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ข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์
เรี ยบเรี ยงโดยท่านมาระโก
บทนําสู่ ข่าวประเสริฐของท่ านมาระโก: ข่ าวประเสริ ฐของท่ านมาระโกถูกเขียนโดย
ยอห์ นมาระโก คนเชื อกันว่ าเขาเป็ นหลานชายของบารนาบัส เขายังร่ วมเดินทางไปกับเปาโลชัว
ระยะหนึงและถูกเอ่ ยถึงหลายครั& งในพระคัมภีร์ใหม่ กิจการ 12:12,25; 15:37,39; โคโลสี 4:10,2
ทิโมธี 4:11 และฟี เลโมน 24
เราอาจถือได้ ว่าหนังสื อมาระโกเป็ นเวอร์ ชันย่ อของหนังสื อมัทธิ ว ถึงแม้ ลกั ษณะเฉพาะ
ตัวแบบยิวของหนังสื อมัทธิ วไม่ ปรากฏชัดในหนังสื อมาระโกก็ตาม ข่ าวประเสริ ฐเล่ มนีด& ูเหมือน
จะมุ่งเน้ นทีงานรั บใช้ ของพระคริ สต์ ในฐานะ 'ผู้รับใช้ ของพระเจ้ า' มาระโกไม่ ได้ ให้ ลาํ ดับพงศ์
พันธุ์ของพระคริ สต์ ถึงแม้ จะเป็ นหนังสื อทีสั&นทีสุดในข่ าวประเสริ ฐทั&งสี เล่ ม แต่ เขาก็นาํ เสนอ
รายละเอียดต่ างๆที ไม่ พบในอีกสามเล่ มทีเหลือ การเล่ าเรื องเริ มต้ นพร้ อมกับการรั บใช้ ของยอห์ น
ผู้ให้ บพั ติศมาและปิ ดท้ ายด้ วยความเห็นของพระเยซูทีไม่ พบในทีอืน
*****
บทนําสู่ มาระโก 1: บทแรกของหนังสื อมาระโกนําเสนอสรุ ปย่ อเกียวกับเหตุการณ์
สําคัญๆหลายประการในการรั บใช้ ช่วงแรกๆขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา มันเริ มต้ นด้ วยสรุ ป
ย่ อเกียวกับงานรั บใช้ ของยอห์ น ตามมาด้ วยการรั บบัพติศมาของพระเยซู มาระโกพูดถึงเวลาที
พระเยซูทรงถูกทดลองเพียงสั&นๆ จากนั&นเขาก็เปลียนไปเล่ าถึงการทรงเรี ยกเปโตร อันดรู ว์
ยากอบ และยอห์ น เขาบันทึ กต่ อไปเกียวกับการขับผีออกทีเมืองคาเปอรนาอุม การรั กษาแม่ ยาย
ของเปโตรให้ หาย และการขับผีอืนๆออก บทนีป& ิ ดท้ ายด้ วยการทีพระเยซูทรงเทศนาในแคว้ น
กาลิลีและรั กษาคนโรคเรื &อนให้ หาย

มก 1:1

มาระโกเริ9 มต้นหนังสื อเล่มนี+ดว้ ยการเกริ9 นนําแบบสั+นๆ ข่ าวประเสริฐของ

พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้ าเริมต้ นตรงนี! นี9เป็ นหนึ9งในหลาย 'เริ9 มต้น' ที9ถกู เอ่ยถึงใน
พระคัมภีร์ ในกรณี น+ ี มันคือการเริ9 มต้นของการรับใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา มาระโกเรี ยก
มันว่าเป็ น “ข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์” คําที9แปลว่า ข่ าวประเสริฐ (เอะวังเกะลิออน) ซึ9งมี
ความหมายตรงตัวว่า 'ข่าวดี'
มก 1:2

จากนั+นเขาก็ยกข้อความจากทั+งอิสยาห์ 40:3 และมาลาคี 3:1 ตามทีไ ด้

เขียนไว้ ในคําของศาสดาพยากรณ์ ว่า `ดูเถิด เราใช้ ทูตของเราไปข้ างหน้ าท่ าน ผู้น!ันจะเตรียม
มรรคาของท่ านไว้ ข้างหน้ าท่าน เห็นได้ชดั ว่ามาระโกจะประยุกต์ใช้คาํ พยากรณ์เกี9ยวกับผูเ้ บิก
ทางของพระคริ สต์น+ ีกบั ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา
มก 1:3

ยอห์นมาระโกยกข้อความมาอีกจากอิสยาห์ 40:3 เสี ยงผู้ร้องในถิน

ทุรกันดารว่า "จงเตรียมมรรคาแห่ งองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า จงกระทําหนทางของพระองค์ ให้ ตรงไป"'
นี9เป็ นการประยุกต์ใช้กบั ยอห์นอย่างเห็นได้ชดั ดังที9จะกล่าวในข้อต่อไป การรับใช้ของเขาเริ9 ม
ต้นในถิ9นทุรกันดารและมันเป็ นการเตรี ยมการสําหรับการรับใช้ของพระเยซูที9จะตามมา คําที9
แปลว่า ตรง (เอะอูธุส) หมายความว่า 'ตรง', 'เรี ยบ' หรื อ 'แท้จริ ง' งานรับใช้ของยอห์นนั+นเป็ น
เหมือนกับคนสร้างถนนฝ่ ายวิญญาณ นัน9 คือ เพื9อทําทางที9ตรงและเรี ยบไว้สาํ หรับพระเมสสิ ยาห์
ที9จะเสด็จมา การรับใช้ของเขาจึงเป็ นการเตรี ยมหนทางไว้สาํ หรับการรับใช้ของพระเมสสิ ยาห์
ซึ9งเดี[ยวจะปรากฏตัวแล้ว
มก 1:4

ผูเ้ ขียนข่าวประเสริ ฐท่านนี+จึงสรุ ปย่อการรับใช้ของยอห์นดังนี+ ยอห์ นให้

เขารับบัพติศมาในถิน ทุรกันดาร และประกาศเรืองบัพติศมาอันสํ าแดงการกลับใจใหม่ เพือ การ
ยกโทษความผิดบาป เราควรหมายเหตุไว้วา่ การรับใช้ของยอห์นมีมาถึงพวกยิวและเป็ นการ
เตรี ยมการสําหรับการรับใช้ของพระคริ สต์ การเทศนาของเขาก็มีไว้เพื9อเตรี ยมใจพวกยิวให้
พร้อมสําหรับการปรากฏตัวของพระมหากษัตริ ยข์ องพวกเขาและอาณาจักรของพระองค์ เขาจึง
ประกาศเรื9 องบัพติศมาอันสําแดงการกลับใจใหม่ บัพติศมาของยอห์นไม่ใช่การกลับใจใหม่ใน
ตัวมันเอง แต่เป็ นสัญลักษณ์ที9แสดงถึงการกลับใจใหม่ซ9 ึงเกิดขึ+นไปก่อนหน้านั+นต่างหาก มัน

เป็ นการแสดงออกให้เห็นถึงการกลับใจใหม่ที9เกิดขึ+นภายในจิตวิญญาณ มันเป็ นการประกาศให้
คนอื9นรู ้วา่ ตนเป็ นพวกเดียวกับยอห์นและข่าวสารเรื9 องการกลับใจใหม่ของเขา ดังนั+น ผูท้ ี9รับบัพ
ติศมาของยอห์นจึงกําลังยอมรับอย่างเปิ ดเผยว่าตนได้กลับใจใหม่แล้วเพื9อเตรี ยมพร้อมสําหรับ
การปรากฏตัวของพระเมสสิ ยาห์ นี9น่าหมายเหตุเพิ9มเติมคือคําที9แปลว่า เพือ (เอะอิ ส) ปกติแล้ว
มันมีความหมายตรงตัวว่า 'เข้าใน' หรื อ 'สู่ ' บัพติศมาของยอห์นนั+นมีไว้อันนําไปสู่ การยกโทษ
บาป บัพติศมาของเขาไม่ได้ยกโทษความบาป แต่มนั บ่งบอกถึงการกลับใจใหม่ในส่ วนของคนที9
รับบัพติศมา และมันก็เป็ นขั+นตอนหนึ9งที9นาํ ไปสู่ การยกโทษซึ9งมีแต่พระเจ้าเท่านั+นที9ทรง
ประทานให้ได้ เหมือนกับที9การรับใช้ของยอห์นมีไว้เพื9อเตรี ยมการสําหรับพระคริ สต์ บัพติศมา
ของเขาก็มีไว้เพื9อเตรี ยมการสําหรับการยกโทษซึ9งมีพ+นื ฐานอยูบ่ นการกลับใจใหม่เช่นกัน
มก 1:5

ดังนั+นคนทัว แคว้ นยูเดียกับชาวกรุงเยรู ซาเล็มได้ พากันออกไปหายอห์ น

สารภาพความผิดบาปของตน และได้ รับบัพติศมาจากท่ านในแม่ นํา! จอร์ แดน นี9ไม่ได้หมายความ
ว่าคนทุกคนในแคว้นยูเดียและในกรุ งเยรู ซาเล็มออกมาหายอห์นกันหมด แต่หมายความว่าคนทัว9
ทั+งแคว้นนั+นได้พากันมาหาเขาต่างหาก คําที9แปลว่า สารภาพ (เอ็กซอมอลอเกะโอ) มีความหมาย
ว่า 'กล่าวยอมรับ' นี9น่าจะหมายความว่าคนเหล่านั+นที9มาหายอห์นไม่ได้สารภาพความบาปของ
ตนกับเขาเป็ นการส่ วนตัว แต่กล่าวยอมรับว่าตนอยูใ่ นสภาพคนบาปและจําเป็ นต้องกลับใจใหม่
ต่างหาก
มก 1:6

มาระโกบันทึกต่อไปอีกว่า ยอห์ นแต่ งกายด้ วยผ้ าขนอูฐ และใช้ หนังสัตว์

คาดเอว รับประทานตั=กแตนและนํา! ผึง! ป่ า ยอห์นดําเนินชีวติ ที9เรี ยบง่ายและสมถะจริ งๆ เสื+ อผ้าขน
อูฐทําจากเส้นใยเนื+อหยาบซึ9งเขาเอาเข็มขัดหนังสัตว์มาคาดเอวไว้ อาหารของเขาก็หามาได้ง่ายๆ
จากในถิ9นทุรกันดาร ถึงแม้ชาวตะวันตกจะไม่ชอบตัก^ แตน แต่แมลงชนิดนี+กถ็ ือว่ามีรสชาติอร่ อย
และมีคุณค่าทางอาหาร เห็นได้ชดั ว่าเขารู ้จกั แหล่งที9มีน+ าํ ผึ+งป่ าเพื9อใช้เป็ นอาหารเสริ มเข้ากับสิ9 งที9
เขารับประทาน แน่นอนที9รูปลักษณ์ภายนอกและวิถีชีวติ ของยอห์นเป็ นแบบคนบ้านนอกและ
ชนบทๆ เมื9อเปรี ยบเทียบกับการใช้ชีวติ แบบคนเมืองที9ศิวไิ ลซ์ในกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว สําหรับบาง

คน นี9อาจช่วยเพิ9มความน่าเชื9อถือให้กบั เขาในฐานะเป็ นศาสดาพยากรณ์ตามอย่างของเอลียาห์
ด้วย
มก 1:7-8

นอกจากนี+ ข่าวสารของเขาก็คือ ท่ านประกาศว่า "ภายหลังเราจะมี

พระองค์ผู้หนึงเสด็จมาทรงเป็ นใหญ่ กว่ าเราอีก ซึงเราไม่ คู่ควรแม้ จะน้ อมตัวลงแก้สายฉลอง
พระบาทให้ พระองค์ ยอห์นทราบว่าเขาเป็ นผูเ้ บิกทางให้แก่พระเมสสิ ยาห์ เขาทราบดีถึงการเป็ น
คนไม่สาํ คัญเลยจริ งๆเมื9อเทียบกับเงาที9ค่อยๆปรากฏของพระองค์ผกู ้ าํ ลังเสด็จมา การที9เขาพูดถึง
สายฉลองพระบาทของพระองค์น+ นั ก็บอกอะไรเราหลายอย่าง คําที9แปลเช่นนั+น (ฮิ มาส) หมายถึง
สายรัดที9ทาํ ด้วยหนังของรองเท้าโปร่ งในสมัยนั+น มันเป็ นธรรมเนียมในสมัยนั+นที9ผรู ้ ับใช้หรื อ
ทาสจะก้มตัวลงแก้สายรัดรองเท้าของนายเมื9อนายมาถึง ยอห์นถือว่าตนนั+นไม่สมควรแม้แต่จะ
ทํางานที9ต9าํ ต้อยเช่9นนั+นให้แก่พระองค์ผกู ้ าํ ลังเสด็จมา คําพูดนี+ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความถ่อม
ใจของยอห์นเท่านั+น แต่ที9สาํ คัญยิง9 ไปกว่านั+นก็คือ มันยิง9 เชิดชูความยิง9 ใหญ่ของพระคริ สต์ดว้ ย
เขายกชูพระองค์ต่อไปอีกโดยประกาศว่า 8 จริงๆแล้วเราให้ เจ้ าทั!งหลายรับบัพติศมาด้ วย
นํา! แต่ พระองค์น!ันจะให้ เจ้ าทั!งหลายรับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิF" ยอห์นจุ่มพวกสาวก
ของเขาในนํ+า อย่างไรก็ตาม พระองค์ที9เขาพูดถึง (พระคริ สต์) จะทรงให้บพั ติศมา (จุ่ม) ในพระ
วิญญาณบริ สุทธิ:เมื9อถึงเวลาเหมาะสม คําที9แปลว่า ด้ วย (ทั+งที9พดู ถึงนํ+าและพระวิญญาณบริ สุทธิ: )
คือ เอ็น และมักแปลเป็ น 'ใน' เช่นเดียวกับที9ยอห์นจุ่มประชาชนในนํ+า พระเยซูกจ็ ะทรงจุ่มพวก
เขาในพระวิญญาณบริ สุทธิ:ด้วย เหตุการณ์น+ ีเกิดขึ+นจริ งๆในตอนเริ9 มต้นของวันเพ็นเทคอสต์
อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรสับสนระหว่างบัพติศมาของพระวิญญาณกับการประกอบด้วย
พระวิญญาณ และมันไม่เกี9ยวข้องอะไรเลยกับ 'ของประทานต่างๆ' ของพวกคาริ สมาติก แต่มนั
หมายถึงการที9ผเู ้ ชื9อทั+งหลายถูกจุ่ม (ถูกพาเข้าไปอยู)่ ในพระกายของพระคริ สต์โดยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ:ต่างหาก ดู 1 โคริ นธ์ 12:13 และคําอธิบายตรงนั+น ข่าวสารของยอห์นจึงถือได้วา่ เป็ นคํา
พยากรณ์ดว้ ย
มก 1:9

มาระโกจึงบันทึกต่อไปเกี9ยวกับบัพติศมาของพระเยซู ต่ อมาในคราวนั!น

พระเยซูเสด็จมาจากเมืองนาซาเร็ธแคว้ นกาลิลี และได้ ทรงรับบัพติศมาจากยอห์ นในแม่ นํา!

จอร์ แดน รายละเอียดเพิ9มเติมได้ถูกให้ไว้ในมัทธิว 3:13-17 ความสําคัญของบัพติศมาของพระ
เยซูกค็ ือ เพื9อ “ทําให้ความชอบธรรมทุกประการสําเร็จ” พระองค์ทรงรับบัพติศมาในตอนนั+น
เพือ9 เป็ นแบบอย่างสําหรับเรา พระองค์ทรงรับบัพติศมาในตอนนั+น เราก็ควรรับบัพติศมาเช่นกัน
พระองค์ทรงประกาศตัวว่าเป็ นพวกเดียวกับข่าวสารของยอห์นเรื9 องการกลับใจใหม่และการ
ปรากฏตัวของพระเมสสิ ยาห์ เราไม่ควรสรุ ปเอาว่าพระเยซูทรงมีความบาปให้ตอ้ งกลับใจใหม่
แต่การที9พระองค์ทรงรับบัพติศมานั+นก็เพื9อรับรองสิ ทธิอาํ นาจของการรับใช้และข่าวสารของ
ยอห์นต่างหาก
คําที9แปลว่า บัพติศมา (บัพติดโซ) มีความหมายตรงตัวว่า 'จุ่มลง' เกรงว่าจะมีใครสงสัย
พระวิญญาณบริ สุทธิ: จึงทรงดลใจมาระโกให้บนั ทึกหลักฐานแวดล้อมเกี9ยวกับบัพติศมาเข้าไป
ด้วย ข้อ 9 หมายเหตุไว้วา่ พระเยซูทรงรับบัพติศมา “ในแม่น+ าํ จอร์แดน” ในข้อ 10 เราอ่านว่า
พระองค์ “เสด็จขึ+นมาจากนํ+า” ทําไมคนเราต้องลงไปในแม่น+ าํ และขึ+นมาด้วยหากการให้บพั ติศ
มาใช้วธิ ีประพรมนํ+า หลักฐานแวดล้อมตรงนี+แข็งแรงมากๆ ความหมายของคําว่า บัพติดโซ ก็
ระบุชดั เจนอยูแ่ ล้ว มันมาจากคําว่า บัพโต ซึ9งแปลว่า 'ย้อม' คนเราไม่ได้ยอ้ มผ้าโดยการประพรม
สี ลงบนผ้า แต่เราเอาผ้าไปจุ่มในสี ยอ้ มต่างหาก
มก 1:10

พอพระองค์ เสด็จขึน! มาจากนํา! ในทันใดนั!นก็ทอดพระเนตรเห็นท้ องฟ้า

แหวกออก และพระวิญญาณดุจนกเขาเสด็จลงมาบนพระองค์ เมื9อยอห์นให้บพั ติศมาพระเยซู
เสร็จ “ในทันใดนั+นก็ทอดพระเนตรเห็นท้องฟ้ าแหวกออก และพระวิญญาณดุจนกเขาเสด็จลง
มาบนพระองค์” คําที9แปลว่า แหวกออก (สคิโซ) มีความหมายว่า 'แยกออกจากกัน' หรื อ 'ฉีกขาด'
เห็นได้ชดั ว่า ท้องฟ้ าเบื+องบนได้แหวกออกและพระวิญญาณเสด็จลงมา เราควรหมายเหตุไว้วา่
พระวิญญาณบริ สุทธิ: มิได้เสด็จลงมาเป็ นนกเขา แต่ดุจนกเขา นัน9 คือ การเสด็จลงมาของพระองค์
โฉบลงมาเหนือพระเยซู พระวิญญาณบริ สุทธิ:ทรงเป็ นวิญญาณ เมื9อพระเยซูทรงรับบัพติศมาแล้ว
พระเจ้าก็ทรงประทานการเจิมแบบพิเศษ (การเต็มล้น) ของพระวิญญาณของพระองค์ลงบนพระ
บุตรผูเ้ สด็จมารับสภาพมนุษย์ของพระองค์ การรับใช้บนโลกนี+ของพระเยซูในร่ างกายมนุษย์ของ
พระองค์นบั แต่น+ นั เป็ นต้นมาก็จะเต็มล้นด้วยฤทธิ:เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ: ถึงแม้พระองค์

ทรงเป็ นพระเจ้าพระบุตรในรู ปกายมนุษย์ แต่การรับใช้ของพระองค์จะได้รับฤทธิ:เดชจากพระ
วิญญาณบริ สุทธิ:
มก 1:11

ขณะที9การรับใช้บนโลกนี+ของพระเยซูกาํ ลังจะเริ9 มต้นในไม่ชา้ พระบิดาผู ้

สถิตในสวรรค์กท็ รงประกาศถึงการยอมรับและความพึงพอใจในพระบุตรของพระองค์ แล้ วมี
พระสุ รเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่า "ท่ านเป็ นบุตรทีร ักของเรา เราชอบใจในท่ านมาก" พระเจ้าไม่
เพียงทรงพอพระทัยกับการเสด็จมารับสภาพมนุษย์ของพระเยซูเท่านั+น แต่ทรง “ชอบใจมาก”
ด้วย พระองค์ทรงเข้าใจความเชื9อฟังแบบเต็มใจของพระบุตรของพระองค์และพระราชกิจที9
พระองค์กาํ ลังจะทรงเริ9 มกระทํา ในฐานะที9ทรงเป็ นพระบิดาผูส้ ู งสุ ด พระองค์ทรงพอพระทัยใน
ตัวพระบุตรและพระราชกิจของพระองค์
มก 1:12-13 หลังการรับบัพติศมาของพระเยซู ในทันใดนั!น พระวิญญาณจึงเร่ งเร้ า
พระองค์ให้ เสด็จเข้าไปในถินทุรกันดาร คําที9แปลว่า เร่ งเร้ า (เอ็คบาลโล) มีความหมายด้วยว่า ถูก
ส่ งไป พระวิญญาณบริ สุทธิ: จึงทรงเร่ งเร้าพระเยซูให้เข้าไปในถิ9นทุรกันดารของแคว้นยูเดียที9อยู่
ใกล้เคียง
ข้อความตรงนี+บนั ทึกไว้วา่ 13 และซาตานได้ ทดลองพระองค์อยู่ในถิน ทุรกันดารนั!นถึงสี
สิบวัน พระองค์ทรงอยู่ในทีข องสัตว์ ป่า มาระโกไม่ได้ให้รายละเอียดเกี9ยวกับการที9พระเยซูทรง
ถูกทดลอง แค่กล่าวว่าเหตุการณ์น+ นั ได้เกิดขึ+นจริ งเท่านั+น หากต้องการข้อมูลเพิม9 เติม ดู มัทธิว
4:1-11 และลูกา 4:3-13 ความเห็นของมาระโกเกี9ยวกับการที9พระองค์ทรงอยูก่ บั พวกสัตว์ป่า
ทําให้เราเห็นถึงความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ พระเยซูทรงใช้เวลาสี9 สิบคืนนั+นกับพวกสัตว์ป่า
ของแคว้นนั+นซึ9งน่าจะรวมถึงพวกสุ นขั ป่ า หมูป่า หมาใน และสิ งโตภูเขาด้วย นี9ยงั ไม่ได้พดู ถึง
พวกสัตว์ที9เป็ นอันตรายต่างๆ เช่น งูพิษ และแมลงป่ องด้วย พระองค์ทรงถูกทดลองทุกประการ
เหมือนอย่างพวกเราจริ งๆ ผูค้ นของพระเจ้าตลอดทุกยุคสมัยล้วนเคยเผชิญกับคํ9าคืนอันเปล่า
เปลี9ยว เต็มไปด้วยอันตรายและความหวาดกลัว แม้กระนั+นพระเมตตาของพระเจ้าก็มีอยูเ่ ปี9 ยมล้น
เพราะว่า “มีพวกทูตสวรรค์ มาปรนนิบตั ิพระองค์ ” ดังที9ได้สัญญาไว้ในเพลงสดุดี 91:11 พระเจ้า

ทรงรับสั9งให้พวกทูตสวรรค์มาคอยดูแลพระองค์จริ งๆ แม้ซาตานจะยกข้อนี+ไปใช้แบบผิดๆ
ก็ตาม พระสัญญาอันเปี9 ยมสุ ขเช่นนั+นยังคงเป็ นของประชากรของพระเจ้ามาตลอดจนถึงทุกวันนี+
มก 1:14-15 มาระโกเปลี9ยนไปพุ่งเป้ าที9จุดกําเนิดของการรับใช้ของพระเยซูทนั ที ครั!น
ยอห์ นถูกขังไว้ ในคุกแล้ว พระเยซูได้ เสด็จมายังแคว้ นกาลิลี ทรงประกาศข่ าวประเสริฐแห่ ง
อาณาจักรของพระเจ้ า เขาบอกแบบผ่านๆว่าตอนนี+ยอห์นได้ถูกขังคุกแล้ว ดูรายละเอียดเพิม9 เติม
เกี9ยวกับเรื9 องนี+ได้ในมัทธิว 14:8 น่าสังเกตตรงที9วา่ ข่าวสารแรกๆของพระเยซูคือ “ข่าวประเสริ ฐ
แห่งอาณาจักร” นั+น เราไม่ควรสับสนมันกับข่าวประเสริ ฐแห่งความรอด ข่าวประเสริ ฐแห่ง
อาณาจักรนั+นคือข่าวดีที9วา่ อาณาจักรที9พวกอิสราเอลรอคอยมานานกําลังจะถูกรื+ อฟื+ นขึ+นและที9วา่
พระเมสสิ ยาห์/กษัตริ ยข์ องอิสราเอลนั+นใกล้จะเสด็จมาแล้ว
เราควรระลึกถึงบริ บททางประวัติศาสตร์และทางการเมืองที9ขอ้ ความนี+ถูกกล่าว อิสราเอล
ไม่ได้เป็ นประเทศที9มีอธิปไตยเป็ นของตนเองมาตั+งแต่สมัยดาเนียลแล้ว มันตกอยูภ่ ายใต้ฝ่าเท้า
ของบรรดาคนต่างชาตินบั แต่น+ นั เป็ นต้นมา การที9พวกโรมมาปกครองพวกเขาอยูก่ เ็ ป็ นที9เกลียด
ชัง อิสราเอลโหยหาวันนั+นเมื9อพระเมสสิ ยาห์ผทู ้ ี9พวกเขารอคอยมานานจะทรงเหวีย9 งแอกของ
โรมทิ+งไปและทําให้อิสราเอลกลายเป็ นชนชาติเด่นของแผ่นดินโลก ข่าวสารที9พระเยซูทรง
ประกาศในเรื9 องนี+เป็ นเรื9 องฝ่ ายวิญญาณดังที9เราจะเห็นต่อไป น่าเศร้าตรงที9วา่ พวกยิวส่ วนใหญ่
ได้ยนิ ข่าวสารนี+ในบริ บททางการเมือง โดยไม่สนพระลักษณะอันชอบธรรมของพระมหา
กษัตริ ยข์ องพวกเขาเลย
ข่าวสารแรกๆของพระเยซูกม็ ีลกั ษณะคล้ายคลึงอย่างมากกับข่าวสารของยอห์น (มัทธิว
3:2) 15 และตรัสว่ า "เวลากําหนดมาถึงแล้ว และอาณาจักรของพระเจ้ าก็มาใกล้แล้ว ท่านทั!ง
หลายจงกลับใจเสียใหม่ และเชือข่ าวประเสริฐเถิด" เวลาที9พวกเขารอคอยมานานได้มาถึงแล้ว
อาณาจักรของพระเจ้าก็มาใกล้แล้ว คําสั9งของพระองค์ที9ทรงมีต่อชนชาติอิสราเอลจึงเรี ยบง่าย
พอๆกับที9มนั เป็ นเรื9 องฝ่ ายวิญญาณ “ท่านทั+งหลายจงกลับใจเสี ยใหม่ และเชื9อข่าวประเสริ ฐเถิด”
พวกอิสราเอลสนใจแต่เรื9 องการรื+ อฟื+ นอาณาจักรทางการเมืองของตน พระเยซูทรงมุ่งเน้นเรื9 อง
การกลับใจใหม่ฝ่ายวิญญาณ ข่าวสารของพระองค์จึงมีส่วนประกอบง่ายๆสองประการ นัน9 คือ
(1) จงกลับใจเสี ยใหม่ และ (2) จงเชื9อข่าวประเสริ ฐแห่งอาณาจักรนั+น ข่าวประเสริ ฐนั+นก็คือว่า

พระมหากษัตริ ยไ์ ด้เสด็จมาแล้ว มันก็คือ จงหันมาหาพระองค์ในความชอบธรรมและวางใจ
พระองค์ให้เป็ นพระเจ้าของท่านทั+งหลาย ข่าวสารนี+เข้าหูซา้ ยและทะลุหูขวาของคนเหล่านั+นที9มี
ใจมืดบอด อิสราเอลอยากได้กษัตริ ยท์ ี9จะมาปลดปล่อยพวกเขา อยากมีเสรี ภาพทางการเมือง และ
อยากให้ชนชาติของตนได้รับการยกชูให้มีความโดดเด่นระดับโลก พวกเขาไม่สนใจเรื9 องการหัน
กลับจากความบาปของตนหรื อการวางใจพระเมสสิ ยาห์ที9พวกเขายังไม่พิสูจน์ ถึงแม้วา่ พระองค์
เสด็จมาจากพระเจ้าก็ตาม
ข่าวประเสริ ฐเรื9 องอาณาจักรนั+นจะคงอยูต่ ่อไปจนถึงเวลาที9มนั ปรากฏชัดเจนแล้วว่า
ชนชาติอิสราเอลได้ปฏิเสธพระมหากษัตริ ยข์ องตนและอาณาจักรของพระองค์แล้ว นับแต่น+ นั
เป็ นต้นมา ข่าวสารของพระเยซูกเ็ ปลี9ยนไปพูดถึงกางเขนที9รออยูเ่ บื+องหน้าและการฟื+ นคืน
พระชนม์ของพระองค์ ดู มัทธิว 16:21-28, มาระโก 8:31-38 และลูกา 9:22-27
มก 1:16-18 คราวนี+มาระโกเปลี9ยนไปพูดถึงชายฝั9งตะวันตกของทะเลกาลิลีบา้ ง ขณะ
ทีพ ระองค์เสด็จไปตามชายทะเลกาลิลี พระองค์กท็ รงทอดพระเนตรเห็นซีโมนและอันดรู ว์น้อง
ชายของซีโมน กําลังทอดอวนอยู่ทที ะเล ด้ วยว่ าเขาเป็ นชาวประมง ข่าวสารของพระองค์ที9มีมา
ถึงพวกเขาก็เรี ยบง่ายและตรงๆ 17 พระเยซูตรัสกับเขาว่ า "ท่ านจงตามเรามาเถิด และเราจะตั!ง
ท่านให้ เป็ นผู้หาคนดังหาปลา" ซีโมนเปโตรและอันดรู วน์ อ้ งชายของเขาประกอบหาชีพเป็ นชาว
ประมง การทรงเรี ยกของพระเยซูที9มีมาถึงพวกเขาก็คือว่า เมื9อถึงเวลาอันเหมาะสม พวกเขาจะ
กลายเป็ นผูห้ าคนดังหาปลา ข่าวประเสริ ฐของยอห์นให้รายละเอียดเพิ9มเติมเกี9ยวกับการทรงเรี ยก
นั+นและการกลับใจเชื9อของทั+งอันดรู วแ์ ละเปโตร อย่างไรก็ตาม มาระโกบันทึกแค่เพียงว่า 18 เขา
ก็ละอวนตามพระองค์ ไปทันที คําที9แปลว่า ทันที (เอะอูเธะโอส) มีความหมายว่า 'ในทันที' พวก
เขาทิ+งอวนของตนทันทีและติดตามพระเยซูไป เราจึงเห็นแก่นแท้แบบกลัน9 กรองแล้วของการ
เป็ นสาวกตรงนี+ พวกเขาติดตามพระองค์ไป
มก 1:19-20 มาระโกกล่าวต่อไปว่า ครั!นพระองค์ ทรงดําเนินต่ อไปอีกหน่ อยหนึง
พระองค์กท็ อดพระเนตรเห็นยากอบบุตรชายเศเบดีกบั ยอห์ นน้ องชายของเขา กําลังชุนอวนอยู่
ในเรือ คนที9จะเป็ นสาวกอีกสองคนของพระเยซูจึงถูกพบตรงนี+ เช่นเดียวกับเปโตรและอันดรู ว ์

พวกเขาประกอบอาชีพเป็ นชาวประมง มาระโกหมายเหตุวา่ พวกเขาเป็ นบุตรของเศเบดี ผูเ้ ป็ น
สามีของนางสะโลเม พระเยซูจึง 20 ได้ ทรงเรียกเขา เขาจึงละเศเบดีบดิ าของเขาไว้ ทเี รือกับ
ลูกจ้ าง และได้ ตามพระองค์ ไป ชาวประมงหนุ่มแห่งแคว้นกาลิลีเหล่านี+ไม่รู้เลยว่าอะไรรอคอย
พวกเขาอยู่ น่าสนใจตรงที9วา่ ยกเว้นคนเดียว (ยูดาส อิสคาริ โอท) พระเยซูทรงเรี ยกสาวกทุกคน
ของพระองค์จากแคว้นกาลิลีซ9 ึงเป็ นแคว้นชนบท เหล่าสาวกของพระองค์ส่วนใหญ่แล้วก็เป็ น
'ชนชั+นแรงงาน' ที9ไม่ค่อยมีการศึกษา อย่างไรก็ตามองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราก็ทรงเห็นชัดเจนถึง
ความซื9อตรงในตัวคนเหล่านี+ซ9 ึงการศึกษาตามระบบไม่อาจให้ได้ ในเวลาเพียงไม่นาน พระองค์ก็
ทรงเรี ยกสาวกได้สี9คนแล้ว
มก 1:21

เมื9อพระเยซูทรงเริ9 มการรับใช้บนโลกนี+ของพระองค์ในแคว้นกาลิลี

พระองค์และพวกสาวกของพระองค์จงึ เข้ าไปในเมืองคาเปอรนาอุม และพอถึงวันสะบาโต
พระองค์ได้ เสด็จเข้ าไปในธรรมศาลาเทศนาสั งสอน เมืองคาเปอรนาอุมเป็ นเมืองหนึ9งที9ต+ งั อยูบ่ น
ชายฝั9งด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลกาลิลีซ9 ึงใกล้กบั ที9ๆแม่น+ าํ จอร์แดนไหลเข้าไปในทะเลกา
ลิลีจากทิศเหนือ มันออกจะเป็ นเมือง 'พักตากอากาศ' และมีลกั ษณะเป็ นสากลมากกว่าชุมชน
อื9นๆอีกมากมายในแคว้นชนบทกาลิลี พอวันสะบาโตมาถึง พระเยซูกท็ รงเข้าไปในธรรมศาลา
ทันที ตามที9ลูกา 4:16 ได้บนั ทึกไว้ พระองค์ทรงเข้าไปในธรรมศาลาในวันสะบาโตเป็ นประจํา
พระองค์เสด็จไปถึงที9นน9ั ในเวลาที9กาํ หนดไว้พอดี ไม่มีขอ้ สงสัยเกี9ยวกับเรื9 องนี+เลย ในวันบริ สุทธิ:
ของพระเจ้า พระองค์กท็ รงอยูใ่ นสถานที9นมัสการ การประชุมในธรรมศาลาสมัยก่อนมี
ธรรมเนียมที9วา่ นายธรรมศาลาจะเชื+อเชิญให้แขกที9มาร่ วมประชุมที9มีความรู ้แบ่งปันความเห็น
ของตนเกี9ยวกับข้อพระคัมภีร์ พระเยซูกท็ รงทําเช่นนั+นจริ งๆ นัน9 จะเป็ นคําเทศนาที9ลึกซึ+งขนาด
ไหน คนที9มาร่ วมประชุมในวันนั+นก็ได้รับพระพรจริ งๆ น่าสนใจตรงที9วา่ ซากปรักหักพังของ
ธรรมศาลาหลังนั+นยังอยูใ่ นเมืองคาเปอรนาอุมจนถึงทุกวันนี+
มก 1:22

พวกเขาไม่เพียงได้รับพระพรเท่านั+น เขาทั!งหลายก็อศั จรรย์ ใจด้ วยคําสั ง

สอนของพระองค์ เพราะว่ าพระองค์ได้ ทรงสั งสอนเขาด้ วยสิ ทธิอาํ นาจ หาเหมือนพวกธรรมา
จารย์ ไม่ คําที9แปลว่า อัศจรรย์ ใจ (เอ็คพเลซโซ) มีความหมายว่า 'ประหลาดใจ' มันเป็ นธรรมเนียม

ของพวกธรรมาจารย์ส่วนใหญ่ในสมัยนั+นที9จะลุกขึ+นยืนและอธิบายประเพณี ที9ถ่ายทอดต่อๆกัน
มาทางคําพูดของรับบีคนอื9นๆ มันคือข้อปลีกย่อยของพระราชบัญญัติที9ยงุ่ เหยิงและเป็ นภาระ
หนักซึ9 งพระเยซูและเปาโลจะกล่าวประณามเช่นนั+น 'สิ ทธิอาํ นาจ' เดียวของคนเหล่านั+นคือ สิ ทธิ
อํานาจของพวกรับบีคนก่อนๆ มันก็คงเหมือนกับที9พวกนักเทศน์สมัยใหม่ลุกขึ+นยกคําพูดของ
หนังสื ออธิบายพระคัมภีร์ คลังศัพท์ และหนังสื อต่างๆ แต่พระเยซูทรงลุกขึ+นและตรัสด้วยเสี ยง
อันดังว่า 'องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสดังนี+!' ถึงแม้ไม่มีบนั ทึกไว้วา่ พระเยซูทรงเทศนาอะไร แต่
พระองค์กน็ ่าจะทรงใช้พระคัมภีร์โดยตรงและไม่ใช่ประเพณี ต่างๆที9แห้งตายแล้วของศาสนายิว
มก 1:23-24 เรื9 องน่าอัศจรรย์ใจยิง9 กว่าอีกเรื9 องกําลังตามมา มีชายคนหนึงในธรรมศาลา
ของเขามีผโี สโครกเข้ าสิ ง มันได้ ร้องออกมา ที9อยูใ่ นที9ประชุมในธรรมศาลาวันนั+นด้วยก็คือ ชาย
คนหนึ9งที9มีผสี ิ ง ดู ลูกา 4:31 ด้วย ไม่มีบนั ทึกไว้วา่ คนอื9นๆรู ้หรื อไม่วา่ ชายคนนั+นมีผสี ิ งอยูข่ า้ งใน
ชายที9มีผสี ิ งคนนี+อาจนัง9 สํารวมอยูใ่ นระหว่างที9มีการประชุมในธรรมศาลา นี9ชวนให้เราสงสัยว่า
มีคนที9มีผโี สโครกเข้าสิ งนัง9 อยูใ่ นคริ สตจักรหลายแห่งทุกวันนี+โดยที9คนอื9นๆไม่รู้เลยหรื อไม่
พอได้ยนิ พระเยซูตรัส ผีตวั นี+กร็ ้ องออกมา คําที9แปลเช่นนั+น (อานาคราโซ) มีความหมายว่า 'เสี ยง
ร้องจากส่ วนลึกในลําคอ' นี9จึงเกือบเป็ นเสี ยงร้องแหบแห้งจากในลําคอ
ผีตวั นี+ที9สิงอยูข่ า้ งในจึงร้องออกมาว่า 24 "พระเยซู ชาวนาซาเร็ธ ปล่ อยเราไว้ เรา
เกีย วข้ องอะไรกับท่ านเล่า ท่ านมาเพือ จะทําลายเราหรือ เรารู้ ว่าท่ านเป็ นผู้ใด ท่านคือองค์ บริสุทธิF
ของพระเจ้ า" ผีร้ายตัวนี+ร้องขอพระเยซูวา่ อย่ายุง่ กับพวกมัน มีการพูดถึงผีโสโครกตัวเดียว
อย่างไรก็ตาม มันอาจกําลังพูดถึงอาณาจักรของผีปีศาจอยู่ วลีที9วา่ “เราเกี9ยวข้องอะไรกับท่าน
เล่า” เป็ นสํานวนยิวที9มีความหมายว่า 'อย่ามารบกวนเราเลย' น่าสนใจอีกตรงที9วา่ ผีตวั นี+รู้ (1) ว่า
พระเยซูทรงเป็ นผูใ้ ด และ (2)ว่าพระองค์จะทรงพิพากษาพวกมันสักวันหนึ9ง ผีตวั นี+กลัวว่าพระ
เยซูจะทรงพิพากษาลงโทษมันเดี[ยวนั+นเลย มันจึงให้คาํ พยานเรื9 องตัวตนที9แท้จริ งของพระเยซู
“องค์บริ สุทธิ:ของพระเจ้า”
มก 1:25-26 พระเยซู จงึ ตรัสห้ ามมันว่ า "เจ้ าจงนิงเสี ย ออกมาจากเขาซิ" ผีตวั นี+ถูกสั9ง
ให้เงียบเสี ยและให้ออกมาจากชายคนนี+ ผีตวั นี+ยอมทําตาม แต่กแ็ สดงฤทธิ: ให้เห็นก่อนออกมา

จากเขา 26 และเมือ ผีโสโครกทําให้ คนนั!นชักและร้ องเสี ยงดังแล้ว มันก็ออกมาจากเขา คําที9แปล
ว่า ทําให้ ...ชัก คือ สพราราซโซ เห็นได้ชดั ว่าก่อนที9จะออกมาพร้อมกับร้องเสี ยงดัง เจ้าผีตวั นี+ได้
ทําให้ชายผูน้ ่าสงสารคนนี+ชกั เสี ยก่อน
มก 1:27

คนที9มาร่ วมประชุมกันในธรรมศาลาที9เมืองคาเปอรนาอุมนี+จึงตกใจกลัว

มากๆ คนทั!งปวงก็ประหลาดใจนักจึงถามกันว่ า "การนีเ! ป็ นอย่ างไรหนอ นีเป็ นคําสั งสอนใหม่
อะไร ท่ านสังผีโสโครกด้ วยสิ ทธิอาํ นาจและมันก็เชือฟังท่ าน" พวกเขาอาจตกใจกลัวที9วา่ มีคน
หนึ9งในพวกเขาซึ9งนัง9 อยูข่ า้ งๆพวกเขาในธรรมศาลามีผสี ิ งอยู่ พวกเขาอัศจรรย์ใจที9พระเยซูผนู ้ + ีได้
ขับผีตวั นี+ออกไป นอกจากนี+พวกเขายังประหลาดใจด้วยว่าพระเยซูทรงมีสิทธิอาํ นาจเช่นนั+นโดย
คําตรัสของพระองค์เอง คําที9แปลว่า ประหลาดใจ (ธัมเบะโอ) มีความหมายว่าอัศจรรย์ใจจนถึง
ขั+นขวัญหนีดีฝ่อเลย พวกเขาไม่เคยประสบพบเห็นเหตุการณ์เช่นนี+มาก่อนเลย พระเยซูผนู ้ + ีเป็ น
ใครกันแน่?
มก 1:28

ด้วยเหตุน+ ี ในขณะนั!น กิตติศัพท์ ของพระองค์ ได้ เลือ งลือไปทัว แว่ นแคว้ น

บ้ านเมืองทีอ ยู่รอบแขวงกาลิลี ข่าวเรื9 องพระเยซูแห่งนาซาเร็ธผูน้ + ีได้แพร่ กระจายไปทัว9 แคว้น
อย่างรวดเร็ว
มก 1:29

ต่อมาพอออกมาจากธรรมศาลา พระองค์กบั พวกของพระองค์จึงเข้าไปใน

เรือนของซีโมนและอันดรู ว์ พร้ อมกับยากอบและยอห์ น ถึงแม้วา่ เปโตรและอันดรู วเ์ ดิมทีมาจาก
เมืองเบธไซดา (ยอห์น 1:44) แต่ก่อนหน้านั+นพวกเขาก็อาจย้ายบ้านไปอยูท่ ี9นน9ั หรื อไม่ที9เป็ นไป
ได้มากกว่าก็คือว่า นี9เป็ นบ้านเกิดของภรรยาเปโตร ยากอบและยอห์นก็ตามไปพร้อมกับคนอื9นๆ
ที9เหลือ
มก 1:30

แม่ ยายของซีโมนนอนป่ วยจับไข้ อยู่ ในทันใดนั!นเขาจึงมาทูลพระองค์ ให้

ทราบด้ วยเรืองของนาง เห็นได้ชดั ว่าซีโมนเปโตรแต่งงาน แม้พระศาสนจักรคาทอลิกจะอ้างว่า
เขามิได้แต่งงานก็ตาม แม่ยายของเขาป่ วย มีคนไปทูลให้พระเยซูทราบอาการของนางทันที (คํา
ว่า ในทันใดนั!น (anon) เป็ นภาษาอังกฤษแบบเก่าและแปลมาจากคําว่า เอะอูเธะโอส ซึ9งแปลเป็ น
'ในทันที' มาตลอด)

มก 1:31

แล้วพระองค์ กเ็ สด็จไปจับมือนางพยุงขึน! และทันใดนั!นไข้ กห็ าย นางจึง

ปรนนิบัติเขาทั!งหลาย เมื9อพระเยซูทรงจับมือนางและพยุงนางขึ+น ไข้ไม่เพียงหายตอนนั+นเลย
เท่านั+น แต่นางยังลุกขึ+นและปรนนิบตั ิพวกเขาด้วย พระราชกิจของพระเยซูน+ นั สมบูรณ์ครบถ้วน
เสมอ
มก 1:32-34 เวลาเย็นวันนั!นหลังจากสิ+ นวันสะบาโตครั!นตะวันตกแล้ว คนทั!งหลายพา
บรรดาคนเจ็บป่ วย และคนทีม ผี สี ิ ง มาหาพระองค์ ในคืนนั+นผูค้ นต่างรวบรวมคนทั+งหลายที9มีผี
สิ งในแคว้นนั+นและต่างพาพวกเขามายังที9ๆพระเยซูทรงอยู่ (อาจเป็ นบ้านของแม่ยายเปโตรก็ได้)
ผูค้ นทั+งเมืองต่างพากันมาดูวา่ จะเกิดอะไรขึ+น 33 และคนทั!งเมืองก็แตกตืนมาออกันอยู่ที
ประตู พระเยซูจึง 34 ทรงรักษาคนเป็ นโรคต่ างๆให้ หายหลายคน และได้ ทรงขับผีออกเสี ยหลายผี
โรคทุกรู ปแบบต่างถูกรักษาให้หายในคืนนั+นและผีหลายตนถูกขับออก อย่างไรก็ตาม มีคาํ พูดที9
น่าสนใจถูกเขียนไว้ตรงนี+ แต่ ผเี หล่านั!นพระองค์ ทรงห้ ามมิให้ พดู เพราะว่ ามันรู้ จักพระองค์ พวก
ผีทราบดีเกี9ยวกับลักษณะเฉพาะตัวแบบสวรรค์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา มันยังไม่ถึงเวลาที9
พระองค์จะทรงเปิ ดเผยตัวแก่ชนชาติอิสราเอล ดังนั+นพระองค์จึงสั9งให้พวกมันหุบปากเงียบ เกรง
ว่าพวกมันจะเปิ ดเผยว่าพระองค์ทรงเป็ นผูใ้ ดก่อนเวลาอันควร
มก 1:35

วันต่อมาครั!นเวลาเช้ ามืดพระองค์ได้ ทรงลุกขึน! เสด็จออกไปยังทีเ ปลีย ว

และทรงอธิษฐานทีน ัน คําที9แปลว่า เช้ า (พโรอี) มีความหมายตรงตัวว่า ยามที9สี9ของกลางคืน คือ
ช่วงเวลาระหว่างตีสามถึงหกโมงเช้า ประเด็นง่ายๆก็คือว่า พระเยซูทรงลุกขึ+นแต่เช้าเพือ9 จะ
อธิษฐาน คําที9แปลว่า เปลีย ว (เอะเรมอส) หมายถึง สถานที9ๆรกร้างหรื อที9เป็ นถิ9นทุรกันดาร
กล่าวอีกนัยหนึ9งก็คือ พระเยซูทรงลุกขึ+นแต่เช้าตรู่ และเสด็จออกไปยังที9ชนบทเพื9อจะอธิษฐาน
มก 1:36-37 หลังจากนั+นไม่นานฝ่ ายซีโมนและคนทั!งหลายทีอ ยู่ด้วยก็ตามหาพระองค์
คนทั+งหลายที9อยูด่ ว้ ยน่าจะเป็ นสาวกคนอื9นๆของพระองค์ โดยอาจเป็ นคนเหล่านั+นที9อยูใ่ นข้อ 29
พอพวกเขาพบพระองค์ 37 เขาจึงทูลพระองค์ ว่า "คนทั!งปวงแสวงหาพระองค์ " พวกเขาได้เห็น
หรื อไม่กไ็ ด้ยนิ เกี9ยวกับการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ในช่วงกลางวันและกลางคืนของวันก่อน
หน้านั+นแล้ว พวกเขาจึงอยากเห็นมากกว่านี+อีก

มก 1:38-39 พระเยซูจึงทรงประกาศว่า "ให้ เราทั!งหลายไปในบ้ านเมืองใกล้ เคียง เพือ
เราจะได้ ประกาศทีน ันด้ วย ทีเ รามาก็เพือ การนั!นเอง" เพื9อจุดประสงค์ในการประกาศความจริ ง
ของพระเจ้า พระองค์จึงได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ พระองค์จึงตั+งพระทัยที9จะไปยังเมืองต่างๆที9อยู่
โดยรอบ พระองค์ไม่ทรงสนพระทัยในการให้ความบันเทิงเพิ9มเติมแก่ฝงู ชนในเมืองคาเปอรนา
อุม
พระองค์จึง 39 ได้ ประกาศในธรรมศาลาของเขาทัว แคว้ นกาลิลี และได้ ขับผีออกเสี ยหลาย
ผี หนังสื อมาระโกไม่ได้บอกอะไรมากนักเกี9ยวกับการเดินทางเพื9อเทศนารอบแรกในแคว้นกาลิลี
ครั+งนี+ แต่วา่ แคว้นนี+กม็ ีคนอยูเ่ ยอะ โจเซฟัสกล่าวว่ามีเมืองและหมู่บา้ น 240 แห่งในแคว้นกาลิลี
ในตอนนั+น
มก 1:40

ณ ช่วงเวลาที9ไม่ถูกเปิ ดเผย โดยอาจเป็ นขณะที9พระองค์ทรงเดินทาง

ประกาศรอบแคว้นกาลิลี และมีคนโรคเรื!อนคนหนึงมาหาพระองค์ คุกเข่ าลงต่ อพระองค์ และทูล
วิงวอนพระองค์ ว่า "เพียงแต่ พระองค์จะโปรด พระองค์ กจ็ ะทรงบันดาลให้ ข้าพระองค์ สะอาด
ได้ " เราเห็นชัดเกี9ยวกับชายผูน้ ่าสงสารคนนี+ เขามาคุกเข่าอ้อนวอนต่อหน้าพระองค์ ไม่มีคาํ ถาม
ในสมองของชายผูน้ + ีเลยเกี9ยวกับความเป็ นพระเจ้าของผูท้ ี9ทรงอยูต่ ่อหน้าเขาขณะนี+ และเขาไม่
สงสัยด้วยว่าพระเยซูทรงสามารถรักษาเขาให้หายได้ เราเห็นได้ชดั ถึงความเชื9ออันยิง9 ใหญ่ในตัว
เขา เขาห่วงแต่เพียงอย่างเดียวว่าพระองค์จะทรงเลือกที9จะรักษาเขาให้หายไหม เขาจึงอ้อนวอน
ว่า “เพียงแต่พระองค์จะโปรด พระองค์กจ็ ะทรงบันดาลให้ขา้ พระองค์สะอาดได้” เขาจึง
อ้อนวอนขอพระเมตตาจากพระเยซู
มก 1:41-42 เห็นได้ชดั ว่าพระเยซูทรงประทับใจในคําวิงวอนและความเชื9อของชายผูน้ + ี
พระเยซูจึงทรงสงสารเขาจึงทรงยืน พระหัตถ์ ถูกต้ องคนนั!น ตรัสแก่เขาว่า "เราพอใจแล้ว เจ้ าจง
สะอาดเถิด" น่าสนใจตรงที9คาํ ที9แปลว่า สงสาร (สพลักคนิซอไม) มันสื9 อความหมายถึงช่วงเวลา
ที9อารมณ์อนั ละเอียดอ่อนเต็มตื+นขึ+นมาจากช่องท้องส่ วนล่าง นี9สื9อถึงความเห็นอกเห็นใจของ
พระเยซู พระองค์จึงทรงรักษาชายคนนี+ให้หาย ดังนั+น 42 พอพระองค์ตรัสแล้ว ในทันใดนั!นโรค

เรื!อนก็หาย และคนนั!นก็สะอาด นี9เป็ นอีกครั+งที9พระราชกิจของพระเยซูในการรักษาโรคนั+นเกิด
ขึ+นทันทีและเสร็จสมบูรณ์ ชายผูน้ + ีได้รับการรักษาให้หายเดี[ยวนั+นเลย
มก 1:43-44 ก่อนให้ เขาไป พระองค์จึงกําชับผู้น!ัน 44 ตรัสแก่เขาว่ า "เจ้ าอย่าบอกเล่า
อะไรให้ ผู้ใดฟังเลย แต่ จงไปสํ าแดงตัวแก่ปุโรหิต และถวายเครืองบูชาสํ าหรับคนทีหายโรคเรื!อน
แล้ว ตามซึงโมเสสได้ สังไว้ เพือ เป็ นหลักฐานต่ อคนทั!งหลาย" คําที9แปลว่า กําชับ (เอ็มบริ มา
ออไม) มีความหมายว่า 'ตักเตือนอย่างจริ งจัง' นี9เป็ นอีกครั+งที9พระเยซูทรงพยายามปกปิ ดตัวเอง
จนกว่าจะถึงเวลาที9จะทรงเปิ ดเผยพระองค์เองแก่ชนชาติอิสราเอล จากนั+นพระองค์กส็ 9ังให้ชายผู ้
นี+ไปหาปุโรหิต (เห็นได้ชดั ว่าที9กรุ งเยรู ซาเล็ม) และสําแดงตัวตามบัญญัติของโมเสสในเลวีนิติ
14:4-7 เมื9อเขาทําเช่นนั+นแล้วเท่านั+น เขาถึงจะถือว่าเป็ นผูท้ ี9สะอาดหมดจดแล้วจริ งๆในทางพิธี
มก 1:45

แม้วา่ พระเยซูทรงกําชับแล้วให้เขาไม่พดู อะไร แต่ คนนั!นเมือ ออกไปแล้วก็

ตั!งต้ นป่ าวร้ องมากมายให้ เลือ งลือไป จนพระเยซูจะเสด็จเข้าไปในเมืองอย่างเปิ ดเผยต่ อไปไม่ได้
พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเขาทําเช่นนี+ที9ไหน แต่ชายที9ได้รับการรักษาให้หายผูน้ + ีกเ็ ริ9 มป่ าวประกาศ
ไปทัว9 ถึงสิ9 งที9พระเยซูได้ทรงกระทําราวกับไฟลามทุ่ง กิตติศพั ท์ของพระเยซูจึงเลื9องลือไปทัว9
พระองค์จึงไม่สามารถเข้าไปในเมืองนั+นได้อีกต่อไปเพราะฝูงชนที9แห่กนั มาหาพระองค์
พระองค์จึงต้องเสด็จไปประทับในชนบท แต่ ต้องประทับภายนอกในทีเ ปลีย ว และมีคนทุกแห่ ง
ทุกตําบลมาหาพระองค์ ความหมายตรงนี+กค็ ือ คนแห่ กนั มาจากทุกหนทุกแห่ง ช่างเป็ นจุดเริ9 มต้น
ที9แสนสง่างามของการรับใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราที9ถูกบันทึกไว้ในบทนี+
*****
ภาพรวมของมาระโก 2: พอถึงมาระโก 2 พระเยซูกท็ รงมีการรั บใช้ เต็มรู ปแบบแล้ ว มี
บันทึกเกียวกับชายทีเป็ นอัมพาตซึ งถูกหย่ อนลงมาทางหลังคาทีเมืองคาเปอรนาอุมและการทรง
เรี ยกมัทธิ วพร้ อมกับคําบ่ นติเตียนทีตามมาของพวกฟาริ สี นีตามมาด้ วยคําอุปมาของพระเยซู
เกียวกับผ้ าชิ น& ใหม่ และขวดใหม่ สุดท้ ายมาระโกบันทึ กเกียวกับการทีพวกฟาริ สีเข้ ามาบ่ นต่ อว่ า
พระเยซูเพราะเหล่ าสาวกของพระองค์ เด็ดรวงข้ าวกินในวันสะบาโต

มก 2:1-2

มาระโกบันทึกเกี9ยวกับการเสด็จกลับมายังเมืองคาเปอรนาอุมอีกครั+งของ

พระเยซู ครั!นล่วงไปหลายวัน พระองค์ ได้ เสด็จไปในเมืองคาเปอรนาอุมอีก และคนทั!งหลาย
ได้ ยนิ ว่ า พระองค์ ประทับทีบ ้ าน คําที9แปลว่า ได้ ยนิ คือ อาคอว คนต่างได้ยนิ ข่าวอย่างรวดเร็วว่า
พระเยซูทรงอยูท่ ี9ไหน ถึงแม้ไม่ได้บอกเช่นนั+น แต่เราก็เชื9อว่าพระองค์ทรงอยูใ่ นบ้านของซีโมน
และอันดรู วซ์ 9 ึงเป็ นที9ๆพระองค์ทรงประทับอยูก่ ่อนหน้านั+น ดู 1:29 มาระโกเขียนต่อไปว่า 2 และ
ในเวลานั!นคนเป็ นอันมากมาชุมนุมกันจนไม่ มที จี ะรับ จะเข้ าใกล้ประตูกไ็ ม่ ได้ ทันใดนั+นคนก็แห่
กันมาเต็มไปหมดจนพวกเขาเข้ามาทางประตูไม่ได้ บันทึกของลูกา (ลูกา 5:18-26) สื9 อชัดเจนว่า
ขณะนั+นมีคนอยูเ่ ต็มบ้านแล้วและผูค้ นก็เบียดเสี ยดกันที9ประตูเพื9อที9จะเข้าไปข้างในบ้าน พระเยซู
จึงเทศนาพระคํานั!นให้ เขาฟัง บทเรี ยนสั+นๆนี+กค็ ือว่า นักเทศน์ทุกคนต้องเทศนาพระคํานั+น!
มก 2:3-4

เมื9อข่าวแพร่ สะพัดไปทัว9 เมืองคาเปอรนาอุม ชายคนหนึ9งซึ9 งเป็ นอัมพาตก็

ถูกนําตัวมายังบ้านที9พระเยซูทรงกําลังเทศนาอยูแ่ ละพวกเขาก็หาวิธีนาํ ตัวเขามาให้พระเยซูรักษา
แล้วมีคนนําคนอัมพาตคนหนึงมาหาพระองค์ มีสีคนหาม ในภาษากรี กมาระโกใช้คาํ ว่า 'มา' ใน
รู ปปั จจุบนั ถึงแม้วา่ การกระทํานั+นได้จบสิ+ นไปแล้วก็ตาม การเขียนแบบนี+ของเขาช่วยทําให้ผอู ้ ่าน
เห็นภาพชัดเจนยิง9 ขึ+น ฝูงชนได้แห่แหนกันมาอย่างคับคัง9 จนพวกเขาเข้าไปไม่ได้จริ งๆ
ดังนั+น 4 เมือ เขาเข้ าไปให้ ถงึ พระองค์ไม่ได้ เพราะคนมาก เขาจึงรื!อดาดฟ้าหลังคาตรงที
พระองค์ประทับนั!น และเมือ รื!อเป็ นช่ องแล้ว เขาก็หย่ อนแคร่ ทคี นอัมพาตนอนอยู่ลงมา บ้าน
คนในสมัยนั+นมักมีบนั ไดขึ+นไปสู่ ช+ นั บนจากด้านใดด้านหนึ9งของบ้าน ในกรณี น+ ีอาจเป็ นเช่นนั+น
ก็ได้ ไม่วา่ จะยังไง คนกลุ่มนี+กป็ ี นขึ+นไปบนหลังคาบ้าน บันทึกของลูกา (ลูกา 5:19) บ่งบอกว่า
บ้านหลังนี+มีหลังคาเป็ นกระเบื+องเหมือนอย่างที9บา้ นในเมดิเตอร์เรเนียนมักเป็ นกันในปัจจุบนั
เห็นได้ชดั ว่าพวกเขารื+ อเอากระเบื+องบางส่ วนออกและทําทุกสิ9 งเท่าที9ทาํ ได้เพื9อเปิ ดช่องให้กว้าง
พอที9จะหย่อนชายคนนี+ลงไปข้างในบ้านด้วยเชือกหลายเส้น การทําเช่นนี+ยอ่ มขัดจังหวะพระเยซู
ผูท้ รงประทับอยูเ่ บื+องล่างอย่างแน่นอน ไม่มีการพูดถึงว่าใครซ่อมบ้านหลังนี+หรื อซ่อมอย่างไร
อาจเป็ นไปได้วา่ เปโตรและอันดรู วซ์ ่อมหลังคานี+ในภายหลัง

มก 2:5

อย่างไรก็ตาม พระเยซูมิได้ทรงขัดเคืองใจเพราะการขัดจังหวะดังกล่าวแต่

อย่างใด ในทางตรงกันข้าม เมือ พระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชือของเขาทั!งหลาย พระองค์
จึงตรัสกับคนอัมพาตว่ า "ลูกเอ๋ย บาปของเจ้ าได้ รับการอภัยแล้ว" เห็นได้ชดั ว่าความเชื9อเป็ นพลัง
ที9ขบั เคลื9อนให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงประกอบกิจ เมื9อเราไว้วางใจพระองค์ในเรื9 องความ
จําเป็ นต่างๆของเรา พระองค์กท็ รงพอพระทัยเพราะเหตุน+ นั และทรงยืน9 พระหัตถ์เข้ามาช่วยเหลือ
เรา ดู ฮีบรู 11:6
มก 2:6-7

เราเห็นตรงนี+ถึงบันทึกเกี9ยวกับการเผชิญหน้าของพระเยซูกบั พวกธรรมา

จารย์เป็ นครั+งแรก บันทึกของลูกา (ลูกา 5:17) กล่าวว่าคนพวกนี+คือพวกฟาริ สี พวกธรรมาจารย์
เป็ นพวกคัดลอกข้อพระคัมภีร์และหลงคิดว่าตัวเองเป็ นผูเ้ ชี9ยวชาญในข้อพระคัมภีร์ ส่ วนใหญ่
แล้วคนพวกนี+มกั อยูใ่ นคณะของพวกฟาริ สี ซึ9งเป็ นคณะหนึ9งภายในศาสนายิว ที9มกั รวมตัวกันอยู่
ที9กรุ งเยรู ซาเล็ม จุดเด่นของพวกเขาก็คือ การเข้าใจพระคัมภีร์ตามตัวอักษรและการยอมรับพระ
คัมภีร์ นอกจากนี+พวกเขายังเคร่ งครัดมากๆด้วยในการถือตามบัญญัติของโมเสส พระเยซูไม่เคย
วิพากษ์วจิ ารณ์พวกฟาริ สีในเรื9 องหลักคําสอนของพวกเขาหรื อการที9พวกเขาถือตามพระราช
บัญญัติ แต่พระองค์ทรงตําหนิพวกเขาอย่างรุ นแรงสําหรับการที9พวกเขาประยุกต์ใช้พระราช
บัญญัติอย่างใจแข็งกระด้างและเป็ นพิธี ปั ญหาของพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สีไม่ใช่เรื9 อง
หลักคําสอน แต่เป็ นเรื9 องของใจต่างหาก พวกเขาไม่มีความรัก ความเห็นอกเห็นใจ หรื อความ
ห่วงใยแก่ผอู ้ ื9นเลย ยิง9 ความเชื9อยิง9 ไม่มีเลยด้วยซํ+า กล่าวสั+นๆก็คือว่า พวกเขาเป็ นพวกคนหน้าซื9อ
ใจคดที9เคร่ งศาสนาซึ9 งโดนพระเยซูตาํ หนิติเตียนอยูห่ ลายครั+ง
ด้วยที9ภาพลักษณ์ภายนอกของพวกเขาเป็ นเช่นนั+น พวกเขาจึงด่วนตําหนิพระเยซูทนั ที แต่
มีพวกธรรมาจารย์บางคนนังอยู่ทนี ัน และเขาคิดในใจว่ า คําที9แปลว่า คิดในใจ (ดิอาลอกิซอไม)
ในบริ บทนี+มีความหมายว่า 'คิดเชิงวิพากษ์วจิ ารณ์' พวกเขานัง9 อยูต่ รงนั+นโดยพยายามที9จะชี+จุด
บกพร่ องในคําสอนของพระเยซู พวกเขารี บมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสิ9 งที9พวกเขาเพิ9งได้ยนิ พระเยซู
ตรัสทันที พวกเขาคิดอย่างเดือดดาลว่า 7 "ทําไมคนนีพ! ูดหมิน ประมาทเช่ นนั!น ใครจะยกความ
ผิดบาปได้ เว้ นแต่ พระเจ้ าเท่ านั!น" ในด้านหนึ9งพวกเขาก็คิดถูกแล้ว มีแต่พระเจ้าเท่านั+นที9ทรงยก

โทษบาปได้จริ งๆ อย่างไรก็ตาม เพราะความแข็งกระด้างของจิตใจพวกเขา พวกเขาก็มืดบอดต่อ
ข้อเท็จจริ งที9วา่ พระเจ้าผูเ้ สด็จมารับสภาพมนุษย์น+ นั ได้สถิตอยูท่ ่ามกลางพวกเขาแล้ว พวกเขาซึ9ง
กล่าวอ้างว่าเป็ นผูเ้ ชี9ยวชาญในพระราชบัญญัติกลับไม่รู้จกั พระเจ้าแห่งพระราชบัญญัติเลยเมื9อ
พระองค์ทรงปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขา ปฏิกิริยาตอบสนองของพวกเขาในตอนนั+นจึงเป็ นการ
พยายามจับผิดพระเยซู โดยกล่าวหาพระองค์ในใจของพวกเขาว่าทรงเป็ นคนพูดหมิ9นประมาท
มก 2:8

เห็นได้ชดั ว่าพวกชอบจับผิดเหล่านี+เก็บความคิดที9ชอบจับผิดนี+ไว้อยูข่ า้ ง

ในเพียงเท่านั+น พวกเขายังมิได้แสดงความสงสัยดังกล่าวออกมาเป็ นคําพูดเสี ยๆหายๆแต่อย่างใด
กระนั+น และในทันใดนั!นเมือพระเยซูทรงทราบในพระทัยว่าเขาคิดในใจอย่ างนั!น พระองค์ จึง
ตรัสแก่เขาว่ า "เหตุไฉนท่ านทั!งหลายจึงคิดในใจอย่ างนีเ! ล่า เราเห็นได้ชดั ถึงความเป็ นพระเจ้าของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราเพราะว่าพระองค์ทรงทราบถึงความคิดนั+นที9มีอยูใ่ นใจของพวกเขา 2
พงศาวดาร 6:30 กล่าวชัดเจนว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั+นที9ทรงทราบความคิดต่างๆที9อยูใ่ นใจมนุษย์
พระเยซูจึงทรงเผชิญหน้ากับพวกเขาในเรื9 องจิตใจที9ชอบตัดสิ นคนอื9นของพวกเขาก่อนที9พวกเขา
จะอ้าปากพูดเสี ยอีก แค่น+ นั ก็น่าจะทําให้พวกเขาเชื9อแล้วว่าผูใ้ ดทรงประทับอยูท่ ่ามกลางพวกเขา
พวกเขาลืม 2 พงศาวดาร 6:30 หรื อไม่กพ็ วกเขารู ้เกี9ยวกับมันดี แต่กท็ าํ ใจของตนให้แข็งกระด้าง
ต่อสิ9 งที9ปรากฏชัดอยูแ่ ล้ว
มก 2:9-11

พระเยซูทรงเผชิญหน้ากับพวกเขาต่อไปโดยตรัสว่า ทีจ ะว่ากับคนอัมพาต

ว่า `บาปของเจ้ าได้ รับการอภัยแล้ว' หรือจะว่ า `จงลุกขึน! ยกแคร่ เดินไปเถิด' นั!น ข้ างไหนจะง่ าย
กว่ากัน คําถามของพระองค์น่าจะมีน+ าํ เสี ยงเชิงตําหนิอย่างรุ นแรง พระองค์จึงทรงเล่นงานพวก
ชอบจับผิดที9มีใจแข็งกระด้าง
10 แต่ เพือ ท่ านทั!งหลายจะได้ รู้ ว่า บุตรมนุษย์ มสี ิ ทธิอาํ นาจในโลกทีจ ะโปรดยกความผิด
บาปได้ " (พระองค์ จงึ ตรัสสั งคนอัมพาตว่ า) 11 "เราสั งเจ้ าว่า จงลุกขึน! ยกแคร่ ไปบ้ านของเจ้ า
เถิด" จริ งๆแล้วไม่มีความแตกต่างอะไรเลยระหว่างการยกโทษบาปและการรักษาคนป่ วยให้หาย
มีแต่พระเจ้าเท่านั+นที9ทรงทําสองอย่างนี+ได้ เพื9อที9จะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็ นผูใ้ ด
พระเยซูจึงทรงสั9งให้ชายที9เป็ นอัมพาตคนนี+ลุกขึ+น ยกแคร่ ของตนกลับบ้านไป นี9เป็ นครั+งแรกใน

บันทึกของมาระโกที9พระเยซูทรงเรี ยกพระองค์เองว่าบุตรมนุษย์ ถึงแม้ทรงเป็ นพระเจ้าที9เสด็จมา
รับสภาพมนุษย์ แต่คาํ นี+กส็ ื9 อให้เห็นถึงความเป็ นมนุษย์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรามากกว่า
พระเยซูทรงใช้คาํ นี+บ่อยๆ โดยเรี ยกตัวเองเช่นนี+เก้าสิ บสามครั+งในหนังสื อข่าวประเสริ ฐทั+งสี9 เล่ม
มก 2:12

ทันใดนั!นคนอัมพาตได้ ลกุ ขึน! แล้ วก็ยกแคร่ เดินออกไปต่ อหน้ าคนทั!งปวง

ชายผูน้ + ีซ9 ึงคนทั+งชุมชนรู ้จกั กันว่าเป็ นคนอัมพาตมานาน ลุกขึ+นทันที ยกแคร่ พาดบ่า เดินฝ่ าฝูงชน
ออกไป และมุ่งตรงกลับบ้านตามที9พระเยซูได้ตรัสสั9ง คนทั+งปวงเห็นกับตา รวมถึงพวกธรรมา
จารย์ดว้ ย ผลลัพธ์ที9ตามมาก็คือว่า คนทั!งปวงก็ประหลาดใจนัก จึงสรรเสริญพระเจ้ าว่า "เราไม่
เคยเห็นการเช่ นนีเ! ลย” แน่นอนที9พวกเขาไม่เคยเห็นการเช่นนี+มาก่อน เพราะว่าก่อนหน้านั+นพระ
บุตรของพระเจ้าไม่เคยสถิตอยูท่ ่ามกลางพวกเขาเลย วันนั+นพวกเขาได้เห็นการอัศจรรย์สอง
ประการที9มีแต่พระเจ้าเท่านั+นที9ทรงกระทําได้ นัน9 คือ การยกโทษบาป และการรักษาคนป่ วยให้
หาย พระเยซูทรงทําทั+งสองอย่างต่อหน้าต่อตาพวกเขาเลย
มก 2:13

ฝ่ ายพระองค์ได้ เสด็จไปตามชายทะเลอีก ประชาชนก็มาหาพระองค์ และ

พระองค์ได้ ตรัสสั งสอนเขา พระเยซูจึงเสด็จไปจากบ้านที9มีฝงู ชนหนาแน่นนั+นและหลบไปยัง
ชายฝั9งทะเลกาลิลีเพื9อรับอากาศบริ สุทธิ: อย่างไรก็ตาม บรรดาฝูงชนในเมืองนั+นได้ติดตาม
พระองค์ไปที9นน9ั พระองค์จึงทรงสั9งสอนพวกเขาต่อไปอีก
มก 2:14

ขณะเดียวกัน เมือ พระองค์กาํ ลังเสด็จไปนั!น พระองค์ กท็ อดพระเนตรเห็น

เลวีบุตรชายอัลเฟอัสนังอยู่ทดี ่ านเก็บภาษี เลวี บุตรชายอัลเฟอัส เป็ นที9รู้จกั ในอีกชื9อว่า มัทธิว เขา
นัง9 อยูท่ ดี ่ านเก็บภาษี คําที9แปลเช่นนั+น (เทะโลนิออน) หมายถึง ‘สํานักงาน’ หรื อสถานที9ๆพวก
คนเก็บภาษีที9โรมว่าจ้างคอยเรี ยกเก็บภาษีในนามของโรม พวกเขาได้ชื9อว่าเป็ น ‘คนเก็บภาษี’
(publicans) พวกโรมได้ทาํ สัญญาจ้างกับพวกเขาเพื9อให้พวกเขาคอยเรี ยกเก็บภาษีตามอัตรา
หนึ9งๆ ตราบใดที9พวกเขาเก็บภาษีได้ตามอัตราที9กาํ หนด พวกเขาก็สามารถใช้วธิ ีใดก็ได้ในการ
เก็บภาษี พวกเขาได้รับสิ ทธิอาํ นาจจากโรม แต่ตราบใดที9พวกเขาเก็บภาษีได้ตามอัตราที9กาํ หนด
สําหรับชุมชนหนึ9งๆ พวกโรมก็ไม่สนใจมากนักว่าพวกเขาเก็บภาษีมาได้โดยวิธีใด เพราะว่าใน

อิสราเอลพวกคนเก็บภาษีเป็ นคนยิว การร่ วมงานกับพวกโรมซึ9งเป็ นคนต่างชาติที9พวกยิวเกลียด
ชัง จึงทําให้พวกเขาเป็ นที9เกลียดชังไปด้วย
เมื9อพระเยซูเสด็จผ่านมาถึงเลวี (หรื อมัทธิว) ซึ9งนัง9 อยูใ่ น ‘สํานักงาน’ ของเขา พระองค์
จึงตรัสแก่ เขาว่า "จงตามเรามาเถิด" เขาก็ลุกขึน! ตามพระองค์ ไป แก่นแท้ของการเป็ นสาวกแฝง
อยูใ่ นคําบัญชาของพระเยซู “จงตามเรามาเถิด” พอได้ยนิ เช่นนั+น มัทธิวก็ลุกขึ+นและเริ9 มติดตาม
พระเยซูไปในทันที ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าเขาเคยได้ยนิ เกี9ยวกับพระองค์มาก่อน และอาจเคยนัง9 ฟัง
พระองค์เทศนาสั9งสอนแล้วด้วยซํ+า พระคัมภีร์มิได้บอกว่าทําไมพระเยซูถึงทรงเลือกเขา อย่างไร
ก็ตาม ในพระปัญญาอันไม่มีขีดจํากัดของพระองค์ เห็นได้ชดั ว่าพระองค์ทรงมองเห็นอุปนิสัย
ความซื9อตรง และศักยภาพในตัวเขาที9พระองค์ทรงแสวงหา
มก 2:15

ลูกาบันทึกว่ามัทธิวได้เชิญพระเยซูให้เสด็จมาที9บา้ นของเขาเพื9อร่ วมงาน

เลี+ยงใหญ่โตด้วย (ลูกา 5:29) มาระโกจึงบันทึกว่า ต่ อมาเมือ พระเยซู เอนพระกายลงเสวยอยู่ใน
เรือนของเลวี มีพวกคนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนเอนกายลงร่ วมสํ ารับกับพระเยซู และพวก
สาวกของพระองค์ เพราะมีคนติดตามพระองค์ไปมาก เห็นได้ชดั ว่ามัทธิวเชิญเพื9อนร่ วมอาชีพ
ของเขาคนอื9นๆมาด้วย นัน9 คือ พวกคนเก็บภาษี รวมถึงคนอื9นๆที9พวกฟาริ สีถือว่าเป็ นคนบาป
ด้วย คนเหล่านี+มีความสุ ขกับการรับประทานอาหารร่ วมกับพระเยซูและพวกสาวกของพระองค์
นี9สื9อว่ามัทธิวเป็ นคนมีฐานะดี เขาถึงสามารถจัดงานเลี+ยงสําหรับคนมากมายขนาดนี+ได้
มก 2:16

พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สีมีปฏิกิริยาตอบสนองในเชิงวิพากษ์วิจารณ์

อีกครั+ง ฝ่ ายพวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี เมือ เห็นพระองค์ ทรงเสวยพระกระยาหารกับพวก
คนเก็บภาษีและคนบาป จึงถามสาวกของพระองค์ ว่า "เหตุไฉนพระองค์ จงึ กินและดืม ร่ วมกับ
พวกคนเก็บภาษีและคนบาปเล่า" จะว่าไปแล้วพวกเขาก็มีคาํ ถามที9ถูกต้อง ทําไมพระเยซูผซู ้ 9 ึง
แสดงให้เห็นถึงการดําเนินตามทางของพระเจ้า ไปร่ วมสามัคคีธรรมกับคนเหล่านั+นที9ถูกมองว่า
เป็ นคนบาปด้วย กระนั+นในทางกลับกัน สิ9 งที9ปรากฏชัดก็คือท่าทีของหัวใจ เห็นได้ชดั ว่าพวกเขา
มีใจชอบวิพากษ์วจิ ารณ์

มก 2:17

ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าพวกสาวกของพระองค์ได้ส่งต่อคําถามนี+ไปยังพระเยซู

ดังนั+นครั!นพระเยซูทรงได้ ยนิ ดังนั!น พระองค์ จงึ ตรัสแก่เขาว่า "คนปกติไม่ ต้องการหมอ แต่ คน
เจ็บต้ องการหมอ พระเยซูทรงสงบปากพวกคนชอบจับผิดด้วยหลักเหตุผลที9ลึกซึ+ง คนที9สุขภาพ
แข็งแรงดียอ่ มไม่ตอ้ งการหมอ แต่คนป่ วยต่างหากที9ตอ้ งการหมอ พระเยซูทรงบรรยายถึงการรับ
ใช้ของพระองค์ดว้ ยคําพูดที9ดูเหมือนขัดแย้งกันและเสี ยดสี อยูใ่ นที เรามิได้ มาเพือ จะเรียกคนชอบ
ธรรม แต่ มาเรียกคนบาปให้ กลับใจเสียใหม่ " การรับใช้ของพระองค์มีมาถึงคนเหล่านั+นที9เต็มใจ
ยอมรับความขัดสนของตน พวกฟาริ สีและพวกธรรมาจารย์ ด้วยหลงคิดว่าตนเป็ นคนชอบธรรม
คิดว่าตัวเองไม่ตอ้ งการความช่วยเหลือ
เราควรหมายเหตุเพิม9 เติมว่าการที9พระเยซูไปร่ วมปะปนกับชาวโลกนั+นไม่ได้เป็ นไปเพื9อ
ร่ วมสามัคคีธรรมหรื อเพือ9 พบปะสังสรรค์แต่อย่างใด แต่พระองค์ทรงเปิ ดโอกาสให้ตวั เองได้อยู่
ต่อหน้าพวกเขาเพื9อที9จะนําวิญญาณพวกเขาและนําพวกเขามาถึงพระเจ้าต่างหาก
มก 2:18

มาระโกกล่าวถึงการเผชิญหน้าครั+งใหม่วา่ มีพวกศิษย์ ของยอห์ นและของ

พวกฟาริสีกาํ ลังถืออดอาหาร ความหมายตรงนี+กค็ ือว่าทั+งพวกศิษย์ของยอห์นและของพวกฟาริ สี
ต่างเคยชินกับการอดอาหารเป็ นประจํา พวกยิวที9ถือเคร่ งในสมัยนั+นยิง9 กว่าจะอดอาหารในวันที9
สองและวันที9หา้ ของสัปดาห์เพื9อแสดงให้เห็นถึงความน่าเลื9อมใสและความชอบธรรมของตน ถึง
แม้ไม่ได้มีเขียนไว้ แต่อาจเป็ นไปได้วา่ งานเลี+ยงที9มทั ธิว (เลวี) จัดขึ+นตรงกับวันที9มีการอดอาหาร
พอดี ดังนั+นเห็นได้ชดั ว่าทั+งพวกศิษย์ของยอห์นและของพวกฟาริ สีจงึ มาทูลถามพระองค์ ว่า
"เหตุไฉนพวกสาวกของยอห์ นและของพวกฟาริสีถืออดอาหาร แต่ พวกสาวกของพระองค์ไม่
ถือ" (ในภาษากรี ก มาระโกใช้คาํ กริ ยา มา และ ทูลถามในรู ปปั จจุบนั กาล แต่เห็นได้ชดั ว่ามันสื9 อ
ความหมายแบบอดีตกาล โดยเขาใช้คาํ รู ปแบบนี+เพื9อให้เห็นภาพสมจริ งยิง9 ขึ+น) ดังนั+นพวกศิษย์
ของยอห์นจึงร่ วมกับพวกฟาริ สีในการประจันหน้ากับพระเยซู ‘ทําไมพวกศิษย์ของเราถืออด
อาหารแต่พวกท่านไม่ถือเล่า’ นี9สื9อให้เห็นถึงทัศนคติที9คิดว่าตัวเองชอบธรรมในการที9พวกเขาถือ
ตามพิธีต่างๆเป็ นประจํา โดยในกรณี น+ ีคือ การถืออดอาหาร

มก 2:19

พระเยซูทรงตอบคําถามของพวกเขาโดยทรงถามคําถามหนึ9งกลับไป

"ท่านจะให้ สหายของเจ้ าบ่ าวถืออดอาหารเมือ เจ้ าบ่ าวยังอยู่กบั เขากระนั!นหรือ ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศ
มาเองก็บอกไปแล้วว่าพระเยซูทรงเป็ นเจ้าบ่าวที9พวกยิวรอคอยมานาน ดู ยอห์น 3:29 นี9สื9อถึง
ความหมายในรู ปของงานแต่งงาน มันเป็ นช่วงเวลาแห่งความชื9นชมยินดีและการเลี+ยงรื9 นเริ ง
ไม่ใช่การอดอาหาร พระเยซูจึงทรงตอบคําถามของพระองค์เองว่า เจ้ าบ่ าวอยู่ด้วยนานเท่ าใด
สหายก็ถืออดอาหารไม่ ได้ นานเท่ านั!น นี9สื9อให้เห็นว่าพวกสาวกของพระองค์ดูออกว่าพระองค์
ทรงเป็ นผูใ้ ด พระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ที9พวกเขารอคอยมานาน พระองค์ทรงเป็ นเหมือน
กับเจ้าบ่าวในงานแต่งงานใหญ่ มันไม่ใช่เวลาของการถืออดอาหาร แต่เป็ นเวลาชื9นชมยินดี
มก 2:20

อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงชี+ให้เห็นต่อไปว่า แต่ วนั นั!นจะมาถึงเมือ เจ้ า

บ่ าวจะต้ องจากสหายไป ในวันนั!นสหายจะถืออดอาหาร พระองค์ทรงทราบดีวา่ เวลานั+นกําลังจะ
มาเมื9อพระองค์จะทรงถูกพาไปจากพวกเขา ตอนแรกก็โดยการตรึ งกางเขน จากนั+นก็การเสด็จ
ขึ+นสู่ สวรรค์ พระองค์จึงตรัสกับพวกชอบจับผิดเหล่านี+วา่ ‘ไม่ตอ้ งห่วง เวลาที9พวกเขาจะถืออด
อาหารนั+นกําลังจะมา รอไปก่อนเถิด’
มก 2:21

มาระโกจึงบันทึกคําอุปมาหนึ9งที9เป็ นจริ งของพระเยซู ไม่ มผี ู้ใดเอาท่อนผ้ า

ทอใหม่ มาปะเสื!อเก่ า ถ้ าทําอย่ างนั!น ท่ อนผ้ าทอใหม่ ทปี ะเข้ านั!นเมือ หดจะทําให้ เสื!อเก่ าขาดกว้ าง
ออกไปอีก พระเยซูตรัสแบบเป็ นปริ ศนาแต่กเ็ ป็ นคําพยากรณ์ถึงสิ9 งที9รอคอยอยูเ่ บื+องหน้า ยุคใหม่
พันธสัญญาใหม่ องค์กรฝ่ ายวิญญาณใหม่ คือ คริ สตจักร กําลังจะมา พระองค์ทรงใช้ภาพเปรี ยบ
ของการเย็บผ้าชิ+นใหม่ (อาจเป็ นผ้าป่ านหรื อผ้าขนสัตว์) ปะเข้ากับเสื+ อเก่า พอเวลาผ่านไปไม่นาน
เมื9อเอาเสื+ อตัวนั+นไปซัก ผ้าใหม่ที9เอามาปะก็จะหดตัวโดยดึงให้เกิดรอยขาดยิง9 กว่าเดิมของงเสื+ อที9
หดตัวอยูแ่ ล้ว การปะเสื+ อเก่าด้วยวิธีน+ ีจึงเป็ นการกระทําที9โง่เขลา ถึงแม้นี9อาจเป็ นเรื9 องที9เราไม่คุน้
เคย แต่บรรดาคนที9ฟังพระองค์ในตอนนั+นน่าจะเข้าใจดี มันเป็ นเรื9 องประกอบที9พระองค์ทรงยก
มาจากชีวติ ประจําวันในสมัยนั+น
การประยุกต์ใช้กค็ ือ สิ9 งที9กาํ ลังจะมา ทั+งพวกสาวกของพระองค์และพวกที9วจิ ารณ์
พระองค์ต่างไม่รู้เลยว่าพระองค์กาํ ลังตรัสอะไรอยู่ พระเยซูทรงทราบว่าวันเหล่านั+นกําลังจะมา

เมื9อพระองค์จะทรงถูกตรึ งกางเขน ฟื+ นคืนพระชนม์ และเสด็จขึ+นกลับสู่ สวรรค์ พอถึงเวลานั+น
กายใหม่ คือ คริ สตจักร ซึ9งมีโครงสร้างมาจากพันธสัญญาใหม่กจ็ ะปรากฏ มันจะไม่ใช่ผา้ ที9เอามา
ปะเข้ากับระบบของพระคัมภีร์เดิม แต่มนั จะเป็ นอันใหม่และเป็ นคนละอย่างกับระบบนั+นเลย
มก 2:22

พระเยซูตรัสคําอุปมาแบบสุ ภาษิตเรื9 องที9สอง ซึ9 งสอดคล้องกับเรื9 องแรก

และไม่ มผี ู้ใดเอานํา! องุ่นใหม่ มาใส่ ไว้ ในถุงหนังเก่า ถ้ าทําอย่ างนั!นนํา! องุ่นใหม่ จะทําให้ ถุงเก่านั!น
ขาดไป นํา! องุ่นนั!นจะไหลออก ถุงหนังก็จะเสียไป แต่ นํา! องุ่นใหม่ น!ันต้ องใส่ ไว้ ในถุงหนังใหม่ "
อิสราเอลตลอดหลายศตวรรษมีคนทํานํ+าองุ่นมานาน สวนองุ่นและการทํานํ+าองุ่นจนถึงทุกวันนี+
เป็ นสิ9 งที9พบเห็นได้แพร่ หลาย คนสมัยโบราณจะเอานํ+าองุ่นใหม่ใส่ ไว้ในถุงหนังขนาดใหญ่ซ9 ึ ง
เรี ยกว่าขวดและปิ ดปากมันไว้ เมื9อนํ+าองุ่นสุ กเต็มที9และปล่อยแก๊สออกมา ถุงหนังดังกล่าวก็จะยืด
ตัวออกจนตึง เมื9อถุงหนังใบใดตึงเต็มที9แล้วเพราะนํ+าองุ่น มันก็ใช้ใส่ น+ าํ องุ่นใหม่ไม่ได้อีกแล้ว
มันจะปริ เมื9อนํ+าองุ่นใหม่สุกเต็มที9 อันทําให้ถุงหนังขาดและทําให้ท+ งั ถุงหนังนั+นและนํ+าองุ่นเสี ย
ไป
อีกครั+งที9เช่นเดียวกับในคําอุปมาเรื9 องที9แล้ว พระเยซูทรงมองไปข้างหน้ายังการรับใช้แห่ง
พระคัมภีร์ใหม่ที9จะมาของคริ สตจักร พระเจ้าจะไม่ทรงเทนํ+าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังที9ตึงเต็มที9
แล้วของศาสนายิวของพระคัมภีร์เดิม มันจะเป็ นองค์กรใหม่เลย โดยเป็ นเอกเทศและแยกออก
จากอิสราเอล ตรงนี+สื9อชัดเจนถึงคําสอนเกี9ยวกับความจริ งเรื9 องยุคที9สอนว่าคริ สตจักรไม่ใช่ส่วน
ที9ต่อขยายออกมาจากอิสราเอล แต่เป็ นองค์กรใหม่ที9แยกออกมาต่างหากเลยต่อเบื+องพระพักตร์
พระเจ้า
มก 2:23

หลังจากนั+นไม่นานต่ อมาในวันสะบาโตวันหนึงพระองค์กาํ ลังเสด็จไปใน

นาข้ าว และเมือ พวกสาวกของพระองค์ กาํ ลังเดินไปก็เริมเด็ดรวงข้ าวไป พระคัมภีร์คิงเจมส์ภาษา
อังกฤษใช้คาํ ว่า ears of corn (สตาคุส) ซึ9งไม่ใช่ขา้ วโพดแบบที9คนอเมริ กนั รับประทาน ซึ9งพวก
ยิวไม่รู้จกั แต่เป็ นคําทัว9 ๆไปที9หมายถึง ‘ธัญพืช’ มากกว่า มันเป็ นเรื9 องปกติที9ยวิ ที9เดินทางจะหยิบ
ธัญพืชที9ปลูกไว้ขา้ งทางมารับประทาน และบัญญัติของโมเสสก็อนุญาตให้กระทําเช่นนั+นได้ดว้ ย
ดู พระราชบัญญัติ 23:25

มก 2:24

นี9เป็ นอีกครั+งที9เราได้เห็นถึงจิตใจที9ชอบจับผิดของพวกฟาริ สีที9หลงคิดว่า

ตัวชอบธรรม ฝ่ ายพวกฟาริสีจึงถามพระองค์ ว่า "ดูเถิด ทําไมพวกเขาจึงทําการซึงพระราช
บัญญัติห้ามไว้ ในวันสะบาโต" ในส่ วนของพวกฟาริ สี พวกเขามาเห็นพวกสาวกของพระเยซูทาํ
สิ9 งที9พวกเขาเห็นว่าเป็ นการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติ พวกเขาไม่ห่วงเรื9 องการเด็ดรวงข้าวจากนาของ
ผูอ้ ื9น พวกเขารู ้วา่ พระราชบัญญัติอนุญาตให้กระทําเช่นนั+นได้ อย่างไรก็ตาม ในความคิดของ
พวกเขาแล้ว พวกเขาเห็นว่าประเพณีของรับบีที9มีขอ้ ปลีกย่อยไม่รู้จบมีค่าเท่ากับพระราชบัญญัติ
เองเลย ประเพณี ของพวกผูใ้ หญ่ได้กาํ หนดไว้ถึงข้อห้ามหลักๆสามสิ บเก้าประการเกี9ยวกับพระ
ราชบัญญัติของโมเสส จากสามสิ บเก้าข้อนี+ยงั มีขอ้ ปลีกย่อยต่างๆอีกไม่รู้จบ
การเกี9ยวข้าวและการนวดข้าวเป็ นสิ9 งที9หา้ มกระทําในวันสะบาโต เหมือนพวกทนายที9
ชอบจับผิด พวกเขาถือทรรศนะที9วา่ การเด็ดรวงข้าวก็เท่ากับเป็ นการเกี9ยวข้าว การถูขา้ วในมือ
ของตนสําหรับพวกเขาแล้วก็เป็ นรู ปแบบหนึ9งของการนวดข้าว ดังนั+นพระเยซูและพวกสาวก
ของพระองค์จึงฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติแล้ว!
สิ9 งที9พระองค์และพวกสาวกได้ฝ่าฝื นจริ งๆแล้วก็เป็ นเพียงข้อยิบย่อยของประเพณีของ
พวกรับบี กระนั+นในความคิดของพวกยิวแล้ว การเมินเฉยต่อทรรศนะของพวกรับบีกเ็ ท่ากับเมิน
เฉยต่อพระราชบัญญัติเองเลย พวกเขามองว่าทั+งสองสิ9 งมีค่าเท่ากัน เราจึงเห็นถึงความผิดพลาด
สองประการ นัน9 คือ จิตใจที9ชอบจับผิดของพวกฟาริ สีและการที9พวกเขามองว่าพระราชบัญญัติมี
ค่าเท่ากับประเพณี ของมนุษย์
มก 2:25-26 พระเยซูจึงทรงหักล้างพวกเขาโดยยกเหตุการณ์หนึ9งในชีวติ ของดาวิด
พระองค์จึงตรัสกับเขาว่ า "พวกท่ านยังไม่ เคยอ่านหรือซึงดาวิดได้ กระทําเมือ ท่านขาดอาหาร
และอดอยาก ทั!งท่ านและพรรคพวกด้ วย 26 คือคราวเมือ อาบียาธาร์ เป็ นมหาปุโรหิต ท่านได้
เข้ าไปในพระนิเวศของพระเจ้ า และรับประทานขนมปังหน้ าพระพักตร์ ซึงพระราชบัญญัตหิ ้ าม
ไม่ให้ ใครรับประทาน เว้ นแต่ พวกปุโรหิตเท่านั!น และยังซํ!าส่ งให้ คนทีม ากับท่านรับประทาน
ด้ วย” พระองค์ทรงยกเรื9 องนี+มาจาก 1 ซามูเอล 21:1-6 พวกยิวจนถึงทุกวันนี+มีจุดยืนที9วา่ พระราช
บัญญัติในด้านพิธีเป็ นสิ9 งที9หลบเลี9ยงได้ในยามวิกฤติหรื อเมื9อชีวติ ตกอยูใ่ นอันตราย การตอบโต้

การโจมตีของศัตรู ในวันสะบาโตก็เป็ นตัวอย่างที9ดีเกี9ยวกับเรื9 องนี+ การที9ดาวิดรับประทาน
ขนมปังหน้าพระพักตร์ที9เป็ นของเหลือในยามที9อดอยากก็เป็ นอีกตัวอย่างหนึ9ง พระเยซูจึงทรง
ตอบโต้คาํ วิจารณ์ของพวกปฏิปักษ์โดยใช้หลักเหตุผลง่ายๆของพระวจนะของพระเจ้า
มก 2:27

พระองค์ทรงหยุดความเคลื9อนไหวของพวกเขาด้วยหมัดหนึ9งสองอันทรง

พลัง พระองค์ จงึ ตรัสแก่เขาว่ า "วันสะบาโตนั!นทรงตั!งไว้ เพือ มนุษย์ มิใช่ ทรงสร้ างมนุษย์ไว้
สํ าหรับวันสะบาโต พระองค์ตรัสอ้างอิงย้อนกลับไปยังสัปดาห์แห่งการเนรมิตสร้างนั+นเมื9อ
พระเจ้าทรงกําหนดหลักการเรื9 องวันสะบาโตไว้แล้ว วันสะบาโตถูกกําหนดไว้ให้เป็ นพระพร
สําหรับมนุษย์โดยให้มนุษย์ได้พกั วันหนึ9งจากการงานของเขา มันเป็ นของประทานจากพระเจ้า
ไม่ใช่พมุ่ ไม้ที9ดกั ให้สะดุดและไม่ใช่ภาระให้คนต้องแบกรับ พวกฟาริ สีและพวกรับบีได้เปลี9ยน
จุดประสงค์ของวันสะบาโตเสี ย พวกเขาได้ทาํ ให้มนั กลายเป็ นวันแห่งภาระหนักที9แม้แต่ส9ิ งที9
จําเป็ นต้องทําในชีวติ ก็ทาํ ไม่ได้ พระเจ้าทรงตั+งพระทัยให้มนั เป็ นสิ9 งที9ตรงข้ามกันเลย
มก 2:28

หมัดที9สองของพระองค์คือข้อสรุ ปของพระองค์ เหตุฉะนั!นบุตรมนุษย์

เป็ นเจ้ าเป็ นใหญ่ เหนือวันสะบาโตด้ วย" อีกครั+งที9พระเยซูทรงยกให้พระราชอํานาจที9เป็ นของ
พระเจ้าเท่านั+นเป็ นของพระองค์เอง พระองค์ผไู ้ ด้ทรงสร้างวันสะบาโตตั+งแต่แรกก็ยงั ทรงเป็ นเจ้า
เหนือมันเหมือนเดิม พระองค์ผทู ้ รงสร้างมันก็ทรงสามารถยกเลิกมันได้ดว้ ยหากพระองค์ทรง
ประสงค์เช่นนั+น โดยการเรี ยกตัวเองว่าทรงเป็ นเจ้าเหนือวันสะบาโต พระองค์จึงทรงสื9 อเป็ นนัย
อีกครั+งว่าจริ งๆแล้วพระองค์ทรงเป็ นผูใ้ ด นัน9 คือ พระเจ้าผูเ้ สด็จมารับสภาพมนุษย์ พระองค์จึง
ทรงสามารถเปลี9ยนแปลงหรื อยกเลิกวันสะบาโตได้ดว้ ยหากทรงประสงค์เช่นนั+น
*****
ภาพรวมของมาระโก 3: มาระโกให้ รายละเอียดต่ อไปเกียวกับงานรั บใช้ ช่วงแรกของ
พระเยซู สิ งทีถกู บันทึกไว้ ในบทนีค& ือ การทีพระเยซูทรงรั กษาชายผู้หนึงให้ หายในวันสะบาโต
พร้ อมกับการรั กษาคนอืนๆอีก การทีพระองค์ ทรงเลือกสิ บสองคนนั&น การสอนเรื องบาปทียก
โทษให้ ไม่ ได้ และสุดท้ ายคือ บทเรี ยนเกียวกับครอบครั วของพระเจ้ าที แท้ จริ ง

มก 3:1-2

ในตอนท้ายของบทที9แล้ว พระเยซูและพวกสาวกได้ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์

อย่างรุ นแรงที9ได้ไปเด็ดรวงข้าวในวันสะบาโต เห็นได้ชดั ว่ามันยังเป็ นวันสะบาโตเหมือนเดิม ดัง
นั+นมาระโกบันทึกต่อไปว่า แล้วพระองค์ได้ เสด็จเข้ าไปในธรรมศาลาอีก และทีน ันมีชายคนหนึง
มือข้ างหนึงลีบ คําที9แปลว่า ลีบ (เซราอีโน) มีความหมายว่าแห้งกรังหรื อเหี9ยวย่น กล่าวง่ายๆคือ
มันถูกทําให้ใช้การไม่ได้แล้ว
เห็นได้ชดั ว่าคนเหล่ านั&นในข้อ 2 เป็ นบางคนในฟาริ สีพวกเดิมที9ถูกเอ่ยถึงตอนท้ายบทที9 1
พวกเขาจึง 2 คนเหล่านั!นคอยดูพระองค์ว่า พระองค์จะรักษาโรคให้ คนนั!นในวันสะบาโตหรือไม่
เพือ เขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ ได้ ความหมายตรงนี+กค็ ือว่าพวกฟาริ สีที9ใจแข็งกระด้างเหล่านี+
คอยเฝ้ าดูพระเยซูอย่างจ้องจับผิด พวกเขามีใจที9ชอบจับผิด พวกเขาไม่สนเลยว่าชายผูน้ ่าสงสาร
คนนี+จะได้รับการรักษาให้หายหรื อไม่ แต่พวกเขากําลังมองหาหลักฐานที9จะใช้กล่าวหาพระเยซู
เพิ9มเติมต่างหาก
มก 3:3-4

ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าพระเยซูทรงทราบถึงใจที9ชอบจับผิดของพวกเขา

พระองค์ยงั ทรงทราบถึงสภาพที9น่าสังเวชของชายผูน้ + ีดว้ ย พระองค์ตรัสแก่คนมือลีบว่ า "มายืน
ข้ างหน้ าเถอะ" นี9ไม่ใช่แค่พระองค์ส9ังให้เขาลุกขึ+นยืนเท่านั+น แต่ให้เขาออกมากลางห้องด้วย
พระเยซูจึงทรงถามทุกคนที9อยูใ่ นที9น+ นั ว่า 4 "ในวันสะบาโตถูกต้ องตามพระราชบัญญัตทิ าํ การดี
หรือทําการชัว จะช่ วยชีวติ ดีหรือจะผลาญชีวติ เสียดี" พวกเขาเสร็จพระองค์แล้ว พวกเขาทําได้
เพียงเห็นด้วยกับพระองค์เพียงเพราะเหตุผลทางการเมืองเท่านั+น การวิพากษ์วจิ ารณ์ส9ิ งที9พระเยซู
จะทรงกระทําต่อไปมีแต่จะทําลายเสี ยงสนับสนุนของประชาชนสําหรับพวกนักการเมืองเคร่ ง
ศาสนาที9ไร้ค่าเหล่านี+ พวกเขาจึง “นิ9งอยู”่
มก 3:5

พระองค์ มพี ระทัยเป็ นทุกข์ เพราะใจเขาแข็งกระด้ างนัก และได้ ทอด

พระเนตรดูรอบด้ วยพระพิโรธ อารมณ์หลายอย่างเกิดขึ+นในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา พระองค์
ทรงพระพิโรธกับทัศนคติที9ชอบจับผิดของพวกฟาริ สีที9อวดตัวเหล่านี+ กระนั+นในเวลาเดียวกัน
พระองค์กท็ รงเป็ นทุกข์เพราะใจที9แข็งกระด้างของพวกเขา คําที9แปลว่า แข็งกระด้ าง (โพโรซิ ส)
ยังหมายถึงอาการมืดบอดด้วย มันจึงหมายถึงประสาทรับรู ้ที9ดา้ นชา ปั ญหาที9เป็ นรากเหง้าของ

พวกฟาริ สีจึงอยูต่ รงนี+ ด้วยความร้อนรนในการเมืองที9แบ่งฝักแบ่งฝ่ าย (พวกฟาริ สีกบั พวกสะดูสี)
และการยึดมัน9 ถือมัน9 ในประเพณีของตนอย่างหน้ามืดตามัว พวกเขาจึงเป็ นคนไร้หวั ใจต่อคน
อื9นๆ พวกเขายึดมัน9 ในรู ปแบบที9สังเคราะห์แล้วของศาสนายิวโดยรักพระราชบัญญัติแต่ปาก โดย
มีแต่ความรู ้และไม่มีความกรุ ณาหรื อความห่วงใยต่อผูอ้ ื9นเลย
พระเยซูจึงตรัสกับชายคนนั!นว่ า "จงเหยียดมือออกเถิด" เขาก็เหยียดออก และมือของเขา
ก็หายเป็ นปกติเหมือนกับมืออีกข้ างหนึง ในทันใดนั+น มือข้างที9ลีบของชายผูน้ + ีกไ็ ด้รับการรักษา
ให้หายต่อหน้าคนทั+งปวงที9อยูท่ ี9นน9ั ในพริ บตาเดียวองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราไม่เพียงแสดงพระ
เมตตาต่อชายเคราะห์ร้ายผูน้ + ี โดยรับรองความจริ งแท้แห่งการรับใช้ของพระองค์และตัวตนของ
พระองค์เท่านั+น แต่พระองค์ยงั ทรงทําเช่นนั+นโดยท้าทายพวกปฏิปักษ์ที9หน้าซื9อใจคดเหล่านั+น
ด้วย
มก 3:6

ด้วยเหตุน+ ีพวกฟาริสีจึงออกไป และในทันใดนั!นได้ ปรึกษากับพรรคพวก

ของเฮโรดถึงพระองค์ว่า พวกเขาจะทําอย่างไรจึงจะฆ่ าพระองค์ได้ พรรคพวกของเฮโรดก็เป็ น
อีก 'พรรค' หนึ9งในอิสราเอล เฮโรดมหาราชเป็ นผูป้ กครองแบบหุ่นเชิดที9พวกโรมแต่งตั+งให้เป็ น
กษัตริ ยแ์ ห่งอิสราเอลแต่ในนาม ด้วยความเป็ นยิวเพียงครึ9 งเดียวเขาจึงสวามิภกั ดิ:ต่อโรม ถึงแม้วา่
ตอนนี+เฮโรดได้ตายไปแล้ว แต่พรรคพวกของเฮโรดในตอนนั+นก็ยงั เป็ นคณะหนึ9งในอิสราเอลที9
เต็มใจร่ วมมือกับกองกําลังของโรมซึ9งเป็ นที9เกลียดชัง พวกเขาไม่สนใจในเรื9 องที9เป็ นทางของ
พระเจ้าเลย แต่สนใจความก้าวหน้าทางการเมืองและผลประโยชน์ที9จะตักตวงเข้าตัวได้โดยการ
ร่ วมมือกับพวกโรม พวกเขาทําตัวแบบชาวโลกและปรับตัวให้พวกโรมโปรดปราน ปกติแล้ว
พวกฟาริ สีที9เคร่ งศาสนาแบบสุ ดๆไม่ยงุ่ เกี9ยวอะไรกับพวกเฮโรดเลย แต่คนที9เกลียดอะไรเหมือ
นๆกันก็มกั เป็ นเพื9อนกันได้อย่างน่าแปลก พวกฟาริ สีเหล่านี+จึงเริ9 มคิดแผนชัว9 กับพวกเฮโรดซึ9ง
ปกติแล้วเป็ นศัตรู กนั ว่าพวกเขาจะร่ วมมือกันกําจัดพระเยซูแห่งนาซาเร็ธนี+ไปได้อย่างไร
มก 3:7-8

ฝ่ ายพระเยซูกบั พวกสาวกของพระองค์จึงออกจากทีน ันไปยังทะเล และ

ฝูงชนเป็ นอันมากจากแคว้นกาลิลไี ด้ ตามพระองค์ ไป ทั!งจากแคว้ นยูเดีย 8 จากกรุงเยรู ซาเล็ม
และจากเมืองเอโดม และจากฟากแม่ นํา! จอร์ แดนข้างโน้ น และจากแคว้ นเมืองไทระและไซดอน

ฝูงชนเป็ นอันมาก เมือ เขาได้ ยนิ ถึงสิงยิง ใหญ่ ทพี ระองค์ ทรงกระทํานั!นก็มาหาพระองค์ ขณะยัง
ทรงอยูใ่ นแคว้นกาลิลี โดยอาจใกล้กบั เมืองคาเปอรนาอุม พระเยซูทรงปลีกตัวไปหาที9สงบๆตาม
แนวชายฝั9งทะเลทิเบเรี ยส แม้กระนั+นฝูงชนจากทัว9 ทั+งแคว้นนั+นก็รู้จนได้วา่ พระองค์ทรงประทับ
อยูท่ ี9ไหนและแห่กนั มาหาพระองค์ พวกเขามาจากแคว้นกาลิลี (อิสราเอลตอนเหนือ), แคว้นยูเดีย
(อิสราเอลตอนใต้), กรุ งเยรู ซาเล็ม (เมืองหลวง), เมืองอิดูเมอา (ชื9อในสมัยนั+นของเอโดมสมัย
โบราณ นัน9 คือ จอร์แดนในปัจจุบนั ) หรื อแม้แต่เลบานอน (เมืองไทระและไซดอน) ข่าวเรื9 องการ
อัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ได้เล่าลือไปทัว9 ผูค้ นจึงต่างแห่กนั มาหาพระองค์
มก 3:9

พระองค์จึงตรัสสังพวกสาวกของพระองค์ให้ เอาเรือเล็กมาคอยรับ

พระองค์ เพือ มิให้ ประชาชนเบียดเสี ยดพระองค์ พระเยซูจึงทรงสั9งให้พวกสาวกเอาเรื อลําหนึ9งมา
เตรี ยมไว้เพราะฝูงชนที9เบียดเสี ยดกันอยูบ่ นชายหาด พระองค์จะได้ทรงหลบขึ+นไปบนนํ+าได้
มก 3:10-11 ด้ วยว่าพระองค์ได้ ทรงรักษาคนเป็ นอันมากให้ หายโรค จนบรรดาผู้ทมี ี
โรคต่ างๆเบียดเสียดกันเข้ ามาเพือ จะได้ ถูกต้ องพระองค์ 11 และพวกผีโสโครกเมือ ได้ เห็น
พระองค์กไ็ ด้ หมอบลงกราบพระองค์ แล้วร้ องอึงว่ า "พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้ า"
มาระโกจึงสรุ ปย่อการรับใช้ของพระเยซูจนถึงบัดนี+ และนี9กเ็ ป็ นเหตุที9วา่ ทําไมฝูงชนถึงเบียด
เสี ยดพระองค์ พระองค์ได้ทรงรักษาคนมากมายให้หายและได้ขบั ผีออกหลายผี ดังนั+นผูค้ นที9
เดือดร้อนจากแคว้นต่างๆที9อยูโ่ ดยรอบต่างพากันมาหาพระองค์และพยายามที9จะสัมผัสพระองค์
โดยหวังว่าจะได้รับการรักษาให้หาย เมื9อพวกผีถูกขับออก พวกมันก็ร้องออกมาอย่างเปิ ดเผยว่า
“พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า”
มก 3:12

ฝ่ ายพระองค์ จงึ ทรงกําชับห้ ามมันมิให้ แพร่ งพรายว่ าพระองค์คอื ผู้ใด เวลา

ที9พระองค์จะทรงเปิ ดเผยตัวต่อชนชาติอิสราเอลนั+นยังมาไม่ถึง พระเยซูจึงทรงตรัสห้ามพวกผี
เหล่านั+น โดยสั9งพวกมันไม่ให้เปิ ดเผยตัวตนที9แท้จริ งของพระองค์
มก 3:13-15 แล้วพระองค์เสด็จขึน! ภูเขา และพอพระทัยจะเรียกผู้ใด พระองค์ กท็ รง
เรียกผู้น!ัน แล้วเขาได้ มาหาพระองค์ หลังจากนั+นพระเยซูได้ทรงใช้เวลาทั+งคืนในการอธิษฐาน
ตามที9ลูกา 6:12 ได้กล่าวไว้ วันต่อมาพระองค์จึงเสด็จขึ+นไปบนภูเขา (เนินเขาสู งๆ) ที9ไม่ระบุชื9อ

ซึ9งเห็นได้ชดั ว่าอยูใ่ นเขตแดนของเมืองคาเปอรนาอุม ที9นน9ั เองพระองค์ได้ทรงเรี ยกและแต่งตั+ง
สาวกสิ บสองคนของพระองค์อย่างเป็ นทางการ มาระโกบันทึกว่า 14 พระองค์จึงทรงตั!งสาวกสิ บ
สองคนไว้ให้ พวกเขาอยู่กบั พระองค์ เพือ พระองค์ จะทรงใช้ เขาไปประกาศ 15 และให้ มอี าํ นาจ
รักษาโรคต่ างๆและขับผีออกได้ พระเยซูจึงทรงแต่งตั+งสิ บสองคนนี+โดยมีจุดประสงค์สี9ประการ
(1) เพือ9 ที9พวกเขาจะอยูก่ บั พระองค์, (2) เพื9อใช้พวกเขาไปประกาศ, (3) เพื9อให้พวกเขามีสิทธิ
อํานาจในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และ (4) เพือ9 ให้พวกเขาขับผีออก คําที9แปลว่า ตั!ง (พอยเอะโอ)
เป็ นคําที9แปลตรงตัวว่า ‘ทําให้เป็ น’ สิ บสองคนนี+จึงถูกทําให้เป็ นสาวกอย่างเป็ นทางการ
มก 3:16-19 และซีโมนนั!น พระองค์ ทรงประทานชืออีกว่ าเปโตร 17 และยากอบบุตร
ชายเศเบดีกบั ยอห์ นน้ องชายของยากอบ ทั!งสองคนนีพ! ระองค์ ทรงประทานชืออีกว่ า โบอาเนอเย
แปลว่า ลูกฟ้าร้ อง 18 อันดรู ว์ ฟี ลิป บารโธโลมิว มัทธิว โธมัส ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส ธัดเดอัส
ซีโมนชาวคานาอัน 19 และยูดาสอิสคาริโอททีไ ด้ ทรยศพระองค์น!ัน พระองค์ และพวกสาวกจึง
เข้ าไปในเรือน
สิ บสองคนนี+คือ (1) ซี โมนซึ9งพระองค์ทรงประทานอีกชื9อว่าเปโตร (2) คนต่อไปคือยาก
อบบุตรชายเศเบดี ยากอบคนนี+จะเป็ นที9รู้จกั ในเวลาต่อมาในชื9อยากอบใหญ่ (3) จากนั+นคือ
ยอห์ นน้องชายของยากอบ ต่อมายอห์นคนนี+จะเขียนหนังสื อห้าเล่มของพระคัมภีร์ใหม่ พระเยซู
ทรงประทานชื9อเล่นให้แก่ยอห์นและยากอบว่าโบอาเนอเย ซึ9งในภาษาอาราเมคแปลว่า ‘ลูก
ฟ้ าร้อง’ คนต่อไปคือ (4) อันดรู ว์ และ (5) ฟี ลิป ตามมาด้วย (6) บารโธโลมิว (7) มัทธิ ว (8) และ
โธมัส คนเหล่านี+ตามมาด้วย (9) ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส ต่อมาเขาเป็ นที9รู้จกั ในชื9อ ‘ยากอบ
น้อย’ และเป็ นน้องชายของมัทธิว จากนั+นคือ (10) ธัดเดอัส ซึ9งเป็ นที9รู้จกั ในชื9อ ‘เลบเบอัส’ และ
ยูดาสซึ9งเห็นได้ชดั ว่าเขียนจดหมายฝากของยูดาส คนต่อไปคือ (11) ซี โมนชาวคานาอัน ชื9อเล่น
ของเขา ‘ชาวคานาอัน’ เป็ นภาษาอาราเมคที9แปลว่า ‘ร้อนรน’ (zealous) เขาจึงเป็ นที9รู้จกั ในชื9อ ‘ซี
โมน เซโลเทส’ ซึ9งเป็ นชื9อเดิมที9แปลเป็ นภาษากรี ก
สุ ดท้าย (12) คือ ยูดาส อิสคาริ โอท มาระโกออกความเห็นสั+นๆว่ายูดาสคนนี+กท็ รยศพระ
เยซูดว้ ย (ยูดาส อิสคาริ โอทเป็ นผูเ้ ดียวในสิ บสองคนนี+ที9ไม่ได้มาจากแคว้นกาลิลี) หลังจากตั+ง

สาวกสิ บสองคนของพระองค์แล้ว มาระโกก็บนั ทึกว่า “พระองค์และพวกสาวกจึงเข้าไปใน
เรื อน” ซึ9งเห็นได้ชดั ว่าอยูท่ ี9เมืองคาเปอรนาอุม
มก 3:20-21 และฝูงชนก็มาประชุมกันอีก จนพระองค์ และพวกสาวกจะรับประทาน
อาหารไม่ ได้ พอกลับมาถึงในเมือง ข่าวก็แพร่ สะพัดไปอย่างรวดเร็วว่าพระองค์เสด็จกลับมาแล้ว
ฝูงชนก็มารวมตัวกันที9เรื อนที9พระองค์ทรงประทับอยู่ และเบียดเสี ยดพระองค์จนพระองค์จะรับ
ประทานอาหารก็ยงั ไม่ได้เลย จากนั+นก็มีเรื9 องแปลกเกิดขึ+น 21 เมือ ญาติมติ รของพระองค์ได้ ยนิ
เหตุการณ์ น!ัน เขาก็ออกไปเพือ จะจับพระองค์ไว้ ด้ วยเขาว่ า "พระองค์วกิ ลจริตแล้ว"
คําที9แปลว่า ญาติมติ ร (พารา) เป็ นคําบุพบทที9แปลตรงตัวว่า ‘ข้างๆ’ หรื อ ‘ใกล้’ ใน
บริ บทนี+ มันถูกใช้เพื9อหมายถึงบรรดาญาติหรื อเพื9อนสนิทของพระองค์ น่าเสี ยดายที9ครอบครัวที9
ใกล้ชิดที9สุดของพระเยซูกย็ งั ไม่เชื9อ (ยอห์น 7:5) พวกเขาคิดว่าพระองค์เสี ยสติหน่อยๆและบางที
พวกเขาอาจรู ้สึกขายหน้า ดังนั+นพวกเขาจึงมาเพือ9 ใช้กาํ ลังจับพระองค์หากจําเป็ น ข้ออ้างที9พวก
เขาใช้กบั ฝูงชนก็คือว่า พระองค์ทรงเสี ยสติไปแล้วและต้องได้รับการช่วยเหลือ มาระโกไม่ได้
บันทึกเพิ9มเติมว่าเกิดอะไรขึ+นต่อไปจากเหตุการณ์ที9ไม่น่าเกิดขึ+นครั+งนี+
มก 3:22

อย่างไรก็ตาม มันไม่น่าใช่เรื9 องบังเอิญที9มาระโกบันทึกเนื+อหาที9เกิดขึ+นต่อ

ไป พวกธรรมาจารย์ ซึงได้ ลงมาจากกรุงเยรู ซาเล็มได้ กล่าวว่ า "ผู้นีม! เี บเอลเซบูลสิ ง" และ "ทีเ ขา
ขับผีออกได้ กเ็ พราะใช้ อาํ นาจนายผีน!ัน” พวกธรรมจารย์เหล่านี+ได้เดินทางมาจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
ซึ9งเป็ นที9มน9ั ของพวกเขา เพื9อที9จะทราบเกี9ยวกับชายที9ชื9อเยซูผนู ้ + ีมากยิง9 ขึ+น พวกเขาเป็ นเหมือนกับ
สหายรักของพวกฟาริ สี พวกเขาจึงพร้อมอยูแ่ ล้วที9จะจ้องจับผิดพระเยซู
พอมาถึงที9เมืองคาเปอรนาอุม พวกเขาก็น่าจะได้ยนิ มาบ้างว่าครอบครัวของพระเยซูเองก็
ไม่ได้เชื9อในพระองค์เช่นกัน พวกเขาจึงเสนอคําอธิบายของตนเกี9ยวกับสถานการณ์ที9เกิดขึ+น
พวกเขากล่าวหาว่าพระองค์ทรงถูกเบเอลเซบูบสิ ง ซึ9งเป็ นคําอาราเมคที9ใช้เรี ยก ซาตานในฐานะ
นายผี พวกเขาจึงกล่าวหาอย่างหมิ9นประมาทว่า พระเยซูทรงขับผีออกโดยใช้อาํ นาจของพญามาร
เองเลย

มก 3:23

พระเยซูทรงทราบเกี9ยวกับคําพูดหมิ9นประมาทนี+ได้อย่างรวดเร็ว พระองค์

ไม่ครั9นคร้ามเพราะคํากล่าวหานี+แต่อย่างใด และทรงเผชิญหน้ากับพวกปฏิปักษ์ของพระองค์ต่อ
ไป ฝ่ ายพระองค์ จึงเรียกคนเหล่านั!นมาตรัสแก่เขาเป็ นคําอุปมาว่ า "ซาตานจะขับซาตานให้ ออก
อย่างไรได้ หลักเหตุผลที9เสี ยดแทงของพระองค์กท็ าํ ให้พวกศัตรู จุกอีกครั+ง พระองค์จึงทรงนํา
เสนอคําอุปมาหลายประการเพื9อให้พวกเขาเข้าใจ
มก 3:24-26 ถ้ าราชอาณาจักรใดๆเกิดแตกแยกกันแล้ว ราชอาณาจักรนั!นจะตั!งอยู่ไม่ ได้
25 ถ้ าครัวเรือนใดๆเกิดแตกแยกกัน ครัวเรือนนั!นจะตั!งอยู่ไม่ ได้ 26 และถ้ าซาตานจะต่ อสู้ กบั
ตนเอง และแตกแยกกัน มันก็ต!ังอยู่ไม่ ได้ มีแต่ จะสิ!นสู ญไป คําตรัสอันแสดงถึงพระปัญญาได้ถูก
เอ่ยออกมา ราชอาณาจักรหรื อครัวเรื อนใดๆที9แตกแยกกันไม่มีทางที9จะตั+งอยูไ่ ด้ ดังนั+น ถ้าซาตาน
ต่อสูแ้ ละทําให้อาณาจักรของมันแตกแยก มันและอาณาจักรของมันก็จะตั+งอยูไ่ ม่ได้นาน หาก
ซาตานขัดขวางอาณาจักรของมันเองเหมือนอย่างที9พวกคนพูดหมิ9นประมาทที9ด+ือดึงเหล่านี+กล่าว
อ้าง อาณาจักรของมันก็จะล่มสลาย พระเยซูทรงใช้คาํ หมิ9นประมาทของพวกเขาเล่นงานพวกเขา
กลับ
มก 3:27

พระเยซูตรัสสั9งสอนต่อไปว่าไม่ มผี ู้ใดอาจเข้ าไปในเรือนของคนทีม กี าํ ลัง

มากและปล้นทรัพย์ ของเขาได้ เว้ นแต่ จะจับคนทีม กี าํ ลังมากนั!นมัดไว้ เสียก่อน แล้วจึงจะปล้น
ทรัพย์ ในเรือนนั!นได้ เรื9 องประกอบนี+แสดงให้เห็นภาพชัดเจน ไม่มีใครสามารถงัดแงะเข้าไปใน
บ้านของคนที9มีกาํ ลังมากและปล้นทรัพย์ของเขาได้ เว้นเสี ยแต่วา่ โจรคนนั+นจะจับเจ้าของบ้านมัด
ไว้เสี ยก่อน จากนั+นเขาจึงสามารถปล้นทรัพย์ในบ้านหลังนั+นได้ ภาพเปรี ยบนี+ชดั เจน เราไม่
สามารถปล้นทรัพย์อาณาจักรของซาตานได้จนกว่าเราจะมัดมันไว้เสี ยก่อน ในการขับผีออก พระ
เยซูไม่เพียงปล้นทรัพย์จากอาณาจักรของซาตานเท่านั+น แต่พระองค์ยงั ทรงมัดพญามารไว้ดว้ ยใน
การทําเช่นนั+น นี9สื9อให้เห็นถึงความเป็ นพระเจ้าและความทรงสรรพลานุภาพของพระองค์ พวก
คนที9มาจับผิดพระองค์ไม่น่าจะเข้าใจถึงความจริ งอันยิง9 ใหญ่น+ ีดว้ ยซํ+า
มก 3:28

พระเยซูจึงทรงขยายความต่อไปยังความจริ งฝ่ ายวิญญาณอันยิง9 ใหญ่กว่า

เราบอกความจริงแก่ ท่านทั!งหลายว่า ความผิดบาปทุกอย่ างและคําหมิน ประมาททีเ ขากล่าวนั!น

จะทรงโปรดยกให้ บุตรทั!งหลายของมนุษย์ได้ ในพระเมตตาและพระคุณของพระเจ้า ความบาป
ทุกอย่างนั+นเป็ นสิ9 งที9ยกโทษให้ได้ รวมถึงคําหมิ9นประมาทด้วย
มก 3:29

อย่างไรก็ตามกฎนั+นก็มีขอ้ ห้ามอยูห่ นึ9งข้อ แต่ ผู้ใดจะกล่าวคําหมิน

ประมาทต่ อพระวิญญาณบริสุทธิFจะไม่ ได้ รับการอภัยโทษเลย แต่ ผู้น!ันย่ อมได้ รับโทษจากความ
ฉิบหายเป็ นนิตย์ " ผูท้ ี9กล่าวคําหมิ9นประมาทพระวิญญาณบริ สุทธิ:ก็เสี9 ยงที9จะไม่ได้รับการยกโทษ
และเสี9 ยงที9จะถูกพิพากษาลงโทษเป็ นนิตย์ ในทางปฏิบตั ิแล้ว พวกธรรมาจารย์ที9พดู หมิ9น
ประมาทเหล่านี+จากกรุ งเยรู ซาเล็มได้ปฏิเสธพระคริ สต์แล้ว พวกเขาต่อสู ้กบั การฟ้ องใจของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ:และกล่าวหาพระเยซูวา่ ทรงเป็ นซาตาน ในการทําเช่นนั+น พวกเขาได้พดู หมิ9น
ประมาทคําปรึ กษาของพระวิญญาณบริ สุทธิ: มนุษย์ตกนรกเพราะความบาปเดียวเท่านั+น นัน9 คือ
การปฏิเสธพระคริ สต์ แต่พระวิญญาณบริ สุทธิ:ทรงเป็ นผูท้ ี9ชกั นําผูค้ นให้มาถึงพระคริ สต์และฟ้ อง
ใจพวกเขาเรื9 องความบาปของพวกเขา การปฏิเสธการฟ้ องใจนั+นก็ทาํ ให้คนๆนั+นตกอยูใ่ นภาวะ
เสี9 ยงที9จะไม่ได้รับการยกโทษและที9จะถูกพิพากษาลงโทษเป็ นนิตย์ เราเห็นถึงความจริ งที9ทาํ ให้
ตาสว่างในข้อนี+จริ งๆ
มก 3:30

กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงแล้วคําหมิ9นประมาทของพวกเขาก็คือว่า ทีต รัส

อย่างนั!นก็เพราะเขาทั!งหลายกล่าวว่ า "พระองค์ มผี โี สโครกเข้ าสิ ง” การหาว่าพระเยซูทรงกระทํา
กิจของซาตาน พวกเขาก็ดูหมิ9นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ:อยูใ่ นใจของตน และสุ ดท้าย
แล้วก็กล่าวคําหมิ9นประมาทต่อพระองค์ดว้ ย วิบตั ิจงมีแก่คนเช่นนั+น
มก 3:31-32 จากนั+นก็เกิดการเผชิญหน้าระหว่างพระเยซูและครอบครัวของพระองค์
อีกครั+ง เวลานั!นมารดาและพวกน้ องชายของพระองค์ มายืนอยู่ข้างนอก แล้วใช้ คนเข้ าไปทูลเรียก
พระองค์ 32 และประชาชนก็นังอยู่รอบพระองค์ เขาจึงทูลพระองค์ว่า "ดูเถิด มารดาและพวก
น้ องชายของพระองค์ มาหาพระองค์ คอยอยู่ข้างนอก" เห็นได้ชดั ว่าครอบครัวของพระองค์อยู่
บริ เวณรอบนอกของฝูงชนที9เบียดเสี ยด พวกเขาจึงขอให้ฝงู ชนบอกต่อๆไปยังพระเยซูซ9 ึงพวกเขา
ก็กระทํา ถึงแม้วา่ พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกปฏิเสธมาตลอดว่าพระเยซูทรงมีนอ้ งชายร่ วมสาย
เลือด โดยอ้างเรื9 องการเป็ นสาวพรหมจารี เสมอไปของนางมารี ย ์ แต่มาระโกก็บนั ทึกตรงนี+วา่

พระองค์ทรงมีนอ้ งชายหลายคนจริ งๆ เกรงว่าจะมีคนพยายามตีความให้คนเหล่านี+เป็ นน้องชาย
ฝ่ ายวิญญาณ บริ บทจึงระบุถึงมารดาของพระองค์ดว้ ย เห็นได้ชดั ว่าคนเหล่านี+เป็ นน้องชายร่ วม
มารดาของพระเยซูจริ งๆ
มก 3:33-35 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า "ใครเป็ นมารดาของเรา และใครเป็ นพีน ้ องของ
เรา” พระองค์ตรัสตอบกลับไปด้วยคําถามหนึ9ง เราไม่ควรมองว่ามีความไม่เคารพหรื อความ
โอหังอยูใ่ นคําตอบของพระองค์ แต่พระเยซูทรงใช้โอกาสนี+เพื9อสอนความจริ งอันยิง9 ใหญ่กว่า
ต่างหาก (เราควรระลึกไว้ดว้ ยว่าจนถึงตอนนี+ ดังที9เห็นได้ชดั ในบทนี+แล้วก่อนหน้านั+น ครอบครัว
ของพระองค์เองในตอนนั+นก็ยงั ไม่เป็ นผูเ้ ชื9อเลย) พระองค์จึง 34 ทอดพระเนตรคนทีน ังล้อมรอบ
พระองค์น!ันแล้ วตรัสว่ า "ดูเถิด นีเป็ นมารดาและพีน ้ องของเรา เห็นได้ชดั ว่าถึงแม้ครอบครัวบน
โลกนี+ของพระองค์กอ็ ยูท่ ี9นน9ั ด้วย แต่ความจริ งอันยิง9 ใหญ่กว่าจะปรากฏเดี[ยวนี+
พระองค์จึงทรงประกาศว่า 35 ผู้ใดจะกระทําตามพระทัยพระเจ้ า ผู้น!ันแหละเป็ นพีน ้ อง
ชายหญิงและมารดาของเรา” ความจริ งอันยิง9 ใหญ่กว่าที9พระเยซูทรงนําเสนอก็คือว่า สําหรับคน
ทั+งหลายที9เต็มใจทําตามพระประสงค์ของพระองค์ คนเหล่านี+แหละเป็ นครอบครัวฝ่ ายวิญญาณ
ของพระองค์ คือ เป็ นคนที9พระองค์ทรงรักจริ งๆ คํากริ ยาที9แปลว่า กระทําตาม (พอยเอะโอ) ถูก
ผันให้อยูใ่ นรู ปเงื9อนไข ความหมายก็คือว่า ถ้าผูใ้ ดก็ตามเต็มใจกระทําตามพระประสงค์ของ
พระเจ้า คนๆนั+นก็เป็ นครอบครัวที9แท้จริ งของพระองค์ สิ9 งที9พระองค์ตรัสถึงตรงนี+คือเรื9 องของใจ
มนุษย์ เจตจํานง (ความประสงค์) มีบ่อเกิดมาจากใจ เมื9อผูใ้ ดเต็มใจกระทําตามพระประสงค์ของ
พระเจ้า นัน9 คือ เมื9อใจของผูใ้ ดยินดีที9จะยอมจํานนต่อพระเจ้าและไว้วางใจและเชื9อฟังพระองค์ ผู ้
นั+นก็กลายเป็ นบุตรคนหนึ9งของพระเจ้า เขาจึงกลายเป็ นส่ วนหนึ9งของครอบครัวของพระเจ้า
พวกเขาจึงกลายเป็ นครอบครัวของพระเยซู แนวคิดสําคัญตรงนี+คือ ความยินดีของใจที9จะหัน
มานอบน้อม ไว้วางใจและเชื9อฟังพระเจ้า นัน9 คือแก่นแท้ของความเชื9อที9ช่วยให้รอดและนี9กเ็ ป็ น
สิ9 งที9นาํ ไปสู่ การบังเกิดใหม่
*****

ภาพรวมของมาระโก 4: คําอุปมาเรื องผู้หว่ านและเมล็ดถูกนําเสนอพร้ อมกับคําอธิ บาย
เกียวกับมัน พระเยซูยงั ทรงนําเสนอคําอุปมาเรื องเที ยนทีซ่อนไว้ คําเปรี ยบต่ างๆเรื องอาณาจักร
และโดยเฉพาะเรื องเมล็ดพันธุ์ผกั กาด บทนีป& ิ ดท้ ายด้ วยเรื องทีพระเยซูทรงทําให้ พายุบนทะเลกา
ลิลีสงบ
มก 4:1-2

เมื9อมาระโกนําเสนอคําอุปมาเรื9 องผูห้ ว่านและเมล็ดที9จะตามมานี+ มันก็

เป็ นครั+งแรกในข่าวประเสริ ฐเล่มนี+ที9มีการบันทึกเกี9ยวกับคําอุปมาของพระเยซู แล้วพระองค์ ทรง
ตั!งต้ นสั งสอนทีฝ ังทะเลอีก ฝูงชนเป็ นอันมากพากันมาหาพระองค์ เหตุฉะนั!นพระองค์จึงได้
เสด็จลงไปประทับในเรือทีท ะเล และฝูงชนอยู่บนฝังชายทะเล 2 พระองค์จึงตรัสสังสอนเขา
หลายประการเป็ นคําอุปมา และในการสอนนั!นพระองค์ตรัสแก่เขาว่ า ดังที9ได้กล่าวไว้แล้ว
เหตุการณ์น+ ีเกิดขึ+นที9ชายฝั9งทะเลกาลิลี เพราะฝูงชนที9เบียดเสี ยด พระเยซูจึงเสด็จขึ+นเรื อ นัง9 ลงใน
นั+นและสั9งให้พวกสาวกนําเรื อห่างออกไปจากชายฝั9งไม่ไกล จากนั+นพระองค์กเ็ ริ9 มตรัสสอนฝูง
ชนโดยใช้คาํ อุปมาเป็ นพิเศษ
คําที9แปลว่า คําอุปมา (พาราบอเล) มีความหมายตรงตัวว่า เอาของสองสิ9 งมาวางเคียงข้าง
กันเพือ9 ที9จะเปรี ยบเทียบกัน อย่างไรก็ตาม การใช้คาํ นี+ในพระคัมภีร์กม็ กั เป็ นแบบอุปมาอุปไมย
และมีจุดประสงค์เพื9อบรรยายให้เห็นภาพความจริ งฝ่ ายวิญญาณโดยการเปรี ยบเทียบกับชีวติ
ประจําวัน
มก 4:3

องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจึงทรงเริ9 มตรัสคําอุปมาอันเป็ นอมตะของ

พระองค์นน9ั คือ เรื9 องผูห้ ว่านพืชและเมล็ด "จงฟัง ดูเถิด มีผู้หว่ านคนหนึงออกไปหว่ านพืช คําที9
แปลว่า หว่ าน (สเปะอีโร) ซึ9งมีความหมายว่าการปลูกหรื อการหว่านเมล็ดพืช ในสมัยนั+นผูห้ ว่าน
จะเดินไปตามทุ่งพร้อมกับสะพายกระเป๋ าใส่ เมล็ดพืชพาดบ่าของเขา จากนั+นเขาก็จะ ‘โปรย’
หรื อโยนเมล็ดพืชในรู ปจันทร์เสี+ ยวขณะที9เขาเดินขึ+นลงไปตามทุ่งอย่างมีระเบียบแบบแผน ดินสี9
ประเภทจะถูกบรรยายถึงในคําอุปมาเรื9 องนี+ สภาพดินเหล่านี+เป็ นสภาพดินปกติในอิสราเอลและ
คนที9มาฟังพระเยซูกย็ อ่ มเข้าใจเรื9 องนี+ได้อย่างแน่นอน

มก 4:4

ดินประเภทแรกมีลกั ษณะดังนี+ และต่ อมาเมือ เขาหว่าน เมล็ดพืชก็ตกตาม

หนทางบ้ าง แล้วนกในอากาศก็มากินเสี ย การประยุกต์ใช้หลักๆของคําอุปมาเรื9 องนี+จะถูกอธิบาย
ในข้อ 14 และข้อต่อๆไป คําที9แปลว่า ตามหนทาง (ฮอดอส) หมายถึง ทางเดินหรื อถนน มันจึง
เป็ นดินที9แน่นและแข็ง ดังนั+นพวกนกจึงโฉบลงมาเอาเมล็ดไปกินเสี ย
มก 4:5-6

ในดินประเภทที9สอง บ้ างก็ตกทีซ ึงมีพนื! หิน มีเนือ! ดินแต่ น้อย จึงงอกขึน!

โดยเร็วเพราะดินไม่ ลกึ 6 แต่ เมือ แดดจัด แดดก็แผดเผา และเพราะรากไม่ มี จึงเหียวไป คําที9แปล
ว่า พืน! หิน (เปะโตรเดส) หมายถึง ดินตื+นๆที9มีช+ นั หินอยูข่ า้ งใต้ เพราะความตื+นของดิน ความชื+น
ในพื+นดินจึงระเหยไปอย่างรวดเร็วและความร้อนของดวงอาทิตย์กท็ าํ ให้ดินแห้ง น่าสนใจที9มี
การสื9 อว่าเมล็ดที9ถูกปลูกลงดินนี+น+ นั ก็แตกหน่อและงอกขึ+นจริ งๆ กระนั+นเพราะความตื+นของดิน
และการไม่มีราก พืชอายุนอ้ ยนี+จึงเหี9ยวไปในไม่ชา้
มก 4:7

ในดินประเภทที9สามบ้ างก็ตกกลางต้ นหนาม ต้ นหนามก็งอกขึน! ปกคลุม

เสี ย จึงไม่ เกิดผล ตรงนี+เมล็ดได้ตกลงบนพื+นดินที9มีวชั พืชปกคลุมอยูแ่ ล้ว ซึ9งในกรณี น+ ีคือ พง
หนาม มีการสื9 อชัดเจนว่าเมล็ดนี+ได้แตกหน่อและงอกขึ+น อย่างไรก็ตาม ต้นหนามที9บดบังมันอยู่
จึงสกัดกั+นมิให้มนั งอกเงยขึ+น ให้เราสังเกตคําพูดสําคัญ “จึงไม่เกิดผล” แก่นแท้ของคําอุปมานี+อยู่
ตรงนี+
มก 4:8

ดินประเภทที9สี9เป็ นดินที9ดีที9สุดในทั+งสี9 พวก บ้ างก็ตกทีด นิ ดี แล้วงอกงาม

จําเริญขึน! เกิดผลสามสิ บเท่าบ้ าง หกสิ บเท่าบ้ าง ร้ อยเท่าบ้ าง" ตรงนี+เมล็ดตกลงบนดินที9ดีที9สุด
ในทุ่ง มันไม่มีช+ นั หินอยูข่ า้ งใต้ มันไม่มีวชั พืชเยอะ และมันก็ไม่ใช่ดินที9แข็งแน่นที9อยูต่ ามทาง
เดินรอบนอก พอถึงเวลาเมล็ดก็แตกหน่อ งอกขึ+นและเกิดผลให้ได้เก็บเกี9ยว ในบางแห่ง มันเกิด
ผลสามสิ บเท่า ในที9อื9นๆมันก็เกิดผลหกสิ บเท่า และในที9อื9นๆอีกมันก็เกิดผลร้อยเท่า เศรษฐกิจ
หลักของคนในสมัยนั+นคือ การทํากสิ กรรมขนาดเล็กซึ9งเป็ นธุรกิจแบบครอบครัว พวกคนที9ฟัง
พระเยซูส่วนใหญ่ยอ่ มเข้าใจคําอุปมานี+ได้เป็ นอย่างดี
มก 4:9

พระเยซูทรงปิ ดท้ายตอนแรกของคําอุปมานี+ดว้ ยคําเตือนสติวา่ "ใครมีหู

จงฟังเถิด" ข่าวประเสริ ฐทั+งสี9 เล่มบันทึกอีกสามครั+งที9พระเยซูทรงเตือนสติผฟู ้ ังพระองค์เช่นนั+น

มันเป็ นคําเตือนให้ต+ งั ใจฟังสิ9 งที9พระองค์เพิ9งเอ่ยออกมา คําเตือนสติของพระองค์ที9มีไปยังคริ สต
จักรทั+งเจ็ดแห่งในแคว้นเอเชีย ซึ9งพบในวิวรณ์ 2-3 ก็มีคาํ กําชับที9คล้ายๆกันสําหรับแต่ละแห่ง “ผู ้
ใดที9มีหู ก็ให้ผนู ้ + นั ฟังสิ9 งที9พระวิญญาณตรัสแก่คริ สตจักรเหล่านี+”
มก 4:10

หลังจากนั+นเมือ พระองค์ อยู่ตามลําพัง คนทีอ ยู่รอบพระองค์ พร้ อมกับ

สาวกสิ บสองคน ได้ ทูลถามพระองค์ ถงึ คําอุปมานั!น คําอุปมานี+แสดงภาพที9ชดั เจนอยูแ่ ล้ว
กระนั+นพวกสาวกของพระองค์กไ็ ม่เข้าใจความจริ งฝ่ ายวิญญาณที9คาํ อุปมานี+สื9อ หรื อกล่าวอีกนัย
หนึ9งก็คือ พวกเขาเข้าใจคําตอบแล้ว แต่อะไรเป็ นคําถามกันเล่า
มก 4:11-12 พระเยซูจึงทรงอธิบายให้พวกเขาฟังว่า "ข้ อความลึกลับแห่ งอาณาจักร
ของพระเจ้ าทรงโปรดให้ ท่านทั!งหลายรู้ได้ แต่ ฝ่ายคนนอกนั!นบรรดาข้ อความเหล่านีจ! ะแจ้ งให้
เป็ นคําอุปมาทุกอย่าง พระเยซูทรงพอพระทัยอยูแ่ ล้วที9จะสอนให้พวกสาวกของพระองค์เข้าใจ
ชัดเจน อย่างไรก็ตาม สําหรับชนชาติอิสราเอลส่ วนใหญ่ พระองค์กจ็ ะไม่ตรัสตรงๆ มีหลักการ
พื+นฐานที9สาํ คัญหลายประการแฝงอยูใ่ ต้พ+ืนผิวของเหตุการณ์น+ ี (1) ให้เราสังเกตว่าพระเยซูตรัส
ถึง “ข้อความลึกลับแห่งอาณาจักรของพระเจ้า” คําที9แปลว่า ข้ อความลึกลับ (มุสเตริ ออน) มีความ
หมายว่า สิ9 งที9ซ่อนอยูห่ รื อไม่เป็ นที9เข้าใจแน่ชดั ข้อความลึกลับที9วา่ นี+เกี9ยวข้องกับอาณาจักรของ
พระเจ้า
ชนชาติยวิ คิดเกี9ยวกับเรื9 องนี+ในแง่การเมือง พวกเขาอยากได้ผนู ้ าํ ทางการเมือง (กษัตริ ย)์ ที9
จะขึ+นปกครองและโยนทิ+งแอกทรราชย์ของโรม และสถาปนาพวกเขาให้เป็ นรัฐอิสระท่ามกลาง
บรรดาประชาชาติอีกครั+ง อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงทราบว่าอาณาจักรของพระเจ้าโดยหลักแล้ว
เป็ นเรื9 องฝ่ ายวิญญาณ มันจะมาถึงก็ต่อเมื9ออิสราเอลกลับใจจากความไม่เชื9อ ความไม่เชื9อฟัง
ความบาป และการกบฏที9พวกเขาได้แสดงออกมาตลอดหลายศตวรรษเหลือเกิน เมื9อถึงตอนนั+น
เท่านั+น พระมหากษัตริ ยก์ จ็ ะทรงขึ+นครอบครองและยกชูรัฐยิวให้เป็ นประเทศที9เป็ นเมืองหลวง
ของโลก สุ ดท้ายแล้วมันจะเกิดขึ+นจริ งเมื9อพระเยซูคริ สต์ทรงสถาปนาตัวเองเป็ นพระมหากษัตริ ย ์
เหนือกษัตริ ยท์ + งั หลายและจอมเจ้านายเหนือเจ้านายทั+งหลายในการครอบครองยุคพันปี ของ

พระองค์ แต่ก่อนที9เหตุการณ์น+ นั จะเกิดขึ+น สิ9 งที9พวกเขาต้องกระทําเป็ นอันดับแรกคือ กลับใจเสี ย
ใหม่ น่าเศร้าที9ชนชาติอิสราเอลในตอนนั+นไม่สนใจเรื9 องการกลับใจใหม่เลย
นัน9 นําไปสู่ หลักการสําคัญประการที9สองซึ9งจะถูกพูดถึงต่อไป 12 เพือ ว่ าเขาจะดูแล้วดูเล่า
แต่ มองไม่ เห็น และฟังแล้วฟังเล่า แต่ ไม่ เข้ าใจ เกลือกว่ าในเวลาหนึงเวลาใดเขาจะกลับใจเสียใหม่
และความผิดบาปของเขาจะได้ ยกโทษเสี ย" หลักการที9สองนั+นคือ (2) คําแช่งสาปที9พระเจ้าทรง
ให้ตกลงบนอิสราเอลในอิสยาห์ 6:9-10 ข้อความจากพระคัมภีร์ตอนนี+กถ็ ูกยกมาไว้ในข้อนี+ จาก
นั+นพระเจ้าก็ตรัสว่าเพราะจิตใจที9มกั กบฏและใจที9แข็งกระด้างของชนชาติอิสราเอล พวกเขาจะ
มองเห็นความจริ งและไม่รับรู ้มนั พวกเขาจะได้ยนิ ความจริ งและไม่เข้าใจมัน คําแช่งสาปนี+กย็ งั
คงอยูจ่ นถึงบัดนี+ อย่างไรก็ตาม ในเวลาอันเหมาะสมของพระเจ้าในช่วงยุคเจ็ดปี ดวงตาฝ่ าย
วิญญาณของชนชาติอิสราเอลก็จะถูกเปิ ดออกและพวกเขาจะเข้าใจ และหันกลับมาหาพระเมสสิ
ยาห์ผทู ้ ี9พวกเขาปฏิเสธ
ขณะเดียวกัน พระเยซูจะทรงสอนโดยใช้คาํ อุปมาที9คลุมเครื อต่อไป สําหรับคนเหล่านั+นที9
ใจของตนเปิ ดรับพระผูช้ ่วยให้รอด ความจริ งก็จะปรากฏชัดเจน สําหรับคนเหล่านั+นที9ใจแข็ง
กระด้างไม่ยอมกลับใจใหม่ พวกเขาจะมองเห็นแต่ไม่รับรู ้และได้ยนิ แต่ไม่เข้าใจ ยังไม่ถึงเวลาที9
ชนชาติน+ ีจะกลับใจรับเชื9อ คําแช่งสาปในอิสยาห์ 6:9-10 ยังคงอยูต่ ่อไปในขณะนั+น
มก 4:13

หลังจากได้ตรัสถึงหลักการที9เป็ นลางร้ายนั+นไปแล้ว พระเยซูกท็ รงหันมา

หาพวกสาวกของพระองค์และตรัสกับเขาว่า "คําอุปมานั!นพวกท่านยังไม่ เข้ าใจหรือ ถ้ ากระนั!น
ท่านทั!งหลายจะเข้ าใจคําอุปมาทั!งปวงอย่ างไรได้ นี9เท่ากับพระองค์ตรัสว่า ‘พวกท่านไม่เข้าใจคํา
อุปมานี+หรื อ แล้วอย่างนั+นพวกท่านจะเข้าใจคําอุปมาอื9นๆที9เกี9ยวข้องกันได้อย่างไร’
มก 4:14

พระเยซูจึงทรงเริ9 มอธิบายคําอุปมานี+ทีละบรรทัด แนวคิดสําคัญถูกนํา

เสนอตรงนี+ ผู้หว่ านนั!นก็ได้ หว่านพระวจนะ เมล็ดในตอนต้นของคําอุปมานี+กค็ ือพระวจนะของ
พระเจ้า เช่นเดียวกับที9เมล็ดพืชตามธรรมชาติมีความสามารถแสนมหัศจรรย์ในการให้ชีวติ
งอกเงยขึ+นมาจากความตาย ในแบบเดียวกันพระวจนะของพระเจ้าก็นาํ ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณมาให้แก่

คนเหล่านั+นที9ตายแล้วในการละเมิดและความบาปต่างๆ มันไม่เพียงมีลกั ษณะเฉพาะตัวที9น่า
อัศจรรย์เท่านั+น แต่มนั ยังมีความสามารถในการให้ชีวติ ด้วย
มก 4:15

พระเยซูจึงทรงอธิบายคําอุปมาเรื9 องนี+ต่อไป ซึงตกริมหนทางนั!นได้ แก่

พระวจนะทีห ว่ านแล้ว และเมือ บุคคลใดได้ ฟัง ในทันใดนั!นซาตานก็มาชิงเอาพระวจนะซึงหว่ าน
ในใจเขานั!นไปเสีย ภาพรวมของคําอุปมาเรื9 องนี+เป็ นกุญแจที9ช่วยให้เราเข้าใจส่ วนประกอบแต่ละ
ส่ วนของมัน คนมักทึกทักเอาเองว่าบทเรี ยนของคําอุปมานี+คือ การที9วา่ ทําไมบางคนได้รับความ
รอดและบางคนไม่ได้รับความรอด อย่างไรก็ตาม ยกเว้นดินประเภทแรกแล้ว มันก็ไม่ใช่อย่างที9
คนเหล่านั+นคิด แต่เราเห็นว่าในดินอีกสามประเภทที9เหลือ บทเรี ยนจริ งๆก็คือว่า ทําไมคริ สเตียน
ส่ วนใหญ่ถึงไม่เกิดผลขณะที9บางคนเกิดผล เหตุผลที9คนไม่เกิดผลนั+นก็ปรากฏชัดในดินประเภท
แรก ไม่มีการถูกสร้างใหม่เลยตั+งแต่แรก ตรงนี+เมล็ดแห่งพระวจนะของพระเจ้าได้ตกลงบนใจที9
แข็งกระด้าง เช่นเดียวกับดินที9แข็งแน่นริ มหนทาง เมล็ดไม่เคยเจาะทะลุดินเลย ดังนั+น ซาตาน ซึ9ง
เหมือนกับนกที9กินซากศพ ก็โฉบลงมาคาบเมล็ดไป ไม่มีชีวติ ใหม่ฝ่ายวิญญาณถือกําเนิดขึ+น มัน
จึงไม่มีผลเกิดขึ+นตามมาด้วย
(คราวนี+จึงเกิดคําถามขึ+นมาว่า อะไรเป็ นผลถวายแด่พระผูช้ ่วยให้รอด ทัว9 พระคัมภีร์ใหม่
มีการพูดถึงผลฝ่ ายวิญญาณ มีผลภายในของพระวิญญาณตามที9บรรยายไว้ในกาลาเทีย 5:22-23
อย่างไรก็ตาม ยังมีผลภายนอกของการออกลูกหลานฝ่ ายวิญญาณด้วย ตรงนี+จึงน่าหมายถึงการนํา
วิญญาณผูอ้ ื9นมาถึงพระคริ สต์ เมล็ดแห่งพระวจนะได้ถูกปลูกลงไป ชีวติ ใหม่ได้งอกเงยขึ+นมาใน
การบังเกิดใหม่ ผูค้ นจึงได้รับความรอดและเริ9 มเติบโตในฐานะคริ สเตียน นัน9 น่าจะเป็ นการ
ประยุกต์ใช้เรื9 องผลในบริ บทนี+)
มก 4:16-17 ในดินประเภทที9สองและซึงตกทีซ ึงมีพนื! หิน มีเนื!อดินแต่ น้อยนั!นก็
ทํานองเดียวกัน ได้ แก่บุคคลทีไ ด้ ยนิ พระวจนะ และก็รับทันทีด้วยความปรีดี 17 แต่ ไม่ มรี ากในตัว
จึงทนอยู่ได้ ชัวคราว ภายหลังเมือ เกิดการยากลําบากและการข่ มเหงต่ างๆเพราะพระวจนะนั!น ก็
เลิกเสียในทันทีทนั ใด

ตรงนี+เมล็ดได้ตกลงบนดินตื+นซึ9งมีช+ นั หินอยูข่ า้ งใต้ อย่างไรก็ตาม ในกรณี น+ ี เมล็ด (พระ
วจนะ) ได้ถูกรับไว้ดว้ ยความดีใจ นี9สื9อชัดเจนถึงการแตกหน่อของเมล็ดและชีวติ ใหม่ที9เกิดขึ+น
ตามมาในการที9มีรากอยูบ่ า้ ง แต่กไ็ ม่มาก นอกจากนี+ น่าสังเกตว่าพวกเขา “ไม่มีรากในตัว” เห็น
ได้ชดั ว่าพวกเขาไม่มีวนิ ยั ในชีวติ (นัน9 คือ อุปนิสยั ) ดังนั+น พวกเขาจึงดําเนินชีวติ คริ สเตียนอยูไ่ ด้
เพียงชัว9 คราว อย่างไรก็ตาม เมื9อความเดือดร้อนหรื อการต่อต้านเข้ามาเพราะเหตุพระวจนะ ซึ9ง
เป็ นสิ9 งที9ไม่อาจหลีกเลี9ยงได้ เช่นเดียวกับดินตื+นที9ถูกแดดเผา คนพวกนี+กเ็ ลิกเสี ยและเหี9ยวแห้ง
ฝ่ ายวิญญาณไป
คนเหล่านี+รอดไหม เห็นได้ชดั ว่า พวกเขารอด แต่พวกเขาเกิดผลบ้างไหม เห็นได้ชดั ว่าไม่
เกิด น่าเศร้าที9คนประเภทนี+มีอยูม่ ากมายจริ งๆ ทุกคริ สตจักรเจอคนแบบนี+มาแล้วเยอะ พวกเขารับ
ข่าวประเสริ ฐด้วยความปรี ดีและเริ9 มกระบวนการเติบโตแบบคริ สเตียน อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็
ไม่มีอุปนิสัยที9ลึกพอตั+งแต่แรกแล้ว ชีวติ ของพวกเขานับแต่น+ นั เป็ นต้นมาจึงตื+นเขิน ไม่มีระเบียบ
วินยั และมุ่งสนใจแต่ตวั เอง เมื9อการต่อต้านหรื อความเดือดร้อนเข้ามาในชีวติ คริ สเตียน ดังที9มนั
จะเกิดขึ+นอย่างหลีกเลี9ยงไม่ได้ คนพวกนี+กเ็ ลิกล้มเสี ยและถอยหลังกลับไปใช้ชีวติ คริ สเตียนตาม
เนื+อหนังและหลงหาย พวกเขาเป็ นคนน่าสมเพชและไม่เคยเกิดผลถวายพระผูช้ ่วยให้รอดเลย
มก 4:18-19 พระเยซูจึงทรงอธิบายเกี9ยวกับดินประเภทที9สาม และพืชซึงหว่ านกลาง
หนามนั!นได้ แก่บุคคลทีไ ด้ ฟังพระวจนะ 19 แล้วความกังวลตามธรรมดาโลก และความลุ่มหลง
ในทรัพย์ สมบัติ และความโลภในสิงอืน ๆได้ เข้ ามาและปกคลุมพระวจนะนั!น จึงไม่ เกิดผล อีกครั+ง
ที9เมื9อพวกเขาได้ยนิ เมล็ดแห่งพระวจนะของพระเจ้า ข้อนี+กส็ ื9 อว่าเมล็ดนั+นได้แตกหน่อและ
งอกเงยขึ+นเป็ นชีวติ ใหม่ในพระคริ สต์ อย่างไรก็ตาม อย่างที9มนั มักเป็ นบ่อยๆ สิ งต่ างๆที9เข้ามา
แก่งแย่งก็ปกคลุมชีวติ ใหม่ฝ่ายวิญญาณนั+นเสี ย ผลก็คือ การไม่เกิดผลในชีวติ คริ สเตียน
สามสิ9 งที9คอยแก่งแย่งการเกิดผลฝ่ ายวิญญาณก็คือ (1) “ความกังวลตามธรรมดาโลก” นี9
หมายถึงความกังวลในเรื9 องต่างๆของชีวติ นัน9 คือ ‘’เราจะจ่ายค่านํ+าค่าไฟค่าบ้านยังไง หรื อเราจะ
มีชีวติ อยูจ่ นถึงสิ+ นเดือนได้ยงั ไง’ นี9สื9อถึงการขาดความเชื9อในการวางใจพระเจ้าว่าจะทรงตอบ
สนองความจําเป็ นต่างๆของเรา เพราะถูกความกังวลและความกระวนกระวายเข้าครอบงํา จึง
ไม่มีการขวนขวายในการเกิดผลเพือ9 พระคริ สต์ (2) จากนั+นคือ “ความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติ”

ทรัพย์สมบัติน+ นั เป็ นที9หลอกลวงจริ งๆ คนมากมายถูกหลอกให้เชื9อว่าเงินจะนําความสุ ขมาให้
สําหรับหลายคน เงินจึงกลายเป็ นสิ9 งที9คนขวนขวายในชีวติ ดู 1 ทิโมธี 6:9-10 อย่างไรก็ตาม ใน
การไล่ไขว่คว้าความมัง9 คัง9 จึงไม่มีผลบังเกิดขึ+นถวายพระผูช้ ่วยให้รอดเลย
สุ ดท้ายคือ (3) “ความโลภในสิ9 งอื9นๆ” นัน9 คือ สิ9 งอื9นๆที9ดึงความสนใจเราไปจากการเกิด
ผลถวายแด่พระเจ้าผูเ้ ป็ นนาย ดู 2 ทิโมธี 2:4 ทั+งสามสิ9 งนี+ซ9 ึ งเป็ นเหมือนวัชพืชฝ่ ายวิญญาณที9
ปกคลุมมิให้ชีวติ ใหม่เติบโต ผลลัพธ์กค็ ือ การไม่เกิดผล
มก 4:20

สุ ดท้ายแล้วส่ วนพืชซึงหว่ านตกในดินดีน!ัน ได้ แก่บุคคลทีไ ด้ ยนิ พระ

วจนะนั!น และรับไว้ จึงเกิดผลสามสิ บเท่ าบ้ าง หกสิ บเท่าบ้ าง ร้ อยเท่าบ้ าง" มีคนเหล่านั+นด้วยที9
รับข่าวประเสริ ฐ บังเกิดใหม่แล้ว และไม่ง่อยเปลี+ยฝ่ ายวิญญาณเหมือนพวกที9เหลือ ใจของพวก
เขามิได้แข็งกระด้างไปเพราะความบาป พวกเขามีวนิ ยั ในการใช้ชีวติ อันเป็ นพื+นฐานให้อุปนิสัย
แบบคริ สเตียนงอกเงยขึ+นได้ และพวกเขามิได้สาละวนอยูก่ บั การไล่ตามความรํ9ารวยหรื อ
ทรัพย์สินเงินทอง ชีวติ ของพวกเขาจึงมุ่งสนใจแต่การปรนนิบตั ิรับใช้พระผูช้ ่วยให้รอดของตน
ตลอดชีวติ ของพวกเขา คนมากมายได้มาถึงพระคริ สต์อนั เป็ นผลมาจากคําพยานของพวกเขา
สําหรับบางคนแล้ว พวกเขาได้เห็นคนสามสิ บคนมาถึงพระคริ สต์ตลอดชีวติ ของตน สําหรับคน
อื9นๆ จํานวนคือหกสิ บคน และสําหรับคนอื9นๆอีก พวกเขามีโอกาสได้เห็นคนหนึ9งร้อยคนมาถึง
พระคริ สต์ผา่ นทางการรับใช้ของตน
มก 4:21

การที9คาํ อุปมาเรื9 องต่อไปตามมาติดๆไม่ใช่เรื9 องบังเอิญ สาระสําคัญของ

มันอยูใ่ นบริ บทเดียวกับคําอุปมาเรื9 องก่อนหน้า แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่า "เขาเอาเทียนมา
สํ าหรับตั!งไว้ ใต้ ถงั ใต้ เตียงนอนหรือ และมิใช่ สําหรับตั!งไว้ บนเชิงเทียนหรือ เทียนในที9น+ ีน่าจะ
หมายถึงตะเกียงนํ+ามันมะกอก และพระเยซูทรงถามคําถามแบบไม่ตอ้ งการคําตอบ คงไม่มีใคร
จุดเทียน (หรื อตะเกียง) แล้วเอาไปไว้ใต้ตะกร้าที9ใช้เป็ นถัง หรื อเอาไปไว้ใต้เตียง แต่เทียนที9จุด
แล้วย่อมถูกเอาไปไว้บนเชิงเทียน เทียนถูกจุดเพื9อให้แสงสว่าง การประยุกต์ใช้ฝ่ายวิญญาณนั+น
ปรากฏชัดอยูแ่ ล้ว เราได้รับความสว่างแห่งข่าวประเสริ ฐแล้ว มันก็เป็ นเรื9 องแปลกที9จะปิ ดซ่อน
มันไว้ แต่โดยธรรมชาติของมันๆก็ควรถูกส่ องสว่างแก่ผอู ้ ื9น ดังนั+นในบทนี+พระเยซูได้ทรง

บรรยายถึงข่าวประเสริ ฐว่าเป็ นเหมือนทั+งเมล็ดพืชและแสงสว่าง ไม่วา่ จะในกรณี ใด จุดประสงค์
ของมันก็มีไว้เพื9อถูกแพร่ ออกไปให้ทว9ั
มก 4:22-23 คําสันธาน เพราะว่ า เชื9อมเนื+อหาตรงนี+กบั ส่ วนที9มาก่อนหน้า เพราะว่ า
ไม่ มสี ิงใดทีซ ่ อนไว้ ซึงจะไม่ ปรากฏแจ้ ง และไม่ มสี ิ งใดทีป ิ ดบังไว้ ซึงจะไม่ ต้องแพร่ งพราย พระ
เยซูตรัสคําพูดที9เป็ นจริ งเสมอ ในบริ บทของเนื+อหาที9มาก่อนหน้า ความหมายก็น่าจะเป็ นดังต่อ
ไปนี+ คนที9ปิดซ่ อนข่าวประเสริ ฐจะถูกพบตัวในที9สุด โดยเฉพาะที9บลั ลังก์พพิ ากษา แน่นอนที9
ไม่มีส9ิ งใดเป็ นความลับได้ตลอดกาล ความบาปของการไม่ประกาศในการปิ ดซ่อนข่าวประเสริ ฐ
จะถูกจัดการสักวันหนึ9งและถูกเปิ ดเผยที9บลั ลังก์พิพากษาของพระคริ สต์
พระเยซูตรัสเตือนอีกครั+งสําหรับเรื9 องนี+วา่ 23 ถ้ าใครมีหูฟังได้ จงฟังเถิด" การไม่เกิดผล
เพราะเหตุต่างๆ เช่น การขาดอุปนิสัย การไล่ตามความมัง9 คัง9 และการรักทรัพย์สินเงินทองจะถูก
เรี ยกตัวมาให้การสักวันหนึ9ง ในวันนั+น สิ9 งเหล่านี+จะถูกเปิ ดเผย พระเยซูทรงเตือนแล้ว จงฟังให้
ดี!
มก 4:24-25 บางทีพระเยซูอาจทรงอ้างอิงย้อนกลับไปยังคําถามของพวกสาวกเกี9ยวกับ
คําอุปมาเรื9 องเมล็ดพืช พระองค์จึงตรัสต่อไป (ข้อ 11) ในบริ บทนั+น พระเยซูทรงเตือนความ
จําพวกเขาเกี9ยวกับคําสาปแช่งที9ตกลงบนชนชาติอิสราเอลที9ใจแข็งกระด้าง (ข้อ 12) พระเยซูจึง
ทรงตรัสเตือนอีกว่า พระองค์ตรัสแก่ เขาว่ า "จงเอาใจจดจ่ อต่ อสิ งทีท ่ านฟังให้ ดี ท่ านจะตวงให้
เขาด้ วยทะนานอันใด จะตวงให้ ท่านด้ วยทะนานอันนั!น ทั!งจะเพิม เติมให้ อกี แก่ผู้ทีฟังแล้ว
พระองค์ตรัสถึงการรับผิดชอบต่อสิ9 งที9เราได้ยนิ มาแล้ว พระองค์จึงนําเสนอสุ ภาษิตที9เป็ นความ
จริ งอีกประการ นัน9 คือ “ท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด จะตวงให้ท่านด้วยทะนานอันนั+น”
เมื9อเราให้ไป เราก็จะได้รับเช่นกัน อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงประยุกต์ใช้สุภาษิตนี+กบั สิ9 งที9เรา
ได้ยนิ “ทั+งจะเพิม9 เติมให้อีกแก่ผทู ้ ี9ฟังแล้ว” ความหมายก็คือว่า เมื9อพวกเขายอมรับ (เต็มใจฟัง)
พระวจนะของพระองค์ พระองค์กจ็ ะทรงประทานเพิ9มให้อีก
25 ด้ วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิม เติมให้ ผู้น!ันอีก แต่ ผู้ใดไม่ มี แม้ ว่าซึงเขามีอยู่น!ันจะเอาไป
เสี ยจากเขา" หากบริ บทยังเกี9ยวข้องกับข้อ 10-12 อยู่ ซึ9งน่าจะใช่ ความหมายที9พระเยซูทรงสื9 อ

ตรงนี+กค็ ือว่า คนเหล่านั+นที9รับเอาพระวจนะของพระเจ้าก็จะได้รับเพิ9มเติมอีก อย่างไรก็ตาม
สําหรับคนเหล่านั+นที9ทาํ ใจของตนให้แข็งกระด้างต่อพระวจนะ “ แม้วา่ ซึ9งเขามีอยูน่ + นั จะเอาไป
เสี ยจากเขา” เราเห็นชัดเจนถึงความเชื9อมโยงกันกับดินประเภทแรกในคําอุปมาเรื9 องผูห้ ว่านพืช
คนเหล่านั+นที9ทาํ ใจของตนให้แข็งกระด้างต่อข่าวประเสริ ฐ เช่นเดียวกับเมล็ดที9ตกริ มหนทาง ก็
อาจถูกพญามารมาชิงพระวจนะนั+นไป พระเยซูจึงทรงเตือนชนชาติอิสราเอลที9ใจแข็งกระด้าง
โดยเฉพาะถึงผลที9ตามมาของความดื+อดึงของพวกเขา คนเหล่านั+นที9รับเอาพระวจนะของ
พระองค์จะได้รับความจริ งที9ยง9ิ ใหญ่กว่าอีกเป็ นบําเหน็จ คนเหล่านั+นที9ปฏิเสธพระวจนะของ
พระองค์กจ็ ะถูกพรากเอาพระวจนะนั+นไปเสี ย
มก 4:26-27 ขณะที9พระองค์ทรงเริ9 มตรัสคําอุปมาอีกเรื9 องที9คล้ายๆกันเกี9ยวกับ
อาณาจักรของพระเจ้า ก็มีคาํ หนึ9งที9เชื9อมโยงกับเนื+อหาก่อนหน้า (ภาษาอังกฤษ So is the
kingdom of God “อาณาจักรของพระเจ้าก็เป็ นเช่ นนั!น”) พระเยซูจึงตรัสต่อไปว่าพระองค์ตรัสว่า
"อาณาจักรของพระเจ้ าเปรียบเหมือนชายคนหนึงหว่ านพืชลงในดิน 27 แล้วกลางคืนก็นอนหลับ
และกลางวันก็ตืนขึน! ฝ่ ายพืชนั!นจะงอกจําเริญขึน! อย่างไรเขาก็ไม่ รู้ นี9เป็ นอีกครั+งที9คาํ อุปมาเกี9ยว
กับอาณาจักรนั+นถูกนําเสนอ ถึงแม้วา่ มีความสอดคล้องและการประยุกต์ใช้กบั คริ สตจักรอยูอ่ ย่าง
ไม่ตอ้ งสงสัย แต่บริ บทโดยตรงก็เป็ นเรื9 องอาณาจักรนั+นซึ9งเป็ นของชนชาติอิสราเอล เรื9 องนี+จะ
สําเร็จจริ งๆในยุคพันปี สักวันหนึ9ง
ความจริ งที9ยง9ิ ใหญ่กว่าก็คือ อัศจรรย์แห่งเมล็ดพืชอีกครั+ง ในการที9มนั แตกหน่อและงอก
ขึ+นเป็ นชีวติ ใหม่ได้อย่างไร หลังจากที9เราปลูกพืชแล้ว ถึงแม้เราจะเฝ้ าดูมนั ทั+งกลางวันและกลาง
คืน แต่เราก็ไม่รู้จริ งๆว่ามันงอกเงยขึ+นและเติบโตได้อย่างไร
มก 4:28-29 พระเยซูจึงตรัสต่อไปว่า เพราะแผ่ นดินเองทําให้ พชื งอกจําเริญขึน! เป็ น
ลําต้ นก่อน ภายหลังก็ออกรวง แล้วก็มเี มล็ดข้ าวเต็มรวง 29 ครั!นสุ กแล้ วเขาก็ไปเกีย วเก็บทีเดียว
เพราะว่ าถึงฤดูเกีย วแล้ว" พระองค์ทรงนําแนวคิดหลักของคําอุปมานี+มาถึงบทสรุ ป เมล็ดพืชที9
ถูกปลูกในดินก็เกิดผลเมื9อถึงเวลาอันควร มันงอกขึ+นเป็ นหน่อเล็กๆซึ9งวัฒนาจนเป็ นลําต้น พร้อม
กับรวงข้าว จากนั+นก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวง พอถึงเวลาอันเหมาะสม ก็มีการเก็บเกี9ยว

เห็นได้ชดั ว่ามีการเชื9อมโยงกับอาณาจักรนั+น (ข้อ 26) มันจึงน่าจะสื9 อถึงอวสานกาล อาจ
เป็ นได้วา่ พระเยซูกาํ ลังตรัสถึงการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของอาณาจักรนั+นในยุคพันปี
กระนั+นพอสิ+ นยุคพันปี พร้อมกับการลุกฮือของสงครามของโกกและมาโกก (วิวรณ์ 20:7-9)
พระเจ้าก็ทรงใช้เคียวแห่งการพิพากษาของพระองค์เกี9ยว ภาพเปรี ยบของเคียวและการพิพากษาก็
ปรากฏชัดเจนในบริ บทของยุคเจ็ดปี และอารมาเกดโดนด้วย ซึ9งมีกล่าวไว้ในวิวรณ์ 14:15-19
อย่างไรก็ตามบริ บทตรงนี+ไม่น่าจะเกี9ยวข้องกับยุคเจ็ดปี อาจเป็ นได้วา่ พระเยซูกาํ ลังแสดงให้เรา
เห็นว่าทําไมถึงเกิดการกบฏของโกกและมาโกกตอนสิ+ นยุคพันปี ดู คําอธิบายเกี9ยวกับเรื9 องนี+ได้
ในวิวรณ์ 20:7-9
มก 4:30

พระเยซูจึงทรงเตรี ยมตรัสคําอุปมาเรื9 องต่อไปเกี9ยวกับอาณาจักรนั+น

อย่างไรก็ตาม ก่อนที9จะทรงทําเช่นนั+น พระองค์กต็ รัสถามว่า"อาณาจักรของพระเจ้ าจะเปรียบ
เหมือนสิ งใด หรือจะสํ าแดงด้ วยคําเปรียบอย่างไร ที9น่าสนใจคือคําที9แปลว่า คําเปรียบ (พารา
บอเล) และเปรียบ (พาราบัลโล) คําแรกเป็ นคําที9ปกติแล้วแปลว่า 'คําอุปมา' ทั+งสองคําสื9 อถึงแก่น
แท้ของคําอุปมานัน9 คือ การเปรี ยบเทียบ
พระเยซูจึงทรงถามแบบเกริ9 นนําก่อนว่า เราจะเปรี ยบเทียบอาณาจักรของพระเจ้าว่าเป็ น
เหมือนสิ9 งใด (เราควรจําไว้วา่ อาณาจักรของพระเจ้าโดยหลักแล้วหมายถึงการครอบครองของ
พระคริ สต์ในช่วงยุคพันปี ที9จะมา อาจมีการประยุกต์ใช้ฝ่ายวิญญาณแบบต่างๆและสอดคล้องกับ
คริ สตจักรในปัจจุบนั แต่อาณาจักรนั+นโดยลักษณะเฉพาะตัวของมันแล้วก็ยงั มาไม่ถึง)
มก 4:31-32 พระเยซูทรงตอบคําถามของพระองค์ในข้อด้านบนดังนี+ อาณาจักรของ
พระเจ้าก็เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึง เวลาเพาะลงในดินนั!นก็เล็กกว่าเมล็ดทั!งปวง
ทัว ทั!งแผ่ นดิน 32 แต่ เมือ เพาะแล้ วจึงงอกขึน! จําเริญใหญ่ โตกว่ าผักทั!งปวง และแตกกิง ก้านใหญ่
พอให้ นกในอากาศมาอาศัยอยู่ในร่ มนั!นได้ " เมล็ดพันธุ์ผกั กาดเป็ นเมล็ดที9มีขนาดเล็กมากๆ
กระนั+น มันก็สามารถเติบโตขึ+นเป็ นต้นไม้ใหญ่มากๆจนแม้แต่พวกนกก็สามารถมาอาศัยอยูใ่ ต้
ร่ มมันได้

การประยุกต์ใช้คาํ อุปมานี+ไม่เจาะจงชัดเจน อย่างไรก็ตาม ความหมายที9พระเยซูทรงสื9 อก็
อาจเป็ นได้วา่ อาณาจักรของพระเจ้าที9จะมานั+นมีจุดกําเนิดที9ไม่สลักสําคัญอะไรเมื9อเทียบกับโลก
แล้ว มันเป็ นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ผกั กาดขนาดเล็กมากๆ อย่างไรก็ตาม วันนั+นจะมาถึงเมื9อ
อาณาจักรนั+นจะครอบครองทัว9 ทั+งแผ่นดินโลก ชนชาติต่างๆซึ9งเป็ นเหมือนกับนกในท้องฟ้ าจะ
เข้ามาอาศัยใต้ร่มเงาของมัน เราจะเข้าใจความหมายของคําอุปมานี+ได้กต็ ่อเมื9อเราเข้าใจความคิด
ของคนในสมัยนั+น พวกยิวกําลังรอคอยพระมหากษัตริ ยข์ องพวกเขาที9จะขี9มา้ ขาวมาพร้อมกับ
กองทัพใหญ่โตเพื9อขับไล่พวกโรมออกไป จากนั+นพระองค์กจ็ ะทรงสถาปนาอาณาจักรอิสราเอล
ขึ+นใหม่เพื9อให้เป็ นชนชาติสาํ คัญของโลก
จริ งๆแล้วสิ9 งนี+กจ็ ะเป็ นจริ งสักวันหนึ9ง แต่อาณาจักรที9วา่ นี+ถือกําเนิดขึ+นจากการถ่อมใจ
น้อมรับพระวจนะของพระเจ้า โดยเฉพาะในส่ วนของพวกอิสราเอล เมื9อเปรี ยบเทียบกันแล้วมัน
ก็เป็ นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ผกั กาดเมล็ดหนึ9งที9มีขนาดเล็กและดูเหมือนไม่สลักสําคัญอะไร
กระนั+น การกลับใจใหม่ฝ่ายวิญญาณเช่นนั+นและการทรงไถ่จะเบ่งบานในเวลาอันควรจนกลาย
เป็ นการครอบครองในยุคพันปี ของพระเมสสิ ยาห์หลังจากการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์
มก 4:33-34 มาระโกจึงออกความเห็นว่า พระองค์ได้ ตรัสสั งสอนพระวจนะให้ แก่เขา
เป็ นคําอุปมาอย่ างนั!นเป็ นหลายประการ ตามทีเ ขาจะสามารถฟังได้ 34 และนอกจากคําอุปมา
พระองค์มไิ ด้ ตรัสแก่เขาเลย แต่ เมือ พวกเขาอยู่ตามลําพัง พระองค์ จงึ ทรงอธิบายสิ งสารพัดนั!น
แก่เหล่าสาวก การรับใช้ของพระเยซูที9ทรงมีต่อมวลชนส่ วนใหญ่ของอิสราเอลก็เป็ นโดยทางคํา
อุปมาต่างๆเป็ นหลัก อย่างไรก็ตามเมื9อทรงอยูล่ าํ พังกับพวกสาวกของพระองค์ๆก็ทรงอธิบายคํา
อุปมาเหล่านี+แก่พวกเขา คําที9แปลว่า อธิบาย (เอะพิลโู อ) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ปล่อยออก’
หรื อ ‘แก้มดั ’ มันจึงมีความหมายว่า ‘อธิบาย’ นัน9 เอง
มก 4:35-36 การสั9งสอนทั+งหมดนี+ได้เกิดขึ+นในช่วงเวลาวันเดียว มาระโกจึงบันทึกต่อ
ไปว่า เย็นวันนั!นพระองค์ ได้ ตรัสแก่ เขาทั!งหลายว่า "ให้ พวกเราข้ ามไปฝังฟากข้ างโน้ นเถิด"
พระองค์ได้ตรัสคําอุปมาเหล่านี+จากเรื อลําหนึ9งที9จอดอยูน่ อกชายฝั9งเพียงนิดเดียว (ข้อ 1) ตอนนี+ก็

เป็ นเวลาเย็นแล้ว บางทีเพื9อที9จะหลีกหนีจากการเบียดเสี ยดของมวลชน พระเยซูจึงทรงแนะให้
พวกเขาล่องเรื อไปยังอีกฟากของทะเลกาลิลี
ดังนั+น 36 เมือ ลาประชาชนแล้ว เขาจึงเชิญพระองค์เสด็จไปในเรือทีพระองค์ประทับอยู่
นั!น และมีเรืออืน เล็กๆหลายลําไปกับพระองค์ด้วย ผูค้ นได้ลงเรื อลําอื9นๆไปด้วยเพื9อที9จะอยูใ่ กล้ๆ
พระเยซูในวันนั+น อย่างไรก็ตามพวกสาวกของพระองค์ได้ส่งพวกเขากลับไปในเย็นวันนั+น พวก
เขาจึงนัง9 เรื อลํานั+นไปกับพระเยซูและล่องเรื อไปในทะเลยามเย็น ช่างเป็ นการปิ ดท้ายที9น่าอภิรมย์
สําหรับวันอันแสนวุน่ วาย
มก 4:37

ดังที9เป็ นเรื9 องปกติบนทะเลกาลิลีและพายุใหญ่ ได้ บังเกิดขึน! และคลืน ก็ซัด

เข้ าไปในเรือจนเรือเต็มอยู่แล้ ว เมื9อสภาพอากาศในที9สูงๆเหนือทะเลสาบนี+เปลี9ยนแปลง จึงไม่ใช่
เรื9 องแปลกที9จะมีลมพายุรุนแรงม้วนตัวลงมาเหนือทะเลกาลิลี เห็นได้ชดั ว่านี9เป็ นสิ9 งที9เกิดขึ+นใน
คืนนั+น นํ+าทะเลได้ข+ ึนจนถึงความสู งที9น+ าํ ซัดข้ามกราบเรื อเข้าไปและเรื อก็มีน+ าํ ท่วมอยูเ่ ต็ม
มก 4:38

ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าพระเยซูทรงทราบว่าจะเกิดอะไรขึ+นในเย็นวันนั+น แต่

พวกสาวกต้องเรี ยนรู ้บทเรี ยนที9สาํ คัญหลายประการ พระองค์จึงบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที
ท้ายเรือ ช่างเป็ นภาพที9น่าตื9นตายิง9 นัก พระองค์ผทู ้ รงเป็ นองค์สันติราช ทรงเป็ นตัวอย่างที9ชดั เจน
ของความสงบสุ ขท่ามกลางพายุ เพราะพระองค์ทรงหลับอยูท่ า้ ยเรื อ พวกสาวกของพระองค์จึง
มาปลุกพระองค์ ทูลว่า "อาจารย์เจ้ าข้า ข้าพเจ้ าทั!งหลายกําลังจะพินาศอยู่แล้ ว ท่านไม่ ทรงเป็ น
ห่ วงบ้ างหรือ" (ตรงนี+มาระโกใช้คาํ กริ ยารู ปปั จจุบนั กาลในอดีตอีกครั+งเพื9อเน้นยํ+า) ด้วยความ
กลัวพวกเขาจึงตําหนิพระเยซู นี9เท่ากับพวกเขาพูดว่า ‘อาจารย์เจ้าข้า ท่านไม่สนเลยเหรอว่าเรา
กําลังจะจมนํ+าตายกันอยูแ่ ล้ว’ ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าพวกเขาตะโกนใส่ พระองค์ พระเยซูบรรทม
หลับอยูใ่ นช่วงเวลาแบบนี+ได้อย่างไร! พวกเขากําลังดิ+นรนเอาชีวติ รอดกันอยูข่ ณะที9พระองค์
บรรทมหลับ
มก 4:39

พระเยซูจึงทรงตืน ขึน! ห้ ามลมและตรัสแก่ทะเลว่า "จงสงบเงียบซิ" แล้ว

ลมก็หยุดมีความสงบเงียบทัว ไป การอัศจรรย์หลายอย่างได้เกิดขึ+นในชัว9 ขณะเดียวนั+น ปกติแล้ว
ทะเลที9คลื9นโหมกระหนํ9าและลมพัดแรงไม่ได้หยุดในชัว9 พริ บตา อันที9จริ งแล้ว แม้แต่หลังจากที9

พายุได้ผา่ นพ้นไปแล้ว ระลอกคลื9นขนาดใหญ่กย็ งั คงอยูเ่ พราะนํ+าค่อยๆปรับตัวเข้าสู่ ระดับปกติ
จากคลื9นที9โหมกระหนํ9าจนกลายเป็ นทะเลสงบที9น+ าํ นิ9งได้ภายในชัว9 พริ บตาเดียวนั+นก็ถือว่า
เป็ นการอัศจรรย์แล้ว นอกจากนี+ สิ9 งที9เป็ นการอัศจรรย์ยง9ิ กว่าก็คือ ข้อเท็จจริ งที9วา่ พายุน+ ีได้สงบลง
เพราะคําตรัสของพระเยซู มีแต่พระเจ้าเท่านั+นที9ทรงสามารถทําให้ทะเลที9มีพายุน+ นั สงบได้ มีแต่
องค์สันติราชเท่านั+นที9ทรงทําให้เกิด “ความสงบเงียบ” อย่างมากขนาดนั+นได้
มก 4:40

พระเยซูทรงทราบถึงความตกตะลึงในจิตใจของพวกสาวกได้เอง

พระองค์จึงทรงถามว่า "ทําไมท่านกลัวอย่างนี! ท่านยังไม่ มคี วามเชือหรือ" นี9สื9อชัดเจนว่าความ
กลัวแสดงออกถึงการขาดความเชื9อ ความจริ งที9ตรงกันข้ามก็คือว่า เมื9อเราดําเนินชีวติ โดยความ
เชื9อ เราก็จะได้รับสันติสุขแห่งพระเจ้า ดู อิสยาห์ 26:3 เปาโลสอนเรื9 องเดียวกันนี+ในฟี ลิปปี 4:6-7
การวางใจพระเจ้าจะสลายความกลัวให้กลายเป็ นความสงบอันสมบูรณ์
บทเรี ยนที9สาํ คัญกว่าก็คือว่า พระเจ้าไม่เคยทรงสัญญาไว้วา่ จะไม่มีพายุเกิดขึ+นในชีวติ ของ
คริ สเตียน อย่างไรก็ตาม เมื9อพายุเหล่านั+นพัดเข้ามา (และมันจะมาแน่ๆ) และเมื9อเราวางใจ
พระองค์ พระองค์กท็ รงประทานสันติสุขให้ในพายุน+ นั ๆ
มก 4:41

อย่างไรก็ตามพวกสาวกก็เกรงกลัวนักหนาและพูดกันและกันว่ า "ท่ านนี!

เป็ นผู้ใดหนอ จนชั!นลมและทะเลก็เชือฟังท่าน" เราเห็นได้ชดั ถึงการขาดความเชื9ออยูห่ น่อยๆใน
ฝ่ ายของพวกสาวก อย่างไรก็ตาม ตอนนี+พวกเขาก็ท9 ึงกับสิ9 งที9พวกเขาได้เห็นพระเยซูทรงกระทํา
จริ งแท้ทีเดียวที9ใครจะสั9งให้ลมและทะเลสงบได้ คําตอบสําหรับคําถามนี+กค็ ือ มีแต่พระเจ้า
เท่านั+นที9ทรงทําเช่นนั+นได้ พระเจ้าทรงสถิตอยูท่ ่ามกลางพวกเขาแล้ว กระนั+นดูเหมือนพวกเขา
ไม่รู้เกี9ยวกับเรื9 องนี+เลย
*****
ภาพรวมของมาระโก 5: บททีห้าของมาระโกนําเสนอสามเหตุการณ์ (1) การรั กษาคนถูก
ผีสิงที กาดาราให้ หาย (2) การรั กษาหญิงทีเป็ นโรคโลหิ ตตกให้ หาย และ (3) การชุบบุตรสาวของ
ไยรั สให้ เป็ นขึน& จากตาย

มก 5:1

หลังจากเหตุการณ์เมื9อคืนก่อนหน้าที9พระเยซูทรงทําให้คลื9นลมสงบ เช้า

วันต่อมาฝ่ ายพระองค์ กบั เหล่าสาวกก็ข้ามทะเลไปยังเมืองชาวกาดารา พระเยซูและพวกสาวก
ของพระองค์ได้นาํ เรื อของตนมาขึ+นฝั9งที9ชายฝั9งด้านตะวันออกเฉี ยงใต้ของทะเลกาลิลี แว่นแคว้น
นั+นมีชื9อว่า กาดารา ซึ9งถูกตั+งชื9อตามเมืองหลวงของมัน คือ เปเรอา บันทึกของมัทธิวเรี ยกพื+นที9น+ ี
ว่า เมืองของชาวเกราซา เราจะคลี9คลายความขัดแย้งนี+ได้โดยเข้าใจว่าเมืองเกราซาอยูบ่ นชายฝั9ง
ทะเลและพื+นที9ใกล้เคียงก็เรี ยกว่า เกราซา อย่างไรก็ตามมันก็เป็ นส่ วนหนึ9งของเมืองกาดาราที9
ใหญ่กว่า พื+นที9ตรงนั+นมีชาวต่างชาติอยูม่ ากกว่ายิว น่าสนใจตรงที9วา่ เกราซาในสมัยพระเยซูกค็ ือ
ที9ราบสู งโกลานในปัจจุบนั นัน9 เอง
มก 5:2-5

มาระโกบันทึกว่าพอพระองค์ เสด็จขึน! จากเรือ ทันใดนั!นมีชายคนหนึง

ออกจากอุโมงค์ฝังศพมีผโี สโครกสิงได้ มาพบพระองค์ 3 คนนั!นอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพ และ
ไม่ มผี ู้ใดจะผูกมัดตัวเขาได้ แม้ จะล่ามด้ วยโซ่ ตรวนก็ไม่ อยู่ 4 เพราะว่ าได้ ล่ามโซ่ ใส่ ตรวนหลาย
หนแล้ว เขาก็หักโซ่ และฟาดตรวนเสี ย ไม่ มผี ู้ใดมีแรงพอทีจะทําให้ เขาสงบได้ 5 เขาคลัง ร้ องอึงอยู่
ตามอุโมงค์ฝังศพและทีภ ูเขาทั!งกลางคืนกลางวันเสมอ และเอาหินเชือดเนื!อของตัว
พระเยซูเสด็จมาพบกับชายผูห้ นึ9ง (1) ซึ9งมี “ผีโสโครกสิ ง” เขาถูกผีสิง (2) เขาใช้เวลาของ
ตนไปกับการอยูต่ ามสุ สานประจําท้องถิ9น ซึ9งบ่งบอกถึงการยุง่ เกี9ยวกับเวทมนตร์คาถากับพวก
คนตาย (3) ชายผูน้ + ีโดยอํานาจของพญามารมีพละกําลังเหนือธรรมชาติ โดยหักโซ่ตรวนที9ใช้
จองจําเขาออก (4) ผูค้ นมองว่าเขาเป็ น ‘คนป่ าเถื9อน’ที9ไม่มีใครทําให้เขา ‘เชื9อง’ ได้ นอกจากนี+
(5) ชายผูน้ ่าสงสารคนนี+ยงั อาศัยอยูต่ ามภูเขาที9ไม่มีคนอยูซ่ 9 ึงเป็ นที9ๆเขาทําร้ายตัวเองด้วยก้อนหิน
เป็ นประจําด้วย คนเหล่านั+นที9ถูกจองจําด้วยอํานาจของพญามารก็ตกอยูใ่ นสภาพอันน่าเศร้าจริ งๆ
ปลายทางสุ ดท้ายของพวกเขาก็น่าสังเวช
มก 5:6-7

ชายที9ถกู วิญญาณชัว9 สิ งผูน้ + ีได้เฝ้ าดูเรื อที9พระเยซูและพวกสาวกของ

พระองค์นง9ั มาขึ+นฝั9งใกล้ๆเขา อย่างไรก็ตามครั!นเขาเห็นพระเยซู แต่ ไกล เขาก็วงิ เข้ามานมัสการ
พระองค์ 7 แล้วร้ องเสียงดังว่ า "ข้ าแต่ พระเยซูพระบุตรของพระเจ้ าสู งสุ ด ข้ าพระองค์เกีย วข้ อง
อะไรกับท่านเล่า ข้าพระองค์ ขอให้ พระองค์ ปฏิญาณในพระนามของพระเจ้ าว่า จะไม่ ทรมานข้า

พระองค์ " น่าสนใจตรงที9ว่าผีโสโครกที9สิงอยูใ่ นตัวชายผูน้ + ีจาํ พระเยซูได้ทนั ทีและรู ้วา่ พระองค์
ทรงเป็ นผูใ้ ด ด้วยเห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง เจ้าผีตวั นี+ได้ทาํ ให้ชายผูน้ + ีกม้ นมัสการพระเยซู
อย่างไรก็ตาม ชายคนนี+ที9เสี ยสติไปเพราะซาตานเริ9 มตะโกนใส่ พระองค์วา่ “ข้ าแต่ พระเยซู พระ
บุตรของพระเจ้ าสู งสุ ด ข้าพระองค์ เกีย วข้ องอะไรกับท่านเล่า” ผีตนนี+รู้เลยว่าพระเยซูทรงเป็ น
“พระบุตรของพระเจ้าสู งสุ ด”
เราควรหมายเหตุไว้วา่ พวกผีที9สิงผูค้ นสามารถควบคุมเส้นเสี ยงของพวกเขาได้ตามใจ
ชอบและพูดผ่านทางพวกเขา เจ้าผีตนนี+รู้ดีวา่ จุดจบของมันคือนรก มันรู ้ดีวา่ พระเจ้ายังมิได้
กําหนดให้มนั ไปอยูท่ ี9นน9ั มันจึงขอร้องพระเยซูซ9 ึ งเป็ นผูท้ ี9มนั รู ้จกั มานานตั+งแต่พระองค์อยูใ่ น
สวรรค์ ว่ามิให้ทรมานมันที9นน9ั เดี[ยวนั+นเลย มันรู ้วา่ พระเยซูทรงมีสิทธิอาํ นาจที9จะโยนมันทิ+งใน
นรกได้และมันกลัวว่าพระเยซูจะทรงทําเช่นนั+นเดี[ยวนั+นเลย
มก 5:8

เห็นได้ชดั จากข้อความในข้อนี+วา่ พระเยซูได้ทรงสั9งผีตนนี+แล้วให้ออกไป

จากชายผูน้ + ี ทีพ ดู เช่ นนี! เพราะพระองค์ได้ ตรัสแก่มนั ว่ า "อ้ายผีโสโครก จงออกมาจากคนนั!น
เถิด"
มก 5:9

พระเยซูจึงตรัสถามมันว่ า "เจ้ าชืออะไร" ที9น่าสนใจยิง9 ไปอีกก็คือ การที9

พระเยซูอยากรู ้จกั ชื9อของผีตนนี+ นี9สื9อชัดเจนว่า (1) พวกผีมีชื9อและมีลกั ษณะเฉพาะตัว (2) ถึงแม้
พระเยซูดว้ ยความทรงสัพพัญuูของพระองค์ยอ่ มทรงรู ้จกั ชื9อของผีตนนี+อยูแ่ ล้ว แต่อาจเป็ นได้วา่
พระองค์ทรงดําริ ที9จะให้ผคู ้ นได้รู้จกั มันเพื9อที9พระองค์จะทรงจัดการมันมากกว่า
ผีตนนี+จึงตอบว่า "ชือกอง เพราะว่ าพวกข้ าพระองค์หลายตนด้ วยกัน" กองทหารของ
โรมมีทหารทั+งสิ+ น 6,826 นาย ผีตนนี+อาจกล่าวในเชิงอุปมาก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ จะในกรณี ใด
มีผโี สโครกจํานวนมหาศาลสิ งอยูใ่ นชายผูเ้ สี ยสติคนนี+ นี9สื9อชัดเจนว่าผีจาํ นวนมากมายสามารถ
สิ งคนๆเดียวได้ ชายผูน้ + ีถูกพวกผีรังควานจริ งๆ
มก 5:10-12 ผีตนนี+ซ9 ึงเป็ นเหมือนตัวแทนของพวกผีที9เหลือจึงอ้อนวอนพระองค์ เป็ น
อันมากมิให้ ขบั ไล่มนั ออกจากแดนเมืองนั!น 11 มีสุกรฝูงใหญ่ กาํ ลังหากินอยู่ทไี หล่เขาตําบลนั!น 12
ผีเหล่านั!นก็อ้อนวอนพระองค์ว่า "ขอโปรดให้ ข้าพระองค์ ท!งั หลายเข้ าในสุ กรเหล่านีเ! ถิด"ผีเหล่า

นี+สบายใจอยูแ่ ล้วในเมืองที9มนั อยูต่ อนนั+น ดูเหมือนว่าพวกมันอยากอาศัยอยูใ่ นร่ างกายอะไรก็ได้
พวกมันจึงอ้อนวอนพระเยซูให้ทรงใช้พวกมันไปเข้าสิ งฝูงสุ กรที9หากินอยูท่ ี9ไหล่เขาตําบลนั+น ซึ9ง
ปัจจุบนั เป็ นส่ วนหนึ9งของที9ราบสู งโกลาน
มก 5:13

ดังนั+นพระเยซู กท็ รงอนุญาตทันที แล้วผีโสโครกนั!นจึงออกไปเข้ าสิงอยู่ใน

สุ กร สุ กรทั!งฝูง (ประมาณสองพันตัว) ก็วงิ กระโดดจากหน้ าผาชันลงไปในทะเลสํ าลักนํา! ตาย ฝูง
สุ กรจํานวนสองพันตัวซึ9งตกใจเพราะถูกพวกผีสิงก็วงิ9 เตลิดไปที9หน้าผาชันและร่ วงลงไปใน
ทะเลกาลิลีและจมนํ+าตายหมดทุกตัว เราเห็นได้ชดั ถึงปฏิกิริยารุ นแรงแม้แต่ของพวกสัตว์ที9มีต่อ
อํานาจของซาตาน มันทําลายทุกอย่างที9ขวางหน้า ถึงแม้ตาํ บลนี+ไม่ใช่พ+ืนที9ของอิสราเอลอย่าง
เป็ นทางการ แต่พระเยซูกไ็ ม่ทรงมีพระเมตตาต่อคนเหล่านั+นที9เลี+ยงสุ กรเป็ นอาหารซึ9งเห็นได้ชดั
ว่าเป็ นการฝ่ าฝื นบัญญัติของพวกยิว
มก 5:14-15 ฝ่ ายคนเหล่านั+นที9ถูกว่าจ้างให้เลี+ยงฝูงสุ กรนั+นต่ างคนต่ างหนีไปเล่าเรืองทั!ง
ในนครและบ้ านนอก แล้วคนทั!งปวงก็ออกมาดูเหตุการณ์ ทเี กิดขึน! นั!น พวกเขารี บกลับเข้าไปใน
เมืองและเล่าให้ทุกคนที9นน9ั ฟังและคนที9พวกเขาพบระหว่างทางด้วยถึงสิ9 งที9พวกเขาได้เห็น จาก
นั+นคนมากมายในหมู่บา้ นเกราซาก็ออกมา 15 เมือ เขามาถึงพระเยซู ก็เห็นคนทีผ ที !งั กองได้ สิงนั!น
นุ่งห่ มผ้ านังอยู่มสี ติอารมณ์ ดี เขาจึงเกรงกลัวนัก บรรดาชาวมุงจึงต่างรี บมาดูวา่ เกิดอะไรขึ+น
พวกเขาอาจเคยได้ยนิ เรื9 องพระเยซูมาบ้างแล้วและคราวนี+พวกเขาก็ได้ยนิ มาว่าพระองค์ได้เสด็จ
มาที9ชุมชนของพวกเขาแล้ว นอกจากนี+พวกเขาคงไม่เชื9อด้วยเกี9ยวกับเรื9 องชายที9เคยถูกพวกผีสิง
และเกิดอะไรขึ+นกับพวกมัน
พวกเขาจึงมาและพบชายผูน้ + นั (1) นังอยู่อย่างสงบแทนที9จะล้มชักและกรี ดร้องเหมือนที9
พวกเขาเคยเห็นเขาทําก่อนหน้านั+น (2) เขายังนุ่งห่ มผ้ าแทนที9จะเปลือยกายเหมือนอย่างที9พวกเขา
เคยเห็นเขาเป็ น นอกจากนี+และที9สาํ คัญที9สุดก็คือว่า (3) เขามีสติอารมณ์ ดี บางสิ9 งที9ลึกซึ+งได้เกิด
ขึ+นในวันนั+นแล้วและพวกเขาก็กลัวถึงความหมายของสิ9 งที9เกิดขึ+นนี+
มก 5:16-17 ด้วยเหตุน+ ีแล้วคนทีไ ด้ เห็นก็เล่าเหตุการณ์ ซึงบังเกิดแก่คนทีผ สี ิ งนั!น และ
ซึงบังเกิดแก่ฝูงสุ กรให้ เขาฟัง บรรดาประจักษ์พยานถึงเรื9 องทั+งหมดที9เกิดขึ+นได้บอกบรรดาชาว

มุงจากในเมืองว่าเกิดอะไรขึ+น บรรดาเจ้าของฝูงสุ กรอาจออกมาดูดว้ ยว่าเกิดอะไรขึ+นกับฝูงสัตว์
ของตนด้วย ดังนั+น 17 คนทั!งหลายจึงเริมพากันอ้อนวอนพระองค์ ให้ เสด็จไปเสี ยจากเขตแดน
เมืองของเขา คําที9แปลว่า เขตแดนเมือง (ฮอรี ออน) มีความหมายว่า ‘เขตแดน’ ด้วยเหตุที9มิใช่คน
ที9ดาํ เนินตามทางของพระเจ้า และไม่ใช่ยวิ ที9ถือบัญญัติดว้ ย พอเห็นฝูงสัตว์ของตนถูกทําลาย พวก
พ่อค้าประจําท้องถิ9นจึงขอให้พระเยซูเสด็จไปจากพื+นที9น+ นั
มก 5:18

พระเยซูทรงยินดีทาํ เช่นนั+นอยูแ่ ล้ว ดังนั+นเมือ พระองค์ กาํ ลังเสด็จลงเรือ

คนทีผ ไี ด้ สิงแต่ ก่อนนั!นได้ อ้อนวอนขอติดตามพระองค์ไป ชายผูน้ ่าสงสารคนนี+ซ9 ึงเคยเสี ยสติ
เพราะซาตานก็อยากร่ วมเดินทางไปกับพระองค์ดว้ ย
มก 5:19-20 อย่างไรก็ตามพระเยซูไม่ ทรงอนุญาต แต่ ตรัสแก่เขาว่า "จงไปหาพวก
พ้องของเจ้ าทีบ ้ าน แล้ วบอกเขาถึงเรืองเหตุการณ์ ใหญ่ ซึงองค์พระผู้เป็ นเจ้ าได้ ทรงกระทําแก่ เจ้ า
และได้ ทรงพระเมตตาแก่เจ้ าแล้ว" พระเยซูไม่ทรงอนุญาตให้เขาเดินทางร่ วมไปกับพวกพระองค์
แต่พระองค์ทรงบัญชาให้เขากลับไปยังบ้านของตนและมิตรสหายและเล่าให้คนเหล่านั+นฟังถึง
เหตุการณ์ใหญ่ซ9 ึงพระองค์ได้กระทําแก่เขา ซึ9 งเป็ นการสําแดงพระเมตตาแก่เขา นี9สื9อถึงการ
ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่บุคคลต่างๆเป็ นการส่ วนตัว คนเหล่านั+นที9เป็ นครอบครัวและเพื9อนๆ
ของเราก็เป็ น ‘ผูม้ ุ่งหวัง’ ที9ดีที9สุดสําหรับข่าวประเสริ ฐ พระเยซูทรงใช้ชายผูน้ + ีไปพร้อมกับความ
ร้อนรนที9เกิดจากการที9เขาได้รับการช่วยให้พน้ จากอํานาจผีเพือ9 ไปเป็ นพยานแก่บรรดาคนที9เขามี
อิทธิพลด้วย เขาทําเช่นนั+นจริ งๆ
เขาจึง 20 ทูลลา แล้ วเริมประกาศในแคว้ นทศบุรีถงึ เหตุการณ์ ใหญ่ ทีพระเยซูได้ ทรง
กระทําแก่เขา และคนทั!งปวงก็ประหลาดใจนัก แคว้นทศบุรีเป็ นตําบลหนึ9งที9อยูท่ างทิศตะวันออก
ของแคว้นกาลิลีซ9 ึงมีสิบเมือง รวมถึงเมืองกาดาราด้วย ชายผูน้ + ีสามารถประกาศเรื9 องพระคริ สต์ได้
เพราะว่าเขาได้ประสบกับฤทธิ:เดชที9ช่วยให้รอดของพระองค์มาด้วยตัวเอง คําที9แปลว่า ประกาศ
(เครุ ซโซ) มักแปลว่า ‘เทศนา’ ชายผูเ้ คยถูกผีสิงคนนี+ได้กลายเป็ นนักเทศน์ให้แก่แคว้นทศบุรีซ9 ึ ง
ประกอบด้วยคนต่างชาติเป็ นส่ วนใหญ่

พวกสาวกได้เห็นหลายเรื9 องที9ยากจะลืมเมื9อวันก่อนหน้า พวกเขาได้ยนิ พระเยซูตรัสสอน
คําอุปมาที9ลึกซึ+งหลายเรื9 องเมื9อวันก่อน คืนนั+นพวกเขาก็ได้เห็นพระเยซูทาํ ให้พายุสงบ และเช้า
วันนั+นพวกเขาได้เห็นพระองค์ขบั ผีกองออก พระอาจารย์ท่านนี+ทรงมีผลกระทบมหาศาลต่อ
จิตใจและความคิดของพวกเขาจริ งๆ
มก 5:21

วันนั+นเองพระเยซูและพวกสาวกก็นง9ั เรื อข้ามทะเลกาลิลี โดยน่าจะกลับ

ไปยังเมืองคาเปอรนาอุมครั!นพระเยซูเสด็จลงเรือข้ ามฟากกลับไปแล้ ว มีคนเป็ นอันมากมาหา
พระองค์ และพระองค์ยงั ประทับทีฝังทะเล ไม่มีอะไรเปลี9ยนแปลงมากนักไปจากวันก่อนหน้า
พอข่าวแพร่ กระจายไปว่าพระองค์ได้เสด็จกลับมาแล้ว “คนเป็ นอันมากมาหาพระองค์” บน
ชายหาดนั+นเลย
มก 5:22-24 ในหมู่ฝงู ชนนั+น มีนายธรรมศาลาประจําท้องถิ9นอยูค่ นหนึ9ง ดูเถิด มีนาย
ธรรมศาลาคนหนึงชือไยรัสเดินมา และเมือ เขาเห็นพระองค์ กก็ ราบลงทีพ ระบาทของพระองค์
23 แล้วทูลอ้ อนวอนพระองค์เป็ นอันมากว่ า "ลูกสาวเล็กๆของข้ าพระองค์ ป่วยเกือบจะตายแล้ว
ขอเชิญพระองค์ไปวางพระหัตถ์ บนเขา เพือ เขาจะได้ หายโรคและไม่ตาย" ชายผูน้ ่าสงสารคนนี+มี
ลูกสาวอยูค่ นที9บา้ นซึ9งใกล้ตายแล้ว แทนที9จะใช้เวลาชัว9 โมงสุ ดท้ายกับลูก พอเขาได้ยนิ ว่าพระ
เยซูเสด็จกลับมาแล้ว เขากลับไปยังที9ๆพระเยซูประทับอยูท่ นั ที เราเห็นถึงความเชื9ออันยิง9 ใหญ่
ของเขาจากข้อเท็จจริ งที9วา่ เขาหันมาขอความช่วยเหลือจากพระเยซู
เขาจึงอ้อนวอนพระเยซูวา่ ลูกสาวเล็กๆของข้ าพระองค์ ป่วยเกือบจะตายแล้ว ขอเชิญ
พระองค์ไปวางพระหัตถ์ บนเขา เพือ เขาจะได้ หายโรคและไม่ ตาย ชายผูน้ + ีไม่มีขอ้ สงสัยในใจเลย
ว่าพระเยซูทรงสามารถรักษาลูกสาวของเขาให้หายได้ ความเชื9อที9มากขึ+นถูกแสดงออกมา เขาทูล
ขอพระเยซูให้ทรงช่วย เขาขอเพียงให้พระเยซูวางพระหัตถ์บนลูกสาวเขาเท่านั+น เขารู ้วา่ แค่น+ นั ก็
เพียงพอแล้ว พระเยซูจึง 24 เสด็จไปกับคนนั!น มีคนเป็ นอันมากตามพระองค์ ไป และเบียดเสียด
พระองค์ ขณะที9พระเยซูเสด็จไปยังบ้านของชายผูน้ + ี ฝูงชนเป็ นอันมากก็เข้ามารุ มล้อมพระองค์
จากทุกด้าน

มก 5:25-26 ขณะเดียวกันท่ามกลางฝูงชนนั+นมีผู้หญิงคนหนึงเป็ นโรคตกเลือดได้ สิบ
สองปี มาแล้ ว 26 ได้ ทนทุกข์ ลาํ บากมากเพราะมีหมอหลายคนมารักษา และได้ เสี ยทรัพย์ จนหมด
สิ!น โรคนั!นก็มไิ ด้ บรรเทาแต่ ยงิ กําเริบขึน! หญิงผูน้ ่าสงสารคนนี+เป็ นทุกข์ทรมานจากอาการโลหิต
ประจําเดือนไหลไม่หยุดมาสิ บสองปี แล้ว นางไปหาหมอมาหลายรายแล้วและเสี ยทรัพย์ไปมาก
เป็ นค่ารักษา แต่อาการก็ไม่ดีข+ ึน (หมอพวกนั+นมีแต่ทาํ ให้อาการของนางแย่ลง) ในทางกลับกัน
โรคนั+นมีแต่กาํ เริ บยิง9 ขึ+น หญิงผูน้ ่าสงสารคนนี+ไม่รู้เลยว่าพระเยซูกาํ ลังรี บไปรักษาเด็กหญิงที9
ใกล้ตายคนนั+น
มก 5:27-28 ดังนั+นครั!นผู้หญิงนั!นได้ ยนิ ถึงเรืองพระเยซู เธอก็เดินปะปนกับประชาชน
ทีเ บียดเสี ยดข้ างหลังพระองค์ และได้ ถูกต้ องฉลองพระองค์ 28 เพราะเธอคิดว่ า "ถ้ าเราได้ แตะ
ต้ องแต่ ฉลองพระองค์ เราก็จะหายโรค" นางเองก็ได้ยนิ เรื9 องพระเยซูดว้ ย นางเองก็มีความเชื9อ
ด้วยว่าหากนางเพียงได้แตะต้องพระองค์ นางก็จะได้รับการรักษาให้หายโรค นางจึงปะปนไปกับ
ฝูงชนที9เบียดเสี ยดพระเยซู นางก็อยากแตะต้องพระองค์เช่นกัน อันที9จริ งแล้ว นางคิดว่า หากนาง
เพียงได้แตะต้องฉลองพระองค์ นางก็จะหายจากโรค นางจึงฝ่ าฝูงชนเข้าไปถึงจุดที9นางสามารถ
แตะต้องชายเสื+ อของพระเยซูได้ และนางก็ทาํ เช่นนั+นจริ งๆ
มก 5:29

ในทันใดนั!นเลือดทีต กก็หยุดแห้ งไป และผู้หญิงนั!นรู้ สึกตัวว่ าโรคหายแล้ว

เมื9อนางสามารถฝ่ าฝูงชนเข้าไปแตะต้องพระเยซูได้ นางก็รู้สึกได้ทนั ทีวา่ โรคที9นางเป็ นอยูน่ + นั ได้
รับการรักษาให้หายแล้ว
มก 5:30-31 บัดเดีย^ วนั!น พระเยซูทรงรู้ สึกว่ าฤทธิFซ่านออกจากพระองค์แล้ว จึงเหลียว
หลังในขณะทีฝ ูงชนเบียดเสี ยดกันนั!นตรัสว่ า "ใครถูกต้ องเสื!อของเรา" พระเยซูทรงทราบทันที
ว่าเกิดอะไรขึ+นแล้ว คําที9แปลว่า ฤทธิF (ดูนามิส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘พลัง’ พระองค์ทรงทราบ
ว่าฤทธิ:เดชแห่งพระเจ้าของพระองค์ได้ถูกดึงออกไป ดังนั+นพระองค์จึงทรงหันไปดูในฝูงชนและ
อยากรู ้วา่ ใครได้แตะต้องเสื+ อผ้าของพระองค์
พวกสาวกของพระองค์กค็ ิดว่าเป็ นเรื9 องตลกด้วยซํ+า พวกเขาไม่เชื9อสิ9 งที9ได้ยนิ ฝูงชนกําลัง
เบียดเสี ยดพระเยซูอยูข่ ณะที9พวกเขาฝ่ าฝูงชนไปยังบ้านของเด็กหญิงใกล้ตายผูน้ + นั พวกเขาจึงทูล

พระองค์วา่ 31 "พระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วว่ า ประชาชนกําลังเบียดเสียดพระองค์ และ
พระองค์ยงั จะทรงถามอีกหรือว่ า `ใครถูกต้ องเรา'” พวกเขาประหลาดใจอย่างยิง9 มีคนทุก
ประเภทห้อมล้อมพระเยซูอยูใ่ นฝูงชน และพระองค์ตรัสถามอีกว่า “ใครถูกต้องเรา” เหลือเชื9อ
จริ งๆ
มก 5:32-33 พระเยซูจึงทอดพระเนตรดูรอบ ประสงค์ จะเห็นผู้หญิงทีไ ด้ กระทําสิงนั!น
33 ฝ่ ายผู้หญิงนั!นก็กลัวจนตัวสั น เพราะรู้ เรืองทีเ ป็ นแก่ตัวนั!น จึงมากราบลงทูลแก่พระองค์ตาม
จริงทั!งสิ!น หญิงผูน้ ่าสงสารคนนี+กต็ กใจกลัวทันที นางไม่ได้ขออนุญาตที9จะแตะต้องพระเยซู
ก่อน นางไม่ได้ทูลขอให้พระองค์รักษานางให้หาย ด้วยความเชื9อนางแค่จดั การเรื9 องนี+ดว้ ยตัวเอง
เท่านั+น ดังนั+นพอรู ้วา่ นางถูกจับได้แล้ว นางจึงก้มกราบลงต่อเบื+องพระพักตร์พระเยซูและทูลเรื9 อง
ราวทั+งหมดแก่พระองค์
มก 5:34

พระเยซูจึงตรัสแก่นางด้วยพระทัยกรุ ณาว่า "ลูกสาวเอ๋ย ทีเ จ้ าหายโรคนั!น

ก็เพราะเจ้ าเชือ จงไปเป็ นสุ ขและหายโรคนีเ! ถิด” การที9พระองค์ตรัสเรี ยกนางว่า ลูกสาว นั+นเป็ น
เรื9 องน่าสนใจ นางเป็ นบุตรสาวของอับราฮัมเช่นเดียวกับพระเยซู แต่พระองค์ไม่ได้เรี ยกนางว่า
น้องสาว แน่นอนที9คาํ นี+เป็ นคําที9แสดงถึงมารยาทและอาจแสดงถึงความรักใคร่ ดว้ ย อย่างไร
ก็ตาม อาจเป็ นได้วา่ พระเยซูทรงทราบในเวลานั+นเลยว่านางได้กลายเป็ นบุตรคนหนึ9งของพระเจ้า
แล้ว พระองค์จึงตรัสเรี ยกนางเช่นนั+น คําที9แปลว่า ทีเ จ้ าหายโรคนั!น (โซโซ) เป็ นคําที9ปกติแล้ว
แปลว่า ‘ได้รับความรอด’ นี9เท่ากับพระเยซูตรัสว่า ‘ความเชื9อของเจ้าได้ช่วยให้เจ้ารอด’ นี9สื9อ
ชัดเจนว่าหญิงผูน้ ่าสงสารคนนี+ไม่เพียงได้รับการรักษาให้หายจากโรคทางกายเท่านั+น แต่ยงั ได้
รับการช่วยให้รอดฝ่ ายวิญญาณบัดเดี[ยวนั+นเลยด้วย เห็นได้ชดั ว่าตัวกลางที9นาํ ไปสู่ความรอดนั+นก็
คือความเชื9อ ด้วยความเชื9ออันเรี ยบง่าย นางได้ตามหาพระเยซู โดยวางใจว่าพระองค์จะทรงตอบ
สนองความจําเป็ นของนางได้ และพระองค์กท็ รงทําตามนั+นจริ งๆ
มก 5:35

ขณะเดียวกันเมือ พระองค์ยงั ตรัสไม่ ทนั ขาดคํา มีบางคนได้ มาจากบ้ าน

นายธรรมศาลาบอกว่ า "ลูกสาวของท่านตายเสียแล้ว ยังจะรบกวนอาจารย์ทาํ ไมอีกเล่า" นี9คง
เป็ นข่าวที9ทาํ ร้ายจิตใจนายธรรมศาลาผูน้ + ีจริ งๆ

มก 5:36-37 ถึงกระนั+นทันทีทีพระเยซูทรงฟังคําซึงเขาว่านั!น พระองค์ จงึ ตรัสแก่นาย
ธรรมศาลาว่า "อย่ าวิตกเลย จงเชือเท่ านั!นเถิด" ช่างเป็ นพระสัญญาที9ทาํ ให้อุ่นใจจริ งๆ ท่ามกลาง
ข่าวร้าย คําบัญชาอันเรี ยบง่ายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราคือ “จงเชื9อเท่านั+นเถิด” ยาแก้โรค
ความกลัวก็คือความเชื9อ นี9ตอ้ งเป็ นช่วงเวลาที9มืดมนที9สุดในชีวติ ของชายผูน้ ่าสงสารคนนี+อย่าง
ไม่ตอ้ งสงสัย ลําแสงแห่งความหวังที9องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงหยิบยืน9 ให้กค็ ือความเชื9อ “จง
เชื9อเท่านั+นเถิด” คําตรัสนี+อยูใ่ นรู ปประโยคคําสั9ง เมื9อดูเหมือนไม่มีความหวังอื9นอีกต่อไป เราก็
สามารถหันมาหาพระเยซูดว้ ยความเชื9ออันเรี ยบง่ายได้เสมอ
พระเยซูจึง 37 ไม่ทรงอนุญาตให้ ผู้ใดไปด้ วยเว้ นแต่ เปโตร ยากอบ และยอห์ นน้ องชาย
ของยากอบ สาวกสามคนนี+จึงกลายเป็ น ‘คนวงใน’ ของพระเยซู สามคนนี+กไ็ ด้รับอนุญาตให้ข+ ึน
ไปบนภูเขาจําแลงพระกายร่ วมกับพระองค์ดว้ ย พวกเขายังปลีกตัวไปกับพระองค์ในเวลาต่อมาที9
สวนเกทเสมนีดว้ ย นอกจากนี+ ด้วยคําพูดของพยานสองสามปากเรื9 องใดๆก็เป็ นที9น่าเชื9อถือได้
มก 5:38-39 พระเยซูจึงเสด็จไปถึงเรือนนายธรรมศาลาแล้ ว ก็ทอดพระเนตรเห็นคน
วุ่นวายร้ องไห้ ครําครวญเป็ นอันมาก คําที9แปลว่า คนวุ่นวาย (ธอรู บอส) มีความหมายด้วยว่า
‘การจลาจล’ นี9เป็ นภาพที9ชินตาของการร้องไห้ครํ9าครวญแบบชาวตะวันออกกลาง ครอบครัว
และเพื9อนๆได้มาถึงแล้วเพื9อปลอบโยนครอบครัวนี+ขณะที9เด็กสาวคนนี+ทุกข์ทรมานใกล้ตาย พอ
รู ้ข่าวว่าเด็กสาวผูน้ + ีได้เสี ยชีวติ แล้ว คนเหล่านี+จึงร้องไห้ครํ9าครวญเป็ นอันมากแบบชาว
ตะวันออกกลาง มันเป็ นภาพของการจลาจลจริ งๆ
พอเสด็จมาถึงพระเยซูกต็ รัสถามว่า 39 และเมือ พระองค์ เสด็จเข้ าไปแล้วจึงตรัสถามเขาว่า
"ท่านทั!งหลายพากันร้ องไห้ ว่ ุนวายไปทําไม เด็กหญิงนั!นไม่ ตายแต่ นอนหลับอยู่" จะทุกข์ร้อน
วุน่ วายไปทําไม เด็กนัน9 แค่หลับอยูเ่ ท่านั+น พระเยซูทรงทราบว่าเด็กหญิงผูน้ + ีได้เสี ยชีวติ แล้วและ
อาจทรงใช้คาํ เรี ยกแทนนี+เพื9อดึงความสนใจของพวกเขา เด็กหญิงนี+ได้ตายแล้ว แต่พระเยซูทรง
ทราบว่ามันจะไม่เป็ นเวลานานนักหรอก พระองค์จึงทรงใช้คาํ เปรี ยบเทียบนี+
มก 5:40

ภาพเหตุการณ์เปลี9ยนแปลงทันที ขณะที9ก่อนหน้านั+นมีแต่เสี ยงร้องไห้

ครํ9าครวญวุ่นวาย ตอนนี+พอพวกเขาได้ยนิ คําตรัสของพระเยซู พวกเขาก็พากันหัวเราะเยาะ

พระองค์ บรรยากาศเปลี9ยนเป็ นการหัวเราะวุน่ วายแทน พวกเขาหัวเราะใส่ พระพักตร์พระเยซู
เสี ยงหัวเราะของพวกเขาเกือบกลายเป็ นการเยาะเย้ยพระองค์และพวกเขาก็ต+ งั ใจให้มนั เป็ นเช่น
นั+น
ดังนั+นเมื9อพระเยซูทรงขับคนทั!งหลายออกไปแล้ว จึงนําบิดามารดาของเด็กหญิงนั!นและ
สาวกสามคนทีอ ยู่กบั พระองค์ เข้ าไปในทีท เี ด็กหญิงนอนอยู่ มาระโกใช้คาํ กริ ยารู ปกาลปัจจุบนั
ในอดีตอีกครั+งเพื9อเกริ9 นนําสิ9 งที9จะเกิดขึ+นต่อไป พระองค์ทรงไล่ทุกคนออกไปยกเว้นพ่อแม่ของ
เด็กหญิงและสาวกสามคนที9พระองค์ทรงเลือก พวกเขาจึงเข้าไปในห้องนั+นที9เด็กหญิงนอนอยู่
มก 5:41-42 พระเยซูจึงทรงจับมือเด็กหญิงนั!นตรัสแก่เขาว่ า "ทาลิธา คูม"ิ แปลว่ า
"เด็กหญิงเอ๋ย เราว่ าแก่เจ้ าว่ า จงลุกขึน! เถิด" คําว่า ทาลิธา คูมิ เป็ นภาษาอาราเมค ซึ9งเป็ นภาษาพูด
ของคนในแคว้นนั+น พระเยซูเพียงตรัสสั9งให้เด็กหญิงผูน้ + ีลุกขึ+น
และเธอก็ลุกขึ+นจริ งๆ 42 ในทันใดนั!นเด็กหญิงนั!นก็ลกุ ขึน! เดิน เพราะว่ าเด็กนั!นอายุได้ สิบ
สองปี คนทั!งปวงก็ประหลาดใจอย่ างยิง เธอลุกขึ+นทันทีและเริ9 มเดิน ทุกคนที9อยู่ ณ ที9นน9ั ก็
ประหลาดใจยิง9 นัก พระองค์ผทู ้ รงห้ามลมพายุให้สงบและรักษาคนป่ วยให้หายบัดนี+ได้ทรงทําให้
คนตายเป็ นขึ+นต่อหน้าต่อตาพวกเขา
มก 5:43

แม้กระนั+นพระองค์ กก็ าํ ชับห้ ามเขาแข็งแรงไม่ ให้ บอกผู้ใดให้ รู้ เหตุการณ์ นี!

แล้วจึงสังเขาให้ นําอาหารมาให้ เด็กนั!นรับประทาน พระเยซูทรงสั9งให้คนนําอาหารมาให้เด็ก
หญิงผูน้ + ีรับประทาน อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงสั9งด้วยว่าห้ามมิให้คนอื9นรู ้เรื9 องนี+ พระองค์ทรง
ประทับอยูท่ ่ามกลางพวกยิว เวลาที9พระองค์จะทรงประกาศตัวว่าเป็ นพระเมสสิ ยาห์และกษัตริ ย ์
แก่ชนชาติอิสราเอลนั+นยังมาไม่ถึง แม้วา่ พระองค์กาํ ลังปูรากฐานเพื9อใช้เป็ นข้อพิสูจน์สาํ หรับข้อ
ดังกล่าว แต่ในระหว่างนี+ เรื9 องนี+กย็ งั ไม่ถึงเวลาที9จะถูกประกาศออกไป
*****
ภาพรวมของมาระโก 6: มาระโกนําเสนอเหตุการณ์ ทีสาํ คัญๆในการรั บใช้ ขององค์ พระผู้
เป็ นเจ้ าของเรารวมถึง ความไม่ เชื อของครอบครั วของพระองค์ เอง สิ บสองคนนั&นที ถกู ใช้ ไป

ประกาศ การพลีชีพเพือความเชื อของยอห์ นผู้ให้ บัพติศมา การเลีย& งอาหารคนห้ าพันคน การที
พระเยซูดาํ เนินบนนํา& ทะเล และการรั กษาโรคเพิมเติม
มก 6:1-2

หลังจากการรักษาบุตรสาวของไยรัสให้หาย พระเยซูกเ็ สด็จกลับไปยัง

เมืองนาซาเร็ธบ้านเกิดของพระองค์ ฝ่ ายพระองค์ได้ เสด็จออกจากทีน ัน ไปยังบ้ านเมืองของ
พระองค์ และเหล่าสาวกของพระองค์ กต็ ามพระองค์ไป ถึงแม้ชื9อเมืองนาซาเร็ธไม่ได้ถูกเอ่ยถึง
แต่นน9ั ก็เป็ นบ้านของพระองค์
หลังจากนั+น 2 พอถึงวันสะบาโตพระองค์ทรงตั!งต้ นสั งสอนในธรรมศาลา และคนเป็ นอัน
มากทีไ ด้ ยนิ พระองค์ กป็ ระหลาดใจนักพูดกันว่า พระเยซูทรงมีธรรมเนียมในการเสด็จเข้าไปใน
ธรรมศาลาในวันสะบาโต ดู ลูกา 4:16 เมื9อประตูเปิ ด พระองค์กท็ รงอยูท่ ี9นน9ั แล้ว! การรับใช้ของ
พระองค์จนถึงตอนนี+ยงั ไม่ได้เน้นที9เมืองนาซาเร็ธ แต่ชื9อเสี ยงของพระองค์กเ็ ลื9องลือไปถึงที9นน9ั
แล้ว คนเหล่านั+นที9เติบโตด้วยกันมากับพระองค์จึงถามกันอย่างเปิ ดเผยว่า "คนนีไ! ด้ ความคิดนีม! า
จากไหน สติปัญญาทีไ ด้ ประทานแก่คนนีเ! ป็ นปัญญาอย่ างใด จึงทําการมหัศจรรย์ อย่างนีส! ํ าเร็จ
ด้ วยมือของเขา พวกเขาไม่อยากเชื9อว่าพระองค์ทรงเป็ นมาจากพระเจ้า
มก 6:3

ปฏิกิริยาของพวกเขาก็คือ คนนีเ! ป็ นช่ างไม้ บุตรชายนางมารีย์มใิ ช่ หรือ ยาก

อบ โยเสส ยูดาส และซีโมนเป็ นน้ องชายมิใช่ หรือ และน้ องสาวทั!งหลายของเขาก็อยู่ทนี ีกบั เรา
มิใช่ หรือ" เขาทั!งหลายจึงหมางใจในพระองค์ เราเห็นถึงรายละเอียดในช่วงชีวติ ก่อนหน้านั+นของ
พระเยซู ประการแรกคือ พระองค์ทรงถูกบรรยายถึงว่าเป็ น “ช่างไม้” ในมัทธิว 13:55 พระองค์
ทรงถูกเรี ยกว่าเป็ นบุตรช่างไม้ ซึ9งหมายถึงอาชีพของโยเซฟ อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชดั จากหนังสื อ
มาระโกว่าพระเยซูเองทรงประกอบอาชีพช่างไม้เช่นเดียวกับบิดาเลี+ยงของพระองค์ พระคัมภีร์
ไม่ได้บอกเราว่าพระองค์ทรงเป็ นช่างไม้แบบใด มีการเอ่ยถึงนางมารี ยอ์ ย่างเจาะจง แต่ไม่มีการ
พูดถึงโยเซฟอย่างเฉพาะเจาะจงเลย เราจึงอาจสันนิษฐานได้วา่ ป่ านนี+โยเซฟได้เสี ยชีวติ แล้ว
จากนั+นมาระโกก็บนั ทึกเกี9ยวกับน้องชายของพระองค์ คือ ยากอบ โยเสส ยูดาส และซี
โมน บางคนเสนอว่าจริ งๆแล้วสี9 คนนี+เป็ นบุตรของอัลเฟอัส พวกเขาจึงเป็ นลูกพี9ลูกน้องกับพระ
เยซู อย่างไรก็ตามพวกเขาถูกพูดถึงอย่างชัดเจนว่าเป็ นน้องชายของพระเยซู เห็นได้ชดั ว่านางมา

รี ยค์ ลอดบุตรอย่างน้อยเจ็ดคน นี9ขดั แย้งอย่างชัดเจนกับคํากล่าวอ้างของโรมที9วา่ นางมารี ยเ์ ป็ น
หญิงพรหมจารี เสมอไป จากน้องชายสี9 คนนี+ มีบนั ทึกในพระคัมภีร์เกี9ยวกับยากอบเพียงคนเดียว
เท่านั+น ต่อมาเขาได้กลายเป็ นผูเ้ ชื9อคนหนึ9ง และได้กลายเป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรที9กรุ ง
เยรู ซาเล็ม และเขียนจดหมายฝากฉบับที9มีชื9อของเขา มีบนั ทึกเกี9ยวกับพวกน้องสาวของพระเยซู
ด้วย แต่เราไม่ทราบว่าพวกนางชื9ออะไรบ้าง ไม่มีรายละเอียดในภายหลังเกี9ยวกับพวกนางในพระ
คัมภีร์
พวกน้องชายและน้องสาวของพระองค์ ณ ตอนนี+ต่าง “หมางใจในพระองค์” คําที9แปลว่า
หมางใจ (สกันดาลิดโซ) ในบริ บทนี+มีความหมายว่า ‘ไม่พอใจ’, ‘ขุ่นเคือง’ หรื อบางทีก็ ‘อับอาย
ขายหน้า’ บางทีพวกเขาอาจคิดว่าพระเยซูได้กลายเป็ นคนที9อยากดังไปแล้ว คือเป็ นพวกคน
แปลกที9คลัง9 ศาสนา ในฐานะเป็ นบุตรชายคนโตของมารดาที9กลายเป็ นหญิงม่าย พวกเขาอาจรู ้สึก
ไม่พอใจที9พระองค์ได้เสด็จจากบ้านไป และไม่เลี+ยงดูมารดาของตนอีกต่อไปแล้ว ณ จุดนี+ เห็น
ได้ชดั ว่าพวกเขาไม่เชื9อ ดู 3: 31-35
มก 6:4

พระเยซูจึงตรัสคําสุ ภาษิตที9เป็ นจริ งต่อหน้าครอบครัวของพระองค์ที9ไม่

เชื9อและพวกอดีตเพื9อนบ้านของพระองค์"ศาสดาพยากรณ์ จะไม่ ขาดความนับถือเว้ นแต่ ในบ้ าน
เมืองของตน ท่ามกลางญาติพนี ้ องของตน และในวงศ์ วานของตน” พวกคนเฒ่าคนแก่แถวบ้าน
พระองค์รู้จกั พระองค์ดี พวกเขาเห็นพระองค์มาตั+งแต่เด็กๆจนโต สําหรับพวกเขาแล้ว พระองค์ก็
เป็ นแค่เด็กข้างบ้าน พวกเขาไม่เต็มใจที9จะให้สถานะบุตรชายคนโปรดแก่พระองค์
มก 6:5

ดังนั+นพระองค์จะกระทําการมหัศจรรย์ ทนี ันไม่ ได้ เว้ นแต่ ได้ วางพระหัตถ์

ถูกต้ องคนเจ็บบางคนให้ หายโรค นอกจากการรักษาโรคคนไม่กี9คนให้หายแล้ว พระเยซูกท็ รงถูก
ขัดขวางมิให้สาํ แดงฤทธิ: เดชของพระองค์ที9นน9ั
มก 6:6

เราเห็นถึงสาเหตุตรงนี+ พระองค์กป็ ระหลาดพระทัยเพราะเขาไม่ มคี วาม

เชือ เห็นได้ชดั ว่าความไม่เชื9อของคนเหล่านั+นที9รู้จกั พระองค์ได้ขดั ขวางมิให้พระองค์ประกอบ
กิจ แต่ในทางกลับกันแล้วความเชื9อก็เป็ นสิ9 งที9กระตุน้ ให้พระเจ้าทรงสําแดงฤทธานุภาพ ดังนั+น
พระองค์จึงเสด็จไปสั งสอนตามหมู่บ้านโดยรอบ ความไม่เชื9อของชาวเมืองนาซาเร็ธได้ผลักดัน

ให้พระเยซูเสด็จไปที9อื9น พระองค์จึงเสด็จไปตามหมู่บา้ นต่างๆที9อยูโ่ ดยรอบและสั9งสอนในที9ๆ
พระองค์ทรงได้รับการต้อนรับมากกว่า
มก 6:7

หลังจากนั+นพระเยซูกท็ รงเรียกสาวกสิ บสองคนมา แล้ วทรงเริมใช้ เขาให้

ออกไปเป็ นคู่ๆ ทรงประทานอํานาจให้ เขาขับผีโสโครกออกได้ พระองค์ทรงมอบสิ ทธิ อาํ นาจให้
แก่สาวกทั+งสิ บสองคนของพระองค์เหนือเหล่าผีโสโครก โดยทรงใช้พวกเขาไปเป็ นคู่ๆ นี9จึง
กล่าวได้วา่ พระองค์ทรงทวีคูณการรับใช้ของพระองค์เป็ นหกเท่าในการที9ใช้พวกเขาไปหกเส้น
ทาง ใน 6:12 มีการพูดถึงด้วยว่าพวกเขาออกไปประกาศการกลับใจใหม่ ที9น่าสนใจคือคําที9แปล
ว่า ใช้ ...ออกไป (อาพอสเต็ลโล) ซึ9งเป็ นรู ปกริ ยาของคําว่า อาพอสตอลอส (อัครสาวก) ถึงแม้คน
พวกนี+จะยังไม่ได้ถูกเรี ยกว่าอัครสาวกอย่างเป็ นทางการ แต่พวกเขาก็ถูกใช้ออกไปโดยพระคริ สต์
อย่างแน่นอน
มก 6:8-9

สิ บสองคนนี+ถูกกําชับไม่ ให้ เอาอะไรไปใช้ ตามทางเว้ นแต่ ไม้ เท้ าสิ งเดียว

ห้ ามมิให้ เอาอาหารหรือย่าม หรือหาสตางค์ ใส่ ไถ้ ไป 9 แต่ ให้ สวมรองเท้ าและไม่ ให้ สวมเสื!อสอง
ตัว ย่ าม คือถุงหนังไว้ใส่ เสบียง เช่น ขนมปัง พวกเขาถูกสั9งห้ามมิให้เอาแม้แต่สตางค์ติดตัวไป
ด้วย ไถ้ คือเครื9 องประดับเหมือนเข็มขัดเอาไว้ใส่ สตางค์ พวกเขาต้องสวมรองเท้า แต่เอาเสื+ อคลุม
ไปได้แค่ตวั เดียวเท่านั+น นัน9 คือ ห้ามเอากระเป๋ าเดินทางไปด้วย
พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวชัดเจนว่าทําไมพวกสาวกถึงถูกกําชับมิให้เอาอะไรติดตัวไปด้วยใน
การเดินทางประกาศ อาจเป็ นได้วา่ พระเยซูกาํ ลังสอนพวกเขาให้ดาํ เนินชีวติ โดยความเชื9อขณะที9
พวกเขาเดินทางออกไปทํางานของพระองค์ อาจเป็ นได้วา่ พระองค์ทรงต้องการให้คนเหล่านั+นที9
ฟังข้อความที9พวกเขาประกาศมองพวกเขาว่าเป็ นศาสดาพยากรณ์ที9ปกติแล้วก็นาํ เสนอรู ปแบบ
การใช้ชีวติ แบบสมถะ หรื อมันอาจเป็ นการรวมกันของทั+งสองอย่างก็ได้
มก 6:10

พระเยซูตรัสต่อไปว่า "ถ้ าไปแห่ งใด เมือ เข้ าอาศัยในเรือนไหน ก็อาศัยใน

เรือนนั!นจนกว่ าจะไปจากทีน ัน หากพวกเขาได้รับการต้อนรับให้อยูใ่ นเรื อนผูใ้ ด พวกเขาก็ตอ้ ง
อาศัยอยูท่ ี9นน9ั จนกว่าจะเดินทางต่อไป มีผเู ้ สนอว่าพวกเขาต้องไม่เป็ นคนจุกจิกจูจ้ + ีเรื9 องที9พกั อาศัย

หรื อไม่พอใจที9จะอยูใ่ นเรื อนที9ตอ้ นรับพวกเขา กล่าวอีกนัยหนึ9งก็คือ ไม่วา่ พวกเขาจะตกอยูใ่ น
สภาพใด พวกเขาก็ควรพอใจที9จะอยูใ่ นสภาพนั+น
มก 6:11

อย่างไรก็ตามและถ้ าผู้ใดไม่ ต้อนรับไม่ ฟังท่านทั!งหลาย เมือ จะไปจากทีน ัน

จงสะบัดผงคลีใต้ ฝ่าเท้ าของท่ านออกเป็ นสั กขีพยานต่ อเขา เมื9อพวกเขาเดินทางมาในฐานะคณะ
ทูตสันถวไมตรี ของพระมหากษัตริ ยแ์ ละถูกปฏิเสธ พวกเขาก็ตอ้ งสะบัดผงคลีใต้ฝ่าเท้าออกเพื9อ
ปรักปรําคนเหล่านั+น นี9เป็ นธรรมเนียมของคนในตะวันออกกลางอันแสดงถึงความเกลียดชังและ
การดูหมิ9นเหยียดหยาม พระเยซูตรัสเตือนต่อไปว่า เราบอกความจริงแก่ ท่านว่ า ในวันพิพากษา
นั!น โทษของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ จะเบากว่ าโทษของเมืองนั!น" เราทราบแล้วว่าจุดจบ
ของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์เป็ นอย่างไร สิ9 งที9น่าสนใจก็คือว่าพระเยซูตรัสถึงการ
พิพากษาในบริ บทของเมืองๆหนึ9ง จะมีการพิพากษาประชาชาติต่างๆที9เป็ นแกะและแพะเมื9อพระ
คริ สต์เสด็จกลับมา ดู มัทธิ ว 25:32 อย่างไรก็ตาม จุดสนใจตรงนั+นคือ ชนชาติและประชาชาติ
ต่างๆที9เกี9ยวข้องกับพระคริ สต์
ตรงนี+จุดสนใจคือ เมืองต่างๆ วันพิพากษาไม่ได้ถูกพูดถึงชัดเจน อาจเป็ นได้วา่ ในช่วง
เวลาที9ติตสั บดขยี+การกบฏในแคว้นยูเดียในปี ค.ศ. 68-70 ในตอนนั+นบางเมืองก็ได้รับการลง
ทัณฑ์อย่างรุ นแรงในการกวาดล้างดังกล่าว หรื อถ้ามีการสื9 อถึงความหมายเชิงอวสานกาลจริ งๆ
การพิพากษาเดียวกันนี+จะตกลงมาในช่วงยุคเจ็ดปี เมื9อปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์และประชาชาติต่างๆ
ของโลกรุ กรานอิสราเอลและสร้างความเสี ยหายมากมายในนั+น หรื อมันอาจหมายถึงภัยพิบตั ิ
ทัว9 ๆไปที9เกิดขึ+นแก่ชุมชนเหล่านั+นในช่วงเวลาต่อมาหลังจากนั+นก็ได้
ประเด็นที9สาํ คัญกว่าก็คือว่า การปฏิเสธพระคริ สต์และข่าวประเสริ ฐย่อมมีผลต่างๆที9ตาม
มา ผลที9ตามมาเหล่านั+นอาจไม่เกิดขึ+นทันที แต่มนั จะเกิดขึ+นแน่ๆ การได้ฟังคําเตือนเกี9ยวกับการ
พิพากษาที9รุนแรงยิง9 กว่าของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ยอ่ มทําให้คนที9ฟังฉุกคิด
มก 6:12-13 สิ บสองคนนั+นจึงออกไปเทศนาประกาศให้ คนทั!งปวงกลับใจเสียใหม่ เรา
ไม่ควรลืมฉากหลังของการประกาศนี+ พวกเขาออกไปยังหมู่บา้ นต่างๆภายในอิสราเอล คนส่ วน
ใหญ่ในอิสราเอลสมัยนั+นให้ความนับถือพระเจ้าแห่งยาโคบแต่ในความคิด มันเป็ นมรดกและ
ศาสนาประจําชาติของพวกเขา แต่ในฝ่ ายวิญญาณแล้วพวกเขาก็อยูห่ ่างไกลจากพระเจ้า พวกเขา

ส่ วนใหญ่แล้วก็รู้จกั และเข้าใจว่าหนังสื อพระราชบัญญัติและพวกศาสดาพยากรณ์เป็ นพระวจนะ
ของพระเจ้า พวกเขาเชื9อเรื9 องนั+น พวกเขาได้เรี ยนรู ้จากความเจ็บปวดในการตกไปเป็ นเชลยยัง
กรุ งบาบิโลนเพื9อที9จะเชื9อเรื9 องพระเจ้าองค์เดียว โดยปรนนิบตั ิรับใช้เฉพาะพระเยโฮวาห์พระเจ้า
องค์เดียวเท่านั+น อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็เหมือนกับพวกคริ สเตียนแต่ชื9อในปัจจุบนั ที9อยูห่ ่างไกล
จากพระองค์ พวกเขาทําตัวเคร่ งศาสนาและไปประชุมที9ธรรมศาลาในวันสะบาโต แต่ในช่วงวัน
ธรรมดาพวกเขาก็ใช้ชีวติ ในความบาป
ข้อความที9พวกสาวกประกาศจนถึงตอนนี+ไม่ใช่ให้เชื9อในพระเยโฮวาห์พระเจ้า พวกเขา
เชื9อเรื9 องนี+อยูแ่ ล้ว ข้อความของพวกเขาซึ9งเหมือนกับของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาก็คือ จงกลับใจเสี ย
ใหม่ คําที9แปลเช่นนั+น (เมะตานอเอะโอ) หมายถึงการเปลี9ยนแปลงความคิดหรื อจิตใจของคนๆ
หนึ9ง ความหมายตรงนี+จึงเป็ นการหันมาหาพระเจ้า
ณ จุดนี+ การรับใช้ของพระเยซูยงั เป็ นการเสนออาณาจักรนั+นแก่อิสราเอลอยูเ่ หมือนเดิม
เงื9อนไขหลักของเรื9 องนี+กค็ ือ การกลับใจใหม่ คือ การหันกลับมาหาพระเจ้า ดังที9จะปรากฏชัดเจน
ในเวลาต่อมาว่าชนชาติอิสราเอลปฏิเสธข้อความนั+น จุดสนใจแห่งการรับใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเราก็จะเปลี9ยนเป็ นกางเขนแทน
เพื9อรับรองว่าข้อความที9พวกเขาประกาศเป็ นมาจากพระเจ้า พระเยซูจึงทรงประทานให้
พวกเขา 13 ขับผีให้ ออกเสี ยหลายผี และได้ เอานํา! มันชโลมคนเจ็บป่ วยหลายคนให้ หายโรค ถึงแม้
มีความสงสารอยูใ่ นการที9พวกเขาช่วยเหลือคนเหล่านั+นที9เดือดร้อนอย่างแน่นอน แต่การอัศจรรย์
ต่างๆขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา (และในกรณี น+ ีคือ พวกสาวกของพระองค์) ก็มีไว้เพือ9 รับรอง
ว่าผูน้ าํ สารนั+นเป็ นมาจากพระเจ้าด้วย การเพิกเฉยข้อความของพวกเขาทั+งๆที9ได้เห็นฤทธิ:เดชอัน
อัศจรรย์เหล่านั+นมีแต่จะชี+ให้เห็นถึงใจที9แข็งกระด้างของชนชาติอิสราเอล
มก 6:14

จุดสนใจตรงนี+เปลี9ยนไปที9เฮโรดและการปฏิบตั ิของเขาต่อยอห์นผูใ้ ห้บพั

ติศมาบ้าง ฝ่ ายกษัตริย์เฮโรดทรงได้ ยนิ เรืองของพระองค์ (เพราะว่ าพระนามของพระองค์ได้ เลือ ง
ลือไป) แล้วท่ านตรัสว่ า "ยอห์ นผู้ให้ รับบัพติศมาเป็ นขึน! มาจากความตายแล้ว เหตุฉะนั!นจึง
ทําการมหัศจรรย์ได้ " มีเฮโรดหลายคนถูกเอ่ยถึงในพระคัมภีร์ใหม่ คนที9ใหญ่โตที9สุดก็คือ เฮโร

ดมหาราช เขาเป็ นผูท้ ี9ฆ่าบรรดาเด็กทารกทัว9 เบธเลเฮ็มหลังจากที9พระเยซูทรงประสู ติแล้ว อย่างไร
ก็ตาม เฮโรดตรงนี+คือ บุตรของเฮโรดมหาราชและนางมัลเธซ (Malthace) หญิงชาวสะมาเรี ย
หลังจากที9บิดาของเขาเสี ยชีวติ เขาก็ถูกพวกโรมแต่งตั+งเป็ นกษัตริ ยค์ รองแคว้นกาลิลีและแคว้นเป
เรอา เขาจึงเป็ นผูว้ า่ ราชการที9ทาํ หน้าที9ครองแคว้นกาลิลีซ9 ึงเป็ นที9ๆพระเยซูทรงกระทําการ
อัศจรรย์ส่วนใหญ่
เขาได้ยนิ เกี9ยวกับพระเยซูมาบ้าง “เพราะว่าพระนามของพระองค์ได้เลื9องลือไป” เขาจึง
กลัวว่าจริ งๆแล้วพระเยซูทรงเป็ นยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาผูซ้ 9 ึงเฮโรดได้ส9ังตัดศีรษะอย่างโหดเหี+ ยม
และอย่างอยุติธรรม ด้วยเหตุใจฟ้ องและความงมงายของตน เขาจึงคิดว่ายอห์นได้เป็ นขึ+นจากตาย
แล้วและกําลังกระทําการอัศจรรย์ต่างๆที9พระเยซูทรงเป็ นผูก้ ระทํา
มก 6:15

มาระโกจึงกล่าวต่อไปว่าคนอื9นพูดถึงพระเยซูวา่ อย่างไรและทรงเป็ นผูใ้ ด

บางคนว่า "เป็ นเอลียาห์ " และคนอืน ๆว่ า "เป็ นศาสดาพยากรณ์ คนหนึงหรือเหมือนคนหนึงใน
พวกศาสดาพยากรณ์ ” เพราะว่าเอลียาห์มิได้ประสบกับความตายฝ่ ายร่ างกาย บางคนจึงคาดเดา
ว่าพระเยซูตอ้ งเป็ นเอลียาห์กลับชาติมาเกิดอย่างแน่นอน คนอื9นก็คิดว่าพระเยซูทรงเป็ นศาสดา
พยากรณ์คนอื9นที9กลับมาจากความตาย เห็นได้ชดั ว่ามีไม่กี9คนที9ยนิ ดียกให้พระองค์ทรงเป็ น
พระเจ้าซึ9งการอัศจรรย์ท+ งั ปวงของพระองค์และการรับใช้ของพระองค์ต่างเป็ นพยานถึงความ
เป็ นพระเจ้าของพระองค์
มก 6:16

กลับมาพูดถึงเฮโรด มาระโกบันทึกต่อไปว่า ฝ่ ายเฮโรดเมือทรงได้ ยนิ แล้ ว

จึงตรัสว่ า "คือยอห์ นนั!นเองทีเ ราได้ ตดั ศีรษะเสีย ท่ านได้ เป็ นขึน! มาจากความตาย" นี9จึงเป็ น
บันทึกเกี9ยวกับความตายของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา ดังที9จะให้รายละเอียดในลําดับต่อไป เฮโรดได้
ตัดศีรษะยอห์นไปแล้ว จิตสํานึกผิดชอบที9ฟ้องใจเขาทําให้เขาเชื9อว่ายอห์นได้เป็ นขึ+นจากความ
ตายแล้วในรู ปกายพระเยซูเพื9อล้างแค้นให้ตนเอง เฮโรดจึงสนใจพระเยซูเป็ นพิเศษ
มก 6:17-18 มาระโกจึงเปิ ดเผยเกี9ยวกับการเสี ยชีวติ ก่อนวัยอันควรของยอห์น ด้ วยว่าเฮ
โรดได้ ใช้ คนไปจับยอห์ น และล่ามโซ่ ขงั คุกไว้ เพราะเห็นแก่นางเฮโรเดียสภรรยาฟี ลิปน้ องชาย
ของตน ด้ วยเฮโรดได้ รับนางนั!นเป็ นภรรยาของตน ภรรยาคนแรกของเฮโรดเป็ นธิดาของอาเรทั

ส กษัตริ ยแ์ ห่งอาราเบีย เมื9อเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ+น เขาได้ทิ+งนางและเริ9 มสัมพันธ์สวาทกับเฮโร
เดียสน้องสะใภ้ของตน ถึงแม้ตอนนั+นเขาได้แต่งงานกับนาง แต่มนั ก็เป็ นการแต่งงานที9เกิดจาก
การเล่นชู ้ ซึ9งเป็ นชนิดของการแต่งงานใหม่ที9พระเยซูทรงตําหนิอย่างรุ นแรงว่าเป็ นการเล่นชูต้ ่อ
เนื9อง
ยอห์นได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์ความสัมพันธ์แบบเล่นชูข้ องเฮโรดอย่างเปิ ดเผย โดยประกาศว่า
18 เพราะยอห์ นได้ เคยทูลเฮโรดว่ า "ท่านผิดพระราชบัญญัติทรี ับภรรยาของน้ องชายมาเป็ น
ภรรยาของตน" เพือ9 สงบปากสงบคํานักเทศน์ฝีปากกล้าที9เน้นข้อเชื9อเดิมคนนี+ เฮโรดจึงสัง9 ให้นาํ
ยอห์นไปขังคุก
มก 6:19-20 อย่างไรก็ตาม นางเฮโรเดียสผูเ้ ป็ นหญิงเล่นชู ้ ก็โกรธแค้นยอห์นหนักยิง9
กว่า มาระโกหมายเหตุไว้วา่ นางเฮโรเดียสจึงผูกพยาบาทยอห์ นและปรารถนาจะฆ่าท่ านเสียแต่
ฆ่าไม่ได้ พวกคนที9มีอาํ นาจในตําแหน่งสู งๆมักคอยโจมตีคนเหล่านั+นที9กล่าวหาตน หากนางทํา
อะไรก็ได้ตามใจชอบ ยอห์นก็คงตายไปนานแล้ว อย่างไรก็ตาม เฮโรด 20 ยําเกรงยอห์ นด้ วยรู้ ว่า
ท่านเป็ นคนชอบธรรมและบริสุทธิFจึงได้ ป้องกันท่านไว้ ถึงแม้เป็ นคนไร้ศีลธรรม แต่เฮโรดก็มี
ความรู ้พ+ืนหลังมากพอที9จะรู ้วา่ ยอห์นเป็ นคนของพระเจ้า คําที9แปลว่า ป้ องกัน (ซุนเทเระโอ)
ปกติแล้วมีความหมายตรงตัวว่า ‘พิทกั ษ์รักษา’ ดังนั+นเฮโรดจึงสงวนชีวติ ยอห์นไว้ โดยยําเกรง
เขา มาระโกกล่าวต่อไปว่า เมื9อใดที9เฮโรดแอบย่องไปฟังยอห์นสั9งสอน เขาก็ปฏิบัตติ ามหลายสิ ง
และยินดีรับฟังท่ าน
นี9สื9อว่าเฮโรดจะแอบไปที9คุกและอนุญาตให้ยอห์นพูดกับตน เขาจะรับเอาคําสอนของ
ยอห์นและตั+งใจฟังเขา ถึงแม้จะเป็ นคนเล่นชูท้ ี9หลงตัวเอง แต่กษัตริ ยผ์ นู ้ + ีกย็ งั มีความกระหาย
หาความจริ งในจิตวิญญาณของตนอยู่ ความสนุกสนานในความบาปมิได้นาํ มาซึ9งสันติสุขหรื อ
ความพึงพอใจ เขาเสาะหายอห์นเพื9อที9จะเติมช่องว่างฝ่ ายวิญญาณที9มีอยูภ่ ายในตนให้เต็ม
มก 6:21-22 ขณะเดียวกัน นางเฮโรเดียสก็เฝ้ ารอเวลาของตน นางรู ้วา่ วันเกิดของเฮโรด
ใกล้จะถึงแล้ว นางจึงคิดแผนที9จะกําจัดนักเทศน์คนนั&นที9ช+ ีให้เห็นความบาปของนางออกไปให้
พ้นจากชีวติ ของตน ดังนั+นครั!นอยู่มาวันหนึงเป็ นโอกาสดีคอื เป็ นวันฉลองวันกําเนิดของเฮโรด เฮ

โรดให้ จัดการเลีย! งขุนนางกับนายทหารชั!นผู้ใหญ่ และคนสํ าคัญๆทั!งปวงในแคว้ นกาลิลี พอวัน
เกิดของเขามาถึง เฮโรดจึงจัดงานเลี+ยงให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาคนสําคัญๆและพวกคนใหญ่คนโต
แห่งแคว้นกาลิลี
แน่นอนที9นางเฮโรเดียสได้จดั แจงให้บุตรสาวของตนไปเต้นรํายัว9 ยวนที9งานเลี+ยงนั+น
แน่นอนที9งานเลี+ยงนั+นมีการดื9มสุ รากันอย่างเอิกเกริ ก มันเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิในสมัยนั+นที9จะ
เรี ยกพวกหญิงโสเภณี ให้มาเต้นระบําเปลื+องผ้าที9งานเลี+ยงเช่นนั+น อย่างไรก็ตาม นางเฮโรเดียสก็
ลดตัวลงไปสั9งให้บุตรสาวของตนทํางานชิ+นนี+ เพราะรู ้ล่วงหน้าว่าเฮโรดจะเสนออะไรก็ได้ท+ งั นั+น
หลังจากการโชว์ดงั กล่าว นางจึงใช้ลูกสาวของตนออกไปเต้นรํา มาระโกจึงบันทึกว่า 22 เมือ
บุตรสาวของนางเฮโรเดียสเข้ ามาเต้ นรํา ทําให้ เฮโรดและแขกทั!งปวงซึงเอนกายลงอยู่ด้วยกันนั!น
ชอบใจ กษัตริย์จงึ ตรัสกับหญิงสาวนั!นว่ า "เธอจะขอสิ งใดจากเรา เราก็จะให้ สิงนั!นแก่เธอ"
มก 6:23

พอการแสดงจบลง เฮโรดจึงกล่าวแก่หญิงสาวนั+นดังที9ถูกคาดไว้ "เธอจะ

ขอสิ งใดๆจากเรา เราจะให้ สิงนั!นแก่ เธอจนถึงครึงราชสมบัติของเรา" เขาจึงกล่าวคําปฏิญาณ
พล่อยๆออกไปที9เขาจะเสี ยใจทีหลังในไม่ชา้
มก 6:24-25 หญิงสาวนั!นจึงออกไปถามมารดาว่า "ฉันจะขอสิงใดดี" มารดาจึงตอบว่ า
"จงขอศีรษะยอห์ นผู้ให้ รับบัพติศมาเถิด" แผนการของนางเฮโรเดียสได้ดาํ เนินไปตามที9นางได้
วางไว้ นางจึงดีดกับดักให้ปิดทันที บุตรสาวของนางจึง 25 รีบเข้ าไปเฝ้ ากษัตริย์ทูลว่ า "หม่ อมฉัน
ขอศีรษะยอห์ นผู้ให้ รับบัพติศมาใส่ ถาดมาให้ หม่ อมฉันเดีย^ วนีเ! พคะ" คําที9แปลว่า ถาด ในที9น+ ีคือ
ปิ นักซ์
มก 6:26

เฮโรดจึงติดกับแล้ว เขาได้ให้สัญญาต่อหน้าพวกคนสนิทไปแล้วแถมยัง

ให้คาํ ปฏิญาณไปแล้วด้วย ดังนั+นกษัตริย์ทรงเป็ นทุกข์ นัก แต่ เพราะเหตุได้ ทรงปฏิญาณไว้ และ
เพราะเห็นแก่หน้ าแขกทั!งปวงซึงเอนกายลงอยู่ด้วยกัน ก็ปฏิเสธไม่ ได้
มก 6:27

ดังนั+น กษัตริ ยจ์ ึงรับสังเพชฌฆาตให้ ไปตัดศีรษะยอห์ นมา เพชฌฆาตก็ไป

ตัดศีรษะยอห์ นในคุก ใยแห่งความบาปได้รัดเฮโรดไว้จนดิ+นไม่หลุด ถึงแม้เขาให้ความเคารพต่อ

ยอห์นและเห็นได้ชดั ว่าเป็ นเพื9อนกับยอห์นแล้วด้วย แต่แผนการที9เกิดจากความโกรธของภรรยา
ที9เล่นชูผ้ ชู ้ วั9 ร้ายของเขาก็มีชยั
มก 6:28

หลังจากเพชฌฆาตทําตามที9ส9งั แล้ว เขาก็เอาศีรษะของยอห์ นใส่ ถาดมาให้

แก่หญิงสาวนั!น หญิงสาวนั!นก็เอาไปให้ แก่มารดาของตน นี9จึงเป็ นจุดจบของชายคนหนึ9งที9ดาํ เนิน
ตามทางของพระเจ้า เขาถูกข่มเหงและพลีชีพเพื9อความเชื9อเพราะเหตุความชอบธรรม เขาจะได้
บําเหน็จยิง9 ใหญ่ในสวรรค์ นรกจะยังร้อนไม่พอสําหรับเฮโรด นางเฮโรเดียส และคนอย่างพวก
เขา
มก 6:29

พอได้ยนิ ข่าวเรื9 องการเสี ยชีวติ ก่อนวัยอันควรของอาจารย์ของตนแล้ว

พวกสาวกของเขาก็พากันมารับเอาศพของท่ านไปฝังไว้ ในอุโมงค์ มาระโกจึงให้รายละเอียดที9
ชัดเจนที9สุดเกี9ยวกับจุดจบของยอห์นมากกว่าผูเ้ ขียนข่าวประเสริ ฐคนอื9นๆที9เหลือ
มก 6:30-32 หลังจากได้บรรยายเกี9ยวกับเหตุการณ์ที9เกิดขึ+นกับยอห์นแล้ว มาระโกก็
กลับมาเล่าเรื9 องต่อจากที9คา้ งไว้ที9 6:13 ในข้อนั+นสิ บสองคนนั+นได้ถูกใช้ไปเป็ นคู่ๆ คราวนี+เขา
บันทึกเกี9ยวกับการกลับมาของพวกเขา ฝ่ ายอัครสาวกพากันมาหาพระเยซู และได้ ทูลถึงบรรดา
การซึงเขาได้ กระทําและได้ สังสอน การรับใช้เบื+องต้นของพวกเขาในการประกาศได้เสร็จสิ+ นลง
แล้ว พวกเขากลับมารายงานให้พระเยซูทรงทราบ สิ9 งที9น่าสนใจก็คือว่า นี9เป็ นครั+งแรกในข่าว
ประเสริ ฐของมาระโกที9พวกสาวกถูกเรี ยกว่า อัครสาวก คําที9แปลเช่นนั+น (อาพอสตอลอส) มี
ความหมายตรงตัวว่า ‘ผูน้ าํ สารที9ถูกใช้ไป’
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่างานรับใช้ของพวกเขานั+นเหน็ดเหนื9อยยิง9 นัก นอกจากนี+ พอพวกเขา
กลับมาถึงพระเยซู 31 แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่ า "ท่านทั!งหลายจงไปหาทีเ ปลีย วหยุดพักหาย
เหนือยสั กหน่ อยหนึง" เพราะว่ ามีคนไปมาเป็ นอันมากจนไม่ มเี วลาว่างจะรับประทานอาหารได้
เราเห็นชัดเจนถึงความกรุ ณาสงสารและความเห็นอกเห็นใจขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราที9ทรงมี
ต่อพวกคนงานของพระองค์ พระองค์ทรงสังเกตเห็นว่าพวกเขาเหนื9อยล้าและไม่มีโอกาสแม้แต่
จะรับประทานอาหาร คําที9แปลว่า ทีเ ปลีย ว (เอะเรมอส) มีความหมายด้วยว่า ‘ข้างนอกใน
ชนบท’

เห็นได้ชดั ว่านัน9 เป็ นที9ๆพระเยซูทรงสั9งให้พวกสาวกที9เหน็ดเหนื9อยของพระองค์ไป คือ
ที9สงบๆในชนบทเพื9อที9พวกเขาจะได้พกั ผ่อน 32 พระองค์จึงเสด็จลงเรือกับสาวกไปยังทีเ ปลีย ว
แต่ ลาํ พัง พอลงเรื อลําหนึ9งที9จอดอยูร่ ิ มฝั9ง พวกเขาก็ล่องเรื อไปยังที9ห่างไกลกว่าเดิมเพื9อที9จะพัก
สงบๆ
มก 6:33

แต่พวกเขาก็ตอ้ งผิดหวังที9วา่ เมื9อคนเป็ นอันมากเห็นพระองค์ กบั สาวก

กําลังไป และมีหลายคนจําพระองค์ได้ จึงพากันวิง ออกจากบ้ านเมืองทั!งปวงไปถึงก่ อน และพา
กันเฝ้ าพระองค์ ถึงแม้พระเยซูและพวกสาวกได้พยายามหลบออกไปแบบไม่ให้ใครเห็นแล้ว แต่
ประชาชนในพื+นที9น+ นั ก็จาํ พระองค์ได้ ข่าวแพร่ สะพัดไปอย่างรวดเร็ว ฝูงชนจึงวิง9 ไปตามริ มฝั9ง
ทะเลกาลิลีในทิศทางที9เรื อล่องไปและเมื9อเรื อไปถึงอีกฝั9ง พวกเขาก็รอพระองค์อยูท่ ี9นน9ั ก่อนแล้ว
มก 6:34

พระเยซูไม่เพียงมีพระทัยกรุ ณาสงสารต่อพวกสาวกของพระองค์เท่านั+น

แต่ครั+นพระเยซูเสด็จขึน! จากเรือแล้ ว ก็ทอดพระเนตรเห็นประชาชนหมู่ใหญ่ และพระองค์ ทรง
สงสารเขา เพราะว่าเขาเป็ นเหมือนฝูงแกะไม่ มีผู้เลีย! ง พระองค์ จงึ เริมสั งสอนเขาเป็ นหลายข้ อ
หลายประการ ตลอดทัว9 พระคัมภีร์ใหม่ เราเห็นถึงรู ปแบบที9เกิดขึ+นซํ+าๆสามประการนี+ ในกรณี น+ ี
พระเยซู (1) มา (2) พระองค์ เห็น และ (3) พระองค์เกิดความสงสาร ทั+งสามสิ9 งนี+มาด้วยกัน ก่อน
ที9จะเกิดความสงสารขึ+นนั+น คนเราต้องเห็นความขัดสนของผูอ้ ื9นเสี ยก่อน อย่างไรก็ตาม นัน9
จําเป็ นต้องมีการไปยังที9ๆผูค้ นอยูแ่ ละเห็นพวกเขาในความขัดสนของพวกเขาเสี ยก่อน
แทนที9จะไม่พอใจที9แผนการของพระองค์ที9จะให้พวกสาวกได้หยุดพักล้มเหลว พระเยซู
กลับทรงเห็นชีวติ ที9ขาดแคลนและใจที9วา่ งเปล่า พระองค์จึงทรงมีพระทัยสงสารคนเหล่านั+น
พระองค์ทรงเห็นว่าพวกเขาเป็ นเหมือนแกะที9ไม่มีผเู ้ ลี+ยง และไร้ทิศทางฝ่ ายวิญญาณ พระองค์จึง
“เริ9 มสั9งสอนเขาเป็ นหลายข้อหลายประการ”
มก 6:35-36 เมือ เวลาล่วงไปมากแล้ว พวกสาวกของพระองค์ มาทูลพระองค์ ว่า "ทีน ี
กันดารอาหารนัก และบัดนีเ! วลาก็เย็นลงมากแล้ ว ช่วงบ่ายได้ผา่ นพ้นไปแล้ว มันน่าจะเลยเวลา
บ่ายสามโมงมาแล้วและอาจเย็นกว่านั+นก็ได้ (คําที9แปลว่า ล่ วงไปมาก และเย็นลงมากแล้ ว หมาย
ถึงช่วงเวลาของวัน คือ พอลุส ซึ9งมีความหมายตรงตัวว่า ‘ใหญ่’ หรื อ ‘โต’ มันเป็ นสํานวนที9

หมายความว่าวันนั+นได้ล่วงเลยไปมากแล้ว นัน9 คือ เกือบจะผ่านพ้นไปแล้ว) พวกสาวกจึง
คะยั+นคะยอพระเยซูวา่ 36 ขอให้ ประชาชนไปเสี ยเถิด เพือ เขาจะได้ ไปซื!ออาหารรับประทานตาม
บ้ านไร่ บ้านนาทีอยู่แถบนี! เพราะเขาไม่ มอี ะไรทีจ ะรับประทานเลย" พวกสาวกซึ9งสังเกตเห็นถึง
เค้าลางของปั ญหาจึงจัดการกับมันแบบมนุษย์ ทางแก้ของพวกเขาคือ ใช้ฝงู ชนไปในหมู่บา้ น
ต่างๆในแถบนั+นเพือ9 ซื+อหาอาหาร
มก 6:37-38 พระเยซูทรงมีแผนการที9ยง9ิ ใหญ่กว่านั+น ฤทธานุภาพอันยิง9 ใหญ่ของ
พระองค์จะถูกสําแดงรวมถึงพระทัยเมตตาอันยิง9 ใหญ่ของพระองค์ดว้ ย แน่นอนที9พระองค์ทรง
ทราบถึงปัญหาที9จะเกิดขึ+นอยูแ่ ล้ว และทรงรู ้ดีกว่าพวกสาวกอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เพื9อ
สอนบทเรี ยนหนึ9งแก่พวกเขา พระองค์ตรัสตอบแก่เหล่าสาวกว่า "พวกท่ านจงเลีย! งเขาเถิด"
พวกเขาไม่อยากเชื9อสิ9 งที9ตวั เองได้ยนิ ด้วยความไม่อยากจะเชื9อ พวกสาวกจึงตอบกลับไปว่า เขา
ทูลพระองค์ ว่า "จะให้ พวกข้ าพระองค์ไปซื!ออาหารสั กสองร้ อยเหรียญเดนาริอนั ให้ เขารับ
ประทานหรือ" เหรี ยญเดนาริ อนั (เดนาริ ออน) เป็ นเหรี ยญของโรมที9เรี ยกอีกชื9อว่า เดนาริ อุส มัน
มีค่าประมาณค่าแรงหนึ9งวันตามเศรษฐกิจในสมัยนั+น หรื อกล่าวอีกนัยหนึ9งก็คือ สองร้อยเหรี ยญ
เดนาริ อนั ก็มีค่าเท่ากับค่าแรงหนึ9งปี พวกเขากําลังพูดถึงเงินจํานวนมหาศาล พระเยซูทรงทราบ
เรื9 องนั+นดี แต่พระองค์กท็ รงมีบทเรี ยนหนึ9งที9จะสอนพวกสาวก
พระองค์จึงตรัสถามพวกเขาว่า 38 "พวกท่ านมีขนมปังอยู่กกี ้อน ไปดูซิ" เมือ รู้ แล้วเขาจึง
ทูลว่ า "มีขนมปังห้ าก้อนกับปลาสองตัว” ขนมปังที9วา่ นี+น่าจะเทียบได้กบั ขนมปั งก้อนที9ใช้ทาํ
แฮมเบอร์เกอร์ในปัจจุบนั พระเยซูจึงทรงสั9งพวกสาวกให้ไปดูวา่ มีอาหารในฝูงชนมากขนาด
ไหน พวกสาวกก็กลับมารายงานด้วยความเศร้าใจว่า “มีขนมปั งห้าก้อนกับปลาสองตัว” กลับ
กลายเป็ นว่าขนมปังห้าก้อนและปลาแห้งสองตัวนี+เป็ นอาหารเที9ยงที9คุณแม่ผหู ้ ่วงใยเตรี ยมมาเผือ9
ลูกชายของเธอในวันนั+น ดู ยอห์น 6:8 นัน9 เป็ นอาหารปริ มาณเล็กน้อยมากๆเมื9อเทียบกับคน
มากกว่าห้าพันคนนี+
มก 6:39-42 พระองค์จึงตรัสสังพวกสาวกให้ จดั คนทั!งปวงให้ นังรวมกันทีห ญ้ าสดเป็ น
หมู่ๆ 40 ประชาชนก็ได้ นังรวมกันเป็ นหมู่ๆ หมู่ละร้ อยคนบ้ าง ห้ าสิ บบ้ าง บางทีอาจเพราะคําสั9ง

ของพระเยซูหรื อของพวกสาวก ฝูงชนจึงนัง9 ลงบนหญ้าเป็ นกลุ่มๆ โดยมีกลุ่มละห้าสิ บคนบ้าง
ร้อยคนบ้าง น่าสนใจตรงที9วา่ พระเจ้าทรงกระทํากิจเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยเสมอ
พระเยซูจึงทรงรับเอาขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั+น จากนั+นพระองค์ก็ 41 แหงนพระ
พักตร์ ดูฟ้าสวรรค์ ขอบพระคุณ แล้วหักขนมปังนั!นให้ เหล่าสาวกให้ เขาแจกแก่คนทั!งปวง และ
ปลาสองตัวนั!นพระองค์ทรงแบ่ งให้ ทวั กันด้ วย 42 เขาได้ กนิ อิม ทุกคน ก่อนที9จะทําอะไรต่อ พระ
เยซูทรงขอบพระคุณพระเจ้าและขอให้พระองค์ทรงอวยพรอาหารนั+นที9พวกเขาจะรับประทาน
คําที9แปลว่า ขอบพระคุณ (เอะอูลอเกะโอ) สามารถมีความหมายได้ดว้ ยว่า ‘ขอพระเจ้าอวยพรสิ9 ง
หนึ9ง’ หรื อ ‘อธิษฐานขอพระเจ้าให้อวยพรมันเพื9อที9จะเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี9ใช้’ เห็นได้ชดั ว่านี9
เป็ นความหมายตรงนี+ กล่าวอีกนัยหนึ9งก็คือ ก่อนที9จะรับประทาน พระเยซูทรงหยุดนิ9งและขอให้
พระเจ้าทรงอวยพรอาหารนั+น พวกสาวกผูน้ ่าสงสารอาจไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ+นต่อไป พวก
เขาอาจหวังก็ได้วา่ พระเยซูจะไม่ทรงขายหน้า
อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงรับขนมปังและปลาเหล่านั+นไปและเริ9 มหักมันออกเป็ นชิ+นเล็ก
ลง พวกสาวกประหลาดใจมากที9อาหารนั+นสามารถหักแบ่งได้ต่อไปเรื9 อยๆ มันทวีจาํ นวนขึ+นเมื9อ
ออกมาจากพระหัตถ์ของพระเยซู เรามักมองข้ามข้อเท็จจริ งที9วา่ พระเยซูทรงจัดเตรี ยมอาหารนี+
สําหรับคนมากกว่าห้าพันคนด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง พวกเขาทุกคนไม่เพียงได้รับ
ประทานอาหารนี+เท่านั+น แต่พวกเขายังอิ9มกันทุกคนด้วย การอัศจรรย์ยง9ิ ใหญ่ได้เกิดขึ+นด้วย
พระหัตถ์ของพระเยซู พวกประชาชนอาจไม่เข้าใจว่าอาหารที9พวกเขารับประทานนั+นมาจากไหน
แต่พวกสาวกย่อมรู ้เรื9 องนี+อย่างแน่นอน พระเยซูได้ทรงสอนพวกเขาผ่านทางเหตุการณ์น+ ีในเรื9 อง
ความเมตตากรุ ณาและความสามารถของพระเจ้าที9จะตอบสนองและจัดเตรี ยมสําหรับความ
จําเป็ นต่างๆของประชากรของพระองค์
มก 6:43-44 การอัศจรรย์น+ ียงั ไม่จบ ส่ วนเศษขนมปังและปลาทีเ หลือนั!นเขาเก็บไว้ ได้
ถึงสิ บสองกระบุงเต็ม จริ งแท้ทีเดียวที9นอ้ ยคือมากเมื9อมีพระเจ้าอยูด่ ว้ ย บางคนตีความว่าอาหารที9
เหลือสิ บสองกระบุงนี+เป็ นวิธีของพระเยซูในการจัดเตรี ยมสําหรับพวกสาวกที9เหนื9อยล้า นัน9 อาจ
เป็ นไปได้ คนอื9นก็เสนอว่าพระเยซูทรงตอบแทนเด็กชายคนนั+นเป็ นสิ บสองเท่าสําหรับอาหาร

เที9ยงที9เขาถวายแด่พระองค์ นัน9 ก็อาจเป็ นไปได้เช่นกัน ไม่วา่ จะในกรณี ใด พระคัมภีร์ไม่ได้บอก
ชัดเจน อย่างไรก็ตาม สิ9 งหนึ9งที9แน่นอนก็คือว่า พระเจ้าทรงตอบแทนคนเหล่านั+นที9ปรนนิบตั ิ
พระองค์อย่างเสี ยสละเป็ นอย่างดี
ปรากฏว่า 44 และในจํานวนคนทีไ ด้ รับประทานขนมปังนั!น มีผู้ชายประมาณห้ าพันคน
บันทึกของมัทธิวเสริ มว่า “มิได้นบั ผูห้ ญิงและเด็ก” (มัทธิว 14:21) ในฝูงชนนั+นอาจมีผชู ้ ายเป็ น
ส่ วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในฝูงชนนี+กม็ ีผหู ้ ญิงและเด็กรวมอยูด่ ว้ ยซึ9งยิง9 ทําให้การอัศจรรย์ครั+งนี+ยงิ9
ใหญ่มากขึ+นไปอีก
มก 6:45-46 เป้ าหมายของพระเยซูที9จะให้พวกสาวกได้พกั ผ่อนบ้างนั+นยังไม่สาํ เร็จ ดัง
นั+น และทันใดนั!นพระองค์ได้ ตรัสให้ เหล่าสาวกของพระองค์ ลงในเรือข้ ามไปยังอีกฟากหนึงถึง
เมืองเบธไซดาก่อน ส่ วนพระองค์ทรงรอส่ งประชาชนกลับบ้ าน ก่อนอื9นพระองค์ทรงให้พวก
สาวกกลับไปขึ+นเรื อพร้อมกับสั9งให้พวกเขากลับไปที9เมืองเบธไซดา ซึ9งเป็ นบ้านเกิดของอันดรู ว ์
เปโตร ยอห์น และฟี ลิป ขณะเดียวกันพระเยซูกท็ รงรับสั9งให้ฝงู ชนกลับไปบ้านของตนด้วย ป่ าน
นี+เป็ นเวลาเย็นแล้ว เห็นได้ชดั ว่าพวกเขาต่างแยกย้ายกันไป
ดังนั+น 46 เมือ พระองค์ ทรงลาเขาทั!งหลายแล้วก็เสด็จขึน! ภูเขาเพือ อธิษฐานทีน ัน มันเป็ น
วันที9ยาวนานจริ งๆ มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ+นในวันนั+น ในยามเย็นอันเงียบสงบ พระเยซูจึง
ทรงใช้เวลาตามลําพังในการอธิษฐานเมื9อสิ+ นสุ ดวัน พระองค์ทรงใช้เวลาทั+งวันในการรับใช้อนั
เหน็ดเหนื9อย บัดนี+พระองค์ทรงต้องการเวลาตามลําพังกับพระบิดาผูส้ ถิตในสวรรค์ของพระองค์
ในการอธิษฐานนั+นเองพระองค์กท็ รงได้รับความสดชื9นกลับคืนมาและได้รับการฟื+ นกําลังขึ+น
ใหม่ เห็นได้ชดั ว่าพระองค์ทรงใช้เวลามากพอสมควรในการอธิษฐานก่อนที9ความมืดเข้า
ครอบคลุม
มก 6:47-48 ขณะเดียวกันเมือ คํา ลงแล้ว เรือของเหล่าสาวกอยู่กลางทะเล ส่ วนพระองค์
อยู่บนฝังแต่ ผู้เดียว จากยอดเขาที9อยูต่ ิดกับชายฝั9งทะเลนั+น พระองค์ ทอดพระเนตรเห็นเหล่า
สาวกตีกรรเชียงลําบากเพราะทวนลมอยู่ พวกสาวกผูน้ ่าสงสารก็ยงั ไม่ได้พกั อยูด่ ี ลมที9พดั จาก
ทางเหนือได้พดั มาในคืนนั+นและตอนนี+พวกเขาได้เอาใบลงและกําลังพายเรื อทวนกระแสลมอยู่

48 แล้ วพระองค์ ทอดพระเนตรเห็นเหล่าสาวกตีกรรเชียงลําบากเพราะทวนลมอยู่ ครั!น
เวลาสามยามเศษ พระองค์ จงึ ทรงดําเนินบนนํา! ทะเลไปยังเหล่าสาวก และทรงดําเนินดังจะเลย
เขาไป ดังนั+น “ครั+นเวลาสามยามเศษ พระองค์จึงทรงดําเนินบนนํ+าทะเลไปยังเหล่าสาวก และ
ทรงดําเนินดังจะเลยเขาไป” พวกโรมแบ่งกลางคืนออกเป็ นสี9 ยามๆละสามชัว9 โมงโดยเริ9 มตั+งแต่
หกโมงเย็น พวกยิวก็รับเอาวิธีนบั นั+นมาใช้เช่นกัน สามยามเศษที9วา่ นี+น่าจะเป็ นเวลาประมาณตี
สามถึงหกโมงเช้า เห็นได้ชดั ว่าพวกสาวกได้ต่อสู ้กบั สภาพอากาศมาตลอดทั+งคืน เห็นได้ชดั ว่า
ในช่วงเวลาใกล้รุ่ งนี+ พระเยซูเสด็จไปหาพวกเขาโดยทรง “ดําเนินบนนํ+าทะเล” อันที9จริ งแล้ว
พระองค์ต+ งั พระทัยที9จะดําเนินผ่านพวกเขาเลยด้วยซํ+า
มก 6:49-50 อย่างไรก็ตามเมือ เหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดําเนินบนทะเล เขาสํ าคัญว่ า
ผี แล้วพากันร้ องอึงไปตอนนั+นมีแสงพอที9จะมองเห็นได้วา่ มีอะไรบางอย่างอยูข่ า้ งนอกนัน9 แต่
พวกเขาบอกไม่ได้วา่ มันคือใครหรื ออะไร ปฏิกิริยาแรกของพวกเขาก็คือ พวกเขาได้เห็นผีหรื อ
วิญญาณอะไรสักอย่าง คําที9แปลว่า ผี (ฟั นทาสมา) มีความหมายว่า ‘ผี’ หรื อ ‘วิญญาณ’ พวก
สาวกหวาดกลัวจริ งๆเพราะพวกเขาพากันร้ องอึงไป คําที9แปลเช่นนั+น (อานาคราโซ) มีความ
หมายว่า ‘เสี ยงร้องจากสุ ดคอหอย’ ความกลัวถึงขีดสุ ดของพวกเขาได้ทาํ ให้พวกเขาหวีดร้องสุ ด
เสี ยง พวกเขากลัวแทบตายจริ งๆ นอกจากนี+ “ทุกคนเห็นพระองค์แล้วก็กลัว” พวกเขาทุกคนได้
เห็นรู ปร่ างเป็ นหมอกๆบนนํ+าข้างนอกนัน9 และพวกเขาทุกคนก็อกสั9นขวัญหาย
50 เพราะว่าทุกคนเห็นพระองค์แล้วก็กลัว แต่ ในทันใดนั!นพระองค์ตรัสแก่เขาว่ า "จงชืน
ใจเถิด คือเราเอง อย่ ากลัวเลย” เพราะพวกเขาประหลาดใจและอกสั9นขวัญหนี พระเยซูจึง “ตรัส
แก่เขาว่า จงชื9นใจเถิด คือเราเอง อย่ากลัวเลย” พระองค์เสด็จดําเนินไปถึงเรื อลํานั+นและอาจตรัส
แก่พวกเขาด้วยนํ+าเสี ยงสดชื9นว่า ‘ทําใจดีๆไว้ นี9เราไง อย่ากลัวเลย’
มก 6:51-52 พระองค์จึงเสด็จขึน! ไปหาเขาบนเรือ แล้วลมก็เงียบลง เหล่าสาวกก็
ประหลาดอัศจรรย์ ใจเหลือประมาณ พระเยซูจึงเสด็จขึ+นไปบนเรื อ “แล้วลมก็เงียบลง” พระ
คัมภีร์ไม่ได้บ่งบอกว่ามีพายุรุนแรงในคืนนั+น อย่างไรก็ตาม พวกสาวกต้องพายเรื อทวนกระแส
ลมที9พดั ต้านพวกเขา เมื9อพระเยซูเสด็จขึ+นไปบนเรื อ ทะเลก็เริ9 มสงบ --ในทันที พวกเขาจึง

“ประหลาดอัศจรรย์ใจเหลือประมาณ” ความหมายก็คือว่า พวกเขาตกตะลึงและอัศจรรย์ใจกับสิ9 ง
ที9พวกเขาเพิง9 ประสบมา พวกเขาช่างลืมเร็ วเหลือเกินว่าก่อนหน้านั+นไม่นาน พระเยซูได้ทรงห้าม
ลมพายุรุนแรงให้สงบบนทะเลกาลิลีไปแล้ว ต่อหน้าต่อตาพวกเขาเลยด้วยซํ+า
นอกจากนี+พวกเขายังลืมไปแล้วด้วยว่าพระเยซูได้ทรงกระทําอะไรไปเมื9อวันก่อน
52 ด้ วยว่าการอัศจรรย์ เรืองขนมปังนั!นเขายังไม่ เข้ าใจ เพราะใจเขายังแข็งกระด้ าง คําที9แปลว่า
แข็งกระด้ าง (โพรอโอ) สามารถมีความหมายได้ดว้ ยว่า ‘มืดบอดไป’ เหมือนกับมีสะเก็ดแข็งๆมา
ปิ ดตาไว้ เพราะต้องพบกับอุปสรรคในการพายเรื อต้านลมตลอดทั+งคืน พวกเขาจึงลืมไปว่าพระ
เยซูได้ทรงกระทําอะไรในเย็นก่อนหน้ากับการเลี+ยงอาหารคนห้าพันคนนั+น ในเนื+อหนังพวกเขา
ก็เหน็ดเหนื9อย ขุ่นเคือง และโต้ตอบกลับไปตามสัญชาตญาณด้วยความกลัวเมื9อพวกเขาเห็นรู ป
ร่ างลางๆของพระเยซูบนทะเล
มก 6:53

พระเยซูได้สง9ั ให้พวกเขาไปที9เมืองเบธไซดาแล้ว อย่างไรก็ตาม เพราะว่า

พวกเขาต้องต่อสู ้กบั กระแสลมที9พดั ต้านพวกเขาตลอดทั+งคืน ครั!นข้ามฟากไปแล้ ว เขาจอดเรือที
แคว้นเยนเนซาเรท บันทึกของยอห์นเสนอแนะว่านี9อาจเป็ นที9เดียวกับเมืองคาเปอรนาอุม ดู
ยอห์น 6:7-14 ถึงแม้จะอยูใ่ นแคว้นเดียวกันทางตอนเหนือของทะเลกาลิลี แต่ท+ งั สองเมืองไม่น่า
จะใช่เมืองเดียวกัน แคว้นเยนเนซาเรทอยูค่ ่อนไปทางใต้และอยูท่ างตะวันตกของเมืองคาเปอรนา
อุม อย่างไรก็ตามโจเซฟัสกล่าวว่าแคว้นเยนเนซาเรทได้น+ าํ มาจากบ่อนํ+าพุที9อุดมสมบูรณ์มากๆ
แห่งหนึ9ง ซึ9งผูค้ นที9อาศัยอยูท่ ี9นน9ั เรี ยกสถานที9น+ นั ว่า คาเปอรนาอุม มันเลยเป็ นอีกชื9อหนึ9งของ
สถานที9แห่งนี+ ชื9อนี+โดยทัว9 ไปแล้วมีความหมายว่า 'สถานที9แห่งการปลอบประโลม'
มก 6:54-55 อย่างไรก็ตาม ทันทีที9พระเยซูเสด็จขึ+นบก เมือ ขึน! จากเรือแล้ว คนทั!งปวงก็
จําพระองค์ได้ ทนั ที ผูค้ นในท้องถิ9นนั+นจําพระเยซูได้ทนั ที จากมุมมองของพวกเขาแล้ว คนดังคน
หนึ9งได้มาอยูท่ ่ามกลางพวกเขาแล้ว คือ เยซูแห่งนาซาเร็ธ ผูก้ ระทําการอัศจรรย์ ดังนั+นพวกเขา
จึง 55 รีบไปทัว ตลอดแว่ นแคว้ นล้อมรอบ เริมเอาคนเจ็บป่ วยใส่ แคร่ หามมายังทีเ ขาได้ ยนิ ข่ าวว่ า
พระองค์อยู่น!ัน ขณะที9วนั ก่อนหน้าได้สิ+นสุ ดลงแล้ว วันใหม่กเ็ ริ9 มต้นเหมือนเดิม
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ดังนั+นแล้วพระองค์เสด็จไปทีไ หนๆ ไม่ ว่าในหมู่บ้าน ในตําบล หรือใน

เมือง เขาก็เอาคนเจ็บป่ วยมาวางตามถนน ทูลอ้ อนวอนขอพระองค์โปรดให้ คนเจ็บป่ วยแตะต้ อง
แต่ ชายฉลองพระองค์ และผู้ใดได้ แตะต้ องพระองค์แล้วก็หายป่ วยทุกคน ไม่วา่ พระเยซูเสด็จไปที9
ใด ไม่วา่ ในเมืองหรื อในแถบชนบท คนเหล่านั+นที9เจ็บป่ วยก็ถูกวางอยูบ่ นแคร่ ของตนตามข้าง
ทาง ผูค้ นขอร้องให้พระเยซูเสด็จมาใกล้พอที9พวกคนป่ วยจะแตะต้องได้แม้เพียงชายฉลอง
พระองค์ สําหรับคนเหล่านั+นที9ได้แตะต้อง พวกเขาก็ได้รับการรักษาให้หาย นี9เป็ นอีกครั+งที9คาํ ที9
แปลว่า หายป่ วย (โซโซ) มีความหมายอีกอย่างว่า 'ถูกช่วยให้รอด' ขณะที9บรรดาคนเจ็บป่ วยผูน้ ่า
สงสารเอื+อมมือมาแตะต้องพระองค์ดว้ ยความเชื9ออันเรี ยบง่าย ความเชื9ออันเรี ยบง่ายนั+นก็เพียง
พอที9พระเยซูจะทรงรักษาพวกเขาให้หายและช่วยให้พวกเขารอดด้วย พวกเขาได้แตะต้อง
พระองค์และพระคุณที9ช่วยให้รอดของพระองค์กไ็ หลผ่านไปยังพวกเขาอย่างบริ บูรณ์
*****
ภาพรวมของมาระโก 7: ขณะทีข่าวประเสริ ฐเล่ มนีด& าํ เนินต่ อไป มาระโกก็นาํ เสนอคํา
สอนของพระเยซูเกียวกับประเพณี เทียบกับความจริ ง จากนั&นพระเยซูทรงเปลียนไปพูดถึงปั ญหา
ทีแท้ จริ งคือเรื องของจิตใจ มีบนั ทึกเกียวกับการรั กษาหญิงชาวซี เรี ยฟี นิเซี ยและชายที หูหนวก
และเป็ นใบ้ ทีได้ รับการรั กษาในแคว้ นทศบุรีด้วย
มก 7:1

การรับใช้ของพระเยซูจนถึงบัดนี+ส่วนใหญ่มีข+ ึนในแคว้นกาลิลี ที9มน9ั หลัก

ของศาสนายิวคือ กรุ งเยรู ซาเล็มและข่าวเรื9 องการรับใช้ของพระเยซูกไ็ ด้เลื9องลือไปถึงที9นน9ั แล้ว
ดังนั+นครั!งนั!นพวกฟาริสีกบั พวกธรรมาจารย์ บางคน ซึงได้ มาจากกรุงเยรู ซาเล็ม พากันมาหา
พระองค์ แน่นอนที9พวกเขาเดินทางมาเพือ9 ที9จะเห็นพระเยซูแห่งนาซาเร็ธผูน้ + ีที9พวกเขาได้ยนิ มา
แล้วให้เห็นกับตา
มก 7:2-3

อย่างไรก็ตาม เมือ เขาได้ เห็นเหล่าสาวกของพระองค์ บางคนรับประทาน

อาหารด้ วยมือทีเป็ นมลทิน คือมือทีไ ม่ได้ ล้างก่อน เขาก็ถอื ว่าผิด ในข้อนี+เราได้เห็นถึงทัศนคติ
และสภาพของจิตใจของพวกธรรมาจารย์และฟาริ สี นัน9 คือ “เขาก็ถือว่าผิด” ลักษณะเฉพาะ
ตัวอย่างหนึ9งของพวกฟาริ สีกค็ ือ นิสัยชอบจับผิด พระเยซูไม่เคยตําหนิพวกเขาในเรื9 องหลักคํา

สอนเลย พวกเขามีหลักคําสอนที9ถกู ต้อง อย่างไรก็ตาม ปั ญหาใหญ่อย่างหนึ9งก็คือ ทัศนคติที9ชอบ
จับผิดของพวกเขา
มาระโกนําเสนอวิธีคิดของคนเหล่านี+ต่อไป 3 เพราะว่ าพวกฟาริสีกบั พวกยิวทั!งสิ!นถือ
ตามประเพณีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษว่ า ถ้ ามิได้ ล้างมือตามพิธีโดยเคร่ งครัด เขาก็ไม่ รับ
ประทานอาหารเลย ปั ญหาตรงนี+ไม่ได้อยูต่ รงที9สุขอนามัยหรื อความสะอาดส่ วนบุคคล กุญแจที9
ไขสู่ ปัญหานี+กค็ ือ “ประเพณี สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ” ประเพณี ของพวกยิวถูกพัฒนาจนกลาย
เป็ นคําอธิบายพระคัมภีร์เสี ยยืดยาว ประเพณี ต่างๆที9ถูกพัฒนาขึ+นมาโดยรับบีหลายคนเริ9 มถูกมอง
ว่ามีสิทธิอาํ นาจเท่าเทียมกับพระคัมภีร์ ตรงนี+เราเห็นถึงความคิดของพวกรับบีเกี9ยวกับเรื9 องความ
บริ สุทธิ: สําหรับพวกเขาแล้ว ความบริ สุทธิ:เป็ นเรื9 องของพิธีกรรมภายนอก เช่น การล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร ดังนั+น พวกยิวที9ถือเคร่ งซึ9งพยายามเอาใจพวกรับบีจึงจะล้างมือก่อนรับ
ประทานอาหารเสมอ เห็นได้ชดั ว่าพวกสาวกบางคนของพระเยซูไม่ได้เป็ นพวกถือเคร่ งเช่นนั+น
พวกฟาริ สีที9ชอบจับผิดจึงสังเกตเห็นทันทีวา่ บางครั+งพวกสาวกของพระเยซูรับประทานอาหาร
โดยมิได้ลา้ งมือก่อน พวกเขาจึงถือว่าทั+งพวกสาวกและพระเยซูทาํ ผิดในเรื9 องดังกล่าว
มก 7:4-5

นอกจากนี+ การที9พวกเขาให้ความสําคัญกับการชําระล้างภายนอกยังขยาย

ออกไปยังด้านอื9นๆในชีวติ ประจําวันอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น และเมือ เขามาจากตลาด ถ้ ามิได้ ล้าง
ก่อน เขาก็ไม่ รับประทานอาหาร และธรรมเนียมอืน ๆอีกหลายอย่ างเขาก็ถือ คือล้างถ้ วย เหยือก
ภาชนะทองสั มฤทธิF และโต๊ ะ สิ9 งน่าสนใจก็คือ การให้ความสําคัญกับความบริ สุทธิ:ภายนอกโดย
พวกฟาริ สีและพวกธรรมาจารย์ พวกเขาไม่คิดถึงเรื9 องความมลทินฝ่ ายวิญญาณหรื อความสกปรก
โสมมของจิตใจเลย ดังนั+น 5 พวกฟาริสีกบั พวกธรรมาจารย์ จึงทูลถามพระองค์ ว่า "ทําไมพวก
สาวกของท่ านไม่ ประพฤติตามประเพณีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แต่ รับประทานอาหารโดย
มิได้ ล้างมือเสี ยก่ อน"
มก 7:6-7

พระเยซูไม่ทรงเสี ยเวลาในการตอบกลับไปเลย พวกฟาริ สีที9ชอบอวดตัว

อาจถึงกับผงะเลยทีเดียว พวกเขาได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์พระเยซูและพวกสาวกโดยคิดว่าตัวเองเป็ น
ฝ่ ายชอบธรรม พระองค์จึงทรงเล่นงานพวกเขากลับไป พระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่ า "อิสยาห์ ได้

พยากรณ์ถึงพวกเจ้ าคนหน้ าซือใจคดก็ถูก ตามทีไ ด้ เขียนไว้ ว่า `ประชาชนนีใ! ห้ เกียรติเราด้ วยริม
ฝี ปากของเขา แต่ ใจของเขาห่ างไกลจากเรา ข้อความนี+ยกมาจากอิสยาห์ 29:13 ที9พระเยโฮวาห์
ทรงตําหนิชนชาติอิสราเอลสําหรับความเลื9อมใสแต่เพียงภายนอกของพวกเขาขณะที9ในเวลา
เดียวกันพวกเขาก็เต็มไปด้วยการละทิ+งความจริ งอยูภ่ ายใน พระเยซูจึงทรงประยุกต์ใช้ขอ้ นี+กบั คน
เหล่านั+นที9ฟังพระองค์อยูโ่ ดยทรงเรี ยกพวกเขาว่า คนหน้ าซือใจคด คําที9แปลเช่นนั+น (ฮูปอคริ
เทส) ถึงแม้ตรงตัวแล้วหมายถึง นักแสดง แต่ในบริ บทนี+มีความหมายว่า ‘คนเสแสร้ง’ หรื อ ‘คน
จอมปลอม’ ความเสแสร้งของคนปลอมที9เคร่ งศาสนาเหล่านี+ปรากฏชัดต่อพระพักตร์พระเยซู
พระองค์จึงทรงตอกตะปูปิดฝาโลง 7 เขานมัสการเราโดยหาประโยชน์ มไิ ด้ ด้ วยเอา
บทบัญญัติของมนุษย์มาอวดอ้างว่า เป็ นพระดํารัสสอน’ คําสอนนอกรี ตของพวกรับบีอิสราเอลก็
คือ การที9พวกเขานําเสนอคําสอนต่างๆของมนุษย์โดยอ้างว่าได้รับสิ ทธิอาํ นาจของพระเจ้า คน
เหล่านี+ไม่ต่างจาก ‘นิกายต่างๆ’ ภายในหมู่ชาวคริ สต์ที9คอยเสริ มหลักปุจฉาวิสัชนา หลักข้อเชื9อ
หนังสื อเพิ9มเติม และหลักคําสอนต่างๆเข้ากับพระคัมภีร์อยูเ่ ป็ นประจํา โดยยกสิ9 งเหล่านี+ให้อยูใ่ น
ฐานะเท่าเทียมกับพระวจนะของพระเจ้า มันเป็ นสิ9 งที9เปล่าประโยชน์ในตอนนั+น และก็เป็ นเช่น
นั+นในปั จจุบนั ด้วย คําที9แปลว่า พระดํารัสสอน (ดิดาสคาลีอา) มีความหมายตรงตัวว่า ‘คําสอน
ต่างๆ’ อย่างไรก็ตาม ในบริ บทนี+ มีความหมายว่า คําสอนที9ได้รับสิ ทธิอาํ นาจ หรื อหลักคําสอน
ของพระเจ้า
สิ9 งที9น่าสนใจเพิม9 เติมก็คือว่า พระเยซูทรงเทียบเท่าพระองค์เองกับพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ในการยกคําพูดจากอิสยาห์ 29:13 ที9พระเยโฮวาห์ทรงตําหนิพวกอิสราเอลนั+น พระเยซูเองก็ทรง
เรี ยกพระเยโฮวาห์ในข้อ 7 ว่า เรา ความเป็ นพระเจ้าของพระคริ สต์จึงปรากฏชัดเจนรวมถึงความ
เท่าเทียมกันของพระเยโฮวาห์แห่งพระคัมภีร์เดิมกับพระเยซูแห่งพระคัมภีร์ใหม่ดว้ ย
มก 7:8-9

พระเยซูจึงทรงประจันหน้ากับพวกนักศาสนานิยมพิธีกรรมเหล่านี+ เจ้ าทั!ง

หลายละพระบัญญัตขิ องพระเจ้ า และกลับไปถือตามประเพณีของมนุษย์ คือการล้างถ้ วยเหยือก
และสิ งอืน ๆเช่ นนีอ! กี หลายสิง เจ้ าทั!งหลายก็ทาํ อยู่" พระเยซูทรงกล่าวหาพวกผูน้ าํ ทางศาสนา

เหล่านี+วา่ เพิกเฉยต่อพระบัญญัติของพระเจ้าเพือ9 ไปให้ความสําคัญแก่ขอ้ ปลีกย่อยทางศาสนาที9ไม่
สําคัญของตน เช่น พิธีชาํ ระล้างถ้วยชาม ฯลฯ แต่พระเยซูมิได้ตรัสเพียงเท่านี+
พวกเขาไม่เพียงไม่สนใจพระวจนะของพระเจ้าเท่านั+น แต่ 9 พระองค์ตรัสแก่ เขาว่ า
"เหมาะจริงนะ ทีเ จ้ าทั!งหลายได้ ละทิง! พระบัญญัติของพระเจ้ า เพือ จะได้ ถือตามประเพณีของ
พวกท่ าน ทั+งหมดนี+เป็ นข้อกล่าวหาที9รุนแรงจริ งๆ การเพิกเฉยต่อพระวจนะของพระเจ้านั+นเป็ น
เรื9 องหนึ9ง แต่การปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้านั+นมันก็เป็ นอีกเรื9 อง พระเยซูทรงโจมตีพวกเขา
ด้วยเรื9 องนี+ พวกเขาแทนที9พระคัมภีร์ดว้ ยการถือตามประเพณีของพวกเขาเอง
คําที9แปลเช่นนั+น (พาราดอซิ ส) ในบริ บทนี+หมายถึง องค์คาํ สอนต่างๆ โดยเฉพาะ
พิธีกรรมต่างๆ ซึ9งในความเห็นของพวกยิวสมัยต่อมาถูกถ่ายทอดต่อๆกันมาทางคําพูดโดยโมเสส
และถูกถ่ายทอดต่อๆกันมาทางคําพูดโดยไม่ขาดสายไปยังคนรุ่ นต่อๆไป พวกเขาถือว่าคําสอน
เหล่านี+เป็ นการอธิบายขยายความพระราชบัญญัติที9เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และคําสอนเหล่านี+ตอ้ ง
ถูกเชื9อฟังด้วยความเคารพยําเกรงที9เท่าเทียมกัน กล่าวโดยสรุ ปก็คือ ประเพณี เหล่านี+ของพวกรับ
บีถูกให้ฐานะเท่าเทียมกับพระคัมภีร์และได้แทนที9พระคัมภีร์ไปแล้ว ศาสนามากมายจนถึงทุกวัน
นี+กท็ าํ แบบเดียวกัน
มก 7:10-12 พระเยซูทรงขยายความประเด็นของพระองค์ต่อไป พระองค์ทรงยก
ข้อความจากหนังสื ออพยพตามที9โมเสสได้เขียนไว้ เพราะโมเสสได้ สังไว้ ว่า `จงให้ เกียรติแก่ บดิ า
มารดาของตน' และ `ผู้ใดด่ าแช่ งบิดามารดา ผู้น!ันต้ องถูกปรับโทษถึงตาย' ข้อความแรกยกมา
จากอพยพ 20:12 และข้อความหลังมาจากอพยพ 21:17 พระราชบัญญัติของโมเสสสั9งไว้ชดั เจน
ให้เรานับถือบิดามารดา การไม่สนใจเรื9 องนี+กม็ ีโทษถึงตาย (คําว่า “ถูกปรับโทษถึงตาย” เป็ น
สํานวนสมัยศตวรรษแรกที9แปลมาจากต้นฉบับฮีบรู ที9หมายถึงการถูกประหารชีวติ )
อย่างไรก็ตาม พวกรับบีของอิสราเอล ซึ9งเป็ นพวกฟาริ สีกส็ 9ังไว้อย่างตรงข้ามกับพระ
บัญชาของพระเจ้าว่า 11 แต่ พวกเจ้ ากลับสอนว่ า `ผู้ใดจะกล่าวแก่ บดิ ามารดาว่า "สิงใดของ
ข้ าพเจ้ าซึงอาจเป็ นประโยชน์ แก่ท่าน สิงนั!นเป็ นโกระบัน"' แปลว่ าเป็ นของถวายแล้ว คําที9ทบั
ศัพท์มา โกระบัน หมายถึงของที9ถวายให้แก่พระวิหาร มันมาจากคําฮีบรู ที9ออกเสี ยงเหมือนกันซึ9ง

หมายถึงเครื9 องบูชาถวายด้วยใจสมัครซึ9งมีกลิ9นหอมหวานตามที9บรรยายไว้ในเลวีนิติ 1 และ 2 ยิว
ที9ถือเคร่ งสามารถนําเครื9 องถวายบูชาด้วยใจสมัครอันมีกลิ9นหอมหวานมาถวายเมื9อใดก็ได้จาก
ทรัพยากรของตน
ปัญหาที9พระเยซูทรงโจมตีกค็ ือ ธรรมเนียมปฏิบตั ิของพวกยิวที9หน้าซื9อใจคดในการนํา
ของเยอะแยะมาถวายยังพระวิหารเพื9อเป็ นการหาเสี ยงสนับสนุนทางศาสนา พวกเขาจึงประจบ
ประแจงพวกชนชั+นสู งในหมู่พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผูม้ ีอาํ นาจประจําพระวิหารเพือ9 แลกกับ
การตอบแทนในภายหลัง ในการทําเช่นนั+น พวกเขาจึงไม่เลี+ยงดูพ่อแม่ที9แก่ชราที9ตอ้ งพึ9งพาพวก
เขา แม้กระนั+น พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สีกป็ ระกาศว่าวิธีปฏิบตั ิดงั กล่าวเป็ นการถูกบัญญัติ
และเหมาะสม มันก็เปรี ยบได้กบั การที9ใครสักคนในปัจจุบนั ถวายทรัพย์กอ้ นโตแก่คริ สตจักรของ
ตนเพือ9 ผลประโยชน์ตอบแทนทางการเมือง (และการลดหย่อนภาษี) ขณะที9พ่อแม่ที9แก่ชราของ
เขากลับต้องใช้ชีวติ อย่างยากจน พวกคนหน้าซื9อใจคดที9ชว9ั ร้ายเหล่านี+กท็ าํ แบบเดียวกันเลยและ
12 ไม่ อนุญาตให้ ผู้น!ันทําสิ งใดต่ อไป เป็ นทีช ่ วยบํารุงบิดามารดาของตน กล่าวอีกนัยหนึ9งก็คือ ถ้า
ผูใ้ ดถวายเช็คเป็ นเงินก้อนโตแก่พระวิหาร เขาก็ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งเลี+ยงดูพ่อแม่ที9แก่ชราของ
ตน
มก 7:13

พวกเขาจึงทําให้ พระวจนะของพระเจ้ าเป็ นหมันไปด้ วยประเพณีของพวก

ท่านซึงพวกท่ านได้ สอนไว้ และสิ งอืน ๆเช่ นนี!อกี หลายสิ ง เจ้ าทั!งหลายก็ทาํ อยู่" คําที9แปลว่า เป็ น
หมัน (อาคูรอโอ) มีความหมายว่า ‘เป็ นโมฆะและไร้ผล’ พวกเขาจึงทําให้พระวจนะของพระเจ้า
ไร้ผลโดยประเพณี ทางศาสนาต่างๆของพวกเขา นอกจากนี+พระเยซูทรงสื9 อว่านี9ไม่ใช่ปัญหาเดียว
เท่านั+น ยังมีวธิ ี ปฏิบตั ิอื9นๆที9น่าละอายอีกเยอะแยะที9พวกเขาอนุญาตในนามของประเพณี ต่างๆ
ของศาสนายิวแบบรับบี
มก 7:14-16 ในบริ บทเดียวกันนี+ โดยมีพวกฟาริ สีและพวกธรรมาจารย์ที9ชอบจับผิดฟัง
อยูด่ ว้ ยอย่างแน่นอน แล้วเมือพระองค์ได้ ทรงเรียกประชาชนทั!งหลายเข้ามาก็ตรัสกับเขาว่ า
"ท่านทั!งหลายจงฟังเราและเข้ าใจเถิด นี9เท่ากับพระองค์ตรัสอย่างจริ งจังว่า ‘จงฟังเราและเข้าใจ
สิ9 งที9เราจะพูดเถิด!’ พระเยซูจึงทรงเผชิญหน้ากับหลักปรัชญาที9ละทิ+งความจริ งของการถือศาสนา

แต่เปลือกของพวกยิว 15 ไม่ มสี ิงใดภายนอกทีเ ข้ าไปภายในมนุษย์ จะกระทําให้ มนุษย์เป็ นมลทิน
ได้ แต่ สิงซึงออกมาจากภายในมนุษย์ สิงนั!นแหละกระทําให้ มนุษย์ เป็ นมลทิน
ตรงข้ามกับความเชื9อของพวกรับบีส่วนใหญ่ พระเยซูทรงสอนว่าไม่มีส9ิ งใดจากภายนอก
(เช่น มือที9สกปรก) สามารถทําให้คนๆหนึ9งเป็ นมลทินฝ่ ายวิญญาณได้ พวกฟาริ สีมิได้มองเห็น
เรื9 องฝ่ ายวิญญาณเลย พวกเขามองเห็นและรับรู ้แต่เรื9 องภายนอกเท่านั+น แต่พระเยซูทรงสอนว่าสิ9 ง
ที9ออกมาจากมนุษย์ต่างหากที9ทาํ ให้เป็ นมลทิน ดังจะถูกอธิ บายต่อไปในไม่ชา้ พระเยซูมิได้กาํ ลัง
ตรัสถึงของเสี ยที9ถูกขับออกมาจากร่ างกาย แต่พระองค์ตรัสถึงความสกปรกฝ่ ายวิญญาณที9ออก
มาจากภายในมนุษย์ต่างหาก นัน9 แหละเป็ นสิ9 งที9ทาํ ให้เป็ นมลทิน พระองค์จึงทรงเตือนว่า 16 ใคร
มีหูฟังได้ จงฟังเถิด" กล่าวอีกนัยหนึ9งก็คือ หากท่านได้ยนิ เรื9 องนี+ ก็จงตั+งใจฟังให้ดี (อาจมีการ
อ้างอิงแบบแฝงถึงคําสาปแช่งที9ตกลงบนพวกอิสราเอลด้วยดังที9พบในอิสยาห์ 6:9-10 เกี9ยวกับ
การมีหูซ9 ึงยินได้ แต่กจ็ ะไม่ได้ยนิ ฯลฯ)
มก 7:17-19 นี9เป็ นสิ9 งที9ขดั แย้งโดยตรงกับคําสอนของพวกรับบี พวกคนที9ฟังพระองค์
ถึงกับตะลึง พวกเขาไม่เคยได้ยนิ คําสอนแบบนี+มาก่อนเลย ดังนั+นครั!นพระองค์ได้ เสด็จเข้ าไปใน
เรือนพ้นประชาชนแล้ว เหล่าสาวกของพระองค์กไ็ ด้ ทูลถามพระองค์ถึงคําอุปมานั!น ถึงแม้มีการ
ใช้คาํ ที9ปกติแล้วแปลว่า ‘อุปมา’ (พาราบอเล) แต่ตรงนี+มนั มีความหมายอีกอย่างที9คนรู ้จกั น้อย
กว่า นัน9 คือ ‘คําสอนที9มีพลัง ซึ9งใช้การเปรี ยบเทียบหรื อความเหมือน และใช้เพื9อสอนหรื อเตือน
สติ’ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ9งก็คือ พวกสาวกถามพระองค์วา่ ทั+งหมดนี+หมายความว่าอะไร
พระเยซูจึงตรัสตอบว่า 18 "ถึงท่ านทั!งหลายก็ยงั ไม่ เข้ าใจหรือ ท่านยังไม่ เห็นหรือว่ าสิง
ใดๆแต่ ภายนอกทีเ ข้ าไปภายในมนุษย์ จะกระทําให้ มนุษย์ เป็ นมลทินไม่ ได้ ประเด็นที9เรี ยบง่ายของ
พระองค์กค็ ือว่า สิ9 งของภายนอกที9แม้จะถูกรับประทานแล้วก็มิได้ทาํ ให้คนๆหนึ9งเป็ นมลทินฝ่ าย
วิญญาณ
พระเยซูตรัสต่อไปว่า 19 เพราะว่าสิ งนั!นมิได้ เข้ าในใจ แต่ ลงไปในท้ องแล้วก็ถ่ายออกลง
ส้ วมไป ทําให้ อาหารทุกอย่างปราศจากมลทิน" สิ9 งใดก็ตามที9ถูกรับประทานเข้าไป แม้ดว้ ยมือที9
สกปรกหรื อช้อนส้อมถ้วยชามที9สกปรกก็ตาม มิได้เข้าไปที9จิตใจ มันลงไปในท้องและสุ ดท้าย

แล้วก็ไปลงเอยที9ส้วม อันเป็ นการกําจัดของเสี ยออกจากร่ างกาย แต่พระเยซูมิได้กาํ ลังตรัสถึงการ
เป็ นมลทินของร่ างกายและการกําจัดของเสี ยตามปกติของร่ างกาย พระองค์กาํ ลังตรัสถึงใจมนุษย์
ซึ9งเป็ นศูนย์กลางฝ่ ายวิญญาณและเป็ นที9ต+ งั แห่งตัวตนของเรา
มก 7:20-23 ในทางกลับกัน พระองค์ตรัสว่ า "สิ งทีอ อกมาจากภายในมนุษย์ สิ งนั!น
แหละทําให้ มนุษย์ เป็ นมลทิน คําที9แปลว่า ออกมา (เอ็คพอเระอูออไม) มีความหมายว่า ‘เกิดจาก’
หรื อ ‘แผ่กระจายออกมา’ กล่าวอีกนัยหนึ9งก็คือ สิ9 งที9คนๆหนึ9งพูดหรื อกระทําก็เป็ นสิ9 งที9ทาํ ให้เขา
เป็ นมลทิน
ดังนั+น พระเยซูทรงนําเสนอรายการความบาปที9ชว9ั ร้ายซึ9 งแผ่ออกมาจากภายในใจมนุษย์
21 เพราะว่ าจากภายในมนุษย์คอื จากใจมนุษย์ มีความคิดชัวร้ าย การล่ วงประเวณี การผิดผัวผิด
เมีย การฆาตกรรม 22 การลักขโมย การโลภ ความชัว การล่อลวงเขา ราคะตัณหา อิจฉาตาร้ อน
การหมิน ประมาท ความเย่ อหยิง ความโฉด ความบาปทุกรู ปแบบในประสบการณ์มนุษย์ลว้ นแผ่
ออกมาจากภายในใจไม่วา่ มันจะเป็ นความคิดชัว9 ร้ายต่างๆ ความบาปเรื9 องเพศ การฆาตกรรม
ความไม่ซื9อตรงในรู ปแบบใดๆก็ตาม คําพูดที9ชว9ั ร้าย ความเย่อหยิง9 ความโฉดเขลา หรื อสิ9 งใด
ก็ตาม การพูดถึง “แววตาอันชัว9 ร้าย” อาจหมายถึงสายตาที9จอ้ งด้วยความละโมบ คําที9แปลว่า การ
หมิน ประมาท (บลาสเฟมีอา) ถึงแม้จะหมายถึงคําพูดที9ไม่ให้ความยําเกรงหรื อที9ชว9ั ร้ายเกี9ยวกับ
พระเจ้า แต่ตรงนี+มนั น่าจะมีความหมายทัว9 ๆไปมากกว่า นัน9 คือ ความคิดเห็นที9หยาบช้าเกี9ยวกับผู ้
ใดก็ตาม มันคือการเป็ นคนปากเสี ยนัน9 เอง คําที9แปลว่า ความโฉด (อาฟรอซูเน) มีความหมาย
หลายประการ รวมถึง ‘ความบุ่มบ่าม’ หรื อความโง่เขลาที9ชว9ั ร้ายด้วย
ทั+งหมดนี+ออกมาจากใจมนุษย์ที9บาปหนาดังที9พระเยซูได้ตรัสไว้ 23 สารพัดการชัวนีเ! กิด
มาจากภายใน และทําให้ มนุษย์ เป็ นมลทิน” พวกฟาริ สีสอนว่า ความมลทิน (ความบาป) ออกมา
จากสิ9 งต่างๆภายนอกอันไร้สาระ เช่น การรับประทานอาหารโดยไม่ลา้ งมือ พระเยซูทรงหักล้าง
ความโง่เขลานี+โดยทรงชี+ให้เห็นว่าแหล่งที9มาอันแท้จริ งของการทําให้เป็ นมลทินก็คือใจมนุษย์
ความบาปอันเน่าเหม็นทุกรู ปแบบล้วนแผ่กระจายออกมาจากใจมนุษย์

มก 7:24

หลังจากเหตุการณ์น+ ีแล้ว พระเยซูจึงทรงลุกขึน! จากทีนันไปยังเขตแดน

เมืองไทระและเมืองไซดอน แล้วเข้ าไปในเรือนแห่ งหนึงประสงค์ จะมิให้ ผู้ใดรู้ แต่ พระองค์ จะ
ซ่ อนอยู่มไิ ด้ พระองค์จึงทรงหาที9หลบจากฝูงชนที9ทรงมีการรับใช้ในแคว้นกาลิลี ประชาชนต่าง
แห่มาหาพระองค์โดยไม่หยุด พวกฟาริ สีกค็ อยรังควาน แถมพวกสาวกของพระองค์เองก็มองไม่
ออกเกี9ยวกับพระองค์ดว้ ย พระองค์จึงทรงเดินทางขึ+นเหนือไปทางตะวันตกและเสด็จเข้าไปยัง
เลบานอนและเขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอนที9อยูใ่ กล้เคียง นี9เป็ นเขตแดนของคนต่างชาติ
และบางทีพระเยซูอาจทรงหาเวลาพักผ่อนสองสามวัน แม้กระนั+น กิตติศพั ท์ของพระองค์กย็ งั
ติดตามพระองค์ไปถึงที9นน9ั ด้วย ถึงแม้พระองค์ทรงไปหลบอยูใ่ นบ้านหลังหนึ9ง “แต่พระองค์จะ
ซ่อนอยูม่ ิได้”
มก 7:25-26 มีผู้หญิงคนหนึงซึงมีลูกสาวทีมผี โี สโครกสิ ง เมือ ได้ ยนิ ข่ าวถึงพระองค์ ก็
มากราบลงทีพ ระบาทของพระองค์ 26 ผู้หญิงนั!นเป็ นชาวกรีก ชาติซีเรียฟี นิเซีย และนางทูล
อ้อนวอนขอพระองค์ ให้ ขบั ผีออกจากลูกสาวของตน การที9นางถูกพูดถึงว่าเป็ นชาวกรี กน่าจะเป็ น
ความหมายโดยทัว9 ไปที9พวกยิวมักเรี ยกคนต่างชาติเช่นนั+น นัน9 น่าจะใช่ความหมายตรงนี+ นางเป็ น
คนต่างชาติ หากกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงแล้ว นางก็มีสัญชาติในสมัยนั+นเป็ นซีเรี ยครึ9 งหนึ9งและฟี
นิเซี ยครึ9 งหนึ9ง ไม่วา่ จะในกรณี ใด นางก็ขอพระเยซูให้ทรงขับผีที9สิงอยูใ่ นตัวลูกสาวของเธอออก
ไป ข้อเท็จจริ งที9สาํ คัญก็คือว่านางรู ้วา่ ลูกสาวของนางกําลังเจอกับอะไรอยู่ เธอถูก ‘ผีสิง’
มก 7:27-28 ด้วยทรงทราบว่านางเป็ นคนต่างชาติพระเยซูจึงทรงลองใจนาง พระองค์
จึงตรัสกับนางว่า "ให้ พวกลูกกินอิม เสียก่ อน เพราะว่ าซึงจะเอาอาหารของลูกโยนให้ แก่สุนัขก็ไม่
ควร" ความหมายโดยเผินๆแล้วก็คือว่า คนเราควรให้ลูกของตนได้กินอิ9มเสี ยก่อนจึงจะค่อยให้
อาหารสุ นขั (คําที9แปลว่า สมควร (คาลอส) หมายความว่า ‘ดี’) อย่างไรก็ตาม สิ9 งที9พระเยซูกาํ ลัง
ตรัสถึงและหญิงผูน้ + ีกเ็ ข้าใจดีดว้ ยก็คือว่า การรับใช้ของพระเยซูพร้อมกับสิ9 งดีๆที9ตามมาทั+งหมด
(ในกรณี น+ ีคือ การรักษาโรค) ต้องมีไปยังพวกยิวก่อน พวกเขามักเรี ยกชนชาติต่างๆที9เป็ นคนต่าง
ชาติที9อยูใ่ กล้เคียงว่า ‘สุ นขั ’ หญิงผูน้ + ีน่าจะเข้าใจว่าพระเยซูทรงหมายถึงอะไร

ถึงกระนั+นนางก็รบเร้าพระองค์ต่อไป 28 แต่ นางทูลตอบพระองค์ว่า "จริงด้ วย พระองค์
เจ้ าข้ า แต่ สุนัขทีอ ยู่ใต้ โต๊ ะนั!นย่ อมกินเดนอาหารของลูก" นางใช้สาํ นวนเดียวกับที9พระเยซูทรงใช้
โดยพูดถึงความจริ งของชีวติ พวกสุ นขั มักกินเศษอาหารที9ตกมาจากโต๊ะ นางไม่ได้เลิกล้มความ
ตั+งใจเพราะคําพูดดูแคลนของพระเยซูแต่อย่างใด มันมีแต่ทาํ ให้นางรบเร้าพระองค์มากยิง9 ขึ+นไป
อีกให้รักษาลูกสาวของนางให้หาย พระเยซูทรงเห็นถึงความตั+งใจจริ งของนาง
เราควรหมายเหตุไว้วา่ พระเยซูมิได้กาํ ลังทรงทําตัวหยาบคายหรื อไม่ไยดีปัญหาของหญิง
ต่างชาติคนนี+ แต่พระองค์กาํ ลังทดสอบความเชื9อของนางต่างหาก ต่างจากพวกยิวที9คิดว่าตัวชอบ
ธรรมมากมายในอิสราเอลที9อยูใ่ กล้เคียง นางเต็มใจยิง9 นักที9จะถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์พระเยซู
หลักการที9สาํ คัญกว่าก็คือ ความเชื9อของหญิงผูน้ + ี นอกจากนี+ นางยังไม่ยอ่ ท้อในเรื9 องนี+ดว้ ย ด้วย
เหตุน+ ี พระเยซูจึงทรงตอบคําทูลขอของนาง
มก 7:29-30 แล้วพระองค์ตรัสแก่ นางว่ า "เพราะเหตุถ้อยคํานีจ! งกลับไปเถิด ผีออกจาก
ลูกสาวของเจ้ าแล้ว" 30 ฝ่ ายหญิงนั!นเมือ ไปยังเรือนของตน ได้ เห็นลูกนอนอยู่บนทีน อน และ
ทราบว่ าผีออกแล้ว พระเยซูจึงตรัสกับนางว่า “เพราะเหตุถอ้ ยคํานี+จงกลับไปเถิด ผีออกจาก
ลูกสาวของเจ้าแล้ว” อีกครั+งที9คาํ ที9แปลว่า ผี (ไดมอนิออน) หมายถึง ปี ศาจ หรื อผีโสโครกที9อยูใ่ ต้
บังคับบัญชาของซาตาน เห็นได้ชดั ว่าหญิงผูน้ + ีคงรี บกลับไปบ้านด้วยความหวังอันเต็มเปี9 ยม พอ
นางกลับไปถึงบ้าน นางก็ดีใจยิง9 ที9ได้ “เห็นลูกนอนอยูบ่ นที9นอน และทราบว่าผีออกแล้ว” คําที9
แปลว่า นอน (บาลโล) เป็ นคํากริ ยารู ปสมบูรณ์กาล ที9ประธานถูกกระทํา และมีความหมายว่าเด็ก
หญิงผูน้ + ีได้ถูกทุ่มลงบนเตียงของตน เห็นได้ชดั ว่า เมื9อผีตวั นี+ออกไปแล้ว มันก็ทุ่มเด็กหญิงผูน้ + ีลง
บนเตียงของเธอ แต่เธอได้รับการรักษาให้หายแล้วโดยพระเยซู สรรเสริ ญพระเจ้า!
มก 7:31-32 ต่ อมาพระองค์ จงึ เสด็จจากเขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอน ดําเนิน
ตามทางแคว้ นทศบุรี มายังทะเลกาลิลี 32 เขาพาชายหูหนวกพูดติดอ่างคนหนึงมาหาพระองค์
แล้วทูลอ้อนวอนขอพระองค์ให้ ทรงวางพระหัตถ์ บนคนนั!น จากนั+นพระเยซูกเ็ สด็จกลับไปยัง
เขตแดนที9พระองค์ทรงคุน้ เคยมากกว่า พระเยซูทรงเดินทางมาจากเลบานอนข้ามอิสราเอลตอน
เหนือ (แคว้นกาลิลี) และตรงไปทิศตะวันออกต่อไปอีกจนเข้าไปยังแคว้นทศบุรี (มีชื9อเช่นนั+น

เพราะมีสิบเมืองที9นน9ั ไล่ต+ งั แต่ดามัสกัสไปจนถึงกาดารา) ในเขตแดนนั+นพวกเขาพาชายซึ9งเป็ น
คน “หูหนวกพูดติดอ่างคนหนึ9งมาหาพระองค์ แล้วทูลอ้อนวอนขอพระองค์ให้ทรงวางพระหัตถ์
บนคนนั+น” มาระโกใช้คาํ กริ ยารู ปปัจจุบนั กาลในอดีตอีกครั+งเพื9อเพิ9มความสมจริ งเข้าไปในเรื9 อง
ที9เขาเล่า ชายที9ถูกพามาหาพระเยซูน+ ีไม่เพียงหูหนวกเท่านั+น แต่เขายังมีความบกพร่ องในการพูด
ด้วย อาจเป็ นเพราะเขาไม่เคยได้ยนิ มาก่อน เขาจึงไม่เคยเรี ยนรู ้วธิ ีพดู อย่างเหมาะสม คําที9แปลว่า
พูดติดอ่าง (มอกิลาลอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘พูดด้วยความยากลําบาก’
มก 7:33-35 พระเยซูจึงทรงนําคนนั!นออกจากประชาชนไปอยู่ต่างหาก ทรงเอานิว!
พระหัตถ์ ยอนเข้ าทีห ูของชายผู้น!ัน และทรงบ้ วนนํา! ลายเอานิว! พระหัตถ์ จิม! แตะลิน! คนนั!น
34 แล้วพระองค์ทรงแหงนพระพักตร์ ดูฟ้าสวรรค์ ทรงถอนพระทัยตรัสแก่คนนั!นว่า
"เอฟฟาธา" แปลว่ า "จงเปิ ดออก" นี9เป็ นการอัศจรรย์ที9พิเศษจริ งๆ อย่างไรก็ตาม อาจเป็ นได้วา่
พระเยซูทรงทราบดีวา่ ชายผูน้ ่าสงสารคนนี+ไม่ได้ยนิ พระองค์ตรัส พระองค์จึงทรงใช้ภาษาใบ้
แบบง่ายๆ ตอนแรกพระองค์ทรงเอานิ+วพระหัตถ์แหย่เข้าไปในหูท+ งั สองข้างของชายผูน้ + ี ขั+นตอน
ต่อไปนั+นออกจะคลุมเครื อนิดหน่อย อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชดั ว่าพระเยซูทรงเอานํ+าลายเล็กน้อย
แตะปลายนิ+วพระหัตถ์ของพระองค์ จากนั+นก็ทรงใช้นิ+วพระหัตถ์น+ นั จิ+มแตะลิน+ ชายผูน้ + ี ในการ
ทรงทําเช่นนั+นพระองค์ได้ทรงแตะต้องอวัยวะที9บกพร่ องทั+งสองอย่างในบทเรี ยนที9เห็นภาพ
ชัดเจนที9สุดเรื9 องหนึ9ง พระเยซูจึงทรงแหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์พร้อมกับทรงถอนหายใจ
(เสี ยงร้องในคอที9ไม่ออกมาเป็ นคําพูด) และตรัสกับชายผูน้ + ีวา่ เอฟฟาธา คําหลังนี+เป็ นคําอาราเมค
(ซึ9งเป็ นภาษาพูดของคนในแคว้นนั+น) ดังที9ขอ้ นี+ได้กล่าวไว้ คํานี+แปลว่า “จงเปิ ดออก”
35 แล้ วในทันใดนั!นหูคนนั!นก็ปกติ สิ งทีข ดั ลิน! นั!นก็หลุดและเขาพูดได้ ชัด ทันใดนั+น “หู
ของคนนั+นก็ปกติ สิ9 งที9ขดั ลิ+นนั+นก็หลุดและเขาพูดได้ชดั ” บัดนี+เขาไม่เพียงได้ยนิ แล้วเท่านั+น แต่
การอัศจรรย์ที9ยง9ิ ใหญ่กว่านั+นได้เกิดขึ+นแล้ว ชายผูท้ ี9ไม่เคยได้ยนิ คนพูดมาก่อนเลยบัดนี+กลับพูด
ได้ชดั เจน มาระโกใช้คาํ พูดที9ทาํ ให้เห็นภาพคือ “สิ9 งที9ขดั ลิ+นนั+น” มีความหมายตรงตัวว่า สายรัด
ที9มารัดลิ+นไว้ คําที9แปลว่า ชัด (ออร์ โธส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ถูกต้อง’ เขาไม่เพียงพูดได้แล้ว
เท่านั+นในตอนนี+ แต่เขายังพูดได้อย่างถูกต้องด้วย

มก 7:36-37 พระองค์ทรงห้ ามปรามคนทั!งหลายมิให้ แจ้ งความนีแ! ก่ผู้ใดเลย แต่
พระองค์ยงิ ทรงห้ ามปรามพวกเขา เขาก็ยงิ เล่าลือไปมาก 37 พวกเขาก็ประหลาดใจเหลือเกิน พูด
กันว่ า "พระองค์ ทรงกระทําล้วนแต่ ดที !งั นั!น ทรงกระทําคนหูหนวกให้ ได้ ยนิ คนใบ้ ให้ พูดได้ "
พระเยซูจึงตรัสสัง9 ทุกคนที9อยูท่ ี9นน9ั ว่า “มิให้แจ้งความนี+แก่ผใู ้ ดเลย แต่พระองค์ยงิ9 ทรงห้ามปราม
พวกเขา เขาก็ยงิ9 เล่าลือไปมาก” (คําที9แปลว่า เล่าลือ (เครุ สโซ) มีความหมายง่ายๆว่า ‘ประกาศ’)
ถึงแม้พระเยซูมิได้ทรงประทับอยูใ่ นอิสราเอลอย่างเป็ นทางการ แต่พระองค์กท็ รงอยูใ่ กล้ เหมือน
กับที9เกิดขึ+นบ่อยๆในการรับใช้ของพระองค์ พระองค์ทรงกําชับมิให้ผคู ้ นที9พระองค์ทรงกระทํา
การอัศจรรย์ให้น+ นั เล่าเรื9 องต่อไปอีก เหตุผลน่าจะเป็ นเพราะว่าเวลาที9พระองค์จะทรงสําแดง
พระองค์อย่างเป็ นทางการในฐานะพระเมสสิ ยาห์แห่งอิสราเอลนั+นยังมาไม่ถึง สิ9 งนี+ยงั จะไม่เกิด
ขึ+นจนกว่าพระองค์จะเสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มอย่างเป็ นทางการในวันอาทิตย์ก่อนการถูกตรึ ง
กางเขนของพระองค์ แม้พระองค์ทรงห้ามมิให้พวกเขาประกาศ แต่คนเหล่านั+นที9อยูท่ ี9นน9ั ก็ยงิ9
ประกาศไปทัว9 ถึงสิ9 งที9พระเยซูได้ทรงกระทํา
นอกจากนี+ ประชาชนที9อยูท่ ี9นน9ั “ก็ประหลาดใจเหลือเกิน พูดกันว่า "พระองค์ทรงกระทํา
ล้วนแต่ดีท+ งั นั+น ทรงกระทําคนหูหนวกให้ได้ยนิ คนใบ้ให้พดู ได้” ถึงแม้จะอัศจรรย์ใจเหลือ
ประมาณ แต่พวกเขาก็ทาํ ได้แต่ประกาศว่าพระองค์ทรงกระทําล้วนแต่ดีท+ งั นั+น แน่ทีเดียวที9นี9ยงั
เป็ นจริ งจนถึงทุกวันนี+
*****
ภาพรวมของมาระโก 8: ในบทนีพ& ระเยซูทรงเลีย& งคนสี พันคน จากนั&นหลังจากทีพวกฟา
ริ สีขอหมายสําคัญจากพระองค์ พระเยซูกท็ รงเตือนพวกสาวกของพระองค์ ให้ ระวังเชื &อของพวก
ฟาริ สี มีบนั ทึกเกียวกับการทีพระเยซูทรงรั กษาชายตาบอดทีเมืองเบธไซดาด้ วย จากนั&นมาระโก
ก็บนั ทึกเกียวกับคํากล่ าวอันแสดงถึงความเชื อของเปโตร บทนีป& ิ ดท้ ายด้ วยบทเรี ยนของพระเยซู
เกียวกับสิ งที ต้องแลกในการเป็ นสาวกทีแท้ จริ ง
มก 8:1-3

ขณะที9การรับใช้ของพระเยซูดาํ เนินต่อไป มาระโกก็บนั ทึกเหตุการณ์ต่อ

ไปนี+ คราวนั!นเมือ ฝูงชนพากันมามากมายและไม่ มอี าหารกิน พระเยซู จงึ ทรงเรียกเหล่าสาวกของ

พระองค์มาตรัสแก่ เขาว่ า 2 "เราสงสารคนเหล่านี! เพราะเขาค้างอยู่กบั เราได้ สามวันแล้ วและไม่ มี
อาหารจะกิน 3 ถ้ าเราจะให้ เขากลับไปบ้ านเมือ ยังอดอาหารอยู่ เขาจะหิวโหยสิ!นแรงตามทาง
เพราะว่ าบางคนมาไกล” คําที9แปลว่า สงสาร (สปลากคนิซอไม) เป็ นคําที9น่าสนใจ มันมีความ
หมายตรงตัวว่า ‘รู ้สึกหวัน9 ไหวในลําไส้’ พวกคนสมัยโบราณคิดว่าลําไส้หรื อเครื9 องในเป็ นที9มา
ของความรักและความสงสาร นัน9 คือ อารมณ์ต่างๆที9อ่อนไหวง่าย นี9หมายถึงความห่วงใยที9มีต่อ
ผูอ้ ื9นซึ9งเต็มตื+นขึ+นมาจากส่ วนลึกของภายในมนุษย์ เราจึงเห็นถึงไหวพริ บขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเรา พระองค์ทรงรับรู ้ได้วา่ คนเหล่านั+นที9ติดตามพระองค์ไม่มีโอกาสรับประทานอาหาร
ดีๆมาสามวันแล้ว
การที9พระเยซูตรัสถึงการอดอาหารไม่ใช่การอดอาหารโดยสมัครใจ แต่หมายถึงการไม่มี
อาหารรับประทานมากกว่า พระองค์ทรงทราบว่าหากพระองค์ทรงให้พวกเขากลับบ้านไป พวก
เขาหลายคนก็คงล้มลงหมดแรงเสี ยก่อน จากคําตรัสนี+ พระองค์จึงทรงทราบว่าคนส่ วนใหญ่ที9
ติดตามพระองค์มาก็มาจากที9ไกลๆ
มก 8:4

พวกสาวกลืมไปแล้วว่าก่อนหน้านั+นไม่นานพระเยซูได้ทรงเลี+ยงอาหาร

คนห้าพันคนที9ประสบปัญหาคล้ายๆกัน ดู มาระโก 6:34 ด้วยความตาสั+นฝ่ ายวิญญาณ พวกเขาจึง
ถามพระองค์วา่ "ในถินทุรกันดารนีจ! ะหาอาหารให้ เขากินอิม ได้ ทไี หน" พวกสาวกได้แสดงถึง
มุมมองที9คบั แคบอันแสดงถึงความไม่เชื9อ ในฝ่ ายมนุษย์แล้ว ไม่มีทรัพยากรที9จะตอบสนอง
สําหรับความจําเป็ นดังกล่าว พวกเขาจึงมองไม่เห็นทางออกของปั ญหา
มก 8:5-7

อย่างไรก็ตาม นัน9 ไม่ใช่ปัญหาสําหรับพระเยซูเลย พระองค์จึงตรัสถาม

พวกสาวกว่า "พวกท่ านมีขนมปังกีก ้อน" เขาทูลว่ า "มีเจ็ดก้อน” คําที9แปลว่า ขนมปัง (อาร
ทอส) ก็มีความหมายตรงตัวว่า ‘ขนมปัง’ ตรงนี+มนั น่าจะหมายถึง ขนมปังก้อนที9มีขนาดเท่ากับ
ขนมปังที9ใช้ทาํ แฮมเบอร์เกอร์ในปัจจุบนั โดยอาจมีขนาดใหญ่กว่านิดหน่อย พระเยซูจึง 6 ตรัส
สังประชาชนให้ นังลงทีพ นื! ดิน แล้วทรงรับขนมปังเจ็ดก้อนนั!น ทรงขอบพระคุณ แล้วจึงทรงหัก
ส่ งให้ เหล่าสาวกให้ เขาแจก เหล่าสาวกจึงแจกให้ ประชาชน ในลักษณะที9คล้ายกับการเลี+ยงอาหาร
คนห้าพันคนก่อนหน้านี+ พระเยซูทรงใช้ประชาชนเหล่านี+นง9ั ลง (โดยน่าจะเป็ นระเบียบ

เรี ยบร้อย) จากนั+นพระองค์กท็ รงขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับอาหารนั+นต่อหน้าคนเหล่านั+นอย่าง
เปิ ดเผย นี9เป็ นบทเรี ยนสําหรับเราจนถึงทุกวันนี+เช่นกัน จากนั+นพระองค์กท็ รงหักขนมปังออก
เป็ นชิ+นเล็กๆและส่ งให้พวกสาวกซึ9งแจกจ่ายแก่ประชาชนต่อไป
พวกสาวกยังค้นพบด้วยว่า 7 และเขามีปลาเล็กๆอยู่บ้าง พระองค์ จงึ ขอบพระคุณ แล้วสั ง
ให้ เอาปลานั!นแจกด้ วย นี9สื9อว่าปลาถูกนําออกมาหลังจากที9ขนมปังได้ถูกแจกไปแล้ว พระเยซูจึง
ทรงอวยพรปลานั+นซึ9งถูกแจกให้แก่ประชาชนอย่างน่าอัศจรรย์ดว้ ย ที9น่าสนใจก็คือว่า พระเยซู
ทรงขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับขนมปังนั+นและทรงอวยพรปลานั+นด้วย อีกครั+งที9นี9เป็ นบทเรี ยน
สําหรับเราที9จะแสวงหาพระพรของพระเจ้าให้มีแก่อาหารที9เรารับประทาน
มก 8:8-9

จากทรัพยากรที9มีอยูเ่ ล็กน้อยนี+ คนทั!งปวงได้ รับประทานจนอิม หากนัน9

ยังเป็ นการอัศจรรย์ไม่พอ และเศษอาหารทีเ หลือนั!นเขาเก็บได้ เจ็ดกระบุง จริ งแท้ทีเดียวที9นอ้ ยคือ
มากเมื9อมีพระเจ้าอยูด่ ว้ ย มาระโกบันทึกต่อไปว่า 9 คนทีรับประทานนั!นมีประมาณสี พนั แล้ว
พระองค์ตรัสสั งให้ เขาไป หลังจากได้ตอบสนองความจําเป็ นต่างๆของพวกคนที9ติดตามพระองค์
มาแล้ว พระเยซูจึงตรัสสั9งให้พวกเขากลับบ้าน
เราเห็นถึงหลักการที9สาํ คัญหลายประการ ประการแรก พระเยซูทรงทราบถึงความจําเป็ น
ต่างๆของบรรดาผูท้ ี9ติดตามพระองค์และทรงตอบสนองความจําเป็ นเหล่านั+น จริ งแท้ทีเดียวที9
พระองค์ทรงกระทําเช่นนั+นมาจนถึงทุกวันนี+ ประการที9สอง ถึงแม้ทรัพยากรของพวกเขามีอยูเ่ ล็ก
น้อย แต่พระเยซูกท็ รงแสดงให้เห็นความสามารถของพระองค์ในการใช้ส9ิ งเล็กน้อยให้กระทํากิจ
ใหญ่โตได้ เราจึงเห็นถึงความกรุ ณาสงสาร ฤทธานุภาพ และความทรงสัพพัญuูของพระองค์
มก 8:10

ถึงแม้ไม่ได้มีบอกไว้ก่อนหน้านั+นในบทนี+ แต่เห็นได้ชดั ว่าเหตุการณ์เหล่า

นี+เกิดขึ+นใกล้เคียงทะเลกาลิลี หลังจากนั+นในทันใดนั!น พระองค์กเ็ สด็จลงเรือกับเหล่าสาวกของ
พระองค์ มาถึงเขตเมืองดาลมานูธา ถึงแม้ปัจจุบนั นั+นไม่มีอยูแ่ ล้ว แต่เมืองดาลมานูธาก็ถกู เชื9อว่า
เป็ นหมู่บา้ นแห่งหนึ9งที9อยูบ่ นชายฝั9งตะวันตกของทะเลกาลิลี บันทึกของมัทธิวเรี ยกสถานที9
เดียวกันนี+วา่ มักดาลา ดู มัทธิว 15:39

มก 8:11

พอมาถึงในเขตเมืองดาลมานูธา พวกฟาริสีออกมาและเริมโต้ เถียงกับ

พระองค์ ขอพระองค์แสดงหมายสํ าคัญจากฟ้าสวรรค์ หมายจะทดลองพระองค์ ถึงแม้ไม่ได้มี
บอกไว้ แต่พวกฟาริ สีกอ็ าจมาจากกรุ งเยรู ซาเล็ม การอ้างอิงถึงการที9พวกเขาโต้เถียงกับพระเยซูน+ ี
ก็หมายถึงการไต่สวนหรื อสอบสวนพระองค์เหมือนกับที9ทนายความกระทําต่อพยานในการ
พิจารณาคดีในศาล พวกเขาขอหมายสําคัญจากพระองค์ ความหมายตรงนี+อาจเป็ นได้วา่ ถ้าท่าน
เป็ นพระเมสสิ ยาห์ผนู ้ + นั จริ งๆ ก็จงแสดงหมายสําคัญเพื9อพิสูจน์สิ คําที9แปลว่า ทดลอง (เพะอิรา
โซ) มีความหมายในบริ บทนี+วา่ ‘ทดสอบ’ พวกเขาจึงทดสอบพระเยซูเพื9อดูวา่ พระองค์จะทรง
ตอบโต้อย่างไร
พวกยิวแสวงหาหมายสําคัญต่างๆจากพระเจ้ามาตลอด ยกตัวอย่างเช่น ในยอห์น 2:18
พวกเขาขอหมายสําคัญอย่างหนึ9งจากพระเยซู เปาโลกล่าวไว้ใน 1 โคริ นธ์ 1:22 ว่าพวกยิวขอ
หมายสําคัญ ความหมายของการแสวงหาหมายสําคัญดังกล่าวก็แสดงให้เห็นถึงการขาดความเชื9อ
อย่างชัดเจน ถึงแม้พวกเขาได้เห็นการอัศจรรย์ใหญ่โตต่างๆมากับตาแล้ว แต่พวกเขาก็ยงั อยากให้
พระเยซูกระทําการอัศจรรย์ยง9ิ กว่านี+เพื9อพิสูจน์ตวั ตนของพระองค์ การที9พวกเขาขอหมายสําคัญก็
เท่ากับสื9 อความหมายว่า ‘เราอาจเชื9อท่านถ้าท่านแสดงหมายสําคัญให้เราเห็นมากกว่านี+’ มัน
เป็ นการยอมรับโดยนัยว่าตนไม่เชื9อ นี9สื9อว่าถ้าพระเยซูทรงกระทําการอัศจรรย์ใหญ่สักครั+ง พวก
เขาก็อาจเชื9อ
มก 8:12

พอได้ยนิ เช่นนั+นพระองค์ ทรงถอนพระทัยแล้วตรัสว่ า "คนยุคนีแ! สวงหา

หมายสํ าคัญทําไม เราบอกความจริงแก่เจ้ าทั!งหลายว่ า จะไม่โปรดให้ หมายสํ าคัญแก่คนยุคนี"! เรา
เห็นได้ชดั ถึงความเอือมระอาและความผิดหวังของพระเยซู พระองค์ทรงถอนหายใจแรงๆ มัน
แสดงให้เห็นถึงความรู ้สึกรุ นแรงที9ลงลึกไปถึงก้นบึ+งแห่งจิตวิญญาณของพระองค์ พระองค์จึง
ทรงประกาศว่า จะไม่โปรดให้หมายสําคัญแก่คนยุคนั+น (ดู มัทธิว 12:39-40 ด้วยที9ในอีกคราว
พระเยซูทรงบอกพวกยิวที9ชอบจับผิดว่าหมายสําคัญเดียวที9พระองค์จะทรงประทานให้แก่พวก
เขาก็คือ หมายสําคัญแห่งการฟื+ นคืนพระชนม์ของพระองค์)

มก 8:13-14 แล้วพระองค์เสด็จไปจากเขา และลงเรือข้ ามฟากไปอีก ด้วยทรงเห็นแล้ว
ว่าพวกเขาไม่มีความเชื9อ พระเยซูจึงทรงเสด็จกลับลงเรื อและข้ามไปยังอีกฝั9งของทะเลกาลิลี
(อาจเป็ นเมืองเบธไซดา ดู 8:22) คราวนี+เป็ นพวกสาวกของพระองค์บา้ งที9ไม่มีอาหารรับประทาน
พวกเขา 14 ลืมเอาขนมปังไป และในเรือเขามีขนมปังอยู่ก้อนเดียวเท่ านั!น
มก 8:15

ด้วยทรงทราบเรื9 องนั+นอยูแ่ ล้ว พระเยซูจึงทรงใช้โอกาสนี+เพื9อเตือนพวก

เขาว่า "จงสั งเกตและระวังเชื!อแห่ งพวกฟาริสีและเชื!อแห่ งเฮโรดให้ ดี" ตรงนี+พระองค์ไม่เพียง
ตรัสถึงเชื+อแห่งพวกฟาริ สีเท่านั+น แต่ตรัสถึงเชื+อแห่งเฮโรดด้วย แน่นอนที9เชื+อคือยีสต์ มันถูกใช้
เพือ9 ทําให้แป้ งดิบฟูข+ นึ โดยการแทรกซึมแป้ งนั+นด้วยแก๊สต่างๆของมัน (คาร์บอนไดออกไซด์)
ในพระคัมภีร์มนั สื9 อความหมายถึงความบาป รวมถึงลักษณะเฉพาะตัวที9แทรกซึมไปทัว9 ของ
ความบาปด้วย พระเยซูจึงทรงเตือนพวกสาวกของพระองค์ให้ระวังอิทธิพลที9ชว9ั ร้ายของพวกฟา
ริ สีให้ดี พวกเขาเพิ9งเห็นมันในการที9พวกฟาริ สีไต่สวนพระเยซูดว้ ยใจไม่เชื9อ มันแสดงถึงความ
สงสัยและความไม่เชื9อ ซึ9งหากไม่ระวังให้ดี มันจะระบาดไปยังผูอ้ ื9นได้ ในบันทึกของมัทธิวเกี9ยว
กับเหตุการณ์น+ ี (มัทธิว 16:6) เขาบันทึกตอนที9พระเยซูตรัสถึงเชื+อของพวกสะดูสี เมื9อรวมข้อพระ
คัมภีร์ท+ งั สองตอนเข้าด้วยกัน พระเยซูกต็ รัสถึงคนทั+งสามกลุ่มอย่างไม่ตอ้ งสงสัย เท่าที9เป็ นไปได้
แล้ว พระเยซูทรงเตือนพวกสาวกของพระองค์ให้ระวังอิทธิพลฝ่ ายวิญญาณอันชัว9 ร้ายของพวก
ฟาริ สีและพวกสะดูสี รวมถึงการมีสภาพภายนอกแบบชาวโลกของเฮโรด
มก 8:16-18 เหล่าสาวกจึงปรึกษากันว่ า "เพราะเหตุทเี ราไม่ มขี นมปัง" 17 เมือ พระเยซู
ทรงทราบจึงตรัสแก่เขาว่ า "เหตุไฉนพวกท่ านจึงปรึกษากันและกันถึงเรืองไม่ มขี นมปัง ท่านยัง
ไม่ รู้ และไม่ เข้าใจหรือ ใจของท่านยังแข็งกระด้ างหรือ 18 มีตาแล้วยังไม่เห็นหรือ มีหูแล้วยังไม่
ได้ ยนิ หรือ ท่านทั!งหลายจําไม่ ได้ หรือ พวกสาวกเข้าใจไม่ตรงกันกับพระเยซู พวกเขาคิดว่า
พระองค์กาํ ลังตรัสถึงอาหาร พวกเขาจึง “ปรึ กษากันว่า "เพราะเหตุที9เราไม่มีขนมปัง"” อย่างไร
ก็ตาม เมื9อพระเยซูทรงเห็นว่าพวกเขาไม่เข้าใจพระองค์ พระองค์จึงตรัสว่า “เหตุไฉนพวกท่านจึง
ปรึ กษากันและกันถึงเรื9 องไม่มีขนมปัง ท่านยังไม่รู้และไม่เข้าใจหรื อ ใจของท่านยังแข็งกระด้าง
หรื อ” ตอนแรกพระเยซูทรงตําหนิความคิดที9ท9 ึมๆของพวกสาวกของพระองค์ ให้เราหมายเหตุไว้

ว่าพระองค์ทรงตั+งคําถามเกี9ยวกับการใช้เหตุผลและการรับรู ้ของพวกเขา จากนั+นพระองค์กท็ รง
ตั+งคําถามเกี9ยวกับใจของพวกเขา ใจของพวกเขาแข็งกระด้างไปแล้วหรื อ จากนั+นพระองค์ทรง
เปลี9ยนไปพูดถึงความสามารถทางการรับรู ้ฝ่ายร่ างกายบ้าง “มีตาแล้วยังไม่เห็นหรื อ มีหูแล้วยังไม่
ได้ยนิ หรื อ” นี9เท่ากับพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า ‘พวกท่านยังไม่เห็นและได้ยนิ สิ9 งที9เราได้กระทํา
แล้วหรื อ’ จากนั+นพระองค์ทรงพุ่งเป้ าไปที9ความจําของพวกเขาบ้าง “ท่านทั+งหลายจําไม่ได้หรื อ”
มก 8:19-20 พระเยซูจึงทรงซักถามพวกเขาว่า เมือ เราหักขนมปังห้ าก้อนให้ แก่คนห้ า
พันคนนั!น ท่ านทั!งหลายเก็บเศษทีเ หลือนั!นได้ กกี ระบุง" เขาทูลตอบพระองค์ว่า "ได้ สิบสอง
กระบุง” พระองค์ทรงถามต่อไปอีกว่า 20 "เมือ แจกขนมปังเจ็ดก้ อนให้ แก่คนสี พนั คนนั!น ท่ าน
ทั!งหลายเก็บเศษทีเหลือได้ กกี ระบุง" เขาทูลตอบว่ า "ได้ เจ็ดกระบุง"
มก 8:21

พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า "เป็ นไฉนพวกท่านยังไม่ เข้ าใจ" พระองค์จึง

ตรัสถามพวกเขาว่า “เป็ นไฉนพวกท่านยังไม่เข้าใจ” พระองค์ทรงตรวจสอบตัวตนทั+งหมดของ
พวกเขา พระองค์ทรงตั+งคําถามความคิดของพวกเขา พระองค์ทรงตั+งคําถามใจของพวกเขา
พระองค์ทรงตั+งคําถามการมองเห็นและการได้ยนิ ของพวกเขา สุ ดท้ายพระองค์ทรงตั+งคําถาม
ความจําของพวกเขา พระองค์ทรงปิ ดท้ายการไต่สวนนี+โดยถามว่าทําไมพวกเขาไม่เข้าใจ นี9เป็ น
หนึ9งในเหตุการณ์ที9ตึงเครี ยดที9สุดในการรับใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรากับพวกสาวกของ
พระองค์ การที9พวกฟาริ สีที9ไม่เชื9อยัว9 ยุพระองค์กเ็ ป็ นเรื9 องหนึ9ง แต่การที9พวกสาวกของพระองค์
เองนั+นแสดงถึงความมืดบอดฝ่ ายวิญญาณก็เป็ นอีกเรื9 องเลย
พระเยซูทรงโมโหพวกเขาจริ งๆ หลังจากที9พวกเขาได้เห็นมากับตาและได้ยนิ มากับหูตวั
เองแล้ว เป็ นไฉนพวกเขาถึงยังไม่รับรู ้ในเรื9 องฝ่ ายวิญญาณอีก ไม่มีบนั ทึกต่อไปว่าพวกสาวกมี
ปฏิกิริยาเช่นไร พวกเขาคงนิ9งอั+นไปเลย มาระโกจึงเปลี9ยนไปเล่าเรื9 องที9พระเยซูทรงรักษาชายตา
บอดคนหนึ9งให้หาย นัน9 อาจไม่ใช่เรื9 องบังเอิญ
มก 8:22

อีกครั+งที9มาระโกใช้คาํ กริ ยารู ปปัจจุบนั ในอดีต โดยบันทึกว่า พระองค์จึง

ไปยังเมืองเบธไซดา เขาพาชายตาบอดคนหนึงมาหาพระองค์ ทูลอ้ อนวอนขอพระองค์ ให้ โปรด
ถูกต้ องคนนั!น เราไม่ทราบว่า (พวก)เขา ในที9น+ ีเป็ นใคร พวกเขาอาจเป็ นคนในชุมชนนั+น เราควร

หมายเหตุอีกว่าพวกเขาเพียงแค่ขอให้พระเยซูแตะต้องชายผูน้ + นั นี9สื9อให้เห็นถึงความเชื9ออันยิง9
ใหญ่ โดยรู ้วา่ แค่เพียงถูกต้องชายผูน้ + นั พระเยซูกท็ รงสามารถรักษาเขาให้หายได้
มก 8:23

พระองค์ได้ ทรงจูงมือคนตาบอดออกไปนอกเมือง เมือ ได้ ทรงบ้ วนนํา! ลาย

ลงทีต าคนนั!น และวางพระหัตถ์ บนเขาแล้ว พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า เขาเห็นสิ งใดบ้ างหรือไม่
พระเยซูจึง “ทรงจูงมือคนตาบอดออกไปนอกเมือง เมื9อได้ทรงบ้วนนํ+าลายลงที9ตาคนนั+น และวาง
พระหัตถ์บนเขาแล้ว พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า เขาเห็นสิ9 งใดบ้างหรื อไม่” เราไม่ทราบชัดเจนว่า
เหตุใดพระเยซูจึงทรงจูงมือชายผูน้ + นั ออกไปนอกเมือง บางคนคาดเดาว่า เพือ9 ที9ฝงู ชนในเมืองจะ
ได้ไม่มามุงดู น่าสังเกตตรงที9วธิ ีการต่างๆที9พระเยซูทรงถูกต้องชายผูน้ + ี ก่อนอื9นพระองค์ทรง
จูงมือเขาไปก่อน ต่อมาพระองค์ทรงบ้วนนํ+าลายลงบนตาที9มืดบอดของเขา จากนั+นพระองค์ก็
ทรงวางพระหัตถ์บนตัวชายผูน้ + ี ถึงแม้คนเหล่านั+นที9พาชายผูน้ + ีมาหาพระเยซูมีความเชื9ออย่าง
ชัดเจนว่าพระเยซูทรงสามารถรักษาเขาให้หายได้ แต่ชายผูน้ + ีอาจไม่ได้มีความเชื9อเช่นนั+น ดังนั+น
พระเยซูจึงอาจทรงทําสิ9 งต่างๆเหล่านี+เพื9อบ่มเพาะความเชื9อให้เกิดขึ+นในตัวชายผูน้ + ี สัมผัสแต่ละ
รู ปแบบของพระเยซูนาํ ไปสู่ ความคาดหวังที9มากขึ+น สุ ดท้ายพระเยซูตรัสถามชายผูน้ + ีวา่ เขาเห็น
อะไรบ้างหรื อไม่
มก 8:24

คนนั!นเงยหน้ าดูแล้ วทูลว่ า "ข้ าพระองค์แลเห็นคนเหมือนต้ นไม้ เดินไป

เดินมา” ชายผูน้ + ีตอบกลับไปว่า “ข้าพระองค์แลเห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไปเดินมา” การรักษานี+
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ อาจเป็ นได้วา่ ชายผูน้ + ียงั ไม่ได้ไว้วางใจพระเยซูอย่างเต็มเปี9 ยม อย่างไรก็ตาม
บัดนี+เขาเริ9 มรู ้แล้วถึงฤทธิ:เดชของพระเยซู เขามองเห็นผูค้ นแล้ว แต่กย็ งั ไม่ชดั เจน กระนั+น บัดนี+
ชายผูน้ + ีรู้แล้วว่าพระเยซูทรงรักษาเขาให้หายได้หากพระองค์ทรงประสงค์
มก 8:25

พระเยซูจึงทรงวางพระหัตถ์ บนตาเขาอีก แล้วให้ เขาเงยหน้ าดู และตาของ

เขาก็หายเป็ นปกติ แลเห็นคนทั!งหลายได้ ชัดเจน นี9เป็ นบันทึกเดียวเท่านั+นที9พดู ถึงการรักษาแบบ
ค่อยๆหายโดยพระเยซู อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าพระองค์กาํ ลังทรงช่วยให้ชายผูท้ ี9ไม่ค่อยแน่ใจ
นักเกี9ยวกับเรื9 องการรักษานี+ให้มีความเชื9อที9จะไว้วางใจพระองค์อย่างเต็มเปี9 ยม (น่าสนใจคือคําที9
แปลว่า หายเป็ นปกติ (อาพอคาธิสเตะมิ) นี9สื9อว่าชายผูน้ + ีเคยมองเห็นได้มาก่อนแต่ต่อมาได้สูญ

เสี ยการมองเห็นไป พระเยซูจึงทรงทําให้เขากลับมามองเห็นเหมือนเดิม ชายผูน้ + ีจึงรู ้จกั คนและ
ต้นไม้ที9เขาเคยมองเห็นได้มาก่อน)
มก 8:26

พระองค์จึงตรัสสังคนนั!นให้ กลับตรงไปยังบ้ านของตน แล้ วกําชับว่ า

"อย่าเข้ าไปในเมือง หรือเล่าให้ ใครในเมืองนั!นฟังเลย" พระเยซูจึงทรงให้ชายคนนี+กลับไปโดยสั9ง
เขาว่า “อย่าเข้าไปในเมือง หรื อเล่าให้ใครในเมืองนั+นฟังเลย” การอัศจรรย์น+ ีเกิดขึ+นที9เมือง
เบธไซดา ซึ9งอยูใ่ นประเทศอิสราเอล เวลาที9พระเยซูจะทรงสําแดงตัวว่าเป็ นพระเมสสิ ยาห์และ
พระมหากษัตริ ยน์ + นั ยังมาไม่ถึง พระองค์จึงพยายามห้ามมิให้ใครแพร่ งพรายก่อนกําหนดถึงตัว
ตนที9แท้จริ งของพระองค์ นี9อาจชวนให้เรานึกถึงอิสยาห์ 6:9-10 อีกครั+ง พวกอิสราเอลเห็นแล้ว
แต่กไ็ ม่รับรู ้ พวกเขาได้ยนิ แล้ว แต่กไ็ ม่เข้าใจ พระเยซูจึงอาจทรงหมายพระทัยให้นน9ั เป็ นการ
ทําให้คาํ พยากรณ์ในอิสยาห์ 6 สําเร็จก็ได้
มก 8:27

หลังจากนั+นพระเยซูได้ เสด็จกับเหล่าสาวกของพระองค์ ออกไปยังเมือง

ต่ างๆในแขวงซีซารียา ฟี ลิปปี ภูมิภาคนี+ต+ งั อยูท่ างเหนือของแคว้นกาลิลี โดยอยูใ่ นพื+นที9ๆอาจเป็ น
เลบานอนหรื อซีเรี ยในปัจจุบนั ความหมายของเหตุการณ์ตอนนี+กค็ ือว่า พระองค์ทรงอยูน่ อก
พรมแดนของอิสราเอลแล้ว พระองค์ทรงอยูพ่ น้ จากหูของพวกยิวที9ไม่เชื9อแล้ว นี9เป็ นพื+นที9ใกล้
กับภูเขาเฮอร์โมนและอาจเป็ นไปได้วา่ เหตุการณ์ต่อไปนี+เกิดขึ+นที9นน9ั
เมือ อยู่ตามทางนั!น พระองค์ตรัสถามเหล่าสาวกว่ า "คนทั!งหลายพูดกันว่ าเราเป็ นผู้ใด"
ขณะที9อยูท่ ่ามกลางพวกอิสราเอลที9ไม่เชื9อนั+น พระเยซูได้ทรงสอนไปแล้วในคําอุปมาต่างๆ โดย
บอกเป็ นนัยถึงความจริ ง แต่บ่อยครั+งก็ไม่ชดั เจนนัก อย่างไรก็ตาม บัดนี+พระองค์ทรงอยูก่ บั พวก
สาวกที9พระองค์ไว้ใจแล้วและอยูห่ ่างจากพวกยิวที9ข+ ีสงสัย พระองค์จึงตรัสถามพวกเขาว่าพวก
คนในอิสราเอลกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็ นผูใ้ ด
มก 8:28

พวกสาวกของพระองค์รีบตอบทันทีวา่ "เขาว่ าเป็ นยอห์ นผู้ให้ รับบัพติศ

มา แต่ บางคนว่าเป็ นเอลียาห์ และคนอืน ว่ าเป็ นคนหนึงในพวกศาสดาพยากรณ์ " พวกยิวบางคน
คิดว่าพระองค์ทรงเป็ นยอห์นผูใ้ ห้รับบัพติศมาในรู ปกายที9เป็ นขึ+นจากตาย คนอื9นก็คิดว่าพระองค์

ทรงเป็ นเอลียาห์ที9กลับชาติมาเกิด บ้างก็คิดว่าพระองค์ทรงเป็ นศาสดาพยากรณ์คนอื9นที9กลับมา
ใหม่
มก 8:29

อย่างไรก็ตาม พระเยซูตรัสถามพวกเขาว่า "ฝ่ ายพวกท่ านเล่าว่ าเราเป็ นผู้

ใด" เปโตรทูลตอบพระองค์ว่า "พระองค์ทรงเป็ นพระคริสต์ " เปโตรตอบได้ถูกเผงเลย แม้มีบาง
เวลาที9เขาแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็ นผูใ้ หญ่หรื อความทึ9มในเรื9 องฝ่ ายวิญญาณ แต่เขาก็รู้วา่ องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขาทรงเป็ นพระคริ สต์
มก 8:30

แล้วพระองค์ทรงกําชับห้ ามเหล่าสาวกไม่ ให้ บอกผู้ใดถึงพระองค์ อย่างไร

ก็ตาม เหมือนกับที9เคยเป็ นมาในสถานการณ์อื9นๆ พระเยซูทรง “กําชับห้ามเหล่าสาวกไม่ให้บอก
ผูใ้ ดถึงพระองค์” เวลาที9พระองค์จะทรงเปิ ดเผยตัวต่อพวกอิสราเอลอย่างเป็ นทางการนั+นยังมาไม่
ถึง ดังที9จะเห็นในข้อต่อไป ชนชาติอิสราเอลได้ปฏิเสธพระเยซูในฐานะพระเมสสิ ยาห์ไปแล้ว
เรี ยบร้อยไม่วา่ จะในแง่ใด การปฏิเสธครั+งสุ ดท้ายจะเกิดขึ+นเมื9อพระองค์ทรงแสดงตัวแก่พวกเขา
อย่างเป็ นทางการในฐานะพระมหากษัตริ ยข์ องพวกเขา ทุกอย่างได้ถูกจัดเตรี ยมไว้พร้อมหมด
แล้ว ในระหว่างนี+พระองค์จึงทรงกําชับมิให้ผใู ้ ดแพร่ งพรายแก่ประชาชนเกี9ยวกับความเป็ น
พระเจ้าของพระองค์
มก 8:31

นี9เป็ นจุดเปลี9ยนสําคัญในการรับใช้บนโลกนี+ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา

ถึงแม้จะไม่เป็ นทางการ แต่ชนชาติอิสราเอลได้ปฏิเสธพระองค์ในฐานะพระผูช้ ่วยให้รอดและ
พระมหากษัตริ ยข์ องพวกเขาไปแล้วเรี ยบร้อย บัดนี+พระองค์ทรงพุ่งเป้ าไปที9ภูเขากะโหลกศีรษะ
และกางเขนแล้ว พระองค์จึงทรงเริมกล่าวสอนสาวกว่ า บุตรมนุษย์ จะต้ องทนทุกข์ ทรมานหลาย
ประการ พวกผู้ใหญ่ พวกปุโรหิตใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ จะปฏิเสธพระองค์ และพระองค์จะ
ต้ องถูกประหารชีวติ แต่ ในวันทีส ามพระองค์ จะทรงเป็ นขึน! มาใหม่
พระเยซูจึงทรงสรุ ปย่อการรับใช้ของพระองค์ในช่วงไม่กี9เดือนสุ ดท้าย มันส่ อเค้าให้เห็น
ถึงลางร้าย นี9เป็ นครั+งที9สามแล้วในหนังสื อข่าวประเสริ ฐของมาระโกที9พระองค์ทรงเรี ยกตัวเอง
ว่าบุตรมนุษย์ พระองค์จึงตรัสถึงการที9 (1) พระองค์จะทรง “ทนทุกข์ทรมานหลายประการ”
พระองค์จะทรง (2) ถูกปฏิเสธจาก “พวกผูใ้ หญ่ พวกปุโรหิตใหญ่ และพวกธรรมาจารย์” กล่าว

สั+นๆก็คือ พระเยซูตรัสล่วงหน้าว่าพระองค์จะถูกปฏิเสธอย่างไม่ไยดีจากพวกผูม้ ีอาํ นาจแห่ง
อิสราเอลซึ9งมีพวกเจ้าหน้าที9เหล่านี+เป็ นตัวแทน (3) พระองค์จะต้องถูกประหารชีวติ และสุ ดท้าย
(4) พระองค์จะทรงเป็ นขึ+นมาใหม่ พระองค์จึงตรัสล่วงหน้าอย่างชัดเจนโดยไม่ใช้คาํ เปรี ยบหรื อ
อุปมาใดๆทั+งสิ+ นว่ามีอะไรรอคอยพระองค์อยูเ่ บื+องหน้า การรับใช้ของพระองค์จะไม่ใช่การ
ประกาศว่า “จงกลับใจเสี ยใหม่เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้ว” บัดนี+จุดสนใจของ
พระองค์อยูท่ ี9กางเขนแล้ว ทุกอย่างในการรับใช้ของพระองค์ต+ งั แต่บดั นี+เป็ นต้นไปจะอยูใ่ ต้เงา
แห่งกางเขนแล้ว
มก 8:32

คําเหล่านีพ! ระองค์ ตรัสอย่างเปิ ดเผย ฝ่ ายเปโตรจึงจับพระองค์ แล้วเริมทูล

ห้ ามพระองค์ เปโตรเป็ นแบบอย่างของความคิดของพวกยิวในสมัยนั+น พวกอิสราเอลกําลังรอ
คอยผูช้ ่วยให้รอดทางการเมืองและทางทหารที9จะขับไล่พวกโรมออกไป กอบกูอ้ ิสราเอลให้ฟ+ื น
คืนเป็ นรัฐอิสระอีกครั+ง และยกชูมนั ให้เป็ นมหาอํานาจท่ามกลางประชาชาติท+ งั หลาย เปโตรเชื9อ
ว่าจริ งๆแล้วพระเยซูทรงเป็ นเมสสิ ยาห์ คือ พระบุตรของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ อย่างไรก็ตาม
ลึกๆแล้วเขาก็ยงั มีความคิดเกี9ยวกับพระเมสสิ ยาห์เหมือนกับคนในสมัยนั+นด้วยอย่างไม่ตอ้ ง
สงสัย เขารู ้วา่ พระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ แต่เขาก็ไม่เฉลียวใจเลยว่าพระเมสสิ ยาห์น+ นั จะต้อง
ถูกตรึ งกางเขน แถมยังฟื+ นขึ+นใหม่ดว้ ย
ถึงแม้พระเยซู “ตรัสอย่างเปิ ดเผย” แล้วก็ตาม แต่เปโตรก็ “จับพระองค์แล้วเริ9 มทูลห้าม
พระองค์” ถึงแม้มาระโกไม่ได้บนั ทึกไว้ แต่มทั ธิวก็เขียนไว้วา่ เปโตรพูดว่า “พระองค์เจ้าข้า ให้
เหตุการณ์น+ นั อยูห่ ่างไกลจากพระองค์เถิด อย่าให้เป็ นอย่างนั+นแก่พระองค์เลย” (มัทธิว 16:22) นี9
เท่ากับเปโตรท้าทายพระเยซู นี9เท่ากับเขาพูดโดยไม่คิดว่า ‘ไม่มีทาง เหตุการณ์น+ นั จะต้องไม่เกิด
ขึ+นกับพระองค์เด็ดขาด!’
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พระองค์จึงทรงหันพระพักตร์ ดูเหล่าสาวกของพระองค์ แล้วทรงติเปโตร

ว่า "อ้ายซาตาน จงถอยไปข้างหลังเรา เพราะเจ้ ามิได้ คดิ ตามพระดําริของพระเจ้ า แต่ ตามความ
คิดของมนุษย์ " เราเห็นถึงความเด็ดขาดของพระเยซูในการที9พระองค์ไม่เพียงหันพระพักตร์ไป
หาเหล่าสาวกทุกคนเพื9อตรัสให้พวกเขาได้ยนิ เท่านั+น แต่ในการที9พระองค์ทรงติเปโตรด้วย พระ
เยซูจึง “ทรงติเปโตรว่า "อ้ายซาตาน จงถอยไปข้างหลังเรา เพราะเจ้ามิได้คิดตามพระดําริ ของ

พระเจ้า แต่ตามความคิดของมนุษย์"” เปโตรถึงกับตกใจที9พระเยซูทรงเปรี ยบเขาว่าเป็ นเหมือน
ซาตาน คําว่า ซาตาน สามารถมีความหมายทัว9 ไปได้ดว้ ยว่า ‘ผูข้ ดั ขวาง’ เราไม่ทราบชัดเจนว่า
พระเยซูทรงหมายความเช่นนั+นหรื อทรงหมายถึงซาตานจริ งๆ อาจเป็ นได้วา่ เหมือนกับที9พญา
มารได้ทดลองพระเยซูบนภูเขานั+นขณะที9การรับใช้ของพระองค์ได้เริ9 มต้นขึ+น พระองค์จึงตรัส
เช่นนั+นในเชิงปรัชญาผ่านทางเปโตร
คําที9แปลว่า คิดตาม (ฟรอเนะโอ) ในบริ บทนี+มีความหมายว่า ‘เข้าใจ’ นี9เท่ากับพระเยซู
ตรัสกับเปโตรว่า ‘ท่านมิได้เข้าใจสิ9 งต่างๆของพระเจ้า แต่กลับเข้าใจสิ9 งต่างๆของมนุษย์’ เปโตร
ได้พดู ตามความเข้าใจแบบมนุษย์ในทางการเมืองเกี9ยวกับเรื9 องพระเมสสิ ยาห์ตามที9คนส่ วนใหญ่
เข้าใจกันในสมัยนั+น เห็นได้ชดั ว่านัน9 เป็ นหลักปรัชญาที9ซาตานยินดียง9ิ นักที9จะสนับสนุน แต่มนั
อยูค่ นละด้านของพระราชกิจที9แท้จริ งของพระคริ สต์เลย
การรับใช้ของพระเยซูเป็ นเรื9 องฝ่ ายวิญญาณในการหันใจมนุษย์ให้กลับมาหาพระเจ้า
แนวคิดทางการเมืองเรื9 องพระเมสสิ ยาห์ให้ความสําคัญเกี9ยวกับมนุษย์และการเมืองของมนุษย์
ซาตานไม่เพียงมีความสุ ขกับทรรศนะนั+นเท่านั+น แต่มนั อาจเป็ นผูค้ ิดค้นแนวคิดนั+นขึ+นมาด้วยซํ+า
อย่างไรก็ตาม จุดสนใจของพระเยซูจะยังเป็ นการเข้าไปหากางเขนอยูต่ ่อไป
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ถึงแม้พระเยซูทรงพยายามที9จะหลีกหนีจากฝูงชนในพวกอิสราเอลที9ไม่

เชื9อ แต่เห็นได้ชดั ว่าพวกคนต่างชาติในพื+นที9น+ นั ได้ข่าวว่าพระองค์เสด็จมาในเขตแดนของพวก
เขา คนเหล่านั+นก็เลยเริ9 มมารวมตัวกัน ดังนั+นและเมือ พระองค์ทรงร้ องเรียกประชาชนกับเหล่า
สาวกของพระองค์ให้ เข้ ามาแล้ ว จึงตรัสแก่ เขาว่ า "ถ้ าผู้ใดจะใคร่ ตามเรามา ให้ ผู้น!ันเอาชนะตัว
เอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา
นี9เป็ นครั+งแรกในข่าวประเสริ ฐของมาระโกที9คาํ ว่า กางเขน ปรากฏ มันอยูใ่ นบริ บท
โดยตรงของความเห็นของพระเยซูเกี9ยวกับการถูกประหารชีวติ ในข้อ 31 บัดนี+เห็นได้ชดั ว่า
พระองค์กาํ ลังทรงกระทํากิจภายใต้เงาแห่งกางเขนแล้ว ถึงแม้กางเขนยังมาไม่ถึง แต่พระเยซูก็
ทรงทราบว่าพระองค์กาํ ลังมุ่งหน้าไปสู่ มนั ด้วยเหตุน+ ีพระองค์จึงทรงสอนว่าหากผูใ้ ดจะติดตาม
พระองค์ (นัน9 คือ กลายเป็ นสาวกคนหนึ9ง) ก่อนอื9นเขาก็ตอ้ ง (1) “เอาชนะตัวเอง” และจากนั+นก็

(2) “รับกางเขนของตนแบก” และสุ ดท้ายคือ (3) “ตามเรามา” การเป็ นสาวกที9แท้จริ งต้องอาศัย
ความเต็มใจที9จะไม่เพียงมาหาพระคริ สต์เท่านั+น แต่ที9จะปฏิเสธตัวเองในด้านความปรารถนาและ
ผลประโยชน์ต่างๆของตัวเองด้วย มันหมายถึงการยอมแบกภาระและคําดูหมิ9นซึ9งมีแบบอย่างอยู่
ในกางเขนของพระคริ สต์
พวกคนที9ได้ยนิ พระเยซูกเ็ ข้าใจความหมายของการรับกางเขนไปแบก การตรึ งกางเขน
เป็ นการประหารชีวติ รู ปแบบหนึ9งของพวกโรม พวกเขาต้องเคยเห็นหรื ออย่างน้อยก็เคยได้ยนิ
เกี9ยวกับการตรึ งกางเขนมาแล้ว ส่ วนหนึ9งของการตรึ งกางเขนก็คือ นักโทษจะต้องแบกกางเขน
ของตนลากไปยังแดนประหาร มันได้กลายมาเป็ นภาพเปรี ยบของไม่ใช่แค่ภาระอันหนักอึ+ง
เท่านั+น แต่เป็ นความเหยียดหยามด้วย คนที9แบกกางเขนจึงเป็ นผูถ้ ูกตัดสิ นโทษและเท่ากับตาย
แล้ว
การเป็ นสาวกของพระเยซูไม่เคยเป็ นเรื9 องง่ายเลย มันเต็มไปด้วยความยุง่ ยากและความ
เหยียดหยามจากนํ+ามือของโลก สุ ดท้าย หลังจากปฏิเสธตัวเองและแบกกางเขนของตนแล้ว การ
เป็ นสาวกยังต้องมีการติดตามพระคริ สต์ดว้ ย เห็นได้ชดั ว่าการเป็ นสาวกเป็ นสิ9 งที9ตอ้ งลงทุนเยอะ
จริ งๆ มันไม่ใช่เรื9 องง่าย มันเรี ยกร้องการปฏิเสธตนเองและความเต็มใจที9จะทนทุกข์เพือ9 เห็นแก่
พระคริ สต์ พวกสาวกของพระองค์จะเรี ยนรู ้บทเรี ยนนั+นจริ งๆในอีกหลายปี ต่อจากนี+
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พระเยซูจึงทรงสอนความจริ งประการหนึ9งที9ดูขดั แย้งกันเอง เพราะว่ าผู้ใด

ใคร่ จะเอาชีวติ รอด ผู้น!ันจะเสี ยชีวติ แต่ ผู้ใดจะเสียชีวติ เพราะเห็นแก่ เราและข่ าวประเสริฐ ผู้น!ัน
จะได้ ชีวติ รอด พระเยซูน่าจะทรงหมายความว่า การเอาชีวติ รอดก็คือ การอยูเ่ พื9อตัวเอง การมีชีวติ
อยูแ่ บบนั+นก็เท่ากับเสี ยชีวติ คําที9แปลว่า เสี ย (อปอลลูมิ) มักถูกแปลเป็ น ‘พินาศ’ จะว่าไปแล้ว
พระเยซูกท็ รงสอนว่าเมื9อผูค้ นมีชีวติ อยูเ่ พื9อตัวเอง พวกเขาก็จะพินาศ วลีที9พดู ถึง “ผูใ้ ดจะเสี ย
ชีวติ ” น่าจะหมายถึงการปฏิเสธชีวติ ของตนเพราะเห็นแก่พระองค์และข่าวประเสริ ฐ เมื9อเรา
ปฏิเสธผลประโยชน์อนั เห็นแก่ตวั และยอมรับแบกกางเขนในการรับใช้พระองค์ เราก็จะได้ชีวติ
รอด คําที9แปลว่า ได้ ชีวติ รอด (โซโซ) ถึงแม้ปกติแล้วหมายถึงความรอด แต่ตรงนี+มนั น่าจะหมาย
ถึง ‘การเก็บรักษาไว้’

ความหมายที9สาํ คัญตรงนี+กค็ ือว่า เมื9อเรายอมเสี ยชีวติ ของตัวเองเพราะเห็นแก่พระคริ สต์
และข่าวประเสริ ฐโดยการปฏิเสธตัวเองและยอมแบกภาระแห่งกางเขน บําเหน็จที9เราได้รับก็คือ
การรักษาชีวติ ไว้ได้ มันไม่เพียงเกิดขึ+นในชีวติ นี+เท่านั+น แต่เรื9 อยไปจนถึงชีวติ นิรันดร์เลย แนวคิด
ที9สาํ คัญตรงนี+กค็ ือว่า การมีชีวติ อยูเ่ พื9อตัวเองนําไปสู่ ความพินาศ ขณะที9การมีชีวติ อยูเ่ พื9อพระ
คริ สต์นาํ ไปสู่ ชีวติ ทั+งในโลกนี+และในโลกหน้า
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พระเยซูตรัสในอีกรู ปแบบว่า เพราะถ้ าผู้ใดจะได้ สิงของสิ!นทั!งโลก แต่ ต้อง

สู ญเสี ยจิตวิญญาณของตน ผู้น!ันจะได้ ประโยชน์ อะไร คราวนี+พระเยซูตรัสถึงเรื9 องนี+โดยใช้ศพั ท์
การเงินบ้าง นี9เท่ากับพระเยซูตรัสว่า ‘เขาจะได้กาํ ไรอะไรหากเขากลายเป็ นคนที9รวยที9สุดในโลก
แต่ตอ้ งเสี ยจิตวิญญาณของตัวเองไป’ หากเป็ นไปได้ที9คนๆหนึ9งจะเป็ นเจ้าของโลกทั+งโลกได้ เขา
จะได้กาํ ไรอะไรในการเสี ยจิตวิญญาณของตัวเองไป พระเยซูทรงทําให้เรามองเห็นความจริ งข้อ
นี+ซ9 ึงปกติแล้วเรามักมองไม่เห็นในชีวติ นี+
พญามารก็เสนอ ‘ข้อต่อรอง’ แบบเดียวกันนี+แก่พระเยซูในการที9มนั เสนออาณาจักรทั+ง
สิ+นของโลกนี+ให้แก่พระองค์บนภูเขาแห่งการทดลองนั+น มีแต่คนโง่ที9จะยอมขายจิตวิญญาณของ
ตนเพือ9 แลกกับผลประโยชน์ที9มนั ให้ได้ กระนั+นมนุษย์กท็ าํ แบบนั+นตลอด มันเท่ากับถูกปล้น
ความสุ ขชัว9 นิรันดร์ไปจนหมดตัว
มก 8:37

พระเยซูตรัสสั+นๆได้ใจความยิง9 กว่าเดิมอีก เพราะว่ าผู้น!ันจะนําอะไรไป

แลกเอาจิตวิญญาณของตนกลับคืนมา คําตอบของคําถามนี+น่าจะชัดเจนอยูแ่ ล้ว เงินจํานวนเท่าใด
ก็ไม่มากพอที9จะแลกกับจิตวิญญาณที9ดาํ รงอยูช่ วั9 นิรันดร์ของคนๆหนึ9งได้ การมีชีวติ อยูเ่ พือ9 ตัว
เองและทรัพย์สินเงินทองโดยที9เสี ยจิตวิญญาณของตัวเองไปไม่เพียงเป็ นเรื9 องโง่เขลาเท่านั+น แต่
เป็ นความโง่ที9สุดแสนจะบรรยายเลยด้วย
มก 8:38

พระเยซูจึงตรัสปิ ดท้ายบทเรี ยนอันทิ9มแทงจิตใจนี+ดว้ ยคําเตือนต่อไปนี+

เหตุฉะนั!น ถ้ าผู้ใดมีความอายเพราะเราและถ้ อยคําของเราในชัวอายุนี! ซึงประกอบด้ วยการล่วง
ประเวณีและการผิดบาป บุตรมนุษย์ กจ็ ะมีความอายเพราะผู้น!ัน ในเวลาเมือ พระองค์จะเสด็จมา
ด้ วยสง่ าราศีแห่ งพระบิดาของพระองค์ และด้ วยเหล่าทูตสวรรค์ ผู้บริสุทธิF" พระองค์ทรงเตือน

เกี9ยวกับความอาย (1) ไม่ใช่แค่อายพระองค์เท่านั+น แต่อาย (2) ถ้อยคําของพระองค์ดว้ ย นี9สื9อถึง
การดลใจในด้านถ้อยคําของพระคัมภีร์ มันไม่ใช่แค่พระวจนะของพระเจ้าเท่านั+น (ซึ9งได้รับการ
ดลใจ) แต่บรรดาถ้ อยคําเหล่านั+นของพระเจ้าด้วยที9ได้รับการดลใจ ทุกถ้อยคําของพระคัมภีร์ลว้ น
สําคัญทั+งสิ+ น ถ้อยคําเหล่านั+นเป็ นอิฐที9ก่อขึ+นเป็ นพระวจนะของพระเจ้า
พระเยซูตรัสเตือนคนเหล่านั+นที9จะมีความอายเพราะพระองค์และบรรดาถ้อยคําของ
พระองค์ต่อหน้าคนชัว9 อายุน+ ีที9เล่นชูแ้ ละบาปหนา นับแต่น+ นั จนถึงบัดนี+กไ็ ม่มีอะไรเปลี9ยนแปลง
มากนัก ความบาปโดยทัว9 ไปและโดยเฉพาะอย่างยิง9 การผิดผัวผิดเมียเป็ นสิ9 งที9พบเห็นเป็ นปกติใน
สมัยนั+น ในปัจจุบนั นี+กย็ งั เป็ นเหมือนเดิม
ในเรื9 องนี+พระเยซูทรงเตือนว่า เมื9อพระองค์เสด็จมา (ซึ9งสื9 อชัดเจนถึงการเสด็จกลับมา
ของพระองค์) พระองค์กจ็ ะทรงมีความอายเพราะพวกสาวกที9อ่อนแอแบบนั+น นอกจากนี+ เมื9อ
พระองค์เสด็จกลับมา พระองค์กจ็ ะเสด็จมาพร้อมกับสง่าราศีแห่งพระบิดาและพวกทูตสวรรค์
การเสด็จมาครั+งที9สองของพระคริ สต์จึงถูกกล่าวถึงชัดเจน ดู วิวรณ์ 19:11-16
ดังนั+น ในคําตรัสที9รุนแรงตอนนี+ พระเยซูได้ทรงนําเสนอเงื9อนไขต่างๆของการเป็ นสาวก
ที9แท้จริ ง มันไม่ใช่เรื9 องง่าย มันต้องอาศัยการเสี ยสละและมุมมองที9ถูกต้อง นอกจากนี+ สําหรับ
พวกสาวกแต่ปากที9มีความอายเพราะพระองค์ในโลกนี+ พระองค์กจ็ ะทรงมีความอายเพราะพวก
เขาเมื9อพระองค์เสด็จกลับมาเช่นกัน ในวิวรณ์ 17:14 มีการกล่าวถึงคนเหล่านั+นที9กลับมาพร้อม
พระองค์วา่ เป็ นผูท้ ี9 “พระองค์ได้ทรงเรี ยก และทรงเลือกไว้ และเป็ นผูท้ ี9สัตย์ซื9อ” สิ9 งที9อาจถูกสื9 อ
ตรงนี+กค็ ือว่า คนเหล่านั+นที9ได้ดาํ เนินชีวติ คริ สเตียนแบบประนีประนอม และมีความอายเพราะ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเขา จะไม่ได้รับอภิสิทธิ:ในการอยูแ่ นวหน้าในการเสด็จกลับมาของ
พระองค์ในวันนั+น พระองค์จะทรงมีความอายเพราะพวกเขาและจะไม่ทรงให้พวกเขาได้ร่วมอยู่
ในตําแหน่งแนวหน้าของการเสด็จกลับมาของพระองค์ดว้ ยฤทธานุภาพและสง่าราศีใหญ่ยงิ9
*****
ภาพรวมของมาระโก 9: บทนีบ& นั ทึกเหตุการณ์ ทีสาํ คัญๆหลายประการในการรั บใช้ ของ
องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา ประการแรกมีบันทึกเกียวกับการจําแลงพระกายของพระองค์ จากนั&น
มาระโกก็บนั ทึกเกียวกับการทีพวกสาวกไม่ สามารถขับผีออกได้ หลังจากทีตรั สล่ วงหน้ าถึงการ

สิ &นพระชนม์ และการฟื & นคืนพระชนม์ ของพระองค์ อีกครั& งแล้ ว มาระโกก็บนั ทึ กเกียวกับการ
ทะเลาะกันแบบเห็นแก่ ตัวระหว่ างพวกสาวกในเรื องที ว่าใครจะเป็ นใหญ่ ทีสุด สุดท้ าย พระเยซูก็
ตรั สเตือนเกียวกับนรกและลักษณะเฉพาะตัวที น่ากลัวของมัน
มก 9:1

คราวนี+มาระโกเปลี9ยนไปเล่าเหตุการณ์ต่างๆที9เกี9ยวข้องกับการจําแลงพระ

กายของพระเยซูบา้ ง พระองค์ยงั ตรัสแก่ เขาว่ า "เราบอกความจริงแก่ท่านทั!งหลายว่ า ในพวก
ท่านทีย นื อยู่ทนี ี มีบางคนทีจ ะไม่ รู้ รสความตายจนกว่าจะได้ เห็นอาณาจักรของพระเจ้ ามาด้ วย
ฤทธานุภาพ" ในความคิดของพวกสาวก พวกเขาคงสรุ ปเอาว่าพระเยซูกาํ ลังตรัสถึงการมาถึง
ของอาณาจักรทางการเมืองที9พวกเขารอคอยมานานในอิสราเอล เมื9อมองย้อนกลับไป เรารู ้วา่ นัน9
ไม่ได้เกิดขึ+นจริ ง เรายังรู ้ดว้ ยว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะไม่เกิดขึ+นจนกว่าพระเยซูเสด็จกลับมา
ด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีอนั ยิง9 ใหญ่ ดังนั+น พระเยซูทรงหมายถึงอะไรกันแน่
คําตอบน่าจะอยูใ่ นข้อต่อไป ถึงแม้บางคนได้พยายามประยุกต์ให้อาณาจักรนั+นหมายถึงค
ริ สตจักร แต่นน9ั ก็ไม่ใช่การประยุกต์ใช้หลักของเรื9 องนี+ พวกสาวกทุกคนได้เห็นการมาถึงของค
ริ สตจักรยกเว้นยูดาส ไม่มีใครได้เห็นการรื+ อฟื+ นอาณาจักรยิวในทางการเมือง แต่พระเยซูตรัส
ล่วงหน้าแก่พวกสาวกว่าในไม่ชา้ พวกเขาบางคนจะได้เห็นถึงฤทธานุภาพและสง่าราศีของ
อาณาจักรที9จะมานั+น
มก 9:2

ดังนั+นครั!นล่วงไปได้ หกวันแล้ว พระเยซูทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์ น

ขึน! ภูเขาสู งแต่ ลาํ พัง แล้วพระกายของพระองค์ กเ็ ปลีย นไปต่ อหน้ าเขา ในอีกไม่ถึงสัปดาห์ต่อมา
สาวกบางคนของพระเยซู (เปโตร ยากอบ และยอห์น) ได้ข+ ึนไปบนภูเขาแห่งหนึ9งกับพระองค์ ถึง
แม้ไม่แน่ชดั แต่ภูเขาแห่งการจําแลงพระกายก็น่าจะเป็ นภูเขาเฮอร์โมนซึ9งอยูท่ างเหนือของเมืองซี
ซารี ยาฟี ลิปปี ที9นน9ั เองพระองค์ทรงจําแลงพระกาย คําที9แปลเช่นนั+น (เมะตามอรฟอโอ) เป็ นที9มา
ของคําภาษาอังกฤษ metamorphis ดังนั+นมันจึงมีความหมายว่า ‘เปลี9ยนแปลงรู ปกาย’ ดังที9เราจะ
ได้เห็น พระเยซูทรงเปลี9ยนแปลงรู ปกายชัว9 คราวเพื9อเข้าสู่ สง่าราศีที9พระองค์เคยมีกบั พระบิดา
ของพระองค์ก่อนที9จะทรงทิ+งสง่าราศีน+ นั มา ตั+งแต่การฟื+ นคืนพระชนม์ของพระองค์เป็ นต้นมา

เห็นได้ชดั ว่านี9เป็ นรู ปแบบพระกายของพระองค์ พระองค์จะทรงครอบครองในอาณาจักรของ
พระเจ้าในพระกายรู ปแบบนั+น
มก 9:3

จากนั+นมาระโกก็บนั ทึกว่าและฉลองพระองค์กส็ ่ องประกายขาวดุจหิมะ

จะหาช่ างฟอกผ้ าทัว แผ่ นดินโลกฟอกให้ ขาวอย่ างนั!นก็ไม่ ได้ ความหมายตรงนี+กค็ ือว่า เสื+ อผ้าของ
พระองค์ส่องแสงสว่างจ้ามากๆ และขาวยิง9 กว่าหิมะที9เพิ9งตกใหม่ๆ เสื+ อผ้าของพระองค์ขาวยิง9
กว่าช่างฟอกผ้าคนใดจะฟอกให้ขาวอย่างนั+นได้ พวกเขาได้เห็นกับตาเลยว่าพระเยซูทรง
เปลี9ยนแปลงรู ปกายให้อยูใ่ นรู ปแบบที9ได้รับสง่าราศีแล้วซึ9งพระองค์จะทรงมีเมื9อพระองค์เสด็จ
กลับมา ดูคาํ บรรยายเกี9ยวกับพระองค์แบบคล้ายๆกันในวิวรณ์ 1:14-16 เมื9อเปาโลได้เห็น
พระองค์ในรู ปกายที9ได้รับสง่าราศีของพระองค์ เขาก็ถึงกับตาบอดไปเลย สาวกสามคนนี+ได้เห็น
พระเยซูในรู ปกายที9ได้รับสง่าราศีซ9 ึงพระองค์ทรงมีอยูข่ ณะนี+และจะทรงมีในอาณาจักรที9จะมาถึง
ของพระองค์ดว้ ย
มก 9:4

ในระหว่างนี+ แล้วเอลียาห์ กบั โมเสสก็ปรากฏแก่พวกสาวกเหล่านั!น และ

เฝ้ าสนทนากับพระเยซู เห็นได้ชดั ว่าทั+งเอลียาห์และโมเสสถูกชุบให้เป็ นขึ+นชัว9 คราวจากเมือง
บรมสุ ขเกษมเพื9อมาสนทนากับพระเยซู เราคงได้แต่คาดเดาว่าพวกเขาสนทนากันเรื9 องอะไร
มก 9:5-6

เมื9อเปโตรได้เห็นและได้ยนิ เหตุการณ์ที9กาํ ลังเกิดขึ+นแล้ว เขาก็กล่าวออก

มาอย่างหุนหันว่า ฝ่ ายเปโตรทูลพระเยซูว่า "พระอาจารย์ เจ้ าข้ า ซึงเราอยู่ทนี ีกด็ ี ให้ พวกข้ า
พระองค์ทาํ พลับพลาสามหลัง สํ าหรับพระองค์ หลังหนึง สํ าหรับโมเสสหลังหนึง สํ าหรับเอลียาห์
หลังหนึง" นี9เท่ากับเปโตรกล่าวว่า ‘พระอาจารย์เจ้าข้า ดีจงั ที9พวกเราได้มาอยูท่ ี9นี9และได้เห็น
เหตุการณ์น+ ี ให้เราสร้างศาลเจ้าขึ+นมาสามหลัง หลังหนึ9งให้พระองค์ และแต่ละอันที9เหลือให้แก่
โมเสสและเอลียาห์’ เปโตรไม่รู้เลยว่าคําแนะนําที9สะเพร่ าของเขานั+นช่างโง่เขลา อย่างไรก็ตาม
มาระโกกล่าวเสริ มว่า 6 ทีเ ปโตรพูดอย่ างนั!นก็เพราะไม่ รู้ จะว่ าอย่างไร ด้ วยเขาทั!งหลายกําลังกลัว
นัก เมื9อได้เห็นสิ9 งที9พวกเขาเพิง9 เห็น เปโตรจึงไม่รู้วา่ จะพูดอะไร พวกเขาต่างหวาดกลัวกับภาพที9
ปรากฏต่อหน้าพวกเขา หากมีบทเรี ยนให้ได้เรี ยนรู ้ มันก็คือว่า หากเราไม่รู้วา่ ต้องพูดอะไร ก็อย่า
พูดอะไรเลยดีกว่า มันคงดีกว่าสําหรับเปโตรหากเขาไม่พดู อะไรออกไปเลย

มก 9:7-8

แล้วมีเมฆมาปกคลุมเขาไว้ และมีพระสุ รเสี ยงออกมาจากเมฆนั!นว่ า

"ท่านผู้นีเ! ป็ นบุตรทีร ักของเรา จงฟังท่านเถิด" ทันใดนั+นพระเจ้าทรงใช้เมฆก้อนหนึ9งมาโอบ
รอบพวกเขา เห็นได้ชดั ว่าเสี ยงที9ออกมาจากเมฆนั+นเป็ นเสี ยงของพระเจ้าพระบิดา พระบิดาตรัส
คําพูดแบบเดียวกันนี+ตอนที9พระเยซูทรงรับบัพติศมา ความผิดพลาดแบบไม่น่าให้อภัยของเปโต
รก็คือการกล่าวแบบไม่ระวังว่าเอลียาห์และโมเสสเทียบเท่ากับพระเยซู พระเจ้าตรัสชัดเจนว่า
พระบุตรอันเป็ นที9รักของพระองค์ต่างหากที9พระองค์ทรงพอพระทัยมากๆ คํากําชับของพระองค์
นั+นทั+งเรี ยบง่ายและชัดเจน “จงฟังท่านเถิด!” การให้เอลียาห์และโมเสสอยูร่ ะดับเดียวกันกับพระ
เยซูน+ นั เป็ นสิ9 งพระเจ้าจะไม่ทรงยอมรับเลย
ดังนั+น 8 ทันใดนั!น เมือ สาวกแลดูรอบก็ไม่ เห็นผู้ใด เห็นแต่ พระเยซูทรงอยู่กบั เขา เกรงว่า
เปโตรจะพูดอะไรพล่อยๆอีก พระเจ้าจึงทรงพาโมเสสและเอลียาห์ออกไป โดยทรงเหลือแต่พระ
เยซูกบั สาวกทั+งสามคน ถึงแม้ในตอนแรกพวกเขาอาจมองไม่ออก แต่สาวกทั+งสามคนนี+กไ็ ด้เห็น
อาณาจักรของพระเจ้าในฤทธานุภาพผ่านทางพระมหากษัตริ ยผ์ ทู ้ รงได้รับสง่าราศีของพวกเขา
มก 9:9-10

หลังจากนั+นเมือ กําลังลงมาจากภูเขา พระองค์ตรัสกําชับเหล่าสาวกไม่ ให้

นําสิงทีไ ด้ เห็นนั!นไปบอกแก่ผู้ใดเลย จนกว่ าบุตรมนุษย์ จะเป็ นขึน! มาจากความตาย คําสั9งของ
พระเยซูน+ นั ชัดเจน พวกเขาต้องไม่บอกใครถึงสิ9 งที9พวกเขาได้เห็นจนกว่า “บุตรมนุษย์จะเป็ นขึ+น
มาจากความตาย” เปโตร ยากอบและยอห์นเต็มใจเชื9อฟังคําบัญชาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวก
เขา แต่พวกเขาก็งงงวยกับความเห็นสุ ดท้ายของพระเยซู
ดังนั+น 10 เหตุการณ์น!ันเหล่าสาวกก็เก็บงําไว้ แต่ ซักถามกันว่า ทีต รัสว่ าจะเป็ นขึน! มาจาก
ความตายนั!น จะหมายความว่าอย่ างไร พวกเขารู ้วา่ พระเยซูทรงเรี ยกพระองค์เองว่าบุตรมนุษย์
แม้กระนั+น ก่อนหน้านั+นไม่นานพระเยซูได้ทรงบอกพวกเขาแล้วว่าพระองค์จะทรงสิ+ นพระชนม์
และเป็ นขึ+นใหม่ (8:31) แต่เห็นได้ชดั ว่าพวกเขายังไม่ซาบซึ+งเรื9 องนี+ดี พวกเขารู ้วา่ พระองค์ทรง
เป็ นพระคริ สต์ พระเมสสิ ยาห์ของพระเจ้า กระนั+นพวกเขาก็ไม่เข้าใจว่าพระองค์ตอ้ งสิ+ นพระชนม์
ดังนั+น ความเห็นของพระองค์เกี9ยวกับการเป็ นขึ+นจากตายจึงยิง9 ฟังดูไม่เข้าท่าเข้าไปใหญ่ เห็นได้

ชัดด้วยว่าพระเยซูมิได้ทรงพุง่ เป้ าที9การหยิบยืน9 อาณาจักรนั+นแก่ชนชาติอิสราเอลอีกต่อไปแล้ว
แต่ส9ิ งที9พระองค์ทรงจับจ้องตอนนี+คือกางเขน
มก 9:11

พวกสาวกยังคงสนใจเกี9ยวกับการปรากฏอีกครั+งโดยทันทีของอาณาจักร

แห่งอิสราเอลอยูเ่ หมือนเดิม จากมุมมองนั+นพวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่า "เหตุไฉนพวกธรรมา
จารย์ จงึ ว่ าเอลียาห์ จะต้ องมาก่อน" พวกธรรมาจารย์สอนอย่างถูกต้องแล้วโดยอิงตามมาลาคี 4:5
ว่าเอลียาห์จะต้องมาก่อนการเสด็จกลับมาของพระเมสสิ ยาห์ สาวกทั+งสามคนนี+ได้เห็นเอลียาห์
บนภูเขานั+นแล้ว บัดนี+พวกเขาต่างสับสนงงงวยเกี9ยวกับเรื9 องนี+
มก 9:12

พระเยซูจึงตรัสตอบพวกเขาว่า "เอลียาห์ ต้องมาก่ อนจริง และทําให้ สิงทั!ง

ปวงคืนสู่ สภาพเดิม อนึงมีคาํ เขียนไว้ อย่ างไรถึงบุตรมนุษย์ว่า พระองค์จะต้ องทนทุกข์ เวทนา
หลายประการ และคนจะดูหมิน ละทิง! พระองค์ เสี ย สิ9 งที9พระเยซูตอ้ งการสื9 อกับพวกสาวกที9
สับสนงงงวยก็คือว่า เอลียาห์ได้มาแล้วในตัวตนของยอห์นผูใ้ ห้รับบัพติศมา ซึ9งพยายามฟื+ นฟู
ชนชาติอิสราเอลให้มาหาพระเจ้าของพวกเขาโดยการกลับใจใหม่
ส่ วนหลังของข้อนี+ค่อนข้างเป็ นปริ ศนาหน่อยๆ คําที9แปลว่า อนึง (โพส) สามารถมีความ
หมายในบริ บทนี+ได้ดว้ ยว่า ‘ในลักษณะนั+น’ ดังนั+นนี9เท่ากับพระเยซูตรัสต่อไปว่า ‘ในลักษณะนั+น
มีเขียนไว้เกี9ยวกับบุตรมนุษย์วา่ พระองค์จะทรงทนทุกข์มากมายหลายประการและจะทรงถูก
ปฏิเสธเสี ย’ พระเยซูทรงเชื9อมโยงการถูกปฏิเสธ การสิ+ นพระชนม์ และการฟื+ นคืนพระชนม์ของ
พระองค์กบั การปฏิเสธข้อความของยอห์นผูใ้ ห้รับบัพติศมา
มก 9:13

เพือ9 ขยายความให้ชดั เจนเพราะเห็นแก่พวกสาวก พระเยซูจึงตรัสว่า แต่ เรา

บอกแก่ ท่านทั!งหลายว่ า เอลียาห์ น!ันได้ มาแล้ ว และซึงเขาใคร่ จะทําแก่ท่านอย่างไร เขาก็ได้ กระทํา
แล้ว ตามทีม คี าํ เขียนกล่าวไว้ ถงึ ท่ าน" เอลียาห์ได้มาแล้วในการปรากฏตัวของยอห์นผูใ้ ห้รับบัพ
ติศมา และพวกเขาได้กระทํากับยอห์นดังที9พวกเขาปรารถนา นี9น่าจะหมายถึงการที9เฮโรด
ประหารชีวติ ยอห์น ไม่มีบนั ทึกเกี9ยวกับการที9ยอห์น (เอลียาห์) ถูกปฏิเสธ ดังนั+นความเห็นที9พระ
เยซูตรัสที9วา่ “ตามที9มีคาํ เขียนกล่าวไว้ถึงท่าน” น่าจะหมายถึงพระองค์เอง นี9เท่ากับพระเยซูตรัส

ล่วงหน้าว่าเหมือนกับที9พวกเขาได้ปฏิเสธยอห์น พวกเขาก็จะปฏิเสธพระองค์เช่นกัน พวกสาวก
กําลังไม่เข้าใจความจริ งข้อนั+น พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดเกี9ยวกับพระเมสสิ ยาห์ผทู ้ รงทนทุกข์
มก 9:14-16 คราวนี+ฉากเหตุการณ์เปลี9ยนไปหมดเลย ขณะที9ในเนื+อหาก่อนหน้าตั+งแต่
8:27 เป็ นต้นมาพระเยซูทรงอยูล่ าํ พังกับพวกสาวกของพระองค์ แต่ตอนนี+เนื+อหากลับมาพูดถึง
การที9พระองค์ทรงเผชิญหน้ากับพวกธรรมาจารย์ที9หน้าซื9อใจคดและไม่เชื9ออีกครั+ง
มาระโกจึงบันทึกว่า เมือ พระองค์ ได้ เสด็จมายังเหล่าสาวก ก็ทอดพระเนตรเห็นฝูงชนเป็ น
อันมากอยู่ล้อมรอบเขา และพวกธรรมาจารย์ กาํ ลังซักไซ้ ไล่เลียงเขาอยู่ การซักไซ้ ไล่ เลียงในที9น+ ี
หมายถึง พวกธรรมาจารย์กาํ ลัง ‘โต้แย้ง’ กับพวกสาวกอยู่ นอกจากนี+ 15 ในทันใดนั!น เมือ บรรดา
ประชาชนเห็นพระองค์ กป็ ระหลาดใจนัก จึงวิง เข้ ามาเคารพพระองค์ คําที9แปลว่า เคารพ (อัสพา
ซอไม) มีความหมายว่า ‘ทักทาย’
พวกประชาชนเมื9อรู ้วา่ เป็ นพระเยซูกส็ งั เกตเห็นด้วยว่าพวกธรรมาจารย์กาํ ลังโต้เถียงกับ
พวกสาวกของพระองค์อยู่ ด้วยรู ้วา่ จะมีการประลองเกิดขึ+นแล้ว พวกเขาจึงวิง9 (1) มาดูวา่ เรื9 องราว
จะลงเอยอย่างไร และ (2) มาทักทายพระเยซู
พอเสด็จมาถึง พระเยซู 16 จึงตรัสถามพวกธรรมาจารย์ ว่า "ท่ านซักไซ้ ไล่เลียงกับเขาด้ วย
ข้ อความอันใด" คําถามที9พระเยซูตรัสถามพวกธรรมาจารย์จึงอาจเป็ นประมาณนี+ ‘ทําไมพวก
ท่านถึงซักถามพวกเขา’ หรื อ ‘ทําไมพวกท่านจึงโต้เถียงกับพวกเขา’
มก 9:17-18 ในระหว่างนี+ มีคนหนึงในหมู่ประชาชนทูลตอบว่ า "อาจารย์เจ้ าข้า ข้า
พระองค์ได้ พาบุตรชายของข้ าพระองค์มาหาพระองค์ เพราะผีใบ้ เข้ าสิ ง 18 ผีพาเขาไปทีไ หนๆก็
ทําให้ ล้มชักดิน! ไป มีอาการนํา! ลายฟูมปากและขบเขีย! วเคีย! วฟันแล้วก็อ่อนระโหย ข้อความนี+บอก
เราถึงรู ปแบบหนึ9งของการถูกผีสิง ชายหนุ่มผูน้ ่าสงสารคนนี+ถูกผีโสโครกตนนี+ทาํ ให้เป็ นใบ้ มัน
ยังทําให้เขาชักดิ+นชักงอด้วย และขณะที9เขาล้มชัก ชายผูน้ + ีกน็ + าํ ลายฟูมปากและขบเขี+ยวเคี+ยวฟัน
เห็นได้ชดั ว่ามันกําลังทําลายชายหนุ่มผูน้ + ี

ชายผูน้ + ีระบายความในใจออกมาอีกว่า ข้ าพระองค์ได้ ขอเหล่าสาวกของพระองค์ให้ ขบั ผี
นั!นออกเสีย แต่ เขาขับให้ ออกไม่ ได้ "เขาได้หวังว่าพวกสาวกของพระเยซูจะสามารถบรรเทาทุกข์
ที9เขามีอยูไ่ ด้ แต่น่าเศร้าที9พวกเขาทําไม่ได้
มก 9:19

ด้วยความโมโหอย่างเห็นได้ชดั พระองค์จึงตรัสแก่คนนั!นว่ า "โอ คนใน

ยุคทีข าดความเชือ เราจะต้ องอยู่กบั เจ้ านานเท่ าใด เราจะต้ องอดทนกับเจ้ านานเท่าใด จงพาเด็ก
นั!นมาหาเราเถิด" พระเยซูมิได้ทรงโกรธชายผูน้ + ีที9ดว้ ยความเชื9อได้มาขอความช่วยเหลือ เห็นได้
ชัดว่าพระองค์ทรงโมโหพวกสาวกของพระองค์ที9พวกเขาขาดความเชื9อในการรับมือกับ
สถานการณ์ดงั กล่าว ดังนั+นพวกเขาจึงถูกเปรี ยบว่าเป็ นเหมือนกับคนรุ่ นนั+นที9ไม่เชื9อซึ9งอยูร่ อบตัว
พวกเขา คําที9แปลว่า ทีขาดความเชือ (อพิสตอส) ในบริ บทนี+มีความหมายว่า ‘ที9ไม่เชื9อ’ นี9สื9อว่า
พวกสาวกมิได้แสดงออกถึงความเชื9อในพระเจ้าเพื9อที9จะรับมือกับปั ญหานี+ พวกเขาอาจใช้ความ
สามารถของตัวเองในการขับผีตนนี+ออก พระเยซูได้ทรงประทานสิ ทธิอาํ นาจนั+นให้แก่พวกเขา
แล้วไปก่อนหน้านี+ ดู มาระโก 6:6 ตรงนี+เห็นได้ชดั ว่าพวกเขาพยายามขับผีโดยใช้ความสามารถ
ของตนเอง พระเยซูจึงทรงไม่พอพระทัยพวกเขา นี9เท่ากับพระองค์ตรัสถามว่า ‘เราจะอยูก่ บั พวก
ท่านอีกนานเท่าไร เราต้องทนพวกท่านอีกนานขนาดไหน’ พระองค์ทรงไม่พอพระทัยที9พวก
สาวกทําพลาดในเรื9 องฝ่ ายวิญญาณ พระองค์จึงทรงใช้ให้คนพาชายหนุ่มที9โดนผีเข้าคนนั+นมา
มก 9:20

พวกเขาจึงพาเด็กนั!นมาหาพระองค์ และเมือ เห็นพระองค์แล้ว ในทันใด

นั!นผีน!ันจึงทําให้ เขาชักล้มลงกลิง! เกลือกทีด ิน มีนํา! ลายฟูมปาก พอเห็นพระเยซู ผีโสโครกตนนี+ก็
ทําให้ชายหนุ่มคนนี+ลม้ ชักทันที เขากลิ+งเกลือกไปมาบนพื+นดินโดยมีน+ าํ ลายฟูมปาก
มก 9:21

พระเยซูจึงตรัสถามบิดานั!นว่ า "เป็ นอย่างนีม! านานสั กเท่ าไร" กล่าวอีกนัย

หนึ9ง ลูกชายท่านเป็ นทุกข์เช่นนี+มานานเท่าไรแล้ว ชายคนนี+ตอบว่า "ตั!งแต่ เป็ นเด็กเล็กๆมา” นัน9
คือ เขาได้รับความทุกข์ทรมานเช่นนี+มาตั+งแต่เขายังเป็ นเด็ก
มก 9:22

ชายที9กลัดกลุม้ ว้าวุน่ คนนี+กล่าวต่อไปว่า และผีกท็ าํ ให้ เด็กตกในไฟและใน

นํา! บ่ อยๆหมายจะฆ่าเสี ยให้ ตาย การกระทําของผีที9มุ่งทําลายถูกบรรยายให้เห็นเพิ9มเติม ผีตนนี+มกั
พยายามที9จะโยนเขาลงไปในกองไฟหรื อไม่กโ็ ยนเขาลงนํ+าเพื9อที9จะฆ่าเขาให้ตาย อาณาจักรของ

ซาตานมีลกั ษณะที9ชอบทําลายเสมอ ในระยะยาวแล้ว ผีตนนี+ไม่เคยทําอะไรดีเลย มีแต่จะนําความ
พินาศมาให้ เราจึงเห็นชัดเจนตรงนี+ถึงลักษณะเฉพาะอันชัว9 ร้ายของพวกผีปีศาจ
บิดาผูน้ ่าสงสารคนนี+จึงอ้อนวอนพระเยซูอย่างอับจนหนทางว่า แต่ ถ้าพระองค์สามารถ
ทําได้ ขอโปรดกรุ ณาและช่ วยเราเถิด"เราเห็นถึงความทุกข์ใจและความอับจนหนทางของชายผูน้ + ี
เขาไม่มีหนทางอื9นอีกแล้วนอกจากการหันมาขอให้พระเยซูช่วย ไม่มีทางแก้อื9นอีกแล้ว
มก 9:23

พระเยซูจึงทรงพุ่งตรงไปที9หวั ใจของเรื9 องนี+ พระองค์ตรัสว่า พระเยซูจึง

ตรัสแก่บิดานั!นว่า "ถ้ าท่ านเชือได้ ใครเชือก็ทาํ ให้ ได้ ทุกสิง" วลีหลังนี+อาจแปลตรงตัวได้วา่ ‘หาก
ท่านสามารถที9จะเชื9อได้ ทุกสิ9 งก็เป็ นไปได้สาํ หรับคนนั+นที9เชื9อ’ กุญแจที9ไขสู่ฤทธิ:เดชของ
พระเจ้าคือ ความเชื9อ ฤทธิ:เดชของพระเจ้านั+นมีไม่จาํ กัด พระองค์ทรงทําได้ท+ งั นั+น แต่ส9ิ งที9จะ
ทําให้พระองค์กา้ วเข้ามาช่วยเหลือเราก็คือ (1) การที9เราเชื9อว่าพระองค์ทรงทําได้ และ (2) การที9
เราขอให้พระองค์ช่วยโดยอาศัยความเชื9อนั+น ความเชื9อนั+นเรี ยบง่ายพอๆกับการเข้ามาหาพระเจ้า
พร้อมกับปัญหาของเรา โดยเชื9อว่าพระองค์ทรงสามารถแก้ปัญหานั+นได้ และจากนั+นก็ขอให้
พระองค์ทรงแก้ปัญหานั+น
มก 9:24

ทันใดนั!น บิดาของเด็กก็ร้องทูลด้ วยนํา! ตาไหลว่ า "ข้ าพระองค์เชือ

พระองค์เจ้ าข้า ทีข ้ าพระองค์ยงั ขาดความเชือนั!น ขอพระองค์ทรงโปรดช่ วยให้ เชือเถิด" บิดาที9
อับจนหนทางผูน้ + ีได้ร้องไห้ออกมาทันทีพร้อมกับกล่าวว่า “ข้าพระองค์เชื9อ พระองค์เจ้าข้า ที9ขา้
พระองค์ยงั ขาดความเชื9อนั+น ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้เชื9อเถิด” ช่างเป็ นบทเรี ยนที9แสน
วิเศษ! ชายผูน้ + ีเชื9ออย่างสุ ดความสามารถของตน เขาไม่แน่ใจว่านัน9 เพียงพอหรื อไม่ ดังนั+นเขาจึง
ขอพระเยซูให้ทรงเพิ9มพูนส่ วนที9ขาดอยูใ่ นความเชื9อของเขา นี9สื9อว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรงฟัง
คําอธิษฐานเช่นนั+น ความเชื9อของเราอาจอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม เมื9อเราเข้ามาหาพระองค์โดยขอ
ให้ทรงเพิ9มพูนความเชื9อให้เรา มันก็สื9อว่าพระองค์จะทรงประทานความเชื9อส่ วนที9จาํ เป็ นให้
มก 9:25-26 เมือ พระเยซู ทอดพระเนตรเห็นประชาชนกําลังวิง เข้ ามา พระองค์ตรัส
สํ าทับผีโสโครกนั!นว่ า "อ้ายผีใบ้ หูหนวก เราสั งเจ้ าให้ ออกมาจากเขา อย่าได้ กลับเข้ าสิงเขาอีก
เลย" วลีที9พดู ถึงการที9พระเยซูทรงเห็นประชาชนวิง9 มาน่าจะอ้างอิงย้อนกลับไปยังข้อ 15 การพบ

กับบิดาที9วา้ วุน่ ใจผูน้ + ีน่าจะเกิดขึ+นตอนที9ประชาชนแห่กนั มาดูการเผชิญหน้ากันระหว่างพวกธร
รมาจารย์ พระเยซูและเหล่าสาวกของพระองค์
ดังนั+นขณะที9เหตุการณ์น+ ีกาํ ลังดําเนินต่อไป พระเยซูก็ “ตรัสสําทับผีโสโครกนั+นว่า "อ้าย
ผีใบ้หูหนวก เราสัง9 เจ้าให้ออกมาจากเขา อย่าได้กลับเข้าสิ งเขาอีกเลย"” คําที9แปลว่า โสโครก คือ
อาคาธารทอส มันหมายถึงผีร้ายที9สิงชายผูน้ + ีอยู่ นอกจากนี+ ผีตนเดียวกันนี+ไม่เพียงทําให้ชายผูน้ + ี
เป็ นใบ้เท่านั+น แต่ยงั ทําให้เขาหูหนวกด้วย พระเยซูจึงทรงสั9งให้ผตี นนี+ออกมาและบัญชามันมิให้
เข้าสิ งชายผูน้ + ีอีก
บางทีดว้ ยความโมโห เจ้าผีโสโครกตนนี+ 26 จึงร้ องอือ! อึงทําให้ เด็กนั!นชักดิน! เป็ นอันมาก
แล้วก็ออกมา เด็กนั!นก็แน่ นิงเหมือนคนตาย จนมีหลายคนกล่าวว่ า "เขาตายแล้ว" ในการกระทํา
ที9แสดงถึงการขัดขืนครั+งสุ ดท้าย ผีตนนี+ได้ทาํ ให้ชายคนนี+ชกั ดิ+นชักงอขณะที9มนั ออกมาพร้อมกับ
เสี ยงกรี ดร้อง ชายผูน้ ่าสงสารคนนี+จึงล้มลงบนพื+นดินแน่น9ิงเหมือนคนตาย คนที9มุงดูอยูจ่ ึงคิดว่า
เขาตายแล้วจริ งๆ อํานาจที9ชว9ั ร้ายของซาตานจึงปรากฏชัดเจน
มก 9:27

พระเยซูจึงทรงจับมือพยุงเด็กนั!น เด็กนั!นก็ยนื ขึน! สัมผัสของพระเยซูได้

ทําให้การอัศจรรย์น+ ีสาํ เร็จครบถ้วน ชายหนุ่มคนนี+ได้รับการรักษาให้ฟ+ื นคืนสู่สุขภาพ การรับรู ้ที9
ครบถ้วน และมีสภาพจิตปกติดงั เดิม
มก 9:28-29 เมือ พระองค์เสด็จเข้ าในเรือนแล้ว เหล่าสาวกของพระองค์ มาทูลถาม
พระองค์เป็ นส่ วนตัวว่ า "เหตุไฉนพวกข้ าพระองค์ขบั ผีน!ันออกไม่ ได้ " หลังจากนั+น พระเยซูและ
พวกสาวกได้เข้าไปในบ้านของชายผูน้ + ี ที9นน9ั เอง “เหล่าสาวกของพระองค์มาทูลถามพระองค์เป็ น
ส่ วนตัวว่า "เหตุไฉนพวกข้าพระองค์ขบั ผีน+ นั ออกไม่ได้”” 29 พระองค์ตรัสตอบเขาว่ า "ผีอย่างนี!
จะขับให้ ออกไม่ ได้ เลย เว้ นแต่ โดยการอธิษฐานและการอดอาหาร" พระองค์ตรัสชัดเจนถึงความ
เชื9อมโยงกันระหว่างความเชื9อ การอธิษฐาน และการอดอาหาร การอธิษฐานคือการแสดงออก
ของความเชื9อ มันคือยานพาหนะแห่งความเชื9อ ความเชื9อถูกแสดงเป็ นแบบอย่างในการอธิษฐาน
ดังนั+น ยิง9 อธิษฐานมากเท่าไร ก็ยงิ9 แสดงถึงความเชื9อที9มากขึ+นเท่านั+น นอกจากนี+ ถึงแม้โดยตัวมัน
เองแล้วการอดอาหารไม่ได้มีฤทธิ:เดชอะไร แต่มนั ก็ช่วยขยายในเรื9 องเหล่านี+ (1) ดาวิดพูดถึงการ

ถ่อมจิตใจของเขาด้วยการอดอาหารในเพลงสดุดี 35:13 การที9เรายอมอดที9จะได้รับประทาน
อาหารสักระยะหนึ9งก็เป็ นวิธีหนึ9งในการถ่อมตัวเราต่อเบื+องพระพักตร์พระเจ้า พระเจ้าตรัสกับซา
โลมอนว่าเมื9อประชากรของพระองค์ยอมถ่อมตัวลงในการอธิษฐาน พระองค์กจ็ ะทรงสดับฟัง
พวกเขา (2 พงศาวดาร 7:14) (2) การอดอาหารเป็ นวิธีง่ายๆที9จะแสดงให้พระเจ้าเห็นว่าเราเอาจริ ง
ในเรื9 องนั+นๆ มันแสดงถึงความเต็มใจที9จะสลัดทิ+งความสบายแห่งชีวติ เพื9อที9จะพุง่ เป้ าไปที9การ
แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์ ด้วยเหตุน+ ี การอธิษฐานพร้อมกับการอดอาหารจึงเป็ นวิธีเพิ9ม
ประสิ ทธิผลของการอธิษฐานในส่ วนของเรา เมื9อรวมกันแล้ว ทั+งสองสิ9 งนี+จึงเป็ นตัวเพิม9 ความ
เชื9อให้ทวีคูณ
เราควรหมายเหตุไว้วา่ สําเนาต้นฉบับแบบ critical text ตัดข้อนี+ออกไปหรื อไม่กส็ งสัย
เกี9ยวกับข้อนี+ กระนั+นคริ สตจักรของพระเยซูคริ สต์กไ็ ด้รับส่ วนนี+ของพระคัมภีร์มาเป็ นเวลา
1,800 ปี แน่นอนที9มนั เป็ นส่ วนหนึ9งพระวจนะของพระเจ้าที9ถกู เก็บรักษาไว้
มก 9:30

หลังจากเหตุการณ์การจําแลงพระกายและการรักษาชายหูหนวกเป็ นใบ้

คนนี+ พระองค์กบั เหล่าสาวกจึงออกไปจากทีนัน ดําเนินไปในแคว้ นกาลิลี ถึงแม้ไม่ได้กล่าว
ชัดเจนในข้อนี+ แต่พระเยซูและพวกสาวกได้เดินทางลงใต้กลับไปยังแคว้นกาลิลี หากเราเชื9อว่า
ภูเขาเฮอร์โมนเป็ นสถานที9ๆพระองค์ทรงจําแลงพระกาย แคว้นกาลิลีกอ็ ยูท่ างใต้ของภูเขานั+น
พระเยซูจึงไม่ ประสงค์ จะให้ ผู้ใดรู้ พระองค์ทรงประสงค์ที9จะเดินทางแบบลับๆในระหว่างนี+
เหตุผลจะถูกอธิ บายในข้อต่อไป
มก 9:31-32 ด้ วยว่าพระองค์ตรัสพรําสอนสาวกของพระองค์ ว่า "บุตรมนุษย์ จะต้ อง
ถูกมอบไว้ ในเงือ! มมือของคนทั!งหลาย และเขาจะประหารท่ านเสีย เมือ ประหารแล้ว ในวันทีส าม
ท่านจะเป็ นขึน! มาใหม่ " ความหมายก็คือว่า บุตรมนุษย์ ‘ใกล้ จะถูกมอบไว้อยูแ่ ล้ว’ ดังนั+น พระ
เยซูจึงพยายามที9จะไม่สาํ แดงตัวโจ่งแจ้ง นี9เป็ นอีกครั+งที9พระองค์ตรัสล่วงหน้าอย่างชัดเจนแก่
พวกสาวกว่าพระองค์จะทรงถูกจับกุม ถูกประหารชีวติ อย่างทารุ ณ จากนั+นก็เป็ นขึ+นใหม่ในวันที9
สาม กระนั+น พระองค์ได้ตรัสล่วงหน้าแก่พวกสาวกเกี9ยวกับเรื9 องนี+ไปหลายครั+งแล้ว 32 แต่
ถ้ อยคํานีเ! หล่าสาวกหาเข้ าใจไม่ ครั!นจะทูลถามพระองค์ กเ็ กรงใจ

มก 9:33-34 พอกลับมาถึงแคว้นกาลิลี พระองค์ จงึ เสด็จมายังเมืองคาเปอรนาอุม และ
เมือ เข้ าไปในเรือนแล้ว พระองค์ ตรัสถามเหล่าสาวกว่ า "เมือ มาตามทางนั!น ท่านทั!งหลายได้ โต้
แย้ งกันด้ วยข้ อความอันใด" พระเยซูทรงทราบดีถึงความไม่เป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณของพวก
สาวกของพระองค์ ระหว่างทางนั+นพวกเขาได้โต้แย้งกันด้วยเรื9 องที9วา่ ใครเป็ นใหญ่ที9สุดในหมู่
พวกเขา มาระโกจึงบันทึกว่าพวกเขาจึง 34 นิงอยู่ เพราะเมือ มาตามทางนั!นเขาได้ เถียงกันว่า คน
ไหนจะเป็ นใหญ่ กว่ ากัน เราเห็นได้ชดั ถึงความไม่เป็ นผูใ้ หญ่ของพวกสาวก เมื9อใดก็ตามที9
คริ สเตียนทั+งหลายถกเถียงกันด้วยเรื9 องเด็กๆพรรค์น+ นั มันก็เผยให้เห็นถึงความตื+นเขินฝ่ าย
วิญญาณ เมื9อถูกพระเยซูตรัสถามเช่นนั+น พวกสาวกจึงรู ้สึกอับอายและไม่พดู อะไร
มก 9:35

พระองค์ได้ ประทับนัง แล้วทรงเรียกสาวกสิ บสองคนนั!นมาตรัสแก่เขาว่ า

"ถ้ าผู้ใดใคร่ จะได้ เป็ นคนต้ น ก็ให้ ผู้น!ันเป็ นคนท้ายสุ ด และเป็ นผู้รับใช้ ของคนทั!งปวง" องค์พระผู ้
เป็ นเจ้าของเราจึงตรัสสอนต่อไปถึงหนึ9งในข้อความที9ขดั แย้งกันเองมากที9สุดในความเชื9อของ
คริ สเตียน การแสวงหาความเป็ นใหญ่ โดยเฉพาะต่อเบื+องพระพักตร์พระเจ้า มีแต่จะทําให้คนๆ
นั+นไปอยูท่ า้ ยสุ ด ในการจัดระเบียบของพระเจ้าแล้ว การปี นขึ+นไปยอดบนสุ ดจะทําให้คนๆนั+น
ไถลลงมาสู่เบื+องล่าง พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยกับความทะเยอทะยานแบบเนื+อหนัง อันที9จริ ง
แล้ว เมื9อพระองค์เห็นคนกระทําเช่นนั+น พระองค์จะทรงปัดทิ+งคนๆนั+นที9อยากจะเป็ นใหญ่ นัน9
อาจไม่เป็ นเช่นนั+นในวิธีการทําสิ9 งต่างๆของชาวโลก แต่มนั แบบนั+นแน่นอนในระเบียบวิธีการ
ของพระเจ้า ดังนั+นผูท้ ี9ยกตัวขึ+นจะถูกทําให้ต9าํ ลง ดู ลูกา 14:11
มก 9:36-37 ในบริ บทนั+นและในบทสนทนาเดียวกันนั+น พระเยซูจงึ ทรงเอาเด็กเล็กๆ
คนหนึงมาให้ ยนื ท่ามกลางเหล่าสาวก องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงกําลังที9จะยกภาพประกอบ
หลักการที9สาํ คัญผ่านทางเด็กคนหนึ9ง คําที9แปลว่า เด็ก (ไพดีออน) สื9 อถึง เด็กเล็กๆคนหนึ9ง เรา
คงจะคิดว่าเด็กคนนี+น่าจะมีอายุประมาณวัยอนุบาล พระเยซูจึงทรงอุ้มเด็กนั!นไว้ ตรัสแก่เหล่า
สาวกว่ า 37 "ถ้ าผู้ใดจะรับเด็กเล็กๆเช่ นนีค! นหนึงในนามของเรา ผู้น!ันก็รับเรา องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเราจึงทรงเริ9 มเทศนาแบบยาว โดยใช้เด็กน้อยคนนี+ที9พระองค์ทรงอุม้ เป็ นสื9 อประกอบการ
สอน

พระองค์ตรัสก่อนอื9นเลยว่าการรับเด็กเล็กๆคนหนึ9งในพระนามของพระองค์กเ็ ท่ากับรับ
พระองค์ บริ บทยังเกี9ยวข้องกับการที9พวกสาวกถกเถียงกันว่าใครเป็ นใหญ่ที9สุดเหมือนเดิม พระ
เยซูในฐานะเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงถ่อมพระองค์ลงโดยตรัสว่าการยอมรับพระองค์กเ็ ท่ากับ
การยอมรับเด็กเล็กๆคนหนึ9ง พวกสาวกคิดกันในแง่ของอาณาจักรของพระเจ้าที9จะมานั+น (ใน
ทางการเมือง) พวกเขาต่างทะเยอทะยานและถกเถียงกันว่าใครจะได้เป็ นใหญ่ในอาณาจักรนั+น
พระเยซูทรงตําหนิความโง่เขลาดังกล่าวโดยทรงให้พระองค์เองเทียบเท่ากับเด็กเล็กๆคนนั+นที9
พระองค์ทรงอุม้ ตรงข้ามกับความทะเยอทะยานที9อวดตัว ไม่เป็ นผูใ้ หญ่ และตามเนื+อหนังของ
พวกสาวก เด็กเล็กๆคนหนึ9งนั+นก็ไม่มีความสําคัญอะไรเลย กระนั+นพระเยซูกท็ รงเปรี ยบพระองค์
เองว่าเป็ นเหมือนเด็กเล็กๆคนหนึ9ง นี9สื9อชัดเจนถึงความถ่อมใจอย่างแท้จริ ง นี9สื9อด้วยว่าหากผูใ้ ด
ปรารถนาที9จะเป็ นใหญ่ ผูน้ + นั ก็ตอ้ งมาในรู ปของเด็กเล็กๆคนหนึ9งที9ไร้เดียงสาและถ่อมตัวเสี ย
ก่อน
พระเยซูจึงตรัสต่อไปว่า และผู้ใดได้ รับเรา ผู้น!ันก็มใิ ช่ รับเรา แต่ รับพระองค์ผู้ทรงใช้ เรา
มา"การรับพระคริ สต์เช่นนั+น (ในฐานะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอด) ก็เป็ นการ
ยอมรับไม่เพียงพระองค์เท่านั+นแต่พระบิดาผูท้ รงใช้พระองค์มาด้วย นี9สื9อชัดเจนถึงความจําเป็ นที9
จะต้องถ่อมตัวเองลงในการมาหาพระคริ สต์ อย่างไรก็ตาม ในการถ่อมตัวเราลงเช่นนั+น เราก็ได้
เข้ามามีความสัมพันธ์กบั พระบิดาในสวรรค์ของเรา ภายใต้คาํ สอนนี+มีหลักการเรื9 องการกลับใจ
ใหม่แฝงอยูด่ ว้ ย มันคือการถ่อมจิตถ่อมใจของเราในทุกด้าน
มก 9:38

ยอห์ นจึงทูลพระองค์ว่า "พระอาจารย์เจ้ าข้ า พวกข้ าพระองค์ได้ เห็นคน

หนึงขับผีออกโดยพระนามของพระองค์ ซึงคนนั!นมิได้ ตามพวกเรามา และพวกข้ าพระองค์ ได้
ห้ ามเขา เพราะเขามิได้ ตามพวกเรามา" ถึงแม้มิได้กล่าวเช่นนั+น แต่ดูเหมือนยอห์นพยายามที9จะ
เปลี9ยนเรื9 อง แน่นอนที9เขาอับอายที9พระเยซูทรงจับพวกเขาได้ในเรื9 องความโง่เขลาของพวกเขา
เขาจึงบ่นต่อพระเยซูวา่ “พระอาจารย์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์ได้เห็นคนหนึ9งขับผีออกโดย
พระนามของพระองค์ ซึ9งคนนั+นมิได้ตามพวกเรามา และพวกข้าพระองค์ได้หา้ มเขา เพราะเขา
มิได้ตามพวกเรามา” ยอห์นอาจคาดหวังคําชมจากพระเยซูดว้ ยซํ+า

เขาจึงโอ้อวดแก่พระเยซูวา่ เขาและสาวกคนอื9นๆได้เห็นใครบางคนขับผีออกโดย
พระนามของพระเยซู เพราะว่าคนๆนี+ไม่ได้เป็ นพวกเดียวกันกับพวกเขา พวกเขาจึงสั9งคนๆนั+น
ให้หยุดกระทําเช่นนั+นเสี ย พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราว่าชายคนนี+เป็ นใคร เขาขับผีออกได้เก่งขนาด
ไหน หรื อเขาเป็ นอะไรกับพระเยซู แน่นอนที9ชายคนนี+เคยเกี9ยวข้องกับพระเยซูมาก่อนและ
พยายามขับผีออกเหมือนกับที9พระเยซูได้ทรงกระทํา
มก 9:39-40 พระเยซู จงึ ตรัสว่ า "อย่าห้ ามเขาเลย เพราะว่ าไม่ มผี ู้ใดจะกระทําการ
อัศจรรย์ ในนามของเรา แล้วอีกประเดี^ยวหนึงอาจกลับพูดประณามเรา ดูเหมือนพระเยซูทรง
ทราบว่ายอห์นกําลังพยายามเปลี9ยนเรื9 อง พระองค์จึงมิได้ตรัสถึงเรื9 องนี+อย่างละเอียดมากกว่านี+
กระนั+นพระเยซูกต็ รัสตอบว่า “ อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าไม่มีผใู ้ ดจะกระทําการอัศจรรย์ในนาม
ของเรา แล้วอีกประเดี[ยวหนึ9งอาจกลับพูดประณามเรา” ความหมายก็คือว่า 'อย่าไปขัดเขาเลย
ไม่มีใครที9ทาํ การอัศจรรย์ในนามของเราจะพูดว่าร้ายเราได้ง่ายๆ' พระเยซูจึงตรัสต่อไป
ว่า 40 เพราะผู้ใดไม่ เป็ นฝ่ ายต่ อสู้ เรา ผู้น!ันก็เป็ นฝ่ ายเราแล้ ว
หากแปลตรงตัวยิง9 ขึ+น พระองค์กต็ รัสว่า 'เพราะผูท้ ี9มิได้ขดั ขวางเราก็ช่วยเรา' กล่าวอีกนัย
หนึ9ง นี9เท่ากับพระเยซูตรัสว่า จริ งๆแล้วชายคนนี+อยูฝ่ ่ ายพวกเราแล้ว เขากําลังออกแรงเพื9อพวก
เราอยู่ บทเรี ยนที9สาํ คัญกว่าก็คือว่า ถึงแม้เราอาจไม่รู้จกั หรื อเห็นด้วยกับคนอื9นๆในงานของ
พระเจ้า แต่พวกเขาก็จะรายงานต่อพระองค์ มิใช่ต่อพวกเรา ดังนั+นเราจึงควรทํางานของเราไป
ตามที9พระองค์ทรงนําเราแล้ว พระองค์จะทรงจัดการกับคนอื9นๆที9อา้ งว่ารับใช้พระองค์
มก 9:41

เพราะเราบอกความจริงแก่ ท่านว่ า ผู้ใดจะเอานํา! ถ้ วยหนึงให้ พวกท่ านดืม

ในนามของเรา เพราะท่านทั!งหลายเป็ นฝ่ ายพระคริสต์ ผู้น!ันจะขาดบําเหน็จก็หามิได้ องค์พระผู ้
เป็ นเจ้าของเราทรงใช้วธิ ีปรนนิบตั ิที9เล็กน้อย นัน9 คือ การเอานํ+าสักถ้วยให้คนหนึ9งดื9มในพระนาม
ของพระองค์ แม้แต่การปรนนิบตั ิที9เล็กน้อยที9สุดของคริ สเตียนซึ9งทําออกมาจากใจก็จะได้รับ
บําเหน็จในเวลาอันเหมาะสม
พระเยซูยงั ตรัสเป็ นนัยถึงสิ9 งที9ถูกสอนในที9อื9นตรงๆด้วย มันเป็ นไปได้ที9คนๆหนึ9งจะสู ญ
เสี ยบําเหน็จในสง่าราศีไป นี9ไม่ได้หมายถึงความรอดหรื อความมัน9 คงไม่หลุดหายของคนๆนั+น

แต่ส9ิ งที9พระเยซูกาํ ลังตรัสเป็ นนัยถึงก็คือ มันเป็ นไปได้ที9เราจะเสี ยบางส่ วนของบําเหน็จที9เราควร
ได้รับที9บลั ลังก์พพิ ากษาของพระคริ สต์ กาลาเทีย 5:21 บอกว่าความบาปในชีวติ ของคริ สเตียนคน
หนึ9งจะทําให้คนๆนั+นเสี ยมรดกในวันนั+นไป นัน9 น่าจะหมายถึงบําเหน็จต่างๆที9ถูกพูดถึงตรงนี+
ในวิวรณ์ 21:7 พระเยซูทรงสัญญาไว้วา่ “ผูใ้ ดมีชยั ชนะ ผูน้ + นั จะได้รับสิ9 งสารพัดเป็ นมรดก”
ความจริ งอันยิง9 ใหญ่กว่าที9องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรากําลังตรัสถึงก็คือว่า การปรนนิบตั ิ
พระคริ สต์ ไม่วา่ จะเป็ นการกระทําที9ต9าํ ต้อยขนาดไหนจะได้รับบําเหน็จทั+งสิ+น บริ บทตรงนี+ยงั
เกี9ยวข้องกับเรื9 องใครเป็ นใหญ่ที9สุดเหมือนเดิม พระเยซูทรงสอนอย่างชัดเจนอีกครั+งว่าการ
ปรนนิบตั ิดว้ ยใจถ่อม ไม่วา่ จะโดยเด็กเล็กๆคนหนึ9งหรื องานเล็กๆน้อยๆเช่นการให้น+ าํ ดื9มสักถ้วย
หากกระทําด้วยแรงจูงใจอันถูกต้องแล้ว ก็จะได้รับบําเหน็จสักวันหนึ9ง นี9เป็ นอีกครั+งที9พระองค์
มิได้กาํ ลังตรัสในบริ บทที9เกี9ยวกับความรอด แต่เกี9ยวกับบําเหน็จต่างๆในสวรรค์มากกว่า
มก 9:42

บริ บทยังเป็ นเรื9 องเดิมอยู่ พระเยซูน่าจะกําลังทรงอุม้ เด็กน้อยคนเดิมอยู่

พระองค์จึงตรัสสรุ ปเรื9 องนี+โดยเตือนว่า แต่ ผู้ใดจะทําผู้เล็กน้ อยเหล่านีค! นหนึงทีเ ชือในเราให้ หลง
ผิด ถ้ าเอาหินโม่ ก้อนใหญ่ ผูกคอผู้น!ันถ่ วงเสียในทะเลก็ดีกว่ า คําถามแรกก็คือว่าใครเป็ น “ผูเ้ ล็ก
น้อยเหล่านี+” ที9พระเยซูกาํ ลังตรัสถึงอยู่ เห็นได้ชดั ว่าพระองค์กาํ ลังทรงอุม้ เด็กน้อยคนเดิมที9
พระองค์ยกขึ+นมาในข้อ 36 อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงเสริ มคุณสมบัติอีกประการเพิ9มเข้าไปด้วย
นัน9 คือ “ที9เชื9อในเรา” พระองค์จึงน่าจะกําลังตรัสถึง (1) เด็กๆที9เชื9อ หรื อ (2) คนเหล่านั+นที9ยงั เด็ก
ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าไม่วา่ พวกเขาจะมีอายุเท่าใดก็ตาม หรื อ (3) อาจเป็ นทั+งสองพวก อันหลังสุ ด
นี+น่าจะใช่มากที9สุด
การทําให้คริ สเตียนใหม่หลงผิด ไม่วา่ เขาจะมีอายุเท่าใดก็ตาม ถือเป็ นเรื9 องร้ายแรงทีเดียว
มีคริ สเตียนใหม่เยอะขนาดไหนที9ถูกทําให้เสี ยความรู ้สึกหรื อท้อแท้จนเกินกว่าจะรับไหวเพราะ
คําพยานชีวติ ที9สะเพร่ าของผูเ้ ชื9อเก่ากว่า จํานวนของคนเหล่านี+มีมากมายนับไม่ถว้ น การทําตาม
เนื+อหนัง ความบาป ความไม่ระมัดระวัง และความเห็นแก่ตวั ของคริ สเตียนที9เก่ากว่าได้สร้าง
ความเสี ยหายมหาศาลในด้านฝ่ ายวิญญาณต่อทารกในพระคริ สต์จาํ นวนมาก
พระเยซูจึงตรัสเตือนว่า ให้เอาหินโม่ผกู คอคนที9กระทําผิดนั+นและโยนเขาลงทะเลก็ดีเสี ย
กว่า นี9สื9อชัดเจนถึงการจมนํ+าตาย หินโม่น+ นั มีน+ าํ หนักมากอย่างเห็นได้ชดั ชาวกรี กสมัยก่อนบาง

ครั+งก็ประหารชีวติ คนด้วยวิธีน+ นั ความจริ งที9สาํ คัญตรงนี+กค็ ือว่าคนเหล่านั+นที9สร้างความเสี ยหาย
ต่อเหล่าทารกในพระคริ สต์จะต้องให้การเรื9 องความบาปของตนต่อพระคริ สต์โดยตรง ไม่วา่
พระองค์จะทรงใช้การตีสอนมาในชีวติ นี+เลยหรื อรอจนกว่าจะถึงบัลลังก์พิพากษาก็ตาม ความ
หมายที9ชดั เจนตรงนี+กค็ ือ การคิดบัญชีอย่างรุ นแรงกับคนเหล่านั+นที9ผลักไสผูเ้ ชื9อใหม่ไปเสี ย
พระองค์จะทรงจัดการกับความบาปเช่นนั+นเหมือนกับการถ่วงคนจมนํ+าด้วยหินโม่กอ้ นใหญ่ นัน9
เป็ นเรื9 องที9น่าคิดให้หนักทีเดียว
อาจเป็ นได้วา่ พระเยซูทรงเตือนพวกสาวกตรงๆเลยเกี9ยวกับการโต้เถียงอันโง่เขลาของ
พวกเขา นี9อาจสื9 อว่าความโง่เขลาของพวกเขาเสี9 ยงที9จะทําให้บรรดาผูเ้ ชื9อใหม่ที9อยูใ่ กล้เคียงต้อง
หลงผิดไป พระองค์จึงตรัสเตือนพวกเขาให้ระวังตัวไว้ให้ดี
มก 9:43-44 พระเยซูจึงเปลี9ยนไปตรัสถึงการพิพากษาคนทัว9 ไปบ้าง และถ้ ามือของ
ท่านทําให้ ท่านหลงผิด จงตัดมันทิง! เสีย ซึงจะเข้ าสู่ ชีวติ ด้ วยมือด้ วนยังดีกว่ ามีสองมือและต้ องตก
นรกในไฟทีไ ม่ มวี ันดับ เห็นได้ชดั ว่าข้อนี+มีความเห็นหลายประการตามมา
พระเยซูกาํ ลังตรัสเตือนเกี9ยวกับการพิพากษาที9จะมา พระองค์ตรัสถึงการตกนรก คําที9
แปลเช่นนั+น (เกะเฮ็นนา) เป็ นหนึ9งในหลายคําพื+นๆที9ถูกแปลเป็ น 'นรก' ในพระคัมภีร์ใหม่ เดิมที
เกะเฮ็นนาหมายถึงหุ บเขาแห่งฮินโนม ซึ9งตั+งอยูน่ อกกําแพงสมัยโบราณของกรุ งเยรู ซาเล็ม ซึ9ง
เป็ นที9ๆขยะมูลฝอยและซากสัตว์ของเมืองถูกโยนทิ+งและเผาไฟ (ฮินโนมเป็ นภาษาฮีบรู เกะเฮ็น
นาเป็ นรู ปกรี กของคําเดียวกันนี+) มันจึงกลายเป็ นคําเปรี ยบของไฟที9ลุกไหม้ตลอดกาลในนรก
กองขยะของเมืองโบราณเช่นนั+นมักติดไฟจากการลุกไหม้ข+ ึนเอง ขยะเหล่านั+นจึงมีไฟลุกไหม้
ตลอดเวลา ที9ทิ+งขยะที9กรุ งเยรู ซาเล็ม นัน9 คือ เกะเฮ็นนา จึงกลายเป็ นภาพประกอบของไฟที9ลุก
ไหม้ไม่จบสิ+ นในนรก มันจะไม่มีวนั ดับเลย ดูคาํ อธิบายเพิ9มเติมเกี9ยวกับเรื9 องนี+ในมัทธิว 5:22
ความเห็นของพระเยซูเกี9ยวกับการตัดมือของตนออกในเรื9 องนี+ออกจะเป็ นปริ ศนาหน่อยๆ
อย่างไรก็ตาม พระองค์กน็ ่าจะหมายความตามที9ตรัส การมีชีวติ เป็ นคนมือด้วนก็ดีกว่าการตก
นรกพร้อมกับมีร่างกายครบสามสิ บสอง นี9สื9อชัดเจนว่าเหล่าคนชัว9 ในนรกจะมีร่างกาย เห็นได้
ชัดว่ามันจะเป็ นร่ างกายเดียวกับที9พวกเขาเคยมีตอนอยูบ่ นโลก นอกจากนี+ ข้อจํากัดด้านร่ างกาย
ในเรื9 องใดก็ตามหรื อการตัดอวัยวะส่ วนหนึ9งส่ วนใดออกในชีวติ นี+กจ็ ะมีผลสื บเนื9องไปจนถึงใน

นรกด้วย เมื9อเราหยุดเพื9อที9จะพิจารณาความหมายที9สื9อออกมาจากเรื9 องนี+ มันก็เป็ นเรื9 องน่าคิดที
เดียว นี9สื9อว่าพวกคนที9ไม่รอดจะใช้เวลาชัว9 นิรันดร์ในนรกพร้อมกับร่ างกายที9ทรุ ดโทรมเพราะ
อายุหรื อถดถอยเพราะโรคภัย ถึงแม้ผเู ้ ชื9อทั+งหลายจะได้รับกายใหม่ที9เปี9 ยมด้วยสง่าราศีในสวรรค์
แต่คนไม่เชื9อจะต้องถูกกักขังอยูใ่ นร่ างกายที9แก่ชราและถูกความบาปทําลายตลอดไปเป็ นนิตย์
แค่น+ นั ก็เป็ นเรื9 องน่าสังเวชเหลือเกินแล้ว
จากนั+นพระเยซูกต็ รัสเตือนล่วงหน้าเกี9ยวกับนรกอีก มันจะเป็ นสถานที9ๆ 44 ในทีน !ันตัว
หนอนก็ไม่ ตาย และไฟก็ไม่ ดับเลย คําที9แปลว่า หนอน (สโคเลกซ์ ) หมายถึงพวกหนอนชนิดที9
กินซากศพเป็ นอาหาร ในนรก แม้แต่พวกหนอนก็จะไม่ตายแต่จะคอยกัดแทะบรรดาคนที9ไม่รอด
ซึ9งอยูท่ ี9นน9ั ตลอดไปเป็ นนิตย์ นอกจากนี+ พระเยซูยงั ตรัสข้อเท็จจริ งที9เป็ นลางซํ+าอีกว่าไฟในนรก
นั+นจะไม่ดบั เลย มันจะไม่ถูกดับเลย
ดังนั+น นรกจึงถูกบรรยายว่าเป็ นสถานที9ๆมีไฟอันไม่รู้ดบั มันเป็ นสถานที9ๆบรรดาคนตาย
ที9ไม่รอดจะใช้เวลาชัว9 นิรันดร์กาลในร่ างกายของตนที9แก่ชราและถูกโรครุ มเร้า และมันยังเป็ น
สถานที9ๆพวกหนอนแห่งความตายจะทํางานตลอดไปด้วย ช่างเป็ นสถานที9ๆน่าสะพรึ งกลัวอะไร
เช่นนี+
มก 9:45-46 แน่นอนที9เพือ9 เน้นยํ+าความสําคัญ พระเยซูจึงตรัสซํ+าคําเตือนเดิม พระองค์
เพียงแค่เปลี9ยนไปที9เท้าบ้าง ถ้ าเท้าของท่ านทําให้ ท่านหลงผิด จงตัดมันทิง! เสี ย ซึงจะเข้าสู่ ชีวติ
ด้ วยเท้ าด้ วนยังดีกว่ามีเท้ าสองเท้ าและต้ องถูกทิง! ลงในนรกในไฟทีไ ม่ มวี นั ดับ 46 ในทีน !ันตัว
หนอนก็ไม่ ตาย และไฟก็ไม่ ดับเลย ความจริ งเดิมก็ยงั คงอยู่ การมีชีวติ เป็ นคนเท้ าด้ วน (นัน9 คือ
ง่อยเปลี+ยเสี ยขา) ก็ยงั ดีกว่าการถูกโยนทิ+งนรกโดยมีร่างกายครบถ้วน พระเยซูตรัสซํ+าเหมือนเดิม
ว่าที9นน9ั ไฟไม่ดบั เลย นอกจากนี+ คําเตือนเรื9 องพวกหนอนในนรกยังถูกทวนซํ+าด้วย
มก 9:47-48 เกรงว่าจะมีคนยังไม่เห็นภาพ พระเยซูจึงตรัสคําเตือนเดิมเกี9ยวกับนรกซํ+า
อีกครั+ง ถ้ าตาของท่านทําให้ ท่านหลงผิด จงควักออกทิง! เสีย ซึงจะเข้ าในอาณาจักรของพระเจ้ า
ด้ วยตาข้ างเดียวยังดีกว่ามีสองตา และต้ องถูกทิง! ในไฟนรก 48 ในทีน !ันตัวหนอนก็ไม่ ตาย และไฟ
ก็ไม่ดับเลย ตาที9ทาํ ให้หลงผิดที9วา่ นี+น่าจะหมายถึงตัณหาของตา คนที9ไม่เชื9อขึ+นสวรรค์พร้อมกับ

ตาข้างเดียวก็ดีกว่ามีสองตาแต่ตอ้ งตกนรก นี9น่าจะหมายถึงคนที9ใช้ตาจ้องมองเพศตรงข้ามอย่าง
เต็มไปด้วยกิเลสตัณหา ดู มัทธิว 5:28
พระเยซูตรัสเตือนเกี9ยวกับความน่าสะพรึ งกลัวของนรกโดยใช้สามตัวอย่าง ในแต่ละ
กรณี มีการพูดถึงไฟที9ไม่รู้ดบั ซึ9งลุกไหม้อยูเ่ ป็ นนิตย์ ในแต่ละกรณี มีการสื9 อถึงร่ างกายในรู ปแบบ
ใดก็ตามที9คนๆนั+นมีก่อนเสี ยชีวติ และในทุกกรณี พระเยซูตรัสเตือนถึงพวกหนอนที9น่า
ขยะแขยงแห่งนรก เห็นได้ชดั ว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรากําลังออกคําเตือนให้ระวังมันไม่วา่
อย่างไรก็ตาม
มก 9:49

องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราตรัสความจริ งนี+ก่อนจะจบบทเรี ยนนี+ ด้ วยว่ าคน

ทั!งปวงจะต้ องถูกชําระด้ วยไฟ และเครืองบูชาทุกอย่ างจะต้ องถูกชําระด้ วยเกลือ คําเปรี ยบหลาย
ประการถูกผสมเข้าด้วยกัน ให้เราพิจารณาวลีทา้ ยก่อน ในการตรัสถึง “เครื9 องบูชาทุกอย่างจะ
ต้องถูกชําระด้วยเกลือ” พระเยซูกต็ รัสถึงสุ ภาษิตที9เป็ นจริ งซึ9 งพวกยิวทุกคนรู ้จกั ดี เครื9 องบูชาทุก
อย่างที9พระวิหารต้องถูกปรุ งด้วยเกลือก่อนที9จะถวายมันด้วยไฟบนแท่นบูชา มันเป็ นภาพเปรี ยบ
ของการเลี9ยงไม่ได้และหนีไม่พน้ นี9อาจมีการเล่นคําด้วยในการสื9 อถึงไฟ
คําเปรี ยบแรกพูดถึงการที9เกลือถูกนําไปใช้ถนอมเนื+อสัตว์และอาหารอื9นๆ อาหารสมัย
นั+นมักถูกคลุกเกลือเพือ9 ที9จะเก็บรักษาไว้ได้นาน ในบริ บทเกี9ยวกับเรื9 องนรกและไฟนรก พระเยซู
จึงทรงเสริ มคําเปรี ยบสองเรื9 องนี+เข้าไปด้วย มันเป็ นเรื9 องที9เลี9ยงไม่ได้ที9เครื9 องบูชาทุกอย่างต้องถูก
ปรุ งด้วยเกลือฉันใด ทุกคนในนรกก็จะถูกคลุกด้วยไฟเช่นกัน นี9สื9อถึงการอยูใ่ นนรกอย่างต่อ
เนื9องระยะยาว
นี9อาจสื9 อถึงความทุกข์ทรมานในนรกด้วยเช่นกัน เกลือในฐานะเป็ นสัญลักษณ์ที9แสดงถึง
ความชอบธรรม ก็สร้างความเจ็บปวดอย่างมากมายด้วยเมื9อถูกเทลงบนบาดแผล นี9อาจสื9 อว่าคน
เหล่านั+นที9อยูใ่ นนรกจะเผชิญกับความทุกข์ทรมานของเกลือแห่งความชอบธรรมซึ9งถูกทาลงบน
รอยไหม้ของพวกเขา หากมันไม่ใช่การตีความตรงตัว มันก็อาจสื9 อถึงความเจ็บปวดในด้านความ
คิด บรรดาคนบาปอาจถูกเตือนให้นึกถึงความชอบธรรมตลอดเวลาที9พวกเขาอยูใ่ นนรก โดยรู ้วา่
พวกเขาต้อนรับความชอบธรรมของพระเจ้าผ่านทางพระคริ สต์ในขณะที9มีชีวติ อยูก่ ท็ าํ ได้แต่กไ็ ม่
ทํา

มก 9:50

พระเยซูจึงตรัสปิ ดท้ายว่า เกลือเป็ นของดี แต่ ถ้าเกลือหมดรสเค็มแล้ว จะ

ทําให้ กลับเค็มอีกอย่างไรได้ ท่ านทั!งหลายจงมีเกลือในตัว และจงอยู่สงบสุ ขซึงกันและกัน" องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราน่าจะทรงสรุ ปเรื9 องราวทั+งหมดที9เริ9 มต้นในข้อ 33-35 เกลือตลอดทัว9 พระ
คัมภีร์ท+ งั เล่มเป็ นสิ9 งที9แสดงถึงความชอบธรรม พระเยซูจึงตรัสว่าเกลือเป็ นของดี อย่างไรก็ตาม
เมื9อเกลือไม่ให้คุณสมบัติที9ชาํ ระให้บริ สุทธิ:อีกต่อไป (ความชอบธรรม) มันก็มีประโยชน์นอ้ ย
แล้ว พระองค์จึงตรัสเตือนสติพวกสาวก (โดยน่าจะอยูใ่ นบริ บทเรื9 องที9พวกโต้แย้งกันอย่างโง่
เขลาเหมือนเดิม) ว่า ท่ านทั!งหลายจงมีเกลือในตัว และจงอยู่สงบสุ ขซึงกันและกัน กล่าวอีกนัย
หนึ9งก็คือ พระเยซูทรงสั9งให้พวกเขาเป็ นคนชอบธรรมและอยูด่ ว้ ยกันอย่างสงบสุ ข เลิกโต้เถียง
กันได้แล้ว การทําน้อยกว่านั+น (1) ก็เสี9 ยงที9จะทําให้พวกผูเ้ ชื9อใหม่หลงผิด (2) เสี9 ยงที9จะเสี ย
บําเหน็จในสวรรค์ และ (3) เสี9 ยงที9จะรับการพิพากษาจากพระเจ้า
*****
ภาพรวมของมาระโก 10: บททีสิบของหนังสื อมาระโกบันทึกเหตุการณ์ สาํ คัญๆหลาย
ตอนในการรั บใช้ ขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา ในการตอบคําถามทีพวกฟาริ สีหลอกถาม พระ
เยซูทรงนําเสนอบทเรี ยนอันเป็ นปริ ศนาเกียวกับการแต่ งงานและการหย่ าร้ าง พระองค์ ทรงอวย
พรเด็กๆ พระองค์ ตรั สตอบขุนนางหนุ่มผู้รํารวยและทรงสอนบทเรี ยนหนึงจากคําตอบนี & โดย
ทรงเตือนเกียวกับอันตรายหลายอย่ างของความมัง คัง พระองค์ ตรั สล่ วงหน้ าถึงการสิ &นพระชนม์
ของพระองค์ อีกครั& ง พระองค์ ทรงตําหนิสาวกสองคนเพราะความทะเยอทะยานอันโง่ เขลาของ
พวกเขา สุดท้ าย พระเยซูทรงรั กษาบารทิเมอัสชายตาบอด
มก 10:1

เมื9อพิจารณาขอบเขตที9ใหญ่กว่าของการรับใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ

เรา เวลาได้ผา่ นไปเยอะแล้วนับตั+งแต่ตอนจบของมาระโก 9 หนึ9งในสามของข่าวประเสริ ฐของ
ลูกาเกิดขึ+นในช่วงเวลาตรงกลางนี+ จากจุดนี+เป็ นต้นไป เหลืออีกไม่กี9สัปดาห์ในการรับใช้ของ
พระองค์ ตามที9ปฏิบตั ิกนั เป็ นธรรมเนียมในสมัยนั+น พวกยิวจํานวนมหาศาลจะเดินทางไปยังกรุ ง
เยรู ซาเล็มในช่วงนี+เพื9อถือพิธีปัสกา พระเยซูกท็ รงอยูใ่ นฝูงชนเหล่านั+นด้วย

มาระโกใช้คาํ กริ ยารู ปปั จจุบนั ในอดีตอีกครั+งเพื9อบันทึกว่า ฝ่ ายพระองค์ได้ ทรงลุกขึน!
เสด็จจากทีน ัน เข้ าในเขตแดนแคว้ นยูเดีย ไปตามทางแม่ นํา! จอร์ แดนฟากข้ างโน้ น และประชาชน
พากันมาหาพระองค์ อกี พระองค์ จงึ ตรัสสั งสอนเขาอีกตามทีพ ระองค์ ทรงเคยสอนนั!น ถึงแม้นี9
ไม่ใช่การเดินทางจากแคว้นกาลิลีไปยังแคว้นยูเดียครั+งแรกของพระเยซู แต่นี9กเ็ ป็ นครั+งแรกที9มา
ระโกบันทึกเกี9ยวกับเรื9 องนี+ อันที9จริ งมันจะเป็ นการเดินทางครั+งสุ ดท้ายของพระองค์ดว้ ย (กล่าว
โดยทัว9 ไปแล้ว แคว้นกาลิลีค่อนข้างเป็ นพื+นที9ชนบททางตอนเหนือของอิสราเอลในสมัยนั+น
แคว้นยูเดียเป็ นพื+นที9มหานครที9ต+ งั อยูท่ างตอนใต้โดยมีกรุ งเยรู ซาเล็มเป็ นเมืองหลวงของมัน กรุ ง
นี+จึงเป็ นที9มน9ั ศูนย์กลางของพวกผูม้ ีอาํ นาจในอิสราเอล)
“เขตแดนแคว้นยูเดีย” ในที9น+ ีหมายถึงแคว้นนั+นหรื อบริ เวณโดยรอบของแคว้นนั+น มาระ
โกบันทึกว่าก่อนหน้านี+พระองค์ได้ทรงเดินทางบนฝั9งตะวันออกของแม่น+ าํ จอร์แดนซึ9งเห็นได้ชดั
ว่าเป็ นการข้ามกลับเข้าไปในแคว้นยูเดียที9เมืองเยรี โคหรื อใกล้เมืองนั+น คําที9แปลว่า พากันมา
(ซุมพอเระอูออไม) มีความหมายได้วา่ ‘เดินทางไปด้วยกัน’ ดังนั+นพวกประชาชนที9ถูกกล่าวว่า
พากันมาหาพระองค์น+ นั น่าจะเป็ นฝูงชนที9ร่วมเดินทางไปถือเทศกาลปัสกาที9กรุ งเยรู ซาเล็ม เห็น
ได้ชดั ว่าพวกเขาเป็ นผูต้ ิดตามพระองค์หรื ออย่างน้อยพวกเขาก็เห็นพ้องกับพระองค์และการรับ
ใช้ของพระองค์
มาระโกจึงบันทึกว่า “พระองค์จึงตรัสสั9งสอนเขาอีกตามที9พระองค์ทรงเคยสอนนั+น” คํา
ที9แปลว่า ตามทีเ คย (เอะโธ) มีความหมายว่า ‘สิ9 งที9ปฏิบตั ิจนเคยชิน’ ดังนั+น เหมือนกับที9พระเยซู
ทรงปฏิบตั ิจนเคยชิน พระองค์จึงตรัสสั9งสอนพวกเขาอีกครั+ง
มก 10:2

เพราะเหตุที9ประทับอยูใ่ นแคว้นยูเดีย ตอนนี+พระเยซูจึงทรงอยูใ่ นถิ9นของ

พวกฟาริ สี คนเหล่านี+มีกองบัญชาการอยูท่ ี9กรุ งเยรู ซาเล็ม พวกเขาจึงอยูก่ นั หนาแน่นที9สุดใน
แคว้นยูเดีย พระเยซูได้เสด็จมาหาพวกเขาแล้วและพวกเขาก็ฉวยโอกาสนี+เพื9อทดสอบและทําลาย
ความน่าเชื9อถือของพระองค์ ดังนั+น พวกฟาริสีมาทดลองพระองค์ทูลถามพระองค์ ว่า "ผู้ชายจะ
หย่าภรรยาของตนเป็ นการถูกต้ องตามพระราชบัญญัติหรือไม่ " เหมือนกับที9พวกเขากระทํา
หลายครั+งหลายหนในการรับใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา พวกฟาริ สีได้มาเผชิญหน้ากับพระ

เยซูดว้ ยคําถามที9เป็ นอุบายหรื อเป็ นคําถามที9ตอบยาก มาระโกก็บอกเป็ นนัยถึงเรื9 องนี+โดยเขียนว่า
“ทดลองพระองค์” พวกเขากําลังวางกับดักพระเยซู คําถามที9วา่ นี+ไม่ได้เป็ นคําถามที9อยูด่ ีๆก็ผดุ ขึ+น
มาในหัว เราแน่ใจได้เลยว่าพวกฟาริ สีได้คิดวางแผนไว้นานแล้วเพือ9 ที9จะดักจับพระองค์ในคํา
ตรัสของพระองค์ พวกเขารู ้วา่ พระองค์น่าจะเสด็จมาที9กรุ งเยรู ซาเล็มเพือ9 ร่ วมเทศกาลปัสกาและ
พวกเขาก็รอพระองค์อยูแ่ ล้วด้วยคําถามที9ตอบยากของพวกเขา
จนถึงทุกวันนี+ หนึ9งในหัวข้อที9ละเอียดอ่อนและเป็ นที9ถกเถียงกันมากที9สุดก็คือ เรื9 องการ
แต่งงานและการหย่าร้าง การที9พวกเขาถามเรื9 องนี+น+ นั ไม่ใช่เรื9 องบังเอิญ พวกเขารู ้ดีวา่ เรื9 องนี+
ละเอียดอ่อนขนาดไหนและพวกเขาหวังที9จะดักจับพระเยซูดว้ ยหัวข้อนี+ พวกเขาจึงมาประจัน
หน้าพระองค์โดยถามว่า “ผูช้ ายจะหย่าภรรยาของตนเป็ นการถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรื อ
ไม่” มัทธิวเสริ มด้วยว่า “เพราะเหตุใดๆก็ตาม” (มัทธิว 19:3) คําที9แปลว่า หย่า (อปอลูโอ) มีความ
หมายตรงตัวว่า ‘ปล่อยไป’ หรื อ ‘ให้ออกไป’ อย่างไรก็ตาม บริ บทตรงนี+เกี9ยวข้องกับเรื9 องการ
หย่าร้างอย่างชัดเจน
มก 10:3

พระองค์ตรัสถามเขาว่ า "โมเสสได้ บัญญัติไว้ ว่าอย่ างไร" กล่าวอีกนัยหนึ9ง

ก็คือ พระวจนะของพระเจ้ากล่าวไว้วา่ อย่างไร (ในกรณี น+ ีคือ พระราชบัญญัติของโมเสส)
มก 10:4

พวกฟาริ สียกพระราชบัญญัติ 24 โดยตอบว่า "โมเสสอนุญาตให้ ทาํ

หนังสือหย่ าภรรยาแล้วก็หย่ าให้ " คําที9แปลว่า อนุญาต (เอะพิตเระโพ) มีความหมายว่า ‘ยินยอม’
โมเสสเขียนในพระราชบัญญัติ 24:1 “เมื9อชายคนใดคนหนึ9งมีภรรยาแต่งงานอยูก่ ินด้วยกันกับ
นาง และต่อมานางไม่เป็ นที9ชอบในสายตาของสามีเพราะเขาพบสิ9 งมลทินในตัวนาง ก็ให้เขาทํา
หนังสื อหย่าใส่ มือนาง แล้วไล่ออกจากเรื อนไป” พระเจ้าไม่ เคยเห็นชอบกับการหย่าร้างเลย มัน
ไม่เคยเป็ นพระประสงค์อนั สมบูรณ์ แบบของพระองค์เลย อย่างไรก็ตาม ตามที9ขอ้ ที9ยกมานี+ได้
กล่าวไว้ชดั เจน พระเจ้าได้ทรงอนุญาตให้หย่าร้างได้และได้ทรงตั+งกฎต่างๆไว้เพือ9 ควบคุมเรื9 อง
การหย่าร้างด้วย
มก 10:5-6

พระเยซู จงึ ตรัสตอบเขาว่ า "โมเสสได้ เขียนข้ อบังคับนั!นเพราะเหตุใจพวก

เจ้ าแข็งกระด้ าง พระเยซูตรัสตอบว่า “โมเสสได้เขียนข้อบังคับนั+นเพราะเหตุใจพวกเจ้าแข็ง

กระด้าง” คําที9แปลว่า ข้ อบังคับ (เอ็นทอเล) มักถูกแปลเป็ น ‘คําบัญชา’ ซึ9งเป็ นความหมายพื+นๆ
ของคําๆนี+ กฎระเบียบต่างๆเกี9ยวกับการหย่าร้างเป็ นส่ วนหนึ9งของคําบัญชาต่างๆของพระราช
บัญญัติ อย่างไรก็ตาม พระเยซูตรัสว่าการหย่าร้างนั+นเกิดขึ+นเพราะการที9คนมีใจแข็งกระด้าง
เสมอ การมีใจแข็งกระด้างก็คือ การที9คนๆหนึ9งไม่ยอมยกโทษให้อีกฝ่ าย ไม่มีความบาปหรื อ
การกระทําผิดใดที9หนักหนาเกินกว่าที9จะให้อภัยไม่ได้
การมีใจแข็งกระด้างก็คือการที9ฝ่ายหนึ9งหรื อทั+งสองฝ่ ายใช้ชีวติ คู่โดยไม่คาํ นึงถึงอีกฝ่ าย
มันไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณเท่านั+น แต่สะท้อนให้เห็นถึงการทํา
ตามเนื+อหนังอย่างซึ9งๆหน้าด้วย (ถึงแม้ไม่มีการทําผิดศีลธรรมก็ตาม) จริ งๆแล้วมีอยูเ่ หตุผลเดียว
ที9วา่ ทําไมคนถึงหย่าร้างกัน ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ9ง (หรื อทั+งสองฝ่ าย) มีใจที9แข็งกระด้าง ความรัก
สามารถถูกจุดให้ลุกกระพือขึ+นใหม่ได้ ความผิดสามารถให้อภัยกันได้ ความไม่เป็ นผูใ้ หญ่
สามารถถูกเอาชนะได้ การหย่าร้างไม่เคยเป็ นพระประสงค์อนั สมบูรณ์แบบของพระเจ้าเลย
พระเยซูจึงทรงยกข้อพระคัมภีร์เช่นกัน ในการตรัสถึงการทรงสร้างและการแต่งงานครั+ง
แรก พระองค์ตรัสว่า 6 แต่ ต!งั แต่ เดิมสร้ างโลก `พระเจ้ าได้ ทรงสร้ างพวกเขาให้ เป็ นชายและหญิง
พระเจ้าได้ทรงสถาปนาชีวิตสมรส มันเป็ นพระประสงค์อนั สมบูรณ์แบบของพระองค์ ข้อความ
นี+ยกมาจากปฐมกาล 1:27
มก 10:7-8

พระเยซูทรงยกข้อความจากหนังสื อปฐมกาลเพิ9มอีก เพราะเหตุนีผ! ู้ชายจะ

จากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพันอยู่กบั ภรรยา 8 และเขาทั!งสองจะเป็ นเนือ! อันเดียวกัน' เขาจึง
ไม่เป็ นสองต่ อไป แต่ เป็ นเนื!ออันเดียวกัน ข้อความนี+ยกมาจากปฐมกาล 2:24 ที9น่าสนใจอีกก็คือ
คําที9แปลว่า ผูกพัน (พรอสคอลลาโอ) มันมีความหมายว่า ‘ถูกกาวยึดติดเข้าด้วยกัน’ เราจึงเห็นถึง
แผนการของพระเจ้าสําหรับชีวติ คู่ สามีภรรยาควรถูกยึดติดเข้าด้วยกัน โดยไม่ทาํ ให้สายสัมพันธ์
นั+นขาดลง วลีที9พดู ถึงเนื+ออันเดียวกันนั+นมีความหมายมากกว่าแค่การเป็ นอันหนึ9งอันเดียวกันฝ่ าย
ร่ างกายในชีวติ คู่ มันหมายถึงสายสัมพันธ์ทุกด้านในชีวติ คู่ นัน9 คือ ฝ่ ายวิญญาณ ฝ่ ายความคิด
จิตใจ ฝ่ ายอารมณ์ และฝ่ ายร่ างกาย สามีและภรรยาไม่เพียงเป็ นเนื+อหนังอันเดียวกันในการร่ วม

สนิทฝ่ ายร่ างกายเท่านั+น แต่เขาทั+งสองควรเป็ นหนึ9งเดียวกันในทุกด้านของชีวติ ด้วย คู่สามีภรรยา
ไม่ใช่คนสองคนที9อยูบ่ า้ นเดียวกัน พวกเขาควรเป็ นหน่วยเดียวกัน
มก 10:9

คําตอบของพระเยซูที9ทรงมีต่อพวกฟาริ สีน+ นั เรี ยบง่ายชัดเจน เหตุฉะนั!น

ซึงพระเจ้ าได้ ทรงผูกพันกันแล้ว อย่าให้ มนุษย์ ทาํ ให้ พรากจากกันเลย" คําที9แปลว่า ทําให้ พราก
จากกัน (โคริ โซ) มีความหมายว่า ‘แยกออกจากกัน’ และในกรณี น+ ีคือ ‘การหย่าร้าง’ พระ
ประสงค์อนั สมบูรณ์แบบของพระเจ้าจึงถูกนําเสนออย่างชัดเจน การหย่าร้างไม่เคยเป็ นคําตอบ
และไม่เคยเป็ นทางออกที9ดีที9สุดของชีวติ คู่ที9ประสบปัญหาเลย
มก 10:10

หลังจากนั+น พอพ้นหูพน้ ตาพวกฟาริ สีแล้ว เมือ เข้ าไปในเรือนแล้วเหล่า

สาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์ อกี ถึงเรืองนั!น
มก 10:11-12 พระเยซูตรัสถึงเรื9 องนี+ชดั เจนมากกว่ากับพวกสาวกของพระองค์ พระองค์
จึงตรัสกับเขาว่ า "ถ้ าผู้ใดหย่ าภรรยาของตน แล้ วไปมีภรรยาใหม่ ผู้น!ันก็ได้ ผดิ ประเวณีต่อเธอ
12 และถ้ าหญิงจะหย่าสามีของตน แล้วไปมีสามีใหม่ หญิงนั!นก็ผดิ ประเวณี" บัญญัติขอ้ พื+นฐาน
ของพระเจ้าเกี9ยวกับการสมรส การหย่าร้าง และการแต่งงานใหม่ได้ถูกนําเสนอ การทิ+งคู่สมรส
ของตนเพือ9 ไปแต่งงานกับอีกคนที9หล่อกว่าหรื อสวยกว่าก็เท่ากับเป็ นการเล่นชูต้ ่อไปอีก สั+นๆ
และชัดเจน
อย่างไรก็ตาม เราควรหมายเหตุไว้วา่ มาระโกไม่ได้พดู ถึงทุกเรื9 องที9พระเยซูตรัสในคราวนี+
ดูคาํ อธิบายของมัทธิว 19:1-12 เพือ9 ดูความเห็นเต็มๆของพระองค์ บ่อยครั+งเลยทีเดียว ปั ญหาที9
เกิดกับชีวติ คู่ไม่ใช่แค่คนๆหนึ9งหย่าคู่ของตนเพือ9 ไปแต่งกับอีกคนที9ดูดีกว่า นอกจากนี+ ยังมีเรื9 อง
ของฝ่ ายที9ไม่ได้กระทําผิดหรื อคู่สมรสที9ไม่เชื9อด้วย พระเยซูตรัสถึงปัญหาเหล่านี+ในมัทธิว 19
อัครสาวกเปาโลก็มีความเห็นเพิ9มเติมอีกเกี9ยวกับเรื9 องนี+ใน 1 โคริ นธ์ 7:10-16, 26-28 หลักการพื+น
ฐานเกี9ยวกับการหย่าร้างและการแต่งงานใหม่ถูกกล่าวถึงเป็ นครั+งแรกในพระราชบัญญัติ 24:1-2
ในข้อนั+นการแต่งงานใหม่หลังจากการหย่าร้างเป็ นสิ9 งที9อนุญาตให้กระทําได้ภายใต้เงื9อนไข
หลายประการที9เข้มงวดมากๆเท่านั+น

กล่าวโดยสรุ ปก็คือ การหย่าร้าง รวมถึงการแต่งงานใหม่ดว้ ย ไม่เคยเป็ นพระประสงค์อนั
สมบูรณ์แบบของพระเจ้าเลย อย่างไรก็ตาม เพราะความแข็งกระด้างของใจมนุษย์ พระเจ้าจึงทรง
ยินยอมให้กระทําสิ9 งด้านบนได้โดยมีกฎระเบียบต่างๆควบคุมดังที9กล่าวไว้ในหนังสื อพระราช
บัญญัติแล้ว การแต่งงานใหม่ถูกยินยอมแบบฝื นใจให้กระทําได้ภายใต้สถานการณ์ที9จาํ กัดมากๆ
ดังที9กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติ 24, มัทธิว 19 และ 1 โคริ นธ์ 7 มันไม่เคยเป็ นพระประสงค์อนั
สมบูรณ์แบบของพระเจ้าเลย แต่กระนั+น พระคัมภีร์กม็ ีเงื9อนไขที9จาํ กัดมากๆเพื9ออนุญาตให้
กระทําเช่นนั+นได้
มก 10:13

มาระโกเปลี9ยนเรื9 อง ในเวลาและสถานที9ที9ไม่ระบุ รวมถึงไม่ระบุตวั บุคคล

ด้วย ขณะนั!นเขาพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์ เพือ จะให้ พระองค์ทรงถูกต้ องตัวเด็กนั!น แต่ เหล่า
สาวกก็ห้ามปรามคนทีพ าเด็กมานั!น
มก 10:14

อย่างไรก็ตาม เมือ พระเยซูทอดพระเนตรเห็นดังนั!นก็ไม่ พอพระทัย จึง

ตรัสแก่เหล่าสาวกว่ า "จงยอมให้ เด็กเล็กๆเข้ ามาหาเรา อย่าห้ ามเขาเลย เพราะว่ าอาณาจักรของ
พระเจ้ าย่ อมเป็ นของคนเช่ นเด็กเหล่านั!น คําที9แปลว่า ยอม (อาฟิ เอมิ) มีความหมายว่า ‘อนุญาต’
หรื อ ‘ยินยอม’ พระเยซูทรงสั9งพวกสาวกของพระองค์อีกว่าอย่าห้ามคนที9พาเด็กเล็กๆมาหา
พระองค์ คําที9แปลเช่นนั+น (ไพดีออน) หมายถึงเด็กเล็กทัว9 ๆไปตามที9ขอ้ ความสื9 อ เราอาจ
สันนิษฐานได้วา่ เด็กเหล่านั+นที9ถูกพามาหาพระเยซูเป็ นเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรี ยน
ความเห็นของพระองค์ “เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าย่อมเป็ นของคนเช่นเด็กเหล่านั+น”
น่าจะหมายถึงลักษณะเฉพาะฝ่ ายวิญญาณของอาณาจักรของพระเจ้าที9จะมานั+น เด็กเล็กๆปกติ
แล้วก็มีใจถ่อมและไม่มีความเย่อหยิง9 ความทะเยอทะยาน และความคิดว่าตนชอบธรรม เด็ก
เล็กๆโดยธรรมชาติของพวกเขาแล้วก็ไว้ใจผูอ้ ื9น พระเยซูตรัสไว้ในมัทธิว 18:3 “แล้วตรัสว่า "เรา
บอกความจริ งแก่ท่านทั+งหลายว่า ถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็ นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าใน
อาณาจักรแห่งสวรรค์ไม่ได้เลย” นี9หมายถึงความถ่อมใจ ความเชื9อ และความไร้เดียงสาของเด็ก
เล็กๆ

พวกคนที9ให้บพั ติศมาเด็กทารกมักยกข้อนี+และข้ออื9นๆที9คล้ายกันในหนังสื อมัทธิวและ
ลูกาเพือ9 สนับสนุนทรรศนะที9บิดเบือนของตนเกี9ยวกับพิธีบพั ติศมา ประการแรก ไม่มีการสื9 อถึง
พิธีบพั ติศมาเลยไม่วา่ จะในบริ บทใกล้เคียงหรื อขยายออก มันไม่ได้สื9อถึงเรื9 องนั+นเลย ประการที9
สอง พวกคนที9ให้บพั ติศมาเด็กทารกเหล่านั+นมีความผิดในเรื9 องการใช้เหตุผลวกไปวนมา พวก
เขาเริ9 มต้นด้วยสมมติฐานที9วา่ คนเรานั+นรอดได้โดยพิธีบพั ติศมา ดังนั+น คําสั9งให้ยอมให้เด็กเล็กๆ
เข้ามาหาพระองค์ สําหรับพวกเขาแล้ว จึงหมายถึงความรอด ดังนั&น พระเยซูตอ้ งกําลังหมายถึง
พิธีบพั ติศมา นี9ไม่เพียงเป็ นการใช้เหตุผลที9ผดิ พลาดเท่านั+น แต่มนั ยังขาดข้อสนับสนุนอย่างสิ+ น
เชิงด้วยไม่วา่ จะในบริ บทที9อยูใ่ กล้เคียงหรื อขอบเขตที9ใหญ่กว่าของพระคัมภีร์ใหม่
ความจริ งง่ายๆก็คือว่า พระเยซูทรงมองว่าเด็กเล็กๆที9ถกู พามาหาพระองค์น+ นั เป็ นภาพ
ประกอบของลักษณะเฉพาะฝ่ ายวิญญาณของอาณาจักรที9จะมานั+น ทรรศนะนี+ถูกสนับสนุนในข้อ
ถัดไป
มก 10:15-16 พระเยซูจึงทรงประกาศว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั!งหลายว่า ผู้หนึงผู้
ใดมิได้ รับอาณาจักรของพระเจ้ าเหมือนเด็กเล็กๆ ผู้น!ันจะเข้ าในอาณาจักรนั!นไม่ ได้ " การรับ
อาณาจักรของพระเจ้า ถึงแม้จะสื9 อความหมายฝ่ ายวิญญาณในระยะยาว แต่มนั ก็อาจมีการ
ประยุกต์ใช้สาํ หรับในช่วงเวลาอันใกล้ดว้ ย ภายในสัปดาห์ต่อไปที9จะถึง พระเยซูจะทรงนําเสนอ
พระองค์เองในฐานะพระมหากษัตริ ยต์ ่อชนชาติอิสราเอลอย่างเป็ นทางการแล้ว ด้วยใจที9แข็ง
กระด้าง ความไม่เชื9อ และการคิดว่าตนเป็ นผูช้ อบธรรม พวกเขาก็จะปฏิเสธพระองค์ สิ9 งที9พระ
เยซูทรงต้องการบอกก็คือว่า คนๆหนึ9งจะรับอาณาจักรนั+นได้กต็ ่อเมื9อเขารับเอาโดยความเชื9อ
แบบไร้เดียงสาของเด็กที9ถ่อมใจ พวกอิสราเอลส่ วนใหญ่พลาดโอกาสนั+นไปอย่างสิ+ นเชิง
การประยุกต์ใช้ที9สาํ คัญกว่าแบบระยะยาวของการรับอาณาจักรนั+นเหมือนเด็กเล็กๆอาจ
หมายถึงการมาหาพระคริ สต์ดว้ ยความเชื9ออันเรี ยบง่าย โดยหันมาหาพระองค์ และไว้วางใจ
พระองค์ เมื9อคนบาปทั+งหลายเข้ามาหาพระองค์เช่นนั+น พวกเขาก็จะได้รับชีวติ นิรันดร์และเข้าสู่
อาณาจักรที9ทรงสัญญานั+น
16 แล้ วพระองค์ ทรงอุ้มเด็กเล็กๆเหล่ านั!น วางพระหัตถ์ บนเขา แล้วทรงอวยพรให้ เพือ9
ช่วยให้พวกเขาเห็นภาพชัดเจน พระเยซูจึงทรงอุม้ “เด็กเล็กๆเหล่านั+น วางพระหัตถ์บนเขา แล้ว

ทรงอวยพรให้” ช่างเป็ นเกียรติที9ทรงประทานให้แก่เด็กเล็กๆเหล่านั+น (และพ่อแม่ของพวกเขา
ด้วย) ไม่มีพระคุณแบบพิเศษหรื อบัพติศมาหรื อความรอดเกิดขึ+นเลยในตอนนั+น แต่พระเยซูแค่
เพียงทรงอวยพรเด็กเล็กๆที9ถ่อมใจเหล่านั+นที9ถูกพามาหาพระองค์เท่านั+น
มก 10:17

เหตุการณ์ที9เกิดขึ+นต่อไปนี+ไม่น่าใช่เรื9 องบังเอิญ พระเยซูเพิง9 ตรัสสอนไป

เองว่าอาณาจักรของพระเจ้า (และพระมหากษัตริ ยแ์ ห่งอาณาจักรนั+น) สามารถถูกรับเอาได้กโ็ ดย
การรับเอาแบบเด็กเล็กๆเท่านั+น นัน9 คือ โดยความเชื9อและความถ่อมใจ ในทางตรงกันข้าม เมือ
พระองค์กาํ ลังเสด็จออกไปตามทาง มีคนหนึงวิง มาหาพระองค์คุกเข่ าลงทูลถามพระองค์ ว่า
"ท่านอาจารย์ ผู้ประเสริฐ ข้ าพเจ้ าจะกระทําประการใดจึงจะได้ ชีวติ นิรันดร์ เป็ นมรดก" บันทึก
ของลูกาบรรยายถึงชายคนนี+วา่ เป็ นขุนนาง (ลูกา 18:18) มัทธิว 19:20 กล่าวว่าชายคนเดียวกันนี+
เป็ นคนหนุ่ม บันทึกจากทั+งสามแหล่งล้วนบรรยายถึงเขาว่าเป็ นคนรวย ดังนั+น ภาพรวมของเขาก็
คือเขาเป็ น ‘ขุนนางหนุ่มผูร้ 9 าํ รวย’ ที9น่าสนใจก็คือว่าชายหนุ่มคนนี+ “วิง9 มาหาพระองค์คุกเข่าลง”
เขาจึงมาด้วยความกระตือรื อร้น อย่างไรก็ตาม ความกระตือรื อร้นของเขาก็เป็ นมาด้วยเหตุผลที9
ผิดทั+งสิ+ นดังที9เราจะได้เห็น
ตรงข้ามกับเด็กเล็กๆที9ถ่อมใจ ไร้เดียงสาซึ9 งถูกเอ่ยถึงด้านบน เห็นได้ชดั ว่าชายหนุ่มคนนี+
เป็ นคนทะเยอทะยาน เขามีทรัพย์สมบัติบนโลกนี+เยอะอยูแ่ ล้ว บัดนี+เห็นได้ชดั ว่าเขาอยากเพิ9ม
ชีวติ นิรันดร์เข้าไปกับแฟ้ มผลงานของตนด้วย สิ9 งที9ถูกสื9 อออกมาตลอดการสนทนากันครั+งนี+กค็ ือ
ว่า จริ งๆแล้วชายหนุ่มคนนี+ไม่ได้สนใจสิ9 งต่างๆที9เป็ นฝ่ ายวิญญาณเลย แต่เขาอยากได้ผลลัพธ์ของ
เรื9 องฝ่ ายวิญญาณ นัน9 คือ ชีวติ นิรันดร์
มก 10:18

พระเยซูทรงมองเห็นแรงจูงใจที9ผดิ ๆของชายหนุ่มคนนี+ทนั ที คําตอบแบบ

เหินห่างของพระเยซูบ่งบอกถึงความไม่จริ งใจของคนถามที9อูฟ้ คนนี
ู่ + พระเยซูตรัสถามคนนั!นว่า
"ท่านเรียกเราว่ าประเสริฐทําไม ไม่ มใี ครประเสริฐเว้นแต่ พระเจ้ าองค์ เดียว พระเยซูทรงมองชาย
ผูน้ + ีออกอย่างทะลุปรุ โปร่ ง ดังนั+น พระองค์จึงทรงตอบคําถามของเขาด้วยคําถามหนึ9ง เป็ นความ
จริ งที9ไม่มีผใู ้ ดที9ดีพร้อม เว้นแต่พระเจ้า

มก 10:19

พระเยซูจึงตรัสต่อไปว่า ท่านรู้จักพระบัญญัตแิ ล้วซึงว่ า `อย่าล่วงประเวณี

ผัวเมียเขา อย่ าฆ่าคน อย่าลักทรัพย์ อย่ าเป็ นพยานเท็จ อย่ าฉ้ อเขา จงให้ เกียรติแก่บิดามารดาของ
ตน'" พระเยซูตรัสถึงบัญญัติหกข้อจากบัญญัติสิบประการ คําตรัสเกี9ยวกับ “อย่าฉ้อเขา” ก็หมาย
ถึงบัญญัติขอ้ ที9แปด นัน9 คือ “อย่าลักทรัพย์”
มก 10:20

คําตอบของชายหนุ่มคนนี+ได้สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของเขา คนนั!นจึง

ทูลตอบพระองค์ ว่า "อาจารย์ เจ้ าข้า ข้ อเหล่านีข! ้ าพเจ้ าได้ ถือรักษาไว้ ต!ังแต่ เป็ นเด็กมา" คําพูดนี+
ของเขาชวนให้เรานึกถึงฟาริ สีคนนั+นที9อยูใ่ นพระวิหาร ดู ลูกา 18:9-11 ในข้อพระคัมภีร์ตอนดัง
กล่าว ฟาริ สีที9อวดตัวคนนั+นคิดว่าตัวเองชอบธรรม ขุนนางหนุ่มผูร้ 9 าํ รวยคนนี+กแ็ สดงออกถึง
ทัศนคติแบบเดียวกัน แทนที9จะสารภาพว่าตัวเองเป็ นคนบาปต่อเบื+องพระพักตร์พระเจ้า เขากลับ
ประกาศอย่างภาคภูมิใจว่าตนได้ถือรักษาบัญญัติทุกข้อมาตลอดชีวติ ของตน เขาเป็ นคนเย่อหยิง9
จองหอง คิดว่าตัวเองชอบธรรม และมืดบอดฝ่ ายวิญญาณ
มก 10:21-22 พระเยซู ทรงเพ่งดูคนนั!น ก็ทรงรักเขา แล้วตรัสแก่เขาว่ า "ท่ านยังขาดอยู่
สิงหนึง จงไปขายบรรดาสิงของซึงท่ านมีอยู่ แจกจ่ ายให้ คนอนาถา แล้ วท่ านจะมีทรัพย์ สมบัติใน
สวรรค์ แล้วจงแบกกางเขน และตามเรามา"
มาระโกเพิ9มรายละเอียดหนึ9งเข้าไปซึ9งข่าวประเสริ ฐเล่มอื9นๆที9เหลือไม่ได้ใส่ เข้าไปและ
นัน9 ก็คือความเห็นที9วา่ พระเยซูทรงรักเขา ถึงแม้ทศั นคติของชายหนุ่มคนนี+จะผิด แต่พระเยซูก็
ทรงมีพระทัยกรุ ณาต่อเขาและรักเขา คําบัญชาของพระองค์ที9ให้เขาขายทรัพย์ส9ิ งของของเขา
และให้ส9ิ งเหล่านั+นแก่คนยากจน ไม่ได้บ่งบอกถึงแผนการของพระเจ้าเกี9ยวกับความรอด แต่พระ
เยซูทรงทราบว่าชายคนนี+จาํ เป็ นต้องเปลี9ยนแปลงทัศนคติของตนเสี ยก่อน พระของเขาคือความ
มัง9 คัง9 ของเขา พระเยซูจึงตรัสสั9งให้เขากําจัดมันทิ+งเสี ยก่อน จากนั+นเขาก็จะมีทรัพย์สมบัติใน
สวรรค์
สุ ดท้าย พระเยซูตรัสสั9งเขาว่า จงแบกกางเขน และตามเรามา ชีวติ นิรันดร์กแ็ ฝงอยูใ่ นการ
มาหาพระคริ สต์ บันทึกของมัทธิวเสริ มว่า “ถ้าท่านปรารถนาเป็ นผูท้ ี9ทาํ จนครบถ้วน” (มัทธิ ว
19:21) เมื9อเรามาหาพระคริ สต์ ความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณก็ถกู พัฒนาขึ+นมาขณะที9เรายอมรับ

แบกกางเขนของพระองค์ รวมถึงสิ9 งต่างๆที9ตามมาด้วย และติดตามพระองค์ไป กางเขนในสมัย
นั+นเป็ นสัญลักษณ์แห่งความตาย ดังนั+น พระเยซูจึงทรงบอกชายผูน้ + ีให้ไม่เพียงมาหาพระองค์
เท่านั+น แต่เขาต้องตายจากตัวเองด้วย อันเป็ นการติดตามพระองค์ไป นี9ไม่เพียงสื9 อถึงการกลับใจ
ใหม่ที9นาํ ไปถึงความเชื9อที9ช่วยให้รอดเท่านั+น แต่สื9อถึงการปฏิเสธตนเองด้วย
22 เมือ เขาได้ ยนิ คํานั!นก็เสี ยใจ แล้วออกไปเป็ นทุกข์ เพราะเขามีทรัพย์ สิงของเป็ นอันมาก
น่าเศร้าที9ชายคนนี+เสียใจ แล้วออกไปเป็ นทุกข์ เพราะเขามีทรัพย์ สิงของเป็ นอันมาก ตรงข้ามกับ
พวกเด็กเล็กๆที9มาหาพระเยซูดว้ ยความเชื9ออันเรี ยบง่าย ชายคนนี+กลับมาหาพระองค์ดว้ ยความ
เย่อหยิง9 แห่งทรัพย์สมบัติ พระเยซูทรงทราบว่าพระของเขาคือความมัง9 คัง9 ของเขา พระองค์ทรง
ทราบเกี9ยวกับทัศนคติของเขาที9คิดว่าตัวเองเป็ นคนชอบธรรมด้วย พระองค์จึงตรัสสั9งให้เขาถ่อม
ใจลง มาหาพระองค์ และติดตามพระองค์ไปอย่างเสี ยสละ
มก 10:23-24 หลังจากเหตุการณ์น+ ีแล้ว พระเยซู จงึ ทอดพระเนตรรอบๆแล้วตรัสแก่เหล่า
สาวกของพระองค์ว่า "คนมัง มีจะเข้ าในอาณาจักรของพระเจ้ าก็ยากนักหนา" คําที9แปลว่า ยาก
(ดุสคอโล) มีความหมายว่า ‘ด้วยความยากลําบาก’ นี9เท่ากับพระเยซูทรงประกาศด้วยความ
ประหลาดใจว่า ‘มันช่างยากเย็นเหลือเกินที9คนมัง9 มีจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้า’
24 เหล่าสาวกก็ประหลาดใจด้ วยคําตรัสของพระองค์ และพระเยซูตรัสแก่เขาอีกว่ า "ลูก
เอ๋ย คนทีว างใจในทรัพย์ สมบัติจะเข้ าในอาณาจักรของพระเจ้ าก็ยากนักหนา พวกสาวกต่าง
ประหลาดใจกับความเห็นนี+ อย่างไรก็ตาม “พระเยซูตรัสแก่เขาอีกว่า "ลูกเอ๋ ย คนที9วางใจใน
ทรัพย์สมบัติจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าก็ยากนักหนา” เราเห็นเพิ9มอีกถึงปัญหาของขุนนาง
หนุ่มผูร้ 9 าํ รวยคนนี+ ชายหนุ่มผูน้ + ีซ9 ึงเหมือนกับพวกคนรวยคนอื9นๆ วางใจในทรัพย์สมบัติของตน
นอกจากความเย่อหยิง9 และการคิดว่าตนชอบธรรมแล้ว เขายังมีปัญหาเรื9 องการวางใจในความ
มัง9 คัง9 ของตนด้วย แทนที9จะวางใจพระคริ สต์ การทดลองที9พวกคนรวยเจอก็คือ การวางใจใน
ทรัพย์สมบัติของตน
มก 10:25

พระเยซูจึงทรงออกความเห็นว่า ตัวอูฐจะลอดรู เข็มก็ง่ายกว่ าคนมัง มีจะ

เข้ าในอาณาจักรของพระเจ้ า" ตลอดระยะเวลาหลายปี ที9ผา่ นมา มีคนเสนอหลายความเห็นเกี9ยว

กับคําตรัสอันเป็ นปริ ศนาของพระเยซูน+ ี ความเห็นหนึ9งที9แพร่ หลายก็คือว่า รู เข็มในที9น+ ีหมายถึง
ประตูบานเล็กๆบานหนึ9งที9อยูภ่ ายในประตูเมืองขนาดใหญ่อีกที ตอนกลางคืน เมื9อประตูใหญ่ถูก
ปิ ดเพื9อความปลอดภัยแล้ว คนสมัยนั+นจะเข้าเมืองได้ผา่ นทาง ‘รู เข็ม’ ขนาดเล็กนี+ การที9อูฐสักตัว
จะทําเช่นนั+นได้กห็ มายถึงความยากลําบากของมันเพราะมันต้องย่อตัวลงบนเข่าของมันและ
คลานเข้าไป นัน9 เป็ นเรื9 องหนึ9งที9น่าสนใจแต่มนั ก็ไม่มีเหตุผลสนับสนุนในพระคัมภีร์ อีกแนวคิด
หนึ9งก็เสนอว่าคําว่า ‘อูฐ’ หมายถึงเชือกชนิดหนึ9งในสมัยนั+น การร้อยเชือกชนิดนั+นเข้ารู เข็มก็เป็ น
เรื9 องยากหากไม่ใช่เรื9 องเป็ นไปไม่ได้ อีกครั+งที9นี9กไ็ ม่มีหลักฐานในพระคัมภีร์สนับสนุนเช่นกัน
อีกแนวคิดหนึ9งก็เสนอว่า รู เข็ม คือ ช่องแคบๆในกําแพงเมืองที9ฝ่ายตั+งรับสามารถยิงธนู
ใส่ ฝ่ายที9โจมตีได้ อย่างไรก็ตาม เพราะช่องนี+อยูส่ ู งเหนือพื+นเยอะมันจึงไม่น่าเกี9ยวข้องกับอูฐ
แต่ละแนวคิดเหล่านี+อาจใช้ได้หมด อย่างไรก็ตาม ความจริ งที9สาํ คัญกว่าที9พระเยซูตรัสสอนก็คือ
ว่า การที9คนรวยจะยอมรับความรอดนั+นก็เป็ นเรื9 องยาก นอกจากความจําเป็ นในเรื9 องการกลับใจ
ใหม่และความเชื9อแล้ว พวกเขายังมีปัญหาเรื9 องความเย่อหยิง9 การคิดว่าตนชอบธรรม และการ
วางใจในทรัพย์สมบัติของตนด้วย
มก 10:26-27 เหล่าสาวกก็ประหลาดใจยิง นักจึงพูดกันว่ า "ถ้ าอย่ างนั!นใครจะรอดได้ "
ปฏิกิริยาของพวกสาวกก็คือความประหลาดใจยิง9 นัก พวกเขาบ่นกันเองว่า “ถ้าอย่างนั+นใครจะ
รอดได้” พระเยซูจึงตรัสตอบว่า 27 พระเยซูทอดพระเนตรเหล่าสาวกแล้วตรัสว่ า "ฝ่ ายมนุษย์
ย่อมเป็ นไปไม่ ได้ แต่ ไม่ เป็ นแบบนั!นกับพระเจ้ า เพราะว่าพระเจ้ าทรงกระทําให้ เป็ นไปได้ ทุกสิ ง"
ถึงแม้มนั เป็ นเรื9 องผิดปกติและยากที9คนมัง9 มีจะรับความรอด แต่มนั ก็ไม่ใช่เรื9 องเป็ นไปไม่ได้
พระเจ้าทรงสามารถกระทํากิจเพื9อพระประสงค์ต่างๆของพระองค์เองได้ ช่างเป็ นเรื9 องน่าอุ่นใจที9
ได้รู้วา่ สําหรับพระเจ้าแล้ว ทุกสิ9 งล้วนเป็ นไปได้ แค่เรื9 องนี+กเ็ ป็ นรากฐานอันแข็งแกร่ งสําหรับ
ความเชื9อแล้ว แนวคิดของพวกสาวกเกี9ยวกับอาณาจักรนั+นอาจทําให้พวกเขาประหลาดใจ พวก
เขาอาจยังคิดในแง่ของอาณาจักรทางการเมืองฝ่ ายโลกอยูเ่ หมือนเดิม หากพวกคนใหญ่คนโตใน
สมัยนั+นไม่อาจรอดได้ งั+นใครจะรอดได้เล่า
มก 10:28

ฝ่ ายเปโตรจึงเริมทูลพระองค์ว่า "ดูเถิด ข้ าพระองค์ท!งั หลายได้ สละสิง

สารพัด และได้ ตดิ ตามพระองค์ มา" นี9ทาํ ให้เปโตรตอบกลับมาอย่างใจร้อนว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์

ทั+งหลายได้สละสิ9 งสารพัด และได้ติดตามพระองค์มา” เปโตรและสาวกคนอื9นๆเป็ นคนที9ไม่ได้มี
ฐานะมัง9 คัง9 แต่ดูเหมือนกับเพือ9 เตือนความจําพระเยซูเกี9ยวกับเรื9 องนั+น เปโตรจึงต้องการแน่ใจว่า
พระเยซูทรงจําได้วา่ พวกเขาได้สละทิ+งสิ9 งสารพัดและติดตามพระองค์มา
มก 10:29-30 พระเยซูตรัสตอบว่ า "เราบอกความจริงแก่ ท่านว่ า ถ้ าผู้ใดได้ สละบ้ าน
หรือพีน ้ องชายหญิง หรือบิดามารดา หรือภรรยา หรือบุตร หรือทีด นิ เพราะเห็นแก่เราและข่ าว
ประเสริฐนั!น 30 ในเวลานี!ผู้น!ันจะได้ รับตอบแทนร้ อยเท่า คือบ้ าน พีน ้ องชายหญิง มารดา บุตร
และทีด ิน ทั!งจะถูกการข่ มเหงด้ วย และในโลกหน้ าจะได้ ชีวติ นิรันดร์
พระเยซูตรัสหลักการที9แสนวิเศษนี+ชดั เจนกับพวกสาวก เมื9อผูใ้ ดเต็มใจเสี ยสละ
ครอบครัวและทรัพย์สมบัติเพราะเห็นแก่พระองค์และเห็นแก่ข่าวประเสริ ฐ ผูน้ + นั ก็จะได้รับ
บําเหน็จจากพระเจ้า (ที9ดินสมัยนั+นหมายถึงความมัง9 คัง9 อสังหาริ มทรัพย์และพืชผลที9เกิดจาก
ที9ดินจึงเป็ นแหล่งที9มาของความมัง9 คัง9 ) พระเยซูตรัสถึงการยินดีสละทิ+งพระพรที9เป็ นวัตถุเช่นนั+น
ไว้ขา้ งหลังเพราะเห็นแก่ข่าวประเสริ ฐ อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงสัญญาไว้ดว้ ยว่าคนที9ยอมเสี ย
สละเช่นนั+นจะได้รับครอบครัวและพระพรในตอนนี+และเรื9 อยไปจนถึงนิรันดร์กาล ความจริ งที9
สําคัญกว่าก็คือว่าพระเจ้าทรงประทานบําเหน็จแก่เหล่าผูร้ ับใช้ของพระองค์อย่างบริ บูรณ์
พระองค์จะทรงอวยพรในชีวติ นี+สาํ หรับการรับใช้อย่างสัตย์ซื9อ นอกจากนี+ การรับใช้อย่างสัตย์
ซื9อและเสี ยสละเช่นนั+นเพื9อพระคริ สต์จะได้รับบําเหน็จตอบแทนในสวรรค์ดว้ ย นี9เท่ากับพระเยซู
กําลังตรัสถึงการสํ9าสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์
มีอีกหลายเรื9 องที9ตอ้ งออกความเห็น ประการแรก องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรามิได้กาํ ลัง
สอนให้ละทิ+งครอบครัวมาเพือ9 รับใช้พระองค์ แต่ความหมายตรงนี+น่าจะเป็ นการสละทิ+ง
ครอบครัวไว้ชวั9 คราวเพื9อปรนนิบตั ิพระคริ สต์ พระเจ้าจะทรงปูนบําเหน็จการทําเช่นนั+นด้วย
ครอบครัว หากไม่ใช่ฝ่ายร่ างกาย ก็ฝ่ายวิญญาณอย่างแน่นอน วลีที9ชดั เจนน้อยกว่าก็คือ “ทั+งจะถูก
การข่มเหงด้วย” ความหมายตรงนี+อาจเป็ นได้วา่ ถึงแม้พระเจ้าจะทรงอวยพรบรรดาผูร้ ับใช้ของ
พระองค์สาํ หรับการรับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื9อ แต่การข่มเหงก็อาจเกิดขึ+นอยูด่ ี อย่างไรก็ตาม
แนวคิดที9สาํ คัญที9สุดก็คือว่า ในการยอมเสี ยสละความสุ ขสบายของชีวติ และโอกาสที9จะทํา
เงินได้ พระเจ้าก็จะทรงปูนบําเหน็จเหล่าผูร้ ับใช้ของพระองค์อย่างบริ บูรณ์ท+ งั ในตอนนี+และเรื9 อย

ไปจนถึงนิรันดร์กาล ร้อยเท่าที9วา่ นี+กเ็ ป็ นอัตราส่ วนของผลตอบแทนที9พระเจ้าจะทรงประทานให้
แก่คนเหล่านั+นที9ปรนนิบตั ิพระองค์ ถึงแม้เราอาจมองไม่เห็นส่ วนเพิ9มที9วา่ ในขณะนี+ แต่โดยความ
เชื9อเราก็มองเห็นมันได้แต่ไกล
มก 10:31

พระเยซูตรัสปิ ดท้ายเนื+อหาส่ วนนี+ดว้ ยความเห็นที9คลุมเครื อและเป็ น

ปริ ศนา แต่ มหี ลายคนทีเ ป็ นคนต้ นจะต้ องกลับไปเป็ นคนสุ ดท้าย และทีเ ป็ นคนสุ ดท้ายจะกลับ
เป็ นคนต้ น" ในบริ บทนี+ ความหมายน่าจะเป็ นดังนี+ คนเหล่านั+นที9ในชีวติ นี+มีตาํ แหน่งใหญ่โตจะ
เป็ นคนสุ ดท้ายในอาณาจักรของพระเจ้า (หากพวกเขาได้รับความรอดนะ) อย่างไรก็ตาม คนเหล่า
นั+นที9ในชีวติ นี+ยนิ ดีปรนนิบตั ิพระเยซูคริ สต์และเป็ นคนสุ ดท้ายเมื9อเปรี ยบกับมาตรฐานของโลก
พวกเขาก็จะได้มีตาํ แหน่งใหญ่โตในวันนั+น มีเพียงชีวติ เดียว อีกเดี[ยวก็ผนั ผ่าน มีแต่ส9ิ งที9กระทํา
เพือ9 พระคริ สต์จะยัง9 ยืนนาน ความมัง9 คัง9 และความมีหน้ามีตาที9มาด้วยกันในตอนนี+จะไม่มีความ
หมายอะไรเลยเมื9อถึงตอนนั+น การปรนนิบตั ิพระคริ สต์ ถึงแม้จะไม่มีความหมายอะไรต่อชาว
โลกในตอนนี+ จะวัฒนาเป็ นความใหญ่โตในตอนนั+น
มก 10:32

พระเยซูและคนเหล่านั+นที9ร่วมเดินทางกับพระองค์กาํ ลังมุ่งหน้าสู่ กรุ ง

เยรู ซาเล็มอย่างช้าๆเพื9อที9จะให้สาํ เร็จตามที9พระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้แล้ว เห็นได้ชดั ว่าพวกเขา
กําลังเดินทางมุ่งหน้าไปทางใต้ลงไปยังหุบเขาแห่งแม่น+ าํ จอร์แดน
เมือ กําลังเดินทางจะขึน! ไปยังกรุงเยรู ซาเล็ม พระเยซู กเ็ สด็จนําหน้ าเขา ฝ่ ายเหล่าสาวกก็
พากันคิดประหลาดใจ และขณะทีเ ขาตามมาก็หวาดกลัว พระองค์ จึงทรงเรียกสาวกสิ บสองคน
อีก แล้ วเริมตรัสสํ าแดงให้ เขาทราบถึงเหตุการณ์ ซึงจะเกิดแก่พระองค์ น!ัน
มันเป็ นที9เปิ ดเผยว่าพวกผูม้ ีอาํ นาจของยิวในกรุ งเยรู ซาเล็มได้ออกหมายจับพระเยซูแล้ว มี
น้อยคนจริ งๆที9ใกล้ชิดกับพระเยซูที9สงสัยเจตนาของคนเหล่านั+นที9ตอ้ งการประหารชีวติ พระองค์
กระนั+น “พระเยซูกเ็ สด็จนําหน้าเขา” พระองค์เสด็จอยูห่ น้าสุ ดของคณะของพระองค์ พวกสาวก
ของพระองค์และคนอื9นๆที9เดินทางไปกับพระองค์จึงประหลาดใจและหวาดกลัวถึงสิ9 งที9จะเกิด
ขึ+น พระเยซูจึงทรงเรี ยกพวกสิ บสองคนไปต่างหาก “แล้วเริ9 มตรัสสําแดงให้เขาทราบถึง
เหตุการณ์ซ9 ึงจะเกิดแก่พระองค์น+ นั ”

มก 10:33

พระเยซูจึงตรัสเตือนพวกเขาว่า "ดูเถิด เราทั!งหลายจะขึน! ไปยังกรุง

เยรู ซาเล็ม และเขาจะมอบบุตรมนุษย์ไว้ กบั พวกปุโรหิตใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ และเขาเหล่า
นั!นจะปรับโทษท่ านถึงตาย และจะมอบท่ านไว้ กบั คนต่ างชาติ พระองค์ทรงเรี ยกตัวเองว่าบุตร
มนุษย์อีกครั+งและกล่าวว่าพอไปถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม พระองค์กจ็ ะทรงถูกมอบไว้ คําที9แปลเช่นนั+น
(พาราดิโดมิ) มีความหมายด้วยว่า ‘ถูกทรยศ’ และเป็ นคําที9ใช้เรี ยกการทรยศพระองค์โดยยูดาส ดู
มาระโก 14:44 พระเยซูตรัสล่วงหน้าไว้อย่างถูกต้องว่าพระองค์จะทรงถูกทรยศไว้กบั “พวก
ปุโรหิ ตใหญ่และพวกธรรมาจารย์ และเขาเหล่านั+นจะปรับโทษท่านถึงตาย และจะมอบท่านไว้
กับคนต่างชาติ” นี9เป็ นสิ9 งที9เกิดขึ+นจริ งๆหลังจากนั+นไม่นาน คนต่ างชาติที9วา่ นี+ยอ่ มหมายถึงพวก
โรมที9พระเยซูทรงถูกมอบไว้ให้พวกเขาตรึ งกางเขน อาจเป็ นได้วา่ ยูดาสกําลังคิดอยูว่ า่ จะทรยศ
พระเยซู และเขาย่อมได้ยนิ พระเยซูตรัสล่วงหน้าถึงการทรยศนั+นอย่างแน่นอน
มก 10:34

นอกจากนี+ พระเยซูยงั ตรัสล่วงหน้าด้วยว่าพวกคนต่ างชาติน!ันจะเยาะเย้ ย

ท่าน จะเฆีย นตีท่าน จะถ่ มนํา! ลายรดท่าน และจะฆ่าท่ านเสี ย และวันทีส ามท่ านจะเป็ นขึน! มา
ใหม่ " ด้วยการทรงทราบล่วงหน้าอย่างถูกต้อง องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราตรัสชัดเจนว่าพวกทหาร
โรมจะทําอะไรกับพระองค์หลังจับกุมพระองค์แล้ว ดู มาระโก 15:19 พระเยซูไม่เพียงตรัสล่วง
หน้าถึงการสิ+ นพระชนม์ของพระองค์อีกครั+งเท่านั+น แต่ยงิ9 ไปกว่านั+นพระองค์ยงั ตรัสถึงการฟื+ น
คืนพระชนม์ของพระองค์ดว้ ย นี9เป็ นครั+งที9สามที9หนังสื อมาระโกบันทึกเกี9ยวกับการที9พระเยซู
ตรัสล่วงหน้าถึงการสิ+ นพระชนม์และการฟื+ นคืนพระชนม์ของพระองค์ ดู มาระโก 8:31 และ
9:31 ด้วย อย่างไรก็ตาม เรื9 องนี+กไ็ ม่เคยได้ซึมซาบเข้าไปในความคิดของพวกเขา แม้แต่หลังจากที9
เหตุการณ์เหล่านั+นเกิดขึ+นแล้วก็ตาม แม้กระทัง9 หลังจากที9พระองค์ทรงฟื+ นคืนพระชนม์แล้วก็ตาม
พวกสาวกก็ยงั ไม่ยอมเชื9อง่ายๆ
มก 10:35-37 ในเหตุการณ์ที9จะเกิดขึ+นลําดับต่อไป เราเห็นถึงความไม่เป็ นผูใ้ หญ่ฝ่าย
วิญญาณที9ยงั มีอยูท่ ่ามกลางพวกสาวก เราเห็นเรื9 องนี+ชดั เจนยิง9 ขึ+นเมื9อเราพิจารณาว่าคนหนึ9งที9
เกี9ยวข้องในเรื9 องนี+ดว้ ยก็คือยอห์นผูซ้ 9 ึงน่าจะมีความเป็ นผูใ้ หญ่มากที9สุดในหมู่สาวกทุกคน ฝ่ าย
ยากอบกับยอห์ น บุตรชายของเศเบดี เข้ ามาทูลพระองค์ว่า "พระอาจารย์ เจ้ าข้ า ข้ าพระองค์ ท!งั

สองปรารถนาจะขอให้ พระองค์ทรงกระทําตามคําขอของข้ าพระองค์ " นอกจากนี+ พวกเขายังขอ
ให้พระเยซูทรงประทานให้ตามคําขอของพวกเขาก่อนที9พวกเขาจะบอกพระองค์เสี ยอีกว่าจะขอ
อะไร พระเยซูจึง 36 ตรัสถามเขาว่า "ท่ านทั!งสองปรารถนาจะให้ เราทําสิ งใดให้ ท่าน"
37 เขาจึงทูลตอบพระองค์ว่า "เมือ พระองค์ จะทรงสง่ าราศีน!ัน ขอให้ ข้าพระองค์ นังที
เบือ! งขวาพระหัตถ์ คนหนึง เบือ! งซ้ ายพระหัตถ์ คนหนึง" การนัง9 เบื+องขวาและเบื+องซ้ายของ
กษัตริ ยย์ อ่ มหมายถึงการเป็ นมือขวาและมือซ้ายของเขา มันสื9 อถึงยศถาบรรดาศักดิ: ยากอบและ
ยอห์นจึงขอเป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสู งสุ ดของพระเยซูในอาณาจักรที9จะมานั+นของพระองค์ ถึงแม้
พวกเขาไม่เข้าใจคําบรรยายเกี9ยวกับการสิ+ นพระชนม์และการฟื+ นคืนพระชนม์ของพระองค์ แต่
พวกเขาก็เข้าใจจริ งๆว่าสักวันหนึ9งพระเยซูจะทรงเป็ นมหากษัตริ ยป์ กครองเหนือชนชาติ
อิสราเอล
มก 10:38-39 พระเยซู จงึ ตรัสแก่เขาว่ า "ทีท ่ านขอนั!นท่านไม่ เข้ าใจ ถ้ วยซึงเราจะดืมนั!น
ท่านจะดืม ได้ หรือ และบัพติศมานั!นซึงเราจะรับ ท่ านจะรับได้ หรือ" พระเยซูทรงใช้คาํ เปรี ยบ
หลายประการของสิ9 งที9จะเกิดขึ+น พระองค์ทรงเรี ยกความทุกข์ทรมานที9จะเกิดขึ+นกับพระองค์วา่
ถ้ วย นี9อาจสื9 อถึงสิ9 งที9อยูใ่ นถ้วยนั+น พระองค์ยงั ทรงเรี ยกการที9พระองค์ทรงถูกจับกุมและทรง
สิ+นพระชนม์ดว้ ยว่าบัพติศมา ต่อไปภายหลังเปาโลจะทรงเรี ยกการสิ+ นพระชนม์ของพระเยซูวา่
บัพติศมา ดู 1 โคริ นธ์ 15:29, โรม 6:3-6 และโคโลสี 2:12 ในคําเปรี ยบทั+งสองนี+ พระเยซูทรง
หมายถึงการปฏิเสธพระองค์โดยพวกผูใ้ หญ่แห่งอิสราเอล การทรยศพระองค์ และการ
สิ+นพระชนม์ของพระองค์ นี9เท่ากับพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า ‘พวกท่านไม่รู้เลยว่าพวกท่าน
กําลังพูดถึงเรื9 องอะไรอยู’่
สําหรับคําถามของพระเยซูที9วา่ พวกเขาจะรับสิ9 งที9จะเกิดขึ+นได้หรื อ สาวกที9ทะเยอทะยาน
ทั+งสองคนนี+กต็ อบกลับไปว่า 39 "ได้ พระเจ้ าข้ า" พระเยซูจึงตรัสตอบกลับไปว่า "ถ้ วยซึงเราดืม
ท่านจะดืม ก็จริง และรับบัพติศมาด้ วยบัพติศมาทีเ ราจะรับก็จริง ดังที9ประวัติศาสตร์คริ สตจักร
ยุคต้นจะแสดงให้เห็น สาวกทั+งสองคนนี+เจอกับการข่มเหงอย่างรุ นแรง ยากอบถูกฆ่าตาย ดู
กิจการ 12:1-2 สุ ดท้ายแล้วยอห์นจะถูกเนรเทศให้ไปตายอยูบ่ นเกาะร้างแห่งหนึ9ง (เกาะปัทมอส)

พวกเขาไม่รู้เลยว่ามีอะไรรอคอยพวกเขาอยู่ แต่พระเยซูทรงทราบดี เมื9อถึงเวลาพวกเขาจะรับ
ส่ วนในถ้วยแห่งการถูกปฏิเสธของพระองค์และบัพติศมาแห่งการถูกข่มเหงของพระองค์
มก 10:40

อย่างไรก็ตาม พระเยซูกท็ รงแจ้งให้พวกเขาทราบว่า แต่ ทจี ะนังข้างขวา

และข้ างซ้ ายของเรานั!น ไม่ใช่ พนักงานของเราทีจ ะจัดให้ แต่ ได้ ทรงเตรียมไว้ สําหรับผู้ใดก็จะให้
แก่ผู้น!ัน" ในบันทึกของมัทธิว (มัทธิว 20:23) พระเยซูตรัสชัดเจนว่าพระบิดาของพระองค์เป็ น
ผูท้ รงตัดสิ นพระทัยว่าใครจะได้นง9ั เบื+องขวาพระหัตถ์หรื อเบื+องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ นี9สื9อ
ด้วยว่าสิ ทธิพิเศษดังกล่าวจะได้มาโดยการรับใช้อย่างสัตย์ซื9อ และไม่ใช่เพราะคําสัง9 ของใครคน
ใดคนหนึ9ง แม้แต่คาํ สั9งของพระเยซูกต็ าม คําสอนในพระคัมภีร์ใหม่กล่าวชัดเจนจริ งๆว่าคนเหล่า
นั+นที9ปรนนิบตั ิรับใช้พระเยซูคริ สต์อย่างสัตย์ซื9อในชีวติ นี+จะขึ+นครอบครองร่ วมกับพระองค์ใน
อาณาจักรของพระองค์ นอกจากนี+คาํ บรรยายเกี9ยวกับผูอ้ าวุโสยีส9 ิ บสี9 คนในวิวรณ์ 4-5 ก็สื9อด้วยว่า
คนเหล่านั+นจะมาจากยุคคริ สตจักรและได้นง9ั บนบัลลังก์ต่างๆต่อหน้าพระที9นง9ั ของพระเจ้า
มก 10:41

เมือ สาวกสิ บคนได้ ยนิ แล้ว ก็เริมมีความขุ่นเคืองยากอบและยอห์ น พวก

เขาไม่พอใจเพื9อนร่ วมงานทั+งสองคนนี+ของพวกเขาเลย
มก 10:42-44 พระเยซู จงึ ทรงเรียกเขาทั!งหลายมาตรัสแก่เขาว่ า "ท่ านทั!งหลายรู้ อยู่ว่า ผู้
ทีน ับว่าเป็ นผู้ครองของคนต่ างชาติย่อมเป็ นเจ้ าเหนือเขา และผู้ใหญ่ ท!งั หลายก็ใช้ อาํ นาจบังคับ
เพือ9 ตอบสนองต่อเหตุการณ์ท+ งั หมดนี+ พระเยซูทรงยกภาพประกอบจากการเมืองในสมัยนั+น คน
เหล่านั+นที9เป็ นผูค้ รอบครองในโลกคนต่างชาติกใ็ ช้อาํ นาจบังคับเหนือคนเหล่านั+น ยิง9 ผูค้ รอบ
ครองของคนต่างชาติที9มีอาํ นาจมากก็ยงิ9 ใช้สิทธิอาํ นาจมาก อย่างไรก็ตาม ในอาณาจักรที9จะมา
นั+นของพระคริ สต์มนั จะไม่เป็ นเช่นนั+นเลย
43 แต่ ในพวกท่านหาเป็ นอย่ างนั!นไม่ ถ้ าผู้ใดใคร่ จะได้ เป็ นใหญ่ ในพวกท่ าน ผู้น!ันจะต้ อง
เป็ นผู้ปรนนิบัติท่านทั!งหลาย ในระบบของพระเจ้า ความยิง9 ใหญ่น+ นั วัดโดยการปรนนิบตั ิผอู ้ ื9น
คําที9แปลว่า ผู้ปรนนิบัติ (ดิอาคอนอส) มีความหมายด้วยว่า ‘ผูร้ ับใช้’ นอกจากนี+พระเยซูตรัสต่อ
ไปอีกว่า 44 และถ้ าผู้ใดใคร่ จะได้ เป็ นเอกเป็ นต้ น ผู้น!ันจะต้ องเป็ นผู้รับใช้ ของคนทั!งปวง คําที9
แปลว่า เป็ นเอกเป็ นต้ น (โปรตอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘อันดับแรก’ ในอาณาจักรที9จะมานั+น

ของพระคริ สต์ คนเหล่านั+นที9มีตาํ แหน่งอยูอ่ นั ดับหนึ9งจริ งๆแล้วจะเป็ นผู้รับใช้ ให้แก่คนทั+งปวง
(คําที9แปลเช่นนั+นตรงนี+คือ ดออูลอส) ถึงแม้อาณาจักรของพระคริ สต์ยงั มาไม่ถึง แต่หลักการฝ่ าย
วิญญาณเหล่านั+นก็ยงั ใช้ได้อยูใ่ นขณะนี+ ความยิง9 ใหญ่ที9แท้จริ งอยูใ่ นการปรนนิบตั ิคนอื9น การ
เป็ นคนแรกต้องอาศัยความยินยอมที9จะเป็ นผูร้ ับใช้ ความหมายที9สื9อออกมาเกี9ยวกับการมีหวั ใจ
ของผูร้ ับใช้จึงมีความเกี9ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับเรื9 องของความยิง9 ใหญ่
มก 10:45

เพราะว่ าบุตรมนุษย์ มไิ ด้ มาเพือ รับการปรนนิบัติ แต่ มาเพือ จะปรนนิบตั ิ

และประทานชีวติ ของท่ านให้ เป็ นค่าไถ่ สําหรับคนเป็ นอันมาก" บทเรี ยนและตัวอย่างที9ลึกซึ+ งจึง
ถูกพบในชีวติ และการรับใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา พระองค์ผไู ้ ม่เพียงทรงเป็ นบุตรมนุษย์
เท่านั+นแต่ยงั เป็ นพระบุตรของพระเจ้าด้วย ได้เสด็จมาไม่ใช่เพื9อรับการปรนนิบตั ิ แต่มาเพื9อจะ
ปรนนิบตั ิ คําที9แปลว่า รับการปรนนิบัติ/ปรนนิบัติ (ดิอาคอเนะโอ) ทั+งสองคํามีความหมายพื+นๆ
ว่า ‘รับใช้’ หรื อการเป็ น ‘คนรับใช้’ พระองค์ผทู ้ รงเป็ นพระมหากษัตริ ยเ์ หนือกษัตริ ยท์ + งั ปวงและ
จอมเจ้านายเหนือเจ้านายทั+งปวงได้เสด็จมาในตอนแรกในฐานะผูร้ ับใช้ นี9จึงเป็ นบทเรี ยนสําคัญ
ที9ทรงประทานให้แก่พวกสาวกที9แก่งแย่งชิงดีกนั ของพระองค์ บทเรี ยนนี+ยงั มีไว้ให้เราได้ศึกษา
จนถึงทุกวันนี+
พระเยซูตรัสอีกครั+งถึงการสิ+ นพระชนม์ของพระองค์ที9ใกล้จะเกิดขึ+นเมื9อพระองค์ตรัสถึง
การ “ประทานชีวติ ของท่านให้เป็ นค่าไถ่สาํ หรับคนเป็ นอันมาก” คําที9แปลว่า ค่าไถ่ (ลูตรอน)
หมายถึง ราคาสําหรับการไถ่คืนทาสคนหนึ9ง มันจึงหมายถึงหลักการกว้างๆของการทรงไถ่ พระ
เยซูจึงไม่เพียงตรัสถึงแบบอย่างของพระองค์ในฐานะผูร้ ับใช้เท่านั+น แต่พระองค์ยงั ตรัสล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงพระราชกิจที9จะเกิดขึ+นของพระองค์ในเรื9 องการทรงไถ่ดว้ ย พระชนม์ชีพของ
พระองค์และโดยเฉพาะอย่างยิง9 พระโลหิตแห่งชีวติ ของพระองค์จะกลายเป็ นค่าไถ่สาํ หรับการไถ่
พวกเรา ดู 1 เปโตร 1:18-19
มก 10:46

เห็นได้ชดั ว่าเหตุการณ์ท+ งั หมดด้านบนนั+นเกิดขึ+นทางตอนเหนือ (หรื ออาจ

ตะวันออก) ของเมืองเยรี โค ขณะที9พระเยซูและคณะเดินทางต่อไปเมื9อมุ่งสู่ กรุ งเยรู ซาเล็ม มาระ
โกก็เปลี9ยนไปเล่าเหตุการณ์หนึ9งที9เกิดขึ+นระหว่างทาง ฝ่ ายพระเยซูกบั พวกสาวกมายังเมืองเยรี

โค และเมือ พระองค์เสด็จออกจากเมืองเยรีโคกับพวกสาวกของพระองค์ และประชาชนเป็ นอัน
มาก มีคนตาบอดคนหนึง ชือบารทิเมอัส ซึงเป็ นบุตรชายของทิเมอัส นังขอทานอยู่ทรี ิมหนทาง
บันทึกของมาระโกเป็ นข่าวประเสริ ฐเล่มเดียวที9เอ่ยถึงชื9อของชายตาบอดผูน้ + ี นัน9 คือ บารทิเมอัส
หรื อเรี ยกเขาว่า บุตรชายของทิเมอัส บันทึกของมัทธิวก็บนั ทึกว่าจริ งๆแล้วมีชายตาบอดสองคน
ชื9อบารทิเมอัส เป็ นภาษาอาราเมคและมีความหมายว่าบุตรชายของทิเมอัสตามที9กล่าวไว้ใน
ข้อความนี+ เห็นได้ชดั ว่าชายผูน้ + ีหาเลี+ยงชีพโดยการนัง9 ขอทานอยูร่ ิ มถนน (ที9นาํ ออกจากเมืองเยรี
โคมุ่งสู่ กรุ งเยรู ซาเล็ม)
มก 10:47

เมือ คนนั!นได้ ยนิ ว่าพระเยซู ชาวนาซาเร็ธเสด็จมา จึงเริมร้ องเสี ยงดังว่ า

"ท่านเยซู บุตรดาวิดเจ้ าข้า ขอทรงเมตตาข้ าพระองค์ เถิด" เห็นได้ชดั ว่าบารทิเมอัสชายตาบอด
เคยได้ยนิ เกี9ยวกับพระเยซูมาก่อน เขาอาจเคยได้ยนิ พระองค์ตรัสสั9งสอนในการรับใช้ก่อนหน้านี+
ของพระองค์ดว้ ย นอกจากนี+ เห็นได้ชดั ว่าบารทิเมอัสรู ้เกี9ยวกับพระเยซูเพราะเขาเรี ยกพระองค์วา่
“ท่านเยซู บุตรดาวิดเจ้าข้า” เขาไม่น่าจะทราบว่าพระเยซูทรงสื บเชื+อสายมาจากตระกูลไหน แต่
เขาก็รู้มาว่าพระเยซูแห่งนาซาเร็ธทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ ดังนั+นพระองค์จึงทรงเป็ นบุตรดาวิด ดัง
นั+นชายผูน้ ่าสงสารคนนี+จึงไม่สงสัยเลยว่าพระเยซูทรงสามารถรักษาเขาให้หายได้ เขาจึงร้องออก
มาด้วยความเชื9ออันเรี ยบง่ายว่า “ขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิด” คําที9แปลว่า ร้ องเสียงดัง (คราโซ)
สื9 อความหมายตามนั+นเลย เขาร้องตะโกนเสี ยงดัง คํานี+สื9อถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้าและ
ความสะเทือนใจ เขาอ้อนวอนขอให้พระเยซูทรงช่วยเขา
มก 10:48

ขณะเดียวกัน ฝูงชนที9เดินทางร่ วมกับพระเยซูกห็ ้ ามเขาให้ เขานิงเสีย กล่าว

อีกนัยหนึ9งก็คือ ฝูงชนสั9งเขาให้เงียบเสี ย กระนั+นเขายิง ร้ องเสียงดังขึน! ว่ า "บุตรดาวิดเจ้ าข้ า ขอ
ทรงเมตตาข้ าพระองค์เถิด" ถึงแม้ถูกฝูงชนขัดขวางแต่เขาก็ยงิ9 ร้องเสี ยงดังขึ+นอีกว่า “บุตรดาวิด
เจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิด” ความเชื9อของชายผูน้ + ีท+งั เรี ยบง่ายและเปี9 ยมด้วยพลัง เขาไม่มี
ความสงสัยแม้แต่นิดเดียวว่าพระเยซูทรงสามารถรักษาเขาให้หายได้หากพระองค์ทรงประสงค์
เขาจึงไม่ยอมปล่อยโอกาสที9ผา่ นมาครั+งเดียวเท่านั+นในชีวติ ผ่านเลยไป

มก 10:49-50 พระเยซู ทรงหยุดประทับยืนอยู่ แล้ วตรัสสั งให้ เรียกคนนั!นมา เขาจึงเรียก
คนตาบอดนั!นว่ าแก่เขาว่า "จงชืนใจและลุกขึน! เถิด พระองค์ ทรงเรียกเจ้ า" พอได้ยนิ เสี ยงอึกทึก
พระเยซูกท็ รงหยุดเดินและสั9งให้พาชายคนนั+นมาหาพระองค์ ผูค้ นจึงรี บส่ งคนไปบอกบารทิเม
อัสให้ทาํ ใจดีๆไว้และยืนขึ+นเพราะว่าพระเยซูได้ทรงตรัสเรี ยกเขาแล้ว บารทิเมอัสจึงไม่เสี ยเวลา
เลย เขาจึง 50 ทิง! ผ้ าห่ มเสี ยลุกขึน! มาหาพระเยซู ด้วยความตื9นเต้นและความเร่ งรี บ เขาจึงสะบัด
ทิ+งเสื+ อคลุมเสี ย ในภาษาสมัยใหม่เราอาจเรี ยกมันว่าเสื+ อชั+นนอก ตอนนั+นเป็ นฤดูใบไม้ผลิของปี
และเห็นได้ชดั ว่าอากาศยังเย็นอยู่ อย่างไรก็ตาม บารทิเมอัสก็ไม่ยอมเสี ยเวลาเลยในการกระโดด
ลุกขึ+นไปพบพระเยซู
มก 10:51

พระเยซู จงึ ตรัสถามเขาว่า "เจ้ าปรารถนาจะให้ เราทําอะไรแก่เจ้ า" พระ

เยซูทรงทราบอยูแ่ ล้วว่าชายตาบอดคนนี+ตอ้ งการสิ9 งใด อย่างไรก็ตาม เพือ9 มุ่งเน้นไปที9ความเชื9อ
ของชายผูน้ ่าสงสารคนนี+มากยิง9 ขึ+น พระเยซูจึงตรัสถามเขาว่าเขาต้องการสิ9 งใด บารทิเมอัสจึงน่า
จะโพล่งออกมาด้วยอารมณ์ที9เต็มตื+นว่า "พระอาจารย์ เจ้ าข้ า ขอโปรดให้ ตาข้ าพระองค์ เห็นได้ "
คําที9แปลว่า ให้ ตาข้ าพระองค์เห็นได้ (อานับเละโพ) มีความหมายว่า ‘ได้การมองเห็นกลับคืนมา’
ซึ9งสื9 อให้เห็นว่าเขาเคยมองเห็นได้มาก่อน
มก 10:52

เมื9อได้ยนิ คําขออันสิ+ นหวังนี+ พระเยซูตรัสแก่เขาว่า "จงไปเถิด ความเชือ

ของเจ้ าได้ กระทําให้ เจ้ าหายปกติแล้ ว" คําที9แปลว่า ได้ กระทําให้ เจ้ าหายปกติแล้ว (โซโซ) เป็ นคํา
เดียวกับที9ปกติแล้วแปลเป็ น ‘ได้รับความรอด’ นี9สื9อให้เห็นว่าชายผูน้ + ีได้รับความรอดบัดเดี[ยวนั+น
เลย ตัวกลางที9เรี ยบง่ายและลึกซึ+งอันนําไปสู่ ความรอดนั+นก็คือ ความเชื9อที9เขามีในพระเยซู มัน
ปรากฏชัดเจน เขารู ้วา่ พระเยซูทรงเป็ นความหวังเดียวเท่านั+นของเขาและเขาขอพระเมตตาจาก
พระองค์ ไม่มีภาพประกอบอันแสดงถึงความเชื9อที9ช่วยให้รอดได้ที9ชดั เจนยิง9 กว่านี+แล้ว
นอกจากนี+ ในทันใดนั!นคนตาบอดนั!นก็เห็นได้ และได้ เดินทางตามพระเยซูไป เขาไม่
เพียงรอดแล้วเท่านั+น แต่เขายังกลับมามองเห็นได้ดว้ ย เขาจึงติดตามพระเยซูไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
ด้วยพร้อมกับฝูงชนที9เดินทางไปพร้อมกับพระองค์ ไม่มีบนั ทึกไว้วา่ เกิดอะไรขึ+นต่อไปกับบารทิ

เมอัส แต่เป็ นไปได้ที9วา่ เขาได้กลายเป็ นส่ วนหนึ9งของคริ สตจักรยุคต้นที9จะก่อตัวขึ+นในไม่ชา้ เขา
ได้พบกับพระผูช้ ่วยให้รอดและประสบกับพระคุณที9ช่วยให้รอดได้ของพระองค์แล้ว
*****
ภาพรวมของมาระโก 11: บทนีบ& ่ งชี &ถึงจุดเริ มต้ นแห่ งจุดจบของการรั บใช้ บนโลกนีข& อง
พระเยซู ในบทนีพ& ระเยซูทรงนําเสนอตัวเองต่ อชนชาติอิสราเอลในฐานะพระมหากษัตริ ย์ของ
พวกเขาอย่ างเป็ นทางการ นอกจากนีย& งั มีบนั ทึกเกียวกับต้ นมะเดือทีไม่ ออกผลด้ วย ในต้ น
สัปดาห์ นั&นพระเยซูทรงชําระพระวิหารอีกครั& ง พระเยซูทรงสอนบทเรี ยนเกียวกับการอธิษฐาน
และความเชื อโดยทรงยกเรื องต้ นมะเดือทีไม่ ออกผลต้ นนั&น สุดท้ าย เมือมีคนสงสัยเกียวกับสิ ทธิ
อํานาจของพระองค์ พระเยซูจึงไม่ ทรงตอบคําถามของพวกผู้นาํ ชนชาติยิว
มก 11:1-2

บทที9แล้วเล่าถึงตอนที9พระเยซูทรงประทับอยูท่ ี9รอบนอกของเมืองเยรี โค

คราวนี+มาระโกเล่าต่อถึงเหตุการณ์ที9เกิดขึ+นรอบนอกกรุ งเยรู ซาเล็ม ทางทิศตะวันออกของฐาน
ภูเขามะกอกเทศมีหมู่บา้ นเล็กๆอยูส่ องแห่ง คือ เบธฟายี และ เบธานี ครั!นพระองค์ กบั พวกสาวก
มาใกล้กรุงเยรู ซาเล็ม ถึงหมู่บ้านเบธฟายี และหมู่บ้านเบธานีเชิงภูเขามะกอกเทศ พระองค์ทรงใช้
สาวกสองคน สัปดาห์สุดท้ายในการรับใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้มาถึงแล้ว ด้วยทรง
ทราบว่าทุกสิ9 งกําลังจะสําเร็จ พระเยซูจึงทรงใช้สาวกสองคนเข้าไปยังหมู่บา้ นนั+น (เบธฟายี ดู
มัทธิว 21:1) เพือ9 ไปหาสัตว์มาให้พระองค์ขี9 2 สั งเขาว่า "จงเข้ าไปในหมู่บ้านทีอ ยู่ตรงหน้ าท่าน
ครั!นเข้ าไปแล้วในทันใดนั!นจะพบลูกลาตัวหนึงผูกอยู่ ทีย งั ไม่ มใี ครขึน! ขีเ ลย จงแก้ มนั จูงมาเถิด
มาระโกไม่ได้กล่าวว่าลูกสัตว์ตวั นี+เป็ นลูกลาดังที9ได้กล่าวไว้ในมัทธิว 21:2 อาจเป็ นไปได้ที9วา่
สาวกสองคนนี+คือเปโตรและยอห์น ถึงแม้ไม่มีบนั ทึกไว้เช่นนั+นก็ตาม
มก 11:3-6

พระเยซูทรงสั9งพวกเขาว่า ถ้ าผู้ใดถามท่านว่ า `ท่ านทําอย่ างนีท! าํ ไม' จง

บอกว่ า องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าต้ องประสงค์ ลูกลานี! และประเดีย^ วพระองค์จะส่ งกลับคืนมาให้ ทนี ี"
ดังนั+นสาวกสองคนนี+จึง 4 ไป แล้วพบลูกลาตัวนั!นผูกอยู่นอกประตูทสี ี แยก เขาจึงแก้ มนั ลูกลาตัว
นี+ถูกผูกไว้อยูน่ อกประตูบานหนึ9งซึ9งเห็นได้ชดั ว่าอยูใ่ กล้กบั สี9 แยกที9ถนนสองเส้นตัดผ่าน มาระ
โกใช้คาํ กริ ยารู ปปัจจุบนั ในอดีตอีกครั+งในการกล่าวว่า “เขาจึงแก้มนั ” ดังที9พระเยซูได้ตรัส

พยากรณ์ไว้ 5 บางคนซึงยืนอยู่ทนี ันถามเขาว่า "แก้ ลูกลานั!นทําไม" ถึงแม้จะเป็ นแค่ลูกลาตัว
หนึ9ง แต่การเอาสัตว์ตวั นี+ไปโดยไม่ขออนุญาตก็ร้ายแรงพอๆกับการลักขโมยม้าเลย (หรื อในสมัย
นี+กเ็ ท่ากับ ‘การขโมยรถ’) การอัศจรรย์แรกของวันนั+นได้เกิดขึ+นแล้ว หลังจากถูกถามเช่นนั+น
สาวกทั+งสองจึงตอบคนเหล่านั+นที9ถามพวกเขา 6 ตามพระดํารัสสังของพระเยซู แล้วเขาก็ยอมให้
เอาไป การอนุญาตให้ใครสักคนเอาสัตว์ที9มีค่าของตนไปเพียงเพราะคนที9กระทําผิดนั+นอ้างว่า
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงต้องการมันก็ถือว่าเป็ นการอัศจรรย์หนึ9งแล้ว เห็นได้ชดั ว่า พระเจ้าได้ทรง
จัดเตรี ยมจิตใจของพวกเจ้าของสัตว์ให้ยนิ ยอมเช่นนั+น
มก 11:7-8

สาวกทั+งสองจึงจูงลูกลามาถึงพระเยซู แล้วเอาเสื!อผ้ าของตนปูลงบนหลัง

ลา แล้ วพระองค์ จึงทรงลานั!น การอัศจรรย์อีกประการกําลังจะเกิดขึ+น ลูกลาถือว่าเป็ นสัตว์ที9ยงั
ไม่ถูกล่วงลํ+า (เราอาจกล่าวได้วา่ สัตว์ตวั นี+ยงั เป็ น ‘พรหมจารี ’ อยูต่ รงที9วา่ ยังไม่เคยมีใครขึ+นขี9มนั
เลย ดู ลูกา 19:30) ถึงแม้วา่ ยังไม่เคยมีใครขึ+นขี9สัตว์ตวั นี+มาก่อน แต่พระเยซูกท็ รงขึ+นขี9มนั และ
สัตว์ตวั นี+กย็ อมให้พระองค์ข+ ึนขี9 นัน9 ถือว่าเป็ นการอัศจรรย์อย่างหนึ9งจริ งๆ ขณะเดียวกันพวก
สาวกได้ทาํ อานแบบหนึ9งขึ+นมาจากเสื+ อคลุมชั+นนอกของพวกเขา
ถึงแม้มาระโกไม่ได้กล่าวไว้ชดั เจน แต่เห็นได้ชดั ว่าพระเยซูทรงขี9ลานี+เป็ นระยะทางใกล้ๆ
จากหมู่บา้ นเบธานีลงไปยังหุบเขาขิดโรนและขึ+นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม ขณะที9พระองค์ทรงขี9ลาไป
นั+น 8 มีคนเป็ นอันมากเอาเสื!อผ้าของตนปูลงตามถนนหนทาง และคนอืน ก็ตดั กิง ไม้ จากต้ นไม้ มา
ปูลงตามทางนั!น บันทึกของยอห์นหมายเหตุไว้วา่ กิ9งไม้เหล่านี+มาจากต้นอินทผลัม ดู ยอห์น
12:13 ฝูงชนหมู่ใหญ่ได้ติดตามพระเยซูมาจากแคว้นกาลิลี และไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าพวกเขาหลาย
คนอยูใ่ นกลุ่มประชาชนที9รวมตัวกันส่ งเสี ยงโห่ ร้องด้วย นอกจากนี+ น่าจะมีคนอื9นๆอีกจาก
บริ เวณใกล้เคียงหมู่บา้ นเบธานีและกรุ งเยรู ซาเล็มที9ให้ความสนใจพระเยซู ถึงแม้พวกเขาเอง
ไม่ใช่ผเู ้ ชื9อก็ตาม ขณะที9พระองค์เสด็จเข้าไปใกล้กรุ งนี+ คนเหล่านี+ได้กลายเป็ นหมู่ชนที9โห่ ร้อง
ด้วยความยินดี พระเยซูจึงได้รับการต้อนรับอย่างผูม้ ีชยั ชนะในทันที พวกเขากําลังให้การต้อนรับ
พระองค์อย่างที9กษัตริ ยอ์ งค์หนึ9งสมควรได้รับโดยที9พวกเขาอาจรู ้ตวั หรื อไม่รู้ตวั ก็ตาม พระองค์

ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยจ์ ริ งๆ มาระโกไม่ได้เอ่ยถึงเรื9 องนี+ แต่มทั ธิวหมายเหตุชดั เจนว่านี9เป็ นการ
ทําให้คาํ พยากรณ์ในเศคาริ ยาห์ 9:9 สําเร็จโดยตรง
มก 11:9-10 กลุ่มคนที9โห่ ร้องสนับสนุนพระองค์ ฝ่ ายคนทีเ ดินไปข้ างหน้ า กับผู้ทตี าม
มาข้ างหลัง ก็โห่ ร้องว่ า "โฮซันนา ขอให้ พระองค์ ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า
ทรงพระเจริญ คําที9แปลว่า โฮซันนา เป็ นคําที9แปลแบบคร่ าวๆจากเพลงสดุดี 118:25 และมีความ
หมายว่า ‘ช่วยเราให้รอดด้วยเถิด พวกเราขอร้องพระองค์’ เราคงได้แต่เดาว่าฝูงชนที9โห่ร้องนี+
เข้าใจความหมายของคําที9พวกเขาร้องออกมาหรื อไม่ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงจัดการให้คาํ
พยากรณ์ในเพลงสดุดี 118:25 สําเร็จ ส่ วนที9เหลือของข้อนี+ ขอให้ พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนาม
ขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ทรงพระเจริญ เป็ นข้อความที9ยกมาจากเพลงสดุดี 118:26 พวกเขาร้องต่อ
ไปอีกว่า 10 ความสุ ขสวัสดิFมงคลจงมีแก่ อาณาจักรของดาวิด บรรพบุรุษของเรา ทีม าตั!งอยู่ใน
พระนามขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า โฮซันนาในทีส ู งสุ ด" เห็นได้ชดั ว่าบางคนในฝูงชนนี+เข้าใจว่า
พระเยซูทรงเป็ นผูใ้ ดและความหมายของการเสด็จเข้ากรุ งของพระองค์ บางคนมองพระองค์วา่
เป็ นพระเมสสิ ยาห์ที9พวกเขารอคอยมานาน คือเป็ นผูส้ ื บเชื+อสายของกษัตริ ยด์ าวิด นอกจากนี+
พระองค์ยงั เสด็จมาในพระนามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วย พวกเขาจึงยิง9 ร้องออกมาขอให้
พระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้รอด “โฮซันนาในที9สูงสุ ด” วลีหลังนี+มีความหมายว่า ‘ช่วยเราให้
รอดด้วยเถิด เราขอร้องโดยพระองค์ผสู ้ ู งสุ ด’ หรื ออาจกล่าวง่ายๆกว่านั+นได้วา่ ‘ช่วยเราให้รอด
ด้วยเถิด เราขอร้อง โอ พระเจ้าข้า’
พระเยซูจึงทรงนําเสนอพระองค์เองในฐานะกษัตริ ยแ์ ห่งอิสราเอลอย่างเป็ นทางการโดย
การเสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มครั+งนี+ของพระองค์ หลายคนยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็ นเช่นนั+น โดย
เห็นได้จากฝูงชนที9โห่ ร้อง อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชดั ว่าคนเหล่านี+เป็ นคนส่ วนน้อยจริ งๆ นอกจาก
นี+ ดังที9จะกล่าวต่อไปในไม่ชา้ พวกอิสราเอลส่ วนใหญ่กย็ งั ปฏิเสธพระองค์อยู่ พระองค์ได้เสด็จ
มายังพวกของพระองค์และพวกของพระองค์หาได้ตอ้ นรับพระองค์ไม่
มก 11:11

ที9แรกที9พระองค์หยุดแวะเมื9อมาถึงในกรุ งเยรู ซาเล็มแล้วก็คือ พระวิหาร

อันที9จริ งแล้ว พระองค์อาจทรงลงจากลาตัวนั+นด้านนอกพระวิหารและเดินเข้าไปในพระวิหาร

ผ่านทางประตูดา้ นเหนือก็ได้ ดังนั+น พระเยซู กเ็ สด็จเข้ ากรุงเยรู ซาเล็มและเข้ าไปในพระวิหาร
เมือ ทอดพระเนตรสิ งทั!งปวงแล้วเวลาก็จวนคํา จึงเสด็จออกไปยังหมู่บ้านเบธานีกบั เหล่าสาวก
สิบสองคนนั!น เห็นได้ชดั ว่าการเสด็จเข้ากรุ งและเข้าพระวิหารอย่างเป็ นทางการของพระเยซูเกิด
ขึ+นในตอนบ่ายแก่ๆของวันอาทิตย์น+ นั มาระโกเล่าว่าพอเสด็จไปถึงที9นน9ั พระองค์กท็ รงเดินชม
รอบกรุ งโดยทัว9 ไปและรอบพระวิหารเป็ นพิเศษ เพราะว่าใกล้จะเย็นแล้ว พระองค์และสาวกทั+ง
สิ บสองคนจึงเดินเป็ นระยะทางสองไมล์กลับไปยังหมู่บา้ นเบธานี
มัทธิวบันทึกว่าพระเยซูและสาวกสิ บสองคนนั+นพักค้างคืนที9นน9ั ดู มัทธิว 21:17 ไม่มีผู ้
เขียนข่าวประเสริ ฐคนใดให้รายละเอียดเกี9ยวกับเหตุการณ์ที9เกิดขึ+นในเย็นวันนั+น พระองค์ทรงมี
เพือ9 นที9นน9ั คือ มารี ย ์ มารธา และลาซารัส อย่างไรก็ตาม มันดูเหมือนเป็ นการรบกวนมากเกินไปที9
คนตั+งสิ บสามคนจะพยายามเข้าไปพักที9นน9ั ที9น่าสนใจเพิ9มเติมก็คือ ความเห็นในยอห์น 18:2
เกี9ยวกับเกทเสมนีที9วา่ “พระเยซูกบั พวกสาวกมาพบกันที9นน9ั บ่อยๆ” มัทธิว 21:17 กล่าวว่า
พระองค์ประทับอยู่ทหี มู่บา้ นเบธานี อย่างไรก็ตาม คําที9แปลเช่นนั+นในข้อนี+ (เอาลิซอไม) หมาย
ถึง ‘การตั+งแคมป์ ’ กลางแจ้งมากกว่าที9จะพักค้างคืนในบ้านหลังหนึ9ง นัน9 น่าจะเป็ นสิ9 งที9พระเยซู
และพวกสาวกกระทําในสัปดาห์สุดท้ายนั+น พวกเขาน่าจะนอนอยูใ่ นสวนเกทเสมนีทุกคืนโดยอยู่
ไม่ห่างจากหมู่บา้ นเบธานี
มก 11:12-14 เช้าวันต่อมาเมือ พระองค์ กบั สาวกออกมาจากหมู่บ้านเบธานีแล้ว พระองค์
ก็ทรงหิว เราเห็นได้ชดั ถึงความเป็ นมนุษย์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา พระองค์ทรงหิว 13 พอ
ทอดพระเนตรเห็นต้ นมะเดือ ต้ นหนึงแต่ ไกลมีใบ จึงเสด็จเข้ าไปดูว่ามีผลหรือไม่ ครั!นมาถึงต้ น
นั!นแล้ว ไม่ เห็นมีผลมีแต่ ใบเท่ านั!น เพราะยังไม่ ถงึ ฤดูผลมะเดือ
คําที9แปลว่า จึง (อารา) มีความหมายว่า ‘ดังนั+น’ มันเป็ นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างกลาง
เดือนมีนาคมและกลางเดือนเมษายน ต้นมะเดื9อในอิสราเอลมักเริ9 มออกผลก่อนออกใบ ดังนั+นต้น
มะเดื9อที9มีใบออกมาเต็มแล้วก็จะทําให้คนๆหนึ9งเชื9อว่าต้นนั+นมีผลมะเดื9อแล้ว ต้นมะเดื9อที9เป็ น
แบบนั+นก็จะโตเต็มที9และสุ กงอมพร้อมที9จะเก็บเกี9ยวผลได้ในต้นฤดูใบไม้ร่วง พระเยซูเสด็จมาที9
ต้นมะเดื9อนี+โดยเห็นใบ พระองค์จึงทรงคาดหวังที9จะเจอผล แต่กไ็ ม่พบผลเลย

แน่นอนที9มีการประยุกต์ใช้ฝ่ายวิญญาณของเหตุการณ์น+ ี มีคริ สตจักรและคริ สเตียน
มากมายเหลือเกินที9มีลกั ษณะภายนอกแบบคริ สเตียน แต่พอวิเคราะห์ดูใกล้ๆแล้ว พวกเขาก็ออก
ผลน้อยหรื อไม่ออกผลถวายองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเลย
ดังนั+น 14 พระเยซูจึงตรัสแก่ ต้นนั!นว่า "ตั!งแต่ นีไ! ปจะไม่ มใี ครได้ กนิ ผลจากเจ้ าเลย" เหล่า
สาวกของพระองค์กไ็ ด้ ยนิ คําซึงพระองค์ตรัสนั!น องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจึงแช่งสาปต้นมะเดื9อ
ที9ไร้ผลนี+ ในการพูดถึงความเห็นของพระเยซูเกี9ยวกับเรื9 องนี+ มาระโกจะกลับมาพูดถึงเรื9 องนี+อีก
ในข้อ 20-21 เราอาจประยุกต์ใช้ได้วา่ คริ สเตียนหรื อคริ สตจักรทั+งหลายที9ไร้ผลจะเจอกับการสู ญ
เสี ยพระพรของพระเจ้าจนถึงขนาดที9พวกเขาเหี9 ยวแห้งไปเลยดังที9กล่าวไว้ในข้อ 20-21 เมื9อเราไม่
สนใจที9จะนําวิญญาณผูอ้ ื9น มันก็ข+ ึนอยูก่ บั เวลาแล้วว่าความกระตือรื อร้นฝ่ ายวิญญาณของเราจะ
เหี9ยวแห้งไปเมื9อไร
มก 11:15-16 ดังนั+น เช้าวันจันทร์ของสัปดาห์สุดท้ายนั+น พระเยซูและพวกสาวกก็มาถึง
กรุงเยรู ซาเล็ม พระเยซู กเ็ สด็จเข้ าไปในพระวิหาร แล้วเริมขับไล่บรรดาผู้ซื!อขายในพระวิหารนั!น
และควํา โต๊ ะผู้รับแลกเงิน กับทั!งควํา ม้ านังผู้ขายนกเขาเสีย 16 และทรงห้ ามมิให้ ผู้ใดขนสิงใดๆ
เดินลัดพระวิหาร
ดังที9ถูกบรรยายไว้อย่างละเอียดมากกว่านี+ในคําอธิบายของมัทธิว 21:12-16 มีธุรกิจหลาย
อย่างผุดขึ+นมาในบริ เวณพระวิหาร บรรดานักแสวงบุญชาวยิวจากทัว9 ทุกมุมโลกที9เดินทางมาเพือ9
ถวายเครื9 องสัตวบูชาและเครื9 องถวายบูชาตามที9ได้กาํ หนดไว้อาจไม่สามารถหรื อไม่ได้นาํ สัตว์ที9
ต้องใช้มาพร้อมกับพวกเขาด้วย นอกจากนี+ พวกผูม้ ีอาํ นาจในพระวิหารก็ยนื กรานว่าภาษีที9เรี ยก
เก็บจากผูช้ ายชาวยิวทุกคนต้องเป็ นเงินครึ9 งเชเขลตามที9ได้กาํ หนดไว้ มันคือเหรี ยญของยิวที9ใช้
ประจําท้องถิ9นซึ9งไม่มีใช้กนั ในที9อื9นๆของจักรวรรดิโรมัน
ดังนั+นพวกผูม้ ีอาํ นาจประจําพระวิหารจึงขายแฟรนไชส์ต่างๆให้แก่บรรดานักธุรกิจที9อยู่
ในกรุ งเยรู ซาเล็มและพื+นที9โดยรอบเพื9อทําหน้าที9เป็ นคนรับแลกเงินและขายสัตว์ต่างๆที9กาํ หนด
ไว้ให้เป็ นเครื9 องสัตวบูชา พวกเขาจึงตั+งแผงและหน้าร้านขึ+นในบริ เวณลานของพระวิหารเพื9อ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว ปั ญหาก็คือว่า สิ9 งที9เริ9 มต้นในฐานะเป็ นการให้บริ การแก่บรรดานักแสวง

บุญที9เดินทางมาไกลกลับกลายเป็ นการค้ากําไรเกินควร ผูซ้ +ือถูกคิดกําไรเกินควรสําหรับสัตว์
ต่างๆที9ใช้เป็ นเครื9 องสัตวบูชา นอกจากนี+ พวกคนรับแลกเงินก็ขดู รี ดพวกนักแสวงบุญที9ไม่รู้อิ
โหน่อิเหน่ดว้ ยอัตราแลกเปลี9ยนที9แตกต่างจากอัตราแลกเปลี9ยนปกติเยอะมาก
พระวิหารไม่เพียงกลายเป็ นสถานที9ทาํ การค้าไปแล้วเท่านั+น แต่มนั ยังเป็ นการค้าที9คดโกง
ด้วย ด้วยพระพิโรธอันชอบธรรมของพระองค์ พระเยซูจึงทรงโยนบรรดาพ่อค้าขี+ฉอ้ เหล่านี+ออก
ไป พระองค์ทรงควํา9 โต๊ะของพวกคนรับแลกเงิน แน่นอนที9เงินที9อยูบ่ นโต๊ะเหล่านั+นย่อมกระจาย
ไปทัว9 คําที9แปลว่า สิ งใดๆ (สเขะอูออส) ในบริ บทนี+มีความหมายได้ดว้ ยว่า ‘ข้าวของ’ แม้แต่คน
เหล่านั+นที9ไปๆมาๆเพื9อส่ งของให้แก่พวกพ่อค้าก็ถูกพระเยซูหา้ มเช่นกัน
มก 11:17

พระเยซูจึงตรัสสั9งสอนพวกเขาว่า "มีพระวจนะเขียนไว้ มใิ ช่ หรือว่ า

`นิเวศของเราประชาชาติท!งั หลายจะเรียกว่า เป็ นนิเวศอธิษฐาน' ครึ9 งแรกของข้อนี+เป็ นข้อความที9
ยกมาจากอิสยาห์ 56:7 ส่ วนครึ9 งหลัง แต่ เจ้ าทั!งหลายได้ กระทําให้ เป็ น `ถํา! ของพวกโจร'" เป็ น
ข้อความที9ยกมาจากเยเรมีย ์ 7:11 พระเยซูทรงเข้าใจดีถึงวิธีปฏิบตั ิอนั ชัว9 ร้ายและเลวทรามที9กาํ ลัง
ดําเนินอยู่ พระองค์มิได้ทรงพระพิโรธเพราะการขายสัตว์ต่างๆเพือ9 ให้บริ การแก่พวกนักเดินทาง
ที9มาแสวงบุญ แต่พระองค์ทรงเดือดดาลกับความคดโกงของพวกพ่อค้าที9เอาเปรี ยบพวกนักเดิน
ทางที9ไร้เดียงสาซึ9งเดินทางมาเป็ นระยะทางไกลเพือ9 มานมัสการพระเจ้า มีการสื9 อไว้โดยที9ไม่
เขียนไว้วา่ พวกผูม้ ีอาํ นาจประจําพระวิหารได้รับค่าธรรมเนียมหรื อเงินใต้โต๊ะจากวิธีปฏิบตั ิอนั ชัว9
ร้ายนี+
มก 11:18

มันจึงไม่น่าแปลกใจเลยที9วา่ เมือ พวกธรรมาจารย์ และพวกปุโรหิตใหญ่

ได้ ยนิ อย่ างนั!น จึงหาช่ องทีจ ะประหารพระองค์เสี ย เพราะเขากลัวพระองค์ ด้ วยว่ าประชาชน
ประหลาดใจด้ วยคําสั งสอนของพระองค์ พระเยซูได้ทรงรุ กรานเข้ามาในถิ9นของพวกเขา
พระองค์กาํ ลังเข้ามาแทรกแซงกิจการของพวกเขาไม่เพียงจากแง่มุมด้านศาสนศาสตร์เท่านั+น แต่
ในทางการเมืองและทางการค้าด้วย คําที9แปลว่า ประหาร (อปอลลูมิ) มีความหมายเพิ9มเติมว่า
‘ฆ่า’ เจตนาของพวกเขานั+นชัดเจน กําจัดพระเยซูทิ+งเสี ย หากนัน9 หมายถึงการฆ่าพระองค์ ก็
เอาเลย

อย่างไรก็ตาม พวกคนหน้าซื9 อใจคดที9เลวทรามและชัว9 ร้ายเหล่านี+เป็ นทั+งคนขี+ขลาดและ
นักการเมืองที9เจ้าเล่ห์ พวกประชาชนต่างหลงใหลได้ปลื+มกับคําสอนของพระองค์ พวกเขาต่าง
อัศจรรย์ใจไปกับพระองค์และข้อความที9พระองค์ตรัส นอกจากนี+ พวกประชาชนในพื+นที9กท็ ราบ
ดีถึงวิธีปฏิบตั ิอนั ฉ้อฉลของพวกพ่อค้าและพวกคนรับแลกเงิน พวกเขาจึงเห็นพระเยซูวา่ เป็ น
เหมือนโรบินฮูดที9ได้รับความชื9นชมจากประชาชน พวกผูน้ าํ จึงใช้ความระมัดระวังในการเผชิญ
หน้ากับพระเยซูอย่างโจ่งแจ้ง
มก 11:19-21 และเมือ ถึงเวลาเย็น พระองค์ ได้ เสด็จออกไปจากกรุง 20 ครั!นเวลาเช้ า เมือ
พระองค์กบั เหล่าสาวกได้ ผ่านทีน !ันไป ก็ได้ เห็นมะเดือ ต้ นนั!นเหียวแห้ งไปจนถึงราก 21 ฝ่ าย
เปโตรระลึกขึน! ได้ จึงทูลพระองค์ ว่า "พระอาจารย์ เจ้ าข้ า ดูเถิด ต้ นมะเดือ ทีพ ระองค์ได้ สาปไว้น!ัน
ก็เหียวแห้ งไปแล้ว" เย็นวันจันทร์น+ นั พระเยซูและพวกสาวกของพระองค์ก็ “ออกไปจากกรุ ง” ถึง
แม้มิได้เขียนไว้ แต่เห็นได้ชดั ว่าพวกเขากลับไปพักที9เกทเสมนีใกล้กบั หมู่บา้ นเบธานี ดูความเห็น
เพิ9มเติมเกี9ยวกับเรื9 องนี+ได้ที9 11:11
พอเช้าวันอังคารของสัปดาห์สุดท้ายนั+น พระเยซูและพวกสาวกได้ลุกขึ+นและมุ่งหน้ากลับ
ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม ดังนั+น “เมื9อพระองค์กบั เหล่าสาวกได้ผา่ นที9น+ นั ไป ก็ได้เห็นมะเดื9อต้นนั+น
เหี9ยวแห้งไปจนถึงราก” คําที9แปลว่า เหียวแห้ ง ตรงนี+คือ เซราอีโน ดังนั+น “ฝ่ ายเปโตรระลึกขึ+น
ได้จึงทูลพระองค์วา่ "พระอาจารย์เจ้าข้า ดูเถิด ต้นมะเดื9อที9พระองค์ได้สาปไว้น+ นั ก็เหี9 ยวแห้งไป
แล้ว” คําที9แปลว่า สาป (คาทาราออไม) มีความหมายด้วยว่า ‘พิพากษาให้รับโทษ’ พระเยซูมิได้
ตรัสคําหยาบคายในความหมายอีกแบบของคําๆนี+ แต่พระองค์ทรงแช่งสาปมันให้เหี9ยวแห้งไป
ตามที9ได้เขียนไว้ในข้อ 14 นี9กลายเป็ นตัวจุดประกายคําเทศนาที9ยาวมากขึ+นในเช้าวันอังคารนั+น
มก 11:22

พระเยซู จงึ ตรัสตอบเหล่าสาวกว่ า "จงเชือในพระเจ้ าเถิด” ในบริ บทที9

เกี9ยวข้องโดยตรงกับความเห็นของเปโตรเกี9ยวกับต้นมะเดื9อที9เหี9ยวแห้งไปนั+น พระเยซูตรัสตอบ
ไปว่า “จงเชื9อในพระเจ้าเถิด” คําที9แปลว่า จง (มีความ) เชือ (เอะโค) นี+อยูใ่ นรู ปประโยคคําสัง9
มันคือคําบัญชาหนึ9ง นี9เท่ากับพระเยซูตรัสสั9งว่า ‘จงวางใจพระเจ้า!’ เห็นได้ชดั ว่าเปโตรอัศจรรย์

ใจที9ผา่ นไปวันเดียวต้นมะเดื9อนั+นก็เหี9ยวแห้งไปจริ งๆ คํากําชับของพระเยซูกค็ ือ จงวางใจพระเจ้า
และเขาเองก็จะเห็นพระราชกิจอันยิง9 ใหญ่เช่นกัน บทเรี ยนที9ตามมาก็สอนเช่นนั+นอย่างชัดเจน
มก 11:23

พระเยซูจึงตรัสต่อไปว่า เราบอกความจริงแก่ ท่านว่ า ถ้ าผู้ใดๆจะสั งภูเขานี!

ว่า `จงลอยไปลงทะเล' และมิได้ สงสั ยในใจ แต่ เชือว่ าจะเป็ นไปตามทีส ั งนั!น ก็จะเป็ นไปตามคําสั ง
นั!นจริง องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงเลือกเรื9 องประกอบที9ดูเผินๆแล้วก็เป็ นไปไม่ได้เลย
พระองค์ตรัสถึงการสั9งให้ภูเขาลูกหนึ9งเคลื9อนและถูกโยนลงไปในทะเล ในสายตามนุษย์แล้วนัน9
เป็ นเรื9 องที9เป็ นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตาม สําหรับพระเจ้าแล้วมันก็เป็ นไปได้ ดังนั+น หากเราขอให้
พระเจ้าทรงเคลื9อนภูเขานั+น มันก็จะสําเร็ จได้
อย่างไรก็ตาม ความสงสัยก็ทาํ ให้ฤทธิ:เดชฝ่ ายวิญญาณเช่นนั+นไร้ผล การสงสัยว่าพระเจ้า
จะทรงสามารถแก้ปัญหาต่างๆที9มีขนาดใหญ่เท่าภูเขาได้น+ นั ก็เท่ากับปฏิเสธมิให้พระองค์เข้ามา
แทรกแซง นอกจากนี+ ความสงสัยจะทําให้เราไม่แม้แต่จะขอด้วยซํ+า กุญแจก็คือ (1) การเชื9อว่า
พระเจ้าทรงสามารถเคลื9อนภูเขานั+นแห่งปัญหาของเราออกไปได้ และ (2) การเชื9อว่าพระองค์จะ
ทรงกระทําหากเราขอให้พระองค์ทรงกระทําเช่นนั+น บทเรี ยนที9สาํ คัญกว่าไม่ใช่เรื9 องของการขอ
พระเจ้าให้โยนภูเขาเล่นๆตามใจชอบ แต่เท่าที9เป็ นไปได้พระเยซูน่าจะกําลังหมายถึงปัญหาต่างๆ
ในชีวติ ซึ9งเมื9อเปรี ยบแล้วก็เหมือนกับภูเขาทั+งหลาย กระนั+นเมื9อเราเชื9อว่าพระเจ้าทรงสามารถ
และจะทรงเคลื9อนมันออกไปได้ พระองค์กท็ รงทําได้และจะทรงกระทําเพือ9 เรา วลีสุดท้าย “แต่
เชื9อว่าจะเป็ นไปตามที9ส9งั นั+น ก็จะเป็ นไปตามคําสัง9 นั+นจริ ง” บ่งบอกถึงการประยุกต์ใช้แบบสากล
ของหลักการนี+ ปั ญหาใดก็ตามที9ใหญ่โตเหมือนภูเขาสามารถถูกพระเจ้าเคลื9อนออกไปได้เมื9อเรา
เข้ามาหาพระองค์ดว้ ยความเชื9ออย่างสุ ดจิตสุ ดใจและไม่สงสัย
มก 11:24

เมื9อพิจารณาถึงความจริ งอันยิง9 ใหญ่น+ ี พระเยซูกท็ รงขยายความเรื9 องนี+เพิม9

เติมอีก ก็เหตุฉะนั!นเราบอกท่านทั!งหลายว่า ขณะเมือ ท่ านจะอธิษฐานขอสิงใด จงเชือว่ าได้ รับ
และท่ านจะได้ รับสิ งนั!น กุญแจสําคัญที9ได้ใช้กบั คําอธิษฐานที9ได้รับคําตอบก็คือ ความเชื9อที9วา่
พระเจ้าทรงสามารถและจะทรงเข้ามาแทรกแซงเมื9อเราวิงวอนพระองค์ให้กระทําเช่นนั+น ที9น่า
สนใจก็คือการผันคํากริ ยาตรงนี+ คําที9แปลว่า เชือ (พิสเตะอูโอ) อยูใ่ นรู ปคําสั9ง มันเป็ นคําบัญชา

หนึ9ง เราได้รับบัญชาให้อธิษฐานด้วยความเชื9ออย่างสุ ดจิตสุ ดใจ จากนั+นคําที9แปลว่า ได้ รับ (ลัม
บาโน) อยูใ่ นรู ปบอกเล่า มันจึงเป็ นคําพูดที9สื9อถึงข้อเท็จจริ ง นี9สื9อว่าเมื9อเรามาหาพระเจ้าด้วยการ
อธิษฐานและด้วยความเชื9ออย่างสุ ดจิตสุ ดใจ การที9ส9ิ งที9เราขอนั+นกลายเป็ นจริ งก็เป็ นข้อเท็จจริ ง
แล้ว มันกําลังถูกทําให้สาํ เร็จอยูแ่ ล้ว กุญแจที9ไขสู่คาํ อธิษฐานที9ได้รับคําตอบจึงเป็ นความเชื9ออัน
เรี ยบง่ายอันปราศจากความสงสัย
มก 11:25-26 พระเยซูทรงเสริ มข้อกําหนดอีกประการสําหรับคําอธิษฐานที9ได้รับคํา
ตอบ เมือ ท่านยืนอธิษฐานอยู่ ถ้ าท่ านมีเหตุกบั ผู้หนึงผู้ใด จงยกโทษให้ ผู้น!ันเสีย เพือ พระบิดาของ
ท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะโปรดยกการละเมิดของท่ านด้ วย คําที9แปลว่า ยืน (สเตโค) มีความ
หมายด้วยว่า ‘พากเพียร’ หรื อ ‘ไม่ยอ่ ท้อ’ ความหมายก็คือ ‘เมื9อท่านพากเพียรในการอธิษฐาน
ฯลฯ’ อย่างไรก็ตาม ความจริ งที9สาํ คัญกว่าก็คือ การที9ใจของเรานั+นว่างเปล่าจากความขมขื9นและ
การไม่ยอมยกโทษให้ พระเยซูตรัสต่อไปว่า 26 แต่ ถ้าท่ านทั!งหลายไม่ ยกโทษให้ พระบิดาของ
ท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะไม่ ทรงโปรดยกการละเมิดของท่ านเหมือนกัน" บทเรี ยนรองลงมา
ก็คือว่า พระเจ้าจะไม่ทรงยกโทษเราเมื9อเราไม่ยอมยกโทษให้ผอู ้ ื9น อย่างไรก็ตาม บทเรี ยนหลัก
ในบริ บทใหญ่กว่าก็คือ เรื9 องของคําอธิษฐานที9ได้รับคําตอบ การไม่ยอมยกโทษผูอ้ ื9นก็ทาํ ให้คาํ
อธิษฐานในชีวติ ของเรานั+นไม่มีฤทธิ:เดช ความบาปทําให้คาํ อธิษฐานนั+นลัดวงจร มันทําให้คาํ
อธิษฐานไม่ข+ ึนไปถึงพระเจ้า การไม่ยกโทษผูอ้ ื9นนั+นก็เป็ นความบาป ดังนั+น การที9คาํ อธิษฐาน
ของเรานั+นจะมีฤทธิ:เดชไม่ใช่แค่ตอ้ งอาศัยความเชื9ออันแรงกล้าเท่านั+น แต่มนั ยังอาศัยใจที9สะอาด
ปราศจากความบาปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง9 ความขมขื9นที9มีต่อผูอ้ ื9น
มก 11:27-28 ให้เราระลึกถึงลําดับเหตุการณ์ที9เพิง9 เกิดขึ+นไป วันก่อนหน้านี+ซ9 ึงเป็ นวัน
จันทร์ในสัปดาห์สุดท้ายของพระเยซู พระองค์ได้ทรงไล่พวกพ่อค้าที9ฉอ้ ฉลและคดโกงออกไป
จากพระวิหาร เหตุการณ์น+ ีเกิดขึ+นในเช้าวันต่อมา คือวันอังคาร ดังนั+นฝ่ ายพระองค์ กบั เหล่ าสาวก
มายังกรุงเยรู ซาเล็มอีก เมือ พระองค์ เสด็จดําเนินอยู่ในพระวิหาร พวกปุโรหิตใหญ่ พวกธรรมา
จารย์ และพวกผู้ใหญ่ มาหาพระองค์ (มาระโกใช้คาํ กริ ยารู ปปั จจุบนั ในอดีตอีกครั+งในคําว่า ‘มา’
ฯลฯ) พระเยซูจึงมาเจอกับพวกคณะกรรมการใหญ่ของพวกผูน้ าํ ของพวกยิว มันรวมถึงพวก

ปุโรหิ ตใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และพวกผูใ้ หญ่แห่งอิสราเอล พวกหลังนี+อาจสื9 อถึงสมาชิกส่ วน
ใหญ่ในสภาซานเฮดริ นด้วย ในการมาหาพระเยซูเช่นนั+น พวกเขาจึงมาในฐานะคณะผูแ้ ทนกลุ่ม
ใหญ่ พวกเขาทราบดีวา่ พระเยซูได้ทรงหักล้างพวกนักวิจารณ์คนอื9นๆไปก่อนหน้านั+นหลายครั+ง
หลายหน นอกจากนี+ การที9พวกเขารวมตัวกันมาในฐานะเป็ นกลุ่มผูน้ าํ แห่งอิสราเอล พวกเขาก็
หวังว่าจะป้ องกันมิให้เกิดการลุกฮือขึ+นของพวกประชาชนที9อาจเข้าข้างพระเยซู
ดังนั+นพวกเขาจึงมาพร้อมกับการอวดตัวและความเดือดดาลอย่างมาก 28 ทูลพระองค์ว่า
"ท่านมีสิทธิอนั ใดจึงได้ ทาํ สิ งเหล่านี! ใครให้ สิทธิแก่ท่านทีจ ะทําการนีไ! ด้ " คําขอของพวกเขานั+น
ชัดเจน ใครให้สิทธิอาํ นาจท่านในการก่อกวนความเป็ นระเบียบที9มีอยูแ่ ล้วในพระวิหาร ท่านมี
สิ ทธิอาํ นาจอะไรถึงกระทําเช่นนี+
มก 11:29-30 ด้วยทรงทราบดีวา่ พวกเขาหวังที9จะดักจับพระองค์ในคําตรัสของพระองค์
เอง พระเยซูจึงทรงตอบคําถามพวกเขาด้วยคําถามหนึ9ง มันเป็ นคําถามที9ฉลาดเอาการด้วย พระ
เยซู จงึ ตรัสตอบเขาว่ า "เราจะถามท่านทั!งหลายสักข้ อหนึงเหมือนกัน จงตอบเรา แล้วเราจะบอก
ท่านว่ า เรากระทําการนีโ! ดยสิ ทธิอนั ใด 30 คือบัพติศมาของยอห์ นนั!น มาจากสวรรค์หรือมาจาก
มนุษย์ จงตอบเราเถิด" พระเยซูตรัสอ้างอิงย้อนไปถึงมากกว่าสามปี ก่อนหน้านั+นตอนที9ยอห์นผู ้
ให้รับบัพติศมากําลังให้บพั ติศมาอยู่ พวกผูม้ ีอาํ นาจของอิสราเอล คือ พวกปุโรหิตใหญ่ พวกธร
รมาจารย์ และพวกผูใ้ หญ่ต่างปฏิเสธเขาและการรับใช้ของเขาด้วย นี9เป็ นอีกครั+งที9คนเหล่านี+
พยายามที9จะรักษาความนิยมทางการเมืองไว้โดยไม่ยอมรับหรื อโจมตียอห์น พระเยซูจึงตรัสถาม
พวกเขาว่า ‘บัพติศมาของยอห์นนั+นเป็ นของพระเจ้าหรื อไม่’ พระองค์ทรงปิ ดท้ายคําถามของ
พระองค์ดว้ ยคําสั9งที9วา่ จงตอบเราเถิด คําที9แปลเช่นนั+น (อพอคริ นอไม) อยูใ่ นรู ปของคําสั9ง พระ
เยซูทรงเรี ยกร้องคําตอบจากพวกเขา
มก 11:31-32 บรรดาผูน้ าํ ที9อวดตัวซึ9งเป็ นตัวแทนของผูม้ ีอาํ นาจแห่งอิสราเอลต่าง
ปรึ กษาในหมู่พวกเขากันเอง เขาจึงปรึกษากันว่า "ถ้ าเราจะว่ า `มาจากสวรรค์' ท่ านจะถามเราว่า
`เหตุไฉนจึงไม่ เชือยอห์ นเล่ า' 32 แต่ ถ้าเราจะว่า `มาจากมนุษย์ '" เขากลัวประชาชน เพราะ
ประชาชนถือว่ ายอห์ นเป็ นศาสดาพยากรณ์ จริงๆ พระเยซูทรงทําให้พวกเขาตกอยูใ่ นสภาวะกลืน

ไม่เข้าคายไม่ออก พระองค์ทรงทราบดีถึงสภาพทางการเมืองและอารมณ์ของผูค้ นในขณะนั+น
พอๆกับที9พวกปฏิปักษ์เหล่านี+ของพระองค์รู้ นอกจากนี+ น่าจะมีคนกลุ่มใหญ่ที9ได้รวมตัวกันมาดู
การปะทะริ มฝี ปากครั+งนี+ระหว่างพระเยซูและพวกคนที9คิดว่าตัวเองแน่จริ งแห่งพระวิหาร
พวกคนใหญ่คนโตที9อวดตัวเหล่านี+จึงรู ้วา่ พวกเขาต้องระมัดระวังมากยิง9 ขึ+นไปอีกว่าจะ
ตอบกลับไปอย่างไร หากพวกเขายอมรับว่ายอห์นเป็ นผูท้ ี9พระเจ้าทรงใช้มาและมาจากสวรรค์
พระเยซูกจ็ ะทรงถามว่าทําไมพวกเขาถึงไม่เชื9อพระองค์ เห็นได้ชดั ว่าพวกเขาไม่เชื9อ หากพวกเขา
กล่าวหายอห์นและการรับใช้ของเขาต่อหน้าคนมากมายว่าเป็ นแค่คนสติฟ9ันเฟื อน พวกเขาก็รู้วา่
พวกประชาชนจะลุกฮือขึ+นก่อการจลาจล พวกประชาชนแห่งอิสราเอลมองยอห์นว่าเป็ นศาสดา
พยากรณ์คนหนึ9ง ดังนั+น พระเยซูจึงทรงทําลายแผนการเผชิญหน้ากันครั+งนี+ของพวกเขา พระองค์
ทรงปล่อยให้พวกเขามึนงงกับการหาทางออกจากสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของตัวเอง
มก 11:33

เขาจึงทูลตอบพระเยซูว่า "พวกข้ าพเจ้ าไม่ทราบ" พระเยซู จึงตรัสกับเขา

ว่า "เราจะไม่ บอกท่ านทั!งหลายเหมือนกันว่ า เรากระทําการนีโ! ดยสิ ทธิอนั ใด" ที9พวกเขาทําได้ก็
แค่ตอบด้วยนํ+าเสี ยงเจื9อนๆว่า “พวกข้าพเจ้าไม่ทราบ” คําที9แปลว่า ทราบ (เอะอีโด) ปกติแล้ว
หมายถึง ‘รู ้’ ต่อคําถามของพระเยซู พวกเขาตอบได้เพียงแค่วา่ ‘พวกเราไม่รู้’ พวกเขาพยายามที9
จะรักษาความนิยมของตนต่อไป พวกเขาเป็ นนักการเมืองโดยแท้ ดังนั+นพระเยซูจึงตอบกลับไป
ว่า “เราจะไม่บอกท่านทั+งหลายเหมือนกันว่า เรากระทําการนี+โดยสิ ทธิอนั ใด” พระองค์จึงเสด็จ
ไปตามทางของพระองค์
*****
ภาพรวมของมาระโก 12: ขณะทีมาระโกเล่ ารายละเอียดของเหตุการณ์ ต่างๆที เกิดขึน& ใน
สัปดาห์ สุดท้ ายของการรั บใช้ ของพระเยซูต่อไป เขาก็บนั ทึ ก (1) คําอุปมาเรื องเจ้ าของสวนที เดิน
ทางไปเมืองไกล (2) คําถามเรื องการส่ งส่ วย (3) คําถามเกียวกับการฟื & นคืนชี พและการสมรส (4)
ความเห็นของพระเยซูเกียวกับพระบัญญัติข้อใหญ่ ทีสุด (5) การทีพระเยซูทรงทําให้ พวกฟาริ สี
นิงอั&นเกียวกับเพลงสดุดี 110 และสุดท้ ายคือ (6) เรื องเงินถวายทองแดงสองแผ่ นของหญิงม่ าย
มก 12:1

มาระโกมิได้บนั ทึกว่าเหตุการณ์น+ ีเกิดขึ+นในวันใด แต่มนั น่าจะยังเป็ นวัน

อังคารของสัปดาห์สุดท้ายของพระเยซู มาระโกจึงบันทึกว่า พระองค์จึงเริมตรัสแก่เขาเป็ นคํา

อุปมา จากนั+นพระเยซูกท็ รงนําเสนอคําอุปมาเรื9 องเจ้าของสวนและการออกเดินทางไปของเขา
ว่า "ยังมีชายคนหนึงได้ ทาํ สวนองุ่น แล้วล้ อมรั!วต้ นไม้ ไว้ รอบ เขาได้ สกัดบ่ อเก็บนํา! องุ่น และ
สร้ างหอเฝ้ า ให้ พวกชาวสวนเช่ าแล้วก็ไปเมืองไกล ดังที9คาํ อุปมานี+จะเผยให้เห็น มันคล้ายคลึงกัน
อย่างชัดเจนกับการปฏิเสธพระเยซูและข้อเสนอเรื9 องอาณาจักรนั+นที9พระองค์ทรงหยิบยืน9 ให้แก่
ชนชาติอิสราเอล (สิ9 งนี+กก็ าํ ลังเกิดขึ+นขณะที9พระเยซูตรัสเลย)
พระเยซูตรัสถึงเจ้าของที9ดินคนหนึ9งที9เป็ นเจ้าของสวนองุ่นแห่งหนึ9งซึ9งอยูบ่ นที9ดินนั+น
พระเยซูจึงทรงบรรยายถึงสวนองุ่นที9มีปกติในสมัยนั+นซึ9งมีร+ ัวล้อม บ่อเก็บนํ+าองุ่น และหอเฝ้ า
ต่อมาเจ้าของสวนคนนี+กป็ ล่อยเช่าสวนองุ่นนี+แก่พวกชาวสวน จากนั+นเขาก็เดินทางไปเมืองไกล
การที9พระเยซูตรัสถึงสวนองุ่นนั+นไม่ใช่เรื9 องบังเอิญ ภาพเปรี ยบอย่างหนึ9งตาม
ประวัติศาสตร์และตามพระคัมภีร์ที9หมายถึงชนชาติอิสราเอลคือ ภาพของสวนองุ่น ดู อิสยาห์
5:1-7 ในหลายข้อตรงนั+น พระเยโฮวาห์ได้ตรัสคําอุปมาที9คล้ายคลึงกันอย่างเหลือเชื9อซึ9งหมายถึง
ชนชาติอิสราเอล พวกคนที9มาฟังพระเยซูยอ่ มสังเกตได้ถึงความคล้ายคลึงกันนี+ การที9พระองค์
ตรัสถึงเจ้าของสวนย่อมหมายถึงพระเจ้า พวกชาวสวนเหล่านั+นย่อมหมายถึงชนชาติอิสราเอลใน
ดินแดนนั+น พระเจ้าไม่เพียงทรงประทานที9ดินอันดีให้แก่พวกเขาเท่านั+น แต่ยงั ทรงจัดเตรี ยมทุก
สิ9 งที9จาํ เป็ นเพื9อทําให้พระประสงค์ต่างๆของพระองค์สาํ เร็จด้วย
มก 12:2-5

พระเยซูตรัสต่อไปว่า ครั!นถึงฤดูผลองุ่นเขาจึงใช้ ผู้รับใช้ คนหนึงไปหาคน

เช่ าสวนนั!น เพือ เขาจะได้ รับส่ วนผลของสวนองุ่นจากคนเช่ าสวน ผูร้ ับใช้ที9วา่ นี+น่าจะหมายถึง
ศาสดาพยากรณ์สมัยพระคัมภีร์เดิม น่าเสี ยดายที9วา่ 3 ฝ่ ายคนเหล่านั!นก็จับผู้รับใช้ น!ันเฆีย นตี แล้ว
ไล่ให้ กลับไปมือเปล่า เห็นได้ชดั ว่านี9หมายถึงวิธีที9ชนชาติอิสราเอลปฏิบตั ิต่อศาสดาพยากรณ์บาง
คนที9พระเจ้าทรงใช้มาตลอดสมัยพระคัมภีร์เดิม ในแบบเดียวกันเจ้าของสวนก็ 4 ใช้ ผู้รับใช้ อกี คน
หนึงไปหาคนเช่ าสวน คนเช่ าสวนนั!นก็เอาหินขว้ างผู้รับใช้ น!ันศีรษะแตก และไล่ให้ กลับไปอย่ าง
น่ าอัปยศ นี9อาจหมายถึงศาสดาพยากรณ์เศคาริ ยาห์ใน 2 พงศาวดาร 24:20-21 คําอุปมานี+เล่าต่อ
ไปว่าเจ้าของสวนคนนี+ก็ 5 ใช้ ผู้รับใช้ ไปอีกคนหนึง เขาก็ฆ่าผู้รับใช้ น!ันเสี ย แล้วยังใช้ ผู้รับใช้ ไปอีก

หลายคน เขาก็เฆีย นตีบ้าง ฆ่าเสี ยบ้ าง ดังนั+นในรู ปแบบเดียวกัน ชนชาติอิสราเอลสมัยโบราณได้
ปฏิเสธพวกศาสดาพยากรณ์ที9พระเจ้าได้ทรงใช้ไป
มก 12:6-8

คําอุปมานี+เกือบถึงตอนตื9นเต้นแล้ว เจ้ าของสวนยังมีบุตรชายทีร ักคนหนึง

จึงใช้ บุตรคนนั!นไปเป็ นครั!งสุ ดท้ าย พูดว่ า `พวกเขาคงจะเคารพบุตรชายของเรา' การประยุกต์
ใช้ขอ้ นี+กบั พระเยซูคริ สต์น+ นั ก็ชดั เจนเหลือเกิน กระนั+น 7 แต่ คนเช่ าสวนพูดกันว่ า `คนนีแ! หละ
เป็ นทายาท มาเถิด ให้ เราฆ่าเขาเสีย แล้วมรดกนั!นจะตกอยู่กบั เรา' ถึงแม้วา่ ไม่มีบนั ทึกโดยตรงว่า
พวกผูน้ าํ ของยิวสมคบคิดกันเพื9อที9จะฮุบดินแดนอิสราเอลเป็ นของตนเอง แต่ส9ิ งที9ปรากฏชัดเจน
ก็คือว่า พวกผูม้ ีอาํ นาจแห่งอิสราเอลหวงแหนอํานาจและสิ ทธิพิเศษที9พวกเขาหลงระเริ งอยู่ นี9ถูก
สื9 อชัดเจนในยอห์น 11:48 ที9พวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริ สีสมคบคิดกันว่า “ถ้าเราปล่อยเขาไว้
อย่างนี+ คนทั+งปวงจะเชื9อถือเขา แล้วพวกโรมก็จะมาริ บเอาทั+งที9และชนชาติของเราไป”
ดังนั+น 8 เขาจึงพากันจับบุตรนั!นฆ่ าเสีย และเอาศพทิง! ไว้ นอกสวนองุ่น คําอุปมานี+ไม่
เพียงถูกต้องเท่านั+นแต่ยงั เป็ นคําพยากรณ์ดว้ ย ก่อนที9จะสิ+ นสัปดาห์น+ ี นี9กเ็ ป็ นสิ9 งที9พวกผูน้ าํ แห่ง
อิสราเอลจะกระทําจริ งๆ นอกจากนี+ พวกเขาก็โยนพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขาออกไปจากสวน
องุ่นแห่งอิสราเอลด้วย
มก 12:9

พระเยซูจึงทรงปิ ดท้ายคําอุปมานี+โดยตรัสถามคําถามนี+วา่ เหตุฉะนั!น

เจ้ าของสวนองุ่นจะทําประการใด ท่ านก็จะมาฆ่าคนเช่ าสวนเหล่านั!นเสีย แล้วจะเอาสวนองุ่นนั!น
ให้ ผู้อนื เช่ า ข่าวประเสริ ฐเล่มอื9นๆซึ9งมีเนื+อหาคล้ายกันก็กล่าวชัดเจนว่าพวกคนที9ฟังพระเยซูก็
รวมถึงพวกฟาริ สีและพวกปุโรหิ ตใหญ่ดว้ ยดังที9กล่าวไว้ใน 11:27 พวกเขาย่อมเข้าใจประเด็นที9
พระเยซูทรงต้องการสื9 อ ในข่าวประเสริ ฐของลูกาพวกเขาร้องออกมาว่า “ขอพระเจ้าอย่ายอมให้
เป็ นเช่นนั+นเลย” (ลูกา 20:16) เท่าที9เป็ นไปได้พวกเขาไม่ได้กงั วลเกี9ยวกับการพิพากษาที9จะตก
บนพวกเขาเลย แต่พวกผูน้ าํ ยิวนั+นเข้าใจชัดเจนถึงความหมายของสวนองุ่นในคําอุปมานี+ การที9
ชนชาติอิสราเอลจะถูกยกให้เป็ นของคนต่างชาติน+ นั ก็เป็ นสิ9 งที9พวกเขาไม่อยากจะคิดเลย
มก 12:10-11 พระเยซูจึงตรัสถามว่าท่านทั!งหลายอ่านพระคัมภีร์ตอนนี!แล้วมิใช่ หรือซึง
ว่า `ศิลาซึงช่ างก่อได้ ปฏิเสธเสีย ได้ กลับกลายเป็ นศิลามุมเอกแล้ว 11 การนีเ! ป็ นมาจากองค์พระผู้

เป็ นเจ้ า เป็ นการมหัศจรรย์ประจักษ์ แก่ตาเรา'" ข้อความนี+ยกมาจากเพลงสดุดี 118:22-23 และ
หมายถึงเหตุการณ์ที9ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ขณะมีการก่อสร้างพระวิหารของซาโลมอน ซึ9งศิลามุม
เอกของพระวิหารถูกส่ งไปล่วงหน้าจากเหมืองหินและถูกพวกช่างก่อปฏิเสธเสี ย ศิลานี+ถูกทิ+งไว้
ในหมู่วชั พืชที9งอกขึ+นปกคลุมมัน เมื9อพวกช่างก่อพร้อมที9จะใช้ศิลามุมเอกแล้ว พวกเขาก็ส่งข่าว
ไปยังเหมืองหิ นให้ส่งศิลามุมเอกมาได้แล้ว เพียงเพื9อที9จะทราบว่ามันได้ถูกส่ งมาก่อนหน้านั+น
แล้ว พวกเขาได้ปฏิเสธศิลามุมเอกนั+นไปแล้ว เห็นได้ชดั ว่าพระเยซูทรงประยุกต์ใช้เหตุการณ์น+ ี
กับพระองค์เอง พระองค์ผทู ้ รงเป็ นศิลามุมเอกกําลังอยูใ่ นขั+นตอนของการถูกปฏิเสธ กระนั+น
ทั+งหมดก็ลว้ นเป็ นการกระทําขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและเป็ นสิ9 งมหัศจรรย์ให้เราได้ดู
มก 12:12

พวกปฏิปักษ์ของพระเยซูจึงอยากจะจับพระองค์ แต่ ว่าเขากลัวประชาชน

ด้ วยเขารู้ อยู่ว่า พระองค์ได้ ตรัสคําอุปมานีก! ระทบพวกเขาเอง แล้วเขาก็ไปจากพระองค์ พวกผูน้ าํ
ทางศาสนาเหล่านี+เป็ นนักการเมืองจริ งๆ พวกเขาพร้อมอยูแ่ ล้วที9จะจับกุมพระเยซูและยังได้ออก
หมายจับพระองค์แล้วด้วย กระนั+น พวกเขาก็ดูออกว่าสถานการณ์ทางการเมืองขณะนั+นเป็ นเช่น
ไร พวกเขารู ้วา่ พวกประชาชนนับถือพระเยซูอย่างมาก พวกเขาจึงปล่อยพระเยซูไปก่อน และ
หลบฉากไปโดยหวังว่าจะหาโอกาสเหมาะๆกว่านี+เพือ9 จับกุมพระองค์
มก 12:13

บริ บทตรงนี+ยงั เป็ นช่วงหลายวันสุ ดท้ายก่อนการจับกุมพระเยซู พวกผูน้ าํ

แห่งอิสราเอลจึงง่วนอยูก่ บั การขัดขวางหรื อถึงขั+นจับกุมพระเยซูเลยด้วยซํ+า ดังนั+นพวกเขาจึงใช้
บางคนในพวกฟาริสีและพวกเฮโรดไปหาพระองค์ เพือ จะคอยจับความผิดในพระดํารัสของ
พระองค์ พวกคนสิ+ นหวังก็มกั เป็ นพันธมิตรอันน่าประหลาด พวกฟาริ สีที9เคร่ งศาสนาแบบสุ ดๆ
ปกติแล้วก็ไม่ขอ้ งแวะกับพวกเฮโรดที9รักโลกและไม่ถือบัญญัติเลย พวกหลังนี+เป็ นคนที9ร่วมมือ
กับโรมที9เป็ นพันธมิตรกับเฮโรด พวกเขาเพียงแค่นบั ถือบัญญัติของโมเสสแต่ปาก โดยสนใจแต่
เรื9 องการเมืองและอํานาจ อย่างไรก็ตาม เพื9อที9จะล่อให้พระเยซูติดกับ พวกฟาริ สีจึงยินดีร่วมมือ
กับคนเหล่านั+นที9ปกติแล้วเป็ นศัตรู ของตน
มก 12:14

พวกเขาจึงคิดคําถามยากๆขึ+นมาคําถามหนึ9งซึ9งโดยคําถามนี+พวกเขาคิดว่า

พระเยซูจะติดกับแน่ๆไม่วา่ พระองค์จะทรงตอบอย่างไรก็ตาม มันก็เหมือนกับคําถามสมัยก่อนที9

ว่า ‘คุณเลิกทุบตีภรรยาแล้วหรื อยัง’ ดังนั+น ครั!นมาถึงแล้วก็ทูลพระองค์ ว่า "อาจารย์เจ้ าข้า
ข้ าพเจ้ าทั!งหลายทราบอยู่ว่า ท่านเป็ นคนซือสัตย์และมิได้ เอาใจผู้ใด เพราะท่ านมิได้ เห็นแก่ หน้ าผู้
ใด แต่ สังสอนทางของพระเจ้ าจริงๆ
พวกเขาเข้ามาหาพระเยซูดว้ ยความเลื9อมใส (และความหน้าซื9อใจคด) โดยชมเชยความ
สุ จริ ตและอุปนิสัยของพระองค์ จากนั+นพวกเขาก็ถามคําถามยากๆที9เตรี ยมมา “การทีจ ะส่ งส่ วย
ให้ แก่ซีซาร์ น!ันถูกต้ องตามพระราชบัญญัติหรือไม่ ” มีปัจจัยหลายอย่างเกิดขึ+นเบื+องหลัง
เหตุการณ์น+ ี พวกโรมเรี ยกร้องให้มีการชําระภาษี คําที9แปลว่า ส่ วย (เคนซอส) หมายถึง ภาษีที9
โรมเรี ยกเก็บจากประชาชาติต่างๆที9ตกอยูใ่ ต้อาณัติของโรม เช่น อิสราเอล เป็ นต้น พวกยิวเกลียด
ชังการส่ งส่ วยนี+ พวกโรมไม่พอใจมากๆกับผูใ้ ดก็ตามที9สนับสนุนการเลี9ยงภาษี
ดังนั+น หากพระเยซูทรงตอบว่า ‘ใช่’ ต่อคําถามของพวกเขา พวกเขาก็จะไปป่ าวประกาศ
ให้ประชาชนคิดว่าพระเยซูทรงเห็นชอบกับการครอบครองของโรม นัน9 จะทําลายความนิยมและ
ความน่าเชื9อถือของพระองค์ในหมู่ประชาชนอย่างรุ นแรง ในทางกลับกัน หากพระองค์ตรัสตอบ
ว่า ‘ไม่’ พวกเขาก็จะไปป่ าวประกาศคําตอบนี+แก่ประชาชนเช่นกันและจะทําให้พระเยซูตกอยูใ่ น
ภาวะเสี9 ยงทางกฎหมายต่อหน้าพวกโรมที9อยูก่ นั สลอนเช่นเดียวกัน พวกเขาคิดมาแล้วว่าไม่วา่
พระเยซูจะตอบอย่างไร พระองค์กจ็ ะเสี ยทั+งขึ+นทั+งล่อง
มก 12:15

พวกเขากดดันพระองค์ดว้ ยคําถามนี+ต่อไป เราจะส่ งดีหรือไม่ ส่งดี" แต่

พระองค์ทรงทราบอุบายของเขาจึงตรัสแก่ เขาว่ า "ท่ านทั!งหลายมาทดลองเราทําไม จงเอาเงิน
ตราเหรียญหนึงมาให้ เราดู" คําที9แปลว่า เหรียญตรา (เดนาริ ออน หรื อในภาษาละติน เดนาริ อุส)
เป็ นเหรี ยญมาตรฐานในสกุลเงินของโรม
มก 12:16-17 เขาก็เอามาให้ พระองค์จึงตรัสถามเขาว่ า "รู ปและคําจารึกนีเ! ป็ นของใคร"
เขาทูลตอบพระองค์ ว่า "ของซีซาร์ " 17 พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า "ของของซีซาร์ จงถวายแก่ซี
ซาร์ และของของพระเจ้ า จงถวายแด่ พระเจ้ า" ฝ่ ายเขาก็ประหลาดใจในพระองค์ อย่างไรก็ตาม
พระเยซูมิได้ทรงตอบพวกปฏิปักษ์ของพระองค์อย่างที9พวกเขาได้คาดไว้ พอรับเหรี ยญนั+นมา
พระเยซูกต็ รัสถามว่า “รู ปและคําจารึ กนี+เป็ นของใคร” เขาทูลตอบพระองค์วา่ “ของซีซาร์” ใน

สมัยนั+นพวกโรมก็ผลิตเหรี ยญกษาปณ์มาตรฐานโดยพิมพ์รูปซี ซาร์ไว้บนเหรี ยญเหล่านั+นรวมถึง
คําจารึ กเกี9ยวกับซีซาร์คนล่าสุ ดของโรมด้วย
พระเยซูจึงทรงตอบว่า “ของของซีซาร์ จงถวายแก่ซีซาร์ และของของพระเจ้า จงถวายแด่
พระเจ้า” พระเยซูทรงทําลายแผนชัว9 ของพวกเขาเสี ย พระองค์ทรงตอบอย่างฉลาดว่าเหรี ยญนั+น
สุ ดท้ายแล้วเป็ นของใคร คําตอบต่อคําถามของพวกเขาจึงเรี ยบง่ายชัดเจน หากเหรี ยญนั+นเป็ นของ
ซีซาร์ ก็จงคืนสิ9 งที9เป็ นของเขาให้แก่เขาไป ในความหมายกว้างกว่าก็คือว่า พระเยซูทรงแสดง
ความเห็นชอบอย่างมีช+ นั เชิงเกี9ยวกับการชําระภาษี เปาโลกล่าวเรื9 องนั+นชัดเจนในโรม 13
นอกจากนี+ นี9ยงั สื9 อชัดเจนด้วยถึงการแบ่งแยกกันระหว่างสิ9 งต่างๆที9เป็ นของพระเจ้าและการ
ปกครองของมนุษย์ นัน9 คือ การแยกกันระหว่างคริ สตจักรและรัฐ ถึงแม้ศาลพิจารณาดีของคนไม่
เอาพระเจ้าในปั จจุบนั นําหลักการนี+ไปใช้อย่างผิดๆแบบน่าเศร้า แต่โดยเนื+อแท้ของมันแล้ว มันก็
มีที9มาจากพระคัมภีร์
มก 12:18

มีพวกสะดูสีมาหาพระองค์ พวกนีเ! ป็ นผู้ทกี ล่าวว่ าการฟื! นขึน! มาจากความ

ตายนั!นไม่ มี เขาทูลถามพระองค์ว่า พอล้มเหลวในความพยายามแรกที9จะล่อให้พระเยซูติดกับ
พวกเขาก็ลองใช้อีกวิธีหนึ9ง คราวนี+ “พวกสะดูสีมาหาพระองค์ พวกนี+เป็ นผูท้ ี9กล่าวว่าการฟื+ นขึ+น
มาจากความตายนั+นไม่มี เขาทูลถามพระองค์” ตรงข้ามกับพวกฟาริ สีที9เป็ นพวกหัวเก่าในเรื9 อง
จุดยืนด้านหลักคําสอนของตน พวกสะดูสีเป็ นพวกหัวสมัยใหม่ในเรื9 องทางศาสนศาสตร์ในสมัย
ของพวกเขา คําสอนหนึ9งของพวกเขาก็คือว่า พวกเขาไม่ยอมรับแนวคิดทั+งหมดเกี9ยวกับการเป็ น
ขึ+นจากตาย แม้แต่สาํ หรับพวกคนชอบธรรมก็ตาม พวกเขาจึงมาพร้อมกับคําถามยากๆที9พวกเขา
คิดขึ+นมา โดยหวังว่าจะทําให้พระเยซูขายหน้าต่อหน้าประชาชน
มก 12:19-23 พวกนักศาสนาที9อวดตัวเหล่านี+จึงมาเผชิญหน้ากับพระเยซูดว้ ยเรื9 องสมมติ
ที9เหลวไหลต่อไปนี+ "อาจารย์ เจ้ าข้า โมเสสได้ เขียนสั งข้าพเจ้ าทั!งหลายไว้ ว่า `ถ้ าชายผู้ใดตายและ
ภรรยายังอยู่ แต่ ไม่ มบี ุตร ก็ให้ น้องชายรับพีส ะใภ้ น!ันไว้เป็ นภรรยาของตน เพือ สื บเชื!อสายของพี
ชายไว้ ' มีการอ้างอิงถึงพระราชบัญญัติ 25:5 ซึ9งเป็ นคําสอนที9พวกสะดูสียกมา เมื9ออิงตามข้อนั+น
พวกเขาจึงคิดสถานการณ์สมมติต่อไปนี+ข+ ึนมา 20 ยังมีพนี ้ องผู้ชายเจ็ดคน พีห ัวปี มีภรรยาแล้ว

ตาย ไม่ มเี ชื!อสาย 21 น้ องทีหนึงจึงรับหญิงนั!นมาเป็ นภรรยา แล้วก็ตาย ยังไม่ มเี ชื!อสาย และน้ อง
ทีส องทีส ามก็ทาํ เช่ นกัน 22 พีน ้ องทั!งเจ็ดคนนีก! ไ็ ด้ รับผู้หญิงนั!นไว้ เป็ นภรรยาและไม่ มเี ชื!อสาย
ทีส ุ ดผู้หญิงนั!นก็ตายด้ วย (คําว่า เชื &อสาย ในที9น+ ีหมายถึง บุตร)
เมื9ออิงตามสมมติฐานที9ไม่น่าเป็ นไปได้ดงั กล่าว พวกสะดูสีจึงถามพระเยซูวา่ 23 เหตุ
ฉะนั!น ในวันทีจ ะฟื! นขึน! มาจากความตาย เมือ เขาทั!งเจ็ดเป็ นขึน! มาแล้ ว หญิงนั!นจะเป็ นภรรยา
ของใครด้ วยนางได้ เป็ นภรรยาของชายทั!งเจ็ดแล้ว" พวกสะดูสีน่าจะเห็นจากการรับใช้ของพระ
เยซูวา่ พระองค์ทรงเชื9อและสอนว่าจะมีการเป็ นขึ+นจากตายของทั+งคนชอบธรรมและคนอธรรม
(ดู ลูกา 14:14 และยอห์น 5:29) พวกเขาจึงหวังที9จะทําให้พระองค์อบั อายขายหน้าด้วยคําถามที9
พวกเขาคิดขึ+นมาอย่างดี เราควรหมายเหตุไว้วา่ พวกคนหัวใหม่มกั ปฏิบตั ิการโดยใช้การตั+งคําถาม
และการสงสัยเป็ นประจํา มันย่อมเป็ นเช่นนั+นด้วยในกรณี น+ ี พวกเขาไม่ค่อยเสนอความจริ งในแง่
ดีแบบตรงๆ จุดประสงค์ของพวกเขาก็คือ เพื9อตั+งคําถามและลดทอนความน่าเชื9อถือของคําสอน
ตามพระคัมภีร์เกี9ยวกับการเป็ นขึ+นจากตาย ‘ข้อพิสูจน์’ ทั+งหมดของพวกเขาถูกสร้างขึ+นบน
สมมติฐานที9เหลวไหลดังที9พวกเขาเสนอแก่พระเยซู
มก 12:24

ก่อนที9จะทรงตอบคําถามของพวกเขาโดยตรง พระเยซูทรงตําหนิพวกเขา

ก่อนในเรื9 องหลักการ พระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่ า "พวกท่ านคิดผิดเสียแล้ว เพราะท่ านทั!งหลาย
ไม่ รู้ พระคัมภีร์หรือฤทธิFเดชของพระเจ้ า คําที9แปลว่า คิดผิด (พลานาโอ) มีความหมายหลักว่า
‘หลอกลวง’ และตรงนี+อยูใ่ นรู ปประธานถูกกระทํา นี9เท่ากับพระเยซูตรัสว่า ‘ดังนั+น พวกท่าน
มิได้กาํ ลังถูกหลอกลวงอยูห่ รื อ’ เหตุผลก็คือเพราะว่าพวกเขาไม่รู้ท+ งั พระคัมภีร์และฤทธิ:เดชของ
พระเจ้า ถึงแม้พวกเขากล่าวอ้างว่าตนเป็ นปัญญาชนในสมัยนั+น แต่จริ งๆแล้วพวกเขากลับไม่รู้
อะไรเลยเกี9ยวกับพระคัมภีร์ฉบับฮีบรู ของตน ดู ดาเนียล 12:2 หรื อโยบ 19:26 เป็ นตัวอย่าง เช่น
เดียวกับพวกหัวใหม่จนถึงทุกวันนี+ คนเหล่านั+นคิดในแง่ธรรมชาตินิยมและมนุษย์นิยม พวกเขา
จึงไม่ยอมรับแนวคิดใดเลยเกี9ยวกับการอัศจรรย์ต่างๆ แน่นอนที9การอัศจรรย์ท+ งั หลายย่อมเป็ นมา
โดยฤทธิ:เดชของพระเจ้าเสมอ แต่พวกเขาก็เป็ นเหมือนพวกหัวใหม่ในปัจจุบนั ที9ไม่รู้จกั พระ
วจนะของพระเจ้าและพระเจ้าแห่งพระวจนะนั+น

มก 12:25

พระเยซูจึงตรัสถึงแก่นแท้ของคําถามที9โง่เขลาของพวกเขา ด้ วยว่าเมือ

มนุษย์จะฟื! นขึน! มาจากความตายนั!น เขาจะไม่ มกี ารสมรส หรือยกให้ เป็ นสามีภรรยากันอีก แต่
จะเป็ นเหมือนทูตสวรรค์ในฟ้าสวรรค์ พระเยซูจึงทรงบอกให้เรารู ้เกี9ยวกับชีวติ ในสวรรค์ เห็น
ได้ชดั ว่า บรรดาผูท้ ี9ถูกไถ่แล้วในร่ างกายที9เป็ นขึ+นใหม่อนั เปี9 ยมด้วยสง่าราศีของพวกเขาจะมีเพศ
เดียวกันหมด (เห็นได้ชดั ว่าเป็ นเพศชาย) นอกจากนี+ นี9ยงั สื9 อชัดเจนด้วยว่าชีวติ สมรสซึ9งเป็ น
สถาบันของมนุษย์จะไม่มีอยูใ่ นสวรรค์ นัน9 ไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์ต่างๆที9เกิดจาก
ความรักซึ9งมีข+ นึ บนโลกมานานจะไม่คงอยูต่ ่อไปในสวรรค์ แต่แง่มุมเกี9ยวกับร่ างกายของชีวติ
สมรสจะไม่คงอยูอ่ ีกต่อไปในร่ างกายที9ได้รับสง่าราศีแล้วของเรา อันที9จริ งแล้วเราจะเป็ นเหมือน
พวกทูตสวรรค์
มก 12:26-27 พระเยซูตรัสต่อไปว่า และเรืองคนซึงตายแล้วทีเ ขาจะถูกชุ บให้ เป็ นขึน! อีก
นั!น ท่ านทั!งหลายยังไม่ ได้ อ่านคัมภีร์ของโมเสสตอนเรืองพุ่มไม้ หรือ ซึงพระเจ้ าได้ ตรัสไว้ กบั
โมเสสว่า `เราเป็ นพระเจ้ าของอับราฮัม เป็ นพระเจ้ าของอิสอัค และเป็ นพระเจ้ าของยาโคบ'
พระองค์ทรงยกข้อความมาจากอพยพ 3:6 สิ9 งที9สาํ คัญก็คือว่าข้อความที9ยกมานั+นอยูใ่ นรู ปปัจจุบนั
กาล (เป็ น) พระเจ้ามิได้ตรัสแก่โมเสสว่า ‘เราเคยเป็ นพระเจ้าของอับราฮัม’ อับราฮัม อิสอัค และ
ยาโคบตายไปตั+งนานแล้วตอนที9พระเจ้าตรัสกับโมเสสที9พุ่มไม้ลุกเป็ นไฟนั+น ประเด็นที9สื9อนั+น
ชัดเจนและเป็ นอย่างอื9นไปไม่ได้เลย อับราฮัม อิสอัค และยาโคบยังมีชีวติ อยู่ ถึงแม้ไม่ใช่บนแผ่น
ดินโลกก็ตาม นี9สื9อถึงการเป็ นขึ+นจากตายที9จะเกิดขึ+นในอนาคต
พระเยซูจึงทรงขยายความเพิ9มเติมอีกเกรงว่าพวกเขาจะพลาดประเด็นของพระองค์ไป
27 พระองค์ มไิ ด้ เป็ นพระเจ้ าของคนตาย แต่ ทรงเป็ นพระเจ้ าของคนเป็ น ท่านทั!งหลายจึงผิดมาก
ทีเดียว" เหล่าวิสุทธิชนที9ดาํ เนินตามทางของพระเจ้าในสมัยพระคัมภีร์เดิม ถึงแม้ได้ตายจากชีวติ
นี+ไปแล้ว แต่พวกเขาก็ยงั มีชีวติ อยู่ ซึ9งสื9 อถึงการเป็ นขึ+นจากตายที9จะมา พระเยซูจึงทรงหักล้างคํา
สอนของพวกสะดูสีโดยใช้พระคัมภีร์ฮีบรู ของพวกเขาเอง นัน9 คือ บัญญัติของโมเสส พวกสะดูสี
จึงเลิกล้มความพยายามที9จะล่อให้พระเยซูติดกับอีกต่อไป

มก 12:28

มีธรรมาจารย์คนหนึ9ง ซึ9งเป็ นผูเ้ ชี9ยวชาญในการคัดลอกพระคัมภีร์กาํ ลังฟัง

บทสนทนาที9เกิดขึ+นนี+อยู่ พวกธรรมจารย์ได้รับการนับถือว่าเป็ นอาจารย์ที9ช่วยในการเข้าใจและ
ตีความพระคัมภีร์ ดังนั+น มีธรรมาจารย์คนหนึง เมือ มาถึงได้ ยนิ เขาไล่เลียงกันและเห็นว่า
พระองค์ทรงตอบเขาได้ ดี จึงทูลถามพระองค์ว่า "พระบัญญัติข้อใดเป็ นเอกเป็ นใหญ่ กว่ าบัญญัติ
ทั!งปวง” เราเห็นชัดเจนถึงความโอหังของชายคนนี+ ถึงแม้พระเยซูได้ทาํ ให้พวกฟาริ สี พวกเฮโรด
และพวกสะดูสีน9ิงอั+นไปแล้ว แต่ชายคนนี+ยงั คิดว่าเขาสามารถหลอกให้พระเยซูติดกับได้อยู่ เขา
จึงคิดคําถามยากๆอีกข้อมาถามพระเยซู เขาหวังว่าพระเยซูจะเลือกทรรศนะหนึ9งที9เขาสามารถ
โจมตีได้อย่างสบายๆ
มก 12:29-30 อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงตอบอย่างฉลาด พระเยซูจึงตรัสตอบคนนั!นว่า
"พระบัญญัติซึงเป็ นเอกเป็ นใหญ่ กว่ าบัญญัติท!งั ปวงนั!นคือว่ า `โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิด องค์
พระผู้เป็ นเจ้ าพระเจ้ าของเราทั!งหลายเป็ นองค์พระผู้เป็ นเจ้ าองค์ เดียว ข้อนี+ยกมาจากพระราช
บัญญัติ 6:4 นี9เป็ นข้อแรกที9พวกยิวต้องใส่ ไว้ในกลักพระธรรมของตนและพวกเขาต้องท่องข้อนี+
สองครั+งต่อวันในตอนเช้าและตอนเย็น ชื9อเรี ยกทางการของมันก็คือ คิริอัธเชมา หรื อ ‘บทอ่านเช
มา’ ส่ วนต่อไปก็ถกู ยกมาจากพระราชบัญญัติ 6:5 30 และพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็ นเจ้ าผู้เป็ น
พระเจ้ าของท่ าน ด้ วยสุ ดจิตสุ ดใจของท่าน ด้ วยสิ!นสุ ดความคิด และด้ วยสิ!นสุ ดกําลังของท่าน'
พระเยซูหมายเหตุขอ้ นี+ไว้วา่ นีเป็ นพระบัญญัติทเี ป็ นเอกเป็ นใหญ่
มก 12:31

พระเยซูจึงทรงยกข้อความจากเลวีนิติ 19:18 โดยหมายเหตุวา่ บัญญัติขอ้

ใหญ่ที9สองคือ `จงรักเพือ นบ้ านเหมือนรักตนเอง' พระบัญญัตอิ นื ทีใ หญ่ กว่ าพระบัญญัตทิ !งั สอง
นีไ! ม่ มี" ในบันทึกของมัทธิว เขาบันทึกว่าพระเยซูตรัสเสริ มไว้ดว้ ยว่า “พระราชบัญญัติและคํา
พยากรณ์ท+ งั สิ+ นก็ข+ ึนอยูก่ บั พระบัญญัติสองข้อนี+” (มัทธิว 22:40) กล่าวอีกนัยหนึ9งก็คือ แก่นแท้
ของพระคัมภีร์เดิมทั+งเล่มก็ถูกย่ออยูใ่ นคําสั9งสองข้อนี+
มก 12:32-33 ฝ่ ายธรรมาจารย์ที9คิดว่าตัวเองดีคนนั+นจึงทูลพระองค์วา่ "ดีแล้วอาจารย์
เจ้ าข้ า ท่ านกล่าวถูกจริงว่าพระเจ้ ามีแต่ พระองค์เดียว และนอกจากพระองค์ แล้วพระเจ้ าอืน ไม่ มี
เลย ความยะโสและการแสร้งลดตัวของเขาปรากฏชัดเจน นี9เท่ากับธรรมาจารย์คนนี+ตอบพระเยซู

แบบหนุนใจว่า ‘ดีแล้วที9ท่านตอบถูก’ นอกจากนี+ เขายังกล่าวต่อไปอย่างลดตัวอีกว่า 33 และซึง
จะรักพระองค์ด้วยสุ ดใจ สุ ดความเข้ าใจ สุ ดจิตและสิ!นสุ ดกําลัง และรักเพือ นบ้ านเหมือนรัก
ตนเอง ก็ประเสริฐกว่าเครืองเผาบูชาและเครืองสั ตวบูชาทั!งสิ!น" เชื9อได้เลยว่ามีการเสี ยดสี
ประชดประชันอยูใ่ นที ธรรมาจารย์ที9เย่อหยิง9 คนนี+ไม่สนใจที9จะเรี ยนรู ้จากพระเยซูเลย แรงจูงใจ
ของเขาก็คือ เพื9อแสดงไหวพริ บเฉี ยบแหลมของตัวเองเท่านั+น เขาอยากจะเทียบระดับได้กบั พระ
เยซูและแซงหน้าพระองค์ โดยพิสูจน์ให้ทุกคนที9ฟังอยูเ่ ห็นถึงความหลักแหลมของเขา
มก 12:34

พระเยซูทรงมองเขาออกทุกอย่าง เมือ พระเยซูทรงเห็นแล้วว่ าคนนั!นพูด

โดยใช้ ความคิด จึงตรัสแก่เขาว่า "ท่ านไม่ไกลจากอาณาจักรของพระเจ้ า" คําที9แปลว่า โดยใช้
ความคิด (นออูเนะโคส) มีความหมายเพิ9มเติมว่า ‘อย่างระมัดระวัง’ ถึงแม้วา่ ‘โดยใช้ความคิด’
สื9 อความหมายถูกแล้วก็ตาม เหมือนกับทนายความคนหนึ9งที9เลือกและวิเคราะห์คาํ พูดของตน
อย่างระมัดระวัง ธรรมาจารย์คนนี+กไ็ ด้ตอบพระเยซูอย่างถูกต้องแล้ว สิ9 งที9เขาพูดนั+นถูกต้องแล้ว
อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชดั ว่าใจของชายผูน้ + ีไม่ได้อยูใ่ นสิ9 งที9เขาพูดออกมา คําตอบของพระเยซูที9วา่
"ท่านไม่ ไกลจากอาณาจักรของพระเจ้ า" ก็สื9อความหมายในเชิงประชด ชายผูน้ + ีตอบถูกแล้ว เขา
อยูใ่ กล้เหลือเกินแต่กไ็ กลเหลือเกินด้วย เขารู ้คาํ ตอบที9ถูกต้องแล้วแต่กห็ ่างไกลจากการได้อยูใ่ น
อาณาจักรนั+นถึงหลายปี แสง เขาก็เหมือนกับคนมากมายที9มีความรู ้เรื9 องข่าวประเสริ ฐแต่ที9หวั
พวกเขารู ้ภาษาและตอบถูกหมด แต่ในความเป็ นจริ งแล้วพวกเขาก็อยูห่ ่างไกลจากอาณาจักรนั+น
ต่อมาตั!งแต่ น!ันไปไม่ มใี ครกล้าถามพระองค์ต่อไปอีก เมื9อพระเยซูได้ทรงหักล้างข้อโต้แย้งและ
อุบายของพวกปฏิปักษ์ของพระองค์จนหมดแล้ว ก็ไม่มีใครกล้าประจันหน้ากับพระองค์อีก
มก 12:35-37 คราวนี+ถึงทีของพระเยซูบา้ ง เมือ พระเยซู ทรงสังสอนอยู่ในพระวิหารได้
ตรัสถามว่ า "ทีพ วกธรรมาจารย์ ว่าพระคริสต์ เป็ นบุตรของดาวิดนั!นเป็ นได้ อย่างไร พระเยซูเองก็
ทรงมีคาํ ถาม ‘ยากๆ’ มาถามพวกปฏิปักษ์ที9ชอบจับผิดเหลือเกินเช่นกัน คือ พวกผูน้ าํ แห่ง
อิสราเอล ทรรศนะอันเป็ นที9ยอมรับกันในศาสนายิวแบบเน้นหลักข้อเชื9อเดิมก็คือว่า พระเมสสิ
ยาห์ (พระคริ สต์) จะสื บเชื+อสายมาจากวงศ์ของดาวิด เรื9 องนี+เป็ นสิ9 งที9ทุกคนเห็นพ้องตรงกัน

อย่างไรก็ตาม พระเยซูตรัสต่อไปอีกว่า 36 ด้ วยว่าดาวิดเองทรงกล่าวโดยเดชพระ
วิญญาณบริสุทธิFว่า `องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าตรัสกับองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของข้ าพเจ้ าว่ า จงนังทีข วามือ
ของเรา จนกว่าเราจะกระทําให้ ศัตรู ของท่านเป็ นแท่ นรองเท้าของท่าน' พระเยซูทรงยกข้อความ
มาจากเพลงสดุดี 110:1 ความหมายก็คือว่า ดาวิดเขียนไว้วา่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าได้ตรัสแก่องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของดาวิด (พระเมสสิ ยาห์) ว่า “จงนัง9 ที9ขวามือของเรา...” เห็นได้ชดั ว่าข้อความนี+
หมายถึงพระเยซูผทู ้ รงนัง9 ที9พระหัตถ์เบื+องขวาของพระบิดาหลังจากที9พระองค์เสด็จขึ+นสู่ สวรรค์
จนกว่าจะถึงเวลาที9พวกศัตรู ท+ งั หมดของพระองค์จะถูกปราบให้อยูใ่ ต้พระองค์ตอนสิ+ นยุคเจ็ดปี
เราในฐานะเป็ นคริ สเตียนสมัยพระคัมภีร์ใหม่สามารถเข้าใจเรื9 องนั+นได้โดยอาศัยความช่วยเหลือ
จากข้อพระคัมภีร์อื9นๆ อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงทราบว่าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สี
ประสบปั ญหากับเพลงสดุดีตอนนี+ พวกเขาไม่เข้าใจมัน ที9น่าสนใจก็คือ ความเห็นของพระเยซูที9
ว่าดาวิดเขียน “โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ:” นี9สื9อชัดเจนถึงการที9หนังสื อเพลงสดุดีได้รับการดลใจ
พระเยซูจึงทรงปล่ อยหมัดตายหมายสังหาร 37 ดาวิดเองยังได้ เรียกท่านว่ า เป็ นองค์พระผู้
เป็ นเจ้ า ท่านจะเป็ นบุตรของดาวิดอย่ างไรได้ " คําปริ ศนาของพระเยซูน+ นั ง่ายนิดเดียว ดาวิดเรี ยก
พระเมสสิ ยาห์วา่ เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขา แล้วพระองค์จะทรงเป็ นบุตรของเขาอย่างไรได้
เห็นได้ชดั ว่าพวกฟาริ สีและพวกผูใ้ หญ่แห่งอิสราเอลไม่มีคาํ ตอบ (คําตอบนั+นง่ายนิดเดียว พระ
เมสสิ ยาห์ทรงสื บเชื+อสายมาจากดาวิดจริ งๆ แต่สักวันหนึ9งดาวิดจะอยูใ่ นอาณาจักรนั+นและถึง
ตอนนั+นเขาจะเรี ยกพระองค์วา่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า)
พอได้ยนิ เช่นนั+น ฝ่ ายประชาชนทัว ไปฟังพระองค์ด้วยความยินดี ถึงแม้พวกผูใ้ หญ่แห่ง
อิสราเอลเป็ นศัตรู ของงพระเยซู แต่ประชาชนทัว9 ไปก็ยงั เปิ ดรับข้อความของพระองค์อยู่ นี9สื9อว่า
พวกเขาชอบใจที9ได้เห็นพวกผูน้ าํ ทางศาสนาที9เย่อหยิง9 ของพวกเขาถูกพระเยซูทาํ ให้น9ิงอั+น พวก
เขาดีใจที9ได้เห็นพวกขี+โม้ที9หน้าซื9อใจคดถูกดักคอ
มก 12:38-40 พระเยซูจึงทรงซํ+าเติมพวกเขาต่อไป พระองค์ตรัสเตือนเกี9ยวกับความหน้า
ซื9อใจคดแบบเสแสร้งของพวกนักศาสนาจอมปลอมเหล่านี+ พระเยซูตรัสสอนเขาในคําสอนของ
พระองค์ว่า "จงระวังพวกธรรมาจารย์ให้ ดี ผู้ทชี อบสวมเสื!อยาวเดินไปมา และชอบให้ คนคํานับ

กลางตลาด 39 ชอบนังทีส ู งในธรรมศาลาและทีอ นั มีเกียรติในการเลีย! ง 40 เขาริบเอาเรือนของ
หญิงม่ าย และแสร้ งอธิษฐานเสียยืดยาว คนเหล่านีจ! ะได้ รับความฉิบหายมากยิง ขึน! "
พระเยซูทรงทําให้เราเห็นถึงความเสแสร้งของพวกนักศาสนามืออาชีพในสมัยพระองค์
คนเหล่านี+ไม่ได้แตกต่างไปจากพวกสิ บแปดมงกุฎสมัยนี+แต่อย่างใด พวกธรรมาจารย์ชอบสวม
เสื+ อคลุมยาวสี ดาํ ซึ9งระบุตวั ตนพวกเขาว่าเป็ น ‘ศาสนาจารย์’ มันเป็ นชุดนักบวชในสมัยนั+น ซึ9ง
เหมือนกับพวกพระในปัจจุบนั ที9สวมปลอกคอพระและเสื+ อคลุมของ ‘บาทหลวง’ พระเยซูตรัส
ถึงการที9พวกเขาชอบ “ให้คนคํานับกลางตลาด” ซึ9งก็เปรี ยบได้กบั พวกพระในปัจจุบนั ที9ชอบให้
คนคํานับว่า ‘ท่านศาสนาจารย์’ หรื อ ‘หลวงพ่อ’ ในที9สาธารณะ พวกธรรมาจารย์ชอบถูกเรี ยก
เช่นนี+เหมือนกับพวกพระในปัจจุบนั พวกนักศาสนามืออาชีพที9มกั ใหญ่ใฝ่ สูงเหล่านี+ชอบนัง9 ที9สูง
ในธรรมศาลาของตนและชอบนัง9 ที9พิเศษในการเลี+ยง
กระนั+นพระเยซูกต็ รัสเตือนว่าจริ งๆแล้วพวกเขาก็ริบเรื อนของหญิงม่าย นี9อาจหมายถึง
การที9พวกเขาพูดจาหว่านล้อมให้พวกหญิงม่ายที9ยากจนบริ จาคบ้านของตนให้แก่พระวิหารเพื9อ
ผลประโยชน์บางอย่าง อย่างไรก็ตาม พวกธรรมาจารย์เหล่านี+กจ็ ะใช้เล่ห์เหลี9ยมทางกฎหมายเพื9อ
ยักย้ายที9ดินเหล่านั+นมาเป็ นของตนเอง กระนั+นพวกคนหน้าซื9อใจคดที9น่าเลื9อมใสเหล่านี+กจ็ ะ
แสร้งอธิษฐานเสี ยยืดยาวโดยใช้คาํ พูดไพเราะในที9ประชุมเพื9อแสดงให้เห็นถึงความเป็ นคน
ธัมมะธัมโมของตน
พระเยซูตรัสถึงการที9พวกคนลวงทางศาสนาที9น่าเกลียดน่าชังเหล่านี+จะได้รับ “พระ
อาชญามากยิง9 ขึ+น” ในความหมายตรงตัวแล้วนี9กห็ มายถึงการพิพากษาที9เลวร้ายที9สุด นี9สื9อชัดเจน
ถึงระดับการพิพากษาที9แตกต่างกัน เราเห็นชัดเจนว่าสถานที9ๆแย่ที9สุดในนรกจะถูกสงวนไว้เป็ น
พิเศษสําหรับพวกคนปลอมที9หน้าซื9อใจคดเหล่านั+น
มก 12:41

ในบริ บทเดียวกันนั+น (ยังอยูใ่ นช่วงวันท้ายๆของการรับใช้บนโลกนี+ของ

พระองค์อยู)่ พระเยซูได้ เสด็จประทับตรงหน้ าตู้เก็บเงินถวาย ทรงทอดพระเนตรสังเกต
ประชาชนเอาเงินมาใส่ ไว้ ในตู้น!ัน และคนมัง มีหลายคนเอาเงินมากมาใส่ ในทีน !ัน ตรงทางเข้าด้าน
หนึ9งของพระวิหารมีหีบสิ บสามใบซึ9งเรี ยกว่าแตรเพราะรู ปร่ างของมันตั+งอยูใ่ นบริ เวณลานของ

พวกผูห้ ญิง หีบเหล่านี+วางอยูต่ รงทางเข้าสู่ หอ้ งคลังทรัพย์ของพระวิหาร หีบเก้าใบถูกกําหนดไว้
สําหรับใส่ เงินถวายแทนเครื9 องถวายบูชา หีบสี9 ใบมีไว้ใส่ เครื9 องถวายบูชาโดยสมัครใจ พระเยซูจึง
ใช้โอกาสนี+เพือ9 แสดงให้เห็นถึงความหน้าซื9อใจคดของพวกผูใ้ หญ่แห่งอิสราเอล ข้อเท็จจริ งที9วา่
พระเยซูทรงนัง9 ลงก็ไม่เพียงสื9 อถึงความเป็ นมนุษย์และความเหนื9อยล้าของพระองค์เท่านั+น แต่สื9อ
ด้วยว่าการเผชิญหน้าอันดุเดือดทั+งหลายได้ยตุ ิลงเป็ นการชัว9 คราว พระองค์จึงทรงหมายเหตุถึง
การที9พวกคนรวยใส่ เงินเยอะแยะลงไปในหี บคลังทรัพย์ของพระวิหารอย่างเอาหน้า
มก 12:42

แต่เพื9อเปรี ยบให้เห็นถึงความแตกต่าง มาระโกหมายเหตุไว้วา่ มีหญิงม่ าย

คนหนึงเป็ นคนจนเอาเหรียญทองแดงสองอัน มีค่าประมาณสลึงหนึงมาใส่ ไว้ คําที9แปลว่า
เหรียญทองแดง (เล็พตอน) หมายถึงเหรี ยญทองแดงขนาดเล็กซึ9งในปั จจุบนั ก็เปรี ยบได้กบั
เหรี ยญสลึง คําที9แปลว่า สลึง (คอดรานเทส) มีค่ามากกว่าสลึงหนึ9งอยูน่ ิดหน่อย บางทีอาจเท่ากับ
หนึ9ง ‘สตางค์’ อย่างไรก็ตาม ประเด็นก็ถูกสื9 ออย่างชัดเจน ตรงข้ามกับพวกคนรวยที9หย่อนเงิน
ถวายทรัพย์กอ้ นโตใส่ หีบอย่างเอาหน้า (แน่นอนว่าเป็ นเหรี ยญทอง) หญิงม่ายผูย้ ากจนคนนี+กลับ
ใส่ เงินจํานวนเล็กน้อยลงหีบอย่างเจียมตัว
มก 12:43-44 พระองค์จึงทรงเรียกเหล่าสาวกของพระองค์มาตรัสแก่เขาว่ า "เราบอก
ความจริงแก่ท่านทั!งหลายว่า หญิงม่ ายจนคนนีไ! ด้ ใส่ ไว้ในตู้เก็บเงินถวายมากกว่ าคนทั!งปวงทีใ ส่
ไว้น!ัน 44 เพราะว่ าคนทั!งปวงนั!นได้ เอาเงินเหลือใช้ ของเขามาใส่ ไว้ แต่ ผู้หญิงนีข! ดั สนทีส ุ ด ยังได้
เอาเงินทีม ีอยู่สําหรับเลีย! งชีวิตของตนมาใส่ จนหมด"
พวกคนมัง9 มีได้ถวายทรัพย์จากเงินเหลือใช้ของตน นี9สื9อให้เห็นว่ายอดเงินคงเหลือใน
บัญชีของพวกเขานั+นยังเยอะอยู่ ถึงแม้พวกเขาจะถวายเงินก้อนโตไปแล้วก็ตาม ในทางกลับกัน
หญิงม่ายผูย้ ากจนคนนี+ได้ถวายเงินจํานวนสุ ดท้ายที9นางเหลืออยูจ่ ากความยากจนของนางจนหมด
คําที9แปลว่า เลีย! งชีวติ (บิออส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ชีวติ ’ กล่าวอีกนัยหนึ9งก็คือ นางถวายจน
หมดตัว
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างพวกคนมัง9 มี ซึ9งน่าจะเป็ นตัวแทนของพวกคน
ใหญ่คนโตที9อยูช่ + นั บนสุ ดของชนชาติอิสราเอล และหญิงม่ายยากจนคนนี+กเ็ ป็ นภาพประกอบที9

แสดงถึงความจริ งที9ลึกซึ+งยิง9 กว่า เห็นได้ชดั ว่าคนกลุ่มแรกเป็ นคนหน้าซื9อใจคดและทะนงตัว
หญิงม่ายคนนี+น่าจะเป็ นตัวแทนของคนส่ วนน้อยที9ยงั จริ งใจและดําเนินทางทางของพระเจ้าอยู่
ภายในอิสราเอล คนกลุ่มหลังนี+ไม่ใช่พวกที9เดี[ยวจะขอให้ตรึ งพระเยซูที9กางเขน แต่พวกผูใ้ หญ่
ของอิสราเอลที9เป็ นพวกกับพวกคนรวยและพวกคนมีอาํ นาจต่างหาก
*****
ภาพรวมของมาระโก 13: บททีสิบสามของหนังสื อมาระโกนําเสนอคําเทศนาบนภูเขา
มะกอกเทศทีองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเราตรั สในช่ วงหลายวันก่ อนการถูกตรึ งกางเขนของพระองค์
มก 13:1-2

หลังจากการเผชิญหน้าของพระเยซูโดยพวกฟาริ สี เมือ พระองค์เสด็จออก

จากพระวิหาร มีสาวกของพระองค์คนหนึงทูลพระองค์ ว่า "พระอาจารย์ เจ้ าข้ า ดูเถิด ศิลาและตึก
เหล่านีใ! หญ่ จริง" เพราะว่าจุดหมายปลายทางต่อมาของพวกเขาคือ ภูเขามะกอกเทศ พระเยซูและ
พวกสาวกจึงอาจออกจากพระวิหารจากทางประตูดา้ นทิศตะวันออกหรื อไม่กป็ ระตูบานหนึ9งที9
อยูด่ า้ นทิศใต้ของพระวิหาร
พระวิหารในสมัยของพระเยซูเพิ9งผ่านการบูรณะปฏิสงั ขรณ์และการต่อเติมขยายเป็ นเวลา
เกือบห้าสิ บปี ภายใต้คาํ สั9งของเฮโรดมหาราช เฮโรดซึ9งอาจเป็ นนักสร้างที9ยง9ิ ใหญ่ที9สุดแห่ง
อิสราเอลนับตั+งแต่สมัยซาโลมอนได้สร้างอาคารพระวิหารขึ+นใหม่จนกลายเป็ นหนึ9งในสิ9 ง
มหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมของโลก ยกพื+นของพระวิหารที9ถูกสร้างขึ+นเหนือหุบเขาขิดโรน
และไทโรโพเอออน ณ จุดหนึ9งก็ต+ งั อยูเ่ หนือฐานของมันในหุบเขาขิดโรนเป็ นความสูงสามร้อย
ฟุต (นี9เป็ นยอดพระวิหารซึ9งเป็ นจุดที9พญามารทดลองพระเยซู)
บริ เวณพระวิหารก็มีขนาดใหญ่โตมากๆ โดยกินพื+นที9ประมาณสามสิ บห้าเอเคอร์ภายใน
กําแพงของมัน ก้อนหินที9พวกสาวกพูดถึงนี+อาจมีขนาดมหึมามากๆ แต่กถ็ ูกตัดมาอย่างสมบูรณ์
แบบและฝังอยูใ่ กล้ส่วนฐานของกําแพงพระวิหารโดยหินแต่ละก้อนมีน+ าํ หนักมากถึงสี9 ร้อยตัน
บริ เวณพระวิหารนั+นประกอบด้วยอาคารต่างๆซึ9งรวมถึงตัวพระวิหารเองด้วย อาคารเหล่านี+ถูก
ประกอบขึ+นมาจากหินปูนที9สกัดมาอย่างประณี ต สําหรับตัวพระวิหารเอง หินประดับส่ วนใหญ่ก็
ถูกปิ ดด้วยทองคําบริ สุทธิ:ซึ9 งส่ องแสงระยิบระยับเมื9อถูกแสงอาทิตย์ เท่าที9เป็ นไปได้ บริ เวณราย
รอบพระวิหารนี+กม็ ีขนาดใหญ่โตและประดับประดามากยิง9 กว่าสมัยซาโลมอนเสี ยอีก มันเป็ น

สัญลักษณ์แห่งความยิง9 ใหญ่สมัยโบราณอย่างแท้จริ ง เช่นเดียวกับพวกยิว พวกสาวกก็ภาคภูมิใจ
ในอนุสาวรี ยอ์ นั ใหญ่โตมหึมานี+ ซึ9งไม่ใช่แค่ระลึกถึงพระเจ้าของพวกเขาเท่านั+นแต่ระลึกถึง
ชนชาติของพวกเขาด้วย
อย่างไรก็ตาม พระเยซูมิได้ทรงประทับใจไปด้วย พระองค์ตรัสเตือนว่า 2 พระองค์จึง
ตรัสแก่สาวกนั!นว่ า "ท่านเห็นตึกใหญ่ เหล่านีห! รือ ศิลาทีซ ้ อนทับกันอยู่ทนี ีซึงจะไม่ ถูกทําลายลงก็
หามิได้ " คําพยากรณ์ที9ยง9ิ ใหญ่น+ ีได้กลายเป็ นจริ งประมาณสี9 สิบปี นับจากนี+เมื9อติตสั ยึดกรุ ง
เยรู ซาเล็มเพือ9 บดขยี+การลุกฮือของพวกเศโลเท ในปี ค.ศ. 70 กองกําลังของติตสั บุกทะลวงเข้าไป
ในกรุ งที9เริ9 มอ่อนแอลงและทําลายมันเสี ย ในการปล้นสะดมและเผากรุ งที9ตามมา พระวิหารเองก็
เจอกับไฟไหม้ ซึ9งทําให้ทองคําที9ประดับไว้ละลายและไหลลงไปในซากกองหิน พอทองคําเย็น
ตัวลง พวกโรมก็ไม่ปล่อยให้กอ้ นหินซ้อนทับกันเลยเพื9อค้นหาทองคําที9ละลายในซากปรักหักพัง
นอกจากนี+ ติตสั ยังสั9งให้คนผลักเศษหินส่ วนใหญ่ของส่ วนบนของพระวิหารให้หล่นจากขอบ
ยกพื+นของพระวิหารลงไปในหุบเขาเบื+องล่างด้วย เศษหินบางส่ วนยังหลงเหลืออยูจ่ นถึงทุกวันนี+
ในปี ค.ศ. 135 เมื9อพวกยิวลุกฮือกบฏอีกครั+งภายใต้การนําของบารคอคบา พวกโรมก็ยงิ9 รุ กทําลาย
กรุ งเยรู ซาเล็มมากขึ+นไปอีก โดยแทบจะไม่เหลืออะไรให้ต+ งั อยูเ่ ลย คําพยากรณ์ของพระเยซูจึง
สําเร็จในทุกรายละเอียด
มก 13:3-4

หลังจากนั+น พระเยซูและพวกสาวกก็เดินย้อนกลับไปทางหุ บเขาขิดโร

นขึ+นไปยังภูเขามะกอกเทศที9อยูต่ ิดกัน มาระโกบันทึกไว้วา่ เมือ พระองค์ประทับบนภูเขามะกอก
เทศตรงหน้ าพระวิหาร เปโตร ยากอบ ยอห์ นและอันดรู ว์มากราบทูลถามพระองค์ ส่วนตัวว่ า
4 "ขอทรงโปรดให้ ข้าพระองค์ ท!งั หลายทราบว่ า เหตุการณ์ เหล่านีจ! ะบังเกิดขึน! เมือ ไร สิงไรจะ
เป็ นหมายสํ าคัญว่าการณ์ ท!งั ปวงนีจ! วนจะสํ าเร็จ"
สาวกสี9 คนนี+ (หากไม่ใช่พวกที9เหลือ) ต่างงุนงงกับสิ9 งที9พวกเขาได้ยนิ พระเยซูตรัสตอนอยู่
ด้านนอกของพระวิหาร พวกเขาจึงถามพระองค์เป็ นการส่ วนตัวว่าเหตุการณ์น+ ีจะเกิดขึ+นเมื9อไร
และหมายสําคัญใดจะนําหน้ามัน นี9เป็ นโอกาสให้พระเยซูตรัสสิ9 งที9กลายมาเป็ นที9รู้จกั ในชื9อคํา
เทศนาบนภูเขามะกอกเทศ (Olivet Discourse) เพราะว่าพระองค์ทรงสอนเรื9 องนี+จากภูเขามะกอก

เทศ สิ9 งหนึ9งที9ช่วยให้เราเข้าใจคําเทศนาบนภูเขามะกอกเทศนี+กค็ ือว่า สิ9 งเหล่านี+สาํ เร็จหลังการรับ
ขึ+น ดังนั+นคริ สตจักรจึงไม่ถูกเอ่ยถึงเลย จุดสนใจอยูท่ ี9อิสราเอล โดยเฉพาะพวกอิสราเอลที9เชื9อใน
ช่วงยุคเจ็ดปี
มก 13:5-6

เมื9อเราระลึกได้วา่ คําเทศนาบนภูเขามะกอกเทศนี+ถูกกล่าวขึ+นวันหนึ9งหรื อ

สองวันก่อนการตรึ งกางเขนของพระเยซู มันก็ทาํ ให้เราเข้าใจลักษณะเฉพาะตัวอันลึกซึ+งของคํา
เทศนานี+ พระเยซูกาํ ลังตรัสให้พวกสาวกของพระองค์ (และพวกอิสราเอลที9เชื9อด้วยในช่วงยุคเจ็ด
ปี ) ทราบถึงภาพรวมของสิ9 งที9จะเกิดขึ+นในช่วงสัปดาห์ที9เจ็ดสิ บของดาเนียล
ดังนั+น พระเยซู จงึ ตั!งต้ นตรัสตอบเขาว่า "ระวังให้ ดี อย่ าให้ ผู้ใดล่อลวงท่านให้ หลง 6 ด้ วย
ว่าจะมีหลายคนมาต่ างอ้างนามของเราว่ า `เราเป็ นพระคริสต์ ' และจะล่อลวงคนเป็ นอันมากให้
หลงไป องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราตรัสเตือนถึงพวกเมสสิ ยาห์ปลอมๆ คนพวกนี+ผา่ นมาแล้วก็ผา่ น
ไปตลอดหลายยุคสมัย เห็นได้ชดั ว่า ในช่วงระยะแรกๆของยุคเจ็ดปี จะมีคนทําแบบนั+นเยอะ จน
นําไปสู่ การมาถึงของคนแห่งการบาปผูซ้ 9 ึงจะตั+งตัวขึ+นเป็ นพระเจ้าในพระวิหารที9ถูกสร้างขึ+นใหม่
ที9กรุ งเยรู ซาเล็ม
มก 13:7-8

ในวันนั+น พระเยซูตรัสเตือนว่าพวกเขาจะได้ ยนิ ถึงการสงครามและข่ าว

ลือเรืองสงคราม อย่ าตืน ตระหนกเลย ด้ วยว่ าบรรดาสิงเหล่านีจ! ําต้ องบังเกิดขึน! แต่ ทสี ุ ดปลายยัง
ไม่มาถึง 8 เพราะประชาชาติจะลุกขึน! ต่ อสู้ ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่ อสู้ ราชอาณาจักร
ตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษ แม้กระทัง9 ในศตวรรษแรก แน่นอนที9มีสงครามและข่าว
ลือเรื9 องสงคราม พร้อมกับประชาชาติต่อสู ้ประชาชาติ และราชอาณาจักรต่อสู ้ราชอาณาจักร
อย่างไรก็ตาม ตรงนี+ดูเหมือนพระเยซูกาํ ลังตรัสถึงอวสานกาลและสัปดาห์ที9เจ็ดสิ บของดาเนียล
(ยุคเจ็ดปี ) เป็ นพิเศษ การที9พระองค์ตรัสว่าเหตุการณ์เหล่านี+เป็ น “ขั+นแรกแห่งความทุกข์ลาํ บาก”
ก็สื9อชัดเจนว่า พระองค์กาํ ลังหมายถึงระยะแรกๆของยุคเจ็ดปี สิ9 งที9พระเยซูตรัสล่วงหน้าตรงนี+ดู
เหมือนจะสอดคล้องกับสิ9 งที9ถูกเปิ ดเผยแก่ยอห์นในวิวรณ์ 6:1-8 และการพิพากษาของตรา
ประทับสี9 ดวงแรก นอกจากนี+ นี9ยงั สื9 ออีกว่า ชนชาติอิสราเอลในเวลานั+นจะได้ยนิ แต่เรื9 องสงคราม
และข่าวลือเรื9 องสงคราม เมื9อรวมคําพยากรณ์ต่างๆในพระคัมภีร์เข้าด้วยกันซึ9งมีเนื+อหาเกี9ยวกับ

ยุคเจ็ดปี มันก็ดูเหมือนจะสื9 อว่าชนชาติอิสราเอลจะมีความสุ ขกับสันติสุขเพียงชัว9 คราวในช่วง
ครึ9 งแรกของยุคเจ็ดปี
พระเยซูตรัสต่อไปอีกว่า “ ทั!งจะเกิดแผ่นดินไหวในทีต ่ างๆ และจะเกิดกันดารอาหารและ
ความทุกข์ ยาก เหตุการณ์ท!งั ปวงนีเ! ป็ นขั!นแรกแห่ งความทุกข์ ลาํ บาก ถึงแม้ในชัว9 อายุคนหลังๆนี+
ในหมู่คริ สเตียนที9ถือทรรศนะก่อนยุคพันปี มีแนวโน้มที9พวกเขาจะมองว่าแผ่นดินไหวเป็ น
สัญญาณที9บ่งชี+ถึงกาลสมัย แต่แผ่นดินไหวก็ได้เกิดขึ+นมาตลอดหลายศตวรรษในที9ต่างๆ (หลาย
แห่ง) แผ่นดินไหวนี+ยงั มาพร้อมกับ “การกันดารอาหารและความทุกข์ยาก” ด้วย คําหลังนี+แปลมา
จาก ทาราเค ซึ9งหมายถึงความชุลมุนวุน่ วายหรื อความไม่สงบของพลเมือง อีกครั+งที9ความหมายนี+
สอดคล้องชัดเจนกับวิวรณ์ 6:1-8 ดังที9พระเยซูได้ตรัสไว้แล้ว เหตุการณ์เหล่านี+ท+ งั สิ+ นเป็ นเพียง
ขั+นแรกแห่งความทุกข์ ลาํ บาก น่าสนใจตรงที9คาํ ที9แปลเช่นนั+น (โอดิน) จริ งๆแล้วก็หมายถึงการ
เจ็บท้องใกล้คลอด นี9สื9อถึงการที9คาํ พยากรณ์ในอิสยาห์ 66:8 กลายเป็ นจริ ง
มก 13:9

พระเยซูตรัสเตือนอีกว่า แต่ จงระวังตัวให้ ดี เพราะคนเขาจะมอบท่ านทั!ง

หลายไว้ กบั ศาล และจะเฆีย นท่านในธรรมศาลา และท่านจะต้ องยืนต่ อหน้ าเจ้ าเมืองและกษัตริย์
เพราะเห็นแก่เรา เพือ จะได้ เป็ นพยานแก่ เขา หากเราสันนิษฐานว่าการรับขึ+นได้เกิดขึ+นไปแล้ว จุด
สนใจจึงอยู่ที9พวกยิวที9กลับใจมาเชื9อพระคริ สต์ในช่วงยุคเจ็ดปี พระเยซูทรงเตือนว่าพอถึงตอน
นั+น เช่นเดียวกับพวกคนทรยศและ ‘พวกคริ สเตียน’ พวกเขาจะถูกข่มเหงอย่างรุ นแรงโดยพวก
ประชากรยิวในพื+นที9และในธรรมศาลาของดินแดนนั+น นอกจากนี+ พวกเขายังจะถูกพาไปอยูต่ ่อ
หน้าพวกเจ้าบ้านผ่านเมืองด้วยข้อหาต่างๆเพราะเห็นแก่พระองค์ดว้ ย นี9จะเป็ นโอกาสให้พวกเขา
ได้เป็ นพยานปรักปรําพวกผูม้ ีอาํ นาจที9ใจแข็งกระด้างซึ9งไม่มีความเมตตาต่อพวกยิวที9รับเชื9อ
ใหม่ๆนี+ (น่าสนใจตรงที9วา่ ขณะที9ผเู ้ ขียนเขียนคําอธิบายนี+อยูน่ + นั ก็มีกลุ่มผูเ้ ชื9อชาวยิวที9เชื9อเรื9 อง
พระเมสสิ ยาห์รวมตัวกันอยูท่ ว9ั ประเทศอิสราเอลในปั จจุบนั ด้วย อย่างไรก็ตาม พวกยิวออร์โธ
ดอกซ์และพวกรับบีของพวกเขาก็กาํ ลังข่มเหงผูเ้ ชื9อเหล่านี+อยู่ แต่กไ็ ม่ถึงระดับที9ถูกบรรยายไว้
ตรงนี+)

มก 13:10

พระเยซูจึงทรงกล่าวข้อความที9คลุมเครื อแต่กล็ ึกซึ+ง ข่ าวประเสริฐจะต้ อง

ประกาศทัว ประชาชาติท!งั ปวงก่อน คําที9แปลว่า ประกาศ (เครุ สโซ) ปกติแล้วก็แปลเป็ น ‘เทศนา’
เมื9อเราระลึกว่าคําเทศนาบนภูเขามะกอกเทศนี+จะสําเร็จในยุคเจ็ดปี และคริ สตจักรไม่ได้ถกู พูดถึง
อีกต่อไปแล้ว การที9ข่าวประเสริ ฐจะถูกประกาศไปทัว9 โลกในช่วงยุคเจ็ดปี ก็เป็ นเรื9 องที9น่าสนใจ
เป็ นไปได้อย่างยิง9 ที9คาํ ตรัสนี+จะสําเร็จผ่านทางพวกพยาน 144,000 คนที9ถูกบรรยายไว้ในวิวรณ์ 7
และ 14 ถึงแม้ไม่มีความเกี9ยวโยงระหว่างข้อพระคัมภีร์เกี9ยวกับเรื9 องนี+ แต่นี9กบั เงื9อนงําอื9นๆใน
พระคัมภีร์กด็ ูเหมือนจะสื9 อว่าการรับใช้ของ 144,000 คนนั+นคือการประกาศข่าวประเสริ ฐไปทัว9
โลก โดยประกาศแก่พวกยิวที9กระจัดกระจายไปทัว9 โลกก่อน จากนั+นก็คนต่างชาติคนใดก็ตามที9
พร้อมจะฟัง
มก 13:11-13 พระเยซูจึงตรัสเตือนพวกพี9นอ้ งของพระองค์ที9จะประสบความทุกข์ยาก
ในวันนั+นว่าพวกเขาควรทําตัวอย่างไรเมื9อการข่มเหงอันหลีกเลี9ยงไม่ได้น+ นั มาถึง พวกยิวที9เพิ9ง
กลับใจรับเชื9อเหล่านี+ได้รับคําเตือนว่า แต่ ว่าเมือ เขาจะนําท่านมามอบไว้ น!ัน อย่าเป็ นกังวลก่อนว่ า
จะพูดอะไรดี และอย่ าตรึกตรองเลย แต่ จงพูดตามซึงได้ ทรงโปรดให้ ท่านพูดในเวลานั!น เพราะว่ า
ผู้ทพี ดู นั!นมิใช่ ตัวท่านเอง แต่ เป็ นพระวิญญาณบริสุทธิF แทนที9จะมานัง9 คิดวิตกว่าพวกเขาจะพูด
แก้ตวั อย่างไรต่อหน้าพวกผูม้ ีอาํ นาจที9ไม่มีใจสงสาร พระเยซูตรัสล่วงหน้าว่าพระวิญญาณ
บริ สุทธิ: จะตรัสผ่านพวกเขาในวันนั+น
นอกจากนี+ 12 แม้ ว่าพีก จ็ ะทรยศน้ องให้ ถึงความตาย พ่อก็จะมอบลูก และลูกก็จะทรยศ
ต่ อพ่ อแม่ ให้ ถึงแก่ความตาย 13 ท่ านจะถูกคนทั!งปวงเกลียดชังเพราะเห็นแก่นามของเรา ถึงแม้มี
กระแสความเกลียดชังพวกยิวมาตลอดหลายยุคสมัยและการข่มเหงคริ สตจักร แต่ตรงนี+ความจง
เกลียดจงชังจะหยัง9 ลึกลงไปถึงระดับครอบครัวเลยทีเดียว ตลอดหลายศตวรรษ พวกยิว (และ
พวกคริ สเตียน) แม้ถูกข่มเหงแต่กย็ นื หยัดเคียงข้างกันด้วยใจเคารพเป็ นปกติ อย่างไรก็ตาม ใน
ช่วงยุคเจ็ดปี ยิวที9เชื9อคนหนึ9งจะถูกทรยศโดยพี9นอ้ งที9ไม่เชื9อของเขา พ่อแม่กจ็ ะมอบลูกๆของตน
และในทางกลับกันด้วย ความเกลียดชังที9มีต่อพวกยิวที9หนั มารับเชื9อพระคริ สต์จะรุ นแรงขนาด
นั+นเลยในช่วงวันที9มืดมิดเหล่านั+น เหล่าผูเ้ ชื9อในพระคริ สต์ในวันนั+นจะเป็ นที9เกลียดชังของทุก

คน โดยเฉพาะพวกยิวที9หนั มารับเชื9อพระเยซู พวกเขาจะไม่เพียงถูกเพื9อนร่ วมชาติข่มเหงเท่านั+น
แต่น่าจะถูกปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ข่มเหงด้วย
อย่างไรก็ตามพระเยซูตรัสไว้ดว้ ยว่า แต่ ผู้ทที นได้ จนถึงทีส ุ ด ผู้น!ันจะรอด บริ บทกล่าว
ชัดเจนถึงการเอาชีวติ รอดจนถึงสิ+ นยุคเจ็ดปี คําที9แปลว่า รอด (โซโซ) แปลได้ดว้ ยว่า ‘ได้รับการ
ช่วยให้พน้ ’ และนัน9 น่าจะใช่ความหมายตรงนี+ พอสิ+ นวันเหล่านั+น พระเยซูเองจะเสด็จกลับมา
และช่วยพวกเขาให้พน้ จากการต่อต้านอย่างรุ นแรงที9พวกเขาได้สู้ทน
มก 13:14

พระเยซูจึงทรงประทาน ‘หมายสําคัญ’ ที9พวกสาวกได้ทูลขอ แต่ เมือ ท่าน

ทั!งหลายจะเห็นสิงทีน ่ าสะอิดสะเอียนซึงกระทําให้ เกิดการรกร้ างว่ างเปล่า ทีด าเนียลศาสดา
พยากรณ์ได้ กล่าวถึงนั!น ตั!งอยู่ในทีซ ึงไม่สมควรจะตั!ง" (ให้ ผู้อ่านเข้ าใจเอาเถิด) "เวลานั!นให้ ผู้ที
อยู่ในแคว้ นยูเดียหนีไปยังภูเขาทั!งหลาย “สิ9 งที9น่าสะอิดสะเอียนซึ9งกระทําให้เกิดการรกร้างว่าง
เปล่าที9ดาเนียลศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวถึงนั+น” ก็อา้ งอิงย้อนกลับไปยังดาเนียล 9:27 เมื9อพิจารณา
บริ บทด้านอวสานกาลของพระคัมภีร์ใหม่ นี9น่าจะหมายถึงการตั+งรู ปจําลองของปฏิปักษ์ต่อพระ
คริ สต์ข+ ึนในพระวิหารที9ถูกสร้างขึ+นใหม่และการที9มนั ประกาศว่าจริ งๆแล้วมันเป็ นพระเจ้า ดู 2
เธสะโลนิกา 2:3-4 เห็นได้ชดั ว่านี9จะเกิดขึ+นในตอนกลางของยุคเจ็ดปี และส่ งสัญญาณเริ9 มต้นการ
ยกเลิกข้อตกลงสันติภาพที9คนแห่งการบาปได้ทาํ กับชนชาติอิสราเอล พอถึงตอนนั+น มันก็จะหัน
มาเล่นงานอิสราเอลและโดยเฉพาะคนเหล่านั+นที9ได้หนั มาเชื9อพระคริ สต์ พระเยซูจึงทรงเตือน
คนเหล่านี+ให้หนีไปยังภูเขาทั+งหลายแห่งแคว้นยูเดีย ภูเขาเหล่านี+เป็ นที9รกร้างและตั+งอยูท่ างใต้
ของกรุ งเยรู ซาเล็ม
มก 13:15-18 พระเยซูทรงเตือนต่อไปถึงความเร่ งด่วนของโมงยามนั+น ผู้ทอี ยู่บนดาดฟ้า
หลังคาบ้ าน อย่ าให้ ลงมาเข้ าไปเก็บข้าวของใดๆออกจากบ้ านของตน 16 ผู้ทอี ยู่ตามทุ่งนา อย่ าให้
กลับไปเอาเสื!อผ้ าของตน 17 แต่ ในวันเหล่านั!น วิบัติจะเกิดขึน! แก่หญิงทีม คี รรภ์ หรือหญิงทีม ีลูก
อ่อนกินนมอยู่ 18 ท่ านทั!งหลายจงอธิษฐานขอเพือ เหตุการณ์ เหล่านีจ! ะไม่ เกิดขึน! ในฤดูหนาว
ความโหดร้ายและความเร่ งด่วนของการข่มเหงโดยนํ+ามือของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ที9
กระทําต่อพวกยิวที9เชื9อในวันนั+นจะถึงขนาดที9วา่ พระเยซูทรงเตือนพวกเขาให้หนีไปทันทีเมื9อ

ได้ยนิ ข่าวเรื9 องการทําให้พระวิหารหลังใหม่เป็ นมลทินด้วยรู ปจําลองของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์
ไม่วา่ จะในเมืองหรื อในชนบท พระเยซูตรัสว่า จงหนีไปให้เร็วที9สุดเท่าที9จะทําได้ คนเหล่านั+นที9
มีลูกเล็กๆก็จะประสบกับความยากลําบากในวันนั+นเช่นกัน เราหวังว่าเหตุการณ์น+ ีจะไม่เกิดขึ+น
ในช่วงเดือนที9อากาศแย่ๆของฤดูหนาว นี9สื9อว่าคนเหล่านั+นจะต้อง ‘นอนกลางดินกินกลางทราย’
ในขณะที9พวกเขาหลบหนี
มก 13:19

ช่วงเวลาที9เกิดการข่มเหงขนาดนั+นไม่เคยมีมาก่อนและจะไม่มีอีกเลย ด้ วย

ว่าในคราวนั!นจะเกิดความทุกข์ ลาํ บากอย่ างทีไ ม่ เคยมี ตั!งแต่ พระเจ้ าทรงสร้ างโลกมาจนถึงเวลานี!
และจะไม่ มตี ่ อไปอีกเลย คําที9แปลว่า ความทุกข์ ลาํ บาก (ธลิพซิ ส) ปกติแล้วก็แปลเป็ น ‘ความ
ทุกข์เวทนา’ ในช่วงครึ9 งหลังของยุคเจ็ดปี จะมีการข่มเหง ซึ9งจะเกิดกับพวกยิวโดยทัว9 ไปแต่จะเกิด
กับพวกยิวที9เชื9อโดยเฉพาะ การข่มเหงเช่นนั+นจะรุ นแรงจนถึงขนาดที9ไม่เคยมีมาก่อนเลยนับ
ตั+งแต่การทรงสร้างสรรพสิ9 ง
มก 13:20

พระเยซูตรัสเตือนต่อไปว่าถ้ าองค์ พระผู้เป็ นเจ้ ามิได้ ทรงให้ วนั เหล่านั!นย่ น

สั!นเข้ า จะไม่ มเี นือ! หนังใดๆรอดได้ เลย แต่ เพราะทรงเห็นแก่ผู้ถูกเลือกสรรซึงพระองค์ ได้ ทรง
เลือกไว้ พระองค์ จงึ ทรงให้ วนั เหล่านั!นย่นสั! นเข้ า เมื9อเรารวบรวมคําพยากรณ์เกี9ยวกับยุคเจ็ดปี ใน
หนังสื อดาเนียลและหนังสื อวิวรณ์เข้าด้วยกัน เราก็เห็นชัดเจนช่วงครึ9 งหลังของยุคเจ็ดปี จะเป็ น
เวลา 1,260 วัน (และเรี ยกอีกว่าสี9 สิบสองเดือน) ดู วิวรณ์ 11:2,3; 12:6 และ 13:5 ดูเหมือนจะไม่มี
ข้อยกเว้นสําหรับระยะเวลาที9เจาะจงนี+เลย อย่างไรก็ตาม วิวรณ์ 8:12 ก็บ่งบอกว่าในช่วงเวลาที9วา่
นี+ พระเจ้าจะทรงย่นวันเหล่านั+นให้สั&นลงถึงหนึ9งในสามเพื9อที9วา่ วันหนึ9งจะยาวสิ บหกชัว9 โมง
พระองค์จะทรงกระทําเช่นนั+นเพราะเห็นแก่พระเมตตาที9ทรงมีต่อพวกอิสราเอล และโดยเฉพาะ
พวกอิสราเอลที9เชื9อ นัน9 คือ “แต่เพราะทรงเห็นแก่ผถู ้ ูกเลือกสรรซึ9งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้”
มก 13:21-23 พระเยซูตรัสเตือนอีกครั+งถึงพวกเมสสิ ยาห์ปลอมๆโดยเฉพาะในวันนั+น
และในเวลานั!น ถ้ าผู้ใดจะบอกพวกท่ านว่า `ดูเถิด พระคริสต์ อยู่ทนี ี' หรือ `ดูเถิด อยู่ทโี น่ น' อย่า
ได้ เชือเลย 22 ด้ วยว่ าจะมีพระคริสต์ เทียมเท็จและผู้ทาํ นายเทียมเท็จเกิดขึน! หลายคน ทําหมาย
สํ าคัญและการมหัศจรรย์ เพือ ล่อลวงผู้ทถี ูกเลือกสรรแล้วให้ หลง ถ้ าเป็ นได้ 23 แต่ ท่านทั!งหลายจง

ระวังให้ ดี ดูเถิด เราได้ บอกสิ งสารพัดให้ แก่ท่านทั!งหลายไว้ ก่อนแล้ว ในปัจจุบนั นี+มีพวกรับบียวิ ที9
ดังๆหลายคนที9พวกสาวกของพวกเขาคิดว่าเป็ นพระเมสสิ ยาห์
อย่างไรก็ตาม พระเยซูอาจกําลังบอกใบ้ถึงกิจการของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์เองและผู ้
พยากรณ์เท็จเมื9อพวกมันแสดงหมายสําคัญและการอัศจรรย์ต่างๆเพื9อหลอกลวงชาวโลก แม้แต่ผู ้
ที9ถูกเลือกสรรไว้แล้วบางคน (พวกอิสราเอล) ก็จะถูกหลอกลวงด้วยสิ9 งเหล่านี+ดว้ ย ดู วิวรณ์
13:13-15 พระเยซูตรัสเตือนคนเหล่านั+นที9จะอ่านข่าวประเสริ ฐนี+ในวันนั+นว่าพวกเขาได้รับคํา
เตือนล่วงหน้าแล้ว
มก 13:24-26 หลังจากนั+นภายหลังเมือ คราวลําบากนั!นพ้นไปแล้ว `ดวงอาทิตย์จะมืดไป
และดวงจันทร์ จะไม่ ส่องแสง 25 ดวงดาวทั!งปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาสิงทีม อี าํ นาจในท้ องฟ้า
จะสะเทือนสะท้านไป' 26 เมือ นั!นเขาจะเห็น `บุตรมนุษย์ เสด็จมาบนเมฆ' ทรงฤทธานุภาพและ
สง่ าราศีเป็ นอันมาก ในข้อหนึ9งที9บ่งชี+ชดั เจนที9สุดถึงการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ก่อนยุคพันปี
พระเยซูตรัสว่า “ภายหลังเมื9อคราวลําบากนั+นพ้นไปแล้ว” บุตรมนุษย์จะเสด็จกลับมา อย่างไร
ก็ตาม ก่อนจะถึงตอนนั+นไม่นาน `ดวงอาทิตย์จะมืดไป และดวงจันทร์ จะไม่ ส่องแสง 25 ดวงดาว
ทั!งปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาสิ งทีม อี าํ นาจในท้ องฟ้าจะสะเทือนสะท้ านไป นี9อาจหมายถึงการ
พิพากษาต่างๆที9เกิดขึ+นตอนท้ายยุคเจ็ดปี ดู วิวรณ์ 16:8-11 และโยเอล 2:10 ในเวลานั+นเองพระ
เยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมา “บนเมฆทรงฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็ นอันมาก” เพือ9 ที9จะรับอํานาจ
เด็ดขาดในการครอบครองแผ่นดินโลกนี+
มก 13:27

นอกจากนี+ ณ เวลาเดียวกันนี+ เมือ นั!นพระองค์ จะทรงใช้ เหล่าทูตสวรรค์

ของพระองค์ ให้ รวบรวมคนทั!งปวงทีพ ระองค์ ทรงเลือกสรรไว้ แล้วจากลมทั!งสี ทศิ นั!น ตั!งแต่
ทีส ุ ดปลายแผ่ นดินโลกจนถึงทีส ุ ดขอบฟ้า คนทีถกู เลือกสรรไว้ ตรงนี+และตลอดทั+งบทนี+ยอ่ ม
หมายถึงชนชาติอิสราเอล ส่ วนวลีที9พดู ถึงการที9พวกเขาถูกกระจัดกระจายไปยังลมทั+งสี9 ทิศและ
ไปยังที9สุดปลายแผ่นดินโลกก็ยอ่ มหมายถึงการกระจัดกระจายของพวกยิวจนถึงทุกวันนี+ ใน
บริ บทของคําพยากรณ์เกี9ยวกับเรื9 องนี+ นี9อาจหมายถึงพวกอิสราเอลที9เชื9อที9ถึงแม้กระจัดกระจาย
ไปทัว9 โลกแต่กไ็ ด้กลับใจรับเชื9อพระคริ สต์ในช่วงยุคเจ็ดปี ไม่วา่ จะในกรณี ใด ชนชาติอิสราเอลก็

จะพากันกลับมายังแผ่นดินอิสราเอลด้วยใจเชื9อหลังจากที9พระคริ สต์เสด็จกลับมาไม่นานในการ
เสด็จมาครั+งที9สองของพระองค์ ดังนั+นพวกเขาจะได้ต+ งั รกรากอยูใ่ นแผ่นดินที9ทรงสัญญาไว้มา
นานสําหรับการครอบครองในยุคพันปี ของพระคริ สต์
มก 13:28-29 สาวกหลายคนได้ขอหมายสําคัญจากพระเยซูใน 13:4 เพื9อที9จะทราบว่า
เหตุการณ์ท+ งั ปวงนี+จะบังเกิดขึ+นเมื9อไร พระเยซูจึงตรัสเตือนพวกเขาอีกว่า บัดนี! จงเรียนคําอุปมา
เรืองต้ นมะเดือ เมือ กิง ก้านยังอ่ อนและแตกใบแล้ว ท่ านก็รู้ ว่าฤดูร้อนใกล้ จะถึงแล้ว 29 เช่ นนั!น
แหละ เมือ ท่ านทั!งหลายเห็นสิงทั!งปวงนีเ! กิดขึน! ก็ให้ รู้ ว่าเหตุการณ์ น!ันมาใกล้จะถึงประตูแล้ ว ใน
บทเรี ยนง่ายๆนี+เกี9ยวกับต้นไม้ใบหญ้าที9ทุกคนเข้าใจได้ พระเยซูทรงยกภาพประกอบของต้นไม้
ต้นหนึ9ง (ในกรณี น+ ีคือต้นมะเดื9อในฤดูใบไม้ผลิ เมื9อมันเริ9 มแตกใบ มันก็เป็ นตัวบ่งชี+ชดั เจนว่า
ใกล้ถึงฤดูร้อนแล้ว จากนั+นพระเยซูตรัสว่าเมื9อพวกเขาเห็นสิ9 งทั&งปวงนี+เกิดขึ+น พวกเขาก็จะรู ้วา่
ใกล้ถึงฤดูร้อนแล้ว นี9อาจหมายถึง ‘ฤดูร้อน’ แห่งการครอบครองในยุคพันปี ของพระคริ สต์
อย่างไรก็ตาม ฤดูร้อนจะไม่มาถึงจนกว่าสิ งทั&งปวงที9พระองค์ได้ตรัสไว้ล่วงหน้าในคําเทศนาบน
ภูเขามะกอกเทศนี+ได้เกิดขึ+นแล้ว กล่าวอีกนัยหนึ9งก็คือ พวกอิสราเอลจะต้องเจอกับ ‘ฤดูหนาว’
แห่งยุคเจ็ดปี ก่อนที9พวกเขาจะได้เจอกับ ‘ฤดูร้อน’ แห่งอาณาจักรของพระเจ้า
มก 13:30

เราบอกความจริงแก่ท่านทั!งหลายว่า คนชัวอายุนีจ! ะไม่ ล่วงลับไปจนกว่ า

สิงทั!งปวงนีบ! งั เกิดขึน! นอกจากนี+ “คนชัว9 อายุน+ ีจะไม่ล่วงลับไปจนกว่าสิ9 งทั+งปวงนี+บงั เกิดขึ+น”
บางคนในกลางศตวรรษที9ยสี9 ิ บได้พยายามที9จะประยุกต์การแตกใบของต้นมะเดื9อว่าเป็ นการกลับ
มาของพวกยิวจํานวนมากยังดินแดนปาเลสไตน์หลังสงครามโลกครั+งที9สอง พวกเขาจึงสรุ ปว่า
คนในชัว9 อายุของพวกเขาจะได้เห็นการเสด็จมาของพระคริ สต์ แต่นน9ั ก็ไม่ได้เกิดขึ+นจริ งสําหรับ
คนส่ วนใหญ่ในชัว9 อายุน+ นั นัน9 ไม่น่าจะใช่ส9ิ งที9พระเยซูตอ้ งการสื9 อ แต่ในฐานะที9เป็ นคนชัว9 อายุ
นั+นที9ได้เห็นสิ งทั&งปวงที9ได้ถูกพยากรณ์ไว้ในคําเทศนาบนภูเขามะกอกเทศ โดยเฉพาะจากมุม
มองของชนชาติยวิ ส่ วนน้อยที9เชื9อในยุคเจ็ดปี คนชัว9 อายุน+ นั จะไม่ล่วงลับไปจนกว่าทั+งหมดนี+จะ
สําเร็จ พวกเขาจะได้เห็นการเบ่งบานของอาณาจักรของพระเจ้าในการครอบครองในยุคพันปี
ของพระคริ สต์

มก 13:31

ไม่นานก่อนการตรึ งกางเขน พระเยซูตรัสชัดเจนถึงความจริ งแท้ของพระ

วจนะที9เป็ นลายลักษณ์อกั ษรของพระองค์ในยามที9พระองค์ไม่อยูแ่ ล้ว ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่
ถ้ อยคําของเราจะสู ญหายไปหามิได้ เลย นี9สื9อชัดเจนว่า สักวันหนึ9งฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะ
ล่วงพ้นไป ดู วิวรณ์ 21:1 แม้กระนั+น บรรดาถ้ อยคําของพระองค์จะไม่มีวนั สู ญหายไปเลย นี9
เป็ นการกล่าวล่วงหน้าถึงการส่ งมอบต่อและการเก็บรักษาไว้ของบรรดาถ้ อยคําของพระองค์
อย่างสัตย์ซื9อ นอกจากนี+ มันไม่ใช่แค่ความคิดทัว9 ๆไปหรื อความจริ งต่างๆที9เป็ นหลักคําสอน
เท่านั+นที9จะถูกเก็บรักษาไว้ แต่ถอ้ ยคําเหล่านั+นเลยที9จะถูกเก็บรักษาไว้ มันยากที9จะเชื9อว่าพระเจ้า
ได้ทรงปล่อยให้ถ้อยคําต่างๆของพระองค์สูญหายไปจนกระทัง9 ปลายศตวรรษที9 19 ที9ถอ้ ยคํา
เหล่านั+นมาปรากฏอีกทีใน critical text (ต้นฉบับที9ถูกตัดแต่งและต่อเติม) แต่ทรรศนะที9เชื9อถือได้
มากกว่าก็คือว่า ถ้อยคําเหล่านั+นมีอยูม่ าตลอดในต้นฉบับที9เหล่าผูเ้ ชื9อพระคัมภีร์รับต่อๆมาตั+งแต่
ศตวรรษแรก นัน9 คือ ต้นฉบับดั+งเดิมที9รับมาของพระวจนะของพระเจ้า
มก 13:32

พระเยซูจึงวกกลับมาตรัสถึงเหตุการณ์ต่างๆในอวสานกาลอีก แต่ วนั นั!น

โมงนั!นไม่ มใี ครรู้ ถึงบรรดาทูตสวรรค์ ในสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่ รู้ รู้ แต่ พระบิดาองค์ เดียว ไม่มี
มนุษย์หรื อทูตสวรรค์ตนใด (รวมถึงซาตานด้วย) ที9รู้วา่ สิ9 งทั+งปวงนี+จะเกิดขึ+นเมื9อไร การที9พระ
เยซูปฏิเสธเรื9 องการรู ้เกี9ยวกับเวลานั+นไม่ได้ขจัดเรื9 องความเป็ นพระเจ้าของพระองค์แต่อย่างใด
แต่มนั เผยให้เห็นถึงความเป็ นมนุษย์ของพระองค์และการที9พระองค์ทรงยอมสละอํานาจพิเศษ
บางอย่างของพระองค์ (เช่น ความทรงสัพพัญuูของพระองค์ เป็ นต้น) ในการเสด็จมารับใช้บน
โลกนี+ของพระองค์ อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงได้ส9ิ งเหล่านี+กลับคืนมาทั+งหมดตอนที9ทรงรับสง่า
ราศี ถ้าหากว่าแม้แต่พระเยซูกไ็ ม่ทรงทราบเวลาแห่งจุดจบนี+ในความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ มัน
จะเป็ นเรื9 องที9โง่เขลาสิ+ นดีขนาดไหนที9มนุษย์อย่างเราๆจะพยายามตั+งวันที9เหตุการณ์เหล่านั+นจะ
เกิดขึ+น
มก 13:33

แทนที9จะพยายามหาวันที9ส9ิ งเหล่านี+จะเกิดขึ+น พระเยซูตรัสสั9งว่า จงเฝ้ า

ระวังและอธิษฐานอยู่ เพราะท่ านไม่ รู้ ว่าเวลาวันนั!นจะมาถึงเมือ ไร หน้าที9ของเราก็คือ การเฝ้ า
ระวังและอธิษฐานไปในระหว่างนี+

มก 13:34-37 มาระโกไม่ได้ใส่ คาํ อุปมาเกี9ยวกับเจ้านายที9ไม่อยูด่ งั ที9พบในมัทธิว 25:1430 อย่างน้อยก็ในรายละเอียด อย่างไรก็ตาม เขาอาจนําเสนอสาระสําคัญที9กลัน9 กรองแล้วตรงนี+
ด้ วยว่าบุตรมนุษย์ เปรียบเหมือนเจ้ าของบ้ านคนหนึงทีอ อกจากบ้ านไปทางไกล มอบสิ ทธิอาํ นาจ
ให้ แก่พวกผู้รับใช้ ของเขา และให้ รู้ การงานของตนว่ ามีหน้ าทีอ ะไรและได้ สังนายประตูให้ เฝ้ าบ้ าน
อยู่ 35 เหตุฉะนั!น ท่ านทั!งหลายจงเฝ้ าระวังอยู่ เพราะท่านไม่ รู้ ว่าเจ้ าของบ้ านจะมาเมือ ไร จะมา
เวลาคํา หรือเทีย งคืน หรือเวลาไก่ขนั หรือรุ่งเช้ า 36 กลัวว่ าจะมาฉับพลันและจะพบท่ านนอน
หลับอยู่
บทเรี ยนง่ายๆที9พระเยซูได้ทรงมอบไว้แก่บรรดาประชากรของพระองค์ในระหว่างนี+กค็ ือ
จงเฝ้ าระวัง คําที9แปลเช่นนั+น (กเรกอเระโอ) มีความหมายว่า 'ระวังระไว' และ 'ใส่ ใจอยูต่ ลอด' ที9
น่าสนใจก็คือว่า พระเยซูตรัสถึงสี9 ยามในเวลากลางคืน นัน9 คือ เวลาคํ9า เที9ยงคืน เวลาไก่ขนั และ
รุ่ งเช้า คํากําชับสําหรับเรานั+นก็ชดั เจน “จงเฝ้ าระวังอยู่ เพราะท่านไม่รู้วา่ เจ้าของบ้านจะมาเมื9อไร”
อีกครั+งที9 37 ซึงเราบอกพวกท่ าน เราก็บอกคนทั!งปวงด้ วยว่ า จงเฝ้ าระวังอยู่เถิด" คําสั9งนี+ยงั มีไว้
ให้แก่เราจนถึงทุกวันนี+
*****
ภาพรวมของมาระโก 14: ในบทนีม& ีการกล่ าวถึงช่ วงหนึงวันหรื อสองวันสุดท้ ายใน
พระชนม์ ชีพของพระเยซูก่อนการตรึ งกางเขน มีการกล่ าวถึงการชโลมพระเยซูด้วยที บ้านเบธานี
พระกระยาหารมือ& สุดท้ ายพร้ อมกับเหตุการณ์ ต่างๆทีเกียวข้ อง สวนเกทเสมนี และการจับกุม
และการดําเนินคดีพระองค์ ตามมาด้ วยการปฏิเสธของเปโตร
มก 14:1-2

มีการเอ่ยถึงตัวบ่งชี+เวลาที9สาํ คัญตรงนี+ ยังอีกสองวันจะถึงเทศกาลปัสกา

และเทศกาลกินขนมปังไร้ เชื!อ พวกปุโรหิตใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ กห็ าช่ องทีจ ะจับพระองค์
ด้ วยอุบายและจะฆ่ าเสี ย 2 แต่ พวกเขาพูดกันว่ า "ในวันเลีย! ง อย่าเพ่อทําเลย กลัวว่าประชาชนจะ
เกิดวุ่นวาย"
วันที9คนเชื9อกันว่าพระเยซูถกู ตรึ งกางเขนคือวันศุกร์ ซึ9งเป็ นที9รู้จกั ทัว9 โลกในชื9อวัน 'ศุกร์
ประเสริ ฐ' (Good Friday) อย่างไรก็ตามข้อบ่งชี+ต่างๆจากพระคัมภีร์กเ็ สนอว่า พระเยซูไม่น่าจะ

ถูกตรึ งกางเขนในวันศุกร์ได้ มัทธิว 12:40 กล่าวว่าพระองค์ทรงอยูใ่ นใจกลางของแผ่นดินโลก
เวลาสามวันสามคืน มันเป็ นไปไม่ได้ที9จะให้เหตุการณ์น+ นั อยูร่ ะหว่างเย็นวันศุกร์และเช้าวัน
อาทิตย์ เมื9อพิจารณาถึงเหตุการณ์เหล่านั+นที9ได้ถูกเล่าอย่างละเอียดมาตั+งแต่การเสด็จเข้ากรุ งอย่าง
ผูพ้ ิชิตในวัน Palm Sunday และหมายเหตุตรงนี+ ก็ยงั เหลือเวลาอีกสองวันกว่าจะถึงเทศกาลปัสกา
ดูเหมือนจะปรากฏชัดเจนว่าพระเยซูทรงถูกตรึ งกางเขนไม่วนั พุธก็วนั พฤหัสบดี ลําดับเวลาใน
สัปดาห์น+ นั และเหตุการณ์ต่างๆที9เกิดขึ+นในสัปดาห์น+ นั ก็โน้มเอียงไปทางวันพฤหัสฯ เทศกาลปัส
กาถูกถือว่าเป็ นวันสะบาโตอย่างหนึ9ง และอันที9จริ งแล้วก็ถือว่าเป็ นวันสะบาโตใหญ่ดว้ ยดังที9
บอกไว้ในยอห์น 19:31 เทศกาลปั สกาที9เป็ นวันสะบาโตหนึ9งจึงอาจตรงกับวันใดก็ได้ในสัปดาห์
นั+น ดังนั+น ไม่วา่ จะในกรณี ใด พระเยซูกท็ รงถูกตรึ งกางเขนในวันก่อนวันสะบาโต โดยน่าจะ
เป็ นวันพฤหัสฯ
พวกชนชั+นสูงที9มีอาํ นาจแห่งกรุ งเยรู ซาเล็ม คือพวกปุโรหิ ตใหญ่และพวกธรรมาจารย์
กําลังคิดวางแผนว่าพวกเขาจะจับพระองค์ดว้ ยอุบายอย่างไรดี คําที9แปลเช่นนั+น (ดอลอส) มีความ
หมายว่า 'อย่างหลอกลวง' หรื อ 'อย่างลับๆ' ผูน้ าํ เหล่านี+เป็ นนักการเมืองจริ งๆ พวกเขายังเป็ นคนขี+
ขลาดด้วย พวกเขารู ้วา่ พระเยซูทรงเป็ นที9นิยมชมชอบในหมู่ประชาชนอย่างน้อยก็ในทางอารมณ์
พวกเขาเชื9อว่าหากพวกเขาจับกุมพระเยซูอย่างเปิ ดเผย โดยเฉพาะในวันเทศกาลปัสกา พวกเขาก็
จะจุดชนวนให้เกิดการจลาจลอย่างแน่นอน ดังนั+นพวกเขาจึงคิดวางแผนว่าพวกเขาจะจับกุม
พระองค์แบบหลบๆซ่อนๆได้อย่างไรเพื9อที9จะฆ่าพระองค์เสี ย เราควรหมายเหตุไว้วา่ พวกเขาได้
ตัดสิ นใจแล้วว่าพวกเขาจะวางแผนที9จะทําอะไรเมื9อจับพระองค์ได้แล้ว ศาลเตี+ยที9เกิดขึ+นตามมาก็
เป็ นเพียงเล่ห์กลที9ปิดบังเจตนาที9แท้จริ งของพวกเขาที9จะฆ่าพระองค์เสี ย
มก 14:3

มาระโกจึงเปลี9ยนไปเล่าเหตุการณ์ที9หมู่บา้ นเบธานีบา้ ง ในเวลาทีพ ระองค์

ประทับอยู่ทหี มู่บ้านเบธานี ในเรือนของซีโมนคนโรคเรื!อน ขณะเมือ ทรงเอนพระกายลงเสวยอยู่
มีหญิงผู้หนึงถือผอบนํา! มันหอมนาระดาทีม รี าคามากมาเฝ้ าพระองค์ และนางทําให้ ผอบนั!นแตก
แล้วก็เทนํา! มันนั!นลงบนพระเศียรของพระองค์

หมู่บา้ นเบธานีอยูใ่ กล้กบั กรุ งเยรู ซาเล็มโดยเหมือนกับเป็ นชานเมืองแห่งหนึ9ง มันอยูท่ าง
ทิศตะวันออกของกรุ งนี+ โดยอยูด่ า้ นหลังภูเขามะกอกเทศซึ9งหันหน้าเข้าหาอาคารพระวิหาร
มาระโกกล่าวว่าพระองค์ทรงประทับอยูใ่ นเรื อนของ “ซีโมนคนโรคเรื+ อน” เราไม่ทราบอะไรอื9น
อีกเกี9ยวกับชายผูน้ + ี อย่างไรก็ตาม เราอาจสันนิษฐานได้วา่ ก่อนหน้านี+พระเยซูได้ทรงรักษาเขาให้
หายโรคแล้วเพราะตอนนี+เขากลับมาอยูบ่ า้ นแล้ว นัน9 คงเป็ นไปไม่ได้เลยหากเขายังเป็ นโรคเรื+ อน
อยู่
มาระโกไม่ได้ระบุวา่ หญิงผูน้ + ีเป็ นใคร บางคนสันนิษฐานว่าผูห้ ญิงคนนี+คือ มารี ย ์ พี9สาว
ของลาซารัสดังที9ระบุไว้ในยอห์น 12:1-8 อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที9คล้ายคลึงกันนี+ในยอห์น 12
ก็เกิดขึ+นก่ อนการเสด็จเข้ากรุ งอย่างผูพ้ ิชิตของพระเยซู แต่ตรงนี+เหตุการณ์น+ ีเกิดขึ+นหลังจากนั+น
เราจะอธิบายทั+งสองเหตุการณ์น+ ีได้กค็ ือว่า ผูห้ ญิงสองคนทําเช่นนั+น ในบันทึกของยอห์นมันเกิด
ขึ+นที9บา้ นของมารธา แต่ตรงนี+มนั เกิดขึ+นที9บา้ นของซี โมน
คําที9แปลว่า เอนพระกายลงเสวยอยู่ (คาตาเคะอีไม) จริ งๆแล้วก็แปลว่า 'เอนกาย' ในการ
รับประทานอาหารเย็นแบบเป็ นทางการ มันเป็ นธรรมเนียมในสมัยนั+นที9คนจะรับประทาน
อาหารจากตําแหน่งกึ9งนัง9 กึ9งนอนรอบโต๊ะเตี+ยๆตัวหนึ9ง นี9สื9อถึงการพักผ่อนและความสบายขณะ
ที9พวกเขาค่อยๆดื9มดํ9ากับการรับประทานอาหารเย็นแบบเต็มมื+อ
ขณะที9พระเยซูนง9ั เอนพระกายอยูร่ อบโต๊ะนั+น ผูห้ ญิงคนนี+กม็ าโดย “ถือผอบนํ+ามันหอม
นาระดาที9มีราคามากมาเฝ้ าพระองค์ และนางทําให้ผอบนั+นแตกแล้วก็เทนํ+ามันนั+นลงบนพระ
เศียรของพระองค์” คําที9แปลว่า นํา! มันหอมนาระดา (นารดอส) หมายถึงนํ+าหอมแบบตะวันออก
ที9มีราคาแพงมากๆ ผอบก็คือภาชนะบรรจุแบบหนึ9งที9สกัดมาจากหินปูนซึ9งในภาชนะดังกล่าว
พวกคนสมัยโบราณเก็บนํ+าหอมที9มีราคาแพงหรื อขี+ผ+ งึ แบบอื9นๆไว้ขา้ งใน การทําให้ผอบนั+นแตก
ก็อาจหมายถึงการแกะตราประทับที9ปิดฝาผอบนั+นไว้ออก
การเทนํ+ามันหอมนี+ลงบนพระเศียรของพระเยซูกเ็ ป็ นการเจิมพระองค์ตามความหมายใน
พระคัมภีร์เดิมทุกประการเกี9ยวกับการเจิม ที9น่าสนใจอีกก็คือชื9อ พระคริสต์ (คริ สตอส) ซึ9งมี
ความหมายตรงตัวว่า 'ผูท้ ี9ได้รับการเจิม' ถ้าไม่ใช่ตอนอื9น ก็เป็ นตอนนี+แหละที9พระเยซูทรงถูกเจิม
นี9อาจเป็ นภาพให้ชมล่วงหน้าของการที9พระองค์ทรงถูกเจิมให้เป็ นปุโรหิตและกษัตริ ยก์ ่อนการ

ทนทุกข์ทรมานของพระองค์ พระเยซูเองก็ตรัสในเวลาต่อมาไม่นานด้วยว่าผูห้ ญิงคนนี+ได้เจิม
พระองค์ก่อนการฝังพระศพของพระองค์
มก 14:4-5

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที9พอใจ แต่ มบี างคนไม่ พอใจพูดกันว่ า "เหตุใด

จึงทําให้ นํา! มันนีเ! สี ยเปล่า 5 เพราะว่ านํา! มันนี! ถ้ าขายก็คงได้ เงินกว่ าสามร้ อยเหรียญเดนาริอนั
แล้วจะแจกให้ คนจนก็ได้ " เขาจึงบ่ นว่าผู้หญิงนั!น มัทธิวเขียนไว้วา่ บางคนที9วา่ นี+คือ บางคนใน
พวกสาวก ถึงแม้มาระโกจะไม่ได้เอ่ยออกมาเป็ นชื9อ แต่ยอห์นก็เขียนไว้วา่ ยูดาสเป็ นหัวโจกเลย
ในการบ่นครั+งนี+ เงินสามร้อยเหรี ยญเป็ นเงินจํานวนเยอะ ในภาษาปัจจุบนั มันก็คงเท่ากับค่าแรง
ในการทํางานหนึ9งปี นี9เป็ นเงินจํานวนมากทีเดียวไม่วา่ จะในระบบเศรษฐกิจใด คําที9แปลว่า บ่ น
ว่า (เอ็มบริ มาออไม) จริ งๆแล้วมีความหมายแรงกว่านี+ คือ 'เสี ยงขึ+นจมูกด้วยความโกรธ' หรื อ
'การท้าทายด้วยนํ+าเสี ยงเข้มๆ' ยูดาสเห็นเงินหลุดลอยไปซึ9งเป็ นเงินที9เขาน่าจะยักยอกเก็บไว้ได้
น่าเศร้าที9เขาทําให้สาวกคนอื9นๆติดเชื+อทัศนคติที9ไม่ดีน+ ีไปด้วย เหตุผลของเขาที9วา่ จะเอาเงินที9ได้
ไปให้แก่พวกคนจนก็เป็ นแค่ขอ้ อ้างบังหน้า เหมือนกับที9เป็ นบ่อยๆแม้กระทัง9 ในการเมือง
ปัจจุบนั
มก 14:6-7

พระเยซูทรงมองออกทันทีและตรัสว่า ฝ่ ายพระเยซูตรัสว่ า "อย่าว่ าเขาเลย

กวนใจเขาทําไม เขาได้ กระทําการดีแก่เรา 7 ด้ วยว่ าคนยากจนมีอยู่กบั ท่านเสมอ และท่ านจะ
ทําการดีแก่เขาเมือ ไรก็ทาํ ได้ แต่ เราจะไม่ อยู่กบั ท่ านเสมอไป พระองค์ทรงตําหนิพวกสาวกขี+บ่น
ทันที ผูห้ ญิงคนนี+ได้กระทําการดีแก่พระองค์จริ งๆ โดยอาจเกินกว่าที9นางเข้าใจด้วยซํ+า การที9นาง
ชโลมพระเยซูน+ นั ไม่ใช่อยูด่ ีๆก็เกิดหรื อเป็ นเรื9 องบังเอิญ นางน่าจะได้รับการทรงนําจากพระ
วิญญาณของพระเจ้าให้ทาํ เช่นนั+นเพื9อที9จะสื9 อความหมายลึกซึ+งหลายประการเกี9ยวกับพระเยซู
พระองค์ได้ทรงทําการรับใช้ในฐานะศาสดาพยากรณ์สาํ เร็จแล้ว อีกเดี[ยวพระองค์กจ็ ะเข้าสู่ พระ
ราชกิจของพระองค์ในฐานะปุโรหิตแล้ว สักวันหนึ9งพระองค์จะเสด็จกลับมาในฐานะพระมหา
กษัตริ ย ์
ถึงแม้จะไม่ใช่ขอ้ ความเกี9ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์อย่างแน่นอน แต่พระเยซูกต็ รัสว่าจะมี
คนยากจนอยูเ่ สมอไป ความยากจนส่ วนหนึ9งแล้วเกิดจากสภาพเคราะห์ร้ายที9ผคู ้ นต้องเจอ

อย่างไรก็ตาม มันก็เกิดจากความบาปและความเกียจคร้านด้วยเช่นกัน ทุกปัจจัยเหล่านั+นยังคงมี
อยูม่ าจนถึงทุกวันนี+ พระเยซูอาจทรงเตือนความจําพวกสาวกแบบผ่านๆว่าพวกเขาสามารถช่วย
เหลือคนจนเมื9อใดก็ได้ แต่พวกเขาจะไม่มีพระองค์ดว้ ยนานนัก พวกเขาไม่เข้าใจเรื9 องนั+น แต่เมื9อ
มองย้อนกลับไปเราก็เห็นว่าคําตรัสของพระองค์เป็ นจริ งขนาดไหน
มก 14:8

พระเยซูจึงตรัสว่า ซึงผู้หญิงนีไ! ด้ กระทําก็เป็ นการสุ ดกําลังของเขา เขามา

ชโลมกายของเราก่อนเพือ การศพของเรา ดังที9ระบุไว้ดา้ นบน เป็ นไปได้ยง9ิ ที9ส9ิ งที9ผหู ้ ญิงคนนี+ได้
กระทําเป็ นมาโดยการทรงนําของพระวิญญาณบริ สุทธิ: นางอาจไม่รู้เลยด้วยซํ+าว่าพระเยซูกาํ ลังจะ
ถูกประหารชีวติ ถึงแม้นางย่อมรู ้แน่นอนว่าพระองค์กาํ ลังเป็ นที9ตอ้ งการตัวจากพวกผูม้ ีอาํ นาจที9
กรุ งเยรู ซาเล็ม อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงรู ้อยูเ่ ต็มอกว่ากําลังเกิดอะไรขึ+น พระองค์ทรงทราบว่า
พระองค์กาํ ลังถูกชโลมสําหรับการศพก่อนที9มนั จะเกิดขึ+นจริ ง
เป็ นธรรมเนียมของพวกยิวที9จะชโลมศพคนตายด้วยนํ+าหอมต่างๆขณะที9พวกเขาห่อศพ
นั+นในผ้าที9ใช้ในการฝังศพ นํ+าหอมช่วยอําพรางกลิ9นศพรวมถึงเป็ นการแสดงความเคารพต่อผู ้
ตายด้วย นี9เป็ นอีกครั+งที9พระเยซูตรัสล่วงหน้าถึงการสิ+ นพระชนม์ของพระองค์ ถึงแม้มีนอ้ ยคน
นักที9อยูท่ ี9นน9ั ที9เข้าใจว่าพระองค์กาํ ลังตรัสถึงอะไรอยู่
มก 14:9

พระเยซูจึงทรงออกความเห็นว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั!งหลายว่า ที

ไหนๆทัว โลกซึงข่าวประเสริฐนีจ! ะประกาศไป การซึงผู้หญิงนีไ! ด้ กระทําก็จะลือไปเป็ นทีร ะลึกถึง
เขาทีน ัน" องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราตรัสล่วงหน้าว่าในยุคต่อๆไปเมื9อข่าวประเสริ ฐจะถูกประกาศ
ไปทัว9 โลก สิ9 งที9ผหู ้ ญิงคนนี+ได้กระทําจะถูกเล่าต่อไปซํ+าแล้วซํ+าอีก จริ งแท้ทีเดียวที9ความกรุ ณาที9
นางได้แสดงต่อพระเยซูในวันนั+นได้กลายเป็ นที9ระลึกถึงชื9อของนางตั+งแต่วนั นั+นมาจนถึงทุกวัน
นี+
มก 14:10-11 ขณะเดียวกัน อาจด้วยความเจ็บแค้นใจ ฝ่ ายยูดาสอิสคาริโอท เป็ นคนหนึง
ในพวกสาวกสิ บสองคน ได้ ไปหาพวกปุโรหิตใหญ่ เพือ จะทรยศพระองค์ ให้ เขา 11 ครั!นเขาได้ ยนิ
อย่างนั!นก็ดใี จ และสั ญญาว่าจะให้ เงินแก่ยูดาส แล้วยูดาสจึงคอยหาช่ องทีจ ะทรยศพระองค์ให้ แก่
เขา เห็นได้ชดั ว่านี9เป็ นตอนคํ9าก่อนการทรยศพระเยซู ยูดาสแห่งเคริ โอทได้ไปหาพวกปุโรหิต

ใหญ่แห่งพระวิหารและเสนอตัวที9จะทรยศพระองค์ให้ พวกเขาคงลิงโลดด้วยความดีใจ พวกเขา
จึงรี บตกลงจ่ายค่าจ้างสําหรับงานที9เขาจะทําให้ทนั ที คําที9แปลว่า คอยหาช่ อง (เอะอูไคโรส) มี
ความหมายว่า 'โอกาสเหมาะๆ' แต่ความหมาย 'คอยหาช่อง' ก็สื9อให้เห็นถึงการขาดอุปนิสัยในตัว
ยูดาส เขาคอยหาช่องที9จะทํางานชัว9 ๆของตนให้สาํ เร็จ เขาไม่ตอ้ งรอนานเลยด้วยซํ+า
มก 14:12

เห็นได้ชดั ว่าพระเยซูและพวกสาวกพักค้างคืนไม่ในหมู่บา้ นเบธานีกอ็ าจ

เป็ นที9สวนเกทเสมนีซ9 ึงอยูห่ ่างออกไปไม่มากนัก ไม่วา่ จะในกรณี ใด วันต่อมาคือเมือ วันต้ น
เทศกาลกินขนมปังไร้ เชื!อ ถึงเวลาเขาเคยฆ่าลูกแกะสํ าหรับปัสกานั!น ดังนั+นพวกสาวกของ
พระองค์มาทูลถามพระองค์ว่า "พระองค์ทรงปรารถนาจะให้ ข้าพระองค์ ท!งั หลายไปจัดเตรียม
ปัสกาให้ พระองค์ เสวยทีไ หน" วันแรกของเทศกาลกินขนมปังไร้เชื+อก็ตรงกับเทศกาลปัสกา พวก
สาวกซึ9 งเป็ นกังวลว่าพวกเขาจะถือเทศกาลนี+อย่างเหมาะสมหรื อไม่จึงถามพระเยซูวา่ พวกเขาจะ
ไปจัดเตรี ยมที9ไหน
มก 14:13-15 พระเยซูจึงทรงใช้ สาวกสองคนไป สังเขาว่ า "จงเข้ าไปในกรุงนั!น แล้วจะมี
ชายคนหนึงทูนหม้ อนํา! มาพบท่ าน จงตามคนนั!นไป ลูกาหมายเหตุไว้วา่ สองคนนี+คือเปโตรและ
ยอห์น (ลูกา 22:8) พระเยซูทรงให้หมายสําคัญหนึ9งแก่พวกเขาซึ9งจะปรากฏชัดเจนในวัฒนธรรม
สมัยนั+น พระองค์ตรัสบอกพวกเขาให้มองหา “ชายคนหนึ9งทูนหม้อนํ+า” ในธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ทางสังคมสมัยนั+น ปกติแล้วผูห้ ญิงก็เป็ นคนที9ทูนหม้อนํ+าซึ9 งปกติแล้วทําจากดินเหนียวไว้บนหัว
การเห็นผู้ชายสักคนทําเช่นนั+นก็เป็ นภาพที9ผดิ ปกติแน่ทีเดียว ดังนั+น เมื9อพวกเขาเห็นภาพที9ยากจะ
พบเห็นเช่นนั+น พวกเขาก็จะรู ้วา่ พวกเขาได้พบคนที9ใช่แล้ว พระเยซูตรัสว่า จงตามเขาไป
พระองค์จึงสั9งว่า 14 เขาจะเข้ าไปในทีใ ด ท่านจงบอกเจ้ าของเรือนนั!นว่ า พระอาจารย์ ถาม
ว่า `ห้ องทีเ ราจะกินปัสกากับเหล่าสาวกของเราได้ น!ันอยู่ทไี หน' 15 เจ้ าของเรือนจะชี!ให้ ท่านเห็น
ห้ องใหญ่ ช!ันบนทีต กแต่ งไว้ แล้ ว ทีน ันแหละ จงจัดเตรียมไว้ สําหรับพวกเราเถิด" ชายที9ทูนหม้อ
นํ+าคนนั+นน่าจะเป็ นผูร้ ับใช้คนหนึ9ง พระเยซูทรงสั9งพวกเขาว่าพอพวกเขาไปถึงจุดหมายปลาย
ทางของชายคนนั+น ให้พวกเขาถามหาเจ้าของบ้าน “ห้องที9เราจะกินปัสกากับเหล่าสาวกของเรา

ได้น+ นั อยูท่ ี9ไหน” ถึงแม้การพบชายคนนั+นและสถานที9ๆใช่เป็ นการอัศจรรย์อย่างหนึ9งในตัวมัน
เองแล้ว แต่หอ้ งรับแขกที9ถกู จัดเตรี ยมไว้อย่างครบถ้วนก็อาจมีคาํ อธิบายที9ธรรมดาๆมากยิง9 กว่า
พวกยิวนับหมื9นๆได้เดินทางมายังกรุ งเยรู ซาเล็มเพือ9 ถือเทศกาลปั สกาในฤดูใบไม้ผลิและ
ยมคิปปูร์ในฤดูใบไม้ร่วง ในเทศกาลปั สกาพวกยิวที9คิดหาเงินก็จะปล่อยเช่าห้องรับประทาน
อาหารที9ถูกจัดเตรี ยมไว้พร้อมแล้วแก่พวกคนที9เดินทางมาเพื9อถือเทศกาลปั สกา ถึงแม้มิได้มีบอก
ไว้ แต่มนั ก็เป็ นไปได้ยง9ิ ที9วา่ นี9เป็ นห้องเช่นนั+นที9พระเจ้าได้ทรงโปรดให้วา่ งพอดีตอนที9พวก
สาวกไปถึง ไม่มีใครอื9นที9ได้จองห้องนั+นไว้ พระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมสถานที9ไว้สาํ หรับพระ
กระยาหารมื+อสุ ดท้าย
มก 14:16

ดังนั+น สาวกสองคนนั!นจึงออกเดินเข้ าไปในกรุง และพบเหมือนพระ

ดํารัสทีพ ระองค์ได้ ตรัสแก่เขา แล้วได้ จัดเตรียมปัสกาไว้ พร้ อม แน่นอนที9กรุ งที9วา่ คือ กรุ ง
เยรู ซาเล็ม พวกสาวกได้เดินทางมาจากหมู่บา้ นเบธานีที9อยูใ่ กล้เคียงหรื อสวนเกทเสมนีที9อยูต่ ิด
กัน
มก 14:17-18 ในคํ9านั+นขณะที9พวกเขานัง9 ลงเพื9อรับประทานอาหารคํ9าในเทศกาลปัสกา
พระเยซูจงึ เสด็จมากับสาวกสิ บสองคน 18 เมือ กําลังเอนกายลงรับประทานอาหารอยู่ พระเยซู จึง
ตรัสว่ า "เราบอกความจริงแก่ท่านทั!งหลายว่า คนหนึงในพวกท่ านจะทรยศเรา คือคนหนึงทีร ับ
ประทานอาหารอยู่กบั เรานีแหละ" พวกเขาถึงกับตกใจและประหลาดใจยิง9 ที9พระเยซูทรง
ประกาศว่าคนหนึ9งในพวกเขาซึ9 งนัง9 อยูก่ บั พระองค์จะทรยศพระองค์
มก 14:19-21 ทันใดนั+นฝ่ ายพวกสาวกก็เริมพากันเป็ นทุกข์ และทูลถามพระองค์ ทลี ะคน
ว่า "คือข้ าพระองค์ หรือ" และอีกคนหนึงถามว่า "คือข้ าพระองค์ หรือ" สาวกแต่ละคนต่าง
ประหลาดใจและอาจถามออกมาด้วยความจริ งใจว่า “คือข้าพระองค์หรื อ” เราไม่ทราบว่าถึงตายู
ดาสได้ถามหรื อไม่ บางทีก่อนถึงตาเขา พระเยซู 20 จึงตรัสตอบเขาว่า "เป็ นคนหนึงในสาวกสิบ
สองคนนี! คือเป็ นคนจิม! ในจานเดียวกันกับเรา ธรรมเนียมของยิวก็คือ การจิ+มขนมปังที9แตกออก
ลงในนํ+าแกงหรื อนํ+าซุป นี9ยง9ิ เป็ นเช่นนั+นเมื9อขนมปั งไร้เชื+อถูกใช้ เช่นใน เทศกาลปัสกา ใน
บันทึกของยอห์น เขาพูดถึงอาหารที9ถูกจิ+ม (ยอห์น 13:26-30) เห็นได้ชดั ว่าพระเยซูทรงจิ+ม

ขนมปังไร้เชื+อชิ+นหนึ9งลงในนํ+าแกงที9อยูใ่ กล้ๆและส่ งมันให้แก่ยดู าส ยอห์นกล่าวว่า หลังจากนั+น
ยูดาสก็ออกไปทันทีเพือ9 ทํางานของตนให้สาํ เร็ จ (ยอห์น 13:30)
จากนั+นพระเยซูทรงประกาศว่า 21 เพราะบุตรมนุษย์จะเสด็จไปตามทีไ ด้ มคี าํ เขียนไว้ ถงึ
พระองค์น!ันจริง แต่ วบิ ัติแก่ผู้ทที รยศบุตรมนุษย์ ถ้ าคนนั!นมิได้ บังเกิดมาก็จะเป็ นการดีต่อคนนั!น
เอง" เป็ นไปได้ที9วา่ พวกสาวกที9เหลือไม่เข้าใจเรื9 องที9พระเยซูทรงส่ งขนมปังที9จิ+มแล้วให้แก่ยดู าส
พระองค์ทรงหมายเหตุไว้อย่างอ้อมๆว่า พระองค์กาํ ลังมุ่งหน้าไปตามทางที9ได้มีคาํ พยากรณ์ไว้มา
นานแล้วเกี9ยวกับพระองค์ โดยน่าจะเป็ นอิสยาห์ 53 และข้ออื9นๆที9พดู ถึงพระเมสสิ ยาห์ในพระ
คัมภีร์เดิม อย่างไรก็ตาม พระองค์ยงั ทรงเตือนไว้อย่างเป็ นลางด้วยว่า การที9คนนั+นที9ทรยศ
พระองค์ไม่เคยเกิดมาเลยก็ดีเสี ยกว่า
มก 14:22-24 ขณะที9พวกเขารับประทานอาหารในเทศกาลปัสกาต่อไปอยูน่ + นั พระเยซูก็
ตรัสสิ9 งที9ลึกซึ+งอีกเรื9 องว่า ระหว่ างอาหารมือ! นั!น พระเยซู ทรงหยิบขนมปังมา ทรงขอบพระคุณ
แล้วหักส่ งให้ แก่เหล่ าสาวกตรัสว่ า "จงรับกินเถิด นีเป็ นกายของเรา" พระองค์ทรงหยิบขนมปัง
ไร้เชื+อชิ+นหนึ9งขึ+นมาและทรงอวยพร นี9น่าจะหมายความว่าพระองค์ทรงอธิษฐานสําหรับ และ
อาจขอบพระคุณพระเจ้าที9ทรงประทานให้ จากนั+นพระองค์กท็ รงหักขนมปังชิ+นนั+นออกและแจก
ให้สาวกของพระองค์แต่ละคน (ยกเว้นยูดาส) ในการที9พระองค์ตรัสสั9งพวกสาวกว่า “จงรับกิน
เถิด นี9เป็ นกายของเรา” มันก็ปรากฏชัดเจนว่าพระองค์มิได้ทรงหมายความว่าขนมปังนั+นจะกาย
เป็ นพระกายของพระองค์จริ งๆ (transubstantiation) แต่พระองค์ตรัสเป็ นความหมายเปรี ยบเทียบ
มากกว่า ในบันทึกของลูกา มีบนั ทึกไว้วา่ พระเยซูตรัสว่า “จงกระทําอย่างนี+ให้เป็ นที9ระลึกถึงเรา”
(ลูกา 22:19) เปาโลอธิบายเรื9 องนี+ชดั เจนมากๆใน 1 โคริ นธ์ 11:23-26
ในทํานองเดียวกัน 23 แล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้ วย ขอบพระคุณและส่ งให้ เขา เขาก็รับ
ไปดืม ทุกคน 24 แล้ วพระองค์ตรัสแก่เขาว่ า "นีเป็ นโลหิตของเราอันเป็ นโลหิตแห่ งพันธสั ญญา
ใหม่ ซึงต้ องหลัง ออกเพือ คนเป็ นอันมาก เห็นได้ชดั ว่าเหตุการณ์สาํ คัญเหตุการณ์หนึ9งกําลังเกิด
ขึ+นอยู่ พระเยซูกาํ ลังทรงสถาปนาพันธสัญญาใหม่ จดหมายฝากหลายฉบับในพระคัมภีร์ใหม่
โดยเฉพาะหนังสื อฮีบรู จะให้รายละเอียดชัดเจนว่าพันธสัญญาใหม่จะเข้ามาแทนที9พนั ธสัญญา

เก่าซึ9งบัดนี+กก็ าํ ลังถูกทําให้ใช้การไม่ได้แล้ว นอกจากนี+พระเยซูทรงหมายเหตุไว้วา่ ผลของเถา
องุ่นในถ้วยนั+นคือ พระโลหิตของพระองค์ซ9 ึงจะถูกทําให้หลัง9 ออกเพื9อคนเป็ นอันมาก ถึงแม้พวก
สาวกอาจไม่เข้าใจสิ9 งที9พระองค์กาํ ลังตรัส แต่เมื9อเรามองย้อนกลับไป เราก็เข้าใจว่านํ+าองุ่นใน
ถ้วยนั+นไม่เพียงเป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงการเริ9 มต้นพันธสัญญาใหม่ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
เท่านั+น แต่เป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงพระโลหิ ตที9ไหลออกของพระคริ สต์พร้อมกับความหมาย
ต่างๆที9สื9อออกมาของพระโลหิตนั+นด้วย
อีกครั+งที9อคั รสาวกเปาโลกล่าวไว้อย่างชัดเจนใน 1 โคริ นธ์ 11:23-26 ว่าถ้วยนํ+าองุ่นนั+น
ไม่เพียงเป็ นสัญลักษณ์ อย่างหนึ9งเท่านั+น แต่เป็ นที ระลึกถึงพระราชกิจของพระคริ สต์ดว้ ย ไม่มี
การพูดถึงการเปลี9ยนแปลงของขนมปั งและนํ+าองุ่นเป็ นพระกายและพระโลหิตของพระเยซู
คริ สต์จริ งๆเลย พระกระยาหารมื+อสุ ดท้ายที9พระเยซูทรงเป็ นผูน้ าํ รับประทานก็สื9อถึงสิ9 งที9จะเกิด
ขึ+นในวันถัดมาที9กลโกธา มันยังกลายเป็ นสิ9 งที9นาํ ไปสู่พิธีศลี ระลึกที9จะกระทํากันในคริ สตจักร
ท้องถิ9นในไม่ชา้ ด้วย ในความหมายทั+งหมดของมัน มันจึงเป็ นสัญลักษณ์ท+ งั ในลักษณะที9เป็ น
ภาพให้ชมก่อนรวมถึงเป็ นที9ระลึกในภายหลังด้วย มันไม่ใช่ศีลศักดิ:สิทธิ:และไม่มีผลในการล้าง
บาปแต่อย่างใด
มก 14:25

พระเยซูยงั ทรงประกาศอีกว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั!งหลายว่า เราจะ

ไม่ดืมนํา! ผลแห่ งเถาองุ่นนีต! ่ อไปอีกจนวันนั!นมาถึง คือวันทีเ ราจะดืม ใหม่ในอาณาจักรของ
พระเจ้ า" ถึงแม้พระเยซูได้รับประทานอาหารกับพวกสาวกอีกหลายครั+งจริ งๆหลังทรงฟื+ นคืน
พระชนม์แล้ว แต่กไ็ ม่มีบนั ทึกไว้วา่ พระองค์ทรงดื9มผลจากเถาองุ่นเลย พระองค์จะไม่ทรงดื9มมัน
จนกว่าจะถึงวันนั+นที9พระองค์เสด็จกลับมาและทรงสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ บางที
พระองค์อาจทรงเป็ นผูแ้ รกที9จะดื9มนํ+าองุ่นใหม่ที9มาจากผลเก็บเกี9ยวแรกในอาณาจักรนั+นก็เป็ นได้
เราควรหมายเหตุไว้วา่ ไม่มีตรงไหนเลยในข่าวประเสริ ฐทั+งสี9 เล่มที9บอกว่าพระเยซูหรื อ
พวกสาวกดื9มเหล้าองุ่นในพระกระยาหารมื+อสุ ดท้าย คําที9แปลว่า นํา! องุ่น (ออยนอส) สามารถ
หมายถึงนํ+าองุ่นที9หมักแล้ว (เหล้าองุ่น) หรื อยังไม่หมักก็ได้ อย่างไรก็ตาม พระวิญญาณบริ สุทธิ:
ทรงระมัดระวังที9จะไม่ทาํ ให้คนอ่านสับสนเกี9ยวกับเรื9 องนี+โดยการใช้คาํ ว่า ออยนอส ในส่ วนที9
เกี9ยวข้องกับพระกระยาหารมื+อสุ ดท้าย แต่คาํ ที9ใช้คือ “ผลแห่งเถาองุ่น” ทุกตอนในพระคัมภีร์ที9

พูดถึงเหล้าองุ่น (นํ+าองุ่นที9หมักแล้ว) ล้วนเป็ นลบทั+งสิ+ น เหล้าองุ่นถูกนําเสนอในพระคัมภีร์วา่
เป็ นสิ9 งที9ผดิ และเป็ นความบาปเสมอ ดังนั+นมันจึงดูเหมือนชัดเจนว่าผลแห่งเถาองุ่น (นํ+าองุ่น) ที9
ถูกใช้ในพระกระยาหารมื+อสุ ดท้ายเป็ นแบบไม่หมัก นอกจากนี+เราอาจสันนิษฐานได้อย่าง
ปลอดภัยว่า ตลอดการรับใช้บนโลกนี+ของพระเยซูพระองค์ไม่เคยดื9มนํ+าองุ่นแบบหมักแล้วเลย
(เหล้าองุ่น) พวกยิวสมัยนั+นและจนถึงทุกวันนี+ได้คิดค้นกลวิธีในการทํานํ+าองุ่นใสแจ๋ วซึ9งไม่ถูก
หมัก มันยังมีวางขายอยูใ่ นร้านค้าจนถึงทุกวันนี+
มก 14:26

หลังจากนั+นเมือ ร้ องเพลงสรรเสริญแล้ว พระองค์ กบั เหล่าสาวกก็พากัน

ออกไปยังภูเขามะกอกเทศ มันเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิสาํ หรับพวกยิวที9เคร่ งๆที9จะร้องเพลงสดุดี
ฮัลเลลในคืนที9ถือเทศกาลปัสกา เพลงสดุดีฮัลเลล หรื อเพลงสดุดีที9ใช้สรรเสริ ญ ประกอบด้วย
เพลงสดุดีหกเพลง นัน9 คือ บทที9 113 จนถึงบทที9 118 พวกเขาไม่ได้ร้องทั+งหกเพลง แต่บางส่ วน
ของเพลงสดุดีเหล่านี+ ก่อนที9จะดื9มถ้วยที9สองและรับประทานเนื+อลูกแกะ พวกเขาก็ร้องส่ วนแรก
ของเพลงนี+ ซึ9งมีบางส่ วนของเพลงสดุดีบทที9 113 และ 114 และพอดื9มถ้วยที9สี9และถ้วยสุ ดท้าย
พวกเขาก็ร้องจนจบเพลงสดุดีฮลั เลล โดยร้องบางส่ วนของเพลงสดุดีที9เหลือ โดยเริ9 มต้นที9เพลง
สดุดีบทที9 115 และจบด้วยบทที9 118 เมื9อร้องจบแล้ว พวกเขาก็ร้องเพลงที9พวกเขาเรี ยกว่า
‘พระพรแห่งเพลงนี+’ ซึ9งก็คือ เพลงสดุดี 145:10 ถึงแม้มิได้บงั คับ แต่ถา้ พวกเขาดื9มถ้วยที9หา้ พวก
เขาก็จะร้องเพลงสดุดี 136 บางส่ วนของเพลงสดุดีเหล่านี+มีคาํ พยากรณ์ถึงพระเมสสิ ยาห์อย่าง
ชัดเจน และแน่นอนที9พระเยซูทรงนําพวกสาวกในการร้องเพลงเหล่านี+
แน่นอนที9ป่านนี+เป็ นเวลายํา9 คํ9าแล้วและอาจดึกถึงสามทุ่มแล้วด้วยซํ+า พระเยซูและพวก
สาวกจึงน่าจะเริ9 มเดินแบบทอดน่องพร้อมกับครุ่ นคิดไปด้วย จากห้องชั+นบนในกรุ งเยรู ซาเล็มมุ่ง
หน้าไปยังภูเขามะกอกเทศ เป็ นไปได้ยง9ิ ที9วา่ คําตรัสในยอห์น 15-17 ถูกเอ่ยออกมาระหว่างการ
เดินที9ครุ่ นคิดนี+ จากกรุ งเยรู ซาเล็มพวกเขาน่าจะเดินลงไปในหุ บเขาขิดโรนที9อยูต่ ิดกันซึ9งอยูท่ าง
ทิศตะวันออกและมายังฐานของภูเขามะกอกเทศซึ9งเป็ นที9ๆสวนเกทเสมนีต+ งั อยู่ น่าสังเกตที9กรุ ง
เยรู ซาเล็มนั+นปรากฏให้เห็นเต็มตาเมื9อมองจากภูเขามะกอกเทศ และถึงแม้เราไม่รู้วา่ ท้องฟ้ าคืน
นั+นมีเมฆเยอะหรื อไม่ แต่แสงไฟที9มีอยูใ่ นกรุ งก็คงปรากฏให้เห็นชัดเจนไม่ไกลเกินหนึ9งในสี9
ไมล์ไปทางทิศตะวันตก

มก 14:27-28 ในเงามืดของกรุ งเยรู ซาเล็มในคํ9าคืนนั+นพระเยซูจึงตรัสกับเหล่าสาวกว่ า
"ท่านทั!งหลายจะสะดุดใจเพราะเราในคืนนีเ! อง ด้ วยมีคาํ เขียนไว้ ว่า `เราจะตีผู้เลีย! งแกะ และแกะ
ฝูงนั!นจะกระจัดกระจายไป' 28 แต่ เมือ ทรงชุบให้ เราฟื! นขึน! มาแล้ว เราจะไปยังแคว้ นกาลิลกี ่ อน
หน้ าท่ าน” คําตรัสของพระเยซูน+ นั จะกลายเป็ นจริ งอย่างน่าเศร้า ก่อนที9จะสิ+ นคืนนั+น สาวกทุกคน
จะอับอายขายหน้าและเสี ยใจที9พระอาจารย์ของตนถูกจับกุมอย่างน่าอัปยศอดสู เหมือนอย่าง
อาชญากรคนหนึ9งและถูกลากตัวไปจําจอง พวกสาวกส่ วนใหญ่กจ็ ะพากันหนีไปหมด เปโตรก็จะ
ปฏิเสธพระองค์ต่อหน้าผูค้ น ถึงแม้มิได้บอกไว้เป็ นอื9น แม้แต่ยอห์นก็ขายหน้าและสะดุด
พระองค์ผซู ้ 9 ึงเขาเคยคิดว่าเป็ นพระเมสสิ ยาห์บดั นี+กลับถูกปฏิบตั ิราวกับเป็ นอาชญากรคนหนึ9ง
พระเยซูทรงเตือนพวกสาวกไว้เยอะแล้วเกี9ยวกับการที9พระองค์จะทรงถูกจับกุม อย่างไรก็ตาม
พวกเขาคงคิดว่าถ้าพระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์จริ งๆ พระองค์กค็ งสะบัดพวกศัตรู ของ
พระองค์ทิ+งได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ
พระเยซูทรงเตือนพวกเขาโดยยกข้อความจากเศคาริ ยาห์ 13:7 ที9วา่ “เราจะตีผเู ้ ลี+ยงแกะ
และแกะฝูงนั+นจะกระจัดกระจายไป” อย่างไรก็ตาม พระองค์กท็ รงให้ความหวังอันยิง9 ใหญ่แก่
พวกเขาโดยตรัสล่วงหน้าว่าหลังจากที9พระองค์ทรงฟื & นขึน& มาแล้ ว พระองค์กจ็ ะเสด็จล่วงหน้า
พวกเขาไปยังแคว้นกาลิลี นี9เป็ นอีกครั+งที9พระเยซูไม่เพียงตรัสล่วงหน้าถึงการสิ+ นพระชนม์ของ
พระองค์ที9ใกล้จะเกิดขึ+นเท่านั+น แต่ที9สาํ คัญยิง9 ไปกว่านั+นอีกก็คือ พระองค์ยงั ตรัสถึงการฟื+ นคืน
พระชนม์ของพระองค์ที9จะเกิดขึ+นด้วย น่าเศร้าตรงที9วา่ ตอนนั+นพวกสาวกไม่เข้าใจเรื9 องหลังนี+เลย
มก 14:29-30 เปโตรทูลพระองค์ว่า "แม้คนทั!งปวงจะสะดุดใจ ข้ าพระองค์จะไม่สะดุด
ใจ" 30 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่ า "เราบอกความจริงแก่ ท่านว่ า ในวันนี! คือคืนนีเ! อง ก่ อนไก่จะขัน
สองหน ท่านจะปฏิเสธเราสามครั!ง" เปโตรผูห้ ุนหันจึงรี บตอบกลับไปว่า “แม้คนทั+งปวงจะ
สะดุดใจ ข้าพระองค์จะไม่สะดุดใจ” พระเยซูจึงตรัสตอบกลับไปว่า “เราบอกความจริ งแก่ท่านว่า
ในวันนี+ คือคืนนี+เอง ก่อนไก่จะขันสองหน ท่านจะปฏิเสธเราสามครั+ง” พระเยซูทรงตําหนิเปโต
รอย่างนิ9มๆ โดยบอกเขาว่าก่อนที9จะสิ+ นคืนนี+และก่อนไก่ขนั สองครั+ง เปโตรก็จะปฏิเสธพระองค์
ไปแล้วสามครั+ง

มก 14:31

นัน9 เป็ นสิ9 งที9เกินกว่าเปโตรผูน้ ่าสงสารจะทนไหว เขาจึงทูลแข็งแรงทีเดียว

ว่า "ถึงแม้ ข้าพระองค์ จะต้ องตายกับพระองค์ ข้าพระองค์ กจ็ ะไม่ปฏิเสธพระองค์ เลย" เหล่า
สาวกก็ทูลเช่ นนั!นเหมือนกันทุกคน นี9เท่ากับเปโตรพูดว่า ‘ไม่มีทาง หากข้าพระองค์ตอ้ งตายกับ
พระองค์แล้ว ข้าพระองค์กจ็ ะไม่มีวนั ปฏิเสธพระองค์เลยไม่วา่ จะยังไงก็ตาม’ พวกสาวกคนอื9นๆ
ก็พดู เหมือนกัน ช่างเป็ นเรื9 องน่าเศร้า ก่อนจะรุ่ งสาง คําตรัสของพระเยซูกจ็ ะกลายเป็ นจริ งอย่าง
น่าเจ็บปวด
มก 14:32-33 ตรงฐานด้านทิศตะวันตกของภูเขามะกอกเทศตรงข้ามกับห้วยขิดโรนและ
ติดกับกรุ งเยรู ซาเล็มมีสวนที9เหมือนสวนสาธารณะแห่งหนึ9งตั+งอยูช่ ื9อว่า เกทเสมนี ชื9อนี+แปลว่า
‘บ่อยํา9 มะกอกเทศ’ ภูเขามะกอกเทศก็เป็ นเช่นนั+นเลย คนยิวหลายชัว9 อายุคนได้ปลูกต้นมะกอก
เทศตามพื+นผิวที9ลดหลัน9 เป็ นชั+นๆของภูเขานี+ มันจึงเป็ นเรื9 องปกติที9จะพบบ่อยํา9 มะกอกเทศตรง
ตีนเขาใกล้กบั กรุ งนี+ เห็นได้ชดั ว่าพระเยซูทรงได้รับอนุญาตให้ไปที9นน9ั ได้ เพราะว่าพระองค์ทรง
ไปพักค้างคืนที9นน9ั บ่อยๆตอนที9อยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม ดู ยอห์น 18:2 นี9จึงเป็ นลางบอกเหตุวา่ ยูดา
สก็รู้จกั ที9นน9ั ด้วย
ดังนั+นพระเยซู กบั เหล่าสาวกมายังทีแ ห่ งหนึงชือเกทเสมนี และพระองค์ ตรัสแก่สาวกของ
พระองค์ว่า "จงนังอยู่ทนี ีขณะเมือ เราอธิษฐาน" 33 พระองค์ กพ็ าเปโตร ยากอบ และยอห์ นไป
ด้ วย แล้วพระองค์ ทรงเริมวิตกยิง และหนักพระทัยนัก นี9เป็ นอีกครั+งที9ในตอนสําคัญแห่งการรับ
ใช้ของพระองค์ พระเยซูทรงพาพวกคนวงในของพระองค์ไปด้วย นัน9 คือ เปโตร ยากอบและ
ยอห์น นอกจากนี+ ด้วยรู ้วา่ จะเกิดเหตุร้ายกับพระองค์เองในไม่ชา้ พระเยซูจึงทรงทําสิ9 งที9ทาํ แล้ว
ได้ผลมากที9สุด พระองค์เสด็จไปอธิษฐาน นี9ยงั เป็ นบทเรี ยนสําหรับเราอยู่ เมื9อวิกฤติเข้ามาใกล้
จงไปอธิษฐาน
มาระโกกล่าวว่าพระองค์ทรงเริ9 มวิตกยิง คําที9แปลเช่นนั+น (เอ็คธามเบะโอ) มีความหมาย
หลายประการไล่ต+ งั แต่ ‘พิศวงงงงวย’ ไปจนถึง ‘อกสัน9 ขวัญหนี’ นอกจากนี+พระองค์ยงั ทรงหนัก
พระทัยนักด้วย คําที9แปลเช่นนั+น (อาเดมอเนะโอ) มีความหมายหลายอย่างไล่ต+ งั แต่ความทุกข์ใจ
อย่างหนักไปจนถึงความซึมเศร้าหดหู่ ถึงแม้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงเป็ นพระเจ้า แต่

พระองค์กท็ รงเป็ นมนุษย์คนหนึ9งด้วย ถึงแม้ในอดีตกาลนิรันดร์พระองค์ทรงทราบว่าจะถึงเวลานี+
และได้เตรี ยมตัวมาแล้วก็ตาม แต่บดั นี+วกิ ฤติแห่งยุคทั+งหลายกําลังจะเริ9 มต้นและพระองค์ตอ้ ง
ทรงแบกรับมันไว้บนไหล่ของพระองค์เอง ดังนั+นในฐานะมนุษย์ พระองค์จึงทรงหวาดกลัวและ
เป็ นทุกข์ใจยิง9 นัก พระองค์ทรงทราบว่าพระองค์จะต้องเจอกับอะไรและเห็นได้ชดั ว่ามันทําให้
พระองค์หวาดกลัวยิง9 นักในความเป็ นมนุษย์ของพระองค์
มก 14:34

พระองค์จึงตรัสกับพวกสาวกว่า "ใจเราเป็ นทุกข์ แทบจะตาย จงเฝ้ าอยู่ทนี ี

เถิด" คําที9แปลว่า เป็ นทุกข์ (เพะริ ลพู อส) ตามที9แปลตรงนี+มีความหมายว่า ถูกความโศกเศร้าเข้า
ครอบงํา ความเจ็บปวดฝ่ ายวิญญาณของพระองค์น+ นั ก็มากจนถึงขนาดเจียนตายเลย นี9สื9อถึงความ
สิ+นหวังและความหวาดกลัว ที9พ9 ึงเดียวของพระองค์กค็ ือ การออกไปอธิษฐาน พระองค์จึงทรงสั9ง
พวกสาวกให้รอและเฝ้ าระวัง มันเป็ นช่วงเวลานี+เองที9พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์ตนหนึ9งมาชูกาํ ลัง
พระองค์ ดู ลูกา 22:43 พระราชกิจที9กลโกธาซึ9งตามมาด้วยรุ่ งอรุ ณแห่งการฟื+ นคืนพระชนม์กาํ ลัง
ใกล้เข้ามา ด้วยพระทัยอันเปี9 ยมพระกรุ ณา พระเจ้าจะทรงทําทุกอย่างที9จาํ เป็ นเพื9อช่วยให้พระองค์
สามารถผ่านพ้นสิ9 งที9รออยูเ่ บื+องหน้าได้
มก 14:35-36 มาระโกจึงบันทึกเกี9ยวกับคําอธิษฐานแรกของพระเยซูในสวนเกทเสมนี
แล้วพระองค์เสด็จดําเนินไปอีกหน่ อยหนึง ซบพระกายลงทีด ินอธิษฐานว่า ถ้ าเป็ นได้ ให้ เวลานั!น
ล่วงพ้นไปจากพระองค์ 36 พระองค์ทูลว่ า "อับบา พระบิดาเจ้ าข้ า พระองค์ ทรงสามารถกระทํา
สิงทั!งปวงได้ ขอเอาถ้ วยนีเ! ลือ นพ้นไปจากข้ าพระองค์เถิด แต่ ว่าอย่าให้ เป็ นตามใจปรารถนาของ
ข้ าพระองค์ แต่ ให้ เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์ " เราเห็นชัดเจนถึงความตึงเครี ยดและความ
หนักหนาสาหัสของสถานการณ์ในการที9พระเยซูทรง “ซบพระกายลงที9ดิน”
ในความเป็ นมนุษย์ พระองค์กท็ รงหวาดกลัวเมื9อคิดถึงสิ9 งที9พระองค์จะต้องเจอ ด้วยความ
กลัวในฐานะมนุษย์คนหนึ9ง พระองค์จึงทรงร้องว่า “อับบา พระบิดาเจ้าข้า พระองค์ทรงสามารถ
กระทําสิ9 งทั+งปวงได้ ขอเอาถ้วยนี+เลื9อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด” พระเยซูทรงทราบดีวา่ จะเกิด
อะไรขึ+น พระองค์ทรงทราบถึงการที9พระองค์จะทรงถูกจับกุม พร้อมกับถูกเยาะเย้ย ถูกทรมาน
และถูกปฏิเสธ พระองค์ทรงทราบถึงความน่ากลัวของการถูกตรึ งกางเขนซึ9งรอคอยพระองค์อยู่

ที9น่ากลัวยิง9 ไปกว่านั+นก็คือ พระองค์ทรงทราบว่าในวันถัดไป พระองค์จะทรงกลายเป็ นความ
บาปเพราะเห็นแก่เรา โดยตลอดนิรันดร์กาลพระองค์ไม่เคยต้องเป็ นมลทินเพราะมันมาก่อนเลย
พระองค์ทรงทราบว่าในวันถัดไป พระบิดาอันเป็ นที9รักผูส้ ถิตในสวรรค์ของพระองค์จะทรงหัน
หลังให้พระองค์ขณะที9พระองค์ทรงถูกตรึ งอยูอ่ ย่างทุกข์ทรมานใกล้ตาย และพระองค์ทรงทราบ
ว่าก่อนดวงอาทิตย์ตกในอีกวัน พระองค์จะทรงชิมความเจ็บปวดแห่งความตายเหมือนกับคน
อื9นๆทุกคนที9เคยเจอ พระองค์จะทรงเข้าสู่ โลกแห่งคนตายอันไม่แน่นอนและที9มองไม่เห็น
น่าสนใจตรงที9ว่าพระองค์ทรงใช้วลี “อับบา พระบิดาเจ้าข้า” คําแรก (อับบา) เป็ นคําที9มา
จากภาษาอาราเมคและเป็ นคําที9แสดงถึงความใกล้ชิดภายในครอบครัว มันก็คล้ายกับคําว่า ป๊ ะป๋ า
หรื อ พ่ อจ๋ า คําหลังนี+แปลมาจากคํากรี ก (พาเทร) และเป็ นคําที9มกั แปลเป็ น ‘บิดา’ พระเยซูน่าจะ
ทรงอธิษฐานในคํ9าคืนนั+นเป็ นภาษาอาราเมค มาระโกอาจบันทึกเหตุการณ์น+ ีไว้สาํ หรับทั+งชาวยิว
และชาวกรี กเพื9อให้พวกเขาเข้าใจถึงความตึงเครี ยดในคําอธิษฐานของพระเยซูโดยการใช้คาํ
ภาษาอาราเมคที9แสดงถึงการเรี ยกพ่อแบบสนิทสนมภายในครอบครัวและคําภาษากรี กที9เหมาะ
สมกว่าด้วย
พระเยซูทรงทราบว่าพระเจ้าทรงทําได้ทุกสิ9 ง พระองค์จึงทรงวิงวอนว่า พระองค์ ทรง
สามารถกระทําสิงทั!งปวงได้ ขอเอาถ้ วยนีเ! ลือ นพ้นไปจากข้ าพระองค์เถิด วลีที9พดู ถึง “ถ้วยนี+” ก็
เป็ นสํานวนที9หมายถึงสิ9 งที9พระเยซูกาํ ลังจะเผชิญในไม่ชา้ ความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ก็
หวาดหวัน9 ต่อสิ9 งที9รออยูเ่ บื+องหน้า อย่างไรก็ตาม ในความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ๆ ก็ทรงยอม
จํานนตามพระประสงค์ของพระบิดา โดยตรัสชัดเจนขณะทรงอธิษฐานว่า แต่ ว่าอย่าให้ เป็ น
ตามใจปรารถนาของข้ าพระองค์ แต่ ให้ เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์ แก่นแท้ของการเป็ น
เหมือนพระคริ สต์กค็ ือ การยอมจํานนต่อพระเจ้าในทุกสิ9 ง พระเยซูทรงเชื9อฟังพระบิดาในสวรรค์
ของพระองค์ในทุกสิ9 งและทรงยอมจํานนต่อพระประสงค์ของพระองค์โดยสมบูรณ์
มก 14:37-38 หลังจากการอธิษฐานอันหนักหน่วงครั+งแรกนั+น พระเยซูจึงเสด็จกลับ
มาทรงพบเหล่าสาวกนอนหลับอยู่ และตรัสกับเปโตรว่ า "ซีโมนเอ๋ย ท่ านนอนหลับหรือ จะคอย
เฝ้ าอยู่สักชัวเวลาหนึงไม่ ได้ หรือ มันเป็ นวันที9ยาวนานและตอนนี+มนั ก็ดึกแล้วด้วย พวกสาวกจึง

พ่ายแพ้ต่อความง่วงอันเป็ นธรรมดาของมนุษย์ แทนที9จะสนใจเรื9 องฝ่ ายวิญญาณ พวกเขากลับ
พ่ายแพ้ต่อความอยากนอนอันเป็ นเรื9 องธรรมชาติ พระเยซูจึงทรงดุเปโตรเบาๆ โดยเรี ยกเขาด้วย
ชื9อเดิมคือ ซีโมน การที9พระเยซูตรัสถึง “ชัว9 เวลาหนึ9ง” (“ชัว9 โมงหนึ9ง”) น่าจะเป็ นความหมายเชิง
เปรี ยบเทียบที9หมายถึงเวลาสั+นๆ ถึงแม้จะเป็ นไปได้ แต่มนั ก็ไม่น่าเป็ นไปได้ที9พระเยซูจะทรงใช้
เวลาทั+งชัว9 โมงในการอธิษฐาน
พระเยซูจึงทรงเตือนสติพวกเขาว่า 38 ท่ านทั!งหลายจงเฝ้ าระวังและอธิษฐานเพือ ท่ านจะ
ไม่ต้องถูกการทดลอง คําที9แปลว่า เฝ้ าระวัง (กเรกอเระโอ) ในบริ บทนี+มีความหมายง่ายๆว่า ตื9น
อยู่ ในความหมายเชิงอุปมาเปรี ยบเทียบมากกว่า มันก็หมายถึงการระวังระไว ซึ9งน่าจะเป็ นความ
หมายที9พระเยซูทรงต้องการสื9 อ มันยังมีความหมายด้วยว่า รู ้วา่ กําลังจะเกิดอะไรขึ+น อย่างไร
ก็ตาม พระองค์กต็ รัสสิ9 งที9เป็ นความจริ งอันลึกซึ+งยิง9 กว่า นัน9 คือ เมื9อเราอธิษฐาน เราก็อยูห่ ่างไกล
จากการถูกทดลอง เมื9อเราสนทนากับพระเจ้า พญามารก็เข้ามาแทรกไม่ได้ เพราะสายไม่วา่ ง
จนถึงทุกวันนี+ ยิง9 เราใช้เวลาในการอธิษฐานมากเท่าไร โอกาสที9การทดลองจะทํางานของมันก็ยงิ9
น้อยลงเท่านั+น ไม่เพียงตอนที9เรากําลังอธิษฐานอยูเ่ ท่านั+น แต่ในช่วงเวลาหลังจากนั+นด้วย
ในคําตําหนิเบาๆที9มุ่งที9เปโตรเป็ นหลัก บางทีอาจมากกว่าคนอื9นๆด้วย พระเยซูทรงถอน
หายใจตรัสว่า “จิตใจพร้ อมแล้วก็จริง แต่ เนือ! หนังยังอ่อนกําลัง"ก่อนหน้านั+นไม่นานเปโตรยัง
ปฏิญาณอยูเ่ ลยว่า “แม้คนทั+งปวงจะสะดุดใจ ข้าพระองค์จะไม่สะดุดใจ” พระเยซูตรัสอย่าง
เหนื9อยใจว่าถึงแม้จิตใจเปโตรจะพร้อม แต่เขาก็ยงั ลืมตาไม่ไหวเลย
มก 14:39-40 พระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐานอีกครั!งหนึง ทรงกล่าวคําเหมือนคราวก่อน
บันทึกของลูกากล่าวไว้วา่ พระองค์ทรงเสด็จไปห่างจากพวกเขาประมาณขว้างหินตก พระองค์จึง
ทรงอธิษฐานต่อไปอย่างที9พระองค์ทรงสอนให้เรากระทํา น่าเศร้าตรงที9วา่ 40 ครั!นพระองค์ เสด็จ
กลับมาก็ทรงพบสาวกนอนหลับอยู่อกี (เพราะตาเขาลืมไม่ ขนึ! ) และเขาไม่ รู้ ว่าจะทูลประการใด
คําที9แปลว่า รู้ (จากคําภาษาอังกฤษสมัยเก่า wist) คือ เอะอีโด พวกเขาไม่รู้วา่ จะพูดอะไรเมื9อพระ
เยซูมาพบพวกเขาหลับอยูอ่ ีกแล้ว

มก 14:41-42 พระองค์จึงเสด็จกลับไปยังที9ๆพระองค์อธิษฐานอีกเป็ นครั!งทีส าม
พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่ า "เดีย^ วนี! ท่ านจงนอนต่ อไปให้ หายเหนือย คําสั9งของพระองค์ที9ให้พวก
เขาหลับต่อเห็นได้ชดั ว่าเป็ นในเชิงประชดและสื9 อความหมายเชิงเปรี ยบเทียบด้วย พวกเขาไม่รู้
อะไรเลยว่าเดี[ยวจะเกิดอะไรขึ+น ดังนั+น พวกเขาจึงกําลังหลับใหลฝ่ ายวิญญาณอยู่ พระเยซูจึงอาจ
ทรงถอนใจแบบยอมจํานนและตรัสว่า เชิญหลับต่อไปเถิด น่าเศร้าตรงที9วา่ ในวิกฤติครั+งใหญ่
ที9สุดแห่งการทรงดํารงอยูม่ าตลอดชัว9 นิรันดร์ของพระองค์ พวกสาวกไม่เพียงหลับใหลฝ่ าย
ร่ างกายเท่านั+น แต่หลับใหลฝ่ ายวิญญาณด้วย ในตอนที9พวกเขาสามารถให้กาํ ลังใจและหนุนใจ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเขาได้ พวกเขากลับหลับใหลในทุกด้าน
พร้อมกันนี+พระเยซูยงั ตรัสอีกว่า พอเถอะ ดูเถิด เวลาซึงบุตรมนุษย์ ต้องถูกทรยศให้ ตกอยู่
ในมือของคนบาปนั!นมาถึงแล้ว คําที9แปลว่า พอเถอะ (อาเปะเคะอี) จริ งๆแล้วมีความหมายว่า
‘พวกท่าน (นอน) พอแล้ว’ การทรยศพระองค์น+ นั ใกล้เข้ามาแล้ว ดังนั+น พระองค์จึงทรงปลุกพวก
เขา 42 ลุกขึน! ไปกันเถิด ดูเถิด ผู้ทจี ะทรยศเรามาใกล้แล้ว"ยูดาสได้ลุกออกไปจากการรับ
ประทานอาหารมื+อนั+นเพื9อไปทํางานของตนให้สาํ เร็จ ถึงแม้พวกสาวกอีกสิ บเอ็ดคนไม่รู้เกี9ยวกับ
เรื9 องนั+น แต่ยดู าสก็กาํ ลังมุ่งหน้าเข้าไปในสวนนั+นพร้อมกับพวกเจ้าหน้าที9ขณะที9พระเยซูตรัสอยู่
เลย
มก 14:43

สวนเกทเสมนีอยูต่ รงตีนเขาของภูเขามะกอกเทศ ซึ9งอยูต่ รงข้ามกับหุ บเขา

ขิดโรนโดยตรงจากประตูดา้ นทิศตะวันออกของพระวิหาร สวนนั+นจึงใกล้จนมองเห็นได้และใน
ตอนกลางคืนมันก็ใกล้จนได้ยนิ เสี ยงที9ดงั จากที9นน9ั ด้วย ยูดาสจึงนําพวกเจ้าหน้าที9ไปยังสถานที9
นั+นที9เขารู ้วา่ พระเยซูชอบไป พระองค์ตรัสยังไม่ ทนั ขาดคํา ในทันใดนั!นยูดาสซึงเป็ นคนหนึงใน
เหล่าสาวกสิ บสองคนนั!น กับหมู่ชนเป็ นอันมาก ถือดาบถือไม้ ตะบอง ได้ มาจากพวกปุโรหิตใหญ่
พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ใหญ่ ข่าวประเสริ ฐอีกสามเล่มก็บรรยายด้วยว่าในหมู่ชนเป็ นอันมาก
นี+มีพวกเจ้าหน้าที9ประจําพระวิหารและพวกฟาริ สีรวมอยูด่ ว้ ย พวกผู้ใหญ่ ที9วา่ นี+อาจหมายถึง
สมาชิกบางคนของสภาซานเฮดริ น คนพวกนี+เป็ นตัวแทนของพวกผูม้ ีอาํ นาจฝ่ ายพลเรื อนและ
ฝ่ ายศาสนาของกรุ งเยรู ซาเล็ม ดังนั+นพวกเขาจึงเป็ นชนชาติอิสราเอลแบบทางการ

มก 14:44

ผู้ทจี ะทรยศพระองค์น!ันได้ ให้ สัญญาณแก่เขาว่ า "เราจุบผู้ใด ก็เป็ นผู้น!ัน

แหละ จงจับกุมเขาไปให้ มนั คง" ก่อนหน้านี+ยดู าสได้ “ให้สัญญาณแก่เขาว่า "เราจุบผูใ้ ด ก็เป็ นผู ้
นั+นแหละ จงจับกุมเขาไปให้มน9ั คง” เราควรหมายเหตุไว้วา่ มาระโกดูเหมือนจะไม่อยากเอ่ยชื9อยู
ดาสเกินความจําเป็ น ความคิดคดทรยศของคนทรยศคนนี+สะท้อนให้เห็นถึงความลึกลํ+าของความ
เสื9 อมทรามของมนุษย์ เขาสัญญาว่าจะระบุตวั พระเยซูให้โดยการจุบ อันเป็ นสัญลักษณ์ที9แสดงถึง
ความรักใคร่
มก 14:45

ดังนั+นและทันทีทยี ูดาสมาถึง เขาตรงเข้ ามาหาพระองค์ ทูลว่ า "พระ

อาจารย์ เจ้ าข้า พระอาจารย์ เจ้ าข้ า" แล้วจุบพระองค์ มาระโกใช้คาํ กริ ยารู ปปัจจุบนั กาลในอดีตอีก
ครั+ง ความหน้าซื9อใจคดและความคิดคดทรยศก็ปรากฏชัดมากยิง9 ขึ+นจากการที9ยดู าสเรี ยกพระเยซู
ว่า พระอาจารย์ เจ้ าข้ า พระอาจารย์เจ้ าข้ า คําที9แปลเช่นนั+น (รั บบี) มีความหมายโดยทัว9 ไปได้วา่
‘อาจารย์’ (และเป็ นคําที9ใช้เรี ยกรั บบี) อย่างไรก็ตาม มันมีความหมายได้ดว้ ยว่า ‘ผูย้ ง9ิ ใหญ่’ หรื อ
‘ผูท้ รงเกียรติ’ การทรยศของยูดาสนั+นเป็ นยิง9 กว่าการประชดประชันจนกลายเป็ นความน่า
สะอิดสะเอียนแห่งทุกยุคสมัย
มก 14:46

พวกเจ้าหน้าที9จึงจับกุมพระองค์ไป พระเยซูจึงทรงถูกจับกุมและถูกมัด

อย่างเห็นได้ชดั
มก 14:47

มาระโกจึงบันทึกว่าคนหนึงในพวกเหล่ านั!นทีย นื อยู่ใกล้ๆ ได้ ชักดาบออก

ฟันผู้รับใช้ คนหนึงของมหาปุโรหิตถูกหูของเขาขาด แน่นอนที9คนนี+คือ เปโตร ตามที9ระบุไว้ใน
บันทึกของยอห์น ถึงแม้มิได้ระบุไว้ แต่ส9ิ งที9ถูกสื9 อออกมาก็คือว่า เปโตรตั+งใจที9จะตัดมากกว่าหู
ของชายคนนั+น เห็นได้ชดั ว่าเขาตั+งใจที9จะตัดศีรษะของชายคนนั+น เห็นได้ชดั ว่าชายคนนี+เห็นว่า
จะโดนฟันเขาจึงก้มหัวหลบ เปโตรจึงฟันโดนแค่หูของเขา มาระโกไม่ได้เอ่ยถึงเรื9 องนี+ แต่
แน่นอนที9พระเยซูทรงรักษาหูของชายเคราะห์ร้ายคนนี+ให้หายกลับเป็ นเหมือนเดิม
มก 14:48-49 พระเยซูจึงตรัสถามพวกเหล่านั!นว่ า "ท่านทั!งหลายเห็นเราเป็ นโจรหรือจึง
ถือดาบ ถือตะบองออกมาจับเรา 49 เราได้ อยู่กบั ท่ านทั!งหลายทุกวันสั งสอนในพระวิหาร ท่ านก็
หาได้ จับเราไม่ แต่ จะต้ องสํ าเร็จตามพระคัมภีร์" พระเยซูทรงเผชิญหน้ากับความขี+ขลาดของ

พวกเขา พระองค์ทรงเตือนความจําพวกเขาว่าพระองค์ได้ทรงสั9งสอนอย่างเปิ ดเผยในพระวิหาร
และพวกเขาก็ไม่กล้าจับกุมพระองค์ตอนกลางวันแสกๆ พวกเขาเป็ นนักการเมืองที9ข+ ีขลาดตาขาว
จริ งๆ พวกเขากลัวการเผชิญหน้าและผลต่อเนื9องทางการเมืองที9เกิดขึ+นตามมาของมัน ดังนั+นพวก
เขาจึงคิดวางแผนจับกุมพระองค์ตอนกลางคืน ข้อพระคัมภีร์ที9สาํ เร็จนี+อาจหมายถึงเพลงสดุดี
41:9, 55:14 หรื อ 69:25 ที9มีคาํ พยากรณ์ล่วงหน้าเกี9ยวกับการทรยศของยูดาส
มก 14:50-52 น่าเศร้าตรงที9วา่ แล้วสาวกทั!งหมดได้ ละทิง! พระองค์ ไว้ และพากันหนีไป ใน
ยามวิกฤติของพระเยซู สาวกทุกคนพากันหนีไปหมด กระนั+น 51 มีชายหนุ่มคนหนึงห่ มผ้ าป่ าน
ผืนหนึงคลุมร่ างกายทีเ ปลือยเปล่าของตนติดตามพระองค์ไป พวกหนุ่มๆก็จบั เขาไว้ 52 แต่ เขาได้
สลัดผ้าป่ านผืนนั!นทิง! เสีย แล้วเปลือยกายหนีไป บางคนเดาว่าชายหนุ่มคนนี+คือ มาระโก คนอื9นๆ
ก็คาดเดาว่าคนนี+คืออัครสาวกยอห์น เพราะว่าข้อ 51-52 ไม่ปรากฏในข่าวประเสริ ฐที9เหลืออีก
สามเล่ม บางคนจึงคิดว่านี9คือ มาระโก ในฐานะเป็ นบุตรของมารี ยแ์ ละพวกเขาอาจมารับประ
ทานปัสกากันในบ้านของเขา เขาจึงอาจติดตามพวกเขาไปจนถึงสวนเกทเสมนีแต่ตอนนี+เขาก็วงิ9
หนีไปด้วยความกลัว
มก 14:53

สวนเกทเสมนีอยูไ่ ม่ไกลจากกําแพงกรุ งเยรู ซาเล็ม แน่นอนที9มนั อยูใ่ กล้จน

มองเห็นได้และอาจได้ยนิ เสี ยงจากที9นน9ั ได้ดว้ ย พวกเจ้าหน้าที9ฝ่ายพลเรื อนและศาสนาจึงพาพระ
เยซูลงไปในหุบเขาขิดโรนและขึ+นอีกฝั9งไปยังบ้านของคายาฟาสซึ9งมองออกไปเห็นหุบเขาขิด
โรนและภูเขามะกอกเทศ บันทึกของยอห์น (18:13-14) บอกว่าพวกเขาพาพระเยซูไปบ้านของ
อันนาสก่อนซึ9 งเป็ นพ่อตาของคายาฟาส พวกยิวคิดว่าเขาควรเป็ นมหาปุโรหิตตามสิ ทธิอนั ชอบ
ธรรม แต่ดว้ ยเหตุผลทางการเมือง พวกโรมได้แต่งตั+งคายาฟาสขึ+นเป็ นมหาปุโรหิตแทน ทั+งสอง
คนเป็ นผูม้ ีอาํ นาจแห่งชนชั+นสู งของอิสราเอล เห็นได้ชดั ว่า เพราะเห็นแก่ความอาวุโสกว่าและ
อิทธิพลที9มากกว่าของอันนาส พระเยซูจึงถูกพาไปหาเขาก่อน เราควรระลึกไว้วา่ ตอนนั+นเป็ น
ช่วงกลางดึกแล้ว อย่างไรก็ตาม เท่าที9เป็ นไปได้ ทั+งสองคนนี+ต่างรู ้วา่ พระองค์จะต้องถูกจับกุมคืน
นั+นอยูแ่ ล้ว พวกเขาจึงกําลังรอการจับตัวพระองค์มาอยู่ มาระโกจึงเขียนไว้วา่ เขาพาพระเยซูไป
หามหาปุโรหิต และมีบรรดาพวกปุโรหิตใหญ่ พวกผู้ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ ชุมนุมพร้ อมกัน

อยู่ทนี ัน พวกผูน้ าํ แห่งอิสราเอลต่างมารวมตัวกันอยูท่ ี9นน9ั พวกเขาได้คนที9พวกเขาต้องการตัว
แล้ว สิ9 งที9จะเกิดขึ+นตามมาก็เป็ นเพียงระเบียบปฏิบัติเท่านั+น
มก 14:54

มาระโกบันทึกว่าฝ่ ายเปโตรได้ ตดิ ตามพระองค์ไปห่ างๆจนเข้ าไปถึง

คฤหาสน์ ของมหาปุโรหิต และนังผิงไฟอยู่กบั พวกคนใช้ เห็นได้ชดั ว่ามาระโกหายกลัวและกลับ
มาตามพวกเจ้าหน้าที9ไปถึงคฤหาสน์ของมหาปุโรหิต อย่างไรก็ตาม ในด้านมืดแล้ว เปโตรก็เดิน
ในคําปรึ กษาของคนชัว9 ยืนในทางของคนบาป และลงเอยด้วยการนัง9 ในที9นง9ั ของคนชอบเยาะเย้ย
มก 14:55-59 ถึงแม้มิได้ระบุไว้เช่นนั+น แต่เห็นได้ชดั ว่าข่าวได้แพร่ สะพัดไปถึงสมาชิก
คนอื9นๆของสภาซานเฮดริ นว่าพระเยซูทรงถูกจับแล้ว (บางทีนี9อาจเป็ นเหตุที9วา่ ทําไมพระเยซูถึง
ถูกพาไปบ้านของอันนาสก่อนเพือ9 ให้เวลาคนอื9นๆได้มารวมตัวกันที9คฤหาสน์ของคายาฟาส)
พวกเขาจึงรี บมารวมตัวกันเพื9อทําเรื9 องแสนชัว9 ร้ายแห่งยุคสมัย นัน9 คือ ศาลเตี+ยที9จดั ให้มีข+ นึ กลาง
ดึก พวกเขารู ้อยูแ่ ล้วว่าจะทําอะไร พวกเขาแค่หาฉากบังหน้าสิ9 งที9พวกเขาได้วางแผนไว้แล้ว
เท่านั+น
มาระโกจึงบันทึกว่า พวกปุโรหิตใหญ่ กับบรรดาสมาชิกสภาได้ หาพยานมาเบิกปรักปรํา
พระเยซูเพือ จะประหารพระองค์ เสีย แต่ หาหลักฐานไม่ได้ 56 ด้ วยว่ ามีหลายคนเป็ นพยานเท็จ
ปรักปรําพระองค์ แต่ คาํ ของเขาแตกต่ างกัน 57 มีบางคนยืนขึน! เบิกความเท็จปรักปรําพระองค์ ว่า
58 "ข้ าพเจ้ าได้ ยนิ คนนีว! ่ า `เราจะทําลายพระวิหารนีท! สี ร้ างไว้ ด้วยมือมนุษย์ และในสามวันจะ
สร้ างขึน! อีกวิหารหนึงซึงไม่ สร้ างด้ วยมือมนุษย์ เลย'" 59 แต่ คาํ พยานของคนเหล่านั!นเองก็ยงั
แตกต่ างไม่ ถูกต้ องกัน คําที9แปลว่า สภา (ซูเนะดริ ออน) คือ สภาซานเฮดริ น ถึงแม้จะเป็ นยาม
กลางดึก แต่พวกเขาก็ยนิ ดีเหลือเกินที9จะลุกขึ+นและมาคิดบัญชีกบั พระเยซูครั+งเดียวจบ
ในความพยายามอันเปล่าประโยชน์ที9จะแสดงให้เห็นถึงการพิจารณาคดีที9เหมาะสม (ถึง
แม้การพิจารณาคดีตอนกลางดึกไม่เพียงละเมิดบทบัญญัติของยิวเท่านั+น แต่ยงั เป็ นเรื9 องไม่ถูก
ต้องอีกด้วย) พวกเขายังพยายามหาพยานมาให้การปรักปรําพระองค์ดว้ ยแม้กระทัง9 ในเวลานั+น
เจตนาของพวกเขาก็ชดั เจน พวกเขาวางแผนไว้แล้วว่าจะ “ประหารพระองค์เสี ย” นัน9 เป็ นสิ9 งที9
พวกเขาได้ตดั สิ นใจแล้ว พวกเขาแค่พยายามจัดให้มีการพิจารณาคดีที9เหมาะสมโดยหาพวก

พยานมาเท่านั+น เหล่าคนชัว9 นี+ถึงกับผิดหวังที9พวกพยานให้การขัดแย้งกันเอง พวกพยานเท็จ
หลายคนอาจเป็ นนักศาสนาเหล่านั+นเองเพราะพวกเขาฟังพระเยซูส9ังสอนที9พระวิหาร
สุ ดท้ายแล้วพวกผูม้ ีอาํ นาจก็หาคนได้สองคนที9คาํ ให้การของพวกเขาสอดคล้องกัน ถึงแม้
ทุกส่ วนของการพิจารณาคดีน+ ีจะเรี ยกได้วา่ เป็ นศาลเตี+ยก็ตาม แต่พวกเขาก็พยายามอย่างมากที9จะ
คงสิ9 งที9ดูเหมือนเป็ นความถูกต้องไว้บา้ ง ตามที9พระราชบัญญัติ 19:15-17 ได้กล่าวไว้ การ
ประหารชีวติ จะกระทําได้กต็ ่อเมื9อมีพยานสองปาก จริ งๆแล้วตามที9บนั ทึกไว้ในยอห์น 2:19 พระ
เยซูกไ็ ด้ตรัสไว้ล่วงหน้าถึงการทําลายพระวิหารคือ พระกายของพระองค์เอง อย่างไรก็ตาม พวก
ยิวก็ไม่เข้าใจเลยว่าพระเยซูกาํ ลังตรัสถึงอะไรเมื9อสามปี ก่อนหน้านั+น สําหรับพวกยิวสมัยนั+น การ
บอกเป็ นนัยว่าพระวิหารอันใหญ่โตและสวยงามนี+จะถูกทําลายก็เท่ากับเป็ นการคิดกบฏและพูด
หมิ9นประมาท อย่างไรก็ตาม แม้แต่พยานที9ดูเหมือนมีคาํ ให้การตรงกันสองคนนี+กไ็ ม่ได้
สอดคล้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์
มก 14:60

ดังนั+นมหาปุโรหิตจึงลุกขึน! ยืนท่ ามกลางทีช ุมนุมถามพระเยซู ว่า "ท่ านไม่

ตอบอะไรบ้ างหรือ ซึงเขาเบิกความปรักปรําท่ านนั!นจะว่าอย่ างไร" เพื9อแสดงให้เห็นถึงความ
ศักดิ:สิทธิ:มากยิง9 ขึ+น มหาปุโรหิตจึงลุกขึ+นพูดเพื9อกลบเกลื9อนการขาดหลักฐานของพวกเขา
มก 14:61-62 ด้วยความเงียบอันสง่าผ่าเผย พระเยซูทรงนิงอยู่ มิได้ ตอบประการใด มหา
ปุโรหิ ตซึ9งวิง9 พล่านอยูต่ ่อเบื+องพระพักตร์พระเยซูและถามพระองค์อย่างอดรนทนไม่ไหวว่า ท่ าน
มหาปุโรหิตจึงถามพระองค์อกี ว่ า "ท่ านเป็ นพระคริสต์ พระบุตรของผู้ทรงบรมสุ ขหรือ" สําหรับ
คําถามนี+ 62 พระเยซูทรงตอบว่ า "เราเป็ น และท่านทั!งหลายจะได้ เห็นบุตรมนุษย์นังข้ างขวาของ
ผู้ทรงฤทธานุภาพ และเสด็จมาในเมฆแห่ งฟ้าสวรรค์ " สิ9 งที9พระเยซูตรัสทําให้พวกศัตรู เดือดดาล
ในสองเรื9 อง (1) พระองค์ตรัสตอบโดยกล่าวว่า “เราเป็ น” ซึ9งทั+งพระองค์และสภาซานเฮดริ นต่าง
รู ้ว่าเป็ นคําที9อา้ งอิงถึงพระเยโฮวาห์ (คําในพระคัมภีร์เดิมนี+มีความหมายตรงตัวว่า ‘เราเป็ น’) และ
(2) พระองค์ทรงยอมรับเองว่าสักวันหนึ9งพระองค์จะทรงประทับนัง9 ที9พระหัตถ์เบื+องขวาของ
พระเจ้าก่อนที9จะเสด็จกลับมาจากสวรรค์ ความหมายของคําตรัสนี+จึงไม่เล็ดรอดพวกปฏิปักษ์
ของพระองค์ไปได้เลย

มก 14:63-64 ดังนั+นท่านมหาปุโรหิตจึงฉีกเสื!อของตนแล้วกล่าวว่ า "เราต้ องการพยาน
อะไรอีกเล่า 64 ท่ านทั!งหลายได้ ยนิ เขาพูดหมิน ประมาทแล้ว ท่านทั!งหลายคิดเห็นอย่างไร" คน
ทั!งปวงจึงเห็นพร้ อมกันว่าควรจะมีโทษถึงตาย มันเป็ นธรรมเนียมที9เขียนไว้แล้วที9มหาปุโรหิตจะ
ฉีกเสื+ อของตนออกด้วยความรังเกียจเดียดฉันท์เมื9อได้ยนิ สิ9 งที9ตนเห็นว่าเป็ นคําพูดหมิ9นประมาท
มันบ่งบอกถึงความบริ สุทธิ:ของตนและการรังเกียจสิ9 งที9เป็ นคําพูดหมิ9นประมาท แน่นอนที9มหา
ปุโรหิ ตทําเช่นนี+เพื9อเป็ นการสร้างอารมณ์สะเทือนใจและเพื9อหวังผลในการแสดงเท่านั+น เขา
พยายามที9จะสื9 อข้อสรุ ปของตนให้สมาชิกที9เหลือของสภาซานเฮดริ นได้รู้ พวกเขาเข้าใจดีถึง
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของสิ9 งที9เขาได้กระทํา เมื9อเขาถามว่าพวกเขาคิดอย่างไร เขาก็ได้ส่ง
สัญญาณคําตอบที9เหมาะสมให้แก่พวกเขาแล้ว พวกเขาจึง “เห็นพร้อมกันว่า (พระองค์) ควรจะมี
โทษถึงตาย” ซึ9งเป็ นโทษที9กาํ หนดไว้แล้วสําหรับการพูดหมิ9นประมาท
มันเป็ นเรื9 องตลกตรงที9วา่ เมื9อพวกเขาลากตัวพระเยซูไปอยูต่ ่อหน้าปี ลาต พวกเขาก็คิดค้น
ข้อกล่าวหาขึ+นมาได้ต+ งั เยอะแยะ ในฐานะเป็ นนักการเมืองฝี ปากดี พวกเขาก็เปลี9ยนคําพูดไป
เรื9 อยๆตามสิ9 งที9พวกเขาคิดว่าจะก่อให้เกิดผลสู งสุ ด พวกเขาได้ทาํ ตามระเบียบพิธีการแล้วในการ
ปรับโทษพระองค์ให้ตอ้ งโทษประหารชีวติ นัน9 เป็ นข้อสรุ ปที9พวกเขาตกลงไว้แล้วก่อนที9พวกเขา
จับกุมพระองค์เสี ยอีก แต่อย่างน้อยในตอนนี+ พวกเขาก็มีขอ้ อ้างได้วา่ พวกเขาได้ดาํ เนินการ
พิจารณาคดีไปแล้วแม้มนั จะผิดบัญญัติของพวกเขาเองในหลายด้านก็ตาม
มก 14:65

ในฐานะที9พระองค์ทรงเป็ นผูถ้ ูกปรับโทษแล้ว บางคนก็เริมถ่ มนํา! ลายรด

พระองค์ ปิ ดพระพักตร์ พระองค์ ตีพระองค์ แล้วว่ าแก่พระองค์ว่า "พยากรณ์ ซิ" และพวกคนใช้
ก็เอาฝ่ ามือตบพระองค์ ความเกลียดชังและความอาฆาตพยาบาทของพวกผูน้ าํ ของอิสราเอลที9มี
ต่อพระเยซูจึงเผยธาตุแท้ออกมา พวกเขาไม่เพียงปฏิเสธข้อเสนอของพระองค์เรื9 องอาณาจักรนั+น
เท่านั+น แต่พวกเขายังเกลียดชังพระองค์เป็ นการส่ วนตัวด้วย คือ ทั+งตัวตนของพระองค์และสิ9 งที9
พระองค์ทรงเป็ นตัวแทนของ ดังนั+นพวกเขาจึงถ่มนํ+าลายรดพระพักตร์พระองค์ มีการกระทําไม่
กี9อย่างที9แสดงถึงความเกลียดชังและการดูถูกเหยียดหยามได้มากกว่าการกระทํานี+

คนอื9นๆก็เล่นตลกกับพระองค์อย่างโหดร้าย โดยปิ ดตาพระองค์ ตบพระพักตร์พระองค์
และยัว9 ยุพระองค์ให้ทายว่าใครทําเช่นนั+น สิ9 งที9ทาํ ให้การกระทําเยีย9 งนี+ไม่เหมาะสมเลยก็คือ คน
เหล่านี+เป็ นพวกผูน้ าํ ชั+นสู งแห่งอิสราเอล ความชัว9 ร้ายแห่งจิตใจอันชัว9 ช้าของพวกเขาจึงถูกเผยให้
เห็น ถึงแม้จะออกตัวว่าเป็ นชนชั+นสู งที9มีเกียรติและถึงกับเป็ นผู ้ ‘บริ สุทธิ:’ ด้วยซํ+า แต่ความตํ9า
ทรามของใจอันชัว9 ร้ายของพวกเขาก็แสดงตัวตนที9แท้จริ งออกมา พวกเขาจึงระบายความเกลียด
ชังที9มีต่อพระเยซูออกมาในแบบไร้ยางอายและแบบนักเลงหัวไม้ เท่าที9เป็ นไปได้พวกเขาก็กาํ ลัง
ถูกดลใจโดยพวกผีปีศาจแห่งนรกที9คงเต้นโลดด้วยความยินดีกบั ทุกจังหวะการตีที9พระเยซูโดน
มก 14:66-67 ขณะเดียวกันและขณะทีเ ปโตรอยู่ใต้ คฤหาสน์ ข้างล่างนั!น มีหญิงคนหนึง
ในพวกสาวใช้ ของท่ านมหาปุโรหิตเดินมา 67 เมือ เห็นเปโตรผิงไฟอยู่เขาเขม้ นดู แล้วพูดว่ า "เจ้ า
ได้ อยู่กบั เยซูชาวนาซาเร็ธด้ วย” คฤหาสน์ของคายาฟาสถูกสร้างขึ+นบนไหล่เขาที9สูงชัน ซึ9 งทําให้
มองเห็นหุ บเขาด้านล่าง วลีที9พดู ว่าเปโตร “อยูใ่ ต้คฤหาสน์ขา้ งล่าง” น่าจะหมายถึงระดับตํ9ากว่า
ของคฤหาสน์น+ นั เขานัง9 อยูต่ รงนั+นโดยผิงไฟเพื9อขับไล่ความเหน็บหนาวในคํ9าคืนแห่งต้นฤดู
ใบไม้ผลิและปลายฤดูหนาว สาวใช้คนหนึ9งของมหาปุโรหิตจําเขาได้ นัน9 อาจเป็ นเพราะสําเนียง
แบบชาวแคว้นกาลิลีของเขา นางอาจเคยเห็นเขาอยูก่ บั พระเยซูในพระวิหารเมื9อไม่กี9วนั ก่อนก็ได้
ไม่วา่ จะในกรณี ใด นางก็จาํ เปโตรได้และรู ้วา่ เขาเคยอยูก่ บั พระเยซู
มก 14:68

กับสิ9 งที9เขาต้องเสี ยใจไปชัว9 นิรันดร์ เปโตรปฏิเสธว่ า "ทีเ จ้ าว่านั!นข้ าไม่ รู้

เรืองและไม่ เข้ าใจ" เปโตรจึงออกไปทีร ะเบียงบ้ าน แล้วไก่กข็ นั ตอนนี+กเ็ ริ9 มถึงรุ่ งสางแล้ว เปโตร
จึงเดินออกไปยังระเบียงที9อยูต่ ิดกันซึ9 งมองออกไปเป็ นหุบเขาที9อยูท่ างทิศตะวันออก “แล้วไก่ก็
ขัน” ไก่ตวั ผูต้ วั หนึ9งในละแวกนั+นขันประกาศว่าถึงเวลาเช้าแล้ว
มก 14:69-70 อีกครั!งหนึงสาวใช้ คนหนึงได้ เห็นเปโตร แล้วเริมบอกกับคนทียนื อยู่ทนี ัน
ว่า "คนนี!แหละ เป็ นพวกเขา" 70 แต่ เปโตรก็ปฏิเสธอีก แล้วอีกสั กครู่ หนึงคนทั!งหลายทีย นื อยู่ที
นันได้ ว่าแก่เปโตรว่ า "เจ้ าเป็ นคนหนึงในพวกเขาแน่ แล้ว ด้ วยว่ าเจ้ าเป็ นชาวกาลิลี และสํ าเนียง
ของเจ้ าก็ส่อไปทางเดียวกันด้ วย" สาวใช้คนนี+มองออกทันทีวา่ เปโตรเป็ นพวกเดียวกับพระเยซู
นางจึงกล่าวหาเปโตรว่าเป็ นคนหนึ9งในพวกเขา เขาปฏิเสธหน้าตาย

กรุ งเยรู ซาเล็มและบริ เวณใกล้เคียงไม่เพียงเป็ นที9มน9ั ทางการเมืองและศาสนาของ
อิสราเอลเท่านั+น แต่ยงั เป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของอิสราเอลอีกด้วย คนที9นน9ั พูดจากันด้วย
‘สําเนียงที9ถูกต้อง’ ในทางกลับกัน แคว้นกาลิลีเป็ นแคว้นชนบทที9คนที9นน9ั พูดจากันด้วยสําเนียง
บ้านนอกรวมถึงมีภาษาพูดอันเป็ นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วย คนอื9นๆได้ยนิ เขาพูดและรู ้เลยว่าเขา
มาจากไหน พวกเขาก็กล่าวหาเปโตรว่าเป็ นคนหนึ9งในพวกเขาด้วย สําเนียงของเขาได้ส่อตัวเขา
มก 14:71-72 ในทันใดนั+นเปโตรเริมสบถและสาบานว่ า "คนทีเ จ้ าว่านั!นข้ าไม่ รู้ จกั " คํา
ที9แปลว่า สบถ (อานาเธะมาทิ โซ) ไม่จาํ เป็ นต้องหมายถึงคําพูดหยาบคายหรื อหยาบโลนลามก
แต่มนั หมายถึงการกล่าวคําปฏิญาณ (รู ปคํานามของคําๆนี+คือ อานาเธะมา) เช่นเดียวกัน คําที9แปล
ว่า สาบาน (ออมนูโอ) มีความหมายว่า ‘ยืนยันหรื อขู่ดว้ ยคําปฏิญาณ’ เปโตรไม่น่าจะเอ่ยคําหยาบ
ออกมา แต่เขาน่าจะปฏิญาณหรื อสาบานว่าเขาไม่รู้จกั “คนที9พวกเจ้าว่านั+น” ประเด็นสําคัญก็คือ
ว่า เขาพยายามอย่างมากที9จะปฏิเสธพระเยซูและบอกปัดว่าเคยมีส่วนเกี9ยวข้องกับพระองค์ไม่วา่
จะในทางใดก็ตาม
พอแสงยามเช้าเริ9 มสาดส่ อง 72 แล้วไก่กข็ นั เป็ นครั!งทีส อง ไก่ที9อยูใ่ กล้เคียงตัวเดิมจึงขัน
ประกาศความล้มเหลวอันน่าสังเวชของเปโตร เปโตรจึงระลึกถึงคําทีพ ระเยซูตรัสไว้ แก่เขาว่ า
"ก่อนไก่ ขนั สองหน ท่ านจะปฏิเสธเราสามครั!ง" เมือ เปโตรหวนคิดขึน! ได้ กร็ ้ องไห้ (ข่าว
ประเสริ ฐของมาระโกเป็ นเล่มเดียวที9กล่าวว่าไก่ผตู ้ วั นี+ขนั สองครั& ง) เปโตรจําได้ทนั ทีวา่ พระเยซู
ได้ตรัสอะไรไว้ในคืนก่อนหน้าและรู ้ตวั ว่าตนเพิ9งทําอะไรลงไป เขาทําได้แต่หนีไปและร้องไห้
อย่างขมขื9น
*****
ภาพรวมของมาระโก 15: บททีสิบห้ านีน& าํ เสนอบันทึกของมาระโกเกียวกับการทีพระ
เยซูทรงอยู่ต่อหน้ าปี ลาต พวกทหารโรมเยาะเย้ ยทุบตีพระองค์ และการตรึ งพระองค์ ทีกางเขน
บทนีป& ิ ดท้ ายด้ วยบันทึกเกียวกับการฝั งพระศพของพระองค์
มก 15:1

พอรุ่งเช้ า พวกปุโรหิตใหญ่ กบั พวกผู้ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ และบรรดา

สมาชิกสภาได้ ปรึกษากัน แล้วจึงมัดพระเยซูพาไปมอบไว้ แก่ปีลาต ตอนนี+กเ็ ป็ นเวลารุ่ งเช้าแล้ว

ในระหว่างนี+สภาซานเฮดริ นทั+งหมดได้มารวมตัวกันและพระเยซูทรงถูกพาตัวมาอยูต่ ่อหน้าพวก
เขาเพื9อได้รับการอนุมตั ิจากพวกเขา คนเหล่านั+นที9ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ+นก็ถกู ปลุกในช่วงกลาง
คืน พวกผูน้ าํ จึงมาปรึ กษากับพวกเขาแบบพอเป็ นพิธี จากนั+นพวกเขาก็มดั พระเยซูและลาก
ตัวพระองค์ไปหาปี ลาต ภายใต้การปกครองของโรม พวกผูม้ ีอาํ นาจของยิวไม่มีสิทธิอาํ นาจใน
การสั9งประหารชีวติ ใครได้ มีแต่เจ้าเมืองเท่านั+นที9มีสิทธิอาํ นาจดังกล่าว พวกเขาจึงหวังว่าจะโน้ม
น้าวปี ลาตให้เชื9อว่าพระเยซูทรงมีความผิดโทษฐานก่ออาชญากรรมต่อรัฐเพือ9 ที9พระองค์จะได้ถูก
ประหารชีวติ
ปอนทีอสั ปี ลาตเป็ นเจ้าเมืองประจําแคว้นยูเดีย ที9อยูป่ กติของเขาคือ เมืองซีซารี ยาบน
ชายฝั9งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อย่างไรก็ตาม อาจเพราะเทศกาลปัสกาเขาจึงได้เดินทางมาที9กรุ ง
เยรู ซาเล็ม เขาจึงพักอยูใ่ นเคหะสถานของป้ อมอันโตนิโอซึ9งเฮโรดได้สร้างขึ+นติดกับอาคารพระ
วิหารตรงหัวมุมด้านตะวันตกเฉียงเหนือของอาคารพระวิหาร จากที9นน9ั เองโรมจึงสามารถจับตา
ดูศนู ย์กลางแห่งอิสราเอลได้ นัน9 คือ พระวิหารอันเป็ นที9รักของพวกเขา ถึงแม้วา่ สภาซานเฮดริ นข
องพวกยิวจะเต็มใจถูกปลุกให้ลุกขึ+นมากลางดึกเพือ9 ปรับโทษพระเยซู แต่ปีลาตคงไม่ชอบใจสัก
เท่าไร ตอนนี+มนั ยังไม่ถึงหกโมงเช้าเลยด้วยซํ+า ดู ยอห์น 19:14
มก 15:2

พอถูกปลุกให้ลุกจากเตียงโดยพวกผูม้ ีอาํ นาจของยิวที9หวั รั+น ปี ลาตจึงถาม

พระองค์ว่า "ท่านเป็ นกษัตริย์ของพวกยิวหรือ" พระองค์ตรัสตอบท่ านว่ า "ท่ านว่าแล้วนี" ถึงแม้
ไม่มีบนั ทึกไว้ตรงนี+ แต่ปีลาตก็น่าจะเคยได้ยนิ ข่าวลือมาว่าเยซูแห่งนาซาเร็ธผูน้ + ีถูกประกาศโดย
บางคนว่าเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพวกยิวและเป็ นกษัตริ ยอ์ งค์ต่อไปของพวกยิวด้วย ดังนั+นเขาจึง
ถามคําถามนี+กบั พระองค์ การอ้างตัวว่าเป็ นกษัตริ ยภ์ ายในจักรวรรดิโรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
โรมก็เท่ากับเป็ นการคิดกบฏและแค่น+ นั เองที9เป็ นสิ9 งที9ปีลาตสน ต่อคําถามของปี ลาต คําตอบของ
พระเยซูที9วา่ “ท่านว่าแล้วนี9” จริ งๆแล้วก็คือ ‘ท่านกล่าวเองนะ ไม่ใช่เรา’
มก 15:3

ทันใดนั+นพวกปุโรหิตใหญ่ได้ลุกฮือขึ+นฟ้ องกล่าวโทษพระองค์เป็ นหลาย

ประการ แต่ พระองค์ไม่ ตรัสตอบประการใด ในความเงียบอันยิง9 ใหญ่ พระองค์ปฏิเสธที9จะให้
เกียรติคาํ กล่าวหาต่างๆอันเลวทรามของพวกเขาด้วยคําตอบ

มก 15:4-5

ปี ลาตจึงถามพระองค์ อกี ว่ า "ท่ านไม่ ตอบอะไรหรือ ดูเถิด เขากล่าวความ

ปรักปรําท่ านหลายประการทีเดียว" 5 แต่ พระเยซูมไิ ด้ ตรัสตอบประการใดอีก ปี ลาตจึงอัศจรรย์
ใจ เจ้าเมืองโรมถึงกับตะลึง เขาไม่เห็นเคยความสง่างามเช่นนี+มาก่อนเลย ทั+งๆที9พระองค์ทรงถูก
ปรักปรําด้วยข้อกล่าวหาหลายประการ แต่พระเยซูกไ็ ม่ทรงแยแสมันเลยผ่านทางความเงียบอัน
น่าเกรงขาม แม้กระทัง9 หลังจากที9ปีลาตถามพระองค์เกี9ยวกับข้อหาเหล่านั+นที9พวกศัตรู ปรักปรํา
พระองค์แล้ว พระเยซูกย็ งั ทรงไม่ปริ ปากเหมือนเดิม
มก 15:6-8

มาระโกบันทึกว่า ในเทศกาลเลีย! งนั!น ปี ลาตเคยปล่อยนักโทษคนหนึงให้

เขาตามทีเ ขาขอ พวกโรมได้คิดค้นธรรมเนียมท้องถิ9นขึ+นมาอันหนึ9ง นัน9 คือ การปล่อยตัวนักโทษ
ผูเ้ ป็ นที9นิยมชมชอบคนหนึ9งเพื9อเป็ นการแสดงนํ+าใจทางการเมืองในช่วงเทศกาลปัสกา ในตอน
นั+นก็เหมือนกับตอนนี+ที9เทศกาลปัสกาเป็ นวันศักดิ:สิทธิ:วันหนึ9งและเป็ นวันหยุดประจําชาติใน
อิสราเอล ถึงแม้พวกโรมจะปกครองโดยใช้อาํ นาจทางทหารอันเปี9 ยมแสนยานุภาพ แต่พวกเจ้า
เมืองโรมก็ทราบดีวา่ มันจะเป็ นข้อได้เปรี ยบทางการเมืองแก่พวกเขาที9จะคอยเอาใจประชากรใน
พื+นที9ดูแลของตน ดังนั+นแต่ละปี ในเทศกาลปัสกา พวกเขาจะปล่อยตัวบางคนที9ถูกควบคุมตัวไว้
ซึ9งเป็ นผูท้ ี9พวกยิวอยากให้ได้รับอิสระ
7 มีคนหนึงชือบารับบัสซึงต้ องจําอยู่ในจําพวกคนกบฏ ผู้ทไี ด้ กระทําการฆาตกรรมใน
การกบฏนั!น พวกโรมไม่เป็ นที9ชื9นชอบอยูแ่ ล้วในอิสราเอล จะมีกองโจรขนาดเล็กซึ9 งเป็ นพวกหัว
รุ นแรงคอยซุ่มโจมตีพวกทหารโรมอยูเ่ รื9 อยๆ เห็นได้ชดั ว่าบารับบัสผูน้ + ีได้มีส่วนร่ วมในการนํา
กองโจรต่อสู ้กบั โรม สําหรับประชาชนในพื+นที9แล้ว เขาก็เป็ นเหมือนโรบินฮูด้ ของพวกยิว ถึงแม้
เป็ นที9เกลียดชังในหมู่ชาวโรม แต่เขาก็เป็ นวีรบุรุษของพวกยิว อยูม่ าวันหนึ9งเขากับพรรคพวกก็
ถูกจับกุมและถูกจําจองโทษฐานคิดร้ายต่อโรม
ด้วยรู ้ธรรมเนียมเกี9ยวกับเรื9 องนี+ 8 ประชาชนจึงได้ ร้องเสียงดัง เริมขอปี ลาตให้ ทาํ ตามที
ท่านเคยทําให้ เขานั!น ในเช้าตรู่ ของวันนั+น ฝูงชนที9มารวมตัวกันที9บริ เวณพระวิหารและป้ อม
ปราการของโรมที9อยูต่ ิดกันจึงเริ9 มร้องขอปี ลาตให้ทาํ ตามธรรมเนียมนี+อีกอย่างที9เคยทํา

มก 15:9-10 ปี ลาตได้ ถามเขาว่า "ท่ านทั!งหลายปรารถนาจะให้ เราปล่อยกษัตริย์ของ
พวกยิวหรือ" 10 เพราะท่ านรู้ อยู่แล้ วว่ า พวกปุโรหิตใหญ่ ได้ มอบพระองค์ไว้ ด้วยความอิจฉา
คําถามของปี ลาตนี+เต็มไปด้วยนํ+าเสี ยงประชดประชัน ปี ลาตรู ้วา่ พระเยซูทรงถูกกล่าวหาว่าเป็ น
กษัตริ ยข์ องพวกยิว เขาไม่จริ งจังกับเรื9 องนี+แต่โยนคําถามนี+กลับไปยังพวกผูน้ าํ ยิวที9มารวมตัวกัน
โดยเรี ยกพระเยซูวา่ กษัตริ ยข์ องพวกยิว พวกผูน้ าํ ของยิวและของโรมไม่ได้ผดิ ใจกันแต่อย่างใด
พวกโรมได้แสดงสิ ทธิอาํ นาจของตนอย่างหยิง9 ยะโสโดยรู ้วา่ พวกเจ้าหน้าที9ทอ้ งถิ9นไม่มีอาํ นาจทํา
อะไรได้เลย ปี ลาตรู ้วา่ เหตุผลที9แท้จริ งที9พวกปุโรหิตใหญ่นาํ ตัวพระเยซูมาหาเขานั+นก็เกิดจาก
ความอิจฉาในด้านศาสนา เขาจึงมองทะลุเปลือกนอกของคํากล่าวหาจอมปลอมของพวกเขาที9หา
ว่าพระองค์ทรงก่ออาชญากรรมต่อรัฐ เขาจึงประชดข้อกล่าวหาที9พวกเขายกมาปรักปรําพระเยซู
โดยเรี ยกพระองค์วา่ กษัตริ ยข์ องพวกยิว
มก 15:11

ด้วยความไม่ยหี9 ระพวกปุโรหิตใหญ่ ยุยงประชาชนให้ ขอปี ลาตปล่ อยบารับ

บัสแทนพระเยซู เมื9อความพยายามในการโน้มน้าวปี ลาตล้มเหลว พวกผูน้ าํ ยิวจึงหันไปยุยงพวก
ประชาชนที9มารวมตัวกันให้ขอให้ปล่อยตัวบารับบัส เพราะความเป็ นที9นิยมชมชอบของเขา ฝูง
ชนจึงดีใจจนเนื+อเต้นที9จะทําตาม
มก 15:12-14 ดังนั+นฝ่ ายปี ลาตจึงถามเขาอีกว่ า "ท่ านทั!งหลายจะให้ เราทําอย่ างไรแก่คน
นี! ซึงท่ านทั!งหลายเรียกว่ ากษัตริย์ของพวกยิว" 13 เขาทั!งหลายร้ องตะโกนอีกว่ า "ตรึงเขาเสี ยที
กางเขนเถิด" 14 ปี ลาตจึงถามเขาทั!งหลายว่ า "ตรึงทําไม เขาได้ ทาํ ผิดประการใด" แต่ ประชาชน
ยิง ร้ องว่า "ตรึงเขาเสี ยทีก างเขนเถิด" ปี ลาตเหมือนถูกตกเป็ นเป้ าและเขาก็ไม่ชอบเท่าใดนัก เขา
จึงถามอีกครั+งว่าเขาควรทําอะไรกับพระเยซู ปี ลาตมีสิทธิอาํ นาจที9จะปล่อยตัวพระเยซูตรงนั+นเลย
ก็ได้ แต่เพราะความเป็ นคนขี+ขลาด เขาจึงพยายามที9จะหาวิธีที9จะทําให้ตวั เองเจอความเสี ยหาย
ทางการเมืองน้อยที9สุด อีกครั+งที9เขากวนพวกปุโรหิตใหญ่โดยเรี ยกพระเยซูวา่ “กษัตริ ยข์ องพวก
ยิว”
ต่อคําถามของเขา ฝูงชนจึงบอกต่อๆกันตามที9ส9งั มาโดยพวกผูน้ าํ พวกเขาตะโกนออกมา
ทันทีอย่างรุ นแรงว่า “ตรึ งเขาเสี ยที9กางเขนเถิด” ปี ลาตรู ้วา่ พระเยซูไม่มีความผิดในข้อหาใดเลย

ต่อโรม เขารู ้วา่ ไม่มีเหตุให้ตอ้ งประหารชีวติ พระองค์เลย เขาจึงคัดค้านฝูงชนที9อยูใ่ ต้หน้าต่างของ
เขาว่า “ตรึ งทําไม เขาได้ทาํ ผิดประการใด” จริ งๆแล้วปี ลาตไม่สนใจเลยว่าจะเกิดอะไรขึ+นกับพระ
เยซู แต่ดว้ ยความซื9อตรงซึ9งมีอยูน่ อ้ ยนิดในตัวเขาๆจึงลังเลที9จะสั9งประหารชีวติ ผูบ้ ริ สุทธิ: ถึงแม้
เขาจะลังเล แต่ฝงู ชนที9ปฏิบตั ิตามการนําของพวกผูน้ าํ ทางศาสนาก็ร้องเสี ยงดังยิง9 ขึ+นว่า “ตรึ งเขา
เสี ยที9กางเขนเถิด”
มก 15:15

ในการบิดเบือนความยุติธรรมและความขี+ขลาดทางการเมืองครั+งใหญ่

ที9สุดเท่าที9เคยมีมา ปี ลาตปรารถนาจะเอาใจประชาชน จึงปล่อยบารับบัสให้ เขา และเมือ ได้ ให้ โบย
ตีพระองค์ แล้ว ก็มอบพระเยซูให้ เขาเอาไปตรึงไว้ ทกี างเขน ปี ลาตมีสิทธิอาํ นาจที9จะปล่อยตัวพระ
เยซูและรู ้วา่ พระองค์เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ: อย่างไรก็ตาม เพื9อผลประโยชน์ทางการเมืองและอาชีพการ
งานของตน เขาจึงต้องเอาใจคนเหล่านั+นที9อยูใ่ ต้การปกครองของเขา เขารู ้ดีวา่ มีตาํ แหน่งที9ทรง
เกียรติรอคอยเขาอยูซ่ 9 ึงเหนือกว่าการเป็ นเจ้าเมืองแคว้นยูเดีย โรมตัดสิ นผลงานของพวกผู ้
ปกครองของมันโดยพิจารณาจากฝี มือของพวกเขาในการรักษาความสงบของประชากรในพื+นที9
ความสนใจระดับชาติของโรมก็คือ สันติสุขและความสงบเรี ยบร้อยทางการเมืองในแว่น
แคว้นต่างๆที9อยูภ่ ายใต้การปกครองของมัน ปี ลาตรู ้เรื9 องนั+นดี เขารู ้วา่ ถ้าการปล่อยตัวพระเยซูจะ
ก่อให้เกิดความวุน่ วายทางการเมือง มันก็จะดูแย่ในแฟ้ มประวัติการทํางานของเขา ด้วยความที9ไม่
อยากเจอกับผลเสี ยทางการเมืองอันเกิดจากการปล่อยตัวพระเยซู ปี ลาตจึง “ให้โบยตีพระองค์
แล้ว ก็มอบพระเยซูให้เขาเอาไปตรึ งไว้ที9กางเขน” จนถึงทุกวันนี+ชื9อปอนทีอัสปี ลาตก็มีความ
หมายเหมือนกับการเป็ นคนขี+ขลาดในเรื9 องศีลธรรม เขาเป็ นห่วงแต่ตวั เอง ทุกอย่างถูกจัดเตรี ยม
ไว้พร้อมแล้ว พระเยซูกาํ ลังมุ่งหน้าสู่ กลโกธา
เห็นได้ชดั ว่า ก่อนที9จะส่ งพระองค์ไปประสบกับสิ9 งที9กาํ หนดไว้แล้ว ปี ลาตได้ส9งั ให้โบยตี
พระองค์ขณะนั+นเลย แส้ แบบโรมนั+นก็เป็ นอุปกรณ์ที9ทารุ ณสุ ดๆ ปกติแล้วเหยือ9 จะถูกถอดเสื+ อ
ออกหรื อไม่กถ็ ูกเปลื+องผ้าหมดทั+งตัว จากนั+นเขาก็จะถูกโบยด้วยแส้ที9มีปลายเป็ นเชือกเก้าเส้น
แบบของโรมซึ9งมีวตั ถุแหลมคมฝังไว้อยูต่ รงปลายเชือกแต่ละเส้น แผ่นหลังของผูน้ + นั ที9โดนเฆี9ยน
จึงเป็ นแผลเหวอะหวะเป็ นทางยาวขณะที9เพชฌฆาตหวดแส้ลงบนหลังของเขา หากไม่

ระมัดระวัง คนหนึ9งอาจเสี ยชีวติ ได้เลยจากการถูกโบยดังกล่าว มันเป็ นขั+นตอนเริ9 มต้นปกติของ
การตรึ งกางเขนซึ9งถูกคิดค้นมาให้มีความโหดเหี+ยมและทารุ ณมากที9สุดเท่าที9จะทําได้
มก 15:16

หลังจากนั+นไม่ นานพวกทหารจึง นํา พระองค์ ไปข้ างในราชสํ า นั กคือที

เรียกว่ าศาลปรีโทเรียม แล้ วเรียกพวกทหารทั!งกองให้ มาประชุ มกัน ศาลปรี โทเรี ยมหมายถึงกอง
บัญชาการของโรมที9กรุ งเยรู ซาเล็มซึ9 งตั+งอยู่ในป้ อมปราการอันโตนิ โอติดกับพระวิหาร ทหาร
โรมทั+งกองก็ประจําการอยูท่ ี9นน9ั คํานี+แปลมาจากคํากรี ก (สเปะอีรา) ซึ9งในบริ บทนี+หมายถึงทหาร
โรมหน่ วยหนึ9 งที9ได้รับมอบหมายหน้าที9 ดังนั+น พวกทหารทั+งกองที9ประจํา การอยู่จึงมาดู การ
พิจารณาคดีอนั โหดเหี+ยมซึ9 งกระทําต่อพระเยซู
มก 15:17-18 เท่าที9เกี9ยวข้องกับพวกโรม บัดนี+พระเยซูทรงเป็ นอาชญากรคนหนึ9งที9ถูก
ปรับโทษและจะถูกประหารชีวติ ในไม่ชา้ พวกเขาจึงคิดที9จะเล่นสนุกกับพระองค์และสร้างความ
บันเทิงให้ตวั เองเสี ยก่อนที9จะทําตามคําสั9งที9พวกเขาได้รับมอบหมาย ปี ลาตได้ให้คนโบยตี
พระองค์ไปแล้วดังที9กล่าวไว้ในข้อ 15 บัดนี+พวกทหารจึงเยาะเย้ยพระองค์โดยเขาเอาเสื!อสี ม่วง
มาสวมพระองค์ เอาหนามสานเป็ นมงกุฎสวมพระเศียรพระองค์ 18 แล้วเริมคํานับพระองค์ พดู
ว่า "กษัตริย์ของพวกยิวเจ้ าข้า ขอทรงพระเจริญ" พวกโรมชอบสี ม่วงและพวกผูน้ าํ ของพวกเขา
ก็มกั แต่งกายด้วยเสื+ อสี ม่วง มันเป็ นเครื9 องแต่งกายของกษัตริ ยเ์ ท่าที9โรมรู ้จกั ในศาลปรี โทเรี ยม
ย่อมมีเสื+ อผ้าเก่าๆอยู่ และพอพวกเขาเจอมัน พวกเขาจึงเอามันมาสวมพระเยซูอย่างมีเจตนาเยาะ
เย้ย โดยเย้ยหยันพระองค์ดว้ ยข้อหาที9วา่ พระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกยิว
ทหารโรมโดยทัว9 ไปก็ไม่รักพวกยิวอยูแ่ ล้ว และถ้าเขาสามารถหาวิธีดูถกู เหยียดหยาม
พวกยิวได้ เขาก็จะไม่ลงั เลเลยที9จะทํา การได้เยาะเย้ยคนที9ถูกกล่าวหาว่าเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกยิวก็
เป็ นเรื9 องสนุกจริ งๆสําหรับพวกเขา พวกเขาไม่รู้เลยสักนิดว่าพวกเขากําลังเยาะเย้ยพระผูส้ ร้าง
และองค์พระผูพ้ พิ ากษาของพวกเขาอยู่
อีกคนในพวกเขาก็รีบไปเก็บหนามมาสานเป็ นมงกุฎแบบลวกๆอันหนึ9ง พวกเขาจึงบีบ
มงกุฎหนามนั+นบนพระเศียรของพระเยซูอย่างโหดเหี+ยม ซึ9งแน่นอนที9หนามนั+นบาดพระเศียรอัน
บริ สุทธิ:ของพระองค์

ด้วยคําพูดเยาะเย้ยที9น่าจะมีที9มาจากนรก พวกเขาจึงเย้ยหยันพระองค์ดว้ ยคําพูดดูถูกว่า
“กษัตริ ยข์ องพวกยิวเจ้าข้า ขอทรงพระเจริ ญ” พวกเขาไม่รู้เลยว่าตัวเองกําลังเยาะเย้ยใครอยู่ แล้ว
พวกเขาจะรู ้สึกเมื9อสักวันพวกทหารโรมเหล่านี+จะได้ยนื อยูต่ ่อเบื+องพระพักตร์พระองค์ที9การ
พิพากษาที9พระที9นง9ั ใหญ่สีขาว พระองค์ผทู ้ ี9พวกเขาได้ทุบตีทาํ ร้ายอย่างรุ นแรงจะประทับนัง9 เป็ น
ผูพ้ พิ ากษาของพวกเขา
มก 15:19

พวกทหารจึงได้ เอาไม้ อ้อตีพระเศียรพระองค์ และได้ ถ่มนํา! ลายรด

พระองค์ แล้วคุกเข่าลงนมัสการพระองค์ ทหารอีกคนเจอไม้ อ้อ ซึ9งอาจมีน+ าํ หนักเบาเท่ากระบอก
ไม้ไผ่หรื ออาจมีน+ าํ หนักเท่าไม้เท้าอันหนึ9งเลย พวกเขาอาจเอามันใส่ พระหัตถ์พระองค์เหมือน
เป็ นไม้คทาของกษัตริ ยเ์ พียงเพื9อที9จะเอามันกลับคืนมาและหวดมันเข้าที9พระเศียรของพระองค์
ซึ9งทําให้หนามปักลึกเข้าไปอีก ขณะเดียวกัน ทหารคนอื9นๆก็ถ่มนํ+าลายรดพระองค์อนั แสดงถึง
การดูหมิ9นเหยียดหยามอย่างที9สุด คนอื9นๆก็คุกเข่าลงแบบล้อเลียนและนมัสการพระองค์ พวก
ทหารโรมเหล่านี+ดูหมิ9นเหยียดหยามพระองค์จริ งๆ พวกเขารังแกพระองค์ในทุกวิธีที9พวกเขาจะ
คิดออกก่อนที9จะนําพระองค์ไปตรึ งเสี ยที9กางเขน ความเมตตาเดียวที9จะแสดงให้แก่คนเหล่านี+ก็
อาจเป็ นได้วา่ พวกเขาไม่รู้วา่ พวกเขาทําอะไรลงไป
มก 15:20-21 ด้วยความหมดสนุกแล้วและอาจประหลาดใจที9พระองค์ที9พวกเขารังแก
อย่างหนักไม่มีท่าทีตอบโต้เลย เขาถอดเสื!อสี ม่วงนั!นออก แล้วเอาฉลองพระองค์ เองสวมให้ และ
นําพระองค์ ออกไปเพือ จะตรึงเสียทีก างเขน (ดู 1 เปโตร 1:22-23) ‘ประเพณี ’ อ้างว่าพระเยซูถกู
พาตัวไปตามถนนสายหนึ9งที9กลายมาเป็ นที9รู้จกั ในชื9อ Via Dolorosa (เส้นทางแห่งความโศก
เศร้า) อย่างไรก็ตาม กรุ งเยรู ซาเล็มถูกทําลายหลายครั+งเหลือเกินนับตั+งแต่สมัยนั+นเป็ นต้นมา มัน
จึงไม่น่าเป็ นไปได้ที9ถนนเหล่านี+ในปัจจุบนั จะบอกได้วา่ จริ งๆแล้วเป็ นถนนเส้นไหนกันแน่
อย่างไรก็ตาม ระหว่างทาง 21 มีคนหนึงชือซีโมนชาวไซรีน เป็ นบิดาของอเล็กซานเดอร์
และรู ฟัส เดินมาจากบ้ านนอกตามทางนั!น เขาก็เกณฑ์ ซีโมนให้ แบกกางเขนของพระองค์ไป มัน
เป็ นธรรมเนียมของโรมที9จะบังคับให้นกั โทษประหารลากกางเขนของตนไปยังสถานที9ตรึ ง
กางเขน ถึงแม้ไม่มีระบุไว้ แต่อาจเป็ นได้วา่ พระเยซูทรงถูกซ้อมอย่างหนักจนพระองค์ทรงล้มพับ

ใต้น+ าํ หนักของกางเขน เมื9อเป็ นเช่นนี+ ชายคนหนึ9งนามว่า ซีโมน กําลังเดินทางเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม
จากชนบทที9อยูใ่ กล้เคียง ณ เวลานั+นและสถานที9น+ นั เอง เขาเป็ นคนยิวจากแอฟริ กาเหนือ (ไซรี น)
มีแต่มาระโกที9เอ่ยถึงชื9อบุตรชายของเขาว่าเป็ น “อเล็กซานเดอร์และรู ฟัส” ถึงแม้วา่ ชื9อของทั+ง
สองคนนี+ถูกเอ่ยถึงในเวลาต่อมาในพระคัมภีร์ใหม่ (กิจการ 19:33 และโรม 16:13) แต่เราก็ไม่มี
ทางรู ้ได้วา่ นัน9 เป็ นคนๆเดียวกัน กระนั+น การที9มาระโกเอ่ยชื9อพวกเขาทั+งสองก็ดูเหมือนจะบ่ง
บอกว่าเขาทั+งสองเป็ นที9รู้จกั ดีในแวดวงคริ สเตียนสมัยนั+นที9เขาเขียนหนังสื อข่าวประเสริ ฐเล่มนี+
ไม่วา่ จะในกรณี ใด ทหารโรมพวกนั+นก็สง9ั ซีโมนคนนี+ให้แบกกางเขนของพระเยซูไปยัง
สถานที9ตรึ งกางเขน บางครั+งการตรึ งกางเขนของพวกโรมก็ถูกกระทําบนกางเขนที9ถกู จัดเตรี ยม
ไว้แล้วซึ9งถูกทําขึ+นเพื9อจุดประสงค์น+ นั โดยเฉพาะ แต่บางครั+งพวกเขาก็จะทํากางเขนขึ+นเดี[ยวนั+น
โดยการเอาท่อนไม้อนั หนึ9งมาตอกในแนวขวางลงบนต้นมะกอกเทศต้นหนึ9งและตรึ งนักโทษ
ประหารลงบนนั+น พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพวกเขาใช้วธิ ีไหน อย่างไรก็ตาม กรุ งเยรู ซาเล็มก็เป็ น
ที9ๆพวกโรมอยูก่ นั เยอะ ดังนั+นสถานที9ตรึ งกางเขนจึงเป็ นที9รู้จกั กันดีในสมัยนั+น ดังนั+นดูเหมือน
ว่าพวกเขามีสถานที9หนึ9งที9ใช้สาํ หรับการประหารชีวติ ด้วยวิธีน+ นั และมีกางเขนเตรี ยมไว้สาํ หรับ
การดังกล่าวด้วย ดังที9เรื9 องราวจะเผยให้เห็น มีคนอื9นๆถูกตรึ งกางเขนในวันนั+นพร้อมกับพระเยซู
ด้วย
มก 15:22

พวกทหารจึงพาพระองค์ออกไปนอกกําแพงกรุ งเยรู ซาเล็มมาถึงสถานที

แห่ งหนึงชือกลโกธา แปลว่ า สถานทีก ะโหลกศีรษะ คําว่า กลโกธา เป็ นภาษาอาราเมคและมีความ
หมายว่า ‘กะโหลกศีรษะ’ คํากรี กที9แปลว่า “Calvary” (ครานิออน) ก็แปลว่า ‘กะโหลกศีรษะ’
เช่นกัน ทางทิศเหนือและตะวันตกของกําแพงเก่าของกรุ งเยรู ซาเล็มจนถึงทุกวันนี+คือ ชั+นหินที9
โผล่ออกมาซึ9งมีรูปร่ างคล้ายกับกะโหลกศีรษะมนุษย์อย่างเห็นได้ชดั นัน9 น่าจะเป็ นสถานที9ๆพระ
เยซูทรงถูกพาไปตรึ งกางเขน ช่างเป็ นขบวนแห่ที9น่าสังเวชในเช้าวันนั+น ทหารโรมกองหนึ9งที9ทาํ
หน้าที9ของตนอย่างลวกๆได้นาํ พระบุตรของพระเจ้าผูท้ รงถูกซ้อมและโบยตีอย่างหนักไป ผูท้ ี9ไป
กับพระองค์ดว้ ยคือยิวคนหนึ9งนามว่าซีโมนผูซ้ 9 ึ งพวกเขาได้เกณฑ์ให้แบกกางเขนของพระองค์ไป
(ถึงแม้วา่ นัน9 ช่างเป็ นสิ ทธิพิเศษสําหรับซีโมนก็ตาม) แน่นอนที9มีกลุ่มผูเ้ ชื9อที9เป็ นทุกข์โศกเศร้า
เดินตามหลังพวกเขาไปด้วย โดยพวกเขาเข้าใจดีวา่ จะเกิดอะไรขึ+นต่อไป
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ที9นน9ั เองบนชั+นหินขรุ ขระที9โผล่ออกมาบนภูเขาโมรี ยาห์ กลุ่มผูเ้ ชื9อที9น่า

สงสารเฝ้ าดูพวกทหารโรมที9ไม่มีพระเจ้าเตรี ยมที9จะตรึ งพระเยซูที9กางเขนอย่างลวกๆ บางทีเพื9อ
แสดงความเมตตาเพียงเล็กน้อย เขาเอานํา! องุ่นระคนกับมดยอบให้ พระองค์เสวย แต่ พระองค์ ไม่
รับ ถึงแม้ผคู ้ นมีความเห็นแตกต่างกันไปเกี9ยวกับความหมายที9แท้จริ งของการกระทํานี+ แต่มนั ก็
เป็ นที9ยอมรับโดยทัว9 ไปว่านํ+าองุ่นระคนกับมดยอบมีไว้เพือ9 ทําหน้าที9เป็ นยาที9ทาํ ให้นกั โทษ
ประหารมึนและไม่รู้สึกถึงสิ9 งที9กาํ ลังจะเกิดขึ+น แทนที9จะแสดงความเมตตา อาจเป็ นได้วา่ พวก
โรมอาจอยากที9จะวางยาเหยือ9 ของตนเพื9อทําให้งานอันโหดเหี+ยมของตนง่ายขึ+น เมื9อพวกเขา
วางตัวของพระองค์ลงบนกางเขนและตอกตะปูตรึ งพระองค์ลงบนนั+นเสร็จแล้ว เหยือ9 ที9ถูก
มอมยาก็คงทําให้งานของพวกเขาง่ายขึ+นเยอะ ดังนั+น จุดสนใจสําคัญแห่งทุกยุคสมัยกําลังจะมา
ถึงแล้ว
มก 15:24

พอเสร็จการเตรี ยมการอันโหดเหี+ ยมของพวกเขา ครั!นเขาตรึงพระองค์ ที

กางเขนแล้ว เขาก็เอาฉลองพระองค์จับสลากแบ่ งปันกันเพือ จะรู้ ว่าใครจะได้ อะไร ดังที9ได้
พยากรณ์ไว้แล้วในเพลงสดุดี 22:18 พวกทหารได้แบ่งฉลองพระองค์จบั สลากแบ่งปันกันในหมู่
พวกเขาเอง
มก 15:25

เมือ เขาตรึงพระองค์ ไว้ น!ันเป็ นเวลาเช้ าสามโมง เวลาสามโมงเช้าก็เท่ากับ

9 นาฬิกา เราควรหมายเหตุไว้วา่ การพิจารณาคดีในศาลเตี+ยทั+งหมดนั+นได้เกิดขึ+นก่อนเวลานั+น
นัน9 ก็ถือว่าเป็ นการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมอย่างเหลือจะกล่าวแล้ว พวกผูน้ าํ ยิวก็ไม่หลับ
ไม่นอนตลอดทั+งคืน ปี ลาตก็ถูกปลุกให้ตื9นประมาณ 6 โมงเช้า ขณะเดียวกันพระเยซูกถ็ ูกไต่สวน
โดยปี ลาต โดยเฮโรด กลับไปที9ปีลาต และถูกส่ งตัวให้แก่พวกทหารโรมซึ9งทรมานพระองค์ตาม
ชอบใจ สุ ดท้ายพระองค์กถ็ ูกพาตัวออกไปนอกกรุ งไปยังกลโกธาซึ9งก่อน 9 โมงเช้าพวกเขาก็ตรึ ง
พระองค์ที9กางเขน
นอกจากนี+ นี9กเ็ ป็ นเวลาถวายเครื9 องสัตวบูชาตอนเช้าซึ9งเป็ นเวลาที9พวกปุโรหิตควรปฏิบตั ิ
หน้าที9ของตนและเป็ นเวลาที9สภาซานเฮดริ นปกติแล้วก็เริ9 มนัง9 ประชุมสภา มันสําคัญยิง9 จริ งๆที9

องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงถูกถวายบูชา ณ เวลาถวายเครื9 องสัตวบูชาตอนเช้าพอดี ภายใต้พระ
ราชบัญญัติ เครื9 องถวายบูชาตอนเช้าก็คือ เครื9 องเผาบูชา ดู กันดารวิถี 28:1-8
มก 15:26

ดังที9ปฏิบตั ิเป็ นธรรมเนียมของพวกโรม นักโทษประหารจะถูกบอกชื9อ

พร้อมทั+งข้อหาของตน มาระโกให้เพียงคําพูดสั+นๆเกี9ยวกับเรื9 องนี+ มีข้อหาทีล งโทษพระองค์
เขียนไว้ ข้างบนว่ า "กษัตริย์ของพวกยิว” พวกโรมยังมีธรรมเนียมปฏิบตั ิอีกว่า ต้องมีคนถือแผ่น
ป้ ายที9ระบุชื9อของนักโทษประหาร เมืองที9เขาอยู่ และข้อหาของเขาขณะที9เขาถูกพาไปตรึ ง
กางเขน ถึงแม้มิได้ระบุเป็ นอื9น แต่ข้อความที เขียนไว้ ข้างบนที9วา่ นี+น่าจะเป็ นแผ่นป้ ายอันเดียวกับ
ที9ถูกถือนําหน้าพระเยซูและจากนั+นก็ถูกติดไว้ที9กางเขนของพระองค์
ข้ อหาทีลงโทษพระองค์ (หรื อข้อกล่าวหา) ที9ถูกเขียนไว้บนแผ่นป้ ายนั+นในกรณี น+ ีเป็ นทั+ง
ข้อปฏิบตั ิทางกฎหมายและเป็ นการเยาะเย้ยเพิ9มเติมด้วย เพื9อปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของโรมที9ตอ้ ง
ระบุสาเหตุที9ตอ้ งโทษประหารชีวติ ปี ลาตจึงสัง9 ให้คนเขียนข้อความบนแผ่นป้ ายนั+นว่า “กษัตริ ย ์
ของพวกยิว” ในการทําเช่นนั+น เขาจึงแจ้งข้อหาที9สื9อถึงการเป็ นกบฏต่อโรม อย่างไรก็ตาม ปี ลา
ตรู ้ดีว่าพระเยซูมิได้ทรงกล่าวอ้างเลยว่าเป็ นกษัตริ ยใ์ นอิสราเอล บางทีเพื9อเย้ยหยันพวกผูน้ าํ ยิว
มากกว่าเยาะเย้ยพระเยซู เขาจึงสั9งให้เขียนข้อความนี+ เขาไม่รู้เลยว่าคําพูดเสี ยดสี ของเขานั+นช่าง
ถูกต้องจริ งๆ อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชดั ว่าเจตนาของปี ลาตก็คือเพือ9 แสดงการดูหมิ9นเหยียดหยาม
ต่อชนชาติอิสราเอลโดยทัว9 ไปและต่อพวกผูน้ าํ ยิวเป็ นการเฉพาะ เขาไม่สนใจไยดีพระเยซูเลย
มก 15:27-28 มาระโกบันทึกต่อไปว่าเขาเอาโจรสองคนตรึงไว้ พร้ อมกับพระองค์ ข้ าง
ขวาพระหัตถ์ คนหนึง และข้ างซ้ ายอีกคนหนึง 28 คําซึงเขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้วนั!นจึงสํ าเร็จ
คือทีว่า `ท่ านถูกนับเข้ ากับบรรดาผู้ละเมิด’ มาระโกเอ่ยถึงโจรสองคนตรงนี+ ลูกาเรี ยกพวกเขาว่า
ผูร้ ้าย เห็นได้ชดั ว่าเขาทั+งสองเป็ นอาชญากรที9ตอ้ งโทษประหารชีวติ มีผเู ้ สนอว่าสองคนนี+อาจ
เป็ นสมาชิกของกลุ่มก่อความไม่สงบของบารับบัส ถึงแม้พระคัมภีร์ไม่ได้พดู ถึงเรื9 องนี+เลยก็ตาม
อย่างไรก็ตาม การมีอยูข่ องพวกเขาก็ทาํ ให้อิสยาห์ 53:9, 12 สําเร็จ
มก 15:29-32 ขณะที9เวลาผ่านไปอย่างช้าๆ ฝ่ ายคนทั!งหลายทีเ ดินผ่ านไปมานั!น ก็ด่าว่ า
พระองค์ สั นศีรษะของเขากล่าวว่า "เฮ้ ย เจ้ าผู้จะทําลายพระวิหารและสร้ างขึน! ในสามวันน่ ะ

30 จงช่ วยตัวเองให้ รอดและลงมาจากกางเขนเถิด" 31 พวกปุโรหิตใหญ่ กบั พวกธรรมาจารย์ ก็
เยาะเย้ยพระองค์ ในระหว่างพวกเขาเองเหมือนกันว่ า "เขาช่ วยคนอืน ให้ รอดได้ แต่ ช่วยตัวเองไม่
ได้ 32 ให้ เจ้ าพระคริสต์ กษัตริย์แห่ งอิสราเอล ลงมาจากกางเขนเดีย^ วนีเ! ถอะ เพือ เราจะได้ เห็นและ
เชือ" และสองคนนั!นทีถ ูกตรึงไว้ กบั พระองค์ กก็ ล่าวคําหยาบช้ าต่ อพระองค์
คําที9แปลว่า ด่ าว่ า (บลาสเฟเมะโอ) มีความหมายตรงตัวว่า พูดจาให้ร้ายหรื อแช่งด่า เห็น
ได้ชดั ว่าคําภาษาอังกฤษ blasphemy มาจากคําๆนี+ กล่าวนัยหนึ9งแล้ว พวกเขาก็พดู หมิ9นประมาท
พระองค์ คําที9แปลว่า สัน (คิเนะโอ) อาจหมายถึงวิธีปฏิบตั ิของพวกยิวออร์โธดอกซ์ (จนถึงทุก
วันนี+) ที9ผงกศีรษะขึ+นลงขณะที9พวกเขาอธิษฐาน หากเป็ นเช่นนั+นจริ ง มันก็ยงิ9 แสดงให้เห็นถึงการ
ดูหมิ9นเหยียดหยามของพวกเขาขณะที9พวกเขาพูดจาหมิ9นประมาทพระองค์ ด้วยความเจ็บใจพวก
เขาจึงบิดเบือนสิ9 งที9พระเยซูได้ตรัสไว้กบั พวกสาวกของพระองค์เป็ นการส่ วนตัว พวกเขาจึงพูด
ใส่ พระพักตร์พระองค์วา่ “เฮ้ย เจ้าผูจ้ ะทําลายพระวิหารและสร้างขึ+นในสามวันน่ะ จงช่วยตัวเอง
ให้รอดและลงมาจากกางเขนเถิด” สิ9 งที9พวกเขาอดทําตอนพระเยซูทรงถูกทรมานพระกายก่อน
การตรึ งกางเขน พวกเขาก็ฉวยโอกาสทําตอนนี+โดยทําร้ายพระองค์ดว้ ยคําพูดเสี ยดสี ของพวกเขา
ไม่มีคาํ พูดใดที9จะตํ9าช้ากว่านี+อีกแล้ว
ในแบบเดียวกัน พวกผูน้ าํ แห่งอิสราเอล คือ พวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์กเ็ ยาะ
เย้ยพระองค์ดว้ ย พวกเขายืนจับกลุ่มอยูไ่ ม่ไกลและหัวเราะคิกคักกันเองว่า “เขาช่วยคนอื9นให้รอด
ได้ แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ ให้เจ้าพระคริ สต์ กษัตริ ยแ์ ห่งอิสราเอล ลงมาจากกางเขนเดี[ยวนี+เถอะ เพือ9
เราจะได้เห็นและเชื9อ” เราเห็นได้วา่ พวกเขายอมรับพระองค์วา่ เป็ นพระคริ สต์ ถึงแม้ในเชิง
ประชดเสี ยดสี กต็ าม นี9สื9อให้เห็นว่าลึกๆในใจของพวกเขาๆก็รู้วา่ พระเยซูทรงเป็ นผูใ้ ด กระนั+น
เพราะถูกผีห่าซาตานจากนรกดลใจ พวกเขาจึงหัวเราะคิกคักจากนั+นก็ระเบิดเสี ยงหัวเราะอย่างไร้
ความยําเกรงและอย่างดูหมิ9นเหยียดหยาม การล้อเลียนครั+งใหญ่ที9สุดเท่าที9เคยมีมากําลังเกิดขึ+น
และพวกเขาทําได้แต่หวั เราะคิกคัก พวกปี ศาจจากนรกที9อยูเ่ บื+องหลังพวกเขาก็คงทําแบบ
เดียวกัน ซาตานกําราบพระเยซูเสี ยอยูห่ มัด แต่มนั จะไม่เป็ นอย่างนี+นานนักหรอก พวกเขาจึง
กล่าวคําหยาบช้าต่อพระองค์

มก 15:33

ขณะที9เวลาผ่านไปอย่างเชื9องช้าจนน่าเจ็บปวด ครั!นเวลาเทีย งก็บังเกิด

ความมืดทัว ทั!งแผ่ นดินจนถึงบ่ ายสามโมง การกระทําต่างๆที9เป็ นมาจากพระเจ้ากําลังเกิดขึ+นอยู่
อาจเป็ นได้วา่ พระเจ้าทรงพระเมตตาในการสั9งให้ดวงอาทิตย์ไม่ส่องแสง ทั+งเพื9อแสดงความ
เคารพต่อพระองค์ผทู ้ รงเป็ นดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมและเพือ9 สําแดงพระเมตตาต่อ
พระองค์ดว้ ย ดวงอาทิตย์ในตะวันออกกลางนั+นสาดแสงร้อนแรงยิง9 นักในตอนเที9ยง แม้กระทัง9
ในต้นฤดูใบไม้ผลิกต็ าม แน่นอนที9ชว9ั โมงที9หกคือ เวลาเที9ยงวัน อาจเป็ นได้วา่ ณ เวลานี+เอง
พระเจ้าทรงทําให้พระองค์ผทู ้ รงไม่มีบาปกลายเป็ นความบาปเพื9อเรา ณ เวลานั+นเอง พระบิดาผู ้
บริ สุทธิ:ของพระองค์ในสวรรค์ไม่อาจทนมองดูพระบุตรอันเป็ นที9รักของพระองค์ผทู ้ รงกลาย
เป็ นความบาปเพื9อเราได้อีกต่อไป พระองค์จึงอาจหันหลังให้พระเยซูดว้ ยนํ+าตาอันขมขื9น โดย
ปล่อยให้พระองค์ถูกตรึ งห้อยอยูร่ ะหว่างสวรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์ทรงถูกพวกของ
พระองค์ปฏิเสธและถูกพระเจ้าของพระองค์เองทอดทิ+ง พระองค์ทรงแขวนอยูท่ ี9นน9ั ตามลําพัง
เป็ นเวลาสามชัว9 โมงรวด มันคงดูเหมือนเป็ นเวลาชัว9 นิรันดร์เลยสําหรับพระเยซู เห็นได้ชดั ว่าพอ
ถึงบ่ายสามโมงหรื อหลังจากนั+นไม่นาน พระเยซูกท็ รงสิ+ นลม
มก 15:34

มาระโกบันทึกเพิ9มเติมอีกว่า พอบ่ ายสามโมงแล้ว พระเยซูทรงร้ องเสี ยง

ดังว่ า "เอโลอี เอโลอี ลามาสะบักธานี" แปลว่ า "พระเจ้ าของข้ าพระองค์ พระเจ้ าของข้ าพระองค์
ไฉนพระองค์ ทรงทอดทิง! ข้ าพระองค์ เสีย" ถึงแม้ความมืดมิดตอนเที9ยงวันช่วยให้พระเยซูไม่ตอ้ ง
เจอกับความร้อนของดวงอาทิตย์ แต่พระองค์กท็ รงเจ็บปวดรวดร้าวฝ่ ายวิญญาณ พระองค์ผทู ้ รง
เป็ นพระบุตรผูบ้ ริ สุทธิ:ของพระเจ้า ผูท้ รงไม่เคยทําบาปตั+งแต่อดีตกาลนิรันดร์ บัดนี+แบกรับความ
บาปทั+งหมดของโลกไว้ (อดีต ปัจจุบนั และอนาคต) บนตัวพระองค์เอง เพื9อทําให้เพลงสดุดี 22:1
สําเร็จ พระองค์ทรงร้องเสี ยงดังขึ+นฟ้ าด้วยความสิ+ นหวังอย่างน่าสังเวชว่า “เอโลอี เอโลอี ลามา
สะบักธานี” นี9เป็ นข้อความภาษาฮีบรู ที9ยกมาโดยตรงจากเพลงสดุดี 22:1 ซึ9งถูกแปลเป็ น “พระเจ้า
ของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉนพระองค์ทรงทอดทิ+งข้าพระองค์เสี ย” คําวิงวอนนี+
ของพระองค์แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความสิ+นหวังของพระองค์ ความทุกข์ทรมานฝ่ ายวิญญาณที9
เกิดกับพระองค์บนกางเขนในวันนั+นก็มากเสี ยยิง9 กว่าความทุกข์ทรมานฝ่ ายร่ างกาย นอกจากนี+

หกชัว9 โมงนั+นบนกางเขนก็น่าจะเทียบได้กบั ชัว9 นิรันดร์กาลในนรก พระเยซูจึงทนทุกข์ทรมาน
เช่นนั+นเพื9อเรา
มก 15:35-36 ขณะเดียวกันบางคนในพวกทีย นื อยู่ทีนันเมือได้ ยนิ ก็พูดว่า "ดูเถิด เขา
เรียกเอลียาห์ " 36 มีคนหนึงวิง ไปเอาฟองนํา! ชุบนํา! องุ่นเปรี!ยว เสียบปลายไม้ อ้อ ส่ งให้ พระองค์
เสวย แล้ วว่ า "อย่ าเพิง ให้ เราคอยดูว่า เอลียาห์ จะมาปลดเขาลงหรือไม่ " เพราะลิ+นของพระองค์
บวมอันเกิดจากการขาดนํ+า พระเยซูจึงอาจออกเสี ยงไม่ชดั เจน บางคนที9ยนื อยูจ่ ึงอาจเข้าใจผิดคิด
ว่าพระองค์ทรงเรี ยกเอลียาห์ซ9 ึงจริ งๆแล้วพระองค์ทรงร้องว่า “เอโลอี” บางคนจึงเอาฟองนํ+าชุบ
นํ+าองุ่นเปรี+ ยวมายืน9 ให้พระเยซู พวกเขาจึงทําให้คาํ พยากรณ์ในเพลงสดุดี 69:21 สําเร็จโดยไม่รู้
ตัว คนอื9นๆก็พยายามยับยั+งมิให้คนนี+ยนื9 มือเข้าไปช่วย พวกเขาพูดเยาะเย้ยว่า “อย่าเพิง9 ให้เราคอย
ดูวา่ เอลียาห์จะมาปลดเขาลงหรื อไม่”
มก 15:37

ตอนบ่ายสามหรื อหลังจากนั+นไม่นานฝ่ ายพระเยซูทรงร้ องเสียงดัง แล้ว

ทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป คําที9แปลว่า ปล่ อยพระวิญญาณจิตออกไป (เอ็คพเนะโอ) มี
ความหมายตรงตัวว่า ‘เปล่งลมหายใจเฮือกสุ ดท้าย’ หรื อ ‘สิ+ นลม’ นัน9 เอง วันแห่งการเย้ยหยันจึง
สิ+นสุ ดลงด้วยประการฉะนี+ พระมหากษัตริ ยแ์ ห่งจอมกษัตริ ยท์ + งั หลายและองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่ง
เจ้านายทั+งปวงได้ถูกตรึ งกางเขนเสี ยแล้ว พระองค์ผเู ้ นรมิตสร้างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลกได้ถูก
ปลงพระชนม์แล้ว กระนั+นสิ9 งที9ซาตานและพวกสมุนของมันอาจไม่รู้กค็ ือว่าบนกางเขนโบราณ
นั+น พระเยซูได้ทรงลบมลทินบาปให้แก่คนทั+งโลกแล้ว ถึงแม้นน9ั เป็ นโมงยามอันมืดมิด แต่
รุ่ งอรุ ณแห่งการฟื+ นคืนพระชนม์กอ็ ยูไ่ ม่ไกล
มก 15:38

ขณะนั!นม่ านในพระวิหารก็ขาดออกเป็ นสองท่อน ตั!งแต่ บนตลอดล่าง

พระวิหารอันโอ่อ่าของยิวก็อยูไ่ ม่ไกล เช่นเดียวกับกลโกธา พระวิหารก็ต+ งั อยูบ่ นภูเขาโมรี ยาห์
เช่นกัน ในพระวิหารนั+นมีม่านที9ก+ นั ที9บริ สุทธิ:ที9สุดให้อยูต่ ่างหาก ประเพณี ของยิวเชื9อกันว่าม่าน
ผืนนี+มีอายุยอ้ นไปถึงสมัยที9เอสราฟื+ นฟูพระวิหารเลย เหมือนกับที9เลือดของสัตว์ที9ถูกฆ่าถวาย
บูชาถูกประพรมบนม่านนั+นมาตลอดหลายร้อยปี ผ้าคลุมชั+นนอกจึงถูกทอใหม่บนผิวหน้าของ
มันอยูเ่ ป็ นช่วงๆขณะที9ม่านนั+นถูกแขวนไว้อยูท่ ี9เดิม ก่อนถึงสมัยพระเยซู มันได้กลายเป็ นม่านที9

คนกะขนาดได้วา่ มีความหนาถึงสี9 นิ+วเลยทีเดียว นัน9 คือ หนึ9งฝ่ ามือ ขนาดใช้คนหลายคนดึงม่าน
แต่ละข้างโดยใช้แรงเท่าม้าตัวหนึ9งก็ไม่อาจทําให้ม่านนี+ขาดได้ กระนั+นตอนที9พระเยซูทรง
สิ+นพระชนม์ มันก็ขาดออกเป็ นสองท่อน ตั+งแต่บนตลอดล่าง เห็นได้ชดั ว่ามันถูกฉีดให้ขาดจาก
สวรรค์ มันเป็ นไปไม่ได้เลยที9จะทําให้ม่านนี+ขาดจากข้างบนลงมา มันสูงถึงหกสิ บฟุตเลย
พระเจ้าจึงทรงใช้ภาพประกอบอันทรงพลังนี+เพือ9 แสดงให้เห็นว่าหน้าที9ของพระวิหารบน
โลกนี+เสร็จสมบูรณ์แล้ว ที9บริ สุทธิ:ที9สุดไม่จาํ เป็ นต้องถูกแยกไว้ต่างหากอีกต่อไปแล้ว สง่าราศีเช
คีนาห์ไม่อาจสถิตอยูใ่ นที9นน9ั ได้อีกต่อไปแล้ว พระเจ้าไม่ทรงให้ความเคารพต่อที9นน9ั อีกต่อไป
แล้ว สุ ดยอดเครื9 องบูชาไถ่บาปได้ถูกถวายเรี ยบร้อยแล้ว วันทําการลบมลทินบาปไม่จาํ เป็ นต้องมี
อีกต่อไปแล้ว นอกจากนี+ ด้วยม่านที9ขาดมันจึงไม่มีผลตามพระคัมภีร์อีกต่อไปแล้ว ผูเ้ ขียนพระ
คัมภีร์เล่มหนึ9งพูดถึงเรื9 องนี+ไว้ในฮีบรู 10:20
มก 15:39

ที9เข้ากะอยูก่ ค็ ือ เจ้าหน้าที9คนหนึ9งของโรมซึ9งได้รับมอบหมายให้กาํ กับ

ดูแลขั+นตอนการประหารชีวติ นี+ ส่ วนนายร้ อยทีย นื อยู่ตรงพระพักตร์ พระองค์ เมือ เห็นว่ า
พระองค์ทรงร้ องเสี ยงดังและทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไปแล้ว จึงพูดว่า "แท้ จริงท่ านผู้นี!
เป็ นพระบุตรของพระเจ้ า" เมื9อเจ้าหน้าที9ของโรมซึ9งเป็ นคนต่างชาติที9ไม่รู้จกั พระเจ้าผูน้ + ีเห็น
ชัว9 โมงสุ ดท้ายของพระเยซูและเสี ยงร้องอันสิ+ นหวังของพระองค์ในข้อ 34 เขาก็สรุ ปได้เพียงว่
า “แท้จริ งท่านผูน้ + ีเป็ นพระบุตรของพระเจ้า” เท่าที9เป็ นไปได้เขาไม่น่าเคยติดต่อกับพระเยซูมา
ก่อนนอกจากสัง9 ให้ตรึ งพระองค์ที9กางเขนในวันนั+น เขาเป็ นคนต่างชาติที9ไม่รู้จกั พระเจ้า กระนั+น
ตรงข้ามกับพวกผูน้ าํ ยิวที9 ‘เคร่ งศาสนา’ ซึ9งต่างก็ปฏิเสธพระองค์ นายร้อยชาวโรมคนนี+ซ9 ึงแค่ทาํ
หน้าที9ของตนก็มาถึงข้อสรุ ปที9ลึกซึ+ งที9วา่ พระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้าจริ งๆ มันไม่ตอ้ ง
ใช้ขอ้ พิสูจน์เยอะแยะเลยที9จะเปิ ดใจชายผูน้ + ี น่าเศร้าที9พวกผูน้ าํ ยิวได้ทาํ ใจของตนให้แข็งกระด้าง
ต่อพระองค์เสี ยจนพวกเขาถูกบังตาไว้จากพระองค์อย่างสิ+ นเชิง
มก 15:40-41 มาระโกยังบันทึกอีกว่า มีพวกผู้หญิงมองดูอยู่แต่ ไกล ในพวกผู้หญิงนั!นมี
มารีย์ชาวมักดาลา มารีย์มารดาของยากอบน้ อยและของโยเสส และนางสะโลเม 41 (ผู้หญิงเหล่า
นั!นได้ ตดิ ตามและปรนนิบัติพระองค์ เมือ พระองค์ ยงั อยู่ในแคว้ นกาลิล)ี และผู้หญิงอืน อีกหลาย

คนทีไ ด้ ขนึ! มายังกรุงเยรู ซาเล็มกับพระองค์ได้ อยู่ทนี ัน ถึงแม้สาวกเกือบทุกคนตกใจกลัวหนีไป
หลังจากพระเยซูทรงถูกจับกุม แต่ผหู ้ ญิงหลายคนที9ดาํ เนินตามทางของพระเจ้าและสัตย์ซื9อก็อยู่
เคียงข้างพระองค์จนถึงที9สุด มาระโกเอ่ยชื9อมารี ยช์ าวมักดาลา มารดาของพระเยซู คือ มารี ย ์
“มารดาของยากอบน้อยและของโยเสส” และนางสะโลเม
ที9อยูก่ บั พวกนางด้วยคือ ผูห้ ญิงคนอื9นๆที9มากับพวกนางด้วยจากแคว้นกาลิลี ผูห้ ญิงกลุ่ม
แรกได้ปรนนิบตั ิพระองค์ในความจําเป็ นต่างๆขณะที9อยูใ่ นแคว้นกาลิลี (นี9เป็ นที9เดียวในพระ
คัมภีร์ที9 ‘ยากอบน้อย’ ถูกเอ่ยถึงเช่นนั+น ที9เป็ นเช่นนี+กเ็ พื9อแยกแยะเขาจากยากอบบุตรชายเศเบดี
หรื อน้องชายร่ วมมารดาของพระเยซู มันอาจสื9 อความหมายว่าเขาเป็ นคนตัวเตี+ย) ผูห้ ญิงที9สัตย์ซื9อ
เหล่านี+เฝ้ าดูการสิ+ นพระชนม์ของพระเยซูจนถึงตอนจบ หลักฐานตามกฎหมายจึงระบุได้วา่ พระ
เยซูได้สิ+นพระชนม์แล้วจริ งๆและมีประจักษ์พยานหลายคนที9รู้จกั พระองค์เป็ นการส่ วนตัว
สามารถยืนยันเรื9 องนั+นได้
มก 15:42-43 เทศกาลกินขนมปังไร้เชื+อเพิง9 เริ9 มต้นเท่านั+น ช่วงวันดังกล่าวจึงถือว่าเป็ น
วันศักดิ:สิทธิ: ใหญ่ (วันสะบาโต) ทั+งสิ+ น พวกยิวไม่ประสงค์ที9จะปล่อยให้คนที9ใกล้ตายหรื อศพ
คนตายถูกแขวนทิ+งไว้ในช่วงวันศักดิ:สิทธิ:ดังกล่าว
ดังนั+นครั!นถึงเวลาพลบคํา เหตุทวี นั นั!นเป็ นวันเตรียม คือวันก่อนวันสะบาโต 43 โยเซฟ
เป็ นชาวบ้ านอาริมาเธีย ซึงอยู่ในพวกสมาชิกสภาและเป็ นทีน ับถือของคนทั!งปวง ทั!งกําลังคอยท่า
อาณาจักรของพระเจ้ าด้ วย จึงกล้าเข้ าไปหาปี ลาตขอพระศพพระเยซู
วันของยิวเริ9 มต้นตอนดวงอาทิตย์ตกหรื อประมาณ 6 โมงเย็น วันสะบาโตที9วา่ นี+เป็ นวัน
ใหญ่ดงั ที9ได้ระบุไว้ในยอห์น 19:31 วันสะบาโตที9วา่ นี+ไม่ใช่วนั เสาร์ปกติ แต่น่าจะเป็ นวันศุกร์
ของสัปดาห์น+ นั อันเป็ นส่ วนหนึ9งของการเฉลิมฉลองเทศกาลกินขนมปังไร้เชื+อ
เมื9อถึงเวลาพลบคํ9า “โยเซฟชาวบ้านอาริ มาเธีย” ได้ยนื9 คําขออย่างเป็ นทางการไปยังปี ลาต
เพือ9 ขอพระศพพระเยซู การขอศพของเหยือ9 ที9ตอ้ งประหารชีวติ และถูกตรึ งกางเขนก็แสดงให้เห็น
ถึงความกล้ามากๆ มาระโกระบุวา่ โยเซฟกล้าเข้าไปหาปี ลาตเพื9อการนี+ โยเซฟคนนี+ถูกระบุวา่ มา
จากอาริ มาเธี ยซึ9งน่าจะเป็ นเมืองๆหนึ9งในภูเขาเอฟราอิม เห็นได้ชดั ว่าตอนนี+เขาอยูใ่ นกรุ ง

เยรู ซาเล็มเพราะว่าที9นน9ั เขามีอุโมงค์ฝังศพประจําครอบครัว คําที9แปลว่า เป็ นทีน ับถือของคนทั!ง
ปวง (เอะอูสเคโมส) มีความหมายด้วยว่า ‘มีอิทธิพล มัง9 คัง9 หรื อเป็ นที9เคารพยกย่อง’ เขายังเป็ น
สมาชิ กสภาซึ9งสื9 อชัดเจนว่าเขาเป็ นสมาชิกคนหนึ9งของสภาซานเฮดริ น (เขาอาจไม่เห็นด้วยกับ
ผลโหวตของสภาหรื อไม่กไ็ ม่ได้รับเชิญ ด้วยรู ้วา่ เขาเชื9อในพระเยซูแล้ว) มาระโกระบุวา่ เขา
“คอยท่าอาณาจักรของพระเจ้า” นี9สื9อให้เห็นชัดเจนว่าชายผูน้ + ีดาํ เนินตามทางของพระเจ้าจริ งๆ
และเป็ นผูเ้ ชื9อคนหนึ9งในพระเยซู เขาจึงยืน9 คําขอไปยังปี ลาตอย่างเป็ นทางการเพื9อที9จะได้ฝังพระ
ศพพระเยซูอย่างเหมาะสม
มก 15:44-45 การตรึ งกางเขนของพวกโรมปกติแล้วก็กินเวลาตั+งแต่ยสี9 ิ บสี9 ชว9ั โมงไป
จนถึงสามสิ บหกชัว9 โมงกว่าที9เหยือ9 จะเสี ยชีวติ มันเป็ นความตายที9ถูกออกแบบมาเพื9อยืดระยะ
เวลาทรมานออกเป็ นหลายชัว9 โมง เมื9อรู ้เช่นนั+นปี ลาตก็ประหลาดใจทีพ ระองค์สิ!นพระชนม์ แล้ว
จึงเรียกนายร้ อยมาถามเขาว่า พระองค์ตายแล้วหรือ 45 เมือ ได้ รู้ เรืองจากนายร้ อยแล้ว ท่านจึง
มอบพระศพให้ แก่โยเซฟ บันทึกของยอห์นให้รายละเอียดเพิ9มเติมเกี9ยวกับเหตุการณ์น+ ี โดยดูได้
ในยอห์น 19:31-42
มก 15:46

โยเซฟชาวบ้านอาริ มาเธียพร้อมกับนิโคเดมัส (ยอห์น 19:39) จึงได้ ซื!อผ้ า

ป่ านเนื!อละเอียด และเชิญพระศพลงมาเอาผ้ าป่ านพันหุ้มไว้ แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้
ในอุโมงค์ ซึงได้ สกัดไว้ ในศิลา แล้วกลิง! ก้อนหินปิ ดปากอุโมงค์ไว้ มันเป็ นธรรมเนียมของพวกยิวที9
จะฝังคนตายของพวกเขาโดยห่อศพไว้ในผ้าป่ านที9พนั รอบศพแบบมัมมี9 โยเซฟจึงห่อพระศพ
ของพระเยซูเช่นนั+นและประดิษฐานพระศพไว้ในอุโมงค์ของเขาเองซึ9งจนถึงตอนนี+กย็ งั ไม่เคยได้
ใช้ อุโมงค์น+ ีถูกสกัดไว้ในหน้าผาหินปูนในสวนแห่งหนึ9งที9มีลกั ษณะเหมือนสวนสาธารณะซึ9ง
อยูต่ ิดกับกลโกธาเลย อุโมงค์ฝังศพที9ประณี ตขนาดนั+นเป็ นเครื9 องหมายที9แสดงถึงคนมัง9 คัง9 ซึ9ง
เห็นได้ชดั ว่าโยเซฟเป็ น มันเป็ นธรรมเนียมปกติในสมัยนั+นที9จะสกัดหินปูนทรงแบนขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลางสี9 ถึงหกฟุตเพื9อที9จะกลิ+งลงร่ องตรงปากทางเข้าอุโมงค์ ปกติแล้วอุโมงค์เช่นนั+นก็มี
ขนาดใหญ่พอที9จะบรรจุศพสมาชิกคนอื9นๆในครอบครัวได้ดว้ ย และหินก้อนดังกล่าวก็สามารถ
ถูกกลิ+งออกได้ทีหลังโดยต้องใช้แรงเยอะเพื9อบรรจุศพสมาชิกคนอื9นๆในอุโมงค์น+ นั ได้ หลังจาก

ที9ประดิษฐานพระศพพระเยซูในอุโมงค์ศิลาที9ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนนี+ โยเซฟก็กลิ+งหินก้อนนั+น
ปิ ดปากอุโมงค์
มก 15:47

พระวิญญาณบริ สุทธิ:จึงทรงรับประกันว่ามีพยานสองคนที9สามารถยืนยัน

ได้เรื9 องการฝังพระศพพระเยซู ฝ่ ายมารีย์ชาวมักดาลา และมารีย์มารดาของโยเสส ได้ เห็นทีท พี ระ
ศพบรรจุไว้ คําพูดนี+ไม่ใช่เรื9 องบังเอิญ ทันทีที9พระเยซูทรงฟื+ นคืนพระชนม์ เรื9 องโกหกต่างๆก็ถูก
ลือแพร่ สะพัดไปอย่างรวดเร็วเพือ9 ลดทอนความน่าเชื9อถือเรื9 องข่าวการฟื+ นคืนพระชนม์ แม้
กระทัง9 ในศตวรรษที9ยสี9 ิ บ พวกยิวที9ไม่เชื9อก็เสนอว่าจริ งๆแล้วพระเยซูมิได้ทรงสิ+ นพระชนม์ แต่
แค่หมดสติไปเท่านั+น โดยการดลใจของพระวิญญาณบริ สุทธิ:มาระโกจึงบันทึกไว้ชดั เจนว่ามี
พยานหลายปากเพื9อยืนยันทั+งการสิ+ นพระชนม์และการฝังพระศพของพระองค์ นอกจากนี+ ยังมี
ประจักษ์พยานถึงสองคนด้วยเพราะว่าด้วยพยานสองสามปากคําพูดทุกคําจึงเป็ นที9น่าเชื9อถือได้
*****
ภาพรวมของมาระโก 16: บทสุดท้ ายนีน& าํ เสนอบันทึกของมาระโกเกียวกับการฟื & นคืน
พระชนม์ พร้ อมกับบันทึกของเขาเกียวกับพระมหาบัญชา หนังสื อเล่ มนีป& ิ ดท้ ายด้ วยบันทึกสั&นๆ
เกียวกับการเสด็จขึน& สู่สวรรค์ ขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเราสู่สง่ าราศี
มก 16:1

หลังจากเหตุการณ์อนั แสนเศร้าและมืดหม่นในบทที9แล้ว มาระโกบทที9 16

ก็เริ9 มต้นด้วยบันทึกเกี9ยวกับการฟื+ นคืนพระชนม์ ครั!นวันสะบาโตล่วงไปแล้ว มารีย์ชาวมักดาลา
มารีย์มารดาของยากอบ และนางสะโลเม ซื!อเครืองหอมมาเพือ จะไปชโลมพระศพของพระองค์
ในเช้าวันอาทิตย์อนั ยิง9 ใหญ่น+ นั ผูห้ ญิงสามคนที9ดาํ เนินตามทางของพระเจ้าซึ9งได้เห็นตอนจบได้
มาเจอกันเพื9อไปยังอุโมงค์น+ นั หญิงเหล่านี+ยงั รวมถึงสตรี เหล่านั+นที9ถูกระบุไว้ในมาระโก 15:40
ด้วย นางสะโลเมเป็ นภรรยาของเศเบดี มารดาของยากอบและยอห์น มันเป็ นธรรมเนียมของพวก
ยิวที9จะชโลมศพผูต้ ายอันเป็ นที9รักด้วยนํ+ามันหอม พวกเขาทําเช่นนี+เพือ9 แสดงความเคารพต่อผู ้
ตายรวมถึงเพื9ออําพรางกลิ9นเหม็นของศพด้วย สตรี เหล่านี+อาจรู ้หรื อไม่รู้กไ็ ด้วา่ นิโคเดมัสได้ทาํ
เช่นนั+นไปแล้วในวันฝังพระศพ อาจเป็ นไปได้วา่ พวกนางมาพร้อมกับนํ+าหอมสดใหม่ที9พวกนาง
เตรี ยมมาเอง

มก 16:2

เกรงว่าจะมีผใู ้ ดสงสัยว่าพวกนางมาถึงที9นน9ั เวลาใด มาระโกจึงบันทึกว่า

เวลารุ่งเช้ าวันต้ นสัปดาห์ พอดวงอาทิตย์ ขนึ! เขาก็มาถึงอุโมงค์ ตอนนั+นเป็ นฤดูใบไม้ผลิและใกล้
กับเวลาที9ดวงอาทิตย์โคจรรอบเส้นศูนย์สูตรพอดี (vernal equinox) ดวงอาทิตย์จึงขึ+นในช่วงเวลา
นั+นของปี ตอนราวๆ 6 โมงเช้า บันทึกของยอห์นระบุวา่ ตอนนั+นยังมืดอยู่ ดังนั+นเราจึงอาจ
สันนิษฐานได้วา่ พวกนางมาถึงที9นน9ั ก่อนหกโมงเช้าตั+งนาน พระคัมภีร์กล่าวชัดเจนว่าวันนั+นเป็ น
“วันต้นสัปดาห์”
มก 16:3-4

เห็นได้ชดั ว่าผูห้ ญิงเหล่านี+ตระหนักดีถึงหิ นก้อนใหญ่ที9ถูกกลิ+งปิ ดปากทาง

เข้าอุโมงค์ และเขาพูดกันว่ า "ใครจะช่ วยกลิง! ก้อนหินออกจากปากอุโมงค์ " มันเป็ นธรรมเนียม
ของพวกยิวที9มง9ั คัง9 ที9จะสกัดอุโมงค์ในไหล่เขาหินปูนของแคว้นนั+น ร่ องจะถูกขุดในศิลาหน้าทาง
เข้าอุโมงค์และหินทรงแบนขนาดใหญ่กถ็ ูกสกัดเพือ9 ให้พอดีกบั ร่ องนั+น หินก้อนนั+นถูกทําให้
เอียงและถูกกลิ+งลงในร่ องที9ลาดเอียงเพื9อปิ ดปากทางเข้าอุโมงค์ หินเหล่านี+มีขนาดแตกต่างกันไป
แต่ไม่วา่ จะในกรณี ใด พวกมันก็มีขนาดมหึมาพอที9จะต้องใช้แรงมหาศาลถึงจะกลิ+งมันกลับขึ+น
ร่ องของมันได้ นี9มนั มากกว่าที9ผหู ้ ญิงพวกนี+จะทําได้และพวกนางก็รู้ดี เห็นได้ชดั ว่าพวกนางหวัง
ว่าจะมีใครสักคนช่วยเหลือพวกนางทําเช่นนั+นได้
อย่างไรก็ตาม 4 เมือ เขามองดูกเ็ ห็นก้อนหินนั!นกลิง! ออกแล้ว เพราะเป็ นก้อนหินโตมาก
พวกนางถึงกับประหลาดใจที9พอไปถึงที9อุโมงค์ พวกนางก็พบว่าก้อนหินนํ+าหนักมากดังกล่าวถูก
กลิ+งออกไปแล้วซึ9งเผยให้เห็นปากทางเข้าอุโมงค์
มก 16:5

ครั!นเขาเข้าไปในอุโมงค์ แล้ว ได้ เห็นหนุ่มคนหนึงนุ่งห่ มผ้ ายาวสี ขาวนังอยู่

ข้ างขวา ผู้หญิงนั!นก็ตกตะลึง อุโมงค์ในสวนซึ9 งอยูต่ ิดกับกลโกธานี+มีหลายห้อง แต่มีเพียงห้อง
เดียวเท่านั+นที9มีสถานที9จดั เตรี ยมไว้อย่างครบถ้วนเพือ9 รองรับศพของผูใ้ หญ่คนเดียว อุโมงค์น+ ีมี
ขนาดใหญ่พอที9หลายคนจะเข้าไปได้ ทางขวามือของที9ต+ งั ศพใหญ่พวกนางมองเห็นชายหนุ่มคน
หนึ9งนัง9 อยู่ มาระโกระบุถึงความหวาดกลัวซึ9งเป็ นที9เข้าใจได้ของพวกนาง ในช่วงใกล้ฟ้าสางพวก
นางไม่รู้วา่ ใครนัง9 อยูต่ รงนั+น แต่พวกนางก็อยูใ่ นอุโมงค์ฝังศพที9เพิ9งเอาศพมาวางไว้และเป็ น
อุโมงค์ที9ถูกเปิ ดออกแล้วอย่างลึกลับด้วย มาระโกบรรยายต่อไปว่าผูน้ าํ สารคนนี+แต่งกายในชุด

“ผ้ายาวสี ขาว” นี9เผยให้เราเห็นถึงเครื9 องแต่งกายมาตรฐานในสวรรค์ นี9สื9อให้เห็นถึงความสุ ภาพ
เรี ยบร้อยของชุดดังกล่าว
มก 16:6-7

ทูตสวรรค์ผนู ้ + ีบอกเขาว่า "อย่าตกตะลึงเลย พวกท่ านทั!งหลายมาหาพระ

เยซู ชาวนาซาเร็ธซึงต้ องตรึงไว้ ทกี างเขน พระองค์ทรงเป็ นขึน! มาแล้ว พระองค์ หาได้ ประทับทีน ี
ไม่ จงดูทที เี ขาได้ วางพระศพของพระองค์ เถิด เมื9อเขาพูดกับพวกผูห้ ญิงที9ดาํ เนินตามทางของ
พระเจ้าซึ9งกําลังโศกเศร้าอยูน่ + ี ทูตสวรรค์ผนู ้ + ีกล่าวอย่างถูกต้องแล้วว่า “พวกท่านทั+งหลายมาหา
พระเยซูชาวนาซาเร็ธซึ9งต้องตรึ งไว้ที9กางเขน” อย่างไรก็ตาม เขาก็ประกาศต่อไปถึงเรื9 องที9สาํ คัญ
มากๆสามประการ (1) “พระองค์ทรงเป็ นขึ+นมาแล้ว” (2) “พระองค์หาได้ประทับที9นี9ไม่” สุ ดท้าย
เกรงว่าจะมีใครสงสัย ทูตสวรรค์ผนู ้ + ีกก็ ล่าวว่า (3) “จงดูที9ที9เขาได้วางพระศพของพระองค์เถิด”
เห็นได้ชดั ว่าเขาชี+ไปที9ๆพระศพพระเยซูถูกวางไว้ พวกนางได้เห็นที9ดงั กล่าวก่อนที9พระองค์ทรง
ถูกฝัง พวกนางจึงเป็ นพยานในเรื9 องดังกล่าวได้เป็ นอย่างดี ดู 15:47
มันจึงไม่ใช่เรื9 องบังเอิญที9พระเจ้าทรงอนุญาตให้ผหู ้ ญิงเหล่านี+ที9ดาํ เนินตามทางของ
พระเจ้าเป็ นพยานพวกแรกที9ยนื ยันเรื9 องการฟื+ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ พวกนางมิได้
ทอดทิ+งพระองค์เหมือนกับพวกสาวกส่ วนใหญ่ พวกนางได้อยูช่ ิดกางเขนจนถึงวาระสุ ดท้าย
พระเจ้าทรงตอบแทนความสัตย์ซื9อของพวกนางโดยทรงอนุญาตให้พวกนางได้เป็ นพยานพวก
แรกที9ยนื ยันถึงเหตุการณ์ที9ยง9ิ ใหญ่ที9สุดในประวัติศาสตร์ นัน9 คือ การฟื+ นคืนพระชนม์ของพระ
เยซูคริ สต์
ทูตสวรรค์ผนู ้ + ีกล่าวต่อไปว่า 7 แต่ จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์ ท!งั เปโตรเถิดว่ า
พระองค์เสด็จไปยังแคว้ นกาลิลกี ่อนท่านทั!งหลาย ท่านทั!งหลายจะเห็นพระองค์ ทนี ัน เหมือน
พระองค์ตรัสไว้ แก่พวกท่ านแล้ว" น่าสนใจตรงที9ว่าทูตสวรรค์ผนู ้ + ีเอ่ยชื9อเปโตรเป็ นการเฉพาะ
ในสิ บเอ็ดคนนี+เขาได้ปฏิเสธพระเยซูในเวลาที9พระองค์ไม่เหลือใคร กระนั+นองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเราทรงต้องการให้เปโตรรู ้วา่ พระองค์ทรงต้องการพบเขา ไม่ใช่เพื9อตําหนิแต่เพื9อปลอบ
ประโลมเขา ในช่วงเวลานั+นเปโตรคงรู ้สึกทุกข์ทรมานมากๆที9เขาได้ทาํ ให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เขาทรงผิดหวังเมื9อสามคืนก่อนหน้านั+น ในมาระโก 14:28 พระเยซูได้ตรัสล่วงหน้าไว้อย่าง

ชัดเจนแก่พวกสาวกแล้วว่า “แต่เมื9อทรงชุบให้เราฟื+ นขึ+นมาแล้ว เราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนหน้า
ท่าน” ถึงแม้ต่อมาในคืนนั+นพระองค์จะมาปรากฏให้พวกเขาเห็นก็ตาม แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็
ต้องไปยังแคว้นกาลิลีตามที9ได้รับพระบัญชาและพระองค์จะทรงไปพบพวกเขาที9นน9ั ซึ9ง
พระองค์กท็ รงทําเช่นนั+นจริ งๆ ดู ยอห์น 21
มก 16:8

หญิงเหล่านั!นก็ออกจากอุโมงค์ รีบหนีไป เพราะพิศวงตกใจจนตัวสั น เขา

มิได้ พูดกับผู้ใดเพราะเขากลัว หลังจากได้พบกับทูตสวรรค์ผนู ้ + ีในอุโมงค์น+ นั พวกนางก็ “รี บหนี
ไป” พวกนางมีอารมณ์หลายอย่างผสมปนเปกันไป ในด้านหนึ9งพวกนางก็กลัวจนตัวสั9นเพราะ
สิ9 งที9พวกนางได้เห็นและได้ยนิ กระนั+นในขณะเดียวกันพวกนางก็พศิ วง คําที9แปลเช่นนั+น (เอ็คส
ตาซิ ส) เป็ นที9มาของคําภาษาอังกฤษ ecstatic นี9สื9อให้เห็นว่าพวกนางปลาบปลื+มเหลือล้นด้วย
ความชื9นชมยินดี พวกนางเข้าใจด้วยถึงความหมายทางการเมืองที9สื9อออกมาของการฟื+ นคืน
พระชนม์ของพระเยซู ดังนั+น พวกนางจึงไม่บอกใครขณะที9พวกนางหนีกลับไปหาพวกสาวก
มก 16:9

ต้นฉบับแบบชอบจับผิด (critical text) ของคนสมัยใหม่ตดั เนื+อหาส่ วนที9

เหลือของบทนี+ไป (และตัดหนังสื อมาระโกออกไปด้วย) อย่างไรก็ตาม ต้นฉบับดั+งเดิมที9กลุ่มผู ้
เชื9อพระคัมภีร์ได้รับสื บต่อกันมาตลอดสิ บเก้าศตวรรษ นัน9 คือ ต้นฉบับที9ถูกรับมา (Received
Text) ก็มีเนื+อหาเหล่านี+อยูอ่ ย่างแน่นอน มีแต่พวกสมัยใหม่ในศตวรรษที9สิบเก้าและยีส9 ิ บเท่านั+นที9
ไม่ยอมรับมันว่าเป็ นพระวจนะของพระเจ้า
แม้กระนั+น มาระโกก็นาํ เสนอบทส่ งท้ายของเหตุการณ์ต่างๆหลังจากมีพยานรู ้เห็นการ
ฟื+ นคืนพระชนม์ ครั!นรุ่งเช้ าวันต้ นสั ปดาห์ เมือ พระเยซูทรงเป็ นขึน! มาแล้ว พระองค์ ทรงสํ าแดง
พระองค์ให้ ปรากฏแก่มารีย์ชาวมักดาลาก่ อน คือมารีย์คนทีพ ระองค์ได้ ขบั ผีออกเจ็ดผี ลูกา 8:2
บันทึกว่าพระเยซูได้ทรงขับผีออกเจ็ดผีจากตัวนางมารี ยช์ าวมักดาลา นางจึงติดตามพระองค์ไป
จนถึงที9สุดและเป็ นคนแรกที9พระเยซูทรงปรากฏให้เห็นหลังการฟื+ นคืนพระชนม์ของพระองค์ ดู
ยอห์น 20:11-18 หากต้องการรายละเอียดเพิ9มเติม นางได้รับการยกโทษให้มาก การอุทิศตนของ
นางที9มีต่อพระองค์จึงมากตามไปด้วย

มก 16:10-11 มารี ยช์ าวมักดาลาจึงไปบอกพวกคนทีเ คยอยู่กบั พระองค์ แต่ ก่อน เขากําลัง
ร้ องไห้ เป็ นทุกข์ อยู่ 11 เมือ เขาได้ ยนิ ว่าพระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่ และมารีย์ได้ เห็นพระองค์ แล้ว
เขาก็ไม่ เชือ พวกเขาด้านบนคือ พวกสาวกของพระเยซู ดู มัทธิ ว 28:8, ลูกา 24:10 และยอห์น
20:18 เห็นได้ชดั ว่าพวกเขายังอยูใ่ นอาการโศกเศร้าแม้จะผ่านมาแล้วสามวันหลังเหตุการณ์ตรึ ง
กางเขน พระคัมภีร์ไม่ได้ระบุชดั เจนว่าตอนนั+นพวกเขาพักอยูท่ ี9ไหน อย่างไรก็ตาม บันทึกของ
ยอห์นบอกเป็ นนัยว่ามันอาจเป็ นห้องชั+นบนห้องเดียวกับที9พวกเขารับประทานอาหารมื+อสุ ดท้าย
ไม่วา่ จะในกรณี ใด เมื9อมารี ยช์ าวมักดาลามาถึงพร้อมกับข่าวเรื9 องการฟื+ นคืนพระชนม์ของ
พระองค์ ปฏิกิริยาตอบรับของพวกเขาในทันทีกค็ ือ การไม่เชื9อ ทั+งๆที9พระเยซูตรัสล่วงหน้าซํ+า
แล้วซํ+าอีกถึงการฟื+ นคืนพระชนม์ของพระองค์ แต่พอพยานพวกแรกได้มาถึงพร้อมกับข่าวเรื9 องนี+
พวกเขากลับไม่ยอมเชื9อ
มก 16:12-13 จากนั+นมาระโกก็บนั ทึกสั+นๆเกี9ยวกับเหตุการณ์ตอนที9พระเยซูเสด็จไปพบ
สาวกสองคนบนถนนไปบ้านเอมมาอูส ดู ลูกา 24:13-32 ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏพระกาย
อีกรู ปหนึงแก่ ศิษย์สองคน เมือ เขากําลังเดินทางออกไปบ้ านนอก วลีที9พดู ถึง “อีกรู ปหนึ9ง” อาจ
หมายถึงเสื+ อผ้าอีกแบบที9พวกเขาไม่คุน้ เคย ไม่วา่ จะในกรณี ใด ลูกาก็เขียนไว้ชดั เจนว่าสาวกสอง
คนนั+นจําพระองค์ไม่ได้ในตอนแรก อาจเป็ นได้วา่ ในพระกายที9ได้รับสง่าราศีแล้วของพระองค์ๆ
ไม่ทรงมีเคราซึ9งเห็นได้ชดั ว่าพระองค์ทรงมีก่อนการสิ+ นพระชนม์ของพระองค์
มาระโกจึงบันทึกว่าสาวกสองคนนี+จึง 13 ไปบอกศิษย์ อนื ๆ แต่ เขามิได้ เชือ มันเป็ นระยะ
ทางประมาณเจ็ดไมล์จากบ้านเอมมาอูสไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม โดยต้องเดินขึ+นเขาไป กระนั+น สอง
คนนี+กร็ ี บวิง9 กลับไปหาสิ บคนนั+น (หรื อสิ บเอ็ดคน) พร้อมกับข่าวเรื9 องการฟื+ นคืนพระชนม์เพิม9
เติม กระนั+น พวกเขาก็ยงั ไม่ยอมเชื9ออยูด่ ี
มก 16:14

มาระโกจึงบันทึกว่าภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่สาวกสิ บเอ็ดคนเมือ

เขาเอนกายลงรับประทานอยู่ และทรงติเตียนเขาเพราะเขาไม่ เชือและใจดือ! ดึง ด้ วยเหตุทเี ขามิได้
เชือคนซึงได้ เห็นพระองค์เมือ พระองค์ ทรงเป็ นขึน! มาแล้ว เห็นได้ชดั ว่านี9หมายถึงการที9พระเยซู
ได้พบกับพวกสาวกเป็ นครั+งแรกในห้องที9ปิดประตูไว้ ยอห์นบันทึกว่าในการพบกันครั+งแรกนั+น

มีสิบคนอยูท่ ี9นน9ั ยกเว้นโธมัส อย่างไรก็ตาม การที9มาระโกพูดถึง “สิ บเอ็ดคน” นั+นก็เป็ นตัวเลข
รวมๆทัว9 ไปของสาวกกลุ่มนี+เพราะว่าตอนนี+ยดู าสไม่อยูอ่ ีกต่อไปแล้ว อย่างไรก็ตาม มันก็เป็ นที9
เข้าใจได้วา่ ความเห็นของมาระโกอาจหมายถึงการพบกันครั+งที9สองของพระเยซูกบั พวกเขาก็ได้
ตอนที9ทุกคนอยูก่ นั พร้อมหน้า ดู ยอห์น 20:26-29
ไม่วา่ จะในกรณี ใด พระเยซูกท็ รง “ติเตียนเขาเพราะเขาไม่เชื9อและใจดื+อดึง ด้วยเหตุที9เขา
มิได้เชื9อคนซึ9งได้เห็นพระองค์เมื9อพระองค์ทรงเป็ นขึ+นมาแล้ว” คําที9แปลว่า ติเตียน (ออเนะอีดิ
โซ) ในบริ บทนี+จริ งๆแล้วก็หมายความว่า ‘ดุ’ พระองค์ทรงติเตียนพวกเขาเพราะพวกเขาไม่เชื9อ
ในการฟื+ นคืนพระชนม์ของพระองค์ พวกนักวิจารณ์หวั ใหม่ให้ความเห็นมาตลอดว่า เรื9 องการ
ฟื+ นคืนพระชนม์เป็ นอะไรที9พวกสาวกคิดขึ+นมาเอง หรื อไม่พวกเขาเฝ้ ารอคอยเรื9 องนั+นจนนึกฝัน
ไปเองว่ามันเกิดขึ+นจริ ง บางคนก็ถึงขนาดกล่าวอ้างว่าการที9พวกเขาได้เห็นพระเยซูน+ นั เป็ นเพียง
ภาพหลอนอันเกิดจากความนึกคิดที9หวังเห็นพระองค์อีกครั+ง
อย่างไรก็ตาม บันทึกทางประวัติศาสตร์กบ็ ่งชี+ในทางตรงกันข้ามเลย พวกสาวกตอนนั+น
ลังเลที9จะเชื9อ แม้จะมีพยานหลายคนมายืนยันต่อพวกเขาก็ตาม พวกผูห้ ญิงก็มาเป็ นพยานยืนยัน
ในเรื9 องนี+ดว้ ย เปโตรและยอห์นได้ไปที9นน9ั และอย่างน้อยยอห์นก็เชื9อ ดู ยอห์น 20:8 สาวกอีก
สองคนก็มาจากบ้านเอมมาอูสพร้อมกับคําพยานในเรื9 องเดียวกัน แน่นอนที9ดว้ ยพยานสองสาม
ปากคําพยานของพวกเขาก็ควรเป็ นที9น่าเชื9อถือได้ พระเยซูจึงทรงดุพวกเขาที9พวกเขามีใจแข็ง
กระด้าง เรื9 องหลังนี+สื9อให้เห็นปัญหาที9แท้จริ ง ความไม่เชื9อเป็ นผลพวงที9เกิดจากใจที9แข็งกระด้าง
อาจเป็ นได้วา่ เพราะพวกเขากําลังท้อแท้และหมดเรี9 ยวแรงทางอารมณ์ พวกเขาจึงยอมแพ้และ
ปล่อยให้ใจของตนแข็งกระด้างชัว9 คราว
มก 16:15-16 มาระโกจึงนําเสนอสิ9 งที9เห็นได้ชดั ว่าเป็ นการทรงประทานพระมหาบัญชา
ครั+งแรก ข่าวประเสริ ฐเล่มอื9นๆที9เหลือก็พดู ถึงเรื9 องนี+ก่อนการเสด็จขึ+นสู่สวรรค์ ตรงนี+อาจเป็ นไป
ได้วา่ พระมหาบัญชานี+ถูกพูดถึงเป็ นครั+งแรกตอนที9พระเยซูทรงพบกับพวกสาวกสิ บเอ็ด (หรื อ
สิ บ) คนโดยตรงหลังการฟื+ นคืนพระชนม์ของพระองค์ อย่างไรก็ตาม ข้อ 19 ก็อาจบ่งบอกว่า
เหตุการณ์ตอนนี+เกิดขึ+นก่อนการเสด็จขึ+นสู่ สวรรค์นิดเดียว

พระองค์จึง ตรัสสั งพวกสาวกว่ า "ท่านทั!งหลายจงออกไปทัว โลกประกาศข่ าวประเสริฐ
แก่มนุษย์ ทุกคน คริ สตจักรในสภาพตัวอ่อนก็มีอยูต่ อนนั+นในตัวพวกสาวก พระบัญชาที9พระเยซู
ทรงประทานให้แก่พวกเขา (และเราด้วย) ก็ท+ งั เรี ยบง่ายและลึกซึ+ ง ท่ านทั!งหลายจงออกไปทัว โลก
ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ ทุกคน มีหลายความเห็นที9สมควรกล่าว
คําที9แปลว่า จงออกไป (พอเระอูออไม) ไม่ใช่คาํ สัง9 เหมือนที9หลายคนคิด จริ งๆแล้วมัน
เป็ นคํากริ ยาในรู ปอดีต ความหมายก็คือ ‘เมื9อได้ออกไปทัว9 โลกแล้ว’ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม คําที9
แปลว่า ประกาศ (เครุ ซโซ) อยูใ่ นรู ปคําสั9ง คําที9แปลว่า โลก (คอสมอส) อาจหมายถึงแผ่นดินโลก
ก็ได้ นอกจากนี+ ความหมายตามปกติของคําๆนี+ในพระคัมภีร์ใหม่กห็ มายถึงวัฒนธรรมและสังคม
ของคนไม่เชื9อพระเจ้า เราจึงได้รับพระบัญชาให้ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่ผคู ้ นในวัฒนธรรมของ
ชาวโลก ในฐานะที9เป็ นคนปฏิเสธพระเจ้า พวกเขาก็ไม่สนใจอยูแ่ ล้ว แต่เราก็ได้รับคําสั9งให้
ประกาศแก่พวกเขาอยูด่ ี ที9น่าสนใจก็คือว่า เราต้องประกาศข่าวประเสริ ฐ “แก่มนุษย์ทุกคน”
ความหมายที9สื9อชัดเจนก็คือว่า เราต้องเป็ นพยานแก่ทุกคนที9เราเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ดว้ ย นัน9 สื9 อ
ถึงชนทุกเชื+อชาติและทุกฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ มันหมายถึงทุกคนเลย
พระเยซูจึงตรัสออกความเห็นเพิ9มเติมอีกว่า 16 ผู้ทเี ชือและรับบัพติศมาก็จะรอด แต่ ผู้ที
ไม่เชือจะต้ องถูกลงพระอาชญา บางคนพยายามสอนจากข้อนี+วา่ บัพติศมาเป็ นส่ วนหนึ9งของข้อ
กําหนดในการได้รับความรอด อย่างไรก็ตาม (1) หลักฐานมากมายจากพระคัมภีร์ใหม่ต่างกล่าว
ว่าความรอดนั+นเป็ นมาโดยความเชื9อและความเชื9อเท่านั+น (2) ส่ วนที9เหลือของข้อนี+กล่าวชัดเจน
ว่า “ผูท้ ี9ไม่เชื9อจะต้องถูกลงพระอาชญา” ถึงแม้มีการเอ่ยถึงบัพติศมาในบริ บทที9พดู ถึงความรอด
โดยตรง แต่มนั ก็สื9อจริ งๆถึงความสําคัญของบัพติศมาและความใกล้ชิดในด้านลําดับเวลาของมัน
ที9เกี9ยวข้องกับความรอด ในพระคัมภีร์ใหม่ตลอดทั+งเล่มความเชื9อนั+นเป็ นเกณฑ์ในการรับความ
รอดเสมอ บัพติศมาจึงเป็ นภาพในเวลาต่อมาที9แสดงถึงความรอด
มก 16:17-18 พระเยซูตรัสล่วงหน้าแก่พวกสาวกต่อไปว่า มีคนเชือทีไ หน หมายสํ าคัญ
เหล่านีจ! ะบังเกิดขึน! ทีน !ัน คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาใหม่ หลายภาษา

18 เขาจะจับงูได้ ถ้ าเขาดืมยาพิษอย่ างใด จะไม่ เป็ นอันตรายแก่ เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้ คน
ป่ วย แล้วคนเหล่านั!นจะหายโรค"
แน่นอนที9คาํ พยากรณ์น+ ีหมายถึง (1) ฤทธิ:เดชพิเศษที9ทรงประทานให้แก่พวกอัครสาวก
ในการรับใช้ของพวกเขาหลังจากนั+น ความสามารถอัศจรรย์หลายประการนี+ถูกบันทึกในการรับ
ใช้ในเวลาต่อมาของอัครสาวกเปาโล (2) ส่ วนอื9นๆของคําพยากรณ์น+ ีกก็ ลายเป็ นจริ งในของ
ประทานชัว9 คราวต่างๆแบบพิเศษของพระวิญญาณบริ สุทธิ:ที9ทรงประทานให้แก่คริ สตจักรยุคต้น
ในยามที9ยงั ไม่มีพระคัมภีร์ใหม่ฉบับสมบูรณ์ ดู คําอธิ บายสําหรับ 1 โคริ นธ์ 13:8-11
มก 16:19

ในสรุ ปย่ออันเป็ นแบบฉบับเฉพาะของเขา มาระโกจึงบันทึกเรื9 องการ

เสด็จขึ+นสู่ สวรรค์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ครั!นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าตรัสสั งเขาแล้ว พระองค์
ทรงถูกรับขึน! ไปในสวรรค์ ประทับเบือ! งขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้ า คําว่า “ครั+น” อาจสื9 อถึงเวลาที9
ล่วงเลยไปสักระยะหนึ9งระหว่างเหตุการณ์ก่อนหน้ากับเหตุการณ์ที9ถูกบันทึกไว้ต่อไป เห็นได้ชดั
ว่าภาพเหตุการณ์เปลี9ยนจากช่วงหลายวันหลังการฟื+ นคืนพระชนม์ไม่นานไปเป็ นสี9 สิบวันหลัง
จากนั+นที9พระองค์เสด็จกลับขึ+นสู่สง่าราศี คําที9แปลว่า ถูกรับขึน! (อานาลัมบาโน) อาจมีความ
หมายได้ดว้ ยว่า ‘ถูกพาขึ+นไป’ หรื อ ‘ถูกยกขึ+น’ นี9สื9อว่าพระเยซูทรงถูกพาตัวขึ+นไปต่อหน้าพวก
เขาเข้าไปในสวรรค์เหมือนกับมันเป็ นลิฟต์โดยสารแห่งสวรรค์ซ9 ึงคนมองไม่เห็น จากนั+น
พระองค์กท็ รงประทับนัง9 “เบื+องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า” นี9น่าจะหมายถึงตําแหน่งสู งสุ ดใน
จักรวาลรองจากพระบิดาเอง มันสื9 อถึงการเป็ นผูช้ ่วยอันดับหนึ9งของพระบิดา มันจึงเป็ นคําที9
แสดงถึงบรรดาศักดิ:และสิ ทธิอาํ นาจสู งสุ ด
มก 16:20

มาระโกจึงสรุ ปย่อการรับใช้ที9เกิดขึ+นตามมาของพวกสาวกหลังจากนั+น

พวกสาวกเหล่ านั!นจึงออกไปเทศนาสั งสอนทุกแห่ งทุกตําบล และองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงร่ วมงาน
กับเขา และทรงสนับสนุนคําสอนของเขาโดยหมายสํ าคัญทีป ระกอบนั!น เอเมน จริ งแท้ทีเดียวที9ค
ริ สตจักรยุคต้นซึ9งนําโดยพวกอัครสาวกได้ออกไปและประกาศข่าวประเสริ ฐทุกหนแห่งจริ งๆ
คําที9แปลว่า ร่ วมงานกับ (ซูเนะรเกะโอ) มีความหมายตรงกับที9เปาโลได้เขียนไว้เกี9ยวกับการเป็ น
ผูร้ ่ วมทํางานด้วยกันกับพระเจ้า

เหตุผลหนึ9งที9การอัศจรรย์ต่างๆได้รับอนุญาตให้กระทําได้ในคริ สตจักรยุคต้นก็คือ เพื9อ
ยืนยันความแท้จริ งของข่าวสารที9พวกเขาประกาศ คําที9แปลว่า หมายสํ าคัญ (เซเมะอิ ออน) ก็มกั
แปลเป็ น ‘การอัศจรรย์ต่างๆ’ ด้วย พระเจ้าทรงโปรดให้คริ สตจักรยุคต้นและพวกผูน้ าํ ที9เป็ นอัคร
สาวกได้รับสิ ทธิพิเศษในการทําการอัศจรรย์ต่างๆได้เพือ9 ยืนยันความแท้จริ งของการงานและการ
รับใช้ของพวกเขา 1 โคริ นธ์ 13:8-10 บ่งบอกว่าเมื9อพระวจนะของพระเจ้าครบสมบูรณ์ ฤทธิ:เดช
ในการทําการอัศจรรย์เหล่านั+นก็ถูกระงับไว้ หนังสื อเล่มนี+ปิดท้ายด้วยคําที9เจอบ่อยแต่กเ็ หมาะสม
ยิง9 คือ เอเมน ขอให้เป็ นเช่นนั+น!

