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คําแนะนําสําหรบัคร ู
พระธรรมมาระโก เปนพระธรรมเลมหนึ่งในชุดพระกิตติคุณท้ังส่ี พระธรรมมาระโกภาค 2 นี้ ผู

ศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเยซูคริสต คําแนะนําในการสอนพระคริสตธรรมศึกษาชุด
นี้ พิมพไวในคูมือสําหรับภาค 1 ขอใหครูทุกคนจงอานใหดีเสียกอนเร่ิมการสอนคูมือเลมนี้ 

ขอใหพระเจาทรงนํา และอวยพรใหแกครูท่ีสอนพระคริสตธรรมศึกษาเลมนี้ทุกทาน เพื่อวาการ
สอนของทานจะเกิดผลแกชีวิตของนักเรียนทุกคน ถาทานมีขอของใจตองการไตถาม หรือมีคําแนะนํา
ประการใด โปรดติดตอท่ี 
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บทเรียนที่ 1 ทรงหามคล่ืนในทะเลกาลิลีใหสงบ 0

ขอพระธรรมประจําบทเรียนมาระโก 4:35-41 

สวัสดีนักศึกษาท่ีรักท้ังหลาย เราขอตอนรับทานดวยความยินดี ท่ีไดมารวมศึกษาพระธรรม
มาระโกอีกคร้ังหนึ่ง มาระโกภาคตนท่ีไดศึกษาจบไปแลวนั้น กลาวถึงพระราชประวัติของพระเยซูคริสต 
โดยสังเขป ทานท่ีไดติดตามศึกษารวมกนัตลอดมา คงจะไดรับพระพรจากพระธรรมของพระองคเลมนี้
ไมนอย พระธรรมมาระโกภาคท่ีสอง ซ่ึงทานจะศึกษาตอไปนี้ กลาวถึงพระราชกิจของพระเยซูคริสต ซ่ึง
พอจะแบงไดสามประการคือ การอัศจรรย การรักษาโรค และการส่ังสอน ใหเราศึกษาดวยความต้ังใจ 

และดวยใจแสวงหาความจริง ทานก็จะพบบทเรียนอันลํ้าคาในทุก ๆ บท ท่ีทานจะศึกษาตอไป 
บทเรียนในบทนี้กลาวถึง การอัศจรรยท่ีพระเยซูคริสตไดทรงสําแดงในทะเลกาลิลี แทจริงพระ

เยซูคริสตทรงกระทําการอัศจรรยมากมาย  ท่ีบันทึกไวในพระคริสตธรรมคัมภีรเปนเพียงสวนเล็กนอย
เทานั้น จุดมุงหมายที่พระองคทรงสําแดงการอัศจรรย มิใชเพื่อพระองคเองจะไดรับคําสรรเสริญเยินยอ
และเกยีรติยศแตพระองคเดยีว แตเพื่อพระบิดาในสวรรคจะไดรับการถวายเกียรติยศดวย เพื่อคน
ท้ังหลายจะทราบวา พระองคคือพระบุตรของพระเจาผูทรงเสด็จมาโปรดชาวโลกใหเปนไท และเพื่อ
เพิ่มเติมความเช่ือ ความไววางใจของสานุศิษยท่ีมีตอพระองค 

35-37 เราสังเกตจากขอพระธรรมท่ีอานมาต้ังแตตนไดวา พระเยซูคริสตและเหลาสาวกทํางาน
เพื่อพระเจา ดวยความขยันหม่ันเพียรเสมอ การอัศจรรยคร้ังนี้เกิดข้ึนในเวลาเย็น พระองคทรงเทศนาส่ัง
สอน รักษาโรค ตลอดวัน จนกระท่ังถึงเวลาเยน็ จึงทรงลาประชาชนไป ไมวาทานจะประกอบอาชีพ
อะไรก็ตาม พระเยซูคริสตทรงตองการใหทานทําดวยความขยันหม่ันเพียร และดวยความสัตยซ่ือไมใช
ชนิด “มาไทยไปฝร่ัง” คือมาทํางานสาย และเลิกทํางานตรงเวลาท่ีกําหนด 

เม่ือทรงลาประชาชนแลว พระองคก็เสดจ็ลงเรือลําเดียวกับเหลาสาวก ขามทะเลกาลิลีไปสูอีก
ฟากหนึง่ ขณะท่ีเรือกําลังแลนอยูกลางทะเล ก็เกิดมีคล่ืนพายใุหญคล่ืนไดซัดเขาไปในเรือจนเรือจวนจะ
จม เราไดเรียนรูความจริงประการที่หนึ่งจากเร่ืองนี้ คือการติดตามพระเยซูคริสต การรับใชพระองค และ
การปฏิบัติตามน้ําพระทัยของพระองค มิไดเปนส่ิงท่ีรับรองวาเราจะไมพบกับความลําบาก อุปสรรค
ขัดขวางหรืออันตรายเสมอไป ในกรณีของเหลาสาวก พวกเขารักพระเยซูคริสต ติดตามรับใชพระองค 
ทํางานรวมกับพระองค อยางขยันหม่ันเพยีร ตั้งแตเชาจนเย็น เช่ือฟงและปฏิบัติตามคําส่ังของพระองค 
แมแตการขามทะเลกาลิลีคร้ังนี ้ พระเยซูคริสตก็ทรงเปนผูออกคําส่ังและพวกเขาปฏิบัติตามโดยดี และ
ผลปรากฏวา เม่ือเรือมาถึงกลางทะเล พวกเขาตองเผชิญพายุและคล่ืนใหญจนเรือจวนจะจมลง 
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ชีวิตคริสเตียนของเราทุกวันนี้ก็ดุจกัน อยานึกวา เราจะไมพบความทุกขลําบาก อุปสรรค
ขัดขวาง อยานึกวาทางเดินของเราจะสงบราบร่ืน ทุกส่ิงทุกอยางจะดําเนินไปดวยความสะดวกสบาย
เสมอไป พระเยซูคริสตมิไดทรงสอนหรือทรงสัญญาเชนนั้น ตรงกันขาม พระองคตรัสสอนวา โลกน้ี
เต็มไปดวยความทุกขพระองคทรงหนุนใจใหเราทนทุกขทรมานรวมกบัพระองค ความทุกขลําบากท่ี
เกิดข้ึนแกเรา จึงมิใชเปนการลงโทษเนื่องจากความบาปท่ีเรากระทําทุกคร้ังไป แตเนื่องจากเปนส่ิง
ธรรมดา ท่ีมนุษยทุกคนจะตองประสบ ตราบใดท่ีจิตวญิญาณของเรายังอาศัยอยูในรางกาย และอยูใน
โลกน้ีตราบนัน้เราจะตองเตรียมพรอมเสมอ ท่ีจะเผชิญความยากลําบาก ทุกอยาง อีกประการหนึ่ง 

เนื่องจากพระเยซูคริสตทรงตองการสอนบทเรียนอันมีคาแกเรา บทเรียนอันมีคาเหลานั้น มักจะทําใหเรา
ไดรับความทุกขลําบากแตละคร้ังเสมอ  

38 ก. ขณะท่ีเกิดพายุใหญนัน้ พระเยซูคริสตบรรทมหนุนหมอนอยูท่ีทายเรือ แสดงใหเราเหน็
วา พระองคทรงสภาพเปนมนุษยอยางแทจริง ทรงรูสึกหวิกระหาย เหน็นเหนื่อย ออนเพลีย งวงนอน 

เหมือนมนษุยท้ังหลาย การท่ีพระองคทรงทํางานหนกัทุกวนั บางคร้ังทรงอดหลับนอนตลอดคืน 

บางคร้ังไมมีเวลาแมกระท่ังจะรับประทานอาหาร มิใชเพราะพระองคทรงมีกําลัง ความตานทานฝาย
รางกายผิดมนษุยธรรมดา แตเปนเพราะความรักความหวงใยตอราชกจิท่ีไดรับมอบหมาย และเพือ่มนุษย
ท้ังหลายท่ีหวิกระหายความจริง ท่ีกําลังทนทุกขลําบาก พระองคทรงเหน็ดเหน่ือยมากจึงไดบรรทมหลับ
ไป โดยเหตุท่ีพระองคทรงมีสภาพเปนมนษุยอยางแทจริง ทรงเคยไดรับประสบการณตาง ๆ ท่ีมนุษย
ท้ังหลายไดรับจึงทรงอาจเขาใจเราได เม่ือเราทูลขอความชวยเหลือจากพระองค และทรงสามารถเห็นอก
เห็นใจเราได เม่ือเรามีความทุกขยากลําบาก “เพราะวาเรามิไดมีมหาปุโรหิตท่ีจะรวมทุกขรวมสุขกบัเรา
ไมได แตพระองคไดทรงถูกทดลองเหมือนอยางเราทุกประการ ถึงกระนั้นก็ยังปราศจากบาป เหตฉุะนั้น 

เราท้ังหลายจงมีใจกลา เขามาถึงพระท่ีนั่งแหงพระคุณ เพือ่เราจะไดรับพระเมตตา และจะไดพบพระคุณ 

ท่ีจะชวยเราในวาระท่ีตองการ” (ฮีบรู. 4:15,16) 
ชายขอทานคนหน่ึงเคาะท่ีประตูบานเศรษฐี เพื่อขออาหารรับประทาน “กรุณาเมตตากระผมเถิด 

กระผมหวิกระหายมาเปนเวลาสองวันแลว” ชายขอทานออนวอนตอเศรษฐี “ฉันไมเขาใจวาความหิว
กระหายเปนอยางไร” เศรษฐีตอบอยางไรไมเอาใจใส ชายขอทานไมอาจอธิบายใหเศรษฐีเขาใจได 
เพราะเศรษฐีไมเคยประสบความหวิมากอน จึงถามเศรษฐีวา “ทานเคยปวดฟนไหมครับ” เศรษฐีพยัก
หนา ชายขอทานบอกวา “ความหิวกระหายก็เหมือนกบัปวดฟนนั่นแหละ” เศรษฐีนึกถึงความทุกข
ทรมานท่ีตนเคยไดรับจากการปวดฟน จึงเห็นใจชายขอทานน้ัน และใหอาหารแกเขาเพราะการปวดฟน
เปนส่ิงทารุณท่ีสุดในโลกสําหรับเขา 
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เราจึงตองขอบพระคุณพระเยซูคริสต เนื่องจากพระองคทรงสภาพเปนมนุษยมากอน จึงทรง
เขาใจเราไดทุกอยาง  

38 ข. นอกจากพระเยซูคริสตทรงสามารถเขาใจเราแลว พระองคยังทรงเต็มไปดวยความอดทน 

และความเมตตาขณะท่ีพระองคยังทรงบรรทม หลับอยางสบาย เหลาสาวกรีบปลุกพระองคใหลุกข้ึน ทูล
วา “อาจารยเจาขา ขาพเจาท้ังหลายจวนจะพินาศอยูแลว พระองคไมทรงเปนหวงบางหรือ” การตกใจ
กลัวและการขาดความเช่ือบางคร้ังมิไดเปนส่ิงท่ีนาติเตียน พระเยซูทรงเขาใจถึงความออนแอของมนุษย 
ทรงรูซ้ึงถึงขอบกพรองตาง ๆ ทรงทราบวาไมมีมนุษยผูใดครบถวนบริบูรณ แตส่ิงท่ีนาติเตียนในท่ีนี้คือ
คําพูดของเหลาสาวกท่ีวา “....พระองคไมทรงเปนหวงบางหรือ” ในยามฉุกเฉิน ยามทกุขยาก เหลาสาวก
ลืมนึกถึงพระคุณของพระเยซูคริสตเสียส้ิน พวกเขาลืมการอัศจรรยตาง ๆ ท่ีพระองคเคยกระทํา ลืมฤทธา
นุภาพของพระองคท่ีเคยเหน็ ลืมความรัก ความเปนหวง ความเอาใจใสดูแลท่ีพระเยซูคริสตเคยมีตอพวก
เขา แทนท่ีจะทูลขอความชวยเหลือจากพระองคดวยใจเคารพยําเกรง เขากลาวหาวา พระเยซูคริสตไม
ทรงเปนหวงพวกเขา ปลอยใหพวกเขาเผชิญกับพายุคล่ืน จนจวนจะพินาศอยูแลว 

เราก็ไมผิดอะไรกับเหลาสาวก เม่ือเผชิญความทุกขยากลําบาก และการทดลองตาง ๆ หลายคร้ัง
เราลืมนึกถึงฤทธ์ิอํานาจของพระองค ลืมนึกถึงความรัก ความเปนหวงของพระองคท่ีมีตอเราเสมอ เรา
กลาวหาวา พระองคทรงทอดท้ิงเรา ไมเมตตาสงสารเรา ไมยอมฟงคําอธิษฐานของเรา ปลอยใหเรารับ
เคราะหกรรมตาง ๆ จนจวนจะพินาศอยูแลว แมเราจะเปนคนอกตัญูเพียงใด เปนคนขาดความเช่ือ
มากมายเพียงใดกลาวหาพระองคมากมายเพียงใด พระองคทรงอดทนตอเราจนถึงท่ีสุด ไมทรงติเตียน
เหลาสาวกอยางรุนแรงแตประการใด แตทรงลุกข้ึนทันที ทรงหามลมพายุใหสงบ สวนทานมีความ
อดทนตอคนอ่ืนไดเพยีงใด 

39-41 พระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาผูทรงฤทธ์ิ พระองคทรงเปนมนุษยอยางแทจริง ทรงมี
ความรูสึก ความตองการเชนเดียวกับมนษุย พระองคจึงทรงสามารถเขาใจเรา เหน็อกเหน็ใจเราได  

ขณะเดียวกนัพระองคทรงเปนพระเจาผูประกอบดวยฤทธานุภาพ ผูมีอํานาจเหนือทุกอยาง แม
ลมและทะเลยงัเช่ือฟงพระองคโดยเหตุนี้พระองคจึงทรงเปนพระผูชวยใหรอดท่ีสมบูรณได พระองคไม
เพียงแตชวยเราใหรอดจากความทุกข ความหวงกังวลจากปญหาตาง ๆ ท่ีรบกวนจติใจของเราตลอดมา 

พระองคสามารถหามคล่ืนและมรสุมแหงชีวิตของเราได ไมมีอะไรยากเกินไปสําหรับพระเจาผูยิ่งใหญ 
ไมมีปญหาอะไรยากเกินไป ท่ีพระองคแกไขไมได พระองคตรัสเชิญชวนทุกทานวา “บรรดาผูลําบาก
เหน็ดเหน่ือยจงมาหาเราและเราจะใหทานทั้งหลาย หายเหน่ือยเปนสุข” (มัทธิว 11:28) 
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บทเรียนที่ 2 ขนมปงหากอน และปลาสองตัว 1

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 6:30-46 

การอัศจรรยเกีย่วกับขนมปงหากอนและปลาสองตัว เปนท่ีรูจักดีของคริสเตียนสวนมาก และ
เปนการอัศจรรยอยางหนึ่งท่ีไดบันทึกไวในพระกิตติคุณท้ังส่ีเลม เราอาจคุนเคยกับเร่ืองนี้มากเกนิไปจน
มองขามบทเรียนหลายอยางท่ีเราควรจะไดรับ ทานไดรับบทเรียนอะไรบางจากการอานเร่ืองนี ้ ใหเรามา
ศึกษาดวยกันแบงปนพระพรใหแกกันและกัน 

30-32 ชายคนหนึ่งกลาววา พญามารซาตานทํางานตลอดยี่สิบส่ีช่ัวโมง โดยไมไดพักผอน 

คนงานของพระเจาจงึตองทํางานแขงกับพญามาร ทํางานมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได คําพูดนี้เปนคําสอนท่ี
มีความจริงอยูบาง ชวยใหคริสเตียนขยันขันแข็งยิ่งข้ึนในการงานของพระเจา และอาชีพท่ีตนประกอบ
อยู แตก็มีอันตรายอยูมาก หากเราจะทํางานโดยไมนึกถึงเวลาพักผอนเลย พระเยซูคริสตทรงตองการให
สาวกของพระองคทุกคน ขยนัหม่ันเพียรในการงานท่ีไดรับมอบหมาย ขณะเดียวกนัพระองคทรงหวงใย
ในสุขภาพของแตละคนดวยทรงตองการใหทุกคนมีเวลาพักผอนพอควรเม่ือเหลาสาวกกลับจากการ
เทศนาส่ังสอนเลาประสบการณตาง ๆ ท่ีตนไดรับ ถวายแกพระเยซูคริสต ดวยความต่ืนเตนยินดพีวกเขา
อาจจะต่ืนเตนจนเกนิไป จนลืมพักผอนก็ได พระเยซูจึงตรัสแกเขาวา “ทานท้ังหลาย จงไปหาท่ีสงัดหยุด
พักผอน หายเหน่ือยสักหนอยหนึ่ง” พระองคทรงทราบ ถึงความสําคัญของการพักผอน เพราะรางกาย
ของเรา เปนพระวหิารของพระเจา เราจะถวายเกยีรติยศแกพระเจาไมได หากเรามีรางกายท่ีออนแอ
เนื่องจากไมระวังรักษา เราไมอาจรับใชพระเจาไดเต็มท่ี หากรางกายของเราเหน็ดเหนื่อยจนเกินไป เรา
ไมเพียงแตตองระวังรักษารางกายของเราเองใหด ีโดยมีเวลาพักผอนท่ีพอควรแลว ยังตองคอยดูแลเอาใจ
ใสผูรวมงานของเรา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูท่ีอยูภายใตการดูแลของเรา เชน ผูรับจาง ผูรวมงาน ใหเขามี
เวลาพักผอนเพียงพอดวย เพราะพระเยซูคริสตเองทรงกระทําเปนแบบอยางใหเราปฏิบัติตาม 

33,34 เม่ือพระเยซูคริสตและเหลาสาวกมาถึงสถานท่ีเงียบสงัดแหงหนึ่ง เพื่อพกัผอน ก็เห็นหมู
ชนเปนจํานวนมาก รอคอยพระองคอยูแลว แมพระองคจะทรงเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา ตองการเวลา
พักผอนอยางเต็มท่ี แตเม่ือทอดพระเนตรเห็นคนเปนอันมากเหลานั้น เปนดจุฝูงแกะท่ีหวิกระหาย และ
ไมมีผูเล้ียง ทรงเกิดพระเมตตา จึงเทศนาส่ังสอนพวกเขาตอไปจนถึงเวลาเย็น 

โลกปจจุบันเต็มไปดวยคนท่ีหิวกระหาย ความหวิกระหายของแตละคนอาจจะแตกตางกัน บาง
หิวกระหายในวิชาความรู อุตสาหบากบ่ันตั้งหนาต้ังตาเรียนจนไดปริญญาสูง ๆ ผูเปนบิดามารดา บาง
ทาน ถึงกับตองขายท่ีดิน ท่ีนา เพื่อใหบุตรของตนไดรับการศึกษาสูง เปนท่ีเชิดหนาชูตาของวงศตระกูล 
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บางหิวกระหายเงินทองทรัพยสิน อุตสาหทํางานกรําแดดกรําฝนอดหลับอดนอน และใชวิธีทุกอยางเพื่อ
จะกอบโกยเงินทองดังท่ีตนปรารถนา บางหิวกระหายช่ือเสียง ตําแหนง เกยีรติยศแตไมมีใครสักคนหนึ่ง
ท่ีอาจแกไขความหิวกระหายนั้น ดูประหนึง่วา ยิ่งไดรับในส่ิงท่ีตนปรารถนามากเพียงใด ความกระหายก็
มีมากยิ่งขึ้นเพยีงนั้น บางคร้ังเปล่ียนจากอยางหนึ่งไปอีกอยางหนึ่ง โดยไมมีท่ีส้ินสุด เร่ืองวุนวายตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในโลกทุกวันนี้ ลวนเกิดจาก “ความกระหายของมนุษย” ชาวโลกไมทราบวาความกระหายนัน้มา
จากไหน เกิดข้ึนไดอยางไรและแกไขโดยวธีิใด 

35-37 เม่ือเวลาลวงไปจนเกือบหมดวันแลว เหลาสาวกมาทูลวา ขอพระองคใหประชาชน
เหลานี ้ กลับไปหาอาหารรับประทานเอาเองตามบานของเขาหรือตามท่ีเขาจะหาได ดวยถ่ินท่ีพวกเขาอยู
กันดารอาหารมาก 

เราอาจจะเปนเหมือนเหลาสาวก ท่ีไมยอมรับผิดชอบเร่ืองความหวิกระหายของคนอ่ืน เพราะ
ประการแรก เหลาสาวกคิดวา ประชาชนสามารถหาอาหารรับประทานดับความหิวกระหายไดดวย
ตนเอง ประการท่ีสอง ไมใชธุระอะไรของตนท่ีจะไปยุงเกี่ยวกับความหิวกระหายของคนอ่ืน ประการท่ี
สามตนไมมีทางท่ีจะเล้ียงดูคนเหลานี้ใหอ่ิมหนําสําราญได แตพระเยซูตรัสวา “พวกทานจงเล้ียงเขาเถิด” 

พระเยซูคริสตตรัสแกเราเชนกันวา “พวกทานจงเล้ียงเขาเถิด (ผูท่ีหวิกระหาย) เถิด” ท่ีพระองคทรงตรัส
วา “พวกทาน” หรือผูท่ีเช่ือในพระองคทุกคน เพราะเรามีอาหารชนิดท่ีสามารถดับความหวิกระหายของ
ชาวโลกนี้ได เหตุท่ีชาวโลกหิวกระหายอยางไมมีวันส้ินสุด เพราะเขามีจิตใจท่ีไมรูจกัอ่ิม และไมมีอะไร
ในโลกสามารถทําใหเขาอิ่มใจได พระเยซูคริสตจึงไมทรงตองการปลอยใหเขาหาความอ่ิมใจโดยตนเอง 

แตตรัสแกเราวา “พวกทานจงเล้ียงเขาเถิด” เราเล้ียงเขาโดยวิธีใด คําตอบงาย ๆ ก็คือ โดยพระวจนะของ
พระเจา และโดยการนําเขามาหาพระเยซูคริสต พระเยซูคริสตคือคําตอบของ “ความหิวกระหาย” ทรง
สามารถนําความอ่ิมใจมาสูทุกคน เม่ือมีความอิ่มใจท่ีไดรับจากพระเยซูคริสตแลว มนุษยก็จะรูสึกพึง
พอใจ อ่ิมใจในทุกส่ิงท่ีตนไดรับไมวาจะเล็กนอยเพยีงใด สันติสุขท่ีแทจริงก็จะเกิดข้ึน เพราะสันติสุขเกิด
จากความอ่ิมใจ ความพึงพอใจ 

ผูท่ีเปนคริสเตียนแลวก็มีความกระหายทางฝายวิญญาณจิตเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิง่ พี่นอง 

คริสเตียนมากมายในประเทศไทย ขาดผูเล้ียงท่ีด ี คริสเตียนและคริสตจักรจะเจริญไมได หากไมมีผูเล้ียง
ท่ีดีคอยเอาใจใสดูแล ใหอาหารฝายวิญญาณจิต หนนุน้าํใจใหยดึม่ันในพระเจาเราใจใหรับใชพระเยซู
คริสต ใครจะเล้ียงดูฝูงแกะเหลานี้ ทานจะพูดวา “ปลอยใหเขาไปหาอาหารเอาเอง” หรือเกลือกวาเขาจะ
ไดรับอาหารท่ีมีพิษเปนโทษแกเขาไดพระเยซูคริสตตรัสแกทานวันนี ้“พวกทานจงเล้ียงเขาเถิด” 

38-46 เหลาสาวกทูลพระองควา พวกเขาไมอาจจะเล้ียงดูคนเหลานีไ้ด เขามีเงินเพียงเล็กนอย 

จะซ้ืออาหารใหคนเหลานี้รับประทานไดอยางไร เราจะกลาวหาวาเหลาสาวกเห็นแกตัว หรือขาดความ
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เช่ือไมได เพราะพวกเขาไมเขาใจจริง ๆ วาจะเล้ียงดูคนมากมายเหลานี้ได โดยวิธีใดคริสเตียนมากมาย 

ตางมีความรูสึกเชนเดียวกับเหลาสาวก เม่ือพระองคตรัสวา “....ทานท้ังหลายจงออกไปส่ังสอนชนทุก
ประเทศใหเปนสาวก...สอนเขาใหถือรักษาส่ิงสารพัดซ่ึงเราไดส่ังพวกทานไว” (มัทธิว 38:19,20) “ฉัน
เปนพยานเพื่อพระคริสตไมไดหรอก ฉันพูดไมเปน ฉันอาย ฉันไมกลา ฉันไมมีความรู ฉันไมมีความรู 
ฉันอายุยังนอย” และเหตุอ่ืน ๆ อีกมากมาย ความเขาใจของทานถูกตอง ถาอาศัยความสามารถของเราเอง
แลว ไมมีผูใดอาจรับใชพระเยซูคริสตได เราออนแอเกินไปท่ีจะเปนพยานเพื่อพระองค พระองคกท็รง
เขาใจเร่ืองนีด้ ี จึงมิไดรองเรียกปริญญาความสามารถ สติปญญาจากเรา ดังท่ีเราคิด เพียงแตตรัสถามวา 

“พวกทานมีขนมปงกี่อันและปลากี่ตัว ไปดูเถิด” หรือ “พวกทานมีความสามารถมากเทาไร มีพรสวรรค
ทางใด จงสํารวจดูเถิด พระองคมิไดเรียกรองทาน ดังบางบริษัทท่ีเรียกรองปริญญาบัตร ประสบการณ 
เพศ วยั ความสามารถพิเศษจากผูสมัครงาน ส่ิงท่ีพระองคตองการคือ ความสามารถเทาท่ีทานมีอยู โดย
ไมจํากัดวาจะมีมากนอยเพียงใด บางคนปฏิเสธโดยไมยอมคิดแมแตนอยวา “ฉันไมมีความสามารถอะไร
เลย” ไมจริง ทุกคนมีความสามารถหรือพรสวรรคบางไมมากก็นอย พระองคตรัสวา “ไปดูเถิด” หรือ “จง
สํารวจดูเถิด” แลวนําเทาท่ีทานมีมายังพระองค 

เหลาสาวกไมเขาใจวา พระองคจะเล้ียงคนมากมายเหลานี้ได โดยวิธีใดแตยอมปฏิบัติตามคําส่ัง 

ของพระเยซูคริสตออกไปหาขนมปง พวกเขาคงเดินไปรอบ ๆ เปนเวลานานพอดู หาขนมปงไดเพยีงหา
กอน และปลาสองตัว “อาหารเล็กนอยเหลานี้ จะเกดิประโยชนอะไรแกคนรวมหาพนัคน” พวกเขาคงคิด
ดวยความขบขัน “แตชางเถอะ เราจะนําไปใหพระองค พระองคคงไมติเตียนเรา เพราะเราหาไดเพียง
เทานี”้ เหลาสาวกคิดวา พระองคอาจติเตียนเขา ท่ีนําขนมปงหากอนและปลาสองตัว แตแลวพวกเขาตอง
แปลกใจเม่ือพระองคทรงรับปลาและขนมปงนั้น โดยมิไดทรงวากลาวแตประการใด กลับส่ังใหพวกเขา
จัดประชาชนใหนั่งเปนหมู แลวการอัศจรรยก็เกิดข้ึนขนมปงและปลาเพียงสองตัว กลายเปนขนมปงและ
ปลายมากมาย เล้ียงดูคนมากกวาหาพันคนอยางอ่ิมหนํา และยังเหลืออีกสิบสองกระบุง 

เม่ือทานสํารวจดูความสามารถของตนเองแลว อาจพูดกบัพระองควา “พระองคเจาขา ฯ ขาพเจา
มีความสามารถนอยเกินไปที่จะรับใชพระองคได” แตพระองคตรัสวา “นั่นแหละคือส่ิงท่ีเราตองการ” 

จงมอบเทาท่ีทานมีอยูใหพระองค พระองคทรงสามารถใหส่ิงท่ีทานมีอยู ไมวาจะเล็กนอยเพียงใด ใหเกิด
พระพรแกคนอ่ืนอีกมากมาย และทานเองยงัจะไดรับพระพรหลายเทา มากกวาท่ีตนไดเสียสละไป “ดวย
วาผูใดมีอยูแลว จะเพิ่มเติมใหผูนั้นมีบริบูรณ แตผูท่ีไมมี แมวาซ่ึงเขามีนั้น กจ็ะตองเอาไปจากเขา” 

(มัทธิว 25:29) 
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บทเรียนที่ 3 บุตรสาวของนายธรรมศาลาฟนขึ้นจากความตาย 2

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 5:21-24,35-43 

21-24 คนมากมายกลาววา เงินคือเคล็ดลับของความสุข สามารถทําใหนรกเปนสวรรค เม่ือมี
เงินก็มีทุกอยาง เราไมทราบวา คําพูดนีจ้ะมีความจริงแฝงอยูเพียงใด แตในกรณีของนายธรรมศาลาท่ีช่ือ
ไยรัส คําพูดนีมิ้ไดเปนความจริงแมแตนอย นายธรรมศาลาคือหัวหนาผูควบคุมดูแลธรรมศาลา ในสมัย
พระคริสตธรรมคัมภีรใหม ชาวยวินมัสการพระเจาในท่ีสองแหง คือในพระวิหารและในธรรมศาลา 

พระวหิารเปนสถานท่ีสําหรับประกอบพิธีพรรมตาง ๆ ทางศาสนาเชนการถวายเคร่ืองบูชา การถือศีลปส
กาและการถวาย เคร่ืองสักการะบูชาแดพระเจาโดยมีปุโรหิตใหญและปุโรหิตเปนหวัหนา 

สวนธรรมศาลาเปนสถานท่ีสําหรับส่ังสอนพระวจนะของพระเจา ในวนัสะบาโต เราจะอานพบ
ในพระกิตติคุณบอย ๆ วาประชาชนไดมาชุมนุมกันท่ีธรรมศาลาเพียงรับคําส่ังสอนตาง ๆ เกี่ยวกับพระ
บัญญัติและคําสอนทุกอยางทางศาสนา 

คนอีกสองจําพวกท่ีเราพบในธรรมศาลาคือ พวกอาลักษณ และพวกฟาริสี พวกอาลักษณเปน
พวกคงแกเรียนบางคนยังเปนครูสอนพระบัญญัติ สวนพวกฟาริสี เปนท่ีรูจักกนัดีในฐานะผูเครงศาสนา 

อธิษฐานยดืยาวเพราะพร้ิงในท่ีชุมนุมชน แตพระเยซูตรัสวา พวกเขาคือพวกหนาซ่ือใจคด 
ในธรรมศาลา นอกจากประกอบดวยผูปกครอง ผูเฒา ผูแก ซ่ึงคอยชวยดแูลรักษาแลว ยังมี

หัวหนาอีกคนหนึ่งหรือมากหวาหนึ่งคนตามท่ีตองการ ท่ีเราเรียกวา นายธรรมศาลา คอยดูแลรักษางาน
ท่ัว ๆ ไป ฉะนัน้ นายธรรมศาลาจึงเปนผูท่ีคอนขางมีหนามีตา มีเกยีรติและตําแหนงสูงในสังคม และอาจ
เปนเหตุทําใหเขา กลายเปนคนคอนขางม่ังมีก็ไดใคร ๆ ก็คิดวานายธรรมศาลาคงพบความสุขในชีวติ
เสมอ แตหาเปนเชนนัน้ไม ไมมีส่ิงใดในโลก อาจปองกันเราจากความทุกขโศกได นายธรรมศาลาเศรา
โศกเสียใจ ดวยบุตรสาวกท่ีรักของตนคนหน่ึงปวยหนัก เขาคงเชิญนายแพทยผูเชีย่วชาญทั้งหลายมา
รักษา พยายามทุกวิธีท่ีจะใหบุตรสาวหายปวย เงินซ่ึงคร้ังหนึ่งเคยบันดาลหลายส่ิงหลายอยาง ใหแกเขา
บัดนี้ไมอาจชวยเขาไดแมแตเล็กนอย อาการไขของบุตรสาวหนักข้ึน ๆ และทรุดหนักลงไปทุกที ใครวา
เงิน คือเคล็ดลับของความสุข ใครวาเงินอาจชุบชีวิตมนษุยได ใครวาเงินคือคําตอบของทุกอยางความตาย
มีอํานาจยิ่งกวาเงินไมรู สักกี่เทามันเดินทางไปทุกหนทุกแหง ท้ังในตึกใหญ พระราชวัง และกระทอม
เล็ก ๆ มันเยีย่มเยยีนทุกคนไมวาจะเปนจกัรพรรดิขุนศึกหรือคนขอทาน มันทําลาย สรางความฉิบหาย
ตามท่ีมันชอบ ไมมีใครอาจระงับมันได 
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นายธรรมศาลา อาจเคยหยิ่งในเกยีรติ ตําแหนง และความม่ังมีของตนแตบัดนี้ไมมีอะไรท่ีเขา
อาจหยิ่งและอวดได แมแตอยางเดยีว ส่ิงท่ีเขามีอยูคือความระทมทุกข “ใครหนออาจขจัดความทุกข
โศกเศรานี้ออกจาก จิตใจของฉันได” ขณะนี้เอง เขาเร่ิมเรียนบทเรียนแหงการถอนตน เขาเร่ิมนึกถึงพระ
เยซูท่ีตนเคยหม่ินประมาท “พระเยซูอาจมีคําตอบก็ได” เขาลุกข้ึนจากท่ีนั่น ออกไปหาพระเยซู พบ
พระองค พรอมดวยคนเปนจํานวนมากที่ชายทะเล โดยไมมีผูใดแนะนําหรือตองฝนใจ เขารีบเขาไป
กราบลงท่ีพระบาทของพระองค ทามกลางสายตาของคนท้ังหลาย ท่ีจองมองเขาในฐานะท่ีเปนนายธรรม
ศาลา แตเขาไมสนใจวาใครจะหวัเราะ จะติฉินนินทา ส่ิงท่ีเขาตองการคือองคพระเยซูคริสต เขาออนวอน
พระองคอยางไมมีความอายวา “ลูกสาวคนเล็กของขาพเจาปวยเกือบจะตายอยูแลว ขอเชิญพระองคไป
วางพระหัตถบนเขา เพื่อเขาจะรอดตายและมีชีวิต” 

ในยามทีเ่รามีความสุขความสบายทุกอยางราบร่ืน เรามักไมยอมถอมตนลงมากราบไหว
นมัสการพระเจา เราลืมพระองค ทอดท้ิงพระองคไปอยูในท่ีไกลลิบ เรารูสึกขวยเขินหากไดยินใครบอก
วา “คุณเครงศาศนาเกินไปเสียแลว” บางคร้ังพระองคทรงตองอนุญาตใหความทุกขลําบาก ความเศรา
โศกเสียใจเกิดข้ึนแกชีวิต เพือ่เราจะยนิดีถอนตน และ หนักลับมาหมอบกราบแทบพระบาทของพระองค 
ดวยจิตใจท่ีปวดราว ทูลขอพระเมตตาจากพระองค 

พระเยซูมิไดเคยดูหม่ินผูท่ีเขามาหาพระองคดวยจิตใจท่ีชอกชํ้า “เคร่ืองบูชาท่ีสมควรแกพระเจา 

คือจิตวิญญาณท่ีชอกชํ้าแลว ขาแตพระเจา ใจแตกและฟกชํ้าแลวนั้น พระองคไมดูถูกดหูม่ินเลย” (สดุด ี

51:17) พระองคมิไดทรงเทศนาใหเขาฟงเสียยืดยาว แตไดติดตามเขาไปทันที พระองคพรอมเสมอท่ีจะ
ชวยขจดัความทุกขโศกเศราและภาระหนกัท้ังหลายท่ีซอนทับอยูในจติใจของเรา แตมีขอแมวา เราตอง
ถอมตัวลงจําเพาะพระพักตรพระองค ทูลขอพระองคในส่ิงท่ีตนตองการ โปรดสังเกตคําออนวอนทูลขอ
ของนายธรรมศาลา เขากลาวอยางเฉพาะเจาะจง และตรงไปตรงมา ในส่ิงท่ีตนตองการ เขาบอกปญหา
ของเขา คือลูกสาวคนเล็กซ่ึงปวยเกือบจะตาย ส่ิงท่ีเขาตองการ คือ ขอใหพระองคไปวางพระหัตถบนเขา 

ขอใหสังเกตอีกอยางหนึ่ง คือนายธรรมศาลามีความเช่ือ เขาเช่ือวาหากพระองควางพระหัตถบนบุตรสาว
บุตรสาวจะตองรอดตายอยางแนนอน 

ในการอธิษฐานทูลขอตอพระเยซูคริสต จงบอกพระองคอยางตรงไปตรงมา และอยาง
เฉพาะเจาะจง หากอธิษฐานเผ่ือผูหนึ่งผูใด จงเอยช่ือของคนนั้น บอกปญหาทุกอยางแกพระองค อยาง
ละเอียดถ่ีถวน ทูลขอพระองคในส่ิงท่ีทานตองการใหพระองคทํา หากทานตองการเส้ือสักตัวหนึ่ง 

ดินสอแทงหนึง่ จงบอกอยางนั้น แลวจงรอคอยคําตอบของพระองคดวยความเช่ือ จงระวังดวยวาอยาให
คําอธิษฐานของทาน กลายเปนการออกคําส่ังแกพระองค ใหพระองคกระทําทุกอยางในส่ิงท่ีทาน
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ตองการ แตจงถอมใจลง รอรับคําตอบทุกอยาง ของพระองคดวยใจเคารพยําเกรง คําตอบของพระองค
อาจจะ “ใช” หรือ “ไม” “ได” หรือ “ไมได” แลวแตน้ําพระทัยของพระองค เรามีหนาท่ีปฏิบัติตาม 

35-37 ขณะท่ีพระเยซูคริสตและนายธรรมศาลา กําลังเดนิทางไปยังบานของนายธรรมศาลา ก็มี
คนนําขาวมาจากบานวา “ลูกสาวของทานตายเสียแลว จะใหพระอาจารยลําบากทําไมอีกเลา” เหตกุารณ
ชนิดคลายคลึงกัน เกิดข้ึนแกเราบอย ๆ ขณะท่ีเราเขามาหาพระองคดวยใจท่ีเต็มไปดวยภาระหนัก และ
ดวยความม่ันใจ ท่ีไดรับพระสัญญาของพระเจาในพระคริสตธรรมคัมภีร ก็มีเสียงตาง ๆ มาจาก
ส่ิงแวดลอม จากคนท่ีเรารัก จากเพื่อนฝูง จากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา และจากจิตสํานึกของตนเอง
วา “สายเสียแลว ท่ีจะทูลขอความชวยเหลือจากพระเยซูคริสต ปญหานี้รายแรงเกินไปท่ีพระองคจะชวย
ได ไมมีประโยชนอันใดท่ีจะอธิษฐานตอไป” แลวมารกจ็ะกระซิบเพิ่มเติมวา “ยุติการออนวอนเสียเถอะ
อยาเช่ือพึ่งพระองคตอไปเลย พระองคชวยอะไรทานไมไดหรอก ดูซิ ทานอธิษฐานเปนเวลานาน ทาน
เช่ือพึ่งในพระเยซูคริสต เหตกุารณมิไดดีข้ึนแมแตนอยกลับเลวลงไปอีก จะไปเช่ือทําไม” 

ถานายธรรมศาลาเช่ือฟงคําของคนท่ีนําขาวมาบอก รีบจากพระเยซูไปรองไหครํ่าครวญถึง
บุตรสาว ทานคงเดาไดวาเหตุการณจะลงเอยเชนใด แตนายธรรมศาลาเช่ือม่ันในพระองค ไมปริปากพูด
ประการใด พระเยซูคริสตจึงตรัสปลอบโยนวา “อยาวิตกเลย แตจงเช่ือเถิด” ชางเปนคําปลอบโยนท่ี
อบอุนอะไรเชนนั้น ไมวาคนอ่ืนจะคิด จะเขาใจ จะพูดเชนใด ทานไมตองสนใจ ทานไมตองวิตก จงเช่ือ
เทานั้น ไมมีอะไรยากเกนิไปสําหรับพระคริสต ดังเพลงบทหนึ่งกลาววา “เช่ือเถิดเทานั้น เช่ือเถิดเทานั้น 

ทุกส่ิงเปนไปได เช่ือเถิดเทานั้น” เม่ือพระองคทรงชวยผูใด พระองคจะทรงชวยถึงท่ีสุด จะไมทรงละท้ิง
ทานเสียกลางคัน 

38-43 เราจะพาทานมาดูเหตุการณในบานของนายธรรมศาลา เม่ือพระองคเสด็จมาถึงท่ีนั่น 

เห็นคนวุนวายครํ่าครวญรองไหถึงบุตรสาวที่ไดตายไป พระเยซูตรัสแกพวกเขาวา “ทานท้ังหลายพากัน
รองไหวุนวายทําไม เดก็นัน้ไมตาย แตนอนหลับอยู” คนท้ังปวงหัวเราะเยาะพระองค ขาวท่ีไดยนิ 

เหตุการณท่ีเหน็เฉพาะหนา และเสียงหัวเราะเยาะของคนท้ังหลาย คงเปนส่ิงท่ีทําลายความเช่ือของนาย
ธรรมศาลาไมนอย อาศัยกําลังของตนเองแลว ความเช่ือของนายธรรมศาลาคงส่ันสะเทือน แต
ขอบพระคุณพระเจาพระเยซูประทานแมแตความเช่ือใหแกเราในยามท่ีเราตองการ เพื่อเราจะมีความเชื่อ
พึ่งในพระองค เพราะปราศจากความเช่ือแลว จะเปนท่ีพอพระทัยของพระองคก็หามิได (ดูฮีบรู 11:16) 

อีกประการหนึ่ง เพื่อพระนามของพระองคจะไดรับการถวายเกียรติยศ 
เปนการงายเหลือเกินสําหรับ พระองค ท่ีจะแกไขและขจัดปญหาทุกอยางพระองคทรงจับมือ

ของเด็กหญิง ตรัสวา “หญิงสาวเอย เราวาแกเจาวา จงลุกข้ึนเถิด” เทานั้นเอง ทุกส่ิงทุกอยางก็
เปล่ียนแปลง เด็กหญิงท่ีตายแลวกลับมีชีวิต ลุกข้ึนยืนทันที เสียงครํ่าครวญรองไหท่ีไดยินสูญหายไป 
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กลับกลายเปนเสียงสรรเสริญพระเจาดวยความต่ืนเตนยนิดี คนท่ีกลาวเยาะเยยพระองค ก็เกดิความ
ประหลาดใจในส่ิงท่ีพบเห็น นี่แหละคือผลตอบแทนของการเช่ือพ่ึงในพระเยซูคริสต 
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บทเรียนที่ 4 การแชงสาปตนมะเด่ือ 3

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 11:12-21 

มีการอัศจรรยอยางหนึ่ง ซ่ึงพระเยซูคริสตทรงกระทํา เปนท่ีติฉินนินทาของนกัศึกษาเปน
จํานวนมาก การอัศจรรยนัน้คือ การแชงสาปตนมะเดื่อเทศใหเราศึกษาการอัศจรรยคร้ังนี ้ อีกคร้ังหนึ่ง
อยางละเอียด แลวตรวจดวูา ทําไมนักศึกษาจึงติฉินนินทา การกระทําของพระเยซูคริสต 

เร่ืองเกิดข้ึน ในรุงเชาของวนัหนึ่งขณะทีพ่ระเยซูคริสต เสด็จจากหมูบานเบธาเนียไปยังกรุง
เยรูซาเล็ม ทรงรูสึกหิวมาก เม่ือทอดพระเนตรเห็นตนมะเดื่อเทศตนหนึ่งแตไกล มีใบดกตลอดตน จึงรีบ
เขาไปหวังจะเก็บผลจากตน รับประทานแตแลวก็ตองผิดหวัง เม่ือปรากฏวาไมมีผลแมแตใบเดียว 

พระองคจึงสาปแชงตนมะเด่ือนั้นวา “ตั้งแตนี้ไปจะไมมีใครไดกนิผลจากตนนี้เลย” เม่ือพระองคและ
เหลาสาวกกลับจากกรุงเยรูซาเล็ม เดินผานมาทางน้ันอีกคร้ังหนึ่ง เหลาสาวกก็เห็นตนมะเดื่อท่ีพระองค
สาปนั้นเหีย่วแหงไปยัง ความอัศจรรยใจแกทุกคนท่ีไดพบเห็น 

ส่ิงท่ีเหลานักศึกษาติฉินนินทาเกี่ยวกับการกระทําของพระเยซูคริสต คือ พระองคทราบวา
ขณะน้ัน ยังไมถึงฤดูตนมะเดือ่จะออกผล ทําไมพระองคจงึเขาไปหาผลมะเดื่อ เม่ือไมพบยังทรงสาปแชง
ตนมะเดื่อ ท้ังท่ีไมมีความผิดอะไร ใหเรามาศึกษาดวยกัน อยางระมัดระวัง แตตนแลวหาคําตอบท่ี
ใกลเคียงท่ีสุด 

12-14 การท่ีพระเยซูคริสตทรงหิวกระหายต้ังแตเวลาเชา ทําใหเราทราบความจริงสองประการ 

ประการแรกทรงพิสูจนใหเราเห็นอีกคร้ังหนึ่งวา พระองคทรงรับสภาพเปนมนษุยอยางแทจริง ทรงรูสึก
หิวกระหายเชนเดียวกับมนษุยท้ังหลาย พระองคจึงทรงสามารถเห็นอกเห็นใจทุกคนท่ีขาดแคลนและท่ีมี
ความตองการ ประการท่ีสอง บอกใหเราทราบถึงการเสียสละของพระเยซูคริสตเพื่อเราท้ังหลายแทจริง
พระองคเปนพระบุตรของพระเจา เปนกษัตริยแหงกษตัริยท้ังปวงทรงเปนผูม่ังค่ังบริบูรณดวยทุกอยาง 

และเปนเจาของส่ิงสารพัด พระองคไมจําเปนท่ีจะตองประสบความอดอยาก ความหิวกระหายเชนนี้
ถึงกับตองอาศัยผลไมตามริมทาง ท่ีพระองคทรงตองมีชีวิตเชนนั้น ก็เปนเพราะการเสียสละของพระองค 
เพื่อเราท้ังหลายโดยแท หากเราเปรียบเทียบชีวิตของเรากับชีวิตของพระองค นับวา เรายังไดรับความสุข
สบายมากกวาพระองคมาก เราจึงไมควรบน ตอความทุกข ความลําบากท่ีเกิดข้ึนบางคร้ัง แตยอมอดทน 

เสียสละเพ่ือพระองคเสมอ 
เหตุท่ีพระองคทรงแชงสาป ตนมะเดื่อท่ีไมออกผล ท้ัง ๆ ท่ีพระองคทรงทราบวา ยังไมถึงฤด ู

อาจจะอธิบายไดดังนี ้ ตนมะเดื่อในประเทศปาเลศไตนมักออกผลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเปนปุมสีเขียว 
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กอนถึงฤดูออกผล ผลนั้นมีช่ือเรียกวา “ทาคซ” เปนอาหารท่ัวไปของชาวบานไรบานนาหากตนมะเดื่อใด
ไมมีผลชนิดนี ้ก็แสดงวาเปนหมัน ไมอาจออกผลได พระองคจึงทรงสาปแชงตนมะเดือ่นั้น เม่ือพบวาไม
มีผลอะไรบนตนแมแตผลเดียว เพื่อเปนบทเรียนสําคัญแกชาวยวิ และแกเราท้ังหลายในปจจุบัน 

ชาวยวิเปรียบเหมือนตนมะเดื่อเทศตนนัน้ ท่ีมีใบดก สวยงาม เปนท่ีชมเชยของผูพบเหน็ พวกเขา
ไดช่ือวา เปนชนชาติท่ีพระเจาทรงเลือกสรร เปนชนชาติเดียว ท่ีรูจักกราบไหวนมัสการพระเจาเท่ียงแท 
เปนชนชาติเดยีวท่ีไดยนิคําสอนและพระบัญญัติของพระเจา พวกเขามีพระวหิารใหญโตรโหฐาน มี
ปุโรหิตคอยถวายเคร่ืองบูชา มีพิธีกรรมทางศาสนาท่ีนาเล่ือมใสนับถือ ดูจากภายนอก ชาวยวิเปนชนชาติ
ท่ีนาเล่ือมใสศรัทธา มีความเคารพยําเกรงพระเจา และความจริงพวกเขาควรเปนเชนนั้น พระเจาก็ทรง
หวังพระทัยวา ชนชาติท่ีพระองคทรงเลือกสรรคจะเปนดังนี้ เพราะพวกเขาไดสิทธิพิเศษมากมายที่ชน
ชาติอ่ืนไมไดรับ แตเม่ือตรวจสอบดูอยางใกลชิด ส่ิงท่ีเห็นภายนอกจากชาวยิว ไมผิดอะไรกับใบไมท่ี
สวยงามของตนมะเดื่อเทศ แตแทจริงเปนหมัน ไมมีผลทางฝายวิญญาณจิตแตประการใด พดูงาย ๆ วา 

เปนคนหลอกลวง หรือนาซ่ือใจคด เคารพยําเกรงพระเจาแตภายนอก แตภายในจิตใจ เต็มไปดวยความ
ช่ัวชาเลวทรามพระเยซูทรงสาปแชงตนมะเดื่อเทศ เปนบทเรียนใหชาวยิวทราบวา ชนชาติยวิท่ี “หนาซ่ือ
ใจคด” ก็จะตองประสบการลงโทษชนิดเดียวกันนี ้หากพวกเขาไมกลับใจใหม 

15-18 เร่ืองการขับไลพวกพอคาออกจากโบสถในกรุงเยรูซาเล็ม เปนตัวอยางท่ีดีเก่ียวกับคํา
สอนของตนมะเดื่อเทศโบสถเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ สําหรับกราบไหวนมัสการพระเจา พวกชาว
ตางประเทศท่ีเดินทางผานไปมาในกรุงเยรูซาเล็มคงจะชมเชย ถึงความงามของโบสถท่ีชาวยิวสราง 

ความเครงครัดในทางศาสนาของพวกเขา ท่ีเขาไปนมัสการพระเจาในโบสถเสมอ แตเม่ือพระเยซูเสด็จ
เขาไปในโบสถก็พบวา ภายในเต็มไปดวยสินคาตาง ๆ แทจริงพวกเขาใชโบสถเปนสถานท่ีซ้ือขาย
แทนท่ีจะใชเปนท่ีสักการะบชูาพระเจาไมมีอะไรจะทาํใหพระองคพิโรธเทากับการเห็นคน หรือ
เหตุการณชนดิท่ีเรียกวาหลอกลวง หรือ “นาซ่ือใจคด” พระองคจึงทรงคว่ําโตะ ของเหลาพอคาขับไล
พวกเขาออกจากโบสถ ความบาปของชาวยิวมิใชเพียงเทานั้น พวกปุโรหิตซ่ึงความจริง ควรจะเปนผู
บริสุทธ์ิท่ีสุดเพราะเปนคนกลาง ระหวางพระเจากับมนษุยกลับกลายเปนพวกที่ช่ัวชาเลวทรามท่ีสุดพวก
นี้แหละที่คอยหาโอกาสทํารายพระเยซูคริสตเสมอ การประนามวาชาวยวิเหมือนตนมะเดื่อเทศท่ีไมออก
ผล จึงไมผิด 

คริสเตียนหลายคนในปจจุบันก็เปนคนหลอกลวง หรือนาซ่ือใจคด เชนเดียวกับชาวยิว พยายาม
แสวงหาความรอดโดยการกระทําดีเพยีงภายนอก การเปนสมาชิกของโบสถ การรับศีลบัพติศมาการไป
โบสถ การอธิษฐาน การอานพระคัมภีร การรองเพลงสรรเสริญ ส่ิงเหลานี้ลวนแตเปนใบ ซ่ึงนับวาเปน
ส่ิงจําเปน เพราะตนไมจะมีชีวิตโดยปราศจากใบกไ็มได เชนเดียวกับคริสเตียนกไ็มอาจดําเนนิชีวิต ฝาย
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วิญญาณ โดยปราศจากส่ิงเหลานี ้แตส่ิงท่ีพระเยซูคริสตทรงตองการมากท่ีสุด คือผลฝายวิญญาณจิต หรือ
ชีวิตบังเกดิใหมท่ีแทจริง คน ๆ หนึ่งอาจไปรวมพิธีทางศาสนาทุกอยางในโบสถ ดภูายนอกเปนนคนท่ีมี
ความเส่ือมใสศรัทธาในองคพระเยซูคริสต แตแทจริง เขายังมิไดกลับใจบังเกิดใหม ยังเต็มไปดวย
ความผิดบาปดังเดิม เม่ือนิโกเดโมท่ีมาหาพระเยซูคริสต พระองคตรัสแกเขาวา “เราจะบอกทานตามจริง
วา ถาผูใดไมไดบังเกิดจากน้าํและพระวิญญาณจะเขาในแผนดินของพระเจาไมได” (ยอหน 3:5) 

19-21 หลังจากเทศนาส่ังสอนในกรุงเยรูซาเล็มแลว เชาวนัหนึ่ง พระองคและเหลาสาวกไดเดนิ
ทางผานตนมะเดื่อเทศตนนั้น เหลาสาวกก็เห็นตนมะเดื่อเทศนั้นเหีย่วแหงไปดังคําแชงของพระองค พระ
เจาทรงมีแผนการณท่ีดีท่ีสุด สําหรับชาวยวิชนชาติท่ีพระองคทรงเลือกสรร พระองคทรงต้ังพระทัย
ตั้งแตแรกเร่ิมทีเดียววา ชาวยิวเปนชนชาติท่ีจะนําพระพรของพระองคไปสูมนุษยท่ัวโลก แตพระองค
ทรงตองผิดหวงั เม่ือชาวยวิฝาฝนคําส่ังของพระองค ประพฤติตนตรงกนัขามกับส่ิงท่ีพระองคทรงสอน 

พระองคทรงใหโอกาสแกเขาเพ่ือกลับใจใหม ทรงสงศาสดาพยากรณมาตักเตือนคร้ังแลวคร้ังเลา พวก
เขายังคงมีใจแข็งกระดางตามเดิม พวกเขาไดยินคําเตือนจากพระเจาโดยผานทางศาสดาพยากรณหลาย
ทานวา หากพวกเขาไมละท้ิงความช่ัว ยอมถอมใจกลับใจใหม คําสาปแชงจะมาสูชนชาติยิวพวกเขา
จะตองพบความหายนะ ชาวยิวจะตองกระจัดกระจายไปท่ัวโลก เปนชนชาติพเนจร ท่ีไมมีประเทศของ
ตนเองเปนแหลงพํานัก พวกเขาไดรับการขมเหงรังแกมากมาย ตอมาคําพยากรณเหลานั้นบังเกิดข้ึนจริง
ทุกประการ ชาวยวิสูญเสียเอกราช กระจัดกระจายซัดเซพเนจรท่ัวโลก กระนั้นก็ตาม พวกเขายังไมยอม
กลับใจใหม ยังคงประพฤติตนเปนตนมะเดื่อเทศท่ีมีแตใบดก แตปราศจากผล แมในสมัยของพระเยซู
คริสตพวกเขาก็ยังคงมีใจแข็งกระดาง มิหนําซํ้ายังจับพระองค ตรึงบนไมกางเขน ชาวยิวเปรียบเหมือน
ตนมะเดื่อเทศท่ีปราศจากผลชางมีใจแข็งกระดางอะไรเชนนี ้ คําสาปแชงของพระเจา ยังคงติดตามเขา
ตลอดมา พวกยวิไดรับความทุกขทรมานมากในยุคตอมา จนกระท่ังยุคฮิตเลอรเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี
สอง พวกเขาถูกฆาตายเสียเปนจํานวนมาก 

แมพระเยซูคริสตจะเปนพระเจาแหงความรัก พระองคกท็รงเปนพระเจาแหงความบริสุทธ์ิและ
ความยุติธรรม พระองคทรงเกลียดชังความบาป ทรงเกลียดชังคนท่ีหนาซ่ือใจคด ทรงไมพอพระทัยผูท่ี
ไมออกผล พระองคทรงตรัสแกเขาเปนคําอุปมาวา “เราเปนตนองุนแท และพระบิดาของเราเปนผูรักษา 

ทุกกิ่งในเราท่ีมิไดเกดิผล พระองคทรงตัดท้ิงเสีย และทุกกิ่งท่ีเกิดผล พระองคจะลิดแขนงเพ่ือจะให
เกิดผลมากข้ึน” (ยอหน 15:1,2) 

จงสํารวจดจูิตใจ ของทานเองวาทานเปนคริสเตียนเชนใด เปนคริสเตียนท่ีมีแตใบ และปราศจาก
ผล หรือเปนคริสเตียนท่ีออกผล เปนท่ีพอพระทัยของพระเยซูคริสต 
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บทเรียนที่ 5 การรกัษาคนงอย 4

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 2:1-12 

บทเรียนส่ีบท ท่ีเรียนจบไปนั้นกลาวถึงการอัศจรรยของพระเยซูคริสต ความจริงพระองคทรง
แสดงการอัศจรรยตาง ๆ มากมาย ไมอาจศึกษาใหครบถวนไดบทเรียนท่ีเราเรียนจบไปแลว พอจะชวยให
เราเขาใจถึงฤทธ์ิอํานาจของพระเยซูคริสตพระองคทรงเปนมนุษย และเปนพระเจาอยางแทจริง ทรง
สามารถทําในส่ิงท่ีเกินความสามารถของมนุษย เพยีงแตเช่ือในพระองคเทานั้น ทุกส่ิงทุกอยางเปนไปได 

ดังไดกลาวแลววา งานของพระเยซูคริสตพอจะแบงออกได 3 ประเภท คือการอัศจรรย การ
รักษาโรค และการเทศนาส่ังสอน บทเรียนตอไปอีกส่ีบทกลาวถึง การรักษาโรคของพระเยซูคริสตซ่ึง
เปนส่ิงอัศจรรย เกนิความสามารถและความเขาใจของมนุษยเชนกนั 

1-2 เร่ืองนี้เกดิข้ึนท่ีเมืองกปัเรนาอูมเมืองกัปเรนาอูม เปนเมืองท่ีพระเยซูคริสตทรงอาศัยอยู เม่ือ
จากหมูบานนาซาเร็ธซ่ึงพระองคทรงอาศัยอยู ตั้งแตยังทรงเยาววัยในเมืองนี้พระเยซูคริสตไดแสดงการ
อัศจรรยตาง ๆ มากมาย และทรงเทศนาสั่งสอนบอยท่ีสุด ชาวเมืองกปัเรนาอูมจึงนบัวาโชคดีท่ีสุด ท่ีได
เห็นการอัศจรรยตาง ๆ และไดยินคําสอนอันมีคามากของพระเยซูคริสต เมืองนี้นาจะเปนเมือง ท่ีไดรับ
พระพรมากทีสุ่ดเชนกัน แตผลปรากฏตรงกันชาม กัปเรนาอูมกลับกลายเปนเมืองที่พระเยซูคริสตทรง
วางโทษไวหนกั (ด ูมัทธิว.11:23,24) เพราะความมีใจแข็งกระดาง และความไมเช่ือของพวกเขา ชาวเมือง
กัปเรนาอูมมีโอกาสไดฟงพระกิตติคุณบอย ๆ และพวกเขายินดีท่ีจะฟง ดังจะเห็นวา เม่ือพระเยซูคริสต
เสด็จไปถึงท่ีนัน่ คนเปนอันมากมาประชุมกันจนไมมีท่ีจะรับ คนอีกจาํนวนมาก ตองยืนเบียดเสียดกัน 

และลนออกมาท่ีประตู จนกระท่ังไมมีทางที่จะเขาออกประตูนั้น 
ความรอดมิไดเกิดจากการฟงและการมารวมประชุมแตอยางเดยีว แตเกดิจากการเช่ือและปฏิบัติ

ตามพระคําของพระองค ทานอาจจะมารวมกันประชุมท่ีโบสถมาฟงพระวจนะของพระเจาเปนเวลา
หลายป แตไมเกิดประโยชนอันใดแกทาน จนกวาทานจะยอมถอมใจลง เปดใจออกตอนรับพระคํานั้น 

เขามาในจิตใจและปฏิบัติตามทุกอยาง ท่ีพระเยซูคริสตทรงสอนพระองคตรัสวา “ถาทานรักเรา ทานก็จะ
ประพฤติตามบัญญัติของเรา” (ยอหน.14:15) 

เราตองขอบพระคุณพระเจาสําหรับโอกาส อิสระ เสรี ท่ีเราไดรับในการไดยนิพระกิตติคุณและ
การอานพระวจนะของพระเยซูคริสต ในประเทศอ่ืน ๆ อีกหลายประเทศ ประชาชนไมมีอิสระเสรีในการ
นับถือศาสนา คริสเตียนถูกขมเหงรังแกในยามนั้น พวกเขาจึงตระหนักถึงคุณคาของพระกิตติคุณ ใน
สภาพเชนนัน้ พวกเขาจึงขวนขวายแสวงหาพระผูชวยใหรอดประเทศไทยเรามีสันตสุิขมาเปนเวลานาน
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ประชาชนมีโอกาสไดยนิพระกิตติคุณงายเกินไปกระมัง จนมองไมเห็นความสําคัญของพระผูชวยให
รอด 

3-5 คนมากมายในเมืองกัปเรนาอูมพากันหล่ังไหลไปหาพระเยซูคริสตดวยใจท่ีไมเช่ือ แตมีชาย
อีกคนหนึ่งไมอาจไปหาพระองคได ท้ัง ๆ ท่ีเขามีความตองการมากท่ีสุด เพราะเขาเปนงอยไมอาจ
เดินทางดวยตนเอง ตกอยูในสภาพท่ีหมดหวังใครบางจะเมตตาสงสารเขา ใครบางอาจนําเขามายงัพระ
คริสต เขาอาจจะไมทราบเลยวา มีพระผูชวยใหรอดองคหนึ่ง คือ พระเยซูคริสต สามารถรักษาการเปน
งอยของเขา เพราะไมมีใครสนใจเขา 

วันหนึ่งขณะท่ีเขานอนอยูบนเตียงคนเดียวอยางส้ินหวัง ก็มีชายส่ีคนนําขาวดมีาบอกใหเขา
ทราบวา พระเยซูคริสตทรงสามารถรักษาโรคทุกชนิดใหหายได คนส้ินหวังอยางเขาเม่ือไดยนิขาวดีนัน้ 

จะตองต่ืนเตนยินดจีนบอกไมถูก เม่ือคนทั้งส่ีรับอาสาจะหามเขาไปหาพระเยซูคริสต เขาตอบรับดวย
ความยินดีทันท ี ปจจุบันนีมี้คนงอยหลายคนท่ีตองการความชวยเหลือจากทาน คนงอยท่ีกลาวมานี้อาจ
แบงเปนสองชนิด คือชนิดท่ียังไมเคยไดยนิพระกิตติคุณมากอน เปนคนท่ีหมดหวัง บางเต็มไปดวยความ
ทุกขหนกัภายในจิตใจ บางเต็มไปดวยความผิดหวังในชีวิต บางถูกทอดท้ิง ถูกรังแก ใครบางจะเมตตา
สงสารเหลียวแลเขา เม่ือพระเยซูคริสตทรงเห็นคนจาํนวนมากดุจฝูงแกะปราศจากเล้ียงพระองคทรง
เมตตาแกเขาเหลานั้น เราเคยเมตตาสงสารจิตวิญญาณของคนเหลานัน้ท่ีหมดหวัง และกําลังพินาศไหม 

เราเคยนําขาวดีไปบอกใหแกคนเหลานัน้ทราบหรือเปลา พระเยซูมอบหนาท่ีการประกาศขาวดนีี้ใหแก 
คริสเตียนทุกคน พระองคตรัสวา จงออกไปท่ัวโลก ส่ังสอนชนทุกประเทศใหเปนสาวก (ด ู มัทธิว.
29:19,20) เพือ่เขาท้ังหลายจะไดพบทางแหงความรอด และพบพระผูชวยใหรอดท่ีเท่ียงแท ซ่ึงสามารถ
นําสันติสุขเขามาในจิตใจของเขาได “แตคนท่ียังมิไดเช่ือในพระองค เขาจะขอรองพระองคอยางไรได
และคนท่ียงัไมไดยนิถึงพระองค เขาจะเช่ือในพระองคอยางไรได และเม่ือไมมีใครประกาศใหเขาฟง เขา
จะไดยินถึงพระองคอยางไรได และถาไมมีใครใชเขาไป เขาจะประกาศอยางไรได” (โรม 10:14,15) ถา
ชายท้ังส่ีคนไมไดนําขาวดีไปบอกใหแกคนงอย และไมนําเขามาพบพระเยซูคริสต คนงอยนั้นก็ไมมี
โอกาสไดพบพระองค พระเยซูคริสตไดทรงเตรียมทางแหงความรอดสําหรับทุกคนแลว พระองคทรง
ตองการใหเรารับหนาท่ีออกไปเชิญคนท้ังหลาย ใหมารับความรอด ใครบางท่ียนิดีออกไปเพือ่กระทํา
หนาท่ีนี ้

คนงอยอีกชนดิหนึ่ง คือ คริสเตียนท่ีออนแอ ทอถอย ไมมารวมนมสัการพระเจาท่ีโบสถ ขาด
ความเช่ือในพระองคเราจะประนามเขาทันทีวา เปนคริสเตียนท่ีจอมปลอมไมได เพราะอาจมีเหตุผลบาง
ประการท่ีเขากลายเปนคนเชนนี ้ แทนท่ีจะนินทาเขา พดูจาถากถางเขา จงเมตตาสงสารเขา เขาเปนคนท่ี
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นาสงสาร ตองการความชวยเหลือจากทาน จงรวมใจกันอธิษฐานเผ่ือเขา หนุนใจเขา นาํเขามาโบสถ เพื่อ
เขาจะไดรับการรักษาจากพระเยซูคริสต 

มิไดเปนส่ิงงายสําหรับชายท้ังส่ีจะนําคนงอยนั้นมาหาพระเยซูคริสต เขาคงพบปญหาและ
อุปสรรคหลายอยาง คือ ประการแรก คนงอยอาจไมยอมใหหามมาเพราะไมแนใจวาพระเยซูคริสตจะ
สามารถรักษาเขาใหหายไดหรือไม ประการท่ีสอง ญาติพี่นองของคนงอย (ถามี) อาจขัดขวางก็ได 
ประการท่ีสาม เม่ือหามมาถึงท่ีบานพระเยซูคริสตทรงเทศนาส่ังสอนอยู พวกเขาไมอาจนําคนงอยนัน้ เขา
ไปใกลพระเยซูได เพราะมีคนมากมายยืนอยู จนลนออกมาท่ีประตู ไมมีทางท่ีจะเบียดเสียดเขาไปได 
ประการท่ีส่ี การนําคนงอยข้ึนไปบนหลังคาตึกนั้นมิใชส่ิงท่ีงายคนงอยอาจยนิดีใหหามมาจนถึงบานนั้น
แตอาจกลัวจะถูกนําข้ึนไปบนหลังคาตึกแลวหยอนลงมาดวยเชือก เพราะเปนการเสี่ยงตออันตรายมาก 

ประการท่ีหา การจะร้ือหลังคาตึกของคนอ่ืนนั้น ตองเส่ียงตอ “ไมตะพด” ไมนอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน
สถานท่ีชุมนุมชน เช่ือวาหลายคนคงโวยวาย แชงดาชายท้ังส่ี ขณะเม่ือเขาร้ือหลังคาตึกอยูนั้น 

ไมวาจะมีอุปสรรคมากมายเพียงใดจะถูกคนท้ังหลายหัวเราะเยาะ กลาววาเชนไร ชายท้ังส่ีไม
ทอถอย เขาไมฟงเสียงของผูใดท้ังส้ิน ตั้งใจแนวแนวา จะตองนําคนงอยนั้นมาหาพระเยซูคริสตใหจงได 
การนําคนมาเช่ือพระเยซูคริสต การหนุนใจคริสเตียนท่ีออนแอทอถอย มิใชเปนส่ิงท่ีงาย ทานอาจจะตอง
พบอุปสรรคมากมายหลายอยาง จากเพื่อนฝูง ญาติพีน่อง จากความเขาใจผิด และอุปสรรคอ่ืน ๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูท่ีเราเปนพยาน พยายามชักจูงเขาใหมาหาพระเยซูคริสต เขาอาจไมยอมเช่ือเอาเลยก็
ไดหลายคนเม่ือพยายามชักจงูเขาช่ัวระยะเวลาหนึ่ง เหน็วาไมมีทางจะสําเร็จ ก็เลิกลมความต้ังใจเสีย 

ความลมเหลวและความพายแพของเราอยูท่ีนี่เอง ก็เพราะเราขาดความตั้งใจแนวแน ขาดความม่ันคงใน
ความเช่ือ และขาดความอดทน เม่ือมีอุปสรรคเกิดข้ึน เราเองเกิดทอถอย และเลิกลมความต้ังใจเดิม งาน
จึงไมกาวหนาและเกดิผลนอย ความพยายามของเราเกือบบรรลุผลสําเร็จแลว เหลือเพียงกาวเดยีวเทานั้น 

เราก็ไดชัยชนะ แตเราหมดความพยายาม และความอดทนเพียงเทานัน้ กาวเดยีวส้ัน ๆ ซ่ึงงายกวาความ
พยายามท่ีเรามีตั้งแตตน เรากไ็มอาจกาวผานไปได 

5-12 ความเช่ือของชายท้ังส่ีเปนเหตุใหคนงอยนั้นเดินไปได เม่ือพระเยซูคริสตทอดพระเนตร
เห็นความเช่ือของเขา จึงตรัสแกคนงอยนัน้วา “ลูกเอย ความผิดของเจาทรงโปรดยกเสียแลว” พระองค
ทรงมีใจเมตตา ตอทุกคนท่ีเขามาหาพระองค พระองคทรงตรัสเรียกเขาวาลูก และอภัยโทษความผิดบาป 

ทุกอยางของเขา พระองคทรงสัญญาแกทุกคนท่ีเขามาหาพระองควา “แตคนท้ังหลายท่ีไดตอนรับ
พระองค พระองคทรงโปรดใหมีอํานาจท่ีจะเปนบุตรของพระเจาได คือคนท้ังหลายท่ีไดวางใจในพระ
นามของพระองค” (ยอหน.1:12) พวกอาลกัษณบางคนไมยอมเช่ือวา พระเยซูมีอํานาจท่ีจะยกความผิด
ของมนุษยได พระองคจึงทรงพิสูจนใหเขาเหน็สองประการ ประการแรกทรงแสดงใหเขาเห็นวา 
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พระองคทรงเขาใจและหยั่งรูซ้ึงแมแตความคิดของพวกเขา ประการท่ีสอง พระองคทรงแสดงอํานาจ
รักษาโรคของคนงอยนั้น ตรัสส่ังใหคนงอยลุกข้ึนและยกท่ีนอนของเขา เดินไปตอหนาตอตาท้ังปวง คน
ท้ังหลายท่ีไดเห็นเหตุการณตางก็ถวายความสรรเสริญใหแกพระเจา 

พระเยซูคริสตทรงมีอํานาจท่ีจะยกความผิดบาปได แตทานตองออกไปและนําคนบาปนั้น ๆ 

มาถึงพระองค นี่แหละคือหนาท่ีของทาน 

 21 



บทเรียนที่ 6 ทรงรักษาโรคโลหิตตก 5

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 5:25-34 

ทานเคยคิดไหมวา ในการทําหนังสือสําคัญตาง ๆ ทําไมเจาหนาท่ีจึงตองใหเราพิมพลายน้ิวมือ 

ท้ังท่ีเราสามารถเซ็นช่ือไดอยางสวยงาม เพราะไมมีมนษุยคนใดในโลกที่มีลายนิ้วมือเหมือนกนัเลย เรา
อาจปลอมแปลงลายมือ เปล่ียนแปลงใบหนาได แตไมอาจปลอมลายน้ิวมือได นกัจิตวิทยา กใ็หความจริง
อีกอยางหนึ่งวาไมมีมนุษยคนใดในโลกท่ีเหมือนกับอีกคนหนึ่งทุกอยาง แมแตฝาแฝดท่ีมีรูปรางหนาตา
เหมือนกนัมากท่ีสุด กย็ังมีอะไรอีกมากมายท่ีแตกตางกนั เชน ในทางสติปญญาความนึกคิด รสนิยม 

อยางไรก็ตามมีส่ิงหนึ่งท่ีเหมือนกันในทุกคน คือทุกคนมีความเดือนรอน ความทุกขยากลําบาก ตองการ
ความสุขความสบาย แมแตเด็กเล็ก ๆ ก็มีความตองการชนิดเดยีวกัน โดยเหตุนี ้นกัประดิษฐ นักคนควา
และนักวิทยาศาตร จึงพยายามทุกวิถีทางท่ีจะนําความสะดวกสบายมาสูมนุษย โดยประดิษฐเคร่ืองใชไม
สอยชนิดแปลก ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกมนษุย เชนสมัยนี้เรามีเคร่ืองบินไอพน รถยนตติด
เคร่ืองปรับอากาศ เตาไฟฟา เตาแกส วิทย ุ โทรทัศน และประดษิฐกรรมมากมายนับไมถวน ซ่ึงเปนส่ิง
ชวยทุนแรง ทุนเวลา และยังทุนทรัพยดวย 

ถาคิดอยางผิวเผิน มนุษยในโลกสมัยนี ้นาจะมีความสุขมากกวามนุษยในสมัยกอน ๆ หลายรอย
เทา แตเม่ือสํารวจดใูหดแีลว ปรากฏวาตรงกันขาม มนษุยไมเพียงแตไมมีความสุข มากกวาสมัยกอน
เทานั้น ยังกลับมีความทุกขเพิ่มข้ึนดังภาษติท่ีวา “สติปญญาของมนุษยมากข้ึนเพยีงใด ความทุกขกมี็มาก
ข้ึนเพียงนั้น” ไมมีผูใดอาจหลบหลีกความทุกขได แมแตคริสเตียนก็ยังตองเผชิญกับความทุกข ถา
เชนนั้น เราจะปฏิบัติตอความทุกขอยางไร หญิงท่ีเปนโรคโลหิตตกในบทเรียนวันนี ้ คงจะใหคําตอบแก
เราได 

25-26 อาจไมมีใครทามกลางเราท่ีมีความทุกขเทากับผูหญิงคนนี้ท่ีเปนโรคโลหิตตกมาเปน
เวลาสิบสองป โลหิตเปรียบประดุจชีวิตของเรา ท่ีเรามีชีวิตอยูไดกเ็พราะหวัใจของเราทํางานสูบฉีด
โลหิตไปหลอเล้ียงรางกายอยางเพียงพอตลอดเวลาถาทานไมระมัดระวงั บังเอิญไดรับบาดแผลมาก 

โลหิตไหลออกมาก ทานจะรูสึกเหน็ดเหน่ือย ออนเพลีย มึนศีรษะ ถาโลหิตออกมากเกินไป ไมอาจระงับ
ไดผูบาดเจ็บนัน้จะตองเสียชีวิต การเสียโลหิตทุกวัน ติดตอกันมาเปนเวลาสองปของหญิงผูนั้น ทานคง
นึกถึงภาพไดวา หลอนไดรับความทุกขลําบากเพียงใดกลาวโดยท่ัวไปแลว หลอนเปนคนโชครายท่ีสุด 

โรครายท่ีหลอนไดรับนี้ นอกจากทําลายสุขภาพทางรางกาย ของหลอนทําใหผอมแหง แรงนอย ยัง
ทําลายสุขภาพทางจิตของหลอนดวย เช่ือวาคงไมมีผูชายคนใดสนใจหลอน ไมมีสังคมใดยอมตอนรับ
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หลอน ขณะท่ีคนอ่ืนไปหาความสุขความสําราญในงานเล้ียงฉลองตาง ๆ หลอนตองเก็บตัวเงียบ ๆ ตาม
ลําพังคนเดียวในบาน ไมมีใครอยากเช้ือเชิญหลอน ถึงหลอนจะสมัครใจไปดวยตนเอง ก็คงไมมีใครยินดี
ตอนรับ หลอนมีปมดอยมากเหลือเกนิ หลายคร้ังหลอนคงจะรองไหครํ่าครวญสงสารตัวเอง เกลียดชัง
โรคท่ีอยูในรางกาย เกลียดชังตนเองแลวทําใหเกลียดชังคนท้ังโลก ใครจะเหลียวแลหลอน “เม่ือทาน
รองไห ทานตองรองไหคนเดียว เม่ือทานหัวเราะ คนท้ัวโลกจะหวัเราะกับทานดวย” 

หลอนอาจเติบโตในครอบครัวท่ีพอมีอันจะกิน เพราะสามารถหาหมอหลายคนมารักษา คิดวา 

หมอคงมีทางชวยบรรเทาทุกขนั้น แตหลอนตองผิดหวงัทุกคร้ัง หลอนใชเงินท้ังหมดที่มีอยูในการรักษา 

แตโรคนั้นไมดีข้ึนเลย กลับกําเริบหนกัข้ึนทุกวันยามท่ีตนมีทรัพยสินเงินทองอาจยังมีเพื่อนมาเยี่ยม
ปลอบโยน มีหมอคอยเอาใจใสดูแล แตยามท่ีเขาส้ินเนื้อประดาตัว ใครเลาจะเหน็ใจ 

ความบาป ทําใหมนษุยไดรับประสบการณเชนเดียวกับผูหญิงคนนี ้ ความตายไดเขามาในโลก 

เพราะความบาปมนุษยเกิดฆาฟนกันอยางผักปลา ก็เพราะความบาป ปญหาสารพัดอยางไดเขามารบกวน
ชีวิตประจําวัน ทําใหเกิดความทุกขลําบาก ความผิดหวัง ความเสียใจความเคียดแคนชิงชัง เพราะความ
บาปอีกนั่นแหละ ทําใหเราถูกพรากจากพระเจา ใหเราเกลียดความบาปนี้ ตีตัวออกหางจากมันใหไกล
ท่ีสุดเทาท่ีจะไกลไดเพราะมันไมไดนําความดีอะไรมาสูเรา มีแตทําความเสียหายข้ึนทุกหนทุกแหง และ
ทุกเวลา มันทําใหผูหญิงคนนัน้ตองทนทุกขทรมานเปนเวลาสิบสองป ทําใหหลอนตองชอกชํ้าใจชนดิ ท่ี
บอกไมถูกทานเองตกอยูในสภาพของคนหมดหวังมากีป่แลว ทานตกเปนทาสของความบาปมานาน
เทาไรแลว ทานพยายามแสวงหาทางพนทุกขมากเทาใด 

27 เหตกุารณตาง ๆ มักนําความทุกขความลําบากมาสูมนุษย และความทุกขลําบาก มักทําใหเกิด
ความชอกชํ้าระกําใจอยางไรก็ตาม เหตุการณรายและความทุกขลําบาก บางคร้ังนาํผลดีมากมายมาสู
มนุษย ความทกุขลําบากทําใหมนุษยรูจักตอสูอดทน ทําใหเกิดความพยายามทําใหรูจกัถอมตน หากทาน
ศึกษาชีวประวตัิบุคคลสําคัญตาง ๆ ทานจะสังเกตวา คนเหลานี้สวนมากไดพนความทุกขลําบากมากมาย
มาแลวท้ังส้ิน บางคนประสบความผิดหวังเปนรอย ๆ คร้ัง บางคนตองทนรับคําเยาะเยยถากถางจากคน
อ่ืน บางคนตองตอสูชนิดเลือดตาแทบกระเด็นพระเยซูคริสตเองทรงทนทุขทรมานมากกวาใคร ๆ ทรง
ตองส้ินพระชนมบนไมกางเขนเพ่ือคนท้ังโลก แตความทุกขลําบากเหลานี้ นําชัยชนะและความสําเร็จมา
สูเราในบ้ันปลาย 

ความลําบากท่ีผูหญิงคนนั้น ไดรับเกิดประโยชนแกหลอนอยางนอยสองประการ ประการแรก
ทําใหหลอนเปนคนท่ีมีความอดทน หากหลอนไมเคยเปนโรคนี้มากอน เม่ือเปนคร้ังแรก หลอนคงเดิน
ไปไหนมาไหนไมได ตองนอนซมอยูในบานตลอดท้ังวนั และรองครวญครางอยางนาสมเพทเวทนา ดจุ
คนท่ีไมเคยฉีดยาคร้ังแรกท่ีเขาพบเข็มฉีดยา เขาตกใจกลัวจนตัวส่ัน รูสึกเจ็บปวดจนบอกไมถูก แตเม่ือ

 23 



ไดรับการฉีดบอย ๆ เขา ความกลัวก็คลายลง กลับกลายเปนส่ิงธรรมดาไมรูสึกเจ็บปวดอะไรมากนัก โดย
เหตุท่ีหญิงคนนี้เปนโรคนี้มานาน หลอนจงึสามารถอดทนพยายามออกไปเบียดเสียดฝูงชน เพื่อจะพบ
พระเยซูคริสต 

ความทุกขยากลําบากก็เกดิประโยชนมากแกคริสเตียน ในฝายวิญญาณจิต เพราะทําใหเขารูจกั
อดทนเพื่อพระเยซูคริสต และทําใหความเชื่อของเขาเขมแข็งข้ึน คริสเตียนท่ีไมเคยประสบการทดลอง
มากอน เม่ือพบการทดลองหรือความทุกขลําบาก มักบนตาง ๆ นา ๆ ทําใหผูอ่ืนและตนเองสะดุดลม แต
เม่ือพบการทดลองหลาย ๆ คร้ัง และเห็นอํานาจของพระคริสต ท่ีสําแดงออกมาในยามส้ินหวัง เขาก็จะ
เขาใจพระองคไดดยีิ่งข้ึนเปนเหตุทําใหเขาเจริญเติบโตทางฝายความเช่ือ รูจักอดทนตอความยากลําบาก 

เราอาจกลาวไดวา คริสเตียนท่ีเจริญเติบโตเร็วท่ีสุด และแข็งแรงท่ีสุด คือคริสเตียนท่ีผานพนการทดลอง
มากท่ีสุด 

ผลประโยชนประการท่ีสองท่ีเกิดจากความทุกขความลําบากคือ ทําใหหญิงเปนโรคโลหิตตก 

รูจักแสวงหาพระคริสตหากหลอนเปนคนที่รางกายแข็งแรง มีความสุขสบายหลายอยาง หลอนอาจไมมี
โอกาสไดรูจักพระเยซูคริสตเลยก็ได แตเม่ือมีโรครายเกิดข้ึน การพยายามรักษาโดยวิธีของมนษุย ก็
ประสบความลมเหลวยามหมดหวังท่ีพึ่ง หลอนจึงยอมถอมใจลงแสวงหาพระผูชวยใหรอด พระเยซูทรง
รักบุตรของพระองคทุกคน ตองการใหทุกคนมาหาพระองคดวยใจถอม แตเนื่องจากความดื้อดึงแข็ง
กระดางของเรา พระองคจึงทรงอนุญาตใหความทุกขลําบากเกิดข้ึน ทําใหเขาสํานกึถึงความออนแอของ
ตน และหันกลับมาเช่ือพ่ึงในพระองคคริสเตียนสวนมากยอมรับวา ยามท่ีเขารักพระเจามากท่ีสุด ใกลชิด
พระองคมากท่ีสุด คือยามท่ีเขาเผชิญกับความทุกขยากลําบาก บางคนไมอยากอธิษฐานอานพระดํารัส
ของพระเจา ไมไปโบสถ จึงเปนคริสเตียนท่ีออนแอ แตเม่ือเผชิญความทุกขยากลําบากและการทดลอง
เขา เขาไดรับการฟนฟูอยางใหญหลวง ฉะนั้นจงอยาบนตอความทุกขลําบาก ท่ีทานประสบในปจจุบัน
ใหมากเกินนัก เพราะนัน่อาจเปนทางซ่ึงพระเจาจะนําพระพรมาสูทาน 

28-34 ปญหาทุกอยางท่ีทานพบ มักมีตนเหตุ มีโทษ มีคุณประโยชน และมีทางแกไข หากทาน
ทราบสาเหตุของปญหาหรือความทุกขยากลําบากเหลานัน้ ทานกจ็ะหาทางแกไขไปไดงาย อยางไรก็ตาม
มีปญหาและขอลําบากใจตาง ๆ มากมายท้ัง ๆ ท่ีเราทราบถึงสาเหตุ แตเราไมอาจแกไขดวยความสามารถ
และสติปญญาของมนุษย เพราะความสามารถและสติปญญาของมนุษยมีขีดจํากัด ดุจหญิงคนนี้ท่ีหมด
เปลืองเงินทองและทรัพยสินทุกอยาง แตไมอาจชวยหลอนได ความทุกขลําบากกลับเพิ่มข้ึน ขณะท่ี
ตนเอง และใคร ๆ ไมอาจชวยได พระเยซูคริสตทรงชวยไดหลอนไดยินถึงพระเยซู ก็ออกไปหาพระองค 
พรอมดวยโรคโลหิตตกท่ีไมมีใครอาจรักษาได แตะตองพระองคดวยความเช่ือ เนื่องดวยความเช่ือนี่เอง 

พระเยซูคริสตตรัสแกหลอนวา “ลูกเอย ความเช่ือของเจาไดทําใหตัวรอด จงไปเปนสุขและหายโรคเถิด” 
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โรคท่ีไมมีมีใครรักษาไดสิบสองป ก็หายขาดในบัดดลนัน้ เพราะความเช่ือท่ีหลอนมีตอพระองค ทานมี
ความตองการสิ่งใดในจิตใจ ในชีวิตประจําวันไหม จงมาหาพระองคดวยความเช่ือแลวทานจะพบทาง
แหงสันติสุข 
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บทเรียนที่ 7 ขับผโีสโครกออกที่เมืองเกราซา 6

จากขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 5:1-16 

มีปญหาหนึ่งท่ีอนุชนชอบถามเสมอคือ “ผีมีจริงหรือไม” บางคนบอกวา “ไมมี” เพราะเราไม
อาจมองเห็นดวยตา ไมอาจพิสูจนใหเหน็ดวยกลองจุลทัศน บางยนืยนัอยางแข็งแรงวา “ผีมีจริง” แลวเลา
เร่ืองเสียยืดยาว เพื่อเปนขอพิสูจน ไมวาคนท้ังหลายจะเช่ือหรือไมก็ตาม คนสวนมากยอมรับในจิตใจ
ของตนเอง (แมจะไมรับดวยปาก) วาตนกลัวผีแทจริง ผีมีจริงหรือไม ใหเราศึกษาจากพระวจนะของพระ
เจาถึงความจริงเร่ืองนี้ 

1,2 จากขอพระธรรมสองขอนี ้ เราจะปฏิเสธไมไดวาผีไมมีจริง ผีมาจากไหนเปนอยางไร เราไม
อาจทราบแน แตจากขอพระธรรมอ่ืน ๆ ท่ีอานมา เราอาจใหคําอธิบายวา ผีกับพญามารซาตานมีสวน
คลายคลึงกัน ตางก็เปนวิญญาณช่ัวและเปนศัตรูของพระเจา ตางมีฤทธ์ิอํานาจเหนอืมนุษย ขอแตกตาง
ระหวางผีกับซาตานอยูท่ีตําแหนงของมัน (ด ูเอเฟซัส 6:12) พญามารซาตานเปนผูปกครองหรือราชาของ
วิญญาณช่ัวท้ังหลาย มันมีตาํแหนงและฤทธ์ิอํานาจสูงสุด สวนผีเปนเพียงบริวาร ท่ีคอยรับใชรวมกับ
พญามารซาตาน มันทั้งหลายเหลานี้อาจเคยเปนทูตสวรรค ท่ีถูกขับไลลงมาจากสรรคพรอมกับพญามาร
ซาตาน แลวกระจัดกระจายไปสูท่ัวโลก เปนเคร่ืองมือของพญามารซาตานคอยหลอกลวงมนุษยดวยวิธี
ตาง ๆ เทาท่ีมันเห็นวาควร เพื่อมนุษยจะเกรงกลัวมัน ตองกราบไหวมนสัการมัน แทนที่จะนมัสการพระ
เจา 

ผีปรากฏแกมนุษยดวยลักษณะแตกตางกนั รูปรางนาเกลียดนากลัวท่ีบางคนเลาสูกันฟง และมี
นอยคนไดเหน็รูปรางลักษณะเชนนั้นของมัน เพราะไมคอยเกิดประโยชนใหแกงานของมัน มีแตทําให
คนตกใจกลัว แลวหนีไปหาท่ีพึ่งอ่ืน 

ภาพท่ีนากลัวท่ีสุดของผี คือภาพท่ีอยูในลักษณะของทูตสวรรคของสตรีรูปงาม ของสุภาพบุรุษ
ท่ีนานับถือ ในเสียงเพลงสมัยใหม ในยาเสพติด คนนับไมถวนตองตกอยูในอํานาจของมัน อยางไมรูตัว
เพราะเขาใจวามันคือผูวิเศษ คือพระเจาคือคําตอบของปญหาทุกอยาง คือเคล็ดลับของความสุขกวาจะนกึ
ข้ึนได ตนก็ไดถลําลึกเขาไป ในเง้ือมมือของมันจนถอนตัวไมออกเสียแลว 

ผีเหลานี้ไมเพยีงแตเท่ียวอยูตามท่ีตาง ๆ ท่ัวไป คอยหลอกลวงมนุษยใหเหินหางจากพระเจา หัน
กลับมากราบไหวมันยังสามารถสิงในรางกายของมนุษยไดดวย พระเยซูคริสตทรงพบคนถูกผีสิงบอย ๆ 

การขับไลผีก็นับไดวา เปนพระราชกิจอยางหน่ึงของพระองคเม่ือพระองคเสด็จไปยังเมืองเกราซา 

พระองคทรงพบคนท่ีถูกผีสิงอีก เร่ืองคนถูกผีสิงจึงไมใชเร่ืองเหลวไหล แมในปจจุบันนี้กย็ังมีเหตุการณ
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เชนนี้เกิดข้ึนแตอีกนั่นแหละการเขาสิงสูรางกายของมนุษยในลักษณะนี ้ ไมเปนส่ิงนากลัวจนเกนิไป 

เพราะมีนอยคนท่ีถูกผีสิงในลักษณะเชนนี ้ ผีเขาสิงมนุษยในลักษณะอีกอยางหนึ่งเปนลักษณะท่ีนากลัว 

และพบไดโดยท่ัว ๆ ไป ไดแกผีแหงความโลภ ความโกรธ ความหลง ผีแหงความอิจฉาริษยา ผีแหงการ
พนัน ผีแหงยาเสพติด ผีแหงความข้ีเกยีจและอ่ืน ๆ อีกนบัไมถวน แมแตทานเองก็อาจมีผีเหลานี้สิงอยูก็
ได 

3-5 คนท่ีถูกผีสิงในเร่ืองนี้ไมชอบอยูในบานท่ีสะอาดเรียบรอย ไมชอบความสุขความสบายท่ี
บิดามารดาจัดสรรมาให เขาไปอาศัยในอุโมงคฝงศพ ในท่ีสกปรก ในท่ีท่ีคนปกติไมอยากเขาไป ผีมี
อํานาจมากไมมีมนุษยคนใดอาจผูกมัดมันได แมจะถูกลามโซใสตรวนหลายหน เขาก็หักโซตรวนนั้น
เสีย 

ผีท่ีสิงอยูในจติใจของมนษุย ทําใหมนุษยไมพอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู ไมพอใจบานซ่ึงใหความ
อบอุน ไมพอใจภรรยาท่ีรักและหวงตน กลับไปหาความสุขความสําราญในแหลงตาง ๆ ซ่ึงไมควรจะไป
เขาเกลียดชังกฎหมาย เกลียดชังขอขังคับและขอหามตาง ๆ ไมมีใครสามารถแนะนาํตักเตือนหรือหาม
ปรามเขาได แมจะถูกเฆ่ียนตีดุวา บางคนก็ถูกจําคุก ก็ชวยใหเขาดีข้ึน ทําไมเขาจึงเปนเชนนัน้ ท้ังนีเ้พราะ
เขาตกอยูในอํานาจของมาร จนไมอาจชวยตัวเองได คนท่ีติดยาเสพติด ยอมรับวาเขาไมตองการจะยุง
เกี่ยวกับยาเสพติดอีกตอไป เขาอยากจะเลิก แตเขาเลิกไมได ยาเสพติดมีอํานาจเหนือจิตใจเขาจนเขาทํา
ในส่ิงท่ีเขาไมอยากทํา เขาไมมีทางท่ีจะชวยตัวเองได 

เราเห็นคนท่ีถูกผีสิงนั้น นอกจากไปอาศัยอยูในอุโมงคฝงศพ หกัโซตรวนท่ีคนอ่ืนนํามา
พันธนาการเขาไว ยังรองอีกท้ังกลางวนัและกลางคืน และเอาหนิเชือดเนื้อตัวเอง ทําใหเราเหน็ความ
โหดรายทารุณของผีท่ีมีตอชายคนนั้น การทําลายชีวิตของตนเอง การทะเลาะวิวาทความชอกช้ําใจ ความ
พินาศฉิบหายมาจากไหน สวนมากมาจากผีซ่ึงสิงอยูในจติใจ มันไมนําประโยชนอันใดใหแกมนุษยเลย 

มีแตความโหดรายทารุณ ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากงานของมัน 
ชายหนุมคนหนึ่งเดินทางกลับบานหลังจากโรงเรียนเลิกในเวลากลางคืน ขณะท่ีเดนิในตรอก

แคบ ๆ แหงหนึ่ง พบชายอีกสามคน เดินร่ีเขามาหาเขาพรอมดวยมีดพกแหลมคม ชายคนน้ีออนวอนวา 

“อยาทํารายผมเลย คุณตองการอะไรก็เอาไปเถอะ ผมใหคุณทุกอยาง” ชายท้ังสามไมตอบอะไรแมแตคํา
เดียว รุมกนัจบัชายคนนัน้ไวแนน แลวเง้ือมีดแทงชายคนน้ันจนตายอยูกับท่ี ตอมาตํารวจไดมาชันสูตร
ศพหาไมพบสาเหตุวา ทําไมชายคนนีจ้ึงถูกฆาตาย เพราะเปนคนดีสุภาพเรียบรอย และไมเคยทะเลาะ
วิวาทกับใครมากอน 

ทําไมชายท้ังสามจึงโหดรายเชนนั้นตอบงาย ๆ วา เพราะผีแหงความโหดรายทารุณเขาไปสิงใน
จิตใจของเขา จึงอาจทําในส่ิงท่ีมนุษยธรรมดาไมกลาทํา 
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6-13 มีขอท่ีนาสังเกตอยูอยางหนึ่งเกีย่วกับผี คือ มันรูจักพระเยซูคริสต เม่ือชายถูกผีสิงเห็นพระ
เยซูคริสตแตไกล ก็วิ่งเขามากราบไหวพระองค และรองเสียงดังวา พระองคคือบุตรของพระเจา จงึไม
เปนการผิดท่ีจะกลาววา มิใชทุกคนท่ีมาโบสถ มารวมพิธีทางศาสนา เปนคนบังเกดิใหม บางคนยังไม
ยอมกลับใจใหม รับเช่ือพระองคเปนพระเจาผูสูงสุดของเขา พระเยซูคริสตถามผีวา “เอ็งช่ืออะไร” มัน
ตอบวา “ช่ือกอง” เพราะมันมีหลายตนดวยกัน ทานคงตกใจเม่ือทราบความจริงวา ชายผูนั้นมีผีหลายตน 

อาจเปนจํานวน 2,000 ตนกไ็ด สิงอยูในรางกายของเขา ทานเองก็อาจมีผีมากมายสิงอยูในจิตใจ จงเขียน
ช่ือของมัน เชนผีข้ีเกียจ ผีโลภ ผีโมโห ผีโกหก ผีอาฆาตพยาบาท ฯลฯ จงนับดูวา มีจํานวนเทาไร 

ผีไมอาจอยูได โดยไมนําความฉิบหายใหแกผูท่ีมันสิงอยู หรือส่ิงหนึ่งส่ิงใดเม่ือมันรูวาไมอาจจะ
อยูในรางกาย ของชายคนนัน้อีกตอไป ก็ออนวอนพระเยซูคริสตใหพวกมันเขาไปสิงอยูในสุกร ซ่ึงกําลัง
หากินอยูท่ีไหลเขา พระเยซูคริสตทรงอนุญาต พวกมันก็ออกจากรางของชายคนนั้น ตามคําส่ังของ
พระองค เขาไปสิงอยูในสุกรจํานวนสองพันตัว สุกรท้ังฝูงจึงวิ่งกระโจนจากภเูขาชัน จมลงในทะเล
สําลักน้ําตายส้ิน 

แมผีจะมีฤทธ์ิอํานาจมาก แตมันก็อยูภายใตฤทธ์ิอํานาจ ของพระเยซูคริสตเม่ือมันเหน็พระองค 
มันรองดวยเสียงดังวิ่งเขามากราบไหวพระองค เม่ือพระองคตรัสส่ังใหมันออก จากรางของชายคนน้ัน
มันก็ตองออกมาตามคําส่ัง เม่ือพระองคประทับอยูท่ีนัน่ มันไมกลาทํารายแมกระท่ังสุกร ถาพระองคไม
ทรงอนุญาต ผีจํานวนมากน้ัน ซ่ึงไมมีมนษุยคนใดปราบได พระเยซูคริสตเพียงองคเดียวเทานัน้ปราบได
อยางงาย พระองคทรงเปนผูชนะพญามารได อยางเด็ดขาดแลวบนไมกางเขน ไมวาจะมีผีมากมาย
เพียงใด รายกาจขนาดไหน สิงอยูในจิตใจของทานไมมีใครอาจขับไลมัน ออกจากจิตใจของทานได พระ
เยซูคริสตทรงสามารถขับผีเหลานั้น ออกไดอยางงายดาย เพียงแตทานทูลขอพระองคใหทรงชวยทาน 

มีบางคนถามวา ทําไมพระเยซูจึงยอมอนุญาตใหผีเหลานัน้ เขาไปสิงในรางหมู ทําใหหมูจํานวน 

2,000 ตัวตองกระโดดน้ําตาย พระองคไมนึกถึงความเสียหายของเจาของหมูบางหรือท่ีพระองคทรง
กระทําเชนนั้น เพื่อแสดงใหทุกคนทราบวา พระองคทรงเห็นคนมีคามากกวาหม ู 2,000 พันตวั คน
ท้ังหลายในเมืองอาจจะตีคาของคนท่ีถูกผีสิงนั้น นอยกวาหมูเพยีงตัวเดยีว หรืออาจปฏิบัติตอเขาเยี่ยง
สัตวรายในปา แตพระเยซูคริสตไมดูถูกมนุษยคนใด พระองคทรงเหน็วิญญาณของคน มีคามาก ยิ่งกวา
ส่ิงใด ๆ ในโลกแมหมูจะตองตาย เปนจํานวนสองพันตัวเพื่อแลกเปล่ียนกับวญิญาณเพียงดวงเดียว
พระองคทรงเลือกวิญญาณดวงน้ัน พระองคทรงเห็นทานมีคายิ่งจําเพาะพระพักตรพระองค ทรงยินดี
ส้ินพระชนมบนไมกางเขน เพื่อไถทานใหพนจากความบาป ท้ัง ๆ ท่ีทานยังเปนคนบาปอยู ทานยงัมอง
ไมเห็นความรัก ความหวงใยของพระองคท่ีมีตอทานหรือ 
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14-16 เม่ือผีออกจากรางของขายคนน้ันไปแลว มีความเปล่ียนแปลงอยางใหญหลวงเกิดข้ึนใน
ชายคนนั้น เม่ือกอนเขาเปนคนไมมีสติสัมปชัญญะ อาศัยตามอุโมงคฝงศพ รองอ้ืออึงครํ่าครวญกอความ
รําคาญใหคนอ่ืน ใหหินคมเชือดเนื้อตนเอง บัดนี้เขากลายเปนคนมีสติสัมปชัญญะครบถวนทุกประการ 

นุงหมเส้ือผาเรียบรอย คนท่ีเห็นเหตุการณนั้นตางเกรงกลัวฤทธ์ิอํานาจของพระเยซูคริสตยิ่งนัก พระองค
ยังคงสามารถขับผีทุกชนิดออกจากจติใจของมนุษย ชีวติของทานจะไมเปล่ียนแปลง จนกวาผีเหลานั้น
จะถูกขับออกจากจิตของทานโดยฤทธ์ิพระเยซูคริสต 
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บทเรียนที่ 8 ทรงขับไลผีโสโครกออกจากเด็ก 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 9:14-27 

14,15 เร่ืองราวในบทเรียนวันนี้ เกิดข้ึน ขณะท่ีพระเยซูและอัครสาวกอีกสามคน คือเปโตร     

ยากอบ และยอหนข้ึนไปยังภูเขา บนภเูขานั้น พระเยซูคริสตทรงจําแลงพระกาย อัครสาวกท้ังสามเห็น
ฉลองพระองคของพระเยซู มีรัศมีสีขาวเปนมันระยับ แลวเอลียาห กับโมเสส ไดปรากฏตัว และสนทนา
กับพระองคขณะท่ีเร่ืองราวเหลานี้เกิดข้ึน เหลาสาวกอ่ืน ๆ อยูท่ีเชิงเขา กําลังเผชิญปญหาท่ีลําบากอยู
ปญหาหนึ่ง ซ่ึงไมอาจแกไขได เม่ือพระเยซูและสาวกทั้งสาม ลงมาจากภเูขาประชาชนยังคงลอมรอบ
เหลาสาวก พวกอาลักษณ และพวกฟาริสีกําลังซักไซไลเลียงพวกเขาอยู แตพวกเขาไมอาจใหคําตอบ
หรือวิธีแกไขแตประการใด เช่ือวา เหลาสาวกคงรูสึกอับอายขายหนามากและเจ็บใจตนเองเปนอยางยิ่ง 

เม่ือประชาชนเห็นพระเยซูเสด็จมาจึงรีบพากันเขาไปรุมลอมพระองค เหลาสาวกจึงสามารถ
หายใจโลงอกได  เพราะพระองคคือคําตอบทุกอยาง 

บทเรียนประการแรกท่ีเราจะไดเรียนในวันนี้คือ บทเรียนเกีย่วกับการพึ่งพาอาศัยในพระเยซู
คริสต เม่ือพระเยซูทรงใชเหลาสาวก ออกไปทํางานของพระองค เหลาสาวกก็ปฏิบัติตาม และกลับมา
ดวยความสําเร็จท่ีนาต่ืนเตนยนิดี พวกเขาไดประกาศกิตติคุณของพระเยซูคริสต มีคนจํานวนมาก ได
กลับใจบังเกิดใหมโดยพระนามของพระเยซูคริสต พวกเขาขับไลผีออกจากคนท่ีถูกผีสิง พวกเขารักษา
โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ และแสดงการอัศจรรยอ่ืน ๆ แตคราวนี้ พวกเขาเองแปลกใจมาก เพราะเม่ือมีคนพา
เด็กคนหนึ่งซ่ึงถูกผีสิงมาหาเขา เขาไมอาจจะขับไลผีออกจากเด็กนั้นได ท้ัง ๆ ท่ีไดใชวิธีเดยีวกัน กับท่ี
เขาเคยขับไลผีอ่ืน ๆ ออก อะไรเปนเหตุทําใหพวกเขาเส่ือมอํานาจลง 

เราอาจอธิบายไดดวยเหตุผลสองประการดงันี้ 
ประการแรก เม่ือเหลาสาวกออกไปทํางานใหม ๆ พวกเขาคงมีความกลัวบาง เพราะสํานึกวาตน

ยังใหมตองาน ยังมีความชํานาญนอย โดยเหตุนี ้ พวกเขาจึงเช่ือพึ่ง ในองคพระเยซูคริสตทุกอยางดวย 

สุดใจ สุดจิต สุดกําลัง หากเราเช่ือพึ่งในพระองคทุกอยาง ก็ไมมีอะไรยากเกินไปที่เรากระทําไมได แต
เม่ือเวลาผานพนไปพวกเขามีประสบการณ และความชํานาญมากข้ึน การเช่ือพึ่งในองคพระเยซูคริสตก็
อาจลดนอยลง แทนท่ีจะพึง่อาศัยพระองคทุกอยาง เขาพ่ึงพาอาศัยสติ ปญญา ความชํานาญ และ
ความสามารถของตนเองเปนสวนใหญ ปญหาเล็กนอยท่ีสุด จึงอาจกลายเปนปญหาใหญท่ีสุด ซ่ึงพวกเขา
ไมอาจแกไขได เร่ืองท่ีเกิดข้ึนจึงเปนส่ิงสอนใจ และเตือนใจเขาใหถอมใจ และพ่ึงพาอาศัยพระองคในกิจ
ทุกอยาง  
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ประการท่ีสอง พระเยซูทรงตองการสอนพวกเขาวา “นอกจากเราแลว ทานจะทําส่ิงใดไมได
เลย” (ยอหน 5:5) ขณะท่ีพวกเขา ยังอยูกบัพระเยซูคริสตพระองคคงสอนใหพวกเขาเขาใกลชิดสนทิกับ
พระองคเสมอ เพราะลําพังพวกเขาเองนัน้อาจจะไมมีกาํลัง สติปญญา และความสามารถที่จะประกอบ
ราชกิจทุกอยางของพระองคได 

คนสวนมากมีนิสัยท่ีไม คอยดีอยางหน่ึง คือไมยอมรับงาย ๆ วา ตนออนแอขาดความสามารถ 

เหลาสาวกก็ยงัมีนิสัยเชนนีอ้ยู จนกระท่ังเร่ืองนี้เกิดข้ึน ขณะท่ีพระเยซูคริสตมิไดประทับอยูกับเขา พวก
เขาตองประสบกับความลมเหลวอยางใหญหลวง และตองยอมรับดวยความเต็มใจวา หากปราศจาก
พระองค เราเองไมอาจทําส่ิงใดได กําลังสติปญญา ความสามารถ และทุกอยางท่ีเรามีอยูเปนของ
ประทาน จากพระเยซูคริสต เราจึงควรกระทําทุกอยางดวยใจถอม มอบเกียรติยศแกพระองค พึ่งพาอาศัย
พระองคบอกพระองควา “พระองคเจาขา ฯ ขาพเจายอมรับวา ทุกอยางท่ีขาพเจามีอยูเปนของพระองค 
ขาพเจาจะกระทําอะไรไมได หากปราศจากพระองค” 

16-18 พระเยซูทรงยินดีชวยเราท้ังหลาย กอนท่ีเราทูลขอพระองคเสียอีกเหลาสาวกมิไดทูล
ขอให พระเยซูรีบชวยพวกเขา พวกเขารูสึกอับอายขายหนามากจนไมกลาทูลขอความชวยเหลือ จาก
พระองค พระเยซูคริสตทรงยื่นพระหัตถเขามาชวยกอนเมื่อเห็นเหลาสานุศิษยของพระองค กําลังตกอยู
ในฐานะท่ีลําบากจากการซักถามของพวกอาลักษณ พระองคตรัสถามเขาวา “พวกทานซักไซไลเลียงเขา
ดวยเร่ืองอันใด” เม่ือเผชิญกบัองคพระเยซูคริสตเขา พวกอาลักษณก็สงบปาก ไมซักอันใดอีกตอไป 

ทามกลางคน ท่ีหอมลอมพระเยซูคริสต มีคนหน่ึงทูลพระองควา บุตรชายของเขาถูกผีสิง ผีนั้น
ทําใหบุตรของเขาลมและชักดิ้น น้ําลายฟูมปากผีไดทําใหเด็กตกในไฟ และในน้ําบอย ๆ จนเกือบจะ
เสียชีวิตหลายคร้ังแลว เขาพาบุตรมาหาสาวก แตเหลาอัครสาวกไมอาจขับผีนั้นออกได พวกเขาไมเขาใจ
วาทําไมจึงเปนเชนนัน้ จึงเกดิการซักไซไลเลียงข้ึน 

ปญหาอยางหนึ่ง ท่ีสรางความลําบากใจแกบิดามารดา ครูบาอาจารยท้ังหลาย คือปญหาเด็ก
โดยเฉพาะ ผูท่ีเปนบิดามารดา มักบนเสมอ ถึงความยากลําบาก ในการอบรมส่ังสอนบุตรของตนทั้งนี้
อาจเนื่องจากไมเห็นความสําคัญของการอบรมต้ังแตเดก็ยังเล็กอยู บิดามารดาบางคนนึกวาบุตรของตน
ยังเล็กมากไมอาจเขาใจคําส่ังสอนไดดีพอ รอใหโตข้ึนมาอีกหนอยคอยอบรมส่ังสอน บางคิดวาเม่ือบุตร
โตข้ึนมาแลว เขาคงสํานึกไดดวยตนเอง ไมจําเปนตองอบรมเขมงวดกวดขันอะไรมากนัก บางใหเหตุผล
วา ตนไมมีเวลามากพอที่จะอบรมเด็ก ปลอยใหเปนหนาท่ีของครู ในโรงเรียนก็พอแลวบางมีเวลา
เพียงพอ แตไมยอมอบรมส่ังสอนเทาท่ีควร บางรูสึกทอแทใจเม่ือไมอาจชวยใหบุตรของตนดีข้ึน จึง
ปลอยปละละเลยไป “ตามบุญตามกรรม” แตก็มีบิดามารดา เปนจํานวนไมนอยเชนกันท่ีทราบ
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ความสําคัญของการอบรมส่ังสอนต้ังแตยังเด็ก เขาพยายามท่ีสุดในการแนะนําส่ังสอน แตทวาไมเกิดผล
เทาท่ีควร เพราะแนะนําส่ังสอนในทางท่ีไมถูกตอง 

ปญหาเด็กและเยาวชนตาง ๆ เกิดข้ึนไดอยางไร อาจจะมีสาหตุหลายประการดวยกนั เชนการ
ปลอยปละละเลยของบิดามารดา ครูบาอาจารย ส่ิงแวดลอมท่ีไมดี ภาพยนตร นิยาย โทรทัศน ซ่ึงเปนเนื้อ
เร่ืองและตัวอยางท่ีไมด ี การผิดหวัง การขาดความรัก ฯลฯ แตสาเหตุสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่งคือ พญามาร
ซาตานไดเขาไปอยูในจิตใจของเด็ก ตั้งแตเขายังเล็ก มันใชส่ิงแวดลอม และทุกอยางเทาท่ีมันจะสามารถ
ใชได ชักนําใหเด็กไปในทางท่ีเสีย มันรูจกัใชเวลาท่ีดีท่ีสุด และไดผลท่ีสุดในการหลอกลวงมนษุยให
หลงเช่ือมัน และติดตามรับใช มัน คือเวลาเม่ือเขายังเดก็ 

เด็กเปรียบประดุจตนไมออน ท่ีเพิ่งแตกกิง่และใบ ในระยะท่ีกําลังเจริญเติบโตนี ้ทานอาจจะดัด
ใหมีรูปรางลักษณะดังใจชอบได แตเม่ือคอย ๆ เจริญเติบโตข้ึน จนกิง่และลําตนแข็งแรงเต็มท่ีทานก็ไม
อาจจะดัดไดอีกตอไป 

ระยะเวลาดีท่ีสุดในการอบรมส่ังสอนคน คือระยะเวลาท่ีเขายังเดก็อยู ขณะท่ีจิตใจของเขายังใส
สะอาด มีความจําดีเรียนรูส่ิงใดไดงาย พญามารก็ทราบถึงความสําคัญของเร่ืองนี้ด ี มันจึงทํางานในจิตใจ
ของคนต้ังแตยงัเด็กอยู มันเขาสิงในรางของคนแมกระท่ังเด็ก และไมยอมใหเดก็หลุดมือไปไดงาย ๆ แม
เหลาสาวกจะพยายามสักเพยีงใดก็ตาม 

เรานาจะไดรับบทเรียนท่ีสําคัญยิ่งจากเร่ืองนี้ มารเห็นความสําคัญของเด็ก จึงเขาไปสิงอยูในราง
ของเด็ก เราเปนคริสเตียน เห็นความสําคัญของเด็กเพยีงใด ชวยเดก็ใหเดนิในทางแหงความชอบธรรม
มากเพียงใด เรามีความอดทนตอเด็ก ไมทอถอยออนระอาสักเพียงใด 

ทานท่ีเปนบิดามารดา พี่ชายพ่ีสาวและคุณครูทุกทาน ใหความรัก ความหวงใยตอเด็กของตน
อยางแทจริงหรือไม มารสนใจเด็กมาก มันไมเคยเสียเวลาแมแตวินาทีเดียว ท่ีจะชักนําใหเดก็เหนิหาง
ออกจากทางแหงความจริง อยานึกวาเปนการเร็วเกินไป ท่ีจะนําเขามารูจักพระเยซูคริสต 

19-27 อยางไรก็ตาม แมคนสวนมากจะเขาใจถึงความสําคัญ ของการอบรมส่ังสอนเด็ก และได
พยายามจนถึงที่สุด แตก็มีบิดามารดาไมนอย ตองทอถอยจนปญญา ไมอาจอบรมเขาใหอยูในทางท่ีตน
ตองการได ดจุบิดาของเดก็ท่ีถูกผีสิง แมเขาจะพยายามทุกวิถีทางท่ีจะชวยบุตรของเขา แตเขาไมอาจชวย
ได เพราะผีโสโครกมีอํานาจมากกวา ทําใหบุตรของเขาเกือบเสียชีวิตหลายคร้ัง 

ทานเองก็คงจะรูสึกทอใจไมนอยเม่ือเห็นเด็กของทาน ไมเพียงแตมิไดประพฤติตนดข้ึีน ยังกลับ
เลวลงทุกวนัจงทราบเถิดวา การอบรมส่ังสอนเด็กมิไดเปนส่ิงท่ีงาย มารมีฤทธ์ิอํานาจท่ีจะชนะจิตใจของ
เด็ก และจิตใจของทาน บางท่ีความพยายามทุกอยางท่ีครูเคยมีมา อาจลมเหลว ทานไมทราบจะทํา
อยางไรตอไปขอบพระคุณพระเจา มีผูหนึ่ง คือพระเยซูคริสต สามารถแกปญหานี้ได 
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แมเหลาสาวกจะขาดปญญา แตไมมีอะไรยากเกินไปสําหรับพระคริสตเม่ือชายผูนั้นนาํบุตรของ
เขา มาหาพระเยซูคริสตทูลขอพระองคทรงชวยเขา พระองคทรงยินดีชวยทันที แตมีขอแมอยูอยางหนึ่ง
คือ เขาตองเช่ือในพระเยซูคริสต “ใครเช่ือก็ทําไดทุกส่ิง” ขอบกพรองโดยท่ัวไปของเราก็คือ เราเช่ือ
พึ่งตนเอง เช่ือพึ่งคนอ่ืน พยายามใชวิธีของมนุษยในการแกไขปญหาตาง ๆ ในท่ีสุดเราพบความผิดหวงั 

จงเช่ือพึ่งในพระเยซูคริสต นาํเด็กมาถึงพระองค พระองคทรงสามารถชวยได “ใครเช่ือก็ทําไดทุกส่ิง” 
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บทเรียนที่ 9 คําอุปมาเรื่องผูหวานพชื 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 4:1-20 

พระราชกิจของพระเยซูคริสตท่ีเราไดศึกษามาตั้งแตตน มีสามอยางดวยกันคือการสําแดงการ
อัศจรรย การรักษาโรคและการขับไลผี ในบทเรียนตอไปต้ังแตบทเรียนท่ี 9 ถึงบทเรียนสุดทาย เราจะ
ศึกษาถึงพระราชกิจอีกอยางหน่ึง ซ่ึงสําคัญกวา พระราชกิจท้ังสามอยาง ท่ีกลาวมาแลวขางตนคือการ
เทศนาส่ังสอน จุดประสงคท่ีแทจริงของพระเยซูคริสต มิไดเสด็จมาเพื่อสําแดงการอัศจรรย รักษาโรค
และขับไลผีเทานั้น แตส่ิงเหลานี้เปนเพียงเคร่ืองมือ ท่ีพระองคทรงใชในการนําคนมาสูพระองค และ
ชวยใหเขาท้ังหลายเขาใจพระองคดียิ่งข้ึน พระองคคือพระบุตรของพระเจาเปนพระผูชวยใหรอดของ
โลก 

จุดมุงหมายของพระองคในการเสด็จมาก็เพือ่ส่ังสอนมนุษย ใหรูจักทางแหงความจริง นําเขา
ออกจากความมืดแหงความบาปมาสูความสวางแหงพระคุณ แลวประทานความรอดใหแกเขา โดยทรง
สละชีวิตของพระองคเองบนไมกางเขน เปนคาไถความผิดบาปของเราท้ังหลาย 

1,2 ทุกคร้ังท่ีพระองคทรงเทศนาส่ังสอนในท่ีสาธารณะ มีคนมาฟงพระองคเปนจาํนวนมาก 

ทานคงจําไดวาในคร้ังท่ีพระองคทรงเทศนาในบานหลังหนึ่ง มีชายส่ีคนหามคนงอยมาหาพระองค แต
ไมอาจเขาไปในบานหลังนัน้ได เพราะประชาชนยนืเบียดเสียดกันเต็มบาน จนไมมีทางจะเขาไปถึง
พระองคไดในคราวท่ีพระองคทรงแสดงการอัศจรรย โดยใชปลาสองตัวและขนมปงหากอน กมี็คน
มากกวา 5,000 คน ฟงพระคําของพระองค พระองคทรงเทศนาไดทุกแหง ไมวาในธรรมศาลา บนภูเขา 

กลางถนน หรือในบานคน ฯลฯ คร้ังนีพ้ระองคทรงเทศนาท่ีฝงทะเลมีคนเปนจํานวนมากอีกเชนเคยยืน
เบียดเสียดกนั ฟงพระคําของพระองคจนพระองคไมอาจยืนเทศนาบนฝงได ตองเสด็จไปประทับในเรือ 

ใหประชาชนยนือยูบนฝง แลวพระองคทรงเทศนาส่ังสอนบนเรือนั้น เหตุท่ีมีคนเปนจํานวนมากฟงคํา
เทศนาส่ังสอนของพระองคเสมอ เพราะคําส่ังสอนของพระองค ประกอบดวยฤทธ์ิอํานาจ (ด ู มาระโก 

1:22) ทําใหจติใจของผูฟง ซาบซานไปดวยคําประเลาประโลม คําแนะนําตักเตือน คําหนุนน้ําใจทําให
ดวงตาของเขาสวาง มองเหน็ความจริงของชีวิต ดุจนักกวีกลาววา “พระวจนะของพระองค เปนโคม
สําหรับเทาของขาพเจา และเปนแสงสวางสองตามทางของขาพเจา” (สดุด ี119:105) 

ในชีวิตประจําวันของเรา เราตองการพระคําของพระองค เปนแสงสวางสองทางเดินของเรา 

เพื่อใหเราสามารถเดินในทางท่ีชอบธรรม ดําเนนิชีวิตเปนท่ีถวายเกียรติยศแกพระเยซูคริสต โลกน้ีเต็ม
ไปดวยความมืดแหงการหลอกลวง การทดลอง และการช่ัวท้ังหลาย เปนส่ิงท่ีงายท่ีสุดสําหรับคริสเตียน
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ทุกคน ท่ีจะสะดุดลมลงในความมืด และความสกปรก แหงความบาป หากเรามีพระคําของพระเยซูคริสต
อยูในจิตใจของเราเสมอ พระคําของพระองคก็จะเตือนสติ แนะนําหนนุน้ําใจ และคุมครองเราใหไดรับ
ความปลอดภยั จากการทดลองท้ังหลาย “พระดํารัสของพระองค นั้น ขาพเจาไดจดจําไวในใจ เพื่อ
ขาพเจาจะไมกระทําผิดตอพระองค” (สดุด ี119:11) 

3-9 คนจํานวนมากท่ีมาฟงพระองคนั้น หาใชวา ทุกคนจะมาดวยใจหิวกระหาย อยากทราบ
ความจริงไม พระองคทรงทราบถึงจิตใจของทุกคน ท่ีมาหาพระองค ทรงทราบถึงความนึกคิดและความ
ตองการทุกอยางของมนุษย เราอาจหลอกลวงมนุษยดวยกนัได โดยแสรงทําเปนผูเครงศาสนา ประพฤติ
อยางดีท่ีสุด แตไมมีผูใดอาจหลอกลวงพระเจาได พระองคมิไดทรงพอพระทัยอะไรมากนัก ท่ีเหน็คนมา
ฟงเทศนมากมายทุกคร้ัง เพราะทามกลางคนมากมายเหลานั้น มีนอยคนท่ีมีจิตใจอยากจะแสวงหาความ
จริง ดวยเหตุนี้ พระองคจึงตรัสส่ังสอนเกี่ยวกับจิตใจของมนุษยวามีส่ีชนิด ทานจงศึกษาดวยความ
ระมัดระวัง แลวถามตนเองวาตนเปนคนท่ีมีจิตใจชนิดใด พระองคตรัสสอนเปนคําอุปมาไววาดังนี ้

“มีผูหวานคนหน่ึงออกไปหวานพืชเมล็ดพืชไดตกลงในท่ีตาง ๆ กันส่ีแหง บางตกลงใกลริม
ถนน นกท่ีบินไปมาก็จิกกินเสีย บางตกลงบนดินท่ีมีหินมากกวาดินเมล็ดพืชก็เจริญงอกงามอยางรวดเร็ว 

แตเนื่องจากมีดินนอย รากของมันจึงส้ัน เม่ือถูกแสงแดดกลาก็เหี่ยวแหงไป บางตกลงกลางหนาม มัน
เจริญงอกงามไดด ี แตถูกหนามปกคลุมไวเสีย จึงไมเกดิผล บางก็ตกลงในดินท่ีดี แลวเจริญเติบโตออก
ดอกออกผล สามสิบเทาบาง หาสิบเทาบาง หกสิบเทาบาง รอยเทาบาง” 

10-20 เม่ือพระเยซูคริสตตรัสสอนเสร็จแลว และประชาชนก็ไดกลับบานของตน บางคนท่ี
สนใจรวมท้ังอัครสาวกสิบสองคนของพระองค ก็มาทูลถามถึงความหมายของคําอุปมา ท่ีพระองคทรง
สอนน้ัน เพราะพวกเขาไมเขาใจคําสอนท่ีแทจริงของพระองค ทานจะเห็นวา คนเปนจํานวนมากท่ีมาฟง
คําเทศนาส่ังสอนนั้น แตมีนอยคนท่ีตั้งใจอยางแทจริงท่ีจะเรียนรูขอลับลึกในพระวจนะของพระเจา แม
พวกเขาจะไมเขาใจ พวกเขาก็ไมสอบถาม บางคนอาจแสรงทําเปนคนรอบรูสารพัด เปนคนฉลาด ไดรับ
การศึกษาด ีเขาใจคําสอนทุกอยาง การสอบถามเปนเร่ืองท่ีไมจําเปนสําหรับเขา เพราะกลัววาเปนการเสีย
ศักดิ์ศรีท่ีจะตองถามคนซ่ึงมีวิชาความรูนอยกวาตน ท่ีมีปริญญาตํ่ากวาตน ความอวดตัว หยิ่งยะโส เปน
อุปสรรคสําคัญยิ่งอยางหนึ่ง สําหรับทุกคนท่ีตองการศกึษาหาความจริง จงอยาแสรงทําเปนคนฉลาด 

รอบรู ในเม่ือตนไมเขาใจแตจงถอมใจลง สอบถามมาจากคนท่ีรูดีกวาทาน ผูท่ีมีใจถอม ยอมเรียนรูไดทุก
โอกาสและทุกสถานท่ี และจากทุกคน แมจากสตรีท่ีออนแอ และจากเดก็ท่ีไรเดยีงสา 

แตก็มีบางคนที่ไมถาม อาจเปนเพราะเขากลัววา พระเยซูจะไมพอพระทัยในการอยากรูอยาก
เห็นของเขา แตความจริงมิไดเปนเชนนั้น เม่ือคนเหลานัน้มาหาพระองค ทูลขอพระองคอธิบายคําอุปมา
ใหเขาฟง พระองคทรงอธิบายอยางชัดแจงทุกอยาง ขอใหคริสเตียนทุกทาน จงมีใจยนิดีท่ีจะอธิบายความ
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จริง ซ่ึงทานไดเรียนรูใหคนอ่ืนเขาใจ อยาใหผูใดเขาใจวา ทานเปนคนหยิ่งจองหองไมอาจชวยอะไรเขา
ได แตจงกระทําตนใหเปนท่ีพึ่งของคนออนแอ ขาดความเช่ือ และคนที่ไมทราบความจริง ใหเขาสามารถ
เขาใกลชิดดวยใจท่ีเต็มไปดวยความหวัง เพื่อจะไดรับคําหนุนน้ําใจ คําปลอบโยน และคําแนะนํา
ตักเตือน ท่ีเต็มไปดวยความรัก 

พระองคทรงอธิบายคําอุปมา ซ่ึงเปรียบถึงจิตใจของคน ท่ีมาฟงพระวจนะของพระองคดังนี ้
จิตใจของคนชนิดแรก เปรียบประดุจดนิอยูท่ีตามริมถนนแมเขาจะมาฟงเทศนา ส่ังสอนในโบสถเขาก็แต
ราง มิไดนําจติใจของเขามาดวย ตาของเขาอาจจะจองมองท่ีนักเทศนแตจิตใจของเขาลองลอยไปในท่ี
ตาง ๆ บางคิดถึงธุรกิจ การคาบาง คิดถึงคนท่ีตนรัก คิดถึงการเรียน คิดถึงความสนุกสนานท่ีผานมา 

คิดถึงสถานท่ีท่ีตนจะไป เขาไดยนิเสียงนกัเทศนพดู แตเขาไมไดยินความหมายของคําพูดท่ีนักเทศนพูด
ออกมา หลังจากการประชุมเขาก็ไมไดรับคําสอนอะไรแมแตอยางเดียว เขามาดวยจิตใจท่ีวางเปลาและ
กลับไปดวยจติใจท่ีวางเปลาตามเดิมไมมีอะไรเปล่ียนแปลงในชีวิต ไมมีความเจริญกาวหนา และคน
ชนิดนีย้ังนับวาดี เพราะอยางนอยท่ีสุด เขาประพฤติตนเรียบรอยในท่ีประชุม มีคนเปนจํานวนมากท่ีไม
เพียงแตไมตั้งใจฟง หากยงักอความรําคาญใหผูอ่ืน ดวยการพูดคุยและหวัเราะบาง บางคนน่ังหลับ
ตลอดเวลา พระคําของพระเจาดุจเมล็ดพืชท่ีหวานลงไป ถูกมารชิงเอาไปเสีย จึงไมมีอะไรเหลืออยู 

จิตใจชนิดท่ีสอง เปรียบประดุจดินท่ีเต็มไปดวยกอนหิน มีดินเปนสวนนอยเขาเปนคนออนไหว
งาย ชักจูงใหเช่ือส่ิงใดไดงาย ๆ เขาหวัเราะเสียงดัง เม่ือเขามีเร่ืองชอบอกชอบใจ เขารองไห เม่ือไดยิน
เร่ืองเศรา ออนไหวไปตามคําเทศนาของนักเทศน เขาอาจถึงกับยกมือรับเช่ือพระเยซูคริสต แตความเช่ือ
ของเขาไมม่ันคงแข็งแรง เพราะฟงพระคําของพระเจาดวยอารมณ เขารับเช่ือตามผูอ่ืนมิไดมีความเขาใจ
อยางแทจริง แตเม่ือมีการทดลอง และความทุกขลําบากเกดิข้ึนเขาก็สะดดุลมลง และทอถอยไป 

จิตใจชนิดท่ีสาม ประดุจดินท่ีมีหนาม คริสเตียนจํานวนมากในปจจุบันมีใจชนดินี้ เขาฟงพระ
วจนะของพระเจาดวยต้ังใจ เขาใจทุกอยางท่ีนักเทศนไดเทศนทราบวาตนควรจะประพฤติเชนใด และมี
ใจปรารถนา อยากจะประพฤติตามเสียดวยซํ้า แตเขาไมอาจจะกระทําตามไดเพราะรักฝายโลก ทรัพยสิน
เงินทองตําแหนงหนาท่ี ประดุจหนามท่ีช่ือเสียงไดปกคลุมเขาไวความรักฝายโลกไดชนะจิตใจของเขา 

ทําใหไมอาจตัดสินใจรับเช่ือพระเยซูคริสตไมยอมถอมใจลงยอมรับผิด ไมยอมเสียสละในส่ิงท่ีพระเจา
ตรัสส่ังไว 

จิตใจชนิดสุดทาย เปรียบประดุจดนิด ี ดนิท่ีเตรียมไวพรอมแลว สําหรับหวานเมล็ดพืช เขาเปด
จิตใจออกกวางเพ่ือจะรับพระคําของพระเจาเขาไว เขาฟงดวยความต้ังใจ ดวยความพินิจพจิารณาและ
ดวยความเขาใจ เม่ือมีส่ิงใดท่ีไมเขาใจ เขาพยายามคนควาสืบถามความจริงแมอาจออนไหวไปตาม
อารมณบาง แตเขาไมยอมใหอารมณ มีอํานาจเหนือจิตใจของเขา เพราะเขามิไดเช่ืออยางงมงายไรเหตุผล 

 36 



แตเช่ือดวยความเขาใจ แมอาจมีการทดลอง ความทุกขลําบากเกิดข้ึน ความเช่ือของเขาก็ไมเปล่ียนแปลง
ความเช่ือชนิดนี ้ตั้งอยูบนรากฐาน ท่ีแข็งแรงในพระวจนะของพระเจา เขาเช่ือม่ันในพระสัญญา ท่ีกลาว
ไวในพระดํารัสของพระเจาอยางแทจริง โดยเหตุนี ้ ชีวติฝายวิญญาณจิตของเขา จึงเจริญเติบโตแข็งแรง
และเกดิผล เปนท่ีถวายเกียรติยศแกพระเจา 

การอานพระคริสตธรรมคัมภีร จะไมแตกตาง กับหนังสือธรรมดาอ่ืน ๆ เลยหากทานไมอาน ไม
ศึกษาดวยใจเคารพดวยความต้ังใจ และดวยการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
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บทเรียนที่ 10 ตะเกียงที่สองแสง 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 4:21-25 

ถาจะถามวา ยคุใดเปนยุคท่ีมืดมนท่ีสุดในดาน ศีลธรรม ความดี ความประพฤต ิ และความรัก 

ตอบไดวาคือยคุปจจุบัน ท้ังนี้จะเห็นไดจากความประพฤติของเด็ก ๆ และหนุมสาว การศึกษาอบรมท่ีเขา
ไดรับจากโรงเรียนมักจะไมชวยใหเขาดีข้ึนในดานศีลธรรม ดูประหนึ่งวา เขายิ่งรูมากข้ึนเพยีงใด ความ
กลาท่ีจะทําความช่ัวก็มากข้ึนเพียงนัน้ ส่ิงท่ีตองหามในสมัยกอน กลับกลายเปนส่ิงธรรมดาและนาอวด
ในสังคมปจจบัุน มนษุยเต็มไปดวยความเห็นแกตัว การแบงช้ัน ดูแคลนการกดข่ีขมเหง การดูหม่ิน การ
ฉกชิงวิ่งราว การประทุษราย และฆาตกรรม ซ่ึงถือวาเปนขาวประจําวันท่ีฟงกันจนเคยชินการโลภ การ
ฉอโกง การเอารัดเอาเปรียบเลหเหล่ียมเพทุลายตาง ๆ มีอยูในชนทุกช้ันนี่เปน เพียงเหตุการณท่ีเกดิข้ึน
บอยที่สุดในโลก ความมืดแหงความบาปไดปกคลุมไปมากกวานั้น บางประเทศตองเผชิญกับความ 

โหดรายทารุณของสงครามจากภยัธรรมชาติ โรครายท่ีระบาด 
ในฐานะท่ีเราเปนคริสเตียน เรามีหนาท่ีอะไรบาง ตอโลกในยุคท่ีแสนมืดมนนี ้ พระเยซูคริสต

ตรัสวา “ทานท้ังหลายเปนความสวางของโลก” (มัทธิว 5:14) ถูกแลวเราคือความสวาง ความหวังของ
โลกปจจุบัน มนุษยไดพยายามแลวทุกวิถีทางเพ่ือนําสันติสุข ความรัก ความชอบธรรม ความสามัคคี
ธรรม มาสูโลกแตประสบความลมเหลวตลอดมา ไมมีวธีิใดของมนุษย ท่ีอาจเปล่ียนแปลงโลกแหงความ
มืดมนนี ้ มาเปนโลกแหงความสวาง พระเยซูคริสตมิไดทรงมอบหมายหนาท่ีใหผูอ่ืน นอกจากบุตรของ
พระองคทุกคน “เพราะเราเปนความสวางของโลก 

21 แทจริงคริสเตียนทุกคนก็ไมมีความดีพิเศษอะไรมากกวาชาวโลก เราก็เคยเดนิอยูในความ
บาป มีชีวิตอยูในความมืดมน โดยพระคุณของพระเยซูคริสตวันหนึ่ง เราไดพบพระองค และไดรับการ
ชวยเหลือใหรอดจากความมืดนั้น มาเดินในทางแหงความสวาง 

เร่ืองมิไดจบลงเพียงเทานั้น ความสวางท่ีแทจริงคือ องคพระเยซูคริสต เม่ือเราไดพบความสวาง
นี้แลว พระองคทรงนําใหเราเปน “แสงสวาง” ดวงหนึ่งในโลกดวย เพื่อเราท้ังหลายจะไดสองแสงเพ่ือ
พระองค นี่คือจุดมุงหมาย ท่ีพระองคทรงใหเรามีชีวิตอยูในโลก 

เราจะสองแสงเพ่ือพระองคไดอยางไรนาเสียดายเหลือเกนิ คริสเตียนมากมายไดซอนความสวาง
เสีย ดจุคนท่ีซอนตะเกยีงไวใตเตียงนอน มิไดเปนประโยชนแกผูใด พระเยซูตรัสวาตะเกียงนั้นจะสอง
สวางไดเม่ือต้ังอยูบนเชิงตะเกียงในท่ีคนท้ังหลายสามารถมองเห็นได คริสเตียนเปนจํานวนมาก เปนคน
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เห็นแกตวัซอนแสงสวางของตนเสีย โดยการปลีกตัวออกจากชาวโลกท่ีไมใชคริสเตียนผละตัวออก
หางไกล จากสังคมท่ีมิใชคริสเตียน เพราะกลัววาตนอาจจะเปรอะเปอนดวยความสกปรกแหงความบาป 

เปนความจริงท่ีพระคริสตธรรมคัมภีรสอนวา อยารักโลกและส่ิงของในโลกจงเกลียดชังความ
ช่ัว จงปลีกตวัออกจากความชั่ว แตหาไดหมายความวา จะใหเราตัดความสัมพันธกับชาวโลกไม แมพระ
เยซูคริสตเองก็ทรงคบคาสมาคมกับคนบาป ทรงสนทนากับคนบาป จนพวกฟาริสี และพวกอาลักษณ
กลาวหาวาพระองค ไมรักษาความบริสุทธ์ิ พระองคตรัสวา คนปกติไมตองการหมอ คนปวยเทานัน้ท่ี
ตองการหมอ พระองคเสด็จมาเพื่อเรียกคนบาป มิใชมาเรียกคนชอบธรรมถาทานตองการสองแสงสวาง
ในโลก จงอยาเก็บแสงสวางนี้ไวภายในสังคม คริสเตียนแตแหงเดยีว แตจงออกไปสองแสงในท่ีท่ี
ตองการแสงสวาง คบคาสมาคมกับชาวโลก ติดตอกับชาวโลก แตเราจะกระทําตามอยางชาวโลก รักทุก
อยางท่ีชาวโลกรักนั้นไมได เพราะเราคือความสวางของโลก จําตองรักษาแสงสวางนั้นไวท่ีชาวโลกยัง
ทําเชนนั้นอยู เพราะพวกเขาเดินอยูในความมืด โดยเหตุนี้เราตองออกไปสองทางใหเขาเห็น ชวยนําเขา
ใหพบความจริง 

แสงสวางท่ีกลาวมาขางตนนี ้หมายถึงพระกิตติคุณ คริสเตียนทุกคนไดรับพระกิตติคุณจากพระ
คริสต ไดรับการเปล่ียนแปลงใหเปนคนใหม ไดรับชีวิตนิรันดร พระเยซูคริสตทรงตองการใหทานเปน
พยานเพื่อพระองค โดยการบอกขาวดใีหคนอ่ืน ๆ ทราบ เพื่อเขาจะไดพบความจริงเชนเดียวกับทาน 

พระองคไมเพยีงแตมอบพระกิตติคุณนี้ใหทุกคน ยังประทานความสามารถใหแกทุกคนดวย เพื่อทุกคน
จะไดใชความสามารถท่ีพระองคประทานให นําพระกติติคุณไปสูคนอ่ืนโดยวิธีท่ีทานทําได ทานจะนํา
กิตติคุณหรือแสงสวางนั้นใหแกคนอ่ืน โดยวิธีใด ไมสูสําคัญนัก ส่ิงสําคัญ คือ ทานจะตองไมเกบ็พระ
กิตติคุณนัน้ไวกับตนเองแตผูเดียว หรือใชความสามารถ ท่ีพระเยซูคริสตประทานใหทานเปนประโยชน
ของตนเองแตอยางเดยีว 

22 เราอาจจะแกตวัวา เราไมมีเวลา เราไมมีความสามารถ เราไมมีกําลัง เราไมอาจชวยไดโดยวิธี
ใด นีเ่ปนเพยีงคําแกตวัของมนุษย คริสเตียนทุกคนสามารถชวยเหลือ ในการนําพระกติติคุณไปสูคนอ่ืน
ได ไมวิธีใดก็วิธีหนึ่ง ทานอาจไมสามารถออกไปประกาศพระกิตติคุณดวยตนเอง แตทานสามารถ
ชวยเหลือไดทางอ่ืนเชน ชวยเหลือทางทรัพยสิน ทางกําลังโดยการอธิษฐาน อยางนอยท่ีสุด ทานสามารถ
นําใบปลิวไปใหแกคนบางคนท่ีทานรูจักเปนพยานแกผูรวมงาน นําเพือ่นฝูงมาโบสถ ถาทานไมกระทํา
ส่ิงหนึ่งส่ิงใดเลย ก็เทากับซอนความสวางของทานเสียทานอาจจะแกตวัตอคนอ่ืน ๆ ได หรือปดบังความ
จริงท่ีทานซอนไว แตพระองคตรัสวา “ไมมีส่ิงใดที่ปดบงัไว ซ่ึงจะไมตองแพรงพราย” คนอ่ืนไมทราบวา 

ทานสัตยซ่ือตอพระเยซูคริสตมากสักเพยีงใดในการสองแสงเพ่ือพระองค แตพระเยซูคริสตทรงทราบ
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ทุกอยาง วันหนึ่งส่ิงท่ีทานพยายามซอนเรนไว จะถูกแพรงพรายออกมาจําเพาะพระเนตรของพระเจา 

ขณะน้ันเราจะทราบวา ใครบางท่ีไดซอน “ตะเกยีง” ของเขาไว ไมยอมสองสวางเพื่อพระองค 

23 ก เม่ือมีความจริงกย็อมมีความเท็จ บอเกิดแหงความจริงคือ องคพระเยซูคริสต บอเกิดแหง
ความเท็จคือ พญามารซาตาน ขณะท่ีพระเยซูคริสตทรงใชคริสเตียนออกไปเปนพยาน เพื่อพระองค นํา
แสงสวางแหงพระกิตติคุณไปสองในทุกมมุเมือง มารก็ใชพรรคพวกของมันปลอมแปลงตนเปนทูตแหง
ความสวางออกไปส่ังสอนมนุษยโดยใชพระคัมภีรและศาสนาเปนเคร่ืองบังหนา แตคําสอนเทานัน้ ท่ี
เหินหางจากความจริงของพระเยซูคริสตอยางลิบลับ พระองคไดเตอืนวา “ทานท้ังหลายจงระวังผู 
พยากรณเท็จท่ีมาหาทานนุงหมดุจแกะ แตภายในเขารายกาจดุจสุนัขปา” (มัทธิว 7:15) เหตุฉะนั้นจง
ระวังใหด ีในการฟงคําสอนจากผูหนึ่งผูใด จงยึดพระคริสตธรรมคัมภีรโดยการทรงนํา ของพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิเปนหลักเสมอ 

ขณะเดียวกนั พระธรรมตอนน้ีก็เตือนใหทุกคนฟงพระกิตติคุณ ดวยความต้ังใจ อยาดูหม่ินดู
แคลนพระวจนะของพระเจา “......ความเช่ือไดเกดิข้ึนก็เพราะไดฟง” (โรม 10:17) 

24 ข 25, พระกิตติคุณและความสามารถ ท่ีพระเยซูคริสตทรงประทานใหนั้น หากเราไมนํา
ออกใชใหเปนประโยชนแกผูอ่ืน จะมีโทษดังนี ้

ประการแรก พระกิตติคุณและความสามารถท่ีเราไดรับลวนเปนพระพรท่ีเราไดรับจากพระเจา 

ไมวาจะเปนสติปญญาจะเปนพรสวรรคตาง ๆ จะเปนเวลาจะเปนทรัพยสินเงินทอง พระเจาทรงตองการ
ใหเราใชเพื่อพระองค เพื่อชวยใหชาวโลกไดพบแสงสวาง มิใชใชเปนประโยชนแกตวัเองอยางเดียว 

พระเยซูคริสตเทานั้นท่ีเปนคําตอบของโลก พระเยซูคริสตเทานั้นท่ีสามารถเปล่ียนแปลงโลก และคริส
เตียนทุกคนเปนเคร่ืองมือท่ีพระองคจะทรงใชสําหรับทํางานอันใหญนี ้ ทานไมตองกลัววาส่ิงท่ีทานได
เสียสละไป จะสูญหายไปอยางเปลาประโยชน “ทานจะตวงใหเขาดวยทะนานอันใด เขาจะตวงใหทาน
ดวยทะนานอันนั้น” หรืออีกนัยหนึ่งวาทานจะเสียสละไปเพื่อคนอ่ืนมากเทาใดพระเยซูคริสตจะทรง
ตอบแทนให และยิ่งกวานั้นพระองคจะทรงเพิ่มเติมใหอีก มากกวาท่ีทานไดเสียสละไปเสียอีก “ดวยวา
ผูใดมีอยูแลวจะเพิ่มเติมใหผูนั้นอีก” หากเขานําออกไปใชเพื่อพระองค เหตุฉะนั้นอยาแกตวัวา ทานไมมี
ความสามารถอันใดเลย ทุกคนเปนแสงสวางของพระเยซูคริสตไมวาทานจะสวางมากหรือนอย พระองค
ทรงตองการใหทานสองแสงสวางอยาซอนไว หากทานยนิดีสองแสงเพ่ือพระองคดวยสติปญญาท่ี
เล็กนอย ความสามารถและกําลังเพียงเล็กนอยทรัพยสินที่เล็กนอยท่ีมีอยูพระองคก็จะทรงเพิ่มเติมให
ทานอีกเพื่อทานจะเปนประโยชน แกพระองคมากยิ่งข้ึน “แตผูใดไมมี แมวาซ่ึงเขามีอยูนั้นจะตองเอาไป
จากเขา” เม่ือผูหนึ่งผูใดไมอาจเปนประโยชนอันใดแก พระเยซูคริสตเปนคนเหน็แกตวั นึกถึงประโยชน
ของตนเองฝายเดยีว พระพรทุกอยางกจ็ะขาดจากเขาเสียส้ิน 
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“แตนี่แหละ คนท่ีหวานเล็กนอยกจ็ะเก็บเกี่ยวเล็กนอย แตคนท่ีหวานมากจะเกี่ยวเก็บมาก ทุกคน
จงใหตามซ่ึงเขาไดคิดหมายไวในใจ มิใชดวยนึกเสียดายมิใชดวยขืนใจให เพราะวาพระเจาทรงรักคน
นั้นท่ีใหดวยใจยินดี และพระเจาทรงฤทธ์ิ อาจประทานสรรพคุณอันอุดมแกทานท้ังหลาย เพื่อทานจะมี
ส่ิงของทุกอยางพอสําหรับตัวเสมอ ท้ังจะมีส่ิงของบริบูรณสําหรับการดี ทุกอยางดวย” (2 โครินธ 9:6,8) 
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บทเรียนที่ 11 คําอปุมา เรื่องชายทําสวนองุน 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 12:1-12 

คริสเตียนบางคนอาจคิดวา หากเราดําเนินอยูในทางของพระเจา ปฏิบัติทุกอยางตามน้ําพระทัย
ของพระองค ชีวิตของเราคงราบร่ืน สะดวกสบายทุกประการ ความจรงิหาเปนเชนนัน้ไม คงไมมีผูใดที่
ปฏิบัติตามน้ําพระทัย ของพระเจาไดเทาพระเยซูคริสต แตตลอดเวลาท่ีพระองครับใชพระบิดาดวยความ
สัตยซ่ือ ทรงกระทําแตความด ี รักษาโรคภยัไขเจ็บ ขับผีและเทศนาส่ังสอนประชาชน ใหรูจกัพระเจาท่ี
เท่ียงแท พระองคทรงพบแตความทุกขยากลําบาก อุปสรรคขัดขวางตาง ๆ มากมาย นอกจากนัน้ยังมีศัตรู
คอยประทุษรายพระองค หาเหตุคอยจับพระองคไปจําคุก และประหารชีวิตเสีย อาจจะไมเปนท่ีนาแปลก
ประหลาดอะไรมากมายนัก หากศัตรูเหลานั้น คือคนตางชาติท่ีไมรูจักพระเจา แตท่ีนาแปลกและสราง
ความเจ็บชํ้าใจแกพระเจามากท่ีสุด คือศัตรูเหลานั้น ซ่ึงไดแกพวกปุโรหิต พวกอาลักษณ และพวกผูเฒา 

ซ่ึงเปนชนชาตยิิวท่ีรูจกัพระเจา คนเหลานีมี้ความรูเกีย่วกับพระเจา มากกวาคนยิวท่ัว ๆ ไป เร่ืองราวตอน
ปลายในบทท่ีสิบเอ็ดพวกปุโรหิตใหญ พวกอาลักษณ และพวกผูเฒากาํลังหาเหตุจับผิดพระเยซูคริสตแต
ไมอาจหาความผิดใด ๆ ได พระองคทรงทราบ ถึงความช่ัวและเจตนารายของคนเหลานี ้ จึงตรัสเปนคํา
อุปมา ส่ังสอนเขา 

1. พระเยซูกลาวถึงชายทําสวนองุนคนหนึง่ท่ีไดรักษาสวนองุนอยางดีท่ีสุด ไดลอมร้ัวไวรอบ ๆ
เพื่อปองกันมิใหสัตวรายเขามาทําลายผลองุนได เขาขุดบอเตรียมไวเพื่อรอรับน้ําองุน ซ่ึงจะค้ันเม่ือถึงฤดู
นอกจากนั้นยงัไดกอหอเฝา เพื่อคนเฝาสวนจะสามารถรักษาความปลอดภัย และดแูลไดท่ัวถึง เม่ือได
เตรียมทุกอยางเรียบรอยแลว เจาของสวนกม็อบสวนนั้นใหชาวสวนเชา แลวเขาเองกจ็ากไปเมืองอ่ืน 

คําอุปมานี้ พระองคตรัสแกชาวยิวท่ีคิดประทุษรายตอพระองค สวนองุนหมายถึงชนชาติยวิ 

หรือชนชาติอิสราเอลเรามีเหตุผลท่ีกลาวเชนนั้น พระธรรมอิสยาหไดใหภาพอยางชัดแจง เกีย่วกบัสวน
องุนซ่ึงหมายถึงประเทศอิสราเอล (ดูอิสยาห 5:1-7) ชายทําสวนองุนหมายถึงพระเจา ชาวสวนท่ีเชาสวน
หมายถึงชนชาติอิสราเอล พระเจาทรงเปนผูสรางชนชาติอิสราเอลข้ึน ทรงมอบสิทธิพิเศษเปนอันมากให
ชนชาติอิสราเอล 

กอนท่ีชนชาติอิสราเอลจะเปนประเทศ พระองคทรงมีแผนการอยูแลวท่ีจะมอบใหแกชนชาตินี้
ทุกอยาง สรางชนชาตินี้ใหเปนชนชาติใหญยิ่ง ใหชนชาตนิี้เปนชนชาตท่ีิเลือกสรรของพระองค พระองค
จึงสถิตอยูกับพวกเขาต้ังแตยุคสมัยแรกเร่ิม เปนชนชาติเดียวท่ีอาจเขาใกลพระองค เปนชนชาติเดียวท่ี
ไดรับพระบัญญัต ิ และพิธีทางศาสนาเปนชาติเดยีวท่ีไดรับพระพรพระองคทรงเล้ียงด ู ทรงนําพวกเขา
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ดวยความเอาใจใสดูแลอยางดีท่ีสุด ประทานดินแดนท่ีอุดมดวยน้ําผ้ึง และนํ้านมแกเขาทรงขับไล และ
ทําลายชนชาติมหาอํานาจตางๆ หลายประเทศตอหนาชาวอิสราเอล เพราะเห็นแกชนชาติท่ีพระองคทรง
รัก พระองคทรงมองขามประเทศมหาอํานาจอ่ืน ๆ ทุกประเทศ เพื่อจะสําแดงความรักทุกอยางของ
พระองค แกชนชาติอิรสาเอล นอกจากนัน้ไดทรงคํ้าจุน เกื้อกูล อุดหนุน และทรงอวยพรทกุอยางแลว 

พระองคยังทรงลอมชนชาตินี้ไวดวยร้ัวของพระองค ซ่ึงไมมีศัตรูใดอาจรุกลํ้าเขาไปทําลายได แลวทรง
เฝาดูแลรักษาจากเบ้ืองบนสวรรคใหความปลอดภัยทุกอยางของประเทศ ไมมีประเทศอ่ืนใดในโลก ท่ี
ไดรับพระเมตตาและความรักเปนพิเศษเทาประเทศอิสราเอล 

2-5 พระเจามิไดทรงหวังอะไรจากชนชาติอิสราเอลมากนัก (คนเชาสวน) เพียงแตทรงหวังวา 

พวกเขาจะรักษาแผนดนินี้ใหดีท่ีสุด เพื่อสวนองุนจะเกิดผล นําพระพรสูตัวเอง สูชนชาติท่ัวโลก และนํา
เกียรตยิศมาสูพระองค แตพระองคทรงผิดหวังเปนอยางยิ่งตอ “คนเชาสวน” นี ้ “ทานไดพรวนดนิ และ
เก็บกอนหินออกเสีย และไดคัดเถาองุน อยางดีท่ีสุดมาปลูกไวนัน้ และไดสรางไวในสวนทามกลาง และ
ไดสรางเคร่ืองบีบน้ําองุนไวดวย และทานหวังจะไดผลองุนสวน แตกลับออกผลกลายเปนองุนปา โอ
พลเมืองแหงกรุงเยรูซาเล็ม และชนชาติยดูาห...เปนไฉน เม่ือเรามุงหมายจะใหสวนออกผลเปนองุนสวน 

มันจึงออกผลกลายเปนองุนปา” (อิสยาห 5:2-4) พระองคทรงทุมเทความรักทุกอยางใหชนชาติอิสราเอล 

แตส่ิงท่ีพระองคทรงไดรับคือ ความดื้อดึง ขัดขืน ความกระดาง ความผิดบาป และความช่ัวทุกอยาง 

แทนท่ีชนชาติอิสราเอล จะรําลึกถึงพระเมตตาและกราบไหวนมัสการพระองค ดวยความเคารพยาํเกรง 

และดวยความสัตยซ่ือ และปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค เช่ือฟงพระองคในทุกส่ิงทุกอยาง พวก
เขากลับตีตัวออกหางจากพระองค ขัดขืนคําส่ังของพระองค แกะสลักปนรูปเคารพข้ึนกราบไหว บูชา
แทนพระองค และกระทําการบาปทุกอยาง ท่ีพระองคทรงเกลียดชังท่ีสุด 

กระน้ันก็ตาม พระเจาก็ยังทรงอดทน มิไดตอบแทนเขา ตามความช่ัวและความบาปท่ีพวกเขาได
กระทํา ทรงสงศาสดาพยากรณตาง ๆ มาเตือนเม่ือฝาฝนทรงลงโทษ ดวยความทุกขลําบาก พวกเขาสํานึก
ตัวได และปฏิบัติตนดีข้ึนเล็กนอย แตตอมาไมนาน พวกเขากลับไปสูสภาพเดิมอีก 

พระเจาทรงสงผูทาสของพระองคมาอีก ทรงสําแดงการอัศจรรยอีกมากมายพวกเขาดีข้ึน
เล็กนอย แลวไปสูความช่ัวตามเดิม เปนเชนนี้ซํ้าแลวซํ้าเลา จนจิตใจของพวกเขากระดางมากข้ึน ไมเกรง
กลัวตอ คําตักเตือนของผูรับใชท่ีสงมาจากพระเจาอีกตอไป “แตเขากพ็ากันเยาะเยยพวกทูตของพระเจา
ประมาทและดหูม่ิน คําโอวาทของพระองคและนินทาผูพยากรณของพระองค กระทําใหความพิโรธของ
พระเยโฮวาหพลุงข้ึน ตอพลไพลของพระองค จนไมมีชองท่ีจะแกไขได” (2 โครินธ 36:16) แมจะเลว
ทรามปานใดกต็าม พระเจายงัทรงรักเขา ทรงเฆ่ียนตีส่ังสอนเขานับคร้ังไมถวน จนคร้ังสุดทายพระองค
ทรงใหชนชาติอิสราเอลตกเปนเชลยของชนตางชาติ ไดรับความอัปยศอดสูมากมาย 
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ในยามทกุขลําบาก ยามส้ินเนื้อประดาตัว พวกเขาทูลขอตอพระเจา พระองคก็ทรงยนิดีชวยเขา 

แตพวกเขาก็มิไดเปล่ียนแปลงทางจิตใจแตอยางใด ยังคงออกผลเปนองุนปา ซ่ึงไมเปนท่ีปรารถนาของ
พระเจา 

6-8 พระเจากไ็มส้ินความพยายามท่ีจะชวยชนชาติท่ีพระองคเลือกสรรใหกลับคืนมาสูพระองค 
เม่ือศาสดาพยากรณตาง ๆ ท่ีสงมา ไมไดชวยพวกเขาใหดีข้ึน บางถูกหัวเราะเยาะ บางถูกทําราย บางถูก
ฆาเสีย พระองคทรงเส่ียงเปนคร้ังสุดทายสละพระบุตรองคเดียวของพระองคใหเสด็จมาในโลก ทรงคิด
วาชนชาติอิสราเอล คงเคารพ เช่ือฟงพระบุตรของพระองค แตผลปรากฏวา พวกเขาปฏิบัติตอพระองค
ไมผิดแผกไปกวา ท่ีไดปฏิบัติตอศาสดาพยากรณท้ังหลาย พระองคทรงทราบวา พวกยิวจะกระทําเชนใด
ตอพระองคตอไป จึงตรัสพยากรณลวงหนา เพื่อเตือนสติชาวยวิ ซ่ึงกําลังคิดประทุษรายพระองควา พวก
เขาจะจับพระบุตรท่ีพระเจาสงมาแลวฆาเสีย เยีย่งคนไรคา 

9-11 พระเยซูทรงพยากรณตอไปถึงโทษท่ีพวกยิวจะไดรับ แมพระองคจะเปยมไปดวยความรัก 

แตพระองคยังทรงประกอบดวยความยุติธรรม และความบริสุทธ์ิ พระองคทรงเกลียดชังความบาปจะ
ทรงพิพากษาลงโทษ ตามความบาปของมนุษย 

หากเขาไมกลับใจใหม เม่ือชาวยวิยังคงดือ้ดึง ขัดขืน ไมยอมกลับใจใหมตามคําตักเตือนของ
ศาสดาพยากรณ และตามคําตักเตือนของพระองค พระพโิรธของพระองคก็มาถึงพวกเขา ชาวยิวถูกทํา
ราย กรุงเยรูซาเล็มถูกทําลายยอยยับแผนดนิท่ีพระองคประทานใหเขา พระองคจะเอากลับคืนมา และ
มอบใหผูอ่ืนเสียคําพยากรณของพระองคไดเกิดข้ึนจริงทุกประการ ในป ค.ศ.70 ทหารโรมันไดบุกรุกเขา
ไปในกรุงเยรูซาเล็ม ฆาชาวยิวท่ีอาศัยอยูในเมืองเสียมากมาย ไดเผาผลาญทําลายเมืองเสียยอยยับ แมแต
พระวหิารก็ถูกทําลาย จนไมมีช้ินดี โทษของชาวยิว ยังไมส้ินสุด พวกเขายังยงัตองทนทุกขทรมาน 

จนกวาวนัท่ีพระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมา 
ความจริงท่ีเกดิข้ึนแกชาวยิวนี ้คงจะเปนบทเรียนเตือนใจเราทุกคน ในยุคนี้ไดด ีพระเยซูทรงรัก

เรา ทรงส้ินพระชนมเพื่อไถเราใหพนจากความผิดบาป พระองคทรงเตรียมทุกอยางใหแกเรา ทรงให
ประเทศของเราอยูรมเย็นเปนสุข มีอิสระเสรีในการประกอบธุรกิจ การศึกษา การสังคมและการนบัถือ
ศาสนา ทรงคุมครองรักษาชีวิตของเรา ใหไดรับความปลอดภัยตราบเทาทุกวันนี ้ ยิ่งกวานั้นพระองคยัง
ไดประทานพระกิตติคุณ ซ่ึงเปนขาวแหงความรอดแกทาน ใหทานมีโอกาศไดยินพระกิตติคุณ เพื่อทาน
จะไดกลับใจบังเกิดใหมจะไดรับชีวิตนิรันดร เดิมเราเปนทาสแหงความบาปมีชีวิตอยูในความมืดมนเม่ือ
เราตอนรับพระองค พระองคก็ทรงแตงต้ังใหเราเปนบุตรของพระองค มีสิทธ์ิไดรับมรดกรวมกับพระ
เยซูคริสต แลวพระองคยังไดทรงอวยพรตาง ๆ อีกมากมาย พระองคทรงตองการอะไรจากเราบาง 

แทจริงพระองคทรงมีทุกอยาง ส่ิงเดียวเทานั้นท่ีพระองคตองการจากเรา คือ การเช่ือฟง และปฏิบัติตาม
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น้ําพระทัยของพระองค เพื่อเราจะไดออกผลแหงพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เปนท่ีถวายเกียรติยศแกพระองค 
เปนความจริงท่ีวา พระองคประกอบไปดวยความรัก พระองคทรงยินดีอภัยความผิดบาปทุกอยาง ใหแก
เราแตจงอยาใชเหตุผลนี ้ เปนเหตุทําใหทานดื้อดึง ขัดขืนคําส่ังของพระองค พระองคทรงยุติธรรม จะ
พิพากษาตดัสินทานตามความยุติธรรมของพระองคดวย 
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บทเรียนที่ 12 การแตงงานในทัศนะของคริสเตียน 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 10:1-12 

มีคนเปนจํานวนไมนอยกลาววาพวกคริสเตียน เปนพวกท่ีมีความคิดแคบสองคําสามคํากลาวถึง
สวรรคและนรกคําสอนไมมีอะไรมากไปกวากลับใจใหมเช่ือพระเยซูคริสต รักษาตนใหบริสุทธ์ิไมเห็น
มีประโยชนอะไรตอสังคมมนุษย ถาเขาจะกลาวหาวาคริสเตียนเปนคนเชนนั้น เขาอาจกลาวหาคริสเตียน
บางคน เชนนัน้ไดแตจะกลาวหาพระเยซูคริสตเชนนั้นไมได 

พระเยซูคริสตทรงสอนเร่ืองการกลับใจบังเกิดใหม เปนสวนใหญก็จริงเพราะนัน่เปนกุญแจ
ดอกสําคัญท่ีไขปญหาชีวิตมนุษย พระองคไมทรงมองขามปญหาท่ัวไปของมนุษย ทรงสนพระทัย
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร วทิยาศาสตรปญหาสังคม ปญหาเยาวชน การเมือง ปรัชญา และแมกระท่ังชีวิต
การแตงงานไมไดสอนใหคริสเตียนคนใดเขาใจวา ส่ิงเหลานี้ไมสําคัญ คริสเตียนมีความตองการ
เชนเดยีวกับคนท่ัวไปในโลก อยาทําตนใหชาวโลกคิดวา เราเปนพวกท่ีแปลกประหลาดพวกหน่ึง ซ่ึงไม
มีอะไรเกีย่วของกับสังคมเลย ถาเราเปนแสงสวางของโลกท่ีแทจริง เราตองสนใจวทิยาการตาง ๆ ของ
โลก ทันกับเหตุการณของยุคปจจุบันเพื่อเราจะสามารถสนองความตองการของโลกไดถูกตอง 

1-2 ไมวาพระเยซูคริสตจะเสด็จไปที่ใดกต็าม พระองคประกาศแตพระกิตติคุณหรือทางแหง
ความรอด เพราะน่ันเปนหนาท่ีโดยตรงของพระองค คําสอนอ่ืน ๆ และวิทยาการอ่ืน ๆ คนท่ัว ๆ ไปอาจ
สอนได แตมีนอยคนท่ียินดีและสามารถประกาศกิตติคุณของพระองค อีกประการหนึ่งความตองการ
ท่ีสุดของมนุษยไมวายุคใดก็ตาม คือความตองการทางฝายวิญญาณจิต และมีพระเยซูคริสตเทานั้น ท่ี
ตอบสนองความตองการทางฝายวิญญาณจิตนี้ได หากมนษุยจะไดทุกอยางในโลกแตตองพบความ
พินาศทางฝายวิญญาณจิตทุกส่ิงท่ีเขาได กไ็มเปนประโยชนอันใดในฐานะท่ีเปนคริสเตียน เราเปนพวก
เดียวเทานัน้ ท่ีกําเคล็ดลับแหงสันติสุขของโลกไว เราเปนพวกเดยีวเทานั้นท่ีไดบังเกิดใหม เราเปนพวก
เดียวเทานัน้ท่ีไดรับพระกติติคุณของพระเยซูคริสต หากเราไมชวยกัน ประกาศขาวแหงความยินดนีี้ใคร
จะเปนผูประกาศ โดยเหตุนีพ้ระเยซูจึงเสดจ็ไปตามท่ีตาง ๆ “ส่ังสอนเขาตามท่ีพระองคเคยสอนนั้น” 

พวกฟาริสี ซ่ึงอิจฉาริษยาพระเยซูคริสต ดวยคําสอนของพระองคนัน้ประกอบดวยฤทธ์ิอํานาจ 

มีคนเปนจํานวนมากคอยติดตาม ฟงพระคําของพระองคเสมอ มักหาทางกล่ันแกลงพระองค คอยจบัผิด
และจุดออนตาง ๆ ของพระองคเพื่อทําใหประชาชน ขาดความเล่ือมใสศรัทธาในพระองค แตพวกเขาไม
อาจหาความผิดหรือจุดออนของพระองคไดแมแตนอย ในทางตรงกันขาม ทุกคร้ังท่ีพวกเขาคิดกล่ัน
แกลงพระเยซูคริสต พวกเขาเองกลับไดรับความอับอายขายหนา เพราะไมอาจตอบปญหาตาง ๆ ซ่ึงพระ
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เยซูคริสตไดทรงยอนถามเขา คร้ังนี้เม่ือพวกฟาริสีเหน็คนเปนจํานวนมาก มาหาพระองคกท็ดลอง
พระองคอีก โดยถามปญหาที่เขาคิดวาพระเยซูคงตอบไมได 

พวกเขาถามพระองควา “ผูชายจะหยาภรรยาของตนเปนการถูกตอง ตามกฎหมายไดหรือไม” 

พวกฟาริสีอาจคิดวา พระเยซูทรงยุงกับการประกาศพระกติติคุณ การขับผีและการรักษาโรค จะมีเวลามา
สนใจพระบัญญัติเกี่ยวกับการแตงงาน การหยาของสามีภรรยา แตจากคําตอบของพระองคทําใหเราเห็น
วา พระเยซูทรงสนพระทัยเหตุการณชีวิตประจําวนัทุกอยางของมนุษย ทรงสามารถใหคําตอบท่ีถูกตอง 

และดีท่ีสุดเสมอ 
เพื่อใหบทเรียนนี้เปนประโยชน แกหนุมสาว และคนท่ัวไปท่ียังเปนโสดมากยิ่งข้ึน กอนท่ีเราจะ

ศึกษาตอไปเกีย่วกับคําสอนของพระเยซูคริสต ในปญหาการหยารางสามีภรรยา ใหเรามาศึกษาเร่ืองการ
แตงงานสักเล็กนอย 

ในทัศนะของคริสเตียน การแตงงานเปนส่ิงท่ีพระเจาไดทรงจัดต้ังข้ึน ตั้งแตสมัยยุคแรกของ
มนุษย พระองคทรงพอพระทัยท่ีจะใหชายและหญิงแตงงานกันอยางถูกตองตามประเพณ ี หลังจาก
พระองคทรงสรางอาดัมเสร็จแลว พระองคตรัสวา “ซ่ึงมนุษยจะอยูคนเดียวก็ไมเหมาะ เราจะสรางอีกคน
หนึ่ง ใหเปนคูเคียงเหมาะกับเขา” (ปฐมกาล 2:18) โดยเหตุนี ้ พระองคจึงสรางผูหญิงคนหนึ่งคือ เอวา 

ประทานใหเปนคูครองของอาดัม ณ สวนเอเดนนัน่เอง พระองคไดทรงประกาศเปนบัญญัติแกมนุษยทุก
ยุคทุกสมัยวา “เพราะเหตุนัน้ผูชายจึงละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยูกับภรรยา และเขาท้ังสองจะเปน
เนื้ออันเดยีวกนั (ปฐมกาล 2:24) ดังนั้นเราอาจกลาวไดวาโดยน้ําพระทยัท่ีแทจริงของพระเจา พระองคไม
ปรารถนาใหผูใดเปนโสด และคําสอนท่ีวาการอยูเปนโสดเพ่ือรับใชพระเจาจะไดใหพระเจาพอพระทัย
มากกวาคนท่ีแตงงาน หรือการอยูเปนโสด จะทําใหเขาบริสุทธ์ิมากกวาผูท่ีแตงงาน จึงเปนคําสอนท่ีไม
ถูกตอง 

อาจารยเปาโล ไดสอนเกีย่วกบัการครองโสดเชนกนั ทานสอนวาหากการเปนโสดของเรา ทําให
เรามีเวลามากขึ้นในการรับใชพระเจา และเราสามารถรักษาความบริสุทธ์ิในทางจิตใจได การครองโสด
ก็จะดีกวา จงสังเกตวาการครองโสดในกรณีนี ้ เปนเพราะเห็นแกพระราชกิจของพระเจา เปนกรณพีิเศษ 

ไมใชส่ิงธรรมดาสามัญ ไมใชทุกคนสามารถทําได ทานสอนวา “ฝายขาพเจาขอกลาวแกคนท้ังหลายที่ยัง
เปนโสด และพวกแมมายวา หากเขาจะอยูเหมือนขาพเจา (เปนโสด) ก็ดีอยู แตถาเขายั้งใจไมไดกทํ็าให
การสมรสกันเถิด ซ่ึงจะทําการสมรสกันนั้นก็ดีกวามีใจฟุงซาน ในกามราคะ (1 โครินธ 7:8,9) 

ปญหาตอไปคือปญหาเลือกคูครองมีคนกลาววา การตัดสินใจท่ีสําคัญท่ีสุดรองจากการตัดสินใจ 

ตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด คือการตัดสินใจเลือกคูครองดังเพลงบทหนึ่งกลาววา “รัก
คนผิดคิดจนตัวตาย” กอนจะตัดสินใจรักคนหนึ่งคนใด หรือรับคนหน่ึงคนใดเปนคูครอง จงพิจารณาให
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ละเอียดถ่ีถวน จงถอมใจขอคําปรึกษาจากผูอาวุโส และผูมีประสบการณ ทูลอธิษฐานตอพระเจาเพื่อทาน
จะมีสติปญหาในการเลือกคูครองหากทานตองการเลือกคูครองท่ีถูกตอง มีคุณสมบัติหลายอยางดวยกัน 

ท่ีทานจะตองพิจารณา เนื่องจากเวลาจํากดั เราไมอาจกลาวถึงคุณสมบัติเหลานั้นทุกอยางได จะกลาว
เพียงส้ัน ๆ เปนตัวอยาง เชนความสนใจ รสนยิม ความรู การศึกษาภมิูหลังของครอบครัว 

ขนบธรรมเนียมประเพณเีปนตน ในฐานะท่ีเปนคริสเตียนมีคุณสมบัติอยางหนึ่ง ท่ีสําคัญยิ่งซ่ึงคริสเตียน
ทุกคนจะมองขามไมได อาจารยเปาโลสอนวา “อยาเขาเทียมแอกดวยกันกับคนท่ีไมเช่ือ เพราะวา
ความชอบธรรมจะมีหุนสวนอะไร กับความช่ัว....” (2 โครินธ 6:14) คือ อยาแตงงานกับคนท่ีไมใชคริส
เตียน ทานจะยอมรับหรือไมยอมรับก็ตาม นั่นเปนพระดํารัสของพระเจา และเพื่อเปนประโยชนแกคริส
เตียนเอง ประการแรก ทานจะมีชีวิตแตงงาน ท่ีมีความสุขอยางแทจริงไมไดหากสามีหรือภรรยามีความ
เช่ือท่ีแตกตางกัน ประการท่ีสอง เพื่อปองกันทานไมใหถูกอีกฝายหนึ่ง นําออกหางจากพระเจาอยา
ประมาทวา ตนสามารถรักษาตัวรอดได หรือสามารถชักชวนใหเขารับเช่ือพระเยซูคริสตหลังจาก
แตงงาน ประการท่ีสาม ขอกลาวอีกคร้ังหนึ่ง ทานจะมีเหตุผลอ่ืน ๆ ใดแกตวักแ็ลวแต จงระลึกวานัน่เปน
คําสอนของพระเจา 

3-12 ใหเราหวนกลับมาถึงเร่ืองการหยาสามีภรรยา พวกฟาริสีถามวา เม่ือแตงงานกนัแลว สามี
หรือภรรยาหยากันอยางถูกตองตามกฎหมายไดหรือไม “ตามพระบัญญัติในพระคัมภีรเดิม โมเสสได
อนุญาตใหหยากันได โดยถูกตองตามประเพณ”ี พระเยซูคริสตมิไดทรงคัดคานกฎบัญญัตินั้น ในพระ
ธรรมมัทธิวพระองคไดทรงสอน ในทํานองท่ีอนุญาตใหมีการหยากันตามกฎหมาย หากมีเหตุผลพอควร 

คือฝายหนึ่งฝายใดไดกระทําผิดอยางรุนแรง จนไมอาจอภัยใหไดอีกตอไป เชนภรรยาผิดประเวณกีับชาย
อ่ืน ในกรณีเชนนี ้ สามีภรรยาอาจทําหนงัสือหยากันไดแตมีขอแมวา เม่ือหยากนัแลว ท้ังสองฝายจะ
แตงงานไมไดตราบเทาเวลาที่ฝายใดฝายหนึ่งไดส้ินชีวิตไป จึงแตงใหมได (โรม 7:1-3) โดยเหตุนี ้ คริส
เตียนจึงตองระมัดระวังมากเปนพิเศษในเร่ืองการเลือกคูครอง 

แตโดยน้ําพระทัยท่ีแทจริงของพระเจา พระองคไมทรงอยากใหมีการหยากนัเกดิข้ึน ท่ีโมเสส
ไดเขียนบัญญัติขอนี้ข้ึนนั้นกเ็พราะใจแข็งกระดาง ของชนชาติอิสราเอล ท่ีไมปฏิบัติตามพระบัญญัติของ
พระเจา กระทําบาปลวงประเวณ ีไมรับผิดชอบภรรยาของตน บัญญัติท่ีเขียนไวจึงชวยคุมสวัสดิภาพของ
ครอบครัว มิใชเปนน้ําพระทัยท่ีแทจริงของพระองค ท่ีจะใหสามีภรรยาหยาหัน เหตุผลประการท่ีสอง
ตั้งแตเดิมสรางโลก พระองคเปนผูตรัสใหชายและหญิงผูกพันกัน เยีย่งสามีภรรยาเพือ่ท้ังสองจะเปนเนื้อ
อันเดียวกนั คอยชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และประการสุดทายพระองคตรัสวา “เหตุฉะนั้น ซ่ึงพระเจาได
ผูกพันกันแลว อยาใหมนษุยทําใหพรากจากกันเลย” นี่เปนคําส่ังของพระเจา บุคคลใดท่ีเปนเหตุ
กอใหเกิดการหยากนัข้ึนระหวางสามีภรรยา จึงเปนบุคคลท่ีผิดพระบัญญัติอยางรายแรง บุคคลใดท่ีหยา
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กับสามีหรือภรรยา แลวไปแตงงานใหม ท้ัง ๆ ท่ีอีกฝายหนึ่งยังมีชีวิตอยู ก็ทําการลวงประเวณ ีตามท่ีพระ
เยซูคริสตไดทรงสอนไว (ดูคําแนะนําเพิ่มเติมจาก 1 โครินธ 7:8-16) 

เหตุฉะนั้นจงระวังในการเลือกคูครอง เพื่อจะไมมีเร่ืองเศราใจและเร่ืองการหยารางเกดิข้ึน
ภายหลัง ทานท่ีแตงงานแลว จงรักซ่ึงกันและกัน ตราบเทาวันตาย (อานเอเฟซัส 5:21-33) 
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12บทเรียนที่ 13 การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก บทที่ 13 

คําส่ังสอน ท่ีสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่งของพระเยซูคริสต ท่ีเรามักมองขามและละเลย คือคําสอน
เกี่ยวกับการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสต และนี่ก็เปนเหตุอยางหนึ่ง ท่ีทําใหคริสเตียนและ
คริสตจักรเฉ่ือยชา การเสด็จกลับมาคร้ังท่ีสองมีความสําคัญมากท่ีสุด ตอคริสเตียนและชาวโลกมาก 

สําหรับคริสเตียนเปนเวลาท่ีเราจะไดรับชัยชนะ อยางเด็ดขาดเหนือพญามารซาตาน ชาวโลก ความทุกข
ลําบาก การทดลอง โรคภัยไขเจ็บ และเหนือความตาย เปนเวลาท่ีเราจะไดรับสงาราศีรวมกับพระเยซู
คริสตและเปนเวลา ท่ีเราจะไดรับการพิพากษาเพ่ือตัดสินบําเหนจ็รางวัล ท่ีเราควรจะไดรับ สําหรับ
ชาวโลกท่ีไมยอมกลับใจใหมการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต เปนส่ิงท่ีนาเกรงกลัวยิ่ง เพราะพระองค
จะทรงพิพากษาทุกคน ตามความเท่ียงธรรมของพระองค ผูท่ีไมมีช่ือจดไวในสมดุทะเบียนประจําชีพ 

จะตองรับโทษนิรันดร 
เม่ือพระเยซูเสร็จจากการเทศนาส่ังสอนในโบสถ สาวกคนหน่ึงช้ีใหพระองคดูตึกใหญท้ังหลาย 

ซ่ึงชางกอสรางกําลังสรางอยู ดวยตึกเหลานั้น ลวนใหญโตมโหฬาร ออกแบบโดยสถาปนิกผูเช่ียวชาญ 

อุปกรณท่ีใชในการกอสรางลวนลํ้ายุค แบบแปลกแหวกแนว อาจจะอวดชาวโลกไดอยางนาภาคภูมิใจ
ท่ีสุด แตพระเยซูตรัสวา ตึกใหญท่ีพวกเขาเห็นนีจ้ะตองทําลายพังพินาศไปส้ิน เม่ือเขาเดินทางไปถึงภูเขา
มะกอกเทศแลว เหลาสาวกส่ีคนคือเปโตร ยากอบ ยอหน และอันดะเรอา ยังคงติดใจสงสัยในคําตรัสของ
พระองคอยู จึงทูลถามพระองควาเหตุการณเหลานีจ้ะเกิดข้ึนเม่ือใด และอะไรจะเปนหมายสําคัญวา 

เหตุการณเหลานี้จวนจะเกดิข้ึนแลว พระองคทรงพยากรณ และอธิบายใหพวกเขาฟงอยางละเอียดถ่ีถวน 

ถึงเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนในวนัขางหนา หลังจากการส้ินพระชนมของพระเยซูคริสต คือ ใน ค.ศ.70 ทุก
ส่ิงท่ีพระเยซูคริสตทรงพยากรณไว ไดเกิดข้ึนจริงทุกประการ กรุงเยรูซาเล็มถูกทหารโรมันทําลายอยาง
ยอยยับ ตึกใหญท่ีสวยงามเหลานั้นถูกทําลายลงเหลือแตซาก 

เหตุการณเหลานี้ไดผานพนไปแลวเราไมสนใจอะไรมากนัก นอกจากยอมรับดวยความเคารพ
ยําเกรง และดวยความเช่ือวา พระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาท่ีเท่ียงแท ทรงทราบสารพัดส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต คําพยากรณของพระองคจะตองสําเร็จทุกประการ เหตุการณท่ีนาสนใจคือ คําพยากรณ
เกี่ยวกับการเสด็จกลับมาคร้ังท่ีสองของพระองค ขณะเดียวกัน กับท่ีทรงพยากรณเกีย่วกับความพินาศ
ของกรุงเยรูซาเล็ม พระองคทรงแทรกคําพยากรณ และคําสอนเก่ียวกับการเสด็จกลับมาของพระองคดวย 

เราจะศึกษาเปนหัวขอยอย ๆ ดังตอไปนี ้
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ก. หมายสําคัญวา เหตุการณทั้งปวงจวนจะสําเร็จ กอนวันเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต 
สิ่งตอไปนี้จะตองเกิดขึ้น 

1. พระคริสตปลอม (5,6,22) แมเร่ืองพระคริสตปลอม ยังมิไดเกิดข้ึนอยางแพรหลาย ท่ีเคย
เกิดข้ึนในบางประเทศก็เพยีงช่ัวคราว แลวก็สูญหายไป แตวันหนึ่งเหตุการณนี้จะเกิดข้ึน จะมีคนหนึ่ง
อางวา เปนพระคริสต สําแดงนิมิตและการอัศจรรยตาง ๆ มากมาย เขาจะเลียนแบบพระเยซูคริสตทุก
อยาง จนคนมากมายจะหลงไปกับคําสอนท่ีไดยิน และการอัศจรรยท่ีไดเหน็ พระเยซูคริสตตรัสเตือน
ตั้งแตเนิน่ ๆ ใหระวังเร่ืองนี ้ หากมีใครกลาววา “แนะพระคริสตท่ีนี ่ หรืออยูท่ีโนน” อยาไดเช่ือเปนอัน
ขาด 

2. ผูทํานายเทียมเท็จ (22) ผูทํานายเทจ็ ไดเกิดข้ึนแลวมากมาย ปจจุบันพวกเขาศึกษาพระคัมภีร
และใชพระคัมภีรในการสอนเชนกนั แตไดเพิ่มเติมความเช่ือท่ีอางวา ไดรับนิมิตใหมจากพระเจา
บิดเบือนความจริงเดิม แกไขเพิ่มเติมใหมตามลัทธิใหมท่ีคนต้ังข้ึน บางคนหยิบยกเอาขอพระธรรมเพียง
บางขอ เปนขออางและสรางเสริมเติมแตงคําสอนของขอพระธรรมนั้น ๆ แลวอางวา นั่นคือคําสอนท่ี
ถูกตอง คําสอนเดิมท่ีทานเคยไดยินมาแลวลวนผิดพลาดลาสมัย ขอทานจงระวังใหด ี หม่ันศึกษาพระ
วจนะของพระเจาใหเขาใจลึกซ้ึง เพื่อทานจะไมถูกหลอกลวง 

3. การสะดุด ทอถอย ออนแอและการหลงจากความจริงของคริสเตียน (22,23) กอนวันท่ีพระ
เยซูคริสตจะเสด็จมา จะมีคริสเตียนมากมายละท้ิงความเช่ือเดิม หลงตามไปกับความเช่ือท่ีเทียมเท็จความ
รักของคนเปนอันมากท่ีเคยมีตอพระองค จะเยือกเย็นลง แลวกลับไปรักฝายโลกแทน ไมเพียงแตคริส
เตียนธรรมดาจะเปนเชนนัน้ แมผูท่ีพระเจาเลือกสรรไวเปนพิเศษ ผูท่ีเคยเขมแข็งรอนรนในพระคริสต ก็
อาจหลงไปดวย “แตทานท้ังหลายจงระวังใหดี ดเูถิด เราไดบอกทานท้ังหลายไวกอนแลว” 

4. การสงคราม (7,8) การสงครามและการโกลาหลตาง ๆ มีมากมายท่ัวโลก จนกลายเปนขาว
ธรรมดาในหนังสือพิมพประจําวัน มนุษยจะเห็นการรบราฆาฟนเปนเกมสชนิดหนึ่ง จนบางคร้ัง มองไม
เห็นคาอะไรในชีวิตของเพ่ือนมนุษย 

5. ภัยธรรมชาติ (8) แผนดินไหว น้ําทวม โรคระบาด การกันดารอาหารจะมีอยูท่ัวไป นัก
ทัศนาจร ท่ีกลับจากประเทศอินเดียเลาใหฟงวา การกนัดารอาหารเปนปญหา ท่ีรายแรงที่สุดอยางหนึ่ง
ของประเทศอินเดีย ในปจจบัุนชาวอินเดียมากมายอดอาหารตาย อยางไมมีใครสนใจ ในบางเมืองเขา
เห็นรถยนตบรรทุกศพคนอดอาหารตายเต็มรถ ราวกับขยะมูลฝอยจนไมมีใครสนใจจะมองดู เรานาจะ
ขอบพระคุณพระเจา ท่ีเรายังมีอาหารกินอ่ิมทุกวัน แตอยาเพิ่งดีใจใหมากนักส่ิงเหลานีอ้าจเกิดข้ึนแกเราก็
ไดในวันหนึ่งขางหนา 
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6. การขมเหงรังแก (9-13) ในป ค.ศ.1968 ขาศึกไดบุกรุกเขาไปในเมืองไซงอน เมืองหลวงของ
เวียดนามใตเผาผลาญบานเรือน และฆามิชชันนารีถึง 6 คน มิชชันนารีท่ีเหลือตางพากันหนีเอาตัวรอด 

ผูรับใชของพระเจาบางคนตองหนีไปหลบซอนตัวอยูในปา ตามถํ้า ตามภูเขา สุภาพสตรีคนหน่ึงท่ีเปน
คนรับใชของพระเจา เขียนจดหมายบอกเพ่ือนในตางประเทศวา ชีวิตของพวกเขากําลังอยูในระหวาง
อันตรายยิ่ง เพื่อนของเขาถูกฆาตายทุกวนั เขาเองเพยีงแตรอวา ไมวนันี้ก็พรุงนี้ เขาอาจเปนคนหนึ่งใน
จํานวนคนท่ีถูกฆาตาย ขออธิษฐานเผ่ือเขาเร่ืองนี้เกิดข้ึนในประเทศใกลเคียงเรานี่เองเม่ือเวลามาถึง เราก็
อาจจะตองเผชิญการตัดสินใจ ระหวางการเลือกพระเยซูคริสต แลวสละชีวิตของตนเอง หรือปฏิเสธ
พระองคเสีย เพื่อตนจะไดรอด 

พระเยซูคริสตตรัสวา “ผูใดจะใครเอาชีวิตของตนรอด ผูนั้นจะเสียชีวติ แตถาผูใดจะเสียชีวิต
ของตน เพราะเห็นแกเรา และเพราะเห็นแกกิตติคุณของเราผูนั้นจะไดชีวิตรอด” (มาระโก 8:35) 

7. การไดรับเอกราชของชนชาติอิสราเอล (28,29) ตนมะเดื่อเทศหมายถึงชนชาติอิสราเอล พวก
เขาไดสูญเสียเอกราชมาเปนเวลาอันนาน แตบัดนี้กิง่ออนของมันผลิใบออกแลว ทานก็จะทราบวา 

“พระองคเสดจ็มาจวนจะถึงประตูแลว” ทานท่ีสนใจติดตามเหตุกาณณทางการเมือง คงเปนพยานได
อยางดีวา บัดนี้ชนชาติอิสราเอลไดเอกราชแลว และยังไดกรุงเยรูซาเล็มกลับคืนมาทุกอยางในประเทศ
อิสราเอล กําลังไดรับการฟนฟูอยางใหญหลวง 

“เชนนั้นแหละ เม่ือทานทั้งหลายเหน็บรรดาส่ิงเหลานี้ กใ็หรูวาพระองคเสด็จมาใกล จะถึงประตู
แลว” (29) 

ข. การเสด็จมา (24-27,33-37) เหตุการณสามประการท่ีเราควรทราบ เกี่ยวกบัการเสด็จ
กลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต คือ 

1. ในวันท่ีพระองคเสด็จมา ทุกคนในโลก จะเห็นพระองค (ขอ 26 ด ู วิวรณ 1:7) ฉะนั้นจึงไม
จําเปนท่ีตองมีใครมาบอกทานวา “พระเยซูคริสตเสด็จมาแลว ดูแนะ พระองคอยูท่ีโนน พระองคอยูท่ีนี่” 

และไมมีใครอาจหลอกลวงทานได เพราะทุกคนจะเหน็พระองค ขณะกําลังเสด็จลงมาจากสวรรคบน
กอนเมฆ 

2. พระองคจะทรงประกอบดวยฤทธานุภาพและสงาราศี (ขอ 27) มิใชดุจคร้ังแรกท่ีพระองค
เสด็จมา เพราะคร้ังแรกพระองคเสด็จมาเยีย่งพระผูชวยใหรอดในรางกายของมนุษยต่าํตอย แตคร้ังท่ีสอง
พระองค จะเสด็จมาเยีย่งกษตัริยเหนือกษัตริยท้ังปวง เยีย่งพระผูพิพากษา 
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3. ไมมีใครทราบ วันและเวลาท่ีแนนอน แหงการเสด็จมาของพระองค (33-37) อาจ “จะมาหวัคํ่า 

หรือเท่ียงคืน หรือเวลาไกขัน หรือรุงเชา” อาจจะเปนวนันี้ พรุงนี้ หรือมะรืนนี้ หรือปหนา ไมมีใครอาจ
ทราบไดลวงหนา แมแตทูตสวรรค และพระบุตร ก็ไมทราบ” (มาระโก 24:32) 

เหตุฉะนั้น “จงเฝาระวังและอธิษฐานอยู เพราะทานไมรูวาเวลานัน้จะมาถึงเม่ือไร....กลัววาจะมา
ฉับพลัน และจะพบทานนอนหลับอยู ซ่ึงเราบอกพวกทานเราก็บอกคนทั้งปวงดวยวา จงเฝาระวังอยูเถิด” 

(33,36,37) 
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