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พระกิตติคุณ
บทเรียนที่ 3
พระกิตติคุณมาระโก
บทนำ
ในแต่ละวันคริสเตียนเป็ นพัน ๆ คนต้องเผชิญกับการกดขีข่ ่มเหงเพียงเพราะพวกเขาติดตามพระคริสต์ ทุก ๆ วัน ผู้เชื่อจานวนล้าน ๆ
คนต้องเผชิญกับความเสีย่ งที่ทรัพย์สมบัตขิ องเขาจะต้องถูกยึด ผู้นาจะต้องถูกเฆีย่ นตีและขังคุก และครอบครัวต้องรับอันตราย ถูกลักพาตัว หรือ
แม้กระทังถู
่ กฆาตกรรม
แท้จริงแล้ว การกดขีข่ ่มเหงที่คริสเตียนต้องเผชิญนัน้ อยู่ในใจของท่านมาระโกขณะที่ท่านเขียนหนังสือเล่มนี้ คือพระกิตติคุณเล่มที่ 2
ในชุดพันธสัญญาใหม่ คือ พระกิตติคุณมาระโก คริสตจักรยุคแรกนัน้ ถูกข่มเหงในหลายรูปแบบ แต่ผู้เชื่อจะเข้าใจถึงความสาคัญของการที่เขาต้อง
ทนทุกข์ทรมานได้อย่างไร? ตัวอย่างของพระเยซูจะสอนเขาอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความทุกข์ยากลาบากที่เขาต้องเผชิญ ? มาระโกตอบคาถาม
เหล่านี้โดยการเล่าเรื่องราวชีวติ ของพระเยซูในแบบที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางความเชื่อให้แก่คริสเตียนยุคแรก และหนุนน้าใจพวกเขาให้
มานะบากบัน่
นี่เป็ นบทเรียนที่ 3 ในชุดบทเรียน พระกิตติคุณ และเราตัง้ ชื่อบทเรียนนี้ว่า “พระกิตติคุณโดยมาระโก” ในบทเรียนนี้ เราจะศึกษา
เรื่องราวชีวติ ของพระเยซูโดยท่านมาระโกอย่างละเอียด เพื่อที่เราจะสามารถประยุกต์คาสอนของท่านเข้ากับชีวติ ในโลกปัจจุบนั อย่างมี
ประสิทธิภาพได้
การศึกษาพระกิตติคุณมาระโกในบทเรียนนี้จะแบ่งเป็ นสามตอนใหญ่ ๆ หนึ่ง เราจะพิจารณาภูมหิ ลังของพระกิตติคุณมาระโก สอง
เราจะสารวจโครงสร้างและเนื้อหา และสาม เราจะศึกษาประเด็นสาคัญบางประเด็น ตอนนี้ เราจะเริม่ ด้วยการศึกษาภูมหิ ลังของพระกิตติคุณมาระ
โก

ภูมห
ิ ลัง
เพื่อสารวจภูมหิ ลัง เราจะพิจารณาตัวผู้เขียน คือท่านมาระโก กลุ่มผู้อ่านดัง้ เดิม และสถานการณ์ในขณะที่ท่านเขียนพระกิตติคุณนี้
เราจะเริม่ ด้วยการศึกษาตัวผู้เขียนพระกิตติคุณมาระโก

ผู ้เขียน
ในประเด็นเกี่ยวกับตัวผู้เขียน เราจะศึกษาในสองส่วน ส่วนแรกคือการศึกษามุมมองดัง้ เดิมเกี่ยวกับการเป็ นผู้เขียน และส่วนที่สองคือ
การศึกษาประวัตสิ ่วนบุคคลของผู้เขียน ให้เราเริม่ ต้นด้วยมุมมองดัง้ เดิมเกี่ยวกับเรื่องผู้เขียนพระกิตติคุณ

มุมมองดัง้ เดิม
คริสตจักรยุคแรกนั้นเชื่ อถือ และยืนยันเป็ นเอกฉันท์ว่าพระกิตติคุณมาระโกถูกเขียนขึ้นโดย จอห์ น
มาร์ ค พันธสัญญาใหม่กล่าวถึงจอห์ น มาร์ ค ว่าเป็ นลูกพี่ลูกน้ องของบาร์ นาบัส เขาได้ติดตามเปาโลและ
บาร์ นาบัสในการเดินทางเผยแพร่ พระกิตติคุณครั้งแรก ตามที่ปรากฏในหนังสื อกิจการว่า แม่ของจอห์ น
มาร์ ค มีบ้านอยู่ในเยรูซาเล็ม และที่บ้านหลังนั้นเอง สาวกยุคแรกได้มาประชุมกัน ในจดหมายฉบับหนึ่ง
ของเปโตร ท่านกล่าวถึงจอห์ น มาร์ ค ว่าเป็ นบุตรของท่าน ปาปิ อัสกล่าวว่าจอห์ น มาร์ ค ติดตามเปโตรไป
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หลาย ๆ แห่ งในกรุงโรมและได้บันทึกคาสอนของท่านอย่างแม่นยา
—ดร. โรเบิร์ต พลัมเมอร์
ท่ามกลางนักเขียนคริสเตียนยุคแรกสุดที่กล่าวว่ามาระโกเขียนพระกิตติคุณเล่มที่สอง ก็คอื ปาเปี ยส ซึ่งมีชวี ติ อยู่ในช่วงต้นของ
ศตวรรษที่ 2 และดารงตาแหน่งบิชอปในเอเชียน้อยในช่วง ค.ศ. 130
เราเรียนรู้มุมมองของปาเปี ยสจากนักประวัติศาสตร์คริสตจักรชื่อดังนามว่ายูเซเบียส ซึง่ เขียนงานของท่านในช่วง ค.ศ. 325 ในผลงาน
ของท่านที่ช่อื “ประวัตศิ าสตร์คริสตจักร” เล่มที่ 3 บทที่ 39 ตอนที่ 15 ยูเซเบียสได้อ้างข้อความของปาเปี ยส ดังนี้:

มาระโก ซึ่งได้กลายเป็ นล่ามให้ กับเปโตร ได้บันทึกอย่างแม่นยา ถึงแม้จะไม่เป็ นไปตามลาดับก็ตาม ซึ่ง
สิ่งใดก็ตามที่ท่านจาได้เกี่ยวกับสิ่งที่พระคริสต์กล่าวหรือกระทา เหตุว่า ท่านมิได้ได้ยินพระผู้เป็ นเจ้า
หรือติดตามพระองค์ด้วยตัวเอง แต่หลังจากนั้น ตามที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้ว ท่านได้ติดตามเปโตร ผู้ซึ่งได้
ปรับคาสอนของพระองค์ให้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟังของท่าน
จากคากล่าวของปาเปี ยส พระกิตติคุณโดยมาระโกจึงอิงกับคาสอนของอัครทูตเปโตรเป็ นอย่างมาก มาระโกนัน้ ไม่ได้เป็นประจักษ์
พยานของพันธกิจของพระเยซูโดยตรง แต่ท่านได้บนั ทึกสิง่ ที่เปโตรได้เห็นและได้ยนิ จากพระเยซู

ข้าพเจ้าคิดว่าความเชื่ อมั่นแรกเริ่มของคริสตจักรนั้น สอดคล้องใกล้เคียงกับเวลาที่พระกิตติคุณเล่มต่าง
ๆ ถูกเขียนขึ้น และเริ่มถูกเผยแพร่ จึงทาให้ ประชาชนได้รับข้อมูลที่ดีถูกต้ อง และส่ วนมากของตัวอย่างที่
ดีที่สุดในเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่เราได้รู้จากปาเปี ยส ซึ่งเป็ นบิชอปแห่ งเฮียราโปลิสในเอเชี ยน้ อย ในช่ วงต้นของ
ศตวรรษที่ 2 ปาเปี ยสได้เขียนหนังสื อเล่มใหญ่ แต่น่าเศร้ าที่ไม่ได้อยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน และเราก็มี
เพียงข้อเขียนแค่บางส่ วนที่หลงเหลืออยู่เท่านั้น แต่ท่ามกลางส่ วนต่าง ๆ นี้ก็คือความเห็นเกี่ยวกับพระ
กิตติคุณ และที่สาคัญก็คือ ปาเปี ยสบอกเราว่ามาระโกเขียนพระกิตติคุณของท่านตามคาเทศนาของเป
โตร จากบันทึกของปาเปี ยส มาระโกเป็ นล่ามให้ กับเปโตร ซึ่งน่ าจะสันนิษฐานได้ว่าท่านได้แปลคาพูด
ของเปโตรจากภาษาอราเมค เป็ นภาษากรีก หรือละติน และ
ปาเปี ยสบอกเราว่ามาระโกเขียนพระกิตติคุณขึ้นมาโดยใช้ ความรู้ของท่านจากคาเทศนาของเปโตร
ข้าพเจ้าคิดว่านั่นน่ าจะเป็ นบันทึกของแท้ที่สุดและเก่าแก่ ที่เรามีเกี่ยวกับพระกิตติคุณ และแท้จริงแล้ว
ข้าพเจ้าไม่เห็นเหตุผลอันใดที่จะตั้งคาถามในเรื่องนี้อีก
—ดร. ริชาร์ ด บอคแฮม
นักเขียนคนอื่น ๆ ในคริสตจักรยุคแรกก็ยนื ยันมุมมองดัง้ เดิมเช่นกันว่ามาระโกเขียนพระกิตติคุณฉบับนี้ ตัวอย่างหนึ่งก็คืองานเขียนที่
ชื่อว่า “อารัมภบทค้านมุมมองของมาร์ซิออน” ที่เขียนถึงพระกิตติคุณเล่มที่สองนี้ ในราว ค.ศ. 170 งานชิ้นนี้ประกาศโดยตรงว่ามาระโกเป็ นผู้เขียน
บิดาแห่งคริสตจักร ชื่ออิเรเนียส ซึ่งมีผลงานในช่วง ค.ศ. 177 ก็ยนื ยันมุมมองนี้เช่นกัน นอกจากนัน้ ต้นฉบับภาษากรีกที่เก่าแก่ท่สี ุดที่กล่าวถึง
พระกิตติคุณเล่มนี้ด้วยชื่อดังกล่าว ก็ใช้คาว่า “โดยมาระโก” อีกด้วย

หลักฐานที่ยืนยันว่ามาระโกเขียนพระกิตติคุณเล่มที่สองนั้นแพร่ หลายในคริ สตจักรยุคแรก แท้จริ งแล้ว เราไม่มีบนั ทึกใด ๆ
จากคริ สตจักรยุคโบราณเลยที่บ่งบอกว่ามีการโต้แย้งกันอย่างมีนัยยะสาคัญในเรื่ องผูเ้ ขียนพระกิตติคุณเล่มนี้ ถึงแม้ในช่วงไม่กี่ศตวรรษที่
ผ่านมา นักวิชาการบางคนได้พยายามปฏิเสธมุมมองดั้งเดิมนี้ แต่พวกเขาก็ไม่สามารถหักล้างคาพยานยืนยันตั้งแต่สมัยโบราณว่ามาระโก
คือผูเ้ ขียน และเขาก็ไม่สามารถชี้ไปยังจุดใดก็ตามในพระคัมภีร์ที่จะลบล้างความจริ งที่ว่ามาระโกเป็ นผูเ้ ขียนได้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ คริ ส
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เตียนสมัยปัจจุบนั สามารถยืนยันอย่างมัน่ ใจได้ว่ามาระโกเขียนพระกิตติคุณเล่มนี้จริ ง ๆ
เราได้ยืนยันมุมมองดั้งเดิมแล้ว ว่ามาระโกเป็ นผูเ้ ขียนพระกิตติคุณเล่มนี้ ต่อไป เราจะสารวจประวัติส่วนตัวของท่าน เพื่อเราจะได้เข้าใจ
รายงานของท่านอย่างดียิ่งขึ้น

ประวัตส
ิ ว่ นตัว
ตามบันทึกในกิจการ 12:12 มาระโกเป็ นบุตรของสตรี ที่ชื่อว่ามารี ย์ ซึ่ งอาศัยอยู่ในเยรู ซาเล็ม บ้านของเธอเป็ นที่ที่คริ สเตียนบาง
คนในเยรู ซาเล็มมาพบปะเพื่ออธิษฐานเผื่อเปโตรในช่วงที่ท่านถูกจาคุก ดังนั้น ความเกี่ยวข้องกันระหว่างมาระโกกับเปโตรและอัครทูตคน
อื่น ๆ ได้เริ่ มต้นขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ต้งั แต่ช่วงนี้
นอกจากนั้น มาระโกยังเป็ นลูกพี่ลูกน้องกับบาร์นาบัส ตามที่เปาโลกล่าวถึงในโคโลสี 4:10 ท่านถึงกับช่วยเหลือเปาโลและบาร์
นาบัสในการเดินทางเพื่อเผยแพร่ พระกิตติคุณในครั้งแรก แต่จากที่เราเรี ยนรู ้ในกิจการ 13:13 มาระโกได้แยกจากท่านทั้งสองกลางทางและ
กลับไปที่เยรู ซาเล็ม
ด้วยเหตุน้ ี เปาโลจึงปฏิเสธไม่ยอมให้มาระโกร่ วมเดินทางกับท่านในการออกไปประกาศพระกิตติคุณครั้งที่สอง เมื่ออ่านใน
กิจการ 15:36-41 เราพบว่าเปาโลและบาร์นาบัสก็แยกทางกันเพราะประเด็นนี้ จากนั้นบาร์นาบัสก็พามาระโกไปด้วย เพื่อปฏิบตั ิพนั ธกิจใน
ไซปรัส ในขณะที่เปาโลเลือกสิลาสเพื่อเป็ นตัวแทนของบาร์นาบัสในฐานะเพื่อนร่ วมเดินทาง
อย่างไรก็ตาม จากพระธรรมโคโลสี 4:10 ในเวลาต่อมา มาระโกก็ได้รับความเชื่อมัน่ จากเปาโลกลับคืนมา และถึงกับยอมอยู่กบั
เปาโลในครั้งหนึ่งที่ท่านถูกจาคุก
หลังจากนั้น มาระโกได้ช่วยเหลือเปโตรปฏิบตั ิพนั ธกิจในกรุ งโรม จริ ง ๆ แล้ว ท่านมีสัมพันธภาพใกล้ชิดกับเปโตรถึงขนาด
ที่เปโตรเรี ยกมาระโกด้วยความรักและเอ็นดูว่า “บุตรชายของเรา” ใน 1 เปโตร 5:13 จึงเป็ นได้ว่าน่าจะเป็ นช่วงเวลานี้เองที่เปโตรสอนมาระ
โกถึงรายละเอียดส่วนใหญ่ของพันธกิจของพระเยซูบนโลกนี้ที่ถูกบันทึกในพระกิตติคุณมาระโก
มาระโก หรือตามชื่ อเต็มของท่านคือ จอห์ น มาร์ ค เป็ นบุคคลที่น่าทึ่งในพระคัมภีร์ ท่านได้ปรากฏตัวสั้น
ๆ ไม่กี่ครั้ง มารดาของท่านชื่ อมารีย์ ซึง่ มีบ้านอยู่ในเยรูซาเล็ม เรารู้เรื่องนี้เนื่องจากบางครั้ง คริสตจักรก็
ประชุมกันที่บ้านหลังนั้น ท่านเป็ นลูกพี่ลูกน้ องกับบาร์ นาบัส ซึ่งเป็ นหนึ่งในผู้ร่วมเดินทางไปกับอัครทูต
เปาโลเพื่อเผยแพร่ พระกิตติคุณ ท่านร่ วมเดินทางกับเปาโลและบาร์ นาบัสในการเดินทางประกาศกิตติ
คุณครั้งแรก ประวัติศาสตร์ คริสตจักรบอกเราว่าท่านเป็ นคนสนิทของเปโตรเช่ นกัน จริง ๆ แล้ว บันทึก
ดั้งเดิมของคริสตจักรบอกเราว่า มาระโก หรือพระกิตติคุณมาระโกนั้น แท้จริงแล้วก็เรียกได้ว่าเป็ นความ
ทรงจาของเปโตร ดังนั้น บางคนก็ต้งั คาถามว่า “แล้วมาระโกคนนี้คือใคร? ท่านไม่ใช่ อัครทูต” จริงแท้
แน่ นอน ท่านไม่ใช่ อัครทูต แต่ขอให้ เราลองดูประวัติความน่ าเชื่ อถือของท่าน ซึ่งน่าอัศจรรย์ทีเดียว แทบ
จะไม่ต้องสงสัยว่าท่านได้เห็นและรู้จักพระเยซู อาจจะตั้งแต่ท่านยังเป็ นเด็กอายุน้อยในเวลานั้น ท่านจึง
เป็ นประจักษ์พยานของพระเยซู และแทบจะแน่ นอนว่าท่านเป็ นประจักษ์พยานของการคืนพระชนม์
ของพระองค์ด้วย แล้วใครเป็ นพี่เลีย้ งของท่าน? พี่เลีย้ งคนสาคัญสองคนของท่านได้แก่เปาโล ซึ่งเป็ น
อัครทูตผู้ประกาศแก่ คนต่างชาติ และเปโตร ซึ่งเป็ นตัวแทนของอัครทูต 12 คนอย่ างแท้จริง ดังนั้น ท่าน
มีคุณสมบัติที่จะเขียนพระกิตติคุณเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์หรือไม่ ? แน่ นอน ท่านมีคุณสมบัติครบถ้ วน
ทีเดียว!
—ดร. มาร์ ค สเตราสส์
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เราได้กล่าวถึงมาระโกในฐานะผูเ้ ขียนพระกิตติคุณเล่มนี้แล้ว ต่อไปเราควรสารวจตัวตนของผูอ้ ่านดั้งเดิมของท่าน

ผู ้อ่ำนดัง้ เดิม
ทั้งคาพยานในคริ สตจักรยุคโบราณและรายละเอียดมากมายในพระกิตติคุณมาระโก ต่างชี้ไปที่บรรดาคริ สตจักรในอิตาลี
โดยเฉพาะในกรุ งโรม ว่าเป็ นกลุ่มผูอ้ ่านดั้งเดิมของมาระโก
เพื่อสารวจแนวคิดที่ว่ามาระโกเขียนไปถึงบรรดาคริ สตจักรในอิตาลีและกรุ งโรม เราจะศึกษาเกี่ยวกับคาพยานของคริ สตจักร
ยุคแรกโดยสังเขป และเราจะดูรายละเอียดบางอย่างในพระกิตติคุณมาระโก เราจะเริ่ มต้นที่คาพยานของคริ สตจักรยุคแรกก่อน

คำพยำนของคริสตจักรยุคแรก
พยานยุคแรกสามคนที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้ ได้แก่ ปาเปี ยส (ซึ่งเขียนงานของท่านประมาณ ค.ศ. 130) ได้อารัมภบทคัดค้าน
มุมมองของมาร์ซิออน (ซึ่งถูกเขียนราว ค.ศ. 170) และอิเรเนียส (ซึ่งเขียนงานของท่านในราว ค.ศ. 177) ล้วนรายงานว่ามาระโกเขียนพระ
กิตติคุณของท่านในอิตาลี และบางคนถึงกับเจาะจงว่าเป็ นกรุ งโรม ยิง่ กว่านั้น ไม่มีผใู ้ ดเสนอว่ามาระโกได้ส่งพระกิตติคุณของท่านไปยัง
คริ สตจักรใดในเมืองอื่น สิ่งนี้บ่งบอกว่ามาระโกเขียนเพื่อคริ สตจักรท้องถิ่นในที่ทที่ ่านอาศัยอยู่ และข้อสรุ ปนี้ก็ถูกเสริ มความน่าเชื่อถือโดย
1 เปโตร 5:13 ซึ่งระบุว่ามาระโกอยู่ที่กรุ งโรมในช่วงที่ท่านกระทาพันธกิจเคียงข้างเปโตร
แน่นอน เช่นเดียวกับพระกิตติคุณทุกฉบับ ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ว่าพระเจ้ามีเจตนาให้พระกิตติคุณมาระโกถูกใช้โดย
คริ สตจักรทั้งสิ้นในทุกยุคทุกสมัย แต่เราจะพร้อมยิ่งขึ้นที่จะตีความพระกิตติคุณมาระโกในแบบที่ท่านเจตนา ถ้าเราเข้าใจว่าท่านเขียนพระ
กิตติคณ
ุ นี้ดว้ ยความห่วงใยอย่างลึกซึ้งต่อสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นกับคริ สเตียนชาวอิตาลี และโดยเฉพาะ คริ สเตียนชาวโรม ในยุคของท่าน
นอกเหนือจากคาพยานของคริสตจักรยุคแรก รายละเอียดมากมายในพระกิตติคุณมาระโกก็ช้ใี ห้เห็นว่าท่านเขียนถึงบรรดาคริสตจักร
ในอิตาลี โดยเฉพาะในกรุงโรม เราจะกล่าวถึงรายละเอียดสีป่ ระการในพระกิตติคุณมาระโก ซึ่งสนับสนุนมุมมองว่าท่านเขียนเพื่อคริสตจักรต่าง ๆ
ในอิตาลีและกรุงโรม

รำยละเอียดในพระกิตติคณ
ุ
ประการแรก ในหลายโอกาส มาระโกอธิบายธรรมเนี ยมของชาวปาเลสไตน์ให้ผอู ้ ่านของท่าน ตัวอย่างเช่น มาระโกอธิบาย
ธรรมเนี ยมของพวกฟาริ สีในการล้างมือในมาระโก 7:3-4 คาอธิบายต่าง ๆ เช่นนี้ช้ ีให้เห็นว่าผูอ้ ่านของมาระโกรวมไปถึงคนต่างชาติจานวน
มากนั้นอาศัยอยู่นอกแผ่นดินดินปาเลสไตน์
รายละเอียดประการที่สองที่สอดคล้องกับการที่ผอู ้ ่านเป็ นชาวอิตาลี และโรม ได้แก่การที่มาระโกอธิบายสานวนภาษาอราเมค เพื่อ
เป็ นตัวอย่าง ลองฟังคาอธิบายของมาระโกเกี่ยวกับชื่อที่ให้แก่ยากอบและยอห์น ในมาระโก 3:17:
ยากอบ บุตรเศเบดี กับยอห์น ผูเ้ ป็ นน้องชาย (ประทานชื่อให้ท้งั คู่ว่า โบอาเนอเย หมายถึง
ลูกฟ้าร้อง) (มาระโก 3:17)
มาระโกให้คาอธิบายคล้าย ๆ กันนี้ใน 5:41; 7:34; และ 15:22, 34 ด้วย คาอธิบายลักษณะนี้จะไม่จาเป็ นสาหรับชาวปาเลสไตน์ที่
ใช้และคุน้ เคยกับภาษาอราเมคอยู่แล้ว และถึงแม้จะเป็ นชาวยิวมากมายที่อยู่นอกแผ่นดินปาเลสไตน์ พวกเขาก็จะคุน้ เคยกับภาษาอราเมค
และฮีบรู จากธรรมศาลาของพวกเขาอยู่แล้ว รายละเอียดนี้จึงบ่งบอกว่ามาระโกได้เขียนเพื่อชาวต่างชาติที่อยู่นอกแผ่นดินปาเลสไตน์
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รายละเอียดประการที่สามที่ช้ ไี ปที่ผอู ้ า่ นชาวอิตาลีและโรมอย่างชัดเจนมากขึ้นได้แก่การที่มาระโกใช้คาภาษาละตินมากกว่า
ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผูอ้ ่านจานวนมากของท่านเข้าใจภาษาละติน
ในช่วงศตวรรษแรก ภาษาละตินไม่ได้ถูกใช้อย่างกว้างขวางในดินแดนเมดิเตอร์เรเนียน ภาษาละตินถูกใช้เป็ นหลักแค่ในอิตาลี
ซึ่งเป็ นบ้านเกิดของจักรวรรดิโรมัน ดังนั้น การที่มาระโกใช้ศพั ท์ละตินอย่างน้อย 15 ครั้ง จึงเป็ นนัยยะสาคัญ ตัวอย่างเช่น ในมาระโก
12:42 ท่านใช้คาภาษาละติน “เลปตา” (lepta) ซึ่งหมายถึงเหรี ยญทองแดงเล็ก ๆ ถึงแม้ท่านสะกดคานี้โดยใช้ตวั อักษรภาษากรี ก แต่คานี้ก็
เป็ นคาละตินและไม่น่าจะเข้าใจได้โดยคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาละติน
รายละเอียดประการที่สี่ที่แสดงให้เห็นความน่าจะเป็ นว่ามาระโกเขียนถึงคริ สตจักรต่าง ๆ ในอิตาลี และโดยเฉพาะในกรุ งโรม
ก็คือการที่ท่านกล่าวถึงชายผูม้ ีชื่อว่า “รู ฟัส”
มาระโก 15:21 บอกเราว่า ชายคนที่แบกไม้กางเขนของพระเยซูไปยังเนินโกละโกธา คือพ่อของรู ฟัส และอเล็กซานเดอร์ โดย
ทั้งสองคนนี้ไม่มีบทบาทใด ๆ ในพระกิตติคุณมาระโก ดังนั้น ด้วยเหตุใดจึงกล่าวถึงพวกเขา? คาอธิบายหนึ่งที่ดีที่สุดก็คือ พวกเขาเป็ นที่
รู ้จกั ท่ามกลางผูอ้ ่านของมาระโก หรื อแม้แต่บางส่วนของคนเหล่านั้น และที่จริ งแล้ว ชายที่ชื่อรู ฟัสก็ถูกกล่าวถึงในฐานะสมาชิกของ
คริ สตจักรในกรุ งโรม ในกิจการ 16:13 ถ้าจะสันนิษฐานว่าเขาคือคนเดียวกับรู ฟัสที่มาระโกกล่าวถึง ก็น่าจะบ่งบอกได้ว่ามาระโกเขียนพระ
ธรรมเล่มนี้ถึงคริ สตจักรในกรุ งโรม
โดยลาพังแล้ว รายละเอียดแต่ละข้อนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่ากรุ งโรมคือจุดหมายปลายทางของพระกิตติคุณมาระโก แต่เมื่อนาข้อมูล
เหล่านี้มารวมกัน ผลลัพธ์ที่ได้ก็สามารถยืนยันความเชื่อมัน่ อันเข้มแข็งของคริ สตจักรในยุคโบราณได้ และเราจะได้เห็นในช่วงต่อไปว่า
เมื่อเราอ่านพระกิตติคุณเล่มนี้ ดว้ ยความเข้าใจดังกล่าว ก็จะช่วยให้เราเข้าถึงจุดย้าบางประการของมาระโก และประยุกต์เข้ากับชีวิตของเรา
ในคริ สตจักรยุคปัจจุบนั ได้ดียิ่งขึ้น
เมื่อเราเข้าใจเกี่ยวกับผูเ้ ขียน และผูอ้ ่านดังเดิมของพระกิตติคุณเล่มนี้แล้ว เราก็พร้อมที่จะศึกษาแง่มุมที่สามเกี่ยวกับภูมิหลังของ
พระกิตติคุณมาระโก นั่นคือ สถานการณ์แวดล้อมของการเขียน

สถำนกำรณ์แวดล ้อม
ในแง่สถานการณ์แวดล้อมของพระกิตติคุณมาระโก เราจะสารวจสองประเด็น เราจะเริ่ มด้วยการพิจารณาวันเวลาที่มาระโก
เขียน และประการที่สอง เราจะสารวจวัตถุประสงค์ของมาระโกในการเขียน เราจะเริ่ มต้นที่วนั เวลาที่มาระโกเขียนพระกิตติคุณ

วันเวลำ
วันเวลาที่พระกิตติคุณมาระโกถูกเขียนนั้นไม่สามารถเจาะจงได้อย่างแน่ชัด แต่ในภาพรวม หลักฐานต่าง ๆ ดูเหมือนจะชี้ไปที่
ช่วงกลางถึงปลายทศวรรษ 60 ของศตวรรษแรก
คาพยานโบราณ เช่น อิเรเนียส และ “อารัมภบทคัดค้านมุมมองของมาร์ซิออน” ที่มีต่อพระกิตติคุณมาระโก อ้างว่ามาระโกเขียน
พระกิตติคุณของท่านหลังเปโตรเสียชีวิต น่าจะเป็ นที่แน่นอนที่สุดว่าเปโตรได้พลีชีพเพื่อความเชื่อในกรุ งโรม ในช่วงที่เกิดการกดขี่ข่มเหง
คริ สตจักรภายใต้จกั รพรรดิเนโร ภายหลังไฟไหม้กรุ งโรมใน ค.ศ. 64 ปาเปี ยสอาจกล่าวเป็ นนัยยะว่ามาระโกเริ่ มเขียนงานของท่านใน
ขณะที่เปโตรยังมีชีวิตอยู่ แต่ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธความเป็ นไปได้ที่วา่ เปโตรได้เสียชีวิตไปก่อนที่มาระโกจะเขียนเสร็จ ดังนั้น จึงดูเหมือน
สมเหตุสมผลที่จะยอมรับว่า อย่างเร็วที่สุด มาระโกน่าจะเขียนพระกิตติคุณของท่านเสร็จสิ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่เปโตรเสียชีวิต คือใน
ค.ศ. 64
ส่วนมาระโกเขียนพระกิตติคุณของท่านอย่างช้าที่สุดปี ใดนั้น ยิ่งยากที่จะระบุ ตามที่เราศึกษาแล้วในบทเรี ยนก่อนหน้านี้
นักวิชาการหลายคนเชื่อว่ามาระโกเป็ นพระกิตติคุณเล่มแรกที่ถูกเขียนขึ้น ทั้งมัทธิ ว และลูกาต่างก็ใช้มาระโกเป็ นแหล่งอ้างอิงในการเขียน
พระกิตติคุณของท่านเอง เนื่องจากในพระกิตติคุณสามเล่มนี้ ไม่มีเล่มใดกล่าวถึงการที่กรุ งเยรู ซาเล็มและพระวิหารถูกทาลาย ซึ่งเกิดขึ้นใน
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ปี ค.ศ. 70 เลยนักวิชาการหลายคนจึงสรุ ปว่า มัทธิว มาระโก และลูกา ล้วนถูกเขียนขึ้นก่อนเหตุการณ์น้ นั และถ้ามัทธิวและลูกาได้รับและ
ใช้พระกิตติคุณมาระโกก่อนที่จะเขียนพระกิตติคุณของตนเองเสร็จ ก็น่าจะกล่าวว่ามาระโกถูกเขียนแล้วเสร็จก่อน ค.ศ. 70 ด้วยซ้ า แน่นอน
ว่าก่อน ค.ศ. 69 และน่าจะตั้งแต่ ค.ศ. 67 ซึ่งจะทาให้ท้งั มัทธิว และลูกา มีเวลามากขึ้นที่จะทาความคุน้ เคยกับพระกิตติคุณมาระโก ก่อนที่จะ
เขียนงานของพวกท่านเอง
เมื่อเข้าใจวันเวลาที่พระกิตติคุณมาระโกถูกเขียนแล้ว เราจะพิจารณาวัตถุประสงค์ของการเขียน

วัตถุประสงค์
ในแง่หนึ่ง มาระโกและพระกิตติคุณอีกทั้งสามเล่มมีวตั ถุประสงค์ร่วมกัน นั่นคือ เพื่อเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ตาม
ความเป็ นจริ งเกี่ยวกับชีวิตและคาสอนของพระเยซู นับจาก ค.ศ. 50 เป็ นต้นมา อัครทูตและประจักษ์พยาน ชีวิต การสิ้นพระชนม์ และ
การคืนพระชนม์ของพระเยซูลว้ นทยอยตายจากไป ฉะนั้น จึงมีความจาเป็ นยิ่งในการเก็บรักษาคาพยานและบันทึกของพวกเขา ตามที่ยูเซ
บิอสั และนักเขียนคนอื่น ๆ ในคริ สตจักรยุคแรกกล่าวไว้ ส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์ของมาระโกก็เพื่อเก็บรักษาบันทึกของเปโตรในเรื่ อง
พันธกิจของพระเยซูไว้
แต่การเก็บรักษาบันทึกไม่ใช่วตั ถุประสงค์เดียวของมาระโก เช่นเดียวกับผูเ้ ขียนพระกิตติคุณท่านอื่น ๆ มาระโกมิได้เพียงแค่
ต้องการให้ผอู ้ ่านเรี ยนรู ้เกี่ยวกับพระเยซูเท่านั้น ท่านยังต้องการให้พวกเขาถอดบทเรี ยนจากชีวิตของพระเยซู เพื่อประยุกต์ใช้กบั ชีวิตของ
ตนเอง แต่ว่าชีวิตของเขาเป็ นอย่างไร?
กรุงโรมในช่ วงทศวรรษ 60 นับเป็ นเวลาที่ยากลาบากยิ่งสาหรับคริสเตียน คุณต้ องจาไว้ว่า นับจนถึงเวลา
นั้น ในกฎหมายของโรมัน ถ้าคุณเป็ นชาวยิว คุณก็เป็ นส่ วนหนึ่งของศาสนาที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งรู้จัก
กันในนามว่า “ศาสนาที่ได้รับอนุญาต” และด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีการข่มเหงมากนักสาหรับคริสเตียนที่เป็ น
คนยิว เนื่องจากพวกโรมันคิดว่า “เอาเถอะ พวกนี้แค่เป็ นส่ วนหนึ่งของศาสนายูดาห์ ” แต่เกิดอะไรขึ้น
เมื่อทางการโรมันเริ่มรู้สึกว่า “อ้าว ศาสนาใหม่นี้ดูเหมือนจะรวมถึงคนต่างชาติ คนที่ไม่ใช่ คนยิว และ
ค่อนข้างแตกต่างจากศาสนายูดาห์ ”? ทันใดนั้น ก็มิได้เป็ นศาสนาที่ได้รับอนุญาตหรือปลอดภัยอีกต่ อไป
และทางการโรมันก็อาจจะเข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับประเด็นนี้ นั่นแหละคือสิ่งที่กาลังเริ่มเกิดขึ้น หรือ
กาลังเป็ นที่รับรู้กัน กรุงโรมช่ วงต้นทศวรรษ 60 ในปี ค.ศ. 59 เนโรเป็ นบ้าไปเล็กน้ อย ความจริง ห้ าปี แรก
ของรัชสมัยของเขาก็ค่อนข้างดี แต่หลังจากนั้นจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในปี ค.ศ. 68 เขาก็กลายเป็ นคน
คุ้มดีค้มุ ร้ ายยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ แล้วคุณก็เห็นเปาโลมาถึงกรุงโรมในราวปี ค.ศ. 60 และท่านเต็มใจที่จะสละ
ชีวิตเพื่อพระคริสต์และเต็มใจที่จะแสดงให้ เห็นว่าศาสนาใหม่ที่เริ่มรู้จักกันนี้ มีไว้ สาหรับทุกคน รวมไป
ถึงจักรพรรดิเนโรด้วย และก็เป็ นไปได้ว่าเมื่อเนโรเผชิญกับเหตุการณ์นี้ เขาก็เริ่มตระหนักว่า “นี่เป็ น
ศาสนาที่ข้าไม่ชอบ! ข้ามีตาแหน่ งที่จะต้องปกครอง และตอนนี้มีพวกคริสเตียนกาลังประกาศว่า ‘พระ
เยซูคือพระผู้เป็ นเจ้า’“ ดังนั้น เมื่อกรุงโรมถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่ในวันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 64 และเนโร
ถูกกล่าวโทษเพราะเหตุนี้ คุณคงเข้าใจว่าจากนั้นเขาก็โยนความผิดไปให้ คนกลุ่มใหม่นี้ นิกายใหม่ที่เรียก
กันว่าคริสเตียน และสิ่งที่เราได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แสนเศร้ า
—ดร. ปี เตอร์ วอล์คเกอร์
ในช่วงปี ที่มาระโกน่าจะกาลังเขียนงานอยู่น้ นั คริ สตจักรในกรุ งโรมกาลังเผชิญการกดขี่ข่มเหงภายใต้จกั รพรรดิโรมันที่ชื่อเนโร
ซึ่งปกครองตั้งแต่ ค.ศ. 54 จนถึง ค.ศ. 68 เขาเป็ นที่รู้จกั ในฐานะที่โทษว่าคริ สเตียนเป็ นคนวางเพลิงเผากรุ งโรมใน ค.ศ. 64 และลงโทษคน
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เหล่านั้นด้วยวิธีการโหดเหี้ยม
ภายใต้การปกครองของเนโร โรมได้ข่มเหงคริสตจักรอย่างรุนแรง ในเบื้องต้น โรมถูกสถาปนาขึ้นเป็ น
สาธารณรัฐ ต่อมา หลังจากจูเลียส ซีซาร์ ถูกลอบสังหาร ออกัสตัสก็นากองทหารของเขาเข้ายึดกรุงโรม
พร้ อมทั้งยุบวุฒิสภ ดังนั้น สาธารณรัฐโรมจึงกลายเป็ นจักรวรรดิโรม และออกัสตัสก็กลายเป็ น
จักรพรรดิองค์แรก นั่นเป็ นสัญญาณแห่ งการเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ แห่ งความโหดเหี้ยมของโรม จริง
ๆ แล้ว เนโรไม่ใช่ คนที่เลวร้ ายที่สุดในแง่การข่มเหงคริสเตียน จักรพรรดิองค์อื่น ๆ ก็โจมตีคริสต์ศาสนา
อย่างโหดร้ ายยิ่งกว่า และคริสเตียนจานวนมากก็ถูกทรมานและสังหารด้วยการตอกตะปูตรึงบนกางเขน
หรือถูกเผาจนตายทั้งเป็ น ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ มีผ้พู ลีชีพเพื่อความเชื่ อจานวนมากมายใน
คริสตจักรยุคแรก ผู้สังเวยชี วิตเพื่อเป็ นพยานให้ กับพระเมตตาและความชอบธรรมของพระเจ้า
—ดร. สตีเฟน ชาน
สาหรับคริ สเตียนที่อยู่ในและใกล้กรุ งโรมในช่วงนี้ การดาเนินชีวิตนั้นยากลาบากมาก และตามที่เราจะได้เรี ยนรู ้ต่อไป มาระโกได้
ออกแบบพระกิตติคุณของท่านให้กระทาพันธกิจตามสถานการณ์แวดล้อม แม้จะมีหลายวิธีที่จะบรรยายวัตถุประสงค์ของมาระโกในการ
เขียน แต่ในบทเรี ยนนี้ เราจะใส่ใจในแนวคิดที่ว่า มาระโกเขียนพระกิตติคุณของท่านเพื่อเสริ มความเข้มแข็งให้กบั คริ สเตียนที่กาลังถูกข่ม
เหงในกรุ งโรม
พระกิตติคุณมาระโกกล่าวชัดเจนว่า ไม่ว่าจะเป็ นความยากลาบากและการทดลองใด ๆ ก็ตามที่คริ สเตียนในกรุ งโรมต้องเผชิญ
เมื่อพวกเขาทนทุกข์เพื่อพระคริ สต์ พวกเขามัน่ ใจได้ว่าพระเยซูได้เผชิญความทุกข์เหล่านั้นแล้วเช่นกัน พระองค์ถูกปรักปราอย่างไม่เป็ น
ธรรมในศาลของโรม พระองค์ถูกเฆี่ยนโดยทหารโรม และพระองค์ถูกตรึ งบนกางเขนของชาวโรม แต่โดยผ่านการทนทุกข์ พระองค์ได้มี
ชัยชนะ และมาระโกต้องการให้ความมัน่ ใจแก่ผอู ้ ่านของท่านว่า ถ้าเขาติดตามพระเยซูอย่างสัตย์ซื่อ เขาก็จะเป็ นผูพ้ ิชิตเช่นกัน แน่นอน
พวกเขาต้องทนทุกข์ แต่ความทุกข์ทรมานของเขาจะเป็ นหนทางสู่สง่าราศี เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับพระเยซู
ตอนนี้เราได้ศึกษาภูมิหลังของพระกิตติคุณมาระโกแล้ว ต่อไปเราจะศึกษาโครงสร้างและเนื้อหา

โครงสร ้ำงและเนื้อหำ
โดยภาพใหญ่กว้าง ๆ พระกิตติคุณมาระโกแบ่งเป็ นห้าส่วนหลัก ส่วนแรก มาระโกเริ่ มพระกิตติคุณของท่านด้วยการประกาศ
อย่างสังเขปถึงพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ ใน 1:1-13 ส่วนที่สองเป็ นบทบรรยายที่ยาวเกี่ยวกับฤทธานุภาพของพระเมสสิยาห์ ใน 1:14
ถึง 8:26 ส่วนที่สามเป็ นส่วนสั้น ๆ ที่เป็ นแกนหลักศูนย์กลางเพื่อนาเสนอคาประกาศการยอมรับพระเมสสิ ยาห์โดยอัครทูต ใน 8:27-30
ส่วนที่สี่เป็ นบทบรรยายที่ยาวอีกส่วนหนึ่ง โดยบรรยายการทนทุกข์ของพระเมสสิ ยาห์ ใน 8:31 ถึง 15:47 และส่วนที่ห้าเป็ นบทสรุ ปสั้น ๆ
ที่บนั ทึกชัยชนะของพระเมสสิยาห์ ใน 16:1-8 เราจะศึกษาแต่ละส่วนของพระกิตติคุณมาระโกอย่างละเอียด โดยเริ่ มต้นที่การประกาศถึง
พระเมสสิ ยาห์

กำรประกำศถึงพระเมสสิยำห์
ให้เราฟังมาระโก 1:1 เพื่อรู ้ว่าพระกิตติคุณนี้เริ่ มต้นอย่างไร:
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ข่าวประเสริ ฐเรื่ องพระเยซูคริ สต์ พระบุตรของพระเจ้า เริ่ มต้นดังนี้(มาระโก 1:1)
เมื่อมาระโกกล่าวถึงพระเยซูโดยใช้คาว่า “พระคริ สต์” ท่านใช้คาภาษากรี กที่แปลจากคาว่า “เมสสิยาห์” ในภาษาฮีบรู ทานองเดียวกัน
คาว่า “บุตรของพระเจ้า” เป็ นอีกคาหนึ่งที่บ่งชี้ว่าพระเยซูเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระเจ้า
ในพันธสัญญาเดิม และในศาสนศาสตร์ร่วมสมัยของชาวยิว องค์พระเมสสิยาห์ต้องเป็ นลูกหลานของกษัตริ ยด์ าวิด พระองค์จะ
สถาปนาราชบัลลังก์อิสราเอลอีกครั้งหนึ่ง และทาให้ชนชาติน้ ีเป็ นแผ่นดินของพระเจ้าบนโลกนี้
คาประกาศในเบื้องต้นนี้ตามมาด้วยเรื่ องราวโดยสังเขปเกี่ยวกับการที่ยอห์นผูใ้ ห้บัพติศมาได้ให้บพั ติศมาแก่พระเยซู ในมาระโก
1:2-11 หลังพระเยซูได้รับบัพติศมา พระวิญญาณบริ สุทธิ์เสด็จลงมาบนพระองค์ และเสียงของพระเจ้าพระบิดาก็ดงั มาจากสวรรค์ ประกาศ
ว่าพระเยซูเป็ นบุตรที่รักของพระองค์ ในเหตุการณ์น้ ี ทั้งพระบิดาและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็ยืนยันว่า แท้จริ งแล้ว พระเยซูก็คือพระเมสสิ
ยาห์ที่คนรอคอยมาอย่างยาวนาน
น่ าสนใจมากที่จะคิดว่าพวกยิวในยุคของพระเยซูกาลังคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเมสสิ
ยาห์ และจริง ๆ แล้วมีความเชื่ อหลากหลายมากมายที่นั่น เรามีเอกสารบางฉบับจากหนังสื อม้วนที่ได้มา
จากทะเลเดดซี ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าบางคนก็เชื่ อว่ามีพระเมสสิยาห์ สององค์จะเสด็จมา คือพระเมสสิยาห์
ที่จะเป็ นมหาปุโรหิต และพระเมสสิยาห์ ที่จะเป็ นกษัตริย์ แต่ความคาดหวังกระแสหลักก็คือพระเมสสิ
ยาห์ จะเป็ นบุตรของดาวิด และจะนามาซึง่ สันติภาพทางการเมือง และจะขับไล่ชาวโรมันออกไป ข้าพเจ้า
คิดว่าสถาบันศาสนานั้นเชื่ อว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะเสด็จมาถ้าอิสราเอลจะยอมเชื่ อฟังพระบัญญัติ ใน
แง่นี้ พวกเขามองพระเยซูว่าเป็ นภัยคุกคาม เนื่องจากดูเหมือนว่าพระเยซูมิได้ทาให้ การเชื่ อฟังพระ
บัญญัติก้าวหน้ าต่อไป แต่ดูเหมือนพระองค์จะละเมิดพระบัญญัติด้วยซ้า อย่างน้ อยก็ในมุมมองของพวก
เขา ฉะนั้น พระองค์จึงปราศจากเครื่องมือทางการเมืองที่พวกเขาคาดหวัง และในแง่ของพระบัญญัติ
พระองค์ก็มิได้กระทาในสิ่งที่พวกเขาคาดหวังเช่ นกัน ข้าพเจ้าจึงคิดว่าพวกเขารู้สึกว่าพระองค์นาความ
อัปยศมา จริง ๆ แล้วข้าพเจ้าคิดว่า ในที่สุดแล้วพวกเขาก็มองพระเยซูเหมือนในเฉลยธรรมบัญญัติ 13
คือมองว่าเป็ นคนที่กระทาหมายสาคัญและการอัศจรรย์ต่าง ๆ แต่ในความเป็ นจริงกลับเป็ นผู้พยากรณ์
เท็จ และด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงควรถูกประหาร
—ดร. โธมัส ชไรเนอร์
แต่พระเยซูมิได้เป็ นพระเมสสิยาห์ในแบบที่หลายคนคาดหวัง โดยทัว่ ไปแล้ว ชาวยิวในศตวรรษแรกคิดว่าพระเมสสิยาห์จะยาตราเข้ามาสู่
อิสราเอลและยึดอานาจของรัฐบาล แต่ในมาระโก 1:12-13 เราเรี ยนรู ้ว่าทันทีที่พระเยซูได้รับบัพติศมา พระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็ส่งพระองค์
ไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อถูกทดลองโดยซาตาน ในที่สุดแล้ว พระองค์จะประสบชัยชนะ แต่ตามแผนการของพระเจ้า หนทางสู่ชัยชนะของ
พระองค์จะมาถึงภายหลังหนทางแห่งความลาบากอันยาวนาน
หลังจากประกาศว่าพระเยซูคือพระเมสสิ ยาห์ มาระโกก็บรรยายถึงฤทธานุภาพของพระเมสสิ ยาห์ในมาระโก 1:14 ถึง 8:26

ฤทธำนุภำพของพระเมสสิยำห์
ในบทบรรยายช่วงนี้ของมาระโก พระเยซูเริ่ มสาแดงฤทธานุภาพและพระราชอานาจของพระองค์ในฐานะพระเมสสิยาห์ ฝูง
ชนมากมายรวมตัวกันเพื่อมาดู และแสวงประโยชน์จากพันธกิจนี้ ของพระองค์ แต่พวกเขาไม่รู้ว่าฤทธานุภาพของพระเยซูพิสูจน์ว่า
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พระองค์ คือ พระคริ สต์ จริ ง ๆ แล้ว ไม่มีส่วนใดในบทบรรยายช่วงนี้เลยที่ปรากฏว่ามีใครสักคนกล่าวถึงพระองค์ในฐานะพระคริ สต์
แม้แต่พระเยซูเองก็ยงั คงนิ่งเงียบเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริ งของพระองค์ และพระองค์ได้ขอให้คนอื่นเงียบไว้เช่นกัน
แน่นอน ผูอ้ ่านกลุ่มแรกของมาระโกท่ามกลางชาวโรมันได้แก่คริ สเตียน ดังนั้น พวกเขาจึงรู ้อยู่แล้วว่าพระเยซูคือพระเมสสิ
ยาห์ แต่ยุทธวิธีที่มาระโกใช้ในบทบรรยายช่วงนี้ช่วยให้ผอู ้ ่านรู ้สึกถึงความตึงเครี ยดของฝูงชนที่อยู่รอบพระเยซู ซึ่งต้องรู ้สึกประหลาดใจ
แน่นอน ว่าบุรุษผูเ้ ต็มไปด้วยฤทธานุภาพนี้ จริ ง ๆ แล้วคือผูใ้ ด และท่านมาเพื่อกระทาสิ่งใด
แต่เป็ นที่น่าเสียดายว่านักวิชาการเชิงวิพากษ์มกั มองการที่พระเยซูนิ่งเงียบว่าเป็ นสิ่งบ่งชี้ว่าพระองค์ไม่ได้รับรู ้บทบาทพระเมสสิ
ยาห์ในช่วงที่พระองค์ปฏิบตั ิพนั ธกิจบนโลกนี้ แต่จากที่เราเห็นในมาระโก 1:11 พระเจ้าเองได้ประกาศบทบาทของพระเยซูในฐานะพระ
เมสสิยาห์เมื่อพระองค์รับบัพติศมา เมื่อมองในแง่น้ ี จึงดีกว่ามากที่จะเข้าใจการนิ่งเงียบของพระเยซูว่าเป็ นเรื่ องของยุทธวิธี พระเยซูมี
เป้าหมายเฉพาะที่ตอ้ งทาให้สาเร็จ และพระองค์รู้ว่ายิ่งมีคนรุ มล้อมพระองค์มากเพียงใด ก็ยิ่งจะขัดขวางจุดมุ่งหมายของพระองค์มากขึ้น
เพียงนั้น
เนื้อหาที่มาระโกบรรยายฤทธานุภาพของพระเมสสิ ยาห์สามารถแบ่งได้เป็ นสี่ส่วน ก่อนอื่น มาระโกเริ่ มต้นด้วยบทนาที่จะช่วย
ให้เข้าใจบรรยากาศของบทบรรยายทั้งสิ้น จากนั้น ท่านเน้นที่พนั ธกิจในท้องถิ่นของพระเยซู ใกล้เมืองคาเปอรนาอุม ในส่วนที่สาม ท่าน
อธิบายว่าพันธกิจของพระเยซูขยายออกไปจนครอบคลุมส่วนที่เหลือของกาลิลี และในส่วนที่สี่ ท่านรายงานว่า ในที่สุดแล้วพระเยซูได้ไป
ไกลกว่ากาลิลี จนกระทัง่ ถึงพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่ซ่ ึงเป็ นคนต่างชาติ เราจะศึกษาส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ โดยเริ่ มต้นที่บทนา ในมาระโก 1:14-15

บทนำ
ลองฟังว่ามาระโกสรุ ปคาเทศนาของพระเยซูอย่างไรในมาระโก 1:15
พระองค์ตรัสว่า “ถึงเวลาแล้ว อาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้ว
จงกลับใจใหม่และเชื่อข่าวประเสริ ฐ!”(มาระโก 1:15)
มาระโกบอกชัดว่า วัตถุประสงค์หลักของพระเยซูในกาลิลีก็เพื่อประกาศพระกิตติคุณหรื อข่าวดีว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้ว และ
พระพรจะถูกประทานแก่ทุกคนที่กลับใจใหม่และเชื่อ
ตลอดการบรรยายฤทธานุภาพของพระเมสสิ ยาห์ มาระโกเน้นที่พนั ธกิจของพระเยซู ทั้งในและรอบ ๆ แคว้นกาลิลี เริ่ มจาก
บริ เวณใกล้เมืองคาเปอรนาอุม และขยายออกไปจากที่นั่น เมื่อเราเปรี ยบเทียบมาระโกกับพระกิตติคุณเล่มอื่น มันดูเหมือนว่ามาระโกเว้น
ช่วงเวลาที่พระเยซูปฏิบตั ิพนั ธกิจในพื้นที่อื่น ๆ การเว้นเช่นนี้บ่งบอกว่า เป้าหมายของมาระโกก็คือเพื่อรายงานกิจกรรมและยุทธวิธีที่พระ
เยซูใช้ในแคว้นกาลิลี แทนที่จะรายงานการเดินทางของพระองค์อย่างละเอียด
หลังจากบทนา มาระโกบรรยายพันธกิจของพระเยซูใกล้เมืองคาเปอรนาอุม ในแผ่นดินกาลิลี ในมาระโก 1:16 ถึง 3:6

ใกล ้เมืองคำเปอรนำอุม
มาระโกเริ่ มโดยรายงานว่า พระเยซูเรี ยกสาวกคนแรก ๆ ของพระองค์ ในมาระโก 1:16-20 ในส่วนนี้ เราเห็นว่าวิธีหนึ่ งที่
ประชาชนตอบสนองต่อพระเยซูก็คือการเชื่อฟังอย่างหมดใจ พระเยซูบอกให้เขาตามพระองค์ไป เขาก็ละทิ้งทุกอย่างที่กาลังทาอยู่และ
กลายมาเป็ นสาวกของพระองค์
จากนั้นพระเยซูได้ประกาศข่าวประเสริ ฐโดยการสอนและกระทาการอัศจรรย์ในคาเปอรนาอุม ในมาระโก 1:21-34
ช่วงเวลานี้ ชื่อเสียงของพระเยซูเริ่ มแพร่ ไปทัว่ แคว้นกาลิลี เช่นเดียวกับที่จะแพร่ ต่อไปตลอดพันธกิจของพระองค์ เมื่อชื่อเสียง
ของพระองค์โด่งดังขึ้น ฝูงชนเริ่ มรวมตัวกันรอบพระองค์ และหลายครั้งขัดขวางพระองค์ในการประกาศและสาแดงข่าวประเสริ ฐ ดังนั้น
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พระองค์จึงเริ่ มบอกคนอื่น ๆ ไม่ให้ยกย่องพระองค์ในฐานะพระเมสสิยาห์
แล้วพระเยซูก็ออกจากคาเปอรนาอุม เริ่ มสอนและกระทาการอัศจรรย์ในหมู่บา้ นใกล้เคียง ตามที่เราเห็นในมาระโก
1:35-45 พระองค์ยา้ ยไปหมู่บา้ นใกล้เคียง ส่วนหนึ่งก็เพื่อประกาศข่าวประเสริ ฐโดยผ่านการสอนและการอัศจรรย์ของพระองค์ แต่พระองค์
ก็ตอ้ งการหลีกเลี่ยงฝูงชนในคาเปอรนาอุมด้วย เพราะคนเหล่านั้นทาให้พระองค์ไ ม่สามารถปฏิบตั ิพนั ธกิจอย่างอิสระได้ เช่นเดียวกับที่
พระองค์กระทาก่อนหน้านั้น พระองค์ได้ขอให้คนที่พระองค์ได้พบไม่ให้ประโคมข่าวเกี่ยวกับพระองค์
จากนั้น มาระโกรายงานว่าพระเยซูกลับไปที่เมืองคาเปอรนาอุม และที่นั่นพระองค์ได้ปะทะกับผูน้ าชาวยิว ตามที่เราอ่านพบใน
มาระโก 2:1 ถึง 3:6
ส่วนนี้ของพระกิตติคุณมาระโกกล่าวถึงฤทธิ์อานาจของพระเยซูในการยกโทษบาป ความชอบธรรมของพระองค์ในการปฏิบตั ิ
พันธกิจกับคนบาป และคาสอนของพระองค์เกี่ยวกับวันสะบาโต ทั้งยังได้นาเสนออีกผลลัพธ์หนึ่งของชื่อเสี ยงที่โด่งดังขึ้นของพระองค์
ด้วย คนที่ดูหมิ่นพระองค์มีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ และต่อต้านพระองค์อย่างรุ นแรงยิ่งขึ้น ที่จริ งแล้ว ส่วนนี้จบลงด้วยการสื่อล่วงหน้าถึงการ
สิ้นพระชนม์ของพระเยซู มาระโก 3:6 รายงานว่า ศัตรู ของพระเยซูโกรธจนถึงขนาดหลายคนเริ่ มวางแผนฆาตกรรมพระองค์
เหตุผลที่พระเยซูไม่ได้รับการยอมรับก็คือการเทศนาและกระทาการอัศจรรย์ เมื่อเราอ่านในพันธสัญญาใหม่ เราก็
คิดว่า เหตุใดพวกเขาจึงไม่ยอมรับพระองค์ ? เหตุใดพวกเขาจึงไม่เห็นฤทธานุภาพของพระองค์ ? เหตุใดพวกเขาจึง
ไม่ฟังคาสอนของพระองค์ ? แต่คาสอนของพระคริสต์น้นั ... มีหลายอย่างที่ทาให้ ผู้คนปฏิเสธไม่ยอมรับ สิ่งหนึ่งก็
คือ เนื้อหาคาสอนของพระองค์ไม่ใช่ สิ่งที่คนเหล่านั้นต้ องการ พวกเขากาลังคาดหวังอาณาจักรบนโลกนี้ แต่พระองค์
กาลังพูดถึงอาณาจักรที่จะมาตั้งอยู่ในจิตใจมนุษย์และเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา นั่นคือ บทบัญญัติและการ
ครองราชย์ของพระเจ้าในจิตใจมนุษย์ อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ คาสอนของพระองค์ตราตรึงอยู่ในใจ และแน่ นอน การ
อัศจรรย์ของพระองค์ถูกเกลียดชังอย่างรุนแรงเพราะศัตรูของพระคริสต์ ซึ่งไม่เห็นด้วยกับคาสอนของพระองค์ รู้
ว่าการอัศจรรย์ของพระองค์พิสูจน์ คากล่าวของพระองค์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้น โดยธรรมชาติแล้ว จิตใจที่ตกต่า
ย่อมไม่พร้ อมที่จะยอมรับคาสอนของพระเจ้า และพันธกิจของพระคริสต์ก็เป็ นตัวอย่างอันแจ่มชัดของคาสอนนั้น
เพราะพระเจ้าได้สถิตอยู่ท่ามกลางมนุษย์แล้ว แต่มนุษย์กลับปฏิเสธพระองค์
—ดร. เจฟฟ์ โลว์แมน
เรามักจะมาหาพระเจ้าโดยมีวาระของเราเอง เรามีความคาดหวังว่าพระองค์ควรเป็ นอย่างไรและพระองค์ควร
ทางานอย่างไร และเมื่อพระเจ้าคัดค้านวาระของเราหรือความคาดหวังของเรา หลายครั้งเราก็ไม่สามารถอดทน
ยอมรับได้ และด้วยเหตุนี้ ประชาชนก็จะเกลียดชังพระเยซูเมื่อพระองค์มาเทศนาเกี่ยวกับอาณาจักรที่มิได้
สอดคล้องกับอาณาจักรในอุดมคติของพวกเขา พระองค์เสด็จมาในฐานะพระเมสสิยาห์ ที่มิได้สอดคล้องกับความ
คาดหวังก่อนหน้ านี้ของเขาว่าพระเมสสิยาห์ ควรเป็ นอย่างไร ดังนั้น พระองค์ได้ทาให้ ความคาดหวังของเขาพังลง
และเราก็ไม่ชอบที่เป็ นเช่ นนั้น บางครั้งพระเยซูถูกรังเกียจเพราะพระองค์มาพร้ อมแผนการที่แตกต่างจากแผนการ
ของผู้นาศาสนาอย่างมาก พระองค์เสด็จมาประกาศเกี่ยวกับอาณาจักรที่จะถอดถอนอานุภาพ ความโดดเด่น สิทธิ
อานาจ และเกียรติภูมิที่เขามีในบทบาททางศาสนาของเขา และพวกเขาก็ไม่ต้องการอยู่ในสถานการณ์เช่ นนั้น
ฉะนั้น เมื่อใดก็ตามที่เรามาหาพระเจ้าโดยมีวาระของเราเอง เราก็กาลังตั้งตัวเป็ นปฏิปักษ์กับพระเจ้า แทนที่จะมาหา
พระองค์ด้วยใจถ่อม จิตใจที่ยอมรับคาสอน โดยวางใจพระองค์ ไม่ว่าจะเป็ นสิ่งใดก็ตามที่พระองค์นามาสู่ เรา
—ดร. เค เอริค เธอนเนส
เมื่อเราได้สารวจพันธกิจของพระเยซูใกล้เมืองคาเปอรนาอุมแล้ว ต่อไปเราจะศึกษาว่าพระองค์ขยายพันธกิจของพระองค์ไปทัว่
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แคว้นกาลิลีอย่างไร ในมาระโก 3:7 ถึง 6:13

แคว ้นกำลิล ี
ในช่วงนี้ พระเยซูประกาศและสาแดงว่าแผ่นดินของพระเจ้ากาลังใกล้เข้ามา โดยย้ายไปพื้นที่ใหม่ซ่ ึงเลยเมืองคาเปอร์นาอุมอ
อกไปจนครอบคลุมส่วนที่เหลือของแคว้นนั้น ขณะที่พระองค์ประกาศการกลับใจใหม่และความเชื่อในพืน้ ที่เหล่านี้ พระองค์ยงั คงดึงดูด
ฝูงชนต่อไป และทาให้เกิดการต่อต้านอย่างรุ นแรงด้วย
ส่วนนี้เริ่ มต้นด้วยการที่พระองค์ออกห่างจากฝูงชน ในมาระโก 3:7-12 ข้อความตอนนี้เกริ่ นนาอารมณ์สาหรับส่วนนี้ท้งั หมด
โดยเน้นว่าชื่อเสียงของพระเยซูกาลังแพร่ ไปทุกหนแห่ง ถึงแม้พระองค์จะพยายามหยุดยั้งไว้ก็ตาม และฝูงชนที่รวมตัวกันรอบ ๆ พระองค์
เพราะเหตุน้ ี ทาให้ยากที่พระองค์จะปฏิบตั ิพนั ธกิจ ความยากลาบากเช่นนี้ดูเหมือนเหตุผลหนึ่งที่พระเยซูขยายพันธกิจของพระองค์ไปยัง
ส่วนอื่นของแคว้นกาลิลี
ตอนถัดไปของบทบรรยายนี้รายงานถึงการที่พระเยซูแต่งตั้งผูต้ ิดตาม 12 คนให้เป็ นสาวกผูม้ ีหน้าที่พิเศษ ตามที่เราอ่านพบใน
มาระโก 3:13-19 พระองค์เลือกสาวก 12 คนนี้เพื่อช่วยในการประกาศข่าวประเสริ ฐและกระทาการอัศจรรย์ แต่มาระโกก็เตือนความจา
ผูอ้ ่านของท่านด้วยว่า หนึ่งในนั้นจะทรยศพระเยซูในบั้นปลาย การต่อต้านพระเยซูจะมิได้มาจากศัตรู ของพระองค์เท่านั้น แต่มาจาก
แม้กระทัง่ ผูต้ ิดตามใกล้ชิดที่สุดของพระองค์เอง
จากนั้น มาระโกรายงานว่าพระเยซูเผชิญการต่อต้านจากพวกธรรมาจารย์และจากครอบครัวของพระองค์เอง ตามที่เราเห็นใน
มาระโก 3:20-35 บทบรรยายนี้แสดงให้เห็นว่า ในขณะที่พระเยซูประกาศข่าวประเสริ ฐเรื่ องแผ่นดินของพระเจ้าด้วยฤทธานุภาพอัน
มหัศจรรย์ พระองค์ก็เผชิญการต่อต้านจากทุกฝ่ าย แทนที่จะยอมรับพระองค์ในฐานะพระเมสสิยาห์ พวกธรรมาจารย์กลับเชื่อว่าพระองค์
ถูกวิญญาณชัว่ เข้าสิง และครอบครัวของพระองค์เองก็เชื่อว่าพระเยซูเสียสติไปแล้ว
หลังจากนี้ พระเยซูประกาศข่าวประเสริ ฐโดยใช้คาอุปมาเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้า ในมาระโก 4:1-34 เมื่อถูกแวดล้อมโดยผู ้
ไม่เชื่อ พระเยซูมกั สอนโดยใช้คาอุปมา ทั้งนี้เพื่อเปิ ดเผยแผ่นดินของพระเจ้าแก่ผทู ้ ี่เชื่อ และซ่อนไว้เสียจากผูไ้ ม่เชื่อ ตามที่พระองค์ตรัส
บอกสาวกของพระองค์ในมาระโก 4:11-12:
พระองค์ทรงบอกพวกเขาว่า “ความลับของอาณาจักรของพระเจ้าทรงโปรดให้พวกท่านรู ้
ส่วนคนนอกนั้นทุกอย่างจะใช้คาอุปมา เพื่อว่า“ ‘พวกเขาจะดูแล้วดูเล่าแต่จะไม่มีวนั ประจักษ์
และจะฟังแล้วฟังเล่าแต่จะไม่มีวนั เข้าใจ
มิฉะนั้นแล้วเขาจะหันกลับมาและได้รับการอภัย!’”(มาระโก 4:11-12)
แต่น่าเศร้าที่บางครั้งคาอุปมาของพระเยซูก็ทาให้สาวกของพระองค์สับสนด้วย แต่เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ พระองค์อธิบาย
ความหมายแก่สาวกเป็ นการส่วนตัวเพื่อให้พวกเขาเข้าใจ
ประเด็นหลักของคาอุปมาต่าง ๆ ในบทบรรยายช่วงนี้ของพระกิตติคุณมาระโกก็คือ พระเจ้าจะนาแผ่นดินของพระองค์มาอย่างเต็ม
บริ บูรณ์หลังกระบวนการอันยาวนานของพัฒนาการแบบค่อนเป็ นค่อยไปโดยผ่านการเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐเท่านั้น พระเยซูกาลังนา
แผ่นดินของพระเจ้าลงมาบนโลก แต่พระองค์กระทาเช่นนั้นโดยยืดเวลาออกไป อันทาให้บ่อยครั้งผูต้ ิดตามพระองค์ตอ้ งเผชิญความ
เจ็บปวดและการต่อต้าน เหมือนที่พระองค์เผชิญอยู่
รายงานของมาระโกเกี่ยวกับคาอุปมาของพระเยซูตามมาด้วยหลายเหตุการณ์ที่พระองค์สาแดงฤทธานุภาพของพระองค์ ใน
มาระโก 4:35 ถึง 5:43 ในช่วงนี้ มาระโกรายงานว่าพระองค์ควบคุมสภาวะอากาศ ขับผีออก รักษาโรค และทาให้คนตายเป็ นขึ้นมา ในแต่
ละเหตุการณ์ ประชาชนหวาดกลัวเมื่อเผชิญภยันตราย แต่หลังจากพระเยซูช่วยชีวิตพวกเขาไว้อย่างอัศจรรย์ ความหวาดกลัวของเขากลับทวี
ขึ้น เพราะเขาไม่เข้าใจว่าแท้จริ งแล้วบุรุษผูท้ รงมหิ ทธิฤทธิ์ผนู ้ ้ ีคือใครกันแน่
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บางครั้งพวกสาวก และคนที่ติดตามพระเยซู แสดงออกถึงความกลัวในข่าวประเสริฐ เมื่อพวกเขาเห็นพระเยซู
กระทาสิ่งที่น่าอัศจรรย์ เมื่อพระองค์กระทาการอัศจรรย์ที่เหลือเชื่ อ พวกเขาก็แสดงออกถึงความกลัว เมื่อพระเจ้า
กระทาราชกิจ เช่ นในมาระโก 4 พวกสาวกอยู่กลางพายุรุนแรงในทะเล คลื่นก็ซัดเข้ามาในเรือและดูเหมือนว่าเรือ
กาลังจะจม และพระเยซูกาลังบรรทมอยู่ พวกเขาจึงปลุกพระองค์ตื่น ดูเหมือนว่าพวกเขาคาดว่าพระเยซูจะช่ วย
พวกเขาควบคุมเรือ และพวกเขากล่าวว่า “พระอาจารย์ พระองค์ไม่ทรงเป็ นห่ วงว่าพวกเรากาลังจะพินาศหรือ?”
พระองค์จึงทรงลุกขึ้นและบอกคลื่นและลมให้ สงบ และพวกเขาก็รอดตาย แต่ก่อนหน้ านี้ พวกเขาหวาดกลัวพายุนี้
มาก แต่ตอนนี้ มาระโกบอกเราว่า พวกเขากาลังเต็มไปด้วยความหวาดผวา ที่นี้ เหตุใดพวกเขาถึงกลัว? พายุก็ไม่มี
และคลื่นลมก็สงบ พวกเขาหวาดกลัวเพราะพวกเขารู้ว่า ผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถทาให้ คลื่นลมสงบได้ก็คือผู้ทรง
สร้ างคลื่นลมนั้น ก็คือพระเจ้านั่นเอง และพวกเขาตระหนักว่าเขากาลังอยู่ในเรือกับองค์พระผู้เป็ นเจ้าเอง ผู้ซึ่งเพิ่งทา
ให้ คลื่นและลมสงบลง สิ่งนี้ก่อให้ เกิดความกลัวในพวกเขา เพราะเขาไม่คิดว่าเขารู้ว่าพระเจ้าองค์นี้เป็ นพระเจ้าแบบ
ใด พวกเขาตกตะลึง และงงงันไป และพวกเขาไม่รู้ว่าบุคลิกภาพของพระเยซูเป็ นอย่างไร
—ดร. แฟรงค์ ธีลแมน
หลังจากการสาแดงฤทธานุภาพ มาระโกก็เขียนเกี่ยวกับการต่อต้านที่พระเยซูเผชิญในบ้านเกิดของพระองค์ที่นาซาเรธ ในมาระ
โก 6:1-6 บทบรรยายนี้ย้าอีกครั้งหนึ่งว่าคนมากมายต่อต้านพระเยซูอย่างรุ นแรงระหว่างการทาพันธกิจของพระองค์ช่วงนี้ แม้ในขณะที่ข่าว
ประเสริ ฐของพระองค์แพร่ ออกไปด้วยฤทธานุภาพและฝูงชนที่ติดตามพระองค์เพิ่มขึ้นก็ตาม แต่คนในบ้านเกิดของพระองค์ก็ปฏิเสธ
พระองค์และข่าวประเสริ ฐของพระองค์
ในที่สุด เรื่ องราวพันธกิจของพระเยซูในแคว้นกาลิลีก็สรุ ปลงด้วยการที่พระองค์ส่งสาวกทั้ง 12 คนของพระองค์ออกไป ใน
มาระโก 6:7-13 พระเยซูส่งสาวก 12 คนออกไปเพื่อประกาศข่าวประเสริ ฐเรื่ องแผ่นดินของพระเจ้า และเพื่อทาการอัศจรรย์ทวั่ แผ่นดิน
ปาเลสไตน์ แต่พระเยซูก็กล่าวอย่างชัดเจนเช่นกันว่า ในขณะที่เหล่าสาวกเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐแห่งการบังเกิดใหม่และความเชื่อนั้น คน
ทั้งหลายจะตอบสนองต่อพวกเขาในวิธีเดียวกับที่พวกเขาตอบสนองต่อพระองค์ บางคนจะยอมรับเหล่าสาวก แต่คนอื่น ๆ จะปฏิเสธพวก
เขา พระเยซูสอนอย่างสม่าเสมอว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะเติบโตต่อไปถึงแม้จะมีการต่อต้านก็ตาม
หลังจากที่รายงานพันธกิจประกาศข่าวประเสริ ฐของพระเยซูใกล้เมืองคาเปอร์นาอุมและบริ เวณรอบแคว้นกาลิลีแล้ว มาระโกก็
ให้ความสาคัญกับฤทธานุภาพของพระเมสสิยาห์ในพันธกิจของพระเยซูนอกเหนื อจากแคว้นกาลิลี ในมาระโก 6:14 ถึง 8:26

นอกเหนือจำกแคว ้นกำลิล ี
ในการบันทึกราชกิจของพระเยซูนอกแคว้นกาลิลี มาระโกเน้นต่อไปถึงบางประเด็นหลักที่เราได้ศึกษาแล้ว ท่านรายงานถึงการ
ประกาศแผ่นดินของพระเจ้าที่ขยายออกไปอย่างทรงพลัง รวมทั้งปฏิกิริยาของฝูงชนที่กระตือรื อร้น และศัตรู ที่เพิ่มจานวนขึ้นของพระเยซู
แต่มาระโกเริม่ เน้นเกี่ยวกับสาวกในมุมมองใหม่ด้วย ท่านเน้นที่วธิ ขี องพระเยซูในการฝึกพวกเขาสาหรับวันเวลาอันยากลาบากที่จะ
มาถึง และท่านเรียกร้องให้ใส่ ใจกับการที่สาวกเข้าใจคาสอนของพระองค์ผดิ เป็ นประจาและล้มเหลวในการยึดมั ่นในพระองค์

รายงานของมาระโกเกี่ยวกับพันธกิจของพระเยซูนอกแคว้นกาลิลีเริ่ มต้นด้วยการเน้นชื่อเสียงที่เพิ่มมากขึ้นของพระเยซู ใน
มาระโก 6:14-29
ในอดีต เมื่อพระเยซูยงั จากัดขอบเขตพันธกิจของพระองค์อยู่รอบ ๆ เมืองคาเปอร์นาอุม ชื่อเสียงของพระองค์ก็ได้กระจายไปทัว่
แคว้นกาลิลี และตอนนี้ ชื่อเสียงของพระองค์ก็นาหน้าพระองค์ไปแล้ว ขณะที่พระเยซูยงั คงอยู่บริเวณชานเมืองกาลิลี ชื่อเสียงของพระองค์กาลัง
แพร่ไปทัวดิ
่ นแดนปาเลสไตน์และไปถึงแม้กระทังกษั
่ ตริย์เฮโรด มาระโกก็ใช้โอกาสนี้เพื่อกล่าวถึงคาถามเรื่องตัวตนของพระเยซู พูดอย่างเจาะจง
ก็คอื มาระโกอธิบายว่าพระเยซูไม่สามารถเป็ นยอห์นผู้ให้บพั ติศมาได้ เนื่องจากเฮโรดได้ประหารยอห์นก่อนหน้านัน้ แล้ว
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จากนั้น มาระโกรายงานการอัศจรรย์หลายอย่างในบทที่ 6:30-56 ช่วงนี้เริ่ มต้นด้วยการที่พระเยซูพยายามปลีกตัวจากฝูงชน แต่ก็
ยังได้บรรยายราชกิจอันทรงฤทธานุภาพมากมายที่แสดงให้เห็นว่าเหตุใดฝูงชนจึงรวมตัวกันตั้งแต่แรก พระเยซูสาแดงฤทธานุภาพของ
พระองค์โดยการเลี้ยงคนห้าพันคน และสี่พนั คน โดยการเดินบนน้ าในทะเลกาลิลี และโดยการรักษาคนตาบอด และคนหู หนวก การ
อัศจรรย์ของพระองค์สาแดงถึงความสามารถอันปฏิเสธไม่ได้ของพระองค์ในการควบคุมสิ่งทรงสร้างทั้งปวง และเพราะการอัศจรรย์อนั
ทรงฤทธานุภาพเหล่านี้ ฝูงชนจึงติดตามพระเยซูไปทุกหนแห่ง บางครั้ง ฝูงชนถึงกับไปดักรอพระองค์
หลังการอัศจรรย์ของพระเยซู มาระโกรายงานถึงการต่อต้านที่ดาเนินต่อไปท่ามกลางพวกฟาริ สี ในมาระโก 7:1-23 พระเยซู
และพวกฟาริ สีขดั แย้งกันเกี่ยวกับวิธีการอันเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิตามบทบัญญัติในพันธสัญญาเดิม เกี่ยวกับคุณค่าของประเพณี และ
เกี่ยวกับธรรมชาติของความบริ สุทธิ์ ด้วยเหตุน้ ี ความตึงเครี ยดระหว่างพระเยซูและกลุ่มคนยิวผูม้ ีอิทธิพลก็ทวีข้ นึ
ท้ายที่สุด มาระโกรายงานการอัศจรรย์อีกชุดหนึ่ง ในมาระโก 7:24 ถึง 8:26 ส่วนนี้เริ่ มต้นและจบลงด้วยข้อความเกี่ยวกับที่พระ
เยซูพยายามหลีกเลี่ยงและแม้กระทัง่ กันไม่ให้ฝูงชนมาแวดล้อมพระองค์ และท่ามกลางข้อความเหล่านี้ก็แทรกด้วยรายงานว่าพระเยซู
กระทาการอัศจรรย์มากมายท่ามกลางทั้งชาวยิวและชาวต่างชาติ และมีรายงานด้วยว่า แม้กระทัง่ ชาวต่างชาติบางคนก็ศรัทธาในพระองค์
ท่ามกลางการอัศจรรย์เหล่านี้ มาระโกได้ให้ความสาคัญเป็ นพิเศษกับข้อบกพร่ องของสาวกของพระเยซู ก่อนหน้านี้ในพันธกิจ
ของพระองค์ พวกสาวกก็ลม้ เหลวที่จะเข้าใจคาอุปมาเรื่ องผูห้ ว่านเมล็ดพืช ตามที่เราพบในมาระโก 4:13 และเมื่อถึงตอนนี้ พวกเขาก็ยงั คง
ไม่เข้าใจคาสอนบางประการของพระองค์ ดังนั้น พระเยซูจึงเผชิญหน้ากับพวกเขาโดยตรง ลองฟังบันทึกของมาระโกในมาระโก 8:14-17:
เหล่าสาวกลืมเอาขนมปังมาด้วยและในเรื อก็มีขนมปังอยู่เพียงก้อนเดียว พระเยซูได้ตรัสเตือนพวก
เขาว่า “จงระวังเชื้อของพวกฟาริ สีและเฮโรด”พวกเขาจึงหารื อกันและพูดว่า
“ที่พระองค์ตรัสเช่นนี้เพราะเราไม่มีขนมปัง”พระเยซูทรงทราบจึงตรัสว่า
“ทาไมพวกท่านจึงพูดกันเรื่ องไม่มีขนมปัง? พวกท่านยังไม่เห็นไม่เข้าใจหรื อ?
ใจท่านแข็งกระด้างใช่ไหม? (มาระโก 8:14-17)
พระเยซูกาลังพูดถึงความเสื่อมด้านจิตวิญญาณ แต่สาวกของพระองค์คิดว่าพระองค์หมายถึงขนมปังสาหรับปากท้อง จึงง่ายที่จะเข้าใจว่า
เหตุใดพระเยซูคงรู ้สึกคับข้องใจต่อพวกเขา
ตลอดทั้งรายงานของมาระโกเกี่ยวกับฤทธานุภาพของพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ การอัศจรรย์และคาสอนของพระองค์
ยืนยันว่าพระองค์เป็ นพระคริ สต์อย่างแท้จริ ง ถ้าเช่นนั้น เหตุใดคนมากมายจึงต่อต้านพระองค์? เหตุใดพวกเขาปฏิเสธพระองค์? เหตุใด
แม้กระทัง่ สาวกของพระองค์จึงประสบความลาบากในการเข้าใจและติดตามพระองค์ขนาดนั้น? เหตุผลสาคัญก็คือ พระเยซูไม่ได้เป็ น
พระเมสสิ ยาห์แบบที่ประชาชนคาดหวัง แทนที่จะก้าวขึ้นมาพร้อมความยิง่ ใหญ่ทางการเมืองอย่างที่พวกเขาคาดหวัง พระองค์กาลังใช้
อานาจของพระองค์ในการประกาศข่าวประเสริ ฐและปฏิบตั ิพนั ธกิจเพื่อความจาเป็ นของผูอ้ ื่น
หลักฐานจากศตวรรษแรกช่ วยให้ เรารู้ว่าชาวยิวกาลังเจาะจงมองหาพระเมสสิยาห์ทางการเมืองและการทหาร ผู้ซึ่ง
จะสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้า ผู้ซึ่งจะขับไล่ชาวโรมันออกไป ผู้ที่จะเอาชนะชาวโรมันและสถาปนาแผ่นดินของ
พระเจ้าโดยมีเยรูซาเล็มเป็ นศูนย์กลาง ในแง่นี้จึงเป็ นความรู้สึกชาตินิยมอย่างยิ่ง พระเยซูไม่ได้แสดงท่าทีอย่างใดว่า
พระองค์จะทาให้ ความคาดหวังเชิงชาตินิยมนั้นสาเร็จเป็ นจริง ตรงกันข้าม จริง ๆ แล้วพระองค์มีวิสัยทัศน์ ที่กว้าง
ยิ่งกว่านั้นมาก พระองค์ไม่ได้มองที่ชาวโรมัน แต่จริง ๆ แล้วพระองค์มองถึงสิ่งทรงสร้ างทั้งปวงต่างหาก สิ่งทรง
สร้ างนั้นอยู่ในสภาพที่ล้มลง และพระเยซูเสด็จมาเพื่อแก้ไขการล้มลงนั้น เพื่อสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้าบนโลก
นี้อีกครั้งหนึ่ง และแผ่นดินของพระเจ้านั้นหมายถึงการเอาชนะความบาป การเอาชนะซาตาน การเอาชนะความตาย
ฉะนั้น พระเยซูกาลังมองไปที่บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะทางการเมืองและชัยชนะทางการทหารเท่านั้น
—ดร. มาร์ ค สเตราสส์
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เป็ นเวลาถึง 500-600 ปี ที่ชาวยิวได้คาดหวังใครสักคนที่จะฟื้ นฟูแผ่นดินอิสราเอล ในช่ วงเวลานั้นพวกเขาไม่มี
กษัตริย์เลย พวกเขาไม่มีอิสรภาพ ดังนั้น จึงมีความตึงเครียดอย่างมากในแผ่นดินปาเลสไตน์ ในศตวรรษแรก ถึง
ขนาดที่เมื่อพระเยซูเสด็จมาโดยประกาศถึงแผ่นดินของพระเจ้าและสื่ อกับพวกเขาว่าพระองค์คือพระเมสสิยาห์
พวกเขาจึงลุ้นตัวโก่งที่จะฟังสิ่งที่พระองค์กล่าว พวกเขากาลังคาดหวังสิ่งใด? เอาล่ะ พวกเขากาลังคาดหวังใครสัก
คนที่บางทีอาจจะสร้ างวิหารขึ้นมาใหม่ มีความสงสัยว่า แท้จริงแล้ววิหาร ซึ่งตอนนั้นถูกสร้ างขึ้นใหม่แล้วโดย
กษัตริย์นอกรีตชื่ อเฮโรดมหาราชนั้น เป็ นวิหารที่จริง ๆ แล้วพระเจ้าตั้งใจให้ สร้ างหรือไม่ แต่ยิ่งกว่านั้น พวกเขา
กาลังถวิลหาให้ พระเจ้าทรงไถ่อิสราเอล เพื่อให้ พระสัญญาที่พระองค์ได้กระทาในพันธสัญญาเดิมสาเร็จ พระเจ้าจะ
กระทาให้ พระสัญญาของพระองค์สาเร็จเป็ นจริง ณ ที่ใด? และนั่นคือสิ่งที่พวกเขาคาดหวังเป็ นพิเศษ แต่เมื่อเป็ น
เช่ นนั้น พวกเขาก็น่าจะหมายความว่า “เอาล่ะ ตอนนี้เราอยู่ภายใต้การครอบครองของอาณาจักรโรม แน่ นอน ถ้า
พระเจ้าจะทาให้ พระสัญญาของพระองค์สาเร็จเป็ นจริง พระองค์ก็ต้องกาจัดพวกโรมันเสียก่อน” และค่ อนข้าง
แน่ นอนว่าพวกเขากาลังคาดหวังถึงเสรีภาพทางการเมือง สิ่งที่เรามีในพันธสัญญาใหม่ก็คือ พระเยซูกาลังอ้างว่า
พระองค์เป็ นพระเมสสิยาห์ อ้างว่าพระองค์เป็ นผู้ที่จะมารื้อฟื้ นพระวิหาร—จริง ๆ แล้วพระองค์กล่าวว่าพระองค์จะ
เป็ นพระวิหารที่แท้จริง—และนอกจากนั้น พระองค์ก็จะเป็ นผู้ที่นาแผ่นดินของพระเจ้ามา แต่ในความเป็ นจริง
พระองค์ไม่ได้พูดถึงอาณาจักรอิสราเอลอันมีเสรีภาพทางการเมือง แท้จริงแล้ว คือข่าวประเสริฐที่ว่าพระเยซูคริสต์
มหากษัตริย์เป็ นพระผู้เป็ นเจ้าเหนื อทั้งโลกนี้ ฉะนั้น นี่จึงค่ อนข้างแตกต่างจากสิ่งที่พวกเขาคาดหวัง แต่เป็ นการ
กระทาพระสัญญาที่พระเจ้าได้มอบไว้ ให้ สาเร็จเป็ นจริงอย่างล้าลึกยิ่งขึ้น
—ดร. ปี เตอร์ วอล์คเกอร์
ผูอ้ ่านตั้งเดิมของมาระโกน่าจะประสบความตึงเครี ยดเช่นเดียวกับสาวกของพระเยซู เกี่ยวกับว่าพระองค์เป็ นพระเมสสิยาห์ในลักษณะใด
คริ สตจักรในโรมก่อร่ างขึ้นในเวลาที่คริ สต์ศาสนาเป็ นที่ยอมรับอย่างดีแล้ว และเช่นเดียวกับยุคแรก พวกเขาก็น่าจะคาดหวังให้พระเยซู
เสด็จกลับมาอย่างค่อนข้างรวดเร็วเพื่อทาให้แผ่นดินของพระองค์บนโลกนี้สาเร็จบริ บูรณ์ แต่ตรงกันข้าม เวลาที่ผ่านไปกลับนามาซึ่งความ
เจ็บปวดแสนสาหัสและการข่มเหงภายใต้เนโร ดังนั้น มาระโกจึงบอกชัดเจนว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ผทู ้ รงฤทธานุภาพตลอดไป
ถึงแม้ว่าพระองค์ไม่ได้กระทาสิ่งที่ผตู ้ ิดตามพระองค์คาดหวังเสมอไปก็ตาม และเนื่องจากพระองค์เป็ นพระเมสสิยาห์ผทู ้ รงฤทธานุภาพ ผู ้
เชื่อจึงสามารถวางใจได้ว่าเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม พระองค์จะทาให้แผ่นดินของพระองค์สาเร็จบริ บูรณ์ดว้ ยชัยชนะ ตามที่พระองค์สัญญา
ไว้ แต่ระหว่างนี้ พระองค์ยงั คงเป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระองค์สามารถค้าชูพวกเราไว้โดยผ่านความทุกข์ยากลาบากใด ๆ ก็ตามที่เราเผชิญ
หลังจากบทบรรยายอันยาวเกี่ยวกับฤทธานุภาพของพระเมสสิยาห์ เราก็มาถึงส่วนสาคัญที่สามของพระกิตติคุณมาระโก นั่นคือ
บันทึกการที่อคั รทูตประกาศยอมรับองค์พระเมสสิยาห์ ใน 8:21-30

อัครทูตประกำศยอมรับพระเมสสิยำห์
นี่คือเหตุการณ์ที่รู้จกั กันกว้างขวาง บนหนทางสู่แคว้นซีซารี ยา ฟี ลิปปี ในเหตุการณ์น้ ี พระเยซูได้ทาให้สาวกของพระองค์
ประกาศยอมรับว่าพระองค์ คือ พระคริ สต์ นักวิชาการพระกิตติคุณมาระโกเกือบทุกท่านเห็นพ้องต้องกันว่าเหตุการณ์น้ ีเป็ นหัวใจหลัก
ของพระกิตติคุณมาระโก
ในข้อแรกของพระกิตติคุณเล่มนี้ มาระโกเขียนว่า “การเริ่ มต้นแห่งข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระเจ้า”
พระเยซูคือ “พระคริ สต์” พระเมสสิ ยาห์ แต่หลังจากข้อนั้น คาว่า “พระคริ สต์” ไม่ได้ปรากฏที่ใดเลยในพระกิตติคุณมาระโก มาระโก
ไม่ได้กล่าวถึงพระเยซูในฐานะพระคริ สต์ ท่านไม่ได้รายงานว่าพวกสาวกเรี ยกพระองค์ว่าพระคริ สต์ หรื อประชาชนที่พบเห็นพระองค์
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สันนิษฐานว่าพระองค์คือพระคริ สต์ หรื อแม้แต่ว่าวิญญาณชัว่ ได้ใช้คาว่าพระคริ สต์
จริ ง ๆ แล้ว เกือบทุกคนที่พยายามระบุตวั ตนของพระเยซูเข้าใจผิดหมด เขาคิดว่าพระองค์เป็ นเพียงผูท้ าการอัศจรรย์ หรื อผูเ้ ผย
พระวจนะ หรื อยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา หรื อคนบ้า หรื อคนถูกวิญญาณชัว่ เบเอลเซบับเข้าสิงเท่านั้น แต่ในโอกาสนี้ พระเยซูตดั สินใจว่าถึงเวลา
แล้วที่จะย้าให้สาวกของพระองค์ยอมรับว่าจริ ง ๆ แล้ว พระองค์คือผูใ้ ด ลองฟังบทสนทนาระหว่างพระเยซูกบั สาวก ในมาระโก 8:27-29:
พระเยซูกบั เหล่าสาวกไปยังหมู่บา้ นต่างๆ แถบซีซารี ยาฟี ลิปปี
ระหว่างทางพระองค์ทรงถามสาวกว่า “ผูค้ นเขาพูดกันว่าเราเป็ นใคร?”สาวกทูลว่า
“บางคนก็ว่าเป็ นยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา บางคนก็ว่าเป็ นเอลียาห์
และบางคนก็ว่าเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะคนหนึ่ง”พระองค์ตรัสถามว่า “แล้วพวกท่านเล่า?
พวกท่านว่าเราเป็ นใคร?”เปโตรทูลว่า “พระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์”(มาระโก 8:27-29)
หลังจากแปดบทที่เต็มไปด้วยหลักฐานมากมายผ่านไป ในที่สุดพวกอัครทูตก็ประกาศความเชื่อของพวกเขาว่า พระเยซู คือ พระคริ สต์
พระเมสสิ ยาห์ ผูท้ ี่จะนาแผ่นดินของพระเจ้ามาสถาปนาบนโลกนี้
หลังจากพวกอัครทูตประกาศยอมรับพระเมสสิ ยาห์ ส่วนหลักส่วนที่สี่ของพระกิตติคุณมาระโกบรรยายการทนทุกข์ทรมาน
ของพระเมสสิ ยาห์ โดยเริ่ มที่ 8:31 จนถึง 15:47
ในครึ่ งแรก พระกิตติคุณมาระโกเน้นว่าพันธกิจอันทรงฤทธานุภาพของพระเยซูนาไปสู่การประกาศอย่างเต็มไปด้วยพระสิริว่า
พระองค์เป็ นพระคริ สต์ได้อย่างไร แต่ ณ จุดนี้ มาระโกเริ่ มเน้นอีกแง่มุมหนึ่งของราชกิจของพระเยซูในฐานะพระเมสสิ ยาห์ นั่นคือ การ
ทนทุกข์ทรมานและการสิ้นพระชนม์ในเยรู ซาเล็ม

พระเมสสิยำห์ผู ้ทนทุกข์
บันทึกของมาระโกเกี่ยวกับการทนทุกข์ทรมานของพระเมสสิ ยาห์แบ่งออกเป็ นสามส่วนหลัก: 1) การที่พระเยซูเตรี ยมสาวก
ของพระองค์ให้พร้อมสาหรับการทนทุกข์ทรมาน และการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ 2) การที่พระองค์เผชิญหน้ากับผูน้ าชาวยิวใน
เยรู ซาเล็ม อันนาไปสู่การทนทุกข์ทรมาน และการสิ้นพระชนม์ และ 3) การที่พระองค์ประสบความเจ็บปวด และความตาย เราจะสารวจแต่
ละตอนโดยเริ่ มต้นด้วยการที่พระองค์เตรี ยมสาวกของพระองค์ ในมาระโก 8:31 ถึง 10:52

กำรเตรียมพร ้อม
เนื้อหาของการที่พระเยซูเตรี ยมสาวกของพระองค์สามารถแบ่งออกเป็ นสามส่วนหลัก แต่ละส่วนเริ่ มต้นด้วยการที่พระองค์
ทานายถึงการทนทุกข์ทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการคืนพระชนม์ เนื้อหาส่วนแรกเน้นว่าพระเยซูเป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งแผ่นดินของ
พระเจ้า ใน 8:31 ถึง 9:29
มาระโกเริ่ มต้นด้วยรายงานเกี่ยวกับกลยุทธ์เหนือความคาดหมายของพระเยซูในการนาแผ่นดินของพระเจ้าอันทรงสง่าราศีมา
บนโลกมนุษย์ นั่นคือ การที่พระเยซูทนทุกข์ทรมาน สิ้นพระชนม์ และคืนพระชนม์ ซึ่งมาระโกอธิบายใน 8:31 ถึง 9:1 ตลอดคาสอนของ
พระองค์ในช่วงนี้ พระเยซูพูดถึงการที่พระองค์ตอ้ งทนทุกข์ และได้เตือนสาวกของพระองค์ว่าพวกเขาเองก็จะต้องทนทุกข์เช่นกันเมื่อ
ปฏิบตั ิพนั ธกิจประกาศข่าวประเสริ ฐต่อไป
หลังจากนี้ มาระโกเน้นความสนใจไปที่สิทธิอานาจอันเป็ นเอกลักษณ์ของพระเยซู โดยรายงานเหตุการณ์หนึ่งที่เป็ นที่รู้จกั กัน
ในชื่อ “การจาแลงพระกาย” ในมาระโก 9:2-13 ในเหตุการณ์น้ ี พระสิริของพระเยซูถูกเปิ ดเผยให้เปโตร ยากอบ และยอห์นได้เห็น โมเสส
-15For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org.
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และเอลียาห์ก็ปรากฏตัวพร้อมพระเยซูดว้ ย โดยบอกชัดเจนว่าพระเยซูได้ยืนยันและสืบทอดคาสอนในพระบัญญัติและของบรรดาผูเ้ ผย
พระวจนะในพันธสัญญาเดิม แต่พระเจ้าบัญชาให้สาวกให้เกียรติและเชื่อฟังพระเยซูเหนือแม้กระทัง่ โมเสสและเอลียาห์ เหตุการณ์น้ ีเตรี ยม
สาวกของพระเยซูให้พร้อม โดยการเตือนให้พวกเขาภักดีต่อพระเยซูเหนือผูใ้ ด และโดยการให้กาลังใจพวกเขาว่า ความภักดีต่อพระเยซู คือ
ความภักดีในรู ปแบบทีบ่ ริ สุทธิ์ที่สุดต่อพระเจ้า และต่อการเปิ ดเผยของพระองค์เกี่ยวกับพันธสัญญาเดิ ม
ท้ายที่สุด มาระโกเน้นที่ฤทธานุภาพอันเป็ นเอกลักษณ์ของพระเยซู โดยการเปิ ดเผยความสามารถของพระองค์ในการควบคุม
วิญญาณชัว่ ในมาระโก 9:14-29 สาวกของพระเยซูไม่สามารถขับวิญญาณชัว่ ที่มีฤทธิ์มากเป็ นพิเศษออกได้ และพระเยซูสอนว่าวิญญาณชัว่
แบบนั้นจะถูกขับออกได้ก็โดยผ่านการอธิษฐานเท่านั้น แต่พระเยซูเองสามารถขับวิญญาณชัว่ ดังกล่าวออกได้โดยใช้คาสั่งง่าย ๆ เท่านั้น
ด้วยวิธีน้ ี พระองค์สาแดงว่าพระองค์มีอานาจเหนือผูใ้ ดทั้งสิ้น แล้วทาให้สาวกแน่ใจว่าพระองค์มีอานาจไร้ขีดจากัดที่จะกระทาพระ
ประสงค์ของพระองค์ให้เป็ นจริ ง แม้ว่าพวกเขาจะมีความสงสัยและความกลัวเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ แต่ฤทธิ์อานาจของพระองค์น่าจะ
เป็ นกาลังใจให้พวกเขายืนหยัดในความเชื่อในพระองค์ได้
ส่วนที่สองของบทบรรยายของมาระโกเกี่ยวกับการที่พระเยซูเตรี ยมความพร้อมสาหรับการทนทุกข์ การสิ้นพระชนม์ และการ
คืนพระชนม์ เกี่ยวข้องกับค่านิยมเรื่ องแผ่นดินของพระเจ้า และพบได้ในมาระโก 9:30 ถึง 10:31
เช่นเดียวกับบทบรรยายแต่ละตอนของมาระโกเกี่ยวกับการที่พระเยซูเตรี ยมพร้อมสาหรับเยรู ซาเล็ม พระวจนะตอนนี้เริ่ มต้น
ด้วยการที่พระเยซูทานายการทนทุกข์ การสิ้นพระชนม์ และการคืนพระชนม์ของพระองค์ สิ่งนี้ ช่วยให้เราเห็นว่ามาระโกยังคงเน้นเรื่ องการ
เตรี ยมพร้อมของสาวกสาหรับเหตุการณ์เหล่านี้ หลังเหตุการณ์น้ ี พระเยซูยงั คงเตรี ยมความพร้อมให้สาวกต่อไป โดยอธิบายว่าพระเจ้า
ไม่ได้ตดั สินสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีเดียวกับที่มนุษย์ตัดสิน ดังนั้น ไม่ว่าเขาจะทนทุกข์เพียงใด และไม่ว่าเหตุการณ์ประหลาดใด ๆ จะเกิดขึ้นก็
ตาม พวกเขาต้องไม่ตดั สินสิ่งต่าง ๆ ในวิธีเดียวกับที่โลกตัดสิน ตรงกันข้าม พวกเขาต้องมัน่ ใจว่าพระเจ้ากาลังใช้เหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนา
แผ่นดินของพระองค์ลงมา และเพื่อทาให้พระเยซูได้รับสง่าราศี
หลังจากคาพยากรณ์ของพระเยซูในมาระโก 9:30-31 มาระโกก็รายงานคาสอนของพระเยซูเรื่ องค่านิยมเกี่ยวกับแผ่นดินของ
พระเจ้า ในตอนนี้ พระเยซูแสดงให้เห็นว่าการหยัง่ รู ้ของโลกขัดแย้งกับความจริ งของพระเจ้าในห้ามิติหลักของชีวิต
ในมิติแรก พระเยซูพูดถึงเกียรติยศ ในมาระโก 9:32-42 โดยกล่าวว่าผูท้ ไี่ ด้รับเกียรติสูงสุดในแผ่นดินของพระเจ้าก็คือคน
เหล่านั้นที่ได้รับเกียรติน้อยที่สุดในชีวิตนี้
ในมิติที่สอง พระเยซูกล่าวถึงคุณค่า ในมาระโก 9:43-50 โดยเจาะจงแล้ว พระองค์สอนผูท้ ี่ติดตามพระองค์ให้กาจัดสิ่งใดก็
ตามที่ขวางทางพวกเขาจากการติดตามเป้าหมายแห่งแผ่นดินของพระเจ้า ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะดูเหมือนมีค่าเพียงใดก็ตามในชีวิตนี้
ในมิติที่สาม พระเยซูกล่าวถึงการแต่งงาน ในมาระโก 10:1-12 ประเด็นของพระองค์ก็คือ การแต่งงานและการหย่าร้างนั้น ใน
ที่สุดแล้วควรพิจารณาตามบทบัญญัติของพระเจ้าไม่ใช่บทบัญญัติของมนุษย์ แม้ว่าบทบัญญัติของมนุษย์น้ นั โดยธรรมชาติมนุษย์แล้วอาจดู
เหมือนยุติธรรมกว่าก็ตาม
ในมิติที่สี่ พระเยซูพูดถึงเยาวชนอีกครั้งหนึ่ง ในมาระโก 10:13-16 ถึงแม้พระเยซูเคยกล่าวถึงเรื่ องนี้ก่อนหน้านี้ แต่พวกสาวกก็
ยังคงไม่ยอมให้เด็ก ๆ เข้ามาหาพระองค์ เพื่อให้คาตอบ พระเยซูเตือนความจาพวกเขาว่าพระเจ้าได้ประทานแผ่นดินของพระองค์แก่เด็ก ๆ
เหล่านั้นแล้ว ดังนั้น การปฏิเสธเด็ก ๆ ก็เท่ากับพวกสาวกกาลังต่อต้านพระเจ้า
และในมิติที่ห้า พระเยซูกล่าวถึงความมัง่ มี ในมาระโก 10:11-31 นี่เป็ นเรื่ องราวที่รู้จกั กันดีเกี่ยวกับข้าหลวงหนุ่มผูร้ ่ ารวย ซึ่ง
รู ้สึกเศร้าหมองเมื่อพระเยซูบอกเขาว่า การที่เขายึดติดกับเงินทองกาลังขัดขวางเขาไม่ให้ยอมรับค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับแผ่นดินของพระ
เจ้า
ในคาสอนแต่ละส่วนนี้ พระเยซูอธิบายค่านิยมเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อสาวกของพระองค์จะมีความพร้อมยิ่งขึ้นที่จะ
ยอมรับการสิ้นพระชนม์อย่างทรมานของพระองค์ เช่นเดียวกับความทุกข์ยากที่พวกเขาจะต้องทนเผชิญในฐานะผูท้ ี่ติดตามพระองค์
ส่วนที่สามของรายงานของมาระโกเกี่ยวกับการที่พระเยซูเตรี ยมพร้อมสาหรับเยรู ซาเล็ม เกี่ยวข้องกับการเป็ นผูน้ าในแผ่นดิน
ของพระเจ้า ในมาระโก 10:32-52
หลังจากทานายการทนทุกข์ การสิ้นพระชนม์ และการคืนพระชนม์ ในมาระโก 10:32-34 พระเยซูได้กล่าวถึงคาถามเกี่ยวกับ
การเป็ นผูน้ าในแผ่นดินของพระเจ้าในสามส่วน
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ส่วนแรกอยู่ในมาระโก 10:35-40 พระเยซูกล่าวว่ายากอบ และยอห์น จะเข้าส่วนในการทนทุกข์กบั พระองค์ เขาทั้งสองจะดื่ม
จากถ้วยเดียวกันกับพระองค์และผ่านบัพติศมาในลักษณะเดียวกัน คาอุปมาทั้งสองนี้บอกเป็ นนัยยะว่าผูท้ ี่ติดตามพระเยซูจะต้องเข้าส่วนใน
การทนทุกข์เพราะการรับใช้พระองค์
ส่วนที่สองอยู่ในมาระโก 10:40-45 พระเยซูบรรยายการเป็ นผูน้ าในแผ่นดินของพระเจ้าว่าเป็ นการรับใช้ ก่อนหน้านั้น เมื่อ
พระองค์กล่าวถึงค่านิยมในแผ่นดินของพระเจ้า พระองค์ก็ได้กล่าวถึงหลักการนี้ไปแล้วสองครั้ง แต่นี่เป็ นครั้งแรกที่พระองค์ได้อธิบาย
เหตุผลของหลักการนี้ นั่นคือ ผูน้ าคริ สเตียนต้องเป็ นผูร้ ับใช้ เพราะพวกเขาทาตามแบบอย่างของพระคริ สต์ โดยพระองค์เองปฏิบตั ิตนเป็ น
ผูร้ ับใช้ ด้วยการทนทุกข์และสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาป
ประการที่สาม พระเยซูสาธิ ตให้เห็นแรงจูงใจของความเป็ นผูน้ าที่พร้อมจะรับใช้ ด้วยการสาแดงพระเมตตาแก่ชายตาบอด ที่ชื่อ
บารทิเมอัส ผูน้ าที่เป็ นผูร้ ับใช้จะต้องไม่เสียสละเพราะคาดหวังรางวัลใหญ่ในแผ่นดินของพระเจ้า แต่เพราะพวกเขามีความเมตตาอย่าง
แท้จริ งต่อผูท้ ี่พวกเขาปรนนิบตั ิรับใช้
พระเยซูเรียกผู้นาคริสเตียนให้ มีความแตกต่าง ให้ เป็ นผู้รับใช้ ประชาชนของตน ในข้อความอันประเสริฐนี้ ในพระ
กิตติคุณมาระโก 10:45 พระเยซูได้จาแนกประเภทของการเป็ นผู้นาอันควรเป็ นลักษณะที่แท้จริงของผู้ที่ติดตาม
พระองค์จากวัฒนธรรมกรีก-โรมัน ซึ่งแวดล้อมพวกเขาอยู่ในเวลานั้น รูปแบบหลักของการเป็ นผู้นาในช่ วงเวลาของ
มาระโกก็คือ การที่พวกโรมันแสดงอานาจและความยิ่งใหญ่เหนื อประชากรของเขา และพระเยซู ตรัสว่า “เราไม่ได้
มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่เพื่อปรนนิบัติ และเพื่อมอบชีวิตของเราให้ เป็ นค่าไถ่คนเป็ นอันมาก” ดังนั้น พระเยซูจึง
กาลังขอร้ อง กาลังบัญชา ให้ ผู้ที่ติดตามพระองค์ทาตามลักษณะการเป็ นผู้นาของพระองค์ ให้ ดาเนินชีวิตโดยเป็ น
ผู้รับใช้ และไม่ให้ ทาตามรูปแบบการปกครองของโรมัน ซึ่งทรงอิทธิพลกว้างขวางอย่างยิ่งในช่ วงเวลาของมาระโก
—ดร. เกร็ก เพร์ รี
พระเยซูย้าหนักแน่นว่าการเป็ นผูน้ าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่สามารถทาตามรู ปแบบของผูน้ าแบบโลกนี้ได้ ตรงกันข้าม ผูน้ าในแผ่นดิน
ของพระเจ้าจาเป็ นต้องทาตามตัวอย่างของพระองค์ในการทนทุกข์ทรมาน
บางทีเรื่ องนี้อาจทาให้ผอู ้ ่านของมาระโกในโรมเสียกาลังใจ แทนที่จะให้ความมัน่ ใจว่าการทนทุกข์ทรมานของพวกเขาเป็ นเรื่ อง
ไม่ปกติ และในไม่ชา้ จะจบสิ้นลง พระกิตติคุณมาระโกกลับให้ความมัน่ ใจแก่พวกเขาว่า การทุกข์ทรมานเป็ นมาตรฐานสาหรับคนที่ติดตาม
พระคริ สต์ แต่ในขณะเดียวกัน เรื่ องราวนี้น่าจะมีแง่มุมที่ให้กาลังใจด้วย การทนทุกข์ของคริ สตจักรเป็ นส่วนหนึ่งของแผนการเพื่อชัยชนะ
ของพระคริ สต์ ตามที่เปาโลเขียนไว้ในโรม 8:18:
ข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ยากของเราในปัจจุบนั เทียบไม่ได้เลยกับพระเกียรติสิริซ่ ึงจะทรงสาแดงใ
นเรา(โรม 8:18)
หลังจากรายงานการที่พระเยซูเตรี ยมความพร้อมให้สาวกของพระองค์แล้ว มาระโกก็กล่าวถึงการที่พระเยซูเผชิญหน้ากับผูน้ าชาวยิว ใน
มาระโก 11:1 ถึง 13:37

กำรเผชิญหน ้ำ
บันทึกของมาระโกเกี่ยวกับการเผชิญหน้าแบ่งเป็ นสองส่วนหลัก ส่วนที่หนึ่ ง เป็ นคาบรรยายเรื่ องการต่อต้าน ใน 11:1-12:44
และส่วนที่สองคือ “พระวาทะแห่งมะกอกเทศ” (Olivet Discourse) ใน 13:1-37
ตลอดทั้งส่วนนี้ พระกิตติคุณมาระโกรายงานว่าพระเยซูกดดันผูน้ าชาวยิวอย่างไร ในช่วงต้น ๆ ของพระกิตติคุณมาระโก พระ
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เยซูมิได้มุ่งสร้างความขัดแย้งกับผูน้ าชาวยิว ส่วนใหญ่ พระองค์เผชิญการต่อต้านเมื่อประชาชนคัดค้านพันธกิจแห่งพระเมตตาของ
พระองค์ ในตอนนี้ มาระโกรายงานว่าพระเยซูทาการเพื่อให้เกิดการต่อต้าน เพื่อพระองค์จะเดินหน้าไปสู่การถูกตรึ งบนไม้กางเขน
เริ่ มด้วยการเสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มอย่างผูพ้ ิชิต ในมาระโก 11:1-11 อันเป็ นการประกาศอย่างเป็ นทางการต่อสาธารณชนว่า
พระองค์เป็ นพระเมสสิ ยาห์ และเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ชอบธรรมของอิสราเอล
ถัดมา การที่พระองค์ประณามอิสราเอลว่าเป็ นเหมือนต้นมะเดื่อที่เหี่ ยวแห้ง ในมาระโก 11:12-14 และ 20-25 และการที่
พระองค์ชาระพระวิหาร ในข้อ 15-19 ก็โจมตีมาตรฐานทางศีลธรรมของผูน้ าชาวยิวโดยตรง และสั่นคลอนอานาจและอิทธิพลของพวกเขา
เหนือประชาชน
นอกจากนั้นแล้ว พระเยซูยงั โต้แย้งกับมหาปุโรหิต ธรรมาจารย์ และผูอ้ าวุโส ในมาระโก 11:27 ถึง 12:12 หลังจากมีชยั ชนะ
เหนือการท้าทายของพวกเขาเกี่ยวกับสิทธิอานาจของพระองค์ พระองค์ก็เล่าเรื่ องอุปมาเกี่ยวกับผูเ้ ช่าสวนองุ่น เพื่อกล่าวโทษผูน้ าชาวยิวว่า
กบฏต่อพระเจ้า ณ จุดนี้ พวกนั้นก็พร้อมที่จะจับกุมพระองค์ แต่การที่พวกเขากลัวฝูงชนทาให้เขายังไม่กล้าลงมือ
จากนั้น พระเยซูโต้แย้งกับพวกฟาริ สีและพวกเฮโรด และหักล้างพวกเขาเกี่ยวกับการเสียภาษีให้อาณาจักรโรมัน ในมาระโก 12:13-17
หลังจากนั้น ในมาระโก 12:18-27 พระเยซูพิสูจน์ว่าพวกสะดูสีเข้าใจคาสอนในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการที่กายคืนชีพผิด
และท้ายที่สุด พระองค์โจมตีพวกธรรมาจารย์ ในมาระโก 12:28-44 ถึงแม้พระองค์ยอมรับว่าพวกธรรมาจารย์บางคนรู ้พระ
บัญญัติ แต่พระองค์ยืนยันหนักแน่นว่า โดยภาพรวมแล้ว พวกเขาตกอยู่ใต้การควบคุมของความโลภและความทะเยอทะยานฝ่ ายโลก
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง พระเยซูสร้างการเผชิญหน้าในที่สาธารณะกับชาวยิวที่ทรงอิทธิพลทุกกลุ่ม ทั้งพวกปุโรหิต พวกธรรมา
จารย์ พวกฟาริ สี พวกเฮโรด และพวกสะดูสี พระองค์ทาให้ทุกกลุ่มมีเหตุผลที่จะเกลียดพระองค์ และกระตุน้ พวกเขาให้หาวิธีประหาร
พระองค์
ส่วนหลักส่วนที่สองที่บนั ทึกการเผชิญหน้าของพระเยซูกบั ผูน้ าชาวยิวได้แก่วาทกรรมระหว่างพระเยซูกบั สาวกของพระองค์
วาทกรรมนี้มกั ถูกเรี ยกว่า “พระวาทะแห่งมะกอกเทศ” เนื่องจากเกิดขึ้นบนภูเขามะกอกเทศ กล่าวกว้าง ๆ ก็คือ อยู่ในมาระโก 13:1-37 ใน
ส่วนนี้ พระเยซูเตือนสาวกของพระองค์ถึงความลาบากที่พวกเขาจะเผชิญในอนาคต เพื่อที่พวกเขาจะไม่พลาดพลั้งไป พระองค์สอนว่าพวก
เขาจะถูกลากตัวไปอยู่ต่อหน้าผูป้ กครองเพื่อเป็ นพยานเกี่ยวกับพระองค์ พวกเขาจะถูกโบยตี จะถูกเกลียดชัง และครอบครัวของพวกเขาจะ
กระจัดกระจาย พวกเขาจะเจ็บปวดจากภัยธรรมชาติและประสบความทุกข์ยากใหญ่หลวง จริ ง ๆ แล้ว พระองค์กล่าวชัดเจนว่าการกดขี่ข่ม
เหงและการทนทุกข์จะเป็ นลักษณะสาคัญของคริ สตจักร จนถึงเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมา
แต่พระเยซูมอบความหวังยิ่งใหญ่แก่สาวกของพระองค์ โดยทาให้พวกเขามัน่ ใจถึงชัยชนะในบั้นปลายแห่งแผ่นดินของพระเจ้า
เช่น ในมาระโก 13:26-27 พระองค์เตือนความจาพวกเขาเกี่ยวกับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่พวกเขาจะได้รับเมื่อพระองค์ทาให้แผ่นดินของ
พระองค์สาเร็จบริ บูรณ์ดว้ ยฤทธานุภาพและสง่าราศี ตราบใดที่พวกเขาสัตย์ซื่อต่อพระองค์
ทานายได้เลยว่า ถ้อยคาของพระเยซูต่อสาวกของพระองค์ปลุกเร้าให้ผนู ้ าชาวยิวต่อต้านพระองค์ต่อไป เช่น ในมาระโก 13:1-2
พระเยซูสอนสาวกของพระองค์ว่าพระวิหารจะถูกทาลายลง แต่เราเห็นในมาระโก 14:58 ว่ามีคนแอบได้ยินคาพูดของพระองค์และตีความ
ผิด ๆ ด้วยเหตุน้ ี ในระหว่างการพิจารณาคดี พระองค์จึงถูกตั้งข้อหาเท็จว่าพระองค์วางแผนที่จะทาลายพระวิหารด้วยตนเอง
เราได้ศึกษารายงานของมาระโกเกี่ยวกับการทนทุกข์ทรมานของพระเมสสิยาห์ในประเด็นที่เกี่ยวกับการที่พระเยซูเตรี ยมความ
พร้อมให้สาวกของพระองค์ และเผชิญหน้ากับผูน้ าชาวยิวในเยรู ซาเล็มแล้ว เราก็พร้อมที่จะศึกษาประสบการณ์ของพระเยซูในความ
ทรมานและการสิ้นพระชนม์ ในมาระโก 14:1 ถึง 15:47

ประสบกำรณ์
บันทึกประสบการณ์จริ งของพระเยซูในการทนทุกข์และสิ้นพระชนม์เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่รู้จกั กันดี คือ การทรยศของยูดาส
การทานายว่า
เปโตรจะปฏิเสธพระองค์ การที่สาวกไม่สามารถเฝ้าระวังและอธิษฐานร่ วมกับพระเยซูในสวนเกทเสมนี การที่พระเยซูถูกจับกุม การไต่
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สวนสองครั้ง และการที่เปโตรปฏิเสธพระองค์ และสุ ดท้ายก็คือการตรึ งพระองค์บนกางเขนและการฝังศพของพระองค์
พระวจนะหลายบทนี้ฟังดูมืดมนและน่ากลัว ทาให้จิตใจหวัน่ ไหว เต็มไปด้วยความล้มเหลว ความล้มเหลวของผูน้ าชาวยิว
ความล้มเหลวของฝูงชน ความล้มเหลวของระบบกฎหมายของยิวและโรมัน และความล้มเหลวของพวกสาวก เนื่องจากมาระโกเขียนให้
คริ สตจักรในโรม ซึ่งกาลังถูกข่มเหง ท่านจึงระบุชดั ว่า ความเจ็บปวดดุจหญิงมีครรภ์ของคริ สต์ศาสนาในเยรู ซาเล็มนั้นสาหัสพอ ๆ กับ
ความเจ็บปวดของคริ สตชนในโรม
บันทึกของมาระโกเกี่ยวกับประสบการณ์ความเจ็บปวดและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูสามารถแบ่งได้เป็ นสี่ส่วนหลัก
เริ่ มต้นด้วยการที่พระองค์ได้รับการชโลมเพื่อเตรี ยมการฝัง ในมาระโก 14:1-11 ในส่วนนี้ มาระโกรายงานรายละเอียดบางอย่างที่สาคัญยิ่ง
ประการแรก ท่านกล่าวว่าพวกมหาปุโรหิตและธรรมาจารย์กาลังหาวิธีจบั กุมและประหารพระเยซู ประการที่สอง หญิงคนหนึ่งเจิมพระเยซู
ด้วยน้ าหอมราคาแพงมาก และพระองค์ตอบสนองโดยกล่าวว่าเธอได้เจิมพระองค์ไว้สาหรับการฝังศพ โดยการกล่าวเช่นนี้ พระเยซูบ่งบอก
ว่าพระองค์จะถูกประหารในอนาคตอันใกล้ ประการที่สาม ยูดาส อิสคาริ โอท เริ่ มวางแผนกับพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์เพื่อ
ทรยศพระเยซู เราอาจมองเรื่ องนี้ว่าเป็ นจุดเปลี่ยนในเรื่ องราวการทนทุกข์และสิ้นพระชนม์ของพระเยซู การสิ้นพระชนม์ของพระองค์หาได้
เกิดจากการขู่เอาชีวิตลอย ๆ อีกต่อไป แต่เกิดจากความเป็ นจริ งที่ใกล้ตวั
หลังอาหารค่ามื้อสุดท้าย พระเยซูและสาวกไปยังสวนเกทเสมนี ซึ่งปรากฏในมาระโก 14:32-42 จากพระวจนะตอนนี้ พระเยซู
เป็ นทุกข์และกังวลใจอย่างหนัก ทรงท่วมท้นด้วยความระทมจนเกือบจะตาย เห็นได้ชดั เจนว่าพระองค์กาลังทรมานอย่างแสนสาหัสเมื่อ
พระองค์มุ่งหน้าไปสู่การถูกตรึ งกางเขน
ส่วนที่สามของรายงานของมาระโกเกี่ยวกับประสบการณ์ทนทุกข์ทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู คือ บทบรรยายการ
ที่พระเยซูถูกจับกุมและถูกไต่สวน ในมาระโก 14:43 ถึง 15:15 ส่วนนี้เริ่ มต้นด้วยการที่พระเยซูถูกสาวก ชื่อ ยูดาส อิสคาริ โอท ทรยศ ใน
มาระโก 14:43-52 และต่อเนื่องไปถึงการไต่สวนต่อหน้าผูน้ าชาวยิวในมาระโก 14:53-65 จากนั้น เราก็อ่านพบรายงานว่าเปโตรปฏิเสธว่า
เขาไม่รู้จกั และไม่ได้ติดตามพระเยซู ในมาระโก 14:66-72 และสุดท้าย เราอ่านพบการไต่สวนต่อหน้าผูว้ ่าการของโรม คือ ปี ลาต ในมาระ
โก 15:1-15 ในตอนท้ายสุดของประสบการณ์อนั น่าอับอายนี้ พระเยซูถูกเฆี่ยนและส่งมอบให้กบั ทหารโรมเพื่อนาตัวไปตรึ งบนกางเขน
ส่วนที่สี่ของรายงานของมาระโกเกี่ยวกับประสบการณ์ทนทุกข์ทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู
ครอบคลุมเหตุการณ์ที่พระเยซูถูกตรึ ง ในมาระโก 15:16-47 โดยเริ่ มต้นที่การที่พระเยซูถูกส่งมอบให้ทหารโรมันนาตัวไปเฆี่ยน
เหยียบหยามศักดิ์ศรี และประหารบนไม้กางเขนเหมือนอาชญากรทัว่ ไป จากมุมมองของมนุษย์
ความทุกข์ทรมานของพระองค์น้ นั หนักเหลือทนจริ ง ๆ
การที่พระเยซูตอ้ งทรมานด้วยน้ ามือของพวกโรมัน ซึ่ งปฏิบตั ิต่อพระองค์อย่างเลวทราม น่าจะได้เชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านี้กบั คริ สเตียนใน
กรุ งโรม ซึ่งเป็ นกลุ่มผูอ้ ่านดั้งเดิมของมาระโก พวกเขาน่าจะสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างการทนทุกข์ของพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าและของพวกเขาเอง และน่าจะได้นาความกล้าหาญของพระองค์มาเป็ นแรงบันดาลใจ เพื่อพวกเขาจะบากบัน่ ฝ่ าฟันความ
ยากลาบากที่พวกตนกาลังประสบอยู่
แต่ส่วนที่เลวร้ายที่สุดของความทรมานของพระเยซู ก็คือ การที่ความบาปของมนุษย์ท้งั ปวงถูกวางลงบนพระองค์ และพระองค์
ต้องรับพระพิโรธของพระเจ้าพระบิดา ในที่สุด หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ พระองค์ถูกฝังในอุโมงค์ โดยพระกายของพระองค์ไม่ได้ถูก
เตรี ยมพร้อมเพื่อการฝัง เนื่องจากไม่มีเวลาเหลือก่อนจะถึงวันสะบาโต
บัดนี้ เมื่อเราได้ศึกษาคาประกาศของพระเมสสิยาห์ ฤทธานุภาพของพระเมสสิยาห์ คาประกาศการยอมรับพระเมสสิยาห์โดย
อัครทูต และการทนทรมานของพระเมสสิยาห์แล้ว เราก็จะศึกษาชัยชนะของพระเมสสิยาห์ ในมาระโก 16:1-8 ซึ่งเป็ นตอนที่มาระโก
บรรยายการคืนพระชนม์ของพระเยซู

ชัยชนะของพระเมสสิยำห์
ก่อนที่เราจะศึกษาเนื้อหาพระวจนะตอนนี้ เราต้องอธิบายก่อนว่า เหตุใดเราจึงกล่าวว่าพระกิตติคุณมาระโกจบลงที่ 16:8 ทั้ง ๆ
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ที่บทนี้ในพระคัมภีร์ส่วนใหญ่มี 20 ข้อ แต่พระคัมภีร์ฉบับเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วมีคาอธิบายว่า ข้อ 9-20 ไม่ปรากฏในต้นฉบับโบราณที่
น่าเชื่อถือที่สุดของพระกิตติคุณมาระโก
บรรดาต้นฉบับภาษากรี กโบราณของพระกิตติคุณมาระโกมีตอนจบแตกต่างกันสามแบบ ต้นฉบับกลุ่มหนึ่งจบลงที่ขอ้ 8 กลุ่มที่
สองจบที่ขอ้ 20 และกลุ่มที่สามมีตอนจบประกอบด้วยสองประโยคหลังจากข้อ 8
จากการประเมินหลักฐานทั้งสิ้นอย่างรอบคอบ นักวิชาการส่วนใหญ่สรุ ปว่ามาระโกจบพระกิตติคุณของท่านที่ขอ้ 8 บันทึก
ต้นฉบับที่เก่าแก่และสาคัญที่สุดสนับสนุนว่าตอนจบที่ส้ นั ที่สุดคือบันทึกฉบับดั้งเดิม
นักวิชาการหลายคนเชื่อว่าตอนจบอีกสองแบบดูเหมือนจะถูกเพิ่มเติมเข้าไปเนื่องจากอาลักษณ์อาจรู ้สึกไม่สบายใจกับความคิด
ของมาระโกที่จบพระกิตติคุณของท่านด้วยประโยคที่ว่า “พวกเขากลัว” แต่แนวคิดเรื่ องความกลัวของอาลักษณ์ก็ไม่มีอะไรรองรับ จริ ง ๆ
แล้ว ประเด็นหลักเรื่ องความกลัว ความประหลาดใจ และความอัศจรรย์ใจอยู่ในพระกิตติคุณทั้งเล่มอยู่แล้ว
ด้วยเหตุน้ ี การเน้นความกลัวจึงเป็ นวิธีที่เหมาะสมสาหรับบทสรุ ปของพระกิตติคุณฉบับนี้ และยังเข้ากันได้อย่างดีกบั ประสบการณ์ของ
ผูอ้ ่านดั้งเดิมของมาระโกด้วย เนื่องจากพวกเขาเผชิญการข่มเหงหลังพระเยซูคืนพระชนม์ แน่นอนพวกเขาได้รับการปลอบใจที่รู้ว่าสาวก
กลุ่มแรกสุดของพระเยซูก็เผชิญความหวาดกลัวเช่นกัน
ตอนนี้เราจะศึกษาเรื่ องราวการคืนพระชนม์ของพระเยซูในมาระโก 16:1-8 บันทึกการคืนพระชนม์โดยมาระโกสั้นกว่าบันทึก
เหตุการณ์เดียวกันในพระกิตติคุณเล่มอื่น ๆ แต่ความกระทัดรัดนี้ก็สอดคล้องอย่างสมบูรณ์กบั ลักษณะของโครงเรื่ องของพระกิตติคุณเล่มนี้
คงจากันได้ว่าการประกาศถึงพระเมสสิยาห์ ซึ่งเป็ นบทนาของพระกิตติคุณ ก็กระทัดรัดเช่นกัน และการที่อคั รทูตประกาศยอมรับพระเมส
สิยาห์ อันเป็ นหัวใจสาคัญของพระกิตติคุณเล่มนี้ก็ส้ นั เช่นกัน
พระกิตติคุณส่วนนี้ ซึ่ งเกี่ยวกับชัยชนะของพระเมสสิยาห์ เริ่ มต้นด้วยการที่พวกผูห้ ญิงมาที่หลุมศพของพระเยซูเพื่อชโลมพระ
ศพของพระองค์ในวันที่ 3 หลังการสิ้นพระชนม์และการฝังพระศพ ผูท้ ี่มาพบผูห้ ญิงเหล่านั้นคือทูตสวรรค์องค์หนึ่ง ซึ่งกล่าวกับพวกเธอ
อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ว่าพระเยซูได้พิชิตความตายและเป็ นขึ้นมาด้วยชัยชนะแล้ว ตามที่พระองค์ได้พยากรณ์ไว้หลายครั้ง
ตลอดเวลาที่ทรงทาพันธกิจ ให้เราฟังตอนจบของพระกิตติคุณเล่มนี้ ในมาระโก 16:6-8:
ผูน้ ้ นั กล่าวว่า “อย่าตื่นตกใจไปเลย พวกเจ้ามาหาพระเยซูแห่งนาซาเร็ธผูถ้ ูกตรึ งตายบนไม้กางเขน
พระองค์ทรงเป็ นขึ้นแล้ว! พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่
จงดูที่ที่เขาวางพระศพเถิด จงไปบอกพวกสาวกรวมทั้งเปโตรว่า
‘พระองค์กาลังเสด็จไปแคว้นกาลิลีก่อนหน้าพวกท่าน
ท่านจะพบพระองค์ที่นั่นดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้’ ”ผูห้ ญิงเหล่านั้นตกตะลึงกลัวจนตัวสั่น
จึงพากันออกจากอุโมงค์อย่างรวดเร็ว พวกเขาไม่ได้พูดอะไรกับใครเพราะกลัว(มาระโก 16:6-8)
ปฏิกิริยาของพวกผูห้ ญิงนั้นสามารถทานายได้อย่างสมบูรณ์ในบริ บทของบทบรรยายของมาระโก พวกเขากลัว แทบทุกคนในพระกิตติคุณ
ฉบับนี้ตอบสนองการสถิตอยู่ดว้ ยของพระเจ้าด้วยความประหลาดใจ ความอัศจรรย์ใจ และความกลัว
นี่เป็ นการกล่าวต่ากว่าความเป็ นจริงที่ว่าในเหตุการณ์นี้ พวกผู้หญิงได้รับบัญชาให้ ออกไปและประกาศ
การที่พระเยซูได้คืนพระชนม์แล้ว แต่ตรงกันข้าม พวกเขาหวาดกลัว และวิ่งหนีไป และไม่ได้กล่าวสิ่งใด
กับใครเลย แต่จะว่าไปแล้ว เราห่ างจากเหตุการณ์น้นั สองพันกว่าปี และตอนนี้กาลังอ่านโดยที่เรารู้ว่าการ
วิ่งหนีไปนั้นไม่ใช่ ตอนจบของทั้งเรื่อง เรารู้ว่าความจริงแล้ว พระเจ้าได้รับชัยชนะ ดังนั้น นี่คืออีกครั้ง
หนึ่งที่ เราเห็นความล้มเหลวซ้าแล้วซ้าอีกของมนุษย์ซึ่งถูกเปรียบให้ เห็นว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจาก
ความสัตย์ซื่อและความประสงค์ของพระเจ้า
—ดร. โรเบิร์ต พลัมเมอร์

-20For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org.

พระกิตติคุณ

บทเรียน 3: พระกิตติคุณมาระโก

คนของพระเจ้าจะประสบความอ่อนแอและความจาเป็ นในชีวิตนี้ นี่คือความจริ งสาหรับผูอ้ ่านดังเดิมของมาระโกในกรุ งโรม และนี่ก็เป็ น
ความจริ งต่อเนื่องมาสาหรับคริ สตจักรทุกยุคทุกสมัย แต่ข่าวประเสริ ฐแห่งพระกิตติคุณก็คือ แผ่นดินของพระเจ้าได้มาถึงแล้ว พระเมสสิ
ยาห์ได้พิชิตศัตรู ของคนของพระเจ้า แม้กระทัง่ ศัตรู ตวั สุดท้าย นั่นคือ ความตาย ด้วยเหตุน้ ี คนของพระเจ้าจึงสามารถเผชิญศัตรู ของข่าว
ประเสริ ฐแห่ งแผ่นดินของพระเจ้าได้อย่างกล้าหาญ เพราะชัยชนะนั้นเป็ นของพวกเราแล้ว
หลังจากได้พิจารณาภูมิหลัง โครงสร้าง และเนื้อหาของพระกิตติคุณมาระโกแล้ว ถัดไปเราจะศึกษาประเด็นสาคัญบางประการ

ประเด็นสำคัญ
ตัวตนของพระเยซูในฐานะพระเมสสิ ยาห์ หรื อพระคริ สต์ คือประเด็นหลักที่สาคัญที่สุดอย่างไม่ตอ้ งสงสัยที่มาระโกได้สื่อ
ออกมาในพระกิตติคุณของท่าน มาระโกต้องการทาให้แน่ใจว่าผูอ้ ่านของท่านรู ้ว่าพระเยซูได้เสด็จมาช่วยไถ่พวกเขาจากความบาปอย่าง
แท้จริ ง พระเยซูเป็ นกษัตริ ยผ์ พู ้ ิชิตความตาย พระองค์ทรงฤทธานุภาพ น่าเกรงขาม ไม่มีผใู ้ ดหยุดยั้งได้ และทรงสง่าราศี พระองค์คือพระผู ้
ไถ่ผไู ้ ด้เสด็จมาเพื่อช่วยพวกเขาให้รอด โดยการนาแผ่นดินของพระเจ้ามาสถาปนาบนโลก และถึงแม้พวกเขาจะไม่เห็นพระองค์อีกต่อไป
พระองค์ก็ยงั คงควบคุมอยู่เหนือทุกสิ่ง และพระองค์ได้สัญญาว่าจะเสด็จกลับมากระทาพันธกิจความรอดที่พระองค์ได้เริ่ มต้นไว้ ให้สาเร็จ
บริ บูรณ์
เพื่อวัตถุประสงค์ในบทเรี ยนนี้ เราจะแบ่งประเด็นสาคัญของสถานภาพพระเมสสิ ยาห์ของพระเยซูเป็ นสองส่วน ในส่วนแรก
เราจะพิจารณาพระเยซูในฐานะผูร้ ับใช้ผเู ้ ป็ นพระเมสสิ ยาห์ที่ตอ้ งทนทุกข์ทรมาน และในส่วนที่สอง เราจะศึกษาตัวตนของพระองค์ใน
ฐานะกษัตริ ย์พระเมสสิยาห์ผพู ้ ิชิต เราจะเริ่ มด้วยบทบาทของพระเยซูในฐานะผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์

ผู ้รับใช ้ทีท
่ นทุกข์
การอภิปรายเรื่ องพระเยซูในฐานะผูร้ ับใช้ผทู ้ นทุกข์จะแบ่งเป็ นสามส่วน หนึ่ง เราจะกล่าวถึงความคาดหวังบางประการของ
ชาวยิวเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ สอง เราจะเน้นธรรมชาติของภารกิจของพระเยซูโดยสังเขป ในฐานะผูร้ ับใช้ผทู ้ นทุกข์ และสาม เราจะ
กล่าวถึงการตอบสนองอันเหมาะสมที่มาระโกต้องการให้ผอู ้ ่านของท่านตอบสนองต่อองค์พระเยซูในมิติความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ เราจะ
เริ่ มด้วยการศึกษาความคาดหวังของชาวยิวต่อพระเมสสิยาห์ ซึ่งแพร่ หลายในยุคของพระเยซู

ควำมคำดหวังของชำวยิว
เป็ นเวลาหลายร้อยปี ก่อนถึงยุคของพระเยซู ชาวอิสราเอลส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกแผ่นดินพระสัญญา และพวกที่ยงั อาศัยอยู่ใน
แผ่นดินพระสัญญาก็เจ็บปวดภายใต้การปกครองแบบทรราชของคนต่างชาติ เริ่ มต้นด้วยชาวบาบิโลน ตามด้วยชาวมีเดียนและเปอร์เซี ย
จากนั้นเป็ นกรี ก และในที่สุดเป็ นโรม และประวัติศาสตร์ความเจ็บปวดอันยาวนานนี้ทาให้นักศาสนศาสตร์ชาวยิวมุ่งความสนใจไปที่คา
พยากรณ์ในพันธสัญญาเดิม ที่ว่าในบั้นปลาย พระเจ้าจะส่งผูป้ ลดปล่อยที่เป็ นพระเมสสิยาห์มาฟื้ นฟูอาณาจักรอิสราเอล
ความหวังของชาวยิวในองค์พระเมสสิ ยาห์มีหลายรู ปแบบ ช่น กลุ่มหัวรุ นแรงเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้อิสราเอลเร่ งรัดวันแห่ง
พระเมสสิ ยาห์ดว้ ยการกบฏต่อทางการโรม กลุ่มต่าง ๆ ที่เน้นวันพิพากษาเชื่อว่าพระเจ้าจะแทรกแซงด้วยวิธีเหนือธรรมชาติเพื่อทาลายศัตรู
ของพระองค์และฟื้ นฟูประชากรของพระองค์ นอกจากนั้นยังมีพวกธรรมบัญญัตินิยม ซึ่งคล้ายกับพวกฟาริ สีตรงที่พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะ
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ไม่แทรกแซงใด ๆ จนกว่าอิสราเอลจะเชื่อฟังพระบัญญัติอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น ในช่วงเวลาของพระเยซู มีคนมากมายที่ถวิลหาและรอคอย
พระเมสสิ ยาห์ของพวกเขาที่จะเสด็จมา
พระองค์ได้เสด็จมาในฐานะผูร้ ับใช้ที่ถ่อมใจและต้องทนทุกข์ ความหวังในพระเมสสิยาห์ของชาวยิวมองไปที่อาณาจักรทาง
การเมืองการปกครองที่จะเกิดขึ้นทันทีในโลกนี้ภายใต้การปกครองของพระเมสสิ ยาห์ ซึ่งคล้ายกับอาณาจักรที่ดาวิดเคยปกครองเมื่อหลาย
ศตวรรษก่อนหน้านั้น แต่พระเยซูไม่ได้แม้กระทัง่ จะพยายามสถาปนาอาณาจักรในลักษณะนี้ขณะทรงปฏิบตั ิภารกิจในโลก และสิ่งนี้ทาให้
หลายคนปฏิเสธพระองค์ในฐานะพระเมสสิ ยาห์
แต่ที่น่าสนใจก็คือ แนวคิดที่ว่าพระเมสสิยาห์ คือผูร้ ับใช้ผทู ้ นทุกข์ไม่ได้เป็ นเรื่ องใหม่ ผูเ้ ผยพระวจนะอิสยาห์ในพันธสัญญา
เดิมได้ระบุบทบาทนี้ของพระเมสสิยาห์ไว้แล้ว โดยเฉพาะในอิสยาห์ 53 ซึ่งพันธสัญญาใหม่ใช้บ่อยครั้งเพื่ออ้างอิงถึงพระเยซู เรา
สามารถกล่าวได้ดว้ ยซ้ าว่าถ้าพระเยซูมิได้ทนทุกข์และรับใช้ พระองค์ก็จะไม่มีทางสาเร็จตามเงื่อนไขในพันธสัญญาเดิมในฐานะพระเมสสิ
ยาห์ ดังนั้น การรับใช้และทนทุกข์จึงไม่มีทางที่จะทาให้พระองค์ขาดคุณสมบัติในฐานะพระคริ สต์ แต่เป็ นบทพิสูจน์ว่าพระองค์คือพระ
คริ สต์จริ ง ๆ แต่มีน้อยคนนักที่สามารถกลัน่ กรองประเด็นสาคัญจากพันธสัญญาเดิมนี้ได้ในช่วงชีวิตของพระเยซู คนส่วนใหญ่ยึดติดอย่าง
มากกับการสันนิษฐานของชาวยิวร่ วมสมัยเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ จนไม่รู้ว่าพระองค์ได้เสด็จมาแล้ว
เป็ นเรื่องชัดเจนมากว่าหลักการเรื่องพระเมสสิยาห์ น้นั สาคัญมากในพันธสัญญาเดิม พระเมสสิยาห์ คือผู้ถูกเจิมไว้
ทรงเป็ นกษัตริย์ผู้ถูกเจิม น่ าสนใจที่เราสงสัย และตั้งคาถามว่า พระคริสต์จะเสด็จมาได้อย่างไร ถ้าในความเป็ นจริง
แล้ว พวกอิสราเอลนั้นมีความเชื่ อฟังและไม่เรียกร้ องขอกษัตริย์ที่เป็ นมนุษย์ ? แต่ในความเป็ นจริงพวกเขาได้
เรียกร้ อง แล้วก็พบว่ามี “ผู้ถูกเจิม” เรียงลาดับกันมา ผู้ไม่ใส่ ใจกับประชากรของพวกเขาเลย ผู้ที่ไม่ยอมสถาปนา
ความยุติธรรมของพระเจ้าในโลกนี้ และผู้ที่ยึดตนเองเป็ นศู นย์กลาง และเราก็เห็นความปรารถนานี้ปรากฏในพันธ
สัญญาเดิมว่า “โอ เราไม่สามารถมีพระเมสสิยาห์ ผู้ที่มีลักษณะตามแบบที่พระเมสสิยาห์ ควรเป็ นเลยหรือ?” แล้วเรา
ก็มีภาพของกษัตริย์ที่จะเสด็จมาแต่โดยเฉพาะในอิสยาห์ ซึ่งมีความเชื่ อมโยงกันอย่างน่ าทึ่งระหว่างกษัตริย์องค์ที่จะ
เสด็จมาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ประชาชนในยุคพันธสัญญาเดิมไม่ได้ปรารถนาเฉพาะแค่พระเมสสิยาห์ เท่านั้น
แต่พวกเขาปรารถนาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมาช่ วยให้ พวกเขาปฏิบัติตัวตามหนังสื อโทราห์ ได้ ฉะนั้นจึงน่ าสนใจ
ที่จะเรียนรู้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับอิสยาห์ ว่าท่านได้ฉายภาพความสัมพันธ์ ระหว่างพระเมสสิยาห์ กับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์อย่างไร พระองค์จะเต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณ พระองค์ถูกเจิมโดยพระวิญญาณ พระองค์คือผู้ที่ตรัสผ่าน
พระวิญญาณ และดังนั้น เหล่าอัครทูตจึงดูเหมือนไม่แปลกใจเมื่อพระเยซูผู้คืนพระชนม์แล้วกล่าวแก่พวกเขาว่า
“อย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม แต่ให้ รอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดา” เป็ นเหมือนกับว่า “นั่นไง ในที่สุด
พระเมสสิยาห์ ก็ได้กล่าวบางสิ่งที่เราคาดหวังว่า ‘เราจะเตรียมพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้ให้ ’“ แต่สิ่งที่เขาไม่ได้ทาคือ
พยายามเข้าใจว่า พระเมสสิยาห์ ต้องสละสิ่งใดเพื่อนายุคแห่ งความยุติธรรมของพระเจ้าและยุคแห่ งพระวิญญาณมา
สถาปนา พวกเขาไม่ได้เชื่ อมโยงอิสยาห์ 53 เข้ากับอิสยาห์ 11 พวกเขาไม่ได้เชื่ อมโยงไปถึงเงื่อนไขที่ว่าพระเมสสิ
ยาห์ จาเป็ นต้องสิ้นพระชนม์เพื่อนาอาณาจักรแห่ งความยุติธรรม สันติสุข และชีวิตของพระวิญญาณมาสู่ มนุษย์
—ดร. จอห์ น ออสวอลท์
เมื่อเราได้เข้าใจความคาดหวังของชาวยิวแล้ว ต่อไปเราจะศึกษาพันธกิจของพระเยซูในฐานะผูร้ ับใช้ผทู ้ นทุกข์

พันธกิจของพระเยซู
พระเยซูเป็ นพระเมสสิยาห์ที่น่าประหลาด เพราะพระองค์ทรงพิชิตศัตรู ดว้ ยความตาย ก่อนหน้านี้ พระกิตติคุณมาระโกรายงาน
-22For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org.

พระกิตติคุณ

บทเรียน 3: พระกิตติคุณมาระโก

ความขัดแย้งที่ในที่สุดแล้วนาไปสู่การที่พระเยซูถูกตรึ ง และช่วงต้นของครึ่ งหลังของพระกิตติคุณก็เน้นประเด็นสาคัญว่าการทนทุกข์และ
การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูน้ นั ใกล้จะมาถึง และตามมาด้วยการทนทุกข์และการสิ้นพระชนม์จริ ง ๆ
และที่ขนานไปกับประเด็นเรื่ องการทนทุกข์ของพระเยซูก็คือการเน้นพันธกิจรับใช้ของพระองค์ พระองค์รักษาและปฏิบตั ิ
ภารกิจกับคนหลากหลายมากมาย พระองค์สละชีวิตเป็ นค่าไถ่คนบาป พระองค์เชื่อฟังพระประสงค์ของพระเจ้าทุกขั้นตอนเพื่อประโยชน์
ของคนของพระองค์
ตอนหนึ่งที่มาระโกเชื่อมโยงประเด็นสาคัญเรื่ องการทนทุกข์และการรับใช้ได้อย่างทรงพลังได้แก่มาระโก 10:35-45 ในพระ
วจนะตอนนี้ยากอบและยอห์นขอให้พระเยซูประทานตาแหน่งแห่งเกียรติยศในอาณาจักรของพระองค์ และสาวกอีก 10 คนก็ไม่พอใจกับ
ความทะเยอทะยานเพื่อเกียรติยศเช่นนี้ แต่พระเยซูตาหนิสาวกทั้ง 12 คน พระองค์หนุนใจพวกเขาให้มีชีวิตแห่งการรับใช้ และพระองค์
ประทานชีวิตของพระองค์เองให้เป็ นแบบอย่าง
ในการเป็ นผู้นาด้วยการรับใช้ ผู้นาจาเป็ นต้องมีส่วนอย่างแข็งขันในชีวิตของพันธกิจด้วยความเต็มใจ ตามที่อัครทูต
เปาโลได้กล่าวไว้ คืออุทิศตัวเองเพื่อรับใช้ ผู้อื่น เพื่อสนับสนุนผู้อื่น เพื่อเตรียมผู้อื่นให้ พร้ อม ดังนั้น คุณอาจพูดได้ว่า
ผู้นามิได้เพียงแค่ออกคาสั่งและบอกว่า “ไป และทา” จริงอยู่ มีการออกคาสั่ง แต่ผู้นาต้องนาทางจนผู้ติดตาม
สามารถกระทาสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และสิ่งนี้เตือนความจาข้าพเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่เปาโลกล่าวเมื่อ
ท่านพูดถึงการตรากตราทางาน ท่านกล่าวว่าท่านตรากตราทางานมากกว่าเพื่อนร่ วมงานของท่านในแง่น้นั และนี่จึง
ทาให้ ท่านเกิดความเข้าใจอย่างยิ่งใหญ่เกี่ยวกับว่าการเป็ นผู้นาโดยการรับใช้ หมายความว่าอย่างไร นั่นคือ ให้ ถ่อมตัว
ลงท่ามกลางคนทั้งหลาย และช่ วยแบ่งเบาภาระ และแบกภาระเหล่านั้นแทนพวกเขา
—ศาสนาจารย์ ลาร์ รี ค้อคเครลล์
ให้เราฟังว่าพระเยซูอธิบายการเป็ นผูน้ าในลักษณะนี้อย่างไรในมาระโก 10:45:
เพราะแม้แต่บุตรมนุษย์ก็ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบตั ิแต่มาเพื่อปรนนิบตั ิและประทานชีวิตของพ
ระองค์เป็ นค่าไถ่สาหรับคนเป็ นอันมาก”(มาระโก 10:45)
พระเยซูบอกชัดว่าการเป็ นผูน้ าเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการรับใช้พระเจ้าและผูต้ ิดตาม การเป็ นผูน้ าไม่ใช่โอกาสแสวงหาสง่าราศี ตรงกันข้าม
บ่อยครั้งผูน้ าต้องเจ็บปวด จริ ง ๆ แล้วพระเยซูรู้ว่าภารกิจของพระองค์ในการปรนนิบตั ิผอู ้ ื่นนั้น ในที่สุดแล้วจะนาไปสู่การสิ้นพระชนม์
ของพระองค์เอง แต่นี่คือภารกิจที่พระองค์ยอมรับด้วยความเต็มใจ และพระองค์ก็บญ
ั ชาสาวกของพระองค์ให้ยอมรับเช่นกัน
เอาล่ะ ในพระกิตติคุณมาระโก ดูเหมือนท่านจะกระตือรือร้ นเป็ นพิเศษที่จะให้ เราเข้าใจข้อความที่ว่า พระเยซูคือ
ผู้รับใช้ ที่ต้องทนทุกข์ ซึ่งมีการพยากรณ์ไว้ในพันธสัญญาเดิม ในครึ่งแรกของพระกิตติคุณ ได้เน้ นบทบาทของพระ
เยซูในฐานะกษัตริย์อย่างมาก และในครึ่งหลังเน้ นไปที่การทนทุกข์และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู และบางที
กุญแจสาคัญอยู่ในมาระโก 10:45: “บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื่อจะปรนนิบัติคนอื่น และให้
ชีวิตของท่านเป็ นค่าไถ่คนจานวนมาก” และข้ อดังกล่าวนี้ปรากฏในบริบทที่เหล่าสาวกกาลังได้รับการหนุนใจให้ เป็ น
ผู้รับใช้ แบบนั้น และในบริบทนี้พระเยซูเป็ นแบบอย่างสาหรับเรา จริง ๆ แล้วไม่ใช่ เพื่อให้ เราใช้ สิทธิของเรา แต่
แท้จริงแล้ว เพื่อให้ เราวางสิทธิของเราลงเพื่อเห็นแก่การทาให้ ข่าวประเสริฐและแผ่ นดินของพระเจ้าก้าวหน้ าไป และ
โดยเฉพาะมาระโกได้มอบแบบอย่างแก่เราจริง ๆ ในแง่ที่ว่าเราไม่ควรแสวงหาเกียรติยศเพื่อตัวเราเอง เราไม่ควร
คาดหวังที่นั่งสู งที่สุดในสวรรค์เหมือนที่พวกสาวกมีแนวโน้ มที่จะทาบ่อยครั้ง แต่ ตรงกันข้าม เราต้องทาตาม
แบบอย่างของพระคริสต์ ผู้เต็มใจสละพระองค์ เองเพื่อเห็นแก่ผู้อื่น และนั่นคือแบบอย่างที่เราต้องทาตาม
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—ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต
ด้วยเหตุนี้ ถ้าเราคิดว่าการเป็ นผู้นาด้วยการรับใช้ ตามลักษณะที่พระเยซูบัญชาจะเป็ นอย่างไร เราก็สามารถเห็นได้
จากตัวอย่างการเป็ นผู้นาของพระเยซูในพระกิตติคุณว่าเป็ นอย่างไร สิ่งแรกที่เราเห็นพระเยซูกระทาเมื่อพระองค์
พบปะผู้คนมากมายที่มาพร้ อมความต้องการของพวกเขาก็คือ พระองค์ต้งั ใจสดับฟังอย่างดีมาก พระองค์พบปะกับ
พวกเขาในพื้นที่ที่พวกเขาอยู่ พระองค์ใส่ ใจกับความจาเป็ นด้านปัจจัยต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขา รวมทั้งความ
จาเป็ นด้านอารมณ์ พระองค์ฟังอย่างตั้งใจ เพื่อเข้าใจเนื้อความจริง ๆ ที่พวกเขากาลังสื่ อ ไม่ใช่ แค่ถ้อยคาของเขา
เท่านั้น และในแง่นี้ เราได้เห็นตัวอย่างในพระกิตติคุณมาระโก เมื่อพระเยซูพบกับคุณพ่อคนหนึ่งที่ ลูกของเขาถูก
วิญญาณชั่วรบกวนเป็ นเวลาหลายปี จนถึงขนาดเขากรีดเนื้อตนเอง และผู้เป็ นพ่ อก็รู้สึกว่าเขาไม่มีหวังแล้ว เขาทูลขอ
พระองค์ว่า “ได้โปรดช่ วยข้าพระองค์ที่ขาดความเชื่ อด้วยเถิด” แทนที่จะตาหนิเขา พระเยซูตอบสนองต่อเขาและ
รักษาลูกชายของเขา จากนั้นเราก็เห็นทิศทางของพระกิตติคุณเล่มนี้ นั่นคือ พระเยซูจะไปไหนต่อ? พระเยซูกาลัง
เสด็จไปเยรูซาเล็มเพื่อมอบชีวิตของพระองค์เพื่อผู้ที่ติดตามพระองค์ เพื่อเป็ นค่าไถ่บาปของพวกเขา นี่คือการ
สาแดงความรักอันเสียสละโดยไม่ใส่ ใจกับสง่าราศีใด ๆ สาหรับพระองค์เองในแง่ของวัฒนธรรมสมัยนั้น และเป็ น
การมอบชีวิตของพระองค์เพื่อผู้ที่ติดตามพระองค์ สิ่งนี้คือแบบแผนที่พระเยซูสาธิตในพระกิตติคุณฉบับนี้ นี่คือวิธี
ที่พระองค์ใส่ ใจและฟังคนทั้งหลายที่พระองค์ได้พบ และจากนั้นพระองค์เสด็จไปที่ใด? ไปเยรูซาเล็มเพื่อสละชีวิต
ของพระองค์ นั่นแหละคือการเป็ นผู้นาด้วยการรับใช้
—ดร. เกร็ก เพร์ รี
เราได้เข้าใจความคาดหวังในพระเมสสิยาห์ของชาวยิว รวมทั้งพันธกิจของพระเยซูแล้ว ต่อไป เราจะพิจารณาการตอบสนองที่มาระโก
ต้องการให้ผอู ้ ่านของท่านกระทาต่อตัวตนของพระเยซูในฐานะพระคริ สต์

กำรตอบสนองอย่ำงเหมำะสม
พระเยซูสอนว่าผูท้ ี่ติดตามพระองค์จะต้องทนทุกข์ พวกเขาจะเผชิญการต่อต้านในสังคม จะมีความขัดแย้งภายในครอบครัว จะ
ถูกล่อลวง และจะถูกคุกคามโดยอานาจของวิญญาณชัว่ พวกเขาจะถูกข่มเหงและบางคนถึงกับถูกสังหาร แต่พระองค์ยงั คงต้องการให้เขา
ภักดีและบากบัน่ ลองฟังดูว่าพระเยซูสรุ ปหลักการนี้อย่างไรในมาระโก 12:30:
“จงรักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าของท่านอย่างสุดใจ สุดจิต สุดความคิด และสุ ดกาลังของท่าน”
(มาระโก 12:30)
ในข้อนี้ พระเยซูอา้ งอิงถึงเฉลยธรรมบัญญัติ 6:5 เพื่อเน้นให้เห็นถึงการครอบคลุมทุกด้านของข้อเรี ยกร้องของพระเจ้าเหนือ
ชีวิตของคนของพระองค์ เราต้องอุทิศชีวิตทั้งสิ้นของเราแด่พระเจ้าในทุกแง่มุมทั้งชีวิตของเราแก่พระองค์
ในข้อนี้ พระเยซูอา้ งอิงถึงเฉลยธรรมบัญญัติ 6:5 เพื่อเน้นให้เห็นถึงการครอบคลุมทุกด้านของข้อเรี ยกร้องของพระเจ้าเหนือ
ชีวิตของคนของพระองค์ เราต้องอุทิศชีวิตทั้งสิ้นของเราแด่พระเจ้าในทุกแง่มุมทั้งชีวิตของเราแก่พระองค์
ให้เราพิจารณาตัวอย่างหนึ่ง ในมาระโก 10:17-31 มีเศรษฐีหนุ่มผูห้ นึ่งมาหาพระเยซู ถามพระองค์ว่า เขาจะต้องทาอย่างไร
เพื่อให้ได้รับมรดกเป็ นชีวิตนิ รันดร์ พระเยซูบอกให้เขาขายทรัพย์สมบัติท้งั ปวงและแจกจ่ายแก่คนขัดสน แต่ขอ้ เรี ยกร้องของพระเยซู
ยิง่ ใหญ่เกินกว่าที่เศรษฐีหนุ่มจะสามารถรับได้ เขาจึงจากพระองค์ไปด้วยความเศร้า พระเยซูบอกสาวกของพระองค์ว่า เหตุการณ์น้ ีไม่ควร
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ทาให้เขาประหลาดใจ เพราะ “อูฐจะลอดรู เข็มก็ง่ายกว่าคนมัง่ มีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า” และพระเยซูกล่าวต่อไปว่า ผูท้ ี่ติดตาม
พระองค์จาเป็ นต้องเต็มใจที่จะละครอบครัว บ้านเรื อน และทรัพย์สิ่งของไว้เบื้องหลัง พวกเขาต้องเต็มใจที่จะรับการข่มเหง พวกเขาต้อง
เต็มใจที่จะสละชีวิตเพื่อเห็นแก่พระองค์ พระเยซูตรัสในมาระโก 8:34-35 ว่า:
แล้วพระองค์ทรงเรี ยกฝูงชนกับเหล่าสาวกเข้ามาและตรัสว่า “หากผูใ้ ดต้องการจะตามเรามา
เขาต้องปฏิเสธตัวเอง
รับกางเขนของตนแบกและตามเรามา เพราะผูใ้ ดต้องการเอาชีวิตรอดผูน้ ้ นั จะเสี ยชีวิต
แต่ผใู ้ ดพลีชีวิตเพื่อเราและข่าวประเสริ ฐผูน้ ้ นั จะได้ชีวิตรอด(มาระโก 8:34-35)
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คริ สเตียนทุกคนมีกางเขนของตนที่ตอ้ งแบก แต่สง่าราศีและพระพรแห่งความรอดก็คมุ้ ค่าสาหรับการเสี ยสละนั้น
เป็ นเพราะว่าในแง่หนึ่ง พระเยซูบอกให้ เราแบกกางเขน แต่มีบางช่ วงในชีวิตของเปโตรที่ท่านมองดูมือของท่านและ
เห็นดาบแทน ท่านใช้ ดาบตัดหูของ [คนรับใช้ ของ] มหาปุโรหิต เห็นไหมครับ นี่เป็ นภาวะต้องเลือกของคริสตจักร
ในช่ วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา ดาบหรือกางเขนกันแน่ ? เราจะไปตามความปรีชา วิธีการ หรือสติปัญญาของมนุษย์
หรือเราจะยอมสละตนถึงความตายโดยการปฏิเสธตนเองและติดตามพระเยซู? พระเยซูกล่าวชัดเจนว่าพระสิริ
พระสิริลักษณะนี้ที่พระเจ้าประทานมาโดยผ่านพระบุตรของพระองค์ จะพบได้โดยหนทางแห่ งไม้กางเขนเท่านั้น
ด้วยการดาเนินไปตามทางของพระเยซู ดังนั้น คาถามไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมากนักเกี่ยวกับว่าเราจะอะลุ้มอล่วยได้แค่
ไหนหรือในเรื่องใด แต่จริง ๆ แล้วคาถามก็คือ เราจะติดตามพระเยซูหรือไม่ ? และเมื่อคนเรามุ่งมั่นในวัตถุประสงค์
นั้น เมื่อเราเข้าใจว่าหนทางของพระเยซูคือหนทางแห่ งกางเขน และการเลือกที่จะติดตามพระองค์เท่ากับการยอม
ตายต่อตนเองและมีชีวิตแบบพระองค์ คาถามเหล่านี้เกี่ยวกับอะลุ้มอล่วยหรือไม่ อะลุ้มอล่วย เอกภาพหรือไร้
เอกภาพ ประเด็นเหล่านี้ก็จะแก้ปัญหาในตัวเองมากพอสมควร ตราบใดที่เรามุ่งเน้ นไปที่รูปทรงไม้กางเขนอันเป็ น
ธรรมชาติของชีวิตคริสเตียน
—ศาสนาจารย์ ไมเคิล กโลโด
การเป็ นสาวกเป็ นหนทางลาบาก จริ ง ๆ แล้ว ตามที่พระเยซูสอน การเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็ นไปไม่ได้เลย หากเรา
พึ่งพากาลังของเราเอง แต่ขอให้ฟังว่าพระเยซูหนุนใจสาวกของพระองค์อย่างไรในมาระโก10:27:
พระเยซูทอดพระเนตรที่พวกเขาและตรัสว่า “สาหรับมนุษย์ก็เป็ นไปไม่ได้
แต่สาหรับพระเจ้าทุกสิ่งเป็ นไปได้”
(มาระโก10:27)
เราไม่มีกาลังพอที่จะเชื่อฟังพระเยซูอย่างถึงที่สุดตามที่พระองค์เรี ยกร้อง แต่พระเจ้าทรงมี และพระองค์ใช้ฤทธานุภาพนั้นภายในเรา
เพื่อให้มนั่ ใจว่าเราจะเข้าสู่แผ่นดินของพระองค์ได้
สิ่งทีแย่ที่สุดก็คือ การแสวงหาที่จะเติบโตในพระคริสต์ รับการชาระให้ บริสุทธิ์ และเติบโตขึ้นในความบริสุทธิ์และ
ความชอบธรรมของพระองค์โดยไม่ได้พึ่งพาฤทธิ์อานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งไม่ใช่ เรื่องที่พระเจ้าทรงพอ
พระทัย และไม่ใช่ การพึ่งพาพระเจ้าในการช่ วยให้ เราได้ รับความรอด และชาระเราให้ เป็ นผู้บริสุทธิ์ เพราะเมื่อพระ
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วิญญาณทรงทางาน ฤทธานุภาพของพระองค์ก็ผลักดันสิ่งดีต่าง ๆ ออกจากชี วิตของเรา และทาให้ เราเติบโตขึ้นได้
สิ่งมหัศจรรย์ก็คือ เมื่อพระเยซูทรงเป็ นแบบอย่างด้วยสภาพความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ตามที่เราได้เห็นแล้วว่า
พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาและกระทาภารกิจในชีวิตของพระคริสต์ ประทานความสามารถ ฤทธานุภาพ และการ
ทรงนาแก่พระองค์ เจิมพระองค์เมื่อพระองค์รับบัพติศมาในช่ วงต้นของการปฏิบตั ิพันธกิจ และแม้กระทั่งก่ อนหน้ า
นั้นก็ได้กระทาให้ หญิงพรหมจารีย์คนหนึ่งตั้งครรภ์ ทาให้ พระเจ้ามาบั งเกิดเป็ นมนุษย์ เราเห็นพระวิญญาณนา
พระองค์ออกไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อรับการทดลอง พระวิญญาณเสด็จมา และมอบฤทธานุภาพในการกระทาพันธ
กิจของพระคริสต์ และเช่ นเดียวกัน นี่เป็ นพลังอานาจในการทาพันธกิจในชวิตของผู้ที่ติดตามพระคริสต์ด้วย
—ดร. เค เอริค เธอนเนส
มาระโกต้องการให้ผอู ้ ่านดั้งเดิมของท่านในกรุ งโรมรู ้ว่า การทนทุกข์และการถูกข่มเหงเป็ นสัญญาณว่าพวกเขาเป็ นผูท้ ี่ติดตาม
พระคริ สต์อย่างแท้จริ ง ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของแผนการของพระเยซูสาหรับแผ่นดินของพระองค์ และมาระโกต้องการให้ผอู ้ ่านของท่าน
ได้รับการหนุนใจด้วยความจริ งข้อนี้ ท่านต้องการให้ผอู ้ ่านเหล่านั้นมัน่ ใจว่าพระเจ้าจะประทานกาลังแก่พวกเขาในการฝ่ าฟันความ
ยากลาบาก เช่นเดียวกับที่พระเจ้าได้ประทานกาลังแก่พระเยซู เพื่อที่พวกเขาจะเผชิญกับความทุกข์ดว้ ยกาลังใจและความหวัง
พระเยซูยงั คงนาแผ่นดินของพระองค์มาอย่างช้า ๆ พระองค์ยงั คงใช้การทนทุกข์ของคนของพระองค์ให้เป็ นหนทางไปสู่ผลใน
บั้นปลาย และพระองค์ยงั คงประทานกาลังแก่เราที่จะทนต่อความลาบาก การทนทุกข์เพื่อเห็นแก่พระเยซูและแผ่นดินของพระองค์ไม่ควร
ทาให้เราท้อใจ แต่ควรนาการปลอบโยนและแรงบันดาลใจมาสู่เรา เราทนทุกข์เพราะเราเป็ นผูร้ ับใช้ของพระองค์ และเรามัน่ ใจว่า วันหนึ่ง
การทนทุกข์ของเราจะได้รับรางวัลด้วยพระพรอันเหนือความเข้าใจ เป็ นพระพรที่ยิ่งกว่าการชดเชยความยากลาบากที่เรากาลังเผชิญอยู่
มิติที่สองของตัวตนของพระเยซูที่เราจะพิจารณาก็คือ บทบาทของพระองค์ในฐานะกษัตริ ยผ์ พู ้ ิชิต ซึ่ งนาแผ่นดินของพระเจ้ามา
สู่โลกนี้

ิ
กษั ตริยผ
์ ู ้พิชต
พันธสัญญาเดิมบอกชัดเจนว่าพระเมสสิ ยาห์จะสืบเชื้อสายมาจากกษัตริ ยด์ าวิด และภารกิจของพระองค์ก็เพื่อรื้ อฟื้ นสง่าราศีของ
ราชบัลลังก์ดาวิด และปกครองเหนืออิสราเอลตลอดไป เรื่ องนี้ถูกพยากรณ์ไว้หลายตอน เช่น สดุดี 89, 110, และ 132 และยืนยันอีกครั้ง
หนึ่งในมาระโก 12:35 ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่พระเยซูถูกระบุว่าเป็ นพระคริ สต์หรื อพระเมสสิ ยาห์ ก็เท่ากับเป็ นการประกาศสถานภาพ
กษัตริ ยข์ องพระองค์ นี่ เป็ นเหตุผลที่พระองค์ถูกเรี ยกว่า “บุตรของดาวิด” ในมาระโก 10:47-48 และพระเยซูเองก็อา้ งอย่างเปิ ดเผยว่า
พระองค์เป็ นกษัตริ ยพ์ ระเมสสิ ยาห์ ในมาระโก 14:61-62 เมื่อพระองค์ถูกไต่สวนต่อหน้าสภาซานเฮดริ น และในมาระโก 15:2 เมื่อพระองค์
ถูกไต่สวนโดยปี ลาต
เราจะพิจารณาบทบาทของพระเยซูในฐานะกษัตริ ยผ์ พู ้ ิชิตที่มาระโกเน้นในสามแง่มุม เราจะเริ่ มด้วยการพิจารณาการที่พระเยซู
ประกาศแผ่นดินของพระองค์ จากนั้น เราจะศึกษาการที่พระองค์สาแดงฤทธานุภาพและอานาจของพระองค์ สุดท้าย เราจะศึกษาการที่
พระองค์พิชิตศัตรู ของพระองค์ ให้เราเริ่ มต้นด้วยการที่พระองค์ประกาศแผ่นดินของพระองค์

แผ่นดินของพระเจ ้ำทีถ
่ ูกประกำศ
ขอให้เราย้อนระลึกถึงการที่มาระโกสรุ ปพันธกิจแห่งข่าวประเสริ ฐของพระเยซู ในมาระโก 1:14-15 โดยท่านรายงานว่า:
หลังจากยอห์นถูกขังคุก พระเยซูเสด็จสู่แคว้นกาลิลี
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ทรงประกาศข่าวประเสริ ฐของพระเจ้า พระองค์ตรัสว่า “ถึงเวลาแล้ว
อาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้ว จงกลับใจใหม่และเชื่อข่าวประเสริ ฐ!”(มาระโก 1:14-15)
วัตถุประสงค์หลักของภารกิจประกาศข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคือ เพื่อประกาศพระกิตติคุณหรื อข่าวประเสริ ฐว่าแผ่นดินของ
พระเจ้ามาใกล้แล้ว และพระพรของแผ่นดินนั้นจะเป็ นของคนทั้งปวงที่จะกลับใจใหม่และเชื่อ
และพระเยซูยงั ได้ประกาศถึงแผ่นดินของพระองค์โดยการสอนสาวกของพระองค์ให้รู้ถึงความลับของแผ่นดินนั้น จริ ง ๆ แล้ว
นี่คือเหตุผลที่พระองค์มกั สอนในรู ปของคาอุปมา— เพื่อเปิ ดเผยความลับแห่งแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อผูท้ ี่ถูกเลือก และปิ ดบังความลับนั้น
ไว้จากผูท้ ไี่ ม่ได้ถูกเลือก ลองฟังสิ่งที่พระเยซูบอกสาวกของพระองค์ในมาระโก 4:11-12:
พระองค์ทรงบอกพวกเขาว่า “ความลับของอาณาจักรของพระเจ้าทรงโปรดให้พวกท่านรู ้
ส่วนคนนอกนั้นทุกอย่างจะใช้คาอุปมา เพื่อว่า“ ‘พวกเขาจะดูแล้วดูเล่าแต่จะไม่มีวนั ประจักษ์และจ
ะฟังแล้วฟังเล่าแต่จะไม่มีวนั เข้าใจมิฉะนั้นแล้วเขาจะหันกลับมาและได้รับการอภัย!’” (มาระโก
4:11-12)
และแน่นอน หลายครั้งพระเยซูได้บรรยายถึงแผ่นดินของพระเจ้า เช่น ในมาระโก 10 พระองค์ระบุว่าเด็ก ๆ จะสามารถเข้าสู่แผ่นดินของ
พระองค์โดยง่าย แต่คนร่ ารวยจะเข้าสู่แผ่นดินของพระองค์อย่างยากลาบาก
แง่มุมที่สองของบทบาทของพระเยซูในฐานะกษัตริ ยผ์ พู ้ ิชิตที่เราจะศึกษาได้แก่การที่พระองค์สาแดงฤทธานุภาพและอานาจใน
ฐานะประมุขของแผ่นดินของพระเจ้าบนโลกนี้

ฤทธำนุภำพและอำนำจทีถ
่ ูกสำแดง
พระเยซูสาแดงฤทธานุภาพและอานาจของพระองค์ในฐานะกษัตริ ยโ์ ดยผ่านการอัศจรรย์เป็ นหลัก เช่น มาระโก 4:41 กล่าวว่า
สิ่งที่ถูกทรงสร้างนั้นเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ และหลายครั้ง วิญญาณชัว่ ก็รู้จกั พระองค์ในฐานะพระบุตรของพระเจ้า เช่นในมาระโก
1:24; 3:11; และ 5:7 ความสามารถของพระเยซูในการกระทาพระประสงค์ของพระองค์ให้สาเร็จ โดยเอาชนะทั้งวิญญาณชัว่ และธรรมชาติ
เป็ นการสาแดงอย่างทรงพลังว่าพระองค์ได้เสด็จมาเพื่อนาแผ่นดินของพระเจ้ามาสถาปนาบนโลก และการที่พระองค์รักษาโรคอย่าง
อัศจรรย์ก็เป็ นจริ งตามนี้เช่นกัน พระพรแห่งแผ่นดินของพระเจ้ารวมไปถึงชีวิตและสุขภาพ ดังนั้น เมื่อพระเยซูรักษาคนให้หายโรค
พระองค์ก็กาลังกระจายพระพรแห่งแผ่นดินของพระเจ้าไปสู่พวกเขา ด้วยสิทธิพิเศษของพระองค์ในฐานะกษัตริ ย์
พระเยซูกระทาการอัศจรรย์โดยน่ าจะมีเหตุผลอย่างน้ อยสามประการ ประการแรก พระองค์ประสงค์ที่จะสาแดง
พระเมตตาของพระองค์ เป็ นพระเมตตาของพระเจ้าสาหรับมนุษย์ที่ทนทุกข์ ดังนั้น พระองค์จึงรักษาโรคให้ แก่
ประชาชน เพราะพระองค์รู้สึกสะเทือนพระทัยด้วยความเมตตาและสงสารพวกเขา พระองค์ต้องการตอบสนอง
ความจาเป็ นของพวกเขา แต่ในการกระทาเช่ นนั้น พระองค์ก็กาลังประกาศความจริงว่าพระองค์คือพระเมสสิยาห์
และพระองค์กาลังนาความรอดแห่ งแผ่นดินของพระเจ้าลงมา ดังนั้น การอัศจรรย์จึงเป็ นป้ายประกาศสถานภาพ
หรือตัวตนของพระองค์ ซึ่งไม่ได้บอกเพียงแค่ว่าพระองค์เป็ นพระเจ้าและพระองค์จึงสามารถกระทาสิ่งเหล่านี้ได้
เท่านั้น แต่บอกด้วยว่าพระองค์เป็ นพระเมสสิยาห์ ดังนั้นลักษณะประการที่สามก็คือ การอัศจรรย์เหล่านั้นบ่งบอก
ว่าความรอดโดยพระเมสสิยาห์ ได้มาถึงแล้ว ยุคที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ได้เกิดขึ้นเป็ นประวัติศาสตร์ แล้ว และตอนนี้
เราจึงต้องเลือกว่าจะหันหลังให้ หรือหันกลับไปสู่ คาสาปที่นามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้น พระองค์จึงรักษาโรคให้
ประชาชน แล้วข้อจากัดด้านอาหารและเครื่องดื่มล่ะ? พระองค์จึงประทานอาหารและไวน์ มากมาย และด้วยเหตุนี้
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การอัศจรรย์เหล่านี้กาลังก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ โดยพระเจ้า เนื่องจากพระองค์คือพระเมสสิ
ยาห์ และนั่นคือภารกิจที่พระองค์จะนามาในชีวิตของเรา
—ดร. จอห์ น แมคคินลีย์
นอกเหนือจากการกระทาการอัศจรรย์ พระเยซูสาแดงฤทธานุภาพและอานาจในฐานะกษัตริ ยใ์ นอีกหลายวิธี เช่น ในมาระโก
1:16-20 พระเยซูแสดงความเด็ดเดี่ยวด้วยการเรี ยกสาวกของพระองค์ให้จากบ้านเรื อน ครอบครัว และธุรกิจของพวกเขาและติดตาม
พระองค์ไป พระองค์มิได้เพียงให้คาแนะนาอันชาญฉลาดเท่านั้น แต่พระองค์เรี ยกร้องการตอบสนองแบบมีผลเปลี่ยนแปลงชีวิต จริ ง ๆ
แล้ว นี่คือคาสั่งเดียวกันที่พระองค์มอบให้ทุกคนที่ได้ยินพระกิตติคุณ และพระองค์ก็ยงั คงคาดหวังการตอบสนองแบบเดียวกันต่อไป
มนุษย์ทุกคนมีพนั ธะที่จะต้องเชื่อฟังพระเยซู โดยการถวายชีวิตแด่พระองค์และติดตามพระองค์ไปในทุกแห่งที่พระองค์นา
บางทีตวั อย่างที่น่าจดจาที่สุดของสิทธิอานาจของพระเยซูได้แก่เมื่อพระองค์ยกโทษบาปของคนง่อย ใน มาระโก 2:3-12 พระ
เยซูและทุกคนรู ้ว่าพระเจ้าเท่านั้นสามารถอภัยโทษบาปได้ แต่เป็ นที่นา่ อัศจรรย์ว่าพระเยซูไม่ได้บอกชายคนนั้นให้แสวงหาการยกโทษบาป
จากพระเจ้า แต่พระองค์ใช้สิทธิอานาจยกโทษบาปให้ชายผูน้ ้ นั ผลก็คือ คากล่าวนี้ไม่เพียงให้ความมัน่ ใจว่าความบาปของชายผูน้ ้ นั ถูกยก
แล้วเท่านั้น แต่ยงั ประกาศสิทธิอานาจของพระเยซูในฐานะกษัตริ ยด์ ว้ ย โดยการยกโทษบาปของชายผูน้ ้ นั พระเยซูแสดงให้เห็นว่าพระองค์
มีอานาจจากพระเจ้าที่จะผดุงความยุติธรรมภายในแผ่นดินของพระเจ้า และเมื่อพระองค์รักษาชายผูน้ ้ นั ทันทีหลังจากที่ยกโทษบาปให้เขา
พระเยซูก็พิสูจน์ว่าคากล่าวของพระองค์มาจากพระเจ้าจริ ง ๆ
และแน่นอน สิทธิอานาจของพระเยซูในการยกโทษบาปเป็ นหนึ่งในเหตุผลสาคัญที่สุดที่เราต้องติดตามพระองค์ โดยผ่าน
พระองค์ ความบาปของเราสามารถถูกลบออกไป เพื่อที่เราจะได้คืนดีกบั พระเจ้า แทนที่จะเป็ นศัตรู กบั พระองค์ เราสามารถเป็ นพลเมืองผู ้
จงรักภักดีในแผ่นดินของพระองค์ โดยมีสิทธิ์ในพระพรนิ รันดร์ท้งั ปวงที่มาพร้อมแผ่นดินนั้น
ต่อไปเราจะศึกษาแง่มุมที่สามของบทบาทของพระเยซูในฐานะกษัตริ ยผ์ พู ้ ิชิต นัน่ คือ การที่พระองค์พิชิตศัตรู ของพระองค์

ชัยชนะเหนือศัตรู
ในช่วงชีวิตของพระองค์ พระเยซูมีศตั รู มากมาย ได้แก่ ผูน้ าชาวยิวที่ต่อต้านพระองค์ ผูไ้ ม่เชื่อที่ปฏิเสธพระองค์ วิญญาณชัว่ ที่พระองค์ขบั
ออก และศัตรู อื่น ๆ และทุกครั้งที่พระองค์ขดั แย้งกับศัตรู พระองค์ชนะเสมอ พระองค์เอาชนะข้อโต้แย้งของเขา พระองค์เลี่ยงแผนการ
ชัว่ ร้ายของเขาได้ พระองค์ปลดปล่อยคนจากการกดขี่ของเขา พระองค์ถึงกับใช้แผนการชัว่ ร้ายของเขาเพื่อกระทาพระประสงค์ของ
พระองค์ให้สาเร็จ โดยยอมให้พวกเขาตรึ งพระองค์บนกางเขนเพื่อที่พระองค์จะได้ชดใช้ความบาป ชัยชนะทั้งปวงนี้พิสูจน์ว่าพระเยซูคือ
พระเมสสิ ยาห์อย่างแท้จริ ง คือกษัตริ ยใ์ นราชวงศ์ดาวิดผูเ้ สด็จมาเพื่อสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้าบนโลก
ศัตรู กลุ่มหนึ่งที่มาระโกกล่าวถึงบ่อยครั้งได้แก่วิญญาณชัว่ แท้จริ งแล้ว มาระโกเน้นย้าฤทธานุภาพของพระเยซูเหนืออานาจ
ของวิญญาณชัว่ และซาตานมากกว่าผูเ้ ขียนพระกิตติคุณทุกคน มาระโกย้าให้ผอู ้ ่านของท่านใส่ใจเป็ นพิเศษเกี่ยวกับการที่พระเยซูสามารถ
ควบคุมเหนือวิญญาณชัว่ ได้
สาหรับมาระโกแล้ว ความขัดแย้งระหว่างพระเยซูกบั วิญญาณชัว่ เป็ นหลักฐานว่าพระเยซูได้นาแผ่นดินของพระเจ้าลงมาแล้ว
การสถิตอยู่ของแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้หมายถึงความสงบสุขโดยปราศจากการบากบัน่ ตรงกันข้าม มันหมายความว่าแผ่นดินของพระ
เยซูได้มาเพื่อทาสงครามกับอานาจของปี ศาจร้ายในอาณาจักรแห่งความชัว่ ช้า และในที่สุดก็เอาชนะได้ สาหรับคริ สเตียนในกรุ งโรม สิ่งนี้
หมายความว่าการทนทุกข์ของพวกเขาเป็ นส่วนหนึ่งของสงครามฝ่ ายจิตวิญญาณที่ใหญ่หลวงกว่า และถึงแม้พวกเขาอาจถูกกดขี่ข่มเหงใน
ช่วงเวลาหนึ่ง แต่พวกเขาก็จะยังอยู่ฝ่ายชนะอยู่ดี และวันหนึ่ งพวกเขาจะได้รับชัยชนะอันสมบูรณ์ เรื่ องนี้เป็ นจริ งสาหรับเราในวันนี้เช่นกัน
ด้วย
แต่ที่น่าอัศจรรย์เท่ากับฤทธานุภาพของพระเยซูเหนือวิญญาณชัว่ ก็คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์เหนือความตาย ซึ่ง
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เปาโลเรี ยกว่าเป็ น “ศัตรู ตวั สุดท้าย” ใน 1 โคริ นธ์ 15:26 ตามที่เราได้เห็นแล้ว ก่อนพระเยซูสิ้นพระชนม์ พระองค์อธิบายครั้งแล้วครั้งเล่าให้
เหล่าสาวกเข้าใจว่าการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็ นหนทางสู่ชัยชนะ ความตายคือศัตรู แต่พระเยซูจะพิชิตและใช้ศตั รู น้ ีเพื่อพระประสงค์
ของพระองค์เอง ขอให้ดูตวั อย่างหนึ่ง ขอให้เราฟังว่าพระเยซูให้ความมั่นใจแก่สาวกของพระองค์อย่างไรในช่วงอาหารค่ามื้อสุดท้าย ใน
มาระโก 14:24-25:
พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า
“นี่คือโลหิตของเราอันเป็ นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งหลัง่ ริ นเพื่อคนเป็ นอันมาก เราบอกความจริ ง
แก่ท่านว่าเราจะไม่ดื่มน้ าจากผลองุ่นนี้อีกจนกว่าจะถึงวันนั้นที่เราดื่มใหม่ในอาณาจักรของพระเจ้า
”(มาระโก 14:24-25)
ในฐานะเมษบาลผูอ้ ่อนสุภาพ พระเยซูสัญญาว่าการสิ้นพระชนม์ของพระองค์หาได้เป็ นเหตุให้เกิดความท้อใจไม่ แต่จะเป็ นชัยชนะตาม
พันธสัญญาของพระเจ้าเหนือความบาปและผลของความบาป พระเยซูสัญญาเช่นกันว่า นี่จะมิได้เป็ นมื้ออาหารสุดท้ายที่พระองค์ร่วม
รับประทานกับสาวกของพระองค์ หลังจากสิ่งโหดร้ายต่าง ๆ ที่กาลังจะเกิดขึ้นกับพระองค์ การถูกจับกุม การถูกไต่สวน การทนทรมาน
และการสิ้นพระชนม์ เพราะพระองค์จะดื่มกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งเมื่อแผ่นดินของพระองค์สาเร็จบริ บูรณ์เปี่ ยมด้วยสง่าราศี จากผูอ้ ่าน
ดั้งเดิมของมาระโกในโลกยุคโบราณ จนมาถึงคริ สตจักร โดยผ่านหลายยุคหลายสมัย การที่เราร่ วมฉลองมื้ออาหารของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
เตือนใจเราว่า ในที่สุดแล้ว ชัยชนะของพระคริ สต์จะพิชิตการทนทุกข์ท้งั ปวงของเรา วันหนึ่งเราจะได้รับรางวัลด้วยการร่ วมโต๊ะฉลองชัย
ชนะกับองค์พระเยซู
ในการถูกตรึ ง การสิ้นพระชนม์ และการถูกฝัง พระเยซูยอมให้ความตายมีอานาจเหนือพระองค์เพียงช่วงเวลาหนึ่ งเท่านั้น เพื่อ
พระองค์จะไถ่เราจากความบาป แต่พระองค์มิได้คงอยู่ภายใต้อานาจนั้น ในการคืนพระชนม์ พระองค์พิชิตแม้กระทัง่ ความตาย อันเป็ น
การพิสูจน์อย่างไร้ขอ้ สงสัยว่าพระองค์คือพระคริ สต์ กษัตริ ย์พระเมสสิยาห์ที่พระเจ้าได้ส่งมาเพื่อรื้ อฟื้ นแผ่นดินของพระองค์บนโลกนี้
แต่ถา้ พระเยซูเสด็จมาเพื่อเป็ นกษัตริ ย์ นี่ หมายความว่าพระองค์ล้มเหลวหรื อไม่? คาถามนี้คงจะรบกวนจิตใจผูอ้ ่านของมาระโก
ซึ่งถูกกดขี่ข่มเหง เหมือนกับที่รบกวนจิตใจคริ สเตียนในทุกยุคทุกสมัย จะว่าไปแล้ว เราก็ไม่ได้เห็นพระเยซูครองราชย์บนโลกนี้ใน
ปัจจุบนั จึงดูเหมือนว่าพระองค์มิได้กระทาทุกสิ่งให้สาเร็จตามที่กษัตริ ยพ์ ระเมสสิ ยาห์น่าจะทาให้สาเร็จ
ในครึ่งแรกของพระกิตติคุณมาระโก ความเป็ นกษัตริย์ของพระเยซูถูกเน้ นอย่างเข้มข้น และพระเยซูได้แสดงให้
เห็นว่าพระองค์มีฤทธานุภาพเหนือโรคภัยไข้เจ็บ พระองค์สาแดงฤทธานุภาพเหนือธรรมชาติ พระองค์สาแดงฤทธา
นุภาพว่าพระองค์สามารถทาให้ คนรวมตัวกันแวดล้อมพระองค์ได้ และสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่คุณจะคาดหวังให้
กษัตริย์พระผู้เป็ นเจ้ากระทาท่ามกลางพวกเรา แต่ความน่ าแปลกใจที่เกินความเข้าใจของพวกสาวก โดยเฉพาะใน
พระกิตติคุณมาระโก ก็คือเมื่อพระองค์แจ้งหรือประกาศว่าพระองค์คือกษัตริย์ และเมื่อความจริงข้อนี้กาลังกระจ่าง
ขึ้นในจิตใจของพวกเขา พระเยซูก็กล่าวต่อไปว่าพระองค์จะถูกปฏิเสธ พระองค์จะทนทุกข์ และพระองค์จะ
สิ้นพระชนม์ ในเบื้องต้น ข้าพเจ้าคิดว่ามันยากมากสาหรับพวกสาวกที่จะเข้าใจหลักการที่ว่ากษัตริย์องค์นี้จะต้ องมา
อยู่ท่ามกลางพวกเขาในฐานะผู้รับใช้ แต่จริง ๆ แล้ว หากใช้ การมองย้อนไปที่คาพยากรณ์ท้งั หลายเกี่ยวกับกษัตริย์ผู้ที่
จะเสด็จมาให้ เป็ นประโยชน์ คุณก็สามารถเห็นพระวจนะหลายตอน เช่ น อิสยาห์ 53 ซึ่งกล่าวถึงกษัตริย์ผู้เสด็จมา
และนอกจากนั้นจะต้องทนทุกข์และสิ้นพระชนม์ และพระเยซูเชื่ อว่าพระองค์กาลังกระทาสิ่งนั้นเพื่อเป็ นค่าไถ่ความ
บาปของมนุษย์ และบนไม้กางเขนนั้นพระองค์จะวางความยิ่งใหญ่ของพระองค์ลง เพื่อที่พระองค์จะสามารถชาระ
ความบาปของมนุษย์ได้ แต่แน่ นอน แม้เมื่อมาถึงขั้นนี้ เรื่องก็ไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้ เพราะหลังจากนั้น พระคริสต์
เป็ นขึ้นจากความตายและพระองค์ได้รับการเทิดพระเกียรติเมื่อเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ และปัจจุบันพระองค์ครอบครอง
สถานที่น้นั ในฐานะกษัตริย์เหนือสิ่งทรงสร้ างทั้งปวง และพระองค์จะเสด็จกลับมาในฐานะผู้พิพากษาทั้งคนเป็ น
และคนตาย
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—ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต
พระเยซูไม่ได้เป็ นพระเมสสิยาห์ในแบบที่คนส่วนใหญ่คาดหวังในศตวรรษแรก และพระองค์ก็ไม่ใช่พระเมสสิ ยาห์ในแบบที่
คนส่วนใหญ่ตอ้ งการในปัจจุบนั พระองค์ดาเนินชีวิตโดยยอมรับใช้อย่างทนทุกข์ และพระองค์เรี ยกร้องให้ประชากรแห่งแผ่นดินของ
พระองค์กระทาอย่างเดียวกัน ในคาอุปมาของพระองค์เรื่ องผูห้ ว่านเมล็ดพืชและเรื่ องเมล็ดพันธุ์ผกั กาดในมาระโก 4 พระเยซูสอนว่าผูท้ ี่
ติดตามพระองค์จะพบความลาบากเพราะการกดขี่ข่มเหง และจะดูเหมือนว่าแผ่นดินของพระองค์จะตกเป็ นฝ่ ายพ่ายแพ้
แต่พระองค์ก็สอนเช่นกันว่าพระวจนะแห่ งแผ่นดินของพระเจ้าหยัง่ รากลึกในบางคนและเกิดผล คนเหล่านั้นต้อนรับแผ่นดิน
ของพระเจ้าด้วยความเชื่อฟัง เขาติดตามพระเยซูและขยายแผ่นดินของพระเจ้าออกไป
แผ่นดินของพระเจ้านั้นถูกปิ ดบังไว้ชวั่ คราว แต่เติบโตขึ้นอย่างช้า ๆ และแม้กระทั่งประสบความเจ็บปวด แต่ใน
ท้ายที่สุด แผ่นดินของพระเจ้าก็จะลงมาอย่างบริ บูรณ์ในทุกมิติ ตามที่พระเยซูกล่าวไว้ในมาระโก 4:22:
เพราะสิ่งที่ซ่อนเร้นจะถูกเปิ ดเผย สิ่ งที่ปิดบังไว้จะถูกเปิ ดโปง(มาระโก 4:22)
ข้อความของมาระโกที่มีถึงผูอ้ ่านดั้งเดิมของท่านและถึงพวกเรานั้นชัดเจน แผ่นดินของพระเจ้ากาลังเติบโตอย่างน่าฉงน โดยต่อสู้กบั การ
กดขี่ข่มเหงและศัตรู ต่าง ๆ แต่แผ่นดินนั้นกาลังเติบโตอย่างแน่นอน ตามกาหนดเวลาของพระเจ้า แผ่นดินของพระเจ้าและพันธกิจของ
พระเยซูจะไม่มีวนั ถูกหยุดยั้ง วันหนึ่ง พระเยซูจะเสด็จกลับมาเพื่อกระทาสิ่งที่พระองค์ได้เริ่ มไว้ให้สาเร็จ ในที่สุด พระองค์จะพิชิตศัตรู
ของพระองค์อย่างราบคาบ และเราเองก็จะได้รับสง่าราศี โดยเข้าสู่สภาพในบั้นปลายของชีวิตนิรันดร์อนั ไม่มีวนั สิ้นสุด เมื่อนั้น ทุกคา
พยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมก็จะถูกทาให้สาเร็จเป็ นจริ ง พระองค์จะกระทาทุกสิ่งให้สาเร็จบริ บูรณ์

สรุป
ในบทเรี ยนนี้เราได้พิจารณาภูมิหลังของพระกิตติคุณมาระโกในแง่ความเป็ นผูป้ ระพันธ์ ผูอ้ ่านดังเดิม และและสถานการณ์
แวดล้อมของการเขียนพระกิตติคุณนี้ เรายังได้สารวจโครงสร้างและเนื้อหาของพระกิตติคุณของท่าน และเราได้เน้นที่ประเด็นสาคัญสอง
ประเด็น ได้แก่ ตัวตนของพระเยซูในฐานะผูร้ ับใช้ผทู ้ นทุกข์และกษัตริ ยผ์ พู ้ ิชิต ถ้าเราอ่านพระกิตติคุณฉบับนี้โดยคานึงถึงแนวคิดเหล่านี้
เป็ นหลัก เราจะพบว่าเราเข้าใจท่านมาระโกเต็มที่มากขึ้น และเราจะสามารถประยุกต์พระกิตติคุณของท่านเข้ากับชีวิตของเราในโลก
ปัจจุบนั ได้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน
พระกิตติคุณโดยมาระโก เน้นแง่มุมด้านบุคลิกภาพและพันธกิจของพระเยซู ซึ่งไม่ได้ถูกเน้นเสมอไปในพระกิตติคุณเล่มอื่น
มาระโกนาเสนอพระเยซูในฐานะเจ้านายผูท้ รงอานุภาพ กระตือรื อร้น และตื่นตัวเสมอทรงอยู่เหนือสิ่งที่อยู่แวดล้อมพระองค์ แต่พระกิตติ
คุณเล่มนี้ก็ช่วยให้เราเห็นเช่นกันว่า ถึงแม้จะมีฤทธานุภาพ แต่พระเยซูก็เต็มใจรับบทบาทผูร้ ับใช้ผทู ้ นทุกข์ และมาระโกก็เรี ยกร้องให้เรา
ตอบสนองต่อตัวอย่างที่เห็นในพระผูเ้ ป็ นเจ้าในหลายรู ปแบบ ท่านต้องการให้เรากราบลงที่พระบาทของพระเยซูดว้ ยความอัศจรรย์ใจ ให้
เรานิ่งสงบและฟังพระองค์ และให้เราตอบสนองต่อพระวจนะของพระองค์ดว้ ยการเชื่อฟังอย่างถึงที่สุด ท่านต้องการให้เราเต็มใจที่จะทน
ทุกข์เพื่อแผ่นดินของพระเจ้า เช่นเดียวกับที่พระเยซูกระทา และท่านต้องการให้เรามีกาลังใจเพราะรู ้ว่า เมื่อพระเยซูพิชิตศัตรู ท้งั สิ้นของ
พระองค์โดยผ่านการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแล้ว พระองค์ก็ได้รับชัยชนะเพื่อพวกเราด้วย และในความหวังนี้เอง เราจึงบากบัน่ จนถึง
วันที่พระเยซูเสด็จกลับมาในพระสิริเพื่อประทานชัยชนะนั้นแก่เราเมื่อพระองค์สถาปนาแผ่นดินของพระองค์อย่างครบถ้วนบริ บูรณ์
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พระกิตติคุณ
บทเรียนที่ 3
พระกิตติคุณมาระโก

ดร. พีท อัลวินสัน (ผู้ดาเนินรายการ) เป็ นผูอ้ านวยการบริ หารของ “ฟอร์จ: พันธกิจทัว่ นครสู่ประชาชน โดยภาพสะท้อนจากกระจก”
(FORGE: City Wide Ministry to Men with Man in the Mirror) และท่านยังเป็ นศิษยาภิบาลผูก้ ่อตั้งคริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยน วิลโลว์ ครี ก
ที่เมือง วินเทอร์ สปริ งส์ รัฐฟลอริ ดา อันเป็ นคริ สตจักรที่ท่านได้รับใช้ในฐานะศิษยาภิบาลอาวุโสมาเป็ นเวลา 26 ปี แล้ว ดร. อัลวินสัน จบ
การศึกษาศาสนศาสตร์ศึกษามหาบัณฑิตจากวิทยาลัยศาสนศาสตร์ทริ นิตีเพื่อการประกาศ (Trinity Evangelical Divinity School) และจบ
การศึกษาพันธกิจศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตจากวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมปฏิรูป (Reformed Theological Seminary) ท่านเป็ นศาสตราจารย์วุฒิคุณ
ณ วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมปฏิรูป หนึ่ งในคณะกรรมการของ “เครื อข่ายกุญแจพัฒนาชีวิต” (Key Life Network) และเป็ นผูเ้ ขียนหนังสือชื่อ
“Like Father, Like Son: How Knowing God as Father Changes Men” (“พ่อเป็ นอย่างไรลูกก็เป็ นอย่างนั้น: การรู ้จกั พระเจ้าในฐานะพระ
บิดาเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้อย่างไร?”)

ดร. ริชาร์ด บอคแฮม เป็ นนักวิชาการด้านพันธสัญญาใหม่และผู้เขียนหนังสือ และเป็ นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ณ มหาวิทยาลัยแห่งเซนต์
แอนดรูว์สในสกอตแลนด์
ดร. สตีเฟน ชาน เป็ นรองศาสตราจารย์ด้านศาสนศาสตร์และศาสนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีแอตเทิล
ศาสนาจารย์ ลาร์รี ค้อคเครลล์ เป็ นศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักร “ครอบครัวแห่งความเชื่อ” และหนึ่งในคณาจารย์ของวิทยาลัยพระคริสต
ธรรมเบอร์มงิ แฮม
ศาสนาจารย์ ไมเคิล กโลโด เป็นรองศาสตราจารย์ด้านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศึกษา ณ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป ในเมืองออร์แลนโด รัฐ
ฟลอริดา
ดร. เจฟฟ์ โลว์แมน เป็ นศิษยาภิบาลอาวุโสที่คริสตจักรอีแวนเจล พี ซี เอ ในเมืองอลาบาสเตอร์ รัฐอลาบามา และเป็ นศาสตราจารย์ด้านการ
เทศนาและศาสนศาสตร์เชิงระบบ ณ วิทยาลัยพระคริสตธรรมเบอร์มงิ แฮม
ดร. จอห์น แมคคินลีย์ เป็ นรองศาสตราจารย์ด้านพระคริสตธรรมคัมภีร์และศาสนศาสตร์ศกึ ษา ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ทลั บอท
ดร. จอห์น ออสวอลท์ เป็ นอาจารย์รบั เชิญผู้ทรงคุณวุฒดิ ้านพันธสัญญาเดิม ที่วทิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมแอสบิวรี

ดร. เกร็ก เพร์ รี เป็ นรองประธานด้านโครงการยุทธศาสตร์ ณ องค์กร “ผูร้ ับใช้แห่งสหัสวรรษที่สาม” (อดีตรองศาสตราจารย์ดา้ นพันธ
สัญญาใหม่และผูอ้ านวยการโครงการ “การริ เริ่ มพันธกิจในเขตเมือง” ณ วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมคัฟเวอร์แนนต์)
ดร. โรเบิรต์ พลัมเมอร์ เป็ นรองศาสตราจารย์ด้านการตีความพันธสัญญาใหม่ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊ปติสต์
ดร. โธมัส ชไรเนอร์ เป็ นศาสตราจารย์เกียรติยศ “เจมส์ บิวเคแนน แฮรริสนั ” ด้านการตีความพันธสัญญาใหม่ และเป็ นรองคณบดีด้านพระ
คริสตธรรมคัมภีร์และการตีความ ที่วทิ ยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊ปติสต์
ดร. มาร์ค สเตราสส์ เป็ นศาสตราจารย์สาขาพันธสัญญาใหม่ ที่วทิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมเบ็ธเอล ซาน ดิเอโก
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พระกิตติคุณ

บทเรียน 3: พระกิตติคุณมาระโก

ดร. แฟรงค์ ธีลแมน เป็ นศาสตราจารย์สายเพรสไบทีเรียนด้านศาสนศาสตร์พนั ธสัญญาใหม่ ณ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมบีสนั
ดร. เค เอริค เธอนเนส เป็ นศาสตราจารย์ด้านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ ที่วทิ ยาลัยศาสนศาสตร์ทลั บอต มหาวิทยาลัยบิโอ
ลา และเป็ นประธานภาควิชาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศกึ ษาและศาสนศาสตร์
ดร. ไซมอน ไวเบิรต์ เป็ นอดีตสาธุคุณที่คริสตจักรเซนต์ลุค วิมเบิลดัน พาร์ค สหราชอาณาจักร และปัจจุบนั เป็ นรองอาจารย์ใหญ่ของวิคลิฟฟ์
ฮอลล์ อ๊อกซฟอร์ด และผู้อานวยการของสานักวิชาการเทศนา
ดร. ปี เตอร์ วอล์คเกอร์ เป็ นศาสตราจารย์ด้านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศึกษา ที่วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมทรินิตเี พื่อการรับใช้พระเจ้า (อดีตเคย
เป็ นอาจารย์ด้านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศึกษา และรองอาจารย์ใหญ่ร่วม ของวิคลิฟฟ์ ฮอลล์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด)
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