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บทนํา 

 
ในแต่ละวนัคริสเตียนเป็นพนั ๆ คนตอ้งเผชิญกบัการกดขีOข่มเหงเพียงเพราะพวกเขาติดตามพระคริสต ์ทุก ๆ วนั 

ผูเ้ชืOอจาํนวนลา้น ๆ คนตอ้งเผชิญกบัความเสีOยงทีOทรัพยส์มบติัของเขาจะตอ้งถูกยดึ ผูน้าํจะตอ้งถูกเฆีOยนตีและขงัคุก 

และครอบครัวตอ้งรับอนัตราย ถูกลกัพาตวั หรือแมก้ระทัOงถูกฆาตกรรม 

 

แทจ้ริงแลว้ การกดขีOข่มเหงทีOคริสเตียนตอ้งเผชิญนั/น อยูใ่นใจของท่านมาระโกขณะทีOท่านเขียนหนงัสือเล่มนี/  

คือพระกิตติคุณเล่มทีO 2 ในชุดพนัธสญัญาใหม่ คือ พระกิตติคุณมาระโก คริสตจกัรยคุแรกนั/นถูกข่มเหงในหลายรูปแบบ 

แต่ผูเ้ชืOอจะเขา้ใจถึงความสาํคญัของการทีOเขาตอ้งทนทุกขท์รมานไดอ้ยา่งไร? 

ตวัอยา่งของพระเยซูจะสอนเขาอยา่งไรบา้งเกีOยวกบัความทุกขย์ากลาํบากทีOเขาตอ้งเผชิญ? 

มาระโกตอบคาํถามเหล่านี/โดยการเล่าเรืOองราวชีวติของพระเยซูในแบบทีOช่วยเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางความเชืOอใหแ้ก่คริสเตียนยคุแรก 

และหนุนนํ/าใจพวกเขาใหม้านะบากบัOน 

 

นีOเป็นบทเรียนทีO 3 ในชุดบทเรียน พระกิตติคุณ และเราตั/งชืOอบทเรียนนี/วา่ “พระกิตติคุณโดยมาระโก” ในบทเรียนนี/  

เราจะศึกษาเรืOองราวชีวติของพระเยซูโดยท่านมาระโกอยา่งละเอียด 

เพืOอทีOเราจะสามารถประยกุตค์าํสอนของท่านเขา้กบัชีวติในโลกปัจจุบนัอยา่งมีประสิทธิภาพได ้

 

การศึกษาพระกิตติคุณมาระโกในบทเรียนนี/จะแบ่งเป็นสามตอนใหญ่ ๆ หนึOง เราจะพิจารณาภูมิหลงัของพระกิตติคุณมาระโก 

สอง เราจะสาํรวจโครงสร้างและเนื/อหา และสาม เราจะศึกษาประเดน็สาํคญับางประเดน็ ตอนนี/  

เราจะเริOมดว้ยการศึกษาภูมิหลงัของพระกิตติคุณมาระโก 

 
 
 

ภมูหิลงั 
 

เพืOอสาํรวจภูมิหลงั เราจะพิจารณาตวัผูเ้ขียน คือท่านมาระโก กลุ่มผูอ่้านดั/งเดิม 

และสถานการณ์ในขณะทีOท่านเขียนพระกิตติคุณนี/  เราจะเริOมดว้ยการศึกษาตวัผูเ้ขียนพระกิตติคุณมาระโก 

 

 

ผูเ้ขยีน 
 

ในประเดน็เกีOยวกบัตวัผูเ้ขียน เราจะศึกษาในสองส่วน ส่วนแรกคือการศึกษามุมมองดั/งเดิมเกีOยวกบัการเป็นผูเ้ขียน 

และส่วนทีOสองคือการศึกษาประวติัส่วนบุคคลของผูเ้ขียน ใหเ้ราเริOมตน้ดว้ยมุมมองดั/งเดิมเกีOยวกบัเรืOองผูเ้ขียนพระกิตติคุณ 
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มมุมองดั 0งเดมิ 
 

คริสตจกัรยุคแรกนั.นเชื2อถือ และยืนยนัเป็นเอกฉันท์ว่าพระกติตคุิณมาระโกถูกเขยีนขึ.นโดย จอห์น 

มาร์ค พนัธสัญญาใหม่กล่าวถงึจอห์น มาร์ค ว่าเป็นลูกพี2ลูกน้องของบาร์นาบัส 

เขาได้ตดิตามเปาโลและบาร์นาบัสในการเดนิทางเผยแพร่พระกติตคุิณครั.งแรก 

ตามที2ปรากฏในหนังสือกจิการว่า แม่ของจอห์น มาร์ค มบ้ีานอยู่ในเยรูซาเลม็ และที2บ้านหลงันั.นเอง 

สาวกยุคแรกได้มาประชุมกนั ในจดหมายฉบับหนึ2งของเปโตร ท่านกล่าวถงึจอห์น มาร์ค 

ว่าเป็นบุตรของท่าน ปาปิอสักล่าวว่าจอห์น มาร์ค ตดิตามเปโตรไปหลาย ๆ 

แห่งในกรุงโรมและได้บันทกึคาํสอนของท่านอย่างแม่นยาํ 

 

—ดร. โรเบิร์ต พลมัเมอร์ 

 

ท่ามกลางนกัเขียนคริสเตียนยคุแรกสุดทีOกล่าววา่มาระโกเขียนพระกิตติคุณเล่มทีOสอง กคื็อปาเปียส 

ซึO งมีชีวติอยูใ่นช่วงตน้ของศตวรรษทีO 2 และดาํรงตาํแหน่งบิชอปในเอเชียนอ้ยในช่วง ค.ศ. 130 

 

เราเรียนรู้มุมมองของปาเปียสจากนกัประวติัศาสตร์คริสตจกัรชืOอดงันามวา่ยเูซเบียส ซึO งเขียนงานของท่านในช่วง ค.ศ. 325 

ในผลงานของท่านทีOชืOอ “ประวติัศาสตร์คริสตจกัร” เล่มทีO 3 บททีO 39 ตอนทีO 15 ยเูซเบียสไดอ้า้งขอ้ความของปาเปียส ดงันี/ : 

 

มาระโก ซึ2งได้กลายเป็นล่ามให้กบัเปโตร ได้บันทกึอย่างแม่นยาํ ถงึแม้จะไม่เป็นไปตามลาํดบักต็าม 

ซึ2งสิ2งใดกต็ามที2ท่านจาํได้เกี2ยวกบัสิ2งที2พระคริสต์กล่าวหรือกระทาํ เหตุว่า 

ท่านมไิด้ได้ยนิพระผู้เป็นเจ้าหรือตดิตามพระองค์ด้วยตวัเอง แต่หลงัจากนั.น ตามที2ข้าพเจ้ากล่าวแล้ว 

ท่านได้ตดิตามเปโตร ผู้ซึ2งได้ปรับคาํสอนของพระองค์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ฟังของท่าน 

 

จากคาํกล่าวของปาเปียส พระกิตติคุณโดยมาระโกจึงอิงกบัคาํสอนของอคัรทูตเปโตรเป็นอยา่งมาก 

มาระโกนั/นไม่ไดเ้ป็นประจกัษพ์ยานของพนัธกิจของพระเยซูโดยตรง แต่ท่านไดบ้นัทึกสิOงทีOเปโตรไดเ้ห็นและไดย้นิจากพระเยซู 

 

ข้าพเจ้าคดิว่าความเชื2อมั2นแรกเริ2มของคริสตจกัรนั.น สอดคล้องใกล้เคยีงกบัเวลาที2พระกติตคุิณเล่มต่าง 

ๆ ถูกเขยีนขึ.น และเริ2มถูกเผยแพร่ จงึทาํให้ประชาชนได้รับข้อมูลที2ดถูีกต้อง 

และส่วนมากของตวัอย่างที2ดทีี2สุดในเรื2องนี.กคื็อสิ2งที2เราได้รู้จากปาเปียส 

ซึ2งเป็นบิชอปแห่งเฮียราโปลสิในเอเชียน้อย ในช่วงต้นของศตวรรษที2 2 

ปาเปียสได้เขยีนหนังสือเล่มใหญ่ แต่น่าเศร้าที2ไม่ได้อยู่รอดมาจนถงึปัจจุบัน 

และเรากม็เีพยีงข้อเขยีนแค่บางส่วนที2หลงเหลืออยู่เท่านั.น แต่ท่ามกลางส่วนต่าง ๆ 

นี.กคื็อความเห็นเกี2ยวกบัพระกติตคุิณ และที2สําคญักคื็อ 

ปาเปียสบอกเราว่ามาระโกเขยีนพระกติตคุิณของท่านตามคาํเทศนาของเปโตร จากบันทกึของปาเปียส 

มาระโกเป็นล่ามให้กบัเปโตร ซึ2งน่าจะสันนิษฐานได้ว่าท่านได้แปลคาํพูดของเปโตรจากภาษาอราเมค 

เป็นภาษากรีก หรือละตนิ  และ 

ปาเปียสบอกเราว่ามาระโกเขยีนพระกติตคุิณขึ.นมาโดยใช้ความรู้ของท่านจากคาํเทศนาของเปโตร 

ข้าพเจ้าคดิว่านั2นน่าจะเป็นบันทกึของแท้ที2สุดและเก่าแก่ที2เรามเีกี2ยวกบัพระกติตคุิณ และแท้จริงแล้ว 
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ข้าพเจ้าไม่เห็นเหตุผลอนัใดที2จะตั.งคาํถามในเรื2องนี.อกี 

 

—ดร. ริชาร์ด บอคแฮม 

 

นกัเขียนคนอืOน ๆ ในคริสตจกัรยคุแรกกย็นืยนัมุมมองดั/งเดิมเช่นกนัวา่มาระโกเขียนพระกิตติคุณฉบบันี/  

ตวัอยา่งหนึOงกคื็องานเขียนทีOชืOอวา่ “อารัมภบทคา้นมุมมองของมาร์ซิออน” ทีOเขียนถึงพระกิตติคุณเล่มทีOสองนี/  ในราว ค.ศ. 170 

งานชิ/นนี/ประกาศโดยตรงวา่มาระโกเป็นผูเ้ขียน บิดาแห่งคริสตจกัร ชืOออิเรเนียส ซึO งมีผลงานในช่วง ค.ศ. 177 กย็นืยนัมุมมองนี/ เช่นกนั 

นอกจากนั/น ตน้ฉบบัภาษากรีกทีOเก่าแก่ทีOสุดทีOกล่าวถึงพระกิตติคุณเล่มนี/ดว้ยชืOอดงักล่าว กใ็ชค้าํวา่ “โดยมาระโก” อีกดว้ย 

 

หลกัฐานทีOยนืยนัวา่มาระโกเขียนพระกิตติคุณเล่มทีOสองนั/นแพร่หลายในคริสตจกัรยคุแรก แทจ้ริงแลว้ เราไม่มีบนัทึกใด ๆ 

จากคริสตจกัรยคุโบราณเลยทีOบ่งบอกวา่มีการโตแ้ยง้กนัอยา่งมีนยัยะสาํคญัในเรืOองผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มนี/ 
ถึงแมใ้นช่วงไม่กีOศตวรรษทีOผา่นมา นกัวชิาการบางคนไดพ้ยายามปฏิเสธมุมมองดั/งเดิมนี/ 
แต่พวกเขากไ็ม่สามารถหกัลา้งคาํพยานยนืยนัตั/งแต่สมยัโบราณวา่มาระโกคือผูเ้ขียน 
และเขากไ็ม่สามารถชี/ไปยงัจุดใดกต็ามในพระคมัภีร์ทีOจะลบลา้งความจริงทีOวา่มาระโกเป็นผูเ้ขียนได ้ดว้ยเหตุผลเหล่านี/ 
คริสเตียนสมยัปัจจุบนัสามารถยนืยนัอยา่งมัOนใจไดว้า่มาระโกเขียนพระกิตติคุณเล่มนี/จริง ๆ 

 
เราไดย้นืยนัมุมมองดั/งเดิมแลว้ วา่มาระโกเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มนี/ ต่อไป เราจะสาํรวจประวติัส่วนตวัของท่าน 

เพืOอเราจะไดเ้ขา้ใจรายงานของท่านอยา่งดียิOงขึ/น 
 
 
ประวตัสิว่นตวั 
 

ตามบนัทึกในกิจการ 12:12 มาระโกเป็นบุตรของสตรีทีOชืOอวา่มารีย ์ซึO งอาศยัอยูใ่นเยรูซาเลม็ 

บา้นของเธอเป็นทีOทีOคริสเตียนบางคนในเยรูซาเลม็มาพบปะเพืOออธิษฐานเผืOอเปโตรในช่วงทีOท่านถูกจาํคุก ดงันั/น 

ความเกีOยวขอ้งกนัระหวา่งมาระโกกบัเปโตรและอคัรทูตคนอืOน ๆ ไดเ้ริOมตน้ขึ/นอยา่งนอ้ยทีOสุดกต็ั/งแต่ช่วงนี/  

 

นอกจากนั/น มาระโกยงัเป็นลูกพีOลูกนอ้งกบับาร์นาบสั ตามทีOเปาโลกล่าวถึงในโคโลสี 4:10 

ท่านถึงกบัช่วยเหลือเปาโลและบาร์นาบสัในการเดินทางเพืOอเผยแพร่พระกิตติคุณในครั/ งแรก แต่จากทีOเราเรียนรู้ในกิจการ 13:13 

มาระโกไดแ้ยกจากท่านทั/งสองกลางทางและกลบัไปทีOเยรูซาเลม็ 

 

ดว้ยเหตุนี/  เปาโลจึงปฏิเสธไม่ยอมใหม้าระโกร่วมเดินทางกบัท่านในการออกไปประกาศพระกิตติคุณครั/ งทีOสอง 

เมืOออ่านในกิจการ 15:36-41 เราพบวา่เปาโลและบาร์นาบสักแ็ยกทางกนัเพราะประเดน็นี/  จากนั/นบาร์นาบสักพ็ามาระโกไปดว้ย 

เพืOอปฏิบติัพนัธกิจในไซปรัส ในขณะทีOเปาโลเลือกสิลาสเพืOอเป็นตวัแทนของบาร์นาบสัในฐานะเพืOอนร่วมเดินทาง 

 

อยา่งไรกต็าม จากพระธรรมโคโลสี 4:10 ในเวลาต่อมา มาระโกกไ็ดรั้บความเชืOอมัOนจากเปาโลกลบัคืนมา 

และถึงกบัยอมอยูก่บัเปาโลในครั/ งหนึOงทีOท่านถูกจาํคุก 

 

หลงัจากนั/น มาระโกไดช่้วยเหลือเปโตรปฏิบติัพนัธกิจในกรุงโรม จริง ๆ แลว้ 
ท่านมีสมัพนัธภาพใกลชิ้ดกบัเปโตรถึงขนาดทีOเปโตรเรียกมาระโกดว้ยความรักและเอน็ดูวา่ “บุตรชายของเรา” ใน 1 เปโตร 5:13 
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จึงเป็นไดว้า่น่าจะเป็นช่วงเวลานี/ เองทีOเปโตรสอนมาระโกถึงรายละเอียดส่วนใหญ่ของพนัธกิจของพระเยซูบนโลกนี/ ทีOถูกบนัทึกในพระกิต

ติคุณมาระโก 

 

มาระโก หรือตามชื2อเตม็ของท่านคือ จอห์น มาร์ค เป็นบุคคลที2น่าทึ2งในพระคมัภร์ี ท่านได้ปรากฏตวัสั.น 

ๆ ไม่กี2ครั.ง มารดาของท่านชื2อมารีย์ ซึ2งมบ้ีานอยู่ในเยรูซาเลม็ เรารู้เรื2องนี.เนื2องจากบางครั.ง 

คริสตจกัรกป็ระชุมกนัที2บ้านหลงันั.น ท่านเป็นลูกพี2ลูกน้องกบับาร์นาบัส 

ซึ2งเป็นหนึ2งในผู้ร่วมเดนิทางไปกบัอคัรทูตเปาโลเพื2อเผยแพร่พระกติตคุิณ 

ท่านร่วมเดนิทางกบัเปาโลและบาร์นาบัสในการเดนิทางประกาศกติตคุิณครั.งแรก 

ประวตัศิาสตร์คริสตจกัรบอกเราว่าท่านเป็นคนสนิทของเปโตรเช่นกนั จริง ๆ แล้ว 

บันทกึดั.งเดมิของคริสตจกัรบอกเราว่า มาระโก หรือพระกติตคุิณมาระโกนั.น 

แท้จริงแล้วกเ็รียกได้ว่าเป็นความทรงจาํของเปโตร ดงันั.น บางคนกต็ั.งคาํถามว่า 

“แล้วมาระโกคนนี.คือใคร? ท่านไม่ใช่อคัรทูต” จริงแท้แน่นอน ท่านไม่ใช่อคัรทูต 

แต่ขอให้เราลองดูประวตัคิวามน่าเชื2อถือของท่าน ซึ2งน่าอศัจรรย์ทเีดยีว 

แทบจะไม่ต้องสงสัยว่าท่านได้เห็นและรู้จกัพระเยซู อาจจะตั.งแต่ท่านยงัเป็นเดก็อายุน้อยในเวลานั.น 

ท่านจงึเป็นประจกัษ์พยานของพระเยซู 

และแทบจะแน่นอนว่าท่านเป็นประจกัษ์พยานของการคืนพระชนม์ของพระองค์ด้วย 

แล้วใครเป็นพี2เลี.ยงของท่าน? พี2เลี.ยงคนสําคญัสองคนของท่านได้แก่เปาโล 

ซึ2งเป็นอคัรทูตผู้ประกาศแก่คนต่างชาต ิและเปโตร ซึ2งเป็นตวัแทนของอคัรทูต 12 คนอย่างแท้จริง 

ดงันั.น ท่านมคุีณสมบัตทิี2จะเขยีนพระกติตคุิณเกี2ยวกบัพระเยซูคริสต์หรือไม่? แน่นอน 

ท่านมคุีณสมบัตคิรบถ้วนทเีดยีว! 

 

—ดร. มาร์ค สเตราสส์ 

 
เราไดก้ล่าวถึงมาระโกในฐานะผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มนี/แลว้ ต่อไปเราควรสาํรวจตวัตนของผูอ่้านดั/งเดิมของท่าน 

 

 
ผูอ้า่นดั 0งเดมิ 

 
ทั/งคาํพยานในคริสตจกัรยคุโบราณและรายละเอียดมากมายในพระกิตติคุณมาระโก ต่างชี/ไปทีOบรรดาคริสตจกัรในอิตาลี 

โดยเฉพาะในกรุงโรม วา่เป็นกลุ่มผูอ่้านดั/งเดิมของมาระโก 

 
เพืOอสาํรวจแนวคิดทีOวา่มาระโกเขียนไปถึงบรรดาคริสตจกัรในอิตาลีและกรุงโรม 

เราจะศึกษาเกีOยวกบัคาํพยานของคริสตจกัรยคุแรกโดยสงัเขป และเราจะดูรายละเอียดบางอยา่งในพระกิตติคุณมาระโก 
เราจะเริOมตน้ทีOคาํพยานของคริสตจกัรยคุแรกก่อน 

 
 
 
คําพยานของครสิตจักรยคุแรก 
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พยานยคุแรกสามคนทีOเรากล่าวถึงก่อนหนา้นี/  ไดแ้ก่ ปาเปียส (ซึO งเขียนงานของท่านประมาณ ค.ศ. 130) 

ไดอ้ารัมภบทคดัคา้นมุมมองของมาร์ซิออน (ซึO งถูกเขียนราว ค.ศ. 170) และอิเรเนียส (ซึO งเขียนงานของท่านในราว ค.ศ. 177) 

ลว้นรายงานวา่มาระโกเขียนพระกิตติคุณของท่านในอิตาลี และบางคนถึงกบัเจาะจงวา่เป็นกรุงโรม ยิOงกวา่นั/น 

ไม่มีผูใ้ดเสนอวา่มาระโกไดส่้งพระกิตติคุณของท่านไปยงัคริสตจกัรใดในเมืองอืOน 

สิOงนี/ บ่งบอกวา่มาระโกเขียนเพืOอคริสตจกัรทอ้งถิOนในทีOทีOท่านอาศยัอยู ่และขอ้สรุปนี/กถู็กเสริมความน่าเชืOอถือโดย 1 เปโตร 5:13 

ซึO งระบุวา่มาระโกอยูที่Oกรุงโรมในช่วงทีOท่านกระทาํพนัธกิจเคียงขา้งเปโตร 

 

แน่นอน เช่นเดียวกบัพระกิตติคุณทุกฉบบั 

ประวติัศาสตร์ไดพิ้สูจนว์า่พระเจา้มีเจตนาใหพ้ระกิตติคุณมาระโกถูกใชโ้ดยคริสตจกัรทั/งสิ/นในทุกยคุทุกสมยั 

แต่เราจะพร้อมยิOงขึ/นทีOจะตีความพระกิตติคุณมาระโกในแบบทีOท่านเจตนา 

ถา้เราเขา้ใจวา่ท่านเขียนพระกิตติคุณนี/ดว้ยความห่วงใยอยา่งลึกซึ/ งต่อสิOงทีOกาํลงัเกิดขึ/นกบัคริสเตียนชาวอิตาลี และโดยเฉพาะ 
คริสเตียนชาวโรม ในยคุของท่าน 

 

 นอกเหนือจากคาํพยานของคริสตจกัรยคุแรก 

รายละเอียดมากมายในพระกิตติคุณมาระโกกชี็/ใหเ้ห็นวา่ท่านเขียนถึงบรรดาคริสตจกัรในอิตาลี โดยเฉพาะในกรุงโรม 

เราจะกล่าวถึงรายละเอียดสีOประการในพระกิตติคุณมาระโก ซึO งสนบัสนุนมุมมองวา่ท่านเขียนเพืOอคริสตจกัรต่าง ๆ ในอิตาลีและกรุงโรม 

 
 
รายละเอยีดในพระกติตคิณุ 
 

ประการแรก ในหลายโอกาส มาระโกอธิบายธรรมเนียมของชาวปาเลสไตนใ์หผู้อ่้านของท่าน ตวัอยา่งเช่น 

มาระโกอธิบายธรรมเนียมของพวกฟาริสีในการลา้งมือในมาระโก 7:3-4 คาํอธิบายต่าง ๆ 

เช่นนี/ ชี/ ใหเ้ห็นวา่ผูอ่้านของมาระโกรวมไปถึงคนต่างชาติจาํนวนมากนั/นอาศยัอยูน่อกแผน่ดินดินปาเลสไตน ์

 

 รายละเอียดประการทีOสองทีOสอดคลอ้งกบัการทีOผูอ่้านเป็นชาวอิตาลี และโรม ไดแ้ก่การทีOมาระโกอธิบายสาํนวนภาษาอราเมค 

เพืOอเป็นตวัอยา่ง ลองฟังคาํอธิบายของมาระโกเกีOยวกบัชืOอทีOใหแ้ก่ยากอบและยอห์น ในมาระโก 3:17: 

 

ยากอบ บุตรเศเบดี กบัยอห์น ผูเ้ป็นนอ้งชาย (ประทานชืOอใหท้ั/งคู่วา่ โบอาเนอเย หมายถึง 

ลูกฟ้าร้อง) (มาระโก 3:17) 

 
มาระโกใหค้าํอธิบายคลา้ย ๆ กนันี/ ใน 5:41; 7:34; และ 15:22, 34 ดว้ย 

คาํอธิบายลกัษณะนี/จะไม่จาํเป็นสาํหรับชาวปาเลสไตนที์Oใชแ้ละคุน้เคยกบัภาษาอราเมคอยูแ่ลว้ 

และถึงแมจ้ะเป็นชาวยวิมากมายทีOอยูน่อกแผน่ดินปาเลสไตน ์พวกเขากจ็ะคุน้เคยกบัภาษาอราเมค 

และฮีบรูจากธรรมศาลาของพวกเขาอยูแ่ลว้ รายละเอียดนี/ จึงบ่งบอกวา่มาระโกไดเ้ขียนเพืOอชาวต่างชาติทีOอยูน่อกแผน่ดินปาเลสไตน ์

 

รายละเอียดประการทีOสามทีOชี/ไปทีOผูอ่้านชาวอิตาลีและโรมอยา่งชดัเจนมากขึ/นไดแ้ก่การทีOมาระโกใชค้าํภาษาละตินมากกวา่ผูเ้ขี

ยนพระกิตติคุณอืOน ๆ ทั/งหมด ซึO งชี/ ใหเ้ห็นวา่ผูอ่้านจาํนวนมากของท่านเขา้ใจภาษาละติน 

 

ในช่วงศตวรรษแรก ภาษาละตินไม่ไดถู้กใชอ้ยา่งกวา้งขวางในดินแดนเมดิเตอร์เรเนียน ภาษาละตินถูกใชเ้ป็นหลกัแค่ในอิตาลี 
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ซึO งเป็นบา้นเกิดของจกัรวรรดิโรมนั ดงันั/น การทีOมาระโกใชศ้พัทล์ะตินอยา่งนอ้ย 15 ครั/ ง จึงเป็นนยัยะสาํคญั ตวัอยา่งเช่น ในมาระโก 

12:42 ท่านใชค้าํภาษาละติน “เลปตา” (lepta) ซึO งหมายถึงเหรียญทองแดงเลก็ ๆ ถึงแมท่้านสะกดคาํนี/โดยใชต้วัอกัษรภาษากรีก 

แต่คาํนี/กเ็ป็นคาํละตินและไม่น่าจะเขา้ใจไดโ้ดยคนทีOไม่ไดใ้ชภ้าษาละติน 

 

รายละเอียดประการทีOสีOทีOแสดงใหเ้ห็นความน่าจะเป็นวา่มาระโกเขียนถึงคริสตจกัรต่าง ๆ ในอิตาลี และโดยเฉพาะในกรุงโรม 
กคื็อการทีOท่านกล่าวถึงชายผูมี้ชืOอวา่ “รูฟัส” 

 
มาระโก 15:21 บอกเราวา่ ชายคนทีOแบกไมก้างเขนของพระเยซูไปยงัเนินโกละโกธา คือพอ่ของรูฟัส และอเลก็ซานเดอร์ 

โดยทั/งสองคนนี/ไม่มีบทบาทใด ๆ ในพระกิตติคุณมาระโก ดงันั/น ดว้ยเหตุใดจึงกล่าวถึงพวกเขา? คาํอธิบายหนึOงทีOดีทีOสุดกคื็อ 

พวกเขาเป็นทีOรู้จกัท่ามกลางผูอ่้านของมาระโก หรือแมแ้ต่บางส่วนของคนเหล่านั/น และทีOจริงแลว้ 

ชายทีOชืOอรูฟัสกถู็กกล่าวถึงในฐานะสมาชิกของคริสตจกัรในกรุงโรม ในกิจการ 16:13 

ถา้จะสนันิษฐานวา่เขาคือคนเดียวกบัรูฟัสทีOมาระโกกล่าวถึง กน่็าจะบ่งบอกไดว้า่มาระโกเขียนพระธรรมเล่มนี/ ถึงคริสตจกัรในกรุงโรม 

 

โดยลาํพงัแลว้ รายละเอียดแต่ละขอ้นี/ไม่ไดพิ้สูจนว์า่กรุงโรมคือจุดหมายปลายทางของพระกิตติคุณมาระโก 

แต่เมืOอนาํขอ้มูลเหล่านี/มารวมกนั ผลลพัธ์ทีOไดก้ส็ามารถยนืยนัความเชืOอมัOนอนัเขม้แขง็ของคริสตจกัรในยคุโบราณได ้

และเราจะไดเ้ห็นในช่วงต่อไปวา่ เมืOอเราอ่านพระกิตติคุณเล่มนี/ดว้ยความเขา้ใจดงักล่าว กจ็ะช่วยใหเ้ราเขา้ถึงจุดย ํ/าบางประการของมาระโก 

และประยกุตเ์ขา้กบัชีวติของเราในคริสตจกัรยคุปัจจุบนัไดดี้ยิOงขึ/น 

 

เมืOอเราเขา้ใจเกีOยวกบัผูเ้ขียน และผูอ่้านดงัเดิมของพระกิตติคุณเล่มนี/แลว้ 
เรากพ็ร้อมทีOจะศึกษาแง่มุมทีOสามเกีOยวกบัภูมิหลงัของพระกิตติคุณมาระโก นัOนคือ สถานการณ์แวดลอ้มของการเขียน 
 
 

สถานการณแ์วดลอ้ม 
 

ในแง่สถานการณ์แวดลอ้มของพระกิตติคุณมาระโก เราจะสาํรวจสองประเดน็ 
เราจะเริOมดว้ยการพิจารณาวนัเวลาทีOมาระโกเขียน และประการทีOสอง เราจะสาํรวจวตัถุประสงคข์องมาระโกในการเขียน 
เราจะเริOมตน้ทีOวนัเวลาทีOมาระโกเขียนพระกิตติคุณ 
 
 
วนัเวลา 
 

วนัเวลาทีOพระกิตติคุณมาระโกถูกเขียนนั/นไม่สามารถเจาะจงไดอ้ยา่งแน่ชดั แต่ในภาพรวม หลกัฐานต่าง ๆ 

ดูเหมือนจะชี/ไปทีOช่วงกลางถึงปลายทศวรรษ 60 ของศตวรรษแรก 

 

คาํพยานโบราณ เช่น อิเรเนียส และ “อารัมภบทคดัคา้นมุมมองของมาร์ซิออน” ทีOมีต่อพระกิตติคุณมาระโก 

อา้งวา่มาระโกเขียนพระกิตติคุณของท่านหลงัเปโตรเสียชีวติ น่าจะเป็นทีOแน่นอนทีOสุดวา่เปโตรไดพ้ลีชีพเพืOอความเชืOอในกรุงโรม 

ในช่วงทีOเกิดการกดขีOข่มเหงคริสตจกัรภายใตจ้กัรพรรดิเนโร ภายหลงัไฟไหมก้รุงโรมใน ค.ศ. 64 

ปาเปียสอาจกล่าวเป็นนยัยะวา่มาระโกเริOมเขียนงานของท่านในขณะทีOเปโตรยงัมีชีวติอยู ่

แต่ท่านกไ็ม่ไดป้ฏิเสธความเป็นไปไดที้Oวา่เปโตรไดเ้สียชีวติไปก่อนทีOมาระโกจะเขียนเสร็จ ดงันั/น จึงดูเหมือนสมเหตุสมผลทีOจะยอมรับวา่ 

อยา่งเร็วทีOสุด มาระโกน่าจะเขียนพระกิตติคุณของท่านเสร็จสิ/นในช่วงเวลาเดียวกบัทีOเปโตรเสียชีวติ คือใน ค.ศ. 64 
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ส่วนมาระโกเขียนพระกิตติคุณของท่านอยา่งชา้ทีOสุดปีใดนั/น ยิOงยากทีOจะระบุ ตามทีOเราศึกษาแลว้ในบทเรียนก่อนหนา้นี/  

นกัวชิาการหลายคนเชืOอวา่มาระโกเป็นพระกิตติคุณเล่มแรกทีOถูกเขียนขึ/น ทั/งมทัธิว 

และลูกาต่างกใ็ชม้าระโกเป็นแหล่งอา้งอิงในการเขียนพระกิตติคุณของท่านเอง เนืOองจากในพระกิตติคุณสามเล่มนี/  

ไม่มีเล่มใดกล่าวถึงการทีOกรุงเยรูซาเลม็และพระวหิารถูกทาํลาย ซึO งเกิดขึ/นในปี ค.ศ. 70 เลยนกัวชิาการหลายคนจึงสรุปวา่ มทัธิว มาระโก 

และลูกา ลว้นถูกเขียนขึ/นก่อนเหตุการณ์นั/น 

และถา้มทัธิวและลูกาไดรั้บและใชพ้ระกิตติคุณมาระโกก่อนทีOจะเขียนพระกิตติคุณของตนเองเสร็จ 

กน่็าจะกล่าววา่มาระโกถูกเขียนแลว้เสร็จก่อน ค.ศ. 70 ดว้ยซํ/ า แน่นอนวา่ก่อน ค.ศ. 69 และน่าจะตั/งแต่ ค.ศ. 67 ซึO งจะทาํใหท้ั/งมทัธิว 

และลูกา มีเวลามากขึ/นทีOจะทาํความคุน้เคยกบัพระกิตติคุณมาระโก ก่อนทีOจะเขียนงานของพวกท่านเอง 

 

เมืOอเขา้ใจวนัเวลาทีOพระกิตติคุณมาระโกถูกเขียนแลว้ เราจะพิจารณาวตัถุประสงคข์องการเขียน 

 

 
วตัถปุระสงค ์
 

ในแง่หนึOง มาระโกและพระกิตติคุณอีกทั/งสามเล่มมีวตัถุประสงคร่์วมกนั นัOนคือ 
เพืOอเกบ็รักษาบนัทึกทางประวติัศาสตร์ตามความเป็นจริงเกีOยวกบัชีวติและคาํสอนของพระเยซู นบัจาก ค.ศ. 50 เป็นตน้มา 
อคัรทูตและประจกัษพ์ยาน ชีวติ การสิ/นพระชนม ์และการคืนพระชนมข์องพระเยซูลว้นทยอยตายจากไป ฉะนั/น 
จึงมีความจาํเป็นยิOงในการเกบ็รักษาคาํพยานและบนัทึกของพวกเขา ตามทีOยเูซบิอสัและนกัเขียนคนอืOน ๆ ในคริสตจกัรยคุแรกกล่าวไว ้
ส่วนหนึOงของเจตนารมณ์ของมาระโกกเ็พืOอเกบ็รักษาบนัทึกของเปโตรในเรืOองพนัธกิจของพระเยซูไว ้

 
 แต่การเกบ็รักษาบนัทึกไม่ใช่วตัถุประสงคเ์ดียวของมาระโก เช่นเดียวกบัผูเ้ขียนพระกิตติคุณท่านอืOน ๆ 

มาระโกมิไดเ้พียงแค่ตอ้งการใหผู้อ่้านเรียนรู้เกีOยวกบัพระเยซูเท่านั/น ท่านยงัตอ้งการใหพ้วกเขาถอดบทเรียนจากชีวติของพระเยซู 

เพืOอประยกุตใ์ชก้บัชีวติของตนเอง แต่วา่ชีวติของเขาเป็นอยา่งไร? 

 

กรุงโรมในช่วงทศวรรษ 60 นับเป็นเวลาที2ยากลาํบากยิ2งสําหรับคริสเตยีน คุณต้องจาํไว้ว่า 

นับจนถงึเวลานั.น ในกฎหมายของโรมนั ถ้าคุณเป็นชาวยวิ 

คุณกเ็ป็นส่วนหนึ2งของศาสนาที2ได้รับการยอมรับ ซึ2งรู้จกักนัในนามว่า “ศาสนาที2ได้รับอนุญาต” 

และด้วยเหตุนี. จงึไม่มกีารข่มเหงมากนักสําหรับคริสเตยีนที2เป็นคนยวิ เนื2องจากพวกโรมนัคดิว่า 

“เอาเถอะ พวกนี.แค่เป็นส่วนหนึ2งของศาสนายูดาห์” แต่เกดิอะไรขึ.นเมื2อทางการโรมนัเริ2มรู้สึกว่า “อ้าว 

ศาสนาใหม่นี.ดูเหมือนจะรวมถงึคนต่างชาต ิคนที2ไม่ใช่คนยวิ และค่อนข้างแตกต่างจากศาสนายูดาห์”? 

ทนัใดนั.น กม็ไิด้เป็นศาสนาที2ได้รับอนุญาตหรือปลอดภยัอกีต่อไป 

และทางการโรมนักอ็าจจะเข้มงวดมากขึ.นเกี2ยวกบัประเดน็นี. นั2นแหละคือสิ2งที2กาํลงัเริ2มเกดิขึ.น 

หรือกาํลงัเป็นที2รับรู้กนั กรุงโรมช่วงต้นทศวรรษ 60 ในปี ค.ศ. 59 เนโรเป็นบ้าไปเลก็น้อย ความจริง 

ห้าปีแรกของรัชสมยัของเขากค่็อนข้างด ีแต่หลงัจากนั.นจนกระทั2งเขาเสียชีวติในปี ค.ศ. 68 

เขากก็ลายเป็นคนคุ้มดคุ้ีมร้ายยิ2งขึ.นเรื2อย ๆ แล้วคุณกเ็ห็นเปาโลมาถงึกรุงโรมในราวปี ค.ศ. 60 

และท่านเตม็ใจที2จะสละชีวติเพื2อพระคริสต์และเตม็ใจที2จะแสดงให้เห็นว่าศาสนาใหม่ที2เริ2มรู้จกักนันี. 

มไีว้สําหรับทุกคน รวมไปถงึจกัรพรรดเินโรด้วย และกเ็ป็นไปได้ว่าเมื2อเนโรเผชิญกบัเหตุการณ์นี. 

เขากเ็ริ2มตระหนักว่า “นี2เป็นศาสนาที2ข้าไม่ชอบ! ข้ามตีาํแหน่งที2จะต้องปกครอง 

และตอนนี.มพีวกคริสเตยีนกาํลงัประกาศว่า ‘พระเยซูคือพระผู้เป็นเจ้า’ “ดงันั.น 
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เมื2อกรุงโรมถูกไฟไหม้ครั.งใหญ่ในวนัที2 18 กรกฎาคม ค.ศ. 64 และเนโรถูกกล่าวโทษเพราะเหตุนี. 

คุณคงเข้าใจว่าจากนั.นเขากโ็ยนความผดิไปให้คนกลุ่มใหม่นี. นิกายใหม่ที2เรียกกนัว่าคริสเตยีน 

และสิ2งที2เราได้รับรู้เกี2ยวกบัเรื2องนี.กแ็สนเศร้า 

 

—ดร. ปีเตอร์ วอล์คเกอร์ 

 

ในช่วงปีทีOมาระโกน่าจะกาํลงัเขียนงานอยูน่ั/น คริสตจกัรในกรุงโรมกาํลงัเผชิญการกดขีOข่มเหงภายใตจ้กัรพรรดิโรมนัทีOชืOอเนโร 

ซึO งปกครองตั/งแต่ ค.ศ. 54 จนถึง ค.ศ. 68 เขาเป็นทีOรู้จกัในฐานะทีOโทษวา่คริสเตียนเป็นคนวางเพลิงเผากรุงโรมใน ค.ศ. 64 

และลงโทษคนเหล่านั/นดว้ยวธีิการโหดเหี/ ยม 

 

ภายใต้การปกครองของเนโร โรมได้ข่มเหงคริสตจกัรอย่างรุนแรง ในเบื.องต้น 

โรมถูกสถาปนาขึ.นเป็นสาธารณรัฐ ต่อมา หลงัจากจูเลยีส ซีซาร์ถูกลอบสังหาร 

ออกสัตสักนํ็ากองทหารของเขาเข้ายดึกรุงโรม พร้อมทั.งยุบวุฒสิภ  ดงันั.น 

สาธารณรัฐโรมจงึกลายเป็นจกัรวรรดโิรม และออกสัตสักก็ลายเป็นจกัรพรรดอิงค์แรก 

นั2นเป็นสัญญาณแห่งการเริ2มต้นของประวตัศิาสตร์แห่งความโหดเหี.ยมของโรม จริง ๆ แล้ว 

เนโรไม่ใช่คนที2เลวร้ายที2สุดในแง่การข่มเหงคริสเตยีน จกัรพรรดอิงค์อื2น ๆ 

กโ็จมตคีริสต์ศาสนาอย่างโหดร้ายยิ2งกว่า 

และคริสเตยีนจาํนวนมากกถู็กทรมานและสังหารด้วยการตอกตะปูตรึงบนกางเขนหรือถูกเผาจนตายทั.ง

เป็น ตามบันทกึทางประวตัศิาสตร์ มผู้ีพลชีีพเพื2อความเชื2อจาํนวนมากมายในคริสตจกัรยุคแรก 

ผู้สังเวยชีวติเพื2อเป็นพยานให้กบัพระเมตตาและความชอบธรรมของพระเจ้า 

 

—ดร. สตเีฟน ชาน 

 

สาํหรับคริสเตียนทีOอยูใ่นและใกลก้รุงโรมในช่วงนี/ การดาํเนินชีวตินั/นยากลาํบากมาก และตามทีOเราจะไดเ้รียนรู้ต่อไป 
มาระโกไดอ้อกแบบพระกิตติคุณของท่านใหก้ระทาํพนัธกิจตามสถานการณ์แวดลอ้ม 
แมจ้ะมีหลายวธีิทีOจะบรรยายวตัถุประสงคข์องมาระโกในการเขียน แต่ในบทเรียนนี/ เราจะใส่ใจในแนวคิดทีOวา่ 
มาระโกเขียนพระกิตติคุณของท่านเพืOอเสริมความเขม้แขง็ใหก้บัคริสเตียนทีOกาํลงัถูกข่มเหงในกรุงโรม 

 
พระกิตติคุณมาระโกกล่าวชดัเจนวา่ ไม่วา่จะเป็นความยากลาํบากและการทดลองใด ๆ 

กต็ามทีOคริสเตียนในกรุงโรมตอ้งเผชิญเมืOอพวกเขาทนทุกขเ์พืOอพระคริสต ์
พวกเขามัOนใจไดว้า่พระเยซูไดเ้ผชิญความทุกขเ์หล่านั/นแลว้เช่นกนั พระองคถู์กปรักปรําอยา่งไม่เป็นธรรมในศาลของโรม 
พระองคถู์กเฆีOยนโดยทหารโรม และพระองคถู์กตรึงบนกางเขนของชาวโรม แต่โดยผา่นการทนทุกข ์พระองคไ์ดมี้ชยัชนะ 
และมาระโกตอ้งการใหค้วามมัOนใจแก่ผูอ่้านของท่านวา่ ถา้เขาติดตามพระเยซูอยา่งสตัยซื์Oอ เขากจ็ะเป็นผูพิ้ชิตเช่นกนั แน่นอน 
พวกเขาตอ้งทนทุกข ์แต่ความทุกขท์รมานของเขาจะเป็นหนทางสู่สง่าราศี เช่นเดียวกบัทีOเกิดขึ/นกบัพระเยซู 

 
 ตอนนี/ เราไดศึ้กษาภูมิหลงัของพระกิตติคุณมาระโกแลว้ ต่อไปเราจะศึกษาโครงสร้างและเนื/อหา 
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โครงสรา้งและเนื8อหา 
 

โดยภาพใหญ่กวา้ง ๆ พระกิตติคุณมาระโกแบ่งเป็นหา้ส่วนหลกั ส่วนแรก 

มาระโกเริOมพระกิตติคุณของท่านดว้ยการประกาศอยา่งสงัเขปถึงพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ ใน 1:1-13 

ส่วนทีOสองเป็นบทบรรยายทีOยาวเกีOยวกบัฤทธานุภาพของพระเมสสิยาห์ ใน 1:14 ถึง 8:26  ส่วนทีOสามเป็นส่วนสั/น ๆ 

ทีOเป็นแกนหลกัศูนยก์ลางเพืOอนาํเสนอคาํประกาศการยอมรับพระเมสสิยาห์โดยอคัรทูต ใน 8:27-30 

ส่วนทีOสีO เป็นบทบรรยายทีOยาวอีกส่วนหนึOง โดยบรรยายการทนทุกขข์องพระเมสสิยาห์ ใน 8:31 ถึง 15:47 และส่วนทีOหา้เป็นบทสรุปสั/น ๆ 

ทีOบนัทึกชยัชนะของพระเมสสิยาห์ ใน 16:1-8  เราจะศึกษาแต่ละส่วนของพระกิตติคุณมาระโกอยา่งละเอียด 

โดยเริOมตน้ทีOการประกาศถึงพระเมสสิยาห์ 

 
 

การประกาศถงึพระเมสสยิาห ์
 

ใหเ้ราฟังมาระโก 1:1 เพืOอรู้วา่พระกิตติคุณนี/ เริOมตน้อยา่งไร: 
 

ข่าวประเสริฐเรืOองพระเยซูคริสต ์พระบุตรของพระเจา้ เริOมตน้ดงันี/  (มาระโก 1:1) 

 

เมืOอมาระโกกล่าวถึงพระเยซูโดยใชค้าํวา่ “พระคริสต”์ ท่านใชค้าํภาษากรีกทีOแปลจากคาํวา่ “เมสสิยาห์” ในภาษาฮีบรู 
ทาํนองเดียวกนั คาํวา่ “บุตรของพระเจา้” เป็นอีกคาํหนึOงทีOบ่งชี/วา่พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ของพระเจา้ 

 
 ในพนัธสญัญาเดิม และในศาสนศาสตร์ร่วมสมยัของชาวยวิ องคพ์ระเมสสิยาห์ตอ้งเป็นลูกหลานของกษตัริยด์าวดิ 
พระองคจ์ะสถาปนาราชบลัลงักอิ์สราเอลอีกครั/ งหนึOง และทาํใหช้นชาตินี/ เป็นแผน่ดินของพระเจา้บนโลกนี/  
 
 คาํประกาศในเบื/องตน้นี/ตามมาดว้ยเรืOองราวโดยสงัเขปเกีOยวกบัการทีOยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาไดใ้หบ้พัติศมาแก่พระเยซู ในมาระโก 

1:2-11 หลงัพระเยซูไดรั้บบพัติศมา พระวญิญาณบริสุทธิg เสดจ็ลงมาบนพระองค ์และเสียงของพระเจา้พระบิดากด็งัมาจากสวรรค ์

ประกาศวา่พระเยซูเป็นบุตรทีOรักของพระองค ์ในเหตุการณ์นี/  ทั/งพระบิดาและพระวญิญาณบริสุทธิg กย็นืยนัวา่ แทจ้ริงแลว้ 

พระเยซูกคื็อพระเมสสิยาห์ทีOคนรอคอยมาอยา่งยาวนาน 

 

น่าสนใจมากที2จะคดิว่าพวกยวิในยุคของพระเยซูกาํลงัคดิอะไรอยู่เกี2ยวกบัการเสดจ็มาของพระเมสสิยา

ห์ และจริง ๆ แล้วมคีวามเชื2อหลากหลายมากมายที2นั2น 

เรามเีอกสารบางฉบับจากหนังสือม้วนที2ได้มาจากทะเลเดดซี 

ซึ2งแสดงให้เห็นว่าบางคนกเ็ชื2อว่ามพีระเมสสิยาห์สององค์จะเสดจ็มา 

คือพระเมสสิยาห์ที2จะเป็นมหาปุโรหิต และพระเมสสิยาห์ที2จะเป็นกษตัริย์ 

แต่ความคาดหวงักระแสหลกักคื็อพระเมสสิยาห์จะเป็นบุตรของดาวดิ 

และจะนํามาซึ2งสันตภิาพทางการเมือง และจะขบัไล่ชาวโรมนัออกไป 

ข้าพเจ้าคดิว่าสถาบันศาสนานั.นเชื2อว่าแผ่นดนิของพระเจ้าจะเสดจ็มาถ้าอสิราเอลจะยอมเชื2อฟังพระบัญ

ญตั ิในแง่นี. พวกเขามองพระเยซูว่าเป็นภยัคุกคาม 

เนื2องจากดูเหมือนว่าพระเยซูมไิด้ทาํให้การเชื2อฟังพระบัญญตัก้ิาวหน้าต่อไป 

แต่ดูเหมือนพระองค์จะละเมดิพระบัญญตัด้ิวยซํ.า อย่างน้อยกใ็นมุมมองของพวกเขา ฉะนั.น 
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พระองค์จงึปราศจากเครื2องมือทางการเมืองที2พวกเขาคาดหวงั และในแง่ของพระบัญญตั ิ

พระองค์กม็ไิด้กระทาํในสิ2งที2พวกเขาคาดหวงัเช่นกนั 

ข้าพเจ้าจงึคดิว่าพวกเขารู้สึกว่าพระองค์นําความอปัยศมา จริง ๆ แล้วข้าพเจ้าคดิว่า 

ในที2สุดแล้วพวกเขากม็องพระเยซูเหมือนในเฉลยธรรมบัญญตั ิ13 

คือมองว่าเป็นคนที2กระทาํหมายสําคญัและการอศัจรรย์ต่าง ๆ 

แต่ในความเป็นจริงกลบัเป็นผู้พยากรณ์เทจ็ และด้วยเหตุนี. พระองค์จงึควรถูกประหาร 

 

—ดร. โธมสั ชไรเนอร์ 

 
แต่พระเยซูมิไดเ้ป็นพระเมสสิยาห์ในแบบทีOหลายคนคาดหวงั โดยทัOวไปแลว้ 

ชาวยวิในศตวรรษแรกคิดวา่พระเมสสิยาห์จะยาตราเขา้มาสู่อิสราเอลและยดึอาํนาจของรัฐบาล แต่ในมาระโก 1:12-13 

เราเรียนรู้วา่ทนัทีทีOพระเยซูไดรั้บบพัติศมา พระวญิญาณบริสุทธิg กส่็งพระองคไ์ปยงัถิOนทุรกนัดารเพืOอถูกทดลองโดยซาตาน ในทีOสุดแลว้ 

พระองคจ์ะประสบชยัชนะ แต่ตามแผนการของพระเจา้ 

หนทางสู่ชยัชนะของพระองคจ์ะมาถึงภายหลงัหนทางแห่งความลาํบากอนัยาวนาน 

 

 หลงัจากประกาศวา่พระเยซูคือพระเมสสิยาห์ มาระโกกบ็รรยายถึงฤทธานุภาพของพระเมสสิยาห์ในมาระโก 1:14 ถึง 8:26 

 
 

ฤทธานุภาพของพระเมสสยิาห ์
 

ในบทบรรยายช่วงนี/ของมาระโก พระเยซูเริOมสาํแดงฤทธานุภาพและพระราชอาํนาจของพระองคใ์นฐานะพระเมสสิยาห์ 
ฝงูชนมากมายรวมตวักนัเพืOอมาดู และแสวงประโยชนจ์ากพนัธกิจนี/ของพระองค ์
แต่พวกเขาไม่รู้วา่ฤทธานุภาพของพระเยซูพิสูจนว์า่พระองค ์คือ พระคริสต ์จริง ๆ แลว้ 
ไม่มีส่วนใดในบทบรรยายช่วงนี/ เลยทีOปรากฏวา่มีใครสกัคนกล่าวถึงพระองคใ์นฐานะพระคริสต ์
แมแ้ต่พระเยซูเองกย็งัคงนิOงเงียบเกีOยวกบัตวัตนทีOแทจ้ริงของพระองค ์และพระองคไ์ดข้อใหค้นอืOนเงียบไวเ้ช่นกนั 

 
แน่นอน ผูอ่้านกลุ่มแรกของมาระโกท่ามกลางชาวโรมนัไดแ้ก่คริสเตียน ดงันั/น 

พวกเขาจึงรู้อยูแ่ลว้วา่พระเยซูคือพระเมสสิยาห์ 

แต่ยทุธวธีิทีOมาระโกใชใ้นบทบรรยายช่วงนี/ ช่วยใหผู้อ่้านรู้สึกถึงความตึงเครียดของฝงูชนทีOอยูร่อบพระเยซู 

ซึO งตอ้งรู้สึกประหลาดใจแน่นอน วา่บุรุษผูเ้ตม็ไปดว้ยฤทธานุภาพนี/  จริง ๆ แลว้คือผูใ้ด และท่านมาเพืOอกระทาํสิOงใด 

 

แต่เป็นทีOน่าเสียดายวา่นกัวชิาการเชิงวพิากษม์กัมองการทีOพระเยซูนิOงเงียบวา่เป็นสิOงบ่งชี/วา่พระองคไ์ม่ไดรั้บรู้บทบาทพระเมสสิ

ยาห์ในช่วงทีOพระองคป์ฏิบติัพนัธกิจบนโลกนี/  แต่จากทีOเราเห็นในมาระโก 1:11 

พระเจา้เองไดป้ระกาศบทบาทของพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์เมืOอพระองครั์บบพัติศมา เมืOอมองในแง่นี/  

จึงดีกวา่มากทีOจะเขา้ใจการนิOงเงียบของพระเยซูวา่เป็นเรืOองของยทุธวธีิ พระเยซูมีเป้าหมายเฉพาะทีOตอ้งทาํใหส้าํเร็จ 

และพระองครู้์วา่ยิOงมีคนรุมลอ้มพระองคม์ากเพียงใด กย็ิOงจะขดัขวางจุดมุ่งหมายของพระองคม์ากขึ/นเพียงนั/น 

 

เนื/อหาทีOมาระโกบรรยายฤทธานุภาพของพระเมสสิยาห์สามารถแบ่งไดเ้ป็นสีOส่วน ก่อนอืOน 

มาระโกเริOมตน้ดว้ยบทนาํทีOจะช่วยใหเ้ขา้ใจบรรยากาศของบทบรรยายทั/งสิ/น จากนั/น ท่านเนน้ทีOพนัธกิจในทอ้งถิOนของพระเยซู 
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ใกลเ้มืองคาเปอรนาอุม ในส่วนทีOสาม ท่านอธิบายวา่พนัธกิจของพระเยซูขยายออกไปจนครอบคลุมส่วนทีOเหลือของกาลิลี และในส่วนทีOสีO 

ท่านรายงานวา่ ในทีOสุดแลว้พระเยซูไดไ้ปไกลกวา่กาลิลี จนกระทัOงถึงพื/นทีOทีOคนส่วนใหญ่ซึOงเป็นคนต่างชาติ เราจะศึกษาส่วนต่าง ๆ 

เหล่านี/  โดยเริOมตน้ทีOบทนาํ ในมาระโก 1:14-15 

 

 
บทนํา 
 

ลองฟังวา่มาระโกสรุปคาํเทศนาของพระเยซูอยา่งไรในมาระโก 1:15 
 

พระองคต์รัสวา่ “ถึงเวลาแลว้ อาณาจกัรของพระเจา้มาใกลแ้ลว้ 

จงกลบัใจใหม่และเชืOอข่าวประเสริฐ!” (มาระโก 1:15) 

 
มาระโกบอกชดัวา่ 

วตัถุประสงคห์ลกัของพระเยซูในกาลิลีกเ็พืOอประกาศพระกิตติคุณหรือข่าวดีวา่แผน่ดินของพระเจา้มาใกลแ้ลว้ 
และพระพรจะถูกประทานแก่ทุกคนทีOกลบัใจใหม่และเชืOอ 

 
ตลอดการบรรยายฤทธานุภาพของพระเมสสิยาห์ มาระโกเนน้ทีOพนัธกิจของพระเยซู ทั/งในและรอบ ๆ แควน้กาลิลี 

เริOมจากบริเวณใกลเ้มืองคาเปอรนาอุม และขยายออกไปจากทีOนัOน เมืOอเราเปรียบเทียบมาระโกกบัพระกิตติคุณเล่มอืOน 
มนัดูเหมือนวา่มาระโกเวน้ช่วงเวลาทีOพระเยซูปฏิบติัพนัธกิจในพื/นทีOอืOน ๆ การเวน้เช่นนี/ บ่งบอกวา่ 
เป้าหมายของมาระโกกคื็อเพืOอรายงานกิจกรรมและยทุธวธีิทีOพระเยซูใชใ้นแควน้กาลิลี 
แทนทีOจะรายงานการเดินทางของพระองคอ์ยา่งละเอียด 

 
หลงัจากบทนาํ มาระโกบรรยายพนัธกิจของพระเยซูใกลเ้มืองคาเปอรนาอุม ในแผน่ดินกาลิลี ในมาระโก 1:16 ถึง 3:6 

 

 
ใกลเ้มอืงคาเปอรนาอมุ 
 

มาระโกเริOมโดยรายงานวา่ พระเยซูเรียกสาวกคนแรก ๆ ของพระองค ์ในมาระโก 1:16-20 ในส่วนนี/ 
เราเห็นวา่วธีิหนึOงทีOประชาชนตอบสนองต่อพระเยซูกคื็อการเชืOอฟังอยา่งหมดใจ พระเยซูบอกใหเ้ขาตามพระองคไ์ป 
เขากล็ะทิ/งทุกอยา่งทีOกาํลงัทาํอยูแ่ละกลายมาเป็นสาวกของพระองค ์

 
จากนั/นพระเยซูไดป้ระกาศข่าวประเสริฐโดยการสอนและกระทาํการอศัจรรยใ์นคาเปอรนาอุม ในมาระโก 1:21-34 

 

ช่วงเวลานี/  ชืOอเสียงของพระเยซูเริOมแพร่ไปทัOวแควน้กาลิลี เช่นเดียวกบัทีOจะแพร่ต่อไปตลอดพนัธกิจของพระองค ์

เมืOอชืOอเสียงของพระองคโ์ด่งดงัขึ/น ฝงูชนเริOมรวมตวักนัรอบพระองค ์

และหลายครั/ งขดัขวางพระองคใ์นการประกาศและสาํแดงข่าวประเสริฐ ดงันั/น พระองคจึ์งเริOมบอกคนอืOน ๆ 

ไม่ใหย้กยอ่งพระองคใ์นฐานะพระเมสสิยาห์ 

 

แลว้พระเยซูกอ็อกจากคาเปอรนาอุม เริOมสอนและกระทาํการอศัจรรยใ์นหมู่บา้นใกลเ้คียง ตามทีOเราเห็นในมาระโก 1:35-45 

พระองคย์า้ยไปหมู่บา้นใกลเ้คียง ส่วนหนึOงกเ็พืOอประกาศข่าวประเสริฐโดยผา่นการสอนและการอศัจรรยข์องพระองค ์
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แต่พระองคก์ต็อ้งการหลีกเลีOยงฝงูชนในคาเปอรนาอุมดว้ย เพราะคนเหล่านั/นทาํใหพ้ระองคไ์ม่สามารถปฏิบติัพนัธกิจอยา่งอิสระได ้

เช่นเดียวกบัทีOพระองคก์ระทาํก่อนหนา้นั/น พระองคไ์ดข้อใหค้นทีOพระองคไ์ดพ้บไม่ใหป้ระโคมข่าวเกีOยวกบัพระองค ์

 

จากนั/น มาระโกรายงานวา่พระเยซูกลบัไปทีOเมืองคาเปอรนาอุม และทีOนัOนพระองคไ์ดป้ะทะกบัผูน้าํชาวยวิ 

ตามทีOเราอ่านพบในมาระโก 2:1 ถึง 3:6 

 

ส่วนนี/ของพระกิตติคุณมาระโกกล่าวถึงฤทธิg อาํนาจของพระเยซูในการยกโทษบาป 

ความชอบธรรมของพระองคใ์นการปฏิบติัพนัธกิจกบัคนบาป และคาํสอนของพระองคเ์กีOยวกบัวนัสะบาโต 

ทั/งยงัไดน้าํเสนออีกผลลพัธ์หนึOงของชืOอเสียงทีOโด่งดงัขึ/นของพระองคด์ว้ย คนทีOดูหมิOนพระองคมี์จาํนวนเพิOมขึ/นเรืOอย ๆ 

และต่อตา้นพระองคอ์ยา่งรุนแรงยิOงขึ/น ทีOจริงแลว้ ส่วนนี/จบลงดว้ยการสืOอล่วงหนา้ถึงการสิ/นพระชนมข์องพระเยซู มาระโก 3:6 รายงานวา่ 

ศตัรูของพระเยซูโกรธจนถึงขนาดหลายคนเริOมวางแผนฆาตกรรมพระองค ์

 
เหตุผลที2พระเยซูไม่ได้รับการยอมรับกคื็อการเทศนาและกระทาํการอศัจรรย์ เมื2อเราอ่านในพนัธสัญญาใหม่ 

เรากค็ดิว่า เหตุใดพวกเขาจงึไม่ยอมรับพระองค์? เหตุใดพวกเขาจงึไม่เห็นฤทธานุภาพของพระองค์? 

เหตุใดพวกเขาจงึไม่ฟังคาํสอนของพระองค์? แต่คาํสอนของพระคริสต์นั.น ... 

มหีลายอย่างที2ทาํให้ผู้คนปฏเิสธไม่ยอมรับ สิ2งหนึ2งกคื็อ เนื.อหาคาํสอนของพระองค์ไม่ใช่สิ2งที2คนเหล่านั.นต้องการ 

พวกเขากาํลงัคาดหวงัอาณาจกัรบนโลกนี. 

แต่พระองค์กาํลงัพูดถงึอาณาจกัรที2จะมาตั.งอยู่ในจติใจมนุษย์และเปลี2ยนแปลงชีวติของพวกเขา นั2นคือ 

บทบัญญตัแิละการครองราชย์ของพระเจ้าในจติใจมนุษย์ อกีเหตุผลหนึ2งกคื็อ คาํสอนของพระองค์ตราตรึงอยู่ในใจ 

และแน่นอน การอศัจรรย์ของพระองค์ถูกเกลยีดชังอย่างรุนแรงเพราะศัตรูของพระคริสต์ 

ซึ2งไม่เห็นด้วยกบัคาํสอนของพระองค์ 

รู้ว่าการอศัจรรย์ของพระองค์พสูิจน์คาํกล่าวของพระองค์ไม่ทางใดกท็างหนึ2ง ดงันั.น โดยธรรมชาตแิล้ว 

จติใจที2ตกตํ2าย่อมไม่พร้อมที2จะยอมรับคาํสอนของพระเจ้า 

และพนัธกจิของพระคริสต์กเ็ป็นตวัอย่างอนัแจ่มชัดของคาํสอนนั.น เพราะพระเจ้าได้สถติอยู่ท่ามกลางมนุษย์แล้ว 

แต่มนุษย์กลบัปฏิเสธพระองค์ 

 

—ดร. เจฟฟ์ โลว์แมน 

 
เรามกัจะมาหาพระเจ้าโดยมวีาระของเราเอง 

เรามคีวามคาดหวงัว่าพระองค์ควรเป็นอย่างไรและพระองค์ควรทาํงานอย่างไร 

และเมื2อพระเจ้าคดัค้านวาระของเราหรือความคาดหวงัของเรา หลายครั.งเรากไ็ม่สามารถอดทนยอมรับได้ 

และด้วยเหตุนี. 

ประชาชนกจ็ะเกลยีดชังพระเยซูเมื2อพระองค์มาเทศนาเกี2ยวกบัอาณาจกัรที2มไิด้สอดคล้องกบัอาณาจกัรในอดุมคตขิ

องพวกเขา 

พระองค์เสดจ็มาในฐานะพระเมสสิยาห์ที2มไิด้สอดคล้องกบัความคาดหวงัก่อนหน้านี.ของเขาว่าพระเมสสิยาห์ควรเ

ป็นอย่างไร ดงันั.น พระองค์ได้ทาํให้ความคาดหวงัของเขาพงัลง และเรากไ็ม่ชอบที2เป็นเช่นนั.น 

บางครั.งพระเยซูถูกรังเกยีจเพราะพระองค์มาพร้อมแผนการที2แตกต่างจากแผนการของผู้นําศาสนาอย่างมาก 

พระองค์เสดจ็มาประกาศเกี2ยวกบัอาณาจกัรที2จะถอดถอนอานุภาพ ความโดดเด่น สิทธิอาํนาจ 

และเกยีรตภูิมทิี2เขามใีนบทบาททางศาสนาของเขา และพวกเขากไ็ม่ต้องการอยู่ในสถานการณ์เช่นนั.น ฉะนั.น 
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เมื2อใดกต็ามที2เรามาหาพระเจ้าโดยมวีาระของเราเอง เรากก็าํลงัตั.งตวัเป็นปฏปัิกษ์กบัพระเจ้า 

แทนที2จะมาหาพระองค์ด้วยใจถ่อม จติใจที2ยอมรับคาํสอน โดยวางใจพระองค์ 

ไม่ว่าจะเป็นสิ2งใดกต็ามที2พระองค์นํามาสู่เรา 

 

—ดร. เค เอริค เธอนเนส 

 
เมืOอเราไดส้าํรวจพนัธกิจของพระเยซูใกลเ้มืองคาเปอรนาอุมแลว้ 

ต่อไปเราจะศึกษาวา่พระองคข์ยายพนัธกิจของพระองคไ์ปทัOวแควน้กาลิลีอยา่งไร ในมาระโก 3:7 ถึง 6:13 

 

 

แควน้กาลลิ ี
 

ในช่วงนี/ พระเยซูประกาศและสาํแดงวา่แผน่ดินของพระเจา้กาํลงัใกลเ้ขา้มา 
โดยยา้ยไปพื/นทีOใหม่ซึOงเลยเมืองคาเปอร์นาอุมออกไปจนครอบคลุมส่วนทีOเหลือของแควน้นั/น 
ขณะทีOพระองคป์ระกาศการกลบัใจใหม่และความเชืOอในพื/นทีOเหล่านี/ พระองคย์งัคงดึงดูดฝงูชนต่อไป 
และทาํใหเ้กิดการต่อตา้นอยา่งรุนแรงดว้ย 

 
ส่วนนี/ เริOมตน้ดว้ยการทีOพระองคอ์อกห่างจากฝงูชน ในมาระโก 3:7-12 ขอ้ความตอนนี/ เกริOนนาํอารมณ์สาํหรับส่วนนี/ทั/งหมด 

โดยเนน้วา่ชืOอเสียงของพระเยซูกาํลงัแพร่ไปทุกหนแห่ง ถึงแมพ้ระองคจ์ะพยายามหยดุย ั/งไวก้ต็าม และฝงูชนทีOรวมตวักนัรอบ ๆ 

พระองคเ์พราะเหตุนี/  ทาํใหย้ากทีOพระองคจ์ะปฏิบติัพนัธกิจ 

ความยากลาํบากเช่นนี/ ดูเหมือนเหตุผลหนึOงทีOพระเยซูขยายพนัธกิจของพระองคไ์ปยงัส่วนอืOนของแควน้กาลิลี 

 

ตอนถดัไปของบทบรรยายนี/รายงานถึงการทีOพระเยซูแต่งตั/งผูติ้ดตาม 12 คนใหเ้ป็นสาวกผูมี้หนา้ทีOพิเศษ 

ตามทีOเราอ่านพบในมาระโก 3:13-19 พระองคเ์ลือกสาวก 12 คนนี/ เพืOอช่วยในการประกาศข่าวประเสริฐและกระทาํการอศัจรรย ์

แต่มาระโกกเ็ตือนความจาํผูอ่้านของท่านดว้ยวา่ หนึOงในนั/นจะทรยศพระเยซูในบั/นปลาย 

การต่อตา้นพระเยซูจะมิไดม้าจากศตัรูของพระองคเ์ท่านั/น แต่มาจากแมก้ระทัOงผูติ้ดตามใกลชิ้ดทีOสุดของพระองคเ์อง 

 

จากนั/น มาระโกรายงานวา่พระเยซูเผชิญการต่อตา้นจากพวกธรรมาจารยแ์ละจากครอบครัวของพระองคเ์อง 

ตามทีOเราเห็นในมาระโก 3:20-35 บทบรรยายนี/แสดงใหเ้ห็นวา่ 

ในขณะทีOพระเยซูประกาศข่าวประเสริฐเรืOองแผน่ดินของพระเจา้ดว้ยฤทธานุภาพอนัมหศัจรรย ์พระองคก์เ็ผชิญการต่อตา้นจากทุกฝ่าย 

แทนทีOจะยอมรับพระองคใ์นฐานะพระเมสสิยาห์ พวกธรรมาจารยก์ลบัเชืOอวา่พระองคถู์กวญิญาณชัOวเขา้สิง 

และครอบครัวของพระองคเ์องกเ็ชืOอวา่พระเยซูเสียสติไปแลว้ 

 

หลงัจากนี/  พระเยซูประกาศข่าวประเสริฐโดยใชค้าํอุปมาเกีOยวกบัแผน่ดินของพระเจา้ ในมาระโก 4:1-34 

เมืOอถูกแวดลอ้มโดยผูไ้ม่เชืOอ พระเยซูมกัสอนโดยใชค้าํอุปมา ทั/งนี/ เพืOอเปิดเผยแผน่ดินของพระเจา้แก่ผูที้OเชืOอ และซ่อนไวเ้สียจากผูไ้ม่เชืOอ 

ตามทีOพระองคต์รัสบอกสาวกของพระองคใ์นมาระโก 4:11-12: 

 
พระองคท์รงบอกพวกเขาวา่ “ความลบัของอาณาจกัรของพระเจา้ทรงโปรดใหพ้วกท่านรู้ 

ส่วนคนนอกนั/นทุกอยา่งจะใชค้าํอุปมา เพืOอวา่ “‘พวกเขาจะดูแลว้ดูเล่าแต่จะไม่มีวนัประจกัษ ์
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และจะฟังแลว้ฟังเล่าแต่จะไม่มีวนัเขา้ใจ 

มิฉะนั/นแลว้เขาจะหนักลบัมาและไดรั้บการอภยั!’” (มาระโก 4:11-12) 

 
แต่น่าเศร้าทีOบางครั/ งคาํอุปมาของพระเยซูกท็าํใหส้าวกของพระองคส์บัสนดว้ย แต่เมืOอเกิดเหตุเช่นนี/ 

พระองคอ์ธิบายความหมายแก่สาวกเป็นการส่วนตวัเพืOอใหพ้วกเขาเขา้ใจ 

 
ประเดน็หลกัของคาํอุปมาต่าง ๆ ในบทบรรยายช่วงนี/ของพระกิตติคุณมาระโกกคื็อ 

พระเจา้จะนาํแผน่ดินของพระองคม์าอยา่งเตม็บริบูรณ์หลงักระบวนการอนัยาวนานของพฒันาการแบบค่อนเป็นค่อยไปโดยผา่นการเผยแ

พร่ข่าวประเสริฐเท่านั/น พระเยซูกาํลงันาํแผน่ดินของพระเจา้ลงมาบนโลก แต่พระองคก์ระทาํเช่นนั/นโดยยดืเวลาออกไป 
อนัทาํใหบ่้อยครั/ งผูติ้ดตามพระองคต์อ้งเผชิญความเจบ็ปวดและการต่อตา้น เหมือนทีOพระองคเ์ผชิญอยู ่
 

รายงานของมาระโกเกีOยวกบัคาํอุปมาของพระเยซูตามมาดว้ยหลายเหตุการณ์ทีOพระองคส์าํแดงฤทธานุภาพของพระองค ์

ในมาระโก 4:35 ถึง 5:43 ในช่วงนี/  มาระโกรายงานวา่พระองคค์วบคุมสภาวะอากาศ ขบัผอีอก รักษาโรค และทาํใหค้นตายเป็นขึ/นมา 

ในแต่ละเหตุการณ์ ประชาชนหวาดกลวัเมืOอเผชิญภยนัตราย แต่หลงัจากพระเยซูช่วยชีวติพวกเขาไวอ้ยา่งอศัจรรย ์

ความหวาดกลวัของเขากลบัทวขึี/น เพราะเขาไม่เขา้ใจวา่แทจ้ริงแลว้บุรุษผูท้รงมหิทธิฤทธิg ผูนี้/ คือใครกนัแน่ 

 

บางครั.งพวกสาวก และคนที2ตดิตามพระเยซู แสดงออกถงึความกลวัในข่าวประเสริฐ 

เมื2อพวกเขาเห็นพระเยซูกระทาํสิ2งที2น่าอศัจรรย์ เมื2อพระองค์กระทาํการอศัจรรย์ที2เหลือเชื2อ 

พวกเขากแ็สดงออกถงึความกลวั เมื2อพระเจ้ากระทาํราชกจิ เช่นในมาระโก 4 พวกสาวกอยู่กลางพายุรุนแรงในทะเล 

คลื2นกซั็ดเข้ามาในเรือและดูเหมือนว่าเรือกาํลงัจะจม และพระเยซูกาํลงับรรทมอยู่ พวกเขาจงึปลกุพระองค์ตื2น 

ดูเหมือนว่าพวกเขาคาดว่าพระเยซูจะช่วยพวกเขาควบคุมเรือ และพวกเขากล่าวว่า “พระอาจารย์ 

พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงว่าพวกเรากาํลงัจะพนิาศหรือ?” พระองค์จงึทรงลกุขึ.นและบอกคลื2นและลมให้สงบ 

และพวกเขากร็อดตาย แต่ก่อนหน้านี. พวกเขาหวาดกลวัพายุนี.มาก แต่ตอนนี. มาระโกบอกเราว่า 

พวกเขากาํลงัเตม็ไปด้วยความหวาดผวา ที2นี. เหตุใดพวกเขาถงึกลวั? พายุกไ็ม่มแีละคลื2นลมกส็งบ 

พวกเขาหวาดกลวัเพราะพวกเขารู้ว่า ผู้เดยีวเท่านั.นที2สามารถทาํให้คลื2นลมสงบได้กคื็อผู้ทรงสร้างคลื2นลมนั.น 

กคื็อพระเจ้านั2นเอง และพวกเขาตระหนักว่าเขากาํลงัอยู่ในเรือกบัองค์พระผู้เป็นเจ้าเอง 

ผู้ซึ2งเพิ2งทาํให้คลื2นและลมสงบลง สิ2งนี.ก่อให้เกดิความกลวัในพวกเขา 

เพราะเขาไม่คดิว่าเขารู้ว่าพระเจ้าองค์นี.เป็นพระเจ้าแบบใด พวกเขาตกตะลงึ และงงงนัไป 

และพวกเขาไม่รู้ว่าบุคลกิภาพของพระเยซูเป็นอย่างไร 

 

—ดร. แฟรงค์ ธีลแมน 

 

หลงัจากการสาํแดงฤทธานุภาพ มาระโกกเ็ขียนเกีOยวกบัการต่อตา้นทีOพระเยซูเผชิญในบา้นเกิดของพระองคที์Oนาซาเรธ 

ในมาระโก 6:1-6 บทบรรยายนี/ย ํ/าอีกครั/ งหนึOงวา่คนมากมายต่อตา้นพระเยซูอยา่งรุนแรงระหวา่งการทาํพนัธกิจของพระองคช่์วงนี/  

แมใ้นขณะทีOข่าวประเสริฐของพระองคแ์พร่ออกไปดว้ยฤทธานุภาพและฝงูชนทีOติดตามพระองคเ์พิOมขึ/นกต็าม 

แต่คนในบา้นเกิดของพระองคก์ป็ฏิเสธพระองคแ์ละข่าวประเสริฐของพระองค ์

 

 ในทีOสุด เรืOองราวพนัธกิจของพระเยซูในแควน้กาลิลีกส็รุปลงดว้ยการทีOพระองคส่์งสาวกทั/ง 12 คนของพระองคอ์อกไป 

ในมาระโก 6:7-13 พระเยซูส่งสาวก 12 คนออกไปเพืOอประกาศข่าวประเสริฐเรืOองแผน่ดินของพระเจา้ 
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และเพืOอทาํการอศัจรรยท์ัOวแผน่ดินปาเลสไตน ์แต่พระเยซูกก็ล่าวอยา่งชดัเจนเช่นกนัวา่ 

ในขณะทีOเหล่าสาวกเผยแพร่ข่าวประเสริฐแห่งการบงัเกิดใหม่และความเชืOอนั/น 

คนทั/งหลายจะตอบสนองต่อพวกเขาในวธีิเดียวกบัทีOพวกเขาตอบสนองต่อพระองค ์บางคนจะยอมรับเหล่าสาวก แต่คนอืOน ๆ 

จะปฏิเสธพวกเขา  พระเยซูสอนอยา่งสมํOาเสมอวา่แผน่ดินของพระเจา้จะเติบโตต่อไปถึงแมจ้ะมีการต่อตา้นกต็าม 

 

 หลงัจากทีOรายงานพนัธกิจประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูใกลเ้มืองคาเปอร์นาอุมและบริเวณรอบแควน้กาลิลีแลว้ 

มาระโกกใ็หค้วามสาํคญักบัฤทธานุภาพของพระเมสสิยาห์ในพนัธกิจของพระเยซูนอกเหนือจากแควน้กาลิลี ในมาระโก 6:14 ถึง 8:26 

 

 
นอกเหนอืจากแควน้กาลลิ ี
 
 ในการบนัทึกราชกิจของพระเยซูนอกแควน้กาลิลี มาระโกเนน้ต่อไปถึงบางประเดน็หลกัทีOเราไดศึ้กษาแลว้ 
ท่านรายงานถึงการประกาศแผน่ดินของพระเจา้ทีOขยายออกไปอยา่งทรงพลงั รวมทั/งปฏิกิริยาของฝงูชนทีOกระตือรือร้น 
และศตัรูทีOเพิOมจาํนวนขึ/นของพระเยซู 

 
 แต่มาระโกเริOมเนน้เกีOยวกบัสาวกในมุมมองใหม่ดว้ย 

ท่านเนน้ทีOวธีิของพระเยซูในการฝึกพวกเขาสาํหรับวนัเวลาอนัยากลาํบากทีOจะมาถึง 

และท่านเรียกร้องใหใ้ส่ใจกบัการทีOสาวกเขา้ใจคาํสอนของพระองคผ์ดิเป็นประจาํและลม้เหลวในการยดึมัOนในพระองค ์

 

 รายงานของมาระโกเกีOยวกบัพนัธกิจของพระเยซูนอกแควน้กาลิลีเริOมตน้ดว้ยการเนน้ชืOอเสียงทีOเพิOมมากขึ/นของพระเยซู 

ในมาระโก 6:14-29 

 

 ในอดีต เมืOอพระเยซูยงัจาํกดัขอบเขตพนัธกิจของพระองคอ์ยูร่อบ ๆ เมืองคาเปอร์นาอุม 

ชืOอเสียงของพระองคก์ไ็ดก้ระจายไปทัOวแควน้กาลิลี และตอนนี/  ชืOอเสียงของพระองคก์น็าํหนา้พระองคไ์ปแลว้ 

ขณะทีOพระเยซูยงัคงอยูบ่ริเวณชานเมืองกาลิลี ชืOอเสียงของพระองคก์าํลงัแพร่ไปทัOวดินแดนปาเลสไตนแ์ละไปถึงแมก้ระทัOงกษตัริยเ์ฮโรด 

มาระโกกใ็ชโ้อกาสนี/ เพืOอกล่าวถึงคาํถามเรืOองตวัตนของพระเยซู พดูอยา่งเจาะจงกคื็อ 

มาระโกอธิบายวา่พระเยซูไม่สามารถเป็นยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาได ้เนืOองจากเฮโรดไดป้ระหารยอห์นก่อนหนา้นั/นแลว้ 

 

 จากนั/น มาระโกรายงานการอศัจรรยห์ลายอยา่งในบททีO 6:30-56 ช่วงนี/ เริOมตน้ดว้ยการทีOพระเยซูพยายามปลีกตวัจากฝงูชน 

แต่กย็งัไดบ้รรยายราชกิจอนัทรงฤทธานุภาพมากมายทีOแสดงใหเ้ห็นวา่เหตุใดฝงูชนจึงรวมตวักนัตั/งแต่แรก 

พระเยซูสาํแดงฤทธานุภาพของพระองคโ์ดยการเลี/ยงคนหา้พนัคน และสีOพนัคน โดยการเดินบนนํ/าในทะเลกาลิลี 

และโดยการรักษาคนตาบอด และคนหูหนวก 

การอศัจรรยข์องพระองคส์าํแดงถึงความสามารถอนัปฏิเสธไม่ไดข้องพระองคใ์นการควบคุมสิOงทรงสร้างทั/งปวง 

และเพราะการอศัจรรยอ์นัทรงฤทธานุภาพเหล่านี/  ฝงูชนจึงติดตามพระเยซูไปทุกหนแห่ง บางครั/ ง ฝงูชนถึงกบัไปดกัรอพระองค ์

 

 หลงัการอศัจรรยข์องพระเยซู มาระโกรายงานถึงการต่อตา้นทีOดาํเนินต่อไปท่ามกลางพวกฟาริสี ในมาระโก 7:1-23 

พระเยซูและพวกฟาริสีขดัแยง้กนัเกีOยวกบัวธีิการอนัเหมาะสมทีOจะปฏิบติัตามบทบญัญติัในพนัธสญัญาเดิม เกีOยวกบัคุณค่าของประเพณี 

และเกีOยวกบัธรรมชาติของความบริสุทธิg  ดว้ยเหตุนี/  ความตึงเครียดระหวา่งพระเยซูและกลุ่มคนยวิผูมี้อิทธิพลกท็วขึี/น 
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 ทา้ยทีOสุด มาระโกรายงานการอศัจรรยอี์กชุดหนึOง ในมาระโก 7:24 ถึง 8:26 

ส่วนนี/ เริOมตน้และจบลงดว้ยขอ้ความเกีOยวกบัทีOพระเยซูพยายามหลีกเลีOยงและแมก้ระทัOงกนัไม่ใหฝ้งูชนมาแวดลอ้มพระองค ์

และท่ามกลางขอ้ความเหล่านี/กแ็ทรกดว้ยรายงานวา่พระเยซูกระทาํการอศัจรรยม์ากมายท่ามกลางทั/งชาวยวิและชาวต่างชาติ 

และมีรายงานดว้ยวา่ แมก้ระทัOงชาวต่างชาติบางคนกศ็รัทธาในพระองค ์

 

 ท่ามกลางการอศัจรรยเ์หล่านี/  มาระโกไดใ้หค้วามสาํคญัเป็นพิเศษกบัขอ้บกพร่องของสาวกของพระเยซู 

ก่อนหนา้นี/ ในพนัธกิจของพระองค ์พวกสาวกกล็ม้เหลวทีOจะเขา้ใจคาํอุปมาเรืOองผูห้วา่นเมลด็พืช ตามทีOเราพบในมาระโก 4:13 

และเมืOอถึงตอนนี/  พวกเขากย็งัคงไม่เขา้ใจคาํสอนบางประการของพระองค ์ดงันั/น พระเยซูจึงเผชิญหนา้กบัพวกเขาโดยตรง 

ลองฟังบนัทึกของมาระโกในมาระโก 8:14-17: 

 

เหล่าสาวกลืมเอาขนมปังมาดว้ยและในเรือกมี็ขนมปังอยูเ่พียงกอ้นเดียว พระเยซูไดต้รัสเตือนพวก

เขาวา่ “จงระวงัเชื/อของพวกฟาริสีและเฮโรด” พวกเขาจึงหารือกนัและพดูวา่ 

“ทีOพระองคต์รัสเช่นนี/ เพราะเราไม่มีขนมปัง” พระเยซูทรงทราบจึงตรัสวา่ 

“ทาํไมพวกท่านจึงพดูกนัเรืOองไม่มีขนมปัง? พวกท่านยงัไม่เห็นไม่เขา้ใจหรือ? 

ใจท่านแขง็กระดา้งใช่ไหม? (มาระโก 8:14-17) 

 
พระเยซูกาํลงัพดูถึงความเสืOอมดา้นจิตวญิญาณ แต่สาวกของพระองคคิ์ดวา่พระองคห์มายถึงขนมปังสาํหรับปากทอ้ง 

จึงง่ายทีOจะเขา้ใจวา่เหตุใดพระเยซูคงรู้สึกคบัขอ้งใจต่อพวกเขา 

 
ตลอดทั/งรายงานของมาระโกเกีOยวกบัฤทธานุภาพของพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ 

การอศัจรรยแ์ละคาํสอนของพระองคย์นืยนัวา่พระองคเ์ป็นพระคริสตอ์ยา่งแทจ้ริง ถา้เช่นนั/น เหตุใดคนมากมายจึงต่อตา้นพระองค?์ 
เหตุใดพวกเขาปฏิเสธพระองค?์ เหตุใดแมก้ระทัOงสาวกของพระองคจึ์งประสบความลาํบากในการเขา้ใจและติดตามพระองคข์นาดนั/น? 
เหตุผลสาํคญักคื็อ พระเยซูไม่ไดเ้ป็นพระเมสสิยาห์แบบทีOประชาชนคาดหวงั 
แทนทีOจะกา้วขึ/นมาพร้อมความยิOงใหญ่ทางการเมืองอยา่งทีOพวกเขาคาดหวงั 
พระองคก์าํลงัใชอ้าํนาจของพระองคใ์นการประกาศข่าวประเสริฐและปฏิบติัพนัธกิจเพืOอความจาํเป็นของผูอื้Oน 
 

หลกัฐานจากศตวรรษแรกช่วยให้เรารู้ว่าชาวยวิกาํลงัเจาะจงมองหาพระเมสสิยาห์ทางการเมืองและการทหาร 

ผู้ซึ2งจะสถาปนาแผ่นดนิของพระเจ้า ผู้ซึ2งจะขบัไล่ชาวโรมนัออกไป 

ผู้ที2จะเอาชนะชาวโรมนัและสถาปนาแผ่นดนิของพระเจ้าโดยมเียรูซาเลม็เป็นศูนย์กลาง 

ในแง่นี.จงึเป็นความรู้สึกชาตนิิยมอย่างยิ2ง 

พระเยซูไม่ได้แสดงท่าทอีย่างใดว่าพระองค์จะทาํให้ความคาดหวงัเชิงชาตนิิยมนั.นสําเร็จเป็นจริง ตรงกนัข้าม จริง 

ๆ แล้วพระองค์มวีสัิยทศัน์ที2กว้างยิ2งกว่านั.นมาก พระองค์ไม่ได้มองที2ชาวโรมนั แต่จริง ๆ 

แล้วพระองค์มองถงึสิ2งทรงสร้างทั.งปวงต่างหาก สิ2งทรงสร้างนั.นอยู่ในสภาพที2ล้มลง 

และพระเยซูเสดจ็มาเพื2อแก้ไขการล้มลงนั.น เพื2อสถาปนาแผ่นดนิของพระเจ้าบนโลกนี.อกีครั.งหนึ2ง 

และแผ่นดนิของพระเจ้านั.นหมายถงึการเอาชนะความบาป การเอาชนะซาตาน การเอาชนะความตาย ฉะนั.น 

พระเยซูกาํลงัมองไปที2บางสิ2งที2ยิ2งใหญ่กว่าชัยชนะทางการเมืองและชัยชนะทางการทหารเท่านั.น 

 

—ดร. มาร์ค สเตราสส์ 
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เป็นเวลาถงึ 500-600 ปีที2ชาวยวิได้คาดหวงัใครสักคนที2จะฟื. นฟูแผ่นดนิอสิราเอล 

ในช่วงเวลานั.นพวกเขาไม่มกีษตัริย์เลย พวกเขาไม่มอีสิรภาพ ดงันั.น 

จงึมคีวามตงึเครียดอย่างมากในแผ่นดนิปาเลสไตน์ในศตวรรษแรก 

ถงึขนาดที2เมื2อพระเยซูเสดจ็มาโดยประกาศถงึแผ่นดนิของพระเจ้าและสื2อกบัพวกเขาว่าพระองค์คือพระเมสสิยาห์ 

พวกเขาจงึลุ้นตวัโก่งที2จะฟังสิ2งที2พระองค์กล่าว พวกเขากาํลงัคาดหวงัสิ2งใด? เอาล่ะ 

พวกเขากาํลงัคาดหวงัใครสักคนที2บางทอีาจจะสร้างวหิารขึ.นมาใหม่ มคีวามสงสัยว่า แท้จริงแล้ววหิาร 

ซึ2งตอนนั.นถูกสร้างขึ.นใหม่แล้วโดยกษตัริย์นอกรีตชื2อเฮโรดมหาราชนั.น เป็นวหิารที2จริง ๆ 

แล้วพระเจ้าตั.งใจให้สร้างหรือไม่ แต่ยิ2งกว่านั.น พวกเขากาํลงัถวลิหาให้พระเจ้าทรงไถ่อสิราเอล 

เพื2อให้พระสัญญาที2พระองค์ได้กระทาํในพนัธสัญญาเดมิสําเร็จ 

พระเจ้าจะกระทาํให้พระสัญญาของพระองค์สําเร็จเป็นจริง ณ ที2ใด? และนั2นคือสิ2งที2พวกเขาคาดหวงัเป็นพเิศษ 

แต่เมื2อเป็นเช่นนั.น พวกเขากน่็าจะหมายความว่า “เอาล่ะ ตอนนี.เราอยู่ภายใต้การครอบครองของอาณาจกัรโรม 

แน่นอน ถ้าพระเจ้าจะทาํให้พระสัญญาของพระองค์สําเร็จเป็นจริง พระองค์กต้็องกาํจดัพวกโรมนัเสียก่อน” 

และค่อนข้างแน่นอนว่าพวกเขากาํลงัคาดหวงัถงึเสรีภาพทางการเมือง สิ2งที2เรามใีนพนัธสัญญาใหม่กคื็อ 

พระเยซูกาํลงัอ้างว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์ อ้างว่าพระองค์เป็นผู้ที2จะมารื.อฟื. นพระวหิาร—จริง ๆ 

แล้วพระองค์กล่าวว่าพระองค์จะเป็นพระวหิารที2แท้จริง—และนอกจากนั.น 

พระองค์กจ็ะเป็นผู้ที2นําแผ่นดนิของพระเจ้ามา แต่ในความเป็นจริง 

พระองค์ไม่ได้พูดถงึอาณาจกัรอสิราเอลอนัมเีสรีภาพทางการเมือง แท้จริงแล้ว 

คือข่าวประเสริฐที2ว่าพระเยซูคริสต์มหากษตัริย์เป็นพระผู้เป็นเจ้าเหนือทั.งโลกนี. ฉะนั.น 

นี2จงึค่อนข้างแตกต่างจากสิ2งที2พวกเขาคาดหวงั แต่เป็นการกระทาํพระสัญญาที2พระเจ้าได้มอบไว้ 

ให้สําเร็จเป็นจริงอย่างลํ.าลกึยิ2งขึ.น 

 

—ดร. ปีเตอร์ วอล์คเกอร์ 

 
ผูอ่้านตั/งเดิมของมาระโกน่าจะประสบความตึงเครียดเช่นเดียวกบัสาวกของพระเยซู 

เกีOยวกบัวา่พระองคเ์ป็นพระเมสสิยาห์ในลกัษณะใด คริสตจกัรในโรมก่อร่างขึ/นในเวลาทีOคริสตศ์าสนาเป็นทีOยอมรับอยา่งดีแลว้ 
และเช่นเดียวกบัยคุแรก 
พวกเขากน่็าจะคาดหวงัใหพ้ระเยซูเสดจ็กลบัมาอยา่งค่อนขา้งรวดเร็วเพืOอทาํใหแ้ผน่ดินของพระองคบ์นโลกนี/สาํเร็จบริบูรณ์ 
แต่ตรงกนัขา้ม เวลาทีOผา่นไปกลบันาํมาซึOงความเจบ็ปวดแสนสาหสัและการข่มเหงภายใตเ้นโร ดงันั/น 
มาระโกจึงบอกชดัเจนวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ผูท้รงฤทธานุภาพตลอดไป 
ถึงแมว้า่พระองคไ์ม่ไดก้ระทาํสิOงทีOผูติ้ดตามพระองคค์าดหวงัเสมอไปกต็าม และเนืOองจากพระองคเ์ป็นพระเมสสิยาห์ผูท้รงฤทธานุภาพ 
ผูเ้ชืOอจึงสามารถวางใจไดว้า่เมืOอถึงเวลาอนัเหมาะสม พระองคจ์ะทาํใหแ้ผน่ดินของพระองคส์าํเร็จบริบูรณ์ดว้ยชยัชนะ 
ตามทีOพระองคส์ญัญาไว ้แต่ระหวา่งนี/ 
พระองคย์งัคงเป็นพระผูเ้ป็นเจา้และพระองคส์ามารถคํ/าชูพวกเราไวโ้ดยผา่นความทุกขย์ากลาํบากใด ๆ กต็ามทีOเราเผชิญ 

 
 หลงัจากบทบรรยายอนัยาวเกีOยวกบัฤทธานุภาพของพระเมสสิยาห์ เรากม็าถึงส่วนสาํคญัทีOสามของพระกิตติคุณมาระโก นัOนคือ 

บนัทึกการทีOอคัรทูตประกาศยอมรับองคพ์ระเมสสิยาห์ ใน 8:21-30 

 
 

อคัรทตูประกาศยอมรับพระเมสสยิาห ์
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นีOคือเหตุการณ์ทีOรู้จกักนักวา้งขวาง บนหนทางสู่แควน้ซีซารียา ฟีลิปปี ในเหตุการณ์นี/ 
พระเยซูไดท้าํใหส้าวกของพระองคป์ระกาศยอมรับวา่พระองค ์คือ พระคริสต ์
นกัวชิาการพระกิตติคุณมาระโกเกือบทุกท่านเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่เหตุการณ์นี/ เป็นหวัใจหลกัของพระกิตติคุณมาระโก 

 
ในขอ้แรกของพระกิตติคุณเล่มนี/ มาระโกเขียนวา่ “การเริOมตน้แห่งข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระเจา้” 

พระเยซูคือ “พระคริสต”์ พระเมสสิยาห์ แต่หลงัจากขอ้นั/น คาํวา่ “พระคริสต”์ ไม่ไดป้รากฏทีOใดเลยในพระกิตติคุณมาระโก 
มาระโกไม่ไดก้ล่าวถึงพระเยซูในฐานะพระคริสต ์ท่านไม่ไดร้ายงานวา่พวกสาวกเรียกพระองคว์า่พระคริสต ์
หรือประชาชนทีOพบเห็นพระองคส์นันิษฐานวา่พระองคคื์อพระคริสต ์หรือแมแ้ต่วา่วญิญาณชัOวไดใ้ชค้าํวา่พระคริสต ์

 
จริง ๆ แลว้ เกือบทุกคนทีOพยายามระบุตวัตนของพระเยซูเขา้ใจผดิหมด เขาคิดวา่พระองคเ์ป็นเพียงผูท้าํการอศัจรรย ์

หรือผูเ้ผยพระวจนะ หรือยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา หรือคนบา้ หรือคนถูกวญิญาณชัOวเบเอลเซบบัเขา้สิงเท่านั/น แต่ในโอกาสนี/  

พระเยซูตดัสินใจวา่ถึงเวลาแลว้ทีOจะย ํ/าใหส้าวกของพระองคย์อมรับวา่จริง ๆ แลว้ พระองคคื์อผูใ้ด 

ลองฟังบทสนทนาระหวา่งพระเยซูกบัสาวก ในมาระโก 8:27-29: 

 

พระเยซูกบัเหล่าสาวกไปยงัหมู่บา้นต่างๆ แถบซีซารียาฟีลิปปี 

ระหวา่งทางพระองคท์รงถามสาวกวา่ “ผูค้นเขาพดูกนัวา่เราเป็นใคร?” สาวกทูลวา่ 

“บางคนกว็า่เป็นยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา บางคนกว็า่เป็นเอลียาห์ 

และบางคนกว็า่เป็นผูเ้ผยพระวจนะคนหนึOง” พระองคต์รัสถามวา่ “แลว้พวกท่านเล่า? 

พวกท่านวา่เราเป็นใคร?” เปโตรทูลวา่ “พระองคท์รงเป็นพระคริสต”์ (มาระโก 8:27-29) 

 
หลงัจากแปดบททีOเตม็ไปดว้ยหลกัฐานมากมายผา่นไป ในทีOสุดพวกอคัรทูตกป็ระกาศความเชืOอของพวกเขาวา่ พระเยซู คือ 

พระคริสต ์พระเมสสิยาห์ ผูที้Oจะนาํแผน่ดินของพระเจา้มาสถาปนาบนโลกนี/  
 
หลงัจากพวกอคัรทูตประกาศยอมรับพระเมสสิยาห์ 

ส่วนหลกัส่วนทีOสีOของพระกิตติคุณมาระโกบรรยายการทนทุกขท์รมานของพระเมสสิยาห์ โดยเริOมทีO 8:31 จนถึง 15:47 

 

ในครึO งแรก 
พระกิตติคุณมาระโกเนน้วา่พนัธกิจอนัทรงฤทธานุภาพของพระเยซูนาํไปสู่การประกาศอยา่งเตม็ไปดว้ยพระสิริวา่พระองคเ์ป็นพระคริสตไ์

ดอ้ยา่งไร แต่ ณ จุดนี/ มาระโกเริOมเนน้อีกแง่มุมหนึOงของราชกิจของพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ นัOนคือ 
การทนทุกขท์รมานและการสิ/นพระชนมใ์นเยรูซาเลม็ 
 
 

พระเมสสยิาหผ์ูท้นทกุข ์
 

บนัทึกของมาระโกเกีOยวกบัการทนทุกขท์รมานของพระเมสสิยาห์แบ่งออกเป็นสามส่วนหลกั: 1) 

การทีOพระเยซูเตรียมสาวกของพระองคใ์หพ้ร้อมสาํหรับการทนทุกขท์รมาน และการสิ/นพระชนมข์องพระองค ์2) 

การทีOพระองคเ์ผชิญหนา้กบัผูน้าํชาวยวิในเยรูซาเลม็ อนันาํไปสู่การทนทุกขท์รมาน และการสิ/นพระชนม ์และ 3) 

การทีOพระองคป์ระสบความเจบ็ปวด และความตาย เราจะสาํรวจแต่ละตอนโดยเริOมตน้ดว้ยการทีOพระองคเ์ตรียมสาวกของพระองค ์

ในมาระโก 8:31 ถึง 10:52 
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การเตรยีมพรอ้ม 
 

เนื/อหาของการทีOพระเยซูเตรียมสาวกของพระองคส์ามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนหลกั 

แต่ละส่วนเริOมตน้ดว้ยการทีOพระองคท์าํนายถึงการทนทุกขท์รมาน การสิ/นพระชนม ์และการคืนพระชนม ์

เนื/อหาส่วนแรกเนน้วา่พระเยซูเป็นพระผูเ้ป็นเจา้แห่งแผน่ดินของพระเจา้ ใน 8:31 ถึง 9:29 

 
มาระโกเริOมตน้ดว้ยรายงานเกีOยวกบักลยทุธ์เหนือความคาดหมายของพระเยซูในการนาํแผน่ดินของพระเจา้อนัทรงสง่าราศีมาบ

นโลกมนุษย ์นัOนคือ การทีOพระเยซูทนทุกขท์รมาน สิ/นพระชนม ์และคืนพระชนม ์ซึO งมาระโกอธิบายใน 8:31 ถึง 9:1 

ตลอดคาํสอนของพระองคใ์นช่วงนี/  พระเยซูพดูถึงการทีOพระองคต์อ้งทนทุกข ์

และไดเ้ตือนสาวกของพระองคว์า่พวกเขาเองกจ็ะตอ้งทนทุกขเ์ช่นกนัเมืOอปฏิบติัพนัธกิจประกาศข่าวประเสริฐต่อไป 

 

หลงัจากนี/  มาระโกเนน้ความสนใจไปทีOสิทธิอาํนาจอนัเป็นเอกลกัษณ์ของพระเยซู 

โดยรายงานเหตุการณ์หนึOงทีOเป็นทีOรู้จกักนัในชืOอ “การจาํแลงพระกาย” ในมาระโก 9:2-13 ในเหตุการณ์นี/  

พระสิริของพระเยซูถูกเปิดเผยใหเ้ปโตร ยากอบ และยอห์นไดเ้ห็น โมเสสและเอลียาห์กป็รากฏตวัพร้อมพระเยซูดว้ย 

โดยบอกชดัเจนวา่พระเยซูไดย้นืยนัและสืบทอดคาํสอนในพระบญัญติัและของบรรดาผูเ้ผยพระวจนะในพนัธสญัญาเดิม 

แต่พระเจา้บญัชาใหส้าวกใหเ้กียรติและเชืOอฟังพระเยซูเหนือแมก้ระทัOงโมเสสและเอลียาห์ เหตุการณ์นี/ เตรียมสาวกของพระเยซูใหพ้ร้อม 

โดยการเตือนใหพ้วกเขาภกัดีต่อพระเยซูเหนือผูใ้ด และโดยการใหก้าํลงัใจพวกเขาวา่ ความภกัดีต่อพระเยซู 

คือความภกัดีในรูปแบบทีOบริสุทธิg ทีOสุดต่อพระเจา้ และต่อการเปิดเผยของพระองคเ์กีOยวกบัพนัธสญัญาเดิม 

 

ทา้ยทีOสุด มาระโกเนน้ทีOฤทธานุภาพอนัเป็นเอกลกัษณ์ของพระเยซู 
โดยการเปิดเผยความสามารถของพระองคใ์นการควบคุมวญิญาณชัOว ในมาระโก 9:14-29 

สาวกของพระเยซูไม่สามารถขบัวญิญาณชัOวทีOมีฤทธิg มากเป็นพิเศษออกได ้

และพระเยซูสอนวา่วญิญาณชัOวแบบนั/นจะถูกขบัออกไดก้โ็ดยผา่นการอธิษฐานเท่านั/น 

แต่พระเยซูเองสามารถขบัวญิญาณชัOวดงักล่าวออกไดโ้ดยใชค้าํสัOงง่าย ๆ เท่านั/น ดว้ยวธีินี/  

พระองคส์าํแดงวา่พระองคมี์อาํนาจเหนือผูใ้ดทั/งสิ/น 

แลว้ทาํใหส้าวกแน่ใจวา่พระองคมี์อาํนาจไร้ขีดจาํกดัทีOจะกระทาํพระประสงคข์องพระองคใ์หเ้ป็นจริง 

แมว้า่พวกเขาจะมีความสงสยัและความกลวัเมืOอพระองคสิ์/นพระชนม ์

แต่ฤทธิg อาํนาจของพระองคน่์าจะเป็นกาํลงัใจใหพ้วกเขายนืหยดัในความเชืOอในพระองคไ์ด ้

 

ส่วนทีOสองของบทบรรยายของมาระโกเกีOยวกบัการทีOพระเยซูเตรียมความพร้อมสาํหรับการทนทุกข ์การสิ/นพระชนม ์

และการคืนพระชนม ์เกีOยวขอ้งกบัค่านิยมเรืOองแผน่ดินของพระเจา้ และพบไดใ้นมาระโก 9:30 ถึง 10:31 

 

เช่นเดียวกบับทบรรยายแต่ละตอนของมาระโกเกีOยวกบัการทีOพระเยซูเตรียมพร้อมสาํหรับเยรูซาเลม็ 

พระวจนะตอนนี/ เริOมตน้ดว้ยการทีOพระเยซูทาํนายการทนทุกข ์การสิ/นพระชนม ์และการคืนพระชนมข์องพระองค ์

สิOงนี/ ช่วยใหเ้ราเห็นวา่มาระโกยงัคงเนน้เรืOองการเตรียมพร้อมของสาวกสาํหรับเหตุการณ์เหล่านี/  หลงัเหตุการณ์นี/  

พระเยซูยงัคงเตรียมความพร้อมใหส้าวกต่อไป โดยอธิบายวา่พระเจา้ไม่ไดต้ดัสินสิOงต่าง ๆ ดว้ยวธีิเดียวกบัทีOมนุษยต์ดัสิน ดงันั/น 

ไม่วา่เขาจะทนทุกขเ์พียงใด และไม่วา่เหตุการณ์ประหลาดใด ๆ จะเกิดขึ/นกต็าม พวกเขาตอ้งไม่ตดัสินสิOงต่าง ๆ ในวธีิเดียวกบัทีOโลกตดัสิน 

ตรงกนัขา้ม พวกเขาตอ้งมัOนใจวา่พระเจา้กาํลงัใชเ้หตุการณ์เหล่านี/ เพืOอนาํแผน่ดินของพระองคล์งมา และเพืOอทาํใหพ้ระเยซูไดรั้บสง่าราศี 
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หลงัจากคาํพยากรณ์ของพระเยซูในมาระโก 9:30-31 

มาระโกกร็ายงานคาํสอนของพระเยซูเรืOองค่านิยมเกีOยวกบัแผน่ดินของพระเจา้ ในตอนนี/  

พระเยซูแสดงใหเ้ห็นวา่การหยัOงรู้ของโลกขดัแยง้กบัความจริงของพระเจา้ในหา้มิติหลกัของชีวติ 

 

ในมิติแรก พระเยซูพดูถึงเกียรติยศ ในมาระโก 9:32-42 

โดยกล่าววา่ผูที้Oไดรั้บเกียรติสูงสุดในแผน่ดินของพระเจา้กคื็อคนเหล่านั/นทีOไดรั้บเกียรตินอ้ยทีOสุดในชีวตินี/  

 

ในมิติทีOสอง พระเยซูกล่าวถึงคุณค่า ในมาระโก 9:43-50 โดยเจาะจงแลว้ 

พระองคส์อนผูที้Oติดตามพระองคใ์หก้าํจดัสิOงใดกต็ามทีOขวางทางพวกเขาจากการติดตามเป้าหมายแห่งแผน่ดินของพระเจา้ 

ไม่วา่สิOงเหล่านั/นจะดูเหมือนมีค่าเพียงใดกต็ามในชีวตินี/  

 

ในมิติทีOสาม พระเยซูกล่าวถึงการแต่งงาน ในมาระโก 10:1-12 ประเดน็ของพระองคก์คื็อ การแต่งงานและการหยา่ร้างนั/น 

ในทีOสุดแลว้ควรพิจารณาตามบทบญัญติัของพระเจา้ไม่ใช่บทบญัญติัของมนุษย ์

แมว้า่บทบญัญติัของมนุษยน์ั/นโดยธรรมชาติมนุษยแ์ลว้อาจดูเหมือนยติุธรรมกวา่กต็าม 

 

ในมิติทีOสีO พระเยซูพดูถึงเยาวชนอีกครั/ งหนึOง ในมาระโก 10:13-16 ถึงแมพ้ระเยซูเคยกล่าวถึงเรืOองนี/ ก่อนหนา้นี/ 
แต่พวกสาวกกย็งัคงไม่ยอมใหเ้ดก็ ๆ เขา้มาหาพระองค ์เพืOอใหค้าํตอบ 

พระเยซูเตือนความจาํพวกเขาวา่พระเจา้ไดป้ระทานแผน่ดินของพระองคแ์ก่เดก็ ๆ เหล่านั/นแลว้ ดงันั/น การปฏิเสธเดก็ ๆ 

กเ็ท่ากบัพวกสาวกกาํลงัต่อตา้นพระเจา้ 

 

และในมิติทีOหา้ พระเยซูกล่าวถึงความมัOงมี ในมาระโก 10:11-31 นีOเป็นเรืOองราวทีOรู้จกักนัดีเกีOยวกบัขา้หลวงหนุ่มผูรํ้O ารวย 

ซึO งรู้สึกเศร้าหมองเมืOอพระเยซูบอกเขาวา่ 

การทีOเขายดึติดกบัเงินทองกาํลงัขดัขวางเขาไม่ใหย้อมรับค่านิยมทีOถูกตอ้งเกีOยวกบัแผน่ดินของพระเจา้ 

 

ในคาํสอนแต่ละส่วนนี/ 
พระเยซูอธิบายค่านิยมเกีOยวกบัแผน่ดินของพระเจา้เพืOอสาวกของพระองคจ์ะมีความพร้อมยิOงขึ/นทีOจะยอมรับการสิ/นพระชนมอ์ยา่งทรมานข

องพระองค ์เช่นเดียวกบัความทุกขย์ากทีOพวกเขาจะตอ้งทนเผชิญในฐานะผูที้Oติดตามพระองค ์

 
ส่วนทีOสามของรายงานของมาระโกเกีOยวกบัการทีOพระเยซูเตรียมพร้อมสาํหรับเยรูซาเลม็ 

เกีOยวขอ้งกบัการเป็นผูน้าํในแผน่ดินของพระเจา้ ในมาระโก 10:32-52 

 

หลงัจากทาํนายการทนทุกข ์การสิ/นพระชนม ์และการคืนพระชนม ์ในมาระโก 10:32-34 

พระเยซูไดก้ล่าวถึงคาํถามเกีOยวกบัการเป็นผูน้าํในแผน่ดินของพระเจา้ในสามส่วน 

 

ส่วนแรกอยูใ่นมาระโก 10:35-40 พระเยซูกล่าววา่ยากอบ และยอห์น จะเขา้ส่วนในการทนทุกขก์บัพระองค ์

เขาทั/งสองจะดืOมจากถว้ยเดียวกนักบัพระองคแ์ละผา่นบพัติศมาในลกัษณะเดียวกนั 

คาํอุปมาทั/งสองนี/บอกเป็นนยัยะวา่ผูที้Oติดตามพระเยซูจะตอ้งเขา้ส่วนในการทนทุกขเ์พราะการรับใชพ้ระองค ์

 

ส่วนทีOสองอยูใ่นมาระโก 10:40-45 พระเยซูบรรยายการเป็นผูน้าํในแผน่ดินของพระเจา้วา่เป็นการรับใช ้ก่อนหนา้นั/น 
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เมืOอพระองคก์ล่าวถึงค่านิยมในแผน่ดินของพระเจา้ พระองคก์ไ็ดก้ล่าวถึงหลกัการนี/ไปแลว้สองครั/ ง 

แต่นีOเป็นครั/ งแรกทีOพระองคไ์ดอ้ธิบายเหตุผลของหลกัการนี/  นัOนคือ ผูน้าํคริสเตียนตอ้งเป็นผูรั้บใช ้

เพราะพวกเขาทาํตามแบบอยา่งของพระคริสต ์โดยพระองคเ์องปฏิบติัตนเป็นผูรั้บใช ้ดว้ยการทนทุกขแ์ละสิ/นพระชนมเ์พืOอไถ่บาป 

 

ประการทีOสาม พระเยซูสาธิตใหเ้ห็นแรงจูงใจของความเป็นผูน้าํทีOพร้อมจะรับใช ้ดว้ยการสาํแดงพระเมตตาแก่ชายตาบอด 

ทีOชืOอบารทิเมอสั ผูน้าํทีOเป็นผูรั้บใชจ้ะตอ้งไม่เสียสละเพราะคาดหวงัรางวลัใหญ่ในแผน่ดินของพระเจา้ 

แต่เพราะพวกเขามีความเมตตาอยา่งแทจ้ริงต่อผูที้Oพวกเขาปรนนิบติัรับใช ้

 
พระเยซูเรียกผู้นําคริสเตยีนให้มคีวามแตกต่าง ให้เป็นผู้รับใช้ประชาชนของตน ในข้อความอนัประเสริฐนี. 

ในพระกติตคุิณมาระโก 10:45 

พระเยซูได้จาํแนกประเภทของการเป็นผู้นําอนัควรเป็นลกัษณะที2แท้จริงของผู้ที2ตดิตามพระองค์จากวฒันธรรมกรี

ก-โรมนั ซึ2งแวดล้อมพวกเขาอยู่ในเวลานั.น รูปแบบหลกัของการเป็นผู้นําในช่วงเวลาของมาระโกกคื็อ 

การที2พวกโรมนัแสดงอาํนาจและความยิ2งใหญ่เหนือประชากรของเขา และพระเยซูตรัสว่า 

“เราไม่ได้มาเพื2อรับการปรนนิบัต ิแต่เพื2อปรนนิบัต ิและเพื2อมอบชีวติของเราให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอนัมาก” ดงันั.น 

พระเยซูจงึกาํลงัขอร้อง กาํลงับัญชา ให้ผู้ที2ตดิตามพระองค์ทาํตามลกัษณะการเป็นผู้นําของพระองค์ 

ให้ดาํเนินชีวติโดยเป็นผู้รับใช้ และไม่ให้ทาํตามรูปแบบการปกครองของโรมนั 

ซึ2งทรงอทิธิพลกว้างขวางอย่างยิ2งในช่วงเวลาของมาระโก 

 

—ดร. เกร็ก เพร์รี 

 
พระเยซูย ํ/าหนกัแน่นวา่การเป็นผูน้าํในแผน่ดินของพระเจา้ไม่สามารถทาํตามรูปแบบของผูน้าํแบบโลกนี/ได ้ตรงกนัขา้ม 

ผูน้าํในแผน่ดินของพระเจา้จาํเป็นตอ้งทาํตามตวัอยา่งของพระองคใ์นการทนทุกขท์รมาน 

 
บางทีเรืOองนี/อาจทาํใหผู้อ่้านของมาระโกในโรมเสียกาํลงัใจ 

แทนทีOจะใหค้วามมัOนใจวา่การทนทุกขท์รมานของพวกเขาเป็นเรืOองไม่ปกติ และในไม่ชา้จะจบสิ/นลง 

พระกิตติคุณมาระโกกลบัใหค้วามมัOนใจแก่พวกเขาวา่ การทุกขท์รมานเป็นมาตรฐานสาํหรับคนทีOติดตามพระคริสต ์แต่ในขณะเดียวกนั 

เรืOองราวนี/ น่าจะมีแง่มุมทีOใหก้าํลงัใจดว้ย การทนทุกขข์องคริสตจกัรเป็นส่วนหนึOงของแผนการเพืOอชยัชนะของพระคริสต ์

ตามทีOเปาโลเขียนไวใ้นโรม 8:18: 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่ความทุกขย์ากของเราในปัจจุบนัเทียบไม่ไดเ้ลยกบัพระเกียรติสิริซึO งจะทรงสาํแดงใ

นเรา (โรม 8:18) 

 
หลงัจากรายงานการทีOพระเยซูเตรียมความพร้อมใหส้าวกของพระองคแ์ลว้ 

มาระโกกก็ล่าวถึงการทีOพระเยซูเผชิญหนา้กบัผูน้าํชาวยวิ ในมาระโก 11:1 ถึง 13:37 

 
 
การเผชญิหนา้ 
 

บนัทึกของมาระโกเกีOยวกบัการเผชิญหนา้แบ่งเป็นสองส่วนหลกั ส่วนทีOหนึOง เป็นคาํบรรยายเรืOองการต่อตา้น ใน 11:1-12:44 

และส่วนทีOสองคือ “พระวาทะแห่งมะกอกเทศ” (Olivet Discourse) ใน 13:1-37 
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ตลอดทั/งส่วนนี/  พระกิตติคุณมาระโกรายงานวา่พระเยซูกดดนัผูน้าํชาวยวิอยา่งไร ในช่วงตน้ ๆ ของพระกิตติคุณมาระโก 

พระเยซูมิไดมุ่้งสร้างความขดัแยง้กบัผูน้าํชาวยวิ ส่วนใหญ่ 

พระองคเ์ผชิญการต่อตา้นเมืOอประชาชนคดัคา้นพนัธกิจแห่งพระเมตตาของพระองค ์ในตอนนี/  

มาระโกรายงานวา่พระเยซูทาํการเพืOอใหเ้กิดการต่อตา้น เพืOอพระองคจ์ะเดินหนา้ไปสู่การถูกตรึงบนไมก้างเขน 

 

เริOมดว้ยการเสดจ็เขา้กรุงเยรูซาเลม็อยา่งผูพิ้ชิต ในมาระโก 11:1-11 

อนัเป็นการประกาศอยา่งเป็นทางการต่อสาธารณชนวา่พระองคเ์ป็นพระเมสสิยาห์ และเป็นกษตัริยที์Oชอบธรรมของอิสราเอล 

 

ถดัมา การทีOพระองคป์ระณามอิสราเอลวา่เป็นเหมือนตน้มะเดืOอทีOเหีOยวแหง้ ในมาระโก 11:12-14 และ 20-25 

และการทีOพระองคช์าํระพระวหิาร ในขอ้ 15-19 กโ็จมตีมาตรฐานทางศีลธรรมของผูน้าํชาวยวิโดยตรง 

และสัOนคลอนอาํนาจและอิทธิพลของพวกเขาเหนือประชาชน 

 

นอกจากนั/นแลว้ พระเยซูยงัโตแ้ยง้กบัมหาปุโรหิต ธรรมาจารย ์และผูอ้าวโุส ในมาระโก 11:27 ถึง 12:12 

หลงัจากมีชยัชนะเหนือการทา้ทายของพวกเขาเกีOยวกบัสิทธิอาํนาจของพระองค ์พระองคก์เ็ล่าเรืOองอุปมาเกีOยวกบัผูเ้ช่าสวนองุ่น 

เพืOอกล่าวโทษผูน้าํชาวยวิวา่กบฏต่อพระเจา้ ณ จุดนี/  พวกนั/นกพ็ร้อมทีOจะจบักมุพระองค ์

แต่การทีOพวกเขากลวัฝงูชนทาํใหเ้ขายงัไม่กลา้ลงมือ 

 

จากนั/น พระเยซูโตแ้ยง้กบัพวกฟาริสีและพวกเฮโรด และหกัลา้งพวกเขาเกีOยวกบัการเสียภาษีใหอ้าณาจกัรโรมนั ในมาระโก 

12:13-17 

 

หลงัจากนั/น ในมาระโก 12:18-27 พระเยซูพิสูจนว์า่พวกสะดูสีเขา้ใจคาํสอนในพระคมัภีร์เกีOยวกบัการทีOกายคืนชีพผดิ 

 

และทา้ยทีOสุด พระองคโ์จมตีพวกธรรมาจารย ์ในมาระโก 12:28-44 

ถึงแมพ้ระองคย์อมรับวา่พวกธรรมาจารยบ์างคนรู้พระบญัญติั แต่พระองคย์นืยนัหนกัแน่นวา่ โดยภาพรวมแลว้ 

พวกเขาตกอยูใ่ตก้ารควบคุมของความโลภและความทะเยอทะยานฝ่ายโลก 

 

ไม่ทางใดกท็างหนึOง พระเยซูสร้างการเผชิญหนา้ในทีOสาธารณะกบัชาวยวิทีOทรงอิทธิพลทุกกลุ่ม ทั/งพวกปุโรหิต 
พวกธรรมาจารย ์พวกฟาริสี พวกเฮโรด และพวกสะดูสี พระองคท์าํใหทุ้กกลุ่มมีเหตุผลทีOจะเกลียดพระองค ์
และกระตุน้พวกเขาใหห้าวธีิประหารพระองค ์

 
ส่วนหลกัส่วนทีOสองทีOบนัทึกการเผชิญหนา้ของพระเยซูกบัผูน้าํชาวยวิไดแ้ก่วาทกรรมระหวา่งพระเยซูกบัสาวกของพระองค ์

วาทกรรมนี/มกัถูกเรียกวา่ “พระวาทะแห่งมะกอกเทศ” เนืOองจากเกิดขึ/นบนภูเขามะกอกเทศ  กล่าวกวา้ง ๆ กคื็อ อยูใ่นมาระโก 13:1-37 

ในส่วนนี/  พระเยซูเตือนสาวกของพระองคถึ์งความลาํบากทีOพวกเขาจะเผชิญในอนาคต เพืOอทีOพวกเขาจะไม่พลาดพลั/งไป 

พระองคส์อนวา่พวกเขาจะถูกลากตวัไปอยูต่่อหนา้ผูป้กครองเพืOอเป็นพยานเกีOยวกบัพระองค ์พวกเขาจะถูกโบยตี จะถูกเกลียดชงั 

และครอบครัวของพวกเขาจะกระจดักระจาย พวกเขาจะเจบ็ปวดจากภยัธรรมชาติและประสบความทุกขย์ากใหญ่หลวง จริง ๆ แลว้ 

พระองคก์ล่าวชดัเจนวา่การกดขีOข่มเหงและการทนทุกขจ์ะเป็นลกัษณะสาํคญัของคริสตจกัร จนถึงเวลาทีOพระองคเ์สดจ็กลบัมา 

 

แต่พระเยซูมอบความหวงัยิOงใหญ่แก่สาวกของพระองค ์โดยทาํใหพ้วกเขามัOนใจถึงชยัชนะในบั/นปลายแห่งแผน่ดินของพระเจา้ 

เช่น ในมาระโก 13:26-27 
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พระองคเ์ตือนความจาํพวกเขาเกีOยวกบัชยัชนะอนัยิOงใหญ่ทีOพวกเขาจะไดรั้บเมืOอพระองคท์าํใหแ้ผน่ดินของพระองคส์าํเร็จบริบูรณ์ดว้ยฤทธ

านุภาพและสง่าราศี ตราบใดทีOพวกเขาสตัยซื์Oอต่อพระองค ์

 

ทาํนายไดเ้ลยวา่ ถอ้ยคาํของพระเยซูต่อสาวกของพระองคป์ลุกเร้าใหผู้น้าํชาวยวิต่อตา้นพระองคต่์อไป เช่น ในมาระโก 13:1-2 

พระเยซูสอนสาวกของพระองคว์า่พระวหิารจะถูกทาํลายลง แต่เราเห็นในมาระโก 14:58 

วา่มีคนแอบไดย้นิคาํพดูของพระองคแ์ละตีความผดิ ๆ ดว้ยเหตุนี/  ในระหวา่งการพิจารณาคดี 

พระองคจึ์งถูกตั/งขอ้หาเทจ็วา่พระองคว์างแผนทีOจะทาํลายพระวหิารดว้ยตนเอง 

 

เราไดศึ้กษารายงานของมาระโกเกีOยวกบัการทนทุกขท์รมานของพระเมสสิยาห์ในประเดน็ทีOเกีOยวกบัการทีOพระเยซูเตรียมความ

พร้อมใหส้าวกของพระองค ์และเผชิญหนา้กบัผูน้าํชาวยวิในเยรูซาเลม็แลว้ 

เรากพ็ร้อมทีOจะศึกษาประสบการณ์ของพระเยซูในความทรมานและการสิ/นพระชนม ์ในมาระโก 14:1 ถึง 15:47 

 
 
ประสบการณ ์
 

บนัทึกประสบการณ์จริงของพระเยซูในการทนทุกขแ์ละสิ/นพระชนมเ์ตม็ไปดว้ยเหตุการณ์ทีOรู้จกักนัดี คือ การทรยศของยดูาส 
การทาํนายวา่ 

 
เปโตรจะปฏิเสธพระองค ์การทีOสาวกไม่สามารถเฝ้าระวงัและอธิษฐานร่วมกบัพระเยซูในสวนเกทเสมนี 

การทีOพระเยซูถูกจบักมุ การไต่สวนสองครั/ ง และการทีOเปโตรปฏิเสธพระองค ์
และสุดทา้ยกคื็อการตรึงพระองคบ์นกางเขนและการฝังศพของพระองค ์

 
พระวจนะหลายบทนี/ ฟังดูมืดมนและน่ากลวั ทาํใหจิ้ตใจหวัOนไหว เตม็ไปดว้ยความลม้เหลว ความลม้เหลวของผูน้าํชาวยวิ 

ความลม้เหลวของฝงูชน ความลม้เหลวของระบบกฎหมายของยวิและโรมนั และความลม้เหลวของพวกสาวก 
เนืOองจากมาระโกเขียนใหค้ริสตจกัรในโรม ซึO งกาํลงัถูกข่มเหง ท่านจึงระบุชดัวา่ 
ความเจบ็ปวดดุจหญิงมีครรภข์องคริสตศ์าสนาในเยรูซาเลม็นั/นสาหสัพอ ๆ กบัความเจบ็ปวดของคริสตชนในโรม 

 
 บนัทึกของมาระโกเกีOยวกบัประสบการณ์ความเจบ็ปวดและการสิ/นพระชนมข์องพระเยซูสามารถแบ่งไดเ้ป็นสีOส่วนหลกั 

เริOมตน้ดว้ยการทีOพระองคไ์ดรั้บการชโลมเพืOอเตรียมการฝัง ในมาระโก 14:1-11 ในส่วนนี/  มาระโกรายงานรายละเอียดบางอยา่งทีOสาํคญัยิOง 

ประการแรก ท่านกล่าววา่พวกมหาปุโรหิตและธรรมาจารยก์าํลงัหาวธีิจบักมุและประหารพระเยซู ประการทีOสอง 

หญิงคนหนึOงเจิมพระเยซูดว้ยนํ/าหอมราคาแพงมาก และพระองคต์อบสนองโดยกล่าววา่เธอไดเ้จิมพระองคไ์วส้าํหรับการฝังศพ 

โดยการกล่าวเช่นนี/  พระเยซูบ่งบอกวา่พระองคจ์ะถูกประหารในอนาคตอนัใกล ้ประการทีOสาม ยดูาส อิสคาริโอท 

เริOมวางแผนกบัพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารยเ์พืOอทรยศพระเยซู 

เราอาจมองเรืOองนี/วา่เป็นจุดเปลีOยนในเรืOองราวการทนทุกขแ์ละสิ/นพระชนมข์องพระเยซู 

การสิ/นพระชนมข์องพระองคห์าไดเ้กิดจากการขู่เอาชีวติลอย ๆ อีกต่อไป แต่เกิดจากความเป็นจริงทีOใกลต้วั 

 

หลงัอาหารคํOามื/อสุดทา้ย พระเยซูและสาวกไปยงัสวนเกทเสมนี ซึO งปรากฏในมาระโก 14:32-42 จากพระวจนะตอนนี/  

พระเยซูเป็นทุกขแ์ละกงัวลใจอยา่งหนกั ทรงท่วมทน้ดว้ยความระทมจนเกือบจะตาย 

เห็นไดช้ดัเจนวา่พระองคก์าํลงัทรมานอยา่งแสนสาหสัเมืOอพระองคมุ่์งหนา้ไปสู่การถูกตรึงกางเขน 
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 ส่วนทีOสามของรายงานของมาระโกเกีOยวกบัประสบการณ์ทนทุกขท์รมานและการสิ/นพระชนมข์องพระเยซู คือ 

บทบรรยายการทีOพระเยซูถูกจบักมุและถูกไต่สวน ในมาระโก 14:43 ถึง 15:15 ส่วนนี/ เริOมตน้ดว้ยการทีOพระเยซูถูกสาวก ชืOอ ยดูาส 

อิสคาริโอท ทรยศ ในมาระโก 14:43-52 และต่อเนืOองไปถึงการไต่สวนต่อหนา้ผูน้าํชาวยวิในมาระโก 14:53-65 จากนั/น 

เรากอ่็านพบรายงานวา่เปโตรปฏิเสธวา่เขาไม่รู้จกัและไม่ไดติ้ดตามพระเยซู ในมาระโก 14:66-72 และสุดทา้ย 

เราอ่านพบการไต่สวนต่อหนา้ผูว้า่การของโรม คือ ปีลาต ในมาระโก 15:1-15 ในตอนทา้ยสุดของประสบการณ์อนัน่าอบัอายนี/  

พระเยซูถูกเฆีOยนและส่งมอบใหก้บัทหารโรมเพืOอนาํตวัไปตรึงบนกางเขน 

 

ส่วนทีOสีOของรายงานของมาระโกเกีOยวกบัประสบการณ์ทนทุกขท์รมานและการสิ/นพระชนมข์องพระเยซู 

ครอบคลุมเหตุการณ์ทีOพระเยซูถูกตรึง ในมาระโก 15:16-47 โดยเริOมตน้ทีOการทีOพระเยซูถูกส่งมอบใหท้หารโรมนันาํตวัไปเฆีOยน 

เหยยีบหยามศกัดิg ศรี และประหารบนไมก้างเขนเหมือนอาชญากรทัOวไป จากมุมมองของมนุษย ์

ความทุกขท์รมานของพระองคน์ั/นหนกัเหลือทนจริง ๆ 

 

การทีOพระเยซูตอ้งทรมานดว้ยนํ/ามือของพวกโรมนั ซึO งปฏิบติัต่อพระองคอ์ยา่งเลวทราม 

น่าจะไดเ้ชืOอมโยงเหตุการณ์เหล่านี/กบัคริสเตียนในกรุงโรม ซึO งเป็นกลุ่มผูอ่้านดั/งเดิมของมาระโก 

พวกเขาน่าจะสามารถเห็นไดอ้ยา่งรวดเร็วถึงความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งการทนทุกขข์องพระผูเ้ป็นเจา้และของพวกเขาเอง 

และน่าจะไดน้าํความกลา้หาญของพระองคม์าเป็นแรงบนัดาลใจ เพืOอพวกเขาจะบากบัOนฝ่าฟันความยากลาํบากทีOพวกตนกาํลงัประสบอยู ่

 

แต่ส่วนทีOเลวร้ายทีOสุดของความทรมานของพระเยซู กคื็อ การทีOความบาปของมนุษยท์ั/งปวงถูกวางลงบนพระองค ์

และพระองคต์อ้งรับพระพิโรธของพระเจา้พระบิดา ในทีOสุด หลงัจากพระองคสิ์/นพระชนม ์พระองคถู์กฝังในอุโมงค ์

โดยพระกายของพระองคไ์ม่ไดถู้กเตรียมพร้อมเพืOอการฝัง เนืOองจากไม่มีเวลาเหลือก่อนจะถึงวนัสะบาโต 

 

บดันี/  เมืOอเราไดศึ้กษาคาํประกาศของพระเมสสิยาห์ ฤทธานุภาพของพระเมสสิยาห์ 

คาํประกาศการยอมรับพระเมสสิยาห์โดยอคัรทูต และการทนทรมานของพระเมสสิยาห์แลว้ เรากจ็ะศึกษาชยัชนะของพระเมสสิยาห์ 

ในมาระโก 16:1-8 ซึO งเป็นตอนทีOมาระโกบรรยายการคืนพระชนมข์องพระเยซู 

 

 

ชยัชนะของพระเมสสยิาห ์
 

ก่อนทีOเราจะศึกษาเนื/อหาพระวจนะตอนนี/  เราตอ้งอธิบายก่อนวา่ เหตุใดเราจึงกล่าววา่พระกิตติคุณมาระโกจบลงทีO 16:8 ทั/ง ๆ 

ทีOบทนี/ ในพระคมัภีร์ส่วนใหญ่มี 20 ขอ้ แต่พระคมัภีร์ฉบบัเหล่านั/นส่วนใหญ่แลว้มีคาํอธิบายวา่ ขอ้ 9-20 

ไม่ปรากฏในตน้ฉบบัโบราณทีOน่าเชืOอถือทีOสุดของพระกิตติคุณมาระโก 

 

 บรรดาตน้ฉบบัภาษากรีกโบราณของพระกิตติคุณมาระโกมีตอนจบแตกต่างกนัสามแบบ ตน้ฉบบักลุ่มหนึOงจบลงทีOขอ้ 8 

กลุ่มทีOสองจบทีOขอ้ 20 และกลุ่มทีOสามมีตอนจบประกอบดว้ยสองประโยคหลงัจากขอ้ 8 

 

จากการประเมินหลกัฐานทั/งสิ/นอยา่งรอบคอบ นกัวชิาการส่วนใหญ่สรุปวา่มาระโกจบพระกิตติคุณของท่านทีOขอ้ 8 

บนัทึกตน้ฉบบัทีOเก่าแก่และสาํคญัทีOสุดสนบัสนุนวา่ตอนจบทีOสั/นทีOสุดคือบนัทึกฉบบัดั/งเดิม 

 

 นกัวชิาการหลายคนเชืOอวา่ตอนจบอีกสองแบบดูเหมือนจะถูกเพิOมเติมเขา้ไปเนืOองจากอาลกัษณ์อาจรู้สึกไม่สบายใจกบัความคิด
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ของมาระโกทีOจบพระกิตติคุณของท่านดว้ยประโยคทีOวา่ “พวกเขากลวั” แต่แนวคิดเรืOองความกลวัของอาลกัษณ์กไ็ม่มีอะไรรองรับ จริง ๆ 

แลว้ ประเดน็หลกัเรืOองความกลวั ความประหลาดใจ และความอศัจรรยใ์จอยูใ่นพระกิตติคุณทั/งเล่มอยูแ่ลว้  

 

ดว้ยเหตุนี/  การเนน้ความกลวัจึงเป็นวธีิทีOเหมาะสมสาํหรับบทสรุปของพระกิตติคุณฉบบันี/  

และยงัเขา้กนัไดอ้ยา่งดีกบัประสบการณ์ของผูอ่้านดั/งเดิมของมาระโกดว้ย เนืOองจากพวกเขาเผชิญการข่มเหงหลงัพระเยซูคืนพระชนม ์

แน่นอนพวกเขาไดรั้บการปลอบใจทีOรู้วา่สาวกกลุ่มแรกสุดของพระเยซูกเ็ผชิญความหวาดกลวัเช่นกนั 

 

 ตอนนี/ เราจะศึกษาเรืOองราวการคืนพระชนมข์องพระเยซูในมาระโก 16:1-8 

บนัทึกการคืนพระชนมโ์ดยมาระโกสั/นกวา่บนัทึกเหตุการณ์เดียวกนัในพระกิตติคุณเล่มอืOน ๆ 

แต่ความกระทดัรัดนี/กส็อดคลอ้งอยา่งสมบูรณ์กบัลกัษณะของโครงเรืOองของพระกิตติคุณเล่มนี/  

คงจาํกนัไดว้า่การประกาศถึงพระเมสสิยาห์ ซึO งเป็นบทนาํของพระกิตติคุณ กก็ระทดัรัดเช่นกนั 

และการทีOอคัรทูตประกาศยอมรับพระเมสสิยาห์ อนัเป็นหวัใจสาํคญัของพระกิตติคุณเล่มนี/กส็ั/นเช่นกนั 

 

 พระกิตติคุณส่วนนี/  ซึO งเกีOยวกบัชยัชนะของพระเมสสิยาห์ 

เริOมตน้ดว้ยการทีOพวกผูห้ญิงมาทีOหลุมศพของพระเยซูเพืOอชโลมพระศพของพระองคใ์นวนัทีO 3 หลงัการสิ/นพระชนมแ์ละการฝังพระศพ 

ผูที้Oมาพบผูห้ญิงเหล่านั/นคือทูตสวรรคอ์งคห์นึOง ซึO งกล่าวกบัพวกเธออยา่งชดัเจนและตรงไปตรงมา 

วา่พระเยซูไดพิ้ชิตความตายและเป็นขึ/นมาดว้ยชยัชนะแลว้ ตามทีOพระองคไ์ดพ้ยากรณ์ไวห้ลายครั/ งตลอดเวลาทีOทรงทาํพนัธกิจ 

ใหเ้ราฟังตอนจบของพระกิตติคุณเล่มนี/  ในมาระโก 16:6-8: 

 

ผูน้ั/นกล่าววา่ “อยา่ตืOนตกใจไปเลย พวกเจา้มาหาพระเยซูแห่งนาซาเร็ธผูถู้กตรึงตายบนไมก้างเขน 

พระองคท์รงเป็นขึ/นแลว้! พระองคไ์ม่ไดอ้ยูที่OนีO 

จงดูทีOทีOเขาวางพระศพเถิด จงไปบอกพวกสาวกรวมทั/งเปโตรวา่ 

‘พระองคก์าํลงัเสดจ็ไปแควน้กาลิลีก่อนหนา้พวกท่าน 

ท่านจะพบพระองคที์OนัOนดงัทีOพระองคไ์ดต้รัสไว’้” ผูห้ญิงเหล่านั/นตกตะลึงกลวัจนตวัสัOน 

จึงพากนัออกจากอุโมงคอ์ยา่งรวดเร็ว พวกเขาไม่ไดพ้ดูอะไรกบัใครเพราะกลวั (มาระโก 16:6-8) 

 

ปฏิกิริยาของพวกผูห้ญิงนั/นสามารถทาํนายไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในบริบทของบทบรรยายของมาระโก พวกเขากลวั 

แทบทุกคนในพระกิตติคุณฉบบันี/ตอบสนองการสถิตอยูด่ว้ยของพระเจา้ดว้ยความประหลาดใจ ความอศัจรรยใ์จ และความกลวั 

 

นี2เป็นการกล่าวตํ2ากว่าความเป็นจริงที2ว่าในเหตุการณ์นี. 

พวกผู้หญงิได้รับบัญชาให้ออกไปและประกาศการที2พระเยซูได้คืนพระชนม์แล้ว แต่ตรงกนัข้าม 

พวกเขาหวาดกลวั และวิ2งหนีไป และไม่ได้กล่าวสิ2งใดกบัใครเลย แต่จะว่าไปแล้ว 

เราห่างจากเหตุการณ์นั.นสองพนักว่าปี 

และตอนนี.กาํลงัอ่านโดยที2เรารู้ว่าการวิ2งหนีไปนั.นไม่ใช่ตอนจบของทั.งเรื2อง เรารู้ว่าความจริงแล้ว 

พระเจ้าได้รับชัยชนะ ดงันั.น นี2คืออกีครั.งหนึ2งที2 

เราเห็นความล้มเหลวซํ.าแล้วซํ.าอกีของมนุษย์ซึ2งถูกเปรียบให้เห็นว่าแตกต่างอย่างสิ.นเชิงจากความสัตย์

ซื2อและความประสงค์ของพระเจ้า 

—ดร. โรเบิร์ต พลมัเมอร์ 
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คนของพระเจา้จะประสบความอ่อนแอและความจาํเป็นในชีวตินี/  นีOคือความจริงสาํหรับผูอ่้านดงัเดิมของมาระโกในกรุงโรม 

และนีOกเ็ป็นความจริงต่อเนืOองมาสาํหรับคริสตจกัรทุกยคุทุกสมยั แต่ข่าวประเสริฐแห่งพระกิตติคุณกคื็อ แผน่ดินของพระเจา้ไดม้าถึงแลว้ 

พระเมสสิยาห์ไดพิ้ชิตศตัรูของคนของพระเจา้ แมก้ระทัOงศตัรูตวัสุดทา้ย นัOนคือ ความตาย ดว้ยเหตุนี/  

คนของพระเจา้จึงสามารถเผชิญศตัรูของข่าวประเสริฐแห่งแผน่ดินของพระเจา้ไดอ้ยา่งกลา้หาญ เพราะชยัชนะนั/นเป็นของพวกเราแลว้ 

 

หลงัจากไดพิ้จารณาภูมิหลงั โครงสร้าง และเนื/อหาของพระกิตติคุณมาระโกแลว้ ถดัไปเราจะศึกษาประเดน็สาํคญับางประการ 

 

 

ประเด็นสําคญั 
 

ตวัตนของพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ หรือพระคริสต ์

คือประเดน็หลกัทีOสาํคญัทีOสุดอยา่งไม่ตอ้งสงสยัทีOมาระโกไดสื้Oอออกมาในพระกิตติคุณของท่าน 

มาระโกตอ้งการทาํใหแ้น่ใจวา่ผูอ่้านของท่านรู้วา่พระเยซูไดเ้สดจ็มาช่วยไถ่พวกเขาจากความบาปอยา่งแทจ้ริง 

พระเยซูเป็นกษตัริยผ์ูพิ้ชิตความตาย พระองคท์รงฤทธานุภาพ น่าเกรงขาม ไม่มีผูใ้ดหยดุย ั/งได ้และทรงสง่าราศี 

พระองคคื์อพระผูไ้ถ่ผูไ้ดเ้สดจ็มาเพืOอช่วยพวกเขาใหร้อด โดยการนาํแผน่ดินของพระเจา้มาสถาปนาบนโลก 

และถึงแมพ้วกเขาจะไม่เห็นพระองคอี์กต่อไป พระองคก์ย็งัคงควบคุมอยูเ่หนือทุกสิOง 

และพระองคไ์ดส้ญัญาวา่จะเสดจ็กลบัมากระทาํพนัธกิจความรอดทีOพระองคไ์ดเ้ริOมตน้ไว ้ใหส้าํเร็จบริบูรณ์ 

 

 เพืOอวตัถุประสงคใ์นบทเรียนนี/  เราจะแบ่งประเดน็สาํคญัของสถานภาพพระเมสสิยาห์ของพระเยซูเป็นสองส่วน ในส่วนแรก 

เราจะพิจารณาพระเยซูในฐานะผูรั้บใชผู้เ้ป็นพระเมสสิยาห์ทีOตอ้งทนทุกขท์รมาน และในส่วนทีOสอง 

เราจะศึกษาตวัตนของพระองคใ์นฐานะกษตัริยพ์ระเมสสิยาห์ผูพิ้ชิต เราจะเริOมดว้ยบทบาทของพระเยซูในฐานะผูรั้บใชที้Oทนทุกข ์

 

 

ผูรั้บใชท้ีPทนทกุข ์
 

การอภิปรายเรืOองพระเยซูในฐานะผูรั้บใชผู้ท้นทุกขจ์ะแบ่งเป็นสามส่วน หนึOง 

เราจะกล่าวถึงความคาดหวงับางประการของชาวยวิเกีOยวกบัพระเมสสิยาห์ สอง เราจะเนน้ธรรมชาติของภารกิจของพระเยซูโดยสงัเขป 

ในฐานะผูรั้บใชผู้ท้นทุกข ์และสาม 

เราจะกล่าวถึงการตอบสนองอนัเหมาะสมทีOมาระโกตอ้งการใหผู้อ่้านของท่านตอบสนองต่อองคพ์ระเยซูในมิติความเป็นพระเมสสิยาห์ 

เราจะเริOมดว้ยการศึกษาความคาดหวงัของชาวยวิต่อพระเมสสิยาห์ ซึO งแพร่หลายในยคุของพระเยซู 

 

 

ความคาดหวงัของชาวยวิ 
 

เป็นเวลาหลายร้อยปีก่อนถึงยคุของพระเยซู ชาวอิสราเอลส่วนใหญ่อาศยัอยูน่อกแผน่ดินพระสญัญา 

และพวกทีOยงัอาศยัอยูใ่นแผน่ดินพระสญัญากเ็จบ็ปวดภายใตก้ารปกครองแบบทรราชของคนต่างชาติ เริOมตน้ดว้ยชาวบาบิโลน 

ตามดว้ยชาวมีเดียนและเปอร์เซีย จากนั/นเป็นกรีก และในทีOสุดเป็นโรม 
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และประวติัศาสตร์ความเจบ็ปวดอนัยาวนานนี/ทาํใหน้กัศาสนศาสตร์ชาวยวิมุ่งความสนใจไปทีOคาํพยากรณ์ในพนัธสญัญาเดิม 

ทีOวา่ในบั/นปลาย พระเจา้จะส่งผูป้ลดปล่อยทีOเป็นพระเมสสิยาห์มาฟื/ นฟูอาณาจกัรอิสราเอล 

 

 ความหวงัของชาวยวิในองคพ์ระเมสสิยาห์มีหลายรูปแบบ  ช่น 

กลุ่มหวัรุนแรงเชืOอวา่พระเจา้ตอ้งการใหอิ้สราเอลเร่งรัดวนัแห่งพระเมสสิยาห์ดว้ยการกบฏต่อทางการโรม กลุ่มต่าง ๆ 

ทีOเนน้วนัพิพากษาเชืOอวา่พระเจา้จะแทรกแซงดว้ยวธีิเหนือธรรมชาติเพืOอทาํลายศตัรูของพระองคแ์ละฟื/ นฟูประชากรของพระองค ์

นอกจากนั/นยงัมีพวกธรรมบญัญติันิยม ซึO งคลา้ยกบัพวกฟาริสีตรงทีOพวกเขาเชืOอวา่พระเจา้จะไม่แทรกแซงใด ๆ 

จนกวา่อิสราเอลจะเชืOอฟังพระบญัญติัอยา่งสมบูรณ์ ดงันั/น ในช่วงเวลาของพระเยซู 

มีคนมากมายทีOถวลิหาและรอคอยพระเมสสิยาห์ของพวกเขาทีOจะเสดจ็มา 

 

 พระองคไ์ดเ้สดจ็มาในฐานะผูรั้บใชที้Oถ่อมใจและตอ้งทนทุกข ์
ความหวงัในพระเมสสิยาห์ของชาวยวิมองไปทีOอาณาจกัรทางการเมืองการปกครองทีOจะเกิดขึ/นทนัทีในโลกนี/ภายใตก้ารปกครองของพระเ

มสสิยาห์ ซึO งคลา้ยกบัอาณาจกัรทีOดาวดิเคยปกครองเมืOอหลายศตวรรษก่อนหนา้นั/น 
แต่พระเยซูไม่ไดแ้มก้ระทัOงจะพยายามสถาปนาอาณาจกัรในลกัษณะนี/ขณะทรงปฏิบติัภารกิจในโลก 
และสิOงนี/ทาํใหห้ลายคนปฏิเสธพระองคใ์นฐานะพระเมสสิยาห์ 

 
 แต่ทีOน่าสนใจกคื็อ แนวคิดทีOวา่พระเมสสิยาห์ คือผูรั้บใชผู้ท้นทุกขไ์ม่ไดเ้ป็นเรืOองใหม่ 
ผูเ้ผยพระวจนะอิสยาห์ในพนัธสญัญาเดิมไดร้ะบุบทบาทนี/ของพระเมสสิยาห์ไวแ้ลว้ โดยเฉพาะในอิสยาห์ 53 
ซึO งพนัธสญัญาใหม่ใชบ่้อยครั/ งเพืOออา้งอิงถึงพระเยซู เราสามารถกล่าวไดด้ว้ยซํ/ าวา่ถา้พระเยซูมิไดท้นทุกขแ์ละรับใช ้
พระองคก์จ็ะไม่มีทางสาํเร็จตามเงืOอนไขในพนัธสญัญาเดิมในฐานะพระเมสสิยาห์ ดงันั/น 
การรับใชแ้ละทนทุกขจึ์งไม่มีทางทีOจะทาํใหพ้ระองคข์าดคุณสมบติัในฐานะพระคริสต ์แต่เป็นบทพิสูจนว์า่พระองคคื์อพระคริสตจ์ริง ๆ 
แต่มีนอ้ยคนนกัทีOสามารถกลัOนกรองประเดน็สาํคญัจากพนัธสญัญาเดิมนี/ไดใ้นช่วงชีวติของพระเยซู 
คนส่วนใหญ่ยดึติดอยา่งมากกบัการสนันิษฐานของชาวยวิร่วมสมยัเกีOยวกบัพระเมสสิยาห์ จนไม่รู้วา่พระองคไ์ดเ้สดจ็มาแลว้ 
 

เป็นเรื2องชัดเจนมากว่าหลกัการเรื2องพระเมสสิยาห์นั.นสําคญัมากในพนัธสัญญาเดมิ พระเมสสิยาห์คือผู้ถูกเจมิไว้ 

ทรงเป็นกษตัริย์ผู้ถูกเจมิ น่าสนใจที2เราสงสัย และตั.งคาํถามว่า พระคริสต์จะเสดจ็มาได้อย่างไร 

ถ้าในความเป็นจริงแล้ว พวกอสิราเอลนั.นมคีวามเชื2อฟังและไม่เรียกร้องขอกษตัริย์ที2เป็นมนุษย์? 

แต่ในความเป็นจริงพวกเขาได้เรียกร้อง แล้วกพ็บว่าม ี“ผู้ถูกเจมิ” เรียงลาํดบักนัมา 

ผู้ไม่ใส่ใจกบัประชากรของพวกเขาเลย ผู้ที2ไม่ยอมสถาปนาความยุตธิรรมของพระเจ้าในโลกนี. 

และผู้ที2ยดึตนเองเป็นศูนย์กลาง และเรากเ็ห็นความปรารถนานี.ปรากฏในพนัธสัญญาเดมิว่า “โอ 

เราไม่สามารถมพีระเมสสิยาห์ผู้ที2มลีกัษณะตามแบบที2พระเมสสิยาห์ควรเป็นเลยหรือ?” 

แล้วเรากม็ภีาพของกษตัริย์ที2จะเสดจ็มาแต่โดยเฉพาะในอสิยาห์ 

ซึ2งมคีวามเชื2อมโยงกนัอย่างน่าทึ2งระหว่างกษตัริย์องค์ที2จะเสดจ็มาและพระวญิญาณบริสุทธิi 

ประชาชนในยุคพนัธสัญญาเดมิไม่ได้ปรารถนาเฉพาะแค่พระเมสสิยาห์เท่านั.น 

แต่พวกเขาปรารถนาพระวญิญาณบริสุทธิiที2จะมาช่วยให้พวกเขาปฏบัิตติวัตามหนังสือโทราห์ได้ 

ฉะนั.นจงึน่าสนใจที2จะเรียนรู้ โดยเฉพาะเกี2ยวกบัอสิยาห์ 

ว่าท่านได้ฉายภาพความสัมพนัธ์ระหว่างพระเมสสิยาห์กบัพระวญิญาณบริสุทธิiอย่างไร 

พระองค์จะเตม็ล้นไปด้วยพระวญิญาณ พระองค์ถูกเจมิโดยพระวญิญาณ พระองค์คือผู้ที2ตรัสผ่านพระวญิญาณ 

และดงันั.น เหล่าอคัรทูตจงึดูเหมือนไม่แปลกใจเมื2อพระเยซูผู้คืนพระชนม์แล้วกล่าวแก่พวกเขาว่า 



พระกติตคิณุ   บทเรยีน 3: พระกติตคิณุมาระโก 
 

-28- 

For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

“อย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเลม็ แต่ให้รอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดา” เป็นเหมือนกบัว่า “นั2นไง 

ในที2สุดพระเมสสิยาห์กไ็ด้กล่าวบางสิ2งที2เราคาดหวงัว่า ‘เราจะเตรียมพระวญิญาณบริสุทธิiไว้ให้’“ 

แต่สิ2งที2เขาไม่ได้ทาํคือพยายามเข้าใจว่า 

พระเมสสิยาห์ต้องสละสิ2งใดเพื2อนํายุคแห่งความยุตธิรรมของพระเจ้าและยุคแห่งพระวญิญาณมาสถาปนา 

พวกเขาไม่ได้เชื2อมโยงอสิยาห์ 53 เข้ากบัอสิยาห์ 11 

พวกเขาไม่ได้เชื2อมโยงไปถงึเงื2อนไขที2ว่าพระเมสสิยาห์จาํเป็นต้องสิ.นพระชนม์เพื2อนําอาณาจกัรแห่งความยุตธิรรม 

สันตสุิข และชีวติของพระวญิญาณมาสู่มนุษย์ 

 

—ดร. จอห์น ออสวอลท์ 

 
เมืOอเราไดเ้ขา้ใจความคาดหวงัของชาวยวิแลว้ ต่อไปเราจะศึกษาพนัธกิจของพระเยซูในฐานะผูรั้บใชผู้ท้นทุกข ์

 
 
พันธกจิของพระเยซ ู
 

พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ทีOน่าประหลาด เพราะพระองคท์รงพิชิตศตัรูดว้ยความตาย ก่อนหนา้นี/  

พระกิตติคุณมาระโกรายงานความขดัแยง้ทีOในทีOสุดแลว้นาํไปสู่การทีOพระเยซูถูกตรึง 

และช่วงตน้ของครึO งหลงัของพระกิตติคุณกเ็นน้ประเดน็สาํคญัวา่การทนทุกขแ์ละการสิ/นพระชนมข์องพระเยซูนั/นใกลจ้ะมาถึง 

และตามมาดว้ยการทนทุกขแ์ละการสิ/นพระชนมจ์ริง ๆ 

 

 และทีOขนานไปกบัประเดน็เรืOองการทนทุกขข์องพระเยซูกคื็อการเนน้พนัธกิจรับใชข้องพระองค ์
พระองครั์กษาและปฏิบติัภารกิจกบัคนหลากหลายมากมาย พระองคส์ละชีวติเป็นค่าไถ่คนบาป 
พระองคเ์ชืOอฟังพระประสงคข์องพระเจา้ทุกขั/นตอนเพืOอประโยชนข์องคนของพระองค ์

 
ตอนหนึOงทีOมาระโกเชืOอมโยงประเดน็สาํคญัเรืOองการทนทุกขแ์ละการรับใชไ้ดอ้ยา่งทรงพลงัไดแ้ก่มาระโก 10:35-45 

ในพระวจนะตอนนี/ยากอบและยอห์นขอใหพ้ระเยซูประทานตาํแหน่งแห่งเกียรติยศในอาณาจกัรของพระองค ์และสาวกอีก 10 

คนกไ็ม่พอใจกบัความทะเยอทะยานเพืOอเกียรติยศเช่นนี/  แต่พระเยซูตาํหนิสาวกทั/ง 12 คน พระองคห์นุนใจพวกเขาใหมี้ชีวติแห่งการรับใช ้

และพระองคป์ระทานชีวติของพระองคเ์องใหเ้ป็นแบบอยา่ง 

 
ในการเป็นผู้นําด้วยการรับใช้ ผู้นําจาํเป็นต้องมส่ีวนอย่างแขง็ขนัในชีวติของพนัธกจิด้วยความเตม็ใจ 

ตามที2อคัรทูตเปาโลได้กล่าวไว้ คืออทุศิตวัเองเพื2อรับใช้ผู้อื2น เพื2อสนับสนุนผู้อื2น เพื2อเตรียมผู้อื2นให้พร้อม ดงันั.น 

คุณอาจพูดได้ว่า ผู้นํามไิด้เพยีงแค่ออกคาํสั2งและบอกว่า “ไป และทาํ” จริงอยู่ มกีารออกคาํสั2ง 

แต่ผู้นําต้องนําทางจนผู้ตดิตามสามารถกระทาํสําเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ 

และสิ2งนี.เตือนความจาํข้าพเจ้าเกี2ยวกบัสิ2งที2เปาโลกล่าวเมื2อท่านพูดถงึการตรากตรําทาํงาน 

ท่านกล่าวว่าท่านตรากตรําทาํงานมากกว่าเพื2อนร่วมงานของท่านในแง่นั.น 

และนี2จงึทาํให้ท่านเกดิความเข้าใจอย่างยิ2งใหญ่เกี2ยวกบัว่าการเป็นผู้นําโดยการรับใช้หมายความว่าอย่างไร นั2นคือ 

ให้ถ่อมตวัลงท่ามกลางคนทั.งหลาย และช่วยแบ่งเบาภาระ และแบกภาระเหล่านั.นแทนพวกเขา 

 

—ศาสนาจารย์ ลาร์รี ค้อคเครลล์ 
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ใหเ้ราฟังวา่พระเยซูอธิบายการเป็นผูน้าํในลกัษณะนี/อยา่งไรในมาระโก 10:45: 

 

เพราะแมแ้ต่บุตรมนุษยก์ไ็ม่ไดม้าเพืOอรับการปรนนิบติัแต่มาเพืOอปรนนิบติัและประทานชีวติของพ

ระองคเ์ป็นค่าไถ่สาํหรับคนเป็นอนัมาก” (มาระโก 10:45) 

 
พระเยซูบอกชดัวา่การเป็นผูน้าํเป็นรูปแบบหนึOงของการรับใชพ้ระเจา้และผูติ้ดตาม การเป็นผูน้าํไม่ใช่โอกาสแสวงหาสง่าราศี 

ตรงกนัขา้ม บ่อยครั/ งผูน้าํตอ้งเจบ็ปวด จริง ๆ แลว้พระเยซูรู้วา่ภารกิจของพระองคใ์นการปรนนิบติัผูอื้Oนนั/น 
ในทีOสุดแลว้จะนาํไปสู่การสิ/นพระชนมข์องพระองคเ์อง แต่นีOคือภารกิจทีOพระองคย์อมรับดว้ยความเตม็ใจ 
และพระองคก์บ็ญัชาสาวกของพระองคใ์หย้อมรับเช่นกนั 
 

เอาล่ะ ในพระกติตคุิณมาระโก ดูเหมือนท่านจะกระตือรือร้นเป็นพเิศษที2จะให้เราเข้าใจข้อความที2ว่า 

พระเยซูคือผู้รับใช้ที2ต้องทนทุกข์ ซึ2งมกีารพยากรณ์ไว้ในพนัธสัญญาเดมิ ในครึ2งแรกของพระกติตคุิณ 

ได้เน้นบทบาทของพระเยซูในฐานะกษตัริย์อย่างมาก 

และในครึ2งหลงัเน้นไปที2การทนทุกข์และการสิ.นพระชนม์ของพระเยซู และบางทกีญุแจสําคญัอยู่ในมาระโก 10:45: 

“บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื2อรับการปรนนิบัต ิแต่มาเพื2อจะปรนนิบัตคินอื2น 

และให้ชีวติของท่านเป็นค่าไถ่คนจาํนวนมาก” 

และข้อดงักล่าวนี.ปรากฏในบริบทที2เหล่าสาวกกาํลงัได้รับการหนุนใจให้เป็นผู้รับใช้แบบนั.น 

และในบริบทนี.พระเยซูเป็นแบบอย่างสําหรับเรา จริง ๆ แล้วไม่ใช่เพื2อให้เราใช้สิทธิของเรา แต่แท้จริงแล้ว 

เพื2อให้เราวางสิทธิของเราลงเพื2อเห็นแก่การทาํให้ข่าวประเสริฐและแผ่นดนิของพระเจ้าก้าวหน้าไป 

และโดยเฉพาะมาระโกได้มอบแบบอย่างแก่เราจริง ๆ ในแง่ที2ว่าเราไม่ควรแสวงหาเกยีรตยิศเพื2อตวัเราเอง 

เราไม่ควรคาดหวงัที2นั2งสูงที2สุดในสวรรค์เหมือนที2พวกสาวกมแีนวโน้มที2จะทาํบ่อยครั.ง แต่ตรงกนัข้าม 

เราต้องทาํตามแบบอย่างของพระคริสต์ ผู้เตม็ใจสละพระองค์เองเพื2อเห็นแก่ผู้อื2น 

และนั2นคือแบบอย่างที2เราต้องทาํตาม 

 

—ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต 

 
ด้วยเหตุนี. ถ้าเราคดิว่าการเป็นผู้นําด้วยการรับใช้ตามลกัษณะที2พระเยซูบัญชาจะเป็นอย่างไร 

เรากส็ามารถเห็นได้จากตวัอย่างการเป็นผู้นําของพระเยซูในพระกติตคุิณว่าเป็นอย่างไร 

สิ2งแรกที2เราเห็นพระเยซูกระทาํเมื2อพระองค์พบปะผู้คนมากมายที2มาพร้อมความต้องการของพวกเขากคื็อ 

พระองค์ตั.งใจสดบัฟังอย่างดมีาก พระองค์พบปะกบัพวกเขาในพื.นที2ที2พวกเขาอยู่ 

พระองค์ใส่ใจกบัความจาํเป็นด้านปัจจยัต่าง ๆ ในชีวติของพวกเขา รวมทั.งความจาํเป็นด้านอารมณ์ 

พระองค์ฟังอย่างตั.งใจ เพื2อเข้าใจเนื.อความจริง ๆ ที2พวกเขากาํลงัสื2อ ไม่ใช่แค่ถ้อยคาํของเขาเท่านั.น และในแง่นี. 

เราได้เห็นตวัอย่างในพระกติตคุิณมาระโก 

เมื2อพระเยซูพบกบัคุณพ่อคนหนึ2งที2ลูกของเขาถูกวญิญาณชั2วรบกวนเป็นเวลาหลายปีจนถงึขนาดเขากรีดเนื.อตนเอ

ง และผู้เป็นพ่อกรู้็สึกว่าเขาไม่มหีวงัแล้ว เขาทูลขอพระองค์ว่า “ได้โปรดช่วยข้าพระองค์ที2ขาดความเชื2อด้วยเถดิ” 

แทนที2จะตาํหนิเขา พระเยซูตอบสนองต่อเขาและรักษาลูกชายของเขา 

จากนั.นเรากเ็ห็นทศิทางของพระกติตคุิณเล่มนี. นั2นคือ พระเยซูจะไปไหนต่อ? 

พระเยซูกาํลงัเสดจ็ไปเยรูซาเลม็เพื2อมอบชีวติของพระองค์เพื2อผู้ที2ตดิตามพระองค์ เพื2อเป็นค่าไถ่บาปของพวกเขา 

นี2คือการสําแดงความรักอนัเสียสละโดยไม่ใส่ใจกบัสง่าราศีใด ๆ สําหรับพระองค์เองในแง่ของวฒันธรรมสมยันั.น 
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และเป็นการมอบชีวติของพระองค์เพื2อผู้ที2ตดิตามพระองค์ สิ2งนี.คือแบบแผนที2พระเยซูสาธิตในพระกติตคุิณฉบับนี. 

นี2คือวธีิที2พระองค์ใส่ใจและฟังคนทั.งหลายที2พระองค์ได้พบ และจากนั.นพระองค์เสดจ็ไปที2ใด? 

ไปเยรูซาเลม็เพื2อสละชีวติของพระองค์ นั2นแหละคือการเป็นผู้นําด้วยการรับใช้ 

 

—ดร. เกร็ก เพร์รี 

 
เราไดเ้ขา้ใจความคาดหวงัในพระเมสสิยาห์ของชาวยวิ รวมทั/งพนัธกิจของพระเยซูแลว้ ต่อไป 

เราจะพิจารณาการตอบสนองทีOมาระโกตอ้งการใหผู้อ่้านของท่านกระทาํต่อตวัตนของพระเยซูในฐานะพระคริสต ์
 
 
การตอบสนองอยา่งเหมาะสม 
 

พระเยซูสอนวา่ผูที้Oติดตามพระองคจ์ะตอ้งทนทุกข ์พวกเขาจะเผชิญการต่อตา้นในสงัคม จะมีความขดัแยง้ภายในครอบครัว 

จะถูกล่อลวง และจะถูกคุกคามโดยอาํนาจของวญิญาณชัOว พวกเขาจะถูกข่มเหงและบางคนถึงกบัถูกสงัหาร 

แต่พระองคย์งัคงตอ้งการใหเ้ขาภกัดีและบากบัOน ลองฟังดูวา่พระเยซูสรุปหลกัการนี/อยา่งไรในมาระโก 12:30: 

 
“จงรักองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระเจา้ของท่านอยา่งสุดใจ สุดจิต สุดความคิด และสุดกาํลงัของท่าน” 

(มาระโก 12:30) 

 
ในขอ้นี/  พระเยซูอา้งอิงถึงเฉลยธรรมบญัญติั 6:5 

เพืOอเนน้ใหเ้ห็นถึงการครอบคลุมทุกดา้นของขอ้เรียกร้องของพระเจา้เหนือชีวติของคนของพระองค ์

เราตอ้งอุทิศชีวติทั/งสิ/นของเราแด่พระเจา้ในทุกแง่มุมทั/งชีวติของเราแก่พระองค ์

 

ในขอ้นี/  พระเยซูอา้งอิงถึงเฉลยธรรมบญัญติั 6:5 

เพืOอเนน้ใหเ้ห็นถึงการครอบคลุมทุกดา้นของขอ้เรียกร้องของพระเจา้เหนือชีวติของคนของพระองค ์

เราตอ้งอุทิศชีวติทั/งสิ/นของเราแด่พระเจา้ในทุกแง่มุมทั/งชีวติของเราแก่พระองค ์

 

ใหเ้ราพิจารณาตวัอยา่งหนึOง ในมาระโก 10:17-31 มีเศรษฐีหนุ่มผูห้นึOงมาหาพระเยซู ถามพระองคว์า่ 

เขาจะตอ้งทาํอยา่งไรเพืOอใหไ้ดรั้บมรดกเป็นชีวตินิรันดร์ พระเยซูบอกใหเ้ขาขายทรัพยส์มบติัทั/งปวงและแจกจ่ายแก่คนขดัสน 

แต่ขอ้เรียกร้องของพระเยซูยิOงใหญ่เกินกวา่ทีOเศรษฐีหนุ่มจะสามารถรับได ้เขาจึงจากพระองคไ์ปดว้ยความเศร้า 

พระเยซูบอกสาวกของพระองคว์า่ เหตุการณ์นี/ไม่ควรทาํใหเ้ขาประหลาดใจ เพราะ 

“อูฐจะลอดรูเขม็กง่็ายกวา่คนมัOงมีจะเขา้ในแผน่ดินของพระเจา้” และพระเยซูกล่าวต่อไปวา่ 

ผูที้Oติดตามพระองคจ์าํเป็นตอ้งเตม็ใจทีOจะละครอบครัว บา้นเรือน และทรัพยสิ์Oงของไวเ้บื/องหลงั พวกเขาตอ้งเตม็ใจทีOจะรับการข่มเหง 

พวกเขาตอ้งเตม็ใจทีOจะสละชีวติเพืOอเห็นแก่พระองค ์ พระเยซูตรัสในมาระโก 8:34-35 วา่: 

 
แลว้พระองคท์รงเรียกฝงูชนกบัเหล่าสาวกเขา้มาและตรัสวา่ “หากผูใ้ดตอ้งการจะตามเรามา 

เขาตอ้งปฏิเสธตวัเอง 

รับกางเขนของตนแบกและตามเรามา เพราะผูใ้ดตอ้งการเอาชีวติรอดผูน้ั/นจะเสียชีวติแต่ผูใ้ดพลีชี

วติเพืOอเราและข่าวประเสริฐผูน้ั/นจะไดชี้วติรอด (มาระโก 8:34-35) 
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ไม่ทางใดกท็างหนึOง คริสเตียนทุกคนมีกางเขนของตนทีOตอ้งแบก 
แต่สง่าราศีและพระพรแห่งความรอดกคุ็ม้ค่าสาํหรับการเสียสละนั/น 
 

เป็นเพราะว่าในแง่หนึ2ง พระเยซูบอกให้เราแบกกางเขน 

แต่มบีางช่วงในชีวติของเปโตรที2ท่านมองดูมือของท่านและเห็นดาบแทน ท่านใช้ดาบตดัหูของ [คนรับใช้ของ] 

มหาปุโรหิต เห็นไหมครับ นี2เป็นภาวะต้องเลือกของคริสตจกัรในช่วงหลายศตวรรษที2ผ่านมา 

ดาบหรือกางเขนกนัแน่? เราจะไปตามความปรีชา วธีิการ หรือสตปัิญญาของมนุษย์ 

หรือเราจะยอมสละตนถงึความตายโดยการปฏเิสธตนเองและตดิตามพระเยซู? พระเยซูกล่าวชัดเจนว่าพระสิริ 

พระสิริลกัษณะนี.ที2พระเจ้าประทานมาโดยผ่านพระบุตรของพระองค์ จะพบได้โดยหนทางแห่งไม้กางเขนเท่านั.น 

ด้วยการดาํเนินไปตามทางของพระเยซู ดงันั.น 

คาํถามไม่ได้เกี2ยวข้องอะไรมากนักเกี2ยวกบัว่าเราจะอะลุ้มอล่วยได้แค่ไหนหรือในเรื2องใด แต่จริง ๆ แล้วคาํถามกคื็อ 

เราจะตดิตามพระเยซูหรือไม่? และเมื2อคนเรามุ่งมั2นในวตัถุประสงค์นั.น 

เมื2อเราเข้าใจว่าหนทางของพระเยซูคือหนทางแห่งกางเขน 

และการเลือกที2จะตดิตามพระองค์เท่ากบัการยอมตายต่อตนเองและมชีีวติแบบพระองค์ 

คาํถามเหล่านี.เกี2ยวกบัอะลุ้มอล่วยหรือไม่อะลุ้มอล่วย เอกภาพหรือไร้เอกภาพ 

ประเดน็เหล่านี.กจ็ะแก้ปัญหาในตวัเองมากพอสมควร 

ตราบใดที2เรามุ่งเน้นไปที2รูปทรงไม้กางเขนอนัเป็นธรรมชาตขิองชีวติคริสเตยีน 

 

—ศาสนาจารย์ ไมเคลิ กโลโด 

 
การเป็นสาวกเป็นหนทางลาํบาก จริง ๆ แลว้ ตามทีOพระเยซูสอน การเขา้สู่แผน่ดินของพระเจา้นั/นเป็นไปไม่ไดเ้ลย 

หากเราพึOงพากาํลงัของเราเอง แต่ขอใหฟั้งวา่พระเยซูหนุนใจสาวกของพระองคอ์ยา่งไรในมาระโก10:27: 

 
พระเยซูทอดพระเนตรทีOพวกเขาและตรัสวา่ “สาํหรับมนุษยก์เ็ป็นไปไม่ได ้

แต่สาํหรับพระเจา้ทุกสิOงเป็นไปได”้ 

(มาระโก 10:27) 

 
เราไม่มีกาํลงัพอทีOจะเชืOอฟังพระเยซูอยา่งถึงทีOสุดตามทีOพระองคเ์รียกร้อง แต่พระเจา้ทรงมี 

และพระองคใ์ชฤ้ทธานุภาพนั/นภายในเราเพืOอใหม้ัOนใจวา่เราจะเขา้สู่แผน่ดินของพระองคไ์ด ้
 

สิ2งทแีย่ที2สุดกคื็อ การแสวงหาที2จะเตบิโตในพระคริสต์ รับการชําระให้บริสุทธิi 

และเตบิโตขึ.นในความบริสุทธิiและความชอบธรรมของพระองค์โดยไม่ได้พึ2งพาฤทธิiอาํนาจของพระวญิญาณบริสุท

ธิi ซึ2งไม่ใช่เรื2องที2พระเจ้าทรงพอพระทยั และไม่ใช่การพึ2งพาพระเจ้าในการช่วยให้เราได้รับความรอด 

และชําระเราให้เป็นผู้บริสุทธิi เพราะเมื2อพระวญิญาณทรงทาํงาน ฤทธานุภาพของพระองค์กผ็ลกัดนัสิ2งดต่ีาง ๆ 

ออกจากชีวติของเรา และทาํให้เราเตบิโตขึ.นได้ สิ2งมหัศจรรย์กคื็อ 

เมื2อพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างด้วยสภาพความเป็นมนุษย์ของพระองค์ตามที2เราได้เห็นแล้วว่า 

พระวญิญาณบริสุทธิiเสดจ็มาและกระทาํภารกจิในชีวติของพระคริสต์ ประทานความสามารถ ฤทธานุภาพ 

และการทรงนําแก่พระองค์ เจมิพระองค์เมื2อพระองค์รับบัพตศิมาในช่วงต้นของการปฏบัิตพินัธกจิ 
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และแม้กระทั2งก่อนหน้านั.นกไ็ด้กระทาํให้หญงิพรหมจารีย์คนหนึ2งตั.งครรภ์ ทาํให้พระเจ้ามาบังเกดิเป็นมนุษย์ 

เราเห็นพระวญิญาณนําพระองค์ออกไปยงัถิ2นทุรกนัดารเพื2อรับการทดลอง พระวญิญาณเสดจ็มา 

และมอบฤทธานุภาพในการกระทาํพนัธกจิของพระคริสต์ และเช่นเดยีวกนั 

นี2เป็นพลงัอาํนาจในการทาํพนัธกจิในชวติของผู้ที2ตดิตามพระคริสต์ด้วย  

 

—ดร. เค เอริค เธอนเนส 

 
มาระโกตอ้งการใหผู้อ่้านดั/งเดิมของท่านในกรุงโรมรู้วา่ 

การทนทุกขแ์ละการถูกข่มเหงเป็นสญัญาณวา่พวกเขาเป็นผูที้Oติดตามพระคริสตอ์ยา่งแทจ้ริง 

ซึO งเป็นส่วนหนึOงของแผนการของพระเยซูสาํหรับแผน่ดินของพระองค ์

และมาระโกตอ้งการใหผู้อ่้านของท่านไดรั้บการหนุนใจดว้ยความจริงขอ้นี/  

ท่านตอ้งการใหผู้อ่้านเหล่านั/นมัOนใจวา่พระเจา้จะประทานกาํลงัแก่พวกเขาในการฝ่าฟันความยากลาํบาก 

เช่นเดียวกบัทีOพระเจา้ไดป้ระทานกาํลงัแก่พระเยซู เพืOอทีOพวกเขาจะเผชิญกบัความทุกขด์ว้ยกาํลงัใจและความหวงั 

 

 พระเยซูยงัคงนาํแผน่ดินของพระองคม์าอยา่งชา้ ๆ 
พระองคย์งัคงใชก้ารทนทุกขข์องคนของพระองคใ์หเ้ป็นหนทางไปสู่ผลในบั/นปลาย 
และพระองคย์งัคงประทานกาํลงัแก่เราทีOจะทนต่อความลาํบาก 
การทนทุกขเ์พืOอเห็นแก่พระเยซูและแผน่ดินของพระองคไ์ม่ควรทาํใหเ้ราทอ้ใจ แต่ควรนาํการปลอบโยนและแรงบนัดาลใจมาสู่เรา 
เราทนทุกขเ์พราะเราเป็นผูรั้บใชข้องพระองค ์และเรามัOนใจวา่ วนัหนึOงการทนทุกขข์องเราจะไดรั้บรางวลัดว้ยพระพรอนัเหนือความเขา้ใจ 
เป็นพระพรทีOยิOงกวา่การชดเชยความยากลาํบากทีOเรากาํลงัเผชิญอยู ่

 
 มิติทีOสองของตวัตนของพระเยซูทีOเราจะพิจารณากคื็อ บทบาทของพระองคใ์นฐานะกษตัริยผ์ูพิ้ชิต 
ซึO งนาํแผน่ดินของพระเจา้มาสู่โลกนี/ 
 
 

กษัตรยิผ์ูพ้ชิติ 
 

พนัธสญัญาเดิมบอกชดัเจนวา่พระเมสสิยาห์จะสืบเชื/อสายมาจากกษตัริยด์าวดิ 

และภารกิจของพระองคก์เ็พืOอรื/อฟื/ นสง่าราศีของราชบลัลงักด์าวดิ และปกครองเหนืออิสราเอลตลอดไป เรืOองนี/ ถูกพยากรณ์ไวห้ลายตอน 

เช่น สดุดี 89, 110, และ 132 และยนืยนัอีกครั/ งหนึOงในมาระโก 12:35 ดงันั/น 

เมืOอใดกต็ามทีOพระเยซูถูกระบุวา่เป็นพระคริสตห์รือพระเมสสิยาห์ กเ็ท่ากบัเป็นการประกาศสถานภาพกษตัริยข์องพระองค ์

นีOเป็นเหตุผลทีOพระองคถู์กเรียกวา่ “บุตรของดาวดิ” ในมาระโก 10:47-48 

และพระเยซูเองกอ็า้งอยา่งเปิดเผยวา่พระองคเ์ป็นกษตัริยพ์ระเมสสิยาห์ ในมาระโก 14:61-62 

เมืOอพระองคถู์กไต่สวนต่อหนา้สภาซานเฮดริน และในมาระโก 15:2 เมืOอพระองคถู์กไต่สวนโดยปีลาต 

 

 เราจะพิจารณาบทบาทของพระเยซูในฐานะกษตัริยผ์ูพิ้ชิตทีOมาระโกเนน้ในสามแง่มุม 
เราจะเริOมดว้ยการพิจารณาการทีOพระเยซูประกาศแผน่ดินของพระองค ์จากนั/น 
เราจะศึกษาการทีOพระองคส์าํแดงฤทธานุภาพและอาํนาจของพระองค ์สุดทา้ย เราจะศึกษาการทีOพระองคพิ์ชิตศตัรูของพระองค ์
ใหเ้ราเริOมตน้ดว้ยการทีOพระองคป์ระกาศแผน่ดินของพระองค ์
 



พระกติตคิณุ   บทเรยีน 3: พระกติตคิณุมาระโก 
 

-33- 

For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

แผน่ดนิของพระเจา้ทีPถกูประกาศ 
 

ขอใหเ้รายอ้นระลึกถึงการทีOมาระโกสรุปพนัธกิจแห่งข่าวประเสริฐของพระเยซู ในมาระโก 1:14-15 โดยท่านรายงานวา่: 

 

หลงัจากยอห์นถูกขงัคุก พระเยซูเสดจ็สู่แควน้กาลิลี 

ทรงประกาศข่าวประเสริฐของพระเจา้ พระองคต์รัสวา่ “ถึงเวลาแลว้ 

อาณาจกัรของพระเจา้มาใกลแ้ลว้ จงกลบัใจใหม่และเชืOอข่าวประเสริฐ!” (มาระโก 1:14-15) 

 
วตัถุประสงคห์ลกัของภารกิจประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคือ 

เพืOอประกาศพระกิตติคุณหรือข่าวประเสริฐวา่แผน่ดินของพระเจา้มาใกลแ้ลว้ 
และพระพรของแผน่ดินนั/นจะเป็นของคนทั/งปวงทีOจะกลบัใจใหม่และเชืOอ 

 
 และพระเยซูยงัไดป้ระกาศถึงแผน่ดินของพระองคโ์ดยการสอนสาวกของพระองคใ์หรู้้ถึงความลบัของแผน่ดินนั/น จริง ๆ แลว้ 

นีOคือเหตุผลทีOพระองคม์กัสอนในรูปของคาํอุปมา— เพืOอเปิดเผยความลบัแห่งแผน่ดินของพระเจา้เพืOอผูที้Oถูกเลือก 

และปิดบงัความลบันั/นไวจ้ากผูที้Oไม่ไดถู้กเลือก ลองฟังสิOงทีOพระเยซูบอกสาวกของพระองคใ์นมาระโก 4:11-12: 

 
พระองคท์รงบอกพวกเขาวา่ “ความลบัของอาณาจกัรของพระเจา้ทรงโปรดใหพ้วกท่านรู้ 

ส่วนคนนอกนั/นทุกอยา่งจะใชค้าํอุปมา เพืOอวา่ 

“‘พวกเขาจะดูแลว้ดูเล่าแต่จะไม่มีวนัประจกัษแ์ละจะฟังแลว้ฟังเล่าแต่จะไม่มีวนัเขา้ใจมิฉะนั/นแล้

วเขาจะหนักลบัมาและไดรั้บการอภยั!’” (มาระโก 4:11-12) 

 
และแน่นอน หลายครั/ งพระเยซูไดบ้รรยายถึงแผน่ดินของพระเจา้ เช่น ในมาระโก 10 พระองคร์ะบุวา่เดก็ ๆ 

จะสามารถเขา้สู่แผน่ดินของพระองคโ์ดยง่าย แต่คนรํOารวยจะเขา้สู่แผน่ดินของพระองคอ์ยา่งยากลาํบาก 

 

แง่มุมทีOสองของบทบาทของพระเยซูในฐานะกษตัริยผ์ูพิ้ชิตทีOเราจะศึกษาไดแ้ก่การทีOพระองคส์าํแดงฤทธานุภาพและอาํนาจใน

ฐานะประมุขของแผน่ดินของพระเจา้บนโลกนี/  

 
 
ฤทธานุภาพและอํานาจทีPถกูสําแดง 
 

พระเยซูสาํแดงฤทธานุภาพและอาํนาจของพระองคใ์นฐานะกษตัริยโ์ดยผา่นการอศัจรรยเ์ป็นหลกั เช่น มาระโก 4:41 

กล่าววา่สิOงทีOถูกทรงสร้างนั/นเชืOอฟังพระบญัชาของพระองค ์และหลายครั/ ง วญิญาณชัOวกรู้็จกัพระองคใ์นฐานะพระบุตรของพระเจา้ 

เช่นในมาระโก 1:24; 3:11; และ 5:7 ความสามารถของพระเยซูในการกระทาํพระประสงคข์องพระองคใ์หส้าํเร็จ 

โดยเอาชนะทั/งวญิญาณชัOวและธรรมชาติ 

เป็นการสาํแดงอยา่งทรงพลงัวา่พระองคไ์ดเ้สดจ็มาเพืOอนาํแผน่ดินของพระเจา้มาสถาปนาบนโลก 

และการทีOพระองครั์กษาโรคอยา่งอศัจรรยก์เ็ป็นจริงตามนี/ เช่นกนั พระพรแห่งแผน่ดินของพระเจา้รวมไปถึงชีวติและสุขภาพ ดงันั/น 

เมืOอพระเยซูรักษาคนใหห้ายโรค พระองคก์ก็าํลงักระจายพระพรแห่งแผน่ดินของพระเจา้ไปสู่พวกเขา 

ดว้ยสิทธิพิเศษของพระองคใ์นฐานะกษตัริย ์

 
พระเยซูกระทาํการอศัจรรย์โดยน่าจะมเีหตุผลอย่างน้อยสามประการ ประการแรก 
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พระองค์ประสงค์ที2จะสําแดงพระเมตตาของพระองค์ เป็นพระเมตตาของพระเจ้าสําหรับมนุษย์ที2ทนทุกข์ ดงันั.น 

พระองค์จงึรักษาโรคให้แก่ประชาชน เพราะพระองค์รู้สึกสะเทือนพระทยัด้วยความเมตตาและสงสารพวกเขา 

พระองค์ต้องการตอบสนองความจาํเป็นของพวกเขา แต่ในการกระทาํเช่นนั.น 

พระองค์กก็าํลงัประกาศความจริงว่าพระองค์คือพระเมสสิยาห์ 

และพระองค์กาํลงันําความรอดแห่งแผ่นดนิของพระเจ้าลงมา ดงันั.น 

การอศัจรรย์จงึเป็นป้ายประกาศสถานภาพหรือตวัตนของพระองค์ 

ซึ2งไม่ได้บอกเพยีงแค่ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและพระองค์จงึสามารถกระทาํสิ2งเหล่านี.ได้เท่านั.น 

แต่บอกด้วยว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์ ดงันั.นลกัษณะประการที2สามกคื็อ 

การอศัจรรย์เหล่านั.นบ่งบอกว่าความรอดโดยพระเมสสิยาห์ได้มาถงึแล้ว 

ยุคที2พระเจ้าได้สัญญาไว้ได้เกดิขึ.นเป็นประวตัศิาสตร์แล้ว 

และตอนนี.เราจงึต้องเลือกว่าจะหันหลงัให้หรือหันกลบัไปสู่คาํสาปที2นํามาซึ2งโรคภยัไข้เจบ็ ดงันั.น 

พระองค์จงึรักษาโรคให้ประชาชน แล้วข้อจาํกดัด้านอาหารและเครื2องดื2มล่ะ? 

พระองค์จงึประทานอาหารและไวน์มากมาย และด้วยเหตุนี. 

การอศัจรรย์เหล่านี.กาํลงัก่อให้เกดิการเปลี2ยนแปลงในประวตัศิาสตร์โดยพระเจ้า 

เนื2องจากพระองค์คือพระเมสสิยาห์และนั2นคือภารกจิที2พระองค์จะนํามาในชีวติของเรา 

 

—ดร. จอห์น แมคคนิลย์ี 

 
นอกเหนือจากการกระทาํการอศัจรรย ์พระเยซูสาํแดงฤทธานุภาพและอาํนาจในฐานะกษตัริยใ์นอีกหลายวธีิ เช่น ในมาระโก 

1:16-20 พระเยซูแสดงความเดด็เดีOยวดว้ยการเรียกสาวกของพระองคใ์หจ้ากบา้นเรือน ครอบครัว 

และธุรกิจของพวกเขาและติดตามพระองคไ์ป พระองคมิ์ไดเ้พียงใหค้าํแนะนาํอนัชาญฉลาดเท่านั/น 

แต่พระองคเ์รียกร้องการตอบสนองแบบมีผลเปลีOยนแปลงชีวติ จริง ๆ แลว้ 

นีOคือคาํสัOงเดียวกนัทีOพระองคม์อบใหทุ้กคนทีOไดย้นิพระกิตติคุณ และพระองคก์ย็งัคงคาดหวงัการตอบสนองแบบเดียวกนัต่อไป 

มนุษยทุ์กคนมีพนัธะทีOจะตอ้งเชืOอฟังพระเยซู โดยการถวายชีวติแด่พระองคแ์ละติดตามพระองคไ์ปในทุกแห่งทีOพระองคน์าํ 

 

บางทีตวัอยา่งทีOน่าจดจาํทีOสุดของสิทธิอาํนาจของพระเยซูไดแ้ก่เมืOอพระองคย์กโทษบาปของคนง่อย ใน มาระโก 2:3-12 

พระเยซูและทุกคนรู้วา่พระเจา้เท่านั/นสามารถอภยัโทษบาปได ้

แต่เป็นทีOน่าอศัจรรยว์า่พระเยซูไม่ไดบ้อกชายคนนั/นใหแ้สวงหาการยกโทษบาปจากพระเจา้ 

แต่พระองคใ์ชสิ้ทธิอาํนาจยกโทษบาปใหช้ายผูน้ั/น ผลกคื็อ คาํกล่าวนี/ไม่เพียงใหค้วามมัOนใจวา่ความบาปของชายผูน้ั/นถูกยกแลว้เท่านั/น 

แต่ยงัประกาศสิทธิอาํนาจของพระเยซูในฐานะกษตัริยด์ว้ย โดยการยกโทษบาปของชายผูน้ั/น 

พระเยซูแสดงใหเ้ห็นวา่พระองคมี์อาํนาจจากพระเจา้ทีOจะผดุงความยติุธรรมภายในแผน่ดินของพระเจา้ 

และเมืOอพระองครั์กษาชายผูน้ั/นทนัทีหลงัจากทีOยกโทษบาปใหเ้ขา พระเยซูกพิ็สูจนว์า่คาํกล่าวของพระองคม์าจากพระเจา้จริง ๆ 

 

และแน่นอน สิทธิอาํนาจของพระเยซูในการยกโทษบาปเป็นหนึOงในเหตุผลสาํคญัทีOสุดทีOเราตอ้งติดตามพระองค ์
โดยผา่นพระองค ์ความบาปของเราสามารถถูกลบออกไป เพืOอทีOเราจะไดคื้นดีกบัพระเจา้ แทนทีOจะเป็นศตัรูกบัพระองค ์
เราสามารถเป็นพลเมืองผูจ้งรักภกัดีในแผน่ดินของพระองค ์โดยมีสิทธิg ในพระพรนิรันดร์ทั/งปวงทีOมาพร้อมแผน่ดินนั/น 

 
 ต่อไปเราจะศึกษาแง่มุมทีOสามของบทบาทของพระเยซูในฐานะกษตัริยผ์ูพิ้ชิต นัOนคือ การทีOพระองคพิ์ชิตศตัรูของพระองค ์
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ชยัชนะเหนอืศตัร ู
 

ในช่วงชีวติของพระองค ์พระเยซูมีศตัรูมากมาย ไดแ้ก่ ผูน้าํชาวยวิทีOต่อตา้นพระองค ์ผูไ้ม่เชืOอทีOปฏิเสธพระองค ์
วญิญาณชัOวทีOพระองคข์บัออก และศตัรูอืOน ๆ และทุกครั/ งทีOพระองคข์ดัแยง้กบัศตัรู พระองคช์นะเสมอ พระองคเ์อาชนะขอ้โตแ้ยง้ของเขา 
พระองคเ์ลีOยงแผนการชัOวร้ายของเขาได ้พระองคป์ลดปล่อยคนจากการกดขีOของเขา 
พระองคถึ์งกบัใชแ้ผนการชัOวร้ายของเขาเพืOอกระทาํพระประสงคข์องพระองคใ์หส้าํเร็จ 
โดยยอมใหพ้วกเขาตรึงพระองคบ์นกางเขนเพืOอทีOพระองคจ์ะไดช้ดใชค้วามบาป 
ชยัชนะทั/งปวงนี/ พิสูจนว์า่พระเยซูคือพระเมสสิยาห์อยา่งแทจ้ริง 
คือกษตัริยใ์นราชวงศด์าวดิผูเ้สดจ็มาเพืOอสถาปนาแผน่ดินของพระเจา้บนโลก 

 
 ศตัรูกลุ่มหนึOงทีOมาระโกกล่าวถึงบ่อยครั/ งไดแ้ก่วญิญาณชัOว แทจ้ริงแลว้ 
มาระโกเนน้ย ํ/าฤทธานุภาพของพระเยซูเหนืออาํนาจของวญิญาณชัOวและซาตานมากกวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณทุกคน 
มาระโกย ํ/าใหผู้อ่้านของท่านใส่ใจเป็นพิเศษเกีOยวกบัการทีOพระเยซูสามารถควบคุมเหนือวญิญาณชัOวได ้

 
 สาํหรับมาระโกแลว้ ความขดัแยง้ระหวา่งพระเยซูกบัวญิญาณชัOวเป็นหลกัฐานวา่พระเยซูไดน้าํแผน่ดินของพระเจา้ลงมาแลว้ 
การสถิตอยูข่องแผน่ดินของพระเจา้ไม่ไดห้มายถึงความสงบสุขโดยปราศจากการบากบัOน ตรงกนัขา้ม 
มนัหมายความวา่แผน่ดินของพระเยซูไดม้าเพืOอทาํสงครามกบัอาํนาจของปีศาจร้ายในอาณาจกัรแห่งความชัOวชา้ และในทีOสุดกเ็อาชนะได ้
สาํหรับคริสเตียนในกรุงโรม สิOงนี/หมายความวา่การทนทุกขข์องพวกเขาเป็นส่วนหนึOงของสงครามฝ่ายจิตวญิญาณทีOใหญ่หลวงกวา่ 
และถึงแมพ้วกเขาอาจถูกกดขีOข่มเหงในช่วงเวลาหนึOง แต่พวกเขากจ็ะยงัอยูฝ่่ายชนะอยูดี่ และวนัหนึOงพวกเขาจะไดรั้บชยัชนะอนัสมบูรณ์ 
เรืOองนี/ เป็นจริงสาํหรับเราในวนันี/ เช่นกนัดว้ย 

 
แต่ทีOน่าอศัจรรยเ์ท่ากบัฤทธานุภาพของพระเยซูเหนือวญิญาณชัOวกคื็อชยัชนะทีOยิOงใหญ่ทีOสุดของพระองคเ์หนือความตาย 

ซึO งเปาโลเรียกวา่เป็น “ศตัรูตวัสุดทา้ย” ใน 1 โครินธ์ 15:26 ตามทีOเราไดเ้ห็นแลว้ ก่อนพระเยซูสิ/นพระชนม ์

พระองคอ์ธิบายครั/ งแลว้ครั/ งเล่าใหเ้หล่าสาวกเขา้ใจวา่การสิ/นพระชนมข์องพระองคเ์ป็นหนทางสู่ชยัชนะ ความตายคือศตัรู 

แต่พระเยซูจะพิชิตและใชศ้ตัรูนี/ เพืOอพระประสงคข์องพระองคเ์อง ขอใหดู้ตวัอยา่งหนึOง 

ขอใหเ้ราฟังวา่พระเยซูใหค้วามมัOนใจแก่สาวกของพระองคอ์ยา่งไรในช่วงอาหารคํOามื/อสุดทา้ย ในมาระโก 14:24-25: 

 
พระองคต์รัสกบัพวกเขาวา่ 

“นีOคือโลหิตของเราอนัเป็นโลหิตแห่งพนัธสญัญาซึOงหลัOงรินเพืOอคนเป็นอนัมาก เราบอกความจริง

แก่ท่านวา่เราจะไม่ดืOมนํ/าจากผลองุ่นนี/ อีกจนกวา่จะถึงวนันั/นทีOเราดืOมใหม่ในอาณาจกัรของพระเจา้

” (มาระโก 14:24-25) 

 
ในฐานะเมษบาลผูอ่้อนสุภาพ พระเยซูสญัญาวา่การสิ/นพระชนมข์องพระองคห์าไดเ้ป็นเหตุใหเ้กิดความทอ้ใจไม่ 

แต่จะเป็นชยัชนะตามพนัธสญัญาของพระเจา้เหนือความบาปและผลของความบาป พระเยซูสญัญาเช่นกนัวา่ 
นีOจะมิไดเ้ป็นมื/ออาหารสุดทา้ยทีOพระองคร่์วมรับประทานกบัสาวกของพระองค ์หลงัจากสิOงโหดร้ายต่าง ๆ ทีOกาํลงัจะเกิดขึ/นกบัพระองค ์
การถูกจบักมุ การถูกไต่สวน การทนทรมาน และการสิ/นพระชนม ์
เพราะพระองคจ์ะดืOมกบัพวกเขาอีกครั/ งหนึOงเมืOอแผน่ดินของพระองคส์าํเร็จบริบูรณ์เปีO ยมดว้ยสง่าราศี 
จากผูอ่้านดั/งเดิมของมาระโกในโลกยคุโบราณ จนมาถึงคริสตจกัร โดยผา่นหลายยคุหลายสมยั 
การทีOเราร่วมฉลองมื/ออาหารของพระผูเ้ป็นเจา้เตือนใจเราวา่ ในทีOสุดแลว้ ชยัชนะของพระคริสตจ์ะพิชิตการทนทุกขท์ั/งปวงของเรา 
วนัหนึOงเราจะไดรั้บรางวลัดว้ยการร่วมโตะ๊ฉลองชยัชนะกบัองคพ์ระเยซู 
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 ในการถูกตรึง การสิ/นพระชนม ์และการถูกฝัง พระเยซูยอมใหค้วามตายมีอาํนาจเหนือพระองคเ์พียงช่วงเวลาหนึOงเท่านั/น 
เพืOอพระองคจ์ะไถ่เราจากความบาป แต่พระองคมิ์ไดค้งอยูภ่ายใตอ้าํนาจนั/น ในการคืนพระชนม ์พระองคพิ์ชิตแมก้ระทัOงความตาย 
อนัเป็นการพิสูจนอ์ยา่งไร้ขอ้สงสยัวา่พระองคคื์อพระคริสต ์
กษตัริยพ์ระเมสสิยาห์ทีOพระเจา้ไดส่้งมาเพืOอรื/อฟื/ นแผน่ดินของพระองคบ์นโลกนี/  

 
 แต่ถา้พระเยซูเสดจ็มาเพืOอเป็นกษตัริย ์นีOหมายความวา่พระองคล์ม้เหลวหรือไม่? คาํถามนี/คงจะรบกวนจิตใจผูอ่้านของมาระโก 
ซึO งถูกกดขีOข่มเหง เหมือนกบัทีOรบกวนจิตใจคริสเตียนในทุกยคุทุกสมยั จะวา่ไปแลว้ 
เรากไ็ม่ไดเ้ห็นพระเยซูครองราชยบ์นโลกนี/ ในปัจจุบนั 
จึงดูเหมือนวา่พระองคมิ์ไดก้ระทาํทุกสิOงใหส้าํเร็จตามทีOกษตัริยพ์ระเมสสิยาห์น่าจะทาํใหส้าํเร็จ 

 
ในครึ2งแรกของพระกติตคุิณมาระโก ความเป็นกษตัริย์ของพระเยซูถูกเน้นอย่างเข้มข้น 

และพระเยซูได้แสดงให้เห็นว่าพระองค์มฤีทธานุภาพเหนือโรคภยัไข้เจบ็ 

พระองค์สําแดงฤทธานุภาพเหนือธรรมชาต ิ

พระองค์สําแดงฤทธานุภาพว่าพระองค์สามารถทาํให้คนรวมตวักนัแวดล้อมพระองค์ได้ 

และสิ2งทั.งหลายทั.งปวงที2คุณจะคาดหวงัให้กษตัริย์พระผู้เป็นเจ้ากระทาํท่ามกลางพวกเรา 

แต่ความน่าแปลกใจที2เกนิความเข้าใจของพวกสาวก โดยเฉพาะในพระกติตคุิณมาระโก 

กคื็อเมื2อพระองค์แจ้งหรือประกาศว่าพระองค์คือกษตัริย์ 

และเมื2อความจริงข้อนี.กาํลงักระจ่างขึ.นในจติใจของพวกเขา พระเยซูกก็ล่าวต่อไปว่าพระองค์จะถูกปฏเิสธ 

พระองค์จะทนทุกข์ และพระองค์จะสิ.นพระชนม์ ในเบื.องต้น 

ข้าพเจ้าคดิว่ามนัยากมากสําหรับพวกสาวกที2จะเข้าใจหลกัการที2ว่ากษตัริย์องค์นี.จะต้องมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาในฐ

านะผู้รับใช้ แต่จริง ๆ แล้ว 

หากใช้การมองย้อนไปที2คาํพยากรณ์ทั.งหลายเกี2ยวกบักษตัริย์ผู้ที2จะเสดจ็มาให้เป็นประโยชน์ 

คุณกส็ามารถเห็นพระวจนะหลายตอน เช่น อสิยาห์ 53 ซึ2งกล่าวถงึกษตัริย์ผู้เสดจ็มา 

และนอกจากนั.นจะต้องทนทุกข์และสิ.นพระชนม์ 

และพระเยซูเชื2อว่าพระองค์กาํลงักระทาํสิ2งนั.นเพื2อเป็นค่าไถ่ความบาปของมนุษย์ 

และบนไม้กางเขนนั.นพระองค์จะวางความยิ2งใหญ่ของพระองค์ลง 

เพื2อที2พระองค์จะสามารถชําระความบาปของมนุษย์ได้ แต่แน่นอน แม้เมื2อมาถงึขั.นนี. เรื2องกไ็ม่ได้จบลงเพยีงเท่านี. 

เพราะหลงัจากนั.น พระคริสต์เป็นขึ.นจากความตายและพระองค์ได้รับการเทดิพระเกยีรตเิมื2อเสดจ็ขึ.นสู่สวรรค์ 

และปัจจุบันพระองค์ครอบครองสถานที2นั.นในฐานะกษตัริย์เหนือสิ2งทรงสร้างทั.งปวง 

และพระองค์จะเสดจ็กลบัมาในฐานะผู้พพิากษาทั.งคนเป็นและคนตาย 

 

—ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต 

 
พระเยซูไม่ไดเ้ป็นพระเมสสิยาห์ในแบบทีOคนส่วนใหญ่คาดหวงัในศตวรรษแรก 

และพระองคก์ไ็ม่ใช่พระเมสสิยาห์ในแบบทีOคนส่วนใหญ่ตอ้งการในปัจจุบนั พระองคด์าํเนินชีวติโดยยอมรับใชอ้ยา่งทนทุกข ์

และพระองคเ์รียกร้องใหป้ระชากรแห่งแผน่ดินของพระองคก์ระทาํอยา่งเดียวกนั 

ในคาํอุปมาของพระองคเ์รืOองผูห้วา่นเมลด็พืชและเรืOองเมลด็พนัธ์ุผกักาดในมาระโก 4 
พระเยซูสอนวา่ผูที้Oติดตามพระองคจ์ะพบความลาํบากเพราะการกดขีOข่มเหง และจะดูเหมือนวา่แผน่ดินของพระองคจ์ะตกเป็นฝ่ายพา่ยแพ ้
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แต่พระองคก์ส็อนเช่นกนัวา่พระวจนะแห่งแผน่ดินของพระเจา้หย ัOงรากลึกในบางคนและเกิดผล 

คนเหล่านั/นตอ้นรับแผน่ดินของพระเจา้ดว้ยความเชืOอฟัง เขาติดตามพระเยซูและขยายแผน่ดินของพระเจา้ออกไป 

 

แผน่ดินของพระเจา้นั/นถูกปิดบงัไวช้ัOวคราว แต่เติบโตขึ/นอยา่งชา้ ๆ และแมก้ระทัOงประสบความเจบ็ปวด แต่ในทา้ยทีOสุด 

แผน่ดินของพระเจา้กจ็ะลงมาอยา่งบริบูรณ์ในทุกมิติ ตามทีOพระเยซูกล่าวไวใ้นมาระโก 4:22: 

 
เพราะสิOงทีOซ่อนเร้นจะถูกเปิดเผย สิOงทีOปิดบงัไวจ้ะถูกเปิดโปง (มาระโก 4:22) 

 
ขอ้ความของมาระโกทีOมีถึงผูอ่้านดั/งเดิมของท่านและถึงพวกเรานั/นชดัเจน แผน่ดินของพระเจา้กาํลงัเติบโตอยา่งน่าฉงน 

โดยต่อสูก้บัการกดขีOข่มเหงและศตัรูต่าง ๆ แต่แผน่ดินนั/นกาํลงัเติบโตอยา่งแน่นอน ตามกาํหนดเวลาของพระเจา้ 
แผน่ดินของพระเจา้และพนัธกิจของพระเยซูจะไม่มีวนัถูกหยดุย ั/ง วนัหนึOง 
พระเยซูจะเสดจ็กลบัมาเพืOอกระทาํสิOงทีOพระองคไ์ดเ้ริOมไวใ้หส้าํเร็จ ในทีOสุด พระองคจ์ะพิชิตศตัรูของพระองคอ์ยา่งราบคาบ 
และเราเองกจ็ะไดรั้บสง่าราศี โดยเขา้สู่สภาพในบั/นปลายของชีวตินิรันดร์อนัไม่มีวนัสิ/นสุด เมืOอนั/น 
ทุกคาํพยากรณ์ในพนัธสญัญาเดิมกจ็ะถูกทาํใหส้าํเร็จเป็นจริง พระองคจ์ะกระทาํทุกสิOงใหส้าํเร็จบริบูรณ์ 
 
 
 

สรปุ 
 
ในบทเรียนนี/ เราไดพิ้จารณาภูมิหลงัของพระกิตติคุณมาระโกในแง่ความเป็นผูป้ระพนัธ์ ผูอ่้านดงัเดิม 

และและสถานการณ์แวดลอ้มของการเขียนพระกิตติคุณนี/   เรายงัไดส้าํรวจโครงสร้างและเนื/อหาของพระกิตติคุณของท่าน 

และเราไดเ้นน้ทีOประเดน็สาํคญัสองประเดน็ ไดแ้ก่ ตวัตนของพระเยซูในฐานะผูรั้บใชผู้ท้นทุกขแ์ละกษตัริยผ์ูพิ้ชิต 

ถา้เราอ่านพระกิตติคุณฉบบันี/โดยคาํนึงถึงแนวคิดเหล่านี/ เป็นหลกั เราจะพบวา่เราเขา้ใจท่านมาระโกเตม็ทีOมากขึ/น 

และเราจะสามารถประยกุตพ์ระกิตติคุณของท่านเขา้กบัชีวติของเราในโลกปัจจุบนัไดดี้ยิOงขึ/นดว้ยเช่นกนั 

 

พระกิตติคุณโดยมาระโก เนน้แง่มุมดา้นบุคลิกภาพและพนัธกิจของพระเยซู ซึO งไม่ไดถู้กเนน้เสมอไปในพระกิตติคุณเล่มอืOน  

มาระโกนาํเสนอพระเยซูในฐานะเจา้นายผูท้รงอานุภาพ กระตือรือร้น และตืOนตวัเสมอทรงอยูเ่หนือสิOงทีOอยูแ่วดลอ้มพระองค ์

แต่พระกิตติคุณเล่มนี/กช่็วยใหเ้ราเห็นเช่นกนัวา่ ถึงแมจ้ะมีฤทธานุภาพ แต่พระเยซูกเ็ตม็ใจรับบทบาทผูรั้บใชผู้ท้นทุกข ์

และมาระโกกเ็รียกร้องใหเ้ราตอบสนองต่อตวัอยา่งทีOเห็นในพระผูเ้ป็นเจา้ในหลายรูปแบบ 

ท่านตอ้งการใหเ้รากราบลงทีOพระบาทของพระเยซูดว้ยความอศัจรรยใ์จ ใหเ้รานิOงสงบและฟังพระองค ์

และใหเ้ราตอบสนองต่อพระวจนะของพระองคด์ว้ยการเชืOอฟังอยา่งถึงทีOสุด ท่านตอ้งการใหเ้ราเตม็ใจทีOจะทนทุกขเ์พืOอแผน่ดินของพระเจา้ 

เช่นเดียวกบัทีOพระเยซูกระทาํ และท่านตอ้งการใหเ้รามีกาํลงัใจเพราะรู้วา่ 

เมืOอพระเยซูพิชิตศตัรูทั/งสิ/นของพระองคโ์ดยผา่นการสิ/นพระชนมบ์นไมก้างเขนแลว้ พระองคก์ไ็ดรั้บชยัชนะเพืOอพวกเราดว้ย 

และในความหวงันี/ เอง 

เราจึงบากบัOนจนถึงวนัทีOพระเยซูเสดจ็กลบัมาในพระสิริเพืOอประทานชยัชนะนั/นแก่เราเมืOอพระองคส์ถาปนาแผน่ดินของพระองคอ์ยา่งครบ

ถว้นบริบูรณ์ 
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ดร. พที อลัวนิสัน (ผู้ดาํเนินรายการ) เป็นผูอ้าํนวยการบริหารของ “ฟอร์จ: พนัธกิจทัOวนครสู่ประชาชน โดยภาพสะทอ้นจากกระจก” 

(FORGE: City Wide Ministry to Men with Man in the Mirror)  และท่านยงัเป็นศิษยาภิบาลผูก่้อตั/งคริสตจกัรเพรสไบทีเรียน วลิโลว ์ครีก 

ทีOเมือง วนิเทอร์ สปริงส์ รัฐฟลอริดา อนัเป็นคริสตจกัรทีOท่านไดรั้บใชใ้นฐานะศิษยาภิบาลอาวโุสมาเป็นเวลา 26 ปีแลว้  ดร. อลัวนิสนั 

จบการศึกษาศาสนศาสตร์ศึกษามหาบณัฑิตจากวทิยาลยัศาสนศาสตร์ทรินิตีเพืOอการประกาศ (Trinity Evangelical Divinity School) 

และจบการศึกษาพนัธกิจศาสตรดุษฎีบณัฑิตจากวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป (Reformed Theological Seminary) 

ท่านเป็นศาสตราจารยว์ฒิุคุณ ณ วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป หนึOงในคณะกรรมการของ “เครือข่ายกญุแจพฒันาชีวติ” (Key Life 

Network) และเป็นผูเ้ขียนหนงัสือชืOอ “Like Father, Like Son: How Knowing God as Father Changes Men” 

(“พอ่เป็นอยา่งไรลูกกเ็ป็นอยา่งนั/น: การรู้จกัพระเจา้ในฐานะพระบิดาเปลีOยนแปลงมนุษยไ์ดอ้ยา่งไร?”) 

 
 

ดร. ริชารด์ บอคแฮม เป็นนกัวชิาการดา้นพนัธสญัญาใหมแ่ละผูเ้ขยีนหนงัสอื และเป็นศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ ณ 
มหาวทิยาลยัแหง่เซนตแ์อนดรวูส์ในสกอตแลนด ์
 
ดร. สตีเฟน ชาน เป็นรองศาสตราจารยด์า้นศาสนศาสตรแ์ละศาสนศกึษา ณ มหาวทิยาลยัซแีอตเทลิ 
 
ศาสนาจารย ์ลารรี์ ค้อคเครลล ์เป็นศษิยาภบิาลอาวโุสของครสิตจกัร “ครอบครวัแหง่ความเชืPอ” 
และหนึPงในคณาจารยข์องวทิยาลยัพระครสิตธรรมเบอรม์งิแฮม 
 
ศาสนาจารย ์ไมเคิล กโลโด เป็นรองศาสตราจารยด์า้นพระครสิตธ์รรมคมัภรีศ์กึษา ณ วทิยาลยัพระครสิตธ์รรมปฏริปู ในเมอืงออรแ์ลนโด 
รฐัฟลอรดิา 
 
ดร. เจฟฟ์ โลวแ์มน เป็นศษิยาภบิาลอาวโุสทีPครสิตจกัรอแีวนเจล พ ีซ ีเอ ในเมอืงอลาบาสเตอร ์รฐัอลาบามา 
และเป็นศาสตราจารยด์า้นการเทศนาและศาสนศาสตรเ์ชงิระบบ ณ วทิยาลยัพระครสิตธรรมเบอรม์งิแฮม 
 
ดร. จอหน์ แมคคินลีย ์เป็นรองศาสตราจารยด์า้นพระครสิตธรรมคมัภรีแ์ละศาสนศาสตรศ์กึษา ณ วทิยาลยัศาสนศาสตรท์ลับอท 
 
ดร. จอหน์ ออสวอลท ์เป็นอาจารยร์บัเชญิผูท้รงคณุวฒุดิา้นพนัธสญัญาเดมิ ทีPวทิยาลยัพระครสิตธ์รรมแอสบวิร ี
 
ดร. เกร็ก เพร์รี เป็นรองประธานดา้นโครงการยทุธศาสตร์ ณ องคก์ร “ผูรั้บใชแ้ห่งสหสัวรรษทีOสาม” 
(อดีตรองศาสตราจารยด์า้นพนัธสญัญาใหม่และผูอ้าํนวยการโครงการ “การริเริOมพนัธกิจในเขตเมือง” ณ 
วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมคฟัเวอร์แนนต)์ 
 
ดร. โรเบิรต์ พลมัเมอร ์เป็นรองศาสตราจารยด์า้นการตคีวามพนัธสญัญาใหม ่ณ วทิยาลยัศาสนศาสตรเ์ซาธเ์ทริน์ แบ๊ปตสิต ์
 
ดร. โธมสั ชไรเนอร ์เป็นศาสตราจารยเ์กยีรตยิศ “เจมส ์บวิเคแนน แฮรรสินั” ดา้นการตคีวามพนัธสญัญาใหม ่
และเป็นรองคณบดดีา้นพระครสิตธรรมคมัภรีแ์ละการตคีวาม ทีPวทิยาลยัศาสนศาสตรเ์ซาธเ์ทริน์ แบ๊ปตสิต ์
 
ดร. มารค์ สเตราสส ์เป็นศาสตราจารยส์าขาพนัธสญัญาใหม ่ทีPวทิยาลยัพระครสิตธ์รรมเบธ็เอล ซาน ดเิอโก 
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ดร. แฟรงค ์ธีลแมน เป็นศาสตราจารยส์ายเพรสไบทเีรยีนดา้นศาสนศาสตรพ์นัธสญัญาใหม ่ณ วทิยาลยัพระครสิตธ์รรมบสีนั 
 
ดร. เค เอริค เธอนเนส เป็นศาสตราจารยด์า้นพระครสิตธ์รรมคมัภรีศ์กึษาและศาสนศาสตร ์ทีPวทิยาลยัศาสนศาสตรท์ลับอต 
มหาวทิยาลยับโิอลา และเป็นประธานภาควชิาพระครสิตธ์รรมคมัภรีศ์กึษาและศาสนศาสตร ์
 
ดร. ไซมอน ไวเบิรต์ เป็นอดตีสาธุคณุทีPครสิตจกัรเซนตลุ์ค วมิเบลิดนั พารค์ สหราชอาณาจกัร และปัจจบุนัเป็นรองอาจารยใ์หญ่ของวคิลฟิฟ์ 
ฮอลล ์อ๊อกซฟอรด์ และผูอ้าํนวยการของสาํนกัวชิาการเทศนา 
 
ดร. ปีเตอร ์วอลค์เกอร ์เป็นศาสตราจารยด์า้นพระครสิตธ์รรมคมัภรีศ์กึษา ทีPวทิยาลยัพระครสิตธ์รรมทรนิิตเีพืPอการรบัใชพ้ระเจา้ 
(อดตีเคยเป็นอาจารยด์า้นพระครสิตธ์รรมคมัภรีศ์กึษา และรองอาจารยใ์หญ่รว่ม ของวคิลฟิฟ์ ฮอลล ์มหาวทิยาลยัอ๊อกซฟอรด์) 
 




