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สาวกของพระเยซูคริสต์ 
มาระโก ๓.๑๓-๑๙ 

ค าน า 
พระคมัภีร์ตอนน้ีเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั “พระเยซูทรงเลือกสาวก” ค  าวา่ “สาวก” หมายถึง

ศิษยข์องศาสดา ผูติ้ดตาม ผูรั้บค าสอน ในภาษาเดิมมาจากสองค าคือ ๑) ผูเ้รียน หรือนกัเรียน 
(mathano) ๒) ความอดทนและความเพียร (math) 

ดงันั้น สาวกของพระเยซูคริสตคื์อ ผูท่ี้เรียนรู้จากพระองค ์ ติดสอยหอ้ยตามพระองค ์ ดว้ย
ความอดทน เสียสละ เพียรพยายามและบากบัน่จนถึงท่ีสุด ดงัท่ีพระองคต์รัสวา่ “ผูใ้ดทนไดถึ้งท่ีสุด 
ผูน้ั้นจะรอด” 

ขอ้คิดส าหรับพวกเราคริสเตียนในปัจจุบนัคือ ประการแรก ท่านพร้อมไหมท่ีจะรับการทรง
เรียกใหเ้ป็นสาวก ประการที่สอง ท่านคิดวา่จะมีความทรหดอดทนเพียงพอกบัการติดตามพระองค์
หรือไม่? 

นกัเทศน์บางท่านไดต้ั้งหวัขอ้ในตอนน้ีวา่ “เสาะ สร้าง เสริม และส่ง” พระเยซูออกไปเสาะ
แสวงหาสาวก น ามาสร้างใหมี้ชีวติใหม่ เสริมของประทานท่ีมีอยูแ่ลว้ใหมี้ศกัยภาพมากข้ึน แลว้
จากนั้นก็ส่งออกไปประกาศเร่ืองแผน่ดินของพระเจา้ 
พระเยซูทรงเรียกใคร 

“แลว้พระองคไ์ดเ้สด็จข้ึนภูเขา และพอพระทยัท่ีจะเรียกผูใ้ด ก็ทรงเรียกผูน้ั้น” (ขอ้ ๑๓) 
จากพระคมัภีร์ขอ้น้ีท าให้เราเขา้ใจไดว้า่ การเป็นสาวกของพระเยซูไม่ไดอ้ยูก่บัการเลือกของเรา แต่
ข้ึนอยูก่บัพระองค ์ในพระธรรมยอห์น ๑๕.๑๖ พระเยซูตรัสวา่ดงัน้ี 

๑) “เราไดแ้ต่งตั้งท่านทั้งหลาย” หมายถึงการทรงเรียกอยา่งเฉพาะเจาะจง ซ่ึงถือวา่เป็นการ
ใหเ้กียรติอยา่งสูง 

๒) พระองคต์รัสวา่ “ใหไ้ปเกิดผล” ตรงน้ีชดัเจนพระองคท์รงเรียกสาวกเพื่อให้ออกไป
ท างาน มิใช่แค่เรียก ใหม้าเป็นคริสเตียนเฉย ๆ  
๓) “ใหผ้ลนั้นคงอยู”่ หมายถึงเป็นการเกิดผลในฝ่ายจิตวิญญาณ ไม่ใช่แค่ปีสองปี แต่ผลนั้น

จะด ารงอยูต่ลอดไปเป็นนิตย ์ 
ข้อคิด : การทรงเรียกของพระเจา้จะไม่สัมฤทธ์ิผล หากเรามิไดต้อบสนองต่อพระประสงค์

นั้น 
ทรงเรียกให้มาหาพระองค์ 

“แลว้เขาก็ไดม้าหาพระองค”์ (ขอ้ ๑๓) 
เม่ือมีการทรงเรียก และมีการตอบสนอง ซ่ึงในพระคมัภีร์เราพบวา่มีทั้งปฏิกิริยาทั้งในแง่

บวกและแง่ลบ 
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ปฏิกริิยาในแง่บวก : จากมทัธิว ๔.๑๘-๒๒ พระเยซูทรงเรียกชาวประมงส่ีคนใหเ้ป็นสาวก
ของพระองค ์พระคมัภีร์บนัทึกวา่ “ในทนัใดนั้น พวกเขาก็ละทิ้งอวน (แห) อาชีพ บา้น บิดาและญาติ
พี่นอ้ง แลว้ติดตามไปเป็นสาวกของพระองคท์นัที”  

ปฏิกริิยาในแง่ลบ : จากมทัธิว ๑๙.๑๖-๒๒ พระเยซูทรงเรียกเศรษฐีหนุ่ม (บางฉบบับอกวา่
เป็นขนุนาง) ใหเ้ป็นสาวกของพระองค ์ โดยบอกใหไ้ปขายทรัพยส์มบติัทั้งหมดและแจกจ่ายแก่คน
ยากจน แลว้ติดตามพระองคไ์ป แต่ชายหนุ่มรักเงินมากกวา่ชีวตินิรันดร์ เขาจึงตกนรกทั้ง ๆ ท่ีรู้ทาง
ไปสวรรค ์

อะไรคือความแตกต่างระหวา่งคนสองพวกน้ี ค าตอบก็คือ “การตีคุณค่าของพระเยซู” เขา
ตอ้งคิดใคร่ครวญและตอ้งชัง่ใจวา่ระหวา่งพระเยซูคริสตก์บัทรัพยส์มบติัส่ิงของในโลกน้ี อะไรมี
ความส าคญัมากกวา่กนั เขาตอ้งพิจารณาระหวา่งแผน่ดินสวรรคก์บัเมืองอนิจจงั จะเลือกเอาอะไรดี  

เร่ืองตัวอย่าง : ชายหนุ่มคริสเตียนคนหน่ึงก าลงัไถนาอยู ่ ขณะท่ีใจของเขาก าลงัครุ่นคิดถึง
เร่ืองการรับใชพ้ระเจา้ สายตาของเขาทอดข้ึนไปทอ้งฟ้าในยามเยน็ ก็เห็นกอ้นเมฆมว้นตวัอยา่ง
ประหลาด เป็นตวัอกัษรท่ีอ่านไดว้า่ “ปปข.” เขาจึงตีความวา่ “ไปประกาศข่าวประเสริฐ” 

ชายหนุ่มจึงละคนัไถและทิ้งทุ่งนาไปศึกษาในโรงเรียนพระคริสตธรรม สามปีหลงัจากจบ
มาแลว้ไดไ้ปรับใชพ้ระเจา้ในคริสตจกัรเล็ก ๆ แห่งหน่ึง หนทางการเป็นศิษยาภิบาลมิไดร้าบร่ืน
อยา่งท่ีใฝ่ฝันไว ้มีปัญหาเก่ียวกบัค่าครองชีพ และมกัขดัแยง้กบับรรดาสมาชิกเสมอ ๆ 

ดังน้ัน เขาจึงมาคิดถึงนิมิต “ปปข.” ท่ีไดรั้บจากทอ้งฟ้าเม่ือหลายปีก่อน วนัน้ีเขาเพิ่งมารู้
ความหมายวา่ท่ีแทจ้ริง คือ “ไปปลูกขา้ว” เขาจึงทิ้งงานของพระเจา้และกลบัไปท านาตามเดิม !! 

ค าถาม : ท่านมีอะไรท่ีเป็นอุปสรรคต่อการติดตามรับใชพ้ระเจา้ อาจจะเป็นความเช่ือดั้งเดิม 
อาชีพ ความผดิบาป ญาติพี่นอ้งเพื่อนฝงู ฯลฯ ท่านจะตอ้ง “ตีคุณค่าใหถู้กตอ้ง”  
ตั้งให้อยู่กบัพระเยซู 

“พระองคไ์ดท้รงตั้งสาวกสิบสองคนใหอ้ยูก่บัพระองค”์ (ขอ้ ๑๔) จากพระคมัภีร์ตอนน้ีเรา
ตระหนกัชดัวา่ การเรียนรู้จกัการเป็นสาวกของพระเยซูตอ้งใชเ้วลาหลายปี พวกเขาจะตอ้งกินอยู ่
เรียน ด าเนินชีวิต และฝึกระเบียบวนิยัในชีวติ (Disciple = สาวก Discipline = ระเบียบวินยั) เป็นการ
รับอุดมการณ์ในฝ่ายจิตวิญญาณ  

ตัวอย่าง โมเสสใชเ้วลาอยูก่บัพระเจา้ในถ่ินทุรกนัดาร ๔๐ ปี โยชูวาไดเ้รียนรู้อยูก่บัโมเสส
เป็นเวลา ๔๐ ปี เอลีชาติดตามเป็นสาวกของเอลียาห์เป็นเวลา ๒๐ ปี เปาโลตอ้งเรียนรู้กบักามาลิเอล
เป็นเวลา ๓-๔ ปี 

การอยูก่บัพระเยซู (ยอห์น. ๑.๓๙) เป็นการอยูด่ว้ยความเช่ือ มีความอดทนแมจ้ะอ่ิมหรือหิว
โหย จะมีความสุขหรือทุกข ์ ซ่ึงอาจารยเ์ปาโลไดบ้อกถึงอุดมคติของท่านในฟีลิปปี ๔.๑๓ “ขา้พเจา้
ผจญทุกส่ิงไดโ้ดยพระองคผ์ูท้รงเสริมก าลงัขา้พเจา้” ก่อนหนา้นั้นท่านกล่าวเป็นพยานวา่ “ขา้พเจา้
ไม่ไดบ้่นเร่ืองความขดัสน เพราะขา้พเจา้มีฐานะอยา่งไรก็ตาม ขา้พเจา้ก็เรียนรู้แลว้ท่ีจะพอใจอยู่
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อยา่งนั้น ขา้พเจา้รู้จกัท่ีจะเผชิญกบัความตกต ่า และรู้จกัท่ีจะเผชิญกบัความอุดมสมบูรณ์ ไม่วา่กรณี
ใด ๆ ขา้พเจา้รู้จกัเคล็ดลบัท่ีจะเผชิญกบัความอ่ิมทอ้งและความอดอยาก ความสมบูรณ์พนูสุขและ
ความขดัสน”  

ฮดัสัน เทเล่อร์ มิชชนันารีผูบุ้กเบิกการประกาศและตั้งคริสตจกัรในประเทศจีนกล่าววา่ 
“ไม่เป็นการเสียเวลาเปล่าในการรอคอย (ความช่วยเหลือ) จากพระเจา้” 
ทรงใช้สาวกออกไป 

“พระองคท์รงใชเ้ขาออกไปประกาศ” (ขอ้ ๑๔) น่ีเป็นขั้นตอนสุดทา้ยในการฝึกฝนเป็น
สาวกของพระเยซูคริสต ์คือ การออกไปประกาศข่าวประเสริฐ 

มาระโกกล่าวถึงพระมหาบญัชาของพระองคว์า่ “ฝ่ายพระองคจึ์งตรัสสั่งพวกสาวกวา่ เจา้
ทั้งหลายจงออกไปทัว่โลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษยทุ์กคน” (มาระโก. ๑๖.๑๕) 

ลูกาไดอ้า้งถึงพระด ารัสของพระเยซูส าหรับสาวกทุกคน “แต่ท่านทั้งหลายจะไดรั้บ
พระราชทานฤทธ์ิเดชเม่ือพระวญิญาณเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราใน
กรุงเยรูซาเล็ม ทัว่แควน้ยเูดีย แควน้สะมาเรีย และจนถึงท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก” (กิจการ. ๑.๘)  

ข้อคิด : ธรรมชาติของไก่ตอ้งขนั ธรรมชาติของดอกไมต้อ้งบาน และธรรมชาติของสาวก
ของพระเยซูตอ้งประกาศและเป็นพยานเร่ืองข่าวประเสริฐ  
สรุป 

พระเยซูมีพระประสงคเ์รียกทุกคนใหเ้ป็นสาวกของพระองค์ 
เม่ือเราไดย้นิพระสุรเสียงของพระองค ์ใหเ้ราถ่อมใจรับการทรงเรียกนั้น 
ใหเ้ราเตม็ใจท่ีจะเรียนรู้น ้าพระทยัของพระองค ์ 
และออกไปรับใชอ้ยา่งเกิดผล. 


