
บทอธิบาย 

พระธรรมมาระโก 
ฉบับ  2020 

ดร. โทมัส แอล คอนสเตเบิล 

บทน า 

ผู้เขียน 

ผูเ้ขียนไม่ไดร้ะบุถึงตวัท่านเองโดยช่ือในท่ีใดก็ตามในพระกิตติคุณน้ี  น่ีก็เป็นจริงเก่ียวกบัพระกิตติคุณทั้งส่ี 

“ช่ือเรียก ‘ตามมาระโก’ (…[คาตา มาร์กัน]) บางทีไดถู้กเพิ่มเขา้มาเม่ือพระกิตติคุณท่ีเป็นสารบบได้
ถูกรวบรวมและก็มีความจ าเป็นท่ีจะแยกแยะฉบับของมาระโกจากพระกิตติคุณของคนอ่ืนๆ 
โดยทัว่ไปแลว้ช่ือเรียกต่างๆของพระกิตติคุณไดถู้กคิดว่ามีการเพิ่มเขา้ไปในศตวรรษท่ีสองแต่อาจ
ไดถู้กเพิ่มเขา้ไปก่อนหนา้นั้นมาก  แน่นอนวา่เราอาจกล่าววา่ช่ือเรียกบ่งบอกวา่โดยปี ค.ศ. 125 หรือ
ท านองนั้นกลุ่มท่ีส าคญัของคริสตจกัรเร่ิมแรกไดคิ้ดวา่มาระโกไดเ้ขียนพระกิตติคุณท่ีสอง” [1] 

มีขอ้ความมากมายของบรรพบุรุษแห่งคริสตจกัรเร่ิมแรกระบุวา่ “ยอห์น มาระโก” ผูซ่ึ้งถูกอา้งอิงอยูบ่่อยๆใน
พระคมัภีร์ใหม่นั้นเป็นผูเ้ขียน 

การอา้งอิงเร่ิมแรกท่ีสุดของประเภทน้ีอยูใ่น ประวัติศาสตร์เก่ียวกับนักบวช ของยเูซบิอุส(ค.ศ. 326)  [2]       
ยเูซบิอุสอา้งอิงถึง การตีความหมายเก่ียวกับค าท านายของพระเป็นเจ้า  ของปาปิอุส (ค.ศ. 140) ซ่ึงเป็นงานท่ี
ตอนน้ีได้สูญหายไป ปาปิอุสอ้าง “ผูอ้าสุโส” บางทีเป็นอคัรทูตยอห์นผูซ่ึ้งกล่าวส่ิงดังต่อไปน้ีเก่ียวกับ       
พระกิตติคุณน้ี:  มาระโกไดเ้ขียนมนัแมว้่าท่านไม่ใช่สาวกของพระเยซูระหว่างพนัธกิจของพระเยซูหรือ
ประจกัษ์พยานแห่งพนัธกิจของพระเยซู ท่านได้ร่วมเดินทางกบัอคัรทูตเปโตรและฟังค าสอนของท่าน     
ท่านตั้งพระกิตติคุณของท่านไวท่ี้เร่ืองราวของประจกัษพ์ยานและพนัธกิจท่ีไดก้ล่าวไวข้องเปโตร  

มาระโกไม่ได้เขียนพระกิตติคุณของท่านในล าดบัท่ีเป็นล าดบัอย่างเคร่งครัดซ่ึงหมายถึงถ้าไม่เป็นล าดบั
ตามล าดบัเวลา [3] หรือก็เป็นล าดบัทางโวหารและศิลปะ [4] แต่ท่านบนัทึกส่ิงท่ีเปโตรระลึกเก่ียวกบัถอ้ยค า
และการกระท าของพระเยซูไดอ้ยา่งแม่นย  า  ท่านถือวา่ตวัท่านเองเป็นผูตี้ความของเน้ือหาของเปโตร โดยส่ิง
น้ี “ผูอ้าวโุส” บางทีหมายถึงวา่มาระโกไดบ้นัทึกค าสอนของเปโตรส าหรับคริสตจกัรแมว้า่ไม่จ  าเป็นจะตอ้ง
เป็นค าต่อค าเม่ือเปโตรแสดงออกถึงตวัท่านเอง  [5] สุดทา้ย “ผูอ้าวุโส” กล่าววา่การบนัทึกของมาระโกนั้น
เช่ือถือไดท้ั้งหมด 
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แหล่งท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของขนบธรรมเนียมท่ีว่ามาระโกได้เขียนพระกิตติคุณน้ีก็คือบทน าอนัสั้ นสู่     
มาระโก (ค.ศ. 160-180) บทน าน้ีกล่าวว่ามาระโกไดรั้บขอ้มูลของท่านจากเปโตรอีกดว้ย  ยิ่งกวา่นั้นมนัได้
บนัทึกว่ามาระโกเขียนหลงัจากเปโตรไดต้ายไปและท่ีว่าท่านไดเ้ขียนพระกิตติคุณน้ีในอิตาลี[6] อิเรเนอุส 
(ค.ศ. 180-185) บิดาแห่งคริสตจกัรเร่ิมแรกอีกท่านหน่ึงไดบ้นัทึกวา่มาระโกเขียนหลงัจากเปโตรและเปาโล
ได้ตายไป [7]    ขนบธรรมเนียมเร่ิมแรกอีกอย่างหน่ึงท่ีบนัทึกขอ้เท็จจริงเหล่าน้ีมาจากจสัทิน มาร์เทอร์   
(ค.ศ. 150-160) เคลเมนท์แห่งอเล็กซานเดรีย (ค.ศ. 195) เทอร์ทูเลียน (ค.ศ. 200) สารบบโบราณของ         
พระคมัภีร์ใหม่ (ค.ศ. 100) และโอริเจน (ค.ศ 230) ค  าพยานน้ีระบุวนัเวลาตั้งแต่ตอนปลายของศตวรรษท่ีสอง   
ยิง่กวา่นั้นมนัมาจากศูนยก์ลางท่ีแตกต่างสามแห่งของคริสตศาสนาเร่ิมแรก: เอเชียนอ้ย (ตุรกีสมยัใหม่) โรม 
(อิตาลี) และ อเล็กซานเดรีย (ในอียิปต์) ดังนั้ นมีหลักฐานภายนอกท่ีหนักแน่นท่ีว่ามาระโกได้เขียน           
พระกิตติคุณน้ี 

มาระโกท่ีถูกกล่าวถึงคือ “ยอห์น มาระโก” ท่ีถูกอา้งอิงถึงบ่อยๆในพระคมัภีร์ใหม่ (กจ. 12:12, 25; 13:5, 13; 
15:36-39; คส. 4:10; ฟม. 24; 2 ทธ. 4:11; 1 ปต. 5:13; เป็นตน้) เป็นท่ีชดัเจนวา่ท่านเป็นญาติของบารนาบสั
และท่านไดร่้วมเดินทางไปกบับารนาบสัและเปาโลในการเดินทางไปประกาศคร้ังแรกของพวกท่านแต่ได้
ละทิ้งอคัรทูตเหล่าน้ีไปเม่ือพวกท่านไปถึงเปอร์กา  มาระโกเป็นประโยชน์ต่อเปาโลระหวา่งการจ าคุกท่ีโรม
คร้ังท่ีสองของเปาโลและได้อยู่กบัเปโตรเม่ือเปโตรอยู่ในกรุงโรมอีกด้วย เปโตรบรรยายถึงท่านว่าเป็น 
“บุตรชาย” ของท่านบางทีเป็นบุตรบุญธรรม [8] 

มนัดูเหมือนไม่น่าเป็นไปไดท่ี้วา่คริสตจกัรเร่ิมแรกคงไดย้อมรับพระกิตติคุณน้ีว่ามีสิทธิอ านาจเน่ืองจากว่า
ผูเ้ขียนเป็นบุคคลรองโดยปราศจากหลกัฐานท่ีโน้มนา้วว่ามาระโกไดเ้ขียนมนั บางทีลูกาแสดงความสนใจ
พิเศษในยอห์นมาระโกในกิจการของอคัรทูตเพราะวา่ท่านเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณน้ีมากกว่าท่ีว่าท่านเป็น
เหตุใหเ้กิดความแตกแยกระหวา่งเปาโลและบารนาบสั [9] 

“เป็นท่ีชดัเจนวา่ท่าน [มาระโก] เป็นอาจารยแ์ละผูป้ระกาศข่าวประเสริฐท่ีมีความสามารถพิเศษ....
การอ่านท่ีระมดัระวงัเก่ียวกบัพระกิตติคุณน้ีจะท าหนา้ท่ีท่ีจะแนะน าวา่ผูเ้ขียนเป็นนกัศาสนศาสตร์
แห่งระดบัตน้ผูไ้ม่เคยลืมวา่ความตั้งใจหลกัของท่านคือการเสริมก าลงัประชากรของพระเจา้ในเวลา
แห่งอุปสรรคท่ีรุนแรง” [10] 

วนัเวลา 

ถา้ค าพยานของบทน าสู่พระธรรมมาระโกและอิเรเนอุสนั้นถูกตอ้ง พระธรรมมาระโกเร่ิมแรกท่ีสุดคงได้
เขียนข้ึนหลงัจากการตายของเปโตรและเปาโล  วนัเวลาท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุดของการตายเพื่อความเช่ือ
ของเปโตรในกรุงโรมก็คือปี ค.ศ. 64-67 บางทีเปาโลได้ตายในฐานะผู ้ตายเพื่อความเช่ือท่ีนั่นในปี            
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ค.ศ. 67-68   อย่างไรก็ตาม เคลเมนท์แห่งอเล็กซานเดรียและออริเจนทั้งสองได้ตั้ งการประพนัธ์ของ          
พระกิตติคุณน้ีระหวา่งช่วงเวลาของเปโตร  น่ีอาจหมายถึงวา่มาระโกเขียนข้ึนไม่นานก่อนท่ีเปโตรไดต้ายไป  
บางทีมาระโกเร่ิมพระกิตติคุณของท่านระหวา่งปีทา้ยๆของเปโตรในกรุงโรมและท าใหเ้สร็จหลงัจากการตาย
ของเปโตร      

เวลาท่ีช้าท่ีสุดซ่ึงมาระโกอาจได้เขียนพระกิตติคุณของท่านบางทีก็เป็นปี  ค.ศ. 70  เม่ือทิตสัได้ท าลาย           
กรุงเยรูซาเล็ม  นกัวชิาการหลายคนเช่ือวา่เน่ืองจากวา่ไม่มีผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนไหนไดอ้า้งอิงถึงเหตุการณ์
นั้นซ่ึงไดบ้รรลุค าพยากรณ์ พวกเขาทั้งหมดตอ้งไดเ้ขียนข้ึนก่อนเหตุการณ์นั้น  สรุปแลว้ บางทีมาระโกได้
เขียนพระกิตติคุณน้ีระหวา่งปี ค.ศ. 63 ถึง 70   

ทีม่าและปลายทาง 

ส่วนใหญ่ของขนบธรรมเนียมของคริสเตียนเร่ิมแรกกล่าววา่มาระโกไดเ้ขียนในอิตาลี  และโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในกรุงโรม [11] ค าพยานภายนอกน้ีพบการสนบัสนุนในหลกัฐานภายในของพระกิตติคุณน้ีเอง  ตวับ่งช้ี
หลายอยา่งในตวับทช้ีไปยงัการท่ีมาระโกไดเ้ขียนข้ึนเพื่อผูอ่้านชาวต่างชาติโดยดั้งเดิมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งคน
โรมนั  ท่านอธิบายวา่ธรรมเนียมยวิคงไดแ้ปลกต่อผูอ่้านชาวต่างชาติ (เช่น 7:2-4; 15:42) ท่านแปลค าอารเมค
ท่ีคงไม่เป็นท่ีคุน้เคยต่อคนต่างชาติ (3:17; 5:41; 7:11, 34; 15:22) เม่ือเปรียบเทียบกบัมทัธิวและลูกา  ท่านก็
ใชค้  าแสลงเก่ียวค าละตินหลายค าและค าท่ียืมมาจากค าละตินซ่ึงบ่งบอกถึงอิทธิพลของโรมนั อยา่งไรก็ตาม
บรรดานกัศึกษาพระธรรมน้ีบางคนเช่ือวา่มาระโกไดเ้ขียนจากปาเลสไตน์ [12] 

มาระโกแสดงถึงความสนใจพิเศษในการข่มเหงและการตายเพื่อความเช่ือซ่ึงคงไดเ้ป็นความสนใจพิเศษต่อ
ผูอ่้านชาวโรมนัเม่ือท่านเขียน (เช่น 8:34-38; 13:9-13) ตอนนั้นบรรดาคริสเตียนก าลงัประสบกบัการข่มเหง
ในกรุงโรมและในสถานท่ีอ่ืนๆหลายท่ีตลอดจกัรวรรดินั้นโดยเฉพาะอยา่งยิ่งหลงัจากนีโรไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะข่ม
เหงคริสเตียนในปี ค.ศ. 65  ส าหรับคนโรมนั การตายโดยการถูกตรึงก็เพียงพอท่ีจะท าให้พระเยซู                
ไร้คุณสมบติัในฐานะพระผูช่้วยให้รอด  และส่วนใหญ่ของส่ิงท่ีมาระโกเน้นก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่
สมควรต่อการถูกตรึง [13] สุดทา้ยแลว้ การหมุนเวียนเร่ิมแรกและการยอมรับโดยทัว่ไปถึงพระกิตติคุณน้ี
ท่ามกลางบรรดาคริสเตียนก็บ่งบอกวา่มนัเร่ิมตน้จากและไปยงัคริสตจกัรท่ีมีพลงัและอิทธิพล [14] 

“พระธรรมมทัธิวถูกมุ่งไปสู่คนท่ีเคร่งศาสนา  พระธรรมมาระโกได้ถูกเขียนต่อคนท่ีเข้มแข็ง       
พระธรรมลูกาถูกกล่าวต่อคนท่ีคิด  พระกิตติคุณของยอห์นถูกมุ่งไปยงัคนน่าเวทนา คือคนท่ีตอ้งการ
ความรอด” [15] 
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คุณลกัษณะ 

ตามหลกัภาษาแลว้ มาระโกใชค้  าศพัทท่ี์ค่อนขา้งจ ากดัเม่ือท่านเขียนพระกิตติคุณน้ี ตวัอยา่งเช่น ท่านใชแ้ค่ 
80 ค าท่ีไมป่รากฏท่ีอ่ืนในพระคมัภีร์ใหม่ฉบบักรีกเม่ือเปรียบเทียบกบัพระกิตติคุณของลูกาท่ีมีประมาณ 250 
ค าเช่นนั้น  ลกัณะพิเศษอีกอย่างหน่ึงก็คือว่ามาระโกชอบท่ีจะถ่ายทอดค าแสลงและวลีละตินไปสู่ค ากรีก    
(เช่น เซนจูริโอ [15:39], ควอดรัน [12:42], ฟลาเจลลาริ [15:15], ซเปคคิวเลเทอร์ [6:27], เซนซัส [12:42], 
เซกทาริอุส [7:4], และ แพรทอริอุม [15:6]  [16] อยา่งไรก็ตาม ภาษาอารเมคมีอิทธิพลต่อค ากรีกของมาระโก
อีกดว้ยบางทีเน่ืองจากเปโตรพูดภาษาอารเมค  มาระโกรวมวลีอารเมคมากกว่าผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนๆ 
(เช่น โบอาเนอเย [3:17], ทาลิธาคูม [5:41], โกระบาน [7:11], เอฟฟาธา [7:34], และ อับบา [14:36]  
[17] เป็นท่ีชดัเจนว่ามาระโกไดแ้ปลเร่ืองราวต่างๆมากมายของเปโตรท่ีเปโตรเล่าในค าอารเมคไปสู่ค ากรีก
[18] ผลลพัธ์ก็คือการใชค้  ากรีกท่ีไม่สวยและผิดไวยากรณ์เม่ือเปรียบเทียบกบัลูกาผูซ่ึ้งมีรูปแบบการเขียนท่ี
สละสลวยมากกว่าอย่างมาก   อย่างไรก็ตาม มาระโกใช้รูปแบบการเขียนท่ีมีอ านาจ สดใหม่และมีพลงั  ท่ี
ผา่นมาทางการใชบ้่อยๆของท่านเก่ียวกบัปัจจุบนักาลเชิงประวติัศาสตร์ท่ีแสดงออกถึงการกระท าท่ีเกิดข้ึน
ทนัที [19] ยิ่งกว่านั้นมนัชัดเจนในการใช้บ่อยๆของท่าน (41 คร้ัง) เก่ียวกบัค ากริยากรีก ยูธูส ท่ีแปลว่า 
“ทนัที” [20] ผลกระทบท่ีเป็นผลลพัธ์ก็คือวา่เม่ือบุคคลหน่ึงอ่านพระกิตติคุณของมาระโก บุคคลนั้นก็รู้สึกวา่
เขาหรือเธอก าลงัอ่านเร่ืองราวประจกัษพ์ยานของผูร้ายงานถึงเหตุการณ์ต่างๆ    

“แมว้า่โดยพื้นฐานแลว้ไดเ้ก่ียวขอ้งในพนัธกิจทางค าพดูมากกวา่พนัธกิจทางการเขียน ในการนบัถือ
บางแง่นั้น ดี. แอล มูด้ีเป็นผูเ้ท่าเทียมสมยัใหม่กับมาระโกในฐานะผูส่ื้อสารแห่งข่าวประเสริฐ  
ความรู้อย่างแตกฉานทางภาษาเก่ียวกบัภาษาองักฤษของท่านนั้น  ดูเหมือนนอ้ยกว่าความสมบูรณ์
แบบและมีบางขณะท่ีท่านอาจไดท้  าลายความรู้สึกไวทางไวยากรณ์ของสมาชิกบางคนแห่งผูฟั้งของ
ท่านท่ีมีการศึกษามากกว่า  แต่การไร้ความสามารถน้ีไม่เคยขดัขวางท่านอยา่งส าคญัในการส่ือสาร
ข่าวประเสริฐดว้ยประสิทธิภาพท่ียิ่งใหญ่  ในท านองเดียวกนั การผิดพลาดทางวรรณกรรมในบาง
โอกาสของมาระโกไม่เคยเป็นอุปสรรคต่อการส่ือสารของท่านในพระกิตติคุณน้ีท่ีซ่ึงท่านเร่ิมตน้
ชีวติและพนัธกิจของพระเยซูอยา่งมีทกัษะ” [21] 

“หลกัฐานช้ีไปยงัการท่ีมาระโกไม่ใช่นักศิลปะทางวรรณกรรมท่ีสร้างสรรค์แต่เป็นผูร้วบรวมท่ี
จริงใจและมีสติอยา่งยิง่” [22] 

มาระโกกล่าวถึงผูอ่้านของท่านโดยตรง (เช่น 2:10; 7:19) ผา่นทางถอ้ยค าของพระเยซู (เช่น  13:37) และดว้ย
การใช้ค  าถามเชิงโวหารท่ีกล่าวต่อพวกเขา (เช่น 4:41) ส่ิงน้ีให้ความรู้สึกท่ีต่ืนเตน้แก่ผูอ่้านว่าเขาหรือเธอ
ก าลงัปฏิสัมพนัธ์กบัเร่ืองราวนั้นเป็นส่วนตวั  ยิง่กวา่นั้นมนัท าใหผู้อ่้านประทบัใจดว้ยความจ าเป็นส าหรับเขา
หรือเธอท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงท่ีเร่ืองราวนั้นก าลงัน าเสนอ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง มาระโกตอ้งการให้ผูอ่้านของ
ท่านท่ีจะเช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์และพระบุตรของพระเจา้และท่ีจะติดตามพระองค ์      

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn16
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn17
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn18
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn19
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn20
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn21
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn22


ในเชิงประวติัศาสตร์แลว้  มาระโกบนัทึกรายละเอียดท่ีละเอียดลออซ่ึงประจกัษ์พยานเท่านั้นอาจไดส้ังเกต
ไดซ่ึ้งเป็นท่ีชดัเจนวา่ท่านรับจากเปโตร (เช่น 1:27, 41, 43; 2:12; 3:5; 7:34; 9:5-6, 10; 10:24, 32) ท่านเนน้ถึง
การกระท าของพระเยซูและให้ท่ีท่ีโดดเด่นแก่การอศัจรรยข์องพระองคใ์นพระกิตติคุณน้ี   มาระโกบนัทึก 
การอศัจรรย ์20 อยา่งของพระเยซู [23] ในอีกดา้นหน่ึง มทัธิวเนน้ถึงการอภิปรายของพระเยซูซ่ึงก็คือค าสอน
ของพระองคเ์ก่ียวกบัอาณาจกัรของพระองค ์ มาระโกบนัทึกส่วนท่ีเล็กกวา่เก่ียวกบัถอ้ยค าของพระเยซูและ
ส่วนท่ีใหญ่กวา่เก่ียวกบัการงานของพระองคม์ากกวา่ท่ีมทัธิวไดบ้นัทึก  อยา่งไรก็ตาม มาระโกเนน้ถึงล าดบั
ความส าคญัของค าสอนในพนัธกิจในโลกของพระเยซูเช่นกนั [24] พระเยซูปรากฏในพระกิตติคุณของมาระ
โกในฐานะ บุคคลแห่งการกระท า  มาระโกเนน้ถึงบทบาทของพระเยซูในฐานะ “ผูรั้บใชข้องพระเป็นเจา้” 

“และในฐานะผูรั้บใชด้งันั้นพระองคก์็ไดม้าเป็นผูก้ลางท่ียิ่งใหญ่ระหวา่งพระเจา้และมนุษย ์และนัน่
คือการเปิดเผยท่ียิง่ใหญ่ของพระกิตติคุณน้ี” [25] 

“เร่ืองราวของมาระโกเก่ียวกบัพระเยซูเป็นหน่ึงในการกระท าท่ีรวดเร็วและเร่ืองเร้าใจอนัสูงส่ง  มี
สองคร้ังเท่านั้นในบทท่ี 4 และ 13 ท่ีพระเยซูหยดุพกัเพื่อจะใหก้ารอภิปรายท่ียดืยาว” [26] 

“พระกิตติคุณน้ีเป็นพระกิตติคุณส าหรับเด็กๆท่ีจะอ่านก่อน...” [27] 

ความตรงไปตรงมาเป็นลกัษณะเฉพาะของพระกิตติคุณน้ีอีกดว้ย  มาระโกไม่ไดย้กยอ่งพวกสาวก แต่บนัทึก
ว่าพวกเขาท าส่ิงท่ีตรงไปตรงมาเช่นการวิจารณ์พระเยซู ท่านบรรยายถึงความเป็นปฏิปักษ์ของสมาชิก
ครอบครัวของพระเยซูท่ีมีต่อพระองคอี์กดว้ย  ท่านเนน้ถึงปฏิกิริยาและอารมณ์แบบมนุษยข์องพระเยซู 

โดยพื้นฐานแลว้พระกิตติคุณทั้งส่ีเป็นวรรณกรรมบรรยายในประเภทของพระกิตติคุณเหล่าน้ี แครนฟิลด์
แยกแยะส่ีประเภทท่ีแตกต่างของเน้ือหาบรรยายในพระกิตติคุณมาระโก:     

“(i) การบรรยายท่ีความมากมายของรายละเอียดและความชดัแจง้บ่งบอกถึงการไดรั้บมาโดยตรง
จากความทรงจ าของประจกัษ์พยาน… (ii) การบรรยายท่ีซ่ึงโดยรูปแบบเต็มท่ีของการบรรยาย
เหล่านั้นและการขาดรายละเอียดท่ีชัดเจนก็ให้ความประทบัใจเก่ียวกบัการเป็นหน่วยต่างๆของ
ขนบธรรมเนียมเล่าขานซ่ึงไดถู้กแสดงอย่างราบเรียบโดยการกล่าวซ ้ าบ่อยๆ…(iii) การบรรยายท่ี
แมว้่าข้ึนอยู่กบัขนบธรรมเนียมก็ไม่ดูเหมือนท่ีจะเป็นหน่วยแทจ้ริงต่างๆของขนบธรรมเนียมเล่า
ขานแต่ท่ีจะไดถู้กสร้างข้ึนโดยมาระโกเอง… (iv) ขอ้ความสรุปสั้นๆท่ีบ่งช้ีถึงส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึน
ระหวา่งระยะเวลาท่ีแน่นอนดว้ยค าศพัทโ์ดยทัว่ไป…”[28] 

ในทางศาสนศาสตร์แลว้ พระกิตติคุณน้ีน าเสนอศาสนศาสตร์พระคริสตอ์นัสูงส่งท่ีเร่ิมตน้ดว้ยบทน าเก่ียวกบั
พระเยซูในฐานะ “พระบุตรของพระเจา้” (1:1)  มาระโกเปิดเผยถึงความพึงพอใจของพระเยซูส าหรับช่ือเรียก 
“บุตรมนุษย”์ ท่ีพระองคใ์ชเ้พื่อจะบรรยายถึงพระองคเ์องอยูบ่่อยๆ 
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จุดประสงค์ 

คุณลักษณะเหล่าน้ีช่วยเราเข้าใจจุดประสงค์ของมาระโกส าหรับการเขียนซ่ึงท่านไม่ได้กล่าวโดยตรง 
จุดประสงคข์องมาระโกไม่ใช่แค่ท่ีจะให้เร่ืองราวเก่ียวกบัชีวประวติัหรือทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบัชีวิตของ
พระเยซูแก่ผูอ่้านของท่าน  ท่านมีจุดประสงคเ์ชิงปฏิบติัมากข้ึน  เน้ือหาเก่ียวกบัชีวประวติัท่ีท่านเลือกเพื่อจะ
รวมไวแ้ละท่ีจะละเลยไปก็บ่งช้ีว่าท่านตอ้งการท่ีจะท าให้ผูอ่้านคริสเตียนของท่านท่ีจะทนต่อการทนทุกข์
และการข่มเหงส าหรับความเช่ือของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพได้  ท่ีจะท าส่ิงน้ี ท่านก็บนัทึกเก่ียวกบั     
การทนทุกขข์องพระเยซู  ประมาณหน่ึงในสามของพระกิตติคุณน้ีกล่าวถึงการทนทุกขข์องพระเยซู         

“พระกิตติคุณมาระโกไดถู้กเรียกวา่เร่ืองราวแห่งการทนทุกขพ์ร้อมกบับทน าท่ียาว”[29] 

ยิ่งกว่านั้น มีการอา้งอิงมากมายถึงการทนทุกขต์ลอดพระธรรมน้ี (เช่น 1:12-13; 3:21-22, 30-35; 8:34-38; 
10:30, 33-34, 45; 13:8, 11-13) อยา่งชดัเจนแลว้ มาระโกบ่งบอกวา่ความสัตยซ่ื์อและการเช่ือฟังในฐานะ
สาวกของพระเยซูจะส่งผลต่อการต่อตา้น การทนทุกขแ์ละบางทีความตายอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้การเนน้น้ีคง
ได้ท าการต่อผูอ่้านดั้งเดิมท่ีก าลงัเผชิญกบัการข่มเหงส าหรับความเช่ือของพวกเขา  มนัคือความจ าเป็นท่ี
เกิดข้ึนต่อเน่ืองในพนัธกิจอภิบาล  เป็นท่ีน่าสนใจวา่หวัขอ้ของการทนทุกขก์็หนกัแน่นในจดหมายฝากฉบบั
แรกของเปโตรเช่นกนั  เป็นท่ีชดัเจนว่า  น่ีเป็นหวัขอ้ท่ีวางไวบ้นหัวใจของเปโตรอย่างหนกัอ้ึง  มาระโก
ตอ้งการให้ผูอ่้านชาวต่างชาติของท่านท่ีจะเป็นผูรั้บใช้ท่ีดีของพระเจา้และคนอ่ืนๆอีกดว้ย  ดงันั้นท่านอุทิศ
ความสนใจอยา่งมากต่อการท่ีพระเยซูไดฝึ้กอบรมสาวกสิบสองคนเพื่อการรับใช ้     

“น่ีเป็นพระธรรมแห่งการสร้างสาวกพร้อมกบัการเนน้ท่ีการเป็นผูน้ าแบบผูรั้บใช”้ [30] 

มาระโกมีจุดประสงค์เชิงศาสนศาสตร์ (ศาสนศาสตร์พระคริสต์) เช่นเดียวกบัเชิงอภิบาล (การสร้างสาวก) 
ในการเขียน  จุดประสงค์น้ีก็เพื่อจะเน้นถึงความถ่อมใจแท้ของพระบุตรของพระเจ้า  ในขณะท่ีมทัธิว
น าเสนอพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ มาระโกแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นผูรั้บใช้แบบมนุษยข์อง
พระเจา้ผูไ้ดท้นทุกข์อยา่งท่ีคนอ่ืนไม่ไดท้นทุกข ์ มาระโกเนน้ถึงการเช่ือฟังเต็มท่ีของพระเยซูต่อน ้ าพระทยั
ของพระบิดา  การเนน้น้ีท าใหพ้ระเยซูเป็นแบบอยา่งส าหรับสาวกทุกคนท่ีจะท าตาม (10:45)  คนหน่ึงแปลก
ใจว่ามาระโกน าเสนอพระเยซูอย่างท่ีท่านเสนอเพื่อจะแกไ้ขแนวโน้มท่ีไดเ้กิดข้ึนในคริสตจกัรเร่ิมแรกโดย
ลทัธินอกรีตภายใตพ้วกนอสติกและคนอ่ืนๆท่ีจะคิดถึงพระเยซูในฐานะพระเจา้แต่ไม่ใช่มนุษยเ์ตม็ท่ีหรือไม่      

“ในขณะท่ีจุดประสงค์เชิงหนุนน า [แนะน า] ส าหรับการสร้างสาวกของคริสเตียนจะอธิบายถึง
องค์ประกอบเล็กอนัหน่ึงในเน้ือหาของมาระโกและแมก้ระทัง่จะตีความองค์ประกอบนั้นผิดไป 
จุดประสงค์เชิงปกป้องความเช่ือส าหรับกางเขนก็จัดเตรียมการอธิบายท่ีครอบคลุมเก่ียวกับ
องค์ประกอบทั้งหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวกบัแนวทางต่างๆท่ีซ่ึงองค์ประกอบเหล่านั้นถูก
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น าเสนอ  การเขา้ดว้ยกนัเพื่อจะจดัตั้งการปกป้องส าหรับกางเขนก็ไม่ใช่แค่สิทธิอ านาจและความสุด
ขีดแห่งค าสอนของพระเยซูเท่านั้น แต่เป็นความส าเร็จแห่งการท านายต่างๆของพระองค์อีกด้วย 
ไม่ใช่แค่การอศัจรรยท่ี์เตม็ไปดว้ยฤทธ์ิเดชและการขบัผีออกของพระองคเ์ท่านั้น   แต่เป็นลกัษณะท่ี
เหนือธรรมชาติและส่ิงเสริมต่างๆ  เก่ียวกบัการตายของพระองคอี์กดว้ย ไม่ใช่แค่การดึงดูดฝงูชน
ของพระองค์เท่านั้น   แต่เป็นการฝังของพระองค์โดยสมาชิกท่ีเคร่งศาสนาและกล้าหาญของ       
สภาแซนเฮดรินอีกดว้ย   ไม่ใช่แค่การรับรองเก่ียวกบับพัติศมาของพระองคโ์ดยพระบิดาและการ
มอบใหด้ว้ยพระวญิญาณเท่านั้น แต่เป็นการเป็นข้ึนจากตายของพระองคอี์กดว้ย”  [31] 

“ในมุมมองของขา้พเจา้ ผูป้ระกาศข่าวประเสริฐมาระโกน าเสนอพระเยซูในฐานะพระบุตรแทข้อง
พระเจา้และในการท าอยา่งนั้นก็ตั้งใจท่ีจะน าเสนอพระเยซูในการต่อตา้นต่อผูส้มคัรเขา้ชิงต าแหน่ง
ของโรมส าหรับจกัรพรรดิ ผูช่้วยให้รอด และเจา้นายท่ีเหมาะสม  ลกัษณะทั้งหมดท่ีประกอบเป็น
ลทัธิจกัรพรรดิและขนบธรรมเนียมท่ีหลากหลายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งและช่ือเรียกของจกัรพรรดิ
ในหลายแนวทางก็พบการแสดงออกในศาสนศาสตร์พระคริสตข์องพนัธสัญญาใหม่ ส่วนใหญ่ของ
ลกัษณะเหล่าน้ีก็คลา้ยกนัในมาระโก ลกัษณะอ่ืนๆก็คลา้ยกนัในท่ีอ่ืนๆในพนัธสัญญาใหม่” [32] 

ต าแหน่งของมาระโกท่ามกลางพระกติติคุณเล่มอืน่ๆ  

เป็นส่ิงธรรมดาในทุกวนัน้ีส าหรับบรรดานกัวิชาการท่ีจะถือล าดบัความส าคญัของมาระโก น่ีคือมุมมองท่ีวา่
มาระโกไดเ้ขียนพระกิตติคุณของท่านก่อนและผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มอ่ืนๆได้เขียนหลงัจากท่ีท่านเขียน  
มุมมองน้ีได้เป็นท่ีนิยมตั้งแต่ศตวรรษท่ีสิบเก้า [33]  ก่อนหน้านั้น นักวิชาการทางพระคมัภีร์ส่วนใหญ่        
เช่ือวา่มทัธิวไดเ้ขียนพระกิตติคุณของท่านก่อน [34] ตั้งแต่นั้นมานกัวิชาการหลายคนไดส้รุปวา่มาระโกเป็น
หน่ึงในแหล่งพื้นฐานสองแหล่งท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณสัมพนัธ์ไดใ้ช ้อีกแหล่งก็คือคิว [35] ณ ปัจจุบนัน้ีไม่มี
การแกไ้ขท่ีเด็ดขาดต่อปัญหาเก่ียวกบัวา่อนัไหนมาก่อนแมว้า่นกัวิชาการส่วนใหญ่ช่ืนชอบมาระโกอยา่งทิ้ง
ห่าง 

บรรดานักวิชาการท่ีช่ืนชอบล าดับความส าคัญของมาระโกก็ตั้ งมุมมองของพวกเขาบนข้อเท็จจริงท่ีว่า     
มาระโกมีประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของส่ิงท่ีอยู่ในมทัธิวและประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของส่ิงท่ีอยู่ในลูกา  
ตามปกติแลว้มทัธิวและลูกาท าตามล าดบัเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆของมาระโก และพวกเขาแทบจะไม่ต่อตา้น
เน้ือหาของมาระโกเม่ือพวกเขากล่าวถึงหวัขอ้เดียวกนั  มทัธิวและลูกากล่าวซ ้ าการใชถ้อ้ยค าของมาระโกอยู่
บ่อยๆอีกดว้ย บางคร้ังพวกเขาตีความและลดบางขอ้ความของมาระโก  ตามปกติแลว้ การบนัทึกของมาระโก
ก็เตม็ท่ีกวา่ของมทัธิวและลูกาซ่ึงบ่งบอกวา่พวกเขาอาจไดแ้กไ้ขงานของท่าน      
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อยา่งไรก็ตาม บางคร้ังมทัธิวและลูกาไม่เห็นดว้ยกบัมาระโกในเร่ืองราวท่ีเฉพาะ  ลูกาละเวน้ส่วนท่ีใหญ่ของ
เน้ือหาของมาระโกซ่ึงรวมถึงทั้งหมดของส่ิงท่ีอยูใ่นมาระโก 6:45-8:26 ยิง่กวา่นั้น  ในแง่ของความเป็นไปได้
ท่ีวา่มาระโกไดเ้ขียนข้ึนในปี ค.ศ. 60 ถา้ท่านไดเ้ขียนก่อนนั้น มทัธิวและลูกาคงไดเ้ขียนหลงัจากการล่มสลาย
ของกรุงเยรูซาเล็ม  น่ีดูเหมือนเป็นไปไม่ไดเ้พราะว่าแมว้า่เหตุการณ์นั้นไดบ้รรลุค าพยากรณ์ ผูเ้ขียนก็ไม่ได้
อา้งถึงความส าเร็จเช่นนั้น [36] 

จากการท่ีได้พิจารณาทุกส่ิง ขา้พเจา้ก็ช่ืนชอบล าดบัความส าคญัของมัทธิว ณ ปัจจุบนัน้ีมุมมองน้ีก็ก าลงั    
ช่ืนชมการฟ้ืนคืนในความเป็นท่ีนิยม  วิลเล่ียม ฟาร์มเมอร์ได้เป็นผู ้น าท่ามกลางบรรดาผู ้ท่ีถือล าดับ
ความส าคญัของมทัธิวมาตลอด[37] คริสโตเฟอร์ แมนน์ผูไ้ดเ้ขียนองัเคอร์ ไปเบิล คอมเมนตาร่ีในพระธรรม
มาระโกไดโ้ตแ้ยง้อยา่งยดืยาวส าหรับการท่ีมาระโกดึงจาก (ผสมกนั นัน่คือ รวมและหรือยอ่) มทัธิวและลูกา
เช่นเดียวกบัค าพยานแบบประจกัษพ์ยานของเปโตร[38] อยา่งไรก็ตาม การโตแ้ยง้น้ีก็ไม่จ  าเป็นต่อการตีความ
ตวับท  

โครงร่าง 

I.       บทน า  1:1-13 

ก.      ช่ือเรียกของพระธรรม  1:1 
ข.      การเตรียมตวัของพระเยซูส าหรับพนัธกิจ  1:2-13 

1.      พนัธกิจของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา  1:2-8 
2.      การรับบพัติศมาของพระเยซู  1:9-11 

3.      การถูกทดลองของพระเยซู  1:12-13 

II.       พนัธกิจเร่ิมแรกในกาลิลีของผูรั้บใช ้ 1:14—3:6 

ก.      การเร่ิมตน้แห่งพนัธกิจของพระเยซู  1:14-20 

1.      ข่าวสารของผูรั้บใช ้ 1:14-15 
2.      พวกสาวกเร่ิมแรกของผูรั้บใช ้ 1:16-20 

ข.      การส าแดงเร่ิมแรกแห่งสิทธิอ านาจของผูรั้บใช ้ 1:21-34 

1.      การสอนและการรักษาของพระเยซูในธรรมศาลาเมืองคาเปอรนาอุม  1:21-28 
2.      การรักษาแม่ยายของเปโตร  1:29-31 
3.      การรักษาชาวกาลิลีหลายคนของพระเยซูหลงัจากตะวนัตกดิน  1:32-34 
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ค.      พนัธกิจเร่ิมแรกของพระเยซูตลอดกาลิลี  1:35-45 

1.      การเดินทางเทศนาสั่งสอนคร้ังแรกในกาลิลี  1:35-39 
2.      การรักษาคนยวิท่ีเป็นโรคเร้ือน  1:40-45 

ง.      ความขดัแยง้เร่ิมแรกของพระเยซูกบัพวกผูน้ าทางศาสนา  2:1-3:6 

1.      การรักษาและการยกโทษคนง่อย  2:1-12 
2.      การทรงเรียกของเลวแีละงานเล้ียงของท่าน  2:13-17 
3.      ค าถามของพวกผูน้ าทางศาสนาเก่ียวกบัการอดอาหาร 2:18-22 
4.      การโตเ้ถียงเก่ียวกบัการถือรักษาวนัสะบาโต 2:23-3:6 

III.      พนัธกิจภายหลงัในกาลิลีของผูรั้บใช ้ 3:7-6:6ก 

ก.      การขยายออกแห่งพนัธกิจของพระเยซู  3:7-19 

1.      พนัธกิจของพระเยซูต่อฝงูชน  3:7-12 
2.      การเลือกสาวก 12 คนของพระเยซู  3:13-19 

ข.      การปฏิเสธท่ีเพิ่มข้ึนต่อพระเยซูและผลลพัธ์  3:20-4:34 

1.      การปฏิเสธท่ีเพิ่มข้ึนต่อพระเยซู  3:20-35 
2.      การสอนของพระเยซูดว้ยค าอุปมา  4:1-34 

ค.     การส าแดงถึงฤทธ์ิเดชของพระเยซูและการปฏิเสธของชาวนาซาเร็ธ  4:35-6:6ก 

1.      การส าแดงถึงฤทธ์ิเดชของพระเยซู  4:35-5:43 
2.      การปฏิเสธพระเยซูโดยชาวนาซาเร็ธ  6:1-6ก 

IV.     การเปิดเผยตนเองของผูรั้บใชต่้อพวกสาวก  6:6ข- 8:30 

ก.      ภารกิจของสาวกสิบสองคน  6:6ข-30 

1.      การส่งสาวกสิบสองคนไป  6:6ข-13 
2.      ความลม้เหลวของแอนทิพาสท่ีจะเขา้ใจอตัลกัษณ์ของพระเยซู  6:14-29 
3.      การกลบัมาของสาวกสิบสองคน  6:30 

ข.      วงจรแรกแห่งการเปิดเผยตนเองต่อพวกสาวก  6:31-7:37 



1.      การเล้ียงคน 5,000 คน  6:31-44 
2.      การเดินบนน ้าของพระเยซูและการกลบัไปยงักาลิลี  6:45-56 
3.     การโตเ้ถียงกบัพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารยเ์ก่ียวกบัการท าใหเ้ป็นมลทิน  7:1-23 
4.     ค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบัขนมปังและการขบัผอีอกจากเด็กหญิงชาวซีเรียฟีนิเซีย 
        7:24-30 
5.      การรักษาคนหูหนวกท่ีพดูติดอ่าง  7:31-36 
6.      การกล่าวยอมรับเบ้ืองตน้แห่งความเช่ือ  7:37 

ค.      วงจรท่ีสองแห่งการเปิดเผยตนเองต่อพวกสาวก  8:1-30 

1.      การเล้ียงคน 4,000 คน 8:1-9 
2.      การกลบัไปยงักาลิลี  8:10 
3.      ความขดัแยง้กบัพวกฟาริสีเก่ียวกบัหมายส าคญั  8:11-13 
4.      ค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบัเช้ือของพวกฟาริสีและเฮโรด  8:14-21 
5.      การรักษาคนตาบอดใกลเ้บธไซดา  8:22-26 
6.      การกล่าวยอมรับแห่งความเช่ือของเปโตร  8:27-30 

V.      การเดินทางไปยงักรุงเยรูซาเล็มของผูรั้บใช ้ 8:31- 10:52 

ก.      การท านายเก่ียวกบัการทนทุกขค์ร้ังแรกและบทเรียนต่างๆ  8:31-9:29 

1.      ค าพยากรณ์หลกัแรกเก่ียวกบัการทนทุกขข์องพระเยซู  8:31-33 
2.      ขอ้เรียกร้องต่างๆเก่ียวกบัการเป็นสาวก  8:34-9:1 
3.      การจ าแลงพระกาย  9:2-8 
4.      การมาของเอลียาห์  9:9-13 
5.      การขบัผอีอกจากเด็กชายท่ีเป็นลมบา้หมู  9:14-29 

ข.      การท านายเก่ียวกบัการทนทุกขค์ร้ังท่ีสองและบทเรียนต่างๆ  9:30-10:31 

1.      ค าพยากรณ์หลกัท่ีสองเก่ียวกบัการทนทุกขข์องพระเยซู  9:30-32 
2.      หลุมพรางต่างๆของการเป็นสาวก  9:33-50 
3.      บทเรียนต่างๆเก่ียวกบัการเสียสละตนเอง  10:1-31 

ค.      การท านายเก่ียวกบัการทนทุกขค์ร้ังท่ีสามและบทเรียนต่างๆ  10:32-52 

1.      ค าพยากรณ์หลกัท่ีสามเก่ียวกบัการทนทุกขข์องพระเยซู  10:32-34 



2.      ค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบัการรับใช ้ 10:35-45 
3.      การรักษาคนตาบอดใกลเ้มืองเยรีโค  10:46-52 

VI.     พนัธกิจของผูรั้บใชใ้นกรุงเยรูซาเล็ม บทท่ี 11-13 

ก.      การน าเสนอท่ีเป็นทางการของพระเยซูต่ออิสราเอล  11:1-26 

1.      การเสด็จเขา้อยา่งผูพ้ิชิต  11:1-11 
2.      การพิพากษาของพระเยซูเหนืออิสราเอลท่ีไม่เช่ือ  11:12-26 

ข.      การสอนของพระเยซูในพระวหิาร  11:27-12:44 

1.      การโตเ้ถียงเก่ียวกบัสิทธิอ านาจของพระเยซู  11:27-12:12 
2.      การโตเ้ถียงเก่ียวกบัค าสอนของพระเยซู  12:13-37 
3.      การประณามของพระเยซูต่อความน่าซ่ือใจคดและการชมเชยความเป็นจริง 12:38-44 

ค.      การสอนของพระเยซูท่ีบนภูเขามะกอกเทศ  บทท่ี 13 

1.      บริบท 13:1-4 
2.      ค าเตือนต่อการหลอกลวง  13:5-8 
3.      ค าเตือนเก่ียวกบัอนัตรายส่วนตวัระหวา่งการข่มเหง  13:9-13 
4.      วกิฤตท่ีก าลงัมา  13:14-23 
5.      การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของบุตรมนุษย ์ 13:24-27 
6.      เวลาแห่งการเสด็จกลบัมาของพระเยซู  13:28-32 
7.      การแนะน าเชิงสรุป  13:33-37 

VII.     พนัธกิจแห่งการทนทุกขข์องผูรั้บใช ้ บทท่ี 14-15 

ก.      การคาดหวงัถึงการทนทุกขข์องผูรั้บใช ้ 14:1-52 

1.      การทนทุกขข์องพระเยซูเน่ืองจากการทรยศ  14:1-11 
2.      การทนทุกขข์องพระเยซูเน่ืองจากการละทิ้ง  14:12-52 

ข.      การทนต่อการทนทุกขข์องผูรั้บใช ้ 14:53-15:47 

1.      การไต่สวนโดยคนยวิของพระเยซู  14:53-15:1 
2.      การไต่สวนโดยคนโรมนัของพระเยซู  15:2-20 



3.      การถูกตรึง การตายและการฝังของพระเยซู  15:21-47 

VIII.    การเป็นข้ึนจากตายของผูรั้บใช ้ บทท่ี 16 

ก.      การป่าวประกาศถึงการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซู  16:1-8 
ข.      การปรากฏและการเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระเยซู  16:9-20 

1.      การปรากฏสามคร้ังหลงัจากการเป็นข้ึนจากตาย  16:9-18 
2.      การเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระเยซู  16:19-20 

คาร์สันและมูแบ่งพระธรรมน้ีอยา่งแตกต่างเล็กนอ้ยดงัต่อไปน้ี [39] 

I.       ตอนตน้ๆสู่พนัธกิจ  1:1-13 

การเปล่ียนผา่น  1:14-15 

II.       ส่วนแรกของพนัธกิจในกาลิลี  1:16-3:6 

การเปล่ียนผา่น 3:7-12 

III.      ส่วนท่ีสองของพนัธกิจในกาลิลี  3:13-5:43 

การเปล่ียนผา่น  6:1-6 

IV.    ระยะท่ีสรุปแห่งพนัธกิจในกาลิลี  6:7- 8:26 

การเปล่ียนผา่น  8:27-30 

V.      แนวทางแห่งสง่าราศีและการทนทุกข ์ 8:31- 10:45 

การเปล่ียนผา่น  10:46-52 

VI.     พนัธกิจสุดทา้ยในกรุงเยรูซาเล็ม  11:1-13:37 

การเปล่ียนผา่น  14:1-2 

VII.     การทนทุกขแ์ละเร่ืองราวเก่ียวกบัอุโมงคท่ี์วา่งเปล่า  14:3-16:8 
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ข่าวสาร 

มทัธิวน าเสนอพระเยซูในสีม่วงและสีทองแห่งลกัษณะของกษตัริย ์ มาระโกบรรยายพระองค์ในสีน ้ าตาล
และสีเขียวแห่งผูรั้บใชท่ี้ไดเ้สด็จมาเพื่อจะท าตามน ้าพระทยัของพระบิดาของพระองค ์  

ข่าวสารของพระธรรมน้ีก็คล้ายกับข่าวสารของมทัธิว  ข้อความท่ีกระชับของพระธรรมน้ีก็ปรากฏใน      
1:14-15: “หลงัจากยอห์นถูกจบัแลว้ พระเยซูเสด็จมายงัแควน้กาลิลี ทรงประกาศข่าวประเสริฐของพระเจา้ 
โดยตรัสว่า ‘เวลาก าหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้ว จงกลับใจใหม่ และเช่ือข่าว
ประเสริฐ” พระเยซูไดป่้าวประกาศข่าวดีน้ีระหวา่งส่วนใหญ่แห่งพนัธกิจในโลกของพระองค ์  

อีกขอ้หน่ึงท่ีเป็นกุญแจสู่การเขา้ใจข่าวสารของพระกิตติคุณน้ีคือ 10:45: “พราะวา่บุตรมนุษยไ์ม่ไดม้าเพื่อรับ
การปรนนิบติั แต่มาเพื่อจะปรนนิบติัคนอ่ืน และให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจ านวนมาก”  ขอ้น้ีจดั
เตรียมการเนน้ท่ีพิเศษของพระธรรมน้ีซ่ึงก็คือบทบาทของพระเยซูในฐานะผูรั้บใชแ้ละโครงร่างโดยทัว่ไป
ของเน้ือหาของมนั 

แรกสุด บุตรมนุษยไ์ดเ้สด็จมา  นัน่คือการบงัเกิดเป็นมนุษย ์ บุตรมนุษยเ์ป็นพระเจา้ท่ีไดบ้งัเกิดในธรรมชาติ
ของมนุษย ์ อตัลกัษณ์ของพระองคเ์ป็นหวัขอ้หลกัในพระกิตติคุณน้ีอยา่งท่ีเป็นในพระกิตติคุณทั้งหมด 

ประการท่ีสอง บุตรมนุษยไ์ม่ไดม้าเพื่อจะไดรั้บการปรนนิบติัแต่เพื่อจะปรนนิบติั นัน่คือการรับใช ้ยิ่งกวา่นั้น
พระกิตติคุณน้ีมีส่ิงมากมายท่ีจะสอนบรรดาสาวกเก่ียวกบัการรับใชพ้ระเจา้และเพื่อนมนุษยข์องเรา 

ประการท่ีสาม บุตรมนุษยไ์ด้มาเพื่อจะให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจ านวนมาก  นั่นคือการทนทุกข์ของ
พระองค ์ พระกิตติคุณของมาระโกเน้นถึงการทนทุกขข์องผูรั้บใช้ท่ีทนทุกข์ของพระเป็นเจา้  มาระโกเป็น
พระกิตติคุณแห่งผูรั้บใชข้องพระเจา้    

แน่นอนว่าโดยธรรมชาตินั้นพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้  พระองค์ทรงเท่าเทียมและไดเ้ท่าเทียมกบั  
พระบิดามาอยูเ่สมอเพราะวา่พระองคแ์บ่งปันธรรมชาติแบบพระเจา้อยา่งเดียวกนักบัพระบิดา  อยา่งไรก็ตาม 
ในการบงัเกิดเป็นมนุษย ์พระเยซูไดก้ลายมาเป็นผูรั้บใชข้องพระเจา้    

ความหวงัส าหรับผูรั้บใชแ้บบพระเจา้ของพระเจา้เป็นการเปิดเผยของพนัธสัญญาเดิม  อิสยาห์มีส่ิงท่ีจะกล่าว
เก่ียวกบัผูรั้บใชข้องพระเป็นเจา้มากกวา่ผูเ้ผยพระวจนะของพนัธสัญญาเดิมคนใดก็ตาม แมว้า่ผูเ้ผยพระวจนะ
คนอ่ืนๆมากมายไดก้ล่าวถึงพระองคเ์ช่นกนั   

ในพนัธสัญญาใหม่ อคัรทูตเปาโลอธิบายถึงความส าคญัของพระเยซูท่ีกลายมาเป็นผูรั้บใช้ของพระเจ้า
มากกว่าผูเ้ขียนคนใดก็ตาม  เน้ือหาเก่ียวกบัเคโนซิสท่ียิ่งใหญ่ของท่านในฟีลิปปี 2 ช่วยเราให้เขา้ใจส่ิงท่ี
หมายถึงส าหรับพระบุตรของพระเจา้ท่ีจะกลายมาเป็นผูรั้บใชข้องพระเจา้  ในการบงัเกิดเป็นมนุษย ์พระเยซู



ได้จ  ากดัพระองค์เอง  พระองค์ไม่ไดห้ยุดท่ีจะเป็นพระเจา้ แต่พระองค์เทพระองค์เองไปสู่ธรรมชาติและ
ร่างกายของมนุษย ์ ส่ิงน้ีไดจ้  ากดัอ านาจแบบพระเจา้ของพระองค ์ ยิ่งกวา่นั้น พระองคไ์ดจ้  านนพระองคเ์อง
ต่อภารกิจท่ีพระบิดาไดก้ าหนดไวเ้พื่อพระองค์ท่ียบัย ั้งเสรีภาพแบบพระเจา้ของพระองค ์ มาระโกน าเสนอ
พระเยซูในฐานะมนุษยแ์ทผู้ไ้ดเ้ป็นพระเจา้อีกดว้ยในบทบาทของผูรั้บใช ้      

แรกสุดจงพิจารณาถึง ธรรมชาติ แห่งการรับใชข้องพระเยซู 

บุคคลท่ีสองของตรีเอกภาพได้กลายมาเป็นผูรั้บใช้เพื่อจะสร้างพระกิตติคุณ เพื่อจะสร้างข่าวดีเพื่อมนุษย ์ 
ข่าวดีน้ีก็คือวา่พระเยซูไดจ้ดัเตรียมความรอดเพื่อมนุษยชาติ  ท่ีจะจดัเตรียมความรอดนั้น พระบุตรนิรันดร์ได้
กลายมาเป็นผูรั้บใช้  ท่ีใดก็ตามท่ีพระคัมภีร์กล่าวถึงพระเยซูในฐานะผูรั้บใช้นั่นก็ก าลังกล่าวถึงการท่ี
พระองคไ์ดจ้ดัเตรียมความรอด 

มาระโกเร่ิมตน้โดยการอา้งอิสยาห์ผูไ้ดท้  านายถึงผูรั้บใชข้องพระเจา้ (1:3; เปรียบเทียบ อสย. 40:3) ขอ้อา้งอิง
จากมาลาคีในขอ้ท่ี 2 เป็นแค่บทน า  น่ีส าคญัอย่างมากเพราะว่าไม่เหมือนมทัธิวนั้นมาระโกแทบจะไม่อา้ง
จากพนัธสัญญาเดิม [40]   อิสยาห์ไดพ้รรณนาถึงผูห้น่ึงท่ีจะมาเพื่อจะบรรลุจุดประสงค์ของพระเจา้แห่ง      
การจดัเตรียมความรอดสุดท้ายให้  ภาพของท่านเก่ียวกับผูรั้บใช้น้ีก็แตกต่างและมีรายละเอียดดังเช่น
ภาพเหมือน  ท่ีก าลงัถูกวาดจนกระทัง่ในบทท่ี 53 อิสยาห์ไดพ้รรณนาถึงการทนทุกข์ท่ีน่ากลวัของผูรั้บใช ้ 
บทน้ีเป็นเบ้ืองหลงัท่ียิง่ใหญ่ส าหรับพระกิตติคุณท่ีสองอยา่งท่ีสดุดี 110 อยูเ่บ้ืองหลงัพระกิตติคุณแรก  

ภาพของผูรั้บใช้ท่ีทนทุกข์บนกางเขนเป็นภาพสุดทา้ยของชุดภาพทั้งหลายท่ีมาระโกให้แก่เรา  ยิ่งกว่านั้น
ท่านแสดงถึงผูรั้บใช้ท่ีทนทุกข์ในการปล ้ าสู้ของพระองค์ต่ออ านาจของซาตานและพวกปีศาจของมัน          
อีกภาพหน่ึงก็คือภาพของผูรั้บใช้ท่ีทนทุกข์ต่อการต่อตา้นของพวกผูน้ าทางศาสนาของอิสราเอล  อีกภาพ
หน่ึงก็คือภาพของผูรั้บใช้ท่ีทนทุกข์ต่อความเช่ืองช้าและการเข้าใจผิดของพวกสาวกของพระองค์เอง           
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นหวัขอ้หลกัทั้งหมดในพระกิตติคุณของมาระโกท่ีมีมุมมองร่วมเก่ียวกบัพระเยซูในฐานะผูรั้บใช้
ท่ีทนทุกข ์    

ในการหนัไปสู่การอธิบายทางศาสนศาสตร์ของเปาโลเก่ียวกบัหวัขอ้ผูรั้บใชท่ี้ทนทุกขใ์นพระคมัภีร์นั้น เราก็
สังเกตวา่ท่านไดห้ยิบเอาการเนน้ต่างๆของมาระโก  มาระโกไม่ไดแ้ค่น าเสนอพระเยซูในฐานะผูรั้บใชท่ี้ทน
ทุกข์ในฐานะเป็นการเปิดเผยทางศาสนศาสตร์ท่ีน่าสนใจเท่านั้น  ท่านแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีส่ิงนั้นหมายถึง
ส าหรับสาวกของผูรั้บใชท่ี้ทนทุกขอี์กดว้ย   เราตอ้งรับเอาท่าทีอยา่งเดียวกนัท่ีพระเยซูมี (ฟป. 2:5) พวกสาวก
ของผูรั้บใช้ท่ีทนทุกข์ควรคาดหวงัและเตรียมตวัส าหรับประสบการณ์อย่างเดียวกนัต่างๆท่ีพระองค์ได้
ประสบ เราตอ้งมีความกรุณา ความถ่อมใจและความรักอยา่งเดียวกนัท่ีพระองค์มี  พระบุตรของพระเจา้ได้
ถ่อมพระองคล์งเพื่อจะมาเป็นผูรั้บใชข้องพระเจา้และมนุษย ์ เราตอ้งเสียสละตวัเราเองเพื่อจุดประสงคอ์ยา่ง
เดียวกนัอีกดว้ย   
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อิสยาห์ไดเ้ปิดเผยวา่ความหมายหลกัของภารกิจของผูรั้บใชคื้อท่ีจะจดัเตรียมความรอดผา่นทางการเสียสละ
ตนเอง (อสย. 53)  เปาโลเปิดเผยอีกวา่พระบุตรไดก้ลายมาเป็นผูรั้บใชเ้พื่อจะจดัเตรียมความรอดผา่นทางการ
เสียสละตนเอง  (ฟป. 2)  แง่ท่ีว่าพระบุตรของพระเจา้ไดก้ลายมาเป็นผูรั้บใช้ก็คือว่าพระองค์ไดส้ร้าง         
พระกิตติคุณโดยการจดัเตรียมความรอดจากการเป็นทาสของบาป 

เม่ือพระเยซูเร่ิมตน้พนัธกิจต่อสาธารณะชนของพระองค ์พระองคไ์ดป่้าวประกาศวา่“เวลาก าหนดมาถึงแลว้” 
บุคคลท่ีอิสยาห์และผูเ้ผยพระวจนะคนอ่ืนๆได้ท านายตอนน้ีก็ได้มาถึงแล้ว  พระเจา้ไดเ้ขา้มาใกลโ้ดยการ
กลายมาเป็นมนุษย ์ พระองค์ได้เขา้มาใกล้ในรูปแบบของผูรั้บใช้ท่ีถ่อมใจ  พระองค์ก าลังมุ่งหน้าไปยงั
กางเขน  พระองคจ์ะพิชิตส่ิงท่ีไดท้  าลายมนุษยแ์ละธรรมชาติ  พระองคจ์ะจดัเตรียมข่าวดีส าหรับมนุษยชาติ
และวนัหน่ึงพระองคจ์ะเสด็จกลบัมาเพื่อจะสถาปนาอาณาจกัรท่ีชอบธรรมของพระองคข้ึ์นเหนือโลกทั้งส้ิน
ดว้ยพระคุณและพระสิริ  กางเขนเป็นจุดจดจ่อของการรับใชข้องพระเยซู     

“พระเยซู” เป็นช่ือแบบมนุษยข์องพระองค ์ “พระเมสสิยาห์” เป็นช่ือเรียกท่ีบรรยายถึงบทบาทของพระองค์
แมว้า่คนส่วนใหญ่ไดเ้ขา้ใจผดิ  “พระบุตรของพระเจา้” เป็นช่ือเรียกท่ีแสดงถึงความเป็นพระเจา้ของพระองค ์ 
ช่ือเรียกสามช่ือน้ีก็เป็นหลกัในพระกิตติคุณของมาระโก     

นอกเหนือจาก ธรรมชาติ แห่งการรับใช้ของพระเยซู เราต้องพิจารณาถึงส่ิงท่ีมาระโกสอนเก่ียวกับ 
คุณลักษณะ แห่งการรับใชข้องพระเยซูอีกดว้ย 

ความเห็นอกเห็นใจของพระเยซูต่อพวกคนบาปก็โดดเด่นในพระกิตติคุณน้ี  มาระโกไม่ไดบ้นัทึกถอ้ยค าแห่ง
ความรุนแรงท่ีออกมาจากริมฝีปากของพระเยซูส าหรับพวกคนบาป  พระเยซูสงวนความรุนแรงของพระองค์
ไวส้ าหรับคนหน้าซ่ือใจคด คือบรรดาผูท่ี้แสร้งท่ีจะชอบธรรมแต่ไม่ชอบธรรมอย่างแทจ้ริง พระองค์ได้
รุนแรงต่อพวกเขาเพราะวา่พวกเขาไดท้  าลายชีวติของคนอ่ืนๆ 

ความเห็นอกเห็นใจมาจากการทนทุกข์  เรามีความเห็นอกเห็นใจส าหรับใครคนหน่ึงท่ีก าลังเผชิญกับ
ประสบการณ์ท่ีเจ็บปวดบางอยา่งท่ีเราไดป้ระสบ  มนัยากท่ีจะเห็นอกเห็นใจต่อใครคนหน่ึงท่ีประสบการณ์
ของเขานั้นไม่เก่ียวขอ้งกบัเรา   

ความเห็นอกเห็นใจมาจากการทนทุกขแ์ละมนัส าแดงออกตวัมนัเองในการเสียสละ   มนัเก่ียวขอ้งกบัการ
แบกภาระของซ่ึงกนัและกนั  ความเห็นอกเห็นใจของพระเยซูท่ีมีต่อเราท่ีเป็นคนบาปเกิดข้ึนจากการแบ่งปัน     
การทนทุกขข์องเราและมนัก็ชดัเจนเม่ือพระองคไ์ดเ้สียสละพระองคเ์องเพื่อเรา  ถา้เคยมีใครก็ตามท่ีไดแ้บก
ภาระของคนอ่ืนๆ นัน่ก็เป็นพระเยซู  (10:45) 

จงพิจารณาถึง ผลลัพธ์ ของการรับใช้ของพระเยซูอีกด้วย น่ีคือพระกิตติคุณ  การอา้งอิงถึงพระกิตติคุณน้ี
เร่ิมตน้และจบพระธรรมน้ี (1:1; 16:20) พระกิตติคุณน้ีคือข่าวดีท่ีวา่พระเยซูคริสตไ์ดต้ายเพื่อบาปของเราตาม



พระคมัภีร์   ท่ีว่าพระองค์ได้ถูกฝังและท่ีว่าพระองค์ได้เป็นข้ึนจากตายในวนัท่ีสามตามพระคมัภีร์                   
(1 คร. 15:3-4)    เม่ือพระเยซูไดเ้ป็นข้ึนจากตาย พวกสาวกของพระองคก์็กลวัและพวกเขาปฏิเสธท่ีจะเช่ือวา่
พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่  ถ้อยค าท่ีรุนแรงท่ีสุดของพระเยซูเก่ียวกับการวิจารณ์พวกเขาปรากฏใน 16:14: 
“พระองค์ทรงต าหนิพวกเขาในเร่ืองความสงสัยและใจด้ือดึง เพราะว่าพวกเขาไม่เช่ือคนท่ีไดเ้ห็นพระองค ์
เม่ือพระองค์ทรงเป็นข้ึนมาแลว้”   น่ีเป็นจุดสุดยอดของหัวขอ้เก่ียวกบัความไม่เช่ือของพวกสาวกท่ีด าเนิน
ตลอดพระกิตติคุณน้ี  จงดูส่ิงท่ีพระองคต์รัสแก่พวกเขาทนัทีหลงัจากนั้นใน 16:15: “พวกท่านจงออกไปทัว่
โลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษยทุ์กคน”  พระองคไ์ดส่้งพวกเขาออกไปเพื่อประกาศข่าวดีแห่งความรอด
ท่ีไดบ้รรลุแลว้แก่ทุกๆคน   การเป็นข้ึนจากตายของผูรั้บใช้เป็นหลกัฐานท่ียิ่งใหญ่แห่งการยอมรับไดถึ้ง     
การรับใชข้องพระองคแ์ละมนัเรียกร้องการรับใชจ้ากพวกสาวกของพระองค์ 

การวงิวอนตลอดไปของพระธรรมน้ีคือ “จงกลบัใจใหม่และเช่ือข่าวประเสริฐ” การกลบัใจใหม่เป็นพื้นฐาน  
การเช่ือเป็นการเรียกท่ีส าคญั     

พระเยซูไม่ไดเ้ทศนาวา่ผูค้นควรเช่ือ เก่ียวกับ ข่าวประเสริฐ (ค ากรีก ไอซ์) หรือพวกเขาไม่ควรเช่ือ ใกล้กับ 
ข่าวประเสริฐ  (ค ากรีก อโพะ)  พระองค์ได้เรียกพวกเขาท่ีจะพกั ใน ข่าวประเสริฐ (ค ากรีก เอน)                 
ข่าวประเสริฐเป็นอาณาเขตแห่งการพกั  เราสามารถมีความมัน่ใจในข่าวประเสริฐได ้วางความเช่ือของเราใน
ข่าวประเสริฐไดแ้ละพกัในข่าวประเสริฐได ้  

บรรดาผู ้ไม่เ ช่ือในพระกิตติคุณของมาระโกปฏิเสธท่ีจะพักในความเป็นจริงท่ีว่าพระเยซูไม่ใช่แค่              
พระเมสสิยาห์ท่ีเป็นมนุษยม์าเพื่อจะช่วยกูอิ้สราเอลจากโรม  แต่เป็นพระบุตรของพระเจา้อีกดว้ย  พวกสาวก
มีการพกัเล็กนอ้ยในวญิญาณของพวกเขา เพราะวา่พวกเขายงัไม่สามารถพิชิตแนวคิดท่ีผิดตามธรรมเนียมอนั
จ ากดัเก่ียวกบับทบาทของพระเมสสิยาห์ในประวติัศาสตร์ แมว้า่พวกเขาเช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของ    
พระเจา้     

การประยุกตใ์ช้ของพระกิตติคุณน้ีกบัคริสตจกัรโดยรวมก็คือ: “จงเช่ือข่าวประเสริฐ” อยา่งท่ีพวกสาวกไม่
เพียงแต่เช่ือเท่านั้น แต่ด้ินรนท่ีจะเช่ืออีกดว้ย ดงันั้นคริสตจกัรจะตอ้งมีความมัน่ใจท่ีต่อเน่ืองและเติบโตใน
ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต ์“พระบุตรของพระเจา้  

มนัเป็นข่าวสารแห่งการยกโทษและแห่งฤทธ์ิเดช  เปโตรจ าตอ้งเรียนรู้ว่ามนัเป็นข่าวสารแห่งการยกโทษ
หลงัจากการปฏิเสธพระเยซูสามคร้ังของท่าน  สาวกทั้งหมดจ าตอ้งเรียนรู้ว่ามนัเป็นข่าวสารแห่งฤทธ์ิเดช  
หลงัจากพวกเขาปฏิเสธท่ีจะเช่ือวา่พระเจา้ไดชุ้บใหพ้ระเยซูกลบัคืนสู่ชีวติ 

เม่ือคริสตจกัรสูญเสียความมัน่ใจในข่าวประเสริฐ งานรับใช้ของคริสตจกัรก็อ่อนแอ  ถา้เราสงสัยฤทธ์ิเดช
ของข่าวประเสริฐ เราก็ไม่มีข่าวสารส าหรับผูค้นท่ีเป็นผูรั้บใชข้องบาป ขนาดของความมัน่ใจของเราใน  



ข่าวประเสริฐจะเป็นขนาดของประสิทธิภาพของเราในฐานะผูรั้บใชข้องพระเจา้    

เราสามารถมีความมัน่ใจท่ีมากข้ึนในข่าวประเสริฐไดอ้ยา่งไร?  โดยพื้นฐานแลว้มนัไม่ใช่การศึกษาหรือการ
พยายามหรือการมีประสบการณ์  โดยหลกัแลว้มนัก็โดยทางงานท่ีท าให้กระจ่างของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
ของพระเจา้ในใจของเรา   พวกสาวกของพระเยซูนั้นมืดบอดจนกระทัง่พระเจา้ไดเ้ปิดตาของพวกเขาต่อ      
อตัลักษณ์แท้ของพระเยซูก่อนและจากนั้นก็เพื่อจะเห็นท่ีหลักของพระเยซูในเวลาและประวติัศาสตร์        
พวกเขาไดร้วมกลุ่มกนัในความไม่เช่ือหลงัจากการเป็นข้ึนจากตายจนกระทัง่พระวิญญาณบริสุทธ์ิท าให้
ความเขา้ใจของพวกเขากระจ่างเก่ียวกบัความส าคญัของการเป็นข้ึนจากตาย    จากนั้นพวกเขาไดอ้อกไป
ทุกๆท่ีป่าวประกาศข่าวประเสริฐ (16:20) 

มาระโกเรียกร้องให้สาวกแต่ละบุคคลของพระเยซูท่ีจะเช่ือในข่าวประเสริฐน้ี ท่ีจะพกัในข่าวประเสริฐ
ส าหรับการยกโทษจากบาปและเพื่อฤทธ์ิเดชส าหรับการรับใช ้ ท่านเล่าเร่ืองราวของผูรั้บใช้ท่ีสมบูรณ์แบบ
ของพระเจา้ผูซ่ึ้งการรับใชท่ี้สมบูรณ์แบบและเพียบพร้อมก าลงัก่อให้เกิดความรอดท่ีสมบูรณ์แบบ  พระบุตร
ของพระเจา้ได้กลายมาเป็น ผู้ รับใช้ เพื่อจะเขา้ใกล้ผูค้น เพื่อจะช่วยเหลือพวกเขาและเพื่อจะยกชูพวกเขา     
นั่น คือข่าวดีซ่ึงผูค้นจ าเป็นตอ้งได้ยิน “ ข่าวดี ” นั้นคือเน้ือหาข่าวประเสริฐคือส่ิงท่ีหมายถึงในวลีน้ี                
“จงประกาศ ข่าวประเสริฐ” [41] 

การอธิบาย 

I.      บทน า 1:1-13 

ส่วนเร่ิมต้นน้ีของพระธรรมน้ีจดัตั้ งเวทีส าหรับการน าเสนอพระเยซูคริสต์ในฐานะผูรั้บใช้ท่ีพิเศษของ      
พระเป็นเจ้า  มาระโกละเวน้การอา้งอิงถึงการก าเนิดและวยัรุ่นของพระเยซู [42] หัวขอ้เหล่าน้ีก็ไม่ตรง
ประเด็นเม่ือน าเสนอชีวติของผูรั้บใช ้  

“การเนน้ตกลงบนการเปิดเผยท่ีวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ พระบุตรของพระเจา้ผูซ่ึ้งภารกิจ
ของท่านนั้นก็เพื่อจะยืนยนัการเป็นบุตรของพระองค์ในถ่ินทุรกนัดาร  การเผชิญหน้าของพระองค์
กบัซาตานจดัเตรียมเบ้ืองหลงัส าหรับการบรรยายถึงความขดัแยง้ระหวา่งพระบุตรของพระเจา้และ
อ านาจของซาตานซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีโดดเด่นอย่างมากในการบรรยายของมาระโกเก่ียวกับ    
พนัธกิจของพระเยซู” [43] 

ก.     ช่ือเรียกของพระธรรม 1:1 (เปรียบเทยีบ  ลูกา 3:1-2) 

มาระโกอาจไดต้ั้งใจใหป้ระโยคน้ีท่ีจะแนะน าถึงพนัธกิจของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา เน่ืองจากวา่นัน่คือส่ิงท่ี 

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn41
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn42
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn43


ติดตามมาทนัที (ขอ้ 4-8) มนัสามารถอา้งอิงถึงการเร่ิมตน้แห่งพนัธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซูและดงันั้น
ก็เป็นช่ือเรียกของบทน าของพระกิตติคุณน้ี  (1:1-13) อยา่งไรก็ตาม มนัดูเหมือนเป็นไปไดม้ากข้ึนท่ีวา่ขอ้น้ี
เป็นช่ือเรียกส าหรับทั้งพระธรรม  มนัสรุปพระกิตติคุณทั้งเล่มของมาระโก  อน่ึง พนัธสัญญาใหม่ไม่เคยใช้
ค  าว่า “ข่าวประเสริฐ” เพื่อจะอธิบายถึงพระธรรมเล่มหน่ึงของพระคมัภีร์  นั่นเป็นการใช้เม่ือไม่นานน้ี
มากกวา่ของค าน้ี   

“ค าวา่ ‘ประเสริฐ’ หรือ ‘ข่าวดี’ ไม่ใช่ค าท่ีถูกประดิษฐ์ข้ึนท่ามกลางคริสเตียน  ในทางตรงกนัขา้ม 
แนวคิดน้ีส าคญัทั้งในวฒันธรรมต่างชาติและยิว  ท่ามกลางพวกโรมนั มนัหมายถึง ‘ข่าวท่ีน่ายินดี’ 
และเช่ือมโยงกับลัทธิของจกัรพรรดิผูซ่ึ้งวนัเกิดของเขานั้นการได้มาซ่ึงเสียงส่วนใหญ่และการ
ครอบครองอ านาจไดถู้กเฉลิมฉลองในฐานะโอกาสการฉลองส าหรับทั้งโลก  การรายงานเก่ียวกบั
การฉลองเช่นนั้นไดถู้กเรียกว่า ‘ข่าวดี’ ในการจารึกและกระดาษสมยัโบราณแห่งยุคจกัรพรรดิ”     
[44] 

อยา่งเป็นไปไดแ้ลว้ มาระโกเร่ิมตน้พระกิตติคุณของท่านอยา่งท่ีท่านเร่ิมตน้ (“การเร่ิมตน้”) เพื่อจะระลึกถึง
ขอ้เร่ิมตน้ของปฐมกาล  ข่าวดีเก่ียวกบัพระเยซูคริสตจ์ดัเตรียม “การเร่ิมตน้” แห่งความส าคญัท่ียิ่งใหญ่เท่ากบั
การสร้างโลก  เม่ือพระเยซูไดเ้สด็จมายงัโลกและเร่ิมตน้พนัธกิจของพระองค ์พระเจา้ไดส้ร้างบางส่ิงท่ีใหม่ 
ข่าวประเสริฐน้ีน าเสนอ การเร่ิมต้นใหม่ ท่ีซ่ึงพระเจา้เปิดเผย “ข่าวดีเก่ียวกบัพระเยซูคริสต”์ ดงันั้นช่ือเรียกน้ี
อาจเป็นร่องรอยสู่ท่ีมาแบบพระเจา้ของพระกิตติคุณท่ีสอง     

“ในกาลาเทีย 4:4-6 เปาโลมองเร่ืองราวข่าวประเสริฐเป็นสองส่วนคือ การท่ีพระเจา้ส่ง ‘พระบุตร
ของพระองค์’ และ การส่ง ‘พระวิญญาณของพระบุตรของพระองค์’ มาระโกครอบคลุมส่วนแรก
ของการส่งสองคร้ังเหล่าน้ี  ข่าวสารเต็มท่ีของอคัรทูตรวมถึงการส่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิอีกดว้ย    
แต่เร่ืองราวเก่ียวกบัการส่งพระบุตรของพระเจา้มีการเร่ิมตน้ทางประวติัศาสตร์ด้วยการมาของ
ยอห์นผูล่้วงหนา้มาก่อน”[45] 

พระคมัภีร์อา้งอิงถึงการเร่ิมตน้สามอยา่ง: (1) การเร่ิมตน้ท่ีระบุวนัเวลาไม่ไดใ้นอดีตนิรันดร์ เม่ือ “พระวาทะ” 
(พระเยซู) ไดมี้อยู่กบัพระเจา้พระบิดา (ยน.1:1) (2) การเร่ิมตน้ของฟ้าและแผน่ดินเม่ือพระเจา้ไดส้ร้างส่ิง
เหล่านั้น (ปฐก. 1:1) และ (3) การเร่ิมตน้ของข่าวดี (“ข่าวประเสริฐ”) เก่ียวกบัพระเยซูคริสตท่ี์ไดเ้ร่ิมตน้
เม่ือยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาและพระเยซูไดเ้ร่ิมตน้พนัธกิจต่อสาธารณชนของพวกท่าน (มก. 1:1) 

ค าวา่ “ข่าวประเสริฐ” เป็นความเท่าเทียมสมยัใหม่ของค าองักฤษเก่า “กอด-สเพล” ซ่ึงหมายถึงข่าวดี  ค  ากรีก
คือ ยูอังเกลิอน ข่าวประเสริฐคือ “ข่าวดี” ท่ีพระเจา้ได้จดัเตรียมความรอดนิรันดร์ให้ผ่านทางพนัธกิจของ 
พระเยซูคริสต ์(เปรียบเทียบ อสย. 40:9; 41:27; 52:7; 61:1-3; รม. 1:16) ค าศพัท์น้ีส าคญัในการเน้นทาง  
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ศาสนศาสตร์ของการบรรยายของมาระโก  (เปรียบเทียบ 1:14-15;  8:35; 10:29;  13:9-10; 14:9 ) ท่ีน่ี           
“ข่าวประเสริฐ” อา้งอิงถึงเน้ือหาข่าวประเสริฐไม่ใช่พระธรรมมาระโก 

“‘ข่าวประเสริฐไม่ใช่การอภิปรายหรือการโตแ้ยง้’ ดร. พอล เอส. รีส์กล่าว ‘มนัคือการป่าวประกาศ!’”[46] 

ค าว่า “ข่าวประเสริฐ” มีเบ้ืองหลงัเก่ียวกบัชาวต่างชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัลทัธิจกัรพรรดิอีกดว้ย  การเกิดของ
ทายาทต่อบลัลงัก์ การเป็นผูใ้หญ่ของเขา และทางเขา้ของเขาสู่ต าแหน่งก็ไดถู้กป่าวประกาศว่าเป็น "ข่าวดี”
“ข่าวประเสริฐ” ยูอังเกลิอน ดงันั้นคริสเตียนเร่ิมแรกไดเ้ช่ือมโยง “ข่าวประเสริฐ” ของพระเยซูคริสต์กบั 
“ข่าวประเสริฐ” ของผูป้กครองแท้จริงแห่งอาณาจกัรของพระเจ้า[47] 

ค าวา่ “ข่าวประเสริฐ” บรรยายถึงประเภทท่ีเจาะจงของวรรณกรรมซ่ึงก็คือประเภทของวรรณกรรมอีกดว้ย  
วรรณกรรมข่าวประเสริฐไม่ใช่แค่ประวติัศาสตร์หรือชีวประวติั  มนัคือ “การป่าวประกาศเน้ือหาท่ีถูก
ออกแบบมาเพื่อจะบอกเร่ืองราวแห่งการกระท าท่ีช่วยให้รอดของพระเจา้ในชีวิต พนัธกิจ การตายและการ
เป็นข้ึนจากตายของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ”[48] พระกิตติคุณของมาระโกมีข่าวดีท่ีคริสเตียนเร่ิมแรกไดป่้าว
ประกาศ (เปรียบเทียบ กจ. 2:36).[49] 

“มาระโกไม่ได้เขียนในฐานะนักประวติัศาสตร์ท่ีไร้ความสนใจ  ท่านเขียนในฐานะนักเทศน์ท่ี
ถ่ายทอดข่าวดีของพระเจา้แห่งความรอดโดยการเนน้ถึงพนัธกิจท่ีช่วยให้รอดของพระเยซู...มาระโก
เขียนในฐานะนักศาสนศาสตร์อีกด้วยซ่ึงเรียบเรียงและตีความธรรมเนียมเพื่อจะตอบสนอง       
ความจ าเป็นของผูอ่้านของท่าน”[50] 

“พระเยซูคริสต์” เป็น หัวข้อ ของพระกิตติคุณน้ี (ค าแสดงความเป็นเจา้ของท่ีเป็นกรรม) พระองคท์รงเป็น 
แหล่ง ของพระกิตติคุณน้ีอีกดว้ย (ค าแสดงความเป็นเจา้ของท่ีเป็นประธาน) บางทีความหมายแรกคือส่ิงท่ี
มาระโกมีในความคิดท่ีน่ี  ดูเหมือนว่าท่านตอ้งการท่ีจะจดัเตรียมเร่ืองราวแห่งพนัธกิจของพระเยซูเพื่อว่า
ผูอ่้านของท่านสามารถมีพื้นฐานทางขอ้เท็จจริงส าหรับความเขา้ใจของพวกเขาเก่ียวกับข่าวประเสริฐท่ี    
พวกเขาเช่ือ  ถ้ามาระโกได้หมายถึงว่าพระเยซูคริสต์เป็นแหล่งของข่าวดีน้ี ขอ้น้ีคงจะไม่เป็นบทน าท่ีดีสู่   
พระธรรมน้ีซ่ึงน าเสนอมากกวา่ส่ิงท่ีพระเยซูไดส้อนอยา่งมาก[51] 

“พระเยซู” เป็นรูปแบบค ากรีกของค าฮีบรู “โยชูวา” ท่ีหมายถึง “พระยาเวห์เป็นความรอด” หรือ “ความรอด
ของพระยาเวห์”  “ พระคริสต์ ”  ถ่ายทอดตวัอกัษรกรีก คริสตอส  ซ่ึงหมายถึง “ถูกเจิม”  ค าฮีบรูส าหรับ   
“ถูกเจิม” คือ มาสิยาห์  ท่ีซ่ึงเราไดรั้บค าวา่ “พระเมสสิยาห์” ณ เวลาท่ีมาระโกเขียนพระกิตติคุณของท่าน
“พระเยซูคริสต”์ ไดก้ลายมาเป็นช่ือเฉพาะไม่ใช่ช่ือ (เยซู) และช่ือเรียก (คริสต)์ ซ่ึงเป็นความหมายดั้งเดิมของ
ค าเหล่าน้ี  อย่างไรก็ตาม มาระโกตั้งใจให้ “คริสต์” ท่ีจะมีความหมายเก่ียวกบัยศต าแหน่งเต็มท่ีอีกดว้ย 
(เปรียบเทียบ 8:29; 12:35; 14:61; 15:32)  “เยซู” เป็นช่ือโดยทัว่ไปท่ามกลางคนยิวจนกระทัง่การเร่ิมตน้ของ
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ศตวรรษท่ีสอง เม่ือคนยิวไดห้ยุดใชช่ื้อน้ีเพราะวา่พวกเขาเกลียดชงัพระเยซูแห่งนาซาเร็ธและคนต่างชาติได้
หยดุใชเ้น่ืองจากการนบัถือท่ีมีต่อพระองค[์52] 

นอกจากน้ีมาระโกระบุวา่พระเยซูคริสตเ์ป็น “พระบุตรของพระเจา้”  ช่ือเรียกน้ีไม่ปรากฏในตน้ฉบบัเร่ิมแรก
ท่ีส าคัญบางฉบับของมาระโกแต่บางทีมันก็ถูกต้องสมควร[53] มันแสดงถึงความสัมพนัธ์พิเศษของ        
พระเยซูกบัพระเจา้และระบุถึงหวัขอ้ท่ีส าคญัในพระกิตติคุณท่ีสอง (เปรียบเทียบ 1:11; 3:11; 5:7; 9:7; 12:6; 
13:32; 14:36, 61; 15:39) ช่ือเรียกน้ีไม่จ  าเป็นท่ีจะบ่งบอกถึงความเป็นพระเจา้หรือการมีอยูก่่อนในสวรรค ์
เน่ืองจากวา่บางคร้ังมนัอธิบายถึงกษตัริยท่ี์เป็นมนุษย ์(เช่น 2 ซมอ. 7:14; สดด. 2:7) อยา่งไรก็ตาม เม่ือเป็น
การเปล่ียนแปลงพระเยซูท่ีน่ี ช่ือเรียกก็เป็นพระเมสสิยาห์ แต่มนัแสดงถึงความสัมพนัธ์รองกับพระเจ้า    
มาระโกน าเสนอพระเยซูในฐานะ ผู้ รับใช้ของพระเจ้า –โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง-ในพระธรรมน้ี  แทนท่ีจะบนัทึก
เร่ืองราวเก่ียวกับการบังเกิดท่ีแสดงว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า มาระโกแค่กล่าวข้อเท็จจริง      
พร้อมกบัช่ือเรียกน้ี [54] 

“… ตั้งแต่เร่ิมตน้ผูบ้รรยายถึงเร่ืองราวของมาระโกจดัตั้งความสัมพนัธ์เก่ียวกบัความมัน่ใจกบัผูอ่้าน
โดยการเปิดเผยความลบัเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของพระเยซูนานก่อนท่ีมนักลายมาเป็นท่ีรู้จกัแก่บุคคล
ต่างๆในเร่ืองราว เพราะว่าบรรทดัแรกเป็นการพูดป้องปากต่อผูอ่้านท่ีเปิดเผยว่าพระเยซูเป็นผูรั้บ  
การเจิมคือพระบุตรของพระเจา้  วิธีการน้ีใส่ผูอ่้านไวภ้ายในท่ามกลางผูท่ี้รู้และช่วยให้ผูอ่้านท่ีจะ
เขา้ใจมากกวา่บุคคลต่างๆมากมายในเร่ืองราวนั้นเขา้ใจ  วิธีการน้ีเป็นรากฐานท่ีส าคญัในเร่ืองราวน้ี
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีถูกซ่อนไวแ้ละส่ิงท่ีเป็นความลบั”[55] 

“ข่าวประเสริฐไม่ใช่เร่ืองราวลึกลบัท่ีซ่ึงอตัลกัษณ์ของบุคคลหลกัจะตอ้งถูกเดาเอา  ตั้งแต่แรกแลว้ 
มนัถูกท าใหช้ดัเจนวา่ผูน้ี้คือใคร- พระบุตรของพระเจา้”[56] 

เม่ือน ามารวมกนั “เยซู” “คริสต”์ และ “บุตรของพระเจา้” น าเสนอวา่พระเยซูเป็นมนุษยผ์ูเ้ป็นตวัแทนพิเศษ
ของพระเจา้แต่เป็นผูท่ี้เป็นพระเจา้เตม็ท่ีอีกดว้ย   

 “ตวัอกัษรท่ีจารึกไวอ้า้งอิงถึงพระเยซูในฐานะ ‘ผูรั้บการเจิม พระบุตรของพระเจา้’ ณ ตอนปลาย
 ของคร่ึงแรกของเร่ืองราว เปโตรยอมรับวา่พระเยซูเป็น ‘ผูรั้บการเจิม’ [8:29] และ ณ ตอนปลายของ
 ชีวิตของพระเยซู นายร้อยระบุว่าพระเยซูเป็น ‘พระบุตรของพระเจ้า’ [15:39] คร่ึงแรกของ           
 พระกิตติคุณน้ีเนน้ถึงสิทธิอ านาจของพระเยซูท่ีจะกระท ากิจการต่างๆแห่งฤทธ์ิเดช  คร่ึงท่ีสองเน้น
 ถึงการทนทุกข์ของพระเยซูในการเช่ือฟังแบบบุตรต่อพระเจ้า แม้ว่าการแสดงลักษณะเก่ียวกับ     
 พระเยซูนั้นคงเส้นคงวาตลอด อย่างไรก็ตาม มนัก็มีการพฒันาท่ีชัดเจนในการพรรณนาเก่ียวกบั 
 พระเยซูจากคร่ึงหน่ึงของพระกิตติคุณน้ีสู่คร่ึงถดัไป  ในขั้นแรก พระองครั์บใชด้ว้ยฤทธ์ิเดช ในขั้นท่ี
 สอง พระองค์รับใช้ในฐานะผู ้หน่ึงท่ีทนทุกข์  ตลอดรูปแบบและโครงสร้างของตอนต่างๆ 
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 กระบวนการสองขั้นตอนก็เตรียมผูอ่้านท่ีจะถูกดึงดูดอยา่งพร้อมมากข้ึนสู่การเห็นขั้นท่ีสองท่ีใหญ่
 กวา่น้ีและการยอมรับการเขา้ใจท่ีชดัเจนมากข้ึน กระชบัมากข้ึนน้ีถึงพระเยซู”[57] 

“ในเร่ืองราวข่าวประเสริฐท่ีท่านบรรยาย แน่นอนวา่มาระโกก็เล่าถึงพระเยซู  อยา่งไรก็ตาม ส่ิงท่ีพวั
กนักบัเร่ืองราวของพระเยซูคือโครงเร่ืองอีกสองโครงเร่ือง คือโครงเร่ืองของเจา้หนา้ท่ีทางศาสนา
และโครงเร่ืองของพวกสาวก”[58] 

ข.     การเตรียมตัวของพระเยซูส าหรับพนัธกจิ  1:2-13 

มาระโกด าเนินการต่อไปท่ีจะบนัทึกสามเหตุการณ์ท่ีผูอ่้านตอ้งเขา้ใจในการท่ีจะช่ืนชมพนัธกิจของพระเยซู
อย่างถูกตอ้ง  เหตุการณ์เหล่านั้นคือพนัธกิจของยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา การรับบพัติศมาของพระเยซูและการ
ทดลองของพระเยซู  สองค าท่ีปรากฎตลอดส่วนน้ีของตวับทเป็นกุญแจสู่การเขา้ใจการเน้นของมาระโก   
“ถ่ินทุรกนัดาร” และ “พระวญิญาณ” [59] 

1.     พนัธกจิของยอห์นผู้ให้บัพติศมา 1:2-8 (เปรียบเทยีบ มธ. 3:1-6, 11-12; ลก. 3:3-6; 15-18) 

ผูเ้ขียนช้ีให้เห็นวา่พนัธกิจของผูล่้วงหน้ามาก่อนของพระเยซูไดบ้รรลุค าเผยพระวจนะ  มนัสร้างผลกระทบ 
ท่ีส าคญัต่อบรรดาผูท่ี้ยอห์นไดติ้ดต่อ [60] จากนั้นมาระโกบนัทึกแก่นสารของข่าวสารของยอห์น  

 1:2-3 มาระโกเร่ิมตน้ดว้ยขอ้อา้งอิงจากพนัธสัญญาเดิม การเขา้ใจท่ีเหมาะสมถึงพนัธกิจของพระเยซู
เรียกร้องความเข้าใจถึงค าเผยพระวจนะเก่ียวกับพระเมสสิยาห์  ท่านเขียนตามตวัอักษรว่า           
“มีค าเขียนไวแ้ลว้”  ( กาลสมบูรณ์ในตวับทกรีก) คริสเตียนเร่ิมแรกเช่ือว่า   พนัธสัญญาเดิมเป็น
ถอ้ยค าท่ีมีสิทธิอ านาจของพระเจา้     

ขอ้อา้งอิงน้ีเป็นการผสมของค าท่ีถูกน ามาจากฉบบัเซปทวัจินตข์องอพยพ 23:20 มาลาคี 3:1 และ
อิสยาห์ 40:3  มาระโกปรับแต่งขอ้อา้งอิงน้ีเพื่อจะเนน้ถึงการเน้นเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ในตอน
ต่างๆเหล่าน้ีของพนัธสัญญาเดิม บางทีท่านแนะน าขอ้อา้งอิงน้ีโดยการอา้งอิงถึง  อิสยาห์เพราะวา่
ส่วนของอิสยาห์มีประเด็นหลกัท่ีท่านตอ้งการท่ีจะเนน้ (ขอ้ 3)  หรือบางทีเพราะวา่อิสยาห์เป็นผูท่ี้
โดดเด่นกวา่ของพวกผูเ้ผยพระวจนะท่ีท่านอา้งอิง [61]                                        
ทะเลทราย (“ถ่ินทุรกนัดาร”) ท่ีท่ีพระเจา้ไดพ้บปะกบัประชากรของพระองคเ์ป็นลกัษณะเด่นของ
พนัธสัญญาเดิม พระเมสสิยาห์จะออกมาจากถ่ินทุรกนัดาร  “พระเป็นเจา้” ได้พิสูจน์ท่ีจะเป็น   
พระเยซู  บทน าของมาระโกเก่ียวกบัค าน้ี “ทาง” (ค ากรีก โฮดอส ตามตวัอกัษรคือ ถนนหรือทาง
หลวง) เร่ิมตน้หน่ึงในหัวขอ้ของท่านนัน่คือ เส้นทางผา่นชีวิต    น่ีคือส่ิงท่ีสาวกของพระเยซูตอ้ง
ติดตาม (เปรียบเทียบ 8:27; 9:33; 10:17, 32, 52; 12:14) 
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น่ีคือคร้ังเดียวเท่านั้นท่ีมาระโกอา้งตอนพระคมัภีร์จากพนัธสัญญาเดิม ยกเวน้เม่ือท่านอา้งพระเยซูท่ี
อา้งอิงถึงพนัธสัญญาเดิม ขอ้อา้งอิงใน 15:28 ขาดสิทธิอ านาจทางตน้ฉบบัโบราณช่างเป็นความตรง
ขา้มกบัมทัธิวจริงๆ!  

“ประเด็นของขอ้อา้งอิงทั้งหมดก็คือวา่พนัธกิจแห่งการตระเตรียมของยอห์นในความส าเร็จ
แห่งค าเผยพระวจนะนั้นได้รับรองความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระเยซูและได้เตรียม
ส าหรับการเร่ิมตน้แห่งพนัธกิจท่ีเป็นทางการของพระองคใ์นฐานะพระเมสสิยาห์”[62] 

1:4 “ถ่ินทุรกนัดาร” หรือ ทะเลทราย (ค ากรีก เอเรมอส) ท่ีท่ียอห์นรับใช้ก็แห้งและไม่มีใครอาศยัอยู ่   
มนัเป็นถ่ินทุรกนัดารแห่งยเูดียตะวนัตกและเหนือของทะเลตาย (มธ. 3:1)  

ยอห์นให้บพัติศมาแก่ผูค้นเม่ือพวกเขาให้หลกัฐานของ การกลบัใจใหม่ “บพัติศมาของการกลบัใจ
ใหม่” หมายถึง บัพติศมาท่ีแสดงออกด้วยการกลับใจใหม่  พวกยิวท่ียอห์นให้บัพติศมา                
(ตามตวัอกัษรคือ ใส่เขา้ไปใน [น ้ า]) ไม่เพียงแต่เปล่ียนใจของพวกเขาเท่านั้น ซ่ึงก็คือความหมาย
พื้นฐานของ เมทานอยอา แต่พวกเขาไดเ้ปล่ียนอุปนิสัยของพวกเขาอีกดว้ย   น่ีเป็นการปรากฏคร้ัง
เดียวของ เมทานอยอา ในมาระโก  การเปล่ียนแปลงก็เพื่อและได้ส่งผลต่อ “การยกโทษบาป” 
(เปรียบเทียบ มธ. 12:41; กจ. 2:38) การเปล่ียนอุปนิสัยไม่ไดท้  าเพื่อไดม้าซ่ึงการยกโทษ แต่การ
เปล่ียนอุปนิสัยแสดงถึงความส านึกผิดแทจ้ริงท่ีส่งผลต่อการยกโทษ  บพัติศมาก็ไม่ส่งผลต่อการยก
โทษบาป อยา่งท่ีบางคนสนบัสนุน   [63] ตรงกนัขา้ม บพัติศมาแสดงถึงการกลบัใจใหม่ท่ีน าไปสู่
การยกโทษบาป  

 “จุดจบของความหยิง่คือการเร่ิมตน้ของการยกโทษ”[64] 

ส่ิงท่ีผิดปกติเก่ียวกบัการบพัติศมาของยอห์นก็คือวา่ในสมยัของท่านนั้น พวกคนต่างชาติให้บพัติศ
มาพวกเขาเองเม่ือพวกเขากลบัใจเช่ือสู่ลทัธิยิวและพวกยิวให้บพัติศมาพวกเขาเองเพื่อการช าระทาง
พิธีกรรม เลวนิีติ 8:6 เป็นขอ้ยกเวน้ 

 “นานมาแลว้นั้นอยา่งท่ีอิสราเอลไดถู้กแยกจากอียิปตโ์ดยการเดินทางผา่นน ้ าของทะเลแดง 
 ชนชาติน้ีก็ถูกกระตุน้ให้ประสบกบัการแยกกนัอีก ผูค้นถูกเรียกสู่การอพยพท่ีสองในการ
 ตระเตรียมส าหรับพนัธสัญญาใหม่กบัพระเจา้”[65]  

ค าเทศนาของเปโตรในกิจการ 10:37 เร่ิมตน้ ณ ท่ีอยา่งเดียวกนักบัพระกิตติคุณของมาระโกคือดว้ย
พนัธกิจของยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา  น่ีคือร่องรอยหน่ึงแห่งอิทธิพลของเปโตรท่ีมีต่อพระกิตติคุณท่ี
สอง   
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1:5 ฝงูชนยิวไดต้อบสนองต่อพนัธกิจของยอห์นอยา่งกระตือรือร้น  ฝงูชนใหญ่จากปาเลสไตน์ใตแ้ละ
กรุงเยรูซาเล็มได้ไปยงั “แม่น ้ าจอร์แดน” ในการตอบสนองต่อการเรียกของท่านเพื่อเตรียมตวั
ส าหรับการปรากฎของพระเมสสิยาห์  การใช้ “ทั้งหมด” ของมาระโกนั้นเกินจริง ไม่ใช่ทุกคนท่ี
ออกมาหายอห์น แต่คนจ านวนมากไดอ้อกมา  บรรดาผูท่ี้ไดอ้อกมาก็สารภาพ “บาปของพวกเขา” 
โดยการจ านนต่อ บัพติศมา  โดยการยอมให้ผูล่้วงหน้ามาก่อนของ  พระเมสสิยาห์ท่ีจะบพัติศมา
พวกเขา พวกยวิท่ีไดจ้  านนต่อการใหบ้พัติศมาของท่านก็ปฏิญาณท่ีจะตอ้นรับพระเมสสิยาห์เม่ือท่าน
ไดเ้สด็จมา      

  “… การสารภาพบาปก็เป็นมากกวา่แค่การยอมรับถึงบาปในชีวิต  มนัเป็นการเห็นดว้ยกบั
 พระเจา้เก่ียวกบัความหมายโดยนยัทั้งหมดท่ีเขา้ไปสู่ขอ้เท็จจริงท่ีวา่บุคคลหน่ึงไดท้  าบาป  
 มันคือการมองไปท่ีบาปจากมุมมองของพระเจ้าและการกระท าอย่างสอดคล้อง                
 มนัหมายถึงการจดัการบาปนั้น  มนัหมายถึงความตั้งใจท่ีจะส้ินสุดกบับาปนั้น”[66] 

 รูปแบบของการให้บพัติศมาของยอห์นก็ยงัคงเป็นท่ีโตเ้ถียง  แมว้่าประเด็นนั้นเป็นประเด็นรอง   
บางคนเช่ือว่ายอห์นจุ่มบรรดาผูท่ี้ได้มาหาท่าน คนอ่ืนๆเช่ือว่าท่านพรมหรือเทน ้ าบนพวกเขา
[67] ขา้พเจา้คิดว่าความเป็นไปได้ท่ีดีกว่าคือการจุ่ม ส่วนใหญ่เพราะว่าพวกยิวปฏิบติัการจุ่มและ
เพราะวา่ยอห์นไดใ้หบ้พัติศมาของท่าน ณ แม่น ้าจอร์แดน 

1:6 การบรรยายน้ีถึงยอห์นคงได้ระบุท่านในฐานะ “คนบริสุทธ์ิ” โดยพื้นฐานแห่งตะวนัออกสมยั
โบราณผูอ้าศยัอยูใ่นถ่ินทุรกนัดาร  เส้ือผา้ของท่านเป็น “ขนอูฐ” ท่ีถกัทอไม่ใช่หนงัของอูฐ   ซ่ึงถูก
ยึดไวก้บั “เข็มขดัท่ีเป็นหนงั” (เปรียบเทียบ 2 พกษ. 1:8; เปรียบเทียบ มลค. 4:5-6) โดยพื้นฐานแลว้
น่ีคือแนวทางท่ีพวกผูเ้ผยพระวจนะได้แต่งตวั (เปรียบเทียบ ศคย. 13:4) อาหารของท่าน
ประกอบด้วย “ตัก๊แตน” แห้งและ “น ้ าผึ้ ง” ของผึ้ ง “ป่า”  น่ีเป็นอาหารท่ีสะอาดส าหรับพวกยิว 
(เปรียบเทียบ ลนต. 11:21-22) 

  “[ตัก๊แตนเป็น] ส่ิงธรรมดาของอาหารในตอนนั้นและตอนน้ีในตะวนัออกใกลซ่ึ้งมีวิตามิน
 สูง  ไม่มีการให้เหตุผลส าหรับอตัลกัษณ์ของค าน้ีกบั ‘คารอบ’ ฝักของตน้คารอบ บางคร้ัง
 เป็นท่ีรู้จกักนัวา่ ‘ขนมปังของนกับุญยอห์น’”[68] 

 ยอห์นอาจไดเ้ป็นคนนาศีมาตลอดชีวติหรือท่านอาจแค่ไดด้ าเนินชีวติท่ีสันโดษเน่ืองจากการอุทิศตน
ต่อพระเจา้ (ลก. 1:15) การปรากฎและอุปนิสัยส่วนตวัของท่านนอกเหนือจากการทรงเจิมโดย      
พระเจา้ของท่านตอ้งไดห้นุนใจพวกยิวท่ีมาหาท่านเพื่อจะละทิ้งการด าเนินชีวิตท่ีหมกหมุ่นอยู่กบั
ตนเอง -ในการเตรียมตวัส าหรับการปรากฏของพระเมสสิยาห์  
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 “การเปรียบเทียบท่ีระมดัระวงัของบรรดาผูท้  าพนัธสัญญาแห่งคุมรานกบัยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา...
เปิดเผยถึงความแตกต่างทั้งหลายอย่างกวา้งขวางมากเก่ียวกบัการท าให้ความเป็นไปได้ของการ
ติดต่อนั้นไม่ส าคญั”[69] 

 “ในท่ีสุดความเงียบขรึมนั้นก็ส้ินสุดลงโดยการปรากฏ  การป่าวประกาศ พิธีและพนัธกิจท่ีน่าตกใจ
อย่างท่ีพนัธกิจของเอลียาห์ไดเ้ป็น ท่ีจริงในหลายๆดา้น ผูส่้งสารทั้งสองและเวลาของพวกเขาก็มี
ความเหมือนกนัเดียว  เป็นสังคมท่ีมัน่คง มัง่คัง่และหรูหรา แต่อยู่ในอนัตรายท่ีใกลเ้ขา้มาของการ
พินาศจากโรคภยัท่ีซ่อนเร้น เป็นหนอง และสังคมทางศาสนาท่ีน าเสนอการปรากฏของความวิปริต
ท่ีไร้ความหวงั  กระนั้นก็มีเช้ือแห่งการบงัเกิดใหม่ท่ีเป็นไปไดน้ัน่เองท่ีทั้งเอลียาห์และยอห์นผูใ้ห ้ 
บพัติศมาไดม้าสู่  ทนัในนั้นทั้งสองไดป้รากฎเพื่อจะคุกคามการพิพากษาท่ีน่ากลวัแต่เพื่อจะเปิดการ
ท่ีไม่จินตนาการถึงความเป็นไปไดข้องความดีอีกดว้ย  และราวกบัว่าเพื่อจะท าให้ความประทบัใจ
เก่ียวกบัความตรงขา้มน้ีลึกมากข้ึน ทั้งสองก็ไดป้รากฎในลกัษณะท่ีไม่ไดค้าดหวงัไว ้และแมก้ระทัง่
ต่อตา้นนิสัยต่างๆแห่งคนร่วมสมยัของพวกเขา  ทนัใดนั้นยอห์นไดอ้อกมาจากถ่ินทุรกนัดารแห่ง     
ยเูดีย อย่างท่ี   เอลียาห์ไดอ้อกมาจากป่าแห่งกิเลอาด  ยอห์นมีภาพลกัษณ์อนัสันโดษท่ีแปลกอย่าง
เดียวกนักบัผูม้าก่อนของท่าน   ข่าวสารของยอห์นเป็นส่ิงท่ีคลา้ยกนักบัข่าวสารของเอลียาห์ การ   
บพัติศมาก็เป็นส่ิงท่ีคลา้ยกนักบัพิธีท่ีแปลกของเอลียาห์บนภูเขา คารเมล   และราวกบัวา่เพื่อจะท า
ให้การเปรียบเทียบนั้นสมบูรณ์พร้อมกบัความทรงจ าและความหวงัท่ีมนัท าให้ต่ืนข้ึน แมก้ระทัง่
รายละเอียดอย่างถ่ีถว้นมากข้ึนท่ีอยู่รอบๆชีวิตของเอลียาห์ก็พบความคล้ายกนัของส่ิงเหล่านั้นใน
ชีวติของยอห์น” [70] 

1:7-8 สาระส าคญัของมาระโกเก่ียวกบัข่าวสารของยอห์นก็สั้น (เปรียบเทียบ  มธ. 3:7-10; ลก. 3:10-14) 
มนัเน้นถึงการมาของบุคคลหน่ึงท่ียิ่งใหญ่ผูจ้ะให้บพัติศมา “ด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ”ยอห์น   
บรรยายถึงความยิง่ใหญ่ของบุคคลน้ีโดยการเปรียบเทียบตวัท่านเองกบัพระเมสสิยาห์  พวกทาสไม่
จ  าเป็นท่ีจะตอ้ง “แก”้ สายรองเทา้ของพวกเจา้นายของพวกเขา แต่ยอห์นรู้สึกถึงการไม่คู่ควร (“ไม่
เหมาะสม”) ท่ีจะท าแมก้ระทัง่งานท่ีเล็กนอ้ยท่ีสุดน้ีส าหรับ     พระเมสสิยาห์  การเนน้น้ีท่ีความถ่อม
ใจของผูรั้บใชข้องพระเจา้ก็คงอยูต่ลอดพระกิตติคุณน้ี  

 ส่ิงตรงขา้มอีกอย่างหน่ึงคือบพัติศมาของสองคน (ขอ้ 8) บพัติศมาน้ีบอกล่วงหน้าถึงพนัธกิจท่ี
เหนือกวา่ของผูห้น่ึงท่ีก าลงัมา  

  “เป็นท่ีชดัเจนวา่ ผูใ้ห้บพัติศมาน้ีหมายถึงวา่ผูห้น่ึงท่ียิ่งใหญ่ซ่ึงก าลงัมาจะไม่เพียงแต่ช าระ
 ด้วยน ้ าเท่านั้นแต่จะน าให้พบกับการทรงสถิตท่ีล้าง ช าระและพิพากษาของพระเจ้าเอง
 ดงัเช่นน ้าท่วมอีกดว้ย” [71] 
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 การให้บพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเยซูบางทีตั้ งใจคอยบพัติศมาในอนาคตจาก
มุมมองของเราในประวติัศาสตร์  ในการบนัทึกของมทัธิวและลูกาเก่ียวกบัขอ้ความน้ี ยอห์นกล่าววา่
พระเยซูจะใหบ้พัติศมา “ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิและไฟ” ค าน าหนา้เด่ียวก่อนค านามสองค าในตวั
บทกรีกบ่งบอกถึงบพัติศมาเดียวดว้ยพระวิญญาณและไฟ  ในขณะท่ีบพัติศมาท่ีคลา้ยกนัไดเ้กิดข้ึน
ในวนัเพน็เทคอสต ์(เปรียบเทียบ  กจ. 1:5; 2:32-33) ไม่ใช่ทุกส่ิงของส่ิงท่ีพวกผูเ้ผยพระวจนะได้
ท านายว่าจะเกิดข้ึน-เม่ือบพัติศมานั้นไดเ้กิดข้ึน-แทจ้ริงแลว้ไดใ้นปรากฏตอนนั้น  (เปรียบเทียบ 
อสย. 44:3; ยอล. 2:28-32) ดงันั้นเราคาดหวงัถึงบพัติศมาในอนาคตกบัพระวิญญาณ-และไฟ-ท่ีจะ
บรรลุค าเผยพระวจนะเหล่าน้ีอยา่งสมบูรณ์ 

2.     การรับบัพติศมาของพระเยซู  1:9-11  (เปรียบเทยีบ มธ. 3:13-17; ลก. 3:21-23) 

ถดัไปมาระโกบนัทึกสองเหตุการณ์ท่ีน าหน้าการเร่ิมตน้ของพนัธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซูทนัทีคือ    
การรับบพัติศมาของพระองค์และการถูกทดลองของพระองค์   เหตุการณ์แรกของเหตุการณ์เหล่าน้ีส่ง
สัญญาณถึงการปรากฏของพระองค์ในฐานะพระเมสสิยาห์และการให้เขา้รับต าแหน่งนั้นของพระองค ์ 
มาระโกบนัทึกขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการรับบพัติศมาของพระเยซูและสองเหตุการณ์ท่ีไปดว้ยกนัซ่ึงยืนยนัว่า
พระองคท์รงเป็นพระเมสสิยาห์ 

1:9        ขอ้เท็จจริงท่ีว่ามาระโกระบุว่าพระเยซูเป็น “พระเยซู” อาจแสดงให้เห็นว่าท่านเขียนพระกิตติคุณ
 ของท่านต่อผูค้นท่ีคุน้เคยกบัพระองค์แล้ว  (ช่ือ “เยซู” ปรากฎในพระกิตติคุณของมาระโกบ่อย
 มากกว่าช่ืออ่ืนใดของพระผูช่้วยให้รอด) พระเยซูไม่ได้มาหายอห์นจากยูเดียหรือเยรูซาเล็ม 
 (เปรียบเทียบขอ้ 5) แต่ “จากเมืองนาซาเร็ธในแควน้กาลิลี” ท่ีท่ีพระองค์ไดเ้ติบโตข้ึนและตอนน้ี
 ก าลังอาศัยอยู่  [72] ความคลุมเครือของเมืองเล็กน้อยน้ีก็ชัดเจนจากข้อเท็จจริงท่ีว่าไม่ว่า                
 พนัธสัญญาเดิม หรือโจเซฟัสหรือทลัมุดไม่เคยอา้งอิงถึงมนั [73] 

พระเยซูไดรั้บบพัติศมาของยอห์นเพื่อจะเขา้ส่วนกบัมนุษยแ์ละบาปของมนุษย ์(เปรียบเทียบ 2 คร. 5:21) 
พระองค์ไม่ไดท้  าอย่างนั้นเพราะว่าพระองค์จ  าเป็นท่ีจะกลบัใจจากบาปส่วนตวัต่างๆ  พระองค์ไม่มีบาป!  
พระองคไ์ดจ้  านนต่อบพัติศมาอีกดว้ยเพราะวา่โดยการท าอยา่งนั้น พระองคก์็ไดเ้ขา้ส่วนกบักลุ่มท่ีเจาะจงของ
ผูค้นท่ียอห์นก าลงัใหบ้พัติศมาอยู ่นัน่คือ คนชอบธรรมในอิสราเอล    

 “ถา้พระองคไ์ม่ไดท้  าอยา่งนั้น พระองคค์งไดถู้กเขา้ใจผดิ”[74] 

พระเยซูเช่ือมโยงการรับบพัติศมาของพระองคก์บัการตายของพระองค ์(10:38; ลก. 12:50) ดงันั้น บางทีมนั
เหมาะสมท่ีจะสรุปวา่พระองคถื์อวา่การรับบพัติศมาของพระองคเ์ป็นการยอมรับต่อสาธารณชนถึงบทบาท
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ของพระองค์ในฐานะผูรั้บใช้ท่ีทนทุกข์ของอิสราเอลคือพระเมสสิยาห์  พระเยซูอายุไดป้ระมาณ 30 ปีใน
ตอนนั้น  (ลก. 3:23) 

1:10      น่ีเป็นคร้ังแรกของการใช ้42 คร้ังของมาระถึงกริยาวิเศษณ์กรีก ยูธุส (“ทนัที”) ท่ีให้ความรู้สึกแห่ง
การกระท าท่ีเคล่ือนไหวอย่างรวดเร็วแก่การบรรยายของท่าน  มาระโกใช้ค  าน้ีมากกว่าผูเ้ขียน      
พระกิตติคุณอีกสามคนรวมกนั   

  “เม่ือเร่ืองราวคืบหนา้ไปความถ่ีของค า “ทนัที” ก็ลดลงแต่ปรากฎอีกคร้ังในภายหลงัเพื่อจะ
 เสริมว่าการจบักุมและการไต่สวนของพระเยซูเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วเพียงไร  และจงัหวะก็
 หลากหลาย  ในขณะท่ีเร่ิมแรกในเร่ืองราวนั้นการกระท าก็เปล่ียนอยา่งรวดเร็วจากสถานท่ี
 หน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง จุดส้ินสุดของการเดินทางก็ช้าลงต่อการบรรยายวนัต่อวนัของส่ิงท่ี
 เกิดข้ึนในสถานท่ีเดียวคือเยรูซาเล็มและจากนั้นการพรรณนาชัว่โมงต่อชัว่โมงถึงการถูก
 ตรึง  เพราะว่าเร่ืองราวทั้งหมดเคล่ือนไปสู่เยรูซาเล็มและต่อการถูกตรึง การช้าลงของ
 จงัหวะก็ท าใหป้ระสบการณ์แห่งเหตุการณ์น้ีเขม้ขน้ส าหรับผูอ่้านอยา่งใหญ่หลวง”[75] 

 มาระโกบรรยายวา่ “พระเยซู” เองเห็น “ทอ้งฟ้า” แหวกออก (“ถูกแยกออก”) แมว้่าอย่างนอ้ยแลว้
ยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาเห็นส่ิงน้ีเช่นกนั (ยน. 1:32-34) 

  “การท่ีพระเยซูเห็นท้องฟ้าแหวกออกและพระวิญญาณเสด็จลงมายงัพระองค์ก็ท  าให้
 พระองคต์ระหนกัถึงการไดรั้บฤทธ์ิเดชจากสวรรค์  การตระหนกัน้ีจะน าพระองค์ท่ีจะใช้
 ฤทธ์ิเดชนั้นตลอดส่วนท่ีเหลือของมาระโก”[76] 

 มาระโกใชถ้อ้ยค าท่ีชดัแจง้ สฮิดโซเมนัส ซ่ึงหมายถึง การฉีกหรือการแยก เพื่อจะอธิบายถึงทอ้งฟ้า
ท่ีเปิดออก ค าน้ีท าให้ระลึกถึงอิสยาห์ 64:1 ท่ีท่ีผูเ้ผยพระวจนะไดร้้องทูลต่อพระเจา้ท่ีจะแยกทอ้งฟ้า
และเสด็จลงมา (เปรียบเทียบ สดด. 18:9, 16-19; 144:5-8) ตอนน้ีพระเจา้ตอบค าอธิษฐานของ        
อิสยาห์  การเสด็จลงมาของพระวิญญาณเหนือพระเยซูไดส้ถาปนาการทรงเจิมของพระองคส์ าหรับ
พนัธกิจ (เปรียบเทียบ ลก. 4:18; กจ. 10:38) พระองค์เป็นผูรั้บใช้ท่ีไดรั้บการเจิมของพระเจา้     
(“พระคริสต”์ เปรียบเทียบกบัดาวดิผูรั้บเจิมอีกคนหน่ึงของพระเป็นเจา้)  

 “นกพิราบ” เป็นนกท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของการเสียสละตนเองท่ีถ่อมใจท่ีแสดงลกัษณะของมนั มนัเป็น
นกท่ีคนอิสราเอลท่ียากจนไดถ้วายเป็นเคร่ืองบูชาแด่พระเป็นเจา้  วิญญาณอย่างเดียวกนัแห่งการ
เสียสละตนเองท่ีถ่อมใจไดอ้ยูใ่นพระเยซู  

 “พระวญิญาณ” ท่ีเสด็จลงมาเหนือพระเยซูท่ีน่ีก็ไม่บ่งบอกวา่พระเยซูขาดพระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีให้
ฤทธ์ิเดชก่อนหน้าน้ี  ท่ีน่ีพระวิญญาณได้เสด็จมาเพื่อจะให้ฤทธ์ิเดชแก่พระเยซูอย่างเจาะจงเพื่อ   
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พนัธกิจแบบพระเมสสิยาห์ของพระองค์ซ่ึงเร่ิมตน้ตอนน้ี  พระวิญญาณได้เสด็จ “เขา้ไปใน” 
พระองค ์(ค ากรีก ไอซ์ เอาทน) ไม่ใช่แค่ “เหนือ” พระองค ์(ค ากรีก เอพิ เอาทน)  

1:11         “เสียงจากฟ้าสวรรค”์ ของพระบิดาแสดงถึงการรับรองพระเยซูและภารกิจของพระองคด์ว้ยถอ้ยค า
ท่ีท าให้ระลึกถึงปฐมกาล 22:2  ส่ิงท่ีเสียงกล่าวก็ระบุถึงผูก้ล่าว  ถอ้ยค าของพระเจา้จากฟ้าสวรรค์
รวมแนวคิดของกษตัริย ์(สดด. 2:7) และผูรั้บใช ้(อสย. 42:1) การรวมกนัน้ีสถาปนาการเป็นบุตรท่ี
พิเศษของพระเยซู จงสังเกตถึงการปรากฏของตรีเอกภาพในขอ้ 10 และ 11   

  “อนุประโยคแรกของการป่าวประกาศ [ของพระบิดา] (กบัค ากริยาในกาลปัจจุบนัของมาลา
 บอกเล่าในไวยากรณ์)  แสดงถึงความสัมพนัธ์นิรันดร์และส าคญั อนุประโยคท่ีสอง 
 (ค ากริยาอยูใ่นการบอกเล่าในกาลอดีต)  บ่งบอกถึงการเลือกในอดีตส าหรับการปฏิบติัการ
 แห่งหนา้ท่ีท่ีเจาะจงในประวติัศาสตร์”[77] 

 ตั้งแต่จุดน้ีเป็นตน้ไป ผูอ่้านพระกิตติคุณของมาระโกรู้จกัการประเมินท่ีมีสิทธิอ านาจของพระเจา้
เก่ียวกบัพระเยซู   การประเมินน้ีกลายมาเป็นมาตรฐานท่ีซ่ึงเราตดัสินความถูกตอ้งหรือความไม่
ถูกตอ้งเก่ียวกบัการเขา้ใจของคุณลกัษณะอ่ืนๆเก่ียวกบัพระองค ์   

  “ถ้ามาระโกปฏิเสธความรู้เก่ียวกับอตัลักษณ์ของพระเยซูต่อบุคคลท่ีเป็นมนุษย์ในการ
 เร่ิมตน้และตอนกลางของเร่ืองราวของพระองค ์จากนั้นใครจะรู้ถึงอตัลกัษณ์ของพระองค?์ 
 ค าตอบคือมาระโกเองในฐานะผูบ้รรยาย ผูอ่้านและส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่เหนือธรรมชาติเช่น     
 พระเจา้ ซาตานและพวกปีศาจ”[78] 

 พระเยซูเร่ิมตน้บทบาทท่ีเป็นทางการของพระองค์ในฐานะพระเมสสิยาห์ ณ การรับบพัติศมาของ
พระองค ์(เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 7:12-16; สดด. 89:26; ฮบ. 1:5) พระองคก์็เร่ิมตน้บทบาทท่ีเป็น
ทางการของพระองค์ในฐานะผูรั้บใช้ท่ีทนทุกข์ของพระเป็นเจา้ในตอนนั้นอีกดว้ย (เปรียบเทียบ 
8:31; 9:30-31; 10:32-34, 45; 15:33-39) 

 “การรับบพัติศมาของพระเยซูไม่ไดเ้ปล่ียนสถานะแบบพระเจา้ของพระองค ์ พระองค์ไม่
 ได้มาเป็นพระบุตรของพระเจ้า ณ การรับบัพติศมาของพระองค์ (หรือ ณ การจ าแลง       
 พระกาย 9:7) ตรงกนัขา้ม การรับบพัติศมาของพระองคแ์สดงถึงความส าคญัท่ีมีอิทธิพล
 มากแห่งการยอมรับของพระองคถึ์งงานแบบพระเมสสิยาห์ของพระองคใ์นฐานะผูรั้บใชท่ี้
 ทนทุกข์ของพระเป็นเจา้เช่นเดียวกบัพระเมสสิยาห์ตามเช้ือสายดาวิด  เพราะว่าพระองค์
 ทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้ คือผูห้น่ึงท่ีไดรั้บการรับรองโดยพระบิดาและไดรั้บฤทธ์ิเดช
 โดยพระวญิญาณ พระองคก์็ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ (ไม่ใช่ทางกลบักนั)”[79] 
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3.     การถูกทดลองของพระเยซู  1:12-13 (เปรียบเทยีบ มธ. 4:1-11; ลก. 4:1-13) 

การถูกทดลองของพระเยซูโดยซาตานเป็นอีกเหตุการณ์หน่ึงท่ีเตรียมผูรั้บใช้ของพระเจา้เพื่อพนัธกิจของ
พระองค[์80] การบนัทึกของมาระโกก็สั้นและมนัเนน้ถึงความขดัแยง้ฝ่ายวิญญาณอนัยิ่งใหญ่ท่ีการทดลองน้ี
จดัตั้งเพื่อพระเยซู  ผูเ้ขียนละเวน้การอา้งอิงใดๆถึงความรู้สึกของพระเยซูเก่ียวกบัการทดลอง  การตอบสนอง
ของผูรั้บใช้ต่อการทดลองต่างๆนั้นส าคญักว่าความรู้สึกของท่านต่อการทดลองเหล่านั้น  พระเยซูตอ้งได้
บอกพวกสาวกของพระองคเ์ก่ียวกบัการถูกทดลองของพระองคเ์วลาใดเวลาหน่ึงหลงัจากมนัไดเ้กิดข้ึน      

1:12       “โดยทนัที” เช่ือมโยงการถูกทดลองกบัการรับบพัติศมาอยา่งใกลชิ้ด  “พระวญิญาณ” องคเ์ดียวกนัท่ี
ไดเ้สด็จมาเหนือพระเยซู ณ การรับบพัติศมาของพระองค์ตอนน้ี “เร่งเร้า” หรือ ผลกัดนั (ค ากรีก   
เอคบาลโล) พระองค ์“เขา้ไปในถ่ินทุรกนัดาร”เพื่อการทดสอบ[81] ในพนัธสัญญาเดิม คนอิสราเอล
ไดเ้ช่ือมโยงแผ่นดินอนัเป็นท่ีอยู่อาศยัและเพาะปลูกกบัพระพรของพระเจา้และถ่ินทุรกนัดารกบั  
การสาปแช่งของพระองค์  พระเยซูได้จ  านนอย่างถ่อมใจต่อการเขา้ส่วนกบัมนุษยแ์ละอิสราเอล
โดยเฉพาะ  ตอนน้ีพระองคป์ระสบกบัผลลพัธ์ต่างๆของการเขา้ส่วนนั้นคือ การถูกทดลอง  การถูก
ทดลองไม่ใช่ขอ้บ่งช้ีท่ีวา่บุคคลหน่ึงอยูน่อกน ้ าพระทยัของพระเจา้  บางคร้ังมนัเป็นผลมาจากการ
ติดตามการทรงน าของพระวญิญาณ      

  “ค าพูดท่ีแสดงออกของมาระโกไม่ได้หมายถึงว่าพระเยซูได้ถูกบงัคบัให้เข้าไปในถ่ิน
 ทุรกนัดารต่อตา้นความตั้งใจของพระองคแ์ต่ท่ีวา่พระองคไ์ดไ้ปดว้ยความรู้สึกท่ีหนกัแน่น
 ของแรงกดดนัของพระวิญญาณท่ีอยู่เหนือพระองค์ เน่ืองจากว่าเป้าหมายของภารกิจของ
 พระเมสสิยาห์คือท่ีจะ ‘ท าลายการงานของมาร’ (1 ยน. 3:8) พระเยซูก็ตระหนกัว่าการ
 ยอมรับของพระองคถึ์งงานแบบผูรั้บใชไ้ดท้  าให้การเผชิญหนา้นั้นจ าเป็น  มนัเป็นการริเร่ิม
 แห่งภารกิจของพระองค์ท่ีจะโค่นมาร  พนัธกิจการท าการอศัจรรยข์องพระองค์แห่งสิทธิ
 อ านาจเหนือพวกปีศาจก็ข้ึนอยูก่บัชยัชนะท่ีไดเ้กิดข้ึนในการเผชิญหนา้น้ี”[82] 

  “มาระโกท าใหช้ดัเจนวา่ถ่ินทุรกนัดารในเร่ืองราวของท่านมีความส าคญัสองอยา่ง: บางคร้ัง
 มนัเป็นบรรยากาศท่ีเป็นปฏิปักษแ์ละคุกคาม แต่บางทีมนัก็เป็นสถานท่ีแห่งการเตรียม”[83] 

1:13       สถานท่ีตั้ งตามธรรมน้ีของการทดลองน้ีท่ีก าหนดวนัเวลายอ้นกลบัไปยงัศตวรรษท่ีสิบสองคือ   
มันส์ ควอรันทาเนีย คือ “เนินเขาแห่งส่ีสิบวนั” มนัตั้ งอยู่ทางตะวนัตกของเยรีโค อย่างไรก็ตาม 
สถานท่ีตั้งแน่นอนก็ไม่เป็นท่ีรู้จกั 

ค ากรีก ไพรัดโซ่ หมายถึงท่ีจะใส่ใครคนหน่ึงหรือบางส่ิงผ่านทางการทดลองเพื่อจะแสดงถึงคุณลกัษณะ 
ของ มนั  พระเจา้อนุญาตใหซ้าตานท่ีจะทดลองพระเยซูเน่ืองดว้ยเหตุผลสองประการ: เพื่อจะแสดงให้เห็นวา่
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พระองค์จะไม่หันเหไปจากน ้ าพระทยัของพระบิดา และเพื่อจะแสดงถึงคุณสมบติัของพระองค์ส าหรับ
ภารกิจของพระองค ์ ช่ือ “ซาตาน” เป็นการถอดตวัอกัษรของค าฮีบรู ซาตาน ซ่ึงหมายถึง “ปฏิปักษ”์  

โดยการละเวน้การอา้งอิงถึงการน าเสนอท่ีทดลองสามอย่างซ่ึงซาตานได้ตั้งข้ึนนั้น มาระโกก็จดจ่อความ
สนใจของผูอ่้านไปท่ีขอ้เท็จจริงท่ีวา่พระเยซูไดท้นการทดสอบท่ีต่อเน่ืองเป็นเวลา “40 วนั”  ท่านช้ีถึงความ
ขดัแยง้ท่ีต่อเน่ืองน้ีตลอดพระกิตติคุณน้ี (8:11, 32-33; 10:2; 12:15) การอา้งอิงท่ีเฉพาะของมาระโกถึง    
“สัตว์ป่า” เน้นถึงความรุนแรงของการทดลอง  พวกยิวเช่ือมโยงถ่ินทุรกนัดารกับสัตวป่์าและความเป็น
ปฏิปักษข์องซาตาน ( เปรียบเทียบ อสย. 13:20-22; 34:8-15; สดด. 22:11-21; 91:11-13) 

 “….ในการเปิดโปงของพระองค์ต่อการโจมตีของซาตาน พระเยซูก็เป็น ‘อาดัม’ เช่นเดียวกับ 
‘อิสราเอล’การเป็นบุตรของอิสราเอลไดท้  าตามแบบอย่างของการเป็นบุตรของอาดมั เน่ืองจากว่า
พระเจา้ทรงเป็นพระผูส้ร้าง-พระบิดาในทั้งสองกรณี  ถ่ินทุรกนัดารสร้างการเช่ือมโยงระหวา่งสอง
กรณี เพราะว่ามนัแสดงถึงมโนภาพทางกลบักนัโดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัการอา้งอิงของมาระโกถึง
‘สัตว์ป่า’(1:13)ความคิดเห็นเก่ียวกับสถานท่ีท่ีเหมาะสมของพวกสัตวก์็ถูกแบ่งระหว่างบริเวณ    
พระอุทยานและบริเวณถ่ินทุรกนัดาร อยา่งไรก็ตาม มนัอาจจะเป็นวา่หมวดพระกิตติคุณเหลือบมอง
พวกสัตวท์ั้งในค าสั่งของอาดมัท่ีจะปกครองโลก (ปฐก. 1:26-28) และในการเช่ือมโยงของพวกมนั
กบัอ านาจของซาตาน (สดด. 22:11-21; อสค. 34:5, 8, 25; ลก. 10:19) ดงันั้นก็บ่งช้ีถึงความวุน่วายท่ี
คุกคามท่ีจะจดัตั้งตวัมนัเองในโลกท่ีเป็นระเบียบ(อีก)(เช่นโยบ5:22;อสย. 5:17; 14:21;  …)”[84] 

บรรดาผูรั้บใช้ท่ีเป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้า “ได้ปรนนิบติั” พระเยซูระหว่างเวลาแห่งการทดสอบของ
พระองค์ (เปรียบเทียบ ฮบ. 1:14)  “พวกทูตสวรรค์” อา้งอิงถึงส่ิงมีชีวิตในสวรรค์อยู่เสมอในมาระโก 
[85] พระเจา้ไม่ได้ละพระบุตรของพระองค์ไวต้ามล าพงั แต่จดัเตรียมพระคุณท่ีจะช่วยเหลือในเวลาแห่ง
ความจ าเป็น  

 “การปรากฏของพวกทูตสวรรคเ์พื่อจะค ้าจุนพระเยซูก็เนน้ถึงมิติทางโลกของการทดลองคือ การ
 ปล ้ าสู้ของพระเยซูกบัซาตานเป็นความขดัแยง้ระหว่างอาณาจกัรของพระเจา้และอาณาจกัรของ
 ความชั่ว ดงันั้นในการทดลอง พระเยซูพระบุตรของพระเจา้ก็แสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีพนัธกิจของ
 พระองคจ์ะเก่ียวขอ้งคือ การผกูมดัซาตานและการเร่ิมตน้ของยคุสุดทา้ยแห่งความรอด (3:27)”[86] 

 “อาดมัแรกไดพ้า่ยแพใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีสวยงามและเป็นมิตร อาดมัสุดทา้ยไดรั้กษาความบริสุทธ์ิ
 ของท่านไวใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีอา้งวา้งและเป็นปฏิปักษ”์ [87] 

ในบทน าสู่พระกิตติคุณของท่าน มาระโกก็เน้นถึงความถ่อมใจและการรับใช้ท่ีสัตยซ่ื์อท่ีพระเยซูมอบแด่ 
พระเจา้ ณ การเร่ิมตน้แห่งพนัธกิจต่อสาธารณชนของพระองค ์ พระเยซูทรงเป็นมนุษยเ์ตม็ท่ี กระนั้น ณ เวลา
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เดียวกนัพระองคท์รงไดรั้บการรับรองโดยพระเจา้อยา่งเต็มท่ีและไดรั้บการช่วยเหลือโดยพระวิญญาณ และ
ไดรั้บการเสริมก าลงัและการหนุนใจโดยบรรดาผูช่้วยเหลือท่ีเป็นทูตสวรรค์ของพระเจา้  พระองคท์รงเป็น
พระเจา้อย่างเต็มท่ีอีกด้วย  บรรดาผูอ่้านท่ีเผชิญกบัการข่มเหงส าหรับความเช่ือของพวกเขาสามารถพบ     
การหนุนใจอนัยิง่ใหญ่ในส่วนน้ีไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชยัชนะของพระเยซูเหนือการทดลองจากซาตาน        

II.     พนัธกจิเร่ิมแรกในกาลลิขีองผู้รับใช้ 1:14-3:6 

มาระโกละเวน้ปีแห่งพนัธกิจในยูเดียเร่ิมแรกของพระเยซู (ยน. 1:15-4:42) อย่างท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณ
สัมพนัธ์คนอ่ืนๆไดล้ะเวน้  ท่านเร่ิมตน้การบนัทึกของท่านเก่ียวกบัพนัธกิจแห่งการรับใชข้องพระเยซูใน     
กาลิลีคืออิสราเอลทางเหนือ (1:14-6:6ก) เน่ืองจากการต่อตา้นและการปฏิเสธท่ีเพิ่มข้ึน พระเยซูก็ไดท้  าการ
ถอนตวัหลายคร้ังจากกาลิลีท่ีติดตามมาโดยการกลบัไปยงัเขตน้ีหลายคร้ัง  มาระโกบนัทึกส่ีคร้ังของส่ิง
เหล่าน้ี (6:6ข-8:30) จากนั้นพระเยซูจากกาลิลีไปยงัเยรูซาเล็ม  มาระโกบนัทึกบทเรียนต่างๆเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ี
ส าคญัส่ีหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นสาวก  -ท่ีพระเยซูสอนพวกสาวกของพระองคร์ะหวา่งการเปล่ียนผา่นน้ี 
-เพื่อผลประโยชน์ของผูอ่้านของท่าน (บทท่ี 10) ถดัไปพระเยซูไดรั้บใชใ้นเยรูซาเล็มและมาระโกเลือกสาม
เหตุการณ์ท่ีส าคญัท่ีนัน่ส าหรับการรวมเขา้ไวด้ว้ยกนัในเร่ืองราวของท่าน (บทท่ี 11-13) 

 “บุคคลหลกัทั้งส่ีก็โดดเด่นเช่นเดียวกบัสองกลุ่มแห่งบุคคลรองคือ พระเยซู เจา้หน้าท่ีทางศาสนา 
 พวกสาวก ฝงูชน และกลุ่มเหล่านั้นของบุคคลรองทั้งหลายผูท่ี้ไม่วา่แสดงออกถึงความเช่ือหรือดว้ย
 เหตุใดเหตุหน่ึงก็เป็นตวัอยา่งของส่ิงท่ีมนัหมายถึงท่ีจะรับใช”้[88] 

ตวัอย่างของบุคคลรองผูเ้ป็นตน้แบบความเช่ืออนัยิ่งใหญ่ในพระเยซูคือคนโรคเร้ือนผูไ้ดร้้องขอการช าระ 
(1:40-45) เพื่อนๆของคนอมัพาต (2:3-5) ไยรัส (5:21-24, 35-43) ผูห้ญิงท่ีเป็นโรคโลหิตตก (5:25-34) หญิง
ซีเรียฟีนิเซีย (7:25-30) บิดาของเด็กชายท่ีถูกผสิีง (9:14-29) และบารทิเมอสัคนตาบอด (10:46-52) บรรดาผูท่ี้
เป็นตน้แบบการรับใช้คือผูห้ญิงท่ีชโลมพระเยซูส าหรับการฝัง (นัน่คือ มารีย  ์ 14:3-9) ซีโมนชาวไซรีน 
(15:21) โยเซฟจากอาริมาเธีย (15:42-46) และพวกผูห้ญิงท่ีไดเ้ยี่ยมอุโมงค์ฝังศพของพระเยซูเพื่อจะชโลม
พระศพของพระองค ์(16:1) 

มาระโกเนน้ถึงพนัธกิจของพระเยซูในฐานะผูรั้บใช้ในพระกิตติคุณของท่าน  ส่วนท่ีเหลือของพระธรรมน้ี
บอกรายละเอียดว่าพระองค์รับใช้พระเจา้และมนุษยอ์ย่างไร  ระหว่างส่วนแรกแห่งพนัธกิจของพระเยซู 
พระองค์ได้สละชีวิตของพระองค์ในการรับใช้ (1:14-13:37) การทนทุกข์ของพระองค์เป็นการบนัทึกถึง    
การท่ีพระองค์สละชีวิตของพระองค์ในการถวายตนเองเป็นเคร่ืองบูชา (บทท่ี 14-16) มาระโกเร่ิมตน้การ
บนัทึกของท่านเก่ียวกบัการรับใช้ของพระเยซูดว้ยภาพรวมของเหตุการณ์ท่ีถูกคดัเลือกไวต่้างๆในพนัธกิจ
เร่ิมแรกในกาลิลีของพระเยซูท่ีเป็นแบบฉบบัของพนัธกิจทั้งส้ินของพระองค ์(1:14-3:6) แรกสุดท่านบนัทึก
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เร่ืองราวทั้งส่ีซ่ึงเกิดข้ึนในและรอบๆคาเปอรนาอุมท่ีเตรียมผูอ่้านดว้ยแนวคิดท่ีดีเก่ียวกบัส่ิงท่ีพนัธกิจของ
พระเยซูเป็นเหมือน (1:14-38) จากนั้นมาระโกรวมกลุ่มของเร่ืองราวต่างๆท่ีแสดงถึงวา่การเป็นปฏิปักษต่์อ
พระเยซูนั้นเพิ่มขั้นอยา่งไร (2:1-3:6) 

 ก.     การเร่ิมต้นแห่งพนัธกจิของพระเยซู  1:14-20 

มาระโกแนะน าผูอ่้านของท่านต่อข่าวสารของผูรั้บใช ้(ขอ้ 14-15) และสาวกพวกแรกของผูรั้บใช ้(ขอ้ 16-20) 

 1.     ข่าวสารของผู้รับใช้ 1:14-15 (เปรียบเทยีบ มธ. 4:12, 17; ลก. 4:14-15) 

ประโยคหวัขอ้น้ีสรุปพนัธกิจทั้งส้ินของพระเยซูในกาลิลี  มนัระบุถึงเม่ือไหร่ท่ีมนัเร่ิมตน้ ท่ีไหนท่ีมนัเกิดข้ึน
และแก่นสารของส่ิงท่ีพระเยซูป่าวประกาศท่ีเป็นพื้นฐานของพนัธกิจของพระองค ์

1:14       พระเยซูเร่ิมตน้พนัธกิจในกาลิลีของพระองค ์ซ่ึงเป็นระยะหลกัแรกแห่งพนัธกิจต่อสาธารณชนของ
พระองคห์ลงัจากผูล่้วงหน้ามาก่อนของพระองค์ไดจ้บส้ินพนัธกิจของท่าน ผูล่้วงหนา้มาก่อนของ
พระเยซูไดป้ระสบกบัชะตาท่ีบอกล่วงหน้าถึงส่ิงท่ีพระเยซูจะประสบ (เปรียบเทียบ 9:31; 14:18) 
มาระโกใช้รากศพัท์เดียวกนัในค ากรีกเพื่อจะอธิบายถึงชายทั้งสองคน  ประโยคท่ีประธานเป็น
ผูถู้กกระท าของค ากริยา พาราดดิโดมิ (“ถูกคุมตวั” หรือ “ถูกจ าคุก” ตามตวัอกัษรคือ มอบให้) บ่ง
บอกถึงการควบคุมสิทธ์ิขาดของพระเจา้เหนือสถานการณ์ของชายทั้งสองคน 

บางทีพระเยซูเลือก “กาลิลี” เป็นสถานท่ีแห่งพนัธกิจของพระองค์เพราะวา่อิทธิพลของพวกฟาริสีและพวก
หวัหนา้ปุโรหิตท่ีเป็นปฏิปักษท่ี์นัน่ก็นอ้ยกวา่ในยเูดีย  คนยวิจ านวนท่ีนอ้ยกวา่อาศยัอยูใ่นสะมาเรียเช่นกนัซ่ึง
อยูร่ะหวา่งยเูดียและกาลิลี[89] 

 “… พระเยซูเปล่ียนสถานท่ีมากกวา่ส่ีสิบคร้ังในการเดินทางของพระองคต์ลอด  กาลิลีและไปยงัเขต
 แดนของต่างชาติ”[90] 

พระเยซูป่าวประกาศข่าวดีของพระเจ้า  โครงสร้างค ากรีกอนุญาตการแปลท่ีแตกต่างสองอย่างคือ             
“ข่าวดีเก่ียวกบัพระเจา้” และ “ข่าวดีจากพระเจา้”  บางทีมาระโกเน้นความหมายท่ีสองเพราะว่าขอ้ถดัไป
อธิบายถึงส่ิงท่ีข่าวดีท่ีพระเจา้เปิดเผยผ่านทางพระเยซูเป็น  “การประกาศ” “ข่าวดี” น้ีเป็นกิจกรรมท่ีเป็น
ลกัษณะของพระเยซูและมนัเป็นรากฐานส าหรับรูปแบบอ่ืนๆทั้งหมดแห่งพนัธกิจของพระองค ์    

 “อยา่งท่ี ‘ข่าวดี’ ยูอังเกลลิอน ถูกใชอ้ยา่งธรรมดามากท่ีสุดในสมยัโบราณส าหรับข่าวแห่งชยัชนะ 
 กรณีน้ีก็เป็นเช่นนั้นอย่างมากท่ีว่าชะตาท่ีดีถูกถือไวเ้พื่อจะสนใจถอ้ยค าแห่งการป่าวประกาศและ
 ถอ้ยค านั้นสามารถถูกใช้ในค าศพัท์ทางศาสนาไดซ่ึ้งในการน าเสนอนั้นการรับข่าวแห่งชยัชนะก็
 ควบคู่ไป (เปรียบเทียบ ฟีลอสเทรทสั, ชีวิตของ อะโพโลนิอัส เล่มท่ี 8)”[91] 
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1:15       ข่าวสารของพระเยซูมีการป่าวประกาศสองอยา่งและค าสั่งสองประการ  หน่ึง พระองคป่์าวประกาศ
วา่ “เวลา” ท่ีพระเจา้ไดท้  านายไวใ้นพนัธสัญญาเดิมไดม้าถึง (ได ้“บรรลุ”) พระองคก์ าลงัอา้งอิงถึง
การส้ินสุดของยุคปัจจุบนัและการเร่ิมตน้ของยุคพระเมสสิยาห์อย่างท่ีการป่าวประกาศท่ีสองของ
พระองคท์  าใหช้ดัเจน (เปรียบเทียบ กท. 4:4; ฮบ. 1:2; 9:6-15) 

ค าศพัท ์“แผน่ดิน” (ค ากรีก บาสิเลอิอา) อยา่งท่ีมนัปรากฏกบั “แผน่ดินของพระเจา้” ก็ไม่ไดห้มายถึงแค่ทุก
ส่ิงท่ีพระเจา้ใชสิ้ทธิอ านาจสิทธ์ิขาดเหนือ ค าศพัท ์“แผน่ดินของพระเจา้” ปรากฏ 14 คร้ังในมาระโก:1:15; 
4:11, 26, 30; 9:1, 47; 10:14, 15, 23, 24, 25, 12:34; 14:25; และ 15:43 มนัหมายถึงแผน่ดินทัว่โลกท่ีเจาะจง
ซ่ึงพระองค์เองจะปกครองเหนือโดยตรง [92] แน่นอนวา่พระเจา้กป็กครองอย่างสิทธ์ิขาดเหนือทุกส่ิงและ
เหนือประชากรของพระองคใ์นแง่ท่ีเจาะจงมากข้ึน (1 พศด. 29:12; สดด. 103:19-20) อยา่งไรก็ตาม น่ีไม่ใช่
การปกครองของพระเจา้ท่ีพวกผูเ้ผยพระวจนะแห่งพนัธสัญญาเดิมกล่าวถึง เม่ือพวกเขาบรรยายถึงเช้ือสาย
ของดาวดิท่ีปกครองเหนือทั้งโลกจากเยรูซาเล็ม 

พนัธสัญญาเดิมหลายตอนไดท้  านายถึงการมาแห่งอาณาจกัรพระเมสสิยาห์ตามเช้ือสายดาวิด (2 ซมอ. 7:8-
17; อสย. 11:1-9; 24:23; ยรม. 23:5-6; ดนล. 2:34; มีคา. 4:6-7; ศคย. 9:9-10; 14:9; เปรียบเทียบ มธ. 20:21; 
มก. 10:37; 11:10; 12:35-37; 15:43; ลก. 1:31-33; 2:25, 38; กจ. 1:6) พวกผูฟั้งชาวยิวของพระเยซูรู้อยา่ง
แน่นอนถึงส่ิงท่ีพระองคห์มายถึงเม่ือพระองคก์ล่าววา่แผน่ดินของพระเจา้ “มาใกลแ้ลว้” หรือพวกเขาควรรู้
ถา้พวกเขาไม่รู้  การปรากฏของกษตัริยใ์ห้เหตุผลถึงความใกลข้องแผน่ดินของพระองค ์แต่มนัยงัคงอยู่ใน
อนาคต (เปรียบเทียบ 9:47-48) นกัตีความหลายคนสรุปวา่ “มาใกลแ้ลว้” หมายถึงวา่ แผน่ดินนั้นไดม้าถึงแลว้ 
แต่แผน่ดินทางโลกของเช้ือสายดาวดิยงัไม่ไดม้าถึง การมาถึงของมนัก็ข้ึนอยูก่บัการกลบัใจทั้งส้ินของคนยิว 
(ศคย. 12:10-11:1; รม. 11:26) ซ่ึงไม่ไดติ้ดตามมาในพนัธกิจของพระเยซู 

 “… การระบุถึงแผ่นดินของพระเจา้กบัคริสตจกัรซ่ึงถูกท าโดยออกสัตินท่ีไดห้ย ัง่รากอย่างลึกใน
 ความคิดของคริสเตียนก็ไม่เป็นจริงต่อค าสอนของพระเยซู”[93] 

พวกยวิจ าตอ้งท าการตอบสนองสองอยา่งเน่ืองจากวา่แผน่ดินของพระเจา้มาใกลแ้ลว้  พวกเขาตอ้ง “กลบัใจ” 
และ “เช่ือ”  สองค าเหล่าน้ีเรียกร้องการกระท าท่ีต่อเน่ืองกนั แต่การกระท านั้นแทจ้ริงแลว้เป็นการกระท า
เดียวท่ีเก่ียวขอ้งสองขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนเกือบพร้อมกนั  การกลบัใจเก่ียวขอ้งกบัการหนัจากบางส่ิงและการเช่ือ
เก่ียวขอ้งกบัการรับเอาส่ิงอ่ืน  ตวัอยา่งเช่น คนท่ีก าลงัจมน ้ าผูก้  าลงัยึดเศษไมไ้วต้อ้งท าสองส่ิงเม่ือเจา้หนา้ท่ี
คอยช่วยชีวติคนตกน ้าไปถึงเขา เขาตอ้งปล่อยไมแ้ละมอบตวัเขาเองแก่เจา้หนา้ท่ีคอยช่วยชีวติคนตกน ้านั้น 

เม่ือยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาเรียกพวกเขาให้กลบัใจ ท่านก็กระตุน้พวกเขาให้ละทิ้งความหวงัแห่งความรอดแต่
ก่อนของพวกเขาเพราะวา่เจา้หน้าท่ีคอยช่วยชีวิตคนตกน ้ าอยูท่ี่นัน่เพื่อจะช่วยพวกเขาให้รอด  เม่ือพระเยซู
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กล่าววา่ “จงเช่ือข่าวประเสริฐ” พระองคห์มายถึง “จงเช่ือข่าวดีท่ีวา่พระเมสสิยาห์ทรงอยูท่ี่น่ี” พระเมสสิยาห์
เป็นหวัขอ้ของข่าวประเสริฐและเป็นเป้าแห่งการเช่ือถือ 

น่ีเป็นการปรากฏคร้ังเดียวของวลี “จงเช่ือใน [ค ากรีก เอน] ข่าวประเสริฐ” ในพนัธสัญญาใหม่  มนัช้ีไปยงั
ข่าวประเสริฐในฐานะพื้นฐานของความเช่ือ  

 2.     พวกสาวกเร่ิมแรกของผู้รับใช้  1:16-20 (เปรียบเทยีบ มธ. 4:18-22; ลก. 5:1-11) 

การบนัทึกถึงการทรงเรียกของสาวกเร่ิมแรกเหล่าน้ีท าให้ชดัเจนท่ีว่าการกลบัใจและการเช่ือข่าวประเสริฐ 
(ขอ้ 15) ควรส่งผลต่อการละทิ้งชีวิตแต่ก่อนของบุคคลหน่ึงเพื่อจะติดตามพระเยซูตั้งแต่เวลานั้นเป็นตน้ไป  
น่ีเป็นการตอบสนองท่ีเหมาะสมซ่ึงมาระโกแนะน าแก่ผูอ่้านของท่านดว้ยตวัอยา่งของสาวกเหล่าน้ี  

1:16      “ทะเลกาลิลี” เป็นฉากของอุตสาหกรรมการประมงท่ีเจริญในสมยัของพระเยซู  [94] “ซีโมนและ
อนัดรูว…์เป็นชาวประมง” โดยการคา้  

  “ค าวา่ [“ซีโมน’] ปรากฏเจ็ดคร้ังในมาระโก … และ เปโตร สิบเกา้คร้ัง  ขนบธรรมเนียม
 ของปาปิแอสท่ีว่ามาระโกเป็นล่ามของเปโตรก็ดูเหมือนจะได้รับการยืนยนัโดยความถ่ีท่ี
 มาระโกอา้งถึงเปโตร”[95] 

 ชาวประมงในทะเลสาบน้ีไม่ไดช่ื้นชมสถานะทางสังคมท่ีสูงส่ง แต่งานของพวกเขาเรียกร้องทกัษะ  
ค ากรีกส าหรับ “อวน” บรรยายถึงเชือกวงกลมท่ีมีอวนรูปเต็นท์ติดไว ้ชาวประมงหย่อนอวน
ประเภทน้ีลงไปในน ้ า ปล่อยให้มนัจมและจากนั้นก็ดึงเชือกท่ีปิดคอของกบัดกัและท าให้ปลาอยู่
ภายใน 

1:17-18   ซีโมน (เปโตร) และอนัดรูวไ์ด้พบปะกบัพระเยซูมาก่อน(ยน.1:35-42) มาระโกเน้นถึงความ  
เร่งด่วนของการเรียกของพระเยซูและความทันทีของการตอบสนองของสาวก (เปรียบเทียบ           
1 พกษ. 19:19-21) ตามปกติแลว้ ชายหนุ่มท่ีตอ้งการท่ีจะเรียนรู้จากรับบีก็ไดอ้อกไปแสวงหาเขา 
แต่พระเยซูไดเ้รียกซีโมนและอนัดรูวท่ี์จะเขา้ร่วมในงานเร่งด่วนกบัพระองค ์ 

 “จงตามเรามา” หมายถึง “จงมาอยูห่ลงัเราในฐานะสาวก” มนัเป็นการเช้ือเชิญแต่ในแง่ของใครท่ี
พระเยซูทรงเป็น มนัก็มีพลงัของค าสั่ง  ชายเหล่าน้ีคงไดเ้ขา้ใจวา่มนัเป็นการทรงเรียกท่ีจะกลายมา
เป็นสาวกท่ีถาวรของพระเยซู [96] การเปรียบเทียบถึงการจบัคนออกจากการพิพากษาของพระเจา้
มาจากพนัธสัญญาเดิม (ยรม.16:16;อสค. 29:4-5, 38:4; อมส.4:2; ฮบก. 1:14-17) พระเจา้ทรงเป็น   
ผูจ้บัคนในท านองเดียวกนั ทะเลก็มีความหมายเชิงเปรียบเทียบถึงบาปและความตาย(อสย.57:20-
21) ตวัอยา่งประกอบน้ีคงไดดึ้งดูดต่อชาวประมง  พระเยซูก าลงัเรียกชายเหล่าน้ีท่ีจะช่วยพระองค์
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ในการช่วยผูค้นให้พ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าโดยการน าข่าวประเสริฐไปยงัพวกเขา  
เหมือนกบัการจบัปลา การทรงเรียกน้ีจะเก่ียวขอ้งกบังานหนกั การเสียสละตนเองและทกัษะอีก
ดว้ย   

  “หน่ึง การทรงเรียกเกิดข้ึนหลังจากความบาดหมางท่ีเปิดเผยกบัและการข่มเหงริเร่ิมของ
 เจา้หน้าท่ีคนยิว  ดงันั้น มนัเป็นการทรงเรียกสู่การสามคัคีธรรมในความสัมพนัธ์ท่ีแปลก
 ของพระองคต่์อธรรมศาลา ประการท่ีสอง มนับงัคบัการละทิ้งแห่งอาชีพแต่ก่อนของพวก
 เขาทั้งส้ินและแทจ้ริงแลว้แห่งการผูกพนัทางโลกทั้งส้ิน (มธ.4:20,22) ประการท่ีสาม มนั
 มาจากการทรงเรียกคร้ังแรกและแสดงอยา่งชดัเจนวา่แตกต่างอยา่งส้ินเชิงจากการทรงเรียก
 สู่การเป็นสาวกเช่นนั้นอยา่งเช่นการเรียกของอาจารยค์นอ่ืนใดในอิสราเอล  มนัไม่ใช่ท่ีจะ
 เรียนรู้หลกัค าสอนมากข้ึนหรือท่ีจะติดตามเส้นทางชีวิตท่ีไดด้ าเนินไปแลว้อยา่งเต็มท่ี แต่ท่ี
 จะเร่ิมต้นและท่ีจะกลายมาเป็นบางส่ิงท่ีค่อนข้างใหม่ท่ีซ่ึงอาชีพแต่ก่อนของพวกเขา
 น าเสนอสัญลกัษณ์” [97] 

  “ค าเหล่าน้ี (ผูซ่ึ้งความดั้งเดิมนั้นประทบัตราว่าเป็นถ้อยค าแทจ้ริงของพระเยซู) แสดงให้
 เห็นวา่ผูก่้อตั้งท่ียิ่งใหญ่แห่งความเช่ือปรารถนาไม่ใช่ท่ีจะมีสาวกเท่านั้น แต่ท่ีจะมีเก่ียวกบั
 พระองค์คือบุคคลผูซ่ึ้งพระองค์จะฝึกฝนให้สร้างสาวกจากคนอ่ืนๆ ท่ีจะหย่อนอวนแห่ง
 ความจริงของพระเจา้ไปสู่ทะเลแห่งโลกและท่ีจะท าให้ฝูงชนใหญ่แห่งวิญญาณท่ีเช่ือข้ึน
 ชายฝ่ังแห่งแผน่ดินของพระเจา้ [เปรียบเทียบ ยน. 17:6]”[98] 

  “พระเยซูไม่ไดป้ระดิษฐค์  าศพัทน้ี์ ‘ผูจ้บัคน’ ในสมยันั้น มนัเป็นการบรรยายตามปกติถึงนกั
 ปรัชญาและอาจารยค์นอ่ืนๆผู ้‘จบัความคิดของผูค้น’ ผา่นทางค าสอนและการชกัชวน”[99] 

การตอบสนองของสองพี่น้องก็ทนัที (ค ากรีก ยูธูส) อย่างน่ายกย่อง พวกเขาเร่ิมตน้ท่ีจะ
ติดตามพระเยซูโดยการเลิกงานของพวกเขาในฐานะชาวประมง : “พวกเขาก็ละแหตาม
พระองคไ์ปทนัที”   

“โดยห่างกนัลิบนั้น ในจ านวนท่ีมากท่ีสุดของกรณีต่างๆนั้น บุคคลหน่ึงติดตามพระเยซู
คริสต์ไม่ใช่เน่ืองจากส่ิงใดก็ตามท่ีพระองค์กล่าวแต่เน่ืองจากทุกๆส่ิงท่ีพระเยซูทรงเป็น”
[100] 

การอุทิศตนของพวกเขาต่อพระเยซูเพิ่มข้ึนเม่ือเวลาผา่นไป  มีการเนน้อนัหนกัแน่นท่ีการเป็นสาวก
ในพระกิตติคุณท่ีสอง เป็นท่ีชดัเจนว่าซีโมนและอนัดรูวเ์ช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ แต่
พวกเขามีส่ิงมากมายท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกบัอตัลกัษณ์เตม็ท่ีของพระองค ์  (เปรียบเทียบ ยน. 3:22-30) 
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 “อยา่งแน่นอนแลว้ เน่ืองจากพระเยซูไดเ้สด็จมานั้นการจบัปลาก็จ  าเป็น”[101] 

1:19-20   จากนั้นพระเยซูก็ให้การทรงเรียกอย่างเดียวกนัต่อสองพี่น้องท่ีคลา้ยกนัดว้ยการตอบสนองอย่าง
เดียวกนั  เป็นท่ีชัดเจนว่าชายทั้งส่ีคนเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจการประมง (เปรียบเทียบ ลก.5:7,10) 
“ยากอบ”และ“ยอห์น”จ าตอ้งมาเช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์อีกดว้ย (ยน. 1:35-42) มาระโก
บนัทึกเก่ียวกบัการตดัสินใจของพวกเขาท่ีจะติดตามพระเยซูมากกว่าท่ีท่านไดบ้นัทึกเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจของซีโมนและอนัดรูว ์ “ยากอบ” (ยาโคบในค าฮีบรู) และ “ยอห์น” ไดต้ดัขาดความผกูผนั
ทางครอบครัวเพื่อจะติดตามพระเยซู  

  “… ณ สมยัของพนัธสัญญาใหม่ วลี ‘ติดตาม’ ไดเ้พิ่มลกัษณะทางจริยธรรมเขา้ไปกบัตวัมนั
 เอง เพราะวา่เป็นผูเ้หนือกวา่อยูเ่สมอท่ีจะเดินน าหนา้และผูด้อ้ยกว่านั้นติดตาม ดงันั้นอยา่ง
 นอ้ยแลว้ ความสัมพนัธ์แบบรับบี-สาวกก็ถูกบ่งบอกไว”้[102] 

การอา้งอิงถึง“พวกลูกจา้ง”บ่งบอกว่าบิดาของพวกเขามีธุรกิจอนัมัง่คัง่ท่ียากอบและยอห์นได้ละไป[103]   
มนัแสดงให้เห็นอีกวา่พี่นอ้งเหล่าน้ีไม่ไดล้ะบิดาของพวกเขาไวต้ามล าพงัโดยปราศจากการช่วยเหลือ พวก
เขาไม่ใช่ไม่รับผิดชอบ  ขอ้เท็จจริงท่ีวา่มี “พวกลูกจา้ง” อาจแสดงให้เห็นวา่ “พวกเขาอยูท่่ามกลางส่ิงท่ีใกล้
ท่ีสุดต่อชนชั้นกลางท่ีมี ณ เวลานั้น”[104] อยา่งไรก็ตาม ประเด็นหลกัคือความทนัทีแห่งการตอบสนองของ
พวกเขาต่อพระเยซู  ส่ิงน้ีสะทอ้นถึงสิทธิอ านาจท่ียิ่งใหญ่ของพระเยซูเหนือผูค้น  ยากอบและยอห์นเป็น
ลูกพี่ลูกนอ้งของพระเยซู (เปรียบเทียบ มธ. 27:55-56; มก. 15:40; ยน. 19:25) อยา่งไรก็ตาม พวกเขายงัไม่รู้
วา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้อีกดว้ย 

“ น่าสังเกตว่าการทรงเรียกของแต่ละคู่ของพี่น้องเหล่าน้ีเป็นตามรูปแบบท่ีคล้ายกนักล่าวคือ (ก) ก าลัง
ด าเนินการอยู ่(ข) พระเยซูทรงเห็นพวกพี่นอ้ง (ค) ทรงเรียกพวกเขา และ(ง)ทนัใดนั้นพวกเขาก็ตามพระองค์
ไป  โดยวธีิแห่งรูปแบบน้ี มาระโกก็จดัตั้งธรรมชาติและจุดประสงคข์องการเป็นสาวก  

“ธรรมชาติของการเป็นสาวกคือการท าใหต้นเองเขา้ร่วมกบัพระเยซูในความจงรักภกัดีอยา่งส้ินเชิง. … 

 “จุดประสงค์ของการเป็นสาวกถูกป่าวประกาศโดยพระเยซูในการทรงเรียกของพระองค์ท่ีมีต่อ      
 ซีโมนและอนัดรูว:์ ‘จงตามเรามา เราจะตั้งพวกท่านให้เป็นผูห้าคนเหมือนหาปลา’ (1:17)  อยา่ง
 ชดัเจนแลว้ การเป็นสาวกมี ‘งานภารกิจ’ อย่างเช่นจุดประสงค์ของมนั การจู่โจมเป็นธรรมชาติ
 สากลของภารกิจท่ีพระเยซูคาดการณ์”  [105] 

 “ในความตรงขา้มกบับรรดาผูท่ี้ติดตามพวกรับบีและด าเนินการคา้ต่อไปนั้น พวกสาวกท่ีถูกเลือก
 อยา่งเจาะจงของพระเยซูก็ละทุกส่ิงเพื่อจะอุทิศตวัพวกเขาเองอยา่งเต็มท่ีต่อการติดตามการทรงเรียก
 นั้น (ลก. 9:61) ยิ่งกว่านั้น ในความตรงขา้มกบัรูปแบบของรับบีนั้น ผูห้น่ึงท่ีก าลงัถูกตามก็เลือก  
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 พวกเขา ส่วนพวกนกัศึกษาของรับบีทั้งหลายก็เลือกใครท่ีพวกเขาจะติดตาม ในขอ้สังเกตเก่ียวกบั
 การติดตามพระองคน์ั้น พระเยซูท าให้รูปแบบการเป็นสาวกนั้นเป็นส่วนตวั  พวกเขาไม่ตอ้งมุ่งมัน่
 เพื่อกฎหรือค าสอนในนามธรรม แต่เรียนรู้ท่ีจะท าใหพ้วกเขาเองท าตามแบบของบุคคลหน่ึง” [106] 

หมวดพระกิตติคุณน าเสนอพระเยซูท่ี “เรียก” พวกสาวกในโอกาสท่ีแยกกนัส่ีโอกาส: (1) ในเยรูซาเล็ม    
พระเยซูเช้ือเชิญอนัดรูว ์เปโตร ฟีลิป และนาธานาเอลท่ีจะ “มา” และ “ตาม” พระองค ์(ยน. 1:35-51). (2) ขา้ง
ทะเลกาลิลี พระเยซูเรียกอนัดรูว ์ซีโมน (เปโตร) ยากอบและยอห์นท่ีจะ “ติดตาม” พระองค ์(มธ. 4:18-22; 
มก. 1:16-20; ลก. 5:1-11). (3) ขา้งชายฝ่ังใกลเ้มืองคาเปอรนาอุม พระเยซูเรียกเลวี (มทัธิว) ท่ีจะ “ติดตาม” 
พระองค ์(มธ. 9:9; มก. 2:13-14; ลก. 5:27-28). (4) บน “ภูเขา” ในกาลิลี พระเยซู “แต่งตั้ง” สาวกสิบสองคน
ท่ีจะเป็น “อคัรทูต” (มก. 3:13-19; ลก. 6:12-16; เปรียบเทียบ มธ. 10:1-4) 

“ยกเวน้ส าหรับยูดาส บางทีพวกสาวกไม่ส่งอิทธิพลต่อแผนการหรือเส้นทางของเหตุการณ์ต่างๆ
อยา่งมากในการบนัทึกของมาระโก. … 

“แมจ้ะเป็นกลุ่ม พวกสาวกก็เด่นชดัอยา่งชดัเจนในฐานะบุคคลเดียว   

“… ลกัษณะมากมายท่ีพวกสาวกแสดงออกมาจากลกัษณะสองอย่างท่ีขดัแยง้คือ พวกสาวกนั้น 
‘จงรักภกัดี’ ทนัทีและ ‘ไม่เขา้ใจ’ ในดา้นหน่ึง พวกสาวกนั้น ‘จงรักภกัดี’: พระเยซูสั่งให้พวกเขาท่ี
จะติดตามพระองคแ์ละพวกเขาละแนวทางเก่าของพวกเขาไวข้า้งหลงัทนัทีและให้ความจงรักภกัดี
ทั้งหมดของพวกเขาต่อพระองค ์ ในอีกดา้นหน่ึง พวกสาวก ‘ไม่เขา้ใจ’: การไม่เขา้ใจไม่วา่อตัลกัษณ์
หรือจุดหมายของพระเยซูอย่างเต็มท่ีและไม่เข้าใจความหมายท่ีส าคญัของการเป็นสาวกเลยนั้น     
พวกเขาก็ไดล้ะทิ้งพระเยซูระหวา่งการทนทุกขข์องพระองค”์[107] 

ข.     การส าแดงเร่ิมแรกแห่งสิทธิอ านาจของผู้รับใช้ในคาเปอรนาอุม  1:21-34  

ส่วนน้ีของพระกิตติคุณน้ีบนัทึกสามเหตุการณ์ของพนัธกิจในคาเปอรนาอุม  เหตุการณ์เหล่าน้ีคือการสอน
และการรักษาของพระเยซูในธรรมศาลา การรักษาแม่ยายของเปโตรของพระองค์ และการรักษาคนอ่ืนๆ
หลายคนของพระองค ์ เหตุการณ์เหล่าน้ีแสดงถึงสิทธิอ านาจของพระเยซูต่อไป  เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดข้ึนใน
วนัเดียวหรือสองวนัจากมุมมองของคนยวิท่ีซ่ึงวนัใหม่เร่ิมตน้ ณ ตะวนัตกดิน   มาระโกบ่งบอกวา่น่ีเป็นวนัท่ี
เป็นแบบฉบบัแห่งพนัธกิจส าหรับพระเยซู 
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 1.    การสอนและการรักษาของพระเยซูในธรรมศาลาเมืองคาเปอรนาอุม 1:21-28
 (เปรียบเทยีบ 4:31-37) 

1:21       “คาเปอรนาอุม” กลายมาเป็นฐานแห่งพนัธกิจในกาลิลีของพระเยซู (เปรียบเทียบ ลก. 4:16-31) มนั
ตั้งอยู่บนชายฝ่ังทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของทะเลกาลิลีและเป็นศูนยก์ลางของเขตท่ีมีพลเมืองมาก
ท่ีสุดในกาลิลี  พวกนกัโบราณคดีไดท้  างานการฟ้ืนฟูท่ีกวา้งขวางท่ีนัน่  พวกเขาไดส้ร้างธรรมศาลา
แห่งหน่ึงข้ึนใหม่ท่ีอยูบ่นจุดนั้นในศตวรรษท่ีสามและส่ี   

 ธรรมศาลาทั้งหลายไดมี้ข้ึนระหวา่งการเป็นเชลยท่ีบาบิโลน  ดั้งเดิมแลว้ค าน้ีบรรยายถึงกลุ่มคน แต่
ต่อมามนัได้เช่ือมโยงกบัอาคารท่ีซ่ึงผูค้นพบปะ  ค าว่า “คริสตจกัร” ได้ประสบกบัวิวฒันาการท่ี
คล้ายกนั  ตามธรรมเนียมแล้ว บรรดาผูน้ าของธรรมศาลาทอ้งถ่ินจะเช้ือเชิญบรรดาอาจารยเ์ยี่ยม
เยียนอนัเป็นท่ีรู้จกัเพื่อจะกล่าวต่อท่ีประชุม  มาระโกอา้งอิงถึงพนัธกิจการสอนของพระเยซูอยู่
บ่อยๆ แต่ท่านไม่ไดบ้นัทึกส่ิงท่ีพระเยซูได้สอนมาก  การกระท าของพระเยซูเป็นความสนใจต่อ
ท่านมากกวา่  ส่ิงน้ีดูเหมือนจะสะทอ้นถึงอุปนิสัยท่ีกระฉบักระเฉงของเปโตรผูไ้ดส่้งอิทธิพลต่อการ
เขียนของมาระโก และบางทีคุณลกัษณะท่ีกระฉบักระเฉงของคนโรมนัท่ีมาระโกเขียนถึง         

  “ส่ิงท่ีพระเยซูกล่าวเปิดเผยความเขา้ใจของพระองค์ถึงพระองค์เองและจุดประสงค์ต่างๆ
 ของพระองค์  ส่ิงท่ีพระเยซูท าเปิดเผยขอบเขตและธรรมชาติแห่งสิทธิอ านาจจากพระเจา้ 
 ของพระองค์เป็นหลกั  ทั้งส่ิงท่ีพระเยซูท าและกล่าวก าหนดค่านิยมของพระองคแ์ละพลงั
 แห่งความสัมพนัธ์ของพระองค์กบับุคคลอ่ืนๆ  ส่ิงเหล่านั้นแสดงถึงความสัตยสุ์จริตของ
 พระเยซูในการด าเนินชีวติตามค่านิยมและการอุทิศตนของพระองคอี์กดว้ย”[108] 

1:22       มาระโกใช้ค  ากรีกอนัหนักแน่นท่ีจะบรรยายถึงปฏิกิริยาของผูฟั้งของพระองค์ แมว้่าท่านไม่ได้
บนัทึกส่ิงท่ีพระเยซูสอน  ค านั้นคือ เอคเพลสซันโท ซ่ึงหมายถึงวา่ ถอ้ยค าของพระเยซูท่วมทน้หรือ
ท าให้ผูค้นประหลาดใจ  ลกัษณะท่ีโดดเด่นของพระกิตติคุณของมาระโกคือการอา้งอิงของท่านถึง
ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของผูค้น (เปรียบเทียบ ขอ้ 27; 2:12; 5:20, 42; 6:2, 51; 7:37; 10:26; 11:18) 
แมก้ระทัง่ปฏิกิริยาเหล่านั้นของพระเยซู (6:6).[109] 

  “มาระโกละเวน้อย่างมากและในหลายแง่นั้นก็เป็นพระกิตติคุณน้อย แต่ท าการส่งเสริมท่ี
 แตกต่างต่อประวติัศาสตร์ทางการประกาศข่าวประเสริฐในการแสดงถึงอุปนิสัยท่ีโดดเด่น
 ของพระเยซูโดยการแตะต้องท่ีเป็นจริงเลก็ๆน้อยๆ (น่ีเป็นหน่ึงในส่ิงเหล่านั้น)”[110] 

 เป็นสิทธิอ านาจอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูท่ีท าให้ผูค้นประทับใจ  แน่นอนว่าพระองค์ไม่ใช่แค่        
ธรรมาจารย ์(อาจารยแ์ห่งธรรมบญัญติั) แต่เป็นผูเ้ผยพระวจนะแมก้ระทัง่ผูเ้ผยพระวจนะท่ียิ่งใหญ่
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ท่ีสุดท่ีเคยปรากฎ  พระเยซูป่าวประกาศการเปิดเผยโดยตรงจากพระเจา้ในฐานะผูเ้ผยพระวจนะ
แทนท่ีจะตีความการเปิดเผยแต่ก่อนท่ีพระเจา้ไดใ้หแ้ก่คนอ่ืนๆและกล่าวซ ้ าการตีความของรับบีตาม
ธรรมเนียมเก่ียวกบัธรรมบญัญติั   

  “พวกเขา [พวกธรรมาจารย]์ ไดส้ถาปนามุมมองของพวกเขาอยา่งเป็นนิสัยโดย   การอา้งอิง
 ท่ีไดเ้รียนรู้อย่างยาวนานจากรับบีคนอ่ืนๆ อย่างดีท่ีสุดแลว้ พวกเขาอาจอา้งสิทธิอ านาจท่ี
 ไดม้าจากความเขา้ใจของพวกเขาถึงธรรมบญัญติั  โดยทัว่ไปแลว้การสอนของพวกเขานั้น
 อวดความรู้และน่าเบ่ือ ถูกครอบง าดว้ยความแตกต่างเล็กน้อยเก่ียวกบักฎระเบียบของเลวี
 และขอ้เรียกร้องท่ีเคร่งครัดเล็กนอ้ย”[111] 

  “โดยพื้นฐานแลว้ … มาระโกน าเสนอความขดัแยง้ของพระเยซูกบัเจา้หนา้ท่ีทางศาสนาใน
 ฐานะผูห้น่ึงแห่งสิทธิอ านาจ: พระเยซูปฏิบติัหรือพระองคไ์ม่ไดป้ฏิบติัพนัธกิจของพระองค์
 ในฐานะผูห้น่ึงท่ีไดรั้บสิทธิอ านาจโดยพระเจา้ใช่ไหม? เม่ือความขดัแยง้น้ีเปิดเผย มนัก็
 รุนแรงตามล าดบัมากข้ึน จนกระทัง่สุดทา้ยแลว้มนัจบลงในการตายของพระเยซู”[112] 

  “ผูบ้รรยายวาดภาพพวกเจา้หน้าท่ีในความสว่างทางลบอย่างคงเส้นคงวาตั้งแต่การอา้งอิง
 แรกของพวกเขาในฐานะผู ้เ ช่ียวชาญทางกฎหมายท่ีสอนโดยปราศจากสิทธิอ านาจ  
 ผูบ้รรยายสร้างการอธิบายลกัษณะของพวกเขาบนการต่อตา้นของพวกเขาต่อพระเยซู  ส่ิงท่ี
 พวกเจา้หนา้ท่ีกล่าวก็เก่ียวขอ้งกบัค าถามเป็นหลกัซ่ึงบ่งบอกถึงการกล่าวหาหรือมุ่งเป้าไปท่ี
 การท าให้พระเยซูติดกบัดกั ในเร่ืองของส่ิงท่ีพวกเขาท า โดยพื้นฐานแลว้พวกเขาก็ท าการ
 ในการวางแผนเก่ียวกบัการท าลายพระเยซู  พระเยซูหรือผูบ้รรยายไม่กล่าวส่ิงใดก็ตาม      
 ท่ีน่าโปรดปรานเก่ียวกบัพวกเขา  และมุมมองภายในของผูบ้รรยายเก่ียวกบัความคิดและ
 ความรู้สึกของพวกเขาตามปกติแลว้ท าให้ผูอ่้านห่างจากพวกเจา้หนา้ท่ี  นอกเหนือจากการ
 ถือว่าท่าทีอนัโปรดปรานเล็กน้อยเป็นของเฮโรดและปีลาตนั้น ผูบ้รรยายก็พรรณนาว่า
 พวกเจา้หนา้ท่ีเป็นบุคคลท่ีไม่น่าไวใ้จอยา่งส้ินเชิง”[113] 

1:23       การเดือดพล่านของชายคนหน่ึงในท่ีประชุมได้ขดัจงัหวะการประชุม  เขาอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของ
วิญญาณปีศาจ  พวกยิวกล่าวถึงพวกวิญญาณปีศาจว่าเป็น วิญญาณชัว่หรือ “โสโครก” มาระโกใช้
ค  าศพัท ์“ผ”ี และ “ผีโสโครก” อยา่งสลบักนัได ้[114] น่ีเป็นการอา้งอิงแรกของท่านถึงอิทธิพลของ
ปีศาจในมนุษย ์[115] ชายคนนั้นไดร้้องออกมาดว้ยการกรีดร้องทางอารมณ์ท่ีหนกัหน่วง (ค ากรีก 
อเนคคราเซน)  
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“พนัธสัญญาใหม่หรือแมก้ระทัง่วรรณกรรมของรับบีก็ไม่ถ่ายทอดแนวคิดของการ
อาศยัอยูข่องปีศาจอยา่งถาวร ท่ีซ่ึงต่อมาค าศพัท ์‘การครอบครอง’ เป็นหน้ีท่ีมาของ
มนั”[116] 

1:24       ชายคนนั้นไดร้้องออกมา แต่แทจ้ริงแลว้เป็นปีศาจท่ีพูดผ่านทางเขา  น่ีก็ชัดเจนเพราะว่าพระเยซู
ตอบแก่ปีศาจนั้น (ขอ้ 25) ค าวา่ “เรามีอะไรท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัท่าน?” แสดงถึงค าแสลงฮีบรูท่ีบ่งบอก
ถึงความขดัแยง้ (เปรียบเทียบ  5:7; ยชว. 22:24; วนฉ. 11:12; 2 ซมอ. 16:10; 19:22) ทุกวนัน้ีเราอาจ
แสดงถึงความคิดอยา่งเดียวกนัโดยการกล่าววา่ “คุณก าลงัยุง่กบัเราท าไม? ยุง่เร่ืองตวัเองเถอะ!”   

 ปีศาจน้ีรับรู้ถึงพระเยซู และมนัรู้เก่ียวกบัภารกิจของพระองค ์เป็นธรรมดาส าหรับพวกยิวท่ีจะระบุ
บุคคลหน่ึงโดยท่ีแห่งท่ีมาของเขา (เปรียบเทียบ 10:47; 14:67; 16:6) ในกรณีของพระเยซูน่ีคือนาซา
เร็ธ  เราสามารถแปลค าท่ีแปลว่า “พระองค์จะมาท าลายเราหรือ” เป็นค าแถลงขอ้เท็จจริงว่า: 
“พระองค์ไดม้าเพื่อท าลายเรา” อย่างแม่นย  าได ้ ไม่วา่ในกรณีใด ปีศาจน้ีไดแ้สดงความกลวั  อย่าง
ชดัเจนแลว้ ปีศาจน้ีรับรู้ว่าพระเยซูเป็นผูพ้ิพากษาของมนั  ส่ิงน้ีแสดงถึงสิทธิอ านาจท่ียิ่งใหญ่ของ
พระเยซู      

 โดยการเรียกพระเยซูว่า “องค์บริสุทธ์ิของพระเจา้” ปีศาจน้ีเป็นพยานถึงการได้รับฤทธ์ิเดชของ
พระองค์โดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ-ศตัรูของเหล่าวิญญาณโสโครกทั้งหมด  ช่ือเรียกน้ีบางทีบ่งบอก
ถึงความเช่ือถือในความเป็นพระเจา้ของพระเยซู ช่ือเรียก “องคบ์ริสุทธ์ิ” เป็นการระบุอนัเป็นท่ีนิยม
ถึงพระเจา้ในพนัธสัญญาเดิม  อิสยาห์เรียกพระเจา้วา่องคบ์ริสุทธ์ิประมาณ 30คร้ัง   (อสย.1:4;5:19, 
24; และขอ้อ่ืนๆ) ในขณะท่ีผูค้นอา้งอิงถึงพระเยซูว่าเป็น “พระเจา้”(7:8)“อาจารย”์(9:17) “บุตร      
ดาวดิ” (10:47-48) และ“ท่านอาจารย”์(10:51) พวกปีศาจเรียกพระองคว์า่ “องคบ์ริสุทธ์ิของพระเจา้” 
(1:24) “พระบุตรของพระเจา้” (3:11) หรือ “พระบุตรของพระเจา้สูงสุด” (5:7) 

  “‘การกล่าวยอมรับ’ เหล่าน้ี... แทบไม่สามารถอธิบายไดว้า่เป็นค าพยานซ่ึงถูกกระชากจาก
 พวกปีศาจต่อต้านความตั้งใจของพวกมนั  บางทีเป็นไปได้มากกว่าท่ีส่ิงเหล่านั้นจะถูก
 เขา้ใจว่าเป็นความพยายามอยา่งยิ่งท่ีจะควบคุมพระเยซูหรือท่ีจะท าให้พระองคไ์ร้อนัตราย
 ในความสอดคลอ้งกบัแนวคิดโดยทัว่ไปของสมยันั้นวา่โดยการใช้ช่ือท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงของ
 วญิญาณ บุคคลหน่ึงสามารถไดรั้บความเป็นเจา้นายเหนือเขาได”้[117] 

1:25-26  พระเยซูไม่ไดต้อ้งการสูตรทางวิทยาคมเพื่อจะขบัปีศาจน้ีออก อยา่งท่ีผูข้บัผีคนอ่ืนๆแห่งสมยัของ
พระองคท์  า[118] พระองคแ์ค่สั่งให้มนัท่ีจะเงียบและจากชายคนนั้นไป  บางทีพระเยซูสั่งให้ปีศาจ
นั้นท่ี “ถูกครอบปาก”(ค ากรีก ฟิโมเธทิ “หุบปากของคุณเสีย!”[119]) เพราะวา่พระองคป์รารถนาท่ี
จะรักษาการควบคุมไวเ้ม่ือปีศาจนั้นเปิดเผยอตัลกัษณ์ของพระองค ์ พวกยิวอาจไดรุ้มลอ้มพระเยซู
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เพราะว่าพระองค์ไดเ้ล้ียงและรักษาพวกเขา  พวกโรมนัอาจได้สรุปว่าพระองค์ก าลงัก่อการกบฎ
เพื่อจะโค่นลม้รัฐบาลและอาจไดจ้บักุมพระองคก่์อนเวลาอนัควร 

  “ณ การไต่สวนของพระองค ์เราคน้พบว่าท าไมพระเยซูซ่อนอตัลกัษณ์ของพระองค ์ เม่ือ
 ป่าวประกาศวา่พระองคท์รงเป็นใครอยา่งเปิดเผย พวกเจา้หนา้ท่ีก็กล่าวโทษพระองคถึ์งตาย
 ส าหรับการหม่ินประมาท  ภาวะล าบากส าหรับพระเยซูคือส่ิงน้ี: พระองคส์ามารถเปิดฉาก
 การปกครองของพระเจา้ กระนั้นก็หลบเล่ียงความพยายามของพวกเจา้หน้าท่ีท่ีจะท าให้
 พระองคติ์ดกบัดกัไดอ้ยา่งไร? ลกัษณะหลายอยา่งของลกัษณะเด่นทางความลบัก็เก่ียวขอ้ง
 กบัปัญหาน้ี”[120] 

 ธรรมชาติท่ีมุ่งร้ายของปีศาจนั้นก็ชดัเจนในการกระท าของมนัต่อชายคนนั้น 

 สิทธิอ านาจของพระเยซูเหนือพวกปีศาจแสดงให้เห็นวา่พระองคมี์อ านาจในฐานะผูรั้บใชข้องพระ
เจา้ท่ีจะท าลายมารและพวกตวัแทนของมนั  มาระโกด าเนินการต่อไปท่ีจะเนน้ถึง ความขดัแยง้ท่ี
ต่อเน่ืองของพระเยซูกบัพลงัของปีศาจและอ านาจเหนือพวกมนัในพระกิตติคุณของท่าน  การเนน้
น้ีคงไดใ้ห้การหนุนใจแก่ผูอ่้านท่ีทนทุกข์วา่อ านาจของพระเยซูสามารถพิชิตศตัรูใดๆท่ีอาจโจมตี
พวกเขาได ้       

  “เราคาดหวงัให้ผูรั้บใชท่ี้จะอยูภ่ายใต้สิทธิอ านาจ และท่ีจะรับค าสั่ง แต่ผูรั้บใชข้องพระเจา้
 ใช้สิทธิอ านาจและออกค าสั่ง-แมก้ระทัง่ต่อพวกปีศาจ-และค าสั่งของพระองค์ไดรั้บการ
 เช่ือฟัง”[121] 

  “ท่ีจะปล่อยใหก้ารเปล่งเสียงเชิงป้องกนัจากปีศาจด าเนินไปโดยปราศจากการวา่กล่าวคงได้
 เป็นการประนีประนอมจุดประสงค์ท่ีพระองค์ได้เสด็จเข้าในโลกคือเพื่อจะเผชิญหน้า
 ซาตานและปลดมนัจากอ านาจของมนั ดงัท่ีเป็นเช่นนั้น การกระท าริเร่ิมแห่งการขบัผีใน
 พนัธกิจของพระเยซูถูกก าหนดเป็นแผนการแห่งความขดัแยง้ท่ีย ัง่ยืนกบัพวกปีศาจซ่ึงเป็น
 ลกัษณะท่ีโดดเด่นในการน าเสนอของมาระโกถึงพระกิตติคุณน้ี”[122] 

1:27-28   ปฏิกิริยาของผูค้นต่อการขบัผีน้ีเป็นส่วนท่ีส าคญัของการบรรยายของมาระโก พยานทั้งหลาย   
แสดงออกถึงการต่ืนตวัเช่นเดียวกบัความประหลาดใจต่อการส าแดงท่ีพิเศษน้ีถึงสิทธิอ านาจโดย
ถ้อยค าและการกระท า  น่ีเป็นผลลพัธ์พื้นฐานของ “การจบัปลา” ท่ีพระเยซูและพวกสาวกของ
พระองคไ์ดท้  า    

“สิทธิอ านาจ” ท่ีฝงูชนอา้งอิงถึงบางทีเป็นสิทธิอ านาจทางการเผยพระวจนะ[123] พระเยซู
กล่าวและท าการอศัจรรยต่์างๆเหมือนหน่ึงในพวกผูเ้ผยพระวจนะแต่ก่อน “ค าสอนใหม่” 
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ของพระองคก์็ใหม่ในแง่ท่ีวา่สิทธิอ านาจทางการเผยพระวจนะนั้นไดแ้สดงให้ค  าสอนของ
พระองคน์ั้นปรากฎชดัในความตรงขา้มกบัค าสอนของบรรดาอาจารยท่ี์ดอ้ยกว่าแห่งสมยั
ของพระองค—์และแมก้ระทัง่พวกรับบีไดรั้บสิทธิอ านาจ  มนัใหม่ในคุณภาพไม่ใช่ในเวลา
[124] 

“ความประหลาดใจหน่ึงท่ีติดตามมาอย่างใกล้ชิดกับความประหลาดใจอีกอย่างหน่ึงก็
กระตุน้การสอบสวนท่ีน่าประหลาดใจเก่ียวกบัปรากฎการณ์ทั้งหมด”[125] 

ผลลพัธ์ของการอศัจรรยน้ี์ก็คือวา่ผูค้นทั้งหมดของส่วนนั้นของกาลิลีไดย้นิเก่ียวกบัพระเยซู 

“โดยไม่ค  านึงถึงขอ้เท็จจริงท่ีวา่ฝูงชนตอบสนองต่อค าสอนและการรักษาของพระองคด์ว้ยความประหลาด
ใจหรือความพิศวงน่ีก็เป็นการแสดงออกถึงความไม่เขา้ใจไม่ใช่ความเขา้ใจ 

“… ฝูงชนในการบรรยายของมาระโกก็ถูก ‘เปิดเผยอย่างดี’ ต่อพระเยซูทนัทีและ‘ปราศจากความเช่ือ’         
ในพระองค์ ในการถูกเปิดเผยอย่างดีต่อพระเยซู ฝูงชนก็มีความตรงกนั ขา้มกบัพวกผูน้ าของพวกเขาคือ
เจา้หนา้ท่ีทางศาสนา  ในการปราศจากความเช่ือในพระเยซู ฝงูชนก็มีความตรงกนัขา้มกบัพวกสาวก” [126]  

เหตุการณ์น้ีเนน้ถึงสิทธิอ านาจของพระเยซูวา่บรรดาผูน้มสัการในเมืองคาเปอรนาอุมไดส้ังเกตการสอนของ
พระองค์ก่อนและจากนั้นไดเ้ป็นพยานถึงการขบัผีของพระองค์  ประชาชนคงไดส้รุปว่าผูเ้ผยพระวจนะท่ี
ยิ่งใหญ่ของพระยาเวห์เท่านั้นสามารถมีสิทธิอ านาจเช่นนั้นได ้พระเยซูไม่ไดเ้ปิดเผยถึงใครท่ีพระองค์ทรง
เป็นอย่างเต็มท่ีในโอกาสน้ี แต่พระองค์ให้การเปิดเผยท่ีเพียงพอแก่พวกยิวท่ีปฏิบติับติัเหล่าน้ีเก่ียวกับ
พระองคเ์องเพื่อวา่พวกเขาควรไดย้อมรับมนัและถามหามากข้ึน  เจมส์ เอ็ดเวิร์ดส์อธิบายถึงสิทธิอ านาจแบบ
พระเจา้ของพระเยซูอยา่งท่ีมาระโกบนัทึกไวใ้นหลายท่ีวา่ไดส้ าแดงถึงความเป็นพระเจา้ของพระองค[์127] 

2.     การรักษาแม่ยายของเปโตร  1:29-31 (เปรียบเทยีบ มธ. 8:14-15; ลก. 4:38-39) 

เหตุการณ์น้ีซ่ึงเกิดข้ึนทนัทีหลงัจากเหตุการณ์ก่อนหนา้นั้นก็แสดงถึงลกัษณะท่ีแตกต่างของสิทธิอ านาจของ
พระเยซูคือ อ านาจของพระองคเ์หนือความเจ็บป่วยทางกายภาพ  ในสมยัของพระเยซู ผูค้นถือวา่การเป็นไข้
เป็นโรคภยัไขเ้จบ็อยา่งหน่ึงแต่ก็ไม่จ  าเป็นท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัโรคภยัอ่ืนๆ[128] 

“ฉบบัทลัมุดให้ช่ืออย่างเดียวกนัแก่โรคน้ีอย่างเจาะจง... ‘มีไขแ้สบร้อน’ และก าหนดการรักษาท่ี
วเิศษส าหรับมนั ท่ีซ่ึงส่วนหลกัจะผกูมีดท่ีท ามาจากเหล็กโดยเปียของผมกบัพุม่หนามและท่ีจะท าซ ้ า
ในหลายวนัติดต่อกนั อพยพ 3:2, 3, 4 และ 5 หลงัจากนั้นพุ่มหนามนั้นจะถูกตดัในขณะท่ีสูตรวิเศษ
ถูกป่าวประกาศ (แชบบ ์37ก)”[129] 
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เร่ืองราวน้ีเตม็ไปดว้ยรายละเอียดและมนัตอ้งมาสู่มาระโกผา่นทางเปโตรผูไ้ดมี้ความสนใจพิเศษในการรักษา
น้ี   เป็นท่ีชัดเจนว่า "ซีโมนและอนัดรูว์" แบ่งปันบ้านน้ีกับ “แม่ยายของเปโตร” และบางทีกับสมาชิก
ครอบครัวคนอ่ืนๆ  อ านาจของพระเยซูส่งผลต่อการรักษาทนัทีและสมบูรณ์แบบ  ขอ้เท็จจริงท่ีว่าเปโตรมี
ครอบครัวช่วยเราท่ีจะช่ืนชมการเสียสละท่ีท่านไดท้  าเพื่อจะติดตามพระเยซู  ผลลพัธ์ของการรักษาของหญิง
น้ีก็คือวา่เธอไดป้รนนิบติั 

“… การไม่เห็นแก่ตวัหมายถึงความเตม็ใจอยา่งกระตือรือร้นท่ีจะรับใชอี้กดว้ย”[130] 

“… มนัไดถู้กสังเกตมาตลอดวา่ ส าหรับทุกคนท่ีไดรั้บการร้ือฟ้ืนสู่สุขภาพฝ่ายวิญญาณนั้นพวกเขา
ควรใชก้ าลงัน้ีในการรับใชพ้ระคริสตแ์ละผูค้นของพระองค”์[131] 

“การบริการควรเป็นการตอบสนองต่อความดีของพระเจา้อยูเ่สมอ” [132] 

การอศัจรรยต่์างๆของพระเยซูสามารถถูกแบ่งออกเป็นส่ีกลุ่ม: การขบัผี การรักษา การชุบคนตายให้เป็นข้ึน
และการอศัจรรยเ์ก่ียวกบัธรรมชาติ[133] การอศัจรรยต่์างๆครอบคลุมส่วนใหญ่ของพระกิตติคุณของมาระ
โก: 47 เปอร์เซ็นตข์องขอ้ต่างๆในบทท่ี 1 ถึง 10 กล่าวถึงการอศัจรรยเ์หล่านั้นโดยตรงหรือทางออ้ม[134] 

3.     การรักษาชาวกาลิลีหลายคนของพระเยซูหลังจากตะวันตกดิน 1:32-34 (เปรียบเทียบ 
มธ. 8:16-17; ลก. 4:40-41) 

ส่วนท่ีเล็กนอ้ยน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่การรักษาแต่ก่อนสองอยา่งนั้นไม่ใช่กรณีท่ีโดดเด่ียว  อ านาจของพระเยซูให้
ผลประโยชน์แก่ “หลาย” คน (“ทั้งเมือง”) ผูไ้ดม้ายงับา้นของเปโตรหลงัจากตะวนัตกดินท าให้วนัสะบาโต
ส้ินสุดลงซ่ึงยอมให้พวกยิวท่ีจะเดินทางไกลออกไปเพื่อจะไดรั้บการช่วยเหลือของพระองค์ (เปรียบเทียบ 
อพย. 20:10; มก. 3:1-5) 

“กระบวนการสองขั้นตอนเป็นลกัษณะรูปแบบท่ีแพร่หลายมากท่ีสุดในพระกิตติคุณน้ี  มนัปรากฎ
ในวลี ประโยค คู่ของประโยคและโครงสร้างของตอนต่างๆ  มนัเป็นกุญแจสู่การเขา้ใจหลายบรรทดั
และหลายตอน  ตวัอยา่งท่ีเรียบง่ายคือ ‘เม่ือเยน็แลว้ หลงัจากดวงอาทิตยต์ก...’  การอา้งอิงถึงเวลา 
‘เม่ือเยน็แลว้’ ถูกกล่าวซ ้ าใน ‘หลงัจากดวงอาทิตยต์ก’   อย่างไรก็ตาม น่ีไม่ใช่แค่การกล่าวซ ้ า 
เพราะว่าส่วนท่ีสองเพิ่มความแม่นย  าและท าให้ส่วนแรกชัดเจน  ทั้ งสองส่วนประกอบเป็นการ
บรรยายความคืบหนา้สองขั้นตอน  ส่วนแรกก็ส าคญั กระนั้นบ่อยคร้ังแลว้การเนน้อยูใ่นขั้นตอนท่ี
สองซ่ึงตามปกติแลว้มีองคป์ระกอบท่ีส าคญักว่า  ในตวัอย่างน้ี ขั้นตอนท่ีสองอา้งอิงถึงดวงอาทิตย์
ตก ซ่ึงแสดงถึงการจบลงของวนัสะบาโตอยา่งแม่นย  าเม่ือผูค้นไดรั้บอนุญาตท่ีจะเดินทางและดงันั้น
ก็สามารถแสวงหาพระเยซูส าหรับการรักษาได”้[135] 

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn130
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn131
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn132
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn133
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn134
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn135


“พระเยซูไม่บงัคบัการรักษาต่อใครๆ  พระองค์ไม่ได้แสวงหาผูค้นเพื่อจะรักษาแต่รักษาเฉพาะ
บรรดาผูท่ี้มาหาพระองค์  พระองค์ริเร่ิมการรักษาเท่านั้นเม่ือพระองค์รับเอาความผิดชอบส าหรับ
การรักษาในวนัสะบาโต  และพระเยซูรักษาโดยไม่คิดมูลค่า โดยปราศจากการผูกมดัใดๆกบัการ
รักษาเหล่านั้น  พระองคไ์ม่เรียกร้องใหผู้ค้นเช่ือวา่พระองคท์รงเป็นผูรั้บการเจิม (ไม่มีใครเช่ือ) หรือ
แมก้ระทัง่เช่ือในพระเจา้ของคนยวิ  พระองคไ์ม่เรียกร้องใหบุ้คคลหน่ึงท่ีจะดีในทางศีลธรรม....พระ
เยซูไม่คาดหวงัท่ีจะไดรั้บอยา่งเป็นส่วนตวัจากการรักษา เพราะวา่พระองคไ์ม่เคยขอให้ใครก็ตามท่ี
พระองค์รักษาท่ีจะติดตามพระองค์  ตามปกติแลว้ พระองค์สั่งพวกเขาอย่างรุนแรงอยู่บ่อยๆท่ีจะ
เงียบหรือกลบับา้น  พวกเขาป่าวประกาศหรือติดตามโดยพวกเขาเองและพระเยซูไม่ถือว่าการ
กระท าเป็นเง่ือนไขส าหรับการรักษา”[136] 

“ช่างเป็นสัญลกัษณ์แห่งความทุกข์ยาก ความจ าเป็นและความหวงัของโลกน้ีจริงๆ ยิ่งกว่านั้น ช่าง
เป็นสัญลกัษณ์ของส่ิงท่ีพระคริสตท์รงเป็นอยา่งแทจ้ริงในฐานะผูป้ลอบโยนในศตัรูหลายดา้นของ
โลก!  แน่นอนวา่ พระองคไ์ม่ทรงเป็นพระคริสตอ์ยา่งแทจ้ริง หรือพระองคไ์ม่ทรงอยูใ่นสัญลกัษณ์
อยา่งแทจ้ริงต่อเราและต่อทุกสมยัมากกวา่เม่ือในความสงบน่ิงของเยน็วนันั้น ภายใตท้อ้งฟ้าท่ีมีแสง
สวา่งจากดวงดาว พระองคไ์ดด้ าเนินไปท่ามกลางฝงูชนท่ีทนทุกข ์วางพระหตัถ์ของพระองคใ์นการ
อวยพรแห่งการรักษาเหนือพวกเขาทุกคน และการขับผีออกหลายตน  ไม่มีภาพใดเก่ียวกับ         
พระคริสตท่ี์ชดัเจนต่อเรามากกว่าภาพน้ีแห่งการรักษาท่ีไม่จ  ากดัแห่งโรคภยัไขเ้จ็บใดๆก็ตามของ
ร่างกายหรือจิตใจ  ในความไม่จ  ากดัท่ีเป็นสุขมนัก็ถ่ายทอดความเป็นไปไดอ้นัไม่จ  ากดัแห่งการผอ่น
คลาย ไม่ว่าความทุกข์ใดก็ตามท่ีไดต้กมาเหนือเราหรือความเป็นห่วงหรือความโศกเศร้าใดท่ีกดข่ี
เรา” [137] 

การรักษาของพระเยซูแสดงถึงความเมตตาสงสารของพระองคต่์อผูค้น  

“ไม่มีฉากไหนท่ีเป็นคุณลกัษณะของพระคริสต์มากกวา่ฉากท่ีอยู่ในตอนเยน็แห่งฤดูใบไมร่้วงน้ีท่ี
เมืองคาเปอรนาอุม”[138] 

เดน ออร์ทลนัดใ์หเ้หตุผลวา่มาระโกใชแ้ละตั้งการอา้งอิงของท่านถึ“ตอนเชา้”และ“ตอนเยน็”ในพระกิตติคุณ
ของท่านเพื่อท่ีจะน าเสนอพระคริสตใ์นฐานะผูน้ ามาซ่ึงยคุใหม่[139] 

บางทีพระเยซูไม่อนุญาตให้พวกปีศาจท่ีจะระบุพระองค์เพราะว่าน่ีคงได้กระตุน้ให้ผูค้นท่ีจะคิดเก่ียวกบั
พระองค์อย่างท่ีพวกยิวส่วนใหญ่ในตอนนั้นคิดเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์  พระองค์ต้องการท่ีจะหลีกเล่ียง  
ทศันะคติทัว่ไปน้ีมากเท่าท่ีพระองค์สามารถท าไดเ้พราะว่ามนัไม่ไดแ้สดงถึงประเภทของพระเมสสิยาห์ท่ี
พระองคท์รงเป็น  จงสังเกตความแตกต่างท่ีชดัเจนระหวา่งอิทธิพลของปีศาจและความเจ็บป่วยทางกายภาพ
เท่านั้น (เปรียบเทียบ 6:13) 
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ส่วนน้ีของพระกิตติคุณน้ี (1:21-34) แสดงให้เห็นว่าพระเยซูท าการอศัจรรยท์ั้งเพื่อจะระบุพระองค์เองใน
ฐานะผูรั้บใชข้องพระเจา้และเพื่อจะสนบัสนุนข่าวสารของพระองค ์(ขอ้ 15) 

ค.     พนัธกจิเร่ิมแรกของพระเยซูตลอดกาลลิ ี 1:35-45 

พระเยซูได้ท าการเดินทางประกาศตลอดกาลิลี    มาระโกสรุปการเดินทางแรกของการเดินทางเหล่าน้ี            
( ขอ้ 35-39 ) และจากนั้นเช่ือมโยงเหตุการณ์ท่ีส าคญัโดยเฉพาะเหตุการณ์หน่ึงระหว่างการเดินทางนั้น     
(ขอ้ 40-45) ส่วนน้ีด าเนินการต่อไปท่ีจะน าเสนอพระเยซูในฐานะ “ผูรั้บใชข้องพระเป็นเจา้” ผูไ้ดอ้อกไปท า
การงานของพระเมสสิยาห์ท่ีพระบิดาของพระองคไ์ดม้อบหมายแก่พระองค ์ 

1.     การเดินทางเทศนาส่ังสอนคร้ังแรกในกาลลิ ี 1:35-39 (เปรียบเทยีบ ลก. 4:42-44) 

ในขณะท่ีขอ้เหล่าน้ีบนัทึกพนัธกิจการเดินทางไปท่ีต่างๆของพระเยซู การเนน้ของมาระโกก็อยูท่ี่การเตรียม
ตวัฝ่ายวิญญาณของพระเยซูส าหรับพนัธกิจนั้นอย่างชดัเจน   มนัเน้นถึงการพึ่งพาของพระองค์ท่ีพระบิดา
ของพระองค ์

1:35       มาระโกบ่งบอกวา่เหตุการณ์เหล่าน้ีเกิดข้ึนในวนัถดัไป: “ในเวลาเชา้มืด” หลายคนคงไดเ้ขา้นอนดึก
หลงัจากวนัท่ียุ่งเช่นนั้น  แต่พระเยซูไดต่ื้นข้ึนแต่เช้ามืดแมก้ระทัง่ก่อนรุ่งอรุณและไดไ้ปยงัท่ีไกล  
(ค ากรีก เอเรมน ขอ้ 4 ถ่ินทุรกนัดาร เปรียบเทียบ ขอ้12) เพื่อจะอธิษฐาน(ค ากรีก พรอสซูโค  ค าโดย  
ทัว่ไปส าหรับการอธิษฐาน) การกระท าท่ีเสียสละน้ีวาดภาพว่าพระเยซูทรงพึ่งพาพระบิดาของ
พระองคอ์ยา่งคงเส้นคงวาส าหรับก าลงัและทิศทางส าหรับส่ิงท่ีอยูข่า้งหนา้พระองค ์(นัน่คือ ผูรั้บใช ้
เปรียบเทียบ อสย. 50:4) การอธิษฐานโดยสันโดษบ่งบอกถึงความขดัแยง้กบัซาตานต่อไปเช่นกนั 
เน่ืองจากว่าซาตานไดเ้ผชิญหน้ากบัพระองค์ในถ่ินทุรกนัดารมาก่อน การไร้การอธิษฐานแสดงถึง
การเพียงพอดว้ยตนเอง แต่การอธิษฐานอยูเ่สมอเปิดเผยถึงความถ่อมใจ   

  “มาระโกพรรรณนาถึงพระเยซูท่ีมีการอธิษฐานในสามโอกาสท่ีส าคญัอย่างคดัสรร แต่ละ
 โอกาสก็อยู่ในสภาพแวดลอ้มแห่งความมืดและความโดดเด่ียว: ใกล้กบัการเร่ิมตน้ของ
 เร่ืองราวของพระองค ์(ขอ้ 35) ใกลก้บัตอนกลาง (6:46) และใกลก้บัตอนจบ (14:32-42) ทั้ง
 สามนั้นเป็นโอกาสท่ีพระองค์ได้เผชิญกับความเป็นไปได้แห่งการบรรลุภารกิจแบบ       
 พระเมสสิยาห์ของพระองคใ์นแนวทางท่ีน่าดึงดูดใจและจ่ายราคานอ้ยลง  แต่ในแต่ละกรณี
 พระองคไ์ดรั้บก าลงัผา่นทางการอธิษฐาน” [140] 

ในกรณีน้ี   คล่ืนของการสนับสนุนอนัเป็นท่ีนิยมท่ีพระเยซูได้อยู่บนในวนัก่อนนั้นได้คุกคามท่ีจะน าพา
พระองคไ์ปสู่การเป็นผูน้ าทางการเมืองท่ีอาจไดย้ติุกางเขน 
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1:36-37    ซีโมนและบรรดาสหายของเขา-พวกเขาเป็นใครก็ไม่ส าคญั-ไม่เขา้ใจความจ าเป็นของพระเยซูท่ีมีต่อ
การอธิษฐาน พวกเขาดูเหมือนจะมีท่าทีโดยทัว่ไปท่ีว่าเม่ือส่ิงต่างๆนั้นเป็นท่ีปรารถนา  เราก็ไม่
ตอ้งการการช่วยเหลือของพระเจา้ ถอ้ยค าของพวกเขาบ่งบอกถึงการรบกวนเป็นท่ีชดัเจนวา่ พวกเขา
รู้สึกว่าพระเยซูไม่ได้ใช้ประโยชน์ของความเป็นท่ีนิยมของพระองค์ท่ีจะสนับสนุนภารกิจของ
พระองค์  พวกเขาไม่ไดต้ระหนกัวา่พระเจา้ไดน้ าพาภารกิจของพระเยซู ไม่ใช่การตอบสนองของ
ผูค้น  น่ีเป็นเหตุการณ์แรกของการเป็นผูน้ าท่ี  หุนหนัพลนัแล่นของเปโตรท่ีมาระโกบนัทึก 

  “จุดประสงค์ของพระองค์ [พระเยซู] ไม่ใช่ท่ีจะรักษาผูค้นมากเท่าท่ีเป็นไปได้เม่ือการ
 ส าแดงถึงอาณาจกัรของพระเจา้ใกลเ้ขา้มาในตวับุคคลของพระองค ์แต่ท่ีจะเผชิญหนา้ผูค้น
 ดว้ยการเรียกร้องส าหรับการตดัสินใจในมุมมองของการอา้งท่ีสมบูรณ์ของพระเจา้เหนือตวั
 บุคคลของพวกเขา”[141] 

1:38-39   เปโตรถือวา่พนัธกิจการรักษาของพระองคเ์ป็นพื้นฐานอยา่งท่ีสหายหลายคนของท่านถือ พระเยซู  
ถือว่ามนัเป็นแค่ส่วนเล็กๆแห่งภารกิจท่ีใหญ่กว่าของพระองค์ พระองค์จ  าต้อง “ออกมา” จาก      
พระเจา้เพื่อจะบรรลุภารกิจน้ี  เปโตรกระตุน้ให้พระเยซูท่ีจะอยู่ท่ีท่ีพระองค์ไม่สามารถหลีกเล่ียง
แรงกดดนัท่ีจะท าการอศัจรรย ์(เปรียบเทียบ ยน. 7:3-5) พระเยซูเลือกท่ีจะเคล่ือนไปส่วนอ่ืนๆของ 
“กาลิลี” ท่ีท่ีพระองคส์ามารถน าเสนอข่าวประเสริฐ (ขอ้ 14) และการอา้งต่างๆของพระองค์ได ้  
(ขอ้ 15) เน่ืองจากวา่ “นัน่คือส่ิง-อยา่งท่ีพระองคไ์ดก้ล่าว-“ท่ีเราไดม้าเพื่อ” 

 ขอ้ 39 สรุปการเดินทางประกาศตลอดกาลิลีน้ี  มนัอาจไดอ้ยู่นานหลายสัปดาห์หรือแมก้ระทัง่
หลายเดือน (เปรียบเทียบ มธ. 4:23-25) พระเยซูมุ่งความสนใจพนัธกิจของพระองคร์ะหวา่งเวลาน้ี
ไปท่ีธรรมศาลาเพราะว่าภารกิจของพระองค์เก่ียวกับศาสนาโดยเฉพาะไม่ใช่การเมืองหรือ
เศรษฐกิจ  กิจกรรมหลกัของพระองค์คือการป่าวประกาศ (ค ากรีก เครูสโซ่) ข่าวประเสริฐ แต่
พระองครั์บรองการประกาศของพระองคด์ว้ยการอศัจรรยต่์างๆ ซ่ึงการอศัจรรยท่ี์น่าท่ึงใจมากท่ีสุด
คือการขบัผ ี   

 โจเซฟัสไดเ้ขียนวา่กาลิลีซ่ึงมีแผน่ดินท่ีอุดมทางเกษรกรรมอยา่งมาก ไดเ้ต็มไปดว้ยเมืองต่างๆและ
หมู่บา้นต่างๆ ไม่ใช่มีคนอาศยัอยา่งนอ้ย 15,000 คน[142]  อยา่งไรก็ตาม จ านวนน้ีอาจอา้งอิงถึง
เมืองต่างๆและหมู่บา้นรอบๆของเมืองเหล่านั้น  เพราะว่ามีหลกัฐานท่ีว่าเมืองต่างๆเช่นเมือง     
คาเปอรนาอุมและเบธไซดาทั้งสองอยูบ่นทะเลกาลิลีก็มีคนอาศยัอยูแ่ค่ 2,000 ถึง 3,000 คนในแต่
ละเมือง[143] เฮโรดฟีลิปท่ี 2 (“เจา้เมือง”) ไดย้กเบธไซดาจากสถานะแห่งหมู่บา้นไปสู่สถานะแห่ง
เมืองเน่ืองจากประชากรท่ีเพิ่มข้ึนของมนั และเรียกมนัวา่ “เบธไซดา จูเลียส” ในการให้เกียรติแก่
ลูกสาวของซีซาร์ ทิเบเรียส[144] แต่ละกลุ่มของหมู่บา้นต่างๆมีเมืองหัวของมนัและธรรมศาลา
ต่างๆก็มีอยูใ่นเมืองหลวงทางเขตเหล่าน้ี[145] 

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn141
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn142
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn143
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn144
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn145


2.     การรักษาคนยวิทีเ่ป็นโรคเร้ือน  1:40-45 (เปรียบเทยีบ มธ. 8:1-4; ลก. 5:12-16) 

เป็นท่ีชดัเจนวา่ส่วนน้ีบรรยายถึงเหตุการณ์หน่ึงระหวา่งการเดินทางประกาศในกาลิลีอยา่งท่ีเพิ่งไดส้รุปไป 
มนัจดัเตรียมตวัอยา่งท่ีโดดเด่นเก่ียวกบัอ านาจท่ีเหนือธรรมชาติของพระเยซู  น่ีเป็นแค่หน่ึงในการรักษาคน
โรคเร้ือนสองคร้ังท่ีหมวดพระกิตติคุณบนัทึก  แมว้า่พระเยซูไดรั้กษาคนโรคเร้ือนคนอ่ืนๆนอกเหนือจากคน
เหล่าน้ี (เปรียบเทียบ มธ. 11:5) เหตุการณ์ท่ีถูกบนัทึกไวอี้กเหตุการณ์หน่ึงเก่ียวขอ้งกบัพระเยซูช าระคนโรค
เร้ือน 10 คนในสะมาเรีย (เปรียบเทียบ ลก. 17:11-19) เหตุการณ์ต่างๆของคนโรคเร้ือนในพนัธสัญญาเดิมท่ี
ประสบกบัการรักษาก็เก่ียวขอ้งกบัมิเรียม (กดว. 12:10-15) และนาอามานคนซีเรีย (2 พกษ. 5) เหตุการณ์น้ีท่ี
มาระโกบนัทึกก็ส าคญัเพราะว่ามนัได้น าพวกผูน้ าทางศาสนาจากเยรูซาเล็มไปยงักาลิลีเพื่อจะสอบสวน    
พระเยซู  น่ีเป็นการเร่ิมตน้ของแนวเร่ืองปฏิปักษใ์นมาระโก 

“พวกคนโรคเร้ือนได้รับอนุญาตท่ีจะอาศยัอยู่อย่างไม่เกะกะท่ีใดก็ตามท่ีพวกเขาเลือก ยกเวน้ใน
เยรูซาเล็มและเมืองต่างๆท่ีมีก าแพงจากสมยัโบราณ พวกเขาสามารถแมก้ระทัง่เขา้ร่วมการประชุม
ถ้ามีฉากถูกเตรียมไวเ้พื่อจะกันพวกเขาไวจ้ากส่วนท่ีเหลือของท่ีประชุม  อย่างไรก็ตาม โดยไม่
ค  านึงถึงการจดัเตรียมสองอยา่งเหล่าน้ี โรคเร้ือนไดน้ ามาซ่ึงความทรมานทางกายภาพและจิตใจอนั
ลึกส าหรับทั้งบุคคลท่ีเป็นโรคและชุมชนท่ีซ่ึงหรือใกลท่ี้เขาอาศยัอยู”่[146] 

“ค าศพัท์โดยทัว่ไป ‘โรคเร้ือน’ (ค ากรีก เลบพรา) รวมถึง โรคผิวหนงัหลายอย่าง-โรคผิวหนงัท่ีมี
ลกัษณะแดงเป็นวง โรคด่างขาว โรคเทา้ชา้ง-และมนัตอ้งไม่ถูกสรุปวา่โรคของแฮนเซ่น ( เช้ือโรคท่ี
ถูกแยกออกไปคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1871) ถูกตั้งใจไวท่ี้น่ี”[147] 

 “เพียงแต่พระองคพ์อพระทยั” (ขอ้ 40) แสดงถึงความมัน่ใจของคนโรคเร้ือนในพระเยซูแทนท่ีจะ
 สงสัยถึงความพอพระทยัของพระเป็นเจา้ท่ีจะรักเขาเขา[148] 

มาระโกเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนเดียวท่ีบนัทึกว่า “ความสงสาร” ไดเ้คล่ือนพระเยซูท่ีจะรักษาชายท่ีน่า
สงสารน้ี (ขอ้ 41) อย่างไรก็ตาม ฉบบัแห่งการอศัจรรยน้ี์ของท่านเนน้ถึงส่ิงท่ีคนโรคเร้ือนน้ีท าหลงัจากท่ี 
พระเยซูไดรั้กษาเขา   

“… พระเป็นเจา้ของเราไม่ไดส้ัมผสัคนโรคเร้ือนเพื่อท่ีจะช าระเขา แต่เพื่อจะแสดงแก่เขาและผูค้น
รอบๆว่าเขาไดรั้บการช าระจากโรคเร้ือนของเขาแลว้  กฎหมายของเลวีห้ามคนยิวท่ีจะสัมผสัคน 
โรคเร้ือน [เปรียบเทียบ ลนต. 13:46] พระเป็นเจา้ของเรามีชีวิตอยูภ่ายใตก้ฎหมายนั้นและเช่ือฟังมนั   
การสัมผสัประเภทแรกของมือมนุษยท่ี์คนโรคเร้ือนประสบคือการสัมผสัท่ีสุภาพแห่งพระบุตรของ  
พระเจา้”[149] 
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พระเยซู “เตือนอยา่งเขม้งวด” (ค ากรีก เอมบริมาโอมาย) ต่อคนโรคเร้ือนท่ีจะไม่บอกใครก็ตามวา่พระเยซูได้
ท าเพื่อเขา (ขอ้ 43-44; เปรียบเทียบ ขอ้ 25, 34; 3:12; 5:43; 7:36; 9:9) มาระโกเท่านั้นท่ีใชค้  าท่ีรุนแรงน้ี  มนั
เนน้ถึงการบงัคบัและสิทธิอ านาจท่ีซ่ึงพระเยซูสั่งและส่งคนโรคเร้ือนท่ีไดรั้บการช าระไปหาปุโรหิต [150] 

พระเยซูตอ้งการท่ีจะหลีกเล่ียงการกลายมาเป็นท่ีรู้จกัแค่คนท าการอศัจรรยซ่ึ์งอาจน าไปสู่แรงกดดนัท่ีจะ
หลีกเล่ียงกางเขน  อยา่งไรก็ตาม ชายคนนั้นไม่ไดเ้ช่ือฟังพระเยซู แมว้า่บางทีเขาคิดวา่เขามีเหตุผลท่ีดีท่ีจะท า
อยา่งนั้น นัน่คือ ท่ีจะน าการสรรเสริญมายงัพระเยซู  การไม่เช่ือฟังของเขาต่อถอ้ยค าของพระเยซูลบลา้งการ
งานของพระองคแ์ทนท่ีจะท าให้มนักา้วหนา้ไป  พระเยซูจ าเป็นท่ีจะปรนนิบติัผูค้น  แต่การกระท าของคน
โรคเร้ือนบงัคบัใหพ้ระองคท่ี์จะใชเ้วลาในสถานท่ีท่ีไม่มีคนอาศยัและโดดเด่ียว (ค ากรีก เอเรมน ขอ้ 4, 35) 

บางทีมาระโกช้ีถึงส่ิงน้ีเพื่อจะหนุนใจให้ผูอ่้านคริสเตียนของท่านท่ีจะท าตามพระวจนะของพระเจา้อย่าง
ระมดัระวงั บางคร้ังผูเ้ช่ือไม่เช่ือฟังพระเจา้เพราะเราคิดวา่วิธีของเราจะดีกวา่วิธีของพระองค์มนัไม่เคยเป็น
เลย  บ่อยคร้ังแลว้มนัมีผลลพัธ์อย่างเดียวกนัอย่างเช่นการไม่เช่ือฟังของคนโรคเร้ือนท่ีได้รับการช าระน้ี      
มนัหน่วงเหน่ียวภารกิจของพระเจา้แทนท่ีจะท าให้มนักา้วหนา้ไป ขอ้เท็จจริงท่ีวา่ชายคนน้ีเป็นคนโรคเร้ือน
ท่ีไดรั้บการช าระนั้นท าใหก้ารเขา้ส่วนของผูเ้ช่ือกบัเขานั้นง่าย เน่ืองจากวา่โรคเร้ือนในพระคมัภีร์ก็คลา้ยกบั
บาป และผูเ้ช่ือเป็นคนบาปท่ีไดรั้บการช าระ   

เจ. เวอร์นอน แมคกีอา้งอิงนกัเทศน์คนหน่ึงท่ีออกความเห็นต่อการตอบสนองของคนโรคเร้ือนน้ี: 

“พระเป็นเจา้บอกเขาท่ีจะไม่เล่าแก่ใครก็ตามและเขาไดเ้ล่าแก่ทุกๆคน  พระองคบ์อกเราท่ีจะเล่าแก่
ทุกๆคนและเราไม่เล่าแก่ใครก็ตาม”[151] 

การไม่เช่ือฟังของคนโรคเร้ือนไม่ไดท้  าลายแผนการของพระเจา้ แต่มนัก่อให้เกิดความยุง่ยาก  ชาวกาลิลีก็
แสวงหาพระเยซูต่อไป (ขอ้ 45).[152] 

“เราควรเรียนรู้บทเรียนฝ่ายวิญญาณท่ีส าคญับางบทจากบทน้ี ประการแรก ถา้พระบุตรของพระเจา้
ได้เสด็จมาในฐานะผูรั้บใช้ จากนั้นการเป็นผูรั้บใช้ก็เป็นการทรงเรียกท่ีสูงส่งของการทรงเรียก
ทั้งหมด เราจะไม่เป็นเหมือนพระเยซูมากข้ึนกวา่เม่ือเราก าลงัรับใชค้นอ่ืนๆ  ประการท่ีสอง พระเจา้
แบ่งปันสิทธิอ านาจของพระองคก์บับรรดาผูรั้บใชข้องพระองค ์ บรรดาผูท่ี้อยูใ่ต้สิทธิอ านาจเท่านั้น
มีสิทธ์ิท่ีจะใช้สิทธิอ านาจ ประการสุดท้าย ถ้าคุณจะเป็นผูรั้บใช้ จงแน่ใจว่าคุณมีความสงสาร 
เพราะวา่ผูค้นจะมาหาคุณเพื่อการช่วยเหลือและแทบจะไม่ถามวา่มนัสะดวกหรือไม่!”[153] 
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ง.     ความขัดแย้งเร่ิมแรกของพระเยซูกบัพวกผู้น าทางศาสนา  2:1-3:6 

ถดัไปมาระโกบนัทึกหา้เหตุการณ์ท่ีซ่ึงพวกผูน้ าของอิสราเอลต่อตา้นพระเยซู เป็นท่ีชดัเจนวา่ไม่อยูใ่นล าดบั
ตามวนัเวลา   เหตุการณ์เหล่าน้ีเกิดข้ึนระหวา่งพนัธกิจในกาลิลีของพระเยซู  มาระโกดูเหมือนท่ีจะรวมกลุ่ม
เหตุการณ์เหล่านั้นเพื่อผูอ่้านของท่านจะเห็นว่าการต่อตา้นจากพวกผูน้ าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกผูน้ าทาง
ศาสนานั้นเป็นบางส่ิงท่ีพระเยซจ าตอ้งต่อสู้กบัและพิชิต  บางทีผูอ่้านของท่านก าลงัเผชิญกบัการต่อตา้นท่ี
คล้ายกันและส่วนน้ีควรหนุนใจให้คริสเตียนทั้งหมดท่ีประสบกับความขดัแยง้ เพราะว่าพวกเขาก าลัง
พยายามท่ีจะบรรลุภารกิจของพระเจา้ท่ีมีส าหรับพวกเขา    

ความเป็นท่ีนิยมกบัฝงูชนไดน้ าไปสู่ปัญหาต่างๆกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง  การต่อตา้นพระเยซูก็รุนแรงข้ึน
ตลอดส่วนน้ี 

“ความขัดแย้งห้าคร้ังระหว่างพระเยซูกับพวกเจ้าหน้าท่ีในกาลิลีแสดงถึงความสัมพันธ์ร่วม
ศูนยก์ลาง [ส่วนไขว]้ แห่ง ก ข ค ข1 และ ก1. … 

“… ตอนท่ีเป็นศูนยก์ลางน้ี [ค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบัการอดอาหาร 2:18-22] จดจ่อท่ีการ
ตอบสนองของพระเยซูแทนท่ีจะเป็นความขดัแยง้หรือการกระท า และการตอบสนองของพระเยซู
ท าใหห้า้ตอนทั้งหมดท่ีประกอบเป็นรูปแบบร่วมศูนยก์ลางนั้นกระจ่าง”[154] 

“การบรรยายของมาระโกเป็นการบรรยายเก่ียวกบัความขดัแยง้และความขดัแยง้เป็นพลงัท่ีผลกัดนั
การบรรยายไปข้างหน้า  ความขัดแยง้หลักก็มีระหว่างพระเยซูและอิสราเอลซ่ึงประกอบด้วย
เจา้หนา้ท่ีทางศาสนาและฝงูชนชาวยวิ  เน่ืองจากวา่ฝงูชนไม่ต่อตา้นพระเยซูจนกระทัง่การถูกจบักุม
ของพระองค ์ปฏิปักษข์องพระองคก์็เป็นพวกเจา้หนา้ท่ี. … 

“กลุ่มต่างๆท่ีประกอบเป็นเจา้หนา้ท่ีทางศาสนาคือพวกฟาริสี พวกสะดูสี พวกเฮโรด พวกหัวหน้า
ปุโรหิต พวกธรรมาจารยแ์ละพวกผูป้กครอง”[155] 

1.     การรักษาและการยกโทษคนง่อย  2:1-12 (เปรียบเทยีบ มธ. 9:1-8; ลก. 5:17-26) 

“… เม่ือรับบีนิยมไร้อ านาจอย่างยอมรับต่อหน้าความตายท่ีมีชีวิตแห่งโรคเร้ือน ดงันั้นมนัก็ไม่มี
ถอ้ยค าแห่งการยกโทษท่ีจะกล่าวต่อจิตส านึกท่ีเป็นภาระโดยบาปหรือถอ้ยค าแห่งการตอ้นรับต่อคน
บาปได ้แต่น่ีเป็นความหมายลึกท่ีสุดของสองเหตุการณ์ท่ีซ่ึงข่าวประเสริฐ-ประวติัศาสตร์ตั้งถดัไป
จากการรักษาคนโรคเร้ือน: การยกโทษบาปในกรณีของคนง่อย และการตอ้นรับหวัหนา้คนบาปใน
การทรงเรียกของเลว-ีมทัธิว”[156] 
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2:1-2      สองข้อน้ีเป็นบทน าสู่ส่ิงท่ีตามมา  มาระโกใช้การสรุปบ่อยๆอย่างเช่นการสรุปน้ี (เปรียบเทียบ 
1:14-15, 39; 2:13; 3:7-12, 23; 4:1, 33-34; 8:21-26, 31; 9:31; 10:1; 12:1) ส่ิงเหล่านั้นเป็นลกัษณะ
ของรูปแบบทางวรรณกรรมของท่าน  “หลังจากผ่านไปหลายวนั” แปลวลีของยิวท่ีหมายถึง 
“หลงัจากช่วงเวลาค่อนขา้งมาก”[157] 

 เม่ือพระเยซูกลบัไป “ยงัคาเปอรนาอุม” หลงัจากหน่ึงในการเดินทางประกาศของพระองค์  มนัก็
ไม่ไดใ้ชเ้วลานานกบัข่าวเก่ียวกบัการมาถึงของพระองค์ท่ีจะหมุนเวียนไป ในไม่ช้าคนทอ้งถ่ินได้
ห้อมล้อมพระองค์  พระเยซูไม่สามารถหาสถานท่ีท่ีสงบเงียบแมก้ระทัง่ท่ีบา้นในคาเปอรนาอุม  
พระองคใ์ช้โอกาสอยา่งเมตตาท่ีจะสนทนา (ค ากรีก ลาเลโอ) กบัพวกเขา  การบนัทึกของมาระโก
เนน้ถึงความเป็นท่ีนิยมของพระเยซู  

2:3-4      “ในการท่ีจะเขา้ใจการกระท าท่ีขอ้เหล่าน้ีบรรยาย มนัก็จ  าเป็นท่ีจะนึกภาพการออกแบบของบา้น
ชนบทโดยทัว่ไปของปาเลสไตน์ ปกติมนัเป็นโครงสร้างห้องเดียวเล็กๆพร้อมกับหลังคาราบ  
ทางเขา้ไปสู่หลงัคาก็โดยทางบนัไดดา้นขา้ง  ตามปกติแลว้หลงัคาเองถูกท าข้ึนดว้ยท่อนไมพ้ร้อมกบั
หลงัคาใบจากและดินท่ีอดัแน่นเพื่อท่ีจะป้องกนัฝน  บางคร้ังกระเบ้ืองถูกวางระหว่างท่อนไมแ้ละ
หลงัคาใบจากและดินท่ีวางไวเ้หนือส่ิงเหล่านั้น”[158] 

 “หลงัคาดินเหนียวจ าตอ้งถูกกล้ิงหลงัจากฝนตกหนกัแต่ละคร้ังเพื่อท่ีจะรักษามนัไม่ใหร่ั้ว...” [159] 

 ความเป็นไปไดอี้กอย่างหน่ึงก็คือว่าน่ีเป็นหลงัคาของระเบียงท่ีติดอยู่กบับา้น[160] การบนัทึกท่ีมี
รายละเอียดอนัผิดปกติของมาระโกพรรณนาถึง “ชายส่ีคน” ท่ีเกือบบา้คลัง่ท่ีจะน าเพื่อนท่ีเป็นง่อย
ของเขาไปยงัพระเยซูเพื่อว่าพระเยซูจะรักษาเขา  พวกเขาตอ้งไม่เป็นห่วงเก่ียวกบัความเสียหายท่ี
พวกเขาก าลงัท าต่อบา้นและดินท่ีพวกเขาท าร่วงหล่นไปยงัทุกๆคนท่ีอยู่ขา้งล่าง “แคร่” (ค ากรีก 
คราบัททอส) ท่ีซ่ึงคนง่อยนอนบนนั้นเป็น “ผา้ห่มหรือเส่ือท่ีบุนวมหนา”[161] 

2:5         ความเพียรพยายามท่ีพวกเขามีนั้นพิสูจน์ “ความเช่ือ” ของพวกเขาในความสามารถและความเต็มใจ
ของพระเยซูท่ีจะรักษา (เปรียบเทียบ ยก. 2:26) พระเยซูตอบสนองดว้ยการจดัการกบัความจ าเป็น
ของเพื่อนของพวกเขาดีกวา่ท่ีพวกเขาไดค้าดหวงัไว ้บาปเป็นรากของความเจ็บป่วยทั้งหมด ไม่ใช่
ท่ีว่ามีความสอดคล้องกันท่ีใกล้ชิดระหว่างความบาปและความเจ็บป่วยอยู่เสมอ (เปรียบเทียบ       
ลก. 13:1-3; ยน. 9:2-3) พระเยซูไดย้กโทษบาปของชายนั้นอยา่งมีสิทธิอ านาจอยา่งท่ีพระเจา้เท่านั้น
สามารถท าได ้และดงันั้นก็ไดจ้ดัการกบัสาเหตุสูงสุดของความเจ็บป่วย เราอาจคิดวา่พระเยซูก าลงั
ป่าวประกาศการยกโทษของพระเจา้เน่ืองจากความเช่ือของพวกเขาเท่านั้น อย่างท่ีนาธันได้ป่าว
ประกาศการยกโทษของพระเจา้เก่ียวกบัดาวิด ( 2 ซมอ. 12:13) แต่พวกธรรมาจารยถื์อวา่ถอ้ยแถลง
ของพระเยซูเป็นการหม่ินประมาท (ขอ้ 7)  
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 “เราตอ้งยกยอ่งลกัษณะหลายอยา่งของชายเหล่าน้ี คือคุณสมบติัต่างๆท่ีแสดงถึงวา่เราเป็น ‘ผูห้าคน
เหมือนหาปลา’ ส าหรับส่ิงหน่ึงแลว้  พวกเขาเป็นห่วงอยา่งลึกซ้ึงเก่ียวกบัเพื่อนของพวกเขาและ
ตอ้งการท่ีจะเห็นเขาไดรั้บการช่วยเหลือ  พวกเขามีความเช่ือท่ีเช่ือว่าพระเยซูทรงสามารถและจะ
ตอบสนองความจ าเป็นของเขา  พวกเขาไม่ใช่แค่ ‘อธิษฐานเก่ียวกบัมนั' แต่พวกเขาท าบางอย่าง
เก่ียวกบัค าอธิษฐานของพวกเขา และพวกเขาไม่อนุญาตให้สถานการณ์ท่ีล าบากท่ีจะท าให้พวกเขา
ทอ้ใจ      พวกเขาท างานดว้ยกนัและกลา้ท่ีจะท าบางส่ิงท่ีแตกต่าง และพระเยซูไดใ้ห้รางวลัแต่ความ
พยายามของพวกเขา  มนัคงเป็นการง่ายเพียงไรส าหรับพวกเขาท่ีจะกล่าววา่ ‘เอาล่ะ มนัไม่มีเหตุผล
เลยในการพยายามท่ีจะพบพระเยซูในวนัน้ี! บางทีเราสามารถกลบัมาในวนัพรุ่งน้ีได’้”[162] 

 “ส่ิงท่ีเราตอ้งการในคริสตจกัรในทุกวนัน้ีคือ คนหามเปล-ชายและหญิงท่ีมีความเช่ือประเภทท่ีจะ
ออกไปและน าผูท่ี้ยงัไม่รอดมาเพื่อพวกเขาสามารถได้ยินข่าวประเสริฐได้  มีผูค้นมากมายใน        
ทุกวนัน้ีท่ีเป็นง่อยดว้ยความง่อยของบาป ความง่อยของความไม่สนใจหรือความง่อยของอคติ ผูค้น
จ านวนมากมายจะไม่เขา้มาในคริสตจกัรท่ีท่ีข่าวประเสริฐถูกป่าวประกาศนอกจากวา่คุณถือมุมหน่ึง
ของเปลและน าพวกเขาเขา้มา”[163] 

2:6-7      การอา้งของพระเยซูท่ีจะครอบครองสิทธิอ านาจของพระเจา้ท าให้พวกธรรมาจารยท่ี์ปรากฏตวันั้น
ไม่พอใจ  ขอ้เท็จจริงท่ีวา่พวกเขาก าลงันัง่ในบา้นท่ีเต็มไปดว้ยฝูงชนแสดงถึงความนบัถือท่ีพวกยิว
ให้แก่พวกเขา  ไม่มีผูเ้ผยพระวจนะในพนัธสัญญาเดิมคนใดเคยอา้งสิทธิอ านาจส่วนตวัเพื่อจะยก
โทษบาป แมว้า่นาธนัไดป่้าวประกาศการยกโทษของพระเจา้แก่ดาวิด (2 ซมอ. 12:13) พวกยิวเช่ือ
แมก้ระทัง่ว่าพระเมสสิยาห์ไม่สามารถยกโทษบาปไดเ้พราะว่าพนัธสัญญาเดิมไม่เคยถือวา่อ านาจ
นั้นเป็นของพระองค ์ “พระเจา้” เท่านั้นสามารถท าอยา่งนั้นได ้(เปรียบเทียบ อพย. 34:6-9; สดด. 
103:3; 130:4; อสย. 43:25; 44:22; 48:11; ดนล. 9:9; มีคา. 7:18).[164] ดงันั้นพวกเขาถือวา่การอา้ง
ของพระเยซูนั้นเป็นการหม่ินประมาท[165] ภายหลกัพวกเขาไดก้ล่าวโทษพระเยซูจนถึงความตาย
เน่ืองจากส่ิงท่ีพวกเขาถือวา่เป็นการหม่ินประมาท (14:61-64) 

  “ดังนั้นตั้ งแต่ตอนต้นๆของเร่ืองราว พระเยซูก็เดินบนลวดขึงตึง-ภายใต้การคุกคามท่ี
 ต่อเน่ือง-และตอ้งหลบเล่ียงการกล่าวหาท่ีใส่ร้ายจนกระทัง่เวลาท่ีเหมาะสม  การหลบหนีท่ี
 แคบของพระองคจ์ากการกล่าวหาท่ีรุนแรงเช่นนั้นตั้งแต่เร่ิมแรกในเร่ืองราวก็ส่งเสริมความ
 ตึงเครียดและภาวะท่ีคาราคาซงัอยูใ่นความขดัแยง้น้ีอยา่งส าคญั”[166] 

  “จุดประสงค์หลักของการอศัจรรย์ต่างๆคือท่ีจะสอน ท่ีจะเปิดเผย  พระคริสต์ใช้การ
 อศัจรรยต่์างๆท่ีจะแสดงถึงความเป็นพระเจา้ของพระองค ์(มก. 2:7) ท่ีจะสนบัสนุนการอา้ง
 ของพระองคถึ์งการเป็นพระเมสสิยาห์ (มธ. 9:27) และท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นตวัอยา่งประกอบ
 ถึงความจริงฝ่ายวญิญาณท่ีลึกซ้ึงต่างๆ (ดู ยน. 6:32-35) แต่ยิ่งกวา่นั้นการอศัจรรยต่์างๆก็ย  ้า
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 เตือนเราถึงผลลัพธ์ต่างๆของบาป-ความเจ็บป่วย ความมืดบอด ความตาย -และของ
 อ านาจของพระเป็นเจา้ท่ีจะท าบางส่ิงเก่ียวกบัผลลพัธ์เหล่านั้น  นัน่คือเหตุท่ีการรักษาทาง
 กายภาพของพระองคอ์ยา่งมากมายอธิบายอยา่งดีถึงความรอดฝ่ายวิญญาณท่ีพระองคท์  าให้
 มัน่คงเม่ือพระองคไ์ดต้ายไปและไดเ้ป็นข้ึนจากตาย”[167] 

2:8-9     การรับรู้ของพระเยซูในโอกาสน้ีดูเหมือนจะไดเ้ป็นการหยัง่รู้ท่ีเรียบง่าย (เปรียบเทียบ 5:30; 8:12) 
แทนท่ีจะเป็นความเขา้ใจถ่องแทท้างการเผยพระวจนะ (ความรู้ท่ีเหนือธรรมชาติ).[168] 

 พระเจา้เท่านั้นสามารถรักษาและยกโทษบาปได ้การกระท าเหล่าน้ีก็เป็นไปไม่ไดต่้อมนุษยอ์ยา่งเท่า
เทียมกนั  อยา่งไรก็ตาม บุคคลหน่ึงไม่สามารถพิสูจน์การอา้งของเขาท่ีจะยกโทษบาปได ้แต่การอา้ง
ของเขาท่ีจะสามารถรักษาอมัพาตก็เป็นท่ีพิสูจน์ได ้ดงันั้นพวกธรรมาจารยทึ์กทกัเอาวา่การอา้งท่ีจะ
รักษาอมัพาตนั้นเป็นการอา้งท่ีใหญ่กว่า  พระเยซูใช้กลไกแบบรับบีอยู่บ่อยๆถึงการถามค าถามท่ี
เผชิญหนา้โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือรับมือกบัฝ่ายตรงขา้ม (เปรียบเทียบ 3:4; 11:30; 12:37) 

2:10-11  พระเยซูเลือกท่ีจะท าส่ิงท่ีพวกเขาถือว่ายากกว่าเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าพระองค์สามารถท าส่ิงท่ี
 พวกเขาถือวา่ง่ายกวา่ 

  “พระองค์ไดท้  าการอศัจรรยซ่ึ์งพวกเขาสามารถเห็นไดเ้พื่อพวกเขาอาจรู้ว่าพระองค์ไดท้  า              
  การอศัจรรยอี์กอยา่งหน่ึงท่ีพวกเขาไม่สามารถเห็นได”้[169] 

 น่ีเป็นการใชค้ร้ังแรกของมาระโกถึงช่ือเรียก “บุตรมนุษย”์ ท่านใชม้นั 14 คร้ัง (เปรียบเทียบ ขอ้ 28; 
 8:31, 38; 9:9, 12, 31; 10:33, 45; 13:26; 14:21 [สองคร้ัง], 41, 62) บรรดานกัวิชาการไดโ้ตเ้ถียง
 ความหมายของช่ือเรียกน้ี  แต่หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดช้ีไปยงัพระเยซูท่ีหมายถึงว่าพระองค์ทรงเป็น       
 พระเมสสิยาห์ของพระเจา้-มนุษยท่ี์เป็นตวัแทน (เปรียบเทียบ ดนล. 7:13-14).[170] 

 “เป็นท่ีชัดเจนว่าพระเยซูเลือกช่ือน้ีส าหรับพระองค์เองเพราะว่าการใช้ของช่ือน้ีจะไม่เช่ือมโยง 
 พระองคท์นัทีในการคิดของผูค้นกบัการแสดงความหมายท่ีน่าปรารถนาซ่ึงไดพ้ฒันารอบๆค าศพัท์
 โดยทัว่ไป เมสสิยาห์ ดงันั้น การใชข้องพระองคถึ์งค าศพัทน้ี์ก็ปิดซ่อนคร่ึงหน่ึงและเปิดเผยคร่ึงหน่ึง
 ถึงการระบุตนเองของพระองคใ์นฐานะพระเมสสิยาห์ส่วนตวั  ในขณะท่ีค าศพัทน้ี์ถูกตระหนกัวา่จะ
 มีการเช่ือมโยงเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ ช่ือเรียก บุตรมนุษย์ จะไม่บงัคบัให้ผูค้นท่ีจะท าการตดัสินใจ
 ก่อนเวลาอนัควรเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของพระองค์ในแง่ของการคาดหวงัถึงพระเมสสิยาห์ตามปกติ
 ของพวกเขา  มนัจะช่วยให้พระองค์ท่ีจะเช่ือมโยงการน าเสนอตนเองเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ของ
 พระองคก์บัมุมมองมากข้ึนในความสอดคลอ้งกบัตวับุคคลและค าสอนของพระองคเ์อง”[171] 
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พระเยซูใชช่ื้อเรียก “บุตรมนุษย”์ เม่ือพระองคก์ล่าวถึงการทนทุกขแ์ละการส้ินพระชนมข์องพระองค ์ (8:31; 
9:9-13, 31; 10:33, 45; 14:21, 41) ยิ่งกวา่นั้น พระองคใ์ช้มนัเม่ือกล่าวถึงการเสด็จกลบัมาในอนาคตดว้ย    
พระสิริของพระองค ์(8:38; 13:26, 32; 14:62) ดงันั้นพระองคใ์ชช่ื้อเรียกน้ีเพื่อจะรวมแนวคิดของผูรั้บใชท่ี้
ทนทุกข์กบัพระเมสสิยาห์ในความคิดของผูฟั้งของพระองค์   มนัเช่ือมโยงและท าให้พระองค์เขา้ส่วนกบั
มนุษยใ์นฐานะบุตรมนุษยอี์กดว้ย คือมนัเนน้ถึงธรรมชาติแบบมนุษยข์องพระองค ์ ยิ่งกวา่นั้น พระองคท์รง
เป็นมนุษยท่ี์มี “สิทธิอ านาจ ในโลกท่ีจะยกโทษบาป” คือผูพ้ิพากษาของมนุษยทุ์กคน  

ขอ้ 10 อ่านอยา่งเกง้กา้ง  อยา่งชดัเจนแลว้ มนัเร่ิมดว้ยพระเยซูท่ีกล่าวต่อพวกธรรมาจารย ์ โดยปราศจากการ
จบประโยคของพระองค ์พระองคก์็ไดห้นัไปหาคนง่อยและกล่าวต่อเขา (ขอ้ 11) นกัอรรถาธิบายบางคนได้
สรุปว่าพระเยซูไม่ไดก้ล่าวส่วนแรกของขอ้ 10 แต่มาระโกสอดแทรกมนัไวใ้นการบรรยายในฐานะถอ้ย
แถลงต่อผูฟั้งของท่าน[172] บรรดาผูท่ี้ถือมุมมองน้ีตามปกติแลว้ช้ีให้เห็นวา่มาระโกไม่ไดบ้นัทึกการเปิดเผย
ของพระเยซูถึงพระองคเ์องในฐานะบุตรมนุษยต่์อผูไ้ม่เช่ือก่อนการเป็นข้ึนจากตาย[173]  บรรดาผูส้นบัสนุน
ถือวา่ขอ้ 28 เป็นถอ้ยแถลงอีกประการหน่ึงโดยมาระโกต่อผูฟั้งของท่าน 

 “จุดประสงค์ของการอธิบายของมาระโกก็คือท่ีจะท าให้ชุมชนแห่งผูเ้ช่ือตระหนักว่าพวกเขาได้
 ประสบกบัการยกโทษแบบพระเมสสิยาห์ของบุตรมนุษย”์[174] 

อยา่งไรก็ตาม ประเภทน้ีของการสอดแทรกแบบขอ้คิดเห็นก็ผิดปกติในพระกิตติคุณสัมพนัธ์   บางทีพระเยซู
กล่าวต่อพวกธรรมาจารย์และจากนั้นปล่อยให้ข้อคิดเห็นของพระองค์ต่อคนง่อยพร้อมกับการรักษาท่ี
อศัจรรยเ์ป็นการสรุปของถอ้ยค าของพระองคต่์อพวกเขา[175] 

พระเยซูใหค้  าสั่งสามอยา่งแก่คนง่อย  “จงลุกข้ึน” ทดสอบความเช่ือของเขา “ยกแคร่” เรียกร้องให้เขาท่ีจะรับ
เอาความรับผดิชอบส าหรับตวัเขาเองท่ีคนอ่ืนไดรั้บภาระมาก่อน  “แลว้กลบับา้นของท่าน” ให้ทิศทางแก่เขา
ท่ีเขาตอ้งการ  

 “การป่าวประกาศในขอ้ 10 หมายถึงวา่ผูห้น่ึงท่ีมีสิทธิอ านาจท่ีจะยกโทษในสวรรคก์็ปรากฎในบุตร
 มนุษยเ์พื่อจะยกโทษบาปในโลก’”[176] 

2:12      ชายคนนั้นไดต้อบสนองต่อค าสั่งสามประการ “อยา่งทนัที” และอยา่งเช่ือฟัง   การรักษาของพระเยซู
นั้นสมบูรณ์และทนัที  ทุกๆคนในบา้นนั้นเป็นพยานถึงการอศัจรรยร์วมถึงพวกผูน้ าทางศาสนา  
พวกเขาไดป้ระหลาดใจ (ค ากรีก เอกซิสทัสธาย ตามตวัอกัษรคือ “เสียสติ” เปรียบเทียบ 3:21; 5:42; 
6:51) พวกเขาไดเ้ป็นพยานถึงบางส่ิงท่ีไม่วา่พวกเขาหรือคนอ่ืนไดเ้คยเห็น  ไม่มีใครเคยให้หลกัฐาน
แห่งการยกโทษบาปของคนอ่ืน  น่ีเป็นพยานท่ีหนกัแน่นถึงความเป็นพระเจา้ของพระเยซู   อยา่งไร
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ก็ตาม จากปฏิกิริยาของผูส้ังเกต เป็นท่ีชดัเจนว่าพวกเขาส่วนใหญ่ไดป้ระหลาดใจต่อการอศัจรรย์
ทางกายภาพ (แมก้ระทัง่ “สรรเสริญพระเจา้”)-แต่ไม่ไดน้มสัการพระเยซูในฐานะพระเจ้า 

“ดงันั้นส่วนน้ีก็จบด้วยการรับรู้ถึงอ านาจของพระองค์ท่ีพระเจ้าให้มา  ผูฟั้งของมาระโกจะตอ้ง
อนุมานวา่ดงันั้นการถูกตรึงจะไม่ยติุธรรม”[177] 

มาระโกบนัทึกเหตุการณ์ 13 เหตุการณ์ท่ีแยกกนัท่ีท่ีพระเยซูขดัแยง้กบัสถาบนัของยิว: 2:1-12, 13-17, 18-22, 
23-28; 3:1-6, 20-34; 6:1-6; 7:1-23; 8:1-10; 10:1-12; 11:15-19; 12:1-12, และ 13-27.[178] 

 2.     การทรงเรียกของเลวแีละงานเลีย้งของท่าน 2:13-17 (เปรียบเทยีบ มธ. 9:9-13; ลก. 5:27-32) 

การทรงเรียกของเลวใีนฐานะหน่ึงในสาวกของพระเยซูเป็นฉากส าหรับเหตุการณ์ท่ีสองของการต่อตา้นจาก
พวกผูน้ าทางศาสนาท่ีมาระโกบนัทึกในส่วนน้ี 

“จากการท่ีไดแ้สดงถึงสิทธิอ านาจของพระเยซูท่ีจะยกโทษบาป (ขอ้ 1-12) อยา่งเหมาะสมแลว้มาระ
โกก็สามารถแนะน าเร่ืองราวเก่ียวกบัพระเยซูท่ีเรียกคนบาปได”้[179] 

2:13        “อีก” (ค ากรีก พาลิน) ระบุเหตุการณ์น้ีในฐานะโอกาสท่ีแตกต่าง (เปรียบเทียบ 1:16) พระเยซูไดอ้ยู่
ในคาเปอรนาอุมซ่ึงใกลก้บัทะเลกาลิลีอยา่งมาก แต่ตอนน้ีพระองคไ์ดก้ลบัไปยงัขอบน ้ าท่ีท่ีพระองค์
สามารถสอนฝงูชนขนาดใหญ่ท่ีติดตามพระองคไ์ด ้(เปรียบเทียบ 1:45; 2:13; 3:7, 13; 4:1; 5:21; 
และขอ้อ่ืนๆ) 

 “การกระท าน้ีก็มีความหมายเม่ือมนัถูกมองวา่เป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบท่ีปรากฎซ ้ าในพระกิตติคุณ
ของมาระโก  หลงัจากการส าแดงถึงอ านาจท่ีช่วยให้รอดของพระเจา้ พระเยซูก็ถอนตวัจาก
ประชาชนไปยงับริเวณเปล่าเปล่ียว ไม่ว่าจะเป็นถ่ินทุรกนัดาร ภูเขาหรือทะเล … เหมือนกบัการ
กลบัไปยงัถ่ินทุรกนัดาร การเคล่ือนท่ีไปยงัทะเลก็น ามาซ่ึงทางเขา้โดยเจตนาสู่อาณาเขตของอ านาจ
ต่างๆท่ีส าแดงความเป็นปฏิปักษข์องพวกมนัต่อพระเจา้”[180] 

2:14      “เลวี” เป็นช่ือจริงของชายคนน้ีในขณะท่ีมทัธิว (“ของขวญัจากพระเจา้” นาธาเอลและเธโอดอร์
เช่นกัน) เป็นช่ือเล่น  มทัธิวใช้ช่ือหลังส าหรับตวัท่านเองในพระกิตติคุณของท่าน  (มธ. 9:9; 
เปรียบเทียบ  มก. 3:18) แต่มาระโกและลูกากล่าวถึงท่านโดยช่ือจริงของท่าน  

 “… ในกาลิลีนั้นมนัก็ปกติท่ีจะมีสองช่ือ-ช่ือหน่ึงคือช่ือของยิวอยา่งเขม้งวด อีกช่ือคือช่ือของกาลิลี 
(บทความของทลัมุด โดยกิททิน หนา้ 34ข)”[181] 

          “มนัไม่ใช่ไม่ปกติส าหรับคนหน่ึงท่ีจะไดรั้บหรือทึกทกัเอาช่ือใหม่ ณ เวลาท่ีเขา้ไปสู่อาชีพใหม่”[182] 
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พวกยวิดูถูกคนเก็บภาษีเพราะวา่พวกเขาท างานเพื่อคนโรมนัและเพราะวา่บ่อยคร้ังแลว้พวกเขารีดไถเงินเพื่อ
โรมจากเพื่อนคนยิวของพวกเขา[183] เลวีท างานเพื่อเฮโรดแอนทิพาสเน่ืองจากวา่เขาอาศยัอยูใ่นคาเปอรนา
อุม  ถนนหลกัผา่นทางคาเปอรนาอุมท่ีเช่ือมต่อดามสักสัและฝ่ังทะเลเมดิเตอเรเนียน  

 “คาเปอรนาอุมเป็นสถานท่ีส าคญัแรกในอาณาเขตของเฮโรดแอนทิพาสท่ีผูเ้ดินทางจากอาณาเขต
 ของเฮโรดฟีลิปหรือทศบุรีจะผา่นทะลุซ่ึงไปรอบปลายดา้นเหนือของทะเลสาบ”[184] 

ภาษีท่ีเลวีเก็บ ณ “ด่านภาษี” ของท่านก็รวมถึง: ค่าธรรมเนียมการส่งออกและการน าเขา้ ภาษีการขายและ
ศุลกากรและค่าธรรมเนียมหลายอย่าง[185] เลวีได้สละธุรกิจท่ีร ่ ารวยเม่ือท่านเลือกท่ีจะติดตามพระเยซู 
ชาวประมงอาจกลบัไปสู่การประมงได ้แต่คนเก็บภาษีไม่สามารถกลบัไปยงังานของเขาไดเ้น่ืองจากวา่หลาย
คนแข่งขนัเพื่ออาชีพน้ี-แมว้่ามนัเก่ียวขอ้งกบัการขบัออกทางสังคม  อย่างไรก็ตาม เลวีตอบสนองทนัทีต่อ
การเช้ือเชิญท่ีกรุณาและมีสิทธิอ านาจสู่ “จงเร่ิมตน้ติดตามเรา และท่ีจะท าอย่างนั้นต่อไปในฐานะนิสัยแห่ง
ชีวติ”[186] 

 “กล่าวอยา่งเรียบง่ายแลว้ การเป็นสาวกคือการติดตามพระคริสต”์[187] 

 “เม่ือคนยิวเขา้ไปสู่บริการศุลกากรเขาก็ถูกถือว่าเป็นคนท่ีถูกขบัไล่จากสังคม เขาไร้คุณสมบติัใน
 ฐานะผูพ้ิพากษาหรือพยานในกระบวนการศาล ได้ถูกขบัออกจากธรรมศาลาและในสายตาของ
 ชุมชน ความขายหนา้ของเขาก็ขยายไปยงัครอบครัวของเขา”[188] 

 “ถ้ามทัธิวได้ปฏิเสธการทรงเรียกนั้น ท่านคงได้มีช่ือเสียงไม่ดีในท้องถ่ินในฐานะผูติ้ดตามของ
 การคา้ท่ีมีช่ือเสียงไม่ดีซ่ึงคนทั้งหมดเกลียด เน่ืองจากว่าท่านไดต้อบสนองต่อการทรงเรียก ท่านก็
 ไดรั้บช่ือเสียงทัว่โลกในฐานะผูห้น่ึงท่ีให้การบนัทึกถึงถอ้ยค าของพระเยซูแก่คนทั้งหลาย  พระเจา้
 ไม่เคยทรยศต่อผูท่ี้ปักการทรงเรียกของเขาบนพระองค”์[189] 

ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ทั้งเลวแีละยากอบนอ้ยมีบิดาช่ือ “อลัเฟอสั” ก็ไม่จ  าเป็นท่ีจะหมายถึงวา่พวกเขาเป็นพี่นอ้งกนั  
เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกเขาไม่ใช่พี่นอ้งกนั  ไม่มีผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนไหนท่ีเช่ือมโยงพวกเขาอย่างท่ีพวกเขา
เช่ือมโยงซีโมนและอนัดรูวห์รือยากอบและยอห์น ยิง่กวา่นั้นอลัเฟอสัเป็นช่ือโดยทัว่ไปอยา่งเป็นจริง 

2:15-16     การทานอาหารด้วยกันหมายถึงบางส่ิงในโลกของพระเยซูท่ีมันไม่หมายถึงในทุกวนัน้ีใน
ตะวนัตก การตอ้นรับขบัสู้เป็นหนา้ท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิในตะวนัออกใกลโ้บราณ เม่ือใครคนหน่ึงเช้ือเชิญ
อีกคนหน่ึงท่ีจะทานกบัเขา เขาก็หยิบยื่นค าสัญญาแห่งความจงรักภกัดีและการปกป้องไปยงับุคคล
นั้น ท่ีจะยอมรับการเช้ือเชิญสู่การทานอาหารเยน็ก็บ่งบอกถึงความเต็มใจท่ีจะกลายมาเป็นเพื่อนท่ี
ใกลชิ้ดของเจา้บา้น  การยอมรับของพระเยซูถึงการสามคัคีธรรมท่ีโต๊ะกบั “คนบาป” (นัน่คือ คนท่ี
สังคมไม่ยอมรับ ) โดยการกระท าแลว้ก็ถ่ายทอดการยกโทษท่ีพระองคไ์ดใ้หท้างค าพดูใน 2:5[190] 
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 “มนัเป็นการน าเสนอแห่งสันติสุข การวางใจ ความเป็นพี่น้องและการยกโทษ กล่าวโดยสรุปแลว้ 
การแบ่งปันท่ีโตะ๊หมายถึงการแบ่งปันชีวติ”[191] 

อาหารม้ือน้ีเกิดข้ึนในบา้นของเลวี (ลก. 5:29) เป็นท่ีชดัเจนว่าท่านมีบา้นหลงัใหญ่ท่ีรองรับกลุ่มคนอย่าง
ง่ายๆ ซ่ึงบ่งบอกวา่ท่านมีความมัง่คัง่ในระดบัหน่ึง 

ตามปกติแลว้พวกยิวแห่งสมยัของพระเยซูทานอาหารของพวกเขาแบบนั่งลง พวกเขาพิงหมอนหรือพรม
เท่านั้นเม่ือแขกพิเศษปรากฎหรือเพื่ออาหารเล้ียงฉลอง[192] เป็นท่ีชดัเจนวา่เลวถืีอวา่การปรากฎของพระเยซู
กบัท่านนั้นเป็นโอกาสพิเศษ 

ค าน าหนา้ “พวกเขา” ท่ีไดติ้ดตามพระเยซูบางทีเป็น “พวกคนเก็บภาษีและพวกคนบาป” แมว้า่บางทีมนัอาจ
เป็นพวกสาวก 

 “ค าน้ี [สาวก] เองไม่รวมถึงแนวคิดของความรอดในมนัหรือมนัไม่เป็นการรับรองถึงขอ้เท็จจริงท่ีวา่
 บุคคลท่ีถูกเรียกวา่สาวกเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความรอด”[193] 

ค าศพัท์ “พวกธรรมาจารยท่ี์เป็นพวกฟาริสี” ไม่ปรากฏในท่ีอ่ืนใดในหมวดพระกิตติคุณ  คนเหล่าน้ีเป็น    
ธรรมาจารยท่ี์เป็นของกลุ่มของฟาริสี  

 “พวกฟาริสีเป็นพรรคท่ีกา้วหนา้ท่ามกลางประชาชนแมไ้ม่ใช่จากประชาชน เป้าหมายของพวกเขาก็
 คือวา่อิสราเอลควรกลายมาเป็นชนชาติท่ีชอบธรรมแห่งพนัธสัญญา  ต่อเป้าหมายน้ี พวกเขาก็สอน
 การเช่ือฟังและการปฏิบติัตาม ‘ธรรมเนียมของผูอ้าวุโส’ ซ่ึงเป็นกฎเกณฑ์จากค าบอกเล่าท่ีดดัแปลง
 ธรรมบญัญติัของโมเสสอยา่งมีประสิทธิภาพกบัยคุต่อๆมาและเปล่ียนค าสั่งต่างๆ”[194] 

“พวกคนเก็บภาษี” มีช่ือเสียงแยเ่พราะวา่บ่อยคร้ังแลว้พวกเขาไม่ซ่ือสัตย[์195] ค าศพัท ์“พวกคนบาป” อา้งอิง
ถึงพวกยวิท่ีไม่ท าตามธรรมเนียมของพวกฟาริสีเช่นเดียวกบัพวกคนบาปท่ีแย ่ พวกผูว้ิจารณ์ของพระเยซูเช่ือ
วา่พระองค์ไม่ควรสมาคมกบัผูค้นเช่นนั้น ถา้พระองค์มีการนบัถือท่ีจริงใจส าหรับพนัธสัญญาเดิมอย่างท่ี 
พวกเขากล่าวยอมรับท่ีจะมี  ท่ีจะท าอยา่งนั้นก็เส่ียงต่อการท าใหเ้ป็นมลทินทางพิธีกรรม 

 “… ฉบบัทลัทุดแยกแยะสองประเภทของ ‘คนเก็บภาษี’: ผูร้วบรวมภาษีโดยทัว่ไป (กับบาย) และ 
 มอคเฮส หรือมอคซา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูเ้ป็น ดูแอนนิเออ หรือเจา้หน้าท่ีศุลกากร  แมว้่าทั้งสอง
 ประเภทตกอยู่ภายใต้การประณามของรับบี ดูแอนนิเออ-เช่นมทัธิวเป็น-เป้าของการประณาม
 อยา่งมากท่ีสุด”[196] 

2:17     คนท่ีชอบธรรมดว้ยตนเองเช่นพวกฟาริสีไม่เห็นความจ าเป็นท่ีมีความชอบธรรมแท้ เพราะวา่พวกเขา
ถือวา่พวกเขาเอง “ชอบธรรม” แลว้  อยา่งไรก็ตาม ผูค้นท่ีพวกฟาริสีถือว่าเป็น “พวกคนบาป” ก็
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แสดงถึงคนบาปแท ้คือบรรดาผูท่ี้ขาดความชอบธรรม  พระเยซูกล่าววา่พระองคใ์ชเ้วลากบัพวกคน
บาปเพราะวา่พวกเขาเป็นผูค้นท่ีรู้สึกถึงความจ าเป็นท่ีมีต่อส่ิงท่ีพระองคจ์ะน าเสนอ นัน่คือ การรักษา
ฝ่ายวิญญาณ  เป็นท่ีชัดเจนว่า พระองค์ดัดแปลงสุภาษิตอันเป็นท่ีรู้จักดี  พระเยซูใช้ค  าศัพท ์       
“ชอบธรรม” และ “พวกคนบาป” อยา่งเหน็บแนมท่ีน่ี  

  “มนัจะเป็นจริงท่ีจะกล่าววา่ถอ้ยค าน้ีของพระเยซูตีประเด็นส าคญัของพระกิตติคุณน้ี  ส่ิง
 ใหม่ในคริสต์ศาสนาไม่ใช่หลกัค าสอนท่ีวา่พระเจา้ช่วยคนบาปให้รอด ไม่มียิวคนไหนคง
 ไดป้ฏิเสธส่ิงนั้น มนัเป็นการยนืยนั ‘ท่ีวา่พระเจา้ทรงรักและช่วยพวกเขาให้รอดในฐานะคน
 บาป’…น่ีเป็นหลกัค าสอนแทแ้ละมีสง่าราศีแห่งคริสตศาสนาแทใ้นยคุใดๆ”[197] 

  “การอา้งอิงท่ีเจาะจงในขอ้ 17 ถึงการทรงเรียกคนบาปของพระเยซูสู่อาณาจกัรของพระเจา้
 บ่งบอกวา่พื้นฐานของการสามคัคีธรรมท่ีโต๊ะเป็น การยกโทษของพระเมสสิยาห์ และม้ือ
 อาหารเองเป็นการคาดหวงัถึงงานเล้ียงของพระเมสสิยาห์”[198] 

ขอ้น้ีเป็นถอ้ยแถลงท่ีสรุปอย่างดีเก่ียวกบัภารกิจของพระเยซูระหว่างพนัธกิจในโลกของพระองค ์ มนัเป็น
หน่ึงในการกล่าวสองอยา่งเท่านั้นในมาระโกท่ีซ่ึงพระเยซูแสดงถึงจุดประสงค์ของพระองคใ์นการเสด็จมา 
(เปรียบเทียบ 10:45) ท่ีน่ีพระองค์น าเสนอพระองคเ์องในฐานะพระผูรั้กษา ซ่ึงเป็นช่ือเรียกของพระเจา้ใน
พนัธสัญญาเดิม (อพย. 15:26) 

  “ท่ามกลางค าตอบหรือค าแกต้วัท่ีจบัใจของพระองคต่์อพวกเขาท่ีตรวจสอบพระองคก์็คือค า
  เหล่านั้นท่ีซ่ึงพระองค์แก้ต่างพระองค์เองส าหรับการเข้าร่วมกับพวกเก็บภาษีและพวก      
  คนบาป มีสามอยา่งดว้ยกนัท่ีไดก้ล่าวในหลายโอกาส:  อยา่งแรกอยูใ่นการเช่ือมโยงกบังาน
  เล้ียงของมทัธิว [มธ. 9:12-13; มก. 2:17; ลก. 5:31-32]; อยา่งท่ีสองในบา้นของซีโมนคน  
  ฟาริสี [ลก. 7:36]; และอยา่งท่ีสามในโอกาสท่ีไม่ไดร้ะบุอยา่งละเอียดเม่ือพวกธรรมาจารย์
  และพวกฟาริสีได้น าค ากล่าวหาท่ีรุนแรงมายงัพระองค์ว่า ‘คนน้ีตอ้นรับคนบาปและกิน
  ดว้ยกนักบัเขา’ [ลก. 15:2] … อยา่งแรกอาจถูกแยกแยะวา่เป็น ขอ้โตแ้ยง้แบบอาชีพ และ
  เป็นเช่นน้ี: ‘เราไปเยีย่มพวกคนบาปบ่อยๆ เพราะวา่เราเป็น แพทย์ และพวกเขาเจ็บป่วยและ
  ตอ้งการการรักษา…’ อย่างท่ีสองอาจถูกบรรยายวา่เป็น ขอ้โตแ้ยง้ทางการเมือง มนัก็เป็น
  เช่นน้ี: ‘มนัเป็นนโยบายท่ีดีท่ีจะเป็นเพื่อนกบัพวกคนบาปผูซ่ึ้งมีอะไรมากมายท่ีจะไดรั้บ
  การยกโทษ เพราะวา่เม่ือพวกเขาไดรั้บการฟ้ืนฟูสู่เส้นทางแห่งคุณความดีและความศรัทธา 
  ความรักของพวกเขาจะยิ่งใหญ่แค่ไหน!....’  อย่างท่ีสามอาจถูกตั้งช่ือเป็นขอ้โตแ้ยง้จาก 
  สัญชาติญาณตามธรรมชาติ และด าเนินไปเช่นน้ี: ‘เราตอ้นรับพวกคนบาปและทานกบั   
  พวกเขา และโดยวิธีน้ีก็แสวงหาการฟ้ืนฟูทางศีลธรรมของพวกเขา เน่ืองดว้ยเหตุผลอย่าง
  เดียวกนัท่ีเคล่ือนผูเ้ล้ียงแกะท่ีจะไปตามหาแกะท่ีหลงหาย ละฝงูแกะท่ีไม่ไดพ้ลดัหลงไวใ้น
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  ถ่ินทุรกนัดารกล่าวคือเพราะวา่มนัเป็นธรรมชาติท่ีจะแสวงหาส่ิงท่ีสูญหายและท่ีจะมีความ    
  ยินดีมากในการพบส่ิงต่างๆท่ีสูญหายไปกว่าในการครอบครองส่ิงต่างๆท่ีไม่ เคย              
  สูญหาย…’”[199] 

  “…บุคคลเดียวท่ีพระเยซูไม่สามารถท าส่ิงใดกบัเขาไดก้็คือบุคคลท่ีคิดวา่เขาเองดีจนเขาไม่
  ตอ้งการส่ิงใดท่ีจะท าเพื่อเขา และบุคคลเดียวท่ีพระเยซูสามารถท าทุกๆส่ิงกบัเขาได้คือ        
  บุคคลท่ีเป็นคนบาปและคนลม้เหลวและผูรู้้อย่างนั้นและผูมี้ความปรารถนาในใจของเขา
  แห่งใจทั้งหลายส าหรับการรักษา ท่ีจะไม่มีความรู้สึกแห่งความจ าเป็นก็คือท่ีจะตั้งส่ิง        
  กีดขวางระหวา่งเรากบัพระเยซู ท่ีจะมีความรู้สึกแห่งความจ าเป็นคือท่ีจะมีหนงัสือเดินทาง
  ไปสู่การทรงสถิตของพระองค”์[200] 

3.   ค าถามของพวกผู้น าทางศาสนาเกีย่วกบัการอดอาหาร 2:18-22 ( เปรียบเทยีบ มธ. 9:14-17; ลก. 5:33-39) 

การคดัคา้นท่ีสามซ่ึงพวกผูน้ าทางศาสนาไดก้ล่าวก็เกิดจากความลม้เหลวของพวกสาวกของพระเยซูท่ีจะถือ
รักษาวนัอดอาหารตามธรรมเนียมไม่ใช่ตามพระคมัภีร์ท่ีพวกฟาริสีถือรักษา(เปรียบเทียบ ลนต.16:29)การ
สมาคมของพระเยซูกบัพวกเก็บภาษีและพวกคนบาปดูเหมือนส าหรับพวกเขานั้นมนัส่งผลต่อการละเลยการ
ปฏิบติัท่ีศรัทธาต่างๆ เหตุการณ์น้ีแสดงให้เห็นว่าพระเยซูมีสิทธิอ านาจท่ีจะลม้ลา้งการปฏิบติัท่ีมีอยู่ทัว่ไป
ต่างๆแห่งความศรัทธาและท่ีจะเปล่ียนความโศกเศร้าของการอดอาหารไปสู่ความยนิดีของงานเล้ียง[201] 

2:18       เราไม่รู้วา่ท าไมพวกสาวกของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา “ก าลงัถืออดอาหาร” บางทีมนัเป็นเพราะวา่ท่าน
อยูใ่นคุกหรือบางทีมนัเป็นการแสดงออกถึงการกลบัใจใหม่ท่ีถูกออกแบบมาเพื่อจะเร่งการมาของ
อาณาจกัรของพระเจ้า  พวกฟาริสีอดอาหารสัปดาห์ละสองคร้ังคือวนัจนัทร์และวนัพฤหัสบดี 
(เปรียบเทียบ ลก. 8:12).[202] งานเล้ียงของเลวีอาจไดเ้กิดข้ึนในหน่ึงในวนัเหล่าน้ี  พวกสาวกของ
พระเยซูจะตอ้งได้อดอาหาร (เปรียบเทียบ มธ. 6:16-18) แต่เป็นท่ีชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้ถือ
รักษาการอดอาหารพิเศษท่ีพวกเขาฟาริสีไดถื้อรักษา[203] 

2:19-20      พระเยซูตอบสนองดว้ยค าอุปมาท่ีซ่ึงพระองคท์รงเป็น “เจา้บ่าว” และพวกสาวกของพระองคเ์ป็น
เพื่อนๆ (“ผูป้รนนิบติั”) “ของเจา้บ่าว” (เปรียบเทียบ ยน. 3:29) พระเยซูจ าตอ้งมาผกูพนักบัอิสราเอล
เจา้สาวของพระองค์ในฐานะพระเมสสิยาห์  การเปรียบเทียบถึงพระเมสสิยาห์ในฐานะเจา้บ่าวอาจ
ไม่เป็นท่ีรู้จกัท่ามกลางพวกยิว ณ เวลาน้ี[204] งานเล้ียงแต่งงานดูเหมือนจะอยู่ห่างแค่เวลาอนัสั้ น 
พวกผูเ้ผยพระวจนะไดก้ล่าววา่มนัจะเกิดข้ึนหลงัจากการตายและการเป็นข้ึนจากตายของพระเมสสิ
ยาห์และหลงัจากความทุกขล์ าบาก  เจา้บ่าวคงจะไดล้ะเพื่อนๆของพระองคแ์ละเจา้สาวของพระองค์
ก่อนงานเล้ียง  ในฐานะท่ีพวกเขายงัคงอยู่ด้วยกัน พวกเขาสามารถและยินดีได้-ไม่โศกเศร้าซ่ึง        
การอดอาหารแสดงถึง  ธรรมเนียมของยิวยกเวน้เพื่อนของเจา้บ่าวจากพนัธะทางศาสนาบางอย่าง
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รวมถึงการเขา้ร่วมในการอดอาหารประจ าสัปดาห์[205] น่ีเป็นการพูดเป็นนยัคร้ังแรกของพระเยซู
ถึงการส้ินพระชนมท่ี์ก าลงัมาของพระองคใ์นพระกิตติคุณของมาระโก[206] 

2:21-22      ค าอุปมาอีกสองเร่ืองท าให้ชดัเจนวา่ท าไมการอดอาหารไม่เหมาะสมส าหรับพวกเขาสาวกของ
พระเยซูในตอนนั้น[207] ไม่เพียงแต่เวลานั้นผิดเท่านั้น แต่ยุคของพระเมสสิยาห์ท่ีพระเยซูจะน ามา
จะท าให้รูปแบบตามธรรมเนียมเก่าแก่ต่างๆของลทัธิยิวซ่ึงรวมถึงฟาริสีนิยมนั้นลา้สมยั  ลทัธิยิวจะ 
“เก่า” และพระเยซูจะจดัตั้งรูปแบบ “ใหม่” แห่งอาณาจกัรของพระเจา้ในโลกท่ีจะคลา้ยกบัเส้ือผา้
ใหม่ (เปรียบเทียบ ฮบ. 8:13) ซ่ึงก็คืออาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ 

 “เส้ือผา้” เป็นสัญลักษณ์ของการปกคลุมสภาพท่ีบาปของมนุษย์ในการใช้ของพนัธสัญญาเดิม     
(เช่น ปฐก.3:21; อสย.61:10 )พวกยิวจะตอ้งทิ้ง“เส้ือผา้เก่า”แห่งยุคของโมเสสและสวมใส่         
“เส้ือผา้ใหม่” แห่งยุคของพระเมสสิยาห์  ลัทธิยิวนั้ นจะแข็งและไม่ยืดหยุ่นอีกด้วยเน่ืองจาก       
ธรรมเนียมต่างๆท่ีไดป้กคลุมมนั เหมือนหนงัแพะเก่าท่ีเก็บเหลา้องุ่น  อาณาจกัรของพระเยซูไม่
สามารถปฏิบติัการภายในข้อจ ากัดเหล่านั้นได้  มนัจะเป็นพาหนะใหม่และยืดหยุ่นกว่าส าหรับ     
การน าความยนิดี (“เหลา้องุ่นใหม่”) มาสู่มนุษยชาติ   

ค าอุปมาแรกของสามค าอุปมาเหล่าน้ีอาจตรงประเด็นกบัพวกสาวกของยอห์นมากกวา่เน่ืองจากวา่พวกเขา
คาดหวงัถึงการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัมา  พระเยซูอาจไดมุ้่งค าอุปมาท่ีสองและสามไปยงัพวกฟาริสีมากกว่า
เน่ืองจากว่าพวกเขาตอ้งการท่ีจะถือรักษาการปฏิบติัท่ีเคร่งครัดต่างๆของลัทธิยิวท่ีตอนน้ีเก่าแก่และไม่
ยดืหยุน่ 

4.     การโต้เถียงเกีย่วกบัการถือรักษาวนัสะบาโต 2:23-3:6 

เหตุการณ์ท่ีคงอยู่สองเหตุการณ์เก่ียวกบัการต่อตา้นจากพวกผูน้ าทางศาสนาได้เกิดข้ึนและเก่ียวข้องกับ     
การถือรักษาวนัสะบาโต  ในกรณีแรก พวกฟาริสีต่อตา้นพระเยซูส าหรับการอนุญาตให้พวกสาวกของ
พระองคท่ี์จะท าบางส่ิงท่ีพวกเขาถือวา่บาป ในกรณีท่ีสอง พวกเขาต่อตา้นพระองคส์ าหรับการท าบางส่ิงดว้ย
พระองคเ์องท่ีพวกเขาคดัคา้น  

การเด็ดรวงข้าวในวนัสะบาโต 2:23-28 (เปรียบเทยีบ  มธ. 12:1-8; ลก. 6:1-5) 

2:23-24      พวกสาวกของพระเยซูท าบางส่ิงท่ีธรรมบญัญติัของโมเสสอนุญาตเม่ือพวกเขาเด็ดรวงขา้วสาลี
หรือบาร์เล่ย ์(ฉธบ. 23:25)อย่างไรก็ตาม โดยการท ามนัในวนัสะบาโตพวกเขาก็ได้ละเมิดการตี 
ความตามธรรมเนียมของฟาริสีเก่ียวกบัธรรมบญัญติั  พวกฟาริสีสอนวา่ท่ีจะท าส่ิงท่ีพวกสาวกท าก็
ก่อตั้ งการเก็บเก่ียว การนวดและการฝัดร่อนและนั่นเป็นงานท่ีต้องห้ามในวนัสะบาโต (อพย. 
20:10).[208] 
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 “การอา้งอิงน้ีถึงการปลูกขา้วโพดเป็นขอ้บ่งช้ีท่ีชดัเจนเดียวในพระกิตติคุณสัมพนัธ์ (เปรียบเทียบ 
6:39) ท่ีพนัธกิจน้ีครอบคลุมอย่างน้อยหน่ึงปี  เหตุการณ์น้ีตอ้งได้เกิดข้ึนในสองสามสัปดาห์
หลงัจากปัสกาคือตั้งแต่เมษายนจนถึงการเร่ิมตน้ของมิถุนายน”[209] 

2:25-26   เหตุการณ์ท่ีพระเยซูอา้งอิงถึงอยูใ่น 1 ซามูเอล 21:1-6 มาระโกเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนเดียวท่ีจะ
อา้งอิงว่า “อาบียาธาร์” เป็น “มหาปุโรหิต” ในตอนนั้น  น่ีดูเหมือนจะขดัแยง้กบัพนัธสัญญาเดิม
เน่ืองจากว่า อาหิเมเลค บิดาของอาบียาธาร์เป็นมหาปุโรหิตในตอนนั้นตามผูเ้ขียน 1 ซามูเอล  
ทางแกไ้ขท่ีดีท่ีสุดต่อปัญหาน้ีดูเหมือนจะเป็นวา่พระเยซูอา้งอิงถึงอาบียาธาร์เพราะวา่เขาเป็นปุโรหิต
อนัเป็นท่ีรู้จกักนัดีกว่าในรัชกาลของดาวิด  วลี “ในสมยัของ” หรือ “ในยุคของ” บางทีหมายถึง 
“ระหวา่งช่วงเวลาของ” มากกวา่ “ระหวา่งการเป็นมหาปุโรหิตของ”[210] 

  “เป็นไปไดว้า่ทั้งบิดาและบุตรชายมีช่ือทั้งสอง (1 ซมอ. 22:20; 2 ซมอ. 8:17; 1 พศด. 18:16) 
 อาบียาธาร์ถูกอา้งอิงแมว้า่ทั้งสองไดเ้ก่ียวขอ้ง”[211] 

ประเด็นของพระเยซูคือส่ิงน้ี: อยา่งท่ีพวกฟาริสีไดตี้ความมนัอยา่งผิดๆนั้น ดาวิดไดล้ะเมิดธรรมบญัญติัโดย
การทานขนมปังท่ีพวกปุโรหิตเท่านั้นจะตอ้งทาน  อยา่งไรก็ตาม เขาสามารถท าอยา่งนั้นไดเ้พราะวา่คนของ
ดาวิดนั้นมีความจ าเป็น  อีกคร้ังหน่ึง ความผิดเป็นเร่ืองราวของการตีความแบบฟาริสีท่ีผิดไม่ใช่การละเมิด
แทจ้ริงของธรรมบญัญติั อีกตวัอยา่งหน่ึงของการละเมิดตวัอกัษรของธรรมบญัญติัเพื่อจะรักษาวิญญาณของ
มนัคือการท่ีกษตัริยเ์ฮเซคียาห์ไดใ้หก้ารอนุญาตแก่คนอิสราเอลผูไ้ม่สะอาดท่ีจะทานปัสกา (2พศด.30:18-20) 
พระเจา้ไม่คดัคา้นส่ิงนั้นเช่นกนั 

  “… ใจความของขอ้โตแ้ยง้ก็คือว่าขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระคมัภีร์ไม่ประณามดาวิดส าหรับ      
  การกระท าของท่านแสดงให้เห็นว่าความไม่ยืดหยุน่ท่ีซ่ึงพวกฟาริสีตีความธรรมบญัญติัท่ี
  เป็นพิธีกรรมนั้นไม่สอดคลอ้งกบัพระคมัภีร์   และไม่ใช่เป็นการเขา้ใจท่ีเหมาะสมถึงธรรม
  บญัญติัเองอีกดว้ย”[212] 

การอธิบายอีกอย่างหน่ึงของการกระท าของดาวิดก็คือว่าพระเจา้อนุญาตมนัเน่ืองจากความเร่งด่วนของ
สถานการณ์ของท่านและท่ีพระเยซูอา้งว่าภารกิจของพระองค์ก็เร่งด่วนเท่ากนั[213] มุมมองท่ีสามก็คือว่า    
ดาวิดสามารถละเมิดธรรมบญัญติัไดเ้พราะว่าท่านเป็นผูรั้บเจิมของพระเป็นเจา้และดงันั้นก็อยู่เหนือธรรม
บญัญติัและพระเยซูสามารถละเมิดธรรมบญัญติัไดเ้พราะวา่พระองคท์รงเป็นผูรั้บเจิมของพระเป็นเจา้ 

พวกฟาริสีลม้เหลวในสองแง่  หน่ึง พวกเขาไม่แยกแยะว่าธรรมบญัญติัไหนส าคญักว่า การตอบสนองต่อ
ความจ าเป็นแทจ้ริงของมนุษยน์ั้นส าคญักวา่การละเวน้จากงานในวนัสะบาโต 

  “ความจ าเป็นของมนุษยเ์ป็นธรรมบญัญติัท่ีสูงกวา่พิธีกรรมทางศาสนา”[214] 
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ประการท่ีสอง พวกเขาไม่ตระหนกัวา่พระเยซูเป็นผูรั้บใช้ท่ีไดรั้บการเจิมของพระเป็นเจา้ท่ีพนัธสัญญาเดิม
ไดท้  านายวา่จะเสด็จมา:  บุตรของดาวิด  มาระโกไม่ไดอ้ยา่งอา้งอิงอยา่งท่ีมทัธิวไดอ้า้งอิงวา่พระเยซูไดช้ี้วา่ 
ผูห้น่ึง ท่ีเป็นใหญ่กว่าพระวิหาร ไดม้า (มธ. 12:6) การเนน้ของมาระโกไม่ใช่อยู่ท่ีพระเยซูในฐานะกษตัริย์
มากเท่ากบัอยูท่ี่พระเยซูในฐานะผูรั้บใชท่ี้ไดรั้บการเจิมของพระเป็นเจา้  ในฐานะผูรั้บใชท่ี้ไดรั้บการเจิมของ
พระเจา้ พระเยซูมีสิทธ์ิท่ีจะจดัเตรียมส าหรับความจ าเป็นทางกายภาพของพวกสาวกของพระองค์-แมว้า่นัน่
หมายถึงการละเมิดธรรมเนียมท่ีควบคุมการนมสัการทางพิธีกรรม 

2:27-28    พวกฟาริสีท าให้วนัสะบาโตเป็นเส้ือของผูป่้วยโรคจิตท่ีขดัขวางพวกยิวแมว้่าพวกรับบียอมรับว่า
กิจกรรมท่ีช่วยชีวติบางอยา่งเขา้แทนท่ีการถือรักษาวนัสะบาโต[215] พระเยซูช้ีให้เห็นวา่พระเจา้ให้
วนัสะบาโตเป็นของประทานท่ีดี “ส าหรับมนุษย”์ พระองคไ์ดอ้อกแบบมนัมาเพื่อจะท าให้ประชากร
ของพระองคเ์ป็นอิสระจากการท างานท่ีไม่หยุดหยอ่นและท่ีจะให้การพกัแก่พวกเขา  การถือรักษา
วนัสะบาโตจ าตอ้งมีความยืดหยุน่พอเพื่อจะรับรองการส่งเสริมสวสัดิภาพของมนุษย ์ ประเด็นของ
พระเยซูก็เป็นดงัต่อไปน้ี 

  “ใครก็ตามสามารถละเมิดวนัสะบาโตเพื่อจะตอบสนองต่อความจ าเป็นท่ีสมเหตุสมผลของ
 มนุษยท่ี์การถือรักษาวนัสะบาโตนั้นจะไม่ตอบสนองได”้[216] 

  “หลกัการก็คือวา่วนัสะบาโตเป็นแค่วธีิสู่เป้าหมาย นัน่คือส่ิงดีของมนุษย”์[217] 

  “เน่ืองจากวนัสะบาโตถูกสร้างเพื่อมนุษย์ ผูท่ี้เป็นพระเป็นเจา้ของมนุษย์…มีสิทธิอ านาจท่ี
 จะก าหนดกฎและการใชข้องมนั”[218] 

มาระโกเท่านั้นบนัทึก“วนัสะบาโตนั้นทรงตั้งไวเ้พื่อมนุษย์ ไม่ได้ทรงสร้างมนุษย์ไวเ้พื่อวนัสะบาโต”        
(ขอ้ 27)หน่ึงในความเป็นห่วงของพระองคใ์นพระกิตติคุณน้ีคือสวสัดิภาพของมนุษยชาติ 

  “หลักการเบ้ืองหลังทั้ งหมดท่ีพระเจ้าสั่งการในธรรมบัญญัติของพระองค์เก่ียวกับวนั        
 สะบาโตก็คือมนัจะเป็นพรส าหรับมนุษย”์[219] 

  “ผูช้ี้ขาดสุดทา้ยในการใชข้องทุกส่ิงคือความรักและไม่ใช่ธรรมบญัญติั”[220] 

เน่ืองจากว่าในพนัธสัญญาเดิมนั้น วนัสะบาโตเป็น “วนัของพระเป็นเจ้า” ในแง่ท่ีพิเศษถ้อยแถลงของ      
มาระโกเก่ียวกบัพระเยซูในขอ้ท่ี28ระบุวา่พระองคเ์ป็นพระเจา้อีกคร้ังส าหรับผูอ่้าน  [221]   พระเยซูมีสิทธ์ิท่ี
จะก าหนดวธีิท่ีผูค้นใชว้นัสะบาโต  อยา่งท่ีไดอ้า้งอิงไปก่อนหนา้นั้น ก็มีค  าถามเก่ียวกบัวา่ถอ้ยค าในขอ้น้ีเป็น
ถอ้ยค าของพระเยซูหรือของมาระโกกนัแน่ (เปรียบเทียบ ขอ้ 10) 
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  “… เอกซูซิอา [สิทธิอ านาจ] ของพระเยซูส าแดงมนัเองตรงขา้มกบัธรรมเนียมของรับบี 
  ล าดบัชั้นทางศาสนาและธรรมเนียมของวิหาร ส าคญัท่ีสุดน่ีคือการตีความวนัสะบาโตใหม่
  ของพระเยซู. . .”[222] 

  “พระคริสต์ไม่ไดถื้อสิทธ์ิเสรีภาพของพระองค์ท่ีจะละเมิดกฎวนัสะบาโต แต่ตรงกนัขา้ม
  พระองคป่์าวประกาศคุณสมบติัของพระองคท่ี์จะตีความกฎนั้น”[223] 

  “ดว้ยถอ้ยค าน้ีมาระโกท าให้ผูอ่้านของท่านเขา้ใจชดัเจนถึงประเด็นทางศาสนศาสตร์ของ
  ส่วนน้ี   ส่ิงเหล่าน้ีได้ถูกเขียนข้ึนเพื่อว่าพวกเขาจะเข้าใจความมีเกียรติแท้ของพระเยซู:   
  พระองคท์รงเป็นเจา้เป็นนายแห่งวนัสะบาโต”[224] 

ผูเ้ขียนคนหน่ึงแสวงหาท่ีจะพิสูจน์ว่าพนัธสัญญาใหม่สอนการถือรักษาวนัสะบาโตส าหรับคริสเตียน
[225] ขา้พเจา้ไม่เช่ือวา่พนัธสัญญาใหม่ท าอยา่งนั้น (เปรียบเทียบ รม. 7:4; 10:4; 14:5; กท. 4:10-11) 

น่ีเป็นหน่ึงของเจด็เหตุการณ์ท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณบนัทึกท่ีซ่ึงพระเยซูมีความขดัแยง้กบัพวกผูน้ าทางศาสนา
เก่ียวกบัการถือรักษาวนัสะบาโต    แผนภูมิขา้งล่างลงลายช่ือเหตุการณ์เหล่านั้นในล าดบัตามล าดบัเวลาท่ี
เป็นไปได ้ 

  
ความขัดแย้งเกีย่วกบัวนัสะบาโต 

เหตุการณ์ มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น 

พวกสาวกเด็กรวงขา้วในกาลิลี 12:1-8 2:23-28 6:1-5   

พระเยซูรักษาคนเป็นอมัพาต ณ สระสิโลอมัในเยรูซาเล็ม       5:1-18 

พระเยซูรักษาชายท่ีมือขา้งหน่ึงลีบในคาเปอรนาอุม 12:9-14 3:1-6 6:6-11   

พระเยซูอา้งอิงถึงพวกยวิท่ีเขา้สุหนตัในวนัสะบาโต        7:22-23 

พระเยซูรักษาคนตาบอดแต่ก าเนิดในเยรูซาเล็ม       9:1-34 

พระเยซูรักษาหญิงหลงัโกงในยเูดีย     13:10-17   

พระเยซูรักษาชายท่ีเป็นโรคบวมน ้าในเพอเรีย      14:1-6   
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การรักษาในวนัสะบาโต 3:1-6 (เปรียบเทยีบ มธ. 12:9-14; ลก. 6:6-11) 

เหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีแสดงถึงสิทธิอ านาจสิทธ์ิขาดของพระเยซูเหนือวนัสะบาโต  น่ีเป็นเหตุการณ์สุดทา้ยใน
ชุดน้ีของเร่ืองราวความขดัแยง้ในส่วนน้ีของพระกิตติคุณน้ี  (เปรียบเทียบ บทท่ี 12) มนัจดัเตรียมจุดสูงสุดใน
ส่วนน้ีของการบรรยายของมาระโก 

3:1-2     เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนในวันสะบาโตท่ีแตกต่างกับ “วนัสะบาโต”ท่ีเพิ่งบรรยายไว้ใน 2:23-28 
(เปรียบเทียบ ลก. 6:6) สถานท่ีของธรรมศาลาน้ีก็ไม่ส าคญั  ค  ากรีก เซไรโน (“มือลีบ”) บ่งบอกวา่
ชายคนนั้นไม่สามารถใชมื้อของเขาได ้(เปรียบเทียบ 4:6; 5:29; 9:18; 11:20-21) พวกฟาริสีไดเ้ฝ้าดู
พระเยซูต่อไปเพื่อจะ“กล่าวหาพระองค”์(2:23; 3:6) แทนท่ีจะประเมินการอา้งของพระองค์อย่าง
จริงใจ พวกเขาส่วนใหญ่มองหาโอกาสท่ีจะท าให้พระองคเ์สียช่ือเสียง ท่ีน่ีพวกเขาพบโอกาสท่ีจะ
กล่าวหาพระองคด์ว้ยความผดิสถานหนกัในอิสราเอลนัน่คือการละเมิดวนัสะบาโต(อพย. 31:14-17) 

3:3-4      แทนท่ีจะหลีกเล่ียงความขดัแยง้ พระเยซูก็กระตุน้ความขดัแยง้ข้ึน พระองคท์  าอยา่งนั้นเพื่อจะสอน
บทเรียนแก่พวกผูว้จิารณ์ของพระองค ์ ค  าถามของพระองคต์ั้งประเด็นของการถือรักษาวนัสะบาโต
จากระดบัของส่ิงท่ีถูกตอ้งตามกฎสู่ระดบัของส่ิงท่ีเป็นศีลธรรม  ส่ิงท่ีเป็นศีลธรรมคือส่ิงท่ีมี
มนุษยธรรม[226] ส าหรับพระเยซูท่ีจะไม่รักษาชายคนนั้นคงได้เป็นการละเมิดจุดประสงค์ของ   
พระเจา้ส าหรับวนัสะบาโตนัน่คือ ท่ีจะน าพระพรไปยงัประชาชน (เปรียบเทียบ ยก. 4:17) ยิ่งกวา่นั้น 
โดยการรักษาชายคนนั้น “ในวนัสะบาโต” พระเยซูก็ท  าส่ิงท่ี “ดี” ในขณะท่ีพวกฟาริสีก็ท  าส่ิงท่ี 
“ชัว่” โดยการพยายามท่ีจะท าใหพ้ระองคติ์ดกบัดกั 

  “พระองค์ ไดด้ าเนินย่างกา้วท่ีจะช่วยชีวิตของชายท่ีน่าเวทนาน้ี พวกเขาไดคิ้ดเก่ียวกบัวิธี
 แห่งการฆ่าพระองค”์[227] 

  “แต่พระเยซูไม่สามารถท่ีจะรอและท าการรักษาของพระองคใ์นวนัธรรมดาหรือ? ถา้จะรอ
 คอยคงได้ละความประทบัใจเท็จอย่างส้ินเชิงต่อประชาชน—ราวกับว่ามนัผิดกฎอย่าง
 ส้ินเชิงท่ีจะรักษาในวนัสะบาโต  น่ีเป็นความผดิพลาดท่ีพระเยซูตอ้งการท่ีจะก าจดั”[228] 

มาระโกเท่านั้นเขียนวา่พวกผูว้จิารณ์นั้นเงียบบางทีเพื่อจะอธิบายถึงความผดิของพวกเขา 

3:5         อยา่งไร้ประโยชน์แลว้ พระเยซูก าลงั “มองไปรอบๆ” หาใครคนหน่ึงท่ีจะตอบค าถามของพระองค ์
(เปรียบเทียบ ขอ้ 34; 5:32; 9:8; 10:23; 11:11) การแสดงออกน้ีก็ค่อนขา้งบ่อยในพระกิตติคุณท่ีสอง 
มนัปรากฏคร้ังเดียวในท่ีอ่ืนใน ลูกา 6:10 เป็นท่ีชดัเจนวา่เปโตรไดร้ะลึกถึง “การมองไปรอบๆ” ของ
พระเยซูและส่ือสารส่ิงเหล่าน้ีแก่มาระโกวา่เป็นการบ่งช้ีท่ีส าคญัถึง “การมองหา” การตอบสนองท่ี
เหมาะสมจากประชาชนของพระองค ์
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น่ีเป็นท่ีเดียวในพนัธสัญญาใหม่ท่ีท่ีผูเ้ขียนกล่าวอย่างชัดแจง้ว่าพระเยซูทรงพระพิโรธ (ค ากรีก ออเก ซ่ึง
อธิบายถึงนิสัยท่ีมัน่คงเป็นระเบียบแห่งความคิด ) น่ีเป็นกรณีของความเดือดดาลท่ีชอบธรรมต่อหน้าความ
ชัว่ท่ีไม่กลบัใจ “ความแข็งกระดา้ง [ตามตวัอกัษรคือ “การท าให้แข็งกระดา้ง”] ของใจ” (ค ากรีก โพโรเซ) 
สามารถหมายถึง “ความมืดบอด” อีกดว้ย (เปรียบเทียบ รม.11:25;อฟ. 4:18).[229]    น่ีเป็นเร่ืองราวเดียวของ
การอศัจรรยท่ี์บนัทึกความสงสารของพระเยซูท่ีมีต่อเป้าแห่งพระพิโรธของพระองค ์ กาลของค ากริยากรีกบ่ง
บอกวา่พระเยซูทรงพระพิโรธชัว่ขณะ (กาลอดีต) แต่ท่าทีแห่งความสงสารของพระองคน์ั้นคงเส้นคงวา (กาล
ปัจจุบนั) การอา้งอิงต่างๆถึงอารมณ์ต่างๆของพระเยซูก็แปลกต่อพระกิตติคุณของมาระโก ส่ิงเหล่านั้นแสดง
ถึงความเป็นมนุษยข์องพระองค ์

 “การกระท าของพระเยซูก็สอดคลอ้งกบัความรักและความเมตตาของพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบ  
ในฐานะมนุษยแ์ท ้พระเยซูก็ประสบกบัอารมณ์แบบมนุษยต์ามปกติ  ท่ามกลางอารมณ์เหล่านั้ นก็
คือความโกรธเช่นเดียวกบัความโศกเศร้าต่อบาปท่ีด้ือร้ัน ใน ปฏิกิริยาของพระองค์ต่อการปฏิเสธท่ี
เฉ่ือยชาของพวกฟาริสีท่ีจะตอบสนองต่อความจริงซ่ึง  ก็คือพระคริสตท่ี์บงัเกิดเป็นมนุษยก์็เปิดเผย
ถึงคุณลกัษณะของพระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิของเรา[230] 

 “ความบาปของคนบาปก็ไม่เป็นท่ีพอพระทยัต่อพระเยซูคริสต์อย่างมาก และวิธีท่ีจะโกรธและไม่
บาปคือท่ีจะโกรธต่อบาปอยา่งท่ีพระคริสตไ์ดโ้กรธ”[231] 

 “การต่อตา้นของพวกเขา [พวกฟาริสี] ข้ึนอยู่กบัความเขา้ใจผิดโดยพื้นฐาน-การไร้ความสามารถ
หรือการปฏิเสธท่ีจะเห็นวา่พระเยซูทรงเป็นตวัแทนในยคุสุดทา้ยของพระเจา้ท่ีเสรีภาพสิทธ์ิขาดของ
พระองคเ์ก่ียวกบัธรรมบญัญติัและธรรมเนียมเกิดจากขอ้เทจ็จริงนั้น”[232] 

เน่ืองจากวา่พระเยซูไม่ไดใ้ชส่ิ้งใดแต่ใชถ้อ้ยค าของพระองค์ท่ีจะรักษา พวกศตัรูของพระองค์ก็ไม่สามารถ
กล่าวหาพระองคถึ์งการท างานในวนัสะบาโตได ้งานท่ีสร้างสรรคท่ี์เป็นประโยชน์ในโอกาสน้ีท าให้ระลึกถึง
งานของพระองค์ในการสร้างโลก (ปฐก. 1) พวกฟาริสีควรไดท้  าการเช่ือมโยงนั้นและนมสัการพระเยซูใน
ฐานะพระเจา้   

 “ดังนั้ นเม่ือพระเยซูในฐานะบุตรมนุษย์ป่าวประกาศว่าพระองค์เองเป็นเจ้าเป็นนายของวัน             
 สะบาโต…พระองคก์็ทึกทกัเอาสิทธิอ านาจท่ีซ่ึงวนัสะบาโตไดถู้กจดัตั้งโดยพระผูส้ร้าง 

 “การจัดการสิทธ์ิขาดน้ีต่อวนัสะบาโตเป็นแบบฉบับของการท้าทายต่างๆของพระเยซูท่ีมีต่อ      
 ธรรมเนียมของรับบีโดยรวม  การทา้ทายเช่นนั้นส่วนใหญ่พบได ้ณ ตอนเร่ิมตน้และตอนสรุปของ
 มาระโกราวกบัท่ีจะบ่งบอกว่าตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนจบนั้นยาแก้พิษต่อ ‘เช้ือของพวกฟาริสี’ 
 (8:15) ก็คือ เอ็กซูซิอา [สิทธิอ านาจ] ของพระเยซู พระองค์ละเมิดธรรมบญัญติัของความบริสุทธ์ิ
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 โดยการสัมผสัและการช าระคนโรคเร้ือน (1:40-45)  และโดยการสมาคมกบัพวกคนบาปและพวก
 คนเก็บภาษี (2:13-17) พระองคต์ั้งประเด็นของการช าระให้บริสุทธ์ิโดยการละเมิดอาหารตอ้งห้าม
 ในการอดอาหาร (2:18-22) และโดยการทานดว้ยมือท่ีไม่ไดล้า้ง (7:1-23) ให้เป็นค าถาม  พระองค์ 
 ฝ่าฝืนธรรมบญัญติัเก่ียวกบัการแต่งงานในค าสอนของพระองคเ์ก่ียวกบัการหยา่ร้าง (10:1-12) และ
 พระองคป์ฏิเสธพวกธรรมาจารยอ์ยา่งเปิดเผย (12:38-40) ในค าถามเก่ียวกบับุตรของดาวิด พระองค์
 ก็ทึกทกัเอาความยิ่งใหญ่เหนือกษตัริยท่ี์ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของอิสราเอลผูซ่ึ้งตาม 2 ซามูเอล 7:14 นั้นจะ
 เป็นบรรพบุรุษของพระเมสสิยาห์ (12:35-37)”[233] 

3:6         ขอ้น้ีเป็นจุดสูงสุดของส่วนการเผชิญหนา้ทั้งหมดน้ี (2:1-3:6)  เม่ือถูกเผชิญหนา้ดว้ยขอ้โตแ้ยง้ต่างๆ
และการกระท าต่างๆท่ีโนม้นา้วท่ีสุดเก่ียวกบัความเป็นพระเจา้ของพระเยซู พวกฟาริสีก็เลือกท่ีจะ
ปฏิเสธส่ิงเหล่านั้น ยิ่งกวา่นั้น  แทนท่ีจะละพระเยซูไวต้ามล าพงั พวกเขาด าเนินขั้นตอนเพื่อจะฆ่า
พระองค ์ เม่ือเร่ืองราวพระกิตติคุณเปิดเผย  มนัก็ชดัเจนมากยิ่งข้ึนวา่พวกศตัรูของพระเยซูต่อตา้น
พระองค์เพราะว่าพระองค์จดัตั้งการคุกคามต่อสิทธิอ านาจของพวกเขา  แรงจูงใจนั้นก็ชดัเจนท่ีน่ี
เช่นกนั เพราะวา่ “พวกเฮโรด” เป็นผูส้นบัสนุนของสิทธิอ านาจของโรมนัเหนือปาเลสไตน์  ดว้ยกนั
นั้นพวกฟาริสีและพวกเฮโรด “กลวัว่าพระองค์อาจเป็นอิทธิพลทางการเมืองท่ีก่อความไม่สงบใน
ปาเลสไตน”์[234] สองกลุ่มน้ีมีความเหมือนกนัเล็กนอ้ยยกเวน้ศตัรูของพวกเขานัน่คือพระเยซู  

 น่ีเป็นการอา้งอิงท่ีชดัแจง้แรกของมาระโกถึงการส้ินพระชนมข์องพระเยซู  พวกศตัรูของพระเยซูได้
ตดัสินใจท่ีจะ “ท าลายพระองค์”พวกเขาแค่ตอ้งการท่ีจะวางแผนวา่ท าอยา่งไร โดยไม่ค  านึงถึงการ
คดัค้านของพวกเขาท่ีมีต่อพระเยซูท่ีท างานในวนัสะบาโต พวกเขาก็ไม่สนใจท่ีจะวางแผนการ
ส้ินพระชนมข์องพระองค์ในวนันั้น  จากมุมมองของพวกเขา ถอ้ยค าและงานของพระองค์ท าลาย
การเขา้หาทั้งส้ินของพวกเขาถึงธรรมบญัญติัซ่ึงก็คือ “ความศรัทธา” ภายนอกของพวกเขาและการ
กระท าของพวกเขา   

การตดัสินใจน้ีของพวกศตัรูของพระเยซูท่ีจะฆ่าพระองค์ก็จดัตั้งจุดเปล่ียนในการบรรยายของมาระโก  มนั
เป็นหมุดหลกัฐานท่ีกระทบพนัธกิจของพระเยซูตั้งแต่เวลานั้นเป็นตน้ไป 

III.   พนัธกจิภายหลงัในกาลิลขีองผู้รับใช้  3:7- 6:6ก 

มีความคลา้ยกนัทางโครงสร้างบางอยา่งระหวา่ง 1:14-3:6  และ 3:7-6:6ก ในการบรรยายของมาระโก  การ
เร่ิมตน้และการจบของสองส่วนน้ีก็คล้ายกนั  ส่วนแรกบรรยายถึงพนัธกิจของพระเยซูในกาลิลีก่อนท่ี        
พวกผูน้ าทางศาสนาไดต้ดัสินใจท่ีจะฆ่าพระองค ์และส่วนท่ีสองแสดงถึงพนัธกิจของพระเยซูหลงัจากการ
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ตดัสินใจนั้น  การตดัสินใจนั้นเป็นพื้นฐานส าหรับการแบ่งพนัธกิจในกาลิลีของพระเยซูไปสู่ระยะเร่ิมแรก
และภายหลงั      

ก.     การขยายออกแห่งพนัธกจิของพระเยซู  3:7-19 

ส่วนน้ีคลา้ยกบั 1:14-20 ในแง่ท่ีวา่มนับนัทึกการอธิบายโดยทัว่ไปถึงพนัธกิจของพระเยซู (ขอ้ 7-12) และ  
การเรียกสาวกมากข้ึนของพระองค ์(ขอ้ 13-19) 

1.     พนัธกจิของพระเยซูต่อฝูงชน  3:7-12 (เปรียบเทยีบ  มธ. 12:15-21) 

ส่วนน้ีแนะน าพนัธกิจต่อไปของพระเยซูในกาลิลีท่ีตามหลงัการตดัสินใจของพวกผูน้ าทางศาสนาท่ีจะฆ่า
พระองค ์(เปรียบเทียบ 1:14-15; 2:13) มนัจดัเตรียมรายละเอียดมากข้ึนกวา่เร่ืองราวท่ีคลา้ยกนัในมทัธิว 

3:7-8      “ทะเล” ท่ีซ่ึงพระเยซู “ถอนตวั” จากคือทะเลกาลิลี  พระองคไ์ปท่ีนัน่แทนท่ีจะไปบริเวณต่างๆท่ีอยู่
ทางใตไ้กลออกไปมากข้ึนท่ีท่ีมนัคงง่ายมากข้ึนส าหรับพวกศตัรูของพระองคท่ี์จะรบกวนพระองค ์ 
พระองคไ์ดถ้อนตวัเน่ืองจากการวางแผนท่ีจะฆ่าพระองคข์องพวกผูน้ าทางศาสนา (มธ. 12:15) 

 มาระโกใส่พวกสาวกไวใ้นต าแหน่งการเนน้แรกในตวับทกรีก พวกเขาไดแ้บ่งปันการแตกแยกของ
พระเยซูกบัพวกผูน้ าทางศาสนา พวกเขาจะเป็นเป้าแห่งการเตรียมของพระองคส์ าหรับพนัธกิจใน
อนาคตเน่ืองจากการส้ินพระชนมท่ี์ใกลเ้ขา้มาของพระเยซู    

 มาระโกบรรยายถึงหลายคนท่ีมาหาพระเยซูจากทัว่ปาเลสไตน์ของยิว  “เยรูซาเล็ม” อยูใ่น “ยูเดีย” 
ไปทางใต[้235] “อิดูเมอา” ท่ีถูกเอ่ยท่ีน่ีเท่านั้นในพนัธสัญญาใหม่ก็เป็นเขตแดนของคนเอโดมเก่าท่ี
อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของยูเดีย  ผูค้นมาจากด้านตะวนัออกของแม่น ้ า “จอร์แดน” อีกด้วย       
(เพอเรียและทศบุรี [236]) และจากชายฝ่ังเมดิเตอเรเนียนจนถึงชายฝ่ังทางตะวนัตกเฉียงเหนือ 
(“ดินแดนรอบเมืองไทระและเมืองไซดอน”) มนัน่าสนใจท่ีวา่สถานท่ีเหล่าน้ีจดัตั้งบางส่ิงของโครง
ร่างของพระกิตติคุณน้ี พระเยซูรับใช้คร้ังแรกในกาลิลี (บทท่ี 1-6) จากนั้นในเมืองไทระ ไซดอน
และทศบุรี (บทท่ี 7) และสุดทา้ยในเยรูซาเล็ม (บทท่ี 10-16).[237] อยา่งน่าสังเกตแลว้ ท่ีขาดไปก็คือ
ผูค้นจากสะมาเรียซ่ึงเป็นดินแดนของบรรดาผูท้  าลายภาพพจน์ของคนยวิท่ีไดแ้ยกจากคนยวิคนอ่ืนๆ 

3:9-10    พระเยซูกล่าวต่อฝงูชนจาก “เรือ” ล าเล็กๆ (ค ากรีก พลอยอาริอน ไม่ใช่เรือหาปลาแต่เป็นเรือแจว
หรือเรือพาย) ในทะเลสาบเม่ือพวกเขา “เบียดเสียด” พระองคม์ากเกินไป  เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกสาวก
ท าใหเ้รือล าเล็กน้ีสะดวกเม่ือใดก็ตามท่ีพระเยซูกล่าวต่อฝงูชนจากชายฝ่ัง ถา้พระองคจ์  าเป็นท่ีจะถอย
หลงัจากพวกเขา พระองค์คงตอ้งมีสถานท่ีท่ีจะล่าถอย  บางทีมาระโกอา้งอิงรายละเอียดน้ีเพื่อจะ
เนน้ถึงจ านวนท่ีมากของฝงูชนผูไ้ดติ้ดตามพระเยซู   ยิ่งกวา่นั้นมนัแสดงถึงความเต็มใจของพระเยซู
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ท่ีจะปรับการน าเสนอของพระองค์ต่อความจ าเป็นของผูฟั้งของพระองค์  บางที “ชาวประมงท่ี
ยิง่ใหญ่” คือเปโตรเป็นสาเหตุส าหรับค าอธิบายน้ี        

ฝงูชนดูเหมือนจะมีความสนใจเล็กนอ้ยในการนมสัการพระเยซูในฐานะพระเจา้   แต่พวกเขากระตือรือร้นท่ี
จะรับเอาผลประโยชน์ทางกายภาพจากพนัธกิจของพระองค ์ผลประโยชน์เหล่าน้ีพระเยซูมอบแก่พวกเขา
อยา่งมีพระคุณ 

3:11-12   เหมือนแต่ก่อนนั้น พระเยซูด าเนินการท่ีจะขบัผีต่อไป พระองค์ห้ามพวกเขาท่ีจะเปิดเผย                
อตัลกัษณ์ของพระองคอี์ก  จงสังเกตวา่พวกปีศาจรู้เก่ียวกบัตรีเอกภาพ[238]  การกระท าของพระเยซู
คงไดก้ระตุน้ให้ผูค้นท่ีจะเช่ือมโยงช่ือเรียก “พระบุตรของพระเจา้" กบัดา้นทางกายภาพต่างๆแห่ง
พนัธกิจของพระเยซูเกือบส้ินเชิง (เปรียบเทียบ 1:34) ยิง่กวา่นั้น โดยวิธีน้ีพระเยซูก็ยบัย ั้งการควบคุม
เหนือการเปิดเผยพระองคเ์องของพระองคแ์ละความคืบหนา้แห่งภารกิจของพระองคม์ากข้ึน บางที
พระองคไ์ม่ตอ้งการใหผู้ค้นท่ีจะเช่ือมโยงพระองคก์บัพวกปีศาจเหล่าน้ีอีกดว้ย 

 แนวคิดท่ีวา่พระเยซูท าให้พวกปีศาจเงียบเพราะวา่พวกมนัแสวงหาท่ีจะควบคุมพระองคโ์ดยการใช้
พระนามของพระองค์และดว้ยวิธีนั้นก็ไดรั้บอ านาจเหนือพระองค์นั้นดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้
ส าหรับข้าพเจ้า[239] แน่นอนว่าในขณะท่ีความขัดแย้งกับอ านาจของปีศาจเป็นหัวข้อใน              
พระกิตติคุณของมาระโก พวกปีศาจก็ไม่มีอ านาจแทเ้หนือพระเยซูเพียงเพราะวา่รู้จกัพระนามของ
พระองค ์  น่ีเป็นไสยศาสตร์ของคนต่างชาติ 

  “การกล่าวยอมรับแรกสุดของการเป็นพระบุตรดูเหมือนจะไดม้าจากพวกวิญญาณชัว่ผูรู้้จกั
 พระเยซูดีกวา่พระองคเ์ป็นท่ีรู้จกัโดยพวกสาวกของพระองคเ์อง”[240] 

2.     การเลอืกสาวก 12 คนของพระเยซู  3:13-19 (เปรียบเทยีบ ลก. 6:12-16) 

การเลือกสาวก 12 คนของพระเยซูจากท่ามกลางผูติ้ดตามหลายคนของพระองค์ก็จดัตั้งความกา้วหน้าท่ี
ส าคญัในพนัธกิจของพระองค ์   ชายเหล่าน้ีจะเป็นผูรั้บประโยชน์หลกัแห่งการอบรมของพระองคส์ าหรับ
การเป็นผูน้ าท่ีจะด าเนินภารกิจของพระองค์  แผนการท่ีจะเอาชีวิตของพระองค์ไปก็ท าให้การอบรมพวก
สาวกนั้นจ าเป็น    

3:13       สถานท่ีแน่นอนของเหตุการณ์น้ีก็ไม่แน่นอน  บางทีมนัเป็นท่ีใดท่ีหน่ึงในกาลิลีเน่ืองจากวา่ส่วนน้ี
ทั้งหมดบรรยายถึงพนัธกิจของพระเยซูท่ีนัน่ (1:14-6:6ก) แรกสุดพระเยซูไดเ้รียกพวกสาวกของ
พระองค์ท่ีจะร่วมกบัพระองค์  จากนั้นจากกลุ่มท่ีใหญ่ข้ึนนั้น  พระองค์ไดเ้ลือกชาย 12 คนเป็น     
อคัรทูต (ลก. 6:13) เป็นท่ีชดัเจนว่าพระเยซูเลือกอคัรทูต 12 คนเพื่อการเป็นผูน้ าเหนือ 12 เผา่ของ
อิสราเอลในการปกครองแบบพระเมสสิยาห์ของพระองค ์(มธ. 19:28) ในแง่ของการปฏิเสธพระเยซู
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ของอิสราเอล พวกเขาก็กลายมาเป็นส่วนส าคญัของคริสตจกัรซ่ึงพนัธสัญญาใหม่ไม่เคยอา้งอิงถึงวา่
เป็น “อิสราเอลใหม่”[241] ท่ีเป็นค าศพัทท่ี์บรรดานกัศาสนศาสตร์เชิงพนัธสัญญาไดป้ระยุกตใ์ชก้บั
คริสตจกัรท่ีไดส้ร้างความสับสนท่ีรุนแรงในความคิดของนกัศึกษาพระคมัภีร์หลายคน  

 “…จากยอดเขาซ่ึงเป็นมโนภาพท่ีเตือนความทรงจ าถึงการเรียกของพระยาเวห์ต่อโมเสสบนภูเขา     
ซีนาย (อยพ. 19:20) พระเยซูก็เรียกสาวกสิบสองคนอย่างสิทธ์ิขาดไปสู่ชุมชนใหม่ (มก. 3:13-19) 
และสู่ภารกิจท่ีพบไดใ้นความสัมพนัธ์กบัพระองคเ์อง (‘ให้อยูก่บัพระองค’์ ขอ้ 14) พระองคใ์ห้สิทธิ
อ านาจของพระองคแ์ก่สาวกสิบสองคนและส่งพวกเขาออกไปดว้ยอ านาจเหนือพวกปีศาจ (6:7-13) 
และดว้ยเสรีภาพจากธรรมเนียมของบรรพบุรุษ (7:5-13)”[242] 

 “ในโลกการบรรยายของมาระโก ภูเขาแสดงถึงความใกลชิ้ดต่อพระเจา้และดงันั้นก็เป็นสถานท่ีแห่ง
การส่ือสารและการเผชิญหน้าของพระเจา้-มนุษย ์บนยอดเขา พระเยซูอธิษฐาน (6:46) ถูกจ าแลง
โดยพระเจา้ (9:2-8) และบอกล่วงหนา้ถึงอนาคต (13:3-5)”[243] 

มาระโกเน้นว่าพระเยซูริเร่ิมการนัดหมายน้ีและสาวกสิบสองคนตอบสนองอย่างสมคัรใจ (เปรียบเทียบ 
19:20)  บางทีท่านท าส่ิงน้ีเพื่อจะย  ้าเตือนผูอ่้านของท่านวา่พระเจา้ไดเ้ลือกพวกเขาเป็นสาวก พวกเขาไม่ได้
แสวงหาสิทธิพิเศษน้ี  การตอบสนองของสาวกเร่ิมแรกเหล่าน้ีก็จดัเตรียมแบบอย่างท่ีดีส าหรับบรรดา
ผูติ้ดตามถดัไปทั้งหมดของพระเยซู 

 “บรรดาผูท่ี้มนัเป็นน า้พระทัยของพระองคท่ี์จะเรียก พระองคก์็ท  าใหเ้ตม็ใจท่ีจะมา”[244] 

3:14-15      “สาวกสิบสองคน” กลายมาเป็นค าศพัทเ์ฉพาะส าหรับกลุ่มน้ีของพวกสาวก ตน้ฉบบัเร่ิมแรกบาง
ฉบบัเพิ่ม “เป็นกลุ่มคนท่ีพระองคท์รงเรียกวา่อคัรทูต”  ( เปรียบเทียบ NIV ) บางทีน่ีไม่อยูใ่น      
พระกิตติคุณดั้งเดิมของมาระโก บางทีผูค้ดัลอกไดแ้ทรกมนัไวจ้ากการท่ีไดอ่้านลูกา 6:13 ซ่ึงเป็น
ตอนท่ีคลา้ยกนัแมว้า่บางคนไม่เห็นดว้ย[245] 

พระเยซูได้แต่งตั้ งสาวกสิบสองคนเหล่าน้ีเพื่อจุดประสงค์สองอย่าง: เพื่อจะ “อยู่กับพระองค์” และ           
“เพื่อประกาศ” ล าดบัก็ส าคญั 

 “การสามคัคีธรรมกบัพระองคต์อ้งน าหนา้การประกาศเก่ียวกบัพระองค”์[246] 

พระเยซูใหค้วามสามารถแก่สาวกเหล่าน้ีอีกดว้ย (“สิทธิอ านาจ” ท่ีมอบหมายให้ ค  ากรีก เอก็ซูซิอา) “เพื่อจะ
ขบัผี” พร้อมกบัการประกาศ   การอศัจรรยต่์างๆจะโน้มน้าวผูฟั้งหลายคนของพวกเขาว่าพระเจา้ได้ส่ง      
พวกเขาในฐานะเป็นผูแ้ทนของพระองค ์ บางทีมาระโกอา้งอิงถึงการขบัผเีพราะวา่น่ีเป็นการส าแดงท่ียิ่งใหญ่
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ท่ีสุดของสิทธิอ านาจของพวกสาวกไม่ใช่อยา่งเดียวเท่านั้น  พระกิตติคุณน้ีบนัทึกการอบรมสาวกสิบสองคน
ของพระเยซูในดา้นพื้นฐานสองดา้นเหล่าน้ีโดยเฉพาะ: การอยูก่บัพระเยซูและการประกาศ 

3:16-19      ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงถึงสาวก 12 คนอย่างท่ีพวกเขาปรากฎในรายการทั้งส่ีท่ีพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิใหแ้ก่เราในพระคมัภีร์ 

    
มธ. 10:2-4 

  
มก. 3:16-19 

  
ลก. 6:14-16 

  
กจ. 1:13 

1. ซีโมน เปโตร ซีโมน เปโตร ซีโมน  เปโตร เปโตร 

2. อนัดรูว ์ ยากอบ อนัดรูว ์ ยอห์น 

3. ยากอบ ยอห์น ยากอบ ยากอบ 

4. ยอห์น อนัดรูว ์ ยอห์น อนัดรูว ์

5. ฟีลิป ฟีลิป ฟีลิป ฟีลิป 

6. บารโธโลมิว บารโธโลมิว บารโธโลมิว โธมสั 

7. โธมสั มทัธิว มทัธิว บารโธโลมิว 

8. มทัธิว โธมสั โธมสั มทัธิว 

9. ยากอบบุตรอลัเฟอสั ยากอบบุตรอลัเฟอสั ยากอบบุตรอลัเฟอสั ยากอบบุตรอลัเฟอสั 

10. ธดัเดอสั ธดัเดอสั ยดูาสบุตรของยากอบ ยดูาสบุตรของยากอบ 

11. ซีโมน เศโลเท ซีโมน เศโลเท ซีโมน พรรคชาตินิยม ซีโมน พรรคชาตินิยม 

12. ยดูาสอิสคาริโอท ยดูาสอิสคาริโอท ยดูาสอิสคาริโอท   

  
ทั้งส่ีรายการมีสามกลุ่มของแต่ละส่ีช่ือ  ตวับุคคลเดียวกนัน าแต่ละกลุ่มแมว้่ามีความหลากหลาย
ภายในแต่ละกลุ่ม  บางทีกลุ่มเหล่าน้ีจดัตั้งทีมพนัธกิจท่ีแบ่งเป็นคู่ๆเม่ือสาวกสิบสองคนประกาศโดย
ปราศจากพระเยซู (6:7)       



 “รายการเก่ียวกบัพวกอคัรทูตของมาระโกมีช่ือเล่นส่วนตวัท่ีน่ารักตามปกติแลว้คืออารเมค
 มากกวา่รายการใดๆในพระกิตติคุณเล่มอ่ืนๆ”[247] 

มาระโกไม่เคยใชส้องช่ือ “ซีโมน เปโตร” เปโตร (“เต็มไปดว้ยหิน”) เป็นช่ือจริงท่ีสองของซีโมนซ่ึงก็คือช่ือ
เล่นของท่าน  รายการทั้งหมดตั้งเปโตรข้ึนก่อนและตั้งยดูาสอิสคาริโอทไวสุ้ดทา้ยยกเวน้รายการของกิจการ
ของอคัรทูตท่ีละเวน้เขา     

  “พระเยซู ให้ ช่ือ ใหม่แก่เปโตรเพราะวา่มนัเป็นธรรมเนียมของยิวท่ีจะตั้งช่ือใครคนหน่ึงท่ี
  ไดป้ระสบกบัเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงชีวิตนั้นใหม่  การตั้งช่ือใหม่ของพวกสาวกก็มีความ
  คลา้ยกนักบัการตั้งช่ือใหม่ของอบัราม (ปฐก. 17:3-5) และของเซาโล (กจ. 9[; 13:9])”[248] 

“โบอาเนอเย” เป็นค าฮีบรูแต่เหตุท่ีพระเยซูเรียกยากอบและยอห์นวา่ “บุตรฟ้าร้อง” ก็ไม่เป็นท่ีรู้จกั  บางที
พวกเขามีธรรมชาติท่ีหุนหนัพลนัแล่น (เปรียบเทียบ 9:38; ลก. 9:54) “อนัดรูว”์ หมายถึง “เป็นลูกผูช้าย” และ 
“ฟีลิป” หมายถึง “ความรักมา้” 

  “ในต านานเก่ียวกบัคริสตจกัร ท่านถูกกล่าววา่ไดเ้ป็นผูข้บัรถมา้”[249] 

“บารโธโลมิว” ไม่ใช่ช่ืออยา่งแทจ้ริงแต่เป็นช่ือสกุล ซ่ึงหมายถึง “บุตรของทลัไม (ทอเลมี)” ท่านอาจมีอีกช่ือ
หน่ึงแต่พวกสาวกอา้งอิงถึงท่านในฐานะบารโธโลมิวอย่างคงเส้นคงวา อีกช่ือหน่ึงของมทัธิว (“ ของขวญั
จากพระเจา้”) คือเลว ี 

“ยากอบบุตรอลัเฟอสั” เป็นท่ีรู้จกักนัว่ายากอบนอ้ย ( หรือเล็ก 15:40) “ธัดเดอสั” และ  “ยดูาสบุตรหรือพี่
นอ้งของยากอบ”อาจเป็นบุคคลเดียวกนั ในท านองเดียวกนั“ซีโมน  เศโลเท” เป็นบุคคลเดียวกนักบัซีโมน
พรรคชาตินิยม “เศโลเท” เป็นรูปแบบอารเมคของ “เซล'เลิท”  พวกเซลเลิทเป็นพรรคการเมืองต่อมาท่ีมุ่งไป
ท่ีการโค่นลม้รัฐบาลโรมนั ดงันั้นมนัไม่น่าเป็นไปไดท่ี้วา่ซีโมนเป็นสมาชิกของพรรคน้ี บางทีช่ือ “เซลเลิท” 
อา้งอิงถึงบุคลิกภาพของซีโมนไม่ใช่ความเก่ียวเน่ืองทางการเมือง[250] “อิสคาริโอท” เป็นช่ือของท่ีมา         
แต่สถานท่ีท่ีแน่นอนของบา้นเกิดของยูดาสก็ไม่แน่นอน แมว้่าหลายคนเช่ือว่ามนัเป็นเมืองหน่ึงในยูเดียท่ี
ช่ือเคริโอท (เปรียบเทียบ ยชว. 15:25) “อิสคาริโอท” หมายถึง “คนแห่งเคริโอท”[251] 

ความเป็นไปได้อีกอย่างหน่ึงก็คือว่า “อิสคาริโอท” อาจหมายถึง “คนกริช”จากค าละติน-กรีกผสม                
ซิคาริโอเทส[252] ในกรณีน้ี ยดูาสอาจไดเ้ป็นหน่ึงในผูรั้กชาติคนยิวท่ีไดแ้สวงหาท่ีจะโค่นลม้การปกครอง
ของโรมโดยการลอบฆ่าคนโรมนัและขา้หลวงโรมนัชาวยิวท่ีเป็นผูน้ า (เปรียบเทียบ กจ. 21:38) อีกทฤษฎี
หน่ึงก็คือวา่ “อิสคาริโอท” มาจาก ค าอารเมค  sqr “ซ่ึงหลากหลายในความหมายตั้งแต่ ‘น ้ าตาลเจือปนดว้ย
แดง’ ไปจนถึง ‘แดงก ่า’”[253] 
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“มนัเป็นกลุ่มท่ีแปลกของพวกผูช้ายท่ีพระเป็นเจา้ของเราไดเ้ลือกท่ีจะเป็นสาวกของพระองค ์ ส่ีคนจากพวก
เขาเป็นชาวประมง คนหน่ึงเป็นคนเก็บภาษี อีกคนหน่ึงเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองท่ีสุดขีดและรุนแรง[?]  
ในเชิงปฏิบติัแลว้หกคนจากพวกเขาเราก็ไม่รู้อะไร  ทั้งหมดเป็นฆราวาส  ไม่มีนกัเทศน์หรือผูเ้ช่ียวชาญใน
พระคมัภีร์ในคนเหล่านั้น  กระนั้นดว้ยชายเหล่านั้นนัน่เองท่ีพระเยซูไดส้ถาปนาคริสตจกัรของพระองคแ์ละ
ไดเ้ผยแพร่ข่าวดีของพระองคไ์ปยงัท่ีสุดปลายของแผน่ดินโลก”[254] 

“คริสตศาสนาเร่ิมตน้ดว้ยการยืนกรานวา่ผูค้นท่ีหลากหลายท่ีสุดควรอาศยัอยูด่ว้ยกนัและดว้ยการท าให้พวก
เขาท าอยา่งนั้นไดเ้พราะวา่พวกเขาทั้งหมดอาศยัอยูก่บัพระเยซู”[255] 

“การเรียนรู้ ยศ ความมัง่คัง่ท่ีมอบแด่การรับใชพ้ระองค์ [พระเยซู] พระองคจ์ะไม่ดูถูก แต่พระองค์ช่ืนชอบ
บรรดาผูท่ี้อุทิศตนผูท่ี้ไม่มีส่ิงใดจากความได้เปรียบเหล่าน้ีมากกว่าบรรดาผูท่ี้ไม่อุทิศตนผูท่ี้มีส่ิงเหล่านั้น
ทั้งหมด  และด้วยเหตุผลท่ีดีท่ีไดเ้ตรียมไว ้ยกเวน้ในสายตาของอคติร่วมสมยั เพราะว่ามนัส าคญัเล็กน้อย
เก่ียวกบัต าแหน่งทางสังคมหรือแมก้ระทัง่ประวติัศาสตร์แต่ก่อนของสาวกสิบสองคนได้เป็น พวกเขามี
คุณสมบติัฝ่ายวญิญาณส าหรับงานท่ีพวกเขาไดถู้กเรียกให้ท า สุดทา้ยแลว้ส่ิงท่ีบอกคือไม่ใช่ส่ิงท่ีอยูภ่ายนอก
คน แต่คือส่ิงท่ีอยูภ่ายใน”[256] 

ข.     การปฏิเสธทีเ่พิม่ขึน้ต่อพระเยซูและผลลพัธ์  3:20-4:34 

เม่ือพนัธกิจของพระเยซูขยายไป การปฏิเสธพระองค์ในฐานะผูรั้บใช้ท่ีได้รับการเจิมของพระเจ้าก็เป็น
เช่นกนั  มาระโกบนัทึกการปฏิเสธท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงพระเยซูประสบ (3:20-35) และจากนั้นอธิบายวา่พระเยซูสอน
ฝงูชนดว้ยค าอุปมาในฐานะเป็นผลลพัธ์ (4:1-34). 

1.     การปฏิเสธทีเ่พิม่ขึน้ต่อพระเยซู  3:20-35 

มาระโกกลบัไปท่ีหวัขอ้การต่อตา้นอีกคร้ังหน่ึง (เปรียบเทียบ 2:1-3:6) ท่านช้ีแนะผูอ่้านของอ่านกลบัไป
กลบัมาระหว่างการยอมรับพระเยซูในระดบัผิวเผินโดยฝูงชน  การอุทิศตนท่ีเพิ่มข้ึนของพวกสาวกของ
พระองคต่์อพระองค ์และการเป็นปฏิปักษท่ี์เพิ่มข้ึนของพวกผูน้ าทางศาสนา รูปแบบท่ีเป็นโครงสร้างน้ีเนน้
ถึงความตรงขา้มระหวา่งสามกลุ่ม    

ในส่วนน้ี มาระโกใชโ้ครงสร้างรูปไขวเ้พื่อแสดงถึงการต่อตา้นสองประเภทท่ีแตกต่างกนัท่ีพระเยซูเผชิญซ่ึง
สาวกหลายคนของพระองค์เผชิญเช่นกนั ท่านใช้โครงสร้างแบบ “ประกบ” ในท่ีอ่ืนอีกดว้ย (เปรียบเทียบ  
5:21-43; 6:7-31; 11:12-26; 14:1-11, 27-52) มนัจดจ่อความสนใจไปท่ีส่วนกลางของส่วนน้ี (รูปไขว)้ ใน
กรณีน้ีคือการกล่าวหาท่ีรุนแรงท่ีวา่ซาตานไดค้วบคุมพระเยซู 
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ก       การต่อตา้นของครอบครัว  3:20-21 

ข       การต่อตา้นของพวกศตัรู 3:22-30 

ก'      การต่อตา้นของครอบครัว  3:31-35 

แผนการของครอบครัวของพระเยซู  3:20-21 

ภาพท่ีผูเ้ขียนวาดคือภาพเก่ียวกบัพระเยซูและพวกสาวกของพระองค์ในบา้นหลงัหน่ึงในคาเปอรนาอุม 
(“เรือน”) พวกยวิท่ีตอ้งการการรักษาหรือความโปรดปรานอยา่งอ่ืนบางอยา่งจากพระเยซูก็ไดพ้รวดพราดเขา้
มาทางประตู   พวกเขามีมากจนพระเยซู “พระเยซูไม่สามารถรับประทานอาหารได”้ นบัประสาอะไรกบั  
การได้รับการพกัท่ีจ  าเป็นบา้ง  บา้นหลงัน้ีเต็มไปด้วยผูแ้สวงหาอย่างเต็มท่ี  บางทีผูค้นมากข้ึนล้อมรอบ
อาคารนั้นซ่ึงพยายามท่ีจะเขา้ไปทางประตูและหน้าต่าง  ผูรั้บใช้ของพระเป็นเจา้ก าลงัท าการรับใช้อย่าง
ต่อเน่ือง    

สมาชิกครอบครัวของพระเยซูไดย้นิเก่ียวกบัความยุง่สุดขีดของพระองค ์ค ากรีกท่ีแปลวา่ “ ผูค้นของพระองค์
เอง” (NASB ตามตวัอกัษรคือ “บรรดาผูท่ี้อยู่กบัพระองค์”) เป็นค าแสลงท่ีหมายถึงสมาชิกครอบครัวของ
พระองคไ์ม่ใช่แค่พวกสหายของพระองค[์257] พวกเขารู้สึกห่วงใยสุขภาพของพระองค ์ บางทีพวกเขากงัวล
วา่พระองคไ์ม่ไดท้านอยา่งเหมาะสม  พวกเขาแมก้ระทัง่ไดส้รุปวา่สภาพท่ีท างานมากเกินไปไดก้ระทบต่อ
เสถียรภาพทางจิตใจของพระองค ์

ครอบครัวของพระเยซูตดัสินใจท่ีจะไปคาเปอรนาอุมจากนาซาเร็ธและ “ร้ัง” (‘คุม้ครอง’) พระองค์เพื่อ
ประโยชน์ของพระองคเ์อง ค ากรีก คราเทซาย (“ท าการกกักนั” หรือ “ควบคุม”) ในท่ีอ่ืนอธิบายถึงการจบักุม
ใครคนหน่ึง (เปรียบเทียบ 6:17; 12:12; 14:1, 44, 46, 49, 51) ดงันั้นมนัดูเหมือนวา่ความตั้งใจท่ีดีท่ีสุดไดจู้ง
ใจครอบครัวของพระเยซู  อย่างไรก็ตาม พวกเขาอ่านหลกัฐานผิดพลาดไป พระเยซูไม่ได้ยุ่งเกินไปหรือ
พระองคเ์สียสติ (เปรียบเทียบ กจ. 26:24; 2 คร. 5:13) พระองคก์ าลงัด าเนินการน ้ าพระทยัของพระบิดาของ
พระองค ์

บางคร้ังบรรดาผูท่ี้มีความเป็นห่วงต่อสวสัดิภาพของสาวกก็ประยุกต์ใช้ความกดดนัท่ีจะจากไปจากน ้ า
พระทยัของพระเจา้   ส่ิงน้ีจดัตั้งการต่อตา้นไม่ใช่การช่วยเหลือ  ผูอ่้านบางคนของการบนัทึกของมาระโกท่ี
ประสบกบัการข่มเหงจากสมาชิกในครอบครัวส าหรับการติดตามพระเยซูก็สามารถเขา้ส่วนได ้
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ความไม่เช่ือถือของพวกศัตรูของพระเยซู  3:22-30 (เปรียบเทยีบ มธ. 12:22-37; ลก. 11:14-26) 

เป็นท่ีชดัเจนว่ามนัอยู่ระหว่างเวลาท่ีครอบครัวของพระเยซูไดจ้ากนาซาเร็ธไปเพื่อจะกกักนัพระองค์ และ
เวลาท่ีพวกเขาไดม้าถึงในคาเปอรนาอุม (ขอ้ 31) ท่ีเหตุการณ์น้ีเกิดข้ึน การบนัทึกของมาระโกก็สั้นกวา่การ
บนัทึกของมทัธิวและเนน้ถึงธรรมชาติของความเป็นปฏิปักษท่ี์เพิ่มข้ึนของพวกผูน้ าทางศาสนา   

3:22       ในขณะท่ีผูข้ดัขวางในครอบครัวท่ีมีเจตนาดีมาจากนาซาเร็ธซ่ึงอยู่ทางตะวนัตก พวกปฏิปักษ์ท่ีมุ่ง
ร้ายก็เคล่ือนมา “จากเยรูซาเล็ม” ไปยงัทิศใต้ “พวกธรรมาจารย์” (อาจารย์แห่งธรรมบญัญัติ)             
ผูส้ถาปนาคณะผูแ้ทนท่ีเป็นทางการไดส้รุปวา่ซาตาน (“เบเอลเซบูล นายผี”) “ไดสิ้ง” พระเยซูและ
ใหอ้ านาจแก่พระองคท่ี์จะขบัผอีอก พวกเขาถือวา่พระเยซูเขา้ร่วมกบัซาตาน      

  “ในภาษากรีก ช่ือนั้นคือ เบเอลเซบูล อยู่เสมอ; ‘เบเอลเซบุบ’ มาจาก[ค าละติน]วลัเกต     
 บางคนถือว่าช่ือน้ีเป็นการใช้ศพัท์ผิดท่ีเป็นท่ีดูถูกจากช่ือเรียกของพระแห่ง   เอโครน คือ 
 บาอลัเซบุบ ‘เจา้แห่งแมลงวนั’ เพื่อจะท าให้มนัหมายถึงเจา้แห่งมูลสัตว ์ อยา่งเป็นไปได้
 มากข้ึน มนัหมายถึงเจา้แห่งท่ีพ  านกันัน่คือท่ีพ  านกัของเหล่าวิญญาณชัว่  ส่ิงน้ีเห็นดว้ยกบั
 การอ้างอิงถึง ‘คนท่ีมีก าลังมาก’ ในข้อ 27 เช่นเดียวกับข้อคิดเห็นของพระคริสต์ใน      
 มทัธิว 10:25 วา่ในฐานะ ‘เจา้บา้น’ พระองคไ์ดถู้กเรียกวา่เบเอลเซบุบ”[258] 

3:23-27   พระเยซูตอบการกล่าวหาต่อพระองค ์“ดว้ยค าอุปมา” (เปรียบเทียบ มธ. 12:29; ลก. 11:21-22) นัน่
คือ พระองค์ใช้การเปรียบเทียบ  พระองค์ช้ีให้เห็นว่ามนัไร้เหตุผลส าหรับพระองค์ท่ีจะ “ขบั” 
ตวัแทนของซาตานถา้พระองค์เป็นหน่ึงในตวัแทนของซาตาน  จากนั้นซาตานจะท างานต่อตา้นตวั
มนัเอง  ดงันั้น เม่ือแท้จริงแล้วพระเยซูท าลายงานของซาตาน พระองค์ตอ้งแข็งแรงกว่าซาตาน     
(ขอ้ 27) 

  “มนัอาจพอท่ีจะกล่าวว่า 3:22-27 ป่าวประกาศพนัธกิจของพระเยซูโดยปราศจากการ
 เจาะจงค าวา่ ‘เม่ือ’ เพื่อจะสะทอ้นถึงการพ่ายแพใ้นยุคสุดทา้ยของซาตานอยา่งท่ีเห็นไดใ้น
 การขบัผขีองพระองค”์[259] 

  “พระเยซูหลีกเล่ียงขอ้กล่าวหาบางโอกาสโดยการพดูดว้ยปริศนา”[260] 

3:28-30  พระเยซูติดตามการปฏิเสธของพระองคด์ว้ยค าเตือนท่ีรุนแรง “เกือบเหมือนค าสาบาน”[261] ค าวา่ 
“เรากล่าวกบัท่านอยา่งแทจ้ริงว่า” หรือ “เราบอกความจริงกบัท่านทั้งหลายว่า” ปรากฏ 13 คร้ังใน
พระกิตติคุณน้ี ซ่ึงอยูใ่นริมฝีปากของพระเยซูเสมอ  วลีน้ีปรากฏ 30 คร้ังในมทัธิว  หกคร้ังในลูกา
และ 25 คร้ังในยอห์น (ท่ีท่ี “จริงๆ” มีสองคร้ังอยูเ่สมอ) มนัแสดงวา่พระเยซูกล่าวดว้ยสิทธิอ านาจ
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ของพระองค์เอง การกล่าวท่ีเปรียบเทียบกันได้ในพันธสัญญาเดิมคือ “พระยาห์เวห์ตรัสว่า              
‘เรามีชีวติอยูฉ่นัใด’”   

  “การใช ้‘อาเมน’ ของพระองคเ์พื่อจะแนะน าและรับรองถอ้ยค าของพระองคเ์องก็ปราศจาก
 การเปรียบเทียบในวรรณกรรมของยิวทั้งหมดและในส่วนท่ีเหลือของพนัธสัญญาใหม่ … 
 ‘อาเมน’ แสดงวา่ถอ้ยค าของพระองคน์ั้นเช่ือถือไดแ้ละเป็นจริงเพราะวา่พระองคอุ์ทิศตน
 อย่างส้ินเชิงต่อการท าและการกล่าวน ้ าพระทยัของพระเจา้ ดงัท่ีเป็นเช่นนั้น การบญัญติั     
 อาเมนไม่ใช่เป็นลกัษณะท่ีส าคญัอนัสูงส่งแห่งถอ้ยค าของพระเยซูเท่านั้น แต่เป็นการยืนยนั
 เก่ียวกบัศาสนศาสตร์พระคริสตอี์กดว้ย: พระเยซูทรงเป็นพยานแทจ้ริงของพระเจา้”[262] 

  “ในแง่ของบริบท ส่ิงน้ี [บาป] อา้งอิงถึงท่าที (ไม่ใช่การกระท าหรือค าพูดท่ีสันโดษ) แห่ง
 ความเป็นปฏิปักษท่ี์ดูหม่ินพระเจา้ซ่ึงปฏิเสธอ านาจท่ีช่วยให้รอดของพระองคท่ี์มีต่อมนุษย์
 ท่ีแสดงออกในตวับุคคลและการงานท่ีไดรั้บอ านาจโดยพระวิญญาณของพระเยซู  มนัเป็น
 ความพึงใจของบุคคลหน่ึง ท่ีมี ต่อความมืดแม้ว่า เขาได้ถูก เปิดเผยต่อความสว่าง 
 (เปรียบเทียบ ยน. 3:19) ท่าทีท่ียืนกรานเช่นนั้นแห่งความไม่เช่ือถือท่ีจงใจสามารถแข็ง
 กระดา้งไปสู่สภาพท่ีซ่ึงการกลบัใจและการยกโทษซ่ึงเป็นส่ือโดยพระวิญญาณของพระเจา้
 ก็เป็นไปไม่ได้  บุคคลน้ีมีความผิด (เอนนอคคอส ‘โน้มเอียง  ยึดฉวย) แห่งบาปนิรันดร์   
 (ค าเอกพจน์ บาปสูงสุดเพราะวา่มนัไม่ไดรั้บการยกโทษตลอดไป เปรียบเทียบ มธ. 12:32) 
 ยดูาสอิสคาริโอท (เปรียบเทียบ มก. 3:29; 14:43-46) พิสูจน์ถึงควมเป็นจริงของถอ้ยค า
 เหล่าน้ี”[263] 

บาปท่ียกโทษใหไ้ม่ไดไ้ม่ใช่แค่การตดัสินแรงจูงใจของใครคนหน่ึงผดิไป อยา่งท่ีบางคนได้
สรุป[264] 

 เราไม่ควรจดจ่อท่ีขอ้ยกเวน้ต่อการยกโทษแต่อยา่งเดียวจนเราลม้เหลวท่ีจะช่ืนชมความกวา้งของการ
 ยกโทษท่ีพระเยซูน าเสนอท่ีน่ี  “บาปทั้งหมด” หมายถึง ทุกประเภทและทุกชนิดของบาป ไม่ใช่บาป
 ทั้งหมดท่ีปราศจากขอ้ยกเวน้  พระเยซูไม่ไดส้อนจกัรวาลนิยมคือทฤษฎีท่ีวา่ทุกคนจะไปยงัสวรรค ์ 
 “การหม่ินประมาท” เป็นประเภทหน่ึงของบาปนัน่คือ ค าพูดท่ี เป็นปฏิปักษ ์ มุ่งร้าย เป็นอนัตราย
 และดูถูกพระเจา้ น่ีเป็นประเภทของบาปท่ีพวกธรรมาจารยไ์ดท้  า   

 พวกธรรมาจารยไ์ดท้  าบาปท่ียกโทษใหไ้ม่ได ้เพราะวา่พวกเขาถือวา่อ านาจแห่งการขบัผีนั้นเป็นของ
 ซาตานแทนท่ีจะเป็นของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ (เปรียบเทียบ 1:11-12). 
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  “จากการท่ีไดป้ฏิเสธค าพยานของพระบิดา  พระบุตรและการพิสูจน์ตวัจริงท่ีอศัจรรยข์อง
  พระวิญญาณในตอนน้ี   ก็ไม่มีส่ิงใดท่ีถูกท าได้ส าหรับความรอดของบรรดาผูน้ าศาสนา
  เหล่านั้น”[265] 

  “บรรดาผูท่ี้ตอ้งใส่ใจต่อค าเตือนของขอ้น้ีมากท่ีสุดในทุกวนัน้ีคือบรรดาอาจารยท์างศาสน
  ศาสตร์และบรรดาผูน้ าท่ีเป็นทางการของคริสตจกัรทั้งหลาย”[266] 

ค ากล่าวน้ีของพระเยซูไดก่้อใหเ้กิดความกงัวลมากแก่หลายคนตลอดประวติัศาสตร์ของคริสตจกัร  หลายคน
ไดส้งสัยวา่พวกเขาไดท้  าบาปท่ียกโทษให้ไม่ไดห้รือไม่  ความเป็นห่วงท่ีวา่บุคคลหน่ึงอาจไดท้  าไปก็เป็นขอ้
บ่งช้ีท่ีดีวา่บุคคลนั้นบางทีไม่ไดท้  า  วธีิท่ีจะหลีกเล่ียงบาปท่ียกโทษให้ไม่ไดคื้อท่ีจะเช่ือพยานท่ีพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิให้เก่ียวกบัพระเยซูในพระคมัภีร์นัน่คือว่าพระองคท์รงเป็นพระคริสต ์(นัน่คือ พระเมสสิยาห์ท่ีเป็น
พระเจา้ เปรียบเทียบ 1 ยน. 5:1)     

  “มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะท าบาปท่ียกโทษใหไ้ม่ไดใ้นทุกวนัน้ี-โดยส่ิงนั้นคุณหมายถึงวา่บุคคล
  หน่ึงสามารถท าบาปในวนัน้ี มาอยู่ภายใตก้ารท าให้ส านึกเน่ืองจากมนัในวนัพรุ่งน้ี มาหา
  พระเจา้ดว้ยการกลบัใจ และพระองคจ์ะไม่ยกโทษคุณหรือ  ดูซิ พระคริสตไ์ดส้ิ้นพระชนม์
  เพื่อบาปท้ังหมดไม่ใช่แค่บาปบางอย่าง พระองค์ไม่ไดส้ิ้นพระชนม์เพื่อบาปทั้งหมดแล้ว
  ยกเวน้บาปเดียวคือบาปท่ียกโทษให้ไม่ได้  ไม่มีส่ิงท่ีเรียกว่าการสามารถท่ีจะท าบาปใน    
  ทุกวนัน้ีท่ีพระองค์จะไม่ยกโทษ  ท่าทีและสภาพของผูไ้ม่เช่ือนั้นยกโทษให้ไม่ได-้ไม่ใช่ 
  การกระท า  เม่ือคนหน่ึงดูหม่ินดว้ยปากของเขา นัน่ไม่ใช่ส่ิงท่ีกล่าวโทษเขา มนัคือท่าที แห่ง   
  ใจของเขาซ่ึงเป็นสภาพถาวร-นอกจากวา่เขาหยุดต่อตา้น น่ีคือบาปต่อพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
  คือท่ีจะต่อตา้นงานแห่งการท าใหส้ านึกของพระวญิญาณบริสุทธ์ิในใจและชีวติ”[267] 

การแทรกแซงของครอบครัวของพระเยซู  3:31-35 (เปรียบเทยีบ  มธ. 12:46-50; ลก. 8:19-21) 

3:31       “มารดาของพระองค์” คือมารีย์พร้อมกับน้องๆร่วมมารดาของพระเยซูในท่ีสุดก็ “มาถึง” จาก       
นาซาเร็ธ (เปรียบเทียบ ขอ้ 20-21) โดยการสอดแทรกความขดัแยง้ของพระเยซูกบัพวก ธรรมาจารย์
ในเร่ืองราวน้ี มาระโกก็เพิ่มความอยากรู้อยากเห็นของผูอ่้านของท่านเก่ียวกบัผลลพัธ์ของความ
ขดัแยง้ของพระเยซูกบัครอบครัวของพระองค ์ บางทีบา้นหลงัท่ีพระเยซูปรากฎก็เต็มไปดว้ยผูค้น
จนครอบครัวของพระองคไ์ม่สามารถเขา้ไปได ้ แต่ตอ้งส่งถอ้ยค าไปยงัพระองคว์า่พวกเขาไดม้าถึง
แลว้  การเขา้หาน้ีสะทอ้นถึงความสัมพนัธ์ทางครอบครัว  มารดาและน้องๆของพระเยซูไม่ใช่  
หยาบคายแต่ก าลงัคาดหวงัวา่พระเยซูจะตอบรับการปรากฏของพวกเขาโดยการออกมาพบพวกเขา
อยา่งใหเ้กียรติ  พวกเขาตอ้งการท่ีจะพูดกบัพระองคอ์ยา่งเป็นส่วนตวัและโนม้นา้วให้พระองคท่ี์จะ
ยบัย ั้งกิจกรรมของพระองค ์    
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 มีสามทฤษฏีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของ “น้องๆ” เหล่าน้ีกบัพระเยซู (1) มุมมองแบบเฮลวิเดียน   
(ตาม เฮลวิดิอุส ค.ศ. 380) ก็คือว่าพวกเขาเป็นน้องร่วมสายโลหิตของพระองค์ท่ีเกิดจากมารีย์
หลงัจากการบงัเกิดของพระเยซู  น่ีเป็นมุมมองอนัช่ืนชอบท่ามกลางผูถื้อนิกาย โปรเตสแตนท ์     
(2) มุมมองแบบเอพิฟาเนียน (ตาม เอฟิฟานิอุส ค.ศ. 382) ก็คือวา่พวกเขาเป็นพี่น้องร่วมบิดาของ
พระองคคื์อพวกบุตรชายของโยเซฟโดยการแต่งงานแต่ก่อน มุมมองน้ียินยอมความเป็นพรหมจารีย์
ถาวรของมารียแ์ละเป็นท่ีช่ืนชอบโดยผูถื้อนิกายโรมนัคาทอลิกมากมาย (3) มุมมองแบบไฮเออโรนี
เมียน (ตาม เจอโรม ค.ศ. 383) ก็คือวา่พวกเขาเป็นลูกพี่ลูกนอ้งของพระเยซูคือเป็นบุตรชายของมารีย์
ภรรยาของเคลโอปัสผูเ้ป็นน้องสาวของมารียม์ารดาของพระเยซูซ่ึงได้รับการยืนยนัโดยบรรดา
ผูส้นบัสนุน[268] 

3:32-34    ฝูงชนท่ี “นั่งรอบๆ” พระเยซูเป็นท่ีชัดเจนว่าประกอบด้วยกลุ่มของพวกสาวกของพระองค ์       
(ขอ้ 34) ค าถามของพระเยซูจดจ่อท่ีคุณภาพแห่งความสัมพนัธ์กบัพระองคเ์อง  พระองคห์มายถึง: 
“ใครเป็นประเภทของผูค้นท่ีเป็นครอบครัวของเรา?” พระองค์มองไปรอบๆอีกคร้ังหน่ึงแต่คร้ังน้ี
มองดว้ยความรักใคร่ (เปรียบเทียบ ขอ้ 5)  พระองคร์ะบุว่าพวกสาวกของพระองคเ์ป็นบรรดาผูท่ี้
ใกลชิ้ดท่ีสุดต่อพระองค ์ น่ีคงไดเ้ป็นถอ้ยแถลงท่ีน่าตกใจส าหรับบรรดาผูฟั้งของพระองค ์เพราะวา่
พวกยิวเห็นคุณค่าความสัมพนัธ์ทางครอบครัวโดยธรรมชาติ อย่างสูงส่ง  พระเยซูไม่ได้ปฏิเสธ
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว (เปรียบเทียบ 7:10-13)  พระองค์ก าลงัสอนล าดบัความส าคญัของ 
ความสัมพนัธ์ฝ่ายวิญญาณเหนือฝ่ายธรรมชาติ 

3:35       บรรดาผูท่ี้ท  าตาม “น ้ าพระทยั” ของพระเจา้ไม่ใช่แค่บรรดาผูท่ี้ประกาศการเป็นสาวกนั้นจดัตั้ง
ครอบครัวฝ่ายวญิญาณของพระเยซู ค าศพัท ์“มารดาและพี่นอ้งของเรา” เป็นการเปรียบเทียบ  “บิดา” 
นั้ นขาดหายเพราะว่าพระเยซูมีแค่พระบิดาฝ่ายวิญญาณองค์เดียวเท่านั้ น  “บรรดามารดา”              
ฝ่ายวญิญาณของพระองคเ์ป็นสาวกผูห้ญิงท่ีเช่ือผูค้  ้าจุนพระองคใ์นแนวทางของมารดา  พระเยซูอา้ง
ถึงสิทธิอ านาจท่ีจะก าหนดความเป็นมารดาและความสัมพนัธ์ทางพี่น้องข้ึนใหม่: ตามการท าตาม     
“น ้าพระทยั” ของพระเจา้แทนท่ีจะเป็นเช้ือสายทางโลหิต (เปรียบเทียบ 6:1-6).[269] 

ส่วนน้ีควรเป็นการหนุนใจท่ียิ่งใหญ่ต่อสาวกคนใดก็ตามท่ีก าลงัประสบกบัการข่มเหงส าหรับความเช่ือของ
เขาหรือของเธอ  สาวกเช่นนั้นเป็นผูอ่้านดั้งเดิมของมาระโก  สาวกบางคนประสบกบัความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวท่ีแตกหักและแมก้ระทัง่การขบัไล่เน่ืองจากการอุทิศตนของพวกเขาท่ีจะท าตามน ้ าพระทยัของ
พระเจา้  บางคนประสบกบัการต่อตา้นท่ีเขม้ขน้จากบรรดาผูไ้ม่เช่ือท่ีพยายามจะท าให้การงานท่ีดีของพวก
เขาดูแย ่ รางวลัหน่ึงส าหรับการเสียสละเช่นนั้นคือความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัพระเยซูคริสต ์ 
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 2.     การสอนของพระเยซูด้วยค าอุปมา  4:1-34 

น่ีเป็นหน่ึงในช่วงการสอนท่ียาวสามช่วงท่ีมาระโกบนัทึก (เปรียบเทียบ 7:1-23; 13:3-37) ค  าอุปมาสามเร่ือง
ของพระเยซูในส่วนน้ีบรรยายถึงคุณลกัษณะของอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ 

“คุณลกัษณะทั้งหมดของการงาน ณ ชั่วขณะนั้นและจนกระทัง่การเสด็จมาของพระเป็นเจา้ถูก
บรรยายไวใ้นบทท่ีส่ีน้ี”[270] 

ค าอุปมาเป็นตวัอย่างประกอบท่ีสอนความจริงโดยการเปรียบเทียบ (ค ากรีก พาราโบเล่ ตามตวัอกัษรคือ 
“บางส่ิงท่ีถูกโยนไวข้้างๆ,” ความคล้ายกนั) บางเร่ืองก็เป็นเร่ืองยาว แต่เร่ืองอ่ืนๆก็เป็นค าอุปมาอุปไมย       
อุปลกัษณ์  ความคลา้ยคลึงหรือค ากล่าวเชิงสุภาษิตสั้นๆ (เปรียบเทียบ 2:19-20, 21, 22; 3:24-25, 27) ค านิยาม
อนัเป็นท่ีนิยมท่ีว่าค าอุปมาเป็นเร่ืองราวทางโลกพร้อมกบัความหมายในสวรรค์แทจ้ริงแลว้ก็แม่นย  าตราบ
เท่าท่ีมนัด าเนินไป  การใชค้  าอุปมาส าหรับการสอนเป็นกลไกของรับบีโดยทัว่ไปท่ีพระเยซูรับมาและใชด้ว้ย
ทกัษะท่ียิง่ใหญ่  

“ค าอุปมาเร่ิมตน้อยา่งไร้เดียงสาในฐานะภาพท่ีจบักุมความสนใจของเราและกระตุน้ความเอาใจใส่
ของเรา  แต่เม่ือเราศึกษาภาพนั้น มนัก็กลายมาเป็นกระจกท่ีซ่ึงเราเห็นตวัเราเองโดยทนัที  ถา้เรามอง
ต่อไปโดยความเช่ือ กระจกนั้นก็กลายมาเป็นหน้าต่างท่ีซ่ึงเราเห็นพระเจา้และความจริงของพระองค ์ 
เราตอบสนองต่อความจริงนั้นอยา่งไรจะก าหนดความจริงต่อไปอะไรท่ีพระเจา้จะสอนเรา”[271] 

บริบทของ 4:1-2 (เปรียบเทยีบ  มธ. 13:1-3ก; ลก. 8:4) 

พระเยซูอาจได้สอน “ค าอุปมา” เหล่าน้ีไม่นานหลงัจากเหตุการณ์ท่ีมาระโกเพิ่งไดเ้สร็จส้ินการบนัทึกไป 
(3:20-35; เปรียบเทียบ มธ. 13:1)  ถา้เป็นเช่นนั้น น่ีคงเป็นวนัท่ียุง่อยา่งมากในพนัธกิจของพระเยซู  มนัอาจ
ไดร้วมเหตุการณ์ทั้งหมดไวใ้น 3:19-4:4 (เปรียบเทียบมธ. 12:22-13:53; ลก.8:4-25) ตามฮาววาร์ด  เฮนดริกส์ 
หมวดพระกิตติคุณบนัทึกแค่ 52 วนัในชีวิตในโลกของพระเยซู[272] “อีก” มองกลบัไปยงั 3:7 และบางทีถึง 
2:13 “เรือ” (ค ากรีก พลอยอน) ท่ีพระเยซู “ประทบั” เป็นพาหนะท่ีใหญ่กวา่เรือพาย (ค ากรีก พลอยอาริอน 
เปรียบเทียบ 3:7) บางทีเป็นเรือหาปลา   

มทัธิวบนัทึกพระเยซูท่ีใหค้  าอุปมาสองกลุ่มในโอกาสน้ี: ค าอุปมาส่ีเร่ืองแก่ฝงูชน (มธ. 13:3ข-35) และส่ีเร่ือง
แก่พวกสาวก (มธ. 13:36-52) มาระโกบนัทึกแค่ค  าอุปมาของพระเยซูท่ีมีต่อฝงูชน ผูเ้ขียนพระกิตติคุณทั้ง
สองบนัทึกค าอธิบายของพระเยซูท่ีมีต่อพวกสาวกของพระองคแ์มว้า่ส่ิงท่ีทั้งสองบนัทึกวา่พระองคก์ล่าวนั้น
ไม่เหมือนกนั  
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ค าอุปมาเร่ืองดิน  4:3-9 (เปรียบเทยีบ มธ. 13:3ข-9; ลก. 8:5-8) 

พระเยซูแนะน าและสรุปค าอุปมาน้ีดว้ยค าสั่งท่ีผูฟั้งของพระองคค์วรให้การพิจารณาอยา่งระมดัระวงัต่อมนั 
(ขอ้ 3, 9, เปรียบเทียบ ขอ้ 23) 

“มนัเป็นเหมือนป้าย ‘หยดุ-มอง-ฟัง’ ท่ีทางขา้มรางรถไฟ”[273] 

การบนัทึกของมาระโกเก่ียวกบัค าอุปมาน้ีก็เกือบเหมือนของมทัธิว  น่ีเป็นค าอุปมาเดียวท่ีพระเยซูกล่าวใน
วนัน้ีท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณสัมพนัธ์ทั้งสามบนัทึก  บางทีพระเยซูสอนค าอุปมาน้ีหลายคร้ังระหว่างพนัธกิจ
ของพระองคใ์นฐานะนกัเทศน์ท่ีเดินทางไปท่ีต่างๆและพวกสาวกก็คุน้เคยกบัมนั  มนัเป็นค าอุปมาท่ีส าคญั
อีกดว้ยเพราะวา่มนัแนะน าองค์ประกอบต่างๆท่ีปรากฎในค าอุปมาอ่ืนๆท่ีพระเยซูสอนในวนันั้นอย่างเช่น
เมล็ดพืช  

โรดส์และมิช่ีแนะน าว่า “การตีความเมล็ดพืชท่ีตกลงบนดินท่ี ‘เต็มไปด้วยหิน’ บ่งบอกถึงความหมายท่ี
ตรงกนัขา้มและน่าถากถางของช่ือนั้น [นัน่คือ เปโตร “ศิลา”] ซ่ึงบรรยายถึงเปโตรและสาวกคนอ่ืนๆอยา่งไม่
ผดิพลาด”[274] 

การอธิบายของพระเยซูต่อพวกสาวกของพระองค์  4:10-29 

ส่วนน้ีของการบรรยายของมาระโกบนัทึกถอ้ยค าของพระเยซูท่ีมีต่อพวกสาวกของพระองคท่ี์ฝงูชนไม่ไดย้นิ    

จุดประสงค์ของค าอุปมาต่างๆ  4:10-12 (เปรียบเทยีบ  มธ. 13:10-17; ลก. 8:9-10) 

4:10       มาระโกเท่านั้นท่ีบนัทึกวา่บรรดาผูท่ี้ขอให้พระเยซูท่ีจะอธิบายค าอุปมาต่างๆรวมถึงสาวกสิบสอง
คนและสาวกคนอ่ืนๆ (ขอ้ 10) เป็นท่ีชดัเจนวา่ค าถามของพวกเขาเก่ียวกบั ท าไม พระเยซูใชค้  าอุปมา
ต่างๆท่ีจะสอนเช่นเดียวกบัส่ิงท่ีค  าอุปมาเหล่านั้นหมายถึง  พระองคส์ามารถกล่าวอยา่งชดัเจนข้ึนได้
แต่พระองคต์ั้งใจเลือกท่ีจะกล่าวอยา่งเป็นปริศนา  

4:11-12    พระเยซูแยกความแตกต่างระหว่างบรรดาผูท่ี้ยอมรับค าสอนของพระองค์เช่นสาวกสิบสองคน
และบรรดาผูท่ี้ปฏิเสธมนัเช่นพวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสี บุคคล “ภายนอก” เหล่านั้นคือบรรดา
ผูท่ี้อยูน่อกวงของการเป็นสาวก  พระเจา้ให้การเปิดเผยใหม่เก่ียวกบัอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ท่ี
ก าลงัมาแก่บรรดาผูท่ี้ยอมรับค าสอนของพระเยซู พระองค์ยบัย ั้งการเปิดเผยนั้นไวจ้ากบรรดาผูท่ี้
ปฏิเสธพระองค ์ ค  าอุปมาต่างๆเป็นพาหนะของการเปิดเผยนั้น  พระวิญญาณบริสุทธ์ิท าให้ผูย้อมรับ
สามารถเขา้ใจการเปิดเผยท่ีเป็นปริศนาน้ีแต่พระองค์ท าให้มนัไม่เป็นท่ีเขา้ใจแก่ผูไ้ม่เช่ือ  วิธีแบบ
อุปมาท าหนา้ท่ีเป็นตวักรองเพื่อจะแยกคนสองประเภทเหล่านั้น         
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 “… มีประเภทของความคืบหนา้เก่ียวกบัเลขคณิตในส่ิงต่างๆท่ีเป็นฝ่ายวิญญาณ ส าหรับผูท่ี้มีบางส่ิง
ก็จะไดรั้บมากยิ่งข้ึน (มธ. 25:29) และความเขา้ใจถ่องแทสู่้ค าอุปมาหน่ึงจะน าไปสู่การรับรู้ฝ่าย
วิญญาณถึงความหมายของค าอุปมาอ่ืนๆ ตรงกนัขา้มนั้น ความลม้เหลวท่ีจะเขา้ใจจะน าไปเราไปสู่
ความสับสนมากยิง่ๆข้ึนจนกระทัง่เราสับสนอยา่งส้ินเชิงท่ีคล าหาในความมืด”[275] 

 “… อยา่งท่ีพระเยซูก าหนดล่วงหนา้ถึงการส้ินพระชนมข์องพระองคเ์องส่วนหน่ึงโดยการรักษาใน
วนัสะบาโตโดยไม่ค  านึงถึงการท่ีพวกฟาริสีเฝ้าดูพระองค์ด้วยความตั้งใจเก่ียวกบัการฆาตกรรม      
(ดู 3:1-6 พร้อมกบัขอ้คิดเห็น) และส่วนหน่ึงโดยการเลือกผูท้รยศ (ดู 3:16-19 พร้อมกบัขอ้คิดเห็น) 
ดงันั้นพระองคก์็ก าหนดล่วงหนา้ถึงการส้ินพระชนมข์องพระองคเ์องส่วนหน่ึงโดยการกล่าวดว้ยค า
อุปมาอีกดว้ย”[276] 

 ครูสอนศาสนาแห่งสมยัของพระเยซูใชค้  าอุปมาต่างๆอยา่งกวา้งขวาง ดงันั้นผูฟั้งของ    พระเยซูก็
คุน้เคยกบัค าอุปมาเหล่านั้น แต่พวกรับบีใช้ค  าอุปมาต่างๆเพื่อจะอธิบายและท าให้ชัดเจนเท่านั้น
ไม่ใช่ท่ีจะปิดซ่อน[277] 

 “… ค าอุปมาเร่ืองเมล็ดพืชทั้งสามเร่ืองอธิบายถึงลกัษณะท่ีหลากหลายของอาณาจกัรของพระเจา้
โดยการพรรณนาถึงการปกครองสิทธ์ิขาดของพระเจา้ท่ีท าการในปัจจุบนัแต่ในแนวทางท่ีไม่ไดเ้ป็น
ท่ีคาดหวงัในลทัธิยวิ (เปรียบเทียบ เยรีมิอสั, ค าอุปมาต่างๆ, 146-53)”[278] 

พระเจา้ก าลงัท าส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้  าผา่นอิสยาห์หลายศตวรรษก่อนหนา้นั้นผา่นทางพระเยซู  การอา้งอิงของ
พระเยซูถึงอิสยาห์ 6:9-10 ก็บรรยายถึงการเปรียบเทียบน้ี นกัเขียนคนหน่ึงเช่ือวา่พระเยซูหมายถึงวา่พวกยิว
ส่วนใหญ่ยงัคงอยูใ่นการเนรเทศฝ่ายวิญญาณ[279] เราอาจเพิ่มว่าน่ีเป็นผลกระทบสองอยา่งของการเปิดเผย
อยูเ่สมอ (เปรียบเทียบ 1 คร. 2:6-16) พระเจา้ใชม้นัเพื่อจะให้ความกระจ่างแก่ผูย้อมรับแต่พระองคใ์ชม้นัเพื่อ
จะท าใหผู้ไ้ม่ยอมรับสับสนอีกดว้ย  การไร้ความสามารถของพวกเขาท่ีจะเขา้ใจเป็นการพิพากษาของพระเจา้
ส าหรับความไม่เช่ือของพวกเขา (เปรียบเทียบ รม. 11:25-32) ความกระจ่างต่อไปเรียกร้องการยอมรับเชิง
บวกของการเปิดเผยในปัจจุบนั  ความรู้น้ีเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับพวกสาวกของพระเยซู มนัคงได้
เป็นการหนุนใจแก่ผูอ่้านดั้งเดิมของมาระโกเม่ือพวกเขาไดแ้บ่งปันข่าวประเสริฐกบัคนอ่ืนๆและสังเกตการ
ตอบสนองสองอยา่ง อยา่งท่ีมนัเป็นส าหรับผูอ่้านสมยัใหม่    

 “การพิพากษานั้นคือการพิพากษาท่ีมีเมตตา  ค  าอุปมาท่ีซ่ึงฝูงชนท่ีใจไร้ความรู้สึกได้ยินโดย
 ปราศจากการเขา้ใจพวกเขาก็จดจ าไว ้เน่ืองจากรูปแบบท่ีทะลุทะลวงและน่าประทบัใจของมนั และ 
 เม่ือใจของพวกเขาสามารถท่ีจะรับเอาความหมายของมนั ความหมายนั้นจะชดัเจนต่อพวกเขา ใน
 เวลาเดียวกนัพวกเขาก็ไดรั้บการช่วยใหพ้น้จากความผดิแห่งการปฏิเสธความจริงท่ีเรียบง่าย”[280] 
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 “ตลอดพนัธกิจเราสามารถเห็นแรงจูงใจสองอยา่งเหล่าน้ี (การเปิดเผยและการปิดบงั) ท่ีท าการใน
 ดา้นหน่ึง พระเยซูรวบรวมฝงูชนมาอยูร่อบๆพระองคแ์ละสอนพวกเขา ส่งสาวกสิบสองคนออกไป
 ประกาศ  และเปิดเผยอ านาจและความเมตตาสงสารของพระเจา้โดยการอศัจรรยข์องพระองค ์      
 การเปิดเผยตนเองของพระเจา้จะไม่ถูกบรรลุได้ในสถานการณ์ท่ียุ่งยาก  ในอีกดา้นหน่ึง พระเยซู
 สอนฝงูชนทางออ้มโดยใชค้  าอุปมา แสวงหาท่ีจะปิดซ่อนการอศัจรรยข์องพระองคแ์ละห้ามพวกผีท่ี
 จะป่าวประกาศอตัลกัษณ์ของพระองค์  แรงจูงใจสองอย่างซ่ึงทั้งสองก็จ  าเป็นต่อจุดประสงค์ของ
 พระเจ้าก็อยู่ในความตึงเครียดอย่างต่อเน่ือง-ข้อเท็จจริงท่ีอธิบายความไม่คงเส้นคงวาท่ีชัดเจน
 บางอยา่ง (เช่น ระหวา่งค าสั่ง เอกีเร ไอซ์ โท เมซัน [“ลุกข้ึนและออกมา”] ใน 3:3 และค าสั่งบ่อยๆ
 ต่อความเงียบ)”[281] 

 “การเปิดเผยตนเองของพระเจา้ถูกซ่อนไวเ้พื่อว่ามนุษยจ์ะถูกละไวใ้ห้มีท่ีว่างเพียงพอท่ีจะท าการ
 ตดัสินใจส่วนตวั  การหนัแทจ้ริงสู่พระเจา้หรือการกลบัใจ (เอพิสเทรเฟอิน) นั้นถูกท าให้เป็นไปได้
 โดยการท าให้สามารถภายในของพระเจา้ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (เดโดทาย) แต่จะถูกท าให้
 เป็นไปไม่ไดโ้ดยแรงกดดนัภายนอกแห่งการส าแดงของสง่าราศีท่ีเปิดเผยของพระเจา้ การเปิดเผย
 ถูกซ่อนไวเ้พื่อเห็นแก่เสรีภาพของมนุษยท่ี์จะเช่ือ”[282] 

การอธิบายถึงค าอุปมาเร่ืองดิน  4:13-20 (เปรียบเทยีบ มธ. 13:18-23; ลก. 8:11-15) 

4:13       พระเยซูเช่ือว่าพวกสาวกควรไดเ้ขา้ใจค าอุปมาเร่ืองดิน  แทจ้ริงแลว้ มนัเป็นหน่ึงในค าอุปมาท่ีง่าย
กวา่ท่ีจะเขา้ใจ     

4:14-20      พระเยซูไม่ไดใ้ห้หลกัการตีความหลายอย่างแก่พวกสาวกของพระองค์ท่ีซ่ึงพวกเขาสามารถ
เขา้ใจค าอุปมาต่างๆ  พระองค์ให้การตีความท่ีเป็นตวัอยา่งในฐานะเป็นรูปแบบท่ีพวกเขาสามารถ
ประยกุตใ์ชใ้นการเขา้ใจค าอุปมาอ่ืนๆได ้

 “เมล็ด” แสดงถึง “พระวจนะ” หรือข่าวสารของพระเจา้ท่ี “ผูห้ว่าน” ป่าวประกาศ  ผูค้นท าการ
ตอบสนองเชิงลบหรือเชิงบวกเม่ือพวกเขาไดย้ินข่าวสารน้ี  พวกเขาอาจท าการตอบสนองเชิงลบ
เน่ืองจากเหตุผลใดก็ตามของสามเหตุผล  โดยไม่ค  านึงถึงเหตุผล การตอบสนองเชิงลบพิสูจน์ถึงการ
ไม่เกิดผลในชีวติของพวกเขา  อยา่งไรก็ตาม การตอบสนองเชิงบวกจะก่อให้เกิดผลฝ่ายวิญญาณแต่
ผลนั้นจะอยูใ่นจ านวนท่ีหลากหลายซ่ึงข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบท่ีหลากหลาย       

 “แต่ละอยา่งของใจท่ีไร้ผลทั้งสามไดรั้บอิทธิพลโดยศตัรูท่ีแตกต่าง: ใจท่ีแข็งกระดา้ง-มารเองฉวย
เมล็ดไป; ใจต้ืนเขิน-เน้ือหนงัปลอมแปลงความรู้สึกทางศาสนา; ใจท่ีถูกครอบง า-ส่ิงต่างๆของโลก
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ระงับการเติบโตและขดัขวางการเก็บเก่ียว   ส่ิงเหล่าน้ีเป็นศตัรูท่ียิ่งใหญ่ทั้งสามของคริสเตียน:      
โลก เน้ือหนงัและมาร (อฟ. 2:1-3)”[283] 

นกัตีความบางคนตอ้งการท่ีจะรู้ว่าดินไหนท่ีแสดงถึงผูเ้ช่ือและดินไหนแสดงถึงผูไ้ม่เช่ือ  น่ีไม่ใช่ประเด็น
ของพระเยซูในค าอุปมาน้ี  ทั้งผูเ้ช่ือและผูไ้ม่เช่ือตอ้งตอ้นรับพระวจนะอยา่งยินดีแทนท่ีจะยอมให้ศตัรูของ
พระวจนะท่ีจะท าใหม้นัไม่เกิดผล     

 “พระวจนะ” ท่ีพระเยซูหว่านคือข่าวดีเก่ียวกับอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ท่ีก าลังมา  ผูค้นท่ี
 พระองคก์ล่าวต่อก็ให้การตอบสนองในลกัษณะเหล่าน้ี  อยา่งไรก็ตามส่ิงเหล่าน้ีเป็นการตอบสนอง
 ท่ีเป็นแบบฉบบัซ่ึงแสดงถึงการป่าวประกาศพระวจนะของพระเจา้ตลอดประวติัศาสตร์ท่ามกลาง   
 ผูเ้ช่ือและผูไ้ม่เช่ือเช่นเดียวกนั  ผูอ่้านดั้งเดิมของมาระโกคงไดพ้บการหนุนใจในค าอุปมาน้ีท่ีจะรับ
 เอาพระวจนะของพระเจา้-ในฐานะดินดี-และท่ีจะระมดัระวงัเก่ียวกบัพวกศตัรูท่ีจ  ากดัการเกิดผล
 ของคริสเตียน  

 “พระวจนะทั้งหลายอาจมีหลกัและเพียงพออยา่งมีชีวิตแมว้า่มนัข้ึนอยูก่บัผูฟั้งแต่ละคนท่ีจะยอมให้
 พระวจนะเหล่านั้นจมเขา้ไปและก็เกิดผล  ถา้เขาแค่ฟังโดยปราศจากการตอบสนอง-โดยปราศจาการ
 ท าบางส่ิงเก่ียวกบัพระวจนะและการอุทิศตวัเขาเองต่อความหมายของพระวจนะเหล่านั้น-จากนั้น
 พระวจนะเหล่านั้นก็อยู่ในอนัตรายของการสูญหายหรือการท่ีไม่ไดม้าสู่ส่ิงใดเลย  ดงันั้นเร่ืองราว
 ทั้งหมดก็กลายมาเป็นค าอุปมาเก่ียวกบัการตอบสนองของผูเ้รียนรู้  และเก่ียวกบัความส าคญัของ  
 การเรียนรู้ดว้ยความตั้งใจและการเช่ือฟังทั้งส้ินของบุคคลหน่ึงและไม่ใช่ดว้ยสมองของบุคคลหน่ึง
 เท่านั้น”[284] 

“สรุปแลว้ บรรดาผูฟั้งท่ีดีตอ้งรับพระวจนะโดยทนัทีเพื่อวา่ซาตานไม่สามารถฉวยพระวจนะไปเสีย    
พวกเขาต้อนรับพระวจนะอย่างลึกๆเพื่อว่าการข่มเหงไม่สามารถชักจูงพวกเขาท่ีจะเลิกศรัทธา
เน่ืองจากพระวจนะนั้น  พวกเขาตอ้งรับพระวจนะอย่างเฉพาะเพื่อวา่ความเป็นห่วงอ่ืนๆไม่รัดพระ
วจนะนั้น ความเขา้ใจท่ีเป็นผลลพัธ์จากการยอมรับประเภทน้ีไปไกลกวา่ปัญญาเพื่อจะแตะตอ้งการ
ประพฤติ การอุทิศตนและมอบถวาย.… ดงันั้นความล ้าลึกกลบักลายเป็นวา่การปกครองของพระเจา้
ถูกสถาปนาไม่ใช่โดยการพิชิตแต่โดยการกล่าว และท่ีว่าบุคคลหน่ึงเขา้ร่วมในการปกครองของ 
พระเจา้ไม่ใช่โดยการเขา้ร่วมในกองทพัแต่โดยการฟังข่าวสารในแนวทางท่ีถูกตอ้ง …”[285] 

ค าอุปมาเร่ืองตะเกยีง  4:21-25 (เปรียบเทยีบ  ลก. 8:16-18) 

ถอ้ยแถลงของพระเยซูในส่วนน้ีดูเหมือนกระจดักระจายไปทัว่พระกิตติคุณเล่มอ่ืนๆ ขอ้ 21 ปรากฏในมทัธิว   
5:15 และใน ลูกา 11:33  ขอ้ 22 อยูใ่นมทัธิว 10:26 และในลูกา 12:2  ขอ้ 24 ปรากฏในมทัธิว 7:2 และใน      
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ลูกา 6:38 ขอ้ 25 อยูใ่นมทัธิว 13:12 และ 25:29 อีกดว้ย นอกเหนือไปจากลูกา 19:26  ปรากฎการณ์น้ีไม่ได้
หมายถึงวา่ส่วนน้ีขาดความน่าเช่ือถือ  มนัหมายถึงว่าพระเยซูใช้ถอ้ยค าเหล่าน้ีบ่อยๆ ณ เวลาอ่ืนๆระหว่าง
พนัธกิจการสอนของพระองค-์ไม่ใช่แค่ท่ีน่ี  พระองคเ์ป็นนกัเทศน์ท่ีเดินทางไปตามท่ีต่างๆและนกัเทศน์ท่ี
เดินทางไปตามท่ีต่างๆใชข้่าวสารอยา่งเดียวกนัดว้ยถอ้ยค าท่ีเหมือนหรือคลา้ยกนักบัผูฟั้งท่ีแตกต่างไป    

4:21        พระเยซูด าเนินการกล่าวของพระองคต่์อพวกสาวกท่ีชอบไตร่ถามต่อไป (เปรียบเทียบ ขอ้ 10-20) 
“ตะเกียง” คงไดเ้ป็นจานดินขนาดเล็กพร้อมขอบท่ีถูกคลึงเพื่อจะก่อรูปรางน ้ า ช้ินส่วนเล็กๆของผา้
ตามปกติก็แขวนเหนือรางน ้ าจากล าตวัของตะเกียงท่ีท าหน้าท่ีเป็นไส้ตะเกียง ตะเกียงท่ีใช้ใน
ครัวเรือนเหล่าน้ีตามปกติรองรับน ้ ามนัในจ านวนของสองสามช้อนชาและตั้งอยูบ่นการขยายออก
ของไมห้รือปูนฉาบผนงัท่ียื่นออกจากก าแพง “เข่ง” เป็นภาชนะโดยทัว่ไปท่ีรองรับประมาณสอง
แกลลอน (หน่ึงส่วนส่ีบุชเชิล)     

 ตะเกียงดูเหมือนจะแสดงถึงความกระจ่างท่ีพระเยซูเพิ่งไดใ้ห้เก่ียวกบัจุดประสงคข์องค าอุปมาต่างๆ
และความหลายของค าอุปมาเร่ืองดิน  พระองคไ์ม่ตอ้งการให้พวกสาวกของพระองคท่ี์จะซ่อนส่ิงท่ี
พระองคเ์พิ่งไดบ้อกพวกเขาแต่ท่ีจะเผยแพร่มนั  ในสมยัของพระองค ์ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผย
เก่ียวกบัอาณาจกัรท่ีใกลเ้ขา้มาโดยเฉพาะ  ในขอบเขตท่ีกวา้งข้ึนของการประยุกตใ์ช ้มนัจะรวมถึง
ทุกส่ิงท่ีพระเจา้ไดเ้ปิดเผย  (เปรียบเทียบ สดด. 119:105) 

 การตีความอีกอย่างหน่ึงเห็นว่าพระเยซูเป็นความสว่างท่ีพวกสาวกของพระองค์จะไม่ซ่อนไว้
[286] ในท่ีอ่ืนนั้นพระเยซูกล่าวถึงพระองคเ์องในฐานะความสวา่งของโลก (ยน. 8:12) อยา่งไรก็ตาม 
ในบริบทน้ี “ความสวา่ง” ดูเหมือนจะแสดงถึง การเปิดเผย ความสวา่งมีความหมายเชิงเปรียบเทียบ
สองอยา่งในพระคมัภีร์ 

4:22       ขอ้ก่อนหน้าน้ีแสดงออกถึงค าอุปมา  ขอ้น้ีอธิบายความเป็นจริงตามตวัอกัษร  ในฐานะหลกัการ 
ผูค้นไม่ซ่อนส่ิงท่ีมีค่าต่างๆไวเ้ป็นนิตย ์ พวกเขาซ่อนส่ิงเหล่านั้นไวช้ัว่คราวและจากนั้นพวกเขาก็น า
ส่ิงเหล่านั้นออกมาให้เห็น  ถา้ส่ิงเหล่านั้นถูกซ่อนไวเ้ป็นนิตย ์พวกมนัก็สูญหายอย่างแทจ้ริง ผูค้น
ซ่อนส่ิงเหล่านั้นเพื่อปกป้องพวกมนัไวจ้ากคนอ่ืนๆ  ผูจ้ะใช้พวกมนัอย่างผิดๆและน าไปเสีย 
ตวัอย่างเช่น  ผูค้นท่ีเป็นเจา้ของเคร่ืองเพชรพลอยหรือสมบติัศิลปะอาจเก็บรักษาส่ิงเหล่านั้นให้
ปลอดภยัในช่วงเวลาหน่ึงแต่พวกเขาก็แสดงส่ิงเหล่านั้นต่อสาธารณชน ณ เวลาอ่ืนๆ  การรักษาส่ิง
เหล่านั้นไวอ้ยา่งเป็นส่วนตวัตลอดเวลาก็เป็นการใชอ้ยา่งผดิๆเก่ียวกบัจุดประสงคข์องส่ิงเหล่านั้น    

 พวกสาวกไม่ควรสรุปวา่เน่ืองจากวา่ก่อนหนา้นั้นพระเจา้ไดซ่้อนลกัษณะต่างๆเก่ียวกบัอาณาจกัรท่ี
พระเยซูก าลงัเปิดเผย พระองคก์็ไม่ตอ้งการใหส่ิ้งเหล่านั้นท่ีจะยงัคงไม่เป็นท่ีรู้จกั  เวลาไดม้าถึงท่ีจะ
ป่าวประกาศส่ิงเหล่านั้นต่อสาธารณชน 
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 “อาณาจกัรของพระเจา้อยา่งท่ีปรากฏในตวับุคคลและพนัธกิจของพระเยซูตอนน้ี   เป็นการเปิดเผยท่ี
ถูกซ่อนไวต่้อบรรดาผูท่ี้ไม่มีมนั แต่พระองคไ์ดต้ั้งใจวา่ภายหลงัมนัควรไดรั้บการส าแดงท่ีมีสง่าราศี
ผา่นทางพนัธกิจของบรรดาผูติ้ดตามของพระองค”์[287] 

4:23       ส่ิงท่ีพระเยซูได้บอกฝูงชน (ขอ้ 9) ตอนน้ีพระองค์กล่าวซ ้ าอย่างเจาะจงส าหรับพวกสาวกของ
พระองค ์ พวกเขาสามารถ “ฟัง” ได ้ พวกเขาตอ้งใชค้วามสามารถนั้นโดยการใส่ใจต่อส่ิงท่ีพระเยซู
เพิ่งไดก้ล่าวไป   

4:24       พวกสาวกตอ้งพิจารณาอยา่งระมดัระวงัถึงส่ิงท่ีพระเยซูก าลงับอกพวกเขา  ระดบัท่ีพวกเขาใส่ใจต่อ
ส่ิงท่ีพระองค์กล่าวจะเป็นระดับท่ีซ่ึงพวกเขาจะได้รับประโยชน์จากมัน  พระเจ้าจะอวยพร          
พวกสาวกท่ีใส่ใจอยา่งมีพระคุณดว้ยประโยชน์ท่ีใหญ่กวา่แมก้ระทัง่ความพยายามท่ีพวกเขาใชใ้น
การใส่ใจพระวจนะของพระองค ์ พระพรของพวกเขาจะมากอยา่งไม่สมส่วน    

4:25       ถา้บุคคลหน่ึงท างานหนกัเพื่อจะไดรั้บบางส่ิงท่ีดี ตามปกติแลว้เขาหรือเธอก็ไดรั้บส่ิงดีอ่ืนๆเพิ่มเติม 
ถา้สาวกใส่ใจและซึมซบัการเปิดเผยท่ีพระเจา้ไดใ้ห้  พระเจา้จะเพิ่มความสามารถของเขาหรือของ
เธอท่ีจะเขา้ใจและรับเอาการเปิดเผยมากข้ึน   อยา่งไรก็ตาม หลกัการน้ีท าการในอีกทางหน่ึงเช่นกนั 
บุคคลท่ีไม่ใชค้วามสามารถของเขาหรือของเธอท่ีจะเขา้ใจและตอบสนองต่อการเปิดเผยของพระเจา้
ก็สูญเสียความสามารถนั้นอยา่งเหมาะสม พวกสาวกตอ้งใชค้วามเขา้ใจของพวกเขาเก่ียวกบัพระเยซู
และอาณาจักรของพระเจ้า -โดยการป่าวประกาศข่าวประเสริฐ-มิฉะนั้ นพวกเขาจะสูญเสีย
ความสามารถของพวกเขาและความเขา้ใจของพวกเขา  น่ีเป็นการทรงเรียกส าหรับพวกสาวกท่ีจะ
เติบโตเร่ือยไป (เปรียบเทียบ 2 ปต. 3:18 ซ่ึงเป็นขอ้ไขของจดหมายฝากนั้น ขา้พเจา้เช่ืออยา่งนั้น) 

ค าอุปมาเร่ืองเมลด็ทีง่อกขึน้ด้วยตัวมันเอง 4:26-29 

เน่ืองจากค าอุปมาน้ีเสริมค าอุปมาเร่ืองดิน มนัดูเหมือนวา่พระเยซูกล่าวมนัต่อฝงูชน (เปรียบเทียบ ขอ้ 1-9) 
มาระโกเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณผูเ้ดียวท่ีบนัทึกส่วนน้ีของการอภิปรายน้ี  ค  าอุปมาแต่ละเร่ืองต่อฝงูชนนั้นก็
อธิบายบางอย่างเก่ียวกับอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ ค าอุปมาเร่ืองเช้ือท่ีถูกซ่อนไวใ้นแป้งก็คล้ายกับ          
ค าอุปมาน้ี (เปรียบเทียบ  มธ. 13:33; ลก. 13:20-21) 

อตัลกัษณ์ของคนนั้นในค าอุปมาก็เป็นล าดบัรองแมว้่าในแง่ของค าอุปมาก่อนหน้านั้น บางทีเขาแสดงถึง 
พระเยซูและเหล่าสาวกของพระองค ์ องคป์ระกอบท่ีส าคญัคือเมล็ดเติบโตอยา่งไร ในค าอุปมาก่อนหนา้นั้น 
เมล็ดแสดงถึงข่าวดีเก่ียวกบัอาณาจกัรของพระเจา้และมนัก็หมายถึงส่ิงเดียวกนัท่ีน่ี ใจความส าคญัหลกัของ
ค าอุปมาน้ีคือเมล็ด[288] 
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“เมล็ด” เขา้ไปในดิน “และงอก” อยา่งลึกลบัโดยปราศจากงานท่ีชดัเจนของผูห้วา่น  พระเจา้เป็นเหตุให้มนั
งอกข้ึน  ชาวสวนรู้สภาพต่างๆท่ีช่วยหรือขดัขวางการเติบโตแต่พวกเขาไม่เขา้ใจกระบวนการการเติบโต
อยา่งแทจ้ริงหรือพวกเขาไม่สามารถก่อใหเ้กิดการเติบโตได ้ พระเจา้เท่านั้นสามารถท าอยา่งนั้นได ้ ดินเองดู
เหมือนจะเป็นเหตุใหพ้ืชเติบโตโดยอตัโนมติัเม่ือพวกมนัเคล่ือนผา่นระยะท่ีหลากหลายจากการงอกไปสู่การ
เติบใหญ่  พระเยซูเนน้ขอ้เท็จจริงน้ีโดยการใส่ค ากรีก ออโทเมเท (“โดยมนัเอง”) ในต าแหน่งแรกท่ีเนน้ใน
ประโยคนั้น       

“พระวจนะท่ีถูกหวา่นอยา่งเหมาะสมก็คือทุกส่ิงท่ีจ  าเป็น มนัดูแลตวัมนัเอง มนัเต็มไปดว้ยชีวิตและ
ฤทธ์ิเดช (ฮบ. 4:12)”[289] 

สุดทา้ยแลว้ผูห้วา่นท่ีไม่ท าหนา้ท่ีท่ีเห็นไดใ้นการเติบโตของพืชก็กลบัไปยงัทุ่งนาในฐานะผูเ้ก็บเก่ียวของมนั 
บุคคลท่ีเป็นพระเจา้เดียวกนัท่ีริเร่ิมการหวา่นก็เก็บเก่ียวอีกดว้ย   

ค าอุปมาน้ีคงไดห้นุนใจใหพ้วกสาวกท่ีจะตระหนกัวา่การประกาศของพระเยซู และการประกาศของพวกเขา
เองในการหวงัถึงอาณาจกัรของพระเจา้นั้นก็จะเกิดผลในเวลาท่ีเหมาะสม  พระเจา้จะเป็นเหตุให้เมล็ดท่ีพวก
เขาไดห้วา่นในหูและความคิดของหลายคนท่ีจะงอกไปสู่ชีวิตใหม่และท่ีจะเติบโต  การเติบโตของชุมชนท่ี
เช่ือจะเพิ่มข้ึนแม้ว่าไม่มีใครสามารถอธิบายได้อย่างเต็มท่ีว่าท าไมมันก าลังเติบโตยกเวน้ท่ีว่าพระเจ้า
รับผิดชอบมนั (เปรียบเทียบ มธ. 16:18) สุดทา้ยแลว้ จะมีการเก็บเก่ียวพืชผลเม่ือพระเจา้ผูเ้ป็นผูห้วา่นสูงสุด
เห็นวา่เวลานั้นเหมาะสม  บางทีส่ิงน้ีอา้งอิงถึงตอนปลายของอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์  ค  าอุปมาน้ีเช่ือม
ประวติัศาสตร์ตั้งแต่เวลาริเร่ิมของการหว่านในสมยัของพระเยซู ซ่ึงไปสู่จุดสูงสุดในการเก็บเก่ียว ณ ตอน
ปลายของอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ (พนัปี) 

การตีความอีกอย่างหน่ึงของค าอุปมาน้ีเห็นว่ามันเป็นการอธิบายถึงการเติบโตภายในผูเ้ช่ือแต่ละคน
[290] ปัญหาท่ีมีกบัมุมมองน้ีคืออตัลกัษณ์ของอาณาจกัรของพระเจา้  นกัตีความคนอ่ืนๆเห็นวา่มนัเป็นการ
พรรณนาถึงการปรากฎท่ีลึกลบัแห่งอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ ณ เวลาแห่งการเก็บเก่ียว   [291] อยา่งไรก็
ตาม การเนน้ในค าอุปมาน้ีอยูท่ี่การเติบโตของเมล็ดไม่ใช่การเก็บเก่ียวของพืชผล    มุมมองท่ีสามถือวา่ระยะ
ของการเติบโตเป็นยุคระหวา่งการเสด็จมาพร้อมกบัการเก็บเก่ียวท่ีปรากฎเม่ือพระเยซูเสด็จมาเพื่อสถาปนา
อาณาจกัรของพระองค์ในโลก[292] มุมมองน้ีจ ากดัค าอุปมาต่อ “รูปแบบความลึกลบั” แห่งอาณาจกัรของ
พระเจา้   ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงใดในตวับทท่ีจะพิสูจน์การตีความ “อาณาจกัรของพระเจา้” อยา่งท่ีพนัธสัญญาเดิม
ได้ท านายไวห้รือแค่รูปแบบความลึกลบัแห่งอาณาจกัรของพระเจา้  ข้าพเจ้าเช่ือว่าเม่ือพระเยซูกล่าวว่า
แผน่ดินสวรรค์ (หรือพระเจา้) คลา้ยกบับางส่ิง ส่ิงท่ีพระองค์บรรยายก็รวมถึงอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ 
(พนัปี)  มนัไม่ใช่แค่แสดงถึงยคุระหวา่งการเสด็จมาท่ีน าไปสู่การเร่ิมตน้ของมนั     
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อุปมาเร่ืองเมลด็มัสตาร์ด 4:30-32 (เปรียบเทยีบ มธ. 13:31-32; ลก. 13:18-19) 

ค าอุปมาท่ีสามและสุดทา้ยท่ีมาระโกบนัทึกวา่พระเยซูให้แก่ฝงูชนก็เนน้ถึงความตรงขา้มระหวา่งการเร่ิมตน้
ท่ีไม่ส าคญัของอาณาจกัรของพระเจา้และขนาดใหญ่ท่ีน่าประทบัใจสุดทา้ยของมนั  

“แมว้า่ถูกใช้ในเชิงสุภาษิตในปาเลสไตน์ในฐานะเป็นตวัอย่างของเมล็ดท่ีเล็กท่ีสุด แทจ้ริงแลว้มนั 
[เมล็ดมสัตาร์ด] ก็ไม่ไดเ้ป็นอยา่งนั้น”[293] 

เม่ือพระเยซูไดเ้สด็จมาป่าวประกาศวา่แผ่นดินสวรรค์ “มาใกลแ้ลว้” พระองคก์็ไดเ้ร่ิมตน้การเตรียมส าหรับ
การเปิดท าการของแผน่ดินนั้น  พระองคไ์ดห้วา่นเมล็ด การเร่ิมตน้นั้นเป็นการเร่ิมตน้ท่ีไม่ดีอยา่งมาก  แมว้า่
พระเยซูมีการติดตามอนัเป็นท่ีนิยม พระองคก์็มีสาวกไม่ก่ีคนท่ีติดตามพระองคอ์ย่างสัตยซ่ื์อ  อยา่งไรก็ตาม 
ค าอุปมาน้ีท าให้ฝงูชนแน่ใจว่าวนัหน่ึงแผ่นดินนั้นจะใหญ่อย่างน่าประทบัใจ  พนัธสัญญาเดิมไดท้  านายว่า
มนัจะครอบคลุมโลกและรวมคนต่างชาติและคนยิวเขา้ดว้ยกนั (สดด. 2; อสค. 17:22-24; 31:6; ดนล. 4:12; 
และขอ้อ่ืนๆ) รูปแบบสุดทา้ยของแผน่ดินนั้นก็อยู ่ณ ตอนปลายของแผน่ดินนั้นและไม่ใช่อยู ่ณ การเร่ิมตน้
ของมนัเม่ือพระเยซูเสด็จมา ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองคเ์พื่อจะเร่ิมตน้มนั  ค าอุปมาน้ีบรรยายถึง
แผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่คริสตจกัร (คริสเตียนแทท้ั้งหมด) และไม่ใช่ชาวคริสต ์  (คริสเตียนท่ีกล่าวยอมรับ
ทั้งหมด)  

 

การเร่ิมตน้ของแผ่นดินของพระเจา้นั้นเล็กและน่าทอ้ใจ  พระเยซูประสบกบัการปฏิเสธและละโลกน้ีไวใ้น
ฐานะเป็นความลม้เหลวท่ีชดัเจน  อยา่งไรก็ตาม ในท่ีสุดแลว้พระเจา้จะสถาปนาแผน่ดินของพระเจา้ท่ีพวก   
ผูเ้ผยพระวจนะของพนัธสัญญาเดิมและพระเยซูได้ท านายไว้-ในฐานะเป็นองค์การทัว่โลกท่ีจะปกครอง    
ทุกดา้นของชีวิต  ความหวงัน้ีหนุนใจผูเ้ช่ือโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูเ้ช่ือท่ีก าลงัทนทุกขเ์น่ืองจากความเช่ือของ
พวกเขา  เราสามารถบากบัน่ต่อไปได้โดยรู้ว่าการงานของเราในการกระจายข่าวประเสริฐนั้นจะไม่ไร้
ประโยชน ์  
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“ตวัอยา่งของเมล็ดมสัตาร์ดควรป้องกนัเราไวจ้ากการตดัสินความส าคญัของผลลพัธ์โดยขนาดของ
การเร่ิมตน้”[294] 

ข้อสรุปอย่างย่อ 4:33-34 (เปรียบเทยีบ มธ. 13:34-35) 

ค าอุปมาอ่ืนๆบางเร่ืองท่ีพระเยซูสอนก็รวมถึงค าอุปมาดงัต่อไปน้ีท่ีมทัธิวบนัทึก: พระองคส์อนค าอุปมาเร่ือง
ขา้วละมาน  (มธ. 13:24-30, 36-43) และค าอุปมาเร่ืองเช้ือท่ีซ่อนไวใ้นแป้ง  (มธ. 13:33) แก่ฝงูชน  พระองค์
สอนค าอุปมาเร่ืองขุมทรัพยท่ี์ซ่อนไว ้(มธ. 13:44) ไข่มุก (มธ. 13:45-46) อวน (มธ. 13:47-50) และเจา้ของ
บา้น (มธ. 13:52) แก่พวกสาวกอีกดว้ย 

มาระโกสรุปการบนัทึกของท่านเก่ียวกบัค าอุปมาเก่ียวกบัแผน่ดินของพระเจา้ของพระเยซูโดยการอธิบายถึง
จุดประสงค์และการเขา้หาของพระเยซูในการสอนในแนวทางน้ี  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแค่ค  าอุปมาไม่ก่ีเร่ืองท่ี     
พระเยซูใชเ้พื่อจะแกไ้ขแนวคิดอนัเป็นท่ีนิยมท่ีผิดเก่ียวกบัแผน่ดินของพระเจา้  ค าอุปมาทั้งหลายก็คลา้ยกบั
เหยื่อส าหรับฝูงชน  ค าอุปมาเหล่านั้นท าให้พวกเขาแสวงหาส่ิงท่ีพระเยซูจะน าเสนอต่อไป ซ่ึงรวมถึงการ
เปิดเผยถึงพระองค์เองในฐานะพระเจ้า-มนุษย์  เม่ือผูแ้สวงหามาเพื่อจะติดตามพระเยซูในฐานะสาวก 
พระองค์ก็อธิบายถึงลกัษณะแทจ้ริงของแผ่นดินของพระองค์อย่างชัดเจนมากข้ึนเพื่อจะเตรียมพวกเขาไว้
ส าหรับแผน่ดินนั้น เม่ือมาระโกกล่าววา่พระเยซูไม่ไดก้ล่าวต่อฝูงชนโดยปราศจากค าอุปมา ท่านก็หมายถึง
วา่พระเยซูกล่าวโดยทางออ้มอยา่งต่อเน่ืองและในลกัษณะท่ีซ่อนไวต่้อพวกเขา[295] 

ค าอุปมาสามเร่ืองท่ีมาระโกเลือกท่ีจะบนัทึกก็เปิดเผยถึงขอ้เท็จจริงท่ีส าคญัสามอย่างเก่ียวกบัแผ่นดินของ
พระเจา้ ค  าอุปมาเร่ืองดินแสดงให้เห็นวา่จะมีความหลากหลายของการตอบสนองต่อข่าวดีเก่ียวกบัแผ่นดิน
ของพระเจ้า   ค  าอุปมาเร่ืองเมล็ดท่ีเติบโตโดยตวัมนัเองสอนว่าข่าวดีจะน ามาซ่ึงผลโดยตวัของมนัเอง           
ค  าอุปมาเร่ืองเมล็ดมสัตาร์ดเปิดเผยวา่แมว้า่พระวจนะนั้นเล็กนอ้ย สุดทา้ยแลว้มนัจะผลิตบางส่ิงท่ีใหญ่อยา่ง
มากและมีประโยชน์ 

เม่ือเราป่าวประกาศข่าวประเสริฐในทุกวนัน้ี  เราก าลงัป่าวประกาศข่าวดีเก่ียวกบัแผ่นดินของพระเจ้า  
ขา้พเจา้ไม่ได้หมายถึงว่าข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจา้ท่ียอห์นผูใ้ห้บพัติศมาพระเยซูและสาวก     
รุ่นแรกของพระเยซูประกาศนั้นเป็นอยา่งเดียวกนักบัข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจา้  ท่ีเราประกาศ 
พวกเขาไดจ้ดจ่ออยา่งเจาะจงท่ีแผน่ดินของพระเมสสิยาห์วา่ใกลเ้ขา้มาเราจดจ่อท่ีการวางใจในพระเมสสิยาห์ 
อยา่งไรก็ตาม  อยา่งท่ีข่าวประเสริฐของพวกเขารวมถึงความส าคญัของการวางใจในพระเมสสิยาห์ ดงันั้น
ข่าวประเสริฐของเราก็รวมถึงความส าคญัของการเตรียมส าหรับแผน่ดินของพระเมสสิยาห์  อยา่งน้อยแลว้
มนัควรเป็นอยา่งนั้น แผน่ดินของพระเมสสิยาห์ท่ีก าลงัมาควรเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการคิด แรงจูงใจ
และการป่าวประกาศของสาวกสมยัใหม่ของพระเยซู  (เปรียบเทียบ มธ 6:10). 
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ค.     การส าแดงถึงฤทธ์ิเดชของพระเยซูและการปฏิเสธของชาวนาซาเร็ธ  4:35-6:6ก 

ทั้งๆท่ีมีการส าแดงถึงฤทธ์ิเดชท่ีเหนือธรรมชาติ ฝูงชนก็พลาดการเห็นว่าพระเยซูทรงเป็นใครอย่างแทจ้ริง
ต่อไป   ท าไมหรือ? เพราะวา่การท าให้กระจ่างมาในฐานะของขวญัจากพระเจา้เท่านั้น (มธ. 16:17) ส่วนน้ี
น าเสนอหลกัฐานมากข้ึนเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของพระเยซู (4:35-5:43) และความลม้เหลวของบรรดาผูท่ี้รู้จกั
พระองคดี์ท่ีสุดท่ีจะเขา้ใจวา่พระองคท์รงเป็นใครอยา่งแทจ้ริง (6:1-6ก) 

1.     การส าแดงถึงฤทธ์ิเดชของพระเยซู  4:35-5:43 

มีการอศัจรรยส่ี์อยา่งในส่วนน้ี  พระเยซูรับรองพระวจนะของพระองค ์(ขอ้ 1-34) ดว้ยการงานของพระองค ์
(4:35-5:43) พระองคส์ าแดงฤทธ์ิเดชเหนือธรรมชาติ พวกปีศาจ ความเจบ็ป่วยและความตาย จุดประสงคข์อง
การอศัจรรยเ์หล่าน้ีคือท่ีจะแสดงถึงความสามารถของพระเยซูท่ีจะพิชิตอ านาจทั้งหมดท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อ   
พระเจา้[296] 

การห้ามพายุ  4:35-41 (เปรียบเทยีบ  มธ. 8:18, 23-27; ลก. 8:22-25) 

ลกัษณะท่ีเฉพาะหลายอย่างของการบรรยายของมาระโกบ่งช้ีวา่อยา่งน้อยแลว้บางอยา่งของมนัก็มาจากการ
บนัทึกของประจกัษพ์ยาน: บางทีเป็นเปโตร  ส่ิงเหล่าน้ีรวมถึงการอา้งอิงถึง “วนันั้น” (ขอ้ 35) “พระองค ์
[พระเยซู] ประทบั” และ “เรืออีกหลายล า” (ขอ้ 36)  ) “ทา้ยเรือ” และ “หมอน” (ขอ้ 38) และการวา่กล่าว 
ความหวาดกลวัและความฉงนสนเท่ห์ของพวกสาวก (ขอ้ 38, 41) 

4:35-36     พระเยซูและพวกสาวกคงได้ข้ามจากด้านตะวันตกไปยังด้านตะวันออกของทะเลสาบ 
(เปรียบเทียบ 5:1) ผูค้นจ านวนนอ้ยอาศยัอยูท่ี่ดา้นตะวนัออก เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูตอ้งการท่ีจะ
หลีกเล่ียงฝงูชนท่ีไม่ไดใ้ห้การพกัแก่พระองคต์ลอดวนันั้น (3:20-4:34) และก่อนหนา้นั้น  ตามปกติ
แลว้มาระโกไม่ให้การก าหนดเวลาท่ีแม่นย  า  บางทีท่านท าอยา่งนั้นในท่ีน่ี (“ตอนเยน็”) เพื่อจะเนน้
ย  ้าฝูงชนถึงความยุ่งสุดขีดของพระเยซูท่ีเคล่ือนพระองค์ท่ีจะ ถอนตวัชัว่คราว  “พระองค์ประทบั” 
(ขอ้ 36) บางทีหมายถึงพระองคเ์หน็ดเหน่ือยและเม่ือยลา้ 

4:37-38      ทะเลกาลิลีหวัน่ไหวง่ายต่อพายรุุนแรงท่ีเกิดข้ึนทนัทีเน่ืองจากภูมิศาสตร์ของมนั  

  “ส าหรับส่วนใหญ่ บรรยากาศก็น่ิงและหนักหน่วง แต่กระแสลมเย็นเม่ือผ่านจากด้าน
 ตะวนัตกก็ถูกดูดลงไปในการหมุนวนของอากาศหรือโดยช่องเขาแคบต่างๆท่ีแยกทะเลสาบ  
 จากนั้นพายทุนัทีก็เกิดข้ึนท่ีซ่ึงบริเวณนั้นรู้จกักนัไปทัว่”[297] 

 บางทีพระเยซูก าลงับรรทมบนท่ีนัง่ “ทา้ยเรือ” ท่ีมี “หมอน” อยู่บนมนั  ขอ้เท็จจริงท่ีว่า  พระเยซู
สามารถบรรทมในพายุเช่นนั้นไดก้็แสดงถึงการเหน็ดเหน่ือยทางกายภาพของพระองค์ซ่ึงเป็นขอ้
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บ่งช้ีอีกอย่างหน่ึงของความเป็นมนุษยเ์ต็มท่ีของพระองค์  น่ีเป็นท่ีเดียวท่ีมทัธิว มาระโกและลูกา
บนัทึกวา่พระเยซูบรรทมแมว้า่พระองคไ์ดบ้รรทม ณ เวลาอ่ืนๆแน่นอน 

  “ท่ีน่ีในพระองคน์ั้นเรามองเห็นดา้นตรงกนัขา้มของโยนาห์ (ยนา. 1:5,6); ผูเ้ผยพระวจนะท่ี
 หลบหนีก็นอนในท่ามกลางอนัตรายท่ีเหมือนกนัจากจิตส านึกท่ีตายแลว้ ส่วนพระผูช่้วยให้
 รอดนั้นจากจิตส านึกท่ีบริสุทธ์ิ-โดยการปรากฎของเขานั้นโยนาห์ก็ท าอนัตราย, พระเยซูให้
 ค าสัญญาและความแน่ใจถึงการช่วยกูจ้ากอนัตราย”[298] 

 มาระโกเท่านั้นบนัทึกการวา่กล่าวของพวกสาวก  มนัไม่เหมาะสมเน่ืองจากใครท่ีพระเยซูทรงเป็น   
อยา่งไรก็ตาม พวกสาวกยงัไม่เล็งเห็นอยา่งเตม็ท่ีวา่พระองคท์รงเป็นใคร พวกเขาไม่ชอบขอ้เท็จจริง
ท่ีว่าพระเยซูดูเหมือนจะไม่เป็นห่วงเก่ียวกบัความปลอดภยัของพวกเขา  จงสังเกตความตรงขา้ม
ระหวา่งความกงักลของพวกสาวกและการขาดความเป็นห่วงของพระเยซู    

 “มนัเป็นการร้องแห่งการไม่วางใจ แต่บ่อยคร้ังแล้วก็เป็นการร้องท่ีถูกท าให้เขา้กนัโดยผูเ้ช่ือใน     
ทุกวนัน้ีในสถานการณ์ท่ียุง่ยากเม่ือพวกเขารู้สึกวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดล้ะทิ้งพวกเขา”[299] 

 พวกสาวกไม่ควรท่ีจะกลวั  พระเยซูไดบ้อกพวกเขาวา่พวกเขาก าลงัจะไปอีกฟากหน่ึง; พระองคไ์ด้
บ่งบอกวา่พวกเขาจะไปถึงท่ีนัน่ (ขอ้ 35) ประการท่ีสอง  พระองคท์รงอยูก่บัพวกเขา; พวกเขาจะไม่
ตายเพราะวา่พระองคจ์ะไม่ส้ินพระชนมก่์อนเวลาของพระองค ์ ประการท่ีสาม พระเยซูบรรทมอยา่ง
สงบสุขและไม่กลวัพายุ  ประการท่ีส่ี พระองค์ไดส้ าแดงความสงสารต่อพวกเขาและฝูงชนหลาย
คร้ัง  

  “เราลืมส่ิงท่ีเราไดเ้รียนรู้ระหวา่งเวลาแห่งการสอนไปในระหว่างเวลาแห่งการทดสอบไว
 แค่ไหน”[300] 

4:39-40    มาระโกเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนเดียวท่ีบนัทึกถอ้ยค าท่ีพระเยซูกล่าว พระเยซูกล่าวต่อส่ิงทรง
สร้างของพระองคด์งัเช่นเดก็ของพระองค ์(“จงเงียบ จงสงบและจงอยูอ่ยา่งนั้น”) และมนัตอบสนอง
อยา่งเหมาะสม  ลมก็หยดุและคล่ืนก็สงบ 

  “ในการห้ามพายุ (4:35-41) ‘การห้าม’ ลมและ ‘การจ ากดั’ คล่ืนของพระองคถู์กท าให้เป็น
 วลีในภาษาของการขบัผีซ่ึงท าให้ระลึกถึงอ านาจของพระเจา้เหนือความโกลาหล ณ การ
 ทรงสร้าง ทั้งสองฉากถูกระทบดว้ยพระวจนะเท่านั้น”[301] 

  “ในการบรรยายของมาระโก ทะเลเป็นท่ีแห่งความโกลาหลและการท าลายเช่นเดียวกบัท่ี
 แห่งการสั่งสอนและการสามคัคีธรรม”[302] 
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พระเยซูแสดงถึงความผิดหวงัท่ีว่าพวกสาวกไม่ได้แสดงถึงความเช่ือท่ีเติบโตมากข้ึน (เปรียบเทียบ 7:18; 
8:17-18, 21, 32-33; 9:19) “ข้ีขลาด” (NASB, ค ากรีก ดีลอย) หมายถึง กลวั   “ไม่มีความเช่ือ” หมายถึง ไม่มี
การวางใจในพระองค์ในโอกาสน้ี  พวกเขายงัไม่ได้ตระหนักว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า- ผูท่ี้ควบคุม
ธรรมชาติ (เปรียบเทียบ สดด. 89:8-9; 104:5-9; 106:8-9; 107:23-32) 

 “… พระเยซูคาดหวงัความเขา้ใจในส่วนของพวกสาวกและพวกเขาแสดงถึงการขาดท่ีลึกซ้ึงจาก    
 ส่ิงนั้น  ผลลพัธ์ก็คือว่าความขดัแยง้ปะทุระหว่างพระเยซูและพวกสาวกและไม่มีท่ีไหนท่ีส่ิงน้ี
 ชดัเจนกว่าในเร่ืองชุดของฉากเก่ียวกบัเรือทั้งสามฉากและการอศัจรรยก์ารเล้ียงคนสองคร้ังพร้อม
 กบัการอศัจรรยต่์างๆท่ีกระจายท่ามกลางฉากเก่ียวกบัเรือ”[303] 

4:41       ตอนน้ีพวกสาวก “กลวั” มากกว่าท่ีผ่านมาเม่ือลมและคล่ืนก าลงัท่วมเรือของพวกเขา  ค ากรีกท่ี  
มาระโกใช้ เอโฟเบเธซาน โฟบน บรรยายถึงความเกรงกลวัท่ีนบัถือซ่ึงผูค้นรู้สึกต่อหน้าอ านาจท่ี
เหนือธรรมชาติ (เปรียบเทียบ 16:8)  พวกเขาไดเ้ห็นพระเยซูท าการรักษาและการขบัผีมากมาย แต่น่ี
เป็นการเปิดเผยใหม่ถึงขอบเขตแห่งสิทธิอ านาจของพระองค ์(เปรียบเทียบ สดด. 107:23-30) พวก
เขายงัไม่เขา้ใจใครท่ีพระองคท์รงเป็นอยา่งแทจ้ริงอยา่งท่ีมนัชดัเจนจากค าถามของพวกเขา 

เร่ืองน้ีควรหนุนใจสาวกทุกคนของพระเยซูด้วยความรู้ท่ีว่าพระองค์สามารถควบคุมสถานการณ์ตาม
ธรรมชาติแห่งชีวิตรวมถึงพายุของมนัและรักษาพวกเขาให้ปลอดภยัได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง น่ีคงไดเ้ป็นการ
เปิดเผยท่ีปลอบโยนต่อผูอ่้านดั้งเดิมของท่านในการถูกข่มเหงของพวกเขา  

“จึงไม่แปลกใจท่ีวา่ในศิลปะของคริสเตียนแรกๆนั้น  คริสตจกัรถูกพรรณนาวา่เป็นเรือท่ีถูกผลกัไป
บนทะเลท่ีอนัตราย; พร้อมกบัพระเยซูในท่ามกลางนั้นก็ไม่มีอะไรท่ีจะกลวั”[304] 

“อย่างแน่ใจแล้ว ไม่มีการบรรยายใดท่ีสามารถคงเส้นคงวามากข้ึนด้วยการทึกทกัพื้นฐานท่ีว่า
พระองคท์รงเป็นพระเจา้-มนุษย”์[305] 

การช่วยกู้คนผเีข้าทีเ่มืองเก-ราซา  5:1-20 (เปรียบเทยีบ  มธ. 8:28-34; ลก. 8:26-39) 

แมว้า่มาระโกไดร้ายงานแลว้วา่พระเยซูไดข้บัผหีลายตน กรณีน้ีพิเศษ 

“พระคริสตผ์ูไ้ดถู้กกล่าวหาโดยพวกฟาริสีถึงการแปลงรูปและการเป็นทูตของซาตาน [มธ. 12:24; 
มก. 3:22; ลก. 11:15] ก็อยูท่ี่น่ีเผชิญหนา้กบัการส าแดงสุดขีดแห่งอ านาจและอิทธิพลของผี  ดงันั้น 
อีกคร้ังหน่ึงมนัเป็นการอศัจรรยใ์นค าอุปมาซ่ึงก าลงัจะเกิดข้ึน  ค  าถามซ่ึงไดถู้กตั้งข้ึนโดยพวกศตัรูก็
ก าลงัจะถูกน าไปสู่ประเด็นของการส าแดงเชิงปฏิบติั”[306] 
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“เร่ืองราวน้ีท่ีชดัแจง้กว่าเร่ืองอ่ืนใดในหมวดพระกิตติคุณก็บ่งช้ีว่าหน้าท่ีของการสิงของผีคือท่ีจะ
บิดเบือนและท าลายฉายาของพระเจา้ในมนุษย”์[307] 

5:1        มาระโกและลูกาเรียกบริเวณน้ีวา่ “เขตแดนของเมืองเก-ราซา” แต่มทัธิวเรียกมนัวา่เขนแดนกาดารา  
เกอร์เกซา  (ถูกอา้งอิงวา่เป็น เกอร์ซาและเคอร์ซาอีกดว้ย)  เป็นหมู่บา้นเล็กๆท่ีอยูป่ระมาณคร่ึงทาง
บนชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลสาบ  กาดาราเป็นเมืองท่ีใหญ่กว่าซ่ึงอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้อง
ปลายทางใตข้องทะเสสาบหกไมล์  เป็นท่ีชดัเจนวา่เหตุการณ์น้ีไดเ้กิดข้ึนท่ีใดท่ีหน่ึงใกลก้บัทั้งสอง
เมืองบนชายฝ่ังทางตะวนัออกเฉียงใตข้องทะเลสาบ อีกเมืองหน่ึงท่ีมีช่ือคลา้ยกนั เกราซา (ญะร็อช) 
อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องทะลสาบ 37 ไมล์ซ่ึงอยู่ไกลเกินไปทางตะวนัออกเฉียงใตเ้พื่อจะมี
คุณสมบติัวา่เป็นสถานท่ีตั้งของการอศัจรรยน้ี์      

  “ณ สถานท่ีตั้งของเคอร์ซา ชายฝ่ังก็ราบ และไม่มีอุโมงค์  แต่ไกลออกไปทางใตป้ระมาณ
 หน่ึงไมลน์ั้นก็มีทางค่อนขา้งลาดชนัภายในส่ีสิบหลาจากชายฝ่ังและจากท่ีนัน่ประมาณสอง
 ไมลอุ์โมงคท่ี์เป็นโพรงต่างๆก็ถูกพบซ่ึงดูเหมือนจะเคยถูกใชเ้พื่อการอาศยั”[308] 

5:2-5      มาระโกใหร้ายละเอียดหลายอยา่งท่ีบรรยายถึงชายคนน้ีมากกวา่มทัธิวหรือลูกาให้ ส่ิงน้ีสะทอ้นถึง
เร่ืองราวประจกัษ์พยานและความสนใจพิเศษของมาระโกในกิจกรรมของปีศาจ มทัธิว เขียนว่ามี
ชายสองคนแต่มาระโกและลูกาอา้งอิงแค่คนท่ีโดดเด่นกว่าจากทั้งสอง มาระโกเน้นถึงก าลงัทาง
กายภาพท่ียิ่งใหญ่ของชายคนน้ีท่ีไดเ้พิ่มข้ึนเป็นล าดบั ซ่ึงเป็นท่ีชดัเจนว่าก็เน่ืองจากการควบคุมท่ี
เพิ่มข้ึนของพวกปีศาจท่ีมีเหนือเขา ตอนน้ีไม่มีส่ิงใดสามารถยบัย ั้งเขาได้ ชายท่ีน่าสงสารน้ีก็น่า
สังเวชในสภาพของเขา   

  “เขาท่องเท่ียวไปตามใจเหมือนสิงโตในป่า”[309] 

5:6-7      แนวทางท่ีชายคนน้ีเก่ียวขอ้งกบัพระเยซูก็แสดงให้เห็นว่าพวกปีศาจภายในเขานั้นรับรู้ว่าพระเยซู
เป็นใครคนหน่ึงท่ีอยูเ่หนือพวกมนั  พวกปีศาจควบคุมการเคล่ือนไหวทางกายภาพของชายคนน้ีและ
ถอ้ยค าของเขา  พวกมนักล่าวต่อพระเยซูวา่เป็น “พระบุตรของพระเจา้สูงสุด”- ซ่ึงตระหนกัถึงความ
เป็นพระเจา้ของพระองค ์(ปฐก. 14:18-24; กดว. 24:16; อสย. 14:14; ดนล. 3:26; 4:2; เปรียบเทียบ 
มก. 1:23-24) “พระเจา้สูงสุด” เป็นช่ือเรียกท่ีถูกใชใ้นพนัธสัญญาเดิมโดยคนท่ีไม่ใช่คนยิวเป็นหลกั
เพื่อจะแสดงถึงพระเจา้ของอิสราเอล[310]  นอกจากนั้น ขอ้เท็จจริงท่ีวา่ชายคนน้ีคุกเข่าต่อพระเยซูก็
แสดงให้เห็นว่าพวกปีศาจถือว่าพระเยซูเป็นผูท่ี้อยู่เหนือพวกมนั  พวกปีศาจกลวัว่าพระเยซูจะส่ง
พวกมนัไปยงัการพิพากษานิรันดร์ของพวกมนัทนัทีซ่ึงเป็นบางส่ิงท่ีพระเจา้เท่านั้นสามารถท าได ้
(วว. 20:1-3; เปรียบเทียบ มธ. 8:29; ลก. 8:31) ผูท้รมานออ้นวอน (“ขา้ขอร้องท่าน”) ขอการช่วยกู้
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จาก “การทรมาน”[311] อย่างเหน็บแนมแลว้ มนัร้องขอความเมตตาจากพระเยซูในพระนามของ
พระเจา้ (“โดยพระเจา้”)  บางทีมนัท าส่ิงน้ีเพราะวา่มนัรู้วา่พระเยซูอยูภ่ายใตพ้ระบิดาของพระองค ์

5:8        เป็นท่ีชัดเจนว่าพระเยซูกล่าวต่อปีศาจท่ีเป็นหัวหน้า  กาลกรีกท่ีไม่สมบูรณ์สามารถหมายถึงว่า     
พระเยซูไดส้ั่งให้พวกปีศาจท่ีจะจากไปอยา่งซ ้ าๆอยา่งท่ีการแปลของ NASB และ NIV บ่งบอกไว ้ 
อยา่งไรก็ตาม มนัสามารถหมายถึงวา่บางส่ิงก าลงัจะติดตามมา ในกรณีน้ี การแปลเช่น AV “เพราะ
พระองคไ์ดก้ล่าวต่อมนั” ก็ดีกวา่  เป็นท่ีชดัเจนวา่ ในขอ้ท่ี 8 มาระโกให้เหตุผลแก่เราถึงการขอร้อง
ของพวกปีศาจในขอ้ท่ี 7 แมว้า่พระเยซูไม่ไดอ้นุญาตใหพ้วกปีศาจจากไปจนกระทัง่ในขอ้ท่ี 13   

5:9         ขอ้เหล่าน้ีด าเนินการสนทนาจากขอ้ท่ี 7ต่อไปใหม่ “กองพล”  คือทหารโรมนั 4,000 ถึง 6,000 คน
[312]  บางทีปีศาจท่ีเป็นหัวหน้าใช้ส่ิงน้ีเป็นจ านวนเต็มเพื่อจะแสดงถึงปีศาจเป็นพันๆตน 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 13).[313]  ค าวา่ “กองพล” บ่งบอกถึงการจดัการ ก าลงั การกดข่ีและสิทธิอ านาจ
ของพวกมนัเหนือชายท่ีพวกมนัมีอิทธิพลต่ออีกดว้ย[314]  บางทีพระเยซูถามค าถามน้ีเพื่อประโยชน์
ของพวกสาวก  

5:10       ขอ้น้ีแสดงถึงความเหนือกว่าของอ านาจ (สิทธิอ านาจ) ของพระเยซูซ่ึงพวกปีศาจรับรู้  มนัก็ไม่
ชดัเจนวา่ท าไมพวกปีศาจตอ้งการท่ีจะคงอยูใ่นเขตแดนของ “เมือง” นั้น  

5:11-13      เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกปีศาจขออนุญาตท่ีจะเขา้ไปในสุกรเพื่อวา่พวกเขาสามารถท าลายพวกมนัได้
อยา่งไรก็ตาม ตวับทก็ไม่กล่าวไม่วา่พวกปีศาจผลกัดนัสุกรหรือสุกรผลกัดนัพวกปีศาจ  การอนุญาต
ของพระเยซูไดส่้งผลต่อทุกคนท่ีเห็นอ านาจท่ีท าลายอนัยิ่งใหญ่และจ านวนของพวกปีศาจและชาย
คนนั้นท่ีประสบกบัการช่วยกูท่ี้อศัจรรย ์ มนัส่งผลต่อความเสียหายของพวกปีศาจเองอีกดว้ย   

 “พวกมนัไดรั้บอนุญาตท่ีจะเขา้ไปในสุกร แต่การถูกท าลายของสุกรทั้งฝงูก็ติดตามมาและส่ิงท่ีพวก
มนักลวัท่ีสุดก็มาเหนือพวกมนั จากการท่ีไม่พบเคร่ืองมือท่ีจะท างานในและผา่นไดน้ั้น พวกมนัก็ถูก
ผลกัอยา่งเล่ียงไม่พน้สู่เรือนจ าท่ีซ่ึงพวกมนัคงไดห้ลีกเล่ียงมากท่ีสุด”[315] 

 มาระโกเท่านั้นบนัทึกจ านวนของสุกร (“ประมาณ 2,000 ตวั) อยา่งเช่นเคย มาระโกดึงความสนใจ
ไปยงัอ านาจท่ียิง่ใหญ่ของพระเยซู 

 “สัตวจ์  านวนนอ้ยด้ือดึงอยา่งเป็นส่วนตวัเช่นสุกร กระนั้นการวิง่กรูกนัไปก็เกิดข้ึนพร้อมกนั”[316] 

 “เร่ืองราวของการช่วยกูค้นหน่ึงกลายมาเป็นเร่ืองราวของการช่วยกูแ้ผน่ดิน”[317] 

สิทธ์ิอะไรท่ีพระเยซูมีท่ีจะน ามาซ่ึงการสูญเสียน้ีต่อพวกเจา้ของของสุกร? (เปรียบเทียบ มธ. 21:19)? 
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 “มนัอาจเพียงพอท่ีจะตอบส่ิงน้ีวา่พระคริสต์ไม่ไดส่้งพวกปีศาจเขา้ไปในสุกร  พระองค์แค่ขบัไล่
พวกมนัออกจากชายคนนั้น ทุกส่ิงท่ีเกินกวา่น้ีก็เป็นแค่การอนุญาต  แต่สมมุติวา่พระองคไ์ดท้  าอยา่ง
นั้น-คนก็มีคุณค่ามากกวา่สุกร  และถา้การอนุญาตตามการขอร้องของวิญญาณชัว่ไดช่้วยในทางใดก็
ตามเก่ียวกบัการรักษาผูท้นทุกขน้ี์ท่ีเป็นเหตุให้พวกมนัท่ีจะปล่อยการควบคุมของพวกมนัท่ีมีต่อเขา
อยา่งง่ายมากข้ึน  ไดบ้รรเทาการก าเริบของการออกไปของพวกมนั (เปรียบเทียบ มก. 9:26)  น่ีคงได้
เป็นแรงจูงใจเพียงพอส าหรับการอนุญาตให้พวกมนัท่ีจะพินาศ    มนัคงจ าเป็นส าหรับการรักษา
ถาวรของชายคนนั้นท่ีว่าเขาควรมีหลกัฐานภายนอกน้ีและค าพยานท่ีวา่อ านาจนรกท่ีท าให้เขาเป็น
ทาสไดห้ยดุการควบคุมของพวกมนัแลว้  เขาอาจจ าเป็นท่ีจะใหก้ารช่วยกูข้องเขาถูกประทบัตราและ
เป็นท่ีประจกัษ์แก่เขาต่อหน้าการถูกท าลายท่ีเปิดเผยของพวกศตัรูของเขา ไม่ใช่ในแนวทางใดก็
ตามท่ีจะถูกชกัจูงวา่พระคริสตไ์ดท้  าให้เขาเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริงและเป็นนิตย ์อยา่งท่ีอิสราเอลเม่ือ
ออกจากอียปิตต์อ้งเห็นคนอียปิตต์ายบนชายฝ่ังทะลก่อนท่ีพวกเขาสามารถเช่ืออยา่งแทจ้ริงวา่ไมเ้ทา้
ของผูก้ดข่ีของพวกเขาไดแ้ตกหกัเป็นนิตย ์(อพย. 14:30)”[318] 

น่ีเป็นเหตุการณ์เดียวของหลายเหตุการณ์ท่ีซ่ึงพระเจา้อนุญาตให้สัตวท่ี์จะตายเพื่อจะบรรลุจุดประสงค์ท่ีสูง
กวา่ ( เปรียบเทียบ ภยัพิบติัเหนืออียิปตแ์ละการถูกท าลายของปศุสัตวข์องพวกศตัรูของอิสราเอลระหวา่ง  
การพิชิตแผน่ดินแห่งพระสัญญา ปศุสัตวท่ี์ตายไประหวา่งการบุกรุกเยรูซาเล็มของบาบิโลน เป็นตน้)  

5:14-15      นกัตีความบางคนเช่ือว่าพวกเจา้ของของสุกรเป็นคนยิวท่ีไม่นบัถือการห้ามของโมเสสต่อการ
ทานเน้ือหมู (ลนต. 11:7) หรือบางทีการขายเน้ือหมูแก่คนต่างชาติในเขตแดนนั้น  ดงันั้นพระเยซูคง
ไดล้งโทษพวกเขาโดยการอนุญาตให้หมูของพวกเขาท่ีจะพินาศ [319] อยา่งไรก็ตาม การอธิบายน้ี
ไม่น่าเป็นไปไดเ้น่ืองจากสถิติประชากรของเขตทศบุรี (คนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่) ซ่ึงบริเวณน้ีก็อยู่
ในส่วนนั้น (เปรียบเทียบ มธ. 8:31) 

  “… มนัดูเหมือนเป็นไปไม่ไดท่ี้วา่พระเป็นเจา้จะรับความเจบ็ปวดเช่นนั้นเพื่อจะลงโทษการ
 ละเมิดธรรมบญัญติัทางพิธีกรรมเม่ือพระองคเ์องก็เผชิญกบัการกล่าวหาถึงการละเมิดมนั
 อยา่งต่อเน่ือง (มก. 7:5)”[320] 

 “เมือง” ท่ีน่ีบางทีเป็นเกอร์เกซา  ชายท่ีถูกผีสิงก่อนหนา้นั้นไดเ้ป็นคนบา้คลัง่ท่ีไม่อยูก่บัท่ี แต่ตอนน้ี
เขา “นัง่” อย่างสงบสุข (“มีสติสัมปชญัญะ”) เขาไดเ้ปลือยเปล่าอยา่งไร้ความอาย (ลก. 8:27)  แต่
ตอนน้ีเขา “สวมใส่” ตวัเขาเอง  เขาเคยปราศจากการควบคุม แต่ตอนน้ีเขาควบคุมประสาทสัมผสั
ของเขาและตวัเขาเอง ความกลวัของผูค้นเกิดข้ึนบางส่วนก็มาจากการคาดหวงัส่ิงท่ีพระเยซูอาจท า
กบัอ านาจอนัยิง่ใหญ่ท่ีพระองคค์รอบครองอยา่งชดัเจน   
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5:16-17      บางทีผูค้น “ออ้นวอน” พระเยซูท่ีจะ “เสด็จไปเสียจากเขตเมืองของพวกเขา” เพราะพวกเขาให้
เหตุผลวา่ถา้พระองคไ์ดจ้ดัการกบัความชัว่อยา่งรุนแรง-ในท่ีสุดแลว้พระองคค์งไดท้  าลายพวกเขาอีก
ด้วย  แทนท่ีจะหันไปหาพระองค์ด้วยการนมสัการ พวกเขาก็หันไปจากพระองค์สู่ความมืดท่ี      
พวกเขาช่ืนชอบ (เปรียบเทียบ ยน. 1:11; 3:19)  การบรรยายของมาระโกบ่งบอกวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบั
สุกรก็รบกวนประชากรทอ้งถ่ินซ่ึงบ่งช้ีว่าการสูญเสียทางเศรษฐกิจไดมี้บทบาทในการขอร้องของ
พวกเขา  

5:18-19      ท าไมพระเยซูสั่งใหช้ายคนนั้นท่ีจะบอกคนอ่ืนๆเก่ียวกบั “ส่ิงท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงท าแก่เขาวา่
มากเพียงไร” ในขณะท่ีพระองค์บอกให้คนโรคเร้ือนท่ีไดรั้บการช าระแลว้ท่ีจะไม่บอกใครก็ตาม 
(1:44; เปรียบเทียบ 5:43; 7:36)?  เป็นท่ีชดัเจนวา่มีอนัตรายนอ้ยกวา่ในเขตแดนของคนต่างชาติน้ีท่ี
ผูค้นจะสร้างปัญหาส าหรับภารกิจของพระเยซู  อยา่งท่ีพวกเขาได้ก่อให้เกิดในเขตแดนของคนยิว  
เราไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้ใจวา่ค าสั่งของพระเยซูเป็นการห้ามถาวรต่อการติดตามพระองคข์องชายคนนั้น  
บางทีชายคนน้ีมาร่วมกบัพระเยซูใหม่และกลายมาเป็นสาวกหลงัจากท่ีเขาไดเ้ป็นพยานในทอ้งถ่ิน  
การใชท่ี้คลา้ยกนัเก่ียวกบัช่ือ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” (ขอ้ 19) และ “เยซู” (ขอ้ 20) แสดงวา่ชายคนนั้น
ถือวา่พระเยซูทรงเป็นพระเจา้ (เปรียบเทียบ ขอ้ 7; ลก. 8:39) 

 ค าสั่งของพระเยซูต่อชายคนน้ีในเขตแดนของคนต่างชาติคงไดช่้วยผูอ่้านชาวต่างชาติของมาระโกท่ี
 จะรู้ถึงส่ิงท่ีเป็นการตอบสนองท่ีเหมาะสมต่อการช่วยกูพ้วกเขาของพระองค ์

  “แมว้่าเราไม่ได้ถูกทรมานโดยมาร กระนั้นมนัก็ควบคุมเราในฐานะทาสของมนัจนกว่า  
  พระบุตรของพระเจา้ช่วยกูเ้ราจากการปกครองแบบเผด็จการของมนั  เราก็เดินเตล็ดเตร่ไป
  แบบเปลือยเปล่า ฉีกขาดและผดิรูปจนกระทัง่พระองคฟ้ื์นฟูเราสู่จิตใจท่ีปกติ”[321] 

5:20       “ทศบุรี” เป็นสหพนัธ์ของเมืองกรีก 10 เมือง ทั้งหมดยกเวน้หน่ึงเมืองอยูท่างดา้นตะวนัออกของ
ทะเลสาบ หน่ึงในเมืองเหล่านั้นคือเกอร์เกซา  เมืองอ่ืนๆคือดามสักสั คานาธ่า ซิโธโปลิส   ฮิปโปส  
ราฟาน่า  เปลล่า  ดิออน  ฟิลาเดลเฟีย และกาดารา[322] 

 ผูค้นประหลาดใจต่อค าพยานของชายคนน้ี  นัน่ก็ดีตราบเท่าท่ีมนัด าเนินไป แต่มนัคงไดน้ าพวกเขา
ท่ีจะแสวงหาพระเยซู  บางทีพวกเขาบางคนไดแ้สวงหา   

  “การประกาศข่าวประเสริฐท่ีเป็นแบบอย่างไม่ใช่ประเด็น ตรงกนัขา้ม การประกาศข่าว
 ประเสริฐท าหนา้ท่ีเป็นประเด็นทางศาสนศาสตร์พระคริสตท่ี์วา่การกระท าแห่งอ านาจของ
 พระเยซูไดด้ลใจใหค้นท่ีเคยถูกผสิีงท่ีจะท าเกินค าบญัชาท่ีพระเยซูใหแ้ก่เขาอยา่งมาก”[323] 
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การบนัทึกของมาระโกเก่ียวกบัการอศัจรรยน้ี์เน้นถึงอ านาจและสิทธิอ านาจแบบพระเจา้ของพระเยซู และ
เหตุการณ์เหล่าน้ีน าเสนอการเปิดเผยท่ีใหญ่ข้ึนถึงบุคคลของพระองคต่์อพวกสาวกมากกวา่ท่ีพวกเขาไดเ้ป็น
พยานก่อนหน้านั้น  ยิ่งกว่านั้นมนัจดัเตรียมต้นแบบเก่ียวกบัวิธีท่ีพวกสาวกสามารถแสดงออกถึงความ
กตญัญูของพวกเขาต่อพระเจา้ส าหรับการงานท่ีช่วยใหร้อดของพระองคใ์นชีวติของพวกเขา      

“ยิ่งกวา่นั้น ในการไหลของการบรรยายของมาระโก  เร่ืองน้ีตอ้งถูกอ่านต่อฉากหลงัของขอ้โตแ้ยง้
ระหวา่งพระเยซูและพวกธรรมาจารยเ์ก่ียวกบัการขบัผีของพระองคใ์น 3:22-27 มนับรรยายอย่าง
ชดัเจนวา่พระเยซูเป็นผูห้น่ึงซ่ึงการปกครองสิทธ์ิขาดของพระเจา้ผูสู้งสุดถูกสถาปนาผา่นการผกูมดั 
‘คนท่ีมีก าลงัมาก’ (3:27)  ผูซ่ึ้งผา่นทางกองพลนั้นไดค้วบคุมชายคนหน่ึงอยา่งมีพลงัจนไม่มีใคร
สามารถผกูมดัดว้ยโซ่ตรวนของมนุษยไ์ด ้(5:3-5)”[324] 

การชุบลูกสาวของไยรัสให้เป็นขึน้และการรักษาผู้หญิงที่เป็นโรคโลหิตตก 5:21-43 (เปรียบเทียบ มธ. 9:18-
26; ลก. 8:40-56) 

น่ีเป็นหน่ึงในส่วนต่างๆของพระกิตติคุณของมาระโกท่ีมีโครงสร้างรูปไขว ้(เปรียบเทียบ 3:22-30; 6:14-29; 
11:15-19) 

ก       การวงิวอนของไยรัสเพื่อลูกสาวของเขา 5:21-24 

ข       การรักษาผูห้ญิงท่ีเป็นโรคโลหิตตก  5:25-34 

ก'      การชุบลูกสาวของไยรัสสู่ชีวติ  5:35-43 

ในกรณีน้ี การล่าชา้ท่ีก่อให้เกิดโดยการรักษาผูห้ญิงนั้นก็สร้างปัญหาท่ีใหญ่ข้ึนท่ีพระเยซูพิชิตอยา่งง่ายดาย  
การบันทึกน้ีเก่ียวกับการอศัจรรย์สองอย่างก็เปิดเผยต่อไปถึงอตัลักษณ์ของพระเยซูต่อพวกสาวกของ
พระองค ์ มนัแสดงถึงความไวของพระองคต่์อความโศกเศร้าของมนุษยอี์กดว้ย[325] 

 “การรักษาลูกสาวของไยรัสแสดงว่าพระเยซูทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แห่งชีวิต และการ
 รักษาผูห้ญิงท่ีมีปัญหาของโลหิตตกอย่างต่อเน่ืองแสดงว่าพระองคท์รงเป็นองค์พระผูเ้ป็น
 เจา้แห่งสุขภาพ”[326] 

นกัอรรถาธิบายบางคนเช่ือว่ามาระโกไม่ไดต้ามล าดบัตามล าดบัเวลาของเหตุการณ์ต่างๆ แต่ปรับเปล่ียน
เหตุการณ์เหล่านั้นใหม่เพื่อจะสร้างประเด็นทางศาสนศาสตร์ของท่าน[327] อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขียนพระกิตติ
คุณสัมพนัธ์ทั้งสามบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆในล าดบัเดียวกนั ดงันั้นบางทีเหตุการณ์เหล่านั้นปรากฎในล าดบัน้ี
[328] การบนัทึกของมาระโกเป็นการบนัทึกเตม็ท่ีท่ีสุดของทั้งสาม 
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 “การท าให้พายุสงบและการรักษาคนถูกผีสิงเป็นการส าแดงถึงอ านาจเต็มท่ีท่ีอยู่ใน         
 พระคริสต์ การรักษาผูห้ญิงและการชุบลูกสาวของไยรัสให้เป็นข้ึนก็เป็นหลักฐานของ
 ประสิทธิภาพเตม็ท่ีของความเช่ือ”[329] 

5:21      จากการถอนตวัจากกาลิลีสู่เขตแดนทศบุรีทางตะวนัออกเฉียงใต ้(4:35-5:20) ตอนน้ีพระเยซูและ   
พวกสาวกของพระองคก์็กลบัไปยงัดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของทะเลสาบและสู่กาลิลี ทนัใดนั้น ฝงู
ชนชาวยวิ “มาเฝ้าพระองค”์ อีก 

5:22-24    “นายธรรมศาลา” ไม่ใช่ปุโรหิตแต่เป็นผูน้ าฆราวาสท่ีมีความรับผิดชอบส าหรับการประชุม 
นมสัการและส่ิงอ านวยความสะดวกทางกายภาพของธรรมศาลา ช่ือเรียกท่ีเป็นเกียรติน้ีบรรยายถึง
สมาชิกท่ีโดดเด่นของธรรมศาลาอีกด้วย[330] ดงัท่ีเป็นเช่นนั้น “ไยรัส” (รูปแบบกรีกของค าฮีบรู 
“ยาอีร์”:  “เขาจะให้ความสวา่งหรือท าให้ต่ืนตวั” หรือ “เขาผูใ้ห้ความกระจ่าง”; เปรียบเทียบ กดว. 
32:41; วนฉ. 10:3) อยา่งไม่สงสัยแลว้ไดช่ื้นชมการนบัถืออยา่งมากในชุมชนของเขา เร่ืองราวการ
รักษาส่วนใหญ่ก็ไม่ระบุช่ือ ดงันั้นบางทีมาระโกรวมช่ือไยรัสไวเ้น่ืองจากการเช่ือมโยงของมนักบั
การอศัจรรย์ของพระเยซูเก่ียวกับการท าให้เด็กหญิงนั้นต่ืนข้ึนสู่ชีวิต (เปรียบเทียบ ขอ้ 39)           
“การวางมือบน” คนป่วยเพื่อการรักษาก็เช่ือมโยงฤทธ์ิเดชของผูรั้กษากบับุคคลท่ีตอ้งการการช่วยกู ้
(เปรียบเทียบ 6:5; 7:32; 8:23, 25) 

เม่ือกลบัไปยงักาลิลี ทนัใดนั้นพระเยซูก็เร่ิมตน้ท่ีจะรับใช้ในการตอบสนองต่อการออ้นวอนท่ีเต็มไปดว้ย
อารมณ์เร่งด่วนน้ี แต่ฝงูชนท่ีหอ้มลอ้มก็ท าใหก้ารเดินไปขา้งหนา้ของพระองคช์า้ลง     

5:25-28      มาระโกเนน้ถึงสภาพท่ีส้ินหวงัของผูห้ญิงนั้นโดยการบนัทึกรายละเอียดเกียวกบัประวตัศาสตร์
ของเธอท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนๆไดข้า้มไป  อยา่งท่ีไม่เป็นลกัษณะเฉพาะนั้น มาระโกบรรยาย
ถึงสภาพเลวร้ายดว้ยชุดของรูปแบบของค ากริยาท่ีเติม -ing หรือ -ed ทั้งเจด็ ก่อนท่ีเธอไดพ้บพระเยซู
นั้นเธอก็รักษาไม่หาย เธอไดมี้ความเช่ือในความสามารถของพระเยซูท่ีจะรักษาเธอและความเช่ือถือ
ท่ีวา่เธอสามารถรับเอาการรักษาโดยการแตะเส้ือผา้ของพระองค ์(เปรียบเทียบ 3:10; 6:56)  เธอได้
พยายามท่ีจะสงบเสง่ียมไวเ้น่ืองจากว่าสภาพของเธอท าให้เธอและทุกคนท่ีแตะต้องเธอนั้นไม่
สะอาดทางพิธีกรรม (ลนต. 15:25-27) บางทีเธอไดม้าจากท่ีไกลบางท่ี เน่ืองจากเป็นท่ีชดัเจนวา่ไม่มี
ใครในฝงูชนนั้นรู้จกัเธอหรือคดัคา้นต่อการท่ีเธออยูท่ี่นัน่  

5:29       เม่ือ (ค ากรีก ยูธูส “ทนัใดนั้น”) เธอไดแ้ตะฉลองของพระเยซู เธอก็รู้วา่เธอหายเป็นปกติ การรักษา
นั้นก็ทนัที แต่มนัไดเ้กิดข้ึนโดยปราศจากการมีส่วนร่วมท่ีมีสติของพระเยซู ฤทธ์ิเดชท่ีพระองคมี์ก็
เป็นเช่นนั้น    
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5:30         อยา่งทนัใดนั้น (ค ากรีก ยธููส) พระเยซูรับรู้วา่ “ฤทธ์ิเดช... ซ่านออก” จากพระองค ์

  “มนัเป็นบางส่วนของฤทธ์ิเดช [ค ากรีก ดูนามิส] ท่ีเหนือธรรมชาติของพระองคซ่ึ์งพระองค์
 ไดรู้้สึกวา่ออกจากพระองคไ์ปในการบรรลุการรักษาท่ีอศัจรรย”์[331] 

  “ความฉบัไวของการรู้ของพระองค ์ความสัพพญัญูซ่ึงมาระโกเขียนถึง การอา้งถึงพระนาม
 ของพระเยซูและต าแหน่งท่ีไปข้างหน้าของมนัทั้ งหมดนั้นก็แสดงถึงความเป็นเหนือ
 ธรรมชาติของความรู้ของพระเยซูท่ีจะเป็นอีกประเด็นหน่ึงของการเนน้”[332] 

  “บิดาคนหน่ึงท่ีมาท่ามกลางลูกๆของเขาและเรียกร้องว่า ใครไดท้  าความผิดน้ี? เขาเองก็มี
 สติแมก้ระทัง่ในขณะท่ีเขาถาม แต่ในเวลาเดียวกนัก็เตม็ใจท่ีจะน าผูก้ระท าผดิไปสู่การกล่าว
 ยอมรับท่ีอิสระ และเพื่อจะตั้งเขาไวใ้นสภาพท่ียกโทษใหไ้ดน้ั้น เขาละเมิดกฎของความจริง
 ท่ีสูงท่ีสุดในทางใดทางหน่ึงไหม? ความผิดอยา่งเดียวกนัอาจพบไดใ้นความผิดของเอลีชา 
 ‘เกหะซี เจา้ไปไหนมา?’ (2 พกษ. 5:25) เม่ือใจของเขาไดไ้ปกบัคนใชข้องเขาตลอดทางท่ี
 เขาไดไ้ป แมก้ระทัง่ในค าถามของพระเจา้เองต่ออาดมั ‘เจา้อยูท่ี่ไหน?’ (ปฐก. 3:9) และต่อ
 คาอิน ‘อาเบลนอ้งชายของเจา้อยู่ท่ีไหน?’ (ปฐก. 4:9)  ในแต่ละกรณีก็มีจุดประสงค์ทาง
 ศีลธรรมในค าถาม-คือโอกาสท่ีถูกมอบให้ ณ ชัว่ขณะล่าสุดส าหรับการท าดีบางส่วนจาก
 ความผิดพลาดโดยการกล่าวยอมรับท่ีเปิดเผยซ่ึงเป็นโอกาสซ่ึงพวกเขาผูซ่ึ้งแบบอย่างของ
 เขานั้นไดถู้กอา้งอิงท่ีน่ีซ่ึงทนทุกขท่ี์จะหลีกหนีแต่ท่ีซ่ึงผูห้ญิงน้ีไดรั้บพระคุณท่ีจะใช”้[333] 

5:31-32      ความรุนแรงของการตอบของพวกสาวกก็พิเศษต่อมาระโก  ลูกาเขียนว่าเปโตรได้พูดมนั         
(ลก. 8:45) บางทีพวกสาวกร้อนรนท่ีจะให้พระเยซูไปถึงบา้นของไยรัสก่อนท่ีมนัจะสายเกินไป  
กระนั้นพระเยซูตอ้งการท่ีจะกล่าวต่อหญิงนั้น และท าให้เธอแน่ใจวา่มนัเป็นความเช่ือของเธอใน
พระองค์ท่ีไดส่้งผลต่อการรักษาของเธอ ไม่ใช่แค่การสัมผสัของเธอ  พระองค์ “ทอดพระเนตรดู
รอบๆ” แสวงใบหนา้ในฝงูชนเพื่อจะคน้หาผูห้ญิงแห่งความเช่ือ  

  “ค าน าหนา้นามและรูปแบบของค ากริยาท่ีเติม -ing หรือ -ed ในค ากรีกเป็นเพศหญิงซ่ึงบ่ง
 บอกถึงผูก้ระท าท่ีเป็นผูห้ญิงในกรณีน้ี พระเยซูมองหาผูห้ญิงไม่ใช่ผูช้ายในฝูงชนนั้น… 
 แน่นอนวา่พระเยซูรู้ความแตกต่างระหวา่งการเบียดเสียดท่ีหยาบของฝงูชนและการสัมผสั
 ท่ีอ่อนไหวของมือของผูห้ญิง  ถ้ามันเป็นผูช้ายท่ีแสวงหาการรักษา บางทีเขาคงได้จับ
 เส้ือผา้”[334] 

  “ฤทธ์ิเดชท่ีรักษาของพระองค์ไม่ไดท้  างานโดยอตัโนมติัเหมือนแบตเตอร่ีท่ีปล่อยไฟของ
 มนัเม่ือลดัวงจรโดยอุบติัเหตุ  พระเยซูรับรู้ในพระองคเ์องโดยปราศจากขอ้ช้ีแนะภายนอก
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 ถึงความส าคญัของการแตะตอ้งของผูห้ญิงนั้นและก็เต็มใจท่ีจะให้เกียรติความเช่ือของเธอ
 อยา่งกระฉบักระเฉง   ทนัใดนั้นพระองคก์็รู้สึกถึงฤทธ์ิเดชท่ีรักษาของพระองคอ์อกไปยงั
 เธอ ฤทธ์ิเดชของพระองค์ซ่ึงเป็นความสามารถภายในท่ีจะปฏิบัติการก็อยู่ภายใต้การ
 ควบคุมแห่งความตั้งใจท่ีมีสติของพระองค์อยู่เสมอ  การมีสติของพระองค์ถึงฤทธ์ิเดชท่ี
 ออกจากพระองค์ก็บ่งบอกว่าพนัธกิจการรักษาของพระองค์นั้น  ท าให้พระเยซูตอ้งใช้
 พลงังานฝ่ายวญิญาณอยา่งมาก  มนัคงอธิบายวา่ท าไมพระองคพ์บวา่มนัจ าเป็นในบางคร้ังท่ี
 จะหลบหลีกฝูงชนเพื่อจะหาเวลาส าหรับการท าให้สดช่ืนผ่านการสามัคคีธรรมกับ          
 พระบิดา” [335] 

5:33-34      พระเยซูไม่ไดว้า่กล่าวเธอ แมว้า่ความเช่ือของเธอในพระองคดู์เหมือนจะไดผ้สมกบัไสยศาสตร์   
กระนั้นพระองคต์อ้งการท่ีจะกล่าวต่อเธอดว้ยเกรงวา่เธอจะสรุปวา่การแตะต้องพระองคคื์อส่ิงท่ีได้
รักษาเธอ  ถอ้ยค าของพระองคเ์ต็มไปดว้ยความไวและความสงสารฝ่ายวิญญาณ เธอไม่มีอะไรท่ีจะ
กลวัจากพระองค์  บางทีผูห้ญิงนั้นกลวัเพราะว่าเธอไดรั้บฤทธ์ิเดชของพระเยซูอย่างแอบๆซ่อนๆ 
(อย่างลบัๆล่อๆ) บางทีส่วนหน่ึงของความกลวัของเธอก็คือวา่เธอไดท้  าให้พระเยซูไม่สะอาดทาง
พิธีกรรม[336] เช่นเดิม เราไดเ้ห็นว่าการตอบสนองพื้นฐานต่อการเปิดเผยถึงฤทธ์ิเดชของพระเยซู
คือความกลวั (เปรียบเทียบ 4:41; 5:15) 

น่ีเป็นท่ีเดียวในหมวดพระกิตติคุณท่ีท่ีพระเยซูเรียกใครคนหน่ึงว่า “ลูกหญิง” ความเช่ือของหญิงนั้นใน    
พระเยซูไม่ใช่แค่ส่งผลต่อการรักษาทางกายภาพของเธอแต่ (พูดเป็นนัยสองอย่าง) ได้น าเธอเข้าไปใน
ครอบครัวฝ่ายวิญญาณของพระองคอี์กดว้ย (เปรียบเทียบ อสย. 53:10; มก. 3:35; 7:26; 10:52) “ความเช่ือ” 
ของเธอเป็นวิธีท่ีซ่ึงเธอไดรั้บการช่วยเหลือของพระเยซู  มนัแสดงออกถึงความเช่ือถือท่ีว่าพระเยซูสามารถ
รักษาเธอไดแ้ละหวงัวา่พระองคจ์ะรักษา 

วลี “จงไปเป็นสุข” (ค าฮีบรู ชาโลม) เป็นวิธีโดยทัว่ไปของการกล่าว “อ าลา” ท่ามกลางพวกยิว (เปรียบเทียบ 
วนฉ. 18:6;  1 ซมอ. 1:17) 

ชาโลม “… หมายถึงไม่ใช่แค่เสรีภาพจากความกงัวลภายใน แต่หมายถึงความมีสุขภาพดีหรือความสมบูรณ์
แห่งชีวติท่ีมาจากการถูกน าไปสู่ความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระเจา้”[337] 

เป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ส าหรับผูห้ญิงน้ีท่ีจะประสบกบัการรักษา  พระเยซูท าใหเ้ธอแน่ใจวา่การรักษาของ
เธอนั้นสมบูรณ์และถาวรดว้ยถ้อยค าเหล่าน้ี:  “ท่ีหายโรคนั้นก็เพราะลูกเช่ือ” ตอนน้ีเธอสามารถช่ืนชม
การปฎิสัมพนัธ์ทางสังคมและการเขา้ร่วมในการนมสัการในท่ีสาธารณะได้เช่นเดียวกบัสุขภาพท่ีดีทาง
กายภาพเน่ืองจากวา่เธอสะอาดแลว้ 
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  “จากมุมมองของมาระโก เหตุการณ์ทั้งส้ินเป็นการเรียกหาความเช่ือท่ีสุดขีด”[338] 

5:35       ถา้พวกสาวกไม่มีความอดทน (ขอ้ 31) ไยรัสตอ้งไม่อดทนมากแค่ไหน  ใจของเขาตอ้งแตกสลาย
เพียงไรเม่ือถอ้ยค ามาถึงเขาวา่ “ลูกสาว” ของเขาได ้“ตายไป” แลว้  

  “มีความหมายในล่าช้าของพระองค์อยู่เสมอจากการล่าช้านั้ นการช่วยเหลือจะมาจาก       
 ความมืดนั้นความสวา่งจะมา”[339] 

 ผูค้นท่ีรายงานถึงการตายของลูกสาวของไยรัสก็ถือว่าพระเยซูเป็นอาจารย์หรือรับบีธรรมดา        
 พวกเขาเช่ือวา่พระองคส์ามารถช่วยคนท่ีมีชีวติเท่านั้น 

  “มนัไม่มีการพูดเปรยถึงใครก็ตามท่ีถือว่ามนัไม่ถูกต้องท่ีว่าพระเยซูไม่ได้ด าเนินการ        
  เร็วเท่าท่ีจะเร็วไดท่ี้จะไปยงับา้นของไยรัส  หรือท่ีวา่พระองคค์วรไดรั้บมือกบัคนเป็นโรค
  โลหิตตกหลงัจากกรณีท่ีรุนแรงกวา่ของเด็ก ณ ประตูแห่งความตาย....มนัค่อนขา้งเป็นแบบ
  ปาเลสไตน์ท่ีจะยงัคงท าส่ิงต่างๆท่ีควรจะท า ณ ช่วงหวัเล้ียวหวัต่อทางจิตวทิยา”[340] 

5:36      ไยรัสไดเ้ช่ือวา่พระเยซูสามารถรักษาลูกสาวของเขาได ้และเขาเพิ่งไดส้ังเกตผลลพัธ์ของการเช่ือใน
พระเยซู  (ขอ้ 25-34)  ความเช่ือของเขาพร้อมกบัการหนุนใจของพระเยซูช่วยให้เขาท่ีจะ “เช่ือ”        
( เช่ือต่อไป) ว่าพระเยซูยงัคงสามารถช่วยเหลือลูกสาวของเขาได้  พระเยซูกล่าวอย่างแทจ้ริงว่า      
“จงหยดุกลวั จงเช่ือต่อไป”  

5:37       พระเยซู “อนุญาต” ให้วงในของพวกสาวกของพระองคเ์ท่านั้น “ท่ีจะไปกบัพระองค”์ เพื่อจะเป็น
พยานถึงการอศัจรรยน้ี์ ( เปรียบเทียบ ฉธบ. 17:6; มก. 9:2; 14:33)  พระองคอ์าจไดท้  าอยา่งนั้นเพื่อ
จะจ ากดัการตอบสนองอนัเป็นท่ีนิยมต่อมนั  ถา้ฝูงชนมารวมกลุ่มกนักบัพระเยซูเพราะว่าพระองค์
ไดรั้กษาพวกเขา พวกเขาจะแสวงหาการช่วยเหลือทางกายภาพจากพระองคม์ากแค่ไหนถา้พวกเขารู้
วา่พระองค์สามารถชุบคนตายให้เป็นข้ึน  ความเป็นไปไดอี้กอย่างหน่ึงก็คือวา่บา้นนั้นเล็กเกินไป
ส าหรับสาวกคนอ่ืนๆท่ีจะเขา้ไปกบัครอบครัว[341] 

  “จากมุมมองของเราในขณะท่ีการชุบคนตายให้เป็นข้ึนอาจเป็นการอศัจรรยท่ี์ยิ่งใหญ่ท่ีสุด 
 การอศัจรรยน้ี์ก็มาในชุดของการอศัจรรยต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ท่ีส้ินหวงัอย่าง
 ส้ินเชิง”[342] 

 ท าไมพระเยซูไดเ้ลือกเปโตร ยากอบและยอห์น- แทนท่ีจะเป็นคนอ่ืนๆอีกสามคนจากพวกสาวกของ
 พระองค ์(เปรียบเทียบ 9:2)? บางทีพวกเขาไดพ้ิสูจน์วา่เป็นผูท่ี้รับรู้หรือตอบสนองมากท่ีสุดต่อส่ิงท่ี
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 พระองค์ไดส้อนพวกเขามาจนขณะน้ี (เปรียบเทียบ มธ. 25:19) หรือมนัอาจได้เป็นว่าพระเยซู
 มองเห็นล่วงหนา้วา่พวกเขาจะมีบทบาทของการน าพวกอคัรทูตในอนาคต 

5:38      พระเยซูปล่อยฝูงชนกลุ่มหน่ึงไปแต่ได้พบอีกกลุ่มหน่ึงท่ีรอคอยพระองค์ท่ีบา้นของ ไยรัส[343]   
อยา่งท่ีเป็นธรรมเนียม ผูรั้บจา้งโศกเศร้าก าลงัท าการ: ร้องไห้ คร ่ าครวญ ร้องเพลง เป่าป่ีและปรบมือ
ของพวกเขา (เปรียบเทียบ ยรม. 9:17; อมส. 5:16).[344]  มิชนาห์ ระบุวา่แมก้ระทัง่สามีท่ียากจน
ท่ีสุดจะตอ้งจา้งคนเป่าป่ีอย่างนอ้ยสองคนและผูห้ญิงคนหน่ึงท่ีจะคร ่ าครวญเม่ือภรรยาของเขาตาย
ไป [345]  เป็นท่ีชดัเจนว่าการตายของเด็กหญิงตวัเล็กน้ีไดถู้กคาดหวงัไวจ้นพวกผูโ้ศกเศร้าพร้อม
ขณะท่ีเธอตายไป  

5:39-40      พระเยซูหมายถึงว่าเธอ “หลบั” ในความตราย  พระองคใ์ช้ค  าวา่ “หลบั” ในเชิงเปรียบเทียบ 
(เปรียบเทียบ มธ. 9:24; ยน. 11:11-14) พระองคห์มายถึงวา่แมว้า่เธอไดต้ายไป การตายของเธอก็จะ
ไม่ถาวรมากไปกว่าการหลับ [346] อย่างไรก็ตามพวกผูส้ังเกตการณ์ท่ีอยู่ท่ีนั่นถือถ้อยค าของ       
พระเยซูตามตวัอกัษรและเยาะเยย้แพทยผ์ูย้ิ่งใหญ่ส าหรับการวินิจฉัยผิวเผินภายนอกของพระองค ์ 
การตอบสนองของพวกเขาพิสูจน์วา่เด็กหญิงนั้นไดต้ายไป  พระเยซูกนัพวกเขาออกไปและอนุญาต
ใหบ้รรดาผูท่ี้พระองคต์อ้งการเท่านั้นท่ีจะอยูเ่พื่อจะเป็นพยานถึงการอศัจรรย ์    

 ดาเนียลไดท้  านายวา่พระเจา้จะชุบบรรดาผู ้“หลบั” ในความตายให้เป็นข้ึน (ดนล. 12:2) พระองคไ์ด้
ท าส่ิงนั้นท่ีน่ีแมก้ระทัง่ใชถ้อ้ยค าของดาเนียล “หลบั” ดว้ยเหตุนั้นพระองคก์็ส าแดงวา่พระองคก์ าลงั
ท าส่ิงท่ีดาเนียลไดท้  านายวา่พระเจา้จะท า 

5:41       เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูจบั “แขน” ของเด็กหญิงท่ีตายไปเพื่อท่ีจะเช่ือมโยงฤทธ์ิเดชของพระองคก์บั
การรักษาของเธอในความคิดของพยาน  พระองคไ์ม่จ  าเป็นท่ีจะแตะตอ้งเธอเพื่อจะชุบให้เธอเป็นข้ึน 
เอลียาห์ (1 พกษ. 17:17-23) และเอลีชา (2 พกษ. 4:18-37) ทั้งสองไดชุ้บเด็กๆให้คืนสู่ชีวิต แต่ทั้ง
สองจ าตอ้งใช้ความพยายามและใช้เวลาในการท าอย่างนั้นมากกว่าท่ีพระเยซูไดท้  า  บางทีมนัเป็น  
การรักษาน้ีท่ีน าหลายคนท่ีจะระบุวา่พระเยซูเป็นเอลียาห์   (6:15) การแตะตอ้งคนตายส่งผลต่อการ
เป็นมลทินทางพิธีกรรม แต่พระเยซูพิชิตส่ิงน้ีดว้ยฤทธ์ิเดชของพระองคท่ี์เป็นทั้งการรักษาและการ
ช าระ   

 มาระโกเท่านั้นบนัทึกค าสั่งของพระเยซูในภาษาอารเมคและแปลมนัเพื่อผูอ่้านชาวโรมนัของท่าน   

  “มาระโกให้การแปลท่ีเป็นความตรงขา้มกบัสูตรทางเวทมนตร์ต่างๆท่ีลึกลบัและไม่เป็น
 เร่ืองจนพวกเขาเยาะเยย้ผูท่ี้จะเป็นผูแ้ปล...”[347] 
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ในทุกกรณีของพระเยซูท่ีชุบคนตายให้เป็นข้ึนในหมวดพระกิตติคุณ พระองค์ก็กล่าวต่อคนตายโดยตรง 
(เปรียบเทียบ ลก. 7:14; ยน. 11:43) 

  “มีการแนะน าวา่ถอ้ยค าเหล่านั้นของพระองคเ์ป็นถอ้ยค าท่ีถูกใชโ้ดยมารดาในแต่ละเชา้เพื่อ
  จะกระตุน้ลูกสาวของเธอจากการหลบั”[348] 

มีความแตกต่างทางตวัอกัษรเดียวระหวา่งค าสั่งของพระเยซูท่ีน่ีและค าสั่งท่ีเปโตรพูดเม่ือท่านร้ือฟ้ืนโดรคสั  
สู่ชีวิต   (กจ. 9:40) เปโตรกล่าววา่ “ทาบิธา คูม” น่ีแสดงให้เห็นวา่  พระเยซูใชฤ้ทธ์ิเดชของพระองคต่์อไป
ผา่นทางเปโตรหลงัจากการเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระองค ์(เปรียบเทียบ กจ. 1:1-2) 

5:42       เม่ือพระเยซูฟ้ืนฟูชีวิต การคืนสู่สภาพเดิมก็ทนัที (ค ากรีก ยูธูส สองคร้ังในขอ้น้ี) ไม่ใช่ตามล าดบั
อยา่งท่ีมนัเป็นจริงเก่ียวกบัผูเ้ผยพระวจนะแต่ก่อนอีกดว้ย (เปรียบเทียบ 1 พกษ.17:19-20; 2 พกษ. 
4:33) บางทีมาระโกอา้งอิงถึงอายขุองเด็กหญิงนั้นเพราะวา่เธออายุ 12 ปีและผูห้ญิงท่ีพระเยซูเพิ่งได้
รักษาไปก็ไดท้นทุกขก์บัโรคภยัไขเ้จบ็ของเธอเป็นเวลา 12 ปี (ขอ้ 25) หญิงนั้นไดเ้ร่ิมตน้ด าเนินชีวิต
ในเม่ือเธอควรไดต้ายไปจากสภาพท่ีรักษาไม่ไดข้องเธอ  เด็กหญิงนั้นเพิ่งตายไปในเม่ือเธอควรได้
ด าเนินชีวติในฐานะหญิงสาว พระเยซูสามารถ- และได-้ช่วยกูท้ ั้งสองจากความตาย  ทุกคนท่ีปรากฎ
ตวัก็แสดงถึงความประหลาดใจสุดขีดต่อฤทธ์ิเดชของพระเยซู (เปรียบเทียบ 4:41)  ค ากรีกจาก    
เอกซิสเทมิ ตามตวัอกัษรหมายถึงพวกเขา “เสียสติดว้ยความประหลาดใจมาก”[349] 

5:43       พระเยซูให้ค  าสั่งสองประการแก่พวกผูส้ังเกตการณ์ หน่ึง พระองคบ์อกพวกเขาท่ีจะไม่บอกใครก็
ตามเก่ียวกบัการอศัจรรยผ์ูไ้ม่จ  าเป็นท่ีจะรู้เก่ียวกบัมนั เป็นท่ีชดัเจนวา่หลายคนท่ีอยู่นอกบา้นคงได้
พน้พบส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึน แต่พระเยซูตอ้งการท่ีจะหลีกเล่ียงการเปิดเผยท่ีไม่จ  าเป็นอยา่งนอ้ยก็ทนัทีเพื่อ
ว่าพระองค์สามารถด าเนินพนัธกิจของพระองค์ไปพร้อมกับเสรีภาพเต็มท่ีของการเคล่ือนไหว  
(เปรียบเทียบ 1:43-45) พระองค์ตอ้งการให้บรรดาผูท่ี้ปรากฎตวัท่ีจะรักษาเหตุการณ์น้ีไวเ้ป็น
ความลบัเท่าท่ีจะเป็นไปได[้350] 

 ค าสั่งท่ีสองของพระองค์เปิดเผยถึงความสงสารต่อเน่ืองของพระองค์ท่ีมีต่อเด็กหญิงนั้นในความ
จ าเป็นของเธอ ยิ่งกว่านั้นมนัท าให้ชดัเจนว่าพระองคไ์ดร้ื้อฟ้ืนเธอสู่ชีวิตทางกายภาพท่ีตอ้งการการ
ค ้ าจุน พระองค์ไม่ได้ท  าให้เธอเป็นข้ึนสู่รูปแบบใหม่ของชีวิตพร้อมกับร่างกายท่ีเป็นอมตะ 
(เปรียบเทียบ 1 คร. 15:35-57) 

การอศัจรรยส์องอยา่งน้ี (การชุบชีวติของลูกสาวของไยรัสและการรักษาหญิงท่ีเป็นโรคโลหิตตก) สอนพวก
สาวกว่าพระเยซูไม่ไดมี้แค่อ านาจท่ีจะควบคุมธรรมชาติ (4:35-41) และวิญญาณปีศาจ (5:1-20) เท่านั้นแต่
ความตายอีกดว้ย  น่ีเป็นการเปิดเผยท่ีส าคญัต่อบรรดาผูท่ี้ใชค้วามเช่ือบางอยา่งในพระองค ์ พวกเขาเรียนรู้วา่
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พระเยซูเป็นมากกวา่มนุษย ์และแมก้ระทัง่เป็นมากกวา่ผูย้ิง่ใหญ่ท่ีสุดของพวกผูเ้ผยพระวจนะ  อยา่งไม่สงสัย
แลว้  พระเจา้ใชก้ารเปิดเผยเหล่าน้ีเพื่อจะช่วยให้พวกสาวกเห็นวา่พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีเป็นพระเจา้ 
(8:29) 

“ความเช่ือเก่ียวขอ้งมากกวา่การแค่เช่ือวา่พระเยซูสามารถท าการอศัจรรยไ์ด ้ ไม่มีใครสงสัยส่ิงนั้น
ในนาซาเร็ธ  พวกเขาสงสัยวา่พระองคส์ามารถท าส่ิงท่ีพระองคท์  าไดอ้ยา่งไร เน่ืองจากใครท่ีพวก
เขา ‘รู้’วา่พระองคเ์ป็น ดงันั้นโดยความหมายโดยนยั ความเช่ือแห่งการรักษาส าหรับมาระโกในสอง
เร่ืองเหล่าน้ีหมายถึงมากกวา่ความเช่ือในผูท้  าการอศัจรรย ์ ทั้งไยรัสและหญิงนั้นแสดงถึงความเช่ือ
ท่ีวา่ดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงพระเจา้ท าการในพระเยซู  ดงันั้นผูเ้ขียนพระกิตติคุณน้ีใชเ้ร่ืองเหล่าน้ีเพื่อจะ
เน้นถึงบทบาทของความเช่ือและผลท่ีตามมาของมนั คือตวับุคคลของพระเยซูอย่างท่ีประจกัษ์ใน
พนัธกิจของพระองคท่ี์เนน้ถึงบทบาทของความเช่ือในเร่ืองเหล่าน้ี”[351] 

2.     การปฏิเสธพระเยซูโดยชาวนาซาเร็ธ  6:1-6ก (เปรียบเทยีบ  มธ. 13:54-58) 

แมว้า่พระเยซูให้หลกัฐานเพียงพอวา่พระองค์ทรงเป็นมากกวา่มนุษย ์(4:35-5:43) บรรดาผูท่ี้รู้จกัพระองค์ดี
ท่ีสุดในสถานะทางสังคมทางกายภาพก็ปฏิเสธท่ีจะเช่ือในพระองค ์(6:1-6ก) การปฏิเสธน้ีน าพระเยซูท่ีหัน
จากฝงูชนอยา่งมากข้ึนไปยงัการฝึกฝนพวกสาวกของพระองค ์(6:6ข-8:30) 

6:1         มาระโกอา้งอิงถึงการปรากฏของพวกสาวกกบัพระเยซู  แต่มทัธิวละเวน้รายละเอียดนั้น เป็นท่ี
ชดัเจนว่ามาระโกบนัทึกเหตุการณ์น้ีเพราะว่ามนัจดัตั้งอีกโอกาสหน่ึงส าหรับการฝึกฝนการเป็น
สาวกซ่ึงเป็นความเป็นห่วงโดยเฉพาะของมาระโกในส่วนน้ีของพระกิตติคุณของท่าน พระเยซูเยี่ยม
เยียนนาซาเร็ธในฐานะรับบีท่ีเตรียมพวกสาวกของพระองค์ส าหรับพนัธกิจของพวกเขา  น่ีเป็น    
การปฏิเสธคร้ังท่ีสองในนาซาเร็ธท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณสัมพนัธ์บนัทึก   การปฏิเสธแรกเกิดข้ึนเม่ือ
พระเยซูละนาซาเร็ฐไปเพื่อจะจดัตั้งฐานแห่งการปฏิบติัการของพระองคใ์นคาเปอรนาอุม (มธ. 4:13; 
ลก. 4:16-31) 

6:2-3      การตอบสนองของผูค้นในธรรมศาลาน้ีก็ตรงขา้มกบัการตอบสนองของไยรัสนายธรรมศาลาอีก
แห่งหน่ึง (5:22)  มาระโกบนัทึกสามค าถามท่ีพวกผูส้ังเกตการณ์ในนาซาเร็ธตั้งข้ึน  พวกเขาแปลก
ใจวา่พระเยซูไดรั้บค าสอนและสิทธิอ านาจท่ีพระองคส์ าแดงจาก “ท่ีไหน” พวกเขาถามซ่ึงกนัและ
กนัว่า ใคร ได้ให้ “ปัญญา” ท่ีพระองค์ส าแดงนั้นแก่พระองค์ และพวกเขาถามว่า พระเยซูได้รับ
ความสามารถท่ีจะท า “การอศัจรรยต่์างๆ” อย่างไร   เป็นท่ีชดัเจนว่าพวกเขาไม่ไดส้รุปว่าค าสอน 
สิทธิอ านาจและการอศัจรรยต่์างๆของพระองคม์าจากพระเจา้ 
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 “ในส่ิงน้ี พวกเขาก็ไม่ใช่ไม่เหมือนยุควิทยาศาสตร์สมยัใหม่ของเราซ่ึงเป็นห่วงเก่ียวกับค าถาม
ในทางกลไก ‘อยา่งไร’ มากกวา่ค าถามเชิงศาสนศาสตร์ ‘ท าไม’ อยา่งมาก”[352] 

ค าถามต่างๆของชาวนาซาเร็ธแสดงถึงความไม่เช่ือถือและความเป็นปฏิปักษ์ ความคุน้เคยส่วนตวัของ      
พวกเขากบัครอบครัวของพระเยซูและลกัษณะชีวิตแต่ก่อนของพระเยซูท่ามกลางพวกเขาไดท้  าให้มนัยาก
ส าหรับพวกเขาท่ีจะคิดเก่ียวกบัพระองคว์า่เป็นส่ิงใดก็ตามท่ีมากกว่าแค่มนุษย ์ น่ีเป็นท่ีเดียวในพนัธสัญญา
ใหม่ท่ีท่ีผูเ้ขียนอ้างอิงถึงพระเยซูในฐานะช่างไม้  “ช่างไม้” (ค ากรีก เทคทน) ท างานกับหินและเหล็ก
เช่นเดียวกบัไม ้  [353] ในเชิงโวหารแลว้พวกผูว้จิารณ์ของพระเยซูถามวา่ไม่วา่พระเยซูไม่ใช่คนงานธรรมดา
พร้อมกบัมือของพระองคอ์ยา่งท่ีพวกเขาส่วนใหญ่เป็นหรือไม่ 

“ไม่มีส่ิงใดท่ีคงเส้นคงวาในความศรัทธาแห่งประเภทบางอย่างของเพลงสรรเสริญและการภาวนากว่า
แนวคิดท่ีผดิพลาดท่ีวา่ค ากรีกควรจะถูกแปลวา่ ‘ช่างไม’้ ซ่ึงบ่งบอกถึงท่ีต ่าตอ้ยในสังคมร่วมสมยั  ค  ากรีกน้ีมี
ระดบักวา้งของความหมายตั้งแต่ผูต่้อเรือไปจนถึงช่างแกะสลกั  แต่ก็บ่งบอกเกือบตลอดเวลาถึงบุคคลแห่ง
ทกัษะค่อนขา้งมากและสามารถแมก้ระทัง่ถูกใชเ้ก่ียวกบัแพทย ์ จนเด๋ียวน้ีตั้งแต่การเป็นช่างไมใ้นหมู่บา้น 
(มธ.13:55) ท่ีเก่ียวขอ้งในการท าคนัไถและแอก (ซ่ึงชาวนาคนใดก็ตามแห่งสมยัของเขาก็สามารถท่ีจะผลิต
ได)้ โยเซฟอาจไดเ้ป็นผูส้ร้างแห่งความสามารถบางอยา่งท่ีท่องเท่ียวไปทัว่บริเวณท่ีใหญ่ต่างๆของประเทศ 
ต่อเบ้ืองหลงัเช่นนั้นการสละตนเองของพระเยซูก็ถูกมองวา่เป็นบางส่ิงท่ีน่าประทบัใจมากกวา่ค าวา่ ‘ช่างไม’้ 
บ่งบอกไวอ้ยา่งมาก   

 “ค าอารเมค นักการ่า ก็ขยายออกในความหมายตั้งแต่ผูท้  าเฟอร์นิเจอร์ไปจนถึงผูส้ร้างพร้อมกับ
 ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งหลายอย่างในระหว่างนั้น  ช่างฝีมือเช่นนั้นเป็นผูท้่องเท่ียวไปในท่ีต่างๆ ซ่ึง ณ 
 สมยัของพระเยซูนั้นพวกเขาก็ไดมี้อยู่เป็นเวลาหลายศตวรรษ   ในแง่ของความหมายโดยนยัของ      
 ลูกา 4:22 และ ยอห์น 6:42 พร้อมกบัพระคมัภีร์ตอนน้ีท่ีผูค้นในนาซาเร็ธไม่รู้จกัพระเยซูดว้ยสายตา 
 เม่ือพระองคก์ลบัมาจากการเร่ิมตน้พนัธกิจของพระองคค์ร้ังแรก เราก็ตอ้งสรุปวา่พระองคไ์ดใ้ชเ้วลา
 เล็กน้อยในนาซาเร็ธ  ตามหลกัการแลว้เมืองนั้นเองก็ถูกตั้งไวส้ าหรับช่างฝีมือท่ีท่องเท่ียวไปในท่ี
 ต่างๆ  ผูส้ามารถไม่เพียงแต่ตั้งครอบครัวของเขาท่ีนัน่ แต่สามารถเดินทางอยา่งง่ายดายไปยงัเมือง
 ชายฝ่ังทั้งหลายและยงัเมืองต่างๆท่ีมองลงไปเห็นทะเลกาลิลีอีกดว้ย”[354] 

เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีจะใคร่ครวญถึงส่ิงท่ีพระเยซูไม่ได้เลือกท่ีจะเป็น: ทหาร คนเก็บภาษี  ชาวประมง 
นกัวิชาการ เป็นตน้  อาชีพท่ีพระองค์ได้เลือก-ซ่ึงทึกทกัเอาว่าพระองค์มีทางเลือก-ก็เป็นอาชีพท่ีไดใ้ห้การ
ส่งเสริมทางบวกแก่เพื่อนบา้นของพระองคแ์ละหลีกเล่ียงอาชีพท่ี “เป็นปัญหา” ซ่ึงอาจไดป้ระนีประนอมการ
ทรงเรียกของพระองค ์
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 “เป็นการปฏิบติัโดยทัว่ไปท่ามกลางพวกยวิท่ีจะใชช่ื้อของบิดาไม่วา่เขามีชีวิตอยูห่รือตายไป   ผูช้าย
 ไดถู้กเรียกวา่บุตรของมารดาของเขาเท่านั้นเม่ือบิดาของเขาไม่เป็นท่ีรู้จกั”[355]  

ก่อนหน้าน้ีผูค้นแห่งนาซาเร็ธไดอ้า้งอิงถึงพระเยซูวา่เป็นลูกของโยเซฟ (ลก.4:22)  เป็นท่ีชดัเจนว่าตอนน้ี  
พวกเขาเรียกพระองค์ว่า “ลูกของมารีย์" ในฐานะเป็นการดูถูกท่ีจงใจซ่ึงบ่งบอกว่าพระองค์เป็นลูกนอก
กฎหมาย (เปรียบเทียบ วนฉ. 11:1-2; ยน. 8:41; 9:29) พวกยวิไม่ไดก้ล่าวอยา่งดูถูกเก่ียวกบัการเกิดของบุคคล
เช่นนั้นถา้พวกเขาเช่ือวา่เขาด าเนินชีวติอนัเป็นท่ีโปรดปรานต่อพระเจา้  แต่ถา้บุคคลนั้นกลายมาเป็นคนท่ีเลิก
เช่ือ  พวกเขาก็กล่าวต่อสาธารณะชนและอยา่งเปิดเผยเก่ียวกบัการเกิดนอกกฎหมายของเขา[356]  ดงันั้นการ
เรียกช่ือน้ีสะทอ้นถึงความเช่ือถือของชาวนาซาเร็ธท่ีวา่พระเยซูไม่ไดเ้กิดจากหญิงพรหมจารียแ์ละไม่ไดเ้ป็น
ท่ีโปรดปรานต่อพระเจา้[357] 

 “บางคร้ังเราก็ใกลผู้ค้นเกินไปท่ีจะเห็นความยิง่ใหญ่ของพวกเขา”[358] 

6:4         พระเยซูไม่ได้อา้งหรือแต่งสุภาษิตท่ีจะตอบการปฏิเสธน้ี   มนัแสดงถึงหลักการหน่ึงนั่นคือ: 
ความคุน้เคยท าใหเ้กิดการดูถูก  พระเยซูบ่งบอกวา่พระองคท์รงเป็น “ผูเ้ผยพระวจนะ” ซ่ึงพระองคก์็
ทรงเป็น  ผูค้นแห่งนาซาเร็ธไม่สามารถแม้กระทัง่ช่ืนชมด้านน้ีแห่งคุณลกัษณะของพระเยซูได ้
เพราะวา่พวกเขาถือวา่พระองคเ์ป็นใครคนหน่ึงท่ีเหมือนพวกเขาเอง  

  “ข้าพเจ้าคิดว่าว่าภาษาพูดโดยทั่วไปของสมยันั้นก็เหมาะสมท่ีน่ี ‘ผูเ้ช่ียวชาญคือเพื่อน
 ธรรมดาจากอีกเมืองหน่ึง’”[359] 

6:5-6ก    มาระโกเนน้วา่พระเยซูท าการอศัจรรยใ์นการตอบสนองต่อความเช่ือ   ท่ีน่ีเราเห็นอีกดา้นหน่ึงของ
เหรียญนั้น  การปฏิเสธของชาวนาซาเร็ธท่ีจะเช่ือในพระเยซูส่งผลต่อการท่ีพระองคไ์ม่สามารถท่ีจะ
ท าการอัศจรรย์หลายอย่างท่ามกลางพวกเขา  “ความไม่เ ช่ือ” จ  ากัดการท าการของพระเจ้า 
(เปรียบเทียบ กจ. 14:9-10)   

  “ประเด็นของ อุค เอดูเนโต [“ไม่มีการอศัจรรย”์] ไม่ใช่ท่ีวา่พระเยซูไร้อ านาจถา้ปราศจาก
 ความเช่ือของมนุษย ์แต่ท่ีวา่ในการขาดหายไปของความเช่ือนั้นพระองคไ์ม่สามารถท าการ
 งานท่ียิง่ใหญ่ในความสอดคล้องกับจุดประสงค์แห่งพันธกิจของพระองค์;  เพราะวา่ท่ีจะได้
 ท าการอศัจรรยต่์างๆท่ีท่ีความเช่ือขาดหายไปในกรณีส่วนใหญ่นั้นคงไดแ้ค่ท่ีจะไดท้  าให้
 ความผดิของมนุษยน์ั้นเลวลงและท าใหพ้วกเขาแขง็กระดา้งต่อพระเจา้”[360] 

น่ีเป็นคร้ังเดียวท่ีมาระโกกล่าววา่พระเยซูประหลาดพระทยั  พระเยซูประหลาดพระทยัท่ีวา่ความไม่เช่ือของ
ชาวนาซาเร็ธก็หนกัแน่นอยา่งท่ีมนัเป็น   น่ีบ่งบอกวา่การตดัสินใจของพวกเขาท่ีจะไม่เช่ือทั้งๆท่ีมีหลกัฐานก็

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn356
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn357
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn358
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn359
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn360


เพียงพอท่ีจะน าพวกเขาไปสู่การสรุปอีกอยา่งหน่ึง   ในเชิงศีลธรรมนั้นพวกเขาควรถูกต าหนิส าหรับความไม่
เช่ือของพวกเขา    

“ผูค้นแห่งนาซาเร็ธแสดงถึงความมืดบอดของอิสราเอล  การปฏิเสธของพวกเขาท่ีจะเช่ือในพระเยซู
ก็พรรณนาถึงส่ิงท่ีพวกสาวกจะประสบในไม่ชา้  ( เปรียบเทียบ 6:7-13) และผูอ่้านของมาระโก 
(ตอนนั้นและตอนน้ี) จะประสบในการกระจายข่าวประเสริฐ”[361] 

IV.    การเปิดเผยตนเองของผู้รับใช้ต่อพวกสาวก  6:6ข-8:30  

การเป็นปฏิปักษท่ี์เพิ่มข้ึนของพวกผูน้ าทางศาสนาของอิสราเอลและการปฏิเสธโดยฝงูชน (3:7-6:6ก) ไดน้ า
พระเยซูท่ีจะจดจ่ออย่างเพิ่มข้ึนท่ีการอบรมพวกสาวกของพระองค์  ส่วนน้ีของพระกิตติคุณของมาระโก
แสดงถึงการท่ีพระเยซูท าอยา่งนั้น  ในขณะท่ีพระเยซูให้ความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึนส าหรับพนัธกิจแก่พวก
สาวกของพระองค ์(6:6ข-30) จุดจดจ่อของการสั่งสอนของพระเยซูคืออตัลกัษณ์ของพระองค์เอง ซ่ึงพวก
สาวกมีความยุง่ยากอยา่งมากท่ีจะเขา้ใจ (6:31-8:30) 

“หลงัจาก ‘การเร่ิมตน้ของพระกิตติคุณน้ี’ ใน 1:1-15 คร่ึงแรกของพระกิตติคุณของมาระโกก็แบ่ง
ออกเป็นสามส่วนหลกัอยา่งเป็นระเบียบ (1:16-3:12; 3:13-6:6; 6:7-8:26) แต่ละส่วนเร่ิมตน้ดว้ย
เร่ืองราวเก่ียวกบัพวกสาวก (1:16-20; 3:1-19; และ 6:7-13) แต่ละส่วนค่อยๆจบลงดว้ยเร่ืองราว
เก่ียวกบัการตอบสนองทางลบท่ีไดก่้อให้เกิดโดยพนัธกิจของพระเยซู (3:1-6; 6:1-6ก; 8:14-21) และ
แต่ละส่วนจบดว้ยขอ้ความสรุปท่ีท าให้ผูอ่้านระลึกถึงธรรมชาติแห่งพนัธกิจของพระเยซู (3:7-12; 
6:6ข; 8:22-26)”[362] 

ก.     ภารกจิของสาวกสิบสองคน  6:6ข-30 

น่ีเป็นอีกส่วนหน่ึงของส่วน “ประกบ”  หรือส่วนไขวข้องมาระโก  เหตุการณ์หลกัคือพระเยซูส่งสาวกสิบ
สองคนไปในภารกิจการประกาศและการรักษาท่ีไดข้ยายพนัธกิจของพระองคเ์อง  ภายในเร่ืองราวน้ีระหวา่ง
การจากไปของพวกเขาและการกลบัมาของพวกเขา  ผูเ้ขียนก็ไดแ้ทรกเร่ืองราวของการตายของยอห์นผูใ้ห้
บพัติศมา  ลกัษณะหลกัของเร่ืองราวนั้นท่ีไดท้  าใหม้าระโกสนใจคือการรับรู้ของเฮโรด  แอนทิพาส  ถึงใครท่ี  
พระเยซูทรงเป็นอตัลกัษณ์ของพระเยซูซ่ึงเป็นหวัใจของส่วนน้ี  ก็กลายมาเป็นหวัขอ้หลกัของส่วนต่างๆท่ี
ตามมา  (6:31-8:30) 

1.     การส่งสาวกสิบสองคนไป  6:6ข-13 (เปรียบเทยีบ มธ. 9:35-11:1; ลก. 9:1-6) 

พระเยซูรับใช้ในกาลิลีต่อไป  พนัธกิจของพระองค์ต่อสาวกสิบสองคนเป็นส่วนท่ีส าคญัของพนัธกิจของ
พระองค ์ มนัเตรียมพวกสาวกส าหรับการรับใช้ในอนาคตต่อไป  มนัคาดหวงัถึงพนัธกิจของพระองคผ์่าน
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ทางพวกเขาหลงัจากการเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระองคอี์กดว้ย  น่ีเป็นการเดินทางคร้ังท่ีสามไปตามหมู่บา้น
ต่างๆของกาลิลีท่ีมาระโกรายงาน (เปรียบเทียบ 1:14, 39) 

6:6ข       ขอ้ความเปล่ียนผ่านสั้นๆน้ีแนะน าพนัธกิจสองอยา่งของพระเยซูโดยส่วนตวั  และผา่นทางพวก
สาวกของพระองค ์ ความสนใจของมาระโกอยูใ่นการอบรมของพวกสาวก ดงันั้นท่านก็เนน้ส่ิงนั้น 
มทัธิวใหก้ารอธิบายท่ียาวกวา่เล็กนอ้ยเก่ียวกบัพนัธกิจส่วนตวัของพระเยซู (มธ. 9:35) 

 “… พระองคไ์ดไ้ปสอนยงัหมู่บา้นต่างๆ   น่ีเป็นบทเรียนท่ียอดเยีย่มส าหรับคนงาน คริสเตียน  มีบาง
คนในงานของพระเจา้ผูไ้ม่ตอ้งการท่ีจะไปยงัสถานท่ีเล็กนอ้ยเพื่อจะรับใช้แทจ้ริงแลว้ขา้พเจา้ไดถู้ก
วจิารณ์โดยผูรั้บใชแ้ละคนงานคริสเตียนบางคนส าหรับการไปยงัคริสจกัรเล็กๆบางแห่งแทนท่ีจะไป
ยงัคริสตจกัรท่ีใหญ่กว่าบางแห่ง   ความรู้สึกของขา้พเจา้ก็คือว่าองค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเราได้ตั้ง
แบบอยา่งท่ียิ่งใหญ่ไวส้ าหรับเราท่ีน่ีเม่ือมนักล่าววา่พระองคไ์ดเ้สด็จไปตามหมู่บา้นต่างๆของพวก
เขา  เพื่อนๆเอ๋ย จงจินตนาการวา่ องค์พระผูเ้ป็นเจ้าแห่งพระสิริ พระบุตรของพระเจ้ารับใช้ใน
หมู่บา้นเล็กๆท่ีน่ีในโลกน้ี  พระองค์อาจไดส่้งโทรเลขไปยงักรุงโรมและเช่าโรงละครคร่ึงวงกลม
เพื่อการประชุมใหญ่”[363] 

6:7         พระเยซู “เรียกสาวกสิบสองคน” มายงัพระองค์เอง   และจากนั้นไดส่้งพวกเขาออกไปในฐานะ
ตวัแทนท่ีเป็นทางการของพระองค ์(เปรียบเทียบ 3:14) ในวฒันธรรมของพระเยซู บุคคลท่ีถูกส่งไป 
(ผูส่้งสาร) ถูกถืออยา่งแทจ้ริงวา่เป็นบุคคลท่ีไดส่้งไป (เจา้นาย) [364]  พระเยซูท าตามธรรมเนียม
และปัญญาของยิวในการส่งพวกสาวกออกไป “เป็นคู่ๆ” ซ่ึงมาระโกเท่านั้นอา้งอิงถึง (เปรียบเทียบ 
ฉธบ. 17:6; 19:15; ปญจ. 4:9-12) โดยพื้นฐานแลว้น่ีก็เพื่อท่ีจะรับรองความสัตยจ์ริงของข่าวสารของ
พวกเขาโดยการเตรียมพยานสองปากให ้(เปรียบเทียบ กดว. 35:30; ฉธบ. 17:6) 

 สาวกสิบสองคนจะตอ้งประกาศแผ่นดินของพระเจา้ (ลก. 9:2) และท่ีจะท าการอศัจรรยเ์พื่อท่ีจะ
รับรองข่าวสารของพวกเขาส าหรับผูฟั้งชาวยวิของพวกเขา  (มธ. 10:1; ลก. 9:1-2) มาระโกแค่อา้งอิง 
“สิทธิอ านาจเหนือ” พวกผีอย่างท่ีมนัเป็นการส าแดงท่ีมีพลงัมากท่ีสุดของอ านาจของพระเยซูท่ีท า
การผา่นทางพวกเขา  น่ีเป็นภารกิจท่ีจะเตรียมสาวกสิบสองคนส าหรับความรับผิดชอบท่ีใหญ่ข้ึนใน
การรับใชข้องพระเยซูในภายหลงั   

  “พระเยซูใหสิ้ทธิอ านาจแก่พวกสาวกเพื่อจะเป็นตวัแทนของพระองคใ์นเร่ืองทั้งถอ้ยค าและ
 ฤทธ์ิเดช  ข่าวสารและการกระท าของพวกเขาจะตอ้งเป็นการขยายออกแห่งข่าวสารและ  
 การกระท าของพระองคเ์อง”[365] 

6:8-9    สาวกสิบสองคนจะตอ้งไม่น าอาหาร ยา่มและเงินไปกบัพวกเขา 

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn363
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn364
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn365


 “มันเป็นธรรมเนียมทั้ งในตะวันออกและตะวันตกท่ีจะเก็บเงินทอนเล็กน้อยไว้ในสายคาด          
[“เขม็ขดั”] ของบุคคลหน่ึง”[366] 

พวกเขาจะตอ้งไม่แมก้ระทัง่ท่ีจะเอาเส้ือนอกปกติไปดว้ย-ท่ีชาวปาเลสไตน์บ่อยคร้ังใช้เป็นผา้ห่มในตอน
กลางคืน   สาวกสิบสองคนจะตอ้งพึ่งพาพระเจา้ท่ีจะเตรียมความจ าเป็นของพวกเขารวมถึงความจ าเป็น
ส าหรับเจา้บา้นท่ีชอบตอ้นรับแขก  ความเร่งด่วนแห่งภารกิจของพวกเขาเรียกร้องการเดินทางท่ีเบาและมนั
หา้มการเตรียมท่ีละเอียด  พวกเขาสามารถเอาไมเ้ทา้ (“ไมถื้อ”) ไปไดแ้ละพวกเขาจะตอ้งมี “รองเทา้แตะ” แต่
พวกเขาจะตอ้งไม่เอาส่ิงส ารองไป เป็นท่ีชดัเจนว่าพระเยซูเน้นถึงส่ิงท่ีจะไม่น าไปมากกว่าส่ิงท่ีจะน าไป
เพื่อท่ีจะกีดกนัพวกสาวกไวจ้ากความรู้สึกใดๆแห่งการพึ่งพาตนเอง[367] 

การบนัทึกของมทัธิวรายงานวา่พระเยซูหา้มไม่ใหเ้อารองเทา้ไป ส่วนมาระโกกล่าววา่พระองคอ์นุญาตให้เอา
ไป (มธ. 10:10) บางทีรองเทา้คู่ส ารองคือส่ิงท่ีพระเยซูห้าม  มทัธิว 10:9-10 และ ลูกา 9:3 ห้ามเอาไมเ้ทา้ไป 
แต่มาระโก 6:8 อนุญาต  ทางแกไ้ขหน่ึงต่อความขดัแยง้ท่ีเด่นชดัน้ีอาจจะเป็นว่าพระเยซูให้ค  าสั่งเหล่าน้ี
มากกวา่หน่ึงคร้ัง[368] พระเยซูก าลงัอบรมพวกสาวกของพระองคท่ี์จะรับใช้ไม่ใช่เป็นเจา้นายเหนือคนอ่ืนๆ
หรือท่ีจะคาดหวงัใหค้นอ่ืนๆท่ีจะรับใชพ้วกเขา 

 “ค าสั่งท่ีเจาะจงต่างๆประยุกตใ์ชอ้ยา่งแทจ้ริงกบัภารกิจสั้นๆน้ีระหวา่งช่วงชีวิตของพระเยซูเท่านั้น 
 แต่ในหลกัการแลว้ ดว้ยการดดัแปลงท่ีจ าเป็นตามสภาพอากาศและสถานการณ์อ่ืนๆ ค าสั่งเหล่านั้น
 ยงัคงมีไวส้ าหรับพนัธกิจท่ีด าเนินต่อไปของคริสตจกัร  การรับใชแ้ห่งพระวจนะของพระเจา้ยงัคง
 เป็นเร่ืองราวของความเร่งด่วนสุดขีดซ่ึงเรียกร้องการอุทิศตนอยา่งส้ินเชิง”[369] 

6:10-11      โดยปกติแลว้สาวก 12 คนจะตอ้งพกัในบา้นของเจา้บา้นท่ีชอบตอ้นรับแขกนานเท่าท่ีพวกเขา
ยงัคงอยูใ่นเมืองท่ีเจาะจงนั้น แทนท่ีจะยา้ยจากบา้นหน่ึงไปอีกบา้นหน่ึง  น่ีจะลดความไขวเ้ขวและมี
แนวโนม้ท่ีจะสงวนช่ือเสียงท่ีดีของสาวกไว ้ผูซ่ึ้งคนอ่ืนๆอาจถือวา่โลภถา้เขายา้ยบ่อยๆ การยา้ยไป
ยงัการตอ้นรับท่ีดีกวา่เพื่อเห็นแก่ความสะดวกก็จะน าความอบัอายไปยงัเจา้บา้นคนก่อนอีกดว้ย     

 ตามธรรมเนียมแลว้พวกยวิสะบดัผงคลีออกจากเส้ือผา้และรองเทา้ของพวกเขาเม่ือพวกเขาเขา้ไปยงั
เขตเดือนของยวิอีกคร้ังจากเขตแดนของคนต่างชาติ[370] 

 “ในวฒันธรรมแห่งสมยัท่ีพระกิตติคุณไดถู้กเขียนข้ึน พวกยวิไดส้ร้างความแตกต่าง ระหว่างเขต
แดนของยวิและของคนต่างชาติ  พวกยวิถือวา่แผน่ดินของพวกเขานั้นบริสุทธ์ิ และแผ่นดินของคน
ต่างชาตินั้นไม่สะอาด”[371] 
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การสะบดัผงคลีออกจากเทา้ของพวกเขาแสดงถึงผลกระทบท่ีเป็นมลทินแห่งการติดต่อกบัคนต่างชาติ  เม่ือ
สาวกสิบสองคนท าส่ิงน้ี มนับ่งบอกว่าบรรดาผูท่ี้ปฏิเสธข่าวสารของพวกเขาก็ไม่เช่ือ เป็นมลทินและอยู่
ภายใตก้ารพิพากษาของพระเจา้ (เปรียบเทียบ กจ. 13:51; 18:6) 

 “การสะบดัผงคลีไม่ใช่ท่ีจะถูกถือว่าเป็นการสาปแช่ง   แต่เป็นพยานซ่ึงถูกตั้งใจให้น าไปสู่การ
 เปล่ียนแปลงของใจ  ค  ากรีกกล่าวอยา่งเจาะจงถึงค าเตือนท่ีมีต่อพวกเขาไม่ใช่การกระท าสัตยส์าบาน
 ต่อพวกเขา  เปรียบเทียบ กจ. 13:51; 18:6”[372] 

 “มนัเป็นเคร่ืองหมายท่ีมองเห็นไดถึ้งการยอมรับหรือการปฏิเสธพระอาจารยแ์ละพระบิดาผูไ้ดส่้ง
 พระองคไ์ป (มธ. 10:40, ลก. 10:16) และดงันั้นก็เป็นดชันีของความสัมพนัธ์ท่ีซ่ึงพลเมืองโดยรวมมี
 ต่อค าสั่งนิรันดร์”[373] 

การกระท าน้ีจะเป็นเหตุใหบ้รรดาผูท่ี้ปฏิเสธข่าวสารท่ีจะพิจารณาการตดัสินใจของพวกเขาใหม่ 

6:12-13     สาวกสิบสองคนจะตอ้งท าสามส่ิงอยา่งเดียวกนัท่ีพระเยซูท าในพนัธกิจของพระองค(์เปรียบเทียบ  
1:4, 14-15, 32-34, 39; 3:10)  ภารกิจของพวกเขาเป็นการขยายออกของภารกิจของพระองค ์ 
เปรียบเทียบ 16:15-20)  มาระโกไม่ไดอ้า้งอิงวา่พระเยซูส่งพวกเขาไปหาพวกยิวเท่านั้น  บางทีท่าน
ตอ้งการใหผู้อ่้านของท่านท่ีจะถือวา่พวกเขาเองด าเนินการพนัธกิจของพระเยซูอยา่งท่ีสาวกสิบสอง
คนไดท้  าในตอนนั้น (เปรียบเทียบ  มธ. 10:5-6) สาวกสิบสองคนเรียนรู้วา่ฤทธ์ิเดชของพระองคไ์ป
ไกลวา่การปรากฎส่วนตวัของพระองคแ์ละท่ีวา่พระเจา้จะท างานผา่นทางพวกเขาอยา่งท่ีพระองคไ์ด้
ท าผา่นทางพระเยซู  

  “การมาของพวกเขายงัหมู่บา้นก็น ามาซ่ึงการรักษาและความรอดในแง่ท่ีครอบคลุมมาก
 ท่ีสุด เพราะว่าพวกเขาเป็นตัวแทนของพระองค์  พระเยซูไดแ้ต่งตั้งพวกเขาและพวกเขามา
 ในนามของพระองค์  ส่ิงท่ีพระเยซูไดท้  าดว้ยฤทธ์ิเดชของพระองคเ์องอยา่งท่ีไดถู้กแต่งตั้ง
 โดยพระเจา้ พวกสาวกก็ท าดว้ยฤทธ์ิเดชของพระองค”์[374] 

มาระโกเท่านั้ นอ้างอิงสาวกสิบสองคน “ชโลม” ผูค้น “ด้วยน ้ ามัน”  ตามปกติแล้วผูค้นทาน ้ ามันเพื่อ
จุดประสงค์ทางการรักษาในสมยัของพระเยซู (เปรียบเทียบ ลก. 10:34; ยก. 5:14).[375] พิธีน้ีแสดงถึงว่า  
พระเจา้เสด็จลงมาเหนือบุคคลท่ีถูกเจิมซ่ึงช่วยใหบุ้คคลนั้นท่ีจะรับใชพ้ระองคแ์ละแยกบุคคลท่ีถูกเจิมไวเ้พื่อ
การใชข้องพระเจา้  ส่ิงน้ีเช่นกนัคงไดมี้ความส าคญัท่ีพิเศษส าหรับสาวกท่ีเป็นผูอ่้านท่ีไดป้ระสบกบัการทรง
เจิมของพระเจา้ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ณ การกลบัใจเช่ือ และผูท่ี้มีพนัธกิจท่ีคลา้ยกนัในสมยัของพวกเขา 
(และของพวกเรา) 
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ส่วนน้ีแสดงถึงพระเยซูท่ีด าเนินการอบรมพวกสาวกของพระองคต่์อไปส าหรับพนัธกิจท่ีอยูต่่อหนา้พวกเขา 
และด าเนินการท่ีจะขยายพนัธกิจแห่งการรับใช้ของพระองค์เองต่อไปผ่านทางพวกเขา   ในหน้าท่ีของ      
พวกเขา ลกัษณะการรับใช้ของพวกเขา และการตอบสนองของพวกเขาต่อปฏิกิริยาท่ีมีต่อพนัธกิจของพวก
เขานั้น พวกเขาจะตอ้งปฏิบติัพวกเขาเองในฐานะผูรั้บใชข้องผูรั้บใช ้

“จนเด๋ียวน้ีพวกเขาไดเ้ป็นเหมือนเด็กเล็กๆในครอบครัวภายใตก้ารดูแลของบิดามารดาของพวกเขา
หรือเหมือนลูกนกในรังซ่ึงถูกปกป้องโดยปีกของแม่ของพวกมนัและจ าเป็นท่ีจะอา้ปากของพวกมนั
ให้กวา้งเพื่อจะไดรั้บการเติมเต็ม; ตอนน้ีพวกเขาจะตอ้งกลายมาเป็นเหมือนเด็กชายท่ีจากบา้นของ
บิดาของพวกเขาไปเพื่อจะท าหนา้ท่ีเป็นลูกมือฝึกหดัหรือเป็นเหมือนลูกนกท่ีเร่ิมมีปีกซ่ึงจากรังอนั
อบอุ่นท่ีพวกมนัไดรั้บการเล้ียงดูเพื่อจะใชปี้กของพวกมนัและแสวงหาอาหารเพื่อพวกมนัเอง”[376] 

“การมีส่วนร่วมน้ีของสาวกสิบสองคนในพนัธกิจของพระเยซูและความส าเร็จท่ีเด่นชัดของมนั 
ส่งเสริมอย่างใหญ่หลวงต่อการเหน็บแนมในภาพของมาระโกเก่ียวกบัสาวกสิบสองคนในส่วนน้ี
ของพระกิตติคุณน้ี (6:7-8:26) ในดา้นหน่ึง มนัเร่ิมตน้ดว้ยภารกิจท่ีพิเศษน้ีผูซ่ึ้งความส าเร็จของเขา
ซ่ึงถูกรายงานไวใ้น 6:30 เป็นท่ีชดัเจนวา่ไดไ้ปถึงวงัของเฮโรด (6:14) และน าไปสู่การตอบสนองท่ี
ไม่ลดละโดยฝงูชน (6:31-33) ในอีกดา้นหน่ึง  สาวกสิบสองคนท่ีไดป้ระสบกบัการทรงเรียกและ
ความสัมพนัธ์ท่ีพิเศษกบัพระเยซู  และตอนน้ีมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีในพนัธกิจน้ีก็ถูกมองว่าขาด    
การเขา้ใจ (6:52; 7:18; 8:14-21) และแมก้ระทัง่สะทอ้นถึง ‘ใจท่ีแข็งกระดา้ง’ (6:52; 8:17-18)       
การเหน็บแนมท่ีเพิ่มข้ึนน้ีระหวา่งสิทธิพิเศษและการขาดความเขา้ใจของสาวกสิบสองคนก็มีเมล็ด
ของมนัในส่วนก่อนหนา้น้ี (เช่น 4:11; เปรียบเทียบ 4:13; 4:33-34; เปรียบเทียบ 4:41)”[377] 

2.     ความล้มเหลวของแอนทพิาสทีจ่ะเข้าใจอตัลกัษณ์ของพระเยซู  6:14-29  

ผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มท่ีสองแทรกเร่ืองราวน้ีเข้าไปในการบรรยายของท่านเก่ียวกับภารกิจของสาวก        
สิบสองคน  มนัคลา้ยกบัการใส่เขา้ไปในแซนวชิ (เปรียบเทียบ ขอ้ 30) บางทีเหตุการณ์เกิดข้ึนระหวา่งภารกิจ
ของสาวกสิบสองคนท่ีเพิ่งป่าวประกาศไป  มันอธิบายถึงการต่อต้านท่ีเพิ่มข้ึนต่อพระเยซูและมันจัด
เตรียมการน าพาท่ีมีประโยชน์ส าหรับพวกสาวกของพระเยซู  การบนัทึกของมาระโกเป็นการบนัทึกเต็มท่ี
ท่ีสุดของการบนัทึกของพระกิตติคุณสัมพนัธ์ ณ จุดน้ี    

ความคิดเห็นทีห่ลากหลายเกีย่วกบัอตัลกัษณ์ของพระเยซู  6:14-16 (เปรียบเทยีบ มธ. 14:1-3; ลก. 9:7-9) 

6:14      “เฮโรด” แอนทิพาสไม่ใช่กษตัริยอ์ยา่งแทจ้ริง “กษตัริย”์ เป็นการระบุอนัเป็นท่ีนิยมแทนท่ีจะเป็นช่ือ
 เรียกท่ีเป็นทางการในกรณีของเขา เขาเป็นเจา้เมือง (ผูป้กครองหน่ึงในการแบ่งแยก [ทางการเมือง] 
 ทั้งส่ี) ผูไ้ดเ้กิดมาในปี 20 กคศ. และไดป้กครองเหนือกาลิลีและเพอเรียตั้งแต่ปี 4 กคศ. ถึง คศ. 39 
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 เม่ือเขาไดถู้กเนรเทศไปยงักอล  เพอเรีย  ตั้งอยูท่างตะวนัออกของแม่น ้ าจอร์แดนและทางใตข้อง    
 ทศบุรี เขตแดนทางเหนือของมนัก็อยูค่ร่ึงทางระหวา่งทะเลกาลิลีและทะเลตาย  และเขตแดนทางใต้
 ของมนัก็อยูค่ร่ึงทางระหวา่งปลายดา้นเหนือและปลายดา้นใตข้องทะเลกาลิลี  เขตแดนของอมัโมน
 ตั้งอยูท่างตะวนัออกของเพอเรีย  บางทีมาระโกเรียกแอนทิพาสวา่กษตัริยเ์พราะวา่นัน่คือแนวทางท่ี
 ผูค้นในเขตแดนของเขากล่าวถึงเขาอย่างเป็นท่ีนิยม[378]  มนัเป็นปกติส าหรับมาระโกผูซ่ึ้งก าลงั
 เขียนเพื่อชาวโรมนัท่ีจะใชช่ื้อเรียกน้ีเน่ืองจากวา่รัฐบาลโรมนัใชม้นัเพื่อจะบรรยายถึงผูป้กครองทาง
 ตะวนัออกทั้งหมด [379] 

ค าน าหน้าของ “มนั” (NASB) หรือ “ส่ิงน้ี” (NIV) ดูเหมือนจะเป็นพนัธกิจของพวกสาวกของพระเยซู      
(ขอ้. 7-13)  พนัธกิจของพวกเขาจดจ่อท่ีอตัลกัษณ์ของพระเยซู ซ่ึงเป็นหวัขอ้ของส่วนน้ี  อยา่งน่าสนใจแลว้ 
พระเยซูส่งพวกไปในภารกิจน้ีแมว้่าการเขา้ใจของพวกเขาเองเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของพระเยซูนั้นยงัคงเป็น
บางส่วน พระองคต์อ้งการใหพ้วกเขาท่ีจะแบ่งปันส่ิงท่ีพวกเขารู้แมว้า่พวกเขาจะเขา้ใจมากข้ึนในภายหลงั    

มทัธิวบนัทึกวา่เฮโรดไดย้ิน “การรายงาน (ข่าว) เก่ียวกบัพระเยซู” (มธ. 14:1) และลูกาเขียนวา่เขาไดย้ินถึง 
“เหตุการณ์ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน” (ลก. 9:7) ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนเสริมไม่ใช่การบรรยายเฉพาะอยา่งร่วมกนั  เฮโรด
ไดย้นิเก่ียวกบัพนัธกิจท่ีพระเยซูด าเนินการ   

ผูค้นก าลงัอธิบายถึงฤทธ์ิเดชท่ีอศัจรรยข์องพระเยซูในหลายแนวทางท่ีแตกต่าง  มาระโกอา้งอิงสามอย่าง  
บางคนกล่าววา่ “ยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา” ได ้“เป็นข้ึนมาจากตาย” และเขาเป็นบุคคลท่ีท าการอศัจรรยเ์หล่าน้ี  
ยอห์นไม่ไดท้  าการอศัจรรยก่์อนการตายของท่าน (ยน. 10:41) ดงันั้นมุมมองน้ีอาจไดเ้กิดข้ึนจากขอ้มูลท่ีผดิ 

 “ยอห์นเป็นผูล่้วงหนา้มาก่อนของพระเยซูในการเกิด พนัธกิจและการตายของท่านแนวทางท่ีผูค้น
 ระบุถึงยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาก็หลากหลายเท่ากบัแนวทางท่ีพวกเขาระบุถึงพระเยซู”[380] 

6:15-16      บางทีมุมมองท่ีว่าพระเยซูเป็น “เอลียาห์” ก็เป็นหน้ีท่ีมาของมนัต่อการอธิบายของยอห์นถึง    
พระเยซูในฐานะ “ผูท่ี้ก าลงัเสด็จมา” (มลค. 3:1; 4:5; เปรียบเทียบ ฉธบ. 18:15-19)  บางคนสรุปวา่
พระเยซูเป็น “ผูเ้ผยพระวจนะ” (เหมือนหน่ึงในผูเ้ผยพระวจนะของพนัธสัญญาเดิม) เน่ืองจาก      
การประกาศและฤทธ์ิเดชท่ีท าการอศัจรรยข์องพระองค ์ มุมมองของเฮโรดท่ีวา่พระเยซูเป็นยอห์นท่ี
ไดเ้ป็นข้ึนจากตายสู่ชีวติดูเหมือนจะไดเ้กิดข้ึนจากจิตส านึกท่ีผิดของเขา-เน่ืองจากวา่เขาไดฆ่้ายอห์น  
เป็นท่ีชดัเจนวา่เฮโรดไม่ไดย้นิเก่ียวกบัพระเยซูก่อนท่ีเขาไดฆ่้ายอห์น 

การตายของผู้ล่วงหน้ามาก่อนของพระเยซู 6:17-29 (เปรียบเทยีบ มธ. 14:4-12) 

ขอ้ 17-29 เป็นการบนัทึกยอ้นหลงัท่ีซ่ึงมาระโกอธิบายวา่ยอห์นไดต้ายไปอยา่งไร  น่ีเป็นเร่ืองราวเดียวใน
พระกิตติคุณของมาระโกท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัพระเยซูโดยตรง[381] ท าไมมาระโกรวมมนัไว?้ บางทีท่านท า
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อยา่งนั้นเพราะวา่การตายของยอห์นบอกเหตุล่วงหนา้ถึงจุดจบท่ีรุนแรงของพระเยซู มาระโกอุทิศ 14 ขอ้แก่
การตายของยอห์นแต่สามขอ้เท่านั้นแก่พนัธกิจของท่าน  ท่านให้การบนัทึกเก่ียวกบัการทนทุกข์สองเร่ือง
อยา่งแทจ้ริง: ของพระเยซูและของยอห์น[382] 

“แมว้า่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัพระเยซูโดยตรง กระนั้นมนัก็ตรงประเด็นกบัประวติัศาสตร์ของพระเยซู 
การทนทุกข์ของผูล่้วงหน้ามาก่อนเป็นเคร่ืองช้ีไปยงัการทนทุกข์ภายหลังของพระเมสสิยาห์ 
(เปรียบเทียบ 2:19-20) ความคลา้ยกนัระหวา่ง 6:17-29 และ 15:1-47 ก็น่าสนใจ: เช่น การกลวัของ 
เฮโรดท่ีมีต่อยอห์นในฐานะ อันเนียร์ ดิคคายอส ไค ฮักกิออส [“คนชอบธรรมและบริสุทธ์ิ”](ขอ้ 20) 
และท่าทีของปีลาตต่อพระเยซู (15:5, 14); ความเกลียดชงัท่ีไม่ปราณีของนางเฮโรเดียสท่ีมีต่อยอห์น
และความเกลียดชังท่ีไม่ปราณีของพวกผูน้ าชาวยิวท่ีต่อพระเยซู: การยอมของเฮโรดและของ           
ปีลาตต่อแรงกดดนั; รายละเอียดเก่ียวกบัการฝังของยอห์นและของพระเยซู”[383] 

มาระโกแสดงถึงความสนใจโดยเฉพาะในส่ิงท่ี “กษตัริย”์ เฮโรดแอนทิพาสและโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเฮโรเดียส
ท าต่อยอห์น[384] เหตุผลหลกัท่ีมาระโกรวมส่วนน้ีไวจ้ะปรากฎในภายหลงั (9:13) 

6:17-18      แทจ้ริงแลว้เฮโรด ฟีลิปท่ี 1 เป็นลูกพี่ลูกนอ้งของเฮโรด แอนทิพาสไม่ใช่พี่นอ้ง [385] เฮโรเดียส
เป็นลูกสาวของอริสโตบูลสับุตรชายของเฮโรดมหาราชและนางมาเรียมเน    และดงันั้นก็เป็น
หลานสาวของเฮโรด แอนทิพาส[386]  มนัผิดกฎหมายส าหรับเฮโรดท่ีจะแต่งงานกบัเฮโรเดียส
เพราะวา่ “การแต่งงาน” ของพวกเขานั้นเป็นการร่วมประเวณีของผูมี้ความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมกนั
มาก  มนัเป็นการล่วงประเวณีอีกดว้ย-เพราะวา่ฟีลิปยงัมีชีวิตอยู ่(เปรียบเทียบ ลนต. 18:16; 20:21)! 
แอนทิพาสไดเ้ขา้ร่วมลทัธิยวิ ดงันั้นเขาไดว้างตวัเขาเองไวภ้ายใตธ้รรมบญัญติัของโมเสส [387] 

  “เราเห็นแบบอย่างท่ีเป็นตัวอย่างของความกล้าหาญทางศีลธรรมนั้ นในยอห์น ซ่ึง           
 พวกอาจารย์ท่ีเคร่งศาสนาทั้งหมดควรท่ีจะมี ไม่ลังเลใจท่ีจะก่อให้เกิดความโกรธของ         
 ผูย้ิ่งใหญ่และมีอ านาจบ่อยคร้ังเท่าท่ีพบวา่มนัจ าเป็นกบัผูซ่ึ้งท่ีมีการยอมรับเก่ียวกบับุคคล 
 เพราะวา่เขาไม่รับใชพ้ระเจา้อยา่งจริงใจ”[388] 

  “ไม่ใช่แมก้ระทัง่ราชวงคถู์กยกเวน้จากการเรียกสู่การกลบัใจคร้ังใหญ่” [389] 

6:19-20      ความช่ืนชอบของแอนทิพาสท่ีมีต่อเฮโรเดียสก็ขดัแยง้กบัการนบัถือและความสนใจของเขาใน
ยอห์น  เขาตอ้งการท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์ทั้งสองและความตึงเครียดก็เกิดข้ึนในฐานะท่ีเป็น
ผลลพัธ์  

  “ความเป็นกษตัริยเ์ปล่ียนแปลงท่ีต่างๆ: ขา้แผน่ดินไม่กลวัราชา; ราชากลวัขา้แผน่ดิน”[390] 
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แอนทิพาสสามารถด าเนินชีวิตกบัความตึงเครียดน้ีได้  แต่เฮโรเดียสไม่สามารถด าเนินได้  ดงันั้นเธอได้
แสวงหาท่ีจะฆ่าคู่ปรับของเธอ  เป็นท่ีชดัเจนว่าแอนทิพาสปกป้องยอห์นจากเฮโรเดียสซ่ึงเป็นนางเยเซเบล
สมยัปัจจุบนั  ยอห์น “ชอบธรรม” ในความสัมพนัธ์ของท่านกบัคนอ่ืนและ “บริสุทธ์ิ” ในความสัมพนัธ์ของ
ท่านกบัพระเจา้  อยา่งไม่สงสัยแลว้  ความซบัซอ้นท่ีกษตัริยรู้์สึกไดเ้กิดข้ึนกบัความรักใคร่ท่ีขดัแยง้ของเขาท่ี
มีต่อเฮโรเดียสและยอห์น   บางคร้ังคนบาปท่ีไม่กลบัใจก็อยากรู้อยากเห็นเก่ียวกบัเร่ืองราวฝ่ายวิญญาณและ
ผูค้นฝ่ายวญิญาณ   น่ีดูเหมือนจะไดเ้ป็นจริงเก่ียวกบัแอนทิพาส  บางทีกษตัริยแ์ละยอห์นได้สนทนาเม่ือใดก็
ตามท่ีเฮโรดได้เยี่ยมเยียนป้อมมาคารัสซ่ึงอยู่ทางตะวนัออกของแม่น ้ าจอร์แดนท่ีท่ียอห์นเป็นนักโทษ     
สถานท่ีตั้งของมนัในเพอเรียตอนใตซ่ึ้งอยูท่างใตข้องปลายดา้นเหนือของทะเลตายไดม้องลงไปเห็นทะเลนั้น 
บางทีน่ีเป็นสถานท่ีตั้งของเหตุการณ์ทั้งหมดน้ี [391] 

  “เฮโรดไดเ้กรงขามโดยความบริสุทธ์ิของคุณลกัษณะของยอห์น ไดเ้กรงกลวัท่านอย่างท่ี  
  คนเลวเกรงกลวัคนดี”[392] 

6:21-23     สุดทา้ยแลว้เฮโรเดียสก็สามารถใชอุ้บายกบัสามีของเธอไปสู่การขจดัเวรกรรมของเธอ  “ซาโลเม” 
เป็นลูกสาวของเฮโรเดียสโดยฟีลิป  มีความแตกต่างบางอยา่งเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัอายุของ
เธอ นกัวชิาการบางคนเช่ือวา่เธอคงไดอ้ยูใ่นช่วงอายุ 15-17 ปี ณ เวลาน้ี [393] และคนอ่ืนๆถือวา่เธอ
คงอายไุดป้ระมาณ 20 ปี[394] อยา่งไม่สงสัยแลว้การเตน้ของเธอนั้นกระตุน้ก าหนดั[395] 

  “การเตน้เด่ียวในสมยันั้นในสังคมเช่นนั้นก็เป็นละครใบท่ี้น่ารังเกียจและเต็มไปดว้ยราคะ  
 ท่ีองคห์ญิงแห่งสายโลหิตกษตัริยค์วรเปิดเผยและลดคุณค่าตวัเธอเองนั้นก็เกินความเช่ือถือ
 เพราะวา่การเตน้เหล่านั้นเป็นศิลปะของโสเภณีอาชีพ  ขอ้เท็จจริงท่ีวา่เธอไดเ้ตน้อยา่งนั้นก็
 เป็นค าอธิบายท่ีน่ากลวัเก่ียวกบัคุณลกัษณะของซาโลเมและของแม่ผูย้อมและกระตุน้ให้เธอ
 ท่ีจะท าอยา่งนั้น”[396] 

 วลี “จนถึงก่ึงราชสมบติั” เป็นการเปรียบเทียบซ่ึงหมายถึง “ณ การเสียสละส่วนตวัท่ียิ่งใหญ่” 
(เปรียบเทียบ  1 พกษ. 13:8; อสร. 5:3; 7:2) แอนทิพาสไม่สามารถให้ก่ึงราชสมบติัของเขาได้
เพราะวา่เขาขาดสิทธิอ านาจท่ีจะท าอยา่งนั้น[397] 

  “ในบรรดาผูท่ี้ความหลงใหลและความหรูหราไดท้  าลายค าสั่งของตนเองในชัว่ขณะท่ีตามอ าเภอใจ
จะกล่าวและท าส่ิงท่ีพวกเขาเสียใจอยา่งขมข่ืนในชัว่ขณะท่ีเยน็ชาของพวกเขา”[398] 

 “มีความเหมือนท่ีแน่นอนอีกด้วยระหว่างการบรรลุของเอสเธอร์เก่ียวกบัการท าลายฮามานและ    
การบรรลุของซาโลเมเก่ียวกบัการท าลายยอห์น  บางทีเร่ืองราวของซาโลเมย  ้าเตือนมาระโกถึงเอ
สเธอดว้ยผลลพัธ์ท่ีวา่ท่านใชภ้าษาบางอยา่งของเอสเธอร์ในฉบบัเซปทวัจินท”์[399] 
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6:24-25   พวกผูห้ญิงจะตอ้งไม่ปรากฏ ณ งานเล้ียงเช่นนั้นในฐานะผูส้ังเกตการณ์  ดงันั้นซาโลเมจ าตอ้งจาก
หอ้งโถงงานเล้ียงไปเพื่อจะปรึกษากบัมารดาของเธอ  เป็นท่ีชดัเจนวา่ลูกสาวแบ่งปันความเกลียดชงั
ของมารดาของเธอแทนท่ีจะเป็นการนบัถือของเฮโรดท่ีมีต่อท่าน เธอรีบกลบัไปหาเฮโรดดว้ยค าร้อง
ขอของเธอก่อนท่ีเขาอาจเปล่ียนขอ้เสนอท่ีฟุ่มเฟือย  บางทีเธอขอศีรษะของยอห์น “บนถาด” เพื่อจะ
ท าใหท้่านขายหนา้ต่อไปซ่ึงเปรียบเทียบยอห์นกบัสัตว-์ท่ีถูกฆ่าและเตรียมไวส้ าหรับอาหารเยน็ 

6:26-28   อีกคร้ังหน่ึงเท่านั้นท่ีมาระโกใชค้  ากรีก  เพริลูพอส  ท่ีแปลวา่ “เสียใจอยา่งมาก” หรือ “เป็นทุกข์
อยา่งยิ่ง” ก็อยูใ่น 14:34 ท่ีท่ีมนับรรยายถึงความทรมานของพระเยซูในสวนเกทเสมนี  การใชท่ี้ไม่
บ่อยน้ีแสดงถึงขอบเขตของความกงัวลของแอนทิพาสเก่ียวกบัภาวะล าบากท่ีการร้องขอของซาโลเม
ไดส้ร้างเพื่อเขา  ความหยิง่ของเขาไดน้ าเขาไปสู่ปัญหา อยา่งท่ีความหยิ่งของปีลาตไดท้  าในภายหลงั  
ผูป้กครองทั้งสองเหล่าน้ีได้ถวายคนชอบธรรมและบริสุทธ์ิบนแท่นบูชาแห่งความเป็นท่ีนิยม
ส่วนตวัของพวกเขา 

 “เหมือนกบัหลายคนเน่ืองจากวา่สมยัของเขานั้นสภาพแวดลอ้มไดร้ะงบัจิตส านึกของเขา”[400] 

 “การเตน้ก็คุม้ค่าชีวติของผูเ้ผยพระวจนะของพระเจา้  ผูป้กครองของอิสาเอลเป็นเช่นนั้น”[401] 

ค ากรีก  สเปคคูลัททอรา ท่ีแปลวา่ “เพชฌฆาต” เป็นค าท่ียืมมาจากละตินซ่ึงสะทอ้นถึงอิทธิพลของโรมนัใน
พระกิตติคุณของมาระโก   มนัอา้งอิงถึงองครั์กษข์องเฮโรด ขอ้เท็จจริงท่ีวา่สุดทา้ยแลว้ “ศีรษะ” ของยอห์น
ไดไ้ปถึงเฮโรเดียสแสดงวา่เธอเป็นบุคคลท่ีรับผิดชอบส าหรับการตายของท่าน  อย่างไรก็ตาม สามีของเธอ
ไดใ้หค้  าสั่งท่ีจะประหารท่าน ดงันั้นเขาควรถูกต าหนิอีกดว้ย  ในกรณีของพระเยซู พวกผูน้ าทางศาสนาของ
ชาวยวิเรียกร้องการตายของพระองคอ์ยา่งท่ีเฮโรเดียสไดท้  าไปและเหมือนกบัเฮโรด ปีลาตไดใ้ห้ค  าสั่งท่ีเป็น
ทางการส าหรับการประหาร   

6:29           ความคลา้ยกนัต่างๆระหวา่งการฝังของยอห์นและการฝังของพระเยซูก็จบัใจอีกดว้ย (เปรียบเทียบ 
15:42-47)  ยอห์นตายตามล าพงั พวกสาวกของท่านไม่ไดอ้ยูก่บัท่าน  ส่ิงเดียวกนัก็เป็นจริงเก่ียวกบั
พระเยซู ดว้ยขอ้ยกเวน้ของยอห์นสาวกของพระองคแ์ละสาวกผูห้ญิงบางคนของพระองค ์ เฮโรดให้
การอนุญาตแก่พวกสาวกของยอห์นท่ีจะฝังศพของท่าน อย่างท่ีปีลาต  อนุญาตให้โยเซฟแห่ง           
อาริมาเธียท่ีจะฝังพระเยซู  สาวกของแต่ละคนใหก้ารฝังท่ีมีเกียรติแก่อาจารยข์องพวกเขาในอุโมงค ์   

ส่วนน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูค้นท่ีประกาศการกลบัใจและช้ีไปท่ีพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์สามารถคาดหวงั: 
การต่อตา้น การข่มเหง การจ าคุก และบางทีการตายเพื่อความเช่ือ  น่ีเป็นการปลอบโยนส าหรับพวกสาวกท่ี
ทนทุกขส์ าหรับพยานของพวกเขาท่ีมีต่อพระเยซู  มนัไม่ไดผ้อ่นคลายพวกเขาจากการทนทุกข์ของพวกเขา
หรือยื่นความหวงัแห่งการหลีกหนีให้  แต่มนัช่วยให้พวกเขาท่ีจะเห็นว่าพวกเขาอยู่ในวงสมาคมท่ีดีท่ีสุด        
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น่ีเป็นการหนุนใจบางอยา่ง  ในเชิงประวติัศาสตร์นั้น ผูท่ี้ตายเพื่อความเช่ือไดพ้บก าลงัในการระลึกวา่พวกเขา
เป็นส่วนหน่ึงของวงสมาคมใหญ่ผูไ้ดแ้บ่งปันการทนทุกขข์องพระผูช่้วยใหร้อดของพวกเขา  

3.     การกลบัมาของสาวกสิบสองคน  6:30 (เปรียบเทยีบ ลก. 9:10) 

ขอ้น้ีช้ีถึงการสรุปของภารกิจแบบอคัรทูตของสาวกสิบสองคนท่ีผูเ้ขียนไดแ้นะน าไวใ้นขอ้ 7-13  ดว้ยระยะ
นั้นของการอบรมสาวกสิบสองคนของพระเยซูไดส้ าเร็จ พระองคก์็เคล่ือนไปยงัระยะถดัไป 

น่ีเป็นคร้ังเดียวท่ีมาระโกเรียกสาวกสิบสองคนว่า “พวกอคัรทูต” (ค ากรีก อะพอสโทลอย ตามตวัอกัษรคือ   
ผูท่ี้ถูกส่งไป)  ไม่มีหลกัฐานตามตวับทท่ีดีใดๆส าหรับการปรากฏของมนัใน 3:14  ตอนน้ีอคัรทูต 12 คน
กลับไปหาผูห้น่ึงท่ีได้ส่งพวกเขาไป และ “รายงานต่อพระองค์” เก่ียวกับส่ิงท่ีได้เกิดข้ึน  มาระโกใช ้       
“พวกอคัรทูต” ในแง่ทัว่ไปเก่ียวกบัตวัแทนหรือผูแ้ทนท่ีมีสิทธิอ านาจ (เปรียบเทียบ กจ.  14:14; และขอ้อ่ืนๆ) 
แทนท่ีจะเป็นช่ือเรียกเฉพาะ (เปรียบเทียบ อฟ. 2:20; และขอ้อ่ืนๆ) 

“ตวัแทนน้ีปฏิบติัการในนามของผูห้น่ึงท่ีไดม้อบสิทธิอ านาจให ้ ดงันั้นค าวา่ ‘พวกอคัรทูต’ และการ
กระท าของพวกเขาเก่ียวกบัการรายงานต่อพระเยซูแสดงถึงความสัมพนัธ์ท่ีพึ่งพาของสาวกสิบสอง
คนกบัพระเยซู  ภารกิจของพวกเขาเป็นการขยายออกของภารกิจของพระองค”์ [402] 

ดว้ยขอ้ยกเวน้ของยดูาส อิสคาริโอท ชายเหล่าน้ีภายหลงัไดก้ลายมาเป็น “พวกอคัรทูต” ท่ีเป็นทางการ  เป็นท่ี
ชดัเจนวา่พวกเขาน าเสนอการรายงานของพวกเขาต่อพระเยซูท่ีใดท่ีหน่ึงในกาลิลีบางทีใกลก้บัคาเปอรนาอุม   

ข.     วงจรแรกแห่งการเปิดเผยตนเองต่อพวกสาวก  6:31-7:37  

มาระโกเรียบเรียงเหตุการณ์ท่ีเลือกสรรต่างๆ ในการอบรมพวกสาวกของพระองคข์องพระเยซูเพื่อแสดงให้
เห็นวา่พระองคน์ าพวกเขาไปสู่การเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงข้ึนถึงใครท่ีพระองคท์รงเป็นและสู่การอุทิศตนท่ีลึกซ้ึงข้ึน
ต่อพระองคอ์ยา่งไร  พระเยซูน าพวกเขาผา่นชุดของประสบการณ์ท่ีคลา้ยกนัสองอยา่งเพื่อจะสอนพวกเขาถึง
บทเรียนเหล่าน้ี  พระองคจ์  าตอ้งท ามนัสองคร้ังเพราะวา่พวกสาวกชา้ท่ีจะเรียนรู้    

 1.    การเลีย้งคน 5,000 คน  6:31-44 (เปรียบเทยีบ มธ. 14:13-21; ลก. 9:11-17; ยน. 6:1-13) 

การบนัทึกของมาระโกเก่ียวกบัการอศัจรรยน้ี์ท าหนา้ท่ีท่ีส าคญัในพระกิตติคุณของท่าน  บทน าท่ียาวผิดปกติ
เตรียมฉากทอ้งเร่ืองส าหรับการอศัจรรยน้ี์  มนัเนน้ถึงความถ่อมใจของพระเยซูและการอศัจรรยเ์องแสดงถึง
ความเป็นพระเจา้ของพระองค ์ ภายหลงัมาระโกอา้งอิงถึงการอศัจรรยน้ี์สองคร้ัง (6:52; 8:17-21) ท่ีแสดงให้
เห็นวา่พวกสาวกไม่ไดเ้รียนรู้ส่ิงท่ีพวกเขาควรไดเ้รียนรู้จากมนั  อาหารม้ือน้ีบนไหล่เขาก็ตรงกนัขา้มกบังาน
เล้ียงในป้อมของแอนทิพาสท่ีมาระโกเพิ่งไดบ้รรยายไป (ขอ้ 17-29) มนัแสดงถึงความเรียบง่ายของการ
จดัเตรียมของพระเยซูส าหรับฝูงชนขนาดใหญ่-เม่ือเปรียบเทียบกบังานเล้ียงท่ีหรูหราและเห็นแก่ตวัของ       
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เฮโรดซ่ึงส่งผลต่อการตายของคนชอบธรรมและบริสุทธ์ิ [403] มีการเนน้ในส่วนน้ีของพระกิตติคุณน้ีเช่นกนั
ถึงการท่ีพระเยซูเอาใจใส่คนของพระองคเ์องอยา่งไร 

6:31        ขอ้น้ีไม่ปรากฏในพระกิตติคุณเล่มใดๆของหมวดพระกิตติคุณ พระเยซูเตรียม “การพกั” ส าหรับ
ผูรั้บใช้ท่ียุ่งของพระองค์โดยการน าพวกเขาออกไปยงั “ไม่ใช่ทะเลทรายในแง่ท่ีเราใช้ค  าน้ี แต่
สถานท่ีท่ีแหง้แลง้ โดดเด่ียว อา้งวา้ง ไม่มีคนอาศยัอยู”่ [404] (ค ากรีก เอเรมอส) ท่ีท่ีฝงูชน-ท่ีตอนน้ี
มากกวา่ท่ีเคยมีมา-ก็ไม่ดูเหมือนท่ีจะติดตาม(เปรียบเทียบ 1:35)สถานท่ีน้ีอยูใ่กลก้บัเบธไซดา จูเลียส 
บนฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลสาบ (เปรียบเทียบ ลก. 9:10; ยน. 6:1) เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีวา่
มาระโกไม่ไดบ้นัทึกการประเมินของพระเยซูเก่ียวกบังานของพวกสาวก  แต่อา้งอิงถึงการพิจารณา
ของพระองคท่ี์มีต่อพวกเขาในฐานะคนงาน  

  “เพื่อประสิทธิภาพท่ีด าเนินต่อไป คนงานทุกๆคนในตอนน้ีและตอนนั้นตอ้งหยุดเพื่อจะ
 หายใจเขา้และผอ่นคลายเล็กนอ้ย”[405] 

6:32-34     “หลาย” คนคาดหวงัถึงท่ีท่ีพระเยซูมุ่งหน้าไปพร้อมกบัพวกสาวกของพระองค์ใน “เรือ”        
ขนาดใหญ่  บางทีเป็นเรือประมง (ค ากรีก พลอยออน)  พวกเขาสามารถท่ีจะเดินรอบปลายทาง      
ทิศเหนือของทะเลสาบ “ดว้ยเทา้” และพบเรือนั้นเม่ือมนัจอด แทนท่ีจะรู้สึกหงุดหงิด  พระเยซูรู้สึก
สงสารฝูงชน  พระองค์เห็นพวกเขาเหมือนแกะท่ีขาดผูเ้ล้ียงท่ีจะจดัเตรียมส าหรับความจ าเป็นของ
พวกเขา  (เปรียบเทียบ กดว. 27:17; 1 พกษ. 22:17; 2 พศด. 18:16; อสค. 34:5) อยา่งท่ีดาวิดไดท้  าไป 
พระเยซูก็จดัเตรียมเพื่อแกะของพระองค์ในบริเวณถ่ินทุรกันดารท่ีห่างไกล ( ยน 10:1-21; 
เปรียบเทียบ อสค. 34:23-25) พระองค์เร่ิมตน้สอนพวกเขาและเป็นท่ีชดัเจนว่าไดส้อนเป็นเวลา
หลายชัว่โมง (ขอ้ 35) การสอนเป็นความจ าเป็นท่ีใหญ่ท่ีสุดของพวกเขาแมว้า่การรักษาคือส่ิงท่ีพวก
เขาปรารถนา  

  “ข้อเท็จจริงท่ีว่าเรามีการบนัทึกทั้งหกของพระเยซูท่ีเล้ียงฝูงชนในหมวดพระกิตติคุณ    
 (สองคร้ังในมาระโก ความคลา้ยกนัสองคร้ังในมทัธิว คร้ังหน่ึงในลูกา  และคร้ังหน่ึงใน
 ยอห์น) บ่งช้ีว่าคริสตจกัรเร่ิมแรกถือว่าการเล้ียงคนอยู่ท่ามกลางส่ิงท่ีแจ่มแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุด
 และมากท่ีสุดส าหรับความเช่ือเก่ียวกบัการงานอนัยิง่ใหญ่ของพระเยซู” [406] 

6:35-36      พวกสาวกทึกทกัเอาวา่พระเยซูตอ้งการใหผู้ค้นท่ีจะจดัเตรียมอาหารเยน็ของพวกเขาเอง  พวกเขา
ย  ้าเตือนพระองค์ถึงเวลา (“เวลาก็เยน็มากแลว้”) เพื่อว่าพระองคส์ามารถปล่อยพวกเขาไป
เสีย   พระเยซูมีบางส่ิงในความคิด  พระองคต์อ้งการสอนพวกสาวกและฝูงชนท่ีจะพึ่งพา
พระองค์ส าหรับความจ าเป็นต่างๆของพวกเขา  พระองคท์รงเป็นแหล่งสูงสุดแห่งทุกส่ิงท่ี
พวกเขาจ าเป็น    
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“การสนทนาท่ียืดยาวของพระเยซูกับพวกสาวกเ ก่ียวกับขนมปังก็ เ ป็น
องคป์ระกอบท่ีเด่นในการบนัทึกของมาระโกเก่ียวกบัการเล้ียงฝงูชน” [407] 

 ขนมปังเป็นลกัษณะส าคญัท่ีกระจายไปทัว่ของ  6:14-8:30.[408] 

6:37       พระเยซูแนะน าวา่พวกสาวกเองตอ้งเล้ียงฝงูชน เพราะวา่พระองคต์อ้งการให้พวกเขาท่ีจะตระหนกั
ถึงการไร้ความสามารถของพวกเขาท่ีจะท าอย่างนั้น ค าว่า “พวกท่าน” เป็นการเน้นในตวับทกรีก   
จากการท่ีไดย้อมรับถึงการไร้ความสามารถของพวกเขา ความสามารถของพระเยซูจะสร้างความ
ประทับใจท่ียิ่งใหญ่กับพวกเขา มันจะสอนพวกเขาว่าพระองค์ทรงแตกต่างจากพวกเขา                 
การตอบสนองของพวกสาวกแสดงว่าพวกเขายงัไม่ไดเ้รียนรู้ท่ีพึ่งพาพระเยซูส าหรับความจ าเป็น
ทั้งส้ินของพวกเขา  แทนท่ีจะขอใหพ้ระองคจ์ดัเตรียมส่ิงท่ีฝงูชนตอ้งการ พวกเขาก็ค  านวณราคาของ
อาหารและสรุปว่าพวกเขาไม่สามารถหามาเพื่อจะจ่ายมนัได ้ “สองร้อยเหรียญเดนาริอนั” เป็นการ
เทียบเท่าของค่าจา้งทั้งปีส าหรับคนงานประจ าวนั  (เปรียบเทียบ มธ. 20:2) 

6:38        พระเยซูถามพวกเขาวา่ “ขนมปังก่ีกอ้น” ท่ีพวกเขามี เพราะวา่พระองค์จะใชส่ิ้งท่ีพวกเขามีเพื่อจะ
เล้ียงฝงูชน   ตามปกติแลว้พระเยซูใชส่ิ้งท่ีพวกสาวกมีเพื่อจะตอบสนองต่อความจ าเป็นต่างๆของคน
อ่ืน  ในขณะท่ีขนมปังก็ไม่เพียงพอ พวกมนัยงัคงเป็นองค์ประกอบท่ีจ าเป็นในการอัศจรรย์น้ี  
ในขณะท่ีพวกสาวกตอ้งตระหนกัถึงความไม่เพียงพอแห่งแหล่งของพวกเขา พวกเขาก็ตอ้งเขา้ใจอีก
วา่มนัคือแหล่งเหล่านั้นอย่างท่ีมนัไม่เพียงพออยา่งท่ีมนัเป็นนั้นท่ีพระเยซูใช ้ “ขนมปัง” บาร์เล่ยท่ี์
ถูกกล่าวถึงก็เล็กและแบน (เปรียบเทียบ ยน. 6:9) บุคคลหน่ึงสามารถทานขนมปังหลายกอ้นไดใ้น
อาหารม้ือหน่ึง [409]  “ปลาเลก็สองตวั” (ค ากรีก ออปซาริอา) บางทีเค็มและแห้งและกระดูกและ
ทั้งหมดตามปกติใชกิ้นกบัขนมปังในฐานะเป็นรสนิยม [410] 

6:39-40      มาระโกเท่านั้นท่ีบนัทึก “หญา้สด” ดงันั้นก็ระบุวนัเวลาการอศัจรรยน้ี์ในปลายฤดูหนาวหรือตน้
ฤดูใบไมผ้ลิ[411] ยอห์นระบุวนัเวลามนัอยา่งเจาะจงมากข้ึนวา่ใกลก้บัเพน็เทคอสต์ซ่ึงอยูใ่นปลาย
มีนาคมหรือตน้เมษายน (ยน. 6:4)  โฮเนอร์ระบุวนัเวลาวนัเพน็เทคอสตน้ี์ ณ วนัท่ี 13-14 เมษายน 
ค.ศ. 32.[412] ในฤดูร้อนหญา้จ านวนมากเปล่ียนเป็นสีน ้ าตาลในปาเลสไตน์แมว้่าตอนนั้นหญา้สด
อาจไดถู้กพบในสถานท่ีท่ีถูกก าบงัและใกลก้บัทะเลสาบ [413] 

การแบ่งท่ีเป็นระเบียบของผูค้นอย่างน้อยก็ท าให้การแจกอาหารสะดวกข้ึน  วลีกรีก  ซิมโพซิอา    
ซิมโพซิอา (ข้อ 39) และ พราซิไอ พราซิไอ (ขอ้ 40) พรรณนาถึงผูค้นท่ีกระจายไปบนไหล่เขา
เหมือนแปลงสวนหลายแปลง   การจดัการน้ีอาจสะทอ้นถึงความสัมพนัธ์แบบนกัเรียน – อาจารยท่ี์
พวกรับบีส่งเสริมโดยการใหน้กัเรียนของพวกเขานัง่เป็นแถวๆ[414] น่ีดูเหมือนไม่น่าเช่ือต่อขา้พเจา้  
ค าแนะน าอีกอย่างหน่ึงก็คือว่าพระเยซูตั้งใจให้การจดัการน้ีท่ีจะระลึกถึงอิสราเอลท่ีตั้งค่ายในถ่ิน
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ทุรกนัดาร (เปรียบเทียบ อพย. 18:21).[415]  ดงันั้นผูอ่้านควรถือวา่พระเยซูเป็นโมเสสท่ีสองและฝงู
ชนเป็นประชากรใหม่ของพระเจา้[416] มุมมองน้ีมีองคป์ระกอบท่ีดึงดูดใจบางอยา่ง  อยา่งไรก็ตาม 
คนส่วนใหญ่ท่ีปรากฎตวัท่ีนัน่บางทีเป็นผูไ้ม่เช่ือ 

6:41       โดยการอธิษฐานนั้น พระเยซูก็ให้การขอบคุณ (“อวยพร”) แด่พระเจา้ส าหรับอาหารและย  ้าเตือน
ผูค้นวา่มนัมาจากพระองค ์ การให้การขอบพระคุณก่อนอาหารเป็นการปฏิบติัของคนยิวโดยทัว่ไป
และของคริสเตียนเร่ิมแรก  พระเยซู “อวยพร” พระเจา้ส าหรับการให้อาหาร พระองคไ์ม่ไดอ้วยพร
อาหารเอง  “แหงนพระพกัตร์ดูฟ้าสวรรค์” ท าให้แน่ใจต่อไปวา่เป็นพระเจ้าเองท่ีพระองคอ์ธิษฐาน
ต่อ แมว้่าการมองลงไปในขณะท่ีอธิษฐานเป็นธรรมเนียม ขนมปังน้ีบางทีเป็น “‘ขนมปัง’ ท่ีหนา
ขนาดน้ิวและรูปร่างแบน” [417] 

 มาระโกไม่ไดบ้นัทึกวา่พระเยซูไดท้  าการอศัจรรยน้ี์อยา่งไร แมเ้ป็นท่ีชดัเจนวา่การทวีคูณเกิดข้ึนใน
พระหตัถข์องพระเยซู  ท่านเนน้วา่เป็นพระเยซูท่ีไดท้  า  น่ีเป็นประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุดต่อท่าน  พระเยซู
ตอบสนองความจ าเป็นของผูค้นในทางท่ีสร้างสรรคน์บัไม่ถว้น เป็นส่ิงส าคญัส าหรับพวกสาวกท่ีจะ
จดจ่อท่ีแหล่งของการจดัเตรียมซ่ึงก็คือพระเจา้แทนท่ีวิถีทางและวิธีท่ีพระองค์ใช้เพื่อจะจดัเตรียม 
โดยการขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับอาหาร  และจากนั้นจดัเตรียมมนัเพื่อผูค้นอย่างอศัจรรย ์พระ
เยซูก็ก าลงัเสนอหลกัฐานท่ีวา่พระองค์ทรงเป็นพระเจา้  คนทั้งหลายท่ีครุ่นคิดในฝูงชนไดร้ะลึกถึง
การจดัเตรียมมานาท่ีอศัจรรยข์องพระเจา้ในถ่ินทุรกนัดาร (ยน. 6:14) และตระหนกัวา่พระเยซูทรง
เป็นผูรั้บใชข้อง    พระเจา้ท่ีน าส่งส่ิงท่ีพระเจา้ไดจ้ดัเตรียม นัน่คือ พระองคท์รงเป็น “โมเสสท่ีสอง”  

 พระเยซูปรนนิบติัผูค้นผา่นทางพวกสาวกผูน้ าเสนอส่ิงท่ีพระองคไ์ดจ้ดัเตรียมแก่ฝงูชน  พวกสาวก
ท าหน้าท่ีเป็นบริกร  น่ีเป็นงานของพวกสาวกท่ีเป็นผูรั้บใช ้ น่ีเป็นอีกบทเรียนหน่ึงในเร่ืองการเป็น
สาวก 

  “พระองค์สามารถรับเอา อวยพรและหักชีวิตของเราเพื่อจะเป็นพระพรแก่ฝูงชนท่ีหิวฝ่าย
 วญิญาณในโลกรอบๆเราอีกดว้ย” (เปรียบเทียบ มก. 14:22, อาหารม้ือสุดทา้ย)”[418] 

6:42-44      ความอุดมสมบูรณ์และความเพียงพอของการจดัเตรียมของพระเยซูก็ชดัเจนในจ านวนของเศษ  
อาหารท่ียงัไม่ไดถู้กกิน  “ตะกร้า” (ค ากรีก คอฟีนอย) “สิบสอง” ตะกร้าเต็มเป็นประเภทของเคร่ือง
สานขนาดใหญ่แมว้่าไม่มีอาหารท่ีสามารถกินไดท่ี้เหลือไวม้าก  ผูท่ี้รอบรู้บางคนเช่ือวา่ คอฟีนอย 
บรรยายถึงตะกร้าใบเล็กๆ แต่คนส่วนใหญ่เช่ือวา่ตะกร้าเหล่านั้นมีขนาดใหญ่  พระเยซูจดัเตรียม
อยา่งใจกวา้ง แต่พระองคก์็ไม่จดัเตรียมอยา่งฟุ่มเฟือยจนมีการส้ินเปลืองท่ีไม่จ  าเป็น   
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  “ไม่มีใครท่ีถูกส่งไปจากพระคริสตแ์ลว้ก็วา่งเปล่า แต่บรรดาผูท่ี้มาหาพระองคก์็เต็มไปดว้ย
 พวกเขาเอง”[419] 

  “เป็นไปไดท่ี้จะสรุปวา่อาหารท่ีเหลือไดใ้ห้อาหารท่ีเพียงพอส าหรับสาวกแต่ละคนส าหรับ
 การใชข้องเขาเอง  เม่ือเราใหน้ ้าพระทยัของพระเจา้มาก่อน พระองคก์็เอาใจใส่ความจ าเป็น
 ต่างๆของเรา (มธ. 6:33) และจดัเตรียมอาหารประจ าวนัแก่เรา”[420] 

การอศัจรรยน้ี์เปิดเผยตวับุคคลของพระเยซูแก่ฝูงชน แต่ผลกระทบของมนัต่อพวกสาวกนัน่เองท่ีมาระโก
เน้น ตามท่ีระบุไว ้เหตุการณ์ท่ีอศัจรรยน้ี์มีบทเรียนมากมายเก่ียวกบัการเป็นสาวกเช่นเดียวกบัการเปิดเผย
ถึงอตัลกัษณ์ของพระเยซู   

 2.     การเดินบนน า้ของพระเยซูและการกลบัไปยงักาลลิ ี 6:45-56  

 ตอนน้ีพระเยซูกลบัจากชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลสาบไปยงัชายฝ่ังทางตะวนัตกเฉียง
เหนือของมนั 

การเดินบนน า้ 6:45-52 (เปรียบเทยีบ  มธ. 14:22-33; ยน. 6:14-21) 

การอศัจรรยน้ี์ตามหลงัการเล้ียงคน 5,000 คนเพียงแค่ไม่ก่ีชัว่โมง  การอศัจรรยท์ั้งสองเป็นส่วนท่ีส าคญัของ
รายการอบรมการเป็นสาวกของพระเยซูส าหรับสาวกสิบสองคน  ก่อนหนา้นั้นพระเยซูไดท้  าให้ทะเลสงบ
ดว้ยค าสั่งจากพระโอษฐ์ของพระองค์ (4:35-41) ท่ีน่ี พระองคใ์ช้ร่างกายท้ังส้ินของพระองคท่ี์จะเดินบนน ้ า
ทะเล   

6:45       เป็นท่ีชดัเจนว่าการเล้ียงคน 5,000 คนไดเ้กิดข้ึนท่ีดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลกาลิลี ซ่ึงอยู่
ทางใตข้องเบธไซดา จูเลียส  เมืองน้ีตั้ งอยู่ด้านตะวนัออกของสถานท่ีท่ีแม่น ้ าจอร์แดนไหลลงสู่      
ทะลสาบบนชายฝ่ังทางเหนือของมนั  บางเมืองอาจไดอ้ยูด่า้นตะวนัตกของแม่น ้าจอร์แดน[421] 

เป็นท่ีชดัเจนว่าพระเยซูส่งพวกสาวกของพระองค์ไปยงั “เบธไซดา” โดยทางเรือแต่พวกเขาไปลง
เอยท่ีเยนเนซาเร็ธใกลก้บัคาเปอรนาอุม (ขอ้ 53; เปรียบเทียบ ยน. 6:17) เปโตร       อนั ดรูวแ์ละฟีลิป
มาจากเบธไซดา (เปรียบเทียบ ยน. 1:44; 12:21-22) บา้นของเปโตรและอนัดรูวอ์ยูใ่นคาเปอรนาอุม 
(มก. 1:29) อีเดอร์ไชม์ทึกทกัเอาว่ามี “เบธไซดา” ท่ีสองท่ีใกล้กบัคาเปอรนาอุม[422] แต่เป็นท่ี
ชดัเจนวา่น่ีไม่ใช่กรณี  มีแค่ “เบธไซดา” (จูเลียส) เดียวบนชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลกาลิ
ลี[423] “เรือ” เป็นเรือล าท่ีพวกสาวกไดใ้ชเ้พื่อจะเดินทางตอนตน้ๆของวนันั้น (ขอ้ 32) พระเจา้ได้
ปรากฎแก่อิสราเอลจากภูเขา (ฉธบ. 33:2; ฮบก. 3:3) และตอนน้ีพระเยซูปรากฎแก่พวกสาวกของ
พระองคห์ลงัจากท่ีไดอ้ยูบ่นภูเขากบัพระเจา้ดว้ยการอธิษฐาน[424] 
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6:46      น่ีเป็นวกิฤตท่ีสองจากสามวกิฤตท่ีเคล่ือนพระเยซูท่ีจะอธิษฐานซ่ึงมาระโกบนัทึก (เปรียบเทียบ 1:35; 
14:32-36) เป็นท่ีชดัเจนว่าความปรารถนาของฝูงชน-ท่ีจะบงัคบัพระเยซูเพื่อจะท าให้พระองค์เป็น
กษตัริยผ์ลกัดนัพระองคท่ี์จะอธิษฐาน (ค ากรีก พรอสอูคะมาย เปรียบเทียบ  ยน. 6:15) น่ีเป็นการ
ทดลองอีกอยา่งหน่ึงเพื่อจะรับประกนัการเป็นผูน้ าของอิสราเอลโดยปราศจากกางเขน  การอา้งอิง
ถึงพระเยซูท่ีอธิษฐานแสดงถึงความถ่อมใจของพระองคแ์ละการพึ่งพาของพระองคท่ี์พระบิดาของ
พระองคอ์ยูเ่สมอ ภูเขาก็แตกต่างกบัชายฝ่ังท่ีท่ีพระเยซูละพวกสาวกไว ้  

  “อย่างเช่นใน 1:35 การอธิษฐานของพระเยซูอาจแนะน าว่าพระองค์เป็นบุคคลในทาง     
 พระเจา้ไม่ใช่ผูร้้ายท่ีสมควรต่อการถูกตรึง แต่ไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีวา่พระองคอ์ธิษฐานขอฤทธ์ิเดช
 เพื่อจะท าการอศัจรรย ์ตามมาระโกนั้น ฤทธ์ิเดชนั้นอยูใ่น พระเยซูแลว้”[425] 

6:47-48      เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกสาวกไดไ้ปถึงเบธไซดา จูเลียส แต่พระเยซูยงัไม่ไดไ้ปหาพวกเขา (ยน. 6:17) 
จากนั้นพวกสาวกไดห้นัเรือของพวกเขาไปยงัคาเปอรนาอุม (เปรียบเทียบ ยน. 6:17) บางทีมาระโก
บ่งบอกว่าพระเยซูมีนิมิตท่ีเหนือธรรมชาติ[426] คนอ่ืนๆแนะน าว่ามันคงเป็นการง่ายส าหรับ       
พระเยซูท่ีจะเห็นพวกสาวกจากสถานท่ีแห่งการอธิษฐานของพระองค์บนยอดเขา   เน่ืองจากว่า   
พวกเขาคงอยูไ่ม่ก่ีไมลจ์ากท่ีท่ีพระองคอ์ธิษฐาน บางทีดวงจนัทร์ใหค้วามสวา่งแก่ทะเลสาบ   

 พวกสาวกอยู ่“กลางทะเลสาบ” (ทะเล) ในแง่ท่ีวา่พวกเขาอยูค่่อนขา้งไกลจากแนวชายฝ่ัง  “เวลายาม
ท่ีส่ี” -โดยการนบัของโรมนั ซ่ึงมาระโกใช-้ คงเป็นระหวา่งตี 3 และ 6 โมงเชา้ (พวกยิวแบ่งกลางคืน
ไปสู่สามยาม[427]) พระเยซูตั้ งใจท่ีจะผ่านไปข้างพวกสาวกบางทีเพื่อจะท าให้พวกเขาแน่ใจ 
(เปรียบเทียบ อพย. 33:19, 22; 34:6; 1 พกษ. 19:11; มก. 6:50).[428] 

  “มาระโกบรรยายวา่ ‘พระองคท์รงด าเนินเหมือนจะผา่นพวกเขาไป’ ซ่ึงส่งผลต่อความผิด
 แผกจากการพิจารณาท่ีละเอียดส าหรับความอ่อนแอของพวกเขาอย่างท่ีเราเข้าใจมัน  
 พระองค์รู้ส่ิงพระองค์จะถูกส าคญัผิดเม่ือได้ถูกสังเกตเป็นคร้ังแรก และดงันั้นพระองค์
 ปรารถนาท่ีจะดึงดูดความสนใจของพวกเขา ณ ระยะห่างท่ีปลอดภยัเพื่อมิให้กลวั โดยการ
 ปรากฎท่ามกลางพวกเขาทนัที พระองคอ์าจท าใหพ้วกเขาไขวเ้ขว [เป็นบา้]”[429] 

 การอธิบายอีกอยา่งหน่ึงก็คือวา่พระเยซูตั้งใจท่ีจะผา่นพวกเขาไป   เพราะวา่พระองค ์ ต้องการให้ 
พวกสาวกท่ีจะเรียกหาความช่วยเหลือจากพระองค ์(เปรียบเทียบ  ลก.24:28-29).[430] 

 “ขา้พเจา้มีข่าวดีบางอยา่งส าหรับคุณ เพื่อนคริสเตียนเอ๋ย  ‘พระองค์เห็นพวกเขาท าท างานหนกัใน
การตีกรรเชียง [“ก าลงัตีกรรเชียงดว้ยความล าบาก” ขอ้ 48]’ พระองค์เห็นคุณ  พระองค์รู้ปัญหา
ต่างๆของคุณคุณไม่ตอ้งส่งเปลวไฟข้ึนไปเพื่อจะใหพ้ระองครู้์พระองครู้์แลว้”[431] 
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 แมว้่าพระเยซูได้อธิษฐานมาตลอด พระองค์ก็ไม่ได้ลืมหรือละทิ้งพวกสาวกของพระองค์ บางที
พระองคไ์ดอ้ธิษฐานเพื่อพวกเขา 

  “… แทนท่ีจะเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัการช่วยกูพ้วกสาวกของพระองคข์องพระเยซูผูเ้ป็นทุกข์
 แต่ไม่อยูใ่นอนัตราย (เปรียบเทียบ 4:35-41) น่ีเป็นเร่ืองราวการปรากฎเก่ียวกบัการเปิดเผย
 ตนเองของพระเยซูต่อบรรดาผูติ้ดตามของพระองคเ์อง”[432] 

  “เม่ือใดก็ตามท่ีพระอาจารยข์าดหายไปจากพวกสาวก (หรือดูเหมือนท่ีจะเป็นอย่างนั้น 
 อยา่งเช่นใน บทท่ี 4:35-41) พวกเขาก็พบวา่พวกเขาเองอยูใ่นความเป็นทุกข ์และแต่ละคร้ัง
 ท่ีพวกเขาประสบกบัความทุกขท์รมาน มนัเป็นเพราะวา่พวกเขาขาดความเช่ือ (บทท่ี 4:35-
 41; 6:45-50; 9:14-19)”[433] 

6:49-50      มาระโกบนัทึกว่าสาวก “ทุกคน” เห็นพระเยซูและพวกเขาทั้งหมดคิดวา่พระองคเ์ป็นผี (ค ากรีก
ฟานทาสมา, ปีศาจ วิญญาณ ไม่ใช่บุคคลท่ีวิญญาณออกจากร่างท่ีไดต้ายไป)[434] พระเยซูบอกให้
พวกเขาท่ีจะ “ท าใจดีๆ” และหยดุกลวั (เปรียบเทียบ  อสย. 41:10, 13-14; 43:1; 44:2) นกัตีความบาง
คนเช่ือว่าการอา้งอิงถึงพระเยซูท่ีผ่านพวกเขาไป (ขอ้ 48) และถ้อยค าของพระองค์ “น่ีเราเอง”        
บ่งบอกถึงการปรากฏของพระเจา้ (เปรียบเทียบ อพย. 3:14; 33:19, 22; 1 พกษ. 19:11; อสย. 41:4; 
43:10; 51:12; 52:6) อยา่งไม่สงสัยนั้น อยา่งนอ้ยแลว้ อนุประโยคนั้นบ่งบอกถึงการระบุตนเอง  

  “… การเดินบนน ้ าของพระเยซู (6:45-52) อธิบายว่าพระเยซูเหยียบท่ีท่ีพระเจา้เท่านั้น
 สามารถเดินได ้[โยบ 9:8; เปรียบเทียบ สดด. 77:19; อสย. 43:16] และระบุพระเยซูโดย
 ถอ้ยค าอยา่งเดียวกนั (เอโก เอมี [เราเป็น]) ท่ีถูกใชส้ าหรับการเปิดเผยตนเองของพระเจา้แก่
 โมเสส (อพย. 3:14 LXX)”[435] 

  “ดงันั้น ในฐานะเร่ืองราวท่ีสรุปของการรวบรวมการอศัจรรย ์มนัก็จดัเตรียมค าตอบต่อ
 ค าถาม ‘ท่านผูน้ี้เป็นใครกันหนอ?’ ท่ีตั้ งโดยพวกสาวกหลังจากพระเยซูห้ามพายุใน
 เร่ืองราวเร่ิมตน้ของการรวบรวมน้ี  (4:41)”[436] 

6:51        มาระโกละเวน้การบนัทึกถึงเปโตรท่ีเดินบนน ้ า (มธ. 14:28-31) น่ีดูเหมือนผิดปกติถา้เปโตรมี
อิทธิพลต่อการเขียนของมาระโก  บางทีเปโตร “ลงัเลใจท่ีจะพรรณนาตนเองในเหตุการณ์ท่ีพิเศษ
และน่าต่ืนเตน้เช่นนั้น”[437] 

 การอศัจรรยอี์กอยา่งหน่ึงไดเ้กิดข้ึน (เปรียบเทียบ 4:35-41) “ลม” สงบลง (“หยุด”) เม่ือ  พระเยซูกา้ว 
“เขา้ไปในเรือ” ส่ิงน้ีท าให้พวกสาวก “ประหลาดใจ” (ค ากรีก เอกซิสทานโท เปรียบเทียบ  2:12; 
5:42) มากข้ึน 
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6:52        น่ีคือเหตุผลท่ีพวกสาวกตอบสนองอย่างท่ีพวกเขาได้ตอบสนองในชุดของการอศัจรรยต่์างๆน้ี  
มาระโกเท่านั้นบนัทึกมนับางทีในฐานะเป็นผลลพัธ์ของการเทศนาของเปโตร  พวกสาวกยงั “ไม่” 
ไดเ้รียนรู้ (“ไดรั้บความเขา้ใจถ่องแทใ้ดๆ”) จากการเล้ียงคน 5,000 คน (“ขนมปัง”)-วา่พระเยซูทรง
เป็นพระเจา้  ความคิดท่ีรวบรวมของพวกเขาไม่ไดเ้ปิดต่อความเป็นไปไดน้ี้ 

“ส าหรับมาระโกนั้น น่ีเป็นบทเรียนหลกัเก่ียวกบัสาวกท่ีอยู่ ณ ใจกลางของพระกิตติคุณของท่าน    
เหตุการณ์น้ีเป็นการทดสอบ เพราะวา่เม่ือพระเยซูเขา้ไปในเรือ พวกเขาก็ไปถึงชายฝ่ังอยา่งรวดเร็ว” 
[438] 

การทรงรักษาคนเจ็บป่วยใกล้เยนเนซาเรท  6:53-56 (เปรียบเทยีบ  มธ. 14:34-36) 

พระเยซูกลบัไปยงับริเวณทางตะวนัตกเฉียงเหนือของชายฝ่ังทะเลกาลิลีจากบริเวณของคนต่างชาติเป็นส่วน
ใหญ่ท่ีท่ีพระองคไ์ดไ้ปมาเม่ือเร็วๆน้ี     

“… พายุตามท่ีเป็นจริงบนน ้ าก็ติดตามมาโดยพายุฝ่ายวิญญาณบนแผน่ดิน ซ่ึงทนัทีและรุนแรงอยา่ง
เท่าเทียม และไม่ไดอ้นัตรายต่อจิตใจของสาวกสิบสองคนน้อยกว่าอีกพายุหน่ึงท่ีมีต่อร่างกายของ
พวกเขา”[439] 

6:53         “เยนเนซาเรท” เป็นช่ือของทั้งเมืองและท่ีราบท่ีซ่ึงเมืองน้ีตั้งอยู[่440] เขตน้ีเป็นชายฝ่ังทางตะวนัตก
เฉียงเหนือของทะเลสาบ มนัโดดเด่นเน่ืองจากความอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรมของมนัจนอีกช่ือ
หน่ึงส าหรับทะเลกาลิลีคือทะเลเยนเนซาเรท (ลก. 5:1).[441] มนัเป็นบริเวณของประชากรหนาแน่น 

6:54-56      ขอ้เหล่าน้ีสรุปพนัธกิจของพระเยซูในหลายเมืองในหลายวนัก่อนการถอนตวัถดัไปของพระองค์
ยงัฟีนิเซีย  มาระโกเน้นถึงความเป็นท่ีนิยมมากมายของพระเยซูและการรักษาท่ีใจกวา้งของ
พระองค์ท่ีมีต่อผูค้นท่ี “เจ็บป่วย” จากฝูงชน “หายป่วย” (ขอ้ 56) ตามตวัอกัษรคือ “รอด”        
(ค ากรีก โซโซ) คนเจบ็ป่วยไดป้ระสบกบัการช่วยกูจ้ากความเจ็บป่วยของพวกเขาและการฟ้ืนฟู
สู่ความมีอนามยัดีทางกายภาพ นัน่คือความรอดในท่ีน่ี   

3.     การโต้เถียงกับพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์เกี่ยวกับการท าให้เป็นมลทิน  7:1-23  
(เปรียบเทยีบ มธ. 15:1-20) 

การเผชิญหนา้น้ีท าหนา้ท่ีเป็นส่วนท่ีส าคญัในการตดัสินใจของพระเยซูท่ีจะถอนตวัจากกาลิลีอีกคร้ัง (ขอ้ 24; 
เปรียบเทียบ 2:1-3:6) พร้อมดว้ยความเป็นท่ีนิยมท่ีเพิ่มข้ึน (6:53-56) ก็มีการต่อตา้นท่ีเพิ่มข้ึนจากพวกผูน้ า
ทางศาสนาของยวิ โดยเน้ือแทแ้ลว้ส่วนน้ีเป็นอีกกลุ่มหน่ึงของการสอนของพระเยซู มนัเปิดเผยพระเยซูมาก
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ข้ึนและด าเนินการการเตรียมพวกสาวกต่อไปส าหรับส่ิงท่ีอยู่ขา้งหน้าพวกเขา  ในการบนัทึกของมาระโก    
ค าวา่ “มลทิน” (ขอ้ 2, 5, 15, 18, 20, 23) และ “ธรรมเนียม” (ขอ้ 3, 5, 8, 9, 13) เป็นขอ้ไข  

การคัดค้านของพวกผู้น าทางศาสนา 7:1-5 

7:1-2      เป็นคร้ังท่ีสองท่ีมาระโกบนัทึกถึงคณะผูแ้ทนของพวกผูน้ าทางศาสนาท่ีมาจากกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะ
สอบสวนพระเยซู (เปรียบเทียบ 3:22) ผูเ้ขียนอธิบายถึงส่ิงท่ีมือท่ี “เป็นมลทินทางพิธีกรรม” เป็น 
“นัน่คือไม่ไดล้า้ง”- ส าหรับผูอ่้านชาวต่างชาติของท่าน “พวกธรรมาจารย”์ และ “พวกฟาริสี” ไม่ได้
คดัคา้นเพราะว่าพวกสาวกก าลงัทานดว้ยมือท่ีสกปรก แต่เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ผ่านพน้พิธีการ
ช าระใหบ้ริสุทธ์ิท่ียอมรับไดก่้อนการทานดว้ยมือของพวกเขา    

7:3-4          ขอ้เหล่าน้ีไม่ปรากฏในการบนัทึกท่ีคลา้ยกนัของมทัธิว  ขอ้เหล่านั้นอธิบายถึงธรรมเนียมของ  
ฟาริสีส าหรับบรรดาผูท่ี้คุน้เคยกบัมนัเช่นผูอ่้านดั้งเดิมชาวต่างชาติของมาระโก  ในสมยัของพระเยซู 
“พวกยวิ” ส่ือสาร “ธรรมเนียมต่างๆของบรรพบุรุษ” ด้วยปากจากรุ่นสู่รุ่น ประมาณปี ค.ศ. 200 พวก
รับบีไดร้วบรวมธรรมเนียมเหล่าน้ีไปสู่มิชนาห์ซ่ึงกลายมาเป็นพื้นฐานส าหรับทลัทุด (ปี ค.ศ. 425) 
พวกฟาริสีล้างมือของพวกเขาตามธรรมเนียมหลังจากการเยี่ยมเยียนสถานท่ีพบปะชุมนุมกัน
เพื่อท่ีจะขจดัพวกเขาเองจากมลทินท่ีการเก่ียวขอ้งกบัคนต่างชาติไดก่้อข้ึน  พวกยิวส่วนใหญ่ถือว่า
การละเมิดธรรมเนียมเหล่าน้ีเป็นบาป [442] 

 “แทจ้ริง รับบีท่ีไดถื้อค าสั่งน้ีดว้ยการดูถูกก็ถูกฝังอยา่งแทจ้ริงในการถูกตดัออกจากศาสนา”[443]  

7:5          พวกนกัวิจารณ์ขอค าอธิบายจากพระเยซูถึงการประพฤติของพวกสาวกของพระองค์ เพราะวา่ใน
ฐานะอาจารยข์องพวกเขา พระองค์ก็มีความรับผิดชอบส าหรับพวกเขา  พวกเขาสงสัยว่าความ
ลม้เหลวของพวกสาวกท่ีจะล้างอย่างเหมาะสมบ่งช้ีว่า  พระเยซูไม่นบัถือธรรมเนียมทั้งหมดของ
บรรพบุรุษ   การด าเนิน เป็นค าเปรียบเทียบของฮีบรูท่ีหมายถึงการประพฤติท่ีเป็นนิสัย (เช่น ปฐก. 
5:24; สดด. 1:1)  มนัปรากฎบ่อยๆในพระกิตติคุณของยอห์นและในจดหมายฝากต่างๆของเปาโล 

ค าสอนของพระเยซูเกีย่วกบัทีม่าของสิทธิอ านาจ  7:6-13 

ในการตอบนั้น พระเยซูไม่ไดอ้ธิบายหรือใหเ้หตุผลถึงการประพฤติของพวกสาวกของพระองค ์ ตรงกนัขา้ม
พระองคก์ล่าวถึงประเด็นของท่ีมาของสิทธิอ านาจทางศาสนา (ขอ้ 6-13) และธรรมชาติของการเป็นมลทิน 
(ขอ้ 14-23) 

7:6-7          พระเยซูเรียกพวกนกัวิจารณ์ของพระองคอ์ยา่งกลา้หาญวา่ “คนหนา้ซ่ือใจคด”  พวกเขาปฏิญาณ
ตนท่ีจะใหเ้กียรติแด่พระเจา้ดว้ยอุปนิสัยของพวกเขา แต่พวกเขาไม่ไดใ้ห้เกียรติพระองคด์ว้ยใจของ
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พวกเขาอยา่งแทจ้ริง  ส่ิงท่ี “อิสยาห์” ไดก้ล่าวเก่ียวกบัคนหนา้ซ่ือใจคดในสมยัของท่านก็เขา้กบัพวก
นกัวจิารณ์เหล่าน้ีอยา่งแทจ้ริง  พวกเขาเนน้ถึง “ค าสั่งสอน” ของมนุษยเ์พื่อจะกีดกนัหลกัการต่างๆ   

  “พระเยซูเรียกปรปักษว์า่ ‘คนหนา้ซ่ือใจคด’ (ฮุบพอคริตน) ซ่ึงเป็นค าในภาษากรีกโบราณท่ี
 หมายถึง ‘ท่ีจะเล่นบทบาท’ ‘นกัแสดง’ มนัไม่บอกถึงเสียงสอดแทรกทางศีลธรรมเก่ียวกบั
 การหลอกลวงท่ีค าภาษาองักฤษของเราบอกถึงในทุกวนัน้ี  ตรงกนัขา้ม มนัอา้งอิงถึงความ
 ขดัแยง้ในอุปนิสัยของบุคคลหน่ึงท่ีท าให้ตนเองเหินห่างจากพระเจา้อย่างไร้สติ ซ่ึงเป็น
 บุคคล ‘ไม่อยูใ่นทางพระเจา้’. . . โดยการกระท าของบุคคลนั้น...” [444] 

7:8-9      พระเยซูแยกแยะค าสั่งของพระเจา้จากธรรมเนียมของมนุษย ์พวกรับบีไดส้ร้างร้ัวรอบธรรมบญัญติั  
-โดยการจดัตั้ง “ขอ้ปฏิบติั” และ “ขอ้ห้าม”- เพื่อจะกนัคนอิสราเอลไวจ้ากการละเมิดธรรมบญัญติั  
อยา่งไรก็ตาม แทนท่ีจะปกป้องมนั ขอ้เรียกร้องตามกฎของพวกเขาบิดเบือนและแมก้ระทัง่ขดัแยง้
กับธรรมบัญญัติ  น่ีเป็นปัญหาอยู่เสมอท่ีไปกับการพยายามท่ีจะออกกฎหมายการเช่ือฟังต่อ        
พระวจนะของพระเจา้ การเคร่งครัดในกฎเก่ียวขอ้งกบัการท าธรรมบญัญติัต่างๆท่ีพระเจา้ไม่ไดท้  า
และการปฏิบติัต่อส่ิงเหล่านั้นวา่มีสิทธิอ านาจอยา่งเท่าเทียมกบัพระวจนะของพระเจา้  พวกฟาริสี
แมก้ระทัง่ไดล้ะทิ้งค าสั่งของพระเจา้เพื่อประโยชน์ของธรรมเนียมโดยวาจาของพวกเขาท่ีมาจาก
มนุษย ์พระเยซูปฏิเสธสิทธิอ านาจของธรรมบญัญติัโดยวาจา       

7:10-13      พระเยซูอา้งอิงตวัอยา่งของการท่ีพวกนกัวิจารณ์ของพวกเขาใชธ้รรมเนียมของมนุษยท่ี์จะ “พกั”
ค าสั่งของพระเจ้าไวก่้อน  พวกเขาปฏิญาณตนท่ีจะให้เกียรติ “โมเสส” ผูซ่ึ้งพระเจ้าสั่งให้คน
อิสราเอลท่ีจะ “ใหเ้กียรติ” “บิดามารดา” ของพวกเขาและคุกคามการไม่เช่ือฟังดว้ยความตาย   (อพย. 
20:12; 21:17)  การให้เกียรติบิดามารดาแสดงออกตวัมนัเองในการสนบัสนุนทางการเงินและการ
ดูแลบางส่วนถา้จ าเป็น 

 มาระโกตีความค าวา่ “โกระบาน” วา่เป็นของขวญัท่ีมอบถวายแด่พระเจา้ส าหรับผูอ่้านต่างชาติของ
ท่าน [445] ค าน้ีเป็นค ากรีกแต่มนัถ่ายทอดตวัอกัษรเป็นค าฮีบรู ท่ีพวกยิวใชเ้ม่ือพวกเขามอบถวาย
บางส่ิงแด่พระเจา้  ธรรมเนียมชาวยิวอนุญาตให้ผูค้นท่ีจะป่าวประกาศบางส่ิงท่ีพวกเขาเป็นเจา้ของ
ว่าถูกมอบถวายแด่พระเจ้า[446] น่ีไม่ได้หมายถึงว่าพวกเขาจะต้องให้มันแก่พวกปุโรหิตหรือ
แมก้ระทัง่เลิกลม้การใช้ของมนัดว้ยพวกเขาเอง อย่างไรก็ตาม มนัท าให้พวกเขาเป็นอิสระจากการ
ใหม้นัแก่คนอ่ืนๆ - แมก้ระทัง่พอ่แม่ท่ีขดัสน[447] 

  “ประวติัศาสตร์เปิดเผยว่าพวกผูน้ าทางศาสนาของยิวไดม้าสู่การให้เกียรติแก่ธรรมเนียม
 ของพวกเขาเหนือกว่าพระวจนะของพระเจา้มาก  รับบี เอลีเอเซอร์กล่าวว่า ‘ผูท่ี้เปิดเผย  
 พระคมัภีร์ในการต่อตา้นต่อธรรมเนียมก็ไม่มีส่วนแบ่งในโลกท่ีจะมา’  มิชนา ซ่ึงเป็นการ
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 รวบรวมของธรรมเนียมของยวิในทัลมดุ บนัทึกวา่ ‘มนัเป็นความผดิท่ีใหญ่ท่ีจะสอนส่ิงใดก็
 ตามท่ีตรงขา้มกบัเสียงของพวกรับบีกวา่ท่ีจะขดัแยง้กบัพระคมัภีร์เอง’  แต่ก่อนท่ีเราวิจารณ์
 เพื่อนๆชาวยวิของเรา บางทีเราควรตรวจสอบถึงอิทธิพลอะไรท่ี ‘บรรพบุรุษคริสตจกัรของ
 เรา’ ก าลงัมีในคริสตจกัรแบบคริสเตียนของเราเอง  ยิง่กวา่นั้น เราอาจผิดเก่ียวกบัการแทนท่ี
 ความจริงของพระเจา้ดว้ยธรรมเนียมของมนุษย”์[448] 

พระเยซูอา้งสิทธิอ านาจเพื่อจะจดัระเบียบความสัมพนัธ์ทางสังคมใหม่  พระองค์กล่าวว่าความรับผิดชอบ
ของบุตรท่ีจะจดัเตรียมส าหรับบิดามารดาของเขาก็แทนท่ีทางเลือกทางกฎของโกระบาน [449]  บางที       
คริสเตียนสามารถถวายแก่งานขององค์พระผูเ้ป็นเจ้ามากเกินไป ถ้าพวกเขาล้มเหลวท่ีจะปฏิบติัความ
รับผดิชอบส่วนตวัของพวกเขาโดยการบริจาคเงินนั้น   

 “ใครคนหน่ึงไดบ้อกขา้พเจา้เม่ือหลายปีมาแล้วว่าบิดาของเขาอยู่ในโรงพยาบาลและมารดาของ     
 เขาป่วยแต่วา่เขามีเงินบา้งท่ีเก็บไวเ้พื่อการบริจาคแก่คริสตจกัร  เม่ือขา้พเจา้ถามต่อไป เขาก็กล่าววา่
 บิดามารดาของเขามีความจ าเป็นจริงๆและจะตอ้งรับการบริจาคถา้เขาไม่ไดช่้วยพวกเขา  ดงันั้น
 ขา้พเจา้ได้บอกเขาว่าความรับผิดชอบของเขาคือมีต่อพวกเขา เราได้รับแนวคิดท่ีแปลกและเคร่ง
 ศาสนาในทุกวนัน้ี”[450] 

จงสังเกตว่าพระเยซูเทียบเท่าส่ิงท่ีโมเสสกล่าว (ขอ้ 10) กบัพระวจนะของพระเจา้ (ขอ้ 13)  ยิ่งกว่านั้น 
พระองคถื์อวา่ผูเ้ขียนโทราห์เป็นโมเสส ซ่ึงเป็นบางส่ิงท่ีพวกนกัวิจารณ์เสรีนิยมสมยัใหม่เก่ียวกบัพระคมัภีร์
นั้นปฏิเสธ   พวกศตัรูของพระเยซูลม้เหลวท่ีจะตระหนกัถึงความแตกต่างระหวา่งค าสั่งท่ีไดรั้บการดลใจและ
ไม่ไดรั้บการดลใจ  “พวกท่าน” ในขอ้ท่ี 11 อยูใ่นต าแหน่งท่ีเนน้ในตวับทกรีกซ่ึงบ่งบอกถึงความตรงขา้มท่ี
ชดัเจนระหวา่งมุมมองของพระเจา้และมุมมองของพวกนกัวจิารณ์  พวกเขาไม่เพียงแต่ปฏิเสธพระวจนะของ   
พระเจา้ (ขอ้ 9) แต่พวกเขาท าให้พระวจนะใช้ไม่ไดอี้กดว้ย นัน่คือ ไดป้ลน้สิทธิอ านาจของพระวจนะไป  
(ขอ้ 12)  มาระโกรวมถอ้ยค าของพระเยซูท่ีบ่งบอกว่าน่ีเป็นเพียงตวัอย่างเดียวของการท่ีพวกฟาริสีและ     
พวกธรรมาจารยเ์หล่าน้ีไดท้  าให้สิทธิอ านาจของส่ิงท่ีพระเจา้ไดเ้ปิดเผยนั้นเป็นโมฆะโดยธรรมเนียมต่างๆ
ของพวกเขา  (ขอ้ 13)   

“เราตอ้งมีการระมดัระวงัท่ีว่าเราไม่ยอมให้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบท่ีจะท าให้การอา้งถึงการกุศล
และความรักนั้นเป็นอมัพาตไป”[451]                                                                                                       
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ค าสอนของพระเยซูเกีย่วกบัธรรมชาติแท้จริงของการเป็นมลทนิ 7:14-23 

พระเยซูด าเนินการตอบสนองของพระองค์ต่อพวกนกัวิจารณ์ต่อไปโดยการจดจ่อท่ีการปฏิบติัเฉพาะซ่ึง    
พวกเขาไดค้ดัคา้น (ขอ้ 5)  ค าถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีก่อให้เกิดการเป็นมลทินนั้นส าคญัอยา่งมาก  พวกยิวไดอ้อก
นอกน ้าพระทยัของพระเจา้ในเร่ืองน้ีไปมากเน่ืองจากธรรมเนียมต่างๆของพวกเขา 

7:14-15 [16]      ส่ิงท่ีพระเยซูจ าตอ้งกล่าวนั้นส าคญัอยา่งมากจนพระองคก์ระตุน้ให้ “ฝงูชน” ท่ีปรากฏตวัท่ี
จะ “ฟัง” อยา่งตั้งใจต่อถอ้ยค าของพระองค์  (เปรียบเทียบ 4:3) จนเด๋ียวน้ีการตอบสนอง
ของพระองคก์็ไดมี้ต่อพวกนกัวจิารณ์ของพระองคเ์ป็นหลกั   

ขอ้ท่ี 15 กล่าวถึงหลกัการทัว่ไป มนัอธิบายถึงส่ิงท่ีไม่ไดก่้อและส่ิงท่ีก่อให้เกิดความไม่
สะอาด    อาหารไม่ไดก่้อใหเ้กิดแต่ความคิดนั้นก่อให้เกิด (เปรียบเทียบ อสย. 29:13) เป็นท่ี
ชดัเจนวา่พระเยซูก าลงักล่าวในทางศีลธรรมและฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ทางการแพทยแ์ละทาง
กายภาพ  พระเยซูอธิบายถึงความตั้งใจของธรรมบญัญติัของโมเสสเก่ียวกบัอาหารท่ีสะอาด
และไม่สะอาด (ลนต. 11; ฉธบ. 14)  คนยิวท่ีทานอาหารไม่สะอาดก็เป็นคนไม่สะอาด
เน่ืองจากเขาหรือเธอไม่เช่ือฟังพระวจนะของพระเจา้ ไม่ใช่เพราะวา่อาหารไดท้  าให้เขาหรือ
เธอไม่สะอาด 

“สาระส าคญัคือ ค ากล่าวนั้นประกาศถึงหลกัการท่ีว่า บุคคล เท่านั้นสามารถไม่
สะอาดได ้ไม่ใช่ ส่ิงของ” [452] 

ขอ้ท่ี 16 เก่ียวขอ้งกบัความแทจ้ริงท่ีน่าสงสัย  ภายหลงัพวกผูค้ดัลอกอาจไดเ้พิ่มมนัไวใ้น
ฐานะเป็นผลลพัธ์ของการอ่าน   4:9 และหรือ 4:23  มนัอาจเป็นจริงเน่ืองจากว่าหลาย
ตน้ฉบบัเร่ิมแรกนั้นมีมนั  นกัแปลสมยัใหม่ส่วนมากตดัสินว่ามนัเป็นการเพิ่มภายหลงัเขา้
กบัตวับท 

7:17           พระเยซูไดเ้สร็จส้ินการตอบสนองของพระองคต่์อพวกนกัวิจารณ์ของพระองคแ์ละการสอนฝูง
ชนของพระองค์  พระองค์เข้าไปใน “บ้าน” ท่ีอยู่ใกล้พร้อมกับพวกสาวกของพระองค์  ท่ีนั่น       
พวกเขาไดถ้ามค าถามหน่ึงต่อพระองคท่ี์บ่งบอกวา่พวกเขายงัไม่เขา้ใจส่ิงท่ีพระองคห์มายถึง  ส่ิงท่ี
พระองค์ได้กล่าวก็เป็นการปฏิวติัเม่ือพระองค์ได้กล่าวมนั  บางทีพวกเขาไม่สามารถเช่ือได้ว่า
พระองค์หมายถึงส่ิงท่ีพระองค์ได้กล่าวอย่างแท้จริง  ในพระกิตติคุณของมาระโก บ้านเป็น
สภาพแวดล้อมตามปกติท่ีท่ีพระเยซูสอนพวกสาวกของพระองค์อย่างเป็นส่วนตวั  (เปรียบเทียบ 
9:28, 33; 10:10) 
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7:18-19      พวกสาวกไดย้ินและไดเ้ห็นพอท่ีจะสามารถเขา้ใจความหมายของพระเยซู “ความแข็งกระดา้ง      
แห่งหวัใจ” ของพวกเขาเป็นหวัขอ้ท่ีโดดเด่นใน   6:31- 8:26 (เปรียบเทียบ 6:52; 8:14-21) 

มาระโกตีความความส าคญัของค าสอนของพระเยซูส าหรับผูอ่้านชาวต่างชาติของท่าน   มาระโก
หมายถึงว่าคริสเตียนไม่จ  าเป็นตอ้งถือรักษาขอ้ห้ามเก่ียวกบัอาหารของธรรมบญัญติัของโมเสส 
(เปรียบเทียบ รม. 14:14; กท. 2:11-17; คส. 2:20-22) น่ีเป็นเสรีภาพ   ท่ี คริสเตียนชาวยิวไดป้ล ้าสู้
ดว้ยเป็นเวลาหลายปีระหวา่งระยะแรกๆของคริสตจกัร (เปรียบเทียบ กจ. 10; 11; 15) การเปิดเผย
ภายหลังอธิบายว่าพระเยซูได้ท าให้ธรรมบญัญติัของโมเสสทั้งหมดส้ินสุดลงในฐานะประมวล
กฎหมาย  (รม. 10:4; และขอ้อ่ืนๆ) 

 “ในขอ้ท่ี 6-13 พระเยซูเทียบเท่าธรรมบญัญติัของโมเสสกบัพระวจนะของพระเจา้  และต่อ
 วา่พวกฟาริสีส าหรับการท าใหพ้ระวจนะของพระเจา้เป็นโมฆะดว้ยธรรมเนียมของพวกเขา  
 ตอนน้ีพระเยซูเองก าลงัท าให้พระวจนะของพระเจา้เป็นโมฆะเก่ียวกบัอาหาร  แต่มนัเป็น
 สิทธิพิเศษของพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจ้าท่ีจะเปล่ียนธรรมบัญญัติ  การ
 เปล่ียนแปลงเช่นนั้นไม่ถือว่าเป็นธรรมเนียมของมนุษยเ์พราะว่าถอ้ยค าของพระเยซูเป็น
 ของพระเจา้”[453] 

 “ขอ้ความน้ี [“เป็นการประกาศวา่อาหารทุกอยา่งสะอาด”] เป็นท่ีชดัเจนวา่มีสายตาของมนั
 อยู่ท่ีสถานการณ์อย่างท่ีได้พฒันาข้ึนในคริสตจกัรทั้งหลายท่ีเป็นผลมาจากภารกิจของ
 เปาโลท่ีซ่ึงค าถามต่างๆเก่ียวกบัอาหารท่ีสะอาดและไม่สะอาด (เปรียบเทียบ กจ. 10:9-16; 
 11:5-10 และดู รม. 14:13-23) และอาหารท่ีถวายแก่รูปเคารพนั้นกลายมาเป็นประเด็นสด
 ต่างๆ   (อยา่งท่ีเรารู้จาก 1 คร. 8:10) บทน้ีในมาระโก 7 บางทีเป็นการป่าวประกาศท่ีชดัเจน
 ท่ีสุดของจุดประสงคข์องมาระโกเม่ือคริสเตียนท่ีอาศยัอยู่ในโลกกรีก-โรมนัผูป้รารถนาท่ี
 จะเผยแพร่เอกสารทางการของเสรีภาพของคนต่างชาติโดยการบนัทึกการปลีกตวัของ    
 พระเยซูจากพิธีกรรมของยิวดว้ยค าศพัท์ท่ีเรียบง่ายท่ีสุดและท่ีจะช้ีแจงถึงการประยุกต์ใช้
 ของส่ิงน้ีแก่ผูอ่้านของท่านดว้ยน ้าเสียงท่ีชดัเจน”[454] 

ถา้เปโตรได้ส่งอิทธิพลต่อการเขียนของมาระโก มนัก็น่าสนใจท่ีว่าสาวกท่ีได้ปล ้ าสู้กบัความไม่    
เต็มใจท่ีจะละทิ้งธรรมบญัญติัต่างๆเก่ียวกับอาหารควรได้กล่าวออกมาอย่างหนักแน่นส าหรับ      
การส้ินสุดของส่ิงเหล่านั้น  เป็นท่ีชดัเจนวา่มาระโกไดรั้บเน้ือหาส าหรับ   พระกิตติคุณของท่านจาก
ค าเทศนาของเปโตรเป็นส่วนใหญ่อยา่งท่ีไดอ้า้งอิงไปก่อนหนา้นั้น  ดงันั้นมนัก็ดูเหมือนวา่สุดทา้ย
แลว้เปโตรไดเ้รียนรู้บทเรียนน้ี      
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“กฎเกณฑ์ทางพิธีกรรมเหล่าน้ีในธรรมบญัญติัมีหน้าท่ีเป็นการสอนความเป็นจริงและ
ความส าคญัของ ความบริสุทธ์ิ ทางศีลธรรมในเชิงสัญลกัษณ์ กฎเกณฑ์เหล่านั้นเรียกร้อง
การแยกภายนอกท่ีช้ีไปยงัความจ าเป็นส าหรับสภาพใจภายในแห่งการแยกไปยงัพระเจา้ แต่
กฎเกณฑภ์ายนอกเหล่าน้ีในตวัของมนัเองไม่ไดแ้สดงถึงความบริสุทธ์ิของใจท่ีซ่ึงกฎเกณฑ์
เหล่านั้นช้ีถึง กฎเกณฑ์เหล่านั้นเป็นเงาและไม่ใช่สสาร (ฮบ. 10:1) เม่ือกฎเกณฑ์เหล่านั้น
พบความส าเร็จของพวกมนัในพระคริสต์ ส่ิงท่ีเป็นเงาทางพิธีกรรมเหล่าน้ีก็เลิกใช้แล้ว”
[455] 

“ท่ีแท้พระเยซูก าลังกล่าวว่า ส่ิงของ ไม่สามารถไม่ว่าไม่สะอาดหรือสะอาดในแง่ทาง
ศาสนาแทจ้ริงใดๆเก่ียวกบัค าศพัทธ์ บุคคล เท่านั้นสามารถเป็นมลทินไดอ้ยา่งแทจ้ริง และ
ส่ิงท่ีท าให้บุคคลหน่ึงเป็นมลทินคือการกระท าของเขาเอง ซ่ึงเป็นผลผลิตแห่งใจของเขา
เอง”[456] 

7:20-23      พระเยซูกล่าวซ ้ าและเจาะจงมากข้ึนเพื่อวา่พวกสาวกจะเขา้ใจพระองค ์  รายช่ือบาปต่างๆเร่ิมจาก 
การกระท าหกอยา่ง (ค านามท่ีเป็นพหูพจน์) ไปยงัท่าทีหกอยา่ง (ค านามท่ีเป็นเอกพจน์; เปรียบเทียบ 
รม. 1:29-31; กท. 5:19-23)  การบนัทึกของมทัธิวรวมแค่บาปหกอยา่งเท่านั้น “ความคิดชัว่ร้าย” เป็น
พื้นดินท่ีซ่ึงการกระท าและท่าทีท่ีชัว่ร้ายเติบโตจาก ล าดบัในตวับทก็เป็นจริงต่อชีวิต  บาปเร่ิมจากใจ 
(ธรรมชาติของมนุษย)์ ไปยงัความคิด (ความคิดของมนุษย)์ สู่การกระท า (การกระท าของมนุษย)์ 

การโตแ้ยง้น้ีกบัพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารยเ์ป็นองคป์ระกอบท่ีน าพระเยซูไปสู่การถอนตวัจากกาลิลีเป็น
คร้ังท่ีสาม (เปรียบเทียบ 4:35-36; 6:31-32) 

 4.     ค าสอนของพระเยซูเกี่ยวกับขนมปังและการขับผีออกจากเด็กหญิงชาวซีเรียฟีนิเซีย 7:24-30 
  (เปรียบเทยีบ  มธ. 15:21-28) 

พระเยซูเพิ่มพนัธกิจของพระองคท่ี์มีต่อคนต่างชาติเม่ือพระองคป์ระสบกบัการต่อตา้นท่ีเพิ่มข้ึนจากพวกยิว  
การถอนตวัจากกาลิลีคร้ังท่ีสามน้ีได้น าพระเยซูออกจากปาเลสไตน์เป็นคร้ังแรก   มาระโกบนัทึกอีกว่า    
พระเยซูท าส่ิงมากข้ึนนอกกาลิลีและส่ิงน้อยลงภายในกาลิลีกว่าผูป้ระกาศคนอ่ืนๆ  โดยการช้ีถึงส่ิงน้ี       
มาระโกก็ช่วยผูอ่้านของท่านตระหนกัว่าพนัธกิจต่อคนต่างชาตินั้นเป็นน ้ าพระทยัของพระเจา้เน่ืองจากการ
ปฏิเสธสุดทา้ยของอิสราเอลท่ีมีต่อพระเยซู  นกัเขียนคนหน่ึงเช่ือวา่ประเด็นของเร่ืองราวน้ีก็คือว่าพระเยซู
สามารถรักษาได[้457] แต่น่ีดูเหมือนไม่รอบคอบ  มาระโกรวมสามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนอกปาเลสไตน์และ
เหตุการณ์หน่ึงท่ีตามหลงัการกลบัของพระเยซู   
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มีการเช่ือมโยงทางเหตุผลระหวา่งส่วนน้ีและส่วนท่ีมาก่อนมนั (7:1-23) พระเยซูไดอ้ธิบายวา่ท าไมพระองค์
ไม่ถือรักษาการแยกตามธรรมเนียมจากการสมาคมท่ีเป็นมลทิน  ตอนน้ีพระองคอ์ธิบายส่ิงนั้นโดยการเขา้ไป
ในเขตแดนของคนต่างชาติ  การติดต่อน้ีคงไดท้  าให้พระองค์ไม่สะอาดทางพิธีกรรมตามธรรมเนียมของ
พวกยวิ         

“เหตุการณ์ก่อนหนา้น้ีแสดงถึงพระเยซูท่ีลบลา้งความแตกต่างระหวา่งอาหารสะอาดและไม่สะอาด  
ในสัญลกัษณ์นั้น มนัสามารถเป็นได้ไหมว่าเรามีพระเยซูท่ีลบล้างความแตกต่างระหว่างผูค้นท่ี
สะอาดและไม่สะอาด?”[458] 

7:24           ตามปกติแลว้มาระโกเร่ิมตน้ย่อหน้าใหม่ดว้ยค ากรีก ไค (“และ”) ท่ีน่ีท่านใช้ เด (“และ” หรือ 
“ตอนน้ี”)  ความแตกต่างน้ีบ่งบอกถึงการเปล่ียนท่ีส าคญัในการบนัทึก  ความเป็นปฏิปักษข์องพวก
ผูน้ าของอิสราเอลไดน้ าพระเยซูท่ีจะแกไ้ขพวกเขา “และ” ท่ีจะละกาลิลีไปเพื่อพนัธกิจท่ีอ่ืน 

บรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่บ่อยคร้ังกล่าวถึงฟีนิเซียวา่เป็น“แผน่ดิน (เขต)ของเมืองไทระ  (และ
หรือไซดอน)” เพราะว่าทั้ งสองเป็นสองเมืองท่ีโดดเด่นของเขตนั้น  ไทระอยู่บนชายฝ่ังทะเล        
เมดิเตอร์เรเนียนประมาณ 40 ไมล์ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของคาเปอรนาอุม   พระเยซูไปท่ีนัน่เพื่อ
จะอยูต่ามล าพงักบัพวกสาวก  อยา่งไรก็ตาม ช่ือเสียงของพระองคก์็ไปกบัพระองค ์และพระองคไ์ม่
สามารถท่ีจะไม่เผยตัวได ้ โจเฟซสับรรยายถึงผูค้นของเขตน้ีดงัต่อไปน้ี:   

 “… พวกเขาเป็นท่ีรู้จกักนัวา่ไดเ้กิดมาเป็นความเป็นศตัรูท่ีใหญ่ท่ีสุดต่อเรา...”  [459] 

7:25-26      “ซีเรียฟีนิเซีย” รวมค าวา่ซีเรียและฟีนิเซีย  ฟีนิเซียเป็นส่วนหน่ึงของจงัหวดัของโรมนัท่ีใหญ่ข้ึน
แห่งซีเรียซ่ึงรวมถึงทั้งหมดของปาเลสไตน์-กาลิลี, สะมาเรีย, เพอเรีย, ยเูดีย, อิดูเมีย, และ เขตอ่ืนๆ
[460] ชาวฟีนิเซียคนอ่ืนๆอาศยัในท่ีอ่ืนๆเน่ืองจากวา่พวกเขาเป็นผูค้นท่ีมีอาชีพเดินเรือและพานิชย ์ 
ตวัอยา่งเช่น คนลิเบีย-ฟีนิเซียอาศยัอยูใ่นอฟัริกาเหนือ [461] “ซีเรียฟีนิเซีย” แยกแยะชาวฟีนิเซียจาก
ซีเรียจากชาวคาร์เธจโดยเฉพาะ[462] 

 ผูห้ญิงท่ีไดย้ินเก่ียวกบัพระเยซูและแสวงหาพระองค์เป็นคนต่างชาติ ผีไดท้รมานลูกสาวเล็กๆของ
เธอ (เปรียบเทียบข้อ 30)  การขอร้องท่ียืนหยดัของเธอแสดงถึงความเช่ือของเธอในพระเยซู          
เธอเช่ือวา่พระเยซูสามารถรักษาเธอไดถ้า้พระองคจ์ะท า 

7:27-28      บางทีพระเยซูไดส้นทนากบัหญิงนั้นดว้ยภาษากรีกซ่ึงเป็นปกติในบริเวณ หญิงนั้นยอมรับว่า
พวกยิวมีการอ้างเอาก่อนในพนัธกิจของพระเยซู อย่างไรก็ตาม ถ้าสุนัขเล้ียงตวัเล็กๆ (ค ากรีก            
คูนาริออน) ได้รับเศษอาหารจากโต๊ะ จากนั้นเธอรู้สึกว่าเธอมีสิทธ์ิต่อเศษอาหารจากโต๊ะของ       
พระเยซู เธอบ่งบอกว่าคนต่างชาติไม่จ  าเป็นตอ้งรอเพื่อจะไดรั้บพระพรของพระยซูจนกระทัง่ใน
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เวลาภายหลงั  พวกเขาสามารถกินเม่ือ “ลูกๆ” กิน นั่นคือระหว่างพนัธกิจของพระเยซู  พระพร
เล็กนอ้ยของคนต่างชาติจะไม่ตดัสิทธ์ิพวกยวิจากส่ิงท่ีพระเจา้ตอ้งการใหพ้วกเขามี    

  “คนต่างชาติไม่ใช่ถูกเรียกวา่ ‘สุนขั’ แต่ ‘ลูกสนขั’ ไม่ใช่คนเก็บขยะภายนอกแต่เป็นเพื่อน
 ในบา้นเรือน”[463] 

  “ช่ือเรียกน้ีของ ‘ท่าน’ ท่ีมายงัริมฝีปากของ ‘ผูเ้ช่ือ’ ในมทัธิวอยา่งคงเส้นคงวาปรากฎคร้ัง
 เดียวน้ีเท่านั้น  พร้อมกบัเสียงกงัวานแห่งการกล่าวยอมรับในมาระโกและจดัตั้งเวทีส าหรับ
 การหมายเหตุแบบสรุปของพระเยซูและการน าเสนอแห่งการช่วยเหลือของพระองคท่ี์มีต่อ
 หญิงนั้น”[464] 

7:29-30      ค าตอบของหญิงนั้นเปิดเผยถึงปัญญาท่ีวอ่งไวและความถ่อมใจ แต่มนัเป็นความเช่ือท่ียืนหยดั
ของเธอท่ีพระเยซูไดใ้หร้างวลั (เปรียบเทียบ มธ. 15:28) 

   “ในความตรงขา้มกบัธรรมเนียมของบรรพบุรุษ พระเยซูก็อา้แขนรับ [อย่างมีสิทธิอ านาจ] 
  คนท่ีถูกแยกจากธรรมเนียมของโมเสสและรับบี: คนโรคเร้ือน (1:40-45), คนเก็บภาษีและ
  คนบาป (2:13-17), และแมก้ระทัง่คนต่างชาติท่ีไม่สะอาดซ่ึงรวมถึงผูห้ญิงชาวซีเรียฟีนิเซีย 
  (7:24-30)”[465] 

 การจากไปยงับา้นของหญิงคนน้ีโดยปราศจากพระเยซูแสดงถึงความเช่ือของเธออีกด้วย น่ีเป็น
เหตุการณ์เดียวของพระเยซูท่ีรักษาจากระยะไกล-โดยปราศจากค าสั่งทางเสียง-ท่ีมาระโกบนัทึก 
ดงัท่ีเป็นเช่นนั้น มนัแสดงถึงอ านาจท่ียิ่งใหญ่ของพระเยซูท่ีท าการเพื่อความจ าเป็นของหญิงน้ี      
การรักษาก็ทนัทีอยา่งเช่นเคย บางทีหน่ึงในพวกสาวกไปกบัหญิงนั้นและรายงานส่ิงท่ีมาระโกเขียน
ในขอ้ท่ี 30   

เหตุการณ์น้ีคงไดจุ้ดประกายความสนใจท่ีพิเศษส าหรับผูอ่้านชาวต่างชาติ  มนัแสดงวา่พระเยซูให้รางวลัแก่
ความเช่ือของคนต่างชาติเช่นเดียวกบัความเช่ือของคนยวิ  พระเยซูไดเ้สด็จมาเพื่อจะช่วยกูท้ ั้งคนต่างชาติและ
คนยวิ  (10:45) 

5.     การรักษาคนหูหนวกทีพู่ดติดอ่าง  7:31-36  

มาระโกเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนเดียวท่ีจะบันทึกการอัศจรรย์น้ี  เป็นท่ีชัดเจนว่าท่านรวมมนัไวใ้น       
พระกิตติคุณของท่านเพราะวา่มนัเป็นอีกตวัอยา่งหน่ึงของพระเยซูท่ีรักษาคนต่างชาติ  การอศัจรรยท่ี์เฉพาะน้ี
ก็ส าคญัอีกดว้ยเพราะว่ามนับอกเหตุล่วงหน้าถึงท่ีพระเยซูท่ีเปิดหูฝ่ายวิญญาณของพวกสาวกของพระองค ์  
ตั้งแต่ 6:31 ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้ของการถอนตวัคร้ังท่ีสองและการกลบันั้นถึง 7:37พระเยซูไดเ้ปิดเผยพระองค์
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เองดว้ยความชดัเจนท่ีเพิ่มข้ึนแก่พวกสาวกแต่ดว้ยการตอบสนองเล็กนอ้ย   การกล่าวซ ้ าถึงบทเรียนเหล่าน้ี
บางบทเรียนก็ได้ตามมาซ่ึงไปสู่จุดสูงสุดในการกล่าวยอมรับของพวกสาวกท่ีมีต่อพระเยซูในฐานะ          
พระเมสสิยาห์ท่ีเป็นพระเจา้ (8:1-30)      

7:31       พระเยซูใช้เส้นทางวงกลม คร้ังแรกเดินทางไปทางเหนือถึงไซดอนซ่ึงอยู่ทางเหนือของไทระ
ประมาณ 20 ไมล ์และสุดทา้ยแลว้ก็กลบัไปยงัดา้นตะวนัออกของทะเลกาลิลี พระองคท์ะลุลึกเขา้ไป
ยงัเขตแดนของคนต่างชาติ  บางคนในเขตน้ีไดย้ินค าพยานเก่ียวกบัอดีตคนถูกผีสิงผูซ่ึ้งพระเยซูได้
รักษาใกลก้ลบักาดารา (เปรียบเทียบ 5:1-20)  เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเยซูวนรอบปาเลสไตน์ทางเหนือ
และเขา้ถึงทะเลกาลิลีจากทางเหนือหรือทางตะวนัออก การเดินทางน้ีอาจใชเ้วลาหลายสัปดาห์หรือ
แมก้ระทัง่หลายเดือน[466] 

7:32         ค ากรีกท่ีบรรยายถึงความบกพร่องในการพูดของชายคนน้ีคือ มอกีลาลอส ก็เป็นค าท่ีหายาก        
มนัปรากฎท่ีน่ีเท่านั้นในพนัธสัญญาใหม่และในอิสยาห์ 35:6 เท่านั้นในฉบบัเซปทวัจินท์ของ     
พนัธสัญญาเดิม  การปรากฎของมนัท่ีน่ีก็ส าคญัเพราะวา่อิสยาห์ไดท้  านายวา่พระเมสสิยาห์จะคลาย
ล้ินของคนใบเ้ม่ือพระองคเ์สด็จมา (เปรียบเทียบ ขอ้ 37)   

  “การพูดท่ีบกพร่องตามปกติแล้วเป็นผลจากการได้ยินท่ีบกพร่องทั้งทางกายภาพและ      
 ฝ่ายวญิญาณ”[467] 

7:33        พระเยซูมีการสัมผสัส่วนตวักบัชายคนน้ีอย่างท่ีพระองค์ได้มีกบัคนอ่ืนๆมากมายท่ีพระองค์ได้
รักษาซ่ึงมาระโกเนน้  เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูท าส่ิงท่ีพระองคท์  าเพื่อช่วยชายคนนั้นตั้งความวางใจ
ของเขาไวท่ี้พระองคเ์อง  บางทีพระองคพ์าชายคนนั้นออกจากฝงูชนเพื่อวา่เขาจะสามารถจดจ่อและ
จดจ าไดดี้ข้ึน[468] 

  “การวางมือในตวัมนัเองก็คงมีประสิทธิภาพอยา่งเพียงพอ และแมก้ระทัง่โดยการปราศจาก
 การเคล่ือนน้ิว พระองค์อาจไดบ้รรลุมนัโดยการกระท าเดียวแห่งความตั้งใจของพระองค ์
 แต่มนัเป็นท่ีชดัเจนวา่พระองคไ์ดท้  าการใชท่ี้อุดมแห่งหมายส าคญัภายนอกต่างๆ   เม่ือพวก
 มนัถูกพบวา่มีประโยชน์  ดงันั้น โดยการเอาน้ิว  พระหตัถ์จ้ิมแตะล้ิน พระองค์ก็ตั้งใจท่ีจะ
 ช้ีให้เห็นว่าความสามารถของการพูดถูกถ่ายทอดโดยพระองค์เองเท่านั้น และโดยการเอา
 น้ิวพระหัตถ์แยงเขา้ท่ีหูทั้งสอง พระองคก์็แสดงให้เห็นว่ามนัเป็นหน้าท่ีของพระองคท่ี์จะ
 แยงหูของคนหูหนวก”[469]  

  “การกระท าท่ีเป็นสัญลกัษณ์เหล่าน้ีซ่ึงธรรมดาพอท่ามกลางผูรั้กษาคนกรีกและคนยิวก็บ่ง
 บอกแก่ผูท้นทุกขถึ์งความเป็นไปไดท่ี้วา่เขาจะไดรั้บการรักษา”[470] 
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  “บางทีพวกมนัเป็นวิธีท่ีจะกระตุน้ความสนใจและเพิ่มความเช่ือในจิตใจท่ีซบเซาของผู ้   
 ทนทุกข”์[471] 

พระองคอ์าจไดบ้ว้นน ้ าลายลงบนพื้นดินก่อนและจากนั้นได ้“แตะ” “ล้ิน” ของชายคนนั้นดว้ยน้ิวพระหตัถ์
ของพระองค ์  การกระท าทั้งสองอยา่งคงไดบ้อกชายคนนั้นวา่พระเยซูตั้งใจท่ีจะท าบางส่ิงเก่ียวกบัล้ินและ
ปากของเขา 

  “…ตามท่ีคาดคะเนนั้นน ้าลายมีหนา้เก่ียวกบัการบ าบดัในทั้งโลกของกรีก-โรมนั (เช่น  
  Pliny, Nat. Hist. 28.4.7; Tacitus, Hist. 6.18; Suetonius, Vesp. 7) และโลกของชาวยิว    
  (Str-B, 2:15-17)”[472] 

7:34-35      “การแหงนพระพกัตร์ดูฟ้าสวรรค์” และการถอนพระทยัเป็นการกระท าต่างๆท่ีถูกตั้งใจท่ีจะ
ถ่ายทอดแก่ชายคนนั้น   โดยการมองข้ึนไป พระเยซูก็เช่ือมโยงการรักษาท่ีก าลงัมากบั   พระเจา้ โดย
การถอนพระทยัหรือการครวญคราง พระองคก์็แสดงถึงความสงสารของพระองคท่ี์มีต่อชายคนนั้น
และข้อเท็จจริงท่ีว่าการรักษาเ ก่ียวข้องกับสงครามฝ่ายวิญญาณ(เปรียบเทียบ ยน.11:33) 
[473]  ตามปกติแล้วน่ีเป็นการอศัจรรย์ท่ียาก และแม้กระทัง่  พระเยซูจ าต้องท าจัดการท่ีพิเศษ
เพื่อท่ีจะท ามนั    

  “ไม่มีใครบอกเราอยา่งมากเก่ียวกบัอารมณ์ต่างๆของพระเยซูอยา่งท่ีมาระโกบอก”[474] 

 พระเยซูพูดภาษาอารเมคเน่ืองจากว่าน่ีเป็นภาษาท่ีเป็นธรรมดาในปาเลสไตน์ (เปรียบเทียบ 5:41) 
บางทีชายคนนั้นสามารถอ่านริมฝีปากของพระเยซูได ้ อีกคร้ังหน่ึงการรักษาของ พระเยซูก็ทนัที  
ตอนน้ีชายคนนั้นไม่เพียงแต่พูดเท่านั้น แต่เขาพูดโดยปราศจากขอ้บกพร่องใดๆ  อีกดว้ย การใช้ท่ี
ละเอียดอ่อนของพระเยซูเก่ียวกบัวิธีท่ีจะรักษาชายคนน้ีคงไดล้ดความเป็นไปไดข้องเวทมนตแ์ละ  
จดจ่อท่ีพระองคใ์นฐานะพระผูรั้กษา     

  “เร่ืองราวของการรักษาชายหูหนวกเป็นตวัอยา่งของเสรีภาพขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา
 จากวิธีธรรมดาใดๆ  ถา้เราเขา้ใจขอ้เท็จจริงทั้งหมดของสภาพของชายคนน้ีและทุกส่ิงท่ี
 พระอาจารย์ปรารถนาท่ีจะท าเพื่อเขา เราจะเห็นความจ าเ ป็นของทุกๆขั้นตอนใน
 กระบวนการนั้น”[475] 

7:36      ค  าสั่งอีกค าสั่งหน่ึงท่ีจะไม่แพร่งพรายเก่ียวกับการอัศจรรย์น้ีก็ถูกมองข้ามไป (เปรียบเทียบ 
1:44;5:43) 
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  “ความประพฤติของฝูงชนเป็นตวัอย่างท่ีดีของแนวทางท่ีผูค้นปฏิบติัต่อพระเยซู ซ่ึงให้
 ความเคารพทั้งส้ินแด่พระองค ์ยกเวน้การเช่ือฟัง”[476] 

  “บทบาทของพระเยซูเม่ือเป็นท่ีรู้จกักนัแล้วก็ดึงดูดฝูงชนอยู่เสมอในพระธรรมมาระโก”
 [477] 

  “ความขดัแยง้ท่ียุง่ยาก… ไม่ไดอ้ยูก่บัพวกผีเพราะวา่พระเยซูมีสิทธิอ านาจจาก พระเจา้ท่ีจะ
 ท าลายพวกเขา หรือพระเยซูก็ไม่ไดด้ิ้นรนอยา่งมากในความขดัแยง้กบัธรรมชาติ เพราะว่า
 พระเยซูมีสิทธิอ านาจเหนือมนั  ความขดัแยง้ท่ียุง่ยากเกิดข้ึนกบัผูค้น เพราะวา่พระเยซูไม่มี
 สิทธิอ านาจท่ีจะควบคุมพวกเขา ผูค้นเลือกและไม่มีส่ิงใดสามารถถูกบงัคบัเหนือพวกเขา
 ได.้ … พระองคส์ามารถสั่งให้คนหูหนวกท่ีเป็นใบท่ี้จะฟังและพูด แต่พระองคไ์ม่สามารถ
 ท าใหเ้ขาเงียบหรือหยุดย ั้งคนอ่ืนๆจากการฟังเขาได ้ ยิ่งกวา่นั้น  พระองคไ์ม่สามารถท าให้
 พวกสาวกของพระองค์เข้าใจหรือสามารถยบัย ั้ งพวกเจ้าหน้าท่ีท่ีจะหยุดการต่อต้าน
 พระองคไ์ด”้[478] 

6.     การกล่าวยอมรับเบือ้งต้นแห่งความเช่ือ  7:37  (เปรียบเทยีบ  มธ. 15:29-31) 

มาระโกแสดงออกถึงความประหลาดใจของฝูงชนดว้ยค าท่ีสุดขีดท่ีปรากฏท่ีน่ีในพนัธสัญญาใหม่เท่านั้น: 
ฮุบแพเพอริสโซส มนัหมายถึง “รู้สึกท่วมทน้อยา่งสุดขีด” (เปรียบเทียบ 1:22; 6:2; 10:26; 11:18) ถอ้ยค าของ
พวกเขาท่ีว่าพระเยซูท าทุกๆส่ิง “อย่างดี” ก็ท  าให้ระลึกถึงปฐมกาล 1:31 ท่ีท่ีโมเสสเขียนวา่พระเจา้เห็นว่า 
ทุกๆส่ิงท่ีพระองคไ์ดส้ร้างนั้นดี  การฟ้ืนฟูการไดย้ินแก่คนหูหนวกและการพูดแก่คนใบเ้ป็นงานของพระเจา้  
(เปรียบเทียบ อสย. 35:3-6)  มทัธิวบนัทึกวา่พระเยซูไดรั้กษาคนอ่ืนๆหลายคนท่ีมีโรคภยัไขเ้จ็บท่ีหลากหลาย 
ณ เวลาน้ี (มธ. 15:29-31) 

ค.     วงจรทีส่องแห่งการเปิดเผยตนเองต่อพวกสาวก  8:1-30   

พวกสาวกยงัไม่ไดเ้ขา้ใจบทเรียนต่างๆท่ีพระเยซูแสวงหาท่ีจะสอนพวกเขา  มาระโกจดัตั้งพระกิตติคุณของ
ท่านเพื่อจะแสดงให้เห็นวา่ในการอบรมการเป็นสาวกของพระองคน์ั้น พระเยซูกล่าวซ ้ าบทเรียนต่างๆของ
พระองค์เพื่อท่ีจะอบรมพวกสาวก  นักเขียนคนหน่ึงสังเกตโครงสร้างท่ีคล้ายกนัแบบซ ้ าๆในส่วนน้ีของ   
พระกิตติคุณน้ีดงัต่อไปน้ี [479] 
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6:31-44 

  
การเล้ียงฝงูชน  

  
8:1-9 

6:45-56 การขา้มทะเลและการข้ึนบก 8:10 

7:1-23 ความขดัแยง้กบัพวกฟาริสี  8:11-13 

7:24-30 การสนทนาเก่ียวกบัขนมปัง  8:14-21 

7:31-36 การรักษา 8:22-26 

7:37 การกล่าวยอมรับถึงความเช่ือ  8:27-30 

  

1.     การเลีย้งคน 4,000 คน 8:1-9  (เปรียบเทยีบ  มธ. 15:32-38) 

การอศัจรรยน้ี์กล่าวซ ้ าบทเรียนเก่ียวกบัการเล้ียงคน 5,000 คน- ส าหรับพวกสาวกท่ีไม่ไดเ้รียนรู้ส่ิงท่ีพวกเขา
ควรไดเ้รียนรู้จากการอศัจรรยแ์ต่ก่อน (ขอ้ 17-21) [480] 

“มาระโกเขา้ใจอยา่งชดัเจนวา่มีสองโอกาสท่ีพระเยซูเล้ียงฝงูชนอยา่งอศัจรรย”์[481] 

  
การเลีย้งทีอ่ศัจรรย์สองคร้ังของพระเยซู 

การเลีย้งคน 5,000 คน การเลีย้งคน 4,000 คน  

ขนมปัง 5 กอ้น ปลา 2 
ตวั 

มธ. 14:17, 19; มก. 
6:38, 41; ลก. 9:13, 16; 
ยน. 6:9 

ขนมปัง 7 กอ้นกบัปลาเล็กๆ
สองสามตวั 

มธ. 15:34, 36; 
มก. 8:5-7 

อ า ห า ร ท่ี เ ห ลื อ  12 
กระบุง   

มธ. 14:20; มก. 6:43; 
ลก. 9:17; ยน. 6:13 

อาหารท่ีเหลือ 7 กระบุง มธ. 15:37; มก. 
8:8 

ผูช้าย 5,000 คนบวก
ผูห้ญิงและเด็ก 

มธ. 14:21; มก. 6:44; 
ลก. 9:14; ยน. 6:10 

ผูช้าย 4,000 คนบวกผูห้ญิง
และเด็ก  

มธ. 15:38; มก. 
8:9 
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8:1-3          พระเยซูและพวกสาวกของพระองค์ยงัคงอยู่ในเขตทศบุรีซ่ึงอยู่ทางตะวนัออกของทะเลสาบ  
“สามวนั” ไดผ้่านไปและตอนน้ีฝูงชนก็หิวจากการท่ีไดใ้ชเ้สบียงท่ีพวกเขาไดน้ ามากบัพวกเขาจน
หมด  บางทีพระเยซูได้รอสามวนัเพื่อจะดูว่าพวกสาวกจะขอให้พระองค์เล้ียงฝูงชนน้ีอย่างท่ี
พระองคไ์ดเ้ล้ียงฝงูชนแต่ก่อนนั้นหรือไม่ (6:31-44)  พวกเขาไม่ไดข้อ  “ความสงสาร” ของพระเยซู
ท่ีมีต่อฝงูชนไดน้ าให้พระองคท่ี์ส่ือสารสภาพเลวร้ายของพวกเขา  แมก้ระทัง่ดว้ยการบอกเป็นนยัน้ี 
พวกสาวกก็ไม่ไดข้อใหพ้ระเยซูท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ  แมก้ระทัง่สภาพแวดลอ้มท่ีคลา้ยกนัก็
ไม่ไดเ้ตือนความทรงจ าของพวกสาวก        

8:4          มีสามทางของการเข้าใจค าถามของพวกสาวกในข้อน้ี ทางหน่ึงของก็คือว่าพวกเขาได้ลืมว่า        
พระเยซูไดเ้ล้ียงคน 5,000 คนอย่างส้ินเชิง  บางทีหลายเดือนไดผ้่านไปตั้งแต่พระเยซูไดเ้ล้ียงคน 
5,000 คน  น่ีดูเหมือนเป็นไปไม่ไดอ้ยา่งมาก เน่ืองจากวา่การอศัจรรยน์ั้นคงไดส้ร้างความประทบัใจ
ท่ียิง่ใหญ่ต่อพวกเขา  ความเป็นไปไดอี้กอยา่งหน่ึงก็คือวา่พวกเขาระลึกถึงการอศัจรรยแ์ต่ก่อนไดแ้ต่
ถามค าถามของพวกเขาเพื่อจะกระตุน้ให้พระเยซูท่ีจะท าซ ้ ามนั - โดยปราศจากการบอกให้พระองค์
ท่ีจะท าอยา่งนั้น[482] ความเป็นไปไดท่ี้สามก็คือวา่พวกสาวกไดร้ะลึกถึงการเล้ียงคน 5,000 คนแต่
ยงัไม่เขา้ใจขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเยซูสามารถตอบสนองต่อความจ าเป็น ณ เวลาน้ีได ้ น่ีดูเหมือนจะ
เป็นการเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในแง่ของส่ิงท่ีตามมา   

 ท าไมพวกสาวกไม่ได้เรียนรู้ว่าพระเยซูสามารถเล้ียงฝูงชนอย่างอศัจรรยไ์ด้? การพึ่งพาพระเยซู
แทนท่ีจะพึ่งพาตนเองก็เป็นบทเรียนท่ียุง่ยากอยา่งมากท่ีจะเรียนรู้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือบุคคลหน่ึงมี
การรับรู้ท่ีจ  ากดัถึงใครท่ีพระเยซูทรงเป็น ยิ่งกวา่นั้น ความลงัเลใจบางคร้ังของพระเยซูท่ีจะท าการ
อศัจรรยอ์าจไดกี้ดกนัพวกสาวกไวจ้ากการขอการช่วยเหลือจากพระองค[์483]  ค าถามของพวกเขา
เปิดเผยถึงความมืดบอดของพวกเขา   แทนท่ีจะคิดเก่ียวกับการส่งฝูงชนไป พวกเขาก็ส้ินหวงั
เก่ียวกับการหาอาหารท่ีเพียงพอเพื่อจะท าให้ทุกๆคนอ่ิมในถ่ินทุรกันการนั้น (ค ากรีก เอรีโมน 
เปรียบเทียบ6:32) อย่างน้อยแล้วพวกเขาอ้างอิงค าถามของพวกเขาต่อพระเยซู ณ เวลาน้ี 
(เปรียบเทียบ 6:37) 

8:5          พระเยซูไดถ้ามพวกเขาดว้ยค าถามเดียวกนัท่ีพระองคไ์ดถ้ามก่อนท่ีพระองคไ์ดเ้ล้ียงคน 5,000 คน 
(6:38) แมก้ระทัง่ส่ิงน้ีก็ไม่ไดย้  ้าเตือนพวกสาวกท่ีจะวางใจให้พระเยซูจดัเตรียมเพื่อความจ าเป็นของ
พวกเขา 

8:6-7     มาระโกอธิบายถึงส่ิงท่ีพระเยซูได้ท าอย่างแทจ้ริง และด้วยความแม่นย  าท่ีมากกว่ามทัธิวอธิบาย   
(มธ. 15:36) ส่ิงน้ีสะทอ้นถึงความสนใจท่ีเป็นแบบฉบบัของท่านในรายละเอียด  
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  “การเปรียบเทียบค าอธิษฐานของพระเยซูท่ีถูกน าเสนอก่อนการอศัจรรยเ์ก่ียวกบัการเล้ียง
 สองอยา่งเหล่าน้ีแสดงให้เห็นวา่ค าอธิษฐานแรกรวมถึงพระพรแบบชาวยิวแห่งการมองไป
 ยงัสวรรค ์(6:41) ส่วนค าอธิษฐานท่ีสองเป็นการขอบพระคุณท่ีเรียบง่าย (8:6)”[484] 

8:8-9      อีกคร้ังหน่ึงอยา่งเป็นแบบฉบบัแลว้ การจดัเตรียมของพระเยซูก็เพียงพอและอุดสมบูรณ์แต่ไม่ใช่
มากเกินความจ าเป็น  ประเภทของตะกร้าท่ีถูกอา้งอิง ( ค ากรีก สปูริส) ก็ใหญ่พอท่ีจะใส่คนได ้
(เปรียบเทียบ กจ. 9:25) 

นกัวจิารณ์พระคมัภีร์บางคนไดใ้หเ้หตุผลวา่มทัธิวและมาระโกบอกเร่ืองราวของการเล้ียงท่ีอศัจรรยเ์ดียวสอง
คร้ังและท าความผิดพลาดท่ีให้เหตุผลส าหรับความแตกต่างในเร่ืองราว[485] อย่างไรก็ตาม ความแตกต่าง
ระหว่างเร่ืองราวทั้งสองเร่ืองก็ใหญ่จนผูอ่้านส่วนใหญ่เช่ือวา่พระเยซูไดเ้ล้ียงกลุ่มคนท่ีแตกต่างสองกลุ่มใน
โอกาสท่ีแยกกนัสองโอกาส 

ประเด็นท่ีโตแ้ยง้ไดอี้กประเด็นหน่ึงคือไม่วา่ฝงูชนน้ีเป็นชาวต่างชาติหรือไม่เน่ืองจากวา่สถานท่ีตั้งเป็นของ
ต่างชาติเป็นหลกั และฝงูชนแต่ก่อนเป็นชาวยิวในแง่ของสถานท่ีตั้งของมนั  บางทีมีคนต่างชาติท่ีปรากฎใน
โอกาสน้ีมากกวา่คนยิวในอีกโอกาสหน่ึง  ส่ิงน้ีช้ีถึงการผสมของคนยิวและคนต่างชาติท่ีพระเยซูช่วยเหลือ
และท่ีเช่ือในพระองค ์ซ่ึงบอกเหตุล่วงหนา้ถึงการผสมท่ีรวมกนัของคริสตจกัรและอาณาจกัร       

2.     การกลบัไปยงักาลลิ ี 8:10  (เปรียบเทยีบ  มธ. 15:39) 

พระเยซูและพวกสาวกไดก้ลบัไปยงักาลิลีโดยทางเรือหลงัจากท่ีพวกเขาไดเ้ล้ียงคน 5,000 คน (6:45-56)   
พวกเขาไดท้  าส่ิงเดียวกนัหลงัจากการเล้ียงคน 4,000 คน  สถานท่ีตั้งท่ีแน่นอนของ “ดาลมานูธา” ก็ไม่เป็นท่ี
รู้จกัแต่มนัคงอยูใ่กลม้กักาดนั (มกัดาลา?) ทางดา้นตะวนัตกของทะเลสาบ (มธ. 15:39) 

“มกักาดนัเป็นช่ือของเมือง ในขณะท่ีดาลมานูธาในอารเมคหมายถึง ‘ท่าเรือ’ ดงันั้นดาลมานูธาเป็น
ท่าเรือของมกักาดนัและตั้งอยูใ่กลก้บัคาเปอรนาอุม”[486] 

3.     ความขัดแย้งกบัพวกฟาริสีเกีย่วกบัหมายส าคัญ  8:11-13  (เปรียบเทยีบ  มธ. 16:1-4) 

การบนัทึกของมทัธิวเก่ียวกบัเหตุการณ์น้ีก็เต็มท่ีกว่าการบนัทึกของมาระโก บางทีมาระโกแค่ไดส้รุปมนั   
เพื่อเปรียบเทียบกบั 7:1-23 และเพื่อจะพฒันาหวัขอ้ของท่านเก่ียวกบัอมรมการเป็นสาวก   

8:11       มทัธิวบนัทึกวา่พวกสะดูสีไปกบัพวกฟาริสี   (มธ. 15:1) อีกคร้ังหน่ึงพวกเขาออกจากกรุงเยรูซาเล็ม
เพื่อจะโตแ้ยง้ไม่ใช่เรียนรู้  พวกเขาไดข้อใหพ้ระเยซูท่ีจะจดัเตรียมการยืนยนับางอยา่งถึงสิทธิอ านาจ
แบบพระเจา้และความน่าเช่ือถือของพระองค์ พวกเขาตอ้งการหลกัฐานทนัที เปิดเผยและเด็ดขาด
ท่ีว่าพระเจา้ทรงอยู่กบัพระองค์ (เปรียบเทียบ 11:30) ก่อนหน้านั้นพวกเขาไดส้รุปว่าอ านาจของ
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พระองคม์าจากซาตาน (3:22)  การอศัจรรยต่์างๆท่ีพระเยซูไดท้  าก็ไม่ไดโ้นม้นา้วพวกเขา  พวกเขา
ไม่ไดเ้รียกร้องการอศัจรรยอี์กอยา่งหน่ึงของการอศัจรรยเ์หล่าน้ี แต่เรียกร้องประเภทท่ีแตกต่างของ
การรับรอง- บางทีคลา้ยกบัส่ิงเหล่านั้นท่ีพระเจา้ไดใ้ห้คนอิสราเอล ณ ภูเขาซีนายเพื่อจะรับรองว่า
โมเสสเป็นผูรั้บใชข้องพระองค ์ พวกเขาท าส่ิงน้ีเพื่อจะท าให้พระเยซูอยูภ่ายใตก้ารทดลอง (ค ากรีก 
ไพราดโซ) ท่ีจะเปิดเผยถึงคุณลกัษณะแทข้องพระองค ์  พวกเขาหวงัวา่จะเปิดโปงพระองคใ์นฐานะ
คนหลอกลวง 

  “‘หมายส าคญั’ (เซไมออน) แตกต่างในมาระโกอยา่งคงเส้นคงวาตั้งแต่ ‘มหศัจรรย’์ หรือ 
 ‘การอศัจรรย’์ (ดูนามิส)  ไม่มีท่ีไหนในพระกิตติคุณสัมพนัธ์ท่ี ‘หมายส าคญั’ อา้งอิงถึง 
 ‘การอศัจรรย์’ หรือ เหตุการณ์ท่ีอศัจรรยถู์กเรียกว่า ‘หมายส าคญั’.… พวกเขาแสวงหา 
 ‘หมายส าคญั’ ในแง่ของพนัธสัญญาเดิมของยวิ ซ่ึงเป็นการยนืยนัหรือการรับรองถึงพนัธกิจ
 ของพระเยซู[487] 

  “… พระกิตติคุณสัมพนัธ์ใช ้เซไมออน เพื่อจะแสดงถึงหลกัฐานภายนอกท่ีโนม้นา้วถึงสิทธิ
 อ านาจของพระเจา้...”[488] 

 บางทีพวกฟาริสีตอ้งการให้พระเยซูท่ีจะให้หลกัฐานท่ีโตแ้ยง้ไม่ได้แก่พวกเขาว่าพระเจา้รับรอง
ความน่าเช่ือถือของพระเยซู[489] 

  “พวกฟาริสีมีความกา้วหนา้ เป็นพรรคท่ามกลางผูค้นไม่ใช่จากผูค้น  เป้าหมายของพวกเขา
 ก็คือวา่อิสราเอลควรกลายมาเป็นชนชาติท่ีชอบธรรมแห่งพนัธสัญญา  ท่ีจะไปถึงเป้าหมาย
 น้ี พวกเขาก็ไดส้อนการยอมท าตาม ‘ธรรมเนียมของบรรพบุรุษ’ ซ่ึงเป็นประมวลกฎดว้ย
 วาจาท่ีปรับเขา้กบัธรรมบญัญติัของโมเสสอย่างมีประสิทธิภาพแก่สมยัต่อๆมาและการ
 เปล่ียนแปลงขอ้เรียกร้องต่างๆ”[490] 

8:12           ค ากรีกท่ีแปลวา่ “ถอนพระทยั” คือ อานัสเทนัดโซ 

 “มนัอธิบายถึงความโศกเศร้าและความผิดหวงัของพระเยซูเม่ือเผชิญหนา้กบัความเช่ือของ
บรรดาผูท่ี้ควรไดมี้การตอบสนองต่อพระองคม์ากข้ึนเน่ืองจากสิทธิพิเศษฝ่ายวิญญาณต่างๆ
ของพวกเขา”[491] 

 “การถอนหายใจทางกายภาพ สาเหตุทางฝ่ายวญิญาณของมนั- ความรู้สึกแห่งความเป็นศตัรู
ท่ีไม่ลงรอยกนั ความไม่เช่ือท่ีไม่สามารถเปล่ียนได ้และความหายนะท่ีใกลเ้ขา้มา”[492] 
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“วิญญาณของพระองค์” อา้งอิงถึงวิญญาณแบบมนุษยข์องพระเยซู  พวกยิวร่วมสมยัท่ีต่อตา้นพระเยซูจดัตั้ง 
“ชนรุ่น” ท่ีพระองคอ์า้งอิงถึง  พระองค์ปฏิเสธท่ีจะให้ประเภทของหมายส าคญัท่ีพวกเขาเรียกร้องเพราะว่า
หลักฐานท่ีพระองค์น าเสนอก็มากกว่าเพียงพอท่ีจะโน้มน้าวบุคคลท่ีเปิดใจ  พระเยซูแยกแยะระหว่าง         
การอศัจรรย ์(ค ากรีก ดูนามิส) และหมายส าคญั (ค ากรีก เซไมออน) โดยใช้ค  าท่ีสองท่ีน่ี  พระองค์ได้ให้    
การอศัจรรยม์ากมายเพื่อจะสนบัสนุนความเช่ือ  พระองคจ์ะไม่ให้ “หมายส าคญั” แก่บรรดาผูท่ี้โนม้เอียงใน
การไม่เช่ือฟัง จากส่ิงน้ี ผูอ่้านของมาระโกจะตอ้งเรียนรู้ว่าการอศัจรรยต่์างๆของพระเยซูเป็นหลกัฐานท่ี
เพียงพอเก่ียวกบัความเป็นพระเจา้ของพระองค ์   

8:13       พระเยซูละจากผูไ้ม่เช่ือไปอีกคร้ัง (เปรียบเทียบ 4:35; 7:24)  พระองคก์ระท าในความสอดคลอ้งกบั
การพิพากษาท่ีถูกป่าวประกาศของพระองค์ พระองค์จากไปสู่ชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ทะเลสาบ  ตั้งแต่ตอนน้ีเป็นตน้ไป พนัธกิจของพระเยซูก็จดจ่อท่ีพวกสาวกของพระองค์มากกวา่ท่ี
สาธารณะชน   

เหตุการณ์น้ีไดเ้ป็นและเป็นบทเรียนต่อพวกสาวกในเร่ืองความส าคญัของการยอมรับหลกัฐานท่ีพระเยซูมอบ
ใหเ้ก่ียวกบับุคคลท่ีเหนือธรรมชาติของพระองค ์     

 4.     ค าสอนของพระเยซูเกีย่วกบัเช้ือของพวกฟาริสีและเฮโรด  8:14-21 (เปรียบเทยีบ มธ. 16:5-12) 

ส่วนน้ีคลา้ยและท าให้ระลึกถึงค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบัขนมปังของลูกๆ เม่ือพระองค์ไดข้บัผีออกจาก
เด็กหญิงชาวฟีนิเซีย (7:24-30)  ในทั้งสองกรณี ในเชิงเปรียบเทียบแล้ว ขนมปังมีเช้ือแสดงถึงค าสอน       
หญิงชาวต่างชาติตอ้งการค าสอนของพระเยซู และดงันั้นก็แสดงถึงแบบอยา่งในทางบวกส าหรับพวกสาวก  
พวกผูน้ าทางศาสนาของยวิปฏิเสธค าสอนของพระเยซู และในขณะท่ีเดียวกนัก็พฒันาค าสอน (เช้ือ) เท็จ ซ่ึง   
พระเยซูเตือนพวกสาวกของพระองคท่ี์จะหลีกเล่ียง   

8:14        “ขนมปังกอ้นเดียว” ท าให้ระลึกถึงการเล้ียงท่ีอศัจรรยส์องคร้ังต่อฝูงชนสองกลุ่ม  การขาดแคลน
ขนมปังไม่ควรเป็นความเป็นห่วงท่ียิ่งใหญ่ต่อพวกสาวกเน่ืองจากอ านาจท่ีเหนือธรรมชาติของ    
พระเยซู       

8:15       พระเยซูใช ้“เช้ือ” ในกอ้นขนมปังในฐานะเป็นบทเรียนอนัมีตวัอยา่งประจกัษแ์ก่ตา: เพื่อจะอธิบาย
ถึงค าสอนท่ีเส่ือมทรามและแพร่หลาย “ของพวกฟาริสี” และ “ของพวกเฮโรด” เช้ือเป็นการ
เปรียบเทียบโดยปกติส าหรับอิทธิพลท่ีมองไม่เห็น แพร่หลายและเส่ือมทรามในทั้งแวดวงของยิว
และแวดวงของกรีก[493] ค าสอนของพวกฟาริสีก็คือวา่พระเยซูไดรั้บสิทธิอ านาจของพระองคจ์าก
ซาตานแทนท่ีจากพระเจา้ (3:22; เปรียบเทียบ 7:8-13) มนัเป็นการปฏิเสธถึงบทบาทของพระองคใ์น
ฐานะผูรั้บใชท่ี้รับการเจิมของพระเจา้ซ่ึงก็คือพระเมสสิยาห์ 
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ค าสอนของเฮโรด แอนทิพาส คือส่ิงท่ีเขาเช่ือและส่ือสารก็เหมือนกันท่ีว่าพระเยซูไม่ใช่พระเมสสิยาห์          
เฮโรดเพิ่งไดบ้อกคนอ่ืนๆว่าพระเยซูเป็นยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาท่ีกลบัคืนสู่ชีวิต (6:14-16)  พวกฟาริสีและ      
เฮโรดแมว้่าแตกต่างอย่างมากจากซ่ึงกนัและกนัในหลายด้านก็ส่งเสริมมุมมองนอกรีตอย่างเดียวกนัท่ีว่า    
พระเยซูไม่ใช่พระเมสสิยาห์ซ่ึงนอ้ยกว่า พระเจา้อยา่งมาก  อยา่งสั้ นๆ เช้ือน้ีคือความไม่เช่ือ เหมือนกบัเช้ือ 
ท่าทีน้ีไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะแทรกซึมประชากรโดยทัว่ไป 

อีกมุมมองหน่ึงก็คือวา่เช้ือของพวกฟาริสีคือธรรมเนียมนิยมท่ีน่าซ่ือใจคดและชอบธรรมดว้ยตนเอง และเช้ือ
ของเฮโรดคือวิญญาณของเขาแห่งความหยิ่งท่ียิ่งใหญ่ [494] และอีกมุมมองหน่ึงก็คือว่าเช้ือของพวกฟาริสี
เป็นความเคร่งศาสนาท่ีเทจ็และไม่คงเส้นคงวา และเช้ือของเฮโรดเป็นการไม่อยูใ่นทางพระเจา้ [495] 

8:16       ความสนใจของพวกสาวกในปัญหาของการขาดอาหารก็แตกต่างอยา่งส้ินเชิงกบัความเป็นห่วงท่ีเร่า
ร้อนของพระเยซูเก่ียวกบัความไม่เช่ือ (เปรียบเทียบ ขอ้ 12, 15)  ความจริงฝ่ายวิญญาณไดล้ม้เหลวท่ี
จะท าใหพ้วกเขาประทบัใจเพราะวา่พวกเขามีจิตใจท่ีไม่เปิดต่อมนั (ขอ้ 17) 

8:17-21      พระเยซูวา่กล่าวพวกสาวกของพระองคอ์ยา่งรุนแรงส าหรับการขาดการเขา้ใจฝ่ายวิญญาณของ
พวกเขา  (เปรียบเทียบ อสย. 6:9-10; ยรม. 5:21; อสค. 12:2)  ในแง่ของการเล้ียงท่ีอศัจรรยส์องคร้ังท่ี
พวกเขาไดเ้ป็นพยานและโดยเฉพาะอยา่งยิ่งอาหารท่ีเหลืออยา่งมากนั้น พวกเขาควรไดเ้ขา้ใจใครท่ี
พระองค์ทรงเป็น  พวกเขาได้ “จดจ า” ขอ้เท็จจริงต่างๆ (ขอ้ 19-20) แต่พวกเขาไม่ได ้“เขา้ใจ” 
ความส าคญัของขอ้เท็จจริงเหล่านั้น (ขอ้ 21) อยา่งท่ีพระเจา้ไดจ้ดัเตรียมอาหารอยา่งอุดมสมบูรณ์
ส าหรับคนอิสราเอลในถ่ินทุรกนัดาร พระเยซูก็ไดจ้ดัเตรียมอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ส าหรับพวก
เขาในถ่ินทุรกนัดารอีกแห่งหน่ึง ขอ้สรุปควรจะชดัเจน  พระเยซูทรงเป็นผูเ้ผยพระวจนะท่ีโมเสสได้
ท านายวา่จะมาหลงัจากท่านและแทนท่ีท่าน  พระองคท์รงเป็นพระเมสสิยาห์แบบพระเจา้ 

  “การวา่กล่าวของพระองค์ไม่ใช่เน่ืองจากความลม้เหลวของพวกเขาท่ีจะเขา้ใจความหมาย
 ของค าเตือนของพระองค์ (ขอ้ 15) แต่ต่อความลม้เหลวของพวกเขาท่ีจะเขา้ใจความหมาย
 ของการปรากฎของพระองคก์บัพวกเขา”[496] 

 เป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งท่ีว่าพวกสาวกรับรู้ถึงใครท่ีพระเยซูทรงเป็น  ปราศจากการรับรู้เช่นนั้น       
พวกเขาก็ไม่สามารถเขา้ไปสู่ความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมกบัพระองคท่ี์เป็นจริงและพึงพอใจ  การใช้
ค  าถามต่างๆของพระเยซูบงัคบัใหพ้วกเขาท่ีจะปฏิสัมพนัธ์กบัความหมายโดยนยัของส่ิงท่ีพวกเขาได้
ยนิและเห็น    
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  “ในแนวทางน้ี ดูเหมือนมาระโกจะกล่าววา่การเป็น ‘คนวงใน’ แมก้ระทัง่ ‘สาวก’ ก็ไม่ได้
 รับรองว่าบุคคลหน่ึง ‘เขา้ใจ’ หรือ ‘รับรู้’ ถึงความส าคญัของพระเยซูและพนัธกิจของ
 พระองค”์[497] 

เหตุการณ์น้ีจบลงดว้ยค าถามแต่ไม่มีค  าตอบ  ท่ีจะถอดความ: “พวกท่านยงัไม่เขา้ใจหรือ - แมก้ระทัง่หลงัจาก
เราไดอ้ธิบายมนัแก่พวกท่าน?” น่ีเป็นขอ้บ่งช้ีท่ีวา่แม้กระท่ังในตอนนั้นพวกสาวกก็ไม่เขา้ใจส่ิงท่ีพระเยซูได้
อธิบาย  มาระโกก็ละผูอ่้านไวล้อยๆ  ค าตอบเป็นความส าคญัมากท่ีสุด สุดทา้ยแลว้เปโตรไดก้ล่าวมนัในขอ้ 
29 อยา่งไรก็ตาม ผูอ่้านพระกิตติคุณน้ีรู้ค  าตอบแลว้เน่ืองจากส่ิงท่ีมาระโกไดเ้ขียนแต่ก่อน    

5.     การรักษาคนตาบอดใกล้เบธไซดา  8:22-26  

มาระโกเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนเดียวท่ีจะบนัทึกการอศัจรรยน้ี์  มนัสอดคลอ้งกบัการรักษาคนหูหนวกท่ี
พดูติดอ่าง (7:31-36) ซ่ึงเป็นการอศัจรรยอี์กอยา่งหน่ึงท่ีมาระโกเท่านั้นไดบ้นัทึก  น่ีเป็นการอศัจรรยเ์ดียวใน
มาระโกท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนทนัที มนัเกิดข้ึนอย่างเป็นล าดบั  การมองเป็นการเปรียบเทียบตามปกติส าหรับการ
เขา้ใจ  พวกสาวกควรได้เห็นว่าคนหูหนวกเป็นภาพของพวกเขาเองซ่ึงไม่สามารถท่ีจะเขา้ใจส่ิงท่ีพระเยซู
กล่าว  ชายตาบอดน้ีแสดงถึงพวกเขาในการไร้ความสามารถของพวกเขาท่ีจะเขา้ใจส่ิงท่ีพระเยซูส าแดงแก่
พวกเขาอีกดว้ย (เปรียบเทียบ ขอ้ 21)  พระเยซูสามารถและจะท าให้พวกเขาหายเป็นปกติไดอ้ยา่งท่ีพระองค์
ไดรั้กษาคนท่ีจ ากดัทางกายภาพสองคนน้ี   

8:22       อย่างท่ีได้อา้งอิงไปก่อนหน้านั้น เบธไซดา จูเลียสตั้งอยู่บนชายฝ่ังทางตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ทะเลสาบ  (เปรียบเทียบ 6:45) เป็นท่ีชดัเจนวา่ เพื่อนๆของ “คนตาบอด” ไดน้ าเขาไปยงัพระเยซู   

  “… น่ีคือการรับรองของข่าวประเสริฐท่ียิ่งใหญ่ส าหรับค าอธิษฐานวิงวอนเผื่อเพื่อเห็นแก่
 คนอ่ืนๆ”[498] 

8:23-24              “การกระท าขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าของเราท่ีน่ีก็ส าคัญ จากการท่ีได้ละเบธไซดาไวก้ับ       
การพพิากษา (มธ. 11:21-24) พระองคค์งไม่ไดรั้กษาในหมู่บา้นนั้นหรืออนุญาตให้ค  าพยาน
ต่อไปท่ีจะเกิดข้ึนท่ีนัน่ (ขอ้ 26) การภาคทณัฑ์ของเบธไซดาในฐานะชุมชนไดส้ิ้นสุด แต่
พระองคย์งัคงส าแดงความเมตตาแก่บุคคลต่างๆ” [499] 

พระเยซูอาจไดน้ าชายคนนั้นออกจากเบธไซดาเพื่อวา่พระองค์จดัตั้งความสัมพนัธ์ส่วนตวั
กบัเขาได้ (เปรียบเทียบ 5:35-43; 7:31-37) และหรือบางทีท่ีจะหลีกเล่ียงการเปิดเผย 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 26) ความเต็มใจของชายคนน้ีท่ีจะติดตามพระเยซูแสดงถึงความเช่ือ
บางอย่าง  เป็นท่ีชดัเจนวา่น่ีเป็นหน่ึงของการอศัจรรยท์ั้งสามเท่านั้นท่ีพระเยซูท าเป็นการ
ส่วนตวัท่ีมาระโกบนัทึก ในทั้งสามกรณี สาวกบางคนไดป้รากฏตวัในฐานะพยาน     
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การแปลของภาษาองักฤษอนุญาตการตีความท่ีไม่เป็นท่ีพอใจถึงส่ิงท่ีพระเยซูท า นัน่คือ การถ่มน ้ าลายใส่
ใบหนา้ของชายคนนั้นและการวางมือของพระองคบ์นศีรษะหรือไหล่ของเขา ตวับทกรีกกระตุน้ให้เราท่ีจะ
ตีความขอ้มูลอย่างแตกต่าง  บางทีพระเยซูทาจ านวนเล็กน้อยของน ้ าลายของพระองค์กบัตาของชายคนนั้น
ดว้ยน้ิวของพระองค ์การกระท าน้ีคงไดท้  าใหม้นัชดัเจนต่อชายตาบอดนั้นวา่พระเยซูก าลงัร้ือฟ้ืนการมองเห็น
ของเขาอยู ่ในอีกนยัหน่ึง พระเยซูใชน้ ้ าลายเพื่อจะช่วยเหลือความเช่ือของชายคนนั้นไม่ใช่ในฐานะตวัแทน
การรักษา[500] บางทีน ้ าลายบอกชายคนนั้นวา่การรักษามาจากปากของพระเยซู (เปรียบเทียบ  ปฐก. 1:3, 6, 
และขอ้อ่ืนๆ) อยา่งไรก็ตาม อีเดอร์ไชมอ์า้งวา่:  

  “… การใชน้ ้าลายเป็นการรักษาของยวิอนัเป็นท่ีรู้จกักนัดีส าหรับโรคเก่ียวกบัตา”   [501]  

พระเยซูถามชายคนนั้นวา่ “ท่านเห็นอะไรบา้งหรือไม่?” เพื่อจะท าให้เขากล่าวส่ิงท่ีเขาเห็นเพื่อผลประโยชน์
ของพวกสาวก  เป็นท่ีชดัเจนว่า ชายคนนั้นไดสู้ญเสียการมองเห็นของเขาไป ดูเหมือนวา่เขาไม่ไดต้าบอด
ตั้งแต่เกิด  เขารู้ส่ิงท่ี “ตน้ไม”้ ดูเหมือน ตาบอดจากโรคไดเ้ป็นและยงัคงเป็นปกติในประเทศทางตะวนัออก
กลางหลายประเทศ  

8:25        ท าไมพระเยซูไดรั้กษาชายคนนั้นในระยะต่างๆตามล าดบั?  บางทีพระเยซูไดท้  าอย่างนั้นเพื่อจะ
แสดงให้เห็นว่าพระองค์สามารถรักษาในลกัษณะใดๆก็ไดท่ี้พระองคเ์ลือก[502]  บางทีชายคนนั้น
กลวัและพระเยซูรักษาเขาอยา่งท่ีพระองครั์กษาเพื่อสงเคราะห์ความจ าเป็นต่างๆของเขา[503]  บางที
พระองคท์  าอยา่งนั้นเพื่อจะแสดงแก่พวกสาวกวา่พระองคเ์ลือกท่ีจะให้การรับรู้ฝ่ายวิญญาณทีละข้ึน  
บางทีพระองคต์อ้งการท่ีจะน าเสนอพระองคเ์องในฐานะแพทยท่ี์ยิ่งใหญ่ บางทีน่ีเป็นการอศัจรรยท่ี์
ยากผิดปกติ ดงันั้นวิธีของการรักษาได้ยกย่องฤทธ์ิเดชของพระเยซู[504] บางทีพระเยซูมีมากกว่า
หน่ึงเหตุผล 

  “การอศัจรรยน้ี์เป็นตวัอยา่งเก่ียวกบัการด้ินรนของพระเยซูกบัพวกสาวกใช่ไหม? พนัธกิจ
 ในโลกของพระเยซูระหวา่งเวลาท่ีพระเยซูตอ้งด้ินรนต่อสู้กบัพวกสาวกผูซ่ึ้งไดอุ้ทิศตนต่อ
 พระองค์ทนัทีแต่ทนทุกข์อยู่กบัความไม่เขา้ใจนั้นเป็นระยะท่ีหน่ึงใช่ไหม?  เวลาหลงัจาก    
 อีสเตอร์เม่ือพระเยซูควรไดน้ าพวกสาวกเหมือนกบัชายคนน้ีท่ีจะ ‘เห็นทุกๆส่ิงอยา่งชดัเจน’ 
 นั้นเป็นระยะท่ีสองใช่ไหม”[505] 

 สามระยะเหล่าน้ีของความบอดของชายคนน้ีเป็นแบบฉบบัของความบอดฝ่ายวิญญาณท่ีซ่ึงพระเยซู
ช่วยกูผู้เ้ช่ือ  หน่ึง ผูเ้ช่ือตาบอดต่อความจริงฝ่ายวิญญาณอย่างส้ินเชิงในสภาพท่ีไม่ไดรั้บความรอด 
สอง ตอนน้ีพวกเขา “เห็นผา่นทางกระจกอยา่งมืด” (1 คร. 13:12, AV) สาม พวกเขาจะเห็นอยา่ง
ชดัเจนเม่ือพวกเขาเห็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ “หนา้ต่อหนา้” (“รู้แจง้”; 1 คร. 13:12).[506] 

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn500
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn501
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn502
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn503
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn504
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn505
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn506


 มาระโกระมดัระวงัท่ีจะบนัทึกวา่ชายคนนั้น “มองอยา่งตั้งใจ” (NASB) ความรับผิดชอบของมนุษย์
มีส่วนในการรักษาน้ีอย่างเช่นการได้รับความเข้าใจฝ่ายวิญญาณมี  อย่างไรก็ตาม ก็เป็นพระเจ้า
ผูรั้บผิดชอบสุดทา้ยส าหรับการรับรู้ บางทีพระเยซูได้รักษาเส้นประสาทตาของชายคนนั้นอย่าง
สมบูรณ์ในตอนแรก แต่เหมือนกบัเด็กๆนั้น ชายคนนั้นจ าตอ้งเรียนรู้ท่ีจะจดจ่อท่ีวตัถุ ดงันั้นพระเยซู
ไดส้ัมผสัตาของชายคนนั้นเป็นคร้ังท่ีสองซ่ึงใหค้วามสามารถท่ีจะเห็นอยา่งชดัเจนแก่เขา[507] 

  “อยา่งไรก็ตาม จุดจดจ่อของเร่ืองน้ีอยูท่ี่การรักษาเต็มท่ีของชายคนนั้น  พวกสาวกแสดงถึง
 พวกเขาเองท่ีจะอยู่ในความจ าเป็นแห่งการสัมผสัท่ีสอง และเร่ืองน้ีแสดงให้เห็นถึงการท่ี
 พวกเขาประสบกบัมนั เวลาตอ้งมาเม่ือพวกเขาจะเห็นทุกส่ิงอยา่งชดัแจง้”[508] 

8:26        บางทีพระเยซูให้ค  าสั่งน้ีเพื่อจะปกป้องภารกิจของพระองค์ (เปรียบเทียบ 1:44-45; 5:43; 7:36)    
ชายคนนั้นดูเหมือนจะไดอ้าศยัอยูท่ี่ใดท่ีหน่ึงท่ีไม่ใช่ในเบธไซดา     

  “ดงันั้น 8:26 ไม่ก าหนดความลบัเก่ียวกบัการอศัจรรยห์รือวิธีท่ีซ่ึงพระเยซูไดส่้งผลต่อมนั  
 นบัประสาอะไรกบัความลบัเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์  (ส าหรับอตัลกัษณ์ของพระองค์เม่ือ
 พระคริสต์ยงัไม่ไดเ้ขา้ไปในภาพ) ตรงกนัขา้ม ขอ้น้ีบ่งบอกถึงการส าแดงของการรักษา:  
 ตอนน้ีชายคนนั้นสามารถเห็นเพื่อจะกลบับา้นโดยปราศจากการตอ้งการให้ผูค้นท่ีจะน าเขา
 ไปท่ีนัน่อยา่งท่ีเขาตอ้งการพวกเขาท่ีจะน าเขาไปยงัพระเยซู (ขอ้ 22)”[509] 

ดว้ยการอศัจรรยน้ี์ พระเยซูก็ไดบ้รรลุอีกดา้นหน่ึงของค าพยากรณ์เก่ียวกบัพระเมสสิยาห์  พระเมสสิยาห์ท่ี
เป็นพระเจา้จะเปิดตาบอด (อสย. 35:5-6)  บรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาเดิมไดอ้า้งวา่เป็นพระเจา้ผูใ้ห้สายตาแก่
คนตาบอด (สดด. 146:8; อสย. 29:18) การสรุปควรจะชดัเจน: พระเยซูทรงเป็นพระเจา้-มนุษย ์

 

 คนตาบอดผู้ซ่ึงพระเยซูได้รักษา  (ในล าดับตามล าดับเวลาทีเ่ป็นไปได้) 
 
คนตาบอดหลายคนในกาลิลี ลก. 7:21 

คนถูกผสิีงคนหน่ึงท่ีตาบอดและเป็นใบใ้นธรรมศาลาในกาลิลี   มธ. 12:22 

คนตาบอดสองคนในกาลิลี มธ. 9:27-34 

คนตาบอดหลายคนในกาลิลี  มธ. 15:30-31 
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คนตาบอดคนหน่ึงในเมืองเบธไซดา มก. 8:22-23 

คนตาบอดแต่ก าเนิดคนหน่ึงในเยรูซาเล็ม ยน. 9:1-41; เปรียบเทียบ 11:37 

ขอทานตาบอดสองคนใกลเ้ยรีโคซ่ึงคนหน่ึงเป็นบารทิเมอสั มธ. 20:29-34; มก. 10:46-52; ลก. 18:35-
43 

คนตาบอดบางคนในบริเวณพระวหิาร  มธ. 21:14 

  
 6.     การกล่าวยอมรับแห่งความเช่ือของเปโตร  8:27-30 (เปรียบเทยีบ มธ. 16:13-20; ลก. 9:18-21) 
 
การรักษาคนหูหนวกท่ีพดูติดอ่างไดส่้งผลต่อการกล่าวยอมรับถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซูท่ีขาดการระบุถึง
พระองค์ในฐานะเป็นพระเจา้ (7:37)  การรักษาคนตาบอดเป็นเหตุการณ์ท่ีพระเจา้ใช้เพื่อจะเปิดตาของ       
พวกสาวกสู่อตัลกัษณ์ของพระเมสสิยาห์ตามพระคมัภีร์ของพระเยซูท่ีเปโตรส่ือสาร     

มาระโกเนน้ถึงความสัมพนัธ์ของสาเหตุและผลลพัธ์ระหวา่งสองเหตุการณ์ล่าสุดเหล่าน้ีต่อไปโดยการสร้าง
โครงร่างส่วนต่างๆอย่างคลา้ยกนั  หน่ึง ท่านน าเสนอสถานการณ์ต่างๆ (ขอ้ 22, 27) สอง ท่านบรรยายถึง  
การเห็นและการเขา้ใจบางส่วน (ขอ้ 23-24, 28) สาม ท่านบนัทึกการให้การเห็นและการเขา้ใจ (ขอ้ 25, 29) ส่ี 
ท่านบนัทึกค าสั่งของพระเยซูท่ีจะเงียบไว ้(ขอ้ 26, 30).[510] 

“มาระโกตั้งการรับรู้ท่ีว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ไว ้ณ ศูนยก์ลางของการบนัทึกของท่าน  
ความส าคญัหลกัของชัว่ขณะน้ีถูกบ่งช้ีโดยขอ้เท็จจริงท่ีอยูใ่นบรรทดัแรกของพระกิตติคุณน้ีแลว้ท่ี
ผูเ้ขียนพระกิตติคุณน้ีระบุว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์  กระนั้นระหวา่งบทท่ี 1:1 และ บทท่ี 
8:29 ก็ไม่มีการรับรู้ถึงขอ้เท็จจริงน้ีทั้งๆท่ีมีล าดบัท่ีโดดเด่นของเหตุกาณณ์ต่างๆซ่ึงเรียกร้องการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของพระเยซู...      

“ดงันั้นการรับรู้ท่ีวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์เป็นจุดของชุมทางท่ีซ่ึงกระแสทางศาสนศาสตร์
ของคร่ึงแรกของพระกิตติคุณน้ีบรรจบกนัและจากท่ีซ่ึงพลงัของคร่ึงหลงัของพระกิตติคุณน้ีก าเนิด
มาจาก  ไม่ มีทางอ่ืนใดท่ีมาระโกสามารถบ่ง ช้ีอย่างเฉียบขาดมากข้ึนถึงความส าคัญทาง
ประวติัศาสตร์และศาสนศาสตร์ของการสนทนาในบริเวณใกลเ้คียงของซีซารียาฟีลิปปี”[511] 

8:27-28      พระเยซูและพวกสาวกของพระองค์เดินทางไปทางเหนือต่อไปจากเบธไซดาไปยงั “ซีซารียา      
ฟีลิปปี” ท่ีท่ีเฮโรดฟีลิปอาศยัอยู ่ซ่ึงห่างไปประมาณ 25 ไมล์  พวกสาวกกล่าวยอมรับความเช่ือถือ
ของพวกเขาท่ีว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผูเ้ป็นเจา้ (“พระคริสต์”) ใกลส้ถานท่ีท่ีคนต่างชาติกล่าว
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ยอมรับวา่ซีซาร์เป็น “พระเป็นเจา้” พระเยซูถามค าถามแรกในขอ้ 27 ดว้ยมุมมองต่อการถามค าถาม
ท่ีสองในขอ้ท่ี 29 ในมาระโก ค าถามต่างๆของพระเยซูน าไปสู่ค าสอนใหม่อยูบ่่อยๆ ( เปรียบเทียบ 
9:33; 12:24, 35) ค าตอบอนัเป็นท่ีนิยมต่างๆต่อค าถามแรกของพระเยซูก็สะทอ้นถึงมุมมองท่ีไม่
เพียงพอเก่ียวกับพระองค์ พวกเขาระบุพระเยซูในบทบาทเบ้ืองตน้แต่ล้มเหลวท่ีจะตระหนักถึง
บทบาทสมบูรณ์ของพระองค์ เป็นท่ีชดัเจนวา่คนจ านวนนอ้ยเช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ 
ดงันั้นพวกสาวกก็ไม่แมก้ระทัง่อา้งถึงความเป็นไปไดน้ั้น 

 เน่ืองจากว่าบางคนเช่ือว่าพระเยซูทรงเป็นยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา (ท่ีไดต้ายไปในตอนนั้น) เอลียาห์
หรือหน่ึงในผูเ้ผยพระวจนะ (ของพนัธสัญญาเดิม) มนัก็ชดัเจนท่ีว่าพวกเขาเช่ือในการเป็นข้ึนจาก
ตายของร่างกายบนพื้นฐานของพนัธสัญญาเดิม [512] นกัตีความบางคนปฏิเสธว่าพนัธสัญญาเดิม
สอนการเป็นข้ึนจากตายของร่างกาย 

8:29        พระเยซูเน้น “พวกท่าน” เม่ือพระองค์ถามค าถามน้ี  ในความตรงขา้มกบัฝูงชนนั้น พระองค์
ตอ้งการท่ีจะรู้ใครท่ีพวกสาวกเช่ือวา่พระองคท์รงเป็น “เปโตร” กล่าวเพื่อพวกสาวก เป็นท่ีชดัเจนวา่
สาวกคนอ่ืนๆเห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ีของท่านและไม่ไดท้  าการคดัคา้น  น่ีเป็นคร้ังแรกในมาระโก
ท่ีเปโตรท าหน้าท่ีเป็นโฆษกเพื่อสาวกสิบสองคน กระนั้นตั้งแต่เวลาน้ีเป็นต้นไป เปโตรเป็นตวั
แทนท่ีโดดเด่นของสาวกคนอ่ืนๆ  ช่ือของเปโตรปรากฏสองคร้ังก่อนในมาระโก และ 16 คร้ัง
หลงัจากเหตุการณ์น้ี มนัปรากฏห้าคร้ังก่อนเหตุกาณ์น้ีในมทัธิวและ 18 คร้ังหลงัจากนั้น ส่ีคร้ังก่อน
ในลูกาและ 16 คร้ังหลงัจากนั้น และส่ีคร้ังก่อนในยอห์นและ 29 คร้ังหลงัจากนั้น[513] 

  “… ช่ือของเปโตร ‘ศิลา’ เป็นการเหน็บแนมเพราะวา่ท่านคิดวา่ท่านเป็นเหมือนศิลา  ท่านดู
 เหมือนจะเป็นส่ิงตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ีช่ือเล่นของท่านบ่งบอกไว ้ เพราะว่าท่านนอนหลบั
 และภายหลังจบลงด้วยความล้มเหลวภายใต้ข้อสังเกตท่ีกล่าวหาของสาวใช้ของ              
 มหาปุโรหิต”[514] 

 “คริสต์” เป็นการถอดถ่ายตวัอกัษรของภาษาองักฤษของค ากรีก คริสตอส ท่ีแปลค าฮีบรู มาซิยาห์ 
ซ่ึงหมายถึง “ผูรั้บการเจิม”  ดั้งเดิมแลว้ค าฮีบรูน้ีมีความหมายกวา้งและรวมถึงใครก็ตามท่ีไดรั้บการ
เจิมโดยพระเจา้ ซ่ึงรวมถึงพวกปุโรหิต กษตัริยแ์ละผูเ้ผยพระวจนะ  ต่อมาในพนัธสัญญาเดิมมนัก็มา
สู่การมีความหมายเฉพาะเก่ียวกบักษตัริยต์ามเช้ือสายของดาวิดท่ีเป็นพระเจา้ผูจ้ะปรากฎเพื่อจะช่วย
กูอิ้สราเอลและสถาปนาอาณาจกัรทัว่โลก (สดด. 110:1; ดนล. 9:25-26) ในมาระโก พระเยซูแทบ
ไม่ไดใ้ชค้  าศพัทน้ี์ดว้ยตนเอง (เปรียบเทียบ 9:41; 12:35; 13:21) และพระองคไ์ม่เคยใชช่ื้อน้ีเก่ียวกบั
พระองคเ์อง บางทีพระองคห์ลีกเล่ียงมนัเน่ืองจากการแสดงความหมายทางการเมืองและการเขา้ใจ
ผิดอนัเป็นท่ีนิยมเก่ียวกบัมนั แต่พระเยซูยอมรับช่ือเรียกน้ีเม่ือคนอ่ืนๆประยุกต์ใช้มนักบัพระองค ์ 
(เปรียบเทียบ 14:6-62; ยน. 4:25-26) 
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 “… ช่ือเรียก … ก็เหมาะสมโดยเฉพาะท่ีจะแสดงถึงความสัมพน์ัแทจ้ริงของพระองคท์ั้งกบัพนัธ
สัญญาเดิมและกบัประชากรของพระเจา้.…ช่ือเรียกท่ีถูกประยุกต์ใช้กบัพระเยซูก็ระบุว่าพระองค์
ทรงเป็นความหมายแทจ้ริงและความส าเร็จของการสืบต่อท่ียาวนานของบรรดากษตัริยแ์ละปุโรหิต
ท่ีไดรั้บการเจิม ของอิสราเอลซ่ึงก็คือกษตัริยแ์ละปุโรหิต  …; ผูเ้ผยพระวจนะท่ีไดรั้บการเจิมดว้ย
พระวญิญาณของพระเจา้ผูบ้รรลุเช้ือสายท่ียาวนานของพวกผูเ้ผยพระวจนะของอิสราเอลและผูห้น่ึง
ท่ีซ่ึงชีวิตของชนชาติอิสราเอลทั้งหมดพบความส าเร็จและความหมายในพระองค ์ ในผูซ่ึ้งและเพื่อ
เห็นแก่พระองค์นั้นประชาชนอิสราเอลก็ได้เป็นและตอนน้ีอิสราเอลใหม่เป็นประชากรท่ีได้รับ    
การเจิมของพระเจา้”[515] 

ช่วงเวลาแห่งค าถามน้ีในพนัธกิจของพระเยซูก็ส าคญัอย่างมาก  พวกสาวกได้เช่ือว่าพระเยซูทรงเป็น         
พระเมสสิยาห์  ตั้งแต่การเร่ิมตน้ของการติดต่อของพวกเขากบัพระองค์ (ยน. 1:41, 51) อย่างไรก็ตาม         
การเขา้ใจของพวกเขาถึงพระเมสสิยาห์ในตอนนั้นคือการเขา้ใจตามธรรมเนียมของสมยัของพวกเขา นัน่คือ 
การเขา้ใจเก่ียวกบัผูน้ าทางการเมือง เช่นเดียวกนั ฝงูชนไดล้ม้เหลวท่ีจะเขา้ใจวา่พระเยซูทรงเป็นมากกวา่นั้น  
พวกผูน้ าทางศาสนาก็เป็นปฏิปักษม์ากข้ึน  พวกสาวกก าลงัจะไดรั้บการเปิดเผยใหม่เก่ียวกบัพระเยซูท่ีจะมี
ความหมายโดยนยัท่ีมีค่ามากส าหรับพวกเขา  ดงันั้นมนัจ าเป็นส าหรับพวกเขาท่ีจะกล่าวยอมรับอตัลกัษณ์
ของพระเยซูอยา่งชดัเจนและอยา่งไม่ผดิพลาดในตอนน้ี     

ท าไมมาระโกไดบ้นัทึกแค่ท่ีว่าเปโตรกล่าวว่า “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์” แทนท่ีจะเป็นขอ้ความเต็มท่ี
ของท่าน “พระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจา้ผูท้รงพระชนม์อยู่” (มธ. 16:16)?  การเน้นของ    
มาระโกตลอดพระกิตติคุณของท่านอยูท่ี่ความถ่อมใจของพระเยซูอยา่งท่ีเราไดเ้ห็น  โดยการละเวน้ส่วนทา้ย
ของขอ้ความของเปโตร มาระโกก็ไม่ได้หมายถึงว่าเปโตรได้ล้มเหลวท่ีจะยอมรับความเป็นพระเจา้ของ    
พระเยซู  น่ีคือส่ิงท่ีเปโตร กล่าวยอมรับอย่างแทจ้ริง  อย่างไรก็ตามในมาระโก ค าว่า “เมสสิยาห์” รวมถึง
แนวคิดของความเป็นพระเจา้อยา่งท่ีมนักล่าวในพนัธสัญญาเดิม  ก่อนหนา้นั้นเม่ือพวกสาวกกล่าววา่พวกเขา
ไดพ้บ “พระเมสสิยาห์” ก่อนท่ีพระเยซูเรียกพวกเขามาเป็นพวกสาวกของพระองค ์พวกเขาก็ไดใ้ชช่ื้อเรียกใน
แนวทางอนัเป็นท่ีนิยม (ยน. 1:41, 51) มาระโกไม่ไดบ้นัทึกขอ้ความเหล่านั้น  ท่านน าเสนอพวกสาวกท่ีใชช่ื้อ
เรียก “เมสสิยาห์” ในความหมายตาม พระคมัภีร์ท่ีแทจ้ริงของมนัส าหรับผูอ่้านชาวต่างชาติของท่าน  

 “ส าหรับคริสเตียนแห่งโรมผูอ่้านมาระโก การกล่าวยอมรับ ‘พระองคท์รงเป็นพระเมสสิยาห์’ ก็เป็น
 การกล่าวยอมรับถึงความเช่ือของพวกเขาอยา่งแทจ้ริง...”[516] 

การกล่าวยอมรับของเปโตรจดัตั้งเส้นระดบัน ้าสูงในการเขา้ใจและการอุทิศตนของพวกเขาต่อพระเยซู  พวก
เขายงัมีส่ิงมากมายท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกบัความส าคญัของพระเยซูท่ีเป็น   พระเมสสิยาห์ซ่ึงพนัธสัญญาเดิมได้
สัญญาไวแ้ละทั้งหมดเก่ียวกบัความหมายโดยนัยของมนั  อย่างไรก็ตามตอนน้ีพระเยซูสามารถสร้างบน
ความเช่ือและการอุทิศตนของพวกเขาได ้        
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 “…อตัลกัษณ์ของพระเยซูถูกเปิดเผยอยา่งต่อเน่ืองในสามระยะแมว้า่จากความเห็นของผูอ่้านเท่านั้น. 

 “ระยะแรกในการเปิดเผยท่ีต่อเน่ืองถึงอตัลกัษณ์ของพระเยซูคือการกล่าวยอมรับของเปโตรในนาม
 ของพวกสาวก (8:27-30)”[517] 

8:30       บางทีพระเยซูสั่ง  (“เตือน”) พวกสาวก “ท่ีจะไม่บอกใครเก่ียวกบัพระองค”์ เน่ืองดว้ยอยา่งนอ้ยสาม
เหตุผล  หน่ึง  การป่าวประกาศเช่นนั้นคงไดกี้ดขวางภารกิจของพระองค์  สอง พวกสาวกคงไม่
สามารถท่ีจะรับมือกบัค าถามและการต่อตา้นท่ีการป่าวประกาศเช่นนั้นจะก่อให้เกิด  พวกเขายงัคง
ถือแนวคิดท่ีผิดมากมายเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ของอิสราเอลท่ี  พระเยซูจ าต้องแก้ไข  พระเยซู
ด าเนินการต่อไปท่ีจะเตรียมพวกเขาเพื่อวา่พวกเขาจะเป็นตวัแทนของพระองคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ
ได ้สาม พระเยซูตอ้งการความเป็นส่วนตวัส าหรับการท านายถึงการทนทุกขแ์ละการเป็นข้ึนจากตาย
ของพระองค ์     

 “ณ ศูนย์กลางของพระกิตติคุณของท่าน มาระโกก็ตั้ งการกล่าวยอมรับของเปโตรท่ีว่า     
 พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ไว ้ จนถึงจุดน้ีค าถามท่ีจ าเป็นมาตลอดคือ ‘พระองคท์รงเป็น
 ใคร?’หลงัจากการป่าวประกาศของเปโตรในนามของสาวกสิบสองคน การบนัทึกของ
 มาระโกก็มุ่งไปยงักางเขนและการเป็นข้ึนจากตาย  ตั้งแต่ตอนน้ีเป็นตน้ไป ค าถามท่ีจ าเป็น
 สองค าถามก็คือ ‘พระองค์ทรงเป็น   พระเมสสิยาห์ประเภทไหน และการท่ีจะติดตาม
 พระองค์หมายถึงอะไร?’พระคมัภีร์ตอนท่ีส าคัญมากน้ีเป็นประเด็นท่ีซ่ึงคร่ึงแรกของ     
 พระธรรมน้ีน าไปสู่และจากท่ีซ่ึงคร่ึงหลงัด าเนินการต่อไป”[518] 

V.     การเดินทางไปยงักรุงเยรูซาเลม็ของผู้รับใช้  8:31- 10:52  

จากการท่ีได้เขา้ใจอตัลกัษณ์แทข้องพระเยซู ถดัไปพวกสาวกก็หันไปทางใตก้บัพระเยซูและมุ่งหน้าจาก      
ซีซารียาฟีลิปปีไปยงัเยรูซาเล็ม  ส่วนน้ีของพระกิตติคุณน้ียอ้นรอยการเดินทางนั้นและเน้นถึงการเตรียม   
พวกสาวกของพระองคข์องพระเยซูส าหรับการตายและการเป็นข้ึนจากตายท่ีก าลงัมา    

  “มนัไม่ใช่เหตุบงัเอิญท่ีผูบ้รรยายตีกรอบการเดินทางไปยงัเยรูซาเล็มดว้ยเร่ืองการรักษาสอง
  เร่ืองเก่ียวกบัความบอด  [8:22-26; 10:46-52] เพราะแน่นอนวา่การเดินทางนั้นดูเหมือนจะ
  ถูกควบคุมโดยความพยายามท่ีเร่งด่วนของพระเยซูท่ีจะรับมือกบัความบอดของพวกสาวก
  ต่อส่ิงต่างๆของพระเจา้”[519] 

มาระโกจดัตั้งโครงร่างการบนัทึกของท่านรอบๆการท านายสามคร้ังของการทนทุกขข์องพระเยซูท่ีพระองค์
ให้แก่พวกสาวก  แต่ละหน่วยเร่ิมตน้ดว้ยการท านายท่ีติดตามมาโดยการตอบสนองของพวกสาวก  จากนั้น
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บทเรียนต่างๆท่ีพระเยซูสอนพวกเขาเก่ียวกบัการเป็นสาวกก็ตามมา  จนกระทัง่ตอนน้ี มาระโกรายงานถึง
พระเยซูท่ีกล่าวดว้ยค าศพัทท่ี์ซ่อนเร้น (เปรียบเทียบ 2:20; 4:33-34) จากจุดน้ีเป็นตน้ไป พระองคก์ล่าวอยา่ง
ชดัเจนมากข้ึนต่อทั้งพวกสาวกและฝงูชน   

“การเปิดน้ีก็ส าคญัทางศาสนศาสตร์ภายในตวับทท่ีใหญ่ข้ึนเก่ียวกบัการเปิดเผยตนเองเก่ียวกับ     
พระเมสสิยาห์ของพระเยซูในพระกิตติคุณมาระโก  มนัช้ีไปไกลกวา่การปิดซ่อนของพระเยซูซ่ึงไป
ถึงจุดสูงสุดของมนัท่ีกางเขนสู่พระสิริท่ีถูกเปิดเผยของพระองค ์  ในกางเขนและการเป็นข้ึนจากตาย
ของพระเยซู ความลบัของอาณาจกัรของพระเจา้ถูกปิดซ่อนไวอ้ย่างถว้นถ่ีเช่นเดียวกบัถูกเปิดเผย
อยา่งมีสง่าราศี  มาระโกเปิดเผยถึงความตึงเครียดน้ีซ่ึงอยูใ่นพระกิตติคุณน้ีผา่นทางการตอบสนอง
ของพวกสาวกท่ีมีต่อค าสอนท่ีเอาจริงเอาจงัของพระเยซูตลอดบทท่ี 8:31- 10:52”[520] 

ก.     การท านายเกีย่วกบัการทนทุกข์คร้ังแรกและบทเรียนต่างๆ  8:31-9:29  

ในส่วนน้ี มาระโกบันทึกการท านายท่ีชัดเจนคร้ังแรกเก่ียวกับการทนทุกข์ของพระองค์ของพระเยซู      
(8:31) การตอบสนองของพวกสาวกท่ีมีต่อมนั (8:32-33) และหลายบทเรียนในเร่ืองการเป็นสาวก (8:34-
9:29)  เคนเน็ธ ฮานนาระบุการท านายเก่ียวกบัการทนทุกขเ์จ็ดคร้ังในมาระโก: 8:30-33; 9:30-32; 10:32-34, 
45; 12:1-12; 14:3-9, และ 22-31.[521] 

1.  ค าพยากรณ์หลกัแรกเกีย่วกบัการทนทุกข์ของพระเยซู  8:31-33 (เปรียบเทยีบ มธ. 16:21-23; ลก. 9:22) 

8:31        การเปิดเผยท่ีชดัเจนของพระเยซูถึงการทนทุกขท่ี์ก าลงัมาถึง การตายและการเป็นข้ึนจากตายของ
พระองคเ์ป็นผลจากการกล่าวยอมรับถึงความเช่ือของเปโตร ตอนน้ีพวกสาวกพร้อมท่ีจะรับส่ิงท่ีคง
ไดเ้ขา้ใจยากมาตลอด – ถา้ตอนนั้นพวกเขายงัมองวา่พระเยซูทรงเป็นแค่พระเมสสิยาห์ทางการเมือง 

 พระเยซูอ้างอิงถึงพระองค์เองในฐานะ “บุตรมนุษย์” ซ่ึงเป็นช่ือเรียกของพระเมสสิยาห์ตาม          
พระคมัภีร์ (ดนล. 7:13-14; เปรียบเทียบ มก. 2:10, 28) โดยห่างกนัลิบน่ีเป็นค าศพัทอ์นัโปรดท่ี    
พระเยซูใช้เพื่อจะอธิบายถึงพระองค์เองในหมวดพระกิตติคุณ มนัปรากฏ 81 คร้ัง  ในการใชข้อง
พนัธสัญญาเดิมของมนั ช่ือเรียกน้ีแสดงถึงพระเมสสิยาห์ท่ีเสด็จมาดว้ยพระสิริ- แต่ก็ทนทุกข์และ
ตายอีกดว้ย  ช่ือเรียกน้ีไม่เป็นท่ีนิยมดงัเช่น “พระเมสสิยาห์” ดงันั้นเม่ือพระเยซูใช้มนั ผูค้นท่ีไม่
คุน้เคยกบัพนัธสัญญาเดิมบ่อยคร้ังก็ไม่รู้ส่ิงท่ีพระองค์หมายถึง  “บุตรมนุษย”์ เป็นส านวนในสมยั
ของพระเยซูอีกดว้ยท่ีคนส่วนใหญ่คงไดเ้ขา้ใจว่าเป็น การพูดวกวนส าหรับ “เรา”- ซ่ึงเพิ่มเขา้กบั
ความอยากรู้อยากเห็นเม่ือพระเยซูใชม้นั [522] 
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ท่ีน่ีพระเยซูเปิดเผยว่าบุตรมนุษย ์“ตอ้ง” (ค ากรีก ดาย) ทนทุกข์เน่ืองจากพระประสงค์ของพระเจา้ พวกยิว
ส่วนใหญ่แห่งสมยัของพระเยซูเช่ือว่าพระเมสสิยาห์จะสถาปนาอาณาจกัรของพระองค์โดยปราศจากการ   
ทนทุกขแ์ละการตาย    

 “ความจ าเป็นเกิดข้ึนคร้ังแรกจากความเป็นปรปักษ์ของมนุษย ์คร้ังท่ีสองจากธรรมชาติฝ่ายวิญญาณ
ของงานของพระองคซ่ึ์งท าใหม้นัเป็นไปไม่ไดส้ าหรับพระองคท่ี์จะต่อตา้นพลงัท่ีจะบงัคบั และคร้ัง
ท่ีสามจากพระประสงค์แห่งการจัดเตรียมของพระเจ้าผูไ้ด้ท  าให้การตายของพระเยซูเป็นส่ิง
ศูนยก์ลางในการไถ่ [อสย. 52:13-53:12]”[523] 

สามกลุ่มท่ีจะปฏิเสธพระเยซูก็ก่อใหเ้กิดสภาแซนเฮดริน  “พวกผูใ้หญ่” เป็นสมาชิกท่ีเป็นฆราวาสของสภาน้ี  
พวกเขาเป็นผู ้คนแห่งความมั่งคั่งและเป็นผูน้ าของครอบครัวชนชั้นสูง “พวกหัวหน้าปุโรหิต” เป็น            
พวกปุโรหิตระดบัสูงและส่วนใหญ่เป็นพวกฟาริสี  พวกเขาครอบครองต าแหน่งท่ีมาจากบรรพบุรุษและดูแล
พระวิหารและระบบการถวายบูชา พวกหวัหนา้ปุโรหิตรวมถึงอนันาส คายาฟาสและพวกผูน้ าของ 24 ส่วน
ของความเป็นปุโรหิต      “พวกธรรมาจารย"์ หรือ “อาจารยส์อนธรรมบญัญติั” เป็นนกัตีความธรรมบญัญติัท่ี
ไดรั้บการรับรองและพวกเขาส่วนใหญ่เป็นพวกฟาริสี  พวกเขาเป็นนกัศาสนศาสตร์และผูเ้ช่ียวชาญบญัญติั
ในลทัธิยวิผูเ้ป็น “ผูเ้ช่ียวชาญ” ใน “ธรรมบญัญติัต่างๆ” ของอิสราเอล ดว้ยกนันั้นสามกลุ่มเหล่าน้ีจดัตั้งแถว
หนา้ท่ีรวมกนัในฐานะฝ่ายตรงกนัขา้มของพระเยซู   

พระเยซูป่าวประกาศถึงการเป็นข้ึนจากตายของพระองค ์“หลงัจากสามวนั” อีกดว้ย ผูอ่้านของมาระโกคงได้
เขา้ใจวลีน้ีวา่เหมือนกบั “ในวนัท่ีสาม” (เปรียบเทียบ ฮชย. 6:1-2; มธ. 16:21; ลก. 9:22) ดว้ยทุกๆการป่าว
ประกาศถึงการตายท่ีก าลงัมาถึงของพระองค์ พระเยซูก็รวมถึงพระสัญญาแห่งการเป็นข้ึนจากตายของ
พระองค ์แมว้า่พวกสาวกลม้เหลวท่ีจะเขา้ใจถึงความหวงัน้ี   

 “ขอ้ท่ี 31 ก็ส าคญัโดยเฉพาะเพราะว่ามนัเป็นการอธิบายเดียวในพระกิตติคุณของมาระโกถึง 
 ‘ความลบัเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์’  พระเยซูไม่ตอ้งการให้ความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองคท่ี์จะ
 ถูกเปิดเผยเพราะวา่มนัเก่ียวขอ้งกบัการทนทุกข ์การปฏิเสธและการตาย   การคาดหวงัอนัเป็นท่ีนิยม
 ต่างๆถึงความเป็นพระเมสสิยาห์คงไดข้ดัขวางถา้ไม่กีดกนัความส าเร็จแห่งภารกิจของพระเมสสิยาห์
 ท่ีไดแ้ต่งตั้ง (ดาย ‘ตอ้ง’) โดยพระเจา้ของพระองค”์[524] 

8:32       จนเด๋ียวน้ีพระเยซูไดแ้ค่บอกเป็นนยัถึงการทนทุกขข์องพระองค ์(เปรียบเทียบ 2:20; 4:33-34; 7:14-
15, 17-23) พวกสาวกไม่พร้อมส าหรับการเปิดเผยท่ีชดัเจนน้ีวา่พระเมสสิยาห์จะทนทุกข ์ตายและ
เป็นข้ึนอีกคร้ังหน่ึง  เปโตรเขา้ใจมนัแต่ปฏิเสธท่ีจะยอมรับมนั ท่านไม่สามารถไกล่เกล่ียมุมมองน้ี
เก่ียวกบัพระเมสสิยาห์กบัมุมมองอนัเป็นท่ีนิยมได ้  ค าท่ีมาระโกเลือกใชเ้พื่อจะอธิบายถึงการว่า
กล่าวของเปโตรก็เป็นค าท่ีรุนแรง (ค ากรีก เอพิทีมาโอ) มนัเป็นค าเดียวกนัท่ีท่านใชเ้พื่อจะอธิบายถึง
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พระเยซูท่ีท าให้พวกผีเงียบ (เปรียบเทียบ 1:25; 3:12) เปโตรตอบสนองดว้ย “แนวทางท่ีโออ้วดแห่ง
การประพฤติ”[525] บางทีท่าน “พา” พระเยซู “ไปคุยส่วนตวั” เพื่อจะหลีกเล่ียงการท่ีจะว่ากล่าว   
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ต่อหนา้สาวกคนอ่ืนๆ[526] 

  “มีการทึกทกัอยู่บ่อยๆว่าการบ่งบอกท่ีว่าพระเมสสิยาห์จะทนทุกข์ตอ้งได้เป็นการตกใจ
 ต่อเปโตร  บางทีมนัคงเป็นการบ่งบอกท่ีวา่พระองคจ์ะทนทุกขห์ลงัจากการถูกปฏิเสธโดย
 พวกเจา้หน้าท่ีของอิสราเอลนั่นเองท่ีได้เรียกร้องการว่ากล่าวของ   เปโตร  แนวคิดของ   
 พระเมสสิยาห์ท่ีประสบกบัความทุกขท์รมานท่ีมีสง่าราศี ณ เง้ือมมือของศตัรูของอิสราเอล
 อาจไม่ไดแ้ปลกต่อท่านดว้ยกนั...”[527] 

8:33       พระเยซูกล่าวการว่ากล่าวของพระองค์ต่อสาวกคนอ่ืนๆเช่นเดียวกบัต่อเปโตร ส่ิงน้ีบ่งช้ีว่าเปโตร
ก าลงักล่าวเพื่อพวกเขา  พระเยซูกล่าวต่อเปโตรวา่เป็น “ซาตาน” เพราะพระองคต์ระหนกัวา่ซาตาน
เป็นแหล่งสูงสุด (และทนัที) ของการแนะน าของเปโตร (เปรียบเทียบ มธ. 4:10)ถอ้ยค าของเปโตร 
ต่อต้านน ้ าพระทัยของพระเจ้าในการช่ืนชอบแนวคิดเก่ียวกับพระเมสสิยาห์อันเป็นท่ีนิยม              
นกัตีความบางคนเช่ือวา่พระเยซูไม่ไดเ้รียกเปโตรวา่ซาตาน แต่กล่าวต่อซาตานโดยตรง [528] 

 2.     ข้อเรียกร้องต่างๆเกีย่วกบัการเป็นสาวก  8:34-9:1 (เปรียบเทยีบ มธ. 16:24-28; ลก. 9:23-27) 

ตอนน้ีพระเยซูด าเนินการต่อไปท่ีจะอธิบายต่อพวกสาวกของพระองคว์า่การทนทุกขจ์ะไม่เป็นแค่ชะตาของ
พระองคเ์ท่านั้นแต่เป็นของพวกเขาอีกดว้ย  

 “ขอ้เท็จจริงท่ีว่าการทนทุกข์เป็นลกัษณะท่ีถูกคาดหวงัและเป็นคุณลกัษณะของการเป็น
 ผูติ้ดตามของพระเยซูคริสต์เป็นหัวขอ้ท่ีคงเส้นคงวาในหมวดพระกิตติคุณเช่นเดียวกบัใน
 พนัธสัญญาใหม่ทั้งหมด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ิงน้ีก็ชดัเจนจากส่วนกลางของพระกิตติคุณ
 ของมาระโกซ่ึงตีกรอบรอบๆการป่าวประกาศท่ีเป็นวงจรถึงการตายท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละ
 ใกลเ้ขา้มาของพระเยซูและการทรงเรียกท่ีตามมาของพระองคสู่์การเป็นสาวก”  ส่ิงท่ีถูกถกั
 ทอเขา้ไปในวงจรเหล่านั้นคือหวัขอ้ท่ีปรากฎซ ้ าๆของการเขา้ใจผิดบ่อยๆของพวกสาวกอีก
 ดว้ย”[529] 

8:34       ตอนน้ีพระเยซูกล่าวต่อ “ฝงูชน” เช่นเดียวกบั “พวกสาวกของพระองค์” เพราะวา่ขอ้เรียกร้องนั้นก็
เป็นอยา่งเดียวกนัส าหรับใครก็ตามท่ีพิจารณาถึงการเป็นสาวก  บางคนในฝงูชนก าลงัคิดเก่ียวกบั
การมาเป็นสาวกของพระเยซูแต่ยงัไม่ไดท้  าการตดัสินใจ 

  “พระองค์กล่าวถึงข้อเ รียกร้องสองอย่างท่ีผูกพันด้วยกันเหมือนกลับใจและเ ช่ือ 
 (เปรียบเทียบ 1:15)”[530] 
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 หน่ึง ขอ้เรียกร้องในเชิงลบคือการปฏิเสธตนเองซ่ึงแทนท่ีความชอบและแผนการต่างๆของบุคคล
หน่ึงเองดว้ยล าดบัความส าคญัและแผนการของพระเจา้[531] 

  “ท่ีจะปฏิเสธตนเองคือท่ีจะบอกเลิก ไม่ใช่แค่บาปของบุคคลหน่ึง แต่ตนเองของบุคคลหน่ึง 
 ท่ีจะหนัไปจากรูปเคารพแห่งการเอาตนเองเป็นจุดศูนยก์ลาง”[532] 

 อีกอนัหน่ึง ขอ้เรียกร้องในเชิงบวกคือการติดตามพระเยซูอยา่งสัตยซ่ื์อและอยา่งเปิดเผย-แมว้า่นัน่จะ
หมายถึงความอบัอาย การทนทุกข์และบางทีการตายทางกายภาพ (เปรียบเทียบ 1:17-18; 2:14; 
10:21, 52) 

 การท าให้กระจ่างเชิงอธิบายส่ีอยา่งก็ตามมา ซ่ึงแต่ละอยา่งก็ถูกเกร่ินน าดว้ย “เพราะ” (ค ากรีก การ์, 
ขอ้ 35-38) กบัการหนุนใจ (ขอ้ 38) ส่ิงเหล่าน้ีเป็นค าเตือนท่ีเหมาะสมส าหรับพวกสาวกปัจจุบนัและ
บรรดาผูท่ี้พิจารณาถึงการเป็นสาวก  ส าหรับผูเ้ช่ือ ส่ิงเหล่านั้นประยุกตใ์ชก้บัการสูญเสียรางวลัและ
ส าหรับผูไ้ม่เช่ือก็ประยกุตใ์ชก้บัการสูญเสียชีวตินิรันดร์ นัน่คือ ความรอดท่ีพวกเขาอาจได้มี ทั้งสอง
ประเภทของผูค้นก็อยูใ่นผูฟั้งของพระเยซูเม่ือพระองคก์ล่าวส่ิงน้ี 

8:35        พระเยซูใชค้  าวา่ “ชีวิต” (ค ากรีก ซูเค) ในสองทางในขอ้น้ี การแปลค ากรีกน้ีวา่เป็น “วิญญาณ” ท่ีน่ี
ได้เป็นเหตุให้บางคนท่ีจะสรุปว่าพระเยซูก าลงัเตือนแค่การสูญเสียความรอด  พระองค์ไม่ได้ท  า
อยา่งนั้น  ในการปรากฏคร้ังแรกของมนัในแต่ละอนุประโยค “ชีวติ” อา้งอิงถึงชีวิตทางกายภาพของ
บุคคลหน่ึง  ในส่วนท่ีสองของแต่ละอนุประโยค “มนั” หมายถึง ตวัตนท่ีส าคญั (จิตใจ/วิญญาณ) ท่ี
ด าเนินการท่ีจะมีชีวิตต่อไปไกลพน้ความตาย เช่นเดียวกัน “สูญเสีย” มีสองความหมาย ในอนุ
ประโยคแรก “สูญเสียมนั” หมายถึง การสูญเสียรางวัลส าหรับผูเ้ช่ือ และการสูญเสียความรอด
ส าหรับผูไ้ม่เช่ือ ในอนุประโยคท่ีสอง “สูญเสียชีวติของเขา” หมายถึง การสูญเสียชีวิตทางกายภาพ -
ซ่ึงสามารถรวมถึงการทนทุกขท์างกายภาพ การสูญเสียสุขภาพและหรือสวสัดิภาพหรือการตายตาม
ตวัอกัษร  

 พระเยซูหมายถึงวา่ถา้บุคคลหน่ึงตอ้งการท่ีจะยึดการควบคุมแห่งชีวิตของเขาหรือของเธอในตอนน้ี 
เขาหรือเธอจะประสบกบัการสูญเสียบางส่ิงท่ีมีค่ามากกวา่ในอนาคต ตรงกนัขา้มถา้บุคคลหน่ึงจะ
ปล่อยการควบคุมแห่งชีวติของเขาหรือของเธอไปเพื่อจะติดตามน ้ าพระทยัของพระเจา้อยา่งสัตยซ่ื์อ 
เขาหรือเธอจะไดรั้บบางส่ิงแห่งคุณค่าท่ีสุดซ่ึงใหญ่กวา่ [533] 

  “การยืนยนัท่ีสงบ ‘เพราะเห็นแก่เรา’ สะทอ้นถึงการมีสติของพระคริสต์เก่ียวกบั  ความ
 สูงสุดท่ีพิเศษของพระองค์ท่ีอา้งเอาความจงภกัดีอย่างส้ินเชิงจากพวกสาวกของพระองค์
 อย่างเป็นธรรม และข่าวประเสริฐ ซ่ึงถูกเพิ่มมาในมาระโกเท่านั้น (เปรียบเทียบ 10:29)       
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 ก็ช้ีไปยงัข่าวสารท่ีพระองค์ยอมรับและเผยแพร่ด้วยการแลกกับชีวิตของพระองค์เอง     
  สองอยา่งก็จดัตั้งสองดา้นของความเป็นจริงท่ียิง่ใหญ่อนัหน่ึง  พระคริสตท์รงเป็นท่ีรู้จกัต่อ
 เราผา่นทางข่าวประเสริฐเท่านั้นและความเล่ือมใสของเราต่อข่าวประเสริฐหมายถึงความ
 จงรักภกัดีของเราต่อพระองค”์[534] 

  “ในคร่ึงหลงัของ มาระโก ‘ข่าวประเสริฐ’ แสดงถึงข่าวสารท่ีถูกป่าวประกาศโดยคริสตจกัร
 ท่ีซ่ึงพระเยซูทรงเป็นเน้ือหา (บทท่ี 8:35; 10:29; 13:10; 14:9) อยา่งแน่นอนแลว้ดงัเช่นใน
 บทท่ี 1:1”[535] 

8:36-37      ซูเค ในขอ้เหล่าน้ีหมายถึงตวัตนท่ีส าคญั (จิตใจ/วญิญาณ) มนัโง่เขลาท่ีจะสงวนความสะดวกของ
บุคคลหน่ึงไวใ้นตอนน้ี เพราะวา่โดยการท าอยา่งนั้นบุคคลหน่ึงก็สังเวยบางส่ิงแห่งคุณค่าท่ีใหญ่กวา่
มาก-ท่ีพระเจ้าจะให้แก่เขาหรือเธอ  “ทั้งโลก” รวมถึง: ทรัยพ์สมบติัในโลก ต าแหน่ง ความ
เพลิดเพลินและอ านาจ-ทั้งหมดท่ีโลกสามารถจดัเตรียมใหไ้ด ้ ขอ้ 37เนน้ถึงธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลง
ไม่ไดข้องการเลือก 

8:38         “ใครก็ตาม” หมายถึง ผูไ้ม่เช่ือหรือผูเ้ช่ือ (เปรียบเทียบ ขอ้ 34) ส าหรับผูไ้ม่เช่ือท่ีมีชีวิตอยู่เม่ือ    
บุตรมนุษยเ์สด็จกลบัมาเพื่อจะจดัตั้งอาณาจกัรของพระองค์ข้ึน  พระเยซูท่ี “ละอายต่อหน้า”        
“พระบิดา” ของพระองค ์จะส่งผลต่อการสูญเสียความรอดของพวกเขา  ส าหรับผูเ้ช่ือท่ีมีชีวิตอยูใ่น
ตอนนั้น มนัจะหมายถึงการสูญเสียรางวลัของพวกเขา  น่ีเป็นการอา้งอิงท่ีชดัเจนแรกในมาระโกต่อ
การเสด็จกลบัมาดว้ยพระสิริของพระเยซู (ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค ์แมว้า่ 4:21-22 และ 
30-32 มีการอา้งอิงท่ีไม่เปิดเผย) การละอายเก่ียวกบัพระเยซูซ่ึงปฏิเสธการอา้งของพระองค์ก็มี
ผลลพัธ์ท่ีรุนแรงต่างๆ 

  “… ความขดัแยง้น้ีระหวา่งพระเยซูและพวกสาวกบนเส้นทางสู่เยรูซาเล็มก็เป็นตวัอยา่งของ
 ความขดัแยง้ระหวา่งค่านิยมของพวกสาวกและค่านิยมของพระเยซู” [536] 

  “… ท าไมคุณควรปฏิเสธตนเอง แบกกางเขนของคุณและติดตามพระเยซู? (1) เพราะว่า   
 คุณจะรักษาชีวิตของคุณไวต้ลอดกาลแมว้่าคุณสูญเสียมนัในตอนน้ี น่ีคือบญัชีออมทรัพย์
 พร้อมกบัผลตอบแทนท่ีดีกว่าท่ีคุณเคยใฝ่ฝันถึง (ขอ้ 35) (2) เพราะว่าชีวิตของคุณมีคุณ
 มากกวา่ทั้งโลกอยา่งมาก ดงันั้นอยา่ถูกหลอกลวงไปสู่การท าขอ้ตกลงท่ีโง่เขลา (ขอ้ 36) (3) 
 เพราะวา่เม่ือคุณไดสู้ญเสียชีวติของคุณ ก็ไม่มีการซ้ือมนักลบั ไม่วา่คุณจะเสนอราคามากแค่
 ไหนก็ตาม  โอกาสท่ีจะลงทุนในอนาคตคือตอนน้ี อยา่ปล่อยให้มนัผา่นไปโดยไม่ควา้ไว ้
 (ขอ้ 37) (4) เพราะวา่เม่ือสถานการณ์พลิกไปในโลกท่ีเป็นปฏิปักษน้ี์ เม่ือบุตรมนุษยท่ี์มีสง่า
 ราศีเสด็จกลบัมาดว้ยการรับรองของพระเจา้พระบิดาของพระองค์และพร้อมกบัพวกทูต
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 สวรรค์ท่ีบริสุทธ์ิในฐานะกองทพัของพระองค์ คุณจะตอ้งการอยู่ฝ่ายพระองค์ ไม่ใช่ฝ่าย
 โลก [ขอ้ 38]”[537] 

9:1          ขอ้น้ีเป็นความจริงเชิงบวกเก่ียวกบัอาณาจกัรท่ีก าลงัมา  ส่วน 8:38 กล่าวถึงความจริงเชิงลบ  มนั
สรุปค าเตือนท่ีจริงจงัของพระเยซูในส่วนน้ีในเร่ืองขอ้ความท่ีหนุนใจ  บางคนท่ียืนอยู่ในฝูงชนท่ี
ผสมผสานนั้นจะไม่ประสบกบัความตายก่อนท่ีพวกเขาเห็นการชมก่อนของอาณาจกัรท่ีบุตรมนุษย์
สถาปนาหลงัจากพระองคเ์สด็จมาดว้ยพระสิริ (8:38; เปรียบเทียบ 2 ปต. 1:16-19) บุคคลเหล่านั้น
คือเปโตร ยากอบและยอห์น (ขอ้ 2-8) อีกมุมมองหน่ึงแต่ค่อนขา้งเป็นไปไดน้้อยก็คือว่าพระเยซู
ก าลงัอา้งอิงถึงการตายท่ีใกลเ้ขา้และการเป็นข้ึนจากตายของพระองค[์538] 

ส่วนน้ีควรเตือนผูไ้ม่เช่ือและผูเ้ช่ือเช่นกนั  มนัเป็นการหนุนใจท่ีจะมาเป็นสาวกของพระเยซูและท่ีจะติดตาม
พระองคอ์ยา่งสัตยซ่ื์อ  การเลือกเก่ียวขอ้งกบัการสูญเสียหรือการไดรั้บนิรันดร์  ส่วนน้ีคงไดเ้ป็นการหนุนใจ
ท่ีพิเศษส าหรับผูอ่้านดั้งเดิมของมาระโกผูป้ระสบกบัการเลือกแห่งการประสบกบัการข่มเหงและความทุกข์
ยากส าหรับการอุทิศตนท่ีสัตย์ซ่ือหรือการละทิ้งชีวิตแห่งการเป็นสาวกของพวกเขา  การทนทุกข์และ        
การสูญเสียชัว่คราวจะเป็นส่วนของพระเยซูและนัน่จะเป็นชะตาของพวกสาวกของพระองคอี์กดว้ย  อยา่งไร
ก็ตาม บรรดาผูติ้ดตามท่ีสัตยซ่ื์อของพระองคใ์นท่ีสุดแลว้จะประสบกบัพระสิริและพระพรอย่างท่ีพระองค์
จะประสบ          

3.     การจ าแลงพระกาย  9:2-8  (เปรียบเทยีบ  มธ. 17:1-8; ลก. 9:28-36) 

เหตุการณ์น้ีไม่เพียงแต่บรรลุการท านายของพระเยซูในขอ้ 1 แต่ก็ไดรั้บรองส่ิงท่ีเปโตรไดก้ล่าวยอมรับใน 
8:29 อีกดว้ย  ทั้งๆท่ีมีการตายของพระเยซูท่ีใกลเ้ขา้มา (8:31-32) มนัก็ไดท้  าให้พวกสาวกของพระองคแ์น่ใจ
ถึงพระสิริในท่ีสุด (8:38) พระเยซูเพิ่งไดเ้สร็จส้ินการกล่าวต่อผูฟั้งกวา้งๆ (8:34)  ตอนน้ีพระองคก์ล่าวต่อ
ผูฟั้งท่ีแคบเขา้มาอยา่งมาก (ขอ้ 2) 

“… จุดเปล่ียนซ่ึงแทจ้ริงแลว้เป็นวิกฤตในเร่ืองราวน้ีถูกเขา้ถึงเม่ือพระเยซูป่าวประกาศการทนทุกข์
ของพระองค ์ในความคิดของคนส่วนใหญ่ แน่นอนวา่การกล่าวถึงความตายบ่งบอกถึงความพ่ายแพ้
และความลม้เหลวของภารกิจ  ส่ิงท่ีจ  าเป็นคือขอ้บ่งช้ีท่ีโนม้นา้วและน่าท่ึงใจท่ีวา่พระเยซูด าเนินการ
ท่ีจะเป็นตวัแทนแห่งการไถ่ของพระเจ้าต่อไป  การจ าแลงพระกายท าหน้าท่ีเป็นจุดประสงค์น้ี       
มนัถูกตั้งใจท่ีจะท าให้ผูอ่้านของมาระโกแน่ใจวา่ความจ าเป็นของการตายของพระเยซูก็ไม่ไดเ้ป็น
ผลจากการถอนตวัจากความโปรดปรานของสวรรค”์[539] 

“ฉากการจ าแลงพระกายพฒันาในฐานะเป็นการปรากฎของพระเจา้ท่ี ‘ซีนาย’ ใหม่ พร้อมกับ     
พระเยซูท่ีเป็นบุคคลหลกั”[540] 
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มนัเหมาะสมท่ีการจ าแลงพระกายซ่ึงได้แสดงตวัอย่างถึงอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์นั้นได้เกิดข้ึนบน 
“ภูเขาสูง” เน่ืองจากว่าภูเขาแสดงถึงอาณาจกัรท่ีก าลงัมาของพระเจา้ในนิมิตของดาเนียลเก่ียวกบัอนาคต 
(ดนล. 2:35, 44)[541] 

9:2-4       การบนัทึกของมาระโกเกือบเหมือนกบัการบนัทึกของมทัธิวท่ีน่ี ท่านเพิ่มวา่เส้ือผา้ของพระเยซูนั้น
ขาวกวา่ “นกัฟอก” มนุษยค์นใดๆสามารถท าได ้(“ท าให้ขาว”) น่ีสะทอ้นถึงค าพยานของประจกัษ์
พยานถา้ไม่ใช่ส่ิงอ่ืน  ค  ากรีก สทีลโบ ท่ีแปลว่า “รัสมี” ก็อธิบายถึง ดาบท่ีแวววบัและแสงอาทิตย์
บนโล่ในวรรณกรรมทางโลก[542]  บางทีการอา้งอิงถึงหกวนัท่ีติดตามมาดว้ยการเปิดเผยควรท าให้
ระลึกถึงอพยพ 24:15-16 โมเสสไดอ้ยูบ่นภูเขาซีนายเป็นเวลาหกวนัและจากนั้นพระเจา้ไดเ้ปิดเผย
พระองคเ์องในวนัท่ีเจด็  น่ีเป็นเส้นเวลาท่ีแม่นย  ามากท่ีสุดในพระกิตติคุณของมาระโกก่อนเร่ืองราว
การทนทุกข ์มนัเช่ือมโยงความส าเร็จน้ีกบัค าท านายของพระเยซูในขอ้ท่ี 1 อีกดว้ย ในพนัธสัญญา
เดิม พระสิริของพระเจ้าได้ถูกแสดงออกมาด้วยความสว่างท่ีเจิดจ้า มาระโกใส่เอลียาห์ไวใ้น
ต าแหน่งท่ีโดดเด่นก่อนโมเสส (ขอ้ 4) บางทีเพราะว่าท่านจ าตอ้งได้เป็นผูล่้วงหน้ามาก่อนของ    
พระเมสสิยาห์ (มลค. 3:1; 4:5)      

 ท าไมพระเยซูไดเ้ลือกเปโตร ยากอบและยอห์นท่ีจะเป็นพยานถึงการจ าแลงพระกายแทนท่ีจะเป็น
สาวกคนอ่ืนๆบางคน? บางทีพระองคไ์ดท้  าอย่างนั้นเพราะวา่พระองค์ก าลงัฝึกฝนพวกเขาส าหรับ
การเป็นผูน้ าท่ามกลางสาวกคนอ่ืนๆและส าหรับคริสตจกัร อีกมุมมองหน่ึงก็คือวา่พระองคไ์ดเ้ลือก
พวกเขาเพราะวา่พวกเขาเป็นคนอ่อนแอท่ีสุดของพวกสาวกและตอ้งการการหนุนใจท่ีพิเศษ[543] 

9:5-6      มาระโกอธิบายถึงความผดิพลาดของเปโตรในขอ้ท่ี 5 ในขอ้ท่ี 6  ท่านอธิบายมนัอยา่งเต็มท่ีมากกวา่
ท่ีลูกาอธิบาย มทัธิวไม่ไดใ้ห้เหตุผลส าหรับถอ้ยค าของเปโตร อีกคร้ังหน่ึงเปโตร ต่อตา้นการทน
ทุกข์และการตายของพระเยซู แม้ว่าไม่ได้ตระหนักอย่างแท้จริงถึงส่ิงท่ีท่านก าลังท าอยู ่ 
(เปรียบเทียบ 8:32)  เป็นท่ีชดัเจนว่าท่านเช่ือว่าพระเยซูจะจดัตั้งอาณาจกัรของพระองค์ทนัที 
(เปรียบเทียบ กจ. 1:6) 

 เปโตรไดต้ระหนกัถึงโมเสสและเอลียาห์ส าหรับใครท่ีพวกเขาเป็นอยา่งไร? ธรรมิกชนในสวรรคใ์ส่
ป้ายช่ือใช่ไหม? 

 “ค าตอบท่ีดีกวา่มากก็คือธรรมิกชนในสวรรคไ์ม่จ  าเป็นตอ้งถูกแนะน าและเอ่ยช่ือต่อเราแต่เป็นท่ีรู้จกั
ทนัทีผา่นทางการหยัง่รู้ท่ีถูกท าข้ึนโดยพระเจา้”[544] 

9:7-8      บ่อยคร้ังแล้ว “เมฆ” พรรณนาถึงการทรงสถิตและการปกป้องของพระเจ้าในพนัธสัญญาเดิม      
(เช่น อพย. 16:10; 19:9; 24:15-16; 33:1; 40:34-38; กดว. 9:15-22; 1 พกษ. 8:10-11; อสย. 4:5)    
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บางทีเมฆได้ล้อมรอบและปิดบังพระเยซู โมเสสและเอลียาห์แทนท่ีจะทอดเงาเหนือพวกเขา
[545]  “เสียง” จากสวรรคท์  าใหพ้วกสาวกแน่ใจวา่แมว้า่พวกยิวจะปฏิเสธพระเยซูและพวกโรมนัจะ
ประหารพระองค์ พระองคย์งัทรงเป็นท่ีโปรดปรานแด่พระบิดา (เปรียบเทียบ 1:11).[546] มนัช่วย
ใหส้าวกเหล่าน้ีเขา้ใจความเหนือกวา่ของพระเยซูต่อผูท่ี้ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของผูรั้บใชแ้ต่ก่อนของพระเจา้
อีกดว้ย (เปรียบเทียบ ฉธบ. 18:15; สดด. 2:7; อสย. 42:1) พวกเขาหายไป แต่พระเยซูทรงคงอยู-่ ซ่ึง
บ่งช้ีถึงการส้ินสุดของพนัธกิจของพวกเขาในความตรงขา้มกบัพนัธกิจท่ีด าเนินต่อไปของพระเยซู  
การฟังพระเยซูในแง่เตม็ท่ีท่ีสุดหมายถึงการเช่ือฟังพระองค ์  

การเปิดเผยน้ีควรหนุนใจสาวกทุกๆคนของพระเยซู   ความอปัยศอดสูของบุตรมนุษยจ์ะหลีกทางให้แก่     
การไดรั้บศกัด์ิศรีของพระองค ์แน่นอนวา่พระองคจ์ะเสด็จกลบัมายงัโลกและสถาปนาอาณาจกัรท่ีพวกผูเ้ผย
พระวจนะของพระคมัภีร์ได้ท านายไว ้สาวกท่ีสัตยซ่ื์อสามารถคาดหวงัถึงอนาคตท่ีมีสง่าราศีกบัพระองค์
อยา่งแน่นอนอยา่งท่ีพระบุตรอนัเป็นท่ีรักสามารถมองไปขา้งหนา้ยงัอาณาจกัรนั้น (เปรียบเทียบ 8:35) 

4.     การมาของเอลยีาห์  9:9-13 (เปรียบเทยีบ  มธ. 17:9-13) 

การปรากฏของเอลียาห์บนภูเขาน าไปสู่การอภิปรายถึงบทบาทของท่านในฐานะผูล่้วงหน้ามาก่อนของ    
พระเมสสิยาห์  การสนทนาน้ีไดพ้ฒันาขณะท่ีพวกสาวกติดตามพระเยซูลงไปจากภูเขานั้น      

9:9       อีกคร้ังหน่ึงพระเยซูสั่งให้เก็บเป็นความลบัเพื่อจะหลีกเล่ียงการถูกรุมลอ้ม (เปรียบเทียบ ขอ้15, 25; 
1:34, 43-44; 3:11-12; 5:43; 7:36; 8:30) วลิเล่ียม รีดพฒันามุมมองท่ีวา่พระเยซูไม่เคยอา้งถึงการเป็น
พระเมสสิยาห์และท่ีว่าคริสตจกัรเร่ิมแรกได้เร่ิมตน้แนวคิดนั้น [547]  เขาให้เหตุผลว่ามาระโก
ประดิษฐ์เหตุการณ์น้ีท่ีซ่ึงพระเยซูสั่งให้เก็บเป็นความลบัเก่ียวกับความเป็นพระเมสสิยาห์ของ
พระองคเ์พื่อจะแกไ้ขความขดัแยง้น้ี  นกัวชิาเชิงอนุรักษณ์นิยมส่วนใหญ่ไดป้ฏิเสธทฤษฎีน้ีเพราะวา่
หลกัฐานส าหรับความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระเยซูนั้นกระจายไปทัว่ในหมวดพระกิตติคุณ    

 ถ้าฝูงชนได้ยินเก่ียวกบัการส าแดงน้ีถึงพระสิริของพระเยซู มนัจะใส่เช้ือเพลิงแห่งการคาดหวงั
เก่ียวกับพระเมสสิยาห์อนัเป็นท่ีนิยมซ่ึงได้สร้างความกดดนัส าหรับพระเยซูท่ีจะหันไปจากน ้ า
พระทยัของพระเจา้ น่ีเป็นค าสั่งสุดทา้ยท่ีจะเก็บเป็นความลบัในพระกิตติคุณน้ี  มนัเป็นค าสั่งเดียว
พร้อมกบัความจ ากดัทางเวลา ผูค้นท่ีในไม่ชา้พวกสาวกจะบอกเร่ืองราวการจ าแลงพระกายแก่นั้นจะ
เขา้ใจมนัเท่านั้นหลงัจากพระเยซูไดเ้ป็นข้ึนจากตาย ดว้ยการเป็นข้ึนจากตายท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัพวกเขา 
พวกเขาสามารถช่ืนชมขอ้เทจ็จริงท่ีวา่พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาดว้ยพระสิริเพื่อจะสถาปนาอาณาจกัร
ของพระเมสสิยาห์     

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn545
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn546
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn547


9:10       พนัธสัญญาเดิมสอนการเป็นข้ึนจากตายของคนตาย (สดด. 16; อสย. 26:19; ดนล. 12:2; 
เปรียบเทียบ ยน. 11:24) แต่พวกสาวกไม่สามารถท าให้การเปิดเผยนั้นเขา้กนัไดก้บัขอ้ความของ  
พระเยซูท่ีว่าพระองค์จะเป็นข้ึนมาในวนัท่ีสามหลงัจากท่ีพระองคไ์ดต้ายไป (8:31) แนวคิดทั้งส้ิน
ของพระเมสสิยาห์ท่ีตายก็ไม่สามารถเป็นท่ีเขา้ใจไดต่้อพวกเขา 

9:11       แทนท่ีจะขอการอธิบายเก่ียวกบัประเด็นการจ าแลงพระกาย พวกสาวกก็ตั้งค  าถามเก่ียวกบัปัญหาท่ี
ใหญ่ข้ึนถึงพระเมสสิยาห์ท่ีตาย  ถา้พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์และพระองคจ์ะตาย ค าสอนของ
พวกธรรมาจารยเ์ก่ียวกับเอลียาห์ท่ีเป็นผูล่้วงหน้ามาก่อนของพระเมสสิยาห์ได้หมายถึงอะไร?   
(มลค. 3:1-4; 4:5-6)? พวกเขาสอนว่าท่านจะหันใจของผูค้นกลบัไปยงัพระเจา้ (เปรียบเทียบ       
มลค. 4:6) แต่เอลียาห์ไม่ไดป้รากฏและคนส่วนใหญ่ไม่ไดก้ลบัใจ 

9:12       พระเยซูรับรองการตีความของพวกธรรมาจารยถึ์งค าพยากรณ์เก่ียวกบัเอลียาห์  พระองคด์ าเนินการ
ท่ีจะอธิบายว่าการตีความนั้นไม่ไดห้ักลา้งส่ิงท่ีพระองคเ์พิ่งไดท้  านายไปเก่ียวกบัการทนทุกข์และ
การถูกปฏิเสธท่ีน่าอบัอายของพระองคเ์อง  (สดด. 22; อสย. 52:13-53:12) 

9:13       พวกสาวกคิดวา่เอลียาห์ยงัคงตอ้งมา แต่พระเยซูอธิบายวา่ท่านไดม้าแลว้  พวกศตัรูของท่านไดท้  า
ต่อท่านในส่ิงท่ีพนัธสัญญาเดิมไดบ้นัทึก  พระเยซูก าลงักล่าวถึงยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา (มธ.17:13) 
ตอนพระคมัภีร์ในพนัธสัญญาเดิมท่ีพระเยซูอา้งอิงถึงคือ 1 พงศก์ษตัริย ์19:1-3 และ 10  ท่ีนัน่อาหบั
และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเยเซเบลไดส้าบานท่ีจะฆ่าเอลียาห์  พวกเขา “ปรารถนา” ท่ีจะประหารท่าน
เสีย  น่ีคือส่ิงท่ี “กษตัริย”์ เฮโรด แอนทิพาสและโดยเฉพาะอยา่งยิง่นางเฮโรเดียสไดท้  าต่อยอห์นผูใ้ห้
บพัติศมาอย่างแท้จริง  ตอนน้ีเราเห็นว่าท าไมมาระโกบันทึกเร่ืองราวของการตายของยอห์น     
(6:17-29) มนัก็เพื่อจะแสดงใหเ้ห็นวา่ยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาไดบ้รรลุค าพยากรณ์เก่ียวกบัเอลียาห์ท่ีมา  

  “ในกรณีน้ีพระคมัภีร์ได้บอกล่วงหน้าถึงอนาคตไม่ใช่โดยค าพยากรณ์แต่โดยต้นแบบ  
 ชะตาท่ีไดต้ั้งใจไวส้ าหรับเอลียาห์ ( 1 พกษ. 19:2, 10) ไดเ้กิดข้ึนกบัยอห์น”[548] 

 เป็นท่ีชดัเจนวา่มาระโกไม่ไดอ้า้งอิงว่ายอห์นผูใ้ห้บพัติศมาเป็นความส าเร็จของค าพยากรณ์น้ีอยา่ง
ท่ีมทัธิวได้อา้งอิง เพราะว่าอตัลกัษณ์ของท่านก็ชัดเจนต่อผูอ่้านท่ีระมดัระวงั  อย่างไรก็ตาม 
ความส าเร็จยงัไม่สมบูรณ์เพราะว่าใครคนหน่ึงจะมาดว้ยวิญญาณและฤทธ์ิเดชของเอลียาห์เพื่อจะ
เตรียมทางก่อนการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเมสสิยาห์ (มลค. 4:5; เปรียบเทียบ วว. 11) 

การอภิปรายน้ีท าให้มันชัดเจนส าหรับพวกสาวกและส าหรับผู ้อ่านของมาระโกถึงการท่ีความเป็น             
พระเมสสิยาห์ของพระเยซูเขา้กนัไดก้บัค าพยากรณ์ของพนัธสัญญาเดิมท่ีดูเหมือนขดัแยง้มนั  พวกสาวกของ
พระเยซูต้องไม่มีความสงสัยเก่ียวกับพระองค์ท่ีเป็นบุตรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน่ืองจากว่าพวกเขา
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สามารถคาดหวงัถึงการทดสอบผา่นทางการทนทุกขส์ าหรับความเช่ือของพวกเขา ความส าคญัของความเช่ือ
ท่ีหนกัแน่นมาทางเหตุการณ์ถดัไปท่ีมาระโกบรรยาย    

 5.     การขับผอีอกจากเด็กชายทีเ่ป็นลมบ้าหมู  9:14-29  (เปรียบเทยีบ มธ. 17:14-20; ลก. 9:37-43ก) 

น่ีเป็นการขบัผีคร้ังสุดทา้ยท่ีมาระโกบนัทึก  การบรรยายของท่านถึงเร่ืองราวน้ีรวมถึงรายละเอียดมากกว่า
ของมทัธิวและของลูกา  การขาดพระสิริของพวกสาวกในเร่ืองราวน้ีตรงขา้มกบัพระสิริของพระองคใ์นการ
จ าแลงพระกาย 

9:14-15      มาระโกไม่ไดอ้ธิบายถึงเหตุผลส าหรับความประหลาดใจมากของฝงูชน ( ค ากรีก เอกเซทธัมเบธ
เธซาน) ณ การเห็นพระเยซู  เน่ืองจากวา่พระเยซูไดห้้ามเปโตร ยากอบ และยอห์นไวจ้ากการกล่าว
เก่ียวกบัการจ าแลงพระกาย  มนัไม่น่าเป็นไปได้ท่ีแสงสายณัห์ท่ีมีสง่าราศีได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยา
ตอบสนองของฝูงชน  บางทีความล้มเหลวของสาวกอีกเก้าคนท่ีจะขบัผีออกท่ีตามมาโดยการ
ปรากฎส่วนตวัของพระองคไ์ดก่้อใหเ้กิดการตอบสนองสุดขีดของพวกเขา (เปรียบเทียบ 10:32) 

9:16-18      บางทีมาระโกเท่านั้นบนัทึกค าถามของพระเยซูเพื่อจะเน้นถึงความเป็นมนุษยข์องพระองค ์       
อีกคร้ังหน่ึงผลลพัธ์ของกิจกรรมของพวกผีแสดงถึงจุดประสงคท่ี์ท าลายของพวกเขา (เปรียบเทียบ 
5:1-5) พระเยซูไดม้อบอ านาจแก่พวกสาวกของพระองคเ์พื่อจะขบัผีออก  (3:15) และพวกเขาไดท้  า
อยา่งประสบความส าเร็จมากก่อนหนา้น้ี (6:13) เด็กชายน้ีแสดงถึงอาการของโรคลมบา้หมูเน่ืองจาก
การทรมานของพวกผ ี   

9:19        “ยุคท่ีขาดความเช่ือ” รวมถึงบิดานั้นและฝงูชนและบางทีพวกสาวก  สาวกเกา้คนไม่สามารถขบัผี
ออกไดเ้น่ืองจากความเช่ือท่ีอ่อนแอของพวกเขา (เปรียบเทียบ ขอ้ 29)  ค าถามเชิงโวหารแรกของ
พระเยซูแสดงถึงความผิดหวงัท่ีว่าการทรงสถิตของพระองคก์บัพวกเขาไม่ไดส่้งผลต่อความเช่ือท่ี
ยิ่งใหญ่  (เปรียบเทียบ 4:40; 6:50, 52; 8:17-21) ค าถามท่ีสองของพระองคเ์ปิดเผยถึงภาระหนกัท่ี
ความไม่เช่ือของพวกเขาตั้งไวบ้นพระองค ์ (เปรียบเทียบ 3:5; 8:12) 

  “บางทีมาระโกต้องการให้ผูฟั้งของท่านเองท่ีจะรับเอาค าเตือนท่ีมีต่อความไม่เช่ือใน      
 พระเยซูซ่ึงเป็นความไม่เช่ือท่ีก่อใหเ้กิดโดยเร่ืองอ้ือฉาวเก่ียวกบัการถูกตรึง”[549] 

9:20-22      การบนัทึกท่ีพิเศษของมาระโกเก่ียวกบัค าถาม “นานแค่ไหน?” คร้ังท่ีสามของพระเยซู? แสดงถึง
ความเมตตาสงสารของพระองค์ ผีได้ทรมานเด็กชายนั้นเป็นเวลาหลายปี เป็นท่ีชัดเจนว่าความ
ลม้เหลวของสาวกเก้าคนได้ท าให้ความมัน่ใจของบิดาในพระเยซูท่ีจะช่วยเหลือบุตรของเขานั้น
อ่อนแอ   
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9:23-24      บิดานั้นกล่าววา่ “ถา้ท่านสามารถ” แต่พระเยซูไดต้อบวา่มนัไม่ใช่ค าถามเก่ียวกบั ถ้าเราสามารถ 
แต่เป็น ถ้าท่านเช่ือว่าเราสามารถ ส่ิงน้ีเน้นถึงการเข้าใจของบิดานั้นถึงใครท่ีพระเยซูทรงเป็น 
(เปรียบเทียบ 1:40) ประเด็นไม่ใช่บิดานั้นเช่ือหนกัแน่นแค่ไหนวา่พระเยซูจะรักษาบุตรชายของเขา
[550] น่ีเป็นความแตกต่างท่ีส าคญั  ตามปกติแลว้ “ผูรั้กษาแห่งความเช่ือ” สมยัใหม่เน้นถึงจ านวน
ของความวางใจซ่ึงบุคคลท่ีมาขอความช่วยเหลือนั้นมีแทนท่ีจะเป็นเป้าของความวางใจนั้น  ต่อมา
พระเยซูเปิดเผยวา่ความลม้เหลวของพวกสาวกท่ีจะรักษาเด็กชายนั้นเป็นผลจากการขาดความวางใจ
ในพระองคเ์ช่นกนั (ขอ้ 29) 

  “บุคคลหน่ึงท่ีมีความเช่ือจะไม่ตั้งความจ ากดัต่อฤทธ์ิเดชของพระเจา้”[551] 

  “แต่ความเช่ือท่ีมีผลลพัธ์ท่ียิ่งใหญ่เช่นนั้นจะจ านนต่อน ้ าพระทยัของพระเจา้ในการท าการ
 วิงวอนของมนั  ค  าอธิษฐานท่ีกระตุน้โดยความเช่ือก็ขอในความสอดคลอ้งกบัน ้ าพระทยั
 ของพระเจา้”[552] 

 บิดานั้นประกาศความมัน่ใจของเขาในพระเยซูซ่ึงไม่สมบูรณ์แบบอยา่งท่ีมนัเป็นและขอให้พระเยซู
ท่ีจะเสริมก าลงัความเช่ือของเขา 

  “เขาป่าวประกาศว่าเขาเช่ือและกระนั้นก็ยอมรับว่าเขาเองมีความไม่เช่ือ  สองขอ้ความ
 เหล่าน้ีอาจดูเหมือนขดัแยง้ซ่ึงกนัและกนัแต่ไม่มีใครจากเราท่ีไม่ประสบกบัทั้งสองอยา่งใน
 ตวัของเขาเอง”[553] 

 เขาเป็นผูเ้ช่ือท่ีไม่เช่ือนัน่คือ ผูเ้ช่ือผูซ่ึ้งความเช่ือของเขานั้นอ่อนแอ 

  “ไม่มีตวัอยา่งประกอบท่ีดีกวา่อนัใดเก่ียวกบัหลกัค าสอนเก่ียวกบัการนบัวา่ชอบธรรมแห่ง
 ความเช่ือท่ีสามารถพบไดก้วา่ถอ้ยค าของชายคนนั้นท่ีน่ี”[554] 

9:25-27      พระเยซูกระท าอยา่งรวดเร็วเพื่อจะหลีกเล่ียงการเผยแพร่ท่ีใหญ่ข้ึน   

 “การกล่าวต่อวิญญาณท่ีหูหนวกเช่นเดียวกับเป็นใบ้ก็เพิ่มความยุ่งยากของการขบัผีซ่ึง    
พระเยซูก าลงัปฎิบติัการและอาจก่อให้เกิดการเหน็บแนมบางอย่างในแง่ท่ีว่าวิญญาณท่ี      
หูหนวกไม่ควรสามารถท่ีจะไดย้ินค าสั่งของพระองคท่ี์จะออกมา-แต่พระองคท์ าให้มนัได้
ยนิ”[555] 

 “…การเพิ่มจ านวนมากข้ึนของค าศัพท์เก่ียวกับความตายและการเป็นข้ึนจากตายใน          
ขอ้ 26-27 และความเท่าเทียมกบัเร่ืองราวของการท าให้ลูกสาวของไยรัสเป็นข้ึนจากตาย      
[ 5:39-42] บ่งช้ีว่ามาระโกปรารถนาท่ีจะพาดพิงถึงความตายและการเป็นข้ึนจากตาย       
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การปลดอ านาจของซาตานนั้นเป็นการพลิกกลบัของความตายและการยืนยนัถึงชีวิตอยู่
เสมอ”[556] 

9:28-29      เป็นท่ีชัดเจนว่าสาวกเก้าคนไร้ประสิทธิภาพเพราะว่าพวกเขาเช่ือว่าอ านาจท่ีจะขบัผีออกซ่ึง     
พระเยซูไดใ้หแ้ก่พวกเขานั้นตอนน้ีมีอยูใ่น (ส่วนหน่ึงของ) พวกเขา มนัไม่ใช่อยา่งนั้น  มนัยงัคงเป็น
อ านาจของพระเจา้และมนัมาจากพระองคโ์ดยตรง  ดงันั้นพวกเขาจ าเป็นตอ้งยอมรับการพึ่งพาของ
พวกเขาท่ีพระองค์ส าหรับอ านาจเพื่อจะประสบความส าเร็จได ้ 

  “ประสบการสามารถสอนได ้แต่มนัไม่สามารถใหอ้ านาจได”้[557] 

 ชีวิตการอธิษฐานของพระเยซูสะทอ้นถึงแมก้ระทัง่การพึ่งพาของพระองค์ท่ีพระบิดา บางกรณีก็
เรียกร้องอ านาจฝ่ายวิญญาณมากกว่ากรณีอ่ืนๆ และผีบางตวัก็แข็งแรงกว่าผีตวัอ่ืนๆ  (มธ. 12:45) 
บางทีต่อมานกัคดัลอกเพิ่ม “และการอดอาหาร” เพราะวา่การอดอาหารบ่อยคร้ังแลว้ก็ไปดว้ยกนักบั
การอธิษฐานท่ีร้อนรนในคริสตจกัรเร่ิมแรกอยา่งท่ีมนัไดท้  าในอิสราเอล[558] 

เหตุการณ์น้ีสอนพวกสาวกว่าพวกเขาตอ้งรับใช้พระเจา้ด้วยการพึ่งพาท่ีมีสติอย่างต่อเน่ืองท่ีพระองค์ซ่ึง
แสดงออกตวัมนัเองดว้ยการอธิษฐาน “การอธิษฐาน” เป็นวินยัท่ีย  ้าเตือนพวกสาวกถึงพระเจา้และแสดงออก
ถึงการพึ่งพาของพวกเขาท่ีพระองค ์ มนัเสริมความเช่ือของพวกเขาในพระเยซูในฐานะเป็นพระเมสสิยาห์อีก
ดว้ย ผูจ้ะพิชิตซาตานและควรค่าแก่พระสิริอยา่งท่ีการจ าแลงพระกายเป็นพยาน      

ข.     การท านายเกีย่วกบัการทนทุกข์คร้ังทีส่องและบทเรียนต่างๆ  9:30-10:31  

เป็นคร้ังท่ีสองท่ีพระเยซูไดบ้อกพวกสาวกของพระองคถึ์งการตายท่ีใกลเ้ขา้มาและการเป็นข้ึนจากตายของ
พระองค์ (เปรียบเทียบ 8:31) และอีกคร้ังหน่ึงพวกเขาได้ล้มเหลวท่ีจะเข้าใจส่ิงท่ีพระองค์หมายถึง 
(เปรียบเทียบ 8:32-33) พระเยซูตอบสนองดว้ยการสอนพวกเขาถึงบทเรียนเพิ่มเติมในเร่ืองการเป็นสาวก 
(เปรียบเทียบ 8:34-9:29) 

1. ค าพยากรณ์หลักที่สองเกี่ยวกับการทนทุกข์ของพระเยซู  9:30-32  (  เปรียบเทียบ มธ. 17:22-23;  
ลก. 9:43-45) 

บางทีพระเยซูและพวกสาวกไดจ้ากเขตของซีซารียาฟีลิปปีและภูเขาเฮอร์โมนหรือท่ีใดก็ตามท่ีพวกเขาอยู่
ในตอนน้ีไป และมุ่งไปทางใต้ท่ีไกลออกไปยงัเยรูซาเล็มผ่านทางกาลิลี  เน่ืองจากส่ิงท่ีอยู่ข้างหน้าใน
เยรูซาเล็ม อีกคร้ังหน่ึงพระเยซูเตรียมพวกเขาโดยการบอกพวกเขาวา่พระองคจ์ะประสบกบัการประหารและ
ประสบกบัการเป็นข้ึนจากตาย     
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9:30       พนัธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซูในกาลิลีไดส้ิ้นสุดลง  พระองคต์อ้งการท่ีจะผา่นบริเวณนั้นโดย
ปราศจากการไขวเ้ขวต่อไปจากฝงูชน 

9:31       พระเยซูมุ่งไปท่ีการสอนพวกสาวกของพระองค์ระหว่างระยะน้ีของพันธกิจของพระองค ์            
ท่ีน่ีพระองค์เปิดเผยแก่พวกเขาเป็นคร้ังแรกว่าใครคนหน่ึงจะส่งพระองค์ไปหรือมอบพระองค ์     
(ค ากรีก พาราดิโดทาย) แก่พวกศตัรูของพระองค์  ท้ายท่ีสุดพระเจา้ได้ท าส่ิงน้ี แต่ยูดาสเป็นตวั
แทนท่ีเป็นมนุษยซ่ึ์งน าน ้าพระทยัของพระองคใ์หเ้กิดข้ึน บางทีมีความตรงขา้มท่ีถูกตั้งใจไวร้ะหวา่ง 
“บุตรมนุษย”์ และ “คนทั้งหลาย” ในขอ้น้ี    

  “… ในโลกท่ีเส่ือมเสียนั้นมนุษยก์็กลายมาเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจา้ ในฐานะจุดสูงสุดแห่ง
 แผนการต่างๆของพระองคเ์พื่อความรอดของพวกเขา พระองคก์็ไดส่้งผูห้น่ึงมายงัพวกเขา
 ซ่ึงเป็นพระผูช่้วยให้รอดและต้นแบบสูงสุดของพวกเขา พวกเขาก็ถือและปฏิบัติต่อ
 พระองคใ์นฐานะศตัรูท่ีแยท่ี่สุดของพวกเขา  มนุษยแ์ละบุตรมนุษยไ์ดย้ืนอยูบ่นดา้นตรงกนั
 ขา้มในสงครามเก่ียวกบัยคุสุดทา้ยของพระเจา้ท่ีมีต่ออ านาจต่างๆของความชัว่”[559] 

 มาระโกบนัทึกวา่พระเยซูกล่าววา่พระองคจ์ะเป็นข้ึนเน่ืองดว้ยอ านาจของพระองคเ์อง (กรรตุวาจก)  
มทัธิวกล่าวว่าพระเยซูกล่าวถึงการถูกท าให้เป็นข้ึน (กรรมวาจก มธ. 17:23) บางทีพระเยซูกล่าว    
ทั้งสองส่ิงระหว่างเวลาแห่งการสอนของพระองค์ บางทีขอ้น้ีสรุปค าสั่งท่ีพระเยซูได้ให้แก่พวก
สาวกเม่ือพวกเขาเดินไป[560] 

9:32        พวกสาวกไม่ไดเ้ขา้ใจเพราะว่าพระเจา้ไดย้บัย ั้งความเขา้ใจไวจ้ากพวกเขา (ลก. 9:45) ในขั้นตน้ 
พระเจา้อาจดูเหมือนท าการคนละเร่ืองกบัพระองคเ์องซ่ึงเปิดเผยผ่านทางพระเยซูและการปิดซ่อน
โดยการท าให้ใจของพวกสาวกแข็งกระดา้ง  การแกไ้ขดูเหมือนจะเป็นว่าพระเจา้ก าลงัท าการกบั
พวกสาวกอยา่งท่ีพระองคไ์ดท้  ากบัฝงูชนผา่นทางค าอุปมาต่างๆของพระเยซู  ถา้เป็นอยา่งนั้น ความ
ไม่รู้ของพวกสาวกก็เป็นผลลัพธ์ของความมืดบอดของพระเจ้าท่ีความไม่เช่ือของพวกเขาได้
ก่อให้เกิด ความเต็มใจของพวกเขาท่ีจะคงอยู่ในความไม่รู้และไม่ได้ขอให้พระเยซูท่ีจะอธิบาย
ขอ้ความของพระองคก์็เป็นหลกัฐานของความไม่เช่ือของพวกเขา บางทีความจรงจ าท่ีวา่พระเยซูได้
เรียกเปโตรว่า “ซาตาน” (8:33) ก่อนหน้านั้นได้ท าให้พวกเขา “กลัวท่ีจะถาม” พระเยซูถึงส่ิงท่ี
พระองค์หมายถึง  มาระโกบ่งบอกว่าทั้งหมดท่ีพวกเขาไดรั้บจากการเปิดเผยน้ีคือความรู้สึกแห่ง
ความโศกเศร้า (มธ. 17:23)   

 อย่างคลา้ยกนั เราก็ส าแดงถึงรูปแบบของความไม่เช่ือเม่ือเราลม้เหลวท่ีจะแสวงหาการอธิบายถึง  
การเปิดเผยตามพระคมัภีร์ท่ีเราพบวา่สับสน 
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  “ความกลวัของพวกสาวกก็เป็นท่ีเขา้ใจได ้เพราะว่าการตายของพระอาจารยข์องพวกเขา
 อาจลงทา้ยแมก้ระทัง่เรียกร้องการตายของพวกสาวก  พระเยซูเองไดท้  าให้ส่ิงน้ีชดัเจนพอ
 ใน 8:34-37 แต่บางทีความกลวัท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของพวกเขาก็เก่ียวกบัชะตาท่ีใกลเ้ขา้มาของ
 รับบีอนัเป็นท่ีรักของพวกเขา”[561] 

  “ความคิดของมนุษย์มีความสามารถท่ีน่าประหลาดใจส าหรับการปฏิเสธส่ิงท่ีมันไม่
 ตอ้งการท่ีจะเห็น…มนุษยย์งัคงยอมรับส่วนต่างๆของข่าวสารของคริสเตียนท่ีพวกเขาชอบ
 และเหมาะกบัพวกเขาและปฏิเสธท่ีจะเขา้ใจส่วนท่ีเหลือ”[562] 

 2.     หลุมพรางต่างๆของการเป็นสาวก  9:33-50 

ถดัไปพระเยซูสอนพวกสาวกถึงบทเรียนต่างๆท่ีรับมือกบัอนัตรายทั้งหลายท่ีคุกคามประสิทธิภาพของ     
พวกเขาในฐานะสาวกของพระองค ์ อนัตรายเหล่าน้ีคือความตอ้งการท่ีมีต่อความยิ่งใหญ่ ความโง่เขลาของ
ท่าทีเก่ียวกบัการแบ่งแยก และความลม้เหลวในการมีวนิยัในตนเอง พวกเขาจะทนทุกขอ์ยา่งท่ีพระองคจ์ะทน
ทุกข ์ ยิง่กวา่นั้น การทนทุกขข์องพวกเขาจะคุกคามเอกภาพของพวกเขากบัพระเยซูและกบัซ่ึงกนัและกนั 

 “พระเยซูเตือนต่อวญิญาณแห่งอภิชนนิยมท่ีสามารถมีอยูภ่ายในทีมพนัธกิจและระหวา่งทีม
 พนัธกิจต่างๆ  ค าตอบต่ออภิชนนิยมจากภายในคือท่ีจะมีใจของผูรั้บใช้และค าตอบต่อ
 อภิชนนิยมต่อคนนอกคือท่ีจะตระหนักถึงเอกภาพของครอบครัวของพระเจา้ท่ีอยู่เหนือ
 กลุ่มท่ีเล็กกวา่ทั้งหลายของพนัธกิจ”[563] 

ความต้องการทีม่ีต่อความยิง่ใหญ่  9:33-37 (เปรียบเทยีบ  มธ. 18:1-5; ลก. 9:46-48) 

9:33-34      เป็นท่ีชัดเจนว่าพระเยซูกลบัไป “ยงัคาเปอรนาอุม” หลงัจากหลายเดือนของการขาดหายไป         
น่ีเป็นกิจกรรมท่ีถูกบนัทึกไวสุ้ดทา้ยของพระองค์ท่ีนัน่  แทนท่ีจะอภิปรายถึงการตายท่ีใกลเ้ขา้มา
และการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซู พวกเขาสาวกก็โตเ้ถียงเก่ียวกบัอนาคตของพวกเขาเองใน
อาณาจกัรของพระเจา้  ความเงียบของพวกเขาบางทีเป็นผลลพัธ์ของความอบัอาย  

  “‘ความโปรดปรานท่ีส าแดงแก่เปโตร ยากอบและยอห์นในการเลือกพวกเขาท่ีจะเป็น
 ประจกัษ์พยานถึงการคาดการณ์ไวถึ้งพระสิริท่ีก าลงัมาถึงนั้นบ่งบอกถึงการมีสิทธิก่อนท่ี
 สอดคลอ้งในอาณาจกัรของพระเจ้าเองไหม?' สาวกสามคนนั้นหวงัว่ามนัเป็นอย่างนั้น 
 สาวกคนอ่ืนๆไม่หวงัใหเ้ป็นอยา่งนั้นและดงันั้นการโตเ้ถียงก็ไดเ้ร่ิมตน้”[564] 
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9:35       โดยการนัง่โดยพระองค์เอง พระเยซูก็ทึกทกัเอาต าแหน่งตามธรรมเนียมของรับบี  พระองค์สอน
พวกเขาวา่ความยิง่ใหญ่ในอาณาจกัรของพระองคข้ึ์นอยูก่บัการรับใชท่ี้เสียสละ ผูเ้ขียนพระกิตติคุณ
สัมพนัธ์ทั้งหมดบนัทึกถอ้ยค าของพระองคซ่ึ์งบ่งช้ีถึงความส าคญัของบทเรียนน้ี  

  “วิญญาณของการรับใช้เป็นหนงัสือเดินทางสู่การมีต าแหน่งสูงในอาณาจกัรของพระเจา้ 
 เพราะว่ามนัเป็นวิญญาณของพระอาจารย์ผูซ่ึ้งพระองค์เองกลายมาเป็น  ดีอักคะนอส      
 แพนตน [“ผูรั้บใชข้องทุกคน”]” [565] 

 ค ากรีกส าหรับผูรั้บใช ้ดีอักคะนอส อธิบายถึงใครคนหน่ึงท่ีรับใชอ้ยา่งเต็มใจ    มนัไม่ไดอ้ธิบายถึง
สถานภาพท่ีเหมือนทาสของบุคคลเช่นนั้น ซ่ึง ดูลอส (ทาส) บ่งบอกไว ้ ความตอ้งการท่ีจะดีเยี่ยมไม่
จ  าเป็นท่ีจะไม่เป็นฝ่ายวญิญาณ (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 3:1) อยา่งไรก็ตาม มนัตอ้งรวมถึงความเต็มใจท่ี
จะตั้งสวสัดิภาพของคนอ่ืนๆมาก่อนความสนใจท่ีเห็นแก่ตวั[566] 

9:36-37        “ขณะท่ีโดยการนัง่นั้น พระองค์ [พระเยซู] ก็ถือท่าทางท่ีมีสิทธิอ านาจของอาจารย ์ดงันั้น
พระองคก์็ท  าใหเ้ด็กนั้นท่ีจะถือท่าทางท่ีแสดงความเคารพนบัถือแห่งการยนือยา่งท่ีจะเป็นประโยชน์
ต่อบุคคลหน่ึงท่ีจะมาเป็นตวัแทนของเด็กทุกคนท่ีจะเช่ือในพระเยซู (ดู ขอ้ 42 …)”[567] 

 เด็กเป็นบุคคลท่ีส าคัญน้อยท่ีสุดในวฒันธรรมยิวและกรีก -โรมัน[568] โดยการใช้ “เด็ก” เป็น
ตวัอยา่งท่ีเป็นอุทาหรณ์ของพระองค ์พระเยซูก าลงักล่าววา่การรับใชเ้ก่ียวขอ้งกบัการเอาใจใส่ผูค้น
แมก้ระทัง่บุคคลท่ีไม่ส าคญัเช่นเด็กๆ  ค าอารเมคเดียวกนัหมายถึงทั้ง “เด็ก” และ “ผูรั้บใช”้[569] 

  “พระเยซูเป็นหน่ึงในบุคคลแรกท่ีเคยมองว่าบุคคลใดก็ตามมีค่าอย่างแท้จริงแค่ไหน
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กๆ  ความเป็นห่วงส าหรับเด็กๆไม่ใช่ถูกประดิษฐ์ข้ึนโดย             
 รัฐสวสัดิการ มนัยอ้นกลบัไปยงัค าสอนของพระเยซู”[570] 

 พระเยซูด าเนินการต่อไปท่ีจะเปรียบเทียบคนถ่อมใจท่ีสุดของพวกสาวกของพระองค์กับเด็ก 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 42) น่ีเป็นจุดจดจ่อของค าสอนของพระเยซูท่ีมทัธิวบนัทึก (เปรียบเทียบ มธ. 18:3-
14)   

ความโง่เขลาของท่าทเีกีย่วกบัการแบ่งแยก 9:38-42 (เปรียบเทยีบ  มธ. 18:6-7; ลก. 9:49-50) 

9:38        น่ีเป็นท่ีเดียวท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณสัมพนัธ์อา้งอิงวา่ยอห์นพูดออกมาตามล าพงั  ยอห์นกล่าวเพื่อ
สาวกคนอ่ืนๆท่ีอยูใ่นบา้นนั้น (ขอ้ 33) 

 เป็นท่ีชดัเจนวา่คนขบัผนีั้นเป็นผูเ้ช่ือในพระเยซู แมว้า่ไม่ใช่หน่ึงในสาวกสิบสองคนหรือบางท่ีไม่ใช่
แมก้ระทัง่บุคคลหน่ึงท่ีใชเ้วลาอย่างมากในการติดตามพระเยซูไปรอบๆ  เป็นท่ีชดัเจนว่าเขาไดส้ั่ง
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ใหพ้วกผท่ีีจะละผูค้นท่ีพวกมนัทรมานไปโดยการใชพ้ระนามของพระเยซู เป็นท่ีชดัเจนวา่สาวกสิบ
สองคนไม่ไดใ้ส่ใจท่ีว่าชายคนน้ีอา้งถึงสิทธิอ านาจของพระเยซูท่ีจะขบัผี  พวกเขาคดัคา้นต่อการ
กระท าของเขาเพราะวา่พระเยซูยงัไม่ไดบ้ญัชาให้เขาท่ีจะท าอยา่งนั้นอยา่งท่ีพระองคไ์ดบ้ญัชาสาวก
สิบสองคน (3:14-15)  บางทีความส าเร็จของเขาและความลม้เหลวเม่ือไม่นานน้ีของสาวกเกา้คน
รบกวนพวกเขาต่อไป ในแง่ของส่ิงท่ีพระเยซูเพิ่งไดก้ล่าวไปเก่ียวกบัการยอมรับเด็กเล็กๆ ยอห์นก็
ไม่แน่ใจวา่สาวกสิบสองคนไดท้  าส่ิงท่ีถูกตอ้งในการวา่กล่าวชายคนนั้นหรือไม่  พวกเขาพยายามท่ี
จะปกป้องเกียรติของพระเยซูโดยการวา่กล่าวเขา (เปรียบเทียบ  กดว. 11:26-29) 

  “มนัน่าท่ึง … ว่าหลงัจากแต่ละค าพยากรณ์หลกัสามอย่างนั้น ผูเ้ขียนพระกิตติคุณก็
 สอดแทรกการตอบสนองของหน่ึงในสาวกสามคนท่ีใกลชิ้ดท่ีสุดกบัพระเยซูคือ เปโตร 
 (บทท่ี 8:32-33) ยอห์น (บทท่ี 9:38) และยากอบกบัยอห์น (บทท่ี 10:35-37)  มาระโกแสดง
 ให้เห็นในแนวทางน้ีวา่แมก้ระทัง่คนท่ีมีสิทธิพิเศษมากท่ีสุดของพวกสาวกก็ลม้เหลวท่ีจะ
 เขา้ใจส่ิงท่ีการทนทุกขมี์ความหมายส าหรับชีวติและภารกิจของพวกเขา”[571] 

  “ตอนน้ียอห์นก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีท่านจะเป็น แต่แตกต่างจากตนเองในอนาคตของท่าน มากเท่ากบั
 ผลส้มในปีท่ีสองของมนัแตกต่างจากผลเดียวกนัในปีท่ีสามสุดทา้ยของการเติบโตของมนั  
 ผลของพระวิญญาณในท่ีสุดแลว้จะสุกในสาวกคนน้ีไปสู่บางส่ิงท่ีหวานและสวยงามอยา่ง
 มาก  แต่ในระหวา่งนั้นมนัก็เขียว ขมและเหมาะท่ีจะท าใหเ้ขด็ฟันเท่านั้น”[572] 

9:39-40      พระเยซูไม่ใส่ใจท่ีวา่ชายคนนั้นก าลงัขบัผีออกโดยการวิงวอนพระนามของพระองค ์เน่ืองจากวา่
ชายคนนั้นมีการนบัถือเช่นนั้นส าหรับพระเยซู “ในไม่ชา้” เขาจะไม่กล่าวต่อตา้นพระองค ์  โดยการ
ขบัผีออก เขาก็แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ต่อต้านพระเยซู พระเยซูแสดงถึงความจริงท่ีตรงข้าม
ในมทัธิว 12:30: “ใครไม่อยู่ฝ่ายเราก็ต่อตา้นเรา”  ไม่มีพื้นท่ีท่ีเป็นกลางเก่ียวกบัการปรับตวัของ
บุคคลหน่ึงท่ีมีต่อพระเยซู  ประเด็นของพระเยซูก็คือว่าพวกสาวกไม่ควรถือว่าผูข้บัผีนั้ นเป็น
ปฏิปักษ-์ เพียงเพราะวา่เขาไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มของพวกเขา  เขาก าลงัท าตามน ้ าพระทยัของ
พระเจา้และจะไม่ต่อตา้นพวกเขา 

  “ตรงกนัขา้มกบัความประสงค์ของคริสเตียนสมยัใหม่มากมายผูท่ี้บ่อยคร้ังมีขอ้เรียกร้อง
 และการคาดหวงัทางหลักค าสอนท่ีไม่ยืดหยุ่นนั้ น เป็นท่ีชัดเจนว่าพระเยซูส่งเสริม           
 การสามคัคีธรรมและยอมรับอยา่งโดดเด่น”[573] 

  “พระเยซูหลีกเล่ียงการบงัคบัมนุษย์อย่างบุ่มบ่ามไปสู่ต าแหน่งท่ีซ่ึงพวกเขาจะตอ้งท าการ
 ตดัสินใจสุดทา้ยเก่ียวกบัพระองคแ์ละก็ใชว้ิธีสอนแห่งการกระท าท่ีล่าชา้เพื่อจะให้เวลาแก่
 พวกเขามากเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้นการตดัสินใจ   ดงันั้นตราบเท่าท่ีจุดท่ีส าคญัยงัไม่ถูกไปถึง 

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn571
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn572
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn573


 หลกัการของมาระโก 9:40 ก็ถือไว ้และท่าทีของสาวกท่ีมีต่อบรรดาผูท่ี้ยงัไม่ไดต้ดัสินใจคือ
 ท่ีจะเป็นท่าทีของการตระหนกัถึงผูเ้ช่ือท่ีเป็นไปไดข้องพรุ่งน้ีในผูไ้ม่เช่ือของวนัน้ี...”[574] 

9:41           แนวคิดท่ีเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีมาก่อนคือ “ช่ือ” ผูข้บัผไีม่เพียงแต่ไดรั้บพระพรของพระเจา้เท่านั้น แต่
ใครก็ตามท่ีท าส่ิงใดๆเพื่อจะช่วยเหลืออีกบุคคลหน่ึงใช้แมก้ระทัง่ช่ือของสาวกของพระเยซูก็จะ
ไดรั้บรางวลัของพระองคอี์กดว้ย  การช่วยเหลือน้ีขยายไปถึงการกระท าท่ีเกือบไม่ส าคญัของการให ้
“ถว้ย” “น ้า” เยน็แก่บุคคลท่ีกระหายบางคน  การกระท าน้ีเป็นประโยชน์นอ้ยกวา่การช่วยกูจ้ากการ
ทรมานของปีศาจอยา่งมาก   

 น่ีเป็นหน่ึงในโอกาสท่ีหายากเม่ือพระเยซูใช้ช่ือเรียก “พระเมสสิยาห์” ถึงพระองค์เอง  การใช้ช่ือ
เรียกนั้นท่ีน่ีก็ท  าให้บทเรียนมีพลงัมากข้ึน  บุคคลท่ีให้ถ้วยน ้ าเย็นอาจมีแค่ความเข้าใจท่ีผิวเผิน
เก่ียวกบัพระเยซู  อย่างไรก็ตาม ถา้บุคคลนั้นเสนอความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผท่ี่เรียบง่ายแก่หน่ึงในสาวก
ของพระเยซู-“เพราะ” เขาเป็นสาวกของ “พระเมสสิยาห์”-บุคคลนั้นจะไดรั้บพระพรของพระเจา้ 

9:42       ขอ้น้ีให้อีกดา้นหน่ึงของแนวคิดท่ีเพิ่งไดแ้สดงไป ใครก็ตามท่ีกีดกนัสาวกของพระเยซูไวจ้ากการ
ติดตามพระองคอ์ยา่งสัตยซ่ื์อก็สามารถคาดหวงัถึงการปฏิบติัท่ีรุนแรงจากพระเจา้ได ้บางทีพระเยซู
ใชเ้ด็กเล็กๆท่ีปรากฎตวัเพื่อจะอธิบายหรือแสดงถึงสาวกท่ีเป็นเหมือนเด็ก  (ขอ้ 36-37; เปรียบเทียบ 
มธ. 18:3-14)  พระเยซูอา้งอิงถึง “หินโม่กอ้นใหญ่” ท่ีใช้ลาขบัเคล่ือน (ค ากรีก มูลอส โอนิคอส) 
ไม่ใช่หินกอ้นเล็กท่ีผูค้นหนัดว้ยมือ (ค ากรีก มูลอส) พวกโรมนัได ้เอาผูก่้อการก าเริบบางคนไปถ่วง
น ้าในกาลิลี (เปรียบเทียบ กจ. 5:37) และกลุ่มหน่ึงของชาวกาลิลีจ าตอ้งไดรั้บมือกบัผูส้นบัสนุนบาง
คนของเฮโรด[575] บางทีพวกสาวกไดย้นิเก่ียวกบัเหตุการณ์เหล่าน้ี 

“เหตุการณ์อนัสั้ นน้ีเป็นตวัแทนของการว่ากล่าวท่ีหนักแน่นต่อวิญญาณแห่งการแบ่งแยกนิยม       
มนัประณามท่าทีท่ีผกูขาดนั้นซ่ึงยนืกรานวา่บรรดาผูท่ี้ด าเนินงานของพวกเขาในความสอดคลอ้งกบั
มุมมองและการปฏิบติัของเราสามารถเป็นท่ียอมรับได้ว่าก าลงัท างานของพระเจา้อย่างแทจ้ริง        
ถา้พวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาอยู่ฝ่ายพระเจา้ในการท าสงครามกบัซาตาน แมว้่ามุมมองของ   
พวกเขาอาจไม่สมบูรณ์ พวกเขาตอ้งไม่ถูกประณามส าหรับงานเช่นนั้นหรือเห็นวา่เป็นท่ีเกลียดชงั”    
[576] 

“อยา่งท่ีการยอมรับและการรับใชผู้เ้ช่ือแบบเด็กของสาวกสิบสองคนจะขดัขวางการอา้งสิทธ์ิต่างๆสู่
ความยิ่งใหญ่ ดังนั้นการท่ีสาวกสิบสองคนปล่อยให้ผูข้บัผีอิสระด าเนินพนัธกิจของเขาไปโดย
ปราศจากพวกเขาเองก็จะขดัขวางการอา้งสิทธ์ิอยา่งเดียวกนัเหล่านั้น”[577] 
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“กล่าวโดยสรุป ผูข้บัผีอิสระจะตอ้งไม่ถูกขดัขวาง (1) เพราะวา่เพื่อนผูเ้ช่ือท่ีน่าสงสัยนอกแวดวงท่ี
ใกล้ชิดของบุคคลหน่ึงประเมินจ านวนของผู ้คนท่ีจงรักภักดีต่อพระเยซูต ่าไป (ข้อ 39ข); (2)  
เพราะว่าความรู้สึกแห่งการแข่งขนักนัท าให้ผูเ้ช่ือล้มเหลวท่ีจะตระหนักถึงเพื่อนๆของพวกเขา     
(ขอ้ 40); และ (3) เพราะว่าการตอ้นรับผูส่้งสารแห่งข่าวประเสริฐน าความรอดไปยงัผูไ้ม่เช่ือ
เม่ือก่อน [แต่ก่อน] (ขอ้ 41) ในขณะท่ีการเป็นเหตุใหแ้มก้ระทัง่เด็กท่ีเช่ือในพระเยซูท่ีจะท าบาปก็น า
การพิพากษามาเหนือผูเ้ช่ือท่ีก่อใหเ้กิดบาปนั้น (ขอ้ 42)”[578] 

เป็นท่ีชดัเจนว่ายอห์นไดเ้รียนรู้บทเรียกน้ีอยา่งดี อย่างท่ีเป็นหลกัฐานโดยการอา้งอิงบ่อยๆถึงการรักซ่ึงกนั
และกนัท่ีปรากฎในงานเขียนของท่าน    

ความล้มเหลวในการมีวนัิยในตนเอง 9:43-50 ( เปรียบเทยีบ มธ. 18:8-14) 

พระเยซูด าเนินการต่อไปท่ีจะอธิบายเพิ่มเติมถึงความส าคญัของพวกสาวกท่ีจดัการกบับาปในชีวิตของพวก
เขาอยา่งรุนแรง พระองคเ์พิ่งไดเ้ตือนเก่ียวกบัการน าสาวกคนอ่ืนๆให้หลงไป ตอนน้ีพระองคเ์ตือนต่อการถูก
น าใหห้ลงไปดว้ยตนเอง     

“การล่อลวงวิญญาณท่ีเรียบง่ายเป็นงานท่ีง่ายดายอย่างย่อยยบั แต่ยงัมีงานท่ีง่ายกว่าคือการล่อลวง
ตนเองโดยการปล่อยใหร่้างกายน าวญิญาณใหห้ลงไป”[579] 

9:43-48      พระเยซูเปรียบเทียบอวยัวะของร่างกายมนุษยก์บัตวัแทนต่างๆของกิจกรรมท่ีเป็นบาปต่างๆ 
พระองค์ไม่ตอ้งการให้พวกสาวกของพระองค์ท่ีจะท าการผ่าตดัทางกายภาพ แต่ท าการผ่าตดัฝ่าย
วิญญาณเพื่อจะตดับาปภายในของพวกเขาเองออกเสีย ภาษานั้นพูดเกินจริง แต่พระเยซูบรรยายถึง
บาปแทต่้างๆ  การกล่าวซ ้ าสามคร้ังเนน้ถึงความส าคญัของค าเตือนน้ี   (เปรียบเทียบ รม. 6:12-13) 

 “มนัไม่ใช่ธรรมเนียมของปาเลสไตน์ท่ีจะอา้งอิงถึงกิจกรรมท่ีเป็นนามธรรมแต่ถึงอวยัวะท่ีเจาะจง
ของร่างกายท่ีมีความรับผดิชอบต่อมนั เน่ืองดว้ยเหตุผลน้ี พระเยซูกล่าวถึงมือ เทา้ ตาท่ีท าผิด ซ่ึงเป็น
อวยัวะทั้งหมดท่ีมีหนา้ท่ีท่ีส าคญัอยา่งสูงท่ีจะบรรลุ”[580] 

 ท่ีพระเยซูไม่ได้หมายถึงท่ีจะตดัส่วนหน่ึงของร่างกายตามตวัอกัษระควรจะชัดเจน  ถ้ามือของ
ขา้พเจา้ท าผิดต่อขา้พเจา้วนัหน่ึงและขา้พเจา้ก็ตดัมนัออก และวนัถดัไปเทา้ของขา้พเจา้ท าผิดต่อ
ขา้พเจา้และขา้พเจา้ก็ตดัมนัออก และวนัถดัไปตาของขา้พเจา้ท าผิดต่อขา้พเจา้และขา้พเจา้ตดัมนั
ออก มนัก็จะไม่นานก่อนท่ีร่างกายทั้งส้ินของขา้พเจา้จะหมดไป 
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  “อย่างท่ีศลัยแพทย์ไม่ลังเลใจท่ีจะตดัแขนท่ีเน่าเป่ือยเพื่อจะช่วยชีวิตให้รอด ดงันั้นการ
 ปฏิบติัท่ีชั่วร้ายและท าลายแมว้่ามีค่าต่อเราในฐานะเป็นส่วนแห่งชีวิตของเรานั้นตอ้งถูก
 สังเวยเพื่อจะช่วยวญิญาณ [บุคคล] ใหร้อด” [581] 

  “ตนเองตอ้งถูกปฏิเสธเพื่อวา่มนัจะไม่ถูกท าลาย”[582] 

“นรก” แปลค ากรีก เกเฮนนา ซ่ึงเป็นการถอดถ่ายตวัอกัษรของวลีฮีบรู เก ฮินโนม ( ตามตวัอกัษรคือ         
“หุบเขาฮินโนม”)  หุบเขาน้ีซ่ึงอยูท่างใตข้องเยรูซาเล็มเป็นท่ีท่ีก่อนหนา้น้ีคนยิวท่ีเลิกเช่ือไดถ้วายมนุษยเ์ป็น
เคร่ืองบูชาแก่พระของต่างชาติคือโมเลค (เปรียบเทียบ ยรม. 7:31; 19:5-6; 32:35) กษตัริยโ์ยสิยาห์ไดท้  าลาย
การปฏิบติัน้ีและเปล่ียนสถานท่ีนั้นไปสู่ท่ีทิ้งขยะของเมืองท่ีท่ีขยะเผาไหมอ้ย่างต่อเน่ือง (2 พกษ. 23:10)     
ไฟไม่เคยดบัท่ี เกเฮนนา ของเยรูซาเล็มและพวกหนอนท่ีกินขยะก็ไม่เคยตาย 

“ไฟท่ีดับไม่ได้” ต้องหมายถึง นิรันดร์  [583] “ไฟ” ภายนอกและ “ตัวหนอน” ภายในเป็นภาพของ            
พนัธสัญญาเดิมเก่ียวกบัการถูกท าลาย (เปรียบเทียบ อสย. 66:24) ดงันั้น เกเฮนนา ก็กลายมาเป็นภาพของ
สถานท่ีแห่งการลงโทษนิรันดร์ (เอโนค 27:2; 90:26) ไม่ใช่การท าลายลา้ง[584] ค าวา่ เกเฮนนา ปรากฏ 12 
คร้ังในพนัธสัญญาใหม่ และในทั้งหมดของการปรากฎเหล่าน้ีพระเยซูก็ไดก้ล่าวมนัยกเวน้อนัเดียว ( นัน่คือ 
ยก. 3:6)   

พวกสาวกควรด าเนินการกระท าทนัดีและเด็ดเด่ียวต่อตา้นส่ิงใดก็ตามท่ีอาจน าพวกเขาไปจากความจงรักภกัดี
ของพวกเขาท่ีมีต่อพระเยซู  การทดลองทางกายภาพมาทางมือ ( ส่ิงท่ีเราท า ) เทา้ (ท่ีท่ีเราไป) และตา              
( ส่ิงท่ีเราเห็น) เป็นหลกั  พวกสาวกท่ีเป็นผูเ้ช่ือจะประสบกบัการสูญเสียรางวลัในอาณาจกัรของพระเจา้ถา้
พวกเขาไม่ฝึกหดัการมีวนิยัในตนเอง พวกสาวกท่ีเป็นผูไ้ม่เช่ือจะประสบกบัการประณามนิรันดร์ถา้พวกเขา
ลม้เหลวท่ีจะท าอยา่งนั้น    

ขอ้ 44 และ 46 ขาดหายไปในตน้ฉบบัเร่ิมแรกท่ีส าคญัหลายฉบบั บางทีนกัคดัลอกไดเ้พิ่มขอ้เหล่าน้ีใน
ภายหลงัเพื่อจะใส่ความเท่าเทียมในพระคมัภีร์ตอนนั้น  สองขอ้นั้นกล่าวซ ้ าขอ้ 48 

9:49        เป็นท่ีชดัเจนวา่ขอ้น้ีพาดพิงถึงเลวีนิติ 2:13 (เปรียบเทียบ อพย 30:35; อสค. 43:24) “ทุกคน” ท่ีน่ี
อาจอา้งอิงถึงผูไ้ม่เช่ือท่ีเขา้ไปยงันรก  ผูไ้ม่เช่ือเป็นส่ิงท่ีมาก่อนทนัทีของขอ้น้ี  อย่างท่ีเกลือถนอม
อาหารไว ้ ดงันั้นพระเจา้จะถนอมพวกเขาไวใ้นการทรมานเป็นนิตย[์585]  การผนัแปรของมุมมองน้ี
ก็คือวา่ผูไ้ม่เช่ือตอ้งผา่นการช าระใหบ้ริสุทธ์ิเพื่อจะไดรั้บความรอด[586] 

 การตีความท่ีสองก็คือว่า “ทุกคน” อา้งอิงถึงผูไ้ม่เช่ือท่ีอาศยัอยูใ่นโลกท่ีเป็นปฏิปักษ์  พวกสาวกท่ี
เช่ือของพระเยซูเป็นบรรดาผูท่ี้พระองค์กล่าวถ้อยค าเหล่าน้ีแก่พวกเขา  อย่างท่ีพวกปุโรหิตของ    
พนัธสัญญาเดิมโรยเกลือบนสัตวบูชา ดงันั้นพระเจา้จะปรุงรสเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวิตของพระองค์ดว้ย
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ความยากล าบาก ท่ี เผ็ด ร้อนเพื่ อจะช าระความเ ช่ือของพวกเขา  (เป รียบเทียบ 1ปต .1:7; 
4:12).[587] อาร์โม เกเบลีนเช่ือว่าเกลือท่ีน่ีแสดงถึงพระวิญญาณบริสุทธ์ิผูส้งวนผูเ้ช่ือไวจ้ากความ
ไม่บริสุทธ์ิและก่อให้เกิดความบริสุทธ์ิในใจ [588]  ริชาร์ด เลนสกี  เช่ือว่ามนัแสดงถึงพระวจนะ
ของพระเจา้ “ในฤทธ์ิเดชของมนัท่ีจะเผาความปรารถนาชัว่ท่ีจะท าให้คนอ่ืนๆติดกบัดกัไปจากใจ
ของเรา (ขอ้ 42) และความปรารถนาชัว่ท่ีจะยอมใหอ้วยัวะทางกายของเราเองท่ีจะท าให้ตวัเราเองติด
กบัดกั (ขอ้  43-48)”[589] 

 การตีความท่ีสามก็คือว่า “ทุกคน” อา้งอิงถึงทุกๆคน คือผูไ้ม่เช่ือและผูเ้ช่ือเช่นกนั [590] พระเจา้จะ
ท าให้ทุกคนประสบกบัความยากล าบากท่ีเผด็ร้อน พระองค์ท าส่ิงน้ีกบัผูเ้ช่ือและผูไ้ม่เช่ือเช่นกนั
ระหวา่งชีวิตในโลกของพวกเขา  (ยก. 1:1-18) พระองคจ์ะท าส่ิงน้ีแก่งานของผูเ้ช่ืออีกดว้ยเม่ือพวก
เขายนือยูต่่อบลัลงักพ์ิพากษาของพระคริสต ์(เปรียบเทียบ มธ. 25:14-46; 1 คร. 3:10-15) พระองคจ์ะ
ท าส่ิงน้ีแก่ผูไ้ม่เช่ือเม่ือพวกเขายืนอยูต่่อพระพกัตร์พระองค ์ณ พระท่ีนัง่ใหญ่สีขาว (วว. 20:11-15) 
ส าหรับข้าพเจ้าแล้วน่ีดูเหมือนจะเป็นการตีความท่ีดีท่ีสุด  มนัถือ “ทุกคน” ตามตัวอักษรและ
สอดคล้องกบัการเปิดเผยอ่ืน ประเด็นก็คือว่าทุกคนควรตระหนกัว่าการทดสอบของพระเจา้เป็น
ส่วนท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดข้องชีวติ [591] 

 เน่ืองจากว่าข้อน้ีปรากฏในมาระโกเท่านั้น มนัตอ้งได้มีความส าคญัท่ีพิเศษส าหรับผูอ่้านดั้งเดิม      
ถา้พวกเขาเป็นคริสเตียนชาวโรมนั มนัคงไดห้นุนใจพวกเขาท่ีจะตระหนกัวา่ไฟแห่งการข่มเหงเป็น
ส่วนหน่ึงของการทรงเรียกของพวกเขา ทุกคนจะประสบกบัความยากล าบาก ( เปรียบเทียบ           
ยก.  1:1-18)  บางคร้ังเรากล่าววา่ “ฝนเล็กนอ้ยตอ้งตกเขา้ไปในทุกๆชีวิต”  เราสามารถเปล่ียนส่ิงนั้น
เล็กนอ้ยและกล่าววา่ “เกลือเล็กๆแห่งการทดสอบตอ้งตกเขา้ไปในทุกๆชีวติ”  

9:50       พระเยซูใช้ “เกลือ” ต่อไปในฐานะเป็นภาพของการทดสอบ  พระองค์กล่าวว่าการทดสอบจาก    
พระเจา้อยา่งเช่นเกลือท่ีอยูบ่นอาหารก็ “ดี” ส าหรับเรา  เกลือถนอมอาหารไว ้ป้องกนัการเน่าเสีย
และเพิ่มรสชาติ การทดลองใจต่างๆท่ีพระเจ้าอนุญาตให้ผูค้นท่ีจะประสบควรมีผลลัพธ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ท่ีคลา้ยกนักบัพวกเขา  ( เปรียบเทียบ ยก. 1:2-4 ) อยา่งไรก็ตาม ถา้เกลือขาดรสชาติ มนัก็
จะไม่บรรลุผลลพัธ์ท่ีปรารถนาไวข้องมนั (เปรียบเทียบ มธ. 5:13) 

 ในท านองเดียวกนั ถา้การทดลองใจต่างๆของพระเจา้สูญเสีย “การกดั” ของพวกมนั-นัน่คือถา้เราไม่
ไวและไม่ตอบสนองต่อวนิยัในตนเองท่ีพระองคก์ าลงัแสวงหาท่ีจะสอนเราโดยการท าให้ใจของเรา
แข็งกระด้าง-การทดลองใจเหล่าน้ีสามารถหยุดท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อเราได้  ดังนั้ นเราต้อง             
“มีเกลือใน” ตวัเราเองนัน่คือ ยอมรับการทดลองใจต่างๆท่ีพระเจา้ส่งมายงัเราท่ีเรียกร้องการมีวินยั
ในตนเองแทนท่ีจะปฏิเสธส่ิงเหล่านั้น ยิ่งกวา่นั้น เราตอ้งด าเนินชีวิตอย่างสงบ “กบัซ่ึงกนัและกนั” 
แทนท่ีจะแบ่งแยกกนั (ขอ้ 38) หรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตวั (ขอ้ 34)   
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 ขา้พเจา้คิดว่าอีกมุมมองหน่ึงท่ีเป็นไปไดน้อ้ยเก่ียวกบัส่ิงท่ีพระเยซูหมายถึงโดยการเปรียบเทียบถึง 
“เกลือ” ก็ตามมา  มุมมองน้ีเช่ือมโยงกบัการอา้งอิงต่างๆในบริบทท่ีไกลกวา่    

  “มนัดูเหมือนเป็นไปไดว้่าความเค็มของเกลือแสดงถึงส่ิงท่ีพวกสาวกจะตอ้งเตรียมตวัเพื่อ
 จะสูญเสียชีวติของพวกเขา (8:35) และเก่ียวกบัส่ิงท่ีพวกเขาจะตอ้งไม่ละอาย (8:38) นัน่คือ
 ข่าวประเสริฐ ถอ้ยค าของพระเยซู พระเยซูเอง”[592] 

ค าสั่งน้ีสรุปส่วนน้ีของค าแนะน าท่ีรับมือกบัศตัรูของความจงรักภกัดีของสาวก (9:33-50) 

3.     บทเรียนต่างๆเกีย่วกบัการเสียสละตนเอง 10:1-31 

พระเยซูใหชุ้ดน้ีของบทเรียนต่างๆ ณ ทางใตข้องกาลิลีในเพอเรียและยเูดียไม่ใช่ในกาลิลี ส่ิงตรงขา้มอีกอยา่ง
หน่ึงคือผูฟั้ง พระองค์ให้ค  าสั่งอนัก่อนแก่พวกสาวกในบา้น แต่พระองค์ให้ค  าสอนของพระองค์แก่ฝูงชน
และพวกสาวกในท่ีกลางแจง้   

การเปลีย่นผ่านจากกาลลิสู่ียูเดีย 10:1 (เปรียบเทยีบ มธ. 19:1-2) 

แม้ว่ามาระโกไม่ได้บนัทึกมนั พระเยซูก็ได้ให้ค  าแนะน าเพิ่มเติมอย่างมากแก่พวกสาวกขณะท่ีพวกเขา
เดินทางจากคาเปอรนาอุมในกาลิลีไปยงัเยรูซาเล็ม (เปรียบเทียบ มธ. 8:19-22; 18:15-35; ลก. 9:51-18:14; 
ยน. 7:2-11:54)  เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูไปจากคาเปอรนาอุมและเดินทางผา่นสะมาเรียถึงเยรูซาเล็ม  จากนั้น
พระองคด์ าเนินไปทางตะวนัออกขา้มแม่น ้าจอร์แดนเขา้ไปในเพอเรียซ่ึงอยูท่างตะวนัออกและทางเหนือของ
ทะเลตาย จากท่ีนัน่พระองคก์็กลบัไปยงัเยรูซาเล็มอีกคร้ัง  จากการท่ีไดจ้ากเยรูซาเล็มไปพระองคก์็เยี่ยมเยียน
เขตแดนทางเผ่าของเอฟราอิมซ่ึงเดินทางไกลออกไปทางเหนือเขา้ไปในสะมาเรีย มุ่งหนา้ไปทางตะวนัออก
เขา้ไปในเพอเรียและกลบัสู่เยรูซาเล็มเป็นคร้ังท่ีสาม พนัธกิจท่ีตามมาไดเ้กิดข้ึนระหวา่งการเคล่ือนท่ีเป็นรูป
วงแหวนสุดทา้ยน้ีในเพอเรียและยเูดีย[593] 

ค าแนะน าของพระเยซูเกีย่วกบัชีวติสมรส  10:2-12 (เปรียบเทยีบ มธ. 19:3-12) 

10:2        ค าสอนน้ีพฒันามาจากความพยายามของพวกฟาริสีท่ีจะท าให้พระเยซูติดกบั  เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึน
ในเพอเรียซ่ึงเป็นเขตแดนของเฮโรด แอนทิพาส  บางทีพวกฟาริสีตอ้งการท่ีจะท าให้พระเยซูอธิบาย
ถึงมุมมองของพระองคเ์ก่ียวกบัการหยา่ร้างเพราะวา่พวกเขาคาดวา่มนัเป็นอยา่งเดียวกนักบัมุมมอง
ของยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา ยอห์นไดสู้ญเสียศีรษะของท่านอยา่งแทจ้ริงเน่ืองจากมุมมองของท่านใน
เร่ืองชีวติสมรส  บางทีพวกผูว้ิจารณ์ของพระเยซูหวงัวา่พระองคจ์ะต่อตา้นผูป้กครองชาวโรมนัดว้ย
มุมมองของพระองคอี์กดว้ย  รูปแบบของค าถามของพวกเขาบ่งบอกวา่พวกเขาคิดวา่พระเยซูต่อตา้น
การหยา่ร้างเน่ืองดว้ยเหตุผลใดก็ตาม       
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 พวกฟาริสีทั้งหมดเช่ือวา่พนัธสัญญาเดิมอนุญาตใหช้ายชาวยิวท่ีจะหยา่ร้างภรรยาของพวกเขาและท่ี
จะแต่งงานใหม่ (ฉธบ. 24:1-4) ภรรยาคนยิวไม่สามารถหยา่ร้างพวกสามีของพวกเธอได ้พวกฟาริสี
ไม่เห็นดว้ยท่ามกลางพวกเขาเองในเร่ืองเหตุผลส าหรับการหยา่ร้าง. บรรดาผูติ้ดตามของรับบี ชมัไม
เช่ือวา่โมเสสหมายถึงเหตุผลเดียวคือการผิดประเวณี นัน่คือ บาปทางเพศใดๆ พวกสาวกของรับบี 
ฮิลเลลถือว่าส่ิงใดก็ตามท่ีภรรยาท าซ่ึงไม่เป็นท่ีโปรดปรานต่อสามีของเธอก็จดัตั้งเหตุผลท่ีถูกตอ้ง
สมควรส าหรับการหยา่ร้าง [594] 

10:3        พระเยซูตอบสนองในแนวทางของรับบีดว้ยอีกค าถามหน่ึง พระองคถ์ามพวกฟาริสีถึงส่ิงท่ีโมเสส
ซ่ึงเป็นสิทธิอ านาจผูซ่ึ้งพวกเขาทั้งหมดกล่าวยอมรับท่ีจะรู้จกันั้นไดส้อน  พระเยซูส่งพวกเขาสู่     
พระวจนะของพระเจา้แทนท่ีจะโตเ้ถียงเก่ียวกบัการตีความทางธรรมเนียมท่ีพวกฟาริสีถือวา่มีสิทธิ
อ านาจ 

10:4-5      พวกฟาริสีถือว่าการอนุญาตของโมเสสเป็นความตอ้งการของพระเจา้ แต่พระเยซูถือว่ามนัเป็น  
การยนิยอมของพระเจา้ 

  “ความแตกต่างจะตอ้งถูกสร้างข้ึนระหวา่งส่ิงท่ีจดัตั้งน ้ าพระทยัท่ีสมบูรณ์แบบของพระเจา้
 และการจดัเตรียมเหล่านั้นซ่ึงค านึงถึงความเป็นบาปแทจ้ริงของมนุษยแ์ละถูกออกแบบมา
 เพื่อจะจ ากดัและควบคุมผลลพัธ์ต่างๆของมนั ในขณะท่ีพระบญัญติัสิบประการ (ในการ
 เช่ือมโยงน้ี อพย.  20:14) และพระคมัภีร์ตอนเช่นนั้นอย่างเช่นขอ้ต่างๆท่ีถูกอา้งอิงใน      
  ขอ้ 6-8 แสดงถึงค าสั่งท่ีสมบูรณ์แบบของพระเจา้ เฉลยธรรมบญัญติั 24:1 ก็เป็นการ
 จดัเตรียมของพระเจา้ท่ีจะรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆท่ีก่อให้เกิดข้ึนโดย สคเลรอคคารดิอา 
 [การแข็งกระด้างของใจ]   ของมนุษย ์และท่ีจะปกป้องบรรดาผูท่ี้จะทนทุกข์เน่ืองจาก
 ผลลพัธ์ของมนัจากผลลพัธ์ท่ีแย่ท่ีสุดของมนั (ส่วนมากท่ีมีในพนัธสัญญาเดิมก็ตกอยู่
 ภายในประเภทของการจดัเตรียมเช่นนั้น)”[595] 

10:6-8        พระเยซูเปรียบเทียบมุมมองของพวกฟาริสีเก่ียวกบัชีวิตสมรสกบัมุมมองของพระเจา้เก่ียวกบัมนั  
พระเจา้ไดส้ถาปนาชีวติสมรส 

  “ในปฐมกาล 2:24  ‘เพราะเหตุนั้น’ ไม่ไดอ้า้งอิงถึงการท่ีพระเจา้ท าให้มนุษยแ์รกท่ีเป็น 
 ‘ชายนั้นให้เป็นหญิง’ แต่อา้งอิงถึงการท่ีพระเจา้สร้างเอวาจากกระดูกซ่ีโครงของอาดมั  
 ดงันั้นเหตุผลส าหรับการท่ีผูช้ายละบิดาและมารดาของเขาไป การผกูพนักบัภรรยาของเขา
 และการกลายมาเป็นเน้ือเดียวกนักบัเธอก็ไม่ใช่เร่ืองเพศ     มนัเก่ียวขอ้งกบัท่ีมาของเอวาใน
 อาดมั เน่ืองจากว่าผูห้ญิงมาจากผูช้าย ผูช้ายก็ควรรวมตวัเขาเองกบัผูห้ญิงเพื่อจะร าลึกถึง
 เอกภาพดั้งเดิมของพวกเขา”[596] 
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ชีวติสมรสเก่ียวขอ้งกบัการรวมกนัทางกายภาพของผูช้ายและผูห้ญิงท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดอยา่ง
พิเศษ คือ ความสัมพนัธ์แบบ “เน้ือเดียวกนั” (ปฐก. 2:24) “เน้ือเดียวกัน” เป็นการแสดงออกของภาษา
อาหรับ-ฮีบรู ซ่ึงหมายถึง “หน่ึง”[597] ความสัมพนัธ์น้ีก็ใกลชิ้ดกวา่แมก้ระทัง่ความสัมพนัธ์แบบพ่อแม่-ลูก  
ยิง่กวา่นั้นมนัด าเนินต่อไปตลอดส่วนท่ีเหลือแห่งชีวติของสามีและของภรรยา 

 “ถอ้ยค าต่างๆถูกใช ้[โดยพระเยซู] ราวกบัวา่ถอ้ยค าเหล่านั้นเป็นของพระเจา้เอง”[598] 

 “ความส าคญัของทั้งหมดน้ีก็คือวา่ชีวติสมรสจากธรรมชาติของมนัและจากการสถาปนาโดยพระเจา้
 ท่ีซ่ึงมนัถูกสถาปนานั้นก็ย ัง่ยืนอย่างดีเลิศ  มนัไม่ใช่ขอ้ตกลงแห่งความสะดวกชัว่คราวและไม่ใช่
 การรวมกนัท่ีอาจถูกยติุตามใจ”[599] 

 “ในขณะท่ีองค์ประกอบฝ่ายวิญญาณก็ส าคญัอย่างจ าเป็นในชีวิตสมรส การเน้นท่ีน่ีก็คือว่าชีวิต
 สมรสเป็น การรวมกนัทางกายภาพ คือ สองคนกลายมาเป็นเนื้อเดียวกันไม่ใช่วิญญาณเดียวกัน 
 เน่ืองจากชีวติสมรสเป็นการรวมกนัทางกายภาพ สาเหตุทางกายภาพเท่านั้นสามารถยุติมนัได-้ไม่วา่
 ความตาย (รม. 7:1-3) หรือการผดิประเวณี (มธ. 5:32; 19:9)”[600] 

10:9        พระเยซูท าการสรุปจากส่ิงท่ีพระคมัภีร์ซ่ึงพระองคเ์พิ่งไดอ้า้งอิงไปนั้นเปิดเผย ดงันั้นมนัผิดส าหรับ
ผูช้ายท่ีจะท าลายความผูกพนัท่ีพระเจา้ไดส้ร้างไว ้ดงันั้นพระเยซูไม่ไดเ้ขา้ขา้งไม่ว่ากบัส านกัของ
การตีความของรับบีใดๆ  พระองคย์นืยนัอุดมคติของพระเจา้ในชีวติสมรสนัน่คือ ไม่มีการหยา่ร้าง    

10:10-12    พวกสาวกตอ้งการการอธิบายจากมุมมองของพระเยซู ดงันั้นพวกเขาก็ถามพระองคเ์ก่ียวกบัมนั
เป็นการส่วนตวั  มาระโกบนัทึกการตอบท่ีตรงไปตรงมาของพระองค์ สามีหรือภรรยาไม่ควรหย่า
ร้างคู่สมรสของพวกเขาและแต่งงานใหม่กบัคนอ่ืน  ท่ีจะท าอย่างนั้นก็จดัตั้งการล่วงประเวณีต่อคู่
สมรสต่อไป   

ขอ้ 12 เป็นลกัษณะเฉพาะในมาระโก  ภายใตก้ฎหมายของโรมนันั้นภรรยาสามารถหยา่ร้างสามีของ
เธอได้ แต่ภายใตก้ฎหมายของยิวนั้นเธอไม่สามารถหย่าร้างได้[601] อย่างไรก็ตาม ก็มีขอ้ยกเวน้
อย่างเช่นในกรณีของเฮโรเดียสผู ้ได้หย่า ร้างฟีลิปเพื่อจะแต่งงานกับแอนทิพาส (6:17-18) 
[602] น้องสาวของเฮโรดมหาราชก็หย่าร้างสามีของเธอเช่นกนั[603] พระเยซูถือว่าการหย่าร้าง
ทั้งหมดท่ีติดตามมาดว้ยการแต่งงานใหม่เป็นการจดัตั้งการล่วงประเวณีไม่วา่ใครไดริ้เร่ิมมนัก็ตาม  
การหยา่ร้างนั้นผดิ แต่การหยา่ร้างท่ีติดตามมาดว้ยการแต่งงานใหม่ก็แย ่

 “องค์ประกอบใหม่ในค าสอนน้ีซ่ึงไม่ไดเ้ป็นท่ีประจกัษ์อย่างส้ินเชิงในศาลของรับบีก็คือ
 แนวคิดเก่ียวกบัสามีท่ีล่วงประเวณีต่ออดีตภรรยาของเขา  ตามกฎหมายของรับบี ผูช้ายอาจ
 ล่วงประเวณี ต่อผู ้ชาย ท่ีแต่งงานแล้ว อีกคนหน่ึงโดยการล่อลวงภรรยาของเขา               
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(ฉธบ. 22:13-29) และภรรยาอาจล่วงประเวณีต่อสามีของเธอโดยการนอกใจ แต่สามีไม่สามารถถูก
กล่าวว่าล่วงประเวณีต่อภรรยาของเขาได ้… การท าให้เขม้ขน้ท่ีเฉียบขาดน้ีเก่ียวกบัแนวคิดของ     
การล่วงประเวณีไดมี้ผลกระทบแห่งการยกสถานะของภรรยาสู่ความมีเกียรติอยา่งเดียวกนักบัสามี
ของเธอและใส่สามีไวภ้ายใตพ้นัธะแห่งความซ่ือสัตย”์[604] 

การละเวน้ของมาระโกถึงอนุประโยคขอ้ยกเวน้ท่ีมทัธิวไดร้วมไวก้็เน่ืองจากผูฟั้งของท่านอีกดว้ย 
(เปรียบเทียบ มธ. 5:32; 19:9) ท่านไม่ตอ้งการท่ีจะดึงความสนใจไปยงักรณียกเวน้เพราะวา่ถา้ท า
อยา่งนั้นก็จะท าใหป้ระเด็นหลกัอ่อนแอ นัน่คือ ผูค้นไม่ควรหยา่ร้าง  การหยา่ร้างก็ปกติอยา่งมากใน
โลกกรีก-โรมนั  เป็นท่ีชดัเจนว่ามทัธิวรวมการอนุญาตของพระเยซูท่ีจะให้หย่าร้างส าหรับการผิด
ประเวณี เพราะว่าหัวขอ้ของวิธีท่ีจะรับมือกบักรณีหย่าร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัความไม่สัตยซ่ื์อทางการ
สมรสก็เป็นความสนใจท่ีพิเศษต่อพวกยวิซ่ึงเป็นผูฟั้งหลกัของท่าน    

ค าแนะน าของพระเยซูเกีย่วกบัการเป็นเหมือนเด็ก 10:13-16 (เปรียบเทยีบ มธ. 19:13-15; ลก. 18:15-17) 

การวางใจท่ีเรียบง่ายในพระเยซูท่ีเด็กๆในส่วนน้ีแสดงถึงก็ตรงขา้มกบัความเป็นปฏิปักษข์องพวกฟาริสีใน
ยอ่หนา้ก่อนหนา้น้ี  การเช่ือมโยงทางความคิดอีกอยา่งหน่ึงคือความคืบหนา้จากการอภิปรายถึงชีวิตสมรสสู่
การอภิปรายถึงเด็กๆ  

10:13-14    การบนัทึกของมาระโกเก่ียวกบัเหตุการณ์น้ีก็คลา้ยกบัการบนัทึกของมทัธิวอยา่งมาก  อยา่งไรก็
ตาม มาระโกเท่านั้นบนัทึกวา่พระเยซู “เดือดดาล” (ค ากรีก เอกกานัคเทเซน) เม่ือพระองคเ์รียนรู้ว่า 
“พวกสาวก” ก าลงัขดัขวางบรรดาผูท่ี้ “ก าลงัน า” “เด็กเล็กๆ (ค ากรีก ไพดิอา) มาหาพระองค์” น่ีเป็น
คร้ังเดียวเท่านั้นท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณใช้ค  ากริยาท่ีหนกัแน่นน้ีเก่ียวกบัพระเป็นเจา้ (เปรียบเทียบ    
มธ. 20:24; 21:15; 26:8; มก. 10:41; 14:4; ลก. 13:14; 2 คร. 7:11) น่ีเป็นขอ้บ่งช้ีอีกขอ้หน่ึงเก่ียวกบั
ความสนใจของผูเ้ขียนพระกิตติคุณในความเป็นมนุษยข์องพระเยซู (เปรียบเทียบ 1:25, 41, 43; 3:5; 
7:34; 8:12; 9:19)  ก่อนหนา้นั้นพระเยซูไดส้ั่งใหพ้วกสาวกของพระองคท่ี์จะไม่ห้ามผูข้บัผีท่ีไดข้บัผี
ออกในพระนามของพระเยซู (9:39) พวกสาวกก าลงัใชสิ้ทธิอ านาจของพวกเขาในทางท่ีผิดโดยการ
กนับางคนออกไปจากการมาหาพระเยซู คือ บรรดาผูท่ี้อยูน่อกแวดวงของพวกเขาและบรรดาผูท่ี้ถูก
ถือวา่ไม่ส าคญัโดยทัว่ไป 

  “ค ากรีก ไพดิอา สามารถบ่งช้ีถึงเด็กใดๆตั้งแต่ทารกจนถึงอายปุระมาณสิบสองปี”[605] 

  “มีบิดามารดาผูจ้ะตอ้งใหค้  าตอบต่อพระเจา้ส าหรับการกนัลูกๆของพวกเขาไวจ้ากพระเยซู”
 [606] 
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  “อาณาจกัรของพระเจา้ ‘เป็นของ’ เด็กๆในแง่ท่ีวา่เด็กๆช่ืนชมของขวญัวา่เป็นส่ิงท่ีสมบูรณ์
 คือบางส่ิงท่ีพวกเขาตระหนกัวา่พวกเขาไม่สามารถท าเพื่อจะสมควรไดรั้บ”[607] 

  “มีการกล่าวไวอ้ยา่งดีวา่โดยปราศจากถอ้ยค าเหล่าน้ีของพระเยซูและท่าทีของพระองคท่ี์มี
 ต่อพวกเด็กๆ คริสตจกัรของคริสเตียนคงไดแ้ตกต่างอยา่งมากจากส่ิงท่ีมนัเป็น”[608] 

10:15    ขอ้น้ีปรากฏในมาระโกและลูกา (ลก. 18:17) แต่มทัธิวบนัทึกขอ้ความท่ีคลา้ยกนัของพระเยซูในอีก
โอกาสหน่ึง (มธ. 18:3) มนัขยายถอ้ยค าของพระเยซูในขอ้ท่ี 14  ประเด็นของพระเยซูก็คือวา่ผูค้น
ตอ้งรับเอาส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั “อาณาจกัรของพระเจา้” อยา่งท่ีเด็กเล็กๆรับส่ิงต่างๆ นัน่คือ ดว้ย
การวางใจ ความถ่อมใจ การเช่ือฟังและการพึ่งพาท่ีพระองค์เอง  ความสามารถส่วนตวัและความ
พยายามไม่ก าหนดการรับเอาของขวญัท่ีดีท่ีสุดของพระเจ้า ของบุคคลหน่ึงแต่การปรับตัวท่ี
เหมาะสมต่อพระเยซูนั้นก าหนด 

  “ท่ีจะรับเอาอาณาจกัรของพระเจา้ดงัเช่นเด็กเล็กๆคือท่ีจะยอมให้ตนเองท่ีจะไดรั้บมนัมา 
 เพราะว่าบุคคลหน่ึงรู้ว่าเขาไม่สามารถอา้งเอามนัไดใ้นฐานะสิทธ์ิหรือความพยายามของ
 บุคคลหน่ึงท่ีจะไดรั้บมนั”[609] 

  “เราบอกให้เด็กเล็กๆท่ีจะประพฤติเหมือนผูใ้หญ่ แต่พระเยซูบอกผูใ้หญ่ท่ีจะถอดแบบเด็ก
 เล็กๆ!”[610] 

10:16       มาระโกเขียนอีกวา่พระเยซู “อุม้” เด็กเล็กๆไว ้“ในออ้มพระกรของพระองค์” และอวยพรพวกเขา
อย่างร้อนรน (ค ากรีก คาทิวโลเกอิ)  น่ีเป็นการกระท าของบิดาในชีวิตของยิว (เปรียบเทียบ ปฐก. 
27:38) ค ากรีกน้ีปรากฏท่ีน่ีเท่านั้นในพนัธสัญญาใหม่  พวกสาวกถือว่าเด็กเล็กๆเป็นบุคคลท่ีไม่
สมควรต่อความสนใจของพระเยซู แต่พระเยซูเห็นวา่พวกเขานั้นส าคญัในสิทธ์ิของพวกเขาเองและ
มีคุณสมบติัท่ีส าคญัต่างๆซ่ึงผูใ้หญ่ตอ้งปลูกฝัง  มาระโกบนัทึกแปดคร้ังว่าพระเยซูสัมผสัใครคน
หน่ึงและในแต่ละกรณีนั้นผลลพัธ์ก็เป็นประโยชน์  (เปรียบเทียบ 1:41; 3:10; 5:28, 41; 6:56; 7:32; 
8:22; 10:13) 

  “พระเยซูไม่ไดแ้ค่สัมผสัเด็กเล็กๆเท่านั้น ซ่ึงในขอ้ท่ี 13 เป็นจุดประสงค์ท่ีถูกกล่าวไวถึ้ง
 บรรดาผูท่ี้น าพวกเขาไปยงัพระองค ์พระองคส์วมกอดพวกเขาอีกดว้ย  ใน 9:36 พระเยซูได้
 อุม้เด็กคนหน่ึง  การสวมกอดเป็นการแสดงต่อสาธารณะถึงการยอมรับและคุณค่าของเด็ก
 ในอาณาจกัรของพระเจา้”[611] 
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  “น่ี เป็นการไหลล้นของความรักแบบพระเจ้าของพระเยซูท่ีมีต่อเด็กเล็กๆ มันเป็น
 ประสบการณ์น้ีท่ีพวกสาวกในการไม่ไวต่อความรู้สึกของพวกเขานั้นก็กนัเด็กเล็กๆไวจ้าก
 การมีและกนัพระเยซูไวจ้ากการให!้  จึงไม่แปลกใจท่ีพระเยซูเดือดดาล”[612] 

ค าแนะน าของพระเยซูเกีย่วกบัทรัพย์สมบัติ  10:17-31 

ค าถามจากชายคนหน่ึงในฝูงชนไดริ้เร่ิมเหตุการณ์น้ี จากนั้นพระเยซูด าเนินการท่ีจะแนะน าพวกสาวกของ
พระองค์ต่อไปหลังจากการเผชิญหน้านั้ น  ต าแหน่งของส่วนน้ีในพระกิตติคุณของมาระโกก็ส าคัญ            
มนัปรากฎหลงัจากค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบัความส าคญัของการรับเอาอาณาจกัรของพระเจา้ดว้ยการ
วางใจและความถ่อมใจ (ขอ้ 13-16) และมนัน าหนา้การท านายคร้ังท่ีสามของพระเยซูเก่ียวกบัการทนทุกข์
ของพระองค ์ (ขอ้ 32-34)  ชายหนุ่มนั้นคิดวา่เขาสามารถรับเอาอาณาจกัรของพระเจา้ดว้ยความประพฤติและ
การถือสิทธ์ิของตนเองไม่ใช่เหมือนเด็กเล็กๆ  การทรงเรียกท่ีติดตามมาของพระเยซูสู่การอุทิศตนก็จดัตั้งการ
ป่าวประกาศเก่ียวกบัการทนทุกขข์องพระองค ์  

การเผชิญหน้ากบัขุนนางหนุ่มทีร่ ่ารวย  10:17-22 (เปรียบเทยีบ  มธ. 19:16-22; ลก. 18:18-23) 

10:17     มาระโกผูกเหตุการณ์น้ีเขา้กบัส่ิงท่ีมาก่อนทนัทีอยา่งใกลชิ้ดมากกว่าผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนๆ 
ท่านต้องการให้ผูอ่้านของท่านท่ีจะเห็นชายหนุ่มน้ีท่ีแสดงถึงความตรงขา้มอย่างแทจ้ริงถึงส่ิงท่ี    
พระเยซูเพิ่งไดส้อนพวกสาวกของพระองค์  ชายคนนั้น “ร ่ ารวย” (ขอ้ 22) หนุ่ม (มธ. 19:20) เป็น  
ขนุนาง (ลก. 18:18) การเขา้หาพระเยซูของเขานั้นก็ร้อนรนและมีการนบัถืออยา่งผิดปกติ แต่เขาถือ
วา่ชีวตินิรันดร์เป็นบางส่ิงท่ีบุคคลหน่ึงตอ้งท าเพื่อไดม้า   

  “รูปแบบของการกล่าวเช่นนั้น [นัน่คือ “อาจารยผ์ูป้ระเสริฐ”]จะหายากมากในลทัธิยิวแห่ง
สมยัของพระเยซู แม้ว่าการใช้ค  าว่า ‘ดี’อย่างท่ีประยุกต์ใช้กับพระเจ้าก็ปกติในพนัธสัญญาเดิม 
(เปรียบเทียบ สดด. 118:1, 1 พศด. 16:34, 2 พศด. 5:13) และโดยทัว่ไปนั้น มุมมองของยิวก็คือวา่
พระเจา้เท่านั้นอาจถูกอธิบายอย่างเหมาะสมว่า ‘ดี’ และโดยความตรงข้ามนั้นก็ไม่มีใครท่ี ‘ดี’ 
(เปรียบเทียบ รม. 7:18)”[613] 

 มทัธิวเขียนว่าเขาถามถึงส่ิงท่ีเขาควรท าเพื่อจะได้รับหรือรับเอา (ค ากรีก โช) ชีวิตนิรันดร์ แต่       
มาระโกและลูกากล่าววา่เขาใชค้  าศพัทน้ี์ “รับมรดก” (ค ากรีก คเลโพโนมีโอ) 

  “คเลโพโนมีโอ [“รับมรดก”] สะทอ้นถึงการใชข้องยิวซ่ึงกล่าวถึง ‘การรับ’ ชีวิตนิรันดร์
 เป็นมรดก”[614] 
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อยา่งชดัเจนแลว้ชายคนนั้นไม่ไดเ้ช่ือวา่เขามีชีวิตนิรันดร์และตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ส่ิงท่ีเขาตอ้งท าเพื่อจะไดรั้บ 
(หรือรับเอา) มนั  น่ีก็น่าสังเกตเน่ืองจากคนยิวหลายคนเช่ือว่าพวกเขามีชีวิตนิรันดร์เพียงเพราะว่าพวกเขา
เป็นลูกหลานของอบัราฮมั  บางทีมทัธิวบนัทึกค าแทจ้ริงท่ีเขาใช ้(เดอะ อิพพิสซิสซิมา เวอร์บา) และมาระโก
และลูกาตีความส่ิงท่ีเขาหมายถึง (เดอะ อิพพิสซิสซิมา วอคซ์) เป็นส่ิงส าคญัมทัธิวท่ีจะบอกผูอ่้านชาวยิว
ดั้งเดิมวา่ชายหนุ่มนั้นไดก้ล่าวถึงการไดรั้บบางส่ิงท่ีเขาไม่ไดมี้ 

มาระโกและลูกาเขียนเพื่อคนต่างชาติ ส าหรับผูซ่ึ้ง “การรับมรดก” อธิบายถึงส่ิงท่ีอยูใ่นความคิดของขุนนาง
หนุ่มท่ีร ่ ารวย ผูส้อบถามน้ีไดก้ล่าวถึงการไดรั้บบางส่ิงท่ีเขาในฐานะคนยิวคิดวา่เขา-ในฐานะคนยิว-มีสิทธ์ิท่ี
จะไดรั้บเน่ืองจากความสัมพนัธ์ทางเช้ือชาติกบัอบัราฮมั 

 “ในความคิดของขนุนางหนุ่มท่ีร ่ ารวยการเขา้ในสวรรค ์การรับชีวิตนิรันดร์เป็นมรดกและการมีชีวิต
 นิรันดร์ทั้งหมดนั้นก็เป็นอย่างเดียวกันและทั้งหมดหมายถึง ‘ไปยงัสวรรค์เม่ือข้าพเจ้าตายไป’      
 พระเยซูไม่ไดย้นืยนัหรือปฏิเสธความเท่าเทียมกนัน้ีท่ีน่ี  พระองคเ์ขา้ใจวา่ชายหนุ่มนั้นตอ้งการท่ีจะ
 รู้วธีิเขา้สู่ชีวติหรือเขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้”[615] 

10:18     ชายคนนั้นมีความเขา้ใจท่ีผิวเผินถึงความดี  การตอบสนองของพระเยซูได้ท าให้ชายคนนั้น
เผชิญหน้ากบัความหมายโดยนยัของการพยายามท่ีจะท างานดีบางอย่างเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร์
และการเรียกพระเยซูวา่ “ประเสริฐ” เขาพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อค าแนะน าของพระเยซูวา่เป็นของ
พระวจนะของพระเจา้ไหม?    

10:19         พนัธสัญญาเดิมสอนว่าถ้าบุคคลหน่ึงถือรักษาธรรมบัญญัติของโมเสส เขาจะมีชีวิตอยู ่         
(ฉธบ. 30:15-16)  น่ีเป็นไปไดท้างทฤษฏีแต่ไม่เป็นไปไดท้างปฏิบติั  พระเยซูย  ้าเตือนชายคนนั้นถึง
ส่ิงท่ีธรรมบญัญติัเรียกร้องโดยการท่องค าสั่งห้าประการในแผน่ท่ีสองของพระบญัญติัสิบประการ 
ค าสั่งต่างๆท่ีพระเยซูอา้งอิงถึงก็สามารถพิสูจน์ความจริงได้อยา่งง่ายๆดว้ยการประพฤติ  มาระโก
เท่านั้นบนัทึกขอ้ห้ามต่อการโกงซ่ึงเป็นท่ีชดัเจนว่าเป็นรูปแบบท่ีเฉพาะของการขโมยส่ิงท่ีเป็นของ
คนมัง่มี[616] 

10:20       ความเขา้ใจท่ีผิวเผินของชายคนนั้นถึงมาตรฐานของพระเจา้ก็ชดัเจนในการอา้งของเขาท่ีวา่เขาได ้
“ถือรักษา” ค าสั่งเหล่านั้น “ทั้งหมด” ตั้งแต่ “วยัเด็ก” ของเขา เขาถือวา่การเช่ือฟังเป็นแค่การท าตาม
ภายนอกโดยปราศจากความบริสุทธ์ิภายใน (เปรียบเทียบ ฟป. 3:6) น่ีเป็นความหมายโดยนยัตาม
ธรรมชาติและผลลพัธ์ของค าสอนของพวกฟาริสี ณ อายุ 12 ปี เด็กชายชาวยิวไดก้ลายมาเป็น      
“บุตรของพนัธสัญญา” (ค าฮีบรู บาร์ มิสวาห์ ซ่ึงเป็นท่ีมาของ บาร์ มิทช์วาห์) พวกยิวถือวา่พวกเขา
เองว่ามีความรับผิดชอบส าหรับการเช่ือฟังของพวกเขาต่อธรรมบญัญติัตั้ งแต่อายุนั้นเป็นตน้ไป
[617] บางทีเป็นวา่ชายคนนั้นหมายถึงวา่เขาไดถื้อรักษาธรรมบญัญติัตั้งแต่อาย ุ12 ปี   

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn615
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn616
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn617


  “ชายคนนั้นมีความสามารถท่ีจะบรรลุพระบญัญติัต่างๆของพระเจา้อยา่งสมบูรณ์แบบก็เป็น
 ท่ีเช่ืออยา่งหนกัแน่นโดยพวกรับบีวา่พวกเขาไดก้ล่าวดว้ยความจริงจงัทั้งหมดถึงผูค้นท่ีได้
 ถือรักษาธรรมบญัญติัทั้งส้ินตั้งแต่ ก ถึง ฮ”[618] 

10:21     มาระโกเท่านั้นบนัทึกวา่พระเยซูทรงรักขุนนางหนุ่มท่ีร ่ ารวยเม่ือเขาไดต้อบอยา่งท่ีเขาไดต้อบ  เป็น
ท่ีชัดเจนว่าชายคนนั้นมีพยายามอย่างจริงใจท่ีจะได้รับชีวิตนิรันดร์โดยการเช่ือฟังธรรมบญัญติั  
ความเข้าใจท่ีผิวเผินของเขาถึงส่ิงท่ีพระเจ้าเรียกร้องก็เป็นความผิดของบรรดาอาจารย์ของเขา
มากกวา่ความผดิของเขาเอง        

 พระเยซูบ่งช้ีไดอ้ยา่งแน่ชดัถึงส่ิงท่ีไดก้นัชายคนน้ีไวจ้ากการมีชีวิตนิรันดร์  พระองคแ์สดงถึงมนัใน
ค าศพัท์ท่ีชายคนนั้นไดใ้ช้นัน่คือ การท าบางส่ิง  เขาวางใจในทรัพยส์มบติัของเขา บางทีเขาถือว่า
ทรัพยส์มบติัเป็นหลกัฐานท่ีว่างานดีของเขาท าให้เขาเป็นท่ียอมรับได้ต่อพระเจา้ พนัธสัญญาเดิม
สอนว่าตามปกติแลว้พระเจา้อวยพรคนชอบธรรมด้วยความมัง่คัง่ทางกายภาพ  (เช่นโยบ 1:10; 
42:10; สดด. 128:1-2; อสย. 3:10) 

 นักการเมืองหนุ่มน้ีต้องละทิ้งความเช่ือท่ีมัน่ใจในตนเองอย่างแทจ้ริงนั้น และเขาตอ้งวางใจใน     
พระเยซูและติดตามพระองค ์ เขาไดท้  าใหท้รัพยส์มบติัของเขาเป็นพระของเขาแทนท่ีพระเจา้อีกดว้ย  
ความลงัเลใจของเขาท่ีจะแยกมนัก็เปิดเผยถึงรูปเคารพของเขา  โดยการขายบรรดาส่ิงของท่ีเขามีอยู ่
การแจกจ่ายให้กบัคนยากจนและการติดตามพระเยซู-เขาจะกล่าวยอมรับถึงการละทิ้งของเขาถึง
ความมัน่ใจในตนเองและการยืนยนัถึงการวางใจของเขาในพระเยซู  จากนั้นเขาจะ “มีทรัพยส์มบติั
ในสวรรค”์ คือบางส่ิงท่ีจะคงอยูเ่ป็นนิตย ์ 

 “เป็นท่ีชัดเจนว่าพระเยซูรู้สึกว่าในกรณีท่ีเฉพาะน้ี-บางทีชัดเจนจากเส้ือผา้ของชายหนุ่มนั้น-ก็มี
อุปสรรคท่ีเกือบเอาชยัไม่ไดโ้ดยวธีิของการยดึกบัทรัพยส์มบติั”  "[619] 

 ทุกวนัน้ีหลายคนถือวา่พวกเขาเองนั้นดีเพราะวา่พวกเขาไดด้ าเนินชีวติท่ีมีศีลธรรมและไม่ไดท้  าบาป
ท่ีเลวร้ายต่างๆ  บางคนเช่ือว่าทั้งหมดท่ีพวกเขาตอ้งท าคือความดีมากข้ึนเล็กน้อยและพระเจา้จะ
ยอมรับพวกเขา  พวกเขาลม้เหลวท่ีจะเห็นว่าพวกเขาลม้ละลายฝ่ายวิญญาณอย่างส้ินเชิงและท่ีว่า
แม้กระทัง่การกระท าท่ีดีต่างๆของพวกเขาก็เป็นผา้ข้ีร้ิวท่ีสกปรกในสายพระเนตรของพระเจ้า     
พวกเขาตอ้งทิ้งพวกเขาเองบนความเมตตาของพระเจา้ วางใจในส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้  าเพื่อพวกเขาใน
พระคริสตแ์ทนท่ีในความดีของพวกเขาเองและเร่ิมตน้ติดตามผูห้น่ึงท่ีรักพวกเขาและให้พระองคเ์อง
เพื่อพวกเขา นัน่เป็นกรณีท่ีเกิดกบัขนุนางหนุ่มท่ีร ่ ารวยนั้น    
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10:22     การละทิ้งความมัน่คงทางกายภาพของเขาและการวางใจในพระเยซูนั้นเป็นความเส่ียงอนัยิ่งใหญ่
เกินไปท่ีจะรับเอา  ทรัพยส์มบติัของขนุนางหนุ่มท่ีร ่ ารวยไดน้ าความเสียใจมายงัเขาแทนท่ีความยินดี 
น่ีเป็นคร้ังเดียวในหมวดพระกิตติคุณท่ีใครคนหน่ึงไดถู้กเรียกให้ติดตามพระเยซูท่ีไม่ไดท้  าอยา่งนั้น 
มนัเป็นคร้ังเดียวอีกดว้ยท่ีใครคนหน่ึงถูกกล่าวว่าไดจ้ากพระพกัตร์ขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ไปอย่าง
เศร้าใจ[620] 

ค าสอนของพระเยซูเกีย่วกบัความร ่ารวย  10:23-31 (เปรียบเทยีบ  มธ. 19:23-30; ลก. 18:24-30) 

พระเยซูใชเ้หตุการณ์ก่อนหนา้น้ีท่ีจะสอนพวกสาวกของพระองคเ์ก่ียวกบัความร ่ ารวย  การบนัทึกของมทัธิว
เป็นความเตม็ท่ีท่ีสุด   

10:23      กรณีของผูไ้ม่เช่ือน้ีมีความส าคญัมากมายส าหรับพวกสาวกท่ีเช่ือของพระเยซู  แทนท่ีจะเป็นการชม
ก่อนถึงพระพรนิรันดร์ของพระเจา้ ทรัพยส์มบติั (“ส่ิงต่างๆท่ีบุคคลหน่ึงครอบครอง”; ค ากรีก         
ครีมาทา) อาจเป็นส่ิงกีดขวางต่อการไดรั้บมนั  พระเยซูไม่ได้อิจฉาคนร ่ ารวยอย่างท่ีคนร่วมสมยั
ส่วนใหญ่ของพระองคไ์ดอิ้จฉา  พระองคส์งสารพวกเขา[621]  ทรัพยส์มบติัไม่กนับุคคลหน่ึงไวจ้าก
อาณาจกัรของพระเจา้แต่มนัใหค้วามพิการแก่เขา 

  “ในพนัธสัญญาเดิมก็มีท่าทีหลกัสองอยา่งต่อความร ่ ารวย: ท่าทีหน่ึงถือวา่ความร ่ ารวยเป็น
 เคร่ืองหมายของความโปรดปรานของพระเจา้ เป็นรางวลัส าหรับความดี ท่าทีอีกอยา่งหน่ึง
 ระบุคนยากจนเขา้กบัคนเคร่งศาสนา คนร ่ ารวยเขา้กบัคนอธรรม ท่าทีของพระเยซูต่อคน
 ร ่ ารวยอยา่งท่ีแสดงไวใ้นขอ้น้ีก็สดใหม่อยา่งน่าตกใจ พระองคไ์ม่โลภทรัพยส์มบติัของพวก
 เขาหรือเกลียดพวกเขา ตรงกนัขา้มพระองคส์งสารพวกเขา-เพราะวา่คนร ่ ารวยจะตอ้งไดรั้บ
 ความสงสารเน่ืองจากการทดลองท่ีใหญ่โดยเฉพาะและความพิการท่ีน่าตกใจใน
 ความสัมพนัธ์กบัอาณาจกัรของพระเจา้ท่ีซ่ึงเขาท างานภายใต ้ มนัก็ง่ายมากส าหรับเขาท่ีจะ
 รู้สึกถึงความมัน่คงเทจ็และพึ่งพาทรัพยส์มบติัของเขาและเป็นมิตรกบัทรัพยส์มบติัเหล่านั้น
 จนเขาลืมส่ิงท่ีส าคญักวา่อยา่งมากมายใหญ่โต”[622] 

10:24      ขอ้น้ีก็เฉพาะต่อมาระโก  ความประหลาดใจของพวกสาวกเกิดจากความเช่ือถืออนัเป็นท่ีนิยมท่ีว่า
ความร ่ ารวยเป็นผลลพัธ์ของการอวยพรของพระเจา้ท่ีมีต่อความชอบธรรม  พวกเขาคิดว่าความ
ร ่ ารวยเป็นความไดเ้ปรียบไม่ใช่ความเสียเปรียบในความสัมพนัธ์ของบุคคลหน่ึงกบัพระเจา้  ท่ีน่ีใน
หมวดพระกิตติคุณเท่านั้นท่ีพระเยซูกล่าวต่อพวกสาวกในฐานะ “เด็กๆ” (ค ากรีก เทคน่า)  ความ
ประหลาดใจของพวกเขาเปิดเผยถึงความไม่เป็นผูใ้หญ่ฝ่ายวญิญาณของพวกเขา 
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การอ่านตวับทท่ียาวข้ึน ณ ตอนปลายของขอ้ท่ี 24 ให้ความรู้สึกถึงขอ้ความของพระเยซู แต่บางทีมนัไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของพระกิตติคุณตั้งแต่ดั้งเดิม  ขอ้ความท่ีสั้นกวา่ก็เป็นจริงอยา่งสมบูรณ์แบบอยา่งท่ีมนัอธิบายและ
ให้เหตุผลบางส่วนส าหรับความประหลาดใจท่ีสองของพวกสาวก (ขอ้ 26) ขอ้ความของพระเยซูในขอ้ 25 
ช่วยใหเ้ราเขา้ใจความประหลาดใจท่ีเพิ่มเขา้มาของพวกเขาอีกดว้ย  

10:25-26    นกัเขียนคนหน่ึงถอดความสุภาษิตของพระเยซูดงัต่อไปน้ี  

 “มนัง่ายท่ีจะร้อยเขม็ดว้ยอูฐขนาดใหญ่กวา่ท่ีจะเขา้ไปในอาณาจกัรของพระเจา้เม่ือคุณก าลงั
กบัพลุ่งพล่านกบัความร ่ ารวย”[623] 

 อูฐเป็นสัตวข์นาดใหญ่ท่ีสุดท่ีแบกภาระในปาเลสไตน์  เข็มท่ีพระเยซูอา้งอิงถึงก็เป็นเข็มเย็บผา้
โดยทัว่ไป (ค ากรีก ฮาพิส) พระเยซูใชก้ารขยายความ  พวกสาวกตอบสนองดว้ยความประหลาดใจ
เพราะพวกเขาคิดวา่ทรัพยส์มบติับ่งช้ีถึงความชอบธรรม (เปรียบเทีบบ โยบ อบัราฮมั ซาโลมอน) 

10:27     ประเด็นของพระเยซูก็คือว่าความรอดเป็นงานของพระเจา้อย่างส้ินเชิง (เปรียบเทียบ ยนา. 2:9;     
อฟ. 2:8-9) โดยวิธีการของมนุษยน์ั้นเป็นไปไม่ไดท่ี้จะรับเอามนับนพื้นฐานของการบรรลุหรือคุณ
ความดี  แต่พระเจา้สามารถท าให้ใครก็ตามท่ีจะตระหนกัถึงการพึ่งพาเต็มท่ีของเขาหรือของเธอท่ี
พระองคแ์ละหนัไปหาพระองคส์ าหรับความรอด 

10:28         เปโตรท่ีกล่าวเพื่อสาวกคนอ่ืนๆก็ยงัคงคิดในแง่กายภาพแทนท่ีในแง่ฝ่ายวิญญาณ  ท่านเปล่ียน
การสนทนากลบัไปสู่หวัขอ้ของการสละทุกส่ิงเพื่อจะติดตามพระเยซู (ขอ้ 22) ขุนนางหนุ่มท่ีร ่ ารวย
นั้นได้ปฏิเสธท่ีจะละทิ้งทุกส่ิงและติดตามพระเยซู แต่พวกสาวกได้ท าส่ิงนั้นไป “ข้าพระองค์
ทั้งหลาย” เป็นการเน้นในตวับทกรีก  มาระโกไม่ไดบ้นัทึกส่วนท่ีเหลือของขอ้ความของเปโตร: 
“แลว้พวกขา้พระองคจ์ะไดอ้ะไรบา้ง?” (มธ. 19:27)  มาระโกไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งบนัทึก  ความหมาย
โดยนยัก็ชดัเจนพอจากขอ้ความของเปโตรโดยปราศจากค าถามของท่าน    

10:29-30    พระเยซูไม่ไดว้า่กล่าวความเห็นแก่ตวัของเปโตรอยา่งเมตตาแต่ไดใ้ห้รางวลัการเสียสละของท่าน
ดว้ยพระสัญญา  พวกสาวกท่ีติดตามพระเยซูอยา่งสุดใจสามารถคาดหวงัสามส่ิง หน่ึง พระเจา้จะให้
พวกเขามากข้ึนในแง่ฝ่ายวิญญาณเก่ียวกบัส่ิงท่ีพวกเขาไดเ้สียสละไปทางกายภาพ ประการท่ีสอง 
พวกเขาจะไดรั้บการข่มเหงในฐานะพวกสาวกของพระเยซู มาระโกเท่านั้นอา้งอิงถึงส่ิงน้ีอย่างไม่
สงสัยแลว้ก็เพื่อผลประโยชน์ของผูอ่้านดั้งเดิมท่ีไดรั้บการข่มเหงของท่าน การอุทิศตนต่อการเป็น
สาวกหมายถึง “การข่มเหง” เช่นเดียวกบั “รางวลั” ประการท่ีสาม พวกสาวกท่ีสัตยซ่ื์อจะช่ืนชมชีวิต
นิรันดร์ของพวกเขาจนถึงขนาดท่ีวา่พวกสาวกท่ีไม่สัตยซ่ื์อจะไม่ไดช่ื้นชม (เปรียบเทียบ ยน. 10:10; 
17:3).[624] 

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn623
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn624


  “พระเจา้ไม่ไดเ้อาส่ิงใดไปจากบุคคลหน่ึงโดยปราศจากการร้ือฟ้ืนมนัแก่เขาในรูปแบบใหม่
 และมีสง่าราศี”[625] 

 ยคุปัจจุบนัอา้งอิงถึงยคุระหวา่งการเสด็จมาและยคุท่ีจะมาถึงอา้งอิงถึงอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ 

10:31         “คนแรก” ในยศและต าแหน่งในยุคน้ีเช่นขุนนางหนุ่มท่ีร ่ ารวยนั้น “จะเป็นคนสุดทา้ย” ในยุค
ถดัไป ตรงกนัขา้ม “คนสุดทา้ย” ในยคุน้ีเช่นสาวกสิบสองคนจะเป็น“คนแรก”ในยคุถดัไป ค าเหล่าน้ี
สรุปค าสอนของพระเยซูในเร่ืองการเป็นสาวกในโอกาสนั้นและในส่วนน้ีของพระกิตติคุณของ
มาระโก (ขอ้  1-31) น่ีเป็นค ากล่าวท่ีพระเยซูใช้ ณ เวลาอ่ืนๆเช่นกนัระหว่างพนัธกิจของพระองค ์
(เปรียบเทียบ มธ. 20:16; ลก. 13:30) ท่ีน่ีค  าเหล่าน้ีเตือนเปโตรถึงการมองหารางวลัทางกายภาพทนัที
ส าหรับการเสียสละตนเองของท่านอีกดว้ย (เปรียบเทียบ  มธ. 20:1-16) 

ทั้งสามบทเรียนน้ีในเร่ืองการเป็นสาวกท่ีมาระโกบนัทึกในส่วนน้ีของพระกิตติคุณของท่านก็กล่าวถึงการ
เสียสละตนเอง (10:1-31) บทเรียนต่างๆท่ีพระเยซูสอนท่ีตามหลงัการท านายถึงการทนทุกข์คร้ังแรกของ
พระองคส่์วนใหญ่แลว้ก็กล่าวถึงพระสิริในอนาคต (8:31-9:29) บทเรียนเหล่านั้นท่ีพระองคส์อนหลงัจากการ
ท านายถึงการทนทุกขค์ร้ังท่ีสองของพระองคก์็เก่ียวขอ้งกบัการทนทุกขใ์นปัจจุบนัเป็นหลกั (9:30-10:31). 

ค.     การท านายเกีย่วกบัการทนทุกข์คร้ังทีส่ามและบทเรียนต่างๆ  10:32-52  

น่ีเป็นคร้ังสุดทา้ยท่ีพระเยซูขณะท่ีพระองคเ์ขา้ใกลเ้ยรูซาเล็มก็ไดบ้อกพวกสาวกของพระองคว์า่พระองคจ์ะ
ส้ินพระชนม์และเป็นข้ึนอีก  แต่ละคร้ังนั้นพระเยซูก็ให้ขอ้มูลแก่พวกเขามากกว่าท่ีพระองค์ไดใ้ห้มาก่อน 
คร้ังแรกพวกสาวกไดต้อบสนองอยา่งรุนแรง (8:32) คร้ังท่ีสอง พวกเขาไม่เขา้ใจส่ิงท่ีพระองคห์มายถึงและ
กลวัท่ีจะขอการอธิบายจากพระองค ์(9:32) ตอนน้ีคร้ังท่ีสาม มาระโกไม่ไดบ้นัทึกการตอบสนองต่อการป่าว
ประกาศของพระเยซูยกเวน้ขอ้โตเ้ถียงเก่ียวกบัใครจะเป็นใหญ่ท่ีสุดในอาณาจกัรของพระเจา้ท่ีติดตามมา
ทนัที เป็นท่ีชัดเจนว่าพวกสาวกไม่ได้เข้าใจส่ิงท่ีก าลังมา เพราะว่าพวกเขาจดจ่อต่อไปอย่างเพิ่มข้ึนท่ี
อาณาจักรทางกายภาพของพระเจ้าท่ีก าลังมาและบทบาทของพวกเขาในอาณาจกัรนั้น  อย่างไรก็ตาม       
พระเยซูด าเนินการท่ีจะสอนบทเรียนต่างๆเก่ียวกบัการเป็นสาวกท่ีพวกเขาจ าเป็นแก่พวกเขาต่อไป 

1. ค าพยากรณ์หลักที่สามเกี่ยวกับการทนทุกข์ของพระเยซู  10:32-34 (เปรียบเทียบ มธ. 20:17-19;    
ลก. 18:31-34) 

10:32      พระเยซูและพวกสาวกของพระองค์เดินทางจากท่ีใดท่ีหน่ึงในเพอเรียหรือยูเดียไปยงัเยรูซาเล็ม  
พวกเขายงัไม่ไดผ้่านเยรีโค (ขอ้ 46-52) ต าแหน่งของพระเยซู “น าหน้าพวกเขา” ในแง่ของรับบี
โดยทัว่ไปบ่งบอกถึงการตดัสินใจของพระองคท่ี์จะไปยงัเยรูซาเล็มโดยไม่ค  านึงถึงความตายท่ีก าลงั
มาของพระองคท่ี์นัน่ (เปรียบเทียบ 14:28; 16:7) บางทีท่าทีของพระองคอ์ธิบายถึงความประหลาด
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ใจบางอย่างของพวกสาวก  สาวกคนอ่ืนๆท่ีติดตามขา้งหลงัท่ีห่างออกไปก็ “กลวั” เน่ืองจากส่ิงท่ี
พระเยซูได้กล่าวว่าอยู่ขา้งหน้าท่ีนั่น พระเยซูหันไปเพื่อจะให้ขอ้มูลเพิ่มข้ึนแก่สาวกสิบสองคน
เก่ียวกบัการทนทุกขท่ี์ก าลงัมาของพระองค ์  

10:33-34    ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงถึงรายละเอียดท่ีมากข้ึนเก่ียวกบัการท านายน้ีและความส าเร็จในเร่ืองราว
การทนทุกข—์เม่ือเปรียบเทียบกบัการท านายสองคร้ังแต่ก่อน[626] 

      
การท านายคร้ัง
แรก 8:31—9:29 

  
การท านายคร้ังท่ี
สอง 9:30—10:31 

  
การท านายคร้ัง
ท่ีสาม 10:32-52 

  
เ ร่ืองราวการทน
ทุกข ์14:1—15:47 

1. การส่ งมอบแก่สภา
แซนเฮดริน  

  9:31 10:33 14:53 

2. การถูกประณามโดย
สภาแซนเฮดริน  

8:31   10:33 14:64 

3. การส่งมอบแก่พวก
โรมนั 

    10:33 15:1 

4. การเยาะเย ้ย  การถ่ม
น ้ า ล ายใ ส่  และการ
เฆ่ียน   

(9:12)   10:34 14:64; 15:15, 16-
20 

5. การประหาร 8:31 9:31 10:34 15:24, 37 

6. การเป็นข้ึนจากตาย 8:31; 9:9 9:31 10:34 16:1-8 

  
เน่ืองจากวา่มีความเก่ียวพนัท่ีโดดเด่นระหวา่งการท านายเหล่าน้ีและความส าเร็จของพวกมนัในเร่ืองราวการ
ทนทุกข์ นักอรรถาธิบายบางคนเช่ือว่าพระเยซูคงไม่ได้ท  านายส่ิงเหล่านั้น[627] กระนั้ น แม้กระทั่ง
นอกเหนือจากการเห็นล่วงหนา้แบบพระเจา้ของพระองคน์ั้น พระเยซูคงไดค้าดหวงัส่ิงท่ีรอคอยพระองคใ์น
เยรูซาเล็ม  พระองครู้์ความลึกของการเป็นปฏิปักษข์องพวกผูน้ าทางศาสนาและพระองคเ์ขา้ใจค าพยากรณ์
ของพนัธสัญญาเดิมเก่ียวกบัอาชีพของพระเมสสิยาห์ (เปรียบเทียบ สดด. 22:6-8; อสย. 50:6; 52:13-53:12) 
ส่ิงท่ีมาก่อนเก่ียวกบั “พวกเขา” ในขอ้ท่ี 34 บางทีเป็น “คนต่างชาติ” ในขอ้ท่ี 33  
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 “‘เยรูซาเล็ม’ เป็นสถานท่ีแห่งอนัตรายและการกล่าวโทษถึงตาย [ในมาระโก] พวกศตัรูของพระเยซู
 ก็อยู่ท่ีบา้นท่ีน่ี และจากท่ีน่ีพวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสีก็มายงักาลิลีเพื่อจะโจมตีพระองค์และ
 พวกสาวกของพระองค ์ และ ‘พระวิหาร’ ซ่ึงเป็นนิเวศแห่งการทรงสถิตของพระเจา้และท่ีนัง่ของ
 อ านาจของเจา้หน้าท่ีทางศาสนาก็เป็นสถานท่ีแห่งความขดัแยง้ท่ีเขม้ขน้: ก่อนการทนทุกข์ของ
 พระองค ์ การเผชิญหนา้ท่ีใหญ่และสุดทา้ยของพระองคก์บัเจา้หนา้ท่ีทางศาสนาก็เกิดข้ึนท่ีน่ี”  [628] 

2.     ค าสอนของพระเยซูเกีย่วกบัการรับใช้  10:35-45  (เปรียบเทยีบ  มธ. 20:20-28) 

ส่วนน้ีคล้ายกบั 9:30-37 ทั้งสองส่วนกล่าวถึงความยิ่งใหญ่แทแ้ละทั้งสองก็ตามหลงัการท านายเก่ียวกบั     
การทนทุกข์ของพระเยซู  เหตุการณ์ท่ีสองน้ีแสดงถึงการขาดการรับรู้ฝ่ายวิญญาณของพวกสาวกและ
ความเห็นแก่ตวัของพวกเขาแมก้ระทัง่มากกวา่เหตุการณ์แรก ก่อนท่ีเราสรุปวา่พวกสาวกโง่เขลาโดยเฉพาะ
ในการไม่เข้าใจส่ิงท่ีพระเยซูเพิ่งได้ท านายไป เราต้องระลึกถึงวฒันธรรมท่ีพวกเขาด าเนินชีวิตอยู ่                
ในวฒันธรรมของพวกเขา เหตุการณ์ก็ส าคญักว่าเวลา อย่างท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัวฒันธรรมทางตะวนัออก
สมยัใหม่เป็นส่วนใหญ่  พวกเขาจดจ่อท่ีเหตุการณ์ท่ีก าลงัจะมาเก่ียวกบัการเร่ิมตน้ของอาณาจกัรของพระเจา้
อยา่งท่ีพวกเขาคิดและท่ีของพวกเขาในอาณาจกัรนั้นจนเวลาแห่งการถูกจบักุม การตายและการเป็นข้ึนจาก
ตายของพระเยซูไม่ไดส้ร้างความประทบัใจแก่พวกเขา       

10:35-37    ค าร้องขอของยากอบและยอห์นดูเหมือนเกือบไม่น่าเช่ือ  พวกเขาตอ้งการให้พระเยซูท่ีจะให ้
“อะไรก็ตาม” แก่พวกเขาท่ีพวกเขาร้องขอ: คาร์เท บลังเช่  เม่ือถูกถามถึงส่ิงท่ีอาจจะเป็น พวกเขาก็
อธิบายว่าพวกเขาตอ้งการต าแหน่งแห่งเกียรติท่ีสูงท่ีสุดในอาณาจกัรพระเมสสิยาห์ของพระเยซู  
บุคคลท่ีนัง่ท่ีเบ้ือง “ขวา” ของผูป้กครองก็ช่ืนชมต าแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีสูงท่ีสุดและบุคคลท่ี
นัง่ท่ีเบ้ือง “ซา้ย” ของเขาก็ช่ืนชมต าแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมายรองสูงสุด[629]  เป็นท่ีชดัเจนวา่พี่นอ้ง
สองคนน้ีเช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์และพวกเขาคิดวา่พระองคจ์ะสถาปนาอาณาจกัรของ
พระองคใ์นไม่ชา้ บางทีเม่ือพวกเขาไปถึงเยรูซาเล็ม 

 มทัธิวเขียนวา่มารดาของพวกเขาคือสะโลเมนอ้งสาวของมารดาของพระเยซูไดร้้องขอแทนพวกเขา 
(มธ. 20:20)  มาระโกใส่ถอ้ยค าในปากของพวกเขาเองเพราะวา่การร้องขอมาจากใจของพวกเขา
แมว้า่นางสะโลเมไดก้ล่าวถอ้ยค าเหล่านั้น บางทีพวกเขาคิดวา่การเช่ือมโยงทางครอบครัวของพวก
เขากับพระเยซูสนับสนุนความถูกต้องของการร้องขอของพวกเขา  ยากอบและยอห์นเป็น
ลูกพี่ลูกนอ้งของพระเยซู (เปรียบเทียบ มธ. 27:55-56; มก. 15:40; ยน. 19:25) บ่อยคร้ังแลว้ท่ีพวก
ผูป้กครองแต่งตั้งสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิ้ดสู่ต าแหน่งการปกครองท่ีส าคญั  

  “เร่ืองราวน้ีมีกระจกเงาท่ีสวา่งเก่ียวกบัความไร้สาระของมนุษย ์เพราะวา่มนัแสดงให้เห็นวา่
 ความร้อนรนท่ีเหมาะสมและบริสุทธ์ิบ่อยคร้ังแลว้ก็ไปกบัความทะเยอทะยาน…พวกเขาท่ี

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn628
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn629


 ไม่พึงพอใจกับตัวเขาเองตามล าพงัแต่แสวงหาส่ิงน้ีหรือส่ิงอ่ืนนอกเหนือจากเขาและ         
 ค าสัญญาต่างๆของเขาก็เถลไถลไปจากเส้นทางท่ีถูกตอ้งอยา่งเลวทราม”[630] 

10:38-40    บรรดาผูท่ี้แบ่งปันเกียรติของพระเยซูในอาณาจกัรของพระเจา้ตอ้งแบ่งปันการทนทุกข์ของ
พระองคใ์นยุคน้ีอีกดว้ย  “ถว้ย” บ่อยคร้ังเป็นสัญลกัษณ์ของปัญหาและการทนทุกขใ์นพนัธสัญญา
เดิม (สดด. 75:8; อสย. 51:17; ยรม. 25:15-28; 49:12; 51:7; อสค. 23:31-34; ฮบก. 2:16; ศคย. 12:2; 
เปรียบเทียบ วว. 14:10; 16:19; 17:4; 18:6), แมว้า่บางคร้ังมนัแสดงถึงความยินดี (สดด. 23:5; 
116:13) ในท านองเดียวกนั บพัติศมาท่ีอยูใ่ตน้ ้ าก็พรรณนาถึงการท่วมดว้ยปัญหา (โยบ 22:11; สดด. 
18:16; 69:1-2, 15; อสย. 43:2) 

 ยากอบและยอห์นยนืยนัอยา่งมัน่ใจ (และโดยไม่รู้) วา่พวกเขาสามารถเผชิญปัญหาและการทนทุกข์
ทั้งหมดท่ีพระเยซูคงจะไดเ้ผชิญ  เพราะวา่พวกเขาไม่ไดเ้ขา้ใจส่ิงท่ีพระเยซูไดท้  านายเก่ียวกบัการทน
ทุกข์ของพระองค์  ในความตอ้งการความเด่นชดัของพวกเขา พวกเขาก็เต็มใจท่ีจะสัญญาส่ิงใดก็
ตามต่อพระเยซู  ท่ีจริงพวกเขาจะประสบกบัขนาดของการทนทุกขด์ว้ยตวัของพวกเขาเองในฐานะ
สาวกของพระเยซู แต่ไม่ใช่มากเท่ากบัท่ีพระเยซูคงจะไดเ้ผชิญ  ยากอบเป็นอคัรทูตคนแรกท่ีจะ
ประสบกบัความทุกขท์รมาน (กจ. 12:2) และยอห์นอาจไดเ้ป็นคนสุดทา้ย[631] 

  “ฉบบัคิงเจมส์บ่งบอกว่าแนวคิดท่ีว่าการให้รางวลัในอาณาจกัรของพระเจา้ไม่ใช่อยู่ใน   
 พระหัตถ์ของพระคริสต์เลย  อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ใช่ส่ิงท่ีพระเยซูหมายถึงท่ีจะกล่าว         
 แต่ตรงกนัขา้ม แม้ว่ามนัเป็นสิทธิพิเศษของพระคริสต์ท่ีจะมอบหมายท่ีของพลเมืองใน
 อาณาจกัรของพระองคแ์ก่พวกเขา มนัก็ไม่ใช่อยูใ่นอ านาจของพระองคท่ี์จะจดัท่ีต่างๆโดย
 ความล าเอียงและการอุปถัมภ์ นอกจากท่ีจะสอดคล้องกับหลักการท่ีตายตวัแห่งความ
 ยติุธรรมและการแต่งตั้งสิทธ์ิขาดของพระบิดาของพระองค”์[632] 

  “อีกคร้ังหน่ึงค าตอบของพระเยซูแสดงถึงความรู้ท่ีเหนือธรรมชาติของพระองค”์[633] 

10:41-44    การตอบสนองท่ีริษยาของสาวกคนอ่ืนๆแสดงให้เห็นวา่ความทะเยอทะยานท่ีเห็นแก่ตวัไดจู้งใจ
พวกเขาอีกดว้ย[634] พระเยซูจ าตอ้งกล่าวซ ้ าค  าสอนของพระองคเ์ก่ียวกบัความยิง่ใหญ่เพราะวา่พวก
สาวกยงัไม่ไดเ้รียนรู้บทเรียนของมนั (9:33-37).[635] 

 การปกครองและสิทธิอ านาจในอาณาจกัรของพระเจา้มาทางการรับใช้ท่ีสัตยซ่ื์อและถ่อมใจในยุค
ปัจจุบนั[636] พวกสาวกตอ้งจดจ่อท่ีการรับใช้ในปัจจุบนัมากกว่าเกียรติในอนาคต โลกท่ีไม่อยู่
ในทางพระเจา้จดจ่อท่ีผลประโยชน์ต่างๆของต าแหน่ง พวกสาวกของพระเยซูควรจดจ่อท่ีการมี
คุณสมบติัส าหรับเกียรติ แมก้ระทัง่คนท่ีไม่อยู่ในทางพระเจา้ (“ผูค้รอบครองของคนต่างชาติ”)       
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ใชสิ้ทธิอ านาจอยา่งไม่เป็นผูใ้หญ่โดย “การเป็นเจ้านายอยูเ่หนือ” คนอ่ืนๆ พวกสาวกควรตั้งพวกเขา
เองอยา่งสมคัรใจไวภ้ายใตค้นอ่ืนๆเพื่อจะช่วยเหลือพวกเขา  ทาส (ค ากรีก ดูลอส) บางคร้ังเป็นใคร
คนหน่ึงท่ีเสียสละสิทธ์ิของเขาหรือของเธออย่างสมัครใจเพื่อจะรับใช้คนอ่ืนๆ (เปรียบเทียบ         
ลก. 22:24-30)- อย่างไรก็ตาม ทาสส่วนใหญ่ไม่ใช่คนรับใชท่ี้สมคัรใจ ค ากรีกแสดงถึงการอยูใ่ต้
อ  านาจไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นการเป็นทาส  

จงสังเกตว่าพระเยซูไม่ได้ว่ากล่าวพวกสาวกส าหรับการตอ้งการท่ีจะเป็นใหญ่ในอาณาจกัรของพระเจ้า  
ความทะเยอทะยานน้ีดี พระองค์ต าหนิพวกเขาส าหรับการจดจ่อท่ีเป้าหมายท่ีเอาตนเองเป็นจุดศูนยก์ลาง
แทนท่ีจะอยูท่ี่เป้าหมายท่ีเห็นแก่คนอ่ืน และพระองคอ์ธิบายถึงวธีิส าหรับการไดรั้บความยิง่ใหญ่      

 “แนวคิดก็คือส่ิงน้ี: อาณาจกัรทางโลกถูกปกครองโดยชนชั้นของบุคคลท่ีมียศตกทอด-พวกขุนนาง 
 พวกชนชั้นสูง หรือพวกเจา้ชาย  ชนชั้นท่ีปกครองคือบรรดาผูท่ี้สิทธิแต่ก าเนิดของพวกเขาคือท่ีจะ
 ปกครองและผูท่ี้การอวดของพวกเขาคือท่ีจะไม่เคยอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมือนทาส แต่ท่ีจะไดรั้บการ
 ปรนนิบติัอยู่เสมอ ในอีกด้านหน่ึง ในอาณาจกัรของเรา บุคคลหน่ึงกลายมาเป็นผูย้ิ่งใหญ่และ
 ผูป้กครองโดยการเป็นผูรั้บใชข้องบรรดาผูท่ี้เขาจะตอ้งปกครองก่อน”[637] 

 “น่ีคือข้อความท่ีขดัแยง้ของอาณาจกัรของพระเจ้า  แทนท่ีจะเป็นเจ้านาย บรรดาผูย้ิ่งใหญ่ของ
 อาณาจกัรนั้นก็กลายมาเป็นผูรั้บใช ้และบรรดาหวัหนา้ของอาณาจกัรนั้นก็กลายมาเป็นคนปรนนิบติั
 ของทุกคน”[638] 

10:45         แมก้ระทัง่บุตรมนุษยจ์  าตอ้งท าตามกฎท่ีพระเยซูเพิ่งไดอ้ธิบายไป  พระองคท์รงเป็นตวัอย่างท่ี
ยิ่งใหญ่ของมนั  การบงัเกิดเป็นมนุษยข์องพระองค์ไม่ใช่การเป็นผูมี้อ  านาจท่ีคนอ่ืนๆจ าตอ้งรับใช ้
แต่เป็นผูรั้บใชท่ี้ตอบสนองความตอ้งการของคนอ่ืนๆ     

การรับใช้ของพระองค์ขยายไปสู่การให้ “ชีวิตของพระองค์” เป็น “ค่าไถ่” (ค ากรีก ลูทรอน เปรียบเทียบ    
มธ. 20:28) ใน คอยเน กรีก (ภาษากรีกตามปกติของโลกพนัธสัญญาใหม่) บ่อยคร้ังแลว้ค าน้ีบรรยายถึงเงินท่ี
จ่ายส าหรับการปลดปล่อยทาส  ในพนัธสัญญาใหม่ มนัมีความหมายท่ีแคบกวา่และเป็นทางศาสนศาสตร์
มากกวา่ นัน่คือ การปลดปล่อยหรือการไถ่   การปรากฏสองคร้ังเท่านั้นของค าน้ีในพนัธสัญญาใหม่ก็อยู่
ในมทัธิว 20:28 และ มาระโก 10:45  อพยพเป็นตวัอยา่งในพนัธสัญญาเดิมท่ียิ่งใหญ่ของการไถ่และการ
ปลดปล่อยน้ี 

 “เพราะวา่” (ค ากรีก แอนทิ) ท่ีถูกใชใ้นมาระโกท่ีน่ีเท่านั้นก็หมายถึง “แทนท่ีจะ”หรือ “แทน” ไม่ใช่ 
 “เพื่อเห็นแก่” ซ่ึงเป็นการอา้งอิงท่ีชัดเจนถึงการแทนท่ี (เปรียบเทียบ  มธ. 2:22; ลก. 11:11;                
 1ปต. 3:9).[639] 
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“คนจ านวนมาก” (ตามตวัอกัษรคือ “คนมากมาย”) ตรงกนัขา้มกบัชีวิตเดียว (ค ากรีก ซูเฮน) ของพระเยซูท่ี
มอบให้เป็นการจ่าย (เปรียบเทียบ 14:24) การกระท าของคนเดียวไดก้ระทบคนอ่ืนๆมากมาย (เปรียบเทียบ 
อสย. 53:11-12) “คนจ านวนมาก” ไม่ไดห้มายถึง “บางคนในความตรงกันข้ามกับทั้งหมด”  ในขณะท่ีการ
ตายของพระเยซูมีประโยชน์ต่อทุกๆคน ในแง่หน่ึง และต่อผู้ ท่ีเลือกสรรเท่านั้นในอีกแง่หน่ึง นัน่ก็ไม่ใช่
ประเด็นของการเปรียบเทียบของพระเยซูท่ีน่ี  พระเยซูรับเอาท่ีของทุกๆคนโดยการช าระการลงโทษส าหรับ
บาปของพวกเขา  

ขอ้น้ีไม่ใช่แค่จุดสูงสุดของส่วนน้ีเท่านั้น (ขอ้ 35-41) แต่มนัเป็นขอ้ไขของพระกิตติคุณของมาระโกอีกดว้ย 
[640] มนัสรุปพนัธกิจของพระเยซูในฐานะผูรั้บใช้ท่ีทนทุกข์ขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ซ่ึงเป็นการเน้นท่ีเฉพาะ
ของมาระโก[641]  ท่ีน่ีมนัจดัตั้งการป่าวประกาศอีกคร้ังหน่ึงของการส้ินพระชนมท่ี์จะมาถึงของพระเยซู แต่
มนัเพิ่มจุดประสงคส์ าหรับการส้ินพระชนมข์องพระองคท่ี์ไม่ไดเ้ปิดเผยมาก่อนหนา้น้ี    

 “ขอ้น้ีมีขอ้ความท่ีชดัเจนท่ีสุดของวตัถุประสงค์ของการเสด็จมาของพระคริสต์ท่ีพบได้ในหมวด
 พระกิตติคุณ แต่การป่าวประกาศทางศาสนศาสตร์น้ีถูกท าข้ึนเพื่อจะบงัคบัใช้ความจริงเชิงปฏิบติั
 ส าหรับความประพฤติประจ าวนั”[642] 

สุดทา้ยแลว้ท่ียอห์นไดรั้บข่าวสารก็ชดัเจนจากส่ิงท่ีท่านไดเ้ขียนใน 1 ยอห์น 3:16: “พระองค์ไดย้อมสละ  
พระชนมข์องพระองคเ์พื่อเรา และเราก็ควรจะสละชีวติของเราเพื่อพี่นอ้ง” 

  
ความแตกต่างระหว่างผู้ช่วยเหลอืและผู้รับใช้  

ผู้ช่วยเหลอื ผู้รับใช้ 

ผูช่้วยเหลือช่วยเหลือคนอ่ืนๆเม่ือมนัสะดวก ผูรั้บใชรั้บใชค้นอ่ืนๆแมก้ระทัง่เม่ือมนัไม่สะดวก 

ผูช่้วยเหลือช่วยเหลือผูค้นท่ีเขาหรือเธอชอบ ผูรั้บใชรั้บใชแ้มก้ระทัง่ผูค้นท่ีเขาหรือเธอไม่ชอบ 

ผูช่้วยเหลือช่วยเหลือเม่ือเขาหรือเธอช่ืนชอบงาน ผูรั้บใชรั้บใชแ้มก้ระทัง่เม่ือเขาหรือเธอไม่ชอบงาน 

ผูช่้วยเหลือช่วยเหลือดว้ยมุมมองท่ีจะไดรั้บความ
พึงพอใจส่วนตวั 

ผูรั้บใช้รับใช้แมก้ระทัง่เม่ือเขาหรือเธอไม่ได้รับความ
พึงพอใจส่วนตวั 

ผูช่้วยเหลือช่วยเหลือด้วยท่าทีของการช่วยซ่ึงกนั
และกนั 

ผู้รับใช้รับใช้ด้วยท่าทีของท าให้ ซ่ึงกันและกันมี
ความสามารถ 

  

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn640
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn641
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn642


2. การรักษาคนตาบอดใกล้เมืองเยรีโค  10:46-52 (เปรียบเทยีบ มธ. 20:29-34; ลก. 18:35-43) 
 

บางทีมาระโกรวมเหตุการณ์น้ีไวใ้นพระกิตติคุณของท่านเพราะว่ามนัอธิบายถึงการท่ีพระเยซูจะเปิดตา      
ฝ่ายวิญญาณของพวกสาวกของพระองค์ท่ียงัคงปิดอยู่ (เปรียบเทียบ 8:22-26) น่ีเป็นการอศัจรรยแ์ห่งการ
รักษาสุดทา้ยท่ีมาระโกบนัทึก 

“การบนัทึกท่ีสองน้ีเก่ียวกบัคนตาบอดท่ีไดรั้บการรักษา (ดู 8:22-26 ส าหรับการบนัทึกอนัแรก) 
สรุปส่วนท่ีเป็นศูนยก์ลางน้ีของมาระโก (8:27-10:52) และท าหนา้ท่ีเป็น ‘ท่ีตั้งหนงัสือ’ ของส่วนน้ี 
เม่ือถูกบันทึกอย่างท่ีมนัเป็นและท่ีท่ีมนัเป็นก็อาจแนะน าถึงปัญหาท่ีพวกสาวกซ่ึงตาบอดฝ่าย
วิญญาณไดมี้ในการเขา้ใจถึงความจ าเป็นส าหรับการส้ินพระชนม์ของพระคริสต์และความจ าเป็น
ส าหรับความสัตยซ่ื์อในการท าการยนืหยดัเพื่อพระคริสตใ์นท่ามกลางการต่อตา้น   

“พระธรรมตอนน้ีเป็นท่ีเดียวในมาระโกท่ีท่ีใครคนหน่ึงเรียกพระเยซูว่า ‘บุตรดาวิด’ ท่ีพระเยซู
ยอมรับช่ือเรียกน้ีและรักษาชายคนนั้นก็เป็นหลกัฐานท่ีวา่พระองครั์บรองความจริงท่ีวา่พระองคท์รง
เป็นพระเมสสิยาห์อยา่งแทจ้ริง”[643] 

10:46      “เยรีโค” ตั้งอยูท่างตะวนัตกของแม่น ้ าจอร์แดนประมาณห้าไมล์และตั้งอยูท่างเหนือของทะเลตาย
ประมาณหกไมล ์  

 บรรดานักวิชาการได้พยายามท่ีจะท าให้เร่ืองราวน้ีเขา้กนัได้กับอีกสองเร่ืองราวในพระกิตติคุณ
สัมพนัธ์  นกัวิชาการจ านวนน้อยเช่ือว่าเร่ืองราวต่างๆแสดงถึงเหตุการณ์ท่ีแยกกนัสามเหตุการณ์  
บางคนเช่ือว่ามีการรักษาสองคร้ัง คร้ังหน่ึงเม่ือพระเยซูเขา้ไปในเยรีโค (ลก. . 18:35) และอีกคร้ัง
หน่ึงเม่ือพระองคจ์ากเยรีโคไป  (มธ. 20:29; มก. 10:46) คนอ่ืนๆเช่ือวา่มีการรักษาคร้ังเดียวเท่านั้น
และมนัได้เกิดข้ึนท่ีใดท่ีหน่ึงระหว่างเยรีโคเก่าและเยรีโคใหม่ท่ี  เฮโรดมหาราชได้สร้างข้ึนทาง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องเมืองเก่านั้นหน่ึงไมล์[644] ขา้พเจา้ชอบมุมมองน้ีเน่ืองจากว่าสามเร่ืองราว
ค่อนขา้งคลา้ยกนั 

  “เมืองเก่านั้นไดอ้ยู่ในสภาพท่ีปรักหักพงั ณ ศตวรรษแรก แต่เมืองใหม่ไดถู้กสร้างข้ึนโดย 
 เฮโรดมหาราชในฐานะเป็นสถานท่ีแห่งราชวงัฤดูหนาวของเขาและ ณ เวลาของเหตุการณ์
 น้ีมนัก็เป็นท่ีแห่งความสวยงามมาก”[645] 

 อีกมุมมองหน่ึงก็คือวา่คนขอทานไดเ้ขา้หาพระเยซูขณะท่ีพระองคเ์ขา้ไปในเมืองนั้น แต่พระองคไ์ด้
รักษาพวกเขาขณะท่ีพระองคไ์ดอ้อกไปจากเมืองนั้น  การอธิบายท่ีหลากหลายถึงส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนก็ได้
โตแ้ยง้ทฤษฏีน้ี 
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 มาระโกเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนเดียวท่ีจะบนัทึกคนท่ีโดดเด่นจากช่ือของคนขอทานสองคน     
ส่ิงน้ีก็อยู่ในความสอดคลอ้งกบัความสนใจของท่านในแต่ละบุคคลและรายละเอียด บางทีผูอ่้าน
ดั้งเดิมของมาระโกรู้จกับารทิเมอสั 

10:47-48    การบรรยายสองอย่างถึงพระเยซูในขอ้เหล่าน้ีเปิดเผยถึงความเช่ือของบารทิเมอสั ฝูงชนแค่
บรรยายว่าพระเยซูเป็น “ชาวนาซาเร็ธ” เป็นท่ีชดัเจนว่าบารทิเมอสัได้ยินเก่ียวกบัพระเยซูและได้
สรุปว่าพระองคท์รงเป็นพระเมสสิยาห์  “บุตรดาวิด” เป็นช่ือเรียกของพระเมสสิยาห์ (เปรียบเทียบ 
11:9-10; 12:35-37; 2 ซมอ. 7:8-16; อสย. 11:1, 10; ยรม. 23:5-6; อสค. 34:23-24) แมว้า่บารทิเมอสั
ขาดการมองทางกายภาพ เขาก็เห็นใครท่ีพระเยซูทรงเป็นอย่างชัดเจนมากกว่าฝูงชนท่ีสามารถ
มองเห็นได ้การร้องขอความเมตตาจากพระเยซูของเขาแสดงถึงท่าทีแห่งการวางใจ ความถ่อมใจและ
การพึ่งพาท่ีพระเยซูไดส้อนพวกสาวกของพระองคม์าตลอดท่ีจะรักษาไว ้    

   “อย่างน่าจะเป็นไปได ้ พระเยซูไม่ไดท้  าให้คนขอทานนั้นเงียบ (ตรงขา้มกบั บทท่ี 8:30) 
  เพราะว่าพระองค์ทรงอยู่ท่ีธรณีประตูของเยรูซาเล็มท่ีท่ีอาชีพพระเมสสิยาห์ของพระองค์
  จะตอ้งส าเร็จ  ‘ความลบัเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์’ นั้นผ่อนคลายเพราะว่ามนัตอ้งถูกท าให้
  ชดัเจนแก่ผูค้นทั้งหมดวา่พระเยซูเสด็จไปยงัเยรูซาเล็มในฐานะพระเมสสิยาห์และท่ีวา่    
  พระองคส้ิ์นพระชนมใ์นฐานะพระเมสสิยาห์”[646] 

10:49-50    อีกคร้ังหน่ึงพระเยซูตอบสนองต่อความเช่ือของผูเ้ช่ือ  การตอบสนองของบารทิเมอสัรับรอง
ความเช่ือของเขาท่ีวา่พระเยซูสามารถช่วยเขาได ้ รายละเอียดของมาระโกเนน้ถึงความเมตตาสงสาร
ของพระเยซูและความเช่ือมัน่ของคนขอทาน   

10:51-52    ค าถามของพระเยซูอนุญาตให้บารทิเมอสัท่ีจะส่ือสารความเช่ือของเขาและพระเยซูไดท้  าการ
ติดต่อส่วนตวักับเขาผ่านทางมนั  “รับโบนี” เป็นรูปแบบส่วนตวัท่ีเน้นถึง “รับบี” และหมายถึง 
“องค์พระผูเ้ป็นเจา้และเจา้นายของขา้พเจา้” (เปรียบเทียบ ยน. 20:16) มนัปรากฏท่ีน่ีเท่านั้นใน   
มาระโก พระเยซูไดรั้กษาบารทิเมอสัทนัทีดว้ยถอ้ยค าซ่ึงท าให้การรักษาของพระองคเ์ป็นของความ
เช่ือของเขา  ความเช่ือของเขาเป็นวิธีไม่ใช่เหตุผล  ค ากรีกท่ีแปลว่า “หายปกติ” หรือ “หาย” คือ      
เซโซเคน ซ่ึงหมายถึง “รอด”  

  “เราอาจทึกทกัเอาวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในร่างกายของชายคนนั้นแทจ้ริงแลว้เป็นภาพภายนอกของ
 ส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนในวญิญาณของเขา”  (ขอ้ 47, 48)”[647] 

  “ระยะท่ีสองในการเปิดเผยท่ีคืบหนา้ถึงอตัลกัษณ์ของพระเยซู [ต่อผูอ่้าน] ก็มีศูนยก์ลางท่ี
 การเป็นบุตรดาวดิของพระองค ์ (10:46-11:11; 12:35-37). . . 
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  “ส่ิงท่ีน่าสังเกตในฉากน้ีก็คือวา่บารทิเมอสับุคคลแห่งความเช่ือมากก็วิงวอนต่อพระเยซูใน
 ฐานะบุตรดาวิด  โดยการอนุญาตแก่บารทิเมอสัตามการร้องขอการเห็นของเขา  ท่ีแท ้    
 พระเยซูยอมรับช่ือเรียกบุตรดาวิดเพื่อพระองค์เอง  ยิ่งกว่านั้น พระองค์แสดงถึงการท่ี
 พระองคบ์รรลุการคาดหวงัเก่ียวกบัยคุสุดทา้ยท่ีเช่ือมโยงกบัดาวิดอีกดว้ย  พระองคท์  าอยา่ง
 นั้นไม่ใช่โดยการสวมหมวกเหล็กของกษตัริยท่ี์เป็นนักรบแต่โดยการใช้สิทธิอ านาจของ
 พระองคท่ี์จะรักษาและท่ีจะช่วยใหร้อดในทางน้ี”[648] 

บารทิเมอสัได้ตอบสนองอย่างเหมาะสมและ “เร่ิมต้นติดตาม” พระเยซู “ทนัที” อย่างน้อยก็ “บนถนน”         
สู่เยรูซาเล็ม-ถา้ไม่ใช่ในฐานะสาวก 

  “บารทิเมอสัไดถู้กเปล่ียนแปลงจากชายท่ีไร้ความหวงัท่ีไม่ไดไ้ปท่ีไหนสู่ชายท่ีไดรั้บการ
  ฟ้ืนฟูท่ีเร่ิมตน้บนถนนแห่งการเป็นสาวก”[649] 

  “เขาได้เร่ิมตน้ดว้ยความจ าเป็น ไดด้ าเนินไปสู่การส านึกคุณและจบดว้ยความจงรักภกัดี-
  และนัน่คือการสรุปท่ีสมบูรณ์แบบของระยะต่างๆของการเป็นสาวก”[650] 

เหตุการณ์น้ีจดัตั้งเวทีส าหรับจุดสูงสุดของการบนัทึกของมาระโก  พระเยซูได้เสร็จส้ินการเดินทางของ
พระองคจ์ากกาลิลีไปยงัเยรูซาเล็ม บางคนเช่นบารทิเมอสัไดเ้ช่ือและติดตามพระเยซู คนอ่ืนๆเช่นพวกผูน้ า
ทางศาสนาไม่ไดเ้ช่ือ  ความขดัแยง้ในเยรูซาเล็มก็หลีกเล่ียงไม่ได ้

 “บารทิเมอสัพรรณนาถึงการเป็นสาวกอย่างชดัเจน  เขาตระหนกัถึงการไร้ความสามารถ
 ของเขา ไดว้างใจในพระเยซูในฐานะเป็นผูห้น่ึงท่ีจะให้พระเมตตาท่ีกรุณาของพระเจา้แก่
 เขา และเม่ือเขาสามารถ ‘เห็น’ ไดอ้ยา่งชดัเจน เขาก็เร่ิมตน้ท่ีจะติดตามพระเยซู” [651] 

VI.    พนัธกจิของผู้รับใช้ในกรุงเยรูซาเลม็ บทที ่11-13  

ส่วนท่ีเหลือของพนัธกิจของพระเยซูอยา่งท่ีมาระโกไดบ้นัทึกก็เกิดข้ึนในและรอบๆเยรูซาเล็ม บทท่ี  11-13 
น าเสนอพนัธกิจของพระเยซูก่อนการทนทุกขข์องพระองค ์ มนัประกอบดว้ยการน าเสนอท่ีเป็นทางการของ
พระเยซูต่อชนชาติ (11:1-26) ค าสอนของพระองค์ในบริเวณพระวิหาร (11:27-12:44) และการอภิปราย
เก่ียวกบัยุคสุดทา้ยของพระองคต่์อพวกสาวก (บทท่ี 13) มาระโกน าเสนอเหตุการณ์เหล่าน้ีวา่เกิดข้ึนในสาม
วนัท่ีติดต่อกัน พระเยซูได้เข้าไปในเยรูซาเล็มแต่ละเช้าและจากนั้นก็ถอนตัวไปยงัเบธานีแต่ละเย็น  
(เปรียบเทียบ 11:11-12, 19-20) มาระโกอาจไดย้อ่เหตุการณ์เหล่าน้ีและเหตุการณ์เหล่านั้นอาจไดเ้กิดข้ึน
ระหว่างระยะเวลาท่ียาวนานกว่า นัน่คือ ระหว่างเทศกาลพลบัพลาและปัสกา[652] อย่างไรก็ตาม ผูเ้ขียน  
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พระกิตติคุณทั้งส่ีให้ความประทบัใจท่ีว่าเหตุการณ์ทั้งหมดไดเ้กิดข้ึนระหว่างหน่ึงสัปดาห์ ( เปรียบเทียบ     
ยน. 12:1, 12-15) และส่ิงน้ีไดเ้ป็นการตีความของคริสตจกัรตั้งแต่ศตวรรษท่ีส่ี[653] 

ก.     การน าเสนอทีเ่ป็นทางการของพระเยซูต่ออสิราเอล  11:1-26  

มาระโกเลือกท่ีจะบนัทึกส่ีเหตุการณ์: การเสด็จเขา้อย่างผูพ้ิชิต (11:1-11) การสาปตน้มะเด่ือ (11:12-14)     
การช าระพระวิหาร (11:15-19) และบทเรียนเก่ียวกบัตน้มะเด่ือท่ีถูกสาป (11:20-25) เหตุการณ์เหล่าน้ีได้
เกิดข้ึนในสามวนัท่ีติดต่อกนั (วนัจนัทร์ถึงวนัพุธ) อยา่งท่ีผูเ้ขียนไดบ้นัทึก  

 1.  การเสด็จเข้าอย่างผู้พชิิต 11:1-11 (เปรียบเทยีบ มธ. 21:1-17; ลก. 19:29-44; ยน. 12:12-19) 

น่ีเป็นเหตุการณ์ท่ีสองเท่านั้นท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณทั้งส่ีไดบ้นัทึก อีกเหตุการณ์หน่ึงคือการเล้ียงคน 5,000 คน 
(เปรียบเทียบ 6:30-44) ขอ้เทจ็จริงน้ีสะทอ้นถึงความส าคญัของมนั  การบนัทึกของมาระโกเก่ียวกบัเหตุการณ์
น้ีก็ให้รายละเอียดมากซ่ึงบ่งบอกถึงแหล่งของประจักษ์พยานของมัน มันไม่ได้เน้นถึงความเป็น               
พระเมสสิยาห์ของพระเยซูอย่างมาก มาระโกน าเสนอพระเยซูในฐานะผูรั้บใช้ท่ีถ่อมใจของพระเจา้และ
ประชาชน 

“… ดงันั้นพระองค์ไดเ้สด็จเขา้ไปในเมืองอยา่งโดดเด่น 1. ท่ีจะแสดงให้เห็นวา่พระองค์ไม่กลวั
อ านาจและความมุ่งร้ายของพวกศตัรูของพระองค์ในเยรูซาเล็ม พระองคก์็ไม่ไดข้โมยเขา้เมืองโดย
ไม่ระบุตัวตน อย่างท่ีบุคคลหน่ึงไม่กลา้แสดงใบหนา้ของเขา  2. ท่ีจะแสดงให้เห็นว่าพระองคไ์ม่
ทอ้ถอยหรือกระสับกระส่าย ณ ความคิดของการทนทุกขท่ี์ก าลงัมา  พระองคไ์ดเ้สด็จมาไม่ใช่อยา่ง
เปิดเผยเท่านั้นแต่อยา่งเบิกบานอีกดว้ย”[654] 

“น่ีเป็นโอกาสเดียวในชีวติของพระเยซูท่ีซ่ึงพระองคมี์จุดประสงคท่ี์ตั้งใจ และในแนวทางท่ีจะไดรั้บ
การเขา้ใจโดยฝงูชน ไดรั้บต าแหน่งและยอมรับการแสดงความนบัถือของกษตัริย”์[655] 

11:1ก          มาระโกบรรยายถึงการเขา้หาของพระเยซูจากเยรีโคโดยทัว่ไป  พระองคค์งไดไ้ปยงั “เบธานี” 
(“ท่ีแห่งมะเด่ือท่ีย ังไม่สุก”) และจากนั้ นเบธฟายี (“ท่ีแห่งมะเด่ือหนุ่ม”) ซ่ึงเดินทางจาก                 
ทิศตะวนัออก หมู่บา้นเหล่าน้ีตั้งอยูบ่นพื้นท่ีลาดเอียงทางตะวนัออกเฉียงใตข้องภูเขามะกอกเทศซ่ึง
อยูท่างตะวนัออกของเยรูซาเล็มประมาณสองไมล ์ ภูเขามะกอกเทศอยูเ่หนือระดบัน ้ าทะเลประมาณ 
2,600 ฟุตซ่ึงอยูท่างตะวนัออกของเยรูซาเล็ม ล าธารขิดโรนแยกมนัจากเมืองนั้น  ความสูงของภูเขา
มะกอกเทศจดัเตรียมมุมมองท่ีงามสง่าของบริเวณพระวหิาร      

11:1ข-3      เป็นท่ีชดัเจนวา่ “หมู่บา้นตรงขา้ม” คือเบธฟายี ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีพวกสาวกคงไดเ้ขา้ไปหลงัจาก
การละเบธานีไปยงัเยรูซาเล็ม “ลูกลา” เป็นลาหนุ่ม ธรรมบญัญติัของโมเสสระบุวา่สัตวท่ี์ถูกอุทิศแด่
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จุดประสงค์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิจ าตอ้งเป็นตวัท่ีไม่ไดถู้กใชเ้พื่อจุดประสงคต์ามธรรมดา (กดว. 19:2; ฉธบ. 
21:3) พระเยซูบอกให้พวกสาวกของพระองค์ท่ีจะน าทั้ งลูกลาและแม่ของมนัมายงัพระองค ์        
(มธ. 21:2) “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” เป็นแค่ช่ือเรียกท่ีมีการนบัถือท่ีน่ี เป็นไปไดท่ี้อา้งอิงถึงพระเยซูผูซ่ึ้ง
เจา้ของอาจไดพ้บก่อนหนา้น้ีหรือรู้จกั  ถา้เจา้ของเป็นผูเ้ช่ือในพระเยซู “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” อาจไดมี้
ความหมายท่ีลึกกวา่ส าหรับเขา  มุมมองอ่ืนๆก็คือวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ท่ีน่ีอา้งอิงถึงพระเจา้หรือ
ถึงเจา้ของสัตวน์ั้น[656] ไม่มีท่ีอ่ืนใดในพระกิตติคุณของท่านท่ีมาระโก (หรือมทัธิว) ใช ้“องคพ์ระผู ้
เป็นเจา้” ในฐานะเป็นช่ือส าหรับพระเยซู 

 ลูกลานั้นยงัไม่มีใครข้ึนข่ีเลยและพระเยซูสามารถท่ีจะข่ีมนัไดอ้ยา่งสะดวกสบาย  ขอ้เท็จจริงน้ีบ่ง
บอกวา่พระเยซูเป็นมนุษยท่ี์ปราศจากบาปผูส้ามารถท่ีจะบรรลุอาณัติปกครองแบบพนัธสัญญาท่ีท า
กบัอาดมัเพื่อจะปราบพวกสัตว ์(ปฐก. 1:28; เปรียบเทียบ มธ. 17:27) ซ่ึงเป็นอาดมัคนท่ีสอง   

11:4-6        “คนมองดู” อาจไดเ้ป็นหรืออย่างน้อยก็รวมถึงเจา้ของของสัตว ์(ลก. 19:33)  บางทีผูเ้ขียน         
พระกิตติคุณสัมพนัธ์บนัทึกการเช่ือฟังของพวกสาวกในรายละเอียดเช่นนั้นเน่ืองจากการแกลู้กลา
อาจไดเ้ป็นหมายส าคญัเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ (เปรียบเทียบ ปฐก. 49:8-12) ตวับทของยิวก่อน    
คริสเตียนตีความปฐมกาล 49:10 วา่เป็นพระเมสสิยาห์[657] 

11:7-8        พวกสาวกไดท้  าอานส าหรับพระเยซูจากเส้ือนอกของพวกเขา  การตดัสินใจของพระเยซูท่ีจะเขา้
ไปในเยรูซาเล็มในทางน้ีไดบ้รรลุค าพยากรณ์เก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ในเศคาริยาห์ 9:9 มนับ่งช้ีอีกวา่
พระองค์ได้เขา้ไปในฐานะผูป้กครองท่ีเป็นผูรั้บใช้ไม่ใช่ในฐานะผูพ้ิชิตทางการเมือง เม่ือบรรดา
ผูป้กครองของอิสราเอลตอ้งการท่ีจะน าเสนอพวกเขาเองในฐานะผูรั้บใชข้องผูค้น พวกเขาก็ไดข่ี้ลา 
(เช่น วนฉ. 10:4; 12:14) เม่ือพวกเขาเขา้ไปในฐานะผูน้ าทางกองทพั พวกเขาก็ข่ีมา้  ตามปกติแลว้ 
พวกนกัเดินทางท่ีไปยงัเยรูซาเล็มก็เขา้เมืองนั้นทางเทา้[658] การวางเส้ือผา้ของบุคคลหน่ึงบนสัตว์
เพื่อพระเยซูจะนัง่บนนั้นก็เป็นการระลึกถึงการสวมมงกุฎ และการวางเส้ือผา้บนพื้นดินต่อหนา้ใคร
คนหน่ึงก็เป็นเคร่ืองหมายของการแสดงความนบัถือต่อบุคคลในราชวงศ์ (เปรียบเทียบ 1 พกษ. 
1:38-40; 2 พกษ. 9:12-13; 1 แมค. 13:51).[659] 

  “ ส่ิงท่ีถูกบรรยายอยา่งชดัเจนคือการแสดงออกทนัทีของการนบัถือ ”[660] 

  “มทัธิว มาระโกและยอห์นแต่ละคนก็ใช้ค  าท่ีแตกต่างส าหรับ ‘ก่ิงไม’้ มทัธิวกล่าวถึงใบ
 หนุ่มหรือยอด มะเด่ือ มาระโกกล่าวถึงฟางจ านวนมาก พู่ หรือใบไมท่ี้ขยี้ดว้ยกนัหรือโปรย
 ออกมาเพื่อจะจดัตั้งแปลงหรือทางท่ีเป็นพรม  และยอห์น กล่าวถึงทางอินทผลมัใบท่ีเบา
 หววิซ่ึงจดัตั้งมงกุฎกระจุกของตน้ไม[้661] 
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11:9-10      ผูค้นหวงัวา่พระเยซูจะเป็นพระเมสสิยาห์ของพวกเขา  “โฮซนันา” เป็นการถอดถ่ายตวัอกัษรของ
ค ากรีกท่ีถอดถ่ายตัวอักษระของค าฮีบรู โฮซิ อาห์ นา (ตามตัวษรคือ “โปรดช่วยเราให้รอด
ในตอนน้ี”; สดด. 118:25ก)  มนัเป็นค าอุทานแห่งการสรรเสริญท่ีเรียกหาการช่วยกู ้  

“ขอให้ท่านผูเ้สด็จมาในพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงพระเจริญ” เป็นการอา้งอิงจาก
สดุดี 118:26 ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของพิธีสักการะบูชาท่ีพวกยิวใช้ระหว่างปัสกา  น่ีเป็นการ
ทกัทายโดยทัว่ไปส าหรับผูเ้ยี่ยมเยียนเยรูซาเล็ม[662] อย่างไรก็ตาม ในโอกาสน้ีมนัก็มี
ความหมายใหม่ (เปรียบเทียบ ปฐก. 49:10) อยา่งไรก็ตาม มนัดูเหมือนวา่ฝงูชนไม่ไดร้ะบุ
พระเยซูเข้ากับพระเมสสิยาห์[663] อย่างไรก็ตามนักตีความคนอ่ืนๆเช่ือว่าการใช้ของ
ค าศัพท์เหล่าน้ีบ่งบอกว่าฝูงชนนั้ นรู้ว่าพระเยซูก าลังน าเสนอพระองค์เองในฐานะ           
พระเมสสิยาห์[664] 

การอา้งอิงของผูค้นถึงอาณาจกัรของดาวดิท่ีก าลงัมาแสดงใหเ้ห็นวา่พวกเขาหวงัถึงการจดัตั้งของมนั
ในไม่ชา้ (2 ซมอ. 7:16; อมส. 9:11-12) บางคนในฝงูชนนั้นยอมรับวา่พระเยซูทรงเป็นบุตรของ      
ดาวดิ (มธ. 21:9) 

“โฮซนันา ในท่ีสูงสุด” หมายถึง “โอ พระองคผ์ูท้รงอยูใ่นสวรรค ์โปรดช่วยเราให้รอดในตอนน้ีดว้ย
เถิด” น่ีเป็นการเรียกต่อพระเจา้ท่ีจะช่วยกูป้ระชากรของพระองค ์ โครงสร้างแบบไขวข้องถอ้ยค า
ของประชาชนแสดงใหเ้ห็นวา่พวกเขาก าลงัร้องเพลงตอบโตอ้ยา่งท่ีเป็นธรรมเนียม ณ ปัสกา   

บางคนท่ีไม่รู้ส่ิงใดเก่ียวกบัพระเยซูอาจไดส้รุปจากการเป็นพยานถึงขบวนแห่น้ีว่ามนัเป็นแค่ส่วน
หน่ึงของการฉลองปัสกาตามธรรมเนียม  บ่อยคร้ังเม่ือบรรดาผูเ้ดินทางเห็นภาพของพระวิหารเป็น
คร้ังแรก ซ่ึงมาจากตะวนัออกเหนือภูเขามะกอกเทศนั้น พวกเขาก็พูดออกมาทนัดีดว้ยการสรรเสริญ
ท่ีช่ืนชมยนิดี[665] มนัไม่ไดก้ระตุน้การกระท าจากพวกทหารโรมนั 

11:11         จากการท่ีได ้“เขา้ไปในเยรูซาเล็ม” ฝงูชนก็ดูเหมือนจะไดช้ าระเงินอยา่งรวดเร็ว และพระเยซูเขา้
ไปในบริเวณพระวิหาร (ค ากรีก ฮีเอรอน) พระองค์ได้ไปท่ีนั่นหลายคร้ังมาก่อน พระองค์ได้
ทอดพระเนตร “ทุกส่ิงจนทัว่” ซ่ึงส ารวจสภาพท่ีนั่นอย่างเต็มท่ีและสังเกตว่าพระวิหารตอ้งการ       
การช าระอีกคร้ัง  (เปรียบเทียบ ยน. 2:13-22) เน่ืองจากวา่เวลาก็ “จวนค ่า” - ประตูเมืองปิด ณ ดวง
อาทิตย์ตก-พระองค์เสด็จออกไปยงั “หมู่บ้านเบธานี” พร้อมกับพวกสาวกเพื่อจะใช้เวลาตอน
กลางคืนท่ีนัน่   

  “กรุงเยรูซาเล็มไม่ได้ตอ้นรับผูเ้ผยพระวจนะ-บางทีพระเมสสิยาห์-จากกาลิลีเช่นเดียวกบั
 บรรดาผูท่ี้อยูท่่ามกลางกลุ่มผูติ้ดตามของพระองค ์สุดทา้ยแลว้เม่ือพระเยซูเขา้ไปในบริเวณ
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 พระวิหาร ก็ไม่มีการทกัทายของปุโรหิต พระเยซูไดถู้กละเลย ทั้งหมดท่ีพระองค์สามารถ
 ท าได้คือท่ีจะมองขา้มบริเวณนั้นและจากนั้นก็กลบัไปยงัเบธานีพร้อมกบัพวกสาวกของ
 พระองค”์[666] 

“โดยทัว่ไป มนัดูเหมือนจะเป็นการสรุปท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุดวา่การเขา้ไปในลกัษณะท่ีประหลาดน้ี
สู่เยรูซาเล็มก็เป็นการตั้งใจในส่วนขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา และไดห้มายถึงว่า แมว้่าพระองค์
ทรงเป็นพระเมสสิยาห์และ ‘บุตรของดาวดิ’ จริงๆ กระนั้นความเป็นพระเมสสิยาห์ซ่ึงพระองคอ์า้งก็
จะไดรั้บการเขา้ใจในแง่ฝ่ายวิญญาณและไม่ใช่ทางการเมืองในแง่ของค าพยากรณ์ของเศคาริยาห์
แทนท่ีจะเป็นในแง่ของแนวคิดเก่ียวกบั ‘บุตรของดาวดิ’ อยา่งท่ีถูกตีความโดยการคาดหวงัร่วมสมยั    
(เช่น ในสดุดีของซาโลมอน) ท่ีจริงเวลาไดม้าถึงส าหรับองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราท่ีจะเสนอการอา้ง
ถึงการเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองค์ และท่ีจะท าการวิงวอนของพระองค์ต่อเยรูซาเล็มด้วย
ความสามารถของพระเมสสิยาห์อยา่งจงใจ อยา่งไรก็ตาม พระองคท์รงท าอยา่งนั้นในลกัษณะท่ีเป็น
ขอ้เสนอแนะแทนท่ีจะเป็นแบบชัดเจน และท่ีจะคาดคะเนเก่ียวกบัการมีจ านวนน้อยของขอ้อา้ง
ส าหรับการกล่าวหาถึงความป่ันป่วนก่ึงการเมือง”[667] 

“เราสรุปวา่การกระท าของพระเยซูในการข่ีเขา้ไปในเยรูซาเล็มไม่ใช่การอา้งสิทธ์ิท่ีชดัเจนและไม่
คลุมเครือถึงความเป็นพระเมสสิยาห์และท่ีว่าไม่ว่าพวกสาวกหรือฝูงชนก็ไม่ได้ตระหนักถึง
ความหมายเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ของมนั. … มนัดูเหมือนชดัเจนว่าพระองคต์ั้งใจท่ีจะบรรลุค า
พยากรณ์ของเศคาริยาห์ 9:9 แต่ท่ีจะท าอย่างนั้นในสถานการณ์ต่างๆท่ีขดัแยง้เก่ียวกบัการท าให้
ความหมายของการกระท าของพระองคซ่์อนไว ้ มนัเป็นการอา้งสิทธ์ิท่ีไม่เปิดเผยถึงความเป็นพระ
เมสสิยาห์ของพระองค ์ซ่ึงจะไม่ถูกตระหนกั ณ เวลานั้น แมว้า่ภายหลงันั้นมนัจะชดัแจง้ส าหรับพวก
สาวกของพระองค ์ ส าหรับพวกเขานั้นมนัจะเป็นการยืนยนัถึงความจริงเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ของ
พระองค—์พวกเขาจะรู้วา่พระคมัภีร์ไดบ้รรลุ แมว้า่ขอ้เท็จจริงไม่เป็นท่ีสังเกต ณ เวลานั้น และท่ีว่า
พระองค์ได้เสด็จมายงัเยรูซาเล็มในฐานะพระเมสสิยาห์แท้จริงๆ แต่มนัคงจะเป็นการแสดงถึง
ธรรมชาติของพระเมสสิยาห์ของพระองค์อีกดว้ย  เพราะวา่ตอนพระคมัภีร์ในเศคาริยาห์ไดบ้อกถึง
กษตัริยผ์ูค้วร ‘บญัชาสันติภาพให้มีแก่ประชาชาติทั้งหลาย’ ไม่ใช่พระเมสสิยาห์ระดบัประเทศท่ี
พิชิต ยิง่กวา่นั้น การเขา้ไปแบบกษตัริยข์องพระองคย์งัเยรูซาเล็มก็จะตอ้งเป็นระยะทางช่วงสั้นๆกบั
ส่วนท่ีเหลือของพนัธกิจของพระองค ์สง่าราศีของพระองคไ์ดถู้กซ่อนไวภ้ายใตก้ารปรากฎภายนอก
ท่ีไกลจากความเป็นกษตัริย”์ [668] 

2.     การพพิากษาของพระเยซูเหนืออสิราเอลทีไ่ม่เช่ือ  11:12-26  

เหตุการณ์น้ีเป็นส่วนแรกของอีกเร่ืองราวหน่ึงของเร่ืองราวท่ีถูกขดัจงัหวะของมาระโก (เปรียบเทียบ  3:20-
35; 5:21-43; 6:7-31) โครงสร้างของมนัจดัเตรียมกุญแจสู่การตีความของมนั  หน่ึง พระเยซูสาปตน้มะเด่ือ  
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จากนั้นพระองคไ์ดช้ าระพระวหิาร สุดทา้ยพระองคไ์ดก้ลบัมายงัตน้มะเด่ือนั้นพร้อมกบับทเรียนหน่ึงส าหรับ
พวกสาวก  มีเอกภาพของหัวข้อในส่วนทั้ งหมดน้ี  การเรียบเรียงแบบไขวเ้น้นถึงองค์ประกอบท่ีเป็น
ศูนยก์ลางอยา่งท่ีเป็นท่ีเปิดเผยมากท่ีสุด 

การสาปต้นมะเดื่อ 11:12-14 (เปรียบเทยีบ  มธ. 21:18-19) 

มาระโกให้ช่วงเวลาท่ีแน่นอนมากกวา่ท่ีมทัธิวให้  มทัธิวเช่ือมโยงการสาปตน้มะเด่ือ (มธ. 21:18-19) และ
บทเรียนของพระเยซูท่ีมีต่อพวกสาวกในวนัต่อมา (มธ. 21:20-22) ติดๆกนั   

11:12-13    วนัถดัไปเป็นวนัองัคารซ่ึงโฮห์เนอร์ตั้งว่าเป็น วนัท่ี 31 มีนาคม ค.ศ. 33.[669] เป็นท่ีชดัเจนว่า
เหตุการณ์ต่างๆของ “อาทิตยท์างตาล” เกิดข้ึนในวนัจนัทร์  เหตุการณ์ท่ีมาระโกบนัทึกถดัไปซ่ึง
เร่ิมตน้ในขอ้ท่ี 12 เกิดเม่ือขณะท่ีพระเยซูและพวกสาวกของพระองคเ์ดินจากเบธานีไปยงัเยรูซาเล็ม
ในเชา้วนัองัคาร  (มธ. 21:18) 

 ตามปกติดผลอ่อนเล็กๆและกินไดป้รากฎบนตน้มะเด่ือในเดือนมีนาคมก่อนท่ีใบไมป้รากฎในเดือน
เมษายน[670] เน่ืองจากว่ามีใบบนต้นไม ้บรรดาผูส้ังเกตคงได้คาดหวงัท่ีจะพบผลมะเด่ือบนมนั 
เน่ืองจากว่าตามปกติแล้วผลมะเด่ือมาก่อนใบ  แต่ในกรณีน้ี ไม่มีมะเด่ือ (ผล)มาระโกอธิบายว่า 
“เพราะยงัไม่ถึงฤดูผลมะเด่ือ”- ส าหรับผูอ่้านท่ีไม่ใช่คนปาเลสไตน์  แมว้่ามนัไม่ใช่ฤดูผลมะเด่ือ 
โดยการออกใบนั้นตน้ไมน้ี้ก็ใหค้วามประทบัใจท่ีวา่มนัก็มีผลอีกดว้ย มทัธิวไม่ไดเ้พิ่มการอธิบายน้ี 

11:14      พระเยซูเห็นโอกาสท่ีจะสอนพวกสาวกถึงความจริงท่ีส าคญัโดยใช้ต้นไมน้ี้เป็นตวัอย่างท่ีเป็น
อุทาหรณ์  โดยการเป็นผูเ้ผยพระวจนะ พระเยซูก็แสดงการกระท าท่ีเป็นสัญลกัษณ์    ( เปรียบเทียบ 
อสย. 20:1-6; ยรม. 13:1-11; 19:1-13; อสค. 4:1-15) พระองคส์าปแช่งตน้ไมน้ั้นเพื่อจะสอนบทเรียน
แก่พวกเขา ไม่ใช่เพราะวา่พระองคถื์อวา่ในบางแง่นั้นตน้ไมน้ั้นมีความผดิทางศีลธรรม 

 ตน้ไมเ้ป็นตวัอยา่งประกอบท่ีดีขององคป์ระกอบท่ีไม่เช่ือขนาดใหญ่ภายในชนชาติอิสราเอล  พระ
เจา้ไดม้องไปยงัชนรุ่นนั้นของอิสราเอลส าหรับผลฝ่ายวิญญาณ อย่างท่ีพระเยซูไดห้วงัท่ีจะพบผล
ทางกายภาพบนตน้มะเด่ือ  (มธ. 3:8; เปรียบเทียบ ยรม. 8:13; ฮชย. 9:10; มีคา. 7:1; นฮม. 3:12; ศคย. 
10:2) การแสดงออกภายนอกของอิสราเอลถึงความมีชีวิตชีวาทางศาสนาก็ประทบัใจเหมือนใบไม้
บนตน้ไมแ้ต่มนัไม่เกิดผลฝ่ายวิญญาณแห่งความชอบธรรม  มนัน่าซ่ือใจคด (7:6; 11:15-19, 27-
12:40) มนักล่าวยอมรับถึงการเกิดผลนัน่คือความชอบธรรม แต่มนัไม่ไดเ้กิดผลอยา่งแทจ้ริง 

  “ตน้ไมอ่ื้นๆ [พวกคนต่างชาติ] ไม่มีส่ิงใด [ไม่มีผล] แต่พวกเขาไม่ไดแ้สร้งท่ีจะมีส่ิงใดก็
 ตาม ตน้ไมน้ี้ไม่มีอะไร แต่มนัประกาศวา่มนัมีมาก ดงันั้นมนัก็หลากหลายกบัคนต่างชาติ
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 และคนยิว คนต่างชาติวา่งเปล่าจากผลทั้งหมดแห่งความชอบธรรม แต่พวกเขาเป็นเจา้ของ
 มนั คนยวิวา่งเปล่า แต่พวกเขาคุยโววา่พวกเขานั้นเตม็”  [671] 

  “พระเยซูอยูใ่นความขดัแยง้ฝ่ายวิญญาณกบัชนชาติผูซ่ึ้งความผิดอนัดบัหน่ึงและชดัเจนคือ
 ความน่าซ่ือใจคดหรือการแสแสร้งเท็จ และท่ีน่ีพระองค์พบต้นไม้ท่ีมีความผิดถึงส่ิง
 เดียวกนั  มนัให้โอกาสแก่พระองค์ท่ีจะนัง่ในการพิพากษาความผิดนั้นโดยการปราศจาก
 การท าใหใ้ครก็ตามเจบ็ปวด”[672] 

  “ในโลกเร่ืองราวของมาระโก ความน่าซ่ือใจคดเกิดข้ึนท่ีท่ีมีความแยง้กนัระหวา่งลกัษณะ
 ภายนอกและความจริงท่ีแฝงอยู”่[673] 

ขา้พเจา้คิดวา่การตีความท่ีเป็นไปไดน้อ้ยเห็นวา่ตน้ไมเ้ป็นสัญลกัษณ์ของพระวหิาร[674] 

น่ีเป็นการอศัจรรยท่ี์ท าลายเดียวท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณถือว่าเป็นของพระเยซู และมนัเก่ียวข้องกบัต้นไม ้      
การรักษาคนถูกผสิีงท่ีกาดาราส่งผลต่อการถูกท าลายของสุกร (5:13) แต่การอศัจรรยน์ั้นเองก็เป็นเชิงบวกใน
แง่ท่ีวา่มนัไดรั้กษาชายคนนั้น  

การช าระพระวหิาร 11:15-19 (เปรียบเทยีบ  มธ. 21:12-13; ลก. 19:45-48) 

น่ีเป็นการกระท าเก่ียวกับพระเมสสิยาห์คร้ังท่ีสองของพระเยซูท่ีจดัตั้ งส่วนหน่ึงของการน าเสนอท่ีเป็น
ทางการของพระองคต่์ออิสราเอล  การกระท าแรกคือการเสด็จเขา้อยา่งผูพ้ิชิต (ขอ้ 1-11) 

11:15-16    บรรยากาศแบบตลาดเกิดข้ึนในลานของคนต่างชาติ ซ่ึงเป็นลานชั้นนอกสุดภายในบริเวณ       
พระวิหาร (ค ากรีก ฮีเอรอน เปรียบเทียบ ขอ้ท่ี 17)ระหวา่งเทศกาลปัสกา บรรดาผูเ้ดินทางสามารถ
ซ้ือสัตวเ์พื่อเป็นเคร่ืองบูชาและแลกเงินของพวกเขาบนภูเขามะกอกเทศได ้ดงันั้นก็ไม่มีความจ าเป็น
ท่ีจะจดัตั้งส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆท่ีจะท าส่ิงเหล่าน้ีในลานพระวิหาร – ซ่ึงคายาฟาสไดท้ า      
ไป[675] 

  “เจา้หนา้ท่ีธนาคารนัง่ท่ีโต๊ะของพวกเขาซ่ึงเปล่ียนเงินตราของโรมนัหรือกรีกไปสู่ เงินตรา
 ของยิวหรือชาวไทระท่ีภาษีคร่ึงเชเขลตามล าพงันั้นสามารถถูกจ่ายได ้(เปรียบเทียบ  อพย. 
 30:13-16)”[676] 

 การช าระบา้นตามตวัอกัษรของพระเยซูแสดงถึงสิทธิอ านาจของพระองค์ในฐานะพระเมสสิยาห์ท่ี
จะช าระชนชาติอิสราเอลท่ีเส่ือมทราม  ขอ้ท่ี 16 ซ่ึงมีเฉพาะในมาระโกก็แสดงถึงขอบเขตท่ีซ่ึง
พระองคด์ าเนินไปในการช าระพระวิหาร โดยการท าส่ิงน้ี พระเยซูก าลงักระท าในฐานะเป็นผูรั้บใช้
ท่ีสัตยซ่ื์อขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และแสดงถึงความร้อนรนเพื่อเกียรติของพระเจา้   
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  “ลานของคนต่างชาติควรได้เป็นสถานท่ีส าหรับการอธิษฐาน แต่ตรงกนัขา้มมนัได้เป็น
 สถานท่ีแห่งการเป็นเหยือ่และการจ่าย”[677] 

11:17     ค าพยากรณ์ของอิสยาห์ 56:7 เป็นการท านายท่ียงัไม่ส าเร็จเช่นเดียวกบัถอ้ยค าแห่งความตั้งใจตลอด
กาลของพระเจา้ส าหรับพระวิจหาร  จากพระโอษฐ์ของพระเยซูมนัเป็นค าพยากรณ์แห่งสภาพต่างๆ
ในอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์อีกดว้ย (เปรียบเทียบ ศคย. 14:21) 

 มาระโกเพิ่ม “ส าหรับประชาชาติทั้งหลาย” ซ่ึงมทัธิวละเวน้จากอิสยาห์ 56:7 วลีน้ีมีความส าคญั
พิเศษส าหรับผูอ่้านชาวต่างชาติ  พระเจา้อนุญาตให้คนต่างชาติท่ีจะมาและนมสัการพระองคใ์นลาน
พระวิหารของคนต่างชาติซ่ึงบ่งบอกถึงความปรารถนาของพระองค์ท่ีจะน าพวกเขาไปสู่
ความสัมพนัธ์กบัพระองคเ์อง 

 อย่างไรก็ตามพวกผูน้ าชาวยิวไดท้  าให้ส่ิงน้ีเป็นไปไม่ไดท้างปฏิบติั-โดยการเปล่ียนสถานท่ีเดียวท่ี
คนต่างชาติสามารถอธิษฐานในบริเวณพระวิหารไปสู่ตลาดท่ีท่ีการโกงก็มีมาก ( เปรียบเทียบ       
ยรม. 7:11) พวกเขาไดข้บัไล่ผูน้ านมสัการชาวต่างชาติเพื่อจะสร้างท่ีส าหรับ “ผูป้ล้น” (ค ากรีก      
เลสเทส) ชาวยวิ  ซ่ึงเป็นค าศพัทท่ี์อา้งอิงถึงการฉอ้โกงและการรีดไถท่ีถูกปฏิบติัท่ีนัน่ 

 พระเยซูอา้งว่าพระวิหารเป็นของพระองค์- แทนท่ีเป็นของพวกผูน้ าชาวยิว -โดยการช าระมนั!      
การอา้งอิงท่ีพระองค์อา้งจากอิสยาห์น าเสนอพระวิหารในฐานะเป็น “นิเวศน์” ของพระเจา้ ดงันั้น
พระเยซูก าลงัอา้งถึงการเป็นพระเจา้     

  “ระยะท่ีสามในการเปิดเผยท่ีเป็นล าดับถึงอตัลักษณ์ของพระเยซู [ต่อผูอ่้าน] จดจ่อท่ี
 ความลบัท่ีวา่พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้”[678] 

  “บางคนปฏิเสธสิทธ์ิของนกัเทศน์ท่ีจะปฏิเสธการละเมิดต่างๆเช่นนั้นในธุรกิจและการเมือง
 แมก้ระทัง่เม่ือส่ิงเหล่านั้นบุกรุกขอบเขตของศีลธรรมและศาสนา แต่   พระเยซูไม่ไดล้งัเล
 ใจ”[679] 

11:18-19    การกระท าและถอ้ยค าของพระเยซูไดคุ้กคามช่ือเสียงและแหล่งต่างๆของสมาชิกสภาแซนเฮดริน     
พวกเขาไดว้างแผนท่ีจะฆ่า (“ท าลาย”) พระองค ์(เปรียบเทียบ 3:6) ความเขม้ขน้ของความ เกลียดชงั
ของพวกเขาก็ชดัเจนในภายหลงั (11:27-12:37) มาระโกเท่านั้นบนัทึกว่าพวกเขา “กลวั” พระเยซู  
เหตุผลคือผลกระทบท่ีค าสอนของพระองคก์ าลงัมีต่อฝงูชนท่ีรวมตวักนัจากโลกสมยัโบราณทั้งหมด
ส าหรับปัสกา (เปรียบเทียบ 1:22; 6:2; 7:37; 10:26) พระเยซูก าลึงกระท าเหมือนกษตัริยแ์ละมหา
ปุโรหิตของอิสราเอล  
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  “และดงันั้นเราก็ไปถึงประเด็นใหญ่ของมาระโกคือ อ านาจท่ีดลใจอนัยิ่งใหญ่ของค าสอน
 ของพระเยซูซ่ึงได้รับการสนับสนุนโดยการกระท าท่ีหนักแน่นของพระองค์  พระองค์
 โจมตี ความกลัวแม้กระทัง่ในใจของหัวหน้ากลุ่มปกครองผูก้  าลังพยายามท่ีจะท าลาย
 พระองค์  ท่ีจริงพวกเขาก าลงัพยายามท่ีจะท าลายพระองค์เพราะว่าพวกเขากลวัพระองค ์
 เพราะว่าพระองคมี์การยึดท่ีมีอ านาจเหนือฝงูชน จากนั้นพระองคจ์ะถูกตรึงไม่ใช่เน่ืองจาก
 ความอ่อนแอใดๆในพระองค์   อย่างค่อนขา้งตรงกนัขา้ม เน่ืองจากอ านาจของพระองค์! 
 ยิ่งกว่านั้ น อ านาจส าหรับท่ี ซ่ึงพระองค์จะถูกตรึงก็ เ ป็นอ านาจท่ีพระองค์ใช้ เพื่อ
 ผลประโยชน์ของประเทศชาติทั้งหมด คือคนต่างชาติเช่นเดียวกบัคนยิว นัน่ท่ีจะกล่าวว่า 
 พระองค์ใช้อ  านาจของพระองค์เพื่อเห็นแก่ผูฟั้งของมาระโกและ ณ ราคามากต่อพระองค์
 เอง  ดงันั้นส าหรับการถูกตรึงของพระองคน์ั้น พระเยซูก็สมควรแก่เกียรติและการนมสัการ
 ไม่ใช่การดูหม่ินและการเยาะเยย้”[680] 

ณ เวลาเยน็ อีกคร้ังหน่ึงพระเยซูและพวกสาสวกไดจ้ากเยรูซาเล็มไปและใชเ้วลากลางคืนบนภูเขามะกอกเทศ 
(ลก. 21:37) บางทีในเบธานี (ขอ้ 11) 

 “ถ้าองค์พระเยซูเจ้าจะตอ้งปรากฏในบ้านแห่งการนมสัการของเรา พระองค์จะท าการ
 เปล่ียนแปลงอะไรบา้ง?” "[681] 

บทเรียนเกีย่วกบัต้นมะเดื่อทีเ่ห่ียวแห้ง 11:20-26 (เปรียบเทยีบ  มธ. 21:19-22) 

น่ีเป็นส่วนท่ีสามของเหตุการณ์ท่ีมีศูนยก์ลางท่ีการช าระพระวหิาร (เปรียบเทียบ  ขอ้ 12-14) 

11:20-21    เหตุการณ์น้ีไดเ้กิดข้ึนในเชา้วนัพุธ  “เห่ียวแห้งไปจนถึงราก” หมายถึงวา่ความตายก าลงักระจาย
ไปทัว่ตน้นั้น ซ่ึงออกมาจากแหล่งแห่งการหล่อเล้ียงของมนั “ราก” ของตน้ไมส้อดคลอ้งกบัพวก
ผูน้ าทางศาสนาของชนชาติ  การสาปแช่งแห่งความตายฝ่ายวิญญาณจะกระจายจากพวกเขาไปสู่ชน
รุ่นของชาวยิวท่ีไม่เช่ือทั้งหมด เปโตรเช่ือมโยงการพิพากษากบัถอ้ยค าของพระเยซู  ในท านองท่ี
คลา้ยกนั การป่าวประกาศของพระเยซูถึงการพิพากษาบนชนรุ่นนั้นของพวกยิวคงไดมี้ผลกระทบท่ี
คลา้ยกนั    

11:22-23    แทนท่ีจะอธิบายถึงความส าคญัเชิงสัญลกัษณ์ของการสาปตน้มะเด่ือ พระเยซูก็ด าเนินการต่อไป
ท่ีจะจดจ่อท่ีวิธีท่ีซ่ึงการอศัจรรย์น้ีได้เกิดข้ึน  น่ีเป็นบทเรียนเก่ียวกับการเป็นสาวกท่ีส าคัญซ่ึง       
พระเยซูไดส้อนมาก่อน (เปรียบเทียบ มธ. 6:13-14; 7:7; 17:20; 18:19; ลก. 11:9; 17:6) แต่มนั
ปรากฏท่ีน่ีเท่านั้นในมาระโก  ประเด็นก็คือว่าการวางใจท่ีพึ่งพาในพระเจ้าสามารถบรรลุส่ิงท่ี
เป็นไปไม่ไดโ้ดยมนุษยผ์า่นทางการอธิษฐาน (เปรียบเทียบ ยก. 1:6) 
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 พระเจา้ทรงเป็นแหล่งของอ านาจท่ีจะเปล่ียนแปลง “การเคล่ือนภูเขา” เป็นสัญลกัษณ์สากลของการ
ท าบางส่ิงท่ีดูเหมือนเป็นไปไม่ได ้(เปรียบเทียบ ศคย. 4:7) พระเยซูสันนิษฐานวา่การพิชิตความ
ยุ่งยากท่ีน่ีเป็นน ้ าพระทัยของพระเจ้า  สาวกแท้ของพระเยซูแทบจะไม่อธิษฐานเพื่อส่ิงอ่ืนใด        
(มธ. 6:10) ดงันั้นบุคคลท่ีอธิษฐานสามารถเช่ือไดว้่าส่ิงท่ีเขาร้องขอจะเกิดข้ึนเพราะวา่มนัเป็นน ้ า
พระทยัของพระเจา้  เขาจะไม่สงสัยความสามารถของพระเจา้ท่ีจะท าส่ิงท่ีเขาร้องขอ เน่ืองจากว่า
พระเจา้สามารถท าส่ิงใดก็ได ้หรือเขาจะไม่สงสัยวา่  พระเจา้จะตอบการวิงวอนของเขา เน่ืองจากวา่
มนัเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้  เขาจะไม่มีใจท่ีสงสัยเก่ียวกบัเร่ืองน้ี[682] 

  “ส่ิงท่ีถูกบ่งบอกท่ีน่ีโดยวธีิของการพดูเกินจริงก็คือวา่บุคคลหน่ึงจะตอ้งมัน่ใจอยา่งเต็มท่ีใน
 ความพร้อมของพระเจา้ท่ีจะตอบสนองต่อความเช่ือ”[683] 

 อีแวนส์บ่งบอกว่าภูเขาท่ีพระเยซูอา้งอิงถึงอาจได้เป็นภูเขาพระวิหาร แต่มนัดูเหมือนเป็นไปได้
มากกวา่วา่พระเยซูอา้งอิงถึงภูเขาใดๆ[684] 

 ท าไมมาระโกไม่ไดอ้ธิบายถึงส่ิงท่ีพระเยซูทึกทกัเอานัน่คือพวกสาวกจะอธิษฐานเพื่อให้น ้ าพระทยั
ของพระเจา้เกิดข้ึน? เป็นท่ีชดัเจนว่า เม่ือท่านเขียน ผูอ่้านดั้งเดิมของท่านเป็นคริสเตียนท่ีอุทิศตน 
ตอนนั้นจกัรวรรดิโรมนัไดก้ าจดัคริสเตียนท่ีกล่าวยอมรับเท่านั้น มากกว่าโลกท าในทุกวนัน้ีอย่าง
น้อยท่ีสุดก็ในตะวนัตก แนวคิดท่ีว่าคริสเตียนจะไม่ต้องการส่ิงใดแต่ให้น ้ าพระทยัของพระเจ้า
เกิดข้ึนก็ไร้สาระ ในโลกท่ีท่ีการระบุตนเองในฐานะเป็นคริสเตียนหมายถึงการข่มเหงท่ีรุนแรงและ
ความตายอยา่งท่ีเป็นไปได ้    

11:24         การขอเป็นรูปแบบท่ีเฉพาะของการอธิษฐาน  ในฐานะสาวก เราสามารถ “เช่ือ” ว่าเราจะมีส่ิงท่ี
เราร้องขอในการอธิษฐาน เม่ือเรา “ขอ” ให้น ้ าพระทยัของพระเจา้ท่ีจะเกิดข้ึน (มธ. 6:10; 7:7) 
เพราะวา่พระเจา้จะบรรลุน ้าพระทยัของพระองค ์  

11:25         ความเช่ือในพระเจา้ไม่ใช่เง่ือนไขเดียวกบัส าหรับค าอธิษฐานท่ีไดรั้บค าตอบ   บุคคลหน่ึงตอ้ง 
“ยกโทษ” เพื่อนมนุษย์ของเขาหรือของเธอด้วย  ตามปกติแล้วพวกยิวยืนเม่ือพวกเขาอธิษฐาน 
(เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 1:26; ลก. 18:11, 13) การยกโทษพี่นอ้งชายหญิงของเราเป็นเง่ือนไขก่อน
ส าหรับการไดรั้บการยกโทษทางครอบครัวจากพระบิดา (มธ. 6:14-15) น่ีเป็นท่ีเดียวในมาระโกท่ีท่ี
พระเยซูอา้งอิงถึง “พระบิดาในสวรรค์” ของพวกสาวก (“พวกท่าน”) น่ีอาจไดย้  ้าเตือนพวกเขาถึง    
ค  าสอนของพระองคใ์นการอธิษฐานขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  (มธ. 6:9-15; ลก. 11:2-4) 

 “ไม่มีท่ีอ่ืนใดในมาระโกท่ีมีค าสอนในเร่ืองความจ าเป็นส าหรับผูค้นท่ีจะยกโทษคนอ่ืนๆ”[685] 
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11:26         ขอ้น้ีไม่ปรากฏในตน้ฉบบัโบราณท่ีส าคญัมากท่ีสุดต่างๆของพระกิตติคุณของมาระโก เป็นท่ี
ชัดเจนว่าพวกอาลักษณ์ได้สอดแทรกมนัไวใ้นภายหลังเพราะว่าพวกเขาเช่ือมโยงข้อท่ีมาก่อน
กบัมทัธิว 6:14   

ข.     การสอนของพระเยซูในพระวหิาร  11:27-12:44  

ส่วนทั้งหมดน้ีมีการสอนของพระเยซูในลานพระวหิารในวนัพุธ  พวกผูน้ าทางศาสนาสงสัยสิทธิอ านาจของ
พระเยซูก่อน (11:12-12:12) และจากนั้นค าสอนของพระองค ์(12:13-37) สุดทา้ย พระเยซูประณามความน่า
ซ่ือใจคดของพวกเขาและชมเชยการกระท าของหญิงม่ายท่ีแสดงถึงความเป็นจริง (12:38-44) พระเยซูท า
หนา้ท่ีเป็นผูรั้บใชท่ี้สัตยซ่ื์อขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในบทบาทของผูเ้ผยพระวจนะท่ีน่ี   

1.     การโต้เถียงเกีย่วกบัสิทธิอ านาจของพระเยซู  11:27-12:12  

การโตเ้ถียงน้ีประกอบดว้ยการอภิปรายกบัพวกผูน้ าทางศาสนาเก่ียวกบัสิทธิอ านาจของยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา 
(11:27-33) ซ่ึงติดตามมาดว้ยค าอุปมาท่ีอธิบายถึงความไม่รับผดิชอบของพวกผูน้ าทางศาสนา (12:1-12). 

สิทธิอ านาจของยอห์นผู้ให้บัพติศมา 11:27-33 (เปรียบเทยีบ มธ. 21:23-27; ลก. 20:1-8) 

11:27-28    “พวกหวัหนา้ปุโรหิต” พวกอาจารยห์รือ “ธรรมาจารย”์ และ “พวกผูใ้หญ่” จดัตั้งส่วนประกอบ
ทั้งสามของสภาแซนเฮดริน  น่ีเป็นการไต่สวนท่ีเป็นทางการอยา่งมากซ่ึงถูกกระตุน้โดยการปรากฏ
ของพระเยซูและท าให้จ  าเป็นโดยการช าระพระวิหารของพระองค์ พวกผูน้ าท่ีเป็นทางการของ
อิสราเอลตอ้งการท่ีจะรู้เก่ียวกบัใบรับรองของพระเยซูและใครให้สิทธ์ิแก่พระองคท่ี์จะกล่าวและท า
อยา่งท่ีพระองคไ์ดก้ล่าวและท าไป  พวกเขาสงสัยธรรมชาติและแหล่งแห่งสิทธิอ านาจของพระองค ์ 
ค  าถามต่างๆของพวกเขาก็ถูกตอ้งเหมาะสมเน่ืองจากว่าพวกผูน้ าก็รับผิดชอบส าหรับการดูแลชีวิต
ทางศาสนาของอิสราเอล กระนั้นค าถามของพวกเขาเป็นการทา้ทายต่อเกียรติของพระเยซู[686] 

  “แก่สารของการพรรณนาถึงพวกผูต่้อตา้น [ของพระเยซูในมาระโก] อยูใ่นท่ีวา่พวกเขารับ
 ใช้ตนเอง นั่นคือ พวกเขาถูกครอบง าด้วยการสงวนอ านาจของพวกเขา ความส าคญัของ
 พวกเขา ความมัง่คัง่ของพวกเขาและชีวติของพวกเขา”[687] 

11:29-30    โดยพื้นฐานแลว้ พระเยซูถามพวกผูน้ าเหล่าน้ีวา่พวกเขาเช่ือวา่พระเจา้ทรงอยูเ่บ้ืองหลงัพนัธกิจ
ของยอห์น (“มาจากสวรรค”์) หรือไม่  ยอห์นไดส้อนวา่พระเจา้ทรงอยูเ่บ้ืองหลงัพนัธกิของพระเยซู  
ถา้พวกผูว้ิจารณ์กล่าววา่พวกเขาเช่ือวา่พระเจา้ทรงอยูเ่บ้ืองหลงัของยอห์น พวกเขาคงไดเ้ห็นดว้ยวา่
พระเจ้าทรงอยู่เ บ้ืองหลังของพันธกิจของพระเยซู  พระเยซูท้าทายพวกเขาท่ีจะตอบสนอง             
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“จงตอบเราเถิด” (ขอ้ท่ี 30) ก็เฉพาะในมาระโกและมนัสะทอ้นถึงความเหนือกวา่ของพระเยซูต่อคน
เหล่าน้ี  

  “อย่างเช่นในค าถามก่อนหน้านั้นเก่ียวกบัการถือรักษาวนัสะบาโต (2:23—3:6) ค าถามท่ี
 กระท าเป็นค าตอบต่ออีกค าถามหน่ึงบ่งบอกวา่พระเยซูไม่อยูภ่ายใตส้ภาแซนเฮดรินแต่อยู่
 เหนือมนั  ค าถามท่ีกระท าเป็นค าตอบต่ออีกค าถามหน่ึงของพระองคแ์สดงถึงสิทธิอ านาจ
 เก่ียวกบัส่ิงท่ีพระองคถู์กสงสัย”[688] 

 โดยการตอบสนองต่อพวกเจา้หน้าท่ีดว้ยค าถาม พระเยซูก็ไม่ไดพ้ยายามท่ีจะหันเหความสนใจไป
จากมนั   พระองค์ใช้กลไกตามปกติท่ีถูกออกแบบมาเพื่อจะท าให้ผูต่้อตา้นท่ีจะกล่าวบางส่ิงท่ีผู ้
ต่อตา้นจะไม่กล่าวตามปกติ[689] 

11:31-33    ความเป็นห่วงของพวกผูว้ิจารณ์ส าหรับต าแหน่งของพวกเขาเอง-แทนท่ีส าหรับความจริง-ก็
ชดัเจนในการปฏิเสธของพวกเขาท่ีจะตอบพระเยซู  อยา่งชดัเจนแลว้ พวกเขาปฏิเสธทั้งยอห์นและ
พระเยซูในฐษนะผูเ้ผยพระวจนะท่ีไดรั้บสิทธิอ านาจของพระเจา้! พระเยซูไดต้อบค าถามของพวก
เขาแลว้ในแนวทางท่ีไม่เปิดเผยโดยการอา้งวา่สิทธิอ านาจของพระองคก์็เป็นอยา่งเดียวกนักบัสิทธิ
อ านาจของยอห์น  พระองค์ได้ปฏิเสธท่ีจะให้ค  าตอบท่ีชัดเจนมากข้ึนแก่พวกเขาซ่ึงรู้ว่าพวกเขา
พยายามท่ีจะท าให้พระองคเ์สียช่ือเสียง   (เปรียบเทียบ  1 ปต. 2:15) ความลม้เหลวของพวกเขาท่ีจะ
ตอบพระองค์ได้ปลดปล่อยพระองค์จากค าสัญญาท่ีเง่ือนไขของพระองค์ท่ีจะตอบพวกเขา             
(ขอ้ท่ี 29)-เน่ืองจากวา่พวกเขาลม้เหลวท่ีจะท าตามเง่ือนไข  การปฏิเสธการส าแดงปิดประตูต่อการ
ส าแดงมากข้ึน 

  “ในการโจมตีของพระองค์ท่ีปีศาจ การยกโทษบาป ความเหนือกว่าโทราห์และพระวิหาร 
 ค ากล่าวเก่ียวกบัพระเจา้ในฐานะพระบิดา และการป่าวประกาศพื้นฐาน   เก่ียวกบัเร่ืองราวท่ี
 ซ่ึงพระเจา้ทรงมีอ านาจสิทธ์ิขาดในสิทธิอ านาจของพระองค์เอง นั้น พระเยซูก็ใช้สิทธิ
 อ านาจท่ีเป็นสิทธิพิเศษของพระเจา้.… ถา้มาจากคนอ่ืนมนัคงไดส่้งสัญญาณถึงความบา้คลัง่
 อยา่งส้ินเชิง-อยา่งท่ีมนัไดท้  าในสายตาของพวกศตัรูของพระองค ์  ส่ิงท่ีคนยิวท่ีเคร่งศาสนา
 เห็นในโทราห์หรือบางทีในพระวหิาร หมวดพระกิตติคุณก็เห็นในพระเยซูเพราะวา่พระเยซู
 แทนท่ีโทราห์และพระวิหารในฐานะเป็น โลคัส เดอิ [ท่ีของพระเจา้]  เม่ือถูกถามเก่ียวกบั
 ท่ีมาของสิทธิอ านาจของพระองค ์พระเยซูก็ช้ีไปท่ีการรับบพัติศมาของพระองคโ์ดยยอห์น 
 ในท่ีนั่นเสียงท่ีป่าวประกาศว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระวิญญาณท่ีให ้  
 ฤทธ์ิเดชแก่พระองค์ในฐานะผูรั้บใช้ของพระเจา้ก็ประสาทเอกซูซิอา [สิทธิอ านาจ] ของ
 พระเจา้บนพระองค ์
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 “ดงันั้นในพระกิตติคุณของมาระโกอย่างเช่นในยอห์น พระเยซูก็ปรากฎในฐานะพระเจา้ท่ีเป็นตวั
เป็นตนในการประพฤติ ถอ้ยค าและกิจกรรมของพระองค ์ ส่ิงน้ีท าให้ประหลาดใจท าให้งุนงงและ
แมก้ระทัง่ท าให้คนร่วมสมยัของพระองคข์ุ่นเคืองจากแวดวงท่ีใกลชิ้ดท่ีสุดของพระองคสู่์ภายนอก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ พวกผูน้ าทางศาสนาถือวา่การอา้งท่ีน าเสนอของพระองคถึ์งมิติท่ีเป็นของพระเจา้
อย่างเหมาะสมนั้นเป็นการละเมิดท่ีร้ายแรงท่ีสุดท่ีเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม พระเยซูให้ความ
ประทบัใจท่ีแตกต่างว่าพระองค์ไม่ใช่ผูล้ะเมิดแต่ก าลังเข้าไปสู่สิทธิครอบครองท่ีถูกต้องของ
พระองค”์[690] 

ค าอุปาเกีย่วกบัชาวสวนทีเ่ป็นคนเช่าทีช่ั่วร้าย  12:1-12 (เปรียบเทยีบ  มธ. 21:33-46; ลก. 20:9-19) 

“ตัวอย่างหลักอีกตัวอย่างหน่ึงของรูปแบบท่ีมีศูนย์ร่วมกัน [แบบไขว ]้ ในการบันทึกของมาระโก  
[นอกเหนือ 2:1-3:6] คือเร่ืองชุดของความขดัแยง้ของพระเยซูกบัพวกเจา้หน้าท่ีในเยรูซาเล็ม [บทท่ี 12]        
ท่ีประกอบดว้ยเจ็ดตอนคือ ตอน ก และ ก1 เก่ียวขอ้งกบัขอ้ความของพระเยซูเก่ียวกบัการพิพากษาต่อพวก
เจา้หนา้ท่ี  (ปริศนาของคนเช่าท่ีชัว่ร้ายและการเตือนต่อพวกธรรมาจารย)์ ตอน ข และ ข1 รวมถึงการอา้งอิง
จากบทสดุดีท่ีติดตามมาดว้ยการตอบสนองต่อการอา้งอิงนั้น (การอา้งอิงเก่ียวกบัศิลามุมเอกและบุตรของดา
วดิ)  และตอน ค และ ค1 เป็นการอภิปรายทางกฎหมายเก่ียวกบัความรักท่ีมีต่อพระเจา้และเพื่อนบา้น (ซีซาร์
และพระเจา้ และความรักท่ีมีต่อพระเจา้และเพื่อนบา้น)  ตอน ง เป็นตอนศูนยก์ลาง หวัขอ้ของมนัคือการเป็น
ข้ึนจากตาย และหัวขอ้ของมนัก็ให้ความกระจ่างแก่ตอนทั้งหมดคือ ความลม้เหลวของพวกเจา้หน้าท่ีท่ีจะ
เขา้ใจไม่งานเขียนก็อ านาจของพระเจา้”[691] 

การบนัทึกของมทัธิวถึงค าอุปมาน้ีก็เต็มท่ีมากกว่าการบนัทึกของมาระโก เพราะเป็นท่ีชัดเจนว่ามทัธิว
ตอ้งการท่ีจะแสดงให้พวกยิวเห็นวา่พวกผูน้ าของพวกเขานั้นชัว่ร้ายและไม่มีความรับผิดชอบเพียงใด บางที
มาระโกรวมเร่ืองน้ีไวเ้พราะว่าเปรียบเทียบอุปนิสัยของบรรดาผูรั้บใช้ท่ีเป็นทางการของอิสราเอลคือ        
พวกผูน้ าศาสนากบัพระเยซูผูรั้บใชข้องพระเจา้      

“การศึกษาเม่ือเร็วๆน้ีของกระดาษสมยัโบราณเซนอนและของค าอุปมาของรับบีไดแ้สดงให้เห็นวา่
สถานการณ์ต่างๆก็คล้ายกนัอย่างใกลชิ้ดอย่างมากกบัสถานการณ์ของค าอุปมาท่ีได้เกิดข้ึนอย่าง
แทจ้ริงในปาเลสไตน์ทั้งราวๆ 280 ปีก่อนพนัธกิจของพระเยซูและช่วงระยะเวลาหน่ึงหลงัจากนั้น”  
[692] 

12:1           พระเยซูกล่าวค าอุปมาน้ีต่อทุกคนท่ีปรากฏตวั (ลก. 20:9) แต่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งต่อพวกผูน้ าทาง
ศาสนา  “ชายคนหน่ึง” ในค าอุปมานั้นแสดงถึงพระเจา้ “สวนองุ่น” คือ อิสราเอล (สดด. 80:8-19; 
ยรม. 2:21) และคนเช่า (“ผูป้ลูกองุ่น”) คือพวกผูน้ าของอิสราเอล   
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 “บ่อยคร้ังแลว้สวนองุ่นถูกท าเป็นฟาร์มในเชิงพานิชย ์จากการท่ีไดรั้บพระวิหารเป็นบริบทของค า
อุปมาน้ี เช่นเดียวกบัอุปนิสัยท่ียโสโอหงัของคนเช่า…, เราควรมอง เกออกอย [“ผูป้ลูกสวนองุ่น”] 
ของค าอุปมาน้ีวา่เป็นชาวสวนทางพานิชยท่ี์มัง่คัง่”[693] 

ค าอุปมาน้ีพฒันาฉากท่ีถูกน าเสนอในอิสยาห์ 5:1-2 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค าพยากรณ์เก่ียวกบัการพิพากษา
ของพระเจา้เหนืออิสราเอล (เปรียบเทียบ สดด. 80:8-16) พระเจา้ไม่ไดง้ดเวน้ค่าใชจ่้ายหรือความพยายามท่ี
จะท าให้อิสราเอลเป็นชนชาติท่ีเลือกสรร  จะว่าไปแลว้พระองคไ์ดล้ะอิสราเอลไวก้บัพวกเขาเองหลงัจากท่ี
พระองคไ์ดส้ถาปนาชนชาตินั้น 

 “เน่ืองจากว่าล าธารจอร์แดนส่วนบนทั้งหมดและส่วนท่ีใหญ่ของท่ีสูงในกาลิลีได้อยู่ในมือของ
 เจา้ของท่ีดินชาวต่างชาติ ณ เวลาน้ี การปฏิบติัเช่นนั้นก็ธรรมดา”[694] 

12:2-5    “เวลาเกบ็เก่ียว” แสดงถึงเวลาท่ีพระเจา้คาดหวงัท่ีจะไดรั้บรางวลับางอยา่งส าหรับการลงทุนของ
พระองค์ในอิสราเอล  พวกคนใช้ (“พวกทาส”) แสดงถึงพวกผูเ้ผยพระวจนะ ผูซ่ึ้งพวกผูน้ าของ
อิสราเอลโดยปกติแลว้ไดป้ฏิเสธ ข่มเหงและแมก้ระทัง่ฆ่าในบางกรณี (เปรียบเทียบ 1 พกษ. 18:13; 
22:27; 2 พศด. 24:20-22; 36:15; นหม. 9:26; ยรม. 37:15) ประเด็นหลกัของค าอุปมาน้ีก็คือการ
ปฏิบติัท่ีชัว่ร้ายซ่ึงพวกผูน้ าของอิสราเอลไดใ้ห้แก่พวกผูรั้บใช้ของพระเจา้ผูซ่ึ้งพระเจา้ไดส่้งไปยงั
พวกเขา 

12:6-8     การส่งบุตรชายของเจา้ของไปก็จดัตั้งการทดสอบสูงสุดส าหรับชาวสวนท่ีเป็นคนเช่า ชาวสวนท่ี
เป็นคนเช่า (“ผูป้ลูกองุ่น”) ในค าอุปมาน้ีอาจไดเ้ช่ือวา่เจา้ของสวนองุ่นไดต้ายไปแลว้ และท่ีวา่เขามี
เพียงบุตรชายคนเดียวผูซ่ึ้งเป็นทายาทของเขา พวกเขาใช้เหตุผลตดัสินวา่ถา้พวกเขาไดฆ่้าบุตรชาย
นั้น มนัก็จะไม่มีคนอ่ืนท่ีจะรับสวนองุ่นเป็นมรดก และพวกเขาสามารถควบคุมมนัได ้เป็นท่ีชดัเจน
ว่าคนเช่า “โยน” บุตรชายนั้ น “ออกไปจากสวนองุ่น” และจากนั้ น “ได้ฆ่าเขา” (มธ.21:39;             
ลก. 20:15; เปรียบเทียบ 1 พกษ. 21:2-3, 16) ล าดบัของเหตุการณ์ของมาระโก (ขอ้ท่ี 8) แสดงให้เห็น
วา่การฆ่าของเขาเป็นการกระท าแห่งการปฏิเสธอีกดว้ย 

  “ส่ิงท่ีมาระโกท าคือท่ีจะกล่าวถึงการกระท าท่ีแย่ท่ีสุดสุดทา้ย ความรู้สึกก็คือ ผูป้ลูกองุ่น
 เหล่าน้ีไม่เพียงแต่ไดฆ่้าบุตรชายและทายาทเท่านั้น พวกเขาแมก้ระทัง่ไดโ้ยนเขาออกไป
 จากสวนองุ่นเม่ือท าอยา่งนั้นอีกดว้ย”[695] 

 เป็นท่ีแน่นอนวา่พวกผูน้ าทางศาสนาประพฤติราวกบัวา่พระเจา้ไดต้ายไปแลว้ พระองคมี์พระบุตรท่ี
รักท่ีเฉพาะเพียงพระองคเ์ดียว (เปรียบเทียบ 1:11; 9:7) 
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12:9        การปฏิเสธของชาวสวนท่ีเป็นคนเช่าต่อ “บุตรชาย” ของเจา้ของก็เป็นการปฏิเสธต่อ “เจา้ของ” 
อยา่งเท่าเทียม  การตอบสนองท่ีท านายไดข้องเขาก็คือท่ีจะขจดัพวกเขาไปและให้การดูแลสวนองุ่น
ของเขาแก่คนเช่าคนอ่ืนๆ อย่างเช่นในค าอุปมานั้น พระเจา้จะขจดั (“ท าลาย เยรูซาเล็ม พระวิหาร
และพวกผูน้ าทางศาสนาในปี ค.ศ. 70) พวกผูน้ าของอิสราเอลและแทนท่ีพวกเขาดว้ยผูน้ าคนอ่ืนๆ
ซ่ึงเป็นผูน้ าของคริสตจกัร 

  “การท านายน้ีได้ส าเร็จในคริสตจกัรเม่ือการเป็นผูน้ าฝ่ายวิญญาณได้ถูกมอบหมายแก่
 บรรดาผูท่ี้มาจากแหล่งก าเนิดของคนต่างชาติเป็นหลกั  แต่องคป์ระกอบท่ีก าหนดคือความ
 สัตยซ่ื์อของพวกเขาไม่ใช่แหล่งก าเนิดทางชนชาติของพวกเขา”[696] 

12:10-11    พระเยซูบอกถึงการเปิดเผยของพระองค์เก่ียวกบัชะตาของพระบุตรต่อไปโดยการอา้งอิงถึง    
สดุดี 118  น่ีเป็นสดุดีบทเดียวกนัท่ีฝูงชนร้อง ณ การเสด็จเขา้อย่างผูพ้ิชิต  (11:9; เปรียบเทียบ     
สดด. 118:22-23) “ศิลา” ท่ีน่ีบางทีเป็นศิลาท่ีมุมส าหรับอาคารท่ีพระเจา้ก าลงัสร้าง ในการใชด้ั้งเดิม
ของมนั ศิลาแสดงถึงอิสราเอล  ท่ีน่ี พระเยซูได้ท าให้พระองค์เองเป็นศิลานั้น ( เปรียบเทียบ           
กจ. 4:11; 1 ปต. 2:7) การพลิกกลบัของพระบิดาเก่ียวกบัชะตาของพระบุตรก็ดึงความประหลาดใจ
จากคนดูออกมา เพราะว่ามนัเป็นการพลิกกลบัท่ีไม่ได้คาดหวงัไวถึ้งเหตุการณ์ต่างๆท่ีแสดงถึง
อ านาจสิทธ์ิขาดของพระเจา้ 

 ดูเหมือนว่าพวกผูน้ าของอิสราเอลไดป้ฏิเสธศิลาท่ีจะเป็นศิลาท่ีมุมเพื่อจะท าให้อิสราเอลซ่ึงเป็น   
พระวิหารของพระเจา้นั้นสมบูรณ์ท่ีซ่ึงพระองค์จะท าการผ่านเพื่อจะน าพระพรไปสู่มนุษยทุ์กคน 
(ปฐก. 12:3) ศิลาท่ีถูกปฏิเสธไดก้ลายมาเป็นไม่ใช่ศิลาท่ีมุม แต่เป็นศิลาท่ีส าคญัท่ีสุด (“ศิลามุมเอก”) 
ในรากฐานของพระวหิารใหม่ท่ีพระเจา้ก าลงัสร้างในตอนน้ีนัน่คือคริสตจกัร (มธ. 16:18; อฟ. 2:20; 
1 ปต. 2:4-10) 

 หลงัจากพระเจา้ยา้ยคริสตจกัรไปจากโลก (1 ธส. 4:13-18) พระศิลานั้นจะเสด็จกลบัมายงัโลก 
(เปรียบเทียบ ดนล. 2:34-35, 44-45; วว. 19:11-16) และอิสราเอลจะยอมรับพระองค์ (ศคย. 12:10) 
จากนั้นพระองคจ์ะท าใหอิ้สราเอลสมบูรณ์ (อสย. 59:20) และในระหวา่งยุคพนัปีนั้นอิสราเอลจะท า
หนา้ท่ีเป็นพระวหิารท่ีพระเจา้ไดต้ั้งใจไวใ้หเ้ขาเป็น (ดนล. 7:22) จากนั้นพระองคจ์ะน าพระพรไปยงั
ทั้งโลกผา่นทางอิสราเอล  

12:12      ความหมายของค าอุปมาของพระเยซูก็ชัดเจนต่อพวกผูน้ าทางศาสนา พระเยซูได้เปิดโปงการ
วางแผนท่ีร้ายแรงของพวกเขาท่ีจะฆ่าพระองค ์ ความโปรดปรานของฝงูชนป้องกนัพระเยซูไวจ้าก
ความเดือดดาลของพวกเขาอยา่งชัว่คราว   
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  “ค าอุปมาเร่ืองคนเช่าสวนองุ่นท่ีชัว่ร้ายจบลงท่ีการหมายเหตุถึงความหวาดหวัน่และท่ีการ
 หมายเหตุถึงการเหน็บแนม  เพราะว่าในการวางแผนถึงการถูกท าลายของพระเยซูนั้น    
 พวกเขา [ปฏิปักษ์ของพระเยซู] ด าเนินชีวิตไปตามการอธิบายลกัษณะของพวกเขาใน        
 ค าอุปมาในฐานะเป็นผูฆ่้าโดยไม่รู้” [697] 

การอา้งต่างๆของพระเยซูถึงการเป็นพระบุตรท่ีรักของพระเจา้ก็ชดัเจนอยา่งเพิ่มข้ึนแก่ทุกๆคน  เม่ือการอา้ง
เหล่านั้นชดัเจนข้ึน การต่อตา้นจากพวกผูน้ าของอิสราเอลก็เขม้ขน้     

2.     การโต้เถียงเกีย่วกบัค าสอนของพระเยซู  12:13-37  

การโตเ้ถียงเก่ียวกบัสิทธิอ านาจของพระเยซูน าไปสู่การโตเ้ถียงเก่ียวกบัค าสอนของพระองค ์ พวกผูน้ าทาง
ศาสนาโจมตีพระองค์สามคร้ังซ่ึงพยายามท่ีจะท าลายความน่าเช่ือถือและความเป็นท่ีนิยมของพระองค ์    
พวกเขาใหค้  าถามต่างๆแก่พระองคเ์ร่ือยๆเก่ียวกบัภาษีต่อหวั (ขอ้ 3-17) การเป็นข้ึนจากตาย (ขอ้ 18-27) และ
พระบญัญติัท่ีใหญ่ท่ีสุด (ขอ้ 28-34)  จากนั้นพระเยซูท าการร่ิเร่ิมและถามพวกเขาเก่ียวกบัการเป็นพระบุตร
ของพระเมสสิยาห์ (ขอ้ 35-37) ส่ิงน้ีท าให้การโจมตีของพวกเขาจบลง  การเผชิญหน้าทั้งหมดเกิดข้ึนใน     
วนัพุธท่ีตามหลงัเหตุการณ์ต่างๆท่ีเพิ่งถูกบนัทึกไว ้  มนัระลึกถึงล าดบัก่อนหน้าน้ีท่ีคล้ายกนัของความ
ขดัแยง้ต่างๆกบัพระเยซูในกาลิลี (เปรียบเทียบ 2:1-3:6) 

ค าสอนของพระเยซูเกีย่วกบัภาษีต่อหัว 12:13-17 (เปรียบเทยีบ  มธ. 22:15-22; ลก. 20:20-26) 

12:13     สมาชิกสภาแซนเฮดรินท าการริเร่ิมในการส่ง “พวกฟาริสี” และ “พวกเฮโรด” ไป พวกเขารวมกนั
ต่อตา้นพระเยซูผูซ่ึ้งพวกเขารับรู้วา่เป็นการคุกคามร่วมแมว้่าพวกเขาแตกต่างท่ามกลางพวกเขาเอง
ทางการเมือง  พวกเขาถามพระเยซูเก่ียวกบัประเด็นทางการเมืองท่ีแบ่งแยกพวกเขา 

12:14-15ก  อารัมภบทของพวกผูว้ิจารณ์เป็นการเยินยอท่ีชอบจบัผิด (ดีกว่า “เสแสร้ง”) (เปรียบเทียบ        
มธ. 22:18; ลก. 20:22).[698] แต่ส่ิงท่ีพวกเขากล่าวเก่ียวกบัพระเยซูนั้นเป็นจริง  พวกเขาตั้งใจท่ีจะ
ประจานพระเยซูท่ียงัไม่ตดัสินใจระหวา่งสองส่ิง[699] 

  “ถอ้ยค าท่ีเยินยอ… ถูกตั้งใจท่ีจะล่อลวงบางทีแมก้ระทัง่กดดนัพระเยซูไปสู่การเปิดเผย
 อยา่งอนัตราย”[700] 

  “อย่างแน่นอนแลว้อารัมภบทน้ีจะโน้มน้าวพระเยซูสู่การด าเนินชีวิตไปตามความคิดเห็น
 ท่ีมาจากพระองค ์พระองค์จะไม่ค  านึงถึงใคร ไม่แมก้ระทัง่จกัรพรรดิซีซาร์ในโรม เม่ือให้
 ค าตอบของพระองคต่์อค าถามท่ีตอนน้ีถูกน าเสนอต่อพระองค”์ [701] 
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เน่ืองจากยเูดียไดก้ลายมาเป็นจงัหวดัของโรมในปี ค.ศ. 6 พวกโรมนัเรียกร้องให้พวกยิวท่ีจะจ่าย “ภาษีรายตวั 
(ต่อหวั)” รายปี สู่ทอ้งพระคลงัของจกัรพรรดิ  ต่อมาพวกหวัรุนแรงไดป้ฏิเสธท่ีจ่ายมนัซ่ึงอา้งวา่การจ่ายนั้น
ไดย้อมรับสิทธ์ของโรมท่ีจะปกครองเหนือพวกเขา พวกฟาริสีจ่ายมนัแต่ต่อตา้นมนัอย่างหนกัแน่น  พวก     
เฮโรดจ่ายมนัอยา่งเตม็ใจเน่ืองจากวา่พวกเขาสนบัสนุนการปกครองของโรม  

พวกผูว้ิจารณ์ของพระเยซูถามพระเยซูอะไรคือส่ิงท่ีถูกตอ้งหรือถูกกฎหมายท่ีจะท า  ในสายตาของพวกเขา
นั้น พระเมสสิยาห์จะไม่เห็นด้วยกับการปกครองของต่างชาติ แต่ถ้า พระเยซูต่อต้านโรมอย่างเปิดเผย 
พระองคจ์ะอยูใ่นจุดท่ีอนัตราย พวกเขาคิดวา่ไม่วา่ค  าตอบใดก็จะท าใหพ้ระเยซูเจบ็ปวด   

12:15ข-16  พระเยซูเปิดโปงค าถามของพวกเขาเพราะวา่มนัเป็นการล่อให้ติดกบัท่ีมุ่งร้ายแทนท่ีจะเป็นการ
ถามท่ีจริงใจ  เหรียญเงิน “เดนาริอนั” เล็กๆเป็นเหรียญท่ีพวกโรมนัยอมรับในการจ่ายเพื่อภาษี
เท่านั้น[702] ภาพท่ีอยูบ่นเหรียญแสดงวา่โรมมีสิทธิอ านาจทางการเมืองเหนือบรรดาผูท่ี้ใชม้นั 

  “เหรียญเดนาริอนัของทิเบเรียสพรรณนาวา่จกัรพรรดิเป็นบุตรก่ึงเทพของเทพออกสัตสัและ
 เทพีลิเวยีและแสดงค าจารึก (ท่ียอ่) วา่ ‘ทิเบเรียส ซีซาร์ ออกสัตสั บุตรของเทพออกสัตสับน
 ดา้นหัวของเหรียญและ ‘ปอนทิเฟกซ์ แมกซิมสั’ บนด้านกอ้ยของเหรียญ  ทั้งการเป็น
 ตวัแทนและค าจารึกไดมี้รากเหงา้ในลทัธิจกัรพรรดิและจดัตั้งอา้งต่อเกียรติของเทพ” [703] 

 ท าไมพระเยซูขอให้พวกผูก้ล่าวหาพระองค์น าเหรียญมายงัพระองค์? บางทีพระองค์เองไม่ได้มี
เหรียญสักเหรียญหน่ึง[704] ถา้เป็นเช่นนั้น ส่ิงน้ีอาจสะทอ้นถึงความยากจนของพระเยซูและการ
พึ่ งพาของพระองค์ท่ีพระเจ้าและคนอ่ืนๆส าหรับการสนับสนุนของ  พระองค์  ข้าพเจ้าคาดว่า
พระองค์ท าส่ิงท่ีพระองค์ท าเพื่อให้ผูฟั้งของพระองค์เก่ียวข้องอย่างกระฉับกระเฉงมากข้ึนใน
บทเรียนท่ีพระองคก์ าลงัสอนพวกเขา  การมีส่วนร่วมของผูฟั้งท าใหแ้น่ใจถึงการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน  

12:17      พระเยซูหลีกเล่ียงปัญหาแบบ “ไม่ก็” กบัการตอบสนอง “ทั้งและ” ท่ีพวกผูว้ิจารณ์ทั้งหมดของ
พระองคส์ามารถเห็นดว้ย  พระเจา้มีสิทธิอ านาจเหนือบรรดาผูท่ี้มีฉายาของพระองค ์ ดงันั้น พวกยิว
ควร “ให ้(“มอบแด่”) ส่ิงท่ีสมควรไดรั้บของพระองคแ์ก่พระองค”์ นัน่คือ การยอมจ านวนส่วนตวัท่ี
สมบูรณ์ ซีซาร์มีสิทธิอ านาจบางอยา่งเหนือบรรดาผูท่ี้ใช ้“ภาพของเขา” โดยการใชเ้หรียญต่างๆของ
เขา  ดงันั้นพวกยวิควรจ่ายภาษีของพวกเขา     

  “แมว้่าพนัธะท่ีจะจ่ายเหรียญของเขาเองบางเหรียญแก่ซีซาร์ในการแลกเปล่ียนกบัความ
 สะดวกสบายต่างๆท่ีการปกครองของเขาเตรียมให้ถูกยืนยนั การอ้างท่ีเก่ียวข้องกบัรูป
 เคารพท่ีแสดงบนเหรียญต่างๆก็ถูกปฏิเสธ สิทธ์ิของพระเจ้าจะต้องได้รับเกียรติ  ท่ีน่ี       
 พระเยซูไม่ไดก้ล่าวว่ามีขอบเขตท่ีเป็นอิสระท่ีแยกกนัสองขอบเขตคือขอบเขตของซีซาร์
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 และขอบเขตของพระเจา้ (ส าหรับซีซาร์และทุกส่ิงท่ีเป็นของเขาก็เป็นของพระเจา้) แต่
 พระองค์ก าลงับ่งบอกว่ามีพนัธะต่างๆต่อซีซาร์ท่ีไม่ละเมิดสิทธ์ิของพระเจา้แต่ถูกแต่งตั้ง
 โดยพระเจา้อยา่งแทจ้ริง”[705] 

ค าตอบน้ีท าใหพ้วกผูว้จิารณ์ของพระเยซู “ประหลาดใจ” (ค ากรีก เอกเซทโธมัทซอน)  พระองคไ์ดห้ลีกเล่ียง
กบัดกัท่ีพวกเขาไดว้างไวส้ าหรับพระองคแ์ละใหค้  าตอบท่ีลึกซ้ึงแมเ้รียบง่ายต่อค าถามของพวกเขา 

ค าสอนน้ีคงไดมี้ประโยชน์โดยเฉพาะต่อผูอ่้านดั้งเดิมชาวโรมนัของมาระโก  มนัช่วยพวกเขาและพวกสาวก
ต่อมาทั้งหมดเขา้ใจว่าคริสตศาสนาไม่ไดส้นบัสนุนความไม่จงรักภกัดีต่อรัฐ  ( เปรียบเทียบ รม. 13:1-7;          
1   ทธ. 2:1-6; 1 ปต. 2:13-17) หน้าท่ีต่อพระเจา้ไม่ไดข้จดัหน้าท่ีต่อรัฐบาลไป อย่างไรก็ตาม หนา้ท่ีต่อ
รัฐบาลไม่ขจดัหนา้ท่ีสูงกวา่ของบุคคลหน่ึงต่อพระเจา้เช่นกนั  

ค าสอนของพระเยซูเกีย่วกบัการเป็นขึน้จากตาย 12:18-27 (เปรียบเทยีบ  มธ. 22:23-33; ลก. 20:27-40) 

12:18      “พวกสะดูสี” เป็นพวกยิวในเมืองเป็นส่วนใหญ่ มัง่คัง่และมีการศึกษา  จ  านวนของพวกเขาก็
ค่อนขา้งนอ้ย แต่พวกเขาครอบครองต าแหน่งท่ีส าคญัต่างๆรวมถึงหลายต าแหน่งในการเป็นปุโรหิต 
อิทธิพลของพวกเขาก็ใหญ่กวา่ขนาดของพวกเขาในฐานะพรรคหน่ึงภายในลทัธิยิว  น่ีเป็นท่ีเดียวท่ี
มาระโกอา้งอิงถึงพวกเขา  พวกเขาอา้งท่ีจะเช่ือส่ิงท่ีพนัธสัญญาเดิมสอนเท่านั้นและพวกเขาไม่ได้
ท  าตามธรรมเนียมต่างๆของผูอ้าวุโสท่ีพวกฟาริสีถือรักษา พวกเขาไม่เช่ือใน “การเป็นข้ึนจากตาย” 
เพราะว่าพวกเขากล่าววา่พวกเขาไม่สามารถพบการเปิดเผยท่ีชดัเจนใดเก่ียวกบัมนัในพนัธสัญญา
เดิม 

  “มนัเป็นไปไดท่ี้ว่าพวกสะดูสีเร่ิมตน้ในฐานะฝ่ายทางการเมืองท่ีสนับสนุนความถูกตอ้ง
 ตามกฎหมายของบลัลงัก์ของแฮสโมเนียนเหนือการต่อตา้นของพวกบริสุทธ์ิท่ียืนกรานถึง
 การแยกของผูมี้สิทธิพิเศษทางปุโรหิตและราชวงศ์หรือผูท่ี้มองหาการฟ้ืนฟูของอาณาจกัร
 ของดาวดิ”[706]  

 บลัลงักข์องแฮสโมเนียนอา้งอิงถึงการปกครองโดยพวกเฮโรด 

12:19-23    พวกสะดูสีตั้งกรณีท่ีเป็นขอ้สมมุติของพวกเขาเพื่อจะท าให้มุมมองใดก็ตามเก่ียวกบัการเป็นข้ึน
จากตายนั้นดูไร้สาระยกเวน้มุมมองของพวกเขาเอง[707] 

12:24-25    พวกสะดูสีไม่เขา้ใจการเปิดเผยของพระคมัภีร์เก่ียวกบัการเป็นข้ึนจากตาย  ยิ่งกวา่นั้น พวกเขาไม่
ตระหนกัวา่ “ฤทธ์ิเดช” ของพระเจา้ก็เพียงพอท่ีจะท าใหผู้ค้นเป็นข้ึนและท่ีจะท าใหพ้วกเขาเป็นข้ึนสู่
รูปแบบชีวิตท่ีแตกต่าง  ชีวิตสมรสอยา่งท่ีเรารู้นั้นมนัจะไม่เกิดข้ึนเม่ือเรามีร่างกายท่ีเป็นอมตะและ
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การมีอยูท่ี่ไร้ความตายจะไม่เรียกร้องการแพร่พนัธ์ุของมนุษยชาติ พวก   สะดูสีปฏิเสธการมีอยูข่อง
เผา่พนัธ์ุทูตสวรรค ์ (กจ. 23:8) ซ่ึงเป็นความเช่ือถือท่ีพระเยซูแกไ้ขอีกดว้ย  พวกเขาถือว่ามุมมอง
ของพวกเขาไดรั้บความกระจ่าง แต่พระเยซูกล่าววา่พวกเขาตอ้งการการท าให้กระจ่าง[708] พระเยซู
ไม่ไดก้ล่าววา่เม่ือผูค้นตายไปพวกเขาก็กลายมาเป็นทูตสวรรค ์ซ่ึงพวกเขาไม่เป็นหรือท่ีวา่เราจะเป็น 
“เหมือนทูตสวรรค”์ ในทุกๆด้าน ซ่ึงเราจะไม่เป็น 

12:26-27    ในการสรุปว่าพนัธสัญญาเดิมไม่ได้สอนการเป็นข้ึนจากตาย พวกฟาริสีก็ไดม้องขา้มตอนท่ี
ส าคญัในโทราห์ (หมวดเบญจบรรณ) ไป  พวกเขาถือวา่โทราห์มีสิทธิอ านาจโดยเฉพาะ  อพยพ 3:6 
สอนการมีชีวิตอยูข่องมนุษยต่์อไปหลงัจากความตาย  อบัราฮมั อิสอคัและยาโคบยงัคงมีอยูใ่นสมยั
ของโมเสส  พวกฟาริสีไม่เพียงแต่ปฏิเสธการเป็นข้ึนจากตายเท่านั้น แต่ปฏิเสธชีวติหลงัความตายใน
สวรรค์หรือในนรกอีกด้วย [709] พวกยิวมีมุมมองแบบองค์รวมเก่ียวกับมนุษย์มากกว่า ท่ี
ชาวตะวนัตกสมยัใหม่มี (เปรียบเทียบ ปฐก. 2:7) พวกฟาริสีสรุปวา่ถา้ส่วนท่ีเป็นวตัถุของมนุษยต์าย
ไป ทั้งบุคคลนั้นก็หยดุท่ีจะมีชีวติอยู ่พระเยซูผูถื้อมุมมองท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนัเก่ียวกบัมนุษยก์็โตแ้ยง้
วา่ถา้ส่วนท่ีไม่ใช่วตัถุของมนุษยด์ าเนินชีวติต่อไป ทั้งบุคคลนั้นก็จะด าเนินชีวติต่อไป 

 ความผดิพลาดหลกัของพวกสะดูสีคือการเขา้ใจท่ี “ผิดพลาดอยา่งใหญ่หลวง” ของพวกเขาเก่ียวกบั
การเปิดเผยของพระคมัภีร์  การวา่กล่าวสุดทา้ยของพระเยซู (ขอ้ 27) ท่ีเฉพาะในพระกิตติคุณท่ีสอง
ก็เนน้ความผดิพลาดนั้น   

  “ถา้การตายของบรรพบุรุษเป็นถอ้ยค าสุดทา้ยแห่งประวติัศาสตร์ของพวกเขา นัน่ก็ได้มี
 ความแตกหักเก่ียวกบัพระสัญญาต่างๆของพระเจา้ท่ีไดรั้บการรับรองโดยพนัธสัญญาท่ีท า
 กบั [อบัราฮมั] และความแตกหักเก่ียวกบัส่ิงท่ีสูตร ‘พระเจา้ของอบัราฮมั ของอิสอคัและ
 ของยาโคบ’ เป็นสัญลกัษณ์ มนัอยูใ่นความซ่ือสัตยต่์อพนัธสัญญาของพระองคท่ี์พระเจา้จะ
 ท าใหค้นตายเป็นข้ึน”[710] 

 พนัธสัญญาต่างๆมีผลบงัคบัใช้ตราบเท่าท่ีหุ้นส่วนพนัธสัญญามีชีวิตอยู่ แต่ถา้หน่ึงในพวกเขาตาย
ไป ค าสัญญาท่ีเป็นพนัธสัญญาต่างๆก็ไม่ผกูมดัอีกต่อไป (เปรียบเทียบ รม. 7:2; 1 คร. 7:39) เพื่อ   
พระสัญญาท่ีเป็นพนัธสัญญาต่างๆท่ีพระเจา้ไดท้  าต่อบรรพบุรุษท่ีจะยงัคงมีผลบงัคบัใช ้บรรพบุรุษ
จ าตอ้งมีชีวติอยู ่

  “ขอ้โตแ้ยง้เปิดขอ้วนิิจฉยัท่ีดึงจากความจริงท่ีคลา้ยกนัต่างๆ  พระเจา้ทรงเป็น   พระเจา้ของ
 บรรพบุรุษ พระองค์ทรงเป็นพระเจา้ของคนเป็นอีกด้วย ดงันั้นบรรพบุรุษแมต้ายไปใน
 ปัจจุบนัตอ้งมีชีวติอยูใ่นวนัหน่ึง”[711] 

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn708
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn709
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn710
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn711


  “ไม่มีการดึงดูดความสนใจไปท่ี อสย. 26:19, ดนล. 12:2, สดด.16:9-11, หรือ โยบ 19:26 
 คือตวับทต่างๆท่ีสนับสนุนหลกัค าสอน [เก่ียวกับการเป็นข้ึนจากตาย] มากหรือน้อย  
 ตรงกันข้ามพระเยซูดึงดูดความสนใจไปท่ีคุณลักษณะและการเป็นอยู่ของพระเจ้าเอง  
 พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็นไม่ใช่พระเจ้าของคนตาย  ถ้าพระองค์ทรงเป็น        
 พระเจา้ของอบัราฮมั อิสอคัและยาโคบ-อย่างท่ีพระองค์ไดเ้ปิดเผยพระองค์เองแก่โมเสส
 ผูใ้ห้ธรรมบญัญติัท่ียิ่งใหญ่-จากนั้นแน่นอนว่าชีวิตไม่ใช่ความตายจะเป็นจุดหมายของ
 บรรดาคนทั้งหมดท่ีเช่ือมโยงกบัพระองคโ์ดยความเช่ือ  ถา้ประชากรทั้งหมดของพระเจา้
 ถูกก าหนดสู่การพินาศและยงัคงตายอยู่ จากนั้นในแง่ไหนท่ีพระองค์ทรงเป็นพระเจา้ของ
 คนเป็น?”[712]  

ค าสอนของพระเยซูเกีย่วกบัพระบัญญตัิทีใ่หญ่ทีสุ่ด  12:28-34 (เปรียบเทยีบ  มธ. 22:34-40) 

การโจมตีคร้ังท่ีสามโดยพวกศัตรูของพระเยซูเก่ียวข้องค าถามท่ีเ ก่ียวกับพระบัญญัติ ท่ีใหญ่ท่ีสุด 
(เปรียบเทียบ ลก. 10:25-28) 

12:28         พวกรับบีนบัค าสั่งได ้613 ขอ้ในธรรมบญัญติัของโมเสส: เชิงลบ 365 ขอ้ และเชิงบวก 248 ขอ้    
พวกเขาตระหนกัวา่ทุกขอ้ไม่ไดส้ าคญัอยา่งเท่าเทียมหรือเป็นรากฐานอยา่งเท่าเทียม พวกเขาโตแ้ยง้
วา่อนัไหนเป็นค าสั่งท่ี “หนกัแน่น” อนัไหนเป็นค าสั่งท่ี “เบา”  พวกเขาพยายามท่ีจะบญัญติัหลกัการ
ต่างๆท่ีเขา้ใจส่วนท่ีเหลือของธรรมบญัญติั[713] ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความเป็นห่วงของอาจารยส์อนธรรม
บัญญัติผูถ้ามพระเยซูว่าค าสั่งประเภท (ค ากรีก พอยอา) ไหน ท่ีพระองค์ถือว่าเป็นท่ีหน่ึงใน
ความส าคญั (“ส าคญัท่ีสุด”)  

  “ธรรมาจารยน์ั้นตอ้งการใหพ้ระเยซูท่ีจะบ่งบอกถึงหลกัการของการจดัแบ่งประเภท”[714] 

มทัธิวมองว่าค าถามของเขาว่ามาจากธรรมาจารย์ท่ีพูดในฐานะโฆษกส าหรับพวกฟาริสี ส่วนมาระโก
น าเสนอมนัวา่เป็นความเป็นห่วงส่วนตวัของผูถ้าม  ความแตกต่างน้ีสะทอ้นถึงความสนใจของมาระโกใน
บุคคล     

12:29-30    การบนัทึกของมาระโกรวมถึงเฉลยธรรมบญัญติั 6:4 ซ่ึงมทัธิวละเวน้ ขอ้น้ีท่ีเป็นขอ้แรกใน เชมา 
(ฉธบ. 6:4-5; เปรียบเทียบ ฉธบ. 11:13-21; กดว. 15:37-41) ท่ีพวกยิวกล่าวซ ้ าสองคร้ังประจ าวนัก็
จดัเตรียมพื้นฐานส าหรับ ฉบธ. 6:5 เชมา เป็นค าฮีบรูแรกในตอนน้ีและมนัหมายถึง “ฟัง”  ผูอ่้าน
ชาวยิวของมทัธิวคงไดเ้ขา้ใจส่ิงน้ี แต่ผูอ่้านชาวต่างชาติของมาระโก บางทีไม่ไดเ้ขา้ใจ ขอ้ท่ี 4 เป็น
การยนืยนัถึงความเช่ือถือในเอกภาพของพระเจา้ (นัน่คือ ในเอกเทวนิยม)  ผูอ่้านดั้งเดิมหลายคนของ
มาระโกไดเ้ป็นผูท่ี้เช่ือแบบพหุเทวนิยมมาก่อน  
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  “พระเจา้จะตอ้งไดรั้บความรักอยา่งสมบูรณ์และอย่างเต็มท่ี (ขอ้ท่ี 30) เพราะว่าพระองค์
 และพระองค์เท่านั้นทรงเป็นพระเจา้และเพราะวา่พระองคไ์ดท้  าพนัธสัญญาแห่งความรัก
 กับประชากรของพระองค์ ในพนัธสัญญานั้นพระเจ้าให้พระองค์เองในความรักอย่าง
 ส้ินเชิงต่อประชากรของพระองค ์ดงันั้นพระองคค์าดหวงัให้ประชากรของพระองคท่ี์จะให้
 พวกเขาเองอยา่งส้ินเชิง (‘จิต’ ‘ความคิด’ และ ‘ก าลงั’) ในความรักต่อพระองค”์[715] 

“ใจ” แสดงถึงศูนยก์ารควบคุมของบุคลิกภาพของมนุษย ์“จิต” คือ ชีวติความคิดท่ีมีสติดว้ยตนเอง “ความคิด” 
คือความสามารถในการคิด และ “ก าลงั” คือพลงัทางร่างกายทั้งหมดของบุคคลหน่ึง[716] ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้ง
เป็นแหล่งท่ีซ่ึงความรักท่ีมีต่อพระเจา้ควรไหลออกจาก เราควรรักพระเจา้ดว้ยสุดความตั้งใจ (การตดัสินใจ) 
อารมณ์ (ความตอ้งการต่างๆ) ความคิด (การคิด) และร่างกาย (การกระท า) ของเรา 

  “การเปรียบเทียบเก่ียวกบัล าดบั-ใจ, จิต, ความคิด(มทัธิว; ใจ, จิต, ความคิด, ก าลงั(มาระโก); 
  ใจ, จิต, ก าลงั, ความคิด (ลูกา); ใจ, จิต, ก าลงั (ตวับทฮีบรู); และความคิด, จิต, ก าลงั (ฉบบั
  เซปทวัจินท)์-ท่ามกลางรายช่ือท่ีหลากหลายบ่งบอกวา่มาระโกและลูกาเพิ่ม ‘ความคิด’ กบั
  รูปแบบของฮีบรู/เซปทวัจินท ์ส่วนมทัธิวไดแ้ทนท่ี ‘ความคิด’ ดว้ย ‘ก าลงั’”[717] 

12:31      ธรรมาจารย์นั้นได้ร้องขอค าสั่งเดียว แต่พระเยซูให้เขาสองค าสั่ง  ความรักส าหรับมนุษย์ใน           
เลวีนิติ 19:18 ออกมาจากความรักส าหรับพระเจา้ในเฉลยธรรมบญัญติั 6:4-5 และแยกออกจากมนั
ไม่ไดใ้นเชิงปรัชญา  พวกยิวถือวา่เพื่อนชาวยิวและผูเ้ปล่ียนศาสนาเต็มท่ีเท่านั้นเป็นเพื่อนบา้นของ
พวกเขา แต่พระเยซูสอนว่าเพื่อนบา้นคือใครก็ตามท่ีเรามีการรับมือใดๆด้วยไม่ว่าอย่างไรก็ตาม  
(เปรียบเทียบ ลก. 10:25-27) “เพื่อนบา้น” (ค ากรีก พเลซิออน ตามตวัอกัษรคือ คนหน่ึงท่ีอยูใ่กล)้ 
เป็นค าศพัทโ์ดยทัว่ไปส าหรับเพื่อนมนุษย ์

เราจะตอ้งรักคนอ่ืนทั้งหมดอย่างท่ีเรารักตวัเราเอง  ธรรมบญัญติัทึกทกัเอาว่าทุกๆบุคคลมีความรักพื้นฐาน
ส าหรับตวัเขาเองหรือตวัเธอเอง  เราส าแดงความรักน้ีโดยการเอาใจใส่ตวัเราเองในทางท่ีแตกต่างหลายทาง
[718] “การรักเพื่อนบา้นของเราเหมือนรักตวัเราเอง” ไม่ไดห้มายถึงการใช้จ  านวนของเวลาหรือเงินอย่าง
เดียวกันท่ีจะตอบสนองต่อความจ าเป็นต่างๆของคนอ่ืนจนเราไม่ตอบสนองต่อความจ าเป็นของเราเอง 
เน่ืองจากวา่ส่ิงน้ีจะเป็นไปไม่ได ้  มนัหมายถึงการปฏิบติัต่อคนอ่ืนๆอยา่งท่ีเราปฏิบติัต่อเราเอง 

ขอ้เหล่าน้ีเป็นพระบญัญติัท่ีใหญ่ท่ีสุดในแง่ท่ีว่าขอ้เหล่านั้นสรุปความรับผิดชอบพื้นฐานสองอยา่งเก่ียวกบั
ธรรมบญัญติั: หน้าท่ีของเราต่อพระเจา้และหน้าท่ีของเราต่อคนอ่ืน  หน้าท่ีเหล่าน้ีเป็นความรับผิดชอบ
พื้นฐานของมนุษย ์การส้ินสุดของประมวลกฎหมายของโมเสสสไม่ไดท้  าให้หน้าท่ีเหล่านั้นใช้การไม่ได ้ 
หนา้ท่ีเหล่านั้นเป็นพื้นฐานตั้งแต่การสร้างโลกและจะด าเนินไปเช่นนั้นตลอดไป-เน่ืองจากความสัมพนัธ์ของ
มนุษยก์บัพระเจา้และเน่ืองจากเอกภาพของมนุษยชาติ 
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12:32-33    มาระโกเท่านั้นบนัทึกการตอบสนองของธรรมาจารยแ์ละขอ้คิดเห็นของพระเยซู (ข้อ 34)          
ค าเหล่าน้ีเน้นถึงความส าคญัของค าสอนของพระเยซู ธรรมาจารยเ์ช่ือว่าค าตอบของพระเยซูนั้น
ถูกตอ้ง เขาเองก็ถือว่าความรักส าคญักว่าการถือรักษาพิธีกรรมทางศาสนา   (เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 
15:22; ฮชย. 6:6) น่ีไม่ใช่แบบฉบบัของพวกฟาริสีผูถื้อวา่การถือรักษาตามพิธีกรรมนั้นส าคญักว่า
ท่าที และพิธีกรรมก็ส าคญักวา่ศีลธรรม 

  “… ‘ธรรมาจารยท่ี์เป็นมิตร’ เองก็บ่งช้ีได้อย่างแน่ชดัถึงความแตกต่างพื้นฐานท่ีแยก       
 พระเยซูและพวกเจา้หน้าท่ีทางศาสนาในแง่ของส่ิงท่ีมนัเป็นท่ีจะท าตามน ้ าพระทยัของ  
 พระเจ้า: ในขณะท่ีเร่ืองราวท่ีส าคญัส าหรับพระเยซูคือการรักพระเจ้าและเพื่อนบ้าน 
 ส าหรับพวกเจา้หนา้ท่ีนั้นมนัคือการยึดมัน่ท่ีเขม้งวดต่อธรรมบญัญติัและธรรมเนียมอยา่งท่ี
 พวกเขาระบุส่ิงน้ี 

  “… ท่ีแทม้าระโกก าลงัใช้ธรรมาจารยท่ี์เป็นมิตรเพื่อจะระบุถึงจุดยืนท่ีตรงขา้มสองอย่าง
 ของพระเยซูและพวกเจา้หนา้ท่ีในเร่ืองการท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้”   [719] 

12:34     พระเยซูหมายถึงวา่ธรรมาจารยน์ั้น “ไม่อยูไ่กลจาก” การเข้าไปใน “อาณาจกัรของพระเจา้” การเปิด
ใจของเขาต่อการเปิดเผยตามพระคมัภีร์และแนวโนม้เชิงบวกของเขาต่อพระเยซูถา้ด าเนินต่อไปก็จะ
น าเขาไปสู่ความเช่ือในพระเยซูและสุดทา้ยแลว้สู่ทางเขา้ไปในอาณาจกัรของพระองค ์   

 ค าตอบท่ีมีทกัษะของพระเยซูขดัขวางพวกผูว้จิารณ์ของพระองคจ์ากการพยายามท่ีจะท าให้พระองค์
ติดกบัดกั  ดงันั้นพวกเขาไดห้ยดุถามพระองคด์ว้ยค าถามต่างๆ     

มนัชดัเจนวา่พระเยซูไดรั้บสิทธิอ านาจของพระองคจ์ากพระวจนะของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 11:28) ค าตอบ
ทั้งหมดท่ีพระองคใ์หก้็กลบัไปยงัพนัธสัญญาเดิม  เน่ืองจากวา่น่ีคือสิทธิอ านาจท่ีพวกผูน้ าชาวยิวทั้งหมดอา้ง
วา่ท าตาม แมว้า่พวกเขาไม่ไดท้  าตาม พวกเขาก็ลม้เหลวท่ีจะท าใหพ้ระเยซูเสียช่ือเสียง 

ค าถามของพระเยซูเกี่ยวกับการเป็นบุตรของพระเมสสิยาห์  12:35-37 (เปรียบเทียบ  มธ. 22:41-46; ลก. 
20:41-44) 

จนกระทัง่ตอนน้ีพวกผูน้ าทางศาสนาไดถ้ามพระเยซูเก่ียวกบัค าสอนของพระองค์  ตอนน้ีพระองค์ไดถ้าม
พวกเขาเก่ียวกบัค าสอนของพวกเขา   (มธ. 22:41)  การบนัทึกของมทัธิวถึงเหตุการณ์น้ีเป็นการบนัทึกท่ียาว
ท่ีสุด 

12:35       พระเยซูตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีอยู่ต่อหนา้พระองค์  พระองค์ตอ้งการท่ีจะรู้ว่าในแง่ไหนท่ี
พวกอาจารยส์อนธรรมบญัญติัเช่ือว่าพระเมสสิยาห์เป็นบุตรของดาวิด พนัธสัญญาเดิมสอนอย่าง
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ชดัเจนวา่พระเมสสิยาห์จะเป็นเช้ือสาย (“บุตร”) “ของดาวิด” (2 ซมอ. 7:8-16; และขอ้อ่ืนๆ)  พวก
ผูน้ าเช่ือส่ิงน้ี แต่ความเขา้ใจของพวกเขาถึงความสัมพนัธ์ของพระเมสสิยาห์กบัดาวิดก็เป็นแค่ความ
เขา้ใจถึงกษตัริยช์าวยวิท่ีมีชยัชนะอีกองคห์น่ึงจากราชวงศข์องดาวดิ 

12:36-37    มาระโกจดจ่อความสนใจของผูอ่้านไปท่ีค าสอนท่ีมีสิทธิอ านาจของพระเยซูโดยการละเวน้
ค าตอบของพวกฟาริสี ซ่ึงมทัธิวรวมไวเ้พื่อจะท าให้พวกเขาเสียช่ือเสียง (มธ. 22:42) ท่ีน่ีเท่านั้นใน
ค ากล่าวของพระเยซูท่ีพระองคไ์ดสื้บเสาะสิทธิอ านาจของตอนพระคมัภีร์ของพนัธสัญญาเดิมไป
จนถึงการดลใจของพระเจา้ของมนั พระเมสสิยาห์สามารถทั้ง น้อย กวา่ดาวิด (บุตรของท่าน) และ 
ใหญ่ กว่าดาวิด (องค์พระผูเ้ป็นเจา้ของท่าน) ณ เวลาเดียวกนัไดอ้ยา่งไร? บิดาไม่ไดอ้า้งอิงถึงบุตร
ของเขาเองในฐานะเป็น “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเขา” มนัเป็นตามธรรมชาติมากกวา่ส าหรับบุตรท่ีจะ
เรียกบิดาของเขาวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” [720] 

  “มีทางแกไ้ขเดียวต่อความยุ่งยากน้ี   โดยทนัทีนั้นพระเมสสิยาห์ก็ดอ้ยกวา่ดาวิดในฐานะ
 บุตรของเขาตามเน้ือหนงั  และเหนือกวา่เขาในฐานะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แห่งอาณาจกัรท่ีซ่ึง
 ดาวดิเองเป็นพลเมืองไม่ใช่กษตัริย”์[721] 

 สดุดี 110:1 แสดงใหเ้ห็นวา่พระเมสสิยาห์ไม่ใช่แค่ผูอ่้อนอาวโุสของดาวดิในวยั แต่เป็นผูอ้าวุโสของ
เขาในยศอีกดว้ย[722] พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจ้า:พระเจา้เช่นเดียว กบัมนุษย ์

  “โดยผ่านทางการบงัเกิดจากหญิงพรหมจารีเท่านั้นท่ีพระเยซูครอบครองธรรมชาติสอง
 อยา่งท่ีอนุญาตใหพ้ระองคเ์ป็นทั้งบุตรของดาวดิและองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของ   ดาวดิ”[723] 

  “… พระเยซูใช้ความรู้ท่ีเหนือกว่าของพระองค์เก่ียวกบังานเขียนทางธรรมบญัญติัและ
 ทางการเผยพระวจนะเพื่อจะพิสูจน์วา่การกระท าของพระองคถู์กตอ้งและท่ีจะป้องกนัการ
 กล่าวหาทางอาชญากรรม”[724] 

 การบนัทึกของมาระโกถึงการตอบสนองของฝงูชนต่อค าสอนของพระเยซูก็เนน้ถึงสิทธิอ านาจของ
มนัต่อไป  พวกผูน้ าทางศาสนาของอิสราเอลทา้ทายมนั แต่ฝงูชนยอมรับมนั      

 3.     การประณามของพระเยซูต่อความน่าซ่ือใจคดและการชมเชยความเป็นจริง 12:38-44  

พระเยซูด าเนินการต่อไปท่ีจะประณามพวกผูก้ล่าวหาของพระองค์ผูไ้ด้ประณามพระองค์  พวกเขาได้
ประณามพระองคเ์พราะวา่พระองคไ์ม่เขา้กบัแนวคิดเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ของพวกเขา พระองคไ์ดแ้สดงให้
เห็นวา่พนัธสัญญาเดิมน าเสนอพระเมสสิยาห์ท่ีแตกต่างจากพระเมสสิยาห์ท่ีพวกเขาตอ้งการ ตอนน้ีพระองค์
ประณามพวกเขาส าหรับการลม้เหลวท่ีจะดีเพียงพอกบัส่ิงท่ีพนัธสัญญาเดิมเรียกร้องจากพวกเขา  ส่วนน้ีสรุป
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การบนัทึกของมาระโกเก่ียวกบัพนัธกิจต่อสาธารณะชนของพระเยซูและด าเนินการสอนพวกสาวกของ
พระองคข์องพระเยซูต่อไป         

การประณามของพระเยซูถึงความน่าซ่ือใจคด  12:38-40 (เปรียบเทยีบ  มธ. 23:1-39; ลก. 20:45-47) 

มาระโกย่อข้อคิดเห็นของพระเยซูท่ีมทัธิวบนัทึกอย่างครอบคลุมเพื่อจะให้แก่นสารถึงการวิจารณ์ของ      
พระเยซู  ค  าเหล่าน้ีส่งสัญญาณถึงการแตกหกัสุดทา้ยของพระเยซูกบัพวกผูน้ าท่ีเป็นทางการของอิสราเอล       

12:38-39    พระเยซูประณามพวกผูน้ าศาสนาถึงการมีท่าทีของเจา้นายแทนท่ีท่าทีของผูรั้บใช้  พระองค์
กล่าวถึงพวกผูน้ าทางศาสนาในฐานะกลุ่มแมว้า่มีบุคคลท่ีเป็นขอ้ยกเวน้อย่างแน่นอน (เปรียบเทียบ 
ขอ้ 34) คนอิสราเอลส่วนใหญ่แห่งเวลาน้ีนบัถือพวกธรรมาจารยด์ว้ยการนบัถือท่ีไม่จ  ากดั[725] 

  “การอา้งอิง [ถึง “ท่ีนัง่ใหญ่ในธรรมาศาลา] คือถึงมา้นัง่ต่อหน้าหีบท่ีมีหนงัสือมว้นและ 
 (เน่ืองจากวา่มา้นัง่หนัหนา้ไปทางผูค้น) สถานท่ีท่ีจะเป็นท่ีเห็นไดอ้ยา่งสูง”[726] 

12:40         ขอ้น้ี “ผ่านจากท่าทางท่ีโออ้วดไปยงัศีลธรรมท่ีเส่ือมทรามของพวกเขา”[727] อาจารยส์อน   
ธรรมบญัญติัไม่ไดรั้บรายไดจ้ากรัฐ; พวกเขาข้ึนอยูก่บัการบริจาคท่ีสมคัรใจ  [728] ส่ิงน้ีน าพวกเขา
บางคนท่ีจะท าลาย (“ลา้งผลาญ”) ความเห็นอกเห็นใจของคนอ่ืนๆแมก้ระทัง่ “หญิงม่าย” ผูต้อ้งการ
รายไดท้ั้งหมดของพวกเขาเพื่อจะอยูร่อด การอา้งอิงน้ีจดัตั้งเวทีส าหรับเหตุการณ์ถดัไป (ขอ้  41-44) 

โดยปกติแล้ว “การอธิษฐานท่ียาวนาน” ของพวกเขาน าเสนอความประทบัใจถึงความเคร่งครัด
ในทางศาสนาท่ีปกปิดความโลภ  พวกเขาแสร้งท่ีจะรักพระเจา้อยา่งมาก แต่เป้าหมายของพวกเขาคือ
ท่ีจะให้ประชาชนรักพวกเขาอยา่งมาก  ผลลพัธ์จะเป็น “การกล่าวโทษท่ีใหญ่กวา่” เม่ือพวกเขายืน
ต่อราวกั้นแห่งการพิพากษาของพระเจา้  น่ีเป็นขอ้บ่งช้ีอีกอยา่งหน่ึงวา่มีระดบัต่างๆของการลงโทษ 
(เปรียบเทียบ มธ. มธ. 11:20-24; ยก. 3:1; เป็นตน้) 

 “บ่อยคร้ังแลว้ผูค้นละโชคลาภทั้งหมดของพวกเขาไวก้บัพระวิหาร และสุดทา้ยแลว้ส่วนท่ี
 ดีของเงินนั้นก็ไปยงัพวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสี พวกธรรมาจารยไ์ดรั้บการจา้งท่ีจะท า
 พินยักรรมและการโอนกรรมสิทธ์ิของทรัพยสิ์น พวกเขาล่อลวงหญิงม่ายท่ีจะให้บา้นของ
 พวกเขาแก่พระวิหาร และจากนั้นก็จะด าเนินการขายเพื่อพวกเขาเอง ในการท่ีจะท าส่ิงน้ี 
 พวกเขาก็น าเสนอการอธิษฐานท่ียาวนานในบ้านของหญิงม่ายเหล่าน้ีและเพื่อพวกเขา 
 ดงันั้นพวกเขาบงัคบัหญิงม่ายให้เช่ือฟังความประสงคข์องพวกเขา องค์พระผูเ้ป็นเจา้ของ
 เราเรียกการอธิษฐานเหล่าน้ีวา่ การเสแสร้ง  ส่ิงเหล่านั้นไม่สามารถเป็นค าอธิษฐานแทจ้ริง
 ไดเ้ม่ือถูกน าเสนอดว้ยจุดประสงคท่ี์ล้ีลบัเช่นนั้น”[729] 
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การชมเชยของพระเยซูถึงความเป็นจริง  12:41-44 (เปรียบเทยีบ  ลก. 21:1-4) 

เหตุการณ์น้ีเปรียบเทียบความยากจนฝ่ายวิญญาณและความมัง่คัง่ทางกายภาพของพวกธรรมาจารยก์บัความ
ยากจนทางกายภาพและความมัง่คัง่ฝ่ายวญิญาณของหญิงม่าย มนัเปรียบเทียบความโลภของพวกธรรมาจารย์
กบัความใจกวา้งของหญิงม่ายอีกดว้ย  มนัด าเนินการสอนพวกสาวกของพระองคข์องพระเยซูต่อไป (12:41-
13:37) ส่วนน้ีน าหวัขอ้ของความศรัทธาแท ้(หญิงนั้น) และความไม่เช่ือท่ีแข็งกระดา้ง (พวกธรรมาจารย)์ 
ไปสู่จุดสูงสุด[730] 

12:41-42    ท่ีเก็บ (ค าฮีบรู โชฟาร์) รูปแตร 13 อนัท่ีพวกปุโรหิตไดต้ั้งไวต่้อก าแพงทางเหนือ ทางตะวนัออก
และทางใตข้องลานของผูห้ญิงเพื่อจะรับการถวายของคนยิว[731] ลานของผูห้ญิง ( “คลงั” ของ   
พระวิหาร) อยู่ภายในลานของคนต่างชาติ ซ่ึงเป็นลานชั้นนอกสุดของพระวิหาร  ส่ิงกีดขวางระดบั
ต ่าแยกลานของคนต่างชาติจากลานอ่ืนๆและอาคารพระวิหารท่ีอยูภ่ายในการลอ้มรอบน้ี  ลานของ
ผูห้ญิงอยู่ไกลจากอาคารพระวิหารกว่าลานของอิสราเอลซ่ึงผูช้ายชาวยิวเท่านั้นสามารถเขา้ไปได ้
หรือลานของพวกปุโรหิตซ่ึงพวกปุโรหิตเท่านั้นสามารถเขา้ไปได ้ พระเยซูไดใ้ห้ค  าสอนแต่ก่อน
ของพระองคใ์นลานของคนต่างชาติ  เป็นท่ีชดัเจนวา่ตอนน้ีพระองคไ์ดเ้คล่ือนไปสู่ลานของผูห้ญิง 

 

ในขณะอยู่ท่ีนัน่ พระองค์สังเกตผูช้ายและผูห้ญิงชาวยิวผูไ้ดม้าเพื่อฉลองปัสกาไดใ้ส่การบริจาคท่ีสมคัรใจ
ของพวกเขาไปยงัท่ีรับ “อยา่งไร” (ค ากรีก โพส)   

ผูห้ญิงท่ีพระเยซูสังเกตไม่ใช่หญิงม่ายเท่านั้น แต่เป็น “หญิงม่ายท่ียากจน” อีกดว้ย เป็นท่ีชดัเจนวา่มนัชดัเจน
ต่อผูดู้วา่เธอยากจนและเป็นหญิงม่ายบางทีจากเส้ือผา้ท่ีเธอสวมใส่  เธอตรงขา้มกบัผูค้นท่ีมัง่คัง่หลายคนท่ี
นัน่  “เหรียญ” (ค ากรีก เลบทา) (“ทองแดง”) ทองสัมฤทธ์ิ “สองอนัเล็กๆ” ท่ีหญิงม่ายบริจาคนั้นรวมกนัก็มีค่า
นอ้ยกวา่หน่ึงส่วนร้อยของเดนาริอนัซ่ึงเป็นค่าจา้งของผูช้ายท่ีท างานในปาเลสไตน์  มาระโกบอกผูอ่้านชาว
โรมนัของท่านว่าสองเหรียญนั้นมีค่าเท่ากบั “เศษของ” (NIV) เหรียญหน่ึงเซนต์ของโรมนั ( ค ากรีก          
คอดแรนเทส  ซ่ึงเป็นการถอดถ่ายตวัอกัษรของละติน ควอดแรนส์)       
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            “มีการกล่าวไวว้่าสองเลบทาสามารถซ้ือแป้งก ามือหน่ึงหรือการเทียบเท่าของอาหาเล็กน้อย 
        ม้ือหน่ึง...” [732] 

12:43-44    มาระโกเน้นถึงความส าคญัของบทเรียนน้ีส าหรับพวกสาวกก่อนอ่ืนโดยการสังเกตว่าพระเยซู
เรียก “พวกสาวกของพระองคม์ายงัพระองค์” และจากนั้นวา่พระองคเ์ร่ิมขอ้ความของพระองคด์ว้ย 
“เราบอกความจริงกบัท่านทั้งหลายวา่” (NASB)  การถวายของหญิงม่ายท่ียากจนนั้นมีค่ามากกวา่คน
อ่ืนๆ เพราะวา่มนัท าใหเ้ธอจ่ายมากข้ึนเพื่อจะใหแ้ละท่ีส าคญัท่ีสุดเธอให้มนัอยา่งเต็มใจ เน่ืองจากวา่
เธอไดใ้หส้องเหรียญ เธออาจไดเ้ก็บหน่ึงเหรียญไวก้บัเธอ การเสียสละของเธอแสดงถึงความรักของ
เธอท่ีมีต่อพระเจา้และความวางใจของเธอในพระเจา้ท่ีจะค ้าจุนเธอ (เปรียบเทียบ 1 พกษ. 17:8-16) 

  “เธอไดแ้สดงถึงความรักของเธอต่อพระเจา้ของเธอและความรักของเธอต่อเพื่อนบา้นของ
 เธอ”[733] 

  “วธีิของผูใ้หแ้ละแรงจูงใจเป็นเคร่ืองวดัของความใจกวา้งแท”้[734] 

  “การทดสอบของความมีใจกวา้งไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกใหไ้ปแต่เป็นส่ิงท่ีเหลือไว”้[735] 

 พระเยซูรู้ได้อย่างไรว่าหญิงนั้นได้ “ใส่ทุกส่ิงท่ีเธอเป็นเจา้ของลงไป ทุกส่ิงท่ีเป็นการยงัชีพของ
เธอ”? บางทีพระองค์รู้ส่ิงน้ีในฐานะผูเ้ผยพระวจนะ หรือพระองค์อาจได้ทึกทกัมนัจากลกัษณะ
ภายนอกของเธอ หรือพระองคอ์าจไดก้ล่าวอยา่งเกินจริง[736] 

น่ีคือตวัอยา่งเชิงแนะน าอีกตวัอยา่งหน่ึงของบุคคลท่ีมีท่าทีของผูรั้บใช้ผูไ้ดใ้ห้ทั้งหมด คือนอ้ยเท่ากบัท่ีเป็น
แก่พระเจา้ (เปรียบเทียบ 10:45) พระเยซูและมาระโกสอนพวกสาวกถึงวิธีท่ีพระเจา้เห็นคุณค่าการอุทิศตน
เตม็ท่ีแด่พระองคด์ว้ยเหตุการณ์น้ี   

ค.     การสอนของพระเยซูทีบ่นภูเขามะกอกเทศ  บทที ่13  

การอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศเป็นส่วนท่ียาวท่ีสุดของค าสอนของพระเยซูท่ีมาระโกบนัทึก (เปรียบเทียบ 
4:1-34; 7:1-23) มาระโกใช้การอภิปรายน้ีเป็นการเช่ือมระหว่างการโตแ้ยง้ของพระเยซูกบัพวกผูน้ าของ
อิสราเอล (11:27-12:44) และเร่ืองราวของการทนทุกขข์องพระองค ์ (บทท่ี 14-15) มนัจดัเตรียมความแน่ใจท่ี
วาพวกผูน้ าท่ีไดว้างแผนต่อตา้นพระเยซูจะประสบกบัการพิพากษาของพระเจา้     

“… บทท่ี 13 ส่งเสริมการพรรณนาของมาระโกถึงพระเยซูในฐานะเป็นผูท้  านายอยา่งยิง่ใหญ่”[737] 
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“มาระโก 13 เป็นหน่ึงในบทท่ียากท่ีสุดในพนัธสัญญาใหม่ส าหรับผูอ่้านสมยัใหม่ท่ีจะเขา้ใจ นัน่
เป็นเพราะว่ามาระโก 13 เป็นหน่ึงในบทเก่ียวกบัชาวยิวมากท่ีสุดในพระคมัภีร์ ตั้งแต่การเร่ิมตน้
จนถึงตอนจบมนัก าลงัคิดในแง่ของประวติัศาสตร์ของชาวยวิและแนวคิดของชาวยวิ”[738] 

มทัธิวและมาระโกทั้งคู่ก็เนน้ถึงค าสอนของพระเยซูท่ีจดจ่อท่ีการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค ์ มทัธิวและ
มาระโกบนัทึกมากข้ึนเก่ียวกบัค าตอบของพระเยซูต่อค าถามท่ีสองของพวกสาวก “อะไรคือหมายส าคญัท่ีจะ
แสดงวา่เหตุการณ์ทั้งหมดน้ีใกลจ้ะส าเร็จ?” (13:4ข) ลูกาจดจ่อมากข้ึนท่ีค าตอบของพระองคต่์อค าถามแรก
ของพวกเขา “เหตุการณ์เหล่าน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือไหร่?” (13:4ก) มทัธิวเขียนเพื่อจะตอบค าถามของผูไ้ม่เช่ือ
ชาวยวิ  มาระโกเขียนเพื่อจะตอบสนองต่อคริสเตียนชาวต่างชาติเป็นหลกัท่ีด าเนินชีวิตภายใตก้ารข่มเหงของ
คนโรมนัและในโลกท่ีเป็นปฏิปักษ ์มาระโกเน้นถึงการแนะน าของพระเยซูต่อการเฝ้าระวงัและการเตรียม
สาวกของพระองคเ์พื่อความล าบากในอนาคต   

“ทั้งหมดของ ‘การเปิดเผยเล็กนอ้ย [นัน่คือ การอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศ]’ ดูเหมือนถูกออกแบบ
มาเพื่อจะเตือนพวกสาวกถึงอนัตรายฝ่ายวญิญาณท่ียิ่งใหญ่ส่ีอยา่ง  อนัตรายแรกคืออนัตรายของการ
พึ่งพาท่ีส่วนประกอบภายนอกต่างๆของศาสนาแมว้า่จะน่านบัถือและไดรั้บความรัก อนัตรายท่ีสอง 
(ขอ้ 5, 6) คืออนัตรายของการหลอกลวงโดยพระเมสสิยาห์เท็จ; อนัตรายท่ีสาม (ขอ้ 7, 8) คือ
อนัตรายของการถูกท าให้ไขวเ้ขวโดยความโกลาหลของโลกเก่ียวกบัเรา; อนัตรายท่ีส่ี (ขอ้ 9-13) 
เป็นอนัตรายของการ “สะดุด” เน่ืองจากความขมข่ืนท่ีไม่ไดค้าดหวงัไวเ้ก่ียวกบัการข่มเหงท่ีมีต่อ
ความเช่ือของเรา  ท่ีจะไดรั้บการเตือนล่วงหนา้ในแต่ละกรณีคือท่ีจะไดรั้บการจดัเตรียม”[739] 

1.     บริบท 13:1-4  (เปรียบเทยีบ  มธ. 24:1-3; ลก. 21:5-7) 

13:1        เป็นท่ีชัดเจนว่าการอภิปรายน้ีตามหลงัการจากไปจากพระวิหารของพระเยซูในวนัพุธพร้อมกบั
พวกสาวกของพระองค์  “ศิลาท่ียอดเยี่ยม (สวยงาม)” ท่ีดึงดูดสายตาของพวกสาวกบางทีเป็นศิลา
เหล่านั้นท่ีอยูเ่หนือพื้นของลานพระวิหาร เฮโรดมหาราชไดข้ยายพื้นท่ีโล่งของพระวิหารและค ้าจุน
มนัด้วยศิลารากฐานขนาดใหญ่  ณ มุมทางตะวนัออกเฉียงใต ้อาคารพระวิหารก็อยู่เหนือล าธาร      
ขิดโรนขา้งล่าง 170 ฟุต[740] หินบางกอ้นยงัคงอยูใ่นท่ีของมนั 

 ในแง่ของส่ิงท่ีพระเยซูท านายและส่ิงท่ีเกิดข้ึน เป็นท่ีชดัเจนว่าพวกสาวกอา้งอิงถึงศิลาของอาคาร
และระเบียง ไม่ใช่ศิลารากฐาน  แถวเสาระเบียงท่ีลอ้มรอบลานพระวิหารก็สวยงามอยา่งมากอีกดว้ย 
อาคารทั้งหมดของพระวิหารก็โอ่อ่า[741] บางทีมาระโกมุ่งความสนใจไปท่ีศิลาทั้งหลายในแง่ของ
ส่ิงท่ีพระเยซูจะกล่าวเก่ียวกบัศิลาเหล่านั้น (ขอ้ 2) 
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13:2       พระเยซูท านายถึงการถูกท าลายอยา่งส้ินเชิงของอาคารพระวิหาร (เปรียบเทียบ ยรม. 7:11-14) ส่ิงน้ี
ไดเ้กิดข้ึนในปี ค.ศ. 70 เม่ืองทิตสัคนโรมนัไดท้  าลายกรุงเยรูซาเล็มตั้งแต่วนัท่ี 11 เมษายนจนถึงวนัท่ี 
7 กนัยายน[742] เขาไดร้ื้อถอนอาคารและระเบียงต่างๆท่ีอยูบ่นพื้นท่ีโล่งของพระวิหารอยา่งส้ินเชิง
จนไม่มีรองร่อยของพวกมนัคงอยูใ่นทุกวนัน้ี  แมก้ระทัง่สถานท่ีตั้งแทจ้ริงของส่ิงเหล่านั้นบนภูเขา
พระวหิารก็ไม่แน่นอน   

  “จนถึงจุดน้ีระหว่างวนัน้ี พระเยซูไดก้ระท าเป็นผูก้ล่าวออกไปของพระเจา้ท่ีประยุกต์ใช้
 ความจริงของพระเจา้กบัฉากท่ีอยู่ต่อหน้าพระองค์ ดว้ยถอ้ยค าน้ีพระองคก์็เปล่ียนไปสู่ค า
 พยากรณ์เชิงท านายท่ีป่าวประกาศถึงอนาคตอนัใกล”้   [743] 

 อยา่งไรก็ตาม ค าพยากรณ์น้ียงัไม่ไดบ้รรลุความส าเร็จเตม็ท่ีของมนั  ยงัคงมีศิลาหลายกอ้นท่ีซ้อนซ่ึง
กนัและกนัในอาคารพระวิหารโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในรากฐานของมนั  ส่ิงท่ีพระเยซูด าเนินการท่ีจะ
ท านายต่อไปก็แสดงให้เห็นว่าความส าเร็จเต็มท่ีจะไม่เกิดข้ึนจนกระทั่งในอนาคต (นั่นคือ           
วบิติัยิง่ใหญ่) 

13:3-4        เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกสาวกใคร่ครวญค าพยากรณ์ของพระเยซูขณะท่ีพวกเขาขา้มล าธารขิดโรนท่ี
แยกบริเวณพระวิหารจากภูเขามะกอกเทศไปทางตะวนัออก  เม่ือพวกเขานัง่ลงบนภูเขามะกอกเทศ
และมองไปทางตะวนัตกสู่ลานพระวหิาร สาวกส่ีคนแรกของพระเยซู  (1:16-20) ไดถ้ามสองค าถาม 

ค าถามแรกเก่ียวขอ้งกบัเวลาของการถูกท าลายของพระวิหาร  การบนัทึกของมทัธิวแสดงให้เห็นวา่
ค าถามท่ีสองของพวกเขามีสองส่วน: พวกเขาถามวา่อะไรจะเป็นหมายส าคญัแห่งการเสด็จมาของ
พระเยซู และหมายส าคญัแห่งยุคปัจจุบนั  มาระโกรวมสองส่วนเหล่าน้ีเป็นค าถามท่ีเรียบง่ายเดียว
เก่ียวกบัหมายส าคญัของ “ส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมด” ท่ีจะส าเร็จ  พวกสาวกมองวา่การถูกท าลายของพระ
วิหารและการส้ินสุดของยุคปัจจุบนัว่าเกิดข้ึนดว้ยกนั  ในค าตอบของพระองค์ พระเยซูก็สอนพวก
เขาว่าเหตุการณ์เหล่าน้ีจะไม่เกิดข้ึน ณ เวลาเดียวกนั อีกคร้ังหน่ึงค าถามจากพวกสาวกได้น าไปสู่
ช่วงเวลาการสอน (เปรียบเทียบ 4:10-32; 7:17-23; 9:11-13, 28-29; 10:10-12) 

2.     ค าเตือนต่อการหลอกลวง  13:5-8  (มธ. 24:4-8; ลก. 21:8-11) 

ก่อนอ่ืนพระเยซูตอบค าถามท่ีสองของพวกสาวกเก่ียวกับหมายส าคัญของการส้ินสุดของยุคปัจจุบัน  
พระองค์ได้ตอบในเชิงลบอย่างมากโดยการเตือนพวกเขาถึงหมายส าคญัเท็จ-“การเร่ิมตน้ของความทุกข์
ล าบาก” (ขอ้ 5-13) จากนั้นพระองคใ์หข้อ้มูลเชิงบวกแก่พวกเขาเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีจะส่งสัญญาณถึง “วิบติั” 
ยิ่งใหญ่ซ่ึงติดตามมาดว้ยการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค ์  (ขอ้ 14-27) สุดทา้ย พระเยซูตอบค าถามแรก
ของพวกเขา- เก่ียวกบัการถูกท าลายของเยรูซาเล็ม-ดว้ยค าอุปมา (ขอ้ 28-32) ส่วนศูนยก์ลางของการเปิดเผยน้ี
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ก็เก่ียวกบัยุคสุดทา้ย (ขอ้ 14-27) ซ่ึงถูกขนาบขา้งดว้ยการแนะน าทางศีลธรรม  ขอ้ 5-37 มีค  ากริยาเชิงค าสั่ง 
19 คร้ังในตวับทกรีก  การอภิปรายน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีของธรรมชาติเชิงปฏิบติัของค าพยากรณ์ของพระคมัภีร์ 

“สภาพต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับวิกฤตทางท้องถ่ินท่ีใกล้เข้ามาของการล่มสลายของเยรูซาเล็มบอก
ล่วงหน้าถึงสภาพต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบัวิกฤตยุคสุดท้ายทัว่โลก  ดงันั้นถ้อยค าของพระเยซูท่ีเข้า
ประเด็นกบัสาวกแรกๆของพระองคก์็ยงัคงมีไวส้ าหรับสาวกทุกคนท่ีเผชิญหนา้กบัสภาพท่ีคลา้ยกนั
ต่างๆตลอดยคุน้ี”[744] 

13:5-6        ค าแรกของการอภิปรายน้ีหมายถึงอยา่งถูกตอ้งวา่ “ระวงั” (ค ากรีก บเลเพเท)  ค  าน้ีปรากฏส่ีคร้ัง
ในขอ้ดงัต่อไปน้ีซ่ึงบ่งบอกวา่ การเตือน เป็นหวัขอ้ท่ีส าคญั (ขอ้ 9, 23, 33) ท่ีน่ีพระเยซูเตือนพวก
สาวกเก่ียวกบัผูค้นท่ีจะอา้งถึงการเป็นพระเมสสิยาห์   (“เราเป็นผูน้ั้น”) จะมี “หลายคน” จากพวกเขา
ก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จกลบัมา  “เราเป็น” ของมาระโกเป็นช่ือของพระเจา้ (เปรียบเทียบ อพย. 3:14; 
ยน. 8:58) พระเยซูกล่าวว่าพระเมสสิยาห์เท็จเหล่าน้ีจะอา้งถึงการเป็น “พระเจา้” เช่นเดียวกบั     
“พระเมสสิยาห์” การมา “ในนามของเรา” หมายถึงการอา้งถึงสิทธิอ านาจของพระองค[์745] 

13:7-8        “สงคราม” “ข่าวลือเร่ืองสงคราม” “แผน่ดินไหว” และ “การกนัดารอาหาร” จะมาก่อนการเสด็จ
กลบัมาของพระเยซู แต่ส่ิงเหล่านั้นไม่ใช่หมายส าคญัของการส้ินยุค  จะมีหลายอยา่งของส่ิงเหล่าน้ี
ก่อนการส้ินยคุมาถึง  อาณาจกัรของพระเมสสิยาห์จะปรากฎในประวติัศาสตร์ท่ีคลา้ยกบัทารกท่ีจะ
ออกมาจากประสบการณ์การเกิดท่ีเจ็บปวดอย่างมาก (เปรียบเทียบ อสย. 66:8; ยรม. 22:23;         
ฮชย. 13:13; มีคา. 4:9-10) พระเยซูเปรียบเทียบสงคราม ข่าวลือเร่ืองสงคราม แผ่นดินไหวและ     
การกนัดารอาหารกบัการเร่ิมตน้ของความเจบ็ปวดเหล่าน้ี 

 ปรากฎการณ์เหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่าอาณาจกัรของพระเจ้าก าลังมา แต่ส่ิงเหล่านั้นก็ไม่ช่วยให้ผู ้
สังเกตท่ีจะระบุการมาถึงของมนัอยา่งแม่นย  าได ้ ส่ิงเหล่านั้นเป็นส่วนหน่ึงของแผนการของพระเจา้
ส าหรับยุคปัจจุบนัท่ีรวมถึงการพิพากษาเช่นเดียวกบัความรอด  ส่ิงเหล่านั้นไม่จ  าเป็นท่ีจะบ่งช้ีว่า
วบิติัยิง่ใหญ่ไดเ้ร่ิมตน้  อยา่งไรก็ตาม ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองหมายของส่วนแรกของวิบติัยิ่งใหญ่อีก 
(เปรียบเทียบ วว. 6) บางทีขอ้ 5-8 บรรยายถึงสภาพต่างๆก่อนและระหวา่งส่วนแรกของวิบติัยิ่งใหญ่
และขอ้ 9-23 บรรยายถึงสภาพต่างๆระหวา่งส่วนท่ีสอง[746] 

3.     ค าเตือนเกีย่วกบัอนัตรายส่วนตัวระหว่างการข่มเหง 13:9-13 (เปรียบเทยีบ มธ. 24:9-13; ลก. 21:12-19) 

ค าเตือนเหล่าน้ีปรากฏในบริบทอ่ืนๆแห่งพันธกิจของพระเยซูอีกด้วย (เปรียบเทียบ มธ .10:17-22;              
ลก. 12:11-12)  เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูกล่าวส่ิงเหล่านั้นมากกวา่หน่ึงคร้ัง 
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มาระโกเน้นถึงแนวคิดของการข่มเหงโดยการบนัทึกค ากรีก พาราดดิโดมี สามคร้ังในส่วนน้ี  ฉบบัแปล  
NASB แปลค าน้ีวา่ “ส่งให”้ ในขอ้ 9, 11, และ 12 ฉบบัแปล NIV แปลมนัวา่ “มอบ” ในขอ้ 9 “จบักุม” ในขอ้ 
11 และ “ทรยศ” ในขอ้ 12 

13:9       พวกสาวกสามารถคาดหวงัถึงการข่มเหงจากพวกยิวและพวกต่างชาติ จากศาลทางศาสนาและ     
ทางโลก  อยา่งไรก็ตาม การปฏิบติัเช่นนั้นจะจดัเตรียมโอกาสท่ีจะเป็นพยานเพื่อพระเยซู  ค  าเตือนน้ี
ก็เหมาะสมส าหรับสาวกทุกคนในยุคระหว่างการเสด็จมาเช่นเดียวกับค าเตือนทั้งหมดในการ
อภิปรายน้ี 

13:10     “แก่ชนทุกชาติ” อยูใ่นจุดแรกท่ีเนน้ในตวับทกรีก  “ทุก” ชนชาติตอ้งไดย้ินข่าวประเสริฐก่อนการ
ส้ินยคุ   (เปรียบเทียบ มธ. 24:14) น่ีเป็นความรับผิดชอบของชนทุกๆรุ่นของพวกสาวก (มธ. 28:19) 
ชนรุ่นของผูเ้ช่ือท่ีมีชีวิตอยู่ระหว่างวิบติัยิ่งใหญ่ท่ีมาก่อนการเสด็จมาของพระเยซูทนัทีก็จะบรรลุ
งานน้ีในชนรุ่นของพวกเขา (วว. 7) “ต้อง” (ค ากรีก เดอิ) บ่งบอกถึงความจ าเป็นของพระเจ้า        
พระเจา้ตอ้งการส่ิงน้ีท่ีจะเกิดข้ึนและมนัจะเกิดข้ึน  

  “มนัเป็นส่วนหน่ึงของจุดประสงค์เก่ียวกับยุคสุดท้ายของพระเจ้าท่ีว่าก่อนการส้ินสุด     
 [ของยคุน้ี] ชนทุกชาติควรมีโอกาสท่ีจะยอมรับข่าวประเสริฐ”[747] 

 ขอ้น้ีไม่ใช่พระสัญญาว่าถ้าพวกสาวกจะประกาศข่าวประเสริฐแก่ชนทุกชาติในชนรุ่นท่ีเฉพาะ 
จากนั้นพระเจา้จะเร่ิมตน้อาณาจกัรของพระองค-์อยา่งท่ีผูท่ี้เช่ือหลงัยุคพนัปีสอน มนุษยไ์ม่สามารถ
น ามาซ่ึงอาณาจกัรของพระเจา้โดยการประกาศข่าวประเสริฐทัว่โลก พระเจา้จะน ามนัมา ณ เวลาท่ี
ก าหนดไวข้องพระองค ์ น่ีก็ไม่ใช่พระสัญญาท่ีวา่ทุกๆคนจะกลายมาเป็นผูเ้ช่ือในพระเยซูเช่นกนั 

13:11      พระเยซูสัญญาว่าพระเจา้จะให้พระคุณ (การช่วยเหลือ) ท่ีพิเศษแก่พวกสาวกผูต้อ้งการท่ีจะเป็น
พยานท่ีดีเม่ือพวกเขาถูกจบักุมและถูกไต่สวนส าหรับความเช่ือของพวกเขา (ขอ้ 9) “พระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ” จะให้ถอ้ยค าท่ีเหมาะสมแก่สาวกเช่นนั้นท่ีจะ “พูด” ในตอนนั้น (เปรียบเทียบ อพย. 4:12; 
กดว. 22:35; ยรม. 1:9) พระเยซูไม่ได้ห้ามความคิดท่ีระมดัระวงัแต่แค่ความเป็นห่วงท่ีกงัวล  
(เปรียบเทียบ ลก. 21:15).[748]  พระสัญญาน้ีควรให้เสรีภาพจากความกงัวลท่ีไม่จ  าเป็นใน
สถานการณ์เหล่าน้ี อยา่งไรก็ตาม พระเยซูไม่ไดส้ัญญาการปลดปล่อยจากการทนทุกข ์     

  “ประวติัศาสตร์เป็นพยานท่ีเพียงพอต่อข้อเท็จจริงท่ีว่าบรรดาคริสเตียนท่ีได้ถูกไต่สวน
 ส าหรับความเช่ือของพวกเขาก็ไดป้ระหลาดใจดว้ยตวัของพวกเขาเอง ณ ความเหมาะสม
 ของค าตอบท่ีปรากฏข้ึนชัว่แวบหน่ึงในความคิดของพวกเขา ณ ชัว่ขณะท่ีเหมาะ”[749] 
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13:12-13    การทรยศแมก้ระทัง่โดยสมาชิกครอบครัวจะเป็นความยากล าบากอีกอย่างหน่ึงท่ีพวกสาวก
อาจจะตอ้งทน (เปรียบเทียบ มีคา. 7:2-6; ลก. 12:51-53) การข่มเหงจะมาทางช่องทางของเจา้หนา้ท่ี
แต่ก็มาจากญาติทางสายโลหิตอีกดว้ย  ผูค้นทุกประเภทจะเกลียดพวกเขาส าหรับพยานของพวกเขา 

  “อย่างท่ีไม่มีส่ิงใดท่ีท าให้ความรักเช่นนั้นต่ืนเตน้ดงัเช่นข่าวประเสริฐเม่ือได้รับอย่างมี   
 ไหวพริบ  ดงันั้นก็ไม่มีส่ิงใดท่ีท าให้เกิดความเกลียดเช่นนั้นดงัเช่นข่าวประเสริฐอย่าง
 เดียวกนัน้ีเม่ือถูกปฏิเสธอยา่งเร่าร้อน”[750] 

 ส่วนทา้ยของขอ้ 13 กล่าวถึงหลกัการโดยทัว่ไป  ความอดทนท่ีสัตยซ่ื์อเก่ียวกบัการข่มเหงจนถึงบั้น
ปลายของมนัก็ส่งผลต่อการช่วยกู ้ พวกสาวกท่ีทนต่อการถูกข่มเหงของพวกเขาอยา่งสัตยซ่ื์อจนถึง
บั้นปลายของการข่มเหงนั้นจะประสบกบัการช่วยกูจ้ากมนัในขณะท่ีพวกเขามีชีวิตอยู ่ พวกสาวกท่ี
ทนต่อการถูกข่มเหงของพวกเขาอยา่งสัตยซ่ื์อจนถึงบั้นปลายแห่งชีวติของพวกเขาจะประสบกบัการ
ช่วยกูจ้ากมนัโดยความตาย  พวกสาวกท่ีมีชีวิตอยูก่่อนท่ีพระเยซูเสด็จกลบัมาผูท้นต่อการถูกข่มเหง
ของพวกเขาอยา่งสัตยซ่ื์อจนถึงบั้นปลายของยคุปัจจุบนัจะประสบกบัการช่วยกู ้ณ การเสด็จมาคร้ังท่ี
สองของพระเยซู (เปรียบเทียบ ขอ้  7) 

  “ส่ิงท่ีจะตอ้งทนต่อคือการทนทุกขข์องระยะเวลาวบิติัยิง่ใหญ่  บั้นปลายอา้งอิงถึงความใกล้
 ของระยะเวลานั้น  ความรอดท่ีน่ีไม่ใช่ฝ่ายวิญญาณ เพราะวา่ไม่มีใครท่ีเคยไดรั้บความรอด
 โดยการทนต่อส่ิงใดๆ แต่เป็นทางกายภาพซ่ึงเป็นการปกป้องทางกายภาพและสวสัดิภาพ
 ส าหรับบรรดาผูท่ี้ไดท้นต่อการทนทุกขข์องระยะเวลาท่ีแย่นั้น คนเหล่าน้ีไดรั้บความรอด
 เพื่อจะเขา้ไปสู่ยคุพนัปี”[751] 

 การอดทนท่ีสัตยซ่ื์อเก่ียวกบัการถูกข่มเหงก็ส่งผลต่อสิทธิพิเศษของการปกครองกบัพระเยซูใน
อาณาจกัรของพระองคอี์กดว้ย (เปรียบเทียบ 2 ทธ. 2:12) จงสังเกตวา่พระเยซูไม่ไดส้อนวา่ทุกคนจะ
ทนจนถึงบั้นปลายอย่างสัตยซ่ื์อ อยา่งน่าเสียใจ สาวกบางคนจะไม่ทน  (2 ทธ. 2) อยา่งไรก็ตาม 
ความรอดสุดทา้ยของเราไม่ข้ึนอยู่กบัการทนต่อการถูกข่มเหงอย่างสัตยซ่ื์อ  แต่ข้ึนอยู่กบัความ    
สัตยซ่ื์อของพระเจา้ต่อพระสัญญาต่างๆของพระองคท่ี์จะรักษาเราไวใ้หม้ัน่คงปลอดภยั (2 ทธ. 2:13; 
เปรียบเทียบ ยน. 10:27-28; รม. 8:31-39; เป็นตน้) 

ส่วนน้ีควรเป็นการหนุนใจท่ีพิเศษส าหรับพวกสาวกท่ีเผชิญกบัการข่มเหงส าหรับความเช่ือของพวกเขา      
ซ่ึงรวมถึงผูอ่้านดั้งเดิมของมาระโก  มนัง่ายกวา่ท่ีจะทนการทนทุกขส์ าหรับความเช่ือของเราเม่ือเรามองมนั
ในบริบทของแผนการของพระเจา้ส าหรับอนาคต  มุมมองน้ีใหค้วามหวงัแก่เรา 
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4.     วกิฤตทีก่ าลงัมา  13:14-23 (เปรียบเทยีบ  มธ. 24:14-28) 

จากการท่ีไดอ้ธิบายถึงส่ิงท่ีจะไม่เป็นหมายส าคญัของการถูกท าลายท่ีก าลงัมา ตอนน้ีพระเยซูอธิบายถึงส่ิงท่ี
มนัจะเป็น  ทั้งมทัธิวและมาระโกบรรยายถึงการถูกท าลายท่ีมาก่อนการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซู         
ลูกาบนัทึกค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบัการถูกท าลายของเยรูซาเล็มในปี ค.ศ. 70 (ลก. 21:20-24) 

13:14       “แต่” ระบุถึงความตรงขา้มระหว่างหมายส าคญัเท็จและจริง หมายส าคญัแทคื้อการปรากฏของ 
“ส่ิงน่ารังเกียจท่ีก่อใหเ้กิดความหายนะ”  (เปรียบเทียบ ดนล. 9:27; 11:31; 12:11; มธ. 24:15) 

  “ส่ิงน่ารังเกียจท่ีก่อใหเ้กิดความหายนะ” จะเป็นบางส่ิงท่ีน่ารังเกียจซ่ึงดูหม่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
 การนบัถือรูปเคารพซ่ึงจะท าให้พระวิหารเป็นมลทิน-ท่ีส่งผลต่อการละทิ้งของมนัโดยผูท่ี้
 อยู่ในทางพระเจ้า[752]  ส่ิงน่ารังเกียจสูงสุดจะเป็น ปฏิปักษ์พระคริสต์  ซ่ึงเป็น                 
 “ส่ิงน่ารังเกียจ” ท่ีถูกกล่าวถึงเป็นหลกัในการบนัทึกของมทัธิวและมาระโก ส่ิงน่ารังเกียจ
 ทนัทีจะเป็นการท าให้พระวิหารเป็นมลทินท่ีมาก่อนการถูกท าลายของมนัในปี ค.ศ. 70 ส่ิง
 น่ารังเกียจแต่ก่อนคือคนซีเรียช่ืออนัทิโอคสั เอพิฟาเนสผูไ้ดต้ั้งแท่นบูชาของคนต่างชาติ
 เหนือแท่นทองสัมฤทธ์ิและถวายสุกรเป็นเคร่ืองบูชาบนมนัแก่พระเซอุสในปี 167 ก.ค.ศ.   
 (1 Macc. 1:41-64; 6:7).[753] 

 นกัตีความบางคนเช่ือว่าพระวิหารแด่พระเซอุสท่ีพวกโรมนัได้สร้างหลงัจากการปฏิวติัของบาร์ 
คอกบาในปี ค.ศ. 135 ในเยรูซาเล็ม-ซ่ึงพวกเขาตั้งช่ือใหม่วา่ “เอเลีย” คาพิโทลินา” - เป็น “ส่ิงน่า
รังเกียจท่ีก่อใหเ้กิดความหายนะ” อีกอนัหน่ึง[754] 

 “ส่ิงน่ารังเกียจ” จะ “ตั้งอยูใ่นท่ีท่ีมนั” ไม่ไดเ้ป็นของ (“ไม่ควรอยู”่ นัน่คือ ในพระวิหาร)  มาระโก
บรรยายวา่พระเยซูกล่าววา่ “ส่ิงน่ารังเกียจ” (ค ากรีก บเดลุกม่า ค  านามท่ีเป็นกลาง) จะยืน (เอสเทโค
ทา  รูปแบบของค ากริยาท่ีเติม ing หรือ ed ท่ีเป็นเพศชาย) ในฐานะบุคคล – ผูไ้ดต้ั้งตนเองข้ึนเป็น
พระเจ้า - ในพระวิหาร   ขอ้เท็จจริงท่ีวา่พระเยซูใชรู้ปแบบค ากริยาท่ีเติม ing หรือ ed ท่ีเป็นเพศชาย
เพื่อจะขยายค านามท่ีเป็นกลางก็บ่งบอกวา่ส่ิงน่ารังเกียจเป็นผู้ชาย 

มาระโกหลีกเล่ียงการอ้างอิงอย่างเจาะจงถึงสถานนมัสการของพระวิหารแม้ว่ามัทธิวอ้างอิงถึงมัน            
(มธ. 24:15) บางทีมาระโกท าส่ิงน้ีเพื่อจะหลีกเล่ียงการหวา่นแนวคิดของการท าให้พระวิหารเป็นมลทินใน
ความคิดของผูอ่้านคนโรมนัใดๆ  การแนะน าเก่ียวกบัวงเล็บของท่านต่อผูอ่้านคงได้หนุนใจให้คริสเตียน  
ชาวโรมนัท่ีจะมองหาอตัลกัษณ์ของสถานท่ีน้ีในค าพยากรณ์ของดาเนียล  (ดนล. 9:25-27; 12:5-13) 

เม่ือสมาชิกกลุ่มหวัรุนแรงไดค้รอบครองพระวิหารในปี ค.ศ. 67-68 และแต่งตั้งฟานนิผูชิ้งอ านาจในฐานะ
มหาปุโรหิตคริสเตียนชาวยวิไดห้นีไปจากเยรูซาเล็มไปยงัเพลลาซ่ึงเป็นเมืองบนภูเขาทะลุจอร์แดน [755] 
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การหนีน้ีคาดล่วงหนา้ถึงการหนีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (นัน่คือ วิบติัใหญ่)  เอพแวนส์ลงรายช่ือและปฏิเสธ 
“ส่ิงน่ารังเกียจ” ทั้งส่ีท่ีนกัวิชาการไดก้ าหนดวา่เป็นความส าเร็จของค าพยากรณ์น้ี: ปอนทสั ปีลาต  คาลิดูลา 
ฟานนิ และทิตสั[756] 

13:15-18    ประเด็นของค าแนะน าท่ีน่ากลวัเหล่าน้ีก็คือว่าการปรากฎของส่ิงน่ารังเกียจท่ีก่อให้เกิดความ
หายนะจะเรียกร้องการหนีทนัทีจากเยรูซาเล็ม  สถานการณ์นั้นจะเร่งด่วน     

13:19      ขอ้น้ีอธิบายวา่เวลาของการปรากฏของส่ิงน่ารังเกียจจะอยูใ่นวิบติัใหญ่ (ค ากรีก ธะลิปซิส, ดนล.     
12:1; ยรม. 30:7) พระเยซูมองขา้มการถูกท าลายของเยรูซาเล็มไปยงัวบิติัท่ีใหญ่กวา่อยา่งมาก[757] 

13:20         พระเจา้จะไม่ท าใหว้บิติัใหญ่สั้นเขา้สู่ระยะเวลาท่ีนอ้ยกวา่เจ็ดปีท่ีพระองคไ์ดป่้าวประกาศไวแ้ลว้ 
(ดนล. 9:26-27) พระองคไ์ดเ้ลือกท่ีจะท าใหม้นัสั้นสู่ระยะเวลาของเจด็ปีแลว้ [758] ถา้พระองคไ์ม่ได้
จ  ากดัวบิติัใหญ่สู่ระยะเวลาท่ีค่อนขา้งสั้นน้ี ก็ไม่มีใครจะอยูร่อด   ความรักท่ีพิเศษของพระเจา้เพื่อผู ้
เช่ือไดน้ าพระองคท่ี์จะท าใหก้ารพิพากษาของพระองคต่์อโลกนั้นสั้นแค่เจด็ปี 

การตีความแบบคาลวนิก็คือวา่ “ผูเ้ลือกสรรผูท่ี้พระองค ์[พระเจา้] ไดเ้ลือก” ก็เป็นบรรดาผูท่ี้พระเจา้ไดเ้ลือก
ไวก่้อนการสร้างโลกโดยพระคุณของพระองค์และไม่ใช่เน่ืองจากคุณความดีหรือการริเร่ิมของพวกเขาเอง    
ผูไ้ม่ได้เลือกสรรคือบรรดาผูท่ี้พระเจ้าไม่ได้เลือกเพื่อความรอด  ข้าพเจ้าคิดว่าส่ิงน้ีถูกต้อง ผูเ้ช่ือแบบ
อาร์มิเนียนเช่ือส่ิงดงัต่อไปน้ี:     

 “ผูเ้ลือกสรรถูกเลือกสรรเพราะว่าพระคุณของพระเจา้ประสบความส าเร็จในการน าพวกเขาไป         
 สู่ความเช่ือและสู่สวรรค;์ ผูไ้ม่ไดเ้ลือกสรรก็คือส่ิงท่ีพวกเขาเป็นเพราะวา่พวกเขาใจแข็งและจนถึง
 ท่ีสุดแล้วก็ได้ปฏิเสธพระคุณท่ีช่วยให้รอดของพระเจ้า  พระเจ้าต้องการท่ีจะรวมมนุษย์ทุกคน
 ท่ามกลางผูเ้ลือกสรร; หลายคนปฏิเสธท่ีจะถูกรวมไวอ้ยา่งส้ินเชิง”[759] 

13:21-23   พระเยซูกล่าวซ ้ าค  า เตือนของพระองค์เ ก่ียวกับผู ้คนท่ีจะอ้างถึงการเป็นพระเมสสิยาห์ 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 5-6) เพื่อวา่พวกสาวกของพระองคจ์ะไม่เช่ือพวกเขา  “ถา้เป็นได”้ (ขอ้ 22) ไม่ได้
ถูกตั้งใจให้บ่งบอกว่าผูเ้ลือกสรรจะเช่ือในพระเยซูและติดตามพระองค์อย่างสัตยซ่ื์อต่อไปอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้ถา้เป็นเช่นนั้น ค าเตือนท่ีถูกกล่าวซ ้ าของพระเยซูจะไร้ความหมาย   มนัหมายถึงวา่
พระเมสสิยาห์เทียมเท็จจะท าการอศัจรรยต่์างๆดว้ยความตั้งใจแห่งการน าผูเ้ลือกสรรไปสู่ความผิด
พลาด ถ้าพวกเขา-พวกพระเมสสิยาห์เทียมเทจ็-สามารถ (เปรียบเทียบ 2 ทธ. 3:1-15) ในแง่ของความ
เป็นไปไดน้ี้ พวกสาวกของพระเยซูตอ้งหย ัง่รู้ (ค ากรีก บเลเพเท, ขอ้ 23) 

 “ดงันั้นส าหรับเราแลว้ ความส าเร็จของขอ้เหล่าน้ี [ขอ้ 14-20] เป็นอดีต ปัจจุบนัและอนาคต 
 และส่ิงเหล่านั้นถูกรวมไวอ้ยา่งถูกตอ้งภายใตห้วัขอ้ของ ‘หมายส าคญัของการส้ินสุด' หรือ 
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 ‘คุณลกัษณะของยุคสุดทา้ย’  กุญแจสู่การเขา้ใจของส่ิงเหล่านั้นคือการตระหนกัว่ามีการ
 อา้งอิงสองคร้ังท่ีน่ี  การพิพากษาท่ีก าลงัมาเหนือเยรูซาเล็มและเหตุการณ์ต่างๆท่ีเช่ือมโยง
 กบัมนัก็เพื่อพระเยซูอย่างท่ีมนัได้เป็นวตัถุโปร่งแสงในส่วนหน้าท่ีซ่ึงพระองค์มองเห็น
 เหตุการณ์สุดทา้ยต่างๆก่อนการส้ินยคุซ่ึงส่ิงเหล่านั้นบอกล่วงหนา้อยา่งแทจ้ริง”[760] 

 5.     การเสด็จมาคร้ังทีส่องของบุตรมนุษย์  13:24-27  (เปรียบเทยีบ มธ. 24:29-31; ลก. 21:25-28) 

ขอ้เหล่าน้ีไม่ไดอ้ธิบายถึงการถูกท าลายของเยรูซาเล็มในปี ค.ศ. 70 แต่อธิบายถึงวิบติัยิ่งใหญ่ ณ ตอนปลาย
ของยุคปัจจุบนัและการเสด็จมาคร้ังท่ีสองซ่ึงตามหลังมนั  การเสด็จมาคร้ังท่ีสองเป็นจุดสูงสุดของการ
อภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศ  มนัเป็นจุดสูงสุดของพระธรรมววิรณ์อีกดว้ยโดยเฉพาะอยา่งยิ่งบทท่ี 6-19 นัน่คือ
การเปิดเผยท่ีขยายออกของการอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศ 

13:24-25   ในความตรงขา้มกบัการปรากฏของพระเมสสิยาห์เทียมเท็จ พระเมสสิยาห์แทจ้ะปรากฎหลงัจาก
วิบติัยิ่งใหญ่ท่ีได้ถูกท านายไว[้761]  แน่นอนว่าน่ีเป็นการอา้งอิงถึงการเสด็จมาคร้ังท่ีสองไม่ใช่     
การรับข้ึนไป   การรับข้ึนไปยุติยุคคริสตจักรซ่ึงเป็นระยะเวลาภายในยุคระหว่างการเสด็จมา        
การอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศกล่าวถึงระยะเวลาท่ีใหญ่กว่า ซ่ึงก็คือยุคระหว่างการเสด็จมาและ
ไม่ได้อ้างอิงถึงคริสตจักรแม้ว่าคริสตจักรได้มีอยู่ตลอดส่วนใหญ่ของยุคระหว่างการเสด็จมา       
พระธรรมวิวรณ์ให้ข้อมูลมากข้ึนเก่ียวกับปรากฎการณ์เก่ียวกับท้องฟ้าท่ีจะเกิดข้ึนในตอนนั้น      
(วว. 6-18; เปรียบเทียบ 2 ปต. 3:10) อยา่งไรก็ตาม พวกผูเ้ผยพระวจนะของพนัธสัญญาเดิมได้
ท านายถึงส่ิงเหล่าน้ีเช่นกนั (อสย. 13:10; 24:23; 34:4; อสค. 32:7-8; ยอล. 2:10, 30-31; 3:15;     
อมส. 8:9) ถา้เราถือสงคราม แผ่นดินไหวและการกนัดารอาหารของขอ้ 7-8 ตามตวัอกัษรและ
ขา้พเจา้คิดวา่เราควรถือ บางทีเราก็ควรเขา้ใจปรากฎการณ์เหล่าน้ีตามตวัอกัษรอีกดว้ย 

13:26         พระเยซูอธิบายถึงการเสด็จกลบัมาของพระองคโ์ดยการอา้งอิงถึงค าพยากรณ์ของพนัธสัญญาเดิม
เก่ียวกบัมนั (ดนล. 7:13; ฉธบ. 30:4; ศคย. 2:6) การเปิดเผยและชยัชนะของพระเยซูเป็นการเนน้
หลกั (เปรียบเทียบ วว. 19:11-16).[762] พระเยซูจะไม่ปรากฎในฐานะผูรั้บใชท่ี้ทนทุกขเ์ป็นหลกัอีก
ต่อไป แต่ในฐานะ “บุตรมนุษย”์ ท่ีมีสง่าราศี-“เสด็จมา … ดว้ยฤทธานุภาพและพระรัศมี”! 

13:27      เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูจะน าผูเ้ลือกสรรทุกคนมาดว้ยกนั  ส่ิงน้ีบ่งบอกถึงการเป็นข้ึนจากตายของ
ธรรมิกชนในพนัธสัญญาเดิม (ดนล. 12:2) และธรรมิกชนในวิบติัยิ่งใหญ่ท่ีไดต้ายไป (วว. 6:9-11) 
บางทีคริสเตียนคือธรรมิกชนของยุคคริสตจกัรผูไ้ดไ้ปยงัสวรรค์ ณ การรับข้ึนไปหรือความตายจะ
กลบัมากบัพระองค ์(1 ธส. 4:17) ธรรมิกชนท่ีมีชีวติอยูใ่นโลกเม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมาจะมารวมตวั
กบัพระองค์เช่นกนั (เปรียบเทียบ มธ. 25) พระเยซูพรรณนาถึงผูเ้ช่ือทุกคนท่ีมาบรรจบกนักบั
พระองค์ ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค์-ไม่ว่ามีชีวิตอยู่หรือตายไปในโลกหรือในสวรรค ์ 
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พระองคจ์ะกลายมาเป็นศูนยก์ลางสากลแห่งความสนใจและจากนั้นพระองคจ์ะเร่ิมตน้ปกครอง ผูไ้ม่
เช่ือจะประสบกับการเป็นข้ึนจากตายจนกว่าการส้ินสุดของการปกครองพันปีของพระเยซู           
(วว. 20:7-15) 

6.     เวลาแห่งการเสด็จกลบัมาของพระเยซู  13:28-32 (เปรียบเทยีบ มธ. 24:32-41; ลก. 21:29-33) 

 พระเยซูเร่ิมตน้การอภิปรายน้ีดว้ยการแนะน า (ขอ้ 4-13) และพระองค์จบมนัด้วยแนวทางอย่าง
เดียวกนั (ขอ้ 28-37) 

13:28-29    ค าอุปมาเร่ืองตน้มะเด่ือปรากฎในฉบบัสัมพนัธ์ทั้งหมดของการอภิปรายท่ีภูเขามะกอกเทศ     
ก่อนหน้านั้นพระเยซูไดใ้ช้ตน้มะเด่ือท่ีจะอธิบายถึงชนรุ่นของอิสราเอลท่ีได้ลม้เหลวท่ีจะเช่ือใน
พระองค ์ณ การเสด็จมาคร้ังแรกของพระองค ์(11:14) ท่ีน่ีพระองคใ์ชม้นัเพื่อจะอธิบายถึงขอ้เท็จจริง
ท่ีวา่ผูค้นท่ีหย ัง่รู้สามารถคาดหวงัเหตุการณ์ท่ีก าลงัมาโดยหมายส าคญัท่ีน าหนา้เหตุการณ์เหล่านั้น  
การข่มเหง (ขอ้ 9-13) ซ่ึงไปสู่จุดสูงสุดในวิบติัยิ่งใหญ่ (ขอ้ 14-25) ก็ช้ีไปยงัการเร่ิมตน้ของ
อาณาจกัรของพระเยซู (ขอ้ 26-27; เปรียบเทียบ  ลก. 21:31) 

13:30     บางทีพระเยซูหมายถึงว่าความส าเร็จของ “ส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมด” (ขอ้ 4ข) จะเร่ิมตน้ในชนรุ่นของ   
พวกสาวกในปัจจุบนัของพระองค ์แต่ความส าเร็จเตม็ท่ีจะไม่เกิดข้ึนจนกวา่ภายหลงั [763] มุมมองท่ี
สองก็คือวา่พระเยซูก าลงัอา้งอิงถึงชนรุ่นท่ีเจาะจงในอนาคตผูจ้ะสังเกตหมายส าคญัต่างๆท่ีพระองค์
เพิ่งไดก้ล่าวถึง[764] มุมมองท่ีสามก็คือวา่พระเยซูหมายถึงว่าคนร่วมสมยัของพระองค์เป็นบรรดา  
ผูจ้ะเห็นส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมดเกิดข้ึน[765] มุมมองท่ีส่ีก็คือว่าโดย “ชนรุ่น”นั้นพระเยซูหมายถึงเช้ือ
ชาติยวิทั้งหมด [766] มุมมองท่ีห้าก็คือวา่  พระเยซูหมายถึงประเภทของพวกยิวท่ีพระองคต่์อสู้ดว้ย
ระหวา่งวนัองัคารสุดทา้ยน้ีก่อนการถูกตรึงของพระองค[์767] 

  “ส่ิงท่ีถูกกล่าวท่ีน่ีก็คือว่าชนชาติยิวจะไม่ผ่านออกจากขอบเขตของโลกน้ีไปยงัสวรรค์
 ก่อนท่ีส่ิงเหล่าน้ีได้เกิดข้ึน นั่นคือ ชนชาติยิวจะคงอยู่ในโลกในฐานะชนชาติตลอดเวลา
 แห่งความส าเร็จของเหตุการณ์เหล่าน้ี”[768] 

 ส่ิงเหล่านั้น “ทั้งหมด” เร่ิมตน้ระหว่างชนรุ่นศตวรรษแรกนั้น ถ้าบุคคลหน่ึงตีความ “ส่ิงเหล่าน้ี
ทั้งหมด” ท่ีจะเป็นหมายส าคญัต่างๆโดยภาพรวม (ขอ้ 9-25) ค ากรีก เจเนทัย แปลว่า “เกิดข้ึน” 
(NASB) หรือ “ไดเ้กิดข้ึน” (NIV) หมายถึง “ไดม้าสู่การมีอยู”่ “- และอนุญาตการตีความน้ี  ดงันั้น
บุคคลหน่ึงสามารถแปลค ากรีกน้ีวา่: “ไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะมาสู่การมีอยู”่ 

13:31     “ฟ้าและดิน” เป็นการระบุถึงความสุดขีดสองอย่างเพื่อจะแสดงถึงทั้งหมด (บางส่วนท่ีบ่งบอกถึง
ทั้งหมด) ส าหรับส่ิงทรงสร้างทั้งหมด (เปรียบเทียบ ปฐก. 1:1).[769] จกัรวาลอย่างท่ีเรารู้จัก วนัหน่ึง
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จะส้ินสุดลง (วว. 21:1) แต่ “บรรดาถอ้ยค า” ของพระเยซูจะคงอยู ่ พระเยซูก าลงัอา้งอิงอยา่งเจาะจง
ถึงการท านายของพระองคใ์นบทน้ี แต่ ณ เวลาเดียวกนัถอ้ยค าของพระองค์ก็ไม่จ  ากดัและรวมถึง 
“พระวจนะ” ท้ังหมดของพระองค์  โดยการกล่าวส่ิงน้ีเก่ียวกบั “บรรดาถอ้ยค า” (พระวจนะ) ของ
พระองค์ พระเยซูก็ก าลงับ่งบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจา้ (เปรียบเทียบ สดด. 102:25-27; อสย. 
40:6-8; 51:6) ความส าเร็จของค าพยากรณ์น้ีก็แน่นอน   

13:32     “วนันั้น” เป็นวนัแห่งการเสด็จกลบัมาของพระเยซูซ่ึงตรงข้ามกับ “วนัเหล่านั้น” ท่ีมาก่อนมนั      
(ขอ้ 17, 19, 24) พระเยซูก าลงัแยกแยะระหวา่งการรู้วา่เหตุการณ์นั้นก าลงัใกลเ้ขา้มาทุกทีหรือใกลจ้ะ
มาถึง (ขอ้ 28-29) จากการรู้เวลาท่ีแน่นอนของการมาถึงของมนั พระเจา้ “พระบิดา” เท่านั้น “รู้” 
“วนั” และ “เวลา” ของการเสด็จกลบัมาของพระบุตร (เปรียบเทียบ กจ.  1:7) ความไม่รู้ของพระเยซู
ถึงขอ้มูลน้ีก็เป็นผลลพัธ์ของการบงัเกิดเป็นมนุษยข์องพระองค ์(ฟป. 2:6-8).[770] 

  “พระคริสต์ในฐานะเป็นพระเจา้ไม่สามารถไม่รู้เก่ียวกบัส่ิงใดก็ตามได ้  แต่ปัญญาของ     
 พระเจา้ท่ีด ารงอยู่ในพระผูช่้วยให้รอดของเราได้ส่ือสารมนัเองแก่จิตใจแห่งมนุษยข์อง
 พระองคต์ามความโปรดปรานของพระเจา้ ดงันั้นธรรมชาติมนุษยข์องพระองคบ์างคร้ังแลว้
 อาจไม่รู้บางส่ิงดงันั้นพระคริสตไ์ดรั้บการกล่าววา่จะตอ้งเติบโตในปัญญา(ลก. 2:52)”[771] 

 พระเยซูอาจไม่รู้ขอ้มูลน้ีเม่ือพระองคไ์ดท้  าการกล่าวถอ้ยค าน้ี แต่บางทีพระองครู้์เวลาแห่งการเสด็จ
มาของพระองคใ์นตอนน้ี 

 7.     การแนะน าเชิงสรุป  13:33-37 (เปรียบเทยีบ  มธ. 24:42; ลก. 21:34-36) 

มทัธิวบนัทึกส่ิงท่ีพระเยซูไดส้อนพวกสาวกหลงัจากถอ้ยค าของพระองคใ์นขอ้ 32 มากกวา่ท่ีมาระโกและ    
ลูกาบนัทึก  พวกเขาแค่รวมแก่นสารของการแนะน าของพระองคท่ี์จะเฝ้าระวงั    

13:33     เป็นคร้ังท่ีส่ีท่ีพระเยซูกระตุน้ให้พวกสาวกของพระองคท่ี์จะ “จงระวงั”(ค ากรีก บเลเพเท ขอ้ 5, 9, 
23) พระองคเ์นน้ถึงค าเตือนน้ีโดยการเพิ่ม: “จงเฝ้าระวงั” (ค ากรีก  อะกรูบเนเท) ( หรือ “จงต่ืนตวั
เร่ือยไป”) การเฝ้าระวงันั้นจ าเป็นเพราะเราไม่รู้เวลาท่ีแน่นอนของการเสด็จกลบัมาของพระเยซู 

ในแง่ของการเปิดเผยของพระเจา้เก่ียวกบัการรับข้ึนไป  วิบติัยิ่งใหญ่และการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง การแนะน า
ของพระเยซูท่ีจะเฝ้าระวงันั้นเร่งด่วนอยา่งไม่จ  าเป็นใช่ไหม?  บรรดาคริสเตียนผูรู้้พระคมัภีร์ของพวกเขาก็
ตระหนกัวา่หลายเหตุการณ์จะน าหนา้การเสด็จมาคร้ังท่ีสอง  มนัเป็นจริงหรือจ าเป็นไหมท่ีจะด าเนินชีวิตราว
กบัวา่การเสด็จกลบัมาของพระเยซูนั้นใกลจ้ะเกิดข้ึน?     
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การเสด็จกลับมาของพระเยซูก็ห่างไม่น้อยกว่าเจ็ดปีจากการเสด็จไปจากโลกของพระองค์  เพราะว่า        
พนัธสัญญาเดิมไดพ้ยากรณ์ถึงวิบติัยิ่งใหญ่เจ็ดปีก่อนอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ (ดนล. 9:24-27) ดงันั้น 
สาวก 12 คนผูซ่ึ้งพระเยซูใหก้ารอภิปรายน้ีแก่คงไดอ้ยูห่่างไม่ก่ีปีจากการเสด็จกลบัมาของพระองค ์ พวกเขา
จะตอ้งเฝ้าระวงั 

ชนรุ่นนั้นของพวกสาวกและชนรุ่นท่ีตามมาทั้งหมดของพวกสาวกไดเ้รียนรู้ในภายหลงัวา่พระเยซูจะเสด็จ
กลับมาเพื่อคนของพระองค์เอง ณ การรับข้ึนไป ก่อน พระองค์เสด็จมา ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสอง                  
(1 คร. 15:51-58; 1 ธส. 4:13-18) ดงันั้น ในขณะท่ีการเสด็จกลบัมาคร้ังท่ีสองของพระองคอ์ยูห่่างออกไป
อย่างน้อยเจ็ดปี การเสด็จกลบัมาของพระองค์ ณ การรับข้ึนไปก็จะเร็วข้ึน  ผูท่ี้เช่ือวา่พระเยซูเสด็จมาก่อน
วิบติัยิ่งใหญ่เช่ือว่ามนัสามารถเป็นเวลาไหนก็ได้ ดงันั้น ทั้งหมดท่ีพระเยซูกล่าวเก่ียวกบัความส าคญัของ    
การเฝ้าระวงั-ซ่ึงคาดหวงัการเสด็จกลบัมาของพระองค-์ก็ประยกุตใ์ชแ้ละเขา้ประเด็นกบัเรา 

13:34-36    พระเยซูเล่าค าอุปมาอีกเร่ืองหน่ึงเก่ียวกบัคนเฝ้าประตู   มาระโกเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนเดียว
ท่ีบนัทึกไว ้ มนัคล้ายกบัค าอุปมาเร่ืองเงินตะลนัต์ (มธ. 25:14-30) และค าอุปมาเร่ืองเงิน  มินา      
(ลก. 19:12-27) แมว้า่สั้นกวา่มาก 

 ในค าอุปมาน้ี “คนเฝ้าประตู” เป็นจุดจดจ่อแห่งความสนใจ   คนเฝ้าประตูหรือยามก็รับผิดชอบท่ีจะ
ปกป้องทางเขา้สู่บา้นของเจา้นายของเขา  จากการท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยส่ิงของต่างๆของเจา้นาย 
คนเฝ้าประตูน้ีไม่ “รู้เม่ือไหร่” “เจา้นาย” ของเขาจะกลบัมา  อยา่งไรก็ตาม เม่ือใดกต็ามท่ีเจา้นายของ
เขากลบัมา คนเฝ้าประตูจะตอ้งพร้อมท่ีจะต้อนรับเขาสู่บา้นท่ีไดรั้บการจดัการอย่างดี   เวลาค ่า    
เท่ียงคืน เวลาไก่ขนัและรุ่งเชา้เป็นช่ือท่ีพวกโรมนัใหส้ าหรับช่วงเวลาทั้งส่ีของกลางคืน[772] 

 ยามจ าตอ้งยงัคงเฝ้าระวัง (“ต่ืนตวั”; ค ากรีก เกรกะเร) ณ กลางคืน เม่ือความสวา่งของโลกไดข้าด
หายไปจากฐานนัดรของพระองค์  ส่ิงตรงขา้มของการเฝ้าระวงัคือการไม่มีความรู้สึก ความเกียจ
คร้านและการอยูเ่ฉยๆ-ซ่ึงถูกพรรณนาท่ีน่ีวา่เป็นการนอน (เปรียบเทียบ รม. 13:11; 1 ธส. 5:1-11) 
ในท านองเดียวกนั เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับพวกสาวกของพระเยซูท่ีจะยงัคงเฝ้าระวงั (“ต่ืนตวั” มองหา 
ค ากรีก  เกรกะเรเท, ขอ้ 35) 

  “องคป์ระกอบเก่ียวกบัความประหลาดใจก็ก าจดัไม่ไดจ้ากการคาดหวงัถึงการเสด็จมาคร้ังท่ี
 สอง”[773] 

13:37       พระเยซูสรุปการอภิปรายน้ีอย่างท่ีพระองค์ได้เร่ิมตน้ด้วยการทรงเรียกสุดท้ายสู่การเฝ้าระวงั       
(ค ากรีก เกรกะเรเท, ขอ้ 34, 35) “พวกท่าน” อาจอา้งอิงถึงสาวกส่ีคนท่ีไดถ้ามพระเยซูดว้ยค าถาม
เร่ิมแรก (ขอ้3-4)หรือมนัอาจอา้งอิงถึงทั้งสาวกสิบสองคนผูน้ัง่ต่อพระพกัตร์พระองค ์“คนทั้งหลาย” 
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สามารถอา้งอิงถึงพวกสาวกทั้งหมดท่ีปรากฏตวัหรือถึงสาวกทั้งหมดท่ีรวมถึงบรรดาผูท่ี้ไม่ปรากฏ
ตวั  ในกรณีใดก็ตาม ประเด็นก็ชดัเจน  ส่ิงท่ีพระเยซูสอนท่ีน่ีเป็นบางส่ิงท่ีสาวกทุกคนของพระองค์
จ  าเป็นต้องประยุกต์ใช้  เรา “ทั้ งหมด” จะต้อง “ต่ืนตัว” ในแง่ของการเสด็จกลับมาขององค ์          
พระผูเ้ป็นเจา้-เหมือนคนเฝ้าประตูในค าอุปมาของพระเยซู (ขอ้ 34-36) 

ค าอุปมาก่อนหนา้นั้นเก่ียวกบัตน้มะเด่ือ (ขอ้ 28-32) สอนวา่พวกสาวกตอ้งตระหนกัถึงหมายส าคญัต่างๆวา่
เวลาแห่งการเสด็จกลบัมาขององค์พระผูเ้ป็นเจา้นั้นใกลเ้ขา้มา  ค  าอุปมาน้ีเก่ียวกบัคนเฝ้าประตู (ขอ้ 33-37) 
อธิบายวา่พวกเขาจะไม่สามารถบอกไดอ้ยา่งแน่นอนวา่เม่ือไหร่พระองคจ์ะเสด็จกลบัมา ณ การเสด็จมาคร้ัง
ท่ีสองของพระองค์   แม้ว่าค  าพยากรณ์ของดาเนียลได้ระบุถึงความยาวของวิบติัยิ่งใหญ่ว่าเป็นเจ็ดปี         
(ดนล. 9:24-27) วนัและเวลาท่ีแน่นอนเก่ียวกับการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ก็ยงัคงไม่เป็นท่ีรู้กัน 
(เปรียบเทียบ มธ. 24:50) 

การเน้นท่ีโดดเด่นในการบันทึกของมาระโกเก่ียวกับการอภิปรายน้ีก็ชัดเจน  พวกสาวกจะต้องระวงั           
(ค ากรีก บเลโพ ท่ีจะต่ืนตวั สังเกต หย ัง่รู้; ขอ้ 5, 9, 23, 33) จะตอ้งเฝ้าระวงั (ค ากรีก  อะกรูบเนโอ, ท่ีจะต่ืนตวั 
ท่ีจะเฝ้าดู; ขอ้ 33) และท่ีจะเฝ้าระวงั ( ค ากรีก เกรกะเรโอ ท่ีจะต่ืนตวั ใส่ใจ เฝ้าระวงั และระมดัระวงั; ขอ้ 33, 
35, 37) 

VII.    พนัธกจิแห่งการทนทุกข์ของผู้รับใช้  บทที ่14-15  

ส่วนน้ีของพระกิตติคุณของมาระโกบนัทึกจุดสูงสุดของหวัขอ้มากมายท่ีผูเ้ขียนไดแ้นะน า  มาระโกเลือกท่ี
จะจดจ่อท่ีความหลงใหลหรือการทนทุกข์ของพระเยซูแทนท่ีจะให้การบนัทึกถึงเหตุการณ์ทั้งหมดของ
สัปดาห์สุดทา้ยแห่งชีวติของพระเยซู  จาก 661 ขอ้ของมาระโกนั้น 242 ขอ้ (37 เปอร์เซ็นต)์ กล่าวถึงสัปดาห์
สุดทา้ยจากการเสด็จเขา้อยา่งผูพ้ิชิตจนถึงการเป็นข้ึนจากตาย และ 128 ขอ้กล่าวถึงการทนทุกขแ์ละการเป็น
ข้ึนจากตายของพระเยซู [774]  มากกว่าคร่ึงของเหตุการณ์ต่างๆท่ีมาระโกบันทึกในสัปดาห์สุดท้าย                
(53 เปอร์เซ็นต)์ กล่าวถึงการทนทุกขแ์ละชยัชนะ ซ่ึงเป็นสองหวัขอ้หลกัในสามบทสุดทา้ยน้ี  

ก.     การคาดหวงัถึงการทนทุกข์ของผู้รับใช้  14:1-52  

หลายหัวขอ้ข้ึนถึงขีดสุดในส่วนน้ี   ท่ีน่ีเรามีหลกัฐานท่ีชดัเจนท่ีสุดว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์และ
พระบุตรของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 1:1; 8:29) ท่ีน่ีเช่นกนั ความขดัแยง้ของพระเยซูกบัพวกผูน้ าทางศาสนา 
พวกศตัรูของพระองคซ่ึ์งเป็นศตัรูของพระองคก์็มาสู่จุดแห่งความเขม้ขน้ (เปรียบเทียบ 3:1, 6; 11:18; 12:12) 
ความไม่รู้และความเห็นแก่ตวัของพวกสาวกของพระเยซูซ่ึงเป็นสหายของพระองค์ก็ข้ึนถึงขีดสุดเช่นกนั 
(เปรียบเทียบ 3:19; 6:1-6; 8:31-10:52) สุดทา้ย พนัธกิจของผูรั้บใชถึ้งจุดสุดยอดในการให้ชีวิตของพระองค์
เพื่อค่าไถ่คนจ านวนมาก (เปรียบเทียบ 10:45).[775] 
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 1.     การทนทุกข์ของพระเยซูเน่ืองจากการทรยศ  14:1-11  

น่ีเป็นอีกส่วนหน่ึงของพระกิตติคุณน้ีท่ีมีโครงสร้างรูปไขวห้รือ “ประกบ” (เปรียบเทียบ 3:20-35; 5:21-43; 
6:7-31; 11:12-26; 14:27-52) การบนัทึกของมาระโกเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิดท่ีจะฆ่าพระเยซู (ขอ้ 1-2, 10-
11) ลอ้มรอบการชโลมของพระเยซูในเบธานี (ขอ้ 3-9) 

การวางแผนทีจ่ะจับกุมพระเยซู  14:1-2 (เปรียบเทยีบ  มธ. 26:1-5; ลก. 22:1-2) 

ขอ้เหล่าน้ีแนะน าเร่ืองราวการทนทุกข์ทั้งหมด  ปัสกาฉลองการไถ่ของอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์
ผา่นทางการอพยพ (อพย. 12:1-13:16)  มนัคาดหวงัถึงการช่วยกูท่ี้ใหญ่ข้ึนจากผลลพัธ์ต่างๆของการเป็นทาส
ของบาป  พวกยิวเร่ิมตน้ท่ีจะฉลองปัสกาในวนัท่ีสิบส่ีเดือนนิสานและเทศกาลขนมปังไร้เช้ือท่ีตามมาใน
วนัท่ีสิบห้าจนถึงวนัท่ียี่สิบเอ็ดของเดือนนิสาน มาระโกระบุวนัเวลาท่ีตามมาทนัทีว่าเกิดข้ึน “สองวนั” 
ก่อนปัสกา  น่ีคงไดเ้ป็นวนัพุธท่ี 1 เมษยาน ค.ศ. 33.[776] 

ปัสกาเหมือนกบัเทศกาลอยูเ่พิ่งและเพน็เทคอสตก์็เป็นเทศกาลการเดินทาง  ครอบครัวยวิหลายครอบครัวจาก
ทัว่โลกเดินทางไปยงัเยรูซาเล็มเพื่อจะถือรักษาเทศกาลเหล่าน้ีตามท่ีธรรมบัญญติัของโมเสสเรียกร้อง     
(ฉธบ. 16:16) พวกยวิสามารถถือรักษาปัสกาในเยรูซาเล็มเท่านั้น (ฉธบ. 16:5-6) ดงันั้นฝงูชนก็ท าให้เมืองนั้น
หนาแน่น นักเขียนคนหน่ึงอา้งว่าประชากรของเยรูซาเล็มเพิ่มจ านวนจาก 50,000 ถึง 250,000คน[777]      
พระเยซูช่ืนชมการติดตามอนัเป็นท่ีนิยมขนาดใหญ่ ดงันั้นพวกผูน้ าทางศาสนาก็ตอ้งการท่ีจะหลีกเล่ียงการ
จราจลโดยการประหารพระเยซูอยา่งไม่เป็นเป้าสายตา   เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกเขาตอ้งการท่ีจะการเผชิญหน้า
กับพระเยซูต่อไปจนกว่าหลังจากเทศกาลต่างๆเม่ือบรรดาผูเ้ดินทางคงได้กลับไปยงับ้านของพวกเขา    
อยา่งไรก็ตาม  การน าเสนอของยดูาสท่ีจะทรยศพระเยซู (ขอ้ 10-11) ก็ดีเกินไปท่ีจะปฏิเสธ   

การชโลมทีเ่บธานี  14:3-9 (เปรียบเทยีบ  มธ. 26:6-13; ยน. 12:1-8) 

14:3       เน่ืองดว้ยเหตุผลทางหัวขอ้ ทั้งมทัธิวและมาระโกใส่เหตุการณ์น้ีไวภ้ายในเร่ืองราวของความเป็น
ปฏิปักษข์องพวกศตัรูของพระเยซู  เป็นท่ีชดัเจนวา่มนัก็ปราศจากล าดบัตามวนัเวลา  (เปรียบเทียบ 
ยน. 12:1) การเรียบเรียงเน้ือหาน้ีก็เน้นถึงความตรงขา้มระหว่างความเกลียดชงัของผูไ้ม่เช่ือและ
ความรักของผูเ้ช่ือท่ีมีต่อพระเยซู  บางทีเหตุการณ์เกิดข้ึนในเยน็วนัเสาร์ก่อนหนา้นั้น[778] 

ยอห์นเพิ่มว่าหญิงนั้นคือมารีย์ซ่ึงเป็นพี่สาวของลาซารัสและน้องสาวของมารธาและท่ีว่าเธอได้ชโลม       
พระบาทของพระเยซูเช่นเดียวกบัพระเศียรของพระองค์  การชโลมศีรษะของแขกเป็นแนวทางปกติท่ีจะให้
เกียรติบุคคลเช่นนั้น ณ โอกาสเก่ียวกบัการฉลอง (เปรียบเทียบ สดด. 23:5; ลก. 7:46) มารียป์รากฏในสาม
ฉากในหมวดพระกิตติคุณ และแต่ละคร้ังเธอก็อยูท่ี่พระบาทของพระเยซู (เปรียบเทียบ ลก. 10:38-42; ยน. 
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11:31-32)  เธอเป็นตน้แบบท่ีดีส าหรับสาวกทุกคนท่ีจะเลียนแบบ  ราคาสูงของน ้ าหอมของเธอและผอบท่ี
ราคาแพงของมนัอาจบ่งบอกวา่น่ีเป็นมรดกตกทอดท่ีส่งผา่นจากชนรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึง   [779] 

 “คอของขวดน ้ าหอมบางคร้ังก็หกัออก  ในกรณีน้ี การแตกของขวดแกว้และการเทก็บ่งบอกวา่ไม่มี
 ส่วนใดของน ้ามนัหอมท่ีคา้งไว ้ทั้งหมดไดถู้กเทลงบนศรีษะของพระเยซู”[780] 

 อีกเหตุผลหน่ึงส าหรับการหกัขวดแกว้อาจเป็นเช่นนั้น เน่ืองจากวา่มนัไดถู้กใชส้ าหรับจุดประสงคท่ี์
 บริสุทธ์ิอยา่งมาก มนัไม่สามารถถูกใชอี้ก[781] 

14:4-5     เป็นท่ีชดัเจนวา่ยดูาส อิสคาริโอทเปล่งเสียงการคดัคา้นท่ีรุนแรงของพวกสาวก (ค ากรีก เอมบริมา
โอมัย, เปรียบเทียบ 10:14) ต่อการกระท าแห่งการเสียสละท่ีมีความรักของมารีย ์(มธ. 26:8;           
ยน.12:4-5)ตามธรรมเนียมแล้วพวกยิวให้ของขวญัแก่คนจนในตอนเย็นของเทศกาลปัสกา[782] 
ของขวญัของมารีย์แด่พระเยซูก็มีค่าค่าจ้างหน่ึงปี  พวกสาวกไม่สามารถเห็นเหตุผลใดส าหรับ    
“การสูญเสีย” น้ีเพราะว่าพวกเขาไม่เขา้ใจว่าการตายของพระเยซูนั้นใกลเ้ขา้มา  ความห่วงใยของ
พวกเขาเพื่อคนจนก็ตรงกนัขา้มกบัความห่วงใยของเธอเพื่อพระเยซู 

14:6-8     พระเยซูปกป้องการกระท าของมารียแ์ละอธิบายวา่ท าไมมนัเหมาะสม  มนัเป็นกระท าแห่งการอุทิศ
ตนต่อพระเยซู และมนัเป็นการชโลมส าหรับการฝังของพระองค์  เราไม่สามารถบอกได้ว่ามารีย์
เขา้ใจการตายของพระเยซูมากแค่ไหน แมว้า่เธออาจไดม้าสู่การเขา้ใจความจริงท่ีวา่พระองคจ์ะตาย
ในไม่ชา้ดีกวา่สาวกสิบสองคน[783] เธออาจไดช้โลมพระองคใ์นฐานะเป็นการกระท าแห่งความรัก
เท่านั้น  เราไม่ควรตีความขอ้ความของพระเยซูวา่แสดงถึงการไม่นบัถือส าหรับคนจน (เปรียบเทียบ 
มธ. 5:3; 6:2-4; 19:21; ลก. 6:20, 36-38; 21:1-4; ยน. 13:29) 

14:9      ขอ้ความน้ีเป็นการประเมินต่อไปถึงความยิ่งใหญ่ของการกระท าของมารีย ์ มนับ่งบอกถึงการ
ด าเนินต่อไปของการประกาศ “ข่าวประเสริฐ” หลงัจากการตายและการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซู
จนถึง “ทั้งโลก” 

  “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตั้งอนุสรณ์ส าหรับทุกสมยัแด่เธอผูไ้ดท้  าดีท่ีสุดของเธอท่ีจะให้เกียรติแด่
 พระองค”์[784] 

  “ท่ีใดก็ตามท่ีข่าวประเสริฐถูกประกาศอยา่งแทจ้ริง แน่นอนวา่เร่ืองราวของการชโลมจะถูก
 ประเมินค่าสูงในฐานะเป็นตวัอย่างประกอบท่ีเป็นไปไดดี้ท่ีสุดเก่ียวกบัวิญญาณท่ีเคล่ือน
 พระเยซูสู่การสละชีวิตของพระองค์ และเก่ียวกบัวิญญาณของคริสตศาสนาอีกดว้ยขณะท่ี
 มนัส าแดงตวัมนัเองในชีวติของผูเ้ช่ือท่ีจริงใจ”[785] 
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การทรยศพระเยซูของยูดาส  14:10-11 (เปรียบเทยีบ  มธ. 26:14-16; ลก. 22:3-6) 

ถา้เหตุการณ์ท่ีมาก่อนไดเ้กิดข้ึนในเย็นวนัเสาร์ และยูดาสทรยศพระเยซูในวนัพุธ จากนั้นการกระท าแห่ง
ความฟุ่มเฟือยของมารียก์็ไม่ไดน้ ายดูาสท่ีจะทรยศพระเยซูทนัที  บรรดาผูเ้ขียนไม่ไดอ้ธิบายถึงเหตุผลของ   
ยูดาสส าหรับการทรยศพระเยซูอย่างชัดแจ้ง เป็นท่ีชัดเจนว่า เป็นการริเร่ิมของยูดาสในการน าเสนอ             
“ท่ีจะทรยศ” พระเยซูท่ีได้น าสภาแซนเฮดริน (“พวกหัวหน้าปุโรหิต”) ท่ีจะเล่ือนตารางเวลาของพวกเขา
ส าหรับการประหารพระเยซู   ถา้ยดูาสไดม้อบพระเยซูแก่พวกเขา พวกเขาอาจไดห้ลีกเล่ียงความเป็นปรปักษ์
ของฝงูชน (เปรียบเทียบ ขอ้ 2; ลก. 22:6) 

แมว้่าการกระท าแห่งการอุทิศตนของมารียเ์ป็นจุดสูงของส่วนน้ี ซ่ึงจดัเตรียมแบบอย่างท่ียอดเยี่ยมส าหรับ
ผูอ่้านท่ีเป็นสาวก ส่ิงท่ีแฝงอยูอ่นัมืดแห่งการทรยศเป็นลกัษณะเด่นของมนั  พวกผูน้ าทางศาสนา ยดูาสและ
แมก้ระทัง่พวกสาวกแสดงออกถึงการต่อตา้นการยกยอ่งพระเยซู  ท่าทีน้ีเป็นแหล่งของการทนทุกขส์ าหรับ
ผูรั้บใช ้  

 2.     การทนทุกข์ของพระเยซูเน่ืองจากการละทิง้  14:12-52  

การทนทุกข์ต่างๆของผูรั้บใช้ในการคาดหวงัถึงการตายของพระองค์ก็ด าเนินต่อไปในส่วนน้ีของตวับท      
ส่ิงเหล่านั้นมีศูนยก์ลางอยู่รอบๆสองเหตุการณ์: การถือรักษาปัสกาของพระเยซูพร้อมกบัพวกสาวกของ
พระองค ์ และความทรมานของพระองคใ์นสวนเกทเสมนีกบัพระบิดาของพระองค ์   

การกล่าวอ าลาของพระเยซูในห้องช้ันบน 14:12-26 

การบนัทึกของมาระโกถึงส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนในห้องชั้นบนก็แบ่งไดเ้ป็นสามส่วน: การตระเตรียมส าหรับม้ือ
อาหาร การป่าวประกาศของพระเยซูถึงการทรยศของพระองคแ์ละการสถาปนาพิธีมหาสนิทของพระองค ์    

การตระเตรียมส าหรับมือ้อาหาร 14:12-16 (เปรียบเทยีบ  มธ. 26:17-19; ลก. 22:7-13) 

ลกัษณะหลกัของส่วนน้ีคือวธีิท่ีไม่ปกติท่ีซ่ึงพระเยซูน าพาพวกสาวกของพระองค ์  

14:12     ตามปกติแล้วพวกยิวอ้างอิงถึงวนัแรกของเทศกาลปัสกาและขนมปังไร้เช้ือรวมว่าเป็นเทศกาล    
ขนมปังไร้เช้ือ [786]  มาระโกอธิบายส าหรับผูอ่้านชาวต่างชาติของท่านวา่น่ีเป็นวนัท่ีพวกเขาไดฆ่้า
ลูกแกะปัสกานัน่คือวนัท่ีสิบส่ีเดือนนิสาน น่ีคงได้เป็นวนัพฤหัสบดีท่ี 2 เดือนเมษายน มาระโก
สามารถกล่าวไดว้า่ตั้งแต่วนัพุธนั้น ปัสกาก็ “ห่างไปสองวนั” (ขอ้ 1) เพราะวา่พวกยิวกินแกะปัสกา
ระหวา่งดวงอาทิตยต์กและเท่ียงคืนในเยน็ของวนัท่ีพวกเขาฆ่าลูกแกะ  ส าหรับพวกยิว น่ีเป็นสองวนั
ต่อมาเพราะพวกเขาเร่ิมตน้แต่ละวนัดว้ยดวงอาทิตยต์ก    
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  “ตามธรรมเนียมของยวิ พระเยซูคงไดต้ดัคอของสัตว ์เลือดของมนัคงไดไ้หลออกไปยงัอ่าง
 เงินหรือทองค าท่ีถือไวโ้ดยปุโรหิต และปุโรหิตนั้นคงไดน้ าอ่างนั้นไปยงัแท่นบูชาท่ีท่ีเขาคง
 ไดพ้รมเลือด ณ ฐานของแท่นบูชา...” [787] 

ดั้งนั้นพวกสาวกจ าตอ้งเตรียมเพื่อจะกินปัสกาภายในเยรูซาเล็ม (ฉธบ. 16:5-6)  ในเยน็วนันั้น 

  
วนัพุธ 

  
วนัพฤหสับดี 

  
วนัศุกร์ 

1 เมษายน เท่ียงคืน 

3:00 น. 

6:00 น. 

9:00 น. 

เท่ียงวนั 

15:00 น. 

 2 เมษายน 

พวกยิว ฆ่า ลูกแกะ 
ปัสกาของพวกเขา 

เท่ียงคืน 

3:00 น. 

6:00 น. 

9:00 น. 

เท่ียงวนั 

15:00 น. 

3 เมษายน 

พระเยซูได้ถูกตรึง
พ ร ะ เ ย ซู ไ ด้ ส้ิ น     
พระชนม ์ 

14 นิสาน 18:00 น. 

21:00 น. 

  

15 นิสาน 

พ ว ก ยิ ว กิ น ลู ก
แกะปัสกาของพวก
เขา 

18:00 น. 

21:00 น. 

  

16 นิสาน 

  
14:13-16    สาวกสองคนคือเปโตรและยอห์น (ลก. 22:8) ตามปกติแลว้ ผูห้ญิงถือน ้ าดงันั้นผูช้ายท่ีถือ    

เหยอืกน ้าจะไม่ยากท่ีจะคน้พบ บางคร้ังผูช้ายถือน ้าในภาชนะหนงัใชบ้รรจุน ้ า[788] บางทีผูช้ายท่ีถือ
เหยอืกน ้าเป็นสัญญาณท่ีจดัแจงไวก่้อน [789] เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูไดท้  าการจดัการเพื่อจะเตรียม
ส าหรับความจ าเป็นของพวกสาวกของพระองค ์ แต่สาวกสิบสองคนมีความรับผิดชอบบางอยา่งท่ี
แน่นอนซ่ึงเพิม่เติมเขา้มานัน่คือ การตระเตรียมอาหาร 

  “พระองค์ท่ีเกิดใน ‘โรงแรม’- คาทาลูมา-ก็พึงพอใจท่ีจะถามหาอาหารม้ือสุดทา้ยของ
 พระองคใ์นคาทาลูม” [790] 
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การบนัทึกทั้งหมดแสดงถึงการควบคุมสิทธ์ิขาดของพระเยซูเหนือจุดหมายต่างๆของพระองค์เองและ      
พวกสาวกของพระองค ์ แมก้ระทัง่ขณะท่ีพระองคเ์ขา้ใกลก้างเขน พระองคก์็ตระหนกัถึงและดูแลพวกสาวก
ของพระองค์  อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็มีความรับผิดชอบเช่นกนั ทั้งหมดของส่ิงน้ีเป็นการแนะน าส าหรับ
สาวกท่ีรับการสอนไดผู้อ่้านการบนัทึกน้ี 

 การป่าวประกาศถึงการทรยศพระเยซู  14:17-21 (เปรียบเทียบ มธ. 26:20-25; ลก. 22:14, 21-23; 
 ยน. 13:21-30) 

มาระโกไม่ไดบ้นัทึกทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในห้องชั้นบน  ท่านเนน้ถึงการป่าวประกาศถึงการทรยศพระเยซูและ
การอธิบายของพระเยซูถึงความส าคญัของขนมปังและเหลา้องุ่น 

14:17     น่ีคงไดเ้ป็นเยน็วนัพฤหสับดี  เพราะวา่พวกยิวเร่ิมตน้วนัของพวกเขา ณ ดวงอาทิตยต์ก เหตุการณ์น้ี
คงไดเ้กิดข้ึน ณ การเร่ิมตน้ของวนัท่ีสิบห้าเดือนนิสาน  พระเยซูไดม้ายงัห้องชั้นบนพร้อมกบัสาวก
สิบสองคน  ลูกา  22:15-16, 24-30 และยอห์น 13:1-20 บนัทึกส่ิงท่ีเกิดข้ึนถดัไป 

14:18    ดั้งเดิมแล้วพวกยิวกินปัสกาขณะยืน (เปรียบเทียบ อพย. 12:11) อย่างไรก็ตาม ในสมยัของ            
พระเยซู ตามธรรมเนียมแลว้พวกเขาเอนกายเพื่อจะกินมนั [791] 

  “ท่ีจะรู้สึกถึงภาวะเวทนาน้ี เราควรระลึกวา่ในวฒันธรรมตะวนัออกใกลโ้บราณนั้น การกิน
 กบับางคนก็แสดงถึงการวางใจท่ีเกือบศกัด์ิสิทธ์ิถึงมิตรภาพ” [792] 

  “ท่ีจะทรยศเพื่อนหลงัจากการกินอาหารกบัเขาไดถื้อวา่เป็นและยงัคงถือวา่เป็นประเภทท่ีแย่
 ท่ีสุดของการทรยศในตะวนัออกกลาง [เปรียบเทียบ สดด. 41:9]”[793] 

 พวกสาวกไดย้นิเป็นคร้ังแรกวา่หน่ึงในพวกเขาจะทรยศพระเยซู  การบนัทึกของมาระโกเนน้ถึงการ
 ระบุของพระเยซูถึงผูท้รยศพระองคว์า่เป็น “หน่ึงในสาวกสิบสองคน” (ขอ้ 20) 

 “การทรยศในส่วนของความสนิทสนมไม่ใช่การผดิกฎหมายในส่วนของพระเยซูก็ท  าให้พระเยซูอยู่
 บนกางเขน”[794] 

14:19-20    ความทุกขใ์จของพวกสาวกแสดงออกถึงความเสียใจ ณ การป่าวประกาศน้ี  ค  าถามของพวกเขา
เป็นการคดัคา้นแห่งความไม่รู้แต่ด้วยจ านวนเล็กน้อยแห่งการไม่วางใจในตนเอง มนัคาดหวงัถึง
ค าตอบในแง่ลบแต่มนัเป็นค าถาม  แรงจูงใจของยดูาสในการถามแน่นอนวา่แตกต่างจากแรงจูงใจ
ของคนอ่ืนๆ อีกคร้ังหน่ึงค าตอบของพระเยซูบ่งบอกถึงการทรยศของผูท้รยศ  มนัให้โอกาสแก่เขาท่ี
จะกลบัใจอีกดว้ยเน่ืองจากวา่พระเยซูไม่ไดร้ะบุช่ือเขา    
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14:21    พระเยซูอธิบายวา่การทรยศของพระองคเ์ป็นส่วนหน่ึงของจุดประสงคข์องพระเจา้ท่ีพนัธสัญญาเดิม
ไดท้  านายไว ้ (เช่น สดด. 22; อสย. 53) อยา่งไรก็ตาม ผูท้รยศจะแบกรับความรับผิดชอบส าหรับ   
การกระท าของเขาและจะจ่ายการลงโทษท่ีรุนแรง 

  “ขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเจา้เปล่ียนความโกรธของมนุษย์ไปสู่การสรรเสริญของพระองค์ก็
 ไม่ไดแ้กต้วัถึงความโกรธของมนุษย”์[795] 

 ความรุนแรงของกระท าของยดูาสก็อยูใ่นสัดส่วนโดยตรงกบัความบริสุทธ์ิของบุคคลท่ีเขาไดท้รยศ  
(เปรียบเทียบ ขอ้ 9) “โดยผูซ่ึ้งบุตรมนุษยไ์ดถู้กทรยศ” (NASB) ถือวา่ยดูาสเป็นเคร่ืองมือของซาตาน 

ถา้ชะตาของผูไ้ม่เช่ือคือการท าลายลา้งหลงัจากความตายแทนท่ีจะเป็นการลงโทษนิรันดร์ มนัก็ยากท่ีจะเห็น
วา่ท าไมพระเยซูสามารถกล่าวไดว้า่มนัคงจะดีกวา่ส าหรับผูค้นเช่นนั้นถา้พวกเขาไม่ไดเ้กิดมา     

การสถาปนาพธีิมหาสนิท  14:22-26 (เปรียบเทยีบ  มธ. 26:26-30; ลก. 22:17-20; 1 คร. 11:23-26) 

การบนัทึกของมทัธิวและของมาระโกเก่ียวกบัเหตุการณ์น้ีก็คล้ายกนั แต่เปาโลชอบการบนัทึกของลูกา
มากกวา่   

14:22     “ขนมปัง” ท่ีพระเยซูทานคงไดเ้ป็นขนมปังไร้เช้ือท่ีพวกยิวใชใ้นอาหารปัสกา  “พระพร” ท่ีพระเยซู
ป่าวประกาศเป็นค าอธิษฐานแห่งขอบพระคุณแด่พระเจา้ส าหรับขนมปังไม่ใช่การท าให้ขนมปัง
ศกัด์ิสิทธ์ิเอง ผูค้นไม่ใช่สถานท่ีหรือส่ิงของเป็นเป้าแห่งพระพรในพระคมัภีร์อยูเ่สมอ การแจกจ่าย
ขนมปังของพระเยซูแก่พวกสาวกก็ส าคญักวา่การหกัมนั  โดยการส่งมนัไปยงัพวกเขา พระองคก์็ได้
แบ่งปันพระองคเ์องแก่พวกเขาในเชิงสัญลกัษณ์  เม่ือพระเยซูกล่าววา่ “น่ีเป็นกายของเรา” พระองค์
หมายถึงวา่ขนมปังแสดงถึงกายของพระองค ์(เปรียบเทียบ  ลก. 12:1; ยน. 6:32-35) 

  “การเขา้ใจท่ีพึงพอใจมากท่ีสุดถึงวลีน้ี [“จงรับเถิด น่ีเป็นกายของเรา”] คงจะเป็น ‘จงรับเถิด
 น่ีหมายถึงกายของเรา’”[796] 

 พวกสาวกไม่ได้กินเน้ือหนงัตามตวัอกัษรของพระเยซู เน่ืองจากว่าพระองค์เอนกายทางกายภาพ
ท่ามกลางพวกเขาอยู่ ยิ่งกว่านั้ น พวกยิวเกลียดการกินเน้ือมนุษย์และจะไม่กินเลือดของสัตว์
นบัประสาอะไรกบัโลหิตของมนุษย ์ (เปรียบเทียบ ลนต. 3:17; 7:26-27; 17:10-14).[797] 

  “สมุนไพรขมท าหน้าท่ีท่ีจะระลึกถึงความขมข่ืนแห่งการเป็นทาส ผลไมท่ี้เค่ียวแลว้ซ่ึงมี
 ความไม่เปล่ียนแปลงของสีของดินก็ท าให้นึกถึงการท าอิฐในฐานะทาส ในขณะท่ีลูก
 แกะปัสกาจดัเตรียมการย  ้าเตือนถึง ‘การผา่นเวน้’ ท่ีมีพระคุณของ พระเจา้ของอิสราเอลใน
 ภยัพิบติัแห่งความตายท่ีไดม้ายงัอียปิต”์[798] 
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14:23-24    ในท านองเดียวกนั “ถว้ย” โดยทัว่ไปเป็นสัญลกัษณ์ถึงการแบ่งปันพระองค์เองของพระเยซูกบั
พวกสาวกและเอกภาพของพวกเขาในฐานะสาวก (เปรียบเทียบ 10:38-39) เป็นท่ีชดัเจนวา่ ยดูาสได้
จากห้องชั้นบนไปก่อนการสถาปนาพิธีมหาสนิท  พระเยซูถือว่า “โลหิต” ของพระองค์เป็นตวั
แทนท่ียืนยนัถึงแห่งพนัธสัญญาใหม่ (เปรียบเทียบ ยรม. 31:31-34) อย่างท่ีเลือดสัตวไ์ดท้  าให ้    
พนัธสัญญาเดิม (ของโมเสส) ใชก้ารได ้(อพย. 24:8) ค ากรีกท่ีแปลวา่ “พนัธสัญญา” คือ ดิอาเธเค ซ่ึง
เป็นค าท่ีอธิบายถึงขอ้ตกลงท่ีท าข้ึนโดยบุคคลหน่ึงเพื่อคนอ่ืนๆ  ค าท่ีแตกต่าง ซินเธเค อธิบายถึง
ขอ้ตกลงท่ีสองฝ่ายท าข้ึนท่ีซ่ึงทั้งสองมีพนัธะต่อซ่ึงกนัและกนั 

 เหล้าองุ่นท่ีเจือจางในถ้วยเป็นการย  ้าเตือนถึงการมีอยู่ของพนัธสัญญาอีกด้วย[799] โลหิตของ      
พระเยซู “หลัง่ออก” เป็นการพาดพิงท่ีชดัเจนถึงการส้ินพระชนมข์องพระองค ์ “เพื่อ”แปลค าบุพบท
กรีก ฮูเปอร์ ซ่ึงหมายถึง “ในนามของ” หรือ “แทนท่ีของ” ซ่ึงเป็นอา้งอิงท่ีชดัเจนถึงการไถ่โทษแทน 
(เปรียบเทียบ มธ. 26:28) “คนจ านวนมาก” หมายถึง ทุกคน (เปรียบเทียบ 10:45; อสย. 53:11-12) 

  “โดยค าวา่ คนจ านวนมาก พระองคห์มายถึงไม่ใช่ส่วนหน่ึงของโลกเท่านั้น แต่มนุษยชาติ
 ทั้งหมด”[800] 

14:25    วลี “ผลองุ่น”อาจเป็นรูปแบบทางพิธีสักการะบูชาท่ีอธิบายถึงเหลา้องุ่นท่ีถูกใช้ ณ เทศกาล [801]   
ในกรณีใดก็ตาม พระเยซูก าลงักล่าววา่พระองคจ์ะไม่ “ด่ืม” เหลา้องุ่น “อีก” จนพระองคท์  าอยา่งนั้น 
“ในอาณาจกัรของพระเจา้” พระเยซูก าลงัคาดหวงังานเล้ียงของพระเมสสิยาห์ ณ การเร่ิมตน้ของ
อาณาจกัรของพระองค์ (เปรียบเทียบ อสย. 25:6) น่ีเป็นพระสัญญาตอ้นรับในแง่ของการป่าว
ประกาศของพระเยซูถึงการส้ินพระชนมท่ี์ก าลงัมาของพระองค ์

  “ถ้วยท่ีซ่ึงพระเยซูได้ละเวน้คือถ้วยท่ีส่ีซ่ึงตามปกติแล้วยุติการสามคัคีธรรมของ  ปัสกา   
 ความส าคญัของส่ิงน้ีสามารถเป็นท่ีช่ืนชอบจากขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ถว้ยทั้งส่ีของเหลา้องุ่นไดถู้ก
 ตีความในแง่ของพระสัญญาส่ีอยา่งแห่งการไถ่ท่ีตั้งไวใ้น อพย. 6:6-7: ‘เราจะน าพวกเจา้ไป 
 …เราจะช่วยพวกเจา้ใหพ้น้จากการเป็นทาสพวกเขา…เราจะไถ่พวกเจา้…เราจะรับพวก เ จ้ า
 เป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจา้ของพวกเจา้’ (TJ Pesachim X. 37b)."[802] 

“พระเยซูแทบจะไม่กล่าวถึงการส้ินพระชนม์ของพระองค์โดยการปราศจากการ
กล่าวถึงการคืนพระชนมข์องพระองคอี์กดว้ย (8:31; 9:31; 10:34)”[803] 

“ใหม่” หรือ “อีกคร้ัง” หมายถึงในแนวทางท่ีแตกต่างเชิงคุณภาพ (ค ากรีก คายนน) ตอนน้ี
พระเยซูและพวกสาวกคาดหวงัถึงการทนทุกขแ์ละความตาย แต่จากนั้นพวกเขาจะคาดหวงั
ถึงความยนิดีและสง่าราศี 
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14:26      บางที “เพลงสรรเสริญ” เป็นส่วนท่ีสองของ ฮาเลล (ตามตวัอกัษรคือ สรรเสริญ, สดด. 115-118) ท่ี
พวกยวิร้องอยา่งตอบโต ้ณ ตอนปลายของปัสกา[804]  ผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนๆบนัทึกมากข้ึนถึง
ส่ิงท่ีพระเยซูไดก้ล่าวและท าในหอ้งชั้นบน (เช่น ยน. 13-16) ณ เวลาท่ีพวกเขาจากไป บางทีมนัก็ดึก
มากแลว้ 

  “เม่ือพระเยซูไปยงัสวนเกทเสมนี สดุดี 118 ก็อยูท่ี่ริมฝีปากของพระองค ์ มนัจดัเตรียมการ
 อธิบายท่ีเหมาะสมถึงวิธีท่ีพระเจา้จะน าพาพระเมสสิยาห์ของพระองค์ผ่านทางความทุกข์
 ยากและการทนทุกขไ์ปยงัพระสิริ”[805] 

ความทรมานของพระเยซูในสวน  14:27-52 

พระเยซูประสบกบัการทนทุกข์ขณะท่ีพระองค์ได้กล่าวค าอ าลาแก่พวกสาวกของพระองค์ในเยรูซาเล็ม     
(ขอ้ 12-26) แต่การทนทุกข์ของพระองค์เพิ่มข้ึนขณะท่ีพระองค์คาดหวงัถึงกางเขนบนภูเขามะกอกเทศ      
(ขอ้ 27-52) 

การท านายถึงการปฏิเสธของเปโตร 14:27-31 (เปรียบเทยีบ  มธ. 26:31-35; ลก. 22:31-34; ยน. 13:36-38) 

เป็นท่ีชัดเจนว่าพระเยซูได้ท าการท านายน้ีในห้องชั้นบนก่อนการสถาปนาพิธีมหาสนิท  บางทีมาระโก
สอดแทรกมนัท่ีน่ีในการบนัทึกของท่าน  เน่ืองจากการเช่ือมโยงทางเหตุผลของมนักบัการถูกจบักุมของ     
พระเยซูในสวนเกทเสมนี   

14:27-28    เราควรเข้าใจความหมายของ “กระจัดกระจาย” (ค ากรีก  สแกนดอลลิสเธเซทเธ , 
เปรียบเทียบ  4:17; 6:3; 9:42-47) ในแง่ของค าพยากรณ์ท่ีพระเยซูกล่าวว่าได้ท านายถึงมนั          
(ศคย. 13:7) เศคาริยาห์ไม่ไดห้มายถึงว่าแกะจะละทิ้งผูเ้ล้ียงแกะอยา่งถาวร นบัประสาอะไรกบัว่า
พวกเขาจะหยดุเป็นส่ิงท่ีพวกเขาเป็นคือ-ผูต้าม ท่านพรรณนาถึงฝงูแกะท่ีหนีจากผูเ้ล้ียงแกะเพราะวา่
ใครคนหน่ึงไดโ้จมตีเขา  นัน่คือส่ิงท่ีพวกสาวกไดท้  าอย่างแทจ้ริงเม่ือพวกเจา้หน้าท่ีไดจ้บักุมและ
ประหารพระเยซู   ต่อมาแกะเหล่านั้นก็ชุมนุมรอบผูเ้ล้ียงแกะ  พระเยซูป่าวประกาศการน าพวกเขา
ของพระองคใ์นฐานะผูเ้ล้ียง “ไปยงักาลิลี” ในภายหลงั (ขอ้ 28) อีกคร้ังหน่ึงพระองคก์ล่าวถึงการคืน
พระชนมข์องพระองคท์นัทีหลงัจากการป่าวประกาศถึงการส้ินพระชนมข์องพระองค ์(ขอ้ 24-25) 

 พระเยซูถือวา่การโจมตีผูเ้ล้ียงแกะเป็นของพระเจา้  พระองคเ์ปล่ียนเน้ือหาของเศคาริยาห์เล็กน้อย  
เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูถือวา่พระองคเ์ป็นผูรั้บใชท่ี้ทนทุกขข์องพระเจา้ (อสย. 53:4-6) ประเด็นน้ีคง
ไดช่้วยพวกสาวกยอมรับชะตาของพระเยซู 
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14:29-30    เปโตรปฏิเสธท่ีจะยอมให้มีความเป็นไปได้ท่ีว่าเขาจะละทิ้งพระเยซู  แมว้่าสาวกคนอ่ืนๆ 
(“ทั้งหมด”) อาจปฏิเสธ (เปรียบเทียบ ยน. 21:15)  พระเยซูบอกเปโตรวา่การละทิ้งของเขาจะแยก่วา่
การละทิ้งของสาวกคนอ่ืนๆอยา่งแทจ้ริง  พระองคแ์นะน าค าเตือนดว้ยการยืนยนัท่ีจริงจงัตามธรรม
เนียมและอธิบายวา่การปฏิเสธไม่เพียงแต่แน่นอนเท่านั้นแต่ใกลเ้ขา้มา  ยิ่งกวา่นั้นเปโตรจะกล่าวมนั 
“สามคร้ัง”-ทั้งๆท่ีมีการเตือนของไก่ตวัผู ้ มาระโกเท่านั้นอา้งอิงถึงการขนัคร้ังท่ีสอง บางทีเน่ืองจาก
ความทรงจ าของเปโตรถึงเหตุการณ์นั้น ถอ้ยค าท่ีพระเยซูใช้ส าหรับ “ปฏิเสธ” หรือ“ไม่ยอมรับ”  
(ค ากรีก อะพารเนเซ) เป็นค าท่ีหนกัแน่นท่ีหมายถึง “ปฏิเสธอยา่งส้ินเชิง”   

 ค าวา่สองคร้ัง (ค  ากรีก ดิส) ) ท าใหเ้กิดความแน่นย  ามากข้ึน; ไม่วา่เปโตรจะปฏิเสธพระเยซูสามคร้ัง
ก่อนไก่ขนัสองคร้ังหรือการปฏิเสธต่างๆจะเกิดข้ึนก่อนเสียงเรียกของแตรเด่ียวแห่ง กาลิซินเนียม   
(= ‘ไก่ขนั’) ซ่ึงส่งสัญญาณถึงรุ่งอรุณของ ‘วนัของโรมนั’-นัน่คือ ณ การเร่ิมตน้ของยามท่ีส่ี”[806] 

  “ไก่ขนัแต่เชา้ตรู่ (เปรียบเทียบ m. Yoma 1:8; m. Tamid 1:2) แมก้ระทัง่ก่อนความสวา่งแรก 
 ดงันั้นถา้ค าพยากรณ์ของพระเยซูแม่นย  าก็ตอ้งส าเร็จในไม่ชา้”[807] 

14:31         การตอบของพระเยซูควรเป็นเหตุให้เปโตรท่ีจะตระหนกัถึงความอ่อนแอของท่านและแสวงหา
การช่วยเหลือ  ตรงกนัขา้ม ท่านยืดติดกบัความเช่ือถือของท่านอย่างด้ือดึงและบอกพระเยซูอย่าง
แท้จริงว่าท่านจะ “ตายกับ” พระองค์และพิสูจน์ว่าพระองค์ผิด ท่านยืนยนัอย่างเกินไปต่อไป           
(ค ากรีก เอคเพอริสซอส ซ่ึงถูกใชท่ี้น่ีเท่านั้นในพนัธสัญญาใหม่) วา่ท่านจะไม่ปฏิเสธพระเยซูอยา่ง
แน่นอน  เปโตรไม่รู้วา่ท่านอ่อนแอแค่ไหน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีสาวกส่วนใหญ่ของพระเยซูแบ่งปันกบั
ท่าน  ท่านคงตอ้งไดเ้รียนรู้ในแนวทางท่ีล าบากคือผา่นทางความลม้เหลว เปโตรน าสาวกคนอ่ืนๆใน
การปฏิเสธวา่พวกเขาจะปฏิเสธพระเยซู  [808] ภายหลงั ท่านปฏิเสธพระเยซูดว้ยความแรงกลา้อยา่ง
เดียวกนัท่ีซ่ึงท่านกล่าวยอมรับวา่ท่านจะไม่ปฏิเสธพระองค์!    

ส่วนน้ีเป็นค าเตือนท่ีหนักแน่นส าหรับสาวกทุกคน  เม่ือเผชิญกบัการห่มเหงส าหรับความจงรักภกัดีของ
บุคคลหน่ึงต่อพระเยซู บุคคลนั้นไม่ควรวางใจในก าลงัของการอุทิศตนของเขาหรือของเธอ  เขาหรือเธอควร
วางใจในพระเจา้ ผูส้ามารถจดัเตรียมพระคุณท่ีจ าเป็นใหเ้พื่อจะยงัคงสัตยซ่ื์อได ้(เปรียบเทียบ 9:14-29) 

การทนทุกข์ของพระเยซูในสวนเกทเสมนี  14:32-42 (เปรียบเทยีบ มธ. 26:36-46; ลก. 22:40-46) 

เหตุการณ์น้ีเปรียบเทียบความถ่อมใจและการพึ่งพาของพระเยซูท่ีพระบิดากบัความมัน่ใจในตนเองของ      
เปโตร (ขอ้ 27-31) มนัเป็นการเปิดเผยท่ีโดดเด่นถึงความถ่อมใจของพระเยซู 

“จนเด๋ียวน้ีการแล่นเรืออย่างสงบผ่านความยากล าบากต่างๆของพระองค์ดงัเช่นผูบ้งัคบับญัชา      
บางคนท่ีไม่เป็นห่วงเก่ียวกบัโลกน้ี พระองคก์็เกือบตายดว้ยความทุกขย์าก”[809] 
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น่ีเป็นการอา้งอิงท่ีสามของมาระโกถึงพระเยซูท่ีอธิษฐาน (เปรียบเทียบ 1:35; 6:46) ในแต่ละกรณี พระเยซู
ยนืยนัการอุทิศตนของพระองคต่์อน ้าพระทยัของพระบิดาท่ีซาตานทดลองอยา่งต่อเน่ือง   

14:32-34    เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูไดพ้าสาวกวงในของพระองค ์(เปรียบเทียบ 5:37; 9:2) ไปกบัพระองค์
เพื่อท่ีจะสอนพวกเขาเก่ียวกบัการทนทุกขแ์ละท่ีจะไดรั้บการช่วยเหลือจากการวิงวอนเผื่อของพวก
เขาเพื่อพระองค ์(เปรียบเทียบ มธ. 26:38) สาวกคนอ่ืนๆจะตอ้งอธิษฐานเช่นกนั ( ลก. 22:40) บางที
พวกเขาจะตอ้งเฝ้าระวงัอีกด้วยเพื่อว่าพระองค์อาจสามารถท่ีจะมอบพระองค์เองแก่การอธิษฐาน
อยา่งส้ินเชิงได[้810] 

  “เน่ืองจากวา่ในวฒันธรรมนั้น ผูค้นอธิษฐานดว้ยตาท่ีลืมอยู่ ค  าสั่งท่ีให้อธิษฐานก็ไม่ไดท้  า
 การต่อตา้นค าสั่งท่ีจะเฝ้าระวงั อยา่งท่ีมนัจะเป็นถา้สาวกสามคนจะตอ้งหลบัตาของพวกเขา
 ในการอธิษฐาน”[811] 

 เป็นท่ีชดัเจนว่าน่ีเป็นสถานท่ีท่ีช่ืนชอบซ่ึงพระเยซูและพวกสาวกไดเ้ยี่ยมมาก่อน ( เปรียบเทียบ     
ลก. 22:39; ยน. 18:2) 

 ค าว่า “เป็นทุกข์” (ค ากรีก เอคธามเบอิสไท)  และ “หนักใจ” (ค ากรีก อะเดโมเนอิน) ด้วยกัน 
“อธิบายถึงอารมณ์รุนแรงอย่างสุดขีด การผสมของความสับสน ความกลวั ความไม่แน่นอนและ
ความกงัวล ซ่ึงไม่มีท่ีไหนท่ีพรรณนาในแง่ท่ีชดัเจนอยา่งเช่นท่ีน่ี”[812]  การคาดการณ์ถึงการแบก
รับพระพิโรธของพระเจา้ส าหรับบาปของโลกและการประสบกบัการแยกจากพระบิดาของพระองค์
ไดท้  าใหพ้ระเยซูโศกเศร้าอยา่งลึกซ้ึง (ค ากรีก  เพอริลูพอส, เปรียบเทียบ 6:26) น่ีก็มากกวา่คนท่ีตาย
เพื่อความเช่ือคนใดก็ตามจ าตอ้งผชิญ   

14:35-36    พวกยิวไม่กล่าวต่อพระเจา้ดว้ย “บิดา” (ตามตวัอกัษรคือ “พ่อ”) เพราะว่าพวกเขาถือว่าความ  
สนิทสนมเช่นนั้นขาดความเคารพย  าเกรง  พระเยซูใช้ค  าน้ีเพราะว่าพระองค์-ในฐานะบุตรของ     
พระเจา้-อยูใ่นแง่สนิทสนมกบัพระบิดา ( เปรียบเทียบ  รม. 8:15; กท. 4:6)  ในการอธิษฐานช่วงแรก 
เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูอธิษฐานเพื่อส่วนท่ีดีของชัว่โมง (ขอ้ 37) แมว้า่มาระโกบนัทึกแค่แก่นสาร
แห่งการร้องขอของพระองค ์(เปรียบเทียบ ฮบ. 5:7) ในโลกสมยัโบราณ เกือบทุกคนอธิษฐานเสียง
ดงั และบางทีน่ีคือแนวทางท่ีพระเยซูอธิษฐาน[813]  การจ านนของพระองค์ต่อพระบิดาของ
พระองคท่ี์น่ีท าให้ระลึกถึงปฐมกาล 22:7 ท่ีท่ีอิสอคักล่าวต่ออบัราอมับิดาของเขาในสถานการณ์ท่ี
คลา้ยกนัอยา่งมากท่ีค่อนขา้งใกลก้บัสถานท่ีแห่งน้ี[814] 

 พระเยซูแสดงถึงความเช่ือในพระเจ้าซ่ึงด้วยพระองค์นั้นทุกส่ิง-ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของ
พระองค-์ก็เป็นไปได ้ (เปรียบเทียบ 9:23) ประเด็นท่ีไม่ชดัเจนต่อพระเจา้-มนุษยผ์ูจ้  ากดัความรู้ของ
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พระองค์อย่างสมคัรใจในการบงัเกิดเป็นมนุษยไ์ม่ใช่ความสามารถของพระเจา้แต่เป็นน ้ าพระทยั
ของพระเจา้   

   “มนัคือการพึ่งพาเตม็ท่ีท่ีพระเจา้ส าหรับความรอดของพระองคเ์องท่ีเป็นแหล่งของ
  ความกลา้หาญของพระเยซูท่ีจะปฏิเสธตนเอง ท่ีจะเล็กนอ้ยท่ีสุดและสูญเสียชีวิต
  ของพระองค”์[815] 

“มนั [การร้องขอของพระเยซู] เป็นราวกบัท่ีจะกล่าววา่ ‘ขา้พระองคเ์ช่ือวา่พระองค์
สามารถท าส่ิงใดก็ได้รวมถึงการท าให้มนัเป็นไปได้ส าหรับขา้พระองค์ท่ีจะไม่
เผชิญกบัความน่ากลวัของการทนทุกขน้ี์’”[816] 

พระเยซูอา้งอิงถึงกางเขนวา่เป็น “ชัว่โมง” น้ี และ “ถว้ย” น้ี  การแสดงออกอนัแรกรวมถึงทุกๆส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งในกางเขน  (เปรียบเทียบ  ยน. 7:30; 8:20; เป็นตน้) ในเชิงเปรียบเทียบแลว้ “ถว้ย” ระบุถึง
การพิพากษาของพระเจา้ในกางเขน (เปรียบเทียบ 10:38-39; 14:29) ความตั้งใจแบบมนุษยข์อง    
พระเยซูก็แตกต่างจากน ้าพระทยัของพระบิดาแต่ไม่เคยต่อตา้นมนั   

“แมว้า่พระเยซูไดส้รรเสริญพระเจา้ (ลก. 10:21) และขอบคุณพระบิดา (8:6, 7) ใน
การอธิษฐานของพระองคน์ั้นส่วนใหญ่ของค าอธิษฐานท่ีถูกบนัทึกไวข้องพระองค์
เป็นการออ้นวอนและวงิวอนเผือ่”[817] 

14:37      บางทีพระเยซูกล่าวอยา่งเจาะจง “ต่อเปโตร” ในขอ้ท่ี 37 เพราะวา่เปโตรไดอ้วดวา่ท่านจะไม่ปฏิเสธ
พระเยซู (ขอ้ 29, 31) การใช้ของพระเยซูเก่ียวกบัช่ือ “ซีโมน” ซ่ึงเป็นช่ือดั้งเดิมของเปโตรอาจบ่ง
บอกถึงความอ่อนแอตามธรรมชาติของท่าน  เปโตรไม่ไดด้ าเนินชีวิตจนถึงความหมายแห่งช่ือใหม่
ของท่าน ท่านไม่ไดป้ระพฤติเหมือนศิลา 

“เปโตรผูจ้ะตายเพื่อเจ้านายของท่านก็ไม่สามารถแม้กระทั่งท่ีจะเฝ้าระวงักับ
พระองค”์[818] 

“มิตรภาพแท้อย่างท่ีเราประสบมัน-การแบ่งปันถึงความคิดท่ีลึกท่ีสุด การ
แลกเปล่ียนความรู้สึก ความหวงั ความโศกเศร้า ความยินดี-เป็นความเป็นจริงท่ี
พระเยซูดูเหมือนจะไม่ไดช่ื้นชมกบัสาวกสิบสองคนดว้ยความต่อเน่ืองใดๆ”[819] 

14:38     จากนั้นพระเยซูกล่าวต่อสาวกสามคนทั้ งหมด  พระองค์สั่งให้พวกเขาท่ีจะเฝ้าระวงั (ค ากรีก          
กเรกอเรเท, เปรียบเทียบ อยา่งต่อเน่ือง 13:34, 35, 37) และท่ีจะอธิษฐาน (ค ากรีก พรอสซูเชสเธ,    
ซ่ึงเป็นค าทัว่ไปส าหรับการอธิษฐาน) กิจกรรมเหล่าน้ีก็จ  าเป็นต่อการพิชิตการทดลอง การใช้น้ี
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เก่ียวกบั “เน้ือหนงั” บางทีเป็นตามตวัอกัษร (นัน่คือ ร่างกาย) แทนท่ีจะเป็นการเปรียบเทียบ ( นัน่คือ
ธรรมชาติมนุษย์บาป) เน่ืองจากว่ามนัตรงขา้มกบัวิญญาณของมนุษย ์(นั่นคืออ านาจท่ีตั้งใจของ
มนุษย;์ เปรียบเทียบ สดด. 51:12) 

 มาระโกเขียนว่าเปโตรนอนหลบัสามคร้ัง (ขอ้ 37, 40, 41) และต่อมาท่านเขียนว่าเปโตรปฏิเสธ  
พระเยซูสามคร้ัง (ขอ้ 68, 70, 71) พวกสาวกควรไดอ้ธิษฐานเพื่อพวกเขาเองมาตลอดเช่นเดียวกบั
เพื่อพระเยซูในแง่ของส่ิงท่ีพระองคไ์ดบ้อกพวกเขาวา่ก าลงัมา 

  “ในเร่ืองราวการทนทุกข์ พวกสาวกเป็นบุคคลท่ีน่าเยาะเยย้ เน่ืองจากการไม่เข้าใจของ   
 พวกเขา  พวกเขาก็เขา้ใจธรรมชาติแทจ้ริงของส่ิงต่างๆผิดไปอย่างแย่ๆ   จากการท่ีคิดว่า  
 พวกเขาฉลาด กล้าหาญและจงรักภกัดี แทจ้ริงแล้วพวกเขาก็ไร้ความรู้สึกข้ีขลาดและไร้
 ความเช่ือ ในการเขา้ไปสู่การทนทุกข ์กระนั้นพวกสาวกก็ติดตาม  พระเยซูในการอุทิศตน
 ต่อพระองค์ อย่างไรก็ตาม เม่ือเหตุการณ์ต่างๆเปิดเผย พวกเขาจะปฏิเสธการอุทิศตนของ
 พวกเขาผา่นทางถอ้ยค าหรือการกระท าและเลิกศรัทธา”  [820] 

  “การต่ืนตวัฝ่ายวิญญาณและการอธิษฐานในการพึ่งพาเต็มท่ีท่ีการช่วยเหลือของพระเจา้ก็
  จดัเตรียมการเตรียมพร้อมท่ีเพียงพอส าหรับวกิฤตได ้( เปรียบเทียบ 13:11)”[821] 

14:39-40    พระเยซูกลบัจากพวกสาวก-ผูไ้ม่ได้ให้การสนับสนุนแก่พระองค์-ไปยงัพระบิดาผูไ้ด้ค  ้ าจุน
พระองค์ พวกสาวกไม่มีส่ิงใดก็ตามท่ีจะกล่าวต่อ (“ไม่รู้ส่ิงท่ีจะตอบ”) พระเยซู บางทีเพราะว่า    
พวกเขารู้สึกอบัอาย  พวกเขาไดอ้วดก าลงัฝ่ายวิญญาณท่ียิ่งใหญ่ของพวกเขา แต่พวกเขาก าลงัแสดง
ถึงความอ่อนแอฝ่ายวิญญาณท่ียิ่งใหญ่  ดูเหมือนจะมีความสัมพนัธ์ท่ีกลบักนัระหวา่งการท่ีเรารู้สึก
มัน่ใจในตนเองอยา่งไรและเราอธิษฐานมากแค่ไหน    

14:41-42    มาระโกเท่านั้นบนัทึกวา่พระเยซูไดท้  าการเดินทางสั้นๆท่ีแยกกนัสามคร้ังไปยงัส่วนลึกของสวน
นั้นเพื่อจะอธิษฐาน     

 “การทดลองของสวนนั้นก็แบ่งตวัมนัเองออกเหมือนการทดลองในถ่ินทุรกนัดารไปสู่การกระท า
สามอยา่งซ่ึงติดตามอนัหน่ึงไปยงัอีกอนัหน่ึง”[822] 

 ความพากเพียรของพระเยซูในการอธิษฐานแสดงถึงขอบเขตแห่งการพึ่งพาของพระองคท่ี์พระบิดา  
ค  าถามของพระเยซูไดโ้น้มน้าวพวกสาวกอีกคร้ัง บางทีพระองค์ตั้งใจให้ถอ้ยค าของพระองค์เป็น
ค าสั่งท่ีเหน็บแนม (หรือซ่อนเร้น)-“นอนและพกัต่อไป”-แทนท่ีจะเป็นค าถามหรือแค่ท่ีจะแสดงถึง
ความประหลาดใจ (เปรียบเทียบ  มธ. 26:45) 
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ความหมาย “พอเถอะ” ก็ชดัเจนนอ้ย[823]  พระองคอ์าจไดห้มายถึงวา่ยดูาสไดรั้บเงินส าหรับการทรยศจาก
พวกหัวหน้าปุโรหิต เน่ืองจากว่าค ากรีก อะเพเค สามารถหมายถึง “เขาไดรั้บมนั” ความเป็นไปไดอี้กอย่าง
หน่ึงก็คือวา่พระองคห์มายถึงวา่ตอนน้ีพระองคเ์ขา้ใจวา่กางเขนนั้นหลีกเล่ียงไม่ได ้ บางทีพระเยซูหมายถึงวา่
พวกสาวกมีการนอนท่ีเพียงพอและมนัเป็นเวลาท่ีจะต่ืนนอน[824]  ประการท่ีส่ี พระองคอ์าจไดห้มายถึงว่า
พระองคไ์ดเ้สร็จส้ินการอธิษฐานของพระองคแ์ลว้  ขา้พเจา้ชอบมุมมองท่ีสามและท่ีส่ีเพราะวา่สองมุมมองน้ี
เป็นการอธิบายท่ีเรียบง่ายท่ีสุดและทั้งสองก็เขา้ท่าเขา้ทาง 

 “เวลา” ท่ีได ้“มา” เป็นเวลาแห่งการถูกจบักุมและการส้ินพระชนมข์องพระเยซู (เปรียบเทียบ ขอ้ 35) 
 คนบาปท่ีน่ีเป็นตวัแทนของซาตานผูจ้ะฆ่าพระเยซู  ประโยคท่ีสั้ นของพระเยซูสะทอ้นถึงความตึง
 เครียดและความเร่งด่วนของชัว่ขณะนั้น[825] 

มาระโกบรรยายถึงการเคล่ือนท่ีของพระเยซูในรูปแบบไขว ้ พระเยซูไดม้ายงัสวนนั้นพร้อมกบัพวกสาวก
ของพระองค ์ เป็นท่ีชดัเจนวา่ไดล้ะพวกเขาส่วนใหญ่ไวท่ี้ทางเขา้ พาสามคนจากพวกเขาไปไกลออกไป และ
ด าเนินการต่อไปแมก้ระทัง่ไกลออกไปยงัส่วนลึกของมนัตามล าพงั  จากนั้นพระองคไ์ดถ้อนตวั ณ ศูนยก์ลาง
นั้น พระเยซูไดส่ื้อสารกบัพระบิดาของพระองค ์ ศูนยก์ลางของสวนน้ีและศูนยก์ลางของส่วนน้ีสอดคลอ้ง
กบัศูนยก์ลางของความขดัแยง้ฝ่ายวิญญาณของพระองค์  การอธิบายน้ีช่วยผูอ่้านระบุว่าการอธิษฐานของ      
พระเยซูอยู ่ณ ใจกลางของการเตรียมตวัของพระองคส์ าหรับกางเขน มนัอธิบายถึงท่ีความสมดุลโดดเด่นซ่ึง
พระเยซูรับมือดว้ยพระองคเ์องตลอดเหตุการณ์ท่ีสับสนอลหม่านซ่ึงไดติ้ดตามมา     

“บางทีรูปแบบอนัเป็นท่ีประจกัษโ์ดยทัว่ไปมากท่ีสุดของการบรรยายในมาระโกคือการกล่าวซ ้ าสาม
คร้ังของการกระท าและเหตุการณ์ท่ีคลา้ยกนั… บางชุดก็ชดัเจนเพราะส่ิงเหล่านั้นเกิดข้ึนในล าดบั
โดยตรง: ณ สวนเกทเสมนี พระเยซูกลบัจากการอธิษฐานสามคร้ังเพื่อจะพบวา่พวกสาวกนอนหลบั;    
; เปโตรปฏิเสธพระเยซูสามคร้ัง; ปีลาตถามฝงูชนดว้ยสามค าถามท่ีเป็นการน า ซ่ึงแต่ละคร้ังก็ถูก
ปฏิเสธ; และผูบ้รรยายบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆของการถูกตรึง ณ เวลาบ่ายสามโมง, ช่วงเวลาสามช่วง 
(เกา้โมงเชา้ เท่ียง และบ่ายสามโมง”[826] 

ท่ีน่ี  รูปแบบทั้งสามของการบรรยายเนน้ถึงความลม้เหลวขั้นสุดทา้ยของพวกสาวก”[827] 

การถูกทรยศ  การถูกจับกุมและการถูกละทิ้งของพระเยซู 14:43-52 ( เปรียบเทียบ มธ. 26:47-56;              
ลก. 22:47-53; ยน. 18:2-12) 

14:43    เป็นท่ีชดัเจนวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณสัมพนัธ์ทั้งหมดกล่าวซ ้ าวา่ “ ยดูาส ”เป็น“หน่ึงในสาวกสิบสอง
คน” แมว้า่ผูอ่้านรู้ส่ิงน้ีแลว้เพื่อจะเนน้ถึงความหายนะแห่งการถูกทรยศของพระเยซู[828]  ยูดาส
น าพาฝูงชน (กจ. 1:16) ท่ีได้มาพร้อมกบัสิทธิอ านาจจากสภาแซนเฮดริน  ส่วนหน่ึงของฝูงชน
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ประกอบดว้ยต ารวจรักษาพระวหิารของชาวยิว (ลก. 22:52) และทหารโรมนั (ยน. 18:12) ต ารวจถือ
กระบองและทหารมีดาบสั้น 

14:44-46  ตามธรรมเนียมแล้วพวกสาวกของรับบีทกัทายอาจารยข์องพวกเขาด้วย“การจูบ”ท่ีมือ[829]  
“สัญญาณ” ท่ีไดเ้ตรียมไวก่้อนช่วยใหย้ดูาสท่ีจะระบุพระเยซูต่อพวกทหารโดยปราศจากการกระตุน้
ความสงสัยและการต่อตา้นของสาวกคนอ่ืนๆ  สัญญาณน้ีไดท้  าให้มนัเป็นไปไดส้ าหรับยดูาสท่ีจะ
เลือกพระเยซูโดยเฉพาะในท่ีค่อนขา้งมืด   

  “ตามการใช้ร่วมสมยั ไม่มีสาวกคนใดได้รับอนุญาตท่ีจะทักทายอาจารย์ของเขาก่อน 
 เน่ืองจากวา่น้ีคงไดบ้่งบอกถึงความเท่าเทียม  ดงันั้นเคร่ืองหมายของยดูาสไม่ใช่เป็นแค่การ
 ปฏิเสธสุดทา้ยถึงสิทธิอ านาจของพระเยซูและสัญญาณต่อฝูงชนเท่านั้น แต่เป็นการดูถูกท่ี
 คิดพิจารณาไวแ้ล้วอีกด้วย  มนัเป็นไปได้ว่ายอห์น 18:4-7 ไม่อ้างอิงถึงการจูบก็บ่งช้ี     
 (‘พวกเขาก็ถอยหลงัและลม้ลงท่ีดิน’) วา่แมก้ระทัง่บรรดาผูท่ี้มากบัยูดาสไดถู้กท าให้ถอย
 หลงัโดยการทรยศน้ี”[830] 

  “เม่ือยูดาสกล่าวว่า ‘เราจูบค านบัใครก็คือคนผูน้ั้นแหละ’ เขาก็ใชค้  าวา่ ฟิเลอิน ซ่ึงเป็นค า
 ธรรมดา  แต่เม่ือไดก้ล่าววา่เขาออกมาขา้งหนา้และจูบพระเยซู ค าก็คือ คาทาฟิเลอิน  เอาล่ะ 
 คาทา นั้นเขม้ขน้และคาทาฟิเลอินเป็นถอ้ยค าส าหรับท่ีจะจูบในฐานะคนรักจูบท่ีรักของเขา  
 เคร่ืองหมายของการทรยศไม่ใช่แค่การจูบท่ีเป็นทางการแห่งการทกัทายท่ีนับถือเท่านั้น   
 มนัเป็นการจูบของผูรั้กอีกด้วย ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีร้ายกาจและส่ิงท่ีแย่ท่ีสุดในเร่ืองราวของ     
 พระกิตติคุณทั้งหมด”[831] 

14:47      บางทีความอบัอายน ามาระโกท่ีจะซ่อนขอ้เทจ็จริงท่ีวา่เป็นเปโตรเองท่ีตดัหูของมาคสั เป็นท่ีชดัเจน
วา่ในความพยายามท่ีมุ่งผิดเพื่อจะตดัหัวของเขา ( เปรียบเทียบ ยน.18:10 ) การขาดการอธิษฐาน
ของเปโตรส่งผลต่อการขาดความสมดุลท่ีตรงขา้มอย่างส้ินเชิงกบัอุปนิสัยของพระเยซู  ท่านไม่
เพียงแต่โออ้วดมากเกินไป  (ขอ้ 29, 31) และอธิษฐานนอ้ยเกินไปเท่านั้น (ขอ้ 37, 40, 41) แต่กระท า
อยา่งรุนแรงเกินไปอีกดว้ย 

  “มนัอาจจะเป็นวา่เปโตรซ่ึงยงัคงองอาจจากการท านายของพระเยซูท่ีวา่ท่านจะไม่เพียงแต่
 กระจดักระจายไปกบัคนอ่ืนๆแต่จะปฏิเสธพระเยซูสามคร้ังก่อนการขนัตอนเชา้ตรู่ของไก่
 ตวัผูอี้กดว้ยนั้นก็ร้อนรนท่ีจะพิสูจน์ถึงความจงรักภกัดีของท่านแมก้ระทัง่วา่ท่าน ‘ตอ้งตาย’ 
 กบัพระเยซู (เปรียบเทียบ 14:31)”[832] 
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14:48-50    การตอบของพระเยซูช้ีให้เห็นว่าพระองค์ไม่ใช่อาชญากรท่ีอนัตราย   การกระท าของสภา      
แซนเฮดรินนั้นไม่ยุติธรรมและโต้แยง้ไม่ได้อย่างส้ินเชิง  อย่างไรก็ตาม มนับรรลุค าพยากรณ์         
ขอ้พระคมัภีร์ท่ีพระเยซูอา้งอิงถึงก็รวมถึงอิสยาห์ 53:3, 7-9, 12 และเศคาริยาห์ 13:7( เปรียบเทียบ 
ขอ้ 27)  ขอ้ 50 บนัทึกความลม้เหลวของพวกสาวกรวมถึงเปโตรและการละทิ้งพระเยซูของพวกเขา
เพื่อจะรักษาความปลอดภยัของพวกเขาเอง  ความสนใจของผูเ้ขียนคือการกระท าของพวกสาวก
มากกวา่การกระท าของฝงูชน 

  “อย่าให้บรรดาผูท่ี้ทนทุกข์เพื่อพระคริสต์คิดวา่มนัแปลกถา้พวกเขาถูกละทิ้งและถา้ทั้งฝูง
 หลบหลีกกวางท่ีไดรั้บบาดเจบ็”[833] 

14:51-52    มาระโกเท่านั้นบนัทึกเหตุการณ์ท่ีแปลกน้ี  ท่านอธิบายว่า “ชายหนุ่ม” (ค ากรีก เนอานนิสคอส, 
ระหวา่ง 24 และ 40 ปี) เป็นผูห้น่ึงท่ีได ้“ติดตาม” พระเยซู  การอธิบายน้ีสามารถหมายถึงวา่เขาเป็น
หน่ึงในสาวกสิบสองคนหรือแค่ใครคนหน่ึงท่ีเห็นอกเห็นใจกบัพระเยซู  เขาสวมใส่เส้ือผา้ดา้นนอก
ผา้ลินินท่ีแพง ( ค ากรีก ซินดอน) โดยปราศจากชุดชั้นใน  ( ค ากรีก ชิทอน) มนัอาจไดเ้ป็นเส้ือผา้
ส าหรับนอนของเขา  บางทีเขาไดอ้ยูบ่นเตียงในเยรูซาเล็มเม่ือเขาไดต่ื้นข้ึนเน่ืองจากเสียงของฝงูชน
ท่ีออกจากเมืองไปและไดย้นิผูค้นกล่าวเก่ียวกบัการจบักุมพระเยซู-และตดัสินใจท่ีจะไปดว้ย 

 จากนั้นเม่ือหน่ึงในทหาร “จบัเขา” ชายหนุ่มน้ีไดต้ั้งใจท่ีจะละทิ้งพระเยซูจนเขาเต็มใจท่ีจะดึงตวัเขา
เองออกและละผา้ป่าน “ผืนนั้น” ของเขาไวใ้นมือของทหารและวิ่งทะลุฝูงชนไปแบบเปลือยกาย 
แทนท่ีจะอยูก่บัพระเยซู  การกระท าของชายคนน้ีอธิบายต่อไปถึงการท่ีบรรดาผูติ้ดตามของพระเยซู
ปรารถนาท่ีจะท าให้พวกเขาเองปลอดภยัซ่ึงตอ้งแลกดว้ยความปลอดภยัและมิตรภาพของพระเยซู  
สภาพท่ีเปลือยเปล่าของเขาเนน้ถึงความกลวัและความขายหนา้ของเขา  (เปรียบเทียบ อมส. 2:16) 

 เหตุการณ์น้ีสร้างผลงานเล็กนอ้ยต่อเร่ืองราวการถูกจบักุมของพระเยซู นอกจากอธิบายวา่ทุกๆคนได้
หนีไป ดงันั้นบรรพบุรุษคริสตจกัรบางคนและนกัอรรถาธิบายสมยัใหม่ส่วนใหญ่ได้สรุปว่าชาย
หนุ่มนั้นคือมาระโกซ่ึงเป็นผูเ้ขียนของพระกิตติคุณน้ี  อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานท่ีหนักแน่น
ส าหรับส่ิงน้ี[834] 

ข.     การทนต่อการทนทุกข์ของผู้รับใช้  14:53-15:47  

การทนทุกข์ของพระเยซูตอนน้ีได้เป็นการคาดหวงัและเป็นทางด้านจิตใจ  ตอนน้ีพระองค์เร่ิมต้นท่ีจะ
ประสบกบัความเจ็บปวดทางกายภาพท่ีเป็นผลมาจากการถูกไต่สวนและการถูกตรึงของพระองค ์ ในฐานะ
ผูรั้บใช้ท่ีสัตยซ่ื์อขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ผูไ้ดม้าเพื่อจะท าตามน ้ าพระทยัของพระบิดาของพระองค์ การทน
ทุกขข์องพระองคก์็เพิ่มข้ึนต่อไป    
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พระเยซูประสบกบัการไต่สวนสองอย่าง: การไต่สวนทางศาสนาต่อหน้าพวกผูน้ าชาวยิว และการไต่สวน
ทางพลเรือนต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีโรมนั  ส่ิงน้ีจ  าเป็นเพราะวา่ภายใตอ้ธิปไตยของโรมนันั้น สภาแซนเฮดรินไม่มี
สิทธิอ านาจท่ีจะตรึง[835]  สภาแซนเฮดรินตอ้งการให้พระเยซูท่ีจะประสบกบัการถูกตรึง (ยน.18:31)      
การไต่สวนแต่ละอยา่งมีสามส่วน 

  
การไต่สวนทางศาสนาของพระเยซู  

ต่อหนา้อนันาส ยน. 18:12-14, 19-24 

ต่อหนา้คายาฟาส มธ. 26:57-68; มก. 14:53-65; ลก. 22:54, 63-65 

ต่อหนา้สภาแซนเฮดริน มธ. 27:1; มก. 15:1; ลก. 22:66-71 

  
การไต่สวนทางพลเรือนของพระเยซู  

ต่อหนา้ปีลาต มธ. 27:2, 11-14; มก. 15:1-5; ลก. 23:1-5; ยน. 18:28-38 

ต่อหนา้เฮโรดแอนทิพาส ลก. 23:6-12 

ต่อหนา้ปีลาต มธ. 27:15-26; มก. 15:6-15; ลก. 23:13-25; ยน. 18:39-19:16 

  
1. การไต่สวนโดยคนยวิของพระเยซู  14:53-15:1 

มาระโกละเวน้การอา้งอิงถึงการไต่สวนเบ้ืองตน้ของพระเยซูต่อหนา้อนันาส (ยน. 18:12-14, 19-24) 

การไต่สวนต่อหน้าคายาฟาส  14:53-65 (เปรียบเทยีบ มธ. 26:57-68; ลก. 22:54, 63-65; ยน. 18:24) 

14:53      “มหาปุโรหิต” ท่ีน่ีคือคายาฟาส อยา่งน่าสนใจแลว้ มาระโกไม่อา้งอิงเขาโดยช่ือเลย แมว้า่ช่ือของ
เขาปรากฏเกา้คร้ังในมทัธิว ลูกา ยอห์นและกิจการของอคัรทูต  เขาเป็นมหาปุโรหิตท่ีพวกโรมนัได้
แต่งตั้งในปี ค.ศ. 18 และเขาไดท้  าหนา้ท่ีน้ีจนกระทัง่ปี ค.ศ. 36  เขาดูเหมือนไดเ้ป็นบุคคลท่ีมีความ
รับผดิชอบมากท่ีสุดส าหรับการวางแผนท่ีจะก าจดัพระเยซู 

 น่ีเป็นการประชุมท่ีไม่เป็นตามตารางเวลา ไม่เป็นทางการของสภาแซนเฮดริน เน่ืองจากวา่กฎหมาย
ของยิวเรียกร้องให้การประชุมท่ีเป็นทางการเกิดข้ึนในเวลากลางวนั  มนัเกิดข้ึนก่อนเช้าตรู่ในวนั
ศุกร์ท่ีสิบหา้ของเดือนนิสานซ่ึงเป็นวนัเทศกาล  ตามปกติแลว้สภาแซนเฮดรินไม่ไดไ้ต่สวนประเภท
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น้ีในวนัเทศกาล  บางทีพวกผูน้ าชาวยิวไดพ้บปะ ณ เวลาท่ีนอกรีตนอกรอยน้ีเพราะว่าพวกโรมนั
ปฏิบติัการไต่สวนทางพลเรือนของพวกเขาหลังจากดวงอาทิตย์ข้ึนไม่นาน   สภาแซนเฮดริน
ตอ้งการท่ีจะมอบพระเยซูแก่ปีลาตส าหรับการไต่สวนท่ีเร่งรีบก่อนความเห็นใจทางสาธารณะชนได้
ถูกสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ของพระเยซู  

ตามปกติแลว้สภาแซนเฮดรินไม่ไดต้ดัสินลงโทษผูก้ระท าผิดมีโทษถึงตายท่ีถูกกล่าวหาจนกวา่วนัหลงัจาก
การไต่สวนของเขา  พวกเขาไดท้  าขอ้ยกเวน้ในกรณีของพระเยซู  โดยปกติแลว้ สภาแซนเฮดรินไดพ้บปะใน
ห้องโถงบนฝ่ังตะวนัตกของบริเวณโดยรอบของพระวิหาร[836] อย่างไรก็ตาม ตอนน้ีพวกเขาไดพ้บปะใน
บา้นหรือวงัของคายาฟาส (ลก. 22:54) สภาแซนเฮดริน “ทั้งหมด” อาจหมายถึงทุกๆคนของสมาชิก 71 คน 
หรือบางทีทั้งหมดท่ีจ าเป็นส าหรับองคป์ระชุม คืออยา่งนอ้ย 23 คน[837] 

14:54      การบนัทึกน้ีช่วยผูอ่้านใหเ้ขา้ใจวา่เปโตรไดอ้ยูใ่นท่ีอาศยัของมหาปุโรหิตตลอดการถูกไต่สวนของ
พระเยซูท่ีนัน่ มนัเตรียมเราส าหรับเร่ืองราวของการปฏิเสธของเปโตร (ขอ้ 66-72) ซ่ึงไดเ้กิดข้ึนใน
ขณะท่ีสภาแซนเฮดรินก าลงัสอบสวนพระเยซู  มนัช่วยเราท่ีจะช่ืนชมข้อเท็จจริงท่ีว่าการละทิ้ง    
พระเยซูของเปโตรนั้นชัว่คราวเท่านั้น  ผูเ้ขียนพระกิตติคุณสัมพนัธ์ไม่ไดอ้า้งอิงวา่สาวกอีกคนหน่ึง
ไปกบัเปโตรในลานบา้นนั้น (ยน. 18:15) เจา้หนา้ท่ี (“คนรับใช”้) คงไดเ้ป็นต ารวจรักษาพระวิหาร 
เน่ืองจากวา่ทหารโรมนัคงไม่ไดป้้องกนัวงัของมหาปุโรหิต 

14:55-56    แมว้่าการไต่สวนน้ีหรือการสอบสวนของคณะลูกขุนไดเ้กิดข้ึนในตอนกลางคืน ในท่ีสุดแล้ว  
สภาแซนเฮดรินได้พบพยานสองคนท่ีต่อตา้นพระเยซู (มธ. 26:60) มนัดูเหมือนว่าพวกเขาได้
วางแผนกรณีของพวกเขาส าหรับการด าเนินคดีอยา่งระมดัระวงั อยา่งไรก็ตาม พยานต่างๆท่ีไดเ้ป็น
พยานอย่างแยกกนัในการไต่สวนของยิวก็ขดัแยง้กนั  ดงันั้นค าพยานของพวกเขาก็ไร้ประโยชน์ 
(เปรียบเทียบ  กดว. 35:30; ฉธบ. 17:6; 19:15) 

  “… อย่างเช่นเคย มนัยากท่ีจะเห็นดว้ยในการโกหกท่ีสอดคลอ้งกว่าท่ีจะบอกความจริงท่ี
 เรียบง่าย...”[838] 

14:57-59    ขอ้เหล่าน้ีจดัเตรียมตวัอยา่งท่ีเจาะจงของส่ิงท่ีมาระโกเพิ่งไดอ้ธิบายไปโดยทัว่ไป   เป็นท่ีชดัเจน
วา่พยานต่างๆไดเ้ขา้ใจผดิไปถึงขอ้ความของพระเยซูเก่ียวกบัการท าลายพระวิหาร (ค ากรีก นาออส, 
อาคารพระวหิาร) เก่ียวกบัร่างกายของพระองค ์(ยน. 2:19) และบางทีขอ้ความของพระองคเ์ก่ียวกบั
การถูกท าลายในอนาคตของพระวิหารในเยรูซาเล็ม (13:2) พระเยซูไดก้ล่าววา่ “ถา้ [ท่าน] ท าลาย
วิหารน้ี เราจะสร้างข้ึนภายในสามวัน” แต่พวกเขาได้อ้างพระองค์ผิดไปอย่างท่ีกล่าวว่า                  
“เราจะท าลายพระวหิารน้ีท่ีสร้างไวด้ว้ยมือมนุษย ์และภายในสามวนัเราจะสร้างวิหารอีกหลงัหน่ึงท่ี
ไม่ไดถู้กสร้างดว้ยมือมนุษย”์ ใครก็ตามท่ีท าลายพระวิหารในโลกสมยัโบราณก็ตอ้งพบกบัโทษ
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ประหาร (เปรียบเทียบ ยรม. 26:1-19).[839] เป็นท่ีชดัเจนวา่น่ีเป็นหน่ึงในการกล่าวหาท่ีรุนแรงท่ีสุด
ต่อพระเยซู (เปรียบเทียบ ขอ้ 61; 15:29) 

14:60-61    เป็นท่ีชดัเจนวา่คายาฟาสตดัสินใจท่ีจะถามพระเยซูซ่ึงหวงัจะท าให้พระองคก์ล่าวหาพระองคเ์อง 
เน่ืองจากวา่เขาไม่สามารถท าให้พยานทั้งสองเห็นดว้ยท่ีจะต่อตา้นพระเยซู  พระเยซูไม่จ  าเป็นท่ีจะ
ตอบค าถามแรกของมหาปุโรหิต ไม่มีใครน าเสนอหลกัฐานแทจ้ริงใดๆต่อตา้นพระองค ์   

  “ความเงียบท่ีเด็ดเด่ียวของพระองค ์[ของพระเยซู] ป่าวประกาศอยา่งดงัต่อสภาแซนเฮดริน
 ถึงความไม่ชอบของพระองค์ท่ีมีต่อความพยายามท่ีโกหกของพวกเขาเพื่อจะจดัตั้ งการ
 กล่าวหาต่อพระองค”์[840] 

 จากนั้นคายาฟาสซ่ึงลองยุทธวิธีใหม่ก็ไดถ้ามว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์หรือไม่  “ผูส้มควรแก่
การนมสัการ” เป็นค าท่ีมีความหมายเหมือนกนัส าหรับพระเจา้ท่ีพวกยิวใช้แทนท่ีพระนามบริสุทธ์ิ
ของพระเจา้ [841] แนวคิดอนัเป็นท่ีนิยมของยิวเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ก็คือว่าพระองค์จะเป็นเช้ือ
สายท่ีเป็นมนุษย์ของดาวิด  คายาฟาสไม่ได้ถามว่าพระเยซูอ้างถึงการเป็นพระเจ้าหรือไม่ แค่      
“พระเมสสิยาห์” ท่ีเป็นมนุษย:์ “พระบุตรของผูส้มควรแก่การนมสัการ” 

  “ในรูปแบบ ‘พระเมสสิยาห์ พระบุตรของผูส้มควรไดรั้บการนมสัการ’ นั้นอนุประโยคท่ี
 สองก็อยู่ในการวางแนบกบัอนุประโยคแรกและแทจ้ริงแลว้ก็มีความหมายอย่างเดียวกนั  
 ในท่ีมาของชาวยิวซ่ึงอยู่ร่วมสมยักบัพนัธสัญญาใหม่นั้น ‘พระบุตรของพระเจา้’ เป็นท่ี
 เข้าใจในแง่เก่ียวกับพระเมสสิยาห์เท่านั้ น ความหวงัของชาวยิวก็ตั้ งอยู่ท่ีบุคคลท่ีเป็น      
 พระเมสสิยาห์ผูเ้ป็นมนุษย”์[842] 

  “พระเมสสิยาห์ท่ีถูกจ าคุก ถูกละทิ้งโดยบรรดาผูติ้ดตามของพระองค์ และถูกมอบแก่มือ
 ของพวกศตัรูของพระองค์อย่างไร้การช่วยเหลือก็แสดงถึงแนวคิดท่ีเป็นไปไม่ได้  ใน
 สถานการณ์ต่างๆเช่นนั้น ใครก็ตามท่ีป่าวประกาศวา่ตนเองเป็นพระเมสสิยาห์ก็ไม่สามารถ
 ล้มเหลวท่ีจะเป็นผูห้ม่ินประมาทท่ีกล้าท่ีจะท าการเยาะเยย้ถึงพระสัญญาต่างๆท่ีให้แก่
 ประชากรของพระองคโ์ดยพระเจา้”[843] 

14:62     ก่อนหนา้นั้นพระเยซูไดปิ้ดบงัความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองคเ์พราะว่าการป่าวประกาศท่ีจะ
เป็นพระเมสสิยาห์ต่อสาธารณะชนคงไดเ้ร่งใหเ้กิดวกิฤตก่อนเวลาอนัควรข้ึน (เปรียบเทียบ 1:43-44; 
8:29-30; 9:9; 11:28-33; 12:12)  ตอนน้ีพระองคเ์ปิดเผยถึงความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองค์
อย่างเปิดเผยเพราะว่าเวลาส าหรับวิกฤตไดม้าถึงแลว้  มทัธิวอาจไดใ้ห้ถอ้ยค าท่ีแน่นอนต่างๆของ

https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn839
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn840
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn841
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn842
https://www.planobiblechapel.org/tcon/notes/html/nt/mark/mark.htm#_ftn843


พระเยซู (มธ. 26:64) และมาระโกใหแ้ก่นสารของถอ้ยค าเหล่านั้น  พระเยซูไดเ้พิ่มวา่พระองคไ์ม่ใช่
แค่พระเมสสิยาห์ท่ีเป็นมนุษยเ์ท่านั้น แต่เป็น “บุตรมนุษย”์ ท่ีเป็นพระเจา้อีกดว้ย   

 ยิ่งกว่านั้น พระคมัภีร์ตอนต่างๆท่ีน่ีท่ีพระเยซูอ้างว่าจะส าเร็จก็ได้ท  านายถึงการครองราชย์ของ
พระองคใ์นสวรรคท่ี์ตามหลงัการเป็นข้ึนจากตายของพระองค ์(สดด. 110:1) และการเสด็จกลบัมา
ยงัโลกพร้อกบัสิทธิอ านาจของพระเจา้เพื่อจะสถาปนาอาณาจกัรทัว่โลก (ดนล.7:13-14; เปรียบเทียบ 
8:38; 13:24, 26; วว. 1:7) ดงัท่ีเป็นเช่นนั้น พระองคก์ าลงัอา้งถึงการเป็นพระผูพ้ิพากษาของบรรดาผู ้
ท่ีไดน้ัง่เพื่อจะตดัสินพระองค[์844]  พระเยซูรู้วา่การกล่าวยอมรับน้ีจะประทบัตราความเช่ือมัน่ของ
พระองค์  “เราเป็น” ในเหตุการณ์น้ีบางทีเป็นการยืนยนัท่ีเรียบง่ายไม่ใช่การพาดพิงถึงช่ือของ      
พระเจา้ในแง่ของการท่ีพระเยซูไดก้ล่าวมนั “ฤทธ์ิเดช” เป็นการพดูออ้มคอ้มอนัเป็นประจกัษส์ าหรับ 
“พระเจา้”[845] 

14:63-64    การฉีกเส้ือผา้ของตนเองแสดงถึงความเดือดดาลหรือความโศกเศร้า (เปรียบเทียบ ปฐก. 37:29; 
วนฉ. 14:19; 2 พกา. 18:37)  มนัไดก้ลายมาเป็นการตอบสนองท่ีเป็นธรรมเนียมของมหาปุโรหิตต่อ
การหม่ินประมาท (เปรียบเทียบ กจ. 14:14).[846] มนัผดิกฎหมายส าหรับมหาปุโรหิตท่ีจะฉีกเส้ือผา้
ของเขา (ลนต. 21:10; เปรียบเทียบ ลนต. 10:6) ความน่าซ่ือใจคดของพวกผูน้ าทางศาสนาก็ชดัเจน
ตลอดการไต่สวนพระเยซูของพวกเขา  พวกยวิถือวา่การหม่ินประมาทเป็นการดูถูกท่ีรุนแรงใดๆต่อ
พระเจา้ไม่ใช่แค่ถอ้ยค าท่ีประจานพระองคเ์ท่านั้น  (เปรียบเทียบ 2:7: 3:28-29; ยน. 5:18; 10:33)      
ณ เวลาน้ี “การหม่ินประมาท” ประกอบดว้ยการอา้งถึงความสัมพนัธ์ท่ีพิเศษกบัพระเจา้เพื่อตนเอง
ซ่ึงสะทอ้นในการนัง่ท่ีพระหตัถข์วาของพระเจา้ไม่ใช่แค่การใชพ้ระนามของพระเจา้ผดิไป[847] 

 เป็นท่ีชดัเจนวา่สภาแซนเฮดรินถือวา่การคุกคามท่ีชดัแจง้ของพระเยซูเป็นการหม่ินประมาทต่อมหา
ปุโรหิตและดงันั้นก็ต่อพระเจา้[848] ธรรมบญัญติัของโมเสสก าหนดความตายโดยการเอาหินขวา้ง
ผูห้ม่ินประมาท  (ลนต. 24:14)  แต่น่ีไม่รุนแรงพอส าหรับพระเยซู  พระเยซูไดม้องเห็นส่ิงน้ีล่วง
เหนา้และไดท้  านายถึงการตาย ณ เง้ือมมือของคนต่างชาติเช่นเดียวกบัพวกยวิ (10:33) 

14:65      จากการท่ีไดต้ดัสินวา่พระเยซูผิด สมาชิกสภาแซนเฮดรินบางคนไดร้ะบายความโกรธของพวกเขา
โดยการโจมตีพระองค์ทางร่างกาย  พวกทหารรักษาพระวิหารท่ีอยู่ท่ีนั่นก็ไดร่้วมกบัพวกเขาใน   
การทุบตีพระองค ์การถ่มน ้ าลายและการทุบตีเป็นวิธีตามธรรมเนียมของยิวเก่ียวกบัการแสดงออก
ถึงการปฏิเสธ ( เปรียบเทียบ กดว. 12:14; ฉธบ. 25:9; โยบ 30:10; อสย. 50:6 )  แมก้ระทัง่ในทุก
วนัน้ี การถ่มน ้ าลายใส่ใบหน้าใครคนหน่ึงเป็นหน่ึงในรูปแบบท่ีหยาบช้าท่ีสุดเก่ียวกบัการดูถูก
ส่วนตวั  พวกเขาปิดพระพกัตร์พระองคแ์ละทา้ทายให้พระองคท่ี์จะระบุถึงผูท้  าร้ายพระองค-์เป็นท่ี
ชดัเจนวา่เน่ืองจากความเช่ือถือตามธรรมเนียมท่ีว่าพระเมสสิยาห์ไม่จ  าเป็นจะตอ้งเห็นแต่สามารถ
ตดัสินใจโดยกล่ิน(อสย. 11:2-4).[849] พนัธสัญญาเดิมไดท้  านายถึงการละเมิดประเภทน้ีส าหรับ
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พระเมสสิยาห์ (อสย. 53:5, 7-8, 10).[850] เปโตรบนัทึกวา่ตลอดการทนทุกขน้ี์ทั้งหมด  พระเยซู
ไม่ไดต่้อตา้นหรือแกแ้คน้ (1 ปต. 2:21-23; เปรียบเทียบ อสย. 53:7) 

การปฏิเสธพระเยซูของเปโตร 14:66-72 (เปรียบเทยีบ มธ. 26:69-75; ลก. 22:55-62; ยน. 18:16-18, 25-27) 

เหตุการณ์น้ีไดเ้กิดข้ึนในลานบา้นข้างล่าง ในขณะท่ีการไต่สวนท่ีเพิ่งอธิบายไปก็ด าเนินไปบนชั้นข้างบน  
เหตุการณ์เหล่าน้ีเร่ิมตน้ส่ิงท่ีมาระโกแนะน าไปในขอ้ท่ี 54 ใหม่  เหตุการณ์ต่างๆก็เกิดข้ึนพร้อมกนักบัการ
ตรวจสอบพระเยซูโดยสภาแซนเฮดริน  (ขอ้ 55-65) 

 “การเหน็บแนมท่ีอยูใ่นสถานการณ์น้ีก็ชดัเจนเม่ือพลงัของขอ้ท่ี 65 และขอ้ท่ี 66-72 ท่ีเรียง
 ชิดกนัไดรั้บการช่ืนชอบ ณ เวลาท่ีแน่นอน เม่ือพนกังานศาลไดพู้ดดูถูกและท าการเยาะเยย้
 ต่อการอา้งท่ีจะเป็นพระเมสสิยาห์ของพระเยซู ค าพยากรณ์ท่ีว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์
 อยา่งจงใจก็ก าลงัส าเร็จ”   [851] 

 “ในความตรงกันข้ามท่ีสุดกับพระเยซูผูอ้ยู่ภายในต่อหน้ามหาปุโรหิตซ่ึงเป็นคนยิวท่ีมี
 อ านาจมากท่ีสุดในอิสราเอล เปโตรก็ยนือยูข่า้งนอกหดตวัต่อหนา้สาวใชซ่ึ้งเป็นบุคคลท่ีไม่
 มีอ านาจ”[852] 

14:66-68    การปรากฏตวัของเปโตรเป็นค าพยานถึงความรักของท่านท่ีมีต่อพระเยซู  อย่างน่าเสียดาย      
ความรักของท่านไม่สามารถทนต่อการทดสอบแห่งความกลวัได[้853]  ค าบรรยายถึงพระเยซูของ
สาวใช ้(“เยซูชาวนาซาเร็ธ”)  ไดท้  าใหม้นัชดัเจนวา่เปโตรอยูท่่ามกลางพวกศตัรู  อยา่งไรก็ตาม ไม่มี
ส่ิงใดท่ีกล่าวหาหรือคุกคามในส่ิงท่ีเธอไดก้ล่าว บางทีเธอไดเ้ห็นเปโตร กบัพระเยซูในพระวิหาร
หรือในเมืองระหวา่งสัปดาห์นั้นเปโตร “ปฏิเสธ” การเป็นหน่ึงในสาวกของพระเยซู: “ซ่ึงใชรู้ปแบบ
ตามปกติในกฎหมายของรับบีส าหรับการปฏิเสธท่ีเป็นทางการ ทางกฎหมาย” [854] จากนั้นเปโตร
ละความอบอุ่นและความสว่างของไฟในศูนยก์ลางของลานบา้นและแสวงหาท่ีล้ีภยัในเงาของทาง
ลอดซุม้ท่ีน าไปสู่ถนน    

  “จากการท่ีไดถู้กสร้างบนพื้นท่ีลาดเอียงของเนินเขา ก็มีชั้นต ่ากวา่ท่ีอยูภ่ายใต ้อพาร์ตเมนต์
 หลกั [ของวงัของมหาปุโรหิต]  พร้อมกบัระเบียงท่ีอยูด่า้นหนา้เพื่อวา่เราสามารถเขา้ใจวา่ 
 ณ คืนท่ีเป็นเหตุการณ์ส าคญันั้นเปโตรไดอ้ยู ่‘ใต้ในวงันั้น’ อยา่งไร”[855] 

 ภายหลงัตน้ฉบบับางฉบบัเพิ่ม “แลว้ไก่ก็ขนั” ณ ตอนปลายของขอ้ท่ี 68 บางทีผูค้ดัลอกไดเ้พิ่มค า
เหล่าน้ีในแง่ของการท านายของพระเยซูในขอ้ท่ี 30 และความส าเร็จในขอ้ท่ี 72 
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14:69-70ก  เป็นท่ีชดัเจนวา่ “สาวใช”้ น้ี เป็นบุคคลท่ีแตกต่างจากสาวใชอี้กคนหน่ึง ( ขอ้ 66; เปรียบเทียบ 
มธ. 26:71) แทนท่ีจะกล่าวหาเปโตรต่อหนา้ หญิงสาวน้ีกระซิบการกล่าวหาของเธอต่อคนท่ียืนอยู ่ 
อีกคร้ังหน่ึงเปโตรปฏิเสธถึงการเป็นหน่ึงในสาวกของพระเยซู  คร้ังน้ีท่านท าการปฏิเสธเร่ือยไป
อยา่งท่ีกริยาไม่สมบูรณ์ของภาษากรีกบ่งช้ีไว ้ 

14:70ข-71  การทา้ทายคร้ังท่ีสามมาจาก “คนท่ียืนอยู”่ หลายคนแทนท่ีจะเป็นคนเดียวซ่ึงประมาณหน่ึง
ชั่วโมงต่อมา (ลก. 22:59) คร้ังน้ีเปโตรด าเนินต่อไป  ท่านปฏิเสธว่าท่านรู้จกัพระเยซูด้วยซ ้ า 
(เปรียบเทียบ 8:29) ท่านแมก้ระทัง่ไดเ้รียกการพิพากษาของพระเจา้มาเหนือท่านเองถา้ท่านก าลงั
โกหก  “สบถ” หมายถึงท่านท าให้ตวัท่านเองอยูภ่ายใตก้ารสาปแช่ง “สาบาน” หมายถึงท่านยืนยนั
ถึงความแทจ้ริงแห่งถอ้ยค าของท่านดว้ยค าสาบาน    

14:72     มาระโกเท่านั้นบนัทึกว่าน่ีเป็น “คร้ังท่ีสอง” ท่ี “ไก่” ขนั (เปรียบเทียบ ขอ้ 68) เป็นท่ีชัดเจนว่า 
เปโตรได้รับการเตือนแต่ก่อนแต่ท่านไม่สนใจ  ตอนน้ีท่านระลึกถึงการท านายของพระเยซูและ
ร้องไห ้(ค ากรีก  เอพพิบาลอน, เปรียบเทียบ ลก.  22:61) ท่านระลึกถึงนอ้ยไปและสายเกินไป  

ตอนน้ีเปโตรออกไปจากฉากจนกระทัง่การเป็นข้ึนจากตายของพระเยซู  สุดทา้ยแล้วท่านได้เรียนรู้และ
ประสบกบัความอ่อนแอของท่านเอง-และดงันั้นดูเหมือนวา่ไดรู้้สึกไม่สามารถท่ีจะเผชิญหนา้กบัความกดดนั
เก่ียวกบัการเขา้ส่วนทางสาธารณะกบัพระเยซู     

การเปรียบเทียบระหวา่งอุปนิสัยของเปโตรและของพระเยซูก็เป็นท่ีชดัเจนอย่างมาก  ทั้งสองเผชิญกบัการ
ทดลองสามอย่าง  คนหน่ึงได้พิชิตผูท้ดลองและอีกคนหน่ึงได้ล้มเหลวต่อเขา  ในขณะท่ีพระเยซูรับใช ้    
พระเจา้อยา่งสัตยซ่ื์อในฐานะผูรั้บใชข้องพระองคบ์นชั้นบน เปโตรลม้เหลวท่ีจะรับใชพ้ระเจา้อยา่งสัตยซ่ื์อ
บนชั้นล่าง  เหตุผลส าหรับความแตกต่างก็กลบัไปยงัสวนเกทเสมนี  พวกสาวกตอ้งเรียนรู้จากความลม้เหลว
ของเปโตรเช่นเดียวกบัความส าเร็จของพระเยซู   

“ความส าคญัและการเขา้ประเด็นของการปฏิเสธของเปโตรส าหรับคริสตจกัรท่ีซ่ึงมาระโกเขียนก็
ชดัเจน  ต่อคริสตจกัรท่ีอยู่ภายใตค้วามกดดนัท่ีรุนแรงของการข่มเหง มนัก็จดัเตรียมค าเตือนให ้     
ถ้าการปฏิเสธพระเยซูคริสต์เป็นไปได้ส าหรับอคัรทูตและหน่ึงในผูน้ าของอคัรทูต ณ เวลานั้น 
จากนั้นพวกเขาตอ้งเตรียมป้องกนัอย่างต่อเน่ืองหาไม่แลว้พวกเขาเองก็ปฏิเสธพระเยซู เร่ืองราวน้ี
จดัเตรียมความแน่ใจว่าถา้ใครก็ตามท าให้พระเยซูผิดหวงัภายใตก้ารบีบบงัคบัของการข่มเหง ก็มี
หนทางท่ีเปิดไวส้ าหรับการกลบัใจ การยกโทษและการร้ือฟ้ืน (เปรียบเทียบ  16:7)”[856] 
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ค าตัดสินของสภาแซนเฮดริน 15:1 (เปรียบเทยีบ  มธ. 27:1-2; ลก. 22:66-71) 

มทัธิวและมาระโกอธิบายถึงการพบปะน้ีราวกบัว่ามนัแยกจากการพบปะก่อนหน้านั้น (14:53-65) บางที  
พวกเขาท าอยา่งนั้นเพื่อจะน าผูอ่้านกลบัมาจากลานบา้นไปยงัห้องชั้นบนในบา้นของคายาฟาส  กระนั้นการ
ตดัสินใจดูเหมือนจะเป็นการตดัสินใจท่ีแยกกนัจากการตดัสินว่าผิดส าหรับการหม่ินประมาท เจา้หน้าท่ี
โรมนัคงไม่ไดฟ้้องร้องพระเยซูในฐานะผูห้ม่ินประมาท  ดงันั้นเป็นท่ีชัดเจนว่าสภาแซนเฮดริน (“สภา”) 
ตอนน้ีเม่ืออยู ่ณ ก าลงัเต็มท่ีหรือใกลก้บัมนัก็ไดต้ดัสินใจท่ีจะกล่าวหาพระเยซูดว้ยการกบฏต่อรัฐบาลโรมนั       
ขอ้น้ีไม่ไดอ้ธิบายถึงการตดัสินใจนั้น แต่อธิบายถึงการตรวจสอบพระเยซูของปีลาตท่ีตามมาซ่ึงแสดงให้เห็น
ถึงการกล่าวหาท่ีสภาแซนเฮดรินไดท้  าต่อพระองค ์  

“พระเยซูผูเ้ป็นกษัตริย์ของพวกยิวในแง่ฝ่ายวิญญาณท่ีลึกซ้ึงได้ปฏิเสธท่ีจะน าการปฏิวติัทาง
การเมือง  กระนั้นตอนน้ีจากการท่ีถูกกล่าวโทษส าหรับการหม่ินประมาทโดยพวกเขาเน่ืองจากการ
อา้งฝ่ายวญิญาณของพระองค ์พระองคก์็ถูกกล่าวหาโดยพวกเขาต่อหนา้ปีลาตเช่นกนัโดยการเป็นส่ิง
ท่ีพระองคไ์ดท้  าใหฝ้งูชนผดิหวงัส าหรับการลม้เหลวท่ีจะเป็น-ผูก่้อการจลาจลทางการเมือง”[857] 

มาระโกไม่ไดอ้ธิบายถึงใครท่ีปีลาตเป็นอยา่งท่ีมทัธิวไดอ้ธิบาย เป็นท่ีชดัเจนวา่เพราะวา่ผูอ่้านชาวโรมนัของ
ท่านรู้เก่ียวกบัปีลาต   

“ปีลาตเป็นของกลุ่มพิเศษของผูบ้ริหารจดัการเก่ียวกบัอาณาจกัรซ่ึงประกอบดว้ยผูค้นท่ีอยูภ่ายใตย้ศ
ของวุฒิสมาชิกซ่ึงถูกเรียกว่าชนชั้นอศัวินหรือ ‘อศัวิน’ ของโรมนั พนกังานปกครองเหล่าน้ีผูเ้ป็น
เจา้ของท่ีดินพอประมาณก็ถูกใชเ้พื่อจะปกครองบริเวณค่อนขา้งเล็กท่ีเรียกร้องการดูแลท่ีระมดัระวงั         
ช่ือเรียกท่ีเป็นทางการของพวกเขาในระยะเวลาก่อนคลาวดิอสัไม่ใช่อยัการแต่เป็นเจา้เมือง (แพร
เฟกทัส)… ปีลาตไดม้ายงัยเูดียในปี ค.ศ. 26 ในฐานะคนท่ีหา้ของเจา้เมืองประจ าจงัหวดัและคงอยูใ่น
ต าแหน่งสิบปี  เขาแสดงตวัเขาเองในฐานะผูบ้ริหารจดัการท่ีแข็งกร้าวผูดู้ถูกคนยิวและความรู้สึกไว
ท่ีเฉพาะต่างๆของพวกเขา”[858] 

เม่ือปีลาตไดเ้ยี่ยมเยรูซาเล็มจากเมืองหลวงทางจงัหวดัแห่งซีซารียา  ตามปกติแลว้เขาก็พกัไม่วา่ในวงัของ     
เฮโรดซ่ึงอยู่มุมทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองหรือในป้อมอนัโทเนียซ่ึงอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้อง       
พระวิหาร [859] เป็นท่ีชดัเจนว่าพวกทหารไดน้ าพระเยซูไปในหน่ึงในสถานท่ีเหล่าน้ีในชัว่โมงแรกๆตอน
เช้าตรู่ของวนัศุกร์ท่ีสิบห้าของเดือนนิสาน (3 เมษายน) ธรรมเนียมคริสเตียนช่ืนชอบป้อมอนัโทเนียแต่
ตามปกติแลว้นกัอรรถาธิบายสมยัใหม่ช่ืนชอบวงัของเฮโรด[860] 
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“เม่ือเช้าวนัศุกร์มาถึงและการตายของพระเยซูใกลเ้ขา้มา มาระโกจะท าให้เวลาช้าลงจากวนัต่างๆ     
สู่ชัว่โมงต่างๆ  การท าให้เวลาชา้ลงเช่นนั้นเป็นอีกวิธีหน่ึงของการเรียกความสนใจสู่ความส าคญัท่ี
เป็นจุดส าคญัแห่งการส้ินพระชนมข์องพระเยซู”[861] 

สภาแซนเอดรินได้ท าให้พวกโรมนัเก่ียวขอ้งในการไต่สวนของพระเยซู  เพราะว่าแมว้่าสภายิวสามารถ
ตัดสินโทษประหารชีวิต พวกเขาก็ไม่สามารถด าเนินการการประหารใดๆไดโ้ดยปราศจากการอนุญาตของ
โรมนั บางทีพวกยิวไดม้ดัพระเยซูเพื่อจะท าให้พระองค์ดูเหมือนอาชญากรท่ีอนัตราย (เปรียบเทียบ 9:31; 
10:33) พระองคค์งไม่ไดพ้ยายามท่ีจะหลบหนี 

2.     การไต่สวนโดยคนโรมันของพระเยซู  15:2-20   

ระหวา่งการไต่สวนของยวิ พระเยซูไดย้นืยนัถึงความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองค-์และสภาแซนเฮดรินได้
ประณามพระองค์ส าหรับการหม่ินประมาท   ระหว่างการไต่สวนโดยคนโรมนัของพระองค์ พระเยซูได้
ยืนยนัถึงความเป็นกษตัริยข์องพระองค์-และปีลาตไดป้ระณามพระองค์ส าหรับการกบฎ  เหมือนกบัการไต่
สวนของยิว การไต่สวนของโรมนัมีสามระยะ: การซักถามต่อหนา้ปีลาต การซกัถามท่ีไดพ้ยายามต่อหน้า   
เฮโรด และการกล่าวหาและการตดัสินโทษต่อหนา้ปีลาต [862] 

การปรากฏตัวคร้ังแรกของพระเยซูต่อหน้าปีลาต  15:2-5 (เปรียบเทียบ มธ. 27:11-14; ลก. 23:1-5;           
ยน. 18:28-38) 

“ดงันั้นก็เร่ิมตน้ไม่ใช่การไต่สวนต่อหน้าปีลาต แต่เป็นการไต่สวนของปีลาต เพราะวา่เขายืนเปิดเผย
ตนเองขณะท่ีเขาพยายามอยา่งไร้ประโยชน์ แรกสุดคือเพื่อจะหลีกเล่ียงปัญหาและจากนั้นท่ีจะหลีก
หนีความรับผดิชอบส าหรับการตดัสินใจ” [863] 

15:2       ปีลาตมีสิทธิอ านาจเตม็ท่ีเหนือชะตาของพระเยซูภายใตก้ฎหมายของโรมนั  ตามธรรมเนียมแลว้การ
ไต่สวนต่างๆเช่นการไต่สวนน้ีเกิดข้ึนในท่ีสาธารณะ [864] การไต่สวนเหล่านั้นเกิดข้ึนทันที
หลงัจากรุ่งสางท่ีสุดเพราะว่าวนัท างานของเจ้าหน้าท่ีโรมนัเร่ิมตน้ ณ ชั่วโมงเช้าๆของรุ่งอรุณ” 
[865] หน่ึง พวกโจทก์หรือพวกผูก้ล่าวหาท าการกล่าวหาของพวกเขาต่อจ าเลย  จากนั้นอยัการใน
กรณีคือปีลาตไดต้รวจสอบจ าเลย-ผูส้ามารถกล่าวเพื่อการแก้ต่างของเขาเองได้-และเขาไดฟั้งค า
พยานของพยานใดๆ  ถดัไป อยัการปรึกษากบัท่ีปรึกษาทางกฎหมายของเขา; และสุดทา้ยเขาป่าว
ประกาศการตดัสินของเขา  การด าเนินการตดัสินก็ติดตามมาทนัที  [866] 

 ค าถามของปีลาตแสดงให้เห็นว่าพวกยิวไดก้ล่าวหาพระเยซูถึงการอา้งเป็นกษตัริย ์ การอา้งเป็น
กษตัริยก์็เท่ากบัการกบฎต่อซีซาร์และเป็นความผิดท่ีมีโทษถึงประหารชีวิต พระเยซูไดย้อมรับว่า
พระองค์ทรงเป็น “กษตัริยข์องพวกยิว” แต่พระองค์บ่งบอกว่าพระองค์ทรงเป็นกษตัริยป์ระเภทท่ี
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แตกต่างไปจากท่ีปีลาตคิด (เปรียบเทียบ มธ. 27:11) ดว้ยการตอบน้ี  พระเยซูหมายถึงวา่ส่ิงท่ีปีลาต  
กล่าวเก่ียวกบัพระองคเ์ป็นจริง แต่วา่ “กษตัริยข์องพวกยิว” ไม่ใช่การระบุตนเองอนัเป็นท่ีชอบของ
พระองค์ [867]  ยอห์นเขียนว่าปีลาตอภิปรายถึงธรรมชาติของความเป็นกษตัริยข์องพระองค์กบั
พระองคต่์อไปและแมก้ระทัง่ไดส้รุปวา่พระเยซูไม่ไดผ้ดิเก่ียวกบัการกบฎ (ยน. 18:34-38) 

15:3-5     “พวกหัวหน้าปุโรหิต” ท่ีกล่าวเพื่อสภาแซนเฮดรินก็น า “การกล่าวหา” อ่ืนๆ “มากมาย” ต่อตา้น
พระเยซู ซ่ึงบางอยา่งลูกาก็ไดอ้า้งอิงถึง (เปรียบเทียบ ลก. 23:2) การปฏิเสธของพระเยซูท่ีจะแกต่้าง
พระองคเ์องต่อการกล่าวหามากมายไดท้  าใหปี้ลาต “ประหลาดใจ” (เปรียบเทียบ อสย. 53:7) 

 อยา่งเหน็บแนมแลว้ ปีลาตเองไดป่้าวประกาศวา่พระเยซูทรงเป็นใครดว้ยค าจารึกของเขาบนกางเขน
ของพระองค์: กษตัริยข์องพวกยิว (ขอ้ 28) พระเยซูไม่จ  าเป็นท่ีจะบอกปีลาตถึงใครท่ีพระองคท์รง
เป็น  ปีลาตจะใหช่ื้อเรียกท่ีเหมาะสมของพระองคแ์ก่พระองคอ์ยูแ่ลว้  น่ีเป็นขอ้บ่งช้ีอีกอยา่งหน่ึงถึง
สิทธิอ านาจของพระเยซูในแวดวงทางการเมือง [868] 

 มาระโกใช้ค  าปฏิเสธซ้อนในตวับทกรีก (อูเคทิ อูเดน) เพื่อจะอธิบายถึงความเงียบอย่างส้ินเชิงของ
พระเยซู  ในภาษาองักฤษ ค าปฏิเสธสองค าก่อใหเ้กิดเชิงบวก แต่ในภาษากรีก ค าปฏิเสธสองค าเสริม
ก าลงัของค าปฏิเสธนั้น มาระโกบนัทึกวา่พระเยซูตอบต่อคายาฟาส (14:62) และต่อปีลาตอยา่งสั้นๆ
เท่านั้น  น่ีก็สอดคลอ้งกบัการเนน้ของมาระโกท่ีพระเยซูในฐานะผูรั้บใชข้ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้   

 ลูกาเท่านั้นบนัทึกว่าตอนน้ีปีลาตส่งพระเยซูไปหาเฮโรด แอนทิพาส ผูอ้ยู่ในเยรูซาเล็มส าหรับ
เทศกาลเช่นกนั เน่ืองจากว่าพระเยซูเป็นชาวกาลิลีและเฮโรดปกครองเหนือกาลิลี (ลก.23:6-12) 
จากนั้นเฮโรดส่งพระเยซูกลบัไปหาปีลาต 

การปรากฏตัวคร้ังที่สองของพระเยซูต่อหน้าปีลาต  15:6-15 (เปรียบเทียบ มธ. 27:15-26; ลก. 23:13-25; 
ยน. 18:39-19:16) 

การบนัทึกสั้นๆของมาระโกถึงการกล่าวหาและการตดัสินของพระเยซูก็จดจ่อท่ีการน าเสนอของปีลาตท่ีจะ
ปล่อยพระเยซูหรือบารับบาส     

15:6       เป็นท่ีชัดเจนว่าธรรมเนียมของการปล่อยนักโทษท่ีเลือกไวก้็ท  าหน้าท่ีท่ีจะพฒันาความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูป้กครองโรมนัและพลเมืองของเขา [869] รัฐบาลท่ีเผด็จการอยา่งเช่นโรมบางคร้ังก็จ  าคุก
พวกผูน้ าท่ีกบฎ   ผูป้กครองโรมนัของอียปิตป์ฏิบติัธรรมเนียมท่ีคลา้ยกนั [870] 

 “นิรโทษกรรม ณ เวลาเทศกาลก็เป็นท่ีรู้จกัในหลายส่วนของโลกและในระยะท่ีหลากหลาย” [871] 
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  “สองรูปแบบของนิรโทษกรรมมีอยู่ในกฎหมายโรมนัคือ อะโบลิทิโอหรือการพน้ผิดของ
 นกัโทษท่ียงัไม่ไดถู้กตดัสิน และ อินดัลเจนทิอา หรือการอภยัของบุคคลหน่ึงท่ีไดถู้กตดัสิน
 แลว้  ส่ิงท่ีปีลาตตั้งใจในกรณีของพระเยซู ผูซ่ึ้ง ณ ระยะน้ีของกระบวนการก็ยงัไม่ไดถู้ก
 ตดัสินโดยศาลก็เป็นรูปแบบแรกอยา่งชดัเจน”[872] 

  “หลกัฐานในประวติัศาสตร์ของนิรโทษกรรมช่วงปัสกาไดถู้กโตแ้ยง้อยูบ่่อยๆ โดยพื้นฐาน
 แลว้ก็เพราะวา่โจเฟซัสไม่ไดน้ าเสนอหลกัฐานท่ีว่าธรรมเนียมเช่นนั้นเคยมีอยู ่ อย่างไรก็
 ตาม มีความคลา้ยกนัในกฎหมายโรมนัซ่ึงบ่งบอกวา่นกัปกครองของอาณาจกัรสามารถยก
 โทษและปล่อยนกัโทษแต่ละคนในการตอบสนองต่อการตะโกนของประชาชน”[873] 

15:7       ขอ้น้ีและขอ้ถดัไปจดัเตรียมขอ้มูลเบ้ืองหลงัมากข้ึน “คนหน่ึงช่ือบารับบสั” เป็นหน่ึงในผูต่้อสู้เพื่อ
เสรีภาพของยวิอนัเป็นท่ีนิยมผูซ่ึ้งพวกโรมนัได ้“จ าคุก” ส าหรับการมีส่วนร่วมในการจราจลต่อตา้น
โรม ภายหลงัจ านวนมากของนกัปฏิวติัเหล่าน้ีไดมี้การจดัการและกลายมาเป็นท่ีรู้จกักนัวา่ซีลลอทส์ 
บารับบสัไดท้  าการปลน้อีกดว้ย บางทีในฐานะส่วนหน่ึงของ “การจราจล” ของเขา (ยน. 18:40)  การ
ใชค้  าน าหนา้ท่ีเจาะจงของมาระโกก่อนช่ือของเขาบ่งบอกวา่ผูอ่้านดั้งเดิมของท่านไดย้ินเก่ียวกบับา
รับบสั  อยา่งไรก็ตาม “บารับบสั” เป็นช่ือโดยทัว่ไป [874] 

  “บารับบสัปรากฏข้ึนและบรรลุจุดประสงค์ของมาระโกแห่งการท าแผนการท่ีซ่ึง ความ 
 อยติุธรรมแห่งการถูกตรึงของพระเยซูอาจจะโดดเด่น” [875] 

15:8      เป็นท่ีชัดเจนว่ามี “ฝูงชน” ใหญ่ของพวกยิวท่ีมาเพื่อจะร้องขอนิรโทษกรรมตามธรรมเนียมจาก       
ปีลาต  ไม่มีขอ้บ่งช้ีจากตวับทวา่พวกเขาไดม้าเพราะว่าพวกเขารู้ถึงการถูกจบักุมของพระเยซูหรือ
เพราะวา่พวกเขาตอ้งการท่ีจะสังเกตผลลพัธ์การถูกไต่สวนของพระองค ์ พวกเขาดูเหมือนจะไดอ้ยูท่ี่
นัน่เน่ืองดว้ยเหตุผลต่างๆท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัพระเยซู [876] 

15:9-10      ปีลาตตอบสนองต่อการร้องขอของฝงูชนโดยการถามวา่พวกเขาตอ้งการให้เขา “ปล่อย” พระเยซู
ผูซ่ึ้งเขาไดเ้รียกอยา่งเยย้หยนัวา่ “กษตัริยข์องพวกยิว” (เปรียบเทียบ ขอ้ 2)  เขาตระหนกัวา่แรงจูงใจ
ของพวกหัวหน้าปุโรหิตในการจบักุมพระเยซูวา่เป็นการแสวงหาเพื่อตนเอง (“อิจฉา”) แทนท่ีจะ
เป็นความจงรักภักดีต่อโรม  เขาหวงัท่ีจะท าให้ “พวกหัวหน้าปุโรหิต” หัวเสียโดยการท าให้
ประชาชนท่ีจะร้องขอการปล่อยใครคนหน่ึงท่ีปีลาตเห็นวา่ไร้ความผิด (พระเยซู) ดว้ยเหตุผลนั้นเขา
ก็สามารถกกัอาชญากรแทจ้ริงทั้งหลายไวไ้ดเ้ช่นบารับบสั  มทัธิวเขียนวา่ปีลาตให้การเลือกเก่ียวกบั
พระเยซูหรือบารับบสัแก่ประชาชน  (มธ. 27:17) เป็นท่ีชดัเจนวา่ เขาเช่ือวา่พระเยซูมีการติดตามอนั
เป็นท่ีนิยมท่ีใหญ่กวา่และจะเป็นการเลือกของประชาชน     
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15:11      ประชาชนมากมายในฝงูชนนั้นเป็นชาวเมืองของเยรูซาเล็มและหลายคนเป็นนกัเดินทางจากท่ีไกล  
“พวกหัวหน้าปุโรหิต” สามารถท่ีจะชกัจูงพวกเขา (“ยุยงฝูงชน”) ท่ีจะขอ “การปล่อย” บารับบสั  
ประชาชนอาจไดย้อมรับค าแนะน าจากพวกผูน้ าของพวกเขาเพราะวา่บารับบสัไดพ้ยายามท่ีจะน า
การกบฏแล้ว แต่พระเยซูแค่พูดเป็นนัยเร่ืองการโค่นล้ม  ยิ่งกว่านั้นมนัคงได้ผิดปกติอย่างมาก
ส าหรับฝงูชนท่ีจะเขา้ขา้งปีลาตและต่อตา้นพวกผูน้ าของพวกเขา     

  “ในยเูดียนั้นมนัก็เป็นธรรมเนียมท่ีจะเผชิญหนา้เจา้หนา้ท่ีโรมนัดว้ยคณะผูแ้ทนท่ีใหญ่และ
 อึกทึกอยา่งท่ีสามารถท่ีจะถูกรวมรวมได(้เปรียบเทียบ กจ.24:1;โจเซฟัส, Antiquities XVIII. 
 viii. 4)."[877] 

15:12-14    การเลือกของประชาชนทิ้งปีลาตไวก้บัปัญหา  เขาจะท าอะไรกบัพระเยซูท่ีไร้ความผิด? ภรรยา
ของปีลาตเพิ่งไดเ้ตือนเขาท่ีจะไม่มีอะไรท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัคนชอบธรรมนั้น (มธ. 27:19) เขาตั้ง
ค  าถามต่อฝงูชน  ผูพ้ิพากษาน้ีเป็นประเภทไหนท่ีถามพวกผูก้ล่าวหาถึงการตดัสินใจอะไรท่ีเขาควร
จะท า? บางทีพวกผูน้ าทางศาสนาเร่ิมตน้การท่องท่ีเรียกร้อง การตรึงพระเยซู-ไม่ใช่แค่โทษประหาร
ใดๆ-แต่มนักระจายไปตลอดฝงูชนอยา่งรวดเร็ว  ฝงูชนละเลยการร้องขอปีลาตส าหรับการพิจารณา
ท่ีมีเหตุผลใหม่และด าเนินการท่ีจะท่องและ “ตะโกน” ต่อไป 

15:15     ปีลาตมีปัญหาในความสัมพนัธ์ของเขากบัคนยิวท่ีเขาปกครอง (เปรียบเทียบ ลก. 13:1-2) เขาเห็น
สถานการณ์ปัจจุบนัในฐานะเป็นโอกาสท่ีจะได้รับการสนับสนุนอนัเป็นท่ีนิยม ส่ิงน้ีครอบง า
ความรู้สึกของเขาแห่งความยติุธรรมและค าเตือนของภรรยาของเขา    

 เป็นท่ีชดัเจนวา่ ปีลาตโบยตีพระเยซูต่อหนา้ฝงูชนซ่ึงหวงัวา่การลงโทษนั้นจะท าให้พวกเขาพึงพอใจ 
ยอห์นบนัทึกวา่หลงัจากการโบยตี ปีลาตพยายามอีกคร้ังหน่ึงท่ีจะชกัจูงประชาชนให้ต่อตา้นการตรึง 
(ยน. 19:1-7) การโบยตีไม่ใช่การเตรียมท่ีจ าเป็นส าหรับการตรึง แต่มนักระตุน้ความตายท่ีช้าและ
ออ้ยอ่ิง[878]  บางทีทหารสองคนไดเ้ปล้ืองผา้พระเยซูและมดัมือของพระองคเ์หนือพระองคเ์ขา้กบั
เสา  จากนั้นพวกเขาเฆ่ียนพระองค์ด้วยแส้หนงัท่ีมีช้ินส่วนของกระดูกและหรือโลหะท่ีฝังไวใ้น
เชือกหนงั  พวกเหยือ่ของการโบยตีของโรมนัแทบจะไม่อยูร่อด [879] 

  “การโบยตีอนัหนกัหน่วงไดถู้กน าลงมาดว้ยพลงัเตม็ท่ีคร้ังแลว้คร้ังเล่าขา้มไหล่ หลงัและขา
 ของพระเยซู  คร้ังแรกแส้หนงัท่ีหนกัหน่วงตดัผา่นแค่ผวิหนงั  จากนั้น เม่ือการโบยตีด าเนิน
 ต่อไป แส้เหล่านั้นตดัลึกมากข้ึนสู่เน้ือเยือ่ใตผ้วิหนงัซ่ึงก่อให้เกิดการไหลซึมของโลหิตจาก
 เส้นเลือดฝอยและเส้นเลือดด าของผิวหนงัก่อนและสุดทา้ยก็มีการพุ่งออกมาของเลือดจาก
 หลอดเลือดในกลา้มเน้ือพื้นฐาน...สุดทา้ยแลว้หนงัของหลงัก็ก าลงัแขวนอยูใ่นแถบยาวและ
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 บริเวณทั้งหมดก็เป็นการฉีกขาดขนานใหญ่อนัไม่เป็นท่ีตระหนักได้ซ่ึงก็คือเน้ือเยื่อท่ีมี
 เลือดออก”[880] 

การใชว้ลีน้ีของมาระโก “ส่งพระองคแ์ก่” (NASB) หรือ “มอบพระองคแ์ก่” (NIV) อาจเป็นการพาดพิงถึง
อิสยาห์ 53:6 และ 12 ท่ีท่ีการบรรยายอยา่งเดียวกนัปรากฎในการแปลของฉบบัเซปทวัจินท ์ การย  ้าเตือนน้ี
ถึงต าแหน่งของพระเยซูในฐานะผูรั้บใชท่ี้ทนทุกขเ์ป็นการเนน้ในการบนัทึกของมาระโกเก่ียวกบัดา้นน้ีของ
การถูกไต่สวนของพระองค ์ 

การเยาะเย้ยพระเยซูของทหารโรมัน  15:16-20 (เปรียบเทยีบ  มธ. 27:27-31; ยน. 19:16-17ก) 

15:16     “ปรีโทเรียม” เป็นค าท่ียืมมาจากภาษาละติท่ีอธิบายถึงบา้นพกัขา้ราชการของผูป้กครองชาวโรมนั 
(เปรียบเทียบ มธ. 27:27; ยน. 18:28, 33; 19:9; กจ. 23:35) พวกทหารโรมนัไดคุ้ม้กนัพระเยซูไปยงั
ลานของราชส านัก (ค  ากรีก เอาเล, เปรียบเทียบ ขอ้ 54, 66) ของ “ราชวงั” น่ีคงไดเ้ป็นไม่วา่ป้อมอนั
โทเนียหรือวงัของเฮโรด แต่บางทีมนัเป็นวงัของเฮโรด  

  “อยา่งไรก็ตาม ธรรมเนียมภายหลงัไดร้ะบุท่ีตั้งปรีโทเรียมในป้อมอนัโทเนีย”[881] 

 ในลานของราชส านัก ทหารกลุ่มหน่ึงรวมตวักนัรอบๆพระเยซู บางทีเป็นบรรดาผูท่ี้อยู่ใกล้และ
พร้อม “หมู่” (ค  ากรีก สไปรา) ประกอบดว้ยผูช้ายตั้งแต่ 200 ถึง 500 หรือ 600 คน แต่ท่ีน่ีบางที
อา้งอิงถึงกลุ่มของทหารท่ีพร้อมปฏิบติัการจากทหารของส านกังานใหญ่   (เปรียบเทียบ  มธ. 27:27; 
ยน. 18:3, 12; กจ. 10:1; 21:31; 27:1).[882] 

15:17-19    เส้ือคลุมสีม่วงอมแดงและ “มงกุฎหนาม” เยาะเยย้การอา้งของพระเยซูถึงการเป็นกษตัริยข์อง
พวกยิว  ค  ากรีก พอร์ฟูแรน ในท่ีอ่ืนอธิบายถึงสีต่างๆตั้งแต่สีแดงสดจนถึงสีน ้ าเงินเขม้[883]  บางที
มงกุฎหนามไม่ใช่เคร่ืองมือทรมานแต่เป็นส่วนหน่ึงของการเยาะเยย้เก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกายแบบ
กษตัริยข์องพระเยซู 

  “มนัอาจไดเ้ป็นภาพลอ้เลียนทนัทีของมงกุฎท่ีเปล่งแสงซ่ึงแสดงถึงความเป็นกษตัริยข์อง
 พระเจา้และบ่อยคร้ังถูกวาดภาพบนเหรียญต่างๆในเงินตราในตอนนั้น”[884] 

  “ดว้ย ‘มงกุฎ’ น้ีโดยไม่รู้นั้นพวกทหารก็พรรณนาถึงการสาปแช่งของพระเจา้บนมนุษยชาติ
 ท่ีบาปซ่ึงถูกผลกัลงบนพระเยซู (เปรียบเทียบ  ปฐก. 3:17-18)”[885] 

 มาระโกไม่ไดอ้า้งอิงถึงไมเ้ทา้ท่ีพวกเขาวางไวใ้นมือของพระเยซูในฐานะเป็นคทาแห่งการเยาะเยย้ 
(มธ. 27:29) “ขา้แต่กษตัริยข์องพวกยิว ขอทรงพระเจริญ” เป็นการลอ้เลียนของ “ขอให้ซีซาร์ทรง
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พระเจริญ”  พวกเขาท าซ ้ าการตี การถ่มน ้ าลายและการคุกเข่าราวกบัอยู่ในการนมสัการและการ
ค านบัราวกบัอยูต่่อหนา้บุคคลท่ียิง่ใหญ่ท าใหก้ารทนทุกขข์องพระเยซูรุนแรงข้ึน 

  “การเหน็บแนมเป็นลกัษณะเด่นของการบนัทึกของมาระโก  การเหน็บแนมทางค าพูด
 เกิดข้ึนเม่ือผูพ้ดูกล่าวส่ิงหน่ึงอยา่งระมดัระวงัแต่หมายถึงส่ิงตรงขา้ม”[886] 

15:20       ตามปกติแล้วพวกโรมนับงัคบัให้อาชญากรท่ีถูกตดัสินให้ถูกตรึงนั้นท่ีจะเดินเปลือยเปล่าไปยงั
สถานท่ีแห่งการประหารของพวกเขาและเฆ่ียนตีพวกเขาไปตลอดทาง [887]  เป็นท่ีชดัเจนวา่พวก
ทหารสรุปว่าพระเยซูคงจะไม่มีชีวิตอยู่ตลอดการปฏิบติัเช่นนั้นในแง่ของการละเมิดท่ีพระองค์ได้
ประสบมาแลว้  ดงันั้นพวกเขา “เอาเส้ือผา้ของพระองคม์าสวมให”้ พระองค ์

 “พวกทหารโรมนัไดก้ระท าการทกัทายแห่งการเยาะเยย้เก่ียวกบัจกัรพรรดิโรมนับางทีก็ถูก
 กระท าในระหวา่งการฉลองแห่งชยัชนะ” [888] 

 “ไม่มีนกัอรรถาธิบายคนไหนพยายามท่ีจะแสดงให้เห็นว่าการเยาะเยย้ท่ีมากบัการเฆ่ียนตี
 เป็นกระบวนการตามธรรมเนียม น่ีไม่เคยเป็นกรณี การเยาะเยย้พระเยซูเป็นขอ้ยกเวน้จนไม่
 มีส่ิงใดท่ีคลา้ยมนัไดถู้กพบ”[889] 

ผูอ่้านดั้ งเดิมของมาระโกเผชิญกับการอยู่ภายใต้การเยา้ะเยย้และการละเมิดท่ีคล้ายกันจากเจ้าหน้าท่ี
ชาวต่างชาติ   ส่วนน้ีคงไดเ้ป็นการหนุนใจต่อพวกเขาท่ีจะยงัคงสัตยซ่ื์อต่อพระเยซู  ในฐานะผูรั้บใช ้พระเยซู
ยอมให้คนอ่ืนๆท่ีจะปฏิบติัต่อพระองค์ในฐานะเป็นอาชญากรท่ีถูกประณามเพราะว่าน่ีเป็นส่วนหน่ึงของ   
การเช่ือฟังของพระองคต่์อพระเจา้  (เปรียบเทียบ ฟป. 2:5-8; 1 ปต. 5:6-7) 

3.     การถูกตรึง การตายและการฝังของพระเยซู  15:21-47  

การทนทุกขข์องพระเยซูเพิ่มข้ึนต่อไปขณะท่ีพระองคเ์ขา้ใกลก้างเขนมากข้ึน  

การถูกตรึงของพระเยซู  15:21-32 (เปรียบเทยีบ  มธ. 27:32-44; ลก. 23:26-43; ยน. 19:17ข-27) 

15:21      บางทีมาระโกเท่านั้นอา้งอิงถึงพวกบุตรของซีโมน (“อเล็กซานเดอร์และรูฟัส”) เพราะวา่คริสเตียน
ในกรุงโรมรู้จกัพวกเขาหรือรู้เก่ียวกบัพวกเขา  (เปรียบเทียบ รม. 16:13) เป็นท่ีชดัเจนวา่ซีโมนกลาย
มาเป็นผูเ้ช่ือในพระเยซู  นอกเหนือจากสาวกสิบสองคนแลว้มาระโกก็อา้งอิงถึงช่ือของผูค้นไม่ก่ีคน  
เป็นท่ีชัดเจนว่าซีโมนเป็นคนยิวทางแอฟริกาเหนือผูไ้ด้มายงัเยรูซาเล็มส าหรับเทศกาลปัสกา  
เน่ืองจากวา่มีพลเมืองมากในไซรีน ก็เป็นไปไดว้า่ตามเช้ือชาติแลว้ซีโมนเป็นชาวฮีบรูแทนท่ีจะเป็น
คนด า[890] 
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“ตามค ากล่าวของไอเรนีอสั (Adversus Haereses 1.24.4) พวกนอสติกส์จบั
ประเด็นน้ีในธรรมเนียมเพื่อจะสอดแทรกวา่ไม่ใช่เป็นพระเยซูท่ีตายแต่เป็นซีโมน”
[891] 

ซีโมนจ าตอ้งท าตามตวัอกัษรในส่ิงท่ีผูติ้ดตามทั้งหมดของพระเยซูตอ้งท าในเชิงเปรียบเทียบ นัน่คือ
แบกกางเขนของพระองค ์ (เปรียบเทียบ 8:34; ลก. 23:26) ตามปกติแลว้ผูท่ี้ถูกกล่าวโทษจ าตอ้งแบก
ช้ินส่วนของกางเขนของเขาไปยงัสถานท่ีแห่งการประหาร [892] ขอ้เท็จจริงท่ีวา่พระเยซูไม่ไดแ้บก
หรือไม่สามารถแบกไดอ้าจสะทอ้นถึงคุณลกัษณะท่ีเฉพาะแห่งการทนทุกขข์องพระองค ์[893] มนั
ใหเ้กียรติแก่พระเยซูอีกดว้ย [894] 

 “มนัไม่ใช่ไม่ผดิปกติส าหรับเหยือ่ท่ีจะตายระหวา่งการเฆ่ียนตีของโรมนั”[895] 

15:22-23    “กลโกธา” เป็นการถอดถ่ายตวัอกัษรแบบหลวมของค าอารเมคส าหรับ “กะโหลกศีรษะ” เป็นท่ี
ชดัเจนว่าสถานท่ีนั่นคลา้ยกบักะโหลกศีรษะหรือมีการเช่ือมโยงบางอย่างกบักะโหลกศีรษะหรือ
บรรดากะโหลกศีรษะหรือความตาย  ธรรมเนียมโบราณท่ีเจอโรมอา้งอิงถึงก็ระบุวา่สถานท่ีนั้นเป็น
สถานท่ีท่ีกะโหลกของอาดมัวางอยู่  ถา้คุณเยี่ยมคริสตจกัรแห่งพระคูหาศกัด์ิสิทธ์ิในกรุงเยรูซาเล็ม 
คุณสามารถเห็นสถานท่ีตั้งตามธรรมเนียมน้ีของหลุมฝังศพของอาดมัภายใตส่ิ้งท่ีพวกเจา้หนา้ท่ีอา้ง
วา่เป็นสถานท่ีของการตรึง นกัศึกษาคนอ่ืนๆแห่งการถูกตรึงของพระคริสตช่ื์นชอบเนินเขาท่ีเรียกวา่ 
“กลโกธาของกอร์ดอน” ใกลก้บั “อุโมงคส์วน” วา่เป็นสถานท่ีแห่งกลโกธา[896] 

  “ตามธรรมเนียมเก่า พวกผูห้ญิงท่ีไดรั้บการนบัถือจากเยรูซาเล็มก็จดัเตรียมเคร่ืองด่ืมมึนเมา
 แก่บรรดาผูท่ี้ถูกกล่าวโทษถึงตายเพื่อจะลดความรู้สึกไวของพวกเขาต่อความเจ็บปวดอยา่ง
 ยิง่ (TB [Babylonian Talmud] Sanhedrin 43a)”[897] 

“พวกเขา” (ขอ้ 23) อาจอา้งอิงถึงพวกทหาร แต่มนัดูเหมือนไม่น่าเป็นไปไดท่ี้วา่พวกเขาคง
ไดท้  าส่ิงใดก็ตามเพื่อจะบรรเทาความเจบ็ปวดของพระเยซู 

“การน าเสนอเหลา้องุ่นผสมน้ีไม่ใช่การกระท าแห่งความเมตตาในส่วนของพวกผูป้ระหาร 
มนัถูกท าเพื่อท่ีจะท าให้การงานของพวกเขาแห่งการตรึงนั้นง่ายข้ึน คนท่ีไดรั้บเหลา้องุ่น
ผสมน้ีอยา่งมากคงจะง่ายท่ีจะรับมือ”[898] 

15:24     บางทีมาระโกแค่อา้งอิงถึงการถูกตรึงตามท่ีเป็นจริงของพระเยซูโดยปราศจากการอธิบาย เพราะวา่
ผูอ่้านชาวโรมนัของท่านคงได้คุน้เคยกบัความน่ากลวัของมนัมากเกินไป กระนั้นส าหรับผูอ่้าน
สมยัใหม่ การอธิบายบางอยา่งก็มีประโยชน์  ดาวดิอธิบายถึงมนัดงัต่อไปน้ี    
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“ซีโมนถูกสั่งให้วางพาทิบูลมั [ท่อนไมแ้นวตั้ง] บนพื้นและพระเยซูก็ถูกเหวี่ยงไปขา้งหลงัอยา่งรวดเร็วโดย
ให้ไหล่ของพระองค์พิงไมไ้ว ้ ทหารในกองรู้สึกถึงความหดหู่ท่ีดา้นหน้าของขอ้มือ  เขาตอกตะปูเหล็กดดั
ทรงส่ีเหล่ียมขนาดหนกัผ่านขอ้มือลึกเขา้ไปในไม ้ อย่างรวดเร็วแลว้เขาก็เคล่ือนไปอีกดา้นหน่ึงและท าซ ้ า
การกระท านั้น ซ่ึงระมดัระวงัท่ีจะไม่ดึงแขนจนแน่นเกินไปแต่ท่ีจะยอมให้มีการงอและการเคล่ือนไหว  
จากนั้นพาทิบูลมัไดถู้กยกข้ึนใหอ้ยูใ่นท่ีของมนั [ท่อนไมแ้นวตั้ง]. … 

“เทา้ซ้ายถูกกดไปขา้งหลงักบัเทา้ขวา และดว้ยเทา้สองขา้งท่ีถูกขยายนั้น หวัแม่เทา้ทั้งสองก็ห้อยลงตะปูถูก
ตอกผ่านส่วนโคง้ของแต่ละอนัซ่ึงท าให้เข่ายืดหยุ่นโดยประมาณ  ตอนน้ีเหยื่อถูกตรึงในขณะท่ีพระองค์
ค่อยๆหย่อนตวัลงดว้ยน ้ าหนกัท่ีมากข้ึนบนตะปูท่ีขอ้มือ  ซ่ึงท าให้ทรมาน ความปวดร้อนพุ่งไปตามน้ิวมือ
และข้ึนไปยงัแขนเพื่อจะปะทุในสมอง-ตะปูท่ีข้อมือก าลังใส่แรงกดดันท่ีเส้นประสาทมีเดียน  ขณะท่ี
พระองคด์นัตวัพระองคเ์องข้ึนเพื่อ จะหลีกเล่ียงความทรมานท่ียืดออกน้ี พระองค์ก็วางน ้ าหนักเต็มท่ีของ
พระองคบ์นตะปูท่ีทะลุเทา้ของพระองค ์ อีกคร้ังหน่ึง มีความเจบ็ปวดทรมานของตะปูท่ีฉีกทะลุเส้นประสาท
ระหวา่งกระดูกฝ่าเทา้ของเทา้      

“ณ จุดน้ี อีกปรากฎการณ์หน่ึงก็ปรากฏ  เม่ือแขนล้า   คล่ืนขนาดใหญ่ของตะคริวกวาดไปทัว่กล้ามเน้ือ
ทั้งหลายซ่ึงขมวดปมพวกมนัไวใ้นความเจ็บปวดท่ีลึก ไม่ผอ่นผนัและตุ๊บๆ ดว้ยตะคริวเหล่าน้ีก็น ามาซ่ึงการ
ไร้ความสามารถท่ีจะดนัตวัพระองค์เองข้ึน… อากาศสามารถถูกสูดเขา้ไปในปอด แต่ไม่สามารถถูกให้
หายใจออกไป  พระเยซูต่อสู้เพื่อจะยกพระองคข้ึ์นในการท่ีจะไดรั้บแมก้ระทัง่ลมหายใจเฮือกเล็กๆเฮือกหน่ึง  
สุดทา้ยแลว้ คาร์บอนไดออกไซด์ก่อตวัข้ึนในปอดและในกระแสเลือดและตะคริวก็ลดลงบา้ง อยา่งเป็น
ช่วงๆนั้น พระองคก์ส็ามารถดนัตวัข้ึนเพื่อหายใจออกไดแ้ละน าออกซิเจนท่ีใหชี้วติเขา้ไป. … 

“หลายชัว่โมงแห่งความเจบ็ปวดท่ีไร้จ ากดัน้ี รอบต่างๆของการบิด ตะคริวท่ีก่อให้เกิดการปวดร้าว  การขาด
อากาศหายใจบางส่วนเป็นระยะ ๆ  ความปวดร้าวขณะท่ีเน้ือเยื่อถูกฉีกจากหลงัท่ีฉีกขาดของพระองคข์ณะท่ี
พระองค์เคล่ือนตวัข้ึนลงต้านทานท่อนไม้ท่ีขรุขระ  จากนั้นความเจ็บปวดอีกอย่างหน่ึงก็เร่ิมต้น ความ
เจบ็ปวดรวดร้าวลึกลงไปในอก  เม่ือเยือ่หุม้หวัใจเตม็ไปดว้ยซีร่ัมอยา่งชา้ๆและเร่ิมบีบหวัใจ. … 

“ตอนน้ีมนัเกือบจะจบแลว้-การสูญเสียของเหลวในเน้ือเยือ่ถึงระดบัวิกฤต-หวัใจท่ีบีบอดัก าลงัด้ินรนท่ีจะสูบ
ฉีดโลหิตท่ีหนกั หนาและฝืดเคืองเขา้ไปในเน้ือเยื่อ-ปอดท่ีถูกทรมานก าลงัท าความพยายามท่ีลนลานเพื่อจะ
หายใจหอบเอาอากาศขนาดเล็กเขา้ไป  . …  

 “ตอนน้ีร่างกายของพระเยซูก็แยแ่ละพระองคส์ามารถรู้สึกถึงความหนาวเยน็แห่งความตายผา่นทาง
 เน้ือเยือ่ของพระองค.์ … 



 “ภารกิจแห่งการไถ่โทษของพระองค์ไดส้ าเร็จ  สุดทา้ยแลว้พระองค์สามารถยอมให้ร่างกายของ
 พระองคท่ี์จะตายได”้[899] 

การอา้งอิงของมาระโกถึงสดุดี 22:18 ซ่ึงเป็นสดุดีท่ีไดท้  านายถึงรายละเอียดท่ีมากข้ึนของการทนทุกขข์อง
พระเมสสิยาห์ในการตายมากกว่าพระคมัภีร์ตอนใดๆ  ซ่ึงเปรียบเทียบการกระท าท่ีแข็งกระดา้งของพวก
ทหารกบัความทรมานของพระเยซู    

“ในขณะท่ีการใช้ตะปูท่ีจะตอกร่างกายเขา้กบักางเขนก็ไม่ไดถู้กรับรองอย่างกวา้งขวาง ในเดือน
มิถุนายน ปี ค.ศ.  1968 ทีมของพวกนกัวิชาการของอิสราเอลไดค้น้พบหลุมฝังศพของยิวท่ีซ่ึง
ก่อให้เกิดหลกัฐานแทจ้ริงคร้ังแรกของการตรึงในสมยัโบราณ ณ กิแวท ฮา มิพทาร์ ในเยรูซาเล็ม
ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ   ท่ามกลางซากซพในท่ีเก็บกระดูก [ซ่ึงระบุวนัเวลาตั้งแต่ศตวรรษแรก
ก่อน ค.ศ. 70] ก็เป็นซากซพของบุคคลหน่ึงท่ีกระดูกน่องส่วนล่างของเขาไดถู้กท าให้แตกหกัและ
กระดูกส้นเทา้ของเขาไดถู้กตรึงดว้ยตะปูเล็กอนัหน่ึง”[900] 

15:25     การอา้งอิงเวลาน้ีก็พิเศษต่อพระกิตติคุณของมาระโก สามโมงเชา้คือ 9:00 น. ยอห์นระบุการถูกไต่
สวนของพระเยซูต่อหน้าปีลาต “ประมาณ” ชั่วโมงท่ีหก (ยน. 19:14) น่ีคงได้เป็นเท่ียงวนั          
(เวลาของยวิ) หรือ 6:00 น. (เวลาของโรมนั)  [901] ดงันั้นบางทีเราควรเขา้ใจการอา้งอิงของมาระโก
ว่าเป็นการเร่ิมตน้โดยประมาณของการถูกตรึงของพระเยซูแทนท่ีจะเป็นเวลาท่ีแน่นอนเม่ือพวก
ทหารตรึงพระองคก์บักางเขน  

15:26    โดยพื้นฐานแล้ว มาระโกบนัทึกแค่แก่นสารของ “การกล่าวหา” ท่ีปีลาตได้เขียนและแสดงเหนือ
ศีรษะของพระเยซูบนกางเขน บางทีมนัถูกเขียนดว้ยตวัอกัษรสีแดงหรือสีด าบนพื้นสีขาว [902] 

15:27-28    ต าแหน่งของพระเยซูระหวา่งโจรสองคน (ยน. 18:40)  บางทีเป็นกลุ่มของบารับบสัก็พรรณนาวา่
พระองค์เป็นหัวหน้าผูก้ระท าความผิด  บางทีพวกทหารใส่พระเยซูไวใ้นต าแหน่งน้ีในฐานะเป็น  
การดูถูกต่อไปต่อพวกยวิเช่นเดียวกบัต่อพระเยซู   

“ดงันั้นผูช้  าระพระวิหารถูกตรึงกบัพวกโจรราวกบัว่าท่านเป็นผูท้  าให้พระวิหาร
เป็นมลทิน...”[903] 

ตน้ฉบบัโบราณส่วนใหญ่ของพระกิตติคุณมาระโกละเวน้ขอ้ท่ี 28  ผูเ้ช่ียวชาญตวับทหลายคนถือวา่
มนัเป็นการสอดแทรกจากลูกา 22:37 มาระโกแทบจะไม่ช้ีถึงความส าเร็จของค าพยากรณ์ของ      
พนัธสัญญาเดิม[904] 
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15:29-30    เป็นท่ีชดัเจนวา่การท านายของพระเยซูเก่ียวกบัการท าลายและการสร้าง “พระวิหาร” ก็เป็นท่ีรู้จกั
กนัอยา่งดี (เปรียบเทียบ 14:58-60) พวกยิวท่ีไม่เช่ือดูเหมือนจะไดจ้ดจ่อท่ีขอ้ความเหล่านั้นในฐานะ
เป็นหลกัฐานท่ีวา่พระเยซูไม่สามารถเป็นพระเมสสิยาห์ของพวกเขาได ้ พวกเขามองพระวิหารดว้ย
ความเคารพสุดขีด   

  “ค าพดูลอ้เล่นก็ยากข้ึนท่ีจะทนเน่ืองจากมนัดึงดูดต่อจิตใตส้ านึกแห่งอ านาจท่ีหน่วงไวโ้ดย
 การยบัย ั้งตนเองแห่งความตั้งใจท่ีเสียสละเท่านั้น”[905] 

การละเมิดในท่ีสาธารณะน้ีสะสมการทนทุกขต่์อไปในผูรั้บใชท่ี้ทนทุกข ์ค ากรีกท่ีมาระโกใชเ้พื่อจะอธิบาย
ถึงการละเมิดของพวกเขาคือ เอบลัสฟีมูน ซ่ึงหมายถึง “พวกเขาก าลังหม่ินประมาท” ก่อนหน้านั้ น          
มหาปุโรหิตไดก้ล่าวหาพระเยซูดว้ยการหม่ินประมาทท่ีซ่ึงพระองคไ์ร้ความผิด (14:64) ตอนน้ีประชาชน
หม่ินประมาทพระเจา้  ขอ้คิดเห็นของพวกเขาไดบ้รรลุสดุดี 22:7 และบทเพลงคร ่ าครวญ  2:15 

15:31-32    “หวัหนา้ปุโรหิต” กบั “พวกธรรมาจารย”์ ก็ไดห้ม่ินประมาทเช่นกนัโดย “การเยาะเยย้” พระเยซู
และการอา้งวา่: “เขาช่วยคนอ่ืนให้รอดได ้แต่ช่วยตวัเองไม่ได”้ การละเมิดของพวกเขาคงไดท้  าให้
พระเยซูบาดเจ็บอยา่งสาหสัเน่ืองจากวา่พวกเขาเป็นพวกผูน้ าของอิสราเอล   แน่นอนว่าการลงจาก
กางเขนของพระเยซูเป็นความเป็นไปไดท้างกายภาพ แต่มนัเป็นความเป็นไปไม่ไดท้างศีลธรรมและ
ฝ่ายวญิญาณ ช่ือเรียกท่ีตั้งใจอยา่งเยาะเยย้ของพวกผูป้กครองส าหรับพระเยซู “กษตัริยข์องอิสราเอล” 
จดจ่อท่ีการเหน็บแนมอันชัดเจนท่ีเพิ่มเข้ามาเก่ียวกับพระเยซูท่ีเป็นผูน้ าไม่ใช่ของ “พวกยิว” 
(ประชาชน) เท่านั้นแต่ของประเทศของพวกเขาอีกดว้ย  พวกเขาเป็นผูน้ าประเทศ ไม่ใช่พระเยซู 
ขอ้เท็จจริงท่ีวา่พระเยซูไร้ความหวงัอยา่งชดัเจนท่ีกางเขนก็เป็นเร่ืองตลกท่ีสุดจากมุมมองของพวก
เขา พระเมสสิยาห์แห่งทุกคนของพวกเขาจ าเป็นท่ีจะตอ้งควบคุม น่ีเป็นจุดสูงสุดของการต่อตา้น
ของพวกผูน้ าทางศาสนาต่อพระเยซู  (เปรียบเทียบ  3:6; 11:18; 12:12; 14:1, 64; 15:1, 11-13) 

  “การเหนบ็แนมตามสถานการณ์เกิดข้ึนเม่ือมีความแยง้กนัระหวา่งส่ิงท่ีบุคคลหน่ึงคาดหวงั
 อย่างไร้เดียงสาท่ีจะเกิดข้ึนและส่ิงท่ีเกิดข้ึนอย่างแทจ้ริง หรือระหว่างส่ิงท่ีบุคคลหน่ึงคิด
 อยา่งมืดบอดท่ีจะเป็นกรณีและสถานการณ์ท่ีแทจ้ริงเป็น.... 

  “ในการเหน็บแนมทางสถานการณ์นั้นผูพู้ดก็มัน่ใจวา่ส่ิงท่ีเขาหรือเธอพูดหรือคาดหวงันั้น
 เป็นจริง แต่ก็ไม่ตระหนกัวา่แทจ้ริงแลว้สถานการณ์แทจ้ริงนั้นเป็นส่ิงตรงขา้ม บุคคลต่างๆ
 ในเร่ืองราวน้ีเป็นเหยื่อท่ีมืดบอดของการเหน็บแนมเก่ียวกบัสถานการณ์ ในขณะท่ีผูอ่้าน
 เห็นความตรงขา้มท่ีเหน็บแนมระหวา่งส่ิงท่ีผูพู้ดกล่าวและแนวทางท่ีส่ิงต่างๆเป็นจริงอยา่ง
 แทจ้ริง”[906] 
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พวกกบฏ “ผูไ้ดถู้กตรึงกบั” พระเยซูก็ร่วมกบัคนอ่ืนๆท่ีก าลงั “ดูถูกพระองค์” การถูกปฏิเสธ การละเมิดและ
การเยาะเยย้ไดโ้จมตีพระเยซูตั้งแต่คนสูงท่ีสุดไปจนถึงคนต ่าท่ีสุดในสังคม   

ความอบัอายขายหนา้เตม็ท่ีของพระเยซูซ่ึงส่วนน้ีบนัทึกก็น าเสนอพระองคใ์นฐานะเป็นผูรั้บใชท่ี้จ านนอยา่ง
ส้ินเชิงขององค์พระผูเ้ป็นเจ้า แมก้ระทัง่จนถึงจุดของการตายท่ีบนกางเขน  พระองค์ช่างเป็นแบบอย่าง
ส าหรับทุกคนผูซ่ึ้งพระเจา้ไดเ้รียกใหเ้ป็นผูรั้บใชข้องพระองค์! 

การตายของพระเยซู  15:33-41 (เปรียบเทยีบ  มธ. 27:45-56; ลก. 23:44-49; ยน. 19:28-30) 

การบนัทึกของมาระโกเก่ียวกบัการตายของพระเยซูรวมถึงเหตุการณ์ท่ีส าคญัสุดยอดห้าอย่าง: ความมืด     
การร้องสองคร้ังของพระเยซู การฉีกของม่านในพระวิหาร และการกล่าวยอมรับของนายร้อยคนโรมนั 
เหตุการณ์เหล่าน้ีทั้งหมดไดเ้กิดข้ึนระหว่างสามของหกชั่วโมงสุดทา้ยของการทนทุกข์ของพระเยซูท่ีบน
กางเขน    

 “ส าหรับสามชั่วโมงแรกของหกชั่วโมงบนกางเขนของพระเยซู  พระองค์ทนทุกข์ใน
 กลางวนั ณ เง้ือมมือของมนุษย ์(15:21-32) ในความมืดแห่งสามชัว่โมงท่ีสองพระองคท์น
 ทุกข ์ณ เง้ือมพระหตัถข์องพระเจา้”[907] 

15:33      ผูเ้ขียนพระกิตติคุณสัมพนัธ์ทั้งหมดบนัทึก “ความมืด” ท่ีเหนือธรรมชาติซ่ึงปกคลุมทั้งหมดของ     
ยดูาห์ตั้งแต่ 12:00 น. ถึง 15:00 น. ไม่มีใครในพวกเขาอธิบายถึงมนั  เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกเขาทั้งหมด
ถือวา่มนัเป็นเคร่ืองหมายแห่งการพิพากษาของพระเจา้เหนือพระเยซู ( เปรียบเทียบ อสย. 5:25-30; 
59:9-10; ยอล. 2:31; 3:14-15; อมส. 8:9-10; มีคา. 3:5-7; ศฟย. 1:14-15) 

  “วิทยาศาสตร์เก่ียวกับดาราศาสตร์ปฏิเสธว่าน่ีเป็นสุริยุปราคาตามธรรมชาติ  ส่ิงน้ีไม่
 สามารถเกิดข้ึนไดเ้ม่ือดวงจนัทร์เต็มดวง [ณ ปัสกา]… พระเจา้ท าให้ความสว่างของดวง
 อาทิตยมื์ดไปโดยวิธีของพระองค์เองอย่างท่ีพระองคเ์ขยา่โลกและท าให้กอ้นหินแตกเป็น
 เส่ียงๆ”[908] 

 พระบิดาไดถ้อนความสว่างแห่งการทรงสถิตของพระองค์ไปจากพระบุตรของพระองค์ระหว่าง
ชัว่โมงทั้งหลายเม่ือพระเยซูแบกความผิดแห่งบาปต่างๆของโลก (อสย. 53:5-6; 2 คร. 5:21)  บางที
ความมืดปกคลุม “ทั้งแผ่นดิน” ของอิสราเอลเพราะว่ามนัแสดงถึงการพิพากษาของพระเจา้เหนือ
อิสราเอลอีกด้วย-ส าหรับการปฏิเสธพระบุตรของพระองค์[909] ภยัพิบติัท่ีเกา้ในอียิปตเ์ป็นภยัพิบติั
แห่งความมืดและมนัเช่นกนัก็ไดติ้ดตามมาดว้ยการตายของบุตรหวัปี (อพย. 10:22-11:9) นกัตีความ
คนอ่ืนๆเขา้ใจวา่ความมืดก็ปกคลุมไปทัว่โลก[910] 
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  “ความมืด ณ ตอนเท่ียงโดยธรรมชาติท่ีขดัแยง้ก็เป็นเคร่ืองหมายท่ีเหมาะสมส าหรับความมี
 อ านาจทุกอยา่งของพระเจา้ท่ีจะใหแ้ก่บรรดาผูท่ี้ไดป้ฏิเสธความสวา่ง”[911] 

  “นอกเหนือจากความมืดของพระธรรมอพยพ มนัเป็นความเช่ือถือท่ีถือกนัทัว่ไปในโลก
 โบราณว่าบ่อยคร้ังแล้วความมืดเก่ียวข้องกบัหรือเป็นเคร่ืองแสดงถึงการตายของคนท่ี
 ยิง่ใหญ่”[912] 

15:34     การร้องน้ีได้มา ณ ชั่วโมงท่ีเก้า นั่นคือ 15:00 น. การร้องของพระเยซูแสดงถึงส่ิงท่ีความมืด
พรรณนาถึง  “พระเยซูก็ทรงร้อง” เสียงดังไม่ใช่อย่างอ่อนแอดว้ยพลงังานท่ีมีให้ใช้สุดทา้ยของ
พระองค์  ความทรมานท่ียิ่งใหญ่แห่งจิตวิญญาณของพระองค์ก็รับผิดชอบส าหรับการร้องน้ี       
มาระโกบนัทึกถอ้ยค าของพระเยซูในภาษาอารเมค  บางทีพระเยซูพูดดว้ยภาษาอารเมคในแง่ของ
ปฏิกิริยาตอบสนองของฝงูชน (เปรียบเทียบ  มธ. 27:46-47) 

  “ความลึกแห่งการกล่าวน้ีก็ลึกเกินไปท่ีจะหยัง่ได ้แต่การตีความท่ีไม่พอเพียงน้อยท่ีสุดคือ
 การตีความเหล่านั้นท่ีพบความรู้สึกแห่งการทิ้งร้างในมนัท่ีซ่ึงพระเยซูได้รู้สึกถึงความ       
 น่ากลวัของบาปอย่างลึกจนส าหรับชัว่ขณะหน่ึงความใกลชิ้ดของการส่ือสารของพระองค์
 กบัพระบิดาก็คลุมเครือ”[913] 

 พระเยซูอา้งสดุดี 22:1: “พระเจา้ของขา้พระองค ์พระเจา้ของขา้พระองค ์ท าไมพระองคท์รงทอดทิ้ง
ขา้พระองค?์” นัน่คือเหตุท่ีพระองคแ์สดงออกถึงความทรมานแห่งการแยกออกในฐานะเป็นค าถาม  
พระเยซูไม่ไดถ้ามพระเจา้ส าหรับค าตอบ ค าถามนั้นเป็นเชิงโวหาร เม่ือพระเยซูใชข้อ้น้ี มนัก็แสดง
ถึงการรับรองถึงความสัมพนัธ์ของพระองคก์บัพระบิดาในฐานะบิดาของพระองค์และการยอมรับ
ท่ีวา่พระบิดาได ้“ละทิ้ง” พระองค ์ พระเยซูรู้สึกราวกบัวา่พระบิดาไดล้ะทิ้งพระองคแ์ละแสดงออก
ถึงความรู้สึกน้ีด้วยถ้อยค าของดาวิด พระเจา้ “ได้ละทิ้ง" พระเยซูในแง่ทางศาลท่ีพระองค์จดจ่อ  
พระพิโรธของพระองคบ์นพระบุตรของพระองค ์(เปรียบเทียบ 14:36) เน่ืองจากวา่พระเยซูทรงเป็น
พระเจา้ พระบิดาไม่ไดล้ะทิ้งพระบุตรตามตวัอกัษร สมาชิกของตรีเอกภาพก็รวมกนัตลอดไป  

  “แง่ท่ีซ่ึงพระเจา้ได้ละทิ้งพระคริสต์ก็คือว่าพระบิดาถอนตวัจากการส่ือสารกบัพระบุตร 
 พระองคไ์ม่ไดแ้สดงความรักของพระองค์ต่อพระบุตรของพระองค์อีกต่อไป   ตรงกนัขา้ม 
 พระคริสตไ์ดก้ลายมาเป็นเป้าแห่งความไม่พึงพอใจของพระบิดา เพราะวา่พระองคท์รงเป็น
 ตวัแทนของคนบาป พระคริสตไ์ด้กลาย ‘เป็นบาปหรือกลายเป็นเรา (2 คร. 5:21) และ    
 พระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิไม่สามารถมองเหนือบาปดว้ยความโปรดปรานได”้ [914] 
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พระเจา้พระบิดาเทพระพิโรธของพระองคบ์นพระบุตรผูไ้ดรั้บบาปของโลกไวบ้นพระองคเ์องท่ีบนกางเขน  
ณ เวลาเดียวกนั พระเยซูก็แบกค าสาปของพระเจา้และการพิพากษาของพระองคส์ าหรับบาป (เปรียบเทียบ 
ฉธบ. 21:22-23; 2 คร. 5:21; กท. 3:13) จะวา่ไปแลว้ พระเจา้ผูไ้ม่สามารถมองยงับาป (ฮบก. 1:13) ก็หนัหลงั
ของพระองคแ์ก่พระเยซูผูแ้บกบาปนั้นในร่างกายของพระองคเ์องท่ีบนกางเขน พระเยซูประสบกบั “การแยก
ออก” จากพระเจา้เม่ือพระองคแ์ทนท่ีคนบาป (10:45; รม. 5:8; 1 ปต. 2:24; 3:18) ท่ี “การแยก” น้ีไม่ได้
เกิดข้ึนจริงหรือถาวร-และกระนั้นก็เป็นเหตุการณ์จริงในเวลาและประวติัศาสตร์-ก็ไดรั้บการสนบัสนุนโดย
ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่พระเยซูด าเนินการต่อไปท่ีจะกล่าวต่อพระบิดาดว้ยการอธิษฐาน: “ขา้แต่พระบิดา ขา้พระองค์
ขอฝากจิตวญิญาณของขา้พระองคไ์วใ้นพระหตัถข์องพระองค”์ (ขอ้ 37; เปรียบเทียบ  มธ. 27:50; ลก. 23:46) 

การตีความอีกอยา่งหน่ึงก็ตามมา: 

 “ภาระของบาปของโลก การเขา้ส่วนดว้ยตนเองอยา่งเต็มท่ีของพระองคก์บัคนบาปเก่ียวขอ้งไม่ใช่
 แค่ความรู้สึกแต่เป็นการถูกละทิ้งแทจ้ริงโดยพระบิดาของพระองค์  มนัอยู่ในการร้องแห่งการถูก
 ทอดทิ้งนัน่เองท่ีความน่ากลวัเต็มท่ีของบาปของมนุษยเ์ปิดเผยออก แต่การร้องนั้นแสดงถึงความลึก
 ท่ีต  ่าท่ีสุดแห่งความลึกลบัของพระบุตรของพระเจา้อีกดว้ย-และ เทเทเลสทัย แห่งชยัชนะ [“ส าเร็จ
 แลว้”] ของยอห์น 19:30 เป็นการตีความแทจ้ริงของมนัอย่างขดัแยง้ เม่ือความลึกน้ีไดถู้กไปถึง      
 นั้นชยัชนะก็ไดเ้กิดข้ึน” [915] 

 “บางคร้ังนกัอรรถาธิบายรวมการละทิ้งกบัความตาย กระนั้นสองอยา่งก็ค่อนขา้งแตกต่าง  การละทิ้ง
 ได้ผ่านไปเม่ือความตายเขา้มา  เม่ือพระเยซูตายไป พระองค์ก็วางจิตวิญญาณของพระองค์ไวใ้น   
 พระหตัถข์องพระบิดาของพระองคแ์ละดงันั้นก็ไม่ไดถู้กละทิ้งอยา่งแน่นอน”[916] 

แมว้า่การทนทุกขท์างกายภาพท่ีพระเยซูประสบนั้นเปรียบเทียบไม่ได ้ความทรมานฝ่ายวิญญาณท่ีพระองค์
ประสบ-ในฐานะพระเมษโปดกของพระเจา้ท่ีรับบาปของโลกไป-ก็ใหญ่กวา่อยา่งไม่จ  ากดั   เราตอ้งระลึกถึง
ส่ิงน้ีเม่ือเราตรึกตรองท่ีการตายของพระเยซูตวัอยา่งเช่น ณ พิธีมหาสนิท 

15:35-36    “เอลียาห์” ไดช่้วยกูห้ลายคนในความทุกขย์ากระหวา่งพนัธกิจของท่าน 

 “ท่ีว่ามีความเช่ือถืออนัเป็นท่ีนิยมในการมาของเอลียาห์ท่ีจะช่วยเหลือในเวลาแห่งความจ าเป็นดู
เหมือนไดถู้กจดัตั้งไวอ้ยา่งดี (เปรียบเทียบ Strack-Billerbeck,Vol.1,p. 1042)”[917] 

มนัยากท่ีจะรู้วา่ “คนท่ียนือยู”่ ไดท้  าส่ิงท่ีพวกเขาไดท้  าหรือไม่ เพราะวา่พวกเขาไดเ้ขา้ใจพระเยซูผิดไปอยา่ง
จริงใจหรือพวกเขาบิดเบือนถอ้ยค าของพระองคอ์ยา่งโหดร้ายเพื่อจะข่มเหงพระองคต่์อไปหรือไม่  ไม่วา่ใน
กรณีใด พวกเขาได้ท าให้พระองค์บาดเจ็บอย่างลึกมากข้ึน   บางทีหน่ึงในพวกทหารให้เหลา้องุ่นเปร้ียว      
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(ค ากรีก ออคซอส) แก่พระเยซู เพื่อจะท าใหชี้วติของพระองคย์ืดออกไป เพื่อวา่ผูดู้สามารถเห็นไดว้า่เอลียาห์
จะมาและช่วยเหลือพระเยซูหรือไม่  [918] อีกมุมมองหน่ึงก็ตามมา: 

 “มนัอาจจะถูกเพิ่มเติมว่า ดร. เจอโรม เว็บสเตอร์ผูล่้วงลบัแห่งโรงพยาบาลไพรส ไบทีเรียนรัฐ
 นิวยอร์ค (และนักศึกษาท่ียาวนานแห่งผลกระทบต่างๆของการตรึงท่ีระบบของมนุษย)์ ได้บอก
 ขา้พเจา้ในการสนทนาวา่  จากการท่ีให้เหยื่อเสียชีวิตดว้ยความเหน่ือยลา้และหายใจไม่ออก ส่ิงใดก็
 ตามท่ีมอบใหเ้หยือ่เพื่อจะด่ืมจะเร่งกระบวนการของการหายใจไม่ออก” [919] 

ในการบนัทึกของมาระโก พวกทหารพูด (ขอ้ 36) และในการบนัทึกของมทัธิว ประชาชนพูด (มธ. 27:49) 
ผูเ้ขียนพระกิตติคุณทั้งสองคนก็แม่นย  าอยา่งไม่สงสัย 

15:37     “การร้องเสียงดงั” ท่ีหนักแน่นของพระเยซูบ่งบอกว่าน่ีไม่ใช่แค่การอา้ปากคร้ังสุดทา้ยของคนท่ี
เหน่ือยลา้ จิตใจทอ้แทห้รือพ่ายแพ ้ “การร้อง” ของพระเยซูเป็น การตะโกนแห่งชัยชนะ พระองค์
ป่าวประกาศอยา่งมีชยัชนะวา่: “ส าเร็จแลว้!” (ยน. 19:30) จากนั้นพระองคก์็อนุญาตให้วิญญาณของ
พระองคอ์อกไปได้ (มธ. 27:50; ลก. 23:46; ยน. 19:30)-“และหายใจเฮือกสุดทา้ยของพระองค์”  
เป็นไปไดว้่าการตะโกนสุดทา้ยของพระองค์และการอนุญาตให้วิญญาณของพระองค์ออกไปนั้น
เกิดข้ึนพร้อมกนั พระองคอ์นุญาตใหว้ญิญาณของพระองคอ์อกไปดว้ยการตะโกนท่ีมีชยัชนะ[920] 

 “นิวมา [“วิญญาณ”] ของพระเยซูไดไ้ปท่ีไหนหลงัจากการตายของพระองค์? ไปยงัพระหตัถ์ของ
พระบิดา (ลก. 23:46) ไปยงัเมืองบรมสุขเกษมกบัผูร้้าย (ลก. 23:43) ไปยงัพระสิริท่ีพระบุตรไดมี้จาก
นิรันกาล (ยน. 17:5)”[921] 

ร่างกายของพระเยซูไดไ้ปท่ีหลุมฝังศพ  หลกัความเช่ือถือของพวกอคัรทูตยืนยนัอยา่งไม่ถูกตอ้งวา่พระองค์
ไดล้งไปยงั “นรก” ซ่ึงเป็นการแปลท่ีน่าเสียใจและไม่แม่นย  าของ “เฮเดส” วิญญาณของพระเยซูไดไ้ปยงั
สวรรคเ์ม่ือพระองคไ์ดต้ายไปไม่ใช่นรก  

ตามปกติแลว้มนัใชเ้วลานานสองหรือสามวนัส าหรับคนท่ีถูกตรึงท่ีจะตายไป[922] ระยะเวลาท่ีค่อนขา้งสั้ น
ของการทนทุกขบ์นกางเขนของพระเยซูไดท้  าใหปี้ลาต ประหลาดใจ (ขอ้ 44) 

 “ความตายแต่เน่ินๆพอสมควรของพระองคก์็ไม่ใช่เน่ืองจากการทนทุกข์ทางกายภาพของพระองค์
 เท่านั้น และมนัเป็นความผดิพลาดท่ีจะจดจ่อความสนใจหลกัไปท่ีความทรมานทางกายภาพขององค์
 พระผูเ้ป็นเจา้ของเรา”[923] 

15:38    ผูเ้ขียนพระกิตติคุณสัมพนัธ์ทั้งหมดบนัทึกการกระท าท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของการฉีกของ “ม่านของ
พระวิหาร” -“ตั้งแต่บนตลอดล่าง” อีกดว้ย  พวกเขาไม่ไดอ้ธิบายมนั แต่ผูเ้ขียนจดหมายฝากฮีบรูได้
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อธิบาย ( ฮบ. 6:19-20; 9:1-14; 10:19-22 ) มนัแสดงถึงพระเจา้ท่ีเปิดทางไปสู่การทรงสถิตของ
พระองค์โดยการตายของพระบุตรของพระองค์  บางทีม่านนั้นเป็นม่านวงนอกใหญ่ท่ีแยกสถาน
บริสุทธ์ิจากลานพระวิหาร[924] ถา้เป็นเช่นนั้น มนัคงไดเ้ป็นท่ีสังเกตโดยหลายคน  พวกปุโรหิตคง
ไดเ้ตรียมเคร่ืองบูชาตอนเยน็ในพระวหิารเม่ือเหตุการณ์น้ีไดเ้กิดข้ึนใกลเ้วลาบ่ายสามโมง 

15:39      “นายร้อย” (ค ากรีก เคนทูเรียน ซ่ึงเป็นการถอดถ่ายตวัอกัษรของค าละติ เซนทูริโอ ท่ีมาระโก
เท่านั้นใช)้  

 เป็นทหารท่ีดูแลการถูกตรึงของพระเยซู (เปรียบเทียบ ขอ้ 44) ท่ีอ่ืนๆในพนัธสัญญาใหม่ ค  ากรีกตาม
ธรรมเนียม เฮกคาโทนทาร์โคส (“นายร้อย”) ปรากฏ  การเลือกค าของมาระโกท่ีน่ีเป็นตวับ่งช้ีอีก
อยา่งหน่ึงท่ีว่าท่านเขียนส าหรับชาวโรมนั  นายร้อยคนน้ีพูดจริงกวา่ท่ีเขาน่าจะเขา้ใจ เป็นท่ีชดัเจน
วา่เขาหมายถึงวา่พระเยซูทรงเป็น “คนชอบธรรม” (ลก. 23:47) แมก้ระนั้นถอ้ยค าของเขาท่ีไดพู้ดไป
ขณะท่ีเขายืนต่อหน้าพระเยซูโดยตรง-ขณะท่ีพระองค์ตายไป-ก็เป็นจริงตามตวัอกัษร! ถอ้ยค าของ
เขาจดัตั้งจุดสูงสุดของการแสดงออกของมาระโกท่ีว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของ   พระเจา้ 
(เปรียบเทียบ 1:1; 8:29-30) 

  “จากการท่ีได้ประทบัใจโดยท่าทางแห่งการตายของพระเยซูและเคร่ืองหมายท่ีมีต่อมนั   
 นายร้อยชาวโรมันกล่าวยอมรับถึงพระ เยซูในส่ิง ท่ี เขาควรได้ก ล่าวยอมรับถึง         
 จกัรพรรดิโรมนัเท่านั้น  ซีซาร์ไม่ใช่ ‘บุตรของพระเจา้’; พระเยซูพระเมสสิยาห์ท่ีถูกตรึงนั้น
 เป็น”[925] 

  “ดูเหมือนจะเป็นการสงสัยเล็กนอ้ยท่ีวา่มาระโกตั้งใจให้ขอ้น้ีท่ีจะเป็นส่ิงท่ีเท่าเทียมส าหรับ
 การเร่ิมตน้ของพระกิตติคุณของท่าน [คือ 1:1 “ข่าวประเสริฐเร่ือง พระเยซูคริสตพ์ระบุตร
 ของพระเจา้”]”[926] 

“นายร้อย” ไม่ใช่สาวกของพระเยซู แต่เป็นทหารโรมนัผูท่ี้บางทีไดเ้ป็นพยานถึงการตรึงมากมาย  ม่านท่ีขาด
เป็นค าพยานของยวิถึงอตัลกัษณ์ของพระเยซู และการกล่าวยอมรับของนายร้อยเป็นค าพยานของคนต่างชาติ
ถึงส่ิงเดียวกนั  เม่ือน ามารวมกนัสองส่ิงน้ีก็จดัเตรียมพยานทั้งสองวา่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้ 

  “ท่ีน่ีลทัธิยิวและโลกต่างชาติก็ยอมรับความมีเกียรติสิทธ์ิขาดของพระเยซูในแนวทางของ
  ตนเอง”[927] 

15:40-41    มทัธิวอา้งอิงถึงผูห้ญิงสามคนอยา่งเดียวกนัและลูกาอา้งอิงถึงพวกเธอโดยทัว่ไป  “ยากอบนอ้ย” 
อาจได้เป็นบุตรของอลัเฟอสัท่ีถูกอา้งอิงใน 3:18-ผูเ้ป็นหน่ึงในสาวกสิบสองคน “สะโลเม” เป็น
มารดาของบุตรของเศเบดีคือยากอบและยอห์น-ผู ้เป็นลูกพี่ ลูกน้องของพระเยซู  เหมือนกับ          
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พวกทหาร ผูห้ญิงเหล่าน้ีเป็นพยานถึงการตายของพระเยซูอีกดว้ย  แบบอยา่งท่ีมีความรักของพวก
เขาตรงขา้มกบัพวกศตัรูของพระเยซูผูไ้ดเ้ยาะเยย้พระองค ์ อยา่งไรก็ตามขอ้ท่ี 41 ก็พิเศษต่อมาระโก  
มนัควรเป็นการหนุนใจท่ีพิเศษต่อสาวกหญิงทุกคน [928] 

ผูห้ญิงหลายคน “ติดตาม” พระเยซูและปรนนิบติั (“รับใช้”) พระองค์ตลอดพนัธกิจของพระองค์ ยอห์น
อา้งอิงว่าท่านปรากฏตวัท่ีการตรึง    (ยน. 19:26-27) แต่ไม่มีสาวกชายคนอ่ืนๆปรากฏว่าได้อยู่ท่ีนั่น          
พวกผู้หญิง สามารถปรนนิบติัพระเยซู-ในฐานะ “สาวก”-เช่นเดียวกบัพวกผูช้าย ดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงบทบาท
ของพวกเธออาจแตกต่างจากบทบาทของคู่ชายของพวกเธอในทุกวนัน้ีอย่างท่ีเป็นในตอนนั้น แต่พนัธกิจ
ของพวกเธอก็ส าคญั บทน าของมาระโกถึงผูห้ญิงสามคนเหล่าน้ีจดัเตรียมผูอ่้านส าหรับบทบาทของพวกเธอ
ในฐานะเป็นพยานถึงการถูกฝังของพระเยซู (ขอ้  47) และการเป็นข้ึนจากตาย (16:1-8) 

  
ผู้หญงิบางคนทีไ่ด้สังเกตการตรึง  

มัทธิว 27:56 มาระโก 15:40 ยอห์น 19:25 

มารียช์าวมกัดาลา มารียช์าวมกัดาลา มารียช์าวมกัดาลา 

    ม า ร ด า ข อ ง พ ร ะ เ ย ซู         
(มารีย)์        

ม า รี ย์ ม า ร ด า ข อ ง ย า ก อ บ แ ล ะ             
โยเซฟ = 

มารียม์ารดาของยากอบน้อยและของ
โยเสส = 

มารียภ์รรยาของเคลโอปัส 

มารดาของบุตรทั้งสองของเศเบดี = สะโลเม = น้องสาวของมารดาของ
พระเยซู 

  
การฝังของพระเยซู  15:42-47 (เปรียบเทยีบ  มธ. 27:57-66; ลก. 23:50-56; ยน. 19:31-42) 

การฝังของพระเยซูเป็นส่วนส าคญัของการประกาศของคริสตจกัรเร่ิมแรก (เปรียบเทียบ 1 คร. 15:3-4) มนั
จดัตั้งการเช่ือมโยงระหวา่งการตายของพระเยซูและการเป็นข้ึนจากตายของพระองค ์ ท่ีส าคญักวา่ มนัพิสูจน์
ถึงความเป็นจริงแห่งการตายของพระเยซู     

15:42     โดย “เวลาพลบค ่า” มาระโกหมายถึงบ่ายแก่ๆ “ราวๆ 16:30 น.”[929] วนัศุกร์เป็นวนัท่ีพวกยิว
เตรียม (“วนัเตรียม”) ส าหรับการถือรักษาวนัสะบาโตของพวกเขาซ่ึงเร่ิมตน้ ณ เวลาดวงอาทิตยต์ก
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ในวนัศุกร์  มาระโกตอ้งใช้ความบรรจงท่ีพิเศษเพื่อจะอธิบายเร่ืองน้ีส าหรับผูอ่้านชาวต่างชาติของ
ท่าน   

15:43     เป็นท่ีชดัเจนวา่ความสั้นของเวลาไดก้ระตุน้ “โยเซฟจากอาริมาเธีย” ไปสู่การกระท า (เปรียบเทียบ 
ฉธบ. 21:23) สถานท่ีตั้ งแห่งอาริมาเธียก็น่าสงสัย แต่มันอาจได้เป็นท่ีเดียวกันกับรามาห์                 
(รามาธาอิม) ซ่ึงเป็นสถานท่ีเกิดของซามูเอลท่ีอยูท่างเหนือของเยรูซาเล็มประมาณ 5 ไมล์ [930 ]    
โยเซฟเป็น “สมาชิกท่ีโดดเด่น” ของสภาแซนเฮดริน  ค าบรรยายของมาระโกเก่ียวกบัเขาในฐานะ
เป็นผูห้น่ึงท่ี “ก าลงัคอยแผน่ดินของพระเจา้” ก็น าเสนอเขาในฐานะคนยิวท่ีศรัทธา  เขาไดก้ลายมา
เป็นผูเ้ช่ือในพระเยซูอีกดว้ย  (ยน. 19:38) 

ผูอ่้านดั้งเดิมของมาระโกเป็นพลเมืองของอาณาจกัรของซีซาร์ แต่พวกเขาก าลงัรอคอยอาณาจกัร
ของพระเจา้อีกดว้ย  มาระโกเน้นถึงความกลา้หาญท่ีโยเซฟรวบรวมเพื่อจะท าการร้องขอของเขา 
การกระท าท่ีกล้าหาญของโยเซฟคงได้ดลใจผูอ่้านของมาระโกท่ีจะท าการยืนหยดัเพื่อพระเยซู
เช่นกนั โยเซฟจ าตอ้งรวบรวม “ความกลา้หาญ” ของเขา เน่ืองจากว่าเขาเผชิญหน้ากบัการต่อตา้น
อยา่งมากในสภาแซนเฮดริน ในท านองเดียวกนั ผูอ่้านชาวโรมนัของมาระโกคงไดจ้  าตอ้งรวบรวม
ความกลา้หาญของพวกเขา-เพื่อท่ีจะเขา้ขา้งพระเยซูต่อตา้นเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ านาจผูไ้ดต่้อตา้นพระองค ์

 “เพื่อลบความอปัยศของกางเขน มาระโกท าให้พระเยซูสง่างามในการฝังเช่นเดียวกบัใน
 การตาย. … มนักล่าวถึงพระเยซูอยา่งดีท่ีวา่โดยไม่ค  านึงถึงท่าทางท่ีน่าอบัอายแห่งการตาย
 ของพระองค ์ชายเช่นโยเซฟควรแสวงหาอยา่งอนัตรายท่ีจะฝังพระศพของพระองค”์[931] 

15:44-45    เป็นเร่ืองผิดปกติท่ีคนท่ีถูกตรึงตายอย่างรวดเร็วมาก  ดงันั้นปีลาตได้รับรองถึงการตายของ     
พระเยซู  มาระโกบนัทึกวา่ “นายร้อย” ชาวโรมนัไดย้ืนยนัถึงการตายของพระเยซูเพื่อท่ีจะพิสูจน์ต่อ
ผูอ่้านชาวโรมนัของท่านว่าพระเยซูไดต้ายไปอยา่งแทจ้ริง  บางทีพวกโรมนับางคนท่ีไดส้ังเกตการ
ตรึงทั้งหลายคงไดมี้ความยุง่ยากในการเช่ือวา่พระเยซูไดต้ายไป เน่ืองจากพวกเขารู้เก่ียวกบัอาชญา
กรทั้งหลายผูไ้ดอ้อ้ยอ่ิงอยูห่ลายวนั    

 เป็นเร่ืองผิดปกติเช่นกนัท่ีจะมอบศพของบุคคลท่ีถูกประณามวา่ทรยศต่อใครก็ตามยกเวน้ญาติท่ีอยู่
ใกล[้932] ดงันั้น ความเต็มใจของปีลาตท่ีจะให้ (ยอมให้) “พระศพ” ของพระเยซูแก่โยเซฟบ่งบอก
วา่เขาไม่ไดเ้ช่ืออยา่งแทจ้ริงวา่พระเยซูมีความผิดเก่ียวกบัการกบฏ (เปรียบเทียบ ขอ้ 14-15)  น่ีเป็นท่ี
เดียวในพนัธสัญญาใหม่ท่ีท่ีใครคนหน่ึงอา้งอิงถึงร่างกายท่ีตายไปของพระเยซูว่าเป็นศพ (ค ากรีก 
พโทมา) การใชค้  าน้ีของมาระโกเนน้ต่อไปถึงความเป็นจริงของการตายของพระเยซู [933] 
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15:46     นิโคเดมสัช่วยเหลือโยเซฟดว้ยงานเหล่าน้ี (เปรียบเทียบ ยน. 19:39) และบางทีคนอ่ืนๆเช่น บรรดา
คนใช้ของพวกเขาช่วยเหลือพวกเขา การอธิบายท่ีเรียบง่ายของมาระโกเนน้ถึงการพนัพระศพของ
พระเยซูดว้ย “ผา้ลินิน” หรือ ผา้ป่าน (ค ากรีก ซินโดน)  บางทีส่ิงน้ีบ่งช้ีถึงการฝังแทจ้ริงต่อผูอ่้าน
ดั้งเดิมของท่านอีกดว้ย 

  “การซ้ือผา้ลินินท าใหพ้ระเยซูสง่างามดว้ยผา้ห่อศพใหม่เอ่ียม”[934] 

  “เม่ือโยเซฟจากอาริมาเธียไดเ้ขา้ไปต่อหน้าปีลาตเขาก็ติดมลทินซ่ึงท าให้มนัเป็นไปไม่ได้
 ส าหรับเขาท่ีจะมีส่วนในเทศกาลท่ีก าลังใกล้เข้ามา  มลทินนั้นถูกท าให้ลึกข้ึนโดยการ
 สัมผสัของเขากบัคนตาย  ยงัไม่มีคนใดท่ีถือรักษาเทศกาลนั้นไดเ้ช่นเดียวกบัสาวกลบัทั้ง
 สองคือโยเซฟและนิโคเดมสัผูก้ลา้เผชิญมลทินทางพิธีกรรมดว้ยมือท่ีอ่อนนุ่มเพื่อจะดูแล
 พระผูบ้ริสุทธ์ิของพระเจา้ผูซ่ึ้งไม่เคยรู้จกัความเน่าเป่ือย”[935] 

15:47     ผูเ้ขียนอา้งอิงถึงการปรากฏของ “มารีย”์ สองคน ณ อุโมงคร์ะหวา่งการฝังของพระเยซูเพื่อจะจดัตั้ง
ขอ้ความต่อมาของท่านว่าพวกเธอปรากฎเพื่อจะเป็นพยานถึงอุโมงค์ท่ีว่างเปล่าอีกดว้ย (16:1, 5) 
พวกเธอไดเ้ห็นพระเยซูตายไป (ขอ้ 40) และตอนน้ีพวกเธอเห็นพระองคถู์กฝังไว ้  ไม่มีขอ้สงสัย
ท่ีว่าพวกเธอไดไ้ปยงัอุโมงค์ท่ีถูกตอ้งในเช้าวนัอาทิตย ์เน่ืองจากว่าพวกเธอได้อยู่ท่ีนัน่ในบ่ายวนั
ศุกร์  อีกคร้ังหน่ึง มาระโกปกป้องการสรุปท่ีผิดใดๆท่ีวา่พวกสาวกไดเ้ขา้ใจผิดเก่ียวกบัการเป็นข้ึน
จากตายของพระเยซู     

ผูรั้บใชข้ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ได้จ่ายราคาสูงสุดเพื่อบาปทั้งหลายของมนุษยชาติ นัน่คือชีวิตของพระองคเ์อง 
การบรรยายของมาระโกเน้นถึงการรับใช้ท่ีเป็นแบบอย่างของพระเยซูและความเป็นจริงแห่งการตายของ
พระองค ์    

VIII.   การเป็นขึน้จากตายของผู้รับใช้  บทที ่16  

การเป็นข้ึนจากตายของพระเยซูคริสตเ์ป็นจุดสูงสุดของพระกิตติคุณของมาระโกอยา่งท่ีมนัเป็นประเด็นสูง
ของเร่ืองราวของพระกิตติคุณเล่มอ่ืนๆทั้งหมด  พระเยซูแกต่้างถึงการอา้งของพระองคถึ์งการเป็นพระบุตร
ของพระเจา้ไม่ใช่แค่พระเมสสิยาห์ท่ีเป็นมนุษยโ์ดยการเป็นข้ึนจากตายของพระองค ์  
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ก.  การป่าวประกาศถึงการเป็นขึน้จากตายของพระเยซู  16:1-8 (เปรียบเทียบ มธ 28:1-8; ลก. 24:1-8; 

ยน. 20:1) 

16:1       วนัสะบาโตได้จบลงด้วยเวลาดวงอาทิตย์ตกในเย็นวนัอาทิตย์  พวกผูห้ญิงไม่ได้มายงัอุโมงค์
จนกระทัง่เชา้วนัอาทิตย ์ (ขอ้ 2, เปรียบเทียบ มธ. 28:1) ท าไมมาระโกไม่ไดอ้า้งอิงถึงวนัสะบาโต
เลย? บางทีท่านท าอยา่งนั้นเพื่อจะอธิบายวา่พระเยซูไดอ้ยูใ่นอุโมงคเ์ป็นช่วงเวลาหน่ึง  

 พวกผูห้ญิงท่ีมาระโกอ้างอิงถึงท่ีมายงัอุโมงค์ก็เป็นพวกผูห้ญิงเดียวกนัท่ีท่านกล่าวว่าได้สังเกต     
พระเยซูท่ีบนกางเขน  (15:40-41) สองคนจากพวกเขาไดเ้ยี่ยมอุโมงคข์องพระเยซูในบ่ายแก่ๆของ
วนัศุกร์แลว้ (15:47) อยา่งไรก็ตาม มีผูห้ญิงคนอ่ืนหลายคนท่ีไปกบัพวกเธอในตอนน้ี (เปรียบเทียบ 
ลก. 24:10) 

  
พวกผู้หญงิทีไ่ด้เยีย่มอุโมงค์ในรุ่งเช้าวนัอสีเตอร์   

มัทธิว 28:1 มาระโก 16:1 ลูกา 24:10 ยอห์น 20:1 

มารียช์าวมกัดาลา มารียช์าวมกัดาลา มารียช์าวมกัดาลา มารียช์าวมกัดาลา 

มารียค์นอ่ืนๆ = มารียม์ารดาของยากอบ มารียม์ารดาของยากอบ   

  สะโลเม     

    โยอนันาและ   

    คนอ่ืนๆ   

  
พวกเธอไปเพื่อจะ“ชโลม”พระศพของพระเยซูด้วย“เคร่ืองหอม” พวกยิวไม่ได้ปฏิบติัการอาบยาศพ
[936]  ผูห้ญิงเหล่าน้ีตอ้งการท่ีจะให้เกียรติพระเยซูโดยการท าให้พระศพของพระองค์มีกล่ินหอมเท่าท่ี
เป็นไปได้ บางทีแบบอย่างของมารีย์จากเบธานีได้หนุนใจพวกเธอท่ีจะท าการเสียสละน้ีเพื่อพระองค ์
(เปรียบเทียบ 14:3-9) เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกเธอไม่เขา้ใจวา่พระเยซูจะเป็นข้ึนจากตาย 

 “ในฉากสุดทา้ยๆในเยรูซาเล็ม ผูค้นท่ีเล็กนอ้ย [คือ บุคคลท่ีเล็กนอ้ยในการบนัทึกของมาระโก] เป็น
 ตวัอยา่งถึงค าสอนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเก่ียวกบัการเป็น ‘ผูรั้บใชข้องทุกคน’  ก่อนหน้านั้น พระเยซู
 ไดรั้บใชค้นอ่ืนๆ  ตอนน้ีในเวลาแห่งความจ าเป็นของพระองค ์คนอ่ืนๆก็รับใชพ้ระองค:์ ซีโมนคน
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 โรคเร้ือนตอ้นรับพระองค์ในบา้นของเขา; ผูห้ญิงคนหน่ึงชโลมพระองค์ด้วยน ้ ามนัหอมท่ีมีค่า
 เท่ากบัเงินเดือนประจ าปีของคนงานคนหน่ึง; ซีโมนชาวไซรีนแบกกางเขนของพระองค์; โยเซฟน า
 พระศพของพระองค์จากกางเขนและฝังพระองค์; และผูห้ญิงกลุ่มหน่ึงไปยงัอุโมงค์เพื่อจะชโลม
 พระองค์หลงัจากการตายของพระองค์  การกระท าเหล่าน้ีเป็นการกระท าแห่งการบริการท่ีท าเพื่อ
 พระเยซูโดยผูค้นท่ีเสียสละหรือเส่ียงบางส่ิงอย่างกลา้หาญคือ-เงินหรือการถูกจบักุมหรือช่ือเสียง-
 เพื่อจะท าการเหล่านั้น. … 

  “ดงันั้น บุคคลท่ีเล็กนอ้ยทั้งหลายท าหนา้ท่ีเป็น ‘ส่ิงตรงขา้ม’ ส าหรับพวกสาวกตลอด… 

  “… แทจ้ริงแลว้ผูค้นท่ีเล็กนอ้ยบรรลุหนา้ท่ีต่างๆท่ีถูกคาดหวงัจากพวกสาวก  เพราะวา่พวก
  สาวกของยอห์นได้ฝังศพของยอห์น ผูอ่้านก็คาดหวงัอย่างเดียวกนัจากพวกสาวกของ       
  พระเยซู  ตรงกนัขา้มผูค้นท่ีเล็กนอ้ยท าส่ิงท่ีอาจไดถู้กคาดหวงัจากพวกสาวก …”[937] 

16:2-3     มาระโกระบุการเยี่ยมของพวกเธอแมก้ระทัง่อยา่งแม่นย  ามากข้ึน[938] เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกผูห้ญิง
ละบา้นของพวกเธอก่อนรุ่งอรุณและไปถึงท่ีอุโมงคแ์ค่หลงัจากดวงอาทิตยข้ึ์น (มธ. 28:1; ลก. 24:1; 
ยน. 20:1)  ความเป็นห่วงของพวกเธอคือการขจดั “หิน” หนกัท่ีกั้น “ทางเขา้” ของพวกเธอไปยงั 
“อุโมงค์”  เป็นท่ีชัดเจนว่าพวกเธอไม่รู้ส่ิงใดเก่ียวกบัการประทบัตราอุโมงค์และตั้งยามไวท่ี้นั่น   
(มธ. 27:62-66) 

16:4-5     เป็นท่ีชัดเจนว่ามาระโกรวมเร่ืองน้ีไวเ้พื่อจะท าให้ผูอ่้านประทบัใจด้วยองค์ประกอบท่ีเหนือ
ธรรมชาติท่ีแสดงให้เห็นโดยทูตสวรรค ์พวกผูห้ญิงคงไดพู้ดกบัซ่ึงกนัและกนัวา่ “ใครไดก้ล้ิงกอ้น
หินไป? ตอ้งเป็นใครคนหน่ึงท่ีแข็งแรงอย่างมาก” เม่ือพวกเธอเข้าไปในห้องผ่านไปยงัอุโมงค ์    
พวกเธอคงไดคิ้ดว่า “ชายหนุ่มคนน้ีเป็นใครกนั (ค ากรีก เนอันนิสกอส? เขาตอ้งพิเศษอย่างมาก”  
เขาปรากฏในฐานะเป็นคนหนุ่ม แต่ก าลงัของเขาและการแต่งกายท่ีไม่ธรรมดาของเขาบ่งบอกวา่เขา
เป็นทูตสวรรค์ (เปรียบเทียบ 9:3) การปรากฎท่ีมีพลงัและไม่ไดค้าดหวงัและหรือภาพลกัษณ์
ภายนอกของทูตสวรรคท์  าใหพ้วกผูห้ญิงตกใจ 

  “อาจเป็นการบ่งบอกว่าจุดประสงค์ของการปรากฏของทูตสวรรค์ ณ อุโมงค์คือท่ีจะเป็น
 การเช่ือมโยงระหว่างเหตุการณ์แทจ้ริงของการเป็นข้ึนจากตายและพวกผูห้ญิง  ตาของ
 มนุษยไ์ม่ไดรั้บอนุญาตท่ีจะเห็นเหตุการณ์ของการเป็นข้ึนจากตายเอง  แต่พวกทูตสวรรค์
 ในฐานะเป็นพยานทนัทีแห่งการกระท าของพระเจา้ไดเ้ห็นมนั  ดงันั้นถอ้ยค าของทูตสวรรค์
 ต่อพวกผูห้ญิง ‘พระองค์ทรงเป็นข้ึนมาแล้ว’ อย่างท่ีมนัได้เป็นนั้นก็เป็นกระจกเงาท่ีซ่ึง
 มนุษยไ์ดรั้บอนุญาตท่ีจะเห็นการสะทอ้นถึงเหตุการณ์แบบยคุสุดทา้ยน้ี”[939] 
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  “ภาพเหล่านั้นท่ีพรรณนาถึงพระผูช่้วยให้รอดท่ีมีสง่าราสีท่ีออกมาจากประตูท่ีถูกเปิดของ
 อุโมงค์ในขณะท่ีพวกยามล้มลงด้วยความกลัวเม่ือเห็นพระองค์ก็ไม่สอดคล้องกับ
 ขอ้เทจ็จริงของกรณีน้ี ร่างกายท่ีมีชีวติผา่นหินนั้นอยา่งเงียบ อยา่งมองไม่เห็น อยา่งอศัจรรย ์
 อยา่งมีสง่าราศี”[940] 

16:6        ทูตสวรรคไ์ดท้  าให้ความกลวัของพวกผูห้ญิงสงบลงก่อน  พวกเธอตอ้งหยุด “ตกตะลึง” (ตกใจ) 
เน่ืองจากวา่พระเยซูไดท้  านายถึงการเป็นข้ึนจากตายของพระองค-์และตอนน้ีมนัไดเ้กิดข้ึน   จากนั้น
ทูตสวรรค์อธิบายถึงท่ีท่ีพระเยซูอยู่ (“ไม่ใช่ท่ีน่ี” ในอุโมงค์ อย่างไรก็ตาม พระองค์ได้ส าแดง
พระองค์เองแก่มารียช์าวมกัดาลาใกลอุ้โมงค์หลงัจากส่ิงน้ีไม่นาน) “พระองค์ทรงเป็นข้ึนมาแลว้” 
(ค ากรีก กาลท่ีเนน้กรรมซ่ึงบ่งบอกวา่พระเจา้ไดท้  าให้พระองคเ์ป็นข้ึน)! อุโมงคว์า่งเปล่าและ “ท่ีท่ี
พวกเขาไดว้างพระศพของพระองค”์ เป็นพยานถึงการเป็นข้ึนจากตายของพระองค ์ บุคคลเดียวกนัท่ี
ไดถู้กตรึงตอนน้ีมีชีวติ! 

  “เป็นส่ิงส าคญัท่ีว่าบรรดาผูเ้ขียนการโตแ้ยง้ชาวยิวยุคแรกๆไม่เคยแสวงหาท่ีจะโตเ้ถียง
 ขอ้เทจ็จริงน้ี”[941] 

16:7        โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เปโตร” ตอ้งการข่าวดีน้ีในแง่ของการปฏิเสธพระเยซูสามคร้ังของท่านและ
ความส้ินหวงัท่ีเป็นผลท่ีตามมาของท่าน มาระโกเท่านั้นบนัทึกการอา้งอิงพิเศษน้ีถึงเปโตร บางที
เพราะวา่มนัหมายถึงต่อเปโตรอยา่งมาก พระเยซูยงัคงถือวา่เปโตรเป็นหน่ึงในพวกสาวกท่ีเป็นผูน้ า
ของพระองคโ์ดยไม่ค  านึงถึงความลม้เหลวของท่าน     

 พระเยซูไดท้  านายถึงการกระจดักระจายไปของแกะของพระองคแ์ละการรวมตวักนัของพวกเขาใน
กาลิลี (14:27-28) กาลิลีเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีจะเร่ิมต้นภารกิจทั่วโลกต่อชาวต่างชาติ
เช่นเดียวกบัพวกยวิ  อยา่งท่ีพระองคไ์ดเ้รียกพวกสาวกของพระองคท่ี์จะเป็นผูห้าคนในกาลิลี (1:17) 
ตอนน้ีพระองคจ์ะบญัชาใหพ้วกเขาท่ีจะเป็นผูเ้ล้ียงแกะท่ีนัน่ (ยน. 21:15-19) 

  “การท านายอ่ืนๆมากมายอย่างมากของพระเยซูไดบ้รรลุความส าเร็จในมาระโกเพื่อจะไม่
 ละความสงสัยใดๆท่ีวา่การท านายน้ีจะบรรลุความส าเร็จอยา่งเช่นเดียวกนั”[942] 

  “ฉากสุดทา้ยช้ีกลบัไปยงักาลิลี กลบัไปสู่การเร่ิมตน้ของเร่ืองราว ข่าวสารของชายหนุ่มคน
 นั้น ณ อุโมงค์พร้อมกับค าสั่งส าหรับพวกสาวกท่ีจะไปยงักาลิลีบางทีก็บ่งบอกถึงการ
 เร่ิมตน้สดใหม่ส าหรับพวกสาวกหรือส าหรับใครก็ตามในอนาคตของโลกเร่ืองราวผูเ้ลือกท่ี
 จะติดตามพระเยซู  โดยความหมายโดยนยันั้น การเดินทางอนัสดใหม่น้ีจะส่งผลต่อความ
 ยุ่งยากอย่างเดียวกันและความเป็นปฏิปักษ์อย่างเดียวกันท่ีพบในกาลิลีโดยยอห์นและ
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 จากนั้นโดยพระเยซู ยิ่งกวา่นั้น กาลิลีช้ีไปจากเยรูซาเล็มซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของลทัธิยิวไปยงั
 ประเทศของชาวต่างชาติทั้งหลายท่ีซ่ึงพระเยซูได้กล่าวว่าข่าวประเสริฐจะต้องถูกป่าว
 ประกาศไปก่อนท่ีท่ีสุดปลายจะมาถึง”[943] 

อย่างไรก็ตาม พวกสาวกไม่ไดไ้ป “ยงักาลิลี” ทนัที พวกเขาตอ้งการหลกัฐานต่อไปถึงการเป็นข้ึนจากตาย
ของพระเยซูซ่ึงพระเยซูไดจ้ดัเตรียมก่อนท่ีพวกเขาไป  

16:8       พวกผูห้ญิงเสียใจมากโดยส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึน จนเม่ือพวกเธอไดล้ะอุโมงคไ์ป พวกเธอก็ไม่ไดบ้อกใคร
ถึงส่ิงท่ีพวกเธอได้เห็น-ในตอนแรก  อย่างไรก็ตาม มนัก็ไม่นานก่อนท่ีพวกเธอกระจายข่าวท่ีว่า   
พระเยซูมีชีวติอีก (มธ. 28:8; ลก. 24:9) 

  “การจบของมาระโก… เจาะความเหนือกวา่แห่งความมัน่ใจในตนเองใดๆท่ีผูอ่้านอาจรู้สึก 
 เพราะวา่การจบน้ีหนัการเหน็บแนมกลบัไปสู่ผูอ่้าน ตลอดเร่ืองราวนั้นเม่ือพระเยซูไดส้ั่งให้
 ผูค้นท่ีจะเงียบอยา่งไรก็ตามพวกเขาก็พูด  แต่ ณ ตอนปลายเม่ือชายหนุ่มนั้นสั่งให้พวก
 ผูห้ญิงท่ีจะบอกข่าวสาร-ข่าวสารท่ีส าคญั-ในการกลบักนัท่ีเหน็บแนมพวกเขาก็เงียบ ความ
 กลวัของพวกผูห้ญิงครอบง าการจบของเร่ืองราว  ณ จุดน้ี ความกลวับงัคบัให้ผูอ่้านท่ีจะ
 เผชิญหนา้กบัความกลวัในสถานการณ์ของเขาหรือของเธอเองอีกคร้ังหน่ึง ไม่วา่ผูอ่้าน ‘รู้’ 
 หรือ ‘เห็น’ มากแค่ไหน เขาหรือเธอยงัคงตอ้งท าการเลือกท่ียากในตอนปลาย-ไม่วา่ท่ีจะ
 เงียบเหมือนพวกผูห้ญิงหรือท่ีจะป่าวประกาศข่าวดีต่อหน้าการข่มเหงและความตายท่ี
 เป็นไปได”้[944] 

  “ดว้ยความคิดเห็นปิดทา้ยของท่าน ท่าน [มาระโก] ปรารถนาท่ีจะกล่าววา่ ‘ข่าวประเสริฐ
 ของพระเยซูพระเมสสิยาห์’ (1:1) เป็นเหตุการณ์ท่ีเกินความเขา้ใจของมนุษยแ์ละดงันั้นก็
 ยิง่ใหญ่และน่ากลวั  ในกรณีน้ี ตรงกนัขา้มกบัความคิดเห็นโดยทัว่ไป ‘เพราะพวกนางกลวั’ 
 เป็นวลีท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อการสรุปของพระกิตติคุณน้ี ความฉบัพลนัท่ีซ่ึงมาระโกสรุปการ
 บนัทึกของท่านก็สอดคลอ้งกบัค าน าของพระกิตติคุณน้ีท่ีท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณน้ีเร่ิมตน้โดย
 การเผชิญหน้ากับผูอ่้านด้วยข้อเท็จจริงเก่ียวกับการเปิดเผยในตวับุคคลของยอห์นและ    
 พระเยซู (1:1-13)” [945] 

ข.     การปรากฏและการเสด็จขึน้สู่สวรรค์ของพระเยซู  16:9-20   

นกัตีความสมยัใหม่หลายคนเช่ือว่ามาระโกจบพระกิตติคุณของท่านดว้ยขอ้ท่ี8.[946]  ส่ิงน้ีดูเหมือนไม่น่า
เป็นไปไดต่้อคนอ่ืนๆบางคน เน่ืองจากวา่ถา้ท่านไดจ้บเช่นนั้น ท่านก็จบมนัดว้ยตวัอยา่งของพวกสาวกท่ีกลวั
และประหลาดใจเกินไปท่ีจะเป็นพยานถึงพระเยซูท่ีไดเ้ป็นข้ึนจากตาย  ตลอดพระกิตติคุณน้ี เราไดส้ังเกต
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ลกัษณะท่ีพิเศษมากมายท่ีเรียกร้องต่อพวกสาวกท่ีจะรับใช้พระเจา้โดยการเป็นพยานท่ีกลา้หาญถึงพระเยซู 
แมก้ระทัง่โดยไม่ค  านึงถึงการข่มเหงและการทนทุกข ์นกัตีความคนอ่ืนๆเช่ือวา่ตวัอยา่งของพวกผูห้ญิงแทบ
จะไม่เป็นตวัอยา่งท่ีดีส าหรับมาระโกท่ีจะจบพระกิตติคุณของท่านดว้ยส่ิงนั้น   

การจบของพระกิตติคุณมาระโกเป็นหน่ึงในปัญหาเก่ียวกบัตวับทหลกัทั้งหลายในพนัธสัญญาใหม่ เหตุผล
หลกัท่ีนกัตีความบางคนถือว่าขอ้ท่ี 9-20 ไม่แทคื้อส่ิงน้ี ตน้ฉบบัเก่ียวกบัตวัหนงัสือกรีกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดสอง
ฉบบัแห่งพนัธสัญญาใหม่ (ศตวรรษท่ีส่ี) คือ  ฉบบัซีนาย (อาเลพ) และฉบบัวาติกนั(บี)รวมทั้งตน้ฉบบัเก่าแก่
อ่ืนๆมากมายไม่มีขอ้เหล่านั้น  ยิ่งกว่านั้น งานเขียนของบรรพบุรุษคริสตจกัรบางคนไม่สะทอ้นถึงความรู้
เก่ียวกบัขอ้เหล่าน้ี  ในอีกดา้นหน่ึง ขอ้ท่ี 9-20 ปรากฏในตบ้ฉบบัเก่าแก่ส่วนใหญ่และบรรพบุรุษคริสตจกัร
อ้างอิงถึงข้อเหล่านั้น-รวมถึงจสัติน มาร์เทอร์ (ค.ศ. 155) ทาเทียน (ค.ศ. 170 และ ไอเรเนอัส                    
(ค.ศ. 180).[947] นกัตีความบางคนเช่ือวา่ค าศพัท์ รูปแบบและเน้ือหาของขอ้เหล่าน้ีแยง้การเป็นผูเ้ขียนของ
มาระโกเก่ียวกบัขอ้เหล่านั้น  [948] ส่ิงน้ีไดน้ านกัวชิาการสมยัใหม่หลายคนท่ีจะสรุปวา่ขอ้ท่ี 9-20 ไม่ใช่ส่วน
หน่ึงของพระกิตติคุณดั้งเดิมของมาระโก[949] 

ถา้ขอ้เหล่านั้นไม่ใช่ส่วนหน่ึงของพระกิตติคุณดั้งเดิมของมาระโก ขอ้เหล่านั้นมาจากไหนและขอ้เหล่านั้น
เป็นส่วนหน่ึงของพระวจนะท่ีไดรั้บการดลใจของพระเจา้หรือไม่ไดรั้บการดลใจ? 

มนัอาจจะเป็นวา่ขอ้ท่ี 9-20 เป็นส่วนหน่ึงของพระกิตติคุณดั้งเดิมของมาระโก และส าหรับเหตุผลต่างๆอนั
ไม่เป็นท่ีรู้จกัแก่เราในทุกวนัน้ี ขอ้เหล่านั้นก็ไม่ไดถู้กรวมไวใ้นส าเนาโบราณบางฉบบัของมนั อาเลพและ 
“บี” ละช่องวา่งไวส้ าหรับขอ้เหล่าน้ีทั้งหมดหรือบางขอ้ของขอ้เหล่าน้ี  [950] ถา้เป็นเช่นนั้น บางทีขอ้เหล่าน้ี  
ก็มีสิทธิอ านาจอยา่งเตม็ท่ีกบัส่วนท่ีเหลือของพระกิตติคุณน้ี[951] 

อีกมุมมองหน่ึงก็คือว่าใครคนหน่ึงไดเ้พิ่มขอ้ท่ี 9-20 เพื่อจะให้การจบในเชิงบวกมากข้ึนแก่พระกิตติคุณน้ี  
เขาอาจได้ท าอย่างนั้นโดยปราศจากการดลใจของพระเจ้าซ่ึงในกรณีน้ีข้อเหล่าน้ีก็ขาดสิทธิอ านาจของ      
พระเจา้ท่ีรับรองส่วนท่ีเหลือของพระคมัภีร์     

อีกทางเลือกหน่ึง ใครคนหน่ึงอาจไดเ้พิ่มขอ้ท่ี 9-20 ภายใตอิ้ทธิพลท่ีควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธ์ิซ่ึงใน
กรณีน้ีขอ้เหล่าน้ีมีสิทธิอ านาจเท่าเทียมกบัส่วนท่ีเหลือของพระกิตติคุณน้ี   [952] มีตอนอ่ืนๆของพระคมัภีร์
ท่ีดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงดูเหมือนไดถู้กเขียนข้ึนภายหลงัเน้ือหาของพระธรรมนั้นๆท่ีตอนเหล่านั้นปรากฎ แต่ท่ี
ซ่ึงพวกยิวและต่อมาคริสเตียนถือว่าไดรั้บการดลใจ  ตวัอย่างเช่น การบนัทึกถึงการตายของโมเสสปรากฏ    
ณ ตอนปลายของเฉลยธรรมบญัญติัซ่ึงนกัอนุรักษนิ์ยมส่วนใหญ่เช่ือวา่โมเสสไดเ้ขียน (เปรียบเทียบ ฉธบ. 
34:5-12) อีกตวัอย่างหน่ึงก็คือการอา้งอิงถึงเมืองดานในพระธรรมปฐมกาลซ่ึงเมืองไม่ไดเ้ป็นตามช่ือนั้น
จนกระทัง่หลงัจากสมยัของโมเสส   เป็นท่ีชดัเจนวา่ใครคนหน่ึงหลงัจากสมยัของโมเสสไดป้รับช่ือของเมือง
นั้น ตวัอยา่งอ่ืนๆหลายตวัอยา่งของธรรมชาติน้ีอาจถูกอา้งอิงได ้
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 “มุมมองของขา้พเจา้ ซ่ึงเช่ืออยา่งท่ีขา้พเจา้เช่ือวา่พวกอคัรทูตไดท้  าการบนัทึกท่ีถูกเขียนขึน้
 แบบเช่ือมโยงกนัถึงการกล่าวและการท าขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเราก็คือว่า ณ ขอ้ท่ี 8 
 มาระโกมาสู่ตอนปลายของเร่ืองน่าจดจ าของเปโตรเองและท่ีว่าการสรุปท่ีรวดเร็วแต่บอก
 เล่าท่ีตามมาก็เป็นของมาระโกเอง  มีการเปล่ียนผา่นท่ีรวดเร็วอยา่งเดียวกนัจากฉากหน่ึงไป
 ยงัอีกฉากหน่ึง และโดยรวมแลว้ก็สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนก่อนหนา้น้ี  มนัอาจจะเป็นวา่
 เน่ืองดว้ยเหตุผลน้ี นกัคดัลอกเร่ิมแรกบางคนละเวน้มนั หรืออาจจะเป็นว่ามาระโกเองได้
 เพิ่มมนัในเวลาต่อมาเล็กน้อยหลงัจากการท าส าเนาคร้ังแรกของท่านไดอ้อกไป ส่ิงน้ีคง
 อธิบายถึงการอยูข่องมนัในส าเนาบางฉบบัและไม่อยูใ่นฉบบัอ่ืนๆ”[953] 

มุมมองของผูเ้ช่ือแบบอีแวลเจลลิคอลหลายคนรวมทั้งขา้พเจา้เองก็คือวา่แมว้า่เราอาจไม่สามารถพิสูจน์วา่ขอ้
ท่ี 9-20 อยา่งดั้งเดิมนั้นเป็นส่วนหน่ึงของพระกิตติคุณของมาระโก แมว้า่ขอ้เหล่านั้นอาจไดเ้ป็น ขอ้เหล่านั้น
ก็ดูเหมือนไดถู้กนบัวา่ไดรั้บการดลใจและดงันั้นก็มีสิทธิอ านาจอยา่งเร่ิมแรกในประวติัศาสตร์ของคริสตจกัร 

มีการจบท่ีสั้ นอ่ืนๆอีกสองอย่างต่อพระกิตติคุณมาระโกท่ีตามหลงัขอ้ท่ี 8 ในส าเนาโบราณบางฉบบั แต่
นกัวชิาการดา้นตวับทเกือบทั้งหมดปฏิเสธวา่การจบเหล่าน้ีเป็นของไม่แท ้ [954] 

 1.     การปรากฏสามคร้ังหลงัจากการเป็นขึน้จากตาย  16:9-18  

การบนัทึกทั้งสามเหล่าน้ีเนน้ถึงความส าคญัของพวกสาวกท่ีเช่ือส่ิงท่ีพระเยซูไดส้อนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีวา่
พระองคจ์ะเป็นข้ึนจากตายดว้ยความเร่งด่วนท่ีเพิ่มข้ึน   

การปรากฎของพระเยซูต่อมารีย์ชาวมักดาลา  16:9-11 (เปรียบเทยีบ  ยน. 20:11-18) 

16:9        ฉบบัแปล NIV ไดเ้พิ่ม “พระเยซู”  ตวับทกรีกกล่าววา่ “หลงัจากพระองคท์รงเป็นข้ึนมา”  ส่ิงท่ีมา
ก่อนของ “พระองค์” ก็ชดัเจนว่าเป็นพระเยซู แต่การขาดส่ิงท่ีมาก่อนน้ีในบริบทท่ีมาก่อนทนัทีก็ดู
เหมือนจะบ่งบอกถึงการแยกหลกัระหว่างขอ้ท่ี 8 และ 9 ส าหรับนกัตีความบางคน   บางทีผูเ้ขียน
ไม่ไดรู้้สึกวา่ท่านจ าเป็นตอ้งระบุช่ือพระเยซูเน่ืองจากวา่พระองคเ์ป็นส่ิงท่ีมาก่อนท่ีชดัเจน [955] 

 ผูเ้ขียนอาจได้อธิบายถึง “มารีย์ชาวมกัดาลา” อย่างท่ีท่านได้ท าท่ีน่ีเพื่อจะอธิบายว่าเธอได้อยู่ ณ 
อุโมงค ์ พระเยซูไดท้  าส่ิงใหญ่เพื่อเธอ และดงันั้นความรักของเธอท่ีมีต่อพระองคก์็ยิ่งใหญ่อยา่งมาก  
บางทีผูเ้ขียนอธิบายถึงเธออยา่งท่ีท่านไดอ้ธิบายเพื่อจะระบุถึงเธออยา่งแม่นย  ามากข้ึน เน่ืองจากว่า
เธอกลายมาเป็นบุคคลท่ีส าคญัท่ีน่ีเป็นคร้ังแรกในพระกิตติคุณของมาระโก  มารียไ์ด้กลบัไปยงั
อุโมงคโ์ดยตวัเธอเองหลงัจากเธอและผูห้ญิงคนอ่ืนๆไดล้ะมนัไป (ขอ้ 1-8) เป็นท่ีชดัเจนวา่โดยปกติ
ผูค้นไม่สามารถรับรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นใครนอกจากว่าพระเยซูไดเ้ปิดเผยพระองค์เองแก่พวกเขา   
(เปรียบเทียบ ลก. 24:16, 31).[956] 
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16:10-11    มารีย ์“บอก” พวกสาวกวา่เธอไดเ้ห็นพระคริสตท่ี์เป็นข้ึน (เปรียบเทียบ ขอ้ 7) ในขณะท่ีส่วนท่ี
เหลือของพวกยิวยินดี เฉลิมฉลองเทศกาลปัสกา พวกสาวกของพระเยซู โศกเศร้ากับการส้ิน         
พระชนมข์องพระองค์  พวกเขาจะไม่เช่ือค าพยานแบบประจกัษพ์ยานของมารีย ์  ส่ิงน้ีควรหนุนใจ
สาวกคนอ่ืนๆท่ีพบวา่ผูไ้ม่เช่ือจะไม่เช่ือพยานของพวกเขาเก่ียวกบัการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซู   

การปรากฏของพระเยซูต่อชายสองคน  16:12-13 (เปรียบเทยีบ  ลก. 24:13-32) 

น่ีเป็นฉบบัย่อของการปรากฏของพระเยซูบนถนนเอมมาอูส “รูปร่างท่ีแตกต่าง (อมตะ) ท่ีซ่ึงพระเยซู 
“ปรากฏ” ก็อธิบายในบางส่วนถึงความลม้เหลวของชายเหล่าน้ีท่ีจะรับรู้ถึงพระองคใ์นตอนแรก  ประเด็น
ของผูเ้ขียนดูเหมือนจะเป็นความไม่เช่ือของพวกสาวกอีกคร้ังหน่ึง  ไม่วา่การรายงานของประจกัษพ์ยานหรือ
การปรากฏส่วนตวัก็ไม่ไดเ้ปิดตาของชายเหล่าน้ี  พระเจา้จ  าตอ้งท าส่ิงนั้นอยา่งเหนือธรรมชาติและพระองค์
ยงัคงท าอยู ่  

การปรากฏของพระเยซูต่อสาวกสิบเอด็คน 16:14-18 (เปรียบเทยีบ  ลก. 24:36-43; ยน. 20:19-23) 

ผูเ้ขียนกล่าววา่พระเยซู “ปรากฏแต่สาวกสิบเอ็ดคน” ในโอกาสน้ี   อยา่งไรก็ตาม ยอห์นแกไ้ขขอ้ความนั้น
โดยการอธิยายวา่โธมสัไม่อยู ่(ยน. 20:24) ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงสาวกสิบเอด็คนในฐานะเป็นกลุ่ม 

16:14      เป็นท่ีชดัเจนวา่ส่ิงน้ีเกิดข้ึนในเยน็วนัอาทิตยอี์สเตอร์  น่ีเป็นการวา่กล่าวท่ีรุนแรงท่ีสุดซ่ึงพระเยซู
เคยให้แก่พวกสาวกของพระองค์ท่ีหมวดพระกิตติคุณบนัทึก พวกเขาไม่เพียงแต่ไม่ได้เช่ือการ
รายงานถึงการเป็นข้ึนจากตายของพระองค์ แต่พวกเขาท าให้ใจของพวกเขาแข็งกระดา้งต่อความ
เป็นไปได้ของการเป็นข้ึนจากตายของพระองคอี์กดว้ย ความไม่เช่ือของพวกสาวกเองจะช่วยพวกเขา
เข้าใจและช่ืนชมความไม่เช่ือของหลายคนผูซ่ึ้งพวกเขาจะแบ่งปันข่าวประเสริฐด้วยในฐานะ
ประจกัษพ์ยาน      

  “พวกอคัรทูตอาจไดรั้บอนุญาตท่ีจะไดย้ินถึงการเป็นข้ึนจากตายก่อนการเห็นพระคริสต์ท่ี
 เป็นข้ึนเพื่อวา่พวกเขาอาจรู้จากประสบการณ์ส่วนตวัถึงส่ิงท่ีจะเป็นท่ีจะพึ่งพาค าพยานของ
 คนอ่ืนๆ อยา่งท่ีจะเป็นกรณีกบัผูก้ลบัใจเช่ือของพวกเขา”   [957] 

16:15     การกล่าวถึงพระมหาบัญชาในโอกาสน้ีดูเหมือนจะได้มาก่อนการให้มันท่ีมทัธิวบนัทึก                     
( มธ. 28:19-20) การบนัทึกในพระกิตติคุณท่ีสองเนน้ถึงขอบเขตสากลของความรับผิดชอบของ
พวกสาวก (เปรียบเทียบ 14:9) “ทุกคน” ใน “ทัว่โลก” เป็นรูปแบบท่ีหนกัแน่นโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
จากค ากรีกส าหรับ “ทุกคน” นัน่คือ ฮาพันทา ทุกๆส่วนของโลกตอ้งการข่าวประเสริฐ 
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16:16         น่ีเป็นขอ้ท่ีบางคนเช่ือวา่สอนถึงความจ าเป็นของบพัติศมาในน ้ าส าหรับความรอด [958] อยา่งไร
ก็ตาม บัพติศมาของคริสเตียน ในท่ีอ่ืนๆถูกนิยามโดยการกล่าวยอมรับภายนอกถึงความเช่ือใน    
พระเยซูอยูเ่สมอ  ขอ้น้ีก็ถือวา่บพัติศมาก็เป็นเช่นนั้น ส่วนท่ีสองของขอ้น้ีสอนอย่างชดัเจนวา่ความ
ไม่เช่ือส่งผลต่อการถูกลงโทษ (เปรียบเทียบ 9:43-48) ไม่ใช่ความไม่เช่ือและความลม้เหลวท่ีจะรับ
บพัติศมา 

 ในส่วนแรกของข้อน้ี ค าน าหน้านามอนัหน่ึงควบคุมรูปแบบของค ากริยาท่ีเติม ed ทั้งสอง:           
“ได้เช่ือและได้รับบพัติศมา”  (NASB) หรือ “เช่ือ” และรับบพัติศมา” (NIV) ส่ิงน้ีบ่งบอกถึง
ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดระหวา่งการเช่ือและการไดรั้บบพัติศมา อยา่งไรก็ตาม สองอยา่งน้ีก็ไม่ใช่วา่
แยกออกจากกนัไม่ได ้ (เปรียบเทียบ รม. 3:21-28; 1 คร. 1:17; อฟ. 2:8-9) บพัติศมาไม่ใช่เง่ือนไข
ส าหรับความรอด แต่มนัเป็นกา้วท่ีส าคญัของการเช่ือฟังส าหรับสาวกท่ีเช่ือ 

16:17-18    ขอ้เหล่าน้ีสนบัสนุนความส าคญัหลกัของการเช่ืออีกดว้ย  บรรดาผูท่ี้เช่ือไม่ใช่แค่สาวกสิบเอ็ดคน
จะปฏิบติัการกระท าท่ีเหนือธรรมชาติต่อไป  ตลอดพระคมัภีร์ “หมายส าคญัต่างๆ” เช่นนั้นแสดงถึง
บางส่ิงแห่งท่ีมาท่ีเหนือธรรมชาติซ่ึงเกิดข้ึนและหมายส าคญัเหล่านั้นรับรองข่าวสารท่ีพยานเป็น
พยาน (เปรียบเทียบ ขอ้  20) 

  “หมายส าคญัต่างๆรับรองความเช่ือท่ีบรรดาผูเ้ช่ือเร่ิมแรกป่าวประกาศ ไม่ใช่ความเช่ือ
 ส่วนตวัท่ีใครก็ตามจากพวกเขาไดใ้ช”้ [959] 

 สาวกสิบสองคนได้ขบัผีและรักษาผูค้นในนามของพระเยซูแล้ว (6:7, 12-13) พวกเขาจะมี
ความสามารถเหล่าน้ีต่อไป (เปรียบเทียบ กจ. 5:16; 8:7; 16:18; 19:12; 28:8) น่ีเป็นการอา้งอิงเดียว
ถึงพวกสาวกท่ีพดู “ภาษาแปลกๆ” (นัน่คือ ภาษาอ่ืนๆ) ในหมวดพระกิตติคุณ (เปรียบเทียบ กจ. 2:4; 
10:46; 19:6; 1 คร.12:10, 28,30; 13:1; 14:2,18-19) ไม่มีพื้นฐานตามตวับทส าหรับการแยกแยะภาษา
ท่ีไม่ไดเ้รียนรู้ซ่ึงถูกกล่าวในกิจการของอคัรทูตจากค าพูดท่ีไร้สาระท่ีบางคนอา้งว่าจดหมายฝาก
ฉบบัต่างๆอา้งอิงถึงเป็นท่ีชดัเจนวา่ภาษาแปลกๆในพนัธสัญญาใหม่เป็นภาษาต่างๆ [960] ภูมิคุม้กนั
จากการฉกของงูท่ีพิษเป็นสิทธิพิเศษอีกอยา่งหน่ึงท่ีพวกสาวกจะช่ืนชม (เปรียบเทียบ กจ. 28:3-6) 
ไม่มีตวัอยา่งของพวกสาวกท่ีด่ืมบางส่ิงท่ีอนัตรายและการอยูร่อดในกิจการของอคัรทูต 

 พระเยซูไม่ไดก้ล่าววา่นานแค่ไหนท่ีพวกสาวกจะสามารถท าส่ิงเหล่าน้ี  ระยะเวลาแต่ก่อนของการ
ท างานอศัจรรยท์ั้งหมดก็ค่อนขา้งสั้น (เปรียบเทียบ อพย. 7-14; 1 พกษ. 17-2 พกษ. 10) ดงันั้นนัน่
เป็นส่ิงท่ีพวกสาวกสามารถคาดหวงัได ้(เปรียบเทียบ 1 คร. 13:8) ประวติัศาสตร์คริสตจกัรไดย้ืนยนั
ว่าระยะเวลาของการท างานอศัจรรยท่ี์มีในศตวรรษแรกได้ผ่านพน้ไปประมาณเวลาเดียวกนักบั
ความส าเร็จของสารบบของพนัธญัญาใหม่ (เปรียบเทียบ 2 คร. 12:12; ฮบ. 2:3-4) คริสเตียนบางคน
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อา้งว่าพระสัญญาเหล่าน้ียงัคงใช้ได้ในทุกวนัน้ี ตัวอย่างเช่น ส านักต่างๆแห่งอับพาเลเชียท่ีมี         
การจดัการงูและการด่ืมยาพิษ  อยา่งไรก็ตาม โดยหลกัแลว้ส่ิงเหล่าน้ีเป็นพระสัญญาต่างๆแห่งการ
ปกป้องของพระเจา้ส าหรับโอกาสต่างๆเม่ือผูข้่มเหงของพวกสาวกบงัคบัพวกเขาใหท้  าส่ิงเหล่าน้ี  

 บางคร้ังพระเจ้ายงัคงโน้มน้าวผู ้คนถึงความจริงแห่งข่าวประเสริฐหรือยืนยนัความจริงแห่ง          
พระวจนะของพระองค์แก่ผู ้คนด้วยประสบการณ์ท่ีเหนือธรรมชาติต่างๆ  อย่างไรก็ตาม 
ประสบการณ์เหล่าน้ีก็ไม่ใช่ประสบการณ์อย่างเดียวกนักบัส่ิงท่ีพระเยซูได้สัญญาท่ีน่ี คริสเตียน
เร่ิมแรกบางคนสามารถท าการอศัจรรยต่์างๆเม่ือใดก็ตามท่ีพวกเขาตอ้งการท าในน ้ าพระทยัของ  
พระเจา้ (เช่น กจ. 3:6; 16:18)นัน่ไม่ใช่กรณีในทุกวนัน้ี แมว้า่พระเจา้ยงัคงท าการอศัจรรยใ์นทุกวนัน้ี   

2.     การเสด็จขึน้สู่สวรรค์ของพระเยซู  16:19-20  (เปรียบเทยีบ ลก. 24:50-53; กจ. 1:9-12) 

16:19      เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึน 40 วนัหลงัจากการปรากฏต่างๆท่ีผูเ้ขียนเพิ่งไดบ้นัทึกไป (เปรียบเทียบ กจ. 1:3) 
ท่านบรรยายการเสด็จข้ึนสู่สวรรคแ์ละการประทบัของพระเยซูโดยปราศจากการอธิบายเพิ่มเติม  ช่ือ
เรียก “พระเยซูองค์พระผูเ้ป็นเจ้า” ปรากฏท่ีน่ีเท่านั้นและในลูกา  24:3 ในหมวดพระกิตติคุณ       
พระเยซูแห่งนาซาเร็ธกลายมาเป็น “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ต่อพวกสาวกของพระองคใ์นแง่ของเจา้นาย
ท่ีมีอธิปไตยหลงัจากการเป็นข้ึนจากตายของพระองค์  พระองค์ทรงเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอ แต่การ
เป็นข้ึนจากตายสอนพวกสาวกวา่นัน่คือส่ิงท่ีพระองคท์รงเป็น   

พระเยซูไดท้  านายถึงการเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระองคใ์นแง่ท่ีถูกปิดบงั (14:7) พวกสาวกเป็นพยาน
ถึงส่ิงน้ี  พวกเขาไม่ได้เป็นพยานถึงการประทบันั่งของพระองค์ในสวรรค์  พนัธสัญญาเดิมได้
คาดหวงัถึงการประทบันัง่ของพระเมสสิยาห์ในสวรรค์ก่อนการเสด็จกลบัมาเพื่อจะปกครองของ
พระองค ์ (สดด. 110:1) พวกสาวกเรียนรู้วา่การประทบัจะเกิดข้ึนระหวา่งการเสด็จมาสองคร้ังของ
พระองคไ์ม่ใช่ก่อนการเสด็จมาคร้ังแรก (เปรียบเทียบ กจ. 2:33-35; 7:56) ต าแหน่งท่ีประทบัใน
ปัจจุบนัของพระเยซู ณ เบ้ืองขวาพระหตัถข์องพระบิดาพรรณนาถึงการงานท่ีส าเร็จของพระองคใ์น
โลก-ในขณะน้ี-และสิทธิอ านาจของพระองค์ในฐานะผูด้  าเนินการน ้ าพระทยัของพระเจา้ในยุคน้ี  
การปกครองในปัจจุบนัของพระเยซูเหนือคริสตจักรจากเบ้ืองขวาพระหัตถ์ของพระบิดาของ
พระองคใ์นสวรรคก์็ไม่ใช่อยา่งเดียวกนักบัการปกครองในอนาคตของพระองคเ์หนืออาณาจกัรของ
ดาวดิ-จากบลัลงักข์องดาวดิในโลก[961] 

16:20     อย่างไรก็ตาม การงานของพระเยซูในโลกก็ด าเนินต่อไปอีกด้วยผ่านทางชนรุ่นแรกของพวก
 สาวกของพระองค์ มนัเป็นความต่อเน่ืองแห่งการงานของพระเยซูในโลกในแง่แทจ้ริง เพราะว่า
 พระองค์ด าเนินการท่ีจะท าการท างานกบัพวกเขาต่อไปและรับรองการประกาศของพวกเขาดว้ย
 หมายส าคญัต่างๆ  (เปรียบเทียบ กจ. 1:1-2) 
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  “…ทั้งหมดของกิจการของอคัรทูตถูกครอบคลุมไวท่ี้น่ีในขอ้ท่ียีสิ่บขอ้เดียว  …”[962] 

สาวกพวกแรกเหล่านั้นจดัเตรียมตวัอยา่งเชิงบวกส าหรับชนรุ่นท่ีตามมาทั้งหมดของพวกสาวกท่ีจะท าตาม  
ดงันั้นพระกิตติคุณน้ีจบลงดว้ยขอ้ความเชิงบวก 

ตน้ฉบบัและฉบบัแปลต่อมาบางฉบบัรวมถึงอีกขอ้หน่ึงตามหลงั 16:20  บางฉบบัของฉบบัเหล่าน้ีใส่ขอ้
เพิ่มเติมไวห้ลงัจาก 16:8  น่ีไม่ใช่หลกัฐานตามตวับทท่ีหนกัแน่นส าหรับความแทจ้ริงของขอ้น้ี และขา้พเจา้
ไม่คิดวา่ดั้งเดิมแลว้มนัเป็นส่วนหน่ึงของพระกิตติคุณท่ีไดรั้บการดลใจของมาระโก  

งานของการประกาศด าเนินต่อไปในกรุงโรมท่ามกลางพวกสาวกท่ีไดรั้บพระกิตติคุณน้ีก่อน  การบนัทึกน้ี
ถึงข่าวประเสริฐเก่ียวกบัพระเยซูคริสต์ (1:1) คงไดเ้ป็นการหนุนใจท่ีเฉพาะต่อพวกสาวกชาวโรมนัใหม่ๆ  
พวกเขาเผชิญกับการเลือกของไม่ว่าท่ีจะยืนหยดัต่อสาธารณะชนในฐานะคริสเตียน-และประสบกับ          
การสูญเสียอสังหาริมทรัพย ์ทรัพยส์มบติัส่วนตวั การงานและแมก้ระทัง่ชีวิตของพวกเขา -หรือท่ีจะเก็บตวั   
พวกเขาถูกเรียกร้องโดยกฎหมายท่ีจะจุดถูปบูชาซีซาร์ท่ีเป็น “พระเจา้” ในฐานะพลเมืองโรมนั การท าอยา่ง
นั้นก็ประนีประนอมการอุทิศตนท่ีเฉพาะของพวกเขาต่อพระเยซูในฐานะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ท่ีจะลม้เหลวใน
การนมสัการซีซาร์ก็ท  าใหพ้วกเขาจ่ายราคามาก   พระกิตติคุณน้ีเป็นประโยชน์โดยเฉพาะส าหรับพวกสาวกท่ี
เผชิญกบัการทา้ทายท่ีคลา้ยกนัต่างๆในสมยัและสถานท่ีของพวกเขาเองในประวติัศาสตร์   

วีเอิร์สบีช้ีวา่พระกิตติคุณมาระโกคลา้ยกบัเน้ือหาเก่ียวกบัผูรั้บใชท่ี้ยิ่งใหญ่ของเปาโลในฟีลิปปี 2  พระเยซู
เสด็จมาในฐานะผูรั้บใช ้(มก. 1-13; ฟป. 2:1-7) พระองคไ์ดส้ิ้นพระชนมท่ี์บนกางเขน (มก. 14-15; ฟป. 2:8) 
และพระเจา้ไดย้กยอ่งพระองคสู่์พระสิริ (มก. 16; ฟป. 2:9) ทั้งมาระโกและเปาโลเนน้ถึงความจ าเป็นส าหรับ
พวกสาวกท่ีจะน าข่าวประเสริฐไปยงัทุกประชาชาติ (มก. 16:15-16; ฟป. 2:10-11) และทั้งสองให้ความแน่ใจ
ท่ีวา่พระเจา้ก าลงัท าการในและผา่นทางเรา(มก.16:19-20;ฟป.2:12-13).[963]          
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