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คําแนะนําสําหรบัคร ู
พระธรรมมาระโก เปนพระธรรมเลมหนึ่งในชุดพระกิตติคุณท้ังส่ี พระธรรมมาระโกภาค 1 นี้ ผู

ศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระเยซูคริสต และในภาค 2 จะเปนบทเรียนซ่ึงเกีย่วกับ
พระราชกิจของพระองค ดงันั้นเราจึงขอใหคําแนะนําแกครูผูสอน เพื่อเปนการชวยเหลือในการสอน
พระคริสตธรรมศึกษาชุดนี ้ ใหมีหลักท่ีจะยดึไดในการสอน และอธิบายใหนกัเรียนเขาใจไดงาย 
ดังตอไปนี ้

การเตรียมตัว 

ทานควรปฏิบัติเปนข้ัน ๆ ดังตอไปนี ้
1.กอนท่ีจะลงมือเตรียมการสอน ทานควรจะเขาเฝาพระเจาโดยการอธิษฐานขอใหพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิทรงนําในการเตรียมตัวของทาน ใหทานสามารถเขาใจเคล็ดลับตาง ๆ ของพระวจนะของพระ
เจา ท่ีทานจะทําการสอนเสียกอน 

2.ทานควรศึกษาบทเรียนโดยละเอียดถ่ีถวน ท้ังคูมือครูฯ และบทเรียน ท่ีทานจะแจกใหนักเรียน 
ทานจะตองพยายามศึกษาและทําความเขาใจกับบทเรียนทุก ๆ ตอน ไมใชศึกษาเพียงผิวเผิน และศึกษา
บางตอนเทานัน้ 

3.ทานควรทองขอควรจําของบทเรียนท่ีทานจะสอนน้ันใหข้ึนใจ พรอมกับหาคําตอบท่ีถูกตอง
สําหรับคําถามประจําบทเรียนดวย สําหรับขอสอนใจประจําบทเรียนนัน้ ทานควรเตรียมคําอธิบายส้ัน ๆ 
ท่ีมีความหมายชัดเจน เพื่อไมใหนักเรียนของทานเบ่ือหนายในการเรียน ถาทานมีเวลาทานจะเลา
ประสบการณเกี่ยวกับชีวิตของทาน หรือของผูอ่ืนประกอบขอสอนใจดวย จะเปนการดียิ่ง 

สรุปส้ัน ๆ ก็คือ ทานตองศึกษาใหพบความจริงของบทเรียน และพระวจนะของพระเจา
เสียกอน และอธิษฐานทูลตอพระเจาใหทรงนําในการสอน ขอใหขอความท่ีทานสอนน้ันประทับใจ
นักเรียนของทาน และเกิดประโยชนแกดวงวิญญาณของเขาจริง 
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วิธีดําเนินการสอน 

“สายชลธาร” (สําหรับช้ันผูใหญ และเยาวชน) 
1.กอนท่ีจะลงมือทําการสอนบทเรียน ควรอธิษฐานรวมกับนกัเรียนของทาน ขอใหพระ

วิญญาณบริสุทธ์ิทรงนําในการสอนของทาน และการเรียนของนักเรียนใหเกดิผลดีท้ังฝายวิญญาณและ
รางกาย แลวทานจึงแจกบทเรียน “สายชลธาร” ใหแกนกัเรียน ทานควรแบงเวลาสัก 5 นาทีกอนท่ีจะลง
มือสอนบทเรียน สําหรับทบทวนบทเรียนท่ีแลวมา เพื่อวาเนื้อเร่ืองจะไดตดิตอกันกับบทเรียนท่ีทาน
กําลังจะสอน เสร็จแลวใหนกัเรียนอานขอพระธรรม ท่ีมีอยูในบทเรียนคนละสองขอ แลวทานก็อธิบาย
ขอพระธรรมนั้น ๆ ตามท่ีปรากฏในคูมือครูฯ 

ทานควรกะเวลาใหพอดกีับบทเรียน ถามีเวลานอย ก็ควรเลือกสอนเฉพาะตอนท่ีประทับใจทาน
จริง ๆ อยาตัดความสําคัญของเร่ืองออก อยาใชเวลาใหหมดไปโดยการสอนบทเรียนเทานั้น โดยไมได
สอนขอทองจํา หรือตอบคําถามและกลาวถึงขอสอนใจเลย ซ่ึงถาทานทําเชนนั้น จะทําใหการเรียนในวัน
นั้นไมสมบูรณ และจบลงอยางหวน ๆ 

2.ในเวลาทําการสอน อยานาํเอาหนังสือคูมือครูฯ มาอานใหนักเรียนฟงเพราะจะเปนการทําลาย
ความสนใจ และความศรัทธา ท่ีนักเรียนมีตอทานเสียอยางส้ินเชิง ถาทานจําไมได ก็จงจดหวัขอยอ ๆ 
และสอดไวในพระคริสตธรรมคัมภีร เม่ือทานจําไมได ทานก็เปดดูในพระคริสตธรรมคัมภีร การท่ีสอด
ไวในพระคริสตธรรมคัมภีรนี้ก็เพื่อเนนใหนักเรียนรูวาบทเรียนท่ีกําลังเรียนนี้ทุกบททุกตอนเปนความ
จริง ท่ีมีอยูในพระคริสตธรรมคัมภีรท้ังส้ิน และเปนการเนนใหเหน็ถึงความสําคัญของพระคริสตธรรม
คัมภีรดวย 

3.ในเวลาทําการสอน ทานควรเปดโอกาส ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นหรือไตถาม เพื่อเปน
การวัดผลของนักเรียนวา นักเรียนของทานมีความเขาใจในบทเรียนมากนอยเพยีงใด และเปนการเปล่ียน
อิริยาบถไปในตัวดวย ไมใชทานพูดเสียคนเดียวเพราะจะทําใหนักเรียนเกิดความเบ่ือหนายได เม่ือทาน
อธิบายขอพระธรรมในบทเรียนนัน้เสร็จแลว ก็ควรอธิบายขอความส้ัน ๆ ใน สายชลธาร นั้นดวย 

4.ควรถามคําถามท่ีอยูในบทเรียนใหนักเรียนตอบ ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนถามปญหาตาง 
ๆ ท่ีเขาของใจ ถาตอบไมไดก็ควรบอกนกัเรียนตามตรง และรับวาจะไปคนหาคําตอบมาให อยาแสดง
กิริยาไมพอใจใหนกัเรียนเหน็ เพราะจะเปนเหตุใหนกัเรียนไมกลาแสดงความคิดเหน็หรือไตถามอีก 

เม่ือนักเรียนตอบคําถามไมถูกตอง ทานก็ไมควรบอกเขาตรง ๆ วาไมถูก ทานควรจะใหกําลังใจ
แกเขา เชนพูดวา “ถูกเหมือนกัน แตยังไมดนีัก” ฯลฯ ซ่ึงจะทําใหเขาไมไดรับความอับอาย และกลาท่ีจะ
แสดงความคิดเห็นและตอบคําถามอีกตอไป 
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5.หลังจากตอบคําถามแลว ก็ใหนักเรียนทองขอทองจําประจําบทเรียน ถาทานจะมีการทบทวน
ขอทองจําของบทเรียนท่ีผานมาแลว กจ็ะเปนการดียิง่ ทายควรพยายามใหนกัเรียนของทาน ทองขอ
ทองจําประจําบทเรียนท่ีทานสอนน้ันใหไดทุกคน 

6.ตอจากนั้นครูควรอานขอสอนใจใหนกัเรียนฟง หรือจะใหนักเรียนอานก็ได แลวครูก็อธิบาย
เนนขอสอนใจแตละขออีกคร้ังหนึ่ง แตอยาอธิบายใหยาวเกินไปเพราะอาจทําใหคําพูดอันยดืยาวของ
ทานนั้นไรประโยชน แตถาทานพูดส้ัน ๆ นักเรียนคงมีสมาธิตั้งใจฟง และจะไดรับผลมากกวา 

7.ขอความในกรอบส่ีเหล่ียมทายบทเรียนนัน้ ถาครูกลาวเนนใหนักเรียนเห็นจริงเหน็จังไปดวย 
ก็จะเปนการดยีิ่ง เพราะเปนเคร่ืองลอใจ ใหนักเรียนอยากกลับมาเรียนในคราวตอไป ทานควรแนะนาํ 
ใหผูเรียนอานพระคริสตธรรมคัมภีรท่ีกําหนดไวเปนการเตรียมตัวสําหรับเรียนบทตอไป 

เม่ือทานสอนบทเรียนจบแลว โปรดอยาลืมอธิษฐานขอบพระคุณพระเจาท่ีพระองคประทาน
พระวจนะของพระองคแกเรา และเพื่อสอนใหนักเรียนของทาน รูจักขอบพระคุณสําหรับของประทาน
ทุกอยางของพระเจา 
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“พรทิพย” “ช้ันเด็ก” 
1.ครูท่ีสอน “พรทิพย” ควรมีคูมือครูฯ ไวดวย และควรศึกษาขอความในคูมือนั้นดวย กอนท่ี

ทานจะลงมือทําการสอน อยาลืมอธิษฐานรวมกับเดก็ ๆ ท่ีทานสอน ขอใหพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงนํา
ในการสอนของทานในวันนั้นเสียกอน แลวจึงแจกบทเรียนแกเดก็ เสร็จแลวก็เลาเร่ืองท่ีปรากฏอยูใน
บทเรียนใหเดก็ฟง แลวสอนขอความหรือตัวอยางท่ีคัดมาจากหนังสือคูมือครูฯ เฉพาะตอนท่ีทานเห็นวา
เหมาะสมสําหรับเด็กที่เพิ่มเติมดวย ก็จะเปนการดีสําหรับเด็ก 

2.บทเรียน “พรทิพย” เปนบทเรียนท่ีส้ัน ๆ ใชเวลาไมมากนัก ดังนั้นครูจึงมีเวลาเหลือพอท่ีจะ
เนนขอทองจํา และคําถาม ซ่ึงไมควรปลอยใหผานไปเสียเฉย ๆ 

3.สําหรับ “การฝมือ” คริสตจักรควรจดัหาอุปกรณเคร่ืองเขียนตาง ๆ ไวเพื่อจะใหเดก็ใชทําการ
ฝมือ ซ่ึงจะทําใหเดก็ไดรับความเพลิดเพลิน และอยากกลับมาเรียนในคราวตอไป 

กอนท่ีทานจะปลอยเด็กออกจากช้ัน ทานควรใหเด็กทุกคนรวมใจกันอธิษฐานขอบพระคุณพระ
เจาเสียกอน 

ท่ีกลาวมาขางบนนี้คือหลักการสอนอยางยอ ๆ แตทานไมจําเปนจะตองดําเนินตามหลักการ
สอนน้ีทุกอยางทานจะดัดแปลงแกไขใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน และความเคยชินของทานกไ็ด แต
หลักใหญท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีทานไมควรละเวนคือ 1.การอธิษฐานขอใหพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงนํากอน
การเร่ิมการสอนทุกคร้ัง ถาทานอธิษฐานขอการทรงนําจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว จะไดรับผลดานจิต
วิญญาณมากกวาการสอนตามธรรมดาและใชภาษาพูดท่ีไพเราะเพราะพร้ิงเทานั้น เพราะทานอาจารยเปา
โลกลาวไววา “ส่ิงเหลานี้ท่ีเราไดกลาวดวยถอยคํา ซ่ึงมิใชปญญาของมนุษยสอนไว แตดวยถอยคํา ซ่ึง
พระวิญญาณไดทรงส่ังสอน สมกับส่ิงซ่ึงเปนของวิญญาณ” (1 โครินธ 2:13) 2.การเตรียมตัวลวงหนา 
เพราะถาทานไดเตรียมตัวลวงหนาไวอยางดีแลว ก็จะสามารถทําการสอนไดด ี และการสอนของทานก็
จะเกิดผลแกนกัเรียนของทานมาก 

ขอใหพระเจาทรงนํา และอวยพรใหแกครูท่ีสอนพระคริสตธรรมศึกษาเลมนี้ทุกทาน เพื่อวาการ
สอนของทานจะเกิดผลดีแกชีวิตของนักเรียนทุกคน ถาทานมีขอของใจตองการไตถาม หรือมีคําแนะนํา
ประการใด โปรดติดตอท่ี 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร 
       28/2 ซอยประชาอุทิศ ถนนปฏิพัทธ 

นครหลวงฯ 4 
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พระธรรมมาระโก ภาค 1        บทเรียนท่ี 1 

ยอหนผูบกุเบิกทาง 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 1:1-8 

จุดมุงหมาย เพื่อใหผูศึกษาทราบวาคริสเตียนทุกคนเปนผูบุกเบิกทาง สําหรับการเสด็จกลับมา
ของพระเยซูคริสต 

คํานํา พระธรรมมาระโก เปนพระกิตติคุณเลมท่ีส้ันท่ีสุด ในจํานวนพระกิตติคุณท้ังส่ีเลม
เนนหนักถึงส่ิงท่ีพระเยซูคริสตไดทรงกระทํา มากกวาคําสอนและพระราชประวัติของพระองค เพื่อให
เห็นภาพพระราชประวัติสวนพระองค และพระราชกิจของพระองค ไดชัดเจนยิ่งข้ึน เราจึงแบงพระ
ธรรมมาระโก ออกเปนสองภาค ภาคแรก ศึกษาถึงพระราชประวัติโดยท่ัวไปของพระเยซูคริสต ภาคท่ี
สองเกี่ยวกับพระราชกรณีกจิของพระองค 

ผูเขียนพระกิตติคุณมาระโก คือทานมาระโก อีกช่ือหนึ่งคือยอหน มาระโก เปนช่ือภาษาลาติน 
ยอหนเปนช่ือภาษายิว ทานเคยประกาศพระกิตติคุณรวมกับเปาโลและบารนาบัสในทวีปอาเซีย ตอมาได
แยกทางกับอาจารยเปาโลดวยความเขาใจผิดบางประการ เปาโลไดเพือ่นรวมงานใหมช่ือ ซีลา สวน
มาระโกรวมงานกับบารนาบัส อยางไรก็ตาม จากจดหมายของอาจารยเปาโล ชวยใหเราเขาใจวามาระโก
ปรับความเขาใจ กับเปาโลไดในตอนหลัง และเปนเพื่อนรวมงานท่ีสัตยซ่ือท่ีสุดคนหนึ่งของเปาโล 
กอนท่ีอาจารยเปาโลจะส้ินชีวิต ทานไดเขียนจดหมายบอกใหทิโมธีมาหาโดยเร็ว และใหพามาระโกมา
ดวย (ดู 2 ทิโมธี 4:11) 

บทเรียน ก ความสําคัญของผูบุกเบิกทาง (1-3) 

ในประเทศท่ีมีพระมหากษัตริย ดังเชน ประเทศไทย ทุกคร้ังท่ีพระมหากษัตริยเสดจ็ไปที่ใดก็
ตาม จะมีสารวัตรตํารวจหรือนายทหาร เดินทางลวงหนาไปกอนเสมอเพ่ือตรวจดูถนนหนทาง ความ
ปลอดภัย ความเรียบรอย เราเรียกคนเหลานี้วา “ผูเบิกทาง” ในสมัยกอนการคมนาคมไมสะดวก ดงัเชน
ปจจุบันสถานที่บางแหง ท่ีพระมหากษัตริยเสด็จผาน อาจจะเปนปาทึบทางคดเค้ียว ยากแกการสัญจร ผู
บุกเบิกทางเหลานี้ จะตองรับผิดชอบจัดเตรียมหนทาง ตัดกิ่งไมเถาวลัย ทําลายส่ิงกีดขวางอ่ืน ๆ เสีย 
เพื่อใหสะดวกแกการเดินทาง จะเหน็ไดวา หากปราศจากผูบุกเบกิทางเหลานี้แลว การเดินทางจะ
ยากลําบากมาก 
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กอนพระเยซูคริสตจะเสด็จมา พระองคทรงสงผูบุกเบิกทางคนหน่ึง ช่ือยอหนมากอน เพื่อจะ
จัดแจงทางใหแกพระองค ทางท่ียอหนจะเตรียมนั้น มิใชถนนหนทางดังท่ีเห็นอยูทุกวันนี้ แตหมายถึง
จิตใจของมนษุยซ่ึงไมผิดอะไรกับปาทึบ เต็มไปดวยส่ิงรกรุงรัง สิงหสาราสัตวท่ีดุรายและสกปรกตาง ๆ 
บางคนมีเสือ อยูในจิตใจของเขา ทําใหเปนคนโหดราย ทารุณ อารมณราย โมโหงาย ขมเหงรังแกผูท่ี
ออนแอกวา บางมีหมูอยูในจติใจทําใหข้ีเกยีจ รูจักแต “การรับ” ไมรูจัก “การให” บางมีสุนัขจิ้งจอกอยู
ภายในทําใหมีใจโลภ คิดแตจะไดส่ิงของของผูอ่ืน นอกจากนั้นจติใจของมนุษยยังคดเค้ียวไปมา เต็มไป
ดวยเลหเหล่ียมคดโกง การเห็นแกตวั ความผิดบาปเหลานี้ ดุจดงัปาทึบท่ีกีดขวางการเสด็จเขามาของ
พระเยซูคริสตในจิตใจของแตละคน ยอหนไดประกาศใหคนท้ังหลาย เตรียมจิตใจใหพรอม สําหรับการ
เสด็จมาของพระเยซูคริสต 

ข.งานของผูบุกเบิกทาง (4-5) 

ถาจะแบงงานของยอหน กพ็อจะแบงไดเปนสองอยางคือ ประกาศเร่ืองการกลับใจใหม และ
การรับศีลบัพติศมาสมัยนั้นชาวยวิยังคงอยูภายใตการปกครองของจักรพรรดิโรมัน พระคัมภรีเดิมได
พยากรณไววา พระเมสสิยาห (พระเยซูคริสต) จะเสดจ็มาโปรดชนชาติยิวในวันหนึ่งขางหนา และยัง
พยากรณวา พระเจาจะทรงสงทูตคนหนึ่งมากอน เพื่อเตรียมทางใหแกพระเยซูคริสต ประกาศใหชาวยิว
ท้ังหลายกลับใจใหม การปรากฏตัวของยอหนจึงไมใชส่ิงบังเอิญ การกลับใจใหมท่ียอหนประกาศนั้น 
มิไดหมายถึงการตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอด เพราะขณะน้ันพระเยซูคริสตยังไมทรง
ปรากฏพระองค แตเปนการกลับใจใหม ละท้ิงความช่ัว จัดแจง “ทางคดเค้ียว” ในจิตใจใหตรง เตรียมตัว
ตอนรับพระเยซูคริสต ซ่ึงจะเสด็จมาโปรดชาวโลกใหเปนไทย ยอหนไมอาจนําความรอดมาสูผูใดได 
ผูนําความรอดมีผูเดียวคือ องคพระเยซูคริสต 

ศีลบัพตศิมาของยอหน ก็แตกตางกับศีลบัพติศมา ซ่ึงเราท้ังหลายไดรับในปจจุบันโปรดอานขอ 
4 หลาย ๆ คร้ังดวยความต้ังใจ “....บัพติศมาเปนท่ีใหคนกลับใจใหม” หมายความวาอาศัยบัพติศมาเปน
ส่ิงยืนยันถึงการกลับใจใหมของแตละคน ชาวยวิท่ีไดยินคําเทศนาส่ังสอนของยอหนตางตองการกลับใจ
ใหม เตรียมตัวตอนรับการเสด็จมาของพระเมสสิยาห จะตองรับศีลบัพติศมาของยอหนเปนเคร่ืองพสูิจน
วาเขาไดกลับใจใหมจากความช่ัวแลว ฉะนั้นการรับศีลบัพติศมาของยอหน จึงเกี่ยวกับการกลับใจใหม
เทานั้น ไมเกี่ยวกับความรอดพนบาปของพระเยซูคริสต ศีลบัพติศมาซ่ึงเราไดรับปจจุบัน เปน
เคร่ืองหมายแสดงถึงการรอดพนบาป รับชีวิตใหมจากพระเยซูคริสต เปนการประกาศใหชาวโลกทราบ
วา เราไดตายถูกฝง และเปนข้ึนใหม ไดรับชีวิตนิรันดรรวมกับพระเยซูคริสตแลว ขอใหเขาใจดวยวาการ
กลับใจใหมและการรอดพนบาปของเรามิไดเกดิข้ึน ในวนิาทีท่ีเรารับศีลบัพติศมาน้ําไมอาจชําระ
ความผิดบาป ของผูใดไดเรากลับใจใหม ตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด กอนรับศีลบัพติศ
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มาในวนิาทีท่ีเรากลับใจใหม วินาทีนั้นความบาปของเราไดรับการยกเสีย การกลับใจใหมและการอด
บาปของเรา จึงมิใชพิสูจน โดยการรับศีลบัพติศมา แตอยูท่ีจิตใจของแตละคน ยังมีคนจํานวนมากมาย
เขาใจผิดคิดวา เม่ือตนไดรับศีลบัพติศมา กไ็ดรับความรอดแลว ความรอดมาจากองคพระเยซูคริสต แตผู
เดียว คนท่ีกลับใจใหมสารภาพความผิดบาปตอพระเยซูคริสต ตอนรับพระองคเปนพระผูชวยใหรอด
เทานั้น จึงจะไดรับความรอด (ดูโรม 10:9,10, 1 ยอหน 1:9, กาลาเทีย 2:16, เอเฟซัส 2:8,9) 

ชาวยวิท้ังหลาย ซ่ึงกําลังรอคอยการเสด็จมาโปรดของพระเมสสิยาห เม่ือไดยนิยอหนประกาศ 
เร่ืองการเสด็จมาของพระองคตามคําพยากรณของพระคัมภีรเดิม ก็พากันหล่ังไหลออกไปหายอหน เพื่อ
รับศีลบัพติศมาท่ีแมน้ําจอรแดน สารภาพความผิดของเขาตอพระเจา 

ค.ช ีวิตของผูบุกเบิกทาง 

ในสมัยนัน้ช่ือเสียงของยอหนคงโดงดังเล่ืองลือไปไกล คนท้ังหลายคงเคารพ นับถือทานเยี่ยง
คนสําคัญคนหนึ่ง หากเปนคนอ่ืน อาจถือโอกาสนี้กอบโกยลาภยศช่ือเสียงมาสูตน ยอหนนาจะไดอยูตึก
ท่ีสวยงามทันสมัย พรอมดวยเคร่ืองประดับประดาอันมีคาตาง ๆ อาหารท่ีรับประทาน ควรจะเปนอาหาร
ชนิดดีเลิศปรุงจากพอครัวฝมือเยี่ยม เคร่ืองนุงหมกไ็มเปนท่ีนาอับอายแกผูใด แตความจริงปรากฏวา 
ยอหนมิไดใชชีวิตเชนนั้น “ยอหนสวมเส้ือผาทําดวยขนอูฐ และใชหนงัสัตวคาดเอว กินจัก๊จั่นและน้ําผ้ึง
ปาเปนอาหาร” เขาใชชีวติอยางธรรมดาท่ีสุด โดยสํานกึวา เขามาในฐานะผูรับใชของพระเยซูคริสตและ
คนอ่ืน มิใชมาเพ่ือใหคนอ่ืนปรนนิบัติเขา การมีช ีวิตงาย ๆ เชนนั้น จะทําใหเขามีเวลาสําหรับทํางานท่ี
ไดรับมอบหมายมากยิ่งข้ึน ส่ิงท่ียอหนภูมิใจไมใช ทรัพยสิน เงินทอง เกียรติ ช่ือเสียงฝายโลก เพราะส่ิง
เหลานี้เปรียบไมไดกับส่ิงซ่ึงเขาไดรับอยูคือ ตําแหนง “ราชทูต” ของพระเจา (ดูขอ 2) การเปนทูตของ
ประเทศหน่ึง นับเปนส่ิงมีเกยีรติยิ่งแลว แตการเปนทูตของพระเจาผูสูงสุด ผูมีอํานาจเหนือประชาชาติ
ท่ัวโลก ผูปกครองสรรพส่ิงท้ังบนสวรรค ในแผนดนิโลก และใตพภิพโลก จะมีเกียรติมากยิ่งกวานี้อีก
สักเทาใด เกียรติยศตําแหนงทรัพยสินทุกอยางในโลก จะลวงพนไปวันหนึ่ง ๆ แตตําแหนงและพระพร
ตาง ๆ ท่ีพระเจาประทานใหจะดํารงอยูเปนนิจเม่ือนึกถึงความจริงขอนี้แลว ทําใหยอหนไมนึกอยากได
ส่ิงของใด ๆ ในโลกอีก ไมมีส่ิงใดจะมีความสุขเทากับได ช่ือวาเปนทตูของพระเจา เม่ือเห็นคนจํานวน
มากมายกลับใจใหม หันกลับมาหาพระองค 

นอกจากนั้นยอหนยังเปนผูถอมตัวไมอวดอางความดใีด ๆ ของตน ประกาศแตองคพระเยซู
คริสตใหคนท้ังหลายทราบวา ตนเปนเพยีงผูเล็กนอยเทานั้น ไมสมควรจะแกสายฉลองพระบาท ของ
พระองค ทานผูนี้แหละจะมาโปรดเขาท้ังหลายใหเปนไทย 

คริสเตียนทุกคนนอกจากจะเปนบุตรของพระเจาแลว ยังเปนราชทูตของพระเยซูคริสตดวย 
บานท่ีแทจริงของเราอยูในเมืองสวรรค พระเยซูคริสตทรงโปรดใหเรามีชีวิตอยูในโลกน้ี เพื่อเราจะได
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เปนทูตของพระองค ทําหนาท่ีเปน “ผูบุกเบิกทาง” สําหรับการเสด็จกลับมาคร้ังท่ีสองของพระองค ใน
ฐานะเปนทูต เราไมเพียงแตเปนตัวอยางท่ีดีในการประพฤติและการเปนอยู ยังเปนพยานใหคนอ่ืนทราบ
ถึงเร่ืองการกลับใจใหม ไดรับชีวิตนิรันดรใหคนท้ังหลาย “จัดแจงทางคดเค้ียว” ในจิตใจใหตรง เพื่อ
เตรียมตัวตอนรับการเสด็จมาของพระองค 
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พระธรรมมาระโก ภาค 1        บทเรียนท่ี 2 

การเตรียมตัวของพระเยซคูริสต 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 1:9-20 

จุดมุงหมาย เพื่อใหผูศึกษาสํานึกถึงการเร่ิมตนท่ีดีในงานทุกดาน 
สุภาษิตบทหนึง่กลาววา “การเร่ิมตนท่ีดีก็เทากับสําเร็จไปแลวคร่ึงหนึง่” แมพระเยซูคริสตจะ

เปนพระเจา แตเม่ือพระองคทรงบังเกิดเปนเนื้อหนัง ความเจริญเติบโตทางรางกาย และจิตใจของ
พระองคจึงเปนไปตามกฎธรรมชาติเหมือนมนุษยท้ังหลาย พระองคทรงตองการอาหาร เคร่ืองนุงหม 
สติปญญา สุขภาพอนามยั ฯลฯ ความสําเร็จในชีวติของแตละคนข้ึนอยูกับการเริ่มตน และการเตรียม
ชีวิตของเขาต้ังแตเนิ่น ๆ บุคคลใดท่ีเกยีจคราน เกเร เหลวไหล คบแตเพื่อนท่ีไมดีตลอดมา อนาคตของ
เขาก็เปนท่ีนาวิตกยิ่ง วนันี้เราจะศึกษาถึงการเตรียมตัวของพระเยซูคริสตในสภาพของมนุษย กอนท่ี
พระองคปฏิบัติภาระกจิซ่ึงไดรับมอบหมายจากพระบิดา 

ก.การเตรียมตัวฝายรางกาย 

พระธรรมมาระโก มิไดกลาวถึงการประสูติ และปฐมวัยของพระเยซูคริสตแตเพือ่ใหผูศึกษา
ทราบพระราชประวัติของพระองคโดยสังเขป เราจะกลาวถึงปฐมวยัของพระองคเล็กนอย โดยอางอิง
จากพระกิตติคุณเลมอ่ืน พระเยซูคริสตทรงบังเกิดในเมืองเบธเลเฮม สมัยเฮโรดเปนกษัตริย (มัทธิว 2:2) 
หลังการประสูติไมนานทูตสวรรคไดบอกใหโยเซฟและนางมาเรีย พาพระกุมารหนไีปประเทศอียปิต 
เพราะกษัตริยเฮโรดคิดจะกําจัดพระกุมาร (มัทธิว 2:13) เม่ือกษัตริยเฮโรดส้ินพระชนมโยเซฟและนางมา
เรียพาพระกุมารเยซูกลับมายังแผนดนิอิสราเอลอีกคร้ังหนึ่ง แตอาศัยอยูในเมืองนาซาเร็ธ ซ่ึงเปนเมือง
เล็ก ๆ เมืองหนึ่งในมณฑลกาลิลี พระเยซูคริสต ทรงเจริญเติบโตในเมืองน้ัน พระคริสตธรรมคัมภีร
กลาวถึงปฐมวยัของพระเยซูคริสตเพียงเล็กนอย จนเราไมทราบวาพระองคทรงกระทําอะไรบางใน
ปฐมวัย มีเหตุการณเพยีงอยางเดยีวท่ีเราทราบเกี่ยวกับปฐมวัยของพระองค คือเม่ือพระองคทรงมีพระ
ชนมมายุได 12 พรรษา พระองคไดเสดจ็ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม รวมกับโยเซฟและนางมาเรีย ทรงสนทนา
กับเหลานกัปราชญ ปุโรหิตผูอาวุโส จนคนท้ังหลายอัศจรรยใจในสตปิญญา อันหาผูใดเปรียบมิไดของ
พระองค (ลูกา 2:41,42,45-47) ในพระธรรมบทเดียวกันขอ 52 กลาววา “พระเยซูก็ไดจําเริญข้ึนในฝาย
สติปญญา ในฝายกาย และเปนท่ีชอบจําเพาะพระเจาและตอหนาคนทั้งปวง” เช่ือวาพระองคทรงรับการ
เล้ียงดู อยางดีท่ีสุดจากโยเซฟและนางมาเรีย ทรงไดรับการเอาใจใสเกี่ยวกับอาหาร เคร่ืองนุงหม
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สุขอนามัย ทําใหพระองคมีรางกายแข็งแรงวองไว ทรงไดรับการเอาใจใสเกีย่วกับการศึกษา จนรอบรู
อยางแตกฉานในพระวจนะของพระเจา เปนท่ีอัศจรรยใจของพวกอาจารยท้ังหลาย ทรงไดรับการเอาใจ
ใสเกี่ยวกับการประพฤติ จนเปนท่ีพอพระทัยของพระเจา และของคนท้ังปวง 

ในฐานะเปนมนุษย พระองคทรงเร่ิมชีวิตต้ังแตปฐมวัย ในทางท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเปนตัวอยางแกเรา
ท้ังหลาย ใหยดึถือปฏิบัติตาม ขณะนี้อายขุองทานยังไมมากนัก ทางท่ีทานจะตองเดินตอไปยังมีอีกไกล
ฉะนั้นจงดําเนนิชีวิตของทานขณะนี้ใหดีท่ีสุด รักษาสุขภาพอนามัยใหด ีระมัดระวงัในเร่ืองการประพฤติ 
เอาใจใสตอการแสวงหาความรู สนใจในเรื่องฝายวิญญาณจิต ส่ิงเหลานี้จะเปนผลติดตามทานตลอดไป
ในวนัขางหนา การส่ังสอนเด็กจะเปนบุตรของทานก็ดี นองของทานก็ด ีหรือเด็กอ่ืนกด็ี จึงนับเปนงานท่ี
มีคาเพราะเปนการชวยสรางรากฐานใหแกเด็กสําหรับชีวติในอนาคตของเขา 

ข.การเตรียมตัว ฝายวิญญาณจิต (9-11) 

พระธรรมมาระโกกลาวถึงพระเยซูคริสตคร้ังแรก เม่ือพระองคมีพระชนมายปุระมาณ 30 
พรรษาแลว พระองคเสด็จจากเมืองนาซาเร็ธ เมืองท่ีพระองคทรงเจริญเติบโต มายังแมน้ําจอรแดน
สถานท่ีซ่ึงยอหนเทศนาส่ังสอนและใหศีลบัพติศมาทรงขอรองยอหนใหทําพิธีศีลบพัติศมาแกพระองค 
อาทิตยกอนเราศึกษาวายอหนใหศีลบัพติศมา แกคนท้ังหลายที่ตองการกลับใจใหม สารภาพความผิด
ของตน ทําไมพระเยซูคริสตจึงตองการรับศีลบัพติศมา พระองคทรงมีบาปและตองการสารภาพ
ความผิดบาป โดยการรับศีลบัพติศมาจากยอหนอยางนั้นหรือ หามิได แมพระองคจะทรงบังเกิดเปน
มนุษย แตพระองคก็ทรงบริสุทธ์ิไมมีดางพรอยมลทินแมแตเล็กนอย (ดู 2 โครินธ 5:21) ความจริง
พระองคไมจําเปนตองรับศีลบัพติศมาเลย เพราะพระองคไมมีความผิดบาป ไมมีความจําเปนใด ๆ ท่ี
จะตองสารภาพผิด มีเหตุผลอยางนอยสองประการ ท่ีพระองคทรงรับศีลบัพติศมา ประการแรก เพื่อ
แสดงใหมนุษยทราบวา พระองคทรงยนิดีรับความผิดบาปของมนษุยท้ังหลาย และสารภาพผิดเพื่อ
มนุษยท้ังหลาย “เพื่อเราจะไดเปนความชอบธรรมของพระเจาโดยพระองค” (2 โครินธ 5:21) 

ดังตัวอยางตอไปนี้ คร้ังหนึ่งสมพงศกับสมหมายซ่ึงเปนพี่นองกนั เลนตะกรออยูหลังบาน 
สมหมายไมระมัดระวัง เตะตะกรอไปถูกกระจกหนาตางบานหน่ึงแตกไป คุณแมรีบวิ่งออกมาด ู แต
กอนท่ีสมหมายซ่ึงตกใจกลัวอยูจะพูดส่ิงใด สมพงศผูเปนพี่ชายก็บอกคุณแมวา “คุณแมครับ ผมตองขอ
โทษท่ีทํากระจกหนาตางแตก” ความจริงสมพงษไมมีความผิดใด ๆ แตเพราะรักนอง เห็นแกนอง จึง
ยอมเปน “คนผิด” และสารภาพผิดของตน เพื่อนองจะไดพนจากความผิด 

ประการท่ีสอง พระองคทรงรับศีลบัพติศมา เพื่อเปนตัวอยางแกคริสเตียนท้ังหลายในรุนหลัง 
แมศีลบัพติศมาจะมิไดเปนพธีิท่ีทําใหเรารอดพนจากความผิดบาป แตพระคริสตธรรมคัมภีรหลายตอน
ไดกลาวถึงความสําคัญของการรับศีลบัพติศมา ในมัทธิวบทที่ 28 กอนพระเยซูคริสตจะเสด็จกลับสู
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สวรรค พระองคตรัสส่ังเหลาสาวกวา “ทานท้ังหลายจงออกไปส่ังสอนชนทุกประเทศใหเปนสาวก ให
รับบัพติศมาในนามแหงพระบิดา และพระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” (มัทธิว 28:19) บางคนเคย
ถามวา เขาเช่ือในพระเยซูคริสตอยางเดียว โดยไมตองรับศีลบัพติศมาไมไดหรือ ขอตอบวาไมไดดัง
เหตุผลท่ีกลาวขางตน พระเยซูคริสตเองทรงกระทําเปนตวัอยางแกเราท้ังหลายและพระองคยังทรงส่ังให
เราท้ังหลายรับศีลบัพติศมา การไมปฏิบัติตามก็เทากับขัดขืนคําส่ังของพระองค เหตุผลสําคัญอีก
ประการหน่ึง การรับศีลบัพติศมาเปนการแสดงความเช่ือท่ีแทจริงของตนใหคนอ่ืนเห็น เปนการประกาศ
รับพระนามของพระเยซูคริสตตอหนาคนทั้งหลาย ผูท่ีกลาววา ตนมีความเชื่อในองคพระเยซูคริสตยอม
ยินดแีสดงใหคนอ่ืนเหน็ โดยการรับศีลบัพติศมา 

ค.การเตรียมตัวฝายจิตใจ (12) 

หลังจากไดรับศีลบัพติศมาแลว พระองคกเ็สด็จเขาไปในปาเปนเวลาส่ีสิบวัน พระกติติคุณท้ังส่ี
เลมมิไดกลาวอยางชัดเจนวา ตลอดเวลาส่ีสิบวันในปา พระองคทรงกระทําอะไรบาง พระกิตติคุณเลม
อ่ืน ๆ กลาววา พระองคทรงอดพระกระยาหาร ตลอดเวลาท่ีอยูในปานัน้ ทําใหเราเขาใจวา พระองคทรง
ใชเวลาส่ีสิบวนั เขาเฝาพระบิดาโดยการอดอาหารและอธิษฐาน โดยทราบวา งานท่ีจะทําตอไปขางหนา
นั้นสําคัญใหญยิ่ง และลําบากยิ่งนกั ในสภาพของมนุษย พระองคทรงตองการกําลัง ฤทธ์ิอํานาจ และ
สติปญญาจากพระบิดา เพื่อดําเนินงานอันสําคัญยิ่งนอกจากน้ันเราเช่ือวา พระองคยงัทรงใชเวลาท่ีมีอยู 
ตรึกตรองถึงคําสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร ตรึกตรองถึงแผนการและงานตาง ๆ ท่ีจะทําใหวัน
ขางหนา ทรงเตรียมจิตใจใหพรอม สําหรับปญหาทุกอยางท่ีจะเกิดข้ึน 

ไมวาจะทํางานอะไรก็ตาม กอนลงมือทํา จงใชเวลาอยางเพียงพออธิษฐานปรึกษาหารือตอพระ
เยซูคริสต ขอพระองคทรงประทานสติปญญาใหแกทาน ใหแผนการทุกอยางท่ีทานวางไวเปนไปตามน้ํา
พระทัยของพระองค จงมอบอนาคตของทานไวในการทรงนําของพระองค แตมีความจริงประการหนึ่ง
ท่ีทานตองทราบไวคือการท่ีเราอยูในน้ําพระทัยของพระเจานั้นหาไดหมายความวา งานท่ีเราจะทํา 
แผนการทุกอยางท่ีเราวางไว จะราบร่ืนปราศจากส่ิงขัดขวางเสมอไปก็หาไม ขณะท่ีพระเยซูคริสตทรง
อดอาหาร อธิษฐานอยูในปา พระองคทรงถูกมารทดลองอยูตลอดเวลาส่ีสิบวัน พระองคทรงสามารถ
เอาชนะได โดยยดึม่ันในพระวจนะของพระเจา หากทานพบอุปสรรคใด ๆ ในชีวติจงอยาทอถอย พาย
แพอยางงายดาย แตจงยึดม่ันในพระสัญญาของพระเจา ซ่ึงตรัสสัญญาไวใน พระคริสตธรรมคัมภีรคนท่ี
ทอถอยพายแพตออุปสรรคอยางงายดาย ยอมไมสามารถทําส่ิงใดไดสําเร็จ 

ความสําเร็จในอนาคตของทาน ข้ึนอยูกับการเตรียมตัวของทานขณะนี้ จงใชเวลาทุกนาทีใหเกิด
ประโยชนแกทาน อุตสาหพากเพยีรหาความรู หากมีโอกาส จงมอบช ีวิตของทานไวกับพระเยซูคริสต
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โดยการกลับใจใหมตอนรับพระองคเปนพระผูชวยใหรอด แลวมอบอนาคตทุกอยางไวในการทรงนํา
ของพระองค 

 15 



พระธรรมมาระโก ภาค 1        บทเรียนท่ี 3 

“ผูรับใช” ผูทรงฤทธิ์ 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 1:14-31 

จุดมุงหมาย เพื่อผูศึกษาจะรูจักเช่ือพึ่งพระเยซูคริสตในงานทุกอยาง 
พระธรรมมาระโก บรรยายถึงพระเยซูคริสตในฐานะ “ผูรับใช” จากพระบิดา พระองคตรัสวา 

“บุตรมนุษยมิไดมาเพื่อจะใหเขาปรนนิบัติ แตทานมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา” (มาระโก 10:45) เม่ือทาน
ศึกษาตั้งแตบทแรก และตอ ๆ ไปจนถึงบทสุดทาย จะเหน็วามาระโกมิไดกลาวถึงการประสูติ ปฐมวัย
ของพระเยซูคริสตเลย และกลาวถึงคําสอนตาง ๆ ของพระองคเพียงเล็กนอยเทานัน้ สวนใหญกลาวถึง
งานท่ีพระเยซูคริสตทรงกระทํา นี่เปนขอแตกตางของพระธรรมมาระโก กับพระกิตติคุณเลมอ่ืน 

เราต้ังหัวขอบทเรียนวันนีว้า “ผูรับใช” ผูทรงฤทธ์ิ เพราะงานทุกอยางท่ีพระเยซูคริสตทรง
กระทําประกอบดวยฤทธ์ิอํานาจจากเบ้ืองบน ท้ังนี้เนื่องจากพระเยซูคริสตไมเพียงแตเปนมนุษย ยังทรง
เปนพระเจาดวย ส่ิงท่ีนาต่ืนเตนยนิดีสําหรับเราท้ังหลายที่จะเรียนบทเรียนนี้ คือพระองคตรัสวา งาน
ท้ังหลายท่ีพระองคทรงกระทํา เขาท้ังหลายจะกระทําดวย และใหญยิ่งกวางานซ่ึงพระองคไดกระทําเสีย
อีก (ดยูอหน 14:12-14) เปนส่ิงท่ีไมนาเช่ือมิใชหรือ แตพระองคตรัสอยางนั้น แมเราอาจสงสัย แตพระ
วจนะของพระองคไมเปล่ียนแปลง ใหเราศึกษาดวูา พระองคทรงมีฤทธ์ิอํานาจอะไรบาง 

ก.พระองคทรงมีฤทธิ์อํานาจเหนือจิตใจมนุษย (14-20) 

เม่ือยอหนถูกกษัตริยเฮโรดจําไวในคุกแลว พระเยซูคริสตก็ทรงออกไปประกาศเทศนาแทน
ยอหน ในสถานท่ียอหนเคยประกาศคือแขวงกาลิลี พระองคทรง “เทศนาประกาศกิตติคุณแหงพระเจา” 
บอกใหคนท้ังหลายกลับใจเสียใหม เพราะ “เวลากําหนด” มาถึง และ “แผนดนิของพระเจา” ใกลจะ
ตั้งอยูแลว “เวลากําหนด” หมายถึงเวลาท่ีพระเยซูคริสตทรงปรากฏพระองคแกชาวโลก เพื่อไถความผิด
บาปของมนุษยท้ังหลาย “แผนดินของพระเจา” ในท่ีนี้มิไดหมายถึง “สวรรค” หรือ “อาณาจักรของพระ
คริสตในยุคพนัป” แตหมายถึงจิตใจของมนุษยทุกคนท่ีจะตอนรับพระมหากษัตริยคือพระเยซูคริสตเขา
มาเปนผูครอบครองจิตใจของตน ทานมีอิสระเสรีท่ีจะเลือกผูหนึ่งผูใดเปน “ราชา” ในจิตใจของทาน
จิตใจของทานจะเปน “อาณาจักร” ของผูใด ข้ึนอยูกับ “ราชา” ซ่ึงทานไดเชิญเขามา หากทานเชิญพระ
เยซูคริสตเขามาเปน “พระราชา” แหงจิตใจของทานจิตใจของทานก็เปนแผนดิน หรืออาณาจักรของพระ
เจา ในทางตรงขาม หากมารอยูในจิตใจของทาน จิตใจของทานก็กลายเปนอาณาจักรของมาร พระองค
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ทรงเรียกใหคนท้ังหลายกลับใจใหม อยาใหมารมีอํานาจเหนือจิตใจทานตอไป แตจงเชิญพระเยซูคริสต
เขามาในจิตใจ พระองคจะทรงขับไลมารราชาแหงความชั่วนั้นออก จิตใจของทานกจ็ะไมประกอบดวย
ส่ิงสกปรกโสมม ความกังวล ความทุกข ทรมานตาง ๆ ตอไป แตเปนจิตใจใหมท่ีบริสุทธ์ิ ประกอบดวย
สันติสุข ความหวังความช่ืนชมยินดจีากพระองค 

ขาวท่ีพระเยซูคริสตทรงประกาศคือ “กิตติคุณ” หรือขาวซ่ึงนําความปตยิินดีมาสูมนษุยท้ังหลาย 
พระองคทรงเชิญชวนมนษุยท้ังหลายใหเช่ือพระกิตติคุณนั้น การทรงเรียกของพระเยซูคริสตอาจแบงได
เปนสองอยาง คือ ทรงเรียกใหทุกคนกลับใจใหม ตอนรับพระองคเขามาเปนราชาแหงจิตใจของตน เพื่อ
จะไดรับความรอด การทรงเรียกชนิดนี้ พระองคทรงเรียกมนุษยทุกคน การทรงเรียกอีกอยางหนึ่ง มิไดมี
ไวสําหรับทุกคน แตสําหรับคนบางจําพวกซ่ึงพระองคทรงเลือกสรรเทานั้น คือการทรงเรียกใหเปน 
“ผูรับใชโดยเฉพาะ” ตลอดชีวิต ดังท่ีพระองคทรงเรียกซีโมน อันดรูว ยากอบ และยอหน ฉะนั้น
ตําแหนงการรับใชพระเจาตลอดชีวิต โดยการเปนผูประกาศพระกิตติคุณ เปนนักเทศน ศิษยาภิบาล ฯลฯ 
เปนตําแหนงท่ีมีเกียรตยิิ่ง เพราะเปนการทรงเลือกและทรงเรียกอยางพเิศษจากพระคริสต มิใชตําแหนง 
ท่ีทุกคนจะเลือกไดตามใจชอบโดยเหตุนี ้ คนท้ังส่ีท่ีไดยินการทรงเรียกของพระเยซูคริสต จึงติดตาม
พระองคไปทันที 

ข.พระองค ทรงมีฤทธิ์อํานาจใหญยิ่งในคําสอน (21,22) 

ในวนัสะบาโต พระเยซูคริสตและเหลาสาวกไดเสด็จเขาไปเทศนาส่ังสอนในธรรมศาลา คน
ท้ังหลายพากนัอัศจรรยใจตอคําสอนของพระองค เพราะคําสอนของพระองคประกอบดวยชีวิต มีฤทธ์ิ
อํานาจทําใหจติใจของผูฟงซาบซาน ดุจน้ําท่ีชโลมจิตใจซ่ึงแหงผากใหรับความชุมช่ืนข้ึนอีกคร้ังหนึ่ง 
ไมเหมือนกับพวกอาลักษณ อาจารยในสมยันั้น แมจะมีวชิาความรูสูง เปร่ืองปราดในวิทยาการตาง ๆ แต
คําสอนนั้นไมกอใหเกิดประโยชนอันใดแกผูฟงเลย ท้ังนี้เพราะพระเยซูคริสตทรงสอนพระวจนะของ
พระเจาทรงประกาศพระกิตติคุณ ซ่ึงจะนาํความยินดีมาสูมนุษย สวนพวกอาลักษณอวดแตความรูและ
สํานวนโวหารของตน เหตกุารณเชนนี้เกดิแกคริสตจักรมากมายท่ัวไป ชีวิตฝายวญิญาณจิตของคริส
เตียนท้ังหลายแหงผาก ออนแอ เพราะมิไดรับการบํารุงเล้ียง โดยพระวจนะของพระเจาซ่ึงเปนทิพย
อาหารฝายวิญญาณจิต คําสอนที่เขาไดรับไมแปลกไปกวาความรูทางฝายโลก และสํานวนโวหารที่
เพราะพร้ิงส่ิงเหลานี้อาจชวยมนุษยไดบาง ในการประดบัสติปญญาและความรู แตไมอาจเปล่ียนแปลง
จิตใจของมนษุยไดอยางแทจริง ส่ิงท่ีคริสเตียนปจจุบันตองการมากท่ีสุดคือพระวจนะของพระเจาซ่ึงมี
ฤทธ์ิอํานาจเปล่ียนจิตใจมนษุย ชโลมใหวญิญาณจิตช่ืนฉํ่าแข็งแรงอยูเสมอ จงอยาลืมสละเวลาของทาน
ในแตละวนั สําหรับอานและศึกษาพระวจนะอันทรงฤทธ์ิของพระองค 
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ค.พระองคทรงมีฤทธิ์อํานาจ เหนือผีราย (23-28) 

ขณะท่ีพระเยซูคริสต ทรงสอนอยูในธรรมศาลา มีคนหนึ่งถูกผีโสโครกสิงอยูก็รองเสียงดัง
ประกาศวา พระเยซูทรงเปนผูบริสุทธ์ิของพระเจา จะมาทําลายพวกมัน คนธรรมดาท่ัวไปไมยอมเชื่อ
และไมยอมรับวา พระเยซูคริสตเปนบุตรของพระเจา เพราะตาฝายวญิญาณจิตของเขามืดมนมองไมเห็น
ความจริงทางฝายวิญญาณจิต แตผีซ่ึงเปนบริวารของซาตานทราบดีวา พระเยซูคริสตคือพระบุตรของ
พระเจา พระองคเสด็จมาเพื่อทําลายมาร และความช่ัวตาง ๆ ซ่ึงเปนผลงานของมาร ผีโสโครกจึงตกใจ
กลัวเม่ือเห็นพระเยซูคริสต ส่ิงหนึ่งท่ีนาแปลกใจคือ ผีโสโครกนั้นสิงอยูในคนซ่ึงนมัสการพระเจาอยูใน
ธรรมศาลา ทําใหเรานกึถึงคริสตจักรปจจบัุน เปนส่ิงไมนาแปลกใจเลยท่ีมารจะสิงอยูในจิตใจของบาง
คน ซ่ึงเปนคริสเตียนเพยีงในนาม และถูกมารใชโดยไมรูตัว ใหกอเร่ืองปนปวนวุนวายในคริสตจักร 
ขัดขวางคนท่ีรอนรนรักพระเจา เราไมอาจเอาชนะคนพวกน้ีไดดวยสตปิญญาและกําลังของเราเอง แต
พระเยซูคริสตทรงสามารถเอาชนะได พระองคตรัสหามผีโสโครกวา “จงนิ่งเสียและออกมาจากเขาเถิด” 
ผีโสโครกก็ออกจากรางของคนนั้นตามคําส่ังของพระองค บางคร้ังเร่ืองวุนวายตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
คริสตจักรและในชีวิตของเรา เกิดข้ึนเนื่องจากมารเปนผูชักใยอยูเบ้ืองหลังทาน ทานไมอาจแกไขปญหา
เหลานี้ จงทูลขอพระเยซูคริสตใหขับไล ตัวการสําคัญนั้นออกเสีย เพื่องานทุกอยางจะดําเนนิไปได
สะดวกทานท่ีรูวาตนตกอยูในอํานาจแหงความช่ัวของมาร จงเขามาหาพระเยซูคริสต พระองคสามารถ
ปลดปลอยทานใหไดรับความอิสระจากการผูกมัดของมาร 

ง.พระองคทรงมีฤทธิ์อํานาจ เหนือความเจ็บปวย (29-31) 

เม่ือพระเยซู ทรงออกจากธรรมศาลาแลว มีคนมาทูลพระองควา แมยายของซีโมนปวยเปนไข 
พระองคจึงเสด็จไปในบานของแมยายซีโมน ขณะนัน้นางกําลังนอนอยูบนเตียง อาการปวยคอนขาง
สาหัส พระเยซูทรงเขาไปจับมือนางพยุงข้ึน อาการไขของนางก็หายทันที ยิ่งกวานั้น กําลังวงัชายัง
กลับคืนมาสูนาง จนสามารถปรนนิบัติพระเยซูคริสตและพวกสาวกได จากเร่ืองนี้ทําใหเราเห็นถึงความ
รักของพระองค ท่ีมีตอมนุษยท้ังหลาย พระองคไมเพยีงแตหวงใยถึงวิญญาณจิตของมนุษย ยังทรง
หวงใยตอรางกายของมนษุย ทรงชวยผูท่ีทนทุกขทรมานฝายรางกาย ใหหายปวยเปนสุขคริสเตียน
ท้ังหลาย ก็ควรชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ไมเพียงแตทางดานฝายวิญญาณจิตเทานั้น แตทางดานสวัสดภิาพ
ในชีวิตประจําวันดวย 

พระเยซูคริสต ทรงใชฤทธ์ิอํานาจของพระองค เปนประโยชนแกผูอ่ืนเสมอทรงเรียกมนษุยให
ตามพระองค ทรงสอนมนุษยใหดําเนินในทางแหงความชอบธรรม ทรงขับไลผีแหงความช่ัวออกจาก
มนุษย ทรงรักษาผูท่ีเจ็บไขไดปวยใหหายพระเยซูคริสตทรงประกอบดวยฤทธ์ิอํานาจมากมายเพียงใดใน
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สมัยกอน พระองคก็ทรงประกอบดวยฤทธานุภาพเพยีงนั้นในสมัยนี้ พระองคทรงเปนพระเจาท่ีไม
เปล่ียนแปลง และพระเจาองคนี้แหละสถิตอยูในเราทั้งหลายท่ีเช่ือในพระองค พระองคพรอมเสมอท่ีจะ
ประทานฤทธ์ิอํานาจเหลานีใ้หแกเรา หากเรานําไปใชในทางท่ีเปนประโยชนตอพระองคและตอผูอ่ืน
ทานรูสึกวาชีวติของทานขาดฤทธ์ิอํานาจของพระเยซูคริสตหรือไม คําพูดของทานไมเปนท่ีจูงใจของคน
อ่ืน ทานรูสึกวาไมอาจชนะจิตใจผูอ่ืนได ทานยังตกอยูในอํานาจของมาร จิตใจยังเต็มไปดวยการเห็นแก
ตัว จงทูลขอฤทธ์ิอํานาจเหลานี้จากพระองคเพื่อทานจะพบความสําเร็จในชีวิต ท้ังในการรับใชพระเจา 
และงานทุกอยางในชีวติประจําวันของทาน 
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พระธรรมมาระโก ภาค 1        บทเรียนท่ี 4 

ชีวิตการอธิษฐานของพระเยซูคริสต 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 1:32-39 

จุดมุงหมาย เพื่อใหผูศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการอธิษฐาน 
นักเรียนประจําคนหนึ่ง ไดรับเชิญใหอธิษฐานกอนรับประทานอาหาร เขานิ่งอ้ึงมองหนาเพื่อน 

ๆ อยูขณะหนึง่ ดวยไมทราบวาจะอธิษฐานอยางไร ในท่ีสุดก็หลับตาพูดออม ๆ แอม ๆ วา “พระเยซู
คริสต ขาพเจาขออธิษฐานเหมือนกับท่ีทนงอธิษฐานตอนเชาวันนี้ อาเมน” มีคนเปนจาํนวนมากท่ีไดช่ือ
วา เปนคริสเตียนแตไมรูจกัการอธิษฐาน ชางเปนเร่ืองที่นาเบ่ือหนาย และยากลําบากเหลือเกนิ ใหเรา
ศึกษาช ีวิตการอธิษฐานของพระเยซูคริสต ดูวาพระองคทรงเอาใจใสตอการอธิษฐาน มากมายเพียงใด 

ก.ทําไมพระเยซูคริสต จึงตองทรงการอธิษฐาน (32-34,36-39) 

เหตุผลประการแรก ท่ีพระองคทรงตองการอธิษฐาน เพราะพระองคทรงตองการติดตอกับพระ
บิดาในสวรรค นี่ก็ควรเปนเหตุผลสําคัญประการแรกท่ีคริสเตียนท้ังหลายตองอธิษฐาน เราอธิษฐานตอ
พระเยซูคริสต มิใชเพียงขณะเม่ือเราตองการความชวยเหลือจากพระองค ในยามเจ็บไขไดปวย ในยาม
ตกทุกขลําบาก ในยามเผชิญภัยอันตราย หรือมิใชเพยีงขณะเม่ือพระองคประทานส่ิงหนึ่งส่ิงใดใหแกเรา
เทานั้น ถาเราอธิษฐานเพราะเหตุดังกลาวเทานั้น เราก็เปนคนเหน็แกตัวท่ีสุด เพราะการอธิษฐาน เปน
การเขาใกลพูดคุยติดตอกับพระเยซูคริสต ทานคงไมพูดคุยกับบิดามารดาของทาน และเขาใกลชิดทาน 
เฉพาะเม่ือทานมีความจําเปนเทานั้น การปฏิบัติเชนนั้นจะนําความเสียใจอยางมากท่ีสุดแกบิดามารดา
อยางแนนอน บุตรท่ีดีและที่รักบิดามารดา ยอมหาโอกาสเขาใกลทาน พูดคุยทักทายทาน ท้ังเวลาท่ี
จําเปนและเวลาที่ไมจําเปน บางคนอาจกลาววา เขาไมมีเร่ืองอะไรจะอธิษฐาน หากทานรักเพื่อนของ
ทานจริง ๆ ทานจะตองมีเร่ืองคุยเสมอ โดยไมตองคิด บางคร้ังทานคุย จนลืมรับประทานอาหารเสียดวย
ซํ้า เหตุท่ีทานรูสึกวา ไมมีเร่ืองอะไรจะอธิษฐาน อาจเปนเพราะทานยงัรักพระเยซูคริสตไมเพียงพอ ยัง
เหินหางจากพระเยซูคริสตมาก ประดุจพระองคเปนเพยีงชายแปลกหนาคนหนึ่ง ท่ีทานไมมีอะไรจะคุย
ดวย ทานเขาหาพระองคเพียงเม่ือมีเหตุจําเปน หรือเม่ือพระองคทรงประทานสิ่งหนึ่งส่ิงใดแกทาน
เทานั้น พระองคจะรูสึกเศราพระทัยมากมายเพยีงใด ท่ีบุตรของพระองค ไมอยากเขาใกลพระองค 
พระองคทรงตองการสนิทสนมกับทานเสมอจงอธิษฐานตอพระองค เพราะทานรักพระองคและอยาก
ติดตอกับพระองค 
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ประการท่ีสอง พระเยซูคริสตทรงตองการอธิษฐาน เพราะพระองคทรงตองการกาํลังเพิ่มเติม 
โดยเหตุท่ีพระองคทรงอยูในสภาพของมนุษย ทรงรูจักออนเพลีย เหน็ดเหนื่อย หวิกระหาย เม่ือคน
มากมายเห็นฤทธ์ิอํานาจของพระองคในคําสอนในการขับไลผี การรักษาโรคภัยไขเจ็บก็แตกต่ืนกนัมา
หาพระองค เช่ือวาพระเยซูคริสตทรงทํางานหนกัมาก บางคร้ังพระองคถึงกับไมมีเวลา จะรับประทาน
อาหาร งานของพระองคตองอาศัยฤทธ์ิอํานาจและกําลังจากเบ้ืองบน จึงจะสามารถกระทําได ทางท่ีจะ
รับฤทธ์ิอํานาจและกําลังเพิ่มข้ึน คือการอธิษฐานทูลขอตอพระบิดา บอยคร้ังทีเดียวท่ีเราออนแอท้ังกาํลัง
กาย กําลังใจ และกําลังฝายวิญญาณจิต เราไมทราบวาจะรับกําลังเพิ่มเติมจากท่ีใด หากเราหันกลับมาเช่ือ
พึ่งพระเยซูคริสต ทูลขอกําลังจากพระองค พระองคจะทรงเพิ่มเติมกําลังใหแกเรา นักเทศนหนุมคนหนึ่ง
ไดรับเชิญอยางกระทันหันใหไปเทศนาในโบสถแหงหนึง่ เขาไมมีเวลามากพอท่ีจะเตรียมตัว และยัง
เตรียมเดนิทางเปนระยะทางไกลอีกดวย เม่ือถึงจุดหมายปลายทาง เขารูสึกออนเพลียเหน็ดเหน่ือยมาก 
จึงอธิษฐานทูลขอพระเจาทรงชวยเขา เพิม่เติมกําลัง และสติปญญาใหแกเขา หลังจากการเทศนาแลว เขา
กลาววา “ตั้งแตเทศนามา ผมสามารถจะเทศนาไดดเีชนนีไ้มกี่คร้ัง” 

ประการท่ีสาม พระเยซูคริสตทรงอธิษฐาน เพราะทรงตองการการทรงนําของพระบิดา สําหรับ
งานท่ีจะทําตอไปพระองคกลาวแกบรรดาอัครสาวกวา “ใหเราท้ังหลาย เขาไปในบานเมืองใกลเคียงเพ่ือ
เราจะไดเทศนาท่ีนั่นดวย” ไมวาจะทํางานอะไรก็ตาม เราจําตองไดรับการทรงนําของพระเยซูคริสต 
สติปญญาของเรามีเพียงจํากดั ไมอาจเขาใจปญหาหลายสิ่งหลายอยางท่ีอาจเกิดข้ึน เราตองการสติปญญา
จากพระองค เพื่อจะทํางานเหลานี้ ใหทุกอยางสําเร็จลุลวงดวยดี เปนท่ีถวายเกยีรติยศแกพระเจาจงให
พระเยซูคริสต เปนผูทรงนําทุกยางกาวในช ีวิตของทาน พระองคทรงลวงรูทุกส่ิงเกี่ยวกับชีวิตของทาน 
ท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต จึงทรงสามารถนําทาน ไปในทางท่ีปลอดภัยและดท่ีีสุด 

ข.พระเยซูคริสต ทรงอธษิฐานเมื่อใด (35:36) 

มีคริสเตียนไมนอย ท่ีขาดการอธิษฐานโดยอางเหตุผลวา เพราะมีงานยุงไมมีเวลาสําหรับการ
อธิษฐานนี่เปนขอแกตวัท่ีนาเห็นใจ แตคงไมมีใครท่ีมีงานยุงเทากับพระเยซูคริสต แมจะมีงานมากมาย
เพียงใดก็ตาม พระองคทรงหาเวลาอธิษฐานเสมอ สาวกของพระองคและคนอีกมากมายกําลังตามหา
พระเยซูคริสต แตพระเยซูคริสตทรงทราบถึงความสําคัญของการอธิษฐาน ทรงปลีกเวลาเพื่อติดตอ
สนทนากับพระเจากอน กอนท่ีจะออกไปเผชิญกับงานมากมายเหลานั้นเม่ือทานมีงานยุงมาก ทานยิ่ง
ตองเขาใกลพระเยซูคริสตมาก เพื่อพระองคจะสามารถชวยเหลือทาน ในการประกอบธุรกิจเหลานัน้ ให
สําเร็จลวงไปดวยด ี

พระองคทรงอธิษฐานในเวลาเชามืด (35) พระองคทรงต่ืนข้ึนต้ังแตเชามืด เพื่อไปอธิษฐาน มี
เยาวชนหลายคนถามวา เวลาใดเปนเวลาท่ีดีท่ีสุด สําหรับการอธิษฐานเราไมอาจใหคําตอบท่ีถูกตอง
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แนนอนไดเพราะเวลาอธิษฐานท่ีเหมาะสมของแตละคนแตกตางกัน บางมีเวลาวางในตอนเชา บางตอน
กลางคืน บางตอนบาย หากทานรูสึกสะดวกและมีเวลามากพอตอนใด จงใชเวลานัน้อธิษฐานเขาเฝาพระ
เจา การปฏิบัติเชนนี้ก็มีอันตรายอยูอยางหนึ่ง คือคนสวนมาก หาเวลาสะดวกสําหรับอธิษฐานไมได เม่ือ
มีเวลาวางและสะดวกก็มักใชเวลานั้นไปกระทําส่ิงอ่ืนเสีย ทางท่ีดีท่ีสุด เราควรจัดหาเวลาท่ีแนนอนเวลา
หนึ่งสําหรับเขาเฝาพระเจา โดยการอธิษฐานและไตรตรองถึงพระวจนะของพระองคเวลาท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด คือเชาตรู เพราะขณะนั้นจิตใจของทานปลอดโปรง ไมมีส่ิงใดรบกวนสมองของทาน ทานจึง
สามารถสงบใจอธิษฐานตอพระเยซูคริสตไดอยางแทจริง อีกประการหนึ่ง เพราะในเวลาเชาตรู ทานได
พักผอนมาแลวตลอดคืนรางกายของทานรูสึกสดช่ืนแข็งแรง ไมงวงนอน ออนเพลียละเหีย่ใจ เหมือนใน
เวลากลางวนัหรือกลางคืน ฉะนั้นในเวลาตอนเชาทุกวัน กอนท่ีทานจะรับประทานอาหาร จะพูดคุยกับผู
หนึ่งผูใด หรือกอนจะทําส่ิงหนึ่งส่ิงใด จงหาเวลาท่ีแนนอนเขาเฝาพระเจาเสียกอน ขอพระองคทรงเปน
ผูนําในช ีวิตของทานตลอดวันนัน้ ผูท่ีไมเคยปฏิบัติมากอน จงลองปฏิบัติดูขอพระพรของพระเจา จะ
หล่ังไหลมาสูทานอยางไมเคยปรากฏมากอน 

พระเยซูคริสต ทรงอธิษฐานในยามสงัดตามลําพังพระองคเดียว ความจริงทานอธิษฐานท่ีใด 
เวลาใดก็ได เวลาและสถานท่ีไมมีความสําคัญอะไรมากนักสําหรับผูท่ีมีใจจดจอตองการอธิษฐานตอ
พระเจาเสมอ ทานอาจอธิษฐานบนรถเมลขณะท่ีเดินทางไปโรงเรียน หรือไปทํางาน ทานอาจอธิษฐาน
ขณะท่ีทํางานอยู ทานอาจอธิษฐานทามกลางส่ิงรบกวนอยูรอบดาน ส่ิงสําคัญอยูท่ีจิตใจของทาน แตจะ
เปนการดีท่ีสุด หากทานจะหาเวลาหนึ่งในแตละวัน เขาเฝาพระเจาตามลําพังคนเดียในท่ีเงียบสงัด อาจ
เปนเวลาเชาตรูดังกลาวขางตน หรือตอนกลางคืน หรือสถานท่ีใดท่ีหนึ่งซ่ึงทานสามารถจะเขาเฝาพระ
เจาไดโดยไมมีส่ิงรบกวน 

พระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจา และพระองคเปนพระเจา ยังทรงตระหนักถึง
ความสําคัญของการอธิษฐานเราท้ังหลายซึ่งเปนคริสเตียนธรรมดา เต็มไปดวยความออนแอ อาศัยอยูใน
โลกซ่ึงเต็มไปดวยการทดลอง ส่ิงลอลวง ปญหายุงยาก และความทุกขลําบากนานาประการเราก็ยิ่ง
ตองการการอธิษฐานมาก เพื่อจะไดฤทธ์ิอํานาจ และกําลังท่ีจะรับมือกับส่ิงแวดลอมเหลานี้ เราจะปฏิเสธ
ไมไดวาชีวิตคริสเตียนของเราออนแอ พายแพ ตอการหลอกลวงตาง ๆ รอบดาน เพราะขาดการอธิษฐาน 
การอธิษฐานเปนกุญแจสําคัญท่ีสุดดอกหนึ่งซ่ึงนําความสําเร็จในช ีวิตมาสูทาน เพื่อเปนประโยชนแกผู
ศึกษาท่ัวไป กอนจบบทเรียนวันนี้ เราจะกลาวถึงวิธีอธิษฐานอยางส้ัน ๆ ซ่ึงทานอาจนําไปปฏิบัติได
ทันที คําอธิษฐานอาจแบงไดเปน 3 ตอน 1.สรรเสริญและขอบคุณ 2.สารภาพ 3.ทูลขอ แลวจบลงดวยใน
นามของพระเยซูคริสต ทุกคร้ังท่ีอธิษฐาน จงเร่ิมตนดวย การสรรเสริญ ขอบคุณพระเจา สําหรับพระคุณ
และความรักของพระองค จงสํารวจดจูิตใจ และสารภาพความผิดของทาน แลวจึงคอยทูลขอตอ
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พระองคในส่ิงท่ีทานตองการ จงจําไวดวยวา การอธิษฐานมิใชการกลาวปาฐกถาทานไมจําเปนตอง
อธิษฐานยดืยาว และเลือกเฟนแตสํานวนท่ีไพเราะ พระเยซูคริสตทรงพอพระทัยคําอธิษฐานท่ีงาย ๆ 
ตรงไปตรงมา แตออกจากจติใจอยางแทจริง มากกวาคําอธิษฐานท่ีเต็มไปดวยสํานวนโวหาร เพยีงแต
เพื่ออวดความสามารถของตนเทานั้น 
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พระธรรมมาระโก ภาค 1        บทเรียนท่ี 5 

การแตงตั้งสาวกสบิสองคน 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 3:7-19 

จุดมุงหมาย เพื่อใหผูศึกษาสํานึกถึงความจําเปนและความสําคัญของผูรวมงานไมวางานใน
องคการใด คณะใด ผูนําและผูรวมงานเปนส่ิงสําคัญมาก งานทุกอยางจะสําเร็จลุลวงไดดวยดี ตองอาศัย
ท้ังผูนําและผูรวมงานท่ีด ี ผูนาํท่ีขาดผูรวมงานท่ีดี ไมอาจทํางานใหสําเร็จเรียบรอยไดฉันใด ผูรวมงานท่ี
ขาดผูนําท่ีดีกฉั็นนั้น ท้ังสองฝายตางพึ่งพาอาศัยซ่ึงกนัและกนัจากการตั้งสาวกสิบสองคนของพระเยซู
คริสต เช่ือวาเราจะไดรับบทเรียนมากมายเกี่ยวกับการเปนผูนํา ความสําคัญของผูรวมงานและการปฏิบัติ
ตอผูรวมงาน 

ก.ความจําเปนของผูรวมงาน (3:7-12) 

ขณะนัน้พระนามของพระเยซูคริสตเปนท่ีกลาวขวัญถึงในท่ีทุกมุมเมือง ไมวาพระองคเสด็จไป
ท่ีใด จะมีคนมากมายติดตามหอมลอมพระองค จนบางคร้ังพระองคไมอาจทนการเบียดเสียด ของกลุม
ชนไดตองลงเรือขามฟากไปที่อ่ืน นักเทศนหรือคนรับใช ท่ีประกอบดวยฤทธ์ิอํานาจของพระเจา จะไม
ตองกลัววา ไมมีคนฟงคําเทศนาส่ังสอนของเขา เขาไมจาํเปนตองโฆษณา ปาวประกาศ หรือใชวิธีแปลก 
ๆ ใหม ๆ ดึงดูดใจคนใหมาหาเขา ประชาชนจะพากันมาหาเขาเอง จนเขาไมมีกําลังพอท่ีจะตอนรับคน
เหลานั้นได ในสมัยของพระเยซูคริสต เม่ือประชาชนไดยนิถึงส่ิงซ่ึงพระเยซูคริสตไดทรงกระทํา ก็พา
กันมาจากเมืองยูดา กรุงเยรูซาเล็ม เมืองอิดูมายะ แมน้ํายาระเดน็ ฟากขางโนน แวนแควน เมืองตโุรและ
ซีโดน ผูท่ีมาหาพระเยซูคริสตจํานวนมากมายเหลานี้ อาจมาดวยจดุประสงคแตกตางกัน บางมาเพื่อดู
การอัศจรรยของพระเยซูคริสต ซ่ึงเปนนสัิยของคนท่ัวไปท่ีอยากดูของแปลกประหลาดเกินความคาดฝน
ของมนุษย บางมาเพราะติดตามคนอ่ืนมา ไมมีจุดหมายปลายทางของตนเอง นี่ก็เปนนิสัยของคนอีก
อยางหนึ่ง เม่ือเห็นมีคนมากที่ไหนก็พากนัไปท่ีนั่น บางมาเพ่ือใหพระเยซูคริสตรักษาโรคภัยไขเจ็บ บาง
มาดวยอยากฟงคําเทศนาส่ังสอน ปจจุบันคนท่ีมาโบสถก็มีจุดมุงหมายแตกตางกนั ใครจะมาดวย
จุดมุงหมายเชนใดนัน้ ขอทานอยาเพิ่งไปสนใจใหมากนัก แตจงถามทานเองวาทานมาโบสถดวย
จุดมุงหมายอะไร 
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แมความมุงหมายของแตละคนท่ีมาหาพระเยซูคริสตอาจแตกตางกัน แตความจริง และ
ความสําคัญอยูท่ีวา มี “คนเปนอันมาก” ไดมาหาพระเยซูคริสตเม่ือมีคนมากข้ึน งานก็ยอมมากข้ึนเปน
เงาตามตัว เม่ืองานมากข้ึน กต็องการคนรวมงานเพ่ิมข้ึน 

ขอบกพรองผูนําปจจุบันซ่ึงตองรีบแกไข ปรับปรุงโดยดวน มีอยางนอยสองประการ 
ประการแรก คือ ผูนําท่ีรับผิดชอบงานทุกอยาง ไมยอมเลือกผูรวมงานมาชวยแบงเบาภาระ ทํา

ใหตนตองวุนวายโดยใชเหต ุ ท้ังนี้อาจเนือ่งจาก หาผูรวมงานยาก หรือกลัวคนอ่ืนจะแยงชิงตําแหนง
หนาท่ีไปเสีย จะดวยเหตุผลใดก็ตาม ผูนําท่ีดี ยอมรูจักเลือกผูรวมงานมาชวยแบงเบาภาระ 

ประการสอง คือ ผูนําท่ีมีผูรวมงาน แตไมรูจักวิธีแบงภาระและหนาท่ีใหการมีผูรวมงานก็ดุจไม
มีรวมงาน หากทานเลือกผูรวมงาน จงแบงหนาท่ีและภาระใหรับผิดชอบ 

งานสวนใหญของพระเยซูคริสตเกี่ยวกับการเทศนา ส่ังสอน และการรักษาโรค พระองคทรง
เลือกผูรวมงานเหลานี้ชวยพระองคในการสอน (14-16) จัดเตรียมสถานท่ีและการคมนาคม (9) และเช่ือ
วายังมีงานอ่ืน ๆ อีกหลายอยางท่ีพระองคทรงตองการการชวยเหลือของผูรวมงานเหลานี้ 

เหตุผลสําคัญท่ีสุดอีกประการหนึ่งท่ีตองการผูรวมงานคือ การผลิตผูนําในวนัขางหนา ผูนํามิได
เกิดข้ึนโดยบังเอิญ แตเกดิจากการฝกฝนไตเตาข้ึนมาทีละเล็กทีละนอย การฝกฝนผูนําท่ีดีท่ีสุด คือ ใชเขา
ใหเปนผูชวย หรือผูรวมงานในงานท่ีทานทําได เวลาผานไป ความสามารถ ความกลาจะเพิ่มข้ึน และเขา
ก็พรอมท่ีจะเปนผูนําไดเม่ือมีความตองการ โดยวิธีนี้คริสตจักร หรือองคการ หรือคณะ จึงไมตองกลัววา
จะขาดผูนําตอไปอีก 

ข.การเลือกผูรวมงาน (13-15) 

“วันนี้ เรามีการเลือก ประธาน เหรัญญิก และเลขานุการของคณะเยาวชน” ประธานเยาวชนคน
เดิมยืนข้ึนประกาศ อนุชนตางปรบมือแสดงความยินดี “มีใครจะเสนอชื่อผูสมควรแกตําแหนงบาง” ชาย
หนุมสามส่ีคนกระซิบกระซาบกัน แลวหัวเราะคิกคัก คนหน่ึงพูดเปนเชิงชักชวนคนอ่ืน ๆ วา “ใหเรา
เลือก มานพ” เพื่อนท้ังหองหัวเราะชอบใจ เพราะมานพเปน “ตัวตลก” ตั้งแตไหนแตไรมา “ชวยกันยก
มือหนอย เราจะเลือกมานพ” โดยวิธีนี้มานพก็ไดรับเลือกเปนประธานของเยาวชนกลุมนั้น ผลปรากฏวา 
ไมทันส้ินป เยาวชนคณะน้ันก็หายหนาหายตาไปหมด 

แมปจจุบัน เยาวชนสวนมากก็ยังไมเขาใจถึงความสําคัญของการเลือกตั้งเจาหนาท่ีตาง ๆ มักทํา
เปนเลน ดังตัวอยางท่ียกมาขางตน บางขาดความรูในการเลือกเจาหนาท่ีท่ีเหมาะสม เลือกแตคนคอนขาง
มีหนามีตา คนมีตําแหนงช่ือเสียงดีในสังคม คนท่ีพูดเกง มีวิชาความรูสูงส่ิงเหลานี้นับวา เปนคุณสมบัติ
ท่ีสําคัญแตถาทานจะเลือกผูนํา โดยพิจารณาคุณสมบัติเหลานี้เทานั้น ทานก็จะผิดหวังในเวลาตอมา วิธี
เลือกผูรวมงานของพระเยซูคริสตเปนตัวอยางท่ีดีแกเรา 
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1.พระองคทรงตัดสินใจเลือกโดยพระองคเอง มิใชเพราะคําชักชวนของคนอ่ืนหรือติดตาม
คะแนนเสียงของคนอ่ืน การเลือกตั้งเจาหนาท่ีก็เชนกัน ทานจงเปนตัวของทานเอง ใชสิทธิอํานาจของ
ตนใหเต็มท่ีในการออกเสียง พิจารณาโดยตัวเองใหถองแทถึงผูท่ีเหมาะสมกับตําแหนงอยาไปฟงคํา
ชักชวนของคนอื่น หรือเลือกตามฝายท่ีมีเสียงมาก 

2.พระองคทรงพิจารณาถึงชีวิตฝายวิญญาณจิตของผูรวมงาน ผูท่ีพระองคทรงเลือก ลวนแลวแต
เปนผูท่ีไดติดตามพระองคอยางใกลชิดมากอน มิฉะนัน้เขาคงไมติดตามพระองคข้ึนไปยังภูเขาซ่ึงไมมี
อะไรนาดู คนเหลานี้ พระองคทรงรูจัก ทรงเรียกมาไดทุกขณะเม่ือพระองคทรงตองการ 

ชีวิตฝายวิญญาณจิต ก็ควรจะเปนผูท่ีมีคุณสมบัติประการแรก ซ่ึงเราตองพิจารณาในการเลือก
ผูนํา ผูนําและผูรวมงานท่ีรักพระเจาเทานั้น จึงจะสามารถชวยใหคณะของตนรักพระเจาได 

3.การเลือกคนใหเหมาะสมกบัหนาท่ีไมทรงเลือกมากเกนิไป หรือนอยเกินไป อยาลืมวาเม่ือมี
หนาท่ีแลว ตองมีงานใหเขาทํา ไมมากเกนิไปและไมนอยเกินไป 

4.ทรงเลือกคนธรรมดาท่ัวไป สวนมากเปนชาวประมง บางเปนคนเก็บภาษีโดยทรงทราบวา 
คนเหลานี้ยนิยอมรับใชพระองค แมมีความสามารถอยูเพียงเล็กนอย หากไดรับการฝกฝนอยางพอเพียงก็
จะเปนคนงานท่ีดีเยีย่ม 

ค. “การปฏิบัติตอผูรวมงาน (14-19) 

1. “ใหอยูกับพระองค” (14) พระองคทรงอยูใกลชิดกับสานุศิษยเหลานี้เสมอ เพื่ออบรมฝกฝน
เขา ในงานซ่ึงเขาท้ังหลายจะทํา กอนที่เจาหนาท่ีรับเลือกจะประกอบภารกิจไดดนีัน้ จําเปนตองไดรับ
การอบรมฝกฝนกอน ผูนํามีหนาท่ีสําคัญยิ่งในการชวยเหลือผูรวมงาน พยายามอยูใกลชิดกับเขา ให
กําลังใจเขา 

2. “เพื่อจะใชเขา ไปประกาศส่ังสอน” ทรงมอบความไววางใจแกศิษยในงานซ่ึงพระองคทรงใช
ใหทํา ทรงมอบหนาท่ีการสอนให โดยความเช่ือม่ันวาคนเหลานีส้ามารถเปนผูแทนของพระองคได 
ทานไววางใจเพ่ือนรวมงานของทานไหม? 

3.ทรงมอบอํานาจให หมายความวา ใหผูรวมงานมีสิทธิอํานาจเต็มท่ีในงานท่ีเขาไดรับ
มอบหมาย 

4.ทรงรักและเอาใจใส สานุศิษยทุกคน จนกระท่ังทราบอุปนิสัยใจคอของศิษยท้ังหลาย สามารถ
ตั้งช่ือใหเหมาะสมกับแตละคน ความรัก ความเขาใจ ความเหน็อกเหน็ใจ เปนส่ิงสําคัญยิ่งท่ีผูนําทุกคน
พึงมี และน่ีก็เปนเคล็ดลับอยางหนึ่งท่ีชวยใหเขาเปนผูนําท่ีดี 

คณะเยาวชน โรงเรียนรวีวารศึกษากิจกรรมตาง ๆ ในคริสตจักร ในโรงเรียน ในสังคม ในบาน 
ตองการความรวมมือและรวมใจของทาน ทานอาจจะไดรับเลือกเปนผูนําของกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือ
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ผูรวมงานขององคการใดองคการหนึ่ง ก็จงจําไวเสมอวา ไมวาทานอยูในตําแหนงฐานะใด ทานมี
ความสําคัญยิ่งตอความเจริญกาวหนา และความสําเร็จของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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พระธรรมมาระโก ภาค 1        บทเรียนท่ี 6 

พระเยซกัูบเด็ก 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 10:13-16, 9:36, 37,42 

จุดประสงค เพื่อใหผูศึกษาเอาใจใสในการอบรมส่ังสอนเด็ก และรักเด็กมากยิ่งข้ึน 
จากการสังเกตท่ัว ๆ ไปรูสึกวาคริสตจักรโดยมากไมคอยสนใจในเร่ืองการอบรม ส่ังสอนเด็ก

ในคริสตจักร ท้ังนี้อาจเนื่องจากมองไมเห็นความสําคัญของเด็กท่ีมีตอคริสตจักร สังคม และ
ประเทศชาติในวันขางหนา หรืออาจนึกวาการอบรมเด็กเปนงานยากลําบาก ผลท่ีไดรับไมคุมกบัเวลา
และหยาดเหง่ือ และทุนทรัพยท่ีเสียสละไป ภรรยาของศิษยาภิบาลคนหนึ่งถึงกับกลาววา “เสียเวลาส่ัง
สอนเด็กพวกนี้เปลา ๆ โตแลวเขากห็นีไปท่ีอ่ืน” คริสตจักรบางแหงจัดโรงเรียนรววีารศึกษาสําหรับเด็ก 
แตก็ไมเอาจริงเอาจังเทาไรนกั นกึเพยีงวา นั่นเปนเพยีงกิจกรรมอยางหน่ึงของคริสตจักร มองไมเห็น
คุณคาและความหมายท่ีแทจริงในการอบรมส่ังสอนเก่ียวกับพระวจนะของพระเจา ครูท่ีสอนก็ขาดความ
รักอยางแทจริงตอเด็กแตละคน งานของเด็กในคริสตจักรจึงไมกาวหนา ใหเรามาศึกษาดวูาพระเยซู
คริสตทรงปฏิบัติตอเด็กเชนใด เพื่อหนุนใจเราทุกคนใหเอาใจใสตองานของเด็กในคริสตจักรมากยิง่ข้ึน 

ก.ความรักของพระเยซูที่มีตอเด็ก (10:13-16) 

แมพระเยซูคริสตจะทรงมีงานยุงการเทศนาส่ังสอนตามท่ีตาง ๆ และมีคนจํานวนมากไดตดิตาม
พระองค พระองคก็ไมลืมเดก็ พระองคไมเพียงแตสนใจ ผูใหญ คนเจบ็ปวย ผูเฒาหนุมสาวพระองคยัง
ทรงสนใจเดก็ ๆ ทุกคนอีกดวย 

คร้ังหนึ่ง ขณะท่ีพระเยซูคริสตทรงเทศนาส่ังสอนประชาชนอยู มีคนพาเด็กเล็ก ๆ มาหา
พระองค เพื่อใหพระองคทรงจับตองและอวยพรใหเด็กเหลานี้ แตสาวกบางคนไดหามปรามไว เม่ือพระ
เยซูคริสตทรงเห็นเชนนั้น กรู็สึกไมพอพระทัยมากจึงตรัสแกเหลาสาวกวา “จงยอมใหเด็กเล็ก ๆ เขามา
หาเราอยาหามเขาเลย” เหตท่ีุเหลาสาวกหามปรามพวกเขา มิใหพาเด็กเขามาหาพระเยซูคริสต อาจ
เนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้ ประการแรก พวกเขาอาจนึกวา พระเยซูคริสตทรงมีธุระอยางอ่ืนท่ีสําคัญใน
การส่ังสอนผูใหญ และรักษาโรค คงไมมีเวลาท่ีจะสนใจเด็กซ่ึงไมมีความสําคัญอะไรมากนัก ประการที่
สองพวกเขาอาจนึกวา พระเยซูไมทรงรักเด็ก ประการท่ีสาม อาจเนือ่งจากเหลาสาวกเองไมสนใจเด็ก
และไมรักเด็ก เม่ือเห็นมีคนพาเด็กเขามาหาพระเยซูคริสต จึงหามปรามไว พระเยซูไมทรงพอพระทัยใน
การกระทําของพวกเขา เพราะพระองคทรงรักเด็ก ไมมองขามความสําคัญของเด็กไมวาจะมีงานอ่ืนท่ียุง

 28 



มากสักเพยีงใดก็ตาม พระองคตรัสเปรียบเทียบวา “ผูหนึ่งใดมิไดรับแผนดินของพระเจาเหมือนเดก็เล็ก 
ๆ ผูนั้นจะเขาแผนดินนั้นไมได” แลวพระองคก็ทรงอุมเด็กเล็ก ๆ เหลานั้น วางพระหัตถบนเขา และทรง
อวยพรเขา คริสเตียนจํานวนมาก ในคริสตจักรปฏิบัติเหมือนเหลาสาวกของพระเยซูคริสต มองขาม
ความสําคัญของเด็ก ไมเพยีงแตไมชวยเหลือในการอบรมส่ังสอนเด็กในคริสตจักรยังขัดขวางผูอ่ืน ท่ี
ตองการชวยเหลืองานของพระองค โดยการหวัเราะเยาะบางไมรวมมือบาง พูดจาทําใหผูอ่ืนทอแทใจ
บาง พระเยซูคริสตไมพอพระทัยมาก ทรงตองการใหเรานําเด็ก เขามาหาพระองค ทรงตองการใหเรารัก
เด็ก ดังท่ีพระองคทรงรักและเปนหวงเด็ก 

ข.ความสําคัญของการอบรมส่ังสอนและนําเด็กเขามาหาพระเยซูคริสต 

บางคนอาจกลาววา ตนมองไมเห็นความสําคัญอะไรเกีย่วกับงานเด็ก ในคริสตจักร ถาเขา
พิจารณาไตรตรองใหดี และทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับความสําคัญของงานน้ีแลว เขาก็จะไมกลาวเชนนั้น 

1.องคการตาง ๆ ท่ีไมใชคริสเตียน มองเหน็ความสําคัญของการอบรมส่ังสอนเด็ก คริสตจักรยิ่ง
ตองเอาใจใสในงานน้ี องคการอ่ืน ๆ ไดทุมเททุนทรัพยแรงงาน หยาดเหง่ือมากมายเพ่ือเด็ก แตกไ็มอาจ
แกไขปญหาสําคัญท่ีสุดเกี่ยวกับวิญญาณจิต มีแตพระเยซูคริสตเทานั้นท่ีสามารถแกไขปญหานี ้ เม่ือ
ปญหาฝายวิญญาณจิตของเด็กไดรับการแกไข ชีวิตไดรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเยซูคริสตปญหาอ่ืนก็
แกไขไดงาย 

2.การอบรมส่ังสอนเด็ก และการนําเดก็เขามาหาพระเยซูคริสต เปนน้ําพระทัยของพระเยซู
คริสต พระองคตรัสวา “จงยอมใหเดก็ ๆ เล็ก ๆ เขามาหาเรา....ถาผูใดจะรับเดก็เล็ก ๆ เชนนี้คนหนึ่งใน
นามของเรา ผูนั้นก็รับเรา” 

3.เด็กก็ตองการความรอด เชนเดียวกับผูใหญ บางคนอาจคิดวา รอใหเดก็เหลานี้โตข้ึนกอน แลว
คอยส่ังสอนเขาเกี่ยวกับทางแหงความรอด เราไมอาจรอเด็กเหลานีไ้ด เพราะเราไมทราบวาช ีวิตของแต
ละคนจะยืนยาวเพียงใด เราไมอาจรับรองวา เด็กคนนัน้คนนี้จะมีอายุยืนยาวกี่ป ถาเขาไมไดรับชีวิตนิ
รันดรจากพระเยซูคริสต และตองจากโลกนี้ไปอะไรจะเกิดข้ึนแกเขา เวลานี้แหละเปนเวลาที่เขาจะตอง
ไดพบและตอนรับพระเยซูคริสต 

4.เด็ก ๆ ตอนรับพระเยซูคริสตงายกวาผูใหญ จิตใจของเขายังขาวสะอาดไมมีเร่ืองยุงเหยิงตาง ๆ 
คอยรบกวน ไมมีใจสงสัยเหมือนผูใหญ จงึเช่ือและรับฟงคําสอนทุกอยางไดงายดาย เหตุฉะนั้นพระเยซู
จึงตรัสวา “ผูหนึ่งผูใดมิไดรับแผนดินของพระเจา เหมือนเด็กเล็ก ๆ ผูนัน้จะเขาในแผนดินนัน้ไมได” ถา
เราไมถือโอกาสขณะท่ีจิตใจของเด็กยังยินดีรับฟงคําสอนอยู แนะนําพระเยซูคริสตใหแกเขา ก็จะเปน
การยากลําบากในเม่ือเขาเตบิโตเปนผูใหญมีใจแข็งกระดางและเต็มไปดวยความสงสัยแลว ดุจตนไมท่ี
ยังออนอยูดัดไดงายฉันใด จติใจของเดก็กอ็าจดัดแปลงไดงายฉันนั้น 
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5.เราตองแขงขัน กับพญามารซาตาน ในการแยงชิงดวงวิญญาณของเด็ก ส่ิงทดลองและการ
ลอลวงตาง ๆ ในการแยงชิงดวงวิญญาณของเด็ก ส่ิงทดลองและการลอลวงตาง ๆ ในโลกมีมากมาย เด็ก
จํานวนนับไมถวนกําลังเดนิอยูในทางท่ีนําไปสูความพินาศ ถาทานเปนคนชางคิดชางสังเกต จงพิจารณา
ดูส่ิงตาง ๆ ท่ีเด็ก ๆ กระทําในปจจุบันตามถนนหนทางและหมูบานท่ัวไป หลังจากเลิกจากโรงเรียน 
หรือวันท่ีโรงเรียนหยุด จะเห็นเดก็จับกลุมกัน เลนในส่ิงท่ีเรียกวา “การพนัน” เด็กปจจุบันเร่ิมหัดสูบ
บุหร่ี ดื่มเหลา ตั้งแตยังเยาว โดยนึกวาเปนส่ิงโกหรู กริิยามารยาท คําพูด ตลอดจนการกระทําตาง ๆ 
หางไกลจากเดก็ในสมัยกอนมากเหลือเกนิ เปนส่ิงท่ีนาเศราใจมิใชหรือท่ีเห็นสภาพความเส่ือมทรามทาง
ศีลธรรมของสังคม แตดูประหนึ่งวาสังคมมิไดเปนหวงตอส่ิงท่ีเด็กกําลังกระทําอยูเพราะน่ันเปนความ
ตองการของมารท่ีจะหลอกลวงใหเด็กหลงผิด มารทํางานหนักตลอดยี่สิบส่ีช่ัวโมง เพื่อแยงชิงเด็กเหลานี้ 
แตคริสเตียนยงัคงนอนใจ ไมเอาใจใสตอดวงวิญญาณของเด็ก ชางเปนภาพท่ีนาเศราใจยิ่งนัก พระเยซู
คริสตทรงทราบถึงอันตรายขอนี้ จึงเรียกใหเขามาหาพระองค 

ค.การนําเด็ก เขามาหาพระเยซูคริสต 

1.หนุนใจใหเด็ก เขามาหาพระเยซูคริสต ทานท่ีเปนบิดา มารดา หรือพี่ชาย พี่สาว จงหนุนใจ
บุตร หรือนองของตน ใหเอาใจใสในเร่ืองฝายวิญญาณจิต สถานท่ีแหงแรกท่ีทานจะสอนเขาคือท่ีบาน
ของทานเอง จงส่ังสอนเขาใหดีตามพระวจนะของพระเจา บาดหลวงทานหน่ึงไดเนนถึงความสําคัญใน
การจูงใจเด็กตัง้แตเยาววัยโดยกลาววา “จงใหเดก็อยูในความเล้ียงดูของขาพเจาคนหนึง่ เม่ืออายุของเขา
ได 7 ขวบ เขาก็จะไมจากขาพเจาไปอีก” นอกจากนั้นทานยังตองหนนุใจเขาใหไปรับการอบรมท่ีโบสถ 
โดยใหรวมเรียนรวีวารศกึษา หากบิดามารดาหรือพี่ชายและพี่สาว ชวยกันหนุนใจนองของตน นองของ
ทานก็จะยนิดมีารวมเรียนรววีารศึกษามากยิ่งข้ึน 

2.จงระลึกเสมอวา ทานมีหนาท่ีรับผิดชอบดวงวิญญาณของเด็ก จงใหความเอาใจใสตอเด็กมาก
ยิ่งข้ึน ระมัดระวังใหดใีนส่ิงท่ีทานจะสอนเขา เปนตัวอยางท่ีดีแกเขาในการประพฤติ พระเยซูคริสตตรัส
วา “แตผูใดจะนําผูเล็กนอยเหลานี้คนหนึ่ง ท่ีเช่ือในเราใหหลงผิด ถาไดเอาหินโมแปงกอนใหญผูกคอผู
นั้น ถวงเสียในทะเลกด็ีกวา” 

3.จงอธิษฐานเผื่อเด็ก “พระเยซูคริสตทรงอุมเด็กเล็ก ๆ เหลานั้น วางพระหัตถบนเขาและทรง
อวยพรเขา” ทานไดอธิษฐานเผ่ือคนอ่ืนและส่ิงอ่ืนเสมอ แตทานไดอธิษฐานเผ่ือเด็กมากเพียงใด ครูสอน
รวีวารศึกษาคนหนึ่ง บอกวา เขาไดอธิษฐานเผ่ือเดก็ในช้ันของเขาทุกคน โดยเอยช่ือของแตละคน 
จําเพาะพระพักตรของพระเจา เด็กเหลานัน้ตางไดรับความรอด เจริญเติบโตในพระคริสต 

เด็กในวนันี้คือผูใหญในวันขางหนาและเดก็ในวันนี้คือ คริสตสมาชิกในวันขางหนา เด็กท่ีเรา
มองเห็นวิ่งเลนอยูทุกวัน ใครอาจลวงรูวา เขาอาจไดเปนนายกรัฐมนตรี นักวิทยาศาสตร นักกฎหมายผู
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ประกาศ นักการเมือง ครู ฯลฯ ในวนัขางหนา เขาอาจเปนกําลังสําคัญยิ่งของคริสตจักรสังคม หมูคณะ 
ประเทศชาติ เขาอาจเปนเคร่ืองมืออันอัศจรรยซ่ึงพระเจาทรงใชทําการใหญในอนาคตเราทุกคนมีหนาท่ี
รับผิดชอบเด็กเหลานี้อยาละเลยหนาท่ีซ่ึงพระเยซูคริสตทรงมอบหมายให วิญญาณของเด็กมีคาไม
แตกตางกับวญิญาณของผูใหญ จงนําเด็กเขามาหาพระเยซูคริสต เพื่อเขาจะไดรับความรอดเชนเดยีวกับ
ทาน “จงฝกสอนเด็กใหประพฤติตามทางท่ีควรจะประพฤตินั้นและเมื่อแกชราแลวเขาจะไมเดินหางจาก
ทางนั้น” (สุภาษิต 22:6) 
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พระธรรมมาระโก ภาค 1        บทเรียนท่ี 7 

“คนทั้งหลายพูดกันวา เราเปนผูใด” 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 8:27-35 

จุดมุงหมาย ใหผูศึกษารูจักชีวิตคริสเตียนท่ีแทจริง และความหมายของการติดตามพระเยซู
คริสต 

นักเทศนคนหนึ่งไมแนใจวา ชายหนุมท่ีช่ือวิชัยซ่ึงอางตนวาเปนคริสเตียนจะเขาใจความหมาย
ของการเปนคริสเตียนอยางแทจริงหรือไม จึงถามเขาในบายวนัหนึ่ง 

“วิชัย เธอเปนคริสเตียนแลวหรือ” นักเทศนถาม 
“ครับ ผมเปนคริสเตียนแลว” วิชัยตอบรับ 
“ทําไมเธอจงึเปนคริสเตียน” 
วิชัยนิ่งอ้ึงไปสักครูหนึ่ง แลวตอบวา “คําสอนของศาสนาคริสตดีมากครับ อาจารยท่ีผมอาศัยอยู

ดวยเปนคริสเตียนท่ีดเีหลือเกิน คําสอนของศาสนาคริสตชวยใหคนดีข้ึนจริง ๆ ผมจึงเปนคริสเตียน” 
นักเทศนทราบไดทันทีวา วิชัยไมเขาใจความหมาย ของการเปนคริสเตียนอยางแทจริง การ

เปนคริสเตียนตามความเขาใจของวิชัย คือ เช่ือคําสอนของศาสนาคริสต เขานับถือพระเยซูในฐานะเปน
ศาสดาผูยิ่งใหญคนหน่ึง โดยไมเขาใจแมแตนอยเกี่ยวกับพระผูชวยใหรอดพนบาปไมทราบวา จะมีคน
อีกสักจํานวนเทาใดท่ีเปนคริสเตียนชนดิเดยีวกับวิชัย 

ก.พระเยซูคริสตคือผูใด (8:27-30) 

ไมเพียงแต ในปจจุบันเทานั้นท่ีคนเปนจาํนวนมาก ท่ีไมรูจักพระเยซูอยางแทจริงแมคนในสมัย
ของพระเยซูคริสตก็ไมรูจักพระองคอยางแทจริงดวย ขณะท่ีพระเยซูคริสตและเหลาสาวกกําลังเดินทาง
ไป ยังหมูบานแหงหนึ่งพระองคตรัสถามเหลาสาวกวา “คนท้ังหลายพูดกันวาเราเปนผูใด” เหลาสาวก
ทูลพระองควา บางคนนึกวา พระองคเปนยอหนบัพติศโต เพราะสมัยนั้น ช่ือเสียงของยอหนโดงดงั ใน
ฐานะเปนศาสดาพยากรณคนหนึ่งของพระเจา ทุกคร้ังท่ียอหนเทศนาส่ังสอน จะมีคนเปนจํานวนมาก
จากหลายเมืองมาฟงทาน เหตุการณคลายคลึงกันไดบังเกดิแกพระเยซูคริสต ไมวาพระเยซูคริสตจะทรง
เทศนาส่ังสอนท่ีใด ก็มีคนเปนจํานวนมากติดตามพระองค นอกจากนั้นพระเยซูคริสตยังทรง
ประกอบดวยเดชอํานาจ ทรงรักษาโรคภยัไขเจ็บใหหายรักษาคนงอยใหเดนิได คนตาบอดใหมองเห็น 
คนตายแลวใหข้ึนมาอีก ทรงขับไลผีราย และผีโสโครกทุกชนิดใหออกจากรางของคนท่ีถูกสิง บางคน
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ในสมัยนัน้คิดวา พระองคคือเอลียา ศาสดาพยากรณผูแสดงการอัศจรรยมากมายในพระคัมภีรเดิม บาง
คนไมทราบวาจะนําพระองคไปเปรียบเทียบกับผูใดจึงวา พระองคเปนคนหนึ่งคนใดในพวกศาสดา
พยากรณ สรุปแลวคนสวนมากเขาใจวา พระองคเปนศาสดาพยากรณผูทรงฤทธ์ิหรือมหาราชครูผูใหญ
ยิ่งคนหนึ่ง ถูกตองท่ีสุด พระองคเปนท้ังศาสดาพยากรณผูทรงฤทธ์ิหรือมหาราชครูผูใหญยิ่งคนหนึง่ แต
มีความจริงท่ีสําคัญสุดท่ีอยางหนึ่งเกีย่วกับพระองคท่ีคนเหลานั้นไมทราบ แมแตสาวกท่ีติดตามพระเยซู
คริสต พระองคยังไมแนใจวา เขาเหลานั้นจะรูจักพระองคอยางแทจริงหรือไมพระองคตรัสถามเหลา
สาวก วา “ฝายพวกทานนีว้าเราเปนผูใด” ดูประหนึ่งวาเหลาสาวกคนอ่ืนก็ไมแนใจในความเขาใจของตน
เกี่ยวกับพระเยซูคริสตจึงมิไดตอบอะไรฝายเปโตรซ่ึงเช่ือวาไดรับความดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิจึง
ตอบวา “พระองคเปนพระคริสต” มีความหมายวา พระองคเปนพระผูชวยใหรอด ความจริงนีแ่หละที่
พระเยซูคริสตทรงตองการใหคริสเตียนและชาวโลกทุกคนทราบ จุดมุงหมายสําคัญท่ีสุดท่ีพระองคเสด็จ
มา มิใชเพื่อเปนศาสดาพยากรณ มิใชเพื่อเปนมหาราชครูแตเพื่อเปนพระผูชวยใหรอดของโลก หากทาน
เช่ือพระเยซูคริสตเพียงในฐานะพระองคเปนพระศาสดาแลว ความเช่ือของทานยังไมถูกตอง ทานยัง
มิไดเปนคริสเตียนท่ีแทจริง ทานจะเปนคริสเตียนท่ีถูกตองและแทจริงก็ตอเม่ือทานสํานึกวา ตนเปนคน
บาป ตองการพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด และไดตอนรับพระองคเขามาในจติใจเปนพระผูชวย
ใหรอดสวนตัวของทาน 

ข.ทางของพระคริสตเปนเชนใด (31-33) 

เปโตรทูลพระเยซูวา พระองคคือ พระคริสต ซ่ึงแปลวา พระผูชวยรอดแตเปโตรยังไมเขาใจวา 
พระองคจะโปรดมนุษยรอดโดยวิธีใด ชาวยิวทุกคนเช่ือวาพระเมสสิยาห หรือพระผูชวยใหรอดจะมา
โปรดชาวยิวในวันหนึ่งขางหนา ชวยใหยวิไดรับอิสรภาพ กลับคืนเปนประเทศท่ีรุงเรืองเหมือนเดิม 
พวกเขานึกวา “พระผูชวยใหรอด” หรือพระเมสสิยาหหรือพระคริสต คงเสด็จมาเยีย่งกษัตริยผูเกรียงไกร 
เปนท่ีเกรงขามของนานาประเทศ หามีใครทราบไมวา พระองคจะเสดจ็มาในฐานะตํ่าตอยเชนนี้ นบัเปน
การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ท่ีชวยใหเปโตรและเหลาสาวกทราบ พระเมสสิยาห หรือพระคริสต 
คือพระเยซูซ่ึงเขากําลังติดตามอยู กระนั้นก็ตาม พวกเขายังมีความคิดวา พระเยซูคริสตคงจะไดเปน
กษัตริยนําชนชาติอิสราเอลสูความรุงเรือง แตคําอธิบายของพระเยซูคริสตทําใหเปโตร และเหลาสาวก 
ตองงุนงงเพราะพระองคมิไดตรัสวา จะเปนกษัตริยในวันขางหนาดังท่ีพวกเขานึกเลย กลับตรัสวา 
ตอไปพระองคจะตองทนทุกขทรมานหลายอยาง ยิ่งกวานั้น พวกผูเฒา พวกปุโรหติ และพวกอาลักษณ
จะละท้ิงพระองค และฆาพระองคเสีย แลวในวันท่ีสามพระองคจะเปนข้ึนมาใหม เม่ือไดยนิเชนนั้น 
เปโตรรีบทูลหามพระองคไวแตพระเยซูกลาวติเตียนเปโตรอยางรุนแรงทันทีวา “อายซาตานจงถอยไป
ขางหลังเราเพราะเจามิไดติดตามพระดําริ ของพระเจาแตตามความคิดของมนุษย” 
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เหตุท่ีพระเยซูคริสตทรงติเตียนเปโตรอยางรุนแรง เพราะเปโตรติดตามความคิดของมนุษย เป
โตรกลาวหามพระเยซูคริสต อาจเปนเพราะ 

1.เปโตรไดติดตามพระเยซูคริสตตลอดมา ไดเหน็ฤทธ์ิอํานาจของพระเยซูคริสต ในการรักษา
โรค ขับไลผีโสโครกพระองคนาจะใชฤทธ์ิอํานาจนั้น ตอสูศัตรูเอาตัวรอด ไมควรปลอยใหศัตรูนําความ
ทุกขทรมานมาสูพระองค และทําลายชีวิตของพระองค 

2.เปโตรไมเขาใจถึงความหมายสําคัญเกี่ยวกับการส้ินพระชนม ของพระเยซูคริสต คิดวา
พระองคควรจะไดรับอํานาจราชศักดิ์มากกวาถูกจับและถูกฆาเยีย่งนักโทษ 

3.หากพระเยซูคริสต ยอมใหถูกจับและถูกฆาโดยดี ความหวังของตนท่ีจะเปนใหญ ในฐานะผู
ใกลชิดของพระองคก็ตองอันตรธานไป 

4.หากพระเยซูคริสตตองทนทุกขทรมานและถูกจับไปฆา คนซ่ึงติดตามพระองคก็คงจะตอง
พลอยรับทุกขทรมานและอันตรายถึงแกชีวิตดวย ซ่ึงเปนส่ิงท่ีตนไมเคยนึกฝนและไมตองการจะพบ 

ทางท่ีพระองคจะทรงชวยชาวโลกใหหลุดพนจากทาสแหงความบาป คือทางแหงไมกางเขน 
พระองคตองรับทุกขทรมาน ตองถูกตรึงจนส้ินพระชนมบนไมกางเขน เพื่อไถมนุษยใหเปนไทย นีคื่อ
แผนการแหงความรอดของพระเจา มีแตพญามารซาตานเทานั้น ท่ีไมตองการเหน็แผนการนี้สําเร็จ 
เม่ือเปโตรหามปรามพระเยซูคริสต พระองคจึงทรงเรียกเขาวาเปน “ซาตาน” 

ค.จะติดตามพระคริสตอยางไร? (8:34) 

พระเยซูคริสตทรงทราบวา ยังมีคนเปนจํานวนมาก ท่ียงัไมเขาใจถึงความหมายท่ีแทจริง ของ
การติดตามพระองค พระองคจึงตรัสสอนวา “ถาผูใดจะใครตามเรามา ใหผูนัน้เอาชนะตัวเอง และรับ
กางเขนของตน แบกตามเรามา” 

กาวแรกในการติดตามพระองค คือ “ชนะตัวเอง” คําแปลฉบับมาตรฐานอ่ืน ๆ แปลวา “ให
ปฏิเสธตนเอง” หรือ “สละตนเอง” หรือแปลใหเขาใจงายท่ีสุดก็คือ อยารักตนเองมากกวาพระคริสต คน
มากมายไมอาจติดตามพระคริสต เพราะรักตนเองมากเกนิไป กลัวอายบาง กลัวถูกหวัเราะเยาะบาง เห็น
แกช่ือเสียงตําแหนงบาง ไมอยากละท้ิงนิสัยท่ีไมดีบางอยางบาง และส่ิงอ่ืน ๆ อีกหลายประการซ่ึงลวน
แตเกดิจากการรักตนเองมากเกินไป ถาทานตองการติดตามพระคริสต ทานตองเอาชนะตัวเอง เอาชนะ
ความกลัวและความอายทุกอยาง กลารับพระนามของพระองคไมวาอะไรจะเกิดข้ึนแกตนกต็าม 
พระองคตรัสวา หากผูใดมีความอับอายเพราะพระองค และถอยคําของพระองค พระองคก็จะทรงอับ
อายตอผูนั้นดวย 

กาวท่ีสอง ตองแบกไมกางเขนของตนและติดตามพระเยซูไป การแบกไมกางเขน ไดใหภาพ
ชีวิตของคริสเตียนอีกดานหนึ่ง คือช ีวิตแหงการยอมทนทุกขยากลําบาก เพื่อพระเยซูคริสต เปนความ
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จริงท่ีวา พระเยซูคริสตทรงสัญญาจะประทานสันติสุขแกคริสเตียนทุกคน แตหาใชหมายความวา ชีวิต 
คริสเตียนจะปราศจากความทุกขลําบากไม ในทางตรงกันขาม พระคริสตธรรมคัมภีรไดกลาวอยาง
ชัดเจนในท่ีหลายแหงวา ผูท่ีจะยนืหยัดเพือ่พระเยซูคริสตอยางแทจริง จะตองพบความทุกขลําบาก (ดูฟ
ลิปป 1:29,4:12, 1 เธสะโลนิกา 3:4, ยอหน 16:33) ทานอาจทนทุกขลําบากเน่ืองจาก ถูกเยาะเยย ถูกขม
เหงรังแก รังเกียจ หม่ินประมาท หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง นีคื่อทางของไมกางเขน พระเยซูคริสตเองทรงทน
ทุกขลําบากมากย่ิงกวาผูหนึ่งผูใด ผูท่ีติดตามพระองค เชน เหลาอัครสาวก สาวกท้ังหลาย เปาโล ทิโมธี 
คริสเตียนในสมัยกอน ตางทนทุกขลําบาก เพื่อพระเยซูคริสต หากทานมิไดพบความทุกขลําบากอะไร 
จงขอบคุณสรรเสริญพระองค ท่ีความทุกขลําบากนั้นไมตกมาถึงทาน หากทานพบความทุกขลําบากก็
ไมตองตกใจกลัว หรือทอแท ผูติดตามพระเยซูคริสตจะตองผานพบส่ิงเหลานี้ไมมากก็นอย พระเยซู
คริสตตรัสวา “ในโลกนี้ทานท้ังหลาย มีความทุกขยาก แตจงยนิดีเถิด เราชนะโลกแลว” (ยอหน 16:33) 
“ถาเราอดทน เราก็จะไดครอบครองกับพระองค” (2 ทิโมธี 2:12) 

คริสเตียนท่ีแทจริง นอกจากตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอดแลว ยังรักพระองคยิ่ง
กวาตนเอง ยนิดีเสียสละทุกอยาง ยอมอดทนตอความทุกขยากลําบากท่ีเกิดข้ึน เพือ่เห็นแกพระนามของ
พระองคอีกดวย 
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พระธรรมมาระโก ภาค 1        บทเรียนท่ี 8 

อาหารม้ือสุดทาย 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 14:17-25 

จุดมุงหมาย เพื่อใหผูศึกษาไดทราบถึงความหมายท่ีแทจริงของการถือศีลระลึก 
มีศีลสําคัญสองอยาง ในคริสตจักรท่ีคริสเตียนไดยดึถือปฏิบัติ ตั้งแตยุคแรกเร่ิมของคริสตจักร

จนกระท่ังปจจบัุน คือศีลบัพติศมา และศีลระลึก หรือ ศีลมหาสนิท วนันี้เราจะศึกษาเฉพาะศีลมหาสนิท
เทานั้น คริสเตียนจํานวนไมนอย แมจะไดรวมถือศีลมหาสนิทเปนเวลานานมาแลวแตก็ยังไมเขาใจ
ความหมายท่ีแทจริง ของการถือศีลมหาสนิท คริสเตียนจําพวกหนึ่งมองขามความสําคัญของพิธีนี้ ขณะ
ถือศีลระลึกมิไดสํารวมจิตใจ ปฏิบัติตนใหเหมาะสมเทาท่ีควร สวนอีกจําพวกหนึง่เนนถึงความสําคัญ
ของศีลนี้จนเกนิไป ทําใหเกิดปญหาขัดแยงหลายอยาง หวังวาบทเรียนวนันี้ จะใหความกระจางแกผู
ศึกษาทุกทาน และนําพระพรมาสูทานมากยิ่งข้ึน ในเวลาถือศีลมหาสนิท 

ก.ความเปนมา ของศีลมหาสนิท (14:12-21) 

พระเยซูคริสตทรงเปนผูตั้งศีลมหาสนิทข้ึน ในคราวท่ีรับประทานอาหารม้ือสุดทายรวมกับ
เหลาอัครสาวก วันนัน้เปนเวลาท่ีตรงกับเทศกาลปสกา คํา “ปสกา” มีความหมายวา “ผานเลยไป” 
สืบเนื่องจากเหตุการณสําคัญท่ีสุดคร้ังหนึ่ง ท่ีเกิดแกชนชาติอิสราเอล ในคราวท่ีพระเจาทรงใชโมเสส 
นําชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียีปต กษัตริยอียิปตไมยินยอม พระเจาจงึทรงบันดาลภยัพิบัตหิลาย
อยางใหเกิดแกชาวอียปิต คร้ังสุดทายทรงทําลายชีวิตบุตรหัวป ของชาวอียิปตเสีย โดยส่ังใหชนชาติ
อิสราเอลฆาแกะใชเลือดทาประตูบาน ในคืนวนันั้นทูตสวรรคจะผานประเทศอียิปต หากเห็นบานใดมี
เลือดแกะทาท่ีอยูท่ีประตู ทูตสวรรคก็จะผานไป สวนบานท่ีไมมีเลือดแกะทาที่ประตู ไดแกบานชาว
อียิปต ทูตสวรรคจะฆาบุตรีหัวปในครอบครัวนั้นเสียเม่ือเหตุการณนี้เกิดข้ึน เสียงครํ่าครวญรองไหจึง
เกิดแกชาวอียปิตท่ัวไป กษตัริยอียิปตไมอาจมีพระทัยแข็งกระดางตอไปได จึงตองอนุญาตใหโมเสส นํา
ชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต 

ตอมาชนชาติอิสราเอลจึงจัดต้ังเทศกาลปสกา เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระเจาท่ีทรงชวยให
พวกเขาออกจากการเปนทาสของกษัตริยอียิปต พระเยซูคริสตและเหลาอัครสาวกก็ฉลองเทศกาลปสกา
เชนกัน ตามขนบธรรมเนียมของชาวยวิ เม่ือถึงเทศกาลนี้ผูท่ีรํ่ารวยนั้น นอกจากจะจัดเตรียมหองอาหาร
สําหรับตนและครอบครัว เพื่อจัดการเล้ียงปสกาแลว ยังจัดหองพิเศษเผ่ือไวอีกหองหนึ่ง สําหรับแขก
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เมืองซ่ึงอาจเดนิทางผานท่ีนัน่ พระเยซูคริสตไมมีบานของพระองคเอง จึงตองอาศัยหองพิเศษท่ีชาวเมือง
บางคนเตรียมไว เหตุการณอันนาอัศจรรยนี้ แสดงใหเราเห็นวาพระองคทรงเปนพระเจาผูลวงรูสรรพส่ิง
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต พระองคทรงส่ังใหสาวกสองคนเขาไปในเมือง เพื่อจัดเตรียมปสกา ท้ัง ๆ ท่ีไมเคย
ทราบลวงหนามากอนวา จะหาหองอาหารไดท่ีไหน แตทุกอยางเกิดข้ึน ตามท่ีพระองคตรัสไวทุก
ประการ (อาน 12-16) พระองคทราบลวงหนาดวยวา ศิษยคนหนึ่งของพระองค คือยดูาสอิสคาริโอด จะ
ทรยศพระองค ขายพระองคใหแกพวกปุโรหิต บางคนอาจถามวา เม่ือพระเยซูคริสตทรงทราบวา ยูดา
กําลังทรยศพระองค ซ่ึงเปนความบาปอยางใหญหลวงทําไมพระองคจึงไมทรงหามหรือเตือนยดูาให
กลับใจใหม แทจริงพระเยซูคริสตไดทรงเตือนแลว ขณะท่ีนั่งรับประทานอาหารอยู พระองคตรัสวา 
“เราบอกทานท้ังหลายตามจริงวา คนหน่ึงในพวกทานจะมอบเราไว คือ คนหน่ึงรับประทานอาหารอยู
กับเรานี้แหละ” พระเยซูคริสตทรงใหโอกาสแกทุกทาน ท่ีตองการกลับใจใหมเสมอ ไมอยากใหผูหนึ่ง
ผูใดพินาศ แตตองการใหทุกคนกลับใจเสียใหม 

จากเหตุการณท่ีเกิดขึ้นนี้ เราไดรับบทเรียนหลายอยาง พระเยซูคริสตทรงลวงรูสรรพส่ิง ทรง
ทราบอนาคตของเรา เราจึงวางใจไดวา หากเรามอบช ีวติใหกับพระองค พระองคจะทรงนําเราไปในทาง
ท่ีปลอดภัยและดีท่ีสุด พระองคไมกลัวการทนทุกขทรมาน ท้ัง ๆ ท่ีทราบวาอะไรจะเกดิข้ึน เพราะทราบ
วาเบ้ืองหลังการทนทุกขทรมาน คือความรอดของชาวโลก และสงาราศีท่ีพระองคจะทรงรับพระองค
ทรงใหโอกาสแกทุกคนที่ตองการจะกลับใจใหมเสมอ 

ข.ความหมายของศีลระลกึ (22-25) 

ในยุคแรกเร่ิมของคริสตจักร คนบางพวกท่ีไมใชคริสเตียน เขาใจผิดคิดวาคริสเตียนเปนพวก
มนุษยกินคน ประกอบพิธีกนิเลือดและเนือ้มนุษย ซ่ึงแทจริงเปนพิธีศีลมหาสนิท คริสเตียนไมนอยใน
ปจจุบันก็มีความคิดทํานองเดียวกันนี้ ขณะรับประทานขนมและดื่มจากจอกในพิธีศีลมหาสนิท นึกวา
นั่นคือ เนือ้และโลหิตของพระเยซูคริสต สามารถชวยใหตนเจริญเติบโตและเขมแข็งข้ึนทางฝาย
วิญญาณจิตหากทานเปนคนหน่ึง ท่ีมีความคิดเชนนัน้ขอทานจงทําความเขาใจเสียใหม เพื่อพิธีศีลมหา
สนิท จะเปนพระพรอยางแทจริงแกทาน 

ขณะท่ีพระเยซูคริสตและพวกอัครสาวกรับประทานอาหาร ในการเล้ียงปสกาซ่ึงประกอบดวย
ขนมปงไมมีเชือ้ เนื้อแกะและเหลาองุน พระองคทรงหยบิขนมปงช้ินหนึ่ง ทรงอธิษฐานขอพระพร หัก
สงใหพวกสาวกตรัสวา “ทานท้ังหลายจงรับเถิด นี่แหละเปนกายของเรา” ในทํานองเดียวกัน พระองค
ทรงหยิบจอก ขอพรสงใหพวกสาวกและตรัสวา “นี่แหละเปนโลหิตแหงสัญญาของเรา ซ่ึงตองเทออก
เพื่อคนเปนอันมาก”...... ความหมายท่ีแทจริงของขนมปงและจอก มิใชเนื้อและเลือดของพระเยซูคริสต 
พระองคจะเสวยเนื้อเลือดของพระองคเองไมได แตเปน “เคร่ืองหมาย” เล็งถึง เนื้อหรือพระวรกายของ
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พระเยซูคริสต ซ่ึงจะตองทนทุกขทรมาน ถูกเฆ่ียนตีทําราย ถูกตรึงบนไมกางเขนเพ่ือมนุษยท้ังหลาย การ 
“หัก” ขนมปง เปนสัญลักษณแหงพระวรกายของพระองคท่ีตองชอกชํ้า แตกแยก สวนจอกนั้น เปน
เคร่ืองหมายเล็งถึง พระโลหิตของพระเยซูคริสตท่ีทรงหล่ังไหล เพื่อไถความผิดบาปของมนุษยท่ัวโลก 
เราถือศีลมหาสนิท มิใชเพือ่ตองการพระพรพิเศษจากขนมปงหรือจอกนี้ แตเพื่อระลึกถึงความรักของ
พระเยซูคริสต ท่ีทรงส้ินพระชนมเพื่อเราท้ังหลาย (ดู 1 โครินธ 11:23-26) ขณะรับประทานขนมและดื่ม
จากจอกนั้น อยาอธิษฐานวา “ขอพระเจาทรงอวยพรขนมและจอกนี ้ เพื่อจะชวยใหขาพเจาแข็งแรงทั้ง
ฝายรางกายและวิญญาณจิต และรอนรนรักพระองคมากยิ่งข้ึน” ถาผูใดอธิษฐานเชนนี้ ก็แสดงวาเขายัง
ไมเขาใจในความหมายท่ีแทจริงของการถือศีลมหาสนิท พระเยซูคริสตตรัสวา “จงกระทําอยางนี ้ใหเปน
ท่ีระลึกถึงเรา” จงอธิษฐานและระลึกถึงพระคุณและความรักของพระองค ในการทีพ่ระองคทรงตอง
ชอกชํ้า ทนทุกขทรมานเพ่ือทาน โดยพระโลหิตของพระองค ทานไดรับการไถใหหลุดรอดจากคาจาง 
ของความบาปแลว จงใหความรักอันใหญหลวงของพระองคนี้ เตือนสติและหนุนใจทานใหรักพระองค
มากยิ่งข้ึน และหม่ันถามตนเองวา พระเยซูคริสตทรงรักทานมากมายเชนนี ้ ทานรักพระองคเพยีงใด 
ทานไดกระทําส่ิงใดเปนท่ีแสดงวา ทานรักพระองค หรือทานกระทําในส่ิงตรงกันขาม ทําใหพระองค
ทรงชอกชํ้าพระทัย 

นอกจากระลึก ถึงการส้ินพระชนมของพระเยซูคริสตเพื่อทานเองแลว ยังระลึกถึงการเสด็จ
กลับมา ของพระเยซูคริสตดวย เปนการประกาศถึงชัยชนะของพระองค ท่ีมีอํานาจ เหนือความตายและ
ส่ิงเตือนใจ ใหเราประพฤติตนเปนท่ีชอบพระทัยของพระองค จนกวาพระองคเสด็จมา 

ค.การถือศีลมหาสนิท 

ศีลมหาสนิทเปนพิธีสําคัญยิ่งเพราะพระเยซูคริสตเปนผูทรงต้ังข้ึน พระองคทรงส่ังใหเหลา
สาวกปฏิบัติตาม เพื่อเปนท่ีระลึกถึงพระองค คริสเตียนต้ังแตยุคแรกเร่ิม จนถึงปจจบัุนตางยึดถือปฏิบัติ
โดยเครงครัด ฉะนั้นขณะทีท่านรวมพิธีถือศีลมหาสนิท จงสํารวมจิตใจของตน เขารวมพิธีดวยใจเคารพ 
ยําเกรง ดวยใจขอบพระคุณ มิใชดวยนกึวา จอกหรือขนมนั้นเปนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ แตดวยนกึถึงพระคุณอัน
ใหญหลวงของพระเยซูคริสต ขณะเดียวกนั ก็อยามองขามความสําคัญของขนมปงและจอกน้ัน เพราะ
นั่นเปนสัญลักษณ แสดงถึงพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต 

กอนถือศีลมหาสนิท จงสํารวจดูจติใจของทานวา ตลอดเวลาท่ีผานมานี้ทานไดกระทําส่ิงใด
บกพรอง จําเพาะพระเนตรของพระเยซูคริสต และตอคนอ่ืนประการใดบาง แลวสารภาพความผิดบาป
ของทานตอพระองค “จงใหทุกคนพินจิดูใจของตนเสียกอน แลวจึงกินขนมปงนี้และดื่มจากจอกน้ี ดวย
วาคนท่ีกนิและดื่มตามอยางไมสมควร กก็ินและดื่มใหเปนท่ีปรับโทษแกตนเอง เพราะมิไดสังเกตพระ
กายขององคพระผูเปนเจา” (1 โครินธ 11:28, 29) 
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พระธรรมมาระโก ภาค 1        บทเรียนท่ี 9 

พระเยซคูริสตทรงถูกทอดทิ้ง 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 14:32-50 

จุดมุงหมาย เพื่อเตือนสติผูศึกษามิใหทอดท้ิงพระเยซูคริสต 
อาทิตยกอนเราไดศึกษาถึงอาหารม้ือสุดทายของพระเยซูคริสต แมพระองคจะทราบลวงหนาถึง

เหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นในไมกีช่ั่วโมงขางหนา พระองคไมตกใจกลัว หลังจากรับประทานอาหาร และ
ประกอบพิธีศีลมหาสนิทแลว พระองคก็เสด็จไปยังภเูขามะกอกเทศรวมกับอัครสาวก ระหวางทาง
พระองคตรัสแกเหลาอัครสาวกวา คืนนี้พวกเขาจะปฏิเสธพระองคและละท้ิงพระองคไป แตเปโตรและ
เหลาสาวกรับรองอยางแข็งขันวา แมพวกเขาจะตองตายกับพระองค พวกเขาจะไมปฏิเสธพระองคเปน
อันขาด 

ก.ทรงเปนทุกขแทบจะตาย (32-36) 

พระเยซูกับเหลาสาวกมาถึงตําบลเกทเสมนี อันเปนสถานท่ีซ่ึงพระองคทรงชอบเสด็จไปบอย ๆ 
เพราะเปนสถานท่ีเงียบสงัด อยูท่ีเชิงเขามะกอกเทศเหมาะแกการอธิษฐานเขาเฝาพระบิดา เม่ือดําเนิน
มาถึงสวนเกทเสมนีแลว พระองคตรัสใหเหลาสาวกรอพระองคในท่ีแหงหนึ่งเพือ่พระองคจะใชเวลา 
เขาเฝาพระบิดาตามลําพัง พระองคตรัสวา “จิตใจของเราเปนทุกขแทบจะตาย” ท้ังนี้มิไดหมายความวา 
“พระองคทรงกลัวถูกจับ ถูกทรมาน หรือกลัวตาย ถาหากพระองคกลัวความตาย พระองคอาจเสด็จหนี
ไปได เพราะทรงทราบลวงหนาทุกส่ิงท่ีจะเกดิข้ึน ท่ีพระองคทรงเปนทุกขใจอยางยิง่ เราอาจอธิบายได
ดังนี้วา เพราะพระองคมีสภาพเปนมนษุย มีความรูสึกเหน็ดเหนื่อย หวิกระหาย เจบ็ปวด เสียใจ ดีใจ 
เชนเดยีวกับมนุษยท่ัว ๆ ไป ความทุกขทรมานท่ีพระองคจะไดรับ ในช่ัวโมงขางหนา โหดรายทารุณยิ่ง
นัก ทุกคนท่ีมีความรูสึกนึกคิด จะตองเปนทุกขใจเปนธรรมดา หากพระองคไมมีความรูสึกในเร่ืองความ
ทุกขลําบาก ความเศราใจ เสียใจ พระองคก็คงไมมีความรูสึกในเร่ืองความรัก ความเมตตา ความสงสาร 
และพระองคกจ็ะไมเสดจ็มาในโลก เพื่อชวยมนุษยท้ังหลายใหพนจากความพินาศ จากความจริงเร่ืองนี้ 
ชวยใหเราเขาใจดวยวา การรูสึกเปนทุกขเสียใจ เปนของธรรมดาและมิใชเปนความบาป พระคริสต
ธรรมคัมภีรสอนใหเราดีใจรวมกับผูท่ีดใีจ รองไหรวมกนักับผูท่ีรองไห พระเยซูคริสตเองก็ทรงโทมนัส
พระทัยยิ่งนักตอเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนกับพระองค 
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อยางไรก็ตาม พระองคทรงทราบวา ควรจะทําประการใดตอความทุกขใจนี้ พระองคเสด็จไป
อีกหนอยหนึ่ง ซบพระกายลงท่ีดิน อธิษฐานตอพระบิดาพระองคไมบน ไมแสดงความทอแทใจใหสาวก
เห็น เหมือนกนัคนท่ัวไปท่ีชอบบนแสวงหาความชวยเหลือจากเพื่อนมนุษยดวยกนั แทนท่ีจะหันกลับมา
เช่ือพึ่งพระเจา นําความทุกขยากลําบากนั้น มาปรึกษากับพระองค และมอบไวในการทรงนําของ
พระองค พระองคทรงอธิษฐานวา ถาเปนไปไดใหเวลานี้ลวงพนไปจากพระองค “...แตวาอยาใหเปน
ตามใจปรารถนาขาพเจา แตใหเปนไปตามพระทัยของพระองค” นี่คือวิธีแกไขความทุกขลําบากท่ีด ี
บางคร้ังทานตองเผชิญความทุกขลําบาก การหลบหนีจากความทุกขลําบากไมเพียงแตไมอาจแกไข
ปญหาใหแกทานเทานั้น หากยังเปนการแสดงถึงความข้ีขลาดหวาดกลัวของตนเอง และเพิ่มความทุกข
ลําบากมากยิ่งข้ึน เคล็ดลับของพระเยซูคริสตท่ีทรงสามารถเผชิญความทุกขลําบากไดคือ “การเช่ือฟง” 
พระองคไมทรงตองการทําตามใจปรารถนาของพระองคเอง แตตามพระทัยของพระบิดา ชีวิตมนษุยใช
จะประกอบดวยความสุขสบายและความหวัง แตฝายเดยีว ความทุกขลําบากและความผิดหวัง บางคร้ังก็
เปนโอสถขนานเลิศท่ี “ทําคนใหเปนคน” ไดอยางแทจริง คนท่ัวไปทีมิ่ใชคริสเตียน ยังกลาเผชิญความ
ทุกขลําบากอยางหนาช่ืนตาบาน คริสเตียนยิ่งตองมีความกลา ความอดทนและความยินดีท่ีจะรับความ
ทุกขลําบากเพือ่พระเยซูคริสตใหทุกอยาง เปนไปตามความปรารถนาของพระองค 

ข.การไมรวมใจของศิษย (37-43) 

คงไมมีความทุกขใจอันใดหนักเทากับความทุกขท่ีเกิดจากการไมรวมใจ ไมเหน็อกเห็นใจของ
คนท่ีตนรัก ในยามทกุขยากลําบาก พระเยซูคริสตทรงอธิษฐานตอพระบิดาดวยหยาดเหง่ือและน้ําตา 
เพื่อพระองคจะทรงมีกําลังสามารถทนรับภัยพิบัตท่ีิจะเกดิข้ึน เพื่อวาพระองคทรงตองการใหสาวกของ
พระองคอธิษฐานรวมกับพระองคในยามนั้นดวย แตเม่ือพระองคเสดจ็กลับมา ทรงเห็นเหลาสาวกนอน
หลับไหลอยู โดยไมหวงใยพระองคเลยพระองคตรัสแกเปโตรวา “ซีโมนเอย ทานนอนหลับหรือ จงเฝา
อยูสักทุมเดยีวไมไดหรือ จงเฝาระวังและอธิษฐานอยูเพือ่ทานจะไมไดเขาในการทดลอง...” พระองค
เสด็จไปอธิษฐานอีก เม่ือกลับมาอีกคร้ังหนึ่ง เห็นเหลาสาวกนอนหลับอยูตามเดิม ท้ัง ๆ ท่ีไดรับการ
เตือนจากพระองค พระองคก็จากไปอธิษฐาน และเสดจ็กลับมาในคร้ังที่สาม คราวนีพ้ระองคทรงปลุก
ใหพวกเขาลุกข้ึนตรัสวา “ลุกข้ึน ใหเราพากันไปเถอะ ผูท่ีจะมามอบไวมาใกลแลว” 

เราอาจจะกลาวติเตียนเหลาสาวกวาชางไมมีใจรักใจเปนหวงอาจารยของตนเลย พากันนอน
หลับสบายในยามท่ีพระองคเปนทุกขลําบากใจ เราเองกห็าแตกตางไปจากสาวกไม คริสเตียนโดยมาก
กําลังนอนหลับสบายท้ัง ๆ ท่ีขาศึกรวมพลอยูรอบดาน พรอมท่ีจะบุกรุกเขามาบดขยี้คริสเตียนให
แหลกราญ “ศัตรูของทานคือมาร ดุจสิงโตคํารามแผดเสียงรองนากลัวก็เท่ียวไปเสาะแสวงหาคนท่ีมันจะ
กัดกนิได” (1 เปโตร 5:8) พระเยซูคริสตไมเพียงแตเปนหวงตอผูท่ียังไมรูจักพระองค ทานยังทําให
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พระองคตองเปนหวงตอชีวติคริสเตียนของทาน ท้ัง ๆ ท่ีพระองคทรงเตือนสติทานดวยพระวจนะของ
พระองคในพระคริสตธรรมคัมภีร ทรงสงผูรับใชของพระองคเตือนสติทาน ทรงใชส่ิงแวดลอมและ
เหตุการณตาง ๆ กระตุนจิตใจของทาน ทานยังคงนอนหลับสบาย หลงระเริงตอความสุขสําราญทางฝาย
โลก ลืมนึกถึงองคพระเยซูคริสตซ่ึงทรงเปนหวงทานทรงอธิษฐานเผ่ือทาน จําเพาะพระพักตรพระบิดา
ทุกวัน จงต่ืนข้ึนเถิด ศัตรูใกลเขามาแลว “จงเฝาระวังและอธิษฐานอยู เพื่อทานจะไม ไดเขาใจในการ
ทดลอง” 

ยิ่งใกลวันเสดจ็กลับมาของพระเยซูคริสตมากเทาใด การทดลองก็ยิ่งมีมากข้ึนเพยีงนัน้ แผนการ
ใหมของมารท่ีชักนําคริสเตียนใหเหินหางจากพระเจา คือใชส่ิงเยายวน ความสุขสําราญทางฝายโลกจน 
คริสเตียนเคลิบเคล้ิมหลับสนิท ลืมอธิษฐาน ลืมอานพระคัมภีร ไมปรารถนาท่ีจะไปนมัสการพระเจาใน
โบสถ ทุกคร้ังท่ีหยิบพระคัมภีรข้ึนมาอาน หรือคิดจะอธิษฐาน หรือคิดจะไปโบสถ ก็มักจะรูสึกงวงเหงา
หาวนอนทันที พระเยซูคริสตทรงเตือนใหเรา “ระวัง” อธิษฐานเขาเฝาพระองคเสมอ เพื่อทานจะไมพาย
แพตอการทดลองของมาร 

ค.การถูกทอดท้ิง (43-50) 

ในตอนนี้มีเหตุการณอีกสามประการท่ีทําใหพระเยซูคริสตทรงเศราพระทัยมากท่ีสุด ประการ
แรก ไดแกการทรยศของยดูาสอิสคาริโอด ยูดาสอิศคาริโอดเปนอัครสาวกคนหนึง่ของพระเยซูคริสต 
ติดตามพระองคเปนเวลาสามปเต็ม ๆ แตบ้ันปลายกลับกลายเปนผูทรยศและขายพระอาจารยของตน 
พระองคทรงสาปแชงยูดาสในระหวางรับประทานอาหารม้ือสุดทายวา “วิบัตแิกผูท่ีจะมอบบุตรมนุษย
ไว ถาผูนั้มิไดบังเกิดมากจ็ะดีกวา” ประการท่ีสองพระองคทรงถูกจับเยี่ยงนกัโทษ คนท่ีติดตามยูดาสมา 
ตางถือดาบถือกระบอง ดูประหนึ่งวาพระเยซูคริสตเปนโจรผูราย มีโทษฉกรรจ ประการท่ีสาม เม่ือเหลา
สาวกเหน็วาเกนิกําลังของตนท่ีจะตอสูปองกันไดและกลัววาจะถูกจับเชนเดียวกับพระเยซูคริสตจึงละท้ิง
พระองคพากนัหนีไป กอนที่พวกสาวกจะเดนิทางมาถึงสวนเกทเสมนีพวกเขารับรองกับพระเยซูคริสต
วา จะไมละท้ิงหรือปฏิเสธพระองค แมตนจะตองตายรวมกับพระองคก็ตาม เปนส่ิงท่ีนาอับอายขายหนา
มิใชหรือ ในเวลาไมกี่ช่ัวโมงตอมาพวกเขาตางพากันละท้ิงพระเยซูคริสต 

คริสเตียนจํานวนมากเม่ือเพ่ิงกลับใจบังเกดิใหม ก็มักรอนรนรักพระเจาสัญญากับพระองควา 
จะรักพระองคตลอดไปเปนนิจ ไมวาอะไรจะเกดิข้ึนก็ตาม จะไมละท้ิงพระองค แตเวลาผานพนไปเม่ือ
พบความทุกขยากลําบาก พบการทดลองความเช่ือและความรักคอย ๆ คลายลงทุกทีจนบางคนถึงกับ
ทรยศ ขายพระนามของพระเยซูคริสตดวยราคาท่ีถูกท่ีสุด พระองคทรงตองการตักเตือนเราทุกคน ดังท่ี
ไดตักเตือนคริสตจักรเอเฟซัส ในพระธรรมวิวรณวา “เรารูจักกิจการของเจากับท้ังการเหน็ดเหน่ือย และ
ความเพยีรของเจา พวกเจาไดมีความเพียร และไดอดทนเพราะเห็นแกนามของเรา....แตเรามีขอท่ีจะตอ
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วาเจาบาง ดวยวาเจาสลัดความรักดั้งเดิมของเจา” (วิวรณ 2:2-5) ทานเปนคนหนึ่งท่ีละท้ิงพระเยซูคริสต
หรือไม? 
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พระธรรมมาระโก ภาค 1        บทเรียนท่ี 10 

“เขาไดทําผิดประการใด” 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 15:1-5 

จุดประสงค เพื่อเตือนผูศึกษามิใหถูกชักจูงใหหลงผิดตามเสียงสวนมาก 
ภาษิตบทหนึ่งกลาววา “สองหัวยอมดีกวาหัวเดียว” ใหคําสอนท่ีมีคุณคาควรแกการพิจารณา

และจดจํา โดยเฉพาะอยางยิง่ ขณะเม่ือทานทํางานรวมกบัหมูคณะ แตในบางกรณี ดงัเชนเหตุการณการ
พิพากษาพระเยซูคริสตของปลาต ซ่ึงทานจะเรียนในวนันี้ สุภาษิตดังกลาวขางตนก็ไมเปนความจริง 

ก.ความจริงที่ปลาตทราบ (1-5) 

พระธรรมมาระโกมิไดบันทึกรายละเอียด เกี่ยวกับการท่ีพระเยซูทรงถูกจับและถูกพิพากษา เพื่อ
เพิ่มพูนความรูและความเขาใจแกผูศึกษามากยิ่งข้ึน ขอใหทานอานรายละเอียดเพิ่มเติม ซ่ึงบันทึกไวใน
ยอหน 18:12-19:16 

จุดประสงคท่ีพวกปุโรหิตตองการจับพระเยซูคริสต ก็เพื่อตองการปลงพระชนมพระองคเสีย 
กอนท่ีพระองคจะทรงถูกนํามายังปลาต พวกเขาพาพระองคไปหาบุคคลสองทานกอนคือ อันนาสพอตา
ของคายาฟาส ผูเปนมหาปุโรหิตในปนัน้ และคายาฟาสมหาปุโรหิต โดยเหตุผลสองประการคือ 
ประการแรก พวกเขากระหายท่ีจะปลงพระชนมพระเยซูคริสตทันทีท่ีจับพระองคได จนไมอาจอดทน
รอการพิพากษาของปลาต ในวนัรุงข้ึน ประการท่ีสอง พวกปุโรหติใหญ พวกอาลักษณและผูเฒา
ท้ังหลายทราบวา มีประชาชนเปนจํานวนมากท่ีรับพระเยซูคริสต หากรอจนถึงวนัรุงข้ึน ประชาชน
เหลานั้นทราบวา พระเยซูคริสตถูกจับและจะถูกปลงพระชนม พวกเขาอาจรวมใจกันยกพวกมาขัดขวาง 
ทําใหแผนการของพวกเขาตองลมเหลว ความกระตือรือรน และความกระหายของคนช่ัว ท่ีตองการให
แผนการของพวกเขาสําเร็จโดยเร็วท่ีสุด นาจะเปนส่ิงเตือนใจใหคริสเตียนตองอับอาย ดวยพวกเขารอน
รนในความช่ัว แตคริสเตียนเฉื่อยชาเกยีจครานในการดี มัวแตผลัดวันประกันพรุง จนโอกาสที่ดี ๆ ผาน
พนไปอยางนาเสียดาย หากเรารอนรนเพื่องานของพระเจา ดังเชนคนช่ัวรอนรนเพื่อการรายของเขา เช่ือ
วางานของพระองคจะตองเจริญกาวหนามากกวานี้ยิ่งนัก 

พวกปุโรหิตไมอาจพิพากษาประหารชีวิตพระเยซูคริสต ดังความปรารถนาของพวกเขาได 
เพราะชาวยวิอยูภายใตการปกครองของชาติโรมัน กฎหมายของโรมันใหสิทธิอํานาจแกชาวยิวพิพากษา
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คดีท่ัว ๆ ไปได แตไมมีอํานาจท่ีจะพิพากษาตัดสินประหารชีวิตผูหนึง่ผูใด คดีอุกฉกรรจดังกลาว ตกเปน
หนาท่ีของศาลโรมัน 

จงสังเกตอีกคร้ังวา พวกเขารอนรนในงานช่ัวมากมายเพยีงใด เม่ือพวกเขาไมอาจปลงพระชนม
พระเยซูคริสตในทันทีทันใด พวกเขาไมทอถอย “คร้ันรุงเชา” พวกเขารีบพาพระเยซูคริสตไปฟองรอง
ตอศาลโรมัน พระกิตติคุณยอหนบันทึกวาเขาพาพระเยซูไปต้ังแตเชามืด (ยอห 18:28) พยายามใชเวลา
ทุกนาทีใหเปนประโยชนมากท่ีสุด ไมผลัดวันประกันพรุงดังคริสเตียนบางคน 

ปลาต ไดสอบถามพระเยซูคริสตหลายอยาง พระองคทรงใหคําตอบท่ีเปนความจริง ปลาตถาม
วา “ทานเปนกษัตริยของชาติยูดาหหรือ” พระองคทรงตอบส้ัน ๆ วา “ทานวาถูกแลว” ขณะนั้นพวก
ปุโรหิตใหญพากันกลาวโทษพระเยซูคริสตหลายประการ บางวาพระเยซูคริสตคิดกบฏจะต้ังตวัเปน
ใหญ บางวาพระองคทรงกอความโกลาหลอลหมานแกประชาชน บางกลาวโทษวา พระองคอางตนเปน
พระเจาหมิ่นประมาทพระนามพระเยโฮวาห ฯลฯ  แตพระเยซูคริสตมิไดกลาวตอบโตประการใด ปลอย
ใหพวกเขากลาวโทษตามใจปรารถนา ปลาตถามวา พวกเขาพากนัปรักปรําพระองคมากมายเชนนีทํ้าไม
พระองคไมกลาวแกตัว พระองคทรงน่ิงเฉยตามเดิม ยังความประหลาดใจแกปลาตยิ่งนัก เหตุท่ีพระเยซู
คริสตทรงน่ิงเฉยอาจเนื่องมาจากเหตุผลดังนี้ 

หนึ่ง พระเยซูคริสตทรงทราบวา ปลาตรูจกัพระองคดีพอ พระองคไมจําเปนท่ีจะตองกลาวแก
ตัว หากปลาตเปนผูเท่ียงธรรมอยางแทจริง จิตใจของเขาจะตองไมไขวเขว เพราะคําปรักปรําเหลานัน้  

สอง พระองคทราบวาไมมีประโยชนอะไรที่จะกลาวแกตัวตอหนาคนเหลานั้น การแกตวัมีแต
ทําใหพวกเขามีความคิดช่ัวรายสกปรกโสมมมากย่ิงข้ึนทุกที ทางท่ีดกี็คือเงียบเสีย หากรูวาการแกตัวไม
เกิดประโยชนอันใด ก็จงยดึแบบอยางของพระเยซูคริสต คือเงียบเสียดีกวา “เวลา” จะเปนส่ิงพสูิจน
ความจริงในภายหลัง 

สาม พระองคทรงตองการเปนพยานถึงความจริงไมตองการถกเถียงในส่ิงไรสาระ หาความจริง
มิได 

ส่ี พระองคทรงทราบวาพระองคทรงดาํเนินตามพระทัยบิดา ทรงยินดีท่ีจะรับคํากลาวหา
ปรักปรํา และความชอกชํ้าใจดวยความอดทน โดยการเงียบสงบ ดังภาษิตบทหนึ่งกลาววา 

“คําพูดท่ีฉลาดมีคาดุจทอง” แตการ “สงบปาก บางคร้ังมีคายิ่งกวาเพชร”  

ข.ปลาตคิดปลอยพระเยซู (6-14) 

จากการสนทนาและสอบถามปากคําปลาตไดประจักษความจริงอยางถองแทวา พระเยซูคริสต
ไมมีความผิดประการใดท่ีจะตองรับโทษประหารชีวิต เขาจึงคิดท่ีจะปลดปลอยพระองคใหไดรับอิสระ 
แตก็กลัววาจะทําใหพวกปุโรหิตใหญ พวกอาลักษณและพวกผูเฒาไมพอใจ ทันใดน้ันความคิดอยาง
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หนึ่งเกดิข้ึน ตามขนบธรรมเนียมของพวกยวิ เม่ือถึงเทศกาลปสกาเขามีสิทธิท่ีจะปลดปลอยนักโทษคน
หนึ่งใหเปนอิสระ ท่ีศาลของปลาตมีนักโทษอีกคนหนึง่รอการพิพากษาอยู ช่ือบาระบาเปนฆาตกรและ
กบฏ ปลาตคิดวา ถาใหประชาชนเลือกระหวางพระเยซูกับบาระบาประชาชนตองเลือกพระเยซูอยาง
แนนอนและความจริงประชาชนสวนมากก็รักและเคารพพระเยซูคริสต หากการปลดปลอยพระเยซู
คริสตเกิดจากการเลือก และการเรียกรองของประชาชน พวกปุโรหิตใหญก็ไมอาจวากลาวอะไรปลาต
ได ความผิดพองหมองใจก็จะไมเกดิข้ึน แตความคิดของปลาตตองลมเหลวอยางส้ินเชิง บอยคร้ังท่ีพวก
คนช่ัวฉลาดกวาพวกคนด ี วางโครงการคืบหนายิ่งกวาใคร ๆ พวกเขาทราบลวงหนาถึงขนบธรรมเนียม 
การปลดปลอยในเทศกาลปสกาและก็ทราบความสําคัญของเสียงสวนมากจึงยยุงสงเสริมประชาชน ให
ตะโกนปลดปลอยบาระบาและตรึงพระเยซูคริสตเสีย โดยท่ัวไปประชาชนมักตามผูนํา ถาผูนําพยายาม
ชักจูงสงเสริมเขา ในไมชาพวกเขาก็จะตามผูนําไป ในท่ีนี้เราอาจกลาวไดวามีผูนําสองฝาย ฝายหนึง่เปน
คนดีคือปลาตคิดอยากจะปลอยพระเยซูคริสต แตวาไมมีความกลาหาญพอ มัวแตลังเลใจอีกฝายหนึง่เปน
คนช่ัวคือพวกปุโรหิตใหญตองการปลงพระชนมพระเยซูคริสต พวกนีมี้ความกลาหาญ รอนรนใชเวลา
ทุกนาทีใหเกดิประโยชน  ประชาชนจึงติดตามเขาไปอยางคนตาบอด ไรสติสัมปชัญญะสํานึกถึงผิดและ
ชอบ รองตะโกนรวมกับผูนาํท่ีช่ัวรายเหลานั้นวา “ตรึงเขาท่ีกางเขนเถิด” 

เม่ือแผนการปลดปลอยพระเยซูคริสตลมเหลว ประชาชนพากันตะโกนใหตรึงพระเยซูคริสต 
จิตสํานึกถึงผิดและชอบของปลาตบอกวา พระเยซูคริสตไมมีความผิดใด ๆ พวกปุโรหิตมอบพระองค
และคิดทํารายพระองคเนื่องจากความอิจฉาเทานั้น จึงรวบรวมความกลาท้ังหมดท่ีมีอยู คิดชวยพระเยซู
คริสตอีกคร้ังหนึ่ง โดยชวยแกตวัวา “ตรึงทําไม เขาไดทําผิดประการใด” 

ค.ความพายแพของปลาต 

ท้ัง ๆ ท่ีปลาตทราบวา พระเยซูคริสตทรงบริสุทธ์ิ พวกปุโรหิตตางหากท่ีมีความคิดช่ัวราย มีใจ
อิจฉาริษยา ในการท่ีพระเยซูคริสตมีช่ือเสียงมากกวาพวกตนจึงคิดปลงพระชนม ปลาตเองก็อยากจะชวย
พระเยซูคริสต แตบ้ันปลายความต้ังใจของตนตองลมเหลว และพายแพตอพวกปุโรหิตอยางส้ินเชิง เรา
อาจกลาวสรุป การพายแพของปลาตเปนเพราะเหตุสามประการดังนี ้

หนึ่ง ปลาตขาดความกลา ไมกลายืนหยดัตอสูเพื่อพระเยซูคริสต แมจะทราบวาพระองคทรง
บริสุทธ์ิ มัวแตลังเลใจ จึงปลอยใหพวกศัตรูซ่ึงมีความกลาแยงชิงโอกาสไป 

สอง ปลาตอยากเอาใจพวกปุโรหิตและพวกประชาชน จนกระทําในส่ิงท่ีขัดตอมโนธรรมของ
ตนเอง ถาทานคิดแตจะเอาใจผูอ่ืนเพื่อรักษา “หนา” ของตนเสมอ ทานก็จะ “ขาย” พระเยซูคริสต ปฏิเสธ
พระองคโดยไมรูตัว จงถามตัวเองวา ตนเอาใจพระคริสตหรือเอาใจคนอ่ืน จนตองขัดต อน้ําพระทัยของ
พระเจา 
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สาม ปลาตถูกชักจูงโดยเสียงสวนมาก เม่ือเสียงสวนมากพากันตะโกนวา “ตรึงเขาเสียท่ีกางเขน 
ๆ ๆ “ จิตใจของเขาก็คอย ๆ คลอยตามพวกเขาไป ส่ังใหเฆ่ียนพระเยซูคริสต แลวมอบใหพวกเขาพากัน
ตรึงพระองคไวท่ีกางเขนเย่ียงนักโทษประหารท่ีช่ัวชาเลวทรามคนหนึง่ 

ทานท่ีเปนคริสเตียนหรือผูนําของคริสตจักร ซ่ึงไดเรียนรูความจริงของพระเยซูคริสต จงยึดม่ัน
ในความจริงอยาใหมีสวนหนึ่งสวนใด หรือเสียงสวนมากจากความอธรรม ชักจูงทานใหหลงผิด ดังป
ลาต เพราะทานจะตองเสียใจในภายหลัง 

 46 



พระธรรมมาระโก ภาค 1        บทเรียนท่ี 11 

การสิ้นพระชนม 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 15: 16-41 

จุดมุงหมาย เพื่อใหผูศึกษาทราบถึงความรักของพระเยซูคริสต ท่ีทรงส้ินพระชนมเพื่อเขา 
สมมุติวา ทานเปนนักโทษประหารกําลังรอการตัดสินประหารชีวิต ความหวาดกลัว และความ

โศกเศราเสียใจทวมทนอยูในจิตใจ จนไมมีคําพูดแมสักคําเดียวหลุดออกจากปาก หลับตาเหน็แตภาพ
ของความตาย ความสยดสยอง และความหมดหวัง ทานจะรูสึกอยางไร หากมีคนหน่ึงบอกทานวา เขา
ยินดีตายแทนทาน ทานไดรับอิสระแลว ทานจะตองต่ืนเตนดีใจอยางสุดขีด หรือบางทีทานอาจไมเช่ือหู
ของทานเองท่ีไดยนิประโยคนั้น แทจริงเร่ืองนี้ไดเกิดข้ึนแกเราทุกคน เราเปนคนบาป คาจางของความ
บาปคือความตาย แตพระเยซูคริสตไดส้ินพระชนมเพื่อเราท้ังหลาย เราตางปติยินดีท่ีไดรับความรอดพน
บาป เม่ือเราเชื่อและตอนรับพระองค เราหาทราบไมวา เบ้ืองหลังการรอดพนบาปของเรานี้ พระเยซู
คริสต ทรงตองทนทุกขทรมานอยางแสนสาหัส ขณะท่ีทานศึกษาบทเรียนนีจ้งเขาใจวา ทุกส่ิงทุกอยางท่ี
เกิดข้ึนแกพระเยซูคริสตนั้น พระองคทรงเสียสละเพ่ือทาน 

ก.การเสียสละของพระเยซูคริสต (16-32) 

เพื่อชวยใหเราเขาใจการเสียสละของพระเยซูคริสตใหลึกซ้ึงยิ่งข้ึน ขอใหเราติดตามดูเหตกุารณ
ตาง ๆ ท่ีเกดิข้ึนแกพระองคทีละข้ัน ตั้งแตพระเยซูคริสตนําออกจากศาลของปลาต จนกระท่ังพระองค
ทรงถูกตรึง 

1.พระเยซูคริสทรงยินดีมอบพระองคเอง แกพวกปุโรหิตและทหารโรมันเยี่ยงนกัโทษ หรือ
ฆาตกรคนหนึง่เพื่อรับคําตัดสินประหารช ีวิตโดยมิไดตอสูดิ้นรน และขัดขืนประการใด ท้ังนี้มิใชเพราะ
พวกปุโรหิต และพวกอาลักษณมีความสามารถฟองรอง พระองคไดสําเร็จ แตเปนเพราะพระองคเอง
ทรงยอมใหถูกพิพากษา หากพระองคไมยอมก็ไมมีใครอาจจับกุม หรือพิพากษาพระองคได ดัง
เหตุการณตอนท่ีพระเยซูคริสตถูกจับในสวนเกทเสมน ี พวกทหารไมทราบวา ผูใดคือพระเยซูคริสต 
พระองคทรงบอกพวกเขาเองวา “เราเปนผูนั้นแหละ” ทันทีท่ีไดยินคําตรัสของพระองคพวกทหารถอย
หลังและลมลงท่ีดิน แสดงใหเราเห็นฤทธิ์อํานาจของพระเยซูคริสตสามารถทําลายผูหนึ่งผูใดไดอยาง
งายดายที่สุด 
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ท่ีพระองคทรงยินยอมมอบพระองคแกศาลโรมัน และรับการพิพากษาท้ัง ๆ ท่ีพระองคเปนพระ
ผูพิพากษาของชาวโลก ก็เพือ่เราท้ังหลายจะไมตองถูกพิพากษาปรับโทษนิรันดร ในวันท่ีพระองคเสด็จ
มา 

2.พระเยซูคริสต ทรงถูกพวกทหารโรมันเยาะเยยพวกเขา “เอาเส้ือสีมวงสวมพระองค เอาหนาม
สานเปนมงกุฏสวมพระเศยีรพระองค...เอาไมออตีพระเศียรพระองค...ถมน้ําลายรดพระองค” พระองค
ทรงถูกเยาะเยยอยางผูท่ีช่ัวชาเลวทรามท่ีสุด เพื่อเราท้ังหลายจะไดสงาราศีและเกยีรติยศ และมงกุฏใน
แผนดินของพระองค 

3.พวกทหารปลดเปล้ืองฉลองพระองคออก และตรึงพระองคเสียตอหนาศัตรูของพระองค แลว
เอาฉลองพระองคจับสลากแบงปนกัน ท่ีพระองคทรงยอมใหถูกปลดเปล้ืองฉลองพระองคก็เพื่อเรา
ท้ังหลายซ่ึงไมมีความชอบธรรมอันใดเลย จะไดสวมเส้ือแหงความชอบธรรมน้ันและมีสิทธิเขาไปใน
มหาสวรรค สถานบริสุทธ์ิของพระเจา อยางไมตองอับอายขายหนาผูใด 

4.พระองคทรงยอมทนทุกขทรมานจากการถูกตรึงบนไมกางเขน ในสมัยชาวโรมันเรืองอํานาจ 
การตรึงบนไมกางเขน เปนโทษท่ีรายแรงทารุณโหดรายท่ีสุด มีไวสําหรับทําโทษนกัโทษท่ีอุกฉกรรจ
ท่ีสุด ทุกคนท่ีตองรับโทษถูกตรึงกางเขนจงึไดรับการถูกสาปแชง (ดู กาลาเทีย 3:13) พระเยซูคริสตทรง
เปนผูบริสุทธ์ิ แมปลาตเองก็หาความผิดอะไรจากพระองคมิได แตพระองคทรงยอมใหถูกสาปแชงเพื่อ
เราท้ังหลาย ซ่ึงสมควรแกการถูกสาปแชงนั้นจะไมตองรับการสาปแชง แตไดรับการอวยพรจาก
พระองคและรับคําสรรเสริญเยินยอจากชาวโลก 

5.พระองคทรงยอมใหถูกปฏิบัติเยี่ยงนกัโทษประหาร โดยถูกตรึงรวมกับโจรผูรายสองคน 
หมายความวา พระองคไมแตกตาง ไปจากโจรช่ัวรายท้ังสองนี้ซ่ึงมีความผิดมหันต เราทุกคนเปนคน
บาปโดยกําเนดิและโดยการประพฤติ พระเยซูคริสตทรงรับสภาพของคนบาป เพื่อเราท้ังหลายจะไดเปน
ผูชอบธรรม สามารถยืนอยูตอหนาพระบดิาดวยความกลาและยนิดี (ดู 2 โครินธ 5:21) 

6.ขณะท่ีพระองคกําลังส้ินพระชนมไดรับความทุกขทรมานแสนสาหัส คนเปนจํานวนมากท่ี
เดินผานไปมาไดเยาะเยยพระองควา พระองคไมอาจชวยตัวเองได บางทาทายพระองคใหลงมาจาก
กางเขนเพ่ือพสูิจนวาพระองคเปนพระคริสต ไมเพียงแตไมไดรับการปลอบโยนในยามทุกขยาก ยัง
ไดรับการซํ้าเติมใหชอกชํ้าใจอยูตลอดเวลา ท้ังนี้ก็เพื่อใหเราท้ังหลายไดรับการปลอบโยน ไดรับความ
ปติยินดแีละความม่ันใจในพระสัญญาของพระองคในยามทุกขรอน 

7.พระบิดาทรงทอดท้ิงพระองค (34) กอนพระองคจะส้ินพระชนม พระองคทรงรองตะโกน
เสียงดังวา “พระเจาขา ฯ เหตุไฉนพระองคทรงทอดท้ิงขาพเจาเสีย” จะมีความโทมนัสใจเทาใดกับการ
ถูกทอดท้ิงโดยพระบิดาในสวรรค เปนความเศราใจ ชนิดท่ีเราไมอาจบรรยายและไมอาจเขาใจได พระ
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เจาทรงทอดท้ิงพระองคช่ัวขณะหนึ่ง เพราะขณะนั้นความบาปของมนุษยท่ัวโลก ไดกองสุมอยูบนพระ
กายพระเยซูคริสต ความบาปนั้นมีมากมายจนพระเจามิอาจทอดพระเนตรไดตองเบือนพระพักตรไปช่ัว
ขณะหนึ่ง จนกวาพระเยซูคริสตจะส้ินพระชนม และแผนการไถบาป เปนผลสําเร็จเรียบรอยพระองค
ทรงรับการชอกชํ้าใจ ถูกทอดท้ิงเพื่อเราทั้งหลาย จะไดถูกนํามาสูออมอกแหงความรักของพระเจา 
กลับคืนสัมพันธไมตรีกับพระองคตามเดมิ 

ความจริงเราทุกคน สมควรจะไดรับโทษท่ีพระองคทรงรับนั้น แตดวยความรักอันใหญยิ่งของ
พระองค ไมตองการเห็นคนหนึ่งคนใดพินาศ จึงยอมรับโทษทุกอยางแทนเรา และทรงนําเราท้ังหลาย
กลับคืนมาสูพระบิดา 

ข.ชัยชนะจากการสิ้นพระชนม 

พวกเขาตรึงพระเยซูคริสต ในวนัศุกร เวลาเกานาฬกิากอนเท่ียง โดยท่ัวไปนกัโทษท่ีถูกตรึง 
จะตองทรมานรับความเจ็บปวดรวดราว ตากแดด กรําฝน อยูบนไมกางเขน เปนเวลา 2-3 วนั กวาจะ
ส้ินชีวิต พระเจาไมทรงอนุญาตใหพระองคตองอยูท่ีไมกางเขนแหงความสาปแชงนั้นนานเกินไป ใน
เท่ียงของวนันัน้เกิดมืดมัวท่ัวแผนดินจนถึงสามนาฬิกาตอนบาย แลวก็ส้ินพระชนม ทันทีท่ีพระองค
ส้ินพระชนม มานในโบสถก็ขาดออกเปนสองทอนต้ังแตบนตลอดลาง เช่ือวาเหตุการณท่ีเกิดขึน้นี้ เปน
ท่ีทราบของทุกคนท่ีอาศัยในกรุงเยรูซาเล็ม พวกปุโรหติ พวกอาลักษณและผูท่ีคิดการปองรายปลงพระ
ชนมพระองค คงอกส่ันขวญัหาย นายรอยท่ียืนเฝาสังเกตการณอยู ถึงกับประกาศวา “แทจริงทานผูนี้ 
เปนพระราชบุตรของพระเจา” 

การส้ินพระชนมของพระเยซูคริสตจึงมิใชเปนการพายแพ แตเปนการประกาศถึงชัยชนะของ
พระองค ทําใหชาวโลกทราบวา พระองคคือพระบุตรของพระเจาผูเสด็จมาส้ินพระชนมไถความผิดบาป
ของมนุษย ชัยชนะประการสําคัญท่ีสุดคือชัยชนะเหนอืความบาปท่ีพระองคทรงนํามาสูมนุษยท่ัวโลก 
พระองคทรงประกาศชัยชนะน้ัน ในวินาทีท่ีพระองควายพระชนมโดยใหมานในโบสถขาดออกเปน
สองทอนหลังจากมนษุยไดกระทําบาป สัมพันธไมตรี ระหวางมนุษยกับพระเจาก็ขาดลง มนุษยไมอาจ
เขาเฝาพระเจา ดวยตนเองตองอาศัยปุโรหติเปนคนกลางเพื่อจะติดตอกบัพระเจา พระวหิารในสมัยกอน
มีสองช้ัน ช้ันนอกเปนสถานท่ีคนท่ัวไปสามารถนมัสการพระเจาได โดยผานทางปุโรหิตช้ันในเปน
สถานท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุด ถูกกั้นดวยมานใหญจากขางบนจนจดเบ้ืองลาง เปนสถานท่ีซ่ึงพระเจาจะเสดจ็มา
พบกับมหาปุโรหิตปละคร้ัง และมีปุโรหิตเทานัน้ท่ีอาจเขาไปได คนท่ัวไปไมมีโอกาสท่ีจะไดเขาเฝา
พระองคเลย 

บัดนี้มานซ่ึงกดีกั้นสัมพันธระหวางมนุษยกับพระเจา หรือความบาปไดถูกทําลายขาดออกเปน
สองทอน เปดทางใหมนุษยทุกคนเขาเฝาพระเจาอยางอิสระ โดยไมตองผานปุโรหิตหรือมนษุยผูหนึ่ง
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ผูใดอีกตอไป เราสามารถอธิษฐานติดตอกบัพระองค รองเพลงขอบคุณสรรเสริญพระองคไดทุกโอกาส
ทุกเวลา ท่ีเราตองการ และองคพระเยซูคริสตทรงเปนพระมหาปุโรหติ จําเพาะพระพักตรพระเจา ทรง
อธิษฐานเผ่ือเราและกลาวแกคําฟองรองท่ีมีมาถึงเรา 

โดยเหตุท่ีพระเยซูคริสต ทรงสละพระองคเอง รับโทษแหงความผิดบาปเพ่ือเรา เม่ือเราเช่ือและ
ตอนรับพระองคเปนพระผูชวยใหรอด โทษแหงความบาปของเราจึงไดรับการยกเสีย โดยเหตุท่ีพระองค
ทรงทําลายเคร่ืองกีดขวางสัมพันธไมตรีระหวางเรากับพระเจา เราจึงสามารถเขาเฝาพระองคดวยความ
กลา และดวยใจปติยนิดี พระองคทรงทําทุกอยางเพื่อทานแลว ทามมีหนาท่ีตอนรับและปฏิบัติตามทุก
อยางท่ีพระองคทรงเตรียมไวเพื่อทาน 
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พระธรรมมาระโก ภาค 1        บทเรียนท่ี 12 

การฟนคนืพระชนม 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 15:42, 16:14 

จุดมุงหมาย เพื่อใหผูศึกษาทราบวาพระเยซูคริสตไดส้ินพระชนมและฟนคืนพระชนมอยาง
แทจริง เรานมัสการพระเยซูคริสตท่ีทรงพระชนมอยู 

ศาสนาคริสต กับศาสนาอ่ืนมีขอแตกตางท่ีสําคัญท่ีสุดขอหนึ่ง คือ สมาชิกของศาสนาอ่ืนกราบ
ไหว รูปปน และผูใหกําเนดิศาสนาของตนท่ีหาชีวติไมแลว สวนคริสเตียนกราบไหวพระเยซูคริสต ผู
ทรงพระชนมอยู แมพระองคจะทรงส้ินพระชนมบนไมกางเขน แตพระองคทรงฟนคืนพระชนมในวันท่ี
สาม มิไดสูญสลายไปดังศาสนาอ่ืน ๆ การคืนพระชนมของพระเยซูคริสต มีความสําคัญตอคริสเตียน
มาก หากพระเยซูคริสตไมคืนพระชนมการกราบไหวนมัสการของเรา ก็ไรประโยชน การประกาศพระ
กิตติคุณก็ไรความหมาย การพิพากษาจะไมเกิดข้ึน บําเหน็จรางวัลก็จะไมมี เร่ืองการเปนข้ึนมาใหมและ
เขาสูแผนดินสวรรคก็ไมตองเอยถึง และคริสเตียนกจ็ะไมมีชีวิตนิรันดร พระเยซูคริสตทรงส้ินพระชนม
เพื่อเราจะหลุดพนจากความตายในความบาป พระองคทรงคืนพระชนม เพื่อเราจะไดชีวิตนิรันดร การ
ส้ินพระชนมและการฟนคืนพระชนมตางมีความสําคัญยิ่งท่ีเราตองทําความเขาใจใหดี เพื่อเพ่ิมเติมความ
เช่ือและความหวังใหแกเรา 

ก.การส้ินพระชนม (42-47) 

มีบางคนกลาววา พระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจา คงมิไดส้ินพระชนมอยางแทจริง แต
เหตุการณท่ีเกดิข้ึนดังบันทึกไวเปนส่ิงพิสูจนอยางดวีา พระเยซูคริสตไดส้ินพระชนม ไดทรงล้ิมรสแหง
ความตาย เชนเดียวกับคนท้ังหลาย ทานมาระโกไดใหขอพิสูจนไวส่ีประการคือ หนึ่ง นายรอยท่ียืนเฝา
อยูท่ีกางเขนเม่ือพระเยซูคริสตถูกตรึง เห็นการส้ินพระชนมของพระเยซูคริสต (ดู 15:39) สอง พวก
ผูหญิงท่ีเคยติดตามพระองค เฝาดูพระเยซูคริสต จนพระองคส้ินพระชนมและยังติดตามไปถึงสถานท่ีฝง
ศพ สาม โยเซฟ ชาวอาริมาธาย ตุลาการผูเปนท่ีนับถือของคนท้ังปวงถึงการส้ินพระชนมของพระเยซู
คริสต และเชิญพระศพไปประดิษฐานไวในอุโมงคของตน แลวกล้ิงกอนหินปดปากอุโมงคไว ส่ี ปลาต
ก็ประหลาดใจ ท่ีพระองคทรงส้ินพระชนมรวดเร็วผิดกวานักโทษคนอ่ืน จนสอบถามนายรอย และ
ทราบแนวา พระเยซูคริสตไดส้ินพระชนมอยางแทจริง เราจึงไมมีขอสงสัยอันใดวา พระเยซูคริสตได
ทรงล้ิมรสแหงความตายเพื่อเราทั้งหลายหรือไม การส้ินพระชนมของพระองคก็เปนส่ิงเตือนใจเรา
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ท้ังหลายวาไมมี “มนุษย” คนใดรอดพนจากความตายไปได ไมวาจะเปนคนม่ังมี ดี ช่ัว มี
ยศฐาบรรดาศักดิ์สูงสงหรือตํ่าตอย รางกายแข็งแรงหรือออนแออายุจะยืนยาวหรือส้ัน จะตองพบความ
ตายท้ังนั้น พระเยซูคริสตในสภาพของมนุษยก็ตองพบกับความตาย ความตายเปนส่ิงท่ีนากลัวและนา
เศรายิ่งนัก สําหรับคนท้ังหลาย แตสําหรับคริสเตียนเราทราบวาเบ้ืองหลังของความตายคือชีวิตนิรันดร 
เกียรตยิศ สงาราศี แมอาจมีใจโศกเศราตอผูท่ีลวงลับไป แตเราก็ไดรับการปลอบโยนอยางใหญหลวง 
จากองคพระเยซูคริสตวา เราจะฟนคืนชีพข้ึนมาใหมอีกคร้ังหนึ่ง และทุกส่ิงทุกอยางก็จะกลายเปน
ของใหมนั่นคือความหวังของคริสเตียน ความตายจึงมิไดเปนความผิดหวังสําหรับคริสเตียนแตเปนท่ี
เร่ิมตนของความหวัง 

ข.การฟนคืนพระชนม ของพระเยซูคริสต (16:1-14) 

เราไดกลาวถึงความสําคัญของการคืนพระชนมในตอนตน กระนั้นก็ตาม ยังมีคริสเตียนจํานวน
ไมนอยท่ีปฏิบัติตอพระเยซูคริสต ดุจพระองคส้ินพระชนมอยูในอุโมงค ซ่ึงมิอาจกระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดได
หากทานมีความนึกคิดเชนนัน้ ชีวิตคริสเตียนของทานกจ็ะมีแตความผิดหวัง ความทกุขโศก ความกลัว 
ความกังวลใจ ความหงอยเหงา ความพายแพ ความนาอดสูเพราะ “คนตาย” ไมอาจชวยอะไรทานได 
พระเยซูคริสตของเรามิไดทรงอยูในหลุมฝงศพอีกตอไป พระองคทรงคืนพระชนมและทรงพระชนมอยู 
ฤทธ์ิอํานาจความรัก ความเมตตากรุณา และความสัตยซ่ือของพระองค ไมเคยเปล่ียนแปลง บันทึกของ
ทานมาระโกไดบอกใหเราทราบอยางชัดเจนถึงการฟนคืนพระชนมของพระเยซูคริสตไวดังนี ้

1.เหตุการณท่ีอุโมงคฝงศพ ในเชาวันท่ีสาม คือวันอาทิตยหลังจากพระเยซูคริสตทรงถูกตรึง
และฝง สุภาพสตรีสามคน คือมาเรียมักดาลา มาเรีย มารดายากอบ และซะโลเม ไดนําเคร่ืองหอมไปท่ี
อุโมงค เพื่อชโลมพระศพ แตเม่ืออุโมงคส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นท่ีพวกเขาเห็นและไดยิน ทําใหพวกเขาทราบ
วาพระเยซูคริสตทรงคืนพระชนมแลว ประการแรก พวกเขาเห็นกอนหินใหญกล้ิงออกจากปากอุโมงค 
ท้ัง ๆ ท่ีมีทหารเฝารักษาอยางแข็งแรง (ด ู มัทธิว 27:62-66) เปนเหตุสุดวิสัยท่ีจะมีผูใดมาขโมยพระศพ
ของพระเยซูคริสต ประการท่ีสอง เม่ือพวกเขาเขาไปในอุโมงคเห็นทีป่ระดิษฐานพระศพวางเปลา พระ
เยซูคริสตมิไดทรงอยูในอุโมงคอีกตอไปแลว ขณะท่ีสตรีท้ังสามเต็มไปดวยความพิศวงงงงวยอยูนั้นก็
เห็นทูตสวรรคนุงหมผายาวสีขาว และไดยินทูตสวรรคพูดอยางชัดเจนวา ทําไมมาหาพระเยซูคริสตท่ี
ส้ินพระชนม พระองคทรงเปนข้ึนมาแลวและหาไดประทับอยูท่ีนีไ่ม ทูตสวรรคยังบอกวา พระเยซู
คริสตไดเสด็จไปยังแขวงกาลิลี พวกเขาจะพบพระองคท่ีนั่นสุภาพสตรีท้ังสามตกใจกลัวจนตวัส่ัน ตอ
ส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

2.พระเยซูคริสตทรงปรากฏตัวใหมาเรียมักดาลา เห็นเปนคร้ังแรกนี่เปนเร่ืองนาคิด ขณะนั้น
เหลาสาวกยังมีช ีวิตอยู ทําไมพระองคจึงไมทรงปรากฏตัวใหเปโตรหรือยอหนหรือยากอบหรืออัคร
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สาวกคนหนึ่งคนใดใหเห็นกอน ในฐานะท่ีเปนอัครสาวก และติดตามพระองคมาเปนเวลาถึงสามปเต็ม 
ตรงกันขามกบันางมาเรียมักดาลา ซ่ึงคร้ังหนึ่งเปนเพยีงหญิงคนช่ัว มีผีรายเจ็ดตนสิงอยู ถาทานหวน
กลับไปพิจารณาดู ส่ิงท่ีมาเรียกระทํา ทานก็จะหายของใจ 

ในวนัท่ีพระเยซูคริสตทรงถูกตรึงไดรับความทุกขทรมานแสนสาหัส เหลาสาวกท้ังหลาย ไดละ
ท้ิงพระองคหนีจากพระองคไป ดวยเกรงกลัวอันตรายสวนนางมาเรียและสุภาพสตรีอีกบางคนซ่ึงเคยรับ
ใชพระเยซูคริสตในครั้งกอน ไดเฝาดูพระเยซูคริสตจนวินาทีสุดทายท่ีพระองคทรงวายพระชนม และยัง
อุตสาหติดตามดูสถานท่ีฝงพระศพของพระองค โดยไมเกรงกลัวตอภัยอันตราย หรือการถูกเยาะเยยถาก
ถางแตประการใด รุงเชาของวันอาทิตยนางมาเรียและเพือ่นอีกสองสามคนไดเปนพวกแรกอีกท่ีไดไปยัง
อุโมงคฝงศพเพื่อชโลมพระศพของพระองค หากเปนการเย่ียมศพหรือชโลมศพของคนธรรมดา คงไมมี
อะไรนาแปลกใจนัก แตขณะนั้นพระเยซูคริสตทรงเปนท่ีวิพากวิจารณในฐานะนักโทษท่ีช่ัวรายท่ีสุดคน
หนึ่งเปนท่ีรังเกียจและเปนท่ีแชงสาปของคนท้ังหลายแมเปโตรเองก็ยังปฏิเสธพระองค นางมาเรียเปน
เพียงสุภาพสตรีท่ีออนแอคนหน่ึงจะมีความกลามากมายเชนนั้นไมได หากไมใชเพราะความรัก ความ
เคารพนับถือ ความสัตยซ่ือของเธอท่ีมีตอพระเยซูคริสต แมใคร ๆ จะละท้ิงจะรังเกียจพระองค มาเรียก็
ยังคงรักพระองคตามเดิม ความรักของมนุษยส้ินสุดท่ีหลุมฝงศพ แตความรักของมาเรียมิไดเสร็จส้ิน
เพียงเทานั้น ความรักของมาเรียนาจะทําใหเหลาอัครสาวกและคริสเตียนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เหลาสุภาพบุรุษท่ีแข็งแรงท้ังหลายตองอับอายขายหนา มินาเลา ท่ีพระเยซูคริสตทรงปรากฏตัวใหมาเรีย
เห็น เปนคนแรก “ดวยวาผูท่ีใหเรามีเกียรติยศ เราจะใหเกยีรติยศแกผูนัน้” (1 ซามูเอล 2:30) 

3.พระเยซูคริสตทรงปรากฏแกศิษยสองคน ขณะเม่ือเขากําลังเดินทางอยูศิษยท้ังสองไปบอกให
คนอ่ืน ๆ ทราบ แตไมมีใครเช่ือ 

4.ขณะเม่ือเหลาสาวกสิบเอ็ดคน นั่งรับประทานอาหารอยูในหองที่ปดประตูลงกลอนอยาง
มิดชิดดวยความกลัวพระองคทรงปรากฏตัวใหพวกเขาเหน็ และทรงติเตียนความสงสัยและความใจแข็ง
กระดางของพวกเขา 

การสําแดงพระกายของพระองค นอกจากเปนเคร่ืองพสูิจนใหเราทราบวาพระองคทรงฟนคืน
พระชนมอยางแทจริงแลว ยังเปนส่ิงหนุนน้ําใจใหคริสเตียนทุกคนมีความเช่ือ และความม่ันใจใน
พระองคมากยิง่ข้ึน ทําใหเราทราบวาพระองคไมทรงเปล่ียนแปลง แมเหลาสาวกจะตกใจกลัวและละท้ิง
พระองค แมเปโตรจะปฏิเสธพระองคถึงสามคร้ัง พระเยซูคริสตก็ยังทรงรักพวกเขา เปนหวงพวกเขา
กอนท่ีพระองคจะเสด็จกลับสูเมืองสวรรคประทับเปนสงา ณ เบ้ืองขวาของพระบิดาพระองคทรงปรากฏ
พระกายใหเหลาสาวกเห็นหลายคร้ัง ซ่ึงมิไดบันทึกอยูในพระธรรมมาระโก เพื่อหนนุใจ ปลอบโยนใจ 
แสดงใหพวกเขาทราบวา พระองคไมเคยละท้ิงเขา การคืนพระชนมของพระเยซูคริสต ก็นาจะเปนส่ิง
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เตือนใจคริสเตียนท้ังหลาย มิใหตกอยูใตอํานาจของความกลัว ความกังวล ความทอถอย และความหมด
หวัง เพราะพระเยซูคริสตท่ีเรากราบไหวนมัสการยังทรงพระชนมอยูพระองคทรงสามารถไดยิน และ
ตอบคําอธิษฐานของทาน พระองคทรงสามารถชวยเหลือทานในยามที่ทานตองการและรองทูลขอตอ
พระองค ไมมีอะไรยากเกินไปจนพระองคไมอาจทําได 
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พระธรรมมาระโก ภาค 1        บทเรียนท่ี 13 

การเสด็จกลับสูสวรรค 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 16:15-20 

จุดมุงหมาย เพื่อหนุนใจใหผูศึกษาเปนพยานเพื่อพระเยซูคริสต 
บทเรียนวันนี ้ เปนบทเรียนสุดทายสําหรับชุดนี้ ตั้งแตบทท่ีหนึ่งจนถึงบทเรียนอาทิตยกอน เรา

ไดเรียนรูถึงพระราชประวัตขิองพระเยซูคริสตโดยสังเขป เช่ือวาคงจะชวยใหทานมองเห็น พระเมตตา
และความรักของพระเยซูคริสตมากยิ่งข้ึน พระเยซูคริสตไมเพียงแตส้ินพระชนมเพื่อเราจะไมตองตายใน
การพิพากษาไมเพียงแตฟนพระชนมเพื่อเราจะไดรับช ีวตินิรันดรเทานัน้ หากยงัเสด็จกลับสูสวรรค
ประทับเปนสงา ณ เบ้ืองขวาพระบิดา เพื่อวันหนึ่งเราจะไดรับสงาราศี รวมกับพระองคบทเรียนวันนี้ 
กลาวถึงการเสด็จกลับสูสวรรคของพระเยซูคริสต กอนพระองคจะถูกรับข้ึนไปยังเมืองสวรรค พระองค
ตรัสส่ังสาวกเปนคร้ังสุดทาย ใหออกไปเปนพยานแกชาวโลก ใหรับเช่ือพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยให
รอด เนื่องจากคําส่ังนี้มีความหมายสําคัญยิ่ง ตอคริสเตียนทุกคน เราจะศึกษาเปนตอน ๆ เพื่อใหเขาใจ
อยางแทจริง 

ก “ทานท้ังหลาย จงออกไปทั่วโลกประกาศพระกิตติคุณแกมนุษยทุกคน” 

ประโยคนี้เราอาจแบงเปนขอยอย ๆ ไดส่ีประการ 
1.“ทานท้ังหลาย” คําวา ทานท้ังหลายไมเพียงแตหมายถึงเหลาสาวกซ่ึงอยูกับพระเยซูคริสต 

ขณะท่ีพระองคกําลังจะเสดจ็กลับสูสวรรคเทานั้น หากยังหมายถึงคริสเตียนทุกยุคทุกสมัย และทุกคน
อีกดวย คริสเตียนในสมัยกอนตางเช่ือฟงและปฏิบัติตามคําส่ังของพระเยซูคริสต ออกไปประกาศพระ
กิตติคุณของพระองค จนพระกิตติคุณแผออกไปอยางกวางขวางและรวดเร็ว แมพวกเขาจะเผชิญการ
ขัดขวางขมเหงรังแก แตไมมีใครทอถอยเกรงกลัว หากคริสเตียนทุกคนตระหนักถึงคําส่ังนี้และชวยกัน
ประกาศพระกติติคุณเช่ือวาในไมชาพี่นองชาวไทยท่ัวประเทศจะตองไดยินขาวประเสริฐ และคนเปน
จํานวนมากจะไดรับความรอด “ทานท้ังหลาย” เปนภาชนะ และเคร่ืองมือท่ีสําคัญยิ่งของพระเยซูคริสต 
พระเยซูคริสตตองการทาน 

2.“ออกไปท่ัวโลก” ในท่ีนี้มิไดหมายความวา ทานจะตองออกเดินทางไปเปนพยานท่ัวโลก ดวย
ตัวของทานเองนั่นเปนส่ิงท่ีเปนไปไมได ทานมีหนาท่ีเปนพยานตอคนในทองถ่ิน คนในครอบครัวญาติ 
พี่นองและเพื่อน ๆ หากคริสเตียนทุกคนปฏิบัติตามท่ีวานี้ พระกิตติคุณก็จะแผออกไปท่ัวโลก ทานไม
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เพียงแตสามารถเปนพยานดวยปากของทานเทานั้น ทานยังสามารถอธิษฐานเผ่ือคนท่ัวโลก อธิษฐานเผ่ือ
ผูรับใชของพระเจาท่ีนําพระกิตติคุณไปตามสถานท่ีตาง ๆ ชวยเหลือเขาทางฝายกําลังกาย กําลังใจ หรือ
กําลังทรัพย 

3.“ประกาศพระกิตติคุณ” แทจริง การประกาศพระกิตติคุณไมใชเปนการยากลําบากดังท่ีเราเคย
นึก “กิตติคุณ” หมายถึง “ขาวแหงความยินด”ี หรือ “ขาวด”ี เกี่ยวกบัทางแหงความรอดของพระเยซู
คริสต ดุจขาวดีอ่ืน ๆ ท่ีทานตองการประกาศใหคนอ่ืนทราบ 

วันหนึ่งเฉลิมไปเยี่ยมเพ่ือนของเขาเพ่ือนของเขาบอกวา “ผมรูสึกแสบตาและปวดหวั ขณะอาน
หนังสือ ไมทราบเปนเพราะอะไร” เฉลิมพูดข้ึนทันที “สงสัยสายตาไมคอยดี ไปหาแพทยสมพรซิ คร้ัง
หนึ่งผมก็เปนอยางคุณ ผมไปหานายแพทยสมพรคร้ังเดยีวเทานั้น ทานใหยาและคําแนะนําบางประการ
แกผม ตอมาไมนานตาผมกห็ายเปนปกติ 

พระเยซูคริสตของเรา ประเสริฐยิ่งกวาใคร ๆ ในโลก พระองคทรงชวยเราใหหลุดพน จากทาส
แหงความบาปประทานชีวิตนิรันดร และสันติสุขใหเรา เราควรภูมิใจท่ีจะประกาศขาวดีใหเพื่อน ๆ 
ทราบ ดังอาจารยเปาโลกลาววา “ขาพเจาไมมีความละอาย ในเร่ืองกิตติคุณของพระคริสต” 

4.“แกมนุษยทุกคน” กิตติคุณของพระเยซูคริสตมิไดมีไวสําหรับ ญาติพี่นอง หรือเพ่ือน ๆ ท่ี
ทานรักและรูจกัเทานั้น มีไวสําหรับ “ทุกคน ท้ังเด็ก” ผูใหญ คนชรา คนเจ็บปวย คนพิการ คนแข็งแรง 
คนยากจน เศรษฐี คนทุกชาติ ทุกภาษา ทุกช้ัน ทุกวรรณะ ฉะนั้นทานจึงสามารถประกาศ พระกติติคุณ
ไดทุกหนทุกแหง ทุกเวลา ตามถนนหนทางในโรงเรียน ในสถานท่ีทานทํางาน ในบาน โปรดจําไดวา 
พระเจาทรงตองการใหทานออกไป ประกาศพระกิตติคุณแกมนุษยทุกคน 

ข.“ผูใดไดเชื่อ และรบับัพติศมาแลว ผูนั้นจะรอด แตผูใดไมเชื่อจะตองปรับโทษ” 

นี่เปนเหตุผลสําคัญ ท่ีทานตองออกไปประกาศ พระกิตติคุณเพราะ 
1. “ผูใดไดเชื่อ และรับบัพติศมาแลวผูนั้นก็จะรอด” ความรอดของแตละคนข้ึนอยูกบัความเช่ือ

ของเขาท่ีมีตอพระเยซูคริสต ผูใดเช่ือผูนั้นก็จะรอด จะเช่ือแทนกันไมได ดุจรับประทานอาหาร ผูใด
รับประทานผูนั้นก็จะอ่ิม บิดาจะรับประทานอาหารแทนบุตรไมไดฉันใด บิดากจ็ะเช่ือแทนบุตรมิไดฉัน
นั้น “แตคนท่ียงัไมไดเช่ือในพระองค เขาจะรองขอพระองคอยางไรได และเม่ือคนยังไมไดยินถึง
พระองคเขาจะเช่ือในพระองคอยางไรได และเม่ือไมมีใครประกาศใหเขาฟง เขาจะไดยินถึงพระองค
อยางไรได” (โรม 10:14) 

ในท่ีนี้ไดกลาวถึงการ “รับบัพติศมา” ดวย แมการรับบัพติศมาจะมิไดเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดจะทํา
ใหเราไดรับความรอด เพราะเรารอดไดดวยความเช่ือในองคพระเยซูคริสต (ดูเอเฟซัส 2:8) หากทาน
ไดรับศีลบัพตศิมา เปนสมาชิกของคริสตจักร ไดรวมประชุมนมัสการ แตถามิไดเช่ือในองคพระเยซู
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คริสตอยางแทจริง ทานก็ไมอาจรอดได ท้ังนี้มิไดหมายความวาการรับศีลบัพติศมามิใชเปนส่ิงสําคัญ 
ในทางตรงกนัขาม การรับศีลบัพติศมาเปนส่ิงสําคัญยิ่ง พระเยซูคริสตตรัสวาผูท่ี “เช่ือ” และรับ “บัพตศิ
มา” ผูนั้นจะรอด อาจจะมีทางเปนไปได ท่ีผูหนึ่งผูใดรับศีลแลวแตยังไมไดเช่ือในองคพระเยซูคริสต 
มิไดกลับใจใหมอยางแทจริง แตคนท่ีเช่ืออยางแทจริงตองมีความยินดีท่ีจะรับศีลบัพติศมาเพราะการรับ
ศีลบัพติศมา เปนการประกาศรับพระนามของพระเยซูคริสตในท่ีเปดเผยวา เขายินดกีลับใจใหม ตอนรับ
พระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด ชีวิตเกาท่ีเต็มไปดวยความผิดบาป ไดตายและถูกฝงรวมกับพระเยซู
คริสตแลว บัดนี้เขาไดเปนข้ึนมาใหมไดรับชีวิตใหม ซ่ึงเปนชีวิตนิรันดรรวมกับพระเยซูคริสต ตั้งแต
บัดนี้เปนตนไป เขาจะเปนของพระองคมีชีวิตอยูเพื่อพระองค นี่คือความหมายของการรับศีลบัพติศมา 

2. “แตผูใดไมเชื่อ จะตองปรับโทษ” พระเยซูคริสตไดทรงวางโทษไวแลวสําหรับผูท่ีไมเช่ือใน
พระองค (ดวูวิรณ 20:11-15) ยังมีคนจํานวนนับไมถวนบางเปนคนที่เรารักมากท่ีสุด บางเปนเพื่อน
ใกลชิดของเรา บางเปนญาติพี่นองของเรา ท่ียังไมไดเช่ือในองคพระเยซูคริสต เราจะปลอยปละละเลย
ใหเขาเดินไปสูความพินาศนั้นอยางไรได จงประกาศขาวประเสริฐใหเขาฟง ขณะท่ียังมีโอกาสอยู การ
รอชาและลังเลใจ อาจนําความเสียใจอยางใหญหลวงมาสูทาน 

ค. “มีคนเชื่อท่ีไหน หมายสําคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่น” 

พระเยซูคริสต มิไดทรงใหเราออกไปอยางมือเปลา แตพระองคประทานฤทธ์ิอํานาจ ใหแกทุก
คนท่ียินดทํีาตามคําส่ังของพระองค คริสเตียนจํานวนมากอยากจะเหน็การอัศจรรยของพระเจา พระองค
ยังทรงกระทําการอัศจรรยอยู การอัศจรรยท่ีใหญยิ่งท่ีสุดท่ีพระองค ทรงกระทําอยูทุกวันคือ การอัศจรรย
ท่ีเปล่ียนแปลงจิตใจของมนษุย คนจํานวนนับไมถวนเมือ่ไดตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด
แลว ชีวิตของเขาไดรับการเปล่ียนแปลงจากหนามือเปนหลังมือ คร้ังหนึ่งเขาเต็มไปดวยความทุกขกงัวล 
ความหวาดกลัวในชีวิต บางก็เปนคนดุรายใจอํามหิต บางก็ขมเหงรังแกบุตรของพระเจา แตดวยฤทธ์ิ
อํานาจของพระเยซูคริสตเขาไดรับการเปล่ียนแปลงใหม เขาไดรับความสุข ความสมหวังในพระองค 
จิตใจเต็มไปดวยความรักความเมตตา รอนรนชวยเหลือพระราชกิจของพระเจา นี่คือการอัศจรรยท่ีใหญ
ท่ีสุด 

เม่ือพระเยซูคริสต ไดตรัสส่ังเหลาสาวกเรียบรอยแลว พระองคก็เสด็จกลับสูสวรรค ประทับ ณ 
เบ้ืองขวาของพระบิดา แตหาไดหมายความวาพระองคทรงละท้ิงเราไวในโลกนี้ตามลําพังไม พระองค
ทรงสงพระวญิญาณบริสุทธ์ิเขามาในโลกใหแกคริสเตียนทุกคน โดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระองคทรง
สามารถสถิตอยูกับเราท้ังหลาย ในสถานท่ีทุกแหงทุกเวลา ทรงชวยเหลือเรา ทรงนําเรา ทรงคุมครอง
รักษาเรา และทรงอวยพรเราขาวท่ีนาต่ืนเตนยินดีท่ีสุด สําหรับเราท้ังหลายก็คือ ในวนัหนึ่งพระองคจะ
เสด็จกลับมาอีกและจะเสดจ็มาในไมชานี้ กอนพระองคจะจากไป พระองคตรัสวา “ทานท้ังหลาย จง

 57 



 58 

ออกไปท่ัวโลกประกาศกิตติคุณแกมนุษยทุกคน” เม่ือพระองคเสด็จมาพระองคก็จะตรัสถามวา ทานได
ทําตามคําส่ังของเรามากนอยเพียงใด? ทานไดทําส่ิงใดบาง เพื่อชวยในการเผยแพรพระกิตติคุณของเรา” 
ทานจะตอบพระเยซูคริสตประการใด 
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