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ขขาวประเสรริฐของพระเยซซูครริสตต
เรรียบเรรียงโดยทขานมาระโก

บทนนนำสสสู่ขสู่นำวประเสรริฐของทสู่นำนมนำระโก : ขข่าวประเสรริฐของทข่านมาระโกถถูกเขขียนโดย   
ยอหห์นมาระโก คนเชชชื่อกกันวข่าเขาเปป็นหลานชายของบารนาบกัส เขายกังรข่วมเดรินทางไปกกับเปาโลชกัชื่ว
ระยะหนนชื่งและถถูกเอข่ยถนงหลายครกัรั้งในพระคกัมภขีรห์ใหมข่ กริจการ 12:12,25; 15:37,39; โคโลสขี 4:10,2
ทริโมธขี 4:11 และฟขีเลโมน 24

เราอาจถชอไดด้วข่าหนกังสชอมาระโกเปป็นเวอรห์ชกัชื่นยข่อของหนกังสชอมกัทธริว ถนงแมด้ลกักษณะเฉพาะ
ตกัวแบบยริวของหนกังสชอมกัทธริวไมข่ปรากฏชกัดในหนกังสชอมาระโกกป็ตาม ขข่าวประเสรริฐเลข่มนขีรั้ดถูเหมชอน
จะมมข่งเนด้นทขีชื่งานรกับใชด้ของพระครริสตห์ในฐานะ 'ผถูด้รกับใชด้ของพระเจด้า' มาระโกไมข่ไดด้ใหด้ลลาดกับพงศห์
พกันธมห์ของพระครริสตห์ ถนงแมด้จะเปป็นหนกังสชอทขีชื่สกัรั้นทขีชื่สมดในขข่าวประเสรริฐทกัรั้งสขีชื่เลข่ม แตข่เขากป็นลาเสนอ
รายละเอขียดตข่างๆทขีชื่ไมข่พบในอขีกสามเลข่มทขีชื่เหลชอ การเลข่าเรชชื่องเรริชื่มตด้นพรด้อมกกับการรกับใชด้ของยอหห์น
ผถูด้ใหด้บกัพตริศมาและปริดทด้ายดด้วยความเหป็นของพระเยซถูทขีชื่ไมข่พบในทขีชื่อชชื่น

*****
บทนนนำสสสู่มนำระโก 1: บทแรกของหนกังสชอมาระโกนลาเสนอสรมปยข่อเกขีชื่ยวกกับเหตมการณห์

สลาคกัญๆหลายประการในการรกับใชด้ชข่วงแรกๆขององคห์พระผถูด้เปป็นเจด้าของเรา มกันเรริชื่มตด้นดด้วยสรมป
ยข่อเกขีชื่ยวกกับงานรกับใชด้ของยอหห์น ตามมาดด้วยการรกับบกัพตริศมาของพระเยซถู มาระโกพถูดถนงเวลาทขีชื่
พระเยซถูทรงถถูกทดลองเพขียงสกัรั้นๆ จากนกัรั้นเขากป็เปลขีชื่ยนไปเลข่าถนงการทรงเรขียกเปโตร อกันดรถูวห์      
ยากอบ และยอหห์น เขาบกันทนกตข่อไปเกขีชื่ยวกกับการขกับผขีออกทขีชื่เมชองคาเปอรนาอมม การรกักษาแมข่ยาย
ของเปโตรใหด้หาย และการขกับผขีอชชื่นๆออก บทนขีรั้ปริดทด้ายดด้วยการทขีชื่พระเยซถูทรงเทศนาในแควด้น    
กาลริลขีและรกักษาคนโรคเรชรั้อนใหด้หาย 



มก 1:1 มาระโกเรริที่มตข้นหนคังสพอเลขมนรีรดข้วยการเกรริที่นนทาแบบสคัรนๆ ขข่าวประเสรริฐของ
พระเยซซครริสตต์พระบบตรของพระเจจ้าเรริริ่มตจ้นตรงนนนี้ นรีที่เปป็นหนนที่งในหลาย 'เรริที่มตข้น' ทรีที่ถซูกเอขยถนงใน
พระคคัมภรีรต ในกรณรีนรีร  มคันคพอการเรริที่มตข้นของการรคับใชข้ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา มาระโกเรรียก
มคันวขาเปป็น “ขขาวประเสรริฐของพระเยซซูครริสตต” คทาทรีที่แปลวขา ขข่าวประเสรริฐ (เอะวกังเกะลริออน) ซนที่งมรี
ความหมายตรงตคัววขา 'ขขาวดรี' 

มก 1:2 จากนคัรนเขากป็ยกขข้อความจากทคัรงอริสยาหต 40:3 และมาลาครี 3:1 ตามทนริ่ไดจ้
เขนยนไวจ้ในคคาของศาสดาพยากรณต์วข่า `ดซเถริด เราใชจ้ทซตของเราไปขจ้างหนจ้าทข่าน ผซจ้นนนี้นจะเตรนยม
มรรคาของทข่านไวจ้ขจ้างหนจ้าทข่าน เหป็นไดข้ชคัดวขามาระโกจะประยรุกตตใชข้คทาพยากรณตเกรีที่ยวกคับผซูข้เบริก
ทางของพระครริสตตนรีร กคับยอหตนผซูข้ใหข้บคัพตริศมา

มก 1:3 ยอหตนมาระโกยกขข้อความมาอรีกจากอริสยาหต 40:3 เสนยงผซจ้รจ้องในถริริ่น
ทบรกนนดารวข่า "จงเตรนยมมรรคาแหข่งองคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้า จงกระทคาหนทางของพระองคต์ใหจ้ตรงไป"'
นรีที่เปป็นการประยรุกตตใชข้ก คับยอหตนอยขางเหป็นไดข้ชคัด ดคังทรีที่จะกลขาวในขข้อตขอไป การรคับใชข้ของเขาเรริที่ม
ตข้นในถริที่นทรุรกคันดารและมคันเปป็นการเตรรียมการสทาหรคับการรคับใชข้ของพระเยซซูทรีที่จะตามมา คทาทรีที่
แปลวขา ตรง (เอะอถูธมส) หมายความวขา 'ตรง', 'เรรียบ' หรพอ 'แทข้จรริง' งานรคับใชข้ของยอหตนนคัรนเปป็น
เหมพอนกคับคนสรข้างถนนฝขายวริญญาณ นคั ที่นคพอ เพพที่อททาทางทรีที่ตรงและเรรียบไวข้สทาหรคับพระเมสสริยาหต
ทรีที่จะเสดป็จมา การรคับใชข้ของเขาจนงเปป็นการเตรรียมหนทางไวข้สทาหรคับการรคับใชข้ของพระเมสสริยาหต
ซนที่งเดรีดี๋ยวจะปรากฏตคัวแลข้ว

มก 1:4 ผซูข้เขรียนขขาวประเสรริฐทขานนรีรจนงสรรุปยขอการรคับใชข้ของยอหตนดคังนรีร  ยอหต์นใหจ้
เขารนบบนพตริศมาในถริริ่นทบรกนนดาร และประกาศเรรริ่องบนพตริศมาอนนสคาแดงการกลนบใจใหมข่ เพรริ่อการ
ยกโทษความผริดบาป เราควรหมายเหตรุไวข้วขาการรคับใชข้ของยอหตนมรีมาถนงพวกยริวและเปป็นการ
เตรรียมการสทาหรคับการรคับใชข้ของพระครริสตต การเทศนาของเขากป็มรีไวข้เพพที่อเตรรียมใจพวกยริวใหข้
พรข้อมสทาหรคับการปรากฏตคัวของพระมหากษคัตรริยตของพวกเขาและอาณาจคักรของพระองคต เขาจนง
ประกาศเรพที่องบคัพตริศมาอคันสทาแดงการกลคับใจใหมข บคัพตริศมาของยอหตนไมขใชขการกลคับใจใหมขใน
ตคัวมคันเอง แตขเปป็นสคัญลคักษณตทรีที่แสดงถนงการกลคับใจใหมขซนที่งเกริดขนรนไปกขอนหนข้านคัรนตขางหาก มคัน



เปป็นการแสดงออกใหข้เหป็นถนงการกลคับใจใหมขทรีที่เกริดขนรนภายในจริตวริญญาณ มคันเปป็นการประกาศใหข้
คนอพที่นรซูข้วขาตนเปป็นพวกเดรียวกคับยอหตนและขขาวสารเรพที่องการกลคับใจใหมขของเขา ดคังนคัรน ผซูข้ทรีที่รคับบคัพ
ตริศมาของยอหตนจนงก ทาลคังยอมรคับอยขางเปริดเผยวขาตนไดข้กลคับใจใหมขแลข้วเพพที่อเตรรียมพรข้อมสทาหรคับ
การปรากฏตคัวของพระเมสสริยาหต นรีที่นขาหมายเหตรุเพริที่มเตริมคพอคทาทรีที่แปลวขา เพรริ่อ (เอะอริส) ปกตริแลข้ว
มคันมรีความหมายตรงตคัววขา 'เขข้าใน' หรพอ 'สซูข '  บคัพตริศมาของยอหตนนคัรนมรีไวข้อกันนลาไปสถูข่การยกโทษ
บาป บคัพตริศมาของเขาไมขไดข้ยกโทษความบาป แตขมคันบขงบอกถนงการกลคับใจใหมขในสขวนของคนทรีที่
รคับบคัพตริศมา และมคันกป็เปป็นขคัรนตอนหนนที่งทรีที่นทาไปสซูขการยกโทษซนที่งมรีแตขพระเจข้าเทขานคัรนทรีที่ทรง
ประทานใหข้ไดข้ เหมพอนกคับทรีที่การรคับใชข้ของยอหตนมรีไวข้เพพที่อเตรรียมการสทาหรคับพระครริสตต บคัพตริศมา
ของเขากป็มรีไวข้เพพที่อเตรรียมการสทาหรคับการยกโทษซนที่งมรีพพรนฐานอยซูขบนการกลคับใจใหมขเชขนกคัน

มก 1:5 ดคังนคัรนคนทนริ่วแควจ้นยซเดนยกนบชาวกรบงเยรซซาเลป็มไดจ้พากนนออกไปหายอหต์น 
สารภาพความผริดบาปของตน และไดจ้รนบบนพตริศมาจากทข่านในแมข่นคนี้าจอรต์แดน นรีที่ไมขไดข้หมายความ
วขาคนทรุกคนในแควข้นยซูเดรียและในกรรุงเยรซูซาเลป็มออกมาหายอหตนก คันหมด แตขหมายความวขาคนทคั ที่ว
ทคัรงแควข้นนคัรนไดข้พากคันมาหาเขาตขางหาก คทาทรีที่แปลวขา สารภาพ (เอป็กซอมอลอเกะโอ) มรีความหมาย
วขา 'กลขาวยอมรคับ' นรีที่นขาจะหมายความวขาคนเหลขานคัรนทรีที่มาหายอหตนไมขไดข้สารภาพความบาปของ
ตนกคับเขาเปป็นการสขวนตคัว แตขกลขาวยอมรคับวขาตนอยซูขในสภาพคนบาปและจทาเปป็นตข้องกลคับใจใหมข
ตขางหาก

มก 1:6 มาระโกบคันทนกตขอไปอรีกวขา ยอหต์นแตข่งกายดจ้วยผจ้าขนอซฐ และใชจ้หนนงสนตวต์
คาดเอว รนบประทานตนตั๊กแตนและนคนี้าผผนี้งปข่า ยอหตนดทาเนรินชรีวริตทรีที่เรรียบงขายและสมถะจรริงๆ เสพรอผข้าขน
อซูฐททาจากเสข้นใยเนพรอหยาบซนที่งเขาเอาเขป็มขคัดหนคังสคัตวตมาคาดเอวไวข้ อาหารของเขากป็หามาไดข้งขายๆ
จากในถริที่นทรุรกคันดาร ถนงแมข้ชาวตะวคันตกจะไมขชอบตคั ตกแตน แตขแมลงชนริดนรีรกป็ถพอวขามรีรสชาตริอรขอย
และมรีครุณคขาทางอาหาร เหป็นไดข้ชคัดวขาเขารซูข้จคักแหลขงทรีที่มรีนทร าผนรงปขาเพพที่อใชข้เปป็นอาหารเสรริมเขข้ากคับสริที่งทรีที่
เขารคับประทาน แนขนอนทรีที่รซูปลคักษณตภายนอกและวริถรีชรีวริตของยอหตนเปป็นแบบคนบข้านนอกและ  
ชนบทๆ เมพที่อเปรรียบเทรียบกคับการใชข้ชรีวริตแบบคนเมพองทรีที่ศริวริไลซตในกรรุงเยรซูซาเลป็มแลข้ว สทาหรคับบาง



คน นรีที่อาจชขวยเพริที่มความนขาเชพที่อถพอใหข้กคับเขาในฐานะเปป็นศาสดาพยากรณตตามอยขางของเอลรียาหต
ดข้วย

มก 1:7-8 นอกจากนรีร  ขขาวสารของเขากป็คพอ ทข่านประกาศวข่า "ภายหลนงเราจะมน
พระองคต์ผซจ้หนผริ่งเสดป็จมาทรงเปป็นใหญข่กวข่าเราอนก ซผริ่งเราไมข่คซข่ควรแมจ้จะนจ้อมตนวลงแกจ้สายฉลอง
พระบาทใหจ้พระองคต์ ยอหตนทราบวขาเขาเปป็นผซูข้เบริกทางใหข้แกขพระเมสสริยาหต เขาทราบดรีถนงการเปป็น
คนไมขสทาคคัญเลยจรริงๆเมพที่อเทรียบกคับเงาทรีที่คขอยๆปรากฏของพระองคตผซูข้ก ทาลคังเสดป็จมา การทรีที่เขาพซูดถนง
สายฉลองพระบาทของพระองคตนคัรนกป็บอกอะไรเราหลายอยขาง คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (ฮริมาส) หมายถนง
สายรคัดทรีที่ททาดข้วยหนคังของรองเทข้าโปรขงในสมคัยนคัรน มคันเปป็นธรรมเนรียมในสมคัยนคัรนทรีที่ผซูข้รคับใชข้หรพอ
ทาสจะกข้มตคัวลงแกข้สายรคัดรองเทข้าของนายเมพที่อนายมาถนง ยอหตนถพอวขาตนนคัรนไมขสมควรแมข้แตขจะ
ททางานทรีที่ตทที่าตข้อยเชขที่นนคัรนใหข้แกขพระองคตผซูข้ก ทาลคังเสดป็จมา คทาพซูดนรีร ไมขเพรียงแสดงใหข้เหป็นถนงความถขอม
ใจของยอหตนเทขานคัรน แตขทรีที่สทาคคัญยริที่งไปกวขานคัรนกป็คพอ มคันยริที่งเชริดชซูความยริที่งใหญขของพระครริสตตดข้วย

เขายกชซูพระองคตตขอไปอรีกโดยประกาศวขา 8 จรริงๆแลจ้วเราใหจ้เจจ้าทนนี้งหลายรนบบนพตริศมาดจ้วย
นคนี้า แตข่พระองคต์นนนี้นจะใหจ้เจจ้าทนนี้งหลายรนบบนพตริศมาดจ้วยพระวริญญาณบรริสบทธริธ" ยอหตนจรุขมพวกสาวก
ของเขาในนทรา อยขางไรกป็ตาม พระองคตทรีที่เขาพซูดถนง (พระครริสตต) จะทรงใหข้บคัพตริศมา (จรุขม) ในพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ เมพที่อถนงเวลาเหมาะสม คทาทรีที่แปลวขา ดจ้วย (ทคัรงทรีที่พซูดถนงนทราและพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ) 
คพอ เอป็น และมคักแปลเปป็น 'ใน' เชขนเดรียวกคับทรีที่ยอหตนจรุขมประชาชนในนทรา พระเยซซูกป็จะทรงจรุขมพวก
เขาในพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ดข้วย เหตรุการณตนรีร เกริดขนรนจรริงๆในตอนเรริที่มตข้นของวคันเพป็นเทคอสตต

อยขางไรกป็ตาม เราไมขควรสคับสนระหวขางบคัพตริศมาของพระวริญญาณกคับการประกอบดข้วย
พระวริญญาณ และมคันไมขเกรีที่ยวขข้องอะไรเลยกคับ 'ของประทานตขางๆ'  ของพวกคารริสมาตริก แตขมคัน
หมายถนงการทรีที่ผซูข้เชพที่อทคัรงหลายถซูกจรุขม (ถซูกพาเขข้าไปอยซูข) ในพระกายของพระครริสตตโดยพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธ ตขางหาก ดซู 1 โครรินธต 12:13 และคทาอธริบายตรงนคัรน ขขาวสารของยอหตนจนงถพอไดข้วขาเปป็นคทา
พยากรณตดข้วย

มก 1:9 มาระโกจนงบคันทนกตขอไปเกรีที่ยวกคับบคัพตริศมาของพระเยซซู ตข่อมาในคราวนนนี้น
พระเยซซเสดป็จมาจากเมรองนาซาเรป็ธแควจ้นกาลริลน และไดจ้ทรงรนบบนพตริศมาจากยอหต์นในแมข่นคนี้า



จอรต์แดน รายละเอรียดเพริที่มเตริมไดข้ถซูกใหข้ไวข้ในมคัทธริว 3:13-17 ความสทาคคัญของบคัพตริศมาของพระ
เยซซูกป็คพอ เพพที่อ “ททาใหข้ความชอบธรรมทรุกประการสทาเรป็จ” พระองคตทรงรคับบคัพตริศมาในตอนนคัรน
เพพที่อเปป็นแบบอยขางสทาหรคับเรา พระองคตทรงรคับบคัพตริศมาในตอนนคัรน เรากป็ควรรคับบคัพตริศมาเชขนกคัน 
พระองคตทรงประกาศตคัววขาเปป็นพวกเดรียวกคับขขาวสารของยอหตนเรพที่องการกลคับใจใหมขและการ
ปรากฏตคัวของพระเมสสริยาหต เราไมขควรสรรุปเอาวขาพระเยซซูทรงมรีความบาปใหข้ตข้องกลคับใจใหมข 
แตขการทรีที่พระองคตทรงรคับบคัพตริศมานคัรนกป็เพพที่อรคับรองสริทธริอทานาจของการรคับใชข้และขขาวสารของ
ยอหตนตขางหาก

คทาทรีที่แปลวขา บนพตริศมา (บกัพตริดโซ) มรีความหมายตรงตคัววขา 'จรุขมลง' เกรงวขาจะมรีใครสงสคัย 
พระวริญญาณบรริสรุทธริธ จนงทรงดลใจมาระโกใหข้บคันทนกหลคักฐานแวดลข้อมเกรีที่ยวกคับบคัพตริศมาเขข้าไป
ดข้วย ขข้อ 9 หมายเหตรุไวข้วขาพระเยซซูทรงรคับบคัพตริศมา “ในแมขนทร าจอรตแดน” ในขข้อ 10 เราอขานวขา
พระองคต “เสดป็จขนรนมาจากนทรา”  ททาไมคนเราตข้องลงไปในแมขนทร าและขนรนมาดข้วยหากการใหข้บคัพตริศ
มาใชข้วริธรีประพรมนทรา หลคักฐานแวดลข้อมตรงนรีร แขป็งแรงมากๆ ความหมายของคทาวขา บกัพตริดโซ กป็
ระบรุชคัดเจนอยซูขแลข้ว มคันมาจากคทาวขา บกัพโต ซนที่งแปลวขา 'ยข้อม' คนเราไมขไดข้ยข้อมผข้าโดยการประพรม
สรีลงบนผข้า แตขเราเอาผข้าไปจรุขมในสรียข้อมตขางหาก

มก 1:10 พอพระองคต์เสดป็จขผนี้นมาจากนคนี้า ในทนนใดนนนี้นกป็ทอดพระเนตรเหป็นทจ้องฟจ้า
แหวกออก และพระวริญญาณดบจนกเขาเสดป็จลงมาบนพระองคต์ เมพที่อยอหตนใหข้บคัพตริศมาพระเยซซู
เสรป็จ “ในทคันใดนคัรนกป็ทอดพระเนตรเหป็นทข้องฟข้าแหวกออก และพระวริญญาณดรุจนกเขาเสดป็จลง
มาบนพระองคต” คทาทรีที่แปลวขา แหวกออก (สคริโซ) มรีความหมายวขา 'แยกออกจากกคัน' หรพอ 'ฉรีกขาด' 
เหป็นไดข้ชคัดวขา ทข้องฟข้าเบพรองบนไดข้แหวกออกและพระวริญญาณเสดป็จลงมา เราควรหมายเหตรุไวข้วขา
พระวริญญาณบรริสรุทธริธ มริไดข้เสดป็จลงมาเปป็นนกเขา แตขดมจนกเขา นคัที่นคพอ การเสดป็จลงมาของพระองคต
โฉบลงมาเหนพอพระเยซซู พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ทรงเปป็นวริญญาณ เมพที่อพระเยซซูทรงรคับบคัพตริศมาแลข้ว
พระเจข้ากป็ทรงประทานการเจริมแบบพริเศษ (การเตป็มลข้น) ของพระวริญญาณของพระองคตลงบนพระ
บรุตรผซูข้เสดป็จมารคับสภาพมนรุษยตของพระองคต การรคับใชข้บนโลกนรีรของพระเยซซูในรขางกายมนรุษยตของ
พระองคตนคับแตขนคัรนเปป็นตข้นมากป็จะเตป็มลข้นดข้วยฤทธริธ เดชของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  ถนงแมข้พระองคต



ทรงเปป็นพระเจข้าพระบรุตรในรซูปกายมนรุษยต แตขการรคับใชข้ของพระองคตจะไดข้รคับฤทธริธ เดชจากพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ

มก 1:11 ขณะทรีที่การรคับใชข้บนโลกนรีรของพระเยซซูก ทาลคังจะเรริที่มตข้นในไมขชข้า พระบริดาผซูข้
สถริตในสวรรคตกป็ทรงประกาศถนงการยอมรคับและความพนงพอใจในพระบรุตรของพระองคต แลจ้วมน
พระสบรเสนยงมาจากฟจ้าสวรรคต์วข่า "ทข่านเปป็นบบตรทนริ่รนกของเรา เราชอบใจในทข่านมาก" พระเจข้าไมข
เพรียงทรงพอพระทคัยกคับการเสดป็จมารคับสภาพมนรุษยตของพระเยซซูเทขานคัรน แตขทรง “ชอบใจมาก” 
ดข้วย พระองคตทรงเขข้าใจความเชพที่อฟคังแบบเตป็มใจของพระบรุตรของพระองคตและพระราชกริจทรีที่
พระองคตก ทาลคังจะทรงเรริที่มกระททา ในฐานะทรีที่ทรงเปป็นพระบริดาผซูข้สซูงสรุด พระองคตทรงพอพระทคัยใน
ตคัวพระบรุตรและพระราชกริจของพระองคต

มก 1:12-13 หลคังการรคับบคัพตริศมาของพระเยซซู ในทนนใดนนนี้น พระวริญญาณจผงเรข่งเรจ้า
พระองคต์ใหจ้เสดป็จเขจ้าไปในถริริ่นทบรกนนดาร คทาทรีที่แปลวขา เรข่งเรจ้า (เอป็คบาลโล) มรีความหมายดข้วยวขา ถซูก
สขงไป พระวริญญาณบรริสรุทธริธ จนงทรงเรขงเรข้าพระเยซซูใหข้เขข้าไปในถริที่นทรุรกคันดารของแควข้นยซูเดรียทรีที่อยซู ข
ใกลข้เครียง

ขข้อความตรงนรีรบคันทนกไวข้วขา 13 และซาตานไดจ้ทดลองพระองคต์อยซข่ในถริริ่นทบรกนนดารนนนี้นถผงสนริ่
สริบวนน พระองคต์ทรงอยซข่ในทนริ่ของสนตวต์ปข่า มาระโกไมขไดข้ใหข้รายละเอรียดเกรีที่ยวกคับการทรีที่พระเยซซูทรง
ถซูกทดลอง แคขกลขาววขาเหตรุการณตนคัรนไดข้เกริดขนรนจรริงเทขานคัรน หากตข้องการขข้อมซูลเพริที่มเตริม ดซู มคัทธริว 
4:1-11 และลซูกา 4:3-13 ความเหป็นของมาระโกเกรีที่ยวกคับการทรีที่พระองคตทรงอยซูขกคับพวกสคัตวตปขา
ททาใหข้เราเหป็นถนงความเปป็นมนรุษยตของพระองคต พระเยซซูทรงใชข้เวลาสรีที่สริบคพนนคัรนกคับพวกสคัตวตปขา
ของแควข้นนคัรนซนที่งนขาจะรวมถนงพวกสรุนคัขปขา หมซูปขา หมาใน และสริงโตภซูเขาดข้วย นรีที่ยคังไมขไดข้พซูดถนง
พวกสคัตวตทรีที่เปป็นอคันตรายตขางๆ เชขน งซูพริษ และแมลงปของดข้วย พระองคตทรงถซูกทดลองทรุกประการ
เหมพอนอยขางพวกเราจรริงๆ ผซูข้คนของพระเจข้าตลอดทรุกยรุคสมคัยลข้วนเคยเผชริญก คับคทที่าคพนอคันเปลขา
เปลรีที่ยว เตป็มไปดข้วยอคันตรายและความหวาดกลคัว แมข้กระนคัรนพระเมตตาของพระเจข้ากป็มรีอยซูขเปรีที่ยมลข้น
เพราะวขา “มนพวกทซตสวรรคต์มาปรนนริบนตริพระองคต์” ดคังทรีที่ไดข้สคัญญาไวข้ในเพลงสดรุดรี 91:11 พระเจข้า



ทรงรคับสคัที่งใหข้พวกทซูตสวรรคตมาคอยดซูแลพระองคตจรริงๆ แมข้ซาตานจะยกขข้อนรีร ไปใชข้แบบผริดๆ
กป็ตาม พระสคัญญาอคันเปรีที่ยมสรุขเชขนนคัรนยคังคงเปป็นของประชากรของพระเจข้ามาตลอดจนถนงทรุกวคันนรีร

มก 1:14-15 มาระโกเปลรีที่ยนไปพรุขงเปข้าทรีที่จรุดกทาเนริดของการรคับใชข้ของพระเยซซูทคันทรี ครนนี้น
ยอหต์นถซกขนงไวจ้ในคบกแลจ้ว พระเยซซไดจ้เสดป็จมายนงแควจ้นกาลริลน ทรงประกาศขข่าวประเสรริฐแหข่ง
อาณาจนกรของพระเจจ้า เขาบอกแบบผขานๆวขาตอนนรีรยอหตนไดข้ถซูกขคังครุกแลข้ว ดซูรายละเอรียดเพริที่มเตริม
เกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีร ไดข้ในมคัทธริว 14:8 นขาสคังเกตตรงทรีที่วขาขขาวสารแรกๆของพระเยซซูคพอ “ขขาวประเสรริฐ
แหขงอาณาจคักร” นคัรน เราไมขควรสคับสนมคันกคับขขาวประเสรริฐแหขงความรอด ขขาวประเสรริฐแหขง
อาณาจคักรนคัรนคพอขขาวดรีทรีที่วขาอาณาจคักรทรีที่พวกอริสราเอลรอคอยมานานกทาลคังจะถซูกรพร อฟพร นขนรนและทรีที่วขา
พระเมสสริยาหต/กษคัตรริยตของอริสราเอลนคัรนใกลข้จะเสดป็จมาแลข้ว

เราควรระลนกถนงบรริบททางประวคัตริศาสตรตและทางการเมพองทรีที่ขข้อความนรีรถซูกกลขาว อริสราเอล
ไมขไดข้เปป็นประเทศทรีที่มรีอธริปไตยเปป็นของตนเองมาตคัรงแตขสมคัยดาเนรียลแลข้ว มคันตกอยซูขภายใตข้ฝขาเทข้า
ของบรรดาคนตขางชาตรินคับแตขนคัรนเปป็นตข้นมา การทรีที่พวกโรมมาปกครองพวกเขาอยซู ขกป็เปป็นทรีที่เกลรียด
ชคัง อริสราเอลโหยหาวคันนคัรนเมพที่อพระเมสสริยาหตผซูข้ทรีที่พวกเขารอคอยมานานจะทรงเหวรีที่ยงแอกของ
โรมทริรงไปและททาใหข้อริสราเอลกลายเปป็นชนชาตริเดขนของแผขนดรินโลก ขขาวสารทรีที่พระเยซซูทรง
ประกาศในเรพที่องนรีร เปป็นเรพที่องฝขายวริญญาณดคังทรีที่เราจะเหป็นตขอไป นขาเศรข้าตรงทรีที่วขาพวกยริวสขวนใหญข
ไดข้ยรินขขาวสารนรีร ในบรริบททางการเมพอง โดยไมขสนพระลคักษณะอคันชอบธรรมของพระมหา
กษคัตรริยตของพวกเขาเลย

ขขาวสารแรกๆของพระเยซซูกป็มรีลคักษณะคลข้ายคลนงอยขางมากกคับขขาวสารของยอหตน (มคัทธริว 
3:2) 15 และตรนสวข่า "เวลากคาหนดมาถผงแลจ้ว และอาณาจนกรของพระเจจ้ากป็มาใกลจ้แลจ้ว ทข่านทนนี้ง
หลายจงกลนบใจเสนยใหมข่ และเชรริ่อขข่าวประเสรริฐเถริด" เวลาทรีที่พวกเขารอคอยมานานไดข้มาถนงแลข้ว 
อาณาจคักรของพระเจข้ากป็มาใกลข้แลข้ว คทาสคัที่งของพระองคตทรีที่ทรงมรีตขอชนชาตริอริสราเอลจนงเรรียบงขาย
พอๆกคับทรีที่มคันเปป็นเรพที่องฝขายวริญญาณ “ทขานทคัรงหลายจงกลคับใจเสรียใหมข และเชพที่อขขาวประเสรริฐเถริด” 
พวกอริสราเอลสนใจแตขเรพที่องการรพรอฟพร นอาณาจคักรทางการเมพองของตน พระเยซซูทรงมรุขงเนข้นเรพที่อง
การกลคับใจใหมขฝขายวริญญาณ ขขาวสารของพระองคตจนงมรีสขวนประกอบงขายๆสองประการ นคัที่นคพอ 
(1) จงกลคับใจเสรียใหมข และ (2) จงเชพที่อขขาวประเสรริฐแหขงอาณาจคักรนคัรน ขขาวประเสรริฐนคัรนกป็คพอวขา 



พระมหากษคัตรริยตไดข้เสดป็จมาแลข้ว มคันกป็คพอ จงหคันมาหาพระองคตในความชอบธรรมและวางใจ
พระองคตใหข้เปป็นพระเจข้าของทขานทคัรงหลาย ขขาวสารนรีร เขข้าหซูซข้ายและทะลรุหซูขวาของคนเหลขานคัรนทรีที่มรี
ใจมพดบอด อริสราเอลอยากไดข้กษคัตรริยตทรีที่จะมาปลดปลขอยพวกเขา อยากมรีเสรรีภาพทางการเมพอง และ
อยากใหข้ชนชาตริของตนไดข้รคับการยกชซูใหข้มรีความโดดเดขนระดคับโลก พวกเขาไมขสนใจเรพที่องการหคัน
กลคับจากความบาปของตนหรพอการวางใจพระเมสสริยาหตทรีที่พวกเขายคังไมขพริสซูจนต ถนงแมข้วขาพระองคต
เสดป็จมาจากพระเจข้ากป็ตาม

ขขาวประเสรริฐเรพที่องอาณาจคักรนคัรนจะคงอยซูขตขอไปจนถนงเวลาทรีที่มคันปรากฏชคัดเจนแลข้ววขา
ชนชาตริอริสราเอลไดข้ปฏริเสธพระมหากษคัตรริยตของตนและอาณาจคักรของพระองคตแลข้ว นคับแตขนคัรน
เปป็นตข้นมา ขขาวสารของพระเยซซูกป็เปลรีที่ยนไปพซูดถนงกางเขนทรีที่รออยซู ขเบพรองหนข้าและการฟพร นคพน
พระชนมตของพระองคต ดซู มคัทธริว 16:21-28, มาระโก 8:31-38 และลซูกา 9:22-27

มก 1:16-18 คราวนรีรมาระโกเปลรีที่ยนไปพซูดถนงชายฝคัที่งตะวคันตกของทะเลกาลริลรีบข้าง ขณะ
ทนริ่พระองคต์เสดป็จไปตามชายทะเลกาลริลน พระองคต์กป็ทรงทอดพระเนตรเหป็นซนโมนและอนนดรซวต์นจ้อง
ชายของซนโมน กคาลนงทอดอวนอยซข่ทนริ่ทะเล ดจ้วยวข่าเขาเปป็นชาวประมง ขขาวสารของพระองคตทรีที่มรีมา
ถนงพวกเขากป็เรรียบงขายและตรงๆ 17 พระเยซซตรนสกนบเขาวข่า "ทข่านจงตามเรามาเถริด และเราจะตนนี้ง
ทข่านใหจ้เปป็นผซจ้หาคนดนงหาปลา" ซรีโมนเปโตรและอคันดรซูวตนข้องชายของเขาประกอบหาชรีพเปป็นชาว
ประมง การทรงเรรียกของพระเยซซูทรีที่มรีมาถนงพวกเขากป็คพอวขา เมพที่อถนงเวลาอคันเหมาะสม พวกเขาจะ
กลายเปป็นผซูข้หาคนดคังหาปลา ขขาวประเสรริฐของยอหตนใหข้รายละเอรียดเพริที่มเตริมเกรีที่ยวกคับการทรงเรรียก
นคัรนและการกลคับใจเชพที่อของทคัรงอคันดรซูวตและเปโตร อยขางไรกป็ตาม มาระโกบคันทนกแคขเพรียงวขา 18 เขา
กป็ละอวนตามพระองคต์ไปทนนทน คทาทรีที่แปลวขา ทนนทน (เอะอถูเธะโอส) มรีความหมายวขา 'ในทคันทรี' พวก
เขาทริรงอวนของตนทคันทรีและตริดตามพระเยซซูไป เราจนงเหป็นแกขนแทข้แบบกลคั ที่นกรองแลข้วของการ
เปป็นสาวกตรงนรีร  พวกเขาตริดตามพระองคตไป

มก 1:19-20 มาระโกกลขาวตขอไปวขา ครนนี้นพระองคต์ทรงดคาเนรินตข่อไปอนกหนข่อยหนผริ่ง 
พระองคต์กป็ทอดพระเนตรเหป็นยากอบบบตรชายเศเบดนกนบยอหต์นนจ้องชายของเขา กคาลนงชบนอวนอยซข่
ในเรรอ คนทรีที่จะเปป็นสาวกอรีกสองคนของพระเยซซูจนงถซูกพบตรงนรีร  เชขนเดรียวกคับเปโตรและอคันดรซูวต 



พวกเขาประกอบอาชรีพเปป็นชาวประมง มาระโกหมายเหตรุวขาพวกเขาเปป็นบรุตรของเศเบดรี ผซูข้เปป็น
สามรีของนางสะโลเม พระเยซซูจนง 20 ไดจ้ทรงเรนยกเขา เขาจผงละเศเบดนบริดาของเขาไวจ้ทนริ่เรรอกนบ
ลซกจจ้าง และไดจ้ตามพระองคต์ไป ชาวประมงหนรุขมแหขงแควข้นกาลริลรีเหลขานรีร ไมขรซูข้เลยวขาอะไรรอคอย
พวกเขาอยซูข นขาสนใจตรงทรีที่วขายกเวข้นคนเดรียว (ยซูดาส อริสคารริโอท) พระเยซซูทรงเรรียกสาวกทรุกคน
ของพระองคตจากแควข้นกาลริลรีซนที่งเปป็นแควข้นชนบท เหลขาสาวกของพระองคตสขวนใหญขแลข้วกป็เปป็น
'ชนชคัรนแรงงาน' ทรีที่ไมขคขอยมรีการศนกษา อยขางไรกป็ตามองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรากป็ทรงเหป็นชคัดเจนถนง
ความซพที่อตรงในตคัวคนเหลขานรีรซนที่งการศนกษาตามระบบไมขอาจใหข้ไดข้ ในเวลาเพรียงไมขนาน พระองคตกป็
ทรงเรรียกสาวกไดข้สรีที่คนแลข้ว

มก 1:21 เมพที่อพระเยซซูทรงเรริที่มการรคับใชข้บนโลกนรีรของพระองคตในแควข้นกาลริลรี 
พระองคตและพวกสาวกของพระองคตจผงเขจ้าไปในเมรองคาเปอรนาอบม และพอถผงวนนสะบาโต
พระองคต์ไดจ้เสดป็จเขจ้าไปในธรรมศาลาเทศนาสนริ่งสอน เมพองคาเปอรนาอรุมเปป็นเมพองหนนที่งทรีที่ตคัรงอยซูขบน
ชายฝคัที่งดข้านตะวคันตกเฉรียงเหนพอของทะเลกาลริลรีซนที่งใกลข้ก คับทรีที่ๆแมขนทร าจอรตแดนไหลเขข้าไปในทะเลกา
ลริลรีจากทริศเหนพอ มคันออกจะเปป็นเมพอง 'พคักตากอากาศ' และมรีลคักษณะเปป็นสากลมากกวขาชรุมชน
อพที่นๆอรีกมากมายในแควข้นชนบทกาลริลรี พอวคันสะบาโตมาถนง พระเยซซูกป็ทรงเขข้าไปในธรรมศาลา
ทกันทขี ตามทรีที่ลซูกา 4:16 ไดข้บคันทนกไวข้ พระองคตทรงเขข้าไปในธรรมศาลาในวคันสะบาโตเปป็นประจทา 
พระองคตเสดป็จไปถนงทรีที่นคั ที่นในเวลาทรีที่ก ทาหนดไวข้พอดรี ไมขมรีขข้อสงสคัยเกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีร เลย ในวคันบรริสรุทธริธ
ของพระเจข้า พระองคตกป็ทรงอยซูขในสถานทรีที่นมคัสการ การประชรุมในธรรมศาลาสมคัยกขอนมรี
ธรรมเนรียมทรีที่วขานายธรรมศาลาจะเชพรอเชริญใหข้แขกทรีที่มารขวมประชรุมทรีที่มรีความรซูข้แบขงปคันความเหป็น
ของตนเกรีที่ยวกคับขข้อพระคคัมภรีรต พระเยซซูกป็ทรงททาเชขนนคัรนจรริงๆ นคัที่นจะเปป็นคทาเทศนาทรีที่ลนกซนร งขนาด
ไหน คนทรีที่มารขวมประชรุมในวคันนคัรนกป็ไดข้รคับพระพรจรริงๆ นขาสนใจตรงทรีที่วขาซากปรคักหคักพคังของ
ธรรมศาลาหลคังนคัรนยคังอยซูขในเมพองคาเปอรนาอรุมจนถนงทรุกวคันนรีร

มก 1:22 พวกเขาไมขเพรียงไดข้รคับพระพรเทขานคัรน เขาทนนี้งหลายกป็อนศจรรยต์ใจดจ้วยคคาสนริ่ง
สอนของพระองคต์ เพราะวข่าพระองคต์ไดจ้ทรงสนริ่งสอนเขาดจ้วยสริทธริอคานาจ หาเหมรอนพวกธรรมา
จารยต์ไมข่ คทาทรีที่แปลวขา อนศจรรยต์ใจ (เอป็คพเลซโซ) มรีความหมายวขา 'ประหลาดใจ' มคันเปป็นธรรมเนรียม



ของพวกธรรมาจารยตสขวนใหญขในสมคัยนคัรนทรีที่จะลรุกขนรนยพนและอธริบายประเพณรีทรีที่ถขายทอดตขอๆกคัน
มาทางคทาพซูดของรคับบรีคนอพที่นๆ มคันคพอขข้อปลรีกยขอยของพระราชบคัญญคัตริทรีที่ยรุ ขงเหยริงและเปป็นภาระ
หนคักซนที่งพระเยซซูและเปาโลจะกลขาวประณามเชขนนคัรน 'สริทธริอทานาจ' เดรียวของคนเหลขานคัรนคพอ สริทธริ
อทานาจของพวกรคับบรีคนกขอนๆ มคันกป็คงเหมพอนกคับทรีที่พวกนคักเทศนตสมคัยใหมขลรุกขนรนยกคทาพซูดของ
หนคังสพออธริบายพระคคัมภรีรต คลคังศคัพทต และหนคังสพอตขางๆ แตขพระเยซซูทรงลรุกขนรนและตรคัสดข้วยเสรียง
อคันดคังวขา 'องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าตรคัสดคังนรีร !' ถนงแมข้ไมขมรีบคันทนกไวข้วขาพระเยซซูทรงเทศนาอะไร แตข
พระองคตกป็นขาจะทรงใชข้พระคคัมภรีรตโดยตรงและไมขใชขประเพณรีตขางๆทรีที่แหข้งตายแลข้วของศาสนายริว

มก 1:23-24 เรพที่องนขาอคัศจรรยตใจยริที่งกวขาอรีกเรพที่องกทาลคังตามมา มนชายคนหนผริ่งในธรรมศาลา
ของเขามนผนโสโครกเขจ้าสริง มนนไดจ้รจ้องออกมา ทรีที่อยซูขในทรีที่ประชรุมในธรรมศาลาวคันนคัรนดข้วยกป็คพอ ชาย
คนหนนที่งทรีที่มรีผรีสริง ดซู ลซูกา 4:31 ดข้วย ไมขมรีบคันทนกไวข้วขาคนอพที่นๆรซูข้หรพอไมขวขาชายคนนคัรนมรีผรีสริงอยซูขขข้างใน
ชายทรีที่มรีผรีสริงคนนรีรอาจนคัที่งสทารวมอยซูขในระหวขางทรีที่มรีการประชรุมในธรรมศาลา นรีที่ชวนใหข้เราสงสคัยวขา
มรีคนทรีที่มรีผรีโสโครกเขข้าสริงนคั ที่งอยซูขในครริสตจคักรหลายแหขงทรุกวคันนรีร โดยทรีที่คนอพที่นๆไมขรซูข้เลยหรพอไมข 
พอไดข้ยรินพระเยซซูตรคัส ผรีตคัวนรีรกป็รจ้องออกมา คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (อานาคราโซ) มรีความหมายวขา 'เสรียง
รข้องจากสขวนลนกในลทาคอ' นรีที่จนงเกพอบเปป็นเสรียงรข้องแหบแหข้งจากในลทาคอ

ผรีตคัวนรีรทรีที่สริงอยซูขขข้างในจนงรข้องออกมาวขา 24 "พระเยซซชาวนาซาเรป็ธ ปลข่อยเราไวจ้ เรา
เกนริ่ยวขจ้องอะไรกนบทข่านเลข่า ทข่านมาเพรริ่อจะทคาลายเราหรรอ เรารซจ้วข่าทข่านเปป็นผ ซจ้ใด ทข่านครอองคต์บรริสบทธริธ
ของพระเจจ้า" ผรีรข้ายตคัวนรีร รข้องขอพระเยซซูวขาอยขายรุขงกคับพวกมกัน มรีการพซูดถนงผรีโสโครกตคัวเดรียว 
อยขางไรกป็ตาม มคันอาจกทาลคังพซูดถนงอาณาจคักรของผรีปรีศาจอยซูข วลรีทรีที่วขา “เราเกรีที่ยวขข้องอะไรกคับทขาน
เลขา” เปป็นสทานวนยริวทรีที่มรีความหมายวขา 'อยขามารบกวนเราเลย' นขาสนใจอรีกตรงทรีที่วขาผรีตคัวนรีร รซูข้ (1) วขา
พระเยซซูทรงเปป็นผซูข้ใด และ (2)วขาพระองคตจะทรงพริพากษาพวกมคันสคักวคันหนนที่ง ผรีตคัวนรีรกลคัววขาพระ
เยซซูจะทรงพริพากษาลงโทษมคันเดรีดี๋ยวนคัรนเลย มคันจนงใหข้คทาพยานเรพที่องตคัวตนทรีที่แทข้จรริงของพระเยซซู 
“องคตบรริสรุทธริธ ของพระเจข้า”

มก 1:25-26 พระเยซซจผงตรนสหจ้ามมนนวข่า "เจจ้าจงนริริ่งเสนย ออกมาจากเขาซริ" ผรีตคัวนรีรถซูกสคัที่ง
ใหข้เงรียบเสรียและใหข้ออกมาจากชายคนนรีร  ผรีตคัวนรีร ยอมททาตาม แตขกป็แสดงฤทธริธ ใหข้เหป็นกขอนออกมา



จากเขา 26 และเมรริ่อผนโสโครกทคาใหจ้คนนนนี้นชนกและรจ้องเสนยงดนงแลจ้ว มนนกป็ออกมาจากเขา คทาทรีที่แปล
วขา ทคาใหจ้...ชนก คพอ สพราราซโซ เหป็นไดข้ชคัดวขากขอนทรีที่จะออกมาพรข้อมกคับรข้องเสรียงดคัง เจข้าผรีตคัวนรีร ไดข้
ททาใหข้ชายผซูข้นขาสงสารคนนรีรชคักเสรียกขอน

มก 1:27 คนทรีที่มารขวมประชรุมกคันในธรรมศาลาทรีที่เมพองคาเปอรนาอรุมนรีรจนงตกใจกลคัว
มากๆ คนทนนี้งปวงกป็ประหลาดใจนนกจผงถามกนนวข่า "การนนนี้เปป็นอยข่างไรหนอ นนริ่เปป็นคคาสนริ่งสอนใหมข่
อะไร ทข่านสนริ่งผนโสโครกดจ้วยสริทธริอคานาจและมนนกป็เชรริ่อฟนงทข่าน" พวกเขาอาจตกใจกลคัวทรีที่วขามรีคน
หนนที่งในพวกเขาซนที่งนคัที่งอยซูขขข้างๆพวกเขาในธรรมศาลามรีผรีสริงอยซู ข พวกเขาอคัศจรรยตใจทรีที่พระเยซซูผซูข้นรีร ไดข้
ขคับผรีตคัวนรีรออกไป นอกจากนรีรพวกเขายคังประหลาดใจดข้วยวขาพระเยซซูทรงมรีสริทธริอทานาจเชขนนคัรนโดย
คทาตรคัสของพระองคตเอง คทาทรีที่แปลวขา ประหลาดใจ (ธกัมเบะโอ) มรีความหมายวขาอคัศจรรยตใจจนถนง
ขคัรนขวคัญหนรีดรีฝขอเลย พวกเขาไมขเคยประสบพบเหป็นเหตรุการณตเชขนนรีรมากขอนเลย พระเยซซูผซูข้นรีร เปป็น
ใครกคันแนข?

มก 1:28 ดข้วยเหตรุนรีร  ในขณะนนนี้น กริตตริศนพทต์ของพระองคต์ไดจ้เลรริ่องลรอไปทนริ่วแวข่นแควจ้น
บจ้านเมรองทนริ่อยซข่รอบแขวงกาลริลน ขขาวเรพที่องพระเยซซูแหขงนาซาเรป็ธผซูข้นรีร ไดข้แพรขกระจายไปทคั ที่วแควข้น
อยขางรวดเรป็ว

มก 1:29 ตขอมาพอออกมาจากธรรมศาลา พระองคต์กนบพวกของพระองคต์จผงเขจ้าไปใน
เรรอนของซนโมนและอนนดรซวต์ พรจ้อมกนบยากอบและยอหต์น ถนงแมข้วขาเปโตรและอคันดรซูวตเดริมทรีมาจาก
เมพองเบธไซดา (ยอหตน 1:44) แตขกขอนหนข้านคัรนพวกเขากป็อาจยข้ายบข้านไปอยซูขทรีที่นคัที่น หรพอไมขทรีที่เปป็นไป
ไดข้มากกวขากป็คพอวขา นรีที่เปป็นบข้านเกริดของภรรยาเปโตร ยากอบและยอหตนกป็ตามไปพรข้อมกคับคนอพที่นๆ
ทรีที่เหลพอ

มก 1:30 แมข่ยายของซนโมนนอนปข่วยจนบไขจ้อยซข่ ในทนนใดนนนี้นเขาจผงมาทซลพระองคต์ใหจ้
ทราบดจ้วยเรรริ่องของนาง เหป็นไดข้ชคัดวขาซรีโมนเปโตรแตขงงาน แมข้พระศาสนจคักรคาทอลริกจะอข้างวขา
เขามริไดข้แตขงงานกป็ตาม แมขยายของเขาปขวย มรีคนไปทซูลใหข้พระเยซซูทราบอาการของนางทคันทรี (คทา
วขา ในทนนใดนนนี้น (anon) เปป็นภาษาอคังกฤษแบบเกขาและแปลมาจากคทาวขา เอะอถูเธะโอส ซนที่งแปลเปป็น 
'ในทคันทรี' มาตลอด)



มก 1:31 แลจ้วพระองคต์กป็เสดป็จไปจนบมรอนางพยบงขผนี้นและทนนใดนนนี้นไขจ้กป็หาย นางจผง
ปรนนริบนตริเขาทนนี้งหลาย เมพที่อพระเยซซูทรงจคับมพอนางและพยรุงนางขนรน ไขข้ไมขเพรียงหายตอนนคัรนเลย
เทขานคัรน แตขนางยคังลรุกขนรนและปรนนริบคัตริพวกเขาดข้วย พระราชกริจของพระเยซซูนคัรนสมบซูรณตครบถข้วน
เสมอ

มก 1:32-34 เวลาเยป็นวนนนนนี้นหลคังจากสริรนวคันสะบาโตครนนี้นตะวนนตกแลจ้ว คนทนนี้งหลายพา
บรรดาคนเจป็บปข่วย และคนทนริ่มนผนสริง มาหาพระองคต์ ในคพนนคัรนผซูข้คนตขางรวบรวมคนทคัรงหลายทรีที่มรีผรี
สริงในแควข้นนคัรนและตขางพาพวกเขามายคังทรีทๆี่ พระเยซซูทรงอยซู ข (อาจเปป็นบข้านของแมขยายเปโตรกป็ไดข้)

ผซูข้คนทคัรงเมพองตขางพากคันมาดซูวขาจะเกริดอะไรขนรน 33 และคนทนนี้งเมรองกป็แตกตรริ่นมาออกนนอยซข่ทนริ่
ประตซ พระเยซซูจนง 34 ทรงรนกษาคนเปป็นโรคตข่างๆใหจ้หายหลายคน และไดจ้ทรงขนบผนออกเสนยหลายผน
โรคทรุกรซูปแบบตขางถซูกรคักษาใหข้หายในคพนนคัรนและผรีหลายตนถซูกขคับออก อยขางไรกป็ตาม มรีคทาพซูดทรีที่
นขาสนใจถซูกเขรียนไวข้ตรงนรีร  แตข่ผนเหลข่านนนี้นพระองคต์ทรงหจ้ามมริใหจ้พซด เพราะวข่ามนนรซจ้จนกพระองคต์ พวก
ผรีทราบดรีเกรีที่ยวกคับลคักษณะเฉพาะตคัวแบบสวรรคตขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา มคันยคังไมขถนงเวลาทรีที่
พระองคตจะทรงเปริดเผยตคัวแกขชนชาตริอริสราเอล ดคังนคัรนพระองคตจนงสคัที่งใหข้พวกมคันหรุบปากเงรียบ เกรง
วขาพวกมคันจะเปริดเผยวขาพระองคตทรงเปป็นผซูข้ใดกขอนเวลาอคันควร

มก 1:35 วคันตขอมาครนนี้นเวลาเชจ้ามรดพระองคต์ไดจ้ทรงลบกขผนี้นเสดป็จออกไปยนงทนริ่เปลนริ่ยว 
และทรงอธริษฐานทนริ่นนริ่น คทาทรีที่แปลวขา เชจ้า (พโรอขี) มรีความหมายตรงตคัววขา ยามทรีที่สรีที่ของกลางคพน คพอ
ชขวงเวลาระหวขางตรีสามถนงหกโมงเชข้า ประเดป็นงขายๆกป็คพอวขา พระเยซซูทรงลรุกขนรนแตขเชข้าเพพที่อจะ
อธริษฐาน คทาทรีที่แปลวขา เปลนริ่ยว (เอะเรมอส) หมายถนง สถานทรีที่ๆรกรข้างหรพอทรีที่เปป็นถริที่นทรุรกคันดาร 
กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ พระเยซซูทรงลรุกขนรนแตขเชข้าตรซูขและเสดป็จออกไปยคังทรีที่ชนบทเพพที่อจะอธริษฐาน

มก 1:36-37 หลคังจากนคัรนไมขนานฝข่ายซนโมนและคนทนนี้งหลายทนริ่อยซข่ดจ้วยกป็ตามหาพระองคต์ 
คนทคัรงหลายทรีที่อยซูขดข้วยนขาจะเปป็นสาวกคนอพที่นๆของพระองคต โดยอาจเปป็นคนเหลขานคัรนทรีที่อยซูขในขข้อ 29
พอพวกเขาพบพระองคต 37 เขาจผงทซลพระองคต์วข่า "คนทนนี้งปวงแสวงหาพระองคต์" พวกเขาไดข้เหป็น
หรพอไมขกป็ไดข้ยรินเกรีที่ยวกคับการอคัศจรรยตตขางๆของพระองคตในชขวงกลางวคันและกลางคพนของวคันกขอน
หนข้านคัรนแลข้ว พวกเขาจนงอยากเหป็นมากกวขานรีร อรีก



มก 1:38-39 พระเยซซูจนงทรงประกาศวขา "ใหจ้เราทนนี้งหลายไปในบจ้านเมรองใกลจ้เคนยง เพรริ่อ
เราจะไดจ้ประกาศทนริ่นนริ่นดจ้วย ทนริ่เรามากป็เพรริ่อการนนนี้นเอง" เพพที่อจรุดประสงคตในการประกาศความจรริง
ของพระเจข้า พระองคตจนงไดข้เสดป็จลงมาจากสวรรคต พระองคตจนงตคัรงพระทคัยทรีที่จะไปยคังเมพองตขางๆทรีที่อยซูข
โดยรอบ พระองคตไมขทรงสนพระทคัยในการใหข้ความบคันเทริงเพริที่มเตริมแกขฝซูงชนในเมพองคาเปอรนา
อรุม

พระองคตจนง 39 ไดจ้ประกาศในธรรมศาลาของเขาทนริ่วแควจ้นกาลริลน และไดจ้ขนบผนออกเสนยหลาย
ผน หนคังสพอมาระโกไมขไดข้บอกอะไรมากนคักเกรีที่ยวกคับการเดรินทางเพพที่อเทศนารอบแรกในแควข้นกาลริลรี
ครคัร งนรีร  แตขวขาแควข้นนรีรกป็มรีคนอยซูขเยอะ โจเซฟคัสกลขาววขามรีเมพองและหมซูขบข้าน 240 แหขงในแควข้นกาลริลรี
ในตอนนคัรน

มก 1:40 ณ ชขวงเวลาทรีที่ไมขถซูกเปริดเผย โดยอาจเปป็นขณะทรีที่พระองคตทรงเดรินทาง
ประกาศรอบแควข้นกาลริลรี และมนคนโรคเรรนี้อนคนหนผริ่งมาหาพระองคต์ คบกเขข่าลงตข่อพระองคต์ และทซล
วริงวอนพระองคต์วข่า "เพนยงแตข่พระองคต์จะโปรด พระองคต์กป็จะทรงบนนดาลใหจ้ขจ้าพระองคต์สะอาด
ไดจ้" เราเหป็นชคัดเกรีที่ยวกคับชายผซูข้นขาสงสารคนนรีร  เขามาครุกเขขาอข้อนวอนตขอหนข้าพระองคต ไมขมรีคทาถาม
ในสมองของชายผซูข้นรีร เลยเกรีที่ยวกคับความเปป็นพระเจข้าของผซูข้ทรีที่ทรงอยซู ขตขอหนข้าเขาขณะนรีร  และเขาไมข
สงสคัยดข้วยวขาพระเยซซูทรงสามารถรคักษาเขาใหข้หายไดข้ เราเหป็นไดข้ชคัดถนงความเชพที่ออคันยริ ที่งใหญขในตคัว
เขา เขาหขวงแตขเพรียงอยขางเดรียววขาพระองคตจะทรงเลพอกทรีที่จะรคักษาเขาใหข้หายไหม เขาจนงอข้อนวอน
วขา “เพรียงแตขพระองคตจะโปรด พระองคตกป็จะทรงบคันดาลใหข้ขข้าพระองคตสะอาดไดข้” เขาจนง
อข้อนวอนขอพระเมตตาจากพระเยซซู

มก 1:41-42 เหป็นไดข้ชคัดวขาพระเยซซูทรงประทคับใจในคทาวริงวอนและความเชพที่อของชายผซูข้นรีร
พระเยซซูจนงทรงสงสารเขาจผงทรงยรริ่นพระหนตถต์ถซกตจ้องคนนนนี้น ตรนสแกข่เขาวข่า "เราพอใจแลจ้ว เจจ้าจง
สะอาดเถริด" นขาสนใจตรงทรีที่คทาทรีที่แปลวขา สงสาร (สพลกักคนริซอไม) มคันสพที่อความหมายถนงชขวงเวลา
ทรีที่อารมณตอคันละเอรียดอขอนเตป็มตพรนขนรนมาจากชของทข้องสขวนลขาง นรีที่สพที่อถนงความเหป็นอกเหป็นใจของ
พระเยซซู พระองคตจนงทรงรคักษาชายคนนรีร ใหข้หาย ดคังนคัรน 42 พอพระองคต์ตรนสแลจ้ว ในทนนใดนนนี้นโรค



เรรนี้อนกป็หาย และคนนนนี้นกป็สะอาด นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่พระราชกริจของพระเยซซูในการรคักษาโรคนคัรนเกริด
ขนรนทคันทรีและเสรป็จสมบซูรณต ชายผซูข้นรีร ไดข้รคับการรคักษาใหข้หายเดรีดี๋ยวนคัรนเลย

มก 1:43-44 กข่อนใหจ้เขาไป พระองคต์จผงกคาชนบผซจ้นนนี้น 44 ตรนสแกข่เขาวข่า "เจจ้าอยข่าบอกเลข่า
อะไรใหจ้ผซจ้ใดฟนงเลย แตข่จงไปสคาแดงตนวแกข่ป บโรหริต และถวายเครรริ่องบซชาสคาหรนบคนทนริ่หายโรคเรรนี้อน
แลจ้ว ตามซผริ่งโมเสสไดจ้สนริ่งไวจ้ เพรริ่อเปป็นหลนกฐานตข่อคนทนนี้งหลาย" คทาทรีที่แปลวขา กคาชนบ (เอป็มบรริมา
ออไม) มรีความหมายวขา 'ตคักเตพอนอยขางจรริงจคัง' นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่พระเยซซูทรงพยายามปกปริดตคัวเอง
จนกวขาจะถนงเวลาทรีที่จะทรงเปริดเผยพระองคตเองแกขชนชาตริอริสราเอล จากนคัรนพระองคตกป็สคัที่งใหข้ชายผซูข้
นรีร ไปหาปรุโรหริต (เหป็นไดข้ชคัดวขาทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็ม) และสทาแดงตคัวตามบคัญญคัตริของโมเสสในเลวรีนริตริ 
14:4-7 เมพที่อเขาททาเชขนนคัรนแลข้วเทขานคัรน เขาถนงจะถพอวขาเปป็นผซูข้ทรีที่สะอาดหมดจดแลข้วจรริงๆในทางพริธรี

มก 1:45 แมข้วขาพระเยซซูทรงกทาชคับแลข้วใหข้เขาไมขพซูดอะไร แตข่คนนนนี้นเมรริ่อออกไปแลจ้วกป็
ตนนี้งตจ้นปข่าวรจ้องมากมายใหจ้เลรริ่องลรอไป จนพระเยซซจะเสดป็จเขจ้าไปในเมรองอยข่างเปริดเผยตข่อไปไมข่ไดจ้ 
พระคคัมภรีรตไมขไดข้บอกวขาเขาททาเชขนนรีรทรีที่ไหน แตขชายทรีที่ไดข้รคับการรคักษาใหข้หายผซูข้นรีรกป็เรริที่มปขาวประกาศ
ไปทคั ที่วถนงสริที่งทรีที่พระเยซซูไดข้ทรงกระททาราวกคับไฟลามทรุขง กริตตริศคัพทตของพระเยซซูจนงเลพที่องลพอไปทคั ที่ว 
พระองคตจนงไมขสามารถเขข้าไปในเมพองนคัรนไดข้อรีกตขอไปเพราะฝซูงชนทรีที่แหขกคันมาหาพระองคต 
พระองคตจนงตข้องเสดป็จไปประทคับในชนบท แตข่ตจ้องประทนบภายนอกในทนริ่เปลนริ่ยว และมนคนทบกแหข่ง
ทบกตคาบลมาหาพระองคต์ ความหมายตรงนรีรกป็คพอ คนแหขกคันมาจากทรุกหนทรุกแหขง ชขางเปป็นจรุดเรริที่มตข้น
ทรีที่แสนสงขางามของการรคับใชข้ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราทรีที่ถซูกบคันทนกไวข้ในบทนรีร

*****
ภนำพรวมของมนำระโก 2: พอถนงมาระโก 2 พระเยซถูกป็ทรงมขีการรกับใชด้เตป็มรถูปแบบแลด้ว มขี

บกันทนกเกขีชื่ยวกกับชายทขีชื่เปป็นอกัมพาตซนชื่งถถูกหยข่อนลงมาทางหลกังคาทขีชื่เมชองคาเปอรนาอมมและการทรง
เรขียกมกัทธริวพรด้อมกกับคลาบข่นตริเตขียนทขีชื่ตามมาของพวกฟารริสขี นขีชื่ตามมาดด้วยคลาอมปมาของพระเยซถู
เกขีชื่ยวกกับผด้าชริรั้นใหมข่และขวดใหมข่ สมดทด้ายมาระโกบกันทนกเกขีชื่ยวกกับการทขีชื่พวกฟารริสขีเขด้ามาบข่นตข่อวข่า
พระเยซถูเพราะเหลข่าสาวกของพระองคห์เดป็ดรวงขด้าวกรินในวกันสะบาโต



มก 2:1-2 มาระโกบคันทนกเกรีที่ยวกคับการเสดป็จกลคับมายคังเมพองคาเปอรนาอรุมอรีกครคัร งของ
พระเยซซู ครนนี้นลข่วงไปหลายวนน พระองคต์ไดจ้เสดป็จไปในเมรองคาเปอรนาอบมอนก และคนทนนี้งหลาย
ไดจ้ยรินวข่า พระองคต์ประทนบทนริ่บจ้าน คทาทรีที่แปลวขา ไดจ้ยริน คพอ อาคอว คนตขางไดข้ยรินขขาวอยขางรวดเรป็ววขา
พระเยซซูทรงอยซูขทรีที่ไหน ถนงแมข้ไมขไดข้บอกเชขนนคัรน แตขเรากป็เชพที่อวขาพระองคตทรงอยซูขในบข้านของซรีโมน
และอคันดรซูวตซนที่งเปป็นทรีทๆี่ พระองคตทรงประทคับอยซู ขกขอนหนข้านคัรน ดซู 1:29 มาระโกเขรียนตขอไปวขา 2 และ
ในเวลานนนี้นคนเปป็นอนนมากมาชบมนบมกนนจนไมข่มนทนริ่จะรนบ จะเขจ้าใกลจ้ประตซกป็ไมข่ไดจ้ ทคันใดนคัรนคนกป็แหข
กคันมาเตป็มไปหมดจนพวกเขาเขข้ามาทางประตซูไมขไดข้ บคันทนกของลซูกา (ลซูกา 5:18-26) สพที่อชคัดเจนวขา
ขณะนคัรนมรีคนอยซูขเตป็มบข้านแลข้วและผซูข้คนกป็เบรียดเสรียดกคันทรีที่ประตซูเพพที่อทรีที่จะเขข้าไปขข้างในบข้าน พระเยซซู
จนงเทศนาพระคคานนนี้นใหจ้เขาฟนง บทเรรียนสคัรนๆนรีรกป็คพอวขา นคักเทศนตทรุกคนตข้องเทศนาพระคทานคัรน!

มก 2:3-4 เมพที่อขขาวแพรขสะพคัดไปทคั ที่วเมพองคาเปอรนาอรุม ชายคนหนนที่งซนที่งเปป็นอคัมพาตกป็
ถซูกนทาตคัวมายคังบข้านทรีที่พระเยซซูทรงก ทาลคังเทศนาอยซูขและพวกเขากป็หาวริธรีนทาตคัวเขามาใหข้พระเยซซูรคักษา
แลจ้วมนคนนคาคนอนมพาตคนหนผริ่งมาหาพระองคต์ มนสนริ่คนหาม ในภาษากรรีกมาระโกใชข้คทาวขา 'มา' ใน
รซูปปคัจจรุบคันถนงแมข้วขาการกระททานคัรนไดข้จบสริรนไปแลข้วกป็ตาม การเขรียนแบบนรีรของเขาชขวยททาใหข้ผซูข้อขาน
เหป็นภาพชคัดเจนยริที่งขนรน ฝซูงชนไดข้แหขแหนกคันมาอยขางคคับคคั ที่งจนพวกเขาเขข้าไปไมขไดข้จรริงๆ 

ดคังนคัรน 4 เมรริ่อเขาเขจ้าไปใหจ้ถผงพระองคต์ไมข่ไดจ้เพราะคนมาก เขาจผงรรนี้อดาดฟจ้าหลนงคาตรงทนริ่
พระองคต์ประทนบนนนี้น และเมรริ่อรรนี้อเปป็นชข่องแลจ้ว เขากป็หยข่อนแครข่ทนริ่คนอนมพาตนอนอยซข่ลงมา บข้าน
คนในสมคัยนคัรนมคักมรีบคันไดขนรนไปสซูขชคัรนบนจากดข้านใดดข้านหนนที่งของบข้าน ในกรณรีนรีร อาจเปป็นเชขนนคัรน
กป็ไดข้ ไมขวขาจะยคังไง คนกลรุขมนรีรกป็ปรีนขนรนไปบนหลคังคาบข้าน บคันทนกของลซูกา (ลซูกา 5:19) บขงบอกวขา
บข้านหลคังนรีรมรีหลคังคาเปป็นกระเบพรองเหมพอนอยขางทรีที่บข้านในเมดริเตอรตเรเนรียนมคักเปป็นกคันในปคัจจรุบคัน 
เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขารพร อเอากระเบพรองบางสขวนออกและททาทรุกสริที่งเทขาทรีที่ททาไดข้เพพที่อเปริดชของใหข้กวข้าง
พอทรีที่จะหยขอนชายคนนรีรลงไปขข้างในบข้านดข้วยเชพอกหลายเสข้น การททาเชขนนรีร ยขอมขคัดจคังหวะพระเยซซู
ผซูข้ทรงประทคับอยซูขเบพรองลขางอยขางแนขนอน ไมขมรีการพซูดถนงวขาใครซขอมบข้านหลคังนรีรหรพอซขอมอยขางไร 
อาจเปป็นไปไดข้วขาเปโตรและอคันดรซูวตซขอมหลคังคานรีร ในภายหลคัง



มก 2:5 อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูมริไดข้ทรงขคัดเคพองใจเพราะการขคัดจคังหวะดคังกลขาวแตข
อยขางใด ในทางตรงกคันขข้าม เมรริ่อพระเยซซทอดพระเนตรเหป็นความเชรริ่อของเขาทนนี้งหลาย พระองคต์
จผงตรนสกนบคนอนมพาตวข่า "ลซกเออ๋ย บาปของเจจ้าไดจ้รนบการอภนยแลจ้ว" เหป็นไดข้ชคัดวขาความเชพที่อเปป็นพลคัง
ทรีที่ขคับเคลพที่อนใหข้องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราทรงประกอบกริจ เมพที่อเราไวข้วางใจพระองคตในเรพที่องความ
จทาเปป็นตขางๆของเรา พระองคตกป็ทรงพอพระทคัยเพราะเหตรุนคัรนและทรงยพที่นพระหคัตถตเขข้ามาชขวยเหลพอ
เรา ดซู ฮรีบรซู 11:6

มก 2:6-7  เราเหป็นตรงนรีรถนงบคันทนกเกรีที่ยวกคับการเผชริญหนข้าของพระเยซซูก คับพวกธรรมา
จารยตเปป็นครคัร งแรก บคันทนกของลซูกา (ลซูกา 5:17) กลขาววขาคนพวกนรีรคพอพวกฟารริสรี พวกธรรมาจารยต
เปป็นพวกคคัดลอกขข้อพระคคัมภรีรตและหลงคริดวขาตคัวเองเปป็นผซูข้เชรีที่ยวชาญในขข้อพระคคัมภรีรต สขวนใหญข
แลข้วคนพวกนรีรมคักอยซูขในคณะของพวกฟารริสรี ซนที่งเปป็นคณะหนนที่งภายในศาสนายริว ทรีที่มคักรวมตคัวก คันอยซูข
ทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็ม จรุดเดขนของพวกเขากป็คพอ การเขข้าใจพระคคัมภรีรตตามตคัวอคักษรและการยอมรคับพระ
คคัมภรีรต นอกจากนรีรพวกเขายคังเครขงครคัดมากๆดข้วยในการถพอตามบคัญญคัตริของโมเสส พระเยซซูไมขเคย
วริพากษตวริจารณตพวกฟารริสรีในเรพที่องหลคักคทาสอนของพวกเขาหรพอการทรีที่พวกเขาถพอตามพระราช
บคัญญคัตริ แตขพระองคตทรงตทาหนริพวกเขาอยขางรรุนแรงสทาหรคับการทรีที่พวกเขาประยรุกตตใชข้พระราช
บคัญญคัตริอยขางใจแขป็งกระดข้างและเปป็นพริธรี ปคัญหาของพวกธรรมาจารยตและพวกฟารริสรีไมขใชขเรพที่อง
หลคักคทาสอน แตขเปป็นเรพที่องของใจตขางหาก พวกเขาไมขมรีความรคัก ความเหป็นอกเหป็นใจ หรพอความ
หขวงใยแกขผซูข้อพที่นเลย ยริที่งความเชพที่อยริที่งไมขมรีเลยดข้วยซทรา กลขาวสคัรนๆกป็คพอวขา พวกเขาเปป็นพวกคนหนข้าซพที่อ
ใจคดทรีที่เครขงศาสนาซนที่งโดนพระเยซซูตทาหนริตริเตรียนอยซูขหลายครคัร ง

ดข้วยทรีที่ภาพลคักษณตภายนอกของพวกเขาเปป็นเชขนนคัรน พวกเขาจนงดขวนตทาหนริพระเยซซูทคันทรี แตข่
มนพวกธรรมาจารยต์บางคนนนริ่งอยซข่ทนริ่นนริ่น และเขาคริดในใจวข่า คทาทรีที่แปลวขา คริดในใจ (ดริอาลอกริซอไม) 
ในบรริบทนรีรมรีความหมายวขา 'คริดเชริงวริพากษตวริจารณต' พวกเขานคัที่งอยซูขตรงนคัรนโดยพยายามทรีที่จะชรีรจรุด
บกพรของในคทาสอนของพระเยซซู พวกเขารรีบมรีปฏริกริรริยาตอบโตข้ตขอสริที่งทรีที่พวกเขาเพริที่งไดข้ยรินพระเยซซู
ตรคัสทคันทรี พวกเขาคริดอยขางเดพอดดาลวขา 7 "ทคาไมคนนนนี้พซดหมริริ่นประมาทเชข่นนนนี้น ใครจะยกความ
ผริดบาปไดจ้เวจ้นแตข่พระเจจ้าเทข่านนนี้น" ในดข้านหนนที่งพวกเขากป็คริดถซูกแลข้ว มรีแตขพระเจข้าเทขานคัรนทรีที่ทรงยก



โทษบาปไดข้จรริงๆ อยขางไรกป็ตาม เพราะความแขป็งกระดข้างของจริตใจพวกเขา พวกเขากป็มพดบอดตขอ
ขข้อเทป็จจรริงทรีที่วขาพระเจข้าผซูข้เสดป็จมารคับสภาพมนรุษยตนคัรนไดข้สถริตอยซูขทขามกลางพวกเขาแลข้ว พวกเขาซนที่ง
กลขาวอข้างวขาเปป็นผซูข้เชรีที่ยวชาญในพระราชบคัญญคัตริกลคับไมขรซูข้จคักพระเจข้าแหขงพระราชบคัญญคัตริเลยเมพที่อ
พระองคตทรงปรากฏตคัวตขอหนข้าพวกเขา ปฏริกริรริยาตอบสนองของพวกเขาในตอนนคัรนจนงเปป็นการ
พยายามจคับผริดพระเยซซู โดยกลขาวหาพระองคตในใจของพวกเขาวขาทรงเปป็นคนพซูดหมริที่นประมาท

มก 2:8 เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกชอบจคับผริดเหลขานรีร เกป็บความคริดทรีที่ชอบจคับผริดนรีร ไวข้อยซูขขข้าง
ในเพรียงเทขานคัรน พวกเขายคังมริไดข้แสดงความสงสคัยดคังกลขาวออกมาเปป็นคทาพซูดเสรียๆหายๆแตขอยขางใด 
กระนคัรน และในทนนใดนนนี้นเมรริ่อพระเยซซทรงทราบในพระทนยวข่าเขาคริดในใจอยข่างนนนี้น พระองคต์จผง
ตรนสแกข่เขาวข่า "เหตบไฉนทข่านทนนี้งหลายจผงคริดในใจอยข่างนนนี้เลข่า เราเหป็นไดข้ชคัดถนงความเปป็นพระเจข้าของ
องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราเพราะวขาพระองคตทรงทราบถนงความคริดนคัรนทรีที่มรีอยซูขในใจของพวกเขา 2 
พงศาวดาร 6:30 กลขาวชคัดเจนวขามรีแตขพระเจข้าเทขานคัรนทรีที่ทรงทราบความคริดตขางๆทรีที่อยซูขในใจมนรุษยต 
พระเยซซูจนงทรงเผชริญหนข้ากคับพวกเขาในเรพที่องจริตใจทรีที่ชอบตคัดสรินคนอพที่นของพวกเขากขอนทรีที่พวกเขา
จะอข้าปากพซูดเสรียอรีก แคขนคัรนกป็นขาจะททาใหข้พวกเขาเชพที่อแลข้ววขาผซูข้ใดทรงประทคับอยซูขทขามกลางพวกเขา 
พวกเขาลพม 2 พงศาวดาร 6:30 หรพอไมขกป็พวกเขารซูข้เกรีที่ยวกคับมคันดรี แตขกป็ททาใจของตนใหข้แขป็งกระดข้าง
ตขอสริที่งทรีที่ปรากฏชคัดอยซูขแลข้ว

มก 2:9-11 พระเยซซูทรงเผชริญหนข้ากคับพวกเขาตขอไปโดยตรคัสวขา ทนริ่จะวข่ากนบคนอนมพาต
วข่า `บาปของเจจ้าไดจ้รนบการอภนยแลจ้ว' หรรอจะวข่า `จงลบกขผนี้นยกแครข่เดรินไปเถริด' นนนี้น ขจ้างไหนจะงข่าย
กวข่ากนน คทาถามของพระองคตนขาจะมรีนทร าเสรียงเชริงตทาหนริอยขางรรุนแรง พระองคตจนงทรงเลขนงานพวก
ชอบจคับผริดทรีที่มรีใจแขป็งกระดข้าง

10 แตข่เพรริ่อทข่านทนนี้งหลายจะไดจ้รซจ้วข่า บ บตรมนบษยต์มนสริทธริอคานาจในโลกทนริ่จะโปรดยกความผริด
บาปไดจ้" (พระองคต์จผงตรนสสนริ่งคนอนมพาตวข่า) 11 "เราสนริ่งเจจ้าวข่า จงลบกขผนี้นยกแครข่ไปบจ้านของเจจ้า
เถริด" จรริงๆแลข้วไมขมรีความแตกตขางอะไรเลยระหวขางการยกโทษบาปและการรคักษาคนปขวยใหข้หาย
มรีแตขพระเจข้าเทขานคัรนทรีที่ทรงททาสองอยขางนรีร ไดข้ เพพที่อทรีที่จะแสดงใหข้เหป็นชคัดเจนวขาพระองคตทรงเปป็นผซูข้ใด 
พระเยซซูจนงทรงสคัที่งใหข้ชายทรีที่เปป็นอคัมพาตคนนรีรลรุกขนรน ยกแครขของตนกลคับบข้านไป นรีที่เปป็นครคัร งแรกใน



บคันทนกของมาระโกทรีที่พระเยซซูทรงเรรียกพระองคตเองวขาบรุตรมนรุษยต ถนงแมข้ทรงเปป็นพระเจข้าทรีที่เสดป็จมา
รคับสภาพมนรุษยต แตขคทานรีร กป็สพที่อใหข้เหป็นถนงความเปป็นมนรุษยตขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรามากกวขา 
พระเยซซูทรงใชข้คทานรีรบขอยๆ โดยเรรียกตคัวเองเชขนนรีร เกข้าสริบสามครคัร งในหนคังสพอขขาวประเสรริฐทคัรงสรีที่เลขม

มก 2:12 ทนนใดนนนี้นคนอนมพาตไดจ้ลบกขผนี้นแลจ้วกป็ยกแครข่เดรินออกไปตข่อหนจ้าคนทนนี้งปวง 
ชายผซูข้นรีรซนที่งคนทคัรงชรุมชนรซูข้จคักกคันวขาเปป็นคนอคัมพาตมานาน ลรุกขนรนทคันทรี ยกแครขพาดบขา เดรินฝขาฝซูงชน
ออกไป และมรุขงตรงกลคับบข้านตามทรีที่พระเยซซูไดข้ตรคัสสคัที่ง คนทคัรงปวงเหป็นกคับตา รวมถนงพวกธรรมา
จารยตดข้วย ผลลคัพธตทรีที่ตามมากป็คพอวขา คนทนนี้งปวงกป็ประหลาดใจนนก จผงสรรเสรริญพระเจจ้าวข่า "เราไมข่
เคยเหป็นการเชข่นนนนี้เลย” แนขนอนทรีที่พวกเขาไมขเคยเหป็นการเชขนนรีรมากขอน เพราะวขากขอนหนข้านคัรนพระ
บรุตรของพระเจข้าไมขเคยสถริตอยซูขทขามกลางพวกเขาเลย วคันนคัรนพวกเขาไดข้เหป็นการอคัศจรรยตสอง
ประการทรีที่มรีแตขพระเจข้าเทขานคัรนทรีที่ทรงกระททาไดข้ นคั ที่นคพอ การยกโทษบาป และการรคักษาคนปขวยใหข้
หาย พระเยซซูทรงททาทคัรงสองอยขางตขอหนข้าตขอตาพวกเขาเลย

มก 2:13 ฝข่ายพระองคต์ไดจ้เสดป็จไปตามชายทะเลอนก ประชาชนกป็มาหาพระองคต์ และ
พระองคต์ไดจ้ตรนสสนริ่งสอนเขา พระเยซซูจนงเสดป็จไปจากบข้านทรีที่มรีฝซูงชนหนาแนขนนคัรนและหลบไปยคัง
ชายฝคัที่งทะเลกาลริลรีเพพที่อรคับอากาศบรริสรุทธริธ  อยขางไรกป็ตาม บรรดาฝซูงชนในเมพองนคัรนไดข้ตริดตาม
พระองคตไปทรีที่นคั ที่น พระองคตจนงทรงสคัที่งสอนพวกเขาตขอไปอรีก

มก 2:14 ขณะเดรียวกคัน เมรริ่อพระองคต์กคาลนงเสดป็จไปนนนี้น พระองคต์กป็ทอดพระเนตรเหป็น
เลวนบบตรชายอนลเฟอนสนนริ่งอยซข่ทนริ่ดข่านเกป็บภาษน เลวรี บรุตรชายอคัลเฟอคัส เปป็นทรีที่รซูข้จคักในอรีกชพที่อวขา มคัทธริว เขา
นคัที่งอยซูขทนริ่ดข่านเกป็บภาษน คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (เทะโลนริออน) หมายถนง ‘สทานคักงาน’ หรพอสถานทรีทๆี่ พวก
คนเกป็บภาษรีทรีที่โรมวขาจข้างคอยเรรียกเกป็บภาษรีในนามของโรม พวกเขาไดข้ชพที่อวขาเปป็น ‘คนเกป็บภาษรี’ 
(publicans) พวกโรมไดข้ททาสคัญญาจข้างกคับพวกเขาเพพที่อใหข้พวกเขาคอยเรรียกเกป็บภาษรีตามอคัตรา
หนนที่งๆ ตราบใดทรีที่พวกเขาเกป็บภาษรีไดข้ตามอคัตราทรีที่ก ทาหนด พวกเขากป็สามารถใชข้วริธรีใดกป็ไดข้ในการ
เกป็บภาษรี พวกเขาไดข้รคับสริทธริอทานาจจากโรม แตขตราบใดทรีที่พวกเขาเกป็บภาษรีไดข้ตามอคัตราทรีที่ก ทาหนด
สทาหรคับชรุมชนหนนที่งๆ พวกโรมกป็ไมขสนใจมากนคักวขาพวกเขาเกป็บภาษรีมาไดข้โดยวริธรีใด เพราะวขาใน



อริสราเอลพวกคนเกป็บภาษรีเปป็นคนยริว การรขวมงานกคับพวกโรมซนที่งเปป็นคนตขางชาตริทรีที่พวกยริวเกลรียด
ชคัง จนงททาใหข้พวกเขาเปป็นทรีที่เกลรียดชคังไปดข้วย

เมพที่อพระเยซซูเสดป็จผขานมาถนงเลวรี (หรพอมคัทธริว) ซนที่งนคัที่งอยซูขใน ‘สทานคักงาน’ ของเขา พระองคต 
จผงตรนสแกข่เขาวข่า "จงตามเรามาเถริด" เขากป็ลบกขผนี้นตามพระองคต์ไป แกขนแทข้ของการเปป็นสาวกแฝง
อยซูขในคทาบคัญชาของพระเยซซู “จงตามเรามาเถริด” พอไดข้ยรินเชขนนคัรน มคัทธริวกป็ลรุกขนรนและเรริที่มตริดตาม
พระเยซซูไปในทคันทรี ไมขตข้องสงสคัยเลยวขาเขาเคยไดข้ยรินเกรีที่ยวกคับพระองคตมากขอน และอาจเคยนคัที่งฟคัง
พระองคตเทศนาสคัที่งสอนแลข้วดข้วยซทรา พระคคัมภรีรตมริไดข้บอกวขาททาไมพระเยซซูถนงทรงเลพอกเขา อยขางไร
กป็ตาม ในพระปคัญญาอคันไมขมรีขรีดจทากคัดของพระองคต เหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคตทรงมองเหป็นอรุปนริสคัย 
ความซพที่อตรง และศคักยภาพในตคัวเขาทรีที่พระองคตทรงแสวงหา

มก 2:15 ลซูกาบคันทนกวขามคัทธริวไดข้เชริญพระเยซซูใหข้เสดป็จมาทรีที่บข้านของเขาเพพที่อรขวมงาน
เลรีรยงใหญขโตดข้วย (ลซูกา 5:29) มาระโกจนงบคันทนกวขา ตข่อมาเมรริ่อพระเยซซเอนพระกายลงเสวยอยซข่ใน
เรรอนของเลวน มนพวกคนเกป็บภาษนและคนบาปหลายคนเอนกายลงรข่วมสคารนบกนบพระเยซซและพวก
สาวกของพระองคต์ เพราะมนคนตริดตามพระองคต์ไปมาก เหป็นไดข้ชคัดวขามคัทธริวเชริญเพพที่อนรขวมอาชรีพ
ของเขาคนอพที่นๆมาดข้วย นคั ที่นคพอ พวกคนเกป็บภาษรี รวมถนงคนอพที่นๆทรีที่พวกฟารริสรีถพอวขาเปป็นคนบาป
ดข้วย คนเหลขานรีรมรีความสรุขกคับการรคับประทานอาหารรขวมกคับพระเยซซูและพวกสาวกของพระองคต 
นรีที่สพที่อวขามคัทธริวเปป็นคนมรีฐานะดรี เขาถนงสามารถจคัดงานเลรีรยงสทาหรคับคนมากมายขนาดนรีร ไดข้

มก 2:16 พวกธรรมาจารยตและพวกฟารริสรีมรีปฏริกริรริยาตอบสนองในเชริงวริพากษตวริจารณต
อรีกครคัร ง ฝข่ายพวกธรรมาจารยต์และพวกฟารริสน เมรริ่อเหป็นพระองคต์ทรงเสวยพระกระยาหารกนบพวก
คนเกป็บภาษนและคนบาป จผงถามสาวกของพระองคต์วข่า "เหตบไฉนพระองคต์จผงกรินและดรริ่มรข่วมกนบ
พวกคนเกป็บภาษนและคนบาปเลข่า" จะวขาไปแลข้วพวกเขากป็มรีคทาถามทรีที่ถซูกตข้อง ททาไมพระเยซซูผซูข้ซนที่ง
แสดงใหข้เหป็นถนงการดทาเนรินตามทางของพระเจข้า ไปรขวมสามคัคครีธรรมกคับคนเหลขานคัรนทรีที่ถซูกมองวขา
เปป็นคนบาปดข้วย กระนคัรนในทางกลคับกคัน สริที่งทรีที่ปรากฏชคัดกป็คพอทขาทรีของหคัวใจ เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขา
มรีใจชอบวริพากษตวริจารณต



มก 2:17 ไมขตข้องสงสคัยเลยวขาพวกสาวกของพระองคตไดข้สขงตขอคทาถามนรีรไปยคังพระเยซซู
ดคังนคัรนครนนี้นพระเยซซทรงไดจ้ยรินดนงนนนี้น พระองคต์จผงตรนสแกข่เขาวข่า "คนปกตริไมข่ตจ้องการหมอ แตข่คน
เจป็บตจ้องการหมอ พระเยซซูทรงสงบปากพวกคนชอบจคับผริดดข้วยหลคักเหตรุผลทรีที่ลนกซนร ง คนทรีที่สรุขภาพ
แขป็งแรงดรียขอมไมขตข้องการหมอ แตขคนปขวยตขางหากทรีที่ตข้องการหมอ พระเยซซูทรงบรรยายถนงการรคับ
ใชข้ของพระองคตดข้วยคทาพซูดทรีที่ดซูเหมพอนขคัดแยข้งก คันและเสรียดสรีอยซูขในทรี เรามริไดจ้มาเพรริ่อจะเรนยกคนชอบ
ธรรม แตข่มาเรนยกคนบาปใหจ้กลนบใจเสนยใหมข่" การรคับใชข้ของพระองคตมรีมาถนงคนเหลขานคัรนทรีที่เตป็มใจ
ยอมรคับความขคัดสนของตน พวกฟารริสรีและพวกธรรมาจารยต ดข้วยหลงคริดวขาตนเปป็นคนชอบธรรม
คริดวขาตคัวเองไมขตข้องการความชขวยเหลพอ

เราควรหมายเหตรุเพริที่มเตริมวขาการทรีที่พระเยซซูไปรขวมปะปนกคับชาวโลกนคัรนไมขไดข้เปป็นไปเพพที่อ
รขวมสามคัคครีธรรมหรพอเพพที่อพบปะสคังสรรคตแตขอยขางใด แตขพระองคตทรงเปริดโอกาสใหข้ตคัวเองไดข้อยซู ข
ตขอหนข้าพวกเขาเพพที่อทรีที่จะนทาวริญญาณพวกเขาและนทาพวกเขามาถนงพระเจข้าตขางหาก

มก 2:18 มาระโกกลขาวถนงการเผชริญหนข้าครคัร งใหมขวขา มนพวกศริษยต์ของยอหต์นและของ
พวกฟารริสนกคาลนงถรออดอาหาร ความหมายตรงนรีรกป็คพอวขาทคัรงพวกศริษยตของยอหตนและของพวกฟารริสรี
ตขางเคยชรินกคับการอดอาหารเปป็นประจทา พวกยริวทรีที่ถพอเครขงในสมคัยนคัรนยริที่งกวขาจะอดอาหารในวคันทรีที่
สองและวคันทรีที่หข้าของสคัปดาหตเพพที่อแสดงใหข้เหป็นถนงความนขาเลพที่อมใสและความชอบธรรมของตน ถนง
แมข้ไมขไดข้มรีเขรียนไวข้ แตขอาจเปป็นไปไดข้วขางานเลรีรยงทรีที่มคัทธริว (เลวรี) จคัดขนรนตรงกคับวคันทรีที่มรีการอดอาหาร
พอดรี ดคังนคัรนเหป็นไดข้ชคัดวขาทคัรงพวกศริษยตของยอหตนและของพวกฟารริสรีจผงมาทซลถามพระองคต์วข่า 
"เหตบไฉนพวกสาวกของยอหต์นและของพวกฟารริสนถรออดอาหาร แตข่พวกสาวกของพระองคต์ไมข่
ถรอ" (ในภาษากรรีก มาระโกใชข้คทากรริยา มา และ ทถูลถามในรซูปปคัจจรุบคันกาล แตขเหป็นไดข้ชคัดวขามคันสพที่อ
ความหมายแบบอดรีตกาล โดยเขาใชข้คทารซูปแบบนรีร เพพที่อใหข้เหป็นภาพสมจรริงยริที่งขนรน) ดคังนคัรนพวกศริษยต
ของยอหตนจนงรขวมกคับพวกฟารริสรีในการประจคันหนข้ากคับพระเยซซู ‘ททาไมพวกศริษยตของเราถพออด
อาหารแตขพวกทขานไมขถพอเลขา’ นรีที่สพที่อใหข้เหป็นถนงทคัศนคตริทรีที่คริดวขาตคัวเองชอบธรรมในการทรีที่พวกเขาถพอ
ตามพริธรีตขางๆเปป็นประจทา โดยในกรณรีนรีรคพอ การถพออดอาหาร



มก 2:19 พระเยซซูทรงตอบคทาถามของพวกเขาโดยทรงถามคทาถามหนนที่งกลคับไป 
"ทข่านจะใหจ้สหายของเจจ้าบข่าวถรออดอาหารเมรริ่อเจจ้าบข่าวยนงอยซข่กนบเขากระนนนี้นหรรอ ยอหตนผซูข้ใหข้บคัพตริศ
มาเองกป็บอกไปแลข้ววขาพระเยซซูทรงเปป็นเจข้าบขาวทรีที่พวกยริวรอคอยมานาน ดซู ยอหตน 3:29 นรีที่สพที่อถนง
ความหมายในรซูปของงานแตขงงาน มคันเปป็นชขวงเวลาแหขงความชพที่นชมยรินดรีและการเลรีรยงรพที่นเรริง 
ไมขใชขการอดอาหาร พระเยซซูจนงทรงตอบคทาถามของพระองคตเองวขา เจจ้าบข่าวอยซข่ดจ้วยนานเทข่าใด 
สหายกป็ถรออดอาหารไมข่ไดจ้นานเทข่านนนี้น นรีที่สพที่อใหข้เหป็นวขาพวกสาวกของพระองคตดซูออกวขาพระองคต
ทรงเปป็นผซูข้ใด พระองคตทรงเปป็นพระเมสสริยาหตทรีที่พวกเขารอคอยมานาน พระองคตทรงเปป็นเหมพอน
กคับเจข้าบขาวในงานแตขงงานใหญข มคันไมขใชขเวลาของการถพออดอาหาร แตขเปป็นเวลาชพที่นชมยรินดรี

มก 2:20 อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูทรงชรีรใหข้เหป็นตขอไปวขา แตข่วนนนนนี้นจะมาถผงเมรริ่อเจจ้า
บข่าวจะตจ้องจากสหายไป ในวนนนนนี้นสหายจะถรออดอาหาร พระองคตทรงทราบดรีวขา เวลานคัรนกทาลคังจะ
มาเมพที่อพระองคตจะทรงถซูกพาไปจากพวกเขา ตอนแรกกป็โดยการตรนงกางเขน จากนคัรนกป็การเสดป็จ
ขนรนสซูขสวรรคต พระองคตจนงตรคัสกคับพวกชอบจคับผริดเหลขานรีร วขา ‘ไมขตข้องหขวง เวลาทรีที่พวกเขาจะถพออด
อาหารนคัรนกทาลคังจะมา รอไปกขอนเถริด’

มก 2:21 มาระโกจนงบคันทนกคทาอรุปมาหนนที่งทรีที่เปป็นจรริงของพระเยซซู ไมข่มนผซจ้ใดเอาทข่อนผจ้า
ทอใหมข่มาปะเสรนี้อเกข่า ถจ้าทคาอยข่างนนนี้น ทข่อนผจ้าทอใหมข่ทนริ่ปะเขจ้านนนี้นเมรริ่อหดจะทคาใหจ้เสรนี้อเกข่าขาดกวจ้าง
ออกไปอนก พระเยซซูตรคัสแบบเปป็นปรริศนาแตขกป็เปป็นคทาพยากรณตถนงสริที่งทรีที่รอคอยอยซูขเบพรองหนข้า ยรุคใหมข 
พคันธสคัญญาใหมข องคตกรฝขายวริญญาณใหมข คพอ ครริสตจคักร ก ทาลคังจะมา พระองคตทรงใชข้ภาพเปรรียบ
ของการเยป็บผข้าชริรนใหมข (อาจเปป็นผข้าปขานหรพอผข้าขนสคัตวต) ปะเขข้ากคับเสพรอเกขา พอเวลาผขานไปไมขนาน
เมพที่อเอาเสพรอตคัวนคัรนไปซคัก ผข้าใหมขทรีที่เอามาปะกป็จะหดตคัวโดยดนงใหข้เกริดรอยขาดยริที่งกวขาเดริมของงเสพรอทรีที่
หดตคัวอยซูขแลข้ว การปะเสพรอเกขาดข้วยวริธรีนรีร จนงเปป็นการกระททาทรีที่โงขเขลา ถนงแมข้นรีที่อาจเปป็นเรพที่องทรีที่เราไมขครุข้น
เคย แตขบรรดาคนทรีที่ฟคังพระองคตในตอนนคัรนนขาจะเขข้าใจดรี มคันเปป็นเรพที่องประกอบทรีที่พระองคตทรงยก
มาจากชรีวริตประจทาวคันในสมคัยนคัรน

การประยรุกตตใชข้กป็คพอ สริที่งทรีที่ก ทาลคังจะมา ทคัรงพวกสาวกของพระองคตและพวกทรีที่วริจารณต
พระองคตตขางไมขรซูข้เลยวขาพระองคตก ทาลคังตรคัสอะไรอยซูข พระเยซซูทรงทราบวขาวคันเหลขานคัรนกทาลคังจะมา



เมพที่อพระองคตจะทรงถซูกตรนงกางเขน ฟพร นคพนพระชนมต และเสดป็จขนรนกลคับสซูขสวรรคต พอถนงเวลานคัรน 
กายใหมข คพอ ครริสตจคักร ซนที่งมรีโครงสรข้างมาจากพคันธสคัญญาใหมขกป็จะปรากฏ มคันจะไมขใชขผข้าทรีที่เอามา
ปะเขข้ากคับระบบของพระคคัมภรีรตเดริม แตขมคันจะเปป็นอคันใหมขและเปป็นคนละอยขางกคับระบบนคัรนเลย

มก 2:22 พระเยซซูตรคัสคทาอรุปมาแบบสรุภาษริตเรพที่องทรีที่สอง ซนที่งสอดคลข้องก คับเรพที่องแรก 
และไมข่มนผซจ้ใดเอานคนี้าองบข่นใหมข่มาใสข่ไวจ้ในถบงหนนงเกข่า ถจ้าทคาอยข่างนนนี้นนคนี้าองบข่นใหมข่จะทคาใหจ้ถบงเกข่านนนี้น
ขาดไป นคนี้าองบข่นนนนี้นจะไหลออก ถบงหนนงกป็จะเสนยไป แตข่นคนี้าองบข่นใหมข่นนนี้นตจ้องใสข่ไวจ้ในถบงหนนงใหมข่" 
อริสราเอลตลอดหลายศตวรรษมรีคนททานทราองรุขนมานาน สวนองรุขนและการททานทราองรุขนจนถนงทรุกวคันนรีร
เปป็นสริที่งทรีที่พบเหป็นไดข้แพรขหลาย คนสมคัยโบราณจะเอานทราองรุขนใหมขใสขไวข้ในถรุงหนคังขนาดใหญขซนที่ง
เรรียกวขาขวดและปริดปากมคันไวข้ เมพที่อนทราองรุขนสรุกเตป็มทรีที่และปลขอยแกบ๊สออกมา ถรุงหนคังดคังกลขาวกป็จะยพด
ตคัวออกจนตนง เมพที่อถรุงหนคังใบใดตนงเตป็มทรีที่แลข้วเพราะนทราองรุขน มคันกป็ใชข้ใสขนทร าองรุขนใหมขไมขไดข้อรีกแลข้ว 
มคันจะปรริเมพที่อนทราองรุขนใหมขสรุกเตป็มทรีที่ อคันททาใหข้ถรุงหนคังขาดและททาใหข้ทคัรงถรุงหนคังนคัรนและนทราองรุขนเสรีย
ไป

อรีกครคัร งทรีที่เชขนเดรียวกคับในคทาอรุปมาเรพที่องทรีที่แลข้ว พระเยซซูทรงมองไปขข้างหนข้ายคังการรคับใชข้แหขง
พระคคัมภรีรตใหมขทรีที่จะมาของครริสตจคักร พระเจข้าจะไมขทรงเทนทราองรุขนใหมขลงในถรุงหนคังทรีที่ตนงเตป็มทรีที่
แลข้วของศาสนายริวของพระคคัมภรีรตเดริม มคันจะเปป็นองคตกรใหมขเลย โดยเปป็นเอกเทศและแยกออก
จากอริสราเอล ตรงนรีรสพที่อชคัดเจนถนงคทาสอนเกรีที่ยวกคับความจรริงเรพที่องยรุคทรีที่สอนวขาครริสตจคักรไมขใชขสขวน
ทรีที่ตขอขยายออกมาจากอริสราเอล แตขเปป็นองคตกรใหมขทรีที่แยกออกมาตขางหากเลยตขอเบพรองพระพคักตรต
พระเจข้า

มก 2:23 หลคังจากนคัรนไมขนานตข่อมาในวนนสะบาโตวนนหนผริ่งพระองคต์กคาลนงเสดป็จไปใน
นาขจ้าว และเมรริ่อพวกสาวกของพระองคต์กคาลนงเดรินไปกป็เรริริ่มเดป็ดรวงขจ้าวไป พระคคัมภรีรตคริงเจมสตภาษา
อคังกฤษใชข้คทาวขา ears of corn (สตาคมส) ซนที่งไมขใชขขข้าวโพดแบบทรีที่คนอเมรริก คันรคับประทาน ซนที่งพวก
ยริวไมขรซูข้จคัก แตขเปป็นคทาทคั ที่วๆไปทรีที่หมายถนง ‘ธคัญพพช’ มากกวขา มคันเปป็นเรพที่องปกตริทรีที่ยริวทรีที่เดรินทางจะหยริบ
ธคัญพพชทรีที่ปลซูกไวข้ขข้างทางมารคับประทาน และบคัญญคัตริของโมเสสกป็อนรุญาตใหข้กระททาเชขนนคัรนไดข้ดข้วย
ดซู พระราชบคัญญคัตริ 23:25



มก 2:24 นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่เราไดข้เหป็นถนงจริตใจทรีที่ชอบจคับผริดของพวกฟารริสรีทรีที่หลงคริดวขา
ตคัวชอบธรรม ฝข่ายพวกฟารริสนจผงถามพระองคต์วข่า "ดซเถริด ทคาไมพวกเขาจผงทคาการซผริ่งพระราช
บนญญนตริหจ้ามไวจ้ในวนนสะบาโต" ในสขวนของพวกฟารริสรี พวกเขามาเหป็นพวกสาวกของพระเยซซูททา
สริที่งทรีที่พวกเขาเหป็นวขาเปป็นการฝขาฝพนพระราชบคัญญคัตริ พวกเขาไมขหขวงเรพที่องการเดป็ดรวงขข้าวจากนาของ
ผซูข้อพที่น พวกเขารซูข้วขาพระราชบคัญญคัตริอนรุญาตใหข้กระททาเชขนนคัรนไดข้ อยขางไรกป็ตาม ในความคริดของ
พวกเขาแลข้ว พวกเขาเหป็นวขาประเพณรีของรคับบรีทรีที่มรีขข้อปลรีกยขอยไมขรซูข้จบมรีคขาเทขากคับพระราชบคัญญคัตริ
เองเลย ประเพณรีของพวกผซูข้ใหญขไดข้ก ทาหนดไวข้ถนงขข้อหข้ามหลคักๆสามสริบเกข้าประการเกรีที่ยวกคับพระ
ราชบคัญญคัตริของโมเสส จากสามสริบเกข้าขข้อนรีร ยคังมรีขข้อปลรีกยขอยตขางๆอรีกไมขรซูข้จบ

การเกรีที่ยวขข้าวและการนวดขข้าวเปป็นสริที่งทรีที่หข้ามกระททาในวคันสะบาโต เหมพอนพวกทนายทรีที่
ชอบจคับผริด พวกเขาถพอทรรศนะทรีที่วขาการเดป็ดรวงขข้าวกป็เทขากคับเปป็นการเกรีที่ยวขข้าว การถซูขข้าวในมพอ
ของตนสทาหรคับพวกเขาแลข้วกป็เปป็นรซูปแบบหนนที่งของการนวดขข้าว ดคังนคัรนพระเยซซูและพวกสาวก
ของพระองคตจนงฝขาฝพนพระราชบคัญญคัตริแลข้ว!

สริที่งทรีที่พระองคตและพวกสาวกไดข้ฝขาฝพนจรริงๆแลข้วกป็เปป็นเพรียงขข้อยริบยขอยของประเพณรีของ
พวกรคับบรี กระนคัรนในความคริดของพวกยริวแลข้ว การเมรินเฉยตขอทรรศนะของพวกรคับบรีกป็เทขากคับเมริน
เฉยตขอพระราชบคัญญคัตริเองเลย พวกเขามองวขาทคัรงสองสริที่งมรีคขาเทขากคัน เราจนงเหป็นถนงความผริดพลาด
สองประการ นคัที่นคพอ จริตใจทรีที่ชอบจคับผริดของพวกฟารริสรีและการทรีที่พวกเขามองวขาพระราชบคัญญคัตริมรี
คขาเทขากคับประเพณรีของมนรุษยต

มก 2:25-26 พระเยซซูจนงทรงหคักลข้างพวกเขาโดยยกเหตรุการณตหนนที่งในชรีวริตของดาวริด
พระองคต์จผงตรนสกนบเขาวข่า "พวกทข่านยนงไมข่เคยอข่านหรรอซผริ่งดาวริดไดจ้กระทคาเมรริ่อทข่านขาดอาหาร
และอดอยาก ทนนี้งทข่านและพรรคพวกดจ้วย 26 ครอคราวเมรริ่ออาบนยาธารต์เปป็นมหาปบโรหริต ทข่านไดจ้
เขจ้าไปในพระนริเวศของพระเจจ้า และรนบประทานขนมปนงหนจ้าพระพนกตรต์ ซผริ่งพระราชบนญญนตริหจ้าม
ไมข่ใหจ้ใครรนบประทาน เวจ้นแตข่พวกปบโรหริตเทข่านนนี้น และยนงซคนี้าสข่งใหจ้คนทนริ่มากนบทข่านรนบประทาน
ดจ้วย” พระองคตทรงยกเรพที่องนรีรมาจาก 1 ซามซูเอล 21:1-6 พวกยริวจนถนงทรุกวคันนรีรมรีจรุดยพนทรีที่วขาพระราช
บคัญญคัตริในดข้านพริธรีเปป็นสริที่งทรีที่หลบเลรีที่ยงไดข้ในยามวริกฤตริหรพอเมพที่อชรีวริตตกอยซู ขในอคันตราย การตอบโตข้



การโจมตรีของศคัตรซูในวคันสะบาโตกป็เปป็นตคัวอยขางทรีที่ดรีเกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีร  การทรีที่ดาวริดรคับประทาน
ขนมปคังหนข้าพระพคักตรตทรีที่เปป็นของเหลพอในยามทรีที่อดอยากกป็เปป็นอรีกตคัวอยขางหนนที่ง พระเยซซูจนงทรง
ตอบโตข้คทาวริจารณตของพวกปฏริปคักษตโดยใชข้หลคักเหตรุผลงขายๆของพระวจนะของพระเจข้า

มก 2:27 พระองคตทรงหยรุดความเคลพที่อนไหวของพวกเขาดข้วยหมคัดหนนที่งสองอคันทรง
พลคัง พระองคต์จผงตรนสแกข่เขาวข่า "วนนสะบาโตนนนี้นทรงตนนี้งไวจ้เพรริ่อมนบษยต์ มริใชข่ทรงสรจ้างมนบษยต์ไวจ้
สคาหรนบวนนสะบาโต พระองคตตรคัสอข้างอริงยข้อนกลคับไปยคังสคัปดาหตแหขงการเนรมริตสรข้างนคัรนเมพที่อ
พระเจข้าทรงกทาหนดหลคักการเรพที่องวคันสะบาโตไวข้แลข้ว วคันสะบาโตถซูกก ทาหนดไวข้ใหข้เปป็นพระพร
สทาหรคับมนรุษยตโดยใหข้มนรุษยตไดข้พคักวคันหนนที่งจากการงานของเขา มคันเปป็นของประทานจากพระเจข้า 
ไมขใชขพรุขมไมข้ทรีที่ดคักใหข้สะดรุดและไมขใชขภาระใหข้คนตข้องแบกรคับ พวกฟารริสรีและพวกรคับบรีไดข้เปลรีที่ยน
จรุดประสงคตของวคันสะบาโตเสรีย พวกเขาไดข้ททาใหข้มคันกลายเปป็นวคันแหขงภาระหนคักทรีที่แมข้แตขสริที่งทรีที่
จทาเปป็นตข้องททาในชรีวริตกป็ททาไมขไดข้ พระเจข้าทรงตคัรงพระทคัยใหข้มคันเปป็นสริที่งทรีที่ตรงขข้ามกคันเลย

มก 2:28 หมคัดทรีที่สองของพระองคตคพอขข้อสรรุปของพระองคต เหตบฉะนนนี้นบบตรมนบษยต์
เปป็นเจจ้าเปป็นใหญข่เหนรอวนนสะบาโตดจ้วย" อรีกครคัร งทรีที่พระเยซซูทรงยกใหข้พระราชอทานาจทรีที่เปป็นของ
พระเจข้าเทขานคัรนเปป็นของพระองคตเอง พระองคตผซูข้ไดข้ทรงสรข้างวคันสะบาโตตคัรงแตขแรกกป็ยคังทรงเปป็นเจข้า
เหนพอมคันเหมพอนเดริม พระองคตผซูข้ทรงสรข้างมคันกป็ทรงสามารถยกเลริกมคันไดข้ดข้วยหากพระองคตทรง
ประสงคตเชขนนคัรน โดยการเรรียกตคัวเองวขาทรงเปป็นเจข้าเหนพอวคันสะบาโต พระองคตจนงทรงสพที่อเปป็นนคัย
อรีกครคัร งวขาจรริงๆแลข้วพระองคตทรงเปป็นผซูข้ใด นคั ที่นคพอ พระเจข้าผซูข้เสดป็จมารคับสภาพมนรุษยต พระองคตจนง
ทรงสามารถเปลรีที่ยนแปลงหรพอยกเลริกวคันสะบาโตไดข้ดข้วยหากทรงประสงคตเชขนนคัรน

*****
ภนำพรวมของมนำระโก 3: มาระโกใหด้รายละเอขียดตข่อไปเกขีชื่ยวกกับงานรกับใชด้ชข่วงแรกของ

พระเยซถู สริชื่งทขีชื่ถถูกบกันทนกไวด้ในบทนขีรั้คชอ การทขีชื่พระเยซถูทรงรกักษาชายผถูด้หนนชื่งใหด้หายในวกันสะบาโต
พรด้อมกกับการรกักษาคนอชชื่นๆอขีก การทขีชื่พระองคห์ทรงเลชอกสริบสองคนนกัรั้น การสอนเรชชื่องบาปทขีชื่ยก
โทษใหด้ไมข่ไดด้ และสมดทด้ายคชอ บทเรขียนเกขีชื่ยวกกับครอบครกัวของพระเจด้าทขีชื่แทด้จรริง 



มก 3:1-2 ในตอนทข้ายของบททรีที่แลข้ว พระเยซซูและพวกสาวกไดข้ถซูกวริพากษตวริจารณต
อยขางรรุนแรงทรีที่ไดข้ไปเดป็ดรวงขข้าวในวคันสะบาโต เหป็นไดข้ชคัดวขามคันยคังเปป็นวคันสะบาโตเหมพอนเดริม ดคัง
นคัรนมาระโกบคันทนกตขอไปวขา แลจ้วพระองคต์ไดจ้เสดป็จเขจ้าไปในธรรมศาลาอนก และทนริ่นนริ่นมนชายคนหนผริ่ง
มรอขจ้างหนผริ่งลนบ คทาทรีที่แปลวขา ลนบ (เซราอขีโน) มรีความหมายวขาแหข้งกรคังหรพอเหรีที่ยวยขน กลขาวงขายๆคพอ 
มคันถซูกททาใหข้ใชข้การไมขไดข้แลข้ว

เหป็นไดข้ชคัดวขาคนเหลข่านกัรั้นในขข้อ 2 เปป็นบางคนในฟารริสรีพวกเดริมทรีที่ถซูกเอขยถนงตอนทข้ายบททรีที่ 1
พวกเขาจนง 2 คนเหลข่านนนี้นคอยดซพระองคต์วข่า พระองคต์จะรนกษาโรคใหจ้คนนนนี้นในวนนสะบาโตหรรอไมข่ 
เพรริ่อเขาจะหาเหตบฟจ้องพระองคต์ไดจ้ ความหมายตรงนรีรกป็คพอวขาพวกฟารริสรีทรีที่ใจแขป็งกระดข้างเหลขานรีร
คอยเฝข้าดซูพระเยซซูอยขางจข้องจคับผริด พวกเขามรีใจทรีที่ชอบจคับผริด พวกเขาไมขสนเลยวขาชายผซูข้นขาสงสาร
คนนรีรจะไดข้รคับการรคักษาใหข้หายหรพอไมข แตขพวกเขากทาลคังมองหาหลคักฐานทรีที่จะใชข้กลขาวหาพระเยซซู
เพริที่มเตริมตขางหาก

มก 3:3-4  ไมขตข้องสงสคัยเลยวขาพระเยซซูทรงทราบถนงใจทรีที่ชอบจคับผริดของพวกเขา 
พระองคตยคังทรงทราบถนงสภาพทรีที่นขาสคังเวชของชายผซูข้นรีร ดข้วย พระองคต์ตรนสแกข่คนมรอลนบวข่า "มายรน
ขจ้างหนจ้าเถอะ" นรีที่ไมขใชขแคขพระองคตสคัที่งใหข้เขาลรุกขนรนยพนเทขานคัรน แตขใหข้เขาออกมากลางหข้องดข้วย 
พระเยซซูจนงทรงถามทรุกคนทรีที่อยซู ขในทรีที่นคัรนวขา 4 "ในวนนสะบาโตถซกตจ้องตามพระราชบนญญนตริทคาการดน
หรรอทคาการชนริ่ว จะชข่วยชนวริตดนหรรอจะผลาญชนวริตเสนยดน" พวกเขาเสรป็จพระองคตแลข้ว พวกเขาททาไดข้
เพรียงเหป็นดข้วยกคับพระองคตเพรียงเพราะเหตรุผลทางการเมพองเทขานคัรน การวริพากษตวริจารณตสริที่งทรีที่พระเยซซู
จะทรงกระททาตขอไปมรีแตขจะททาลายเสรียงสนคับสนรุนของประชาชนสทาหรคับพวกนคักการเมพองเครขง
ศาสนาทรีที่ไรข้คขาเหลขานรีร  พวกเขาจนง “นริที่งอยซูข”

มก 3:5 พระองคต์มนพระทนยเปป็นทบกขต์เพราะใจเขาแขป็งกระดจ้างนนก และไดจ้ทอด
พระเนตรดซรอบดจ้วยพระพริโรธ อารมณตหลายอยขางเกริดขนรนในองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา พระองคต
ทรงพระพริโรธกคับทคัศนคตริทรีที่ชอบจคับผริดของพวกฟารริสรีทรีที่อวดตคัวเหลขานรีร  กระนคัรนในเวลาเดรียวกคัน 
พระองคตกป็ทรงเปป็นทรุกขตเพราะใจทรีที่แขป็งกระดข้างของพวกเขา คทาทรีที่แปลวขา แขป็งกระดจ้าง (โพโรซริส) 
ยคังหมายถนงอาการมพดบอดดข้วย มคันจนงหมายถนงประสาทรคับรซูข้ทรีที่ดข้านชา ปคัญหาทรีที่เปป็นรากเหงข้าของ



พวกฟารริสรีจนงอยซูขตรงนรีร  ดข้วยความรข้อนรนในการเมพองทรีที่แบขงฝคักแบขงฝขาย (พวกฟารริสรีกคับพวกสะดซูสรี)
และการยนดมคั ที่นถพอมคั ที่นในประเพณรีของตนอยขางหนข้ามพดตามคัว พวกเขาจนงเปป็นคนไรข้หคัวใจตขอคน
อพที่นๆ พวกเขายนดมคั ที่นในรซูปแบบทรีที่สคังเคราะหตแลข้วของศาสนายริวโดยรคักพระราชบคัญญคัตริแตขปาก โดย
มรีแตขความรซูข้และไมขมรีความกรรุณาหรพอความหขวงใยตขอผซูข้อพที่นเลย

พระเยซซูจนงตรนสกนบชายคนนนนี้นวข่า "จงเหยนยดมรอออกเถริด" เขากป็เหยนยดออก และมรอของเขา
กป็หายเปป็นปกตริเหมรอนกนบมรออนกขจ้างหนผริ่ง ในทคันใดนคัรน มพอขข้างทรีที่ลรีบของชายผซูข้นรีร กป็ไดข้รคับการรคักษา
ใหข้หายตขอหนข้าคนทคัรงปวงทรีที่อยซูขทรีที่นคัที่น ในพรริบตาเดรียวองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราไมขเพรียงแสดงพระ
เมตตาตขอชายเคราะหตรข้ายผซูข้นรีร  โดยรคับรองความจรริงแทข้แหขงการรคับใชข้ของพระองคตและตคัวตนของ
พระองคตเทขานคัรน แตขพระองคตยคังทรงททาเชขนนคัรนโดยทข้าทายพวกปฏริปคักษตทรีที่หนข้าซพที่อใจคดเหลขานคัรน
ดข้วย

มก 3:6 ดข้วยเหตรุนรีรพวกฟารริสนจผงออกไป และในทนนใดนนนี้นไดจ้ปรผกษากนบพรรคพวก
ของเฮโรดถผงพระองคต์วข่า พวกเขาจะทคาอยข่างไรจผงจะฆข่าพระองคต์ไดจ้ พรรคพวกของเฮโรดกป็เปป็น
อรีก 'พรรค' หนนที่งในอริสราเอล เฮโรดมหาราชเปป็นผซูข้ปกครองแบบหรุขนเชริดทรีที่พวกโรมแตขงตคัรงใหข้เปป็น
กษคัตรริยตแหขงอริสราเอลแตขในนาม ดข้วยความเปป็นยริวเพรียงครนที่งเดรียวเขาจนงสวามริภคักดริธ ตขอโรม ถนงแมข้วขา
ตอนนรีร เฮโรดไดข้ตายไปแลข้ว แตขพรรคพวกของเฮโรดในตอนนคัรนกป็ยคังเปป็นคณะหนนที่งในอริสราเอลทรีที่
เตป็มใจรขวมมพอกคับกองกทาลคังของโรมซนที่งเปป็นทรีที่เกลรียดชคัง พวกเขาไมขสนใจในเรพที่องทรีที่เปป็นทางของ
พระเจข้าเลย แตขสนใจความกข้าวหนข้าทางการเมพองและผลประโยชนตทรีที่จะตคักตวงเขข้าตคัวไดข้โดยการ
รขวมมพอกคับพวกโรม พวกเขาททาตคัวแบบชาวโลกและปรคับตคัวใหข้พวกโรมโปรดปราน ปกตริแลข้ว
พวกฟารริสรีทรีที่เครขงศาสนาแบบสรุดๆไมขยรุขงเกรีที่ยวอะไรกคับพวกเฮโรดเลย แตขคนทรีที่เกลรียดอะไรเหมพอ
นๆกคันกป็มคักเปป็นเพพที่อนกคันไดข้อยขางนขาแปลก พวกฟารริสรีเหลขานรีร จนงเรริที่มคริดแผนชคั ที่วกคับพวกเฮโรดซนที่ง
ปกตริแลข้วเปป็นศคัตรซูกคัน วขาพวกเขาจะรขวมมพอกคันกทาจคัดพระเยซซูแหขงนาซาเรป็ธนรีร ไปไดข้อยขางไร

มก 3:7-8 ฝข่ายพระเยซซกนบพวกสาวกของพระองคต์จผงออกจากทนริ่นนริ่นไปยนงทะเล และ
ฝซงชนเปป็นอนนมากจากแควจ้นกาลริลนไดจ้ตามพระองคต์ไป ทนนี้งจากแควจ้นยซเดนย 8 จากกรบงเยรซซาเลป็ม 
และจากเมรองเอโดม และจากฟากแมข่นคนี้าจอรต์แดนขจ้างโนจ้น และจากแควจ้นเมรองไทระและไซดอน 



ฝซงชนเปป็นอนนมาก เมรริ่อเขาไดจ้ยรินถผงสริริ่งยริริ่งใหญข่ทนริ่พระองคต์ทรงกระทคานนนี้นกป็มาหาพระองคต์ ขณะยคัง
ทรงอยซูขในแควข้นกาลริลรี โดยอาจใกลข้ก คับเมพองคาเปอรนาอรุม พระเยซซูทรงปลรีกตคัวไปหาทรีที่สงบๆตาม
แนวชายฝคัที่งทะเลทริเบเรรียส แมข้กระนคัรนฝซูงชนจากทคั ที่วทคัรงแควข้นนคัรนกป็รซูข้จนไดข้วขาพระองคตทรงประทคับ
อยซูขทรีที่ไหนและแหขกคันมาหาพระองคต พวกเขามาจากแควข้นกาลริลรี (อริสราเอลตอนเหนพอ), แควข้นยซูเดรีย
(อริสราเอลตอนใตข้), กรรุงเยรซูซาเลป็ม (เมพองหลวง), เมพองอริดซูเมอา (ชพที่อในสมคัยนคัรนของเอโดมสมคัย
โบราณ นคัที่นคพอ จอรตแดนในปคัจจรุบคัน) หรพอแมข้แตขเลบานอน (เมพองไทระและไซดอน) ขขาวเรพที่องการ
อคัศจรรยตตขางๆของพระองคตไดข้เลขาลพอไปทคั ที่ว ผซูข้คนจนงตขางแหขกคันมาหาพระองคต

มก 3:9 พระองคต์จผงตรนสสนริ่งพวกสาวกของพระองคต์ใหจ้เอาเรรอเลป็กมาคอยรนบ
พระองคต์ เพรริ่อมริใหจ้ประชาชนเบนยดเสนยดพระองคต์ พระเยซซูจนงทรงสคัที่งใหข้พวกสาวกเอาเรพอลทาหนนที่งมา
เตรรียมไวข้เพราะฝซูงชนทรีที่เบรียดเสรียดกคันอยซูขบนชายหาด พระองคตจะไดข้ทรงหลบขนรนไปบนนทราไดข้

มก 3:10-11 ดจ้วยวข่าพระองคต์ไดจ้ทรงรนกษาคนเปป็นอนนมากใหจ้หายโรค จนบรรดาผซจ้ทนริ่มน
โรคตข่างๆเบนยดเสนยดกนนเขจ้ามาเพรริ่อจะไดจ้ถซกตจ้องพระองคต์ 11 และพวกผนโสโครกเมรริ่อไดจ้เหป็น
พระองคต์กป็ไดจ้หมอบลงกราบพระองคต์ แลจ้วรจ้องอผงวข่า "พระองคต์ทรงเปป็นพระบบตรของพระเจจ้า" 
มาระโกจนงสรรุปยขอการรคับใชข้ของพระเยซซูจนถนงบคัดนรีร  และนรีที่กป็เปป็นเหตรุทรีที่วขาททาไมฝซูงชนถนงเบรียด
เสรียดพระองคต พระองคตไดข้ทรงรคักษาคนมากมายใหข้หายและไดข้ขคับผรีออกหลายผรี ดคังนคัรนผซูข้คนทรีที่
เดพอดรข้อนจากแควข้นตขางๆทรีที่อยซูขโดยรอบตขางพากคันมาหาพระองคตและพยายามทรีที่จะสคัมผคัสพระองคต 
โดยหวคังวขาจะไดข้รคับการรคักษาใหข้หาย เมพที่อพวกผรีถซูกขคับออก พวกมคันกป็รข้องออกมาอยขางเปริดเผยวขา 
“พระองคตทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจข้า”

มก 3:12 ฝข่ายพระองคต์จผงทรงกคาชนบหจ้ามมนนมริใหจ้แพรข่งพรายวข่าพระองคต์ครอผซจ้ใด เวลา
ทรีที่พระองคตจะทรงเปริดเผยตคัวตขอชนชาตริอริสราเอลนคัรนยคังมาไมขถนง พระเยซซูจนงทรงตรคัสหข้ามพวกผรี
เหลขานคัรน โดยสคัที่งพวกมคันไมขใหข้เปริดเผยตคัวตนทรีที่แทข้จรริงของพระองคต

มก 3:13-15 แลจ้วพระองคต์เสดป็จขผนี้นภซเขา และพอพระทนยจะเรนยกผซจ้ใด พระองคต์กป็ทรง
เรนยกผซจ้นนนี้น แลจ้วเขาไดจ้มาหาพระองคต์ หลคังจากนคัรนพระเยซซูไดข้ทรงใชข้เวลาทคัรงคพนในการอธริษฐาน
ตามทรีที่ลซูกา 6:12 ไดข้กลขาวไวข้ วคันตขอมาพระองคตจนงเสดป็จขนรนไปบนภซูเขา (เนรินเขาสซูงๆ) ทรีที่ไมขระบรุชพที่อ



ซนที่งเหป็นไดข้ชคัดวขาอยซูขในเขตแดนของเมพองคาเปอรนาอรุม ทรีที่นคั ที่นเองพระองคตไดข้ทรงเรรียกและแตขงตคัรง
สาวกสริบสองคนของพระองคตอยขางเปป็นทางการ มาระโกบคันทนกวขา 14 พระองคต์จผงทรงตนนี้งสาวกสริบ
สองคนไวจ้ใหจ้พวกเขาอยซข่กนบพระองคต์ เพรริ่อพระองคต์จะทรงใชจ้เขาไปประกาศ 15 และใหจ้มนอคานาจ
รนกษาโรคตข่างๆและขนบผนออกไดจ้ พระเยซซูจนงทรงแตขงตคัรงสริบสองคนนรีรโดยมรีจรุดประสงคตสรีที่ประการ 
(1) เพพที่อทรีที่พวกเขาจะอยซูขกคับพระองคต, (2) เพพที่อใชข้พวกเขาไปประกาศ, (3) เพพที่อใหข้พวกเขามรีสริทธริ
อทานาจในการรคักษาโรคภคัยไขข้เจป็บ และ (4) เพพที่อใหข้พวกเขาขคับผรีออก คทาทรีที่แปลวขา ตนนี้ง (พอยเอะโอ) 
เปป็นคทาทรีที่แปลตรงตคัววขา ‘ททาใหข้เปป็น’ สริบสองคนนรีรจนงถซูกททาใหข้เปป็นสาวกอยขางเปป็นทางการ

มก 3:16-19 และซนโมนนนนี้น พระองคต์ทรงประทานชรริ่ออนกวข่าเปโตร 17 และยากอบบบตร
ชายเศเบดนกนบยอหต์นนจ้องชายของยากอบ ทนนี้งสองคนนนนี้พระองคต์ทรงประทานชรริ่ออนกวข่า โบอาเนอเย 
แปลวข่า ลซกฟจ้ารจ้อง 18 อนนดรซวต์ ฟนลริป บารโธโลมริว มนทธริว โธมนส ยากอบบบตรชายอนลเฟอนส ธนดเดอนส 
ซนโมนชาวคานาอนน 19 และยซดาสอริสคารริโอททนริ่ไดจ้ทรยศพระองคต์นนนี้น พระองคต์และพวกสาวกจผง
เขจ้าไปในเรรอน

สริบสองคนนรีรคพอ (1) ซขีโมนซนที่งพระองคตทรงประทานอรีกชพที่อวขาเปโตร (2) คนตขอไปคพอยาก
อบบรุตรชายเศเบดรี ยากอบคนนรีรจะเปป็นทรีที่รซูข้จคักในเวลาตขอมาในชพที่อยากอบใหญข (3) จากนคัรนคพอ
ยอหห์นนข้องชายของยากอบ ตขอมายอหตนคนนรีรจะเขรียนหนคังสพอหข้าเลขมของพระคคัมภรีรตใหมข พระเยซซู
ทรงประทานชพที่อเลขนใหข้แกขยอหตนและยากอบวขาโบอาเนอเย ซนที่งในภาษาอาราเมคแปลวขา ‘ลซูก
ฟข้ารข้อง’ คนตขอไปคพอ (4) อกันดรถูวห์ และ (5) ฟขีลริป ตามมาดข้วย (6) บารโธโลมริว (7) มกัทธริว (8) และ
โธมกัส คนเหลขานรีรตามมาดข้วย (9) ยากอบบรุตรชายอคัลเฟอคัส ตขอมาเขาเปป็นทรีที่รซูข้จคักในชพที่อ ‘ยากอบ
นข้อย’ และเปป็นนข้องชายของมคัทธริว จากนคัรนคพอ (10) ธกัดเดอกัส ซนที่งเปป็นทรีที่รซูข้จคักในชพที่อ ‘เลบเบอคัส’ และ
ยถูดาสซนที่งเหป็นไดข้ชคัดวขาเขรียนจดหมายฝากของยซูดาส คนตขอไปคพอ (11) ซขีโมนชาวคานาอคัน ชพที่อเลขน
ของเขา ‘ชาวคานาอคัน’ เปป็นภาษาอาราเมคทรีที่แปลวขา ‘รข้อนรน’ (zealous) เขาจนงเปป็นทรีที่รซูข้จคักในชพที่อ ‘ซรี
โมน เซโลเทส’ ซนที่งเปป็นชพที่อเดริมทรีที่แปลเปป็นภาษากรรีก

สรุดทข้าย (12) คพอ ยถูดาส อริสคารริโอท มาระโกออกความเหป็นสคัรนๆวขายซูดาสคนนรีรกป็ทรยศพระ
เยซซูดข้วย (ยซูดาส อริสคารริโอทเปป็นผซูข้เดรียวในสริบสองคนนรีรทรีที่ไมขไดข้มาจากแควข้นกาลริลรี) หลคังจากตคัรง



สาวกสริบสองคนของพระองคตแลข้ว มาระโกกป็บคันทนกวขา “พระองคตและพวกสาวกจนงเขข้าไปใน
เรพอน” ซนที่งเหป็นไดข้ชคัดวขาอยซูขทรีที่เมพองคาเปอรนาอรุม

มก 3:20-21 และฝซงชนกป็มาประชบมกนนอนก จนพระองคต์และพวกสาวกจะรนบประทาน
อาหารไมข่ไดจ้ พอกลคับมาถนงในเมพอง ขขาวกป็แพรขสะพคัดไปอยขางรวดเรป็ววขาพระองคตเสดป็จกลคับมาแลข้ว 
ฝซูงชนกป็มารวมตคัวกคันทรีที่เรพอนทรีที่พระองคตทรงประทคับอยซู ข และเบรียดเสรียดพระองคตจนพระองคตจะรคับ
ประทานอาหารกป็ยคังไมขไดข้เลย จากนคัรนกป็มรีเรพที่องแปลกเกริดขนรน 21 เมรริ่อญาตริมริตรของพระองคต์ไดจ้ยริน
เหตบการณต์นนนี้น เขากป็ออกไปเพรริ่อจะจนบพระองคต์ไวจ้ ดจ้วยเขาวข่า "พระองคต์วริกลจรริตแลจ้ว"

คทาทรีที่แปลวขา ญาตริมริตร (พารา) เปป็นคทาบรุพบททรีที่แปลตรงตคัววขา ‘ขข้างๆ’ หรพอ ‘ใกลข้’ ใน
บรริบทนรีร  มคันถซูกใชข้เพพที่อหมายถนงบรรดาญาตริหรพอเพพที่อนสนริทของพระองคต นขาเสรียดายทรีที่ครอบครคัวทรีที่
ใกลข้ชริดทรีที่สรุดของพระเยซซูกป็ยคังไมขเชพที่อ (ยอหตน 7:5) พวกเขาคริดวขาพระองคตเสรียสตริหนขอยๆและบางทรี
พวกเขาอาจรซูข้สนกขายหนข้า ดคังนคัรนพวกเขาจนงมาเพพที่อใชข้ก ทาลคังจคับพระองคตหากจทาเปป็น ขข้ออข้างทรีที่พวก
เขาใชข้กคับฝซูงชนกป็คพอวขา พระองคตทรงเสรียสตริไปแลข้วและตข้องไดข้รคับการชขวยเหลพอ มาระโกไมขไดข้
บคันทนกเพริที่มเตริมวขาเกริดอะไรขนรนตขอไปจากเหตรุการณตทรีที่ไมขนขาเกริดขนรนครคัร งนรีร

มก 3:22 อยขางไรกป็ตาม มคันไมขนขาใชขเรพที่องบคังเอริญทรีที่มาระโกบคันทนกเนพรอหาทรีที่เกริดขนรนตขอ
ไป พวกธรรมาจารยต์ซผริ่งไดจ้ลงมาจากกรบงเยรซซาเลป็มไดจ้กลข่าววข่า "ผซจ้นนนี้มนเบเอลเซบซลสริง" และ "ทนริ่เขา
ขนบผนออกไดจ้กป็เพราะใชจ้อคานาจนายผนนนนี้น” พวกธรรมจารยตเหลขานรีร ไดข้เดรินทางมาจากกรรุงเยรซูซาเลป็ม
ซนที่งเปป็นทรีที่มคั ที่นของพวกเขา เพพที่อทรีที่จะทราบเกรีที่ยวกคับชายทรีที่ชพที่อเยซซูผซูข้นรีรมากยริที่งขนรน พวกเขาเปป็นเหมพอนกคับ
สหายรคักของพวกฟารริสรี พวกเขาจนงพรข้อมอยซู ขแลข้วทรีที่จะจข้องจคับผริดพระเยซซู

พอมาถนงทรีที่เมพองคาเปอรนาอรุม พวกเขากป็นขาจะไดข้ยรินมาบข้างวขาครอบครคัวของพระเยซซูเองกป็
ไมขไดข้เชพที่อในพระองคตเชขนกคัน พวกเขาจนงเสนอคทาอธริบายของตนเกรีที่ยวกคับสถานการณตทรีที่เกริดขนรน 
พวกเขากลขาวหาวขาพระองคตทรงถซูกเบเอลเซบถูบสริง ซนที่งเปป็นคทาอาราเมคทรีที่ใชข้เรรียก ซาตานในฐานะ
นายผรี พวกเขาจนงกลขาวหาอยขางหมริที่นประมาทวขา พระเยซซูทรงขคับผรีออกโดยใชข้อทานาจของพญามาร
เองเลย



มก 3:23 พระเยซซูทรงทราบเกรีที่ยวกคับคทาพซูดหมริที่นประมาทนรีรไดข้อยขางรวดเรป็ว พระองคต
ไมขครคัที่นครข้ามเพราะคทากลขาวหานรีรแตขอยขางใด และทรงเผชริญหนข้ากคับพวกปฏริปคักษตของพระองคตตขอ
ไป ฝข่ายพระองคต์จผงเรนยกคนเหลข่านนนี้นมาตรนสแกข่เขาเปป็นคคาอบปมาวข่า "ซาตานจะขนบซาตานใหจ้ออก
อยข่างไรไดจ้ หลคักเหตรุผลทรีที่เสรียดแทงของพระองคตกป็ททาใหข้พวกศคัตรซูจรุกอรีกครคัร ง พระองคตจนงทรงนทา
เสนอคทาอรุปมาหลายประการเพพที่อใหข้พวกเขาเขข้าใจ

มก 3:24-26 ถจ้าราชอาณาจนกรใดๆเกริดแตกแยกกนนแลจ้ว ราชอาณาจนกรนนนี้นจะตนนี้งอยซข่ไมข่ไดจ้ 
25 ถจ้าครนวเรรอนใดๆเกริดแตกแยกกนน ครนวเรรอนนนนี้นจะตนนี้งอยซข่ไมข่ไดจ้  26 และถจ้าซาตานจะตข่อสซจ้กนบ
ตนเอง และแตกแยกกนน มนนกป็ตนนี้งอยซข่ไมข่ไดจ้ มนแตข่จะสรินี้นสซญไป คทาตรคัสอคันแสดงถนงพระปคัญญาไดข้ถซูก
เอขยออกมา ราชอาณาจคักรหรพอครคัวเรพอนใดๆทรีที่แตกแยกกคันไมขมรีทางทรีที่จะตคัรงอยซูขไดข้ ดคังนคัรน ถข้าซาตาน
ตขอสซูข้และททาใหข้อาณาจคักรของมคันแตกแยก มคันและอาณาจคักรของมคันกป็จะตคัรงอยซูขไมขไดข้นาน หาก
ซาตานขคัดขวางอาณาจคักรของมคันเองเหมพอนอยขางทรีที่พวกคนพซูดหมริที่นประมาททรีที่ดพรอดนงเหลขานรีรกลขาว
อข้าง อาณาจคักรของมคันกป็จะลขมสลาย พระเยซซูทรงใชข้คทาหมริที่นประมาทของพวกเขาเลขนงานพวกเขา
กลคับ

มก 3:27 พระเยซซูตรคัสสคัที่งสอนตขอไปวขาไมข่มนผซจ้ใดอาจเขจ้าไปในเรรอนของคนทนริ่มนกคาลนง
มากและปลจ้นทรนพยต์ของเขาไดจ้ เวจ้นแตข่จะจนบคนทนริ่มนกคาลนงมากนนนี้นมนดไวจ้เสนยกข่อน แลจ้วจผงจะปลจ้น
ทรนพยต์ในเรรอนนนนี้นไดจ้ เรพที่องประกอบนรีรแสดงใหข้เหป็นภาพชคัดเจน ไมขมรีใครสามารถงคัดแงะเขข้าไปใน
บข้านของคนทรีที่มรีก ทาลคังมากและปลข้นทรคัพยตของเขาไดข้ เวข้นเสรียแตขวขาโจรคนนคัรนจะจคับเจข้าของบข้านมคัด
ไวข้เสรียกขอน จากนคัรนเขาจนงสามารถปลข้นทรคัพยตในบข้านหลคังนคัรนไดข้ ภาพเปรรียบนรีรชคัดเจน เราไมข
สามารถปลข้นทรคัพยตอาณาจคักรของซาตานไดข้จนกวขาเราจะมคัดมคันไวข้เสรียกขอน ในการขคับผรีออก พระ
เยซซูไมขเพรียงปลข้นทรคัพยตจากอาณาจคักรของซาตานเทขานคัรน แตขพระองคตยคังทรงมคัดพญามารไวข้ดข้วยใน
การททาเชขนนคัรน นรีที่สพที่อใหข้เหป็นถนงความเปป็นพระเจข้าและความทรงสรรพลานรุภาพของพระองคต พวก
คนทรีที่มาจคับผริดพระองคตไมขนขาจะเขข้าใจถนงความจรริงอคันยริที่งใหญขนรีรดข้วยซทรา

มก 3:28 พระเยซซูจนงทรงขยายความตขอไปยคังความจรริงฝขายวริญญาณอคันยริที่งใหญขกวขา 
เราบอกความจรริงแกข่ทข่านทนนี้งหลายวข่า ความผริดบาปทบกอยข่างและคคาหมริริ่นประมาททนริ่เขากลข่าวนนนี้น 



จะทรงโปรดยกใหจ้บบตรทนนี้งหลายของมนบษยต์ไดจ้ ในพระเมตตาและพระครุณของพระเจข้า ความบาป
ทรุกอยขางนคัรนเปป็นสริที่งทรีที่ยกโทษใหข้ไดข้ รวมถนงคทาหมริที่นประมาทดข้วย

มก 3:29 อยขางไรกป็ตามกฎนคัรนกป็มรีขข้อหข้ามอยซูขหนนที่งขข้อ แตข่ผซจ้ใดจะกลข่าวคคาหมริริ่น
ประมาทตข่อพระวริญญาณบรริสบทธริธจะไมข่ไดจ้รนบการอภนยโทษเลย แตข่ผซจ้นนนี้นยข่อมไดจ้รนบโทษจากความ
ฉริบหายเปป็นนริตยต์" ผซูข้ทรีที่กลขาวคทาหมริที่นประมาทพระวริญญาณบรริสรุทธริธ กป็เสรีที่ยงทรีที่จะไมขไดข้รคับการยกโทษ
และเสรีที่ยงทรีที่จะถซูกพริพากษาลงโทษเปป็นนริตยต ในทางปฏริบคัตริแลข้ว พวกธรรมาจารยตทรีที่พซูดหมริที่น
ประมาทเหลขานรีร จากกรรุงเยรซูซาเลป็มไดข้ปฏริเสธพระครริสตตแลข้ว พวกเขาตขอสซูข้กคับการฟข้องใจของพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ และกลขาวหาพระเยซซูวขาทรงเปป็นซาตาน ในการททาเชขนนคัรน พวกเขาไดข้พซูดหมริที่น
ประมาทคทาปรนกษาของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  มนรุษยตตกนรกเพราะความบาปเดรียวเทขานคัรน นคัที่นคพอ
การปฏริเสธพระครริสตต แตขพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ทรงเปป็นผซูข้ทรีที่ชคักนทาผซูข้คนใหข้มาถนงพระครริสตตและฟข้อง
ใจพวกเขาเรพที่องความบาปของพวกเขา การปฏริเสธการฟข้องใจนคัรนกป็ททาใหข้คนๆนคัรนตกอยซูขในภาวะ
เสรีที่ยงทรีที่จะไมขไดข้รคับการยกโทษและทรีที่จะถซูกพริพากษาลงโทษเปป็นนริตยต เราเหป็นถนงความจรริงทรีที่ททาใหข้
ตาสวขางในขข้อนรีรจรริงๆ

มก 3:30 กลขาวโดยเฉพาะเจาะจงแลข้วคทาหมริที่นประมาทของพวกเขากป็คพอวขา ทนริ่ตรนส
อยข่างนนนี้นกป็เพราะเขาทนนี้งหลายกลข่าววข่า "พระองคต์มนผนโสโครกเขจ้าสริง” การหาวขาพระเยซซูทรงกระททา
กริจของซาตาน พวกเขากป็ดซูหมริที่นพระราชกริจของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ อยซูขในใจของตน และสรุดทข้าย
แลข้วกป็กลขาวคทาหมริที่นประมาทตขอพระองคตดข้วย วริบคัตริจงมรีแกขคนเชขนนคัรน

มก 3:31-32 จากนคัรนกป็เกริดการเผชริญหนข้าระหวขางพระเยซซูและครอบครคัวของพระองคต
อรีกครคัร ง เวลานนนี้นมารดาและพวกนจ้องชายของพระองคต์มายรนอยซข่ขจ้างนอก แลจ้วใชจ้คนเขจ้าไปทซลเรนยก
พระองคต์ 32 และประชาชนกป็นนริ่งอยซข่รอบพระองคต์ เขาจผงทซลพระองคต์วข่า "ดซเถริด มารดาและพวก
นจ้องชายของพระองคต์มาหาพระองคต์คอยอยซข่ขจ้างนอก" เหป็นไดข้ชคัดวขาครอบครคัวของพระองคตอยซู ข
บรริเวณรอบนอกของฝซูงชนทรีที่เบรียดเสรียด พวกเขาจนงขอใหข้ฝซูงชนบอกตขอๆไปยคังพระเยซซูซนที่งพวกเขา
กป็กระททา ถนงแมข้วขาพระศาสนจคักรโรมคันคาทอลริกปฏริเสธมาตลอดวขาพระเยซซูทรงมรีนข้องชายรขวมสาย
เลพอด โดยอข้างเรพที่องการเปป็นสาวพรหมจารรีเสมอไปของนางมารรียต แตขมาระโกกป็บคันทนกตรงนรีรวขา



พระองคตทรงมรีนข้องชายหลายคนจรริงๆ เกรงวขาจะมรีคนพยายามตรีความใหข้คนเหลขานรีร เปป็นนข้องชาย
ฝขายวริญญาณ บรริบทจนงระบรุถนงมารดาของพระองคตดข้วย เหป็นไดข้ชคัดวขาคนเหลขานรีร เปป็นนข้องชายรขวม
มารดาของพระเยซซูจรริงๆ

มก 3:33-35 พระองคต์ตรนสตอบเขาวข่า "ใครเปป็นมารดาของเรา และใครเปป็นพนริ่นจ้องของ
เรา” พระองคตตรคัสตอบกลคับไปดข้วยคทาถามหนนที่ง เราไมขควรมองวขามรีความไมขเคารพหรพอความ
โอหคังอยซูขในคทาตอบของพระองคต แตขพระเยซซูทรงใชข้โอกาสนรีร เพพที่อสอนความจรริงอคันยริที่งใหญขกวขา
ตขางหาก (เราควรระลนกไวข้ดข้วยวขาจนถนงตอนนรีร  ดคังทรีที่เหป็นไดข้ชคัดในบทนรีรแลข้วกขอนหนข้านคัรน ครอบครคัว
ของพระองคตเองในตอนนคัรนกป็ยคังไมขเปป็นผซูข้เชพที่อเลย) พระองคตจนง 34 ทอดพระเนตรคนทนริ่นนริ่งลจ้อมรอบ
พระองคต์นนนี้นแลจ้วตรนสวข่า "ดซเถริด นนริ่เปป็นมารดาและพนริ่นจ้องของเรา เหป็นไดข้ชคัดวขาถนงแมข้ครอบครคัวบน
โลกนรีรของพระองคตกป็อยซูขทรีที่นคัที่นดข้วย แตขความจรริงอคันยริที่งใหญขกวขาจะปรากฏเดรีดี๋ยวนรีร

พระองคตจนงทรงประกาศวขา 35 ผซจ้ใดจะกระทคาตามพระทนยพระเจจ้า ผซจ้นนนี้นแหละเปป็นพนริ่นจ้อง
ชายหญริงและมารดาของเรา” ความจรริงอคันยริที่งใหญขกวขาทรีที่พระเยซซูทรงนทาเสนอกป็คพอวขา สทาหรคับคน
ทคัรงหลายทรีที่เตป็มใจททาตามพระประสงคตของพระองคต คนเหลขานรีร แหละเปป็นครอบครคัวฝขายวริญญาณ
ของพระองคต คพอ เปป็นคนทรีที่พระองคตทรงรคักจรริงๆ คทากรริยาทรีที่แปลวขา กระทคาตาม (พอยเอะโอ) ถซูก
ผคันใหข้อยซูขในรซูปเงพที่อนไข ความหมายกป็คพอวขา ถข้าผซูข้ใดกป็ตามเตป็มใจกระททาตามพระประสงคตของ
พระเจข้า คนๆนคัรนกป็เปป็นครอบครคัวทรีที่แทข้จรริงของพระองคต สริที่งทรีที่พระองคตตรคัสถนงตรงนรีรคพอเรพที่องของใจ
มนรุษยต เจตจทานง (ความประสงคต) มรีบขอเกริดมาจากใจ เมพที่อผซูข้ใดเตป็มใจกระททาตามพระประสงคตของ
พระเจข้า นคัที่นคพอ เมพที่อใจของผซูข้ใดยรินดรีทรีที่จะยอมจทานนตขอพระเจข้าและไวข้วางใจและเชพที่อฟคังพระองคต ผซูข้
นคัรนกป็กลายเปป็นบรุตรคนหนนที่งของพระเจข้า เขาจนงกลายเปป็นสขวนหนนที่งของครอบครคัวของพระเจข้า 
พวกเขาจนงกลายเปป็นครอบครคัวของพระเยซซู แนวคริดสทาคคัญตรงนรีรคพอ ความยรินดรีของใจทรีที่จะหคัน
มานอบนข้อม ไวข้วางใจและเชพที่อฟคังพระเจข้า นคั ที่นคพอแกขนแทข้ของความเชพที่อทรีที่ชขวยใหข้รอดและนรีที่กป็เปป็น
สริที่งทรีที่นทาไปสซูขการบคังเกริดใหมข

*****



ภนำพรวมของมนำระโก 4: คลาอมปมาเรชชื่องผถูด้หวข่านและเมลป็ดถถูกนลาเสนอพรด้อมกกับคลาอธริบาย
เกขีชื่ยวกกับมกัน พระเยซถูยกังทรงนลาเสนอคลาอมปมาเรชชื่องเทขียนทขีชื่ซข่อนไวด้ คลาเปรขียบตข่างๆเรชชื่องอาณาจกักร 
และโดยเฉพาะเรชชื่องเมลป็ดพกันธมห์ผกักกาด บทนขีรั้ปริดทด้ายดด้วยเรชชื่องทขีชื่พระเยซถูทรงทลาใหด้พายมบนทะเลกา
ลริลขีสงบ

มก 4:1-2 เมพที่อมาระโกนทาเสนอคทาอรุปมาเรพที่องผซูข้หวขานและเมลป็ดทรีที่จะตามมานรีร  มคันกป็
เปป็นครคัร งแรกในขขาวประเสรริฐเลขมนรีรทรีที่มรีการบคันทนกเกรีที่ยวกคับคทาอรุปมาของพระเยซซู แลจ้วพระองคต์ทรง
ตนนี้งตจ้นสนริ่งสอนทนริ่ฝนริ่งทะเลอนก ฝซงชนเปป็นอนนมากพากนนมาหาพระองคต์ เหตบฉะนนนี้นพระองคต์จผงไดจ้
เสดป็จลงไปประทนบในเรรอทนริ่ทะเล และฝซงชนอยซข่บนฝนริ่งชายทะเล  2 พระองคต์จผงตรนสสนริ่งสอนเขา
หลายประการเปป็นคคาอบปมา และในการสอนนนนี้นพระองคต์ตรนสแกข่เขาวข่า ดคังทรีที่ไดข้กลขาวไวข้แลข้ว 
เหตรุการณตนรีร เกริดขนรนทรีที่ชายฝคัที่งทะเลกาลริลรี เพราะฝซูงชนทรีที่เบรียดเสรียด พระเยซซูจนงเสดป็จขนรนเรพอ นคัที่งลงใน
นคัรนและสคัที่งใหข้พวกสาวกนทาเรพอหขางออกไปจากชายฝคัที่งไมขไกล จากนคัรนพระองคตกป็เรริที่มตรคัสสอนฝซูง
ชนโดยใชข้คทาอรุปมาเปป็นพริเศษ

คทาทรีที่แปลวขา คคาอบปมา (พาราบอเล) มรีความหมายตรงตคัววขา เอาของสองสริที่งมาวางเครียงขข้าง
กคันเพพที่อทรีที่จะเปรรียบเทรียบกคัน อยขางไรกป็ตาม การใชข้คทานรีร ในพระคคัมภรีรตกป็มคักเปป็นแบบอรุปมาอรุปไมย
และมรีจรุดประสงคตเพพที่อบรรยายใหข้เหป็นภาพความจรริงฝขายวริญญาณโดยการเปรรียบเทรียบก คับชรีวริต
ประจทาวคัน

มก 4:3 องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราจนงทรงเรริที่มตรคัสคทาอรุปมาอคันเปป็นอมตะของ
พระองคตนคัที่นคพอ เรพที่องผซูข้หวขานพพชและเมลป็ด "จงฟนง ดซเถริด มนผซจ้หวข่านคนหนผริ่งออกไปหวข่านพรช คทาทรีที่
แปลวขา หวข่าน (สเปะอขีโร) ซนที่งมรีความหมายวขาการปลซูกหรพอการหวขานเมลป็ดพพช ในสมคัยนคัรนผซูข้หวขาน
จะเดรินไปตามทรุขงพรข้อมกคับสะพายกระเปป๋าใสขเมลป็ดพพชพาดบขาของเขา จากนคัรนเขากป็จะ ‘โปรย’ 
หรพอโยนเมลป็ดพพชในรซูปจคันทรตเสรีร ยวขณะทรีที่เขาเดรินขนรนลงไปตามทรุขงอยขางมรีระเบรียบแบบแผน ดรินสรีที่
ประเภทจะถซูกบรรยายถนงในคทาอรุปมาเรพที่องนรีร  สภาพดรินเหลขานรีร เปป็นสภาพดรินปกตริในอริสราเอลและ
คนทรีที่มาฟคังพระเยซซูกป็ยขอมเขข้าใจเรพที่องนรีร ไดข้อยขางแนขนอน



มก 4:4 ดรินประเภทแรกมรีลคักษณะดคังนรีร  และตข่อมาเมรริ่อเขาหวข่าน เมลป็ดพรชกป็ตกตาม
หนทางบจ้าง แลจ้วนกในอากาศกป็มากรินเสนย การประยรุกตตใชข้หลคักๆของคทาอรุปมาเรพที่องนรีรจะถซูกอธริบาย
ในขข้อ 14 และขข้อตขอๆไป คทาทรีที่แปลวขา ตามหนทาง (ฮอดอส) หมายถนง ทางเดรินหรพอถนน มคันจนง
เปป็นดรินทรีที่แนขนและแขป็ง ดคังนคัรนพวกนกจนงโฉบลงมาเอาเมลป็ดไปกรินเสรีย

มก 4:5-6 ในดรินประเภททรีที่สอง บจ้างกป็ตกทนริ่ซผริ่งมนพรนี้นหริน มนเนรนี้อดรินแตข่นจ้อย จผงงอกขผนี้น
โดยเรป็วเพราะดรินไมข่ลผก 6 แตข่เมรริ่อแดดจนด แดดกป็แผดเผา และเพราะรากไมข่มน จผงเหนริ่ยวไป คทาทรีที่แปล
วขา พรนี้นหริน (เปะโตรเดส) หมายถนง ดรินตพรนๆทรีที่มรีชคัรนหรินอยซูขขข้างใตข้ เพราะความตพรนของดริน ความชพรน
ในพพรนดรินจนงระเหยไปอยขางรวดเรป็วและความรข้อนของดวงอาทริตยตกป็ททาใหข้ดรินแหข้ง นขาสนใจทรีที่มรี
การสพที่อวขาเมลป็ดทรีที่ถซูกปลซูกลงดรินนรีรนคัรนกป็แตกหนขอและงอกขนรนจรริงๆ กระนคัรนเพราะความตพรนของดริน
และการไมขมรีราก พพชอายรุนข้อยนรีร จนงเหรีที่ยวไปในไมขชข้า

มก 4:7  ในดรินประเภททรีที่สามบจ้างกป็ตกกลางตจ้นหนาม ตจ้นหนามกป็งอกขผนี้นปกคลบม
เสนย จผงไมข่เกริดผล ตรงนรีร เมลป็ดไดข้ตกลงบนพพรนดรินทรีที่มรีวคัชพพชปกคลรุมอยซูขแลข้ว ซนที่งในกรณรีนรีรคพอ พง
หนาม มรีการสพที่อชคัดเจนวขาเมลป็ดนรีร ไดข้แตกหนขอและงอกขนรน อยขางไรกป็ตาม ตข้นหนามทรีที่บดบคังมคันอยซูข
จนงสกคัดกคัรนมริใหข้มคันงอกเงยขนรน ใหข้เราสคังเกตคทาพซูดสทาคคัญ “จนงไมขเกริดผล” แกขนแทข้ของคทาอรุปมานรีรอยซูข
ตรงนรีร

มก 4:8  ดรินประเภททรีที่สรีที่เปป็นดรินทรีที่ดรีทรีที่สรุดในทคัรงสรีที่พวก บจ้างกป็ตกทนริ่ดรินดน แลจ้วงอกงาม
จคาเรริญขผนี้น เกริดผลสามสริบเทข่าบจ้าง หกสริบเทข่าบจ้าง รจ้อยเทข่าบจ้าง" ตรงนรีร เมลป็ดตกลงบนดรินทรีที่ดรีทรีที่สรุด
ในทรุขง มคันไมขมรีชคัรนหรินอยซูขขข้างใตข้ มคันไมขมรีวคัชพพชเยอะ และมคันกป็ไมขใชขดรินทรีที่แขป็งแนขนทรีที่อยซูขตามทาง
เดรินรอบนอก พอถนงเวลาเมลป็ดกป็แตกหนขอ งอกขนรนและเกริดผลใหข้ไดข้เกป็บเกรีที่ยว ในบางแหขง มคันเกริด
ผลสามสริบเทขา ในทรีที่อพที่นๆมคันกป็เกริดผลหกสริบเทขา และในทรีที่อพที่นๆอรีกมคันกป็เกริดผลรข้อยเทขา เศรษฐกริจ
หลคักของคนในสมคัยนคัรนคพอ การททากสริกรรมขนาดเลป็กซนที่งเปป็นธรุรกริจแบบครอบครคัว พวกคนทรีที่ฟคัง
พระเยซซูสขวนใหญขยขอมเขข้าใจคทาอรุปมานรีร ไดข้เปป็นอยขางดรี

มก 4:9  พระเยซซูทรงปริดทข้ายตอนแรกของคทาอรุปมานรีรดข้วยคทาเตพอนสตริวขา "ใครมนหซ 
จงฟนงเถริด" ขขาวประเสรริฐทคัรงสรีที่เลขมบคันทนกอรีกสามครคัร งทรีที่พระเยซซูทรงเตพอนสตริผซูข้ฟคังพระองคตเชขนนคัรน 



มคันเปป็นคทาเตพอนใหข้ตคัรงใจฟคังสริที่งทรีที่พระองคตเพริที่งเอขยออกมา คทาเตพอนสตริของพระองคตทรีที่มรีไปยคังครริสต
จคักรทคัรงเจป็ดแหขงในแควข้นเอเชรีย ซนที่งพบในวริวรณต 2-3 กป็มรีคทาก ทาชคับทรีที่คลข้ายๆกคันสทาหรคับแตขละแหขง “ผซูข้
ใดทรีที่มรีหซู กป็ใหข้ผซูข้นคัรนฟคังสริที่งทรีที่พระวริญญาณตรคัสแกขครริสตจคักรเหลขานรีร ”

มก 4:10 หลคังจากนคัรนเมรริ่อพระองคต์อยซข่ตามลคาพนง คนทนริ่อยซข่รอบพระองคต์พรจ้อมกนบ
สาวกสริบสองคน ไดจ้ทซลถามพระองคต์ถผงคคาอบปมานนนี้น คทาอรุปมานรีร แสดงภาพทรีที่ชคัดเจนอยซูขแลข้ว 
กระนคัรนพวกสาวกของพระองคตกป็ไมขเขข้าใจความจรริงฝขายวริญญาณทรีที่คทาอรุปมานรีรสพที่อ หรพอกลขาวอรีกนคัย
หนนที่งกป็คพอ พวกเขาเขข้าใจคทาตอบแลข้ว แตขอะไรเปป็นคทาถามกคันเลขา

มก 4:11-12 พระเยซซูจนงทรงอธริบายใหข้พวกเขาฟคังวขา "ขจ้อความลผกลนบแหข่งอาณาจนกร
ของพระเจจ้าทรงโปรดใหจ้ทข่านทนนี้งหลายรซจ้ไดจ้ แตข่ฝข่ายคนนอกนนนี้นบรรดาขจ้อความเหลข่านนนี้จะแจจ้งใหจ้
เปป็นคคาอบปมาทบกอยข่าง พระเยซซูทรงพอพระทคัยอยซูขแลข้วทรีที่จะสอนใหข้พวกสาวกของพระองคตเขข้าใจ
ชคัดเจน อยขางไรกป็ตาม สทาหรคับชนชาตริอริสราเอลสขวนใหญข พระองคตกป็จะไมขตรคัสตรงๆ มรีหลคักการ
พพรนฐานทรีที่สทาคคัญหลายประการแฝงอยซูขใตข้พพรนผริวของเหตรุการณตนรีร  (1) ใหข้เราสคังเกตวขาพระเยซซูตรคัส
ถนง “ขข้อความลนกลคับแหขงอาณาจคักรของพระเจข้า” คทาทรีที่แปลวขา ขจ้อความลผกลนบ (มมสเตรริออน) มรีความ
หมายวขา สริที่งทรีที่ซขอนอยซูขหรพอไมขเปป็นทรีที่เขข้าใจแนขชคัด ขข้อความลนกลคับทรีที่วขานรีร เกรีที่ยวขข้องกคับอาณาจคักรของ
พระเจข้า

ชนชาตริยริวคริดเกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีร ในแงขการเมพอง พวกเขาอยากไดข้ผซูข้นทาทางการเมพอง (กษคัตรริยต) ทรีที่
จะขนรนปกครองและโยนทริรงแอกทรราชยตของโรม และสถาปนาพวกเขาใหข้เปป็นรคัฐอริสระทขามกลาง
บรรดาประชาชาตริอรีกครคัร ง อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูทรงทราบวขาอาณาจคักรของพระเจข้าโดยหลคักแลข้ว
เปป็นเรพที่องฝขายวริญญาณ มคันจะมาถนงกป็ตขอเมพที่ออริสราเอลกลคับใจจากความไมขเชพที่อ ความไมขเชพที่อฟคัง 
ความบาป และการกบฏทรีที่พวกเขาไดข้แสดงออกมาตลอดหลายศตวรรษเหลพอเกริน เมพที่อถนงตอนนคัรน
เทขานคัรน พระมหากษคัตรริยตกป็จะทรงขนรนครอบครองและยกชซูรคัฐยริวใหข้เปป็นประเทศทรีที่เปป็นเมพองหลวง
ของโลก สรุดทข้ายแลข้วมคันจะเกริดขนรนจรริงเมพที่อพระเยซซูครริสตตทรงสถาปนาตคัวเองเปป็นพระมหากษคัตรริยต
เหนพอกษคัตรริยตทคัรงหลายและจอมเจข้านายเหนพอเจข้านายทคัรงหลายในการครอบครองยรุคพคันปรีของ



พระองคต แตขกขอนทรีที่เหตรุการณตนคัรนจะเกริดขนรน สริที่งทรีที่พวกเขาตข้องกระททาเปป็นอคันดคับแรกคพอ กลคับใจเสรีย
ใหมข นขาเศรข้าทรีที่ชนชาตริอริสราเอลในตอนนคัรนไมขสนใจเรพที่องการกลคับใจใหมขเลย

นคัที่นนทาไปสซูขหลคักการสทาคคัญประการทรีที่สองซนที่งจะถซูกพซูดถนงตขอไป 12 เพรริ่อวข่าเขาจะดซแลจ้วดซเลข่า
แตข่มองไมข่เหป็น และฟนงแลจ้วฟนงเลข่า แตข่ไมข่เขจ้าใจ เกลรอกวข่าในเวลาหนผริ่งเวลาใดเขาจะกลนบใจเสนยใหมข่ 
และความผริดบาปของเขาจะไดจ้ยกโทษเสนย" หลคักการทรีที่สองนคัรนคพอ (2) คทาแชขงสาปทรีที่พระเจข้าทรง
ใหข้ตกลงบนอริสราเอลในอริสยาหต 6:9-10 ขข้อความจากพระคคัมภรีรตตอนนรีรกป็ถซูกยกมาไวข้ในขข้อนรีร  จาก
นคัรนพระเจข้ากป็ตรคัสวขาเพราะจริตใจทรีที่มคักกบฏและใจทรีที่แขป็งกระดข้างของชนชาตริอริสราเอล พวกเขาจะ
มองเหป็นความจรริงและไมขรคับรซูข้มคัน พวกเขาจะไดข้ยรินความจรริงและไมขเขข้าใจมคัน คทาแชขงสาปนรีรกป็ยคัง
คงอยซูขจนถนงบคัดนรีร  อยขางไรกป็ตาม ในเวลาอคันเหมาะสมของพระเจข้าในชขวงยรุคเจป็ดปรี ดวงตาฝขาย
วริญญาณของชนชาตริอริสราเอลกป็จะถซูกเปริดออกและพวกเขาจะเขข้าใจ และหคันกลคับมาหาพระเมสสริ
ยาหตผซูข้ทรีที่พวกเขาปฏริเสธ

ขณะเดรียวกคัน พระเยซซูจะทรงสอนโดยใชข้คทาอรุปมาทรีที่คลรุมเครพอตขอไป สทาหรคับคนเหลขานคัรนทรีที่
ใจของตนเปริดรคับพระผซูข้ชขวยใหข้รอด ความจรริงกป็จะปรากฏชคัดเจน สทาหรคับคนเหลขานคัรนทรีที่ใจแขป็ง
กระดข้างไมขยอมกลคับใจใหมข พวกเขาจะมองเหป็นแตขไมขรคับรซูข้และไดข้ยรินแตขไมขเขข้าใจ ยคังไมขถนงเวลาทรีที่
ชนชาตรินรีร จะกลคับใจรคับเชพที่อ คทาแชขงสาปในอริสยาหต 6:9-10 ยคังคงอยซูขตขอไปในขณะนคัรน

มก 4:13 หลคังจากไดข้ตรคัสถนงหลคักการทรีที่เปป็นลางรข้ายนคัรนไปแลข้ว พระเยซซูกป็ทรงหคันมา
หาพวกสาวกของพระองคตและตรนสกนบเขาวข่า "คคาอบปมานนนี้นพวกทข่านยนงไมข่เขจ้าใจหรรอ ถจ้ากระนนนี้น
ทข่านทนนี้งหลายจะเขจ้าใจคคาอบปมาทนนี้งปวงอยข่างไรไดจ้ นรีที่เทขากคับพระองคตตรคัสวขา ‘พวกทขานไมขเขข้าใจคทา
อรุปมานรีรหรพอ แลข้วอยขางนคัรนพวกทขานจะเขข้าใจคทาอรุปมาอพที่นๆทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคันไดข้อยขางไร’

มก 4:14 พระเยซซูจนงทรงเรริที่มอธริบายคทาอรุปมานรีรทรีละบรรทคัด แนวคริดสทาคคัญถซูกนทา
เสนอตรงนรีร  ผซจ้หวข่านนนนี้นกป็ไดจ้หวข่านพระวจนะ เมลป็ดในตอนตข้นของคทาอรุปมานรีรกป็คพอพระวจนะของ
พระเจข้า เชขนเดรียวกคับทรีที่เมลป็ดพพชตามธรรมชาตริมรีความสามารถแสนมหคัศจรรยตในการใหข้ชรีวริต
งอกเงยขนรนมาจากความตาย ในแบบเดรียวกคันพระวจนะของพระเจข้ากป็นทาชรีวริตฝขายวริญญาณมาใหข้แกข



คนเหลขานคัรนทรีที่ตายแลข้วในการละเมริดและความบาปตขางๆ มคันไมขเพรียงมรีลคักษณะเฉพาะตคัวทรีที่นขา
อคัศจรรยตเทขานคัรน แตขมคันยคังมรีความสามารถในการใหข้ชรีวริตดข้วย

มก 4:15 พระเยซซูจนงทรงอธริบายคทาอรุปมาเรพที่องนรีรตขอไป ซผริ่งตกรริมหนทางนนนี้นไดจ้แกข่
พระวจนะทนริ่หวข่านแลจ้ว และเมรริ่อบบคคลใดไดจ้ฟนง ในทนนใดนนนี้นซาตานกป็มาชริงเอาพระวจนะซผริ่งหวข่าน
ในใจเขานนนี้นไปเสนย ภาพรวมของคทาอรุปมาเรพที่องนรีร เปป็นกรุญแจทรีที่ชขวยใหข้เราเขข้าใจสขวนประกอบแตขละ
สขวนของมคัน คนมคักทนกทคักเอาเองวขาบทเรรียนของคทาอรุปมานรีรคพอ การทรีที่วขาททาไมบางคนไดข้รคับความ
รอดและบางคนไมขไดข้รคับความรอด อยขางไรกป็ตาม ยกเวข้นดรินประเภทแรกแลข้ว มคันกป็ไมขใชขอยขางทรีที่
คนเหลขานคัรนคริด แตขเราเหป็นวขาในดรินอรีกสามประเภททรีที่เหลพอ บทเรรียนจรริงๆกป็คพอวขา ททาไมครริสเตรียน
สขวนใหญขถนงไมขเกริดผลขณะทรีที่บางคนเกริดผล เหตรุผลทรีที่คนไมขเกริดผลนคัรนกป็ปรากฏชคัดในดรินประเภท
แรก ไมขมรีการถซูกสรข้างใหมขเลยตคัรงแตขแรก ตรงนรีร เมลป็ดแหขงพระวจนะของพระเจข้าไดข้ตกลงบนใจทรีที่
แขป็งกระดข้าง เชขนเดรียวกคับดรินทรีที่แขป็งแนขนรริมหนทาง เมลป็ดไมขเคยเจาะทะลรุดรินเลย ดคังนคัรน ซาตาน ซนที่ง
เหมพอนกคับนกทรีที่กรินซากศพ กป็โฉบลงมาคาบเมลป็ดไป ไมขมรีชรีวริตใหมขฝขายวริญญาณถพอกทาเนริดขนรน มคัน
จนงไมขมรีผลเกริดขนรนตามมาดข้วย

(คราวนรีร จนงเกริดคทาถามขนรนมาวขา อะไรเปป็นผลถวายแดขพระผซูข้ชขวยใหข้รอด ทคั ที่วพระคคัมภรีรตใหมข
มรีการพซูดถนงผลฝขายวริญญาณ มรีผลภายในของพระวริญญาณตามทรีที่บรรยายไวข้ในกาลาเทรีย 5:22-23 
อยขางไรกป็ตาม ยคังมรีผลภายนอกของการออกลซูกหลานฝขายวริญญาณดข้วย ตรงนรีร จนงนขาหมายถนงการนทา
วริญญาณผซูข้อพที่นมาถนงพระครริสตต เมลป็ดแหขงพระวจนะไดข้ถซูกปลซูกลงไป ชรีวริตใหมขไดข้งอกเงยขนรนมาใน
การบคังเกริดใหมข ผซูข้คนจนงไดข้รคับความรอดและเรริที่มเตริบโตในฐานะครริสเตรียน นคั ที่นนขาจะเปป็นการ
ประยรุกตตใชข้เรพที่องผลในบรริบทนรีร )

มก 4:16-17 ในดรินประเภททรีที่สองและซผริ่งตกทนริ่ซผริ่งมนพรนี้นหริน มนเนรนี้อดรินแตข่นจ้อยนนนี้นกป็
ทคานองเดนยวกนน ไดจ้แกข่บบคคลทนริ่ไดจ้ยรินพระวจนะ และกป็รนบทนนทนดจ้วยความปรนดน 17 แตข่ไมข่มนรากในตนว
จผงทนอยซข่ไดจ้ชนริ่วคราว ภายหลนงเมรริ่อเกริดการยากลคาบากและการขข่มเหงตข่างๆเพราะพระวจนะนนนี้น กป็
เลริกเสนยในทนนทนทนนใด



ตรงนรีร เมลป็ดไดข้ตกลงบนดรินตพรนซนที่งมรีชคัรนหรินอยซูขขข้างใตข้ อยขางไรกป็ตาม ในกรณรีนรีร  เมลป็ด (พระ
วจนะ) ไดข้ถซูกรคับไวข้ดข้วยความดรีใจ นรีที่สพที่อชคัดเจนถนงการแตกหนขอของเมลป็ดและชรีวริตใหมขทรีที่เกริดขนรน
ตามมาในการทรีที่มรีรากอยซูขบข้าง แตขกป็ไมขมาก นอกจากนรีร  นขาสคังเกตวขาพวกเขา “ไมขมรีรากในตคัว” เหป็น
ไดข้ชคัดวขาพวกเขาไมขมรีวรินคัยในชรีวริต (นคัที่นคพอ อรุปนริสคัย) ดคังนคัรน พวกเขาจนงดทาเนรินชรีวริตครริสเตรียนอยซู ขไดข้
เพรียงชคั ที่วคราว อยขางไรกป็ตาม เมพที่อความเดพอดรข้อนหรพอการตขอตข้านเขข้ามาเพราะเหตรุพระวจนะ ซนที่ง
เปป็นสริที่งทรีที่ไมขอาจหลรีกเลรีที่ยงไดข้ เชขนเดรียวกคับดรินตพรนทรีที่ถซูกแดดเผา คนพวกนรีรกป็เลริกเสรียและเหรีที่ยวแหข้ง
ฝขายวริญญาณไป

คนเหลขานรีร รอดไหม เหป็นไดข้ชคัดวขา พวกเขารอด แตขพวกเขาเกริดผลบข้างไหม เหป็นไดข้ชคัดวขาไมข
เกริด นขาเศรข้าทรีที่คนประเภทนรีรมรีอยซูขมากมายจรริงๆ ทรุกครริสตจคักรเจอคนแบบนรีรมาแลข้วเยอะ พวกเขารคับ
ขขาวประเสรริฐดข้วยความปรรีดรีและเรริที่มกระบวนการเตริบโตแบบครริสเตรียน อยขางไรกป็ตาม พวกเขากป็
ไมขมรีอรุปนริสคัยทรีที่ลนกพอตคัรงแตขแรกแลข้ว ชรีวริตของพวกเขานคับแตขนคัรนเปป็นตข้นมาจนงตพรนเขริน ไมขมรีระเบรียบ
วรินคัย และมรุขงสนใจแตขตคัวเอง เมพที่อการตขอตข้านหรพอความเดพอดรข้อนเขข้ามาในชรีวริตครริสเตรียน ดคังทรีที่มคัน
จะเกริดขนรนอยขางหลรีกเลรีที่ยงไมขไดข้ คนพวกนรีรกป็เลริกลข้มเสรียและถอยหลคังกลคับไปใชข้ชรีวริตครริสเตรียนตาม
เนพรอหนคังและหลงหาย พวกเขาเปป็นคนนขาสมเพชและไมขเคยเกริดผลถวายพระผซูข้ชขวยใหข้รอดเลย

มก 4:18-19 พระเยซซูจนงทรงอธริบายเกรีที่ยวกคับดรินประเภททรีที่สาม และพรชซผริ่งหวข่านกลาง
หนามนนนี้นไดจ้แกข่บบคคลทนริ่ไดจ้ฟนงพระวจนะ 19 แลจ้วความกนงวลตามธรรมดาโลก และความลบข่มหลง
ในทรนพยต์สมบนตริ และความโลภในสริริ่งอรริ่นๆไดจ้เขจ้ามาและปกคลบมพระวจนะนนนี้น จผงไมข่เกริดผล อรีกครคัร ง
ทรีที่เมพที่อพวกเขาไดข้ยรินเมลป็ดแหขงพระวจนะของพระเจข้า ขข้อนรีรกป็สพที่อวขาเมลป็ดนคัรนไดข้แตกหนขอและ
งอกเงยขนรนเปป็นชรีวริตใหมขในพระครริสตต อยขางไรกป็ตาม อยขางทรีที่มคันมคักเปป็นบขอยๆ สริชื่งตข่างๆทรีที่เขข้ามา
แกขงแยขงกป็ปกคลรุมชรีวริตใหมขฝขายวริญญาณนคัรนเสรีย ผลกป็คพอ การไมขเกริดผลในชรีวริตครริสเตรียน

สามสริที่งทรีที่คอยแกขงแยขงการเกริดผลฝขายวริญญาณกป็คพอ (1) “ความกคังวลตามธรรมดาโลก” นรีที่
หมายถนงความกคังวลในเรพที่องตขางๆของชรีวริต นคัที่นคพอ ‘’เราจะจขายคขานทร าคขาไฟคขาบข้านยคังไง หรพอเราจะ
มรีชรีวริตอยซูขจนถนงสริรนเดพอนไดข้ยคังไง’ นรีที่สพที่อถนงการขาดความเชพที่อในการวางใจพระเจข้าวขาจะทรงตอบ
สนองความจทาเปป็นตขางๆของเรา เพราะถซูกความกคังวลและความกระวนกระวายเขข้าครอบงทา จนง
ไมขมรีการขวนขวายในการเกริดผลเพพที่อพระครริสตต (2) จากนคัรนคพอ “ความลรุขมหลงในทรคัพยตสมบคัตริ” 



ทรคัพยตสมบคัตรินคัรนเปป็นทรีที่หลอกลวงจรริงๆ คนมากมายถซูกหลอกใหข้เชพที่อวขาเงรินจะนทาความสรุขมาใหข้ 
สทาหรคับหลายคน เงรินจนงกลายเปป็นสริที่งทรีที่คนขวนขวายในชรีวริต ดซู 1 ทริโมธรี 6:9-10 อยขางไรกป็ตาม ใน
การไลขไขวขควข้าความมคั ที่งคคั ที่ง จนงไมขมรีผลบคังเกริดขนรนถวายพระผซูข้ชขวยใหข้รอดเลย

สรุดทข้ายคพอ (3) “ความโลภในสริที่งอพที่นๆ” นคัที่นคพอ สริที่งอพที่นๆทรีที่ดนงความสนใจเราไปจากการเกริด
ผลถวายแดขพระเจข้าผซูข้เปป็นนาย ดซู 2 ทริโมธรี 2:4 ทคัรงสามสริที่งนรีรซนที่งเปป็นเหมพอนวคัชพพชฝขายวริญญาณทรีที่
ปกคลรุมมริใหข้ชรีวริตใหมขเตริบโต ผลลคัพธตกป็คพอ การไมขเกริดผล

มก 4:20 สรุดทข้ายแลข้วสข่วนพรชซผริ่งหวข่านตกในดรินดนนนนี้น ไดจ้แกข่บบคคลทนริ่ไดจ้ยรินพระ
วจนะนนนี้น และรนบไวจ้ จผงเกริดผลสามสริบเทข่าบจ้าง หกสริบเทข่าบจ้าง รจ้อยเทข่าบจ้าง" มรีคนเหลขานคัรนดข้วยทรีที่
รคับขขาวประเสรริฐ บคังเกริดใหมขแลข้ว และไมขงขอยเปลรีรยฝขายวริญญาณเหมพอนพวกทรีที่เหลพอ ใจของพวก
เขามริไดข้แขป็งกระดข้างไปเพราะความบาป พวกเขามรีวรินคัยในการใชข้ชรีวริตอคันเปป็นพพรนฐานใหข้อรุปนริสคัย
แบบครริสเตรียนงอกเงยขนรนไดข้ และพวกเขามริไดข้สาละวนอยซูขกคับการไลขตามความรทที่ารวยหรพอ
ทรคัพยตสรินเงรินทอง ชรีวริตของพวกเขาจนงมรุขงสนใจแตขการปรนนริบคัตริรคับใชข้พระผซูข้ชขวยใหข้รอดของตน 
ตลอดชรีวริตของพวกเขา คนมากมายไดข้มาถนงพระครริสตตอคันเปป็นผลมาจากคทาพยานของพวกเขา 
สทาหรคับบางคนแลข้ว พวกเขาไดข้เหป็นคนสามสริบคนมาถนงพระครริสตตตลอดชรีวริตของตน สทาหรคับคน
อพที่นๆ จทานวนคพอหกสริบคน และสทาหรคับคนอพที่นๆอรีก พวกเขามรีโอกาสไดข้เหป็นคนหนนที่งรข้อยคนมาถนง
พระครริสตตผขานทางการรคับใชข้ของตน

มก 4:21 การทรีที่คทาอรุปมาเรพที่องตขอไปตามมาตริดๆไมขใชขเรพที่องบคังเอริญ สาระสทาคคัญของ
มคันอยซูขในบรริบทเดรียวกคับคทาอรุปมาเรพที่องกขอนหนข้า แลจ้วพระองคต์ตรนสแกข่เขาวข่า "เขาเอาเทนยนมา
สคาหรนบตนนี้งไวจ้ใตจ้ถนง ใตจ้เตนยงนอนหรรอ และมริใชข่สคาหรนบตนนี้งไวจ้บนเชริงเทนยนหรรอ เทขียนในทรีที่นรีรนขาจะ
หมายถนงตะเกรียงนทรามคันมะกอก และพระเยซซูทรงถามคทาถามแบบไมขตข้องการคทาตอบ คงไมขมรีใคร
จรุดเทรียน (หรพอตะเกรียง) แลข้วเอาไปไวข้ใตข้ตะกรข้าทรีที่ใชข้เปป็นถคัง หรพอเอาไปไวข้ใตข้เตรียง แตขเทรียนทรีที่จรุด
แลข้วยขอมถซูกเอาไปไวข้บนเชริงเทรียน เทรียนถซูกจรุดเพพที่อใหข้แสงสวขาง การประยรุกตตใชข้ฝขายวริญญาณนคัรน
ปรากฏชคัดอยซูขแลข้ว เราไดข้รคับความสวขางแหขงขขาวประเสรริฐแลข้ว มคันกป็เปป็นเรพที่องแปลกทรีที่จะปริดซขอน
มคันไวข้ แตขโดยธรรมชาตริของมคันๆกป็ควรถซูกสของสวขางแกขผซูข้อพที่น ดคังนคัรนในบทนรีรพระเยซซูไดข้ทรง



บรรยายถนงขขาวประเสรริฐวขาเปป็นเหมพอนทคัรงเมลป็ดพพชและแสงสวขาง ไมขวขาจะในกรณรีใด จรุดประสงคต
ของมคันกป็มรีไวข้เพพที่อถซูกแพรขออกไปใหข้ทคั ที่ว

มก 4:22-23 คทาสคันธาน เพราะวข่า เชพที่อมเนพรอหาตรงนรีรกคับสขวนทรีที่มากขอนหนข้า เพราะวข่า
ไมข่มนสริริ่งใดทนริ่ซข่อนไวจ้ซผริ่งจะไมข่ปรากฏแจจ้ง และไมข่มนสริริ่งใดทนริ่ปริดบนงไวจ้ ซผริ่งจะไมข่ตจ้องแพรข่งพราย พระ
เยซซูตรคัสคทาพซูดทรีที่เปป็นจรริงเสมอ ในบรริบทของเนพรอหาทรีที่มากขอนหนข้า ความหมายกป็นขาจะเปป็นดคังตขอ
ไปนรีร  คนทรีที่ปริดซขอนขขาวประเสรริฐจะถซูกพบตคัวในทรีที่สรุด โดยเฉพาะทรีที่บคัลลคังกตพริพากษา แนขนอนทรีที่
ไมขมรีสริที่งใดเปป็นความลคับไดข้ตลอดกาล ความบาปของการไมขประกาศในการปริดซขอนขขาวประเสรริฐ
จะถซูกจคัดการสคักวคันหนนที่งและถซูกเปริดเผยทรีที่บคัลลคังกตพริพากษาของพระครริสตต

พระเยซซูตรคัสเตพอนอรีกครคัร งสทาหรคับเรพที่องนรีร วขา 23 ถจ้าใครมนหซฟนงไดจ้ จงฟนงเถริด" การไมขเกริดผล
เพราะเหตรุตขางๆ เชขน การขาดอรุปนริสคัย การไลขตามความมคั ที่งคคั ที่ง และการรคักทรคัพยตสรินเงรินทองจะถซูก
เรรียกตคัวมาใหข้การสคักวคันหนนที่ง ในวคันนคัรน สริที่งเหลขานรีร จะถซูกเปริดเผย พระเยซซูทรงเตพอนแลข้ว จงฟคังใหข้
ดรี!

มก 4:24-25 บางทรีพระเยซซูอาจทรงอข้างอริงยข้อนกลคับไปยคังคทาถามของพวกสาวกเกรีที่ยวกคับ
คทาอรุปมาเรพที่องเมลป็ดพพช พระองคตจนงตรคัสตขอไป (ขข้อ 11) ในบรริบทนคัรน พระเยซซูทรงเตพอนความ
จทาพวกเขาเกรีที่ยวกคับคทาสาปแชขงทรีที่ตกลงบนชนชาตริอริสราเอลทรีที่ใจแขป็งกระดข้าง (ขข้อ 12) พระเยซซูจนง
ทรงตรคัสเตพอนอรีกวขา พระองคต์ตรนสแกข่เขาวข่า "จงเอาใจจดจข่อตข่อสริริ่งทนริ่ทข่านฟนงใหจ้ดน ทข่านจะตวงใหจ้
เขาดจ้วยทะนานอนนใด จะตวงใหจ้ทข่านดจ้วยทะนานอนนนนนี้น ทนนี้งจะเพริริ่มเตริมใหจ้อนกแกข่ผซจ้ทนริ่ฟนงแลจ้ว 
พระองคตตรคัสถนงการรคับผริดชอบตขอสริที่งทรีที่เราไดข้ยรินมาแลข้ว พระองคตจนงนทาเสนอสรุภาษริตทรีที่เปป็นความ
จรริงอรีกประการ นคั ที่นคพอ “ทขานจะตวงใหข้เขาดข้วยทะนานอคันใด จะตวงใหข้ทขานดข้วยทะนานอคันนคัรน” 
เมพที่อเราใหข้ไป เรากป็จะไดข้รคับเชขนกคัน อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูทรงประยรุกตตใชข้สรุภาษริตนรีรกคับสริที่งทรีที่เรา
ไดข้ยริน “ทคัรงจะเพริที่มเตริมใหข้อรีกแกขผซูข้ทรีที่ฟคังแลข้ว” ความหมายกป็คพอวขา เมพที่อพวกเขายอมรคับ (เตป็มใจฟคัง) 
พระวจนะของพระองคต พระองคตกป็จะทรงประทานเพริที่มใหข้อรีก

25 ดจ้วยวข่าผซจ้ใดมนอยซข่แลจ้วจะเพริริ่มเตริมใหจ้ผซจ้นนนี้นอนก แตข่ผซจ้ใดไมข่มน แมจ้วข่าซผริ่งเขามนอยซข่นนนี้นจะเอาไป
เสนยจากเขา" หากบรริบทยคังเกรีที่ยวขข้องกคับขข้อ 10-12 อยซูข ซนที่งนขาจะใชข ความหมายทรีที่พระเยซซูทรงสพที่อ



ตรงนรีรกป็คพอวขา คนเหลขานคัรนทรีที่รคับเอาพระวจนะของพระเจข้ากป็จะไดข้รคับเพริที่มเตริมอรีก อยขางไรกป็ตาม 
สทาหรคับคนเหลขานคัรนทรีที่ททาใจของตนใหข้แขป็งกระดข้างตขอพระวจนะ “ แมข้วขาซนที่งเขามรีอยซูขนคัรนจะเอาไป
เสรียจากเขา” เราเหป็นชคัดเจนถนงความเชพที่อมโยงกคันกคับดรินประเภทแรกในคทาอรุปมาเรพที่องผซูข้หวขานพพช 
คนเหลขานคัรนทรีที่ททาใจของตนใหข้แขป็งกระดข้างตขอขขาวประเสรริฐ เชขนเดรียวกคับเมลป็ดทรีที่ตกรริมหนทาง กป็
อาจถซูกพญามารมาชริงพระวจนะนคัรนไป พระเยซซูจนงทรงเตพอนชนชาตริอริสราเอลทรีที่ใจแขป็งกระดข้าง
โดยเฉพาะถนงผลทรีที่ตามมาของความดพรอดนงของพวกเขา คนเหลขานคัรนทรีที่รคับเอาพระวจนะของ
พระองคตจะไดข้รคับความจรริงทรีที่ยริ ที่งใหญขกวขาอรีกเปป็นบทาเหนป็จ คนเหลขานคัรนทรีที่ปฏริเสธพระวจนะของ
พระองคตกป็จะถซูกพรากเอาพระวจนะนคัรนไปเสรีย

มก 4:26-27 ขณะทรีที่พระองคตทรงเรริที่มตรคัสคทาอรุปมาอรีกเรพที่องทรีที่คลข้ายๆกคันเกรีที่ยวกคับ
อาณาจคักรของพระเจข้า กป็มรีคทาหนนที่งทรีที่เชพที่อมโยงกคับเนพรอหากขอนหนข้า (ภาษาอคังกฤษ So is the 
kingdom of God “อาณาจคักรของพระเจข้ากป็เปป็นเชข่นนนนี้น”) พระเยซซูจนงตรคัสตขอไปวขาพระองคต์ตรนสวข่า
"อาณาจนกรของพระเจจ้าเปรนยบเหมรอนชายคนหนผริ่งหวข่านพรชลงในดริน 27 แลจ้วกลางครนกป็นอนหลนบ
และกลางวนนกป็ตรริ่นขผนี้น ฝข่ายพรชนนนี้นจะงอกจคาเรริญขผนี้นอยข่างไรเขากป็ไมข่รซจ้ นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่คทาอรุปมาเกรีที่ยว
กคับอาณาจคักรนคัรนถซูกนทาเสนอ ถนงแมข้วขามรีความสอดคลข้องและการประยรุกตตใชข้ก คับครริสตจคักรอยซูขอยขาง
ไมขตข้องสงสคัย แตขบรริบทโดยตรงกป็เปป็นเรพที่องอาณาจคักรนคัรนซนที่งเปป็นของชนชาตริอริสราเอล เรพที่องนรีร จะ
สทาเรป็จจรริงๆในยรุคพคันปรีสคักวคันหนนที่ง

ความจรริงทรีที่ยริที่งใหญขกวขากป็คพอ อคัศจรรยตแหขงเมลป็ดพพชอรีกครคัร ง ในการทรีที่มคันแตกหนขอและงอก
ขนรนเปป็นชรีวริตใหมขไดข้อยขางไร หลคังจากทรีที่เราปลซูกพพชแลข้ว ถนงแมข้เราจะเฝข้าดซูมคันทคัรงกลางวคันและกลาง
คพน แตขเรากป็ไมขรซูข้จรริงๆวขามคันงอกเงยขนรนและเตริบโตไดข้อยขางไร

มก 4:28-29 พระเยซซูจนงตรคัสตขอไปวขา เพราะแผข่นดรินเองทคาใหจ้พรชงอกจคาเรริญขผนี้นเปป็น
ลคาตจ้นกข่อน ภายหลนงกป็ออกรวง แลจ้วกป็มนเมลป็ดขจ้าวเตป็มรวง 29 ครนนี้นสบกแลจ้วเขากป็ไปเกนริ่ยวเกป็บทนเดนยว 
เพราะวข่าถผงฤดซเกนริ่ยวแลจ้ว" พระองคตทรงนทาแนวคริดหลคักของคทาอรุปมานรีรมาถนงบทสรรุป เมลป็ดพพชทรีที่
ถซูกปลซูกในดรินกป็เกริดผลเมพที่อถนงเวลาอคันควร มคันงอกขนรนเปป็นหนขอเลป็กๆซนที่งวคัฒนาจนเปป็นลทาตข้น พรข้อม
กคับรวงขข้าว จากนคัรนกป็มรีเมลป็ดขข้าวเตป็มรวง พอถนงเวลาอคันเหมาะสม กป็มรีการเกป็บเกรีที่ยว



เหป็นไดข้ชคัดวขามรีการเชพที่อมโยงกคับอาณาจคักรนคัรน (ขข้อ 26) มคันจนงนขาจะสพที่อถนงอวสานกาล อาจ
เปป็นไดข้วขาพระเยซซูก ทาลคังตรคัสถนงการเจรริญเตริบโตและพคัฒนาการของอาณาจคักรนคัรนในยรุคพคันปรี 
กระนคัรนพอสริรนยรุคพคันปรีพรข้อมกคับการลรุกฮพอของสงครามของโกกและมาโกก (วริวรณต 20:7-9) 
พระเจข้ากป็ทรงใชข้เครียวแหขงการพริพากษาของพระองคตเกรีที่ยว ภาพเปรรียบของเครียวและการพริพากษากป็
ปรากฏชคัดเจนในบรริบทของยรุคเจป็ดปรีและอารมาเกดโดนดข้วย ซนที่งมรีกลขาวไวข้ในวริวรณต 14:15-19 
อยขางไรกป็ตามบรริบทตรงนรีร ไมขนขาจะเกรีที่ยวขข้องกคับยรุคเจป็ดปรี อาจเปป็นไดข้วขาพระเยซซูก ทาลคังแสดงใหข้เรา
เหป็นวขาททาไมถนงเกริดการกบฏของโกกและมาโกกตอนสริรนยรุคพคันปรี ดซู คทาอธริบายเกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีร ไดข้
ในวริวรณต 20:7-9

มก 4:30 พระเยซซูจนงทรงเตรรียมตรคัสคทาอรุปมาเรพที่องตขอไปเกรีที่ยวกคับอาณาจคักรนคัรน 
อยขางไรกป็ตาม กขอนทรีที่จะทรงททาเชขนนคัรน พระองคตกป็ตรคัสถามวขา"อาณาจนกรของพระเจจ้าจะเปรนยบ
เหมรอนสริริ่งใด หรรอจะสคาแดงดจ้วยคคาเปรนยบอยข่างไร ทรีที่นขาสนใจคพอคทาทรีที่แปลวขา คคาเปรนยบ (พารา
บอเล) และเปรนยบ (พาราบกัลโล) คทาแรกเปป็นคทาทรีที่ปกตริแลข้วแปลวขา 'คทาอรุปมา' ทคัรงสองคทาสพที่อถนงแกขน
แทข้ของคทาอรุปมานคัที่นคพอ การเปรรียบเทรียบ

พระเยซซูจนงทรงถามแบบเกรริที่นนทากขอนวขา เราจะเปรรียบเทรียบอาณาจคักรของพระเจข้าวขาเปป็น
เหมพอนสริที่งใด (เราควรจทาไวข้วขาอาณาจคักรของพระเจข้าโดยหลคักแลข้วหมายถนงการครอบครองของ
พระครริสตตในชขวงยรุคพคันปรีทรีที่จะมา อาจมรีการประยรุกตตใชข้ฝขายวริญญาณแบบตขางๆและสอดคลข้องกคับ
ครริสตจคักรในปคัจจรุบคัน แตขอาณาจคักรนคัรนโดยลคักษณะเฉพาะตคัวของมคันแลข้วกป็ยคังมาไมขถนง)

มก 4:31-32 พระเยซซูทรงตอบคทาถามของพระองคตในขข้อดข้านบนดคังนรีร  อาณาจคักรของ
พระเจข้ากป็เปรนยบเหมรอนเมลป็ดพนนธบต์ผนกกาดเมลป็ดหนผริ่ง เวลาเพาะลงในดรินนนนี้นกป็เลป็กกวข่าเมลป็ดทนนี้งปวง
ทนริ่วทนนี้งแผข่นดริน 32 แตข่เมรริ่อเพาะแลจ้วจผงงอกขผนี้นจคาเรริญใหญข่โตกวข่าผนกทนนี้งปวง และแตกกริริ่งกจ้านใหญข่
พอใหจ้นกในอากาศมาอาศนยอยซข่ในรข่มนนนี้นไดจ้" เมลป็ดพคันธรุตผคักกาดเปป็นเมลป็ดทรีที่มรีขนาดเลป็กมากๆ 
กระนคัรน มคันกป็สามารถเตริบโตขนรนเปป็นตข้นไมข้ใหญขมากๆจนแมข้แตขพวกนกกป็สามารถมาอาศคัยอยซูขใตข้
รขมมคันไดข้



การประยรุกตตใชข้คทาอรุปมานรีร ไมขเจาะจงชคัดเจน อยขางไรกป็ตาม ความหมายทรีที่พระเยซซูทรงสพที่อกป็
อาจเปป็นไดข้วขาอาณาจคักรของพระเจข้าทรีที่จะมานคัรนมรีจรุดกทาเนริดทรีที่ไมขสลคักสทาคคัญอะไรเมพที่อเทรียบกคับโลก
แลข้ว มคันเปป็นเหมพอนกคับเมลป็ดพคันธรุตผคักกาดขนาดเลป็กมากๆ อยขางไรกป็ตาม วคันนคัรนจะมาถนงเมพที่อ
อาณาจคักรนคัรนจะครอบครองทคั ที่วทคัรงแผขนดรินโลก ชนชาตริตขางๆซนที่งเปป็นเหมพอนกคับนกในทข้องฟข้าจะ
เขข้ามาอาศคัยใตข้รขมเงาของมคัน เราจะเขข้าใจความหมายของคทาอรุปมานรีร ไดข้กป็ตขอเมพที่อเราเขข้าใจความคริด
ของคนในสมคัยนคัรน พวกยริวกทาลคังรอคอยพระมหากษคัตรริยตของพวกเขาทรีที่จะขรีที่มข้าขาวมาพรข้อมก คับ
กองทคัพใหญขโตเพพที่อขคับไลขพวกโรมออกไป จากนคัรนพระองคตกป็จะทรงสถาปนาอาณาจคักรอริสราเอล
ขนรนใหมขเพพที่อใหข้เปป็นชนชาตริสทาคคัญของโลก

จรริงๆแลข้วสริที่งนรีร กป็จะเปป็นจรริงสคักวคันหนนที่ง แตขอาณาจคักรทรีที่วขานรีรถพอกทาเนริดขนรนจากการถขอมใจ
นข้อมรคับพระวจนะของพระเจข้า โดยเฉพาะในสขวนของพวกอริสราเอล เมพที่อเปรรียบเทรียบกคันแลข้วมคัน
กป็เปป็นเหมพอนกคับเมลป็ดพคันธรุตผคักกาดเมลป็ดหนนที่งทรีที่มรีขนาดเลป็กและดซูเหมพอนไมขสลคักสทาคคัญอะไร 
กระนคัรน การกลคับใจใหมขฝขายวริญญาณเชขนนคัรนและการทรงไถขจะเบขงบานในเวลาอคันควรจนกลาย
เปป็นการครอบครองในยรุคพคันปรีของพระเมสสริยาหตหลคังจากการเสดป็จกลคับมาของพระครริสตต

มก 4:33-34 มาระโกจนงออกความเหป็นวขา พระองคต์ไดจ้ตรนสสนริ่งสอนพระวจนะใหจ้แกข่เขา
เปป็นคคาอบปมาอยข่างนนนี้นเปป็นหลายประการ ตามทนริ่เขาจะสามารถฟนงไดจ้ 34 และนอกจากคคาอบปมา 
พระองคต์มริไดจ้ตรนสแกข่เขาเลย แตข่เมรริ่อพวกเขาอยซข่ตามลคาพนง พระองคต์จผงทรงอธริบายสริริ่งสารพนดนนนี้น
แกข่เหลข่าสาวก การรคับใชข้ของพระเยซซูทรีที่ทรงมรีตขอมวลชนสขวนใหญขของอริสราเอลกป็เปป็นโดยทางคทา
อรุปมาตขางๆเปป็นหลคัก อยขางไรกป็ตามเมพที่อทรงอยซูขลทาพคังกคับพวกสาวกของพระองคตๆ กป็ทรงอธริบายคทา
อรุปมาเหลขานรีรแกขพวกเขา คทาทรีที่แปลวขา อธริบาย (เอะพริลถูโอ) มรีความหมายตรงตคัววขา ‘ปลขอยออก’ 
หรพอ ‘แกข้มคัด’ มคันจนงมรีความหมายวขา ‘อธริบาย’ นคัที่นเอง

มก 4:35-36 การสคัที่งสอนทคัรงหมดนรีรไดข้เกริดขนรนในชขวงเวลาวคันเดรียว มาระโกจนงบคันทนกตขอ
ไปวขา เยป็นวนนนนนี้นพระองคต์ไดจ้ตรนสแกข่เขาทนนี้งหลายวข่า "ใหจ้พวกเราขจ้ามไปฝนริ่งฟากขจ้างโนจ้นเถริด" 
พระองคตไดข้ตรคัสคทาอรุปมาเหลขานรีร จากเรพอลทาหนนที่งทรีที่จอดอยซูขนอกชายฝคัที่งเพรียงนริดเดรียว (ขข้อ 1) ตอนนรีรกป็



เปป็นเวลาเยป็นแลข้ว บางทรีเพพที่อทรีที่จะหลรีกหนรีจากการเบรียดเสรียดของมวลชน พระเยซซูจนงทรงแนะใหข้
พวกเขาลของเรพอไปยคังอรีกฟากของทะเลกาลริลรี

ดคังนคัรน 36 เมรริ่อลาประชาชนแลจ้ว เขาจผงเชริญพระองคต์เสดป็จไปในเรรอทนริ่พระองคต์ประทนบอยซข่
นนนี้น และมนเรรออรริ่นเลป็กๆหลายลคาไปกนบพระองคต์ดจ้วย ผซูข้คนไดข้ลงเรพอลทาอพที่นๆไปดข้วยเพพที่อทรีที่จะอยซู ขใกลข้ๆ
พระเยซซูในวคันนคัรน อยขางไรกป็ตามพวกสาวกของพระองคตไดข้สขงพวกเขากลคับไปในเยป็นวคันนคัรน พวก
เขาจนงนคัที่งเรพอลทานคัรนไปกคับพระเยซซูและลของเรพอไปในทะเลยามเยป็น ชขางเปป็นการปริดทข้ายทรีที่นขาอภริรมยต
สทาหรคับวคันอคันแสนวรุขนวาย

มก 4:37 ดคังทรีที่เปป็นเรพที่องปกตริบนทะเลกาลริลรีและพายบใหญข่ไดจ้บนงเกริดขผนี้น และคลรริ่นกป็ซนด
เขจ้าไปในเรรอจนเรรอเตป็มอยซข่แลจ้ว เมพที่อสภาพอากาศในทรีที่สซูงๆเหนพอทะเลสาบนรีร เปลรีที่ยนแปลง จนงไมขใชข
เรพที่องแปลกทรีที่จะมรีลมพายรุรรุนแรงมข้วนตคัวลงมาเหนพอทะเลกาลริลรี เหป็นไดข้ชคัดวขานรีที่เปป็นสริที่งทรีที่เกริดขนรนใน
คพนนคัรน นทร าทะเลไดข้ขนรนจนถนงความสซูงทรีที่นทร าซคัดขข้ามกราบเรพอเขข้าไปและเรพอกป็มรีนทร าทขวมอยซูขเตป็ม

มก 4:38 ไมขตข้องสงสคัยเลยวขาพระเยซซูทรงทราบวขาจะเกริดอะไรขนรนในเยป็นวคันนคัรน แตข
พวกสาวกตข้องเรรียนรซูข้บทเรรียนทรีที่สทาคคัญหลายประการ พระองคตจนงบรรทมหนบนหมอนหลนบอยซข่ทนริ่
ทจ้ายเรรอ ชขางเปป็นภาพทรีที่นขาตพที่นตายริที่งนคัก พระองคตผซูข้ทรงเปป็นองคตสคันตริราช ทรงเปป็นตคัวอยขางทรีที่ชคัดเจน
ของความสงบสรุขทขามกลางพายรุ เพราะพระองคตทรงหลคับอยซู ขทข้ายเรพอ พวกสาวกของพระองคตจนง 
มาปลบกพระองคต์ทซลวข่า "อาจารยต์เจจ้าขจ้า ขจ้าพเจจ้าทนนี้งหลายกคาลนงจะพรินาศอยซข่แลจ้ว ทข่านไมข่ทรงเปป็น
หข่วงบจ้างหรรอ" (ตรงนรีรมาระโกใชข้คทากรริยารซูปปคัจจรุบคันกาลในอดรีตอรีกครคัร งเพพที่อเนข้นยทรา) ดข้วยความ
กลคัวพวกเขาจนงตทาหนริพระเยซซู นรีที่เทขากคับพวกเขาพซูดวขา ‘อาจารยตเจข้าขข้า ทขานไมขสนเลยเหรอวขาเรา
กทาลคังจะจมนทราตายกคันอยซูขแลข้ว’ ไมขตข้องสงสคัยเลยวขาพวกเขาตะโกนใสขพระองคต พระเยซซูบรรทม
หลคับอยซูขในชขวงเวลาแบบนรีร ไดข้อยขางไร! พวกเขากทาลคังดริรนรนเอาชรีวริตรอดกคันอยซูขขณะทรีที่พระองคต
บรรทมหลคับ

มก 4:39 พระเยซซูจนงทรงตรริ่นขผนี้นหจ้ามลมและตรนสแกข่ทะเลวข่า "จงสงบเงนยบซริ" แลจ้ว
ลมกป็หยบดมนความสงบเงนยบทนริ่วไป การอคัศจรรยตหลายอยขางไดข้เกริดขนรนในชคั ที่วขณะเดรียวนคัรน ปกตริแลข้ว
ทะเลทรีที่คลพที่นโหมกระหนทที่าและลมพคัดแรงไมขไดข้หยรุดในชคั ที่วพรริบตา อคันทรีที่จรริงแลข้ว แมข้แตขหลคังจากทรีที่



พายรุไดข้ผขานพข้นไปแลข้ว ระลอกคลพที่นขนาดใหญขกป็ยคังคงอยซูขเพราะนทราคขอยๆปรคับตคัวเขข้าสซูขระดคับปกตริ 
จากคลพที่นทรีที่โหมกระหนทที่าจนกลายเปป็นทะเลสงบทรีที่นทร านริที่งไดข้ภายในชคั ที่วพรริบตาเดรียวนคัรนกป็ถพอวขา
เปป็นการอคัศจรรยตแลข้ว นอกจากนรีร  สริที่งทรีที่เปป็นการอคัศจรรยตยริที่งกวขากป็คพอ ขข้อเทป็จจรริงทรีที่วขาพายรุนรีร ไดข้สงบลง
เพราะคทาตรคัสของพระเยซซู มรีแตขพระเจข้าเทขานคัรนทรีที่ทรงสามารถททาใหข้ทะเลทรีที่มรีพายรุนคัรนสงบไดข้ มรีแตข
องคตสคันตริราชเทขานคัรนทรีที่ทรงททาใหข้เกริด “ความสงบเงรียบ” อยขางมากขนาดนคัรนไดข้

มก 4:40 พระเยซซูทรงทราบถนงความตกตะลนงในจริตใจของพวกสาวกไดข้เอง 
พระองคตจนงทรงถามวขา "ทคาไมทข่านกลนวอยข่างนนนี้ ทข่านยนงไมข่มนความเชรริ่อหรรอ" นรีที่สพที่อชคัดเจนวขาความ
กลคัวแสดงออกถนงการขาดความเชพที่อ ความจรริงทรีที่ตรงก คันขข้ามกป็คพอวขา เมพที่อเราดทาเนรินชรีวริตโดยความ
เชพที่อ เรากป็จะไดข้รคับสคันตริสรุขแหขงพระเจข้า ดซู อริสยาหต 26:3 เปาโลสอนเรพที่องเดรียวกคันนรีร ในฟรีลริปปรี 4:6-7 
การวางใจพระเจข้าจะสลายความกลคัวใหข้กลายเปป็นความสงบอคันสมบซูรณต

บทเรรียนทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขา พระเจข้าไมขเคยทรงสคัญญาไวข้วขาจะไมขมรีพายรุเกริดขนรนในชรีวริตของ
ครริสเตรียน อยขางไรกป็ตาม เมพที่อพายรุเหลขานคัรนพคัดเขข้ามา (และมคันจะมาแนขๆ) และเมพที่อเราวางใจ
พระองคต พระองคตกป็ทรงประทานสคันตริสรุขใหข้ในพายรุนคัรนๆ

มก 4:41 อยขางไรกป็ตามพวกสาวกกป็เกรงกลนวนนกหนาและพซดกนนและกนนวข่า "ทข่านนนนี้
เปป็นผซจ้ใดหนอ จนชนนี้นลมและทะเลกป็เชรริ่อฟนงทข่าน" เราเหป็นไดข้ชคัดถนงการขาดความเชพที่ออยซู ขหนขอยๆใน
ฝขายของพวกสาวก อยขางไรกป็ตาม ตอนนรีรพวกเขากป็ทนที่งกคับสริที่งทรีที่พวกเขาไดข้เหป็นพระเยซซูทรงกระททา 
จรริงแทข้ทรีเดรียวทรีที่ใครจะสคัที่งใหข้ลมและทะเลสงบไดข้ คทาตอบสทาหรคับคทาถามนรีรกป็คพอ มรีแตขพระเจข้า
เทขานคัรนทรีที่ทรงททาเชขนนคัรนไดข้ พระเจข้าทรงสถริตอยซูขทขามกลางพวกเขาแลข้ว กระนคัรนดซูเหมพอนพวกเขา
ไมขรซูข้เกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีร เลย

*****
ภนำพรวมของมนำระโก 5: บททขีชื่หด้าของมาระโกนลาเสนอสามเหตมการณห์ (1) การรกักษาคนถถูก

ผขีสริงทขีชื่กาดาราใหด้หาย (2) การรกักษาหญริงทขีชื่เปป็นโรคโลหริตตกใหด้หาย และ (3) การชมบบมตรสาวของ
ไยรกัสใหด้เปป็นขนรั้นจากตาย



มก 5:1 หลคังจากเหตรุการณตเมพที่อคพนกขอนหนข้าทรีที่พระเยซซูทรงททาใหข้คลพที่นลมสงบ เชข้า
วคันตขอมาฝข่ายพระองคต์กนบเหลข่าสาวกกป็ขจ้ามทะเลไปยนงเมรองชาวกาดารา พระเยซซูและพวกสาวก
ของพระองคตไดข้นทาเรพอของตนมาขนรนฝคัที่งทรีที่ชายฝคัที่งดข้านตะวคันออกเฉรียงใตข้ของทะเลกาลริลรี แวขนแควข้น
นคัรนมรีชพที่อวขา กาดารา ซนที่งถซูกตคัรงชพที่อตามเมพองหลวงของมคัน คพอ เปเรอา บคันทนกของมคัทธริวเรรียกพพรนทรีที่นรีร
วขา เมพองของชาวเกราซา เราจะคลรีที่คลายความขคัดแยข้งนรีร ไดข้โดยเขข้าใจวขาเมพองเกราซาอยซูขบนชายฝคัที่ง
ทะเลและพพรนทรีที่ใกลข้เครียงกป็เรรียกวขา เกราซา อยขางไรกป็ตามมคันกป็เปป็นสขวนหนนที่งของเมพองกาดาราทรีที่
ใหญขกวขา พพรนทรีที่ตรงนคัรนมรีชาวตขางชาตริอยซูขมากกวขายริว นขาสนใจตรงทรีที่วขาเกราซาในสมคัยพระเยซซูกป็คพอ
ทรีที่ราบสซูงโกลานในปคัจจรุบคันนคั ที่นเอง

มก 5:2-5 มาระโกบคันทนกวขาพอพระองคต์เสดป็จขผนี้นจากเรรอ ทนนใดนนนี้นมนชายคนหนผริ่ง
ออกจากอบโมงคต์ฝนงศพมนผนโสโครกสริงไดจ้มาพบพระองคต์ 3 คนนนนี้นอาศนยอยซข่ตามอบโมงคต์ฝนงศพ และ
ไมข่มนผซจ้ใดจะผซกมนดตนวเขาไดจ้ แมจ้จะลข่ามดจ้วยโซข่ตรวนกป็ไมข่อยซข่ 4 เพราะวข่าไดจ้ลข่ามโซข่ใสข่ตรวนหลาย
หนแลจ้ว เขากป็หนกโซข่และฟาดตรวนเสนย ไมข่มนผซจ้ใดมนแรงพอทนริ่จะทคาใหจ้เขาสงบไดจ้  5 เขาคลนริ่งรจ้องอผงอยซข่
ตามอบโมงคต์ฝนงศพและทนริ่ภซเขาทนนี้งกลางครนกลางวนนเสมอ และเอาหรินเชรอดเนรนี้อของตนว

พระเยซซูเสดป็จมาพบกคับชายผซูข้หนนที่ง (1) ซนที่งมรี “ผรีโสโครกสริง” เขาถซูกผรีสริง (2) เขาใชข้เวลาของ
ตนไปกคับการอยซูขตามสรุสานประจทาทข้องถริที่น ซนที่งบขงบอกถนงการยรุขงเกรีที่ยวกคับเวทมนตรตคาถากคับพวก
คนตาย (3) ชายผซูข้นรีร โดยอทานาจของพญามารมรีพละก ทาลคังเหนพอธรรมชาตริ โดยหคักโซขตรวนทรีที่ใชข้
จองจทาเขาออก (4) ผซูข้คนมองวขาเขาเปป็น ‘คนปขาเถพที่อน’ทรีที่ไมขมรีใครททาใหข้เขา ‘เชพที่อง’ ไดข้ นอกจากนรีร  
(5) ชายผซูข้นขาสงสารคนนรีรยคังอาศคัยอยซูขตามภซูเขาทรีที่ไมขมรีคนอยซูขซนที่งเปป็นทรีทๆี่ เขาททารข้ายตคัวเองดข้วยกข้อนหริน
เปป็นประจทาดข้วย คนเหลขานคัรนทรีที่ถซูกจองจทาดข้วยอทานาจของพญามารกป็ตกอยซูขในสภาพอคันนขาเศรข้าจรริงๆ
ปลายทางสรุดทข้ายของพวกเขากป็นขาสคังเวช

มก 5:6-7 ชายทรีที่ถซูกวริญญาณชคั ที่วสริงผซูข้นรีร ไดข้เฝข้าดซูเรพอทรีที่พระเยซซูและพวกสาวกของ
พระองคตนคัที่งมาขนรนฝคัที่งใกลขๆ้ เขา อยขางไรกป็ตามครนนี้นเขาเหป็นพระเยซซแตข่ไกล เขากป็วริริ่งเขจ้ามานมนสการ
พระองคต์ 7 แลจ้วรจ้องเสนยงดนงวข่า "ขจ้าแตข่พระเยซซพระบบตรของพระเจจ้าสซงสบด ขจ้าพระองคต์เกนริ่ยวขจ้อง
อะไรกนบทข่านเลข่า ขจ้าพระองคต์ขอใหจ้พระองคต์ปฏริญาณในพระนามของพระเจจ้าวข่า จะไมข่ทรมานขจ้า



พระองคต์" นขาสนใจตรงทรีที่วขาผรีโสโครกทรีที่สริงอยซูขในตคัวชายผซูข้นรีร จทาพระเยซซูไดข้ทคันทรีและรซูข้วขาพระองคต
ทรงเปป็นผซูข้ใด ดข้วยเหป็นแกขประโยชนตของตนเอง เจข้าผรีตคัวนรีร ไดข้ททาใหข้ชายผซูข้นรีรกข้มนมคัสการพระเยซซู 
อยขางไรกป็ตาม ชายคนนรีรทรีที่เสรียสตริไปเพราะซาตานเรริที่มตะโกนใสขพระองคตวขา “ขจ้าแตข่พระเยซซพระ
บบตรของพระเจจ้าสซงสบด ขจ้าพระองคต์เกนริ่ยวขจ้องอะไรกนบทข่านเลข่า” ผรีตนนรีร รซูข้เลยวขาพระเยซซูทรงเปป็น 
“พระบรุตรของพระเจข้าสซูงสรุด”

เราควรหมายเหตรุไวข้วขา พวกผรีทรีที่สริงผซูข้คนสามารถควบครุมเสข้นเสรียงของพวกเขาไดข้ตามใจ
ชอบและพซูดผขานทางพวกเขา เจข้าผรีตนนรีรรซูข้ดรีวขาจรุดจบของมคันคพอนรก มคันรซูข้ดรีวขาพระเจข้ายคังมริไดข้
ก ทาหนดใหข้มคันไปอยซูขทรีที่นคัที่น มคันจนงขอรข้องพระเยซซูซนที่งเปป็นผซูข้ทรีที่มคันรซูข้จคักมานานตคัรงแตขพระองคตอยซูขใน
สวรรคต วขามริใหข้ทรมานมคันทรีที่นคั ที่นเดรีดี๋ยวนคัรนเลย มคันรซูข้วขาพระเยซซูทรงมรีสริทธริอทานาจทรีที่จะโยนมคันทริรงใน
นรกไดข้และมคันกลคัววขาพระเยซซูจะทรงททาเชขนนคัรนเดรีดี๋ยวนคัรนเลย

มก 5:8  เหป็นไดข้ชคัดจากขข้อความในขข้อนรีรวขาพระเยซซูไดข้ทรงสคัที่งผรีตนนรีรแลข้วใหข้ออกไป
จากชายผซูข้นรีร  ทนริ่พซดเชข่นนนนี้ เพราะพระองคต์ไดจ้ตรนสแกข่มนนวข่า "อจ้ายผนโสโครก จงออกมาจากคนนนนี้น
เถริด"

มก 5:9 พระเยซซูจนงตรนสถามมนนวข่า "เจจ้าชรริ่ออะไร" ทรีที่นขาสนใจยริที่งไปอรีกกป็คพอ การทรีที่
พระเยซซูอยากรซูข้จคักชพที่อของผรีตนนรีร  นรีที่สพที่อชคัดเจนวขา (1) พวกผรีมรีชพที่อและมรีลคักษณะเฉพาะตคัว (2) ถนงแมข้
พระเยซซูดข้วยความทรงสคัพพคัญญซูของพระองคตยขอมทรงรซูข้จคักชพที่อของผรีตนนรีรอยซูขแลข้ว แตขอาจเปป็นไดข้วขา
พระองคตทรงดทารริทรีที่จะใหข้ผซูข้คนไดข้รซูข้จคักมคันเพพที่อทรีที่พระองคตจะทรงจคัดการมคันมากกวขา

ผรีตนนรีรจนงตอบวขา "ชรริ่อกอง เพราะวข่าพวกขจ้าพระองคต์หลายตนดจ้วยกนน" กองทหารของ
โรมมรีทหารทคัรงสริรน 6,826 นาย ผรีตนนรีรอาจกลขาวในเชริงอรุปมากป็ไดข้ อยขางไรกป็ตาม ไมขวขาจะในกรณรีใด
มรีผรีโสโครกจทานวนมหาศาลสริงอยซูขในชายผซูข้เสรียสตริคนนรีร  นรีที่สพที่อชคัดเจนวขาผรีจทานวนมากมายสามารถ
สริงคนๆเดรียวไดข้ ชายผซูข้นรีร ถซูกพวกผรีรคังควานจรริงๆ

มก 5:10-12 ผรีตนนรีรซนที่งเปป็นเหมพอนตคัวแทนของพวกผรีทรีที่เหลพอจนงอจ้อนวอนพระองคต์เปป็น
อนนมากมริใหจ้ขนบไลข่มนนออกจากแดนเมรองนนนี้น 11 มนสบกรฝซงใหญข่กคาลนงหากรินอยซข่ทนริ่ไหลข่เขาตคาบลนนนี้น  12
ผนเหลข่านนนี้นกป็อจ้อนวอนพระองคต์วข่า "ขอโปรดใหจ้ขจ้าพระองคต์ทนนี้งหลายเขจ้าในสบกรเหลข่านนนี้เถริด"ผรีเหลขา



นรีรสบายใจอยซูขแลข้วในเมพองทรีที่มคันอยซูขตอนนคัรน ดซูเหมพอนวขาพวกมคันอยากอาศคัยอยซูขในรขางกายอะไรกป็ไดข้ 
พวกมคันจนงอข้อนวอนพระเยซซูใหข้ทรงใชข้พวกมคันไปเขข้าสริงฝซูงสรุกรทรีที่หากรินอยซูขทรีที่ไหลขเขาตทาบลนคัรน ซนที่ง
ปคัจจรุบคันเปป็นสขวนหนนที่งของทรีที่ราบสซูงโกลาน

มก 5:13 ดคังนคัรนพระเยซซกป็ทรงอนบญาตทนนทน แลจ้วผนโสโครกนนนี้นจผงออกไปเขจ้าสริงอยซข่ใน
สบกร สบกรทนนี้งฝซง (ประมาณสองพนนตนว) กป็วริริ่งกระโดดจากหนจ้าผาชนนลงไปในทะเลสคาลนกนคนี้าตาย ฝซูง
สรุกรจทานวนสองพคันตคัวซนที่งตกใจเพราะถซูกพวกผรีสริงกป็วริที่งเตลริดไปทรีที่หนข้าผาชคันและรขวงลงไปใน
ทะเลกาลริลรีและจมนทราตายหมดทรุกตคัว เราเหป็นไดข้ชคัดถนงปฏริกริรริยารรุนแรงแมข้แตขของพวกสคัตวตทรีที่มรีตขอ
อทานาจของซาตาน มคันททาลายทรุกอยขางทรีที่ขวางหนข้า ถนงแมข้ตทาบลนรีรไมขใชขพพรนทรีที่ของอริสราเอลอยขาง
เปป็นทางการ แตขพระเยซซูกป็ไมขทรงมรีพระเมตตาตขอคนเหลขานคัรนทรีที่เลรีรยงสรุกรเปป็นอาหารซนที่งเหป็นไดข้ชคัด
วขาเปป็นการฝขาฝพนบคัญญคัตริของพวกยริว

มก 5:14-15 ฝขายคนเหลขานคัรนทรีที่ถซูกวขาจข้างใหข้เลรีรยงฝซูงสรุกรนคัรนตข่างคนตข่างหนนไปเลข่าเรรริ่องทนนี้ง
ในนครและบจ้านนอก แลจ้วคนทนนี้งปวงกป็ออกมาดซเหตบการณต์ทนริ่เกริดขผนี้นนนนี้น พวกเขารรีบกลคับเขข้าไปใน
เมพองและเลขาใหข้ทรุกคนทรีที่นคั ที่นฟคังและคนทรีที่พวกเขาพบระหวขางทางดข้วยถนงสริที่งทรีที่พวกเขาไดข้เหป็น จาก
นคัรนคนมากมายในหมซูขบข้านเกราซากป็ออกมา 15 เมรริ่อเขามาถผงพระเยซซ กป็เหป็นคนทนริ่ผนทนนี้งกองไดจ้สริงนนนี้น
นบข่งหข่มผจ้านนริ่งอยซข่มนสตริอารมณต์ดน เขาจผงเกรงกลนวนนก บรรดาชาวมรุงจนงตขางรรีบมาดซูวขาเกริดอะไรขนรน 
พวกเขาอาจเคยไดข้ยรินเรพที่องพระเยซซูมาบข้างแลข้วและคราวนรีรพวกเขากป็ไดข้ยรินมาวขาพระองคตไดข้เสดป็จ
มาทรีที่ชรุมชนของพวกเขาแลข้ว นอกจากนรีรพวกเขาคงไมขเชพที่อดข้วยเกรีที่ยวกคับเรพที่องชายทรีที่เคยถซูกพวกผรีสริง
และเกริดอะไรขนรนกคับพวกมคัน

พวกเขาจนงมาและพบชายผซูข้นคัรน (1) นกัชื่งอยถูข่อยขางสงบแทนทรีที่จะลข้มชคักและกรรีดรข้องเหมพอนทรีที่
พวกเขาเคยเหป็นเขาททากขอนหนข้านคัรน (2) เขายคังนมข่งหข่มผด้าแทนทรีที่จะเปลพอยกายเหมพอนอยขางทรีที่พวกเขา
เคยเหป็นเขาเปป็น นอกจากนรีรและทรีที่สทาคคัญทรีที่สรุดกป็คพอวขา (3) เขามขีสตริอารมณห์ดขี บางสริที่งทรีที่ลนกซนร งไดข้เกริด
ขนรนในวคันนคัรนแลข้วและพวกเขากป็กลคัวถนงความหมายของสริที่งทรีที่เกริดขนรนนรีร

มก 5:16-17 ดข้วยเหตรุนรีรแลจ้วคนทนริ่ไดจ้เหป็นกป็เลข่าเหตบการณต์ซผริ่งบนงเกริดแกข่คนทนริ่ผนสริงนนนี้น และ
ซผริ่งบนงเกริดแกข่ฝซงสบกรใหจ้เขาฟนง บรรดาประจคักษตพยานถนงเรพที่องทคัรงหมดทรีที่เกริดขนรนไดข้บอกบรรดาชาว



มรุงจากในเมพองวขาเกริดอะไรขนรน บรรดาเจข้าของฝซูงสรุกรอาจออกมาดซูดข้วยวขาเกริดอะไรขนรนกคับฝซูงสคัตวต
ของตนดข้วย ดคังนคัรน 17 คนทนนี้งหลายจผงเรริริ่มพากนนอจ้อนวอนพระองคต์ใหจ้เสดป็จไปเสนยจากเขตแดน
เมรองของเขา คทาทรีที่แปลวขา เขตแดนเมรอง (ฮอรขีออน) มรีความหมายวขา ‘เขตแดน’ ดข้วยเหตรุทรีที่มริใชขคน
ทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้า และไมขใชขยริวทรีที่ถพอบคัญญคัตริดข้วย พอเหป็นฝซูงสคัตวตของตนถซูกททาลาย พวก
พขอคข้าประจทาทข้องถริที่นจนงขอใหข้พระเยซซูเสดป็จไปจากพพรนทรีที่นคัรน

มก 5:18 พระเยซซูทรงยรินดรีททาเชขนนคัรนอยซูขแลข้ว ดคังนคัรนเมรริ่อพระองคต์กคาลนงเสดป็จลงเรรอ 
คนทนริ่ผนไดจ้สริงแตข่กข่อนนนนี้นไดจ้อจ้อนวอนขอตริดตามพระองคต์ไป ชายผซูข้นขาสงสารคนนรีรซนที่งเคยเสรียสตริ
เพราะซาตานกป็อยากรขวมเดรินทางไปกคับพระองคตดข้วย

มก 5:19-20 อยขางไรกป็ตามพระเยซซไมข่ทรงอนบญาต แตข่ตรนสแกข่เขาวข่า "จงไปหาพวก
พจ้องของเจจ้าทนริ่บจ้าน แลจ้วบอกเขาถผงเรรริ่องเหตบการณต์ใหญข่ซผริ่งองคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้าไดจ้ทรงกระทคาแกข่เจจ้า 
และไดจ้ทรงพระเมตตาแกข่เจจ้าแลจ้ว" พระเยซซูไมขทรงอนรุญาตใหข้เขาเดรินทางรขวมไปกคับพวกพระองคต
แตขพระองคตทรงบคัญชาใหข้เขากลคับไปยคังบข้านของตนและมริตรสหายและเลขาใหข้คนเหลขานคัรนฟคังถนง
เหตรุการณตใหญขซนที่งพระองคตไดข้กระททาแกขเขา ซนที่งเปป็นการสทาแดงพระเมตตาแกขเขา นรีที่สพที่อถนงการ
ประกาศขขาวประเสรริฐแกขบรุคคลตขางๆเปป็นการสขวนตคัว คนเหลขานคัรนทรีที่เปป็นครอบครคัวและเพพที่อนๆ
ของเรากป็เปป็น ‘ผซูข้มรุขงหวคัง’ ทรีที่ดรีทรีที่สรุดสทาหรคับขขาวประเสรริฐ พระเยซซูทรงใชข้ชายผซูข้นรีร ไปพรข้อมกคับความ
รข้อนรนทรีที่เกริดจากการทรีที่เขาไดข้รคับการชขวยใหข้พข้นจากอทานาจผรีเพพที่อไปเปป็นพยานแกขบรรดาคนทรีที่เขามรี
อริทธริพลดข้วย เขาททาเชขนนคัรนจรริงๆ

เขาจนง 20 ทซลลา แลจ้วเรริริ่มประกาศในแควจ้นทศบบรนถผงเหตบการณต์ใหญข่ทนริ่พระเยซซไดจ้ทรง
กระทคาแกข่เขา และคนทนนี้งปวงกป็ประหลาดใจนนก แควข้นทศบรุรรีเปป็นตทาบลหนนที่งทรีที่อยซู ขทางทริศตะวคันออก
ของแควข้นกาลริลรีซนที่งมรีสริบเมพอง รวมถนงเมพองกาดาราดข้วย ชายผซูข้นรีรสามารถประกาศเรพที่องพระครริสตตไดข้
เพราะวขาเขาไดข้ประสบกคับฤทธริธ เดชทรีที่ชขวยใหข้รอดของพระองคตมาดข้วยตคัวเอง คทาทรีที่แปลวขา ประกาศ 
(เครมซโซ) มคักแปลวขา ‘เทศนา’ ชายผซูข้เคยถซูกผรีสริงคนนรีร ไดข้กลายเปป็นนคักเทศนตใหข้แกขแควข้นทศบรุรรีซนที่ง
ประกอบดข้วยคนตขางชาตริเปป็นสขวนใหญข



พวกสาวกไดข้เหป็นหลายเรพที่องทรีที่ยากจะลพมเมพที่อวคันกขอนหนข้า พวกเขาไดข้ยรินพระเยซซูตรคัสสอน
คทาอรุปมาทรีที่ลนกซนร งหลายเรพที่องเมพที่อวคันกขอน คพนนคัรนพวกเขากป็ไดข้เหป็นพระเยซซูททาใหข้พายรุสงบ และเชข้า
วคันนคัรนพวกเขาไดข้เหป็นพระองคตขคับผรีกองออก พระอาจารยตทขานนรีรทรงมรีผลกระทบมหาศาลตขอ
จริตใจและความคริดของพวกเขาจรริงๆ

มก 5:21 วคันนคัรนเองพระเยซซูและพวกสาวกกป็นคัที่งเรพอขข้ามทะเลกาลริลรี โดยนขาจะกลคับ
ไปยคังเมพองคาเปอรนาอรุมครนนี้นพระเยซซเสดป็จลงเรรอขจ้ามฟากกลนบไปแลจ้ว มนคนเปป็นอนนมากมาหา
พระองคต์ และพระองคต์ยนงประทนบทนริ่ฝนริ่งทะเล ไมขมรีอะไรเปลรีที่ยนแปลงมากนคักไปจากวคันกขอนหนข้า 
พอขขาวแพรขกระจายไปวขาพระองคตไดข้เสดป็จกลคับมาแลข้ว “คนเปป็นอคันมากมาหาพระองคต” บน
ชายหาดนคัรนเลย

มก 5:22-24 ในหมซูขฝซูงชนนคัรน มรีนายธรรมศาลาประจทาทข้องถริที่นอยซูขคนหนนที่ง ดซเถริด มนนาย
ธรรมศาลาคนหนผริ่งชรริ่อไยรนสเดรินมา และเมรริ่อเขาเหป็นพระองคต์กป็กราบลงทนริ่พระบาทของพระองคต์
23 แลจ้วทซลอจ้อนวอนพระองคต์เปป็นอนนมากวข่า "ลซกสาวเลป็กๆของขจ้าพระองคต์ปข่วยเกรอบจะตายแลจ้ว 
ขอเชริญพระองคต์ไปวางพระหนตถต์บนเขา เพรริ่อเขาจะไดจ้หายโรคและไมข่ตาย" ชายผซูข้นขาสงสารคนนรีรมรี
ลซูกสาวอยซูขคนทรีที่บข้านซนที่งใกลข้ตายแลข้ว แทนทรีที่จะใชข้เวลาชคั ที่วโมงสรุดทข้ายกคับลซูก พอเขาไดข้ยรินวขาพระ
เยซซูเสดป็จกลคับมาแลข้ว เขากลคับไปยคังทรีที่ๆพระเยซซูประทคับอยซู ขทคันทรี เราเหป็นถนงความเชพที่ออคันยริที่งใหญข
ของเขาจากขข้อเทป็จจรริงทรีที่วขาเขาหคันมาขอความชขวยเหลพอจากพระเยซซู

เขาจนงอข้อนวอนพระเยซซูวขา ลซกสาวเลป็กๆของขจ้าพระองคต์ปข่วยเกรอบจะตายแลจ้ว ขอเชริญ
พระองคต์ไปวางพระหนตถต์บนเขา เพรริ่อเขาจะไดจ้หายโรคและไมข่ตาย ชายผซูข้นรีร ไมขมรีขข้อสงสคัยในใจเลย
วขาพระเยซซูทรงสามารถรคักษาลซูกสาวของเขาใหข้หายไดข้ ความเชพที่อทรีที่มากขนรนถซูกแสดงออกมา เขาทซูล
ขอพระเยซซูใหข้ทรงชขวย เขาขอเพรียงใหข้พระเยซซูวางพระหคัตถตบนลซูกสาวเขาเทขานคัรน เขารซูข้วขาแคขนคัรนกป็
เพรียงพอแลข้ว พระเยซซูจนง 24 เสดป็จไปกนบคนนนนี้น มนคนเปป็นอนนมากตามพระองคต์ไป และเบนยดเสนยด
พระองคต์ ขณะทรีที่พระเยซซูเสดป็จไปยคังบข้านของชายผซูข้นรีร  ฝซูงชนเปป็นอคันมากกป็เขข้ามารรุมลข้อมพระองคต
จากทรุกดข้าน



มก 5:25-26 ขณะเดรียวกคันทขามกลางฝซูงชนนคัรนมนผซจ้หญริงคนหนผริ่งเปป็นโรคตกเลรอดไดจ้สริบ
สองปนมาแลจ้ว 26 ไดจ้ทนทบกขต์ลคาบากมากเพราะมนหมอหลายคนมารนกษา และไดจ้เสนยทรนพยต์จนหมด
สรินี้น โรคนนนี้นกป็มริไดจ้บรรเทาแตข่ยริริ่งกคาเรริบขผนี้น หญริงผซูข้นขาสงสารคนนรีร เปป็นทรุกขตทรมานจากอาการโลหริต
ประจทาเดพอนไหลไมขหยรุดมาสริบสองปรีแลข้ว นางไปหาหมอมาหลายรายแลข้วและเสรียทรคัพยตไปมาก
เปป็นคขารคักษา แตขอาการกป็ไมขดรีขนรน (หมอพวกนคัรนมรีแตขททาใหข้อาการของนางแยขลง) ในทางกลคับกคัน 
โรคนคัรนมรีแตขก ทาเรริบยริที่งขนรน หญริงผซูข้นขาสงสารคนนรีร ไมขรซูข้เลยวขาพระเยซซูก ทาลคังรรีบไปรคักษาเดป็กหญริงทรีที่
ใกลข้ตายคนนคัรน

มก 5:27-28 ดคังนคัรนครนนี้นผซจ้หญริงนนนี้นไดจ้ยรินถผงเรรริ่องพระเยซซ เธอกป็เดรินปะปนกนบประชาชน
ทนริ่เบนยดเสนยดขจ้างหลนงพระองคต์ และไดจ้ถซกตจ้องฉลองพระองคต์ 28 เพราะเธอคริดวข่า "ถจ้าเราไดจ้แตะ
ตจ้องแตข่ฉลองพระองคต์ เรากป็จะหายโรค" นางเองกป็ไดข้ยรินเรพที่องพระเยซซูดข้วย นางเองกป็มรีความเชพที่อ
ดข้วยวขาหากนางเพรียงไดข้แตะตข้องพระองคต นางกป็จะไดข้รคับการรคักษาใหข้หายโรค นางจนงปะปนไปกคับ
ฝซูงชนทรีที่เบรียดเสรียดพระเยซซู นางกป็อยากแตะตข้องพระองคตเชขนกคัน อคันทรีที่จรริงแลข้ว นางคริดวขา หากนาง
เพรียงไดข้แตะตข้องฉลองพระองคต นางกป็จะหายจากโรค นางจนงฝขาฝซูงชนเขข้าไปถนงจรุดทรีที่นางสามารถ
แตะตข้องชายเสพรอของพระเยซซูไดข้ และนางกป็ททาเชขนนคัรนจรริงๆ

มก 5:29 ในทนนใดนนนี้นเลรอดทนริ่ตกกป็หยบดแหจ้งไป และผซจ้หญริงนนนี้นรซจ้สผกตนววข่าโรคหายแลจ้ว 
เมพที่อนางสามารถฝขาฝซูงชนเขข้าไปแตะตข้องพระเยซซูไดข้ นางกป็รซูข้สนกไดข้ทคันทรีวขาโรคทรีที่นางเปป็นอยซูขนคัรนไดข้
รคับการรคักษาใหข้หายแลข้ว

มก 5:30-31 บนดเดนดี๋ยวนนนี้น พระเยซซทรงรซจ้สผกวข่าฤทธริธซข่านออกจากพระองคต์แลจ้ว จผงเหลนยว
หลนงในขณะทนริ่ฝซงชนเบนยดเสนยดกนนนนนี้นตรนสวข่า "ใครถซกตจ้องเสรนี้อของเรา" พระเยซซูทรงทราบทคันทรี
วขาเกริดอะไรขนรนแลข้ว คทาทรีที่แปลวขา ฤทธริธ (ดถูนามริส) มรีความหมายตรงตคัววขา ‘พลคัง’ พระองคตทรงทราบ
วขาฤทธริธ เดชแหขงพระเจข้าของพระองคตไดข้ถซูกดนงออกไป ดคังนคัรนพระองคตจนงทรงหคันไปดซูในฝซูงชนและ
อยากรซูข้วขาใครไดข้แตะตข้องเสพรอผข้าของพระองคต

พวกสาวกของพระองคตกป็คริดวขาเปป็นเรพที่องตลกดข้วยซทรา พวกเขาไมขเชพที่อสริที่งทรีที่ไดข้ยริน ฝซูงชนกทาลคัง
เบรียดเสรียดพระเยซซูอยซูขขณะทรีที่พวกเขาฝขาฝซูงชนไปยคังบข้านของเดป็กหญริงใกลข้ตายผซูข้นคัรน พวกเขาจนงทซูล



พระองคตวขา 31 "พระองคต์ทอดพระเนตรเหป็นแลจ้ววข่า ประชาชนกคาลนงเบนยดเสนยดพระองคต์ และ
พระองคต์ยนงจะทรงถามอนกหรรอวข่า `ใครถซกตจ้องเรา'” พวกเขาประหลาดใจอยขางยริที่ง มรีคนทรุก
ประเภทหข้อมลข้อมพระเยซซูอยซูขในฝซูงชน และพระองคตตรคัสถามอรีกวขา “ใครถซูกตข้องเรา” เหลพอเชพที่อ
จรริงๆ

มก 5:32-33 พระเยซซูจนงทอดพระเนตรดซรอบ ประสงคต์จะเหป็นผซจ้หญริงทนริ่ไดจ้กระทคาสริริ่งนนนี้น
33 ฝข่ายผซจ้หญริงนนนี้นกป็กลนวจนตนวสนริ่น เพราะรซจ้เรรริ่องทนริ่เปป็นแกข่ตนวนนนี้น จผงมากราบลงท ซลแกข่พระองคต์ตาม
จรริงทนนี้งสรินี้น หญริงผซูข้นขาสงสารคนนรีรกป็ตกใจกลคัวทคันทรี นางไมขไดข้ขออนรุญาตทรีที่จะแตะตข้องพระเยซซู
กขอน นางไมขไดข้ทซูลขอใหข้พระองคตรคักษานางใหข้หาย ดข้วยความเชพที่อนางแคขจคัดการเรพที่องนรีรดข้วยตคัวเอง
เทขานคัรน ดคังนคัรนพอรซูข้วขานางถซูกจคับไดข้แลข้ว นางจนงกข้มกราบลงตขอเบพรองพระพคักตรตพระเยซซูและทซูลเรพที่อง
ราวทคัรงหมดแกขพระองคต

มก 5:34 พระเยซซูจนงตรคัสแกขนางดข้วยพระทคัยกรรุณาวขา "ลซกสาวเออ๋ย ทนริ่เจจ้าหายโรคนนนี้น
กป็เพราะเจจ้าเชรริ่อ จงไปเปป็นสบขและหายโรคนนนี้เถริด” การทรีที่พระองคตตรคัสเรรียกนางวขา ลถูกสาว นคัรนเปป็น
เรพที่องนขาสนใจ นางเปป็นบรุตรสาวของอคับราฮคัมเชขนเดรียวกคับพระเยซซู แตขพระองคตไมขไดข้เรรียกนางวขา
นข้องสาว แนขนอนทรีที่คทานรีร เปป็นคทาทรีที่แสดงถนงมารยาทและอาจแสดงถนงความรคักใครขดข้วย อยขางไร
กป็ตาม อาจเปป็นไดข้วขาพระเยซซูทรงทราบในเวลานคัรนเลยวขานางไดข้กลายเปป็นบรุตรคนหนนที่งของพระเจข้า
แลข้ว พระองคตจนงตรคัสเรรียกนางเชขนนคัรน คทาทรีที่แปลวขา ทนริ่เจจ้าหายโรคนนนี้น (โซโซ) เปป็นคทาทรีที่ปกตริแลข้ว
แปลวขา ‘ไดข้รคับความรอด’ นรีที่เทขากคับพระเยซซูตรคัสวขา ‘ความเชพที่อของเจข้าไดข้ชขวยใหข้เจข้ารอด’ นรีที่สพที่อ
ชคัดเจนวขาหญริงผซูข้นขาสงสารคนนรีรไมขเพรียงไดข้รคับการรคักษาใหข้หายจากโรคทางกายเทขานคัรน แตขยคังไดข้
รคับการชขวยใหข้รอดฝขายวริญญาณบคัดเดรีดี๋ยวนคัรนเลยดข้วย เหป็นไดข้ชคัดวขาตคัวกลางทรีที่นทาไปสซูขความรอดนคัรนกป็
คพอความเชพที่อ ดข้วยความเชพที่ออคันเรรียบงขาย นางไดข้ตามหาพระเยซซู โดยวางใจวขาพระองคตจะทรงตอบ
สนองความจทาเปป็นของนางไดข้ และพระองคตกป็ทรงททาตามนคัรนจรริงๆ

มก 5:35 ขณะเดรียวกคันเมรริ่อพระองคต์ยนงตรนสไมข่ทนนขาดคคา มนบางคนไดจ้มาจากบจ้าน
นายธรรมศาลาบอกวข่า "ลซกสาวของทข่านตายเสนยแลจ้ว ยนงจะรบกวนอาจารยต์ทคาไมอนกเลข่า" นรีที่คง
เปป็นขขาวทรีที่ททารข้ายจริตใจนายธรรมศาลาผซูข้นรีร จรริงๆ



มก 5:36-37 ถนงกระนคัรนทนนทนทนริ่พระเยซซทรงฟนงคคาซผริ่งเขาวข่านนนี้น พระองคต์จผงตรนสแกข่นาย
ธรรมศาลาวข่า "อยข่าวริตกเลย จงเชรริ่อเทข่านนนี้นเถริด" ชขางเปป็นพระสคัญญาทรีที่ททาใหข้อรุขนใจจรริงๆ ทขามกลาง
ขขาวรข้าย คทาบคัญชาอคันเรรียบงขายขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราคพอ “จงเชพที่อเทขานคัรนเถริด” ยาแกข้โรค
ความกลคัวกป็คพอความเชพที่อ นรีที่ตข้องเปป็นชขวงเวลาทรีที่มพดมนทรีที่สรุดในชรีวริตของชายผซูข้นขาสงสารคนนรีรอยขาง
ไมขตข้องสงสคัย ลทาแสงแหขงความหวคังทรีที่องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราทรงหยริบยพที่นใหข้กป็คพอความเชพที่อ “จง
เชพที่อเทขานคัรนเถริด” คทาตรคัสนรีรอยซูขในรซูปประโยคคทาสคัที่ง เมพที่อดซูเหมพอนไมขมรีความหวคังอพที่นอรีกตขอไป เรากป็
สามารถหคันมาหาพระเยซซูดข้วยความเชพที่ออคันเรรียบงขายไดข้เสมอ

พระเยซซูจนง 37 ไมข่ทรงอนบญาตใหจ้ผซจ้ใดไปดจ้วยเวจ้นแตข่เปโตร ยากอบ และยอหต์นนจ้องชาย
ของยากอบ สาวกสามคนนรีรจนงกลายเปป็น ‘คนวงใน’ ของพระเยซซู สามคนนรีรกป็ไดข้รคับอนรุญาตใหข้ขนรน
ไปบนภซูเขาจทาแลงพระกายรขวมกคับพระองคตดข้วย พวกเขายคังปลรีกตคัวไปกคับพระองคตในเวลาตขอมาทรีที่
สวนเกทเสมนรีดข้วย นอกจากนรีร  ดข้วยคทาพซูดของพยานสองสามปากเรพที่องใดๆกป็เปป็นทรีที่นขาเชพที่อถพอไดข้

มก 5:38-39 พระเยซซูจนงเสดป็จไปถผงเรรอนนายธรรมศาลาแลจ้ว กป็ทอดพระเนตรเหป็นคน
วบข่นวายรจ้องไหจ้ครคริ่าครวญเปป็นอนนมาก คทาทรีที่แปลวขา คนวบข่นวาย (ธอรถูบอส) มรีความหมายดข้วยวขา 
‘การจลาจล’ นรีที่เปป็นภาพทรีที่ชรินตาของการรข้องไหข้ครทที่าครวญแบบชาวตะวคันออกกลาง ครอบครคัว
และเพพที่อนๆไดข้มาถนงแลข้วเพพที่อปลอบโยนครอบครคัวนรีรขณะทรีที่เดป็กสาวคนนรีรทรุกขตทรมานใกลข้ตาย พอ
รซูข้ขขาววขาเดป็กสาวผซูข้นรีร ไดข้เสรียชรีวริตแลข้ว คนเหลขานรีร จนงรข้องไหข้ครทที่าครวญเปป็นอคันมากแบบชาว
ตะวคันออกกลาง มคันเปป็นภาพของการจลาจลจรริงๆ

พอเสดป็จมาถนงพระเยซซูกป็ตรคัสถามวขา 39 และเมรริ่อพระองคต์เสดป็จเขจ้าไปแลจ้วจผงตรนสถามเขาวข่า
"ทข่านทนนี้งหลายพากนนรจ้องไหจ้วบข่นวายไปทคาไม เดป็กหญริงนนนี้นไมข่ตายแตข่นอนหลนบอยซข่" จะทรุกขตรข้อน
วรุขนวายไปททาไม เดป็กนคั ที่นแคขหลคับอยซูขเทขานคัรน พระเยซซูทรงทราบวขาเดป็กหญริงผซูข้นรีร ไดข้เสรียชรีวริตแลข้วและ
อาจทรงใชข้คทาเรรียกแทนนรีร เพพที่อดนงความสนใจของพวกเขา เดป็กหญริงนรีร ไดข้ตายแลข้ว แตขพระเยซซูทรง
ทราบวขามคันจะไมขเปป็นเวลานานนคักหรอก พระองคตจนงทรงใชข้คทาเปรรียบเทรียบนรีร

มก 5:40 ภาพเหตรุการณตเปลรีที่ยนแปลงทคันทรี ขณะทรีที่กขอนหนข้านคัรนมรีแตขเสรียงรข้องไหข้
ครทที่าครวญวรุขนวาย ตอนนรีรพอพวกเขาไดข้ยรินคทาตรคัสของพระเยซซู พวกเขากป็พากนนหนวเราะเยาะ



พระองคต์ บรรยากาศเปลรีที่ยนเปป็นการหคัวเราะวรุขนวายแทน พวกเขาหคัวเราะใสขพระพคักตรตพระเยซซู 
เสรียงหคัวเราะของพวกเขาเกพอบกลายเปป็นการเยาะเยข้ยพระองคตและพวกเขากป็ตคัรงใจใหข้มคันเปป็นเชขน
นคัรน

ดคังนคัรนเมพที่อพระเยซซูทรงขนบคนทนนี้งหลายออกไปแลจ้ว จผงนคาบริดามารดาของเดป็กหญริงนนนี้นและ
สาวกสามคนทนริ่อยซข่กนบพระองคต์ เขจ้าไปในทนริ่ทนริ่เดป็กหญริงนอนอยซข่ มาระโกใชข้คทากรริยารซูปกาลปคัจจรุบคัน
ในอดรีตอรีกครคัร งเพพที่อเกรริที่นนทาสริที่งทรีที่จะเกริดขนรนตขอไป พระองคตทรงไลขทรุกคนออกไปยกเวข้นพขอแมขของ
เดป็กหญริงและสาวกสามคนทรีที่พระองคตทรงเลพอก พวกเขาจนงเขข้าไปในหข้องนคัรนทรีที่เดป็กหญริงนอนอยซูข

มก 5:41-42 พระเยซซูจนงทรงจนบมรอเดป็กหญริงนนนี้นตรนสแกข่เขาวข่า "ทาลริธา คซมริ" แปลวข่า 
"เดป็กหญริงเออ๋ย เราวข่าแกข่เจจ้าวข่า จงลบกขผนี้นเถริด" คทาวขา ทาลริธา คถูมริ เปป็นภาษาอาราเมค ซนที่งเปป็นภาษาพซูด
ของคนในแควข้นนคัรน พระเยซซูเพรียงตรคัสสคัที่งใหข้เดป็กหญริงผซูข้นรีร ลรุกขนรน

และเธอกป็ลรุกขนรนจรริงๆ 42 ในทนนใดนนนี้นเดป็กหญริงนนนี้นกป็ลบกขผนี้นเดริน เพราะวข่าเดป็กนนนี้นอายบไดจ้สริบ
สองปน คนทนนี้งปวงกป็ประหลาดใจอยข่างยริริ่ง เธอลรุกขนรนทคันทรีและเรริที่มเดริน ทรุกคนทรีที่อยซูข ณ ทรีที่นคัที่นกป็
ประหลาดใจยริที่งนคัก พระองคตผซูข้ทรงหข้ามลมพายรุใหข้สงบและรคักษาคนปขวยใหข้หายบคัดนรีร ไดข้ทรงททาใหข้
คนตายเปป็นขนรนตขอหนข้าตขอตาพวกเขา

มก 5:43 แมข้กระนคัรนพระองคต์กป็กคาชนบหจ้ามเขาแขป็งแรงไมข่ใหจ้บอกผซจ้ใดใหจ้รซจ้เหต บการณต์นนนี้ 
แลจ้วจผงสนริ่งเขาใหจ้นคาอาหารมาใหจ้เดป็กนนนี้นรนบประทาน พระเยซซูทรงสคัที่งใหข้คนนทาอาหารมาใหข้เดป็ก
หญริงผซูข้นรีร รคับประทาน อยขางไรกป็ตาม พระองคตทรงสคัที่งดข้วยวขาหข้ามมริใหข้คนอพที่นรซูข้เรพที่องนรีร  พระองคตทรง
ประทคับอยซูขทขามกลางพวกยริว เวลาทรีที่พระองคตจะทรงประกาศตคัววขาเปป็นพระเมสสริยาหตและกษคัตรริยต
แกขชนชาตริอริสราเอลนคัรนยคังมาไมขถนง แมข้วขาพระองคตก ทาลคังปซูรากฐานเพพที่อใชข้เปป็นขข้อพริสซูจนตสทาหรคับขข้อ
ดคังกลขาว แตขในระหวขางนรีร  เรพที่องนรีรกป็ยคังไมขถนงเวลาทรีที่จะถซูกประกาศออกไป

*****
ภนำพรวมของมนำระโก 6: มาระโกนลาเสนอเหตมการณห์ทขีชื่สลาคกัญๆในการรกับใชด้ขององคห์พระผถูด้

เปป็นเจด้าของเรารวมถนง ความไมข่เชชชื่อของครอบครกัวของพระองคห์เอง สริบสองคนนกัรั้นทขีชื่ถถูกใชด้ไป



ประกาศ การพลขีชขีพเพชชื่อความเชชชื่อของยอหห์นผถูด้ใหด้บกัพตริศมา การเลขีรั้ยงอาหารคนหด้าพกันคน การทขีชื่
พระเยซถูดลาเนรินบนนลรั้าทะเล และการรกักษาโรคเพริชื่มเตริม

มก 6:1-2 หลคังจากการรคักษาบรุตรสาวของไยรคัสใหข้หาย พระเยซซูกป็เสดป็จกลคับไปยคัง
เมพองนาซาเรป็ธบข้านเกริดของพระองคต ฝข่ายพระองคต์ไดจ้เสดป็จออกจากทนริ่นนริ่น ไปยนงบจ้านเมรองของ
พระองคต์ และเหลข่าสาวกของพระองคต์กป็ตามพระองคต์ไป ถนงแมข้ชพที่อเมพองนาซาเรป็ธไมขไดข้ถซูกเอขยถนง 
แตขนคัที่นกป็เปป็นบข้านของพระองคต

หลคังจากนคัรน 2 พอถผงวนนสะบาโตพระองคต์ทรงตนนี้งตจ้นสนริ่งสอนในธรรมศาลา และคนเปป็นอนน
มากทนริ่ไดจ้ยรินพระองคต์กป็ประหลาดใจนนกพซดกนนวข่า พระเยซซูทรงมรีธรรมเนรียมในการเสดป็จเขข้าไปใน
ธรรมศาลาในวคันสะบาโต ดซู ลซูกา 4:16 เมพที่อประตซูเปริด พระองคตกป็ทรงอยซูขทรีที่นคัที่นแลข้ว! การรคับใชข้ของ
พระองคตจนถนงตอนนรีร ยคังไมขไดข้เนข้นทรีที่เมพองนาซาเรป็ธ แตขชพที่อเสรียงของพระองคตกป็เลพที่องลพอไปถนงทรีที่นคั ที่น
แลข้ว คนเหลขานคัรนทรีที่เตริบโตดข้วยกคันมากคับพระองคตจนงถามกคันอยขางเปริดเผยวขา "คนนนนี้ไดจ้ความคริดนนนี้มา
จากไหน สตริปนญญาทนริ่ไดจ้ประทานแกข่คนนนนี้เปป็นปนญญาอยข่างใด จผงทคาการมหนศจรรยต์อยข่างนนนี้สคาเรป็จ
ดจ้วยมรอของเขา พวกเขาไมขอยากเชพที่อวขาพระองคตทรงเปป็นมาจากพระเจข้า

มก 6:3  ปฏริกริรริยาของพวกเขากป็คพอ คนนนนี้เปป็นชข่างไมจ้บบตรชายนางมารนยต์มริใชข่หรรอ ยาก
อบ โยเสส ยซดาส และซนโมนเปป็นนจ้องชายมริใชข่หรรอ และนจ้องสาวทนนี้งหลายของเขากป็อยซข่ทนริ่นนริ่กนบเรา
มริใชข่หรรอ" เขาทนนี้งหลายจผงหมางใจในพระองคต์ เราเหป็นถนงรายละเอรียดในชขวงชรีวริตกขอนหนข้านคัรนของ
พระเยซซู ประการแรกคพอ พระองคตทรงถซูกบรรยายถนงวขาเปป็น “ชขางไมข้” ในมคัทธริว 13:55 พระองคต
ทรงถซูกเรรียกวขาเปป็นบรุตรชขางไมข้ ซนที่งหมายถนงอาชรีพของโยเซฟ อยขางไรกป็ตาม เหป็นไดข้ชคัดจากหนคังสพอ
มาระโกวขาพระเยซซูเองทรงประกอบอาชรีพชขางไมข้เชขนเดรียวกคับบริดาเลรีรยงของพระองคต พระคคัมภรีรต
ไมขไดข้บอกเราวขาพระองคตทรงเปป็นชขางไมข้แบบใด มรีการเอขยถนงนางมารรียตอยขางเจาะจง แตขไมขมรีการ
พซูดถนงโยเซฟอยขางเฉพาะเจาะจงเลย เราจนงอาจสคันนริษฐานไดข้วขาปขานนรีร โยเซฟไดข้เสรียชรีวริตแลข้ว

จากนคัรนมาระโกกป็บคันทนกเกรีที่ยวกคับนข้องชายของพระองคต คพอ ยากอบ โยเสส ยซูดาส และซรี
โมน บางคนเสนอวขาจรริงๆแลข้วสรีที่คนนรีร เปป็นบรุตรของอคัลเฟอคัส พวกเขาจนงเปป็นลซูกพรีที่ลซูกนข้องกคับพระ
เยซซู อยขางไรกป็ตามพวกเขาถซูกพซูดถนงอยขางชคัดเจนวขาเปป็นนข้องชายของพระเยซซู เหป็นไดข้ชคัดวขานางมา



รรียตคลอดบรุตรอยขางนข้อยเจป็ดคน นรีที่ขคัดแยข้งอยขางชคัดเจนกคับคทากลขาวอข้างของโรมทรีที่วขานางมารรียตเปป็น
หญริงพรหมจารรีเสมอไป จากนข้องชายสรีที่คนนรีร  มรีบคันทนกในพระคคัมภรีรตเกรีที่ยวกคับยากอบเพรียงคนเดรียว
เทขานคัรน ตขอมาเขาไดข้กลายเปป็นผซูข้เชพที่อคนหนนที่ง และไดข้กลายเปป็นศริษยาภริบาลของครริสตจคักรทรีที่กรรุง
เยรซูซาเลป็ม และเขรียนจดหมายฝากฉบคับทรีที่มรีชพที่อของเขา มรีบคันทนกเกรีที่ยวกคับพวกนข้องสาวของพระเยซซู
ดข้วย แตขเราไมขทราบวขาพวกนางชพที่ออะไรบข้าง ไมขมรีรายละเอรียดในภายหลคังเกรีที่ยวกคับพวกนางในพระ
คคัมภรีรต

พวกนข้องชายและนข้องสาวของพระองคต ณ ตอนนรีรตขาง “หมางใจในพระองคต” คทาทรีที่แปลวขา 
หมางใจ (สกกันดาลริดโซ) ในบรริบทนรีรมรีความหมายวขา ‘ไมขพอใจ’, ‘ขรุขนเคพอง’ หรพอบางทรีกป็ ‘อคับอาย
ขายหนข้า’ บางทรีพวกเขาอาจคริดวขาพระเยซซูไดข้กลายเปป็นคนทรีที่อยากดคังไปแลข้ว คพอเปป็นพวกคน
แปลกทรีที่คลคั ที่งศาสนา ในฐานะเปป็นบรุตรชายคนโตของมารดาทรีที่กลายเปป็นหญริงมขาย พวกเขาอาจรซูข้สนก
ไมขพอใจทรีที่พระองคตไดข้เสดป็จจากบข้านไป และไมขเลรีรยงดซูมารดาของตนอรีกตขอไปแลข้ว ณ จรุดนรีร  เหป็น
ไดข้ชคัดวขาพวกเขาไมขเชพที่อ ดซู 3: 31-35

มก 6:4  พระเยซซูจนงตรคัสคทาสรุภาษริตทรีที่เปป็นจรริงตขอหนข้าครอบครคัวของพระองคตทรีที่ไมข
เชพที่อและพวกอดรีตเพพที่อนบข้านของพระองคต"ศาสดาพยากรณต์จะไมข่ขาดความนนบถรอเวจ้นแตข่ในบจ้าน
เมรองของตน ทข่ามกลางญาตริพนริ่นจ้องของตน และในวงศต์วานของตน” พวกคนเฒขาคนแกขแถวบข้าน
พระองคตรซูข้จคักพระองคตดรี พวกเขาเหป็นพระองคตมาตคัรงแตขเดป็กๆจนโต สทาหรคับพวกเขาแลข้ว พระองคตกป็
เปป็นแคขเดป็กขข้างบข้าน พวกเขาไมขเตป็มใจทรีที่จะใหข้สถานะบรุตรชายคนโปรดแกขพระองคต

มก 6:5  ดคังนคัรนพระองคต์จะกระทคาการมหนศจรรยต์ทนริ่นนริ่นไมข่ไดจ้ เวจ้นแตข่ไดจ้วางพระหนตถต์
ถซกตจ้องคนเจป็บบางคนใหจ้หายโรค นอกจากการรคักษาโรคคนไมขกรีที่คนใหข้หายแลข้ว พระเยซซูกป็ทรงถซูก
ขคัดขวางมริใหข้สทาแดงฤทธริธ เดชของพระองคตทรีที่นคั ที่น

มก 6:6 เราเหป็นถนงสาเหตรุตรงนรีร  พระองคต์กป็ประหลาดพระทนยเพราะเขาไมข่มนความ
เชรริ่อ เหป็นไดข้ชคัดวขาความไมขเชพที่อของคนเหลขานคัรนทรีที่รซูข้จคักพระองคตไดข้ขคัดขวางมริใหข้พระองคตประกอบ
กริจ แตขในทางกลคับกคันแลข้วความเชพที่อกป็เปป็นสริที่งทรีที่กระตรุข้นใหข้พระเจข้าทรงสทาแดงฤทธานรุภาพ ดคังนคัรน
พระองคต์จผงเสดป็จไปสนริ่งสอนตามหมซข่บจ้านโดยรอบ ความไมขเชพที่อของชาวเมพองนาซาเรป็ธไดข้ผลคักดคัน



ใหข้พระเยซซูเสดป็จไปทรีที่อพที่น พระองคตจนงเสดป็จไปตามหมซูขบข้านตขางๆทรีที่อยซูขโดยรอบและสคัที่งสอนในทรีทๆี่
พระองคตทรงไดข้รคับการตข้อนรคับมากกวขา

มก 6:7   หลคังจากนคัรนพระเยซซูกป็ทรงเรนยกสาวกสริบสองคนมา แลจ้วทรงเรริริ่มใชจ้เขาใหจ้
ออกไปเปป็นคซข่ๆ ทรงประทานอคานาจใหจ้เขาขนบผนโสโครกออกไดจ้ พระองคตทรงมอบสริทธริอทานาจใหข้
แกขสาวกทคัรงสริบสองคนของพระองคตเหนพอเหลขาผรีโสโครก โดยทรงใชข้พวกเขาไปเปป็นคซูขๆ นรีที่จนง
กลขาวไดข้วขาพระองคตทรงทวรีคซูณการรคับใชข้ของพระองคตเปป็นหกเทขาในการทรีที่ใชข้พวกเขาไปหกเสข้น
ทาง ใน 6:12 มรีการพซูดถนงดข้วยวขาพวกเขาออกไปประกาศการกลคับใจใหมข ทรีที่นขาสนใจคพอคทาทรีที่แปล
วขา ใชจ้...ออกไป (อาพอสเตป็ลโล) ซนที่งเปป็นรซูปกรริยาของคทาวขา อาพอสตอลอส (อคัครทซูต) ถนงแมข้คน
พวกนรีรจะยคังไมขไดข้ถซูกเรรียกวขาอคัครทซูตอยขางเปป็นทางการ แตขพวกเขากป็ถซูกใชข้ออกไปโดยพระครริสตต
อยขางแนขนอน

มก 6:8-9 สริบสองคนนรีรถซูกกทาชคับไมข่ใหจ้เอาอะไรไปใชจ้ตามทางเวจ้นแตข่ไมจ้เทจ้าสริริ่งเดนยว 
หจ้ามมริใหจ้เอาอาหารหรรอยข่าม หรรอหาสตางคต์ใสข่ไถจ้ไป 9 แตข่ใหจ้สวมรองเทจ้าและไมข่ใหจ้สวมเสรนี้อสอง
ตนว ยข่าม คพอถรุงหนคังไวข้ใสขเสบรียง เชขน ขนมปคัง พวกเขาถซูกสคัที่งหข้ามมริใหข้เอาแมข้แตขสตางคตตริดตคัวไป
ดข้วย ไถด้ คพอเครพที่องประดคับเหมพอนเขป็มขคัดเอาไวข้ใสขสตางคต พวกเขาตข้องสวมรองเทข้า แตขเอาเสพรอคลรุม
ไปไดข้แคขตคัวเดรียวเทขานคัรน นคัที่นคพอ หข้ามเอากระเปป๋าเดรินทางไปดข้วย

พระคคัมภรีรตไมขไดข้กลขาวชคัดเจนวขาททาไมพวกสาวกถนงถซูกก ทาชคับมริใหข้เอาอะไรตริดตคัวไปดข้วยใน
การเดรินทางประกาศ อาจเปป็นไดข้วขาพระเยซซูก ทาลคังสอนพวกเขาใหข้ดทาเนรินชรีวริตโดยความเชพที่อขณะทรีที่
พวกเขาเดรินทางออกไปททางานของพระองคต อาจเปป็นไดข้วขาพระองคตทรงตข้องการใหข้คนเหลขานคัรนทรีที่
ฟคังขข้อความทรีที่พวกเขาประกาศมองพวกเขาวขาเปป็นศาสดาพยากรณตทรีที่ปกตริแลข้วกป็นทาเสนอรซูปแบบ
การใชข้ชรีวริตแบบสมถะ หรพอมคันอาจเปป็นการรวมก คันของทคัรงสองอยขางกป็ไดข้

มก 6:10 พระเยซซูตรคัสตขอไปวขา "ถจ้าไปแหข่งใด เมรริ่อเขจ้าอาศนยในเรรอนไหน กป็อาศนยใน
เรรอนนนนี้นจนกวข่าจะไปจากทนริ่นนริ่น หากพวกเขาไดข้รคับการตข้อนรคับใหข้อยซู ขในเรพอนผซูข้ใด พวกเขากป็ตข้อง
อาศคัยอยซูขทรีที่นคัที่นจนกวขาจะเดรินทางตขอไป มรีผซูข้เสนอวขาพวกเขาตข้องไมขเปป็นคนจรุกจริกจซูข้จรีร เรพที่องทรีที่พคักอาศคัย



หรพอไมขพอใจทรีที่จะอยซูขในเรพอนทรีที่ตข้อนรคับพวกเขา กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ ไมขวขาพวกเขาจะตกอยซูขใน
สภาพใด พวกเขากป็ควรพอใจทรีที่จะอยซูขในสภาพนคัรน

มก 6:11 อยขางไรกป็ตามและถจ้าผซจ้ใดไมข่ตจ้อนรนบไมข่ฟนงทข่านทนนี้งหลาย เมรริ่อจะไปจากทนริ่นนริ่น
จงสะบนดผงคลนใตจ้ฝข่าเทจ้าของทข่านออกเปป็นสนกขนพยานตข่อเขา เมพที่อพวกเขาเดรินทางมาในฐานะคณะ
ทซูตสคันถวไมตรรีของพระมหากษคัตรริยตและถซูกปฏริเสธ พวกเขากป็ตข้องสะบคัดผงคลรีใตข้ฝขาเทข้าออกเพพที่อ
ปรคักปรทาคนเหลขานคัรน นรีที่เปป็นธรรมเนรียมของคนในตะวคันออกกลางอคันแสดงถนงความเกลรียดชคังและ
การดซูหมริที่นเหยรียดหยาม พระเยซซูตรคัสเตพอนตขอไปวขา เราบอกความจรริงแกข่ทข่านวข่า ในวนนพริพากษา
นนนี้น โทษของเมรองโสโดมและเมรองโกโมราหต์จะเบากวข่าโทษของเมรองนนนี้น" เราทราบแลข้ววขาจรุดจบ
ของเมพองโสโดมและเมพองโกโมราหตเปป็นอยขางไร สริที่งทรีที่นขาสนใจกป็คพอวขาพระเยซซูตรคัสถนงการ
พริพากษาในบรริบทของเมพองๆหนนที่ง จะมรีการพริพากษาประชาชาตริตขางๆทรีที่เปป็นแกะและแพะเมพที่อพระ
ครริสตตเสดป็จกลคับมา ดซู มคัทธริว 25:32 อยขางไรกป็ตาม จรุดสนใจตรงนคัรนคพอ ชนชาตริและประชาชาตริ
ตขางๆทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับพระครริสตต

ตรงนรีร จรุดสนใจคพอ เมพองตขางๆ วคันพริพากษาไมขไดข้ถซูกพซูดถนงชคัดเจน อาจเปป็นไดข้วขาในชขวง
เวลาทรีที่ตริตคัสบดขยรีรการกบฏในแควข้นยซูเดรียในปรี ค.ศ. 68-70 ในตอนนคัรนบางเมพองกป็ไดข้รคับการลง
ทคัณฑตอยขางรรุนแรงในการกวาดลข้างดคังกลขาว หรพอถข้ามรีการสพที่อถนงความหมายเชริงอวสานกาลจรริงๆ 
การพริพากษาเดรียวกคันนรีร จะตกลงมาในชขวงยรุคเจป็ดปรีเมพที่อปฏริปคักษตตขอพระครริสตตและประชาชาตริตขางๆ
ของโลกรรุกรานอริสราเอลและสรข้างความเสรียหายมากมายในนคัรน หรพอมคันอาจหมายถนงภคัยพริบคัตริ
ทคั ที่วๆไปทรีที่เกริดขนรนแกขชรุมชนเหลขานคัรนในชขวงเวลาตขอมาหลคังจากนคัรนกป็ไดข้

ประเดป็นทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขา การปฏริเสธพระครริสตตและขขาวประเสรริฐยขอมมรีผลตขางๆทรีที่ตาม
มา ผลทรีที่ตามมาเหลขานคัรนอาจไมขเกริดขนรนทคันทรี แตขมคันจะเกริดขนรนแนขๆ การไดข้ฟคังคทาเตพอนเกรีที่ยวกคับการ
พริพากษาทรีที่รรุนแรงยริที่งกวขาของเมพองโสโดมและเมพองโกโมราหตยขอมททาใหข้คนทรีที่ฟคังฉรุกคริด

มก 6:12-13 สริบสองคนนคัรนจนงออกไปเทศนาประกาศใหจ้คนทนนี้งปวงกลนบใจเสนยใหมข่ เรา
ไมขควรลพมฉากหลคังของการประกาศนรีร  พวกเขาออกไปยคังหมซูขบข้านตขางๆภายในอริสราเอล คนสขวน
ใหญขในอริสราเอลสมคัยนคัรนใหข้ความนคับถพอพระเจข้าแหขงยาโคบแตขในความคริด มคันเปป็นมรดกและ
ศาสนาประจทาชาตริของพวกเขา แตขในฝขายวริญญาณแลข้วพวกเขากป็อยซูขหขางไกลจากพระเจข้า พวกเขา



สขวนใหญขแลข้วกป็รซูข้จคักและเขข้าใจวขาหนคังสพอพระราชบคัญญคัตริและพวกศาสดาพยากรณตเปป็นพระวจนะ
ของพระเจข้า พวกเขาเชพที่อเรพที่องนคัรน พวกเขาไดข้เรรียนรซูข้จากความเจป็บปวดในการตกไปเปป็นเชลยยคัง
กรรุงบาบริโลนเพพที่อทรีที่จะเชพที่อเรพที่องพระเจข้าองคตเดรียว โดยปรนนริบคัตริรคับใชข้เฉพาะพระเยโฮวาหตพระเจข้า
องคตเดรียวเทขานคัรน อยขางไรกป็ตาม พวกเขากป็เหมพอนกคับพวกครริสเตรียนแตขชพที่อในปคัจจรุบคันทรีที่อยซูขหขางไกล
จากพระองคต พวกเขาททาตคัวเครขงศาสนาและไปประชรุมทรีที่ธรรมศาลาในวคันสะบาโต แตขในชขวงวคัน
ธรรมดาพวกเขากป็ใชข้ชรีวริตในความบาป

ขข้อความทรีที่พวกสาวกประกาศจนถนงตอนนรีรไมขใชขใหข้เชพที่อในพระเยโฮวาหตพระเจข้า พวกเขา
เชพที่อเรพที่องนรีรอยซูขแลข้ว ขข้อความของพวกเขาซนที่งเหมพอนกคับของยอหตนผซูข้ใหข้บคัพตริศมากป็คพอ จงกลนบใจเสนย
ใหมข่ คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (เมะตานอเอะโอ) หมายถนงการเปลรีที่ยนแปลงความคริดหรพอจริตใจของคนๆ
หนนที่ง ความหมายตรงนรีรจนงเปป็นการหคันมาหาพระเจข้า

ณ จรุดนรีร  การรคับใชข้ของพระเยซซูยคังเปป็นการเสนออาณาจคักรนคัรนแกขอริสราเอลอยซูขเหมพอนเดริม 
เงพที่อนไขหลคักของเรพที่องนรีรกป็คพอ การกลคับใจใหมข คพอ การหคันกลคับมาหาพระเจข้า ดคังทรีที่จะปรากฏชคัดเจน
ในเวลาตขอมาวขาชนชาตริอริสราเอลปฏริเสธขข้อความนคัรน จรุดสนใจแหขงการรคับใชข้ขององคตพระผซูข้เปป็น
เจข้าของเรากป็จะเปลรีที่ยนเปป็นกางเขนแทน

เพพที่อรคับรองวขาขข้อความทรีที่พวกเขาประกาศเปป็นมาจากพระเจข้า พระเยซซูจนงทรงประทานใหข้
พวกเขา 13 ขนบผนใหจ้ออกเสนยหลายผน และไดจ้เอานคนี้ามนนชโลมคนเจป็บปข่วยหลายคนใหจ้หายโรค ถนงแมข้
มรีความสงสารอยซูขในการทรีที่พวกเขาชขวยเหลพอคนเหลขานคัรนทรีที่เดพอดรข้อนอยขางแนขนอน แตขการอคัศจรรยต
ตขางๆขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา (และในกรณรีนรีรคพอ พวกสาวกของพระองคต) กป็มรีไวข้เพพที่อรคับรอง
วขาผซูข้นทาสารนคัรนเปป็นมาจากพระเจข้าดข้วย การเพริกเฉยขข้อความของพวกเขาทคัรงๆทรีที่ไดข้เหป็นฤทธริธ เดชอคัน
อคัศจรรยตเหลขานคัรนมรีแตขจะชรีร ใหข้เหป็นถนงใจทรีที่แขป็งกระดข้างของชนชาตริอริสราเอล

มก 6:14 จรุดสนใจตรงนรีร เปลรีที่ยนไปทรีที่เฮโรดและการปฏริบคัตริของเขาตขอยอหตนผซูข้ใหข้บคัพ
ตริศมาบข้าง ฝข่ายกษนตรริยต์เฮโรดทรงไดจ้ยรินเรรริ่องของพระองคต์ (เพราะวข่าพระนามของพระองคต์ไดจ้เลรริ่อง
ลรอไป) แลจ้วทข่านตรนสวข่า "ยอหต์นผซจ้ใหจ้รนบบนพตริศมาเปป็นขผนี้นมาจากความตายแลจ้ว เหตบฉะนนนี้นจผง
ทคาการมหนศจรรยต์ไดจ้" มรีเฮโรดหลายคนถซูกเอขยถนงในพระคคัมภรีรตใหมข คนทรีที่ใหญขโตทรีที่สรุดกป็คพอ เฮโร



ดมหาราช เขาเปป็นผซูข้ทรีที่ฆขาบรรดาเดป็กทารกทคั ที่วเบธเลเฮป็มหลคังจากทรีที่พระเยซซูทรงประสซูตริแลข้ว อยขางไร
กป็ตาม เฮโรดตรงนรีรคพอ บรุตรของเฮโรดมหาราชและนางมคัลเธซ (Malthace) หญริงชาวสะมาเรรีย 
หลคังจากทรีที่บริดาของเขาเสรียชรีวริต เขากป็ถซูกพวกโรมแตขงตคัรงเปป็นกษคัตรริยตครองแควข้นกาลริลรีและแควข้นเป
เรอา เขาจนงเปป็นผซูข้วขาราชการทรีที่ททาหนข้าทรีที่ครองแควข้นกาลริลรีซนที่งเปป็นทรีทๆี่ พระเยซซูทรงกระททาการ
อคัศจรรยตสขวนใหญข

เขาไดข้ยรินเกรีที่ยวกคับพระเยซซูมาบข้าง “เพราะวขาพระนามของพระองคตไดข้เลพที่องลพอไป” เขาจนง
กลคัววขาจรริงๆแลข้วพระเยซซูทรงเปป็นยอหตนผซูข้ใหข้บคัพตริศมาผซูข้ซนที่งเฮโรดไดข้สคั ที่งตคัดศรีรษะอยขางโหดเหรีร ยม
และอยขางอยรุตริธรรม ดข้วยเหตรุใจฟข้องและความงมงายของตน เขาจนงคริดวขายอหตนไดข้เปป็นขนรนจากตาย
แลข้วและกทาลคังกระททาการอคัศจรรยตตขางๆทรีที่พระเยซซูทรงเปป็นผซูข้กระททา

มก 6:15 มาระโกจนงกลขาวตขอไปวขาคนอพที่นพซูดถนงพระเยซซูวขาอยขางไรและทรงเปป็นผซูข้ใด 
บางคนวขา "เปป็นเอลนยาหต์" และคนอรริ่นๆวข่า "เปป็นศาสดาพยากรณต์คนหนผริ่งหรรอเหมรอนคนหนผริ่งใน
พวกศาสดาพยากรณต์” เพราะวขาเอลรียาหตมริไดข้ประสบกคับความตายฝขายรขางกาย บางคนจนงคาดเดา
วขาพระเยซซูตข้องเปป็นเอลรียาหตกลคับชาตริมาเกริดอยขางแนขนอน คนอพที่นกป็คริดวขาพระเยซซูทรงเปป็นศาสดา
พยากรณตคนอพที่นทรีที่กลคับมาจากความตาย เหป็นไดข้ชคัดวขามรีไมขกรีที่คนทรีที่ยรินดรียกใหข้พระองคตทรงเปป็น
พระเจข้าซนที่งการอคัศจรรยตทคัรงปวงของพระองคตและการรคับใชข้ของพระองคตตขางเปป็นพยานถนงความ
เปป็นพระเจข้าของพระองคต

มก 6:16 กลคับมาพซูดถนงเฮโรด มาระโกบคันทนกตขอไปวขา ฝข่ายเฮโรดเมรริ่อทรงไดจ้ยรินแลจ้ว
จผงตรนสวข่า "ครอยอหต์นนนนี้นเองทนริ่เราไดจ้ตนดศนรษะเสนย ทข่านไดจ้เปป็นขผนี้นมาจากความตาย" นรีที่จนงเปป็น
บคันทนกเกรีที่ยวกคับความตายของยอหตนผซูข้ใหข้บคัพตริศมา ดคังทรีที่จะใหข้รายละเอรียดในลทาดคับตขอไป เฮโรดไดข้
ตคัดศรีรษะยอหตนไปแลข้ว จริตสทานนกผริดชอบทรีที่ฟข้องใจเขาททาใหข้เขาเชพที่อวขายอหตนไดข้เปป็นขนรนจากความ
ตายแลข้วในรซูปกายพระเยซซูเพพที่อลข้างแคข้นใหข้ตนเอง เฮโรดจนงสนใจพระเยซซูเปป็นพริเศษ

มก 6:17-18 มาระโกจนงเปริดเผยเกรีที่ยวกคับการเสรียชรีวริตกขอนวคัยอคันควรของยอหตน ดจ้วยวข่าเฮ
โรดไดจ้ใชจ้คนไปจนบยอหต์น และลข่ามโซข่ขนงคบกไวจ้ เพราะเหป็นแกข่นางเฮโรเดนยสภรรยาฟนลริปนจ้องชาย
ของตน ดจ้วยเฮโรดไดจ้รนบนางนนนี้นเปป็นภรรยาของตน ภรรยาคนแรกของเฮโรดเปป็นธริดาของอาเรทคั



ส กษคัตรริยตแหขงอาราเบรีย เมพที่อเหตรุการณตตขางๆเกริดขนรน เขาไดข้ทริรงนางและเรริที่มสคัมพคันธตสวาทกคับเฮโร
เดรียสนข้องสะใภข้ของตน ถนงแมข้ตอนนคัรนเขาไดข้แตขงงานกคับนาง แตขมคันกป็เปป็นการแตขงงานทรีที่เกริดจาก
การเลขนชซูข้ ซนที่งเปป็นชนริดของการแตขงงานใหมขทรีที่พระเยซซูทรงตทาหนริอยขางรรุนแรงวขาเปป็นการเลขนชซูข้ตขอ
เนพที่อง

ยอหตนไดข้วริพากษตวริจารณตความสคัมพคันธตแบบเลขนชซูข้ของเฮโรดอยขางเปริดเผย โดยประกาศวขา 

18 เพราะยอหต์นไดจ้เคยทซลเฮโรดวข่า "ทข่านผริดพระราชบนญญนตริทนริ่รนบภรรยาของนจ้องชายมาเปป็น
ภรรยาของตน" เพพที่อสงบปากสงบคทานคักเทศนตฝรีปากกลข้าทรีที่เนข้นขข้อเชพที่อเดริมคนนรีร  เฮโรดจนงสคัที่งใหข้นทา
ยอหตนไปขคังครุก

มก 6:19-20 อยขางไรกป็ตาม นางเฮโรเดรียสผซูข้เปป็นหญริงเลขนชซูข้ กป็โกรธแคข้นยอหตนหนคักยริที่ง
กวขา มาระโกหมายเหตรุไวข้วขา นางเฮโรเดนยสจผงผซกพยาบาทยอหต์นและปรารถนาจะฆข่าทข่านเสนยแตข่
ฆข่าไมข่ไดจ้ พวกคนทรีที่มรีอทานาจในตทาแหนขงสซูงๆมคักคอยโจมตรีคนเหลขานคัรนทรีที่กลขาวหาตน หากนางททา
อะไรกป็ไดข้ตามใจชอบ ยอหตนกป็คงตายไปนานแลข้ว อยขางไรกป็ตาม เฮโรด 20 ยคาเกรงยอหต์นดจ้วยรซจ้วข่า 
ทข่านเปป็นคนชอบธรรมและบรริสบทธริธจผงไดจ้ปจ้องกนนทข่านไวจ้ ถนงแมข้เปป็นคนไรข้ศรีลธรรม แตขเฮโรดกป็มรี
ความรซูข้พพรนหลคังมากพอทรีที่จะรซูข้วขายอหตนเปป็นคนของพระเจข้า คทาทรีที่แปลวขา ปจ้องกนน (ซมนเทเระโอ) 
ปกตริแลข้วมรีความหมายตรงตคัววขา ‘พริทคักษตรคักษา’ ดคังนคัรนเฮโรดจนงสงวนชรีวริตยอหตนไวข้ โดยยทาเกรง
เขา มาระโกกลขาวตขอไปวขา เมพที่อใดทรีที่เฮโรดแอบยของไปฟคังยอหตนสคัที่งสอน เขากป็ปฏริบนตริตามหลายสริริ่ง
และยรินดนรนบฟนงทข่าน

นรีที่สพที่อวขาเฮโรดจะแอบไปทรีที่ครุกและอนรุญาตใหข้ยอหตนพซูดกคับตน เขาจะรคับเอาคทาสอนของ
ยอหตนและตคัรงใจฟคังเขา ถนงแมข้จะเปป็นคนเลขนชซูข้ทรีที่หลงตคัวเอง แตขกษคัตรริยตผซูข้นรีร กป็ยคังมรีความกระหาย
หาความจรริงในจริตวริญญาณของตนอยซูข ความสนรุกสนานในความบาปมริไดข้นทามาซนที่งสคันตริสรุขหรพอ
ความพนงพอใจ เขาเสาะหายอหตนเพพที่อทรีที่จะเตริมชของวขางฝขายวริญญาณทรีที่มรีอยซูขภายในตนใหข้เตป็ม

มก 6:21-22 ขณะเดรียวกคัน นางเฮโรเดรียสกป็เฝข้ารอเวลาของตน นางรซูข้วขาวคันเกริดของเฮโรด
ใกลข้จะถนงแลข้ว นางจนงคริดแผนทรีที่จะก ทาจคัดนคักเทศนตคนนกัรั้นทรีที่ชรีร ใหข้เหป็นความบาปของนางออกไปใหข้
พข้นจากชรีวริตของตน ดคังนคัรนครนนี้นอยซข่มาวนนหนผริ่งเปป็นโอกาสดนครอเปป็นวนนฉลองวนนกคาเนริดของเฮโรด เฮ



โรดใหจ้จนดการเลนนี้ยงขบนนางกนบนายทหารชนนี้นผซจ้ใหญข่ และคนสคาคนญๆทนนี้งปวงในแควจ้นกาลริลน พอวคัน
เกริดของเขามาถนง เฮโรดจนงจคัดงานเลรีรยงใหข้กคับผซูข้ใตข้บคังคคับบคัญชาคนสทาคคัญๆและพวกคนใหญขคนโต
แหขงแควข้นกาลริลรี

แนขนอนทรีที่นางเฮโรเดรียสไดข้จคัดแจงใหข้บรุตรสาวของตนไปเตข้นรทายคั ที่วยวนทรีที่งานเลรีรยงนคัรน 
แนขนอนทรีที่งานเลรีรยงนคัรนมรีการดพที่มสรุรากคันอยขางเอริกเกรริก มคันเปป็นธรรมเนรียมปฏริบคัตริในสมคัยนคัรนทรีที่จะ
เรรียกพวกหญริงโสเภณรีใหข้มาเตข้นระบทาเปลพรองผข้าทรีที่งานเลรีรยงเชขนนคัรน อยขางไรกป็ตาม นางเฮโรเดรียสกป็
ลดตคัวลงไปสคัที่งใหข้บรุตรสาวของตนททางานชริรนนรีร  เพราะรซูข้ลขวงหนข้าวขาเฮโรดจะเสนออะไรกป็ไดข้ทคัรงนคัรน
หลคังจากการโชวตดคังกลขาว นางจนงใชข้ลซูกสาวของตนออกไปเตข้นรทา มาระโกจนงบคันทนกวขา 22 เมรริ่อ
บบตรสาวของนางเฮโรเดนยสเขจ้ามาเตจ้นรคา ทคาใหจ้เฮโรดและแขกทนนี้งปวงซผริ่งเอนกายลงอยซข่ดจ้วยกนนนนนี้น
ชอบใจ กษนตรริยต์จผงตรนสกนบหญริงสาวนนนี้นวข่า "เธอจะขอสริริ่งใดจากเรา เรากป็จะใหจ้สริริ่งนนนี้นแกข่เธอ"

มก 6:23 พอการแสดงจบลง เฮโรดจนงกลขาวแกขหญริงสาวนคัรนดคังทรีที่ถซูกคาดไวข้ "เธอจะ
ขอสริริ่งใดๆจากเรา เราจะใหจ้สริริ่งนนนี้นแกข่เธอจนถผงครผริ่งราชสมบนตริของเรา" เขาจนงกลขาวคทาปฏริญาณ
พลขอยๆออกไปทรีที่เขาจะเสรียใจทรีหลคังในไมขชข้า

มก 6:24-25 หญริงสาวนนนี้นจผงออกไปถามมารดาวข่า "ฉนนจะขอสริริ่งใดดน" มารดาจผงตอบวข่า
"จงขอศนรษะยอหต์นผซจ้ใหจ้รนบบนพตริศมาเถริด" แผนการของนางเฮโรเดรียสไดข้ดทาเนรินไปตามทรีที่นางไดข้
วางไวข้ นางจนงดรีดกคับดคักใหข้ปริดทคันทรี บรุตรสาวของนางจนง 25 รนบเขจ้าไปเฝจ้ากษนตรริยต์ทซลวข่า "หมข่อมฉนน
ขอศนรษะยอหต์นผซจ้ใหจ้รนบบนพตริศมาใสข่ถาดมาใหจ้หมข่อมฉนนเดนดี๋ยวนนนี้เพคะ" คทาทรีที่แปลวขา ถาด ในทรีที่นรีรคพอ 
ปรินกักซห์ 

มก 6:26 เฮโรดจนงตริดกคับแลข้ว เขาไดข้ใหข้สคัญญาตขอหนข้าพวกคนสนริทไปแลข้วแถมยคัง
ใหข้คทาปฏริญาณไปแลข้วดข้วย ดคังนคัรนกษนตรริยต์ทรงเปป็นทบกขต์นนก แตข่เพราะเหตบไดจ้ทรงปฏริญาณไวจ้และ
เพราะเหป็นแกข่หนจ้าแขกทนนี้งปวงซผริ่งเอนกายลงอยซข่ดจ้วยกนน กป็ปฏริเสธไมข่ไดจ้

มก 6:27 ดคังนคัรน กษคัตรริยตจนงรนบสนริ่งเพชฌฆาตใหจ้ไปตนดศนรษะยอหต์นมา เพชฌฆาตกป็ไป
ตนดศนรษะยอหต์นในคบก ใยแหขงความบาปไดข้รคัดเฮโรดไวข้จนดริรนไมขหลรุด ถนงแมข้เขาใหข้ความเคารพตขอ



ยอหตนและเหป็นไดข้ชคัดวขาเปป็นเพพที่อนกคับยอหตนแลข้วดข้วย แตขแผนการทรีที่เกริดจากความโกรธของภรรยา
ทรีที่เลขนชซูข้ผซูข้ชคั ที่วรข้ายของเขากป็มรีชคัย

มก 6:28 หลคังจากเพชฌฆาตททาตามทรีที่สคัที่งแลข้ว เขากป็เอาศนรษะของยอหต์นใสข่ถาดมาใหจ้
แกข่หญริงสาวนนนี้น หญริงสาวนนนี้นกป็เอาไปใหจ้แกข่มารดาของตน นรีที่จนงเปป็นจรุดจบของชายคนหนนที่งทรีที่ดทาเนริน
ตามทางของพระเจข้า เขาถซูกขขมเหงและพลรีชรีพเพพที่อความเชพที่อเพราะเหตรุความชอบธรรม เขาจะไดข้
บทาเหนป็จยริที่งใหญขในสวรรคต นรกจะยคังรข้อนไมขพอสทาหรคับเฮโรด นางเฮโรเดรียส และคนอยขางพวก
เขา

มก 6:29 พอไดข้ยรินขขาวเรพที่องการเสรียชรีวริตกขอนวคัยอคันควรของอาจารยตของตนแลข้ว 
พวกสาวกของเขากป็พากนนมารนบเอาศพของทข่านไปฝนงไวจ้ในอบโมงคต์ มาระโกจนงใหข้รายละเอรียดทรีที่
ชคัดเจนทรีที่สรุดเกรีที่ยวกคับจรุดจบของยอหตนมากกวขาผซูข้เขรียนขขาวประเสรริฐคนอพที่นๆทรีที่เหลพอ

มก 6:30-32 หลคังจากไดข้บรรยายเกรีที่ยวกคับเหตรุการณตทรีที่เกริดขนรนกคับยอหตนแลข้ว มาระโกกป็
กลคับมาเลขาเรพที่องตขอจากทรีที่คข้างไวข้ทรีที่ 6:13 ในขข้อนคัรนสริบสองคนนคัรนไดข้ถซูกใชข้ไปเปป็นคซูขๆ คราวนรีร เขา
บคันทนกเกรีที่ยวกคับการกลคับมาของพวกเขา ฝข่ายอนครทซตพากนนมาหาพระเยซซ และไดจ้ทซลถผงบรรดาการ
ซผริ่งเขาไดจ้กระทคาและไดจ้สนริ่งสอน การรคับใชข้เบพรองตข้นของพวกเขาในการประกาศไดข้เสรป็จสริรนลงแลข้ว 
พวกเขากลคับมารายงานใหข้พระเยซซูทรงทราบ สริที่งทรีที่นขาสนใจกป็คพอวขา นรีที่เปป็นครคัร งแรกในขขาว
ประเสรริฐของมาระโกทรีที่พวกสาวกถซูกเรรียกวขา อนครทซต คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (อาพอสตอลอส) มรีความ
หมายตรงตคัววขา ‘ผซูข้นทาสารทรีที่ถซูกใชข้ไป’

ไมขตข้องสงสคัยเลยวขางานรคับใชข้ของพวกเขานคัรนเหนป็ดเหนพที่อยยริที่งนคัก นอกจากนรีร  พอพวกเขา
กลคับมาถนงพระเยซซู 31 แลจ้วพระองคต์ตรนสแกข่เขาวข่า "ทข่านทนนี้งหลายจงไปหาทนริ่เปลนริ่ยวหยบดพนกหาย
เหนรริ่อยสนกหนข่อยหนผริ่ง" เพราะวข่ามนคนไปมาเปป็นอนนมากจนไมข่มนเวลาวข่างจะรนบประทานอาหารไดจ้ 
เราเหป็นชคัดเจนถนงความกรรุณาสงสารและความเหป็นอกเหป็นใจขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราทรีที่ทรงมรี
ตขอพวกคนงานของพระองคต พระองคตทรงสคังเกตเหป็นวขาพวกเขาเหนพที่อยลข้าและไมขมรีโอกาสแมข้แตข
จะรคับประทานอาหาร คทาทรีที่แปลวขา ทนริ่เปลนริ่ยว (เอะเรมอส) มรีความหมายดข้วยวขา ‘ขข้างนอกใน
ชนบท’



เหป็นไดข้ชคัดวขานคัที่นเปป็นทรีทๆี่ พระเยซซูทรงสคัที่งใหข้พวกสาวกทรีที่เหนป็ดเหนพที่อยของพระองคตไป คพอ 
ทรีที่สงบๆในชนบทเพพที่อทรีที่พวกเขาจะไดข้พคักผขอน 32 พระองคต์จผงเสดป็จลงเรรอกนบสาวกไปยนงทนริ่เปลนริ่ยว
แตข่ลคาพนง พอลงเรพอลทาหนนที่งทรีที่จอดอยซูขรริมฝคัที่ง พวกเขากป็ลของเรพอไปยคังทรีที่หขางไกลกวขาเดริมเพพที่อทรีที่จะพคัก
สงบๆ

มก 6:33 แตขพวกเขากป็ตข้องผริดหวคังทรีที่วขาเมพที่อคนเปป็นอนนมากเหป็นพระองคต์กนบสาวก
กคาลนงไป และมนหลายคนจคาพระองคต์ไดจ้ จผงพากนนวริริ่งออกจากบจ้านเมรองทนนี้งปวงไปถผงกข่อน และพา
กนนเฝจ้าพระองคต์ ถนงแมข้พระเยซซูและพวกสาวกไดข้พยายามหลบออกไปแบบไมขใหข้ใครเหป็นแลข้ว แตข
ประชาชนในพพรนทรีที่นคัรนกป็จทาพระองคตไดข้ ขขาวแพรขสะพคัดไปอยขางรวดเรป็ว ฝซูงชนจนงวริที่งไปตามรริมฝคัที่ง
ทะเลกาลริลรีในทริศทางทรีที่เรพอลของไปและเมพที่อเรพอไปถนงอรีกฝคัที่ง พวกเขากป็รอพระองคตอยซูขทรีที่นคัที่นกขอนแลข้ว

มก 6:34 พระเยซซูไมขเพรียงมรีพระทคัยกรรุณาสงสารตขอพวกสาวกของพระองคตเทขานคัรน 
แตขครคัรนพระเยซซเสดป็จขผนี้นจากเรรอแลจ้ว กป็ทอดพระเนตรเหป็นประชาชนหมซข่ใหญข่ และพระองคต์ทรง
สงสารเขา เพราะวข่าเขาเปป็นเหมรอนฝซงแกะไมข่มนผซจ้เลนนี้ยง พระองคต์จผงเรริริ่มสนริ่งสอนเขาเปป็นหลายขจ้อ
หลายประการ ตลอดทคั ที่วพระคคัมภรีรตใหมข เราเหป็นถนงรซูปแบบทรีที่เกริดขนรนซทราๆสามประการนรีร  ในกรณรีนรีร  
พระเยซซู (1) มา (2) พระองคต เหป็น และ (3) พระองคตเกริดความสงสาร ทคัรงสามสริที่งนรีรมาดข้วยกคัน กขอน
ทรีที่จะเกริดความสงสารขนรนนคัรน คนเราตข้องเหป็นความขคัดสนของผซูข้อพที่นเสรียกขอน อยขางไรกป็ตาม นคัที่น
จทาเปป็นตข้องมรีการไปยคังทรีทๆี่ ผซูข้คนอยซู ขและเหป็นพวกเขาในความขคัดสนของพวกเขาเสรียกขอน

แทนทรีที่จะไมขพอใจทรีที่แผนการของพระองคตทรีที่จะใหข้พวกสาวกไดข้หยรุดพคักลข้มเหลว พระเยซซู
กลคับทรงเหป็นชรีวริตทรีที่ขาดแคลนและใจทรีที่วขางเปลขา พระองคตจนงทรงมรีพระทคัยสงสารคนเหลขานคัรน 
พระองคตทรงเหป็นวขาพวกเขาเปป็นเหมพอนแกะทรีที่ไมขมรีผซูข้เลรีรยง และไรข้ทริศทางฝขายวริญญาณ พระองคตจนง 
“เรริที่มสคัที่งสอนเขาเปป็นหลายขข้อหลายประการ”

มก 6:35-36 เมรริ่อเวลาลข่วงไปมากแลจ้ว พวกสาวกของพระองคต์มาทซลพระองคต์วข่า "ทนริ่นนริ่
กนนดารอาหารนนก และบนดนนนี้เวลากป็เยป็นลงมากแลจ้ว ชขวงบขายไดข้ผขานพข้นไปแลข้ว มคันนขาจะเลยเวลา
บขายสามโมงมาแลข้วและอาจเยป็นกวขานคัรนกป็ไดข้ (คทาทรีที่แปลวขา ลข่วงไปมาก และเยป็นลงมากแลจ้ว หมาย
ถนงชขวงเวลาของวคัน คพอ พอลมส ซนที่งมรีความหมายตรงตคัววขา ‘ใหญข’ หรพอ ‘โต’ มคันเปป็นสทานวนทรีที่



หมายความวขาวคันนคัรนไดข้ลขวงเลยไปมากแลข้ว นคั ที่นคพอ เกพอบจะผขานพข้นไปแลข้ว) พวกสาวกจนง
คะยคัรนคะยอพระเยซซูวขา 36 ขอใหจ้ประชาชนไปเสนยเถริด เพรริ่อเขาจะไดจ้ไปซรนี้ออาหารรนบประทานตาม
บจ้านไรข่บจ้านนาทนริ่อยซข่แถบนนนี้ เพราะเขาไมข่มนอะไรทนริ่จะรนบประทานเลย" พวกสาวกซนที่งสคังเกตเหป็นถนง
เคข้าลางของปคัญหาจนงจคัดการกคับมคันแบบมนรุษยต ทางแกข้ของพวกเขาคพอ ใชข้ฝซูงชนไปในหมซูขบข้าน
ตขางๆในแถบนคัรนเพพที่อซพรอหาอาหาร

มก 6:37-38 พระเยซซูทรงมรีแผนการทรีที่ยริ ที่งใหญขกวขานคัรน ฤทธานรุภาพอคันยริที่งใหญขของ
พระองคตจะถซูกสทาแดงรวมถนงพระทคัยเมตตาอคันยริ ที่งใหญขของพระองคตดข้วย แนขนอนทรีที่พระองคตทรง
ทราบถนงปคัญหาทรีที่จะเกริดขนรนอยซูขแลข้ว และทรงรซูข้ดรีกวขาพวกสาวกอยขางแนขนอน อยขางไรกป็ตาม เพพที่อ
สอนบทเรรียนหนนที่งแกขพวกเขา พระองคต์ตรนสตอบแกข่เหลข่าสาวกวข่า "พวกทข่านจงเลนนี้ยงเขาเถริด" 
พวกเขาไมขอยากเชพที่อสริที่งทรีที่ตคัวเองไดข้ยริน ดข้วยความไมขอยากจะเชพที่อ พวกสาวกจนงตอบกลคับไปวขา เขา
ทซลพระองคต์วข่า "จะใหจ้พวกขจ้าพระองคต์ไปซรนี้ออาหารสนกสองรจ้อยเหรนยญเดนารริอนนใหจ้เขารนบ
ประทานหรรอ" เหรรียญเดนารริอคัน (เดนารริออน) เปป็นเหรรียญของโรมทรีที่เรรียกอรีกชพที่อวขา เดนารริอมส มคัน
มรีคขาประมาณคขาแรงหนนที่งวคันตามเศรษฐกริจในสมคัยนคัรน หรพอกลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ สองรข้อยเหรรียญ
เดนารริอคันกป็มรีคขาเทขากคับคขาแรงหนนที่งปรี พวกเขาก ทาลคังพซูดถนงเงรินจทานวนมหาศาล พระเยซซูทรงทราบ
เรพที่องนคัรนดรี แตขพระองคตกป็ทรงมรีบทเรรียนหนนที่งทรีที่จะสอนพวกสาวก

พระองคตจนงตรคัสถามพวกเขาวขา 38 "พวกทข่านมนขนมปนงอยซข่กนริ่กจ้อน ไปดซซริ" เมรริ่อรซจ้แลจ้วเขาจผง
ทซลวข่า "มนขนมปนงหจ้ากจ้อนกนบปลาสองตนว” ขนมปคังทรีที่วขานรีรนขาจะเทรียบไดข้กคับขนมปคังกข้อนทรีที่ใชข้ททา
แฮมเบอรตเกอรตในปคัจจรุบคัน พระเยซซูจนงทรงสคัที่งพวกสาวกใหข้ไปดซูวขามรีอาหารในฝซูงชนมากขนาด
ไหน พวกสาวกกป็กลคับมารายงานดข้วยความเศรข้าใจวขา “มรีขนมปคังหข้ากข้อนกคับปลาสองตคัว” กลคับ
กลายเปป็นวขาขนมปคังหข้ากข้อนและปลาแหข้งสองตคัวนรีร เปป็นอาหารเทรีที่ยงทรีที่ครุณแมขผซูข้หขวงใยเตรรียมมาเผพที่อ
ลซูกชายของเธอในวคันนคัรน ดซู ยอหตน 6:8 นคัที่นเปป็นอาหารปรริมาณเลป็กนข้อยมากๆเมพที่อเทรียบกคับคน
มากกวขาหข้าพคันคนนรีร

มก 6:39-42 พระองคต์จผงตรนสสนริ่งพวกสาวกใหจ้จนดคนทนนี้งปวงใหจ้นนริ่งรวมกนนทนริ่หญจ้าสดเปป็น
หมซข่ๆ 40 ประชาชนกป็ไดจ้นนริ่งรวมกนนเปป็นหมซข่ๆ หมซข่ละรจ้อยคนบจ้าง หจ้าสริบบจ้าง บางทรีอาจเพราะคทาสคัที่ง



ของพระเยซซูหรพอของพวกสาวก ฝซูงชนจนงนคั ที่งลงบนหญข้าเปป็นกลรุขมๆ โดยมรีกลรุขมละหข้าสริบคนบข้าง 
รข้อยคนบข้าง นขาสนใจตรงทรีที่วขาพระเจข้าทรงกระททากริจเปป็นระเบรียบเรรียบรข้อยเสมอ

พระเยซซูจนงทรงรคับเอาขนมปคังหข้ากข้อนกคับปลาสองตคัวนคัรน จากนคัรนพระองคตกป็ 41 แหงนพระ
พนกตรต์ดซฟจ้าสวรรคต์ขอบพระคบณ แลจ้วหนกขนมปนงนนนี้นใหจ้เหลข่าสาวกใหจ้เขาแจกแกข่คนทนนี้งปวง และ
ปลาสองตนวนนนี้นพระองคต์ทรงแบข่งใหจ้ทนริ่วกนนดจ้วย 42 เขาไดจ้กรินอริริ่มทบกคน กขอนทรีที่จะททาอะไรตขอ พระ
เยซซูทรงขอบพระครุณพระเจข้าและขอใหข้พระองคตทรงอวยพรอาหารนคัรนทรีที่พวกเขาจะรคับประทาน 
คทาทรีที่แปลวขา ขอบพระคบณ (เอะอถูลอเกะโอ) สามารถมรีความหมายไดข้ดข้วยวขา ‘ขอพระเจข้าอวยพรสริที่ง
หนนที่ง’ หรพอ ‘อธริษฐานขอพระเจข้าใหข้อวยพรมคันเพพที่อทรีที่จะเปป็นประโยชนตแกขผซูข้ทรีที่ใชข้’ เหป็นไดข้ชคัดวขานรีที่
เปป็นความหมายตรงนรีร  กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ กขอนทรีที่จะรคับประทาน พระเยซซูทรงหยรุดนริที่งและขอใหข้
พระเจข้าทรงอวยพรอาหารนคัรน พวกสาวกผซูข้นขาสงสารอาจไมขแนขใจวขาจะเกริดอะไรขนรนตขอไป พวก
เขาอาจหวคังกป็ไดข้วขาพระเยซซูจะไมขทรงขายหนข้า

อยขางไรกป็ตามพระองคตทรงรคับขนมปคังและปลาเหลขานคัรนไปและเรริที่มหคักมคันออกเปป็นชริรนเลป็ก
ลง พวกสาวกประหลาดใจมากทรีที่อาหารนคัรนสามารถหคักแบขงไดข้ตขอไปเรพที่อยๆ มคันทวรีจทานวนขนรนเมพที่อ
ออกมาจากพระหคัตถตของพระเยซซู เรามคักมองขข้ามขข้อเทป็จจรริงทรีที่วขาพระเยซซูทรงจคัดเตรรียมอาหารนรีร
สทาหรคับคนมากกวขาหข้าพคันคนดข้วยพระหคัตถตของพระองคตเอง พวกเขาทรุกคนไมขเพรียงไดข้รคับ
ประทานอาหารนรีร เทขานคัรน แตขพวกเขายคังอริที่มกคันทรุกคนดข้วย การอคัศจรรยตยริ ที่งใหญขไดข้เกริดขนรนดข้วย
พระหคัตถตของพระเยซซู พวกประชาชนอาจไมขเขข้าใจวขาอาหารทรีที่พวกเขารคับประทานนคัรนมาจากไหน
แตขพวกสาวกยขอมรซูข้เรพที่องนรีรอยขางแนขนอน พระเยซซูไดข้ทรงสอนพวกเขาผขานทางเหตรุการณตนรีร ในเรพที่อง
ความเมตตากรรุณาและความสามารถของพระเจข้าทรีที่จะตอบสนองและจคัดเตรรียมสทาหรคับความ
จทาเปป็นตขางๆของประชากรของพระองคต

มก 6:43-44 การอคัศจรรยตนรีร ยคังไมขจบ สข่วนเศษขนมปนงและปลาทนริ่เหลรอนนนี้นเขาเกป็บไวจ้ไดจ้
ถผงสริบสองกระบบงเตป็ม จรริงแทข้ทรีเดรียวทรีที่นข้อยคพอมากเมพที่อมรีพระเจข้าอยซู ขดข้วย บางคนตรีความวขาอาหารทรีที่
เหลพอสริบสองกระบรุงนรีร เปป็นวริธรีของพระเยซซูในการจคัดเตรรียมสทาหรคับพวกสาวกทรีที่เหนพที่อยลข้า นคั ที่นอาจ
เปป็นไปไดข้ คนอพที่นกป็เสนอวขาพระเยซซูทรงตอบแทนเดป็กชายคนนคัรนเปป็นสริบสองเทขาสทาหรคับอาหาร



เทรีที่ยงทรีที่เขาถวายแดขพระองคต นคัที่นกป็อาจเปป็นไปไดข้เชขนกคัน ไมขวขาจะในกรณรีใด พระคคัมภรีรตไมขไดข้บอก
ชคัดเจน อยขางไรกป็ตาม สริที่งหนนที่งทรีที่แนขนอนกป็คพอวขา พระเจข้าทรงตอบแทนคนเหลขานคัรนทรีที่ปรนนริบคัตริ
พระองคตอยขางเสรียสละเปป็นอยขางดรี

ปรากฏวขา 44 และในจคานวนคนทนริ่ไดจ้รนบประทานขนมปนงนนนี้น มนผซจ้ชายประมาณหจ้าพนนคน 
บคันทนกของมคัทธริวเสรริมวขา “มริไดข้นคับผซูข้หญริงและเดป็ก” (มคัทธริว 14:21) ในฝซูงชนนคัรนอาจมรีผซูข้ชายเปป็น
สขวนใหญข อยขางไรกป็ตาม ในฝซูงชนนรีรกป็มรีผซูข้หญริงและเดป็กรวมอยซูขดข้วยซนที่งยริที่งททาใหข้การอคัศจรรยตครคัร งนรีร ยริที่ง
ใหญขมากขนรนไปอรีก

มก 6:45-46 เปข้าหมายของพระเยซซูทรีที่จะใหข้พวกสาวกไดข้พคักผขอนบข้างนคัรนยคังไมขสทาเรป็จ ดคัง
นคัรน และทนนใดนนนี้นพระองคต์ไดจ้ตรนสใหจ้เหลข่าสาวกของพระองคต์ลงในเรรอขจ้ามไปยนงอนกฟากหนผริ่งถผง
เมรองเบธไซดากข่อน สข่วนพระองคต์ทรงรอสข่งประชาชนกลนบบจ้าน กขอนอพที่นพระองคตทรงใหข้พวก
สาวกกลคับไปขนรนเรพอพรข้อมกคับสคัที่งใหข้พวกเขากลคับไปทรีที่เมชองเบธไซดา ซนที่งเปป็นบข้านเกริดของอคันดรซูวต 
เปโตร ยอหตน และฟรีลริป ขณะเดรียวกคันพระเยซซูกป็ทรงรคับสคัที่งใหข้ฝซูงชนกลคับไปบข้านของตนดข้วย ปขาน
นรีร เปป็นเวลาเยป็นแลข้ว เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขาตขางแยกยข้ายกคันไป

ดคังนคัรน 46 เมรริ่อพระองคต์ทรงลาเขาทนนี้งหลายแลจ้วกป็เสดป็จขผนี้นภซเขาเพรริ่ออธริษฐานทนริ่นนริ่น มคันเปป็น
วคันทรีที่ยาวนานจรริงๆ มรีเหตรุการณตหลายอยขางเกริดขนรนในวคันนคัรน ในยามเยป็นอคันเงรียบสงบ พระเยซซูจนง
ทรงใชข้เวลาตามลทาพคังในการอธริษฐานเมพที่อสริรนสรุดวคัน พระองคตทรงใชข้เวลาทคัรงวคันในการรคับใชข้อคัน
เหนป็ดเหนพที่อย บคัดนรีรพระองคตทรงตข้องการเวลาตามลทาพคังกคับพระบริดาผซูข้สถริตในสวรรคตของพระองคต 
ในการอธริษฐานนคัรนเองพระองคตกป็ทรงไดข้รคับความสดชพที่นกลคับคพนมาและไดข้รคับการฟพร นกทาลคังขนรน
ใหมข เหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคตทรงใชข้เวลามากพอสมควรในการอธริษฐานกขอนทรีที่ความมพดเขข้า
ครอบคลรุม

มก 6:47-48 ขณะเดรียวกคันเมรริ่อคคริ่าลงแลจ้ว เรรอของเหลข่าสาวกอยซข่กลางทะเล สข่วนพระองคต์
อยซข่บนฝนริ่งแตข่ผซจ้เดนยว จากยอดเขาทรีที่อยซูขตริดกคับชายฝคัที่งทะเลนคัรน พระองคต์ทอดพระเนตรเหป็นเหลข่า
สาวกตนกรรเชนยงลคาบากเพราะทวนลมอยซข่ พวกสาวกผซูข้นขาสงสารกป็ยคังไมขไดข้พคักอยซูขดรี ลมทรีที่พคัดจาก
ทางเหนพอไดข้พคัดมาในคพนนคัรนและตอนนรีรพวกเขาไดข้เอาใบลงและกทาลคังพายเรพอทวนกระแสลมอยซูข



48 แลจ้วพระองคต์ทอดพระเนตรเหป็นเหลข่าสาวกตนกรรเชนยงลคาบากเพราะทวนลมอยซข่ ครนนี้น
เวลาสามยามเศษ พระองคต์จผงทรงดคาเนรินบนนคนี้าทะเลไปยนงเหลข่าสาวก และทรงดคาเนรินดนงจะเลย
เขาไป ดคังนคัรน “ครคัรนเวลาสามยามเศษ พระองคตจนงทรงดทาเนรินบนนทราทะเลไปยคังเหลขาสาวก และ
ทรงดทาเนรินดคังจะเลยเขาไป” พวกโรมแบขงกลางคพนออกเปป็นสรีที่ยามๆละสามชคั ที่วโมงโดยเรริที่มตคัรงแตข
หกโมงเยป็น พวกยริวกป็รคับเอาวริธรีนคับนคัรนมาใชข้เชขนกคัน สามยามเศษทรีที่วขานรีรนขาจะเปป็นเวลาประมาณตรี
สามถนงหกโมงเชข้า เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกสาวกไดข้ตขอสซูข้กคับสภาพอากาศมาตลอดทคัรงคพน เหป็นไดข้ชคัดวขา
ในชขวงเวลาใกลข้รรุขงนรีร  พระเยซซูเสดป็จไปหาพวกเขาโดยทรง “ดทาเนรินบนนทราทะเล” อคันทรีที่จรริงแลข้ว 
พระองคตตคัรงพระทคัยทรีที่จะดทาเนรินผขานพวกเขาเลยดข้วยซทรา

มก 6:49-50 อยขางไรกป็ตามเมรริ่อเหลข่าสาวกเหป็นพระองคต์ทรงดคาเนรินบนทะเล เขาสคาคนญวข่า
ผน แลจ้วพากนนรจ้องอผงไปตอนนคัรนมรีแสงพอทรีที่จะมองเหป็นไดข้วขามรีอะไรบางอยขางอยซูขขข้างนอกนคัที่น แตข
พวกเขาบอกไมขไดข้วขามคันคพอใครหรพออะไร ปฏริกริรริยาแรกของพวกเขากป็คพอ พวกเขาไดข้เหป็นผรีหรพอ
วริญญาณอะไรสคักอยขาง คทาทรีที่แปลวขา ผน (ฟกันทาสมา) มรีความหมายวขา ‘ผรี’ หรพอ ‘วริญญาณ’ พวก
สาวกหวาดกลคัวจรริงๆเพราะพวกเขาพากนนรจ้องอผงไป คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (อานาคราโซ) มรีความ
หมายวขา ‘เสรียงรข้องจากสรุดคอหอย’ ความกลคัวถนงขรีดสรุดของพวกเขาไดข้ททาใหข้พวกเขาหวรีดรข้องสรุด
เสรียง พวกเขากลคัวแทบตายจรริงๆ นอกจากนรีร  “ทรุกคนเหป็นพระองคตแลข้วกป็กลคัว” พวกเขาทรุกคนไดข้
เหป็นรซูปรขางเปป็นหมอกๆบนนทราขข้างนอกนคัที่นและพวกเขาทรุกคนกป็อกสคัที่นขวคัญหาย

50 เพราะวข่าทบกคนเหป็นพระองคต์แลจ้วกป็กลนว แตข่ในทนนใดนนนี้นพระองคต์ตรนสแกข่เขาวข่า "จงชรริ่น
ใจเถริด ครอเราเอง อยข่ากลนวเลย” เพราะพวกเขาประหลาดใจและอกสคัที่นขวคัญหนรี พระเยซซูจนง “ตรคัส
แกขเขาวขา จงชพที่นใจเถริด คพอเราเอง อยขากลคัวเลย” พระองคตเสดป็จดทาเนรินไปถนงเรพอลทานคัรนและอาจตรคัส
แกขพวกเขาดข้วยนทราเสรียงสดชพที่นวขา ‘ททาใจดรๆี ไวข้ นรีที่เราไง อยขากลคัวเลย’

มก 6:51-52 พระองคต์จผงเสดป็จขผนี้นไปหาเขาบนเรรอ แลจ้วลมกป็เงนยบลง เหลข่าสาวกกป็
ประหลาดอนศจรรยต์ใจเหลรอประมาณ พระเยซซูจนงเสดป็จขนรนไปบนเรพอ “แลข้วลมกป็เงรียบลง” พระ
คคัมภรีรตไมขไดข้บขงบอกวขามรีพายรุรรุนแรงในคพนนคัรน อยขางไรกป็ตาม พวกสาวกตข้องพายเรพอทวนกระแส
ลมทรีที่พคัดตข้านพวกเขา เมพที่อพระเยซซูเสดป็จขนรนไปบนเรพอ ทะเลกป็เรริที่มสงบ --ในทคันทรี พวกเขาจนง 



“ประหลาดอคัศจรรยตใจเหลพอประมาณ” ความหมายกป็คพอวขา พวกเขาตกตะลนงและอคัศจรรยตใจกคับสริที่ง
ทรีที่พวกเขาเพริที่งประสบมา พวกเขาชขางลพมเรป็วเหลพอเกรินวขากขอนหนข้านคัรนไมขนาน พระเยซซูไดข้ทรงหข้าม
ลมพายรุรรุนแรงใหข้สงบบนทะเลกาลริลรีไปแลข้ว ตขอหนข้าตขอตาพวกเขาเลยดข้วยซทรา

นอกจากนรีรพวกเขายคังลพมไปแลข้วดข้วยวขาพระเยซซูไดข้ทรงกระททาอะไรไปเมพที่อวคันกขอน 

52 ดจ้วยวข่าการอนศจรรยต์เรรริ่องขนมปนงนนนี้นเขายนงไมข่เขจ้าใจ เพราะใจเขายนงแขป็งกระดจ้าง คทาทรีที่แปลวขา 
แขป็งกระดจ้าง (โพรอโอ) สามารถมรีความหมายไดข้ดข้วยวขา ‘มพดบอดไป’ เหมพอนกคับมรีสะเกป็ดแขป็งๆมา
ปริดตาไวข้ เพราะตข้องพบกคับอรุปสรรคในการพายเรพอตข้านลมตลอดทคัรงคพน พวกเขาจนงลพมไปวขาพระ
เยซซูไดข้ทรงกระททาอะไรในเยป็นกขอนหนข้ากคับการเลรีรยงอาหารคนหข้าพคันคนนคัรน ในเนพรอหนคังพวกเขา
กป็เหนป็ดเหนพที่อย ขรุขนเคพอง และโตข้ตอบกลคับไปตามสคัญชาตญาณดข้วยความกลคัวเมพที่อพวกเขาเหป็นรซูป
รขางลางๆของพระเยซซูบนทะเล

มก 6:53 พระเยซซูไดข้สคัที่งใหข้พวกเขาไปทรีที่เมพองเบธไซดาแลข้ว อยขางไรกป็ตาม เพราะวขา
พวกเขาตข้องตขอสซูข้กคับกระแสลมทรีที่พคัดตข้านพวกเขาตลอดทคัรงคพน ครนนี้นขจ้ามฟากไปแลจ้ว เขาจอดเรรอทนริ่
แควจ้นเยนเนซาเรท บคันทนกของยอหตนเสนอแนะวขานรีที่อาจเปป็นทรีที่เดรียวกคับเมพองคาเปอรนาอรุม ดซู 
ยอหตน 6:7-14 ถนงแมข้จะอยซูขในแควข้นเดรียวกคันทางตอนเหนพอของทะเลกาลริลรี แตขทคัรงสองเมพองไมขนขา
จะใชขเมพองเดรียวกคัน แควข้นเยนเนซาเรทอยซูขคขอนไปทางใตข้และอยซูขทางตะวคันตกของเมพองคาเปอรนา
อรุม อยขางไรกป็ตามโจเซฟคัสกลขาววขาแควข้นเยนเนซาเรทไดข้นทร ามาจากบขอนทราพรุทรีที่อรุดมสมบซูรณตมากๆ
แหขงหนนที่ง ซนที่งผซูข้คนทรีที่อาศคัยอยซูขทรีที่นคัที่นเรรียกสถานทรีที่นคัรนวขา คาเปอรนาอรุม มคันเลยเปป็นอรีกชพที่อหนนที่งของ
สถานทรีที่แหขงนรีร  ชพที่อนรีร โดยทคั ที่วไปแลข้วมรีความหมายวขา 'สถานทรีที่แหขงการปลอบประโลม'

มก 6:54-55 อยขางไรกป็ตาม ทคันทรีทรีที่พระเยซซูเสดป็จขนรนบก เมรริ่อขผนี้นจากเรรอแลจ้ว คนทนนี้งปวงกป็
จคาพระองคต์ไดจ้ทนนทน ผซูข้คนในทข้องถริที่นนคัรนจทาพระเยซซูไดข้ทคันทรี จากมรุมมองของพวกเขาแลข้ว คนดคังคน
หนนที่งไดข้มาอยซูขทขามกลางพวกเขาแลข้ว คพอ เยซซูแหขงนาซาเรป็ธ ผซูข้กระททาการอคัศจรรยต ดคังนคัรนพวกเขา
จนง 55 รนบไปทนริ่วตลอดแวข่นแควจ้นลจ้อมรอบ เรริริ่มเอาคนเจป็บปข่วยใสข่แครข่หามมายนงทนริ่เขาไดจ้ยรินขข่าววข่า
พระองคต์อยซข่นนนี้น ขณะทรีที่วคันกขอนหนข้าไดข้สริรนสรุดลงแลข้ว วคันใหมขกป็เรริที่มตข้นเหมพอนเดริม



มก 6:56 ดคังนคัรนแลจ้วพระองคต์เสดป็จไปทนริ่ไหนๆ ไมข่วข่าในหมซข่บจ้าน ในตคาบล หรรอใน
เมรอง เขากป็เอาคนเจป็บปข่วยมาวางตามถนน ทซลอจ้อนวอนขอพระองคต์โปรดใหจ้คนเจป็บปข่วยแตะตจ้อง
แตข่ชายฉลองพระองคต์ และผซจ้ใดไดจ้แตะตจ้องพระองคต์แลจ้วกป็หายปข่วยทบกคน ไมขวขาพระเยซซูเสดป็จไปทรีที่
ใด ไมขวขาในเมพองหรพอในแถบชนบท คนเหลขานคัรนทรีที่เจป็บปขวยกป็ถซูกวางอยซูขบนแครขของตนตามขข้าง
ทาง ผซูข้คนขอรข้องใหข้พระเยซซูเสดป็จมาใกลข้พอทรีที่พวกคนปขวยจะแตะตข้องไดข้แมข้เพรียงชายฉลอง
พระองคต สทาหรคับคนเหลขานคัรนทรีที่ไดข้แตะตข้อง พวกเขากป็ไดข้รคับการรคักษาใหข้หาย นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่คทาทรีที่
แปลวขา หายปข่วย (โซโซ) มรีความหมายอรีกอยขางวขา 'ถซูกชขวยใหข้รอด' ขณะทรีที่บรรดาคนเจป็บปขวยผซูข้นขา
สงสารเอพรอมมพอมาแตะตข้องพระองคตดข้วยความเชพที่ออคันเรรียบงขาย ความเชพที่ออคันเรรียบงขายนคัรนกป็เพรียง
พอทรีที่พระเยซซูจะทรงรคักษาพวกเขาใหข้หายและชขวยใหข้พวกเขารอดดข้วย พวกเขาไดข้แตะตข้อง
พระองคตและพระครุณทรีที่ชขวยใหข้รอดของพระองคตกป็ไหลผขานไปยคังพวกเขาอยขางบรริบซูรณต

*****
ภนำพรวมของมนำระโก 7: ขณะทขีชื่ขข่าวประเสรริฐเลข่มนขีรั้ดลาเนรินตข่อไป มาระโกกป็นลาเสนอคลา

สอนของพระเยซถูเกขีชื่ยวกกับประเพณขีเทขียบกกับความจรริง จากนกัรั้นพระเยซถูทรงเปลขีชื่ยนไปพถูดถนงปกัญหา
ทขีชื่แทด้จรริงคชอเรชชื่องของจริตใจ มขีบกันทนกเกขีชื่ยวกกับการรกักษาหญริงชาวซขีเรขียฟขีนริเซขียและชายทขีชื่หถูหนวก
และเปป็นใบด้ทขีชื่ไดด้รกับการรกักษาในแควด้นทศบมรขีดด้วย 

มก 7:1 การรคับใชข้ของพระเยซซูจนถนงบคัดนรีรสขวนใหญขมรีขนรนในแควข้นกาลริลรี ทรีที่มคั ที่นหลคัก
ของศาสนายริวคพอ กรรุงเยรซูซาเลป็มและขขาวเรพที่องการรคับใชข้ของพระเยซซูกป็ไดข้เลพที่องลพอไปถนงทรีที่นคั ที่นแลข้ว 
ดคังนคัรนครนนี้งนนนี้นพวกฟารริสนกนบพวกธรรมาจารยต์บางคน ซผริ่งไดจ้มาจากกรบงเยรซซาเลป็ม พากนนมาหา
พระองคต์ แนขนอนทรีที่พวกเขาเดรินทางมาเพพที่อทรีที่จะเหป็นพระเยซซูแหขงนาซาเรป็ธผซูข้นรีรทรีที่พวกเขาไดข้ยรินมา
แลข้วใหข้เหป็นกคับตา

มก 7:2-3 อยขางไรกป็ตาม เมรริ่อเขาไดจ้เหป็นเหลข่าสาวกของพระองคต์บางคนรนบประทาน
อาหารดจ้วยมรอทนริ่เปป็นมลทริน ครอมรอทนริ่ไมข่ไดจ้ลจ้างกข่อน เขากป็ถรอวข่าผริด ในขข้อนรีร เราไดข้เหป็นถนงทคัศนคตริ
และสภาพของจริตใจของพวกธรรมาจารยตและฟารริสรี นคั ที่นคพอ “เขากป็ถพอวขาผริด” ลคักษณะเฉพาะ
ตคัวอยขางหนนที่งของพวกฟารริสรีกป็คพอ นริสคัยชอบจคับผริด พระเยซซูไมขเคยตทาหนริพวกเขาในเรพที่องหลคักคทา



สอนเลย พวกเขามรีหลคักคทาสอนทรีที่ถซูกตข้อง อยขางไรกป็ตาม ปคัญหาใหญขอยขางหนนที่งกป็คพอ ทคัศนคตริทรีที่ชอบ
จคับผริดของพวกเขา

มาระโกนทาเสนอวริธรีคริดของคนเหลขานรีรตขอไป 3 เพราะวข่าพวกฟารริสนกนบพวกยริวทนนี้งสรินี้นถรอ
ตามประเพณนสรบทอดมาจากบรรพบบรบษวข่า ถจ้ามริไดจ้ลจ้างมรอตามพริธนโดยเครข่งครนด เขากป็ไมข่รนบ
ประทานอาหารเลย ปคัญหาตรงนรีร ไมขไดข้อยซูขตรงทรีที่สรุขอนามคัยหรพอความสะอาดสขวนบรุคคล กรุญแจทรีที่
ไขสซูขปคัญหานรีรกป็คพอ “ประเพณรีสพบทอดมาจากบรรพบรุรรุษ” ประเพณรีของพวกยริวถซูกพคัฒนาจนกลาย
เปป็นคทาอธริบายพระคคัมภรีรตเสรียยพดยาว ประเพณรีตขางๆทรีที่ถซูกพคัฒนาขนรนมาโดยรคับบรีหลายคนเรริที่มถซูกมอง
วขามรีสริทธริอทานาจเทขาเทรียมกคับพระคคัมภรีรต ตรงนรีร เราเหป็นถนงความคริดของพวกรคับบรีเกรีที่ยวกคับเรพที่องความ
บรริสรุทธริธ  สทาหรคับพวกเขาแลข้ว ความบรริสรุทธริธ เปป็นเรพที่องของพริธรีกรรมภายนอก เชขน การลข้างมพอกขอน
รคับประทานอาหาร ดคังนคัรน พวกยริวทรีที่ถพอเครขงซนที่งพยายามเอาใจพวกรคับบรีจนงจะลข้างมพอกขอนรคับ
ประทานอาหารเสมอ เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกสาวกบางคนของพระเยซซูไมขไดข้เปป็นพวกถพอเครขงเชขนนคัรน 
พวกฟารริสรีทรีที่ชอบจคับผริดจนงสคังเกตเหป็นทคันทรีวขา บางครคัร งพวกสาวกของพระเยซซูรคับประทานอาหาร
โดยมริไดข้ลข้างมพอกขอน พวกเขาจนงถพอวขาทคัรงพวกสาวกและพระเยซซูททาผริดในเรพที่องดคังกลขาว

มก 7:4-5 นอกจากนรีร  การทรีที่พวกเขาใหข้ความสทาคคัญกคับการชทาระลข้างภายนอกยคังขยาย
ออกไปยคังดข้านอพที่นๆในชรีวริตประจทาวคันอรีกดข้วย ยกตคัวอยขางเชขน และเมรริ่อเขามาจากตลาด ถจ้ามริไดจ้ลจ้าง
กข่อน เขากป็ไมข่รนบประทานอาหาร และธรรมเนนยมอรริ่นๆอนกหลายอยข่างเขากป็ถรอ ครอลจ้างถจ้วย เหยรอก 
ภาชนะทองสนมฤทธริธ และโตต๊ะ สริที่งนขาสนใจกป็คพอ การใหข้ความสทาคคัญกคับความบรริสรุทธริธ ภายนอกโดย
พวกฟารริสรีและพวกธรรมาจารยต พวกเขาไมขคริดถนงเรพที่องความมลทรินฝขายวริญญาณหรพอความสกปรก
โสมมของจริตใจเลย ดคังนคัรน 5 พวกฟารริสนกนบพวกธรรมาจารยต์จผงทซลถามพระองคต์วข่า "ทคาไมพวก
สาวกของทข่านไมข่ประพฤตริตามประเพณนสรบทอดมาจากบรรพบบรบษ แตข่รนบประทานอาหารโดย
มริไดจ้ลจ้างมรอเสนยกข่อน"

มก 7:6-7 พระเยซซูไมขทรงเสรียเวลาในการตอบกลคับไปเลย พวกฟารริสรีทรีที่ชอบอวดตคัว
อาจถนงกคับผงะเลยทรีเดรียว พวกเขาไดข้วริพากษตวริจารณตพระเยซซูและพวกสาวกโดยคริดวขาตคัวเองเปป็น
ฝขายชอบธรรม พระองคตจนงทรงเลขนงานพวกเขากลคับไป พระเยซซูจนงตรนสตอบเขาวข่า "อริสยาหต์ไดจ้



พยากรณต์ถผงพวกเจจ้าคนหนจ้าซรริ่อใจคดกป็ถซก ตามทนริ่ไดจ้เขนยนไวจ้วข่า `ประชาชนนนนี้ใหจ้เกนยรตริเราดจ้วยรริม
ฝนปากของเขา แตข่ใจของเขาหข่างไกลจากเรา ขข้อความนรีรยกมาจากอริสยาหต 29:13 ทรีที่พระเยโฮวาหต
ทรงตทาหนริชนชาตริอริสราเอลสทาหรคับความเลพที่อมใสแตขเพรียงภายนอกของพวกเขาขณะทรีที่ในเวลา
เดรียวกคันพวกเขากป็เตป็มไปดข้วยการละทริรงความจรริงอยซูขภายใน พระเยซซูจนงทรงประยรุกตตใชข้ขข้อนรีรกคับคน
เหลขานคัรนทรีที่ฟคังพระองคตอยซูขโดยทรงเรรียกพวกเขาวขา คนหนจ้าซรริ่อใจคด คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (ฮถูปอครริ
เทส) ถนงแมข้ตรงตคัวแลข้วหมายถนง นคักแสดง แตขในบรริบทนรีรมรีความหมายวขา ‘คนเสแสรข้ง’  หรพอ ‘คน
จอมปลอม’ ความเสแสรข้งของคนปลอมทรีที่เครขงศาสนาเหลขานรีรปรากฏชคัดตขอพระพคักตรตพระเยซซู

พระองคตจนงทรงตอกตะปซูปริดฝาโลง 7 เขานมนสการเราโดยหาประโยชนต์มริไดจ้ ดจ้วยเอา
บทบนญญนตริของมนบษยต์มาอวดอจ้างวข่า เปป็นพระดคารนสสอน’ คทาสอนนอกรรีตของพวกรคับบรีอริสราเอลกป็
คพอ การทรีที่พวกเขานทาเสนอคทาสอนตขางๆของมนรุษยตโดยอข้างวขาไดข้รคับสริทธริอทานาจของพระเจข้า คน
เหลขานรีร ไมขตขางจาก ‘นริกายตขางๆ’ ภายในหมซูขชาวครริสตตทรีที่คอยเสรริมหลคักปรุจฉาวริสคัชนา หลคักขข้อเชพที่อ 
หนคังสพอเพริที่มเตริม และหลคักคทาสอนตขางๆเขข้ากคับพระคคัมภรีรตอยซูขเปป็นประจทา โดยยกสริที่งเหลขานรีร ใหข้อยซูขใน
ฐานะเทขาเทรียมกคับพระวจนะของพระเจข้า มคันเปป็นสริที่งทรีที่เปลขาประโยชนตในตอนนคัรน และกป็เปป็นเชขน
นคัรนในปคัจจรุบคันดข้วย คทาทรีที่แปลวขา พระดคารนสสอน (ดริดาสคาลขีอา) มรีความหมายตรงตคัววขา ‘คทาสอน
ตขางๆ’ อยขางไรกป็ตาม ในบรริบทนรีร  มรีความหมายวขา คทาสอนทรีที่ไดข้รคับสริทธริอทานาจ หรพอหลคักคทาสอน
ของพระเจข้า

สริที่งทรีที่นขาสนใจเพริที่มเตริมกป็คพอวขา พระเยซซูทรงเทรียบเทขาพระองคตเองกคับพระเยโฮวาหตพระเจข้า 
ในการยกคทาพซูดจากอริสยาหต 29:13 ทรีที่พระเยโฮวาหตทรงตทาหนริพวกอริสราเอลนคัรน พระเยซซูเองกป็ทรง
เรรียกพระเยโฮวาหตในขข้อ 7 วขา เรา ความเปป็นพระเจข้าของพระครริสตตจนงปรากฏชคัดเจนรวมถนงความ
เทขาเทรียมกคันของพระเยโฮวาหตแหขงพระคคัมภรีรตเดริมกคับพระเยซซูแหขงพระคคัมภรีรตใหมขดข้วย

มก 7:8-9 พระเยซซูจนงทรงประจคันหนข้ากคับพวกนคักศาสนานริยมพริธรีกรรมเหลขานรีร  เจจ้าทนนี้ง
หลายละพระบนญญนตริของพระเจจ้า และกลนบไปถรอตามประเพณนของมนบษยต์ ครอการลจ้างถจ้วยเหยรอก 
และสริริ่งอรริ่นๆเชข่นนนนี้อนกหลายสริริ่ง เจจ้าทนนี้งหลายกป็ทคาอยซข่" พระเยซซูทรงกลขาวหาพวกผซูข้นทาทางศาสนา



เหลขานรีร วขาเพริกเฉยตขอพระบคัญญคัตริของพระเจข้าเพพที่อไปใหข้ความสทาคคัญแกขขข้อปลรีกยขอยทางศาสนาทรีที่ไมข
สทาคคัญของตน เชขน พริธรีชทาระลข้างถข้วยชาม ฯลฯ แตขพระเยซซูมริไดข้ตรคัสเพรียงเทขานรีร

พวกเขาไมขเพรียงไมขสนใจพระวจนะของพระเจข้าเทขานคัรน แตข 9 พระองคต์ตรนสแกข่เขาวข่า 
"เหมาะจรริงนะ ทนริ่เจจ้าทนนี้งหลายไดจ้ละทรินี้งพระบนญญนตริของพระเจจ้า เพรริ่อจะไดจ้ถรอตามประเพณนของ
พวกทข่าน ทคัรงหมดนรีร เปป็นขข้อกลขาวหาทรีที่รรุนแรงจรริงๆ การเพริกเฉยตขอพระวจนะของพระเจข้านคัรนเปป็น
เรพที่องหนนที่ง แตขการปฏริเสธพระวจนะของพระเจข้านคัรนมคันกป็เปป็นอรีกเรพที่อง พระเยซซูทรงโจมตรีพวกเขา
ดข้วยเรพที่องนรีร  พวกเขาแทนทรีที่พระคคัมภรีรตดข้วยการถพอตามประเพณนของพวกเขาเอง

คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (พาราดอซริส) ในบรริบทนรีรหมายถนง องคตคทาสอนตขางๆ โดยเฉพาะ
พริธรีกรรมตขางๆ ซนที่งในความเหป็นของพวกยริวสมคัยตขอมาถซูกถขายทอดตขอๆกคันมาทางคทาพซูดโดยโมเสส
และถซูกถขายทอดตขอๆกคันมาทางคทาพซูดโดยไมขขาดสายไปยคังคนรรุขนตขอๆไป พวกเขาถพอวขาคทาสอน
เหลขานรีร เปป็นการอธริบายขยายความพระราชบคัญญคัตริทรีที่เปป็นลายลคักษณตอคักษร และคทาสอนเหลขานรีรตข้อง
ถซูกเชพที่อฟคังดข้วยความเคารพยทาเกรงทรีที่เทขาเทรียมกคัน กลขาวโดยสรรุปกป็คพอ ประเพณรีเหลขานรีรของพวกรคับ
บรีถซูกใหข้ฐานะเทขาเทรียมกคับพระคคัมภรีรตและไดข้แทนทรีที่พระคคัมภรีรตไปแลข้ว ศาสนามากมายจนถนงทรุกวคัน
นรีรกป็ททาแบบเดรียวกคัน

มก 7:10-12 พระเยซซูทรงขยายความประเดป็นของพระองคตตขอไป พระองคตทรงยก
ขข้อความจากหนคังสพออพยพตามทรีที่โมเสสไดข้เขรียนไวข้ เพราะโมเสสไดจ้สนริ่งไวจ้วข่า `จงใหจ้เกนยรตริแกข่บริดา
มารดาของตน' และ `ผซจ้ใดดข่าแชข่งบริดามารดา ผซจ้นนนี้นตจ้องถซกปรนบโทษถผงตาย' ขข้อความแรกยกมา
จากอพยพ 20:12 และขข้อความหลคังมาจากอพยพ 21:17 พระราชบคัญญคัตริของโมเสสสคัที่งไวข้ชคัดเจน
ใหข้เรานคับถพอบริดามารดา การไมขสนใจเรพที่องนรีรกป็มรีโทษถนงตาย (คทาวขา “ถซูกปรคับโทษถนงตาย” เปป็น
สทานวนสมคัยศตวรรษแรกทรีที่แปลมาจากตข้นฉบคับฮรีบรซูทรีที่หมายถนงการถซูกประหารชรีวริต)

อยขางไรกป็ตาม พวกรคับบรีของอริสราเอล ซนที่งเปป็นพวกฟารริสรีกป็สคัที่งไวข้อยขางตรงขข้ามกคับพระ
บคัญชาของพระเจข้าวขา 11 แตข่พวกเจจ้ากลนบสอนวข่า `ผซจ้ใดจะกลข่าวแกข่บริดามารดาวข่า "สริริ่งใดของ
ขจ้าพเจจ้าซผริ่งอาจเปป็นประโยชนต์แกข่ทข่าน สริริ่งนนนี้นเปป็นโกระบนน"' แปลวข่าเปป็นของถวายแลจ้ว คทาทรีที่ทคับ
ศคัพทตมา โกระบกัน หมายถนงของทรีที่ถวายใหข้แกขพระวริหาร มคันมาจากคทาฮรีบรซูทรีที่ออกเสรียงเหมพอนกคันซนที่ง



หมายถนงเครพที่องบซูชาถวายดข้วยใจสมคัครซนที่งมรีกลริที่นหอมหวานตามทรีที่บรรยายไวข้ในเลวรีนริตริ 1 และ 2 ยริว
ทรีที่ถพอเครขงสามารถนทาเครพที่องถวายบซูชาดข้วยใจสมคัครอคันมรีกลริที่นหอมหวานมาถวายเมพที่อใดกป็ไดข้จาก
ทรคัพยากรของตน

ปคัญหาทรีที่พระเยซซูทรงโจมตรีกป็คพอ ธรรมเนรียมปฏริบคัตริของพวกยริวทรีที่หนข้าซพที่อใจคดในการนทา
ของเยอะแยะมาถวายยคังพระวริหารเพพที่อเปป็นการหาเสรียงสนคับสนรุนทางศาสนา พวกเขาจนงประจบ
ประแจงพวกชนชคัรนสซูงในหมซูขพวกปรุโรหริตใหญขและพวกผซูข้มรีอทานาจประจทาพระวริหารเพพที่อแลกกคับ
การตอบแทนในภายหลคัง ในการททาเชขนนคัรน พวกเขาจนงไมขเลรีรยงดซูพขอแมขทรีที่แกขชราทรีที่ตข้องพนที่งพาพวก
เขา แมข้กระนคัรน พวกธรรมาจารยตและพวกฟารริสรีกป็ประกาศวขาวริธรีปฏริบคัตริดคังกลขาวเปป็นการถซูกบคัญญคัตริ
และเหมาะสม มคันกป็เปรรียบไดข้กคับการทรีที่ใครสคักคนในปคัจจรุบคันถวายทรคัพยตก ข้อนโตแกขครริสตจคักรของ
ตนเพพที่อผลประโยชนตตอบแทนทางการเมพอง (และการลดหยขอนภาษรี) ขณะทรีที่พขอแมขทรีที่แกขชราของ
เขากลคับตข้องใชข้ชรีวริตอยขางยากจน พวกคนหนข้าซพที่อใจคดทรีที่ชคั ที่วรข้ายเหลขานรีรกป็ททาแบบเดรียวกคันเลยและ 
12 ไมข่อนบญาตใหจ้ผซจ้นนนี้นทคาสริริ่งใดตข่อไป เปป็นทนริ่ชข่วยบคารบงบริดามารดาของตน กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ ถข้า
ผซูข้ใดถวายเชป็คเปป็นเงรินกข้อนโตแกขพระวริหาร เขากป็ไดข้รคับการยกเวข้นไมขตข้องเลรีรยงดซูพขอแมขทรีที่แกขชราของ
ตน

มก 7:13 พวกเขาจผงทคาใหจ้พระวจนะของพระเจจ้าเปป็นหมนนไปดจ้วยประเพณนของพวก
ทข่านซผริ่งพวกทข่านไดจ้สอนไวจ้ และสริริ่งอรริ่นๆเชข่นนนนี้อนกหลายสริริ่ง เจจ้าทนนี้งหลายกป็ทคาอยซข่" คทาทรีที่แปลวขา เปป็น
หมนน (อาคถูรอโอ) มรีความหมายวขา ‘เปป็นโมฆะและไรข้ผล’ พวกเขาจนงททาใหข้พระวจนะของพระเจข้า
ไรข้ผลโดยประเพณรีทางศาสนาตขางๆของพวกเขา นอกจากนรีรพระเยซซูทรงสพที่อวขานรีที่ไมขใชขปคัญหาเดรียว
เทขานคัรน ยคังมรีวริธรีปฏริบคัตริอพที่นๆทรีที่นขาละอายอรีกเยอะแยะทรีที่พวกเขาอนรุญาตในนามของประเพณรีตขางๆ
ของศาสนายริวแบบรคับบรี

มก 7:14-16 ในบรริบทเดรียวกคันนรีร  โดยมรีพวกฟารริสรีและพวกธรรมาจารยตทรีที่ชอบจคับผริดฟคัง
อยซูขดข้วยอยขางแนขนอน แลจ้วเมรริ่อพระองคต์ไดจ้ทรงเรนยกประชาชนทนนี้งหลายเขจ้ามากป็ตรนสกนบเขาวข่า 
"ทข่านทนนี้งหลายจงฟนงเราและเขจ้าใจเถริด นรีที่เทขากคับพระองคตตรคัสอยขางจรริงจคังวขา ‘จงฟคังเราและเขข้าใจ
สริที่งทรีที่เราจะพซูดเถริด!’ พระเยซซูจนงทรงเผชริญหนข้ากคับหลคักปรคัชญาทรีที่ละทริรงความจรริงของการถพอศาสนา



แตขเปลพอกของพวกยริว 15 ไมข่มนสริริ่งใดภายนอกทนริ่เขจ้าไปภายในมนบษยต์จะกระทคาใหจ้มนบษยต์เปป็นมลทริน
ไดจ้ แตข่สริริ่งซผริ่งออกมาจากภายในมนบษยต์ สริริ่งนนนี้นแหละกระทคาใหจ้มนบษยต์เปป็นมลทริน

ตรงขข้ามกคับความเชพที่อของพวกรคับบรีสขวนใหญข พระเยซซูทรงสอนวขาไมขมรีสริที่งใดจากภายนอก 
(เชขน มพอทรีที่สกปรก) สามารถททาใหข้คนๆหนนที่งเปป็นมลทรินฝข่ายวริญญาณไดข้ พวกฟารริสรีมริไดข้มองเหป็น
เรพที่องฝขายวริญญาณเลย พวกเขามองเหป็นและรคับรซูข้แตขเรพที่องภายนอกเทขานคัรน แตขพระเยซซูทรงสอนวขาสริที่ง
ทรีที่ออกมาจากมนรุษยตตขางหากทรีที่ททาใหข้เปป็นมลทริน ดคังจะถซูกอธริบายตขอไปในไมขชข้า พระเยซซูมริไดข้ก ทาลคัง
ตรคัสถนงของเสรียทรีที่ถซูกขคับออกมาจากรขางกาย แตขพระองคตตรคัสถนงความสกปรกฝขายวริญญาณทรีที่ออก
มาจากภายในมนรุษยตตขางหาก นคัที่นแหละเปป็นสริที่งทรีที่ททาใหข้เปป็นมลทริน พระองคตจนงทรงเตพอนวขา 16 ใคร
มนหซฟนงไดจ้ จงฟนงเถริด" กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ หากทขานไดข้ยรินเรพที่องนรีร  กป็จงตคัรงใจฟคังใหข้ดรี (อาจมรีการ
อข้างอริงแบบแฝงถนงคทาสาปแชขงทรีที่ตกลงบนพวกอริสราเอลดข้วยดคังทรีที่พบในอริสยาหต 6:9-10 เกรีที่ยวกคับ
การมรีหซูซนที่งยรินไดข้ แตขกป็จะไมขไดข้ยริน ฯลฯ)

มก 7:17-19 นรีที่เปป็นสริที่งทรีที่ขคัดแยข้งโดยตรงกคับคทาสอนของพวกรคับบรี พวกคนทรีที่ฟคังพระองคต
ถนงกคับตะลนง พวกเขาไมขเคยไดข้ยรินคทาสอนแบบนรีรมากขอนเลย ดคังนคัรนครนนี้นพระองคต์ไดจ้เสดป็จเขจ้าไปใน
เรรอนพจ้นประชาชนแลจ้ว เหลข่าสาวกของพระองคต์กป็ไดจ้ทซลถามพระองคต์ถผงคคาอบปมานนนี้น ถนงแมข้มรีการ
ใชข้คทาทรีที่ปกตริแลข้วแปลวขา ‘อรุปมา’ (พาราบอเล) แตขตรงนรีรมคันมรีความหมายอรีกอยขางทรีที่คนรซูข้จคักนข้อย
กวขา นคัที่นคพอ ‘คทาสอนทรีที่มรีพลคัง ซนที่งใชข้การเปรรียบเทรียบหรพอความเหมพอน และใชข้เพพที่อสอนหรพอเตพอน
สตริ’ หรพอกลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ พวกสาวกถามพระองคตวขาทคัรงหมดนรีรหมายความวขาอะไร

พระเยซซูจนงตรคัสตอบวขา18 "ถผงทข่านทนนี้งหลายกป็ยนงไมข่เขจ้าใจหรรอ ทข่านยนงไมข่เหป็นหรรอวข่าสริริ่ง
ใดๆแตข่ภายนอกทนริ่เขจ้าไปภายในมนบษยต์จะกระทคาใหจ้มนบษยต์เปป็นมลทรินไมข่ไดจ้ ประเดป็นทรีที่เรรียบงขายของ
พระองคตกป็คพอวขา สริที่งของภายนอกทรีที่แมข้จะถซูกรคับประทานแลข้วกป็มริไดข้ททาใหข้คนๆหนนที่งเปป็นมลทรินฝข่าย
วริญญาณ

พระเยซซูตรคัสตขอไปวขา 19 เพราะวข่าสริริ่งนนนี้นมริไดจ้เขจ้าในใจ แตข่ลงไปในทจ้องแลจ้วกป็ถข่ายออกลง
สจ้วมไป ทคาใหจ้อาหารทบกอยข่างปราศจากมลทริน" สริที่งใดกป็ตามทรีที่ถซูกรคับประทานเขข้าไป แมข้ดข้วยมพอทรีที่
สกปรกหรพอชข้อนสข้อมถข้วยชามทรีที่สกปรกกป็ตาม มริไดข้เขข้าไปทรีที่จริตใจ มคันลงไปในทข้องและสรุดทข้าย



แลข้วกป็ไปลงเอยทรีที่สข้วม อคันเปป็นการก ทาจคัดของเสรียออกจากรขางกาย แตขพระเยซซูมริไดข้ก ทาลคังตรคัสถนงการ
เปป็นมลทรินของรขางกายและการกทาจคัดของเสรียตามปกตริของรขางกาย พระองคตก ทาลคังตรคัสถนงใจมนรุษยต
ซนที่งเปป็นศซูนยตกลางฝขายวริญญาณและเปป็นทรีที่ตคัรงแหขงตคัวตนของเรา

มก 7:20-23 ในทางกลคับกคัน พระองคต์ตรนสวข่า "สริริ่งทนริ่ออกมาจากภายในมนบษยต์ สริริ่งนนนี้น
แหละทคาใหจ้มนบษยต์เปป็นมลทริน คทาทรีที่แปลวขา ออกมา (เอป็คพอเระอถูออไม) มรีความหมายวขา ‘เกริดจาก’ 
หรพอ ‘แผขกระจายออกมา’ กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ สริที่งทรีที่คนๆหนนที่งพซูดหรพอกระททากป็เปป็นสริที่งทรีที่ททาใหข้เขา
เปป็นมลทริน

ดคังนคัรน พระเยซซูทรงนทาเสนอรายการความบาปทรีที่ชคั ที่วรข้ายซนที่งแผขออกมาจากภายในใจมนรุษยต 
21 เพราะวข่าจากภายในมนบษยต์ครอจากใจมนบษยต์ มนความคริดชนริ่วรจ้าย การลข่วงประเวณน การผริดผนวผริด
เมนย การฆาตกรรม 22 การลนกขโมย การโลภ ความชนริ่ว การลข่อลวงเขา ราคะตนณหา อริจฉาตารจ้อน 
การหมริริ่นประมาท ความเยข่อหยริริ่ง ความโฉด ความบาปทรุกรซูปแบบในประสบการณตมนรุษยตลข้วนแผข
ออกมาจากภายในใจไมขวขามคันจะเปป็นความคริดชคั ที่วรข้ายตขางๆ ความบาปเรพที่องเพศ การฆาตกรรม 
ความไมขซพที่อตรงในรซูปแบบใดๆกป็ตาม คทาพซูดทรีที่ชคั ที่วรข้าย ความเยขอหยริที่ง ความโฉดเขลา หรพอสริที่งใด
กป็ตาม การพซูดถนง “แววตาอคันชคั ที่วรข้าย” อาจหมายถนงสายตาทรีที่จข้องดข้วยความละโมบ คทาทรีที่แปลวขา การ
หมริริ่นประมาท (บลาสเฟมขีอา) ถนงแมข้จะหมายถนงคทาพซูดทรีที่ไมขใหข้ความยทาเกรงหรพอทรีที่ชคั ที่วรข้ายเกรีที่ยวกคับ
พระเจข้า แตขตรงนรีรมคันนขาจะมรีความหมายทคั ที่วๆไปมากกวขา นคัที่นคพอ ความคริดเหป็นทรีที่หยาบชข้าเกรีที่ยวกคับผซูข้
ใดกป็ตาม มคันคพอการเปป็นคนปากเสรียนคั ที่นเอง คทาทรีที่แปลวขา ความโฉด (อาฟรอซถูเน) มรีความหมาย
หลายประการ รวมถนง ‘ความบรุขมบขาม’ หรพอความโงขเขลาทรีที่ชคั ที่วรข้ายดข้วย

ทคัรงหมดนรีรออกมาจากใจมนรุษยตทรีที่บาปหนาดคังทรีที่พระเยซซูไดข้ตรคัสไวข้ 23 สารพนดการชนริ่วนนนี้เกริด
มาจากภายใน และทคาใหจ้มนบษยต์เปป็นมลทริน” พวกฟารริสรีสอนวขา ความมลทริน (ความบาป) ออกมา
จากสริที่งตขางๆภายนอกอคันไรข้สาระ เชขน การรคับประทานอาหารโดยไมขลข้างมพอ พระเยซซูทรงหคักลข้าง
ความโงขเขลานรีร โดยทรงชรีร ใหข้เหป็นวขาแหลขงทรีที่มาอคันแทข้จรริงของการททาใหข้เปป็นมลทรินกป็คพอใจมนรุษยต 
ความบาปอคันเนขาเหมป็นทรุกรซูปแบบลข้วนแผขกระจายออกมาจากใจมนรุษยต



มก 7:24 หลคังจากเหตรุการณตนรีร แลข้ว พระเยซซูจผงทรงลบกขผนี้นจากทนริ่นนริ่นไปยนงเขตแดน
เมรองไทระและเมรองไซดอน แลจ้วเขจ้าไปในเรรอนแหข่งหนผริ่งประสงคต์จะมริใหจ้ผซจ้ใดรซจ้ แตข่พระองคต์จะ
ซข่อนอยซข่มริไดจ้ พระองคตจนงทรงหาทรีที่หลบจากฝซูงชนทรีที่ทรงมรีการรคับใชข้ในแควข้นกาลริลรี ประชาชนตขาง
แหขมาหาพระองคตโดยไมขหยรุด พวกฟารริสรีกป็คอยรคังควาน แถมพวกสาวกของพระองคตเองกป็มองไมข
ออกเกรีที่ยวกคับพระองคตดข้วย พระองคตจนงทรงเดรินทางขนรนเหนพอไปทางตะวคันตกและเสดป็จเขข้าไปยคัง
เลบานอนและเขตแดนเมพองไทระและเมพองไซดอนทรีที่อยซู ขใกลข้เครียง นรีที่เปป็นเขตแดนของคนตขางชาตริ 
และบางทรีพระเยซซูอาจทรงหาเวลาพคักผขอนสองสามวคัน แมข้กระนคัรน กริตตริศคัพทตของพระองคตกป็ยคัง
ตริดตามพระองคตไปถนงทรีที่นคั ที่นดข้วย ถนงแมข้พระองคตทรงไปหลบอยซู ขในบข้านหลคังหนนที่ง “แตขพระองคตจะ
ซขอนอยซูขมริไดข้”

มก 7:25-26 มรีผซจ้หญริงคนหนผริ่งซผริ่งมนลซกสาวทนริ่มนผนโสโครกสริง เมรริ่อไดจ้ยรินขข่าวถผงพระองคต์กป็
มากราบลงทนริ่พระบาทของพระองคต์ 26 ผซจ้หญริงนนนี้นเปป็นชาวกรนก ชาตริซนเรนยฟนนริเซนย และนางทซล
อจ้อนวอนขอพระองคต์ใหจ้ขนบผนออกจากลซกสาวของตน การทรีที่นางถซูกพซูดถนงวขาเปป็นชาวกรรีกนขาจะเปป็น
ความหมายโดยทคั ที่วไปทรีที่พวกยริวมคักเรรียกคนตขางชาตริเชขนนคัรน นคัที่นนขาจะใชขความหมายตรงนรีร  นางเปป็น
คนตขางชาตริ หากกลขาวโดยเฉพาะเจาะจงแลข้ว นางกป็มรีสคัญชาตริในสมคัยนคัรนเปป็นซรีเรรียครนที่งหนนที่งและฟรี
นริเซรียครนที่งหนนที่ง ไมขวขาจะในกรณรีใด นางกป็ขอพระเยซซูใหข้ทรงขคับผรีทรีที่สริงอยซูขในตคัวลซูกสาวของเธอออก
ไป ขข้อเทป็จจรริงทรีที่สทาคคัญกป็คพอวขานางรซูข้วขาลซูกสาวของนางกทาลคังเจอกคับอะไรอยซูข เธอถซูก ‘ผรีสริง’

มก 7:27-28 ดข้วยทรงทราบวขานางเปป็นคนตขางชาตริพระเยซซูจนงทรงลองใจนาง พระองคต
จนงตรคัสกคับนางวขา "ใหจ้พวกลซกกรินอริริ่มเสนยกข่อน เพราะวข่าซผริ่งจะเอาอาหารของลซกโยนใหจ้แกข่สบนนขกป็ไมข่
ควร" ความหมายโดยเผรินๆแลข้วกป็คพอวขา คนเราควรใหข้ลซูกของตนไดข้กรินอริที่มเสรียกขอนจนงจะคขอยใหข้
อาหารสรุนคัข (คทาทรีที่แปลวขา สมควร (คาลอส) หมายความวขา ‘ดรี’) อยขางไรกป็ตาม สริที่งทรีที่พระเยซซูก ทาลคัง
ตรคัสถนงและหญริงผซูข้นรีร กป็เขข้าใจดรีดข้วยกป็คพอวขา การรคับใชข้ของพระเยซซูพรข้อมกคับสริที่งดรีๆทรีที่ตามมาทคัรงหมด
(ในกรณรีนรีรคพอ การรคักษาโรค) ตข้องมรีไปยคังพวกยริวกขอน พวกเขามคักเรรียกชนชาตริตขางๆทรีที่เปป็นคนตขาง
ชาตริทรีที่อยซูขใกลข้เครียงวขา ‘สรุนคัข’ หญริงผซูข้นรีรนขาจะเขข้าใจวขาพระเยซซูทรงหมายถนงอะไร



ถนงกระนคัรนนางกป็รบเรข้าพระองคตตขอไป 28 แตข่นางทซลตอบพระองคต์วข่า "จรริงดจ้วย พระองคต์
เจจ้าขจ้า แตข่สบนนขทนริ่อยซข่ใตจ้โตต๊ะนนนี้นยข่อมกรินเดนอาหารของลซก" นางใชข้สทานวนเดรียวกคับทรีที่พระเยซซูทรงใชข้
โดยพซูดถนงความจรริงของชรีวริต พวกสรุนคัขมคักกรินเศษอาหารทรีที่ตกมาจากโตบ๊ะ นางไมขไดข้เลริกลข้มความ
ตคัรงใจเพราะคทาพซูดดซูแคลนของพระเยซซูแตขอยขางใด มคันมรีแตขททาใหข้นางรบเรข้าพระองคตมากยริที่งขนรนไป
อรีกใหข้รคักษาลซูกสาวของนางใหข้หาย พระเยซซูทรงเหป็นถนงความตคัรงใจจรริงของนาง

เราควรหมายเหตรุไวข้วขาพระเยซซูมริไดข้ก ทาลคังทรงททาตคัวหยาบคายหรพอไมขไยดรีปคัญหาของหญริง
ตขางชาตริคนนรีร  แตขพระองคตก ทาลคังทดสอบความเชพที่อของนางตขางหาก ตขางจากพวกยริวทรีที่คริดวขาตคัวชอบ
ธรรมมากมายในอริสราเอลทรีที่อยซู ขใกลข้เครียง นางเตป็มใจยริที่งนคักทรีที่จะถขอมตคัวลงตขอพระพคักตรตพระเยซซู 
หลคักการทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอ ความเชพที่อของหญริงผซูข้นรีร  นอกจากนรีร  นางยคังไมขยขอทข้อในเรพที่องนรีรดข้วย ดข้วย
เหตรุนรีร  พระเยซซูจนงทรงตอบคทาทซูลขอของนาง

มก 7:29-30 แลจ้วพระองคต์ตรนสแกข่นางวข่า "เพราะเหตบถจ้อยคคานนนี้จงกลนบไปเถริด ผนออกจาก
ลซกสาวของเจจ้าแลจ้ว" 30 ฝข่ายหญริงนนนี้นเมรริ่อไปยนงเรรอนของตน ไดจ้เหป็นลซกนอนอยซข่บนทนริ่นอน และ
ทราบวข่าผนออกแลจ้ว พระเยซซูจนงตรคัสกคับนางวขา “เพราะเหตรุถข้อยคทานรีร จงกลคับไปเถริด ผรีออกจาก
ลซูกสาวของเจข้าแลข้ว” อรีกครคัร งทรีที่คทาทรีที่แปลวขา ผน (ไดมอนริออน) หมายถนง ปรีศาจ หรพอผรีโสโครกทรีที่อยซู ขใตข้
บคังคคับบคัญชาของซาตาน เหป็นไดข้ชคัดวขาหญริงผซูข้นรีร คงรรีบกลคับไปบข้านดข้วยความหวคังอคันเตป็มเปรีที่ยม พอ
นางกลคับไปถนงบข้าน นางกป็ดรีใจยริที่งทรีที่ไดข้ “เหป็นลซูกนอนอยซูขบนทรีที่นอน และทราบวขาผรีออกแลข้ว” คทาทรีที่
แปลวขา นอน (บาลโล) เปป็นคทากรริยารซูปสมบซูรณตกาล ทรีที่ประธานถซูกกระททา และมรีความหมายวขาเดป็ก
หญริงผซูข้นรีร ไดข้ถซูกทรุขมลงบนเตรียงของตน เหป็นไดข้ชคัดวขา เมพที่อผรีตคัวนรีรออกไปแลข้ว มคันกป็ทรุขมเดป็กหญริงผซูข้นรีร ลง
บนเตรียงของเธอ แตขเธอไดข้รคับการรคักษาใหข้หายแลข้วโดยพระเยซซู สรรเสรริญพระเจข้า!

มก 7:31-32 ตข่อมาพระองคต์จผงเสดป็จจากเขตแดนเมรองไทระและเมรองไซดอน ดคาเนริน
ตามทางแควจ้นทศบบรน มายนงทะเลกาลริลน 32 เขาพาชายหซหนวกพซดตริดอข่างคนหนผริ่งมาหาพระองคต์ 
แลจ้วทซลอจ้อนวอนขอพระองคต์ใหจ้ทรงวางพระหนตถต์บนคนนนนี้น จากนคัรนพระเยซซูกป็เสดป็จกลคับไปยคัง
เขตแดนทรีที่พระองคตทรงครุข้นเคยมากกวขา พระเยซซูทรงเดรินทางมาจากเลบานอนขข้ามอริสราเอลตอน
เหนพอ (แควข้นกาลริลรี) และตรงไปทริศตะวคันออกตขอไปอรีกจนเขข้าไปยคังแควข้นทศบรุรรี (มรีชพที่อเชขนนคัรน



เพราะมรีสริบเมพองทรีที่นคั ที่นไลขตคัรงแตขดามคัสกคัสไปจนถนงกาดารา) ในเขตแดนนคัรนพวกเขาพาชายซนที่งเปป็น
คน “หซูหนวกพซูดตริดอขางคนหนนที่งมาหาพระองคต แลข้วทซูลอข้อนวอนขอพระองคตใหข้ทรงวางพระหคัตถต
บนคนนคัรน” มาระโกใชข้คทากรริยารซูปปคัจจรุบคันกาลในอดรีตอรีกครคัร งเพพที่อเพริที่มความสมจรริงเขข้าไปในเรพที่อง
ทรีที่เขาเลขา ชายทรีที่ถซูกพามาหาพระเยซซูนรีร ไมขเพรียงหซูหนวกเทขานคัรน แตขเขายคังมรีความบกพรของในการพซูด
ดข้วย อาจเปป็นเพราะเขาไมขเคยไดข้ยรินมากขอน เขาจนงไมขเคยเรรียนรซูข้วริธรีพซูดอยขางเหมาะสม คทาทรีที่แปลวขา 
พซดตริดอข่าง (มอกริลาลอส) มรีความหมายตรงตคัววขา ‘พซูดดข้วยความยากลทาบาก’

มก 7:33-35 พระเยซซูจนงทรงนคาคนนนนี้นออกจากประชาชนไปอยซข่ตข่างหาก ทรงเอานรินี้ว
พระหนตถต์ยอนเขจ้าทนริ่หซของชายผซจ้นนนี้น และทรงบจ้วนนคนี้าลายเอานรินี้วพระหนตถต์จรินี้มแตะลรินี้นคนนนนี้น  

34 แลจ้วพระองคต์ทรงแหงนพระพนกตรต์ดซฟจ้าสวรรคต์ ทรงถอนพระทนยตรนสแกข่คนนนนี้นวข่า 
"เอฟฟาธา" แปลวข่า "จงเปริดออก" นรีที่เปป็นการอคัศจรรยตทรีที่พริเศษจรริงๆ อยขางไรกป็ตาม อาจเปป็นไดข้วขา
พระเยซซูทรงทราบดรีวขาชายผซูข้นขาสงสารคนนรีร ไมขไดข้ยรินพระองคตตรคัส พระองคตจนงทรงใชข้ภาษาใบข้
แบบงขายๆ ตอนแรกพระองคตทรงเอานริรวพระหคัตถตแหยขเขข้าไปในหซูทคัรงสองขข้างของชายผซูข้นรีร  ขคัรนตอน
ตขอไปนคัรนออกจะคลรุมเครพอนริดหนขอย อยขางไรกป็ตาม เหป็นไดข้ชคัดวขาพระเยซซูทรงเอานทราลายเลป็กนข้อย
แตะปลายนริรวพระหคัตถตของพระองคต จากนคัรนกป็ทรงใชข้นริรวพระหคัตถตนคัรนจริรมแตะลริรนชายผซูข้นรีร  ในการ
ทรงททาเชขนนคัรนพระองคตไดข้ทรงแตะตข้องอวคัยวะทรีที่บกพรของทคัรงสองอยขางในบทเรรียนทรีที่เหป็นภาพ
ชคัดเจนทรีที่สรุดเรพที่องหนนที่ง พระเยซซูจนงทรงแหงนพระพคักตรตดซูฟข้าสวรรคตพรข้อมก คับทรงถอนหายใจ 
(เสรียงรข้องในคอทรีที่ไมขออกมาเปป็นคทาพซูด) และตรคัสกคับชายผซูข้นรีร วขา เอฟฟาธา คทาหลคังนรีร เปป็นคทาอาราเมค
(ซนที่งเปป็นภาษาพซูดของคนในแควข้นนคัรน) ดคังทรีที่ขข้อนรีร ไดข้กลขาวไวข้ คทานรีรแปลวขา “จงเปริดออก”

35 แลจ้วในทนนใดนนนี้นหซคนนนนี้นกป็ปกตริ สริริ่งทนริ่ขนดลรินี้นนนนี้นกป็หลบดและเขาพซดไดจ้ชนด ทคันใดนคัรน “หซู
ของคนนคัรนกป็ปกตริ สริที่งทรีที่ขคัดลริรนนคัรนกป็หลรุดและเขาพซูดไดข้ชคัด” บคัดนรีร เขาไมขเพรียงไดข้ยรินแลข้วเทขานคัรน แตข
การอคัศจรรยตทรีที่ยริที่งใหญขกวขานคัรนไดข้เกริดขนรนแลข้ว ชายผซูข้ทรีที่ไมขเคยไดข้ยรินคนพซูดมากขอนเลยบคัดนรีรกลคับพซูด
ไดข้ชคัดเจน มาระโกใชข้คทาพซูดทรีที่ททาใหข้เหป็นภาพคพอ “สริที่งทรีที่ขคัดลริรนนคัรน” มรีความหมายตรงตคัววขา สายรคัด
ทรีที่มารคัดลริรนไวข้ คทาทรีที่แปลวขา ชนด (ออรห์โธส) มรีความหมายตรงตคัววขา ‘ถซูกตข้อง’ เขาไมขเพรียงพซูดไดข้แลข้ว
เทขานคัรนในตอนนรีร  แตขเขายคังพซูดไดข้อยขางถซูกตข้องดข้วย



มก 7:36-37 พระองคต์ทรงหจ้ามปรามคนทนนี้งหลายมริใหจ้แจจ้งความนนนี้แกข่ผซจ้ใดเลย แตข่
พระองคต์ยริริ่งทรงหจ้ามปรามพวกเขา เขากป็ยริริ่งเลข่าลรอไปมาก 37 พวกเขากป็ประหลาดใจเหลรอเกริน พซด
กนนวข่า "พระองคต์ทรงกระทคาลจ้วนแตข่ดนทนนี้งนนนี้น ทรงกระทคาคนหซหนวกใหจ้ไดจ้ยริน คนใบจ้ใหจ้พซดไดจ้" 
พระเยซซูจนงตรคัสสคัที่งทรุกคนทรีที่อยซูขทรีที่นคัที่นวขา “มริใหข้แจข้งความนรีร แกขผซูข้ใดเลย แตขพระองคตยริที่งทรงหข้ามปราม
พวกเขา เขากป็ยริที่งเลขาลพอไปมาก” (คทาทรีที่แปลวขา เลข่าลรอ (เครมสโซ) มรีความหมายงขายๆวขา ‘ประกาศ’) 
ถนงแมข้พระเยซซูมริไดข้ทรงประทคับอยซู ขในอริสราเอลอยขางเปป็นทางการ แตขพระองคตกป็ทรงอยซูขใกลข้ เหมพอน
กคับทรีที่เกริดขนรนบขอยๆในการรคับใชข้ของพระองคต พระองคตทรงก ทาชคับมริใหข้ผซูข้คนทรีที่พระองคตทรงกระททา
การอคัศจรรยตใหข้นคัรนเลขาเรพที่องตขอไปอรีก เหตรุผลนขาจะเปป็นเพราะวขาเวลาทรีที่พระองคตจะทรงสทาแดง
พระองคตอยขางเปป็นทางการในฐานะพระเมสสริยาหตแหขงอริสราเอลนคัรนยคังมาไมขถนง สริที่งนรีร ยคังจะไมขเกริด
ขนรนจนกวขาพระองคตจะเสดป็จเขข้ากรรุงเยรซูซาเลป็มอยขางเปป็นทางการในวคันอาทริตยตกขอนการถซูกตรนง
กางเขนของพระองคต แมข้พระองคตทรงหข้ามมริใหข้พวกเขาประกาศ แตขคนเหลขานคัรนทรีที่อยซูขทรีที่นคัที่นกป็ยริที่ง
ประกาศไปทคั ที่วถนงสริที่งทรีที่พระเยซซูไดข้ทรงกระททา

นอกจากนรีร  ประชาชนทรีที่อยซูขทรีที่นคัที่น “กป็ประหลาดใจเหลพอเกริน พซูดกคันวขา "พระองคตทรงกระททา
ลข้วนแตขดรีทคัรงนคัรน ทรงกระททาคนหซูหนวกใหข้ไดข้ยริน คนใบข้ใหข้พซูดไดข้” ถนงแมข้จะอคัศจรรยตใจเหลพอ
ประมาณ แตขพวกเขากป็ททาไดข้แตขประกาศวขาพระองคตทรงกระททาลข้วนแตขดรีทคัรงนคัรน แนขทรีเดรียวทรีที่นรีที่ยคัง
เปป็นจรริงจนถนงทรุกวคันนรีร

*****
ภนำพรวมของมนำระโก 8: ในบทนขีรั้พระเยซถูทรงเลขีรั้ยงคนสขีชื่พกันคน จากนกัรั้นหลกังจากทขีชื่พวกฟา

รริสขีขอหมายสลาคกัญจากพระองคห์ พระเยซถูกป็ทรงเตชอนพวกสาวกของพระองคห์ใหด้ระวกังเชชรั้อของพวก
ฟารริสขี มขีบกันทนกเกขีชื่ยวกกับการทขีชื่พระเยซถูทรงรกักษาชายตาบอดทขีชื่เมชองเบธไซดาดด้วย จากนกัรั้นมาระโก
กป็บกันทนกเกขีชื่ยวกกับคลากลข่าวอกันแสดงถนงความเชชชื่อของเปโตร บทนขีรั้ปริดทด้ายดด้วยบทเรขียนของพระเยซถู
เกขีชื่ยวกกับสริชื่งทขีชื่ตด้องแลกในการเปป็นสาวกทขีชื่แทด้จรริง

มก 8:1-3 ขณะทรีที่การรคับใชข้ของพระเยซซูดทาเนรินตขอไป มาระโกกป็บคันทนกเหตรุการณตตขอ
ไปนรีร  คราวนนนี้นเมรริ่อฝซงชนพากนนมามากมายและไมข่มนอาหารกริน พระเยซซจผงทรงเรนยกเหลข่าสาวกของ



พระองคต์มาตรนสแกข่เขาวข่า 2 "เราสงสารคนเหลข่านนนี้ เพราะเขาคจ้างอยซข่กนบเราไดจ้สามวนนแลจ้วและไมข่มน
อาหารจะกริน 3 ถจ้าเราจะใหจ้เขากลนบไปบจ้านเมรริ่อยนงอดอาหารอยซข่ เขาจะหริวโหยสรินี้นแรงตามทาง 
เพราะวข่าบางคนมาไกล” คทาทรีที่แปลวขา สงสาร (สปลากคนริซอไม) เปป็นคทาทรีที่นขาสนใจ มคันมรีความ
หมายตรงตคัววขา ‘รซูข้สนกหวคั ที่นไหวในลทาไสข้’ พวกคนสมคัยโบราณคริดวขาลทาไสข้หรพอเครพที่องในเปป็นทรีที่มา
ของความรคักและความสงสาร นคั ที่นคพอ อารมณตตขางๆทรีที่อขอนไหวงขาย นรีที่หมายถนงความหขวงใยทรีที่มรีตขอ
ผซูข้อพที่นซนที่งเตป็มตพรนขนรนมาจากสขวนลนกของภายในมนรุษยต เราจนงเหป็นถนงไหวพรริบขององคตพระผซูข้เปป็น
เจข้าของเรา พระองคตทรงรคับรซูข้ไดข้วขาคนเหลขานคัรนทรีที่ตริดตามพระองคตไมขมรีโอกาสรคับประทานอาหาร
ดรีๆมาสามวคันแลข้ว

การทรีที่พระเยซซูตรคัสถนงการอดอาหารไมขใชขการอดอาหารโดยสมคัครใจ แตขหมายถนงการไมขมรี
อาหารรคับประทานมากกวขา พระองคตทรงทราบวขาหากพระองคตทรงใหข้พวกเขากลคับบข้านไป พวก
เขาหลายคนกป็คงลข้มลงหมดแรงเสรียกขอน จากคทาตรคัสนรีร  พระองคตจนงทรงทราบวขาคนสขวนใหญขทรีที่
ตริดตามพระองคตมากป็มาจากทรีที่ไกลๆ

มก 8:4 พวกสาวกลพมไปแลข้ววขากขอนหนข้านคัรนไมขนานพระเยซซูไดข้ทรงเลรีรยงอาหาร
คนหข้าพคันคนทรีที่ประสบปคัญหาคลข้ายๆกคัน ดซู มาระโก 6:34 ดข้วยความตาสคัรนฝขายวริญญาณ พวกเขาจนง
ถามพระองคตวขา "ในถริริ่นทบรกนนดารนนนี้จะหาอาหารใหจ้เขากรินอริริ่มไดจ้ทนริ่ไหน" พวกสาวกไดข้แสดงถนง
มรุมมองทรีที่คคับแคบอคันแสดงถนงความไมขเชพที่อ ในฝขายมนรุษยตแลข้ว ไมขมรีทรคัพยากรทรีที่จะตอบสนอง
สทาหรคับความจทาเปป็นดคังกลขาว พวกเขาจนงมองไมขเหป็นทางออกของปคัญหา

มก 8:5-7 อยขางไรกป็ตาม นคัที่นไมขใชขปคัญหาสทาหรคับพระเยซซูเลย พระองคตจนงตรคัสถาม
พวกสาวกวขา "พวกทข่านมนขนมปนงกนริ่กจ้อน" เขาทซลวข่า "มนเจป็ดกจ้อน” คทาทรีที่แปลวขา ขนมปนง (อาร
ทอส) กป็มรีความหมายตรงตคัววขา ‘ขนมปคัง’ ตรงนรีรมคันนขาจะหมายถนง ขนมปคังกข้อนทรีที่มรีขนาดเทขากคับ
ขนมปคังทรีที่ใชข้ททาแฮมเบอรตเกอรตในปคัจจรุบคัน โดยอาจมรีขนาดใหญขกวขานริดหนขอย พระเยซซูจนง 6 ตรนส
สนริ่งประชาชนใหจ้นนริ่งลงทนริ่พรนี้นดริน แลจ้วทรงรนบขนมปนงเจป็ดกจ้อนนนนี้น ทรงขอบพระคบณ แลจ้วจผงทรงหนก
สข่งใหจ้เหลข่าสาวกใหจ้เขาแจก เหลข่าสาวกจผงแจกใหจ้ประชาชน ในลคักษณะทรีที่คลข้ายกคับการเลรีรยงอาหาร
คนหข้าพคันคนกขอนหนข้านรีร  พระเยซซูทรงใชข้ประชาชนเหลขานรีรนคัที่งลง (โดยนขาจะเปป็นระเบรียบ



เรรียบรข้อย) จากนคัรนพระองคตกป็ทรงขอบพระครุณพระเจข้าสทาหรคับอาหารนคัรนตขอหนข้าคนเหลขานคัรนอยขาง
เปริดเผย นรีที่เปป็นบทเรรียนสทาหรคับเราจนถนงทรุกวคันนรีร เชขนกคัน จากนคัรนพระองคตกป็ทรงหคักขนมปคังออก
เปป็นชริรนเลป็กๆและสขงใหข้พวกสาวกซนที่งแจกจขายแกขประชาชนตขอไป

พวกสาวกยคังคข้นพบดข้วยวขา 7 และเขามนปลาเลป็กๆอยซข่บจ้าง พระองคต์จผงขอบพระคบณ แลจ้วสนริ่ง
ใหจ้เอาปลานนนี้นแจกดจ้วย นรีที่สพที่อวขาปลาถซูกนทาออกมาหลคังจากทรีที่ขนมปคังไดข้ถซูกแจกไปแลข้ว พระเยซซูจนง
ทรงอวยพรปลานคัรนซนที่งถซูกแจกใหข้แกขประชาชนอยขางนขาอคัศจรรยตดข้วย ทรีที่นขาสนใจกป็คพอวขา พระเยซซู
ทรงขอบพระครุณพระเจข้าสทาหรคับขนมปคังนคัรนและทรงอวยพรปลานคัรนดข้วย อรีกครคัร งทรีที่นรีที่เปป็นบทเรรียน
สทาหรคับเราทรีที่จะแสวงหาพระพรของพระเจข้าใหข้มรีแกขอาหารทรีที่เรารคับประทาน

มก 8:8-9 จากทรคัพยากรทรีที่มรีอยซู ขเลป็กนข้อยนรีร  คนทนนี้งปวงไดจ้รนบประทานจนอริริ่ม หากนคัที่น
ยคังเปป็นการอคัศจรรยตไมขพอ และเศษอาหารทนริ่เหลรอนนนี้นเขาเกป็บไดจ้เจป็ดกระบบง จรริงแทข้ทรีเดรียวทรีที่นข้อยคพอ
มากเมพที่อมรีพระเจข้าอยซูขดข้วย มาระโกบคันทนกตขอไปวขา 9 คนทนริ่รนบประทานนนนี้นมนประมาณสนริ่พนน แลจ้ว
พระองคต์ตรนสสนริ่งใหจ้เขาไป หลคังจากไดข้ตอบสนองความจทาเปป็นตขางๆของพวกคนทรีที่ตริดตามพระองคต
มาแลข้ว พระเยซซูจนงตรคัสสคัที่งใหข้พวกเขากลคับบข้าน

เราเหป็นถนงหลคักการทรีที่สทาคคัญหลายประการ ประการแรก พระเยซซูทรงทราบถนงความจทาเปป็น
ตขางๆของบรรดาผซูข้ทรีที่ตริดตามพระองคตและทรงตอบสนองความจทาเปป็นเหลขานคัรน จรริงแทข้ทรีเดรียวทรีที่
พระองคตทรงกระททาเชขนนคัรนมาจนถนงทรุกวคันนรีร  ประการทรีที่สอง ถนงแมข้ทรคัพยากรของพวกเขามรีอยซู ขเลป็ก
นข้อย แตขพระเยซซูกป็ทรงแสดงใหข้เหป็นความสามารถของพระองคตในการใชข้สริที่งเลป็กนข้อยใหข้กระททากริจ
ใหญขโตไดข้ เราจนงเหป็นถนงความกรรุณาสงสาร ฤทธานรุภาพ และความทรงสคัพพคัญญซูของพระองคต

มก 8:10 ถนงแมข้ไมขไดข้มรีบอกไวข้กขอนหนข้านคัรนในบทนรีร  แตขเหป็นไดข้ชคัดวขาเหตรุการณตเหลขา
นรีร เกริดขนรนใกลข้เครียงทะเลกาลริลรี หลคังจากนคัรนในทนนใดนนนี้น พระองคต์กป็เสดป็จลงเรรอกนบเหลข่าสาวกของ
พระองคต์ มาถผงเขตเมรองดาลมานซธา ถนงแมข้ปคัจจรุบคันนคัรนไมขมรีอยซูขแลข้ว แตขเมพองดาลมานซูธากป็ถซูกเชพที่อวขา
เปป็นหมซูขบข้านแหขงหนนที่งทรีที่อยซูขบนชายฝคัที่งตะวคันตกของทะเลกาลริลรี บคันทนกของมคัทธริวเรรียกสถานทรีที่
เดรียวกคันนรีรวขามคักดาลา ดซู มคัทธริว 15:39



มก 8:11 พอมาถนงในเขตเมพองดาลมานซูธา พวกฟารริสนออกมาและเรริริ่มโตจ้เถนยงกนบ
พระองคต์ ขอพระองคต์แสดงหมายสคาคนญจากฟจ้าสวรรคต์ หมายจะทดลองพระองคต์ ถนงแมข้ไมขไดข้มรี
บอกไวข้ แตขพวกฟารริสรีกป็อาจมาจากกรรุงเยรซูซาเลป็ม การอข้างอริงถนงการทรีที่พวกเขาโตข้เถรียงก คับพระเยซซูนรีร
กป็หมายถนงการไตขสวนหรพอสอบสวนพระองคตเหมพอนกคับทรีที่ทนายความกระททาตขอพยานในการ
พริจารณาคดรีในศาล พวกเขาขอหมายสทาคคัญจากพระองคต ความหมายตรงนรีรอาจเปป็นไดข้วขา ถข้าทขาน
เปป็นพระเมสสริยาหตผซูข้นคัรนจรริงๆ กป็จงแสดงหมายสทาคคัญเพพที่อพริสซูจนตสริ คทาทรีที่แปลวขา ทดลอง (เพะอริรา
โซ) มรีความหมายในบรริบทนรีรวขา ‘ทดสอบ’ พวกเขาจนงทดสอบพระเยซซูเพพที่อดซูวขาพระองคตจะทรง
ตอบโตข้อยขางไร

พวกยริวแสวงหาหมายสทาคคัญตขางๆจากพระเจข้ามาตลอด ยกตคัวอยขางเชขน ในยอหตน 2:18 
พวกเขาขอหมายสทาคคัญอยขางหนนที่งจากพระเยซซู เปาโลกลขาวไวข้ใน 1 โครรินธต 1:22 วขาพวกยริวขอ
หมายสทาคคัญ ความหมายของการแสวงหาหมายสทาคคัญดคังกลขาวกป็แสดงใหข้เหป็นถนงการขาดความเชพที่อ
อยขางชคัดเจน ถนงแมข้พวกเขาไดข้เหป็นการอคัศจรรยตใหญขโตตขางๆมากคับตาแลข้ว แตขพวกเขากป็ยคังอยากใหข้
พระเยซซูกระททาการอคัศจรรยตยริที่งกวขานรีร เพพที่อพริสซูจนตตคัวตนของพระองคต การทรีที่พวกเขาขอหมายสทาคคัญกป็
เทขากคับสพที่อความหมายวขา ‘เราอาจเชพที่อทขานถข้าทขานแสดงหมายสทาคคัญใหข้เราเหป็นมากกวขานรีร ’ มคัน
เปป็นการยอมรคับโดยนคัยวขาตนไมขเชพที่อ นรีที่สพที่อวขาถข้าพระเยซซูทรงกระททาการอคัศจรรยตใหญขสคักครคัร ง พวก
เขากป็อาจเชพที่อ

มก 8:12 พอไดข้ยรินเชขนนคัรนพระองคต์ทรงถอนพระทนยแลจ้วตรนสวข่า "คนยบคนนนี้แสวงหา
หมายสคาคนญทคาไม เราบอกความจรริงแกข่เจจ้าทนนี้งหลายวข่า จะไมข่โปรดใหจ้หมายสคาคนญแกข่คนยบคนนนี้" เรา
เหป็นไดข้ชคัดถนงความเอพอมระอาและความผริดหวคังของพระเยซซู พระองคตทรงถอนหายใจแรงๆ มคัน
แสดงใหข้เหป็นถนงความรซูข้สนกรรุนแรงทรีที่ลงลนกไปถนงกข้นบนรงแหขงจริตวริญญาณของพระองคต พระองคตจนง
ทรงประกาศวขา จะไมขโปรดใหข้หมายสทาคคัญแกขคนยรุคนคัรน (ดซู มคัทธริว 12:39-40 ดข้วยทรีที่ในอรีกคราว 
พระเยซซูทรงบอกพวกยริวทรีที่ชอบจคับผริดวขาหมายสทาคคัญเดรียวทรีที่พระองคตจะทรงประทานใหข้แกขพวก
เขากป็คพอ หมายสทาคคัญแหขงการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคต)



มก 8:13-14 แลจ้วพระองคต์เสดป็จไปจากเขา และลงเรรอขจ้ามฟากไปอนก ดข้วยทรงเหป็นแลข้ว
วขาพวกเขาไมขมรีความเชพที่อ พระเยซซูจนงทรงเสดป็จกลคับลงเรพอและขข้ามไปยคังอรีกฝคัที่งของทะเลกาลริลรี 
(อาจเปป็นเมพองเบธไซดา ดซู 8:22) คราวนรีร เปป็นพวกสาวกของพระองคตบข้างทรีที่ไมขมรีอาหารรคับประทาน
พวกเขา 14 ลรมเอาขนมปนงไป และในเรรอเขามนขนมปนงอยซข่กจ้อนเดนยวเทข่านนนี้น

มก 8:15 ดข้วยทรงทราบเรพที่องนคัรนอยซูขแลข้ว พระเยซซูจนงทรงใชข้โอกาสนรีร เพพที่อเตพอนพวก
เขาวขา "จงสนงเกตและระวนงเชรนี้อแหข่งพวกฟารริสนและเชรนี้อแหข่งเฮโรดใหจ้ดน" ตรงนรีรพระองคตไมขเพรียง
ตรคัสถนงเชพรอแหขงพวกฟารริสรีเทขานคัรน แตขตรคัสถนงเชพรอแหขงเฮโรดดข้วย แนขนอนทรีที่เชพรอคพอยรีสตต มคันถซูกใชข้
เพพที่อททาใหข้แปข้งดริบฟซูขนรนโดยการแทรกซนมแปข้งนคัรนดข้วยแกบ๊สตขางๆของมคัน (คารตบอนไดออกไซดต) 
ในพระคคัมภรีรตมคันสพที่อความหมายถนงความบาป รวมถนงลคักษณะเฉพาะตคัวทรีที่แทรกซนมไปทคั ที่วของ
ความบาปดข้วย พระเยซซูจนงทรงเตพอนพวกสาวกของพระองคตใหข้ระวคังอริทธริพลทรีที่ชคั ที่วรข้ายของพวกฟา
รริสรีใหข้ดรี พวกเขาเพริที่งเหป็นมคันในการทรีที่พวกฟารริสรีไตขสวนพระเยซซูดข้วยใจไมขเชพที่อ มคันแสดงถนงความ
สงสคัยและความไมขเชพที่อ ซนที่งหากไมขระวคังใหข้ดรี มคันจะระบาดไปยคังผซูข้อพที่นไดข้ ในบคันทนกของมคัทธริวเกรีที่ยว
กคับเหตรุการณตนรีร  (มคัทธริว 16:6) เขาบคันทนกตอนทรีที่พระเยซซูตรคัสถนงเชพรอของพวกสะดซูสรี เมพที่อรวมขข้อพระ
คคัมภรีรตทคัรงสองตอนเขข้าดข้วยกคัน พระเยซซูกป็ตรคัสถนงคนทคัรงสามกลรุขมอยขางไมขตข้องสงสคัย เทขาทรีที่เปป็นไปไดข้
แลข้ว พระเยซซูทรงเตพอนพวกสาวกของพระองคตใหข้ระวคังอริทธริพลฝขายวริญญาณอคันชคั ที่วรข้ายของพวก
ฟารริสรีและพวกสะดซูสรี รวมถนงการมรีสภาพภายนอกแบบชาวโลกของเฮโรด

มก 8:16-18 เหลข่าสาวกจผงปรผกษากนนวข่า "เพราะเหตบทนริ่เราไมข่มนขนมปนง" 17 เมรริ่อพระเยซซ
ทรงทราบจผงตรนสแกข่เขาวข่า "เหตบไฉนพวกทข่านจผงปรผกษากนนและกนนถผงเรรริ่องไมข่มนขนมปนง ทข่านยนง
ไมข่รซจ้และไมข่เขจ้าใจหรรอ ใจของทข่านยนงแขป็งกระดจ้างหรรอ  18 มนตาแลจ้วยนงไมข่เหป็นหรรอ มนหซแลจ้วยนงไมข่
ไดจ้ยรินหรรอ ทข่านทนนี้งหลายจคาไมข่ไดจ้หรรอ พวกสาวกเขข้าใจไมขตรงกคันกคับพระเยซซู พวกเขาคริดวขา
พระองคตก ทาลคังตรคัสถนงอาหาร พวกเขาจนง “ปรนกษากคันวขา "เพราะเหตรุทรีที่เราไมขมรีขนมปคัง"” อยขางไร
กป็ตาม เมพที่อพระเยซซูทรงเหป็นวขาพวกเขาไมขเขข้าใจพระองคต พระองคตจนงตรคัสวขา “เหตรุไฉนพวกทขานจนง
ปรนกษากคันและกคันถนงเรพที่องไมขมรีขนมปคัง ทขานยคังไมขรซูข้และไมขเขข้าใจหรพอ ใจของทขานยคังแขป็งกระดข้าง
หรพอ” ตอนแรกพระเยซซูทรงตทาหนริความคริดทรีที่ทนที่มๆของพวกสาวกของพระองคต ใหข้เราหมายเหตรุไวข้



วขาพระองคตทรงตคัรงคทาถามเกรีที่ยวกคับการใชข้เหตรุผลและการรคับรซูข้ของพวกเขา จากนคัรนพระองคตกป็ทรง
ตคัรงคทาถามเกรีที่ยวกคับใจของพวกเขา ใจของพวกเขาแขป็งกระดข้างไปแลข้วหรพอ จากนคัรนพระองคตทรง
เปลรีที่ยนไปพซูดถนงความสามารถทางการรคับรซูข้ฝขายรขางกายบข้าง “มรีตาแลข้วยคังไมขเหป็นหรพอ มรีหซูแลข้วยคังไมข
ไดข้ยรินหรพอ” นรีที่เทขากคับพระเยซซูตรคัสกคับพวกเขาวขา ‘พวกทขานยคังไมขเหป็นและไดข้ยรินสริที่งทรีที่เราไดข้กระททา
แลข้วหรพอ’ จากนคัรนพระองคตทรงพรุขงเปข้าไปทรีที่ความจทาของพวกเขาบข้าง “ทขานทคัรงหลายจทาไมขไดข้หรพอ”

มก 8:19-20 พระเยซซูจนงทรงซคักถามพวกเขาวขา เมรริ่อเราหนกขนมปนงหจ้ากจ้อนใหจ้แกข่คนหจ้า
พนนคนนนนี้น ทข่านทนนี้งหลายเกป็บเศษทนริ่เหลรอนนนี้นไดจ้กนริ่กระบบง" เขาทซลตอบพระองคต์วข่า "ไดจ้สริบสอง
กระบบง” พระองคตทรงถามตขอไปอรีกวขา 20 "เมรริ่อแจกขนมปนงเจป็ดกจ้อนใหจ้แกข่คนสนริ่พนนคนนนนี้น ทข่าน
ทนนี้งหลายเกป็บเศษทนริ่เหลรอไดจ้กนริ่กระบบง" เขาทซลตอบวข่า "ไดจ้เจป็ดกระบบง"

มก 8:21 พระองคต์จผงตรนสแกข่เขาวข่า "เปป็นไฉนพวกทข่านยนงไมข่เขจ้าใจ" พระองคตจนง
ตรคัสถามพวกเขาวขา “เปป็นไฉนพวกทขานยคังไมขเขข้าใจ” พระองคตทรงตรวจสอบตคัวตนทคัรงหมดของ
พวกเขา พระองคตทรงตคัรงคทาถามความคริดของพวกเขา พระองคตทรงตคัรงคทาถามใจของพวกเขา 
พระองคตทรงตคัรงคทาถามการมองเหป็นและการไดข้ยรินของพวกเขา สรุดทข้ายพระองคตทรงตคัรงคทาถาม
ความจทาของพวกเขา พระองคตทรงปริดทข้ายการไตขสวนนรีร โดยถามวขาททาไมพวกเขาไมขเขข้าใจ นรีที่เปป็น
หนนที่งในเหตรุการณตทรีที่ตนงเครรียดทรีที่สรุดในการรคับใชข้ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราก คับพวกสาวกของ
พระองคต การทรีที่พวกฟารริสรีทรีที่ไมขเชพที่อยคั ที่วยรุพระองคตกป็เปป็นเรพที่องหนนที่ง แตขการทรีที่พวกสาวกของพระองคต
เองนคัรนแสดงถนงความมพดบอดฝขายวริญญาณกป็เปป็นอรีกเรพที่องเลย

พระเยซซูทรงโมโหพวกเขาจรริงๆ หลคังจากทรีที่พวกเขาไดข้เหป็นมาก คับตาและไดข้ยรินมากคับหซูตคัว
เองแลข้ว เปป็นไฉนพวกเขาถนงยคังไมขรคับรซูข้ในเรพที่องฝขายวริญญาณอรีก ไมขมรีบคันทนกตขอไปวขาพวกสาวกมรี
ปฏริกริรริยาเชขนไร พวกเขาคงนริที่งอคัรนไปเลย มาระโกจนงเปลรีที่ยนไปเลขาเรพที่องทรีที่พระเยซซูทรงรคักษาชายตา
บอดคนหนนที่งใหข้หาย นคั ที่นอาจไมขใชขเรพที่องบคังเอริญ

มก 8:22 อรีกครคัร งทรีที่มาระโกใชข้คทากรริยารซูปปคัจจรุบคันในอดรีต โดยบคันทนกวขา พระองคต์จผง
ไปยนงเมรองเบธไซดา เขาพาชายตาบอดคนหนผริ่งมาหาพระองคต์ ทซลอจ้อนวอนขอพระองคต์ใหจ้โปรด
ถซกตจ้องคนนนนี้น เราไมขทราบวขา (พวก)เขา ในทรีที่นรีร เปป็นใคร พวกเขาอาจเปป็นคนในชรุมชนนคัรน เราควร



หมายเหตรุอรีกวขาพวกเขาเพรียงแคขขอใหข้พระเยซซูแตะตข้องชายผซูข้นคัรน นรีที่สพที่อใหข้เหป็นถนงความเชพที่ออคันยริที่ง
ใหญข โดยรซูข้วขาแคขเพรียงถซูกตข้องชายผซูข้นคัรน พระเยซซูกป็ทรงสามารถรคักษาเขาใหข้หายไดข้

มก 8:23 พระองคต์ไดจ้ทรงจซงมรอคนตาบอดออกไปนอกเมรอง เมรริ่อไดจ้ทรงบจ้วนนคนี้าลาย
ลงทนริ่ตาคนนนนี้น และวางพระหนตถต์บนเขาแลจ้ว พระองคต์จผงตรนสถามเขาวข่า เขาเหป็นสริริ่งใดบจ้างหรรอไมข่ 
พระเยซซูจนง “ทรงจซูงมพอคนตาบอดออกไปนอกเมพอง เมพที่อไดข้ทรงบข้วนนทราลายลงทรีที่ตาคนนคัรน และวาง
พระหคัตถตบนเขาแลข้ว พระองคตจนงตรคัสถามเขาวขา เขาเหป็นสริที่งใดบข้างหรพอไมข” เราไมขทราบชคัดเจนวขา
เหตรุใดพระเยซซูจนงทรงจซูงมพอชายผซูข้นคัรนออกไปนอกเมพอง บางคนคาดเดาวขา เพพที่อทรีที่ฝซูงชนในเมพองจะ
ไดข้ไมขมามรุงดซู นขาสคังเกตตรงทรีที่วริธรีการตขางๆทรีที่พระเยซซูทรงถซูกตข้องชายผซูข้นรีร  กขอนอพที่นพระองคตทรง
จซูงมพอเขาไปกขอน ตขอมาพระองคตทรงบข้วนนทราลายลงบนตาทรีที่มพดบอดของเขา จากนคัรนพระองคตกป็
ทรงวางพระหคัตถตบนตคัวชายผซูข้นรีร  ถนงแมข้คนเหลขานคัรนทรีที่พาชายผซูข้นรีรมาหาพระเยซซูมรีความเชพที่ออยขาง
ชคัดเจนวขาพระเยซซูทรงสามารถรคักษาเขาใหข้หายไดข้ แตขชายผซูข้นรีรอาจไมขไดข้มรีความเชพที่อเชขนนคัรน ดคังนคัรน
พระเยซซูจนงอาจทรงททาสริที่งตขางๆเหลขานรีร เพพที่อบขมเพาะความเชพที่อใหข้เกริดขนรนในตคัวชายผซูข้นรีร  สคัมผคัสแตขละ
รซูปแบบของพระเยซซูนทาไปสซูขความคาดหวคังทรีที่มากขนรน สรุดทข้ายพระเยซซูตรคัสถามชายผซูข้นรีร วขาเขาเหป็น
อะไรบข้างหรพอไมข

มก 8:24 คนนนนี้นเงยหนจ้าดซแลจ้วทซลวข่า "ขจ้าพระองคต์แลเหป็นคนเหมรอนตจ้นไมจ้เดรินไป
เดรินมา” ชายผซูข้นรีร ตอบกลคับไปวขา “ขข้าพระองคตแลเหป็นคนเหมพอนตข้นไมข้เดรินไปเดรินมา” การรคักษานรีร
ยคังไมขเสรป็จสมบซูรณต อาจเปป็นไดข้วขาชายผซูข้นรีร ยคังไมขไดข้ไวข้วางใจพระเยซซูอยขางเตป็มเปรีที่ยม อยขางไรกป็ตาม 
บคัดนรีร เขาเรริที่มรซูข้แลข้วถนงฤทธริธ เดชของพระเยซซู เขามองเหป็นผซูข้คนแลข้ว แตขกป็ยคังไมขชคัดเจน กระนคัรน บคัดนรีร
ชายผซูข้นรีร รซูข้แลข้ววขาพระเยซซูทรงรคักษาเขาใหข้หายไดข้หากพระองคตทรงประสงคต

มก 8:25 พระเยซซูจนงทรงวางพระหนตถต์บนตาเขาอนก แลจ้วใหจ้เขาเงยหนจ้าดซ และตาของ
เขากป็หายเปป็นปกตริ แลเหป็นคนทนนี้งหลายไดจ้ชนดเจน นรีที่เปป็นบคันทนกเดรียวเทขานคัรนทรีที่พซูดถนงการรคักษาแบบ
คขอยๆหายโดยพระเยซซู อยขางไรกป็ตาม ดซูเหมพอนวขาพระองคตก ทาลคังทรงชขวยใหข้ชายผซูข้ทรีที่ไมขคขอยแนขใจ
นคักเกรีที่ยวกคับเรพที่องการรคักษานรีร ใหข้มรีความเชพที่อทรีที่จะไวข้วางใจพระองคตอยขางเตป็มเปรีที่ยม (นขาสนใจคพอคทาทรีที่
แปลวขา หายเปป็นปกตริ (อาพอคาธริสเตะมริ) นรีที่สพที่อวขาชายผซูข้นรีร เคยมองเหป็นไดข้มากขอนแตขตขอมาไดข้สซูญ



เสรียการมองเหป็นไป พระเยซซูจนงทรงททาใหข้เขากลคับมามองเหป็นเหมพอนเดริม ชายผซูข้นรีร จนงรซูข้จคักคนและ
ตข้นไมข้ทรีที่เขาเคยมองเหป็นไดข้มากขอน)

มก 8:26 พระองคต์จผงตรนสสนริ่งคนนนนี้นใหจ้กลนบตรงไปยนงบจ้านของตน แลจ้วกคาชนบวข่า 
"อยข่าเขจ้าไปในเมรอง หรรอเลข่าใหจ้ใครในเมรองนนนี้นฟนงเลย" พระเยซซูจนงทรงใหข้ชายคนนรีรกลคับไปโดยสคัที่ง
เขาวขา “อยขาเขข้าไปในเมพอง หรพอเลขาใหข้ใครในเมพองนคัรนฟคังเลย” การอคัศจรรยตนรีร เกริดขนรนทรีที่เมพอง        
เบธไซดา ซนที่งอยซูขในประเทศอริสราเอล เวลาทรีที่พระเยซซูจะทรงสทาแดงตคัววขาเปป็นพระเมสสริยาหตและ
พระมหากษคัตรริยตนคัรนยคังมาไมขถนง พระองคตจนงพยายามหข้ามมริใหข้ใครแพรขงพรายกขอนกทาหนดถนงตคัว
ตนทรีที่แทข้จรริงของพระองคต นรีที่อาจชวนใหข้เรานนกถนงอริสยาหต 6:9-10 อรีกครคัร ง พวกอริสราเอลเหป็นแลข้ว
แตขกป็ไมขรคับรซูข้ พวกเขาไดข้ยรินแลข้ว แตขกป็ไมขเขข้าใจ พระเยซซูจนงอาจทรงหมายพระทคัยใหข้นคั ที่นเปป็นการ
ททาใหข้คทาพยากรณตในอริสยาหต 6 สทาเรป็จกป็ไดข้

มก 8:27 หลคังจากนคัรนพระเยซซไดจ้เสดป็จกนบเหลข่าสาวกของพระองคต์ ออกไปยนงเมรอง
ตข่างๆในแขวงซนซารนยา ฟนลริปปน ภซูมริภาคนรีรตคัรงอยซูขทางเหนพอของแควข้นกาลริลรี โดยอยซูขในพพรนทรีทๆี่ อาจเปป็น
เลบานอนหรพอซรีเรรียในปคัจจรุบคัน ความหมายของเหตรุการณตตอนนรีรกป็คพอวขา พระองคตทรงอยซูขนอก
พรมแดนของอริสราเอลแลข้ว พระองคตทรงอยซู ขพข้นจากหซูของพวกยริวทรีที่ไมขเชพที่อแลข้ว นรีที่เปป็นพพรนทรีที่ใกลข้
กคับภซูเขาเฮอรตโมนและอาจเปป็นไปไดข้วขาเหตรุการณตตขอไปนรีร เกริดขนรนทรีที่นคัที่น

เมรริ่ออยซข่ตามทางนนนี้น พระองคต์ตรนสถามเหลข่าสาวกวข่า "คนทนนี้งหลายพซดกนนวข่าเราเปป็นผซจ้ใด" 
ขณะทรีที่อยซูขทขามกลางพวกอริสราเอลทรีที่ไมขเชพที่อนคัรน พระเยซซูไดข้ทรงสอนไปแลข้วในคทาอรุปมาตขางๆ โดย
บอกเปป็นนคัยถนงความจรริง แตขบขอยครคัร งกป็ไมขชคัดเจนนคัก อยขางไรกป็ตาม บคัดนรีรพระองคตทรงอยซูขกคับพวก
สาวกทรีที่พระองคตไวข้ใจแลข้วและอยซูขหขางจากพวกยริวทรีที่ขรีรสงสคัย พระองคตจนงตรคัสถามพวกเขาวขาพวก
คนในอริสราเอลกลขาววขาพระองคตทรงเปป็นผซูข้ใด

มก 8:28 พวกสาวกของพระองคตรรีบตอบทคันทรีวขา "เขาวข่าเปป็นยอหต์นผซจ้ใหจ้รนบบนพตริศ
มา แตข่บางคนวข่าเปป็นเอลนยาหต์ และคนอรริ่นวข่าเปป็นคนหนผริ่งในพวกศาสดาพยากรณต์" พวกยริวบางคน
คริดวขาพระองคตทรงเปป็นยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมาในรซูปกายทรีที่เปป็นขนรนจากตาย คนอพที่นกป็คริดวขาพระองคต



ทรงเปป็นเอลรียาหตทรีที่กลคับชาตริมาเกริด บข้างกป็คริดวขาพระองคตทรงเปป็นศาสดาพยากรณตคนอพที่นทรีที่กลคับมา
ใหมข

มก 8:29 อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูตรคัสถามพวกเขาวขา "ฝข่ายพวกทข่านเลข่าวข่าเราเปป็นผซจ้
ใด" เปโตรทซลตอบพระองคต์วข่า "พระองคต์ทรงเปป็นพระครริสตต์" เปโตรตอบไดข้ถซูกเผงเลย แมข้มรีบาง
เวลาทรีที่เขาแสดงใหข้เหป็นถนงความไมขเปป็นผซูข้ใหญขหรพอความทนที่มในเรพที่องฝขายวริญญาณ แตขเขากป็รซูข้วขาองคต
พระผซูข้เปป็นเจข้าของเขาทรงเปป็นพระครริสตต

มก 8:30 แลจ้วพระองคต์ทรงกคาชนบหจ้ามเหลข่าสาวกไมข่ใหจ้บอกผซจ้ใดถผงพระองคต์ อยขางไร
กป็ตาม เหมพอนกคับทรีที่เคยเปป็นมาในสถานการณตอพที่นๆ พระเยซซูทรง “ก ทาชคับหข้ามเหลขาสาวกไมขใหข้บอก
ผซูข้ใดถนงพระองคต” เวลาทรีที่พระองคตจะทรงเปริดเผยตคัวตขอพวกอริสราเอลอยขางเปป็นทางการนคัรนยคังมาไมข
ถนง ดคังทรีที่จะเหป็นในขข้อตขอไป ชนชาตริอริสราเอลไดข้ปฏริเสธพระเยซซูในฐานะพระเมสสริยาหตไปแลข้ว
เรรียบรข้อยไมขวขาจะในแงขใด การปฏริเสธครคัร งสรุดทข้ายจะเกริดขนรนเมพที่อพระองคตทรงแสดงตคัวแกขพวกเขา
อยขางเปป็นทางการในฐานะพระมหากษคัตรริยตของพวกเขา ทรุกอยขางไดข้ถซูกจคัดเตรรียมไวข้พรข้อมหมด
แลข้ว ในระหวขางนรีรพระองคตจนงทรงกทาชคับมริใหข้ผซูข้ใดแพรขงพรายแกขประชาชนเกรีที่ยวกคับความเปป็น
พระเจข้าของพระองคต

มก 8:31 นรีที่เปป็นจรุดเปลรีที่ยนสทาคคัญในการรคับใชข้บนโลกนรีรขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา
ถนงแมข้จะไมขเปป็นทางการ แตขชนชาตริอริสราเอลไดข้ปฏริเสธพระองคตในฐานะพระผซูข้ชขวยใหข้รอดและ
พระมหากษคัตรริยตของพวกเขาไปแลข้วเรรียบรข้อย บคัดนรีรพระองคตทรงพรุขงเปข้าไปทรีที่ภซูเขากะโหลกศรีรษะ
และกางเขนแลข้ว พระองคต์จผงทรงเรริริ่มกลข่าวสอนสาวกวข่า บบตรมนบษยต์จะตจ้องทนทบกขต์ทรมานหลาย
ประการ พวกผซจ้ใหญข่ พวกปบโรหริตใหญข่ และพวกธรรมาจารยต์จะปฏริเสธพระองคต์ และพระองคต์จะ
ตจ้องถซกประหารชนวริต แตข่ในวนนทนริ่สามพระองคต์จะทรงเปป็นขผนี้นมาใหมข่

พระเยซซูจนงทรงสรรุปยขอการรคับใชข้ของพระองคตในชขวงไมขกรีที่เดพอนสรุดทข้าย มคันสขอเคข้าใหข้เหป็น
ถนงลางรข้าย นรีที่เปป็นครคัร งทรีที่สามแลข้วในหนคังสพอขขาวประเสรริฐของมาระโกทรีที่พระองคตทรงเรรียกตคัวเอง
วขาบรุตรมนรุษยต พระองคตจนงตรคัสถนงการทรีที่ (1) พระองคตจะทรง “ทนทรุกขตทรมานหลายประการ” 
พระองคตจะทรง (2) ถซูกปฏริเสธจาก “พวกผซูข้ใหญข พวกปรุโรหริตใหญข และพวกธรรมาจารยต” กลขาว



สคัรนๆกป็คพอ พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าวขาพระองคตจะถซูกปฏริเสธอยขางไมขไยดรีจากพวกผซูข้มรีอทานาจแหขง
อริสราเอลซนที่งมรีพวกเจข้าหนข้าทรีที่เหลขานรีร เปป็นตคัวแทน (3) พระองคตจะตข้องถซูกประหารชรีวริต และสรุดทข้าย 
(4) พระองคตจะทรงเปป็นขนรนมาใหมข พระองคตจนงตรคัสลขวงหนข้าอยขางชคัดเจนโดยไมขใชข้คทาเปรรียบหรพอ
อรุปมาใดๆทคัรงสริรนวขามรีอะไรรอคอยพระองคตอยซู ขเบพรองหนข้า การรคับใชข้ของพระองคตจะไมขใชขการ
ประกาศวขา “จงกลคับใจเสรียใหมขเพราะวขาอาณาจคักรของพระเจข้ามาใกลข้แลข้ว” บคัดนรีรจรุดสนใจของ
พระองคตอยซูขทรีที่กางเขนแลข้ว ทรุกอยขางในการรคับใชข้ของพระองคตตคัรงแตขบคัดนรีร เปป็นตข้นไปจะอยซูขใตข้เงา
แหขงกางเขนแลข้ว

มก 8:32 คคาเหลข่านนนี้พระองคต์ตรนสอยข่างเปริดเผย ฝข่ายเปโตรจผงจนบพระองคต์ แลจ้วเรริริ่มทซล
หจ้ามพระองคต์ เปโตรเปป็นแบบอยขางของความคริดของพวกยริวในสมคัยนคัรน พวกอริสราเอลกทาลคังรอ
คอยผซูข้ชขวยใหข้รอดทางการเมพองและทางทหารทรีที่จะขคับไลขพวกโรมออกไป กอบกซู ข้อริสราเอลใหข้ฟพร น
คพนเปป็นรคัฐอริสระอรีกครคัร ง และยกชซูมคันใหข้เปป็นมหาอทานาจทขามกลางประชาชาตริทคัรงหลาย เปโตรเชพที่อ
วขาจรริงๆแลข้วพระเยซซูทรงเปป็นเมสสริยาหต คพอ พระบรุตรของพระเจข้าผซูข้ทรงพระชนมตอยซู ข อยขางไรกป็ตาม
ลนกๆแลข้วเขากป็ยคังมรีความคริดเกรีที่ยวกคับพระเมสสริยาหตเหมพอนกคับคนในสมคัยนคัรนดข้วยอยขางไมขตข้อง
สงสคัย เขารซูข้วขาพระเยซซูทรงเปป็นพระเมสสริยาหต แตขเขากป็ไมขเฉลรียวใจเลยวขาพระเมสสริยาหตนคัรนจะตข้อง
ถซูกตรนงกางเขน แถมยคังฟพร นขนรนใหมขดข้วย

ถนงแมข้พระเยซซู “ตรคัสอยขางเปริดเผย” แลข้วกป็ตาม แตขเปโตรกป็ “จคับพระองคตแลข้วเรริที่มทซูลหข้าม
พระองคต” ถนงแมข้มาระโกไมขไดข้บคันทนกไวข้ แตขมคัทธริวกป็เขรียนไวข้วขาเปโตรพซูดวขา “พระองคตเจข้าขข้า ใหข้
เหตรุการณตนคัรนอยซูขหขางไกลจากพระองคตเถริด อยขาใหข้เปป็นอยขางนคัรนแกขพระองคตเลย” (มคัทธริว 16:22) นรีที่
เทขากคับเปโตรทข้าทายพระเยซซู นรีที่เทขากคับเขาพซูดโดยไมขคริดวขา ‘ไมขมรีทาง เหตรุการณตนคัรนจะตข้องไมขเกริด
ขนรนกคับพระองคตเดป็ดขาด!’

มก 8:33 พระองคต์จผงทรงหนนพระพนกตรต์ดซเหลข่าสาวกของพระองคต์ แลจ้วทรงตริเปโตร
วข่า "อจ้ายซาตาน จงถอยไปขจ้างหลนงเรา เพราะเจจ้ามริไดจ้คริดตามพระดคารริของพระเจจ้า แตข่ตามความ
คริดของมนบษยต์" เราเหป็นถนงความเดป็ดขาดของพระเยซซูในการทรีที่พระองคตไมขเพรียงหคันพระพคักตรตไป
หาเหลขาสาวกทรุกคนเพพที่อตรคัสใหข้พวกเขาไดข้ยรินเทขานคัรน แตขในการทรีที่พระองคตทรงตริเปโตรดข้วย พระ
เยซซูจนง “ทรงตริเปโตรวขา "อข้ายซาตาน จงถอยไปขข้างหลคังเรา เพราะเจข้ามริไดข้คริดตามพระดทารริของ



พระเจข้า แตขตามความคริดของมนรุษยต"” เปโตรถนงกคับตกใจทรีที่พระเยซซูทรงเปรรียบเขาวขาเปป็นเหมพอน
ซาตาน คทาวขา ซาตาน สามารถมรีความหมายทคั ที่วไปไดข้ดข้วยวขา ‘ผซูข้ขคัดขวาง’ เราไมขทราบชคัดเจนวขา
พระเยซซูทรงหมายความเชขนนคัรนหรพอทรงหมายถนงซาตานจรริงๆ อาจเปป็นไดข้วขา เหมพอนกคับทรีที่พญา
มารไดข้ทดลองพระเยซซูบนภซูเขานคัรนขณะทรีที่การรคับใชข้ของพระองคตไดข้เรริที่มตข้นขนรน พระองคตจนงตรคัส
เชขนนคัรนในเชริงปรคัชญาผขานทางเปโตร

คทาทรีที่แปลวขา คริดตาม (ฟรอเนะโอ) ในบรริบทนรีรมรีความหมายวขา ‘เขข้าใจ’ นรีที่เทขากคับพระเยซซู
ตรคัสกคับเปโตรวขา ‘ทขานมริไดข้เขข้าใจสริที่งตขางๆของพระเจข้า แตขกลคับเขข้าใจสริที่งตขางๆของมนรุษยต’ เปโตร
ไดข้พซูดตามความเขข้าใจแบบมนรุษยตในทางการเมพองเกรีที่ยวกคับเรพที่องพระเมสสริยาหตตามทรีที่คนสขวนใหญข
เขข้าใจกคันในสมคัยนคัรน เหป็นไดข้ชคัดวขานคัที่นเปป็นหลคักปรคัชญาทรีที่ซาตานยรินดรียริ ที่งนคักทรีที่จะสนคับสนรุน แตขมคัน
อยซูขคนละดข้านของพระราชกริจทรีที่แทข้จรริงของพระครริสตตเลย

การรคับใชข้ของพระเยซซูเปป็นเรพที่องฝขายวริญญาณในการหคันใจมนรุษยตใหข้กลคับมาหาพระเจข้า 
แนวคริดทางการเมพองเรพที่องพระเมสสริยาหตใหข้ความสทาคคัญเกรีที่ยวกคับมนรุษยตและการเมพองของมนรุษยต 
ซาตานไมขเพรียงมรีความสรุขกคับทรรศนะนคัรนเทขานคัรน แตขมคันอาจเปป็นผซูข้คริดคข้นแนวคริดนคัรนขนรนมาดข้วยซทรา 
อยขางไรกป็ตาม จรุดสนใจของพระเยซซูจะยคังเปป็นการเขข้าไปหากางเขนอยซู ขตขอไป

มก 8:34 ถนงแมข้พระเยซซูทรงพยายามทรีที่จะหลรีกหนรีจากฝซูงชนในพวกอริสราเอลทรีที่ไมข
เชพที่อ แตขเหป็นไดข้ชคัดวขาพวกคนตขางชาตริในพพรนทรีที่นคัรนไดข้ขขาววขาพระองคตเสดป็จมาในเขตแดนของพวก
เขา คนเหลขานคัรนกป็เลยเรริที่มมารวมตคัวกคัน ดคังนคัรนและเมรริ่อพระองคต์ทรงรจ้องเรนยกประชาชนกนบเหลข่า
สาวกของพระองคต์ใหจ้เขจ้ามาแลจ้ว จผงตรนสแกข่เขาวข่า "ถจ้าผซจ้ใดจะใครข่ตามเรามา ใหจ้ผซจ้นนนี้นเอาชนะตนว
เอง และรนบกางเขนของตนแบกและตามเรามา

นรีที่เปป็นครคัร งแรกในขขาวประเสรริฐของมาระโกทรีที่คทาวขา กางเขน ปรากฏ มคันอยซูขในบรริบท
โดยตรงของความเหป็นของพระเยซซูเกรีที่ยวกคับการถซูกประหารชรีวริตในขข้อ 31 บคัดนรีร เหป็นไดข้ชคัดวขา
พระองคตก ทาลคังทรงกระททากริจภายใตข้เงาแหขงกางเขนแลข้ว ถนงแมข้กางเขนยคังมาไมขถนง แตขพระเยซซูกป็
ทรงทราบวขาพระองคตก ทาลคังมรุขงหนข้าไปสซูขมคัน ดข้วยเหตรุนรีรพระองคตจนงทรงสอนวขาหากผซูข้ใดจะตริดตาม
พระองคต (นคัที่นคพอ กลายเปป็นสาวกคนหนนที่ง) กขอนอพที่นเขากป็ตข้อง (1) “เอาชนะตคัวเอง” และจากนคัรนกป็ 



(2) “รคับกางเขนของตนแบก” และสรุดทข้ายคพอ (3) “ตามเรามา” การเปป็นสาวกทรีที่แทข้จรริงตข้องอาศคัย
ความเตป็มใจทรีที่จะไมขเพรียงมาหาพระครริสตตเทขานคัรน แตขทรีที่จะปฏริเสธตคัวเองในดข้านความปรารถนาและ
ผลประโยชนตตขางๆของตคัวเองดข้วย มคันหมายถนงการยอมแบกภาระและคทาดซูหมริที่นซนที่งมรีแบบอยขางอยซูข
ในกางเขนของพระครริสตต

พวกคนทรีที่ไดข้ยรินพระเยซซูกป็เขข้าใจความหมายของการรคับกางเขนไปแบก การตรนงกางเขน
เปป็นการประหารชรีวริตรซูปแบบหนนที่งของพวกโรม พวกเขาตข้องเคยเหป็นหรพออยขางนข้อยกป็เคยไดข้ยริน
เกรีที่ยวกคับการตรนงกางเขนมาแลข้ว สขวนหนนที่งของการตรนงกางเขนกป็คพอ นคักโทษจะตข้องแบกกางเขน
ของตนลากไปยคังแดนประหาร มคันไดข้กลายมาเปป็นภาพเปรรียบของไมขใชขแคขภาระอคันหนคักอนรง
เทขานคัรน แตขเปป็นความเหยรียดหยามดข้วย คนทรีที่แบกกางเขนจนงเปป็นผซูข้ถซูกตคัดสรินโทษและเทขากคับตาย
แลข้ว

การเปป็นสาวกของพระเยซซูไมขเคยเปป็นเรพที่องงขายเลย มคันเตป็มไปดข้วยความยรุ ขงยากและความ
เหยรียดหยามจากนทรามพอของโลก สรุดทข้าย หลคังจากปฏริเสธตคัวเองและแบกกางเขนของตนแลข้ว การ
เปป็นสาวกยคังตข้องมรีการตริดตามพระครริสตตดข้วย เหป็นไดข้ชคัดวขาการเปป็นสาวกเปป็นสริที่งทรีที่ตข้องลงทรุนเยอะ
จรริงๆ มคันไมขใชขเรพที่องงขาย มคันเรรียกรข้องการปฏริเสธตนเองและความเตป็มใจทรีที่จะทนทรุกขตเพพที่อเหป็นแกข
พระครริสตต พวกสาวกของพระองคตจะเรรียนรซูข้บทเรรียนนคัรนจรริงๆในอรีกหลายปรีตขอจากนรีร

มก 8:35 พระเยซซูจนงทรงสอนความจรริงประการหนนที่งทรีที่ดซูขคัดแยข้งก คันเอง เพราะวข่าผซจ้ใด
ใครข่จะเอาชนวริตรอด ผซจ้นนนี้นจะเสนยชนวริต แตข่ผซจ้ใดจะเสนยชนวริตเพราะเหป็นแกข่เราและขข่าวประเสรริฐ ผ ซจ้นนนี้น
จะไดจ้ชนวริตรอด พระเยซซูนขาจะทรงหมายความวขา การเอาชรีวริตรอดกป็คพอ การอยซูขเพพที่อตคัวเอง การมรีชรีวริต
อยซูขแบบนคัรนกป็เทขากคับเสรียชรีวริต คทาทรีที่แปลวขา เสนย (อปอลลถูมริ) มคักถซูกแปลเปป็น ‘พรินาศ’ จะวขาไปแลข้ว 
พระเยซซูกป็ทรงสอนวขาเมพที่อผซูข้คนมรีชรีวริตอยซูขเพพที่อตคัวเอง พวกเขากป็จะพรินาศ วลรีทรีที่พซูดถนง “ผซูข้ใดจะเสรีย
ชรีวริต” นขาจะหมายถนงการปฏริเสธชรีวริตของตนเพราะเหป็นแกขพระองคตและขขาวประเสรริฐ เมพที่อเรา
ปฏริเสธผลประโยชนตอคันเหป็นแกขตคัวและยอมรคับแบกกางเขนในการรคับใชข้พระองคต เรากป็จะไดข้ชรีวริต
รอด คทาทรีที่แปลวขา ไดจ้ชนวริตรอด (โซโซ) ถนงแมข้ปกตริแลข้วหมายถนงความรอด แตขตรงนรีรมคันนขาจะหมาย
ถนง ‘การเกป็บรคักษาไวข้’



ความหมายทรีที่สทาคคัญตรงนรีรกป็คพอวขา เมพที่อเรายอมเสรียชรีวริตของตคัวเองเพราะเหป็นแกขพระครริสตต
และขขาวประเสรริฐโดยการปฏริเสธตคัวเองและยอมแบกภาระแหขงกางเขน บทาเหนป็จทรีที่เราไดข้รคับกป็คพอ 
การรคักษาชรีวริตไวข้ไดข้ มคันไมขเพรียงเกริดขนรนในชรีวริตนรีร เทขานคัรน แตขเรพที่อยไปจนถนงชรีวริตนริรคันดรตเลย แนวคริด
ทรีที่สทาคคัญตรงนรีรกป็คพอวขา การมรีชรีวริตอยซูขเพพที่อตคัวเองนทาไปสซูขความพรินาศ ขณะทรีที่การมรีชรีวริตอยซู ขเพพที่อพระ
ครริสตตนทาไปสซูขชรีวริตทคัรงในโลกนรีรและในโลกหนข้า

มก 8:36 พระเยซซูตรคัสในอรีกรซูปแบบวขา เพราะถจ้าผซจ้ใดจะไดจ้สริริ่งของสรินี้นทนนี้งโลก แตข่ตจ้อง
สซญเสนยจริตวริญญาณของตน ผซจ้นนนี้นจะไดจ้ประโยชนต์อะไร คราวนรีรพระเยซซูตรคัสถนงเรพที่องนรีร โดยใชข้ศคัพทต
การเงรินบข้าง นรีที่เทขากคับพระเยซซูตรคัสวขา ‘เขาจะไดข้ก ทาไรอะไรหากเขากลายเปป็นคนทรีที่รวยทรีที่สรุดในโลก 
แตขตข้องเสรียจริตวริญญาณของตคัวเองไป’ หากเปป็นไปไดข้ทรีที่คนๆหนนที่งจะเปป็นเจข้าของโลกทคัรงโลกไดข้ เขา
จะไดข้ก ทาไรอะไรในการเสรียจริตวริญญาณของตคัวเองไป พระเยซซูทรงททาใหข้เรามองเหป็นความจรริงขข้อ
นรีรซนที่งปกตริแลข้วเรามคักมองไมขเหป็นในชรีวริตนรีร

พญามารกป็เสนอ ‘ขข้อตขอรอง’ แบบเดรียวกคันนรีรแกขพระเยซซูในการทรีที่มคันเสนออาณาจคักรทคัรง
สริรนของโลกนรีร ใหข้แกขพระองคตบนภซูเขาแหขงการทดลองนคัรน มรีแตขคนโงขทรีที่จะยอมขายจริตวริญญาณของ
ตนเพพที่อแลกกคับผลประโยชนตทรีที่มคันใหข้ไดข้ กระนคัรนมนรุษยตกป็ททาแบบนคัรนตลอด มคันเทขากคับถซูกปลข้น
ความสรุขชคั ที่วนริรคันดรตไปจนหมดตคัว

มก 8:37 พระเยซซูตรคัสสคัรนๆไดข้ใจความยริที่งกวขาเดริมอรีก เพราะวข่าผซจ้นนนี้นจะนคาอะไรไป
แลกเอาจริตวริญญาณของตนกลนบครนมา คทาตอบของคทาถามนรีรนขาจะชคัดเจนอยซูขแลข้ว เงรินจทานวนเทขาใด
กป็ไมขมากพอทรีที่จะแลกกคับจริตวริญญาณทรีที่ดทารงอยซูขชคั ที่วนริรคันดรตของคนๆหนนที่งไดข้ การมรีชรีวริตอยซู ขเพพที่อตคัว
เองและทรคัพยตสรินเงรินทองโดยทรีที่เสรียจริตวริญญาณของตคัวเองไปไมขเพรียงเปป็นเรพที่องโงขเขลาเทขานคัรน แตข
เปป็นความโงขทรีที่สรุดแสนจะบรรยายเลยดข้วย

มก 8:38 พระเยซซูจนงตรคัสปริดทข้ายบทเรรียนอคันทริที่มแทงจริตใจนรีรดข้วยคทาเตพอนตขอไปนรีร  
เหตบฉะนนนี้น ถจ้าผซจ้ใดมนความอายเพราะเราและถจ้อยคคาของเราในชนริ่วอาย บนนนี้ ซผริ่งประกอบดจ้วยการลข่วง
ประเวณนและการผริดบาป บบตรมนบษยต์กป็จะมนความอายเพราะผซจ้นนนี้น ในเวลาเมรริ่อพระองคต์จะเสดป็จมา
ดจ้วยสงข่าราศนแหข่งพระบริดาของพระองคต์ และดจ้วยเหลข่าทซตสวรรคต์ผซจ้บรริสบทธริธ" พระองคตทรงเตพอน



เกรีที่ยวกคับความอาย (1) ไมขใชขแคขอายพระองคตเทขานคัรน แตขอาย (2) ถข้อยคทาของพระองคตดข้วย นรีที่สพที่อถนง
การดลใจในดข้านถข้อยคทาของพระคคัมภรีรต มคันไมขใชขแคขพระวจนะของพระเจข้าเทขานคัรน (ซนที่งไดข้รคับการ
ดลใจ) แตขบรรดาถด้อยคลาเหลขานคัรนของพระเจข้าดข้วยทรีที่ไดข้รคับการดลใจ ทรุกถข้อยคทาของพระคคัมภรีรตลข้วน
สทาคคัญทคัรงสริรน ถข้อยคทาเหลขานคัรนเปป็นอริฐทรีที่กขอขนรนเปป็นพระวจนะของพระเจข้า

พระเยซซูตรคัสเตพอนคนเหลขานคัรนทรีที่จะมรีความอายเพราะพระองคตและบรรดาถข้อยคทาของ
พระองคตตขอหนข้าคนชคั ที่วอายรุนรีรทรีที่เลขนชซูข้และบาปหนา นคับแตขนคัรนจนถนงบคัดนรีรกป็ไมขมรีอะไรเปลรีที่ยนแปลง
มากนคัก ความบาปโดยทคั ที่วไปและโดยเฉพาะอยขางยริที่งการผริดผคัวผริดเมรียเปป็นสริที่งทรีที่พบเหป็นเปป็นปกตริใน
สมคัยนคัรน ในปคัจจรุบคันนรีรกป็ยคังเปป็นเหมพอนเดริม

ในเรพที่องนรีรพระเยซซูทรงเตพอนวขา เมพที่อพระองคตเสดป็จมา (ซนที่งสพที่อชคัดเจนถนงการเสดป็จกลคับมา
ของพระองคต) พระองคตกป็จะทรงมรีความอายเพราะพวกสาวกทรีที่อขอนแอแบบนคัรน นอกจากนรีร  เมพที่อ
พระองคตเสดป็จกลคับมา พระองคตกป็จะเสดป็จมาพรข้อมกคับสงขาราศรีแหขงพระบริดาและพวกทซูตสวรรคต 
การเสดป็จมาครคัร งทรีที่สองของพระครริสตตจนงถซูกกลขาวถนงชคัดเจน ดซู วริวรณต 19:11-16

ดคังนคัรน ในคทาตรคัสทรีที่รรุนแรงตอนนรีร  พระเยซซูไดข้ทรงนทาเสนอเงพที่อนไขตขางๆของการเปป็นสาวก
ทรีที่แทข้จรริง มคันไมขใชขเรพที่องงขาย มคันตข้องอาศคัยการเสรียสละและมรุมมองทรีที่ถซูกตข้อง นอกจากนรีร  สทาหรคับ
พวกสาวกแตขปากทรีที่มรีความอายเพราะพระองคตในโลกนรีร  พระองคตกป็จะทรงมรีความอายเพราะพวก
เขาเมพที่อพระองคตเสดป็จกลคับมาเชขนกคัน ในวริวรณต 17:14 มรีการกลขาวถนงคนเหลขานคัรนทรีที่กลคับมาพรข้อม
พระองคตวขาเปป็นผซูข้ทรีที่ “พระองคตไดข้ทรงเรรียก และทรงเลพอกไวข้ และเปป็นผซูข้ทรีที่สคัตยตซพที่อ” สริที่งทรีที่อาจถซูกสพที่อ
ตรงนรีรกป็คพอวขา คนเหลขานคัรนทรีที่ไดข้ดทาเนรินชรีวริตครริสเตรียนแบบประนรีประนอม และมรีความอายเพราะ
องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของพวกเขา จะไมขไดข้รคับอภริสริทธริธ ในการอยซูขแนวหนข้าในการเสดป็จกลคับมาของ
พระองคตในวคันนคัรน พระองคตจะทรงมรีความอายเพราะพวกเขาและจะไมขทรงใหข้พวกเขาไดข้รขวมอยซูข
ในตทาแหนขงแนวหนข้าของการเสดป็จกลคับมาของพระองคตดข้วยฤทธานรุภาพและสงขาราศรีใหญขยริที่ง

*****
ภนำพรวมของมนำระโก 9: บทนขีรั้บกันทนกเหตมการณห์ทขีชื่สลาคกัญๆหลายประการในการรกับใชด้ของ

องคห์พระผถูด้เปป็นเจด้าของเรา ประการแรกมขีบกันทนกเกขีชื่ยวกกับการจลาแลงพระกายของพระองคห์ จากนกัรั้น
มาระโกกป็บกันทนกเกขีชื่ยวกกับการทขีชื่พวกสาวกไมข่สามารถขกับผขีออกไดด้ หลกังจากทขีชื่ตรกัสลข่วงหนด้าถนงการ



สริรั้นพระชนมห์และการฟชรั้นคชนพระชนมห์ของพระองคห์อขีกครกัรั้งแลด้ว มาระโกกป็บกันทนกเกขีชื่ยวกกับการ
ทะเลาะกกันแบบเหป็นแกข่ตกัวระหวข่างพวกสาวกในเรชชื่องทขีชื่วข่าใครจะเปป็นใหญข่ทขีชื่สมด สมดทด้าย พระเยซถูกป็
ตรกัสเตชอนเกขีชื่ยวกกับนรกและลกักษณะเฉพาะตกัวทขีชื่นข่ากลกัวของมกัน 

มก 9:1 คราวนรีรมาระโกเปลรีที่ยนไปเลขาเหตรุการณตตขางๆทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับการจทาแลงพระ
กายของพระเยซซูบข้าง พระองคต์ยนงตรนสแกข่เขาวข่า "เราบอกความจรริงแกข่ทข่านทนนี้งหลายวข่า ในพวก
ทข่านทนริ่ยรนอยซข่ทนริ่นนริ่ มนบางคนทนริ่จะไมข่รซจ้รสความตายจนกวข่าจะไดจ้เหป็นอาณาจนกรของพระเจจ้ามาดจ้วย
ฤทธานบภาพ" ในความคริดของพวกสาวก พวกเขาคงสรรุปเอาวขาพระเยซซูก ทาลคังตรคัสถนงการมาถนง
ของอาณาจคักรทางการเมพองทรีที่พวกเขารอคอยมานานในอริสราเอล เมพที่อมองยข้อนกลคับไป เรารซูข้ว ขานคัที่น
ไมขไดข้เกริดขนรนจรริง เรายคังรซูข้ดข้วยวขาอาณาจคักรของพระเจข้าจะไมขเกริดขนรนจนกวขาพระเยซซูเสดป็จกลคับมา
ดข้วยฤทธานรุภาพและสงขาราศรีอคันยริที่งใหญข ดคังนคัรน พระเยซซูทรงหมายถนงอะไรกคันแนข

คทาตอบนขาจะอยซูขในขข้อตขอไป ถนงแมข้บางคนไดข้พยายามประยรุกตตใหข้อาณาจคักรนคัรนหมายถนงค
รริสตจคักร แตขนคัที่นกป็ไมขใชขการประยรุกตตใชข้หลคักของเรพที่องนรีร  พวกสาวกทรุกคนไดข้เหป็นการมาถนงของค
รริสตจคักรยกเวข้นยซูดาส ไมขมรีใครไดข้เหป็นการรพรอฟพร นอาณาจคักรยริวในทางการเมพอง แตขพระเยซซูตรคัส
ลขวงหนข้าแกขพวกสาวกวขาในไมขชข้าพวกเขาบางคนจะไดข้เหป็นถนงฤทธานรุภาพและสงขาราศรีของ
อาณาจคักรทรีที่จะมานคัรน

มก 9:2  ดคังนคัรนครนนี้นลข่วงไปไดจ้หกวนนแลจ้ว พระเยซซทรงพาเปโตร ยากอบ และยอหต์น 
ขผนี้นภซเขาสซงแตข่ลคาพนง แลจ้วพระกายของพระองคต์กป็เปลนริ่ยนไปตข่อหนจ้าเขา ในอรีกไมขถนงสคัปดาหตตขอมา 
สาวกบางคนของพระเยซซู (เปโตร ยากอบ และยอหตน) ไดข้ขนรนไปบนภซูเขาแหขงหนนที่งกคับพระองคต ถนง
แมข้ไมขแนขชคัด แตขภซูเขาแหขงการจทาแลงพระกายกป็นขาจะเปป็นภซูเขาเฮอรตโมนซนที่งอยซู ขทางเหนพอของเมพองซรี
ซารรียาฟรีลริปปรี ทรีที่นคั ที่นเองพระองคตทรงจคาแลงพระกาย คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (เมะตามอรฟอโอ) เปป็นทรีที่มา
ของคทาภาษาอคังกฤษ metamorphis ดคังนคัรนมคันจนงมรีความหมายวขา ‘เปลรีที่ยนแปลงรซูปกาย’ ดคังทรีที่เราจะ
ไดข้เหป็น พระเยซซูทรงเปลรีที่ยนแปลงรซูปกายชคั ที่วคราวเพพที่อเขข้าสซูขสงขาราศรีทรีที่พระองคตเคยมรีก คับพระบริดา
ของพระองคตกขอนทรีที่จะทรงทริรงสงขาราศรีนคัรนมา ตคัรงแตขการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตเปป็นตข้นมา 



เหป็นไดข้ชคัดวขานรีที่เปป็นรซูปแบบพระกายของพระองคต พระองคตจะทรงครอบครองในอาณาจคักรของ
พระเจข้าในพระกายรซูปแบบนคัรน

มก 9:3 จากนคัรนมาระโกกป็บคันทนกวขาและฉลองพระองคต์กป็สข่องประกายขาวดบจหริมะ 
จะหาชข่างฟอกผจ้าทนริ่วแผข่นดรินโลกฟอกใหจ้ขาวอยข่างนนนี้นกป็ไมข่ไดจ้ ความหมายตรงนรีรกป็คพอวขา เสพรอผข้าของ
พระองคตสของแสงสวขางจข้ามากๆ และขาวยริที่งกวขาหริมะทรีที่เพริที่งตกใหมขๆ เสพรอผข้าของพระองคตขาวยริที่ง
กวขาชขางฟอกผข้าคนใดจะฟอกใหข้ขาวอยขางนคัรนไดข้ พวกเขาไดข้เหป็นกคับตาเลยวขาพระเยซซูทรง
เปลรีที่ยนแปลงรซูปกายใหข้อยซูขในรซูปแบบทรีที่ไดข้รคับสงขาราศรีแลข้วซนที่งพระองคตจะทรงมรีเมพที่อพระองคตเสดป็จ
กลคับมา ดซูคทาบรรยายเกรีที่ยวกคับพระองคตแบบคลข้ายๆกคันในวริวรณต 1:14-16 เมพที่อเปาโลไดข้เหป็น
พระองคตในรซูปกายทรีที่ไดข้รคับสงขาราศรีของพระองคต เขากป็ถนงกคับตาบอดไปเลย สาวกสามคนนรีร ไดข้เหป็น
พระเยซซูในรซูปกายทรีที่ไดข้รคับสงขาราศรีซนที่งพระองคตทรงมรีอยซูขขณะนรีรและจะทรงมรีในอาณาจคักรทรีที่จะมาถนง
ของพระองคตดข้วย

มก 9:4 ในระหวขางนรีร  แลจ้วเอลนยาหต์กนบโมเสสกป็ปรากฏแกข่พวกสาวกเหลข่านนนี้น และ
เฝจ้าสนทนากนบพระเยซซ เหป็นไดข้ชคัดวขาทคัรงเอลรียาหตและโมเสสถซูกชรุบใหข้เปป็นขนรนชคั ที่วคราวจากเมพอง
บรมสรุขเกษมเพพที่อมาสนทนากคับพระเยซซู เราคงไดข้แตขคาดเดาวขาพวกเขาสนทนากคันเรพที่องอะไร

มก 9:5-6 เมพที่อเปโตรไดข้เหป็นและไดข้ยรินเหตรุการณตทรีที่ก ทาลคังเกริดขนรนแลข้ว เขากป็กลขาวออก
มาอยขางหรุนหคันวขา ฝข่ายเปโตรทซลพระเยซซวข่า "พระอาจารยต์เจจ้าขจ้า ซผริ่งเราอยซข่ทนริ่นนริ่กป็ดน ใหจ้พวกขจ้า
พระองคต์ทคาพลนบพลาสามหลนง สคาหรนบพระองคต์หลนงหนผริ่ง สคาหรนบโมเสสหลนงหนผริ่ง สคาหรนบเอลนยาหต์
หลนงหนผริ่ง" นรีที่เทขากคับเปโตรกลขาววขา ‘พระอาจารยตเจข้าขข้า ดรีจคังทรีที่พวกเราไดข้มาอยซู ขทรีที่นรีที่และไดข้เหป็น
เหตรุการณตนรีร  ใหข้เราสรข้างศาลเจข้าขนรนมาสามหลคัง หลคังหนนที่งใหข้พระองคต และแตขละอคันทรีที่เหลพอใหข้แกข
โมเสสและเอลรียาหต’ เปโตรไมขรซูข้เลยวขาคทาแนะนทาทรีที่สะเพรขาของเขานคัรนชขางโงขเขลา อยขางไรกป็ตาม 
มาระโกกลขาวเสรริมวขา 6 ทนริ่เปโตรพซดอยข่างนนนี้นกป็เพราะไมข่รซจ้จะวข่าอยข่างไร ดจ้วยเขาทนนี้งหลายกคาลนงกลนว
นนก เมพที่อไดข้เหป็นสริที่งทรีที่พวกเขาเพริที่งเหป็น เปโตรจนงไมขรซูข้วขาจะพซูดอะไร พวกเขาตขางหวาดกลคัวกคับภาพทรีที่
ปรากฏตขอหนข้าพวกเขา หากมรีบทเรรียนใหข้ไดข้เรรียนรซูข้ มคันกป็คพอวขา หากเราไมขรซูข้วขาตข้องพซูดอะไร กป็อยขา
พซูดอะไรเลยดรีกวขา มคันคงดรีกวขาสทาหรคับเปโตรหากเขาไมขพซูดอะไรออกไปเลย



มก 9:7-8 แลจ้วมนเมฆมาปกคลบมเขาไวจ้ และมนพระสบรเสนยงออกมาจากเมฆนนนี้นวข่า 
"ทข่านผซจ้นนนี้เปป็นบบตรทนริ่รนกของเรา จงฟนงทข่านเถริด" ทคันใดนคัรนพระเจข้าทรงใชข้เมฆกข้อนหนนที่งมาโอบ
รอบพวกเขา เหป็นไดข้ชคัดวขาเสรียงทรีที่ออกมาจากเมฆนคัรนเปป็นเสรียงของพระเจข้าพระบริดา พระบริดาตรคัส
คทาพซูดแบบเดรียวกคันนรีรตอนทรีที่พระเยซซูทรงรคับบคัพตริศมา ความผริดพลาดแบบไมขนขาใหข้อภคัยของเปโต
รกป็คพอการกลขาวแบบไมขระวคังวขาเอลรียาหตและโมเสสเทรียบเทขากคับพระเยซซู พระเจข้าตรคัสชคัดเจนวขา
พระบรุตรอคันเปป็นทรีที่รคักของพระองคตตขางหากทรีที่พระองคตทรงพอพระทคัยมากๆ คทาก ทาชคับของพระองคต
นคัรนทคัรงเรรียบงขายและชคัดเจน “จงฟคังทขานเถริด!” การใหข้เอลรียาหตและโมเสสอยซูขระดคับเดรียวกคันกคับพระ
เยซซูนคัรนเปป็นสริที่งพระเจข้าจะไมขทรงยอมรคับเลย 

ดคังนคัรน 8 ทนนใดนนนี้น เมรริ่อสาวกแลดซรอบกป็ไมข่เหป็นผซจ้ใด เหป็นแตข่พระเยซซทรงอยซข่กนบเขา เกรงวขา
เปโตรจะพซูดอะไรพลขอยๆอรีก พระเจข้าจนงทรงพาโมเสสและเอลรียาหตออกไป โดยทรงเหลพอแตขพระ
เยซซูกคับสาวกทคัรงสามคน ถนงแมข้ในตอนแรกพวกเขาอาจมองไมขออก แตขสาวกทคัรงสามคนนรีรกป็ไดข้เหป็น
อาณาจคักรของพระเจข้าในฤทธานรุภาพผขานทางพระมหากษคัตรริยตผซูข้ทรงไดข้รคับสงขาราศรีของพวกเขา

มก 9:9-10 หลคังจากนคัรนเมรริ่อกคาลนงลงมาจากภซเขา พระองคต์ตรนสกคาชนบเหลข่าสาวกไมข่ใหจ้
นคาสริริ่งทนริ่ไดจ้เหป็นนนนี้นไปบอกแกข่ผซจ้ใดเลย จนกวข่าบบตรมนบษยต์จะเปป็นขผนี้นมาจากความตาย คทาสคัที่งของ
พระเยซซูนคัรนชคัดเจน พวกเขาตข้องไมขบอกใครถนงสริที่งทรีที่พวกเขาไดข้เหป็นจนกวขา “บรุตรมนรุษยตจะเปป็นขนรน
มาจากความตาย” เปโตร ยากอบและยอหตนเตป็มใจเชพที่อฟคังคทาบคัญชาขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของพวก
เขา แตขพวกเขากป็งงงวยกคับความเหป็นสรุดทข้ายของพระเยซซู

ดคังนคัรน 10 เหตบการณต์นนนี้นเหลข่าสาวกกป็เกป็บงคาไวจ้ แตข่ซนกถามกนนวข่า ทนริ่ตรนสวข่าจะเปป็นขผนี้นมาจาก
ความตายนนนี้น จะหมายความวข่าอยข่างไร พวกเขารซูข้วขาพระเยซซูทรงเรรียกพระองคตเองวขาบรุตรมนรุษยต 
แมข้กระนคัรน กขอนหนข้านคัรนไมขนานพระเยซซูไดข้ทรงบอกพวกเขาแลข้ววขาพระองคตจะทรงสริรนพระชนมต
และเปป็นขนรนใหมข (8:31) แตขเหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขายคังไมขซาบซนร งเรพที่องนรีรดรี พวกเขารซูข้วขาพระองคตทรง
เปป็นพระครริสตต พระเมสสริยาหตของพระเจข้า กระนคัรนพวกเขากป็ไมขเขข้าใจวขาพระองคตตข้องสริรนพระชนมต
ดคังนคัรน ความเหป็นของพระองคตเกรีที่ยวกคับการเปป็นขนรนจากตายจนงยริที่งฟคังดซูไมขเขข้าทขาเขข้าไปใหญข เหป็นไดข้



ชคัดดข้วยวขาพระเยซซูมริไดข้ทรงพรุขงเปข้าทรีที่การหยริบยพที่นอาณาจคักรนคัรนแกขชนชาตริอริสราเอลอรีกตขอไปแลข้ว 
แตขสริที่งทรีที่พระองคตทรงจคับจข้องตอนนรีรคพอกางเขน

มก 9:11 พวกสาวกยคังคงสนใจเกรีที่ยวกคับการปรากฏอรีกครคัร งโดยทคันทรีของอาณาจคักร
แหขงอริสราเอลอยซูขเหมพอนเดริม จากมรุมมองนคัรนพวกเขาจผงทซลถามพระองคต์วข่า "เหตบไฉนพวกธรรมา
จารยต์จผงวข่าเอลนยาหต์จะตจ้องมากข่อน" พวกธรรมาจารยตสอนอยขางถซูกตข้องแลข้วโดยอริงตามมาลาครี 4:5 
วขาเอลรียาหตจะตข้องมากขอนการเสดป็จกลคับมาของพระเมสสริยาหต สาวกทคัรงสามคนนรีร ไดข้เหป็นเอลรียาหต
บนภซูเขานคัรนแลข้ว บคัดนรีรพวกเขาตขางสคับสนงงงวยเกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีร

มก 9:12 พระเยซซูจนงตรคัสตอบพวกเขาวขา "เอลนยาหต์ตจ้องมากข่อนจรริง และทคาใหจ้สริริ่งทนนี้ง
ปวงครนสซข่สภาพเดริม อนผริ่งมนคคาเขนยนไวจ้อยข่างไรถผงบ บตรมนบษยต์วข่า พระองคต์จะตจ้องทนทบกขต์เวทนา
หลายประการ และคนจะดซหมริริ่นละทรินี้งพระองคต์เสนย สริที่งทรีที่พระเยซซูตข้องการสพที่อกคับพวกสาวกทรีที่
สคับสนงงงวยกป็คพอวขา เอลรียาหตไดข้มาแลข้วในตคัวตนของยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมา ซนที่งพยายามฟพร นฟซู
ชนชาตริอริสราเอลใหข้มาหาพระเจข้าของพวกเขาโดยการกลคับใจใหมข

สขวนหลคังของขข้อนรีรคขอนขข้างเปป็นปรริศนาหนขอยๆ คทาทรีที่แปลวขา อนผริ่ง (โพส) สามารถมรีความ
หมายในบรริบทนรีร ไดข้ดข้วยวขา ‘ในลคักษณะนคัรน’ ดคังนคัรนนรีที่เทขากคับพระเยซซูตรคัสตขอไปวขา ‘ในลคักษณะนคัรน
มรีเขรียนไวข้เกรีที่ยวกคับบรุตรมนรุษยตวขาพระองคตจะทรงทนทรุกขตมากมายหลายประการและจะทรงถซูก
ปฏริเสธเสรีย’ พระเยซซูทรงเชพที่อมโยงการถซูกปฏริเสธ การสริรนพระชนมต และการฟพร นคพนพระชนมตของ
พระองคตกคับการปฏริเสธขข้อความของยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมา

มก 9:13 เพพที่อขยายความใหข้ชคัดเจนเพราะเหป็นแกขพวกสาวก พระเยซซูจนงตรคัสวขา แตข่เรา
บอกแกข่ทข่านทนนี้งหลายวข่า เอลนยาหต์นนนี้นไดจ้มาแลจ้ว และซผริ่งเขาใครข่จะทคาแกข่ทข่านอยข่างไร เขากป็ไดจ้กระทคา
แลจ้ว ตามทนริ่มนคคาเขนยนกลข่าวไวจ้ถผงทข่าน" เอลรียาหตไดข้มาแลข้วในการปรากฏตคัวของยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพ
ตริศมา และพวกเขาไดข้กระททากคับยอหตนดคังทรีที่พวกเขาปรารถนา นรีที่นขาจะหมายถนงการทรีที่เฮโรด
ประหารชรีวริตยอหตน ไมขมรีบคันทนกเกรีที่ยวกคับการทรีที่ยอหตน (เอลรียาหต) ถซูกปฏริเสธ ดคังนคัรนความเหป็นทรีที่พระ
เยซซูตรคัสทรีที่วขา “ตามทรีที่มรีคทาเขรียนกลขาวไวข้ถนงทขาน” นขาจะหมายถนงพระองคตเอง นรีที่เทขากคับพระเยซซูตรคัส



ลขวงหนข้าวขาเหมพอนกคับทรีที่พวกเขาไดข้ปฏริเสธยอหตน พวกเขากป็จะปฏริเสธพระองคตเชขนกคัน พวกสาวก
กทาลคังไมขเขข้าใจความจรริงขข้อนคัรน พวกเขาไมขเขข้าใจแนวคริดเกรีที่ยวกคับพระเมสสริยาหตผซูข้ทรงทนทรุกขต

มก 9:14-16 คราวนรีรฉากเหตรุการณตเปลรีที่ยนไปหมดเลย ขณะทรีที่ในเนพรอหากขอนหนข้าตคัรงแตข 
8:27 เปป็นตข้นมาพระเยซซูทรงอยซูขลทาพคังกคับพวกสาวกของพระองคต แตขตอนนรีร เนพรอหากลคับมาพซูดถนง
การทรีที่พระองคตทรงเผชริญหนข้ากคับพวกธรรมาจารยตทรีที่หนข้าซพที่อใจคดและไมขเชพที่ออรีกครคัร ง

มาระโกจนงบคันทนกวขา เมรริ่อพระองคต์ไดจ้เสดป็จมายนงเหลข่าสาวก กป็ทอดพระเนตรเหป็นฝซงชนเปป็น
อนนมากอยซข่ลจ้อมรอบเขา และพวกธรรมาจารยต์กคาลนงซนกไซจ้ไลข่เลนยงเขาอยซข่ การซกักไซด้ไลข่เลขียงในทรีที่นรีร
หมายถนง พวกธรรมาจารยตก ทาลคัง ‘โตข้แยข้ง’ กคับพวกสาวกอยซูข นอกจากนรีร  15 ในทนนใดนนนี้น เมรริ่อบรรดา
ประชาชนเหป็นพระองคต์กป็ประหลาดใจนนก จผงวริริ่งเขจ้ามาเคารพพระองคต์ คทาทรีที่แปลวขา เคารพ (อกัสพา
ซอไม) มรีความหมายวขา ‘ทคักทาย’

พวกประชาชนเมพที่อรซูข้วขาเปป็นพระเยซซูกป็สคังเกตเหป็นดข้วยวขาพวกธรรมาจารยตก ทาลคังโตข้เถรียงกคับ
พวกสาวกของพระองคตอยซูข ดข้วยรซูข้วขาจะมรีการประลองเกริดขนรนแลข้ว พวกเขาจนงวริที่ง (1) มาดซูวขาเรพที่องราว
จะลงเอยอยขางไร และ (2) มาทคักทายพระเยซซู

พอเสดป็จมาถนง พระเยซซู 16 จผงตรนสถามพวกธรรมาจารยต์วข่า "ทข่านซนกไซจ้ไลข่เลนยงกนบเขาดจ้วย
ขจ้อความอนนใด" คทาถามทรีที่พระเยซซูตรคัสถามพวกธรรมาจารยตจนงอาจเปป็นประมาณนรีร  ‘ททาไมพวก
ทขานถนงซคักถามพวกเขา’ หรพอ ‘ททาไมพวกทขานจนงโตข้เถรียงกคับพวกเขา’

มก 9:17-18 ในระหวขางนรีร  มนคนหนผริ่งในหมซข่ประชาชนทซลตอบวข่า "อาจารยต์เจจ้าขจ้า ขจ้า
พระองคต์ไดจ้พาบบตรชายของขจ้าพระองคต์มาหาพระองคต์เพราะผนใบจ้เขจ้าสริง 18 ผนพาเขาไปทนริ่ไหนๆกป็
ทคาใหจ้ลจ้มชนกดรินี้นไป มนอาการนคนี้าลายฟซมปากและขบเขนนี้ยวเคนนี้ยวฟนนแลจ้วกป็อข่อนระโหย ขข้อความนรีรบอก
เราถนงรซูปแบบหนนที่งของการถซูกผรีสริง ชายหนรุขมผซูข้นขาสงสารคนนรีรถซูกผรีโสโครกตนนรีรททาใหข้เปป็นใบข้ มคัน
ยคังททาใหข้เขาชคักดริรนชคักงอดข้วย และขณะทรีที่เขาลข้มชคัก ชายผซูข้นรีร กป็นทร าลายฟซูมปากและขบเขรีรยวเครีรยวฟคัน 
เหป็นไดข้ชคัดวขามคันกทาลคังททาลายชายหนรุขมผซูข้นรีร



ชายผซูข้นรีร ระบายความในใจออกมาอรีกวขา ขจ้าพระองคต์ไดจ้ขอเหลข่าสาวกของพระองคต์ใหจ้ขนบผน
นนนี้นออกเสนย แตข่เขาขนบใหจ้ออกไมข่ไดจ้"เขาไดข้หวคังวขาพวกสาวกของพระเยซซูจะสามารถบรรเทาทรุกขต
ทรีที่เขามรีอยซูขไดข้ แตขนขาเศรข้าทรีที่พวกเขาททาไมขไดข้

มก 9:19 ดข้วยความโมโหอยขางเหป็นไดข้ชคัด พระองคต์จผงตรนสแกข่คนนนนี้นวข่า "โอ คนใน
ยบคทนริ่ขาดความเชรริ่อ เราจะตจ้องอยซข่กนบเจจ้านานเทข่าใด เราจะตจ้องอดทนกนบเจจ้านานเทข่าใด จงพาเดป็ก
นนนี้นมาหาเราเถริด" พระเยซซูมริไดข้ทรงโกรธชายผซูข้นรีรทรีที่ดข้วยความเชพที่อไดข้มาขอความชขวยเหลพอ เหป็นไดข้
ชคัดวขาพระองคตทรงโมโหพวกสาวกของพระองคตทรีที่พวกเขาขาดความเชพที่อในการรคับมพอก คับ
สถานการณตดคังกลขาว ดคังนคัรนพวกเขาจนงถซูกเปรรียบวขาเปป็นเหมพอนกคับคนรรุขนนคัรนทรีที่ไมขเชพที่อซนที่งอยซูขรอบตคัว
พวกเขา คทาทรีที่แปลวขา ทนริ่ขาดความเชรริ่อ (อพริสตอส) ในบรริบทนรีรมรีความหมายวขา ‘ทรีที่ไมขเชพที่อ’ นรีที่สพที่อวขา
พวกสาวกมริไดข้แสดงออกถนงความเชพที่อในพระเจข้าเพพที่อทรีที่จะรคับมพอก คับปคัญหานรีร  พวกเขาอาจใชข้ความ
สามารถของตคัวเองในการขคับผรีตนนรีรออก พระเยซซูไดข้ทรงประทานสริทธริอทานาจนคัรนใหข้แกขพวกเขา
แลข้วไปกขอนหนข้านรีร  ดซู มาระโก 6:6  ตรงนรีร เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขาพยายามขคับผรีโดยใชข้ความสามารถ
ของตนเอง พระเยซซูจนงทรงไมขพอพระทคัยพวกเขา นรีที่เทขากคับพระองคตตรคัสถามวขา ‘เราจะอยซูขกคับพวก
ทขานอรีกนานเทขาไร เราตข้องทนพวกทขานอรีกนานขนาดไหน’ พระองคตทรงไมขพอพระทคัยทรีที่พวก
สาวกททาพลาดในเรพที่องฝขายวริญญาณ พระองคตจนงทรงใชข้ใหข้คนพาชายหนรุขมทรีที่โดนผรีเขข้าคนนคัรนมา

มก 9:20 พวกเขาจนงพาเดป็กนนนี้นมาหาพระองคต์ และเมรริ่อเหป็นพระองคต์แลจ้ว ในทนนใด
นนนี้นผนนนนี้นจผงทคาใหจ้เขาชนกลจ้มลงกลรินี้งเกลรอกทนริ่ดริน มนนคนี้าลายฟซมปาก พอเหป็นพระเยซซู ผรีโสโครกตนนรีรกป็
ททาใหข้ชายหนรุขมคนนรีรลข้มชคักทคันทรี เขากลริรงเกลพอกไปมาบนพพรนดรินโดยมรีนทร าลายฟซูมปาก

มก 9:21 พระเยซซูจนงตรนสถามบริดานนนี้นวข่า "เปป็นอยข่างนนนี้มานานสนกเทข่าไร" กลขาวอรีกนคัย
หนนที่ง ลซูกชายทขานเปป็นทรุกขตเชขนนรีรมานานเทขาไรแลข้ว ชายคนนรีรตอบวขา "ตนนี้งแตข่เปป็นเดป็กเลป็กๆมา” นคัที่น
คพอ เขาไดข้รคับความทรุกขตทรมานเชขนนรีรมาตคัรงแตขเขายคังเปป็นเดป็ก

มก 9:22 ชายทรีที่กลคัดกลรุข้มวข้าวรุขนคนนรีรกลขาวตขอไปวขา และผนกป็ทคาใหจ้เดป็กตกในไฟและใน
นคนี้าบข่อยๆหมายจะฆข่าเสนยใหจ้ตาย การกระททาของผรีทรีที่มรุขงททาลายถซูกบรรยายใหข้เหป็นเพริที่มเตริม ผรีตนนรีรมคัก
พยายามทรีที่จะโยนเขาลงไปในกองไฟหรพอไมขกป็โยนเขาลงนทราเพพที่อทรีที่จะฆขาเขาใหข้ตาย อาณาจคักรของ



ซาตานมรีลคักษณะทรีที่ชอบททาลายเสมอ ในระยะยาวแลข้ว ผรีตนนรีร ไมขเคยททาอะไรดรีเลย มรีแตขจะนทาความ
พรินาศมาใหข้ เราจนงเหป็นชคัดเจนตรงนรีรถนงลคักษณะเฉพาะอคันชคั ที่วรข้ายของพวกผรีปรีศาจ

บริดาผซูข้นขาสงสารคนนรีร จนงอข้อนวอนพระเยซซูอยขางอคับจนหนทางวขา แตข่ถจ้าพระองคต์สามารถ
ทคาไดจ้ ขอโปรดกรบณาและชข่วยเราเถริด"เราเหป็นถนงความทรุกขตใจและความอคับจนหนทางของชายผซูข้นรีร
เขาไมขมรีหนทางอพที่นอรีกแลข้วนอกจากการหคันมาขอใหข้พระเยซซูชขวย ไมขมรีทางแกข้อพที่นอรีกแลข้ว

มก 9:23 พระเยซซูจนงทรงพรุขงตรงไปทรีที่หคัวใจของเรพที่องนรีร  พระองคตตรคัสวขา พระเยซซจผง
ตรนสแกข่บริดานนนี้นวข่า "ถจ้าทข่านเชรริ่อไดจ้ ใครเชรริ่อกป็ทคาใหจ้ไดจ้ทบกสริริ่ง" วลรีหลคังนรีรอาจแปลตรงตคัวไดข้วขา ‘หาก
ทขานสามารถทรีที่จะเชพที่อไดข้ ทรุกสริที่งกป็เปป็นไปไดข้สทาหรคับคนนคัรนทรีที่เชพที่อ’ กรุญแจทรีที่ไขสซูขฤทธริธ เดชของ
พระเจข้าคพอ ความเชพที่อ ฤทธริธ เดชของพระเจข้านคัรนมรีไมขจทากคัด พระองคตทรงททาไดข้ทคัรงนคัรน แตขสริที่งทรีที่จะ
ททาใหข้พระองคตกข้าวเขข้ามาชขวยเหลพอเรากป็คพอ (1) การทรีที่เราเชพที่อวขาพระองคตทรงททาไดข้ และ (2) การทรีที่
เราขอใหข้พระองคตชขวยโดยอาศคัยความเชพที่อนคัรน ความเชพที่อนคัรนเรรียบงขายพอๆกคับการเขข้ามาหาพระเจข้า
พรข้อมกคับปคัญหาของเรา โดยเชพที่อวขาพระองคตทรงสามารถแกข้ปคัญหานคัรนไดข้ และจากนคัรนกป็ขอใหข้
พระองคตทรงแกข้ปคัญหานคัรน

มก 9:24 ทนนใดนนนี้น บริดาของเดป็กกป็รจ้องทซลดจ้วยนคนี้าตาไหลวข่า "ขจ้าพระองคต์เชรริ่อ 
พระองคต์เจจ้าขจ้า ทนริ่ขจ้าพระองคต์ยนงขาดความเชรริ่อนนนี้น ขอพระองคต์ทรงโปรดชข่วยใหจ้เชรริ่อเถริด" บริดาทรีที่
อคับจนหนทางผซูข้นรีร ไดข้รข้องไหข้ออกมาทคันทรีพรข้อมกคับกลขาววขา “ขข้าพระองคตเชพที่อ พระองคตเจข้าขข้า ทรีที่ขข้า
พระองคตยคังขาดความเชพที่อนคัรน ขอพระองคตทรงโปรดชขวยใหข้เชพที่อเถริด” ชขางเปป็นบทเรรียนทรีที่แสน
วริเศษ! ชายผซูข้นรีร เชพที่ออยขางสรุดความสามารถของตน เขาไมขแนขใจวขานคัที่นเพรียงพอหรพอไมข ดคังนคัรนเขาจนง
ขอพระเยซซูใหข้ทรงเพริที่มพซูนสขวนทรีที่ขาดอยซูขในความเชพที่อของเขา นรีที่สพที่อวขาองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าจะทรงฟคัง
คทาอธริษฐานเชขนนคัรน ความเชพที่อของเราอาจอขอนแอ อยขางไรกป็ตาม เมพที่อเราเขข้ามาหาพระองคตโดยขอ
ใหข้ทรงเพริที่มพซูนความเชพที่อใหข้เรา มคันกป็สพที่อวขาพระองคตจะทรงประทานความเชพที่อสขวนทรีที่จทาเปป็นใหข้

มก 9:25-26 เมรริ่อพระเยซซทอดพระเนตรเหป็นประชาชนกคาลนงวริริ่งเขจ้ามา พระองคต์ตรนส
สคาทนบผนโสโครกนนนี้นวข่า "อจ้ายผนใบจ้หซหนวก เราสนริ่งเจจ้าใหจ้ออกมาจากเขา อยข่าไดจ้กลนบเขจ้าสริงเขาอนก
เลย" วลรีทรีที่พซูดถนงการทรีที่พระเยซซูทรงเหป็นประชาชนวริที่งมานขาจะอข้างอริงยข้อนกลคับไปยคังขข้อ 15 การพบ



กคับบริดาทรีที่วข้าวรุขนใจผซูข้นรีรนขาจะเกริดขนรนตอนทรีที่ประชาชนแหขกคันมาดซูการเผชริญหนข้ากคันระหวขางพวกธร
รมาจารยต พระเยซซูและเหลขาสาวกของพระองคต

ดคังนคัรนขณะทรีที่เหตรุการณตนรีร ก ทาลคังดทาเนรินตขอไป พระเยซซูกป็ “ตรคัสสทาทคับผรีโสโครกนคัรนวขา "อข้าย
ผรีใบข้หซูหนวก เราสคัที่งเจข้าใหข้ออกมาจากเขา อยขาไดข้กลคับเขข้าสริงเขาอรีกเลย"” คทาทรีที่แปลวขา โสโครก คพอ 
อาคาธารทอส มคันหมายถนงผรีรข้ายทรีที่สริงชายผซูข้นรีรอยซูข นอกจากนรีร  ผรีตนเดรียวกคันนรีร ไมขเพรียงททาใหข้ชายผซูข้นรีร
เปป็นใบข้เทขานคัรน แตขยคังททาใหข้เขาหซูหนวกดข้วย พระเยซซูจนงทรงสคัที่งใหข้ผรีตนนรีรออกมาและบคัญชามคันมริใหข้
เขข้าสริงชายผซูข้นรีร อรีก

บางทรีดข้วยความโมโห เจข้าผรีโสโครกตนนรีร   26 จผงรจ้องอรนี้ออผงทคาใหจ้เดป็กนนนี้นชนกดรินี้นเปป็นอนนมาก
แลจ้วกป็ออกมา เดป็กนนนี้นกป็แนข่นริริ่งเหมรอนคนตาย จนมนหลายคนกลข่าววข่า "เขาตายแลจ้ว" ในการกระททา
ทรีที่แสดงถนงการขคัดขพนครคัร งสรุดทข้าย ผรีตนนรีรไดข้ททาใหข้ชายคนนรีรชคักดริรนชคักงอขณะทรีที่มคันออกมาพรข้อมกคับ
เสรียงกรรีดรข้อง ชายผซูข้นขาสงสารคนนรีรจนงลข้มลงบนพพรนดรินแนขนริที่งเหมพอนคนตาย คนทรีที่มรุงดซูอยซู ขจนงคริดวขา
เขาตายแลข้วจรริงๆ อทานาจทรีที่ชคั ที่วรข้ายของซาตานจนงปรากฏชคัดเจน

มก 9:27 พระเยซซูจนงทรงจนบมรอพยบงเดป็กนนนี้น เดป็กนนนี้นกป็ยรนขผนี้น สคัมผคัสของพระเยซซูไดข้
ททาใหข้การอคัศจรรยตนรีรสทาเรป็จครบถข้วน ชายหนรุขมคนนรีรไดข้รคับการรคักษาใหข้ฟพร นคพนสซูขสรุขภาพ การรคับรซูข้ทรีที่
ครบถข้วน และมรีสภาพจริตปกตริดคังเดริม

มก 9:28-29 เมรริ่อพระองคต์เสดป็จเขจ้าในเรรอนแลจ้ว เหลข่าสาวกของพระองคต์มาทซลถาม
พระองคต์เปป็นสข่วนตนววข่า "เหตบไฉนพวกขจ้าพระองคต์ขนบผนนนนี้นออกไมข่ไดจ้" หลคังจากนคัรน พระเยซซูและ
พวกสาวกไดข้เขข้าไปในบข้านของชายผซูข้นรีร  ทรีที่นคัที่นเอง “เหลขาสาวกของพระองคตมาทซูลถามพระองคตเปป็น
สขวนตคัววขา "เหตรุไฉนพวกขข้าพระองคตขคับผรีนคัรนออกไมขไดข้”” 29 พระองคต์ตรนสตอบเขาวข่า "ผนอยข่างนนนี้
จะขนบใหจ้ออกไมข่ไดจ้เลย เวจ้นแตข่โดยการอธริษฐานและการอดอาหาร" พระองคตตรคัสชคัดเจนถนงความ
เชพที่อมโยงกคันระหวขางความเชพที่อ การอธริษฐาน และการอดอาหาร การอธริษฐานคพอการแสดงออก
ของความเชพที่อ มคันคพอยานพาหนะแหขงความเชพที่อ ความเชพที่อถซูกแสดงเปป็นแบบอยขางในการอธริษฐาน 
ดคังนคัรน ยริที่งอธริษฐานมากเทขาไร กป็ยริที่งแสดงถนงความเชพที่อทรีที่มากขนรนเทขานคัรน นอกจากนรีร  ถนงแมข้โดยตคัวมคัน
เองแลข้วการอดอาหารไมขไดข้มรีฤทธริธ เดชอะไร แตขมคันกป็ชขวยขยายในเรพที่องเหลขานรีร  (1) ดาวริดพซูดถนงการ



ถขอมจริตใจของเขาดข้วยการอดอาหารในเพลงสดรุดรี 35:13 การทรีที่เรายอมอดทรีที่จะไดข้รคับประทาน
อาหารสคักระยะหนนที่งกป็เปป็นวริธรีหนนที่งในการถขอมตคัวเราตขอเบพรองพระพคักตรตพระเจข้า พระเจข้าตรคัสกคับซา
โลมอนวขาเมพที่อประชากรของพระองคตยอมถขอมตคัวลงในการอธริษฐาน พระองคตกป็จะทรงสดคับฟคัง
พวกเขา (2 พงศาวดาร 7:14) (2) การอดอาหารเปป็นวริธรีงขายๆทรีที่จะแสดงใหข้พระเจข้าเหป็นวขาเราเอาจรริง
ในเรพที่องนคัรนๆ มคันแสดงถนงความเตป็มใจทรีที่จะสลคัดทริรงความสบายแหขงชรีวริตเพพที่อทรีที่จะพรุขงเปข้าไปทรีที่การ
แสวงหาพระพคักตรตของพระองคต ดข้วยเหตรุนรีร  การอธริษฐานพรข้อมกคับการอดอาหารจนงเปป็นวริธรีเพริที่ม
ประสริทธริผลของการอธริษฐานในสขวนของเรา เมพที่อรวมกคันแลข้ว ทคัรงสองสริที่งนรีร จนงเปป็นตคัวเพริที่มความ
เชพที่อใหข้ทวรีคซูณ

เราควรหมายเหตรุไวข้วขาสทาเนาตข้นฉบคับแบบ critical text ตคัดขข้อนรีรออกไปหรพอไมขกป็สงสคัย
เกรีที่ยวกคับขข้อนรีร  กระนคัรนครริสตจคักรของพระเยซซูครริสตตกป็ไดข้รคับสขวนนรีรของพระคคัมภรีรตมาเปป็นเวลา 
1,800 ปรี แนขนอนทรีที่มคันเปป็นสขวนหนนที่งพระวจนะของพระเจข้าทรีที่ถซูกเกป็บรคักษาไวข้

มก 9:30 หลคังจากเหตรุการณตการจทาแลงพระกายและการรคักษาชายหซูหนวกเปป็นใบข้
คนนรีร  พระองคต์กนบเหลข่าสาวกจผงออกไปจากทนริ่นนริ่น ดคาเนรินไปในแควจ้นกาลริลน ถนงแมข้ไมขไดข้กลขาว
ชคัดเจนในขข้อนรีร  แตขพระเยซซูและพวกสาวกไดข้เดรินทางลงใตข้กลคับไปยคังแควข้นกาลริลรี หากเราเชพที่อวขา
ภซูเขาเฮอรตโมนเปป็นสถานทรีที่ๆพระองคตทรงจทาแลงพระกาย แควข้นกาลริลรีกป็อยซูขทางใตข้ของภซูเขานคัรน 
พระเยซซูจนงไมข่ประสงคต์จะใหจ้ผซจ้ใดรซจ้ พระองคตทรงประสงคตทรีที่จะเดรินทางแบบลคับๆในระหวขางนรีร  
เหตรุผลจะถซูกอธริบายในขข้อตขอไป

มก 9:31-32 ดจ้วยวข่าพระองคต์ตรนสพรคริ่าสอนสาวกของพระองคต์วข่า "บบตรมนบษยต์จะตจ้อง
ถซกมอบไวจ้ในเงรนี้อมมรอของคนทนนี้งหลาย และเขาจะประหารทข่านเสนย เมรริ่อประหารแลจ้ว ในวนนทนริ่สาม
ทข่านจะเปป็นขผนี้นมาใหมข่" ความหมายกป็คพอวขา บรุตรมนรุษยต ‘ใกลด้จะถซูกมอบไวข้อยซูขแลข้ว’ ดคังนคัรน พระ
เยซซูจนงพยายามทรีที่จะไมขสทาแดงตคัวโจขงแจข้ง นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่พระองคตตรคัสลขวงหนข้าอยขางชคัดเจนแกข
พวกสาวกวขาพระองคตจะทรงถซูกจคับกรุม ถซูกประหารชรีวริตอยขางทารรุณ จากนคัรนกป็เปป็นขนรนใหมขในวคันทรีที่
สาม กระนคัรน พระองคตไดข้ตรคัสลขวงหนข้าแกขพวกสาวกเกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีร ไปหลายครคัร งแลข้ว 32 แตข่
ถจ้อยคคานนนี้เหลข่าสาวกหาเขจ้าใจไมข่ ครนนี้นจะทซลถามพระองคต์กป็เกรงใจ



มก 9:33-34 พอกลคับมาถนงแควข้นกาลริลรี พระองคต์จผงเสดป็จมายนงเมรองคาเปอรนาอบม และ
เมรริ่อเขจ้าไปในเรรอนแลจ้ว พระองคต์ตรนสถามเหลข่าสาวกวข่า "เมรริ่อมาตามทางนนนี้น ทข่านทนนี้งหลายไดจ้โตจ้
แยจ้งกนนดจ้วยขจ้อความอนนใด" พระเยซซูทรงทราบดรีถนงความไมขเปป็นผซูข้ใหญขฝขายวริญญาณของพวก
สาวกของพระองคต ระหวขางทางนคัรนพวกเขาไดข้โตข้แยข้งกคันดข้วยเรพที่องทรีที่วขาใครเปป็นใหญขทรีที่สรุดในหมซูข
พวกเขา มาระโกจนงบคันทนกวขาพวกเขาจนง 34 นริริ่งอยซข่ เพราะเมรริ่อมาตามทางนนนี้นเขาไดจ้เถนยงกนนวข่า คน
ไหนจะเปป็นใหญข่กวข่ากนน เราเหป็นไดข้ชคัดถนงความไมขเปป็นผซูข้ใหญขของพวกสาวก เมพที่อใดกป็ตามทรีที่
ครริสเตรียนทคัรงหลายถกเถรียงกคันดข้วยเรพที่องเดป็กๆพรรคตนคัรน มคันกป็เผยใหข้เหป็นถนงความตพรนเขรินฝขาย
วริญญาณ เมพที่อถซูกพระเยซซูตรคัสถามเชขนนคัรน พวกสาวกจนงรซูข้สนกอคับอายและไมขพซูดอะไร

มก 9:35 พระองคต์ไดจ้ประทนบนนริ่ง แลจ้วทรงเรนยกสาวกสริบสองคนนนนี้นมาตรนสแกข่เขาวข่า 
"ถจ้าผซจ้ใดใครข่จะไดจ้เปป็นคนตจ้น กป็ใหจ้ผซจ้นนนี้นเปป็นคนทจ้ายสบด และเปป็นผซจ้รนบใชจ้ของคนทนนี้งปวง" องคตพระผซูข้
เปป็นเจข้าของเราจนงตรคัสสอนตขอไปถนงหนนที่งในขข้อความทรีที่ขคัดแยข้งก คันเองมากทรีที่สรุดในความเชพที่อของ
ครริสเตรียน การแสวงหาความเปป็นใหญข โดยเฉพาะตขอเบพรองพระพคักตรตพระเจข้า มรีแตขจะททาใหข้คนๆ
นคัรนไปอยซูขทข้ายสรุด ในการจคัดระเบรียบของพระเจข้าแลข้ว การปรีนขนรนไปยอดบนสรุดจะททาใหข้คนๆนคัรน
ไถลลงมาสซูขเบพรองลขาง พระเจข้าไมขทรงพอพระทคัยกคับความทะเยอทะยานแบบเนพรอหนคัง อคันทรีที่จรริง
แลข้ว เมพที่อพระองคตเหป็นคนกระททาเชขนนคัรน พระองคตจะทรงปคัดทริรงคนๆนคัรนทรีที่อยากจะเปป็นใหญข นคัที่น
อาจไมขเปป็นเชขนนคัรนในวริธรีการททาสริที่งตขางๆของชาวโลก แตขมคันแบบนคัรนแนขนอนในระเบรียบวริธรีการ
ของพระเจข้า ดคังนคัรนผซูข้ทรีที่ยกตคัวขนรนจะถซูกททาใหข้ตทที่าลง ดซู ลซูกา 14:11

มก 9:36-37 ในบรริบทนคัรนและในบทสนทนาเดรียวกคันนคัรน พระเยซซูจผงทรงเอาเดป็กเลป็กๆ
คนหนผริ่งมาใหจ้ยรนทข่ามกลางเหลข่าสาวก องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราทรงกทาลคังทรีที่จะยกภาพประกอบ
หลคักการทรีที่สทาคคัญผขานทางเดป็กคนหนนที่ง คทาทรีที่แปลวขา เดป็ก (ไพดขีออน) สพที่อถนง เดป็กเลป็กๆคนหนนที่ง เรา
คงจะคริดวขาเดป็กคนนรีรนขาจะมรีอายรุประมาณวคัยอนรุบาล พระเยซซูจนงทรงอบจ้มเดป็กนนนี้นไวจ้ ตรนสแกข่เหลข่า
สาวกวข่า 37 "ถจ้าผซจ้ใดจะรนบเดป็กเลป็กๆเชข่นนนนี้คนหนผริ่งในนามของเรา ผ ซจ้นนนี้นกป็รนบเรา องคตพระผซูข้เปป็น
เจข้าของเราจนงทรงเรริที่มเทศนาแบบยาว โดยใชข้เดป็กนข้อยคนนรีรทรีที่พระองคตทรงอรุข้มเปป็นสพที่อประกอบการ
สอน



พระองคตตรคัสกขอนอพที่นเลยวขาการรคับเดป็กเลป็กๆคนหนนที่งในพระนามของพระองคตกป็เทขากคับรคับ
พระองคต บรริบทยคังเกรีที่ยวขข้องกคับการทรีที่พวกสาวกถกเถรียงกคันวขาใครเปป็นใหญขทรีที่สรุดเหมพอนเดริม พระ
เยซซูในฐานะเปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าทรงถขอมพระองคตลงโดยตรคัสวขาการยอมรคับพระองคตกป็เทขากคับ
การยอมรคับเดป็กเลป็กๆคนหนนที่ง พวกสาวกคริดก คันในแงขของอาณาจคักรของพระเจข้าทรีที่จะมานคัรน (ใน
ทางการเมพอง) พวกเขาตขางทะเยอทะยานและถกเถรียงกคันวขาใครจะไดข้เปป็นใหญขในอาณาจคักรนคัรน 
พระเยซซูทรงตทาหนริความโงขเขลาดคังกลขาวโดยทรงใหข้พระองคตเองเทรียบเทขากคับเดป็กเลป็กๆคนนคัรนทรีที่
พระองคตทรงอรุข้ม ตรงขข้ามกคับความทะเยอทะยานทรีที่อวดตคัว ไมขเปป็นผซูข้ใหญข และตามเนพรอหนคังของ
พวกสาวก เดป็กเลป็กๆคนหนนที่งนคัรนกป็ไมขมรีความสทาคคัญอะไรเลย กระนคัรนพระเยซซูกป็ทรงเปรรียบพระองคต
เองวขาเปป็นเหมพอนเดป็กเลป็กๆคนหนนที่ง นรีที่สพที่อชคัดเจนถนงความถขอมใจอยขางแทข้จรริง นรีที่สพที่อดข้วยวขาหากผซูข้ใด
ปรารถนาทรีที่จะเปป็นใหญข ผซูข้นคัรนกป็ตข้องมาในรซูปของเดป็กเลป็กๆคนหนนที่งทรีที่ไรข้เดรียงสาและถขอมตคัวเสรีย
กขอน

พระเยซซูจนงตรคัสตขอไปวขา และผซจ้ใดไดจ้รนบเรา ผซจ้นนนี้นกป็มริใชข่รนบเรา แตข่รนบพระองคต์ผ ซจ้ทรงใชจ้เรา
มา"การรคับพระครริสตตเชขนนคัรน (ในฐานะองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าและพระผซูข้ชขวยใหข้รอด) กป็เปป็นการ
ยอมรคับไมขเพรียงพระองคตเทขานคัรนแตขพระบริดาผซูข้ทรงใชข้พระองคตมาดข้วย นรีที่สพที่อชคัดเจนถนงความจทาเปป็นทรีที่
จะตข้องถขอมตคัวเองลงในการมาหาพระครริสตต อยขางไรกป็ตาม ในการถขอมตคัวเราลงเชขนนคัรน เรากป็ไดข้
เขข้ามามรีความสคัมพคันธตก คับพระบริดาในสวรรคตของเรา ภายใตข้คทาสอนนรีรมรีหลคักการเรพที่องการกลคับใจ
ใหมขแฝงอยซูขดข้วย มคันคพอการถขอมจริตถขอมใจของเราในทรุกดข้าน

มก 9:38 ยอหต์นจผงทซลพระองคต์วข่า "พระอาจารยต์เจจ้าขจ้า พวกขจ้าพระองคต์ไดจ้เหป็นคน
หนผริ่งขนบผนออกโดยพระนามของพระองคต์ ซผริ่งคนนนนี้นมริไดจ้ตามพวกเรามา และพวกขจ้าพระองคต์ไดจ้
หจ้ามเขา เพราะเขามริไดจ้ตามพวกเรามา" ถนงแมข้มริไดข้กลขาวเชขนนคัรน แตขดซูเหมพอนยอหตนพยายามทรีที่จะ
เปลรีที่ยนเรพที่อง แนขนอนทรีที่เขาอคับอายทรีที่พระเยซซูทรงจคับพวกเขาไดข้ในเรพที่องความโงขเขลาของพวกเขา 
เขาจนงบขนตขอพระเยซซูวขา “พระอาจารยตเจข้าขข้า พวกขข้าพระองคตไดข้เหป็นคนหนนที่งขคับผรีออกโดย
พระนามของพระองคต ซนที่งคนนคัรนมริไดข้ตามพวกเรามา และพวกขข้าพระองคตไดข้หข้ามเขา เพราะเขา
มริไดข้ตามพวกเรามา” ยอหตนอาจคาดหวคังคทาชมจากพระเยซซูดข้วยซทรา



เขาจนงโอข้อวดแกขพระเยซซูวขาเขาและสาวกคนอพที่นๆไดข้เหป็นใครบางคนขคับผรีออกโดย
พระนามของพระเยซซู เพราะวขาคนๆนรีรไมขไดข้เปป็นพวกเดรียวกคันกคับพวกเขา พวกเขาจนงสคัที่งคนๆนคัรน
ใหข้หยรุดกระททาเชขนนคัรนเสรีย พระคคัมภรีรตไมขไดข้บอกเราวขาชายคนนรีร เปป็นใคร เขาขคับผรีออกไดข้เกขงขนาด
ไหน หรพอเขาเปป็นอะไรกคับพระเยซซู แนขนอนทรีที่ชายคนนรีร เคยเกรีที่ยวขข้องกคับพระเยซซูมากขอนและ
พยายามขคับผรีออกเหมพอนกคับทรีที่พระเยซซูไดข้ทรงกระททา

มก 9:39-40 พระเยซซจผงตรนสวข่า "อยข่าหจ้ามเขาเลย เพราะวข่าไมข่มนผซจ้ใดจะกระทคาการ
อนศจรรยต์ในนามของเรา แลจ้วอนกประเดนดี๋ยวหนผริ่งอาจกลนบพซดประณามเรา ดซูเหมพอนพระเยซซูทรง
ทราบวขายอหตนกทาลคังพยายามเปลรีที่ยนเรพที่อง พระองคตจนงมริไดข้ตรคัสถนงเรพที่องนรีรอยขางละเอรียดมากกวขานรีร  
กระนคัรนพระเยซซูกป็ตรคัสตอบวขา “ อยขาหข้ามเขาเลย เพราะวขาไมขมรีผซูข้ใดจะกระททาการอคัศจรรยตในนาม
ของเรา แลข้วอรีกประเดรีดี๋ยวหนนที่งอาจกลคับพซูดประณามเรา” ความหมายกป็คพอวขา 'อยขาไปขคัดเขาเลย 
ไมขมรีใครทรีที่ททาการอคัศจรรยตในนามของเราจะพซูดวขารข้ายเราไดข้งขายๆ' พระเยซซูจนงตรคัสตขอไป
วขา 40 เพราะผซจ้ใดไมข่เปป็นฝข่ายตข่อสซจ้เรา ผ ซจ้นนนี้นกป็เปป็นฝข่ายเราแลจ้ว

หากแปลตรงตคัวยริที่งขนรน พระองคตกป็ตรคัสวขา 'เพราะผซูข้ทรีที่มริไดข้ขคัดขวางเรากป็ชขวยเรา' กลขาวอรีกนคัย
หนนที่ง นรีที่เทขากคับพระเยซซูตรคัสวขา จรริงๆแลข้วชายคนนรีรอยซูขฝขายพวกเราแลข้ว เขาก ทาลคังออกแรงเพพที่อพวก
เราอยซูข บทเรรียนทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขา ถนงแมข้เราอาจไมขรซูข้จคักหรพอเหป็นดข้วยกคับคนอพที่นๆในงานของ
พระเจข้า แตขพวกเขากป็จะรายงานตขอพระองคต มริใชขตขอพวกเรา ดคังนคัรนเราจนงควรททางานของเราไป
ตามทรีที่พระองคตทรงนทาเราแลข้ว พระองคตจะทรงจคัดการก คับคนอพที่นๆทรีที่อข้างวขารคับใชข้พระองคต

มก 9:41 เพราะเราบอกความจรริงแกข่ทข่านวข่า ผซจ้ใดจะเอานคนี้าถจ้วยหนผริ่งใหจ้พวกทข่านดรริ่ม
ในนามของเรา เพราะทข่านทนนี้งหลายเปป็นฝข่ายพระครริสตต์ ผซจ้นนนี้นจะขาดบคาเหนป็จกป็หามริไดจ้ องคตพระผซูข้
เปป็นเจข้าของเราทรงใชข้วริธรีปรนนริบคัตริทรีที่เลป็กนข้อย นคั ที่นคพอ การเอานทราสคักถข้วยใหข้คนหนนที่งดพที่มในพระนาม
ของพระองคต แมข้แตขการปรนนริบคัตริทรีที่เลป็กนข้อยทรีที่สรุดของครริสเตรียนซนที่งททาออกมาจากใจกป็จะไดข้รคับ
บทาเหนป็จในเวลาอคันเหมาะสม

พระเยซซูยคังตรคัสเปป็นนคัยถนงสริที่งทรีที่ถซูกสอนในทรีที่อพที่นตรงๆดข้วย มคันเปป็นไปไดข้ทรีที่คนๆหนนที่งจะสซูญ
เสรียบทาเหนป็จในสงขาราศรีไป นรีที่ไมขไดข้หมายถนงความรอดหรพอความมคั ที่นคงไมขหลรุดหายของคนๆนคัรน 



แตขสริที่งทรีที่พระเยซซูก ทาลคังตรคัสเปป็นนคัยถนงกป็คพอ มคันเปป็นไปไดข้ทรีที่เราจะเสรียบางสขวนของบทาเหนป็จทรีที่เราควร
ไดข้รคับทรีที่บคัลลคังกตพริพากษาของพระครริสตต กาลาเทรีย 5:21 บอกวขาความบาปในชรีวริตของครริสเตรียนคน
หนนที่งจะททาใหข้คนๆนคัรนเสรียมรดกในวคันนคัรนไป นคัที่นนขาจะหมายถนงบทาเหนป็จตขางๆทรีที่ถซูกพซูดถนงตรงนรีร  
ในวริวรณต 21:7 พระเยซซูทรงสคัญญาไวข้วขา “ผซูข้ใดมรีชคัยชนะ ผซูข้นคัรนจะไดข้รคับสริที่งสารพคัดเปป็นมรดก”

ความจรริงอคันยริที่งใหญขกวขาทรีที่องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราก ทาลคังตรคัสถนงกป็คพอวขา การปรนนริบคัตริ
พระครริสตต ไมขวขาจะเปป็นการกระททาทรีที่ตทที่าตข้อยขนาดไหนจะไดข้รคับบทาเหนป็จทคัรงสริรน บรริบทตรงนรีร ยคัง
เกรีที่ยวขข้องกคับเรพที่องใครเปป็นใหญขทรีที่สรุดเหมพอนเดริม พระเยซซูทรงสอนอยขางชคัดเจนอรีกครคัร งวขาการ
ปรนนริบคัตริดข้วยใจถขอม ไมขวขาจะโดยเดป็กเลป็กๆคนหนนที่งหรพองานเลป็กๆนข้อยๆเชขนการใหข้นทร าดพที่มสคักถข้วย
หากกระททาดข้วยแรงจซูงใจอคันถซูกตข้องแลข้ว กป็จะไดข้รคับบทาเหนป็จสคักวคันหนนที่ง นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่พระองคต
มริไดข้ก ทาลคังตรคัสในบรริบททรีที่เกรีที่ยวกคับความรอด แตขเกรีที่ยวกคับบทาเหนป็จตขางๆในสวรรคตมากกวขา

มก 9:42 บรริบทยคังเปป็นเรพที่องเดริมอยซูข พระเยซซูนขาจะกทาลคังทรงอรุข้มเดป็กนข้อยคนเดริมอยซู ข 
พระองคตจนงตรคัสสรรุปเรพที่องนรีร โดยเตพอนวขา แตข่ผซจ้ใดจะทคาผซจ้เลป็กนจ้อยเหลข่านนนี้คนหนผริ่งทนริ่เชรริ่อในเราใหจ้หลง
ผริด ถจ้าเอาหรินโมข่กจ้อนใหญข่ผซกคอผซจ้นนนี้นถข่วงเสนยในทะเลกป็ดนกวข่า คทาถามแรกกป็คพอวขาใครเปป็น “ผซูข้เลป็ก
นข้อยเหลขานรีร ” ทรีที่พระเยซซูก ทาลคังตรคัสถนงอยซูข เหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคตก ทาลคังทรงอรุข้มเดป็กนข้อยคนเดริมทรีที่
พระองคตยกขนรนมาในขข้อ 36 อยขางไรกป็ตาม พระองคตทรงเสรริมครุณสมบคัตริอรีกประการเพริที่มเขข้าไปดข้วย
นคัที่นคพอ “ทรีที่เชพที่อในเรา” พระองคตจนงนขาจะกทาลคังตรคัสถนง (1) เดป็กๆทรีที่เชพที่อ หรพอ (2) คนเหลขานคัรนทรีที่ยคังเดป็ก
ในองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าไมขวขาพวกเขาจะมรีอายรุเทขาใดกป็ตาม หรพอ (3) อาจเปป็นทคัรงสองพวก อคันหลคังสรุด
นรีรนขาจะใชขมากทรีที่สรุด

การททาใหข้ครริสเตรียนใหมขหลงผริด ไมขวขาเขาจะมรีอายรุเทขาใดกป็ตาม ถพอเปป็นเรพที่องรข้ายแรงทรีเดรียว 
มรีครริสเตรียนใหมขเยอะขนาดไหนทรีที่ถซูกททาใหข้เสรียความรซูข้สนกหรพอทข้อแทข้จนเกรินกวขาจะรคับไหวเพราะ
คทาพยานชรีวริตทรีที่สะเพรขาของผซูข้เชพที่อเกขากวขา จทานวนของคนเหลขานรีรมรีมากมายนคับไมขถข้วน การททาตาม
เนพรอหนคัง ความบาป ความไมขระมคัดระวคัง และความเหป็นแกขตคัวของครริสเตรียนทรีที่เกขากวขาไดข้สรข้าง
ความเสรียหายมหาศาลในดข้านฝขายวริญญาณตขอทารกในพระครริสตตจทานวนมาก

พระเยซซูจนงตรคัสเตพอนวขา ใหข้เอาหรินโมขผซูกคอคนทรีที่กระททาผริดนคัรนและโยนเขาลงทะเลกป็ดรีเสรีย
กวขา นรีที่สพที่อชคัดเจนถนงการจมนทราตาย หรินโมขนคัรนมรีนทร าหนคักมากอยขางเหป็นไดข้ชคัด ชาวกรรีกสมคัยกขอนบาง



ครคัร งกป็ประหารชรีวริตคนดข้วยวริธรีนคัรน ความจรริงทรีที่สทาคคัญตรงนรีรกป็คพอวขาคนเหลขานคัรนทรีที่สรข้างความเสรียหาย
ตขอเหลขาทารกในพระครริสตตจะตข้องใหข้การเรพที่องความบาปของตนตขอพระครริสตตโดยตรง ไมขวขา
พระองคตจะทรงใชข้การตรีสอนมาในชรีวริตนรีร เลยหรพอรอจนกวขาจะถนงบคัลลคังกตพริพากษากป็ตาม ความ
หมายทรีที่ชคัดเจนตรงนรีรกป็คพอ การคริดบคัญชรีอยขางรรุนแรงกคับคนเหลขานคัรนทรีที่ผลคักไสผซูข้เชพที่อใหมขไปเสรีย 
พระองคตจะทรงจคัดการกคับความบาปเชขนนคัรนเหมพอนกคับการถขวงคนจมนทราดข้วยหรินโมขกข้อนใหญข นคัที่น
เปป็นเรพที่องทรีที่นขาคริดใหข้หนคักทรีเดรียว

อาจเปป็นไดข้วขาพระเยซซูทรงเตพอนพวกสาวกตรงๆเลยเกรีที่ยวกคับการโตข้เถรียงอคันโงขเขลาของ
พวกเขา นรีที่อาจสพที่อวขาความโงขเขลาของพวกเขาเสรีที่ยงทรีที่จะททาใหข้บรรดาผซูข้เชพที่อใหมขทรีที่อยซูขใกลข้เครียงตข้อง
หลงผริดไป พระองคตจนงตรคัสเตพอนพวกเขาใหข้ระวคังตคัวไวข้ใหข้ดรี

มก 9:43-44 พระเยซซูจนงเปลรีที่ยนไปตรคัสถนงการพริพากษาคนทคั ที่วไปบข้าง และถจ้ามรอของ
ทข่านทคาใหจ้ทข่านหลงผริด จงตนดมนนทรินี้งเสนย ซผริ่งจะเขจ้าสซข่ชนวริตดจ้วยมรอดจ้วนยนงดนกวข่ามนสองมรอและตจ้องตก
นรกในไฟทนริ่ไมข่มนวนนดนบ เหป็นไดข้ชคัดวขาขข้อนรีรมรีความเหป็นหลายประการตามมา

พระเยซซูก ทาลคังตรคัสเตพอนเกรีที่ยวกคับการพริพากษาทรีที่จะมา พระองคตตรคัสถนงการตกนรก คทาทรีที่
แปลเชขนนคัรน (เกะเฮป็นนา) เปป็นหนนที่งในหลายคทาพพรนๆทรีที่ถซูกแปลเปป็น 'นรก' ในพระคคัมภรีรตใหมข เดริมทรี
เกะเฮป็นนาหมายถนงหรุบเขาแหขงฮรินโนม ซนที่งตคัรงอยซูขนอกกทาแพงสมคัยโบราณของกรรุงเยรซูซาเลป็ม ซนที่ง
เปป็นทรีที่ๆขยะมซูลฝอยและซากสคัตวตของเมพองถซูกโยนทริรงและเผาไฟ (ฮรินโนมเปป็นภาษาฮรีบรซู เกะเฮป็น
นาเปป็นรซูปกรรีกของคทาเดรียวกคันนรีร ) มคันจนงกลายเปป็นคทาเปรรียบของไฟทรีที่ลรุกไหมข้ตลอดกาลในนรก 
กองขยะของเมพองโบราณเชขนนคัรนมคักตริดไฟจากการลรุกไหมข้ขนรนเอง ขยะเหลขานคัรนจนงมรีไฟลรุกไหมข้
ตลอดเวลา ทรีที่ทริรงขยะทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็ม นคั ที่นคพอ เกะเฮป็นนา จนงกลายเปป็นภาพประกอบของไฟทรีที่ลรุก
ไหมข้ไมขจบสริรนในนรก มคันจะไมขมรีวคันดคับเลย ดซูคทาอธริบายเพริที่มเตริมเกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีร ในมคัทธริว 5:22

ความเหป็นของพระเยซซูเกรีที่ยวกคับการตคัดมพอของตนออกในเรพที่องนรีรออกจะเปป็นปรริศนาหนขอยๆ
อยขางไรกป็ตาม พระองคตกป็นขาจะหมายความตามทรีที่ตรคัส การมรีชรีวริตเปป็นคนมพอดข้วนกป็ดรีกวขาการตก
นรกพรข้อมกคับมรีรขางกายครบสามสริบสอง นรีที่สพที่อชคัดเจนวขาเหลขาคนชคั ที่วในนรกจะมรีรขางกาย เหป็นไดข้
ชคัดวขามคันจะเปป็นรขางกายเดรียวกคับทรีที่พวกเขาเคยมรีตอนอยซูขบนโลก นอกจากนรีร  ขข้อจทากคัดดข้านรขางกาย
ในเรพที่องใดกป็ตามหรพอการตคัดอวคัยวะสขวนหนนที่งสขวนใดออกในชรีวริตนรีรกป็จะมรีผลสพบเนพที่องไปจนถนงใน



นรกดข้วย เมพที่อเราหยรุดเพพที่อทรีที่จะพริจารณาความหมายทรีที่สพที่อออกมาจากเรพที่องนรีร  มคันกป็เปป็นเรพที่องนขาคริดทรี
เดรียว นรีที่สพที่อวขาพวกคนทรีที่ไมขรอดจะใชข้เวลาชคั ที่วนริรคันดรตในนรกพรข้อมกคับรขางกายทรีที่ทรรุดโทรมเพราะ
อายรุหรพอถดถอยเพราะโรคภคัย ถนงแมข้ผซูข้เชพที่อทคัรงหลายจะไดข้รคับกายใหมขทรีที่เปรีที่ยมดข้วยสงขาราศรีในสวรรคต
แตขคนไมขเชพที่อจะตข้องถซูกกคักขคังอยซูขในรขางกายทรีที่แกขชราและถซูกความบาปททาลายตลอดไปเปป็นนริตยต 
แคขนคัรนกป็เปป็นเรพที่องนขาสคังเวชเหลพอเกรินแลข้ว

จากนคัรนพระเยซซูกป็ตรคัสเตพอนลขวงหนข้าเกรีที่ยวกคับนรกอรีก มคันจะเปป็นสถานทรีที่ๆ 44 ในทนริ่นนนี้นตนว
หนอนกป็ไมข่ตาย และไฟกป็ไมข่ดนบเลย คทาทรีที่แปลวขา หนอน (สโคเลกซห์) หมายถนงพวกหนอนชนริดทรีที่
กรินซากศพเปป็นอาหาร ในนรก แมข้แตขพวกหนอนกป็จะไมขตายแตขจะคอยกคัดแทะบรรดาคนทรีที่ไมขรอด
ซนที่งอยซูขทรีที่นคัที่นตลอดไปเปป็นนริตยต นอกจากนรีร  พระเยซซูยคังตรคัสขข้อเทป็จจรริงทรีที่เปป็นลางซทราอรีกวขาไฟในนรก
นคัรนจะไมขดคับเลย มคันจะไมขถซูกดคับเลย

ดคังนคัรน นรกจนงถซูกบรรยายวขาเปป็นสถานทรีทๆี่ มรีไฟอคันไมขรซูข้ดคับ มคันเปป็นสถานทรีที่ๆบรรดาคนตาย
ทรีที่ไมขรอดจะใชข้เวลาชคั ที่วนริรคันดรตกาลในรขางกายของตนทรีที่แกขชราและถซูกโรครรุมเรข้า และมคันยคังเปป็น
สถานทรีที่ๆพวกหนอนแหขงความตายจะททางานตลอดไปดข้วย ชขางเปป็นสถานทรีที่ๆนขาสะพรนงกลคัวอะไร
เชขนนรีร

มก 9:45-46 แนขนอนทรีที่เพพที่อเนข้นยทราความสทาคคัญ พระเยซซูจนงตรคัสซทราคทาเตพอนเดริม พระองคต
เพรียงแคขเปลรีที่ยนไปทรีที่เทข้าบข้าง ถจ้าเทจ้าของทข่านทคาใหจ้ทข่านหลงผริด จงตนดมนนทรินี้งเสนย ซผริ่งจะเขจ้าสซข่ชนวริต
ดจ้วยเทจ้าดจ้วนยนงดนกวข่ามนเทจ้าสองเทจ้าและตจ้องถซกทรินี้งลงในนรกในไฟทนริ่ไมข่มนวนนดนบ 46 ในทนริ่นนนี้นตนว
หนอนกป็ไมข่ตาย และไฟกป็ไมข่ดนบเลย ความจรริงเดริมกป็ยคังคงอยซูข การมรีชรีวริตเปป็นคนเทด้าดด้วน (นคัที่นคพอ 
งขอยเปลรีรยเสรียขา) กป็ยคังดรีกวขาการถซูกโยนทริรงนรกโดยมรีรขางกายครบถข้วน พระเยซซูตรคัสซทราเหมพอนเดริม
วขาทรีที่นคัที่นไฟไมขดคับเลย นอกจากนรีร  คทาเตพอนเรพที่องพวกหนอนในนรกยคังถซูกทวนซทราดข้วย

มก 9:47-48 เกรงวขาจะมรีคนยคังไมขเหป็นภาพ พระเยซซูจนงตรคัสคทาเตพอนเดริมเกรีที่ยวกคับนรกซทรา
อรีกครคัร ง ถจ้าตาของทข่านทคาใหจ้ทข่านหลงผริด จงควนกออกทรินี้งเสนย ซผริ่งจะเขจ้าในอาณาจนกรของพระเจจ้า
ดจ้วยตาขจ้างเดนยวยนงดนกวข่ามนสองตา และตจ้องถซกทรินี้งในไฟนรก 48 ในทนริ่นนนี้นตนวหนอนกป็ไมข่ตาย และไฟ
กป็ไมข่ดนบเลย ตาทรีที่ททาใหข้หลงผริดทรีที่วขานรีรนขาจะหมายถนงตคัณหาของตา คนทรีที่ไมขเชพที่อขนรนสวรรคตพรข้อมกคับ



ตาขข้างเดรียวกป็ดรีกวขามรีสองตาแตขตข้องตกนรก นรีที่นขาจะหมายถนงคนทรีที่ใชข้ตาจข้องมองเพศตรงขข้ามอยขาง
เตป็มไปดข้วยกริเลสตคัณหา ดซู มคัทธริว 5:28

พระเยซซูตรคัสเตพอนเกรีที่ยวกคับความนขาสะพรนงกลคัวของนรกโดยใชข้สามตคัวอยขาง ในแตขละ
กรณรีมรีการพซูดถนงไฟทรีที่ไมขรซูข้ดคับซนที่งลรุกไหมข้อยซูขเปป็นนริตยต ในแตขละกรณรี มรีการสพที่อถนงรขางกายในรซูปแบบ
ใดกป็ตามทรีที่คนๆนคัรนมรีกขอนเสรียชรีวริต และในทรุกกรณรี พระเยซซูตรคัสเตพอนถนงพวกหนอนทรีที่นขา
ขยะแขยงแหขงนรก เหป็นไดข้ชคัดวขาองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราก ทาลคังออกคทาเตพอนใหข้ระวคังมคันไมขวขา
อยขางไรกป็ตาม

มก 9:49 องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราตรคัสความจรริงนรีรกขอนจะจบบทเรรียนนรีร  ดจ้วยวข่าคน
ทนนี้งปวงจะตจ้องถซกชคาระดจ้วยไฟ และเครรริ่องบซชาทบกอยข่างจะตจ้องถซกชคาระดจ้วยเกลรอ คทาเปรรียบหลาย
ประการถซูกผสมเขข้าดข้วยกคัน ใหข้เราพริจารณาวลรีทข้ายกขอน ในการตรคัสถนง “เครพที่องบซูชาทรุกอยขางจะ
ตข้องถซูกชทาระดข้วยเกลพอ” พระเยซซูกป็ตรคัสถนงสรุภาษริตทรีที่เปป็นจรริงซนที่งพวกยริวทรุกคนรซูข้จคักดรี เครพที่องบซูชาทรุก
อยขางทรีที่พระวริหารตข้องถซูกปรรุงดข้วยเกลพอกขอนทรีที่จะถวายมคันดข้วยไฟบนแทขนบซูชา มคันเปป็นภาพเปรรียบ
ของการเลรีที่ยงไมขไดข้และหนรีไมขพข้น นรีที่อาจมรีการเลขนคทาดข้วยในการสพที่อถนงไฟ

คทาเปรรียบแรกพซูดถนงการทรีที่เกลพอถซูกนทาไปใชข้ถนอมเนพรอสคัตวตและอาหารอพที่นๆ อาหารสมคัย
นคัรนมคักถซูกคลรุกเกลพอเพพที่อทรีที่จะเกป็บรคักษาไวข้ไดข้นาน ในบรริบทเกรีที่ยวกคับเรพที่องนรกและไฟนรก พระเยซซู
จนงทรงเสรริมคทาเปรรียบสองเรพที่องนรีร เขข้าไปดข้วย มคันเปป็นเรพที่องทรีที่เลรีที่ยงไมขไดข้ทรีที่เครพที่องบซูชาทรุกอยขางตข้องถซูก
ปรรุงดข้วยเกลพอฉคันใด ทรุกคนในนรกกป็จะถซูกคลรุกดข้วยไฟเชขนกคัน นรีที่สพที่อถนงการอยซูขในนรกอยขางตขอ
เนพที่องระยะยาว

นรีที่อาจสพที่อถนงความทรุกขตทรมานในนรกดข้วยเชขนกคัน เกลพอในฐานะเปป็นสคัญลคักษณตทรีที่แสดงถนง
ความชอบธรรม กป็สรข้างความเจป็บปวดอยขางมากมายดข้วยเมพที่อถซูกเทลงบนบาดแผล นรีที่อาจสพที่อวขาคน
เหลขานคัรนทรีที่อยซูขในนรกจะเผชริญกคับความทรุกขตทรมานของเกลพอแหขงความชอบธรรมซนที่งถซูกทาลงบน
รอยไหมข้ของพวกเขา หากมคันไมขใชขการตรีความตรงตคัว มคันกป็อาจสพที่อถนงความเจป็บปวดในดข้านความ
คริด บรรดาคนบาปอาจถซูกเตพอนใหข้นนกถนงความชอบธรรมตลอดเวลาทรีที่พวกเขาอยซู ขในนรก โดยรซูข้วขา
พวกเขาตข้อนรคับความชอบธรรมของพระเจข้าผขานทางพระครริสตตในขณะทรีที่มรีชรีวริตอยซู ขกป็ททาไดข้แตขกป็ไมข
ททา



มก 9:50 พระเยซซูจนงตรคัสปริดทข้ายวขา เกลรอเปป็นของดน แตข่ถจ้าเกลรอหมดรสเคป็มแลจ้ว จะ
ทคาใหจ้กลนบเคป็มอนกอยข่างไรไดจ้ ทข่านทนนี้งหลายจงมนเกลรอในตนว และจงอยซข่สงบสบขซผริ่งกนนและกนน" องคต
พระผซูข้เปป็นเจข้าของเรานขาจะทรงสรรุปเรพที่องราวทคัรงหมดทรีที่เรริที่มตข้นในขข้อ 33-35 เกลพอตลอดทคั ที่วพระ
คคัมภรีรตทคัรงเลขมเปป็นสริที่งทรีที่แสดงถนงความชอบธรรม พระเยซซูจนงตรคัสวขาเกลพอเปป็นของดรี อยขางไรกป็ตาม 
เมพที่อเกลพอไมขใหข้ครุณสมบคัตริทรีที่ชทาระใหข้บรริสรุทธริธ อรีกตขอไป (ความชอบธรรม) มคันกป็มรีประโยชนตนข้อย
แลข้ว พระองคตจนงตรคัสเตพอนสตริพวกสาวก (โดยนขาจะอยซูขในบรริบทเรพที่องทรีที่พวกโตข้แยข้งกคันอยขางโงข
เขลาเหมพอนเดริม) วขา  ทข่านทนนี้งหลายจงมนเกลรอในตนว และจงอยซข่สงบสบขซผริ่งกนนและกนน กลขาวอรีกนคัย
หนนที่งกป็คพอ พระเยซซูทรงสคัที่งใหข้พวกเขาเปป็นคนชอบธรรมและอยซู ขดข้วยกคันอยขางสงบสรุข เลริกโตข้เถรียง
กคันไดข้แลข้ว การททานข้อยกวขานคัรน (1) กป็เสรีที่ยงทรีที่จะททาใหข้พวกผซูข้เชพที่อใหมขหลงผริด (2) เสรีที่ยงทรีที่จะเสรีย
บทาเหนป็จในสวรรคต และ (3) เสรีที่ยงทรีที่จะรคับการพริพากษาจากพระเจข้า

*****
ภนำพรวมของมนำระโก 10: บททขีชื่สริบของหนกังสชอมาระโกบกันทนกเหตมการณห์สลาคกัญๆหลาย

ตอนในการรกับใชด้ขององคห์พระผถูด้เปป็นเจด้าของเรา ในการตอบคลาถามทขีชื่พวกฟารริสขีหลอกถาม พระ
เยซถูทรงนลาเสนอบทเรขียนอกันเปป็นปรริศนาเกขีชื่ยวกกับการแตข่งงานและการหยข่ารด้าง พระองคห์ทรงอวย
พรเดป็กๆ พระองคห์ตรกัสตอบขมนนางหนมข่มผถูด้รลชื่ารวยและทรงสอนบทเรขียนหนนชื่งจากคลาตอบนขีรั้ โดย
ทรงเตชอนเกขีชื่ยวกกับอกันตรายหลายอยข่างของความมกัชื่งคกัชื่ง พระองคห์ตรกัสลข่วงหนด้าถนงการสริรั้นพระชนมห์
ของพระองคห์อขีกครกัรั้ง พระองคห์ทรงตลาหนริสาวกสองคนเพราะความทะเยอทะยานอกันโงข่เขลาของ
พวกเขา สมดทด้าย พระเยซถูทรงรกักษาบารทริเมอกัสชายตาบอด

มก 10:1 เมพที่อพริจารณาขอบเขตทรีที่ใหญขกวขาของการรคับใชข้ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของ
เรา เวลาไดข้ผขานไปเยอะแลข้วนคับตคัรงแตขตอนจบของมาระโก 9 หนนที่งในสามของขขาวประเสรริฐของ
ลซูกาเกริดขนรนในชขวงเวลาตรงกลางนรีร  จากจรุดนรีร เปป็นตข้นไป เหลพออรีกไมขกรีที่สคัปดาหตในการรคับใชข้ของ
พระองคต ตามทรีที่ปฏริบคัตริก คันเปป็นธรรมเนรียมในสมคัยนคัรน พวกยริวจทานวนมหาศาลจะเดรินทางไปยคังกรรุง
เยรซูซาเลป็มในชขวงนรีร เพพที่อถพอพริธรีปคัสกา พระเยซซูกป็ทรงอยซูขในฝซูงชนเหลขานคัรนดข้วย



มาระโกใชข้คทากรริยารซูปปคัจจรุบคันในอดรีตอรีกครคัร งเพพที่อบคันทนกวขา ฝข่ายพระองคต์ไดจ้ทรงลบกขผนี้น
เสดป็จจากทนริ่นนริ่น เขจ้าในเขตแดนแควจ้นยซเดนย ไปตามทางแมข่นคนี้าจอรต์แดนฟากขจ้างโนจ้น และประชาชน
พากนนมาหาพระองคต์อนก พระองคต์จผงตรนสสนริ่งสอนเขาอนกตามทนริ่พระองคต์ทรงเคยสอนนนนี้น ถนงแมข้นรีที่
ไมขใชขการเดรินทางจากแควข้นกาลริลรีไปยคังแควข้นยซูเดรียครคัร งแรกของพระเยซซู แตขนรีที่กป็เปป็นครคัร งแรกทรีที่มา
ระโกบคันทนกเกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีร  อคันทรีที่จรริงมคันจะเปป็นการเดรินทางครคัร งสรุดทข้ายของพระองคตดข้วย (กลขาว
โดยทคั ที่วไปแลข้ว แควข้นกาลริลรีคขอนขข้างเปป็นพพรนทรีที่ชนบททางตอนเหนพอของอริสราเอลในสมคัยนคัรน 
แควข้นยซูเดรียเปป็นพพรนทรีที่มหานครทรีที่ตคัรงอยซูขทางตอนใตข้โดยมรีกรรุงเยรซูซาเลป็มเปป็นเมพองหลวงของมคัน กรรุง
นรีร จนงเปป็นทรีที่มคั ที่นศซูนยตกลางของพวกผซูข้มรีอทานาจในอริสราเอล)

“เขตแดนแควข้นยซูเดรีย” ในทรีที่นรีรหมายถนงแควข้นนคัรนหรพอบรริเวณโดยรอบของแควข้นนคัรน มาระ
โกบคันทนกวขากขอนหนข้านรีรพระองคตไดข้ทรงเดรินทางบนฝคัที่งตะวคันออกของแมขนทร าจอรตแดนซนที่งเหป็นไดข้ชคัด
วขาเปป็นการขข้ามกลคับเขข้าไปในแควข้นยซูเดรียทรีที่เมพองเยรรีโคหรพอใกลข้เมพองนคัรน คทาทรีที่แปลวขา พากนนมา 
(ซมมพอเระอถูออไม) มรีความหมายไดข้วขา ‘เดรินทางไปดข้วยกคัน’ ดคังนคัรนพวกประชาชนทรีที่ถซูกกลขาววขา
พากคันมาหาพระองคตนคัรนนขาจะเปป็นฝซูงชนทรีที่รขวมเดรินทางไปถพอเทศกาลปคัสกาทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็ม เหป็น
ไดข้ชคัดวขาพวกเขาเปป็นผซูข้ตริดตามพระองคตหรพออยขางนข้อยพวกเขากป็เหป็นพข้องกคับพระองคตและการรคับ
ใชข้ของพระองคต

มาระโกจนงบคันทนกวขา “พระองคตจนงตรคัสสคัที่งสอนเขาอรีกตามทรีที่พระองคตทรงเคยสอนนคัรน” คทา
ทรีที่แปลวขา ตามทนริ่เคย (เอะโธ) มรีความหมายวขา ‘สริที่งทรีที่ปฏริบคัตริจนเคยชริน’ ดคังนคัรน เหมพอนกคับทรีที่พระเยซซู
ทรงปฏริบคัตริจนเคยชริน พระองคตจนงตรคัสสคัที่งสอนพวกเขาอรีกครคัร ง

มก 10:2 เพราะเหตรุทรีที่ประทคับอยซูขในแควข้นยซูเดรีย ตอนนรีรพระเยซซูจนงทรงอยซูขในถริที่นของ
พวกฟารริสรี คนเหลขานรีรมรีกองบคัญชาการอยซูขทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็ม พวกเขาจนงอยซู ขกคันหนาแนขนทรีที่สรุดใน
แควข้นยซูเดรีย พระเยซซูไดข้เสดป็จมาหาพวกเขาแลข้วและพวกเขากป็ฉวยโอกาสนรีร เพพที่อทดสอบและททาลาย
ความนขาเชพที่อถพอของพระองคต ดคังนคัรน พวกฟารริสนมาทดลองพระองคต์ทซลถามพระองคต์วข่า "ผซจ้ชายจะ
หยข่าภรรยาของตนเปป็นการถซกตจ้องตามพระราชบนญญนตริหรรอไมข่" เหมพอนกคับทรีที่พวกเขากระททา
หลายครคัร งหลายหนในการรคับใชข้ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา พวกฟารริสรีไดข้มาเผชริญหนข้าก คับพระ



เยซซูดข้วยคทาถามทรีที่เปป็นอรุบายหรพอเปป็นคทาถามทรีที่ตอบยาก มาระโกกป็บอกเปป็นนคัยถนงเรพที่องนรีร โดยเขรียนวขา
“ทดลองพระองคต” พวกเขาก ทาลคังวางกคับดคักพระเยซซู คทาถามทรีที่วขานรีร ไมขไดข้เปป็นคทาถามทรีที่อยซูขดรีๆกป็ผรุดขนรน
มาในหคัว เราแนขใจไดข้เลยวขาพวกฟารริสรีไดข้คริดวางแผนไวข้นานแลข้วเพพที่อทรีที่จะดคักจคับพระองคตในคทา
ตรคัสของพระองคต พวกเขารซูข้วขาพระองคตนขาจะเสดป็จมาทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็มเพพที่อรขวมเทศกาลปคัสกาและ
พวกเขากป็รอพระองคตอยซูขแลข้วดข้วยคทาถามทรีที่ตอบยากของพวกเขา

จนถนงทรุกวคันนรีร  หนนที่งในหคัวขข้อทรีที่ละเอรียดอขอนและเปป็นทรีที่ถกเถรียงกคันมากทรีที่สรุดกป็คพอ เรพที่องการ
แตขงงานและการหยขารข้าง การทรีที่พวกเขาถามเรพที่องนรีรนคัรนไมขใชขเรพที่องบคังเอริญ พวกเขารซูข้ดรีวขาเรพที่องนรีร
ละเอรียดอขอนขนาดไหนและพวกเขาหวคังทรีที่จะดคักจคับพระเยซซูดข้วยหคัวขข้อนรีร  พวกเขาจนงมาประจคัน
หนข้าพระองคตโดยถามวขา “ผซูข้ชายจะหยขาภรรยาของตนเปป็นการถซูกตข้องตามพระราชบคัญญคัตริหรพอ
ไมข” มคัทธริวเสรริมดข้วยวขา “เพราะเหตรุใดๆกป็ตาม” (มคัทธริว 19:3) คทาทรีที่แปลวขา หยข่า (อปอลถูโอ) มรีความ
หมายตรงตคัววขา ‘ปลขอยไป’ หรพอ ‘ใหข้ออกไป’ อยขางไรกป็ตาม บรริบทตรงนรีร เกรีที่ยวขข้องกคับเรพที่องการ
หยขารข้างอยขางชคัดเจน

มก 10:3 พระองคต์ตรนสถามเขาวข่า "โมเสสไดจ้บนญญนตริไวจ้วข่าอยข่างไร" กลขาวอรีกนคัยหนนที่ง
กป็คพอ พระวจนะของพระเจข้ากลขาวไวข้วขาอยขางไร (ในกรณรีนรีรคพอ พระราชบคัญญคัตริของโมเสส)

มก 10:4 พวกฟารริสรียกพระราชบคัญญคัตริ 24 โดยตอบวขา "โมเสสอนบญาตใหจ้ทคา
หนนงสรอหยข่าภรรยาแลจ้วกป็หยข่าใหจ้" คทาทรีที่แปลวขา อนบญาต (เอะพริตเระโพ) มรีความหมายวขา ‘ยรินยอม’ 
โมเสสเขรียนในพระราชบคัญญคัตริ 24:1 “เมพที่อชายคนใดคนหนนที่งมรีภรรยาแตขงงานอยซูขกรินดข้วยกคันกคับ
นาง และตขอมานางไมขเปป็นทรีที่ชอบในสายตาของสามรีเพราะเขาพบสริที่งมลทรินในตคัวนาง กป็ใหข้เขาททา
หนคังสพอหยขาใสขมพอนาง แลข้วไลขออกจากเรพอนไป” พระเจข้าไมข่เคยเหป็นชอบกคับการหยขารข้างเลย มคัน
ไมขเคยเปป็นพระประสงคตอคันสมบถูรณห์แบบของพระองคตเลย อยขางไรกป็ตาม ตามทรีที่ขข้อทรีที่ยกมานรีร ไดข้
กลขาวไวข้ชคัดเจน พระเจข้าไดข้ทรงอนมญาตใหข้หยขารข้างไดข้และไดข้ทรงตคัรงกฎตขางๆไวข้เพพที่อควบครุมเรพที่อง
การหยขารข้างดข้วย

มก 10:5-6 พระเยซซจผงตรนสตอบเขาวข่า "โมเสสไดจ้เขนยนขจ้อบนงคนบนนนี้นเพราะเหตบใจพวก
เจจ้าแขป็งกระดจ้าง พระเยซซูตรคัสตอบวขา “โมเสสไดข้เขรียนขข้อบคังคคับนคัรนเพราะเหตรุใจพวกเจข้าแขป็ง



กระดข้าง” คทาทรีที่แปลวขา ขจ้อบนงคนบ (เอป็นทอเล) มคักถซูกแปลเปป็น ‘คทาบคัญชา’ ซนที่งเปป็นความหมายพพรนๆ
ของคทาๆนรีร  กฎระเบรียบตขางๆเกรีที่ยวกคับการหยขารข้างเปป็นสขวนหนนที่งของคทาบคัญชาตขางๆของพระราช
บคัญญคัตริ อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูตรคัสวขาการหยขารข้างนคัรนเกริดขนรนเพราะการทรีที่คนมรีใจแขป็งกระดข้าง
เสมอ การมรีใจแขป็งกระดข้างกป็คพอ การทรีที่คนๆหนนที่งไมขยอมยกโทษใหข้อรีกฝขาย ไมขมรีความบาปหรพอ
การกระททาผริดใดทรีที่หนคักหนาเกรินกวขาทรีที่จะใหข้อภคัยไมขไดข้

การมรีใจแขป็งกระดข้างกป็คพอการทรีที่ฝขายหนนที่งหรพอทคัรงสองฝขายใชข้ชรีวริตคซูขโดยไมขคทานนงถนงอรีกฝขาย 
มคันไมขเพรียงสะทข้อนใหข้เหป็นถนงความไมขเปป็นผซูข้ใหญขฝขายวริญญาณเทขานคัรน แตขสะทข้อนใหข้เหป็นถนงการททา
ตามเนพรอหนคังอยขางซนที่งๆหนข้าดข้วย (ถนงแมข้ไมขมรีการททาผริดศรีลธรรมกป็ตาม) จรริงๆแลข้วมรีอยซูขเหตรุผลเดรียว
ทรีที่วขาททาไมคนถนงหยขารข้างกคัน ฝขายใดฝขายหนนที่ง (หรพอทคัรงสองฝขาย) มรีใจทรีที่แขป็งกระดข้าง ความรคัก
สามารถถซูกจรุดใหข้ลรุกกระพพอขนรนใหมขไดข้ ความผริดสามารถใหข้อภคัยกคันไดข้ ความไมขเปป็นผซูข้ใหญข
สามารถถซูกเอาชนะไดข้ การหยขารข้างไมขเคยเปป็นพระประสงคตอคันสมบซูรณตแบบของพระเจข้าเลย

พระเยซซูจนงทรงยกขข้อพระคคัมภรีรตเชขนกคัน ในการตรคัสถนงการทรงสรข้างและการแตขงงานครคัร ง
แรก พระองคตตรคัสวขา 6 แตข่ตนนี้งแตข่เดริมสรจ้างโลก `พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างพวกเขาใหจ้เปป็นชายและหญริง 
พระเจข้าไดข้ทรงสถาปนาชรีวริตสมรส มคันเปป็นพระประสงคตอคันสมบซูรณตแบบของพระองคต ขข้อความ
นรีร ยกมาจากปฐมกาล 1:27

มก 10:7-8 พระเยซซูทรงยกขข้อความจากหนคังสพอปฐมกาลเพริที่มอรีก เพราะเหตบนนนี้ผซจ้ชายจะ
จากบริดามารดาของเขา จะไปผซกพนนอยซข่กนบภรรยา  8 และเขาทนนี้งสองจะเปป็นเนรนี้ออนนเดนยวกนน' เขาจผง
ไมข่เปป็นสองตข่อไป แตข่เปป็นเนรนี้ออนนเดนยวกนน ขข้อความนรีร ยกมาจากปฐมกาล 2:24 ทรีที่นขาสนใจอรีกกป็คพอ
คทาทรีที่แปลวขา ผซกพนน (พรอสคอลลาโอ) มคันมรีความหมายวขา ‘ถซูกกาวยนดตริดเขข้าดข้วยกคัน’ เราจนงเหป็นถนง
แผนการของพระเจข้าสทาหรคับชรีวริตคซูข สามรีภรรยาควรถซูกยนดตริดเขข้าดข้วยกคัน โดยไมขททาใหข้สายสคัมพคันธต
นคัรนขาดลง วลรีทรีที่พซูดถนงเนพรออคันเดรียวกคันนคัรนมรีความหมายมากกวขาแคขการเปป็นอคันหนนที่งอคันเดรียวกคันฝขาย
รขางกายในชรีวริตคซูข มคันหมายถนงสายสคัมพคันธตทรุกดข้านในชรีวริตคซูข นคัที่นคพอ ฝขายวริญญาณ ฝขายความคริด
จริตใจ ฝขายอารมณต และฝขายรขางกาย สามรีและภรรยาไมขเพรียงเปป็นเนพรอหนคังอคันเดรียวกคันในการรขวม



สนริทฝขายรขางกายเทขานคัรน แตขเขาทคัรงสองควรเปป็นหนนที่งเดรียวกคันในทรุกดข้านของชรีวริตดข้วย คซูขสามรีภรรยา
ไมขใชขคนสองคนทรีที่อยซูขบข้านเดรียวกคัน พวกเขาควรเปป็นหนขวยเดรียวกคัน

มก 10:9 คทาตอบของพระเยซซูทรีที่ทรงมรีตขอพวกฟารริสรีนคัรนเรรียบงขายชคัดเจน เหตบฉะนนนี้น 
ซผริ่งพระเจจ้าไดจ้ทรงผซกพนนกนนแลจ้ว อยข่าใหจ้มนบษยต์ทคาใหจ้พรากจากกนนเลย" คทาทรีที่แปลวขา ทคาใหจ้พราก
จากกนน (โครริโซ) มรีความหมายวขา ‘แยกออกจากกคัน’ และในกรณรีนรีรคพอ ‘การหยขารข้าง’ พระ
ประสงคตอคันสมบซูรณตแบบของพระเจข้าจนงถซูกนทาเสนออยขางชคัดเจน การหยขารข้างไมขเคยเปป็นคทาตอบ
และไมขเคยเปป็นทางออกทรีที่ดรีทรีที่สรุดของชรีวริตคซูขทรีที่ประสบปคัญหาเลย

มก 10:10 หลคังจากนคัรน พอพข้นหซูพข้นตาพวกฟารริสรีแลข้ว เมรริ่อเขจ้าไปในเรรอนแลจ้วเหลข่า
สาวกของพระองคต์ทซลถามพระองคต์อนกถผงเรรริ่องนนนี้น

มก 10:11-12 พระเยซซูตรคัสถนงเรพที่องนรีรชคัดเจนมากกวขากคับพวกสาวกของพระองคต พระองคต์
จผงตรนสกนบเขาวข่า "ถจ้าผซจ้ใดหยข่าภรรยาของตน แลจ้วไปมนภรรยาใหมข่ ผ ซจ้นนนี้นกป็ไดจ้ผริดประเวณนตข่อเธอ
12 และถจ้าหญริงจะหยข่าสามนของตน แลจ้วไปมนสามนใหมข่ หญริงนนนี้นกป็ผริดประเวณน" บคัญญคัตริขข้อพพรนฐาน
ของพระเจข้าเกรีที่ยวกคับการสมรส การหยขารข้าง และการแตขงงานใหมขไดข้ถซูกนทาเสนอ การทริรงคซูขสมรส
ของตนเพพที่อไปแตขงงานกคับอรีกคนทรีที่หลขอกวขาหรพอสวยกวขากป็เทขากคับเปป็นการเลขนชซูข้ตขอไปอรีก สคัรนๆ
และชคัดเจน

อยขางไรกป็ตาม เราควรหมายเหตรุไวข้วขามาระโกไมขไดข้พซูดถนงทรุกเรพที่องทรีที่พระเยซซูตรคัสในคราวนรีร
ดซูคทาอธริบายของมคัทธริว 19:1-12 เพพที่อดซูความเหป็นเตป็มๆของพระองคต บขอยครคัร งเลยทรีเดรียว ปคัญหาทรีที่
เกริดกคับชรีวริตคซูขไมขใชขแคขคนๆหนนที่งหยขาคซูขของตนเพพที่อไปแตขงกคับอรีกคนทรีที่ดซูดรีกวขา นอกจากนรีร  ยคังมรีเรพที่อง
ของฝขายทรีที่ไมขไดข้กระททาผริดหรพอคซูขสมรสทรีที่ไมขเชพที่อดข้วย พระเยซซูตรคัสถนงปคัญหาเหลขานรีร ในมคัทธริว 19 
อคัครทซูตเปาโลกป็มรีความเหป็นเพริที่มเตริมอรีกเกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีร ใน 1 โครรินธต 7:10-16, 26-28 หลคักการพพรน
ฐานเกรีที่ยวกคับการหยขารข้างและการแตขงงานใหมขถซูกกลขาวถนงเปป็นครคัร งแรกในพระราชบคัญญคัตริ 24:1-2 
ในขข้อนคัรนการแตขงงานใหมขหลคังจากการหยขารข้างเปป็นสริที่งทรีที่อนรุญาตใหข้กระททาไดข้ภายใตข้เงพที่อนไข
หลายประการทรีที่เขข้มงวดมากๆเทขานคัรน



กลขาวโดยสรรุปกป็คพอ การหยขารข้าง รวมถนงการแตขงงานใหมขดข้วย ไมขเคยเปป็นพระประสงคตอคัน
สมบซูรณตแบบของพระเจข้าเลย อยขางไรกป็ตาม เพราะความแขป็งกระดข้างของใจมนรุษยต พระเจข้าจนงทรง
ยรินยอมใหข้กระททาสริที่งดข้านบนไดข้โดยมรีกฎระเบรียบตขางๆควบครุมดคังทรีที่กลขาวไวข้ในหนคังสพอพระราช
บคัญญคัตริแลข้ว การแตขงงานใหมขถซูกยรินยอมแบบฝพนใจใหข้กระททาไดข้ภายใตข้สถานการณตทรีที่จทาก คัดมากๆ
ดคังทรีที่กลขาวไวข้ในพระราชบคัญญคัตริ 24, มคัทธริว 19 และ 1 โครรินธต 7 มคันไมขเคยเปป็นพระประสงคตอคัน
สมบซูรณตแบบของพระเจข้าเลย แตขกระนคัรน พระคคัมภรีรตกป็มรีเงพที่อนไขทรีที่จทากคัดมากๆเพพที่ออนรุญาตใหข้
กระททาเชขนนคัรนไดข้

มก 10:13 มาระโกเปลรีที่ยนเรพที่อง ในเวลาและสถานทรีที่ทรีที่ไมขระบรุ รวมถนงไมขระบรุตคัวบรุคคล
ดข้วย ขณะนนนี้นเขาพาเดป็กเลป็กๆมาหาพระองคต์ เพรริ่อจะใหจ้พระองคต์ทรงถซกตจ้องตนวเดป็กนนนี้น แตข่เหลข่า
สาวกกป็หจ้ามปรามคนทนริ่พาเดป็กมานนนี้น

มก 10:14 อยขางไรกป็ตาม เมรริ่อพระเยซซทอดพระเนตรเหป็นดนงนนนี้นกป็ไมข่พอพระทนย จผง
ตรนสแกข่เหลข่าสาวกวข่า "จงยอมใหจ้เดป็กเลป็กๆเขจ้ามาหาเรา อยข่าหจ้ามเขาเลย เพราะวข่าอาณาจนกรของ
พระเจจ้ายข่อมเปป็นของคนเชข่นเดป็กเหลข่านนนี้น คทาทรีที่แปลวขา ยอม (อาฟริเอมริ) มรีความหมายวขา ‘อนรุญาต’ 
หรพอ ‘ยรินยอม’ พระเยซซูทรงสคัที่งพวกสาวกของพระองคตอรีกวขาอยขาหข้ามคนทรีที่พาเดป็กเลป็กๆมาหา
พระองคต คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (ไพดขีออน) หมายถนงเดป็กเลป็กทคั ที่วๆไปตามทรีที่ขข้อความสพที่อ เราอาจ
สคันนริษฐานไดข้วขาเดป็กเหลขานคัรนทรีที่ถซูกพามาหาพระเยซซูเปป็นเดป็กวคัยกขอนเขข้าโรงเรรียน

ความเหป็นของพระองคต “เพราะวขาอาณาจคักรของพระเจข้ายขอมเปป็นของคนเชขนเดป็กเหลขานคัรน”
นขาจะหมายถนงลคักษณะเฉพาะฝขายวริญญาณของอาณาจคักรของพระเจข้าทรีที่จะมานคัรน เดป็กเลป็กๆปกตริ
แลข้วกป็มรีใจถขอมและไมขมรีความเยขอหยริที่ง ความทะเยอทะยาน และความคริดวขาตนชอบธรรม เดป็ก
เลป็กๆโดยธรรมชาตริของพวกเขาแลข้วกป็ไวข้ใจผซูข้อพที่น พระเยซซูตรคัสไวข้ในมคัทธริว 18:3 “แลข้วตรคัสวขา "เรา
บอกความจรริงแกขทขานทคัรงหลายวขา ถข้าพวกทขานไมขกลคับใจเปป็นเหมพอนเดป็กเลป็กๆ ทขานจะเขข้าใน
อาณาจคักรแหขงสวรรคตไมขไดข้เลย” นรีที่หมายถนงความถขอมใจ ความเชพที่อ และความไรข้เดรียงสาของเดป็ก
เลป็กๆ



พวกคนทรีที่ใหข้บคัพตริศมาเดป็กทารกมคักยกขข้อนรีร และขข้ออพที่นๆทรีที่คลข้ายกคันในหนคังสพอมคัทธริวและ
ลซูกาเพพที่อสนคับสนรุนทรรศนะทรีที่บริดเบพอนของตนเกรีที่ยวกคับพริธรีบคัพตริศมา ประการแรก ไมขมรีการสพที่อถนง
พริธรีบคัพตริศมาเลยไมขวขาจะในบรริบทใกลข้เครียงหรพอขยายออก มคันไมขไดข้สพที่อถนงเรพที่องนคัรนเลย ประการทรีที่
สอง พวกคนทรีที่ใหข้บคัพตริศมาเดป็กทารกเหลขานคัรนมรีความผริดในเรพที่องการใชข้เหตรุผลวกไปวนมา พวก
เขาเรริที่มตข้นดข้วยสมมตริฐานทรีที่วขาคนเรานคัรนรอดไดข้โดยพริธรีบคัพตริศมา ดคังนคัรน คทาสคัที่งใหข้ยอมใหข้เดป็กเลป็กๆ
เขข้ามาหาพระองคต สทาหรคับพวกเขาแลข้ว จนงหมายถนงความรอด ดกังนกัรั้น พระเยซซูตข้องกทาลคังหมายถนง
พริธรีบคัพตริศมา นรีที่ไมขเพรียงเปป็นการใชข้เหตรุผลทรีที่ผริดพลาดเทขานคัรน แตขมคันยคังขาดขข้อสนคับสนรุนอยขางสริรน
เชริงดข้วยไมขวขาจะในบรริบททรีที่อยซูขใกลข้เครียงหรพอขอบเขตทรีที่ใหญขกวขาของพระคคัมภรีรตใหมข

ความจรริงงขายๆกป็คพอวขา พระเยซซูทรงมองวขาเดป็กเลป็กๆทรีที่ถซูกพามาหาพระองคตนคัรนเปป็นภาพ
ประกอบของลคักษณะเฉพาะฝขายวริญญาณของอาณาจคักรทรีที่จะมานคัรน ทรรศนะนรีรถซูกสนคับสนรุนในขข้อ
ถคัดไป

มก 10:15-16 พระเยซซูจนงทรงประกาศวขา เราบอกความจรริงแกข่ทข่านทนนี้งหลายวข่า ผซจ้หนผริ่งผซจ้
ใดมริไดจ้รนบอาณาจนกรของพระเจจ้าเหมรอนเดป็กเลป็กๆ ผซจ้นนนี้นจะเขจ้าในอาณาจนกรนนนี้นไมข่ไดจ้" การรคับ
อาณาจคักรของพระเจข้า ถนงแมข้จะสพที่อความหมายฝขายวริญญาณในระยะยาว แตขมคันกป็อาจมรีการ
ประยรุกตตใชข้สทาหรคับในชขวงเวลาอคันใกลข้ดข้วย ภายในสคัปดาหตตขอไปทรีที่จะถนง พระเยซซูจะทรงนทาเสนอ
พระองคตเองในฐานะพระมหากษคัตรริยตตขอชนชาตริอริสราเอลอยขางเปป็นทางการแลข้ว ดข้วยใจทรีที่แขป็ง
กระดข้าง ความไมขเชพที่อ และการคริดวขาตนเปป็นผซูข้ชอบธรรม พวกเขากป็จะปฏริเสธพระองคต สริที่งทรีที่พระ
เยซซูทรงตข้องการบอกกป็คพอวขา คนๆหนนที่งจะรคับอาณาจคักรนคัรนไดข้กป็ตขอเมพที่อเขารคับเอาโดยความเชพที่อ
แบบไรข้เดรียงสาของเดป็กทรีที่ถขอมใจ พวกอริสราเอลสขวนใหญขพลาดโอกาสนคัรนไปอยขางสริรนเชริง

การประยรุกตตใชข้ทรีที่สทาคคัญกวขาแบบระยะยาวของการรคับอาณาจคักรนคัรนเหมพอนเดป็กเลป็กๆอาจ
หมายถนงการมาหาพระครริสตตดข้วยความเชพที่ออคันเรรียบงขาย โดยหคันมาหาพระองคต และไวข้วางใจ
พระองคต เมพที่อคนบาปทคัรงหลายเขข้ามาหาพระองคตเชขนนคัรน พวกเขากป็จะไดข้รคับชรีวริตนริรคันดรตและเขข้าสซูข
อาณาจคักรทรีที่ทรงสคัญญานคัรน

16 แลจ้วพระองคต์ทรงอบจ้มเดป็กเลป็กๆเหลข่านนนี้น วางพระหนตถต์บนเขา แลจ้วทรงอวยพรใหจ้ เพพที่อ
ชขวยใหข้พวกเขาเหป็นภาพชคัดเจน พระเยซซูจนงทรงอรุข้ม “เดป็กเลป็กๆเหลขานคัรน วางพระหคัตถตบนเขา แลข้ว



ทรงอวยพรใหข้” ชขางเปป็นเกรียรตริทรีที่ทรงประทานใหข้แกขเดป็กเลป็กๆเหลขานคัรน (และพขอแมขของพวกเขา
ดข้วย) ไมขมรีพระครุณแบบพริเศษหรพอบคัพตริศมาหรพอความรอดเกริดขนรนเลยในตอนนคัรน แตขพระเยซซูแคข
เพรียงทรงอวยพรเดป็กเลป็กๆทรีที่ถขอมใจเหลขานคัรนทรีที่ถซูกพามาหาพระองคตเทขานคัรน

มก 10:17 เหตรุการณตทรีที่เกริดขนรนตขอไปนรีรไมขนขาใชขเรพที่องบคังเอริญ พระเยซซูเพริที่งตรคัสสอนไป
เองวขาอาณาจคักรของพระเจข้า (และพระมหากษคัตรริยตแหขงอาณาจคักรนคัรน) สามารถถซูกรคับเอาไดข้กป็โดย
การรคับเอาแบบเดป็กเลป็กๆเทขานคัรน นคัที่นคพอ โดยความเชพที่อและความถขอมใจ ในทางตรงกคันขข้าม เมรริ่อ
พระองคต์กคาลนงเสดป็จออกไปตามทาง มนคนหนผริ่งวริริ่งมาหาพระองคต์คบกเขข่าลงทซลถามพระองคต์วข่า 
"ทข่านอาจารยต์ผซจ้ประเสรริฐ ขจ้าพเจจ้าจะกระทคาประการใดจผงจะไดจ้ชนวริตนริรนนดรต์เปป็นมรดก" บคันทนก
ของลซูกาบรรยายถนงชายคนนรีรวขาเปป็นขรุนนาง (ลซูกา 18:18) มคัทธริว 19:20 กลขาววขาชายคนเดรียวกคันนรีร
เปป็นคนหนรุขม บคันทนกจากทคัรงสามแหลขงลข้วนบรรยายถนงเขาวขาเปป็นคนรวย ดคังนคัรน ภาพรวมของเขากป็
คพอเขาเปป็น ‘ขรุนนางหนรุขมผซูข้รทที่ารวย’ ทรีที่นขาสนใจกป็คพอวขาชายหนรุขมคนนรีร  “วริที่งมาหาพระองคตครุกเขขาลง” 
เขาจนงมาดข้วยความกระตพอรพอรข้น อยขางไรกป็ตาม ความกระตพอรพอรข้นของเขากป็เปป็นมาดข้วยเหตรุผลทรีที่
ผริดทคัรงสริรนดคังทรีที่เราจะไดข้เหป็น

ตรงขข้ามกคับเดป็กเลป็กๆทรีที่ถขอมใจ ไรข้เดรียงสาซนที่งถซูกเอขยถนงดข้านบน เหป็นไดข้ชคัดวขาชายหนรุขมคนนรีร
เปป็นคนทะเยอทะยาน เขามรีทรคัพยตสมบคัตริบนโลกนรีร เยอะอยซูขแลข้ว บคัดนรีร เหป็นไดข้ชคัดวขาเขาอยากเพริที่ม
ชรีวริตนริรคันดรตเขข้าไปกคับแฟข้มผลงานของตนดข้วย สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อออกมาตลอดการสนทนากคันครคัร งนรีร กป็คพอ
วขา จรริงๆแลข้วชายหนรุขมคนนรีรไมขไดข้สนใจสริที่งตขางๆทรีที่เปป็นฝขายวริญญาณเลย แตขเขาอยากไดข้ผลลคัพธตของ
เรพที่องฝขายวริญญาณ นคัที่นคพอ ชรีวริตนริรคันดรต

มก 10:18 พระเยซซูทรงมองเหป็นแรงจซูงใจทรีที่ผริดๆของชายหนรุขมคนนรีรทคันทรี คทาตอบแบบ
เหรินหขางของพระเยซซูบขงบอกถนงความไมขจรริงใจของคนถามทรีที่อซูข้ฟซูขคนนรีร  พระเยซซตรนสถามคนนนนี้นวข่า
"ทข่านเรนยกเราวข่าประเสรริฐทคาไม ไมข่มนใครประเสรริฐเวจ้นแตข่พระเจจ้าองคต์เดนยว พระเยซซูทรงมองชาย
ผซูข้นรีรออกอยขางทะลรุปรรุโปรขง ดคังนคัรน พระองคตจนงทรงตอบคทาถามของเขาดข้วยคทาถามหนนที่ง เปป็นความ
จรริงทรีที่ไมขมรีผซูข้ใดทรีที่ดรีพรข้อม เวข้นแตขพระเจข้า



มก 10:19 พระเยซซูจนงตรคัสตขอไปวขา ทข่านรซจ้จนกพระบนญญนตริแลจ้วซผริ่งวข่า `อยข่าลข่วงประเวณน
ผนวเมนยเขา อยข่าฆข่าคน อยข่าลนกทรนพยต์ อยข่าเปป็นพยานเทป็จ อยข่าฉจ้อเขา จงใหจ้เกนยรตริแกข่บริดามารดาของ
ตน'" พระเยซซูตรคัสถนงบคัญญคัตริหกขข้อจากบคัญญคัตริสริบประการ คทาตรคัสเกรีที่ยวกคับ “อยขาฉข้อเขา” กป็หมาย
ถนงบคัญญคัตริขข้อทรีที่แปด นคั ที่นคพอ “อยขาลคักทรคัพยต”

มก 10:20 คทาตอบของชายหนรุขมคนนรีรไดข้สะทข้อนใหข้เหป็นถนงทคัศนคตริของเขา คนนนนี้นจผง
ทซลตอบพระองคต์วข่า "อาจารยต์เจจ้าขจ้า ขจ้อเหลข่านนนี้ขจ้าพเจจ้าไดจ้ถรอรนกษาไวจ้ตนนี้งแตข่เปป็นเดป็กมา" คทาพซูดนรีร
ของเขาชวนใหข้เรานนกถนงฟารริสรีคนนคัรนทรีที่อยซูขในพระวริหาร ดซู ลซูกา 18:9-11 ในขข้อพระคคัมภรีรตตอนดคัง
กลขาว ฟารริสรีทรีที่อวดตคัวคนนคัรนคริดวขาตคัวเองชอบธรรม ขรุนนางหนรุขมผซูข้รทที่ารวยคนนรีรกป็แสดงออกถนง
ทคัศนคตริแบบเดรียวกคัน แทนทรีที่จะสารภาพวขาตคัวเองเปป็นคนบาปตขอเบพรองพระพคักตรตพระเจข้า เขากลคับ
ประกาศอยขางภาคภซูมริใจวขาตนไดข้ถพอรคักษาบคัญญคัตริทรุกขข้อมาตลอดชรีวริตของตน เขาเปป็นคนเยขอหยริที่ง 
จองหอง คริดวขาตคัวเองชอบธรรม และมพดบอดฝขายวริญญาณ

มก 10:21-22 พระเยซซทรงเพข่งดซคนนนนี้น กป็ทรงรนกเขา แลจ้วตรนสแกข่เขาวข่า "ทข่านยนงขาดอยซข่
สริริ่งหนผริ่ง จงไปขายบรรดาสริริ่งของซผริ่งทข่านมนอยซข่ แจกจข่ายใหจ้คนอนาถา แลจ้วทข่านจะมนทรนพยต์สมบนตริใน
สวรรคต์ แลจ้วจงแบกกางเขน และตามเรามา"

มาระโกเพริที่มรายละเอรียดหนนที่งเขข้าไปซนที่งขขาวประเสรริฐเลขมอพที่นๆทรีที่เหลพอไมขไดข้ใสขเขข้าไปและ
นคัที่นกป็คพอความเหป็นทรีที่วขาพระเยซซูทรงรคักเขา ถนงแมข้ทคัศนคตริของชายหนรุขมคนนรีร จะผริด แตขพระเยซซูกป็
ทรงมรีพระทคัยกรรุณาตขอเขาและรคักเขา คทาบคัญชาของพระองคตทรีที่ใหข้เขาขายทรคัพยตสริที่งของของเขา 
และใหข้สริที่งเหลขานคัรนแกขคนยากจน ไมขไดข้บขงบอกถนงแผนการของพระเจข้าเกรีที่ยวกคับความรอด แตขพระ
เยซซูทรงทราบวขาชายคนนรีรจทาเปป็นตข้องเปลรีที่ยนแปลงทคัศนคตริของตนเสรียกขอน พระของเขาคพอความ
มคั ที่งคคั ที่งของเขา พระเยซซูจนงตรคัสสคัที่งใหข้เขากทาจคัดมคันทริรงเสรียกขอน จากนคัรนเขากป็จะมรีทรคัพยตสมบคัตริใน
สวรรคต

สรุดทข้าย พระเยซซูตรคัสสคัที่งเขาวขา จงแบกกางเขน และตามเรามา ชรีวริตนริรคันดรตกป็แฝงอยซูขในการ
มาหาพระครริสตต บคันทนกของมคัทธริวเสรริมวขา “ถข้าทขานปรารถนาเปป็นผซูข้ทรีที่ททาจนครบถข้วน” (มคัทธริว 
19:21) เมพที่อเรามาหาพระครริสตต ความเปป็นผซูข้ใหญขฝขายวริญญาณกป็ถซูกพคัฒนาขนรนมาขณะทรีที่เรายอมรคับ



แบกกางเขนของพระองคต รวมถนงสริที่งตขางๆทรีที่ตามมาดข้วย และตริดตามพระองคตไป กางเขนในสมคัย
นคัรนเปป็นสคัญลคักษณตแหขงความตาย ดคังนคัรน พระเยซซูจนงทรงบอกชายผซูข้นรีร ใหข้ไมขเพรียงมาหาพระองคต
เทขานคัรน แตขเขาตข้องตายจากตคัวเองดข้วย อคันเปป็นการตริดตามพระองคตไป นรีที่ไมขเพรียงสพที่อถนงการกลคับใจ
ใหมขทรีที่นทาไปถนงความเชพที่อทรีที่ชขวยใหข้รอดเทขานคัรน แตขสพที่อถนงการปฏริเสธตนเองดข้วย

22 เมรริ่อเขาไดจ้ยรินคคานนนี้นกป็เสนยใจ แลจ้วออกไปเปป็นทบกขต์เพราะเขามนทรนพยต์สริริ่งของเปป็นอนนมาก 
นขาเศรข้าทรีที่ชายคนนรีร เสนยใจ แลจ้วออกไปเปป็นทบกขต์เพราะเขามนทรนพยต์สริริ่งของเปป็นอนนมาก ตรงขข้ามกคับ
พวกเดป็กเลป็กๆทรีที่มาหาพระเยซซูดข้วยความเชพที่ออคันเรรียบงขาย ชายคนนรีรกลคับมาหาพระองคตดข้วยความ
เยขอหยริที่งแหขงทรคัพยตสมบคัตริ พระเยซซูทรงทราบวขาพระของเขาคพอความมคั ที่งคคั ที่งของเขา พระองคตทรง
ทราบเกรีที่ยวกคับทคัศนคตริของเขาทรีที่คริดวขาตคัวเองเปป็นคนชอบธรรมดข้วย พระองคตจนงตรคัสสคั ที่งใหข้เขาถขอม
ใจลง มาหาพระองคต และตริดตามพระองคตไปอยขางเสรียสละ

มก 10:23-24 หลคังจากเหตรุการณตนรีร แลข้ว พระเยซซจผงทอดพระเนตรรอบๆแลจ้วตรนสแกข่เหลข่า
สาวกของพระองคต์วข่า "คนมนริ่งมนจะเขจ้าในอาณาจนกรของพระเจจ้ากป็ยากนนกหนา" คทาทรีที่แปลวขา ยาก 
(ดมสคอโล) มรีความหมายวขา ‘ดข้วยความยากลทาบาก’ นรีที่เทขากคับพระเยซซูทรงประกาศดข้วยความ
ประหลาดใจวขา ‘มคันชขางยากเยป็นเหลพอเกรินทรีที่คนมคั ที่งมรีจะเขข้าในอาณาจคักรของพระเจข้า’

24 เหลข่าสาวกกป็ประหลาดใจดจ้วยคคาตรนสของพระองคต์ และพระเยซซตรนสแกข่เขาอนกวข่า "ลซก
เออ๋ย คนทนริ่วางใจในทรนพยต์สมบนตริจะเขจ้าในอาณาจนกรของพระเจจ้ากป็ยากนนกหนา พวกสาวกตขาง
ประหลาดใจกคับความเหป็นนรีร  อยขางไรกป็ตาม “พระเยซซูตรคัสแกขเขาอรีกวขา "ลซูกเอป๋ย คนทรีที่วางใจใน
ทรคัพยตสมบคัตริจะเขข้าในอาณาจคักรของพระเจข้ากป็ยากนคักหนา” เราเหป็นเพริที่มอรีกถนงปคัญหาของขรุนนาง
หนรุขมผซูข้รทที่ารวยคนนรีร  ชายหนรุขมผซูข้นรีรซนที่งเหมพอนกคับพวกคนรวยคนอพที่นๆ วางใจในทรคัพยตสมบคัตริของตน 
นอกจากความเยขอหยริที่งและการคริดวขาตนชอบธรรมแลข้ว เขายคังมรีปคัญหาเรพที่องการวางใจในความ
มคั ที่งคคั ที่งของตนดข้วย แทนทรีที่จะวางใจพระครริสตต การทดลองทรีที่พวกคนรวยเจอกป็คพอ การวางใจใน
ทรคัพยตสมบคัตริของตน

มก 10:25 พระเยซซูจนงทรงออกความเหป็นวขา ตนวอซฐจะลอดรซเขป็มกป็งข่ายกวข่าคนมนริ่งมนจะ
เขจ้าในอาณาจนกรของพระเจจ้า" ตลอดระยะเวลาหลายปรีทรีที่ผขานมา มรีคนเสนอหลายความเหป็นเกรีที่ยว



กคับคทาตรคัสอคันเปป็นปรริศนาของพระเยซซูนรีร  ความเหป็นหนนที่งทรีที่แพรขหลายกป็คพอวขา รซูเขป็มในทรีที่นรีรหมายถนง
ประตซูบานเลป็กๆบานหนนที่งทรีที่อยซู ขภายในประตซูเมพองขนาดใหญขอรีกทรี ตอนกลางคพน เมพที่อประตซูใหญขถซูก
ปริดเพพที่อความปลอดภคัยแลข้ว คนสมคัยนคัรนจะเขข้าเมพองไดข้ผขานทาง ‘รซูเขป็ม’ ขนาดเลป็กนรีร  การทรีที่อซูฐสคักตคัว
จะททาเชขนนคัรนไดข้กป็หมายถนงความยากลทาบากของมคันเพราะมคันตข้องยขอตคัวลงบนเขขาของมคันและ
คลานเขข้าไป นคัที่นเปป็นเรพที่องหนนที่งทรีที่นขาสนใจแตขมคันกป็ไมขมรีเหตรุผลสนคับสนรุนในพระคคัมภรีรต อรีกแนวคริด
หนนที่งกป็เสนอวขาคทาวขา ‘อซูฐ’ หมายถนงเชพอกชนริดหนนที่งในสมคัยนคัรน การรข้อยเชพอกชนริดนคัรนเขข้ารซูเขป็มกป็เปป็น
เรพที่องยากหากไมขใชขเรพที่องเปป็นไปไมขไดข้ อรีกครคัร งทรีที่นรีที่กป็ไมขมรีหลคักฐานในพระคคัมภรีรตสนคับสนรุนเชขนกคัน

อรีกแนวคริดหนนที่งกป็เสนอวขา รซูเขป็ม คพอ ชของแคบๆในกทาแพงเมพองทรีที่ฝขายตคัรงรคับสามารถยริงธนซู
ใสขฝขายทรีที่โจมตรีไดข้ อยขางไรกป็ตาม เพราะชของนรีรอยซูขสซูงเหนพอพพรนเยอะมคันจนงไมขนขาเกรีที่ยวขข้องกคับอซูฐ 
แตขละแนวคริดเหลขานรีร อาจใชข้ไดข้หมด อยขางไรกป็ตาม ความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขาทรีที่พระเยซซูตรคัสสอนกป็คพอ
วขา การทรีที่คนรวยจะยอมรคับความรอดนคัรนกป็เปป็นเรพที่องยาก นอกจากความจทาเปป็นในเรพที่องการกลคับใจ
ใหมขและความเชพที่อแลข้ว พวกเขายคังมรีปคัญหาเรพที่องความเยขอหยริที่ง การคริดวขาตนชอบธรรม และการ
วางใจในทรคัพยตสมบคัตริของตนดข้วย

มก 10:26-27 เหลข่าสาวกกป็ประหลาดใจยริริ่งนนกจผงพซดกนนวข่า "ถจ้าอยข่างนนนี้นใครจะรอดไดจ้" 
ปฏริกริรริยาของพวกสาวกกป็คพอความประหลาดใจยริที่งนคัก พวกเขาบขนกคันเองวขา “ถข้าอยขางนคัรนใครจะ
รอดไดข้” พระเยซซูจนงตรคัสตอบวขา 27 พระเยซซทอดพระเนตรเหลข่าสาวกแลจ้วตรนสวข่า "ฝข่ายมนบษยต์
ยข่อมเปป็นไปไมข่ไดจ้ แตข่ไมข่เปป็นแบบนนนี้นกนบพระเจจ้า เพราะวข่าพระเจจ้าทรงกระทคาใหจ้เปป็นไปไดจ้ทบกสริริ่ง" 
ถนงแมข้มคันเปป็นเรพที่องผริดปกตริและยากทรีที่คนมคั ที่งมรีจะรคับความรอด แตขมคันกป็ไมขใชขเรพที่องเปป็นไปไมขไดข้ 
พระเจข้าทรงสามารถกระททากริจเพพที่อพระประสงคตตขางๆของพระองคตเองไดข้ ชขางเปป็นเรพที่องนขาอรุขนใจทรีที่
ไดข้รซูข้วขาสทาหรคับพระเจข้าแลข้ว ทรุกสริที่งลข้วนเปป็นไปไดข้ แคขเรพที่องนรีรกป็เปป็นรากฐานอคันแขป็งแกรขงสทาหรคับ
ความเชพที่อแลข้ว แนวคริดของพวกสาวกเกรีที่ยวกคับอาณาจคักรนคัรนอาจททาใหข้พวกเขาประหลาดใจ พวก
เขาอาจยคังคริดในแงขของอาณาจคักรทางการเมพองฝขายโลกอยซู ขเหมพอนเดริม หากพวกคนใหญขคนโตใน
สมคัยนคัรนไมขอาจรอดไดข้ งคัรนใครจะรอดไดข้เลขา

มก 10:28 ฝข่ายเปโตรจผงเรริริ่มทซลพระองคต์วข่า "ดซเถริด ขจ้าพระองคต์ทนนี้งหลายไดจ้สละสริริ่ง
สารพนด และไดจ้ตริดตามพระองคต์มา" นรีที่ททาใหข้เปโตรตอบกลคับมาอยขางใจรข้อนวขา “ดซูเถริด ขข้าพระองคต



ทคัรงหลายไดข้สละสริที่งสารพคัด และไดข้ตริดตามพระองคตมา” เปโตรและสาวกคนอพที่นๆเปป็นคนทรีที่ไมขไดข้มรี
ฐานะมคั ที่งคคั ที่ง แตขดซูเหมพอนกคับเพพที่อเตพอนความจทาพระเยซซูเกรีที่ยวกคับเรพที่องนคัรน เปโตรจนงตข้องการแนขใจวขา
พระเยซซูทรงจทาไดข้วขาพวกเขาไดข้สละทริรงสริที่งสารพคัดและตริดตามพระองคตมา

มก 10:29-30 พระเยซซตรนสตอบวข่า "เราบอกความจรริงแกข่ทข่านวข่า ถจ้าผซจ้ใดไดจ้สละบจ้าน 
หรรอพนริ่นจ้องชายหญริง หรรอบริดามารดา หรรอภรรยา หรรอบบตร หรรอทนริ่ดริน เพราะเหป็นแกข่เราและขข่าว
ประเสรริฐนนนี้น 30 ในเวลานนนี้ผซจ้นนนี้นจะไดจ้รนบตอบแทนรจ้อยเทข่า ครอบจ้าน พนริ่นจ้องชายหญริง มารดา บ บตร
และทนริ่ดริน ทนนี้งจะถซกการขข่มเหงดจ้วย และในโลกหนจ้าจะไดจ้ชนวริตนริรนนดรต์

พระเยซซูตรคัสหลคักการทรีที่แสนวริเศษนรีรชคัดเจนกคับพวกสาวก เมพที่อผซูข้ใดเตป็มใจเสรียสละ
ครอบครคัวและทรคัพยตสมบคัตริเพราะเหป็นแกขพระองคตและเหป็นแกขขขาวประเสรริฐ ผซูข้นคัรนกป็จะไดข้รคับ
บทาเหนป็จจากพระเจข้า (ทรีที่ดรินสมคัยนคัรนหมายถนงความมคั ที่งคคั ที่ง อสคังหารริมทรคัพยตและพพชผลทรีที่เกริดจาก
ทรีที่ดรินจนงเปป็นแหลขงทรีที่มาของความมคั ที่งคคั ที่ง) พระเยซซูตรคัสถนงการยรินดรีสละทริรงพระพรทรีที่เปป็นวคัตถรุเชขนนคัรน
ไวข้ขข้างหลคังเพราะเหป็นแกขขขาวประเสรริฐ อยขางไรกป็ตาม พระองคตทรงสคัญญาไวข้ดข้วยวขาคนทรีที่ยอมเสรีย
สละเชขนนคัรนจะไดข้รคับครอบครคัวและพระพรในตอนนรีรและเรพที่อยไปจนถนงนริรคันดรตกาล ความจรริงทรีที่
สทาคคัญกวขากป็คพอวขาพระเจข้าทรงประทานบทาเหนป็จแกขเหลขาผซูข้รคับใชข้ของพระองคตอยขางบรริบซูรณต 
พระองคตจะทรงอวยพรในชรีวริตนรีรสทาหรคับการรคับใชข้อยขางสคัตยตซพที่อ นอกจากนรีร  การรคับใชข้อยขางสคัตยต
ซพที่อและเสรียสละเชขนนคัรนเพพที่อพระครริสตตจะไดข้รคับบทาเหนป็จตอบแทนในสวรรคตดข้วย นรีที่เทขากคับพระเยซซู
ก ทาลคังตรคัสถนงการสทที่าสมทรคัพยตสมบคัตริไวข้ในสวรรคต

มรีอรีกหลายเรพที่องทรีที่ตข้องออกความเหป็น ประการแรก องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรามริไดข้ก ทาลคัง
สอนใหข้ละทริรงครอบครคัวมาเพพที่อรคับใชข้พระองคต แตขความหมายตรงนรีรนขาจะเปป็นการสละทริรง
ครอบครคัวไวข้ชคั ที่วคราวเพพที่อปรนนริบคัตริพระครริสตต พระเจข้าจะทรงปซูนบทาเหนป็จการททาเชขนนคัรนดข้วย
ครอบครคัว หากไมขใชขฝขายรขางกาย กป็ฝขายวริญญาณอยขางแนขนอน วลรีทรีที่ชคัดเจนนข้อยกวขากป็คพอ “ทคัรงจะถซูก
การขขมเหงดข้วย” ความหมายตรงนรีรอาจเปป็นไดข้วขา ถนงแมข้พระเจข้าจะทรงอวยพรบรรดาผซูข้รคับใชข้ของ
พระองคตสทาหรคับการรคับใชข้พระองคตอยขางสคัตยตซพที่อ แตขการขขมเหงกป็อาจเกริดขนรนอยซูขดรี อยขางไรกป็ตาม 
แนวคริดทรีที่สทาคคัญทรีที่สรุดกป็คพอวขา ในการยอมเสรียสละความสรุขสบายของชรีวริตและโอกาสทรีที่จะททา
เงรินไดข้ พระเจข้ากป็จะทรงปซูนบทาเหนป็จเหลขาผซูข้รคับใชข้ของพระองคตอยขางบรริบซูรณตทคัรงในตอนนรีรและเรพที่อย



ไปจนถนงนริรคันดรตกาล รข้อยเทขาทรีที่วขานรีรกป็เปป็นอคัตราสขวนของผลตอบแทนทรีที่พระเจข้าจะทรงประทานใหข้
แกขคนเหลขานคัรนทรีที่ปรนนริบคัตริพระองคต ถนงแมข้เราอาจมองไมขเหป็นสขวนเพริที่มทรีที่วขาในขณะนรีร  แตขโดยความ
เชพที่อเรากป็มองเหป็นมคันไดข้แตขไกล

มก 10:31 พระเยซซูตรคัสปริดทข้ายเนพรอหาสขวนนรีรดข้วยความเหป็นทรีที่คลรุมเครพอและเปป็น
ปรริศนา แตข่มนหลายคนทนริ่เปป็นคนตจ้นจะตจ้องกลนบไปเปป็นคนสบดทจ้าย และทนริ่เปป็นคนสบดทจ้ายจะกลนบ
เปป็นคนตจ้น" ในบรริบทนรีร  ความหมายนขาจะเปป็นดคังนรีร  คนเหลขานคัรนทรีที่ในชรีวริตนรีรมรีตทาแหนขงใหญขโตจะ
เปป็นคนสรุดทข้ายในอาณาจคักรของพระเจข้า (หากพวกเขาไดข้รคับความรอดนะ) อยขางไรกป็ตาม คนเหลขา
นคัรนทรีที่ในชรีวริตนรีร ยรินดรีปรนนริบคัตริพระเยซซูครริสตตและเปป็นคนสรุดทข้ายเมพที่อเปรรียบก คับมาตรฐานของโลก 
พวกเขากป็จะไดข้มรีตทาแหนขงใหญขโตในวคันนคัรน มรีเพรียงชรีวริตเดรียว อรีกเดรีดี๋ยวกป็ผคันผขาน มรีแตขสริที่งทรีที่กระททา
เพพที่อพระครริสตตจะยคั ที่งยพนนาน ความมคั ที่งคคั ที่งและความมรีหนข้ามรีตาทรีที่มาดข้วยกคันในตอนนรีรจะไมขมรีความ
หมายอะไรเลยเมพที่อถนงตอนนคัรน การปรนนริบคัตริพระครริสตต ถนงแมข้จะไมขมรีความหมายอะไรตขอชาว
โลกในตอนนรีร  จะวคัฒนาเปป็นความใหญขโตในตอนนคัรน

มก 10:32 พระเยซซูและคนเหลขานคัรนทรีที่รขวมเดรินทางกคับพระองคตก ทาลคังมรุขงหนข้าสซูขกรรุง
เยรซูซาเลป็มอยขางชข้าๆเพพที่อทรีที่จะใหข้สทาเรป็จตามทรีที่พระเจข้าไดข้ทรงก ทาหนดไวข้แลข้ว เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขา
กทาลคังเดรินทางมรุขงหนข้าไปทางใตข้ลงไปยคังหรุบเขาแหขงแมขนทร าจอรตแดน

เมรริ่อกคาลนงเดรินทางจะขผนี้นไปยนงกรบงเยรซซาเลป็ม พระเยซซกป็เสดป็จนคาหนจ้าเขา ฝข่ายเหลข่าสาวกกป็
พากนนคริดประหลาดใจ และขณะทนริ่เขาตามมากป็หวาดกลนว พระองคต์จผงทรงเรนยกสาวกสริบสองคน
อนก แลจ้วเรริริ่มตรนสสคาแดงใหจ้เขาทราบถผงเหตบการณต์ซผริ่งจะเกริดแกข่พระองคต์นนนี้น

มคันเปป็นทรีที่เปริดเผยวขาพวกผซูข้มรีอทานาจของยริวในกรรุงเยรซูซาเลป็มไดข้ออกหมายจคับพระเยซซูแลข้ว มรี
นข้อยคนจรริงๆทรีที่ใกลข้ชริดกคับพระเยซซูทรีที่สงสคัยเจตนาของคนเหลขานคัรนทรีที่ตข้องการประหารชรีวริตพระองคต 
กระนคัรน “พระเยซซูกป็เสดป็จนทาหนข้าเขา” พระองคตเสดป็จอยซูขหนข้าสรุดของคณะของพระองคต พวกสาวก
ของพระองคตและคนอพที่นๆทรีที่เดรินทางไปกคับพระองคตจนงประหลาดใจและหวาดกลคัวถนงสริที่งทรีที่จะเกริด
ขนรน พระเยซซูจนงทรงเรรียกพวกสริบสองคนไปตขางหาก “แลข้วเรริที่มตรคัสสทาแดงใหข้เขาทราบถนง
เหตรุการณตซนที่งจะเกริดแกขพระองคตนคัรน”



มก 10:33 พระเยซซูจนงตรคัสเตพอนพวกเขาวข่า "ดซเถริด เราทนนี้งหลายจะขผนี้นไปยนงกรบง
เยรซซาเลป็ม และเขาจะมอบบบตรมนบษยต์ไวจ้กนบพวกปบโรหริตใหญข่และพวกธรรมาจารยต์ และเขาเหลข่า
นนนี้นจะปรนบโทษทข่านถผงตาย และจะมอบทข่านไวจ้กนบคนตข่างชาตริ พระองคตทรงเรรียกตคัวเองวขาบรุตร
มนรุษยตอรีกครคัร งและกลขาววขาพอไปถนงกรรุงเยรซูซาเลป็ม พระองคตกป็จะทรงถซูกมอบไวจ้ คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน 
(พาราดริโดมริ) มรีความหมายดข้วยวขา ‘ถซูกทรยศ’ และเปป็นคทาทรีที่ใชข้เรรียกการทรยศพระองคตโดยยซูดาส ดซู
มาระโก 14:44 พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าไวข้อยขางถซูกตข้องวขาพระองคตจะทรงถซูกทรยศไวข้ก คับ “พวก
ปรุโรหริตใหญขและพวกธรรมาจารยต และเขาเหลขานคัรนจะปรคับโทษทขานถนงตาย และจะมอบทขานไวข้
กคับคนตขางชาตริ” นรีที่เปป็นสริที่งทรีที่เกริดขนรนจรริงๆหลคังจากนคัรนไมขนาน คนตข่างชาตริทรีที่วขานรีร ยขอมหมายถนงพวก
โรมทรีที่พระเยซซูทรงถซูกมอบไวข้ใหข้พวกเขาตรนงกางเขน อาจเปป็นไดข้วขายซูดาสกทาลคังคริดอยซูขวขาจะทรยศ
พระเยซซู และเขายขอมไดข้ยรินพระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าถนงการทรยศนคัรนอยขางแนขนอน

มก 10:34 นอกจากนรีร  พระเยซซูยคังตรคัสลขวงหนข้าดข้วยวขาพวกคนตข่างชาตรินนนี้นจะเยาะเยจ้ย
ทข่าน จะเฆนริ่ยนตนทข่าน จะถข่มนคนี้าลายรดทข่าน และจะฆข่าทข่านเสนย และวนนทนริ่สามทข่านจะเปป็นขผนี้นมา
ใหมข่" ดข้วยการทรงทราบลขวงหนข้าอยขางถซูกตข้อง องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราตรคัสชคัดเจนวขาพวกทหาร
โรมจะททาอะไรกคับพระองคตหลคังจคับกรุมพระองคตแลข้ว ดซู มาระโก 15:19 พระเยซซูไมขเพรียงตรคัสลขวง
หนข้าถนงการสริรนพระชนมตของพระองคตอรีกครคัร งเทขานคัรน แตขยริที่งไปกวขานคัรนพระองคตยคังตรคัสถนงการฟพร น
คพนพระชนมตของพระองคตดข้วย นรีที่เปป็นครคัร งทรีที่สามทรีที่หนคังสพอมาระโกบคันทนกเกรีที่ยวกคับการทรีที่พระเยซซู
ตรคัสลขวงหนข้าถนงการสริรนพระชนมตและการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคต ดซู มาระโก 8:31 และ 
9:31 ดข้วย อยขางไรกป็ตาม เรพที่องนรีรกป็ไมขเคยไดข้ซนมซาบเขข้าไปในความคริดของพวกเขา แมข้แตขหลคังจากทรีที่
เหตรุการณตเหลขานคัรนเกริดขนรนแลข้วกป็ตาม แมข้กระทคั ที่งหลคังจากทรีที่พระองคตทรงฟพร นคพนพระชนมตแลข้วกป็ตาม
พวกสาวกกป็ยคังไมขยอมเชพที่องขายๆ

มก 10:35-37 ในเหตรุการณตทรีที่จะเกริดขนรนลทาดคับตขอไป เราเหป็นถนงความไมขเปป็นผซูข้ใหญขฝขาย
วริญญาณทรีที่ยคังมรีอยซูขทขามกลางพวกสาวก เราเหป็นเรพที่องนรีรชคัดเจนยริที่งขนรนเมพที่อเราพริจารณาวขาคนหนนที่งทรีที่
เกรีที่ยวขข้องในเรพที่องนรีรดข้วยกป็คพอยอหตนผซูข้ซนที่งนขาจะมรีความเปป็นผซูข้ใหญขมากทรีที่สรุดในหมซูขสาวกทรุกคน ฝข่าย
ยากอบกนบยอหต์น บบตรชายของเศเบดน เขจ้ามาทซลพระองคต์วข่า "พระอาจารยต์เจจ้าขจ้า ขจ้าพระองคต์ทนนี้ง



สองปรารถนาจะขอใหจ้พระองคต์ทรงกระทคาตามคคาขอของขจ้าพระองคต์" นอกจากนรีร  พวกเขายคังขอ
ใหข้พระเยซซูทรงประทานใหข้ตามคทาขอของพวกเขากขอนทรีที่พวกเขาจะบอกพระองคตเสรียอรีกวขาจะขอ
อะไร พระเยซซูจนง 36 ตรนสถามเขาวข่า "ทข่านทนนี้งสองปรารถนาจะใหจ้เราทคาสริริ่งใดใหจ้ทข่าน"

37 เขาจผงทซลตอบพระองคต์วข่า "เมรริ่อพระองคต์จะทรงสงข่าราศนนนนี้น ขอใหจ้ขจ้าพระองคต์นนริ่งทนริ่
เบรนี้องขวาพระหนตถต์คนหนผริ่ง เบรนี้องซจ้ายพระหนตถต์คนหนผริ่ง" การนคัที่งเบพรองขวาและเบพรองซข้ายของ
กษคัตรริยตยขอมหมายถนงการเปป็นมพอขวาและมพอซข้ายของเขา มคันสพที่อถนงยศถาบรรดาศคักดริธ  ยากอบและ
ยอหตนจนงขอเปป็นผซูข้ใตข้บคังคคับบคัญชาสซูงสรุดของพระเยซซูในอาณาจคักรทรีที่จะมานคัรนของพระองคต ถนงแมข้
พวกเขาไมขเขข้าใจคทาบรรยายเกรีที่ยวกคับการสริรนพระชนมตและการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคต แตข
พวกเขากป็เขข้าใจจรริงๆวขาสคักวคันหนนที่งพระเยซซูจะทรงเปป็นมหากษคัตรริยตปกครองเหนพอชนชาตริ
อริสราเอล

มก 10:38-39 พระเยซซจผงตรนสแกข่เขาวข่า "ทนริ่ทข่านขอนนนี้นทข่านไมข่เขจ้าใจ ถจ้วยซผริ่งเราจะดรริ่มนนนี้น
ทข่านจะดรริ่มไดจ้หรรอ และบนพตริศมานนนี้นซผริ่งเราจะรนบ ทข่านจะรนบไดจ้หรรอ" พระเยซซูทรงใชข้คทาเปรรียบ
หลายประการของสริที่งทรีที่จะเกริดขนรน พระองคตทรงเรรียกความทรุกขตทรมานทรีที่จะเกริดขนรนกคับพระองคตวขา 
ถด้วย นรีที่อาจสพที่อถนงสริที่งทรีที่อยซูขในถข้วยนคัรน พระองคตยคังทรงเรรียกการทรีที่พระองคตทรงถซูกจคับกรุมและทรง
สริรนพระชนมตดข้วยวขาบกัพตริศมา ตขอไปภายหลคังเปาโลจะทรงเรรียกการสริรนพระชนมตของพระเยซซูวขา
บคัพตริศมา ดซู 1 โครรินธต 15:29, โรม 6:3-6 และโคโลสรี 2:12 ในคทาเปรรียบทคัรงสองนรีร  พระเยซซูทรง
หมายถนงการปฏริเสธพระองคตโดยพวกผซูข้ใหญขแหขงอริสราเอล การทรยศพระองคต และการ
สริรนพระชนมตของพระองคต นรีที่เทขากคับพระองคตตรคัสกคับพวกเขาวขา ‘พวกทขานไมขรซูข้เลยวขาพวกทขาน
กทาลคังพซูดถนงเรพที่องอะไรอยซูข’

สทาหรคับคทาถามของพระเยซซูทรีที่วขาพวกเขาจะรคับสริที่งทรีที่จะเกริดขนรนไดข้หรพอ สาวกทรีที่ทะเยอทะยาน
ทคัรงสองคนนรีรกป็ตอบกลคับไปวขา 39 "ไดจ้ พระเจจ้าขจ้า" พระเยซซูจนงตรคัสตอบกลคับไปวขา "ถจ้วยซผริ่งเราดรริ่ม
ทข่านจะดรริ่มกป็จรริง และรนบบนพตริศมาดจ้วยบนพตริศมาทนริ่เราจะรนบกป็จรริง ดคังทรีที่ประวคัตริศาสตรตครริสตจคักร
ยรุคตข้นจะแสดงใหข้เหป็น สาวกทคัรงสองคนนรีร เจอกคับการขขมเหงอยขางรรุนแรง ยากอบถซูกฆขาตาย ดซู 
กริจการ 12:1-2 สรุดทข้ายแลข้วยอหตนจะถซูกเนรเทศใหข้ไปตายอยซู ขบนเกาะรข้างแหขงหนนที่ง (เกาะปคัทมอส) 



พวกเขาไมขรซูข้เลยวขามรีอะไรรอคอยพวกเขาอยซูข แตขพระเยซซูทรงทราบดรี เมพที่อถนงเวลาพวกเขาจะรคับ
สขวนในถข้วยแหขงการถซูกปฏริเสธของพระองคตและบคัพตริศมาแหขงการถซูกขขมเหงของพระองคต

มก 10:40 อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูกป็ทรงแจข้งใหข้พวกเขาทราบวขา แตข่ทนริ่จะนนริ่งขจ้างขวา
และขจ้างซจ้ายของเรานนนี้น ไมข่ใชข่พนนกงานของเราทนริ่จะจนดใหจ้ แตข่ไดจ้ทรงเตรนยมไวจ้สคาหรนบผซจ้ใดกป็จะใหจ้
แกข่ผซจ้นนนี้น" ในบคันทนกของมคัทธริว (มคัทธริว 20:23) พระเยซซูตรคัสชคัดเจนวขาพระบริดาของพระองคตเปป็น
ผซูข้ทรงตคัดสรินพระทคัยวขาใครจะไดข้นคัที่งเบพรองขวาพระหคัตถตหรพอเบพรองซข้ายพระหคัตถตของพระองคต นรีที่สพที่อ
ดข้วยวขาสริทธริพริเศษดคังกลขาวจะไดข้มาโดยการรคับใชข้อยขางสคัตยตซพที่อ และไมขใชขเพราะคทาสคัที่งของใครคน
ใดคนหนนที่ง แมข้แตขคทาสคัที่งของพระเยซซูกป็ตาม คทาสอนในพระคคัมภรีรตใหมขกลขาวชคัดเจนจรริงๆวขาคนเหลขา
นคัรนทรีที่ปรนนริบคัตริรคับใชข้พระเยซซูครริสตตอยขางสคัตยตซพที่อในชรีวริตนรีร จะขนรนครอบครองรขวมกคับพระองคตใน
อาณาจคักรของพระองคต นอกจากนรีรคทาบรรยายเกรีที่ยวกคับผซูข้อาวรุโสยรีที่สริบสรีที่คนในวริวรณต 4-5 กป็สพที่อดข้วยวขา
คนเหลขานคัรนจะมาจากยรุคครริสตจคักรและไดข้นคั ที่งบนบคัลลคังกตตขางๆตขอหนข้าพระทรีที่นคั ที่งของพระเจข้า

มก 10:41 เมรริ่อสาวกสริบคนไดจ้ยรินแลจ้ว กป็เรริริ่มมนความขบข่นเครองยากอบและยอหต์น พวก
เขาไมขพอใจเพพที่อนรขวมงานทคัรงสองคนนรีรของพวกเขาเลย

มก 10:42-44 พระเยซซจผงทรงเรนยกเขาทนนี้งหลายมาตรนสแกข่เขาวข่า "ทข่านทนนี้งหลายรซจ้อย ซข่วข่า ผซจ้
ทนริ่นนบวข่าเปป็นผซจ้ครองของคนตข่างชาตริยข่อมเปป็นเจจ้าเหนรอเขา และผซจ้ใหญข่ทนนี้งหลายกป็ใชจ้อคานาจบนงคนบ 
เพพที่อตอบสนองตขอเหตรุการณตทคัรงหมดนรีร  พระเยซซูทรงยกภาพประกอบจากการเมพองในสมคัยนคัรน คน
เหลขานคัรนทรีที่เปป็นผซูข้ครอบครองในโลกคนตขางชาตริกป็ใชข้อทานาจบคังคคับเหนพอคนเหลขานคัรน ยริที่งผซูข้ครอบ
ครองของคนตขางชาตริทรีที่มรีอทานาจมากกป็ยริที่งใชข้สริทธริอทานาจมาก อยขางไรกป็ตาม ในอาณาจคักรทรีที่จะมา
นคัรนของพระครริสตตมคันจะไมขเปป็นเชขนนคัรนเลย

43 แตข่ในพวกทข่านหาเปป็นอยข่างนนนี้นไมข่ ถจ้าผซจ้ใดใครข่จะไดจ้เปป็นใหญข่ในพวกทข่าน ผซจ้นนนี้นจะตจ้อง
เปป็นผซจ้ปรนนริบนตริทข่านทนนี้งหลาย ในระบบของพระเจข้า ความยริที่งใหญขนคัรนวคัดโดยการปรนนริบคัตริผซูข้อพที่น 
คทาทรีที่แปลวขา ผซจ้ปรนนริบนตริ (ดริอาคอนอส) มรีความหมายดข้วยวขา ‘ผซูข้รคับใชข้’ นอกจากนรีรพระเยซซูตรคัสตขอ
ไปอรีกวขา 44 และถจ้าผซจ้ใดใครข่จะไดจ้เปป็นเอกเปป็นตจ้น ผซจ้นนนี้นจะตจ้องเปป็นผซจ้รนบใชจ้ของคนทนนี้งปวง คทาทรีที่
แปลวขา เปป็นเอกเปป็นตจ้น (โปรตอส) มรีความหมายตรงตคัววขา ‘อคันดคับแรก’ ในอาณาจคักรทรีที่จะมานคัรน



ของพระครริสตต คนเหลขานคัรนทรีที่มรีตทาแหนขงอยซูขอคันดคับหนนที่งจรริงๆแลข้วจะเปป็นผซจ้รนบใชจ้ใหข้แกขคนทคัรงปวง
(คทาทรีที่แปลเชขนนคัรนตรงนรีรคพอ ดออถูลอส) ถนงแมข้อาณาจคักรของพระครริสตตยคังมาไมขถนง แตขหลคักการฝขาย
วริญญาณเหลขานคัรนกป็ยคังใชข้ไดข้อยซูขในขณะนรีร  ความยริที่งใหญขทรีที่แทข้จรริงอยซูขในการปรนนริบคัตริคนอพที่น การ
เปป็นคนแรกตข้องอาศคัยความยรินยอมทรีที่จะเปป็นผซูข้รคับใชข้ ความหมายทรีที่สพที่อออกมาเกรีที่ยวกคับการมรีหคัวใจ
ของผซูข้รคับใชข้จนงมรีความเกรีที่ยวขข้องกคันอยขางใกลข้ชริดกคับเรพที่องของความยริที่งใหญข

มก 10:45 เพราะวข่าบบตรมนบษยต์มริไดจ้มาเพรริ่อรนบการปรนนริบนตริ แตข่มาเพรริ่อจะปรนนริบนตริ 
และประทานชนวริตของทข่านใหจ้เปป็นคข่าไถข่สคาหรนบคนเปป็นอนนมาก" บทเรรียนและตคัวอยขางทรีที่ลนกซนร งจนง
ถซูกพบในชรีวริตและการรคับใชข้ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา พระองคตผซูข้ไมขเพรียงทรงเปป็นบรุตรมนรุษยต
เทขานคัรนแตขยคังเปป็นพระบรุตรของพระเจข้าดข้วย ไดข้เสดป็จมาไมขใชขเพพที่อรคับการปรนนริบคัตริ แตขมาเพพที่อจะ
ปรนนริบคัตริ คทาทรีที่แปลวขา รนบการปรนนริบนตริ/ปรนนริบนตริ (ดริอาคอเนะโอ) ทคัรงสองคทามรีความหมายพพรนๆ
วขา ‘รคับใชข้’ หรพอการเปป็น ‘คนรคับใชข้’ พระองคตผซูข้ทรงเปป็นพระมหากษคัตรริยตเหนพอกษคัตรริยตทคัรงปวงและ
จอมเจข้านายเหนพอเจข้านายทคัรงปวงไดข้เสดป็จมาในตอนแรกในฐานะผซูข้รคับใชข้ นรีที่จนงเปป็นบทเรรียนสทาคคัญ
ทรีที่ทรงประทานใหข้แกขพวกสาวกทรีที่แกขงแยขงชริงดรีกคันของพระองคต บทเรรียนนรีรยคังมรีไวข้ใหข้เราไดข้ศนกษา
จนถนงทรุกวคันนรีร

พระเยซซูตรคัสอรีกครคัร งถนงการสริรนพระชนมตของพระองคตทรีที่ใกลข้จะเกริดขนรนเมพที่อพระองคตตรคัสถนง
การ “ประทานชรีวริตของทขานใหข้เปป็นคขาไถขสทาหรคับคนเปป็นอคันมาก” คทาทรีที่แปลวขา คข่าไถข่ (ลถูตรอน) 
หมายถนง ราคาสทาหรคับการไถขคพนทาสคนหนนที่ง มคันจนงหมายถนงหลคักการกวข้างๆของการทรงไถข พระ
เยซซูจนงไมขเพรียงตรคัสถนงแบบอยขางของพระองคตในฐานะผซูข้รคับใชข้เทขานคัรน แตขพระองคตยคังตรคัสลขวงหนข้า
อยขางชคัดเจนถนงพระราชกริจทรีที่จะเกริดขนรนของพระองคตในเรพที่องการทรงไถขดข้วย พระชนมตชรีพของ
พระองคตและโดยเฉพาะอยขางยริที่งพระโลหริตแหขงชรีวริตของพระองคตจะกลายเปป็นคขาไถขสทาหรคับการไถข
พวกเรา ดซู 1 เปโตร 1:18-19

มก 10:46 เหป็นไดข้ชคัดวขาเหตรุการณตทคัรงหมดดข้านบนนคัรนเกริดขนรนทางตอนเหนพอ (หรพออาจ
ตะวคันออก) ของเมพองเยรรีโค ขณะทรีที่พระเยซซูและคณะเดรินทางตขอไปเมพที่อมรุขงสซูขกรรุงเยรซูซาเลป็ม มาระ
โกกป็เปลรีที่ยนไปเลขาเหตรุการณตหนนที่งทรีที่เกริดขนรนระหวขางทาง ฝข่ายพระเยซซกนบพวกสาวกมายนงเมรองเยรน



โค และเมรริ่อพระองคต์เสดป็จออกจากเมรองเยรนโคกนบพวกสาวกของพระองคต์และประชาชนเปป็นอนน
มาก มนคนตาบอดคนหนผริ่ง ชรริ่อบารทริเมอนส ซผริ่งเปป็นบบตรชายของทริเมอนส นนริ่งขอทานอยซข่ทนริ่รริมหนทาง 
บคันทนกของมาระโกเปป็นขขาวประเสรริฐเลขมเดรียวทรีที่เอขยถนงชพที่อของชายตาบอดผซูข้นรีร  นคัที่นคพอ บารทริเมอกัส 
หรพอเรรียกเขาวขา บรุตรชายของทริเมอคัส บคันทนกของมคัทธริวกป็บคันทนกวขาจรริงๆแลข้วมรีชายตาบอดสองคน 
ชพที่อบารทริเมอกัส เปป็นภาษาอาราเมคและมรีความหมายวขาบรุตรชายของทริเมอคัสตามทรีที่กลขาวไวข้ใน
ขข้อความนรีร  เหป็นไดข้ชคัดวขาชายผซูข้นรีรหาเลรีรยงชรีพโดยการนคัที่งขอทานอยซูขรริมถนน (ทรีที่นทาออกจากเมพองเยรรี
โคมรุขงสซูขกรรุงเยรซูซาเลป็ม)

มก 10:47 เมรริ่อคนนนนี้นไดจ้ยรินวข่าพระเยซซชาวนาซาเรป็ธเสดป็จมา จผงเรริริ่มรจ้องเสนยงดนงวข่า 
"ทข่านเยซซ บบตรดาวริดเจจ้าขจ้า ขอทรงเมตตาขจ้าพระองคต์เถริด" เหป็นไดข้ชคัดวขาบารทริเมอคัสชายตาบอด
เคยไดข้ยรินเกรีที่ยวกคับพระเยซซูมากขอน เขาอาจเคยไดข้ยรินพระองคตตรคัสสคัที่งสอนในการรคับใชข้กขอนหนข้านรีร
ของพระองคตดข้วย นอกจากนรีร  เหป็นไดข้ชคัดวขาบารทริเมอคัสรซูข้เกรีที่ยวกคับพระเยซซูเพราะเขาเรรียกพระองคตวขา
“ทขานเยซซู บรุตรดาวริดเจข้าขข้า” เขาไมขนขาจะทราบวขาพระเยซซูทรงสพบเชพรอสายมาจากตระกซูลไหน แตข
เขากป็รซูข้มาวขาพระเยซซูแหขงนาซาเรป็ธทรงเปป็นพระเมสสริยาหต ดคังนคัรนพระองคตจนงทรงเปป็นบรุตรดาวริด ดคัง
นคัรนชายผซูข้นขาสงสารคนนรีร จนงไมขสงสคัยเลยวขาพระเยซซูทรงสามารถรคักษาเขาใหข้หายไดข้ เขาจนงรข้องออก
มาดข้วยความเชพที่ออคันเรรียบงขายวขา “ขอทรงเมตตาขข้าพระองคตเถริด” คทาทรีที่แปลวขา รจ้องเสนยงดนง (คราโซ)
สพที่อความหมายตามนคัรนเลย เขารข้องตะโกนเสรียงดคัง คทานรีรสพที่อถนงความปรารถนาอยขางแรงกลข้าและ
ความสะเทพอนใจ เขาอข้อนวอนขอใหข้พระเยซซูทรงชขวยเขา

มก 10:48 ขณะเดรียวกคัน ฝซูงชนทรีที่เดรินทางรขวมกคับพระเยซซูกป็หจ้ามเขาใหจ้เขานริริ่งเสนย กลขาว
อรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ ฝซูงชนสคัที่งเขาใหข้เงรียบเสรีย กระนคัรนเขายริริ่งรจ้องเสนยงดนงขผนี้นวข่า "บบตรดาวริดเจจ้าขจ้า ขอ
ทรงเมตตาขจ้าพระองคต์เถริด" ถนงแมข้ถซูกฝซูงชนขคัดขวางแตขเขากป็ยริที่งรข้องเสรียงดคังขนรนอรีกวขา “บรุตรดาวริด
เจข้าขข้า ขอทรงเมตตาขข้าพระองคตเถริด” ความเชพที่อของชายผซูข้นรีรทคัรงเรรียบงขายและเปรีที่ยมดข้วยพลคัง เขาไมขมรี
ความสงสคัยแมข้แตขนริดเดรียววขาพระเยซซูทรงสามารถรคักษาเขาใหข้หายไดข้หากพระองคตทรงประสงคต 
เขาจนงไมขยอมปลขอยโอกาสทรีที่ผขานมาครคัร งเดรียวเทขานคัรนในชรีวริตผขานเลยไป



มก 10:49-50 พระเยซซทรงหยบดประทนบยรนอยซข่ แลจ้วตรนสสนริ่งใหจ้เรนยกคนนนนี้นมา เขาจผงเรนยก
คนตาบอดนนนี้นวข่าแกข่เขาวข่า "จงชรริ่นใจและลบกขผนี้นเถริด พระองคต์ทรงเรนยกเจจ้า" พอไดข้ยรินเสรียงอนกทนก 
พระเยซซูกป็ทรงหยรุดเดรินและสคัที่งใหข้พาชายคนนคัรนมาหาพระองคต ผซูข้คนจนงรรีบสขงคนไปบอกบารทริเม
อคัสใหข้ททาใจดรีๆไวข้และยพนขนรนเพราะวขาพระเยซซูไดข้ทรงตรคัสเรรียกเขาแลข้ว บารทริเมอคัสจนงไมขเสรียเวลา
เลย เขาจนง 50 ทรินี้งผจ้าหข่มเสนยลบกขผนี้นมาหาพระเยซซ ดข้วยความตพที่นเตข้นและความเรขงรรีบ เขาจนงสะบคัด
ทริรงเสพรอคลรุมเสรีย ในภาษาสมคัยใหมขเราอาจเรรียกมคันวขาเสพรอชคัรนนอก ตอนนคัรนเปป็นฤดซูใบไมข้ผลริของปรี
และเหป็นไดข้ชคัดวขาอากาศยคังเยป็นอยซูข อยขางไรกป็ตาม บารทริเมอคัสกป็ไมขยอมเสรียเวลาเลยในการกระโดด
ลรุกขนรนไปพบพระเยซซู

มก 10:51 พระเยซซจผงตรนสถามเขาวข่า "เจจ้าปรารถนาจะใหจ้เราทคาอะไรแกข่เจจ้า" พระ
เยซซูทรงทราบอยซูขแลข้ววขาชายตาบอดคนนรีรตข้องการสริที่งใด อยขางไรกป็ตาม เพพที่อมรุขงเนข้นไปทรีที่ความเชพที่อ
ของชายผซูข้นขาสงสารคนนรีรมากยริที่งขนรน พระเยซซูจนงตรคัสถามเขาวขาเขาตข้องการสริที่งใด บารทริเมอคัสจนงนขา
จะโพลขงออกมาดข้วยอารมณตทรีที่เตป็มตพรนวขา "พระอาจารยต์เจจ้าขจ้า ขอโปรดใหจ้ตาขจ้าพระองคต์เหป็นไดจ้" 
คทาทรีที่แปลวขา ใหจ้ตาขจ้าพระองคต์เหป็นไดจ้ (อานกับเละโพ) มรีความหมายวขา ‘ไดข้การมองเหป็นกลคับคพนมา’ 
ซนที่งสพที่อใหข้เหป็นวขาเขาเคยมองเหป็นไดข้มากขอน

มก 10:52 เมพที่อไดข้ยรินคทาขออคันสริรนหวคังนรีร  พระเยซซตรนสแกข่เขาวข่า "จงไปเถริด ความเชรริ่อ
ของเจจ้าไดจ้กระทคาใหจ้เจจ้าหายปกตริแลจ้ว" คทาทรีที่แปลวขา ไดจ้กระทคาใหจ้เจจ้าหายปกตริแลจ้ว (โซโซ) เปป็นคทา
เดรียวกคับทรีที่ปกตริแลข้วแปลเปป็น ‘ไดข้รคับความรอด’ นรีที่สพที่อใหข้เหป็นวขาชายผซูข้นรีร ไดข้รคับความรอดบคัดเดรีดี๋ยวนคัรน
เลย ตคัวกลางทรีที่เรรียบงขายและลนกซนร งอคันนทาไปสซูขความรอดนคัรนกป็คพอ ความเชพที่อทรีที่เขามรีในพระเยซซู มคัน
ปรากฏชคัดเจน เขารซูข้วขาพระเยซซูทรงเปป็นความหวคังเดรียวเทขานคัรนของเขาและเขาขอพระเมตตาจาก
พระองคต ไมขมรีภาพประกอบอคันแสดงถนงความเชพที่อทรีที่ชขวยใหข้รอดไดข้ทรีที่ชคัดเจนยริที่งกวขานรีร แลข้ว

นอกจากนรีร  ในทนนใดนนนี้นคนตาบอดนนนี้นกป็เหป็นไดจ้ และไดจ้เดรินทางตามพระเยซซไป เขาไมข
เพรียงรอดแลข้วเทขานคัรน แตขเขายคังกลคับมามองเหป็นไดข้ดข้วย เขาจนงตริดตามพระเยซซูไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็ม
ดข้วยพรข้อมกคับฝซูงชนทรีที่เดรินทางไปพรข้อมกคับพระองคต ไมขมรีบคันทนกไวข้วขาเกริดอะไรขนรนตขอไปกคับบารทริ



เมอคัส แตขเปป็นไปไดข้ทรีที่วขาเขาไดข้กลายเปป็นสขวนหนนที่งของครริสตจคักรยรุคตข้นทรีที่จะกขอตคัวขนรนในไมขชข้า เขา
ไดข้พบกคับพระผซูข้ชขวยใหข้รอดและประสบกคับพระครุณทรีที่ชขวยใหข้รอดไดข้ของพระองคตแลข้ว

*****
ภนำพรวมของมนำระโก 11: บทนขีรั้บข่งชขีรั้ถนงจมดเรริชื่มตด้นแหข่งจมดจบของการรกับใชด้บนโลกนขีรั้ของ

พระเยซถู ในบทนขีรั้พระเยซถูทรงนลาเสนอตกัวเองตข่อชนชาตริอริสราเอลในฐานะพระมหากษกัตรริยห์ของ
พวกเขาอยข่างเปป็นทางการ นอกจากนขีรั้ยกังมขีบกันทนกเกขีชื่ยวกกับตด้นมะเดชชื่อทขีชื่ไมข่ออกผลดด้วย ในตด้น
สกัปดาหห์นกัรั้นพระเยซถูทรงชลาระพระวริหารอขีกครกัรั้ง พระเยซถูทรงสอนบทเรขียนเกขีชื่ยวกกับการอธริษฐาน
และความเชชชื่อโดยทรงยกเรชชื่องตด้นมะเดชชื่อทขีชื่ไมข่ออกผลตด้นนกัรั้น สมดทด้าย เมชชื่อมขีคนสงสกัยเกขีชื่ยวกกับสริทธริ
อลานาจของพระองคห์ พระเยซถูจนงไมข่ทรงตอบคลาถามของพวกผถูด้นลาชนชาตริยริว

มก 11:1-2 บททรีที่แลข้วเลขาถนงตอนทรีที่พระเยซซูทรงประทคับอยซู ขทรีที่รอบนอกของเมพองเยรรีโค 
คราวนรีรมาระโกเลขาตขอถนงเหตรุการณตทรีที่เกริดขนรนรอบนอกกรรุงเยรซูซาเลป็ม ทางทริศตะวคันออกของฐาน
ภซูเขามะกอกเทศมรีหมซูขบข้านเลป็กๆอยซูขสองแหขง คพอ เบธฟายขี และ เบธานขี ครนนี้นพระองคต์กนบพวกสาวก
มาใกลจ้กรบงเยรซซาเลป็ม ถผงหมซข่บจ้านเบธฟายน และหมซข่บจ้านเบธานนเชริงภซเขามะกอกเทศ พระองคต์ทรงใชจ้
สาวกสองคน สคัปดาหตสรุดทข้ายในการรคับใชข้ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราไดข้มาถนงแลข้ว ดข้วยทรง
ทราบวขาทรุกสริที่งกทาลคังจะสทาเรป็จ พระเยซซูจนงทรงใชข้สาวกสองคนเขข้าไปยคังหมซูขบข้านนคัรน (เบธฟายรี ดซู 
มคัทธริว 21:1) เพพที่อไปหาสคัตวตมาใหข้พระองคตขรีที่ 2 สนริ่งเขาวข่า "จงเขจ้าไปในหมซข่บจ้านทนริ่อยซข่ตรงหนจ้าทข่าน 
ครนนี้นเขจ้าไปแลจ้วในทนนใดนนนี้นจะพบลซกลาตนวหนผริ่งผซกอยซข่ ทนริ่ยนงไมข่มนใครขผนี้นขนริ่เลย จงแกจ้มนนจซงมาเถริด 
มาระโกไมขไดข้กลขาววขาลซูกสคัตวตตคัวนรีร เปป็นลซูกลาดคังทรีที่ไดข้กลขาวไวข้ในมคัทธริว 21:2 อาจเปป็นไปไดข้ทรีที่วขา
สาวกสองคนนรีรคพอเปโตรและยอหตน ถนงแมข้ไมขมรีบคันทนกไวข้เชขนนคัรนกป็ตาม

มก 11:3-6 พระเยซซูทรงสคัที่งพวกเขาวขา ถจ้าผซจ้ใดถามทข่านวข่า `ทข่านทคาอยข่างนนนี้ทคาไม' จง
บอกวข่า องคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้าตจ้องประสงคต์ลซกลานนนี้ และประเดนดี๋ยวพระองคต์จะสข่งกลนบครนมาใหจ้ทนริ่นนริ่" 
ดคังนคัรนสาวกสองคนนรีรจนง 4 ไป แลจ้วพบลซกลาตนวนนนี้นผซกอยซข่นอกประตซทนริ่สนริ่แยก เขาจผงแกจ้มนน ลซูกลาตคัว
นรีรถซูกผซูกไวข้อยซูขนอกประตซูบานหนนที่งซนที่งเหป็นไดข้ชคัดวขาอยซูขใกลข้กคับสรีที่แยกทรีที่ถนนสองเสข้นตคัดผขาน มาระ
โกใชข้คทากรริยารซูปปคัจจรุบคันในอดรีตอรีกครคัร งในการกลขาววขา “เขาจนงแกข้มคัน” ดคังทรีที่พระเยซซูไดข้ตรคัส



พยากรณตไวข้ 5 บางคนซผริ่งยรนอยซข่ทนริ่นนริ่นถามเขาวข่า "แกจ้ลซกลานนนี้นทคาไม" ถนงแมข้จะเปป็นแคขลซูกลาตคัว
หนนที่ง แตขการเอาสคัตวตตคัวนรีร ไปโดยไมขขออนรุญาตกป็รข้ายแรงพอๆกคับการลคักขโมยมข้าเลย (หรพอในสมคัย
นรีรกป็เทขากคับ ‘การขโมยรถ’) การอคัศจรรยตแรกของวคันนคัรนไดข้เกริดขนรนแลข้ว หลคังจากถซูกถามเชขนนคัรน 
สาวกทคัรงสองจนงตอบคนเหลขานคัรนทรีที่ถามพวกเขา 6 ตามพระดคารนสสนริ่งของพระเยซซ แลจ้วเขากป็ยอมใหจ้
เอาไป การอนรุญาตใหข้ใครสคักคนเอาสคัตวตทรีที่มรีคขาของตนไปเพรียงเพราะคนทรีที่กระททาผริดนคัรนอข้างวขา
องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าทรงตข้องการมคันกป็ถพอวขาเปป็นการอคัศจรรยตหนนที่งแลข้ว เหป็นไดข้ชคัดวขา พระเจข้าไดข้ทรง
จคัดเตรรียมจริตใจของพวกเจข้าของสคัตวตใหข้ยรินยอมเชขนนคัรน

มก 11:7-8 สาวกทคัรงสองจผงจซงลซกลามาถผงพระเยซซ แลจ้วเอาเสรนี้อผจ้าของตนปซลงบนหลนง
ลา แลจ้วพระองคต์จผงทรงลานนนี้น การอคัศจรรยตอรีกประการก ทาลคังจะเกริดขนรน ลซูกลาถพอวขาเปป็นสคัตวตทรีที่ยคัง
ไมขถซูกลขวงลทรา (เราอาจกลขาวไดข้วขาสคัตวตตคัวนรีร ยคังเปป็น ‘พรหมจารรี’ อยซู ขตรงทรีที่วขายคังไมขเคยมรีใครขนรนขรีที่มคัน
เลย ดซู ลซูกา 19:30) ถนงแมข้วขายคังไมขเคยมรีใครขนรนขรีที่สคัตวตตคัวนรีรมากขอน แตขพระเยซซูกป็ทรงขนรนขรีที่มคันและ
สคัตวตตคัวนรีรกป็ยอมใหข้พระองคตขนรนขรีที่ นคัที่นถพอวขาเปป็นการอคัศจรรยตอยขางหนนที่งจรริงๆ ขณะเดรียวกคันพวก
สาวกไดข้ททาอานแบบหนนที่งขนรนมาจากเสพรอคลรุมชคัรนนอกของพวกเขา

ถนงแมข้มาระโกไมขไดข้กลขาวไวข้ชคัดเจน แตขเหป็นไดข้ชคัดวขาพระเยซซูทรงขรีที่ลานรีร เปป็นระยะทางใกลขๆ้
จากหมซูขบข้านเบธานรีลงไปยคังหรุบเขาขริดโรนและขนรนไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็ม ขณะทรีที่พระองคตทรงขรีที่ลาไป
นคัรน 8 มนคนเปป็นอนนมากเอาเสรนี้อผจ้าของตนปซลงตามถนนหนทาง และคนอรริ่นกป็ตนดกริริ่งไมจ้จากตจ้นไมจ้มา
ปซลงตามทางนนนี้น บคันทนกของยอหตนหมายเหตรุไวข้วขากริที่งไมข้เหลขานรีรมาจากตข้นอรินทผลคัม ดซู ยอหตน 
12:13 ฝซูงชนหมซูขใหญขไดข้ตริดตามพระเยซซูมาจากแควข้นกาลริลรี และไมขตข้องสงสคัยเลยวขาพวกเขาหลาย
คนอยซูขในกลรุขมประชาชนทรีที่รวมตคัวกคันสขงเสรียงโหขรข้องดข้วย นอกจากนรีร  นขาจะมรีคนอพที่นๆอรีกจาก
บรริเวณใกลข้เครียงหมซูขบข้านเบธานรีและกรรุงเยรซูซาเลป็มทรีที่ใหข้ความสนใจพระเยซซู ถนงแมข้พวกเขาเอง
ไมขใชขผซูข้เชพที่อกป็ตาม ขณะทรีที่พระองคตเสดป็จเขข้าไปใกลข้กรรุงนรีร  คนเหลขานรีร ไดข้กลายเปป็นหมซูขชนทรีที่โหขรข้อง
ดข้วยความยรินดรี พระเยซซูจนงไดข้รคับการตข้อนรคับอยขางผซูข้มรีชคัยชนะในทคันทรี พวกเขาก ทาลคังใหข้การตข้อนรคับ
พระองคตอยขางทรีที่กษคัตรริยตองคตหนนที่งสมควรไดข้รคับโดยทรีที่พวกเขาอาจรซูข้ตคัวหรพอไมขรซูข้ตคัวกป็ตาม พระองคต



ทรงเปป็นพระมหากษคัตรริยตจรริงๆ มาระโกไมขไดข้เอขยถนงเรพที่องนรีร  แตขมคัทธริวหมายเหตรุชคัดเจนวขานรีที่เปป็นการ
ททาใหข้คทาพยากรณตในเศคารริยาหต 9:9 สทาเรป็จโดยตรง

มก 11:9-10 กลรุขมคนทรีที่โหขรข้องสนคับสนรุนพระองคต ฝข่ายคนทนริ่เดรินไปขจ้างหนจ้า กนบผซจ้ทนริ่ตาม
มาขจ้างหลนง กป็โหข่รจ้องวข่า "โฮซนนนา ขอใหจ้พระองคต์ผซจ้เสดป็จมาในพระนามขององคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้า 
ทรงพระเจรริญ คทาทรีที่แปลวขา โฮซกันนา เปป็นคทาทรีที่แปลแบบครขาวๆจากเพลงสดรุดรี 118:25 และมรีความ
หมายวขา ‘ชขวยเราใหข้รอดดข้วยเถริด พวกเราขอรข้องพระองคต’ เราคงไดข้แตขเดาวขาฝซูงชนทรีที่โหขรข้องนรีร
เขข้าใจความหมายของคทาทรีที่พวกเขารข้องออกมาหรพอไมข อยขางไรกป็ตาม พระเจข้าทรงจคัดการใหข้คทา
พยากรณตในเพลงสดรุดรี 118:25 สทาเรป็จ สขวนทรีที่เหลพอของขข้อนรีร  ขอใหจ้พระองคต์ผซจ้เสดป็จมาในพระนาม
ขององคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้า ทรงพระเจรริญ เปป็นขข้อความทรีที่ยกมาจากเพลงสดรุดรี 118:26 พวกเขารข้องตขอ
ไปอรีกวขา 10 ความสบขสวนสดริธมงคลจงมนแกข่อาณาจนกรของดาวริด บรรพบบรบษของเรา ทนริ่มาตนนี้งอยซข่ใน
พระนามขององคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้า โฮซนนนาในทนริ่สซงสบด" เหป็นไดข้ชคัดวขาบางคนในฝซูงชนนรีร เขข้าใจวขา
พระเยซซูทรงเปป็นผซูข้ใดและความหมายของการเสดป็จเขข้ากรรุงของพระองคต บางคนมองพระองคตว ขา
เปป็นพระเมสสริยาหตทรีที่พวกเขารอคอยมานาน คพอเปป็นผซูข้สพบเชพรอสายของกษคัตรริยตดาวริด นอกจากนรีร
พระองคตยคังเสดป็จมาในพระนามขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าดข้วย พวกเขาจนงยริ ที่งรข้องออกมาขอใหข้
พระองคตทรงชขวยพวกเขาใหข้รอด “โฮซคันนาในทรีที่สซูงสรุด” วลรีหลคังนรีรมรีความหมายวขา ‘ชขวยเราใหข้
รอดดข้วยเถริด เราขอรข้องโดยพระองคตผซูข้สซูงสรุด’ หรพออาจกลขาวงขายๆกวขานคัรนไดข้วขา ‘ชขวยเราใหข้รอด
ดข้วยเถริด เราขอรข้อง โอ พระเจข้าขข้า’

พระเยซซูจนงทรงนทาเสนอพระองคตเองในฐานะกษคัตรริยตแหขงอริสราเอลอยขางเปป็นทางการโดย
การเสดป็จเขข้ากรรุงเยรซูซาเลป็มครคัร งนรีร ของพระองคต หลายคนยอมรคับวขาพระองคตทรงเปป็นเชขนนคัรน โดย
เหป็นไดข้จากฝซูงชนทรีที่โหขรข้อง อยขางไรกป็ตาม เหป็นไดข้ชคัดวขาคนเหลขานรีร เปป็นคนสขวนนข้อยจรริงๆ นอกจาก
นรีร  ดคังทรีที่จะกลขาวตขอไปในไมขชข้า พวกอริสราเอลสขวนใหญขกป็ยคังปฏริเสธพระองคตอยซูข พระองคตไดข้เสดป็จ
มายคังพวกของพระองคตและพวกของพระองคตหาไดข้ตข้อนรคับพระองคตไมข

มก 11:11 ทรีที่แรกทรีที่พระองคตหยรุดแวะเมพที่อมาถนงในกรรุงเยรซูซาเลป็มแลข้วกป็คพอ พระวริหาร 
อคันทรีที่จรริงแลข้ว พระองคตอาจทรงลงจากลาตคัวนคัรนดข้านนอกพระวริหารและเดรินเขข้าไปในพระวริหาร



ผขานทางประตซูดข้านเหนพอกป็ไดข้ ดคังนคัรน พระเยซซกป็เสดป็จเขจ้ากรบงเยรซซาเลป็มและเขจ้าไปในพระวริหาร 
เมรริ่อทอดพระเนตรสริริ่งทนนี้งปวงแลจ้วเวลากป็จวนคคริ่า จผงเสดป็จออกไปยนงหมซข่บจ้านเบธานนกนบเหลข่าสาวก
สริบสองคนนนนี้น เหป็นไดข้ชคัดวขาการเสดป็จเขข้ากรรุงและเขข้าพระวริหารอยขางเปป็นทางการของพระเยซซูเกริด
ขนรนในตอนบขายแกขๆของวคันอาทริตยตนคัรน มาระโกเลขาวขาพอเสดป็จไปถนงทรีที่นคั ที่น พระองคตกป็ทรงเดรินชม
รอบกรรุงโดยทคั ที่วไปและรอบพระวริหารเปป็นพริเศษ เพราะวขาใกลข้จะเยป็นแลข้ว พระองคตและสาวกทคัรง
สริบสองคนจนงเดรินเปป็นระยะทางสองไมลตกลคับไปยคังหมซูขบข้านเบธานรี

มคัทธริวบคันทนกวขาพระเยซซูและสาวกสริบสองคนนคัรนพคักคข้างคพนทรีที่นคั ที่น ดซู มคัทธริว 21:17 ไมขมรีผซูข้
เขรียนขขาวประเสรริฐคนใดใหข้รายละเอรียดเกรีที่ยวกคับเหตรุการณตทรีที่เกริดขนรนในเยป็นวคันนคัรน พระองคตทรงมรี
เพพที่อนทรีที่นคัที่นคพอ มารรียต มารธา และลาซารคัส อยขางไรกป็ตาม มคันดซูเหมพอนเปป็นการรบกวนมากเกรินไปทรีที่
คนตคัรงสริบสามคนจะพยายามเขข้าไปพคักทรีที่นคั ที่น ทรีที่นขาสนใจเพริที่มเตริมกป็คพอ ความเหป็นในยอหตน 18:2 
เกรีที่ยวกคับเกทเสมนรีทรีที่วขา “พระเยซซูกคับพวกสาวกมาพบกคันทรีที่นคัที่นบขอยๆ” มคัทธริว 21:17 กลขาววขา
พระองคตประทนบอยซข่ทนริ่หมซูขบข้านเบธานรี อยขางไรกป็ตาม คทาทรีที่แปลเชขนนคัรนในขข้อนรีร  (เอาลริซอไม) หมาย
ถนง ‘การตคัรงแคมปต’ กลางแจข้งมากกวขาทรีที่จะพคักคข้างคพนในบข้านหลคังหนนที่ง นคั ที่นนขาจะเปป็นสริที่งทรีที่พระเยซซู
และพวกสาวกกระททาในสคัปดาหตสรุดทข้ายนคัรน พวกเขานขาจะนอนอยซูขในสวนเกทเสมนรีทรุกคพนโดยอยซูข
ไมขหขางจากหมซูขบข้านเบธานรี

มก 11:12-14 เชข้าวคันตขอมาเมรริ่อพระองคต์กนบสาวกออกมาจากหมซข่บจ้านเบธานนแลจ้ว พระองคต์
กป็ทรงหริว เราเหป็นไดข้ชคัดถนงความเปป็นมนรุษยตขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา พระองคตทรงหริว 13 พอ
ทอดพระเนตรเหป็นตจ้นมะเดรริ่อตจ้นหนผริ่งแตข่ไกลมนใบ จผงเสดป็จเขจ้าไปดซวข่ามนผลหรรอไมข่ ครนนี้นมาถผงตจ้น
นนนี้นแลจ้ว ไมข่เหป็นมนผลมนแตข่ใบเทข่านนนี้น เพราะยนงไมข่ถผงฤดซผลมะเดรริ่อ

คทาทรีที่แปลวขา จผง (อารา) มรีความหมายวขา ‘ดคังนคัรน’ มคันเปป็นชขวงฤดซูใบไมข้ผลริ ระหวขางกลาง
เดพอนมรีนาคมและกลางเดพอนเมษายน ตข้นมะเดพที่อในอริสราเอลมคักเรริที่มออกผลกขอนออกใบ ดคังนคัรนตข้น
มะเดพที่อทรีที่มรีใบออกมาเตป็มแลข้วกป็จะททาใหข้คนๆหนนที่งเชพที่อวขาตข้นนคัรนมรีผลมะเดพที่อแลข้ว ตข้นมะเดพที่อทรีที่เปป็น
แบบนคัรนกป็จะโตเตป็มทรีที่และสรุกงอมพรข้อมทรีที่จะเกป็บเกรีที่ยวผลไดข้ในตข้นฤดซูใบไมข้รขวง พระเยซซูเสดป็จมาทรีที่
ตข้นมะเดพที่อนรีร โดยเหป็นใบ พระองคตจนงทรงคาดหวคังทรีที่จะเจอผล แตขกป็ไมขพบผลเลย



แนขนอนทรีที่มรีการประยรุกตตใชข้ฝขายวริญญาณของเหตรุการณตนรีร  มรีครริสตจคักรและครริสเตรียน
มากมายเหลพอเกรินทรีที่มรีลคักษณะภายนอกแบบครริสเตรียน แตขพอวริเคราะหตดซูใกลข้ๆแลข้ว พวกเขากป็ออก
ผลนข้อยหรพอไมขออกผลถวายองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าเลย

ดคังนคัรน 14 พระเยซซจผงตรนสแกข่ตจ้นนนนี้นวข่า "ตนนี้งแตข่นนนี้ไปจะไมข่มนใครไดจ้กรินผลจากเจจ้าเลย" เหลข่า
สาวกของพระองคต์กป็ไดจ้ยรินคคาซผริ่งพระองคต์ตรนสนนนี้น องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราจนงแชขงสาปตข้นมะเดพที่อ
ทรีที่ไรข้ผลนรีร  ในการพซูดถนงความเหป็นของพระเยซซูเกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีร  มาระโกจะกลคับมาพซูดถนงเรพที่องนรีรอรีก
ในขข้อ 20-21 เราอาจประยรุกตตใชข้ไดข้วขาครริสเตรียนหรพอครริสตจคักรทคัรงหลายทรีที่ไรข้ผลจะเจอกคับการสซูญ
เสรียพระพรของพระเจข้าจนถนงขนาดทรีที่พวกเขาเหรีที่ยวแหข้งไปเลยดคังทรีที่กลขาวไวข้ในขข้อ 20-21 เมพที่อเราไมข
สนใจทรีที่จะนทาวริญญาณผซูข้อพที่น มคันกป็ขนรนอยซูขกคับเวลาแลข้ววขาความกระตพอรพอรข้นฝขายวริญญาณของเราจะ
เหรีที่ยวแหข้งไปเมพที่อไร

มก 11:15-16 ดคังนคัรน เชข้าวคันจคันทรตของสคัปดาหตสรุดทข้ายนคัรน พระเยซซูและพวกสาวกกป็มาถผง
กรบงเยรซซาเลป็ม พระเยซซกป็เสดป็จเขจ้าไปในพระวริหาร แลจ้วเรริริ่มขนบไลข่บรรดาผซจ้ซรนี้อขายในพระวริหารนนนี้น
และควคริ่าโตต๊ะผซจ้รนบแลกเงริน กนบทนนี้งควคริ่ามจ้านนริ่งผซจ้ขายนกเขาเสนย  16 และทรงหจ้ามมริใหจ้ผซจ้ใดขนสริริ่งใดๆ
เดรินลนดพระวริหาร

ดคังทรีที่ถซูกบรรยายไวข้อยขางละเอรียดมากกวขานรีร ในคทาอธริบายของมคัทธริว 21:12-16 มรีธรุรกริจหลาย
อยขางผรุดขนรนมาในบรริเวณพระวริหาร บรรดานคักแสวงบรุญชาวยริวจากทคั ที่วทรุกมรุมโลกทรีที่เดรินทางมาเพพที่อ
ถวายเครพที่องสคัตวบซูชาและเครพที่องถวายบซูชาตามทรีที่ไดข้ก ทาหนดไวข้อาจไมขสามารถหรพอไมขไดข้นทาสคัตวตทรีที่
ตข้องใชข้มาพรข้อมกคับพวกเขาดข้วย นอกจากนรีร  พวกผซูข้มรีอทานาจในพระวริหารกป็ยพนกรานวขาภาษรีทรีที่เรรียก
เกป็บจากผซูข้ชายชาวยริวทรุกคนตข้องเปป็นเงรินครนที่งเชเขลตามทรีที่ไดข้ก ทาหนดไวข้ มคันคพอเหรรียญของยริวทรีที่ใชข้
ประจทาทข้องถริที่นซนที่งไมขมรีใชข้กคันในทรีที่อพที่นๆของจคักรวรรดริโรมคัน

ดคังนคัรนพวกผซูข้มรีอทานาจประจทาพระวริหารจนงขายแฟรนไชสตตขางๆใหข้แกขบรรดานคักธรุรกริจทรีที่อยซูข
ในกรรุงเยรซูซาเลป็มและพพรนทรีที่โดยรอบเพพที่อททาหนข้าทรีที่เปป็นคนรคับแลกเงรินและขายสคัตวตตขางๆทรีที่ก ทาหนด
ไวข้ใหข้เปป็นเครพที่องสคัตวบซูชา พวกเขาจนงตคัรงแผงและหนข้ารข้านขนรนในบรริเวณลานของพระวริหารเพพที่อ
วคัตถรุประสงคตดคังกลขาว ปคัญหากป็คพอวขา สริที่งทรีที่เรริที่มตข้นในฐานะเปป็นการใหข้บรริการแกขบรรดานคักแสวง



บรุญทรีที่เดรินทางมาไกลกลคับกลายเปป็นการคข้าก ทาไรเกรินควร ผซูข้ซพรอถซูกคริดกทาไรเกรินควรสทาหรคับสคัตวต
ตขางๆทรีที่ใชข้เปป็นเครพที่องสคัตวบซูชา นอกจากนรีร  พวกคนรคับแลกเงรินกป็ขซูดรรีดพวกนคักแสวงบรุญทรีที่ไมขรซูข้อริ
โหนขอริเหนขดข้วยอคัตราแลกเปลรีที่ยนทรีที่แตกตขางจากอคัตราแลกเปลรีที่ยนปกตริเยอะมาก

พระวริหารไมขเพรียงกลายเปป็นสถานทรีที่ททาการคข้าไปแลข้วเทขานคัรน แตขมคันยคังเปป็นการคข้าทรีที่คดโกง
ดข้วย ดข้วยพระพริโรธอคันชอบธรรมของพระองคต พระเยซซูจนงทรงโยนบรรดาพขอคข้าขรีรฉข้อเหลขานรีร ออก
ไป พระองคตทรงควทที่าโตบ๊ะของพวกคนรคับแลกเงริน แนขนอนทรีที่เงรินทรีที่อยซูขบนโตบ๊ะเหลขานคัรนยขอมกระจาย
ไปทคั ที่ว คทาทรีที่แปลวขา สริริ่งใดๆ (สเขะอถูออส) ในบรริบทนรีรมรีความหมายไดข้ดข้วยวขา ‘ขข้าวของ’ แมข้แตขคน
เหลขานคัรนทรีที่ไปๆมาๆเพพที่อสขงของใหข้แกขพวกพขอคข้ากป็ถซูกพระเยซซูหข้ามเชขนกคัน

มก 11:17 พระเยซซูจนงตรคัสสคัที่งสอนพวกเขาวขา "มนพระวจนะเขนยนไวจ้มริใชข่หรรอวข่า 
`นริเวศของเราประชาชาตริทนนี้งหลายจะเรนยกวข่า เปป็นนริเวศอธริษฐาน' ครนที่งแรกของขข้อนรีร เปป็นขข้อความทรีที่
ยกมาจากอริสยาหต 56:7 สขวนครนที่งหลคัง แตข่เจจ้าทนนี้งหลายไดจ้กระทคาใหจ้เปป็น `ถคนี้าของพวกโจร'" เปป็น
ขข้อความทรีที่ยกมาจากเยเรมรียต 7:11 พระเยซซูทรงเขข้าใจดรีถนงวริธรีปฏริบคัตริอคันชคั ที่วรข้ายและเลวทรามทรีที่ก ทาลคัง
ดทาเนรินอยซูข พระองคตมริไดข้ทรงพระพริโรธเพราะการขายสคัตวตตขางๆเพพที่อใหข้บรริการแกขพวกนคักเดรินทาง
ทรีที่มาแสวงบรุญ แตขพระองคตทรงเดพอดดาลกคับความคดโกงของพวกพขอคข้าทรีที่เอาเปรรียบพวกนคักเดริน
ทางทรีที่ไรข้เดรียงสาซนที่งเดรินทางมาเปป็นระยะทางไกลเพพที่อมานมคัสการพระเจข้า มรีการสพที่อไวข้โดยทรีที่ไมข
เขรียนไวข้วขาพวกผซูข้มรีอทานาจประจทาพระวริหารไดข้รคับคขาธรรมเนรียมหรพอเงรินใตข้โตบ๊ะจากวริธรีปฏริบคัตริอคันชคั ที่ว
รข้ายนรีร

มก 11:18 มคันจนงไมขนขาแปลกใจเลยทรีที่วขาเมรริ่อพวกธรรมาจารยต์และพวกปบโรหริตใหญข่
ไดจ้ยรินอยข่างนนนี้น จผงหาชข่องทนริ่จะประหารพระองคต์เสนย เพราะเขากลนวพระองคต์ ดจ้วยวข่าประชาชน
ประหลาดใจดจ้วยคคาสนริ่งสอนของพระองคต์ พระเยซซูไดข้ทรงรรุกรานเขข้ามาในถริที่นของพวกเขา 
พระองคตก ทาลคังเขข้ามาแทรกแซงกริจการของพวกเขาไมขเพรียงจากแงขมรุมดข้านศาสนศาสตรตเทขานคัรน แตข
ในทางการเมพองและทางการคข้าดข้วย คทาทรีที่แปลวขา ประหาร (อปอลลถูมริ) มรีความหมายเพริที่มเตริมวขา 
‘ฆขา’ เจตนาของพวกเขานคัรนชคัดเจน กทาจคัดพระเยซซูทริรงเสรีย หากนคัที่นหมายถนงการฆขาพระองคต กป็
เอาเลย



อยขางไรกป็ตาม พวกคนหนข้าซพที่อใจคดทรีที่เลวทรามและชคั ที่วรข้ายเหลขานรีร เปป็นทคัรงคนขรีรขลาดและ
นคักการเมพองทรีที่เจข้าเลขหต พวกประชาชนตขางหลงใหลไดข้ปลพรมกคับคทาสอนของพระองคต พวกเขาตขาง
อคัศจรรยตใจไปกคับพระองคตและขข้อความทรีที่พระองคตตรคัส นอกจากนรีร  พวกประชาชนในพพรนทรีที่กป็ทราบ
ดรีถนงวริธรีปฏริบคัตริอคันฉข้อฉลของพวกพขอคข้าและพวกคนรคับแลกเงริน พวกเขาจนงเหป็นพระเยซซูวขาเปป็น
เหมพอนโรบรินฮซูดทรีที่ไดข้รคับความชพที่นชมจากประชาชน พวกผซูข้นทาจนงใชข้ความระมคัดระวคังในการเผชริญ
หนข้ากคับพระเยซซูอยขางโจขงแจข้ง

มก 11:19-21 และเมรริ่อถผงเวลาเยป็น พระองคต์ไดจ้เสดป็จออกไปจากกรบง 20 ครนนี้นเวลาเชจ้า เมรริ่อ
พระองคต์กนบเหลข่าสาวกไดจ้ผข่านทนริ่นนนี้นไป กป็ไดจ้เหป็นมะเดรริ่อตจ้นนนนี้นเหนริ่ยวแหจ้งไปจนถผงราก 21 ฝข่าย      
เปโตรระลผกขผนี้นไดจ้จผงทซลพระองคต์วข่า "พระอาจารยต์เจจ้าขจ้า ดซเถริด ตจ้นมะเดรริ่อทนริ่พระองคต์ไดจ้สาปไวจ้นนนี้น
กป็เหนริ่ยวแหจ้งไปแลจ้ว" เยป็นวคันจคันทรตนคัรนพระเยซซูและพวกสาวกของพระองคตกป็ “ออกไปจากกรรุง” ถนง
แมข้มริไดข้เขรียนไวข้ แตขเหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขากลคับไปพคักทรีที่เกทเสมนรีใกลข้ก คับหมซูขบข้านเบธานรี ดซูความเหป็น
เพริที่มเตริมเกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีร ไดข้ทรีที่ 11:11

พอเชข้าวคันอคังคารของสคัปดาหตสรุดทข้ายนคัรน พระเยซซูและพวกสาวกไดข้ลรุกขนรนและมรุขงหนข้ากลคับ
ไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็ม ดคังนคัรน “เมพที่อพระองคตกคับเหลขาสาวกไดข้ผขานทรีที่นคัรนไป กป็ไดข้เหป็นมะเดพที่อตข้นนคัรน
เหรีที่ยวแหข้งไปจนถนงราก” คทาทรีที่แปลวขา เหนริ่ยวแหจ้ง ตรงนรีรคพอ เซราอขีโน ดคังนคัรน “ฝขายเปโตรระลนกขนรน
ไดข้จนงทซูลพระองคตวขา "พระอาจารยตเจข้าขข้า ดซูเถริด ตข้นมะเดพที่อทรีที่พระองคตไดข้สาปไวข้นคัรนกป็เหรีที่ยวแหข้งไป
แลข้ว” คทาทรีที่แปลวขา สาป (คาทาราออไม) มรีความหมายดข้วยวขา ‘พริพากษาใหข้รคับโทษ’ พระเยซซูมริไดข้
ตรคัสคทาหยาบคายในความหมายอรีกแบบของคทาๆนรีร  แตขพระองคตทรงแชขงสาปมคันใหข้เหรีที่ยวแหข้งไป
ตามทรีที่ไดข้เขรียนไวข้ในขข้อ 14 นรีที่กลายเปป็นตคัวจรุดประกายคทาเทศนาทรีที่ยาวมากขนรนในเชข้าวคันอคังคารนคัรน

มก 11:22 พระเยซซจผงตรนสตอบเหลข่าสาวกวข่า "จงเชรริ่อในพระเจจ้าเถริด” ในบรริบททรีที่
เกรีที่ยวขข้องโดยตรงกคับความเหป็นของเปโตรเกรีที่ยวกคับตข้นมะเดพที่อทรีที่เหรีที่ยวแหข้งไปนคัรน พระเยซซูตรคัสตอบ
ไปวขา “จงเชพที่อในพระเจข้าเถริด” คทาทรีที่แปลวขา จง (มนความ) เชรริ่อ (เอะโค) นรีร อยซูขในรซูปประโยคคทาสคัที่ง 
มคันคพอคทาบคัญชาหนนที่ง นรีที่เทขากคับพระเยซซูตรคัสสคัที่งวขา ‘จงวางใจพระเจข้า!’ เหป็นไดข้ชคัดวขาเปโตรอคัศจรรยต



ใจทรีที่ผขานไปวคันเดรียวตข้นมะเดพที่อนคัรนกป็เหรีที่ยวแหข้งไปจรริงๆ คทาก ทาชคับของพระเยซซูกป็คพอ จงวางใจพระเจข้า
และเขาเองกป็จะเหป็นพระราชกริจอคันยริที่งใหญขเชขนกคัน บทเรรียนทรีที่ตามมากป็สอนเชขนนคัรนอยขางชคัดเจน

มก 11:23 พระเยซซูจนงตรคัสตขอไปวขา เราบอกความจรริงแกข่ทข่านวข่า ถจ้าผซจ้ใดๆจะสนริ่งภซเขานนนี้
วข่า `จงลอยไปลงทะเล' และมริไดจ้สงสนยในใจ แตข่เชรริ่อวข่าจะเปป็นไปตามทนริ่สนริ่งนนนี้น กป็จะเปป็นไปตามคคาสนริ่ง
นนนี้นจรริง องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราทรงเลพอกเรพที่องประกอบทรีที่ดซูเผรินๆแลข้วกป็เปป็นไปไมขไดข้เลย 
พระองคตตรคัสถนงการสคัที่งใหข้ภซูเขาลซูกหนนที่งเคลพที่อนและถซูกโยนลงไปในทะเล ในสายตามนรุษยตแลข้วนคั ที่น
เปป็นเรพที่องทรีที่เปป็นไปไมขไดข้ อยขางไรกป็ตาม สทาหรคับพระเจข้าแลข้วมคันกป็เปป็นไปไดข้ ดคังนคัรน หากเราขอใหข้
พระเจข้าทรงเคลพที่อนภซูเขานคัรน มคันกป็จะสทาเรป็จไดข้

อยขางไรกป็ตาม ความสงสคัยกป็ททาใหข้ฤทธริธ เดชฝขายวริญญาณเชขนนคัรนไรข้ผล การสงสคัยวขาพระเจข้า
จะทรงสามารถแกข้ปคัญหาตขางๆทรีที่มรีขนาดใหญขเทขาภซูเขาไดข้นคัรนกป็เทขากคับปฏริเสธมริใหข้พระองคตเขข้ามา
แทรกแซง นอกจากนรีร  ความสงสคัยจะททาใหข้เราไมขแมข้แตขจะขอดข้วยซทรา กรุญแจกป็คพอ (1) การเชพที่อวขา
พระเจข้าทรงสามารถเคลพที่อนภซูเขานคัรนแหขงปคัญหาของเราออกไปไดข้ และ (2) การเชพที่อวขาพระองคตจะ
ทรงกระททาหากเราขอใหข้พระองคตทรงกระททาเชขนนคัรน บทเรรียนทรีที่สทาคคัญกวขาไมขใชขเรพที่องของการขอ
พระเจข้าใหข้โยนภซูเขาเลขนๆตามใจชอบ แตขเทขาทรีที่เปป็นไปไดข้พระเยซซูนขาจะกทาลคังหมายถนงปคัญหาตขางๆ
ในชรีวริตซนที่งเมพที่อเปรรียบแลข้วกป็เหมพอนกคับภซูเขาทคัรงหลาย กระนคัรนเมพที่อเราเชพที่อวขาพระเจข้าทรงสามารถ
และจะทรงเคลพที่อนมคันออกไปไดข้ พระองคตกป็ทรงททาไดข้และจะทรงกระททาเพพที่อเรา วลรีสรุดทข้าย “แตข
เชพที่อวขาจะเปป็นไปตามทรีที่สคัที่งนคัรน กป็จะเปป็นไปตามคทาสคัที่งนคัรนจรริง” บขงบอกถนงการประยรุกตตใชข้แบบสากล
ของหลคักการนรีร  ปคัญหาใดกป็ตามทรีที่ใหญขโตเหมพอนภซูเขาสามารถถซูกพระเจข้าเคลพที่อนออกไปไดข้เมพที่อเรา
เขข้ามาหาพระองคตดข้วยความเชพที่ออยขางสรุดจริตสรุดใจและไมขสงสคัย

มก 11:24 เมพที่อพริจารณาถนงความจรริงอคันยริที่งใหญขนรีร  พระเยซซูกป็ทรงขยายความเรพที่องนรีร เพริที่ม
เตริมอรีก กป็เหตบฉะนนนี้นเราบอกทข่านทนนี้งหลายวข่า ขณะเมรริ่อทข่านจะอธริษฐานขอสริริ่งใด จงเชรริ่อวข่าไดจ้รนบ 
และทข่านจะไดจ้รนบสริริ่งนนนี้น กรุญแจสทาคคัญทรีที่ไดข้ใชข้กคับคทาอธริษฐานทรีที่ไดข้รคับคทาตอบกป็คพอ ความเชพที่อทรีที่วขา
พระเจข้าทรงสามารถและจะทรงเขข้ามาแทรกแซงเมพที่อเราวริงวอนพระองคตใหข้กระททาเชขนนคัรน ทรีที่นขา
สนใจกป็คพอการผคันคทากรริยาตรงนรีร  คทาทรีที่แปลวขา เชรริ่อ (พริสเตะอถูโอ) อยซูขในรซูปคทาสคัที่ง มคันเปป็นคทาบคัญชา



หนนที่ง เราไดข้รคับบคัญชาใหข้อธริษฐานดข้วยความเชพที่ออยขางสรุดจริตสรุดใจ จากนคัรนคทาทรีที่แปลวขา ไดจ้รนบ (ลกัม
บาโน) อยซูขในรซูปบอกเลขา มคันจนงเปป็นคทาพซูดทรีที่สพที่อถนงขข้อเทป็จจรริง นรีที่สพที่อวขาเมพที่อเรามาหาพระเจข้าดข้วยการ
อธริษฐานและดข้วยความเชพที่ออยขางสรุดจริตสรุดใจ การทรีที่สริที่งทรีที่เราขอนคัรนกลายเปป็นจรริงกป็เปป็นขข้อเทป็จจรริง
แลข้ว มคันกทาลคังถซูกททาใหข้สทาเรป็จอยซูขแลข้ว กรุญแจทรีที่ไขสซูขคทาอธริษฐานทรีที่ไดข้รคับคทาตอบจนงเปป็นความเชพที่ออคัน
เรรียบงขายอคันปราศจากความสงสคัย

มก 11:25-26 พระเยซซูทรงเสรริมขข้อก ทาหนดอรีกประการสทาหรคับคทาอธริษฐานทรีที่ไดข้รคับคทา
ตอบ เมรริ่อทข่านยรนอธริษฐานอยซข่ ถจ้าทข่านมนเหตบกนบผซจ้หนผริ่งผซจ้ใด จงยกโทษใหจ้ผซจ้นนนี้นเสนย เพรริ่อพระบริดาของ
ทข่าน ผซจ้ทรงสถริตในสวรรคต์ จะโปรดยกการละเมริดของทข่านดจ้วย คทาทรีที่แปลวขา ยรน (สเตโค) มรีความ
หมายดข้วยวขา ‘พากเพรียร’ หรพอ ‘ไมขยขอทข้อ’ ความหมายกป็คพอ ‘เมพที่อทขานพากเพรียรในการอธริษฐาน 
ฯลฯ’ อยขางไรกป็ตาม ความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอ การทรีที่ใจของเรานคัรนวขางเปลขาจากความขมขพที่นและ
การไมขยอมยกโทษใหข้ พระเยซซูตรคัสตขอไปวขา 26 แตข่ถจ้าทข่านทนนี้งหลายไมข่ยกโทษใหจ้ พระบริดาของ
ทข่าน ผซจ้ทรงสถริตในสวรรคต์ จะไมข่ทรงโปรดยกการละเมริดของทข่านเหมรอนกนน" บทเรรียนรองลงมา
กป็คพอวขา พระเจข้าจะไมขทรงยกโทษเราเมพที่อเราไมขยอมยกโทษใหข้ผซูข้อพที่น อยขางไรกป็ตาม บทเรรียนหลคัก
ในบรริบทใหญขกวขากป็คพอ เรพที่องของคทาอธริษฐานทรีที่ไดข้รคับคทาตอบ การไมขยอมยกโทษผซูข้อพที่นกป็ททาใหข้คทา
อธริษฐานในชรีวริตของเรานคัรนไมขมรีฤทธริธ เดช ความบาปททาใหข้คทาอธริษฐานนคัรนลคัดวงจร มคันททาใหข้คทา
อธริษฐานไมขขนรนไปถนงพระเจข้า การไมขยกโทษผซูข้อพที่นนคัรนกป็เปป็นความบาป ดคังนคัรน การทรีที่คทาอธริษฐาน
ของเรานคัรนจะมรีฤทธริธ เดชไมขใชขแคขตข้องอาศคัยความเชพที่ออคันแรงกลข้าเทขานคัรน แตขมคันยคังอาศคัยใจทรีที่สะอาด
ปราศจากความบาปดข้วย โดยเฉพาะอยขางยริที่งความขมขพที่นทรีที่มรีตขอผซูข้อพที่น

มก 11:27-28 ใหข้เราระลนกถนงลทาดคับเหตรุการณตทรีที่เพริที่งเกริดขนรนไป วคันกขอนหนข้านรีรซนที่งเปป็นวคัน
จคันทรตในสคัปดาหตสรุดทข้ายของพระเยซซู พระองคตไดข้ทรงไลขพวกพขอคข้าทรีที่ฉข้อฉลและคดโกงออกไป
จากพระวริหาร เหตรุการณตนรีร เกริดขนรนในเชข้าวคันตขอมา คพอวคันอคังคาร ดคังนคัรนฝข่ายพระองคต์กนบเหลข่าสาวก
มายนงกรบงเยรซซาเลป็มอนก เมรริ่อพระองคต์เสดป็จดคาเนรินอยซข่ในพระวริหาร พวกปบโรหริตใหญข่ พวกธรรมา
จารยต์ และพวกผซจ้ใหญข่มาหาพระองคต์ (มาระโกใชข้คทากรริยารซูปปคัจจรุบคันในอดรีตอรีกครคัร งในคทาวขา ‘มา’ 
ฯลฯ) พระเยซซูจนงมาเจอกคับพวกคณะกรรมการใหญขของพวกผซูข้นทาของพวกยริว มคันรวมถนงพวก



ปรุโรหริตใหญข พวกธรรมาจารยต และพวกผซูข้ใหญขแหขงอริสราเอล  พวกหลคังนรีรอาจสพที่อถนงสมาชริกสขวน
ใหญขในสภาซานเฮดรรินดข้วย ในการมาหาพระเยซซูเชขนนคัรน พวกเขาจนงมาในฐานะคณะผซูข้แทนกลรุขม
ใหญข พวกเขาทราบดรีวขาพระเยซซูไดข้ทรงหคักลข้างพวกนคักวริจารณตคนอพที่นๆไปกขอนหนข้านคัรนหลายครคัร ง
หลายหน นอกจากนรีร  การทรีที่พวกเขารวมตคัวกคันมาในฐานะเปป็นกลรุขมผซูข้นทาแหขงอริสราเอล พวกเขากป็
หวคังวขาจะปข้องกคันมริใหข้เกริดการลรุกฮพอขนรนของพวกประชาชนทรีที่อาจเขข้าขข้างพระเยซซู

ดคังนคัรนพวกเขาจนงมาพรข้อมกคับการอวดตคัวและความเดพอดดาลอยขางมาก 28 ทซลพระองคต์วข่า 
"ทข่านมนสริทธริอนนใดจผงไดจ้ทคาสริริ่งเหลข่านนนี้ ใครใหจ้สริทธริแกข่ทข่านทนริ่จะทคาการนนนี้ไดจ้" คทาขอของพวกเขานคัรน
ชคัดเจน ใครใหข้สริทธริอทานาจทขานในการกขอกวนความเปป็นระเบรียบทรีที่มรีอยซู ขแลข้วในพระวริหาร ทขานมรี
สริทธริอทานาจอะไรถนงกระททาเชขนนรีร

มก 11:29-30 ดข้วยทรงทราบดรีวขาพวกเขาหวคังทรีที่จะดคักจคับพระองคตในคทาตรคัสของพระองคต
เอง พระเยซซูจนงทรงตอบคทาถามพวกเขาดข้วยคทาถามหนนที่ง มคันเปป็นคทาถามทรีที่ฉลาดเอาการดข้วย พระ
เยซซจผงตรนสตอบเขาวข่า "เราจะถามทข่านทนนี้งหลายสนกขจ้อหนผริ่งเหมรอนกนน จงตอบเรา แลจ้วเราจะบอก
ทข่านวข่า เรากระทคาการนนนี้โดยสริทธริอนนใด 30 ครอบนพตริศมาของยอหต์นนนนี้น มาจากสวรรคต์หรรอมาจาก
มนบษยต์ จงตอบเราเถริด" พระเยซซูตรคัสอข้างอริงยข้อนไปถนงมากกวขาสามปรีกขอนหนข้านคัรนตอนทรีที่ยอหตนผซูข้
ใหข้รคับบคัพตริศมากทาลคังใหข้บคัพตริศมาอยซูข พวกผซูข้มรีอทานาจของอริสราเอล คพอ พวกปรุโรหริตใหญข พวกธร
รมาจารยต และพวกผซูข้ใหญขตขางปฏริเสธเขาและการรคับใชข้ของเขาดข้วย นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่คนเหลขานรีร
พยายามทรีที่จะรคักษาความนริยมทางการเมพองไวข้โดยไมขยอมรคับหรพอโจมตรียอหตน พระเยซซูจนงตรคัสถาม
พวกเขาวขา ‘บคัพตริศมาของยอหตนนคัรนเปป็นของพระเจข้าหรพอไมข’ พระองคตทรงปริดทข้ายคทาถามของ
พระองคตดข้วยคทาสคัที่งทรีที่วขา จงตอบเราเถริด คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (อพอครรินอไม) อยซูขในรซูปของคทาสคัที่ง พระ
เยซซูทรงเรรียกรข้องคทาตอบจากพวกเขา

มก 11:31-32 บรรดาผซูข้นทาทรีที่อวดตคัวซนที่งเปป็นตคัวแทนของผซูข้มรีอทานาจแหขงอริสราเอลตขาง
ปรนกษาในหมซูขพวกเขากคันเอง เขาจผงปรผกษากนนวข่า "ถจ้าเราจะวข่า `มาจากสวรรคต์' ทข่านจะถามเราวข่า 
`เหตบไฉนจผงไมข่เชรริ่อยอหต์นเลข่า' 32 แตข่ถจ้าเราจะวข่า `มาจากมนบษยต์'" เขากลนวประชาชน เพราะ
ประชาชนถรอวข่ายอหต์นเปป็นศาสดาพยากรณต์จรริงๆ พระเยซซูทรงททาใหข้พวกเขาตกอยซูขในสภาวะกลพน



ไมขเขข้าคายไมขออก พระองคตทรงทราบดรีถนงสภาพทางการเมพองและอารมณตของผซูข้คนในขณะนคัรน
พอๆกคับทรีที่พวกปฏริปคักษตเหลขานรีรของพระองคตรซูข้ นอกจากนรีร  นขาจะมรีคนกลรุขมใหญขทรีที่ไดข้รวมตคัวกคันมาดซู
การปะทะรริมฝรีปากครคัร งนรีร ระหวขางพระเยซซูและพวกคนทรีที่คริดวขาตคัวเองแนขจรริงแหขงพระวริหาร

พวกคนใหญขคนโตทรีที่อวดตคัวเหลขานรีร จนงรซูข้วขาพวกเขาตข้องระมคัดระวคังมากยริที่งขนรนไปอรีกวขาจะ
ตอบกลคับไปอยขางไร หากพวกเขายอมรคับวขายอหตนเปป็นผซูข้ทรีที่พระเจข้าทรงใชข้มาและมาจากสวรรคต 
พระเยซซูกป็จะทรงถามวขาททาไมพวกเขาถนงไมขเชพที่อพระองคต เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขาไมขเชพที่อ หากพวกเขา
กลขาวหายอหตนและการรคับใชข้ของเขาตขอหนข้าคนมากมายวขาเปป็นแคขคนสตริฟคัที่นเฟพอน พวกเขากป็รซูข้วขา
พวกประชาชนจะลรุกฮพอขนรนกขอการจลาจล พวกประชาชนแหขงอริสราเอลมองยอหตนวขาเปป็นศาสดา
พยากรณตคนหนนที่ง ดคังนคัรน พระเยซซูจนงทรงททาลายแผนการเผชริญหนข้าก คันครคัร งนรีรของพวกเขา พระองคต
ทรงปลขอยใหข้พวกเขามนนงงกคับการหาทางออกจากสภาวะกลพนไมขเขข้าคายไมขออกของตคัวเอง

มก 11:33 เขาจผงทซลตอบพระเยซซวข่า "พวกขจ้าพเจจ้าไมข่ทราบ" พระเยซซจผงตรนสกนบเขา
วข่า "เราจะไมข่บอกทข่านทนนี้งหลายเหมรอนกนนวข่า เรากระทคาการนนนี้โดยสริทธริอนนใด" ทรีที่พวกเขาททาไดข้กป็
แคขตอบดข้วยนทราเสรียงเจพที่อนๆวขา “พวกขข้าพเจข้าไมขทราบ” คทาทรีที่แปลวขา ทราบ (เอะอขีโด) ปกตริแลข้ว
หมายถนง ‘รซูข้’ ตขอคทาถามของพระเยซซู พวกเขาตอบไดข้เพรียงแคขวขา ‘พวกเราไมขรซูข้’ พวกเขาพยายามทรีที่
จะรคักษาความนริยมของตนตขอไป พวกเขาเปป็นนคักการเมพองโดยแทข้ ดคังนคัรนพระเยซซูจนงตอบกลคับไป
วขา “เราจะไมขบอกทขานทคัรงหลายเหมพอนกคันวขา เรากระททาการนรีร โดยสริทธริอคันใด” พระองคตจนงเสดป็จ
ไปตามทางของพระองคต

*****
ภนำพรวมของมนำระโก 12: ขณะทขีชื่มาระโกเลข่ารายละเอขียดของเหตมการณห์ตข่างๆทขีชื่เกริดขนรั้นใน

สกัปดาหห์สมดทด้ายของการรกับใชด้ของพระเยซถูตข่อไป เขากป็บกันทนก (1) คลาอมปมาเรชชื่องเจด้าของสวนทขีชื่เดริน
ทางไปเมชองไกล (2) คลาถามเรชชื่องการสข่งสข่วย (3) คลาถามเกขีชื่ยวกกับการฟชรั้นคชนชขีพและการสมรส (4) 
ความเหป็นของพระเยซถูเกขีชื่ยวกกับพระบกัญญกัตริขด้อใหญข่ทขีชื่สมด (5) การทขีชื่พระเยซถูทรงทลาใหด้พวกฟารริสขี
นริชื่งอกัรั้นเกขีชื่ยวกกับเพลงสดมดขี 110 และสมดทด้ายคชอ (6) เรชชื่องเงรินถวายทองแดงสองแผข่นของหญริงมข่าย 

มก 12:1 มาระโกมริไดข้บคันทนกวขาเหตรุการณตนรีร เกริดขนรนในวคันใด แตขมคันนขาจะยคังเปป็นวคัน
อคังคารของสคัปดาหตสรุดทข้ายของพระเยซซู มาระโกจนงบคันทนกวขา พระองคต์จผงเรริริ่มตรนสแกข่เขาเปป็นคคา



อบปมา จากนคัรนพระเยซซูกป็ทรงนทาเสนอคทาอรุปมาเรพที่องเจข้าของสวนและการออกเดรินทางไปของเขา 
วข่า "ยนงมนชายคนหนผริ่งไดจ้ทคาสวนองบข่น แลจ้วลจ้อมรนนี้วตจ้นไมจ้ไวจ้รอบ เขาไดจ้สกนดบข่อเกป็บนคนี้าอง บข่น และ
สรจ้างหอเฝจ้า ใหจ้พวกชาวสวนเชข่าแลจ้วกป็ไปเมรองไกล ดคังทรีที่คทาอรุปมานรีร จะเผยใหข้เหป็น มคันคลข้ายคลนงกคัน
อยขางชคัดเจนกคับการปฏริเสธพระเยซซูและขข้อเสนอเรพที่องอาณาจคักรนคัรนทรีที่พระองคตทรงหยริบยพที่นใหข้แกข
ชนชาตริอริสราเอล (สริที่งนรีร กป็ก ทาลคังเกริดขนรนขณะทรีที่พระเยซซูตรคัสเลย)

พระเยซซูตรคัสถนงเจข้าของทรีที่ดรินคนหนนที่งทรีที่เปป็นเจข้าของสวนองรุขนแหขงหนนที่งซนที่งอยซูขบนทรีที่ดรินนคัรน 
พระเยซซูจนงทรงบรรยายถนงสวนองรุขนทรีที่มรีปกตริในสมคัยนคัรนซนที่งมรีรคัร วลข้อม บขอเกป็บนทราองรุขน และหอเฝข้า 
ตขอมาเจข้าของสวนคนนรีรกป็ปลขอยเชขาสวนองรุขนนรีร แกขพวกชาวสวน จากนคัรนเขากป็เดรินทางไปเมพองไกล

การทรีที่พระเยซซูตรคัสถนงสวนองรุขนนคัรนไมขใชขเรพที่องบคังเอริญ ภาพเปรรียบอยขางหนนที่งตาม
ประวคัตริศาสตรตและตามพระคคัมภรีรตทรีที่หมายถนงชนชาตริอริสราเอลคพอ ภาพของสวนองรุขน ดซู อริสยาหต 
5:1-7 ในหลายขข้อตรงนคัรน พระเยโฮวาหตไดข้ตรคัสคทาอรุปมาทรีที่คลข้ายคลนงก คันอยขางเหลพอเชพที่อซนที่งหมายถนง
ชนชาตริอริสราเอล พวกคนทรีที่มาฟคังพระเยซซูยขอมสคังเกตไดข้ถนงความคลข้ายคลนงกคันนรีร  การทรีที่พระองคต
ตรคัสถนงเจข้าของสวนยขอมหมายถนงพระเจข้า พวกชาวสวนเหลขานคัรนยขอมหมายถนงชนชาตริอริสราเอลใน
ดรินแดนนคัรน พระเจข้าไมขเพรียงทรงประทานทรีที่ดรินอคันดรีใหข้แกขพวกเขาเทขานคัรน แตขยคังทรงจคัดเตรรียมทรุก
สริที่งทรีที่จทาเปป็นเพพที่อททาใหข้พระประสงคตตขางๆของพระองคตสทาเรป็จดข้วย

มก 12:2-5 พระเยซซูตรคัสตขอไปวขา ครนนี้นถผงฤดซผลองบข่นเขาจผงใชจ้ผซจ้รนบใชจ้คนหนผริ่งไปหาคน
เชข่าสวนนนนี้น เพรริ่อเขาจะไดจ้รนบสข่วนผลของสวนองบข่นจากคนเชข่าสวน ผซูข้รคับใชข้ทรีที่วขานรีรนขาจะหมายถนง
ศาสดาพยากรณตสมคัยพระคคัมภรีรตเดริม นขาเสรียดายทรีที่วขา 3 ฝข่ายคนเหลข่านนนี้นกป็จนบผซจ้รนบใชจ้นนนี้นเฆนริ่ยนตน แลจ้ว
ไลข่ใหจ้กลนบไปมรอเปลข่า เหป็นไดข้ชคัดวขานรีที่หมายถนงวริธรีทรีที่ชนชาตริอริสราเอลปฏริบคัตริตขอศาสดาพยากรณตบาง
คนทรีที่พระเจข้าทรงใชข้มาตลอดสมคัยพระคคัมภรีรตเดริม ในแบบเดรียวก คันเจข้าของสวนกป็ 4 ใชจ้ผซจ้รนบใชจ้อนกคน
หนผริ่งไปหาคนเชข่าสวน คนเชข่าสวนนนนี้นกป็เอาหรินขวจ้างผซจ้รนบใชจ้นนนี้นศนรษะแตก และไลข่ใหจ้กลนบไปอยข่าง
นข่าอนปยศ นรีที่อาจหมายถนงศาสดาพยากรณตเศคารริยาหตใน 2 พงศาวดาร 24:20-21 คทาอรุปมานรีร เลขาตขอ
ไปวขาเจข้าของสวนคนนรีรกป็ 5 ใชจ้ผซจ้รนบใชจ้ไปอนกคนหนผริ่ง เขากป็ฆข่าผซจ้รนบใชจ้นนนี้นเสนย แลจ้วยนงใชจ้ผ ซจ้รนบใชจ้ไปอนก



หลายคน เขากป็เฆนริ่ยนตนบจ้าง ฆข่าเสนยบจ้าง ดคังนคัรนในรซูปแบบเดรียวกคัน ชนชาตริอริสราเอลสมคัยโบราณไดข้
ปฏริเสธพวกศาสดาพยากรณตทรีที่พระเจข้าไดข้ทรงใชข้ไป

มก 12:6-8 คทาอรุปมานรีร เกพอบถนงตอนตพที่นเตข้นแลข้ว เจจ้าของสวนยนงมนบบตรชายทนริ่รนกคนหนผริ่ง
จผงใชจ้บบตรคนนนนี้นไปเปป็นครนนี้งสบดทจ้าย พซดวข่า `พวกเขาคงจะเคารพบบตรชายของเรา' การประยรุกตต
ใชข้ขข้อนรีรกคับพระเยซซูครริสตตนคัรนกป็ชคัดเจนเหลพอเกริน กระนคัรน 7 แตข่คนเชข่าสวนพซดกนนวข่า `คนนนนี้แหละ
เปป็นทายาท มาเถริด ใหจ้เราฆข่าเขาเสนย แลจ้วมรดกนนนี้นจะตกอยซข่กนบเรา' ถนงแมข้วขาไมขมรีบคันทนกโดยตรงวขา
พวกผซูข้นทาของยริวสมคบคริดกคันเพพที่อทรีที่จะฮรุบดรินแดนอริสราเอลเปป็นของตนเอง แตขสริที่งทรีที่ปรากฏชคัดเจน
กป็คพอวขา พวกผซูข้มรีอทานาจแหขงอริสราเอลหวงแหนอทานาจและสริทธริพริเศษทรีที่พวกเขาหลงระเรริงอยซู ข นรีที่ถซูก
สพที่อชคัดเจนในยอหตน 11:48 ทรีที่พวกปรุโรหริตใหญขและพวกฟารริสรีสมคบคริดกคันวขา “ถข้าเราปลขอยเขาไวข้
อยขางนรีร  คนทคัรงปวงจะเชพที่อถพอเขา แลข้วพวกโรมกป็จะมารริบเอาทคัรงทรีที่และชนชาตริของเราไป”

ดคังนคัรน 8 เขาจผงพากนนจนบบบตรนนนี้นฆข่าเสนย และเอาศพทรินี้งไวจ้นอกสวนองบข่น คทาอรุปมานรีร ไมข
เพรียงถซูกตข้องเทขานคัรนแตขยคังเปป็นคทาพยากรณตดข้วย กขอนทรีที่จะสริรนสคัปดาหตนรีร  นรีที่กป็เปป็นสริที่งทรีที่พวกผซูข้นทาแหขง
อริสราเอลจะกระททาจรริงๆ นอกจากนรีร  พวกเขากป็โยนพระเมสสริยาหตของพวกเขาออกไปจากสวน
องรุขนแหขงอริสราเอลดข้วย

มก 12:9 พระเยซซูจนงทรงปริดทข้ายคทาอรุปมานรีร โดยตรคัสถามคทาถามนรีร วขา เหตบฉะนนนี้น 
เจจ้าของสวนองบข่นจะทคาประการใด ทข่านกป็จะมาฆข่าคนเชข่าสวนเหลข่านนนี้นเสนย แลจ้วจะเอาสวนอง บข่นนนนี้น
ใหจ้ผซจ้อรริ่นเชข่า ขขาวประเสรริฐเลขมอพที่นๆซนที่งมรีเนพรอหาคลข้ายกคันกป็กลขาวชคัดเจนวขาพวกคนทรีที่ฟคังพระเยซซูกป็
รวมถนงพวกฟารริสรีและพวกปรุโรหริตใหญขดข้วยดคังทรีที่กลขาวไวข้ใน 11:27 พวกเขายขอมเขข้าใจประเดป็นทรีที่
พระเยซซูทรงตข้องการสพที่อ ในขขาวประเสรริฐของลซูกาพวกเขารข้องออกมาวขา “ขอพระเจข้าอยขายอมใหข้
เปป็นเชขนนคัรนเลย” (ลซูกา 20:16)  เทขาทรีที่เปป็นไปไดข้พวกเขาไมขไดข้กคังวลเกรีที่ยวกคับการพริพากษาทรีที่จะตก
บนพวกเขาเลย แตขพวกผซูข้นทายริวนคัรนเขข้าใจชคัดเจนถนงความหมายของสวนองรุขนในคทาอรุปมานรีร  การทรีที่
ชนชาตริอริสราเอลจะถซูกยกใหข้เปป็นของคนตขางชาตรินคัรนกป็เปป็นสริที่งทรีที่พวกเขาไมขอยากจะคริดเลย

มก 12:10-11 พระเยซซูจนงตรคัสถามวขาทข่านทนนี้งหลายอข่านพระคนมภนรต์ตอนนนนี้แลจ้วมริใชข่หรรอซผริ่ง
วข่า `ศริลาซผริ่งชข่างกข่อไดจ้ปฏริเสธเสนย ไดจ้กลนบกลายเปป็นศริลามบมเอกแลจ้ว 11 การนนนี้เปป็นมาจากองคต์พระผซจ้



เปป็นเจจ้า เปป็นการมหนศจรรยต์ประจนกษต์แกข่ตาเรา'" ขข้อความนรีรยกมาจากเพลงสดรุดรี 118:22-23 และ
หมายถนงเหตรุการณตทรีที่ไมขไดข้ถซูกบคันทนกไวข้ขณะมรีการกขอสรข้างพระวริหารของซาโลมอน ซนที่งศริลามรุม
เอกของพระวริหารถซูกสขงไปลขวงหนข้าจากเหมพองหรินและถซูกพวกชขางกขอปฏริเสธเสรีย ศริลานรีรถซูกทริรงไวข้
ในหมซูขวคัชพพชทรีที่งอกขนรนปกคลรุมมคัน เมพที่อพวกชขางกขอพรข้อมทรีที่จะใชข้ศริลามรุมเอกแลข้ว พวกเขากป็สขงขขาว
ไปยคังเหมพองหรินใหข้สขงศริลามรุมเอกมาไดข้แลข้ว เพรียงเพพที่อทรีที่จะทราบวขามคันไดข้ถซูกสขงมากขอนหนข้านคัรน
แลข้ว พวกเขาไดข้ปฏริเสธศริลามรุมเอกนคัรนไปแลข้ว เหป็นไดข้ชคัดวขาพระเยซซูทรงประยรุกตตใชข้เหตรุการณตนรีร
กคับพระองคตเอง พระองคตผซูข้ทรงเปป็นศริลามรุมเอกก ทาลคังอยซูขในขคัรนตอนของการถซูกปฏริเสธ กระนคัรน 
ทคัรงหมดกป็ลข้วนเปป็นการกระททาขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าและเปป็นสริที่งมหคัศจรรยตใหข้เราไดข้ดซู

มก 12:12 พวกปฏริปคักษตของพระเยซซูจนงอยากจะจนบพระองคต์ แตข่วข่าเขากลนวประชาชน 
ดจ้วยเขารซจ้อย ซข่วข่า พระองคต์ไดจ้ตรนสคคาอบปมานนนี้กระทบพวกเขาเอง แลจ้วเขากป็ไปจากพระองคต์ พวกผซูข้นทา
ทางศาสนาเหลขานรีร เปป็นนคักการเมพองจรริงๆ พวกเขาพรข้อมอยซู ขแลข้วทรีที่จะจคับกรุมพระเยซซูและยคังไดข้ออก
หมายจคับพระองคตแลข้วดข้วย กระนคัรน พวกเขากป็ดซูออกวขาสถานการณตทางการเมพองขณะนคัรนเปป็นเชขน
ไร พวกเขารซูข้วขาพวกประชาชนนคับถพอพระเยซซูอยขางมาก พวกเขาจนงปลขอยพระเยซซูไปกขอน และ
หลบฉากไปโดยหวคังวขาจะหาโอกาสเหมาะๆกวขานรีร เพพที่อจคับกรุมพระองคต

มก 12:13 บรริบทตรงนรีร ยคังเปป็นชขวงหลายวคันสรุดทข้ายกขอนการจคับกรุมพระเยซซู พวกผซูข้นทา
แหขงอริสราเอลจนงงขวนอยซูขกคับการขคัดขวางหรพอถนงขคัรนจคับกรุมพระเยซซูเลยดข้วยซทรา ดคังนคัรนพวกเขาจผงใชจ้
บางคนในพวกฟารริสนและพวกเฮโรดไปหาพระองคต์ เพรริ่อจะคอยจนบความผริดในพระดคารนสของ
พระองคต์ พวกคนสริรนหวคังกป็มคักเปป็นพคันธมริตรอคันนขาประหลาด พวกฟารริสรีทรีที่เครขงศาสนาแบบสรุดๆ
ปกตริแลข้วกป็ไมขขข้องแวะกคับพวกเฮโรดทรีที่รคักโลกและไมขถพอบคัญญคัตริเลย พวกหลคังนรีร เปป็นคนทรีที่รขวมมพอ
กคับโรมทรีที่เปป็นพคันธมริตรกคับเฮโรด พวกเขาเพรียงแคขนคับถพอบคัญญคัตริของโมเสสแตขปาก โดยสนใจแตข
เรพที่องการเมพองและอทานาจ อยขางไรกป็ตาม เพพที่อทรีที่จะลขอใหข้พระเยซซูตริดกคับ พวกฟารริสรีจนงยรินดรีรขวมมพอ
กคับคนเหลขานคัรนทรีที่ปกตริแลข้วเปป็นศคัตรซูของตน

มก 12:14 พวกเขาจนงคริดคทาถามยากๆขนรนมาคทาถามหนนที่งซนที่งโดยคทาถามนรีรพวกเขาคริดวขา
พระเยซซูจะตริดกคับแนขๆไมขวขาพระองคตจะทรงตอบอยขางไรกป็ตาม มคันกป็เหมพอนกคับคทาถามสมคัยกขอนทรีที่



วขา ‘ครุณเลริกทรุบตรีภรรยาแลข้วหรพอยคัง’ ดคังนคัรน ครนนี้นมาถผงแลจ้วกป็ทซลพระองคต์วข่า "อาจารยต์เจจ้าขจ้า 
ขจ้าพเจจ้าทนนี้งหลายทราบอยซข่วข่า ทข่านเปป็นคนซรริ่อสนตยต์และมริไดจ้เอาใจผซจ้ใด เพราะทข่านมริไดจ้เหป็นแกข่หนจ้าผซจ้
ใด แตข่สนริ่งสอนทางของพระเจจ้าจรริงๆ

พวกเขาเขข้ามาหาพระเยซซูดข้วยความเลพที่อมใส (และความหนข้าซพที่อใจคด) โดยชมเชยความ
สรุจรริตและอรุปนริสคัยของพระองคต จากนคัรนพวกเขากป็ถามคทาถามยากๆทรีที่เตรรียมมา “การทนริ่จะสข่งสข่วย
ใหจ้แกข่ซนซารต์นนนี้นถซกตจ้องตามพระราชบนญญนตริหรรอไมข่” มรีปคัจจคัยหลายอยขางเกริดขนรนเบพรองหลคัง
เหตรุการณตนรีร  พวกโรมเรรียกรข้องใหข้มรีการชทาระภาษรี คทาทรีที่แปลวขา สข่วย (เคนซอส) หมายถนง ภาษรีทรีที่
โรมเรรียกเกป็บจากประชาชาตริตขางๆทรีที่ตกอยซูขใตข้อาณคัตริของโรม เชขน อริสราเอล เปป็นตข้น พวกยริวเกลรียด
ชคังการสขงสขวยนรีร  พวกโรมไมขพอใจมากๆกคับผซูข้ใดกป็ตามทรีที่สนคับสนรุนการเลรีที่ยงภาษรี

ดคังนคัรน หากพระเยซซูทรงตอบวขา ‘ใชข’ ตขอคทาถามของพวกเขา พวกเขากป็จะไปปขาวประกาศ
ใหข้ประชาชนคริดวขาพระเยซซูทรงเหป็นชอบกคับการครอบครองของโรม นคั ที่นจะททาลายความนริยมและ
ความนขาเชพที่อถพอของพระองคตในหมซูขประชาชนอยขางรรุนแรง ในทางกลคับกคัน หากพระองคตตรคัสตอบ
วขา ‘ไมข’ พวกเขากป็จะไปปขาวประกาศคทาตอบนรีรแกขประชาชนเชขนกคันและจะททาใหข้พระเยซซูตกอยซูขใน
ภาวะเสรีที่ยงทางกฎหมายตขอหนข้าพวกโรมทรีที่อยซูขกคันสลอนเชขนเดรียวกคัน พวกเขาคริดมาแลข้ววขาไมขวขา
พระเยซซูจะตอบอยขางไร พระองคตกป็จะเสรียทคัรงขนรนทคัรงลของ

มก 12:15 พวกเขากดดคันพระองคตดข้วยคทาถามนรีรตขอไป เราจะสข่งดนหรรอไมข่สข่งดน" แตข่
พระองคต์ทรงทราบอบบายของเขาจผงตรนสแกข่เขาวข่า "ทข่านทนนี้งหลายมาทดลองเราทคาไม จงเอาเงริน
ตราเหรนยญหนผริ่งมาใหจ้เราดซ" คทาทรีที่แปลวขา เหรนยญตรา (เดนารริออน หรพอในภาษาละตริน เดนารริอมส) 
เปป็นเหรรียญมาตรฐานในสกรุลเงรินของโรม

มก 12:16-17 เขากป็เอามาใหจ้ พระองคต์จผงตรนสถามเขาวข่า "รซปและคคาจารผกนนนี้เปป็นของใคร"
เขาทซลตอบพระองคต์วข่า "ของซนซารต์" 17 พระเยซซจผงตรนสแกข่เขาวข่า "ของของซนซารต์ จงถวายแกข่ซน
ซารต์ และของของพระเจจ้า จงถวายแดข่พระเจจ้า" ฝข่ายเขากป็ประหลาดใจในพระองคต์ อยขางไรกป็ตาม 
พระเยซซูมริไดข้ทรงตอบพวกปฏริปคักษตของพระองคตอยขางทรีที่พวกเขาไดข้คาดไวข้ พอรคับเหรรียญนคัรนมา 
พระเยซซูกป็ตรคัสถามวขา “รซูปและคทาจารนกนรีร เปป็นของใคร” เขาทซูลตอบพระองคตวขา “ของซรีซารต” ใน



สมคัยนคัรนพวกโรมกป็ผลริตเหรรียญกษาปณตมาตรฐานโดยพริมพตรซูปซรีซารตไวข้บนเหรรียญเหลขานคัรนรวมถนง
คทาจารนกเกรีที่ยวกคับซรีซารตคนลขาสรุดของโรมดข้วย

พระเยซซูจนงทรงตอบวขา “ของของซรีซารต จงถวายแกขซรีซารต และของของพระเจข้า จงถวายแดข
พระเจข้า” พระเยซซูทรงททาลายแผนชคั ที่วของพวกเขาเสรีย พระองคตทรงตอบอยขางฉลาดวขาเหรรียญนคัรน
สรุดทข้ายแลข้วเปป็นของใคร คทาตอบตขอคทาถามของพวกเขาจนงเรรียบงขายชคัดเจน หากเหรรียญนคัรนเปป็นของ
ซรีซารต กป็จงคพนสริที่งทรีที่เปป็นของเขาใหข้แกขเขาไป ในความหมายกวข้างกวขากป็คพอวขา พระเยซซูทรงแสดง
ความเหป็นชอบอยขางมรีชคัรนเชริงเกรีที่ยวกคับการชทาระภาษรี เปาโลกลขาวเรพที่องนคัรนชคัดเจนในโรม 13 
นอกจากนรีร  นรีที่ยคังสพที่อชคัดเจนดข้วยถนงการแบขงแยกกคันระหวขางสริที่งตขางๆทรีที่เปป็นของพระเจข้าและการ
ปกครองของมนรุษยต นคั ที่นคพอ การแยกกคันระหวขางครริสตจคักรและรคัฐ ถนงแมข้ศาลพริจารณาดรีของคนไมข
เอาพระเจข้าในปคัจจรุบคันนทาหลคักการนรีร ไปใชข้อยขางผริดๆแบบนขาเศรข้า แตขโดยเนพรอแทข้ของมคันแลข้ว มคันกป็
มรีทรีที่มาจากพระคคัมภรีรต

มก 12:18 มนพวกสะดซสนมาหาพระองคต์ พวกนนนี้เปป็นผซจ้ทนริ่กลข่าววข่าการฟรนี้นขผนี้นมาจากความ
ตายนนนี้นไมข่มน เขาทซลถามพระองคต์วข่า พอลข้มเหลวในความพยายามแรกทรีที่จะลขอใหข้พระเยซซูตริดกคับ 
พวกเขากป็ลองใชข้อรีกวริธรีหนนที่ง คราวนรีร  “พวกสะดซูสรีมาหาพระองคต พวกนรีร เปป็นผซูข้ทรีที่กลขาววขาการฟพร นขนรน
มาจากความตายนคัรนไมขมรี เขาทซูลถามพระองคต” ตรงขข้ามกคับพวกฟารริสรีทรีที่เปป็นพวกหคัวเกขาในเรพที่อง
จรุดยพนดข้านหลคักคทาสอนของตน พวกสะดซูสรีเปป็นพวกหคัวสมคัยใหมขในเรพที่องทางศาสนศาสตรตในสมคัย
ของพวกเขา คทาสอนหนนที่งของพวกเขากป็คพอวขา พวกเขาไมขยอมรคับแนวคริดทคัรงหมดเกรีที่ยวกคับการเปป็น
ขนรนจากตาย แมข้แตขสทาหรคับพวกคนชอบธรรมกป็ตาม พวกเขาจนงมาพรข้อมกคับคทาถามยากๆทรีที่พวกเขา
คริดขนรนมา โดยหวคังวขาจะททาใหข้พระเยซซูขายหนข้าตขอหนข้าประชาชน

มก 12:19-23 พวกนคักศาสนาทรีที่อวดตคัวเหลขานรีร จนงมาเผชริญหนข้ากคับพระเยซซูดข้วยเรพที่องสมมตริ
ทรีที่เหลวไหลตขอไปนรีร  "อาจารยต์เจจ้าขจ้า โมเสสไดจ้เขนยนสนริ่งขจ้าพเจจ้าทนนี้งหลายไวจ้วข่า `ถจ้าชายผซจ้ใดตายและ
ภรรยายนงอยซข่ แตข่ไมข่มนบบตร กป็ใหจ้นจ้องชายรนบพนริ่สะใภจ้นนนี้นไวจ้เปป็นภรรยาของตน เพรริ่อสรบเชรนี้อสายของพนริ่
ชายไวจ้' มรีการอข้างอริงถนงพระราชบคัญญคัตริ 25:5 ซนที่งเปป็นคทาสอนทรีที่พวกสะดซูสรียกมา เมพที่ออริงตามขข้อนคัรน 
พวกเขาจนงคริดสถานการณตสมมตริตขอไปนรีรขนรนมา 20 ยนงมนพนริ่นจ้องผซจ้ชายเจป็ดคน พนริ่หนวปนมนภรรยาแลจ้ว



ตาย ไมข่มนเชรนี้อสาย 21 นจ้องทนริ่หนผริ่งจผงรนบหญริงนนนี้นมาเปป็นภรรยา แลจ้วกป็ตาย ยนงไมข่มนเชรนี้อสาย และนจ้อง
ทนริ่สองทนริ่สามกป็ทคาเชข่นกนน 22 พนริ่นจ้องทนนี้งเจป็ดคนนนนี้กป็ไดจ้รนบผซจ้หญริงนนนี้นไวจ้เปป็นภรรยาและไมข่มนเชรนี้อสาย 
ทนริ่สบดผซจ้หญริงนนนี้นกป็ตายดจ้วย (คทาวขา เชชรั้อสาย ในทรีที่นรีรหมายถนง บรุตร)

เมพที่ออริงตามสมมตริฐานทรีที่ไมขนขาเปป็นไปไดข้ดคังกลขาว พวกสะดซูสรีจนงถามพระเยซซูวขา 23 เหตบ
ฉะนนนี้น ในวนนทนริ่จะฟรนี้นขผนี้นมาจากความตาย เมรริ่อเขาทนนี้งเจป็ดเปป็นขผนี้นมาแลจ้ว หญริงนนนี้นจะเปป็นภรรยา
ของใครดจ้วยนางไดจ้เปป็นภรรยาของชายทนนี้งเจป็ดแลจ้ว" พวกสะดซูสรีนขาจะเหป็นจากการรคับใชข้ของพระ
เยซซูวขาพระองคตทรงเชพที่อและสอนวขาจะมรีการเปป็นขนรนจากตายของทคัรงคนชอบธรรมและคนอธรรม 
(ดซู ลซูกา 14:14 และยอหตน 5:29) พวกเขาจนงหวคังทรีที่จะททาใหข้พระองคตอคับอายขายหนข้าดข้วยคทาถามทรีที่
พวกเขาคริดขนรนมาอยขางดรี เราควรหมายเหตรุไวข้วขาพวกคนหคัวใหมขมคักปฏริบคัตริการโดยใชข้การตคัรงคทาถาม
และการสงสคัยเปป็นประจทา มคันยขอมเปป็นเชขนนคัรนดข้วยในกรณรีนรีร  พวกเขาไมขคขอยเสนอความจรริงในแงข
ดรีแบบตรงๆ จรุดประสงคตของพวกเขากป็คพอ เพพที่อตคัรงคทาถามและลดทอนความนขาเชพที่อถพอของคทาสอน
ตามพระคคัมภรีรตเกรีที่ยวกคับการเปป็นขนรนจากตาย ‘ขข้อพริสซูจนต’ ทคัรงหมดของพวกเขาถซูกสรข้างขนรนบน
สมมตริฐานทรีที่เหลวไหลดคังทรีที่พวกเขาเสนอแกขพระเยซซู

มก 12:24 กขอนทรีที่จะทรงตอบคทาถามของพวกเขาโดยตรง พระเยซซูทรงตทาหนริพวกเขา
กขอนในเรพที่องหลคักการ พระเยซซจผงตรนสตอบเขาวข่า "พวกทข่านคริดผริดเสนยแลจ้ว เพราะทข่านทนนี้งหลาย
ไมข่รซจ้พระคนมภนรต์หรรอฤทธริธเดชของพระเจจ้า คทาทรีที่แปลวขา คริดผริด (พลานาโอ) มรีความหมายหลคักวขา
 ‘หลอกลวง’ และตรงนรีรอยซูขในรซูปประธานถซูกกระททา นรีที่เทขากคับพระเยซซูตรคัสวขา ‘ดคังนคัรน พวกทขาน
มริไดข้ก ทาลคังถซูกหลอกลวงอยซูขหรพอ’ เหตรุผลกป็คพอเพราะวขาพวกเขาไมขรซูข้ทคัรงพระคคัมภรีรตและฤทธริธ เดชของ
พระเจข้า ถนงแมข้พวกเขากลขาวอข้างวขาตนเปป็นปคัญญาชนในสมคัยนคัรน แตขจรริงๆแลข้วพวกเขากลคับไมขรซูข้
อะไรเลยเกรีที่ยวกคับพระคคัมภรีรตฉบคับฮรีบรซูของตน ดซู ดาเนรียล 12:2 หรพอโยบ 19:26 เปป็นตคัวอยขาง เชขน
เดรียวกคับพวกหคัวใหมขจนถนงทรุกวคันนรีร  คนเหลขานคัรนคริดในแงขธรรมชาตรินริยมและมนรุษยตนริยม พวกเขา
จนงไมขยอมรคับแนวคริดใดเลยเกรีที่ยวกคับการอคัศจรรยตตขางๆ แนขนอนทรีที่การอคัศจรรยตทคัรงหลายยขอมเปป็นมา
โดยฤทธริธ เดชของพระเจข้าเสมอ แตขพวกเขากป็เปป็นเหมพอนพวกหคัวใหมขในปคัจจรุบคันทรีที่ไมขรซูข้จคักพระ
วจนะของพระเจข้าและพระเจข้าแหขงพระวจนะนคัรน



มก 12:25 พระเยซซูจนงตรคัสถนงแกขนแทข้ของคทาถามทรีที่โงขเขลาของพวกเขา ดจ้วยวข่าเมรริ่อ
มนบษยต์จะฟรนี้นขผนี้นมาจากความตายนนนี้น เขาจะไมข่มนการสมรส หรรอยกใหจ้เปป็นสามนภรรยากนนอนก แตข่
จะเปป็นเหมรอนทซตสวรรคต์ในฟจ้าสวรรคต์ พระเยซซูจนงทรงบอกใหข้เรารซูข้เกรีที่ยวกคับชรีวริตในสวรรคต  เหป็น
ไดข้ชคัดวขา บรรดาผซูข้ทรีที่ถซูกไถขแลข้วในรขางกายทรีที่เปป็นขนรนใหมขอคันเปรีที่ยมดข้วยสงขาราศรีของพวกเขาจะมรีเพศ
เดรียวกคันหมด (เหป็นไดข้ชคัดวขาเปป็นเพศชาย) นอกจากนรีร  นรีที่ยคังสพที่อชคัดเจนดข้วยวขาชรีวริตสมรสซนที่งเปป็น
สถาบคันของมนรุษยตจะไมขมรีอยซูขในสวรรคต นคัที่นไมขไดข้หมายความวขาความสคัมพคันธตตขางๆทรีที่เกริดจาก
ความรคักซนที่งมรีขนรนบนโลกมานานจะไมขคงอยซูขตขอไปในสวรรคต แตขแงขมรุมเกรีที่ยวกคับรขางกายของชรีวริต
สมรสจะไมขคงอยซูขอรีกตขอไปในรขางกายทรีที่ไดข้รคับสงขาราศรีแลข้วของเรา อคันทรีที่จรริงแลข้วเราจะเปป็นเหมพอน
พวกทซูตสวรรคต

มก 12:26-27 พระเยซซูตรคัสตขอไปวขา และเรรริ่องคนซผริ่งตายแลจ้วทนริ่เขาจะถซกชบบใหจ้เปป็นขผนี้นอนก
นนนี้น ทข่านทนนี้งหลายยนงไมข่ไดจ้อข่านคนมภนรต์ของโมเสสตอนเรรริ่องพบข่มไมจ้หรรอ ซผริ่งพระเจจ้าไดจ้ตรนสไวจ้กนบ
โมเสสวข่า `เราเปป็นพระเจจ้าของอนบราฮนม เปป็นพระเจจ้าของอริสอนค และเปป็นพระเจจ้าของยาโคบ' 
พระองคตทรงยกขข้อความมาจากอพยพ 3:6 สริที่งทรีที่สทาคคัญกป็คพอวขาขข้อความทรีที่ยกมานคัรนอยซูขในรซูปปคัจจรุบคัน
กาล (เปป็น) พระเจข้ามริไดข้ตรคัสแกขโมเสสวขา ‘เราเคยเปป็นพระเจข้าของอคับราฮคัม’ อคับราฮคัม อริสอคัค และ
ยาโคบตายไปตคัรงนานแลข้วตอนทรีที่พระเจข้าตรคัสกคับโมเสสทรีที่พรุขมไมข้ลรุกเปป็นไฟนคัรน ประเดป็นทรีที่สพที่อนคัรน
ชคัดเจนและเปป็นอยขางอพที่นไปไมขไดข้เลย อคับราฮคัม อริสอคัค และยาโคบยคังมรีชรีวริตอยซู ข ถนงแมข้ไมขใชขบนแผขน
ดรินโลกกป็ตาม นรีที่สพที่อถนงการเปป็นขนรนจากตายทรีที่จะเกริดขนรนในอนาคต

พระเยซซูจนงทรงขยายความเพริที่มเตริมอรีกเกรงวขาพวกเขาจะพลาดประเดป็นของพระองคตไป 

27 พระองคต์มริไดจ้เปป็นพระเจจ้าของคนตาย แตข่ทรงเปป็นพระเจจ้าของคนเปป็น ทข่านทนนี้งหลายจผงผริดมาก
ทนเดนยว" เหลขาวริสรุทธริชนทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าในสมคัยพระคคัมภรีรตเดริม ถนงแมข้ไดข้ตายจากชรีวริต
นรีร ไปแลข้ว แตขพวกเขากป็ยคังมรีชรีวริตอยซูข ซนที่งสพที่อถนงการเปป็นขนรนจากตายทรีที่จะมา พระเยซซูจนงทรงหคักลข้างคทา
สอนของพวกสะดซูสรีโดยใชข้พระคคัมภรีรตฮรีบรซูของพวกเขาเอง นคั ที่นคพอ บคัญญคัตริของโมเสส พวกสะดซูสรี
จนงเลริกลข้มความพยายามทรีที่จะลขอใหข้พระเยซซูตริดกคับอรีกตขอไป



มก 12:28 มรีธรรมาจารยตคนหนนที่ง ซนที่งเปป็นผซูข้เชรีที่ยวชาญในการคคัดลอกพระคคัมภรีรตก ทาลคังฟคัง
บทสนทนาทรีที่เกริดขนรนนรีรอยซูข พวกธรรมจารยตไดข้รคับการนคับถพอวขาเปป็นอาจารยตทรีที่ชขวยในการเขข้าใจและ
ตรีความพระคคัมภรีรต ดคังนคัรน มนธรรมาจารยต์คนหนผริ่ง เมรริ่อมาถผงไดจ้ยรินเขาไลข่เลนยงกนนและเหป็นวข่า
พระองคต์ทรงตอบเขาไดจ้ดน จผงทซลถามพระองคต์วข่า "พระบนญญนตริขจ้อใดเปป็นเอกเปป็นใหญข่กวข่าบนญญนตริ
ทนนี้งปวง” เราเหป็นชคัดเจนถนงความโอหคังของชายคนนรีร  ถนงแมข้พระเยซซูไดข้ททาใหข้พวกฟารริสรี พวกเฮโรด
และพวกสะดซูสรีนริที่งอคัรนไปแลข้ว แตขชายคนนรีร ยคังคริดวขาเขาสามารถหลอกใหข้พระเยซซูตริดกคับไดข้อยซูข เขา
จนงคริดคทาถามยากๆอรีกขข้อมาถามพระเยซซู เขาหวคังวขาพระเยซซูจะเลพอกทรรศนะหนนที่งทรีที่เขาสามารถ
โจมตรีไดข้อยขางสบายๆ

มก 12:29-30 อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูทรงตอบอยขางฉลาด พระเยซซจผงตรนสตอบคนนนนี้นวข่า 
"พระบนญญนตริซผริ่งเปป็นเอกเปป็นใหญข่กวข่าบนญญนตริทนนี้งปวงนนนี้นครอวข่า `โอ คนอริสราเอล จงฟนงเถริด องคต์
พระผซจ้เปป็นเจจ้าพระเจจ้าของเราทนนี้งหลายเปป็นองคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้าองคต์เดนยว ขข้อนรีร ยกมาจากพระราช
บคัญญคัตริ 6:4 นรีที่เปป็นขข้อแรกทรีที่พวกยริวตข้องใสขไวข้ในกลคักพระธรรมของตนและพวกเขาตข้องทของขข้อนรีร
สองครคัร งตขอวคันในตอนเชข้าและตอนเยป็น ชพที่อเรรียกทางการของมคันกป็คพอ คริรริอกัธเชมา หรพอ ‘บทอขานเช
มา’ สขวนตขอไปกป็ถซูกยกมาจากพระราชบคัญญคัตริ 6:5 30 และพวกทข่านจงรนกองคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้าผซจ้เปป็น
พระเจจ้าของทข่าน ดจ้วยสบดจริตสบดใจของทข่าน ดจ้วยสรินี้นสบดความคริด และดจ้วยสรินี้นสบดกคาลนงของทข่าน' 
พระเยซซูหมายเหตรุขข้อนรีร ไวข้วขา นนริ่เปป็นพระบนญญนตริทนริ่เปป็นเอกเปป็นใหญข่

มก 12:31 พระเยซซูจนงทรงยกขข้อความจากเลวรีนริตริ 19:18 โดยหมายเหตรุวขาบคัญญคัตริขข้อ
ใหญขทรีที่สองคพอ `จงรนกเพรริ่อนบจ้านเหมรอนรนกตนเอง' พระบนญญนตริอรริ่นทนริ่ใหญข่กวข่าพระบนญญนตริทนนี้งสอง
นนนี้ไมข่มน" ในบคันทนกของมคัทธริว เขาบคันทนกวขาพระเยซซูตรคัสเสรริมไวข้ดข้วยวขา “พระราชบคัญญคัตริและคทา
พยากรณตทคัรงสริรนกป็ขนรนอยซูขกคับพระบคัญญคัตริสองขข้อนรีร ” (มคัทธริว 22:40) กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ แกขนแทข้
ของพระคคัมภรีรตเดริมทคัรงเลขมกป็ถซูกยขออยซูขในคทาสคัที่งสองขข้อนรีร

มก 12:32-33 ฝขายธรรมาจารยตทรีที่คริดวขาตคัวเองดรีคนนคัรนจนงทซูลพระองคตวขา "ดนแลจ้วอาจารยต์
เจจ้าขจ้า ทข่านกลข่าวถซกจรริงวข่าพระเจจ้ามนแตข่พระองคต์เดนยว และนอกจากพระองคต์แลจ้วพระเจจ้าอรริ่นไมข่มน
เลย ความยะโสและการแสรข้งลดตคัวของเขาปรากฏชคัดเจน นรีที่เทขากคับธรรมาจารยตคนนรีรตอบพระเยซซู



แบบหนรุนใจวขา ‘ดรีแลข้วทรีที่ทขานตอบถซูก’ นอกจากนรีร  เขายคังกลขาวตขอไปอยขางลดตคัวอรีกวขา 33 และซผริ่ง
จะรนกพระองคต์ดจ้วยสบดใจ สบดความเขจ้าใจ สบดจริตและสรินี้นสบดกคาลนง และรนกเพรริ่อนบจ้านเหมรอนรนก
ตนเอง กป็ประเสรริฐกวข่าเครรริ่องเผาบซชาและเครรริ่องสนตวบซชาทนนี้งสรินี้น" เชพที่อไดข้เลยวขามรีการเสรียดสรี
ประชดประชคันอยซูขในทรี ธรรมาจารยตทรีที่เยขอหยริที่งคนนรีรไมขสนใจทรีที่จะเรรียนรซูข้จากพระเยซซูเลย แรงจซูงใจ
ของเขากป็คพอ เพพที่อแสดงไหวพรริบเฉรียบแหลมของตคัวเองเทขานคัรน เขาอยากจะเทรียบระดคับไดข้ก คับพระ
เยซซูและแซงหนข้าพระองคต โดยพริสซูจนตใหข้ทรุกคนทรีที่ฟคังอยซู ขเหป็นถนงความหลคักแหลมของเขา

มก 12:34 พระเยซซูทรงมองเขาออกทรุกอยขาง เมรริ่อพระเยซซทรงเหป็นแลจ้ววข่าคนนนนี้นพซด
โดยใชจ้ความคริด จผงตรนสแกข่เขาวข่า "ทข่านไมข่ไกลจากอาณาจนกรของพระเจจ้า" คทาทรีที่แปลวขา โดยใชจ้
ความคริด (นออถูเนะโคส) มรีความหมายเพริที่มเตริมวขา ‘อยขางระมคัดระวคัง’ ถนงแมข้วขา ‘โดยใชข้ความคริด’ 
สพที่อความหมายถซูกแลข้วกป็ตาม เหมพอนกคับทนายความคนหนนที่งทรีที่เลพอกและวริเคราะหตคทาพซูดของตน
อยขางระมคัดระวคัง ธรรมาจารยตคนนรีรกป็ไดข้ตอบพระเยซซูอยขางถซูกตข้องแลข้ว สริที่งทรีที่เขาพซูดนคัรนถซูกตข้องแลข้ว 
อยขางไรกป็ตาม เหป็นไดข้ชคัดวขาใจของชายผซูข้นรีร ไมขไดข้อยซูขในสริที่งทรีที่เขาพซูดออกมา คทาตอบของพระเยซซูทรีที่วขา 
"ทข่านไมข่ไกลจากอาณาจนกรของพระเจจ้า" กป็สพที่อความหมายในเชริงประชด ชายผซูข้นรีรตอบถซูกแลข้ว เขา
อยซูขใกลข้เหลพอเกรินแตขกป็ไกลเหลพอเกรินดข้วย เขารซูข้คทาตอบทรีที่ถซูกตข้องแลข้วแตขกป็หขางไกลจากการไดข้อยซูขใน
อาณาจคักรนคัรนถนงหลายปรีแสง เขากป็เหมพอนกคับคนมากมายทรีที่มรีความรซูข้เรพที่องขขาวประเสรริฐแตขทรีที่หคัว 
พวกเขารซูข้ภาษาและตอบถซูกหมด แตขในความเปป็นจรริงแลข้วพวกเขากป็อยซูขหขางไกลจากอาณาจคักรนคัรน 
ตขอมาตนนี้งแตข่นนนี้นไปไมข่มนใครกลจ้าถามพระองคต์ตข่อไปอนก เมพที่อพระเยซซูไดข้ทรงหคักลข้างขข้อโตข้แยข้งและ
อรุบายของพวกปฏริปคักษตของพระองคตจนหมดแลข้ว กป็ไมขมรีใครกลข้าประจคันหนข้ากคับพระองคตอรีก

มก 12:35-37 คราวนรีรถนงทรีของพระเยซซูบข้าง เมรริ่อพระเยซซทรงสนริ่งสอนอยซข่ในพระวริหารไดจ้
ตรนสถามวข่า "ทนริ่พวกธรรมาจารยต์วข่าพระครริสตต์เปป็นบบตรของดาวริดนนนี้นเปป็นไดจ้อยข่างไร พระเยซซูเองกป็
ทรงมรีคทาถาม ‘ยากๆ’ มาถามพวกปฏริปคักษตทรีที่ชอบจคับผริดเหลพอเกรินเชขนกคัน คพอ พวกผซูข้นทาแหขง
อริสราเอล ทรรศนะอคันเปป็นทรีที่ยอมรคับกคันในศาสนายริวแบบเนข้นหลคักขข้อเชพที่อเดริมกป็คพอวขา พระเมสสริ
ยาหต (พระครริสตต) จะสพบเชพรอสายมาจากวงศตของดาวริด เรพที่องนรีร เปป็นสริที่งทรีที่ทรุกคนเหป็นพข้องตรงกคัน



อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูตรคัสตขอไปอรีกวขา 36 ดจ้วยวข่าดาวริดเองทรงกลข่าวโดยเดชพระ
วริญญาณบรริสบทธริธวข่า `องคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้าตรนสกนบองคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้าของขจ้าพเจจ้าวข่า จงนนริ่งทนริ่ขวามรอ
ของเรา จนกวข่าเราจะกระทคาใหจ้ศนตรซของทข่านเปป็นแทข่นรองเทจ้าของทข่าน' พระเยซซูทรงยกขข้อความ
มาจากเพลงสดรุดรี 110:1 ความหมายกป็คพอวขา ดาวริดเขรียนไวข้วขาพระเยโฮวาหตพระเจข้าไดข้ตรคัสแกของคต
พระผซูข้เปป็นเจข้าของดาวริด (พระเมสสริยาหต) วขา “จงนคัที่งทรีที่ขวามพอของเรา...” เหป็นไดข้ชคัดวขาขข้อความนรีร
หมายถนงพระเยซซูผซูข้ทรงนคัที่งทรีที่พระหคัตถตเบพรองขวาของพระบริดาหลคังจากทรีที่พระองคตเสดป็จขนรนสซูขสวรรคต
จนกวขาจะถนงเวลาทรีที่พวกศคัตรซูทคัรงหมดของพระองคตจะถซูกปราบใหข้อยซู ขใตข้พระองคตตอนสริรนยรุคเจป็ดปรี 
เราในฐานะเปป็นครริสเตรียนสมคัยพระคคัมภรีรตใหมขสามารถเขข้าใจเรพที่องนคัรนไดข้โดยอาศคัยความชขวยเหลพอ
จากขข้อพระคคัมภรีรตอพที่นๆ อยขางไรกป็ตาม พระองคตทรงทราบวขาพวกธรรมาจารยตและพวกฟารริสรี
ประสบปคัญหากคับเพลงสดรุดรีตอนนรีร  พวกเขาไมขเขข้าใจมคัน ทรีที่นขาสนใจกป็คพอ ความเหป็นของพระเยซซูทรีที่
วขาดาวริดเขรียน “โดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ” นรีที่สพที่อชคัดเจนถนงการทรีที่หนคังสพอเพลงสดรุดรีไดข้รคับการดลใจ

พระเยซซูจนงทรงปลข่อยหมกัดตายหมายสกังหาร 37 ดาวริดเองยนงไดจ้เรนยกทข่านวข่า เปป็นองคต์พระผซจ้
เปป็นเจจ้า ทข่านจะเปป็นบบตรของดาวริดอยข่างไรไดจ้" คทาปรริศนาของพระเยซซูนคัรนงขายนริดเดรียว ดาวริดเรรียก
พระเมสสริยาหตวขาเปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเขา แลข้วพระองคตจะทรงเปป็นบรุตรของเขาอยขางไรไดข้ 
เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกฟารริสรีและพวกผซูข้ใหญขแหขงอริสราเอลไมขมรีคทาตอบ (คทาตอบนคัรนงขายนริดเดรียว พระ
เมสสริยาหตทรงสพบเชพรอสายมาจากดาวริดจรริงๆ แตขสคักวคันหนนที่งดาวริดจะอยซูขในอาณาจคักรนคัรนและถนง
ตอนนคัรนเขาจะเรรียกพระองคตวขา องคตพระผซูข้เปป็นเจข้า)

พอไดข้ยรินเชขนนคัรน ฝข่ายประชาชนทนริ่วไปฟนงพระองคต์ดจ้วยความยรินดน ถนงแมข้พวกผซูข้ใหญขแหขง
อริสราเอลเปป็นศคัตรซูของงพระเยซซู แตขประชาชนทคั ที่วไปกป็ยคังเปริดรคับขข้อความของพระองคตอยซู ข นรีที่สพที่อวขา
พวกเขาชอบใจทรีที่ไดข้เหป็นพวกผซูข้นทาทางศาสนาทรีที่เยขอหยริที่งของพวกเขาถซูกพระเยซซูททาใหข้นริที่งอคัรน พวก
เขาดรีใจทรีที่ไดข้เหป็นพวกขรีรโมข้ทรีที่หนข้าซพที่อใจคดถซูกดคักคอ

มก 12:38-40 พระเยซซูจนงทรงซทราเตริมพวกเขาตขอไป พระองคตตรคัสเตพอนเกรีที่ยวกคับความหนข้า
ซพที่อใจคดแบบเสแสรข้งของพวกนคักศาสนาจอมปลอมเหลขานรีร  พระเยซซตรนสสอนเขาในคคาสอนของ
พระองคต์วข่า "จงระวนงพวกธรรมาจารยต์ใหจ้ดน ผซจ้ทนริ่ชอบสวมเสรนี้อยาวเดรินไปมา และชอบใหจ้คนคคานนบ



กลางตลาด 39 ชอบนนริ่งทนริ่สซงในธรรมศาลาและทนริ่อนนมนเกนยรตริในการเลนนี้ยง 40 เขารริบเอาเรรอนของ
หญริงมข่าย และแสรจ้งอธริษฐานเสนยยรดยาว คนเหลข่านนนี้จะไดจ้รนบความฉริบหายมากยริริ่งขผนี้น"

พระเยซซูทรงททาใหข้เราเหป็นถนงความเสแสรข้งของพวกนคักศาสนามพออาชรีพในสมคัยพระองคต 
คนเหลขานรีร ไมขไดข้แตกตขางไปจากพวกสริบแปดมงกรุฎสมคัยนรีรแตขอยขางใด พวกธรรมาจารยตชอบสวม
เสพรอคลรุมยาวสรีดทาซนที่งระบรุตคัวตนพวกเขาวขาเปป็น ‘ศาสนาจารยต’ มคันเปป็นชรุดนคักบวชในสมคัยนคัรน ซนที่ง
เหมพอนกคับพวกพระในปคัจจรุบคันทรีที่สวมปลอกคอพระและเสพรอคลรุมของ ‘บาทหลวง’ พระเยซซูตรคัส
ถนงการทรีที่พวกเขาชอบ “ใหข้คนคทานคับกลางตลาด” ซนที่งกป็เปรรียบไดข้กคับพวกพระในปคัจจรุบคันทรีที่ชอบใหข้
คนคทานคับวขา ‘ทขานศาสนาจารยต’ หรพอ ‘หลวงพขอ’ ในทรีที่สาธารณะ พวกธรรมาจารยตชอบถซูกเรรียก
เชขนนรีร เหมพอนกคับพวกพระในปคัจจรุบคัน พวกนคักศาสนามพออาชรีพทรีที่มคักใหญขใฝขสซูงเหลขานรีรชอบนคัที่งทรีที่สซูง
ในธรรมศาลาของตนและชอบนคัที่งทรีที่พริเศษในการเลรีรยง

กระนคัรนพระเยซซูกป็ตรคัสเตพอนวขาจรริงๆแลข้วพวกเขากป็รริบเรพอนของหญริงมขาย นรีที่อาจหมายถนง
การทรีที่พวกเขาพซูดจาหวขานลข้อมใหข้พวกหญริงมขายทรีที่ยากจนบรริจาคบข้านของตนใหข้แกขพระวริหารเพพที่อ
ผลประโยชนตบางอยขาง อยขางไรกป็ตาม พวกธรรมาจารยตเหลขานรีรกป็จะใชข้เลขหตเหลรีที่ยมทางกฎหมายเพพที่อ
ยคักยข้ายทรีที่ดรินเหลขานคัรนมาเปป็นของตนเอง กระนคัรนพวกคนหนข้าซพที่อใจคดทรีที่นขาเลพที่อมใสเหลขานรีรกป็จะ
แสรข้งอธริษฐานเสรียยพดยาวโดยใชข้คทาพซูดไพเราะในทรีที่ประชรุมเพพที่อแสดงใหข้เหป็นถนงความเปป็นคน
ธคัมมะธคัมโมของตน

พระเยซซูตรคัสถนงการทรีที่พวกคนลวงทางศาสนาทรีที่นขาเกลรียดนขาชคังเหลขานรีร จะไดข้รคับ “พระ
อาชญามากยริที่งขนรน” ในความหมายตรงตคัวแลข้วนรีที่กป็หมายถนงการพริพากษาทรีที่เลวรข้ายทรีที่สรุด นรีที่สพที่อชคัดเจน
ถนงระดคับการพริพากษาทรีที่แตกตขางกคัน เราเหป็นชคัดเจนวขาสถานทรีที่ๆแยขทรีที่สรุดในนรกจะถซูกสงวนไวข้เปป็น
พริเศษสทาหรคับพวกคนปลอมทรีที่หนข้าซพที่อใจคดเหลขานคัรน

มก 12:41 ในบรริบทเดรียวกคันนคัรน (ยคังอยซูขในชขวงวคันทข้ายๆของการรคับใชข้บนโลกนรีรของ
พระองคตอยซูข) พระเยซซไดจ้เสดป็จประทนบตรงหนจ้าตซจ้เกป็บเงรินถวาย ทรงทอดพระเนตรสนงเกต
ประชาชนเอาเงรินมาใสข่ไวจ้ในตซจ้นนนี้น และคนมนริ่งมนหลายคนเอาเงรินมากมาใสข่ในทนริ่นนนี้น ตรงทางเขข้าดข้าน
หนนที่งของพระวริหารมรีหรีบสริบสามใบซนที่งเรรียกวขาแตรเพราะรซูปรขางของมคันตคัรงอยซูขในบรริเวณลานของ



พวกผซูข้หญริง หรีบเหลขานรีร วางอยซูขตรงทางเขข้าสซูขหข้องคลคังทรคัพยตของพระวริหาร หรีบเกข้าใบถซูกกทาหนดไวข้
สทาหรคับใสขเงรินถวายแทนเครพที่องถวายบซูชา หรีบสรีที่ใบมรีไวข้ใสขเครพที่องถวายบซูชาโดยสมคัครใจ พระเยซซูจนง
ใชข้โอกาสนรีร เพพที่อแสดงใหข้เหป็นถนงความหนข้าซพที่อใจคดของพวกผซูข้ใหญขแหขงอริสราเอล ขข้อเทป็จจรริงทรีที่วขา
พระเยซซูทรงนคัที่งลงกป็ไมขเพรียงสพที่อถนงความเปป็นมนรุษยตและความเหนพที่อยลข้าของพระองคตเทขานคัรน แตขสพที่อ
ดข้วยวขาการเผชริญหนข้าอคันดรุเดพอดทคัรงหลายไดข้ยรุตริลงเปป็นการชคั ที่วคราว พระองคตจนงทรงหมายเหตรุถนง
การทรีที่พวกคนรวยใสขเงรินเยอะแยะลงไปในหรีบคลคังทรคัพยตของพระวริหารอยขางเอาหนข้า

มก 12:42 แตขเพพที่อเปรรียบใหข้เหป็นถนงความแตกตขาง มาระโกหมายเหตรุไวข้วขา มนหญริงมข่าย
คนหนผริ่งเปป็นคนจนเอาเหรนยญทองแดงสองอนน มนคข่าประมาณสลผงหนผริ่งมาใสข่ไวจ้ คทาทรีที่แปลวขา 
เหรนยญทองแดง (เลป็พตอน) หมายถนงเหรรียญทองแดงขนาดเลป็กซนที่งในปคัจจรุบคันกป็เปรรียบไดข้กคับ
เหรรียญสลนง คทาทรีที่แปลวขา สลผง (คอดรานเทส) มรีคขามากกวขาสลนงหนนที่งอยซูขนริดหนขอย บางทรีอาจเทขากคับ
หนนที่ง ‘สตางคต’ อยขางไรกป็ตาม ประเดป็นกป็ถซูกสพที่ออยขางชคัดเจน ตรงขข้ามกคับพวกคนรวยทรีที่หยขอนเงริน
ถวายทรคัพยตกข้อนโตใสขหรีบอยขางเอาหนข้า (แนขนอนวขาเปป็นเหรรียญทอง) หญริงมขายผซูข้ยากจนคนนรีรกลคับ
ใสขเงรินจทานวนเลป็กนข้อยลงหรีบอยขางเจรียมตคัว

มก 12:43-44 พระองคต์จผงทรงเรนยกเหลข่าสาวกของพระองคต์มาตรนสแกข่เขาวข่า "เราบอก
ความจรริงแกข่ทข่านทนนี้งหลายวข่า หญริงมข่ายจนคนนนนี้ไดจ้ใสข่ไวจ้ในตซจ้เกป็บเงรินถวายมากกวข่าคนทนนี้งปวงทนริ่ใสข่
ไวจ้นนนี้น 44 เพราะวข่าคนทนนี้งปวงนนนี้นไดจ้เอาเงรินเหลรอใชจ้ของเขามาใสข่ไวจ้ แตข่ผซจ้หญริงนนนี้ขนดสนทนริ่สบด ยนงไดจ้
เอาเงรินทนริ่มนอยซข่สคาหรนบเลนนี้ยงชนวริตของตนมาใสข่จนหมด"

พวกคนมคั ที่งมรีไดข้ถวายทรคัพยตจากเงรินเหลพอใชข้ของตน นรีที่สพที่อใหข้เหป็นวขายอดเงรินคงเหลพอใน
บคัญชรีของพวกเขานคัรนยคังเยอะอยซูข ถนงแมข้พวกเขาจะถวายเงรินกข้อนโตไปแลข้วกป็ตาม ในทางกลคับกคัน 
หญริงมขายผซูข้ยากจนคนนรีร ไดข้ถวายเงรินจทานวนสรุดทข้ายทรีที่นางเหลพออยซู ขจากความยากจนของนางจนหมด
คทาทรีที่แปลวขา เลนนี้ยงชนวริต (บริออส) มรีความหมายตรงตคัววขา ‘ชรีวริต’ กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ นางถวายจน
หมดตคัว

การเปรรียบเทรียบความแตกตขางระหวขางพวกคนมคั ที่งมรี ซนที่งนขาจะเปป็นตคัวแทนของพวกคน
ใหญขคนโตทรีที่อยซูขชคัรนบนสรุดของชนชาตริอริสราเอล และหญริงมขายยากจนคนนรีรกป็เปป็นภาพประกอบทรีที่



แสดงถนงความจรริงทรีที่ลนกซนร งยริที่งกวขา เหป็นไดข้ชคัดวขาคนกลรุขมแรกเปป็นคนหนข้าซพที่อใจคดและทะนงตคัว 
หญริงมขายคนนรีรนขาจะเปป็นตคัวแทนของคนสขวนนข้อยทรีที่ยคังจรริงใจและดทาเนรินทางทางของพระเจข้าอยซู ข
ภายในอริสราเอล คนกลรุขมหลคังนรีร ไมขใชขพวกทรีที่เดรีดี๋ยวจะขอใหข้ตรนงพระเยซซูทรีที่กางเขน แตขพวกผซูข้ใหญข
ของอริสราเอลทรีที่เปป็นพวกกคับพวกคนรวยและพวกคนมรีอทานาจตขางหาก

*****
ภนำพรวมของมนำระโก 13: บททขีชื่สริบสามของหนกังสชอมาระโกนลาเสนอคลาเทศนาบนภถูเขา

มะกอกเทศทขีชื่องคห์พระผถูด้เปป็นเจด้าของเราตรกัสในชข่วงหลายวกันกข่อนการถถูกตรนงกางเขนของพระองคห์
มก 13:1-2 หลคังจากการเผชริญหนข้าของพระเยซซูโดยพวกฟารริสรี เมรริ่อพระองคต์เสดป็จออก

จากพระวริหาร มนสาวกของพระองคต์คนหนผริ่งทซลพระองคต์วข่า "พระอาจารยต์เจจ้าขจ้า ดซเถริด ศริลาและตผก
เหลข่านนนี้ใหญข่จรริง" เพราะวขาจรุดหมายปลายทางตขอมาของพวกเขาคพอ ภซูเขามะกอกเทศ พระเยซซูและ
พวกสาวกจนงอาจออกจากพระวริหารจากทางประตซูดข้านทริศตะวคันออกหรพอไมขกป็ประตซูบานหนนที่งทรีที่
อยซูขดข้านทริศใตข้ของพระวริหาร

พระวริหารในสมคัยของพระเยซซูเพริที่งผขานการบซูรณะปฏริสคังขรณตและการตขอเตริมขยายเปป็นเวลา
เกพอบหข้าสริบปรีภายใตข้คทาสคัที่งของเฮโรดมหาราช เฮโรดซนที่งอาจเปป็นนคักสรข้างทรีที่ยริ ที่งใหญขทรีที่สรุดแหขง
อริสราเอลนคับตคัรงแตขสมคัยซาโลมอนไดข้สรข้างอาคารพระวริหารขนรนใหมขจนกลายเปป็นหนนที่งในสริที่ง
มหคัศจรรยตทางสถาปคัตยกรรมของโลก ยกพพรนของพระวริหารทรีที่ถซูกสรข้างขนรนเหนพอหรุบเขาขริดโรน
และไทโรโพเอออน ณ จรุดหนนที่งกป็ตคัรงอยซูขเหนพอฐานของมคันในหรุบเขาขริดโรนเปป็นความสซูงสามรข้อย
ฟรุต (นรีที่เปป็นยอดพระวริหารซนที่งเปป็นจรุดทรีที่พญามารทดลองพระเยซซู)

บรริเวณพระวริหารกป็มรีขนาดใหญขโตมากๆ โดยกรินพพรนทรีที่ประมาณสามสริบหข้าเอเคอรตภายใน
กทาแพงของมคัน กข้อนหรินทรีที่พวกสาวกพซูดถนงนรีรอาจมรีขนาดมหนมามากๆ แตขกป็ถซูกตคัดมาอยขางสมบซูรณต
แบบและฝคังอยซูขใกลข้สขวนฐานของกทาแพงพระวริหารโดยหรินแตขละกข้อนมรีนทร าหนคักมากถนงสรีที่รข้อยตคัน 
บรริเวณพระวริหารนคัรนประกอบดข้วยอาคารตขางๆซนที่งรวมถนงตคัวพระวริหารเองดข้วย อาคารเหลขานรีรถซูก
ประกอบขนรนมาจากหรินปซูนทรีที่สกคัดมาอยขางประณรีต สทาหรคับตคัวพระวริหารเอง หรินประดคับสขวนใหญขกป็
ถซูกปริดดข้วยทองคทาบรริสรุทธริธ ซนที่งสของแสงระยริบระยคับเมพที่อถซูกแสงอาทริตยต เทขาทรีที่เปป็นไปไดข้ บรริเวณราย
รอบพระวริหารนรีรกป็มรีขนาดใหญขโตและประดคับประดามากยริที่งกวขาสมคัยซาโลมอนเสรียอรีก มคันเปป็น



สคัญลคักษณตแหขงความยริที่งใหญขสมคัยโบราณอยขางแทข้จรริง เชขนเดรียวกคับพวกยริว พวกสาวกกป็ภาคภซูมริใจ
ในอนรุสาวรรียตอคันใหญขโตมหนมานรีร  ซนที่งไมขใชขแคขระลนกถนงพระเจข้าของพวกเขาเทขานคัรนแตขระลนกถนง
ชนชาตริของพวกเขาดข้วย

อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูมริไดข้ทรงประทคับใจไปดข้วย พระองคตตรคัสเตพอนวขา 2 พระองคต์จผง
ตรนสแกข่สาวกนนนี้นวข่า "ทข่านเหป็นตผกใหญข่เหลข่านนนี้หรรอ ศริลาทนริ่ซจ้อนทนบกนนอยซข่ทนริ่นนริ่ซผริ่งจะไมข่ถซกทคาลายลงกป็
หามริไดจ้" คทาพยากรณตทรีที่ยริที่งใหญขนรีร ไดข้กลายเปป็นจรริงประมาณสรีที่สริบปรีนคับจากนรีร เมพที่อตริตคัสยนดกรรุง
เยรซูซาเลป็มเพพที่อบดขยรีรการลรุกฮพอของพวกเศโลเท ในปรี ค.ศ. 70 กองกทาลคังของตริตคัสบรุกทะลวงเขข้าไป
ในกรรุงทรีที่เรริที่มอขอนแอลงและททาลายมคันเสรีย ในการปลข้นสะดมและเผากรรุงทรีที่ตามมา พระวริหารเองกป็
เจอกคับไฟไหมข้ ซนที่งททาใหข้ทองคทาทรีที่ประดคับไวข้ละลายและไหลลงไปในซากกองหริน พอทองคทาเยป็น
ตคัวลง พวกโรมกป็ไมขปลขอยใหข้กข้อนหรินซข้อนทคับกคันเลยเพพที่อคข้นหาทองคทาทรีที่ละลายในซากปรคักหคักพคัง
นอกจากนรีร  ตริตคัสยคังสคัที่งใหข้คนผลคักเศษหรินสขวนใหญขของสขวนบนของพระวริหารใหข้หลขนจากขอบ
ยกพพรนของพระวริหารลงไปในหรุบเขาเบพรองลขางดข้วย เศษหรินบางสขวนยคังหลงเหลพออยซูขจนถนงทรุกวคันนรีร  
ในปรี ค.ศ. 135 เมพที่อพวกยริวลรุกฮพอกบฏอรีกครคัร งภายใตข้การนทาของบารคอคบา พวกโรมกป็ยริที่งรรุกททาลาย
กรรุงเยรซูซาเลป็มมากขนรนไปอรีก โดยแทบจะไมขเหลพออะไรใหข้ตคัรงอยซูขเลย คทาพยากรณตของพระเยซซูจนง
สทาเรป็จในทรุกรายละเอรียด

มก 13:3-4 หลคังจากนคัรน พระเยซซูและพวกสาวกกป็เดรินยข้อนกลคับไปทางหรุบเขาขริดโร
นขนรนไปยคังภซูเขามะกอกเทศทรีที่อยซู ขตริดกคัน มาระโกบคันทนกไวข้วขา เมรริ่อพระองคต์ประทนบบนภซเขามะกอก
เทศตรงหนจ้าพระวริหาร เปโตร ยากอบ ยอหต์นและอนนดรซวต์มากราบทซลถามพระองคต์สข่วนตนววข่า
4 "ขอทรงโปรดใหจ้ขจ้าพระองคต์ทนนี้งหลายทราบวข่า เหตบการณต์เหลข่านนนี้จะบนงเกริดขผนี้นเมรริ่อไร สริริ่งไรจะ
เปป็นหมายสคาคนญวข่าการณต์ทนนี้งปวงนนนี้จวนจะสคาเรป็จ"

สาวกสรีที่คนนรีร  (หากไมขใชขพวกทรีที่เหลพอ) ตขางงรุนงงกคับสริที่งทรีที่พวกเขาไดข้ยรินพระเยซซูตรคัสตอนอยซูข
ดข้านนอกของพระวริหาร พวกเขาจนงถามพระองคตเปป็นการสขวนตคัววขาเหตรุการณตนรีร จะเกริดขนรนเมพที่อไร
และหมายสทาคคัญใดจะนทาหนข้ามคัน นรีที่เปป็นโอกาสใหข้พระเยซซูตรคัสสริที่งทรีที่กลายมาเปป็นทรีที่รซูข้จคักในชพที่อคทา
เทศนาบนภซูเขามะกอกเทศ (Olivet Discourse) เพราะวขาพระองคตทรงสอนเรพที่องนรีรจากภซูเขามะกอก



เทศ สริที่งหนนที่งทรีที่ชขวยใหข้เราเขข้าใจคทาเทศนาบนภซูเขามะกอกเทศนรีรกป็คพอวขา สริที่งเหลขานรีรสทาเรป็จหลกังการรคับ
ขนรน ดคังนคัรนครริสตจคักรจนงไมขถซูกเอขยถนงเลย จรุดสนใจอยซูขทรีที่อริสราเอล โดยเฉพาะพวกอริสราเอลทรีที่เชพที่อใน
ชขวงยรุคเจป็ดปรี

มก 13:5-6 เมพที่อเราระลนกไดข้วขาคทาเทศนาบนภซูเขามะกอกเทศนรีรถซูกกลขาวขนรนวคันหนนที่งหรพอ
สองวคันกขอนการตรนงกางเขนของพระเยซซู มคันกป็ททาใหข้เราเขข้าใจลคักษณะเฉพาะตคัวอคันลนกซนร งของคทา
เทศนานรีร  พระเยซซูก ทาลคังตรคัสใหข้พวกสาวกของพระองคต (และพวกอริสราเอลทรีที่เชพที่อดข้วยในชขวงยรุคเจป็ด
ปรี) ทราบถนงภาพรวมของสริที่งทรีที่จะเกริดขนรนในชขวงสคัปดาหตทรีที่เจป็ดสริบของดาเนรียล

ดคังนคัรน พระเยซซจผงตนนี้งตจ้นตรนสตอบเขาวข่า "ระวนงใหจ้ดน อยข่าใหจ้ผซจ้ใดลข่อลวงทข่านใหจ้หลง  6 ดจ้วย
วข่าจะมนหลายคนมาตข่างอจ้างนามของเราวข่า `เราเปป็นพระครริสตต์' และจะลข่อลวงคนเปป็นอนนมากใหจ้
หลงไป องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราตรคัสเตพอนถนงพวกเมสสริยาหตปลอมๆ คนพวกนรีรผขานมาแลข้วกป็ผขาน
ไปตลอดหลายยรุคสมคัย เหป็นไดข้ชคัดวขา ในชขวงระยะแรกๆของยรุคเจป็ดปรี จะมรีคนททาแบบนคัรนเยอะ จน
นทาไปสซูขการมาถนงของคนแหขงการบาปผซูข้ซนที่งจะตคัรงตคัวขนรนเปป็นพระเจข้าในพระวริหารทรีที่ถซูกสรข้างขนรนใหมข
ทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็ม

มก 13:7-8 ในวคันนคัรน พระเยซซูตรคัสเตพอนวขาพวกเขาจะไดจ้ยรินถผงการสงครามและขข่าว
ลรอเรรริ่องสงคราม อยข่าตรริ่นตระหนกเลย ดจ้วยวข่าบรรดาสริริ่งเหลข่านนนี้จคาตจ้องบนงเกริดขผนี้น แตข่ทนริ่สบดปลายยนง
ไมข่มาถผง 8 เพราะประชาชาตริจะลบกขผนี้นตข่อสซจ้ประชาชาตริ ราชอาณาจนกรตข่อสซจ้ราชอาณาจนกร

ตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษ แมข้กระทคั ที่งในศตวรรษแรก แนขนอนทรีที่มรีสงครามและขขาว
ลพอเรพที่องสงคราม พรข้อมกคับประชาชาตริตขอสซูข้ประชาชาตริ และราชอาณาจคักรตขอสซูข้ราชอาณาจคักร 
อยขางไรกป็ตาม ตรงนรีรดซูเหมพอนพระเยซซูก ทาลคังตรคัสถนงอวสานกาลและสคัปดาหตทรีที่เจป็ดสริบของดาเนรียล
(ยรุคเจป็ดปรี) เปป็นพริเศษ การทรีที่พระองคตตรคัสวขาเหตรุการณตเหลขานรีร เปป็น “ขคัรนแรกแหขงความทรุกขตลทาบาก” 
กป็สพที่อชคัดเจนวขา พระองคตก ทาลคังหมายถนงระยะแรกๆของยรุคเจป็ดปรี สริที่งทรีที่พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าตรงนรีรดซู
เหมพอนจะสอดคลข้องกคับสริที่งทรีที่ถซูกเปริดเผยแกขยอหตนในวริวรณต 6:1-8 และการพริพากษาของตรา
ประทคับสรีที่ดวงแรก นอกจากนรีร  นรีที่ยคังสพที่ออรีกวขา ชนชาตริอริสราเอลในเวลานคัรนจะไดข้ยรินแตขเรพที่องสงคราม
และขขาวลพอเรพที่องสงคราม เมพที่อรวมคทาพยากรณตตขางๆในพระคคัมภรีรตเขข้าดข้วยกคันซนที่งมรีเนพรอหาเกรีที่ยวกคับ



ยรุคเจป็ดปรี มคันกป็ดซูเหมพอนจะสพที่อวขาชนชาตริอริสราเอลจะมรีความสรุขกคับสคันตริสรุขเพรียงชคั ที่วคราวในชขวง
ครนที่งแรกของยรุคเจป็ดปรี

พระเยซซูตรคัสตขอไปอรีกวขา “ ทนนี้งจะเกริดแผข่นดรินไหวในทนริ่ตข่างๆ และจะเกริดกนนดารอาหารและ
ความทบกขต์ยาก เหตบการณต์ทนนี้งปวงนนนี้เปป็นขนนี้นแรกแหข่งความทบกขต์ลคาบาก ถนงแมข้ในชคั ที่วอายรุคนหลคังๆนรีร
ในหมซูขครริสเตรียนทรีที่ถพอทรรศนะกขอนยรุคพคันปรี มรีแนวโนข้มทรีที่พวกเขาจะมองวขาแผขนดรินไหวเปป็น
สคัญญาณทรีที่บขงชรีรถนงกาลสมคัย แตขแผขนดรินไหวกป็ไดข้เกริดขนรนมาตลอดหลายศตวรรษในทรีที่ตขางๆ (หลาย
แหขง) แผขนดรินไหวนรีรยคังมาพรข้อมกคับ “การกคันดารอาหารและความทรุกขตยาก” ดข้วย คทาหลคังนรีร แปลมา
จาก ทาราเค ซนที่งหมายถนงความชรุลมรุนวรุขนวายหรพอความไมขสงบของพลเมพอง อรีกครคัร งทรีที่ความหมายนรีร
สอดคลข้องชคัดเจนกคับวริวรณต 6:1-8 ดคังทรีที่พระเยซซูไดข้ตรคัสไวข้แลข้ว เหตรุการณตเหลขานรีรทคัรงสริรนเปป็นเพรียง
ขคัรนแรกแหขงความทบกขต์ลคาบาก นขาสนใจตรงทรีที่คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (โอดริน) จรริงๆแลข้วกป็หมายถนงการ
เจป็บทข้องใกลข้คลอด นรีที่สพที่อถนงการทรีที่คทาพยากรณตในอริสยาหต 66:8 กลายเปป็นจรริง

มก 13:9 พระเยซซูตรคัสเตพอนอรีกวขา แตข่จงระวนงตนวใหจ้ดน เพราะคนเขาจะมอบทข่านทนนี้ง
หลายไวจ้กนบศาล และจะเฆนริ่ยนทข่านในธรรมศาลา และทข่านจะตจ้องยรนตข่อหนจ้าเจจ้าเมรองและกษนตรริยต์
เพราะเหป็นแกข่เรา เพรริ่อจะไดจ้เปป็นพยานแกข่เขา หากเราสคันนริษฐานวขาการรคับขนรนไดข้เกริดขนรนไปแลข้ว จรุด
สนใจจนงอยซูขทรีที่พวกยริวทรีที่กลคับใจมาเชพที่อพระครริสตตในชขวงยรุคเจป็ดปรี พระเยซซูทรงเตพอนวขาพอถนงตอน
นคัรน เชขนเดรียวกคับพวกคนทรยศและ ‘พวกครริสเตรียน’ พวกเขาจะถซูกขขมเหงอยขางรรุนแรงโดยพวก
ประชากรยริวในพพรนทรีที่และในธรรมศาลาของดรินแดนนคัรน นอกจากนรีร  พวกเขายคังจะถซูกพาไปอยซูขตขอ
หนข้าพวกเจข้าบข้านผขานเมพองดข้วยขข้อหาตขางๆเพราะเหป็นแกขพระองคตดข้วย นรีที่จะเปป็นโอกาสใหข้พวกเขา
ไดข้เปป็นพยานปรคักปรทาพวกผซูข้มรีอทานาจทรีที่ใจแขป็งกระดข้างซนที่งไมขมรีความเมตตาตขอพวกยริวทรีที่รคับเชพที่อ
ใหมขๆนรีร  (นขาสนใจตรงทรีที่วขา ขณะทรีที่ผซูข้เขรียนเขรียนคทาอธริบายนรีรอยซูขนคัรน กป็มรีกลรุขมผซูข้เชพที่อชาวยริวทรีที่เชพที่อเรพที่อง
พระเมสสริยาหตรวมตคัวกคันอยซูขทคั ที่วประเทศอริสราเอลในปคัจจรุบคันดข้วย อยขางไรกป็ตาม พวกยริวออรตโธ
ดอกซตและพวกรคับบรีของพวกเขากป็ก ทาลคังขขมเหงผซูข้เชพที่อเหลขานรีร อยซูข แตขกป็ไมขถนงระดคับทรีที่ถซูกบรรยายไวข้
ตรงนรีร )



มก 13:10 พระเยซซูจนงทรงกลขาวขข้อความทรีที่คลรุมเครพอแตขกป็ลนกซนร ง ขข่าวประเสรริฐจะตจ้อง
ประกาศทนริ่วประชาชาตริทนนี้งปวงกข่อน คทาทรีที่แปลวขา ประกาศ (เครมสโซ) ปกตริแลข้วกป็แปลเปป็น ‘เทศนา’
เมพที่อเราระลนกวขาคทาเทศนาบนภซูเขามะกอกเทศนรีร จะสทาเรป็จในยรุคเจป็ดปรีและครริสตจคักรไมขไดข้ถซูกพซูดถนง
อรีกตขอไปแลข้ว การทรีที่ขขาวประเสรริฐจะถซูกประกาศไปทคั ที่วโลกในชขวงยรุคเจป็ดปรีกป็เปป็นเรพที่องทรีที่นขาสนใจ 
เปป็นไปไดข้อยขางยริที่งทรีที่คทาตรคัสนรีร จะสทาเรป็จผขานทางพวกพยาน 144,000 คนทรีที่ถซูกบรรยายไวข้ในวริวรณต 7 
และ 14 ถนงแมข้ไมขมรีความเกรีที่ยวโยงระหวขางขข้อพระคคัมภรีรตเกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีร  แตขนรีที่กคับเงพที่อนงทาอพที่นๆใน
พระคคัมภรีรตกป็ดซูเหมพอนจะสพที่อวขาการรคับใชข้ของ 144,000 คนนคัรนคพอการประกาศขขาวประเสรริฐไปทคั ที่ว
โลก โดยประกาศแกขพวกยริวทรีที่กระจคัดกระจายไปทคั ที่วโลกกขอน จากนคัรนกป็คนตขางชาตริคนใดกป็ตามทรีที่
พรข้อมจะฟคัง

มก 13:11-13 พระเยซซูจนงตรคัสเตพอนพวกพรีที่นข้องของพระองคตทรีที่จะประสบความทรุกขตยาก
ในวคันนคัรนวขาพวกเขาควรททาตคัวอยขางไรเมพที่อการขขมเหงอคันหลรีกเลรีที่ยงไมขไดข้นคัรนมาถนง พวกยริวทรีที่เพริที่ง
กลคับใจรคับเชพที่อเหลขานรีร ไดข้รคับคทาเตพอนวขา แตข่วข่าเมรริ่อเขาจะนคาทข่านมามอบไวจ้นนนี้น อยข่าเปป็นกนงวลกข่อนวข่า
จะพซดอะไรดน และอยข่าตรผกตรองเลย แตข่จงพซดตามซผริ่งไดจ้ทรงโปรดใหจ้ทข่านพซดในเวลานนนี้น เพราะวข่า
ผซจ้ทนริ่พซดนนนี้นมริใชข่ตนวทข่านเอง แตข่เปป็นพระวริญญาณบรริสบทธริธ แทนทรีที่จะมานคัที่งคริดวริตกวขาพวกเขาจะพซูด
แกข้ตคัวอยขางไรตขอหนข้าพวกผซูข้มรีอทานาจทรีที่ไมขมรีใจสงสาร พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าวขาพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธ จะตรคัสผขานพวกเขาในวคันนคัรน

นอกจากนรีร  12 แมจ้วข่าพนริ่กป็จะทรยศนจ้องใหจ้ถผงความตาย พข่อกป็จะมอบลซก และลซกกป็จะทรยศ
ตข่อพข่อแมข่ใหจ้ถผงแกข่ความตาย 13 ทข่านจะถซกคนทนนี้งปวงเกลนยดชนงเพราะเหป็นแกข่นามของเรา ถนงแมข้มรี
กระแสความเกลรียดชคังพวกยริวมาตลอดหลายยรุคสมคัยและการขขมเหงครริสตจคักร แตขตรงนรีรความจง
เกลรียดจงชคังจะหยคั ที่งลนกลงไปถนงระดคับครอบครคัวเลยทรีเดรียว ตลอดหลายศตวรรษ พวกยริว (และ
พวกครริสเตรียน) แมข้ถซูกขขมเหงแตขกป็ยพนหยคัดเครียงขข้างกคันดข้วยใจเคารพเปป็นปกตริ อยขางไรกป็ตาม ใน
ชขวงยรุคเจป็ดปรี ยริวทรีที่เชพที่อคนหนนที่งจะถซูกทรยศโดยพรีที่นข้องทรีที่ไมขเชพที่อของเขา พขอแมขกป็จะมอบลซูกๆของตน
และในทางกลคับกคันดข้วย ความเกลรียดชคังทรีที่มรีตขอพวกยริวทรีที่หคันมารคับเชพที่อพระครริสตตจะรรุนแรงขนาด
นคัรนเลยในชขวงวคันทรีที่มพดมริดเหลขานคัรน เหลขาผซูข้เชพที่อในพระครริสตตในวคันนคัรนจะเปป็นทรีที่เกลรียดชคังของทรุก



คน โดยเฉพาะพวกยริวทรีที่หคันมารคับเชพที่อพระเยซซู พวกเขาจะไมขเพรียงถซูกเพพที่อนรขวมชาตริขขมเหงเทขานคัรน 
แตขนขาจะถซูกปฏริปคักษตตขอพระครริสตตขขมเหงดข้วย

อยขางไรกป็ตามพระเยซซูตรคัสไวข้ดข้วยวขา แตข่ผซจ้ทนริ่ทนไดจ้จนถผงทนริ่สบด ผซจ้นนนี้นจะรอด บรริบทกลขาว
ชคัดเจนถนงการเอาชรีวริตรอดจนถนงสริรนยรุคเจป็ดปรี คทาทรีที่แปลวขา รอด (โซโซ) แปลไดข้ดข้วยวขา ‘ไดข้รคับการ
ชขวยใหข้พข้น’ และนคัที่นนขาจะใชขความหมายตรงนรีร  พอสริรนวคันเหลขานคัรน พระเยซซูเองจะเสดป็จกลคับมา
และชขวยพวกเขาใหข้พข้นจากการตขอตข้านอยขางรรุนแรงทรีที่พวกเขาไดข้สซูข้ทน

มก 13:14 พระเยซซูจนงทรงประทาน ‘หมายสทาคคัญ’ ทรีที่พวกสาวกไดข้ทซูลขอ แตข่เมรริ่อทข่าน
ทนนี้งหลายจะเหป็นสริริ่งทนริ่นข่าสะอริดสะเอนยนซผริ่งกระทคาใหจ้เกริดการรกรจ้างวข่างเปลข่า ทนริ่ดาเนนยลศาสดา
พยากรณต์ไดจ้กลข่าวถผงนนนี้น ตนนี้งอยซข่ในทนริ่ซผริ่งไมข่สมควรจะตนนี้ง" (ใหจ้ผซจ้อข่านเขจ้าใจเอาเถริด) "เวลานนนี้นใหจ้ผซจ้ทนริ่
อยซข่ในแควจ้นยซเดนยหนนไปยนงภซเขาทนนี้งหลาย “สริที่งทรีที่นขาสะอริดสะเอรียนซนที่งกระททาใหข้เกริดการรกรข้างวขาง
เปลขาทรีที่ดาเนรียลศาสดาพยากรณตไดข้กลขาวถนงนคัรน” กป็อข้างอริงยข้อนกลคับไปยคังดาเนรียล 9:27 เมพที่อพริจารณา
บรริบทดข้านอวสานกาลของพระคคัมภรีรตใหมข นรีที่นขาจะหมายถนงการตคัรงรซูปจทาลองของปฏริปคักษตตขอพระ
ครริสตตขนรนในพระวริหารทรีที่ถซูกสรข้างขนรนใหมขและการทรีที่มคันประกาศวขาจรริงๆแลข้วมคันเปป็นพระเจข้า ดซู 2 
เธสะโลนริกา 2:3-4 เหป็นไดข้ชคัดวขานรีที่จะเกริดขนรนในตอนกลางของยรุคเจป็ดปรีและสขงสคัญญาณเรริที่มตข้นการ
ยกเลริกขข้อตกลงสคันตริภาพทรีที่คนแหขงการบาปไดข้ททากคับชนชาตริอริสราเอล พอถนงตอนนคัรน มคันกป็จะหคัน
มาเลขนงานอริสราเอลและโดยเฉพาะคนเหลขานคัรนทรีที่ไดข้หคันมาเชพที่อพระครริสตต พระเยซซูจนงทรงเตพอน
คนเหลขานรีร ใหข้หนรีไปยคังภซูเขาทคัรงหลายแหขงแควข้นยซูเดรีย ภซูเขาเหลขานรีร เปป็นทรีที่รกรข้างและตคัรงอยซูขทางใตข้
ของกรรุงเยรซูซาเลป็ม

มก 13:15-18 พระเยซซูทรงเตพอนตขอไปถนงความเรขงดขวนของโมงยามนคัรน ผซจ้ทนริ่อยซข่บนดาดฟจ้า
หลนงคาบจ้าน อยข่าใหจ้ลงมาเขจ้าไปเกป็บขจ้าวของใดๆออกจากบจ้านของตน 16 ผซจ้ทนริ่อยซข่ตามทบข่งนา อยข่าใหจ้
กลนบไปเอาเสรนี้อผจ้าของตน 17 แตข่ในวนนเหลข่านนนี้น วริบนตริจะเกริดขผนี้นแกข่หญริงทนริ่มนครรภต์ หรรอหญริงทนริ่มนลซก
อข่อนกรินนมอยซข่ 18 ทข่านทนนี้งหลายจงอธริษฐานขอเพรริ่อเหตบการณต์เหลข่านนนี้จะไมข่เกริดขผนี้นในฤดซหนาว

ความโหดรข้ายและความเรขงดขวนของการขขมเหงโดยนทรามพอของปฏริปคักษตตขอพระครริสตตทรีที่
กระททาตขอพวกยริวทรีที่เชพที่อในวคันนคัรนจะถนงขนาดทรีที่วขาพระเยซซูทรงเตพอนพวกเขาใหข้หนรีไปทคันทรีเมพที่อ



ไดข้ยรินขขาวเรพที่องการททาใหข้พระวริหารหลคังใหมขเปป็นมลทรินดข้วยรซูปจทาลองของปฏริปคักษตตขอพระครริสตต 
ไมขวขาจะในเมพองหรพอในชนบท พระเยซซูตรคัสวขา จงหนรีไปใหข้เรป็วทรีที่สรุดเทขาทรีที่จะททาไดข้ คนเหลขานคัรนทรีที่
มรีลซูกเลป็กๆกป็จะประสบกคับความยากลทาบากในวคันนคัรนเชขนกคัน เราหวคังวขาเหตรุการณตนรีร จะไมขเกริดขนรน
ในชขวงเดพอนทรีที่อากาศแยขๆ ของฤดซูหนาว นรีที่สพที่อวขาคนเหลขานคัรนจะตข้อง ‘นอนกลางดรินกรินกลางทราย’
ในขณะทรีที่พวกเขาหลบหนรี

มก 13:19 ชขวงเวลาทรีที่เกริดการขขมเหงขนาดนคัรนไมขเคยมรีมากขอนและจะไมขมรีอรีกเลย ดจ้วย
วข่าในคราวนนนี้นจะเกริดความทบกขต์ลคาบากอยข่างทนริ่ไมข่เคยมน ตนนี้งแตข่พระเจจ้าทรงสรจ้างโลกมาจนถผงเวลานนนี้
และจะไมข่มนตข่อไปอนกเลย คทาทรีที่แปลวขา ความทบกขต์ลคาบาก (ธลริพซริส) ปกตริแลข้วกป็แปลเปป็น ‘ความ
ทรุกขตเวทนา’ ในชขวงครนที่งหลคังของยรุคเจป็ดปรีจะมรีการขขมเหง ซนที่งจะเกริดกคับพวกยริวโดยทคั ที่วไปแตขจะเกริด
กคับพวกยริวทรีที่เชพที่อโดยเฉพาะ การขขมเหงเชขนนคัรนจะรรุนแรงจนถนงขนาดทรีที่ไมขเคยมรีมากขอนเลยนคับ
ตคัรงแตขการทรงสรข้างสรรพสริที่ง

มก 13:20 พระเยซซูตรคัสเตพอนตขอไปวขาถจ้าองคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้ามริไดจ้ทรงใหจ้วนนเหลข่านนนี้นยข่น
สนนี้นเขจ้า จะไมข่มนเนรนี้อหนนงใดๆรอดไดจ้เลย แตข่เพราะทรงเหป็นแกข่ผซจ้ถซกเลรอกสรรซผริ่งพระองคต์ไดจ้ทรง
เลรอกไวจ้ พระองคต์จผงทรงใหจ้วนนเหลข่านนนี้นยข่นสนนี้นเขจ้า เมพที่อเรารวบรวมคทาพยากรณตเกรีที่ยวกคับยรุคเจป็ดปรีใน
หนคังสพอดาเนรียลและหนคังสพอวริวรณตเขข้าดข้วยกคัน เรากป็เหป็นชคัดเจนชขวงครนที่งหลคังของยรุคเจป็ดปรีจะเปป็น
เวลา 1,260 วคัน (และเรรียกอรีกวขาสรีที่สริบสองเดพอน) ดซู วริวรณต 11:2,3; 12:6 และ 13:5 ดซูเหมพอนจะไมขมรี
ขข้อยกเวข้นสทาหรคับระยะเวลาทรีที่เจาะจงนรีร เลย อยขางไรกป็ตาม วริวรณต 8:12 กป็บขงบอกวขาในชขวงเวลาทรีที่วขา
นรีร  พระเจข้าจะทรงยขนวคันเหลขานคัรนใหข้สกัรั้นลงถนงหนนที่งในสามเพพที่อทรีที่วขาวคันหนนที่งจะยาวสริบหกชคั ที่วโมง 
พระองคตจะทรงกระททาเชขนนคัรนเพราะเหป็นแกขพระเมตตาทรีที่ทรงมรีตขอพวกอริสราเอล และโดยเฉพาะ
พวกอริสราเอลทรีที่เชพที่อ นคั ที่นคพอ “แตขเพราะทรงเหป็นแกขผซูข้ถซูกเลพอกสรรซนที่งพระองคตไดข้ทรงเลพอกไวข้”

มก 13:21-23 พระเยซซูตรคัสเตพอนอรีกครคัร งถนงพวกเมสสริยาหตปลอมๆโดยเฉพาะในวคันนคัรน 
และในเวลานนนี้น ถจ้าผซจ้ใดจะบอกพวกทข่านวข่า `ดซเถริด พระครริสตต์อยซข่ทนริ่นนริ่' หรรอ `ดซเถริด อยซข่ทนริ่โนข่น' อยข่า
ไดจ้เชรริ่อเลย 22 ดจ้วยวข่าจะมนพระครริสตต์เทนยมเทป็จและผซจ้ทคานายเทนยมเทป็จเกริดขผนี้นหลายคน ทคาหมาย
สคาคนญและการมหนศจรรยต์เพรริ่อลข่อลวงผซจ้ทนริ่ถซกเลรอกสรรแลจ้วใหจ้หลง ถจ้าเปป็นไดจ้ 23 แตข่ทข่านทนนี้งหลายจง



ระวนงใหจ้ดน ดซเถริด เราไดจ้บอกสริริ่งสารพนดใหจ้แกข่ทข่านทนนี้งหลายไวจ้กข่อนแลจ้ว ในปคัจจรุบคันนรีรมรีพวกรคับบรียริวทรีที่
ดคังๆหลายคนทรีที่พวกสาวกของพวกเขาคริดวขาเปป็นพระเมสสริยาหต

อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูอาจกทาลคังบอกใบข้ถนงกริจการของปฏริปคักษตตขอพระครริสตตเองและผซูข้
พยากรณตเทป็จเมพที่อพวกมคันแสดงหมายสทาคคัญและการอคัศจรรยตตขางๆเพพที่อหลอกลวงชาวโลก แมข้แตขผซูข้
ทรีที่ถซูกเลพอกสรรไวข้แลข้วบางคน (พวกอริสราเอล) กป็จะถซูกหลอกลวงดข้วยสริที่งเหลขานรีรดข้วย ดซู วริวรณต 
13:13-15 พระเยซซูตรคัสเตพอนคนเหลขานคัรนทรีที่จะอขานขขาวประเสรริฐนรีร ในวคันนคัรนวขาพวกเขาไดข้รคับคทา
เตพอนลขวงหนข้าแลข้ว

มก 13:24-26 หลคังจากนคัรนภายหลนงเมรริ่อคราวลคาบากนนนี้นพจ้นไปแลจ้ว `ดวงอาทริตยต์จะมรดไป 
และดวงจนนทรต์จะไมข่สข่องแสง 25 ดวงดาวทนนี้งปวงจะตกจากฟจ้า และบรรดาสริริ่งทนริ่มนอคานาจในทจ้องฟจ้า
จะสะเทรอนสะทจ้านไป' 26 เมรริ่อนนนี้นเขาจะเหป็น `บบตรมนบษยต์เสดป็จมาบนเมฆ' ทรงฤทธานบภาพและ
สงข่าราศนเปป็นอนนมาก ในขข้อหนนที่งทรีที่บขงชรีรชคัดเจนทรีที่สรุดถนงการเสดป็จกลคับมาของพระครริสตตกขอนยรุคพคันปรี
พระเยซซูตรคัสวขา “ภายหลคังเมพที่อคราวลทาบากนคัรนพข้นไปแลข้ว” บรุตรมนรุษยตจะเสดป็จกลคับมา อยขางไร
กป็ตาม กขอนจะถนงตอนนคัรนไมขนาน `ดวงอาทริตยต์จะมรดไป และดวงจนนทรต์จะไมข่สข่องแสง 25 ดวงดาว
ทนนี้งปวงจะตกจากฟจ้า และบรรดาสริริ่งทนริ่มนอคานาจในทจ้องฟจ้าจะสะเทรอนสะทจ้านไป นรีที่อาจหมายถนงการ
พริพากษาตขางๆทรีที่เกริดขนรนตอนทข้ายยรุคเจป็ดปรี ดซู วริวรณต 16:8-11 และโยเอล 2:10 ในเวลานคัรนเองพระ
เยซซูครริสตตจะเสดป็จกลคับมา “บนเมฆทรงฤทธานรุภาพและสงขาราศรีเปป็นอคันมาก” เพพที่อทรีที่จะรคับอทานาจ
เดป็ดขาดในการครอบครองแผขนดรินโลกนรีร

มก 13:27 นอกจากนรีร  ณ เวลาเดรียวกคันนรีร  เมรริ่อนนนี้นพระองคต์จะทรงใชจ้เหลข่าทซตสวรรคต์
ของพระองคต์ ใหจ้รวบรวมคนทนนี้งปวงทนริ่พระองคต์ทรงเลรอกสรรไวจ้แลจ้วจากลมทนนี้งสนริ่ทริศนนนี้น ตนนี้งแตข่
ทนริ่สบดปลายแผข่นดรินโลกจนถผงทนริ่สบดขอบฟจ้า คนทขีชื่ถถูกเลชอกสรรไวด้ ตรงนรีรและตลอดทคัรงบทนรีร ยขอม
หมายถนงชนชาตริอริสราเอล สขวนวลรีทรีที่พซูดถนงการทรีที่พวกเขาถซูกกระจคัดกระจายไปยคังลมทคัรงสรีที่ทริศและ
ไปยคังทรีที่สรุดปลายแผขนดรินโลกกป็ยขอมหมายถนงการกระจคัดกระจายของพวกยริวจนถนงทรุกวคันนรีร  ใน
บรริบทของคทาพยากรณตเกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีร  นรีที่อาจหมายถนงพวกอริสราเอลทรีที่เชพที่อทรีที่ถนงแมข้กระจคัดกระจาย
ไปทคั ที่วโลกแตขกป็ไดข้กลคับใจรคับเชพที่อพระครริสตตในชขวงยรุคเจป็ดปรี ไมขวขาจะในกรณรีใด ชนชาตริอริสราเอลกป็



จะพากคันกลคับมายคังแผขนดรินอริสราเอลดข้วยใจเชพที่อหลคังจากทรีที่พระครริสตตเสดป็จกลคับมาไมขนานในการ
เสดป็จมาครคัร งทรีที่สองของพระองคต ดคังนคัรนพวกเขาจะไดข้ตคัรงรกรากอยซูขในแผขนดรินทรีที่ทรงสคัญญาไวข้มา
นานสทาหรคับการครอบครองในยรุคพคันปรีของพระครริสตต

มก 13:28-29 สาวกหลายคนไดข้ขอหมายสทาคคัญจากพระเยซซูใน 13:4 เพพที่อทรีที่จะทราบวขา
เหตรุการณตทคัรงปวงนรีรจะบคังเกริดขนรนเมพที่อไร พระเยซซูจนงตรคัสเตพอนพวกเขาอรีกวขา บนดนนนี้ จงเรนยนคคาอบปมา
เรรริ่องตจ้นมะเดรริ่อ เมรริ่อกริริ่งกจ้านยนงอข่อนและแตกใบแลจ้ว ทข่านกป็รซจ้วข่าฤด ซรจ้อนใกลจ้จะถผงแลจ้ว 29 เชข่นนนนี้น
แหละ เมรริ่อทข่านทนนี้งหลายเหป็นสริริ่งทนนี้งปวงนนนี้เกริดขผนี้น กป็ใหจ้รซจ้วข่าเหต บการณต์นนนี้นมาใกลจ้จะถผงประตซแลจ้ว ใน
บทเรรียนงขายๆนรีร เกรีที่ยวกคับตข้นไมข้ใบหญข้าทรีที่ทรุกคนเขข้าใจไดข้ พระเยซซูทรงยกภาพประกอบของตข้นไมข้
ตข้นหนนที่ง (ในกรณรีนรีรคพอตข้นมะเดพที่อในฤดซูใบไมข้ผลริ เมพที่อมคันเรริที่มแตกใบ มคันกป็เปป็นตคัวบขงชรีรชคัดเจนวขา
ใกลข้ถนงฤดซูรข้อนแลข้ว จากนคัรนพระเยซซูตรคัสวขาเมพที่อพวกเขาเหป็นสริที่งทกัรั้งปวงนรีร เกริดขนรน พวกเขากป็จะรซูข้วขา
ใกลข้ถนงฤดซูรข้อนแลข้ว นรีที่อาจหมายถนง ‘ฤดซูรข้อน’ แหขงการครอบครองในยรุคพคันปรีของพระครริสตต 
อยขางไรกป็ตาม ฤดซูรข้อนจะไมขมาถนงจนกวขาสริชื่งทกัรั้งปวงทรีที่พระองคตไดข้ตรคัสไวข้ลขวงหนข้าในคทาเทศนาบน
ภซูเขามะกอกเทศนรีรไดข้เกริดขนรนแลข้ว กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ พวกอริสราเอลจะตข้องเจอกคับ ‘ฤดซูหนาว’ 
แหขงยรุคเจป็ดปรีกขอนทรีที่พวกเขาจะไดข้เจอกคับ ‘ฤดซูรข้อน’ แหขงอาณาจคักรของพระเจข้า

มก 13:30 เราบอกความจรริงแกข่ทข่านทนนี้งหลายวข่า คนชนริ่วอายบนนนี้จะไมข่ลข่วงลนบไปจนกวข่า
สริริ่งทนนี้งปวงนนนี้บนงเกริดขผนี้น นอกจากนรีร  “คนชคั ที่วอายรุนรีร จะไมขลขวงลคับไปจนกวขาสริที่งทคัรงปวงนรีรบคังเกริดขนรน” 
บางคนในกลางศตวรรษทรีที่ยรีที่สริบไดข้พยายามทรีที่จะประยรุกตตการแตกใบของตข้นมะเดพที่อวขาเปป็นการกลคับ
มาของพวกยริวจทานวนมากยคังดรินแดนปาเลสไตนตหลคังสงครามโลกครคัร งทรีที่สอง พวกเขาจนงสรรุปวขา
คนในชคั ที่วอายรุของพวกเขาจะไดข้เหป็นการเสดป็จมาของพระครริสตต แตขนคัที่นกป็ไมขไดข้เกริดขนรนจรริงสทาหรคับ
คนสขวนใหญขในชคั ที่วอายรุนคัรน นคัที่นไมขนขาจะใชขสริที่งทรีที่พระเยซซูตข้องการสพที่อ แตขในฐานะทรีที่เปป็นคนชคั ที่วอายรุ
นคัรนทรีที่ไดข้เหป็นสริชื่งทกัรั้งปวงทรีที่ไดข้ถซูกพยากรณตไวข้ในคทาเทศนาบนภซูเขามะกอกเทศ โดยเฉพาะจากมรุม
มองของชนชาตริยริวสขวนนข้อยทรีที่เชพที่อในยรุคเจป็ดปรี คนชคั ที่วอายรุนคัรนจะไมขลขวงลคับไปจนกวขาทคัรงหมดนรีรจะ
สทาเรป็จ พวกเขาจะไดข้เหป็นการเบขงบานของอาณาจคักรของพระเจข้าในการครอบครองในยรุคพคันปรี
ของพระครริสตต



มก 13:31 ไมขนานกขอนการตรนงกางเขน พระเยซซูตรคัสชคัดเจนถนงความจรริงแทข้ของพระ
วจนะทรีที่เปป็นลายลคักษณตอคักษรของพระองคตในยามทรีที่พระองคตไมขอยซูขแลข้ว ฟจ้าและดรินจะลข่วงไป แตข่
ถจ้อยคคาของเราจะสซญหายไปหามริไดจ้เลย นรีที่สพที่อชคัดเจนวขา สคักวคันหนนที่งฟข้าสวรรคตและแผขนดรินโลกจะ
ลขวงพข้นไป ดซู วริวรณต 21:1 แมข้กระนคัรน บรรดาถด้อยคลาของพระองคตจะไมขมรีวคันสซูญหายไปเลย นรีที่
เปป็นการกลขาวลขวงหนข้าถนงการสขงมอบตขอและการเกป็บรคักษาไวข้ของบรรดาถด้อยคลาของพระองคต
อยขางสคัตยตซพที่อ นอกจากนรีร  มคันไมขใชขแคขความคริดทคั ที่วๆไปหรพอความจรริงตขางๆทรีที่เปป็นหลคักคทาสอน
เทขานคัรนทรีที่จะถซูกเกป็บรคักษาไวข้ แตขถข้อยคทาเหลขานคัรนเลยทรีที่จะถซูกเกป็บรคักษาไวข้ มคันยากทรีที่จะเชพที่อวขาพระเจข้า
ไดข้ทรงปลขอยใหข้ถด้อยคลาตขางๆของพระองคตสซูญหายไปจนกระทคั ที่งปลายศตวรรษทรีที่ 19 ทรีที่ถข้อยคทา
เหลขานคัรนมาปรากฏอรีกทรีใน critical text (ตข้นฉบคับทรีที่ถซูกตคัดแตขงและตขอเตริม) แตขทรรศนะทรีที่เชพที่อถพอไดข้
มากกวขากป็คพอวขา ถข้อยคทาเหลขานคัรนมรีอยซูขมาตลอดในตข้นฉบคับทรีที่เหลขาผซูข้เชพที่อพระคคัมภรีรตรคับตขอๆมาตคัรงแตข
ศตวรรษแรก นคัที่นคพอ ตข้นฉบคับดคัรงเดริมทรีที่รคับมาของพระวจนะของพระเจข้า

มก 13:32 พระเยซซูจนงวกกลคับมาตรคัสถนงเหตรุการณตตขางๆในอวสานกาลอรีก แตข่วนนนนนี้น
โมงนนนี้นไมข่มนใครรซจ้ ถผงบรรดาท ซตสวรรคต์ในสวรรคต์หรรอพระบบตรกป็ไมข่รซจ้ รซจ้แตข่พระบริดาองคต์เดนยว ไมขมรี
มนรุษยตหรพอทซูตสวรรคตตนใด (รวมถนงซาตานดข้วย) ทรีที่รซูข้วขาสริที่งทคัรงปวงนรีรจะเกริดขนรนเมพที่อไร การทรีที่พระ
เยซซูปฏริเสธเรพที่องการรซูข้เกรีที่ยวกคับเวลานคัรนไมขไดข้ขจคัดเรพที่องความเปป็นพระเจข้าของพระองคตแตขอยขางใด 
แตขมคันเผยใหข้เหป็นถนงความเปป็นมนรุษยตของพระองคตและการทรีที่พระองคตทรงยอมสละอทานาจพริเศษ
บางอยขางของพระองคต (เชขน ความทรงสคัพพคัญญซูของพระองคต เปป็นตข้น) ในการเสดป็จมารคับใชข้บน
โลกนรีรของพระองคต อยขางไรกป็ตาม พระองคตทรงไดข้สริที่งเหลขานรีรกลคับคพนมาทคัรงหมดตอนทรีที่ทรงรคับสงขา
ราศรี ถข้าหากวขาแมข้แตขพระเยซซูกป็ไมขทรงทราบเวลาแหขงจรุดจบนรีร ในความเปป็นมนรุษยตของพระองคต มคัน
จะเปป็นเรพที่องทรีที่โงขเขลาสริรนดรีขนาดไหนทรีที่มนรุษยตอยขางเราๆจะพยายามตคัรงวคันทรีที่เหตรุการณตเหลขานคัรนจะ
เกริดขนรน

มก 13:33 แทนทรีที่จะพยายามหาวคันทรีที่สริที่งเหลขานรีร จะเกริดขนรน พระเยซซูตรคัสสคัที่งวขา จงเฝจ้า
ระวนงและอธริษฐานอยซข่ เพราะทข่านไมข่รซจ้วข่าเวลาวนนนนนี้นจะมาถผงเมรริ่อไร หนข้าทรีที่ของเรากป็คพอ การเฝข้า
ระวคังและอธริษฐานไปในระหวขางนรีร



มก 13:34-37 มาระโกไมขไดข้ใสขคทาอรุปมาเกรีที่ยวกคับเจข้านายทรีที่ไมขอยซูขดคังทรีที่พบในมคัทธริว 25:14-
30 อยขางนข้อยกป็ในรายละเอรียด อยขางไรกป็ตาม เขาอาจนทาเสนอสาระสทาคคัญทรีที่กลคั ที่นกรองแลข้วตรงนรีร  
ดจ้วยวข่าบบตรมนบษยต์เปรนยบเหมรอนเจจ้าของบจ้านคนหนผริ่งทนริ่ออกจากบจ้านไปทางไกล มอบสริทธริอคานาจ
ใหจ้แกข่พวกผซจ้รนบใชจ้ของเขา และใหจ้รซจ้การงานของตนวข่ามนหนจ้าทนริ่อะไรและไดจ้สนริ่งนายประต ซใหจ้เฝจ้าบจ้าน
อยซข่ 35 เหตบฉะนนนี้น ทข่านทนนี้งหลายจงเฝจ้าระวนงอยซข่ เพราะทข่านไมข่รซจ้วข่าเจจ้าของบจ้านจะมาเมรริ่อไร จะมา
เวลาคคริ่า หรรอเทนริ่ยงครน หรรอเวลาไกข่ขนน หรรอรบข่งเชจ้า 36 กลนววข่าจะมาฉนบพลนนและจะพบทข่านนอน
หลนบอยซข่ 

บทเรรียนงขายๆทรีที่พระเยซซูไดข้ทรงมอบไวข้แกขบรรดาประชากรของพระองคตในระหวขางนรีรกป็คพอ
จงเฝด้าระวกัง คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (กเรกอเระโอ) มรีความหมายวขา 'ระวคังระไว' และ 'ใสขใจอยซูขตลอด' ทรีที่
นขาสนใจกป็คพอวขา พระเยซซูตรคัสถนงสรีที่ยามในเวลากลางคพน นคั ที่นคพอ เวลาคทที่า เทรีที่ยงคพน เวลาไกขขคัน และ
รรุขงเชข้า คทาก ทาชคับสทาหรคับเรานคัรนกป็ชคัดเจน “จงเฝข้าระวคังอยซูข เพราะทขานไมขรซูข้วขาเจข้าของบข้านจะมาเมพที่อไร”
อรีกครคัร งทรีที่ 37 ซผริ่งเราบอกพวกทข่าน เรากป็บอกคนทนนี้งปวงดจ้วยวข่า จงเฝจ้าระวนงอยซข่เถริด" คทาสคัที่งนรีร ยคังมรีไวข้
ใหข้แกขเราจนถนงทรุกวคันนรีร

*****
ภนำพรวมของมนำระโก 14: ในบทนขีรั้มขีการกลข่าวถนงชข่วงหนนชื่งวกันหรชอสองวกันสมดทด้ายใน

พระชนมห์ชขีพของพระเยซถูกข่อนการตรนงกางเขน มขีการกลข่าวถนงการชโลมพระเยซถูดด้วยทขีชื่บด้านเบธานขี
พระกระยาหารมชรั้อสมดทด้ายพรด้อมกกับเหตมการณห์ตข่างๆทขีชื่เกขีชื่ยวขด้อง สวนเกทเสมนขี และการจกับกมม
และการดลาเนรินคดขีพระองคห์ตามมาดด้วยการปฏริเสธของเปโตร

มก 14:1-2 มรีการเอขยถนงตคัวบขงชรีร เวลาทรีที่สทาคคัญตรงนรีร  ยนงอนกสองวนนจะถผงเทศกาลปนสกา
และเทศกาลกรินขนมปนงไรจ้เชรนี้อ พวกปบโรหริตใหญข่และพวกธรรมาจารยต์กป็หาชข่องทนริ่จะจนบพระองคต์
ดจ้วยอบบายและจะฆข่าเสนย 2 แตข่พวกเขาพซดกนนวข่า "ในวนนเลนนี้ยง อยข่าเพข่อทคาเลย กลนววข่าประชาชนจะ
เกริดวบข่นวาย"

วคันทรีที่คนเชพที่อกคันวขาพระเยซซูถซูกตรนงกางเขนคพอวคันศรุกรต ซนที่งเปป็นทรีที่รซูข้จคักทคั ที่วโลกในชพที่อวคัน 'ศรุกรต
ประเสรริฐ' (Good Friday) อยขางไรกป็ตามขข้อบขงชรีรตขางๆจากพระคคัมภรีรตกป็เสนอวขา พระเยซซูไมขนขาจะ



ถซูกตรนงกางเขนในวคันศรุกรตไดข้ มคัทธริว 12:40 กลขาววขาพระองคตทรงอยซูขในใจกลางของแผขนดรินโลก
เวลาสามวคันสามคพน มคันเปป็นไปไมขไดข้ทรีที่จะใหข้เหตรุการณตนคัรนอยซูขระหวขางเยป็นวคันศรุกรตและเชข้าวคัน
อาทริตยต เมพที่อพริจารณาถนงเหตรุการณตเหลขานคัรนทรีที่ไดข้ถซูกเลขาอยขางละเอรียดมาตคัรงแตขการเสดป็จเขข้ากรรุงอยขาง
ผซูข้พริชริตในวคัน Palm Sunday และหมายเหตรุตรงนรีร  กป็ยคังเหลพอเวลาอรีกสองวคันกวขาจะถนงเทศกาลปคัสกา
ดซูเหมพอนจะปรากฏชคัดเจนวขาพระเยซซูทรงถซูกตรนงกางเขนไมขวคันพรุธกป็วคันพฤหคัสบดรี ลทาดคับเวลาใน
สคัปดาหตนคัรนและเหตรุการณตตขางๆทรีที่เกริดขนรนในสคัปดาหตนคัรนกป็โนข้มเอรียงไปทางวคันพฤหคัสฯ เทศกาลปคัส
กาถซูกถพอวขาเปป็นวคันสะบาโตอยขางหนนที่ง และอคันทรีที่จรริงแลข้วกป็ถพอวขาเปป็นวคันสะบาโตใหญขดข้วยดคังทรีที่
บอกไวข้ในยอหตน 19:31 เทศกาลปคัสกาทรีที่เปป็นวคันสะบาโตหนนที่งจนงอาจตรงกคับวคันใดกป็ไดข้ในสคัปดาหต
นคัรน ดคังนคัรน ไมขวขาจะในกรณรีใด พระเยซซูกป็ทรงถซูกตรนงกางเขนในวคันกขอนวคันสะบาโต โดยนขาจะ
เปป็นวคันพฤหคัสฯ

พวกชนชคัรนสซูงทรีที่มรีอทานาจแหขงกรรุงเยรซูซาเลป็ม คพอพวกปรุโรหริตใหญขและพวกธรรมาจารยต 
ก ทาลคังคริดวางแผนวขาพวกเขาจะจคับพระองคตดข้วยอบบายอยขางไรดรี คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (ดอลอส) มรีความ
หมายวขา 'อยขางหลอกลวง' หรพอ 'อยขางลคับๆ' ผซูข้นทาเหลขานรีร เปป็นนคักการเมพองจรริงๆ พวกเขายคังเปป็นคนขรีร
ขลาดดข้วย พวกเขารซูข้วขาพระเยซซูทรงเปป็นทรีที่นริยมชมชอบในหมซูขประชาชนอยขางนข้อยกป็ในทางอารมณต 
พวกเขาเชพที่อวขาหากพวกเขาจคับกรุมพระเยซซูอยขางเปริดเผย โดยเฉพาะในวคันเทศกาลปคัสกา พวกเขากป็
จะจรุดชนวนใหข้เกริดการจลาจลอยขางแนขนอน ดคังนคัรนพวกเขาจนงคริดวางแผนวขาพวกเขาจะจคับกรุม
พระองคตแบบหลบๆซขอนๆไดข้อยขางไรเพพที่อทรีที่จะฆขาพระองคตเสรีย เราควรหมายเหตรุไวข้วขาพวกเขาไดข้
ตคัดสรินใจแลข้ววขาพวกเขาจะวางแผนทรีที่จะททาอะไรเมพที่อจคับพระองคตไดข้แลข้ว ศาลเตรีรยทรีที่เกริดขนรนตามมากป็
เปป็นเพรียงเลขหตกลทรีที่ปริดบคังเจตนาทรีที่แทข้จรริงของพวกเขาทรีที่จะฆขาพระองคตเสรีย

มก 14:3 มาระโกจนงเปลรีที่ยนไปเลขาเหตรุการณตทรีที่หมซูขบข้านเบธานรีบข้าง ในเวลาทนริ่พระองคต์
ประทนบอยซข่ทนริ่หมซข่บจ้านเบธานน ในเรรอนของซนโมนคนโรคเรรนี้อน ขณะเมรริ่อทรงเอนพระกายลงเสวยอย ซข่ 
มนหญริงผซจ้หนผริ่งถรอผอบนคนี้ามนนหอมนาระดาทนริ่มนราคามากมาเฝจ้าพระองคต์ และนางทคาใหจ้ผอบนนนี้นแตก
แลจ้วกป็เทนคนี้ามนนนนนี้นลงบนพระเศนยรของพระองคต์



หมซูขบข้านเบธานรีอยซูขใกลข้กคับกรรุงเยรซูซาเลป็มโดยเหมพอนกคับเปป็นชานเมพองแหขงหนนที่ง มคันอยซูขทาง
ทริศตะวคันออกของกรรุงนรีร  โดยอยซูขดข้านหลคังภซูเขามะกอกเทศซนที่งหคันหนข้าเขข้าหาอาคารพระวริหาร 
มาระโกกลขาววขาพระองคตทรงประทคับอยซูขในเรพอนของ “ซรีโมนคนโรคเรพร อน” เราไมขทราบอะไรอพที่น
อรีกเกรีที่ยวกคับชายผซูข้นรีร  อยขางไรกป็ตาม เราอาจสคันนริษฐานไดข้วขากขอนหนข้านรีรพระเยซซูไดข้ทรงรคักษาเขาใหข้
หายโรคแลข้วเพราะตอนนรีร เขากลคับมาอยซูขบข้านแลข้ว นคัที่นคงเปป็นไปไมขไดข้เลยหากเขายคังเปป็นโรคเรพรอน
อยซูข

มาระโกไมขไดข้ระบรุวขาหญริงผซูข้นรีร เปป็นใคร บางคนสคันนริษฐานวขาผซูข้หญริงคนนรีรคพอ มารรียต พรีที่สาว
ของลาซารคัสดคังทรีที่ระบรุไวข้ในยอหตน 12:1-8 อยขางไรกป็ตาม เหตรุการณตทรีที่คลข้ายคลนงกคันนรีร ในยอหตน 12 
กป็เกริดขนรนกข่อนการเสดป็จเขข้ากรรุงอยขางผซูข้พริชริตของพระเยซซู แตขตรงนรีร เหตรุการณตนรีร เกริดขนรนหลคังจากนคัรน 
เราจะอธริบายทคัรงสองเหตรุการณตนรีร ไดข้กป็คพอวขา ผซูข้หญริงสองคนททาเชขนนคัรน ในบคันทนกของยอหตนมคันเกริด
ขนรนทรีที่บข้านของมารธา แตขตรงนรีรมคันเกริดขนรนทรีที่บข้านของซรีโมน

คทาทรีที่แปลวขา เอนพระกายลงเสวยอยซข่ (คาตาเคะอขีไม) จรริงๆแลข้วกป็แปลวขา 'เอนกาย' ในการ
รคับประทานอาหารเยป็นแบบเปป็นทางการ มคันเปป็นธรรมเนรียมในสมคัยนคัรนทรีที่คนจะรคับประทาน
อาหารจากตทาแหนขงกนที่งนคัที่งกนที่งนอนรอบโตบ๊ะเตรีรยๆตคัวหนนที่ง นรีที่สพที่อถนงการพคักผขอนและความสบายขณะ
ทรีที่พวกเขาคขอยๆดพที่มดทที่ากคับการรคับประทานอาหารเยป็นแบบเตป็มมพรอ

ขณะทรีที่พระเยซซูนคัที่งเอนพระกายอยซูขรอบโตบ๊ะนคัรน ผซูข้หญริงคนนรีรกป็มาโดย “ถพอผอบนทรามคันหอม
นาระดาทรีที่มรีราคามากมาเฝข้าพระองคต และนางททาใหข้ผอบนคัรนแตกแลข้วกป็เทนทรามคันนคัรนลงบนพระ
เศรียรของพระองคต” คทาทรีที่แปลวขา นคนี้ามนนหอมนาระดา (นารดอส) หมายถนงนทราหอมแบบตะวคันออก
ทรีที่มรีราคาแพงมากๆ ผอบกป็คพอภาชนะบรรจรุแบบหนนที่งทรีที่สกคัดมาจากหรินปซูนซนที่งในภาชนะดคังกลขาว
พวกคนสมคัยโบราณเกป็บนทราหอมทรีที่มรีราคาแพงหรพอขรีรผนรงแบบอพที่นๆไวข้ขข้างใน การททาใหข้ผอบนคัรนแตก
กป็อาจหมายถนงการแกะตราประทคับทรีที่ปริดฝาผอบนคัรนไวข้ออก

การเทนทรามคันหอมนรีรลงบนพระเศรียรของพระเยซซูกป็เปป็นการเจริมพระองคตตามความหมายใน
พระคคัมภรีรตเดริมทรุกประการเกรีที่ยวกคับการเจริม ทรีที่นขาสนใจอรีกกป็คพอชพที่อ พระครริสตต์ (ครริสตอส) ซนที่งมรี
ความหมายตรงตคัววขา 'ผซูข้ทรีที่ไดข้รคับการเจริม' ถข้าไมขใชขตอนอพที่น กป็เปป็นตอนนรีรแหละทรีที่พระเยซซูทรงถซูกเจริม
นรีที่อาจเปป็นภาพใหข้ชมลขวงหนข้าของการทรีที่พระองคตทรงถซูกเจริมใหข้เปป็นปรุโรหริตและกษคัตรริยตกขอนการ



ทนทรุกขตทรมานของพระองคต พระเยซซูเองกป็ตรคัสในเวลาตขอมาไมขนานดข้วยวขาผซูข้หญริงคนนรีรไดข้เจริม
พระองคตกขอนการฝคังพระศพของพระองคต

มก 14:4-5 อยขางไรกป็ตาม ไมขใชขทรุกคนทรีที่พอใจ แตข่มนบางคนไมข่พอใจพซดกนนวข่า "เหตบใด
จผงทคาใหจ้นคนี้ามนนนนนี้เสนยเปลข่า 5 เพราะวข่านคนี้ามนนนนนี้ ถจ้าขายกป็คงไดจ้เงรินกวข่าสามรจ้อยเหรนยญเดนารริอนน 
แลจ้วจะแจกใหจ้คนจนกป็ไดจ้" เขาจผงบข่นวข่าผซจ้หญริงนนนี้น มคัทธริวเขรียนไวข้วขาบางคนทรีที่วขานรีรคพอ บางคนใน
พวกสาวก ถนงแมข้มาระโกจะไมขไดข้เอขยออกมาเปป็นชพที่อ แตขยอหตนกป็เขรียนไวข้วขา ยซูดาสเปป็นหคัวโจกเลย
ในการบขนครคัร งนรีร  เงรินสามรข้อยเหรรียญเปป็นเงรินจทานวนเยอะ ในภาษาปคัจจรุบคัน มคันกป็คงเทขากคับคขาแรง
ในการททางานหนนที่งปรี นรีที่เปป็นเงรินจทานวนมากทรีเดรียวไมขวขาจะในระบบเศรษฐกริจใด คทาทรีที่แปลวขา บข่น
วข่า (เอป็มบรริมาออไม) จรริงๆแลข้วมรีความหมายแรงกวขานรีร  คพอ 'เสรียงขนรนจมซูกดข้วยความโกรธ' หรพอ 
'การทข้าทายดข้วยนทราเสรียงเขข้มๆ' ยซูดาสเหป็นเงรินหลรุดลอยไปซนที่งเปป็นเงรินทรีที่เขานขาจะยคักยอกเกป็บไวข้ไดข้ 
นขาเศรข้าทรีที่เขาททาใหข้สาวกคนอพที่นๆตริดเชพรอทคัศนคตริทรีที่ไมขดรีนรีร ไปดข้วย เหตรุผลของเขาทรีที่วขาจะเอาเงรินทรีที่ไดข้
ไปใหข้แกขพวกคนจนกป็เปป็นแคขขข้ออข้างบคังหนข้า เหมพอนกคับทรีที่เปป็นบขอยๆแมข้กระทคั ที่งในการเมพอง
ปคัจจรุบคัน

มก 14:6-7 พระเยซซูทรงมองออกทคันทรีและตรคัสวขา ฝข่ายพระเยซซตรนสวข่า "อยข่าวข่าเขาเลย
กวนใจเขาทคาไม เขาไดจ้กระทคาการดนแกข่เรา 7 ดจ้วยวข่าคนยากจนมนอยซข่กนบทข่านเสมอ และทข่านจะ
ทคาการดนแกข่เขาเมรริ่อไรกป็ทคาไดจ้ แตข่เราจะไมข่อยซข่กนบทข่านเสมอไป พระองคตทรงตทาหนริพวกสาวกขรีรบขน
ทคันทรี ผซูข้หญริงคนนรีร ไดข้กระททาการดรีแกขพระองคตจรริงๆ โดยอาจเกรินกวขาทรีที่นางเขข้าใจดข้วยซทรา การทรีที่นาง
ชโลมพระเยซซูนคัรนไมขใชขอยซูขดรีๆกป็เกริดหรพอเปป็นเรพที่องบคังเอริญ นางนขาจะไดข้รคับการทรงนทาจากพระ
วริญญาณของพระเจข้าใหข้ททาเชขนนคัรนเพพที่อทรีที่จะสพที่อความหมายลนกซนร งหลายประการเกรีที่ยวกคับพระเยซซู 
พระองคตไดข้ทรงททาการรคับใชข้ในฐานะศาสดาพยากรณตสทาเรป็จแลข้ว อรีกเดรีดี๋ยวพระองคตกป็จะเขข้าสซูขพระ
ราชกริจของพระองคตในฐานะปรุโรหริตแลข้ว สคักวคันหนนที่งพระองคตจะเสดป็จกลคับมาในฐานะพระมหา
กษคัตรริยต

ถนงแมข้จะไมขใชขขข้อความเกรีที่ยวกคับหลคักเศรษฐศาสตรตอยขางแนขนอน แตขพระเยซซูกป็ตรคัสวขาจะมรี
คนยากจนอยซูขเสมอไป ความยากจนสขวนหนนที่งแลข้วเกริดจากสภาพเคราะหตรข้ายทรีที่ผซูข้คนตข้องเจอ 



อยขางไรกป็ตาม มคันกป็เกริดจากความบาปและความเกรียจครข้านดข้วยเชขนกคัน ทรุกปคัจจคัยเหลขานคัรนยคังคงมรี
อยซูขมาจนถนงทรุกวคันนรีร  พระเยซซูอาจทรงเตพอนความจทาพวกสาวกแบบผขานๆวขาพวกเขาสามารถชขวย
เหลพอคนจนเมพที่อใดกป็ไดข้ แตขพวกเขาจะไมขมรีพระองคตดข้วยนานนคัก พวกเขาไมขเขข้าใจเรพที่องนคัรน แตขเมพที่อ
มองยข้อนกลคับไปเรากป็เหป็นวขาคทาตรคัสของพระองคตเปป็นจรริงขนาดไหน

มก 14:8 พระเยซซูจนงตรคัสวขา ซผริ่งผซจ้หญริงนนนี้ไดจ้กระทคากป็เปป็นการสบดกคาลนงของเขา เขามา
ชโลมกายของเรากข่อนเพรริ่อการศพของเรา ดคังทรีที่ระบรุไวข้ดข้านบน เปป็นไปไดข้ยริ ที่งทรีที่สริที่งทรีที่ผซูข้หญริงคนนรีร ไดข้
กระททาเปป็นมาโดยการทรงนทาของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  นางอาจไมขรซูข้เลยดข้วยซทราวขาพระเยซซูก ทาลคังจะ
ถซูกประหารชรีวริตถนงแมข้นางยขอมรซูข้แนขนอนวขาพระองคตก ทาลคังเปป็นทรีที่ตข้องการตคัวจากพวกผซูข้มรีอทานาจทรีที่
กรรุงเยรซูซาเลป็ม อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูทรงรซูข้อยซู ขเตป็มอกวขากทาลคังเกริดอะไรขนรน พระองคตทรงทราบวขา
พระองคตก ทาลคังถซูกชโลมสทาหรคับการศพกขอนทรีที่มคันจะเกริดขนรนจรริง

เปป็นธรรมเนรียมของพวกยริวทรีที่จะชโลมศพคนตายดข้วยนทราหอมตขางๆขณะทรีที่พวกเขาหขอศพ
นคัรนในผข้าทรีที่ใชข้ในการฝคังศพ นทราหอมชขวยอทาพรางกลริที่นศพรวมถนงเปป็นการแสดงความเคารพตขอผซูข้
ตายดข้วย นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าถนงการสริรนพระชนมตของพระองคต ถนงแมข้มรีนข้อยคน
นคักทรีที่อยซูขทรีที่นคัที่นทรีที่เขข้าใจวขาพระองคตก ทาลคังตรคัสถนงอะไรอยซูข

มก 14:9 พระเยซซูจนงทรงออกความเหป็นวขา เราบอกความจรริงแกข่ทข่านทนนี้งหลายวข่า ทนริ่
ไหนๆทนริ่วโลกซผริ่งขข่าวประเสรริฐนนนี้จะประกาศไป การซผริ่งผซจ้หญริงนนนี้ไดจ้กระทคากป็จะลรอไปเปป็นทนริ่ระลผกถผง
เขาทนริ่นนริ่น" องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราตรคัสลขวงหนข้าวขาในยรุคตขอๆไปเมพที่อขขาวประเสรริฐจะถซูกประกาศ
ไปทคั ที่วโลก สริที่งทรีที่ผซูข้หญริงคนนรีร ไดข้กระททาจะถซูกเลขาตขอไปซทราแลข้วซทราอรีก จรริงแทข้ทรีเดรียวทรีที่ความกรรุณาทรีที่
นางไดข้แสดงตขอพระเยซซูในวคันนคัรนไดข้กลายเปป็นทรีที่ระลนกถนงชพที่อของนางตคัรงแตขวคันนคัรนมาจนถนงทรุกวคัน
นรีร

มก 14:10-11 ขณะเดรียวกคัน อาจดข้วยความเจป็บแคข้นใจ ฝข่ายยซดาสอริสคารริโอท เปป็นคนหนผริ่ง
ในพวกสาวกสริบสองคน ไดจ้ไปหาพวกปบโรหริตใหญข่ เพรริ่อจะทรยศพระองคต์ใหจ้เขา 11 ครนนี้นเขาไดจ้ยริน
อยข่างนนนี้นกป็ดนใจ และสนญญาวข่าจะใหจ้เงรินแกข่ยซดาส แลจ้วยซดาสจผงคอยหาชข่องทนริ่จะทรยศพระองคต์ใหจ้แกข่
เขา เหป็นไดข้ชคัดวขานรีที่เปป็นตอนคทที่ากขอนการทรยศพระเยซซู ยซูดาสแหขงเครริโอทไดข้ไปหาพวกปรุโรหริต



ใหญขแหขงพระวริหารและเสนอตคัวทรีที่จะทรยศพระองคตใหข้ พวกเขาคงลริงโลดดข้วยความดรีใจ พวกเขา
จนงรรีบตกลงจขายคขาจข้างสทาหรคับงานทรีที่เขาจะททาใหข้ทคันทรี คทาทรีที่แปลวขา คอยหาชข่อง (เอะอถูไคโรส) มรี
ความหมายวขา 'โอกาสเหมาะๆ' แตขความหมาย 'คอยหาชของ' กป็สพที่อใหข้เหป็นถนงการขาดอรุปนริสคัยในตคัว
ยซูดาส เขาคอยหาชของทรีที่จะททางานชคั ที่วๆของตนใหข้สทาเรป็จ เขาไมขตข้องรอนานเลยดข้วยซทรา

มก 14:12 เหป็นไดข้ชคัดวขาพระเยซซูและพวกสาวกพคักคข้างคพนไมขในหมซูขบข้านเบธานรีกป็อาจ
เปป็นทรีที่สวนเกทเสมนรีซนที่งอยซูขหขางออกไปไมขมากนคัก ไมขวขาจะในกรณรีใด วคันตขอมาคพอเมรริ่อวนนตจ้น
เทศกาลกรินขนมปนงไรจ้เชรนี้อ ถผงเวลาเขาเคยฆข่าลซกแกะสคาหรนบปนสกานนนี้น ดคังนคัรนพวกสาวกของ
พระองคต์มาทซลถามพระองคต์วข่า "พระองคต์ทรงปรารถนาจะใหจ้ขจ้าพระองคต์ทนนี้งหลายไปจนดเตรนยม
ปนสกาใหจ้พระองคต์เสวยทนริ่ไหน" วคันแรกของเทศกาลกรินขนมปคังไรข้เชพรอกป็ตรงกคับเทศกาลปคัสกา พวก
สาวกซนที่งเปป็นกคังวลวขาพวกเขาจะถพอเทศกาลนรีรอยขางเหมาะสมหรพอไมขจนงถามพระเยซซูวขาพวกเขาจะ
ไปจคัดเตรรียมทรีที่ไหน

มก 14:13-15 พระเยซซูจนงทรงใชจ้สาวกสองคนไป สนริ่งเขาวข่า "จงเขจ้าไปในกรบงนนนี้น แลจ้วจะมน
ชายคนหนผริ่งทซนหมจ้อนคนี้ามาพบทข่าน จงตามคนนนนี้นไป ลซูกาหมายเหตรุไวข้วขาสองคนนรีรคพอเปโตรและ
ยอหตน (ลซูกา 22:8) พระเยซซูทรงใหข้หมายสทาคคัญหนนที่งแกขพวกเขาซนที่งจะปรากฏชคัดเจนในวคัฒนธรรม
สมคัยนคัรน พระองคตตรคัสบอกพวกเขาใหข้มองหา “ชายคนหนนที่งทซูนหมข้อนทรา” ในธรรมเนรียมปฏริบคัตริ
ทางสคังคมสมคัยนคัรน ปกตริแลข้วผซูข้หญริงกป็เปป็นคนทรีที่ทซูนหมข้อนทราซนที่งปกตริแลข้วททาจากดรินเหนรียวไวข้บนหคัว 
การเหป็นผถูด้ชายสคักคนททาเชขนนคัรนกป็เปป็นภาพทรีที่ผริดปกตริแนขทรีเดรียว ดคังนคัรน เมพที่อพวกเขาเหป็นภาพทรีที่ยากจะ
พบเหป็นเชขนนคัรน พวกเขากป็จะรซูข้วขาพวกเขาไดข้พบคนทรีที่ใชขแลข้ว พระเยซซูตรคัสวขา จงตามเขาไป

พระองคตจนงสคัที่งวขา 14 เขาจะเขจ้าไปในทนริ่ใด ทข่านจงบอกเจจ้าของเรรอนนนนี้นวข่า พระอาจารยต์ถาม
วข่า `หจ้องทนริ่เราจะกรินปนสกากนบเหลข่าสาวกของเราไดจ้นนนี้นอยซข่ทนริ่ไหน' 15 เจจ้าของเรรอนจะชนนี้ใหจ้ทข่านเหป็น
หจ้องใหญข่ชนนี้นบนทนริ่ตกแตข่งไวจ้แลจ้ว ทนริ่นนริ่นแหละ จงจนดเตรนยมไวจ้สคาหรนบพวกเราเถริด" ชายทรีที่ทซูนหมข้อ
นทราคนนคัรนนขาจะเปป็นผซูข้รคับใชข้คนหนนที่ง พระเยซซูทรงสคัที่งพวกเขาวขาพอพวกเขาไปถนงจรุดหมายปลาย
ทางของชายคนนคัรน ใหข้พวกเขาถามหาเจข้าของบข้าน “หข้องทรีที่เราจะกรินปคัสกากคับเหลขาสาวกของเรา



ไดข้นคัรนอยซูขทรีที่ไหน” ถนงแมข้การพบชายคนนคัรนและสถานทรีทๆี่ ใชขเปป็นการอคัศจรรยตอยขางหนนที่งในตคัวมคัน
เองแลข้ว แตขหข้องรคับแขกทรีที่ถซูกจคัดเตรรียมไวข้อยขางครบถข้วนกป็อาจมรีคทาอธริบายทรีที่ธรรมดาๆมากยริที่งกวขา

พวกยริวนคับหมพที่นๆไดข้เดรินทางมายคังกรรุงเยรซูซาเลป็มเพพที่อถพอเทศกาลปคัสกาในฤดซูใบไมข้ผลริและ
ยมคริปปซูรตในฤดซูใบไมข้รขวง ในเทศกาลปคัสกาพวกยริวทรีที่คริดหาเงรินกป็จะปลขอยเชขาหข้องรคับประทาน
อาหารทรีที่ถซูกจคัดเตรรียมไวข้พรข้อมแลข้วแกขพวกคนทรีที่เดรินทางมาเพพที่อถพอเทศกาลปคัสกา ถนงแมข้มริไดข้มรีบอก
ไวข้ แตขมคันกป็เปป็นไปไดข้ยริที่งทรีที่วขานรีที่เปป็นหข้องเชขนนคัรนทรีที่พระเจข้าไดข้ทรงโปรดใหข้วขางพอดรีตอนทรีที่พวก
สาวกไปถนง ไมขมรีใครอพที่นทรีที่ไดข้จองหข้องนคัรนไวข้ พระเจข้าไดข้ทรงจคัดเตรรียมสถานทรีที่ไวข้สทาหรคับพระ
กระยาหารมพรอสรุดทข้าย

มก 14:16 ดคังนคัรน สาวกสองคนนนนี้นจผงออกเดรินเขจ้าไปในกรบง และพบเหมรอนพระ
ดคารนสทนริ่พระองคต์ไดจ้ตรนสแกข่เขา แลจ้วไดจ้จนดเตรนยมปนสกาไวจ้พรจ้อม แนขนอนทรีที่กรรุงทรีที่วขาคพอ กรรุง
เยรซูซาเลป็ม พวกสาวกไดข้เดรินทางมาจากหมซูขบข้านเบธานรีทรีที่อยซูขใกลข้เครียงหรพอสวนเกทเสมนรีทรีที่อยซู ขตริด
กคัน

มก 14:17-18 ในคทที่านคัรนขณะทรีที่พวกเขานคัที่งลงเพพที่อรคับประทานอาหารคทที่าในเทศกาลปคัสกา 
พระเยซซูจผงเสดป็จมากนบสาวกสริบสองคน 18 เมรริ่อกคาลนงเอนกายลงรนบประทานอาหารอยซข่ พระเยซซจผง
ตรนสวข่า "เราบอกความจรริงแกข่ทข่านทนนี้งหลายวข่า คนหนผริ่งในพวกทข่านจะทรยศเรา ครอคนหนผริ่งทนริ่รนบ
ประทานอาหารอยซข่กนบเรานนริ่แหละ" พวกเขาถนงกคับตกใจและประหลาดใจยริที่งทรีที่พระเยซซูทรง
ประกาศวขาคนหนนที่งในพวกเขาซนที่งนคั ที่งอยซูขกคับพระองคตจะทรยศพระองคต

มก 14:19-21 ทคันใดนคัรนฝข่ายพวกสาวกกป็เรริริ่มพากนนเปป็นทบกขต์ และทซลถามพระองคต์ทนละคน
วข่า "ครอขจ้าพระองคต์หรรอ" และอนกคนหนผริ่งถามวข่า "ครอขจ้าพระองคต์หรรอ" สาวกแตขละคนตขาง
ประหลาดใจและอาจถามออกมาดข้วยความจรริงใจวขา “คพอขข้าพระองคตหรพอ” เราไมขทราบวขาถนงตายซู
ดาสไดข้ถามหรพอไมข บางทรีกขอนถนงตาเขา พระเยซซู 20 จผงตรนสตอบเขาวข่า "เปป็นคนหนผริ่งในสาวกสริบ
สองคนนนนี้ ครอเปป็นคนจรินี้มในจานเดนยวกนนกนบเรา ธรรมเนรียมของยริวกป็คพอ การจริรมขนมปคังทรีที่แตกออก
ลงในนทราแกงหรพอนทราซรุป นรีที่ยริที่งเปป็นเชขนนคัรนเมพที่อขนมปคังไรข้เชพรอถซูกใชข้ เชขนใน เทศกาลปคัสกา ใน
บคันทนกของยอหตน เขาพซูดถนงอาหารทรีที่ถซูกจริรม (ยอหตน 13:26-30) เหป็นไดข้ชคัดวขาพระเยซซูทรงจริรม



ขนมปคังไรข้เชพรอชริรนหนนที่งลงในนทราแกงทรีที่อยซูขใกลข้ๆและสขงมคันใหข้แกขยซูดาส ยอหตนกลขาววขา หลคังจากนคัรน
ยซูดาสกป็ออกไปทคันทรีเพพที่อททางานของตนใหข้สทาเรป็จ (ยอหตน 13:30)

จากนคัรนพระเยซซูทรงประกาศวขา 21 เพราะบบตรมนบษยต์จะเสดป็จไปตามทนริ่ไดจ้มนคคาเขนยนไวจ้ถผง
พระองคต์นนนี้นจรริง แตข่วริบนตริแกข่ผซจ้ทนริ่ทรยศบบตรมนบษยต์ ถจ้าคนนนนี้นมริไดจ้บนงเกริดมากป็จะเปป็นการดนตข่อคนนนนี้น
เอง" เปป็นไปไดข้ทรีที่วขาพวกสาวกทรีที่เหลพอไมขเขข้าใจเรพที่องทรีที่พระเยซซูทรงสขงขนมปคังทรีที่จริรมแลข้วใหข้แกขยซูดาส
พระองคตทรงหมายเหตรุไวข้อยขางอข้อมๆวขา พระองคตก ทาลคังมรุขงหนข้าไปตามทางทรีที่ไดข้มรีคทาพยากรณตไวข้มา
นานแลข้วเกรีที่ยวกคับพระองคต โดยนขาจะเปป็นอริสยาหต 53 และขข้ออพที่นๆทรีที่พซูดถนงพระเมสสริยาหตในพระ
คคัมภรีรตเดริม อยขางไรกป็ตาม พระองคตยคังทรงเตพอนไวข้อยขางเปป็นลางดข้วยวขา การทรีที่คนนคัรนทรีที่ทรยศ
พระองคตไมขเคยเกริดมาเลยกป็ดรีเสรียกวขา

มก 14:22-24 ขณะทรีที่พวกเขารคับประทานอาหารในเทศกาลปคัสกาตขอไปอยซูขนคัรน พระเยซซูกป็
ตรคัสสริที่งทรีที่ลนกซนร งอรีกเรพที่องวขา ระหวข่างอาหารมรนี้อนนนี้น พระเยซซทรงหยริบขนมปนงมา ทรงขอบพระคบณ 
แลจ้วหนกสข่งใหจ้แกข่เหลข่าสาวกตรนสวข่า "จงรนบกรินเถริด นนริ่เปป็นกายของเรา" พระองคตทรงหยริบขนมปคัง
ไรข้เชพรอชริรนหนนที่งขนรนมาและทรงอวยพร นรีที่นขาจะหมายความวขาพระองคตทรงอธริษฐานสทาหรคับ และ
อาจขอบพระครุณพระเจข้าทรีที่ทรงประทานใหข้ จากนคัรนพระองคตกป็ทรงหคักขนมปคังชริรนนคัรนออกและแจก
ใหข้สาวกของพระองคตแตขละคน (ยกเวข้นยซูดาส) ในการทรีที่พระองคตตรคัสสคัที่งพวกสาวกวขา “จงรคับกริน
เถริด นรีที่เปป็นกายของเรา” มคันกป็ปรากฏชคัดเจนวขาพระองคตมริไดข้ทรงหมายความวขาขนมปคังนคัรนจะกาย
เปป็นพระกายของพระองคตจรริงๆ (transubstantiation) แตขพระองคตตรคัสเปป็นความหมายเปรรียบเทรียบ
มากกวขา ในบคันทนกของลซูกา มรีบคันทนกไวข้วขาพระเยซซูตรคัสวขา “จงกระททาอยขางนรีร ใหข้เปป็นทรีที่ระลนกถนงเรา”
(ลซูกา 22:19) เปาโลอธริบายเรพที่องนรีรชคัดเจนมากๆใน 1 โครรินธต 11:23-26

ในททานองเดรียวกคัน 23 แลจ้วพระองคต์จผงทรงหยริบถจ้วย ขอบพระคบณและสข่งใหจ้เขา เขากป็รนบ
ไปดรริ่มทบกคน 24 แลจ้วพระองคต์ตรนสแกข่เขาวข่า "นนริ่เปป็นโลหริตของเราอนนเปป็นโลหริตแหข่งพนนธสนญญา
ใหมข่ ซผริ่งตจ้องหลนริ่งออกเพรริ่อคนเปป็นอนนมาก เหป็นไดข้ชคัดวขาเหตรุการณตสทาคคัญเหตรุการณตหนนที่งก ทาลคังเกริด
ขนรนอยซูข พระเยซซูก ทาลคังทรงสถาปนาพคันธสคัญญาใหมข จดหมายฝากหลายฉบคับในพระคคัมภรีรตใหมข 
โดยเฉพาะหนคังสพอฮรีบรซู จะใหข้รายละเอรียดชคัดเจนวขาพคันธสคัญญาใหมขจะเขข้ามาแทนทรีที่พคันธสคัญญา



เกขาซนที่งบคัดนรีรกป็ก ทาลคังถซูกททาใหข้ใชข้การไมขไดข้แลข้ว นอกจากนรีรพระเยซซูทรงหมายเหตรุไวข้วขา ผลของเถา
องรุขนในถข้วยนคัรนคพอ พระโลหริตของพระองคตซนที่งจะถซูกททาใหข้หลคั ที่งออกเพพที่อคนเปป็นอคันมาก ถนงแมข้พวก
สาวกอาจไมขเขข้าใจสริที่งทรีที่พระองคตก ทาลคังตรคัส แตขเมพที่อเรามองยข้อนกลคับไป เรากป็เขข้าใจวขานทร าองรุขนใน
ถข้วยนคัรนไมขเพรียงเปป็นสคัญลคักษณตแสดงถนงการเรริที่มตข้นพคันธสคัญญาใหมขระหวขางพระเจข้ากคับมนรุษยต
เทขานคัรน แตขเปป็นสคัญลคักษณตแสดงถนงพระโลหริตทรีที่ไหลออกของพระครริสตตพรข้อมก คับความหมาย
ตขางๆทรีที่สพที่อออกมาของพระโลหริตนคัรนดข้วย

อรีกครคัร งทรีที่อคัครทซูตเปาโลกลขาวไวข้อยขางชคัดเจนใน 1 โครรินธต 11:23-26 วขาถข้วยนทราองรุขนนคัรนไมข
เพรียงเปป็นสกัญลกักษณห์อยขางหนนที่งเทขานคัรน แตขเปป็นทขีชื่ระลนกถนงพระราชกริจของพระครริสตตดข้วย ไมขมรีการ
พซูดถนงการเปลรีที่ยนแปลงของขนมปคังและนทราองรุขนเปป็นพระกายและพระโลหริตของพระเยซซูครริสตต
จรริงๆเลย พระกระยาหารมพรอสรุดทข้ายทรีที่พระเยซซูทรงเปป็นผซูข้นทารคับประทานกป็สพที่อถนงสริที่งทรีที่จะเกริดขนรนใน
วคันถคัดมาทรีที่กลโกธา มคันยคังกลายเปป็นสริที่งทรีที่นทาไปสซูขพริธรีศรีลระลนกทรีที่จะกระททากคันในครริสตจคักรทข้องถริที่น
ในไมขชข้าดข้วย ในความหมายทคัรงหมดของมคัน มคันจนงเปป็นสคัญลคักษณตทคัรงในลคักษณะทรีที่เปป็นภาพใหข้ชม
กขอนรวมถนงเปป็นทรีที่ระลนกในภายหลคังดข้วย มคันไมขใชขศรีลศคักดริธ สริทธริธ และไมขมรีผลในการลข้างบาปแตข
อยขางใด

มก 14:25 พระเยซซูยคังทรงประกาศอรีกวขา เราบอกความจรริงแกข่ทข่านทนนี้งหลายวข่า เราจะ
ไมข่ดรริ่มนคนี้าผลแหข่งเถาองบข่นนนนี้ตข่อไปอนกจนวนนนนนี้นมาถผง ครอวนนทนริ่เราจะดรริ่มใหมข่ในอาณาจนกรของ
พระเจจ้า" ถนงแมข้พระเยซซูไดข้รคับประทานอาหารกคับพวกสาวกอรีกหลายครคัร งจรริงๆหลคังทรงฟพร นคพน
พระชนมตแลข้ว แตขกป็ไมขมรีบคันทนกไวข้วขาพระองคตทรงดพที่มผลจากเถาองรุขนเลย พระองคตจะไมขทรงดพที่มมคัน
จนกวขาจะถนงวคันนคัรนทรีที่พระองคตเสดป็จกลคับมาและทรงสถาปนาอาณาจคักรของพระองคต บางทรี
พระองคตอาจทรงเปป็นผซูข้แรกทรีที่จะดพที่มนทราองรุขนใหมขทรีที่มาจากผลเกป็บเกรีที่ยวแรกในอาณาจคักรนคัรนกป็เปป็นไดข้

เราควรหมายเหตรุไวข้วขาไมขมรีตรงไหนเลยในขขาวประเสรริฐทคัรงสรีที่เลขมทรีที่บอกวขาพระเยซซูหรพอ
พวกสาวกดพที่มเหลข้าองรุขนในพระกระยาหารมพรอสรุดทข้าย คทาทรีที่แปลวขา นคนี้าองบข่น (ออยนอส) สามารถ
หมายถนงนทราองรุขนทรีที่หมคักแลข้ว (เหลข้าองรุขน) หรพอยคังไมขหมคักกป็ไดข้ อยขางไรกป็ตาม พระวริญญาณบรริสรุทธริธ
ทรงระมคัดระวคังทรีที่จะไมขททาใหข้คนอขานสคับสนเกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีร โดยการใชข้คทาวขา ออยนอส ในสขวนทรีที่
เกรีที่ยวขข้องกคับพระกระยาหารมพรอสรุดทข้าย แตขคทาทรีที่ใชข้คพอ “ผลแหขงเถาองรุขน” ทรุกตอนในพระคคัมภรีรตทรีที่



พซูดถนงเหลข้าองรุขน (นทร าองรุขนทรีที่หมคักแลข้ว) ลข้วนเปป็นลบทคัรงสริรน เหลข้าองรุขนถซูกนทาเสนอในพระคคัมภรีรตวขา
เปป็นสริที่งทรีที่ผริดและเปป็นความบาปเสมอ ดคังนคัรนมคันจนงดซูเหมพอนชคัดเจนวขาผลแหขงเถาองรุขน (นทร าองรุขน) ทรีที่
ถซูกใชข้ในพระกระยาหารมพรอสรุดทข้ายเปป็นแบบไมขหมคัก นอกจากนรีร เราอาจสคันนริษฐานไดข้อยขาง
ปลอดภคัยวขา ตลอดการรคับใชข้บนโลกนรีรของพระเยซซูพระองคตไมขเคยดพที่มนทราองรุขนแบบหมคักแลข้วเลย 
(เหลข้าองรุขน) พวกยริวสมคัยนคัรนและจนถนงทรุกวคันนรีร ไดข้คริดคข้นกลวริธรีในการททานทราองรุขนใสแจป๋วซนที่งไมขถซูก
หมคัก มคันยคังมรีวางขายอยซูขในรข้านคข้าจนถนงทรุกวคันนรีร

มก 14:26 หลคังจากนคัรนเมรริ่อรจ้องเพลงสรรเสรริญแลจ้ว พระองคต์กนบเหลข่าสาวกกป็พากนน
ออกไปยนงภซเขามะกอกเทศ มคันเปป็นธรรมเนรียมปฏริบคัตริสทาหรคับพวกยริวทรีที่เครขงๆทรีที่จะรข้องเพลงสดรุดรี
ฮกัลเลลในคพนทรีที่ถพอเทศกาลปคัสกา เพลงสดรุดรีฮกัลเลล หรพอเพลงสดรุดรีทรีที่ใชข้สรรเสรริญ ประกอบดข้วย
เพลงสดรุดรีหกเพลง นคัที่นคพอ บททรีที่ 113 จนถนงบททรีที่ 118 พวกเขาไมขไดข้รข้องทคัรงหกเพลง แตขบางสขวน
ของเพลงสดรุดรีเหลขานรีร  กขอนทรีที่จะดพที่มถข้วยทรีที่สองและรคับประทานเนพรอลซูกแกะ พวกเขากป็รข้องสขวนแรก
ของเพลงนรีร  ซนที่งมรีบางสขวนของเพลงสดรุดรีบททรีที่ 113 และ 114 และพอดพที่มถข้วยทรีที่สรีที่และถข้วยสรุดทข้าย 
พวกเขากป็รข้องจนจบเพลงสดรุดรีฮคัลเลล โดยรข้องบางสขวนของเพลงสดรุดรีทรีที่เหลพอ โดยเรริที่มตข้นทรีที่เพลง
สดรุดรีบททรีที่ 115 และจบดข้วยบททรีที่ 118 เมพที่อรข้องจบแลข้ว พวกเขากป็รข้องเพลงทรีที่พวกเขาเรรียกวขา 
‘พระพรแหขงเพลงนรีร ’ ซนที่งกป็คพอ เพลงสดรุดรี 145:10 ถนงแมข้มริไดข้บคังคคับ แตขถข้าพวกเขาดพที่มถข้วยทรีที่หข้า พวก
เขากป็จะรข้องเพลงสดรุดรี 136 บางสขวนของเพลงสดรุดรีเหลขานรีรมรีคทาพยากรณตถนงพระเมสสริยาหตอยขาง
ชคัดเจน  และแนขนอนทรีที่พระเยซซูทรงนทาพวกสาวกในการรข้องเพลงเหลขานรีร

แนขนอนทรีที่ปขานนรีร เปป็นเวลายทที่าคทที่าแลข้วและอาจดนกถนงสามทรุขมแลข้วดข้วยซทรา พระเยซซูและพวก
สาวกจนงนขาจะเรริที่มเดรินแบบทอดนของพรข้อมกคับครรุขนคริดไปดข้วย จากหข้องชคัรนบนในกรรุงเยรซูซาเลป็มมรุขง
หนข้าไปยคังภซูเขามะกอกเทศ เปป็นไปไดข้ยริ ที่งทรีที่วขาคทาตรคัสในยอหตน 15-17 ถซูกเอขยออกมาระหวขางการ
เดรินทรีที่ครรุขนคริดนรีร  จากกรรุงเยรซูซาเลป็มพวกเขานขาจะเดรินลงไปในหรุบเขาขริดโรนทรีที่อยซู ขตริดกคันซนที่งอยซูขทาง
ทริศตะวคันออกและมายคังฐานของภซูเขามะกอกเทศซนที่งเปป็นทรีทๆี่ สวนเกทเสมนรีตคัรงอยซูข นขาสคังเกตทรีที่กรรุง
เยรซูซาเลป็มนคัรนปรากฏใหข้เหป็นเตป็มตาเมพที่อมองจากภซูเขามะกอกเทศ และถนงแมข้เราไมขรซูข้วขาทข้องฟข้าคพน
นคัรนมรีเมฆเยอะหรพอไมข แตขแสงไฟทรีที่มรีอยซูขในกรรุงกป็คงปรากฏใหข้เหป็นชคัดเจนไมขไกลเกรินหนนที่งในสรีที่
ไมลตไปทางทริศตะวคันตก



มก 14:27-28 ในเงามพดของกรรุงเยรซูซาเลป็มในคทที่าคพนนคัรนพระเยซซจผงตรนสกนบเหลข่าสาวกวข่า 
"ทข่านทนนี้งหลายจะสะดบดใจเพราะเราในครนนนนี้เอง ดจ้วยมนคคาเขนยนไวจ้วข่า `เราจะตนผซจ้เลนนี้ยงแกะ และแกะ
ฝซงนนนี้นจะกระจนดกระจายไป' 28 แตข่เมรริ่อทรงชบบใหจ้เราฟรนี้นขผนี้นมาแลจ้ว เราจะไปยนงแควจ้นกาลริลนกข่อน
หนจ้าทข่าน” คทาตรคัสของพระเยซซูนคัรนจะกลายเปป็นจรริงอยขางนขาเศรข้า กขอนทรีที่จะสริรนคพนนคัรน สาวกทรุกคน
จะอคับอายขายหนข้าและเสรียใจทรีที่พระอาจารยตของตนถซูกจคับกรุมอยขางนขาอคัปยศอดสซูเหมพอนอยขาง
อาชญากรคนหนนที่งและถซูกลากตคัวไปจทาจอง พวกสาวกสขวนใหญขกป็จะพากคันหนรีไปหมด เปโตรกป็จะ
ปฏริเสธพระองคตตขอหนข้าผซูข้คน ถนงแมข้มริไดข้บอกไวข้เปป็นอพที่น แมข้แตขยอหตนกป็ขายหนข้าและสะดรุด 
พระองคตผซูข้ซนที่งเขาเคยคริดวขาเปป็นพระเมสสริยาหตบคัดนรีรกลคับถซูกปฏริบคัตริราวกคับเปป็นอาชญากรคนหนนที่ง 
พระเยซซูทรงเตพอนพวกสาวกไวข้เยอะแลข้วเกรีที่ยวกคับการทรีที่พระองคตจะทรงถซูกจคับกรุม อยขางไรกป็ตาม 
พวกเขาคงคริดวขาถข้าพระองคตทรงเปป็นพระเมสสริยาหตจรริงๆ พระองคตกป็คงสะบคัดพวกศคัตรซูของ
พระองคตทริรงไดข้โดยไมขกขอใหข้เกริดอคันตรายใดๆ

พระเยซซูทรงเตพอนพวกเขาโดยยกขข้อความจากเศคารริยาหต 13:7 ทรีที่วขา “เราจะตรีผซูข้เลรีรยงแกะ 
และแกะฝซูงนคัรนจะกระจคัดกระจายไป” อยขางไรกป็ตาม พระองคตกป็ทรงใหข้ความหวคังอคันยริที่งใหญขแกข
พวกเขาโดยตรคัสลขวงหนข้าวขาหลคังจากทรีที่พระองคตทรงฟชรั้นขนรั้นมาแลด้ว พระองคตกป็จะเสดป็จลขวงหนข้า
พวกเขาไปยคังแควข้นกาลริลรี นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่พระเยซซูไมขเพรียงตรคัสลขวงหนข้าถนงการสริรนพระชนมตของ
พระองคตทรีที่ใกลข้จะเกริดขนรนเทขานคัรน แตขทรีที่สทาคคัญยริที่งไปกวขานคัรนอรีกกป็คพอ พระองคตยคังตรคัสถนงการฟพร นคพน
พระชนมตของพระองคตทรีที่จะเกริดขนรนดข้วย นขาเศรข้าตรงทรีที่วขาตอนนคัรนพวกสาวกไมขเขข้าใจเรพที่องหลคังนรีร เลย

มก 14:29-30 เปโตรทซลพระองคต์วข่า "แมจ้คนทนนี้งปวงจะสะดบดใจ ขจ้าพระองคต์จะไมข่สะดบด
ใจ" 30 พระเยซซจผงตรนสกนบเขาวข่า "เราบอกความจรริงแกข่ทข่านวข่า ในวนนนนนี้ ครอครนนนนี้เอง กข่อนไกข่จะขนน
สองหน ทข่านจะปฏริเสธเราสามครนนี้ง" เปโตรผซูข้หรุนหคันจนงรรีบตอบกลคับไปวขา “แมข้คนทคัรงปวงจะ
สะดรุดใจ ขข้าพระองคตจะไมขสะดรุดใจ” พระเยซซูจนงตรคัสตอบกลคับไปวขา “เราบอกความจรริงแกขทขานวขา
ในวคันนรีร  คพอคพนนรีร เอง กขอนไกขจะขคันสองหน ทขานจะปฏริเสธเราสามครคัร ง” พระเยซซูทรงตทาหนริเปโต
รอยขางนริที่มๆ โดยบอกเขาวขากขอนทรีที่จะสริรนคพนนรีร และกขอนไกขขคันสองครคัร ง เปโตรกป็จะปฏริเสธพระองคต
ไปแลข้วสามครคัร ง



มก 14:31 นคัที่นเปป็นสริที่งทรีที่เกรินกวขาเปโตรผซูข้นขาสงสารจะทนไหว เขาจนงทซลแขป็งแรงทนเดนยว
วข่า "ถผงแมจ้ขจ้าพระองคต์จะตจ้องตายกนบพระองคต์ ขจ้าพระองคต์กป็จะไมข่ปฏริเสธพระองคต์เลย" เหลข่า
สาวกกป็ทซลเชข่นนนนี้นเหมรอนกนนทบกคน นรีที่เทขากคับเปโตรพซูดวขา ‘ไมขมรีทาง หากขข้าพระองคตตข้องตายกคับ
พระองคตแลข้ว ขข้าพระองคตกป็จะไมขมรีวคันปฏริเสธพระองคตเลยไมขวขาจะยคังไงกป็ตาม’ พวกสาวกคนอพที่นๆ
กป็พซูดเหมพอนกคัน ชขางเปป็นเรพที่องนขาเศรข้า กขอนจะรรุขงสาง คทาตรคัสของพระเยซซูกป็จะกลายเปป็นจรริงอยขาง
นขาเจป็บปวด

มก 14:32-33 ตรงฐานดข้านทริศตะวคันตกของภซูเขามะกอกเทศตรงขข้ามกคับหข้วยขริดโรนและ
ตริดกคับกรรุงเยรซูซาเลป็มมรีสวนทรีที่เหมพอนสวนสาธารณะแหขงหนนที่งตคัรงอยซูขชพที่อวขา เกทเสมนขี ชพที่อนรีรแปลวขา 
‘บขอยทที่ามะกอกเทศ’ ภซูเขามะกอกเทศกป็เปป็นเชขนนคัรนเลย คนยริวหลายชคั ที่วอายรุคนไดข้ปลซูกตข้นมะกอก
เทศตามพพรนผริวทรีที่ลดหลคั ที่นเปป็นชคัรนๆของภซูเขานรีร  มคันจนงเปป็นเรพที่องปกตริทรีที่จะพบบขอยทที่ามะกอกเทศตรง
ตรีนเขาใกลข้กคับกรรุงนรีร  เหป็นไดข้ชคัดวขาพระเยซซูทรงไดข้รคับอนรุญาตใหข้ไปทรีที่นคั ที่นไดข้ เพราะวขาพระองคตทรง
ไปพคักคข้างคพนทรีที่นคั ที่นบขอยๆตอนทรีที่อยซูขในกรรุงเยรซูซาเลป็ม ดซู ยอหตน 18:2 นรีที่จนงเปป็นลางบอกเหตรุวขายซูดา
สกป็รซูข้จคักทรีที่นคั ที่นดข้วย

ดคังนคัรนพระเยซซกนบเหลข่าสาวกมายนงทนริ่แหข่งหนผริ่งชรริ่อเกทเสมนน และพระองคต์ตรนสแกข่สาวกของ
พระองคต์วข่า "จงนนริ่งอยซข่ทนริ่นนริ่ขณะเมรริ่อเราอธริษฐาน" 33 พระองคต์กป็พาเปโตร ยากอบ และยอหต์นไป
ดจ้วย แลจ้วพระองคต์ทรงเรริริ่มวริตกยริริ่งและหนนกพระทนยนนก นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่ในตอนสทาคคัญแหขงการรคับ
ใชข้ของพระองคต พระเยซซูทรงพาพวกคนวงในของพระองคตไปดข้วย นคั ที่นคพอ เปโตร ยากอบและ
ยอหตน นอกจากนรีร  ดข้วยรซูข้วขาจะเกริดเหตรุรข้ายกคับพระองคตเองในไมขชข้า พระเยซซูจนงทรงททาสริที่งทรีที่ททาแลข้ว
ไดข้ผลมากทรีที่สรุด พระองคตเสดป็จไปอธริษฐาน นรีที่ยคังเปป็นบทเรรียนสทาหรคับเราอยซู ข เมพที่อวริกฤตริเขข้ามาใกลข้ 
จงไปอธริษฐาน

มาระโกกลขาววขาพระองคตทรงเรริที่มวริตกยริริ่ง คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (เอป็คธามเบะโอ) มรีความหมาย
หลายประการไลขตคัรงแตข ‘พริศวงงงงวย’ ไปจนถนง ‘อกสคัที่นขวคัญหนรี’ นอกจากนรีรพระองคตยคังทรงหนนก
พระทนยนนกดข้วย คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (อาเดมอเนะโอ) มรีความหมายหลายอยขางไลขตคัรงแตขความทรุกขตใจ
อยขางหนคักไปจนถนงความซนมเศรข้าหดหซูข ถนงแมข้องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราทรงเปป็นพระเจข้า แตข



พระองคตกป็ทรงเปป็นมนรุษยตคนหนนที่งดข้วย ถนงแมข้ในอดรีตกาลนริรคันดรตพระองคตทรงทราบวขาจะถนงเวลานรีร
และไดข้เตรรียมตคัวมาแลข้วกป็ตาม แตขบคัดนรีรวริกฤตริแหขงยรุคทคัรงหลายกทาลคังจะเรริที่มตข้นและพระองคตตข้อง
ทรงแบกรคับมคันไวข้บนไหลขของพระองคตเอง ดคังนคัรนในฐานะมนรุษยต พระองคตจนงทรงหวาดกลคัวและ
เปป็นทรุกขตใจยริที่งนคัก พระองคตทรงทราบวขาพระองคตจะตข้องเจอกคับอะไรและเหป็นไดข้ชคัดวขามคันททาใหข้
พระองคตหวาดกลคัวยริที่งนคักในความเปป็นมนรุษยตของพระองคต

มก 14:34 พระองคตจนงตรคัสกคับพวกสาวกวขา "ใจเราเปป็นทบกขต์แทบจะตาย จงเฝจ้าอยซข่ทนริ่นนริ่
เถริด" คทาทรีที่แปลวขา เปป็นทบกขต์ (เพะรริลถูพอส) ตามทรีที่แปลตรงนรีรมรีความหมายวขา ถซูกความโศกเศรข้าเขข้า
ครอบงทา ความเจป็บปวดฝขายวริญญาณของพระองคตนคัรนกป็มากจนถนงขนาดเจรียนตายเลย นรีที่สพที่อถนงความ
สริรนหวคังและความหวาดกลคัว ทรีที่พนที่งเดรียวของพระองคตกป็คพอ การออกไปอธริษฐาน พระองคตจนงทรงสคัที่ง
พวกสาวกใหข้รอและเฝข้าระวคัง มคันเปป็นชขวงเวลานรีร เองทรีที่พระเจข้าทรงใชข้ทซูตสวรรคตตนหนนที่งมาชซูก ทาลคัง
พระองคต ดซู ลซูกา 22:43 พระราชกริจทรีที่กลโกธาซนที่งตามมาดข้วยรรุขงอรรุณแหขงการฟพร นคพนพระชนมตก ทาลคัง
ใกลข้เขข้ามา ดข้วยพระทคัยอคันเปรีที่ยมพระกรรุณา พระเจข้าจะทรงททาทรุกอยขางทรีที่จทาเปป็นเพพที่อชขวยใหข้พระองคต
สามารถผขานพข้นสริที่งทรีที่รออยซูขเบพรองหนข้าไดข้

มก 14:35-36 มาระโกจนงบคันทนกเกรีที่ยวกคับคทาอธริษฐานแรกของพระเยซซูในสวนเกทเสมนรี 
แลจ้วพระองคต์เสดป็จดคาเนรินไปอนกหนข่อยหนผริ่ง ซบพระกายลงทนริ่ดรินอธริษฐานวข่า ถจ้าเปป็นไดจ้ใหจ้เวลานนนี้น
ลข่วงพจ้นไปจากพระองคต์ 36 พระองคต์ทซลวข่า "อนบบา พระบริดาเจจ้าขจ้า พระองคต์ทรงสามารถกระทคา
สริริ่งทนนี้งปวงไดจ้ ขอเอาถจ้วยนนนี้เลรริ่อนพจ้นไปจากขจ้าพระองคต์เถริด แตข่วข่าอยข่าใหจ้เปป็นตามใจปรารถนาของ
ขจ้าพระองคต์ แตข่ใหจ้เปป็นไปตามพระทนยของพระองคต์" เราเหป็นชคัดเจนถนงความตนงเครรียดและความ
หนคักหนาสาหคัสของสถานการณตในการทรีที่พระเยซซูทรง “ซบพระกายลงทรีที่ดริน”

ในความเปป็นมนรุษยต พระองคตกป็ทรงหวาดกลคัวเมพที่อคริดถนงสริที่งทรีที่พระองคตจะตข้องเจอ ดข้วยความ
กลคัวในฐานะมนรุษยตคนหนนที่ง พระองคตจนงทรงรข้องวขา “อคับบา พระบริดาเจข้าขข้า พระองคตทรงสามารถ
กระททาสริที่งทคัรงปวงไดข้ ขอเอาถข้วยนรีร เลพที่อนพข้นไปจากขข้าพระองคตเถริด” พระเยซซูทรงทราบดรีวขาจะเกริด
อะไรขนรน พระองคตทรงทราบถนงการทรีที่พระองคตจะทรงถซูกจคับกรุม พรข้อมก คับถซูกเยาะเยข้ย ถซูกทรมาน 
และถซูกปฏริเสธ พระองคตทรงทราบถนงความนขากลคัวของการถซูกตรนงกางเขนซนที่งรอคอยพระองคตอยซู ข  



ทรีที่นขากลคัวยริที่งไปกวขานคัรนกป็คพอ พระองคตทรงทราบวขาในวคันถคัดไป พระองคตจะทรงกลายเปป็นความ
บาปเพราะเหป็นแกขเรา โดยตลอดนริรคันดรตกาลพระองคตไมขเคยตข้องเปป็นมลทรินเพราะมคันมากขอนเลย 
พระองคตทรงทราบวขาในวคันถคัดไป พระบริดาอคันเปป็นทรีที่รคักผซูข้สถริตในสวรรคตของพระองคตจะทรงหคัน
หลคังใหข้พระองคตขณะทรีที่พระองคตทรงถซูกตรนงอยซู ขอยขางทรุกขตทรมานใกลข้ตาย และพระองคตทรงทราบ
วขากขอนดวงอาทริตยตตกในอรีกวคัน พระองคตจะทรงชริมความเจป็บปวดแหขงความตายเหมพอนกคับคน
อพที่นๆทรุกคนทรีที่เคยเจอ พระองคตจะทรงเขข้าสซูขโลกแหขงคนตายอคันไมขแนขนอนและทรีที่มองไมขเหป็น

นขาสนใจตรงทรีที่วขาพระองคตทรงใชข้วลรี “อคับบา พระบริดาเจข้าขข้า” คทาแรก (อกับบา) เปป็นคทาทรีที่มา
จากภาษาอาราเมคและเปป็นคทาทรีที่แสดงถนงความใกลข้ชริดภายในครอบครคัว มคันกป็คลข้ายกคับคทาวขา ปป๊ะปป๋า 
หรพอ พข่อจป๋า คทาหลคังนรีร แปลมาจากคทากรรีก (พาเทร) และเปป็นคทาทรีที่มคักแปลเปป็น ‘บริดา’ พระเยซซูนขาจะ
ทรงอธริษฐานในคทที่าคพนนคัรนเปป็นภาษาอาราเมค มาระโกอาจบคันทนกเหตรุการณตนรีร ไวข้สทาหรคับทคัรงชาวยริว
และชาวกรรีกเพพที่อใหข้พวกเขาเขข้าใจถนงความตนงเครรียดในคทาอธริษฐานของพระเยซซูโดยการใชข้คทา
ภาษาอาราเมคทรีที่แสดงถนงการเรรียกพขอแบบสนริทสนมภายในครอบครคัวและคทาภาษากรรีกทรีที่เหมาะ
สมกวขาดข้วย

พระเยซซูทรงทราบวขาพระเจข้าทรงททาไดข้ทรุกสริที่ง พระองคตจนงทรงวริงวอนวขา พระองคต์ทรง
สามารถกระทคาสริริ่งทนนี้งปวงไดจ้ ขอเอาถจ้วยนนนี้เลรริ่อนพจ้นไปจากขจ้าพระองคต์เถริด วลรีทรีที่พซูดถนง “ถข้วยนรีร ” กป็
เปป็นสทานวนทรีที่หมายถนงสริที่งทรีที่พระเยซซูก ทาลคังจะเผชริญในไมขชข้า ความเปป็นมนรุษยตของพระองคตกป็
หวาดหวคั ที่นตขอสริที่งทรีที่รออยซูขเบพรองหนข้า อยขางไรกป็ตาม ในความเปป็นพระเจข้าของพระองคตๆ  กป็ทรงยอม
จทานนตามพระประสงคตของพระบริดา โดยตรคัสชคัดเจนขณะทรงอธริษฐานวขา แตข่วข่าอยข่าใหจ้เปป็น
ตามใจปรารถนาของขจ้าพระองคต์ แตข่ใหจ้เปป็นไปตามพระทนยของพระองคต์ แกขนแทข้ของการเปป็น
เหมพอนพระครริสตตกป็คพอ การยอมจทานนตขอพระเจข้าในทรุกสริที่ง พระเยซซูทรงเชพที่อฟคังพระบริดาในสวรรคต
ของพระองคตในทรุกสริที่งและทรงยอมจทานนตขอพระประสงคตของพระองคตโดยสมบซูรณต

มก 14:37-38 หลคังจากการอธริษฐานอคันหนคักหนขวงครคัร งแรกนคัรน พระเยซซูจผงเสดป็จกลนบ
มาทรงพบเหลข่าสาวกนอนหลนบอยซข่ และตรนสกนบเปโตรวข่า "ซนโมนเออ๋ย ทข่านนอนหลนบหรรอ จะคอย
เฝจ้าอยซข่สนกชนริ่วเวลาหนผริ่งไมข่ไดจ้หรรอ มคันเปป็นวคันทรีที่ยาวนานและตอนนรีรมคันกป็ดนกแลข้วดข้วย พวกสาวกจนง



พขายแพข้ตขอความงขวงอคันเปป็นธรรมดาของมนรุษยต แทนทรีที่จะสนใจเรพที่องฝขายวริญญาณ พวกเขากลคับ
พขายแพข้ตขอความอยากนอนอคันเปป็นเรพที่องธรรมชาตริ พระเยซซูจนงทรงดรุเปโตรเบาๆ โดยเรรียกเขาดข้วย
ชพที่อเดริมคพอ ซรีโมน การทรีที่พระเยซซูตรคัสถนง “ชคั ที่วเวลาหนนที่ง” (“ชคั ที่วโมงหนนที่ง”) นขาจะเปป็นความหมายเชริง
เปรรียบเทรียบทรีที่หมายถนงเวลาสคัรนๆ ถนงแมข้จะเปป็นไปไดข้ แตขมคันกป็ไมขนขาเปป็นไปไดข้ทรีที่พระเยซซูจะทรงใชข้
เวลาทคัรงชคั ที่วโมงในการอธริษฐาน

พระเยซซูจนงทรงเตพอนสตริพวกเขาวขา 38 ทข่านทนนี้งหลายจงเฝจ้าระวนงและอธริษฐานเพรริ่อทข่านจะ
ไมข่ตจ้องถซกการทดลอง คทาทรีที่แปลวขา เฝจ้าระวนง (กเรกอเระโอ) ในบรริบทนรีรมรีความหมายงขายๆวขา ตพที่น
อยซูข ในความหมายเชริงอรุปมาเปรรียบเทรียบมากกวขา มคันกป็หมายถนงการระวคังระไว ซนที่งนขาจะเปป็นความ
หมายทรีที่พระเยซซูทรงตข้องการสพที่อ มคันยคังมรีความหมายดข้วยวขา รซูข้วขากทาลคังจะเกริดอะไรขนรน อยขางไร
กป็ตาม พระองคตกป็ตรคัสสริที่งทรีที่เปป็นความจรริงอคันลนกซนร งยริที่งกวขา นคัที่นคพอ เมพที่อเราอธริษฐาน เรากป็อยซูขหขางไกล
จากการถซูกทดลอง เมพที่อเราสนทนากคับพระเจข้า พญามารกป็เขข้ามาแทรกไมขไดข้ เพราะสายไมขวขาง 
จนถนงทรุกวคันนรีร  ยริที่งเราใชข้เวลาในการอธริษฐานมากเทขาไร โอกาสทรีที่การทดลองจะททางานของมคันกป็ยริที่ง
นข้อยลงเทขานคัรน ไมขเพรียงตอนทรีที่เรากทาลคังอธริษฐานอยซูขเทขานคัรน แตขในชขวงเวลาหลคังจากนคัรนดข้วย

ในคทาตทาหนริเบาๆทรีที่มรุขงทรีที่เปโตรเปป็นหลคัก บางทรีอาจมากกวขาคนอพที่นๆดข้วย พระเยซซูทรงถอน
หายใจตรคัสวขา “จริตใจพรจ้อมแลจ้วกป็จรริง แตข่เนรนี้อหนนงยนงอข่อนกคาลนง"กขอนหนข้านคัรนไมขนานเปโตรยคัง
ปฏริญาณอยซูขเลยวขา “แมข้คนทคัรงปวงจะสะดรุดใจ ขข้าพระองคตจะไมขสะดรุดใจ” พระเยซซูตรคัสอยขาง
เหนพที่อยใจวขาถนงแมข้จริตใจเปโตรจะพรข้อม แตขเขากป็ยคังลพมตาไมขไหวเลย

มก 14:39-40 พระองคต์จผงเสดป็จไปอธริษฐานอนกครนนี้งหนผริ่ง ทรงกลข่าวคคาเหมรอนคราวกข่อน 
บคันทนกของลซูกากลขาวไวข้วขาพระองคตทรงเสดป็จไปหขางจากพวกเขาประมาณขวข้างหรินตก พระองคตจนง
ทรงอธริษฐานตขอไปอยขางทรีที่พระองคตทรงสอนใหข้เรากระททา นขาเศรข้าตรงทรีที่วขา 40 ครนนี้นพระองคต์เสดป็จ
กลนบมากป็ทรงพบสาวกนอนหลนบอยซข่อนก (เพราะตาเขาลรมไมข่ขผนี้น) และเขาไมข่รซจ้วข่าจะทซลประการใด 
คทาทรีที่แปลวขา รซจ้ (จากคทาภาษาอคังกฤษสมคัยเกขา wist) คพอ เอะอขีโด พวกเขาไมขรซูข้วขาจะพซูดอะไรเมพที่อพระ
เยซซูมาพบพวกเขาหลคับอยซูขอรีกแลข้ว



มก 14:41-42 พระองคตจนงเสดป็จกลคับไปยคังทรีทๆี่ พระองคตอธริษฐานอรีกเปป็นครนนี้งทนริ่สาม
พระองคต์จผงตรนสแกข่เขาวข่า "เดนดี๋ยวนนนี้ ทข่านจงนอนตข่อไปใหจ้หายเหนรริ่อย คทาสคัที่งของพระองคตทรีที่ใหข้พวก
เขาหลคับตขอเหป็นไดข้ชคัดวขาเปป็นในเชริงประชดและสพที่อความหมายเชริงเปรรียบเทรียบดข้วย พวกเขาไมขรซูข้
อะไรเลยวขาเดรีดี๋ยวจะเกริดอะไรขนรน ดคังนคัรน พวกเขาจนงก ทาลคังหลคับใหลฝขายวริญญาณอยซูข พระเยซซูจนงอาจ
ทรงถอนใจแบบยอมจทานนและตรคัสวขา เชริญหลคับตขอไปเถริด นขาเศรข้าตรงทรีที่วขาในวริกฤตริครคัร งใหญข
ทรีที่สรุดแหขงการทรงดทารงอยซูขมาตลอดชคั ที่วนริรคันดรตของพระองคต พวกสาวกไมขเพรียงหลคับใหลฝขาย
รขางกายเทขานคัรน แตขหลคับใหลฝขายวริญญาณดข้วย ในตอนทรีที่พวกเขาสามารถใหข้ก ทาลคังใจและหนรุนใจ
องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของพวกเขาไดข้ พวกเขากลคับหลคับใหลในทรุกดข้าน

พรข้อมกคันนรีรพระเยซซูยคังตรคัสอรีกวขา พอเถอะ ดซเถริด เวลาซผริ่งบบตรมนบษยต์ตจ้องถซกทรยศใหจ้ตกอยซข่
ในมรอของคนบาปนนนี้นมาถผงแลจ้ว คทาทรีที่แปลวขา พอเถอะ (อาเปะเคะอขี) จรริงๆแลข้วมรีความหมายวขา 
‘พวกทขาน (นอน) พอแลข้ว’ การทรยศพระองคตนคัรนใกลข้เขข้ามาแลข้ว ดคังนคัรน พระองคตจนงทรงปลรุกพวก
เขา 42 ลบกขผนี้นไปกนนเถริด ดซเถริด ผซจ้ทนริ่จะทรยศเรามาใกลจ้แลจ้ว"ยซูดาสไดข้ลรุกออกไปจากการรคับ
ประทานอาหารมพรอนคัรนเพพที่อไปททางานของตนใหข้สทาเรป็จ ถนงแมข้พวกสาวกอรีกสริบเอป็ดคนไมขรซูข้เกรีที่ยวกคับ
เรพที่องนคัรน แตขยซูดาสกป็ก ทาลคังมรุขงหนข้าเขข้าไปในสวนนคัรนพรข้อมกคับพวกเจข้าหนข้าทรีที่ขณะทรีที่พระเยซซูตรคัสอยซูข
เลย

มก 14:43 สวนเกทเสมนรีอยซูขตรงตรีนเขาของภซูเขามะกอกเทศ ซนที่งอยซูขตรงขข้ามกคับหรุบเขา
ขริดโรนโดยตรงจากประตซูดข้านทริศตะวคันออกของพระวริหาร สวนนคัรนจนงใกลข้จนมองเหป็นไดข้และใน
ตอนกลางคพนมคันกป็ใกลข้จนไดข้ยรินเสรียงทรีที่ดคังจากทรีที่นคั ที่นดข้วย ยซูดาสจนงนทาพวกเจข้าหนข้าทรีที่ไปยคังสถานทรีที่
นคัรนทรีที่เขารซูข้วขาพระเยซซูชอบไป พระองคต์ตรนสยนงไมข่ทนนขาดคคา ในทนนใดนนนี้นยซดาสซผริ่งเปป็นคนหนผริ่งใน
เหลข่าสาวกสริบสองคนนนนี้น กนบหมซข่ชนเปป็นอนนมาก ถรอดาบถรอไมจ้ตะบอง ไดจ้มาจากพวกปบโรหริตใหญข่ 
พวกธรรมาจารยต์ และพวกผซจ้ใหญข่ ขขาวประเสรริฐอรีกสามเลขมกป็บรรยายดข้วยวขาในหมซูขชนเปป็นอคันมาก
นรีรมรีพวกเจข้าหนข้าทรีที่ประจทาพระวริหารและพวกฟารริสรีรวมอยซู ขดข้วย พวกผถูด้ใหญข่ทรีที่วขานรีรอาจหมายถนง
สมาชริกบางคนของสภาซานเฮดรริน คนพวกนรีร เปป็นตคัวแทนของพวกผซูข้มรีอทานาจฝขายพลเรพอนและ
ฝขายศาสนาของกรรุงเยรซูซาเลป็ม ดคังนคัรนพวกเขาจนงเปป็นชนชาตริอริสราเอลแบบทางการ



มก 14:44 ผซจ้ทนริ่จะทรยศพระองคต์นนนี้นไดจ้ใหจ้สนญญาณแกข่เขาวข่า "เราจบบผซจ้ใด กป็เปป็นผซจ้นนนี้น
แหละ จงจนบกบมเขาไปใหจ้มนริ่นคง" กขอนหนข้านรีร ยซูดาสไดข้ “ใหข้สคัญญาณแกขเขาวขา "เราจรุบผซูข้ใด กป็เปป็นผซูข้
นคัรนแหละ จงจคับกรุมเขาไปใหข้มคั ที่นคง” เราควรหมายเหตรุไวข้วขามาระโกดซูเหมพอนจะไมขอยากเอขยชพที่อยซู
ดาสเกรินความจทาเปป็น ความคริดคดทรยศของคนทรยศคนนรีรสะทข้อนใหข้เหป็นถนงความลนกลทราของความ
เสพที่อมทรามของมนรุษยต เขาสคัญญาวขาจะระบรุตคัวพระเยซซูใหข้โดยการจรุบ อคันเปป็นสคัญลคักษณตทรีที่แสดงถนง
ความรคักใครข

มก 14:45 ดคังนคัรนและทนนทนทนริ่ยซดาสมาถผง เขาตรงเขจ้ามาหาพระองคต์ทซลวข่า "พระ
อาจารยต์เจจ้าขจ้า พระอาจารยต์เจจ้าขจ้า" แลจ้วจบบพระองคต์ มาระโกใชข้คทากรริยารซูปปคัจจรุบคันกาลในอดรีตอรีก
ครคัร ง ความหนข้าซพที่อใจคดและความคริดคดทรยศกป็ปรากฏชคัดมากยริที่งขนรนจากการทรีที่ยซูดาสเรรียกพระเยซซู
วขา พระอาจารยต์เจจ้าขจ้า พระอาจารยต์เจจ้าขจ้า คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (รกับบขี) มรีความหมายโดยทคั ที่วไปไดข้วขา 
‘อาจารยต’ (และเปป็นคทาทรีที่ใชข้เรรียกรกับบขี) อยขางไรกป็ตาม มคันมรีความหมายไดข้ดข้วยวขา ‘ผซูข้ยริที่งใหญข’ หรพอ 
‘ผซูข้ทรงเกรียรตริ’  การทรยศของยซูดาสนคัรนเปป็นยริที่งกวขาการประชดประชคันจนกลายเปป็นความนขา
สะอริดสะเอรียนแหขงทรุกยรุคสมคัย

มก 14:46 พวกเจข้าหนข้าทรีที่จนงจนบกบมพระองคต์ไป พระเยซซูจนงทรงถซูกจคับกรุมและถซูกมคัด
อยขางเหป็นไดข้ชคัด

มก 14:47 มาระโกจนงบคันทนกวขาคนหนผริ่งในพวกเหลข่านนนี้นทนริ่ยรนอยซข่ใกลจ้ๆ ไดจ้ชนกดาบออก
ฟนนผซจ้รนบใชจ้คนหนผริ่งของมหาปบโรหริตถซกหซของเขาขาด แนขนอนทรีที่คนนรีรคพอ เปโตร ตามทรีที่ระบรุไวข้ใน
บคันทนกของยอหตน ถนงแมข้มริไดข้ระบรุไวข้ แตขสริที่งทรีที่ถซูกสพที่อออกมากป็คพอวขา เปโตรตคัรงใจทรีที่จะตคัดมากกวขาหซู
ของชายคนนคัรน เหป็นไดข้ชคัดวขาเขาตคัรงใจทรีที่จะตคัดศรีรษะของชายคนนคัรน เหป็นไดข้ชคัดวขาชายคนนรีร เหป็นวขา
จะโดนฟคันเขาจนงกข้มหคัวหลบ เปโตรจนงฟคันโดนแคขหซูของเขา มาระโกไมขไดข้เอขยถนงเรพที่องนรีร  แตข
แนขนอนทรีที่พระเยซซูทรงรคักษาหซูของชายเคราะหตรข้ายคนนรีร ใหข้หายกลคับเปป็นเหมพอนเดริม

มก 14:48-49 พระเยซซูจนงตรนสถามพวกเหลข่านนนี้นวข่า "ทข่านทนนี้งหลายเหป็นเราเปป็นโจรหรรอจผง
ถรอดาบ ถรอตะบองออกมาจนบเรา 49 เราไดจ้อยซข่กนบทข่านทนนี้งหลายทบกวนนสนริ่งสอนในพระวริหาร ทข่านกป็
หาไดจ้จนบเราไมข่ แตข่จะตจ้องสคาเรป็จตามพระคนมภนรต์" พระเยซซูทรงเผชริญหนข้ากคับความขรีรขลาดของ



พวกเขา พระองคตทรงเตพอนความจทาพวกเขาวขาพระองคตไดข้ทรงสคัที่งสอนอยขางเปริดเผยในพระวริหาร
และพวกเขากป็ไมขกลข้าจคับกรุมพระองคตตอนกลางวคันแสกๆ พวกเขาเปป็นนคักการเมพองทรีที่ขรีรขลาดตาขาว
จรริงๆ พวกเขากลคัวการเผชริญหนข้าและผลตขอเนพที่องทางการเมพองทรีที่เกริดขนรนตามมาของมคัน ดคังนคัรนพวก
เขาจนงคริดวางแผนจคับกรุมพระองคตตอนกลางคพน ขข้อพระคคัมภรีรตทรีที่สทาเรป็จนรีรอาจหมายถนงเพลงสดรุดรี 
41:9, 55:14 หรพอ 69:25 ทรีที่มรีคทาพยากรณตลขวงหนข้าเกรีที่ยวกคับการทรยศของยซูดาส

มก 14:50-52 นขาเศรข้าตรงทรีที่วขาแลจ้วสาวกทนนี้งหมดไดจ้ละทรินี้งพระองคต์ไวจ้และพากนนหนนไป ใน
ยามวริกฤตริของพระเยซซู สาวกทรุกคนพากคันหนรีไปหมด กระนคัรน 51 มนชายหนบข่มคนหนผริ่งหข่มผจ้าปข่าน
ผรนหนผริ่งคลบมรข่างกายทนริ่เปลรอยเปลข่าของตนตริดตามพระองคต์ไป พวกหนบข่มๆกป็จนบเขาไวจ้ 52 แตข่เขาไดจ้
สลนดผจ้าปข่านผรนนนนี้นทรินี้งเสนย แลจ้วเปลรอยกายหนนไป บางคนเดาวขาชายหนรุขมคนนรีรคพอ มาระโก คนอพที่นๆ
กป็คาดเดาวขาคนนรีรคพออคัครทซูตยอหตน เพราะวขาขข้อ 51-52 ไมขปรากฏในขขาวประเสรริฐทรีที่เหลพออรีกสาม
เลขม บางคนจนงคริดวขานรีที่คพอ มาระโก ในฐานะเปป็นบรุตรของมารรียตและพวกเขาอาจมารคับประทานปคัส
กากคันในบข้านของเขา เขาจนงอาจตริดตามพวกเขาไปจนถนงสวนเกทเสมนรีแตขตอนนรีร เขากป็วริที่งหนรีไป
ดข้วยความกลคัว

มก 14:53 สวนเกทเสมนรีอยซูขไมขไกลจากกทาแพงกรรุงเยรซูซาเลป็ม แนขนอนทรีที่มคันอยซูขใกลข้จน
มองเหป็นไดข้และอาจไดข้ยรินเสรียงจากทรีที่นคั ที่นไดข้ดข้วย พวกเจข้าหนข้าทรีที่ฝขายพลเรพอนและศาสนาจนงพาพระ
เยซซูลงไปในหรุบเขาขริดโรนและขนรนอรีกฝคัที่งไปยคังบข้านของคายาฟาสซนที่งมองออกไปเหป็นหรุบเขาขริด
โรนและภซูเขามะกอกเทศ บคันทนกของยอหตน (18:13-14) บอกวขาพวกเขาพาพระเยซซูไปบข้านของ
อคันนาสกขอนซนที่งเปป็นพขอตาของคายาฟาส พวกยริวคริดวขาเขาควรเปป็นมหาปรุโรหริตตามสริทธริอคันชอบ
ธรรม แตขดข้วยเหตรุผลทางการเมพอง พวกโรมไดข้แตขงตคัรงคายาฟาสขนรนเปป็นมหาปรุโรหริตแทน ทคัรงสอง
คนเปป็นผซูข้มรีอทานาจแหขงชนชคัรนสซูงของอริสราเอล เหป็นไดข้ชคัดวขา เพราะเหป็นแกขความอาวรุโสกวขาและ
อริทธริพลทรีที่มากกวขาของอคันนาส พระเยซซูจนงถซูกพาไปหาเขากขอน เราควรระลนกไวข้วขาตอนนคัรนเปป็น
ชขวงกลางดนกแลข้ว อยขางไรกป็ตาม เทขาทรีที่เปป็นไปไดข้ ทคัรงสองคนนรีรตขางรซูข้วขาพระองคตจะตข้องถซูกจคับกรุมคพน
นคัรนอยซูขแลข้ว พวกเขาจนงก ทาลคังรอการจคับตคัวพระองคตมาอยซู ข มาระโกจนงเขรียนไวข้วขา เขาพาพระเยซซไป
หามหาปบโรหริต และมนบรรดาพวกปบโรหริตใหญข่ พวกผซจ้ใหญข่ และพวกธรรมาจารยต์ชบมนบมพรจ้อมกนน



อยซข่ทนริ่นนริ่น พวกผซูข้นทาแหขงอริสราเอลตขางมารวมตคัวกคันอยซูขทรีที่นคัที่น พวกเขาไดข้คนทรีที่พวกเขาตข้องการตคัว
แลข้ว สริที่งทรีที่จะเกริดขนรนตามมากป็เปป็นเพรียงระเบขียบปฏริบกัตริเทขานคัรน

มก 14:54 มาระโกบคันทนกวขาฝข่ายเปโตรไดจ้ตริดตามพระองคต์ไปหข่างๆจนเขจ้าไปถผง
คฤหาสนต์ของมหาปบโรหริต และนนริ่งผริงไฟอยซข่กนบพวกคนใชจ้ เหป็นไดข้ชคัดวขามาระโกหายกลคัวและกลคับ
มาตามพวกเจข้าหนข้าทรีที่ไปถนงคฤหาสนตของมหาปรุโรหริต อยขางไรกป็ตาม ในดข้านมพดแลข้ว เปโตรกป็เดริน
ในคทาปรนกษาของคนชคั ที่ว ยพนในทางของคนบาป และลงเอยดข้วยการนคั ที่งในทรีที่นคัที่งของคนชอบเยาะเยข้ย

มก 14:55-59 ถนงแมข้มริไดข้ระบรุไวข้เชขนนคัรน แตขเหป็นไดข้ชคัดวขาขขาวไดข้แพรขสะพคัดไปถนงสมาชริก
คนอพที่นๆของสภาซานเฮดรรินวขาพระเยซซูทรงถซูกจคับแลข้ว (บางทรีนรีที่อาจเปป็นเหตรุทรีที่วขาททาไมพระเยซซูถนง
ถซูกพาไปบข้านของอคันนาสกขอนเพพที่อใหข้เวลาคนอพที่นๆไดข้มารวมตคัวกคันทรีที่คฤหาสนตของคายาฟาส) 
พวกเขาจนงรรีบมารวมตคัวกคันเพพที่อททาเรพที่องแสนชคั ที่วรข้ายแหขงยรุคสมคัย นคัที่นคพอ ศาลเตรีรยทรีที่จคัดใหข้มรีขนรนกลาง
ดนก พวกเขารซูข้อยซูขแลข้ววขาจะททาอะไร พวกเขาแคขหาฉากบคังหนข้าสริที่งทรีที่พวกเขาไดข้วางแผนไวข้แลข้ว
เทขานคัรน

มาระโกจนงบคันทนกวขา พวกปบโรหริตใหญข่ กนบบรรดาสมาชริกสภาไดจ้หาพยานมาเบริกปรนกปรคา
พระเยซซเพรริ่อจะประหารพระองคต์เสนย แตข่หาหลนกฐานไมข่ไดจ้ 56 ดจ้วยวข่ามนหลายคนเปป็นพยานเทป็จ
ปรนกปรคาพระองคต์ แตข่คคาของเขาแตกตข่างกนน 57 มนบางคนยรนขผนี้นเบริกความเทป็จปรนกปรคาพระองคต์วข่า 

58 "ขจ้าพเจจ้าไดจ้ยรินคนนนนี้วข่า `เราจะทคาลายพระวริหารนนนี้ทนริ่สรจ้างไวจ้ดจ้วยมรอมนบษยต์ และในสามวนนจะ
สรจ้างขผนี้นอนกวริหารหนผริ่งซผริ่งไมข่สรจ้างดจ้วยมรอมนบษยต์เลย'" 59 แตข่คคาพยานของคนเหลข่านนนี้นเองกป็ยนง
แตกตข่างไมข่ถซกตจ้องกนน คทาทรีที่แปลวขา สภา (ซถูเนะดรริออน) คพอ สภาซานเฮดรริน ถนงแมข้จะเปป็นยาม
กลางดนก แตขพวกเขากป็ยรินดรีเหลพอเกรินทรีที่จะลรุกขนรนและมาคริดบคัญชรีกคับพระเยซซูครคัร งเดรียวจบ

ในความพยายามอคันเปลขาประโยชนตทรีที่จะแสดงใหข้เหป็นถนงการพริจารณาคดรีทรีที่เหมาะสม (ถนง
แมข้การพริจารณาคดรีตอนกลางดนกไมขเพรียงละเมริดบทบคัญญคัตริของยริวเทขานคัรน แตขยคังเปป็นเรพที่องไมขถซูก
ตข้องอรีกดข้วย) พวกเขายคังพยายามหาพยานมาใหข้การปรคักปรทาพระองคตดข้วยแมข้กระทคั ที่งในเวลานคัรน 
เจตนาของพวกเขากป็ชคัดเจน พวกเขาวางแผนไวข้แลข้ววขาจะ “ประหารพระองคตเสรีย” นคั ที่นเปป็นสริที่งทรีที่
พวกเขาไดข้ตคัดสรินใจแลข้ว พวกเขาแคขพยายามจคัดใหข้มรีการพริจารณาคดรีทรีที่เหมาะสมโดยหาพวก



พยานมาเทขานคัรน เหลขาคนชคั ที่วนรีรถนงกคับผริดหวคังทรีที่พวกพยานใหข้การขคัดแยข้งก คันเอง พวกพยานเทป็จ
หลายคนอาจเปป็นนคักศาสนาเหลขานคัรนเองเพราะพวกเขาฟคังพระเยซซูสคัที่งสอนทรีที่พระวริหาร

สรุดทข้ายแลข้วพวกผซูข้มรีอทานาจกป็หาคนไดข้สองคนทรีที่คทาใหข้การของพวกเขาสอดคลข้องกคัน ถนงแมข้
ทรุกสขวนของการพริจารณาคดรีนรีร จะเรรียกไดข้วขาเปป็นศาลเตรีรยกป็ตาม แตขพวกเขากป็พยายามอยขางมากทรีที่จะ
คงสริที่งทรีที่ดซูเหมพอนเปป็นความถซูกตข้องไวข้บข้าง ตามทรีที่พระราชบคัญญคัตริ 19:15-17 ไดข้กลขาวไวข้ การ
ประหารชรีวริตจะกระททาไดข้กป็ตขอเมพที่อมรีพยานสองปาก จรริงๆแลข้วตามทรีที่บคันทนกไวข้ในยอหตน 2:19 พระ
เยซซูกป็ไดข้ตรคัสไวข้ลขวงหนข้าถนงการททาลายพระวริหารคพอ พระกายของพระองคตเอง อยขางไรกป็ตาม พวก
ยริวกป็ไมขเขข้าใจเลยวขาพระเยซซูก ทาลคังตรคัสถนงอะไรเมพที่อสามปรีกขอนหนข้านคัรน สทาหรคับพวกยริวสมคัยนคัรน การ
บอกเปป็นนคัยวขาพระวริหารอคันใหญขโตและสวยงามนรีรจะถซูกททาลายกป็เทขากคับเปป็นการคริดกบฏและพซูด
หมริที่นประมาท อยขางไรกป็ตาม แมข้แตขพยานทรีที่ดซูเหมพอนมรีคทาใหข้การตรงกคันสองคนนรีรกป็ไมขไดข้
สอดคลข้องกคันรข้อยเปอรตเซป็นตต

มก 14:60 ดคังนคัรนมหาปบโรหริตจผงลบกขผนี้นยรนทข่ามกลางทนริ่ชบมนบมถามพระเยซซวข่า "ทข่านไมข่
ตอบอะไรบจ้างหรรอ ซผริ่งเขาเบริกความปรนกปรคาทข่านนนนี้นจะวข่าอยข่างไร" เพพที่อแสดงใหข้เหป็นถนงความ
ศคักดริธ สริทธริธ มากยริที่งขนรน มหาปรุโรหริตจนงลรุกขนรนพซูดเพพที่อกลบเกลพที่อนการขาดหลคักฐานของพวกเขา

มก 14:61-62 ดข้วยความเงรียบอคันสงขาผขาเผย พระเยซซูทรงนริริ่งอยซข่ มริไดจ้ตอบประการใด มหา
ปรุโรหริตซนที่งวริที่งพลขานอยซูขตขอเบพรองพระพคักตรตพระเยซซูและถามพระองคตอยขางอดรนทนไมขไหววขา ทข่าน
มหาปบโรหริตจผงถามพระองคต์อนกวข่า "ทข่านเปป็นพระครริสตต์พระบบตรของผซจ้ทรงบรมสบขหรรอ" สทาหรคับ
คทาถามนรีร  62 พระเยซซทรงตอบวข่า "เราเปป็น และทข่านทนนี้งหลายจะไดจ้เหป็นบบตรมนบษยต์นนริ่งขจ้างขวาของ
ผซจ้ทรงฤทธานบภาพ และเสดป็จมาในเมฆแหข่งฟจ้าสวรรคต์" สริที่งทรีที่พระเยซซูตรคัสททาใหข้พวกศคัตรซูเดพอดดาล
ในสองเรพที่อง (1) พระองคตตรคัสตอบโดยกลขาววขา “เราเปป็น” ซนที่งทคัรงพระองคตและสภาซานเฮดรรินตขาง
รซูข้วขาเปป็นคทาทรีที่อข้างอริงถนงพระเยโฮวาหต (คทาในพระคคัมภรีรตเดริมนรีรมรีความหมายตรงตคัววขา ‘เราเปป็น’) และ
(2) พระองคตทรงยอมรคับเองวขาสคักวคันหนนที่งพระองคตจะทรงประทคับนคั ที่งทรีที่พระหคัตถตเบพรองขวาของ
พระเจข้ากขอนทรีที่จะเสดป็จกลคับมาจากสวรรคต ความหมายของคทาตรคัสนรีรจนงไมขเลป็ดรอดพวกปฏริปคักษต
ของพระองคตไปไดข้เลย



มก 14:63-64 ดคังนคัรนทข่านมหาปบโรหริตจผงฉนกเสรนี้อของตนแลจ้วกลข่าววข่า "เราตจ้องการพยาน
อะไรอนกเลข่า 64 ทข่านทนนี้งหลายไดจ้ยรินเขาพซดหมริริ่นประมาทแลจ้ว ทข่านทนนี้งหลายคริดเหป็นอยข่างไร" คน
ทนนี้งปวงจผงเหป็นพรจ้อมกนนวข่าควรจะมนโทษถผงตาย มคันเปป็นธรรมเนรียมทรีที่เขรียนไวข้แลข้วทรีที่มหาปรุโรหริตจะ
ฉรีกเสพรอของตนออกดข้วยความรคังเกรียจเดรียดฉคันทตเมพที่อไดข้ยรินสริที่งทรีที่ตนเหป็นวขาเปป็นคทาพซูดหมริที่นประมาท 
มคันบขงบอกถนงความบรริสรุทธริธ ของตนและการรคังเกรียจสริที่งทรีที่เปป็นคทาพซูดหมริที่นประมาท แนขนอนทรีที่มหา
ปรุโรหริตททาเชขนนรีร เพพที่อเปป็นการสรข้างอารมณตสะเทพอนใจและเพพที่อหวคังผลในการแสดงเทขานคัรน เขา
พยายามทรีที่จะสพที่อขข้อสรรุปของตนใหข้สมาชริกทรีที่เหลพอของสภาซานเฮดรรินไดข้รซูข้ พวกเขาเขข้าใจดรีถนง
ความหมายเชริงสคัญลคักษณตของสริที่งทรีที่เขาไดข้กระททา เมพที่อเขาถามวขาพวกเขาคริดอยขางไร เขากป็ไดข้สขง
สคัญญาณคทาตอบทรีที่เหมาะสมใหข้แกขพวกเขาแลข้ว พวกเขาจนง “เหป็นพรข้อมกคันวขา (พระองคต) ควรจะมรี
โทษถนงตาย” ซนที่งเปป็นโทษทรีที่ก ทาหนดไวข้แลข้วสทาหรคับการพซูดหมริที่นประมาท

มคันเปป็นเรพที่องตลกตรงทรีที่วขาเมพที่อพวกเขาลากตคัวพระเยซซูไปอยซูขตขอหนข้าปรีลาต พวกเขากป็คริดคข้น
ขข้อกลขาวหาขนรนมาไดข้ตคัรงเยอะแยะ ในฐานะเปป็นนคักการเมพองฝรีปากดรี พวกเขากป็เปลรีที่ยนคทาพซูดไป
เรพที่อยๆตามสริที่งทรีที่พวกเขาคริดวขาจะกขอใหข้เกริดผลสซูงสรุด พวกเขาไดข้ททาตามระเบรียบพริธรีการแลข้วในการ
ปรคับโทษพระองคตใหข้ตข้องโทษประหารชรีวริต นคั ที่นเปป็นขข้อสรรุปทรีที่พวกเขาตกลงไวข้แลข้วกขอนทรีที่พวกเขา
จคับกรุมพระองคตเสรียอรีก แตขอยขางนข้อยในตอนนรีร  พวกเขากป็มรีขข้ออข้างไดข้วขาพวกเขาไดข้ดทาเนรินการ
พริจารณาคดรีไปแลข้วแมข้มคันจะผริดบคัญญคัตริของพวกเขาเองในหลายดข้านกป็ตาม

มก 14:65 ในฐานะทรีที่พระองคตทรงเปป็นผซูข้ถซูกปรคับโทษแลข้ว บางคนกป็เรริริ่มถข่มนคนี้าลายรด
พระองคต์ ปริดพระพนกตรต์พระองคต์ ตนพระองคต์ แลจ้ววข่าแกข่พระองคต์วข่า "พยากรณต์ซริ" และพวกคนใชจ้
กป็เอาฝข่ามรอตบพระองคต์ ความเกลรียดชคังและความอาฆาตพยาบาทของพวกผซูข้นทาของอริสราเอลทรีที่มรี
ตขอพระเยซซูจนงเผยธาตรุแทข้ออกมา พวกเขาไมขเพรียงปฏริเสธขข้อเสนอของพระองคตเรพที่องอาณาจคักรนคัรน
เทขานคัรน แตขพวกเขายคังเกลรียดชคังพระองคตเปป็นการสขวนตคัวดข้วย คพอ ทคัรงตคัวตนของพระองคตและสริที่งทรีที่
พระองคตทรงเปป็นตคัวแทนของ ดคังนคัรนพวกเขาจนงถขมนทราลายรดพระพคักตรตพระองคต มรีการกระททาไมข
กรีที่อยขางทรีที่แสดงถนงความเกลรียดชคังและการดซูถซูกเหยรียดหยามไดข้มากกวขาการกระททานรีร



คนอพที่นๆกป็เลขนตลกกคับพระองคตอยขางโหดรข้าย โดยปริดตาพระองคต ตบพระพคักตรตพระองคต
และยคั ที่วยรุพระองคตใหข้ทายวขาใครททาเชขนนคัรน สริที่งทรีที่ททาใหข้การกระททาเยรีที่ยงนรีร ไมขเหมาะสมเลยกป็คพอ คน
เหลขานรีร เปป็นพวกผซูข้นทาชคัรนสซูงแหขงอริสราเอล ความชคั ที่วรข้ายแหขงจริตใจอคันชคั ที่วชข้าของพวกเขาจนงถซูกเผยใหข้
เหป็น ถนงแมข้จะออกตคัววขาเปป็นชนชคัรนสซูงทรีที่มรีเกรียรตริและถนงกคับเปป็นผซูข้ ‘บรริสรุทธริธ ’ ดข้วยซทรา แตขความตทที่า
ทรามของใจอคันชคั ที่วรข้ายของพวกเขากป็แสดงตคัวตนทรีที่แทข้จรริงออกมา พวกเขาจนงระบายความเกลรียด
ชคังทรีที่มรีตขอพระเยซซูออกมาในแบบไรข้ยางอายและแบบนคักเลงหคัวไมข้ เทขาทรีที่เปป็นไปไดข้พวกเขากป็ก ทาลคัง
ถซูกดลใจโดยพวกผรีปรีศาจแหขงนรกทรีที่คงเตข้นโลดดข้วยความยรินดรีก คับทรุกจคังหวะการตรีทรีที่พระเยซซูโดน

มก 14:66-67 ขณะเดรียวกคันและขณะทนริ่เปโตรอยซข่ใตจ้คฤหาสนต์ขจ้างลข่างนนนี้น มนหญริงคนหนผริ่ง
ในพวกสาวใชจ้ของทข่านมหาปบโรหริตเดรินมา 67 เมรริ่อเหป็นเปโตรผริงไฟอยซข่เขาเขมจ้นดซ แลจ้วพซดวข่า "เจจ้า
ไดจ้อยซข่กนบเยซซชาวนาซาเรป็ธดจ้วย” คฤหาสนตของคายาฟาสถซูกสรข้างขนรนบนไหลขเขาทรีที่สซูงชคัน ซนที่งททาใหข้
มองเหป็นหรุบเขาดข้านลขาง วลรีทรีที่พซูดวขาเปโตร “อยซูขใตข้คฤหาสนตขข้างลขาง” นขาจะหมายถนงระดคับตทที่ากวขา
ของคฤหาสนตนคัรน เขานคัที่งอยซูขตรงนคัรนโดยผริงไฟเพพที่อขคับไลขความเหนป็บหนาวในคทที่าคพนแหขงตข้นฤดซู
ใบไมข้ผลริและปลายฤดซูหนาว สาวใชข้คนหนนที่งของมหาปรุโรหริตจทาเขาไดข้ นคั ที่นอาจเปป็นเพราะสทาเนรียง
แบบชาวแควข้นกาลริลรีของเขา นางอาจเคยเหป็นเขาอยซู ขกคับพระเยซซูในพระวริหารเมพที่อไมขกรีที่วคันกขอนกป็ไดข้ 
ไมขวขาจะในกรณรีใด นางกป็จทาเปโตรไดข้และรซูข้วขาเขาเคยอยซูขกคับพระเยซซู

มก 14:68 กคับสริที่งทรีที่เขาตข้องเสรียใจไปชคั ที่วนริรคันดรต เปโตรปฏริเสธวข่า "ทนริ่เจจ้าวข่านนนี้นขจ้าไมข่รซจ้
เรรริ่องและไมข่เขจ้าใจ" เปโตรจผงออกไปทนริ่ระเบนยงบจ้าน แลจ้วไกข่กป็ขนน ตอนนรีรกป็เรริที่มถนงรรุขงสางแลข้ว เปโตร
จนงเดรินออกไปยคังระเบรียงทรีที่อยซู ขตริดกคันซนที่งมองออกไปเปป็นหรุบเขาทรีที่อยซู ขทางทริศตะวคันออก “แลข้วไกขกป็
ขคัน” ไกขตคัวผซูข้ตคัวหนนที่งในละแวกนคัรนขคันประกาศวขาถนงเวลาเชข้าแลข้ว

มก 14:69-70 อนกครนนี้งหนผริ่งสาวใชจ้คนหนผริ่งไดจ้เหป็นเปโตร แลจ้วเรริริ่มบอกกนบคนทนริ่ยรนอยซข่ทนริ่นนริ่น
วข่า "คนนนนี้แหละ เปป็นพวกเขา" 70 แตข่เปโตรกป็ปฏริเสธอนก แลจ้วอนกสนกครซข่หนผริ่งคนทนนี้งหลายทนริ่ยรนอย ซข่ทนริ่
นนริ่นไดจ้วข่าแกข่เปโตรวข่า "เจจ้าเปป็นคนหนผริ่งในพวกเขาแนข่แลจ้ว ดจ้วยวข่าเจจ้าเปป็นชาวกาลริลน และสคาเนนยง
ของเจจ้ากป็สข่อไปทางเดนยวกนนดจ้วย" สาวใชข้คนนรีรมองออกทคันทรีวขาเปโตรเปป็นพวกเดรียวกคับพระเยซซู 
นางจนงกลขาวหาเปโตรวขาเปป็นคนหนนที่งในพวกเขา เขาปฏริเสธหนข้าตาย



กรรุงเยรซูซาเลป็มและบรริเวณใกลข้เครียงไมขเพรียงเปป็นทรีที่มคั ที่นทางการเมพองและศาสนาของ
อริสราเอลเทขานคัรน แตขยคังเปป็นศซูนยตกลางทางวคัฒนธรรมของอริสราเอลอรีกดข้วย คนทรีที่นคั ที่นพซูดจากคันดข้วย 
‘สทาเนรียงทรีที่ถซูกตข้อง’ ในทางกลคับกคัน แควข้นกาลริลรีเปป็นแควข้นชนบททรีที่คนทรีที่นคั ที่นพซูดจากคันดข้วยสทาเนรียง
บข้านนอกรวมถนงมรีภาษาพซูดอคันเปป็นเอกลคักษณตของตคัวเองดข้วย คนอพที่นๆไดข้ยรินเขาพซูดและรซูข้เลยวขาเขา
มาจากไหน พวกเขากป็กลขาวหาเปโตรวขาเปป็นคนหนนที่งในพวกเขาดข้วย สทาเนรียงของเขาไดข้สขอตคัวเขา

มก 14:71-72 ในทคันใดนคัรนเปโตรเรริริ่มสบถและสาบานวข่า "คนทนริ่เจจ้าวข่านนนี้นขจ้าไมข่รซจ้จนก" คทา
ทรีที่แปลวขา สบถ (อานาเธะมาทริโซ) ไมขจทาเปป็นตข้องหมายถนงคทาพซูดหยาบคายหรพอหยาบโลนลามก 
แตขมคันหมายถนงการกลขาวคทาปฏริญาณ (รซูปคทานามของคทาๆนรีรคพอ อานาเธะมา) เชขนเดรียวกคัน คทาทรีที่แปล
วขา สาบาน (ออมนถูโอ) มรีความหมายวขา ‘ยพนยคันหรพอขซูขดข้วยคทาปฏริญาณ’ เปโตรไมขนขาจะเอขยคทาหยาบ
ออกมา แตขเขานขาจะปฏริญาณหรพอสาบานวขาเขาไมขรซูข้จคัก “คนทรีที่พวกเจข้าวขานคัรน” ประเดป็นสทาคคัญกป็คพอ
วขา เขาพยายามอยขางมากทรีที่จะปฏริเสธพระเยซซูและบอกปคัดวขาเคยมรีสขวนเกรีที่ยวขข้องกคับพระองคตไมขวขา
จะในทางใดกป็ตาม

พอแสงยามเชข้าเรริที่มสาดสของ 72 แลจ้วไกข่กป็ขนนเปป็นครนนี้งทนริ่สอง ไกขทรีที่อยซูขใกลข้เครียงตคัวเดริมจนงขคัน
ประกาศความลข้มเหลวอคันนขาสคังเวชของเปโตร เปโตรจผงระลผกถผงคคาทนริ่พระเยซซตรนสไวจ้แกข่เขาวข่า
"กข่อนไกข่ขนนสองหน ทข่านจะปฏริเสธเราสามครนนี้ง" เมรริ่อเปโตรหวนคริดขผนี้นไดจ้กป็รจ้องไหจ้ (ขขาว
ประเสรริฐของมาระโกเปป็นเลขมเดรียวทรีที่กลขาววขาไกขผซูข้ตคัวนรีรขคันสองครกัรั้ง) เปโตรจทาไดข้ทคันทรีวขาพระเยซซู
ไดข้ตรคัสอะไรไวข้ในคพนกขอนหนข้าและรซูข้ตคัววขาตนเพริที่งททาอะไรลงไป เขาททาไดข้แตขหนรีไปและรข้องไหข้
อยขางขมขพที่น

*****
ภนำพรวมของมนำระโก 15: บททขีชื่สริบหด้านขีรั้นลาเสนอบกันทนกของมาระโกเกขีชื่ยวกกับการทขีชื่พระ

เยซถูทรงอยถูข่ตข่อหนด้าปขีลาต พวกทหารโรมเยาะเยด้ยทมบตขีพระองคห์ และการตรนงพระองคห์ทขีชื่กางเขน 
บทนขีรั้ปริดทด้ายดด้วยบกันทนกเกขีชื่ยวกกับการฝกังพระศพของพระองคห์

มก 15:1 พอรบข่งเชจ้า พวกป บโรหริตใหญข่กนบพวกผซจ้ใหญข่และพวกธรรมาจารยต์และบรรดา
สมาชริกสภาไดจ้ปรผกษากนน แลจ้วจผงมนดพระเยซซพาไปมอบไวจ้แกข่ปนลาต ตอนนรีรกป็เปป็นเวลารรุขงเชข้าแลข้ว 



ในระหวขางนรีรสภาซานเฮดรรินทคัรงหมดไดข้มารวมตคัวกคันและพระเยซซูทรงถซูกพาตคัวมาอยซูขตขอหนข้าพวก
เขาเพพที่อไดข้รคับการอนรุมคัตริจากพวกเขา คนเหลขานคัรนทรีที่ไมขรซูข้เลยวขาเกริดอะไรขนรนกป็ถซูกปลรุกในชขวงกลาง
คพน พวกผซูข้นทาจนงมาปรนกษากคับพวกเขาแบบพอเปป็นพริธรี จากนคัรนพวกเขากป็มคัดพระเยซซูและลาก
ตคัวพระองคตไปหาปรีลาต ภายใตข้การปกครองของโรม พวกผซูข้มรีอทานาจของยริวไมขมรีสริทธริอทานาจใน
การสคัที่งประหารชรีวริตใครไดข้ มรีแตขเจข้าเมพองเทขานคัรนทรีที่มรีสริทธริอทานาจดคังกลขาว พวกเขาจนงหวคังวขาจะโนข้ม
นข้าวปรีลาตใหข้เชพที่อวขาพระเยซซูทรงมรีความผริดโทษฐานกขออาชญากรรมตขอรคัฐเพพที่อทรีที่พระองคตจะไดข้ถซูก
ประหารชรีวริต

ปอนทรีอคัส ปรีลาตเปป็นเจข้าเมพองประจทาแควข้นยซูเดรีย ทรีที่อยซู ขปกตริของเขาคพอ เมพองซรีซารรียาบน
ชายฝคัที่งทะเลเมดริเตอรตเรเนรียน อยขางไรกป็ตาม อาจเพราะเทศกาลปคัสกาเขาจนงไดข้เดรินทางมาทรีที่กรรุง
เยรซูซาเลป็ม เขาจนงพคักอยซูขในเคหะสถานของปข้อมอคันโตนริโอซนที่งเฮโรดไดข้สรข้างขนรนตริดกคับอาคารพระ
วริหารตรงหคัวมรุมดข้านตะวคันตกเฉรียงเหนพอของอาคารพระวริหาร จากทรีที่นคั ที่นเองโรมจนงสามารถจคับตา
ดซูศซูนยตกลางแหขงอริสราเอลไดข้ นคั ที่นคพอ พระวริหารอคันเปป็นทรีที่รคักของพวกเขา ถนงแมข้วขาสภาซานเฮดรรินข
องพวกยริวจะเตป็มใจถซูกปลรุกใหข้ลรุกขนรนมากลางดนกเพพที่อปรคับโทษพระเยซซู แตขปรีลาตคงไมขชอบใจสคัก
เทขาไร ตอนนรีรมคันยคังไมขถนงหกโมงเชข้าเลยดข้วยซทรา ดซู ยอหตน 19:14

มก 15:2 พอถซูกปลรุกใหข้ลรุกจากเตรียงโดยพวกผซูข้มรีอทานาจของยริวทรีที่หคัวรคัรน ปนลาตจผงถาม
พระองคต์วข่า "ทข่านเปป็นกษนตรริยต์ของพวกยริวหรรอ" พระองคต์ตรนสตอบทข่านวข่า "ทข่านวข่าแลจ้วนนริ่" ถนงแมข้
ไมขมรีบคันทนกไวข้ตรงนรีร  แตขปรีลาตกป็นขาจะเคยไดข้ยรินขขาวลพอมาวขาเยซซูแหขงนาซาเรป็ธผซูข้นรีรถซูกประกาศโดย
บางคนวขาเปป็นพระเมสสริยาหตของพวกยริวและเปป็นกษคัตรริยตองคตตขอไปของพวกยริวดข้วย ดคังนคัรนเขาจนง
ถามคทาถามนรีรกคับพระองคต การอข้างตคัววขาเปป็นกษคัตรริยตภายในจคักรวรรดริโรมโดยไมขไดข้รคับอนรุญาตจาก
โรมกป็เทขากคับเปป็นการคริดกบฏและแคขนคัรนเองทรีที่เปป็นสริที่งทรีที่ปรีลาตสน ตขอคทาถามของปรีลาต คทาตอบของ
พระเยซซูทรีที่วขา “ทขานวขาแลข้วนรีที่” จรริงๆแลข้วกป็คพอ ‘ทขานกลขาวเองนะ ไมขใชขเรา’

มก 15:3 ทคันใดนคัรนพวกปรุโรหริตใหญขไดข้ลรุกฮพอขนรนฟข้องกลข่าวโทษพระองคต์เปป็นหลาย
ประการ แตข่พระองคต์ไมข่ตรนสตอบประการใด ในความเงรียบอคันยริที่งใหญข พระองคตปฏริเสธทรีที่จะใหข้
เกรียรตริคทากลขาวหาตขางๆอคันเลวทรามของพวกเขาดข้วยคทาตอบ



มก 15:4-5 ปนลาตจผงถามพระองคต์อนกวข่า "ทข่านไมข่ตอบอะไรหรรอ ดซเถริด เขากลข่าวความ
ปรนกปรคาทข่านหลายประการทนเดนยว" 5 แตข่พระเยซซมริไดจ้ตรนสตอบประการใดอนก ปนลาตจผงอนศจรรยต์
ใจ เจข้าเมพองโรมถนงกคับตะลนง เขาไมขเหป็นเคยความสงขางามเชขนนรีรมากขอนเลย ทคัรงๆทรีที่พระองคตทรงถซูก
ปรคักปรทาดข้วยขข้อกลขาวหาหลายประการ แตขพระเยซซูกป็ไมขทรงแยแสมคันเลยผขานทางความเงรียบอคัน
นขาเกรงขาม แมข้กระทคั ที่งหลคังจากทรีที่ปรีลาตถามพระองคตเกรีที่ยวกคับขข้อหาเหลขานคัรนทรีที่พวกศคัตรซูปรคักปรทา
พระองคตแลข้ว พระเยซซูกป็ยคังทรงไมขปรริปากเหมพอนเดริม

มก 15:6-8 มาระโกบคันทนกวขา ในเทศกาลเลนนี้ยงนนนี้น ปนลาตเคยปลข่อยนนกโทษคนหนผริ่งใหจ้
เขาตามทนริ่เขาขอ พวกโรมไดข้คริดคข้นธรรมเนรียมทข้องถริที่นขนรนมาอคันหนนที่ง นคั ที่นคพอ การปลขอยตคัวนคักโทษ
ผซูข้เปป็นทรีที่นริยมชมชอบคนหนนที่งเพพที่อเปป็นการแสดงนทราใจทางการเมพองในชขวงเทศกาลปคัสกา ในตอน
นคัรนกป็เหมพอนกคับตอนนรีรทรีที่เทศกาลปคัสกาเปป็นวคันศคักดริธ สริทธริธ วคันหนนที่งและเปป็นวคันหยรุดประจทาชาตริใน
อริสราเอล ถนงแมข้พวกโรมจะปกครองโดยใชข้อทานาจทางทหารอคันเปรีที่ยมแสนยานรุภาพ แตขพวกเจข้า
เมพองโรมกป็ทราบดรีวขามคันจะเปป็นขข้อไดข้เปรรียบทางการเมพองแกขพวกเขาทรีที่จะคอยเอาใจประชากรใน
พพรนทรีที่ดซูแลของตน ดคังนคัรนแตขละปรีในเทศกาลปคัสกา พวกเขาจะปลขอยตคัวบางคนทรีที่ถซูกควบครุมตคัวไวข้
ซนที่งเปป็นผซูข้ทรีที่พวกยริวอยากใหข้ไดข้รคับอริสระ 

7 มนคนหนผริ่งชรริ่อบารนบบนสซผริ่งตจ้องจคาอยซข่ในจคาพวกคนกบฏ ผซจ้ทนริ่ไดจ้กระทคาการฆาตกรรมใน
การกบฏนนนี้น พวกโรมไมขเปป็นทรีที่ชพที่นชอบอยซูขแลข้วในอริสราเอล จะมรีกองโจรขนาดเลป็กซนที่งเปป็นพวกหคัว
รรุนแรงคอยซรุขมโจมตรีพวกทหารโรมอยซูขเรพที่อยๆ เหป็นไดข้ชคัดวขาบารคับบคัสผซูข้นรีร ไดข้มรีสขวนรขวมในการนทา
กองโจรตขอสซูข้กคับโรม สทาหรคับประชาชนในพพรนทรีที่แลข้ว เขากป็เปป็นเหมพอนโรบรินฮซูข้ดของพวกยริว ถนงแมข้
เปป็นทรีที่เกลรียดชคังในหมซูขชาวโรม แตขเขากป็เปป็นวรีรบรุรรุษของพวกยริว อยซู ขมาวคันหนนที่งเขากคับพรรคพวกกป็
ถซูกจคับกรุมและถซูกจทาจองโทษฐานคริดรข้ายตขอโรม

ดข้วยรซูข้ธรรมเนรียมเกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีร  8 ประชาชนจผงไดจ้รจ้องเสนยงดนง เรริริ่มขอปนลาตใหจ้ทคาตามทนริ่
ทข่านเคยทคาใหจ้เขานนนี้น ในเชข้าตรซูขของวคันนคัรน ฝซูงชนทรีที่มารวมตคัวกคันทรีที่บรริเวณพระวริหารและปข้อม
ปราการของโรมทรีที่อยซู ขตริดกคันจนงเรริที่มรข้องขอปรีลาตใหข้ททาตามธรรมเนรียมนรีรอรีกอยขางทรีที่เคยททา



มก 15:9-10 ปนลาตไดจ้ถามเขาวข่า "ทข่านทนนี้งหลายปรารถนาจะใหจ้เราปลข่อยกษนตรริยต์ของ
พวกยริวหรรอ" 10 เพราะทข่านรซจ้อย ซข่แลจ้ววข่า พวกปบโรหริตใหญข่ไดจ้มอบพระองคต์ไวจ้ดจ้วยความอริจฉา 
คทาถามของปรีลาตนรีร เตป็มไปดข้วยนทราเสรียงประชดประชคัน ปรีลาตรซูข้วขาพระเยซซูทรงถซูกกลขาวหาวขาเปป็น
กษคัตรริยตของพวกยริว เขาไมขจรริงจคังกคับเรพที่องนรีร แตขโยนคทาถามนรีรกลคับไปยคังพวกผซูข้นทายริวทรีที่มารวมตคัวกคัน
โดยเรรียกพระเยซซูวขา กษคัตรริยตของพวกยริว พวกผซูข้นทาของยริวและของโรมไมขไดข้ผริดใจกคันแตขอยขางใด 
พวกโรมไดข้แสดงสริทธริอทานาจของตนอยขางหยริที่งยะโสโดยรซูข้วขาพวกเจข้าหนข้าทรีที่ทข้องถริที่นไมขมรีอทานาจททา
อะไรไดข้เลย ปรีลาตรซูข้วขาเหตรุผลทรีที่แทข้จรริงทรีที่พวกปรุโรหริตใหญขนทาตคัวพระเยซซูมาหาเขานคัรนกป็เกริดจาก
ความอริจฉาในดข้านศาสนา เขาจนงมองทะลรุเปลพอกนอกของคทากลขาวหาจอมปลอมของพวกเขาทรีที่หา
วขาพระองคตทรงกขออาชญากรรมตขอรคัฐ เขาจนงประชดขข้อกลขาวหาทรีที่พวกเขายกมาปรคักปรทาพระเยซซู
โดยเรรียกพระองคตวขา กษคัตรริยตของพวกยริว

มก 15:11 ดข้วยความไมขยรีที่หระพวกปบโรหริตใหญข่ยบยงประชาชนใหจ้ขอปนลาตปลข่อยบารนบ
บนสแทนพระเยซซ เมพที่อความพยายามในการโนข้มนข้าวปรีลาตลข้มเหลว พวกผซูข้นทายริวจนงหคันไปยรุยงพวก
ประชาชนทรีที่มารวมตคัวกคันใหข้ขอใหข้ปลขอยตคัวบารคับบคัส เพราะความเปป็นทรีที่นริยมชมชอบของเขา ฝซูง
ชนจนงดรีใจจนเนพรอเตข้นทรีที่จะททาตาม

มก 15:12-14 ดคังนคัรนฝข่ายปนลาตจผงถามเขาอนกวข่า "ทข่านทนนี้งหลายจะใหจ้เราทคาอยข่างไรแกข่คน
นนนี้ ซผริ่งทข่านทนนี้งหลายเรนยกวข่ากษนตรริยต์ของพวกยริว" 13 เขาทนนี้งหลายรจ้องตะโกนอนกวข่า "ตรผงเขาเสนยทนริ่
กางเขนเถริด" 14 ปนลาตจผงถามเขาทนนี้งหลายวข่า "ตรผงทคาไม เขาไดจ้ทคาผริดประการใด" แตข่ประชาชน
ยริริ่งรจ้องวข่า "ตรผงเขาเสนยทนริ่กางเขนเถริด" ปรีลาตเหมพอนถซูกตกเปป็นเปข้าและเขากป็ไมขชอบเทขาใดนคัก เขา
จนงถามอรีกครคัร งวขาเขาควรททาอะไรกคับพระเยซซู ปรีลาตมรีสริทธริอทานาจทรีที่จะปลขอยตคัวพระเยซซูตรงนคัรนเลย
กป็ไดข้ แตขเพราะความเปป็นคนขรีรขลาด เขาจนงพยายามทรีที่จะหาวริธรีทรีที่จะททาใหข้ตคัวเองเจอความเสรียหาย
ทางการเมพองนข้อยทรีที่สรุด อรีกครคัร งทรีที่เขากวนพวกปรุโรหริตใหญขโดยเรรียกพระเยซซูวขา “กษคัตรริยตของพวก
ยริว”

ตขอคทาถามของเขา ฝซูงชนจนงบอกตขอๆกคันตามทรีที่สคัที่งมาโดยพวกผซูข้นทา พวกเขาตะโกนออกมา
ทคันทรีอยขางรรุนแรงวขา “ตรนงเขาเสรียทรีที่กางเขนเถริด” ปรีลาตรซูข้วขาพระเยซซูไมขมรีความผริดในขข้อหาใดเลย



ตขอโรม เขารซูข้วขาไมขมรีเหตรุใหข้ตข้องประหารชรีวริตพระองคตเลย เขาจนงคคัดคข้านฝซูงชนทรีที่อยซู ขใตข้หนข้าตขางของ
เขาวขา “ตรนงททาไม เขาไดข้ททาผริดประการใด” จรริงๆแลข้วปรีลาตไมขสนใจเลยวขาจะเกริดอะไรขนรนกคับพระ
เยซซู แตขดข้วยความซพที่อตรงซนที่งมรีอยซู ขนข้อยนริดในตคัวเขาๆจนงลคังเลทรีที่จะสคัที่งประหารชรีวริตผซูข้บรริสรุทธริธ  ถนงแมข้
เขาจะลคังเล แตขฝซูงชนทรีที่ปฏริบคัตริตามการนทาของพวกผซูข้นทาทางศาสนากป็รข้องเสรียงดคังยริที่งขนรนวขา “ตรนงเขา
เสรียทรีที่กางเขนเถริด”

มก 15:15 ในการบริดเบพอนความยรุตริธรรมและความขรีรขลาดทางการเมพองครคัร งใหญข
ทรีที่สรุดเทขาทรีที่เคยมรีมา ปนลาตปรารถนาจะเอาใจประชาชน จผงปลข่อยบารนบบนสใหจ้เขา และเมรริ่อไดจ้ใหจ้โบย
ตนพระองคต์แลจ้ว กป็มอบพระเยซซใหจ้เขาเอาไปตรผงไวจ้ทนริ่กางเขน ปรีลาตมรีสริทธริอทานาจทรีที่จะปลขอยตคัวพระ
เยซซูและรซูข้วขาพระองคตเปป็นผซูข้บรริสรุทธริธ  อยขางไรกป็ตาม เพพที่อผลประโยชนตทางการเมพองและอาชรีพการ
งานของตน เขาจนงตข้องเอาใจคนเหลขานคัรนทรีที่อยซูขใตข้การปกครองของเขา เขารซูข้ดรีวขามรีตทาแหนขงทรีที่ทรง
เกรียรตริรอคอยเขาอยซูขซนที่งเหนพอกวขาการเปป็นเจข้าเมพองแควข้นยซูเดรีย โรมตคัดสรินผลงานของพวกผซูข้
ปกครองของมคันโดยพริจารณาจากฝรีมพอของพวกเขาในการรคักษาความสงบของประชากรในพพรนทรีที่

ความสนใจระดคับชาตริของโรมกป็คพอ สคันตริสรุขและความสงบเรรียบรข้อยทางการเมพองในแวขน
แควข้นตขางๆทรีที่อยซูขภายใตข้การปกครองของมคัน ปรีลาตรซูข้เรพที่องนคัรนดรี เขารซูข้วขาถข้าการปลขอยตคัวพระเยซซูจะ
กขอใหข้เกริดความวรุขนวายทางการเมพอง มคันกป็จะดซูแยขในแฟข้มประวคัตริการททางานของเขา ดข้วยความทรีที่ไมข
อยากเจอกคับผลเสรียทางการเมพองอคันเกริดจากการปลขอยตคัวพระเยซซู ปรีลาตจนง “ใหข้โบยตรีพระองคต
แลข้ว กป็มอบพระเยซซูใหข้เขาเอาไปตรนงไวข้ทรีที่กางเขน” จนถนงทรุกวคันนรีรชพที่อปอนทขีอกัสปขีลาตกป็มรีความ
หมายเหมพอนกคับการเปป็นคนขรีรขลาดในเรพที่องศรีลธรรม เขาเปป็นหขวงแตขตคัวเอง ทรุกอยขางถซูกจคัดเตรรียม
ไวข้พรข้อมแลข้ว พระเยซซูก ทาลคังมรุขงหนข้าสซูขกลโกธา

เหป็นไดข้ชคัดวขา กขอนทรีที่จะสขงพระองคตไปประสบกคับสริที่งทรีที่ก ทาหนดไวข้แลข้ว ปรีลาตไดข้สคัที่งใหข้โบยตรี
พระองคตขณะนคัรนเลย แสด้แบบโรมนคัรนกป็เปป็นอรุปกรณตทรีที่ทารรุณสรุดๆ ปกตริแลข้วเหยพที่อจะถซูกถอดเสพรอ
ออกหรพอไมขกป็ถซูกเปลพรองผข้าหมดทคัรงตคัว จากนคัรนเขากป็จะถซูกโบยดข้วยแสข้ทรีที่มรีปลายเปป็นเชพอกเกข้าเสข้น
แบบของโรมซนที่งมรีวคัตถรุแหลมคมฝคังไวข้อยซู ขตรงปลายเชพอกแตขละเสข้น แผขนหลคังของผซูข้นคัรนทรีที่โดนเฆรีที่ยน
จนงเปป็นแผลเหวอะหวะเปป็นทางยาวขณะทรีที่เพชฌฆาตหวดแสข้ลงบนหลคังของเขา หากไมข



ระมคัดระวคัง คนหนนที่งอาจเสรียชรีวริตไดข้เลยจากการถซูกโบยดคังกลขาว มคันเปป็นขคัรนตอนเรริที่มตข้นปกตริของ
การตรนงกางเขนซนที่งถซูกคริดคข้นมาใหข้มรีความโหดเหรีร ยมและทารรุณมากทรีที่สรุดเทขาทรีที่จะททาไดข้

มก 15:16 หลคังจากนคัรนไมขนานพวกทหารจผงนคาพระองคต์ไปขจ้างในราชสคานนกครอทนริ่
เรนยกวข่าศาลปรนโทเรนยม แลจ้วเรนยกพวกทหารทนนี้งกองใหจ้มาประชบมกนน ศาลปรขีโทเรขียมหมายถนงกอง
บคัญชาการของโรมทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็มซนที่งตคัรงอยซูขในปข้อมปราการอคันโตนริโอตริดก คับพระวริหาร ทหาร
โรมทคัรงกองกป็ประจทาการอยซูขทรีที่นคัที่น คทานรีรแปลมาจากคทากรรีก (สเปะอขีรา) ซนที่งในบรริบทนรีรหมายถนงทหาร
โรมหนขวยหนนที่งทรีที่ไดข้รคับมอบหมายหนข้าทรีที่ ดคังนคัรน พวกทหารทคัรงกองทรีที่ประจทาการอยซูขจนงมาดซูการ
พริจารณาคดรีอคันโหดเหรีร ยมซนที่งกระททาตขอพระเยซซู

มก 15:17-18 เทขาทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับพวกโรม บคัดนรีรพระเยซซูทรงเปป็นอาชญากรคนหนนที่งทรีที่ถซูก
ปรคับโทษและจะถซูกประหารชรีวริตในไมขชข้า พวกเขาจนงคริดทรีที่จะเลขนสนรุกกคับพระองคตและสรข้างความ
บคันเทริงใหข้ตคัวเองเสรียกขอนทรีที่จะททาตามคทาสคัที่งทรีที่พวกเขาไดข้รคับมอบหมาย ปรีลาตไดข้ใหข้คนโบยตรี
พระองคตไปแลข้วดคังทรีที่กลขาวไวข้ในขข้อ 15 บคัดนรีรพวกทหารจนงเยาะเยข้ยพระองคตโดยเขาเอาเสรนี้อสนมข่วง
มาสวมพระองคต์ เอาหนามสานเปป็นมงกบฎสวมพระเศนยรพระองคต์ 18 แลจ้วเรริริ่มคคานนบพระองคต์พซด
วข่า "กษนตรริยต์ของพวกยริวเจจ้าขจ้า ขอทรงพระเจรริญ" พวกโรมชอบสรีมขวงและพวกผซูข้นทาของพวกเขา
กป็มคักแตขงกายดข้วยเสพรอสรีมขวง มคันเปป็นเครพที่องแตขงกายของกษคัตรริยตเทขาทรีที่โรมรซูข้จคัก ในศาลปรรีโทเรรียม
ยขอมมรีเสพรอผข้าเกขาๆอยซูข และพอพวกเขาเจอมคัน พวกเขาจนงเอามคันมาสวมพระเยซซูอยขางมรีเจตนาเยาะ
เยข้ย โดยเยข้ยหยคันพระองคตดข้วยขข้อหาทรีที่วขาพระองคตทรงเปป็นกษคัตรริยตของพวกยริว

ทหารโรมโดยทคั ที่วไปกป็ไมขรคักพวกยริวอยซูขแลข้ว และถข้าเขาสามารถหาวริธรีดซูถซูกเหยรียดหยาม
พวกยริวไดข้ เขากป็จะไมขลคังเลเลยทรีที่จะททา การไดข้เยาะเยข้ยคนทรีที่ถซูกกลขาวหาวขาเปป็นกษคัตรริยตของพวกยริวกป็
เปป็นเรพที่องสนรุกจรริงๆสทาหรคับพวกเขา พวกเขาไมขรซูข้เลยสคักนริดวขาพวกเขากทาลคังเยาะเยข้ยพระผซูข้สรข้าง
และองคตพระผซูข้พริพากษาของพวกเขาอยซูข

อรีกคนในพวกเขากป็รรีบไปเกป็บหนามมาสานเปป็นมงกรุฎแบบลวกๆอคันหนนที่ง พวกเขาจนงบรีบ
มงกรุฎหนามนคัรนบนพระเศรียรของพระเยซซูอยขางโหดเหรีร ยม ซนที่งแนขนอนทรีที่หนามนคัรนบาดพระเศรียรอคัน
บรริสรุทธริธ ของพระองคต



ดข้วยคทาพซูดเยาะเยข้ยทรีที่นขาจะมรีทรีที่มาจากนรก พวกเขาจนงเยข้ยหยคันพระองคตดข้วยคทาพซูดดซูถซูกวขา 
“กษคัตรริยตของพวกยริวเจข้าขข้า ขอทรงพระเจรริญ” พวกเขาไมขรซูข้เลยวขาตคัวเองกทาลคังเยาะเยข้ยใครอยซูข แลข้ว
พวกเขาจะรซูข้สนกเมพที่อสคักวคันพวกทหารโรมเหลขานรีร จะไดข้ยพนอยซูขตขอเบพรองพระพคักตรตพระองคตทรีที่การ
พริพากษาทรีที่พระทรีที่นคั ที่งใหญขสรีขาว พระองคตผซูข้ทรีที่พวกเขาไดข้ทรุบตรีททารข้ายอยขางรรุนแรงจะประทคับนคัที่งเปป็น
ผซูข้พริพากษาของพวกเขา

มก 15:19 พวกทหารจนงไดจ้เอาไมจ้อจ้อตนพระเศนยรพระองคต์ และไดจ้ถข่มนคนี้าลายรด
พระองคต์ แลจ้วคบกเขข่าลงนมนสการพระองคต์ ทหารอรีกคนเจอไมด้อด้อ ซนที่งอาจมรีนทร าหนคักเบาเทขากระบอก
ไมข้ไผขหรพออาจมรีนทร าหนคักเทขาไมข้เทข้าอคันหนนที่งเลย พวกเขาอาจเอามคันใสขพระหคัตถตพระองคตเหมพอน
เปป็นไมข้คทาของกษคัตรริยตเพรียงเพพที่อทรีที่จะเอามคันกลคับคพนมาและหวดมคันเขข้าทรีที่พระเศรียรของพระองคต
ซนที่งททาใหข้หนามปคักลนกเขข้าไปอรีก ขณะเดรียวกคัน ทหารคนอพที่นๆกป็ถขมนทราลายรดพระองคตอคันแสดงถนง
การดซูหมริที่นเหยรียดหยามอยขางทรีที่สรุด คนอพที่นๆกป็ครุกเขขาลงแบบลข้อเลรียนและนมคัสการพระองคต พวก
ทหารโรมเหลขานรีรดซูหมริที่นเหยรียดหยามพระองคตจรริงๆ พวกเขารคังแกพระองคตในทรุกวริธรีทรีที่พวกเขาจะ
คริดออกกขอนทรีที่จะนทาพระองคตไปตรนงเสรียทรีที่กางเขน ความเมตตาเดรียวทรีที่จะแสดงใหข้แกขคนเหลขานรีรกป็
อาจเปป็นไดข้วขาพวกเขาไมขรซูข้วขาพวกเขาททาอะไรลงไป

มก 15:20-21 ดข้วยความหมดสนรุกแลข้วและอาจประหลาดใจทรีที่พระองคตทรีที่พวกเขารคังแก
อยขางหนคักไมขมรีทขาทรีตอบโตข้เลย เขาถอดเสรนี้อสนมข่วงนนนี้นออก แลจ้วเอาฉลองพระองคต์เองสวมใหจ้ และ
นคาพระองคต์ออกไปเพรริ่อจะตรผงเสนยทนริ่กางเขน (ดซู 1 เปโตร 1:22-23) ‘ประเพณรี’ อข้างวขาพระเยซซูถซูก
พาตคัวไปตามถนนสายหนนที่งทรีที่กลายมาเปป็นทรีที่รซูข้จคักในชพที่อ Via Dolorosa (เสข้นทางแหขงความโศก
เศรข้า) อยขางไรกป็ตาม กรรุงเยรซูซาเลป็มถซูกททาลายหลายครคัร งเหลพอเกรินนคับตคัรงแตขสมคัยนคัรนเปป็นตข้นมา มคัน
จนงไมขนขาเปป็นไปไดข้ทรีที่ถนนเหลขานรีร ในปคัจจรุบคันจะบอกไดข้วขาจรริงๆแลข้วเปป็นถนนเสข้นไหนกคันแนข

อยขางไรกป็ตาม ระหวขางทาง 21 มนคนหนผริ่งชรริ่อซนโมนชาวไซรนน เปป็นบริดาของอเลป็กซานเดอรต์
และรซฟนส เดรินมาจากบจ้านนอกตามทางนนนี้น เขากป็เกณฑต์ซนโมนใหจ้แบกกางเขนของพระองคต์ไป มคัน
เปป็นธรรมเนรียมของโรมทรีที่จะบคังคคับใหข้นคักโทษประหารลากกางเขนของตนไปยคังสถานทรีที่ตรนง
กางเขน ถนงแมข้ไมขมรีระบรุไวข้ แตขอาจเปป็นไดข้วขาพระเยซซูทรงถซูกซข้อมอยขางหนคักจนพระองคตทรงลข้มพคับ



ใตข้นทร าหนคักของกางเขน เมพที่อเปป็นเชขนนรีร  ชายคนหนนที่งนามวขา ซรีโมน กทาลคังเดรินทางเขข้ากรรุงเยรซูซาเลป็ม
จากชนบททรีที่อยซูขใกลข้เครียง ณ เวลานคัรนและสถานทรีที่นคัรนเอง เขาเปป็นคนยริวจากแอฟรริกาเหนพอ (ไซรรีน) 
มรีแตขมาระโกทรีที่เอขยถนงชพที่อบรุตรชายของเขาวขาเปป็น “อเลป็กซานเดอรตและรซูฟคัส” ถนงแมข้วขาชพที่อของทคัรง
สองคนนรีรถซูกเอขยถนงในเวลาตขอมาในพระคคัมภรีรตใหมข (กริจการ 19:33 และโรม 16:13) แตขเรากป็ไมขมรี
ทางรซูข้ไดข้วขานคัที่นเปป็นคนๆเดรียวกคัน กระนคัรน การทรีที่มาระโกเอขยชพที่อพวกเขาทคัรงสองกป็ดซูเหมพอนจะบขง
บอกวขาเขาทคัรงสองเปป็นทรีที่รซูข้จคักดรีในแวดวงครริสเตรียนสมคัยนคัรนทรีที่เขาเขรียนหนคังสพอขขาวประเสรริฐเลขมนรีร

ไมขวขาจะในกรณรีใด ทหารโรมพวกนคัรนกป็สคัที่งซรีโมนคนนรีร ใหข้แบกกางเขนของพระเยซซูไปยคัง
สถานทรีที่ตรนงกางเขน บางครคัร งการตรนงกางเขนของพวกโรมกป็ถซูกกระททาบนกางเขนทรีที่ถซูกจคัดเตรรียม
ไวข้แลข้วซนที่งถซูกททาขนรนเพพที่อจรุดประสงคตนคัรนโดยเฉพาะ แตขบางครคัร งพวกเขากป็จะททากางเขนขนรนเดรีดี๋ยวนคัรน
โดยการเอาทขอนไมข้อคันหนนที่งมาตอกในแนวขวางลงบนตข้นมะกอกเทศตข้นหนนที่งและตรนงนคักโทษ
ประหารลงบนนคัรน พระคคัมภรีรตไมขไดข้บอกวขาพวกเขาใชข้วริธรีไหน อยขางไรกป็ตาม กรรุงเยรซูซาเลป็มกป็เปป็น
ทรีที่ๆพวกโรมอยซูขกคันเยอะ ดคังนคัรนสถานทรีที่ตรนงกางเขนจนงเปป็นทรีที่รซูข้จคักก คันดรีในสมคัยนคัรน ดคังนคัรนดซูเหมพอน
วขาพวกเขามรีสถานทรีที่หนนที่งทรีที่ใชข้สทาหรคับการประหารชรีวริตดข้วยวริธรีนคัรนและมรีกางเขนเตรรียมไวข้สทาหรคับ
การดคังกลขาวดข้วย ดคังทรีที่เรพที่องราวจะเผยใหข้เหป็น มรีคนอพที่นๆถซูกตรนงกางเขนในวคันนคัรนพรข้อมกคับพระเยซซู
ดข้วย

มก 15:22 พวกทหารจนงพาพระองคตออกไปนอกกทาแพงกรรุงเยรซูซาเลป็มมาถผงสถานทนริ่
แหข่งหนผริ่งชรริ่อกลโกธา แปลวข่า สถานทนริ่กะโหลกศนรษะ คทาวขา กลโกธา เปป็นภาษาอาราเมคและมรีความ
หมายวขา ‘กะโหลกศรีรษะ’ คทากรรีกทรีที่แปลวขา “Calvary” (ครานริออน) กป็แปลวขา ‘กะโหลกศรีรษะ’ 
เชขนกคัน ทางทริศเหนพอและตะวคันตกของกทาแพงเกขาของกรรุงเยรซูซาเลป็มจนถนงทรุกวคันนรีรคพอ ชคัรนหรินทรีที่
โผลขออกมาซนที่งมรีรซูปรขางคลข้ายกคับกะโหลกศรีรษะมนรุษยตอยขางเหป็นไดข้ชคัด นคัที่นนขาจะเปป็นสถานทรีที่ๆพระ
เยซซูทรงถซูกพาไปตรนงกางเขน ชขางเปป็นขบวนแหขทรีที่นขาสคังเวชในเชข้าวคันนคัรน ทหารโรมกองหนนที่งทรีที่ททา
หนข้าทรีที่ของตนอยขางลวกๆไดข้นทาพระบรุตรของพระเจข้าผซูข้ทรงถซูกซข้อมและโบยตรีอยขางหนคักไป ผซูข้ทรีที่ไป
กคับพระองคตดข้วยคพอยริวคนหนนที่งนามวขาซรีโมนผซูข้ซนที่งพวกเขาไดข้เกณฑตใหข้แบกกางเขนของพระองคตไป
(ถนงแมข้วขานคัที่นชขางเปป็นสริทธริพริเศษสทาหรคับซรีโมนกป็ตาม) แนขนอนทรีที่มรีกลรุขมผซูข้เชพที่อทรีที่เปป็นทรุกขตโศกเศรข้า
เดรินตามหลคังพวกเขาไปดข้วย โดยพวกเขาเขข้าใจดรีวขาจะเกริดอะไรขนรนตขอไป



มก 15:23 ทรีที่นคัที่นเองบนชคัรนหรินขรรุขระทรีที่โผลขออกมาบนภซูเขาโมรรียาหต กลรุขมผซูข้เชพที่อทรีที่นขา
สงสารเฝข้าดซูพวกทหารโรมทรีที่ไมขมรีพระเจข้าเตรรียมทรีที่จะตรนงพระเยซซูทรีที่กางเขนอยขางลวกๆ บางทรีเพพที่อ
แสดงความเมตตาเพรียงเลป็กนข้อย เขาเอานคนี้าองบข่นระคนกนบมดยอบใหจ้พระองคต์เสวย แตข่พระองคต์ไมข่
รนบ ถนงแมข้ผซูข้คนมรีความเหป็นแตกตขางกคันไปเกรีที่ยวกคับความหมายทรีที่แทข้จรริงของการกระททานรีร  แตขมคันกป็
เปป็นทรีที่ยอมรคับโดยทคั ที่วไปวขานทราองรุขนระคนกคับมดยอบมรีไวข้เพพที่อททาหนข้าทรีที่เปป็นยาทรีที่ททาใหข้นคักโทษ
ประหารมนนและไมขรซูข้สนกถนงสริที่งทรีที่ก ทาลคังจะเกริดขนรน แทนทรีที่จะแสดงความเมตตา อาจเปป็นไดข้วขาพวก
โรมอาจอยากทรีที่จะวางยาเหยพที่อของตนเพพที่อททาใหข้งานอคันโหดเหรีร ยมของตนงขายขนรน เมพที่อพวกเขา
วางตคัวของพระองคตลงบนกางเขนและตอกตะปซูตรนงพระองคตลงบนนคัรนเสรป็จแลข้ว เหยพที่อทรีที่ถซูก
มอมยากป็คงททาใหข้งานของพวกเขางขายขนรนเยอะ ดคังนคัรน จรุดสนใจสทาคคัญแหขงทรุกยรุคสมคัยก ทาลคังจะมา
ถนงแลข้ว

มก 15:24 พอเสรป็จการเตรรียมการอคันโหดเหรีร ยมของพวกเขา ครนนี้นเขาตรผงพระองคต์ทนริ่
กางเขนแลจ้ว เขากป็เอาฉลองพระองคต์จนบสลากแบข่งปนนกนนเพรริ่อจะรซจ้วข่าใครจะไดจ้อะไร ดคังทรีที่ไดข้
พยากรณตไวข้แลข้วในเพลงสดรุดรี 22:18 พวกทหารไดข้แบขงฉลองพระองคตจคับสลากแบขงปคันกคันในหมซูข
พวกเขาเอง

มก 15:25 เมรริ่อเขาตรผงพระองคต์ไวจ้นนนี้นเปป็นเวลาเชจ้าสามโมง เวลาสามโมงเชข้ากป็เทขากคับ 
9 นาฬริกา เราควรหมายเหตรุไวข้วขาการพริจารณาคดรีในศาลเตรีรยทคัรงหมดนคัรนไดข้เกริดขนรนกขอนเวลานคัรน 
นคัที่นกป็ถพอวขาเปป็นการบริดเบพอนกระบวนการยรุตริธรรมอยขางเหลพอจะกลขาวแลข้ว พวกผซูข้นทายริวกป็ไมขหลคับ
ไมขนอนตลอดทคัรงคพน ปรีลาตกป็ถซูกปลรุกใหข้ตพที่นประมาณ 6 โมงเชข้า ขณะเดรียวกคันพระเยซซูกป็ถซูกไตขสวน
โดยปรีลาต โดยเฮโรด กลคับไปทรีที่ปรีลาต และถซูกสขงตคัวใหข้แกขพวกทหารโรมซนที่งทรมานพระองคตตาม
ชอบใจ สรุดทข้ายพระองคตกป็ถซูกพาตคัวออกไปนอกกรรุงไปยคังกลโกธาซนที่งกขอน 9 โมงเชข้าพวกเขากป็ตรนง
พระองคตทรีที่กางเขน

นอกจากนรีร  นรีที่กป็เปป็นเวลาถวายเครพที่องสคัตวบซูชาตอนเชข้าซนที่งเปป็นเวลาทรีที่พวกปรุโรหริตควรปฏริบคัตริ
หนข้าทรีที่ของตนและเปป็นเวลาทรีที่สภาซานเฮดรรินปกตริแลข้วกป็เรริที่มนคัที่งประชรุมสภา มคันสทาคคัญยริที่งจรริงๆทรีที่



องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราทรงถซูกถวายบซูชา ณ เวลาถวายเครพที่องสคัตวบซูชาตอนเชข้าพอดรี ภายใตข้พระ
ราชบคัญญคัตริ เครพที่องถวายบซูชาตอนเชข้ากป็คพอ เครพที่องเผาบซูชา ดซู ก คันดารวริถรี 28:1-8

มก 15:26 ดคังทรีที่ปฏริบคัตริเปป็นธรรมเนรียมของพวกโรม นคักโทษประหารจะถซูกบอกชพที่อ
พรข้อมทคัรงขข้อหาของตน มาระโกใหข้เพรียงคทาพซูดสคัรนๆเกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีร  มนขจ้อหาทนริ่ลงโทษพระองคต์
เขนยนไวจ้ขจ้างบนวข่า "กษนตรริยต์ของพวกยริว” พวกโรมยคังมรีธรรมเนรียมปฏริบคัตริอรีกวขา ตข้องมรีคนถพอแผขน
ปข้ายทรีที่ระบรุชพที่อของนคักโทษประหาร เมพองทรีที่เขาอยซู ข และขข้อหาของเขาขณะทรีที่เขาถซูกพาไปตรนง
กางเขน ถนงแมข้มริไดข้ระบรุเปป็นอพที่น แตขขด้อความทขีชื่เขขียนไวด้ขด้างบนทรีที่วขานรีรนขาจะเปป็นแผขนปข้ายอคันเดรียวกคับ
ทรีที่ถซูกถพอนทาหนข้าพระเยซซูและจากนคัรนกป็ถซูกตริดไวข้ทรีที่กางเขนของพระองคต

ขด้อหาทขีชื่ลงโทษพระองคห์ (หรพอขข้อกลขาวหา) ทรีที่ถซูกเขรียนไวข้บนแผขนปข้ายนคัรนในกรณรีนรีร เปป็นทคัรง
ขข้อปฏริบคัตริทางกฎหมายและเปป็นการเยาะเยข้ยเพริที่มเตริมดข้วย เพพที่อปฏริบคัตริตามขข้อก ทาหนดของโรมทรีที่ตข้อง
ระบรุสาเหตรุทรีที่ตข้องโทษประหารชรีวริต ปรีลาตจนงสคัที่งใหข้คนเขรียนขข้อความบนแผขนปข้ายนคัรนวขา “กษคัตรริยต
ของพวกยริว” ในการททาเชขนนคัรน เขาจนงแจข้งขข้อหาทรีที่สพที่อถนงการเปป็นกบฏตขอโรม อยขางไรกป็ตาม ปรีลา
ตรซูข้ดรีวขาพระเยซซูมริไดข้ทรงกลขาวอข้างเลยวขาเปป็นกษคัตรริยตในอริสราเอล บางทรีเพพที่อเยข้ยหยคันพวกผซูข้นทายริว
มากกวขาเยาะเยข้ยพระเยซซู เขาจนงสคัที่งใหข้เขรียนขข้อความนรีร  เขาไมขรซูข้เลยวขาคทาพซูดเสรียดสรีของเขานคัรนชขาง
ถซูกตข้องจรริงๆ อยขางไรกป็ตาม เหป็นไดข้ชคัดวขาเจตนาของปรีลาตกป็คพอเพพที่อแสดงการดซูหมริที่นเหยรียดหยาม
ตขอชนชาตริอริสราเอลโดยทคั ที่วไปและตขอพวกผซูข้นทายริวเปป็นการเฉพาะ เขาไมขสนใจไยดรีพระเยซซูเลย

มก 15:27-28 มาระโกบคันทนกตขอไปวขาเขาเอาโจรสองคนตรผงไวจ้พรจ้อมกนบพระองคต์ ขจ้าง
ขวาพระหนตถต์คนหนผริ่ง และขจ้างซจ้ายอนกคนหนผริ่ง 28 คคาซผริ่งเขนยนไวจ้ในพระคนมภนรต์แลจ้วนนนี้นจผงสคาเรป็จ 
ครอทนริ่วข่า `ทข่านถซกนนบเขจ้ากนบบรรดาผซจ้ละเมริด’ มาระโกเอขยถนงโจรสองคนตรงนรีร  ลซูกาเรรียกพวกเขาวขา
ผซูข้รข้าย เหป็นไดข้ชคัดวขาเขาทคัรงสองเปป็นอาชญากรทรีที่ตข้องโทษประหารชรีวริต มรีผซูข้เสนอวขาสองคนนรีรอาจ
เปป็นสมาชริกของกลรุขมกขอความไมขสงบของบารคับบคัส ถนงแมข้พระคคัมภรีรตไมขไดข้พซูดถนงเรพที่องนรีร เลยกป็ตาม 
อยขางไรกป็ตาม การมรีอยซูขของพวกเขากป็ททาใหข้อริสยาหต 53:9, 12 สทาเรป็จ

มก 15:29-32 ขณะทรีที่เวลาผขานไปอยขางชข้าๆ ฝข่ายคนทนนี้งหลายทนริ่เดรินผข่านไปมานนนี้น กป็ดข่าวข่า
พระองคต์ สนริ่นศนรษะของเขากลข่าววข่า "เฮจ้ย เจจ้าผซจ้จะทคาลายพระวริหารและสรจ้างขผนี้นในสามวนนนข่ะ  



30 จงชข่วยตนวเองใหจ้รอดและลงมาจากกางเขนเถริด" 31 พวกปบโรหริตใหญข่กนบพวกธรรมาจารยต์กป็
เยาะเยจ้ยพระองคต์ในระหวข่างพวกเขาเองเหมรอนกนนวข่า "เขาชข่วยคนอรริ่นใหจ้รอดไดจ้ แตข่ชข่วยตนวเองไมข่
ไดจ้ 32 ใหจ้เจจ้าพระครริสตต์ กษนตรริยต์แหข่งอริสราเอล ลงมาจากกางเขนเดนดี๋ยวนนนี้เถอะ เพรริ่อเราจะไดจ้เหป็นและ
เชรริ่อ" และสองคนนนนี้นทนริ่ถซกตรผงไวจ้กนบพระองคต์กป็กลข่าวคคาหยาบชจ้าตข่อพระองคต์

คทาทรีที่แปลวขา ดข่าวข่า (บลาสเฟเมะโอ) มรีความหมายตรงตคัววขา พซูดจาใหข้รข้ายหรพอแชขงดขา เหป็น
ไดข้ชคัดวขาคทาภาษาอคังกฤษ blasphemy มาจากคทาๆนรีร  กลขาวนคัยหนนที่งแลข้ว พวกเขากป็พซูดหมริที่นประมาท
พระองคต คทาทรีที่แปลวขา สนริ่น (คริเนะโอ) อาจหมายถนงวริธรีปฏริบคัตริของพวกยริวออรตโธดอกซต (จนถนงทรุก
วคันนรีร ) ทรีที่ผงกศรีรษะขนรนลงขณะทรีที่พวกเขาอธริษฐาน หากเปป็นเชขนนคัรนจรริง มคันกป็ยริที่งแสดงใหข้เหป็นถนงการ
ดซูหมริที่นเหยรียดหยามของพวกเขาขณะทรีที่พวกเขาพซูดจาหมริที่นประมาทพระองคต ดข้วยความเจป็บใจพวก
เขาจนงบริดเบพอนสริที่งทรีที่พระเยซซูไดข้ตรคัสไวข้กคับพวกสาวกของพระองคตเปป็นการสขวนตคัว พวกเขาจนงพซูด
ใสขพระพคักตรตพระองคตวขา “เฮข้ย เจข้าผซูข้จะททาลายพระวริหารและสรข้างขนรนในสามวคันนขะ จงชขวยตคัวเอง
ใหข้รอดและลงมาจากกางเขนเถริด” สริที่งทรีที่พวกเขาอดททาตอนพระเยซซูทรงถซูกทรมานพระกายกขอน
การตรนงกางเขน พวกเขากป็ฉวยโอกาสททาตอนนรีรโดยททารข้ายพระองคตดข้วยคทาพซูดเสรียดสรีของพวกเขา 
ไมขมรีคทาพซูดใดทรีที่จะตทที่าชข้ากวขานรีร อรีกแลข้ว

ในแบบเดรียวกคัน พวกผซูข้นทาแหขงอริสราเอล คพอ พวกปรุโรหริตใหญขและพวกธรรมาจารยตกป็เยาะ
เยข้ยพระองคตดข้วย พวกเขายพนจคับกลรุขมอยซูขไมขไกลและหคัวเราะคริกคคักกคันเองวขา “เขาชขวยคนอพที่นใหข้รอด
ไดข้ แตขชขวยตคัวเองไมขไดข้ ใหข้เจข้าพระครริสตต กษคัตรริยตแหขงอริสราเอล ลงมาจากกางเขนเดรีดี๋ยวนรีร เถอะ เพพที่อ
เราจะไดข้เหป็นและเชพที่อ” เราเหป็นไดข้วขาพวกเขายอมรคับพระองคตวขาเปป็นพระครริสตต ถนงแมข้ในเชริง
ประชดเสรียดสรีกป็ตาม นรีที่สพที่อใหข้เหป็นวขาลนกๆในใจของพวกเขาๆกป็รซูข้วขาพระเยซซูทรงเปป็นผซูข้ใด กระนคัรน
เพราะถซูกผรีหขาซาตานจากนรกดลใจ พวกเขาจนงหคัวเราะคริกคคักจากนคัรนกป็ระเบริดเสรียงหคัวเราะอยขางไรข้
ความยทาเกรงและอยขางดซูหมริที่นเหยรียดหยาม การลข้อเลรียนครคัร งใหญขทรีที่สรุดเทขาทรีที่เคยมรีมากทาลคังเกริดขนรน
และพวกเขาททาไดข้แตขหคัวเราะคริกคคัก พวกปรีศาจจากนรกทรีที่อยซู ขเบพรองหลคังพวกเขากป็คงททาแบบ
เดรียวกคัน ซาตานกทาราบพระเยซซูเสรียอยซูขหมคัด แตขมคันจะไมขเปป็นอยขางนรีรนานนคักหรอก พวกเขาจนง
กลขาวคทาหยาบชข้าตขอพระองคต



มก 15:33 ขณะทรีที่เวลาผขานไปอยขางเชพที่องชข้าจนนขาเจป็บปวด ครนนี้นเวลาเทนริ่ยงกป็บนงเกริด
ความมรดทนริ่วทนนี้งแผข่นดรินจนถผงบข่ายสามโมง การกระททาตขางๆทรีที่เปป็นมาจากพระเจข้าก ทาลคังเกริดขนรนอยซูข 
อาจเปป็นไดข้วขาพระเจข้าทรงพระเมตตาในการสคัที่งใหข้ดวงอาทริตยตไมขสของแสง ทคัรงเพพที่อแสดงความ
เคารพตขอพระองคตผซูข้ทรงเปป็นดวงอาทริตยตแหขงความชอบธรรมและเพพที่อสทาแดงพระเมตตาตขอ
พระองคตดข้วย ดวงอาทริตยตในตะวคันออกกลางนคัรนสาดแสงรข้อนแรงยริที่งนคักในตอนเทรีที่ยง แมข้กระทคั ที่ง
ในตข้นฤดซูใบไมข้ผลริกป็ตาม แนขนอนทรีที่ชคั ที่วโมงทรีที่หกคพอ เวลาเทรีที่ยงวคัน อาจเปป็นไดข้วขา ณ เวลานรีร เอง
พระเจข้าทรงททาใหข้พระองคตผซูข้ทรงไมขมรีบาปกลายเปป็นความบาปเพพที่อเรา ณ เวลานคัรนเอง พระบริดาผซูข้
บรริสรุทธริธ ของพระองคตในสวรรคตไมขอาจทนมองดซูพระบรุตรอคันเปป็นทรีที่รคักของพระองคตผซูข้ทรงกลาย
เปป็นความบาปเพพที่อเราไดข้อรีกตขอไป พระองคตจนงอาจหคันหลคังใหข้พระเยซซูดข้วยนทราตาอคันขมขพที่น โดย
ปลขอยใหข้พระองคตถซูกตรนงหข้อยอยซูขระหวขางสวรรคตและแผขนดรินโลก พระองคตทรงถซูกพวกของ
พระองคตปฏริเสธและถซูกพระเจข้าของพระองคตเองทอดทริรง พระองคตทรงแขวนอยซูขทรีที่นคัที่นตามลทาพคัง
เปป็นเวลาสามชคั ที่วโมงรวด มคันคงดซูเหมพอนเปป็นเวลาชคั ที่วนริรคันดรตเลยสทาหรคับพระเยซซู เหป็นไดข้ชคัดวขาพอ
ถนงบขายสามโมงหรพอหลคังจากนคัรนไมขนาน พระเยซซูกป็ทรงสริรนลม

มก 15:34 มาระโกบคันทนกเพริที่มเตริมอรีกวขา พอบข่ายสามโมงแลจ้ว พระเยซซทรงรจ้องเสนยง
ดนงวข่า "เอโลอน เอโลอน ลามาสะบนกธานน" แปลวข่า "พระเจจ้าของขจ้าพระองคต์ พระเจจ้าของขจ้าพระองคต์ 
ไฉนพระองคต์ทรงทอดทรินี้งขจ้าพระองคต์เสนย" ถนงแมข้ความมพดมริดตอนเทรีที่ยงวคันชขวยใหข้พระเยซซูไมขตข้อง
เจอกคับความรข้อนของดวงอาทริตยต แตขพระองคตกป็ทรงเจป็บปวดรวดรข้าวฝขายวริญญาณ พระองคตผซูข้ทรง
เปป็นพระบรุตรผซูข้บรริสรุทธริธ ของพระเจข้า ผซูข้ทรงไมขเคยททาบาปตคัรงแตขอดรีตกาลนริรคันดรต บคัดนรีร แบกรคับความ
บาปทคัรงหมดของโลกไวข้ (อดรีต ปคัจจรุบคัน และอนาคต) บนตคัวพระองคตเอง เพพที่อททาใหข้เพลงสดรุดรี 22:1
สทาเรป็จ พระองคตทรงรข้องเสรียงดคังขนรนฟข้าดข้วยความสริรนหวคังอยขางนขาสคังเวชวขา “เอโลอรี เอโลอรี ลามา
สะบคักธานรี” นรีที่เปป็นขข้อความภาษาฮรีบรซูทรีที่ยกมาโดยตรงจากเพลงสดรุดรี 22:1 ซนที่งถซูกแปลเปป็น “พระเจข้า
ของขข้าพระองคต พระเจข้าของขข้าพระองคต ไฉนพระองคตทรงทอดทริรงขข้าพระองคตเสรีย” คทาวริงวอนนรีร
ของพระองคตแสดงใหข้เหป็นชคัดเจนถนงความสริรนหวคังของพระองคต ความทรุกขตทรมานฝขายวริญญาณทรีที่
เกริดกคับพระองคตบนกางเขนในวคันนคัรนกป็มากเสรียยริที่งกวขาความทรุกขตทรมานฝขายรขางกาย นอกจากนรีร  



หกชคัที่วโมงนคัรนบนกางเขนกป็นขาจะเทรียบไดข้กคับชคั ที่วนริรคันดรตกาลในนรก พระเยซซูจนงทนทรุกขตทรมาน
เชขนนคัรนเพพที่อเรา

มก 15:35-36 ขณะเดรียวกคันบางคนในพวกทนริ่ยรนอยซข่ทนริ่นนริ่นเมรริ่อไดจ้ยรินกป็พซดวข่า "ดซเถริด เขา
เรนยกเอลนยาหต์" 36 มนคนหนผริ่งวริริ่งไปเอาฟองนคนี้าชบบนคนี้าองบข่นเปรนนี้ยว เสนยบปลายไมจ้อจ้อ สข่งใหจ้พระองคต์
เสวย แลจ้ววข่า "อยข่าเพริริ่ง ใหจ้เราคอยดซวข่า เอลนยาหต์จะมาปลดเขาลงหรรอไมข่" เพราะลริรนของพระองคต
บวมอคันเกริดจากการขาดนทรา พระเยซซูจนงอาจออกเสรียงไมขชคัดเจน บางคนทรีที่ยพนอยซูขจนงอาจเขข้าใจผริดคริด
วขาพระองคตทรงเรรียกเอลรียาหตซนที่งจรริงๆแลข้วพระองคตทรงรข้องวขา “เอโลอรี” บางคนจนงเอาฟองนทราชรุบ
นทราองรุขนเปรรีร ยวมายพที่นใหข้พระเยซซู พวกเขาจนงททาใหข้คทาพยากรณตในเพลงสดรุดรี 69:21 สทาเรป็จโดยไมขรซูข้
ตคัว คนอพที่นๆกป็พยายามยคับยคัรงมริใหข้คนนรีรยพที่นมพอเขข้าไปชขวย พวกเขาพซูดเยาะเยข้ยวขา “อยขาเพริที่ง ใหข้เราคอย
ดซูวขา เอลรียาหตจะมาปลดเขาลงหรพอไมข”

มก 15:37 ตอนบขายสามหรพอหลคังจากนคัรนไมขนานฝข่ายพระเยซซทรงรจ้องเสนยงดนง แลจ้ว
ทรงปลข่อยพระวริญญาณจริตออกไป คทาทรีที่แปลวขา ปลข่อยพระวริญญาณจริตออกไป (เอป็คพเนะโอ) มรี
ความหมายตรงตคัววขา ‘เปลขงลมหายใจเฮพอกสรุดทข้าย’ หรพอ ‘สริรนลม’ นคัที่นเอง วคันแหขงการเยข้ยหยคันจนง
สริรนสรุดลงดข้วยประการฉะนรีร  พระมหากษคัตรริยตแหขงจอมกษคัตรริยตทคัรงหลายและองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าแหขง
เจข้านายทคัรงปวงไดข้ถซูกตรนงกางเขนเสรียแลข้ว พระองคตผซูข้เนรมริตสรข้างฟข้าสวรรคตและแผขนดรินโลกไดข้ถซูก
ปลงพระชนมตแลข้ว กระนคัรนสริที่งทรีที่ซาตานและพวกสมรุนของมคันอาจไมขรซูข้กป็คพอวขาบนกางเขนโบราณ
นคัรน พระเยซซูไดข้ทรงลบมลทรินบาปใหข้แกขคนทคัรงโลกแลข้ว ถนงแมข้นคั ที่นเปป็นโมงยามอคันมพดมริด แตข
รรุขงอรรุณแหขงการฟพร นคพนพระชนมตกป็อยซูขไมขไกล

มก 15:38 ขณะนนนี้นมข่านในพระวริหารกป็ขาดออกเปป็นสองทข่อน ตนนี้งแตข่บนตลอดลข่าง 
พระวริหารอคันโอขอขาของยริวกป็อยซูขไมขไกล เชขนเดรียวกคับกลโกธา พระวริหารกป็ตคัรงอยซูขบนภซูเขาโมรรียาหต
เชขนกคัน ในพระวริหารนคัรนมรีมขานทรีที่กคัรนทรีที่บรริสรุทธริธ ทรีที่สรุดใหข้อยซูขตขางหาก ประเพณรีของยริวเชพที่อกคันวขามขาน
ผพนนรีรมรีอายรุยข้อนไปถนงสมคัยทรีที่เอสราฟพร นฟซูพระวริหารเลย เหมพอนกคับทรีที่เลพอดของสคัตวตทรีที่ถซูกฆขาถวาย
บซูชาถซูกประพรมบนมขานนคัรนมาตลอดหลายรข้อยปรี ผข้าคลรุมชคัรนนอกจนงถซูกทอใหมขบนผริวหนข้าของ
มคันอยซูขเปป็นชขวงๆขณะทรีที่มขานนคัรนถซูกแขวนไวข้อยซูขทรีที่เดริม กขอนถนงสมคัยพระเยซซู มคันไดข้กลายเปป็นมขานทรีที่



คนกะขนาดไดข้วขามรีความหนาถนงสรีที่นริรวเลยทรีเดรียว นคัที่นคพอ หนนที่งฝขามพอ ขนาดใชข้คนหลายคนดนงมขาน
แตขละขข้างโดยใชข้แรงเทขามข้าตคัวหนนที่งกป็ไมขอาจททาใหข้มขานนรีรขาดไดข้ กระนคัรนตอนทรีที่พระเยซซูทรง
สริรนพระชนมต มคันกป็ขาดออกเปป็นสองทขอน ตคัรงแตขบนตลอดลขาง เหป็นไดข้ชคัดวขามคันถซูกฉรีดใหข้ขาดจาก
สวรรคต มคันเปป็นไปไมขไดข้เลยทรีที่จะททาใหข้มขานนรีรขาดจากขข้างบนลงมา มคันสซูงถนงหกสริบฟรุตเลย

พระเจข้าจนงทรงใชข้ภาพประกอบอคันทรงพลคังนรีร เพพที่อแสดงใหข้เหป็นวขาหนข้าทรีที่ของพระวริหารบน
โลกนรีร เสรป็จสมบซูรณตแลข้ว ทรีที่บรริสรุทธริธ ทรีที่สรุดไมขจทาเปป็นตข้องถซูกแยกไวข้ตขางหากอรีกตขอไปแลข้ว สงขาราศรีเช
ครีนาหตไมขอาจสถริตอยซูขในทรีที่นคัที่นไดข้อรีกตขอไปแลข้ว พระเจข้าไมขทรงใหข้ความเคารพตขอทรีที่นคัที่นอรีกตขอไป
แลข้ว สรุดยอดเครพที่องบซูชาไถขบาปไดข้ถซูกถวายเรรียบรข้อยแลข้ว วคันททาการลบมลทรินบาปไมขจทาเปป็นตข้องมรี
อรีกตขอไปแลข้ว นอกจากนรีร  ดข้วยมขานทรีที่ขาดมคันจนงไมขมรีผลตามพระคคัมภรีรตอรีกตขอไปแลข้ว ผซูข้เขรียนพระ
คคัมภรีรตเลขมหนนที่งพซูดถนงเรพที่องนรีร ไวข้ในฮรีบรซู 10:20

มก 15:39 ทรีที่เขข้ากะอยซูขกป็คพอ เจข้าหนข้าทรีที่คนหนนที่งของโรมซนที่งไดข้รคับมอบหมายใหข้ก ทากคับ
ดซูแลขคัรนตอนการประหารชรีวริตนรีร  สข่วนนายรจ้อยทนริ่ยรนอยซข่ตรงพระพนกตรต์พระองคต์ เมรริ่อเหป็นวข่า
พระองคต์ทรงรจ้องเสนยงดนงและทรงปลข่อยพระวริญญาณจริตออกไปแลจ้ว จผงพซดวข่า "แทจ้จรริงทข่านผซจ้นนนี้
เปป็นพระบบตรของพระเจจ้า" เมพที่อเจข้าหนข้าทรีที่ของโรมซนที่งเปป็นคนตขางชาตริทรีที่ไมขรซูข้จคักพระเจข้าผซูข้นรีร เหป็น
ชคั ที่วโมงสรุดทข้ายของพระเยซซูและเสรียงรข้องอคันสริรนหวคังของพระองคตในขข้อ 34 เขากป็สรรุปไดข้เพรียงวข
า “แทข้จรริงทขานผซูข้นรีร เปป็นพระบรุตรของพระเจข้า” เทขาทรีที่เปป็นไปไดข้เขาไมขนขาเคยตริดตขอกคับพระเยซซูมา
กขอนนอกจากสคัที่งใหข้ตรนงพระองคตทรีที่กางเขนในวคันนคัรน เขาเปป็นคนตขางชาตริทรีที่ไมขรซูข้จคักพระเจข้า กระนคัรน 
ตรงขข้ามกคับพวกผซูข้นทายริวทรีที่ ‘เครขงศาสนา’ ซนที่งตขางกป็ปฏริเสธพระองคต นายรข้อยชาวโรมคนนรีรซนที่งแคขททา
หนข้าทรีที่ของตนกป็มาถนงขข้อสรรุปทรีที่ลนกซนร งทรีที่วขา พระเยซซูทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจข้าจรริงๆ มคันไมขตข้อง
ใชข้ขข้อพริสซูจนตเยอะแยะเลยทรีที่จะเปริดใจชายผซูข้นรีร  นขาเศรข้าทรีที่พวกผซูข้นทายริวไดข้ททาใจของตนใหข้แขป็งกระดข้าง
ตขอพระองคตเสรียจนพวกเขาถซูกบคังตาไวข้จากพระองคตอยขางสริรนเชริง

มก 15:40-41 มาระโกยคังบคันทนกอรีกวขา มนพวกผซจ้หญริงมองดซอยซข่แตข่ไกล ในพวกผซจ้หญริงนนนี้นมน
มารนยต์ชาวมนกดาลา มารนยต์มารดาของยากอบนจ้อยและของโยเสส และนางสะโลเม 41 (ผซจ้หญริงเหลข่า
นนนี้นไดจ้ตริดตามและปรนนริบนตริพระองคต์ เมรริ่อพระองคต์ยนงอยซข่ในแควจ้นกาลริลน) และผซจ้หญริงอรริ่นอนกหลาย



คนทนริ่ไดจ้ขผนี้นมายนงกรบงเยรซซาเลป็มกนบพระองคต์ไดจ้อยซข่ทนริ่นนริ่น ถนงแมข้สาวกเกพอบทรุกคนตกใจกลคัวหนรีไป
หลคังจากพระเยซซูทรงถซูกจคับกรุม แตขผซูข้หญริงหลายคนทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าและสคัตยตซพที่อกป็อยซูข
เครียงขข้างพระองคตจนถนงทรีที่สรุด มาระโกเอขยชพที่อมารรียตชาวมคักดาลา มารดาของพระเยซซู คพอ มารรียต 
“มารดาของยากอบนข้อยและของโยเสส” และนางสะโลเม

ทรีที่อยซูขกคับพวกนางดข้วยคพอ ผซูข้หญริงคนอพที่นๆทรีที่มากคับพวกนางดข้วยจากแควข้นกาลริลรี ผซูข้หญริงกลรุขม
แรกไดข้ปรนนริบคัตริพระองคตในความจทาเปป็นตขางๆขณะทรีที่อยซูขในแควข้นกาลริลรี (นรีที่เปป็นทรีที่เดรียวในพระ
คคัมภรีรตทรีที่ ‘ยากอบนข้อย’ ถซูกเอขยถนงเชขนนคัรน ทรีที่เปป็นเชขนนรีรกป็เพพที่อแยกแยะเขาจากยากอบบรุตรชายเศเบดรี
หรพอนข้องชายรขวมมารดาของพระเยซซู มคันอาจสพที่อความหมายวขาเขาเปป็นคนตคัวเตรีรย) ผซูข้หญริงทรีที่สคัตยตซพที่อ
เหลขานรีร เฝข้าดซูการสริรนพระชนมตของพระเยซซูจนถนงตอนจบ หลคักฐานตามกฎหมายจนงระบรุไดข้วขาพระ
เยซซูไดข้สริรนพระชนมตแลข้วจรริงๆและมรีประจคักษตพยานหลายคนทรีที่รซูข้จคักพระองคตเปป็นการสขวนตคัว
สามารถยพนยคันเรพที่องนคัรนไดข้

มก 15:42-43 เทศกาลกรินขนมปคังไรข้เชพรอเพริที่งเรริที่มตข้นเทขานคัรน ชขวงวคันดคังกลขาวจนงถพอวขาเปป็น
วคันศคักดริธ สริทธริธ ใหญข (วคันสะบาโต) ทคัรงสริรน พวกยริวไมขประสงคตทรีที่จะปลขอยใหข้คนทรีที่ใกลข้ตายหรพอศพ
คนตายถซูกแขวนทริรงไวข้ในชขวงวคันศคักดริธ สริทธริธ ดคังกลขาว

ดคังนคัรนครนนี้นถผงเวลาพลบคคริ่า เหตบทนริ่วนนนนนี้นเปป็นวนนเตรนยม ครอวนนกข่อนวนนสะบาโต  43 โยเซฟ
เปป็นชาวบจ้านอารริมาเธนย ซผริ่งอยซข่ในพวกสมาชริกสภาและเปป็นทนริ่นนบถรอของคนทนนี้งปวง ทนนี้งกคาลนงคอยทข่า
อาณาจนกรของพระเจจ้าดจ้วย จผงกลจ้าเขจ้าไปหาปนลาตขอพระศพพระเยซซ

วคันของยริวเรริที่มตข้นตอนดวงอาทริตยตตกหรพอประมาณ 6 โมงเยป็น วคันสะบาโตทรีที่วขานรีร เปป็นวคัน
ใหญขดคังทรีที่ไดข้ระบรุไวข้ในยอหตน 19:31 วคันสะบาโตทรีที่วขานรีร ไมขใชขวคันเสารตปกตริ แตขนขาจะเปป็นวคันศรุกรต
ของสคัปดาหตนคัรนอคันเปป็นสขวนหนนที่งของการเฉลริมฉลองเทศกาลกรินขนมปคังไรข้เชพรอ

เมพที่อถนงเวลาพลบคทที่า “โยเซฟชาวบข้านอารริมาเธรีย” ไดข้ยพที่นคทาขออยขางเปป็นทางการไปยคังปรีลาต
เพพที่อขอพระศพพระเยซซู การขอศพของเหยพที่อทรีที่ตข้องประหารชรีวริตและถซูกตรนงกางเขนกป็แสดงใหข้เหป็น
ถนงความกลข้ามากๆ มาระโกระบรุวขาโยเซฟกลข้าเขข้าไปหาปรีลาตเพพที่อการนรีร  โยเซฟคนนรีรถซูกระบรุวขามา
จากอารริมาเธขียซนที่งนขาจะเปป็นเมพองๆหนนที่งในภซูเขาเอฟราอริม เหป็นไดข้ชคัดวขาตอนนรีร เขาอยซูขในกรรุง



เยรซูซาเลป็มเพราะวขาทรีที่นคัที่นเขามรีอรุโมงคตฝคังศพประจทาครอบครคัว คทาทรีที่แปลวขา เปป็นทนริ่นนบถรอของคนทนนี้ง
ปวง (เอะอถูสเคโมส) มรีความหมายดข้วยวขา ‘มรีอริทธริพล มคั ที่งคคั ที่ง หรพอเปป็นทรีที่เคารพยกยของ’ เขายคังเปป็น
สมาชริกสภาซนที่งสพที่อชคัดเจนวขาเขาเปป็นสมาชริกคนหนนที่งของสภาซานเฮดรริน (เขาอาจไมขเหป็นดข้วยกคับ
ผลโหวตของสภาหรพอไมขกป็ไมขไดข้รคับเชริญ ดข้วยรซูข้วขาเขาเชพที่อในพระเยซซูแลข้ว) มาระโกระบรุวขาเขา
 “คอยทขาอาณาจคักรของพระเจข้า” นรีที่สพที่อใหข้เหป็นชคัดเจนวขาชายผซูข้นรีร ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าจรริงๆ
และเปป็นผซูข้เชพที่อคนหนนที่งในพระเยซซู เขาจนงยพที่นคทาขอไปยคังปรีลาตอยขางเปป็นทางการเพพที่อทรีที่จะไดข้ฝคังพระ
ศพพระเยซซูอยขางเหมาะสม

มก 15:44-45 การตรนงกางเขนของพวกโรมปกตริแลข้วกป็กรินเวลาตคัรงแตขยรีที่สริบสรีที่ชคั ที่วโมงไป
จนถนงสามสริบหกชคั ที่วโมงกวขาทรีที่เหยพที่อจะเสรียชรีวริต มคันเปป็นความตายทรีที่ถซูกออกแบบมาเพพที่อยพดระยะ
เวลาทรมานออกเปป็นหลายชคั ที่วโมง เมพที่อรซูข้เชขนนคัรนปนลาตกป็ประหลาดใจทนริ่พระองคต์สรินี้นพระชนมต์แลจ้ว 
จผงเรนยกนายรจ้อยมาถามเขาวข่า พระองคต์ตายแลจ้วหรรอ 45 เมรริ่อไดจ้รซจ้เรรริ่องจากนายรจ้อยแลจ้ว ทข่านจผง
มอบพระศพใหจ้แกข่โยเซฟ บคันทนกของยอหตนใหข้รายละเอรียดเพริที่มเตริมเกรีที่ยวกคับเหตรุการณตนรีร  โดยดซูไดข้
ในยอหตน 19:31-42

มก 15:46 โยเซฟชาวบข้านอารริมาเธรียพรข้อมกคับนริโคเดมคัส (ยอหตน 19:39) จนงไดจ้ซรนี้อผจ้า
ปข่านเนรนี้อละเอนยด และเชริญพระศพลงมาเอาผจ้าปข่านพนนหบจ้มไวจ้ แลจ้วเชริญพระศพไปประดริษฐานไวจ้
ในอบโมงคต์ซผริ่งไดจ้สกนดไวจ้ในศริลา แลจ้วกลรินี้งกจ้อนหรินปริดปากอบโมงคต์ไวจ้ มคันเปป็นธรรมเนรียมของพวกยริวทรีที่
จะฝคังคนตายของพวกเขาโดยหขอศพไวข้ในผข้าปขานทรีที่พคันรอบศพแบบมคัมมรีที่ โยเซฟจนงหขอพระศพ
ของพระเยซซูเชขนนคัรนและประดริษฐานพระศพไวข้ในอรุโมงคตของเขาเองซนที่งจนถนงตอนนรีรกป็ยคังไมขเคยไดข้
ใชข้ อรุโมงคตนรีร ถซูกสกคัดไวข้ในหนข้าผาหรินปซูนในสวนแหขงหนนที่งทรีที่มรีลคักษณะเหมพอนสวนสาธารณะซนที่ง
อยซูขตริดกคับกลโกธาเลย อรุโมงคตฝคังศพทรีที่ประณรีตขนาดนคัรนเปป็นเครพที่องหมายทรีที่แสดงถนงคนมคั ที่งคคั ที่งซนที่ง
เหป็นไดข้ชคัดวขาโยเซฟเปป็น มคันเปป็นธรรมเนรียมปกตริในสมคัยนคัรนทรีที่จะสกคัดหรินปซูนทรงแบนขนาดเสข้น
ผขาศซูนยตกลางสรีที่ถนงหกฟรุตเพพที่อทรีที่จะกลริรงลงรของตรงปากทางเขข้าอรุโมงคต ปกตริแลข้วอรุโมงคตเชขนนคัรนกป็มรี
ขนาดใหญขพอทรีที่จะบรรจรุศพสมาชริกคนอพที่นๆในครอบครคัวไดข้ดข้วย และหรินกข้อนดคังกลขาวกป็สามารถ
ถซูกกลริรงออกไดข้ทรีหลคังโดยตข้องใชข้แรงเยอะเพพที่อบรรจรุศพสมาชริกคนอพที่นๆในอรุโมงคตนคัรนไดข้ หลคังจาก



ทรีที่ประดริษฐานพระศพพระเยซซูในอรุโมงคตศริลาทรีที่ไมขเคยถซูกใชข้งานมากขอนนรีร  โยเซฟกป็กลริรงหรินกข้อนนคัรน
ปริดปากอรุโมงคต

มก 15:47 พระวริญญาณบรริสรุทธริธ จนงทรงรคับประกคันวขามรีพยานสองคนทรีที่สามารถยพนยคัน
ไดข้เรพที่องการฝคังพระศพพระเยซซู ฝข่ายมารนยต์ชาวมนกดาลา และมารนยต์มารดาของโยเสส ไดจ้เหป็นทนริ่ทนริ่พระ
ศพบรรจบไวจ้ คทาพซูดนรีร ไมขใชขเรพที่องบคังเอริญ ทคันทรีทรีที่พระเยซซูทรงฟพร นคพนพระชนมต เรพที่องโกหกตขางๆกป็ถซูก
ลพอแพรขสะพคัดไปอยขางรวดเรป็วเพพที่อลดทอนความนขาเชพที่อถพอเรพที่องขขาวการฟพร นคพนพระชนมต แมข้
กระทคั ที่งในศตวรรษทรีที่ยรีที่สริบ พวกยริวทรีที่ไมขเชพที่อกป็เสนอวขาจรริงๆแลข้วพระเยซซูมริไดข้ทรงสริรนพระชนมต แตข
แคขหมดสตริไปเทขานคัรน โดยการดลใจของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ มาระโกจนงบคันทนกไวข้ชคัดเจนวขามรี
พยานหลายปากเพพที่อยพนยคันทคัรงการสริรนพระชนมตและการฝคังพระศพของพระองคต นอกจากนรีร  ยคังมรี
ประจคักษตพยานถนงสองคนดข้วยเพราะวขาดข้วยพยานสองสามปากคทาพซูดทรุกคทาจนงเปป็นทรีที่นขาเชพที่อถพอไดข้

*****
ภนำพรวมของมนำระโก 16: บทสมดทด้ายนขีรั้นลาเสนอบกันทนกของมาระโกเกขีชื่ยวกกับการฟชรั้นคชน

พระชนมห์พรด้อมกกับบกันทนกของเขาเกขีชื่ยวกกับพระมหาบกัญชา หนกังสชอเลข่มนขีรั้ปริดทด้ายดด้วยบกันทนกสกัรั้นๆ
เกขีชื่ยวกกับการเสดป็จขนรั้นสถูข่สวรรคห์ขององคห์พระผถูด้เปป็นเจด้าของเราสถูข่สงข่าราศขี 

มก 16:1 หลคังจากเหตรุการณตอคันแสนเศรข้าและมพดหมขนในบททรีที่แลข้ว มาระโกบททรีที่ 16
กป็เรริที่มตข้นดข้วยบคันทนกเกรีที่ยวกคับการฟพร นคพนพระชนมต ครนนี้นวนนสะบาโตลข่วงไปแลจ้ว มารนยต์ชาวมนกดาลา 
มารนยต์มารดาของยากอบ และนางสะโลเม ซรนี้อเครรริ่องหอมมาเพรริ่อจะไปชโลมพระศพของพระองคต์ 
ในเชข้าวคันอาทริตยตอคันยริที่งใหญขนคัรน ผซูข้หญริงสามคนทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าซนที่งไดข้เหป็นตอนจบไดข้
มาเจอกคันเพพที่อไปยคังอรุโมงคตนคัรน หญริงเหลขานรีร ยคังรวมถนงสตรรีเหลขานคัรนทรีที่ถซูกระบรุไวข้ในมาระโก 15:40 
ดข้วย นางสะโลเมเปป็นภรรยาของเศเบดรี มารดาของยากอบและยอหตน มคันเปป็นธรรมเนรียมของพวก
ยริวทรีที่จะชโลมศพผซูข้ตายอคันเปป็นทรีที่รคักดข้วยนทรามคันหอม พวกเขาททาเชขนนรีร เพพที่อแสดงความเคารพตขอผซูข้
ตายรวมถนงเพพที่ออทาพรางกลริที่นเหมป็นของศพดข้วย สตรรีเหลขานรีรอาจรซูข้หรพอไมขรซูข้กป็ไดข้วขานริโคเดมคัสไดข้ททา
เชขนนคัรนไปแลข้วในวคันฝคังพระศพ อาจเปป็นไปไดข้วขาพวกนางมาพรข้อมกคับนทราหอมสดใหมขทรีที่พวกนาง
เตรรียมมาเอง



มก 16:2 เกรงวขาจะมรีผซูข้ใดสงสคัยวขาพวกนางมาถนงทรีที่นคั ที่นเวลาใด มาระโกจนงบคันทนกวขา 
เวลารบข่งเชจ้าวนนตจ้นสนปดาหต์พอดวงอาทริตยต์ขผนี้นเขากป็มาถผงอ บโมงคต์ ตอนนคัรนเปป็นฤดซูใบไมข้ผลริและใกลข้
กคับเวลาทรีที่ดวงอาทริตยตโคจรรอบเสข้นศซูนยตสซูตรพอดรี (vernal equinox) ดวงอาทริตยตจนงขนรนในชขวงเวลา
นคัรนของปรีตอนราวๆ 6 โมงเชข้า บคันทนกของยอหตนระบรุวขาตอนนคัรนยคังมพดอยซูข ดคังนคัรนเราจนงอาจ
สคันนริษฐานไดข้วขาพวกนางมาถนงทรีที่นคั ที่นกขอนหกโมงเชข้าตคัรงนาน พระคคัมภรีรตกลขาวชคัดเจนวขาวคันนคัรนเปป็น
 “วคันตข้นสคัปดาหต”

มก 16:3-4 เหป็นไดข้ชคัดวขาผซูข้หญริงเหลขานรีรตระหนคักดรีถนงหรินกข้อนใหญขทรีที่ถซูกกลริรงปริดปากทาง
เขข้าอรุโมงคต และเขาพซดกนนวข่า "ใครจะชข่วยกลรินี้งกจ้อนหรินออกจากปากอบโมงคต์" มคันเปป็นธรรมเนรียม
ของพวกยริวทรีที่มคั ที่งคคั ที่งทรีที่จะสกคัดอรุโมงคตในไหลขเขาหรินปซูนของแควข้นนคัรน รของจะถซูกขรุดในศริลาหนข้าทาง
เขข้าอรุโมงคตและหรินทรงแบนขนาดใหญขกป็ถซูกสกคัดเพพที่อใหข้พอดรีกคับรของนคัรน หรินกข้อนนคัรนถซูกททาใหข้
เอรียงและถซูกกลริรงลงในรของทรีที่ลาดเอรียงเพพที่อปริดปากทางเขข้าอรุโมงคต หรินเหลขานรีรมรีขนาดแตกตขางกคันไป
แตขไมขวขาจะในกรณรีใด พวกมคันกป็มรีขนาดมหนมาพอทรีที่จะตข้องใชข้แรงมหาศาลถนงจะกลริรงมคันกลคับขนรน
รของของมคันไดข้ นรีที่มคันมากกวขาทรีที่ผซูข้หญริงพวกนรีรจะททาไดข้และพวกนางกป็รซูข้ดรี เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกนางหวคัง
วขาจะมรีใครสคักคนชขวยเหลพอพวกนางททาเชขนนคัรนไดข้

อยขางไรกป็ตาม 4 เมรริ่อเขามองดซกป็เหป็นกจ้อนหรินนนนี้นกลรินี้งออกแลจ้ว เพราะเปป็นกจ้อนหรินโตมาก 
พวกนางถนงกคับประหลาดใจทรีที่พอไปถนงทรีที่อรุโมงคต พวกนางกป็พบวขากข้อนหรินนทราหนคักมากดคังกลขาวถซูก
กลริรงออกไปแลข้วซนที่งเผยใหข้เหป็นปากทางเขข้าอรุโมงคต

มก 16:5 ครนนี้นเขาเขจ้าไปในอบโมงคต์แลจ้ว ไดจ้เหป็นหนบข่มคนหนผริ่งนบข่งหข่มผจ้ายาวสนขาวนนริ่งอย ซข่
ขจ้างขวา ผซจ้หญริงนนนี้นกป็ตกตะลผง อรุโมงคตในสวนซนที่งอยซูขตริดกคับกลโกธานรีรมรีหลายหข้อง แตขมรีเพรียงหข้อง
เดรียวเทขานคัรนทรีที่มรีสถานทรีที่จคัดเตรรียมไวข้อยขางครบถข้วนเพพที่อรองรคับศพของผซูข้ใหญขคนเดรียว อรุโมงคตนรีรมรี
ขนาดใหญขพอทรีที่หลายคนจะเขข้าไปไดข้ ทางขวามพอของทรีที่ตคัรงศพใหญขพวกนางมองเหป็นชายหนรุขมคน
หนนที่งนคัที่งอยซูข มาระโกระบรุถนงความหวาดกลคัวซนที่งเปป็นทรีที่เขข้าใจไดข้ของพวกนาง ในชขวงใกลข้ฟข้าสางพวก
นางไมขรซูข้วขาใครนคัที่งอยซูขตรงนคัรน แตขพวกนางกป็อยซูขในอรุโมงคตฝคังศพทรีที่เพริที่งเอาศพมาวางไวข้และเปป็น
อรุโมงคตทรีที่ถซูกเปริดออกแลข้วอยขางลนกลคับดข้วย มาระโกบรรยายตขอไปวขาผซูข้นทาสารคนนรีรแตขงกายในชรุด 



“ผข้ายาวสรีขาว” นรีที่เผยใหข้เราเหป็นถนงเครพที่องแตขงกายมาตรฐานในสวรรคต นรีที่สพที่อใหข้เหป็นถนงความสรุภาพ
เรรียบรข้อยของชรุดดคังกลขาว

มก 16:6-7 ทซูตสวรรคตผซูข้นรีรบอกเขาวข่า "อยข่าตกตะลผงเลย พวกทข่านทนนี้งหลายมาหาพระ
เยซซชาวนาซาเรป็ธซผริ่งตจ้องตรผงไวจ้ทนริ่กางเขน พระองคต์ทรงเปป็นขผนี้นมาแลจ้ว พระองคต์หาไดจ้ประทนบทนริ่นนริ่
ไมข่ จงดซทนริ่ทนริ่เขาไดจ้วางพระศพของพระองคต์เถริด เมพที่อเขาพซูดกคับพวกผซูข้หญริงทรีที่ดทาเนรินตามทางของ
พระเจข้าซนที่งก ทาลคังโศกเศรข้าอยซูขนรีร  ทซูตสวรรคตผซูข้นรีร กลขาวอยขางถซูกตข้องแลข้ววขา “พวกทขานทคัรงหลายมาหา
พระเยซซูชาวนาซาเรป็ธซนที่งตข้องตรนงไวข้ทรีที่กางเขน” อยขางไรกป็ตาม เขากป็ประกาศตขอไปถนงเรพที่องทรีที่สทาคคัญ
มากๆสามประการ (1) “พระองคตทรงเปป็นขนรนมาแลข้ว” (2) “พระองคตหาไดข้ประทคับทรีที่นรีที่ไมข” สรุดทข้าย
เกรงวขาจะมรีใครสงสคัย ทซูตสวรรคตผซูข้นรีร กป็กลขาววขา (3) “จงดซูทรีที่ทรีที่เขาไดข้วางพระศพของพระองคตเถริด” 
เหป็นไดข้ชคัดวขาเขาชรีร ไปทรีที่ๆพระศพพระเยซซูถซูกวางไวข้ พวกนางไดข้เหป็นทรีที่ดคังกลขาวกขอนทรีที่พระองคตทรง
ถซูกฝคัง พวกนางจนงเปป็นพยานในเรพที่องดคังกลขาวไดข้เปป็นอยขางดรี ดซู 15:47

มคันจนงไมขใชขเรพที่องบคังเอริญทรีที่พระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้ผซูข้หญริงเหลขานรีรทรีที่ดทาเนรินตามทางของ
พระเจข้าเปป็นพยานพวกแรกทรีที่ยพนยคันเรพที่องการฟพร นคพนพระชนมตของพระเยซซูครริสตต พวกนางมริไดข้
ทอดทริรงพระองคตเหมพอนกคับพวกสาวกสขวนใหญข พวกนางไดข้อยซูขชริดกางเขนจนถนงวาระสรุดทข้าย 
พระเจข้าทรงตอบแทนความสคัตยตซพที่อของพวกนางโดยทรงอนรุญาตใหข้พวกนางไดข้เปป็นพยานพวก
แรกทรีที่ยพนยคันถนงเหตรุการณตทรีที่ยริ ที่งใหญขทรีที่สรุดในประวคัตริศาสตรต นคั ที่นคพอ การฟพร นคพนพระชนมตของพระ
เยซซูครริสตต

ทซูตสวรรคตผซูข้นรีรกลขาวตขอไปวขา 7 แตข่จงไปบอกพวกสาวกของพระองคต์ทนนี้งเปโตรเถริดวข่า 
พระองคต์เสดป็จไปยนงแควจ้นกาลริลนกข่อนทข่านทนนี้งหลาย ทข่านทนนี้งหลายจะเหป็นพระองคต์ทนริ่นนริ่น เหมรอน
พระองคต์ตรนสไวจ้แกข่พวกทข่านแลจ้ว" นขาสนใจตรงทรีที่วขาทซูตสวรรคตผซูข้นรีร เอขยชพที่อเปโตรเปป็นการเฉพาะ 
ในสริบเอป็ดคนนรีร เขาไดข้ปฏริเสธพระเยซซูในเวลาทรีที่พระองคตไมขเหลพอใคร กระนคัรนองคตพระผซูข้เปป็น
เจข้าของเราทรงตข้องการใหข้เปโตรรซูข้วขาพระองคตทรงตข้องการพบเขา ไมขใชขเพพที่อตทาหนริแตขเพพที่อปลอบ
ประโลมเขา ในชขวงเวลานคัรนเปโตรคงรซูข้สนกทรุกขตทรมานมากๆทรีที่เขาไดข้ททาใหข้องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของ
เขาทรงผริดหวคังเมพที่อสามคพนกขอนหนข้านคัรน ในมาระโก 14:28 พระเยซซูไดข้ตรคัสลขวงหนข้าไวข้อยขาง



ชคัดเจนแกขพวกสาวกแลข้ววขา “แตขเมพที่อทรงชรุบใหข้เราฟพร นขนรนมาแลข้ว เราจะไปยคังแควข้นกาลริลรีกขอนหนข้า
ทขาน” ถนงแมข้ตขอมาในคพนนคัรนพระองคตจะมาปรากฏใหข้พวกเขาเหป็นกป็ตาม แตขสรุดทข้ายแลข้วพวกเขากป็
ตข้องไปยคังแควข้นกาลริลรีตามทรีที่ไดข้รคับพระบคัญชาและพระองคตจะทรงไปพบพวกเขาทรีที่นคั ที่น ซนที่ง
พระองคตกป็ทรงททาเชขนนคัรนจรริงๆ ดซู ยอหตน 21

มก 16:8 หญริงเหลข่านนนี้นกป็ออกจากอบโมงคต์รนบหนนไป เพราะพริศวงตกใจจนตนวสนริ่น เขา
มริไดจ้พซดกนบผซจ้ใดเพราะเขากลนว หลคังจากไดข้พบกคับทซูตสวรรคตผซูข้นรีร ในอรุโมงคตนคัรน พวกนางกป็ “รรีบหนรี
ไป” พวกนางมรีอารมณตหลายอยขางผสมปนเปกคันไป ในดข้านหนนที่งพวกนางกป็กลคัวจนตคัวสคัที่นเพราะ
สริที่งทรีที่พวกนางไดข้เหป็นและไดข้ยริน กระนคัรนในขณะเดรียวกคันพวกนางกป็พริศวง คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (เอป็คส
ตาซริส) เปป็นทรีที่มาของคทาภาษาอคังกฤษ ecstatic นรีที่สพที่อใหข้เหป็นวขาพวกนางปลาบปลพรมเหลพอลข้นดข้วย
ความชพที่นชมยรินดรี พวกนางเขข้าใจดข้วยถนงความหมายทางการเมพองทรีที่สพที่อออกมาของการฟพร นคพน
พระชนมตของพระเยซซู ดคังนคัรน พวกนางจนงไมขบอกใครขณะทรีที่พวกนางหนรีกลคับไปหาพวกสาวก

มก 16:9 ตข้นฉบคับแบบชอบจคับผริด (critical text) ของคนสมคัยใหมขตคัดเนพรอหาสขวนทรีที่
เหลพอของบทนรีรไป (และตคัดหนคังสพอมาระโกออกไปดข้วย) อยขางไรกป็ตาม ตข้นฉบคับดคัรงเดริมทรีที่กลรุขมผซูข้
เชพที่อพระคคัมภรีรตไดข้รคับสพบตขอกคันมาตลอดสริบเกข้าศตวรรษ นคัที่นคพอ ตข้นฉบคับทรีที่ถซูกรคับมา (Received 
Text) กป็มรีเนพรอหาเหลขานรีรอยซูขอยขางแนขนอน มรีแตขพวกสมคัยใหมขในศตวรรษทรีที่สริบเกข้าและยรีที่สริบเทขานคัรนทรีที่
ไมขยอมรคับมคันวขาเปป็นพระวจนะของพระเจข้า

แมข้กระนคัรน มาระโกกป็นทาเสนอบทสขงทข้ายของเหตรุการณตตขางๆหลคังจากมรีพยานรซูข้เหป็นการ
ฟพร นคพนพระชนมต ครนนี้นรบข่งเชจ้าวนนตจ้นสนปดาหต์ เมรริ่อพระเยซซทรงเปป็นขผนี้นมาแลจ้ว พระองคต์ทรงสคาแดง
พระองคต์ใหจ้ปรากฏแกข่มารนยต์ชาวมนกดาลากข่อน ครอมารนยต์คนทนริ่พระองคต์ไดจ้ขนบผนออกเจป็ดผน ลซูกา 8:2 
บคันทนกวขาพระเยซซูไดข้ทรงขคับผรีออกเจป็ดผรีจากตคัวนางมารรียตชาวมคักดาลา นางจนงตริดตามพระองคตไป
จนถนงทรีที่สรุดและเปป็นคนแรกทรีที่พระเยซซูทรงปรากฏใหข้เหป็นหลคังการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคต ดซู 
ยอหตน 20:11-18 หากตข้องการรายละเอรียดเพริที่มเตริม นางไดข้รคับการยกโทษใหข้มาก การอรุทริศตนของ
นางทรีที่มรีตขอพระองคตจนงมากตามไปดข้วย



มก 16:10-11 มารรียตชาวมคักดาลาจผงไปบอกพวกคนทนริ่เคยอยซข่กนบพระองคต์แตข่กข่อน เขากคาลนง
รจ้องไหจ้เปป็นทบกขต์อยซข่ 11 เมรริ่อเขาไดจ้ยรินวข่าพระองคต์ทรงพระชนมต์อยซข่ และมารนยต์ไดจ้เหป็นพระองคต์แลจ้ว 
เขากป็ไมข่เชรริ่อ พวกเขาดข้านบนคพอ พวกสาวกของพระเยซซู ดซู มคัทธริว 28:8, ลซูกา 24:10 และยอหตน 
20:18 เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขายคังอยซูขในอาการโศกเศรข้าแมข้จะผขานมาแลข้วสามวคันหลคังเหตรุการณตตรนง
กางเขน พระคคัมภรีรตไมขไดข้ระบรุชคัดเจนวขาตอนนคัรนพวกเขาพคักอยซูขทรีที่ไหน อยขางไรกป็ตาม บคันทนกของ
ยอหตนบอกเปป็นนคัยวขามคันอาจเปป็นหข้องชคัรนบนหข้องเดรียวกคับทรีที่พวกเขารคับประทานอาหารมพรอสรุดทข้าย 
ไมขวขาจะในกรณรีใด เมพที่อมารรียตชาวมคักดาลามาถนงพรข้อมก คับขขาวเรพที่องการฟพร นคพนพระชนมตของ
พระองคต ปฏริกริรริยาตอบรคับของพวกเขาในทคันทรีกป็คพอ การไมขเชพที่อ ทคัรงๆทรีที่พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าซทร า
แลข้วซทราอรีกถนงการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคต แตขพอพยานพวกแรกไดข้มาถนงพรข้อมกคับขขาวเรพที่องนรีร
พวกเขากลคับไมขยอมเชพที่อ

มก 16:12-13 จากนคัรนมาระโกกป็บคันทนกสคัรนๆเกรีที่ยวกคับเหตรุการณตตอนทรีที่พระเยซซูเสดป็จไปพบ
สาวกสองคนบนถนนไปบข้านเอมมาอซูส ดซู ลซูกา 24:13-32 ภายหลนงพระองคต์ทรงปรากฏพระกาย
อนกรซปหนผริ่งแกข่ศริษยต์สองคน เมรริ่อเขากคาลนงเดรินทางออกไปบจ้านนอก วลรีทรีที่พซูดถนง “อรีกรซูปหนนที่ง” อาจ
หมายถนงเสพรอผข้าอรีกแบบทรีที่พวกเขาไมขครุข้นเคย ไมขวขาจะในกรณรีใด ลซูกากป็เขรียนไวข้ชคัดเจนวขาสาวกสอง
คนนคัรนจทาพระองคตไมขไดข้ในตอนแรก อาจเปป็นไดข้วขาในพระกายทรีที่ไดข้รคับสงขาราศรีแลข้วของพระองคตๆ
ไมขทรงมรีเคราซนที่งเหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคตทรงมรีกขอนการสริรนพระชนมตของพระองคต

มาระโกจนงบคันทนกวขาสาวกสองคนนรีร จนง 13 ไปบอกศริษยต์อรริ่นๆ แตข่เขามริไดจ้เชรริ่อ มคันเปป็นระยะ
ทางประมาณเจป็ดไมลตจากบข้านเอมมาอซูสไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็ม โดยตข้องเดรินขนรนเขาไป กระนคัรน สอง
คนนรีรกป็รรีบวริที่งกลคับไปหาสริบคนนคัรน (หรพอสริบเอป็ดคน) พรข้อมกคับขขาวเรพที่องการฟพร นคพนพระชนมตเพริที่ม
เตริม กระนคัรน พวกเขากป็ยคังไมขยอมเชพที่ออยซูขดรี

มก 16:14 มาระโกจนงบคันทนกวขาภายหลนงพระองคต์ทรงปรากฏแกข่สาวกสริบเอป็ดคนเมรริ่อ
เขาเอนกายลงรนบประทานอยซข่ และทรงตริเตนยนเขาเพราะเขาไมข่เชรริ่อและใจดรนี้อดผง ดจ้วยเหตบทนริ่เขามริไดจ้
เชรริ่อคนซผริ่งไดจ้เหป็นพระองคต์เมรริ่อพระองคต์ทรงเปป็นขผนี้นมาแลจ้ว เหป็นไดข้ชคัดวขานรีที่หมายถนงการทรีที่พระเยซซู
ไดข้พบกคับพวกสาวกเปป็นครคัร งแรกในหข้องทรีที่ปริดประตซูไวข้ ยอหตนบคันทนกวขาในการพบกคันครคัร งแรกนคัรน 



มรีสริบคนอยซูขทรีที่นคัที่นยกเวข้นโธมคัส อยขางไรกป็ตาม การทรีที่มาระโกพซูดถนง “สริบเอป็ดคน” นคัรนกป็เปป็นตคัวเลข
รวมๆทคั ที่วไปของสาวกกลรุขมนรีร เพราะวขาตอนนรีรยซูดาสไมขอยซูขอรีกตขอไปแลข้ว อยขางไรกป็ตาม มคันกป็เปป็นทรีที่
เขข้าใจไดข้วขาความเหป็นของมาระโกอาจหมายถนงการพบกคันครคัร งทรีที่สองของพระเยซซูกคับพวกเขากป็ไดข้
ตอนทรีที่ทรุกคนอยซูขกคันพรข้อมหนข้า ดซู ยอหตน 20:26-29

ไมขวขาจะในกรณรีใด พระเยซซูกป็ทรง “ตริเตรียนเขาเพราะเขาไมขเชพที่อและใจดพรอดนง ดข้วยเหตรุทรีที่เขา
มริไดข้เชพที่อคนซนที่งไดข้เหป็นพระองคตเมพที่อพระองคตทรงเปป็นขนรนมาแลข้ว” คทาทรีที่แปลวขา ตริเตนยน (ออเนะอขีดริ
โซ) ในบรริบทนรีร จรริงๆแลข้วกป็หมายความวขา ‘ดรุ’ พระองคตทรงตริเตรียนพวกเขาเพราะพวกเขาไมขเชพที่อ
ในการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคต พวกนคักวริจารณตหคัวใหมขใหข้ความเหป็นมาตลอดวขา เรพที่องการ
ฟพร นคพนพระชนมตเปป็นอะไรทรีที่พวกสาวกคริดขนรนมาเอง หรพอไมขพวกเขาเฝข้ารอคอยเรพที่องนคัรนจนนนกฝคัน
ไปเองวขามคันเกริดขนรนจรริง บางคนกป็ถนงขนาดกลขาวอข้างวขาการทรีที่พวกเขาไดข้เหป็นพระเยซซูนคัรนเปป็นเพรียง
ภาพหลอนอคันเกริดจากความนนกคริดทรีที่หวคังเหป็นพระองคตอรีกครคัร ง

อยขางไรกป็ตาม บคันทนกทางประวคัตริศาสตรตกป็บขงชรีร ในทางตรงกคันขข้ามเลย พวกสาวกตอนนคัรน
ลคังเลทรีที่จะเชพที่อ แมข้จะมรีพยานหลายคนมายพนยคันตขอพวกเขากป็ตาม พวกผซูข้หญริงกป็มาเปป็นพยานยพนยคัน
ในเรพที่องนรีรดข้วย เปโตรและยอหตนไดข้ไปทรีที่นคั ที่นและอยขางนข้อยยอหตนกป็เชพที่อ ดซู ยอหตน 20:8 สาวกอรีก
สองคนกป็มาจากบข้านเอมมาอซูสพรข้อมกคับคทาพยานในเรพที่องเดรียวกคัน แนขนอนทรีที่ดข้วยพยานสองสาม
ปากคทาพยานของพวกเขากป็ควรเปป็นทรีที่นขาเชพที่อถพอไดข้ พระเยซซูจนงทรงดรุพวกเขาทรีที่พวกเขามรีใจแขป็ง
กระดข้าง เรพที่องหลคังนรีรสพที่อใหข้เหป็นปคัญหาทรีที่แทข้จรริง ความไมขเชพที่อเปป็นผลพวงทรีที่เกริดจากใจทรีที่แขป็งกระดข้าง
อาจเปป็นไดข้วขาเพราะพวกเขากทาลคังทข้อแทข้และหมดเรรีที่ยวแรงทางอารมณต พวกเขาจนงยอมแพข้และ
ปลขอยใหข้ใจของตนแขป็งกระดข้างชคั ที่วคราว

มก 16:15-16 มาระโกจนงนทาเสนอสริที่งทรีที่เหป็นไดข้ชคัดวขาเปป็นการทรงประทานพระมหาบคัญชา
ครคัร งแรก ขขาวประเสรริฐเลขมอพที่นๆทรีที่เหลพอกป็พซูดถนงเรพที่องนรีรกขอนการเสดป็จขนรนสซูขสวรรคต ตรงนรีรอาจเปป็นไป
ไดข้วขาพระมหาบคัญชานรีรถซูกพซูดถนงเปป็นครคัร งแรกตอนทรีที่พระเยซซูทรงพบกคับพวกสาวกสริบเอป็ด (หรพอ
สริบ) คนโดยตรงหลคังการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคต อยขางไรกป็ตาม ขข้อ 19 กป็อาจบขงบอกวขา
เหตรุการณตตอนนรีร เกริดขนรนกขอนการเสดป็จขนรนสซูขสวรรคตนริดเดรียว



พระองคตจนง ตรนสสนริ่งพวกสาวกวข่า "ทข่านทนนี้งหลายจงออกไปทนริ่วโลกประกาศขข่าวประเสรริฐ
แกข่มนบษยต์ทบกคน ครริสตจคักรในสภาพตคัวอขอนกป็มรีอยซูขตอนนคัรนในตคัวพวกสาวก พระบคัญชาทรีที่พระเยซซู
ทรงประทานใหข้แกขพวกเขา (และเราดข้วย) กป็ทคัรงเรรียบงขายและลนกซนร ง ทข่านทนนี้งหลายจงออกไปทนริ่วโลก
ประกาศขข่าวประเสรริฐแกข่มนบษยต์ทบกคน มรีหลายความเหป็นทรีที่สมควรกลขาว

คทาทรีที่แปลวขา จงออกไป (พอเระอถูออไม) ไมขใชขคทาสคัที่งเหมพอนทรีที่หลายคนคริด จรริงๆแลข้วมคัน
เปป็นคทากรริยาในรซูปอดรีต ความหมายกป็คพอ ‘เมพที่อไดข้ออกไปทคั ที่วโลกแลข้ว’ เปป็นตข้น อยขางไรกป็ตาม คทาทรีที่
แปลวขา ประกาศ (เครมซโซ) อยซูขในรซูปคทาสคัที่ง คทาทรีที่แปลวขา โลก (คอสมอส) อาจหมายถนงแผขนดรินโลก
กป็ไดข้ นอกจากนรีร  ความหมายตามปกตริของคทาๆนรีร ในพระคคัมภรีรตใหมขกป็หมายถนงวคัฒนธรรมและสคังคม
ของคนไมขเชพที่อพระเจข้า เราจนงไดข้รคับพระบคัญชาใหข้ประกาศขขาวประเสรริฐแกขผซูข้คนในวคัฒนธรรมของ
ชาวโลก ในฐานะทรีที่เปป็นคนปฏริเสธพระเจข้า พวกเขากป็ไมขสนใจอยซูขแลข้ว แตขเรากป็ไดข้รคับคทาสคัที่งใหข้
ประกาศแกขพวกเขาอยซูขดรี ทรีที่นขาสนใจกป็คพอวขา เราตข้องประกาศขขาวประเสรริฐ “แกขมนรุษยตทรุกคน” 
ความหมายทรีที่สพที่อชคัดเจนกป็คพอวขา เราตข้องเปป็นพยานแกขทรุกคนทรีที่เราเขข้าไปมรีปฏริสคัมพคันธตดข้วย นคั ที่นสพที่อ
ถนงชนทรุกเชพรอชาตริและทรุกฐานะทางสคังคมและเศรษฐกริจ มคันหมายถนงทรุกคนเลย

พระเยซซูจนงตรคัสออกความเหป็นเพริที่มเตริมอรีกวขา 16 ผซจ้ทนริ่เชรริ่อและรนบบนพตริศมากป็จะรอด แตข่ผซจ้ทนริ่
ไมข่เชรริ่อจะตจ้องถซกลงพระอาชญา บางคนพยายามสอนจากขข้อนรีร วขาบคัพตริศมาเปป็นสขวนหนนที่งของขข้อ
กทาหนดในการไดข้รคับความรอด อยขางไรกป็ตาม (1) หลคักฐานมากมายจากพระคคัมภรีรตใหมขตขางกลขาว
วขาความรอดนคัรนเปป็นมาโดยความเชพที่อและความเชพที่อเทขานคัรน (2) สขวนทรีที่เหลพอของขข้อนรีรกลขาวชคัดเจน
วขา “ผซูข้ทรีที่ไมขเชพที่อจะตข้องถซูกลงพระอาชญา” ถนงแมข้มรีการเอขยถนงบคัพตริศมาในบรริบททรีที่พซูดถนงความรอด
โดยตรง แตขมคันกป็สพที่อจรริงๆถนงความสทาคคัญของบคัพตริศมาและความใกลข้ชริดในดข้านลทาดคับเวลาของมคัน
ทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับความรอด ในพระคคัมภรีรตใหมขตลอดทคัรงเลขมความเชพที่อนคัรนเปป็นเกณฑตในการรคับความ
รอดเสมอ บคัพตริศมาจนงเปป็นภาพในเวลาตขอมาทรีที่แสดงถนงความรอด

มก 16:17-18 พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าแกขพวกสาวกตขอไปวขา มนคนเชรริ่อทนริ่ไหน หมายสคาคนญ
เหลข่านนนี้จะบนงเกริดขผนี้นทนริ่นนนี้น ครอเขาจะขนบผนออกโดยนามของเรา เขาจะพซดภาษาใหมข่หลายภาษา 



18 เขาจะจนบงซไดจ้ ถจ้าเขาดรริ่มยาพริษอยข่างใด จะไมข่เปป็นอนนตรายแกข่เขา และเขาจะวางมรอบนคนไขจ้คน
ปข่วย แลจ้วคนเหลข่านนนี้นจะหายโรค"

แนขนอนทรีที่คทาพยากรณตนรีรหมายถนง (1) ฤทธริธ เดชพริเศษทรีที่ทรงประทานใหข้แกขพวกอคัครทซูตใน
การรคับใชข้ของพวกเขาหลคังจากนคัรน ความสามารถอคัศจรรยตหลายประการนรีรถซูกบคันทนกในการรคับใชข้
ในเวลาตขอมาของอคัครทซูตเปาโล (2) สขวนอพที่นๆของคทาพยากรณตนรีร กป็กลายเปป็นจรริงในของประทาน
ชคัที่วคราวตขางๆแบบพริเศษของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ทรีที่ทรงประทานใหข้แกขครริสตจคักรยรุคตข้นในยามทรีที่
ยคังไมขมรีพระคคัมภรีรตใหมขฉบคับสมบซูรณต ดซู คทาอธริบายสทาหรคับ 1 โครรินธต 13:8-11

มก 16:19 ในสรรุปยขออคันเปป็นแบบฉบคับเฉพาะของเขา มาระโกจนงบคันทนกเรพที่องการ
เสดป็จขนรนสซูขสวรรคตขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา ครนนี้นองคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้าตรนสสนริ่งเขาแลจ้ว พระองคต์
ทรงถซกรนบขผนี้นไปในสวรรคต์ ประทนบเบรนี้องขวาพระหนตถต์ของพระเจจ้า คทาวขา “ครคัรน” อาจสพที่อถนงเวลาทรีที่
ลขวงเลยไปสคักระยะหนนที่งระหวขางเหตรุการณตกขอนหนข้ากคับเหตรุการณตทรีที่ถซูกบคันทนกไวข้ตขอไป เหป็นไดข้ชคัด
วขาภาพเหตรุการณตเปลรีที่ยนจากชขวงหลายวคันหลคังการฟพร นคพนพระชนมตไมขนานไปเปป็นสรีที่สริบวคันหลคัง
จากนคัรนทรีที่พระองคตเสดป็จกลคับขนรนสซูขสงขาราศรี คทาทรีที่แปลวขา ถซกรนบขผนี้น (อานาลกัมบาโน) อาจมรีความ
หมายไดข้ดข้วยวขา ‘ถซูกพาขนรนไป’ หรพอ ‘ถซูกยกขนรน’ นรีที่สพที่อวขาพระเยซซูทรงถซูกพาตคัวขนรนไปตขอหนข้าพวก
เขาเขข้าไปในสวรรคตเหมพอนกคับมคันเปป็นลริฟตตโดยสารแหขงสวรรคตซนที่งคนมองไมขเหป็น จากนคัรน
พระองคตกป็ทรงประทคับนคัที่ง “เบพรองขวาพระหคัตถตของพระเจข้า” นรีที่นขาจะหมายถนงตทาแหนขงสซูงสรุดใน
จคักรวาลรองจากพระบริดาเอง มคันสพที่อถนงการเปป็นผซูข้ชขวยอคันดคับหนนที่งของพระบริดา มคันจนงเปป็นคทาทรีที่
แสดงถนงบรรดาศคักดริธ และสริทธริอทานาจสซูงสรุด

มก 16:20 มาระโกจนงสรรุปยขอการรคับใชข้ทรีที่เกริดขนรนตามมาของพวกสาวกหลคังจากนคัรน 
พวกสาวกเหลข่านนนี้นจผงออกไปเทศนาสนริ่งสอนทบกแหข่งทบกตคาบล และองคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้าทรงรข่วมงาน
กนบเขา และทรงสนนบสนบนคคาสอนของเขาโดยหมายสคาคนญทนริ่ประกอบนนนี้น เอเมน จรริงแทข้ทรีเดรียวทรีที่ค
รริสตจคักรยรุคตข้นซนที่งนทาโดยพวกอคัครทซูตไดข้ออกไปและประกาศขขาวประเสรริฐทรุกหนแหขงจรริงๆ คทาทรีที่
แปลวขา รข่วมงานกนบ (ซถูเนะรเกะโอ) มรีความหมายตรงกคับทรีที่เปาโลไดข้เขรียนไวข้เกรีที่ยวกคับการเปป็นผซูข้
รขวมททางานดข้วยกคันกคับพระเจข้า



เหตรุผลหนนที่งทรีที่การอคัศจรรยตตขางๆไดข้รคับอนรุญาตใหข้กระททาไดข้ในครริสตจคักรยรุคตข้นกป็คพอ เพพที่อ
ยพนยคันความแทข้จรริงของขขาวสารทรีที่พวกเขาประกาศ คทาทรีที่แปลวขา หมายสคาคนญ (เซเมะอริออน) กป็มคัก
แปลเปป็น ‘การอคัศจรรยตตขางๆ’ ดข้วย พระเจข้าทรงโปรดใหข้ครริสตจคักรยรุคตข้นและพวกผซูข้นทาทรีที่เปป็นอคัคร
ทซูตไดข้รคับสริทธริพริเศษในการททาการอคัศจรรยตตขางๆไดข้เพพที่อยพนยคันความแทข้จรริงของการงานและการรคับ
ใชข้ของพวกเขา 1 โครรินธต 13:8-10 บขงบอกวขาเมพที่อพระวจนะของพระเจข้าครบสมบซูรณต ฤทธริธ เดชใน
การททาการอคัศจรรยตเหลขานคัรนกป็ถซูกระงคับไวข้ หนคังสพอเลขมนรีรปริดทข้ายดข้วยคทาทรีที่เจอบขอยแตขกป็เหมาะสมยริที่ง 
คพอ เอเมน ขอใหข้เปป็นเชขนนคัรน!


