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ผู้เขียน
ผูเ้ ขียนไม่ได้ระบุถึงตัวท่านเองโดยชื่อในที่ใดก็ตามในพระกิตติคุณนี้ นี่ก็เป็ นจริ งเกี่ยวกับพระกิตติคุณทั้งสี่
“ชื่อเรี ยก ‘ตามมาระโก’ (…[คาตา มาร์ กัน]) บางทีได้ถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อพระกิตติคุณที่เป็ นสารบบได้
ถู ก รวบรวมและก็ มี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะแยกแยะฉบับ ของมาระโกจากพระกิ ต ติ คุ ณ ของคนอื่ น ๆ
โดยทัว่ ไปแล้วชื่ อเรี ยกต่างๆของพระกิตติคุณได้ถูกคิดว่ามีการเพิ่มเข้าไปในศตวรรษที่สองแต่อาจ
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปก่อนหน้านั้นมาก แน่นอนว่าเราอาจกล่าวว่าชื่ อเรี ยกบ่งบอกว่าโดยปี ค.ศ. 125 หรื อ
ทานองนั้นกลุ่มที่สาคัญของคริ สตจักรเริ่ มแรกได้คิดว่ามาระโกได้เขียนพระกิตติคุณที่สอง” [1]
มีขอ้ ความมากมายของบรรพบุรุษแห่งคริ สตจักรเริ่ มแรกระบุวา่ “ยอห์น มาระโก” ผูซ้ ่ ึ งถูกอ้างอิงอยูบ่ ่อยๆใน
พระคัมภีร์ใหม่น้ นั เป็ นผูเ้ ขียน
การอ้างอิงเริ่ มแรกที่สุดของประเภทนี้ อยูใ่ น ประวัติศาสตร์ เกี่ ยวกับนักบวช ของยูเซบิอุส(ค.ศ. 326) [2]
ยูเซบิอุสอ้างอิงถึง การตีความหมายเกี่ยวกับคาทานายของพระเป็ นเจ้ า ของปาปิ อุส (ค.ศ. 140) ซึ่ งเป็ นงานที่
ตอนนี้ ไ ด้สู ญหายไป ปาปิ อุ ส อ้า ง “ผูอ้ าสุ โส” บางที เป็ นอัค รทู ตยอห์ นผูซ้ ่ ึ ง กล่ า วสิ่ ง ดัง ต่ อไปนี้ เกี่ ย วกับ
พระกิตติคุณนี้ : มาระโกได้เขียนมันแม้ว่าท่านไม่ใช่สาวกของพระเยซู ระหว่างพันธกิจของพระเยซู หรื อ
ประจัก ษ์พยานแห่ งพันธกิ จของพระเยซู ท่ า นได้ร่วมเดิ นทางกับ อัครทู ตเปโตรและฟั ง ค าสอนของท่ า น
ท่านตั้งพระกิตติคุณของท่านไว้ที่เรื่ องราวของประจักษ์พยานและพันธกิจที่ได้กล่าวไว้ของเปโตร
มาระโกไม่ได้เขี ยนพระกิ ตติ คุณของท่านในลาดับที่ เป็ นลาดับอย่างเคร่ งครั ดซึ่ งหมายถึ งถ้าไม่เป็ นลาดับ
ตามลาดับเวลา [3] หรื อก็เป็ นลาดับทางโวหารและศิลปะ [4] แต่ท่านบันทึกสิ่ งที่เปโตรระลึกเกี่ยวกับถ้อยคา
และการกระทาของพระเยซูได้อย่างแม่นยา ท่านถือว่าตัวท่านเองเป็ นผูต้ ีความของเนื้ อหาของเปโตร โดยสิ่ ง
นี้ “ผูอ้ าวุโส” บางทีหมายถึงว่ามาระโกได้บนั ทึกคาสอนของเปโตรสาหรับคริ สตจักรแม้วา่ ไม่จาเป็ นจะต้อง
เป็ นคาต่อคาเมื่อเปโตรแสดงออกถึงตัวท่านเอง [5] สุ ดท้าย “ผูอ้ าวุโส” กล่าวว่าการบันทึกของมาระโกนั้น
เชื่อถือได้ท้ งั หมด

แหล่ ง ที่ ส าคัญอี ก แห่ ง หนึ่ ง ของขนบธรรมเนี ย มที่ ว่า มาระโกได้เขี ย นพระกิ ตติ คุ ณนี้ ก็ คื อ บทนาอันสั้ น สู่
มาระโก (ค.ศ. 160-180) บทนานี้ กล่าวว่ามาระโกได้รับข้อมูลของท่านจากเปโตรอีกด้วย ยิ่งกว่านั้นมันได้
บันทึกว่ามาระโกเขียนหลังจากเปโตรได้ตายไปและที่ว่าท่านได้เขียนพระกิ ตติคุณนี้ ในอิตาลี [6] อิเรเนอุส
(ค.ศ. 180-185) บิดาแห่ งคริ สตจักรเริ่ มแรกอีกท่านหนึ่ งได้บนั ทึกว่ามาระโกเขียนหลังจากเปโตรและเปาโล
ได้ตายไป [7] ขนบธรรมเนี ยมเริ่ มแรกอี กอย่า งหนึ่ งที่ บ นั ทึ กข้อเท็จจริ ง เหล่ านี้ มาจากจัสทิ น มาร์ เทอร์
(ค.ศ. 150-160) เคลเมนท์แห่ งอเล็กซานเดรี ย (ค.ศ. 195) เทอร์ ทูเลี ยน (ค.ศ. 200) สารบบโบราณของ
พระคัมภีร์ใหม่ (ค.ศ. 100) และโอริ เจน (ค.ศ 230) คาพยานนี้ระบุวนั เวลาตั้งแต่ตอนปลายของศตวรรษที่สอง
ยิง่ กว่านั้นมันมาจากศูนย์กลางที่แตกต่างสามแห่ งของคริ สตศาสนาเริ่ มแรก: เอเชียน้อย (ตุรกีสมัยใหม่) โรม
(อิ ต าลี ) และ อเล็ ก ซานเดรี ย (ในอี ยิป ต์ ) ดัง นั้น มี ห ลัก ฐานภายนอกที่ ห นัก แน่ น ที่ ว่า มาระโกได้เ ขี ย น
พระกิตติคุณนี้
มาระโกที่ถูกกล่าวถึงคือ “ยอห์น มาระโก” ที่ถูกอ้างอิงถึงบ่อยๆในพระคัมภีร์ใหม่ (กจ. 12:12, 25; 13:5, 13;
15:36-39; คส. 4:10; ฟม. 24; 2 ทธ. 4:11; 1 ปต. 5:13; เป็ นต้น) เป็ นที่ชดั เจนว่าท่านเป็ นญาติของบารนาบัส
และท่านได้ร่วมเดิ นทางไปกับบารนาบัสและเปาโลในการเดิ นทางไปประกาศครั้งแรกของพวกท่านแต่ได้
ละทิง้ อัครทูตเหล่านี้ไปเมื่อพวกท่านไปถึงเปอร์ กา มาระโกเป็ นประโยชน์ต่อเปาโลระหว่างการจาคุกที่โรม
ครั้ ง ที่ ส องของเปาโลและได้อยู่กบั เปโตรเมื่ อเปโตรอยู่ในกรุ งโรมอี กด้วย เปโตรบรรยายถึ งท่ านว่า เป็ น
“บุตรชาย” ของท่านบางทีเป็ นบุตรบุญธรรม [8]
มันดูเหมือนไม่น่าเป็ นไปได้ที่วา่ คริ สตจักรเริ่ มแรกคงได้ยอมรับพระกิ ตติคุณนี้ ว่ามีสิทธิ อานาจเนื่ องจากว่า
ผูเ้ ขียนเป็ นบุคคลรองโดยปราศจากหลักฐานที่โน้มน้าวว่ามาระโกได้เขียนมัน บางทีลูกาแสดงความสนใจ
พิเศษในยอห์นมาระโกในกิจการของอัครทูตเพราะว่าท่านเป็ นผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณนี้ มากกว่าที่ว่าท่านเป็ น
เหตุให้เกิดความแตกแยกระหว่างเปาโลและบารนาบัส [9]
“เป็ นที่ชดั เจนว่าท่าน [มาระโก] เป็ นอาจารย์และผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐที่มีความสามารถพิเศษ....
การอ่านที่ระมัดระวังเกี่ยวกับพระกิตติคุณนี้ จะทาหน้าที่ที่จะแนะนาว่าผูเ้ ขียนเป็ นนักศาสนศาสตร์
แห่งระดับต้นผูไ้ ม่เคยลืมว่าความตั้งใจหลักของท่านคือการเสริ มกาลังประชากรของพระเจ้าในเวลา
แห่งอุปสรรคที่รุนแรง” [10]
วันเวลา
ถ้าคาพยานของบทนาสู่ พระธรรมมาระโกและอิเรเนอุสนั้นถู กต้อง พระธรรมมาระโกเริ่ มแรกที่ สุดคงได้
เขี ยนขึ้ นหลังจากการตายของเปโตรและเปาโล วันเวลาที่ เป็ นไปได้มากที่ สุดของการตายเพื่อความเชื่ อ
ของเปโตรในกรุ ง โรมก็ คื อ ปี ค.ศ. 64-67 บางที เ ปาโลได้ต ายในฐานะผู ้ต ายเพื่ อ ความเชื่ อ ที่ นั่ น ในปี

ค.ศ. 67-68 อย่า งไรก็ ตาม เคลเมนท์แห่ ง อเล็ ก ซานเดรี ยและออริ เจนทั้ง สองได้ต้ งั การประพันธ์ ข อง
พระกิตติคุณนี้ระหว่างช่วงเวลาของเปโตร นี่อาจหมายถึงว่ามาระโกเขียนขึ้นไม่นานก่อนที่เปโตรได้ตายไป
บางทีมาระโกเริ่ มพระกิตติคุณของท่านระหว่างปี ท้ายๆของเปโตรในกรุ งโรมและทาให้เสร็ จหลังจากการตาย
ของเปโตร
เวลาที่ ช้าที่ สุ ดซึ่ งมาระโกอาจได้เขี ย นพระกิ ตติ คุ ณของท่านบางที ก็เป็ นปี ค.ศ. 70 เมื่อทิ ตสั ได้ทาลาย
กรุ งเยรู ซาเล็ม นักวิชาการหลายคนเชื่อว่าเนื่องจากว่าไม่มีผเู ้ ขียนพระกิตติคุณคนไหนได้อา้ งอิงถึงเหตุการณ์
นั้นซึ่ งได้บรรลุ คาพยากรณ์ พวกเขาทั้งหมดต้องได้เขียนขึ้นก่อนเหตุการณ์ น้ นั สรุ ปแล้ว บางทีมาระโกได้
เขียนพระกิตติคุณนี้ระหว่างปี ค.ศ. 63 ถึง 70
ทีม่ าและปลายทาง
ส่ วนใหญ่ของขนบธรรมเนี ยมของคริ สเตียนเริ่ มแรกกล่าวว่ามาระโกได้เขียนในอิตาลี และโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในกรุ งโรม [11] คาพยานภายนอกนี้ พบการสนับสนุ นในหลักฐานภายในของพระกิตติคุณนี้ เอง ตัวบ่งชี้
หลายอย่างในตัวบทชี้ไปยังการที่มาระโกได้เขียนขึ้นเพื่อผูอ้ ่านชาวต่างชาติโดยดั้งเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคน
โรมัน ท่านอธิ บายว่าธรรมเนียมยิวคงได้แปลกต่อผูอ้ ่านชาวต่างชาติ (เช่น 7:2-4; 15:42) ท่านแปลคาอารเมค
ที่คงไม่เป็ นที่คุน้ เคยต่อคนต่างชาติ (3:17; 5:41; 7:11, 34; 15:22) เมื่อเปรี ยบเทียบกับมัทธิ วและลูกา ท่านก็
ใช้คาแสลงเกี่ยวคาละตินหลายคาและคาที่ยืมมาจากคาละตินซึ่ งบ่งบอกถึงอิทธิ พลของโรมัน อย่างไรก็ตาม
บรรดานักศึกษาพระธรรมนี้บางคนเชื่อว่ามาระโกได้เขียนจากปาเลสไตน์ [12]
มาระโกแสดงถึ งความสนใจพิเศษในการข่มเหงและการตายเพื่อความเชื่ อซึ่ งคงได้เป็ นความสนใจพิเศษต่อ
ผูอ้ ่านชาวโรมันเมื่อท่านเขียน (เช่น 8:34-38; 13:9-13) ตอนนั้นบรรดาคริ สเตียนกาลังประสบกับการข่มเหง
ในกรุ งโรมและในสถานที่อื่นๆหลายที่ตลอดจักรวรรดิน้ นั โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากนี โรได้เริ่ มต้นที่จะข่ม
เหงคริ สเตี ย นในปี ค.ศ. 65
สาหรั บ คนโรมัน การตายโดยการถู ก ตรึ ง ก็ เพี ยงพอที่ จะท าให้พ ระเยซู
ไร้ คุณสมบัติในฐานะพระผูช้ ่ วยให้รอด และส่ วนใหญ่ของสิ่ งที่มาระโกเน้นก็แสดงให้เห็ นว่าพระองค์ไม่
สมควรต่อการถูกตรึ ง [13] สุ ดท้ายแล้ว การหมุนเวียนเริ่ มแรกและการยอมรับโดยทัว่ ไปถึงพระกิ ตติคุณนี้
ท่ามกลางบรรดาคริ สเตียนก็บ่งบอกว่ามันเริ่ มต้นจากและไปยังคริ สตจักรที่มีพลังและอิทธิ พล [14]
“พระธรรมมัท ธิ วถู ก มุ่ ง ไปสู่ ค นที่ เคร่ ง ศาสนา พระธรรมมาระโกได้ถู ก เขี ย นต่ อคนที่ เข้ม แข็ ง
พระธรรมลูกาถูกกล่าวต่อคนที่คิด พระกิตติคุณของยอห์นถูกมุ่งไปยังคนน่าเวทนา คือคนที่ตอ้ งการ
ความรอด” [15]

คุณลักษณะ
ตามหลักภาษาแล้ว มาระโกใช้คาศัพท์ที่ค่อนข้างจากัดเมื่อท่านเขียนพระกิ ตติคุณนี้ ตัวอย่างเช่ น ท่านใช้แค่
80 คาที่ไม่ปรากฏที่อื่นในพระคัมภีร์ใหม่ฉบับกรี กเมื่อเปรี ยบเทียบกับพระกิตติคุณของลูกาที่มีประมาณ 250
คาเช่ นนั้น ลักณะพิเศษอีกอย่างหนึ่ งก็คือว่ามาระโกชอบที่ จะถ่ายทอดคาแสลงและวลี ละติ นไปสู่ คากรี ก
(เช่น เซนจูริโอ [15:39], ควอดรั น [12:42], ฟลาเจลลาริ [15:15], ซเปคคิ วเลเทอร์ [6:27], เซนซั ส [12:42],
เซกทาริ อุส [7:4], และ แพรทอริ อุม [15:6] [16] อย่างไรก็ตาม ภาษาอารเมคมีอิทธิ พลต่อคากรี กของมาระโก
อีกด้วยบางทีเนื่ องจากเปโตรพูดภาษาอารเมค มาระโกรวมวลีอารเมคมากกว่าผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณคนอื่นๆ
(เช่ น โบอาเนอเย [3:17], ทาลิ ธาคูม [5:41], โกระบาน [7:11], เอฟฟาธา [7:34], และ อับบา [14:36]
[17] เป็ นที่ชดั เจนว่ามาระโกได้แปลเรื่ องราวต่างๆมากมายของเปโตรที่เปโตรเล่าในคาอารเมคไปสู่ คากรี ก
[18] ผลลัพธ์ก็คือการใช้คากรี กที่ไม่สวยและผิดไวยากรณ์เมื่อเปรี ยบเทียบกับลูกาผูซ้ ่ ึ งมีรูปแบบการเขียนที่
สละสลวยมากกว่าอย่างมาก อย่างไรก็ตาม มาระโกใช้รูปแบบการเขียนที่มีอานาจ สดใหม่และมีพลัง ที่
ผ่านมาทางการใช้บ่อยๆของท่านเกี่ยวกับปั จจุบนั กาลเชิ งประวัติศาสตร์ ที่แสดงออกถึงการกระทาที่เกิ ดขึ้น
ทันที [19] ยิ่งกว่านั้นมันชัดเจนในการใช้บ่อยๆของท่าน (41 ครั้ ง) เกี่ ยวกับคากริ ยากรี ก ยูธูส ที่ แปลว่า
“ทันที” [20] ผลกระทบที่เป็ นผลลัพธ์ก็คือว่าเมื่อบุคคลหนึ่งอ่านพระกิตติคุณของมาระโก บุคคลนั้นก็รู้สึกว่า
เขาหรื อเธอกาลังอ่านเรื่ องราวประจักษ์พยานของผูร้ ายงานถึงเหตุการณ์ต่างๆ
“แม้วา่ โดยพื้นฐานแล้วได้เกี่ยวข้องในพันธกิจทางคาพูดมากกว่าพันธกิจทางการเขียน ในการนับถือ
บางแง่ น้ ัน ดี . แอล มู ด้ ี เป็ นผูเ้ ท่ า เที ย มสมัย ใหม่ ก ับ มาระโกในฐานะผูส้ ื่ อสารแห่ งข่ า วประเสริ ฐ
ความรู ้ อย่างแตกฉานทางภาษาเกี่ ยวกับภาษาอังกฤษของท่านนั้น ดูเหมือนน้อยกว่าความสมบูรณ์
แบบและมีบางขณะที่ท่านอาจได้ทาลายความรู้สึกไวทางไวยากรณ์ของสมาชิกบางคนแห่ งผูฟ้ ั งของ
ท่านที่มีการศึกษามากกว่า แต่การไร้ความสามารถนี้ ไม่เคยขัดขวางท่านอย่างสาคัญในการสื่ อสาร
ข่าวประเสริ ฐด้วยประสิ ทธิ ภาพที่ยิ่งใหญ่ ในทานองเดียวกัน การผิดพลาดทางวรรณกรรมในบาง
โอกาสของมาระโกไม่เคยเป็ นอุปสรรคต่อการสื่ อสารของท่านในพระกิ ตติคุณนี้ ที่ซ่ ึ งท่านเริ่ มต้น
ชีวติ และพันธกิจของพระเยซูอย่างมีทกั ษะ” [21]
“หลักฐานชี้ ไปยังการที่ มาระโกไม่ใช่ นักศิ ลปะทางวรรณกรรมที่ สร้ างสรรค์แต่ เป็ นผูร้ วบรวมที่
จริ งใจและมีสติอย่างยิง่ ” [22]
มาระโกกล่าวถึงผูอ้ ่านของท่านโดยตรง (เช่น 2:10; 7:19) ผ่านทางถ้อยคาของพระเยซู (เช่น 13:37) และด้วย
การใช้คาถามเชิ งโวหารที่กล่าวต่อพวกเขา (เช่ น 4:41) สิ่ งนี้ ให้ความรู ้ สึกที่ตื่นเต้นแก่ผอู ้ ่านว่าเขาหรื อเธอ
กาลังปฏิสัมพันธ์กบั เรื่ องราวนั้นเป็ นส่ วนตัว ยิง่ กว่านั้นมันทาให้ผอู ้ ่านประทับใจด้วยความจาเป็ นสาหรับเขา
หรื อเธอที่จะตอบสนองต่อสิ่ งที่เรื่ องราวนั้นกาลังนาเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาระโกต้องการให้ผอู ้ ่านของ
ท่านที่จะเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์และพระบุตรของพระเจ้าและที่จะติดตามพระองค์

ในเชิงประวัติศาสตร์ แล้ว มาระโกบันทึกรายละเอียดที่ละเอียดลออซึ่ งประจักษ์พยานเท่านั้นอาจได้สังเกต
ได้ซ่ ึ งเป็ นที่ชดั เจนว่าท่านรับจากเปโตร (เช่น 1:27, 41, 43; 2:12; 3:5; 7:34; 9:5-6, 10; 10:24, 32) ท่านเน้นถึง
การกระทาของพระเยซู และให้ที่ที่โดดเด่นแก่การอัศจรรย์ของพระองค์ในพระกิ ตติคุณนี้ มาระโกบันทึก
การอัศจรรย์ 20 อย่างของพระเยซู [23] ในอีกด้านหนึ่ง มัทธิ วเน้นถึงการอภิปรายของพระเยซู ซ่ ึ งก็คือคาสอน
ของพระองค์เกี่ยวกับอาณาจักรของพระองค์ มาระโกบันทึกส่ วนที่เล็กกว่าเกี่ยวกับถ้อยคาของพระเยซู และ
ส่ วนที่ใหญ่กว่าเกี่ยวกับการงานของพระองค์มากกว่าที่มทั ธิ วได้บนั ทึก อย่างไรก็ตาม มาระโกเน้นถึงลาดับ
ความสาคัญของคาสอนในพันธกิจในโลกของพระเยซูเช่นกัน [24] พระเยซู ปรากฏในพระกิตติคุณของมาระ
โกในฐานะ บุคคลแห่ งการกระทา มาระโกเน้นถึงบทบาทของพระเยซูในฐานะ “ผูร้ ับใช้ของพระเป็ นเจ้า”
“และในฐานะผูร้ ับใช้ดงั นั้นพระองค์ก็ได้มาเป็ นผูก้ ลางที่ยงิ่ ใหญ่ระหว่างพระเจ้าและมนุ ษย์ และนัน่
คือการเปิ ดเผยที่ยงิ่ ใหญ่ของพระกิตติคุณนี้” [25]
“เรื่ องราวของมาระโกเกี่ยวกับพระเยซู เป็ นหนึ่ งในการกระทาที่รวดเร็ วและเรื่ องเร้ าใจอันสู งส่ ง มี
สองครั้งเท่านั้นในบทที่ 4 และ 13 ที่พระเยซูหยุดพักเพื่อจะให้การอภิปรายที่ยดื ยาว” [26]
“พระกิตติคุณนี้เป็ นพระกิตติคุณสาหรับเด็กๆที่จะอ่านก่อน...” [27]
ความตรงไปตรงมาเป็ นลักษณะเฉพาะของพระกิตติคุณนี้ อีกด้วย มาระโกไม่ได้ยกย่องพวกสาวก แต่บนั ทึก
ว่า พวกเขาทาสิ่ ง ที่ ตรงไปตรงมาเช่ นการวิจารณ์ พ ระเยซู ท่า นบรรยายถึ ง ความเป็ นปฏิ ปั กษ์ข องสมาชิ ก
ครอบครัวของพระเยซูที่มีต่อพระองค์อีกด้วย ท่านเน้นถึงปฏิกิริยาและอารมณ์แบบมนุษย์ของพระเยซู
โดยพื้นฐานแล้วพระกิ ตติคุณทั้งสี่ เป็ นวรรณกรรมบรรยายในประเภทของพระกิ ตติคุณเหล่านี้ แครนฟิ ลด์
แยกแยะสี่ ประเภทที่แตกต่างของเนื้อหาบรรยายในพระกิตติคุณมาระโก:
“(i) การบรรยายที่ความมากมายของรายละเอียดและความชัดแจ้งบ่งบอกถึงการได้รับมาโดยตรง
จากความทรงจาของประจัก ษ์พยาน… (ii) การบรรยายที่ซ่ ึ งโดยรู ปแบบเต็มที่ของการบรรยาย
เหล่ านั้นและการขาดรายละเอี ยดที่ ชัดเจนก็ให้ความประทับ ใจเกี่ ยวกับ การเป็ นหน่ วยต่างๆของ
ขนบธรรมเนี ยมเล่าขานซึ่ งได้ถูกแสดงอย่างราบเรี ยบโดยการกล่าวซ้ าบ่อยๆ…(iii) การบรรยายที่
แม้ว่าขึ้ นอยู่กบั ขนบธรรมเนี ยมก็ไม่ดูเหมื อนที่จะเป็ นหน่ วยแท้จริ งต่างๆของขนบธรรมเนี ยมเล่ า
ขานแต่ที่จะได้ถูกสร้ างขึ้นโดยมาระโกเอง… (iv) ข้อความสรุ ปสั้นๆที่บ่งชี้ ถึงสิ่ งที่กาลังเกิ ดขึ้น
ระหว่างระยะเวลาที่แน่นอนด้วยคาศัพท์โดยทัว่ ไป…”[28]
ในทางศาสนศาสตร์ แล้ว พระกิตติคุณนี้นาเสนอศาสนศาสตร์ พระคริ สต์อนั สู งส่ งที่เริ่ มต้นด้วยบทนาเกี่ยวกับ
พระเยซูในฐานะ “พระบุตรของพระเจ้า” (1:1) มาระโกเปิ ดเผยถึงความพึงพอใจของพระเยซูสาหรับชื่อเรี ยก
“บุตรมนุษย์” ที่พระองค์ใช้เพื่อจะบรรยายถึงพระองค์เองอยูบ่ ่อยๆ

จุดประสงค์
คุ ณลัก ษณะเหล่ า นี้ ช่ วยเราเข้า ใจจุ ดประสงค์ข องมาระโกส าหรั บ การเขี ย นซึ่ งท่ า นไม่ ไ ด้ก ล่ า วโดยตรง
จุดประสงค์ของมาระโกไม่ใช่แค่ที่จะให้เรื่ องราวเกี่ยวกับชีวประวัติหรื อทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับชี วิตของ
พระเยซูแก่ผอู ้ ่านของท่าน ท่านมีจุดประสงค์เชิ งปฏิบตั ิมากขึ้น เนื้ อหาเกี่ยวกับชี วประวัติที่ท่านเลือกเพื่อจะ
รวมไว้และที่จะละเลยไปก็บ่งชี้ ว่าท่านต้องการที่จะทาให้ผอู ้ ่านคริ สเตียนของท่านที่จะทนต่อการทนทุกข์
และการข่มเหงสาหรั บความเชื่ อของพวกเขาอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพได้ ที่ จะทาสิ่ งนี้ ท่านก็บนั ทึ กเกี่ ยวกับ
การทนทุกข์ของพระเยซู ประมาณหนึ่งในสามของพระกิตติคุณนี้กล่าวถึงการทนทุกข์ของพระเยซู
“พระกิตติคุณมาระโกได้ถูกเรี ยกว่าเรื่ องราวแห่งการทนทุกข์พร้อมกับบทนาที่ยาว”[29]
ยิ่งกว่านั้น มีการอ้างอิงมากมายถึ งการทนทุกข์ตลอดพระธรรมนี้ (เช่น 1:12-13; 3:21-22, 30-35; 8:34-38;
10:30, 33-34, 45; 13:8, 11-13) อย่างชัดเจนแล้ว มาระโกบ่งบอกว่าความสัตย์ซื่อและการเชื่ อฟั งในฐานะ
สาวกของพระเยซูจะส่ งผลต่อการต่อต้าน การทนทุกข์และบางทีความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเน้นนี้ คง
ได้ทาการต่อผูอ้ ่านดั้งเดิ มที่ กาลังเผชิ ญกับการข่มเหงสาหรั บความเชื่ อของพวกเขา มันคื อความจาเป็ นที่
เกิดขึ้นต่อเนื่องในพันธกิจอภิบาล เป็ นที่น่าสนใจว่าหัวข้อของการทนทุกข์ก็หนักแน่นในจดหมายฝากฉบับ
แรกของเปโตรเช่ นกัน เป็ นที่ชดั เจนว่า นี่ เป็ นหัวข้อที่วางไว้บนหัวใจของเปโตรอย่างหนักอึ้ง มาระโก
ต้องการให้ผอู ้ ่านชาวต่างชาติของท่านที่จะเป็ นผูร้ ับใช้ที่ดีของพระเจ้าและคนอื่นๆอีกด้วย ดังนั้นท่านอุทิศ
ความสนใจอย่างมากต่อการที่พระเยซูได้ฝึกอบรมสาวกสิ บสองคนเพื่อการรับใช้
“นี่เป็ นพระธรรมแห่งการสร้างสาวกพร้อมกับการเน้นที่การเป็ นผูน้ าแบบผูร้ ับใช้” [30]
มาระโกมีจุดประสงค์เชิ งศาสนศาสตร์ (ศาสนศาสตร์ พระคริ สต์) เช่ นเดี ยวกับเชิ งอภิบาล (การสร้างสาวก)
ในการเขี ย น จุ ดประสงค์น้ ี ก็ เพื่ อจะเน้น ถึ ง ความถ่ อมใจแท้ข องพระบุ ตรของพระเจ้า ในขณะที่ มทั ธิ ว
นาเสนอพระเยซู ในฐานะพระเมสสิ ยาห์ มาระโกแสดงให้เห็ นว่าพระองค์ทรงเป็ นผูร้ ับใช้แบบมนุ ษย์ของ
พระเจ้าผูไ้ ด้ทนทุกข์อย่างที่คนอื่นไม่ได้ทนทุกข์ มาระโกเน้นถึงการเชื่ อฟั งเต็มที่ของพระเยซู ต่อน้ าพระทัย
ของพระบิดา การเน้นนี้ทาให้พระเยซูเป็ นแบบอย่างสาหรับสาวกทุกคนที่จะทาตาม (10:45) คนหนึ่งแปลก
ใจว่ามาระโกนาเสนอพระเยซู อย่างที่ท่านเสนอเพื่อจะแก้ไขแนวโน้มที่ได้เกิดขึ้นในคริ สตจักรเริ่ มแรกโดย
ลัทธินอกรี ตภายใต้พวกนอสติกและคนอื่นๆที่จะคิดถึงพระเยซูในฐานะพระเจ้าแต่ไม่ใช่มนุษย์เต็มที่หรื อไม่
“ในขณะที่จุดประสงค์เชิ งหนุ นนา [แนะนา] สาหรับการสร้างสาวกของคริ สเตียนจะอธิ บายถึ ง
องค์ประกอบเล็กอันหนึ่ งในเนื้ อหาของมาระโกและแม้กระทัง่ จะตี ความองค์ประกอบนั้นผิดไป
จุ ด ประสงค์ เ ชิ ง ปกป้ องความเชื่ อ ส าหรั บ กางเขนก็ จ ัด เตรี ย มการอธิ บ ายที่ ค รอบคลุ ม เกี่ ย วกับ
องค์ประกอบทั้งหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ ยวกับแนวทางต่างๆที่ซ่ ึ งองค์ประกอบเหล่านั้นถู ก

นาเสนอ การเข้าด้วยกันเพื่อจะจัดตั้งการปกป้ องสาหรับกางเขนก็ไม่ใช่แค่สิทธิ อานาจและความสุ ด
ขีดแห่ งคาสอนของพระเยซู เท่านั้น แต่เป็ นความสาเร็ จแห่ งการทานายต่างๆของพระองค์อีกด้วย
ไม่ใช่แค่การอัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยฤทธิ์ เดชและการขับผีออกของพระองค์เท่านั้น แต่เป็ นลักษณะที่
เหนื อธรรมชาติและสิ่ งเสริ มต่างๆ เกี่ยวกับการตายของพระองค์อีกด้วย ไม่ใช่ แค่การดึงดูดฝูงชน
ของพระองค์เท่านั้น แต่เป็ นการฝั งของพระองค์โดยสมาชิ กที่ เคร่ งศาสนาและกล้าหาญของ
สภาแซนเฮดริ นอีกด้วย ไม่ใช่แค่การรับรองเกี่ยวกับบัพติศมาของพระองค์โดยพระบิดาและการ
มอบให้ดว้ ยพระวิญญาณเท่านั้น แต่เป็ นการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์อีกด้วย” [31]
“ในมุมมองของข้าพเจ้า ผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐมาระโกนาเสนอพระเยซู ในฐานะพระบุตรแท้ของ
พระเจ้าและในการทาอย่างนั้นก็ต้ งั ใจที่จะนาเสนอพระเยซู ในการต่อต้านต่อผูส้ มัครเข้าชิ งตาแหน่ง
ของโรมสาหรับจักรพรรดิ ผูช้ ่ วยให้รอด และเจ้านายที่เหมาะสม ลักษณะทั้งหมดที่ประกอบเป็ น
ลัทธิจกั รพรรดิและขนบธรรมเนียมที่หลากหลายซึ่ งเกี่ยวข้องกับตาแหน่งและชื่ อเรี ยกของจักรพรรดิ
ในหลายแนวทางก็พบการแสดงออกในศาสนศาสตร์ พระคริ สต์ของพันธสัญญาใหม่ ส่ วนใหญ่ของ
ลักษณะเหล่านี้ก็คล้ายกันในมาระโก ลักษณะอื่นๆก็คล้ายกันในที่อื่นๆในพันธสัญญาใหม่” [32]
ตาแหน่ งของมาระโกท่ ามกลางพระกิตติคุณเล่ มอืน่ ๆ
เป็ นสิ่ งธรรมดาในทุกวันนี้สาหรับบรรดานักวิชาการที่จะถือลาดับความสาคัญของมาระโก นี่ คือมุมมองที่วา่
มาระโกได้เขียนพระกิ ตติ คุณของท่านก่อนและผูเ้ ขี ยนพระกิ ตติ คุณเล่ มอื่นๆได้เขี ยนหลังจากที่ ท่านเขี ยน
มุ มมองนี้ ได้เป็ นที่ นิยมตั้งแต่ศตวรรษที่ สิบเก้า [33] ก่ อนหน้านั้น นักวิชาการทางพระคัมภี ร์ส่วนใหญ่
เชื่อว่ามัทธิ วได้เขียนพระกิตติคุณของท่านก่อน [34] ตั้งแต่น้ นั มานักวิชาการหลายคนได้สรุ ปว่ามาระโกเป็ น
หนึ่งในแหล่งพื้นฐานสองแหล่งที่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณสัมพันธ์ได้ใช้ อีกแหล่งก็คือคิว [35] ณ ปั จจุบนั นี้ ไม่มี
การแก้ไขที่เด็ดขาดต่อปั ญหาเกี่ยวกับว่าอันไหนมาก่อนแม้วา่ นักวิชาการส่ วนใหญ่ชื่นชอบมาระโกอย่างทิ้ง
ห่าง
บรรดานัก วิช าการที่ ชื่นชอบล าดับ ความส าคัญของมาระโกก็ ต้ งั มุ ม มองของพวกเขาบนข้อเท็จจริ ง ที่ ว่า
มาระโกมีประมาณ 90 เปอร์ เซ็ นต์ของสิ่ งที่อยู่ในมัทธิ วและประมาณ 40 เปอร์ เซ็ นต์ของสิ่ งที่อยู่ในลูกา
ตามปกติแล้วมัทธิ วและลูกาทาตามลาดับเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆของมาระโก และพวกเขาแทบจะไม่ต่อต้าน
เนื้อหาของมาระโกเมื่อพวกเขากล่าวถึงหัวข้อเดียวกัน มัทธิ วและลูกากล่าวซ้ าการใช้ถอ้ ยคาของมาระโกอยู่
บ่อยๆอีกด้วย บางครั้งพวกเขาตีความและลดบางข้อความของมาระโก ตามปกติแล้ว การบันทึกของมาระโก
ก็เต็มที่กว่าของมัทธิ วและลูกาซึ่ งบ่งบอกว่าพวกเขาอาจได้แก้ไขงานของท่าน

อย่างไรก็ตาม บางครั้งมัทธิ วและลูกาไม่เห็นด้วยกับมาระโกในเรื่ องราวที่เฉพาะ ลูกาละเว้นส่ วนที่ใหญ่ของ
เนื้อหาของมาระโกซึ่ งรวมถึงทั้งหมดของสิ่ งที่อยูใ่ นมาระโก 6:45-8:26 ยิง่ กว่านั้น ในแง่ของความเป็ นไปได้
ที่วา่ มาระโกได้เขียนขึ้นในปี ค.ศ. 60 ถ้าท่านได้เขียนก่อนนั้น มัทธิ วและลูกาคงได้เขียนหลังจากการล่มสลาย
ของกรุ งเยรู ซาเล็ม นี่ ดูเหมือนเป็ นไปไม่ได้เพราะว่าแม้วา่ เหตุการณ์น้ นั ได้บรรลุคาพยากรณ์ ผูเ้ ขียนก็ไม่ได้
อ้างถึงความสาเร็ จเช่นนั้น [36]
จากการที่ ได้พิจารณาทุ กสิ่ ง ข้าพเจ้าก็ชื่นชอบลาดับความสาคัญของมัทธิ ว ณ ปั จจุ บนั นี้ มุมมองนี้ ก็กาลัง
ชื่ น ชมการฟื้ นคื น ในความเป็ นที่ นิ ย ม วิ ล เลี่ ย ม ฟาร์ ม เมอร์ ไ ด้เ ป็ นผู ้น าท่ า มกลางบรรดาผู ้ที่ ถื อ ล าดับ
ความสาคัญของมัทธิวมาตลอด[37] คริ สโตเฟอร์ แมนน์ผไู้ ด้เขียนอังเคอร์ ไปเบิล คอมเมนตารี่ ในพระธรรม
มาระโกได้โต้แย้งอย่างยืดยาวสาหรับการที่มาระโกดึงจาก (ผสมกัน นัน่ คือ รวมและหรื อย่อ) มัทธิ วและลูกา
เช่นเดียวกับคาพยานแบบประจักษ์พยานของเปโตร[38] อย่างไรก็ตาม การโต้แย้งนี้ก็ไม่จาเป็ นต่อการตีความ
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2. การทนทุกข์ของพระเยซูเนื่องจากการละทิ้ง 14:12-52
ข. การทนต่อการทนทุกข์ของผูร้ ับใช้ 14:53-15:47
1. การไต่สวนโดยคนยิวของพระเยซู 14:53-15:1
2. การไต่สวนโดยคนโรมันของพระเยซู 15:2-20

3. การถูกตรึ ง การตายและการฝังของพระเยซู 15:21-47
VIII. การเป็ นขึ้นจากตายของผูร้ ับใช้ บทที่ 16
ก. การป่ าวประกาศถึงการเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู 16:1-8
ข. การปรากฏและการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระเยซู 16:9-20
1. การปรากฏสามครั้งหลังจากการเป็ นขึ้นจากตาย 16:9-18
2. การเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระเยซู 16:19-20
คาร์ สันและมูแบ่งพระธรรมนี้อย่างแตกต่างเล็กน้อยดังต่อไปนี้ [39]
I.

ตอนต้นๆสู่ พนั ธกิจ 1:1-13
การเปลี่ยนผ่าน 1:14-15

II.

ส่ วนแรกของพันธกิจในกาลิลี 1:16-3:6
การเปลี่ยนผ่าน 3:7-12

III. ส่ วนที่สองของพันธกิจในกาลิลี 3:13-5:43
การเปลี่ยนผ่าน 6:1-6
IV. ระยะที่สรุ ปแห่งพันธกิจในกาลิลี 6:7- 8:26
การเปลี่ยนผ่าน 8:27-30
V. แนวทางแห่งสง่าราศีและการทนทุกข์ 8:31- 10:45
การเปลี่ยนผ่าน 10:46-52
VI. พันธกิจสุ ดท้ายในกรุ งเยรู ซาเล็ม 11:1-13:37
การเปลี่ยนผ่าน 14:1-2
VII. การทนทุกข์และเรื่ องราวเกี่ยวกับอุโมงค์ที่วา่ งเปล่า 14:3-16:8

ข่ าวสาร
มัทธิ วนาเสนอพระเยซู ในสี ม่วงและสี ทองแห่ งลักษณะของกษัตริ ย ์ มาระโกบรรยายพระองค์ในสี น้ าตาล
และสี เขียวแห่งผูร้ ับใช้ที่ได้เสด็จมาเพื่อจะทาตามน้ าพระทัยของพระบิดาของพระองค์
ข่ า วสารของพระธรรมนี้ ก็ ค ล้า ยกับ ข่ า วสารของมัท ธิ ว ข้อความที่ ก ระชับ ของพระธรรมนี้ ก็ ป รากฏใน
1:14-15: “หลังจากยอห์นถูกจับแล้ว พระเยซู เสด็จมายังแคว้นกาลิลี ทรงประกาศข่าวประเสริ ฐของพระเจ้า
โดยตรั ส ว่า ‘เวลาก าหนดมาถึ ง แล้วและแผ่นดิ นของพระเจ้า ก็ ม าใกล้แล้ว จงกลับ ใจใหม่ และเชื่ อ ข่ า ว
ประเสริ ฐ” พระเยซูได้ป่าวประกาศข่าวดีน้ ีระหว่างส่ วนใหญ่แห่งพันธกิจในโลกของพระองค์
อีกข้อหนึ่งที่เป็ นกุญแจสู่ การเข้าใจข่าวสารของพระกิตติคุณนี้ คือ 10:45: “พราะว่าบุตรมนุ ษย์ไม่ได้มาเพื่อรับ
การปรนนิ บตั ิ แต่มาเพื่อจะปรนนิ บตั ิ คนอื่ น และให้ชีวิตของท่านเป็ นค่าไถ่ คนจานวนมาก” ข้อนี้ จดั
เตรี ยมการเน้นที่พิเศษของพระธรรมนี้ ซ่ ึ งก็คือบทบาทของพระเยซู ในฐานะผูร้ ับใช้และโครงร่ างโดยทัว่ ไป
ของเนื้อหาของมัน
แรกสุ ด บุตรมนุษย์ได้เสด็จมา นัน่ คือการบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ บุตรมนุ ษย์เป็ นพระเจ้าที่ได้บงั เกิดในธรรมชาติ
ของมนุษย์ อัตลักษณ์ของพระองค์เป็ นหัวข้อหลักในพระกิตติคุณนี้อย่างที่เป็ นในพระกิตติคุณทั้งหมด
ประการที่สอง บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อจะได้รับการปรนนิบตั ิแต่เพื่อจะปรนนิบตั ิ นัน่ คือการรับใช้ ยิ่งกว่านั้น
พระกิตติคุณนี้มีสิ่งมากมายที่จะสอนบรรดาสาวกเกี่ยวกับการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ของเรา
ประการที่สาม บุ ตรมนุ ษย์ได้มาเพื่อจะให้ชีวิตของท่านเป็ นค่าไถ่คนจานวนมาก นัน่ คื อการทนทุกข์ของ
พระองค์ พระกิตติคุณของมาระโกเน้นถึ งการทนทุกข์ของผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์ของพระเป็ นเจ้า มาระโกเป็ น
พระกิตติคุณแห่งผูร้ ับใช้ของพระเจ้า
แน่ นอนว่าโดยธรรมชาติน้ นั พระเยซู เป็ นพระบุ ตรของพระเจ้า พระองค์ทรงเท่าเทียมและได้เท่าเที ยมกับ
พระบิดามาอยูเ่ สมอเพราะว่าพระองค์แบ่งปั นธรรมชาติแบบพระเจ้าอย่างเดียวกันกับพระบิดา อย่างไรก็ตาม
ในการบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระเยซูได้กลายมาเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้า
ความหวังสาหรับผูร้ ับใช้แบบพระเจ้าของพระเจ้าเป็ นการเปิ ดเผยของพันธสัญญาเดิม อิสยาห์มีสิ่งที่จะกล่าว
เกี่ยวกับผูร้ ับใช้ของพระเป็ นเจ้ามากกว่าผูเ้ ผยพระวจนะของพันธสัญญาเดิมคนใดก็ตาม แม้วา่ ผูเ้ ผยพระวจนะ
คนอื่นๆมากมายได้กล่าวถึงพระองค์เช่นกัน
ในพันธสัญญาใหม่ อัค รทู ตเปาโลอธิ บายถึ ง ความส าคัญของพระเยซู ที่ ก ลายมาเป็ นผูร้ ั บใช้ของพระเจ้า
มากกว่าผูเ้ ขียนคนใดก็ตาม เนื้ อหาเกี่ ยวกับเคโนซิ สที่ยิ่งใหญ่ของท่านในฟี ลิ ปปี 2 ช่ วยเราให้เข้าใจสิ่ งที่
หมายถึงสาหรับพระบุตรของพระเจ้าที่จะกลายมาเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้า ในการบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ พระเยซู

ได้จากัดพระองค์เอง พระองค์ไม่ได้หยุดที่ จะเป็ นพระเจ้า แต่พระองค์เทพระองค์เองไปสู่ ธรรมชาติและ
ร่ างกายของมนุ ษย์ สิ่ งนี้ ได้จากัดอานาจแบบพระเจ้าของพระองค์ ยิ่งกว่านั้น พระองค์ได้จานนพระองค์เอง
ต่อภารกิ จที่พระบิดาได้กาหนดไว้เพื่อพระองค์ที่ยบั ยั้งเสรี ภาพแบบพระเจ้าของพระองค์ มาระโกนาเสนอ
พระเยซูในฐานะมนุษย์แท้ผไู้ ด้เป็ นพระเจ้าอีกด้วยในบทบาทของผูร้ ับใช้
แรกสุ ดจงพิจารณาถึง ธรรมชาติ แห่งการรับใช้ของพระเยซู
บุคคลที่สองของตรี เอกภาพได้กลายมาเป็ นผูร้ ับใช้เพื่อจะสร้ างพระกิ ตติ คุณ เพื่อจะสร้ างข่าวดี เพื่อมนุ ษย์
ข่าวดีน้ ีก็คือว่าพระเยซูได้จดั เตรี ยมความรอดเพื่อมนุษยชาติ ที่จะจัดเตรี ยมความรอดนั้น พระบุตรนิรันดร์ ได้
กลายมาเป็ นผูร้ ั บ ใช้ ที่ ใ ดก็ ตามที่ พ ระคัม ภี ร์ก ล่ า วถึ ง พระเยซู ใ นฐานะผูร้ ั บ ใช้นั่น ก็ ก าลัง กล่ า วถึ ง การที่
พระองค์ได้จดั เตรี ยมความรอด
มาระโกเริ่ มต้นโดยการอ้างอิสยาห์ผไู ้ ด้ทานายถึงผูร้ ับใช้ของพระเจ้า (1:3; เปรี ยบเทียบ อสย. 40:3) ข้ออ้างอิง
จากมาลาคีในข้อที่ 2 เป็ นแค่บทนา นี่ สาคัญอย่างมากเพราะว่าไม่เหมือนมัทธิ วนั้นมาระโกแทบจะไม่อา้ ง
จากพันธสัญญาเดิม [40] อิสยาห์ได้พรรณนาถึงผูห้ นึ่ งที่จะมาเพื่ อจะบรรลุ จุดประสงค์ของพระเจ้าแห่ ง
การจัด เตรี ย มความรอดสุ ด ท้า ยให้ ภาพของท่ า นเกี่ ย วกับ ผูร้ ั บ ใช้น้ ี ก็ แตกต่ า งและมี รายละเอี ย ดดัง เช่ น
ภาพเหมือน ที่กาลังถูกวาดจนกระทัง่ ในบทที่ 53 อิสยาห์ได้พรรณนาถึ งการทนทุกข์ที่น่ากลัวของผูร้ ับใช้
บทนี้เป็ นเบื้องหลังที่ยงิ่ ใหญ่สาหรับพระกิตติคุณที่สองอย่างที่สดุดี 110 อยูเ่ บื้องหลังพระกิตติคุณแรก
ภาพของผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์บนกางเขนเป็ นภาพสุ ดท้ายของชุ ดภาพทั้งหลายที่มาระโกให้แก่เรา ยิ่งกว่านั้น
ท่ า นแสดงถึ ง ผูร้ ั บ ใช้ที่ ท นทุ ก ข์ใ นการปล้ า สู ้ ข องพระองค์ต่ออ านาจของซาตานและพวกปี ศาจของมัน
อีกภาพหนึ่ งก็คือภาพของผูร้ ับใช้ที่ทนทุ กข์ต่อการต่อต้านของพวกผูน้ าทางศาสนาของอิสราเอล อีกภาพ
หนึ่ ง ก็ คื อภาพของผูร้ ั บ ใช้ที่ ท นทุ ก ข์ต่อความเชื่ อ งช้า และการเข้า ใจผิดของพวกสาวกของพระองค์เอง
สิ่ งเหล่านี้เป็ นหัวข้อหลักทั้งหมดในพระกิตติคุณของมาระโกที่มีมุมมองร่ วมเกี่ยวกับพระเยซูในฐานะผูร้ ับใช้
ที่ทนทุกข์
ในการหันไปสู่ การอธิ บายทางศาสนศาสตร์ ของเปาโลเกี่ยวกับหัวข้อผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์ในพระคัมภีร์น้ นั เราก็
สังเกตว่าท่านได้หยิบเอาการเน้นต่างๆของมาระโก มาระโกไม่ได้แค่นาเสนอพระเยซู ในฐานะผูร้ ับใช้ที่ทน
ทุกข์ในฐานะเป็ นการเปิ ดเผยทางศาสนศาสตร์ ที่น่าสนใจเท่านั้น ท่านแสดงให้เห็นถึ งสิ่ งที่สิ่งนั้นหมายถึ ง
สาหรับสาวกของผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์อีกด้วย เราต้องรับเอาท่าทีอย่างเดียวกันที่พระเยซูมี (ฟป. 2:5) พวกสาวก
ของผูร้ ั บ ใช้ที่ท นทุ ก ข์ค วรคาดหวังและเตรี ย มตัวสาหรั บประสบการณ์ อย่า งเดี ยวกันต่า งๆที่ พระองค์ไ ด้
ประสบ เราต้องมีความกรุ ณา ความถ่อมใจและความรักอย่างเดียวกันที่พระองค์มี พระบุตรของพระเจ้าได้
ถ่อมพระองค์ลงเพื่อจะมาเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้าและมนุษย์ เราต้องเสี ยสละตัวเราเองเพื่อจุดประสงค์อย่าง
เดียวกันอีกด้วย

อิสยาห์ได้เปิ ดเผยว่าความหมายหลักของภารกิจของผูร้ ับใช้คือที่จะจัดเตรี ยมความรอดผ่านทางการเสี ยสละ
ตนเอง (อสย. 53) เปาโลเปิ ดเผยอีกว่าพระบุตรได้กลายมาเป็ นผูร้ ับใช้เพื่อจะจัดเตรี ยมความรอดผ่านทางการ
เสี ยสละตนเอง (ฟป. 2) แง่ที่ว่าพระบุตรของพระเจ้าได้กลายมาเป็ นผูร้ ั บใช้ก็คือว่าพระองค์ได้สร้ าง
พระกิตติคุณโดยการจัดเตรี ยมความรอดจากการเป็ นทาสของบาป
เมื่อพระเยซูเริ่ มต้นพันธกิจต่อสาธารณะชนของพระองค์ พระองค์ได้ป่าวประกาศว่า“เวลากาหนดมาถึงแล้ว”
บุคคลที่อิสยาห์และผูเ้ ผยพระวจนะคนอื่นๆได้ทานายตอนนี้ ก็ได้มาถึ งแล้ว พระเจ้าได้เข้ามาใกล้โดยการ
กลายมาเป็ นมนุ ษ ย์ พระองค์ได้เข้ามาใกล้ในรู ปแบบของผูร้ ั บใช้ที่ถ่ อมใจ พระองค์กาลังมุ่ง หน้า ไปยัง
กางเขน พระองค์จะพิชิตสิ่ งที่ได้ทาลายมนุ ษย์และธรรมชาติ พระองค์จะจัดเตรี ยมข่าวดีสาหรับมนุ ษยชาติ
และวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อจะสถาปนาอาณาจักรที่ชอบธรรมของพระองค์ข้ ึนเหนื อโลกทั้งสิ้ น
ด้วยพระคุณและพระสิ ริ กางเขนเป็ นจุดจดจ่อของการรับใช้ของพระเยซู
“พระเยซู” เป็ นชื่อแบบมนุษย์ของพระองค์ “พระเมสสิ ยาห์” เป็ นชื่อเรี ยกที่บรรยายถึงบทบาทของพระองค์
แม้วา่ คนส่ วนใหญ่ได้เข้าใจผิด “พระบุตรของพระเจ้า” เป็ นชื่อเรี ยกที่แสดงถึงความเป็ นพระเจ้าของพระองค์
ชื่อเรี ยกสามชื่อนี้ก็เป็ นหลักในพระกิตติคุณของมาระโก
นอกเหนื อ จาก ธรรมชาติ แห่ ง การรั บ ใช้ข องพระเยซู เราต้อ งพิ จ ารณาถึ ง สิ่ ง ที่ ม าระโกสอนเกี่ ย วกับ
คุณลักษณะ แห่งการรับใช้ของพระเยซูอีกด้วย
ความเห็นอกเห็นใจของพระเยซูต่อพวกคนบาปก็โดดเด่นในพระกิตติคุณนี้ มาระโกไม่ได้บนั ทึกถ้อยคาแห่ ง
ความรุ นแรงที่ออกมาจากริ มฝี ปากของพระเยซูสาหรับพวกคนบาป พระเยซูสงวนความรุ นแรงของพระองค์
ไว้สาหรับคนหน้าซื่ อใจคด คื อบรรดาผูท้ ี่ แสร้ งที่ จะชอบธรรมแต่ไม่ชอบธรรมอย่างแท้จริ ง พระองค์ไ ด้
รุ นแรงต่อพวกเขาเพราะว่าพวกเขาได้ทาลายชีวติ ของคนอื่นๆ
ความเห็ นอกเห็ นใจมาจากการทนทุ ก ข์ เรามี ค วามเห็ นอกเห็ นใจส าหรั บ ใครคนหนึ่ ง ที่ ก าลัง เผชิ ญกับ
ประสบการณ์ที่เจ็บปวดบางอย่างที่เราได้ประสบ มันยากที่จะเห็นอกเห็นใจต่อใครคนหนึ่ งที่ประสบการณ์
ของเขานั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรา
ความเห็นอกเห็นใจมาจากการทนทุกข์และมันสาแดงออกตัวมันเองในการเสี ยสละ มันเกี่ ยวข้องกับการ
แบกภาระของซึ่ งกันและกัน ความเห็นอกเห็นใจของพระเยซู ที่มีต่อเราที่เป็ นคนบาปเกิดขึ้นจากการแบ่งปั น
การทนทุกข์ของเราและมันก็ชดั เจนเมื่อพระองค์ได้เสี ยสละพระองค์เองเพื่อเรา ถ้าเคยมีใครก็ตามที่ได้แบก
ภาระของคนอื่นๆ นัน่ ก็เป็ นพระเยซู (10:45)
จงพิจารณาถึง ผลลัพธ์ ของการรับใช้ของพระเยซู อีกด้วย นี่ คือพระกิ ตติ คุณ การอ้างอิงถึ งพระกิ ตติคุณนี้
เริ่ มต้นและจบพระธรรมนี้ (1:1; 16:20) พระกิตติคุณนี้คือข่าวดีที่วา่ พระเยซู คริ สต์ได้ตายเพื่อบาปของเราตาม

พระคัม ภี ร์
ที่ ว่า พระองค์ไ ด้ถู กฝั ง และที่ ว่า พระองค์ไ ด้เป็ นขึ้ นจากตายในวันที่ ส ามตามพระคัม ภี ร์
(1 คร. 15:3-4) เมื่อพระเยซูได้เป็ นขึ้นจากตาย พวกสาวกของพระองค์ก็กลัวและพวกเขาปฏิเสธที่จะเชื่ อว่า
พระองค์ท รงมี ชี วิตอยู่ ถ้อยค าที่ รุนแรงที่ สุ ดของพระเยซู เกี่ ย วกับ การวิจารณ์ พ วกเขาปรากฏใน 16:14:
“พระองค์ทรงตาหนิ พวกเขาในเรื่ องความสงสัยและใจดื้ อดึ ง เพราะว่าพวกเขาไม่เชื่ อคนที่ได้เห็ นพระองค์
เมื่อพระองค์ทรงเป็ นขึ้นมาแล้ว” นี่ เป็ นจุดสุ ดยอดของหัวข้อเกี่ยวกับความไม่เชื่ อของพวกสาวกที่ดาเนิ น
ตลอดพระกิตติคุณนี้ จงดูสิ่งที่พระองค์ตรัสแก่พวกเขาทันทีหลังจากนั้นใน 16:15: “พวกท่านจงออกไปทัว่
โลก ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่มนุษย์ทุกคน” พระองค์ได้ส่งพวกเขาออกไปเพื่อประกาศข่าวดีแห่ งความรอด
ที่ได้บรรลุ แล้วแก่ทุกๆคน การเป็ นขึ้นจากตายของผูร้ ับใช้เป็ นหลักฐานที่ ยิ่งใหญ่แห่ งการยอมรั บได้ถึง
การรับใช้ของพระองค์และมันเรี ยกร้องการรับใช้จากพวกสาวกของพระองค์
การวิงวอนตลอดไปของพระธรรมนี้ คือ “จงกลับใจใหม่และเชื่ อข่าวประเสริ ฐ” การกลับใจใหม่เป็ นพื้นฐาน
การเชื่อเป็ นการเรี ยกที่สาคัญ
พระเยซู ไม่ได้เทศนาว่าผูค้ นควรเชื่ อ เกี่ ยวกับ ข่าวประเสริ ฐ (คากรี ก ไอซ์ ) หรื อพวกเขาไม่ควรเชื่ อ ใกล้ กับ
ข่ า วประเสริ ฐ (ค ากรี ก อโพะ) พระองค์ไ ด้เ รี ย กพวกเขาที่ จ ะพัก ใน ข่ า วประเสริ ฐ (ค ากรี ก เอน)
ข่าวประเสริ ฐเป็ นอาณาเขตแห่งการพัก เราสามารถมีความมัน่ ใจในข่าวประเสริ ฐได้ วางความเชื่ อของเราใน
ข่าวประเสริ ฐได้และพักในข่าวประเสริ ฐได้
บรรดาผู ้ไ ม่ เ ชื่ อ ในพระกิ ต ติ คุ ณ ของมาระโกปฏิ เ สธที่ จ ะพัก ในความเป็ นจริ งที่ ว่ า พระเยซู ไ ม่ ใ ช่ แ ค่
พระเมสสิ ยาห์ที่เป็ นมนุษย์มาเพื่อจะช่วยกูอ้ ิสราเอลจากโรม แต่เป็ นพระบุตรของพระเจ้าอีกด้วย พวกสาวก
มีการพักเล็กน้อยในวิญญาณของพวกเขา เพราะว่าพวกเขายังไม่สามารถพิชิตแนวคิดที่ผิดตามธรรมเนี ยมอัน
จากัดเกี่ยวกับบทบาทของพระเมสสิ ยาห์ในประวัติศาสตร์ แม้วา่ พวกเขาเชื่ อว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระบุตรของ
พระเจ้า
การประยุกต์ใช้ของพระกิตติคุณนี้ กบั คริ สตจักรโดยรวมก็คือ: “จงเชื่ อข่าวประเสริ ฐ” อย่างที่พวกสาวกไม่
เพียงแต่เชื่ อเท่านั้น แต่ดิ้นรนที่จะเชื่ ออีกด้วย ดังนั้นคริ สตจักรจะต้องมีความมัน่ ใจที่ต่อเนื่ องและเติบโตใน
ข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์ “พระบุตรของพระเจ้า
มันเป็ นข่าวสารแห่ งการยกโทษและแห่ งฤทธิ์ เดช เปโตรจาต้องเรี ยนรู ้ วา่ มันเป็ นข่าวสารแห่ งการยกโทษ
หลังจากการปฏิ เสธพระเยซู สามครั้ งของท่าน สาวกทั้งหมดจาต้องเรี ยนรู ้ ว่ามันเป็ นข่าวสารแห่ งฤทธิ์ เดช
หลังจากพวกเขาปฏิเสธที่จะเชื่อว่าพระเจ้าได้ชุบให้พระเยซูกลับคืนสู่ ชีวติ
เมื่อคริ สตจักรสู ญเสี ยความมัน่ ใจในข่าวประเสริ ฐ งานรับใช้ของคริ สตจักรก็อ่อนแอ ถ้าเราสงสัยฤทธิ์ เดช
ของข่าวประเสริ ฐ เราก็ไม่มีข่าวสารสาหรับผูค้ นที่เป็ นผูร้ ับใช้ของบาป ขนาดของความมัน่ ใจของเราใน

ข่าวประเสริ ฐจะเป็ นขนาดของประสิ ทธิ ภาพของเราในฐานะผูร้ ับใช้ของพระเจ้า
เราสามารถมีความมัน่ ใจที่มากขึ้นในข่าวประเสริ ฐได้อย่างไร? โดยพื้นฐานแล้วมันไม่ใช่การศึกษาหรื อการ
พยายามหรื อการมีประสบการณ์ โดยหลักแล้วมันก็โดยทางงานที่ทาให้กระจ่างของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ของพระเจ้าในใจของเรา พวกสาวกของพระเยซู น้ นั มื ดบอดจนกระทัง่ พระเจ้าได้เปิ ดตาของพวกเขาต่อ
อัตลัก ษณ์ แ ท้ข องพระเยซู ก่ อ นและจากนั้น ก็ เ พื่ อ จะเห็ น ที่ ห ลัก ของพระเยซู ใ นเวลาและประวัติ ศ าสตร์
พวกเขาได้รวมกลุ่ มกันในความไม่เชื่ อหลังจากการเป็ นขึ้ นจากตายจนกระทัง่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทาให้
ความเข้าใจของพวกเขากระจ่างเกี่ ยวกับความสาคัญของการเป็ นขึ้นจากตาย จากนั้นพวกเขาได้ออกไป
ทุกๆที่ป่าวประกาศข่าวประเสริ ฐ (16:20)
มาระโกเรี ย กร้ องให้สาวกแต่ละบุ ค คลของพระเยซู ที่จะเชื่ อในข่ าวประเสริ ฐนี้ ที่ จะพัก ในข่ าวประเสริ ฐ
สาหรับการยกโทษจากบาปและเพื่อฤทธิ์ เดชสาหรับการรับใช้ ท่านเล่าเรื่ องราวของผูร้ ับใช้ที่สมบูรณ์แบบ
ของพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งการรับใช้ที่สมบูรณ์แบบและเพียบพร้อมกาลังก่อให้เกิดความรอดที่สมบูรณ์แบบ พระบุตร
ของพระเจ้าได้กลายมาเป็ น ผู้รับใช้ เพื่อจะเข้าใกล้ผคู ้ น เพื่อจะช่ วยเหลื อพวกเขาและเพื่อจะยกชู พวกเขา
นั่น คือข่าวดี ซ่ ึ งผูค้ นจาเป็ นต้องได้ยิน “ ข่าวดี ” นั้นคื อเนื้ อหาข่าวประเสริ ฐคื อสิ่ งที่ หมายถึ งในวลี น้ ี
“จงประกาศ ข่ าวประเสริ ฐ” [41]

การอธิบาย
I.

บทนา 1:1-13

ส่ วนเริ่ ม ต้นนี้ ข องพระธรรมนี้ จดั ตั้ง เวที สาหรั บ การนาเสนอพระเยซู ค ริ ส ต์ใ นฐานะผูร้ ั บ ใช้ที่ พิ เศษของ
พระเป็ นเจ้า มาระโกละเว้นการอ้า งอิ ง ถึ งการก าเนิ ดและวัย รุ่ นของพระเยซู [42] หัวข้อเหล่ า นี้ ก็ ไ ม่ตรง
ประเด็นเมื่อนาเสนอชีวติ ของผูร้ ับใช้
“การเน้นตกลงบนการเปิ ดเผยที่วา่ พระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ พระบุตรของพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งภารกิ จ
ของท่านนั้นก็เพื่อจะยืนยันการเป็ นบุตรของพระองค์ในถิ่ นทุรกันดาร การเผชิ ญหน้าของพระองค์
กับซาตานจัดเตรี ยมเบื้องหลังสาหรับการบรรยายถึงความขัดแย้งระหว่างพระบุตรของพระเจ้าและ
อานาจของซาตานซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่ โดดเด่ นอย่างมากในการบรรยายของมาระโกเกี่ ยวกับ
พันธกิจของพระเยซู” [43]
ก. ชื่อเรียกของพระธรรม 1:1 (เปรียบเทียบ ลูกา 3:1-2)
มาระโกอาจได้ต้ งั ใจให้ประโยคนี้ที่จะแนะนาถึงพันธกิจของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา เนื่องจากว่านัน่ คือสิ่ งที่

ติดตามมาทันที (ข้อ 4-8) มันสามารถอ้างอิงถึงการเริ่ มต้นแห่ งพันธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซู และดังนั้น
ก็เป็ นชื่ อเรี ยกของบทนาของพระกิตติคุณนี้ (1:1-13) อย่างไรก็ตาม มันดูเหมือนเป็ นไปได้มากขึ้นที่วา่ ข้อนี้
เป็ นชื่ อเรี ยกสาหรับทั้งพระธรรม มันสรุ ปพระกิตติคุณทั้งเล่มของมาระโก อนึ่ ง พันธสัญญาใหม่ไม่เคยใช้
คาว่า “ข่า วประเสริ ฐ” เพื่ อจะอธิ บ ายถึ ง พระธรรมเล่ มหนึ่ งของพระคัม ภี ร์ นั่นเป็ นการใช้เมื่ อไม่นานนี้
มากกว่าของคานี้
“คาว่า ‘ประเสริ ฐ’ หรื อ ‘ข่าวดี’ ไม่ใช่คาที่ถูกประดิษฐ์ข้ ึนท่ามกลางคริ สเตียน ในทางตรงกันข้าม
แนวคิดนี้ สาคัญทั้งในวัฒนธรรมต่างชาติและยิว ท่ามกลางพวกโรมัน มันหมายถึง ‘ข่าวที่น่ายินดี ’
และเชื่ อมโยงกับลัทธิ ข องจักรพรรดิ ผูซ้ ่ ึ งวันเกิ ดของเขานั้นการได้มาซึ่ ง เสี ยงส่ วนใหญ่ และการ
ครอบครองอานาจได้ถูกเฉลิมฉลองในฐานะโอกาสการฉลองสาหรับทั้งโลก การรายงานเกี่ ยวกับ
การฉลองเช่ นนั้นได้ถูกเรี ยกว่า ‘ข่าวดี ’ ในการจารึ กและกระดาษสมัยโบราณแห่ งยุคจักรพรรดิ ”
[44]
อย่างเป็ นไปได้แล้ว มาระโกเริ่ มต้นพระกิตติคุณของท่านอย่างที่ท่านเริ่ มต้น (“การเริ่ มต้น”) เพื่อจะระลึกถึง
ข้อเริ่ มต้นของปฐมกาล ข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์จดั เตรี ยม “การเริ่ มต้น” แห่งความสาคัญที่ยิ่งใหญ่เท่ากับ
การสร้างโลก เมื่อพระเยซู ได้เสด็จมายังโลกและเริ่ มต้นพันธกิจของพระองค์ พระเจ้าได้สร้างบางสิ่ งที่ใหม่
ข่าวประเสริ ฐนี้นาเสนอ การเริ่ มต้ นใหม่ ที่ซ่ ึงพระเจ้าเปิ ดเผย “ข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซู คริ สต์” ดังนั้นชื่ อเรี ยกนี้
อาจเป็ นร่ องรอยสู่ ที่มาแบบพระเจ้าของพระกิตติคุณที่สอง
“ในกาลาเทีย 4:4-6 เปาโลมองเรื่ องราวข่าวประเสริ ฐเป็ นสองส่ วนคือ การที่พระเจ้าส่ ง ‘พระบุตร
ของพระองค์’ และ การส่ ง ‘พระวิญญาณของพระบุตรของพระองค์’ มาระโกครอบคลุมส่ วนแรก
ของการส่ งสองครั้งเหล่านี้ ข่าวสารเต็มที่ของอัครทูตรวมถึ งการส่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อีกด้วย
แต่เรื่ องราวเกี่ ยวกับการส่ ง พระบุ ตรของพระเจ้า มี ก ารเริ่ ม ต้นทางประวัติศาสตร์ ด้วยการมาของ
ยอห์นผูล้ ่วงหน้ามาก่อน”[45]
พระคัมภีร์อา้ งอิงถึงการเริ่ มต้นสามอย่าง: (1) การเริ่ มต้นที่ระบุวนั เวลาไม่ได้ในอดีตนิ รันดร์ เมื่อ “พระวาทะ”
(พระเยซู ) ได้มีอยู่กบั พระเจ้าพระบิดา (ยน.1:1) (2) การเริ่ มต้นของฟ้ าและแผ่นดินเมื่อพระเจ้าได้สร้างสิ่ ง
เหล่านั้น (ปฐก. 1:1) และ (3) การเริ่ มต้นของข่าวดี (“ข่าวประเสริ ฐ”) เกี่ยวกับพระเยซู คริ สต์ที่ได้เริ่ มต้น
เมื่อยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาและพระเยซูได้เริ่ มต้นพันธกิจต่อสาธารณชนของพวกท่าน (มก. 1:1)
คาว่า “ข่าวประเสริ ฐ” เป็ นความเท่าเทียมสมัยใหม่ของคาอังกฤษเก่า “กอด-สเพล” ซึ่ งหมายถึงข่าวดี คากรี ก
คือ ยูอังเกลิ อน ข่าวประเสริ ฐคือ “ข่าวดี ” ที่พระเจ้าได้จดั เตรี ยมความรอดนิ รันดร์ ให้ผ่านทางพันธกิ จของ
พระเยซูคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ อสย. 40:9; 41:27; 52:7; 61:1-3; รม. 1:16) คาศัพท์น้ ี สาคัญในการเน้นทาง

ศาสนศาสตร์ ของการบรรยายของมาระโก (เปรี ยบเทียบ 1:14-15; 8:35; 10:29; 13:9-10; 14:9 ) ที่นี่
“ข่าวประเสริ ฐ” อ้างอิงถึงเนื้อหาข่าวประเสริ ฐไม่ใช่พระธรรมมาระโก
“‘ข่าวประเสริ ฐไม่ใช่การอภิปรายหรื อการโต้แย้ง’ ดร. พอล เอส. รี ส์กล่าว ‘มันคือการป่ าวประกาศ!’”[46]
คาว่า “ข่าวประเสริ ฐ” มี เบื้องหลังเกี่ ยวกับชาวต่างชาติที่เกี่ ยวข้องกับลัทธิ จกั รพรรดิ อีกด้วย การเกิ ดของ
ทายาทต่อบัลลังก์ การเป็ นผูใ้ หญ่ของเขา และทางเข้าของเขาสู่ ตาแหน่งก็ได้ถูกป่ าวประกาศว่าเป็ น "ข่าวดี ”
“ข่าวประเสริ ฐ” ยูอังเกลิ อน ดังนั้นคริ สเตี ยนเริ่ มแรกได้เชื่ อมโยง “ข่าวประเสริ ฐ” ของพระเยซู คริ สต์กบั
“ข่าวประเสริ ฐ” ของผูป้ กครองแท้ จริ งแห่งอาณาจักรของพระเจ้ า[47]
คาว่า “ข่าวประเสริ ฐ” บรรยายถึ งประเภทที่เจาะจงของวรรณกรรมซึ่ งก็คือประเภทของวรรณกรรมอีกด้วย
วรรณกรรมข่ า วประเสริ ฐไม่ใ ช่ แค่ป ระวัติศ าสตร์ หรื อชี วประวัติ มันคื อ “การป่ าวประกาศเนื้ อหาที่ ถู ก
ออกแบบมาเพื่อจะบอกเรื่ องราวแห่ งการกระทาที่ช่วยให้รอดของพระเจ้าในชี วิต พันธกิ จ การตายและการ
เป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู แห่ งนาซาเร็ ธ”[48] พระกิตติคุณของมาระโกมีข่าวดีที่คริ สเตียนเริ่ มแรกได้ป่าว
ประกาศ (เปรี ยบเทียบ กจ. 2:36).[49]
“มาระโกไม่ ได้เขี ยนในฐานะนัก ประวัติศ าสตร์ ที่ ไร้ ค วามสนใจ ท่า นเขี ยนในฐานะนักเทศน์ ที่
ถ่ายทอดข่าวดีของพระเจ้าแห่งความรอดโดยการเน้นถึงพันธกิจที่ช่วยให้รอดของพระเยซู ...มาระโก
เขี ย นในฐานะนัก ศาสนศาสตร์ อี ก ด้ว ยซึ่ งเรี ย บเรี ย งและตี ค วามธรรมเนี ย มเพื่ อ จะตอบสนอง
ความจาเป็ นของผูอ้ ่านของท่าน”[50]
“พระเยซู คริ สต์” เป็ น หั วข้ อ ของพระกิ ตติคุณนี้ (คาแสดงความเป็ นเจ้าของที่เป็ นกรรม) พระองค์ทรงเป็ น
แหล่ ง ของพระกิ ตติคุณนี้ อีกด้วย (คาแสดงความเป็ นเจ้าของที่เป็ นประธาน) บางทีความหมายแรกคือสิ่ งที่
มาระโกมี ในความคิดที่นี่ ดู เหมื อนว่าท่านต้องการที่จะจัดเตรี ยมเรื่ องราวแห่ งพันธกิ จของพระเยซู เพื่อว่า
ผูอ้ ่านของท่ านสามารถมี พ้ืนฐานทางข้อเท็จจริ งสาหรั บ ความเข้าใจของพวกเขาเกี่ ยวกับข่าวประเสริ ฐที่
พวกเขาเชื่ อ ถ้ามาระโกได้หมายถึ งว่าพระเยซู คริ สต์เป็ นแหล่ งของข่าวดี น้ ี ข้อนี้ คงจะไม่เป็ นบทนาที่ ดีสู่
พระธรรมนี้ซ่ ึ งนาเสนอมากกว่าสิ่ งที่พระเยซูได้สอนอย่างมาก[51]
“พระเยซู” เป็ นรู ปแบบคากรี กของคาฮีบรู “โยชูวา” ที่หมายถึง “พระยาเวห์เป็ นความรอด” หรื อ “ความรอด
ของพระยาเวห์” “ พระคริ สต์ ” ถ่ายทอดตัวอักษรกรี ก คริ สตอส ซึ่ งหมายถึง “ถูกเจิม” คาฮีบรู สาหรับ
“ถูกเจิม” คือ มาสิ ยาห์ ที่ซ่ ึ งเราได้รับคาว่า “พระเมสสิ ยาห์ ” ณ เวลาที่มาระโกเขียนพระกิ ตติคุณของท่าน
“พระเยซูคริ สต์” ได้กลายมาเป็ นชื่อเฉพาะไม่ใช่ชื่อ (เยซู) และชื่อเรี ยก (คริ สต์) ซึ่ งเป็ นความหมายดั้งเดิมของ
คาเหล่ านี้ อย่างไรก็ตาม มาระโกตั้งใจให้ “คริ สต์” ที่จะมีความหมายเกี่ ยวกับยศตาแหน่ งเต็มที่ อีกด้วย
(เปรี ยบเทียบ 8:29; 12:35; 14:61; 15:32) “เยซู ” เป็ นชื่ อโดยทัว่ ไปท่ามกลางคนยิวจนกระทัง่ การเริ่ มต้นของ

ศตวรรษที่สอง เมื่อคนยิวได้หยุดใช้ชื่อนี้ เพราะว่าพวกเขาเกลียดชังพระเยซู แห่ งนาซาเร็ ธและคนต่างชาติได้
หยุดใช้เนื่องจากการนับถือที่มีต่อพระองค์[52]
นอกจากนี้มาระโกระบุวา่ พระเยซูคริ สต์เป็ น “พระบุตรของพระเจ้า” ชื่อเรี ยกนี้ไม่ปรากฏในต้นฉบับเริ่ มแรก
ที่ ส าคัญ บางฉบับ ของมาระโกแต่ บ างที ม ัน ก็ ถู ก ต้อ งสมควร[53] มัน แสดงถึ ง ความสั ม พัน ธ์ พิ เ ศษของ
พระเยซู กบั พระเจ้าและระบุถึงหัวข้อที่สาคัญในพระกิตติคุณที่สอง (เปรี ยบเทียบ 1:11; 3:11; 5:7; 9:7; 12:6;
13:32; 14:36, 61; 15:39) ชื่ อเรี ยกนี้ ไม่จาเป็ นที่จะบ่งบอกถึงความเป็ นพระเจ้าหรื อการมีอยูก่ ่อนในสวรรค์
เนื่ องจากว่าบางครั้งมันอธิ บายถึงกษัตริ ยท์ ี่เป็ นมนุ ษย์ (เช่น 2 ซมอ. 7:14; สดด. 2:7) อย่างไรก็ตาม เมื่อเป็ น
การเปลี่ ย นแปลงพระเยซู ที่ นี่ ชื่ อเรี ย กก็ เป็ นพระเมสสิ ยาห์ แต่ มนั แสดงถึ งความสั มพันธ์ รองกับพระเจ้า
มาระโกนาเสนอพระเยซูในฐานะ ผู้รับใช้ ของพระเจ้ า –โดยเฉพาะอย่างยิง่ -ในพระธรรมนี้ แทนที่จะบันทึก
เรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ การบัง เกิ ด ที่ แ สดงว่า พระเยซู เ ป็ นพระบุ ต รของพระเจ้า มาระโกแค่ ก ล่ า วข้อ เท็ จ จริ ง
พร้อมกับชื่อเรี ยกนี้ [54]
“… ตั้งแต่เริ่ มต้นผูบ้ รรยายถึงเรื่ องราวของมาระโกจัดตั้งความสัมพันธ์เกี่ยวกับความมัน่ ใจกับผูอ้ ่าน
โดยการเปิ ดเผยความลับเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ของพระเยซู นานก่อนที่มนั กลายมาเป็ นที่รู้จกั แก่บุคคล
ต่างๆในเรื่ องราว เพราะว่าบรรทัดแรกเป็ นการพูดป้ องปากต่อผูอ้ ่านที่เปิ ดเผยว่าพระเยซู เป็ นผูร้ ับ
การเจิมคือพระบุตรของพระเจ้า วิธีการนี้ ใส่ ผูอ้ ่านไว้ภายในท่ามกลางผูท้ ี่รู้และช่ วยให้ผอู ้ ่านที่จะ
เข้าใจมากกว่าบุคคลต่างๆมากมายในเรื่ องราวนั้นเข้าใจ วิธีการนี้ เป็ นรากฐานที่สาคัญในเรื่ องราวนี้
ซึ่ งเกี่ยวข้องกับสิ่ งที่ถูกซ่อนไว้และสิ่ งที่เป็ นความลับ”[55]
“ข่าวประเสริ ฐไม่ใช่เรื่ องราวลึ กลับที่ซ่ ึ งอัตลักษณ์ของบุคคลหลักจะต้องถูกเดาเอา ตั้งแต่แรกแล้ว
มันถูกทาให้ชดั เจนว่าผูน้ ้ ีคือใคร- พระบุตรของพระเจ้า”[56]
เมื่อนามารวมกัน “เยซู ” “คริ สต์” และ “บุตรของพระเจ้า” นาเสนอว่าพระเยซู เป็ นมนุ ษย์ผเู ้ ป็ นตัวแทนพิเศษ
ของพระเจ้าแต่เป็ นผูท้ ี่เป็ นพระเจ้าเต็มที่อีกด้วย
“ตัวอักษรที่จารึ กไว้อา้ งอิงถึงพระเยซู ในฐานะ ‘ผูร้ ับการเจิม พระบุตรของพระเจ้า’ ณ ตอนปลาย
ของครึ่ งแรกของเรื่ องราว เปโตรยอมรับว่าพระเยซู เป็ น ‘ผูร้ ับการเจิม’ [8:29] และ ณ ตอนปลายของ
ชี วิตของพระเยซู นายร้ อยระบุ ว่า พระเยซู เป็ น ‘พระบุ ตรของพระเจ้า ’ [15:39] ครึ่ งแรกของ
พระกิตติคุณนี้ เน้นถึงสิ ทธิ อานาจของพระเยซู ที่จะกระทากิจการต่างๆแห่ งฤทธิ์ เดช ครึ่ งที่สองเน้น
ถึ ง การทนทุ กข์ของพระเยซู ใ นการเชื่ อฟั งแบบบุ ตรต่ อพระเจ้า แม้ว่า การแสดงลักษณะเกี่ ยวกับ
พระเยซู น้ นั คงเส้ นคงวาตลอด อย่างไรก็ตาม มันก็มีการพัฒนาที่ชัดเจนในการพรรณนาเกี่ ยวกับ
พระเยซูจากครึ่ งหนึ่งของพระกิตติคุณนี้สู่ครึ่ งถัดไป ในขั้นแรก พระองค์รับใช้ดว้ ยฤทธิ์ เดช ในขั้นที่
สอง พระองค์ รั บ ใช้ ใ นฐานะผู ้ห นึ่ งที่ ท นทุ ก ข์ ตลอดรู ป แบบและโครงสร้ า งของตอนต่ า งๆ

กระบวนการสองขั้นตอนก็เตรี ยมผูอ้ ่านที่จะถูกดึงดูดอย่างพร้อมมากขึ้นสู่ การเห็นขั้นที่สองที่ใหญ่
กว่านี้และการยอมรับการเข้าใจที่ชดั เจนมากขึ้น กระชับมากขึ้นนี้ถึงพระเยซู”[57]
“ในเรื่ องราวข่าวประเสริ ฐที่ท่านบรรยาย แน่นอนว่ามาระโกก็เล่าถึงพระเยซู อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่พวั
กันกับเรื่ องราวของพระเยซู คือโครงเรื่ องอีกสองโครงเรื่ อง คือโครงเรื่ องของเจ้าหน้าที่ทางศาสนา
และโครงเรื่ องของพวกสาวก”[58]
ข. การเตรียมตัวของพระเยซู สาหรับพันธกิจ 1:2-13
มาระโกดาเนิ นการต่อไปที่จะบันทึกสามเหตุการณ์ที่ผอู ้ ่านต้องเข้าใจในการที่จะชื่ นชมพันธกิจของพระเยซู
อย่างถูกต้อง เหตุการณ์ เหล่านั้นคือพันธกิจของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา การรับบัพติศมาของพระเยซู และการ
ทดลองของพระเยซู สองคาที่ปรากฎตลอดส่ วนนี้ ของตัวบทเป็ นกุญแจสู่ การเข้าใจการเน้นของมาระโก
“ถิ่นทุรกันดาร” และ “พระวิญญาณ” [59]
1. พันธกิจของยอห์ นผู้ให้ บัพติศมา 1:2-8 (เปรียบเทียบ มธ. 3:1-6, 11-12; ลก. 3:3-6; 15-18)
ผูเ้ ขียนชี้ ให้เห็นว่าพันธกิจของผูล้ ่วงหน้ามาก่อนของพระเยซู ได้บรรลุ คาเผยพระวจนะ มันสร้างผลกระทบ
ที่สาคัญต่อบรรดาผูท้ ี่ยอห์นได้ติดต่อ [60] จากนั้นมาระโกบันทึกแก่นสารของข่าวสารของยอห์น
1:2-3

มาระโกเริ่ มต้นด้วยข้ออ้างอิงจากพันธสัญญาเดิ ม การเข้าใจที่เหมาะสมถึ งพันธกิ จของพระเยซู
เรี ย กร้ อ งความเข้า ใจถึ ง ค าเผยพระวจนะเกี่ ย วกับ พระเมสสิ ย าห์ ท่ า นเขี ย นตามตัว อัก ษรว่า
“มีคาเขียนไว้แล้ว” ( กาลสมบูรณ์ในตัวบทกรี ก ) คริ สเตียนเริ่ มแรกเชื่ อว่า พันธสัญญาเดิมเป็ น
ถ้อยคาที่มีสิทธิอานาจของพระเจ้า
ข้ออ้างอิงนี้ เป็ นการผสมของคาที่ถูกนามาจากฉบับเซปทัวจินต์ของอพยพ 23:20 มาลาคี 3:1 และ
อิสยาห์ 40:3 มาระโกปรับแต่งข้ออ้างอิงนี้ เพื่อจะเน้นถึงการเน้นเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ในตอน
ต่างๆเหล่านี้ของพันธสัญญาเดิม บางทีท่านแนะนาข้ออ้างอิงนี้ โดยการอ้างอิงถึง อิสยาห์เพราะว่า
ส่ วนของอิสยาห์มีประเด็นหลักที่ท่านต้องการที่จะเน้น (ข้อ 3) หรื อบางทีเพราะว่าอิสยาห์เป็ นผูท้ ี่
โดดเด่นกว่าของพวกผูเ้ ผยพระวจนะที่ท่านอ้างอิง [61]
ทะเลทราย (“ถิ่นทุรกันดาร”) ที่ที่พระเจ้าได้พบปะกับประชากรของพระองค์เป็ นลักษณะเด่นของ
พันธสัญญาเดิ ม พระเมสสิ ยาห์ จะออกมาจากถิ่ นทุ รกันดาร “พระเป็ นเจ้า ” ได้พิสูจน์ที่จะเป็ น
พระเยซู บทนาของมาระโกเกี่ยวกับคานี้ “ทาง” (คากรี ก โฮดอส ตามตัวอักษรคือ ถนนหรื อทาง
หลวง) เริ่ มต้นหนึ่ งในหัวข้อของท่านนัน่ คือ เส้นทางผ่านชี วิต นี่ คือสิ่ งที่สาวกของพระเยซู ตอ้ ง
ติดตาม (เปรี ยบเทียบ 8:27; 9:33; 10:17, 32, 52; 12:14)

นี่คือครั้งเดียวเท่านั้นที่มาระโกอ้างตอนพระคัมภีร์จากพันธสัญญาเดิม ยกเว้นเมื่อท่านอ้างพระเยซูที่
อ้างอิงถึงพันธสัญญาเดิม ข้ออ้างอิงใน 15:28 ขาดสิ ทธิ อานาจทางต้นฉบับโบราณช่างเป็ นความตรง
ข้ามกับมัทธิ วจริ งๆ!
“ประเด็นของข้ออ้างอิงทั้งหมดก็คือว่าพันธกิจแห่งการตระเตรี ยมของยอห์นในความสาเร็ จ
แห่ ง ค าเผยพระวจนะนั้นได้รับ รองความเป็ นพระเมสสิ ย าห์ ข องพระเยซู และได้เตรี ย ม
สาหรับการเริ่ มต้นแห่งพันธกิจที่เป็ นทางการของพระองค์ในฐานะพระเมสสิ ยาห์”[62]
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“ถิ่ นทุ รกันดาร” หรื อ ทะเลทราย (คากรี ก เอเรมอส) ที่ ที่ยอห์ นรั บใช้ก็แห้งและไม่มีใครอาศัยอยู่
มันเป็ นถิ่นทุรกันดารแห่งยูเดียตะวันตกและเหนือของทะเลตาย (มธ. 3:1)
ยอห์นให้บพั ติศมาแก่ผคู ้ นเมื่อพวกเขาให้หลักฐานของ การกลับใจใหม่ “บัพติศมาของการกลับใจ
ใหม่ ” หมายถึ ง บัพ ติ ศ มาที่ แ สดงออกด้ว ยการกลับ ใจใหม่ พวกยิ ว ที่ ย อห์ น ให้ บ ัพ ติ ศ มา
(ตามตัวอักษรคือ ใส่ เข้าไปใน [น้ า]) ไม่เพียงแต่เปลี่ยนใจของพวกเขาเท่านั้น ซึ่ งก็คือความหมาย
พื้นฐานของ เมทานอยอา แต่พวกเขาได้เปลี่ ยนอุปนิ สัยของพวกเขาอีกด้วย นี่ เป็ นการปรากฏครั้ง
เดี ย วของ เมทานอยอา ในมาระโก การเปลี่ ย นแปลงก็ เพื่อและได้ส่ งผลต่อ “การยกโทษบาป”
(เปรี ยบเทียบ มธ. 12:41; กจ. 2:38) การเปลี่ยนอุปนิ สัยไม่ได้ทาเพื่อได้มาซึ่ งการยกโทษ แต่การ
เปลี่ยนอุปนิสัยแสดงถึงความสานึ กผิดแท้จริ งที่ส่งผลต่อการยกโทษ บัพติศมาก็ไม่ส่งผลต่อการยก
โทษบาป อย่างที่บางคนสนับสนุ น [63] ตรงกันข้าม บัพติศมาแสดงถึ งการกลับใจใหม่ที่นาไปสู่
การยกโทษบาป
“จุดจบของความหยิง่ คือการเริ่ มต้นของการยกโทษ”[64]
สิ่ งที่ผิดปกติเกี่ยวกับการบัพติศมาของยอห์นก็คือว่าในสมัยของท่านนั้น พวกคนต่างชาติให้บพั ติศ
มาพวกเขาเองเมื่อพวกเขากลับใจเชื่ อสู่ ลทั ธิ ยิวและพวกยิวให้บพั ติศมาพวกเขาเองเพื่อการชาระทาง
พิธีกรรม เลวีนิติ 8:6 เป็ นข้อยกเว้น
“นานมาแล้วนั้นอย่างที่อิสราเอลได้ถูกแยกจากอียิปต์โดยการเดินทางผ่านน้ าของทะเลแดง
ชนชาติน้ ี ก็ถูกกระตุน้ ให้ประสบกับการแยกกันอีก ผูค้ นถูกเรี ยกสู่ การอพยพที่สองในการ
ตระเตรี ยมสาหรับพันธสัญญาใหม่กบั พระเจ้า”[65]
คาเทศนาของเปโตรในกิจการ 10:37 เริ่ มต้น ณ ที่อย่างเดียวกันกับพระกิตติคุณของมาระโกคือด้วย
พันธกิ จของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา นี่ คือร่ องรอยหนึ่ งแห่ งอิ ทธิ พลของเปโตรที่ มีต่อพระกิ ตติคุณที่
สอง
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ฝูงชนยิวได้ตอบสนองต่อพันธกิจของยอห์นอย่างกระตือรื อร้น ฝูงชนใหญ่จากปาเลสไตน์ใต้และ
กรุ ง เยรู ซ าเล็ม ได้ไ ปยัง “แม่ น้ า จอร์ แดน” ในการตอบสนองต่ อการเรี ย กของท่ า นเพื่ อเตรี ย มตัว
สาหรับการปรากฎของพระเมสสิ ยาห์ การใช้ “ทั้งหมด” ของมาระโกนั้นเกิ นจริ ง ไม่ใช่ ทุกคนที่
ออกมาหายอห์น แต่คนจานวนมากได้ออกมา บรรดาผูท้ ี่ได้ออกมาก็สารภาพ “บาปของพวกเขา”
โดยการจานนต่อ บัพติ ศมา โดยการยอมให้ผูล้ ่วงหน้ามาก่ อนของ พระเมสสิ ยาห์ที่จะบัพติศมา
พวกเขา พวกยิวที่ได้จานนต่อการให้บพั ติศมาของท่านก็ปฏิญาณที่จะต้อนรับพระเมสสิ ยาห์เมื่อท่าน
ได้เสด็จมา
“… การสารภาพบาปก็เป็ นมากกว่าแค่การยอมรับถึงบาปในชี วิต มันเป็ นการเห็นด้วยกับ
พระเจ้าเกี่ยวกับความหมายโดยนัยทั้งหมดที่เข้าไปสู่ ขอ้ เท็จจริ งที่วา่ บุคคลหนึ่งได้ทาบาป
มัน คื อ การมองไปที่ บ าปจากมุ ม มองของพระเจ้ า และการกระท าอย่ า งสอดคล้ อ ง
มันหมายถึงการจัดการบาปนั้น มันหมายถึงความตั้งใจที่จะสิ้ นสุ ดกับบาปนั้น”[66]
รู ปแบบของการให้บพั ติ ศมาของยอห์นก็ยงั คงเป็ นที่โต้เถี ยง แม้ว่าประเด็นนั้นเป็ นประเด็นรอง
บางคนเชื่ อ ว่า ยอห์ น จุ่ ม บรรดาผูท้ ี่ ไ ด้ม าหาท่ า น คนอื่ น ๆเชื่ อ ว่า ท่ า นพรมหรื อ เทน้ า บนพวกเขา
[67] ข้าพเจ้าคิ ดว่าความเป็ นไปได้ที่ดีกว่าคื อการจุ่ม ส่ วนใหญ่เพราะว่าพวกยิวปฏิ บตั ิ การจุ่มและ
เพราะว่ายอห์นได้ให้บพั ติศมาของท่าน ณ แม่น้ าจอร์ แดน
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การบรรยายนี้ ถึ ง ยอห์ นคงได้ระบุ ท่ า นในฐานะ “คนบริ สุ ท ธิ์ ” โดยพื้ นฐานแห่ ง ตะวันออกสมัย
โบราณผูอ้ าศัยอยูใ่ นถิ่นทุรกันดาร เสื้ อผ้าของท่านเป็ น “ขนอูฐ” ที่ถกั ทอไม่ใช่หนังของอูฐ ซึ่ งถูก
ยึดไว้กบั “เข็มขัดที่เป็ นหนัง” (เปรี ยบเทียบ 2 พกษ. 1:8; เปรี ยบเทียบ มลค. 4:5-6) โดยพื้นฐานแล้ว
นี่ คือแนวทางที่ พวกผูเ้ ผยพระวจนะได้แต่งตัว (เปรี ยบเที ยบ ศคย. 13:4) อาหารของท่า น
ประกอบด้วย “ตัก๊ แตน” แห้ง และ “น้ า ผึ้ง” ของผึ้ง “ป่ า” นี่ เป็ นอาหารที่สะอาดสาหรั บพวกยิว
(เปรี ยบเทียบ ลนต. 11:21-22)
“[ตัก๊ แตนเป็ น] สิ่ งธรรมดาของอาหารในตอนนั้นและตอนนี้ ในตะวันออกใกล้ซ่ ึ งมีวิตามิน
สู ง ไม่มีการให้เหตุผลสาหรับอัตลักษณ์ ของคานี้ กบั ‘คารอบ’ ฝักของต้นคารอบ บางครั้ง
เป็ นที่รู้จกั กันว่า ‘ขนมปังของนักบุญยอห์น’”[68]
ยอห์นอาจได้เป็ นคนนาศีมาตลอดชีวติ หรื อท่านอาจแค่ได้ดาเนินชีวติ ที่สันโดษเนื่ องจากการอุทิศตน
ต่อพระเจ้า (ลก. 1:15) การปรากฎและอุปนิ สัยส่ วนตัวของท่านนอกเหนื อจากการทรงเจิ มโดย
พระเจ้าของท่านต้องได้หนุ นใจพวกยิวที่มาหาท่านเพื่อจะละทิ้งการดาเนิ นชี วิตที่หมกหมุ่นอยู่กบั
ตนเอง -ในการเตรี ยมตัวสาหรับการปรากฏของพระเมสสิ ยาห์

“การเปรี ยบเที ยบที่ ระมัดระวังของบรรดาผูท้ าพันธสัญญาแห่ งคุ มรานกับยอห์ นผูใ้ ห้บพั ติ ศมา...
เปิ ดเผยถึ งความแตกต่างทั้งหลายอย่างกว้างขวางมากเกี่ ยวกับการทาให้ความเป็ นไปได้ของการ
ติดต่อนั้นไม่สาคัญ”[69]
“ในที่สุดความเงียบขรึ มนั้นก็สิ้นสุ ดลงโดยการปรากฏ การป่ าวประกาศ พิธีและพันธกิจที่น่าตกใจ
อย่างที่พนั ธกิ จของเอลี ยาห์ได้เป็ น ที่ จริ งในหลายๆด้าน ผูส้ ่ งสารทั้งสองและเวลาของพวกเขาก็มี
ความเหมือนกันเดี ยว เป็ นสังคมที่มนั่ คง มัง่ คัง่ และหรู หรา แต่อยู่ในอันตรายที่ใกล้เข้ามาของการ
พินาศจากโรคภัยที่ซ่อนเร้น เป็ นหนอง และสังคมทางศาสนาที่นาเสนอการปรากฏของความวิปริ ต
ที่ไร้ความหวัง กระนั้นก็มีเชื้ อแห่ งการบังเกิดใหม่ที่เป็ นไปได้นนั่ เองที่ท้ งั เอลียาห์และยอห์นผูใ้ ห้
บัพติศมาได้มาสู่ ทันในนั้นทั้งสองได้ปรากฎเพื่อจะคุกคามการพิพากษาที่น่ากลัวแต่เพื่อจะเปิ ดการ
ที่ไม่จินตนาการถึ งความเป็ นไปได้ของความดีอีกด้วย และราวกับว่าเพื่อจะทาให้ความประทับใจ
เกี่ยวกับความตรงข้ามนี้ลึกมากขึ้น ทั้งสองก็ได้ปรากฎในลักษณะที่ไม่ได้คาดหวังไว้ และแม้กระทัง่
ต่อต้านนิ สัยต่างๆแห่ งคนร่ วมสมัยของพวกเขา ทันใดนั้นยอห์นได้ออกมาจากถิ่ นทุรกันดารแห่ ง
ยูเดี ย อย่างที่ เอลียาห์ได้ออกมาจากป่ าแห่ งกิ เลอาด ยอห์นมีภาพลักษณ์อนั สันโดษที่แปลกอย่าง
เดียวกันกับผูม้ าก่อนของท่าน ข่าวสารของยอห์นเป็ นสิ่ งที่คล้ายกันกับข่าวสารของเอลียาห์ การ
บัพติศมาก็เป็ นสิ่ งที่คล้ายกันกับพิธีที่แปลกของเอลี ยาห์บนภูเขา คารเมล และราวกับว่าเพื่อจะทา
ให้การเปรี ยบเทียบนั้นสมบูรณ์ พร้ อมกับความทรงจาและความหวังที่ มนั ทาให้ตื่นขึ้น แม้กระทัง่
รายละเอียดอย่างถี่ ถว้ นมากขึ้นที่อยู่รอบๆชี วิตของเอลี ยาห์ก็พบความคล้ายกันของสิ่ งเหล่านั้นใน
ชีวติ ของยอห์น” [70]
1:7-8 สาระสาคัญของมาระโกเกี่ยวกับข่าวสารของยอห์นก็ส้ ัน (เปรี ยบเทียบ มธ. 3:7-10; ลก. 3:10-14)
มันเน้น ถึ ง การมาของบุ ค คลหนึ่ ง ที่ ยิ่ง ใหญ่ ผูจ้ ะให้ บ พั ติ ศ มา “ด้วยพระวิญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ ”ยอห์ น
บรรยายถึงความยิง่ ใหญ่ของบุคคลนี้ โดยการเปรี ยบเทียบตัวท่านเองกับพระเมสสิ ยาห์ พวกทาสไม่
จาเป็ นที่จะต้อง “แก้” สายรองเท้าของพวกเจ้านายของพวกเขา แต่ยอห์นรู ้สึกถึงการไม่คู่ควร (“ไม่
เหมาะสม”) ที่จะทาแม้กระทัง่ งานที่เล็กน้อยที่สุดนี้สาหรับ พระเมสสิ ยาห์ การเน้นนี้ ที่ความถ่อม
ใจของผูร้ ับใช้ของพระเจ้าก็คงอยูต่ ลอดพระกิตติคุณนี้
สิ่ งตรงข้ามอีกอย่างหนึ่ งคือบัพติศมาของสองคน (ข้อ 8) บัพติ ศมานี้ บอกล่ วงหน้าถึ งพันธกิ จที่
เหนือกว่าของผูห้ นึ่งที่กาลังมา
“เป็ นที่ชดั เจนว่า ผูใ้ ห้บพั ติศมานี้ หมายถึ งว่าผูห้ นึ่ งที่ยิ่งใหญ่ซ่ ึ งกาลังมาจะไม่เพียงแต่ชาระ
ด้วยน้ าเท่านั้นแต่ จะนาให้พบกับการทรงสถิ ตที่ ล้าง ชาระและพิพ ากษาของพระเจ้าเอง
ดังเช่นน้ าท่วมอีกด้วย” [71]

การให้บ พั ติ ศ มาด้วยพระวิญญาณบริ สุ ท ธิ์ ของพระเยซู บ างที ต้ งั ใจคอยบัพ ติ ศ มาในอนาคตจาก
มุมมองของเราในประวัติศาสตร์ ในการบันทึกของมัทธิ วและลูกาเกี่ยวกับข้อความนี้ ยอห์นกล่าวว่า
พระเยซูจะให้บพั ติศมา “ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และไฟ” คานาหน้าเดี่ยวก่อนคานามสองคาในตัว
บทกรี กบ่งบอกถึงบัพติศมาเดี ยวด้วยพระวิญญาณและไฟ ในขณะที่บพั ติศมาที่คล้ายกันได้เกิดขึ้น
ในวันเพ็นเทคอสต์ (เปรี ยบเทียบ กจ. 1:5; 2:32-33) ไม่ใช่ทุกสิ่ งของสิ่ งที่พวกผูเ้ ผยพระวจนะได้
ทานายว่าจะเกิ ดขึ้ น-เมื่อบัพติศมานั้นได้เกิ ดขึ้น-แท้จริ งแล้วได้ในปรากฏตอนนั้น (เปรี ยบเทียบ
อสย. 44:3; ยอล. 2:28-32) ดังนั้นเราคาดหวังถึงบัพติศมาในอนาคตกับพระวิญญาณ-และไฟ-ที่จะ
บรรลุคาเผยพระวจนะเหล่านี้อย่างสมบูรณ์
2. การรับบัพติศมาของพระเยซู 1:9-11 (เปรียบเทียบ มธ. 3:13-17; ลก. 3:21-23)
ถัดไปมาระโกบันทึกสองเหตุการณ์ ที่นาหน้าการเริ่ มต้นของพันธกิ จต่อสาธารณชนของพระเยซู ทนั ที คือ
การรั บ บัพ ติ ศ มาของพระองค์และการถู ก ทดลองของพระองค์ เหตุ ก ารณ์ แรกของเหตุ ก ารณ์ เหล่ า นี้ ส่ ง
สัญญาณถึ ง การปรากฏของพระองค์ใ นฐานะพระเมสสิ ย าห์และการให้เข้ารั บตาแหน่ งนั้นของพระองค์
มาระโกบันทึกข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับการรับบัพติศมาของพระเยซู และสองเหตุการณ์ที่ไปด้วยกันซึ่ งยืนยันว่า
พระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์
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ข้อเท็จจริ งที่ว่ามาระโกระบุ ว่าพระเยซู เป็ น “พระเยซู ” อาจแสดงให้เห็ นว่าท่านเขี ยนพระกิ ตติคุณ
ของท่านต่อผูค้ นที่ คุน้ เคยกับพระองค์แล้ว (ชื่ อ “เยซู ” ปรากฎในพระกิ ตติ คุณของมาระโกบ่อย
มากกว่า ชื่ อ อื่ น ใดของพระผูช้ ่ ว ยให้ ร อด) พระเยซู ไ ม่ ไ ด้ม าหายอห์ น จากยูเ ดี ย หรื อ เยรู ซ าเล็ ม
(เปรี ยบเทียบข้อ 5) แต่ “จากเมืองนาซาเร็ ธในแคว้นกาลิลี ” ที่ที่พระองค์ได้เติบโตขึ้นและตอนนี้
ก าลั ง อาศัย อยู่ [72] ความคลุ ม เครื อของเมื อ งเล็ ก น้ อ ยนี้ ก็ ชั ด เจนจากข้ อ เท็ จ จริ งที่ ว่ า ไม่ ว่ า
พันธสัญญาเดิม หรื อโจเซฟัสหรื อทัลมุดไม่เคยอ้างอิงถึงมัน [73]

พระเยซู ได้รับบัพติศมาของยอห์นเพื่อจะเข้าส่ วนกับมนุ ษย์และบาปของมนุ ษย์ (เปรี ยบเทียบ 2 คร. 5:21)
พระองค์ไม่ได้ทาอย่างนั้นเพราะว่าพระองค์จาเป็ นที่ จะกลับใจจากบาปส่ วนตัวต่างๆ พระองค์ไม่มีบาป!
พระองค์ได้จานนต่อบัพติศมาอีกด้วยเพราะว่าโดยการทาอย่างนั้น พระองค์ก็ได้เข้าส่ วนกับกลุ่มที่เจาะจงของ
ผูค้ นที่ยอห์นกาลังให้บพั ติศมาอยู่ นัน่ คือ คนชอบธรรมในอิสราเอล
“ถ้าพระองค์ไม่ได้ทาอย่างนั้น พระองค์คงได้ถูกเข้าใจผิด”[74]
พระเยซูเชื่ อมโยงการรับบัพติศมาของพระองค์กบั การตายของพระองค์ (10:38; ลก. 12:50) ดังนั้น บางทีมนั
เหมาะสมที่จะสรุ ปว่าพระองค์ถือว่าการรับบัพติศมาของพระองค์เป็ นการยอมรับต่อสาธารณชนถึงบทบาท

ของพระองค์ในฐานะผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์ของอิสราเอลคือพระเมสสิ ยาห์ พระเยซู อายุได้ประมาณ 30 ปี ใน
ตอนนั้น (ลก. 3:23)
1:10 นี่ เป็ นครั้งแรกของการใช้ 42 ครั้งของมาระถึงกริ ยาวิเศษณ์กรี ก ยูธุส (“ทันที”) ที่ให้ความรู ้สึกแห่ ง
การกระท าที่ เคลื่ อนไหวอย่า งรวดเร็ วแก่ ก ารบรรยายของท่ า น มาระโกใช้ค านี้ ม ากกว่า ผูเ้ ขี ย น
พระกิตติคุณอีกสามคนรวมกัน
“เมื่อเรื่ องราวคืบหน้าไปความถี่ของคา “ทันที” ก็ลดลงแต่ปรากฎอีกครั้งในภายหลังเพื่อจะ
เสริ มว่าการจับกุมและการไต่สวนของพระเยซู เกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ วเพียงไร และจังหวะก็
หลากหลาย ในขณะที่เริ่ มแรกในเรื่ องราวนั้นการกระทาก็เปลี่ยนอย่างรวดเร็ วจากสถานที่
หนึ่ งไปยังอี กที่ หนึ่ ง จุ ดสิ้ นสุ ดของการเดิ นทางก็ช้าลงต่อการบรรยายวันต่อวันของสิ่ งที่
เกิ ดขึ้นในสถานที่เดี ยวคือเยรู ซาเล็มและจากนั้นการพรรณนาชัว่ โมงต่อชัว่ โมงถึ งการถู ก
ตรึ ง เพราะว่า เรื่ องราวทั้ง หมดเคลื่ อนไปสู่ เยรู ซ าเล็ มและต่อการถู กตรึ ง การช้า ลงของ
จังหวะก็ทาให้ประสบการณ์แห่งเหตุการณ์น้ ีเข้มข้นสาหรับผูอ้ ่านอย่างใหญ่หลวง”[75]
มาระโกบรรยายว่า “พระเยซู ” เองเห็น “ท้องฟ้ า” แหวกออก (“ถูกแยกออก”) แม้ว่าอย่างน้อยแล้ว
ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาเห็นสิ่ งนี้เช่นกัน (ยน. 1:32-34)
“การที่ พ ระเยซู เห็ น ท้อ งฟ้ าแหวกออกและพระวิ ญญาณเสด็ จ ลงมายัง พระองค์ก็ ท าให้
พระองค์ตระหนักถึ งการได้รับฤทธิ์ เดชจากสวรรค์ การตระหนักนี้ จะนาพระองค์ที่จะใช้
ฤทธิ์ เดชนั้นตลอดส่ วนที่เหลือของมาระโก”[76]
มาระโกใช้ถอ้ ยคาที่ชดั แจ้ง สฮิ ดโซเมนัส ซึ่ งหมายถึง การฉี กหรื อการแยก เพื่อจะอธิ บายถึงท้องฟ้ า
ที่เปิ ดออก คานี้ทาให้ระลึกถึงอิสยาห์ 64:1 ที่ที่ผเู ้ ผยพระวจนะได้ร้องทูลต่อพระเจ้าที่จะแยกท้องฟ้ า
และเสด็จลงมา (เปรี ยบเทียบ สดด. 18:9, 16-19; 144:5-8) ตอนนี้ พระเจ้าตอบคาอธิ ษฐานของ
อิสยาห์ การเสด็จลงมาของพระวิญญาณเหนือพระเยซูได้สถาปนาการทรงเจิมของพระองค์สาหรับ
พันธกิ จ (เปรี ยบเทียบ ลก. 4:18; กจ. 10:38) พระองค์เป็ นผูร้ ับใช้ที่ได้รับการเจิมของพระเจ้า
(“พระคริ สต์” เปรี ยบเทียบกับดาวิดผูร้ ับเจิมอีกคนหนึ่งของพระเป็ นเจ้า)
“นกพิราบ” เป็ นนกที่เป็ นสัญลักษณ์ของการเสี ยสละตนเองที่ถ่อมใจที่แสดงลักษณะของมัน มันเป็ น
นกที่คนอิสราเอลที่ยากจนได้ถวายเป็ นเครื่ องบูชาแด่พระเป็ นเจ้า วิญญาณอย่างเดี ยวกันแห่ งการ
เสี ยสละตนเองที่ถ่อมใจได้อยูใ่ นพระเยซู
“พระวิญญาณ” ที่เสด็จลงมาเหนื อพระเยซู ที่นี่ก็ไม่บ่งบอกว่าพระเยซู ขาดพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่ให้
ฤทธิ์ เดชก่ อนหน้านี้ ที่ นี่พระวิญญาณได้เสด็จมาเพื่ อจะให้ฤ ทธิ์ เดชแก่ พระเยซู อย่า งเจาะจงเพื่ อ

พันธกิ จแบบพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ซ่ ึ งเริ่ มต้นตอนนี้ พระวิญญาณได้เสด็จ “เข้าไปใน”
พระองค์ (คากรี ก ไอซ์ เอาทน) ไม่ใช่แค่ “เหนือ” พระองค์ (คากรี ก เอพิ เอาทน)
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“เสี ยงจากฟ้ าสวรรค์” ของพระบิดาแสดงถึงการรับรองพระเยซูและภารกิจของพระองค์ดว้ ยถ้อยคา
ที่ทาให้ระลึกถึงปฐมกาล 22:2 สิ่ งที่เสี ยงกล่าวก็ระบุถึงผูก้ ล่าว ถ้อยคาของพระเจ้าจากฟ้ าสวรรค์
รวมแนวคิดของกษัตริ ย ์ (สดด. 2:7) และผูร้ ับใช้ (อสย. 42:1) การรวมกันนี้ สถาปนาการเป็ นบุตรที่
พิเศษของพระเยซู จงสังเกตถึงการปรากฏของตรี เอกภาพในข้อ 10 และ 11
“อนุประโยคแรกของการป่ าวประกาศ [ของพระบิดา] (กับคากริ ยาในกาลปั จจุบนั ของมาลา
บอกเล่ า ในไวยากรณ์ ) แสดงถึ งความสัมพันธ์ นิรันดร์ และส าคัญ อนุ ประโยคที่ ส อง
(คากริ ยาอยูใ่ นการบอกเล่าในกาลอดีต) บ่งบอกถึงการเลือกในอดีตสาหรับการปฏิบตั ิการ
แห่งหน้าที่ที่เจาะจงในประวัติศาสตร์ ”[77]
ตั้งแต่จุดนี้ เป็ นต้นไป ผูอ้ ่านพระกิ ตติคุณของมาระโกรู ้ จกั การประเมินที่มีสิทธิ อานาจของพระเจ้า
เกี่ ยวกับพระเยซู การประเมิ นนี้ กลายมาเป็ นมาตรฐานที่ซ่ ึ งเราตัดสิ นความถู กต้องหรื อความไม่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเข้าใจของคุณลักษณะอื่นๆเกี่ยวกับพระองค์
“ถ้า มาระโกปฏิ เสธความรู ้ เกี่ ยวกับ อัตลัก ษณ์ ข องพระเยซู ต่อบุ ค คลที่ เป็ นมนุ ษย์ใ นการ
เริ่ มต้นและตอนกลางของเรื่ องราวของพระองค์ จากนั้นใครจะรู ้ถึงอัตลักษณ์ของพระองค์?
ค าตอบคื อมาระโกเองในฐานะผูบ้ รรยาย ผูอ้ ่ า นและสิ่ ง มี ชี วิตที่ อ ยู่เหนื อธรรมชาติ เช่ น
พระเจ้า ซาตานและพวกปี ศาจ”[78]
พระเยซู เริ่ มต้นบทบาทที่เป็ นทางการของพระองค์ในฐานะพระเมสสิ ยาห์ ณ การรับบัพติศมาของ
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 7:12-16; สดด. 89:26; ฮบ. 1:5) พระองค์ก็เริ่ มต้นบทบาทที่เป็ น
ทางการของพระองค์ในฐานะผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์ของพระเป็ นเจ้าในตอนนั้นอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ
8:31; 9:30-31; 10:32-34, 45; 15:33-39)
“การรับบัพติศมาของพระเยซู ไม่ได้เปลี่ยนสถานะแบบพระเจ้าของพระองค์ พระองค์ไม่
ได้ม าเป็ นพระบุ ต รของพระเจ้า ณ การรั บ บัพ ติ ศ มาของพระองค์ (หรื อ ณ การจาแลง
พระกาย 9:7) ตรงกันข้าม การรับบัพติศมาของพระองค์แสดงถึงความสาคัญที่มีอิทธิ พล
มากแห่งการยอมรับของพระองค์ถึงงานแบบพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ในฐานะผูร้ ับใช้ที่
ทนทุ กข์ของพระเป็ นเจ้าเช่ นเดี ยวกับพระเมสสิ ยาห์ ตามเชื้ อสายดาวิด เพราะว่าพระองค์
ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า คือผูห้ นึ่ งที่ได้รับการรับรองโดยพระบิดาและได้รับฤทธิ์ เดช
โดยพระวิญญาณ พระองค์ก็ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ (ไม่ใช่ทางกลับกัน)”[79]

3. การถูกทดลองของพระเยซู 1:12-13 (เปรียบเทียบ มธ. 4:1-11; ลก. 4:1-13)
การถูกทดลองของพระเยซู โดยซาตานเป็ นอี กเหตุ การณ์ หนึ่ งที่เตรี ยมผูร้ ับใช้ของพระเจ้าเพื่อพันธกิ จของ
พระองค์[80] การบันทึกของมาระโกก็ส้ ันและมันเน้นถึงความขัดแย้งฝ่ ายวิญญาณอันยิ่งใหญ่ที่การทดลองนี้
จัดตั้งเพื่อพระเยซู ผูเ้ ขียนละเว้นการอ้างอิงใดๆถึงความรู ้สึกของพระเยซูเกี่ยวกับการทดลอง การตอบสนอง
ของผูร้ ับใช้ต่อการทดลองต่างๆนั้นสาคัญกว่าความรู ้ สึกของท่านต่อการทดลองเหล่านั้น พระเยซู ตอ้ งได้
บอกพวกสาวกของพระองค์เกี่ยวกับการถูกทดลองของพระองค์เวลาใดเวลาหนึ่งหลังจากมันได้เกิดขึ้น
1:12

“โดยทันที” เชื่อมโยงการถูกทดลองกับการรับบัพติศมาอย่างใกล้ชิด “พระวิญญาณ” องค์เดียวกันที่
ได้เสด็จมาเหนื อพระเยซู ณ การรับบัพติศมาของพระองค์ตอนนี้ “เร่ งเร้ า” หรื อ ผลักดัน (คากรี ก
เอคบาลโล) พระองค์ “เข้าไปในถิ่นทุรกันดาร”เพื่อการทดสอบ[81] ในพันธสัญญาเดิม คนอิสราเอล
ได้เชื่ อมโยงแผ่นดิ นอันเป็ นที่อยู่อาศัยและเพาะปลูกกับพระพรของพระเจ้าและถิ่ นทุรกันดารกับ
การสาปแช่ งของพระองค์ พระเยซู ได้จานนอย่างถ่ อมใจต่อการเข้าส่ วนกับมนุ ษย์และอิ สราเอล
โดยเฉพาะ ตอนนี้ พระองค์ประสบกับผลลัพธ์ต่างๆของการเข้าส่ วนนั้นคือ การถูกทดลอง การถูก
ทดลองไม่ใช่ ขอ้ บ่งชี้ ที่วา่ บุคคลหนึ่ งอยูน่ อกน้ าพระทัยของพระเจ้า บางครั้งมันเป็ นผลมาจากการ
ติดตามการทรงนาของพระวิญญาณ
“ค าพูดที่ แสดงออกของมาระโกไม่ ไ ด้ห มายถึ ง ว่า พระเยซู ไ ด้ถู ก บัง คับ ให้เข้า ไปในถิ่ น
ทุรกันดารต่อต้านความตั้งใจของพระองค์แต่ที่วา่ พระองค์ได้ไปด้วยความรู ้สึกที่หนักแน่น
ของแรงกดดันของพระวิญญาณที่อยู่เหนื อพระองค์ เนื่ องจากว่าเป้ าหมายของภารกิ จของ
พระเมสสิ ยาห์คือที่จะ ‘ทาลายการงานของมาร’ (1 ยน. 3:8) พระเยซู ก็ตระหนักว่าการ
ยอมรับของพระองค์ถึงงานแบบผูร้ ับใช้ได้ทาให้การเผชิ ญหน้านั้นจาเป็ น มันเป็ นการริ เริ่ ม
แห่ งภารกิ จของพระองค์ที่จะโค่นมาร พันธกิ จการทาการอัศจรรย์ของพระองค์แห่ งสิ ทธิ
อานาจเหนือพวกปี ศาจก็ข้ ึนอยูก่ บั ชัยชนะที่ได้เกิดขึ้นในการเผชิญหน้านี้”[82]
“มาระโกทาให้ชดั เจนว่าถิ่นทุรกันดารในเรื่ องราวของท่านมีความสาคัญสองอย่าง: บางครั้ง
มันเป็ นบรรยากาศที่เป็ นปฏิปักษ์และคุกคาม แต่บางทีมนั ก็เป็ นสถานที่แห่งการเตรี ยม”[83]
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สถานที่ ต้ งั ตามธรรมนี้ ข องการทดลองนี้ ที่ก าหนดวันเวลาย้อนกลับ ไปยังศตวรรษที่ สิ บสองคื อ
มันส์ ควอรั นทาเนี ย คือ “เนิ นเขาแห่ งสี่ สิบ วัน” มันตั้งอยู่ทางตะวันตกของเยรี โค อย่า งไรก็ตาม
สถานที่ต้ งั แน่นอนก็ไม่เป็ นที่รู้จกั

คากรี ก ไพรั ดโซ่ หมายถึ งที่ จะใส่ ใครคนหนึ่ งหรื อบางสิ่ งผ่านทางการทดลองเพื่อจะแสดงถึงคุ ณลักษณะ
ของ มัน พระเจ้าอนุญาตให้ซาตานที่จะทดลองพระเยซูเนื่องด้วยเหตุผลสองประการ: เพื่อจะแสดงให้เห็นว่า

พระองค์จะไม่หันเหไปจากน้ า พระทัยของพระบิ ดา และเพื่อจะแสดงถึ งคุ ณสมบัติของพระองค์ส าหรั บ
ภารกิจของพระองค์ ชื่อ “ซาตาน” เป็ นการถอดตัวอักษรของคาฮีบรู ซาตาน ซึ่งหมายถึง “ปฏิปักษ์”
โดยการละเว้นการอ้างอิงถึ งการนาเสนอที่ ทดลองสามอย่างซึ่ งซาตานได้ต้ งั ขึ้ นนั้น มาระโกก็จดจ่อความ
สนใจของผูอ้ ่านไปที่ขอ้ เท็จจริ งที่วา่ พระเยซู ได้ทนการทดสอบที่ต่อเนื่ องเป็ นเวลา “40 วัน” ท่านชี้ ถึงความ
ขัดแย้งที่ต่อเนื่ องนี้ ตลอดพระกิ ตติคุณนี้ (8:11, 32-33; 10:2; 12:15) การอ้างอิงที่เฉพาะของมาระโกถึง
“สัตว์ป่า” เน้นถึ ง ความรุ นแรงของการทดลอง พวกยิวเชื่ อมโยงถิ่ นทุ รกันดารกับสัตว์ป่าและความเป็ น
ปฏิปักษ์ของซาตาน ( เปรี ยบเทียบ อสย. 13:20-22; 34:8-15; สดด. 22:11-21; 91:11-13)
“….ในการเปิ ดโปงของพระองค์ต่อการโจมตี ข องซาตาน พระเยซู ก็เป็ น ‘อาดัม’ เช่ นเดี ย วกับ
‘อิสราเอล’การเป็ นบุตรของอิสราเอลได้ทาตามแบบอย่างของการเป็ นบุตรของอาดัม เนื่ องจากว่า
พระเจ้าทรงเป็ นพระผูส้ ร้าง-พระบิดาในทั้งสองกรณี ถิ่นทุรกันดารสร้างการเชื่ อมโยงระหว่างสอง
กรณี เพราะว่ามันแสดงถึ งมโนภาพทางกลับกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการอ้างอิ งของมาระโกถึ ง
‘สัตว์ป่ า’(1:13)ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ สถานที่ ที่เหมาะสมของพวกสั ตว์ก็ ถู ก แบ่ งระหว่างบริ เวณ
พระอุทยานและบริ เวณถิ่นทุรกันดาร อย่างไรก็ตาม มันอาจจะเป็ นว่าหมวดพระกิตติคุณเหลือบมอง
พวกสัตว์ท้ งั ในคาสั่งของอาดัมที่จะปกครองโลก (ปฐก. 1:26-28) และในการเชื่อมโยงของพวกมัน
กับอานาจของซาตาน (สดด. 22:11-21; อสค. 34:5, 8, 25; ลก. 10:19) ดังนั้นก็บ่งชี้ ถึงความวุน่ วายที่
คุกคามที่จะจัดตั้งตัวมันเองในโลกที่เป็ นระเบียบ(อีก)(เช่นโยบ5:22;อสย. 5:17; 14:21; …)”[84]
บรรดาผูร้ ั บ ใช้ที่ เป็ นทู ตสวรรค์ข องพระเจ้า “ได้ปรนนิ บตั ิ ” พระเยซู ระหว่า งเวลาแห่ ง การทดสอบของ
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 1:14) “พวกทูตสวรรค์” อ้างอิงถึ งสิ่ งมีชีวิตในสวรรค์อยู่เสมอในมาระโก
[85] พระเจ้าไม่ได้ละพระบุ ตรของพระองค์ไว้ตามลาพัง แต่จดั เตรี ยมพระคุ ณที่ จะช่ วยเหลื อในเวลาแห่ ง
ความจาเป็ น
“การปรากฏของพวกทูตสวรรค์เพื่อจะค้ าจุนพระเยซู ก็เน้นถึงมิติทางโลกของการทดลองคือ การ
ปล้ าสู ้ ของพระเยซู กบั ซาตานเป็ นความขัดแย้งระหว่างอาณาจักรของพระเจ้าและอาณาจักรของ
ความชั่ว ดัง นั้นในการทดลอง พระเยซู พ ระบุ ตรของพระเจ้า ก็แสดงให้เห็ นถึ งสิ่ ง ที่ พนั ธกิ จของ
พระองค์จะเกี่ยวข้องคือ การผูกมัดซาตานและการเริ่ มต้นของยุคสุ ดท้ายแห่งความรอด (3:27)”[86]
“อาดัมแรกได้พา่ ยแพ้ในสภาพแวดล้อมที่สวยงามและเป็ นมิตร อาดัมสุ ดท้ายได้รักษาความบริ สุทธิ์
ของท่านไว้ในสภาพแวดล้อมที่อา้ งว้างและเป็ นปฏิปักษ์” [87]
ในบทนาสู่ พระกิ ตติ คุณของท่าน มาระโกก็เน้นถึ งความถ่อมใจและการรับใช้ที่สัตย์ซื่อที่พระเยซู มอบแด่
พระเจ้า ณ การเริ่ มต้นแห่งพันธกิจต่อสาธารณชนของพระองค์ พระเยซูทรงเป็ นมนุษย์เต็มที่ กระนั้น ณ เวลา

เดียวกันพระองค์ทรงได้รับการรับรองโดยพระเจ้าอย่างเต็มที่และได้รับการช่วยเหลือโดยพระวิญญาณ และ
ได้รับการเสริ มกาลังและการหนุ นใจโดยบรรดาผูช้ ่วยเหลื อที่เป็ นทูตสวรรค์ของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็ น
พระเจ้าอย่า งเต็มที่ อีกด้วย บรรดาผูอ้ ่านที่ เผชิ ญกับการข่ มเหงสาหรั บความเชื่ อของพวกเขาสามารถพบ
การหนุนใจอันยิง่ ใหญ่ในส่ วนนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในชัยชนะของพระเยซูเหนือการทดลองจากซาตาน
II. พันธกิจเริ่มแรกในกาลิลขี องผู้รับใช้ 1:14-3:6
มาระโกละเว้นปี แห่ ง พันธกิ จในยูเดี ยเริ่ มแรกของพระเยซู (ยน. 1:15-4:42) อย่า งที่ ผูเ้ ขี ยนพระกิ ตติ คุ ณ
สัมพันธ์คนอื่นๆได้ละเว้น ท่านเริ่ มต้นการบันทึกของท่านเกี่ ยวกับพันธกิจแห่ งการรับใช้ของพระเยซู ใน
กาลิลีคืออิสราเอลทางเหนือ (1:14-6:6ก) เนื่ องจากการต่อต้านและการปฏิเสธที่เพิ่มขึ้น พระเยซู ก็ได้ทาการ
ถอนตัวหลายครั้ งจากกาลิ ลีที่ติดตามมาโดยการกลับ ไปยัง เขตนี้ หลายครั้ ง มาระโกบันทึ กสี่ ครั้ งของสิ่ ง
เหล่านี้ (6:6ข-8:30) จากนั้นพระเยซู จากกาลิลีไปยังเยรู ซาเล็ม มาระโกบันทึกบทเรี ยนต่างๆเกี่ยวกับหัวข้อที่
สาคัญสี่ หวั ข้อที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นสาวก -ที่พระเยซูสอนพวกสาวกของพระองค์ระหว่างการเปลี่ยนผ่านนี้
-เพื่อผลประโยชน์ของผูอ้ ่านของท่าน (บทที่ 10) ถัดไปพระเยซูได้รับใช้ในเยรู ซาเล็มและมาระโกเลือกสาม
เหตุการณ์ที่สาคัญที่นนั่ สาหรับการรวมเข้าไว้ดว้ ยกันในเรื่ องราวของท่าน (บทที่ 11-13)
“บุคคลหลักทั้งสี่ ก็โดดเด่นเช่ นเดี ยวกับสองกลุ่มแห่ งบุคคลรองคือ พระเยซู เจ้าหน้าที่ทางศาสนา
พวกสาวก ฝูงชน และกลุ่มเหล่านั้นของบุคคลรองทั้งหลายผูท้ ี่ไม่วา่ แสดงออกถึงความเชื่ อหรื อด้วย
เหตุใดเหตุหนึ่งก็เป็ นตัวอย่างของสิ่ งที่มนั หมายถึงที่จะรับใช้”[88]
ตัวอย่างของบุ คคลรองผูเ้ ป็ นต้นแบบความเชื่ ออันยิ่งใหญ่ในพระเยซู คือคนโรคเรื้ อนผูไ้ ด้ร้องขอการชาระ
(1:40-45) เพื่อนๆของคนอัมพาต (2:3-5) ไยรัส (5:21-24, 35-43) ผูห้ ญิงที่เป็ นโรคโลหิ ตตก (5:25-34) หญิง
ซีเรี ยฟี นิเซีย (7:25-30) บิดาของเด็กชายที่ถูกผีสิง (9:14-29) และบารทิเมอัสคนตาบอด (10:46-52) บรรดาผูท้ ี่
เป็ นต้นแบบการรับใช้คือผูห้ ญิงที่ชโลมพระเยซู สาหรับการฝัง (นัน่ คือ มารี ย ์ 14:3-9) ซี โมนชาวไซรี น
(15:21) โยเซฟจากอาริ มาเธี ย (15:42-46) และพวกผูห้ ญิงที่ได้เยี่ยมอุโมงค์ฝังศพของพระเยซูเพื่อจะชโลม
พระศพของพระองค์ (16:1)
มาระโกเน้นถึงพันธกิจของพระเยซู ในฐานะผูร้ ับใช้ในพระกิ ตติคุณของท่าน ส่ วนที่เหลือของพระธรรมนี้
บอกรายละเอี ยดว่าพระองค์รับใช้พระเจ้าและมนุ ษย์อย่างไร ระหว่างส่ วนแรกแห่ งพันธกิ จของพระเยซู
พระองค์ได้สละชี วิตของพระองค์ในการรับใช้ (1:14-13:37) การทนทุกข์ของพระองค์เ ป็ นการบันทึกถึ ง
การที่พระองค์สละชี วิตของพระองค์ในการถวายตนเองเป็ นเครื่ องบูชา (บทที่ 14-16) มาระโกเริ่ มต้นการ
บันทึกของท่านเกี่ ยวกับการรับใช้ของพระเยซู ดว้ ยภาพรวมของเหตุการณ์ที่ถูกคัดเลื อกไว้ต่างๆในพันธกิ จ
เริ่ มแรกในกาลิลีของพระเยซู ที่เป็ นแบบฉบับของพันธกิจทั้งสิ้ นของพระองค์ (1:14-3:6) แรกสุ ดท่านบันทึก

เรื่ องราวทั้งสี่ ซ่ ึ งเกิ ดขึ้นในและรอบๆคาเปอรนาอุมที่เตรี ยมผูอ้ ่านด้วยแนวคิดที่ดีเกี่ ยวกับสิ่ งที่พนั ธกิ จของ
พระเยซู เป็ นเหมือน (1:14-38) จากนั้นมาระโกรวมกลุ่มของเรื่ องราวต่างๆที่แสดงถึงว่าการเป็ นปฏิปักษ์ต่อ
พระเยซูน้ นั เพิ่มขั้นอย่างไร (2:1-3:6)
ก. การเริ่มต้ นแห่ งพันธกิจของพระเยซู 1:14-20
มาระโกแนะนาผูอ้ ่านของท่านต่อข่าวสารของผูร้ ับใช้ (ข้อ 14-15) และสาวกพวกแรกของผูร้ ับใช้ (ข้อ 16-20)
1. ข่ าวสารของผู้รับใช้ 1:14-15 (เปรียบเทียบ มธ. 4:12, 17; ลก. 4:14-15)
ประโยคหัวข้อนี้สรุ ปพันธกิจทั้งสิ้ นของพระเยซูในกาลิลี มันระบุถึงเมื่อไหร่ ที่มนั เริ่ มต้น ที่ไหนที่มนั เกิดขึ้น
และแก่นสารของสิ่ งที่พระเยซูป่าวประกาศที่เป็ นพื้นฐานของพันธกิจของพระองค์
1:14

พระเยซูเริ่ มต้นพันธกิจในกาลิลีของพระองค์ ซึ่ งเป็ นระยะหลักแรกแห่ งพันธกิจต่อสาธารณชนของ
พระองค์หลังจากผูล้ ่วงหน้ามาก่อนของพระองค์ได้จบสิ้ นพันธกิจของท่าน ผูล้ ่วงหน้ามาก่อนของ
พระเยซู ได้ประสบกับชะตาที่บอกล่วงหน้าถึงสิ่ งที่พระเยซู จะประสบ (เปรี ยบเทียบ 9:31; 14:18)
มาระโกใช้รากศัพท์เดี ยวกันในคากรี กเพื่อจะอธิ บายถึ งชายทั้งสองคน ประโยคที่ประธานเป็ น
ผูถ้ ูกกระทาของคากริ ยา พาราดดิโดมิ (“ถูกคุมตัว” หรื อ “ถูกจาคุก” ตามตัวอักษรคือ มอบให้) บ่ง
บอกถึงการควบคุมสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าเหนือสถานการณ์ของชายทั้งสองคน

บางทีพระเยซู เลือก “กาลิลี” เป็ นสถานที่แห่ งพันธกิ จของพระองค์เพราะว่าอิทธิ พลของพวกฟาริ สีและพวก
หัวหน้าปุโรหิ ตที่เป็ นปฏิปักษ์ที่นนั่ ก็นอ้ ยกว่าในยูเดีย คนยิวจานวนที่นอ้ ยกว่าอาศัยอยูใ่ นสะมาเรี ยเช่นกันซึ่ ง
อยูร่ ะหว่างยูเดียและกาลิลี[89]
“… พระเยซูเปลี่ยนสถานที่มากกว่าสี่ สิบครั้งในการเดินทางของพระองค์ตลอด กาลิลีและไปยังเขต
แดนของต่างชาติ”[90]
พระเยซู ป่ าวประกาศข่ า วดี ข องพระเจ้า โครงสร้ า งค ากรี ก อนุ ญาตการแปลที่ แตกต่ า งสองอย่า งคื อ
“ข่าวดี เกี่ ยวกับพระเจ้า” และ “ข่าวดี จากพระเจ้า” บางทีมาระโกเน้นความหมายที่ สองเพราะว่าข้อถัดไป
อธิ บายถึ งสิ่ งที่ ข่าวดี ที่พระเจ้าเปิ ดเผยผ่านทางพระเยซู เป็ น “การประกาศ” “ข่าวดี ” นี้ เป็ นกิ จกรรมที่เป็ น
ลักษณะของพระเยซูและมันเป็ นรากฐานสาหรับรู ปแบบอื่นๆทั้งหมดแห่งพันธกิจของพระองค์
“อย่างที่ ‘ข่าวดี ’ ยูอังเกลลิ อน ถูกใช้อย่างธรรมดามากที่สุดในสมัยโบราณสาหรับข่าวแห่ งชัยชนะ
กรณี น้ ี ก็เป็ นเช่ นนั้นอย่างมากที่ว่าชะตาที่ดีถูกถื อไว้เพื่อจะสนใจถ้อยคาแห่ งการป่ าวประกาศและ
ถ้อยคานั้นสามารถถูกใช้ในคาศัพท์ทางศาสนาได้ซ่ ึ งในการนาเสนอนั้นการรับข่าวแห่ งชัยชนะก็
ควบคู่ไป (เปรี ยบเทียบ ฟี ลอสเทรทัส, ชี วิตของ อะโพโลนิอัส เล่มที่ 8)”[91]

1:15

ข่าวสารของพระเยซูมีการป่ าวประกาศสองอย่างและคาสั่งสองประการ หนึ่ง พระองค์ป่าวประกาศ
ว่า “เวลา” ที่พระเจ้าได้ทานายไว้ในพันธสัญญาเดิมได้มาถึง (ได้ “บรรลุ”) พระองค์กาลังอ้างอิงถึ ง
การสิ้ นสุ ดของยุคปั จจุบนั และการเริ่ มต้นของยุคพระเมสสิ ยาห์อย่างที่การป่ าวประกาศที่สองของ
พระองค์ทาให้ชดั เจน (เปรี ยบเทียบ กท. 4:4; ฮบ. 1:2; 9:6-15)

คาศัพท์ “แผ่นดิน” (คากรี ก บาสิ เลอิ อา) อย่างที่มนั ปรากฏกับ “แผ่นดินของพระเจ้า” ก็ไม่ได้หมายถึงแค่ทุก
สิ่ งที่พระเจ้าใช้สิทธิ อานาจสิ ทธิ์ ขาดเหนื อ คาศัพท์ “แผ่นดินของพระเจ้า” ปรากฏ 14 ครั้งในมาระโก:1:15;
4:11, 26, 30; 9:1, 47; 10:14, 15, 23, 24, 25, 12:34; 14:25; และ 15:43 มันหมายถึงแผ่นดินทัว่ โลกที่เจาะจง
ซึ่ งพระองค์เองจะปกครองเหนือโดยตรง [92] แน่ นอนว่าพระเจ้าก็ปกครองอย่างสิ ทธิ์ ขาดเหนื อทุกสิ่ งและ
เหนื อประชากรของพระองค์ในแง่ที่เจาะจงมากขึ้น (1 พศด. 29:12; สดด. 103:19-20) อย่างไรก็ตาม นี่ ไม่ใช่
การปกครองของพระเจ้าที่พวกผูเ้ ผยพระวจนะแห่ งพันธสัญญาเดิมกล่าวถึ ง เมื่อพวกเขาบรรยายถึงเชื้ อสาย
ของดาวิดที่ปกครองเหนือทั้งโลกจากเยรู ซาเล็ม
พันธสัญญาเดิมหลายตอนได้ทานายถึงการมาแห่ งอาณาจักรพระเมสสิ ยาห์ตามเชื้ อสายดาวิด (2 ซมอ. 7:817; อสย. 11:1-9; 24:23; ยรม. 23:5-6; ดนล. 2:34; มีคา. 4:6-7; ศคย. 9:9-10; 14:9; เปรี ยบเทียบ มธ. 20:21;
มก. 10:37; 11:10; 12:35-37; 15:43; ลก. 1:31-33; 2:25, 38; กจ. 1:6) พวกผูฟ้ ั งชาวยิวของพระเยซู รู้อย่าง
แน่นอนถึงสิ่ งที่พระองค์หมายถึงเมื่อพระองค์กล่าวว่าแผ่นดินของพระเจ้า “มาใกล้แล้ว” หรื อพวกเขาควรรู้
ถ้าพวกเขาไม่รู้ การปรากฏของกษัตริ ยใ์ ห้เหตุผลถึ งความใกล้ของแผ่นดิ นของพระองค์ แต่มนั ยังคงอยู่ใน
อนาคต (เปรี ยบเทียบ 9:47-48) นักตีความหลายคนสรุ ปว่า “มาใกล้แล้ว” หมายถึงว่า แผ่นดินนั้นได้มาถึงแล้ว
แต่แผ่นดินทางโลกของเชื้อสายดาวิดยังไม่ได้มาถึง การมาถึงของมันก็ข้ ึนอยูก่ บั การกลับใจทั้งสิ้ นของคนยิว
(ศคย. 12:10-11:1; รม. 11:26) ซึ่ งไม่ได้ติดตามมาในพันธกิจของพระเยซู
“… การระบุถึงแผ่นดิ นของพระเจ้ากับคริ สตจักรซึ่ งถูกทาโดยออกัสตินที่ได้หยัง่ รากอย่างลึ กใน
ความคิดของคริ สเตียนก็ไม่เป็ นจริ งต่อคาสอนของพระเยซู”[93]
พวกยิวจาต้องทาการตอบสนองสองอย่างเนื่องจากว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้ว พวกเขาต้อง “กลับใจ”
และ “เชื่ อ” สองคาเหล่านี้ เรี ยกร้ องการกระทาที่ต่อเนื่ องกัน แต่การกระทานั้นแท้จริ งแล้วเป็ นการกระทา
เดียวที่เกี่ยวข้องสองขั้นตอนที่เกิดขึ้นเกือบพร้อมกัน การกลับใจเกี่ยวข้องกับการหันจากบางสิ่ งและการเชื่ อ
เกี่ยวข้องกับการรับเอาสิ่ งอื่น ตัวอย่างเช่น คนที่กาลังจมน้ าผูก้ าลังยึดเศษไม้ไว้ตอ้ งทาสองสิ่ งเมื่อเจ้าหน้าที่
คอยช่วยชีวติ คนตกน้ าไปถึงเขา เขาต้องปล่อยไม้และมอบตัวเขาเองแก่เจ้าหน้าที่คอยช่วยชีวติ คนตกน้ านั้น
เมื่อยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาเรี ยกพวกเขาให้กลับใจ ท่านก็กระตุน้ พวกเขาให้ละทิ้งความหวังแห่ งความรอดแต่
ก่อนของพวกเขาเพราะว่าเจ้าหน้าที่คอยช่ วยชี วิตคนตกน้ าอยูท่ ี่นนั่ เพื่อจะช่ วยพวกเขาให้รอด เมื่อพระเยซู

กล่าวว่า “จงเชื่อข่าวประเสริ ฐ” พระองค์หมายถึง “จงเชื่ อข่าวดีที่วา่ พระเมสสิ ยาห์ทรงอยูท่ ี่นี่” พระเมสสิ ยาห์
เป็ นหัวข้อของข่าวประเสริ ฐและเป็ นเป้ าแห่งการเชื่อถือ
นี่ เป็ นการปรากฏครั้งเดียวของวลี “จงเชื่ อใน [คากรี ก เอน] ข่าวประเสริ ฐ” ในพันธสัญญาใหม่ มันชี้ ไปยัง
ข่าวประเสริ ฐในฐานะพื้นฐานของความเชื่อ
2. พวกสาวกเริ่มแรกของผู้รับใช้ 1:16-20 (เปรียบเทียบ มธ. 4:18-22; ลก. 5:1-11)
การบันทึกถึ งการทรงเรี ยกของสาวกเริ่ มแรกเหล่านี้ ทาให้ชดั เจนที่ว่าการกลับใจและการเชื่ อข่าวประเสริ ฐ
(ข้อ 15) ควรส่ งผลต่อการละทิ้งชี วิตแต่ก่อนของบุคคลหนึ่ งเพื่อจะติดตามพระเยซู ต้ งั แต่เวลานั้นเป็ นต้นไป
นี่เป็ นการตอบสนองที่เหมาะสมซึ่ งมาระโกแนะนาแก่ผอู ้ ่านของท่านด้วยตัวอย่างของสาวกเหล่านี้
1:16 “ทะเลกาลิลี ” เป็ นฉากของอุตสาหกรรมการประมงที่เจริ ญในสมัยของพระเยซู [94] “ซี โมนและ
อันดรู ว…
์ เป็ นชาวประมง” โดยการค้า
“คาว่า [“ซี โมน’] ปรากฏเจ็ดครั้งในมาระโก … และ เปโตร สิ บเก้าครั้ง ขนบธรรมเนียม
ของปาปิ แอสที่ว่ามาระโกเป็ นล่ามของเปโตรก็ดูเหมือนจะได้รับการยืนยันโดยความถี่ ที่
มาระโกอ้างถึงเปโตร”[95]
ชาวประมงในทะเลสาบนี้ ไม่ได้ชื่นชมสถานะทางสังคมที่สูงส่ ง แต่งานของพวกเขาเรี ยกร้องทักษะ
คากรี ก ส าหรั บ “อวน” บรรยายถึ งเชื อกวงกลมที่ มี อวนรู ป เต็น ท์ ติ ดไว้ ชาวประมงหย่อ นอวน
ประเภทนี้ ลงไปในน้ า ปล่ อยให้มนั จมและจากนั้นก็ดึงเชื อกที่ปิดคอของกับดักและทาให้ปลาอยู่
ภายใน
1:17-18 ซี โมน (เปโตร) และอันดรู วไ์ ด้พบปะกับพระเยซู มาก่ อน(ยน.1:35-42) มาระโกเน้นถึ งความ
เร่ ง ด่ วนของการเรี ย กของพระเยซู และความทันที ข องการตอบสนองของสาวก (เปรี ย บเที ย บ
1 พกษ. 19:19-21) ตามปกติแล้ว ชายหนุ่มที่ตอ้ งการที่จะเรี ยนรู ้จากรับบีก็ได้ออกไปแสวงหาเขา
แต่พระเยซูได้เรี ยกซี โมนและอันดรู วท์ ี่จะเข้าร่ วมในงานเร่ งด่วนกับพระองค์
“จงตามเรามา” หมายถึง “จงมาอยูห่ ลังเราในฐานะสาวก” มันเป็ นการเชื้ อเชิ ญแต่ในแง่ของใครที่
พระเยซูทรงเป็ น มันก็มีพลังของคาสั่ง ชายเหล่านี้ คงได้เข้าใจว่ามันเป็ นการทรงเรี ยกที่จะกลายมา
เป็ นสาวกที่ถาวรของพระเยซู [96] การเปรี ยบเทียบถึงการจับคนออกจากการพิพากษาของพระเจ้า
มาจากพันธสัญญาเดิม (ยรม.16:16;อสค. 29:4-5, 38:4; อมส.4:2; ฮบก. 1:14-17) พระเจ้าทรงเป็ น
ผูจ้ บั คนในทานองเดียวกัน ทะเลก็มีความหมายเชิงเปรี ยบเทียบถึงบาปและความตาย(อสย.57:2021) ตัวอย่างประกอบนี้ คงได้ดึงดูดต่อชาวประมง พระเยซู กาลังเรี ยกชายเหล่านี้ ที่จะช่วยพระองค์

ในการช่ ว ยผูค้ นให้ พ ้น จากการพิ พ ากษาของพระเจ้า โดยการน าข่ า วประเสริ ฐ ไปยัง พวกเขา
เหมือนกับการจับปลา การทรงเรี ยกนี้ จะเกี่ ยวข้องกับงานหนัก การเสี ยสละตนเองและทักษะอี ก
ด้วย
“หนึ่ ง การทรงเรี ยกเกิ ดขึ้ นหลังจากความบาดหมางที่เปิ ดเผยกับและการข่มเหงริ เริ่ มของ
เจ้าหน้าที่คนยิว ดังนั้น มันเป็ นการทรงเรี ยกสู่ การสามัคคีธรรมในความสัมพันธ์ที่แปลก
ของพระองค์ต่อธรรมศาลา ประการที่สอง มันบังคับการละทิ้งแห่ งอาชี พแต่ก่อนของพวก
เขาทั้งสิ้ นและแท้จริ งแล้วแห่ งการผูกพันทางโลกทั้งสิ้ น (มธ.4:20,22) ประการที่สาม มัน
มาจากการทรงเรี ยกครั้งแรกและแสดงอย่างชัดเจนว่าแตกต่างอย่างสิ้ นเชิ งจากการทรงเรี ยก
สู่ การเป็ นสาวกเช่นนั้นอย่างเช่นการเรี ยกของอาจารย์คนอื่นใดในอิสราเอล มันไม่ใช่ที่จะ
เรี ยนรู ้หลักคาสอนมากขึ้นหรื อที่จะติดตามเส้นทางชีวิตที่ ได้ดาเนิ นไปแล้วอย่างเต็มที่ แต่ที่
จะเริ่ ม ต้นและที่ จ ะกลายมาเป็ นบางสิ่ ง ที่ ค่ อ นข้า งใหม่ ที่ ซ่ ึ ง อาชี พ แต่ ก่ อ นของพวกเขา
นาเสนอสัญลักษณ์” [97]
“คาเหล่านี้ (ผูซ้ ่ ึ งความดั้งเดิ มนั้นประทับตราว่าเป็ นถ้อยคาแท้จริ งของพระเยซู ) แสดงให้
เห็นว่าผูก้ ่อตั้งที่ยงิ่ ใหญ่แห่ งความเชื่ อปรารถนาไม่ใช่ที่จะมีสาวกเท่านั้น แต่ที่จะมีเกี่ยวกับ
พระองค์คือบุคคลผูซ้ ่ ึ งพระองค์จะฝึ กฝนให้สร้ างสาวกจากคนอื่ นๆ ที่ จะหย่อนอวนแห่ ง
ความจริ งของพระเจ้าไปสู่ ทะเลแห่ งโลกและที่จะทาให้ฝูงชนใหญ่แห่ งวิญญาณที่ เชื่ อขึ้ น
ชายฝั่งแห่งแผ่นดินของพระเจ้า [เปรี ยบเทียบ ยน. 17:6]”[98]
“พระเยซูไม่ได้ประดิษฐ์คาศัพท์น้ ี ‘ผูจ้ บั คน’ ในสมัยนั้น มันเป็ นการบรรยายตามปกติถึงนัก
ปรัชญาและอาจารย์คนอื่นๆผู้ ‘จับความคิดของผูค้ น’ ผ่านทางคาสอนและการชักชวน”[99]
การตอบสนองของสองพี่น้องก็ทนั ที (คากรี ก ยูธูส) อย่างน่ ายกย่อง พวกเขาเริ่ มต้นที่จะ
ติดตามพระเยซู โดยการเลิกงานของพวกเขาในฐานะชาวประมง: “พวกเขาก็ละแหตาม
พระองค์ไปทันที”
“โดยห่ างกันลิ บนั้น ในจานวนที่ มากที่ สุดของกรณี ต่างๆนั้น บุคคลหนึ่ งติดตามพระเยซู
คริ สต์ไม่ใช่ เนื่ องจากสิ่ งใดก็ตามที่พระองค์กล่าวแต่เนื่ องจากทุกๆสิ่ งที่พระเยซู ทรงเป็ น”
[100]
การอุทิศตนของพวกเขาต่อพระเยซู เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป มีการเน้นอันหนักแน่นที่การเป็ นสาวก
ในพระกิตติคุณที่สอง เป็ นที่ชดั เจนว่าซี โมนและอันดรู วเ์ ชื่ อว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ แต่
พวกเขามีสิ่งมากมายที่จะเรี ยนรู ้เกี่ยวกับอัตลักษณ์เต็มที่ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ยน. 3:22-30)

“อย่างแน่นอนแล้ว เนื่องจากพระเยซูได้เสด็จมานั้นการจับปลาก็จาเป็ น”[101]
1:19-20 จากนั้นพระเยซู ก็ให้การทรงเรี ยกอย่างเดี ยวกันต่อสองพี่น้องที่คล้ายกันด้วยการตอบสนองอย่าง
เดี ยวกัน เป็ นที่ ชัดเจนว่าชายทั้ง สี่ คนเป็ นหุ ้นส่ วนในธุ รกิ จการประมง (เปรี ยบเทีย บ ลก.5:7,10)
“ยากอบ”และ“ยอห์น”จาต้องมาเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์อีกด้วย (ยน. 1:35-42) มาระโก
บันทึกเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจของพวกเขาที่จะติดตามพระเยซู มากกว่าที่ท่านได้บนั ทึกเกี่ ยวกับการ
ตัดสิ นใจของซีโมนและอันดรู ว์ “ยากอบ” (ยาโคบในคาฮีบรู ) และ “ยอห์น” ได้ตดั ขาดความผูกผัน
ทางครอบครัวเพื่อจะติดตามพระเยซู
“… ณ สมัยของพันธสัญญาใหม่ วลี ‘ติดตาม’ ได้เพิ่มลักษณะทางจริ ยธรรมเข้าไปกับตัวมัน
เอง เพราะว่าเป็ นผูเ้ หนื อกว่าอยูเ่ สมอที่จะเดินนาหน้าและผูด้ อ้ ยกว่านั้นติดตาม ดังนั้นอย่าง
น้อยแล้ว ความสัมพันธ์แบบรับบี-สาวกก็ถูกบ่งบอกไว้”[102]
การอ้างอิงถึ ง“พวกลูกจ้าง”บ่งบอกว่าบิดาของพวกเขามี ธุรกิ จอันมัง่ คัง่ ที่ยากอบและยอห์นได้ละไป[103]
มันแสดงให้เห็นอีกว่าพี่นอ้ งเหล่านี้ ไม่ได้ละบิดาของพวกเขาไว้ตามลาพังโดยปราศจากการช่วยเหลือ พวก
เขาไม่ใช่ไม่รับผิดชอบ ข้อเท็จจริ งที่วา่ มี “พวกลูกจ้าง” อาจแสดงให้เห็นว่า “พวกเขาอยูท่ ่ามกลางสิ่ งที่ใกล้
ที่สุดต่อชนชั้นกลางที่มี ณ เวลานั้น”[104] อย่างไรก็ตาม ประเด็นหลักคือความทันทีแห่ งการตอบสนองของ
พวกเขาต่อพระเยซู สิ่ งนี้ สะท้อนถึ งสิ ทธิ อานาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซู เหนื อผูค้ น ยากอบและยอห์ นเป็ น
ลูกพี่ลูกน้องของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ มธ. 27:55-56; มก. 15:40; ยน. 19:25) อย่างไรก็ตาม พวกเขายังไม่รู้
ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าอีกด้วย
“ น่ า สัง เกตว่าการทรงเรี ยกของแต่ ละคู่ ของพี่น้องเหล่ า นี้ เป็ นตามรู ป แบบที่ ค ล้า ยกันกล่ า วคื อ (ก) ก าลัง
ดาเนินการอยู่ (ข) พระเยซูทรงเห็นพวกพี่นอ้ ง (ค) ทรงเรี ยกพวกเขา และ(ง)ทันใดนั้นพวกเขาก็ตามพระองค์
ไป โดยวิธีแห่งรู ปแบบนี้ มาระโกก็จดั ตั้งธรรมชาติและจุดประสงค์ของการเป็ นสาวก
“ธรรมชาติของการเป็ นสาวกคือการทาให้ตนเองเข้าร่ วมกับพระเยซูในความจงรักภักดีอย่างสิ้ นเชิง. …
“จุ ดประสงค์ของการเป็ นสาวกถู กป่ าวประกาศโดยพระเยซู ในการทรงเรี ยกของพระองค์ที่มีต่อ
ซี โมนและอันดรู ว:์ ‘จงตามเรามา เราจะตั้งพวกท่านให้เป็ นผูห้ าคนเหมือนหาปลา’ (1:17) อย่าง
ชัดเจนแล้ว การเป็ นสาวกมี ‘งานภารกิ จ’ อย่างเช่ นจุดประสงค์ของมัน การจู่โจมเป็ นธรรมชาติ
สากลของภารกิจที่พระเยซูคาดการณ์” [105]
“ในความตรงข้ามกับบรรดาผูท้ ี่ติดตามพวกรับบีและดาเนิ นการค้าต่อไปนั้น พวกสาวกที่ถูกเลื อก
อย่างเจาะจงของพระเยซูก็ละทุกสิ่ งเพื่อจะอุทิศตัวพวกเขาเองอย่างเต็มที่ต่อการติดตามการทรงเรี ยก
นั้น (ลก. 9:61) ยิ่งกว่านั้น ในความตรงข้ามกับรู ปแบบของรับบีน้ นั ผูห้ นึ่ งที่กาลังถูกตามก็เลื อก

พวกเขา ส่ วนพวกนักศึกษาของรับบีท้ งั หลายก็เลื อกใครที่พวกเขาจะติดตาม ในข้อสังเกตเกี่ ยวกับ
การติดตามพระองค์น้ นั พระเยซู ทาให้รูปแบบการเป็ นสาวกนั้นเป็ นส่ วนตัว พวกเขาไม่ตอ้ งมุ่งมัน่
เพื่อกฎหรื อคาสอนในนามธรรม แต่เรี ยนรู ้ที่จะทาให้พวกเขาเองทาตามแบบของบุคคลหนึ่ง” [106]
หมวดพระกิ ตติคุณนาเสนอพระเยซู ที่ “เรี ยก” พวกสาวกในโอกาสที่แยกกันสี่ โอกาส: (1) ในเยรู ซาเล็ม
พระเยซูเชื้อเชิญอันดรู ว์ เปโตร ฟี ลิป และนาธานาเอลที่จะ “มา” และ “ตาม” พระองค์ (ยน. 1:35-51). (2) ข้าง
ทะเลกาลิลี พระเยซูเรี ยกอันดรู ว์ ซี โมน (เปโตร) ยากอบและยอห์นที่จะ “ติดตาม” พระองค์ (มธ. 4:18-22;
มก. 1:16-20; ลก. 5:1-11). (3) ข้างชายฝั่งใกล้เมืองคาเปอรนาอุม พระเยซู เรี ยกเลวี (มัทธิ ว) ที่จะ “ติดตาม”
พระองค์ (มธ. 9:9; มก. 2:13-14; ลก. 5:27-28). (4) บน “ภูเขา” ในกาลิลี พระเยซู “แต่งตั้ง” สาวกสิ บสองคน
ที่จะเป็ น “อัครทูต” (มก. 3:13-19; ลก. 6:12-16; เปรี ยบเทียบ มธ. 10:1-4)
“ยกเว้นสาหรับยูดาส บางทีพวกสาวกไม่ส่งอิทธิ พลต่อแผนการหรื อเส้นทางของเหตุการณ์ ต่างๆ
อย่างมากในการบันทึกของมาระโก. …
“แม้จะเป็ นกลุ่ม พวกสาวกก็เด่นชัดอย่างชัดเจนในฐานะบุคคลเดียว
“… ลักษณะมากมายที่พวกสาวกแสดงออกมาจากลักษณะสองอย่างที่ ขดั แย้งคือ พวกสาวกนั้น
‘จงรักภักดี’ ทันทีและ ‘ไม่เข้าใจ’ ในด้านหนึ่ ง พวกสาวกนั้น ‘จงรักภักดี’: พระเยซู สั่งให้พวกเขาที่
จะติดตามพระองค์และพวกเขาละแนวทางเก่าของพวกเขาไว้ขา้ งหลังทันทีและให้ความจงรักภักดี
ทั้งหมดของพวกเขาต่อพระองค์ ในอีกด้านหนึ่ง พวกสาวก ‘ไม่เข้าใจ’: การไม่เข้าใจไม่วา่ อัตลักษณ์
หรื อจุ ดหมายของพระเยซู อย่างเต็มที่ และไม่เข้าใจความหมายที่ สาคัญของการเป็ นสาวกเลยนั้น
พวกเขาก็ได้ละทิ้งพระเยซูระหว่างการทนทุกข์ของพระองค์”[107]
ข. การสาแดงเริ่มแรกแห่ งสิ ทธิอานาจของผู้รับใช้ ในคาเปอรนาอุม 1:21-34
ส่ วนนี้ ของพระกิตติคุณนี้ บนั ทึกสามเหตุการณ์ ของพันธกิ จในคาเปอรนาอุม เหตุการณ์ เหล่านี้ คือการสอน
และการรักษาของพระเยซู ในธรรมศาลา การรักษาแม่ยายของเปโตรของพระองค์ และการรั กษาคนอื่นๆ
หลายคนของพระองค์ เหตุการณ์เหล่านี้แสดงถึงสิ ทธิ อานาจของพระเยซูต่อไป เหตุการณ์ท้ งั หมดเกิดขึ้นใน
วันเดียวหรื อสองวันจากมุมมองของคนยิวที่ซ่ ึ งวันใหม่เริ่ มต้น ณ ตะวันตกดิน มาระโกบ่งบอกว่านี่ เป็ นวันที่
เป็ นแบบฉบับแห่งพันธกิจสาหรับพระเยซู

1. การสอนและการรั ก ษาของพระเยซู ใ นธรรมศาลาเมื อ งคาเปอรนาอุ ม
(เปรียบเทียบ 4:31-37)
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“คาเปอรนาอุม” กลายมาเป็ นฐานแห่ งพันธกิจในกาลิลีของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ลก. 4:16-31) มัน
ตั้งอยู่บนชายฝั่ งทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของทะเลกาลิ ลีและเป็ นศูนย์กลางของเขตที่มีพลเมืองมาก
ที่สุดในกาลิลี พวกนักโบราณคดีได้ทางานการฟื้ นฟูที่กว้างขวางที่นนั่ พวกเขาได้สร้างธรรมศาลา
แห่งหนึ่งขึ้นใหม่ที่อยูบ่ นจุดนั้นในศตวรรษที่สามและสี่
ธรรมศาลาทั้งหลายได้มีข้ ึนระหว่างการเป็ นเชลยที่บาบิโลน ดั้งเดิมแล้วคานี้ บรรยายถึงกลุ่มคน แต่
ต่อมามันได้เชื่ อมโยงกับอาคารที่ ซ่ ึ งผูค้ นพบปะ คาว่า “คริ สตจักร” ได้ประสบกับวิวฒั นาการที่
คล้ายกัน ตามธรรมเนี ยมแล้ว บรรดาผูน้ าของธรรมศาลาท้องถิ่ นจะเชื้ อเชิ ญบรรดาอาจารย์เยี่ยม
เยียนอันเป็ นที่ รู้จกั เพื่อจะกล่ าวต่อที่ ประชุ ม มาระโกอ้า งอิ งถึ งพันธกิ จการสอนของพระเยซู อยู่
บ่อยๆ แต่ท่านไม่ได้บนั ทึ กสิ่ งที่พระเยซู ได้สอนมาก การกระทาของพระเยซู เป็ นความสนใจต่อ
ท่านมากกว่า สิ่ งนี้ดูเหมือนจะสะท้อนถึงอุปนิสัยที่กระฉับกระเฉงของเปโตรผูไ้ ด้ส่งอิทธิ พลต่อการ
เขียนของมาระโก และบางทีคุณลักษณะที่กระฉับกระเฉงของคนโรมันที่มาระโกเขียนถึง
“สิ่ งที่พระเยซู กล่ าวเปิ ดเผยความเข้าใจของพระองค์ถึงพระองค์เองและจุดประสงค์ต่างๆ
ของพระองค์ สิ่ งที่พระเยซู ทาเปิ ดเผยขอบเขตและธรรมชาติแห่ งสิ ทธิ อานาจจากพระเจ้า
ของพระองค์เป็ นหลัก ทั้งสิ่ งที่พระเยซู ทาและกล่าวกาหนดค่านิ ยมของพระองค์และพลัง
แห่ งความสัมพันธ์ของพระองค์กบั บุคคลอื่นๆ สิ่ งเหล่ านั้นแสดงถึ งความสัตย์สุจริ ตของ
พระเยซูในการดาเนินชีวติ ตามค่านิยมและการอุทิศตนของพระองค์อีกด้วย”[108]
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มาระโกใช้คากรี กอันหนักแน่ นที่ จะบรรยายถึ งปฏิ กิริยาของผูฟ้ ั ง ของพระองค์ แม้ว่า ท่านไม่ไ ด้
บันทึกสิ่ งที่พระเยซูสอน คานั้นคือ เอคเพลสซันโท ซึ่ งหมายถึงว่า ถ้อยคาของพระเยซู ท่วมท้นหรื อ
ทาให้ผคู ้ นประหลาดใจ ลักษณะที่โดดเด่นของพระกิตติคุณของมาระโกคือการอ้างอิงของท่านถึ ง
ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของผูค้ น (เปรี ยบเทียบ ข้อ 27; 2:12; 5:20, 42; 6:2, 51; 7:37; 10:26; 11:18)
แม้กระทัง่ ปฏิกิริยาเหล่านั้นของพระเยซู (6:6).[109]
“มาระโกละเว้นอย่างมากและในหลายแง่น้ นั ก็เป็ นพระกิ ตติคุณน้อย แต่ทาการส่ งเสริ มที่
แตกต่างต่อประวัติศาสตร์ ทางการประกาศข่าวประเสริ ฐในการแสดงถึงอุปนิสัยที่ โดดเด่ น
ของพระเยซูโดยการแตะต้ องที่เป็ นจริ งเล็กๆน้ อยๆ (นี่เป็ นหนึ่งในสิ่ งเหล่านั้น)”[110]
เป็ นสิ ท ธิ อ านาจอัน ยิ่ ง ใหญ่ ข องพระเยซู ที่ ท าให้ ผูค้ นประทับ ใจ แน่ น อนว่า พระองค์ไ ม่ ใ ช่ แ ค่
ธรรมาจารย์ (อาจารย์แห่ งธรรมบัญญัติ) แต่เป็ นผูเ้ ผยพระวจนะแม้กระทัง่ ผูเ้ ผยพระวจนะที่ยงิ่ ใหญ่

ที่สุดที่เคยปรากฎ พระเยซู ป่าวประกาศการเปิ ดเผยโดยตรงจากพระเจ้าในฐานะผูเ้ ผยพระวจนะ
แทนที่จะตีความการเปิ ดเผยแต่ก่อนที่พระเจ้าได้ให้แก่คนอื่นๆและกล่าวซ้ าการตีความของรับบีตาม
ธรรมเนียมเกี่ยวกับธรรมบัญญัติ
“พวกเขา [พวกธรรมาจารย์] ได้สถาปนามุมมองของพวกเขาอย่างเป็ นนิ สัยโดย การอ้างอิง
ที่ได้เรี ยนรู ้ อย่างยาวนานจากรับบีคนอื่นๆ อย่างดี ที่สุดแล้ว พวกเขาอาจอ้างสิ ทธิ อานาจที่
ได้มาจากความเข้าใจของพวกเขาถึงธรรมบัญญัติ โดยทัว่ ไปแล้วการสอนของพวกเขานั้น
อวดความรู้และน่าเบื่อ ถูกครอบงาด้วยความแตกต่างเล็กน้อยเกี่ ยวกับกฎระเบียบของเลวี
และข้อเรี ยกร้องที่เคร่ งครัดเล็กน้อย”[111]
“โดยพื้นฐานแล้ว … มาระโกนาเสนอความขัดแย้งของพระเยซู กบั เจ้าหน้าที่ทางศาสนาใน
ฐานะผูห้ นึ่งแห่งสิ ทธิ อานาจ: พระเยซูปฏิบตั ิหรื อพระองค์ไม่ได้ปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์
ในฐานะผูห้ นึ่ งที่ได้รับสิ ทธิ อานาจโดยพระเจ้าใช่ ไหม? เมื่อความขัดแย้งนี้ เปิ ดเผย มันก็
รุ นแรงตามลาดับมากขึ้น จนกระทัง่ สุ ดท้ายแล้วมันจบลงในการตายของพระเยซู ”[112]
“ผูบ้ รรยายวาดภาพพวกเจ้าหน้าที่ในความสว่างทางลบอย่างคงเส้นคงวาตั้งแต่การอ้างอิง
แรกของพวกเขาในฐานะผู้เ ชี่ ย วชาญทางกฎหมายที่ ส อนโดยปราศจากสิ ท ธิ อ านาจ
ผูบ้ รรยายสร้างการอธิบายลักษณะของพวกเขาบนการต่อต้านของพวกเขาต่อพระเยซู สิ่ งที่
พวกเจ้าหน้าที่กล่าวก็เกี่ยวข้องกับคาถามเป็ นหลักซึ่ งบ่งบอกถึงการกล่าวหาหรื อมุ่งเป้ าไปที่
การทาให้พระเยซู ติดกับดัก ในเรื่ องของสิ่ งที่พวกเขาทา โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาก็ทาการ
ในการวางแผนเกี่ ยวกับการทาลายพระเยซู พระเยซู หรื อผูบ้ รรยายไม่กล่ าวสิ่ งใดก็ตาม
ที่น่าโปรดปรานเกี่ ยวกับพวกเขา และมุมมองภายในของผูบ้ รรยายเกี่ ยวกับความคิดและ
ความรู้สึกของพวกเขาตามปกติแล้วทาให้ผูอ้ ่านห่ างจากพวกเจ้าหน้าที่ นอกเหนือจากการ
ถื อว่า ท่า ที อนั โปรดปรานเล็ก น้อยเป็ นของเฮโรดและปี ลาตนั้น ผูบ้ รรยายก็ พรรณนาว่า
พวกเจ้าหน้าที่เป็ นบุคคลที่ไม่น่าไว้ใจอย่างสิ้ นเชิง”[113]
1:23

การเดื อดพล่านของชายคนหนึ่ งในที่ประชุ มได้ขดั จังหวะการประชุ ม เขาอยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของ
วิญญาณปี ศาจ พวกยิวกล่าวถึ งพวกวิญญาณปี ศาจว่าเป็ น วิญญาณชัว่ หรื อ “โสโครก” มาระโกใช้
คาศัพท์ “ผี” และ “ผีโสโครก” อย่างสลับกันได้ [114] นี่ เป็ นการอ้างอิงแรกของท่านถึงอิทธิ พลของ
ปี ศาจในมนุ ษย์ [115] ชายคนนั้นได้ร้องออกมาด้วยการกรี ดร้ องทางอารมณ์ ที่หนักหน่ วง (คากรี ก
อเนคคราเซน)

“พันธสัญญาใหม่หรื อแม้กระทัง่ วรรณกรรมของรับบีก็ไม่ถ่ายทอดแนวคิดของการ
อาศัยอยูข่ องปี ศาจอย่างถาวร ที่ซ่ ึ งต่อมาคาศัพท์ ‘การครอบครอง’ เป็ นหนี้ ที่มาของ
มัน”[116]
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ชายคนนั้นได้ร้องออกมา แต่แท้จริ งแล้วเป็ นปี ศาจที่ พูดผ่านทางเขา นี่ ก็ชัดเจนเพราะว่าพระเยซู
ตอบแก่ปีศาจนั้น (ข้อ 25) คาว่า “เรามีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับท่าน?” แสดงถึงคาแสลงฮีบรู ที่บ่งบอก
ถึงความขัดแย้ง (เปรี ยบเทียบ 5:7; ยชว. 22:24; วนฉ. 11:12; 2 ซมอ. 16:10; 19:22) ทุกวันนี้ เราอาจ
แสดงถึงความคิดอย่างเดียวกันโดยการกล่าวว่า “คุณกาลังยุง่ กับเราทาไม? ยุง่ เรื่ องตัวเองเถอะ!”
ปี ศาจนี้ รับรู ้ถึงพระเยซู และมันรู ้เกี่ ยวกับภารกิจของพระองค์ เป็ นธรรมดาสาหรับพวกยิวที่จะระบุ
บุคคลหนึ่งโดยที่แห่ งที่มาของเขา (เปรี ยบเทียบ 10:47; 14:67; 16:6) ในกรณี ของพระเยซูนี่คือนาซา
เร็ ธ เราสามารถแปลค าที่ แปลว่า “พระองค์จะมาท าลายเราหรื อ ” เป็ นค าแถลงข้อเท็จจริ งว่า :
“พระองค์ได้มาเพื่อทาลายเรา” อย่างแม่นยาได้ ไม่วา่ ในกรณี ใด ปี ศาจนี้ ได้แสดงความกลัว อย่าง
ชัดเจนแล้ว ปี ศาจนี้ รับรู ้ ว่าพระเยซู เป็ นผูพ้ ิพากษาของมัน สิ่ งนี้ แสดงถึ งสิ ทธิ อานาจที่ยิ่งใหญ่ของ
พระเยซู
โดยการเรี ยกพระเยซู ว่า “องค์บริ สุทธิ์ ของพระเจ้า” ปี ศาจนี้ เป็ นพยานถึ งการได้รับฤทธิ์ เดชของ
พระองค์โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ -ศัตรู ของเหล่าวิญญาณโสโครกทั้งหมด ชื่ อเรี ยกนี้ บางทีบ่งบอก
ถึงความเชื่อถือในความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู ชื่อเรี ยก “องค์บริ สุทธิ์ ” เป็ นการระบุอนั เป็ นที่นิยม
ถึงพระเจ้าในพันธสัญญาเดิม อิสยาห์เรี ยกพระเจ้าว่าองค์บริ สุทธิ์ ประมาณ 30ครั้ง (อสย.1:4;5:19,
24; และข้ออื่นๆ) ในขณะที่ผคู้ นอ้างอิงถึ งพระเยซู ว่าเป็ น “พระเจ้า”(7:8)“อาจารย์”(9:17) “บุตร
ดาวิด” (10:47-48) และ“ท่านอาจารย์”(10:51) พวกปี ศาจเรี ยกพระองค์วา่ “องค์บริ สุทธิ์ ของพระเจ้า”
(1:24) “พระบุตรของพระเจ้า” (3:11) หรื อ “พระบุตรของพระเจ้าสู งสุ ด” (5:7)
“‘การกล่าวยอมรับ’ เหล่านี้ ... แทบไม่สามารถอธิ บายได้วา่ เป็ นคาพยานซึ่ งถูกกระชากจาก
พวกปี ศาจต่อต้านความตั้งใจของพวกมัน บางที เป็ นไปได้มากกว่าที่ สิ่ง เหล่ านั้นจะถู ก
เข้าใจว่าเป็ นความพยายามอย่างยิ่งที่จะควบคุมพระเยซู หรื อที่จะทาให้พระองค์ไร้อนั ตราย
ในความสอดคล้องกับแนวคิดโดยทัว่ ไปของสมัยนั้นว่าโดยการใช้ชื่อที่ถูกต้องแท้จริ งของ
วิญญาณ บุคคลหนึ่งสามารถได้รับความเป็ นเจ้านายเหนือเขาได้”[117]

1:25-26 พระเยซูไม่ได้ตอ้ งการสู ตรทางวิทยาคมเพื่อจะขับปี ศาจนี้ ออก อย่างที่ผขู ้ บั ผีคนอื่นๆแห่ งสมัยของ
พระองค์ทา[118] พระองค์แค่สั่งให้มนั ที่จะเงียบและจากชายคนนั้นไป บางทีพระเยซู สั่งให้ปีศาจ
นั้นที่ “ถูกครอบปาก”(คากรี ก ฟิ โมเธทิ “หุ บปากของคุณเสี ย!”[119]) เพราะว่าพระองค์ปรารถนาที่
จะรักษาการควบคุมไว้เมื่อปี ศาจนั้นเปิ ดเผยอัตลักษณ์ของพระองค์ พวกยิวอาจได้รุมล้อมพระเยซู

เพราะว่าพระองค์ได้เลี้ ยงและรั กษาพวกเขา พวกโรมันอาจได้สรุ ปว่าพระองค์กาลังก่อการกบฎ
เพื่อจะโค่นล้มรัฐบาลและอาจได้จบั กุมพระองค์ก่อนเวลาอันควร
“ณ การไต่สวนของพระองค์ เราค้นพบว่าทาไมพระเยซู ซ่อนอัตลักษณ์ ของพระองค์ เมื่อ
ป่ าวประกาศว่าพระองค์ทรงเป็ นใครอย่างเปิ ดเผย พวกเจ้าหน้าที่ก็กล่าวโทษพระองค์ถึงตาย
สาหรับการหมิ่นประมาท ภาวะลาบากสาหรับพระเยซู คือสิ่ งนี้ : พระองค์สามารถเปิ ดฉาก
การปกครองของพระเจ้า กระนั้นก็หลบเลี่ ยงความพยายามของพวกเจ้าหน้าที่ที่จะทาให้
พระองค์ติดกับดักได้อย่างไร? ลักษณะหลายอย่างของลักษณะเด่นทางความลับก็เกี่ยวข้อง
กับปั ญหานี้”[120]
ธรรมชาติที่มุ่งร้ายของปี ศาจนั้นก็ชดั เจนในการกระทาของมันต่อชายคนนั้น
สิ ทธิ อานาจของพระเยซูเหนือพวกปี ศาจแสดงให้เห็นว่าพระองค์มีอานาจในฐานะผูร้ ับใช้ของพระ
เจ้าที่จะทาลายมารและพวกตัวแทนของมัน มาระโกดาเนิ นการต่อไปที่จะเน้นถึ ง ความขัดแย้งที่
ต่อเนื่องของพระเยซู กบั พลังของปี ศาจและอานาจเหนื อพวกมันในพระกิตติคุณของท่าน การเน้น
นี้ คงได้ให้การหนุ นใจแก่ผอู ้ ่านที่ทนทุกข์วา่ อานาจของพระเยซู สามารถพิชิตศัตรู ใดๆที่อาจโจมตี
พวกเขาได้
“เราคาดหวังให้ผรู ้ ับใช้ที่จะอยูภ่ ายใต้ สิทธิ อานาจ และที่จะรั บคาสั่ง แต่ผรู ้ ับใช้ของพระเจ้า
ใช้ สิทธิ อานาจและออกคาสั่ง-แม้กระทัง่ ต่อพวกปี ศาจ-และคาสั่งของพระองค์ได้รับการ
เชื่อฟัง”[121]
“ที่จะปล่อยให้การเปล่งเสี ยงเชิงป้ องกันจากปี ศาจดาเนินไปโดยปราศจากการว่ากล่าวคงได้
เป็ นการประนี ป ระนอมจุ ดประสงค์ที่ พ ระองค์ไ ด้เสด็จเข้าในโลกคื อเพื่ อจะเผชิ ญหน้า
ซาตานและปลดมันจากอานาจของมัน ดังที่เป็ นเช่ นนั้น การกระทาริ เริ่ มแห่ งการขับผีใน
พันธกิ จของพระเยซู ถูกกาหนดเป็ นแผนการแห่ งความขัดแย้งที่ยงั่ ยืนกับพวกปี ศาจซึ่ งเป็ น
ลักษณะที่โดดเด่นในการนาเสนอของมาระโกถึงพระกิตติคุณนี้”[122]
1:27-28 ปฏิ กิริยาของผูค้ นต่อการขับ ผีน้ ี เป็ นส่ ว นที่ ส าคัญของการบรรยายของมาระโก พยานทั้ง หลาย
แสดงออกถึ งการตื่นตัวเช่ นเดี ยวกับความประหลาดใจต่อการสาแดงที่พิเศษนี้ ถึงสิ ทธิ อานาจโดย
ถ้อยค าและการกระทา นี่ เป็ นผลลัพ ธ์ พ้ื นฐานของ “การจับปลา” ที่พ ระเยซู และพวกสาวกของ
พระองค์ได้ทา
“สิ ทธิ อานาจ” ที่ฝงู ชนอ้างอิงถึงบางทีเป็ นสิ ทธิ อานาจทางการเผยพระวจนะ[123] พระเยซู
กล่าวและทาการอัศจรรย์ต่างๆเหมือนหนึ่ งในพวกผูเ้ ผยพระวจนะแต่ก่อน “คาสอนใหม่”

ของพระองค์ก็ใหม่ในแง่ที่วา่ สิ ทธิ อานาจทางการเผยพระวจนะนั้นได้แสดงให้คาสอนของ
พระองค์น้ นั ปรากฎชัดในความตรงข้ามกับคาสอนของบรรดาอาจารย์ที่ดอ้ ยกว่าแห่ งสมัย
ของพระองค์—และแม้กระทัง่ พวกรับบีได้รับสิ ทธิ อานาจ มันใหม่ในคุณภาพไม่ใช่ในเวลา
[124]
“ความประหลาดใจหนึ่ ง ที่ ติดตามมาอย่า งใกล้ชิดกับ ความประหลาดใจอี ก อย่า งหนึ่ ง ก็
กระตุน้ การสอบสวนที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับปรากฎการณ์ท้ งั หมด”[125]
ผลลัพธ์ของการอัศจรรย์น้ ีก็คือว่าผูค้ นทั้งหมดของส่ วนนั้นของกาลิลีได้ยนิ เกี่ยวกับพระเยซู
“โดยไม่คานึ งถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ ฝูงชนตอบสนองต่อคาสอนและการรักษาของพระองค์ดว้ ยความประหลาด
ใจหรื อความพิศวงนี่ก็เป็ นการแสดงออกถึงความไม่เข้าใจไม่ใช่ความเข้าใจ
“… ฝูงชนในการบรรยายของมาระโกก็ถูก ‘เปิ ดเผยอย่างดี ’ ต่อพระเยซู ทนั ทีและ‘ปราศจากความเชื่ อ ’
ในพระองค์ ในการถู กเปิ ดเผยอย่างดี ต่อพระเยซู ฝูงชนก็มีความตรงกัน ข้ามกับพวกผูน้ าของพวกเขาคื อ
เจ้าหน้าที่ทางศาสนา ในการปราศจากความเชื่อในพระเยซู ฝูงชนก็มีความตรงกันข้ามกับพวกสาวก” [126]
เหตุการณ์น้ ีเน้นถึงสิ ทธิ อานาจของพระเยซู วา่ บรรดาผูน้ มัสการในเมืองคาเปอรนาอุมได้สังเกตการสอนของ
พระองค์ก่อนและจากนั้นได้เป็ นพยานถึ งการขับผีของพระองค์ ประชาชนคงได้สรุ ปว่าผูเ้ ผยพระวจนะที่
ยิ่งใหญ่ของพระยาเวห์เท่านั้นสามารถมีสิทธิ อานาจเช่ นนั้นได้ พระเยซู ไม่ได้เปิ ดเผยถึ งใครที่พระองค์ทรง
เป็ นอย่า งเต็ม ที่ ใ นโอกาสนี้ แต่ พ ระองค์ใ ห้ก ารเปิ ดเผยที่ เพี ย งพอแก่ พ วกยิวที่ ป ฏิ บ ตั ิ บ ตั ิ เหล่ า นี้ เกี่ ย วกับ
พระองค์เองเพื่อว่าพวกเขาควรได้ยอมรับมันและถามหามากขึ้น เจมส์ เอ็ดเวิร์ดส์ อธิ บายถึงสิ ทธิ อานาจแบบ
พระเจ้าของพระเยซูอย่างที่มาระโกบันทึกไว้ในหลายที่วา่ ได้สาแดงถึงความเป็ นพระเจ้าของพระองค์[127]
2. การรักษาแม่ ยายของเปโตร 1:29-31 (เปรียบเทียบ มธ. 8:14-15; ลก. 4:38-39)
เหตุการณ์น้ ีซ่ ึ งเกิดขึ้นทันทีหลังจากเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นก็แสดงถึงลักษณะที่แตกต่างของสิ ทธิ อานาจของ
พระเยซูคือ อานาจของพระองค์เหนื อความเจ็บป่ วยทางกายภาพ ในสมัยของพระเยซู ผูค้ นถือว่าการเป็ นไข้
เป็ นโรคภัยไข้เจ็บอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่จาเป็ นที่จะเกี่ยวข้องกับโรคภัยอื่นๆ[128]
“ฉบับทัลมุดให้ชื่ออย่างเดี ยวกันแก่โรคนี้ อย่างเจาะจง... ‘มีไข้แสบร้อน’ และกาหนดการรักษาที่
วิเศษสาหรับมัน ที่ซ่ ึ งส่ วนหลักจะผูกมีดที่ทามาจากเหล็กโดยเปี ยของผมกับพุม่ หนามและที่จะทาซ้ า
ในหลายวันติดต่อกัน อพยพ 3:2, 3, 4 และ 5 หลังจากนั้นพุ่มหนามนั้นจะถูกตัดในขณะที่สูตรวิเศษ
ถูกป่ าวประกาศ (แชบบ์ 37ก)”[129]

เรื่ องราวนี้เต็มไปด้วยรายละเอียดและมันต้องมาสู่ มาระโกผ่านทางเปโตรผูไ้ ด้มีความสนใจพิเศษในการรักษา
นี้ เป็ นที่ ชัดเจนว่า "ซี โมนและอันดรู ว์" แบ่ ง ปั น บ้า นนี้ ก ับ “แม่ ย ายของเปโตร” และบางที ก ับสมาชิ ก
ครอบครัวคนอื่นๆ อานาจของพระเยซู ส่งผลต่อการรักษาทันทีและสมบูรณ์ แบบ ข้อเท็จจริ งที่ว่าเปโตรมี
ครอบครัวช่วยเราที่จะชื่นชมการเสี ยสละที่ท่านได้ทาเพื่อจะติดตามพระเยซู ผลลัพธ์ของการรักษาของหญิง
นี้ก็คือว่าเธอได้ปรนนิบตั ิ
“… การไม่เห็นแก่ตวั หมายถึงความเต็มใจอย่างกระตือรื อร้นที่จะรับใช้อีกด้วย”[130]
“… มันได้ถูกสังเกตมาตลอดว่า สาหรับทุกคนที่ได้รับการรื้ อฟื้ นสู่ สุขภาพฝ่ ายวิญญาณนั้นพวกเขา
ควรใช้กาลังนี้ในการรับใช้พระคริ สต์และผูค้ นของพระองค์”[131]
“การบริ การควรเป็ นการตอบสนองต่อความดีของพระเจ้าอยูเ่ สมอ” [132]
การอัศจรรย์ต่างๆของพระเยซู สามารถถูกแบ่งออกเป็ นสี่ กลุ่ม: การขับผี การรักษา การชุ บคนตายให้เป็ นขึ้น
และการอัศจรรย์เกี่ยวกับธรรมชาติ[133] การอัศจรรย์ต่างๆครอบคลุมส่ วนใหญ่ของพระกิ ตติคุณของมาระ
โก: 47 เปอร์ เซ็นต์ของข้อต่างๆในบทที่ 1 ถึง 10 กล่าวถึงการอัศจรรย์เหล่านั้นโดยตรงหรื อทางอ้อม[134]
3. การรั กษาชาวกาลิลีหลายคนของพระเยซู หลังจากตะวันตกดิน 1:32-34 (เปรียบเทียบ
มธ. 8:16-17; ลก. 4:40-41)
ส่ วนที่เล็กน้อยนี้แสดงให้เห็นว่าการรักษาแต่ก่อนสองอย่างนั้นไม่ใช่กรณี ที่โดดเดี่ยว อานาจของพระเยซู ให้
ผลประโยชน์แก่ “หลาย” คน (“ทั้งเมือง”) ผูไ้ ด้มายังบ้านของเปโตรหลังจากตะวันตกดินทาให้วนั สะบาโต
สิ้ นสุ ดลงซึ่ งยอมให้พวกยิวที่จะเดิ นทางไกลออกไปเพื่อจะได้รับการช่ วยเหลือของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ
อพย. 20:10; มก. 3:1-5)
“กระบวนการสองขั้นตอนเป็ นลักษณะรู ปแบบที่แพร่ หลายมากที่สุดในพระกิตติคุณนี้ มันปรากฎ
ในวลี ประโยค คู่ของประโยคและโครงสร้างของตอนต่างๆ มันเป็ นกุญแจสู่ การเข้าใจหลายบรรทัด
และหลายตอน ตัวอย่างที่เรี ยบง่ายคือ ‘เมื่อเย็นแล้ว หลังจากดวงอาทิตย์ตก...’ การอ้างอิงถึงเวลา
‘เมื่อเย็นแล้ว’ ถูกกล่าวซ้ าใน ‘หลังจากดวงอาทิตย์ตก’ อย่างไรก็ตาม นี่ ไม่ใช่แค่การกล่าวซ้ า
เพราะว่า ส่ วนที่ สองเพิ่ม ความแม่นยาและท าให้ส่ วนแรกชัดเจน ทั้งสองส่ วนประกอบเป็ นการ
บรรยายความคืบหน้าสองขั้นตอน ส่ วนแรกก็สาคัญ กระนั้นบ่อยครั้งแล้วการเน้นอยูใ่ นขั้นตอนที่
สองซึ่ งตามปกติแล้วมีองค์ประกอบที่สาคัญกว่า ในตัวอย่างนี้ ขั้นตอนที่สองอ้างอิงถึ งดวงอาทิตย์
ตก ซึ่ งแสดงถึงการจบลงของวันสะบาโตอย่างแม่นยาเมื่อผูค้ นได้รับอนุ ญาตที่จะเดินทางและดังนั้น
ก็สามารถแสวงหาพระเยซูสาหรับการรักษาได้”[135]

“พระเยซู ไ ม่บ งั คับการรั ก ษาต่อใครๆ พระองค์ไ ม่ไ ด้แสวงหาผูค้ นเพื่อจะรั ก ษาแต่ รัก ษาเฉพาะ
บรรดาผูท้ ี่มาหาพระองค์ พระองค์ริเริ่ มการรักษาเท่านั้นเมื่ อพระองค์รับเอาความผิดชอบสาหรับ
การรักษาในวันสะบาโต และพระเยซู รักษาโดยไม่คิดมูลค่า โดยปราศจากการผูกมัดใดๆกับการ
รักษาเหล่านั้น พระองค์ไม่เรี ยกร้องให้ผคู ้ นเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็ นผูร้ ับการเจิม (ไม่มีใครเชื่ อ) หรื อ
แม้กระทัง่ เชื่อในพระเจ้าของคนยิว พระองค์ไม่เรี ยกร้องให้บุคคลหนึ่งที่จะดีในทางศีลธรรม....พระ
เยซูไม่คาดหวังที่จะได้รับอย่างเป็ นส่ วนตัวจากการรักษา เพราะว่าพระองค์ไม่เคยขอให้ใครก็ตามที่
พระองค์รักษาที่จะติดตามพระองค์ ตามปกติ แล้ว พระองค์สั่งพวกเขาอย่างรุ นแรงอยู่บ่อยๆที่จะ
เงี ยบหรื อกลับ บ้า น พวกเขาป่ าวประกาศหรื อติ ดตามโดยพวกเขาเองและพระเยซู ไ ม่ถื อว่าการ
กระทาเป็ นเงื่อนไขสาหรับการรักษา”[136]
“ช่างเป็ นสัญลักษณ์แห่ งความทุกข์ยาก ความจาเป็ นและความหวังของโลกนี้ จริ งๆ ยิ่งกว่านั้น ช่ าง
เป็ นสัญลักษณ์ ของสิ่ งที่พระคริ สต์ทรงเป็ นอย่างแท้จริ งในฐานะผูป้ ลอบโยนในศัตรู หลายด้านของ
โลก! แน่นอนว่า พระองค์ไม่ทรงเป็ นพระคริ สต์อย่างแท้จริ ง หรื อพระองค์ไม่ทรงอยูใ่ นสัญลักษณ์
อย่างแท้จริ งต่อเราและต่อทุกสมัยมากกว่าเมื่อในความสงบนิ่ งของเย็นวันนั้น ภายใต้ทอ้ งฟ้ าที่มีแสง
สว่างจากดวงดาว พระองค์ได้ดาเนินไปท่ามกลางฝูงชนที่ทนทุกข์ วางพระหัตถ์ของพระองค์ในการ
อวยพรแห่ ง การรั ก ษาเหนื อ พวกเขาทุ ก คน และการขับ ผี อ อกหลายตน ไม่ มี ภ าพใดเกี่ ย วกับ
พระคริ สต์ที่ชดั เจนต่อเรามากกว่าภาพนี้ แห่ งการรักษาที่ไม่จากัดแห่ งโรคภัยไข้เจ็บใดๆก็ตามของ
ร่ างกายหรื อจิตใจ ในความไม่จากัดที่เป็ นสุ ขมันก็ถ่ายทอดความเป็ นไปได้อนั ไม่จากัดแห่ งการผ่อน
คลาย ไม่ว่าความทุกข์ใดก็ตามที่ได้ตกมาเหนื อเราหรื อความเป็ นห่ วงหรื อความโศกเศร้ าใดที่กดขี่
เรา” [137]
การรักษาของพระเยซูแสดงถึงความเมตตาสงสารของพระองค์ต่อผูค้ น
“ไม่มีฉากไหนที่เป็ นคุ ณลักษณะของพระคริ สต์มากกว่าฉากที่อยู่ในตอนเย็นแห่ งฤดูใบไม้ร่วงนี้ ที่
เมืองคาเปอรนาอุม”[138]
เดน ออร์ ทลันด์ให้เหตุผลว่ามาระโกใช้และตั้งการอ้างอิงของท่านถึ“ตอนเช้า”และ“ตอนเย็น”ในพระกิตติคุณ
ของท่านเพื่อที่จะนาเสนอพระคริ สต์ในฐานะผูน้ ามาซึ่ งยุคใหม่[139]
บางที พระเยซู ไม่อนุ ญาตให้พวกปี ศาจที่ จะระบุ พระองค์เพราะว่านี่ คงได้กระตุ น้ ให้ผูค้ นที่จะคิ ดเกี่ ยวกับ
พระองค์อย่า งที่ พ วกยิวส่ วนใหญ่ใ นตอนนั้นคิ ดเกี่ ย วกับ พระเมสสิ ย าห์ พระองค์ต้องการที่ จะหลี กเลี่ ย ง
ทัศนะคติทวั่ ไปนี้ มากเท่าที่พระองค์สามารถทาได้เพราะว่ามันไม่ได้แสดงถึ งประเภทของพระเมสสิ ยาห์ที่
พระองค์ทรงเป็ น จงสังเกตความแตกต่างที่ชดั เจนระหว่างอิทธิ พลของปี ศาจและความเจ็บป่ วยทางกายภาพ
เท่านั้น (เปรี ยบเทียบ 6:13)

ส่ วนนี้ ของพระกิ ตติคุณนี้ (1:21-34) แสดงให้เห็ นว่าพระเยซู ทาการอัศจรรย์ท้ งั เพื่อจะระบุพระองค์เองใน
ฐานะผูร้ ับใช้ของพระเจ้าและเพื่อจะสนับสนุนข่าวสารของพระองค์ (ข้อ 15)
ค. พันธกิจเริ่มแรกของพระเยซู ตลอดกาลิลี 1:35-45
พระเยซู ไ ด้ทาการเดิ นทางประกาศตลอดกาลิ ลี มาระโกสรุ ปการเดิ นทางแรกของการเดิ น ทางเหล่ า นี้
( ข้อ 35-39 ) และจากนั้นเชื่ อมโยงเหตุ การณ์ ที่สาคัญโดยเฉพาะเหตุ การณ์ หนึ่ งระหว่างการเดิ นทางนั้น
(ข้อ 40-45) ส่ วนนี้ ดาเนิ นการต่อไปที่จะนาเสนอพระเยซู ในฐานะ “ผูร้ ับใช้ของพระเป็ นเจ้า” ผูไ้ ด้ออกไปทา
การงานของพระเมสสิ ยาห์ที่พระบิดาของพระองค์ได้มอบหมายแก่พระองค์
1. การเดินทางเทศนาสั่ งสอนครั้งแรกในกาลิลี 1:35-39 (เปรียบเทียบ ลก. 4:42-44)
ในขณะที่ขอ้ เหล่านี้ บนั ทึกพันธกิจการเดินทางไปที่ต่างๆของพระเยซู การเน้นของมาระโกก็อยูท่ ี่การเตรี ยม
ตัวฝ่ ายวิญญาณของพระเยซู สาหรับพันธกิ จนั้นอย่างชัดเจน มันเน้นถึ งการพึ่งพาของพระองค์ที่พระบิดา
ของพระองค์
1:35

มาระโกบ่งบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในวันถัดไป: “ในเวลาเช้ามืด” หลายคนคงได้เข้านอนดึก
หลังจากวันที่ยุ่งเช่ นนั้น แต่พระเยซู ได้ตื่นขึ้นแต่เช้ามืดแม้กระทัง่ ก่อนรุ่ งอรุ ณและได้ไปยังที่ไกล
(คากรี ก เอเรมน ข้อ 4 ถิ่นทุรกันดาร เปรี ยบเทียบ ข้อ12) เพื่อจะอธิษฐาน(คากรี ก พรอสซู โค คาโดย
ทัว่ ไปสาหรั บการอธิ ษฐาน) การกระทาที่ เสี ยสละนี้ วาดภาพว่าพระเยซู ทรงพึ่งพาพระบิ ดาของ
พระองค์อย่างคงเส้นคงวาสาหรับกาลังและทิศทางสาหรับสิ่ งที่อยูข่ า้ งหน้าพระองค์ (นัน่ คือ ผูร้ ับใช้
เปรี ยบเทียบ อสย. 50:4) การอธิ ษฐานโดยสันโดษบ่งบอกถึงความขัดแย้งกับซาตานต่อไปเช่นกัน
เนื่ องจากว่าซาตานได้เผชิ ญหน้ากับพระองค์ในถิ่ นทุรกันดารมาก่อน การไร้การอธิ ษฐานแสดงถึ ง
การเพียงพอด้วยตนเอง แต่การอธิ ษฐานอยูเ่ สมอเปิ ดเผยถึงความถ่อมใจ
“มาระโกพรรรณนาถึงพระเยซูที่มีการอธิ ษฐานในสามโอกาสที่สาคัญอย่างคัดสรร แต่ละ
โอกาสก็อยู่ในสภาพแวดล้อมแห่ งความมื ดและความโดดเดี่ ยว: ใกล้กบั การเริ่ มต้นของ
เรื่ องราวของพระองค์ (ข้อ 35) ใกล้กบั ตอนกลาง (6:46) และใกล้กบั ตอนจบ (14:32-42) ทั้ง
สามนั้น เป็ นโอกาสที่ พ ระองค์ไ ด้เ ผชิ ญ กับ ความเป็ นไปได้แ ห่ ง การบรรลุ ภ ารกิ จ แบบ
พระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ในแนวทางที่น่าดึงดูดใจและจ่ายราคาน้อยลง แต่ในแต่ละกรณี
พระองค์ได้รับกาลังผ่านทางการอธิ ษฐาน” [140]

ในกรณี น้ ี คลื่ นของการสนับสนุ นอันเป็ นที่ นิยมที่ พระเยซู ได้อยู่บนในวันก่ อนนั้นได้คุกคามที่ จะนาพา
พระองค์ไปสู่ การเป็ นผูน้ าทางการเมืองที่อาจได้ยตุ ิกางเขน

1:36-37 ซีโมนและบรรดาสหายของเขา-พวกเขาเป็ นใครก็ไม่สาคัญ-ไม่เข้าใจความจาเป็ นของพระเยซู ที่มีต่อ
การอธิ ษฐาน พวกเขาดูเหมื อนจะมีท่าทีโดยทัว่ ไปที่ว่าเมื่อสิ่ งต่างๆนั้นเป็ นที่ปรารถนา เราก็ไม่
ต้องการการช่วยเหลือของพระเจ้า ถ้อยคาของพวกเขาบ่งบอกถึงการรบกวนเป็ นที่ชดั เจนว่า พวกเขา
รู ้ สึ กว่าพระเยซู ไ ม่ไ ด้ใ ช้ป ระโยชน์ข องความเป็ นที่ นิย มของพระองค์ที่ จะสนับสนุ นภารกิ จของ
พระองค์ พวกเขาไม่ได้ตระหนักว่าพระเจ้าได้นาพาภารกิ จของพระเยซู ไม่ใช่การตอบสนองของ
ผูค้ น นี่เป็ นเหตุการณ์แรกของการเป็ นผูน้ าที่ หุ นหันพลันแล่นของเปโตรที่มาระโกบันทึก
“จุดประสงค์ของพระองค์ [พระเยซู ] ไม่ใช่ ที่จะรั กษาผูค้ นมากเท่าที่ เป็ นไปได้เมื่ อการ
สาแดงถึงอาณาจักรของพระเจ้าใกล้เข้ามาในตัวบุคคลของพระองค์ แต่ที่จะเผชิ ญหน้าผูค้ น
ด้วยการเรี ยกร้องสาหรับการตัดสิ นใจในมุมมองของการอ้างที่สมบูรณ์ของพระเจ้าเหนือตัว
บุคคลของพวกเขา”[141]
1:38-39 เปโตรถือว่าพันธกิจการรักษาของพระองค์เป็ นพื้นฐานอย่างที่สหายหลายคนของท่านถือ พระเยซู
ถื อว่า มันเป็ นแค่ ส่วนเล็ กๆแห่ ง ภารกิ จที่ ใ หญ่ ก ว่า ของพระองค์ พระองค์จาต้อง “ออกมา” จาก
พระเจ้าเพื่อจะบรรลุ ภารกิจนี้ เปโตรกระตุน้ ให้พระเยซู ที่จะอยู่ที่ที่พระองค์ไม่สามารถหลี กเลี่ ยง
แรงกดดันที่จะทาการอัศจรรย์ (เปรี ยบเทียบ ยน. 7:3-5) พระเยซู เลือกที่จะเคลื่อนไปส่ วนอื่นๆของ
“กาลิลี” ที่ที่พระองค์สามารถนาเสนอข่าวประเสริ ฐ (ข้อ 14) และการอ้างต่างๆของพระองค์ได้
(ข้อ 15) เนื่องจากว่า “นัน่ คือสิ่ ง-อย่างที่พระองค์ได้กล่าว-“ที่เราได้มาเพื่อ”
ข้อ 39 สรุ ปการเดิ นทางประกาศตลอดกาลิ ลีน้ ี มันอาจได้อยู่นานหลายสัปดาห์ หรื อแม้กระทัง่
หลายเดือน (เปรี ยบเทียบ มธ. 4:23-25) พระเยซู มุ่งความสนใจพันธกิจของพระองค์ระหว่างเวลานี้
ไปที่ ธ รรมศาลาเพราะว่า ภารกิ จ ของพระองค์เ กี่ ย วกับ ศาสนาโดยเฉพาะไม่ ใ ช่ ก ารเมื อ งหรื อ
เศรษฐกิ จ กิ จกรรมหลักของพระองค์คือการป่ าวประกาศ (คากรี ก เครู สโซ่ ) ข่าวประเสริ ฐ แต่
พระองค์รับรองการประกาศของพระองค์ดว้ ยการอัศจรรย์ต่างๆ ซึ่ งการอัศจรรย์ที่น่าทึ่งใจมากที่สุด
คือการขับผี
โจเซฟัสได้เขียนว่ากาลิลีซ่ ึ งมีแผ่นดินที่อุดมทางเกษรกรรมอย่างมาก ได้เต็มไปด้วยเมืองต่างๆและ
หมู่บา้ นต่างๆ ไม่ใช่มีคนอาศัยอย่างน้อย 15,000 คน[142] อย่างไรก็ตาม จานวนนี้ อาจอ้างอิงถึง
เมื องต่างๆและหมู่บา้ นรอบๆของเมื องเหล่ านั้น เพราะว่ามี หลักฐานที่ ว่า เมื องต่างๆเช่ นเมื อง
คาเปอรนาอุมและเบธไซดาทั้งสองอยูบ่ นทะเลกาลิลีก็มีคนอาศัยอยูแ่ ค่ 2,000 ถึง 3,000 คนในแต่
ละเมือง[143] เฮโรดฟี ลิปที่ 2 (“เจ้าเมือง”) ได้ยกเบธไซดาจากสถานะแห่ งหมู่บา้ นไปสู่ สถานะแห่ ง
เมืองเนื่ องจากประชากรที่เพิ่มขึ้นของมัน และเรี ยกมันว่า “เบธไซดา จูเลียส” ในการให้เกียรติแก่
ลูกสาวของซี ซาร์ ทิเบเรี ยส[144] แต่ละกลุ่มของหมู่บา้ นต่างๆมี เมืองหัวของมันและธรรมศาลา
ต่างๆก็มีอยูใ่ นเมืองหลวงทางเขตเหล่านี้[145]

2. การรักษาคนยิวทีเ่ ป็ นโรคเรื้อน 1:40-45 (เปรียบเทียบ มธ. 8:1-4; ลก. 5:12-16)
เป็ นที่ชดั เจนว่าส่ วนนี้ บรรยายถึงเหตุการณ์ หนึ่ งระหว่างการเดินทางประกาศในกาลิลีอย่างที่เพิ่งได้สรุ ปไป
มันจัดเตรี ยมตัวอย่างที่โดดเด่นเกี่ยวกับอานาจที่เหนื อธรรมชาติของพระเยซู นี่เป็ นแค่หนึ่งในการรักษาคน
โรคเรื้ อนสองครั้งที่หมวดพระกิตติคุณบันทึก แม้วา่ พระเยซู ได้รักษาคนโรคเรื้ อนคนอื่นๆนอกเหนื อจากคน
เหล่านี้ (เปรี ยบเทียบ มธ. 11:5) เหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้อีกเหตุการณ์หนึ่ งเกี่ยวข้องกับพระเยซู ชาระคนโรค
เรื้ อน 10 คนในสะมาเรี ย (เปรี ยบเทียบ ลก. 17:11-19) เหตุการณ์ต่างๆของคนโรคเรื้ อนในพันธสัญญาเดิมที่
ประสบกับการรักษาก็เกี่ยวข้องกับมิเรี ยม (กดว. 12:10-15) และนาอามานคนซี เรี ย (2 พกษ. 5) เหตุการณ์น้ ี ที่
มาระโกบันทึ กก็สาคัญเพราะว่ามันได้นาพวกผูน้ าทางศาสนาจากเยรู ซาเล็มไปยังกาลิ ลีเพื่อจะสอบสวน
พระเยซู นี่เป็ นการเริ่ มต้นของแนวเรื่ องปฏิปักษ์ในมาระโก
“พวกคนโรคเรื้ อนได้รับอนุ ญาตที่จะอาศัยอยู่อย่างไม่เกะกะที่ ใดก็ตามที่พวกเขาเลื อก ยกเว้นใน
เยรู ซาเล็มและเมืองต่างๆที่มีกาแพงจากสมัยโบราณ พวกเขาสามารถแม้กระทัง่ เข้าร่ วมการประชุ ม
ถ้ามี ฉากถู กเตรี ย มไว้เพื่อจะกันพวกเขาไว้จากส่ วนที่ เหลื อของที่ ประชุ ม อย่างไรก็ ตาม โดยไม่
คานึงถึงการจัดเตรี ยมสองอย่างเหล่านี้ โรคเรื้ อนได้นามาซึ่ งความทรมานทางกายภาพและจิตใจอัน
ลึกสาหรับทั้งบุคคลที่เป็ นโรคและชุมชนที่ซ่ ึ งหรื อใกล้ที่เขาอาศัยอยู”่ [146]
“คาศัพท์โดยทัว่ ไป ‘โรคเรื้ อน’ (คากรี ก เลบพรา) รวมถึง โรคผิวหนังหลายอย่าง-โรคผิวหนังที่มี
ลักษณะแดงเป็ นวง โรคด่างขาว โรคเท้าช้าง-และมันต้องไม่ถูกสรุ ปว่าโรคของแฮนเซ่ น ( เชื้ อโรคที่
ถูกแยกออกไปครั้งแรกในปี ค.ศ. 1871) ถูกตั้งใจไว้ที่นี่”[147]
“เพียงแต่พระองค์พอพระทัย” (ข้อ 40) แสดงถึงความมัน่ ใจของคนโรคเรื้ อนในพระเยซู แทนที่จะ
สงสัยถึงความพอพระทัยของพระเป็ นเจ้าที่จะรักเขาเขา[148]
มาระโกเป็ นผูเ้ ขียนพระกิ ตติ คุณคนเดี ยวที่ บนั ทึ กว่า “ความสงสาร” ได้เคลื่ อนพระเยซู ที่จะรักษาชายที่น่า
สงสารนี้ (ข้อ 41) อย่างไรก็ตาม ฉบับแห่ งการอัศจรรย์น้ ี ของท่านเน้นถึงสิ่ งที่คนโรคเรื้ อนนี้ ทาหลังจากที่
พระเยซูได้รักษาเขา
“… พระเป็ นเจ้าของเราไม่ได้สัมผัสคนโรคเรื้ อนเพื่อที่จะชาระเขา แต่เพื่อจะแสดงแก่เขาและผูค้ น
รอบๆว่าเขาได้รับการชาระจากโรคเรื้ อนของเขาแล้ว กฎหมายของเลวีห้ามคนยิวที่จะสัมผัสคน
โรคเรื้ อน [เปรี ยบเทียบ ลนต. 13:46] พระเป็ นเจ้าของเรามีชีวิตอยูภ่ ายใต้กฎหมายนั้นและเชื่ อฟั งมัน
การสัมผัสประเภทแรกของมือมนุ ษย์ที่คนโรคเรื้ อนประสบคือการสัมผัสที่สุภาพแห่ งพระบุตรของ
พระเจ้า”[149]

พระเยซู “เตือนอย่างเข้มงวด” (คากรี ก เอมบริ มาโอมาย) ต่อคนโรคเรื้ อนที่จะไม่บอกใครก็ตามว่าพระเยซู ได้
ทาเพื่อเขา (ข้อ 43-44; เปรี ยบเทียบ ข้อ 25, 34; 3:12; 5:43; 7:36; 9:9) มาระโกเท่านั้นที่ใช้คาที่รุนแรงนี้ มัน
เน้นถึงการบังคับและสิ ทธิ อานาจที่ซ่ ึ งพระเยซูสั่งและส่ งคนโรคเรื้ อนที่ได้รับการชาระไปหาปุโรหิต [150]
พระเยซู ตอ้ งการที่จะหลี กเลี่ ยงการกลายมาเป็ นที่รู้จกั แค่คนทาการอัศจรรย์ซ่ ึ งอาจนาไปสู่ แรงกดดันที่ จะ
หลีกเลี่ยงกางเขน อย่างไรก็ตาม ชายคนนั้นไม่ได้เชื่อฟั งพระเยซู แม้วา่ บางทีเขาคิดว่าเขามีเหตุผลที่ดีที่จะทา
อย่างนั้น นัน่ คือ ที่จะนาการสรรเสริ ญมายังพระเยซู การไม่เชื่ อฟั งของเขาต่อถ้อยคาของพระเยซู ลบล้างการ
งานของพระองค์แทนที่จะทาให้มนั ก้าวหน้าไป พระเยซู จาเป็ นที่จะปรนนิ บตั ิผคู ้ น แต่การกระทาของคน
โรคเรื้ อนบังคับให้พระองค์ที่จะใช้เวลาในสถานที่ที่ไม่มีคนอาศัยและโดดเดี่ยว (คากรี ก เอเรมน ข้อ 4, 35)
บางที มาระโกชี้ ถึงสิ่ งนี้ เพื่อจะหนุ นใจให้ผอู ้ ่านคริ สเตียนของท่านที่ จะทาตามพระวจนะของพระเจ้าอย่าง
ระมัดระวัง บางครั้งผูเ้ ชื่ อไม่เชื่ อฟั งพระเจ้าเพราะเราคิดว่าวิธีของเราจะดีกว่าวิธีของพระองค์มนั ไม่เคยเป็ น
เลย บ่อยครั้งแล้วมันมี ผลลัพธ์ อย่างเดี ยวกันอย่างเช่ นการไม่เชื่ อฟั งของคนโรคเรื้ อนที่ได้รับการชาระนี้
มันหน่วงเหนี่ ยวภารกิจของพระเจ้าแทนที่จะทาให้มนั ก้าวหน้าไป ข้อเท็จจริ งที่วา่ ชายคนนี้ เป็ นคนโรคเรื้ อน
ที่ได้รับการชาระนั้นทาให้การเข้าส่ วนของผูเ้ ชื่ อกับเขานั้นง่าย เนื่ องจากว่าโรคเรื้ อนในพระคัมภีร์ก็คล้ายกับ
บาป และผูเ้ ชื่อเป็ นคนบาปที่ได้รับการชาระ
เจ. เวอร์ นอน แมคกีอา้ งอิงนักเทศน์คนหนึ่งที่ออกความเห็นต่อการตอบสนองของคนโรคเรื้ อนนี้:
“พระเป็ นเจ้าบอกเขาที่จะไม่เล่าแก่ใครก็ตามและเขาได้เล่าแก่ทุกๆคน พระองค์บอกเราที่จะเล่าแก่
ทุกๆคนและเราไม่เล่าแก่ใครก็ตาม”[151]
การไม่เชื่ อฟั งของคนโรคเรื้ อนไม่ได้ทาลายแผนการของพระเจ้า แต่มนั ก่อให้เกิ ดความยุง่ ยาก ชาวกาลิ ลีก็
แสวงหาพระเยซูต่อไป (ข้อ 45).[152]
“เราควรเรี ยนรู้บทเรี ยนฝ่ ายวิญญาณที่สาคัญบางบทจากบทนี้ ประการแรก ถ้าพระบุตรของพระเจ้า
ได้เสด็ จมาในฐานะผูร้ ั บ ใช้ จากนั้นการเป็ นผูร้ ั บ ใช้ก็เป็ นการทรงเรี ยกที่ สูงส่ ง ของการทรงเรี ย ก
ทั้งหมด เราจะไม่เป็ นเหมือนพระเยซู มากขึ้นกว่าเมื่อเรากาลังรับใช้คนอื่นๆ ประการที่สอง พระเจ้า
แบ่งปั นสิ ทธิ อานาจของพระองค์กบั บรรดาผูร้ ับใช้ของพระองค์ บรรดาผูท้ ี่อยูใ่ ต้ สิทธิ อานาจเท่านั้น
มี สิ ท ธิ์ ที่ จะใช้ สิ ท ธิ อานาจ ประการสุ ดท้า ย ถ้า คุ ณจะเป็ นผูร้ ั บ ใช้ จงแน่ ใ จว่า คุ ณ มี ค วามสงสาร
เพราะว่าผูค้ นจะมาหาคุณเพื่อการช่วยเหลือและแทบจะไม่ถามว่ามันสะดวกหรื อไม่!”[153]

ง. ความขัดแย้ งเริ่มแรกของพระเยซู กบั พวกผู้นาทางศาสนา 2:1-3:6
ถัดไปมาระโกบันทึกห้าเหตุการณ์ที่ซ่ ึ งพวกผูน้ าของอิสราเอลต่อต้านพระเยซู เป็ นที่ชดั เจนว่าไม่อยูใ่ นลาดับ
ตามวันเวลา เหตุการณ์เหล่านี้ เกิดขึ้นระหว่างพันธกิจในกาลิลีของพระเยซู มาระโกดูเหมือนที่จะรวมกลุ่ม
เหตุ การณ์ เหล่ านั้นเพื่อผูอ้ ่านของท่านจะเห็ นว่าการต่อต้านจากพวกผูน้ าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกผูน้ าทาง
ศาสนานั้นเป็ นบางสิ่ งที่พระเยซจาต้องต่อสู ้กบั และพิชิต บางทีผอู ้ ่านของท่านกาลังเผชิ ญกับการต่อต้านที่
คล้า ยกันและส่ วนนี้ ค วรหนุ นใจให้ค ริ ส เตี ย นทั้ง หมดที่ ป ระสบกับ ความขัดแย้ง เพราะว่า พวกเขาก าลัง
พยายามที่จะบรรลุภารกิจของพระเจ้าที่มีสาหรับพวกเขา
ความเป็ นที่นิยมกับฝูงชนได้นาไปสู่ ปัญหาต่างๆกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง การต่อต้านพระเยซู ก็รุนแรงขึ้น
ตลอดส่ วนนี้
“ความขัด แย้ง ห้ า ครั้ งระหว่า งพระเยซู ก ับ พวกเจ้า หน้ า ที่ ใ นกาลิ ลี แ สดงถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ร่ ว ม
ศูนย์กลาง [ส่ วนไขว้] แห่ง ก ข ค ข1 และ ก1. …
“… ตอนที่ เป็ นศูนย์กลางนี้ [คาสอนของพระเยซู เกี่ ยวกับการอดอาหาร 2:18-22] จดจ่อที่ การ
ตอบสนองของพระเยซูแทนที่จะเป็ นความขัดแย้งหรื อการกระทา และการตอบสนองของพระเยซู
ทาให้หา้ ตอนทั้งหมดที่ประกอบเป็ นรู ปแบบร่ วมศูนย์กลางนั้นกระจ่าง”[154]
“การบรรยายของมาระโกเป็ นการบรรยายเกี่ยวกับความขัดแย้งและความขัดแย้งเป็ นพลังที่ผลักดัน
การบรรยายไปข้า งหน้า ความขัดแย้ง หลัก ก็ มี ระหว่า งพระเยซู และอิ ส ราเอลซึ่ ง ประกอบด้ว ย
เจ้าหน้าที่ทางศาสนาและฝูงชนชาวยิว เนื่ องจากว่าฝูงชนไม่ต่อต้านพระเยซู จนกระทัง่ การถูกจับกุม
ของพระองค์ ปฏิปักษ์ของพระองค์ก็เป็ นพวกเจ้าหน้าที่. …
“กลุ่มต่างๆที่ประกอบเป็ นเจ้าหน้าที่ทางศาสนาคือพวกฟาริ สี พวกสะดูสี พวกเฮโรด พวกหัวหน้า
ปุโรหิต พวกธรรมาจารย์และพวกผูป้ กครอง”[155]
1. การรักษาและการยกโทษคนง่ อย 2:1-12 (เปรียบเทียบ มธ. 9:1-8; ลก. 5:17-26)
“… เมื่อรับบีนิยมไร้ อานาจอย่างยอมรับต่อหน้าความตายที่มีชีวิตแห่ งโรคเรื้ อน ดังนั้นมันก็ไม่มี
ถ้อยคาแห่งการยกโทษที่จะกล่าวต่อจิตสานึกที่เป็ นภาระโดยบาปหรื อถ้อยคาแห่ งการต้อนรับต่อคน
บาปได้ แต่นี่เป็ นความหมายลึกที่สุดของสองเหตุการณ์ที่ซ่ ึ งข่าวประเสริ ฐ-ประวัติศาสตร์ ต้ งั ถัดไป
จากการรักษาคนโรคเรื้ อน: การยกโทษบาปในกรณี ของคนง่อย และการต้อนรับหัวหน้าคนบาปใน
การทรงเรี ยกของเลวี-มัทธิว”[156]

2:1-2 สองข้อนี้ เป็ นบทนาสู่ สิ่ง ที่ ตามมา มาระโกใช้การสรุ ปบ่ อยๆอย่างเช่ นการสรุ ปนี้ (เปรี ยบเทีย บ
1:14-15, 39; 2:13; 3:7-12, 23; 4:1, 33-34; 8:21-26, 31; 9:31; 10:1; 12:1) สิ่ งเหล่านั้นเป็ นลักษณะ
ของรู ป แบบทางวรรณกรรมของท่ า น “หลัง จากผ่า นไปหลายวัน ” แปลวลี ข องยิว ที่ ห มายถึ ง
“หลังจากช่วงเวลาค่อนข้างมาก”[157]
เมื่อพระเยซู กลับไป “ยังคาเปอรนาอุม” หลังจากหนึ่ งในการเดินทางประกาศของพระองค์ มันก็
ไม่ได้ใช้เวลานานกับข่าวเกี่ ยวกับการมาถึ งของพระองค์ที่จะหมุนเวียนไป ในไม่ช้าคนท้องถิ่ นได้
ห้อมล้อมพระองค์ พระเยซู ไม่สามารถหาสถานที่ที่สงบเงี ยบแม้กระทัง่ ที่ บา้ นในคาเปอรนาอุ ม
พระองค์ใช้โอกาสอย่างเมตตาที่จะสนทนา (คากรี ก ลาเลโอ) กับพวกเขา การบันทึกของมาระโก
เน้นถึงความเป็ นที่นิยมของพระเยซู
2:3-4

“ในการที่จะเข้าใจการกระทาที่ขอ้ เหล่านี้ บรรยาย มันก็จาเป็ นที่จะนึ กภาพการออกแบบของบ้าน
ชนบทโดยทัว่ ไปของปาเลสไตน์ ปกติ ม นั เป็ นโครงสร้ า งห้ องเดี ย วเล็ ก ๆพร้ อ มกับ หลัง คาราบ
ทางเข้าไปสู่ หลังคาก็โดยทางบันไดด้านข้าง ตามปกติแล้วหลังคาเองถูกทาขึ้นด้วยท่อนไม้พร้อมกับ
หลังคาใบจากและดินที่อดั แน่นเพื่อที่จะป้ องกันฝน บางครั้งกระเบื้องถูกวางระหว่างท่อนไม้และ
หลังคาใบจากและดินที่วางไว้เหนือสิ่ งเหล่านั้น”[158]
“หลังคาดินเหนียวจาต้องถูกกลิ้งหลังจากฝนตกหนักแต่ละครั้งเพื่อที่จะรักษามันไม่ให้รั่ว...” [159]
ความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่ งก็คือว่านี่ เป็ นหลังคาของระเบียงที่ ติดอยู่กบั บ้าน[160] การบันทึกที่มี
รายละเอียดอันผิดปกติของมาระโกพรรณนาถึง “ชายสี่ คน” ที่เกื อบบ้าคลัง่ ที่จะนาเพื่อนที่เป็ นง่อย
ของเขาไปยังพระเยซู เพื่อว่าพระเยซู จะรักษาเขา พวกเขาต้องไม่เป็ นห่ วงเกี่ ยวกับความเสี ยหายที่
พวกเขากาลังทาต่อบ้านและดิ นที่ พวกเขาทาร่ วงหล่นไปยังทุ กๆคนที่ อยู่ขา้ งล่ าง “แคร่ ” (คากรี ก
คราบัททอส) ที่ซ่ ึ งคนง่อยนอนบนนั้นเป็ น “ผ้าห่มหรื อเสื่ อที่บุนวมหนา”[161]

2:5

ความเพียรพยายามที่พวกเขามีน้ นั พิสูจน์ “ความเชื่อ” ของพวกเขาในความสามารถและความเต็มใจ
ของพระเยซูที่จะรักษา (เปรี ยบเทียบ ยก. 2:26) พระเยซูตอบสนองด้วยการจัดการกับความจาเป็ น
ของเพื่อนของพวกเขาดีกว่าที่พวกเขาได้คาดหวังไว้ บาปเป็ นรากของความเจ็บป่ วยทั้งหมด ไม่ใช่
ที่ ว่า มี ค วามสอดคล้องกันที่ ใ กล้ชิดระหว่า งความบาปและความเจ็บ ป่ วยอยู่เสมอ (เปรี ย บเที ย บ
ลก. 13:1-3; ยน. 9:2-3) พระเยซู ได้ยกโทษบาปของชายนั้นอย่างมีสิทธิ อานาจอย่างที่พระเจ้าเท่านั้น
สามารถทาได้ และดังนั้นก็ได้จดั การกับสาเหตุสูงสุ ดของความเจ็บป่ วย เราอาจคิดว่าพระเยซู กาลัง
ป่ าวประกาศการยกโทษของพระเจ้า เนื่ องจากความเชื่ อของพวกเขาเท่านั้น อย่างที่ นาธันได้ป่าว
ประกาศการยกโทษของพระเจ้าเกี่ยวกับดาวิด ( 2 ซมอ. 12:13) แต่พวกธรรมาจารย์ถือว่าถ้อยแถลง
ของพระเยซูเป็ นการหมิ่นประมาท (ข้อ 7)

“เราต้องยกย่องลักษณะหลายอย่างของชายเหล่านี้ คือคุณสมบัติต่างๆที่แสดงถึงว่าเราเป็ น ‘ผูห้ าคน
เหมือนหาปลา’ สาหรับสิ่ งหนึ่ งแล้ว พวกเขาเป็ นห่ วงอย่างลึกซึ้ งเกี่ยวกับเพื่อนของพวกเขาและ
ต้องการที่จะเห็ นเขาได้รับการช่ วยเหลือ พวกเขามีความเชื่ อที่เชื่ อว่าพระเยซู ทรงสามารถและจะ
ตอบสนองความจาเป็ นของเขา พวกเขาไม่ใช่ แค่ ‘อธิ ษฐานเกี่ ยวกับมัน' แต่พวกเขาทาบางอย่าง
เกี่ยวกับคาอธิ ษฐานของพวกเขา และพวกเขาไม่อนุ ญาตให้สถานการณ์ที่ลาบากที่จะทาให้พวกเขา
ท้อใจ พวกเขาทางานด้วยกันและกล้าที่จะทาบางสิ่ งที่แตกต่าง และพระเยซู ได้ให้รางวัลแต่ความ
พยายามของพวกเขา มันคงเป็ นการง่ายเพียงไรสาหรับพวกเขาที่จะกล่าวว่า ‘เอาล่ะ มันไม่มีเหตุผล
เลยในการพยายามที่จะพบพระเยซูในวันนี้! บางทีเราสามารถกลับมาในวันพรุ่ งนี้ได้’”[162]
“สิ่ งที่เราต้องการในคริ สตจักรในทุกวันนี้ คือ คนหามเปล-ชายและหญิงที่มีความเชื่ อประเภทที่จะ
ออกไปและนาผูท้ ี่ ย งั ไม่รอดมาเพื่อพวกเขาสามารถได้ยินข่าวประเสริ ฐได้ มีผูค้ นมากมายใน
ทุกวันนี้ที่เป็ นง่อยด้วยความง่อยของบาป ความง่อยของความไม่สนใจหรื อความง่อยของอคติ ผูค้ น
จานวนมากมายจะไม่เข้ามาในคริ สตจักรที่ที่ข่าวประเสริ ฐถูกป่ าวประกาศนอกจากว่าคุณถือมุมหนึ่ง
ของเปลและนาพวกเขาเข้ามา”[163]
2:6-7 การอ้างของพระเยซูที่จะครอบครองสิ ทธิ อานาจของพระเจ้าทาให้ พวกธรรมาจารย์ที่ปรากฏตัวนั้น
ไม่พอใจ ข้อเท็จจริ งที่วา่ พวกเขากาลังนัง่ ในบ้านที่เต็มไปด้วยฝูงชนแสดงถึงความนับถือที่พวกยิว
ให้แก่พวกเขา ไม่มีผเู ้ ผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิ มคนใดเคยอ้างสิ ทธิ อานาจส่ วนตัวเพื่อจะยก
โทษบาป แม้วา่ นาธันได้ป่าวประกาศการยกโทษของพระเจ้าแก่ดาวิด (2 ซมอ. 12:13) พวกยิวเชื่อ
แม้กระทัง่ ว่าพระเมสสิ ยาห์ไม่สามารถยกโทษบาปได้เพราะว่าพันธสัญญาเดิ มไม่เคยถื อว่าอานาจ
นั้นเป็ นของพระองค์ “พระเจ้า” เท่านั้นสามารถทาอย่างนั้นได้ (เปรี ยบเทียบ อพย. 34:6-9; สดด.
103:3; 130:4; อสย. 43:25; 44:22; 48:11; ดนล. 9:9; มีคา. 7:18).[164] ดังนั้นพวกเขาถือว่าการอ้าง
ของพระเยซู น้ นั เป็ นการหมิ่นประมาท[165] ภายหลักพวกเขาได้กล่าวโทษพระเยซู จนถึงความตาย
เนื่องจากสิ่ งที่พวกเขาถือว่าเป็ นการหมิ่นประมาท (14:61-64)
“ดัง นั้น ตั้ง แต่ ต อนต้น ๆของเรื่ องราว พระเยซู ก็ เ ดิ น บนลวดขึ ง ตึ ง -ภายใต้ก ารคุ ก คามที่
ต่อเนื่อง-และต้องหลบเลี่ยงการกล่าวหาที่ใส่ ร้ายจนกระทัง่ เวลาที่เหมาะสม การหลบหนี ที่
แคบของพระองค์จากการกล่าวหาที่รุนแรงเช่นนั้นตั้งแต่เริ่ มแรกในเรื่ องราวก็ส่งเสริ มความ
ตึงเครี ยดและภาวะที่คาราคาซังอยูใ่ นความขัดแย้งนี้อย่างสาคัญ”[166]
“จุ ด ประสงค์ห ลัก ของการอัศ จรรย์ต่า งๆคื อ ที่ จ ะสอน ที่ จ ะเปิ ดเผย พระคริ ส ต์ใ ช้ก าร
อัศจรรย์ต่างๆที่จะแสดงถึงความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ (มก. 2:7) ที่จะสนับสนุนการอ้าง
ของพระองค์ถึงการเป็ นพระเมสสิ ยาห์ (มธ. 9:27) และที่จะทาหน้าที่เป็ นตัวอย่างประกอบ
ถึงความจริ งฝ่ ายวิญญาณที่ลึกซึ้ งต่างๆ (ดู ยน. 6:32-35) แต่ยิ่งกว่านั้นการอัศจรรย์ต่างๆก็ย้ า

เตื อ นเราถึ ง ผลลัพ ธ์ ต่ า งๆของบาป-ความเจ็ บ ป่ วย ความมื ด บอด ความตาย-และของ
อานาจของพระเป็ นเจ้าที่จะทาบางสิ่ งเกี่ยวกับผลลัพธ์เหล่านั้น นัน่ คือเหตุที่การรักษาทาง
กายภาพของพระองค์อย่างมากมายอธิ บายอย่างดีถึงความรอดฝ่ ายวิญญาณที่พระองค์ทาให้
มัน่ คงเมื่อพระองค์ได้ตายไปและได้เป็ นขึ้นจากตาย”[167]
2:8-9 การรับรู ้ ของพระเยซู ในโอกาสนี้ ดูเหมือนจะได้เป็ นการหยัง่ รู ้ที่เรี ยบง่าย (เปรี ยบเทียบ 5:30; 8:12)
แทนที่จะเป็ นความเข้าใจถ่องแท้ทางการเผยพระวจนะ (ความรู้ที่เหนือธรรมชาติ).[168]
พระเจ้าเท่านั้นสามารถรักษาและยกโทษบาปได้ การกระทาเหล่านี้ ก็เป็ นไปไม่ได้ต่อมนุ ษย์อย่างเท่า
เทียมกัน อย่างไรก็ตาม บุคคลหนึ่งไม่สามารถพิสูจน์การอ้างของเขาที่จะยกโทษบาปได้ แต่การอ้าง
ของเขาที่จะสามารถรักษาอัมพาตก็เป็ นที่พิสูจน์ได้ ดังนั้นพวกธรรมาจารย์ทึกทักเอาว่าการอ้างที่จะ
รักษาอัมพาตนั้นเป็ นการอ้างที่ใหญ่กว่า พระเยซู ใช้กลไกแบบรับบี อยู่บ่อยๆถึ งการถามคาถามที่
เผชิญหน้าโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อรับมือกับฝ่ ายตรงข้าม (เปรี ยบเทียบ 3:4; 11:30; 12:37)
2:10-11 พระเยซู เลื อกที่ จะทาสิ่ งที่ พวกเขาถื อว่ายากกว่าเพื่อจะแสดงให้เห็ นว่าพระองค์สามารถทาสิ่ ง ที่
พวกเขาถือว่าง่ายกว่า
“พระองค์ได้ทาการอัศจรรย์ซ่ ึ งพวกเขาสามารถเห็ นได้เพื่อพวกเขาอาจรู ้ ว่าพระองค์ได้ทา
การอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่พวกเขาไม่สามารถเห็นได้”[169]
นี่เป็ นการใช้ครั้งแรกของมาระโกถึงชื่ อเรี ยก “บุตรมนุษย์” ท่านใช้มนั 14 ครั้ง (เปรี ยบเทียบ ข้อ 28;
8:31, 38; 9:9, 12, 31; 10:33, 45; 13:26; 14:21 [สองครั้ง], 41, 62) บรรดานักวิชาการได้โต้เถียง
ความหมายของชื่ อเรี ยกนี้ แต่ หลักฐานที่ ดีที่สุดชี้ ไปยังพระเยซู ที่หมายถึ งว่าพระองค์ทรงเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ของพระเจ้า-มนุษย์ที่เป็ นตัวแทน (เปรี ยบเทียบ ดนล. 7:13-14).[170]
“เป็ นที่ ชัดเจนว่า พระเยซู เลื อกชื่ อนี้ สาหรั บพระองค์เองเพราะว่าการใช้ข องชื่ อนี้ จะไม่เชื่ อมโยง
พระองค์ทนั ทีในการคิดของผูค้ นกับการแสดงความหมายที่น่าปรารถนาซึ่ งได้พฒั นารอบๆคาศัพท์
โดยทัว่ ไป เมสสิ ยาห์ ดังนั้น การใช้ของพระองค์ถึงคาศัพท์น้ ีก็ปิดซ่อนครึ่ งหนึ่ งและเปิ ดเผยครึ่ งหนึ่ง
ถึงการระบุตนเองของพระองค์ในฐานะพระเมสสิ ยาห์ส่วนตัว ในขณะที่คาศัพท์น้ ี ถูกตระหนักว่าจะ
มีการเชื่ อมโยงเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ ชื่อเรี ยก บุตรมนุษย์ จะไม่บงั คับให้ผคู ้ นที่จะทาการตัดสิ นใจ
ก่อนเวลาอันควรเกี่ ยวกับอัตลักษณ์ ของพระองค์ในแง่ของการคาดหวังถึ งพระเมสสิ ยาห์ตามปกติ
ของพวกเขา มันจะช่ วยให้พระองค์ที่จะเชื่ อมโยงการนาเสนอตนเองเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ของ
พระองค์กบั มุมมองมากขึ้นในความสอดคล้องกับตัวบุคคลและคาสอนของพระองค์เอง”[171]

พระเยซูใช้ชื่อเรี ยก “บุตรมนุษย์” เมื่อพระองค์กล่าวถึงการทนทุกข์และการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ (8:31;
9:9-13, 31; 10:33, 45; 14:21, 41) ยิ่งกว่านั้น พระองค์ใช้มนั เมื่อกล่าวถึงการเสด็จกลับมาในอนาคตด้วย
พระสิ ริของพระองค์ (8:38; 13:26, 32; 14:62) ดังนั้นพระองค์ใช้ชื่อเรี ยกนี้ เพื่อจะรวมแนวคิดของผูร้ ับใช้ที่
ทนทุกข์กบั พระเมสสิ ยาห์ในความคิดของผูฟ้ ั งของพระองค์ มันเชื่ อมโยงและทาให้พระองค์เข้าส่ วนกับ
มนุษย์ในฐานะบุตรมนุษย์อีกด้วย คือมันเน้นถึงธรรมชาติแบบมนุ ษย์ของพระองค์ ยิ่งกว่านั้น พระองค์ทรง
เป็ นมนุษย์ที่มี “สิ ทธิอานาจ ในโลกที่จะยกโทษบาป” คือผูพ้ ิพากษาของมนุษย์ทุกคน
ข้อ 10 อ่านอย่างเก้งก้าง อย่างชัดเจนแล้ว มันเริ่ มด้วยพระเยซู ที่กล่าวต่อพวกธรรมาจารย์ โดยปราศจากการ
จบประโยคของพระองค์ พระองค์ก็ได้หนั ไปหาคนง่อยและกล่าวต่อเขา (ข้อ 11) นักอรรถาธิ บายบางคนได้
สรุ ปว่าพระเยซู ไม่ได้กล่าวส่ วนแรกของข้อ 10 แต่มาระโกสอดแทรกมันไว้ในการบรรยายในฐานะถ้อย
แถลงต่อผูฟ้ ังของท่าน[172] บรรดาผูท้ ี่ถือมุมมองนี้ตามปกติแล้วชี้ ให้เห็นว่ามาระโกไม่ได้บนั ทึกการเปิ ดเผย
ของพระเยซูถึงพระองค์เองในฐานะบุตรมนุษย์ต่อผูไ้ ม่เชื่อก่อนการเป็ นขึ้นจากตาย[173] บรรดาผูส้ นับสนุน
ถือว่าข้อ 28 เป็ นถ้อยแถลงอีกประการหนึ่งโดยมาระโกต่อผูฟ้ ังของท่าน
“จุ ดประสงค์ของการอธิ บายของมาระโกก็คือที่ จะทาให้ชุมชนแห่ งผูเ้ ชื่ อตระหนักว่าพวกเขาได้
ประสบกับการยกโทษแบบพระเมสสิ ยาห์ของบุตรมนุษย์”[174]
อย่างไรก็ตาม ประเภทนี้ของการสอดแทรกแบบข้อคิดเห็นก็ผิดปกติในพระกิตติคุณสัมพันธ์ บางทีพระเยซู
กล่ า วต่ อพวกธรรมาจารย์และจากนั้นปล่ อยให้ข ้อคิ ดเห็ นของพระองค์ต่อคนง่ อยพร้ อมกับ การรั ก ษาที่
อัศจรรย์เป็ นการสรุ ปของถ้อยคาของพระองค์ต่อพวกเขา[175]
พระเยซูให้คาสั่งสามอย่างแก่คนง่อย “จงลุกขึ้น” ทดสอบความเชื่อของเขา “ยกแคร่ ” เรี ยกร้องให้เขาที่จะรับ
เอาความรับผิดชอบสาหรับตัวเขาเองที่คนอื่นได้รับภาระมาก่อน “แล้วกลับบ้านของท่าน” ให้ทิศทางแก่เขา
ที่เขาต้องการ
“การป่ าวประกาศในข้อ 10 หมายถึงว่าผูห้ นึ่ งที่มีสิทธิ อานาจที่จะยกโทษในสวรรค์ก็ปรากฎในบุตร
มนุษย์เพื่อจะยกโทษบาปในโลก’”[176]
2:12 ชายคนนั้นได้ตอบสนองต่อคาสั่งสามประการ “อย่างทันที” และอย่างเชื่อฟัง การรักษาของพระเยซู
นั้นสมบูรณ์ และทันที ทุ กๆคนในบ้านนั้นเป็ นพยานถึ งการอัศจรรย์รวมถึ งพวกผูน้ าทางศาสนา
พวกเขาได้ประหลาดใจ (คากรี ก เอกซิ สทัสธาย ตามตัวอักษรคือ “เสี ยสติ” เปรี ยบเทียบ 3:21; 5:42;
6:51) พวกเขาได้เป็ นพยานถึงบางสิ่ งที่ไม่วา่ พวกเขาหรื อคนอื่นได้เคยเห็น ไม่มีใครเคยให้หลักฐาน
แห่งการยกโทษบาปของคนอื่น นี่ เป็ นพยานที่หนักแน่นถึงความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู อย่างไร

ก็ตาม จากปฏิ กิริยาของผูส้ ังเกต เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกเขาส่ วนใหญ่ได้ประหลาดใจต่อการอัศจรรย์
ทางกายภาพ (แม้กระทัง่ “สรรเสริ ญพระเจ้า”)-แต่ไม่ได้นมัสการพระเยซูในฐานะพระเจ้ า
“ดังนั้นส่ วนนี้ ก็จบด้วยการรั บ รู ้ ถึงอานาจของพระองค์ที่พ ระเจ้าให้มา ผูฟ้ ั ง ของมาระโกจะต้อง
อนุมานว่าดังนั้นการถูกตรึ งจะไม่ยตุ ิธรรม”[177]
มาระโกบันทึกเหตุการณ์ 13 เหตุการณ์ที่แยกกันที่ที่พระเยซู ขดั แย้งกับสถาบันของยิว: 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. การทรงเรียกของเลวีและงานเลีย้ งของท่าน 2:13-17 (เปรียบเทียบ มธ. 9:9-13; ลก. 5:27-32)
การทรงเรี ยกของเลวีในฐานะหนึ่ งในสาวกของพระเยซู เป็ นฉากสาหรับเหตุการณ์ที่สองของการต่อต้านจาก
พวกผูน้ าทางศาสนาที่มาระโกบันทึกในส่ วนนี้
“จากการที่ได้แสดงถึงสิ ทธิอานาจของพระเยซูที่จะยกโทษบาป (ข้อ 1-12) อย่างเหมาะสมแล้วมาระ
โกก็สามารถแนะนาเรื่ องราวเกี่ยวกับพระเยซูที่เรี ยกคนบาปได้”[179]
2:13

“อีก” (คากรี ก พาลิน) ระบุเหตุการณ์น้ ีในฐานะโอกาสที่แตกต่าง (เปรี ยบเทียบ 1:16) พระเยซู ได้อยู่
ในคาเปอรนาอุมซึ่ งใกล้กบั ทะเลกาลิลีอย่างมาก แต่ตอนนี้พระองค์ได้กลับไปยังขอบน้ าที่ที่พระองค์
สามารถสอนฝูงชนขนาดใหญ่ที่ติดตามพระองค์ได้ (เปรี ยบเทียบ 1:45; 2:13; 3:7, 13; 4:1; 5:21;
และข้ออื่นๆ)
“การกระทานี้ก็มีความหมายเมื่อมันถูกมองว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของรู ปแบบที่ปรากฎซ้ าในพระกิตติคุณ
ของมาระโก หลัง จากการสาแดงถึ งอานาจที่ ช่ วยให้รอดของพระเจ้า พระเยซู ก็ ถอนตัวจาก
ประชาชนไปยังบริ เวณเปล่าเปลี่ ยว ไม่ว่าจะเป็ นถิ่ นทุรกันดาร ภูเขาหรื อทะเล … เหมือนกับการ
กลับไปยังถิ่นทุรกันดาร การเคลื่อนที่ไปยังทะเลก็นามาซึ่ งทางเข้าโดยเจตนาสู่ อาณาเขตของอานาจ
ต่างๆที่สาแดงความเป็ นปฏิปักษ์ของพวกมันต่อพระเจ้า”[180]

2:14 “เลวี” เป็ นชื่ อจริ งของชายคนนี้ ในขณะที่ มทั ธิ ว (“ของขวัญจากพระเจ้า ” นาธาเอลและเธโอดอร์
เช่ นกัน) เป็ นชื่ อเล่ น มัท ธิ วใช้ชื่ อหลัง สาหรั บ ตัวท่ านเองในพระกิ ตติ คุ ณของท่ า น (มธ. 9:9;
เปรี ยบเทียบ มก. 3:18) แต่มาระโกและลูกากล่าวถึงท่านโดยชื่อจริ งของท่าน
“… ในกาลิลีน้ นั มันก็ปกติที่จะมีสองชื่ อ-ชื่อหนึ่งคือชื่ อของยิวอย่างเข้มงวด อีกชื่ อคือชื่ อของกาลิ ลี
(บทความของทัลมุด โดยกิททิน หน้า 34ข)”[181]
“มันไม่ใช่ไม่ปกติสาหรับคนหนึ่งที่จะได้รับหรื อทึกทักเอาชื่อใหม่ ณ เวลาที่เข้าไปสู่ อาชีพใหม่”[182]

พวกยิวดูถูกคนเก็บภาษีเพราะว่าพวกเขาทางานเพื่อคนโรมันและเพราะว่าบ่อยครั้งแล้วพวกเขารี ดไถเงินเพื่อ
โรมจากเพื่อนคนยิวของพวกเขา[183] เลวีทางานเพื่อเฮโรดแอนทิพาสเนื่ องจากว่าเขาอาศัยอยูใ่ นคาเปอรนา
อุม ถนนหลักผ่านทางคาเปอรนาอุมที่เชื่อมต่อดามัสกัสและฝั่งทะเลเมดิเตอเรเนียน
“คาเปอรนาอุมเป็ นสถานที่สาคัญแรกในอาณาเขตของเฮโรดแอนทิพาสที่ผเู้ ดินทางจากอาณาเขต
ของเฮโรดฟี ลิปหรื อทศบุรีจะผ่านทะลุซ่ ึงไปรอบปลายด้านเหนือของทะเลสาบ”[184]
ภาษีที่เลวีเก็บ ณ “ด่านภาษี” ของท่านก็รวมถึง: ค่าธรรมเนี ยมการส่ งออกและการนาเข้า ภาษีการขายและ
ศุ ลกากรและค่ าธรรมเนี ยมหลายอย่าง[185] เลวีได้สละธุ รกิ จที่ ร่ ารวยเมื่ อท่า นเลื อกที่ จะติ ดตามพระเยซู
ชาวประมงอาจกลับไปสู่ การประมงได้ แต่คนเก็บภาษีไม่สามารถกลับไปยังงานของเขาได้เนื่ องจากว่าหลาย
คนแข่งขันเพื่ออาชี พนี้-แม้ว่ามันเกี่ ยวข้องกับการขับออกทางสังคม อย่างไรก็ตาม เลวีตอบสนองทันทีต่อ
การเชื้ อเชิ ญที่กรุ ณาและมีสิทธิ อานาจสู่ “จงเริ่ มต้นติดตามเรา และที่จะทาอย่างนั้นต่อไปในฐานะนิ สัยแห่ ง
ชีวติ ”[186]
“กล่าวอย่างเรี ยบง่ายแล้ว การเป็ นสาวกคือการติดตามพระคริ สต์”[187]
“เมื่อคนยิวเข้าไปสู่ บริ การศุลกากรเขาก็ถูกถื อว่าเป็ นคนที่ถูกขับไล่จากสังคม เขาไร้ คุณสมบัติใน
ฐานะผูพ้ ิพากษาหรื อพยานในกระบวนการศาล ได้ถูกขับออกจากธรรมศาลาและในสายตาของ
ชุมชน ความขายหน้าของเขาก็ขยายไปยังครอบครัวของเขา”[188]
“ถ้ามัท ธิ วได้ปฏิ เสธการทรงเรี ย กนั้น ท่า นคงได้มี ชื่อเสี ยงไม่ดีในท้องถิ่ นในฐานะผูต้ ิ ดตามของ
การค้าที่มีชื่อเสี ยงไม่ดีซ่ ึ งคนทั้งหมดเกลี ยด เนื่ องจากว่าท่านได้ตอบสนองต่อการทรงเรี ยก ท่านก็
ได้รับชื่ อเสี ยงทัว่ โลกในฐานะผูห้ นึ่ งที่ให้การบันทึกถึงถ้อยคาของพระเยซู แก่คนทั้งหลาย พระเจ้า
ไม่เคยทรยศต่อผูท้ ี่ปักการทรงเรี ยกของเขาบนพระองค์”[189]
ข้อเท็จจริ งที่วา่ ทั้งเลวีและยากอบน้อยมีบิดาชื่ อ “อัลเฟอัส” ก็ไม่จาเป็ นที่จะหมายถึงว่าพวกเขาเป็ นพี่นอ้ งกัน
เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกเขาไม่ใช่พี่นอ้ งกัน ไม่มีผเู ้ ขียนพระกิตติคุณคนไหนที่เชื่ อมโยงพวกเขาอย่างที่พวกเขา
เชื่อมโยงซี โมนและอันดรู วห์ รื อยากอบและยอห์น ยิง่ กว่านั้นอัลเฟอัสเป็ นชื่อโดยทัว่ ไปอย่างเป็ นจริ ง
2:15-16 การทานอาหารด้ว ยกัน หมายถึ ง บางสิ่ ง ในโลกของพระเยซู ที่ ม ัน ไม่ ห มายถึ ง ในทุ ก วัน นี้ ใน
ตะวันตก การต้อนรับขับสู้เป็ นหน้าที่อนั ศักดิ์สิทธิ์ ในตะวันออกใกล้โบราณ เมื่อใครคนหนึ่ งเชื้ อเชิ ญ
อีกคนหนึ่ งที่จะทานกับเขา เขาก็หยิบยื่นคาสัญญาแห่ งความจงรักภักดีและการปกป้ องไปยังบุคคล
นั้น ที่จะยอมรับการเชื้ อเชิ ญสู่ การทานอาหารเย็นก็บ่งบอกถึ งความเต็มใจที่จะกลายมาเป็ นเพื่อนที่
ใกล้ชิดของเจ้าบ้าน การยอมรับของพระเยซู ถึงการสามัคคีธรรมที่โต๊ะกับ “คนบาป” (นัน่ คือ คนที่
สังคมไม่ยอมรับ ) โดยการกระทาแล้วก็ถ่ายทอดการยกโทษที่พระองค์ได้ให้ทางคาพูดใน 2:5[190]

“มันเป็ นการนาเสนอแห่ งสันติสุข การวางใจ ความเป็ นพี่น้องและการยกโทษ กล่าวโดยสรุ ปแล้ว
การแบ่งปั นที่โต๊ะหมายถึงการแบ่งปั นชีวติ ”[191]
อาหารมื้อนี้ เกิ ดขึ้นในบ้านของเลวี (ลก. 5:29) เป็ นที่ชดั เจนว่าท่านมีบา้ นหลังใหญ่ที่รองรับกลุ่มคนอย่าง
ง่ายๆ ซึ่ งบ่งบอกว่าท่านมีความมัง่ คัง่ ในระดับหนึ่ง
ตามปกติแล้วพวกยิวแห่ งสมัยของพระเยซู ทานอาหารของพวกเขาแบบนั่งลง พวกเขาพิ งหมอนหรื อพรม
เท่านั้นเมื่อแขกพิเศษปรากฎหรื อเพื่ออาหารเลี้ยงฉลอง[192] เป็ นที่ชดั เจนว่าเลวีถือว่าการปรากฎของพระเยซู
กับท่านนั้นเป็ นโอกาสพิเศษ
คานาหน้า “พวกเขา” ที่ได้ติดตามพระเยซูบางทีเป็ น “พวกคนเก็บภาษีและพวกคนบาป” แม้วา่ บางทีมนั อาจ
เป็ นพวกสาวก
“คานี้ [สาวก] เองไม่รวมถึงแนวคิดของความรอดในมันหรื อมันไม่เป็ นการรับรองถึงข้อเท็จจริ งที่วา่
บุคคลที่ถูกเรี ยกว่าสาวกเป็ นบุคคลที่ได้รับความรอด”[193]
คาศัพท์ “พวกธรรมาจารย์ที่เป็ นพวกฟาริ สี ” ไม่ปรากฏในที่ อื่นใดในหมวดพระกิ ตติ คุณ คนเหล่ านี้ เป็ น
ธรรมาจารย์ที่เป็ นของกลุ่มของฟาริ สี
“พวกฟาริ สีเป็ นพรรคที่กา้ วหน้าท่ามกลางประชาชนแม้ไม่ใช่จากประชาชน เป้ าหมายของพวกเขาก็
คือว่าอิสราเอลควรกลายมาเป็ นชนชาติที่ชอบธรรมแห่ งพันธสัญญา ต่อเป้ าหมายนี้ พวกเขาก็สอน
การเชื่อฟังและการปฏิบตั ิตาม ‘ธรรมเนียมของผูอ้ าวุโส’ ซึ่ งเป็ นกฎเกณฑ์จากคาบอกเล่าที่ดดั แปลง
ธรรมบัญญัติของโมเสสอย่างมีประสิ ทธิ ภาพกับยุคต่อๆมาและเปลี่ยนคาสั่งต่างๆ”[194]
“พวกคนเก็บภาษี” มีชื่อเสี ยงแย่เพราะว่าบ่อยครั้งแล้วพวกเขาไม่ซื่อสัตย์[195] คาศัพท์ “พวกคนบาป” อ้างอิง
ถึงพวกยิวที่ไม่ทาตามธรรมเนียมของพวกฟาริ สีเช่นเดียวกับพวกคนบาปที่แย่ พวกผูว้ ิจารณ์ของพระเยซูเชื่อ
ว่าพระองค์ไม่ควรสมาคมกับผูค้ นเช่นนั้น ถ้าพระองค์มีการนับถื อที่จริ งใจสาหรับพันธสัญญาเดิ มอย่างที่
พวกเขากล่าวยอมรับที่จะมี ที่จะทาอย่างนั้นก็เสี่ ยงต่อการทาให้เป็ นมลทินทางพิธีกรรม
“… ฉบับทัลทุดแยกแยะสองประเภทของ ‘คนเก็บภาษี’: ผูร้ วบรวมภาษีโดยทัว่ ไป (กับบาย) และ
มอคเฮส หรื อมอคซา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูเ้ ป็ น ดูแอนนิ เออ หรื อเจ้าหน้าที่ศุลกากร แม้ว่าทั้งสอง
ประเภทตกอยู่ภายใต้ก ารประณามของรั บ บี ดูแอนนิ เออ-เช่ น มัท ธิ วเป็ น-เป้ าของการประณาม
อย่างมากที่สุด”[196]
2:17 คนที่ชอบธรรมด้วยตนเองเช่นพวกฟาริ สีไม่เห็นความจาเป็ นที่มีความชอบธรรมแท้ เพราะว่าพวกเขา
ถือว่าพวกเขาเอง “ชอบธรรม” แล้ว อย่างไรก็ตาม ผูค้ นที่พวกฟาริ สีถือว่าเป็ น “พวกคนบาป” ก็

แสดงถึงคนบาปแท้ คือบรรดาผูท้ ี่ขาดความชอบธรรม พระเยซู กล่าวว่าพระองค์ใช้เวลากับพวกคน
บาปเพราะว่าพวกเขาเป็ นผูค้ นที่รู้สึกถึงความจาเป็ นที่มีต่อสิ่ งที่พระองค์จะนาเสนอ นัน่ คือ การรักษา
ฝ่ ายวิ ญ ญาณ เป็ นที่ ชัดเจนว่า พระองค์ดัด แปลงสุ ภาษิ ต อันเป็ นที่ รู้จ ัก ดี พระเยซู ใ ช้ค าศัพ ท์
“ชอบธรรม” และ “พวกคนบาป” อย่างเหน็บแนมที่นี่
“มันจะเป็ นจริ งที่จะกล่าวว่าถ้อยคานี้ ของพระเยซู ตีประเด็นสาคัญของพระกิตติคุณนี้ สิ่ ง
ใหม่ในคริ สต์ศาสนาไม่ใช่ หลักคาสอนที่วา่ พระเจ้าช่วยคนบาปให้รอด ไม่มียิวคนไหนคง
ได้ปฏิเสธสิ่ งนั้น มันเป็ นการยืนยัน ‘ที่วา่ พระเจ้าทรงรักและช่วยพวกเขาให้รอดในฐานะคน
บาป’…นี่เป็ นหลักคาสอนแท้และมีสง่าราศีแห่งคริ สตศาสนาแท้ในยุคใดๆ”[197]
“การอ้างอิงที่เจาะจงในข้อ 17 ถึงการทรงเรี ยกคนบาปของพระเยซู สู่อาณาจักรของพระเจ้า
บ่งบอกว่าพื้นฐานของการสามัคคีธรรมที่โต๊ะเป็ น การยกโทษของพระเมสสิ ยาห์ และมื้อ
อาหารเองเป็ นการคาดหวังถึงงานเลี้ยงของพระเมสสิ ยาห์”[198]
ข้อนี้ เป็ นถ้อยแถลงที่สรุ ปอย่างดี เกี่ ยวกับภารกิ จของพระเยซู ระหว่างพันธกิ จในโลกของพระองค์ มันเป็ น
หนึ่ งในการกล่าวสองอย่างเท่านั้นในมาระโกที่ซ่ ึ งพระเยซู แสดงถึงจุดประสงค์ของพระองค์ในการเสด็จมา
(เปรี ยบเทียบ 10:45) ที่นี่พระองค์นาเสนอพระองค์เองในฐานะพระผูร้ ักษา ซึ่ งเป็ นชื่ อเรี ยกของพระเจ้าใน
พันธสัญญาเดิม (อพย. 15:26)
“ท่ามกลางคาตอบหรื อคาแก้ตวั ที่จบั ใจของพระองค์ต่อพวกเขาที่ตรวจสอบพระองค์ก็คือคา
เหล่ า นั้นที่ ซ่ ึ งพระองค์แก้ต่างพระองค์เองสาหรั บการเข้า ร่ วมกับพวกเก็ บภาษี และพวก
คนบาป มีสามอย่างด้วยกันที่ได้กล่าวในหลายโอกาส: อย่างแรกอยูใ่ นการเชื่ อมโยงกับงาน
เลี้ยงของมัทธิ ว [มธ. 9:12-13; มก. 2:17; ลก. 5:31-32]; อย่างที่สองในบ้านของซี โมนคน
ฟาริ สี [ลก. 7:36]; และอย่างที่สามในโอกาสที่ไม่ได้ระบุอย่างละเอียดเมื่อพวกธรรมาจารย์
และพวกฟาริ สีได้นาคากล่ าวหาที่ รุนแรงมายังพระองค์ว่า ‘คนนี้ ตอ้ นรั บคนบาปและกิ น
ด้วยกันกับเขา’ [ลก. 15:2] … อย่างแรกอาจถูกแยกแยะว่าเป็ น ข้อโต้แย้งแบบอาชี พ และ
เป็ นเช่นนี้: ‘เราไปเยีย่ มพวกคนบาปบ่อยๆ เพราะว่าเราเป็ น แพทย์ และพวกเขาเจ็บป่ วยและ
ต้องการการรักษา…’ อย่างที่สองอาจถูกบรรยายว่าเป็ น ข้อโต้แย้งทางการเมือง มันก็เป็ น
เช่ นนี้ : ‘มันเป็ นนโยบายที่ดีที่จะเป็ นเพื่อนกับพวกคนบาปผูซ้ ่ ึ งมีอะไรมากมายที่จะได้รับ
การยกโทษ เพราะว่าเมื่อพวกเขาได้รับการฟื้ นฟูสู่เส้นทางแห่ งคุณความดีและความศรัทธา
ความรักของพวกเขาจะยิ่งใหญ่แค่ไหน!....’ อย่างที่สามอาจถูกตั้งชื่ อเป็ นข้อโต้แย้งจาก
สั ญชาติ ญาณตามธรรมชาติ และดาเนิ นไปเช่ นนี้ : ‘เราต้อนรั บพวกคนบาปและทานกับ
พวกเขา และโดยวิธีน้ ี ก็แสวงหาการฟื้ นฟูทางศีลธรรมของพวกเขา เนื่ องด้วยเหตุผลอย่าง
เดียวกันที่เคลื่อนผูเ้ ลี้ยงแกะที่จะไปตามหาแกะที่หลงหาย ละฝูงแกะที่ไม่ได้พลัดหลงไว้ใน

ถิ่นทุรกันดารกล่าวคือเพราะว่ามันเป็ นธรรมชาติที่จะแสวงหาสิ่ งที่สูญหายและที่จะมีความ
ยิ น ดี ม ากในการพบสิ่ ง ต่ า งๆที่ สู ญ หายไปกว่ า ในการครอบครองสิ่ งต่ า งๆที่ ไ ม่ เ คย
สู ญหาย…’”[199]
“…บุคคลเดียวที่พระเยซู ไม่สามารถทาสิ่ งใดกับเขาได้ก็คือบุคคลที่คิดว่าเขาเองดีจนเขาไม่
ต้องการสิ่ งใดที่ จะทาเพื่อเขา และบุ คคลเดี ยวที่ พระเยซู สามารถทาทุ กๆสิ่ งกับเขาได้คื อ
บุคคลที่เป็ นคนบาปและคนล้มเหลวและผูร้ ู ้ อย่างนั้นและผูม้ ีความปรารถนาในใจของเขา
แห่ ง ใจทั้ง หลายส าหรั บ การรั ก ษา ที่ จะไม่ มี ค วามรู ้ สึ ก แห่ ง ความจ าเป็ นก็ คื อ ที่ จะตั้ง สิ่ ง
กีดขวางระหว่างเรากับพระเยซู ที่จะมีความรู ้สึกแห่ งความจาเป็ นคือที่จะมีหนังสื อเดินทาง
ไปสู่ การทรงสถิตของพระองค์”[200]
3. คาถามของพวกผู้นาทางศาสนาเกีย่ วกับการอดอาหาร 2:18-22 ( เปรียบเทียบ มธ. 9:14-17; ลก. 5:33-39)
การคัดค้านที่สามซึ่ งพวกผูน้ าทางศาสนาได้กล่าวก็เกิดจากความล้มเหลวของพวกสาวกของพระเยซู ที่จะถือ
รักษาวันอดอาหารตามธรรมเนี ยมไม่ใช่ตามพระคัมภีร์ที่พวกฟาริ สีถือรักษา(เปรี ยบเทียบ ลนต.16:29)การ
สมาคมของพระเยซูกบั พวกเก็บภาษีและพวกคนบาปดูเหมือนสาหรับพวกเขานั้นมันส่ งผลต่อการละเลยการ
ปฏิ บตั ิที่ศรัทธาต่างๆ เหตุการณ์ น้ ี แสดงให้เห็ นว่าพระเยซู มีสิทธิ อานาจที่จะล้มล้างการปฏิ บตั ิที่มีอยู่ทวั่ ไป
ต่างๆแห่งความศรัทธาและที่จะเปลี่ยนความโศกเศร้าของการอดอาหารไปสู่ ความยินดีของงานเลี้ยง[201]
2:18

เราไม่รู้วา่ ทาไมพวกสาวกของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา “กาลังถืออดอาหาร” บางทีมนั เป็ นเพราะว่าท่าน
อยูใ่ นคุกหรื อบางทีมนั เป็ นการแสดงออกถึ งการกลับใจใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อจะเร่ งการมาของ
อาณาจัก รของพระเจ้า พวกฟาริ สี อดอาหารสั ป ดาห์ ล ะสองครั้ งคื อวันจันทร์ และวันพฤหัส บดี
(เปรี ยบเทียบ ลก. 8:12).[202] งานเลี้ยงของเลวีอาจได้เกิ ดขึ้นในหนึ่ งในวันเหล่านี้ พวกสาวกของ
พระเยซู จะต้องได้อดอาหาร (เปรี ยบเทียบ มธ. 6:16-18) แต่เป็ นที่ชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้ถือ
รักษาการอดอาหารพิเศษที่พวกเขาฟาริ สีได้ถือรักษา[203]

2:19-20

พระเยซูตอบสนองด้วยคาอุปมาที่ซ่ ึงพระองค์ทรงเป็ น “เจ้าบ่าว” และพวกสาวกของพระองค์เป็ น
เพื่อนๆ (“ผูป้ รนนิบตั ิ”) “ของเจ้าบ่าว” (เปรี ยบเทียบ ยน. 3:29) พระเยซู จาต้องมาผูกพันกับอิสราเอล
เจ้าสาวของพระองค์ในฐานะพระเมสสิ ยาห์ การเปรี ยบเทียบถึงพระเมสสิ ยาห์ในฐานะเจ้าบ่าวอาจ
ไม่เป็ นที่รู้จกั ท่ามกลางพวกยิว ณ เวลานี้ [204] งานเลี้ ยงแต่งงานดูเหมือนจะอยู่ห่างแค่เวลาอันสั้น
พวกผูเ้ ผยพระวจนะได้กล่าวว่ามันจะเกิดขึ้นหลังจากการตายและการเป็ นขึ้นจากตายของพระเมสสิ
ยาห์และหลังจากความทุกข์ลาบาก เจ้าบ่าวคงจะได้ละเพื่อนๆของพระองค์และเจ้าสาวของพระองค์
ก่ อนงานเลี้ ย ง ในฐานะที่ พวกเขายัง คงอยู่ด้วยกัน พวกเขาสามารถและยินดี ได้-ไม่ โศกเศร้ าซึ่ ง
การอดอาหารแสดงถึ ง ธรรมเนี ยมของยิวยกเว้นเพื่อนของเจ้าบ่าวจากพันธะทางศาสนาบางอย่าง

รวมถึ งการเข้าร่ วมในการอดอาหารประจาสัปดาห์ [205] นี่ เป็ นการพูดเป็ นนัยครั้งแรกของพระเยซู
ถึงการสิ้ นพระชนม์ที่กาลังมาของพระองค์ในพระกิตติคุณของมาระโก[206]
2:21-22

คาอุปมาอีกสองเรื่ องทาให้ชดั เจนว่าทาไมการอดอาหารไม่เหมาะสมสาหรับพวกเขาสาวกของ
พระเยซู ในตอนนั้น[207] ไม่เพียงแต่เวลานั้นผิดเท่านั้น แต่ยุคของพระเมสสิ ยาห์ที่พระเยซู จะนามา
จะทาให้รูปแบบตามธรรมเนี ยมเก่าแก่ต่างๆของลัทธิ ยิวซึ่ งรวมถึงฟาริ สีนิยมนั้นล้าสมัย ลัทธิ ยิวจะ
“เก่า” และพระเยซู จะจัดตั้งรู ปแบบ “ใหม่” แห่ งอาณาจักรของพระเจ้าในโลกที่จะคล้ายกับเสื้ อผ้า
ใหม่ (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 8:13) ซึ่ งก็คืออาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์
“เสื้ อผ้า ” เป็ นสัญลัก ษณ์ ข องการปกคลุ มสภาพที่ บาปของมนุ ษ ย์ใ นการใช้ของพันธสัญญาเดิ ม
(เช่ น ปฐก.3:21; อสย.61:10 )พวกยิวจะต้องทิ้ง“เสื้ อผ้าเก่ า”แห่ งยุคของโมเสสและสวมใส่
“เสื้ อ ผ้า ใหม่ ” แห่ ง ยุ ค ของพระเมสสิ ย าห์ ลัท ธิ ยิ ว นั้น จะแข็ ง และไม่ ยื ด หยุ่น อี ก ด้ว ยเนื่ อ งจาก
ธรรมเนี ยมต่างๆที่ได้ปกคลุ มมัน เหมือนหนังแพะเก่าที่เก็บเหล้าองุ่น อาณาจักรของพระเยซู ไม่
สามารถปฏิ บตั ิ การภายในข้อจากัดเหล่ า นั้นได้ มันจะเป็ นพาหนะใหม่และยืดหยุ่นกว่า สาหรั บ
การนาความยินดี (“เหล้าองุ่นใหม่”) มาสู่ มนุษยชาติ

คาอุปมาแรกของสามคาอุปมาเหล่านี้ อาจตรงประเด็นกับพวกสาวกของยอห์นมากกว่าเนื่ องจากว่าพวกเขา
คาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงที่กาลังมา พระเยซู อาจได้มุ่งคาอุปมาที่สองและสามไปยังพวกฟาริ สีมากกว่า
เนื่ องจากว่า พวกเขาต้องการที่ จะถื อรั กษาการปฏิ บตั ิ ที่ เคร่ ง ครั ดต่า งๆของลัทธิ ยิวที่ ตอนนี้ เก่ า แก่ และไม่
ยืดหยุน่
4. การโต้ เถียงเกีย่ วกับการถือรักษาวันสะบาโต 2:23-3:6
เหตุ ก ารณ์ ที่ คงอยู่สองเหตุ การณ์ เกี่ ยวกับ การต่ อต้านจากพวกผูน้ าทางศาสนาได้เกิ ดขึ้ นและเกี่ ยวข้องกับ
การถื อรั กษาวันสะบาโต ในกรณี แรก พวกฟาริ สีต่อต้า นพระเยซู สาหรั บ การอนุ ญาตให้พวกสาวกของ
พระองค์ที่จะทาบางสิ่ งที่พวกเขาถือว่าบาป ในกรณี ที่สอง พวกเขาต่อต้านพระองค์สาหรับการทาบางสิ่ งด้วย
พระองค์เองที่พวกเขาคัดค้าน
การเด็ดรวงข้ าวในวันสะบาโต 2:23-28 (เปรียบเทียบ มธ. 12:1-8; ลก. 6:1-5)
2:23-24

พวกสาวกของพระเยซู ทาบางสิ่ งที่ธรรมบัญญัติของโมเสสอนุ ญาตเมื่อพวกเขาเด็ดรวงข้าวสาลี
หรื อบาร์ เล่ ย ์ (ฉธบ. 23:25)อย่างไรก็ตาม โดยการทามันในวันสะบาโตพวกเขาก็ได้ละเมิ ดการตี
ความตามธรรมเนี ยมของฟาริ สีเกี่ยวกับธรรมบัญญัติ พวกฟาริ สีสอนว่าที่จะทาสิ่ งที่พวกสาวกทาก็
ก่ อตั้ง การเก็ บ เกี่ ย ว การนวดและการฝั ดร่ อนและนั่น เป็ นงานที่ ต้อ งห้ า มในวันสะบาโต (อพย.
20:10).[208]

“การอ้างอิงนี้ ถึงการปลูกข้าวโพดเป็ นข้อบ่งชี้ ที่ชดั เจนเดี ยวในพระกิ ตติคุณสัมพันธ์ (เปรี ยบเทียบ
6:39) ที่ พ นั ธกิ จนี้ ค รอบคลุ มอย่า งน้อยหนึ่ ง ปี เหตุ ก ารณ์ น้ ี ตอ้ งได้เกิ ดขึ้ นในสองสามสั ป ดาห์
หลังจากปั สกาคือตั้งแต่เมษายนจนถึงการเริ่ มต้นของมิถุนายน”[209]
2:25-26 เหตุการณ์ที่พระเยซูอา้ งอิงถึงอยูใ่ น 1 ซามูเอล 21:1-6 มาระโกเป็ นผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนเดียวที่จะ
อ้างอิ งว่า “อาบียาธาร์ ” เป็ น “มหาปุโรหิ ต” ในตอนนั้น นี่ ดูเหมือนจะขัดแย้งกับพันธสัญญาเดิ ม
เนื่ องจากว่า อาหิ เมเลค บิ ดาของอาบี ยาธาร์ เป็ นมหาปุ โรหิ ตในตอนนั้นตามผูเ้ ขี ยน 1 ซามูเอล
ทางแก้ไขที่ดีที่สุดต่อปั ญหานี้ดูเหมือนจะเป็ นว่าพระเยซูอา้ งอิงถึงอาบียาธาร์ เพราะว่าเขาเป็ นปุโรหิ ต
อันเป็ นที่ รู้จกั กันดี กว่าในรั ชกาลของดาวิด วลี “ในสมัยของ” หรื อ “ในยุคของ” บางทีหมายถึ ง
“ระหว่างช่วงเวลาของ” มากกว่า “ระหว่างการเป็ นมหาปุโรหิ ตของ”[210]
“เป็ นไปได้วา่ ทั้งบิดาและบุตรชายมีชื่อทั้งสอง (1 ซมอ. 22:20; 2 ซมอ. 8:17; 1 พศด. 18:16)
อาบียาธาร์ ถูกอ้างอิงแม้วา่ ทั้งสองได้เกี่ยวข้อง”[211]
ประเด็นของพระเยซู คือสิ่ งนี้ : อย่างที่พวกฟาริ สีได้ตีความมันอย่างผิดๆนั้น ดาวิดได้ละเมิดธรรมบัญญัติโดย
การทานขนมปั งที่พวกปุโรหิ ตเท่านั้นจะต้องทาน อย่างไรก็ตาม เขาสามารถทาอย่างนั้นได้เพราะว่าคนของ
ดาวิดนั้นมีความจาเป็ น อีกครั้งหนึ่ ง ความผิดเป็ นเรื่ องราวของการตีความแบบฟาริ สีที่ผิดไม่ใช่ การละเมิด
แท้จริ งของธรรมบัญญัติ อีกตัวอย่างหนึ่ งของการละเมิดตัวอักษรของธรรมบัญญัติเพื่อจะรักษาวิญญาณของ
มันคือการที่กษัตริ ยเ์ ฮเซคียาห์ได้ให้การอนุญาตแก่คนอิสราเอลผูไ้ ม่สะอาดที่จะทานปั สกา (2พศด.30:18-20)
พระเจ้าไม่คดั ค้านสิ่ งนั้นเช่นกัน
“… ใจความของข้อโต้แย้งก็คือว่าข้อเท็จจริ งที่ ว่า พระคัมภี ร์ไม่ประณามดาวิดสาหรั บ
การกระทาของท่านแสดงให้เห็ นว่าความไม่ยืดหยุน่ ที่ซ่ ึ งพวกฟาริ สีตีความธรรมบัญญัติที่
เป็ นพิธีกรรมนั้นไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ และไม่ใช่เป็ นการเข้าใจที่เหมาะสมถึงธรรม
บัญญัติเองอีกด้วย”[212]
การอธิ บ ายอี กอย่างหนึ่ งของการกระทาของดาวิดก็คือว่าพระเจ้าอนุ ญาตมันเนื่ องจากความเร่ ง ด่ วนของ
สถานการณ์ ของท่านและที่พระเยซู อา้ งว่าภารกิ จของพระองค์ก็เร่ งด่วนเท่ากัน[213] มุมมองที่สามก็คือว่า
ดาวิดสามารถละเมิดธรรมบัญญัติได้เพราะว่าท่านเป็ นผูร้ ับเจิมของพระเป็ นเจ้าและดังนั้นก็อยู่เหนื อธรรม
บัญญัติและพระเยซูสามารถละเมิดธรรมบัญญัติได้เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นผูร้ ับเจิมของพระเป็ นเจ้า
พวกฟาริ สีลม้ เหลวในสองแง่ หนึ่ ง พวกเขาไม่แยกแยะว่าธรรมบัญญัติไหนสาคัญกว่า การตอบสนองต่อ
ความจาเป็ นแท้จริ งของมนุษย์น้ นั สาคัญกว่าการละเว้นจากงานในวันสะบาโต
“ความจาเป็ นของมนุษย์เป็ นธรรมบัญญัติที่สูงกว่าพิธีกรรมทางศาสนา”[214]

ประการที่สอง พวกเขาไม่ตระหนักว่าพระเยซู เป็ นผูร้ ับใช้ที่ได้รับการเจิมของพระเป็ นเจ้าที่พนั ธสัญญาเดิ ม
ได้ทานายว่าจะเสด็จมา: บุตรของดาวิด มาระโกไม่ได้อย่างอ้างอิงอย่างที่มทั ธิ วได้อา้ งอิงว่าพระเยซู ได้ช้ ี วา่
ผูห้ นึ่ ง ที่ เป็ นใหญ่ กว่ าพระวิหาร ได้มา (มธ. 12:6) การเน้นของมาระโกไม่ใช่ อยู่ที่พระเยซูในฐานะกษัตริ ย ์
มากเท่ากับอยูท่ ี่พระเยซูในฐานะผูร้ ับใช้ที่ได้รับการเจิมของพระเป็ นเจ้า ในฐานะผูร้ ับใช้ที่ได้รับการเจิมของ
พระเจ้า พระเยซู มีสิทธิ์ ที่จะจัดเตรี ยมสาหรับความจาเป็ นทางกายภาพของพวกสาวกของพระองค์ -แม้วา่ นัน่
หมายถึงการละเมิดธรรมเนียมที่ควบคุมการนมัสการทางพิธีกรรม
2:27-28 พวกฟาริ สีทาให้วนั สะบาโตเป็ นเสื้ อของผูป้ ่ วยโรคจิตที่ขดั ขวางพวกยิวแม้ว่าพวกรับบียอมรับว่า
กิจกรรมที่ช่วยชีวติ บางอย่างเข้าแทนที่การถือรักษาวันสะบาโต[215] พระเยซู ช้ ี ให้เห็นว่าพระเจ้าให้
วันสะบาโตเป็ นของประทานที่ดี “สาหรับมนุษย์” พระองค์ได้ออกแบบมันมาเพื่อจะทาให้ประชากร
ของพระองค์เป็ นอิสระจากการทางานที่ไม่หยุดหย่อนและที่จะให้การพักแก่พวกเขา การถือรักษา
วันสะบาโตจาต้องมีความยืดหยุน่ พอเพื่อจะรับรองการส่ งเสริ มสวัสดิภาพของมนุ ษย์ ประเด็นของ
พระเยซูก็เป็ นดังต่อไปนี้
“ใครก็ตามสามารถละเมิดวันสะบาโตเพื่อจะตอบสนองต่อความจาเป็ นที่สมเหตุสมผลของ
มนุษย์ที่การถือรักษาวันสะบาโตนั้นจะไม่ตอบสนองได้”[216]
“หลักการก็คือว่าวันสะบาโตเป็ นแค่วธิ ี สู่เป้ าหมาย นัน่ คือสิ่ งดีของมนุษย์”[217]
“เนื่องจากวันสะบาโตถูกสร้างเพื่อมนุษย์ ผูท้ ี่เป็ นพระเป็ นเจ้าของมนุษย์…มีสิทธิ อานาจที่
จะกาหนดกฎและการใช้ของมัน”[218]
มาระโกเท่ า นั้นบันทึ ก “วันสะบาโตนั้นทรงตั้ง ไว้เพื่ อมนุ ษ ย์ ไม่ ไ ด้ท รงสร้ า งมนุ ษ ย์ไ ว้เพื่ อวันสะบาโต”
(ข้อ 27)หนึ่งในความเป็ นห่วงของพระองค์ในพระกิตติคุณนี้คือสวัสดิภาพของมนุษยชาติ
“หลัก การเบื้ อ งหลัง ทั้ง หมดที่ พ ระเจ้า สั่ ง การในธรรมบัญญัติ ข องพระองค์เกี่ ย วกับ วัน
สะบาโตก็คือมันจะเป็ นพรสาหรับมนุษย์”[219]
“ผูช้ ้ ีขาดสุ ดท้ายในการใช้ของทุกสิ่ งคือความรักและไม่ใช่ธรรมบัญญัติ”[220]
เนื่ องจากว่า ในพันธสั ญญาเดิ ม นั้น วันสะบาโตเป็ น “วันของพระเป็ นเจ้า ” ในแง่ ที่ พิ เศษถ้อยแถลงของ
มาระโกเกี่ยวกับพระเยซูในข้อที่28ระบุวา่ พระองค์เป็ นพระเจ้าอีกครั้งสาหรับผูอ้ ่าน [221] พระเยซูมีสิทธิ์ ที่
จะกาหนดวิธีที่ผคู ้ นใช้วนั สะบาโต อย่างที่ได้อา้ งอิงไปก่อนหน้านั้น ก็มีคาถามเกี่ยวกับว่าถ้อยคาในข้อนี้ เป็ น
ถ้อยคาของพระเยซูหรื อของมาระโกกันแน่ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 10)

“… เอกซู ซิอา [สิ ทธิ อานาจ] ของพระเยซู สาแดงมันเองตรงข้ามกับธรรมเนี ยมของรับบี
ลาดับชั้นทางศาสนาและธรรมเนี ยมของวิหาร สาคัญที่สุดนี่ คือการตีความวันสะบาโตใหม่
ของพระเยซู. . .”[222]
“พระคริ สต์ไม่ได้ถือสิ ทธิ์ เสรี ภาพของพระองค์ที่จะละเมิดกฎวันสะบาโต แต่ตรงกันข้าม
พระองค์ป่าวประกาศคุณสมบัติของพระองค์ที่จะตีความกฎนั้น”[223]
“ด้วยถ้อยคานี้ มาระโกทาให้ผอู ้ ่านของท่านเข้าใจชัดเจนถึ งประเด็นทางศาสนศาสตร์ ของ
ส่ วนนี้ สิ่ งเหล่ านี้ ไ ด้ถูกเขี ยนขึ้ นเพื่อว่าพวกเขาจะเข้าใจความมี เกี ยรติ แท้ของพระเยซู :
พระองค์ทรงเป็ นเจ้าเป็ นนายแห่งวันสะบาโต”[224]
ผูเ้ ขี ย นคนหนึ่ ง แสวงหาที่ จะพิ สู จ น์ ว่า พันธสั ญญาใหม่ ส อนการถื อรั ก ษาวันสะบาโตส าหรั บ คริ ส เตี ย น
[225] ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าพันธสัญญาใหม่ทาอย่างนั้น (เปรี ยบเทียบ รม. 7:4; 10:4; 14:5; กท. 4:10-11)
นี่เป็ นหนึ่งของเจ็ดเหตุการณ์ที่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณบันทึกที่ซ่ ึ งพระเยซู มีความขัดแย้งกับพวกผูน้ าทางศาสนา
เกี่ยวกับการถือรักษาวันสะบาโต แผนภูมิขา้ งล่างลงลายชื่ อเหตุการณ์เหล่านั้นในลาดับตามลาดับเวลาที่
เป็ นไปได้
ความขัดแย้งเกีย่ วกับวันสะบาโต
เหตุการณ์

มัทธิว

มาระโก ลูกา

พวกสาวกเด็กรวงข้าวในกาลิลี

12:1-8

2:23-28 6:1-5

พระเยซูรักษาคนเป็ นอัมพาต ณ สระสิ โลอัมในเยรู ซาเล็ม
พระเยซูรักษาชายที่มือข้างหนึ่งลีบในคาเปอรนาอุม

ยอห์ น

5:1-18
12:9-14 3:1-6

6:6-11

พระเยซูอา้ งอิงถึงพวกยิวที่เข้าสุ หนัตในวันสะบาโต

7:22-23

พระเยซูรักษาคนตาบอดแต่กาเนิดในเยรู ซาเล็ม

9:1-34

พระเยซูรักษาหญิงหลังโกงในยูเดีย

13:10-17

พระเยซูรักษาชายที่เป็ นโรคบวมน้ าในเพอเรี ย

14:1-6

การรักษาในวันสะบาโต 3:1-6 (เปรียบเทียบ มธ. 12:9-14; ลก. 6:6-11)
เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้แสดงถึงสิ ทธิ อานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระเยซู เหนื อวันสะบาโต นี่เป็ นเหตุการณ์สุดท้ายใน
ชุดนี้ของเรื่ องราวความขัดแย้งในส่ วนนี้ของพระกิตติคุณนี้ (เปรี ยบเทียบ บทที่ 12) มันจัดเตรี ยมจุดสู งสุ ดใน
ส่ วนนี้ของการบรรยายของมาระโก
3:1-2 เหตุ ก ารณ์ น้ ี เกิ ด ขึ้ นในวัน สะบาโตที่ แ ตกต่ า งกับ “วัน สะบาโต”ที่ เ พิ่ ง บรรยายไว้ใ น 2:23-28
(เปรี ยบเทียบ ลก. 6:6) สถานที่ของธรรมศาลานี้ ก็ไม่สาคัญ คากรี ก เซไรโน (“มือลีบ”) บ่งบอกว่า
ชายคนนั้นไม่สามารถใช้มือของเขาได้ (เปรี ยบเทียบ 4:6; 5:29; 9:18; 11:20-21) พวกฟาริ สีได้เฝ้ าดู
พระเยซู ต่อไปเพื่อจะ“กล่าวหาพระองค์”(2:23; 3:6) แทนที่จะประเมินการอ้างของพระองค์อย่าง
จริ งใจ พวกเขาส่ วนใหญ่มองหาโอกาสที่จะทาให้พระองค์เสี ยชื่ อเสี ยง ที่นี่พวกเขาพบโอกาสที่จะ
กล่าวหาพระองค์ดว้ ยความผิดสถานหนักในอิสราเอลนัน่ คือการละเมิดวันสะบาโต(อพย. 31:14-17)
3:3-4 แทนที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง พระเยซู ก็กระตุน้ ความขัดแย้งขึ้น พระองค์ทาอย่างนั้นเพื่อจะสอน
บทเรี ยนแก่พวกผูว้ จิ ารณ์ของพระองค์ คาถามของพระองค์ต้ งั ประเด็นของการถือรักษาวันสะบาโต
จากระดับของสิ่ งที่ ถูกต้องตามกฎสู่ ระดับของสิ่ งที่ เป็ นศี ลธรรม สิ่ งที่ เป็ นศี ลธรรมคื อสิ่ งที่ มี
มนุ ษยธรรม[226] สาหรั บพระเยซู ที่จะไม่รักษาชายคนนั้นคงได้เป็ นการละเมิ ดจุ ดประสงค์ของ
พระเจ้าสาหรับวันสะบาโตนัน่ คือ ที่จะนาพระพรไปยังประชาชน (เปรี ยบเทียบ ยก. 4:17) ยิ่งกว่านั้น
โดยการรั กษาชายคนนั้น “ในวันสะบาโต” พระเยซู ก็ทาสิ่ งที่ “ดี ” ในขณะที่ พวกฟาริ สีก็ทาสิ่ งที่
“ชัว่ ” โดยการพยายามที่จะทาให้พระองค์ติดกับดัก
“พระองค์ ได้ดาเนิ นย่างก้าวที่จะช่วยชี วิตของชายที่น่าเวทนานี้ พวกเขาได้คิดเกี่ ยวกับวิธี
แห่งการฆ่าพระองค์”[227]
“แต่พระเยซู ไม่สามารถที่จะรอและทาการรักษาของพระองค์ในวันธรรมดาหรื อ? ถ้าจะรอ
คอยคงได้ล ะความประทับ ใจเท็จอย่า งสิ้ นเชิ ง ต่ อประชาชน—ราวกับ ว่ามัน ผิดกฎอย่า ง
สิ้ นเชิงที่จะรักษาในวันสะบาโต นี่เป็ นความผิดพลาดที่พระเยซูตอ้ งการที่จะกาจัด”[228]
มาระโกเท่านั้นเขียนว่าพวกผูว้ จิ ารณ์น้ นั เงียบบางทีเพื่อจะอธิ บายถึงความผิดของพวกเขา
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อย่างไร้ประโยชน์แล้ว พระเยซู กาลัง “มองไปรอบๆ” หาใครคนหนึ่งที่จะตอบคาถามของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 34; 5:32; 9:8; 10:23; 11:11) การแสดงออกนี้ ก็ค่อนข้างบ่อยในพระกิตติคุณที่สอง
มันปรากฏครั้งเดียวในที่อื่นใน ลูกา 6:10 เป็ นที่ชดั เจนว่าเปโตรได้ระลึกถึง “การมองไปรอบๆ” ของ
พระเยซู และสื่ อสารสิ่ งเหล่านี้ แก่มาระโกว่าเป็ นการบ่งชี้ ที่สาคัญถึง “การมองหา” การตอบสนองที่
เหมาะสมจากประชาชนของพระองค์

นี่ เป็ นที่ เดี ยวในพันธสัญญาใหม่ที่ที่ผูเ้ ขี ยนกล่ าวอย่างชัดแจ้งว่าพระเยซู ทรงพระพิโรธ (คากรี ก ออเก ซึ่ ง
อธิ บายถึงนิ สัยที่มนั่ คงเป็ นระเบียบแห่ งความคิด ) นี่ เป็ นกรณี ของความเดือดดาลที่ชอบธรรมต่อหน้าความ
ชัว่ ที่ไม่กลับใจ “ความแข็งกระด้าง [ตามตัวอักษรคือ “การทาให้แข็งกระด้าง”] ของใจ” (คากรี ก โพโรเซ)
สามารถหมายถึง “ความมืดบอด” อีกด้วย (เปรี ยบเทียบ รม.11:25;อฟ. 4:18).[229] นี่เป็ นเรื่ องราวเดียวของ
การอัศจรรย์ที่บนั ทึกความสงสารของพระเยซูที่มีต่อเป้ าแห่งพระพิโรธของพระองค์ กาลของคากริ ยากรี กบ่ง
บอกว่าพระเยซูทรงพระพิโรธชัว่ ขณะ (กาลอดีต) แต่ท่าทีแห่งความสงสารของพระองค์น้ นั คงเส้นคงวา (กาล
ปัจจุบนั ) การอ้างอิงต่างๆถึงอารมณ์ต่างๆของพระเยซูก็แปลกต่อพระกิตติคุณของมาระโก สิ่ งเหล่านั้นแสดง
ถึงความเป็ นมนุษย์ของพระองค์
“การกระทาของพระเยซู ก็สอดคล้องกับความรักและความเมตตาของพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบ
ในฐานะมนุษย์แท้ พระเยซูก็ประสบกับอารมณ์แบบมนุษย์ตามปกติ ท่ า มกลางอารมณ์ เ หล่ า นั้น ก็
คือความโกรธเช่นเดียวกับความโศกเศร้าต่อบาปที่ด้ือรั้น ใน ปฏิ กิริยาของพระองค์ต่อการปฏิ เสธที่
เฉื่ อยชาของพวกฟาริ สีที่จะตอบสนองต่อความจริ งซึ่ ง ก็คือพระคริ สต์ที่บงั เกิดเป็ นมนุ ษย์ก็เปิ ดเผย
ถึงคุณลักษณะของพระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ ของเรา[230]
“ความบาปของคนบาปก็ไม่เป็ นที่พอพระทัยต่อพระเยซู คริ สต์อย่างมาก และวิธีที่จะโกรธและไม่
บาปคือที่จะโกรธต่อบาปอย่างที่พระคริ สต์ได้โกรธ”[231]
“การต่อต้านของพวกเขา [พวกฟาริ สี] ขึ้นอยูก่ บั ความเข้าใจผิดโดยพื้นฐาน-การไร้ความสามารถ
หรื อการปฏิเสธที่จะเห็นว่าพระเยซูทรงเป็ นตัวแทนในยุคสุ ดท้ายของพระเจ้าที่เสรี ภาพสิ ทธิ์ ขาดของ
พระองค์เกี่ยวกับธรรมบัญญัติและธรรมเนียมเกิดจากข้อเท็จจริ งนั้น”[232]
เนื่ องจากว่าพระเยซู ไม่ได้ใช้สิ่งใดแต่ใช้ถอ้ ยคาของพระองค์ที่จะรักษา พวกศัตรู ของพระองค์ก็ไม่สามารถ
กล่าวหาพระองค์ถึงการทางานในวันสะบาโตได้ งานที่สร้างสรรค์ที่เป็ นประโยชน์ในโอกาสนี้ทาให้ระลึกถึง
งานของพระองค์ในการสร้างโลก (ปฐก. 1) พวกฟาริ สีควรได้ทาการเชื่ อมโยงนั้นและนมัสการพระเยซู ใน
ฐานะพระเจ้า
“ดัง นั้น เมื่ อ พระเยซู ใ นฐานะบุ ต รมนุ ษ ย์ป่ าวประกาศว่ า พระองค์ เ องเป็ นเจ้า เป็ นนายของวัน
สะบาโต…พระองค์ก็ทึกทักเอาสิ ทธิ อานาจที่ซ่ ึ งวันสะบาโตได้ถูกจัดตั้งโดยพระผูส้ ร้าง
“การจัด การสิ ท ธิ์ ขาดนี้ ต่ อ วัน สะบาโตเป็ นแบบฉบับ ของการท้า ทายต่ า งๆของพระเยซู ที่ มี ต่ อ
ธรรมเนี ยมของรับบีโดยรวม การท้าทายเช่นนั้นส่ วนใหญ่พบได้ ณ ตอนเริ่ มต้นและตอนสรุ ปของ
มาระโกราวกับ ที่ จะบ่ง บอกว่า ตั้งแต่ตอนต้นจนถึ งตอนจบนั้นยาแก้พิษต่ อ ‘เชื้ อของพวกฟาริ สี ’
(8:15) ก็คือ เอ็กซู ซิอา [สิ ทธิ อานาจ] ของพระเยซู พระองค์ละเมิดธรรมบัญญัติของความบริ สุทธิ์

โดยการสัมผัสและการชาระคนโรคเรื้ อน (1:40-45) และโดยการสมาคมกับพวกคนบาปและพวก
คนเก็บภาษี (2:13-17) พระองค์ต้ งั ประเด็นของการชาระให้บริ สุทธิ์ โดยการละเมิดอาหารต้องห้าม
ในการอดอาหาร (2:18-22) และโดยการทานด้วยมือที่ไม่ได้ลา้ ง (7:1-23) ให้เป็ นคาถาม พระองค์
ฝ่ าฝื นธรรมบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งงานในคาสอนของพระองค์เกี่ยวกับการหย่าร้าง (10:1-12) และ
พระองค์ปฏิเสธพวกธรรมาจารย์อย่างเปิ ดเผย (12:38-40) ในคาถามเกี่ยวกับบุตรของดาวิด พระองค์
ก็ทึกทักเอาความยิ่งใหญ่เหนื อกษัตริ ยท์ ี่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิสราเอลผูซ้ ่ ึ งตาม 2 ซามูเอล 7:14 นั้นจะ
เป็ นบรรพบุรุษของพระเมสสิ ยาห์ (12:35-37)”[233]
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ข้อนี้เป็ นจุดสู งสุ ดของส่ วนการเผชิญหน้าทั้งหมดนี้ (2:1-3:6) เมื่อถูกเผชิ ญหน้าด้วยข้อโต้แย้งต่างๆ
และการกระทาต่างๆที่โน้มน้าวที่สุดเกี่ ยวกับความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู พวกฟาริ สีก็เลื อกที่จะ
ปฏิเสธสิ่ งเหล่านั้น ยิ่งกว่านั้น แทนที่จะละพระเยซูไว้ตามลาพัง พวกเขาดาเนิ นขั้นตอนเพื่อจะฆ่า
พระองค์ เมื่อเรื่ องราวพระกิตติคุณเปิ ดเผย มันก็ชดั เจนมากยิ่งขึ้นว่าพวกศัตรู ของพระเยซู ต่อต้าน
พระองค์เพราะว่าพระองค์จดั ตั้งการคุ กคามต่อสิ ทธิ อานาจของพวกเขา แรงจูงใจนั้นก็ชดั เจนที่ นี่
เช่นกัน เพราะว่า “พวกเฮโรด” เป็ นผูส้ นับสนุนของสิ ทธิ อานาจของโรมันเหนื อปาเลสไตน์ ด้วยกัน
นั้นพวกฟาริ สีและพวกเฮโรด “กลัวว่าพระองค์อาจเป็ นอิทธิ พลทางการเมืองที่ก่อความไม่สงบใน
ปาเลสไตน์”[234] สองกลุ่มนี้มีความเหมือนกันเล็กน้อยยกเว้นศัตรู ของพวกเขานัน่ คือพระเยซู
นี่เป็ นการอ้างอิงที่ชดั แจ้งแรกของมาระโกถึงการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู พวกศัตรู ของพระเยซู ได้
ตัดสิ นใจที่จะ “ทาลายพระองค์”พวกเขาแค่ตอ้ งการที่จะวางแผนว่าทาอย่างไร โดยไม่คานึ งถึงการ
คัดค้านของพวกเขาที่ มีต่อพระเยซู ที่ ทางานในวันสะบาโต พวกเขาก็ไ ม่ส นใจที่ จะวางแผนการ
สิ้ นพระชนม์ของพระองค์ในวันนั้น จากมุมมองของพวกเขา ถ้อยคาและงานของพระองค์ทาลาย
การเข้าหาทั้งสิ้ นของพวกเขาถึงธรรมบัญญัติซ่ ึ งก็คือ “ความศรัทธา” ภายนอกของพวกเขาและการ
กระทาของพวกเขา

การตัดสิ นใจนี้ ของพวกศัตรู ของพระเยซู ที่จะฆ่าพระองค์ก็จดั ตั้งจุดเปลี่ยนในการบรรยายของมาระโก มัน
เป็ นหมุดหลักฐานที่กระทบพันธกิจของพระเยซูต้ งั แต่เวลานั้นเป็ นต้นไป
III. พันธกิจภายหลังในกาลิลขี องผู้รับใช้ 3:7- 6:6ก
มีความคล้ายกันทางโครงสร้างบางอย่างระหว่าง 1:14-3:6 และ 3:7-6:6ก ในการบรรยายของมาระโก การ
เริ่ มต้นและการจบของสองส่ วนนี้ ก็คล้า ยกัน ส่ วนแรกบรรยายถึ งพันธกิ จของพระเยซู ในกาลิ ลีก่อนที่
พวกผูน้ าทางศาสนาได้ตดั สิ นใจที่จะฆ่าพระองค์ และส่ วนที่สองแสดงถึงพันธกิ จของพระเยซู หลังจากการ

ตัดสิ นใจนั้น การตัดสิ นใจนั้นเป็ นพื้นฐานสาหรับการแบ่งพันธกิจในกาลิ ลีของพระเยซู ไปสู่ ระยะเริ่ มแรก
และภายหลัง
ก. การขยายออกแห่ งพันธกิจของพระเยซู 3:7-19
ส่ วนนี้ คล้ายกับ 1:14-20 ในแง่ที่วา่ มันบันทึกการอธิ บายโดยทัว่ ไปถึงพันธกิจของพระเยซู (ข้อ 7-12) และ
การเรี ยกสาวกมากขึ้นของพระองค์ (ข้อ 13-19)
1. พันธกิจของพระเยซู ต่อฝูงชน 3:7-12 (เปรียบเทียบ มธ. 12:15-21)
ส่ วนนี้ แนะนาพันธกิ จต่อไปของพระเยซู ในกาลิ ลีที่ตามหลังการตัดสิ นใจของพวกผูน้ าทางศาสนาที่จะฆ่า
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ 1:14-15; 2:13) มันจัดเตรี ยมรายละเอียดมากขึ้นกว่าเรื่ องราวที่คล้ายกันในมัทธิ ว
3:7-8 “ทะเล” ที่ซ่ ึงพระเยซู “ถอนตัว” จากคือทะเลกาลิลี พระองค์ไปที่นนั่ แทนที่จะไปบริ เวณต่างๆที่อยู่
ทางใต้ไกลออกไปมากขึ้นที่ที่มนั คงง่ายมากขึ้นสาหรับพวกศัตรู ของพระองค์ที่จะรบกวนพระองค์
พระองค์ได้ถอนตัวเนื่องจากการวางแผนที่จะฆ่าพระองค์ของพวกผูน้ าทางศาสนา (มธ. 12:15)
มาระโกใส่ พวกสาวกไว้ในตาแหน่งการเน้นแรกในตัวบทกรี ก พวกเขาได้แบ่งปั นการแตกแยกของ
พระเยซู กบั พวกผูน้ าทางศาสนา พวกเขาจะเป็ นเป้ าแห่ งการเตรี ยมของพระองค์สาหรับพันธกิจใน
อนาคตเนื่องจากการสิ้ นพระชนม์ที่ใกล้เข้ามาของพระเยซู
มาระโกบรรยายถึงหลายคนที่มาหาพระเยซู จากทัว่ ปาเลสไตน์ของยิว “เยรู ซาเล็ม” อยูใ่ น “ยูเดีย”
ไปทางใต้[235] “อิดูเมอา” ที่ถูกเอ่ยที่นี่เท่านั้นในพันธสัญญาใหม่ก็เป็ นเขตแดนของคนเอโดมเก่าที่
อยู่ทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของยูเดี ย ผูค้ นมาจากด้านตะวันออกของแม่น้ า “จอร์ แดน” อี กด้วย
(เพอเรี ยและทศบุรี [236]) และจากชายฝั่ งเมดิ เตอเรเนี ยนจนถึ ง ชายฝั่ งทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อ
(“ดินแดนรอบเมืองไทระและเมืองไซดอน”) มันน่าสนใจที่วา่ สถานที่เหล่านี้ จดั ตั้งบางสิ่ งของโครง
ร่ างของพระกิตติคุณนี้ พระเยซู รับใช้ครั้งแรกในกาลิลี (บทที่ 1-6) จากนั้นในเมืองไทระ ไซดอน
และทศบุรี (บทที่ 7) และสุ ดท้ายในเยรู ซาเล็ม (บทที่ 10-16).[237] อย่างน่าสังเกตแล้ว ที่ขาดไปก็คือ
ผูค้ นจากสะมาเรี ยซึ่งเป็ นดินแดนของบรรดาผูท้ าลายภาพพจน์ของคนยิวที่ได้แยกจากคนยิวคนอื่นๆ
3:9-10 พระเยซู กล่าวต่อฝูงชนจาก “เรื อ” ลาเล็กๆ (คากรี ก พลอยอาริ อน ไม่ใช่เรื อหาปลาแต่เป็ นเรื อแจว
หรื อเรื อพาย) ในทะเลสาบเมื่อพวกเขา “เบียดเสี ยด” พระองค์มากเกินไป เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกสาวก
ทาให้เรื อลาเล็กนี้สะดวกเมื่อใดก็ตามที่พระเยซูกล่าวต่อฝูงชนจากชายฝั่ง ถ้าพระองค์จาเป็ นที่จะถอย
หลังจากพวกเขา พระองค์คงต้องมีสถานที่ที่จะล่าถอย บางทีมาระโกอ้างอิงรายละเอียดนี้ เพื่อจะ
เน้นถึงจานวนที่มากของฝูงชนผูไ้ ด้ติดตามพระเยซู ยิ่งกว่านั้นมันแสดงถึงความเต็มใจของพระเยซู

ที่ จะปรั บการนาเสนอของพระองค์ต่อความจาเป็ นของผูฟ้ ั ง ของพระองค์ บางที “ชาวประมงที่
ยิง่ ใหญ่” คือเปโตรเป็ นสาเหตุสาหรับคาอธิ บายนี้
ฝูงชนดูเหมือนจะมีความสนใจเล็กน้อยในการนมัสการพระเยซูในฐานะพระเจ้า แต่พวกเขากระตือรื อร้นที่
จะรับเอาผลประโยชน์ทางกายภาพจากพันธกิจของพระองค์ ผลประโยชน์เหล่านี้ พระเยซู มอบแก่พวกเขา
อย่างมีพระคุณ
3:11-12

เหมื อ นแต่ ก่ อนนั้น พระเยซู ด าเนิ นการที่ จ ะขับ ผี ต่ อ ไป พระองค์ห้ า มพวกเขาที่ จ ะเปิ ดเผย
อัตลักษณ์ของพระองค์อีก จงสังเกตว่าพวกปี ศาจรู ้เกี่ยวกับตรี เอกภาพ[238] การกระทาของพระเยซู
คงได้กระตุน้ ให้ผคู้ นที่จะเชื่ อมโยงชื่ อเรี ยก “พระบุตรของพระเจ้า " กับด้านทางกายภาพต่างๆแห่ ง
พันธกิจของพระเยซูเกือบสิ้ นเชิง (เปรี ยบเทียบ 1:34) ยิง่ กว่านั้น โดยวิธีน้ ี พระเยซู ก็ยบั ยั้งการควบคุม
เหนือการเปิ ดเผยพระองค์เองของพระองค์และความคืบหน้าแห่ งภารกิจของพระองค์มากขึ้น บางที
พระองค์ไม่ตอ้ งการให้ผคู ้ นที่จะเชื่อมโยงพระองค์กบั พวกปี ศาจเหล่านี้อีกด้วย
แนวคิดที่วา่ พระเยซู ทาให้พวกปี ศาจเงียบเพราะว่าพวกมันแสวงหาที่จะควบคุมพระองค์โดยการใช้
พระนามของพระองค์และด้วยวิธีน้ นั ก็ได้รับอานาจเหนื อพระองค์น้ นั ดูเหมือนไม่น่าจะเป็ นไปได้
ส าหรั บ ข้า พเจ้า [239] แน่ น อนว่า ในขณะที่ ค วามขัด แย้ง กับ อ านาจของปี ศาจเป็ นหัว ข้อ ใน
พระกิตติคุณของมาระโก พวกปี ศาจก็ไม่มีอานาจแท้เหนื อพระเยซู เพียงเพราะว่ารู ้จกั พระนามของ
พระองค์ นี่เป็ นไสยศาสตร์ ของคนต่างชาติ
“การกล่าวยอมรับแรกสุ ดของการเป็ นพระบุตรดูเหมือนจะได้มาจากพวกวิญญาณชัว่ ผูร้ ู ้จกั
พระเยซูดีกว่าพระองค์เป็ นที่รู้จกั โดยพวกสาวกของพระองค์เอง”[240]
2. การเลือกสาวก 12 คนของพระเยซู 3:13-19 (เปรียบเทียบ ลก. 6:12-16)

การเลื อกสาวก 12 คนของพระเยซู จากท่ามกลางผูต้ ิ ดตามหลายคนของพระองค์ก็จดั ตั้งความก้าวหน้าที่
สาคัญในพันธกิจของพระองค์ ชายเหล่านี้ จะเป็ นผูร้ ับประโยชน์หลักแห่ งการอบรมของพระองค์สาหรับ
การเป็ นผูน้ าที่จะดาเนิ นภารกิ จของพระองค์ แผนการที่จะเอาชี วิตของพระองค์ไปก็ทาให้การอบรมพวก
สาวกนั้นจาเป็ น
3:13

สถานที่แน่นอนของเหตุการณ์น้ ี ก็ไม่แน่ นอน บางทีมนั เป็ นที่ใดที่หนึ่ งในกาลิ ลีเนื่ องจากว่าส่ วนนี้
ทั้งหมดบรรยายถึ งพันธกิ จของพระเยซู ที่นนั่ (1:14-6:6ก) แรกสุ ดพระเยซู ได้เรี ยกพวกสาวกของ
พระองค์ที่จะร่ วมกับพระองค์ จากนั้นจากกลุ่มที่ใหญ่ข้ ึนนั้น พระองค์ได้เลือกชาย 12 คนเป็ น
อัครทูต (ลก. 6:13) เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู เลือกอัครทูต 12 คนเพื่อการเป็ นผูน้ าเหนือ 12 เผ่าของ
อิสราเอลในการปกครองแบบพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ (มธ. 19:28) ในแง่ของการปฏิเสธพระเยซู

ของอิสราเอล พวกเขาก็กลายมาเป็ นส่ วนสาคัญของคริ สตจักรซึ่ งพันธสัญญาใหม่ไม่เคยอ้างอิงถึงว่า
เป็ น “อิสราเอลใหม่”[241] ที่เป็ นคาศัพท์ที่บรรดานักศาสนศาสตร์ เชิ งพันธสัญญาได้ประยุกต์ใช้กบั
คริ สตจักรที่ได้สร้างความสับสนที่รุนแรงในความคิดของนักศึกษาพระคัมภีร์หลายคน
“…จากยอดเขาซึ่ งเป็ นมโนภาพที่เตือนความทรงจาถึง การเรี ยกของพระยาเวห์ต่อโมเสสบนภูเขา
ซี นาย (อยพ. 19:20) พระเยซู ก็เรี ยกสาวกสิ บสองคนอย่างสิ ทธิ์ ขาดไปสู่ ชุมชนใหม่ (มก. 3:13-19)
และสู่ ภารกิจที่พบได้ในความสัมพันธ์กบั พระองค์เอง (‘ให้อยูก่ บั พระองค์’ ข้อ 14) พระองค์ให้สิทธิ
อานาจของพระองค์แก่สาวกสิ บสองคนและส่ งพวกเขาออกไปด้วยอานาจเหนื อพวกปี ศาจ (6:7-13)
และด้วยเสรี ภาพจากธรรมเนียมของบรรพบุรุษ (7:5-13)”[242]
“ในโลกการบรรยายของมาระโก ภูเขาแสดงถึงความใกล้ชิดต่อพระเจ้าและดังนั้นก็เป็ นสถานที่แห่ ง
การสื่ อสารและการเผชิ ญหน้าของพระเจ้า -มนุ ษย์ บนยอดเขา พระเยซู อธิ ษฐาน (6:46) ถูกจาแลง
โดยพระเจ้า (9:2-8) และบอกล่วงหน้าถึงอนาคต (13:3-5)”[243]
มาระโกเน้นว่าพระเยซู ริเริ่ มการนัดหมายนี้ และสาวกสิ บสองคนตอบสนองอย่างสมัครใจ (เปรี ยบเทีย บ
19:20) บางทีท่านทาสิ่ งนี้ เพื่อจะย้ าเตือนผูอ้ ่านของท่านว่าพระเจ้าได้เลือกพวกเขาเป็ นสาวก พวกเขาไม่ได้
แสวงหาสิ ท ธิ พิ เศษนี้ การตอบสนองของสาวกเริ่ ม แรกเหล่ า นี้ ก็ จดั เตรี ย มแบบอย่า งที่ ดีส าหรั บ บรรดา
ผูต้ ิดตามถัดไปทั้งหมดของพระเยซู
“บรรดาผูท้ ี่มนั เป็ นนา้ พระทัยของพระองค์ที่จะเรี ยก พระองค์ก็ทาให้เต็มใจที่จะมา”[244]
3:14-15

“สาวกสิ บสองคน” กลายมาเป็ นคาศัพท์เฉพาะสาหรับกลุ่มนี้ ของพวกสาวก ต้นฉบับเริ่ มแรกบาง
ฉบับเพิ่ม “เป็ นกลุ่มคนที่พระองค์ทรงเรี ยกว่าอัครทูต” ( เปรี ยบเทียบ NIV ) บางทีนี่ไม่อยูใ่ น
พระกิ ตติคุณดั้งเดิ มของมาระโก บางทีผคู ้ ดั ลอกได้แทรกมันไว้จากการที่ได้อ่านลูกา 6:13 ซึ่ งเป็ น
ตอนที่คล้ายกันแม้วา่ บางคนไม่เห็นด้วย[245]

พระเยซู ไ ด้แ ต่ ง ตั้ง สาวกสิ บ สองคนเหล่ า นี้ เ พื่ อจุ ดประสงค์ส องอย่า ง: เพื่ อจะ “อยู่ก ับ พระองค์” และ
“เพื่อประกาศ” ลาดับก็สาคัญ
“การสามัคคีธรรมกับพระองค์ตอ้ งนาหน้าการประกาศเกี่ยวกับพระองค์”[246]
พระเยซูให้ความสามารถแก่สาวกเหล่านี้ อีกด้วย (“สิ ทธิ อานาจ” ที่มอบหมายให้ คากรี ก เอ็กซู ซิอา) “เพื่อจะ
ขับผี” พร้ อมกับการประกาศ การอัศจรรย์ต่างๆจะโน้มน้าวผูฟ้ ั งหลายคนของพวกเขาว่าพระเจ้าได้ส่ง
พวกเขาในฐานะเป็ นผูแ้ ทนของพระองค์ บางทีมาระโกอ้างอิงถึงการขับผีเพราะว่านี่เป็ นการสาแดงที่ยงิ่ ใหญ่

ที่สุดของสิ ทธิ อานาจของพวกสาวกไม่ใช่อย่างเดียวเท่านั้น พระกิตติคุณนี้ บนั ทึกการอบรมสาวกสิ บสองคน
ของพระเยซูในด้านพื้นฐานสองด้านเหล่านี้โดยเฉพาะ: การอยูก่ บั พระเยซูและการประกาศ
3:16-19

ตารางดังต่อไปนี้ แสดงถึ งสาวก 12 คนอย่างที่พวกเขาปรากฎในรายการทั้งสี่ ที่พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ให้แก่เราในพระคัมภีร์
มธ. 10:2-4

มก. 3:16-19

ลก. 6:14-16

กจ. 1:13

1.

ซีโมน เปโตร

ซีโมน เปโตร

ซีโมน เปโตร

เปโตร

2.

อันดรู ว์

ยากอบ

อันดรู ว์

ยอห์น

3.

ยากอบ

ยอห์น

ยากอบ

ยากอบ

4.

ยอห์น

อันดรู ว์

ยอห์น

อันดรู ว์

5.

ฟี ลิป

ฟี ลิป

ฟี ลิป

ฟี ลิป

6.

บารโธโลมิว

บารโธโลมิว

บารโธโลมิว

โธมัส

7.

โธมัส

มัทธิว

มัทธิว

บารโธโลมิว

8.

มัทธิว

โธมัส

โธมัส

มัทธิว

9.

ยากอบบุตรอัลเฟอัส ยากอบบุตรอัลเฟอัส ยากอบบุตรอัลเฟอัส

ยากอบบุตรอัลเฟอัส

10. ธัดเดอัส

ธัดเดอัส

ยูดาสบุตรของยากอบ ยูดาสบุตรของยากอบ

11. ซีโมน เศโลเท

ซีโมน เศโลเท

ซีโมน พรรคชาตินิยม ซีโมน พรรคชาตินิยม

12. ยูดาสอิสคาริ โอท

ยูดาสอิสคาริ โอท

ยูดาสอิสคาริ โอท

ทั้งสี่ รายการมี สามกลุ่ มของแต่ละสี่ ชื่อ ตัวบุ คคลเดี ยวกันนาแต่ละกลุ่ มแม้ว่ามี ความหลากหลาย
ภายในแต่ละกลุ่ม บางทีกลุ่มเหล่านี้จดั ตั้งทีมพันธกิจที่แบ่งเป็ นคู่ๆเมื่อสาวกสิ บสองคนประกาศโดย
ปราศจากพระเยซู (6:7)

“รายการเกี่ยวกับพวกอัครทูตของมาระโกมีชื่อเล่นส่ วนตัวที่น่ารักตามปกติแล้วคืออารเมค
มากกว่ารายการใดๆในพระกิตติคุณเล่มอื่นๆ”[247]
มาระโกไม่เคยใช้สองชื่ อ “ซี โมน เปโตร” เปโตร (“เต็มไปด้วยหิ น”) เป็ นชื่ อจริ งที่สองของซี โมนซึ่ งก็คือชื่ อ
เล่นของท่าน รายการทั้งหมดตั้งเปโตรขึ้นก่อนและตั้งยูดาสอิสคาริ โอทไว้สุดท้ายยกเว้นรายการของกิจการ
ของอัครทูตที่ละเว้นเขา
“พระเยซู ให้ ชื่ อ ใหม่แก่เปโตรเพราะว่ามันเป็ นธรรมเนี ยมของยิวที่จะตั้งชื่ อใครคนหนึ่ งที่
ได้ประสบกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชี วิตนั้นใหม่ การตั้งชื่ อใหม่ของพวกสาวกก็มีความ
คล้ายกันกับการตั้งชื่อใหม่ของอับราม (ปฐก. 17:3-5) และของเซาโล (กจ. 9[; 13:9])”[248]
“โบอาเนอเย” เป็ นคาฮีบรู แต่เหตุที่พระเยซู เรี ยกยากอบและยอห์นว่า “บุตรฟ้ าร้อง” ก็ไม่เป็ นที่รู้จกั บางที
พวกเขามีธรรมชาติที่หุนหันพลันแล่น (เปรี ยบเทียบ 9:38; ลก. 9:54) “อันดรู ว”์ หมายถึง “เป็ นลูกผูช้ าย” และ
“ฟี ลิป” หมายถึง “ความรักม้า”
“ในตานานเกี่ยวกับคริ สตจักร ท่านถูกกล่าวว่าได้เป็ นผูข้ บั รถม้า”[249]
“บารโธโลมิว” ไม่ใช่ชื่ออย่างแท้จริ งแต่เป็ นชื่ อสกุล ซึ่งหมายถึง “บุตรของทัลไม (ทอเลมี)” ท่านอาจมีอีกชื่ อ
หนึ่ งแต่พวกสาวกอ้างอิงถึ งท่านในฐานะบารโธโลมิวอย่างคงเส้นคงวา อีกชื่ อหนึ่ งของมัทธิ ว (“ ของขวัญ
จากพระเจ้า”) คือเลวี
“ยากอบบุตรอัลเฟอัส” เป็ นที่รู้จกั กันว่ายากอบน้อย ( หรื อเล็ก 15:40) “ธัดเดอัส” และ “ยูดาสบุตรหรื อพี่
น้องของยากอบ”อาจเป็ นบุคคลเดี ยวกัน ในทานองเดี ยวกัน“ซี โมน เศโลเท” เป็ นบุคคลเดี ยวกันกับซี โมน
พรรคชาตินิยม “เศโลเท” เป็ นรู ปแบบอารเมคของ “เซล'เลิท” พวกเซลเลิทเป็ นพรรคการเมืองต่อมาที่มุ่งไป
ที่การโค่นล้มรัฐบาลโรมัน ดังนั้นมันไม่น่าเป็ นไปได้ที่วา่ ซี โมนเป็ นสมาชิ กของพรรคนี้ บางทีชื่อ “เซลเลิท”
อ้า งอิ ง ถึ ง บุ คลิ ก ภาพของซี โมนไม่ ใช่ ค วามเกี่ ย วเนื่ องทางการเมื อง[250] “อิ ส คาริ โอท” เป็ นชื่ อของที่ มา
แต่สถานที่ที่แน่ นอนของบ้านเกิ ดของยูดาสก็ไม่แน่ นอน แม้ว่าหลายคนเชื่ อว่ามันเป็ นเมืองหนึ่ งในยูเดี ยที่
ชื่อเคริ โอท (เปรี ยบเทียบ ยชว. 15:25) “อิสคาริ โอท” หมายถึง “คนแห่งเคริ โอท”[251]
ความเป็ นไปได้อี ก อย่ า งหนึ่ งก็ คื อ ว่ า “อิ ส คาริ โ อท” อาจหมายถึ ง “คนกริ ช ”จากค าละติ น -กรี ก ผสม
ซิ คาริ โอเทส[252] ในกรณี น้ ี ยูดาสอาจได้เป็ นหนึ่ งในผูร้ ักชาติคนยิวที่ได้แสวงหาที่จะโค่นล้มการปกครอง
ของโรมโดยการลอบฆ่าคนโรมันและข้าหลวงโรมันชาวยิวที่เป็ นผูน้ า (เปรี ยบเทียบ กจ. 21:38) อีกทฤษฎี
หนึ่ งก็คือว่า “อิสคาริ โอท” มาจาก คาอารเมค sqr “ซึ่ งหลากหลายในความหมายตั้งแต่ ‘น้ าตาลเจือปนด้วย
แดง’ ไปจนถึง ‘แดงก่า’”[253]

“มันเป็ นกลุ่มที่แปลกของพวกผูช้ ายที่พระเป็ นเจ้าของเราได้เลือกที่จะเป็ นสาวกของพระองค์ สี่ คนจากพวก
เขาเป็ นชาวประมง คนหนึ่งเป็ นคนเก็บภาษี อีกคนหนึ่งเป็ นสมาชิกของพรรคการเมืองที่สุดขีดและรุ นแรง[?]
ในเชิ งปฏิบตั ิแล้วหกคนจากพวกเขาเราก็ไม่รู้อะไร ทั้งหมดเป็ นฆราวาส ไม่มีนกั เทศน์หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
พระคัมภีร์ในคนเหล่านั้น กระนั้นด้วยชายเหล่านั้นนัน่ เองที่พระเยซู ได้สถาปนาคริ สตจักรของพระองค์และ
ได้เผยแพร่ ข่าวดีของพระองค์ไปยังที่สุดปลายของแผ่นดินโลก”[254]
“คริ สตศาสนาเริ่ มต้นด้วยการยืนกรานว่าผูค้ นที่หลากหลายที่สุดควรอาศัยอยูด่ ว้ ยกันและด้วยการทาให้พวก
เขาทาอย่างนั้นได้เพราะว่าพวกเขาทั้งหมดอาศัยอยูก่ บั พระเยซู”[255]
“การเรี ยนรู ้ ยศ ความมัง่ คัง่ ที่มอบแด่การรับใช้พระองค์ [พระเยซู ] พระองค์จะไม่ดูถูก แต่พระองค์ชื่นชอบ
บรรดาผูท้ ี่อุทิศตนผูท้ ี่ไม่มีสิ่งใดจากความได้เปรี ยบเหล่านี้ มากกว่าบรรดาผูท้ ี่ไม่อุทิศตนผูท้ ี่มีสิ่งเหล่านั้น
ทั้งหมด และด้วยเหตุผลที่ดีที่ได้เตรี ยมไว้ ยกเว้นในสายตาของอคติร่วมสมัย เพราะว่ามันสาคัญเล็กน้อย
เกี่ ยวกับตาแหน่ งทางสังคมหรื อแม้กระทัง่ ประวัติศ าสตร์ แต่ก่อนของสาวกสิ บ สองคนได้เป็ น พวกเขามี
คุณสมบัติฝ่ายวิญญาณสาหรับงานที่พวกเขาได้ถูกเรี ยกให้ทา สุ ดท้ายแล้วสิ่ งที่บอกคือไม่ใช่สิ่งที่อยูภ่ ายนอก
คน แต่คือสิ่ งที่อยูภ่ ายใน”[256]
ข. การปฏิเสธทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่ อพระเยซู และผลลัพธ์ 3:20-4:34
เมื่ อพันธกิ จของพระเยซู ขยายไป การปฏิ เสธพระองค์ใ นฐานะผูร้ ั บใช้ที่ไ ด้รับการเจิ ม ของพระเจ้าก็ เป็ น
เช่นกัน มาระโกบันทึกการปฏิเสธที่เพิม่ ขึ้นซึ่ งพระเยซูประสบ (3:20-35) และจากนั้นอธิ บายว่าพระเยซู สอน
ฝูงชนด้วยคาอุปมาในฐานะเป็ นผลลัพธ์ (4:1-34).
1. การปฏิเสธทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่ อพระเยซู 3:20-35
มาระโกกลับไปที่หวั ข้อการต่อต้านอีกครั้งหนึ่ ง (เปรี ยบเทียบ 2:1-3:6) ท่านชี้ แนะผูอ้ ่านของอ่านกลับไป
กลับมาระหว่างการยอมรับพระเยซู ในระดับผิวเผินโดยฝูงชน การอุทิศตนที่เพิ่มขึ้ นของพวกสาวกของ
พระองค์ต่อพระองค์ และการเป็ นปฏิปักษ์ที่เพิ่มขึ้นของพวกผูน้ าทางศาสนา รู ปแบบที่เป็ นโครงสร้างนี้ เน้น
ถึงความตรงข้ามระหว่างสามกลุ่ม
ในส่ วนนี้ มาระโกใช้โครงสร้างรู ปไขว้เพื่อแสดงถึงการต่อต้านสองประเภทที่แตกต่างกันที่พระเยซู เผชิ ญซึ่ ง
สาวกหลายคนของพระองค์เผชิ ญเช่ นกัน ท่านใช้โครงสร้ างแบบ “ประกบ” ในที่อื่นอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ
5:21-43; 6:7-31; 11:12-26; 14:1-11, 27-52) มันจดจ่อความสนใจไปที่ส่วนกลางของส่ วนนี้ (รู ปไขว้) ใน
กรณี น้ ีคือการกล่าวหาที่รุนแรงที่วา่ ซาตานได้ควบคุมพระเยซู

ก

การต่อต้านของครอบครัว 3:20-21
ข

การต่อต้านของพวกศัตรู 3:22-30

ก' การต่อต้านของครอบครัว 3:31-35
แผนการของครอบครัวของพระเยซู 3:20-21
ภาพที่ ผูเ้ ขี ยนวาดคื อภาพเกี่ ยวกับพระเยซู และพวกสาวกของพระองค์ในบ้านหลังหนึ่ งในคาเปอรนาอุ ม
(“เรื อน”) พวกยิวที่ตอ้ งการการรักษาหรื อความโปรดปรานอย่างอื่นบางอย่างจากพระเยซู ก็ได้พรวดพราดเข้า
มาทางประตู พวกเขามีมากจนพระเยซู “พระเยซู ไม่สามารถรับประทานอาหารได้” นับประสาอะไรกับ
การได้รับ การพักที่ จาเป็ นบ้า ง บ้านหลังนี้ เต็ม ไปด้วยผูแ้ สวงหาอย่างเต็มที่ บางที ผูค้ นมากขึ้ นล้อมรอบ
อาคารนั้นซึ่ งพยายามที่ จะเข้าไปทางประตูและหน้าต่าง ผูร้ ั บใช้ของพระเป็ นเจ้ากาลังทาการรั บใช้อย่าง
ต่อเนื่อง
สมาชิกครอบครัวของพระเยซูได้ยนิ เกี่ยวกับความยุง่ สุ ดขีดของพระองค์ คากรี กที่แปลว่า “ ผูค้ นของพระองค์
เอง” (NASB ตามตัวอักษรคือ “บรรดาผูท้ ี่อยู่กบั พระองค์”) เป็ นคาแสลงที่หมายถึงสมาชิ กครอบครัวของ
พระองค์ไม่ใช่แค่พวกสหายของพระองค์[257] พวกเขารู ้สึกห่วงใยสุ ขภาพของพระองค์ บางทีพวกเขากังวล
ว่าพระองค์ไม่ได้ทานอย่างเหมาะสม พวกเขาแม้กระทัง่ ได้สรุ ปว่าสภาพที่ทางานมากเกิ นไปได้กระทบต่อ
เสถียรภาพทางจิตใจของพระองค์
ครอบครัวของพระเยซู ตดั สิ นใจที่จะไปคาเปอรนาอุมจากนาซาเร็ ธ และ “รั้ ง” (‘คุ ม้ ครอง’) พระองค์เพื่ อ
ประโยชน์ของพระองค์เอง คากรี ก คราเทซาย (“ทาการกักกัน” หรื อ “ควบคุม”) ในที่อื่นอธิ บายถึงการจับกุม
ใครคนหนึ่ง (เปรี ยบเทียบ 6:17; 12:12; 14:1, 44, 46, 49, 51) ดังนั้นมันดูเหมือนว่าความตั้งใจที่ดีที่สุดได้จูง
ใจครอบครั วของพระเยซู อย่างไรก็ตาม พวกเขาอ่านหลักฐานผิดพลาดไป พระเยซู ไม่ได้ยุ่งเกิ นไปหรื อ
พระองค์เสี ยสติ (เปรี ยบเทียบ กจ. 26:24; 2 คร. 5:13) พระองค์กาลังดาเนิ นการน้ าพระทัยของพระบิดาของ
พระองค์
บางครั้ งบรรดาผูท้ ี่ มีค วามเป็ นห่ วงต่อสวัส ดิ ภาพของสาวกก็ ประยุก ต์ใ ช้ค วามกดดันที่ จะจากไปจากน้ า
พระทัยของพระเจ้า สิ่ งนี้ จดั ตั้งการต่อต้านไม่ใช่ การช่วยเหลื อ ผูอ้ ่านบางคนของการบันทึกของมาระโกที่
ประสบกับการข่มเหงจากสมาชิกในครอบครัวสาหรับการติดตามพระเยซูก็สามารถเข้าส่ วนได้

ความไม่ เชื่ อถือของพวกศัตรู ของพระเยซู 3:22-30 (เปรียบเทียบ มธ. 12:22-37; ลก. 11:14-26)
เป็ นที่ชดั เจนว่ามันอยู่ระหว่างเวลาที่ครอบครัวของพระเยซู ได้จากนาซาเร็ ธไปเพื่อจะกักกันพระองค์ และ
เวลาที่พวกเขาได้มาถึงในคาเปอรนาอุม (ข้อ 31) ที่เหตุการณ์ น้ ี เกิดขึ้น การบันทึกของมาระโกก็ส้ ันกว่าการ
บันทึกของมัทธิ วและเน้นถึงธรรมชาติของความเป็ นปฏิปักษ์ที่เพิ่มขึ้นของพวกผูน้ าทางศาสนา
3:22

ในขณะที่ผขู ้ ดั ขวางในครอบครัวที่มีเจตนาดีมาจากนาซาเร็ ธซึ่ งอยู่ทางตะวันตก พวกปฏิปักษ์ที่มุ่ง
ร้ า ยก็ เ คลื่ อ นมา “จากเยรู ซ าเล็ม ” ไปยังทิ ศ ใต้ “พวกธรรมาจารย์” (อาจารย์แ ห่ ง ธรรมบัญ ญัติ )
ผูส้ ถาปนาคณะผูแ้ ทนที่เป็ นทางการได้สรุ ปว่าซาตาน (“เบเอลเซบูล นายผี”) “ได้สิง” พระเยซูและ
ให้อานาจแก่พระองค์ที่จะขับผีออก พวกเขาถือว่าพระเยซูเข้าร่ วมกับซาตาน
“ในภาษากรี ก ชื่ อนั้นคือ เบเอลเซบูล อยู่เสมอ; ‘เบเอลเซบุบ’ มาจาก[คาละติน]วัลเกต
บางคนถื อว่าชื่ อนี้ เป็ นการใช้ศพั ท์ผิดที่เป็ นที่ดูถูกจากชื่ อเรี ยกของพระแห่ ง เอโครน คือ
บาอัลเซบุบ ‘เจ้าแห่ งแมลงวัน’ เพื่อจะทาให้มนั หมายถึ งเจ้าแห่ งมูลสัตว์ อย่างเป็ นไปได้
มากขึ้น มันหมายถึ งเจ้าแห่ งที่พานักนัน่ คือที่พานักของเหล่าวิญญาณชัว่ สิ่ งนี้ เห็นด้วยกับ
การอ้า งอิ ง ถึ ง ‘คนที่ มี ก าลัง มาก’ ในข้อ 27 เช่ นเดี ย วกับ ข้อคิ ดเห็ นของพระคริ ส ต์ใ น
มัทธิว 10:25 ว่าในฐานะ ‘เจ้าบ้าน’ พระองค์ได้ถูกเรี ยกว่าเบเอลเซบุบ”[258]

3:23-27 พระเยซู ตอบการกล่าวหาต่อพระองค์ “ด้วยคาอุปมา” (เปรี ยบเทียบ มธ. 12:29; ลก. 11:21-22) นัน่
คื อ พระองค์ใ ช้ก ารเปรี ย บเที ย บ พระองค์ช้ ี ใ ห้เห็ นว่า มันไร้ เหตุ ผลส าหรั บพระองค์ที่ จะ “ขับ ”
ตัวแทนของซาตานถ้าพระองค์เป็ นหนึ่ งในตัวแทนของซาตาน จากนั้นซาตานจะทางานต่อต้านตัว
มันเอง ดังนั้น เมื่ อแท้จริ งแล้วพระเยซู ทาลายงานของซาตาน พระองค์ตอ้ งแข็ง แรงกว่าซาตาน
(ข้อ 27)
“มันอาจพอที่ จะกล่ า วว่า 3:22-27 ป่ าวประกาศพันธกิ จของพระเยซู โดยปราศจากการ
เจาะจงคาว่า ‘เมื่อ’ เพื่อจะสะท้อนถึงการพ่ายแพ้ในยุคสุ ดท้ายของซาตานอย่างที่เห็นได้ใน
การขับผีของพระองค์”[259]
“พระเยซูหลีกเลี่ยงข้อกล่าวหาบางโอกาสโดยการพูดด้วยปริ ศนา”[260]
3:28-30 พระเยซูติดตามการปฏิเสธของพระองค์ดว้ ยคาเตือนที่รุนแรง “เกือบเหมือนคาสาบาน”[261] คาว่า
“เรากล่าวกับท่านอย่างแท้จริ งว่า” หรื อ “เราบอกความจริ งกับท่านทั้งหลายว่า” ปรากฏ 13 ครั้งใน
พระกิตติคุณนี้ ซึ่ งอยูใ่ นริ มฝี ปากของพระเยซู เสมอ วลี น้ ี ปรากฏ 30 ครั้งในมัทธิ ว หกครั้งในลูกา
และ 25 ครั้งในยอห์น (ที่ที่ “จริ งๆ” มีสองครั้งอยูเ่ สมอ) มันแสดงว่าพระเยซู กล่าวด้วยสิ ทธิ อานาจ

ของพระองค์ เ อง การกล่ า วที่ เ ปรี ย บเที ย บกัน ได้ใ นพัน ธสั ญ ญาเดิ ม คื อ “พระยาห์ เ วห์ ต รั ส ว่ า
‘เรามีชีวติ อยูฉ่ นั ใด’”
“การใช้ ‘อาเมน’ ของพระองค์เพื่อจะแนะนาและรับรองถ้อยคาของพระองค์เองก็ปราศจาก
การเปรี ยบเทียบในวรรณกรรมของยิวทั้งหมดและในส่ วนที่เหลื อของพันธสัญญาใหม่ …
‘อาเมน’ แสดงว่าถ้อยคาของพระองค์น้ นั เชื่ อถื อได้และเป็ นจริ งเพราะว่าพระองค์อุทิศตน
อย่างสิ้ นเชิ งต่อการทาและการกล่ าวน้ าพระทัยของพระเจ้า ดังที่ เป็ นเช่ นนั้น การบัญญัติ
อาเมนไม่ใช่เป็ นลักษณะที่สาคัญอันสู งส่ งแห่งถ้อยคาของพระเยซู เท่านั้น แต่เป็ นการยืนยัน
เกี่ยวกับศาสนศาสตร์ พระคริ สต์อีกด้วย: พระเยซูทรงเป็ นพยานแท้จริ งของพระเจ้า”[262]
“ในแง่ของบริ บท สิ่ งนี้ [บาป] อ้างอิงถึงท่าที (ไม่ใช่ การกระทาหรื อคาพูดที่สันโดษ) แห่ ง
ความเป็ นปฏิปักษ์ที่ดูหมิ่นพระเจ้าซึ่ งปฏิเสธอานาจที่ช่วยให้รอดของพระองค์ที่มีต่อมนุ ษย์
ที่แสดงออกในตัวบุคคลและการงานที่ได้รับอานาจโดยพระวิญญาณของพระเยซู มันเป็ น
ความพึ ง ใจของบุ ค คลหนึ่ งที่ มี ต่ อ ความมื ด แม้ ว่ า เขาได้ ถู ก เปิ ดเผยต่ อ ความสว่ า ง
(เปรี ยบเทียบ ยน. 3:19) ท่าทีที่ยืนกรานเช่นนั้นแห่ งความไม่เชื่ อถื อที่จงใจสามารถแข็ง
กระด้างไปสู่ สภาพที่ซ่ ึ งการกลับใจและการยกโทษซึ่ งเป็ นสื่ อโดยพระวิญญาณของพระเจ้า
ก็เป็ นไปไม่ได้ บุ คคลนี้ มีความผิด (เอนนอคคอส ‘โน้มเอียง ยึดฉวย) แห่ งบาปนิ รันดร์
(คาเอกพจน์ บาปสู งสุ ดเพราะว่ามันไม่ได้รับการยกโทษตลอดไป เปรี ยบเทียบ มธ. 12:32)
ยูดาสอิสคาริ โอท (เปรี ยบเทียบ มก. 3:29; 14:43-46) พิสูจน์ถึงควมเป็ นจริ งของถ้อยคา
เหล่านี้”[263]
บาปที่ยกโทษให้ไม่ได้ไม่ใช่แค่การตัดสิ นแรงจูงใจของใครคนหนึ่งผิดไป อย่างที่บางคนได้
สรุ ป[264]
เราไม่ควรจดจ่อที่ขอ้ ยกเว้นต่อการยกโทษแต่อย่างเดียวจนเราล้มเหลวที่จะชื่นชมความกว้างของการ
ยกโทษที่พระเยซูนาเสนอที่นี่ “บาปทั้งหมด” หมายถึง ทุกประเภทและทุกชนิ ดของบาป ไม่ใช่บาป
ทั้งหมดที่ปราศจากข้อยกเว้น พระเยซู ไม่ได้สอนจักรวาลนิ ยมคือทฤษฎีที่วา่ ทุกคนจะไปยังสวรรค์
“การหมิ่นประมาท” เป็ นประเภทหนึ่ งของบาปนัน่ คือ คาพูดที่ เป็ นปฏิปักษ์ มุ่งร้ าย เป็ นอันตราย
และดูถูกพระเจ้า นี่เป็ นประเภทของบาปที่พวกธรรมาจารย์ได้ทา
พวกธรรมาจารย์ได้ทาบาปที่ยกโทษให้ไม่ได้ เพราะว่าพวกเขาถือว่าอานาจแห่งการขับผีน้ นั เป็ นของ
ซาตานแทนที่จะเป็ นของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (เปรี ยบเทียบ 1:11-12).

“จากการที่ได้ปฏิเสธคาพยานของพระบิดา พระบุตรและการพิสูจน์ตวั จริ งที่อศั จรรย์ของ
พระวิญญาณในตอนนี้ ก็ไม่มีสิ่งใดที่ ถูกทาได้สาหรั บความรอดของบรรดาผูน้ าศาสนา
เหล่านั้น”[265]
“บรรดาผูท้ ี่ตอ้ งใส่ ใจต่อคาเตือนของข้อนี้ มากที่สุดในทุกวันนี้ คือบรรดาอาจารย์ทางศาสน
ศาสตร์ และบรรดาผูน้ าที่เป็ นทางการของคริ สตจักรทั้งหลาย”[266]
คากล่าวนี้ของพระเยซูได้ก่อให้เกิดความกังวลมากแก่หลายคนตลอดประวัติศาสตร์ ของคริ สตจักร หลายคน
ได้สงสัยว่าพวกเขาได้ทาบาปที่ยกโทษให้ไม่ได้หรื อไม่ ความเป็ นห่ วงที่วา่ บุคคลหนึ่ งอาจได้ทาไปก็เป็ นข้อ
บ่งชี้ที่ดีวา่ บุคคลนั้นบางทีไม่ได้ทา วิธีที่จะหลีกเลี่ยงบาปที่ยกโทษให้ไม่ได้คือที่จะเชื่ อพยานที่พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ให้เกี่ ยวกับพระเยซู ในพระคัมภีร์นนั่ คือว่าพระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์ (นัน่ คือ พระเมสสิ ยาห์ที่เป็ น
พระเจ้า เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 5:1)
“มันเป็ นไปไม่ได้ที่จะทาบาปที่ยกโทษให้ไม่ได้ในทุกวันนี้-โดยสิ่ งนั้นคุณหมายถึงว่าบุคคล
หนึ่ งสามารถทาบาปในวันนี้ มาอยู่ภายใต้การทาให้สานึ กเนื่ องจากมันในวันพรุ่ งนี้ มาหา
พระเจ้าด้วยการกลับใจ และพระองค์จะไม่ยกโทษคุณหรื อ ดูซิ พระคริ สต์ได้สิ้นพระชนม์
เพื่อบาปทั้งหมดไม่ใช่ แค่บาปบางอย่าง พระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนม์เพื่อบาปทั้งหมดแล้ว
ยกเว้นบาปเดี ยวคื อบาปที่ ยกโทษให้ไม่ได้ ไม่มีสิ่งที่เรี ยกว่าการสามารถที่จะทาบาปใน
ทุกวันนี้ ที่พระองค์จะไม่ยกโทษ ท่าที และสภาพของผูไ้ ม่เชื่ อนั้นยกโทษให้ไม่ได้-ไม่ใช่
การกระทา เมื่อคนหนึ่งดูหมิ่นด้วยปากของเขา นัน่ ไม่ใช่สิ่งที่กล่าวโทษเขา มันคือท่าที แห่ ง
ใจของเขาซึ่งเป็ นสภาพถาวร-นอกจากว่าเขาหยุดต่อต้าน นี่ คือบาปต่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์
คือที่จะต่อต้านงานแห่งการทาให้สานึกของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในใจและชีวติ ”[267]
การแทรกแซงของครอบครัวของพระเยซู 3:31-35 (เปรียบเทียบ มธ. 12:46-50; ลก. 8:19-21)
3:31

“มารดาของพระองค์” คื อมารี ย ์พ ร้ อมกับ น้องๆร่ วมมารดาของพระเยซู ใ นที่ สุ ดก็ “มาถึ ง ” จาก
นาซาเร็ ธ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 20-21) โดยการสอดแทรกความขัดแย้งของพระเยซู กบั พวก ธรรมาจารย์
ในเรื่ องราวนี้ มาระโกก็เพิ่มความอยากรู้ อยากเห็ น ของผูอ้ ่านของท่านเกี่ ยวกับผลลัพธ์ ของความ
ขัดแย้งของพระเยซู กบั ครอบครัวของพระองค์ บางทีบา้ นหลังที่พระเยซู ปรากฎก็เต็มไปด้วยผูค้ น
จนครอบครัวของพระองค์ไม่สามารถเข้าไปได้ แต่ตอ้ งส่ งถ้อยคาไปยังพระองค์วา่ พวกเขาได้มาถึง
แล้ว การเข้าหานี้ สะท้อนถึ งความสัมพันธ์ทางครอบครัว มารดาและน้องๆของพระเยซู ไม่ใช่
หยาบคายแต่กาลังคาดหวังว่าพระเยซู จะตอบรับการปรากฏของพวกเขาโดยการออกมาพบพวกเขา
อย่างให้เกียรติ พวกเขาต้องการที่จะพูดกับพระองค์อย่างเป็ นส่ วนตัวและโน้มน้าวให้พระองค์ที่จะ
ยับยั้งกิจกรรมของพระองค์

มีสามทฤษฏี เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ของ “น้องๆ” เหล่านี้ กบั พระเยซู (1) มุมมองแบบเฮลวิเดียน
(ตาม เฮลวิดิอุส ค.ศ. 380) ก็คือว่าพวกเขาเป็ นน้องร่ วมสายโลหิ ตของพระองค์ที่เกิ ดจากมารี ย ์
หลังจากการบังเกิ ดของพระเยซู นี่ เป็ นมุมมองอันชื่ นชอบท่ามกลางผูถ้ ื อนิ กาย โปรเตสแตนท์
(2) มุมมองแบบเอพิฟาเนี ยน (ตาม เอฟิ ฟานิ อุส ค.ศ. 382) ก็คือว่าพวกเขาเป็ นพี่น้องร่ วมบิดาของ
พระองค์คือพวกบุตรชายของโยเซฟโดยการแต่งงานแต่ก่อน มุมมองนี้ ยินยอมความเป็ นพรหมจารี ย ์
ถาวรของมารี ยแ์ ละเป็ นที่ชื่นชอบโดยผูถ้ ือนิกายโรมันคาทอลิกมากมาย (3) มุมมองแบบไฮเออโรนี
เมียน (ตาม เจอโรม ค.ศ. 383) ก็คือว่าพวกเขาเป็ นลูกพี่ลูกน้องของพระเยซูคือเป็ นบุตรชายของมารี ย ์
ภรรยาของเคลโอปั สผูเ้ ป็ นน้องสาวของมารี ยม์ ารดาของพระเยซู ซ่ ึ งได้รับการยืนยันโดยบรรดา
ผูส้ นับสนุน[268]
3:32-34 ฝูง ชนที่ “นั่ง รอบๆ” พระเยซู เ ป็ นที่ ชัด เจนว่า ประกอบด้ว ยกลุ่ ม ของพวกสาวกของพระองค์
(ข้อ 34) คาถามของพระเยซู จดจ่อที่คุณภาพแห่ งความสัมพันธ์กบั พระองค์เอง พระองค์หมายถึง:
“ใครเป็ นประเภทของผูค้ นที่เป็ นครอบครัวของเรา?” พระองค์มองไปรอบๆอีกครั้งหนึ่ งแต่ครั้งนี้
มองด้วยความรักใคร่ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 5) พระองค์ระบุว่าพวกสาวกของพระองค์เป็ นบรรดาผูท้ ี่
ใกล้ชิดที่สุดต่อพระองค์ นี่คงได้เป็ นถ้อยแถลงที่น่าตกใจสาหรับบรรดาผูฟ้ ั งของพระองค์ เพราะว่า
พวกยิวเห็ นคุ ณค่าความสัมพันธ์ ท างครอบครั วโดยธรรมชาติ อย่างสู งส่ ง พระเยซู ไม่ได้ปฏิ เสธ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว (เปรี ยบเทียบ 7:10-13) พระองค์กาลังสอนลาดับความสาคัญของ
ความสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณเหนือฝ่ ายธรรมชาติ
3:35

บรรดาผูท้ ี่ทาตาม “น้ าพระทัย” ของพระเจ้าไม่ใช่ แค่บรรดาผูท้ ี่ ประกาศการเป็ นสาวกนั้นจัดตั้ง
ครอบครัวฝ่ ายวิญญาณของพระเยซู คาศัพท์ “มารดาและพี่นอ้ งของเรา” เป็ นการเปรี ยบเทียบ “บิดา”
นั้น ขาดหายเพราะว่ า พระเยซู มี แ ค่ พ ระบิ ด าฝ่ ายวิ ญ ญาณองค์ เ ดี ย วเท่ า นั้น “บรรดามารดา”
ฝ่ ายวิญญาณของพระองค์เป็ นสาวกผูห้ ญิงที่เชื่อผูค้ ้ าจุนพระองค์ในแนวทางของมารดา พระเยซู อา้ ง
ถึงสิ ทธิ อานาจที่จะกาหนดความเป็ นมารดาและความสัมพันธ์ทางพี่น้องขึ้นใหม่: ตามการทาตาม
“น้ าพระทัย” ของพระเจ้าแทนที่จะเป็ นเชื้อสายทางโลหิ ต (เปรี ยบเทียบ 6:1-6).[269]

ส่ วนนี้ควรเป็ นการหนุ นใจที่ยิ่งใหญ่ต่อสาวกคนใดก็ตามที่กาลังประสบกับการข่มเหงสาหรับความเชื่ อของ
เขาหรื อของเธอ สาวกเช่ นนั้นเป็ นผูอ้ ่านดั้งเดิ มของมาระโก สาวกบางคนประสบกับความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวที่ แตกหักและแม้กระทัง่ การขับไล่ เนื่ องจากการอุทิศตนของพวกเขาที่จะทาตามน้ าพระทัยของ
พระเจ้า บางคนประสบกับการต่อต้านที่เข้มข้นจากบรรดาผูไ้ ม่เชื่ อที่พยายามจะทาให้การงานที่ดีของพวก
เขาดูแย่ รางวัลหนึ่งสาหรับการเสี ยสละเช่นนั้นคือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเยซูคริ สต์

2. การสอนของพระเยซู ด้วยคาอุปมา 4:1-34
นี่เป็ นหนึ่ งในช่วงการสอนที่ยาวสามช่วงที่มาระโกบันทึก (เปรี ยบเทียบ 7:1-23; 13:3-37) คาอุปมาสามเรื่ อง
ของพระเยซูในส่ วนนี้บรรยายถึงคุณลักษณะของอาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์
“คุ ณลัก ษณะทั้ง หมดของการงาน ณ ชั่วขณะนั้นและจนกระทัง่ การเสด็ จมาของพระเป็ นเจ้า ถู ก
บรรยายไว้ในบทที่สี่น้ ี”[270]
คาอุ ปมาเป็ นตัวอย่างประกอบที่ สอนความจริ งโดยการเปรี ยบเที ยบ (คากรี ก พาราโบเล่ ตามตัวอักษรคือ
“บางสิ่ ง ที่ ถูก โยนไว้ข ้างๆ,” ความคล้า ยกัน) บางเรื่ องก็เป็ นเรื่ องยาว แต่เรื่ องอื่ นๆก็เป็ นคาอุปมาอุปไมย
อุปลักษณ์ ความคล้ายคลึงหรื อคากล่าวเชิงสุ ภาษิตสั้นๆ (เปรี ยบเทียบ 2:19-20, 21, 22; 3:24-25, 27) คานิยาม
อันเป็ นที่นิยมที่ว่าคาอุปมาเป็ นเรื่ องราวทางโลกพร้ อมกับความหมายในสวรรค์แท้จริ งแล้วก็แม่นยาตราบ
เท่าที่มนั ดาเนินไป การใช้คาอุปมาสาหรับการสอนเป็ นกลไกของรับบีโดยทัว่ ไปที่พระเยซู รับมาและใช้ดว้ ย
ทักษะที่ยงิ่ ใหญ่
“คาอุปมาเริ่ มต้นอย่างไร้เดียงสาในฐานะภาพที่จบั กุมความสนใจของเราและกระตุน้ ความเอาใจใส่
ของเรา แต่เมื่อเราศึกษาภาพนั้น มันก็กลายมาเป็ นกระจกที่ซ่ ึ งเราเห็นตัวเราเองโดยทันที ถ้าเรามอง
ต่อไปโดยความเชื่อ กระจกนั้นก็กลายมาเป็ นหน้ าต่ างที่ซ่ ึงเราเห็นพระเจ้าและความจริ งของพระองค์
เราตอบสนองต่อความจริ งนั้นอย่างไรจะกาหนดความจริ งต่อไปอะไรที่พระเจ้าจะสอนเรา”[271]
บริบทของ 4:1-2 (เปรียบเทียบ มธ. 13:1-3ก; ลก. 8:4)
พระเยซู อาจได้สอน “คาอุปมา” เหล่านี้ ไม่นานหลังจากเหตุการณ์ ที่มาระโกเพิ่งได้เสร็ จสิ้ นการบันทึ กไป
(3:20-35; เปรี ยบเทียบ มธ. 13:1) ถ้าเป็ นเช่นนั้น นี่ คงเป็ นวันที่ยงุ่ อย่างมากในพันธกิจของพระเยซู มันอาจ
ได้รวมเหตุการณ์ท้ งั หมดไว้ใน 3:19-4:4 (เปรี ยบเทียบมธ. 12:22-13:53; ลก.8:4-25) ตามฮาววาร์ ด เฮนดริ กส์
หมวดพระกิตติคุณบันทึกแค่ 52 วันในชีวิตในโลกของพระเยซู [272] “อีก” มองกลับไปยัง 3:7 และบางทีถึง
2:13 “เรื อ” (คากรี ก พลอยอน) ที่พระเยซู “ประทับ” เป็ นพาหนะที่ใหญ่กว่าเรื อพาย (คากรี ก พลอยอาริ อน
เปรี ยบเทียบ 3:7) บางทีเป็ นเรื อหาปลา
มัทธิ วบันทึกพระเยซูที่ให้คาอุปมาสองกลุ่มในโอกาสนี้: คาอุปมาสี่ เรื่ องแก่ฝงู ชน (มธ. 13:3ข-35) และสี่ เรื่ อง
แก่พวกสาวก (มธ. 13:36-52) มาระโกบันทึกแค่คาอุปมาของพระเยซู ที่มีต่อฝูงชน ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณทั้ง
สองบันทึกคาอธิ บายของพระเยซูที่มีต่อพวกสาวกของพระองค์แม้วา่ สิ่ งที่ท้ งั สองบันทึกว่าพระองค์กล่าวนั้น
ไม่เหมือนกัน

คาอุปมาเรื่องดิน 4:3-9 (เปรียบเทียบ มธ. 13:3ข-9; ลก. 8:5-8)
พระเยซู แนะนาและสรุ ปคาอุปมานี้ ดว้ ยคาสั่งที่ผฟู ้ ั งของพระองค์ควรให้การพิจารณาอย่างระมัดระวังต่อมัน
(ข้อ 3, 9, เปรี ยบเทียบ ข้อ 23)
“มันเป็ นเหมือนป้ าย ‘หยุด-มอง-ฟัง’ ที่ทางข้ามรางรถไฟ”[273]
การบันทึกของมาระโกเกี่ยวกับคาอุปมานี้ ก็เกือบเหมือนของมัทธิ ว นี่ เป็ นคาอุปมาเดี ยวที่พระเยซู กล่าวใน
วันนี้ ที่ผเู ้ ขียนพระกิ ตติคุณสัมพันธ์ท้ งั สามบันทึก บางทีพระเยซู สอนคาอุปมานี้ หลายครั้งระหว่างพันธกิ จ
ของพระองค์ในฐานะนักเทศน์ที่เดินทางไปที่ต่างๆและพวกสาวกก็คุน้ เคยกับมัน มันเป็ นคาอุปมาที่สาคัญ
อีกด้วยเพราะว่ามันแนะนาองค์ประกอบต่างๆที่ปรากฎในคาอุปมาอื่นๆที่พระเยซู สอนในวันนั้นอย่างเช่ น
เมล็ดพืช
โรดส์ และมิ ชี่แนะนาว่า “การตีความเมล็ดพืชที่ตกลงบนดิ นที่ ‘เต็มไปด้วยหิ น ’ บ่งบอกถึ งความหมายที่
ตรงกันข้ามและน่าถากถางของชื่อนั้น [นัน่ คือ เปโตร “ศิลา”] ซึ่ งบรรยายถึงเปโตรและสาวกคนอื่นๆอย่างไม่
ผิดพลาด”[274]
การอธิบายของพระเยซู ต่อพวกสาวกของพระองค์ 4:10-29
ส่ วนนี้ของการบรรยายของมาระโกบันทึกถ้อยคาของพระเยซูที่มีต่อพวกสาวกของพระองค์ที่ฝงู ชนไม่ได้ยนิ
จุดประสงค์ ของคาอุปมาต่ างๆ 4:10-12 (เปรียบเทียบ มธ. 13:10-17; ลก. 8:9-10)
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มาระโกเท่านั้นที่บนั ทึกว่าบรรดาผูท้ ี่ขอให้พระเยซู ที่จะอธิ บายคาอุปมาต่างๆรวมถึงสาวกสิ บสอง
คนและสาวกคนอื่นๆ (ข้อ 10) เป็ นที่ชดั เจนว่าคาถามของพวกเขาเกี่ยวกับ ทาไม พระเยซูใช้คาอุปมา
ต่างๆที่จะสอนเช่นเดียวกับสิ่ งที่คาอุปมาเหล่านั้นหมายถึง พระองค์สามารถกล่าวอย่างชัดเจนขึ้นได้
แต่พระองค์ต้ งั ใจเลือกที่จะกล่าวอย่างเป็ นปริ ศนา

4:11-12 พระเยซู แยกความแตกต่างระหว่างบรรดาผูท้ ี่ยอมรับคาสอนของพระองค์เช่นสาวกสิ บสองคน
และบรรดาผูท้ ี่ปฏิเสธมันเช่นพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สี บุคคล “ภายนอก” เหล่านั้นคือบรรดา
ผูท้ ี่อยูน่ อกวงของการเป็ นสาวก พระเจ้าให้การเปิ ดเผยใหม่เกี่ยวกับอาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์ที่
กาลังมาแก่บรรดาผูท้ ี่ยอมรั บคาสอนของพระเยซู พระองค์ยบั ยั้งการเปิ ดเผยนั้นไว้จากบรรดาผูท้ ี่
ปฏิเสธพระองค์ คาอุปมาต่างๆเป็ นพาหนะของการเปิ ดเผยนั้น พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทาให้ผยู้ อมรับ
สามารถเข้าใจการเปิ ดเผยที่เป็ นปริ ศนานี้ แต่พระองค์ทาให้มนั ไม่เป็ นที่เข้าใจแก่ผไู ้ ม่เชื่ อ วิธีแบบ
อุปมาทาหน้าที่เป็ นตัวกรองเพื่อจะแยกคนสองประเภทเหล่านั้น

“… มีประเภทของความคืบหน้าเกี่ยวกับเลขคณิ ตในสิ่ งต่างๆที่เป็ นฝ่ ายวิญญาณ สาหรับผูท้ ี่มีบางสิ่ ง
ก็จะได้รับมากยิ่งขึ้น (มธ. 25:29) และความเข้าใจถ่ องแท้สู่คาอุ ปมาหนึ่ งจะนาไปสู่ การรับรู ้ ฝ่าย
วิญญาณถึงความหมายของคาอุปมาอื่นๆ ตรงกันข้ามนั้น ความล้มเหลวที่จะเข้าใจจะนาไปเราไปสู่
ความสับสนมากยิง่ ๆขึ้นจนกระทัง่ เราสับสนอย่างสิ้ นเชิงที่คลาหาในความมืด”[275]
“… อย่างที่พระเยซู กาหนดล่วงหน้าถึงการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์เองส่ วนหนึ่ งโดยการรักษาใน
วันสะบาโตโดยไม่คานึ งถึ งการที่พวกฟาริ สีเฝ้ าดู พระองค์ด้วยความตั้งใจเกี่ ยวกับการฆาตกรรม
(ดู 3:1-6 พร้อมกับข้อคิดเห็น) และส่ วนหนึ่ งโดยการเลือกผูท้ รยศ (ดู 3:16-19 พร้อมกับข้อคิดเห็น)
ดังนั้นพระองค์ก็กาหนดล่วงหน้าถึงการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์เองส่ วนหนึ่ งโดยการกล่าวด้วยคา
อุปมาอีกด้วย”[276]
ครู สอนศาสนาแห่ งสมัยของพระเยซู ใช้คาอุปมาต่างๆอย่างกว้างขวาง ดังนั้นผูฟ้ ั งของ พระเยซู ก็
คุ น้ เคยกับคาอุ ปมาเหล่านั้น แต่พวกรั บบี ใช้คาอุ ปมาต่างๆเพื่อจะอธิ บายและทาให้ชัดเจนเท่านั้น
ไม่ใช่ที่จะปิ ดซ่อน[277]
“… คาอุปมาเรื่ องเมล็ดพืชทั้งสามเรื่ องอธิ บายถึงลักษณะที่หลากหลายของอาณาจักรของพระเจ้า
โดยการพรรณนาถึงการปกครองสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าที่ทาการในปั จจุบนั แต่ในแนวทางที่ไม่ได้เป็ น
ที่คาดหวังในลัทธิยวิ (เปรี ยบเทียบ เยรี มิอสั , คาอุปมาต่ างๆ, 146-53)”[278]
พระเจ้ากาลังทาสิ่ งที่พระองค์ได้ทาผ่านอิสยาห์หลายศตวรรษก่อนหน้านั้นผ่านทางพระเยซู การอ้างอิงของ
พระเยซูถึงอิสยาห์ 6:9-10 ก็บรรยายถึงการเปรี ยบเทียบนี้ นักเขียนคนหนึ่ งเชื่ อว่าพระเยซู หมายถึงว่าพวกยิว
ส่ วนใหญ่ยงั คงอยูใ่ นการเนรเทศฝ่ ายวิญญาณ[279] เราอาจเพิ่มว่านี่ เป็ นผลกระทบสองอย่างของการเปิ ดเผย
อยูเ่ สมอ (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 2:6-16) พระเจ้าใช้มนั เพื่อจะให้ความกระจ่างแก่ผยู ้ อมรับแต่พระองค์ใช้มนั เพื่อ
จะทาให้ผไู ้ ม่ยอมรับสับสนอีกด้วย การไร้ความสามารถของพวกเขาที่จะเข้าใจเป็ นการพิพากษาของพระเจ้า
สาหรับความไม่เชื่ อของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ รม. 11:25-32) ความกระจ่างต่อไปเรี ยกร้องการยอมรับเชิ ง
บวกของการเปิ ดเผยในปั จจุบนั ความรู ้น้ ี เป็ นประโยชน์อย่างมากสาหรับพวกสาวกของพระเยซู มันคงได้
เป็ นการหนุ นใจแก่ผอู ้ ่านดั้งเดิมของมาระโกเมื่อพวกเขาได้แบ่งปั นข่าวประเสริ ฐกับคนอื่นๆและสังเกตการ
ตอบสนองสองอย่าง อย่างที่มนั เป็ นสาหรับผูอ้ ่านสมัยใหม่
“การพิ พ ากษานั้น คื อ การพิ พ ากษาที่ มี เ มตตา ค าอุ ป มาที่ ซ่ ึ งฝูง ชนที่ ใ จไร้ ค วามรู ้ สึ ก ได้ยิ น โดย
ปราศจากการเข้าใจพวกเขาก็จดจาไว้ เนื่ องจากรู ปแบบที่ทะลุทะลวงและน่าประทับใจของมัน และ
เมื่อใจของพวกเขาสามารถที่จะรับเอาความหมายของมัน ความหมายนั้นจะชัดเจนต่อพวกเขา ใน
เวลาเดียวกันพวกเขาก็ได้รับการช่วยให้พน้ จากความผิดแห่งการปฏิเสธความจริ งที่เรี ยบง่าย”[280]

“ตลอดพันธกิ จเราสามารถเห็ นแรงจูงใจสองอย่างเหล่านี้ (การเปิ ดเผยและการปิ ดบัง ) ที่ทาการใน
ด้านหนึ่ง พระเยซูรวบรวมฝูงชนมาอยูร่ อบๆพระองค์และสอนพวกเขา ส่ งสาวกสิ บสองคนออกไป
ประกาศ และเปิ ดเผยอานาจและความเมตตาสงสารของพระเจ้าโดยการอัศจรรย์ของพระองค์
การเปิ ดเผยตนเองของพระเจ้า จะไม่ถูกบรรลุได้ในสถานการณ์ ที่ยุ่งยาก ในอีกด้านหนึ่ ง พระเยซู
สอนฝูงชนทางอ้อมโดยใช้คาอุปมา แสวงหาที่จะปิ ดซ่อนการอัศจรรย์ของพระองค์และห้ามพวกผีที่
จะป่ าวประกาศอัตลักษณ์ของพระองค์ แรงจูงใจสองอย่างซึ่ งทั้งสองก็จาเป็ นต่อจุดประสงค์ของ
พระเจ้า ก็ อยู่ใ นความตึ ง เครี ย ดอย่า งต่ อเนื่ อง-ข้อเท็จจริ งที่ อธิ บายความไม่ ค งเส้ นคงวาที่ ชัดเจน
บางอย่าง (เช่น ระหว่างคาสั่ง เอกีเร ไอซ์ โท เมซั น [“ลุกขึ้นและออกมา”] ใน 3:3 และคาสั่งบ่อยๆ
ต่อความเงียบ)”[281]
“การเปิ ดเผยตนเองของพระเจ้าถูกซ่ อนไว้เพื่อว่ามนุ ษย์จะถูกละไว้ให้มีที่ว่างเพียงพอที่จะทาการ
ตัดสิ นใจส่ วนตัว การหันแท้จริ งสู่ พระเจ้าหรื อการกลับใจ (เอพิสเทรเฟอิ น) นั้นถูกทาให้เป็ นไปได้
โดยการทาให้สามารถภายในของพระเจ้าของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (เดโดทาย) แต่จะถู กทาให้
เป็ นไปไม่ได้โดยแรงกดดันภายนอกแห่ งการสาแดงของสง่าราศีที่เปิ ดเผยของพระเจ้า การเปิ ดเผย
ถูกซ่อนไว้เพื่อเห็นแก่เสรี ภาพของมนุษย์ที่จะเชื่อ”[282]
การอธิบายถึงคาอุปมาเรื่องดิน 4:13-20 (เปรียบเทียบ มธ. 13:18-23; ลก. 8:11-15)
4:13

พระเยซู เชื่ อว่าพวกสาวกควรได้เข้าใจคาอุปมาเรื่ องดิน แท้จริ งแล้ว มันเป็ นหนึ่ งในคาอุปมาที่ง่าย
กว่าที่จะเข้าใจ

4:14-20

พระเยซู ไม่ได้ให้หลักการตีความหลายอย่างแก่ พวกสาวกของพระองค์ที่ซ่ ึ งพวกเขาสามารถ
เข้าใจคาอุปมาต่างๆ พระองค์ให้การตีความที่เป็ นตัวอย่างในฐานะเป็ นรู ปแบบที่พวกเขาสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการเข้าใจคาอุปมาอื่นๆได้
“เมล็ด” แสดงถึ ง “พระวจนะ” หรื อข่ าวสารของพระเจ้าที่ “ผูห้ ว่า น” ป่ าวประกาศ ผูค้ นทาการ
ตอบสนองเชิ งลบหรื อเชิ งบวกเมื่อพวกเขาได้ยินข่าวสารนี้ พวกเขาอาจทาการตอบสนองเชิ งลบ
เนื่องจากเหตุผลใดก็ตามของสามเหตุผล โดยไม่คานึงถึงเหตุผล การตอบสนองเชิ งลบพิสูจน์ถึงการ
ไม่เกิดผลในชีวติ ของพวกเขา อย่างไรก็ตาม การตอบสนองเชิ งบวกจะก่อให้เกิดผลฝ่ ายวิญญาณแต่
ผลนั้นจะอยูใ่ นจานวนที่หลากหลายซึ่ งขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบที่หลากหลาย
“แต่ละอย่างของใจที่ไร้ผลทั้งสามได้รับอิทธิ พลโดยศัตรู ที่แตกต่าง: ใจที่แข็งกระด้าง-มารเองฉวย
เมล็ดไป; ใจตื้นเขิน-เนื้ อหนังปลอมแปลงความรู ้สึกทางศาสนา; ใจที่ถูกครอบงา-สิ่ งต่างๆของโลก

ระงับการเติ บโตและขัดขวางการเก็บ เกี่ ยว สิ่ ง เหล่ า นี้ เป็ นศัตรู ที่ ยิ่ง ใหญ่ท้ งั สามของคริ ส เตี ยน:
โลก เนื้อหนังและมาร (อฟ. 2:1-3)”[283]
นักตีความบางคนต้องการที่จะรู้ ว่าดิ นไหนที่แสดงถึ งผูเ้ ชื่ อและดิ นไหนแสดงถึ งผูไ้ ม่เชื่ อ นี่ ไม่ใช่ ประเด็น
ของพระเยซู ในคาอุปมานี้ ทั้งผูเ้ ชื่ อและผูไ้ ม่เชื่ อต้องต้อนรับพระวจนะอย่างยินดี แทนที่จะยอมให้ศตั รู ของ
พระวจนะที่จะทาให้มนั ไม่เกิดผล
“พระวจนะ” ที่ พ ระเยซู ห ว่า นคื อข่ า วดี เ กี่ ย วกับ อาณาจัก รของพระเมสสิ ย าห์ ที่ ก าลัง มา ผูค้ นที่
พระองค์กล่าวต่อก็ให้การตอบสนองในลักษณะเหล่านี้ อย่างไรก็ตามสิ่ งเหล่านี้ เป็ นการตอบสนอง
ที่เป็ นแบบฉบับซึ่ งแสดงถึ งการป่ าวประกาศพระวจนะของพระเจ้าตลอดประวัติศาสตร์ ท่ามกลาง
ผูเ้ ชื่ อและผูไ้ ม่เชื่ อเช่นเดี ยวกัน ผูอ้ ่านดั้งเดิมของมาระโกคงได้พบการหนุ นใจในคาอุปมานี้ ที่จะรับ
เอาพระวจนะของพระเจ้า -ในฐานะดินดี -และที่จะระมัดระวังเกี่ ยวกับพวกศัตรู ที่จากัดการเกิ ดผล
ของคริ สเตียน
“พระวจนะทั้งหลายอาจมีหลักและเพียงพออย่างมีชีวิตแม้วา่ มันขึ้นอยูก่ บั ผูฟ้ ั งแต่ละคนที่จะยอมให้
พระวจนะเหล่านั้นจมเข้าไปและก็เกิดผล ถ้าเขาแค่ฟังโดยปราศจากการตอบสนอง-โดยปราศจาการ
ทาบางสิ่ งเกี่ ยวกับพระวจนะและการอุทิศตัวเขาเองต่อความหมายของพระวจนะเหล่านั้น-จากนั้น
พระวจนะเหล่านั้นก็อยู่ในอันตรายของการสู ญหายหรื อการที่ไม่ได้มาสู่ สิ่งใดเลย ดังนั้นเรื่ องราว
ทั้งหมดก็กลายมาเป็ นคาอุปมาเกี่ ยวกับการตอบสนองของผูเ้ รี ยนรู ้ และเกี่ยวกับความสาคัญของ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยความตั้งใจและการเชื่ อฟั งทั้งสิ้ นของบุคคลหนึ่ งและไม่ใช่ดว้ ยสมองของบุคคลหนึ่ ง
เท่านั้น”[284]
“สรุ ปแล้ว บรรดาผูฟ้ ังที่ดีตอ้ งรับพระวจนะโดยทันทีเพื่อว่าซาตานไม่สามารถฉวยพระวจนะไปเสี ย
พวกเขาต้อนรั บ พระวจนะอย่า งลึ กๆเพื่ อว่าการข่มเหงไม่ สามารถชัก จูง พวกเขาที่ จะเลิ ก ศรั ทธา
เนื่ องจากพระวจนะนั้น พวกเขาต้องรับพระวจนะอย่างเฉพาะเพื่อว่าความเป็ นห่ วงอื่นๆไม่รัดพระ
วจนะนั้น ความเข้าใจที่เป็ นผลลัพธ์จากการยอมรับประเภทนี้ ไปไกลกว่าปั ญญาเพื่อจะแตะต้องการ
ประพฤติ การอุทิศตนและมอบถวาย.… ดังนั้นความล้ าลึกกลับกลายเป็ นว่าการปกครองของพระเจ้า
ถูกสถาปนาไม่ใช่ โดยการพิชิตแต่โดยการกล่าว และที่ว่าบุคคลหนึ่ งเข้าร่ วมในการปกครองของ
พระเจ้าไม่ใช่โดยการเข้าร่ วมในกองทัพแต่โดยการฟังข่าวสารในแนวทางที่ถูกต้อง …”[285]
คาอุปมาเรื่องตะเกียง 4:21-25 (เปรียบเทียบ ลก. 8:16-18)
ถ้อยแถลงของพระเยซูในส่ วนนี้ดูเหมือนกระจัดกระจายไปทัว่ พระกิตติคุณเล่มอื่นๆ ข้อ 21 ปรากฏในมัทธิ ว
5:15 และใน ลูกา 11:33 ข้อ 22 อยูใ่ นมัทธิ ว 10:26 และในลูกา 12:2 ข้อ 24 ปรากฏในมัทธิ ว 7:2 และใน

ลูกา 6:38 ข้อ 25 อยูใ่ นมัทธิ ว 13:12 และ 25:29 อีกด้วย นอกเหนือไปจากลูกา 19:26 ปรากฎการณ์น้ ี ไม่ได้
หมายถึ งว่าส่ วนนี้ ขาดความน่ าเชื่ อถื อ มันหมายถึ งว่าพระเยซู ใช้ถอ้ ยคาเหล่านี้ บ่อยๆ ณ เวลาอื่นๆระหว่าง
พันธกิจการสอนของพระองค์-ไม่ใช่ แค่ที่นี่ พระองค์เป็ นนักเทศน์ที่เดิ นทางไปตามที่ต่างๆและนักเทศน์ที่
เดินทางไปตามที่ต่างๆใช้ข่าวสารอย่างเดียวกันด้วยถ้อยคาที่เหมือนหรื อคล้ายกันกับผูฟ้ ังที่แตกต่างไป
4:21

พระเยซู ดาเนิ นการกล่าวของพระองค์ต่อพวกสาวกที่ชอบไตร่ ถามต่อไป (เปรี ยบเทียบ ข้อ 10-20)
“ตะเกียง” คงได้เป็ นจานดิ นขนาดเล็กพร้อมขอบที่ถูกคลึงเพื่อจะก่อรู ปรางน้ า ชิ้ นส่ วนเล็กๆของผ้า
ตามปกติ ก็ แ ขวนเหนื อ รางน้ า จากล าตัวของตะเกี ย งที่ ท าหน้า ที่ เป็ นไส้ ตะเกี ย ง ตะเกี ย งที่ ใ ช้ใ น
ครัวเรื อนเหล่านี้ ตามปกติรองรับน้ ามันในจานวนของสองสามช้อนชาและตั้งอยูบ่ นการขยายออก
ของไม้หรื อปูนฉาบผนังที่ ยื่นออกจากกาแพง “เข่ง” เป็ นภาชนะโดยทัว่ ไปที่ รองรับประมาณสอง
แกลลอน (หนึ่งส่ วนสี่ บุชเชิล)
ตะเกียงดูเหมือนจะแสดงถึงความกระจ่างที่พระเยซู เพิ่งได้ให้เกี่ยวกับจุดประสงค์ของคาอุปมาต่างๆ
และความหลายของคาอุปมาเรื่ องดิน พระองค์ไม่ตอ้ งการให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะซ่ อนสิ่ งที่
พระองค์เพิ่งได้บอกพวกเขาแต่ที่จะเผยแพร่ มนั ในสมัยของพระองค์ สิ่ งนี้ เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผย
เกี่ยวกับอาณาจักรที่ใกล้เข้ามาโดยเฉพาะ ในขอบเขตที่กว้างขึ้นของการประยุกต์ใช้ มันจะรวมถึ ง
ทุกสิ่ งที่พระเจ้าได้เปิ ดเผย (เปรี ยบเทียบ สดด. 119:105)
การตี ค วามอี ก อย่า งหนึ่ ง เห็ นว่า พระเยซู เป็ นความสว่า งที่ พ วกสาวกของพระองค์จะไม่ ซ่ อนไว้
[286] ในที่อื่นนั้นพระเยซูกล่าวถึงพระองค์เองในฐานะความสว่างของโลก (ยน. 8:12) อย่างไรก็ตาม
ในบริ บทนี้ “ความสว่าง” ดูเหมือนจะแสดงถึง การเปิ ดเผย ความสว่างมีความหมายเชิ งเปรี ยบเทียบ
สองอย่างในพระคัมภีร์

4:22

ข้อก่อนหน้านี้ แสดงออกถึ งคาอุ ปมา ข้อนี้ อธิ บายความเป็ นจริ งตามตัวอักษร ในฐานะหลักการ
ผูค้ นไม่ซ่อนสิ่ งที่มีค่าต่างๆไว้เป็ นนิตย์ พวกเขาซ่อนสิ่ งเหล่านั้นไว้ชวั่ คราวและจากนั้นพวกเขาก็นา
สิ่ งเหล่านั้นออกมาให้เห็ น ถ้าสิ่ งเหล่านั้นถูกซ่ อนไว้เป็ นนิ ตย์ พวกมันก็สูญหายอย่างแท้จริ ง ผูค้ น
ซ่ อนสิ่ งเหล่ านั้นเพื่อปกป้ องพวกมันไว้จากคนอื่ นๆ ผูจ้ ะใช้พวกมันอย่างผิดๆและนาไปเสี ย
ตัวอย่างเช่ น ผูค้ นที่ เป็ นเจ้าของเครื่ องเพชรพลอยหรื อสมบัติศิลปะอาจเก็บรั กษาสิ่ งเหล่ านั้นให้
ปลอดภัยในช่ วงเวลาหนึ่ งแต่พวกเขาก็แสดงสิ่ งเหล่านั้นต่อสาธารณชน ณ เวลาอื่นๆ การรักษาสิ่ ง
เหล่านั้นไว้อย่างเป็ นส่ วนตัวตลอดเวลาก็เป็ นการใช้อย่างผิดๆเกี่ยวกับจุดประสงค์ของสิ่ งเหล่านั้น
พวกสาวกไม่ควรสรุ ปว่าเนื่ องจากว่าก่อนหน้านั้นพระเจ้าได้ซ่อนลักษณะต่างๆเกี่ยวกับอาณาจักรที่
พระเยซูกาลังเปิ ดเผย พระองค์ก็ไม่ตอ้ งการให้สิ่งเหล่านั้นที่จะยังคงไม่เป็ นที่รู้จกั เวลาได้มาถึงที่จะ
ป่ าวประกาศสิ่ งเหล่านั้นต่อสาธารณชน

“อาณาจักรของพระเจ้าอย่างที่ปรากฏในตัวบุคคลและพันธกิจของพระเยซูตอนนี้ เป็ นการเปิ ดเผยที่
ถูกซ่อนไว้ต่อบรรดาผูท้ ี่ไม่มีมนั แต่พระองค์ได้ต้ งั ใจว่าภายหลังมันควรได้รับการสาแดงที่มีสง่าราศี
ผ่านทางพันธกิจของบรรดาผูต้ ิดตามของพระองค์”[287]
4:23

สิ่ งที่ พระเยซู ได้บอกฝูงชน (ข้อ 9) ตอนนี้ พระองค์กล่ าวซ้ าอย่างเจาะจงสาหรั บพวกสาวกของ
พระองค์ พวกเขาสามารถ “ฟัง” ได้ พวกเขาต้องใช้ความสามารถนั้นโดยการใส่ ใจต่อสิ่ งที่พระเยซู
เพิ่งได้กล่าวไป

4:24

พวกสาวกต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังถึงสิ่ งที่พระเยซู กาลังบอกพวกเขา ระดับที่พวกเขาใส่ ใจต่อ
สิ่ ง ที่ พ ระองค์ ก ล่ า วจะเป็ นระดับ ที่ ซ่ ึ งพวกเขาจะได้รั บ ประโยชน์ จ ากมัน พระเจ้า จะอวยพร
พวกสาวกที่ใส่ ใจอย่างมีพระคุณด้วยประโยชน์ที่ใหญ่กว่าแม้กระทัง่ ความพยายามที่พวกเขาใช้ใน
การใส่ ใจพระวจนะของพระองค์ พระพรของพวกเขาจะมากอย่างไม่สมส่ วน

4:25

ถ้าบุคคลหนึ่งทางานหนักเพื่อจะได้รับบางสิ่ งที่ดี ตามปกติแล้วเขาหรื อเธอก็ได้รับสิ่ งดีอื่นๆเพิ่มเติม
ถ้าสาวกใส่ ใจและซึ มซับการเปิ ดเผยที่พระเจ้าได้ให้ พระเจ้าจะเพิ่มความสามารถของเขาหรื อของ
เธอที่จะเข้าใจและรับเอาการเปิ ดเผยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หลักการนี้ ทาการในอีกทางหนึ่ งเช่นกัน
บุคคลที่ไม่ใช้ความสามารถของเขาหรื อของเธอที่จะเข้าใจและตอบสนองต่อการเปิ ดเผยของพระเจ้า
ก็สูญเสี ยความสามารถนั้นอย่างเหมาะสม พวกสาวกต้องใช้ความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับพระเยซู
และอาณาจัก รของพระเจ้า -โดยการป่ าวประกาศข่ า วประเสริ ฐ -มิ ฉ ะนั้น พวกเขาจะสู ญ เสี ย
ความสามารถของพวกเขาและความเข้าใจของพวกเขา นี่เป็ นการทรงเรี ยกสาหรับพวกสาวกที่จะ
เติบโตเรื่ อยไป (เปรี ยบเทียบ 2 ปต. 3:18 ซึ่งเป็ นข้อไขของจดหมายฝากนั้น ข้าพเจ้าเชื่ออย่างนั้น)

คาอุปมาเรื่องเมล็ดทีง่ อกขึน้ ด้ วยตัวมันเอง 4:26-29
เนื่ องจากคาอุปมานี้ เสริ มคาอุปมาเรื่ องดิน มันดูเหมือนว่าพระเยซู กล่าวมันต่อฝูงชน (เปรี ยบเทียบ ข้อ 1-9)
มาระโกเป็ นผูเ้ ขียนพระกิตติคุณผูเ้ ดียวที่บนั ทึกส่ วนนี้ ของการอภิปรายนี้ คาอุปมาแต่ละเรื่ องต่อฝูงชนนั้นก็
อธิ บ ายบางอย่า งเกี่ ย วกับ อาณาจักรของพระเมสสิ ย าห์ คาอุ ป มาเรื่ องเชื้ อที่ ถู ก ซ่ อนไว้ใ นแป้ งก็ ค ล้า ยกับ
คาอุปมานี้ (เปรี ยบเทียบ มธ. 13:33; ลก. 13:20-21)
อัตลักษณ์ ของคนนั้นในคาอุ ปมาก็เป็ นลาดับรองแม้ว่าในแง่ ของคาอุปมาก่ อนหน้านั้น บางทีเขาแสดงถึ ง
พระเยซูและเหล่าสาวกของพระองค์ องค์ประกอบที่สาคัญคือเมล็ดเติบโตอย่างไร ในคาอุปมาก่อนหน้านั้น
เมล็ดแสดงถึงข่าวดี เกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าและมันก็หมายถึ งสิ่ งเดียวกันที่นี่ ใจความสาคัญหลักของ
คาอุปมานี้คือเมล็ด[288]

“เมล็ด” เข้าไปในดิน “และงอก” อย่างลึกลับโดยปราศจากงานที่ชดั เจนของผูห้ ว่าน พระเจ้าเป็ นเหตุให้มนั
งอกขึ้น ชาวสวนรู ้ สภาพต่างๆที่ ช่วยหรื อขัดขวางการเติบโตแต่พวกเขาไม่เข้าใจกระบวนการการเติ บโต
อย่างแท้จริ งหรื อพวกเขาไม่สามารถก่อให้เกิดการเติบโตได้ พระเจ้าเท่านั้นสามารถทาอย่างนั้นได้ ดินเองดู
เหมือนจะเป็ นเหตุให้พืชเติบโตโดยอัตโนมัติเมื่อพวกมันเคลื่อนผ่านระยะที่หลากหลายจากการงอกไปสู่ การ
เติบใหญ่ พระเยซู เน้นข้อเท็จจริ งนี้ โดยการใส่ คากรี ก ออโทเมเท (“โดยมันเอง”) ในตาแหน่ งแรกที่เน้นใน
ประโยคนั้น
“พระวจนะที่ถูกหว่านอย่างเหมาะสมก็คือทุกสิ่ งที่จาเป็ น มันดูแลตัวมันเอง มันเต็มไปด้วยชี วิตและ
ฤทธิ์ เดช (ฮบ. 4:12)”[289]
สุ ดท้ายแล้วผูห้ ว่านที่ไม่ทาหน้าที่ที่เห็นได้ในการเติบโตของพืชก็กลับไปยังทุ่งนาในฐานะผูเ้ ก็บเกี่ยวของมัน
บุคคลที่เป็ นพระเจ้าเดียวกันที่ริเริ่ มการหว่านก็เก็บเกี่ยวอีกด้วย
คาอุปมานี้คงได้หนุนใจให้พวกสาวกที่จะตระหนักว่าการประกาศของพระเยซู และการประกาศของพวกเขา
เองในการหวังถึงอาณาจักรของพระเจ้านั้นก็จะเกิดผลในเวลาที่เหมาะสม พระเจ้าจะเป็ นเหตุให้เมล็ดที่พวก
เขาได้หว่านในหู และความคิดของหลายคนที่จะงอกไปสู่ ชีวิตใหม่และที่จะเติบโต การเติบโตของชุมชนที่
เชื่ อ จะเพิ่ ม ขึ้ นแม้ว่า ไม่ มี ใ ครสามารถอธิ บ ายได้อย่า งเต็ ม ที่ ว่า ท าไมมัน ก าลัง เติ บ โตยกเว้น ที่ ว่า พระเจ้า
รับผิดชอบมัน (เปรี ยบเทียบ มธ. 16:18) สุ ดท้ายแล้ว จะมีการเก็บเกี่ยวพืชผลเมื่อพระเจ้าผูเ้ ป็ นผูห้ ว่านสู งสุ ด
เห็นว่าเวลานั้นเหมาะสม บางทีสิ่งนี้ อา้ งอิงถึงตอนปลายของอาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์ คาอุปมานี้ เชื่ อม
ประวัติศาสตร์ ต้ งั แต่เวลาริ เริ่ มของการหว่านในสมัยของพระเยซู ซึ่ งไปสู่ จุดสู งสุ ดในการเก็บเกี่ ยว ณ ตอน
ปลายของอาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์ (พันปี )
การตี ค วามอี ก อย่า งหนึ่ ง ของค าอุ ป มานี้ เห็ น ว่า มัน เป็ นการอธิ บ ายถึ ง การเติ บ โตภายในผูเ้ ชื่ อ แต่ ล ะคน
[290] ปั ญหาที่มีกบั มุมมองนี้ คืออัตลักษณ์ ของอาณาจักรของพระเจ้า นักตีความคนอื่นๆเห็ นว่ามันเป็ นการ
พรรณนาถึงการปรากฎที่ลึกลับแห่ งอาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์ ณ เวลาแห่ งการเก็บเกี่ยว [291] อย่างไรก็
ตาม การเน้นในคาอุปมานี้อยูท่ ี่การเติบโตของเมล็ดไม่ใช่การเก็บเกี่ยวของพืชผล มุมมองที่สามถือว่าระยะ
ของการเติบโตเป็ นยุคระหว่างการเสด็จมาพร้อมกับการเก็บเกี่ยวที่ปรากฎเมื่อพระเยซู เสด็จมาเพื่อสถาปนา
อาณาจักรของพระองค์ในโลก[292] มุมมองนี้ จากัดคาอุปมาต่อ “รู ปแบบความลึกลับ ” แห่ งอาณาจักรของ
พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งใดในตัวบทที่จะพิสูจน์การตีความ “อาณาจักรของพระเจ้า” อย่างที่พนั ธสัญญาเดิม
ได้ทานายไว้หรื อแค่ รูป แบบความลึ ก ลับ แห่ ง อาณาจักรของพระเจ้า ข้าพเจ้า เชื่ อว่าเมื่ อพระเยซู กล่ าวว่า
แผ่นดินสวรรค์ (หรื อพระเจ้า) คล้ายกับบางสิ่ ง สิ่ งที่พระองค์บรรยายก็รวมถึ งอาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์
(พันปี ) มันไม่ใช่แค่แสดงถึงยุคระหว่างการเสด็จมาที่นาไปสู่ การเริ่ มต้นของมัน

อุปมาเรื่องเมล็ดมัสตาร์ ด 4:30-32 (เปรียบเทียบ มธ. 13:31-32; ลก. 13:18-19)
คาอุปมาที่สามและสุ ดท้ายที่มาระโกบันทึกว่าพระเยซู ให้แก่ฝงู ชนก็เน้นถึงความตรงข้ามระหว่างการเริ่ มต้น
ที่ไม่สาคัญของอาณาจักรของพระเจ้าและขนาดใหญ่ที่น่าประทับใจสุ ดท้ายของมัน
“แม้วา่ ถูกใช้ในเชิ งสุ ภาษิตในปาเลสไตน์ในฐานะเป็ นตัวอย่างของเมล็ดที่เล็กที่สุด แท้จริ งแล้วมัน
[เมล็ดมัสตาร์ด] ก็ไม่ได้เป็ นอย่างนั้น”[293]
เมื่อพระเยซู ได้เสด็จมาป่ าวประกาศว่าแผ่นดินสวรรค์ “มาใกล้แล้ว” พระองค์ก็ได้เริ่ มต้นการเตรี ยมสาหรับ
การเปิ ดทาการของแผ่นดินนั้น พระองค์ได้หว่านเมล็ด การเริ่ มต้นนั้นเป็ นการเริ่ มต้นที่ไม่ดีอย่างมาก แม้วา่
พระเยซู มีการติดตามอันเป็ นที่นิยม พระองค์ก็มีสาวกไม่กี่คนที่ติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ อย่างไรก็ตาม
คาอุปมานี้ ทาให้ฝงู ชนแน่ ใจว่าวันหนึ่ งแผ่นดินนั้นจะใหญ่อย่างน่ าประทับใจ พันธสัญญาเดิ มได้ทานายว่า
มันจะครอบคลุมโลกและรวมคนต่างชาติและคนยิวเข้าด้วยกัน (สดด. 2; อสค. 17:22-24; 31:6; ดนล. 4:12;
และข้ออื่นๆ) รู ปแบบสุ ดท้ายของแผ่นดินนั้นก็อยู่ ณ ตอนปลายของแผ่นดินนั้นและไม่ใช่อยู่ ณ การเริ่ มต้น
ของมันเมื่อพระเยซู เสด็จมา ณ การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์เพื่อจะเริ่ มต้นมัน คาอุปมานี้ บรรยายถึง
แผ่นดิ นสวรรค์ไม่ใช่ คริ สตจักร (คริ สเตียนแท้ท้ งั หมด) และไม่ใช่ ชาวคริ สต์ (คริ สเตียนที่กล่าวยอมรั บ
ทั้งหมด)

การเริ่ มต้นของแผ่นดินของพระเจ้านั้นเล็กและน่าท้อใจ พระเยซู ประสบกับการปฏิเสธและละโลกนี้ ไว้ใน
ฐานะเป็ นความล้มเหลวที่ชดั เจน อย่างไรก็ตาม ในที่สุดแล้วพระเจ้าจะสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้าที่พวก
ผูเ้ ผยพระวจนะของพันธสัญญาเดิ มและพระเยซู ได้ทานายไว้-ในฐานะเป็ นองค์การทัว่ โลกที่จะปกครอง
ทุกด้านของชี วิต ความหวังนี้ หนุ นใจผูเ้ ชื่ อโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูเ้ ชื่ อที่กาลังทนทุกข์เนื่ องจากความเชื่อของ
พวกเขา เราสามารถบากบัน่ ต่ อไปได้โดยรู ้ ว่า การงานของเราในการกระจายข่ าวประเสริ ฐนั้นจะไม่ ไ ร้
ประโยชน์

“ตัวอย่างของเมล็ดมัสตาร์ ดควรป้ องกันเราไว้จากการตัดสิ นความสาคัญของผลลัพธ์โดยขนาดของ
การเริ่ มต้น”[294]
ข้ อสรุ ปอย่ างย่ อ 4:33-34 (เปรียบเทียบ มธ. 13:34-35)
คาอุปมาอื่นๆบางเรื่ องที่พระเยซูสอนก็รวมถึงคาอุปมาดังต่อไปนี้ ที่มทั ธิ วบันทึก: พระองค์สอนคาอุปมาเรื่ อง
ข้าวละมาน (มธ. 13:24-30, 36-43) และคาอุปมาเรื่ องเชื้ อที่ซ่อนไว้ในแป้ ง (มธ. 13:33) แก่ฝงู ชน พระองค์
สอนคาอุปมาเรื่ องขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ (มธ. 13:44) ไข่มุก (มธ. 13:45-46) อวน (มธ. 13:47-50) และเจ้าของ
บ้าน (มธ. 13:52) แก่พวกสาวกอีกด้วย
มาระโกสรุ ปการบันทึกของท่านเกี่ยวกับคาอุปมาเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าของพระเยซู โดยการอธิ บายถึง
จุดประสงค์และการเข้า หาของพระเยซู ในการสอนในแนวทางนี้ สิ่ งเหล่ านี้ เป็ นแค่คาอุ ปมาไม่กี่เรื่ องที่
พระเยซู ใช้เพื่อจะแก้ไขแนวคิดอันเป็ นที่นิยมที่ผิดเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้า คาอุปมาทั้งหลายก็คล้ายกับ
เหยื่อสาหรับฝูงชน คาอุปมาเหล่านั้นทาให้พวกเขาแสวงหาสิ่ งที่พระเยซู จะนาเสนอต่อไป ซึ่ งรวมถึ งการ
เปิ ดเผยถึ ง พระองค์ เ องในฐานะพระเจ้า -มนุ ษ ย์ เมื่ อผูแ้ สวงหามาเพื่ อจะติ ดตามพระเยซู ใ นฐานะสาวก
พระองค์ก็อธิ บายถึ งลักษณะแท้จริ งของแผ่นดิ นของพระองค์อย่างชัดเจนมากขึ้ นเพื่อจะเตรี ยมพวกเขาไว้
สาหรับแผ่นดินนั้น เมื่อมาระโกกล่าวว่าพระเยซู ไม่ได้กล่าวต่อฝูงชนโดยปราศจากคาอุปมา ท่านก็หมายถึ ง
ว่าพระเยซูกล่าวโดยทางอ้อมอย่างต่อเนื่องและในลักษณะที่ซ่อนไว้ต่อพวกเขา[295]
คาอุปมาสามเรื่ องที่มาระโกเลื อกที่จะบันทึกก็เปิ ดเผยถึ งข้อเท็จจริ งที่สาคัญสามอย่างเกี่ ยวกับแผ่นดิ นของ
พระเจ้า คาอุปมาเรื่ องดิ นแสดงให้เห็ นว่าจะมีความหลากหลายของการตอบสนองต่อข่าวดีเกี่ ยวกับแผ่นดิ น
ของพระเจ้า ค าอุ ป มาเรื่ องเมล็ ดที่ เติ บ โตโดยตัวมันเองสอนว่า ข่ า วดี จะนามาซึ่ ง ผลโดยตัวของมันเอง
คาอุปมาเรื่ องเมล็ดมัสตาร์ ดเปิ ดเผยว่าแม้วา่ พระวจนะนั้นเล็กน้อย สุ ดท้ายแล้วมันจะผลิตบางสิ่ งที่ใหญ่อย่าง
มากและมีประโยชน์
เมื่ อเราป่ าวประกาศข่าวประเสริ ฐในทุ กวันนี้ เรากาลังป่ าวประกาศข่าวดี เกี่ ยวกับแผ่นดิ นของพระเจ้า
ข้าพเจ้าไม่ไ ด้หมายถึ งว่า ข่าวประเสริ ฐแห่ งแผ่นดิ นของพระเจ้าที่ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาพระเยซู และสาวก
รุ่ นแรกของพระเยซู ประกาศนั้นเป็ นอย่างเดียวกันกับข่าวประเสริ ฐแห่ งพระคุณของพระเจ้า ที่เราประกาศ
พวกเขาได้จดจ่ออย่างเจาะจงที่แผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์วา่ ใกล้เข้ามาเราจดจ่อที่การวางใจในพระเมสสิ ยาห์
อย่างไรก็ตาม อย่างที่ข่าวประเสริ ฐของพวกเขารวมถึ งความสาคัญของการวางใจในพระเมสสิ ยาห์ ดังนั้น
ข่าวประเสริ ฐของเราก็รวมถึงความสาคัญของการเตรี ยมสาหรับแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ อย่างน้อยแล้ว
มันควรเป็ นอย่างนั้น แผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์ที่กาลังมาควรเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการคิด แรงจูงใจ
และการป่ าวประกาศของสาวกสมัยใหม่ของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ มธ 6:10).

ค. การสาแดงถึงฤทธิ์เดชของพระเยซู และการปฏิเสธของชาวนาซาเร็ธ 4:35-6:6ก
ทั้งๆที่มีการสาแดงถึ งฤทธิ์ เดชที่เหนื อธรรมชาติ ฝูงชนก็พลาดการเห็ นว่าพระเยซู ทรงเป็ นใครอย่างแท้จริ ง
ต่อไป ทาไมหรื อ? เพราะว่าการทาให้กระจ่างมาในฐานะของขวัญจากพระเจ้าเท่านั้น (มธ. 16:17) ส่ วนนี้
นาเสนอหลักฐานมากขึ้นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ของพระเยซู (4:35-5:43) และความล้มเหลวของบรรดาผูท้ ี่รู้จกั
พระองค์ดีที่สุดที่จะเข้าใจว่าพระองค์ทรงเป็ นใครอย่างแท้จริ ง (6:1-6ก)
1. การสาแดงถึงฤทธิ์เดชของพระเยซู 4:35-5:43
มีการอัศจรรย์สี่อย่างในส่ วนนี้ พระเยซู รับรองพระวจนะของพระองค์ (ข้อ 1-34) ด้วยการงานของพระองค์
(4:35-5:43) พระองค์สาแดงฤทธิ์ เดชเหนือธรรมชาติ พวกปี ศาจ ความเจ็บป่ วยและความตาย จุดประสงค์ของ
การอัศจรรย์เหล่านี้ คือที่ จะแสดงถึ งความสามารถของพระเยซู ที่จะพิชิตอานาจทั้งหมดที่ เป็ นปฏิ ปักษ์ต่อ
พระเจ้า[296]
การห้ ามพายุ 4:35-41 (เปรียบเทียบ มธ. 8:18, 23-27; ลก. 8:22-25)
ลักษณะที่เฉพาะหลายอย่างของการบรรยายของมาระโกบ่งชี้ วา่ อย่างน้อยแล้วบางอย่างของมันก็มาจากการ
บันทึกของประจักษ์พยาน: บางทีเป็ นเปโตร สิ่ งเหล่านี้ รวมถึ งการอ้างอิงถึง “วันนั้น” (ข้อ 35) “พระองค์
[พระเยซู ] ประทับ” และ “เรื ออีกหลายลา” (ข้อ 36) ) “ท้ายเรื อ” และ “หมอน” (ข้อ 38) และการว่ากล่าว
ความหวาดกลัวและความฉงนสนเท่ห์ของพวกสาวก (ข้อ 38, 41)
4:35-36 พระเยซู แ ละพวกสาวกคงได้ ข้า มจากด้า นตะวัน ตกไปยัง ด้ า นตะวัน ออกของทะเลสาบ
(เปรี ยบเทียบ 5:1) ผูค้ นจานวนน้อยอาศัยอยูท่ ี่ดา้ นตะวันออก เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู ตอ้ งการที่จะ
หลีกเลี่ยงฝูงชนที่ไม่ได้ให้การพักแก่พระองค์ตลอดวันนั้น (3:20-4:34) และก่อนหน้านั้น ตามปกติ
แล้วมาระโกไม่ให้การกาหนดเวลาที่แม่นยา บางทีท่านทาอย่างนั้นในที่นี่ (“ตอนเย็น”) เพื่อจะเน้น
ย้ าฝูงชนถึงความยุ่งสุ ดขีดของพระเยซู ที่เคลื่อนพระองค์ที่จะ ถอนตัวชัว่ คราว “พระองค์ประทับ”
(ข้อ 36) บางทีหมายถึงพระองค์เหน็ดเหนื่อยและเมื่อยล้า
4:37-38 ทะเลกาลิลีหวัน่ ไหวง่ายต่อพายุรุนแรงที่เกิดขึ้นทันทีเนื่องจากภูมิศาสตร์ ของมัน
“ส าหรั บ ส่ วนใหญ่ บรรยากาศก็ นิ่ง และหนัก หน่ วง แต่ ก ระแสลมเย็น เมื่ อผ่า นจากด้า น
ตะวันตกก็ถูกดูดลงไปในการหมุนวนของอากาศหรื อโดยช่องเขาแคบต่างๆที่แยกทะเลสาบ
จากนั้นพายุทนั ทีก็เกิดขึ้นที่ซ่ ึ งบริ เวณนั้นรู ้จกั กันไปทัว่ ”[297]
บางทีพระเยซู กาลังบรรทมบนที่นงั่ “ท้ายเรื อ” ที่มี “หมอน” อยู่บนมัน ข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเยซู
สามารถบรรทมในพายุเช่ นนั้นได้ก็แสดงถึ งการเหน็ดเหนื่ อยทางกายภาพของพระองค์ซ่ ึ งเป็ นข้อ

บ่งชี้ อีกอย่างหนึ่ งของความเป็ นมนุ ษย์เต็มที่ของพระองค์ นี่ เป็ นที่ เดี ยวที่มทั ธิ ว มาระโกและลูกา
บันทึกว่าพระเยซูบรรทมแม้วา่ พระองค์ได้บรรทม ณ เวลาอื่นๆแน่นอน
“ที่นี่ในพระองค์น้ นั เรามองเห็นด้านตรงกันข้ามของโยนาห์ (ยนา. 1:5,6); ผูเ้ ผยพระวจนะที่
หลบหนีก็นอนในท่ามกลางอันตรายที่เหมือนกันจากจิตสานึ กที่ตายแล้ว ส่ วนพระผูช้ ่วยให้
รอดนั้นจากจิตสานึกที่บริ สุทธิ์ -โดยการปรากฎของเขานั้นโยนาห์ก็ทาอันตราย, พระเยซูให้
คาสัญญาและความแน่ใจถึงการช่วยกูจ้ ากอันตราย”[298]
มาระโกเท่านั้นบันทึกการว่ากล่าวของพวกสาวก มันไม่เหมาะสมเนื่ องจากใครที่พระเยซู ทรงเป็ น
อย่างไรก็ตาม พวกสาวกยังไม่เล็งเห็นอย่างเต็มที่วา่ พระองค์ทรงเป็ นใคร พวกเขาไม่ชอบข้อเท็จจริ ง
ที่ว่าพระเยซู ดูเหมื อนจะไม่เป็ นห่ วงเกี่ ยวกับความปลอดภัยของพวกเขา จงสังเกตความตรงข้าม
ระหว่างความกังกลของพวกสาวกและการขาดความเป็ นห่วงของพระเยซู
“มันเป็ นการร้ องแห่ ง การไม่วางใจ แต่ บ่อยครั้ งแล้วก็เป็ นการร้ องที่ ถูก ทาให้เข้ากันโดยผูเ้ ชื่ อใน
ทุกวันนี้ในสถานการณ์ที่ยงุ่ ยากเมื่อพวกเขารู ้สึกว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ละทิ้งพวกเขา”[299]
พวกสาวกไม่ควรที่จะกลัว พระเยซู ได้บอกพวกเขาว่าพวกเขากาลังจะไปอีกฟากหนึ่ ง; พระองค์ได้
บ่งบอกว่าพวกเขาจะไปถึงที่นนั่ (ข้อ 35) ประการที่สอง พระองค์ทรงอยูก่ บั พวกเขา; พวกเขาจะไม่
ตายเพราะว่าพระองค์จะไม่สิ้นพระชนม์ก่อนเวลาของพระองค์ ประการที่สาม พระเยซูบรรทมอย่าง
สงบสุ ขและไม่กลัวพายุ ประการที่สี่ พระองค์ได้สาแดงความสงสารต่อพวกเขาและฝูงชนหลาย
ครั้ง
“เราลื มสิ่ งที่เราได้เรี ยนรู ้ ระหว่างเวลาแห่ งการสอนไปในระหว่างเวลาแห่ งการทดสอบไว
แค่ไหน”[300]
4:39-40 มาระโกเป็ นผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนเดียวที่บนั ทึกถ้อยคาที่พระเยซู กล่าว พระเยซู กล่าวต่อสิ่ งทรง
สร้างของพระองค์ดงั เช่นเด็กของพระองค์ (“จงเงียบ จงสงบและจงอยูอ่ ย่างนั้น”) และมันตอบสนอง
อย่างเหมาะสม ลมก็หยุดและคลื่นก็สงบ
“ในการห้ามพายุ (4:35-41) ‘การห้าม’ ลมและ ‘การจากัด’ คลื่นของพระองค์ถูกทาให้เป็ น
วลีในภาษาของการขับผีซ่ ึ งทาให้ระลึกถึงอานาจของพระเจ้าเหนื อความโกลาหล ณ การ
ทรงสร้าง ทั้งสองฉากถูกระทบด้วยพระวจนะเท่านั้น”[301]
“ในการบรรยายของมาระโก ทะเลเป็ นที่แห่ งความโกลาหลและการทาลายเช่ นเดียวกับที่
แห่งการสั่งสอนและการสามัคคีธรรม”[302]

พระเยซู แสดงถึ งความผิดหวังที่ว่าพวกสาวกไม่ได้แสดงถึ งความเชื่ อที่ เติ บโตมากขึ้ น (เปรี ยบเทียบ 7:18;
8:17-18, 21, 32-33; 9:19) “ขี้ขลาด” (NASB, คากรี ก ดีลอย) หมายถึง กลัว “ไม่มีความเชื่ อ” หมายถึง ไม่มี
การวางใจในพระองค์ในโอกาสนี้ พวกเขายัง ไม่ ได้ตระหนัก ว่า พระเยซู ทรงเป็ นพระเจ้ า - ผูท้ ี่ควบคุ ม
ธรรมชาติ (เปรี ยบเทียบ สดด. 89:8-9; 104:5-9; 106:8-9; 107:23-32)
“… พระเยซู คาดหวังความเข้าใจในส่ วนของพวกสาวกและพวกเขาแสดงถึ งการขาดที่ลึกซึ้ งจาก
สิ่ ง นั้น ผลลัพ ธ์ ก็ คือว่า ความขัดแย้ง ปะทุ ระหว่า งพระเยซู และพวกสาวกและไม่มี ที่ ไ หนที่ สิ่ ง นี้
ชัดเจนกว่าในเรื่ องชุ ดของฉากเกี่ยวกับเรื อทั้งสามฉากและการอัศจรรย์การเลี้ ยงคนสองครั้งพร้ อม
กับการอัศจรรย์ต่างๆที่กระจายท่ามกลางฉากเกี่ยวกับเรื อ”[303]
4:41

ตอนนี้ พวกสาวก “กลัว” มากกว่าที่ผ่านมาเมื่ อลมและคลื่ นกาลังท่วมเรื อของพวกเขา คากรี กที่
มาระโกใช้ เอโฟเบเธซาน โฟบน บรรยายถึ งความเกรงกลัวที่นบั ถื อซึ่ งผูค้ นรู ้ สึกต่อหน้าอานาจที่
เหนือธรรมชาติ (เปรี ยบเทียบ 16:8) พวกเขาได้เห็นพระเยซู ทาการรักษาและการขับผีมากมาย แต่นี่
เป็ นการเปิ ดเผยใหม่ถึงขอบเขตแห่ งสิ ทธิ อานาจของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ สดด. 107:23-30) พวก
เขายังไม่เข้าใจใครที่พระองค์ทรงเป็ นอย่างแท้จริ งอย่างที่มนั ชัดเจนจากคาถามของพวกเขา

เรื่ องนี้ ค วรหนุ น ใจสาวกทุ ก คนของพระเยซู ด้ว ยความรู ้ ที่ ว่า พระองค์ส ามารถควบคุ ม สถานการณ์ ต าม
ธรรมชาติแห่ งชี วิตรวมถึงพายุของมันและรักษาพวกเขาให้ปลอดภัยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นี่ คงได้เป็ นการ
เปิ ดเผยที่ปลอบโยนต่อผูอ้ ่านดั้งเดิมของท่านในการถูกข่มเหงของพวกเขา
“จึงไม่แปลกใจที่วา่ ในศิลปะของคริ สเตียนแรกๆนั้น คริ สตจักรถูกพรรณนาว่าเป็ นเรื อที่ถูกผลักไป
บนทะเลที่อนั ตราย; พร้อมกับพระเยซูในท่ามกลางนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะกลัว”[304]
“อย่า งแน่ ใ จแล้ว ไม่ มี ก ารบรรยายใดที่ ส ามารถคงเส้ นคงวามากขึ้ นด้วยการทึ ก ทัก พื้ นฐานที่ ว่า
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า-มนุษย์”[305]
การช่ วยกู้คนผีเข้ าทีเ่ มืองเก-ราซา 5:1-20 (เปรียบเทียบ มธ. 8:28-34; ลก. 8:26-39)
แม้วา่ มาระโกได้รายงานแล้วว่าพระเยซูได้ขบั ผีหลายตน กรณี น้ ีพิเศษ
“พระคริ สต์ผไู ้ ด้ถูกกล่าวหาโดยพวกฟาริ สีถึงการแปลงรู ปและการเป็ นทูตของซาตาน [มธ. 12:24;
มก. 3:22; ลก. 11:15] ก็อยูท่ ี่นี่เผชิ ญหน้ากับการสาแดงสุ ดขีดแห่ งอานาจและอิทธิ พลของผี ดังนั้น
อีกครั้งหนึ่งมันเป็ นการอัศจรรย์ในคาอุปมาซึ่ งกาลังจะเกิดขึ้น คาถามซึ่ งได้ถูกตั้งขึ้นโดยพวกศัตรู ก็
กาลังจะถูกนาไปสู่ ประเด็นของการสาแดงเชิงปฏิบตั ิ”[306]

“เรื่ องราวนี้ ที่ชดั แจ้งกว่าเรื่ องอื่ นใดในหมวดพระกิ ตติ คุณก็บ่งชี้ ว่าหน้าที่ของการสิ งของผีคือที่จะ
บิดเบือนและทาลายฉายาของพระเจ้าในมนุษย์”[307]
5:1

มาระโกและลูกาเรี ยกบริ เวณนี้ วา่ “เขตแดนของเมืองเก-ราซา” แต่มทั ธิ วเรี ยกมันว่าเขนแดนกาดารา
เกอร์ เกซา (ถูกอ้างอิงว่าเป็ น เกอร์ ซาและเคอร์ ซาอีกด้วย) เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆที่อยูป่ ระมาณครึ่ งทาง
บนชายฝั่ งตะวันออกของทะเลสาบ กาดาราเป็ นเมืองที่ใหญ่กว่าซึ่ งอยู่ทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของ
ปลายทางใต้ของทะเสสาบหกไมล์ เป็ นที่ชดั เจนว่าเหตุการณ์น้ ี ได้เกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่ งใกล้กบั ทั้งสอง
เมืองบนชายฝั่งทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของทะเลสาบ อีกเมืองหนึ่ งที่มีชื่อคล้ายกัน เกราซา (ญะร็ อช)
อยู่ทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของทะลสาบ 37 ไมล์ซ่ ึ งอยู่ไกลเกิ นไปทางตะวันออกเฉี ยงใต้เพื่อจะมี
คุณสมบัติวา่ เป็ นสถานที่ต้ งั ของการอัศจรรย์น้ ี
“ณ สถานที่ต้ งั ของเคอร์ ซา ชายฝั่ งก็ราบ และไม่มีอุโมงค์ แต่ไกลออกไปทางใต้ประมาณ
หนึ่งไมล์น้ นั ก็มีทางค่อนข้างลาดชันภายในสี่ สิบหลาจากชายฝั่งและจากที่นนั่ ประมาณสอง
ไมล์อุโมงค์ที่เป็ นโพรงต่างๆก็ถูกพบซึ่ งดูเหมือนจะเคยถูกใช้เพื่อการอาศัย”[308]

5:2-5 มาระโกให้รายละเอียดหลายอย่างที่บรรยายถึงชายคนนี้ มากกว่ามัทธิ วหรื อลูกาให้ สิ่ งนี้ สะท้อนถึง
เรื่ องราวประจักษ์พยานและความสนใจพิเศษของมาระโกในกิ จกรรมของปี ศาจ มัทธิ ว เขียนว่ามี
ชายสองคนแต่มาระโกและลูกาอ้างอิงแค่คนที่ โดดเด่นกว่าจากทั้งสอง มาระโกเน้นถึ งกาลังทาง
กายภาพที่ยิ่งใหญ่ของชายคนนี้ ที่ได้เพิ่มขึ้นเป็ นลาดับ ซึ่ งเป็ นที่ชดั เจนว่าก็เนื่ องจากการควบคุ มที่
เพิ่มขึ้ นของพวกปี ศาจที่ มีเหนื อเขา ตอนนี้ ไม่มีสิ่ งใดสามารถยับยั้งเขาได้ ชายที่ น่าสงสารนี้ ก็น่า
สังเวชในสภาพของเขา
“เขาท่องเที่ยวไปตามใจเหมือนสิ งโตในป่ า”[309]
5:6-7 แนวทางที่ชายคนนี้ เกี่ ยวข้องกับพระเยซู ก็แสดงให้เห็ นว่าพวกปี ศาจภายในเขานั้นรับรู ้ ว่าพระเยซู
เป็ นใครคนหนึ่งที่อยูเ่ หนือพวกมัน พวกปี ศาจควบคุมการเคลื่อนไหวทางกายภาพของชายคนนี้ และ
ถ้อยคาของเขา พวกมันกล่าวต่อพระเยซูวา่ เป็ น “พระบุตรของพระเจ้าสู งสุ ด”- ซึ่ งตระหนักถึงความ
เป็ นพระเจ้าของพระองค์ (ปฐก. 14:18-24; กดว. 24:16; อสย. 14:14; ดนล. 3:26; 4:2; เปรี ยบเทียบ
มก. 1:23-24) “พระเจ้าสู งสุ ด” เป็ นชื่ อเรี ยกที่ถูกใช้ในพันธสัญญาเดิมโดยคนที่ไม่ใช่คนยิวเป็ นหลัก
เพื่อจะแสดงถึงพระเจ้าของอิสราเอล[310] นอกจากนั้น ข้อเท็จจริ งที่วา่ ชายคนนี้ คุกเข่าต่อพระเยซู ก็
แสดงให้เห็ นว่าพวกปี ศาจถื อว่าพระเยซู เป็ นผูท้ ี่อยู่เหนื อพวกมัน พวกปี ศาจกลัวว่าพระเยซู จะส่ ง
พวกมันไปยังการพิพากษานิ รันดร์ ของพวกมันทันทีซ่ ึ งเป็ นบางสิ่ งที่พระเจ้าเท่านั้นสามารถทาได้
(วว. 20:1-3; เปรี ยบเทียบ มธ. 8:29; ลก. 8:31) ผูท้ รมานอ้อนวอน (“ข้าขอร้องท่าน”) ขอการช่วยกู้

จาก “การทรมาน”[311] อย่างเหน็บแนมแล้ว มันร้ องขอความเมตตาจากพระเยซู ในพระนามของ
พระเจ้า (“โดยพระเจ้า”) บางทีมนั ทาสิ่ งนี้เพราะว่ามันรู ้วา่ พระเยซูอยูภ่ ายใต้พระบิดาของพระองค์
5:8

เป็ นที่ ชัดเจนว่าพระเยซู กล่ า วต่ อปี ศาจที่ เป็ นหัวหน้า กาลกรี ก ที่ ไม่ สมบู รณ์ สามารถหมายถึ ง ว่า
พระเยซู ได้สั่งให้พวกปี ศาจที่จะจากไปอย่างซ้ าๆอย่างที่การแปลของ NASB และ NIV บ่งบอกไว้
อย่างไรก็ตาม มันสามารถหมายถึงว่าบางสิ่ งกาลังจะติดตามมา ในกรณี น้ ี การแปลเช่น AV “เพราะ
พระองค์ได้กล่าวต่อมัน” ก็ดีกว่า เป็ นที่ชดั เจนว่า ในข้อที่ 8 มาระโกให้เหตุผลแก่เราถึงการขอร้อง
ของพวกปี ศาจในข้อที่ 7 แม้วา่ พระเยซูไม่ได้อนุญาตให้พวกปี ศาจจากไปจนกระทัง่ ในข้อที่ 13

5:9

ข้อเหล่านี้ ดาเนิ นการสนทนาจากข้อที่ 7ต่อไปใหม่ “กองพล” คือทหารโรมัน 4,000 ถึง 6,000 คน
[312] บางที ปี ศาจที่ เ ป็ นหัว หน้า ใช้สิ่ ง นี้ เป็ นจ านวนเต็ ม เพื่ อ จะแสดงถึ ง ปี ศาจเป็ นพัน ๆตน
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 13).[313] คาว่า “กองพล” บ่งบอกถึงการจัดการ กาลัง การกดขี่และสิ ทธิ อานาจ
ของพวกมันเหนือชายที่พวกมันมีอิทธิ พลต่ออีกด้วย[314] บางทีพระเยซูถามคาถามนี้ เพื่อประโยชน์
ของพวกสาวก

5:10

ข้อนี้ แสดงถึ งความเหนื อกว่า ของอานาจ (สิ ทธิ อานาจ) ของพระเยซู ซ่ ึ งพวกปี ศาจรั บรู ้ มันก็ไ ม่
ชัดเจนว่าทาไมพวกปี ศาจต้องการที่จะคงอยูใ่ นเขตแดนของ “เมือง” นั้น

5:11-13

เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกปี ศาจขออนุ ญาตที่จะเข้าไปในสุ กรเพื่อว่าพวกเขาสามารถทาลายพวกมันได้
อย่างไรก็ตาม ตัวบทก็ไม่กล่าวไม่วา่ พวกปี ศาจผลักดันสุ กรหรื อสุ กรผลักดันพวกปี ศาจ การอนุ ญาต
ของพระเยซู ได้ส่งผลต่อทุกคนที่เห็ นอานาจที่ทาลายอันยิ่งใหญ่และจานวนของพวกปี ศาจและชาย
คนนั้นที่ประสบกับการช่วยกูท้ ี่อศั จรรย์ มันส่ งผลต่อความเสี ยหายของพวกปี ศาจเองอีกด้วย
“พวกมันได้รับอนุญาตที่จะเข้าไปในสุ กร แต่การถูกทาลายของสุ กรทั้งฝูงก็ติดตามมาและสิ่ งที่พวก
มันกลัวที่สุดก็มาเหนือพวกมัน จากการที่ไม่พบเครื่ องมือที่จะทางานในและผ่านได้น้ นั พวกมันก็ถูก
ผลักอย่างเลี่ยงไม่พน้ สู่ เรื อนจาที่ซ่ ึ งพวกมันคงได้หลีกเลี่ยงมากที่สุด”[315]
มาระโกเท่านั้นบันทึกจานวนของสุ กร (“ประมาณ 2,000 ตัว) อย่างเช่นเคย มาระโกดึ งความสนใจ
ไปยังอานาจที่ยงิ่ ใหญ่ของพระเยซู
“สัตว์จานวนน้อยดื้อดึงอย่างเป็ นส่ วนตัวเช่นสุ กร กระนั้นการวิง่ กรู กนั ไปก็เกิดขึ้นพร้อมกัน”[316]
“เรื่ องราวของการช่วยกูค้ นหนึ่งกลายมาเป็ นเรื่ องราวของการช่วยกูแ้ ผ่นดิน”[317]

สิ ทธิ์ อะไรที่พระเยซูมีที่จะนามาซึ่ งการสู ญเสี ยนี้ต่อพวกเจ้าของของสุ กร? (เปรี ยบเทียบ มธ. 21:19)?

“มันอาจเพียงพอที่จะตอบสิ่ งนี้ วา่ พระคริ สต์ไม่ได้ส่งพวกปี ศาจเข้าไปในสุ กร พระองค์แค่ขบั ไล่
พวกมันออกจากชายคนนั้น ทุกสิ่ งที่เกินกว่านี้ก็เป็ นแค่การอนุ ญาต แต่สมมุติวา่ พระองค์ได้ทาอย่าง
นั้น-คนก็มีคุณค่ามากกว่าสุ กร และถ้าการอนุญาตตามการขอร้องของวิญญาณชัว่ ได้ช่วยในทางใดก็
ตามเกี่ยวกับการรักษาผูท้ นทุกข์น้ ี ที่เป็ นเหตุให้พวกมันที่จะปล่อยการควบคุมของพวกมันที่มีต่อเขา
อย่างง่ายมากขึ้น ได้บรรเทาการกาเริ บของการออกไปของพวกมัน (เปรี ยบเทียบ มก. 9:26) นี่คงได้
เป็ นแรงจูงใจเพียงพอสาหรับการอนุ ญาตให้พวกมันที่จะพินาศ มันคงจาเป็ นสาหรับการรักษา
ถาวรของชายคนนั้นที่ว่าเขาควรมีหลักฐานภายนอกนี้ และคาพยานที่วา่ อานาจนรกที่ทาให้เขาเป็ น
ทาสได้หยุดการควบคุมของพวกมันแล้ว เขาอาจจาเป็ นที่จะให้การช่วยกูข้ องเขาถูกประทับตราและ
เป็ นที่ประจักษ์แก่เขาต่อหน้าการถูกทาลายที่ เปิ ดเผยของพวกศัตรู ของเขา ไม่ใช่ ในแนวทางใดก็
ตามที่จะถูกชักจูงว่าพระคริ สต์ได้ทาให้เขาเป็ นอิสระอย่างแท้จริ งและเป็ นนิ ตย์ อย่างที่อิสราเอลเมื่อ
ออกจากอียปิ ต์ตอ้ งเห็นคนอียปิ ต์ตายบนชายฝั่งทะลก่อนที่พวกเขาสามารถเชื่ ออย่างแท้จริ งว่าไม้เท้า
ของผูก้ ดขี่ของพวกเขาได้แตกหักเป็ นนิตย์ (อพย. 14:30)”[318]
นี่เป็ นเหตุการณ์เดียวของหลายเหตุการณ์ที่ซ่ ึ งพระเจ้าอนุญาตให้สัตว์ที่จะตายเพื่อจะบรรลุจุดประสงค์ที่สูง
กว่า ( เปรี ยบเทียบ ภัยพิบตั ิเหนื ออียิปต์และการถูกทาลายของปศุสัตว์ของพวกศัตรู ของอิสราเอลระหว่าง
การพิชิตแผ่นดินแห่งพระสัญญา ปศุสัตว์ที่ตายไประหว่างการบุกรุ กเยรู ซาเล็มของบาบิโลน เป็ นต้น)
5:14-15

นักตีความบางคนเชื่ อว่าพวกเจ้าของของสุ กรเป็ นคนยิวที่ไม่นบั ถือการห้ามของโมเสสต่อการ
ทานเนื้อหมู (ลนต. 11:7) หรื อบางทีการขายเนื้ อหมูแก่คนต่างชาติในเขตแดนนั้น ดังนั้นพระเยซู คง
ได้ลงโทษพวกเขาโดยการอนุ ญาตให้หมูของพวกเขาที่จะพินาศ [319] อย่างไรก็ตาม การอธิ บายนี้
ไม่น่าเป็ นไปได้เนื่ องจากสถิติประชากรของเขตทศบุรี (คนต่างชาติเป็ นส่ วนใหญ่) ซึ่ งบริ เวณนี้ ก็อยู่
ในส่ วนนั้น (เปรี ยบเทียบ มธ. 8:31)
“… มันดูเหมือนเป็ นไปไม่ได้ที่วา่ พระเป็ นเจ้าจะรับความเจ็บปวดเช่นนั้นเพื่อจะลงโทษการ
ละเมิดธรรมบัญญัติทางพิธีกรรมเมื่อพระองค์เองก็เผชิ ญกับการกล่าวหาถึ งการละเมิดมัน
อย่างต่อเนื่อง (มก. 7:5)”[320]
“เมือง” ที่นี่บางทีเป็ นเกอร์ เกซา ชายที่ถูกผีสิงก่อนหน้านั้นได้เป็ นคนบ้าคลัง่ ที่ไม่อยูก่ บั ที่ แต่ตอนนี้
เขา “นัง่ ” อย่างสงบสุ ข (“มีสติสัมปชัญญะ”) เขาได้เปลือยเปล่าอย่างไร้ ความอาย (ลก. 8:27) แต่
ตอนนี้ เขา “สวมใส่ ” ตัวเขาเอง เขาเคยปราศจากการควบคุ ม แต่ตอนนี้ เขาควบคุ มประสาทสัมผัส
ของเขาและตัวเขาเอง ความกลัวของผูค้ นเกิดขึ้นบางส่ วนก็มาจากการคาดหวังสิ่ งที่พระเยซู อาจทา
กับอานาจอันยิง่ ใหญ่ที่พระองค์ครอบครองอย่างชัดเจน

5:16-17

บางทีผคู้ น “อ้อนวอน” พระเยซูที่จะ “เสด็จไปเสี ยจากเขตเมืองของพวกเขา” เพราะพวกเขาให้
เหตุผลว่าถ้าพระองค์ได้จดั การกับความชัว่ อย่างรุ นแรง-ในที่สุดแล้วพระองค์คงได้ทาลายพวกเขาอีก
ด้วย แทนที่ จะหัน ไปหาพระองค์ด้วยการนมัส การ พวกเขาก็ หัน ไปจากพระองค์สู่ ค วามมื ด ที่
พวกเขาชื่นชอบ (เปรี ยบเทียบ ยน. 1:11; 3:19) การบรรยายของมาระโกบ่งบอกว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นกับ
สุ กรก็รบกวนประชากรท้องถิ่นซึ่ งบ่งชี้ ว่าการสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจได้มีบทบาทในการขอร้ องของ
พวกเขา

5:18-19

ทาไมพระเยซูสั่งให้ชายคนนั้นที่จะบอกคนอื่นๆเกี่ยวกับ “สิ่ งที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงทาแก่เขาว่า
มากเพียงไร” ในขณะที่พระองค์บอกให้คนโรคเรื้ อนที่ได้รับการชาระแล้วที่จะไม่บอกใครก็ตาม
(1:44; เปรี ยบเทียบ 5:43; 7:36)? เป็ นที่ชดั เจนว่ามีอนั ตรายน้อยกว่าในเขตแดนของคนต่างชาติน้ ี ที่
ผูค้ นจะสร้างปั ญหาสาหรับภารกิจของพระเยซู อย่างที่พวกเขาได้ ก่อให้เกิดในเขตแดนของคนยิว
เราไม่จาเป็ นต้องเข้าใจว่าคาสั่งของพระเยซูเป็ นการห้ามถาวรต่อการติดตามพระองค์ของชายคนนั้น
บางทีชายคนนี้ มาร่ วมกับพระเยซู ใหม่และกลายมาเป็ นสาวกหลังจากที่เขาได้เป็ นพยานในท้องถิ่ น
การใช้ที่คล้ายกันเกี่ยวกับชื่ อ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” (ข้อ 19) และ “เยซู ” (ข้อ 20) แสดงว่าชายคนนั้น
ถือว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ข้อ 7; ลก. 8:39)
คาสั่งของพระเยซูต่อชายคนนี้ในเขตแดนของคนต่างชาติคงได้ช่วยผูอ้ ่านชาวต่างชาติของมาระโกที่
จะรู ้ถึงสิ่ งที่เป็ นการตอบสนองที่เหมาะสมต่อการช่วยกูพ้ วกเขาของพระองค์
“แม้ว่าเราไม่ได้ถูกทรมานโดยมาร กระนั้นมันก็ควบคุ มเราในฐานะทาสของมันจนกว่า
พระบุตรของพระเจ้าช่วยกูเ้ ราจากการปกครองแบบเผด็จการของมัน เราก็เดินเตล็ดเตร่ ไป
แบบเปลือยเปล่า ฉี กขาดและผิดรู ปจนกระทัง่ พระองค์ฟ้ื นฟูเราสู่ จิตใจที่ปกติ”[321]

5:20

“ทศบุรี” เป็ นสหพันธ์ของเมืองกรี ก 10 เมือง ทั้งหมดยกเว้นหนึ่ งเมืองอยูท่ างด้านตะวันออกของ
ทะเลสาบ หนึ่ งในเมืองเหล่านั้นคือเกอร์ เกซา เมืองอื่นๆคือดามัสกัส คานาธ่ า ซิ โธโปลิส ฮิปโปส
ราฟาน่า เปลล่า ดิออน ฟิ ลาเดลเฟี ย และกาดารา[322]
ผูค้ นประหลาดใจต่อคาพยานของชายคนนี้ นัน่ ก็ดีตราบเท่าที่มนั ดาเนิ นไป แต่มนั คงได้นาพวกเขา
ที่จะแสวงหาพระเยซู บางทีพวกเขาบางคนได้แสวงหา
“การประกาศข่าวประเสริ ฐที่ เป็ นแบบอย่างไม่ใช่ ประเด็น ตรงกันข้าม การประกาศข่าว
ประเสริ ฐทาหน้าที่เป็ นประเด็นทางศาสนศาสตร์ พระคริ สต์ที่วา่ การกระทาแห่ งอานาจของ
พระเยซูได้ดลใจให้คนที่เคยถูกผีสิงที่จะทาเกินคาบัญชาที่พระเยซูให้แก่เขาอย่างมาก”[323]

การบันทึกของมาระโกเกี่ ยวกับการอัศจรรย์น้ ี เน้นถึงอานาจและสิ ทธิ อานาจแบบพระเจ้าของพระเยซู และ
เหตุการณ์เหล่านี้นาเสนอการเปิ ดเผยที่ใหญ่ข้ ึนถึงบุคคลของพระองค์ต่อพวกสาวกมากกว่าที่พวกเขาได้เป็ น
พยานก่ อนหน้า นั้น ยิ่งกว่านั้นมันจัดเตรี ย มต้นแบบเกี่ ยวกับ วิธีที่ พ วกสาวกสามารถแสดงออกถึ ง ความ
กตัญญูของพวกเขาต่อพระเจ้าสาหรับการงานที่ช่วยให้รอดของพระองค์ในชีวติ ของพวกเขา
“ยิ่งกว่านั้น ในการไหลของการบรรยายของมาระโก เรื่ องนี้ ตอ้ งถูกอ่านต่อฉากหลังของข้อโต้แย้ง
ระหว่างพระเยซู และพวกธรรมาจารย์เกี่ ยวกับการขับผีของพระองค์ใน 3:22-27 มันบรรยายอย่าง
ชัดเจนว่าพระเยซูเป็ นผูห้ นึ่งซึ่ งการปกครองสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าผูส้ ู งสุ ดถูกสถาปนาผ่านการผูกมัด
‘คนที่มีกาลังมาก’ (3:27) ผูซ้ ่ ึ งผ่านทางกองพลนั้นได้ควบคุมชายคนหนึ่ งอย่างมีพลังจนไม่มีใคร
สามารถผูกมัดด้วยโซ่ตรวนของมนุษย์ได้ (5:3-5)”[324]
การชุ บลูกสาวของไยรั สให้ เป็ นขึน้ และการรั กษาผู้หญิงที่เป็ นโรคโลหิตตก 5:21-43 (เปรียบเทียบ มธ. 9:1826; ลก. 8:40-56)
นี่ เป็ นหนึ่ งในส่ วนต่างๆของพระกิตติคุณของมาระโกที่มีโครงสร้างรู ปไขว้ (เปรี ยบเทียบ 3:22-30; 6:14-29;
11:15-19)
ก

การวิงวอนของไยรัสเพื่อลูกสาวของเขา 5:21-24
ข

การรักษาผูห้ ญิงที่เป็ นโรคโลหิตตก 5:25-34

ก' การชุบลูกสาวของไยรัสสู่ ชีวติ 5:35-43
ในกรณี น้ ี การล่าช้าที่ก่อให้เกิ ดโดยการรักษาผูห้ ญิงนั้นก็สร้างปั ญหาที่ใหญ่ข้ ึนที่พระเยซู พิชิตอย่างง่ายดาย
การบันทึ ก นี้ เกี่ ย วกับ การอัศ จรรย์ส องอย่า งก็ เปิ ดเผยต่ อไปถึ ง อัตลัก ษณ์ ข องพระเยซู ต่อ พวกสาวกของ
พระองค์ มันแสดงถึงความไวของพระองค์ต่อความโศกเศร้าของมนุษย์อีกด้วย[325]
“การรักษาลูกสาวของไยรัสแสดงว่าพระเยซู ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่ งชี วิต และการ
รักษาผูห้ ญิงที่มีปัญหาของโลหิ ตตกอย่างต่อเนื่ องแสดงว่าพระองค์ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าแห่งสุ ขภาพ”[326]
นักอรรถาธิ บายบางคนเชื่ อว่ามาระโกไม่ได้ตามลาดับตามลาดับเวลาของเหตุการณ์ ต่างๆ แต่ปรั บเปลี่ ยน
เหตุการณ์ เหล่านั้นใหม่เพื่อจะสร้างประเด็นทางศาสนศาสตร์ ของท่าน[327] อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียนพระกิตติ
คุณสัมพันธ์ท้ งั สามบันทึกเหตุการณ์ต่างๆในลาดับเดียวกัน ดังนั้นบางทีเหตุการณ์เหล่านั้นปรากฎในลาดับนี้
[328] การบันทึกของมาระโกเป็ นการบันทึกเต็มที่ที่สุดของทั้งสาม

“การท าให้ พ ายุ ส งบและการรั ก ษาคนถู ก ผี สิ ง เป็ นการส าแดงถึ ง อ านาจเต็ ม ที่ ที่ อ ยู่ ใ น
พระคริ สต์ การรั ก ษาผูห้ ญิ งและการชุ บลู กสาวของไยรั ส ให้เป็ นขึ้ นก็เป็ นหลักฐานของ
ประสิ ทธิภาพเต็มที่ของความเชื่อ”[329]
5:21

จากการถอนตัวจากกาลิลีสู่เขตแดนทศบุรีทางตะวันออกเฉี ยงใต้ (4:35-5:20) ตอนนี้ พระเยซู และ
พวกสาวกของพระองค์ก็กลับไปยังด้านตะวันตกเฉี ยงเหนื อของทะเลสาบและสู่ กาลิลี ทันใดนั้น ฝูง
ชนชาวยิว “มาเฝ้ าพระองค์” อีก

5:22-24

“นายธรรมศาลา” ไม่ใช่ ปุโรหิ ตแต่เป็ นผูน้ าฆราวาสที่มีความรับผิดชอบสาหรับการประชุ ม
นมัสการและสิ่ งอานวยความสะดวกทางกายภาพของธรรมศาลา ชื่ อเรี ยกที่เป็ นเกี ยรติน้ ี บรรยายถึ ง
สมาชิ กที่โดดเด่นของธรรมศาลาอีกด้วย[330] ดังที่เป็ นเช่ นนั้น “ไยรัส” (รู ปแบบกรี กของคาฮีบรู
“ยาอีร์”: “เขาจะให้ความสว่างหรื อทาให้ตื่นตัว” หรื อ “เขาผูใ้ ห้ความกระจ่าง”; เปรี ยบเทียบ กดว.
32:41; วนฉ. 10:3) อย่างไม่สงสัยแล้วได้ชื่นชมการนับถืออย่างมากในชุ มชนของเขา เรื่ องราวการ
รักษาส่ วนใหญ่ก็ไม่ระบุชื่อ ดังนั้นบางทีมาระโกรวมชื่ อไยรัสไว้เนื่ องจากการเชื่ อมโยงของมันกับ
การอัศ จรรย์ข องพระเยซู เกี่ ย วกับการทาให้เด็ ก หญิ ง นั้นตื่ นขึ้ นสู่ ชี วิต (เปรี ยบเที ยบ ข้อ 39)
“การวางมือบน” คนป่ วยเพื่อการรักษาก็เชื่ อมโยงฤทธิ์ เดชของผูร้ ักษากับบุคคลที่ตอ้ งการการช่วยกู้
(เปรี ยบเทียบ 6:5; 7:32; 8:23, 25)

เมื่อกลับไปยังกาลิ ลี ทันใดนั้นพระเยซู ก็เริ่ มต้นที่ จะรับใช้ในการตอบสนองต่อการอ้อนวอนที่เต็มไปด้วย
อารมณ์เร่ งด่วนนี้ แต่ฝงู ชนที่หอ้ มล้อมก็ทาให้การเดินไปข้างหน้าของพระองค์ชา้ ลง
5:25-28

มาระโกเน้นถึงสภาพที่สิ้นหวังของผูห้ ญิงนั้นโดยการบันทึกรายละเอียดเกียวกับประวัตศาสตร์
ของเธอที่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณคนอื่นๆได้ขา้ มไป อย่างที่ไม่เป็ นลักษณะเฉพาะนั้น มาระโกบรรยาย
ถึงสภาพเลวร้ายด้วยชุดของรู ปแบบของคากริ ยาที่เติม -ing หรื อ -ed ทั้งเจ็ด ก่อนที่เธอได้พบพระเยซู
นั้นเธอก็รักษาไม่หาย เธอได้มีความเชื่อในความสามารถของพระเยซู ที่จะรักษาเธอและความเชื่ อถือ
ที่วา่ เธอสามารถรับเอาการรักษาโดยการแตะเสื้ อผ้าของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 3:10; 6:56) เธอได้
พยายามที่ จะสงบเสงี่ ย มไว้เนื่ องจากว่าสภาพของเธอท าให้เธอและทุ ก คนที่ แตะต้องเธอนั้นไม่
สะอาดทางพิธีกรรม (ลนต. 15:25-27) บางทีเธอได้มาจากที่ไกลบางที่ เนื่ องจากเป็ นที่ชดั เจนว่าไม่มี
ใครในฝูงชนนั้นรู ้จกั เธอหรื อคัดค้านต่อการที่เธออยูท่ ี่นนั่

5:29

เมื่อ (คากรี ก ยูธูส “ทันใดนั้น”) เธอได้แตะฉลองของพระเยซู เธอก็รู้วา่ เธอหายเป็ นปกติ การรักษา
นั้นก็ทนั ที แต่มนั ได้เกิดขึ้นโดยปราศจากการมีส่วนร่ วมที่มีสติของพระเยซู ฤทธิ์ เดชที่พระองค์มีก็
เป็ นเช่นนั้น

5:30

อย่างทันใดนั้น (คากรี ก ยูธูส) พระเยซูรับรู ้วา่ “ฤทธิ์ เดช... ซ่านออก” จากพระองค์
“มันเป็ นบางส่ วนของฤทธิ์ เดช [คากรี ก ดูนามิส] ที่เหนือธรรมชาติของพระองค์ซ่ ึ งพระองค์
ได้รู้สึกว่าออกจากพระองค์ไปในการบรรลุการรักษาที่อศั จรรย์”[331]
“ความฉับไวของการรู้ของพระองค์ ความสัพพัญญูซ่ ึ งมาระโกเขียนถึง การอ้างถึงพระนาม
ของพระเยซู แ ละตาแหน่ ง ที่ ไ ปข้า งหน้า ของมัน ทั้ง หมดนั้นก็ แ สดงถึ ง ความเป็ นเหนื อ
ธรรมชาติของความรู้ของพระเยซูที่จะเป็ นอีกประเด็นหนึ่งของการเน้น”[332]
“บิดาคนหนึ่ งที่มาท่ามกลางลูกๆของเขาและเรี ยกร้ องว่า ใครได้ทาความผิดนี้ ? เขาเองก็มี
สติแม้กระทัง่ ในขณะที่เขาถาม แต่ในเวลาเดียวกันก็เต็มใจที่จะนาผูก้ ระทาผิดไปสู่ การกล่าว
ยอมรับที่อิสระ และเพื่อจะตั้งเขาไว้ในสภาพที่ยกโทษให้ได้น้ นั เขาละเมิดกฎของความจริ ง
ที่สูงที่สุดในทางใดทางหนึ่งไหม? ความผิดอย่างเดียวกันอาจพบได้ในความผิดของเอลีชา
‘เกหะซี เจ้าไปไหนมา?’ (2 พกษ. 5:25) เมื่อใจของเขาได้ไปกับคนใช้ของเขาตลอดทางที่
เขาได้ไป แม้กระทัง่ ในคาถามของพระเจ้าเองต่ออาดัม ‘เจ้าอยูท่ ี่ไหน?’ (ปฐก. 3:9) และต่อ
คาอิน ‘อาเบลน้องชายของเจ้าอยู่ที่ไหน?’ (ปฐก. 4:9) ในแต่ละกรณี ก็มีจุดประสงค์ทาง
ศีลธรรมในคาถาม-คือโอกาสที่ถูกมอบให้ ณ ชัว่ ขณะล่าสุ ดสาหรับการทาดีบางส่ วนจาก
ความผิดพลาดโดยการกล่าวยอมรับที่เปิ ดเผยซึ่ งเป็ นโอกาสซึ่ งพวกเขาผูซ้ ่ ึ งแบบอย่างของ
เขานั้นได้ถูกอ้างอิงที่นี่ซ่ ึงทนทุกข์ที่จะหลีกหนีแต่ที่ซ่ ึ งผูห้ ญิงนี้ได้รับพระคุณที่จะใช้”[333]

5:31-32

ความรุ นแรงของการตอบของพวกสาวกก็ พิเศษต่ อมาระโก ลู ก าเขี ย นว่าเปโตรได้พูดมัน
(ลก. 8:45) บางทีพวกสาวกร้ อนรนที่จะให้พระเยซู ไปถึ งบ้านของไยรัสก่อนที่มนั จะสายเกิ นไป
กระนั้นพระเยซู ตอ้ งการที่จะกล่าวต่อหญิงนั้น และทาให้เธอแน่ใจว่ามันเป็ นความเชื่ อของเธอใน
พระองค์ที่ได้ส่งผลต่อการรักษาของเธอ ไม่ใช่ แค่การสัมผัสของเธอ พระองค์ “ทอดพระเนตรดู
รอบๆ” แสวงใบหน้าในฝูงชนเพื่อจะค้นหาผูห้ ญิงแห่งความเชื่อ
“คานาหน้านามและรู ปแบบของคากริ ยาที่เติม -ing หรื อ -ed ในคากรี กเป็ นเพศหญิงซึ่ งบ่ง
บอกถึ งผูก้ ระทาที่ เป็ นผูห้ ญิงในกรณี น้ ี พระเยซู มองหาผูห้ ญิงไม่ใช่ ผูช้ ายในฝูงชนนั้น…
แน่นอนว่าพระเยซู รู้ความแตกต่างระหว่างการเบียดเสี ยดที่หยาบของฝูงชนและการสัมผัส
ที่ อ่อนไหวของมื อ ของผูห้ ญิ ง ถ้า มันเป็ นผูช้ ายที่ แสวงหาการรั ก ษา บางที เขาคงได้จ ับ
เสื้ อผ้า”[334]
“ฤทธิ์ เดชที่รักษาของพระองค์ไม่ได้ทางานโดยอัตโนมัติเหมือนแบตเตอรี่ ที่ปล่อยไฟของ
มันเมื่อลัดวงจรโดยอุบตั ิเหตุ พระเยซู รับรู ้ในพระองค์เองโดยปราศจากข้อชี้ แนะภายนอก

ถึงความสาคัญของการแตะต้องของผูห้ ญิงนั้นและก็เต็มใจที่จะให้เกียรติความเชื่ อของเธอ
อย่างกระฉับกระเฉง ทันใดนั้นพระองค์ก็รู้สึกถึงฤทธิ์ เดชที่รักษาของพระองค์ออกไปยัง
เธอ ฤทธิ์ เดชของพระองค์ซ่ ึ งเป็ นความสามารถภายในที่ จะปฏิ บ ัติก ารก็ อยู่ภายใต้ก าร
ควบคุ มแห่ งความตั้งใจที่ มีสติของพระองค์อยู่เสมอ การมีสติของพระองค์ถึงฤทธิ์ เดชที่
ออกจากพระองค์ก็บ่งบอกว่าพันธกิ จการรักษาของพระองค์น้ นั ทาให้พระเยซู ตอ้ งใช้
พลังงานฝ่ ายวิญญาณอย่างมาก มันคงอธิ บายว่าทาไมพระองค์พบว่ามันจาเป็ นในบางครั้งที่
จะหลบหลี ก ฝู ง ชนเพื่ อ จะหาเวลาส าหรั บ การท าให้ ส ดชื่ น ผ่ า นการสามัค คี ธ รรมกับ
พระบิดา” [335]
5:33-34

พระเยซู ไม่ได้วา่ กล่าวเธอ แม้วา่ ความเชื่ อของเธอในพระองค์ดูเหมือนจะได้ผสมกับไสยศาสตร์
กระนั้นพระองค์ตอ้ งการที่จะกล่าวต่อเธอด้วยเกรงว่าเธอจะสรุ ปว่าการแตะต้ องพระองค์คือสิ่ งที่ได้
รักษาเธอ ถ้อยคาของพระองค์เต็มไปด้วยความไวและความสงสารฝ่ ายวิญญาณ เธอไม่มีอะไรที่จะ
กลัวจากพระองค์ บางทีผหู ้ ญิ งนั้นกลัวเพราะว่าเธอได้รับฤทธิ์ เดชของพระเยซู อย่างแอบๆซ่ อนๆ
(อย่างลับๆล่อๆ) บางทีส่วนหนึ่ งของความกลัวของเธอก็คือว่าเธอได้ทาให้พระเยซู ไม่สะอาดทาง
พิธีกรรม[336] เช่ นเดิ ม เราได้เห็นว่าการตอบสนองพื้นฐานต่อการเปิ ดเผยถึ งฤทธิ์ เดชของพระเยซู
คือความกลัว (เปรี ยบเทียบ 4:41; 5:15)

นี่ เป็ นที่ เดี ยวในหมวดพระกิ ตติ คุณที่ ที่ พระเยซู เรี ยกใครคนหนึ่ งว่า “ลูก หญิง” ความเชื่ อของหญิ ง นั้นใน
พระเยซู ไ ม่ ใ ช่ แค่ ส่ ง ผลต่ อการรั ก ษาทางกายภาพของเธอแต่ (พู ดเป็ นนัย สองอย่ าง) ได้นาเธอเข้าไปใน
ครอบครัวฝ่ ายวิญญาณของพระองค์อีกด้วย (เปรี ยบเทียบ อสย. 53:10; มก. 3:35; 7:26; 10:52) “ความเชื่อ”
ของเธอเป็ นวิธีที่ซ่ ึ งเธอได้รับการช่วยเหลือของพระเยซู มันแสดงออกถึ งความเชื่ อถือที่ว่าพระเยซู สามารถ
รักษาเธอได้และหวังว่าพระองค์จะรักษา
วลี “จงไปเป็ นสุ ข” (คาฮีบรู ชาโลม) เป็ นวิธีโดยทัว่ ไปของการกล่าว “อาลา” ท่ามกลางพวกยิว (เปรี ยบเทียบ
วนฉ. 18:6; 1 ซมอ. 1:17)
ชาโลม “… หมายถึงไม่ใช่แค่เสรี ภาพจากความกังวลภายใน แต่หมายถึงความมีสุขภาพดี หรื อความสมบูรณ์
แห่งชีวติ ที่มาจากการถูกนาไปสู่ ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า”[337]
เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าสาหรับผูห้ ญิงนี้ที่จะประสบกับการรักษา พระเยซูทาให้เธอแน่ใจว่าการรักษาของ
เธอนั้นสมบูรณ์ และถาวรด้วยถ้อยคาเหล่านี้ : “ที่ หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่ อ” ตอนนี้ เธอสามารถชื่ นชม
การปฎิ สัม พันธ์ ทางสั งคมและการเข้าร่ วมในการนมัสการในที่ สาธารณะได้เช่ นเดี ยวกับสุ ข ภาพที่ ดีทาง
กายภาพเนื่องจากว่าเธอสะอาดแล้ว

“จากมุมมองของมาระโก เหตุการณ์ท้ งั สิ้ นเป็ นการเรี ยกหาความเชื่อที่สุดขีด”[338]
5:35

ถ้าพวกสาวกไม่มีความอดทน (ข้อ 31) ไยรัสต้องไม่อดทนมากแค่ไหน ใจของเขาต้องแตกสลาย
เพียงไรเมื่อถ้อยคามาถึงเขาว่า “ลูกสาว” ของเขาได้ “ตายไป” แล้ว
“มี ค วามหมายในล่ า ช้า ของพระองค์อ ยู่เสมอจากการล่ า ช้า นั้น การช่ ว ยเหลื อ จะมาจาก
ความมืดนั้นความสว่างจะมา”[339]
ผูค้ นที่ ร ายงานถึ ง การตายของลู ก สาวของไยรั ส ก็ ถื อ ว่า พระเยซู เ ป็ นอาจารย์หรื อ รั บ บี ธ รรมดา
พวกเขาเชื่อว่าพระองค์สามารถช่วยคนที่มีชีวติ เท่านั้น
“มัน ไม่ มี ก ารพูด เปรยถึ ง ใครก็ ต ามที่ ถื อว่า มัน ไม่ ถู ก ต้อ งที่ ว่า พระเยซู ไ ม่ ไ ด้ด าเนิ นการ
เร็ วเท่าที่จะเร็ วได้ที่จะไปยังบ้านของไยรัส หรื อที่วา่ พระองค์ควรได้รับมือกับคนเป็ นโรค
โลหิตตกหลังจากกรณี ที่รุนแรงกว่าของเด็ก ณ ประตูแห่ งความตาย....มันค่อนข้างเป็ นแบบ
ปาเลสไตน์ที่จะยังคงทาสิ่ งต่างๆที่ควรจะทา ณ ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางจิตวิทยา”[340]

5:36 ไยรัสได้เชื่อว่าพระเยซู สามารถรักษาลูกสาวของเขาได้ และเขาเพิ่งได้สังเกตผลลัพธ์ของการเชื่อใน
พระเยซู (ข้อ 25-34) ความเชื่ อของเขาพร้อมกับการหนุ นใจของพระเยซู ช่วยให้เขาที่จะ “เชื่ อ”
( เชื่ อต่อไป) ว่าพระเยซู ยงั คงสามารถช่ วยเหลื อลู กสาวของเขาได้ พระเยซู กล่ าวอย่างแท้จริ งว่า
“จงหยุดกลัว จงเชื่อต่อไป”
5:37

พระเยซู “อนุญาต” ให้วงในของพวกสาวกของพระองค์เท่านั้น “ที่จะไปกับพระองค์” เพื่อจะเป็ น
พยานถึงการอัศจรรย์น้ ี ( เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 17:6; มก. 9:2; 14:33) พระองค์อาจได้ทาอย่างนั้นเพื่อ
จะจากัดการตอบสนองอันเป็ นที่นิยมต่อมัน ถ้าฝูงชนมารวมกลุ่มกันกับพระเยซู เพราะว่าพระองค์
ได้รักษาพวกเขา พวกเขาจะแสวงหาการช่วยเหลือทางกายภาพจากพระองค์มากแค่ไหนถ้าพวกเขารู ้
ว่าพระองค์สามารถชุ บคนตายให้เป็ นขึ้น ความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่ งก็คือว่าบ้านนั้นเล็กเกิ นไป
สาหรับสาวกคนอื่นๆที่จะเข้าไปกับครอบครัว[341]
“จากมุมมองของเราในขณะที่การชุ บคนตายให้เป็ นขึ้นอาจเป็ นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
การอัศจรรย์น้ ี ก็มาในชุ ดของการอัศจรรย์ต่างๆที่ เกี่ ยวข้องกับสถานการณ์ ที่สิ้นหวังอย่าง
สิ้ นเชิง”[342]
ทาไมพระเยซูได้เลือกเปโตร ยากอบและยอห์น- แทนที่จะเป็ นคนอื่นๆอีกสามคนจากพวกสาวกของ
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ 9:2)? บางทีพวกเขาได้พิสูจน์วา่ เป็ นผูท้ ี่รับรู ้หรื อตอบสนองมากที่สุดต่อสิ่ งที่

พระองค์ได้สอนพวกเขามาจนขณะนี้ (เปรี ยบเทียบ มธ. 25:19) หรื อมันอาจได้เป็ นว่าพระเยซู
มองเห็นล่วงหน้าว่าพวกเขาจะมีบทบาทของการนาพวกอัครทูตในอนาคต
5:38

พระเยซู ปล่ อยฝูงชนกลุ่ มหนึ่ งไปแต่ได้พบอี กกลุ่ มหนึ่ งที่รอคอยพระองค์ที่บา้ นของ ไยรัส[343]
อย่างที่เป็ นธรรมเนียม ผูร้ ับจ้างโศกเศร้ากาลังทาการ: ร้องไห้ คร่ าครวญ ร้องเพลง เป่ าปี่ และปรบมือ
ของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ ยรม. 9:17; อมส. 5:16).[344] มิชนาห์ ระบุวา่ แม้กระทัง่ สามีที่ยากจน
ที่สุดจะต้องจ้างคนเป่ าปี่ อย่างน้อยสองคนและผูห้ ญิงคนหนึ่ งที่จะคร่ าครวญเมื่อภรรยาของเขาตาย
ไป [345] เป็ นที่ชดั เจนว่าการตายของเด็กหญิงตัวเล็กนี้ ได้ถูกคาดหวังไว้จนพวกผูโ้ ศกเศร้ าพร้ อม
ขณะที่เธอตายไป

5:39-40

พระเยซู หมายถึ งว่าเธอ “หลับ” ในความตราย พระองค์ใช้คาว่า “หลับ” ในเชิ งเปรี ยบเทียบ
(เปรี ยบเทียบ มธ. 9:24; ยน. 11:11-14) พระองค์หมายถึงว่าแม้วา่ เธอได้ตายไป การตายของเธอก็จะ
ไม่ ถ าวรมากไปกว่า การหลับ [346] อย่า งไรก็ ต ามพวกผูส้ ั ง เกตการณ์ ที่ อ ยู่ที่ นั่น ถื อ ถ้อยค าของ
พระเยซู ตามตัวอักษรและเยาะเย้ยแพทย์ผยู ้ ิ่งใหญ่สาหรับการวินิจฉัยผิวเผินภายนอกของพระองค์
การตอบสนองของพวกเขาพิสูจน์วา่ เด็กหญิงนั้นได้ตายไป พระเยซู กนั พวกเขาออกไปและอนุ ญาต
ให้บรรดาผูท้ ี่พระองค์ตอ้ งการเท่านั้นที่จะอยูเ่ พื่อจะเป็ นพยานถึงการอัศจรรย์
ดาเนียลได้ทานายว่าพระเจ้าจะชุบบรรดาผู้ “หลับ” ในความตายให้เป็ นขึ้น (ดนล. 12:2) พระองค์ได้
ทาสิ่ งนั้นที่นี่แม้กระทัง่ ใช้ถอ้ ยคาของดาเนียล “หลับ” ด้วยเหตุน้ นั พระองค์ก็สาแดงว่าพระองค์กาลัง
ทาสิ่ งที่ดาเนียลได้ทานายว่าพระเจ้าจะทา

5:41

เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซูจบั “แขน” ของเด็กหญิงที่ตายไปเพื่อที่จะเชื่ อมโยงฤทธิ์ เดชของพระองค์กบั
การรักษาของเธอในความคิดของพยาน พระองค์ไม่จาเป็ นที่จะแตะต้องเธอเพื่อจะชุ บให้เธอเป็ นขึ้น
เอลียาห์ (1 พกษ. 17:17-23) และเอลีชา (2 พกษ. 4:18-37) ทั้งสองได้ชุบเด็กๆให้คืนสู่ ชีวิต แต่ท้ งั
สองจาต้องใช้ความพยายามและใช้เวลาในการทาอย่างนั้นมากกว่าที่พระเยซู ได้ทา บางทีมนั เป็ น
การรักษานี้ ที่นาหลายคนที่จะระบุวา่ พระเยซู เป็ นเอลียาห์ (6:15) การแตะต้องคนตายส่ งผลต่อการ
เป็ นมลทินทางพิธีกรรม แต่พระเยซู พิชิตสิ่ งนี้ ดว้ ยฤทธิ์ เดชของพระองค์ที่เป็ นทั้งการรักษาและการ
ชาระ
มาระโกเท่านั้นบันทึกคาสั่งของพระเยซูในภาษาอารเมคและแปลมันเพื่อผูอ้ ่านชาวโรมันของท่าน
“มาระโกให้การแปลที่เป็ นความตรงข้ามกับสู ตรทางเวทมนตร์ ต่างๆที่ลึกลับและไม่เป็ น
เรื่ องจนพวกเขาเยาะเย้ยผูท้ ี่จะเป็ นผูแ้ ปล...”[347]

ในทุ กกรณี ของพระเยซู ที่ชุบคนตายให้เป็ นขึ้ นในหมวดพระกิ ตติคุณ พระองค์ก็กล่ าวต่อคนตายโดยตรง
(เปรี ยบเทียบ ลก. 7:14; ยน. 11:43)
“มีการแนะนาว่าถ้อยคาเหล่านั้นของพระองค์เป็ นถ้อยคาที่ถูกใช้โดยมารดาในแต่ละเช้าเพื่อ
จะกระตุน้ ลูกสาวของเธอจากการหลับ”[348]
มีความแตกต่างทางตัวอักษรเดียวระหว่างคาสั่งของพระเยซู ที่นี่และคาสั่งที่เปโตรพูดเมื่อท่านรื้ อฟื้ นโดรคัส
สู่ ชีวิต (กจ. 9:40) เปโตรกล่าวว่า “ทาบิธา คูม” นี่ แสดงให้เห็นว่า พระเยซู ใช้ฤทธิ์ เดชของพระองค์ต่อไป
ผ่านทางเปโตรหลังจากการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ กจ. 1:1-2)
5:42

เมื่อพระเยซู ฟ้ื นฟูชีวิต การคืนสู่ สภาพเดิ มก็ทนั ที (คากรี ก ยูธูส สองครั้งในข้อนี้ ) ไม่ใช่ ตามลาดับ
อย่างที่มนั เป็ นจริ งเกี่ยวกับผูเ้ ผยพระวจนะแต่ก่อนอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 1 พกษ.17:19-20; 2 พกษ.
4:33) บางทีมาระโกอ้างอิงถึงอายุของเด็กหญิงนั้นเพราะว่าเธออายุ 12 ปี และผูห้ ญิงที่พระเยซู เพิ่งได้
รักษาไปก็ได้ทนทุกข์กบั โรคภัยไข้เจ็บของเธอเป็ นเวลา 12 ปี (ข้อ 25) หญิงนั้นได้เริ่ มต้นดาเนิ นชี วิต
ในเมื่อเธอควรได้ตายไปจากสภาพที่รักษาไม่ได้ของเธอ เด็กหญิงนั้นเพิ่งตายไปในเมื่อเธอควรได้
ดาเนินชีวติ ในฐานะหญิงสาว พระเยซูสามารถ- และได้-ช่วยกูท้ ้ งั สองจากความตาย ทุกคนที่ปรากฎ
ตัวก็แสดงถึงความประหลาดใจสุ ดขีดต่อฤทธิ์ เดชของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 4:41) คากรี กจาก
เอกซิ สเทมิ ตามตัวอักษรหมายถึงพวกเขา “เสี ยสติดว้ ยความประหลาดใจมาก”[349]

5:43

พระเยซู ให้คาสั่งสองประการแก่พวกผูส้ ังเกตการณ์ หนึ่ ง พระองค์บอกพวกเขาที่จะไม่บอกใครก็
ตามเกี่ยวกับการอัศจรรย์ผไู ้ ม่จาเป็ นที่จะรู ้เกี่ยวกับมัน เป็ นที่ชดั เจนว่าหลายคนที่อยู่นอกบ้านคงได้
พ้นพบสิ่ งที่ได้เกิดขึ้น แต่พระเยซูตอ้ งการที่จะหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผยที่ไม่จาเป็ นอย่างน้อยก็ทนั ทีเพื่อ
ว่า พระองค์ส ามารถดาเนิ นพันธกิ จของพระองค์ไปพร้ อมกับ เสรี ภาพเต็ม ที่ ข องการเคลื่ อนไหว
(เปรี ยบเทียบ 1:43-45) พระองค์ตอ้ งการให้บรรดาผูท้ ี่ ปรากฎตัวที่จะรั กษาเหตุการณ์ น้ ี ไว้เป็ น
ความลับเท่าที่จะเป็ นไปได้[350]
คาสั่งที่ สองของพระองค์เปิ ดเผยถึ งความสงสารต่อเนื่ องของพระองค์ที่มีต่อเด็กหญิงนั้นในความ
จาเป็ นของเธอ ยิ่งกว่านั้นมันทาให้ชดั เจนว่าพระองค์ได้ร้ื อฟื้ นเธอสู่ ชีวิตทางกายภาพที่ตอ้ งการการ
ค้ า จุ น พระองค์ ไ ม่ ไ ด้ท าให้ เ ธอเป็ นขึ้ น สู่ รู ป แบบใหม่ ข องชี วิ ต พร้ อ มกับ ร่ า งกายที่ เ ป็ นอมตะ
(เปรี ยบเทียบ 1 คร. 15:35-57)

การอัศจรรย์สองอย่างนี้ (การชุบชีวติ ของลูกสาวของไยรัสและการรักษาหญิงที่เป็ นโรคโลหิ ตตก) สอนพวก
สาวกว่าพระเยซู ไม่ได้มีแค่อานาจที่จะควบคุมธรรมชาติ (4:35-41) และวิญญาณปี ศาจ (5:1-20) เท่านั้นแต่
ความตายอีกด้วย นี่เป็ นการเปิ ดเผยที่สาคัญต่อบรรดาผูท้ ี่ใช้ความเชื่ อบางอย่างในพระองค์ พวกเขาเรี ยนรู ้วา่

พระเยซูเป็ นมากกว่ามนุษย์ และแม้กระทัง่ เป็ นมากกว่าผูย้ งิ่ ใหญ่ที่สุดของพวกผูเ้ ผยพระวจนะ อย่างไม่สงสัย
แล้ว พระเจ้าใช้การเปิ ดเผยเหล่านี้ เพื่อจะช่วยให้พวกสาวกเห็ นว่าพระเยซู เป็ นพระเมสสิ ยาห์ที่เป็ นพระเจ้า
(8:29)
“ความเชื่ อเกี่ยวข้องมากกว่าการแค่เชื่ อว่าพระเยซู สามารถทาการอัศจรรย์ได้ ไม่มีใครสงสัยสิ่ งนั้น
ในนาซาเร็ ธ พวกเขาสงสัยว่าพระองค์สามารถทาสิ่ งที่พระองค์ทาได้อย่างไร เนื่ อ งจากใครที่ พ วก
เขา ‘รู้’ว่าพระองค์เป็ น ดังนั้นโดยความหมายโดยนัย ความเชื่อแห่ งการรักษาสาหรับมาระโกในสอง
เรื่ องเหล่านี้ หมายถึงมากกว่าความเชื่ อในผูท้ าการอัศจรรย์ ทั้งไยรัสและหญิงนั้นแสดงถึงความเชื่ อ
ที่วา่ ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งพระเจ้าทาการในพระเยซู ดังนั้นผูเ้ ขียนพระกิตติคุณนี้ ใช้เรื่ องเหล่านี้ เพื่อจะ
เน้นถึงบทบาทของความเชื่ อและผลที่ตามมาของมัน คือตัวบุค คลของพระเยซู อย่างที่ประจักษ์ใน
พันธกิจของพระองค์ที่เน้นถึงบทบาทของความเชื่อในเรื่ องเหล่านี้”[351]
2. การปฏิเสธพระเยซู โดยชาวนาซาเร็ธ 6:1-6ก (เปรียบเทียบ มธ. 13:54-58)
แม้วา่ พระเยซู ให้หลักฐานเพียงพอว่าพระองค์ทรงเป็ นมากกว่ามนุ ษย์ (4:35-5:43) บรรดาผูท้ ี่รู้จกั พระองค์ดี
ที่สุดในสถานะทางสังคมทางกายภาพก็ปฏิเสธที่จะเชื่ อในพระองค์ (6:1-6ก) การปฏิเสธนี้ นาพระเยซู ที่หัน
จากฝูงชนอย่างมากขึ้นไปยังการฝึ กฝนพวกสาวกของพระองค์ (6:6ข-8:30)
6:1

มาระโกอ้า งอิ งถึ งการปรากฏของพวกสาวกกับพระเยซู แต่มทั ธิ วละเว้นรายละเอี ย ดนั้น เป็ นที่
ชัดเจนว่ามาระโกบันทึ กเหตุ การณ์ น้ ี เพราะว่ามันจัดตั้งอี กโอกาสหนึ่ งสาหรั บการฝึ กฝนการเป็ น
สาวกซึ่ งเป็ นความเป็ นห่วงโดยเฉพาะของมาระโกในส่ วนนี้ ของพระกิตติคุณของท่าน พระเยซูเยี่ยม
เยียนนาซาเร็ ธในฐานะรั บบี ที่เตรี ยมพวกสาวกของพระองค์สาหรั บพันธกิ จของพวกเขา นี่ เป็ น
การปฏิเสธครั้งที่สองในนาซาเร็ ธที่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณสัมพันธ์บนั ทึก การปฏิเสธแรกเกิดขึ้นเมื่อ
พระเยซูละนาซาเร็ ฐไปเพื่อจะจัดตั้งฐานแห่งการปฏิบตั ิการของพระองค์ในคาเปอรนาอุม (มธ. 4:13;
ลก. 4:16-31)

6:2-3 การตอบสนองของผูค้ นในธรรมศาลานี้ ก็ตรงข้ามกับการตอบสนองของไยรัสนายธรรมศาลาอี ก
แห่ งหนึ่ ง (5:22) มาระโกบันทึกสามคาถามที่พวกผูส้ ังเกตการณ์ในนาซาเร็ ธตั้งขึ้น พวกเขาแปลก
ใจว่าพระเยซู ได้รับคาสอนและสิ ทธิ อานาจที่พระองค์สาแดงจาก “ที่ ไหน” พวกเขาถามซึ่ งกันและ
กันว่า ใคร ได้ให้ “ปั ญญา” ที่ พระองค์สาแดงนั้นแก่ พระองค์ และพวกเขาถามว่า พระเยซู ได้รับ
ความสามารถที่จะทา “การอัศจรรย์ต่างๆ” อย่ างไร เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกเขาไม่ได้สรุ ปว่าคาสอน
สิ ทธิ อานาจและการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์มาจากพระเจ้า

“ในสิ่ ง นี้ พวกเขาก็ ไม่ ใช่ ไม่ เหมื อนยุค วิท ยาศาสตร์ ส มัย ใหม่ ของเราซึ่ ง เป็ นห่ วงเกี่ ย วกับค าถาม
ในทางกลไก ‘อย่างไร’ มากกว่าคาถามเชิงศาสนศาสตร์ ‘ทาไม’ อย่างมาก”[352]
คาถามต่า งๆของชาวนาซาเร็ ธ แสดงถึ ง ความไม่ เชื่ อถื อและความเป็ นปฏิ ปั ก ษ์ ความคุ น้ เคยส่ วนตัวของ
พวกเขากับครอบครัวของพระเยซู และลักษณะชี วิตแต่ก่อนของพระเยซู ท่ามกลางพวกเขาได้ทาให้มนั ยาก
สาหรับพวกเขาที่จะคิดเกี่ยวกับพระองค์วา่ เป็ นสิ่ งใดก็ตามที่มากกว่าแค่มนุ ษย์ นี่ เป็ นที่เดียวในพันธสัญญา
ใหม่ ที่ ที่ ผูเ้ ขี ย นอ้า งอิ ง ถึ ง พระเยซู ใ นฐานะช่ า งไม้ “ช่ า งไม้” (ค ากรี ก เทคทน) ท างานกับ หิ นและเหล็ ก
เช่นเดียวกับไม้ [353] ในเชิงโวหารแล้วพวกผูว้ จิ ารณ์ของพระเยซูถามว่าไม่วา่ พระเยซู ไม่ใช่คนงานธรรมดา
พร้อมกับมือของพระองค์อย่างที่พวกเขาส่ วนใหญ่เป็ นหรื อไม่
“ไม่ มีสิ่ งใดที่ คงเส้ นคงวาในความศรั ทธาแห่ งประเภทบางอย่า งของเพลงสรรเสริ ญและการภาวนากว่า
แนวคิดที่ผดิ พลาดที่วา่ คากรี กควรจะถูกแปลว่า ‘ช่างไม้’ ซึ่ งบ่งบอกถึงที่ต่าต้อยในสังคมร่ วมสมัย คากรี กนี้ มี
ระดับกว้างของความหมายตั้งแต่ผตู ้ ่อเรื อไปจนถึงช่ างแกะสลัก แต่ก็บ่งบอกเกือบตลอดเวลาถึงบุคคลแห่ ง
ทักษะค่อนข้างมากและสามารถแม้กระทัง่ ถูกใช้เกี่ยวกับแพทย์ จนเดี๋ ยวนี้ ต้ งั แต่การเป็ นช่างไม้ในหมู่บา้ น
(มธ.13:55) ที่เกี่ยวข้องในการทาคันไถและแอก (ซึ่ งชาวนาคนใดก็ตามแห่ งสมัยของเขาก็สามารถที่จะผลิต
ได้) โยเซฟอาจได้เป็ นผูส้ ร้างแห่ งความสามารถบางอย่างที่ท่องเที่ยวไปทัว่ บริ เวณที่ใหญ่ต่างๆของประเทศ
ต่อเบื้องหลังเช่นนั้นการสละตนเองของพระเยซูก็ถูกมองว่าเป็ นบางสิ่ งที่น่าประทับใจมากกว่าคาว่า ‘ช่างไม้’
บ่งบอกไว้อย่างมาก
“คาอารเมค นัก การ่ า ก็ ขยายออกในความหมายตั้งแต่ผูท้ าเฟอร์ นิเจอร์ ไปจนถึ งผูส้ ร้ างพร้ อมกับ
ทักษะที่เกี่ ยวข้องหลายอย่างในระหว่างนั้น ช่ างฝี มือเช่ นนั้นเป็ นผูท้ ่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ ซึ่ ง ณ
สมัยของพระเยซู น้ นั พวกเขาก็ได้มีอยู่เป็ นเวลาหลายศตวรรษ ในแง่ของความหมายโดยนัยของ
ลูกา 4:22 และ ยอห์น 6:42 พร้อมกับพระคัมภีร์ตอนนี้ ที่ผคู ้ นในนาซาเร็ ธไม่รู้จกั พระเยซู ดว้ ยสายตา
เมื่อพระองค์กลับมาจากการเริ่ มต้นพันธกิจของพระองค์ครั้งแรก เราก็ตอ้ งสรุ ปว่าพระองค์ได้ใช้เวลา
เล็กน้อยในนาซาเร็ ธ ตามหลักการแล้วเมืองนั้นเองก็ถูกตั้งไว้สาหรับช่างฝี มือที่ท่องเที่ยวไปในที่
ต่างๆ ผูส้ ามารถไม่เพียงแต่ต้ งั ครอบครัวของเขาที่นนั่ แต่สามารถเดินทางอย่างง่ายดายไปยังเมือง
ชายฝั่งทั้งหลายและยังเมืองต่างๆที่มองลงไปเห็นทะเลกาลิลีอีกด้วย”[354]
เป็ นสิ่ ง ที่ น่าสนใจที่ จะใคร่ ครวญถึ งสิ่ งที่ พระเยซู ไ ม่ ไ ด้เลื อกที่จะเป็ น: ทหาร คนเก็ บภาษี ชาวประมง
นักวิชาการ เป็ นต้น อาชี พที่พระองค์ได้ เลือก-ซึ่ งทึกทักเอาว่าพระองค์มีทางเลื อก-ก็เป็ นอาชี พที่ได้ให้การ
ส่ งเสริ มทางบวกแก่เพื่อนบ้านของพระองค์และหลีกเลี่ยงอาชีพที่ “เป็ นปัญหา” ซึ่งอาจได้ประนีประนอมการ
ทรงเรี ยกของพระองค์

“เป็ นการปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปท่ามกลางพวกยิวที่จะใช้ชื่อของบิดาไม่วา่ เขามีชีวิตอยูห่ รื อตายไป ผูช้ าย
ได้ถูกเรี ยกว่าบุตรของมารดาของเขาเท่านั้นเมื่อบิดาของเขาไม่เป็ นที่รู้จกั ”[355]
ก่อนหน้านี้ ผคู ้ นแห่ งนาซาเร็ ธได้อา้ งอิงถึ งพระเยซู วา่ เป็ นลูกของโยเซฟ (ลก.4:22) เป็ นที่ชดั เจนว่าตอนนี้
พวกเขาเรี ยกพระองค์ว่า “ลูก ของมารี ย ์" ในฐานะเป็ นการดู ถูกที่ จงใจซึ่ งบ่งบอกว่าพระองค์เป็ นลู กนอก
กฎหมาย (เปรี ยบเทียบ วนฉ. 11:1-2; ยน. 8:41; 9:29) พวกยิวไม่ได้กล่าวอย่างดูถูกเกี่ยวกับการเกิดของบุคคล
เช่นนั้นถ้าพวกเขาเชื่อว่าเขาดาเนินชีวติ อันเป็ นที่โปรดปรานต่อพระเจ้า แต่ถา้ บุคคลนั้นกลายมาเป็ นคนที่เลิก
เชื่อ พวกเขาก็กล่าวต่อสาธารณะชนและอย่างเปิ ดเผยเกี่ยวกับการเกิดนอกกฎหมายของเขา[356] ดังนั้นการ
เรี ยกชื่อนี้สะท้อนถึงความเชื่อถือของชาวนาซาเร็ ธ ที่วา่ พระเยซู ไม่ได้เกิดจากหญิงพรหมจารี ยแ์ ละไม่ได้เป็ น
ที่โปรดปรานต่อพระเจ้า[357]
“บางครั้งเราก็ใกล้ผคู ้ นเกินไปที่จะเห็นความยิง่ ใหญ่ของพวกเขา”[358]
6:4

พระเยซู ไม่ ได้อา้ งหรื อแต่ง สุ ภาษิ ตที่ จะตอบการปฏิ เสธนี้ มันแสดงถึ ง หลักการหนึ่ งนั่นคื อ:
ความคุน้ เคยทาให้เกิดการดูถูก พระเยซูบ่งบอกว่าพระองค์ทรงเป็ น “ผูเ้ ผยพระวจนะ” ซึ่ งพระองค์ก็
ทรงเป็ น ผูค้ นแห่ งนาซาเร็ ธ ไม่ส ามารถแม้กระทัง่ ชื่ นชมด้านนี้ แห่ ง คุ ณลักษณะของพระเยซู ไ ด้
เพราะว่าพวกเขาถือว่าพระองค์เป็ นใครคนหนึ่งที่เหมือนพวกเขาเอง
“ข้า พเจ้า คิ ดว่า ว่า ภาษาพูด โดยทั่วไปของสมัย นั้นก็ เ หมาะสมที่ นี่ ‘ผูเ้ ชี่ ย วชาญคื อเพื่ อ น
ธรรมดาจากอีกเมืองหนึ่ง’”[359]

6:5-6ก มาระโกเน้นว่าพระเยซู ทาการอัศจรรย์ในการตอบสนองต่อความเชื่ อ ที่นี่เราเห็นอีกด้านหนึ่งของ
เหรี ยญนั้น การปฏิเสธของชาวนาซาเร็ ธที่จะเชื่ อในพระเยซู ส่งผลต่อการที่พระองค์ไม่สามารถที่จะ
ท าการอัศ จรรย์ห ลายอย่ า งท่ า มกลางพวกเขา “ความไม่ เ ชื่ อ ” จ ากัด การท าการของพระเจ้า
(เปรี ยบเทียบ กจ. 14:9-10)
“ประเด็นของ อุค เอดูเนโต [“ไม่มีการอัศจรรย์”] ไม่ใช่ที่วา่ พระเยซู ไร้อานาจถ้าปราศจาก
ความเชื่อของมนุษย์ แต่ที่วา่ ในการขาดหายไปของความเชื่ อนั้นพระองค์ไม่สามารถทาการ
งานที่ยงิ่ ใหญ่ในความสอดคล้ องกับจุดประสงค์ แห่ งพันธกิจของพระองค์ ; เพราะว่าที่จะได้
ทาการอัศจรรย์ต่างๆที่ที่ความเชื่ อขาดหายไปในกรณี ส่วนใหญ่น้ นั คงได้แค่ที่จะได้ทาให้
ความผิดของมนุษย์น้ นั เลวลงและทาให้พวกเขาแข็งกระด้างต่อพระเจ้า”[360]
นี่เป็ นครั้งเดียวที่มาระโกกล่าวว่าพระเยซู ประหลาดพระทัย พระเยซู ประหลาดพระทัยที่วา่ ความไม่เชื่ อของ
ชาวนาซาเร็ ธก็หนักแน่นอย่างที่มนั เป็ น นี่บ่งบอกว่าการตัดสิ นใจของพวกเขาที่จะไม่เชื่ อทั้งๆที่มีหลักฐานก็

เพียงพอที่จะนาพวกเขาไปสู่ การสรุ ปอีกอย่างหนึ่ง ในเชิงศีลธรรมนั้นพวกเขาควรถูกตาหนิ สาหรับความไม่
เชื่อของพวกเขา
“ผูค้ นแห่งนาซาเร็ ธแสดงถึงความมืดบอดของอิสราเอล การปฏิเสธของพวกเขาที่จะเชื่ อในพระเยซู
ก็พรรณนาถึ งสิ่ งที่พวกสาวกจะประสบในไม่ชา้ ( เปรี ยบเทียบ 6:7-13) และผูอ้ ่านของมาระโก
(ตอนนั้นและตอนนี้) จะประสบในการกระจายข่าวประเสริ ฐ”[361]
IV. การเปิ ดเผยตนเองของผู้รับใช้ ต่อพวกสาวก 6:6ข-8:30
การเป็ นปฏิปักษ์ที่เพิ่มขึ้นของพวกผูน้ าทางศาสนาของอิสราเอลและการปฏิเสธโดยฝูงชน (3:7-6:6ก) ได้นา
พระเยซู ที่จะจดจ่ออย่างเพิ่มขึ้ นที่การอบรมพวกสาวกของพระองค์ ส่ วนนี้ ของพระกิ ตติ คุณของมาระโก
แสดงถึงการที่พระเยซู ทาอย่างนั้น ในขณะที่พระเยซู ให้ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นสาหรับพันธกิ จแก่พวก
สาวกของพระองค์ (6:6ข-30) จุดจดจ่อของการสั่งสอนของพระเยซู คืออัตลักษณ์ของพระองค์เอง ซึ่ งพวก
สาวกมีความยุง่ ยากอย่างมากที่จะเข้าใจ (6:31-8:30)
“หลังจาก ‘การเริ่ มต้นของพระกิตติคุณนี้ ’ ใน 1:1-15 ครึ่ งแรกของพระกิตติคุณของมาระโกก็แบ่ง
ออกเป็ นสามส่ วนหลักอย่างเป็ นระเบียบ (1:16-3:12; 3:13-6:6; 6:7-8:26) แต่ละส่ วนเริ่ มต้นด้วย
เรื่ องราวเกี่ยวกับพวกสาวก (1:16-20; 3:1-19; และ 6:7-13) แต่ละส่ วนค่อยๆจบลงด้วยเรื่ องราว
เกี่ยวกับการตอบสนองทางลบที่ได้ก่อให้เกิดโดยพันธกิจของพระเยซู (3:1-6; 6:1-6ก; 8:14-21) และ
แต่ละส่ วนจบด้วยข้อความสรุ ปที่ทาให้ผอู ้ ่านระลึ กถึ งธรรมชาติแห่ งพันธกิ จของพระเยซู (3:7-12;
6:6ข; 8:22-26)”[362]
ก. ภารกิจของสาวกสิ บสองคน 6:6ข-30
นี่ เป็ นอีกส่ วนหนึ่ งของส่ วน “ประกบ” หรื อส่ วนไขว้ของมาระโก เหตุการณ์ หลักคือพระเยซู ส่งสาวกสิ บ
สองคนไปในภารกิจการประกาศและการรักษาที่ได้ขยายพันธกิจของพระองค์เอง ภายในเรื่ องราวนี้ ระหว่าง
การจากไปของพวกเขาและการกลับมาของพวกเขา ผูเ้ ขียนก็ได้แทรกเรื่ องราวของการตายของยอห์นผูใ้ ห้
บัพติศมา ลักษณะหลักของเรื่ องราวนั้นที่ได้ทาให้มาระโกสนใจคือการรับรู้ของเฮโรด แอนทิพาส ถึงใครที่
พระเยซูทรงเป็ นอัตลักษณ์ของพระเยซู ซ่ ึ งเป็ นหัวใจของส่ วนนี้ ก็กลายมาเป็ นหัวข้อหลักของส่ วนต่างๆที่
ตามมา (6:31-8:30)
1. การส่ งสาวกสิ บสองคนไป 6:6ข-13 (เปรียบเทียบ มธ. 9:35-11:1; ลก. 9:1-6)
พระเยซู รับใช้ในกาลิ ลีต่อไป พันธกิ จของพระองค์ต่อสาวกสิ บสองคนเป็ นส่ วนที่สาคัญของพันธกิ จของ
พระองค์ มันเตรี ยมพวกสาวกสาหรับการรับใช้ในอนาคตต่อไป มันคาดหวังถึ งพันธกิ จของพระองค์ผ่าน

ทางพวกเขาหลังจากการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระองค์อีกด้วย นี่ เป็ นการเดินทางครั้งที่สามไปตามหมู่บา้ น
ต่างๆของกาลิลีที่มาระโกรายงาน (เปรี ยบเทียบ 1:14, 39)
6:6ข

ข้อความเปลี่ยนผ่านสั้นๆนี้ แนะนาพันธกิจสองอย่างของพระเยซู โดยส่ วนตัว และผ่านทางพวก
สาวกของพระองค์ ความสนใจของมาระโกอยูใ่ นการอบรมของพวกสาวก ดังนั้นท่านก็เน้นสิ่ งนั้น
มัทธิ วให้การอธิ บายที่ยาวกว่าเล็กน้อยเกี่ยวกับพันธกิจส่ วนตัวของพระเยซู (มธ. 9:35)
“… พระองค์ได้ไปสอนยังหมู่บา้ นต่างๆ นี่เป็ นบทเรี ยนที่ยอดเยีย่ มสาหรับคนงาน คริ สเตียน มีบาง
คนในงานของพระเจ้าผูไ้ ม่ตอ้ งการที่จะไปยังสถานที่เล็กน้อยเพื่อจะรับใช้แท้จริ งแล้วข้าพเจ้าได้ถูก
วิจารณ์โดยผูร้ ับใช้และคนงานคริ สเตียนบางคนสาหรับการไปยังคริ สจักรเล็กๆบางแห่งแทนที่จะไป
ยังคริ สตจักรที่ ใหญ่กว่าบางแห่ ง ความรู ้ สึกของข้าพเจ้าก็คือว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้ต้ งั
แบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ไว้สาหรับเราที่นี่เมื่อมันกล่าวว่าพระองค์ได้เสด็จไปตามหมู่บา้ นต่างๆของพวก
เขา เพื่อนๆเอ๋ ย จงจินตนาการว่า องค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า แห่ ง พระสิ ริ พระบุ ต รของพระเจ้า รั บ ใช้ใ น
หมู่บา้ นเล็กๆที่นี่ในโลกนี้ พระองค์อาจได้ส่งโทรเลขไปยังกรุ งโรมและเช่ าโรงละครครึ่ งวงกลม
เพื่อการประชุมใหญ่”[363]

6:7

พระเยซู “เรี ยกสาวกสิ บสองคน” มายังพระองค์เอง และจากนั้นได้ส่งพวกเขาออกไปในฐานะ
ตัวแทนที่เป็ นทางการของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 3:14) ในวัฒนธรรมของพระเยซู บุคคลที่ถูกส่ งไป
(ผูส้ ่ งสาร) ถูกถื ออย่างแท้จริ งว่าเป็ นบุคคลที่ได้ส่งไป (เจ้านาย) [364] พระเยซูทาตามธรรมเนี ยม
และปั ญญาของยิวในการส่ งพวกสาวกออกไป “เป็ นคู่ๆ” ซึ่ งมาระโกเท่านั้นอ้างอิงถึง (เปรี ยบเทียบ
ฉธบ. 17:6; 19:15; ปญจ. 4:9-12) โดยพื้นฐานแล้วนี่ก็เพื่อที่จะรับรองความสัตย์จริ งของข่าวสารของ
พวกเขาโดยการเตรี ยมพยานสองปากให้ (เปรี ยบเทียบ กดว. 35:30; ฉธบ. 17:6)
สาวกสิ บสองคนจะต้องประกาศแผ่นดิ นของพระเจ้า (ลก. 9:2) และที่จะทาการอัศจรรย์เพื่อที่จะ
รับรองข่าวสารของพวกเขาสาหรับผูฟ้ ังชาวยิวของพวกเขา (มธ. 10:1; ลก. 9:1-2) มาระโกแค่อา้ งอิง
“สิ ทธิ อานาจเหนื อ” พวกผีอย่างที่มนั เป็ นการสาแดงที่มีพลังมากที่สุดของอานาจของพระเยซู ที่ทา
การผ่านทางพวกเขา นี่เป็ นภารกิจที่จะเตรี ยมสาวกสิ บสองคนสาหรับความรับผิดชอบที่ใหญ่ข้ ึนใน
การรับใช้ของพระเยซูในภายหลัง
“พระเยซูให้สิทธิ อานาจแก่พวกสาวกเพื่อจะเป็ นตัวแทนของพระองค์ในเรื่ องทั้งถ้อยคาและ
ฤทธิ์ เดช ข่าวสารและการกระทาของพวกเขาจะต้องเป็ นการขยายออกแห่ งข่าวสารและ
การกระทาของพระองค์เอง”[365]

6:8-9 สาวกสิ บสองคนจะต้องไม่นาอาหาร ย่ามและเงินไปกับพวกเขา

“มัน เป็ นธรรมเนี ย มทั้ง ในตะวัน ออกและตะวัน ตกที่ จ ะเก็ บ เงิ น ทอนเล็ ก น้ อ ยไว้ใ นสายคาด
[“เข็มขัด”] ของบุคคลหนึ่ง”[366]
พวกเขาจะต้องไม่แม้กระทัง่ ที่จะเอาเสื้ อนอกปกติ ไปด้วย-ที่ชาวปาเลสไตน์บ่อยครั้งใช้เป็ นผ้าห่ มในตอน
กลางคืน สาวกสิ บสองคนจะต้องพึ่งพาพระเจ้าที่จะเตรี ยมความจาเป็ นของพวกเขารวมถึงความจาเป็ น
สาหรับเจ้าบ้านที่ชอบต้อนรับแขก ความเร่ งด่วนแห่ งภารกิจของพวกเขาเรี ยกร้ องการเดินทางที่เบาและมัน
ห้ามการเตรี ยมที่ละเอียด พวกเขาสามารถเอาไม้เท้า (“ไม้ถือ”) ไปได้และพวกเขาจะต้องมี “รองเท้าแตะ” แต่
พวกเขาจะต้องไม่เอาสิ่ งสารองไป เป็ นที่ ชดั เจนว่าพระเยซู เน้นถึ งสิ่ งที่ จะไม่ นาไปมากกว่าสิ่ งที่ จะนาไป
เพื่อที่จะกีดกันพวกสาวกไว้จากความรู ้สึกใดๆแห่งการพึ่งพาตนเอง[367]
การบันทึกของมัทธิ วรายงานว่าพระเยซูหา้ มไม่ให้เอารองเท้าไป ส่ วนมาระโกกล่าวว่าพระองค์อนุ ญาตให้เอา
ไป (มธ. 10:10) บางทีรองเท้าคู่สารองคือสิ่ งที่พระเยซู ห้าม มัทธิ ว 10:9-10 และ ลูกา 9:3 ห้ามเอาไม้เท้าไป
แต่มาระโก 6:8 อนุญาต ทางแก้ไขหนึ่ งต่อความขัดแย้งที่เด่นชัดนี้ อาจจะเป็ นว่าพระเยซู ให้คาสั่งเหล่านี้
มากกว่าหนึ่งครั้ง[368] พระเยซูกาลังอบรมพวกสาวกของพระองค์ที่จะรั บใช้ ไม่ใช่เป็ นเจ้านายเหนือคนอื่นๆ
หรื อที่จะคาดหวังให้คนอื่นๆที่จะรับใช้พวกเขา
“คาสั่งที่เจาะจงต่างๆประยุกต์ใช้อย่างแท้จริ งกับภารกิจสั้นๆนี้ ระหว่างช่วงชี วิตของพระเยซู เท่านั้น
แต่ในหลักการแล้ว ด้วยการดัดแปลงที่จาเป็ นตามสภาพอากาศและสถานการณ์อื่นๆ คาสั่งเหล่านั้น
ยังคงมีไว้สาหรับพันธกิจที่ดาเนิ นต่อไปของคริ สตจักร การรับใช้แห่ งพระวจนะของพระเจ้ายังคง
เป็ นเรื่ องราวของความเร่ งด่วนสุ ดขีดซึ่ งเรี ยกร้องการอุทิศตนอย่างสิ้ นเชิง”[369]
6:10-11

โดยปกติแล้วสาวก 12 คนจะต้องพักในบ้านของเจ้าบ้านที่ชอบต้อนรับแขกนานเท่าที่พวกเขา
ยังคงอยูใ่ นเมืองที่เจาะจงนั้น แทนที่จะย้ายจากบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่ ง นี่ จะลดความไขว้เขวและมี
แนวโน้มที่จะสงวนชื่ อเสี ยงที่ดีของสาวกไว้ ผูซ้ ่ ึ งคนอื่นๆอาจถือว่าโลภถ้าเขาย้ายบ่อยๆ การย้ายไป
ยังการต้อนรับที่ดีกว่าเพื่อเห็นแก่ความสะดวกก็จะนาความอับอายไปยังเจ้าบ้านคนก่อนอีกด้วย
ตามธรรมเนียมแล้วพวกยิวสะบัดผงคลีออกจากเสื้ อผ้าและรองเท้าของพวกเขาเมื่อพวกเขาเข้าไปยัง
เขตเดือนของยิวอีกครั้งจากเขตแดนของคนต่างชาติ[370]
“ในวัฒนธรรมแห่งสมัยที่พระกิตติคุณได้ถูกเขียนขึ้น พวกยิวได้สร้างความแตกต่าง ระหว่ า งเขต
แดนของยิวและของคนต่างชาติ พวกยิวถือว่าแผ่นดินของพวกเขานั้นบริ สุทธิ์ และแผ่น ดิ น ของคน
ต่างชาติน้ นั ไม่สะอาด”[371]

การสะบัดผงคลีออกจากเท้าของพวกเขาแสดงถึงผลกระทบที่เป็ นมลทินแห่ งการติดต่อกับคนต่างชาติ เมื่อ
สาวกสิ บสองคนทาสิ่ งนี้ มันบ่งบอกว่าบรรดาผูท้ ี่ ปฏิ เสธข่าวสารของพวกเขาก็ไม่เชื่ อ เป็ นมลทิ นและอยู่
ภายใต้การพิพากษาของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ กจ. 13:51; 18:6)
“การสะบัดผงคลี ไม่ใช่ ที่จะถูกถื อว่าเป็ นการสาปแช่ ง แต่เป็ นพยานซึ่ งถูกตั้งใจให้นาไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงของใจ คากรี กกล่าวอย่างเจาะจงถึงคาเตือนที่มีต่อพวกเขาไม่ใช่การกระทาสัตย์สาบาน
ต่ อพวกเขา เปรี ยบเทียบ กจ. 13:51; 18:6”[372]
“มันเป็ นเครื่ องหมายที่มองเห็ นได้ถึงการยอมรับหรื อการปฏิ เสธพระอาจารย์และพระบิดาผูไ้ ด้ส่ง
พระองค์ไป (มธ. 10:40, ลก. 10:16) และดังนั้นก็เป็ นดัชนี ของความสัมพันธ์ที่ซ่ ึ งพลเมืองโดยรวมมี
ต่อคาสัง่ นิรันดร์ ”[373]
การกระทานี้จะเป็ นเหตุให้บรรดาผูท้ ี่ปฏิเสธข่าวสารที่จะพิจารณาการตัดสิ นใจของพวกเขาใหม่
6:12-13 สาวกสิ บสองคนจะต้องทาสามสิ่ งอย่างเดียวกันที่พระเยซูทาในพันธกิจของพระองค์(เปรี ยบเทียบ
1:4, 14-15, 32-34, 39; 3:10) ภารกิจของพวกเขาเป็ นการขยายออกของภารกิ จของพระองค์
เปรี ยบเทียบ 16:15-20) มาระโกไม่ได้อา้ งอิงว่าพระเยซู ส่งพวกเขาไปหาพวกยิวเท่านั้น บางทีท่าน
ต้องการให้ผอู ้ ่านของท่านที่จะถือว่าพวกเขาเองดาเนิ นการพันธกิจของพระเยซู อย่างที่สาวกสิ บสอง
คนได้ทาในตอนนั้น (เปรี ยบเทียบ มธ. 10:5-6) สาวกสิ บสองคนเรี ยนรู ้วา่ ฤทธิ์ เดชของพระองค์ไป
ไกลว่าการปรากฎส่ วนตัวของพระองค์และที่วา่ พระเจ้าจะทางานผ่านทางพวกเขาอย่างที่พระองค์ได้
ทาผ่านทางพระเยซู
“การมาของพวกเขายังหมู่บา้ นก็นามาซึ่ งการรั กษาและความรอดในแง่ ที่ครอบคลุ มมาก
ที่สุด เพราะว่ าพวกเขาเป็ นตัวแทนของพระองค์ พระเยซู ได้แต่งตั้งพวกเขาและพวกเขามา
ในนามของพระองค์ สิ่ งที่พระเยซู ได้ทาด้วยฤทธิ์ เดชของพระองค์เองอย่างที่ได้ถูกแต่งตั้ง
โดยพระเจ้า พวกสาวกก็ทาด้วยฤทธิ์ เดชของพระองค์”[374]
มาระโกเท่ า นั้น อ้า งอิ ง สาวกสิ บ สองคน “ชโลม” ผูค้ น “ด้ว ยน้ า มัน” ตามปกติ แ ล้ว ผูค้ นทาน้ า มัน เพื่ อ
จุดประสงค์ทางการรักษาในสมัยของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ลก. 10:34; ยก. 5:14).[375] พิธีน้ ี แสดงถึ งว่า
พระเจ้าเสด็จลงมาเหนือบุคคลที่ถูกเจิมซึ่ งช่วยให้บุคคลนั้นที่จะรับใช้พระองค์และแยกบุคคลที่ถูกเจิมไว้เพื่อ
การใช้ของพระเจ้า สิ่ งนี้เช่นกันคงได้มีความสาคัญที่พิเศษสาหรับสาวกที่เป็ นผูอ้ ่านที่ได้ประสบกับการทรง
เจิมของพระเจ้าด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ณ การกลับใจเชื่ อ และผูท้ ี่มีพนั ธกิจที่คล้ายกันในสมัยของพวกเขา
(และของพวกเรา)

ส่ วนนี้แสดงถึงพระเยซูที่ดาเนินการอบรมพวกสาวกของพระองค์ต่อไปสาหรับพันธกิจที่อยูต่ ่อหน้าพวกเขา
และดาเนิ นการที่ จะขยายพันธกิ จแห่ งการรั บใช้ของพระองค์เองต่อไปผ่านทางพวกเขา ในหน้าที่ของ
พวกเขา ลักษณะการรับใช้ของพวกเขา และการตอบสนองของพวกเขาต่อปฏิ กิริยาที่มีต่อพันธกิจของพวก
เขานั้น พวกเขาจะต้องปฏิบตั ิพวกเขาเองในฐานะผูร้ ับใช้ของผูร้ ับใช้
“จนเดี๋ยวนี้ พวกเขาได้เป็ นเหมือนเด็กเล็กๆในครอบครัวภายใต้การดูแลของบิดามารดาของพวกเขา
หรื อเหมือนลูกนกในรังซึ่ งถูกปกป้ องโดยปี กของแม่ของพวกมันและจาเป็ นที่จะอ้าปากของพวกมัน
ให้กว้างเพื่อจะได้รับการเติมเต็ม ; ตอนนี้ พวกเขาจะต้องกลายมาเป็ นเหมือนเด็กชายที่จากบ้านของ
บิดาของพวกเขาไปเพื่อจะทาหน้าที่เป็ นลูกมือฝึ กหัดหรื อเป็ นเหมือนลูกนกที่เริ่ มมีปีกซึ่ งจากรังอัน
อบอุ่นที่พวกมันได้รับการเลี้ยงดูเพื่อจะใช้ปีกของพวกมันและแสวงหาอาหารเพื่อพวกมันเอง”[376]
“การมี ส่วนร่ วมนี้ ของสาวกสิ บสองคนในพันธกิ จของพระเยซู และความสาเร็ จที่ เด่ นชัดของมัน
ส่ งเสริ มอย่างใหญ่หลวงต่อการเหน็บแนมในภาพของมาระโกเกี่ ยวกับสาวกสิ บสองคนในส่ วนนี้
ของพระกิตติคุณนี้ (6:7-8:26) ในด้านหนึ่ ง มันเริ่ มต้นด้วยภารกิจที่พิเศษนี้ ผซู ้ ่ ึ งความสาเร็ จของเขา
ซึ่ งถูกรายงานไว้ใน 6:30 เป็ นที่ชดั เจนว่าได้ไปถึงวังของเฮโรด (6:14) และนาไปสู่ การตอบสนองที่
ไม่ลดละโดยฝูงชน (6:31-33) ในอีกด้านหนึ่ง สาวกสิ บสองคนที่ได้ประสบกับการทรงเรี ยกและ
ความสัมพันธ์ที่พิเศษกับพระเยซู และตอนนี้ มีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ในพันธกิ จนี้ ก็ถูกมองว่าขาด
การเข้าใจ (6:52; 7:18; 8:14-21) และแม้กระทัง่ สะท้อนถึง ‘ใจที่แข็งกระด้าง’ (6:52; 8:17-18)
การเหน็บแนมที่เพิ่มขึ้นนี้ ระหว่างสิ ทธิ พิเศษและการขาดความเข้าใจของสาวกสิ บสองคนก็มีเมล็ด
ของมันในส่ วนก่อนหน้านี้ (เช่น 4:11; เปรี ยบเทียบ 4:13; 4:33-34; เปรี ยบเทียบ 4:41)”[377]
2. ความล้ มเหลวของแอนทิพาสทีจ่ ะเข้ าใจอัตลักษณ์ ของพระเยซู 6:14-29
ผูเ้ ขี ย นพระกิ ตติ คุ ณเล่ ม ที่ สองแทรกเรื่ องราวนี้ เข้า ไปในการบรรยายของท่ า นเกี่ ย วกับ ภารกิ จของสาวก
สิ บสองคน มันคล้ายกับการใส่ เข้าไปในแซนวิช (เปรี ยบเทียบ ข้อ 30) บางทีเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างภารกิจ
ของสาวกสิ บ สองคนที่ เ พิ่ ง ป่ าวประกาศไป มัน อธิ บ ายถึ ง การต่ อ ต้า นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ต่ อ พระเยซู แ ละมัน จัด
เตรี ยมการนาพาที่มีประโยชน์สาหรับพวกสาวกของพระเยซู การบันทึกของมาระโกเป็ นการบันทึกเต็มที่
ที่สุดของการบันทึกของพระกิตติคุณสัมพันธ์ ณ จุดนี้
ความคิดเห็นทีห่ ลากหลายเกีย่ วกับอัตลักษณ์ ของพระเยซู 6:14-16 (เปรียบเทียบ มธ. 14:1-3; ลก. 9:7-9)
6:14 “เฮโรด” แอนทิพาสไม่ใช่กษัตริ ยอ์ ย่างแท้จริ ง “กษัตริ ย”์ เป็ นการระบุอนั เป็ นที่นิยมแทนที่จะเป็ นชื่อ
เรี ยกที่เป็ นทางการในกรณี ของเขา เขาเป็ นเจ้าเมือง (ผูป้ กครองหนึ่ งในการแบ่งแยก [ทางการเมือง]
ทั้งสี่ ) ผูไ้ ด้เกิดมาในปี 20 กคศ. และได้ปกครองเหนือกาลิลีและเพอเรี ยตั้งแต่ปี 4 กคศ. ถึง คศ. 39

เมื่อเขาได้ถูกเนรเทศไปยังกอล เพอเรี ย ตั้งอยูท่ างตะวันออกของแม่น้ าจอร์ แดนและทางใต้ของ
ทศบุรี เขตแดนทางเหนือของมันก็อยูค่ รึ่ งทางระหว่างทะเลกาลิลีและทะเลตาย และเขตแดนทางใต้
ของมันก็อยูค่ รึ่ งทางระหว่างปลายด้านเหนื อและปลายด้านใต้ของทะเลกาลิลี เขตแดนของอัมโมน
ตั้งอยูท่ างตะวันออกของเพอเรี ย บางทีมาระโกเรี ยกแอนทิพาสว่ากษัตริ ยเ์ พราะว่านัน่ คือแนวทางที่
ผูค้ นในเขตแดนของเขากล่าวถึ งเขาอย่างเป็ นที่นิยม[378] มันเป็ นปกติสาหรับมาระโกผูซ้ ่ ึ งกาลัง
เขียนเพื่อชาวโรมันที่จะใช้ชื่อเรี ยกนี้เนื่องจากว่ารัฐบาลโรมันใช้มนั เพื่อจะบรรยายถึงผูป้ กครองทาง
ตะวันออกทั้งหมด [379]
คานาหน้าของ “มัน” (NASB) หรื อ “สิ่ งนี้ ” (NIV) ดู เหมื อนจะเป็ นพันธกิ จของพวกสาวกของพระเยซู
(ข้อ. 7-13) พันธกิจของพวกเขาจดจ่อที่อตั ลักษณ์ของพระเยซู ซึ่ งเป็ นหัวข้อของส่ วนนี้ อย่างน่าสนใจแล้ว
พระเยซู ส่งพวกไปในภารกิ จนี้ แม้ว่าการเข้าใจของพวกเขาเองเกี่ ยวกับอัตลักษณ์ ของพระเยซู น้ นั ยังคงเป็ น
บางส่ วน พระองค์ตอ้ งการให้พวกเขาที่จะแบ่งปั นสิ่ งที่พวกเขารู ้แม้วา่ พวกเขาจะเข้าใจมากขึ้นในภายหลัง
มัทธิ วบันทึกว่าเฮโรดได้ยิน “การรายงาน (ข่าว) เกี่ยวกับพระเยซู ” (มธ. 14:1) และลูกาเขียนว่าเขาได้ยินถึง
“เหตุการณ์ท้ งั หมดที่เกิดขึ้น” (ลก. 9:7) สิ่ งเหล่านี้เป็ นส่ วนเสริ มไม่ใช่การบรรยายเฉพาะอย่างร่ วมกัน เฮโรด
ได้ยนิ เกี่ยวกับพันธกิจที่พระเยซูดาเนินการ
ผูค้ นกาลังอธิ บายถึ งฤทธิ์ เดชที่อศั จรรย์ของพระเยซู ในหลายแนวทางที่แตกต่าง มาระโกอ้างอิงสามอย่าง
บางคนกล่าวว่า “ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา” ได้ “เป็ นขึ้นมาจากตาย” และเขาเป็ นบุคคลที่ทาการอัศจรรย์เหล่านี้
ยอห์นไม่ได้ทาการอัศจรรย์ก่อนการตายของท่าน (ยน. 10:41) ดังนั้นมุมมองนี้อาจได้เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ผดิ
“ยอห์นเป็ นผูล้ ่วงหน้ามาก่อนของพระเยซู ในการเกิ ด พันธกิ จและการตายของท่านแนวทางที่ผคู้ น
ระบุถึงยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาก็หลากหลายเท่ากับแนวทางที่พวกเขาระบุถึงพระเยซู”[380]
6:15-16

บางทีมุมมองที่ ว่าพระเยซู เป็ น “เอลี ยาห์” ก็เป็ นหนี้ ที่มาของมันต่อการอธิ บายของยอห์ นถึ ง
พระเยซูในฐานะ “ผูท้ ี่กาลังเสด็จมา” (มลค. 3:1; 4:5; เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 18:15-19) บางคนสรุ ปว่า
พระเยซู เป็ น “ผูเ้ ผยพระวจนะ” (เหมื อนหนึ่ งในผูเ้ ผยพระวจนะของพันธสัญญาเดิ ม ) เนื่ องจาก
การประกาศและฤทธิ์ เดชที่ทาการอัศจรรย์ของพระองค์ มุมมองของเฮโรดที่วา่ พระเยซู เป็ นยอห์นที่
ได้เป็ นขึ้นจากตายสู่ ชีวติ ดูเหมือนจะได้เกิดขึ้นจากจิตสานึ กที่ผิดของเขา-เนื่ องจากว่าเขาได้ฆ่ายอห์น
เป็ นที่ชดั เจนว่าเฮโรดไม่ได้ยนิ เกี่ยวกับพระเยซูก่อนที่เขาได้ฆ่ายอห์น

การตายของผู้ล่วงหน้ ามาก่ อนของพระเยซู 6:17-29 (เปรียบเทียบ มธ. 14:4-12)
ข้อ 17-29 เป็ นการบันทึกย้อนหลังที่ซ่ ึ งมาระโกอธิ บายว่ายอห์นได้ตายไปอย่างไร นี่ เป็ นเรื่ องราวเดียวใน
พระกิ ตติ คุณของมาระโกที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับพระเยซู โดยตรง[381] ทาไมมาระโกรวมมันไว้? บางทีท่านทา

อย่างนั้นเพราะว่าการตายของยอห์นบอกเหตุล่วงหน้าถึงจุดจบที่รุนแรงของพระเยซู มาระโกอุทิศ 14 ข้อแก่
การตายของยอห์นแต่สามข้อเท่านั้นแก่พนั ธกิจของท่าน ท่านให้การบันทึกเกี่ ยวกับการทนทุกข์สองเรื่ อง
อย่างแท้จริ ง: ของพระเยซูและของยอห์น[382]
“แม้วา่ ไม่ได้เกี่ ยวข้องกับพระเยซู โดยตรง กระนั้นมันก็ตรงประเด็นกับประวัติศาสตร์ ของพระเยซู
การทนทุ ก ข์ข องผูล้ ่ ว งหน้า มาก่ อ นเป็ นเครื่ อ งชี้ ไปยัง การทนทุ ก ข์ภ ายหลังของพระเมสสิ ย าห์
(เปรี ยบเทียบ 2:19-20) ความคล้ายกันระหว่าง 6:17-29 และ 15:1-47 ก็น่าสนใจ: เช่น การกลัวของ
เฮโรดที่มีต่อยอห์นในฐานะ อันเนียร์ ดิคคายอส ไค ฮักกิออส [“คนชอบธรรมและบริ สุทธิ์ ”](ข้อ 20)
และท่าทีของปี ลาตต่อพระเยซู (15:5, 14); ความเกลียดชังที่ไม่ปราณี ของนางเฮโรเดียสที่มีต่อยอห์น
และความเกลี ย ดชัง ที่ ไม่ ปราณี ของพวกผูน้ าชาวยิวที่ ต่อพระเยซู : การยอมของเฮโรดและของ
ปี ลาตต่อแรงกดดัน; รายละเอียดเกี่ยวกับการฝังของยอห์นและของพระเยซู”[383]
มาระโกแสดงถึงความสนใจโดยเฉพาะในสิ่ งที่ “กษัตริ ย”์ เฮโรดแอนทิพาสและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮโรเดียส
ทาต่อยอห์น[384] เหตุผลหลักที่มาระโกรวมส่ วนนี้ไว้จะปรากฎในภายหลัง (9:13)
6:17-18

แท้จริ งแล้วเฮโรด ฟี ลิปที่ 1 เป็ นลูกพี่ลูกน้องของเฮโรด แอนทิพาสไม่ใช่พี่นอ้ ง [385] เฮโรเดียส
เป็ นลูกสาวของอริ สโตบูลสั บุตรชายของเฮโรดมหาราชและนางมาเรี ยมเน และดังนั้นก็เป็ น
หลานสาวของเฮโรด แอนทิพาส[386] มันผิดกฎหมายสาหรับเฮโรดที่จะแต่งงานกับเฮโรเดี ยส
เพราะว่า “การแต่งงาน” ของพวกเขานั้นเป็ นการร่ วมประเวณี ของผูม้ ีความใกล้ชิดทางพันธุ กรรมกัน
มาก มันเป็ นการล่วงประเวณี อีกด้วย-เพราะว่าฟี ลิปยังมีชีวิตอยู่ (เปรี ยบเทียบ ลนต. 18:16; 20:21)!
แอนทิพาสได้เข้าร่ วมลัทธิ ยวิ ดังนั้นเขาได้วางตัวเขาเองไว้ภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสส [387]
“เราเห็ น แบบอย่ า งที่ เ ป็ นตัว อย่ า งของความกล้ า หาญทางศี ล ธรรมนั้ น ในยอห์ น ซึ่ ง
พวกอาจารย์ที่ เคร่ ง ศาสนาทั้ง หมดควรที่ จะมี ไม่ ล ังเลใจที่ จะก่ อให้เกิ ดความโกรธของ
ผูย้ ิ่งใหญ่และมีอานาจบ่อยครั้งเท่าที่พบว่ามันจาเป็ นกับผูซ้ ่ ึ งที่มีการยอมรับเกี่ยวกับบุคคล
เพราะว่าเขาไม่รับใช้พระเจ้าอย่างจริ งใจ”[388]
“ไม่ใช่แม้กระทัง่ ราชวงค์ถูกยกเว้นจากการเรี ยกสู่ การกลับใจครั้งใหญ่” [389]

6:19-20

ความชื่ นชอบของแอนทิพาสที่มีต่อเฮโรเดียสก็ขดั แย้งกับการนับถือและความสนใจของเขาใน
ยอห์น เขาต้องการที่จะรักษาไว้ซ่ ึ งความสัมพันธ์ท้ งั สองและความตึงเครี ยดก็เกิดขึ้นในฐานะที่เป็ น
ผลลัพธ์
“ความเป็ นกษัตริ ยเ์ ปลี่ยนแปลงที่ต่างๆ: ข้าแผ่นดินไม่กลัวราชา; ราชากลัวข้าแผ่นดิน”[390]

แอนทิ พาสสามารถดาเนิ นชี วิตกับความตึ งเครี ยดนี้ ได้ แต่เฮโรเดี ยสไม่สามารถดาเนิ นได้ ดังนั้นเธอได้
แสวงหาที่จะฆ่าคู่ปรับของเธอ เป็ นที่ชดั เจนว่าแอนทิพาสปกป้ องยอห์นจากเฮโรเดียสซึ่ งเป็ นนางเยเซเบล
สมัยปัจจุบนั ยอห์น “ชอบธรรม” ในความสัมพันธ์ของท่านกับคนอื่นและ “บริ สุทธิ์ ” ในความสัมพันธ์ของ
ท่านกับพระเจ้า อย่างไม่สงสัยแล้ว ความซับซ้อนที่กษัตริ ยร์ ู ้สึกได้เกิดขึ้นกับความรักใคร่ ที่ขดั แย้งของเขาที่
มีต่อเฮโรเดียสและยอห์น บางครั้งคนบาปที่ไม่กลับใจก็อยากรู ้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่ องราวฝ่ ายวิญญาณและ
ผูค้ นฝ่ ายวิญญาณ นี่ดูเหมือนจะได้เป็ นจริ งเกี่ยวกับแอนทิพาส บางทีกษัตริ ยแ์ ละยอห์นได้สนทนาเมื่อใดก็
ตามที่ เฮโรดได้เ ยี่ ย มเยี ย นป้ อมมาคารั ส ซึ่ ง อยู่ท างตะวัน ออกของแม่ น้ า จอร์ แดนที่ ที่ ย อห์ น เป็ นนัก โทษ
สถานที่ต้ งั ของมันในเพอเรี ยตอนใต้ซ่ ึ งอยูท่ างใต้ของปลายด้านเหนือของทะเลตายได้มองลงไปเห็นทะเลนั้น
บางทีนี่เป็ นสถานที่ต้ งั ของเหตุการณ์ท้ งั หมดนี้ [391]
“เฮโรดได้เกรงขามโดยความบริ สุทธิ์ ของคุ ณลักษณะของยอห์น ได้เกรงกลัวท่านอย่างที่
คนเลวเกรงกลัวคนดี”[392]
6:21-23 สุ ดท้ายแล้วเฮโรเดียสก็สามารถใช้อุบายกับสามีของเธอไปสู่ การขจัดเวรกรรมของเธอ “ซาโลเม”
เป็ นลูกสาวของเฮโรเดียสโดยฟี ลิป มีความแตกต่างบางอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับอายุของ
เธอ นักวิชาการบางคนเชื่อว่าเธอคงได้อยูใ่ นช่วงอายุ 15-17 ปี ณ เวลานี้ [393] และคนอื่นๆถือว่าเธอ
คงอายุได้ประมาณ 20 ปี [394] อย่างไม่สงสัยแล้วการเต้นของเธอนั้นกระตุน้ กาหนัด[395]
“การเต้นเดี่ ยวในสมัยนั้นในสังคมเช่นนั้นก็เป็ นละครใบ้ที่น่ารังเกี ยจและเต็มไปด้วยราคะ
ที่องค์หญิงแห่ งสายโลหิ ตกษัตริ ยค์ วรเปิ ดเผยและลดคุณค่าตัวเธอเองนั้นก็เกินความเชื่ อถือ
เพราะว่าการเต้นเหล่านั้นเป็ นศิลปะของโสเภณี อาชี พ ข้อเท็จจริ งที่วา่ เธอได้เต้นอย่างนั้นก็
เป็ นคาอธิ บายที่น่ากลัวเกี่ยวกับคุณลักษณะของซาโลเมและของแม่ผยู ้ อมและกระตุน้ ให้เธอ
ที่จะทาอย่างนั้น”[396]
วลี “จนถึ งกึ่ งราชสมบัติ” เป็ นการเปรี ยบเทียบซึ่ งหมายถึ ง “ณ การเสี ยสละส่ วนตัวที่ ยิ่งใหญ่ ”
(เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 13:8; อสร. 5:3; 7:2) แอนทิพาสไม่สามารถให้ก่ ึงราชสมบัติของเขาได้
เพราะว่าเขาขาดสิ ทธิ อานาจที่จะทาอย่างนั้น[397]
“ในบรรดาผูท้ ี่ความหลงใหลและความหรู หราได้ทาลายคาสั่งของตนเองในชัว่ ขณะที่ตามอาเภอใจ
จะกล่าวและทาสิ่ งที่พวกเขาเสี ยใจอย่างขมขื่นในชัว่ ขณะที่เย็นชาของพวกเขา”[398]
“มี ความเหมื อนที่ แน่ นอนอี กด้วยระหว่างการบรรลุ ของเอสเธอร์ เกี่ ยวกับการท าลายฮามานและ
การบรรลุ ของซาโลเมเกี่ ยวกับการทาลายยอห์น บางทีเรื่ องราวของซาโลเมย้ าเตือนมาระโกถึ งเอ
สเธอด้วยผลลัพธ์ที่วา่ ท่านใช้ภาษาบางอย่างของเอสเธอร์ ในฉบับเซปทัวจินท์”[399]

6:24-25 พวกผูห้ ญิงจะต้องไม่ปรากฏ ณ งานเลี้ยงเช่นนั้นในฐานะผูส้ ังเกตการณ์ ดังนั้นซาโลเมจาต้องจาก
ห้องโถงงานเลี้ยงไปเพื่อจะปรึ กษากับมารดาของเธอ เป็ นที่ชดั เจนว่าลูกสาวแบ่งปั นความเกลียดชัง
ของมารดาของเธอแทนที่จะเป็ นการนับถือของเฮโรดที่มีต่อท่าน เธอรี บกลับไปหาเฮโรดด้วยคาร้อง
ขอของเธอก่อนที่เขาอาจเปลี่ยนข้อเสนอที่ฟุ่มเฟื อย บางทีเธอขอศีรษะของยอห์น “บนถาด” เพื่อจะ
ทาให้ท่านขายหน้าต่อไปซึ่ งเปรี ยบเทียบยอห์นกับสัตว์-ที่ถูกฆ่าและเตรี ยมไว้สาหรับอาหารเย็น
6:26-28 อีกครั้งหนึ่ งเท่านั้นที่มาระโกใช้คากรี ก เพริ ลูพอส ที่แปลว่า “เสี ยใจอย่างมาก” หรื อ “เป็ นทุกข์
อย่างยิ่ง” ก็อยูใ่ น 14:34 ที่ที่มนั บรรยายถึ งความทรมานของพระเยซู ในสวนเกทเสมนี การใช้ที่ไม่
บ่อยนี้แสดงถึงขอบเขตของความกังวลของแอนทิพาสเกี่ยวกับภาวะลาบากที่การร้องขอของซาโลเม
ได้สร้างเพื่อเขา ความหยิง่ ของเขาได้นาเขาไปสู่ ปัญหา อย่างที่ความหยิง่ ของปี ลาตได้ทาในภายหลัง
ผูป้ กครองทั้ง สองเหล่ า นี้ ได้ถ วายคนชอบธรรมและบริ สุ ท ธิ์ บนแท่ น บู ช าแห่ ง ความเป็ นที่ นิย ม
ส่ วนตัวของพวกเขา
“เหมือนกับหลายคนเนื่องจากว่าสมัยของเขานั้นสภาพแวดล้อมได้ระงับจิตสานึกของเขา”[400]
“การเต้นก็คุม้ ค่าชีวติ ของผูเ้ ผยพระวจนะของพระเจ้า ผูป้ กครองของอิสาเอลเป็ นเช่นนั้น”[401]
คากรี ก สเปคคูลัททอรา ที่แปลว่า “เพชฌฆาต” เป็ นคาที่ยืมมาจากละตินซึ่ งสะท้อนถึงอิทธิ พลของโรมันใน
พระกิตติคุณของมาระโก มันอ้างอิงถึงองค์รักษ์ของเฮโรด ข้อเท็จจริ งที่วา่ สุ ดท้ายแล้ว “ศีรษะ” ของยอห์น
ได้ไปถึงเฮโรเดี ยสแสดงว่าเธอเป็ นบุคคลที่รับผิดชอบสาหรับการตายของท่าน อย่างไรก็ตาม สามีของเธอ
ได้ให้คาสั่งที่จะประหารท่าน ดังนั้นเขาควรถูกตาหนิ อีกด้วย ในกรณี ของพระเยซู พวกผูน้ าทางศาสนาของ
ชาวยิวเรี ยกร้องการตายของพระองค์อย่างที่เฮโรเดียสได้ทาไปและเหมือนกับเฮโรด ปี ลาตได้ให้คาสั่งที่เป็ น
ทางการสาหรับการประหาร
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ความคล้ายกันต่างๆระหว่างการฝังของยอห์นและการฝังของพระเยซูก็จบั ใจอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ
15:42-47) ยอห์นตายตามลาพัง พวกสาวกของท่านไม่ได้อยูก่ บั ท่าน สิ่ งเดียวกันก็เป็ นจริ งเกี่ยวกับ
พระเยซู ด้วยข้อยกเว้นของยอห์นสาวกของพระองค์และสาวกผูห้ ญิงบางคนของพระองค์ เฮโรดให้
การอนุ ญาตแก่ พวกสาวกของยอห์ นที่ จะฝั งศพของท่า น อย่างที่ ปีลาต อนุ ญาตให้โยเซฟแห่ ง
อาริ มาเธี ยที่จะฝังพระเยซู สาวกของแต่ละคนให้การฝังที่มีเกียรติแก่อาจารย์ของพวกเขาในอุโมงค์

ส่ วนนี้แสดงให้เห็นว่าผูค้ นที่ประกาศการกลับใจและชี้ไปที่พระเยซูในฐานะพระเมสสิ ยาห์สามารถคาดหวัง:
การต่อต้าน การข่มเหง การจาคุก และบางทีการตายเพื่อความเชื่ อ นี่เป็ นการปลอบโยนสาหรับพวกสาวกที่
ทนทุกข์สาหรับพยานของพวกเขาที่มีต่อพระเยซู มันไม่ได้ผอ่ นคลายพวกเขาจากการทนทุกข์ของพวกเขา
หรื อยื่นความหวังแห่ งการหลี กหนี ให้ แต่มนั ช่ วยให้พวกเขาที่จะเห็ นว่าพวกเขาอยู่ในวงสมาคมที่ดีที่สุด

นี่เป็ นการหนุนใจบางอย่าง ในเชิงประวัติศาสตร์ น้ นั ผูท้ ี่ตายเพื่อความเชื่อได้พบกาลังในการระลึกว่าพวกเขา
เป็ นส่ วนหนึ่งของวงสมาคมใหญ่ผไู ้ ด้แบ่งปั นการทนทุกข์ของพระผูช้ ่วยให้รอดของพวกเขา
3. การกลับมาของสาวกสิ บสองคน 6:30 (เปรียบเทียบ ลก. 9:10)
ข้อนี้ ช้ ี ถึงการสรุ ปของภารกิจแบบอัครทูตของสาวกสิ บสองคนที่ผเู ้ ขียนได้แนะนาไว้ในข้อ 7-13 ด้วยระยะ
นั้นของการอบรมสาวกสิ บสองคนของพระเยซูได้สาเร็ จ พระองค์ก็เคลื่อนไปยังระยะถัดไป
นี่ เป็ นครั้งเดียวที่มาระโกเรี ยกสาวกสิ บสองคนว่า “พวกอัครทูต” (คากรี ก อะพอสโทลอย ตามตัวอักษรคือ
ผูท้ ี่ถูกส่ งไป) ไม่มีหลักฐานตามตัวบทที่ดีใดๆสาหรับการปรากฏของมันใน 3:14 ตอนนี้ อคั รทูต 12 คน
กลับ ไปหาผูห้ นึ่ ง ที่ ไ ด้ส่ ง พวกเขาไป และ “รายงานต่ อ พระองค์” เกี่ ย วกับ สิ่ ง ที่ ไ ด้เ กิ ดขึ้ น มาระโกใช้
“พวกอัครทูต” ในแง่ทวั่ ไปเกี่ยวกับตัวแทนหรื อผูแ้ ทนที่มีสิทธิอานาจ (เปรี ยบเทียบ กจ. 14:14; และข้ออื่นๆ)
แทนที่จะเป็ นชื่อเรี ยกเฉพาะ (เปรี ยบเทียบ อฟ. 2:20; และข้ออื่นๆ)
“ตัวแทนนี้ปฏิบตั ิการในนามของผูห้ นึ่งที่ได้มอบสิ ทธิ อานาจให้ ดังนั้นคาว่า ‘พวกอัครทูต’ และการ
กระทาของพวกเขาเกี่ยวกับการรายงานต่อพระเยซูแสดงถึงความสัมพันธ์ที่พ่ ึงพาของสาวกสิ บสอง
คนกับพระเยซู ภารกิจของพวกเขาเป็ นการขยายออกของภารกิจของพระองค์” [402]
ด้วยข้อยกเว้นของยูดาส อิสคาริ โอท ชายเหล่านี้ภายหลังได้กลายมาเป็ น “พวกอัครทูต” ที่เป็ นทางการ เป็ นที่
ชัดเจนว่าพวกเขานาเสนอการรายงานของพวกเขาต่อพระเยซูที่ใดที่หนึ่งในกาลิลีบางทีใกล้กบั คาเปอรนาอุม
ข. วงจรแรกแห่ งการเปิ ดเผยตนเองต่ อพวกสาวก 6:31-7:37
มาระโกเรี ยบเรี ยงเหตุการณ์ที่เลือกสรรต่างๆ ในการอบรมพวกสาวกของพระองค์ของพระเยซูเพื่อแสดงให้
เห็นว่าพระองค์นาพวกเขาไปสู่ การเข้าใจที่ลึกซึ้ งขึ้นถึงใครที่พระองค์ทรงเป็ นและสู่ การอุทิศตนที่ลึกซึ้ งขึ้น
ต่อพระองค์อย่างไร พระเยซูนาพวกเขาผ่านชุดของประสบการณ์ที่คล้ายกันสองอย่างเพื่อจะสอนพวกเขาถึง
บทเรี ยนเหล่านี้ พระองค์จาต้องทามันสองครั้งเพราะว่าพวกสาวกช้าที่จะเรี ยนรู ้
1. การเลีย้ งคน 5,000 คน 6:31-44 (เปรียบเทียบ มธ. 14:13-21; ลก. 9:11-17; ยน. 6:1-13)
การบันทึกของมาระโกเกี่ยวกับการอัศจรรย์น้ ีทาหน้าที่ที่สาคัญในพระกิตติคุณของท่าน บทนาที่ยาวผิดปกติ
เตรี ยมฉากท้องเรื่ องสาหรับการอัศจรรย์น้ ี มันเน้นถึงความถ่อมใจของพระเยซู และการอัศจรรย์เองแสดงถึง
ความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ ภายหลังมาระโกอ้างอิงถึงการอัศจรรย์น้ ี สองครั้ง (6:52; 8:17-21) ที่แสดงให้
เห็นว่าพวกสาวกไม่ได้เรี ยนรู ้สิ่งที่พวกเขาควรได้เรี ยนรู ้จากมัน อาหารมื้อนี้ บนไหล่เขาก็ตรงกันข้ามกับงาน
เลี้ ยงในป้ อมของแอนทิ พาสที่มาระโกเพิ่งได้บรรยายไป (ข้อ 17-29) มันแสดงถึ งความเรี ยบง่ ายของการ
จัดเตรี ยมของพระเยซู สาหรับฝูงชนขนาดใหญ่-เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับงานเลี้ ยงที่ หรู หราและเห็ นแก่ ตวั ของ

เฮโรดซึ่งส่ งผลต่อการตายของคนชอบธรรมและบริ สุทธิ์ [403] มีการเน้นในส่ วนนี้ของพระกิตติคุณนี้ เช่นกัน
ถึงการที่พระเยซูเอาใจใส่ คนของพระองค์เองอย่างไร
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ข้อนี้ ไม่ปรากฏในพระกิ ตติคุณเล่มใดๆของหมวดพระกิ ตติคุณ พระเยซู เตรี ยม “การพัก” สาหรับ
ผูร้ ั บใช้ที่ยุ่ง ของพระองค์โดยการนาพวกเขาออกไปยัง “ไม่ ใช่ ท ะเลทรายในแง่ ที่เราใช้ค านี้ แต่
สถานที่ที่แห้งแล้ง โดดเดี่ยว อ้างว้าง ไม่มีคนอาศัยอยู”่ [404] (คากรี ก เอเรมอส) ที่ที่ฝงู ชน-ที่ตอนนี้
มากกว่าที่เคยมีมา-ก็ไม่ดูเหมือนที่จะติดตาม(เปรี ยบเทียบ 1:35)สถานที่น้ ีอยูใ่ กล้กบั เบธไซดา จูเลียส
บนฝั่งตะวันออกเฉี ยงเหนื อของทะเลสาบ (เปรี ยบเทียบ ลก. 9:10; ยน. 6:1) เป็ นสิ่ งที่น่าสนใจที่วา่
มาระโกไม่ได้บนั ทึกการประเมินของพระเยซู เกี่ยวกับงานของพวกสาวก แต่อา้ งอิงถึงการพิจารณา
ของพระองค์ที่มีต่อพวกเขาในฐานะคนงาน
“เพื่อประสิ ทธิ ภาพที่ดาเนิ นต่อไป คนงานทุกๆคนในตอนนี้ และตอนนั้นต้องหยุดเพื่อจะ
หายใจเข้าและผ่อนคลายเล็กน้อย”[405]

6:32-34

“หลาย” คนคาดหวัง ถึ งที่ ที่พระเยซู มุ่ง หน้า ไปพร้ อมกับ พวกสาวกของพระองค์ใน “เรื อ”
ขนาดใหญ่ บางทีเป็ นเรื อประมง (คากรี ก พลอยออน) พวกเขาสามารถที่จะเดินรอบปลายทาง
ทิศเหนือของทะเลสาบ “ด้วยเท้า” และพบเรื อนั้นเมื่อมันจอด แทนที่จะรู้สึกหงุดหงิด พระเยซูรู้สึก
สงสารฝูงชน พระองค์เห็ นพวกเขาเหมือนแกะที่ขาดผูเ้ ลี้ยงที่จะจัดเตรี ยมสาหรับความจาเป็ นของ
พวกเขา (เปรี ยบเทียบ กดว. 27:17; 1 พกษ. 22:17; 2 พศด. 18:16; อสค. 34:5) อย่างที่ดาวิดได้ทาไป
พระเยซู ก็ จดั เตรี ย มเพื่ อแกะของพระองค์ใ นบริ เวณถิ่ นทุ รกันดารที่ ห่า งไกล ( ยน 10:1-21;
เปรี ยบเทียบ อสค. 34:23-25) พระองค์เริ่ มต้นสอนพวกเขาและเป็ นที่ชดั เจนว่าได้สอนเป็ นเวลา
หลายชัว่ โมง (ข้อ 35) การสอนเป็ นความจาเป็ นที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาแม้วา่ การรักษาคือสิ่ งที่พวก
เขาปรารถนา
“ข้อเท็จจริ ง ที่ ว่า เรามี ก ารบันทึ ก ทั้ง หกของพระเยซู ที่ เ ลี้ ย งฝูง ชนในหมวดพระกิ ตติ คุ ณ
(สองครั้งในมาระโก ความคล้ายกันสองครั้งในมัทธิ ว ครั้งหนึ่ งในลูกา และครั้งหนึ่ งใน
ยอห์น) บ่งชี้ ว่าคริ สตจักรเริ่ มแรกถื อว่าการเลี้ ยงคนอยู่ท่ามกลางสิ่ งที่แจ่มแจ้งที่ใหญ่ที่สุด
และมากที่สุดสาหรับความเชื่อเกี่ยวกับการงานอันยิง่ ใหญ่ของพระเยซู” [406]

6:35-36

พวกสาวกทึกทักเอาว่าพระเยซูตอ้ งการให้ผคู ้ นที่จะจัดเตรี ยมอาหารเย็นของพวกเขาเอง พวกเขา
ย้ าเตือนพระองค์ถึงเวลา (“เวลาก็เย็นมากแล้ว”) เพื่อว่าพระองค์สามารถปล่อยพวกเขาไป
เสี ย พระเยซู มีบางสิ่ งในความคิด พระองค์ตอ้ งการสอนพวกสาวกและฝูงชนที่จะพึ่งพา
พระองค์สาหรับความจาเป็ นต่างๆของพวกเขา พระองค์ทรงเป็ นแหล่งสู งสุ ดแห่ งทุกสิ่ งที่
พวกเขาจาเป็ น

“การสนทนาที่ ยื ด ยาวของพระเยซู กั บ พวกสาวกเกี่ ย วกั บ ขนมปั งก็ เ ป็ น
องค์ประกอบที่เด่นในการบันทึกของมาระโกเกี่ยวกับการเลี้ยงฝูงชน” [407]
ขนมปังเป็ นลักษณะสาคัญที่กระจายไปทัว่ ของ 6:14-8:30.[408]
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พระเยซู แนะนาว่าพวกสาวกเองต้องเลี้ยงฝูงชน เพราะว่าพระองค์ตอ้ งการให้พวกเขาที่จะตระหนัก
ถึ งการไร้ ความสามารถของพวกเขาที่จะทาอย่างนั้น คาว่า “พวกท่าน” เป็ นการเน้นในตัวบทกรี ก
จากการที่ได้ยอมรับถึงการไร้ความสามารถของพวกเขา ความสามารถของพระเยซู จะสร้างความ
ประทับ ใจที่ ยิ่ ง ใหญ่ ก ั บ พวกเขา มัน จะสอนพวกเขาว่ า พระองค์ ท รงแตกต่ า งจากพวกเขา
การตอบสนองของพวกสาวกแสดงว่าพวกเขายังไม่ได้เรี ยนรู ้ ที่พ่ ึงพาพระเยซู สาหรับความจาเป็ น
ทั้งสิ้ นของพวกเขา แทนที่จะขอให้พระองค์จดั เตรี ยมสิ่ งที่ฝงู ชนต้องการ พวกเขาก็คานวณราคาของ
อาหารและสรุ ปว่าพวกเขาไม่สามารถหามาเพื่อจะจ่ายมันได้ “สองร้อยเหรี ยญเดนาริ อนั ” เป็ นการ
เทียบเท่าของค่าจ้างทั้งปี สาหรับคนงานประจาวัน (เปรี ยบเทียบ มธ. 20:2)
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พระเยซู ถามพวกเขาว่า “ขนมปั งกี่ กอ้ น” ที่พวกเขามี เพราะว่าพระองค์จะใช้สิ่งที่พวกเขามีเพื่อจะ
เลี้ยงฝูงชน ตามปกติแล้วพระเยซูใช้สิ่งที่พวกสาวกมีเพื่อจะตอบสนองต่อความจาเป็ นต่างๆของคน
อื่ น ในขณะที่ ข นมปั ง ก็ ไ ม่ เพี ย งพอ พวกมัน ยัง คงเป็ นองค์ป ระกอบที่ จ าเป็ นในการอัศ จรรย์น้ ี
ในขณะที่พวกสาวกต้องตระหนักถึงความไม่เพียงพอแห่ งแหล่งของพวกเขา พวกเขาก็ตอ้ งเข้าใจอีก
ว่ามันคือแหล่งเหล่านั้นอย่างที่มนั ไม่เพียงพออย่างที่มนั เป็ นนั้นที่พระเยซู ใช้ “ขนมปั ง” บาร์ เล่ยท์ ี่
ถูกกล่าวถึงก็เล็กและแบน (เปรี ยบเทียบ ยน. 6:9) บุคคลหนึ่ งสามารถทานขนมปั งหลายก้อนได้ใน
อาหารมื้อหนึ่ ง [409] “ปลาเล็กสองตัว” (คากรี ก ออปซาริ อา) บางทีเค็มและแห้งและกระดูกและ
ทั้งหมดตามปกติใช้กินกับขนมปั งในฐานะเป็ นรสนิยม [410]

6:39-40

มาระโกเท่านั้นที่บนั ทึก “หญ้าสด” ดังนั้นก็ระบุวนั เวลาการอัศจรรย์น้ ี ในปลายฤดูหนาวหรื อต้น
ฤดูใบไม้ผลิ [411] ยอห์นระบุวนั เวลามันอย่างเจาะจงมากขึ้นว่าใกล้กบั เพ็นเทคอสต์ซ่ ึ งอยูใ่ นปลาย
มีนาคมหรื อต้นเมษายน (ยน. 6:4) โฮเนอร์ ระบุวนั เวลาวันเพ็นเทคอสต์น้ ี ณ วันที่ 13-14 เมษายน
ค.ศ. 32.[412] ในฤดูร้อนหญ้าจานวนมากเปลี่ ยนเป็ นสี น้ าตาลในปาเลสไตน์แม้ว่าตอนนั้นหญ้าสด
อาจได้ถูกพบในสถานที่ที่ถูกกาบังและใกล้กบั ทะเลสาบ [413]
การแบ่งที่ เป็ นระเบียบของผูค้ นอย่างน้อยก็ทาให้การแจกอาหารสะดวกขึ้น วลี กรี ก ซิ มโพซิ อา
ซิ มโพซิ อา (ข้ อ 39) และ พราซิ ไอ พราซิ ไอ (ข้อ 40) พรรณนาถึงผูค้ นที่กระจายไปบนไหล่เขา
เหมือนแปลงสวนหลายแปลง การจัดการนี้ อาจสะท้อนถึงความสัมพันธ์แบบนักเรี ยน – อาจารย์ที่
พวกรับบีส่งเสริ มโดยการให้นกั เรี ยนของพวกเขานัง่ เป็ นแถวๆ[414] นี่ ดูเหมือนไม่น่าเชื่ อต่อข้าพเจ้า
คาแนะนาอีกอย่างหนึ่ งก็คือว่าพระเยซู ต้ งั ใจให้การจัดการนี้ ที่จะระลึ กถึ งอิสราเอลที่ต้ งั ค่ายในถิ่ น

ทุรกันดาร (เปรี ยบเทียบ อพย. 18:21).[415] ดังนั้นผูอ้ ่านควรถือว่าพระเยซู เป็ นโมเสสที่สองและฝูง
ชนเป็ นประชากรใหม่ของพระเจ้า[416] มุมมองนี้ มีองค์ประกอบที่ดึงดูดใจบางอย่าง อย่างไรก็ตาม
คนส่ วนใหญ่ที่ปรากฎตัวที่นนั่ บางทีเป็ นผูไ้ ม่เชื่อ
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โดยการอธิ ษฐานนั้น พระเยซู ก็ให้การขอบคุ ณ (“อวยพร”) แด่พระเจ้าสาหรับอาหารและย้ าเตือน
ผูค้ นว่ามันมาจากพระองค์ การให้การขอบพระคุณก่อนอาหารเป็ นการปฏิบตั ิของคนยิวโดยทัว่ ไป
และของคริ สเตียนเริ่ มแรก พระเยซู “อวยพร” พระเจ้าสาหรับการให้อาหาร พระองค์ไม่ได้อวยพร
อาหารเอง “แหงนพระพักตร์ ดูฟ้าสวรรค์” ทาให้แน่ใจต่อไปว่าเป็ นพระเจ้ าเองที่พระองค์อธิ ษฐาน
ต่อ แม้ว่าการมองลงไปในขณะที่อธิ ษฐานเป็ นธรรมเนี ยม ขนมปั งนี้ บางทีเป็ น “‘ขนมปั ง’ ที่หนา
ขนาดนิ้วและรู ปร่ างแบน” [417]
มาระโกไม่ได้บนั ทึกว่าพระเยซู ได้ทาการอัศจรรย์น้ ี อย่างไร แม้เป็ นที่ชดั เจนว่าการทวีคูณเกิดขึ้นใน
พระหัตถ์ของพระเยซู ท่านเน้นว่าเป็ นพระเยซูที่ได้ทา นี่เป็ นประเด็นที่สาคัญที่สุดต่อท่าน พระเยซู
ตอบสนองความจาเป็ นของผูค้ นในทางที่สร้างสรรค์นบั ไม่ถว้ น เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับพวกสาวกที่จะ
จดจ่อที่แหล่งของการจัดเตรี ยมซึ่ งก็คือพระเจ้าแทนที่วิถีทางและวิธีที่พระองค์ใช้เพื่อจะจัดเตรี ยม
โดยการขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับอาหาร และจากนั้นจัดเตรี ยมมันเพื่อผูค้ นอย่างอัศจรรย์ พระ
เยซู ก็กาลังเสนอหลักฐานที่วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า คนทั้งหลายที่ครุ่ นคิดในฝูงชนได้ระลึ กถึ ง
การจัดเตรี ยมมานาที่อศั จรรย์ของพระเจ้าในถิ่นทุรกันดาร (ยน. 6:14) และตระหนักว่าพระเยซู ทรง
เป็ นผูร้ ับใช้ของ พระเจ้าที่นาส่ งสิ่ งที่พระเจ้าได้จดั เตรี ยม นัน่ คือ พระองค์ทรงเป็ น “โมเสสที่สอง”
พระเยซู ปรนนิ บตั ิผคู ้ นผ่านทางพวกสาวกผูน้ าเสนอสิ่ งที่พระองค์ได้จดั เตรี ยมแก่ฝงู ชน พวกสาวก
ทาหน้าที่เป็ นบริ กร นี่เป็ นงานของพวกสาวกที่เป็ นผูร้ ับใช้ นี่เป็ นอีกบทเรี ย นหนึ่งในเรื่ องการเป็ น
สาวก
“พระองค์สามารถรับเอา อวยพรและหักชี วิตของเราเพื่อจะเป็ นพระพรแก่ฝูงชนที่หิวฝ่ าย
วิญญาณในโลกรอบๆเราอีกด้วย” (เปรี ยบเทียบ มก. 14:22, อาหารมื้อสุ ดท้าย)”[418]

6:42-44

ความอุดมสมบูรณ์และความเพียงพอของการจัดเตรี ยมของพระเยซู ก็ชดั เจนในจานวนของเศษ
อาหารที่ยงั ไม่ได้ถูกกิน “ตะกร้า” (คากรี ก คอฟี นอย) “สิ บสอง” ตะกร้าเต็มเป็ นประเภทของเครื่ อง
สานขนาดใหญ่แม้ว่าไม่มีอาหารที่สามารถกิ นได้ที่เหลื อไว้มาก ผูท้ ี่รอบรู้ บางคนเชื่ อว่า คอฟี นอย
บรรยายถึงตะกร้าใบเล็กๆ แต่คนส่ วนใหญ่เชื่ อว่าตะกร้าเหล่านั้นมีขนาดใหญ่ พระเยซูจดั เตรี ยม
อย่างใจกว้าง แต่พระองค์ก็ไม่จดั เตรี ยมอย่างฟุ่ มเฟื อยจนมีการสิ้ นเปลืองที่ไม่จาเป็ น

“ไม่มีใครที่ถูกส่ งไปจากพระคริ สต์แล้วก็วา่ งเปล่า แต่บรรดาผูท้ ี่มาหาพระองค์ก็เต็มไปด้วย
พวกเขาเอง”[419]
“เป็ นไปได้ที่จะสรุ ปว่าอาหารที่เหลือได้ให้อาหารที่เพียงพอสาหรับสาวกแต่ละคนสาหรับ
การใช้ของเขาเอง เมื่อเราให้น้ าพระทัยของพระเจ้ามาก่อน พระองค์ก็เอาใจใส่ ความจาเป็ น
ต่างๆของเรา (มธ. 6:33) และจัดเตรี ยมอาหารประจาวันแก่เรา”[420]
การอัศจรรย์น้ ี เปิ ดเผยตัวบุคคลของพระเยซู แก่ฝูงชน แต่ผลกระทบของมันต่อพวกสาวกนัน่ เองที่มาระโก
เน้น ตามที่ระบุไว้ เหตุการณ์ ที่อศั จรรย์น้ ี มีบทเรี ยนมากมายเกี่ ยวกับการเป็ นสาวกเช่ นเดี ยวกับการเปิ ดเผย
ถึงอัตลักษณ์ของพระเยซู
2. การเดินบนนา้ ของพระเยซู และการกลับไปยังกาลิลี 6:45-56
ตอนนี้ พระเยซู กลับจากชายฝั่ งตะวันออกเฉี ยงเหนื อของทะเลสาบไปยังชายฝั่ งทางตะวันตกเฉี ยง
เหนือของมัน
การเดินบนนา้ 6:45-52 (เปรียบเทียบ มธ. 14:22-33; ยน. 6:14-21)
การอัศจรรย์น้ ี ตามหลังการเลี้ยงคน 5,000 คนเพียงแค่ไม่กี่ชวั่ โมง การอัศจรรย์ท้ งั สองเป็ นส่ วนที่สาคัญของ
รายการอบรมการเป็ นสาวกของพระเยซู สาหรับสาวกสิ บสองคน ก่อนหน้านั้นพระเยซู ได้ทาให้ทะเลสงบ
ด้วยคาสั่งจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ (4:35-41) ที่นี่ พระองค์ใช้ร่างกายทั้งสิ ้นของพระองค์ที่จะเดินบนน้ า
ทะเล
6:45

เป็ นที่ชดั เจนว่าการเลี้ยงคน 5,000 คนได้เกิ ดขึ้นที่ดา้ นตะวันออกเฉี ยงเหนื อของทะเลกาลิลี ซึ่ งอยู่
ทางใต้ของเบธไซดา จูเลี ยส เมื องนี้ ต้ งั อยู่ด้านตะวันออกของสถานที่ ที่แม่น้ าจอร์ แดนไหลลงสู่
ทะลสาบบนชายฝั่งทางเหนือของมัน บางเมืองอาจได้อยูด่ า้ นตะวันตกของแม่น้ าจอร์แดน[421]
เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู ส่งพวกสาวกของพระองค์ไปยัง “เบธไซดา” โดยทางเรื อแต่พวกเขาไปลง
เอยที่เยนเนซาเร็ ธใกล้กบั คาเปอรนาอุม (ข้อ 53; เปรี ยบเทียบ ยน. 6:17) เปโตร อัน ดรู วแ์ ละฟี ลิป
มาจากเบธไซดา (เปรี ยบเทียบ ยน. 1:44; 12:21-22) บ้านของเปโตรและอันดรู วอ์ ยูใ่ นคาเปอรนาอุม
(มก. 1:29) อีเดอร์ ไชม์ทึกทักเอาว่ามี “เบธไซดา” ที่ สองที่ใกล้กบั คาเปอรนาอุม[422] แต่เป็ นที่
ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่กรณี มีแค่ “เบธไซดา” (จูเลียส) เดียวบนชายฝั่งตะวันออกเฉี ยงเหนื อของทะเลกาลิ
ลี[423] “เรื อ” เป็ นเรื อลาที่พวกสาวกได้ใช้เพื่อจะเดินทางตอนต้นๆของวันนั้น (ข้อ 32) พระเจ้าได้
ปรากฎแก่อิสราเอลจากภูเขา (ฉธบ. 33:2; ฮบก. 3:3) และตอนนี้ พระเยซู ปรากฎแก่พวกสาวกของ
พระองค์หลังจากที่ได้อยูบ่ นภูเขากับพระเจ้าด้วยการอธิ ษฐาน[424]

6:46 นี่เป็ นวิกฤตที่สองจากสามวิกฤตที่เคลื่อนพระเยซูที่จะอธิษฐานซึ่งมาระโกบันทึก (เปรี ยบเทียบ 1:35;
14:32-36) เป็ นที่ชดั เจนว่าความปรารถนาของฝูงชน-ที่จะบังคับพระเยซูเพื่อจะทาให้พระองค์เป็ น
กษัตริ ยผ์ ลักดันพระองค์ที่จะอธิ ษฐาน (คากรี ก พรอสอูคะมาย เปรี ยบเทียบ ยน. 6:15) นี่ เป็ นการ
ทดลองอีกอย่างหนึ่ งเพื่อจะรับประกันการเป็ นผูน้ าของอิสราเอลโดยปราศจากกางเขน การอ้างอิง
ถึงพระเยซู ที่อธิ ษฐานแสดงถึงความถ่อมใจของพระองค์และการพึ่งพาของพระองค์ที่พระบิดาของ
พระองค์อยูเ่ สมอ ภูเขาก็แตกต่างกับชายฝั่งที่ที่พระเยซูละพวกสาวกไว้
“อย่างเช่ นใน 1:35 การอธิ ษฐานของพระเยซู อาจแนะนาว่า พระองค์เป็ นบุ คคลในทาง
พระเจ้าไม่ใช่ผรู ้ ้ายที่สมควรต่อการถูกตรึ ง แต่ไม่มีขอ้ บ่งชี้ที่วา่ พระองค์อธิ ษฐานขอฤทธิ์ เดช
เพื่อจะทาการอัศจรรย์ ตามมาระโกนั้น ฤทธิ์ เดชนั้นอยูใ่ น พระเยซูแล้ว”[425]
6:47-48 เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกสาวกได้ไปถึงเบธไซดา จูเลียส แต่พระเยซู ยงั ไม่ได้ไปหาพวกเขา (ยน. 6:17)
จากนั้นพวกสาวกได้หนั เรื อของพวกเขาไปยังคาเปอรนาอุม (เปรี ยบเทียบ ยน. 6:17) บางทีมาระโก
บ่ ง บอกว่า พระเยซู มี นิ มิ ต ที่ เ หนื อธรรมชาติ [426] คนอื่ น ๆแนะน าว่า มันคงเป็ นการง่ า ยส าหรั บ
พระเยซู ที่จะเห็ นพวกสาวกจากสถานที่แห่ งการอธิ ษฐานของพระองค์บนยอดเขา เนื่ องจากว่า
พวกเขาคงอยูไ่ ม่กี่ไมล์จากที่ที่พระองค์อธิ ษฐาน บางทีดวงจันทร์ ให้ความสว่างแก่ทะเลสาบ
พวกสาวกอยู่ “กลางทะเลสาบ” (ทะเล) ในแง่ที่วา่ พวกเขาอยูค่ ่อนข้างไกลจากแนวชายฝั่ง “เวลายาม
ที่สี่” -โดยการนับของโรมัน ซึ่งมาระโกใช้- คงเป็ นระหว่างตี 3 และ 6 โมงเช้า (พวกยิวแบ่งกลางคืน
ไปสู่ ส ามยาม[427]) พระเยซู ต้ งั ใจที่ จะผ่า นไปข้างพวกสาวกบางที เพื่อจะทาให้พวกเขาแน่ ใ จ
(เปรี ยบเทียบ อพย. 33:19, 22; 34:6; 1 พกษ. 19:11; มก. 6:50).[428]
“มาระโกบรรยายว่า ‘พระองค์ทรงดาเนิ นเหมือนจะผ่านพวกเขาไป’ ซึ่ งส่ งผลต่อความผิด
แผกจากการพิ จ ารณาที่ ล ะเอี ย ดส าหรั บ ความอ่ อนแอของพวกเขาอย่า งที่ เ ราเข้า ใจมัน
พระองค์รู้สิ่งพระองค์จะถู ก สาคัญผิดเมื่ อได้ถูก สังเกตเป็ นครั้ งแรก และดังนั้นพระองค์
ปรารถนาที่จะดึงดูดความสนใจของพวกเขา ณ ระยะห่ างที่ปลอดภัยเพื่อมิให้กลัว โดยการ
ปรากฎท่ามกลางพวกเขาทันที พระองค์อาจทาให้พวกเขาไขว้เขว [เป็ นบ้า]”[429]
การอธิ บายอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพระเยซูต้ งั ใจที่จะผ่านพวกเขาไป เพราะว่าพระองค์ ต้ อ งการให้
พวกสาวกที่จะเรี ยกหาความช่วยเหลือจากพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ลก.24:28-29).[430]
“ข้าพเจ้ามีข่าวดี บางอย่างสาหรับคุ ณ เพื่อนคริ สเตียนเอ๋ ย ‘พระองค์เห็นพวกเขาทาทางานหนักใน
การตีกรรเชี ยง [“กาลังตีกรรเชี ยงด้วยความลาบาก” ข้อ 48]’ พระองค์เห็นคุณ พระองค์รู้ปัญหา
ต่างๆของคุณคุณไม่ตอ้ งส่ งเปลวไฟขึ้นไปเพื่อจะให้พระองค์รู้พระองค์รู้แล้ว”[431]

แม้ว่าพระเยซู ได้อธิ ษฐานมาตลอด พระองค์ก็ไม่ได้ลืมหรื อละทิ้งพวกสาวกของพระองค์ บางที
พระองค์ได้อธิษฐานเพื่อพวกเขา
“… แทนที่จะเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับการช่วยกูพ้ วกสาวกของพระองค์ของพระเยซู ผเู ้ ป็ นทุกข์
แต่ไม่อยูใ่ นอันตราย (เปรี ยบเทียบ 4:35-41) นี่ เป็ นเรื่ องราวการปรากฎเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ตนเองของพระเยซูต่อบรรดาผูต้ ิดตามของพระองค์เอง”[432]
“เมื่ อใดก็ ตามที่ พระอาจารย์ข าดหายไปจากพวกสาวก (หรื อดู เหมื อนที่ จะเป็ นอย่างนั้น
อย่างเช่นใน บทที่ 4:35-41) พวกเขาก็พบว่าพวกเขาเองอยูใ่ นความเป็ นทุกข์ และแต่ละครั้ง
ที่พวกเขาประสบกับความทุกข์ทรมาน มันเป็ นเพราะว่าพวกเขาขาดความเชื่ อ (บทที่ 4:3541; 6:45-50; 9:14-19)”[433]
6:49-50

มาระโกบันทึกว่าสาวก “ทุกคน” เห็นพระเยซู และพวกเขาทั้งหมดคิดว่าพระองค์เป็ นผี (คากรี ก
ฟานทาสมา, ปี ศาจ วิญญาณ ไม่ใช่บุคคลที่วิญญาณออกจากร่ างที่ได้ตายไป)[434] พระเยซูบอกให้
พวกเขาที่จะ “ทาใจดีๆ” และหยุดกลัว (เปรี ยบเทียบ อสย. 41:10, 13-14; 43:1; 44:2) นักตีความบาง
คนเชื่ อว่าการอ้างอิ งถึ งพระเยซู ที่ผ่านพวกเขาไป (ข้อ 48) และถ้อยคาของพระองค์ “นี่ เราเอง”
บ่งบอกถึงการปรากฏของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ อพย. 3:14; 33:19, 22; 1 พกษ. 19:11; อสย. 41:4;
43:10; 51:12; 52:6) อย่างไม่สงสัยนั้น อย่างน้อยแล้ว อนุประโยคนั้นบ่งบอกถึงการระบุตนเอง
“… การเดิ นบนน้ าของพระเยซู (6:45-52) อธิ บายว่าพระเยซู เหยียบที่ ที่พระเจ้าเท่านั้น
สามารถเดินได้ [โยบ 9:8; เปรี ยบเทียบ สดด. 77:19; อสย. 43:16] และระบุพระเยซูโดย
ถ้อยคาอย่างเดียวกัน (เอโก เอมี [เราเป็ น]) ที่ถูกใช้สาหรับการเปิ ดเผยตนเองของพระเจ้าแก่
โมเสส (อพย. 3:14 LXX)”[435]
“ดังนั้น ในฐานะเรื่ องราวที่ สรุ ปของการรวบรวมการอัศจรรย์ มันก็จดั เตรี ยมคาตอบต่ อ
คาถาม ‘ท่ า นผูน้ ้ ี เป็ นใครกันหนอ?’ ที่ ต้ งั โดยพวกสาวกหลัง จากพระเยซู ห้า มพายุใ น
เรื่ องราวเริ่ มต้นของการรวบรวมนี้ (4:41)”[436]

6:51

มาระโกละเว้นการบันทึกถึ งเปโตรที่เดิ นบนน้ า (มธ. 14:28-31) นี่ ดูเหมือนผิดปกติถา้ เปโตรมี
อิทธิ พลต่อการเขียนของมาระโก บางทีเปโตร “ลังเลใจที่จะพรรณนาตนเองในเหตุการณ์ที่พิเศษ
และน่าตื่นเต้นเช่นนั้น”[437]
การอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งได้เกิดขึ้น (เปรี ยบเทียบ 4:35-41) “ลม” สงบลง (“หยุด”) เมื่อ พระเยซู กา้ ว
“เข้าไปในเรื อ” สิ่ งนี้ ทาให้พวกสาวก “ประหลาดใจ” (คากรี ก เอกซิ สทานโท เปรี ยบเทียบ 2:12;
5:42) มากขึ้น
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นี่ คือเหตุ ผ ลที่ พวกสาวกตอบสนองอย่า งที่ พวกเขาได้ตอบสนองในชุ ดของการอัศจรรย์ต่างๆนี้
มาระโกเท่านั้นบันทึกมันบางทีในฐานะเป็ นผลลัพธ์ของการเทศนาของเปโตร พวกสาวกยัง “ไม่”
ได้เรี ยนรู้ (“ได้รับความเข้าใจถ่องแท้ใดๆ”) จากการเลี้ยงคน 5,000 คน (“ขนมปั ง”)-ว่าพระเยซู ทรง
เป็ นพระเจ้า ความคิดที่รวบรวมของพวกเขาไม่ได้เปิ ดต่อความเป็ นไปได้น้ ี
“สาหรับมาระโกนั้น นี่ เป็ นบทเรี ยนหลักเกี่ ยวกับสาวกที่ อยู่ ณ ใจกลางของพระกิ ตติคุณของท่าน
เหตุการณ์น้ ีเป็ นการทดสอบ เพราะว่าเมื่อพระเยซู เข้าไปในเรื อ พวกเขาก็ไปถึงชายฝั่งอย่างรวดเร็ ว”
[438]

การทรงรักษาคนเจ็บป่ วยใกล้ เยนเนซาเรท 6:53-56 (เปรียบเทียบ มธ. 14:34-36)
พระเยซูกลับไปยังบริ เวณทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของชายฝั่งทะเลกาลิลีจากบริ เวณของคนต่างชาติเป็ นส่ วน
ใหญ่ที่ที่พระองค์ได้ไปมาเมื่อเร็ วๆนี้
“… พายุตามที่เป็ นจริ งบนน้ าก็ติดตามมาโดยพายุฝ่ายวิญญาณบนแผ่นดิน ซึ่ งทันทีและรุ นแรงอย่าง
เท่าเทียม และไม่ได้อนั ตรายต่อจิตใจของสาวกสิ บสองคนน้อยกว่าอีกพายุหนึ่ งที่มีต่อร่ างกายของ
พวกเขา”[439]
6:53
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“เยนเนซาเรท” เป็ นชื่อของทั้งเมืองและที่ราบที่ซ่ ึ งเมืองนี้ ต้ งั อยู[่ 440] เขตนี้ เป็ นชายฝั่งทางตะวันตก
เฉี ยงเหนื อของทะเลสาบ มันโดดเด่นเนื่ องจากความอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรมของมันจนอีกชื่ อ
หนึ่งสาหรับทะเลกาลิลีคือทะเลเยนเนซาเรท (ลก. 5:1).[441] มันเป็ นบริ เวณของประชากรหนาแน่น
ข้อเหล่านี้สรุ ปพันธกิจของพระเยซูในหลายเมืองในหลายวันก่อนการถอนตัวถัดไปของพระองค์
ยังฟี นิ เซี ย มาระโกเน้นถึ งความเป็ นที่นิยมมากมายของพระเยซู และการรักษาที่ใจกว้างของ
พระองค์ที่มี ต่อผูค้ นที่ “เจ็บ ป่ วย” จากฝูงชน “หายป่ วย” (ข้อ 56) ตามตัวอักษรคือ “รอด”
(คากรี ก โซโซ) คนเจ็บป่ วยได้ประสบกับการช่วยกูจ้ ากความเจ็บป่ วยของพวกเขาและการฟื้ นฟู
สู่ ความมีอนามัยดีทางกายภาพ นัน่ คือความรอดในที่นี่
3.

การโต้ เถียงกับพวกฟาริ สีและพวกธรรมาจารย์ เกี่ยวกับการทาให้ เป็ นมลทิน 7:1-23
(เปรียบเทียบ มธ. 15:1-20)

การเผชิญหน้านี้ทาหน้าที่เป็ นส่ วนที่สาคัญในการตัดสิ นใจของพระเยซูที่จะถอนตัวจากกาลิลีอีกครั้ง (ข้อ 24;
เปรี ยบเทียบ 2:1-3:6) พร้อมด้วยความเป็ นที่นิยมที่เพิ่มขึ้น (6:53-56) ก็มีการต่อต้านที่เพิ่มขึ้นจากพวกผูน้ า
ทางศาสนาของยิว โดยเนื้ อแท้แล้วส่ วนนี้ เป็ นอีกกลุ่มหนึ่ งของการสอนของพระเยซู มันเปิ ดเผยพระเยซูมาก

ขึ้นและดาเนิ นการการเตรี ยมพวกสาวกต่อไปสาหรับสิ่ งที่อยู่ขา้ งหน้าพวกเขา ในการบันทึ กของมาระโก
คาว่า “มลทิน” (ข้อ 2, 5, 15, 18, 20, 23) และ “ธรรมเนียม” (ข้อ 3, 5, 8, 9, 13) เป็ นข้อไข
การคัดค้ านของพวกผู้นาทางศาสนา 7:1-5
7:1-2

เป็ นครั้งที่สองที่มาระโกบันทึกถึงคณะผูแ้ ทนของพวกผูน้ าทางศาสนาที่มาจากกรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อจะ
สอบสวนพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 3:22) ผูเ้ ขียนอธิ บายถึ งสิ่ งที่มือที่ “เป็ นมลทินทางพิธีกรรม” เป็ น
“นัน่ คือไม่ได้ลา้ ง”- สาหรับผูอ้ ่านชาวต่างชาติของท่าน “พวกธรรมาจารย์” และ “พวกฟาริ สี” ไม่ได้
คัดค้านเพราะว่าพวกสาวกกาลังทานด้วยมื อที่ สกปรก แต่เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ผ่านพ้นพิธีการ
ชาระให้บริ สุทธิ์ ที่ยอมรับได้ก่อนการทานด้วยมือของพวกเขา

7:3-4

ข้อเหล่านี้ ไม่ปรากฏในการบันทึกที่คล้ายกันของมัทธิ ว ข้อเหล่านั้นอธิ บายถึงธรรมเนี ยมของ
ฟาริ สีสาหรับบรรดาผูท้ ี่คุน้ เคยกับมันเช่นผูอ้ ่านดั้งเดิมชาวต่างชาติของมาระโก ในสมัยของพระเยซู
“พวกยิว” สื่ อสาร “ธรรมเนียมต่างๆของบรรพบุรุษ” ด้ วยปากจากรุ่ นสู่ รุ่น ประมาณปี ค.ศ. 200 พวก
รับบีได้รวบรวมธรรมเนี ยมเหล่านี้ ไปสู่ มิชนาห์ซ่ ึ งกลายมาเป็ นพื้นฐานสาหรับทัลทุด (ปี ค.ศ. 425)
พวกฟาริ สี ล้า งมื อของพวกเขาตามธรรมเนี ย มหลังจากการเยี่ย มเยีย นสถานที่ พ บปะชุ ม นุ ม กัน
เพื่อที่จะขจัดพวกเขาเองจากมลทินที่การเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติได้ก่อขึ้น พวกยิวส่ วนใหญ่ถือว่า
การละเมิดธรรมเนียมเหล่านี้เป็ นบาป [442]
“แท้จริ ง รับบีที่ได้ถือคาสัง่ นี้ดว้ ยการดูถูกก็ถูกฝังอย่างแท้จริ งในการถูกตัดออกจากศาสนา”[443]

7:5

พวกนักวิจารณ์ขอคาอธิ บายจากพระเยซู ถึงการประพฤติ ของพวกสาวกของพระองค์ เพราะว่าใน
ฐานะอาจารย์ข องพวกเขา พระองค์ก็มีค วามรั บ ผิดชอบสาหรั บ พวกเขา พวกเขาสงสัย ว่าความ
ล้มเหลวของพวกสาวกที่จะล้างอย่างเหมาะสมบ่งชี้ ว่า พระเยซู ไม่นบั ถื อธรรมเนี ยมทั้งหมดของ
บรรพบุรุษ การดาเนิน เป็ นคาเปรี ยบเทียบของฮีบรู ที่หมายถึงการประพฤติที่เป็ นนิสัย (เช่น ปฐก.
5:24; สดด. 1:1) มันปรากฎบ่อยๆในพระกิตติคุณของยอห์นและในจดหมายฝากต่างๆของเปาโล

คาสอนของพระเยซู เกีย่ วกับทีม่ าของสิ ทธิอานาจ 7:6-13
ในการตอบนั้น พระเยซูไม่ได้อธิ บายหรื อให้เหตุผลถึงการประพฤติของพวกสาวกของพระองค์ ตรงกันข้าม
พระองค์กล่าวถึงประเด็นของที่มาของสิ ทธิ อานาจทางศาสนา (ข้อ 6-13) และธรรมชาติของการเป็ นมลทิน
(ข้อ 14-23)
7:6-7

พระเยซู เรี ยกพวกนักวิจารณ์ของพระองค์อย่างกล้าหาญว่า “คนหน้าซื่ อใจคด” พวกเขาปฏิญาณ
ตนที่จะให้เกียรติแด่พระเจ้าด้วยอุปนิ สัยของพวกเขา แต่พวกเขาไม่ได้ให้เกียรติพระองค์ดว้ ยใจของ

พวกเขาอย่างแท้จริ ง สิ่ งที่ “อิสยาห์” ได้กล่าวเกี่ยวกับคนหน้าซื่ อใจคดในสมัยของท่านก็เข้ากับพวก
นักวิจารณ์เหล่านี้อย่างแท้จริ ง พวกเขาเน้นถึง “คาสั่งสอน” ของมนุษย์เพื่อจะกีดกันหลักการต่างๆ
“พระเยซูเรี ยกปรปั กษ์วา่ ‘คนหน้าซื่อใจคด’ (ฮุบพอคริ ตน) ซึ่งเป็ นคาในภาษากรี กโบราณที่
หมายถึง ‘ที่จะเล่นบทบาท’ ‘นักแสดง’ มันไม่บอกถึงเสี ยงสอดแทรกทางศีลธรรมเกี่ยวกับ
การหลอกลวงที่คาภาษาอังกฤษของเราบอกถึ งในทุกวันนี้ ตรงกันข้าม มันอ้างอิงถึงความ
ขัดแย้งในอุปนิ สัยของบุคคลหนึ่ งที่ ทาให้ตนเองเหิ นห่ างจากพระเจ้าอย่างไร้ สติ ซึ่ งเป็ น
บุคคล ‘ไม่อยูใ่ นทางพระเจ้า’. . . โดยการกระทาของบุคคลนั้น...” [444]
7:8-9

พระเยซูแยกแยะคาสั่งของพระเจ้าจากธรรมเนี ยมของมนุ ษย์ พวกรับบีได้สร้างรั้วรอบธรรมบัญญัติ
-โดยการจัดตั้ง “ข้อปฏิบตั ิ” และ “ข้อห้าม”- เพื่อจะกันคนอิสราเอลไว้จากการละเมิดธรรมบัญญัติ
อย่างไรก็ตาม แทนที่จะปกป้ องมัน ข้อเรี ยกร้องตามกฎของพวกเขาบิดเบือนและแม้กระทัง่ ขัดแย้ง
กับ ธรรมบัญ ญัติ นี่ เ ป็ นปั ญ หาอยู่ เ สมอที่ ไ ปกับ การพยายามที่ จ ะออกกฎหมายการเชื่ อ ฟั ง ต่ อ
พระวจนะของพระเจ้า การเคร่ งครัดในกฎเกี่ ยวข้องกับการทาธรรมบัญญัติต่างๆที่พระเจ้าไม่ได้ทา
และการปฏิบตั ิต่อสิ่ งเหล่านั้นว่ามีสิทธิ อานาจอย่างเท่าเทียมกับพระวจนะของพระเจ้า พวกฟาริ สี
แม้กระทัง่ ได้ละทิ้งคาสั่งของพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของธรรมเนี ยมโดยวาจาของพวกเขาที่มาจาก
มนุษย์ พระเยซูปฏิเสธสิ ทธิอานาจของธรรมบัญญัติโดยวาจา

7:10-13

พระเยซูอา้ งอิงตัวอย่างของการที่พวกนักวิจารณ์ของพวกเขาใช้ธรรมเนี ยมของมนุ ษย์ที่จะ “พัก”
ค าสั่ ง ของพระเจ้า ไว้ก่ อน พวกเขาปฏิ ญาณตนที่ จะให้ เกี ย รติ “โมเสส” ผูซ้ ่ ึ งพระเจ้า สั่ ง ให้ค น
อิสราเอลที่จะ “ให้เกียรติ” “บิดามารดา” ของพวกเขาและคุกคามการไม่เชื่อฟังด้วยความตาย (อพย.
20:12; 21:17) การให้เกียรติบิดามารดาแสดงออกตัวมันเองในการสนับสนุ นทางการเงินและการ
ดูแลบางส่ วนถ้าจาเป็ น
มาระโกตีความคาว่า “โกระบาน” ว่าเป็ นของขวัญที่มอบถวายแด่พระเจ้าสาหรับผูอ้ ่านต่างชาติของ
ท่าน [445] คานี้ เป็ นคากรี กแต่มนั ถ่ายทอดตัวอักษรเป็ นคาฮีบรู ที่พวกยิวใช้เมื่อพวกเขามอบถวาย
บางสิ่ งแด่พระเจ้า ธรรมเนี ยมชาวยิวอนุ ญาตให้ผคู ้ นที่จะป่ าวประกาศบางสิ่ งที่พวกเขาเป็ นเจ้าของ
ว่า ถูก มอบถวายแด่ พ ระเจ้ า [446] นี่ ไ ม่ ไ ด้ห มายถึ ง ว่า พวกเขาจะต้อ งให้ม ัน แก่ พ วกปุ โ รหิ ตหรื อ
แม้กระทัง่ เลิกล้มการใช้ของมันด้วยพวกเขาเอง อย่างไรก็ตาม มันทาให้พวกเขาเป็ นอิสระจากการ
ให้มนั แก่คนอื่นๆ - แม้กระทัง่ พ่อแม่ที่ขดั สน[447]
“ประวัติศาสตร์ เปิ ดเผยว่าพวกผูน้ าทางศาสนาของยิวได้มาสู่ การให้เกี ยรติแก่ธรรมเนี ยม
ของพวกเขาเหนื อกว่าพระวจนะของพระเจ้ามาก รั บบี เอลี เอเซอร์ กล่ าวว่า ‘ผูท้ ี่เปิ ดเผย
พระคัมภีร์ในการต่อต้านต่อธรรมเนี ยมก็ไม่มีส่วนแบ่งในโลกที่จะมา’ มิชนา ซึ่ งเป็ นการ

รวบรวมของธรรมเนียมของยิวในทัลมุด บันทึกว่า ‘มันเป็ นความผิดที่ใหญ่ที่จะสอนสิ่ งใดก็
ตามที่ตรงข้ามกับเสี ยงของพวกรับบีกว่าที่จะขัดแย้งกับพระคัมภีร์เอง’ แต่ก่อนที่เราวิจารณ์
เพื่อนๆชาวยิวของเรา บางทีเราควรตรวจสอบถึงอิทธิ พลอะไรที่ ‘บรรพบุรุษคริ สตจักรของ
เรา’ กาลังมีในคริ สตจักรแบบคริ สเตียนของเราเอง ยิง่ กว่านั้น เราอาจผิดเกี่ยวกับการแทนที่
ความจริ งของพระเจ้าด้วยธรรมเนียมของมนุษย์”[448]
พระเยซู อา้ งสิ ทธิ อานาจเพื่อจะจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคมใหม่ พระองค์กล่าวว่าความรับผิดชอบ
ของบุตรที่จะจัดเตรี ยมสาหรั บบิ ดามารดาของเขาก็แทนที่ ทางเลื อกทางกฎของโกระบาน [449] บางที
คริ ส เตี ย นสามารถถวายแก่ ง านขององค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า มากเกิ น ไป ถ้าพวกเขาล้มเหลวที่ จะปฏิ บตั ิ ความ
รับผิดชอบส่ วนตัวของพวกเขาโดยการบริ จาคเงินนั้น
“ใครคนหนึ่ งได้บอกข้าพเจ้า เมื่ อหลายปี มาแล้วว่าบิ ดาของเขาอยู่ในโรงพยาบาลและมารดาของ
เขาป่ วยแต่วา่ เขามีเงินบ้างที่เก็บไว้เพื่อการบริ จาคแก่คริ สตจักร เมื่อข้าพเจ้าถามต่อไป เขาก็กล่าวว่า
บิดามารดาของเขามีความจาเป็ นจริ งๆและจะต้องรั บการบริ จาคถ้าเขาไม่ได้ช่วยพวกเขา ดังนั้น
ข้าพเจ้าได้บอกเขาว่าความรับผิดชอบของเขาคื อมีต่อพวกเขา เราได้รับแนวคิ ดที่ แปลกและเคร่ ง
ศาสนาในทุกวันนี้”[450]
จงสังเกตว่าพระเยซู เทียบเท่าสิ่ งที่โมเสสกล่าว (ข้อ 10) กับพระวจนะของพระเจ้า (ข้อ 13) ยิ่งกว่านั้น
พระองค์ถือว่าผูเ้ ขียนโทราห์เป็ นโมเสส ซึ่ งเป็ นบางสิ่ งที่พวกนักวิจารณ์เสรี นิยมสมัยใหม่เกี่ยวกับพระคัมภีร์
นั้นปฏิเสธ พวกศัตรู ของพระเยซูลม้ เหลวที่จะตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างคาสั่งที่ได้รับการดลใจและ
ไม่ได้รับการดลใจ “พวกท่าน” ในข้อที่ 11 อยูใ่ นตาแหน่งที่เน้นในตัวบทกรี กซึ่ งบ่งบอกถึงความตรงข้ามที่
ชัดเจนระหว่างมุมมองของพระเจ้าและมุมมองของพวกนักวิจารณ์ พวกเขาไม่เพียงแต่ปฏิเสธพระวจนะของ
พระเจ้า (ข้อ 9) แต่พวกเขาทาให้พระวจนะใช้ไม่ได้อีกด้วย นัน่ คือ ได้ปล้นสิ ทธิ อานาจของพระวจนะไป
(ข้อ 12) มาระโกรวมถ้อยคาของพระเยซู ที่บ่งบอกว่านี่ เป็ นเพียงตัวอย่างเดี ยวของการที่พวกฟาริ สีและ
พวกธรรมาจารย์เหล่านี้ ได้ทาให้สิทธิ อานาจของสิ่ งที่พระเจ้าได้เปิ ดเผยนั้นเป็ นโมฆะโดยธรรมเนี ยมต่างๆ
ของพวกเขา (ข้อ 13)
“เราต้องมีการระมัดระวังที่ว่าเราไม่ยอมให้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่จะทาให้การอ้างถึงการกุศล
และความรักนั้นเป็ นอัมพาตไป”[451]

คาสอนของพระเยซู เกีย่ วกับธรรมชาติแท้ จริงของการเป็ นมลทิน 7:14-23
พระเยซู ดาเนิ นการตอบสนองของพระองค์ต่อพวกนักวิจารณ์ ต่อไปโดยการจดจ่อที่ การปฏิ บตั ิ เฉพาะซึ่ ง
พวกเขาได้คดั ค้าน (ข้อ 5) คาถามเกี่ยวกับสิ่ งที่ก่อให้เกิดการเป็ นมลทินนั้นสาคัญอย่างมาก พวกยิวได้ออก
นอกน้ าพระทัยของพระเจ้าในเรื่ องนี้ไปมากเนื่องจากธรรมเนียมต่างๆของพวกเขา
7:14-15 [16] สิ่ งที่พระเยซู จาต้องกล่าวนั้นสาคัญอย่างมากจนพระองค์กระตุน้ ให้ “ฝูงชน” ที่ปรากฏตัวที่
จะ “ฟั ง” อย่างตั้งใจต่อถ้อยคาของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 4:3) จนเดี๋ยวนี้ การตอบสนอง
ของพระองค์ก็ได้มีต่อพวกนักวิจารณ์ของพระองค์เป็ นหลัก
ข้อที่ 15 กล่าวถึ งหลักการทัว่ ไป มันอธิ บายถึ งสิ่ งที่ไม่ได้ก่อและสิ่ งที่ก่อให้เกิ ดความไม่
สะอาด อาหารไม่ได้ก่อให้เกิดแต่ความคิดนั้นก่อให้เกิด (เปรี ยบเทียบ อสย. 29:13) เป็ นที่
ชัดเจนว่าพระเยซู กาลังกล่าวในทางศีลธรรมและฝ่ ายวิญญาณไม่ใช่ ทางการแพทย์และทาง
กายภาพ พระเยซูอธิ บายถึงความตั้งใจของธรรมบัญญัติของโมเสสเกี่ยวกับอาหารที่สะอาด
และไม่สะอาด (ลนต. 11; ฉธบ. 14) คนยิวที่ทานอาหารไม่สะอาดก็เป็ นคนไม่สะอาด
เนื่องจากเขาหรื อเธอไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า ไม่ใช่เพราะว่าอาหารได้ทาให้เขาหรื อ
เธอไม่สะอาด
“สาระสาคัญคือ คากล่าวนั้นประกาศถึ งหลักการที่ ว่า บุคคล เท่านั้นสามารถไม่
สะอาดได้ ไม่ใช่ สิ่ งของ” [452]
ข้อที่ 16 เกี่ยวข้องกับความแท้จริ งที่น่าสงสัย ภายหลังพวกผูค้ ดั ลอกอาจได้เพิ่มมันไว้ใน
ฐานะเป็ นผลลัพธ์ของการอ่าน 4:9 และหรื อ 4:23 มันอาจเป็ นจริ งเนื่ องจากว่าหลาย
ต้นฉบับเริ่ มแรกนั้นมีมนั นักแปลสมัยใหม่ส่วนมากตัดสิ นว่ามันเป็ นการเพิ่มภายหลังเข้า
กับตัวบท
7:17

พระเยซู ได้เสร็ จสิ้ นการตอบสนองของพระองค์ต่อพวกนักวิจารณ์ของพระองค์และการสอนฝูง
ชนของพระองค์ พระองค์เข้า ไปใน “บ้าน” ที่ อ ยู่ใ กล้พ ร้ อ มกับ พวกสาวกของพระองค์ ที่ นั่น
พวกเขาได้ถามคาถามหนึ่ งต่อพระองค์ที่บ่งบอกว่าพวกเขายังไม่เข้าใจสิ่ งที่พระองค์หมายถึง สิ่ งที่
พระองค์ไ ด้กล่ า วก็ เป็ นการปฏิ วตั ิ เมื่ อพระองค์ไ ด้ก ล่ า วมัน บางที พ วกเขาไม่ ส ามารถเชื่ อได้ว่า
พระองค์ห มายถึ ง สิ่ ง ที่ พ ระองค์ไ ด้ก ล่ า วอย่ า งแท้จ ริ ง ในพระกิ ต ติ คุ ณ ของมาระโก บ้า นเป็ น
สภาพแวดล้อมตามปกติที่ที่พระเยซู สอนพวกสาวกของพระองค์อย่างเป็ นส่ วนตัว (เปรี ยบเทียบ
9:28, 33; 10:10)

7:18-19

พวกสาวกได้ยินและได้เห็นพอที่จะสามารถเข้าใจความหมายของพระเยซู “ความแข็งกระด้าง
แห่งหัวใจ” ของพวกเขาเป็ นหัวข้อที่โดดเด่นใน 6:31- 8:26 (เปรี ยบเทียบ 6:52; 8:14-21)
มาระโกตีความความสาคัญของคาสอนของพระเยซู สาหรับผูอ้ ่านชาวต่างชาติของท่าน มาระโก
หมายถึ งว่าคริ สเตี ยนไม่จาเป็ นต้องถื อรั กษาข้อห้ามเกี่ ย วกับอาหารของธรรมบัญญัติของโมเสส
(เปรี ยบเทียบ รม. 14:14; กท. 2:11-17; คส. 2:20-22) นี่ เป็ นเสรี ภาพ ที่ คริ สเตียนชาวยิวได้ปล้ าสู ้
ด้วยเป็ นเวลาหลายปี ระหว่างระยะแรกๆของคริ สตจักร (เปรี ยบเทียบ กจ. 10; 11; 15) การเปิ ดเผย
ภายหลังอธิ บ ายว่า พระเยซู ได้ทาให้ธ รรมบัญญัติข องโมเสสทั้งหมดสิ้ นสุ ดลงในฐานะประมวล
กฎหมาย (รม. 10:4; และข้ออื่นๆ)
“ในข้อที่ 6-13 พระเยซูเทียบเท่าธรรมบัญญัติของโมเสสกับพระวจนะของพระเจ้า และต่อ
ว่าพวกฟาริ สีสาหรับการทาให้พระวจนะของพระเจ้าเป็ นโมฆะด้วยธรรมเนี ยมของพวกเขา
ตอนนี้ พระเยซู เองกาลังทาให้พระวจนะของพระเจ้าเป็ นโมฆะเกี่ยวกับอาหาร แต่มนั เป็ น
สิ ท ธิ พิ เ ศษของพระเยซู ใ นฐานะพระบุ ต รของพระเจ้า ที่ จ ะเปลี่ ย นธรรมบัญ ญัติ การ
เปลี่ ยนแปลงเช่ นนั้นไม่ถือว่าเป็ นธรรมเนี ยมของมนุ ษย์เพราะว่าถ้อยคาของพระเยซู เป็ น
ของพระเจ้า”[453]
“ข้อความนี้ [“เป็ นการประกาศว่าอาหารทุกอย่างสะอาด”] เป็ นที่ชดั เจนว่ามีสายตาของมัน
อยู่ที่ ส ถานการณ์ อย่า งที่ ไ ด้พ ฒ
ั นาขึ้ นในคริ สตจัก รทั้งหลายที่ เป็ นผลมาจากภารกิ จของ
เปาโลที่ซ่ ึ งคาถามต่างๆเกี่ยวกับอาหารที่สะอาดและไม่สะอาด (เปรี ยบเทียบ กจ. 10:9-16;
11:5-10 และดู รม. 14:13-23) และอาหารที่ถวายแก่รูปเคารพนั้นกลายมาเป็ นประเด็นสด
ต่างๆ (อย่างที่เรารู ้จาก 1 คร. 8:10) บทนี้ ในมาระโก 7 บางทีเป็ นการป่ าวประกาศที่ชดั เจน
ที่สุดของจุดประสงค์ของมาระโกเมื่อคริ สเตียนที่อาศัยอยู่ในโลกกรี ก-โรมันผูป้ รารถนาที่
จะเผยแพร่ เอกสารทางการของเสรี ภาพของคนต่ างชาติ โดยการบันทึ กการปลี กตัวของ
พระเยซู จากพิธีกรรมของยิวด้วยคาศัพท์ที่เรี ยบง่ายที่สุดและที่จะชี้ แจงถึ งการประยุกต์ใช้
ของสิ่ งนี้แก่ผอู ้ ่านของท่านด้วยน้ าเสี ยงที่ชดั เจน”[454]
ถ้าเปโตรได้ส่งอิ ทธิ พลต่อการเขี ยนของมาระโก มันก็น่าสนใจที่ ว่าสาวกที่ ได้ปล้ าสู ้ กบั ความไม่
เต็ม ใจที่ จะละทิ้ ง ธรรมบัญญัติต่า งๆเกี่ ย วกับ อาหารควรได้ก ล่ า วออกมาอย่า งหนัก แน่ นส าหรั บ
การสิ้ นสุ ดของสิ่ งเหล่านั้น เป็ นที่ชดั เจนว่ามาระโกได้รับเนื้ อหาสาหรับ พระกิตติคุณของท่านจาก
คาเทศนาของเปโตรเป็ นส่ วนใหญ่อย่างที่ได้อา้ งอิงไปก่อนหน้านั้น ดังนั้นมันก็ดูเหมือนว่าสุ ดท้าย
แล้วเปโตรได้เรี ยนรู ้บทเรี ยนนี้

“กฎเกณฑ์ทางพิธี ก รรมเหล่ านี้ ใ นธรรมบัญ ญัติมี หน้าที่ เป็ นการสอนความเป็ นจริ งและ
ความสาคัญของ ความบริ สุทธิ์ ทางศีลธรรมในเชิ งสัญลักษณ์ กฎเกณฑ์เหล่านั้นเรี ยกร้ อง
การแยกภายนอกที่ช้ ีไปยังความจาเป็ นสาหรับสภาพใจภายในแห่งการแยกไปยังพระเจ้า แต่
กฎเกณฑ์ภายนอกเหล่านี้ในตัวของมันเองไม่ได้แสดงถึงความบริ สุทธิ์ ของใจที่ซ่ ึ งกฎเกณฑ์
เหล่านั้นชี้ ถึง กฎเกณฑ์เหล่านั้นเป็ นเงาและไม่ใช่สสาร (ฮบ. 10:1) เมื่อกฎเกณฑ์เหล่านั้น
พบความสาเร็ จของพวกมันในพระคริ สต์ สิ่ งที่ เป็ นเงาทางพิธีกรรมเหล่านี้ ก็เลิ กใช้แล้ว ”
[455]
“ที่ แท้พ ระเยซู ก าลัง กล่ า วว่า สิ่ งของ ไม่ ส ามารถไม่ ว่า ไม่ ส ะอาดหรื อสะอาดในแง่ ท าง
ศาสนาแท้จริ งใดๆเกี่ยวกับคาศัพทธ์ บุคคล เท่านั้นสามารถเป็ นมลทินได้อย่างแท้จริ ง และ
สิ่ งที่ ทาให้บุคคลหนึ่ งเป็ นมลทิ นคื อการกระทาของเขาเอง ซึ่ งเป็ นผลผลิ ตแห่ งใจของเขา
เอง”[456]
7:20-23

พระเยซูกล่าวซ้ าและเจาะจงมากขึ้นเพื่อว่าพวกสาวกจะเข้าใจพระองค์ รายชื่ อบาปต่างๆเริ่ มจาก
การกระทาหกอย่าง (คานามที่เป็ นพหูพจน์) ไปยังท่าทีหกอย่าง (คานามที่เป็ นเอกพจน์; เปรี ยบเทียบ
รม. 1:29-31; กท. 5:19-23) การบันทึกของมัทธิ วรวมแค่บาปหกอย่างเท่านั้น “ความคิดชัว่ ร้าย” เป็ น
พื้นดินที่ซ่ ึ งการกระทาและท่าทีที่ชวั่ ร้ายเติบโตจาก ลาดับในตัวบทก็เป็ นจริ งต่อชี วิต บาปเริ่ มจากใจ
(ธรรมชาติของมนุษย์) ไปยังความคิด (ความคิดของมนุษย์) สู่ การกระทา (การกระทาของมนุษย์)

การโต้แย้งนี้กบั พวกฟาริ สีและพวกธรรมาจารย์เป็ นองค์ประกอบที่นาพระเยซู ไปสู่ การถอนตัวจากกาลิลีเป็ น
ครั้งที่สาม (เปรี ยบเทียบ 4:35-36; 6:31-32)
4. คาสอนของพระเยซู เกี่ยวกับขนมปั งและการขับผีออกจากเด็กหญิงชาวซี เรี ยฟี นิเซี ย 7:24-30
(เปรียบเทียบ มธ. 15:21-28)
พระเยซู เพิ่มพันธกิจของพระองค์ที่มีต่อคนต่างชาติเมื่อพระองค์ประสบกับการต่อต้านที่เพิ่มขึ้นจากพวกยิว
การถอนตัวจากกาลิ ลีค รั้ งที่ ส ามนี้ ไ ด้นาพระเยซู ออกจากปาเลสไตน์เป็ นครั้ งแรก มาระโกบันทึ กอี กว่า
พระเยซู ท าสิ่ ง มากขึ้ น นอกกาลิ ลี แ ละสิ่ ง น้อยลงภายในกาลิ ลี ก ว่า ผูป้ ระกาศคนอื่ น ๆ โดยการชี้ ถึ ง สิ่ ง นี้
มาระโกก็ช่วยผูอ้ ่านของท่านตระหนักว่าพันธกิ จต่อคนต่างชาติน้ นั เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าเนื่ องจากการ
ปฏิ เสธสุ ดท้ายของอิสราเอลที่มีต่อพระเยซู นักเขียนคนหนึ่ งเชื่ อว่าประเด็นของเรื่ องราวนี้ ก็คือว่าพระเยซู
สามารถรักษาได้[457] แต่นี่ดูเหมือนไม่รอบคอบ มาระโกรวมสามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกปาเลสไตน์และ
เหตุการณ์หนึ่งที่ตามหลังการกลับของพระเยซู

มีการเชื่อมโยงทางเหตุผลระหว่างส่ วนนี้ และส่ วนที่มาก่อนมัน (7:1-23) พระเยซู ได้อธิ บายว่าทาไมพระองค์
ไม่ถือรักษาการแยกตามธรรมเนียมจากการสมาคมที่เป็ นมลทิน ตอนนี้ พระองค์อธิ บายสิ่ งนั้นโดยการเข้าไป
ในเขตแดนของคนต่างชาติ การติ ดต่อนี้ คงได้ทาให้พระองค์ไม่สะอาดทางพิธีกรรมตามธรรมเนี ยมของ
พวกยิว
“เหตุการณ์ก่อนหน้านี้แสดงถึงพระเยซู ที่ลบล้างความแตกต่างระหว่างอาหารสะอาดและไม่สะอาด
ในสัญลักษณ์ น้ นั มันสามารถเป็ นได้ไหมว่าเรามี พ ระเยซู ที่ล บล้า งความแตกต่า งระหว่างผูค้ นที่
สะอาดและไม่สะอาด?”[458]
7:24

ตามปกติแล้วมาระโกเริ่ มต้นย่อหน้าใหม่ดว้ ยคากรี ก ไค (“และ”) ที่นี่ท่านใช้ เด (“และ” หรื อ
“ตอนนี้ ”) ความแตกต่างนี้ บ่งบอกถึงการเปลี่ยนที่สาคัญในการบันทึก ความเป็ นปฏิปักษ์ของพวก
ผูน้ าของอิสราเอลได้นาพระเยซูที่จะแก้ไขพวกเขา “และ” ที่จะละกาลิลีไปเพื่อพันธกิจที่อื่น
บรรดาผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่บ่อยครั้งกล่าวถึงฟี นิ เซี ยว่าเป็ น“แผ่นดิน (เขต)ของเมืองไทระ (และ
หรื อ ไซดอน)” เพราะว่า ทั้ง สองเป็ นสองเมื องที่ โดดเด่ น ของเขตนั้น ไทระอยู่บ นชายฝั่ ง ทะเล
เมดิเตอร์ เรเนียนประมาณ 40 ไมล์ทางตะวันตกเฉี ยงเหนือของคาเปอรนาอุม พระเยซู ไปที่นนั่ เพื่อ
จะอยูต่ ามลาพังกับพวกสาวก อย่างไรก็ตาม ชื่ อเสี ยงของพระองค์ก็ไปกับพระองค์ และพระองค์ไม่
สามารถที่จะไม่ เผยตัวได้ โจเฟซัสบรรยายถึงผูค้ นของเขตนี้ดงั ต่อไปนี้:
“… พวกเขาเป็ นที่รู้จกั กันว่าได้เกิดมาเป็ นความเป็ นศัตรู ที่ใหญ่ที่สุดต่อเรา...” [459]

7:25-26

“ซี เรี ยฟี นิเซี ย” รวมคาว่าซี เรี ยและฟี นิ เซี ย ฟี นิ เซี ยเป็ นส่ วนหนึ่ งของจังหวัดของโรมันที่ใหญ่ข้ ึน
แห่ งซี เรี ยซึ่ งรวมถึงทั้งหมดของปาเลสไตน์-กาลิลี, สะมาเรี ย, เพอเรี ย, ยูเดีย, อิดูเมีย, และ เขตอื่นๆ
[460] ชาวฟี นิ เซี ยคนอื่นๆอาศัยในที่อื่นๆเนื่ องจากว่าพวกเขาเป็ นผูค้ นที่มีอาชี พเดินเรื อและพานิชย์
ตัวอย่างเช่น คนลิเบีย-ฟี นิเซี ยอาศัยอยูใ่ นอัฟริ กาเหนื อ [461] “ซี เรี ยฟี นิเซี ย” แยกแยะชาวฟี นิเซี ยจาก
ซีเรี ยจากชาวคาร์เธจโดยเฉพาะ[462]
ผูห้ ญิงที่ได้ยินเกี่ยวกับพระเยซู และแสวงหาพระองค์เป็ นคนต่างชาติ ผีได้ทรมานลูกสาวเล็กๆของ
เธอ (เปรี ย บเที ยบข้อ 30) การขอร้ องที่ ยืนหยัดของเธอแสดงถึ งความเชื่ อของเธอในพระเยซู
เธอเชื่อว่าพระเยซูสามารถรักษาเธอได้ถา้ พระองค์จะทา

7:27-28

บางทีพระเยซู ได้สนทนากับหญิงนั้นด้วยภาษากรี กซึ่ งเป็ นปกติในบริ เวณ หญิงนั้นยอมรับว่า
พวกยิวมี ก ารอ้า งเอาก่ อนในพันธกิ จของพระเยซู อย่า งไรก็ ตาม ถ้า สุ นัข เลี้ ย งตัวเล็ ก ๆ (ค ากรี ก
คู นาริ ออน) ได้รับ เศษอาหารจากโต๊ ะ จากนั้นเธอรู ้ สึ ก ว่า เธอมี สิ ท ธิ์ ต่ อเศษอาหารจากโต๊ ะ ของ
พระเยซู เธอบ่งบอกว่าคนต่างชาติไม่จาเป็ นต้องรอเพื่อจะได้รับพระพรของพระยซู จนกระทัง่ ใน

เวลาภายหลัง พวกเขาสามารถกิ นเมื่ อ “ลูกๆ” กิ น นั่นคื อระหว่างพันธกิ จของพระเยซู พระพร
เล็กน้อยของคนต่างชาติจะไม่ตดั สิ ทธิ์ พวกยิวจากสิ่ งที่พระเจ้าต้องการให้พวกเขามี
“คนต่างชาติไม่ใช่ถูกเรี ยกว่า ‘สุ นขั ’ แต่ ‘ลูกสนัข’ ไม่ใช่คนเก็บขยะภายนอกแต่เป็ นเพื่อน
ในบ้านเรื อน”[463]
“ชื่ อเรี ยกนี้ ของ ‘ท่าน’ ที่มายังริ มฝี ปากของ ‘ผูเ้ ชื่อ’ ในมัทธิ วอย่างคงเส้นคงวาปรากฎครั้ง
เดียวนี้เท่านั้น พร้อมกับเสี ยงกังวานแห่ งการกล่าวยอมรับในมาระโกและจัดตั้งเวทีสาหรับ
การหมายเหตุแบบสรุ ปของพระเยซู และการนาเสนอแห่ งการช่วยเหลือของพระองค์ที่มีต่อ
หญิงนั้น”[464]
7:29-30

คาตอบของหญิงนั้นเปิ ดเผยถึงปั ญญาที่วอ่ งไวและความถ่อมใจ แต่มนั เป็ นความเชื่ อที่ยืนหยัด
ของเธอที่พระเยซูได้ให้รางวัล (เปรี ยบเทียบ มธ. 15:28)
“ในความตรงข้ามกับธรรมเนี ยมของบรรพบุรุษ พระเยซู ก็อา้ แขนรับ [อย่างมีสิทธิ อานาจ]
คนที่ถูกแยกจากธรรมเนียมของโมเสสและรับบี : คนโรคเรื้ อน (1:40-45), คนเก็บภาษีและ
คนบาป (2:13-17), และแม้กระทัง่ คนต่างชาติที่ไม่สะอาดซึ่ งรวมถึงผูห้ ญิงชาวซี เรี ยฟี นิ เซี ย
(7:24-30)”[465]
การจากไปยังบ้านของหญิ งคนนี้ โดยปราศจากพระเยซู แสดงถึ งความเชื่ อของเธออีก ด้วย นี่ เป็ น
เหตุการณ์ เดี ยวของพระเยซู ที่รักษาจากระยะไกล-โดยปราศจากคาสั่งทางเสี ยง-ที่มาระโกบันทึก
ดัง ที่ เป็ นเช่ นนั้น มันแสดงถึ ง อานาจที่ ยิ่ง ใหญ่ ข องพระเยซู ที่ท าการเพื่ อความจาเป็ นของหญิ ง นี้
การรักษาก็ทนั ทีอย่างเช่นเคย บางทีหนึ่ งในพวกสาวกไปกับหญิงนั้นและรายงานสิ่ งที่มาระโกเขียน
ในข้อที่ 30

เหตุการณ์น้ ีคงได้จุดประกายความสนใจที่พิเศษสาหรับผูอ้ ่านชาวต่างชาติ มันแสดงว่าพระเยซู ให้รางวัลแก่
ความเชื่อของคนต่างชาติเช่นเดียวกับความเชื่อของคนยิว พระเยซูได้เสด็จมาเพื่อจะช่วยกูท้ ้ งั คนต่างชาติและ
คนยิว (10:45)
5. การรักษาคนหูหนวกทีพ่ ูดติดอ่ าง 7:31-36
มาระโกเป็ นผูเ้ ขี ย นพระกิ ตติ คุ ณ คนเดี ย วที่ จะบันทึ ก การอัศ จรรย์น้ ี เป็ นที่ ชัดเจนว่า ท่ า นรวมมัน ไว้ใ น
พระกิตติคุณของท่านเพราะว่ามันเป็ นอีกตัวอย่างหนึ่งของพระเยซูที่รักษาคนต่างชาติ การอัศจรรย์ที่เฉพาะนี้
ก็สาคัญอีกด้วยเพราะว่ามันบอกเหตุล่วงหน้าถึงที่พระเยซู ที่เปิ ดหูฝ่ายวิญญาณของพวกสาวกของพระองค์
ตั้งแต่ 6:31 ซึ่ งเป็ นการเริ่ มต้นของการถอนตัวครั้งที่สองและการกลับนั้นถึง 7:37พระเยซูได้เปิ ดเผยพระองค์

เองด้วยความชัดเจนที่เพิ่มขึ้นแก่พวกสาวกแต่ดว้ ยการตอบสนองเล็กน้อย การกล่าวซ้ าถึงบทเรี ยนเหล่านี้
บางบทเรี ย นก็ ไ ด้ต ามมาซึ่ งไปสู่ จุ ด สู ง สุ ด ในการกล่ า วยอมรั บ ของพวกสาวกที่ มี ต่ อ พระเยซู ใ นฐานะ
พระเมสสิ ยาห์ที่เป็ นพระเจ้า (8:1-30)
7:31

พระเยซู ใช้เส้ นทางวงกลม ครั้ งแรกเดิ นทางไปทางเหนื อถึ งไซดอนซึ่ งอยู่ทางเหนื อของไทระ
ประมาณ 20 ไมล์ และสุ ดท้ายแล้วก็กลับไปยังด้านตะวันออกของทะเลกาลิลี พระองค์ทะลุลึกเข้าไป
ยังเขตแดนของคนต่างชาติ บางคนในเขตนี้ ได้ยินคาพยานเกี่ยวกับอดีตคนถูกผีสิงผูซ้ ่ ึ งพระเยซู ได้
รักษาใกล้กลับกาดารา (เปรี ยบเทียบ 5:1-20) เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู วนรอบปาเลสไตน์ทางเหนื อ
และเข้าถึงทะเลกาลิลีจากทางเหนื อหรื อทางตะวันออก การเดินทางนี้ อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรื อ
แม้กระทัง่ หลายเดือน[466]

7:32

ค ากรี ก ที่ บ รรยายถึ ง ความบกพร่ องในการพูดของชายคนนี้ คื อ มอกี ล าลอส ก็ เป็ นค าที่ หายาก
มันปรากฎที่ นี่เท่านั้นในพันธสัญญาใหม่ และในอิ สยาห์ 35:6 เท่ านั้นในฉบับเซปทัวจิ นท์ของ
พันธสัญญาเดิม การปรากฎของมันที่นี่ก็สาคัญเพราะว่าอิสยาห์ได้ทานายว่าพระเมสสิ ยาห์จะคลาย
ลิ้นของคนใบ้เมื่อพระองค์เสด็จมา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 37)
“การพูดที่ บ กพร่ องตามปกติ แล้วเป็ นผลจากการได้ยินที่ บ กพร่ อ งทั้ง ทางกายภาพและ
ฝ่ ายวิญญาณ”[467]

7:33

พระเยซู มีการสัมผัสส่ วนตัวกับชายคนนี้ อย่างที่ พระองค์ได้มีกบั คนอื่ นๆมากมายที่ พระองค์ไ ด้
รักษาซึ่งมาระโกเน้น เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู ทาสิ่ งที่พระองค์ทาเพื่อช่วยชายคนนั้นตั้งความวางใจ
ของเขาไว้ที่พระองค์เอง บางทีพระองค์พาชายคนนั้นออกจากฝูงชนเพื่อว่าเขาจะสามารถจดจ่อและ
จดจาได้ดีข้ ึน[468]
“การวางมือในตัวมันเองก็คงมีประสิ ทธิ ภาพอย่างเพียงพอ และแม้กระทัง่ โดยการปราศจาก
การเคลื่ อนนิ้ ว พระองค์อาจได้บรรลุ มนั โดยการกระทาเดี ยวแห่ งความตั้งใจของพระองค์
แต่มนั เป็ นที่ชดั เจนว่าพระองค์ได้ทาการใช้ที่อุดมแห่ งหมายสาคัญภายนอกต่างๆ เมื่อพวก
มันถูกพบว่ามีประโยชน์ ดังนั้น โดยการเอานิ้ว พระหัตถ์จิ้มแตะลิ้น พระองค์ก็ต้ งั ใจที่จะ
ชี้ ให้เห็นว่าความสามารถของการพูดถูกถ่ายทอดโดยพระองค์เองเท่านั้น และโดยการเอา
นิ้วพระหัตถ์แยงเข้าที่หูท้ งั สอง พระองค์ก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็ นหน้าที่ของพระองค์ที่จะ
แยงหูของคนหูหนวก”[469]
“การกระทาที่เป็ นสัญลักษณ์เหล่านี้ ซ่ ึ งธรรมดาพอท่ามกลางผูร้ ักษาคนกรี กและคนยิวก็บ่ง
บอกแก่ผทู ้ นทุกข์ถึงความเป็ นไปได้ที่วา่ เขาจะได้รับการรักษา”[470]

“บางทีพวกมันเป็ นวิธีที่ จะกระตุ น้ ความสนใจและเพิ่มความเชื่ อในจิ ตใจที่ ซ บเซาของผู ้
ทนทุกข์”[471]
พระองค์อาจได้บว้ นน้ าลายลงบนพื้นดินก่อนและจากนั้นได้ “แตะ” “ลิ้น” ของชายคนนั้นด้วยนิ้วพระหัตถ์
ของพระองค์ การกระทาทั้งสองอย่างคงได้บอกชายคนนั้นว่าพระเยซู ต้ งั ใจที่จะทาบางสิ่ งเกี่ยวกับลิ้นและ
ปากของเขา
“…ตามที่คาดคะเนนั้นน้ าลายมีหน้าเกี่ยวกับการบาบัดในทั้งโลกของกรี ก-โรมัน (เช่น
Pliny, Nat. Hist. 28.4.7; Tacitus, Hist. 6.18; Suetonius, Vesp. 7) และโลกของชาวยิว
(Str-B, 2:15-17)”[472]
7:34-35

“การแหงนพระพักตร์ ดูฟ้าสวรรค์” และการถอนพระทัยเป็ นการกระทาต่างๆที่ถูกตั้งใจที่จะ
ถ่ายทอดแก่ชายคนนั้น โดยการมองขึ้นไป พระเยซูก็เชื่อมโยงการรักษาที่กาลังมากับ พระเจ้า โดย
การถอนพระทัยหรื อการครวญคราง พระองค์ก็แสดงถึงความสงสารของพระองค์ที่มีต่อชายคนนั้น
และข้ อ เท็ จ จริ งที่ ว่ า การรั ก ษาเกี่ ย วข้ อ งกั บ สงครามฝ่ ายวิ ญ ญาณ(เปรี ยบเที ย บ ยน.11:33)
[473] ตามปกติ แล้วนี่ เป็ นการอัศ จรรย์ที่ ย าก และแม้ก ระทัง่ พระเยซู จาต้อ งท าจัดการที่ พิ เศษ
เพื่อที่จะทามัน
“ไม่มีใครบอกเราอย่างมากเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆของพระเยซูอย่างที่มาระโกบอก”[474]
พระเยซู พูดภาษาอารเมคเนื่ องจากว่านี่ เป็ นภาษาที่เป็ นธรรมดาในปาเลสไตน์ (เปรี ยบเทียบ 5:41)
บางทีชายคนนั้นสามารถอ่านริ มฝี ปากของพระเยซู ได้ อีกครั้งหนึ่ งการรั กษาของ พระเยซู ก็ทนั ที
ตอนนี้ ชายคนนั้นไม่เพียงแต่พูดเท่านั้น แต่เขาพูดโดยปราศจากข้อบกพร่ องใดๆ อีกด้วย การใช้ที่
ละเอียดอ่อนของพระเยซู เกี่ ยวกับวิธีที่จะรักษาชายคนนี้ คงได้ลดความเป็ นไปได้ของเวทมนต์และ
จดจ่อที่พระองค์ในฐานะพระผูร้ ักษา
“เรื่ องราวของการรักษาชายหู หนวกเป็ นตัวอย่างของเสรี ภาพขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
จากวิธีธรรมดาใดๆ ถ้าเราเข้าใจข้อเท็จจริ งทั้งหมดของสภาพของชายคนนี้ และทุกสิ่ งที่
พระอาจารย์ป รารถนาที่ จ ะท าเพื่ อ เขา เราจะเห็ น ความจ าเ ป็ นของทุ ก ๆขั้น ตอนใน
กระบวนการนั้น”[475]

7:36

ค าสั่ ง อี ก ค าสั่ ง หนึ่ งที่ จ ะไม่ แ พร่ ง พรายเกี่ ย วกับ การอัศ จรรย์น้ ี ก็ ถู ก มองข้า มไป (เปรี ย บเที ย บ
1:44;5:43)

“ความประพฤติ ของฝูงชนเป็ นตัวอย่างที่ ดีของแนวทางที่ ผูค้ นปฏิ บ ตั ิ ต่อพระเยซู ซึ่ ง ให้
ความเคารพทั้งสิ้ นแด่พระองค์ ยกเว้นการเชื่อฟัง”[476]
“บทบาทของพระเยซู เมื่อเป็ นที่รู้จกั กันแล้วก็ดึงดูดฝูงชนอยู่เสมอในพระธรรมมาระโก”
[477]
“ความขัดแย้งที่ยงุ่ ยาก… ไม่ได้อยูก่ บั พวกผีเพราะว่าพระเยซู มีสิทธิ อานาจจาก พระเจ้าที่จะ
ทาลายพวกเขา หรื อพระเยซู ก็ไม่ได้ดิ้นรนอย่างมากในความขัดแย้งกับธรรมชาติ เพราะว่า
พระเยซูมีสิทธิ อานาจเหนื อมัน ความขัดแย้งที่ยงุ่ ยากเกิดขึ้นกับผูค้ น เพราะว่าพระเยซู ไม่มี
สิ ทธิ อานาจที่จะควบคุ มพวกเขา ผูค้ นเลื อกและไม่มีสิ่งใดสามารถถูกบังคับเหนื อพวกเขา
ได้. … พระองค์สามารถสั่งให้คนหูหนวกที่เป็ นใบ้ที่จะฟั งและพูด แต่พระองค์ไม่สามารถ
ทาให้เขาเงียบหรื อหยุดยั้งคนอื่นๆจากการฟั งเขาได้ ยิ่งกว่านั้น พระองค์ไม่สามารถทาให้
พวกสาวกของพระองค์ เ ข้า ใจหรื อ สามารถยับ ยั้ง พวกเจ้า หน้า ที่ ที่ จ ะหยุ ด การต่ อ ต้า น
พระองค์ได้”[478]
6. การกล่าวยอมรับเบือ้ งต้ นแห่ งความเชื่อ 7:37 (เปรียบเทียบ มธ. 15:29-31)
มาระโกแสดงออกถึ งความประหลาดใจของฝูงชนด้วยคาที่สุดขีดที่ปรากฏที่นี่ในพันธสัญญาใหม่เท่านั้น:
ฮุบแพเพอริ สโซส มันหมายถึง “รู ้สึกท่วมท้นอย่างสุ ดขีด” (เปรี ยบเทียบ 1:22; 6:2; 10:26; 11:18) ถ้อยคาของ
พวกเขาที่ว่าพระเยซู ทาทุกๆสิ่ ง “อย่างดี ” ก็ทาให้ระลึกถึ งปฐมกาล 1:31 ที่ที่โมเสสเขียนว่าพระเจ้าเห็นว่า
ทุกๆสิ่ งที่พระองค์ได้สร้างนั้นดี การฟื้ นฟูการได้ยินแก่คนหู หนวกและการพูดแก่คนใบ้เป็ นงานของพระเจ้า
(เปรี ยบเทียบ อสย. 35:3-6) มัทธิ วบันทึกว่าพระเยซูได้รักษาคนอื่นๆหลายคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บที่หลากหลาย
ณ เวลานี้ (มธ. 15:29-31)
ค. วงจรทีส่ องแห่ งการเปิ ดเผยตนเองต่ อพวกสาวก 8:1-30
พวกสาวกยังไม่ได้เข้าใจบทเรี ยนต่างๆที่พระเยซู แสวงหาที่จะสอนพวกเขา มาระโกจัดตั้งพระกิตติคุณของ
ท่านเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าในการอบรมการเป็ นสาวกของพระองค์น้ นั พระเยซู กล่าวซ้ าบทเรี ยนต่างๆของ
พระองค์เพื่อที่ จะอบรมพวกสาวก นักเขี ยนคนหนึ่ งสังเกตโครงสร้ างที่ คล้ายกันแบบซ้ าๆในส่ วนนี้ ของ
พระกิตติคุณนี้ดงั ต่อไปนี้ [479]

6:31-44

การเลี้ยงฝูงชน

8:1-9

6:45-56

การข้ามทะเลและการขึ้นบก

8:10

7:1-23

ความขัดแย้งกับพวกฟาริ สี

8:11-13

7:24-30

การสนทนาเกี่ยวกับขนมปั ง

8:14-21

7:31-36

การรักษา

8:22-26

7:37

การกล่าวยอมรับถึงความเชื่อ

8:27-30

1. การเลีย้ งคน 4,000 คน 8:1-9 (เปรียบเทียบ มธ. 15:32-38)
การอัศจรรย์น้ ีกล่าวซ้ าบทเรี ยนเกี่ยวกับการเลี้ยงคน 5,000 คน- สาหรับพวกสาวกที่ไม่ได้เรี ยนรู ้สิ่งที่พวกเขา
ควรได้เรี ยนรู ้จากการอัศจรรย์แต่ก่อน (ข้อ 17-21) [480]
“มาระโกเข้าใจอย่างชัดเจนว่ามีสองโอกาสที่พระเยซูเลี้ยงฝูงชนอย่างอัศจรรย์”[481]
การเลีย้ งทีอ่ ศั จรรย์ สองครั้งของพระเยซู
การเลีย้ งคน 5,000 คน

การเลีย้ งคน 4,000 คน

ขนมปั ง 5 ก้อน ปลา 2 มธ. 14:17, 19; มก. ขนมปัง 7 ก้อนกับปลาเล็กๆ มธ. 15:34, 36;
ตัว
6:38, 41; ลก. 9:13, 16; สองสามตัว
มก. 8:5-7
ยน. 6:9
อ า ห า ร ที่ เ ห ลื อ 12 มธ. 14:20; มก. 6:43; อาหารที่เหลือ 7 กระบุง
กระบุง
ลก. 9:17; ยน. 6:13

มธ. 15:37; มก.
8:8

ผูช้ าย 5,000 คนบวก มธ. 14:21; มก. 6:44; ผูช้ าย 4,000 คนบวกผูห้ ญิง มธ. 15:38; มก.
ผูห้ ญิงและเด็ก
ลก. 9:14; ยน. 6:10
และเด็ก
8:9

8:1-3

พระเยซู และพวกสาวกของพระองค์ยงั คงอยู่ในเขตทศบุรีซ่ ึ งอยู่ทางตะวันออกของทะเลสาบ
“สามวัน” ได้ผ่านไปและตอนนี้ ฝูงชนก็หิวจากการที่ได้ใช้เสบียงที่พวกเขาได้นามากับพวกเขาจน
หมด บางที พ ระเยซู ไ ด้ร อสามวัน เพื่ อ จะดู ว่า พวกสาวกจะขอให้พ ระองค์เลี้ ย งฝูง ชนนี้ อย่า งที่
พระองค์ได้เลี้ยงฝูงชนแต่ก่อนนั้นหรื อไม่ (6:31-44) พวกเขาไม่ได้ขอ “ความสงสาร” ของพระเยซู
ที่มีต่อฝูงชนได้นาให้พระองค์ที่สื่อสารสภาพเลวร้ายของพวกเขา แม้กระทัง่ ด้วยการบอกเป็ นนัยนี้
พวกสาวกก็ไม่ได้ขอให้พระเยซูที่จะตอบสนองความต้องการ แม้กระทัง่ สภาพแวดล้อมที่คล้ายกันก็
ไม่ได้เตือนความทรงจาของพวกสาวก

8:4

มี ส ามทางของการเข้า ใจค าถามของพวกสาวกในข้อ นี้ ทางหนึ่ ง ของก็ คื อว่า พวกเขาได้ลื ม ว่า
พระเยซู ได้เลี้ ยงคน 5,000 คนอย่างสิ้ นเชิ ง บางทีหลายเดื อนได้ผ่านไปตั้งแต่พระเยซู ได้เลี้ ยงคน
5,000 คน นี่ดูเหมือนเป็ นไปไม่ได้อย่างมาก เนื่ องจากว่าการอัศจรรย์น้ นั คงได้สร้างความประทับใจ
ที่ยงิ่ ใหญ่ต่อพวกเขา ความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกเขาระลึกถึงการอัศจรรย์แต่ก่อนได้แต่
ถามคาถามของพวกเขาเพื่อจะกระตุน้ ให้พระเยซู ที่จะทาซ้ ามัน - โดยปราศจากการบอกให้พระองค์
ที่จะทาอย่างนั้น[482] ความเป็ นไปได้ที่สามก็คือว่าพวกสาวกได้ระลึกถึงการเลี้ยงคน 5,000 คนแต่
ยังไม่เข้าใจข้อเท็จจริ งที่ว่าพระเยซู สามารถตอบสนองต่อความจาเป็ น ณ เวลานี้ ได้ นี่ ดูเหมือนจะ
เป็ นการเข้าใจที่ถูกต้องในแง่ของสิ่ งที่ตามมา
ทาไมพวกสาวกไม่ได้เรี ยนรู ้ ว่าพระเยซู สามารถเลี้ ยงฝูงชนอย่างอัศจรรย์ได้? การพึ่งพาพระเยซู
แทนที่จะพึ่งพาตนเองก็เป็ นบทเรี ยนที่ยงุ่ ยากอย่างมากที่จะเรี ยนรู ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลหนึ่ งมี
การรับรู ้ที่จากัดถึ งใครที่พระเยซู ทรงเป็ น ยิ่งกว่านั้น ความลังเลใจบางครั้งของพระเยซู ที่จะทาการ
อัศจรรย์อาจได้กีดกันพวกสาวกไว้จากการขอการช่วยเหลือจากพระองค์[483] คาถามของพวกเขา
เปิ ดเผยถึ ง ความมื ดบอดของพวกเขา แทนที่ จะคิ ดเกี่ ย วกับ การส่ ง ฝูง ชนไป พวกเขาก็ สิ้ นหวัง
เกี่ ย วกับ การหาอาหารที่ เพี ย งพอเพื่ อจะทาให้ทุ ก ๆคนอิ่ ม ในถิ่ นทุ รกันการนั้น (ค ากรี ก เอรี โมน
เปรี ย บเที ย บ6:32) อย่ า งน้ อ ยแล้ว พวกเขาอ้า งอิ ง ค าถามของพวกเขาต่ อ พระเยซู ณ เวลานี้
(เปรี ยบเทียบ 6:37)

8:5

พระเยซู ได้ถามพวกเขาด้วยคาถามเดียวกันที่พระองค์ได้ถามก่อนที่พระองค์ได้เลี้ยงคน 5,000 คน
(6:38) แม้กระทัง่ สิ่ งนี้ก็ไม่ได้ย้าเตือนพวกสาวกที่จะวางใจให้พระเยซู จดั เตรี ยมเพื่อความจาเป็ นของ
พวกเขา

8:6-7 มาระโกอธิ บายถึ งสิ่ งที่ พระเยซู ได้ทาอย่างแท้จริ ง และด้วยความแม่นยาที่ มากกว่ามัทธิ วอธิ บาย
(มธ. 15:36) สิ่ งนี้สะท้อนถึงความสนใจที่เป็ นแบบฉบับของท่านในรายละเอียด

“การเปรี ยบเทียบคาอธิ ษฐานของพระเยซู ที่ถูกนาเสนอก่อนการอัศจรรย์เกี่ ยวกับการเลี้ ยง
สองอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคาอธิ ษฐานแรกรวมถึงพระพรแบบชาวยิวแห่ งการมองไป
ยังสวรรค์ (6:41) ส่ วนคาอธิ ษฐานที่สองเป็ นการขอบพระคุณที่เรี ยบง่าย (8:6)”[484]
8:8-9 อีกครั้งหนึ่ งอย่างเป็ นแบบฉบับแล้ว การจัดเตรี ยมของพระเยซู ก็เพียงพอและอุดสมบูรณ์ แต่ไม่ใช่
มากเกิ นความจาเป็ น ประเภทของตะกร้ าที่ถูกอ้างอิ ง ( คากรี ก สปู ริส) ก็ใหญ่พอที่ จะใส่ คนได้
(เปรี ยบเทียบ กจ. 9:25)
นักวิจารณ์พระคัมภีร์บางคนได้ให้เหตุผลว่ามัทธิ วและมาระโกบอกเรื่ องราวของการเลี้ยงที่อศั จรรย์เดียวสอง
ครั้งและทาความผิดพลาดที่ให้เหตุผลสาหรับความแตกต่างในเรื่ องราว[485] อย่างไรก็ตาม ความแตกต่าง
ระหว่างเรื่ องราวทั้งสองเรื่ องก็ใหญ่จนผูอ้ ่านส่ วนใหญ่เชื่ อว่าพระเยซู ได้เลี้ ยงกลุ่มคนที่แตกต่างสองกลุ่มใน
โอกาสที่แยกกันสองโอกาส
ประเด็นที่โต้แย้งได้อีกประเด็นหนึ่ งคือไม่วา่ ฝูงชนนี้ เป็ นชาวต่างชาติหรื อไม่เนื่ องจากว่าสถานที่ต้ งั เป็ นของ
ต่างชาติเป็ นหลัก และฝูงชนแต่ก่อนเป็ นชาวยิวในแง่ของสถานที่ต้ งั ของมัน บางทีมีคนต่างชาติที่ปรากฎใน
โอกาสนี้ มากกว่าคนยิวในอีกโอกาสหนึ่ ง สิ่ งนี้ ช้ ี ถึงการผสมของคนยิวและคนต่างชาติที่พระเยซู ช่วยเหลื อ
และที่เชื่อในพระองค์ ซึ่งบอกเหตุล่วงหน้าถึงการผสมที่รวมกันของคริ สตจักรและอาณาจักร
2. การกลับไปยังกาลิลี 8:10 (เปรียบเทียบ มธ. 15:39)
พระเยซู และพวกสาวกได้กลับไปยังกาลิ ลีโดยทางเรื อหลังจากที่พวกเขาได้เลี้ ยงคน 5,000 คน (6:45-56)
พวกเขาได้ทาสิ่ งเดียวกันหลังจากการเลี้ยงคน 4,000 คน สถานที่ต้ งั ที่แน่นอนของ “ดาลมานูธา” ก็ไม่เป็ นที่
รู ้จกั แต่มนั คงอยูใ่ กล้มกั กาดัน (มักดาลา?) ทางด้านตะวันตกของทะเลสาบ (มธ. 15:39)
“มักกาดันเป็ นชื่อของเมือง ในขณะที่ดาลมานูธาในอารเมคหมายถึง ‘ท่าเรื อ’ ดังนั้นดาลมานูธาเป็ น
ท่าเรื อของมักกาดันและตั้งอยูใ่ กล้กบั คาเปอรนาอุม”[486]
3. ความขัดแย้งกับพวกฟาริสีเกีย่ วกับหมายสาคัญ 8:11-13 (เปรียบเทียบ มธ. 16:1-4)
การบันทึ กของมัทธิ วเกี่ ยวกับเหตุ การณ์ น้ ี ก็เต็มที่กว่าการบันทึกของมาระโก บางที มาระโกแค่ได้สรุ ปมัน
เพื่อเปรี ยบเทียบกับ 7:1-23 และเพื่อจะพัฒนาหัวข้อของท่านเกี่ยวกับอมรมการเป็ นสาวก
8:11

มัทธิ วบันทึกว่าพวกสะดูสีไปกับพวกฟาริ สี (มธ. 15:1) อีกครั้งหนึ่ งพวกเขาออกจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
เพื่อจะโต้แย้งไม่ใช่เรี ยนรู ้ พวกเขาได้ขอให้พระเยซูที่จะจัดเตรี ยมการยืนยันบางอย่างถึงสิ ทธิ อานาจ
แบบพระเจ้าและความน่ าเชื่ อถือของพระองค์ พวกเขาต้องการหลักฐานทันที เปิ ดเผยและเด็ดขาด
ที่ว่าพระเจ้าทรงอยู่กบั พระองค์ (เปรี ยบเทียบ 11:30) ก่อนหน้านั้นพวกเขาได้สรุ ปว่าอานาจของ

พระองค์มาจากซาตาน (3:22) การอัศจรรย์ต่างๆที่พระเยซู ได้ทาก็ไม่ได้โน้มน้าวพวกเขา พวกเขา
ไม่ได้เรี ยกร้องการอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่ งของการอัศจรรย์เหล่านี้ แต่เรี ยกร้องประเภทที่แตกต่างของ
การรับรอง- บางทีคล้ายกับสิ่ งเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ให้คนอิสราเอล ณ ภูเขาซี นายเพื่อจะรับรองว่า
โมเสสเป็ นผูร้ ับใช้ของพระองค์ พวกเขาทาสิ่ งนี้ เพื่อจะทาให้พระเยซู อยูภ่ ายใต้การทดลอง (คากรี ก
ไพราดโซ) ที่จะเปิ ดเผยถึงคุณลักษณะแท้ของพระองค์ พวกเขาหวังว่าจะเปิ ดโปงพระองค์ในฐานะ
คนหลอกลวง
“‘หมายสาคัญ’ (เซไมออน) แตกต่างในมาระโกอย่างคงเส้นคงวาตั้งแต่ ‘มหัศจรรย์’ หรื อ
‘การอัศจรรย์’ (ดูนามิส) ไม่มีที่ไหนในพระกิตติคุณสัมพันธ์ที่ ‘หมายสาคัญ’ อ้างอิงถึง
‘การอัศจรรย์’ หรื อ เหตุการณ์ ที่อศั จรรย์ถูกเรี ยกว่า ‘หมายสาคัญ’.… พวกเขาแสวงหา
‘หมายสาคัญ’ ในแง่ของพันธสัญญาเดิมของยิว ซึ่ งเป็ นการยืนยันหรื อการรับรองถึงพันธกิจ
ของพระเยซู[487]
“… พระกิตติคุณสัมพันธ์ใช้ เซไมออน เพื่อจะแสดงถึงหลักฐานภายนอกที่โน้มน้าวถึงสิ ทธิ
อานาจของพระเจ้า...”[488]
บางที พวกฟาริ สีตอ้ งการให้พระเยซู ที่จะให้หลักฐานที่ โต้แย้งไม่ได้แก่ พวกเขาว่าพระเจ้ารั บรอง
ความน่าเชื่อถือของพระเยซู[489]
“พวกฟาริ สีมีความก้าวหน้า เป็ นพรรคท่ามกลางผูค้ นไม่ใช่จากผูค้ น เป้ าหมายของพวกเขา
ก็คือว่าอิสราเอลควรกลายมาเป็ นชนชาติที่ชอบธรรมแห่ งพันธสัญญา ที่จะไปถึงเป้ าหมาย
นี้ พวกเขาก็ได้สอนการยอมทาตาม ‘ธรรมเนียมของบรรพบุรุษ ’ ซึ่ งเป็ นประมวลกฎด้วย
วาจาที่ ปรั บ เข้ากับธรรมบัญญัติข องโมเสสอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพแก่ สมัยต่อๆมาและการ
เปลี่ยนแปลงข้อเรี ยกร้องต่างๆ”[490]
8:12

คากรี กที่แปลว่า “ถอนพระทัย” คือ อานัสเทนัดโซ
“มันอธิ บายถึงความโศกเศร้าและความผิดหวังของพระเยซู เมื่อเผชิ ญหน้ากับความเชื่ อของ
บรรดาผูท้ ี่ควรได้มีการตอบสนองต่อพระองค์มากขึ้นเนื่องจากสิ ทธิ พิเศษฝ่ ายวิญญาณต่างๆ
ของพวกเขา”[491]
“การถอนหายใจทางกายภาพ สาเหตุทางฝ่ ายวิญญาณของมัน- ความรู ้สึกแห่ งความเป็ นศัตรู
ที่ไม่ลงรอยกัน ความไม่เชื่อที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ และความหายนะที่ใกล้เข้ามา”[492]

“วิญญาณของพระองค์” อ้างอิงถึงวิญญาณแบบมนุษย์ของพระเยซู พวกยิวร่ วมสมัยที่ต่อต้านพระเยซู จดั ตั้ง
“ชนรุ่ น” ที่พระองค์อา้ งอิงถึ ง พระองค์ปฏิ เสธที่จะให้ประเภทของหมายสาคัญที่พวกเขาเรี ยกร้ องเพราะว่า
หลัก ฐานที่ พ ระองค์น าเสนอก็ ม ากกว่า เพี ย งพอที่ จะโน้ม น้า วบุ ค คลที่ เปิ ดใจ พระเยซู แยกแยะระหว่า ง
การอัศจรรย์ (คากรี ก ดูนามิ ส ) และหมายสาคัญ (คากรี ก เซไมออน) โดยใช้คาที่สองที่นี่ พระองค์ได้ให้
การอัศจรรย์มากมายเพื่อจะสนับสนุนความเชื่อ พระองค์จะไม่ให้ “หมายสาคัญ” แก่บรรดาผูท้ ี่โน้มเอียงใน
การไม่เชื่ อฟั ง จากสิ่ งนี้ ผูอ้ ่านของมาระโกจะต้องเรี ยนรู ้ ว่าการอัศจรรย์ต่างๆของพระเยซู เป็ นหลักฐานที่
เพียงพอเกี่ยวกับความเป็ นพระเจ้าของพระองค์
8:13

พระเยซูละจากผูไ้ ม่เชื่ อไปอีกครั้ง (เปรี ยบเทียบ 4:35; 7:24) พระองค์กระทาในความสอดคล้องกับ
การพิพากษาที่ ถูก ป่ าวประกาศของพระองค์ พระองค์จากไปสู่ ชายฝั่ งตะวันออกเฉี ยงเหนื อของ
ทะเลสาบ ตั้งแต่ตอนนี้ เป็ นต้นไป พันธกิจของพระเยซู ก็จดจ่อที่พวกสาวกของพระองค์มากกว่าที่
สาธารณะชน

เหตุการณ์น้ ีได้เป็ นและเป็ นบทเรี ยนต่อพวกสาวกในเรื่ องความสาคัญของการยอมรับหลักฐานที่พระเยซู มอบ
ให้เกี่ยวกับบุคคลที่เหนือธรรมชาติของพระองค์
4. คาสอนของพระเยซู เกีย่ วกับเชื้อของพวกฟาริสีและเฮโรด 8:14-21 (เปรียบเทียบ มธ. 16:5-12)
ส่ วนนี้ คล้ายและทาให้ระลึ กถึ งคาสอนของพระเยซู เกี่ยวกับขนมปั งของลูกๆ เมื่อพระองค์ได้ขบั ผีออกจาก
เด็กหญิงชาวฟี นิ เซี ย (7:24-30) ในทั้งสองกรณี ในเชิ งเปรี ยบเทียบแล้ว ขนมปั งมีเชื้ อแสดงถึงคาสอน
หญิงชาวต่างชาติตอ้ งการคาสอนของพระเยซู และดังนั้นก็แสดงถึงแบบอย่างในทางบวกสาหรับพวกสาวก
พวกผูน้ าทางศาสนาของยิวปฏิเสธคาสอนของพระเยซู และในขณะที่เดียวกันก็พฒั นาคาสอน (เชื้ อ) เท็จ ซึ่ ง
พระเยซูเตือนพวกสาวกของพระองค์ที่จะหลีกเลี่ยง
8:14

“ขนมปั งก้อนเดี ยว” ทาให้ระลึ กถึงการเลี้ ยงที่อศั จรรย์สองครั้งต่อฝูงชนสองกลุ่ม การขาดแคลน
ขนมปั งไม่ค วรเป็ นความเป็ นห่ วงที่ ยิ่ง ใหญ่ต่อพวกสาวกเนื่ องจากอานาจที่ เหนื อธรรมชาติ ข อง
พระเยซู

8:15

พระเยซูใช้ “เชื้ อ” ในก้อนขนมปั งในฐานะเป็ นบทเรี ยนอันมีตวั อย่างประจักษ์แก่ตา: เพื่อจะอธิ บาย
ถึ ง คาสอนที่ เสื่ อ มทรามและแพร่ หลาย “ของพวกฟาริ สี ” และ “ของพวกเฮโรด” เชื้ อเป็ นการ
เปรี ยบเทียบโดยปกติสาหรับอิทธิ พลที่มองไม่เห็ น แพร่ หลายและเสื่ อมทรามในทั้งแวดวงของยิว
และแวดวงของกรี ก[493] คาสอนของพวกฟาริ สีก็คือว่าพระเยซู ได้รับสิ ทธิ อานาจของพระองค์จาก
ซาตานแทนที่จากพระเจ้า (3:22; เปรี ยบเทียบ 7:8-13) มันเป็ นการปฏิเสธถึงบทบาทของพระองค์ใน
ฐานะผูร้ ับใช้ที่รับการเจิมของพระเจ้าซึ่ งก็คือพระเมสสิ ยาห์

คาสอนของเฮโรด แอนทิพ าส คือสิ่ งที่ เขาเชื่ อและสื่ อสารก็ เหมื อนกันที่ ว่า พระเยซู ไม่ ใช่ พ ระเมสสิ ย าห์
เฮโรดเพิ่งได้บอกคนอื่นๆว่าพระเยซู เป็ นยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาที่กลับคืนสู่ ชีวิต (6:14-16) พวกฟาริ สีและ
เฮโรดแม้ว่าแตกต่างอย่างมากจากซึ่ งกันและกันในหลายด้านก็ส่งเสริ มมุ มมองนอกรี ตอย่างเดี ยวกันที่ ว่า
พระเยซู ไม่ใช่พระเมสสิ ยาห์ซ่ ึ งน้อยกว่า พระเจ้าอย่างมาก อย่างสั้นๆ เชื้ อนี้ คือความไม่ เชื่ อ เหมือนกับเชื้ อ
ท่าทีน้ ีได้เริ่ มต้นที่จะแทรกซึ มประชากรโดยทัว่ ไป
อีกมุมมองหนึ่งก็คือว่าเชื้อของพวกฟาริ สีคือธรรมเนียมนิ ยมที่น่าซื่ อใจคดและชอบธรรมด้วยตนเอง และเชื้ อ
ของเฮโรดคือวิญญาณของเขาแห่ งความหยิ่งที่ยิ่งใหญ่ [494] และอีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่าเชื้ อของพวกฟาริ สี
เป็ นความเคร่ งศาสนาที่เท็จและไม่คงเส้นคงวา และเชื้อของเฮโรดเป็ นการไม่อยูใ่ นทางพระเจ้า [495]
8:16

ความสนใจของพวกสาวกในปั ญหาของการขาดอาหารก็แตกต่างอย่างสิ้ นเชิ งกับความเป็ นห่ วงที่เร่ า
ร้อนของพระเยซูเกี่ยวกับความไม่เชื่ อ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 12, 15) ความจริ งฝ่ ายวิญญาณได้ลม้ เหลวที่
จะทาให้พวกเขาประทับใจเพราะว่าพวกเขามีจิตใจที่ไม่เปิ ดต่อมัน (ข้อ 17)

8:17-21

พระเยซู วา่ กล่าวพวกสาวกของพระองค์อย่างรุ นแรงสาหรับการขาดการเข้าใจฝ่ ายวิญญาณของ
พวกเขา (เปรี ยบเทียบ อสย. 6:9-10; ยรม. 5:21; อสค. 12:2) ในแง่ของการเลี้ยงที่อศั จรรย์สองครั้งที่
พวกเขาได้เป็ นพยานและโดยเฉพาะอย่างยิง่ อาหารที่เหลืออย่างมากนั้น พวกเขาควรได้เข้าใจใครที่
พระองค์ทรงเป็ น พวกเขาได้ “จดจา” ข้อเท็จจริ งต่างๆ (ข้อ 19-20) แต่พวกเขาไม่ได้ “เข้าใจ”
ความสาคัญของข้อเท็จจริ งเหล่านั้น (ข้อ 21) อย่างที่พระเจ้าได้จดั เตรี ยมอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์
สาหรับคนอิสราเอลในถิ่ นทุรกันดาร พระเยซู ก็ได้จดั เตรี ยมอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ สาหรับพวก
เขาในถิ่นทุรกันดารอีกแห่งหนึ่ง ข้อสรุ ปควรจะชัดเจน พระเยซู ทรงเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะที่โมเสสได้
ทานายว่าจะมาหลังจากท่านและแทนที่ท่าน พระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์แบบพระเจ้า
“การว่ากล่าวของพระองค์ไม่ใช่เนื่ องจากความล้มเหลวของพวกเขาที่จะเข้าใจความหมาย
ของคาเตือนของพระองค์ (ข้อ 15) แต่ต่อความล้มเหลวของพวกเขาที่จะเข้าใจความหมาย
ของการปรากฎของพระองค์กบั พวกเขา”[496]
เป็ นสิ่ ง ส าคัญอย่า งยิ่ง ที่ ว่า พวกสาวกรั บ รู ้ ถึ ง ใครที่ พ ระเยซู ท รงเป็ น ปราศจากการรั บ รู ้ เช่ นนั้น
พวกเขาก็ไม่สามารถเข้าไปสู่ ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับพระองค์ที่เป็ นจริ งและพึงพอใจ การใช้
คาถามต่างๆของพระเยซูบงั คับให้พวกเขาที่จะปฏิสัมพันธ์กบั ความหมายโดยนัยของสิ่ งที่พวกเขาได้
ยินและเห็น

“ในแนวทางนี้ ดูเหมือนมาระโกจะกล่าวว่าการเป็ น ‘คนวงใน’ แม้กระทัง่ ‘สาวก’ ก็ไม่ได้
รับรองว่าบุคคลหนึ่ ง ‘เข้าใจ’ หรื อ ‘รับรู้ ’ ถึ งความสาคัญของพระเยซู และพันธกิ จของ
พระองค์”[497]
เหตุการณ์น้ ีจบลงด้วยคาถามแต่ไม่มีคาตอบ ที่จะถอดความ: “พวกท่านยังไม่เข้าใจหรื อ - แม้กระทัง่ หลังจาก
เราได้อธิ บายมันแก่พวกท่าน?” นี่ เป็ นข้อบ่งชี้ ที่วา่ แม้ กระทั่งในตอนนั้นพวกสาวกก็ไม่เข้าใจสิ่ งที่พระเยซู ได้
อธิ บาย มาระโกก็ละผูอ้ ่านไว้ลอยๆ คาตอบเป็ นความสาคัญมากที่สุด สุ ดท้ายแล้วเปโตรได้กล่าวมันในข้อ
29 อย่างไรก็ตาม ผูอ้ ่านพระกิตติคุณนี้รู้คาตอบแล้วเนื่องจากสิ่ งที่มาระโกได้เขียนแต่ก่อน
5. การรักษาคนตาบอดใกล้เบธไซดา 8:22-26
มาระโกเป็ นผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนเดียวที่จะบันทึกการอัศจรรย์น้ ี มันสอดคล้องกับการรักษาคนหูหนวกที่
พูดติดอ่าง (7:31-36) ซึ่ งเป็ นการอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่ งที่มาระโกเท่านั้นได้บนั ทึก นี่ เป็ นการอัศจรรย์เดียวใน
มาระโกที่ไม่ได้เกิ ดขึ้นทันที มันเกิ ดขึ้นอย่างเป็ นลาดับ การมองเป็ นการเปรี ยบเทียบตามปกติสาหรับการ
เข้าใจ พวกสาวกควรได้เห็ นว่าคนหู หนวกเป็ นภาพของพวกเขาเองซึ่ งไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่ งที่พระเยซู
กล่าว ชายตาบอดนี้ แสดงถึงพวกเขาในการไร้ความสามารถของพวกเขาที่จะเข้าใจสิ่ งที่พระเยซู สาแดงแก่
พวกเขาอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ ข้อ 21) พระเยซู สามารถและจะทาให้พวกเขาหายเป็ นปกติได้อย่างที่พระองค์
ได้รักษาคนที่จากัดทางกายภาพสองคนนี้
8:22

อย่างที่ ได้อา้ งอิ งไปก่ อนหน้านั้น เบธไซดา จูเลี ยสตั้งอยู่บนชายฝั่ งทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อของ
ทะเลสาบ (เปรี ยบเทียบ 6:45) เป็ นที่ชดั เจนว่า เพื่อนๆของ “คนตาบอด” ได้นาเขาไปยังพระเยซู
“… นี่ คือการรับรองของข่าวประเสริ ฐที่ยิ่งใหญ่สาหรับคาอธิ ษฐานวิงวอนเผื่อเพื่อเห็นแก่
คนอื่นๆ”[498]

8:23-24

“การกระท าขององค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ของเราที่ นี่ก็ ส าคัญ จากการที่ ไ ด้ล ะเบธไซดาไว้ก ับ
การพิพากษา (มธ. 11:21-24) พระองค์คงไม่ได้รักษาในหมู่บา้ นนั้นหรื ออนุ ญาตให้คาพยาน
ต่อไปที่จะเกิดขึ้นที่นนั่ (ข้อ 26) การภาคทัณฑ์ของเบธไซดาในฐานะชุ มชนได้สิ้นสุ ด แต่
พระองค์ยงั คงสาแดงความเมตตาแก่บุคคลต่างๆ” [499]
พระเยซู อาจได้นาชายคนนั้นออกจากเบธไซดาเพื่อว่าพระองค์จดั ตั้งความสัมพันธ์ส่วนตัว
กับเขาได้ (เปรี ยบเทียบ 5:35-43; 7:31-37) และหรื อบางที ที่จะหลีกเลี่ ยงการเปิ ดเผย
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 26) ความเต็มใจของชายคนนี้ ที่จะติ ดตามพระเยซู แสดงถึ งความเชื่ อ
บางอย่าง เป็ นที่ชดั เจนว่านี่ เป็ นหนึ่ งของการอัศจรรย์ท้ งั สามเท่านั้นที่พระเยซู ทาเป็ นการ
ส่ วนตัวที่มาระโกบันทึก ในทั้งสามกรณี สาวกบางคนได้ปรากฏตัวในฐานะพยาน

การแปลของภาษาอังกฤษอนุ ญาตการตี ความที่ไม่เป็ นที่พอใจถึ งสิ่ งที่พระเยซู ทา นัน่ คือ การถ่มน้ าลายใส่
ใบหน้าของชายคนนั้นและการวางมือของพระองค์บนศีรษะหรื อไหล่ของเขา ตัวบทกรี กกระตุน้ ให้เราที่จะ
ตีความข้อมูลอย่างแตกต่าง บางทีพระเยซู ทาจานวนเล็กน้อยของน้ าลายของพระองค์กบั ตาของชายคนนั้น
ด้วยนิ้วของพระองค์ การกระทานี้คงได้ทาให้มนั ชัดเจนต่อชายตาบอดนั้นว่าพระเยซู กาลังรื้ อฟื้ นการมองเห็น
ของเขาอยู่ ในอีกนัยหนึ่ ง พระเยซู ใช้น้ าลายเพื่อจะช่ วยเหลือความเชื่ อของชายคนนั้นไม่ใช่ในฐานะตัวแทน
การรักษา[500] บางทีน้ าลายบอกชายคนนั้นว่าการรักษามาจากปากของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 1:3, 6,
และข้ออื่นๆ) อย่างไรก็ตาม อีเดอร์ ไชม์อา้ งว่า:
“… การใช้น้ าลายเป็ นการรักษาของยิวอันเป็ นที่รู้จกั กันดีสาหรับโรคเกี่ยวกับตา” [501]
พระเยซูถามชายคนนั้นว่า “ท่านเห็นอะไรบ้างหรื อไม่?” เพื่อจะทาให้เขากล่าวสิ่ งที่เขาเห็นเพื่อผลประโยชน์
ของพวกสาวก เป็ นที่ชดั เจนว่า ชายคนนั้นได้สูญเสี ยการมองเห็ นของเขาไป ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ตาบอด
ตั้งแต่เกิด เขารู ้สิ่งที่ “ต้นไม้” ดูเหมือน ตาบอดจากโรคได้เป็ นและยังคงเป็ นปกติในประเทศทางตะวันออก
กลางหลายประเทศ
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ทาไมพระเยซู ได้รักษาชายคนนั้นในระยะต่างๆตามลาดับ? บางทีพระเยซู ได้ทาอย่างนั้นเพื่อจะ
แสดงให้เห็ นว่าพระองค์สามารถรักษาในลักษณะใดๆก็ได้ที่พระองค์เลือก[502] บางทีชายคนนั้น
กลัวและพระเยซูรักษาเขาอย่างที่พระองค์รักษาเพื่อสงเคราะห์ความจาเป็ นต่างๆของเขา[503] บางที
พระองค์ทาอย่างนั้นเพื่อจะแสดงแก่พวกสาวกว่าพระองค์เลือกที่จะให้การรับรู ้ฝ่ายวิญญาณทีละขึ้น
บางทีพระองค์ตอ้ งการที่จะนาเสนอพระองค์เองในฐานะแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ บางทีนี่เป็ นการอัศจรรย์ที่
ยากผิดปกติ ดังนั้นวิธีของการรักษาได้ยกย่องฤทธิ์ เดชของพระเยซู [504] บางทีพระเยซู มีมากกว่า
หนึ่งเหตุผล
“การอัศจรรย์น้ ี เป็ นตัวอย่างเกี่ ยวกับการดิ้นรนของพระเยซู กบั พวกสาวกใช่ไหม? พันธกิ จ
ในโลกของพระเยซู ระหว่างเวลาที่พระเยซู ตอ้ งดิ้นรนต่อสู ้กบั พวกสาวกผูซ้ ่ ึ งได้อุทิศตนต่อ
พระองค์ทนั ทีแต่ทนทุกข์อยู่กบั ความไม่เข้าใจนั้นเป็ นระยะที่หนึ่ งใช่ ไหม? เวลาหลังจาก
อีสเตอร์ เมื่อพระเยซูควรได้นาพวกสาวกเหมือนกับชายคนนี้ที่จะ ‘เห็นทุกๆสิ่ งอย่างชัดเจน’
นั้นเป็ นระยะที่สองใช่ไหม”[505]
สามระยะเหล่านี้ของความบอดของชายคนนี้ เป็ นแบบฉบับของความบอดฝ่ ายวิญญาณที่ซ่ ึ งพระเยซู
ช่วยกูผ้ เู ้ ชื่ อ หนึ่ ง ผูเ้ ชื่ อตาบอดต่อความจริ งฝ่ ายวิญญาณอย่างสิ้ นเชิ งในสภาพที่ไม่ได้รับความรอด
สอง ตอนนี้ พวกเขา “เห็ นผ่านทางกระจกอย่างมืด” (1 คร. 13:12, AV) สาม พวกเขาจะเห็นอย่าง
ชัดเจนเมื่อพวกเขาเห็นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า “หน้าต่อหน้า” (“รู้แจ้ง”; 1 คร. 13:12).[506]

มาระโกระมัดระวังที่จะบันทึกว่าชายคนนั้น “มองอย่างตั้งใจ” (NASB) ความรับผิดชอบของมนุษย์
มี ส่วนในการรั กษานี้ อย่า งเช่ นการได้รับความเข้าใจฝ่ ายวิญญาณมี อย่า งไรก็ตาม ก็ เป็ นพระเจ้า
ผูร้ ั บผิดชอบสุ ดท้ายสาหรับการรับรู้ บางที พระเยซู ได้รักษาเส้ นประสาทตาของชายคนนั้นอย่าง
สมบูรณ์ในตอนแรก แต่เหมือนกับเด็กๆนั้น ชายคนนั้นจาต้องเรี ยนรู ้ที่จะจดจ่อที่วตั ถุ ดังนั้นพระเยซู
ได้สัมผัสตาของชายคนนั้นเป็ นครั้งที่สองซึ่ งให้ความสามารถที่จะเห็นอย่างชัดเจนแก่เขา[507]
“อย่างไรก็ตาม จุดจดจ่อของเรื่ องนี้ อยูท่ ี่การรักษาเต็มที่ของชายคนนั้น พวกสาวกแสดงถึง
พวกเขาเองที่จะอยู่ในความจาเป็ นแห่ งการสัมผัสที่สอง และเรื่ องนี้ แสดงให้เห็ นถึ งการที่
พวกเขาประสบกับมัน เวลาต้องมาเมื่อพวกเขาจะเห็นทุกสิ่ งอย่างชัดแจ้ง”[508]
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บางทีพระเยซู ให้คาสั่งนี้ เพื่อจะปกป้ องภารกิ จของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 1:44-45; 5:43; 7:36)
ชายคนนั้นดูเหมือนจะได้อาศัยอยูท่ ี่ใดที่หนึ่งที่ไม่ใช่ในเบธไซดา
“ดังนั้น 8:26 ไม่กาหนดความลับเกี่ ยวกับการอัศจรรย์หรื อวิธีที่ซ่ ึ งพระเยซู ได้ส่งผลต่อมัน
นับประสาอะไรกับความลับเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ (สาหรับอัตลักษณ์ของพระองค์เมื่อ
พระคริ สต์ยงั ไม่ได้เข้าไปในภาพ) ตรงกันข้าม ข้อนี้ บ่งบอกถึ งการสาแดงของการรักษา:
ตอนนี้ชายคนนั้นสามารถเห็นเพื่อจะกลับบ้านโดยปราศจากการต้องการให้ผคู้ นที่จะนาเขา
ไปที่นนั่ อย่างที่เขาต้องการพวกเขาที่จะนาเขาไปยังพระเยซู (ข้อ 22)”[509]

ด้วยการอัศจรรย์น้ ี พระเยซู ก็ได้บรรลุอีกด้านหนึ่ งของคาพยากรณ์ เกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ พระเมสสิ ยาห์ที่
เป็ นพระเจ้าจะเปิ ดตาบอด (อสย. 35:5-6) บรรดาผูเ้ ขียนพันธสัญญาเดิมได้อา้ งว่าเป็ นพระเจ้าผูใ้ ห้สายตาแก่
คนตาบอด (สดด. 146:8; อสย. 29:18) การสรุ ปควรจะชัดเจน: พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้า-มนุษย์

คนตาบอดผู้ซึ่งพระเยซู ได้ รักษา (ในลาดับตามลาดับเวลาทีเ่ ป็ นไปได้ )
คนตาบอดหลายคนในกาลิลี

ลก. 7:21

คนถูกผีสิงคนหนึ่งที่ตาบอดและเป็ นใบ้ในธรรมศาลาในกาลิลี

มธ. 12:22

คนตาบอดสองคนในกาลิลี

มธ. 9:27-34

คนตาบอดหลายคนในกาลิลี

มธ. 15:30-31

คนตาบอดคนหนึ่งในเมืองเบธไซดา

มก. 8:22-23

คนตาบอดแต่กาเนิดคนหนึ่งในเยรู ซาเล็ม

ยน. 9:1-41; เปรี ยบเทียบ 11:37

ขอทานตาบอดสองคนใกล้เยรี โคซึ่งคนหนึ่งเป็ นบารทิเมอัส

มธ. 20:29-34; มก. 10:46-52; ลก. 18:3543

คนตาบอดบางคนในบริ เวณพระวิหาร

มธ. 21:14

6. การกล่าวยอมรับแห่ งความเชื่อของเปโตร 8:27-30 (เปรียบเทียบ มธ. 16:13-20; ลก. 9:18-21)
การรักษาคนหูหนวกที่พดู ติดอ่างได้ส่งผลต่อการกล่าวยอมรับถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซู ที่ขาดการระบุถึง
พระองค์ในฐานะเป็ นพระเจ้า (7:37) การรักษาคนตาบอดเป็ นเหตุการณ์ที่พระเจ้าใช้เพื่อจะเปิ ดตาของ
พวกสาวกสู่ อตั ลักษณ์ของพระเมสสิ ยาห์ตามพระคัมภีร์ของพระเยซูที่เปโตรสื่ อสาร
มาระโกเน้นถึงความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลลัพธ์ระหว่างสองเหตุการณ์ล่าสุ ดเหล่านี้ ต่อไปโดยการสร้าง
โครงร่ างส่ วนต่างๆอย่างคล้ายกัน หนึ่ ง ท่านนาเสนอสถานการณ์ ต่างๆ (ข้อ 22, 27) สอง ท่านบรรยายถึ ง
การเห็นและการเข้าใจบางส่ วน (ข้อ 23-24, 28) สาม ท่านบันทึกการให้การเห็นและการเข้าใจ (ข้อ 25, 29) สี่
ท่านบันทึกคาสั่งของพระเยซูที่จะเงียบไว้ (ข้อ 26, 30).[510]
“มาระโกตั้งการรับรู ้ ที่ว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ ไว้ ณ ศูนย์กลางของการบันทึ กของท่าน
ความสาคัญหลักของชัว่ ขณะนี้ ถูกบ่งชี้ โดยข้อเท็จจริ งที่อยูใ่ นบรรทัดแรกของพระกิ ตติคุณนี้ แล้วที่
ผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณนี้ ระบุว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ กระนั้นระหว่างบทที่ 1:1 และ บทที่
8:29 ก็ไม่มีการรับรู ้ ถึงข้อเท็จจริ งนี้ ท้ งั ๆที่มีลาดับที่ โดดเด่ นของเหตุกาณณ์ ต่างๆซึ่ งเรี ยกร้ องการ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของพระเยซู...
“ดังนั้นการรับรู ้ที่วา่ พระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์เป็ นจุดของชุมทางที่ซ่ ึ งกระแสทางศาสนศาสตร์
ของครึ่ งแรกของพระกิ ตติคุณนี้ บรรจบกันและจากที่ซ่ ึ งพลังของครึ่ งหลังของพระกิตติคุณนี้ กาเนิ ด
มาจาก ไม่ มี ท างอื่ น ใดที่ ม าระโกสามารถบ่ ง ชี้ อย่ า งเฉี ย บขาดมากขึ้ นถึ ง ความส าคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์และศาสนศาสตร์ของการสนทนาในบริ เวณใกล้เคียงของซีซารี ยาฟี ลิปปี ”[511]
8:27-28

พระเยซู และพวกสาวกของพระองค์เดินทางไปทางเหนื อต่อไปจากเบธไซดาไปยัง “ซี ซารี ยา
ฟี ลิปปี ” ที่ที่เฮโรดฟี ลิปอาศัยอยู่ ซึ่ งห่ างไปประมาณ 25 ไมล์ พวกสาวกกล่าวยอมรับความเชื่ อถื อ
ของพวกเขาที่ว่าพระเยซู ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (“พระคริ สต์”) ใกล้สถานที่ที่คนต่างชาติกล่าว

ยอมรับว่าซี ซาร์ เป็ น “พระเป็ นเจ้า” พระเยซูถามคาถามแรกในข้อ 27 ด้วยมุมมองต่อการถามคาถาม
ที่สองในข้อที่ 29 ในมาระโก คาถามต่างๆของพระเยซู นาไปสู่ คาสอนใหม่อยูบ่ ่อยๆ ( เปรี ยบเทียบ
9:33; 12:24, 35) คาตอบอันเป็ นที่นิยมต่างๆต่อคาถามแรกของพระเยซู ก็สะท้อนถึ งมุมมองที่ไม่
เพีย งพอเกี่ ย วกับพระองค์ พวกเขาระบุ พระเยซู ในบทบาทเบื้ องต้นแต่ ล้มเหลวที่ จะตระหนักถึ ง
บทบาทสมบูรณ์ของพระองค์ เป็ นที่ชดั เจนว่าคนจานวนน้อยเชื่ อว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์
ดังนั้นพวกสาวกก็ไม่แม้กระทัง่ อ้างถึงความเป็ นไปได้น้ นั
เนื่ องจากว่าบางคนเชื่ อว่าพระเยซู ทรงเป็ นยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา (ที่ ได้ตายไปในตอนนั้น) เอลียาห์
หรื อหนึ่ งในผูเ้ ผยพระวจนะ (ของพันธสัญญาเดิม ) มันก็ชดั เจนที่ว่าพวกเขาเชื่ อในการเป็ นขึ้นจาก
ตายของร่ างกายบนพื้นฐานของพันธสัญญาเดิ ม [512] นักตีความบางคนปฏิเสธว่าพันธสัญญาเดิ ม
สอนการเป็ นขึ้นจากตายของร่ างกาย
8:29

พระเยซู เน้น “พวกท่า น” เมื่ อพระองค์ถามคาถามนี้ ในความตรงข้า มกับฝูงชนนั้น พระองค์
ต้องการที่จะรู้ใครที่พวกสาวกเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็ น “เปโตร” กล่าวเพื่อพวกสาวก เป็ นที่ชดั เจนว่า
สาวกคนอื่นๆเห็ นด้วยกับข้อความนี้ ของท่านและไม่ได้ทาการคัดค้าน นี่ เป็ นครั้งแรกในมาระโก
ที่ เปโตรทาหน้าที่ เป็ นโฆษกเพื่อสาวกสิ บ สองคน กระนั้นตั้งแต่เวลานี้ เป็ นต้นไป เปโตรเป็ นตัว
แทนที่ โดดเด่ นของสาวกคนอื่ นๆ ชื่ อของเปโตรปรากฏสองครั้ งก่ อนในมาระโก และ 16 ครั้ ง
หลังจากเหตุการณ์น้ ี มันปรากฏห้าครั้งก่อนเหตุกาณ์น้ ี ในมัทธิ วและ 18 ครั้งหลังจากนั้น สี่ ครั้งก่อน
ในลูกาและ 16 ครั้งหลังจากนั้น และสี่ ครั้งก่อนในยอห์นและ 29 ครั้งหลังจากนั้น[513]
“… ชื่อของเปโตร ‘ศิลา’ เป็ นการเหน็บแนมเพราะว่าท่านคิดว่าท่านเป็ นเหมือนศิลา ท่านดู
เหมือนจะเป็ นสิ่ งตรงกันข้ามกับสิ่ งที่ชื่อเล่นของท่านบ่งบอกไว้ เพราะว่าท่านนอนหลับ
และภายหลัง จบลงด้ ว ยความล้ ม เหลวภายใต้ ข ้ อ สั ง เกตที่ ก ล่ า วหาของสาวใช้ ข อง
มหาปุโรหิต”[514]
“คริ สต์” เป็ นการถอดถ่ายตัวอักษรของภาษาอังกฤษของคากรี ก คริ สตอส ที่แปลคาฮีบรู มาซิ ยาห์
ซึ่งหมายถึง “ผูร้ ับการเจิม” ดั้งเดิมแล้วคาฮีบรู น้ ี มีความหมายกว้างและรวมถึงใครก็ตามที่ได้รับการ
เจิมโดยพระเจ้า ซึ่งรวมถึงพวกปุโรหิต กษัตริ ยแ์ ละผูเ้ ผยพระวจนะ ต่อมาในพันธสัญญาเดิมมันก็มา
สู่ การมีความหมายเฉพาะเกี่ยวกับกษัตริ ยต์ ามเชื้ อสายของดาวิดที่เป็ นพระเจ้าผูจ้ ะปรากฎเพื่อจะช่วย
กูอ้ ิสราเอลและสถาปนาอาณาจักรทัว่ โลก (สดด. 110:1; ดนล. 9:25-26) ในมาระโก พระเยซูแทบ
ไม่ได้ใช้คาศัพท์น้ ี ดว้ ยตนเอง (เปรี ยบเทียบ 9:41; 12:35; 13:21) และพระองค์ไม่เคยใช้ชื่อนี้ เกี่ยวกับ
พระองค์เอง บางทีพระองค์หลีกเลี่ยงมันเนื่องจากการแสดงความหมายทางการเมืองและการเข้าใจ
ผิดอันเป็ นที่นิยมเกี่ ยวกับมัน แต่พระเยซู ยอมรับชื่ อเรี ยกนี้ เมื่อคนอื่นๆประยุกต์ใช้มนั กับพระองค์
(เปรี ยบเทียบ 14:6-62; ยน. 4:25-26)

“… ชื่อเรี ยก … ก็เหมาะสมโดยเฉพาะที่จะแสดงถึ งความสัมพัน์แท้จริ งของพระองค์ท้ งั กับพันธ
สัญญาเดิ มและกับประชากรของพระเจ้า.…ชื่ อเรี ยกที่ถูกประยุกต์ใช้กบั พระเยซู ก็ระบุว่าพระองค์
ทรงเป็ นความหมายแท้จริ งและความสาเร็ จของการสื บต่อที่ยาวนานของบรรดากษัตริ ยแ์ ละปุโรหิ ต
ที่ได้รับการเจิม ของอิสราเอลซึ่ งก็คือกษัตริ ยแ์ ละปุโรหิ ต …; ผูเ้ ผยพระวจนะที่ได้รับการเจิมด้วย
พระวิญญาณของพระเจ้าผูบ้ รรลุเชื้ อสายที่ยาวนานของพวกผูเ้ ผยพระวจนะของอิสราเอลและผูห้ นึ่ ง
ที่ซ่ ึ งชี วิตของชนชาติอิสราเอลทั้งหมดพบความสาเร็ จและความหมายในพระองค์ ในผูซ้ ่ ึ งและเพื่อ
เห็ นแก่ พระองค์น้ นั ประชาชนอิ สราเอลก็ได้เป็ นและตอนนี้ อิสราเอลใหม่เป็ นประชากรที่ ได้รับ
การเจิมของพระเจ้า”[515]
ช่ วงเวลาแห่ ง ค าถามนี้ ใ นพัน ธกิ จ ของพระเยซู ก็ ส าคัญ อย่า งมาก พวกสาวกได้เชื่ อว่า พระเยซู ท รงเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ ตั้งแต่การเริ่ มต้นของการติดต่อของพวกเขากับพระองค์ (ยน. 1:41, 51) อย่างไรก็ตาม
การเข้าใจของพวกเขาถึงพระเมสสิ ยาห์ในตอนนั้นคือการเข้าใจตามธรรมเนี ยมของสมัยของพวกเขา นัน่ คือ
การเข้าใจเกี่ยวกับผูน้ าทางการเมือง เช่นเดียวกัน ฝูงชนได้ลม้ เหลวที่จะเข้าใจว่าพระเยซู ทรงเป็ นมากกว่านั้น
พวกผูน้ าทางศาสนาก็เป็ นปฏิปักษ์มากขึ้น พวกสาวกกาลังจะได้รับการเปิ ดเผยใหม่เกี่ยวกับพระเยซู ที่จะมี
ความหมายโดยนัยที่มีค่ามากสาหรับพวกเขา ดังนั้นมันจาเป็ นสาหรับพวกเขาที่จะกล่าวยอมรับอัตลักษณ์
ของพระเยซูอย่างชัดเจนและอย่างไม่ผดิ พลาดในตอนนี้
ทาไมมาระโกได้บนั ทึก แค่ที่ว่าเปโตรกล่าวว่า “พระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์” แทนที่จะเป็ นข้อความเต็มที่
ของท่าน “พระองค์เป็ นพระคริ สต์พระบุ ตรของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่” (มธ. 16:16)? การเน้นของ
มาระโกตลอดพระกิตติคุณของท่านอยูท่ ี่ความถ่อมใจของพระเยซู อย่างที่เราได้เห็น โดยการละเว้นส่ วนท้าย
ของข้อความของเปโตร มาระโกก็ไม่ได้หมายถึ งว่าเปโตรได้ล้มเหลวที่ จะยอมรั บความเป็ นพระเจ้าของ
พระเยซู นี่ คือสิ่ งที่เปโตร กล่ าวยอมรับอย่างแท้จริ ง อย่างไรก็ตามในมาระโก คาว่า “เมสสิ ยาห์ ” รวมถึ ง
แนวคิดของความเป็ นพระเจ้าอย่างที่มนั กล่าวในพันธสัญญาเดิม ก่อนหน้านั้นเมื่อพวกสาวกกล่าวว่าพวกเขา
ได้พบ “พระเมสสิ ยาห์” ก่อนที่พระเยซูเรี ยกพวกเขามาเป็ นพวกสาวกของพระองค์ พวกเขาก็ได้ใช้ชื่อเรี ยกใน
แนวทางอันเป็ นที่นิยม (ยน. 1:41, 51) มาระโกไม่ได้บนั ทึกข้อความเหล่านั้น ท่านนาเสนอพวกสาวกที่ใช้ชื่อ
เรี ยก “เมสสิ ยาห์” ในความหมายตาม พระคัมภีร์ที่แท้จริ งของมันสาหรับผูอ้ ่านชาวต่างชาติของท่าน
“สาหรับคริ สเตียนแห่งโรมผูอ้ ่านมาระโก การกล่าวยอมรับ ‘พระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ ’ ก็เป็ น
การกล่าวยอมรับถึงความเชื่อของพวกเขาอย่างแท้จริ ง...”[516]
การกล่าวยอมรับของเปโตรจัดตั้งเส้นระดับน้ าสู งในการเข้าใจและการอุทิศตนของพวกเขาต่อพระเยซู พวก
เขายังมีสิ่งมากมายที่จะเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับความสาคัญของพระเยซู ที่เป็ น พระเมสสิ ยาห์ซ่ ึ งพันธสัญญาเดิมได้
สัญญาไว้และทั้งหมดเกี่ ยวกับความหมายโดยนัยของมัน อย่างไรก็ตามตอนนี้ พระเยซู สามารถสร้ างบน
ความเชื่อและการอุทิศตนของพวกเขาได้

“…อัตลักษณ์ของพระเยซูถูกเปิ ดเผยอย่างต่อเนื่องในสามระยะแม้วา่ จากความเห็นของผูอ้ ่านเท่านั้น.
“ระยะแรกในการเปิ ดเผยที่ต่อเนื่ องถึงอัตลักษณ์ของพระเยซู คือการกล่าวยอมรับของเปโตรในนาม
ของพวกสาวก (8:27-30)”[517]
8:30

บางทีพระเยซูสงั่ (“เตือน”) พวกสาวก “ที่จะไม่บอกใครเกี่ยวกับพระองค์” เนื่ องด้วยอย่างน้อยสาม
เหตุผล หนึ่ง การป่ าวประกาศเช่ นนั้นคงได้กีดขวางภารกิ จของพระองค์ สอง พวกสาวกคงไม่
สามารถที่จะรับมือกับคาถามและการต่อต้านที่การป่ าวประกาศเช่นนั้นจะก่อให้เกิด พวกเขายังคง
ถื อแนวคิ ดที่ ผิดมากมายเกี่ ย วกับ พระเมสสิ ยาห์ ของอิ ส ราเอลที่ พระเยซู จาต้องแก้ไข พระเยซู
ดาเนินการต่อไปที่จะเตรี ยมพวกเขาเพื่อว่าพวกเขาจะเป็ นตัวแทนของพระองค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ได้ สาม พระเยซูตอ้ งการความเป็ นส่ วนตัวสาหรับการทานายถึงการทนทุกข์และการเป็ นขึ้นจากตาย
ของพระองค์
“ณ ศู นย์ก ลางของพระกิ ตติ คุ ณของท่ า น มาระโกก็ ต้ งั การกล่ า วยอมรั บ ของเปโตรที่ ว่า
พระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ไว้ จนถึงจุดนี้คาถามที่จาเป็ นมาตลอดคือ ‘พระองค์ทรงเป็ น
ใคร?’หลังจากการป่ าวประกาศของเปโตรในนามของสาวกสิ บสองคน การบันทึกของ
มาระโกก็มุ่งไปยังกางเขนและการเป็ นขึ้นจากตาย ตั้งแต่ตอนนี้ เป็ นต้นไป คาถามที่จาเป็ น
สองคาถามก็คือ ‘พระองค์ทรงเป็ น พระเมสสิ ยาห์ประเภทไหน และการที่จะติดตาม
พระองค์หมายถึ ง อะไร?’พระคัม ภี ร์ ตอนที่ ส าคัญมากนี้ เ ป็ นประเด็ นที่ ซ่ ึ งครึ่ งแรกของ
พระธรรมนี้นาไปสู่ และจากที่ซ่ ึ งครึ่ งหลังดาเนินการต่อไป”[518]

V. การเดินทางไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มของผู้รับใช้ 8:31- 10:52
จากการที่ได้เข้าใจอัตลักษณ์ แท้ของพระเยซู ถัดไปพวกสาวกก็หันไปทางใต้กบั พระเยซู และมุ่งหน้าจาก
ซี ซารี ยาฟี ลิ ปปี ไปยังเยรู ซาเล็ม ส่ วนนี้ ของพระกิ ตติ คุณนี้ ยอ้ นรอยการเดิ นทางนั้นและเน้นถึ งการเตรี ยม
พวกสาวกของพระองค์ของพระเยซูสาหรับการตายและการเป็ นขึ้นจากตายที่กาลังมา
“มันไม่ใช่เหตุบงั เอิญที่ผบู ้ รรยายตีกรอบการเดินทางไปยังเยรู ซาเล็มด้วยเรื่ องการรักษาสอง
เรื่ องเกี่ยวกับความบอด [8:22-26; 10:46-52] เพราะแน่นอนว่าการเดินทางนั้นดูเหมือนจะ
ถูกควบคุมโดยความพยายามที่เร่ งด่วนของพระเยซู ที่จะรับมือกับความบอดของพวกสาวก
ต่อสิ่ งต่างๆของพระเจ้า”[519]
มาระโกจัดตั้งโครงร่ างการบันทึกของท่านรอบๆการทานายสามครั้งของการทนทุกข์ของพระเยซู ที่พระองค์
ให้แก่พวกสาวก แต่ละหน่วยเริ่ มต้นด้วยการทานายที่ติดตามมาโดยการตอบสนองของพวกสาวก จากนั้น

บทเรี ยนต่างๆที่พระเยซู สอนพวกเขาเกี่ ยวกับการเป็ นสาวกก็ตามมา จนกระทัง่ ตอนนี้ มาระโกรายงานถึ ง
พระเยซู ที่กล่าวด้วยคาศัพท์ที่ซ่อนเร้น (เปรี ยบเทียบ 2:20; 4:33-34) จากจุดนี้ เป็ นต้นไป พระองค์กล่าวอย่าง
ชัดเจนมากขึ้นต่อทั้งพวกสาวกและฝูงชน
“การเปิ ดนี้ ก็ ส าคัญทางศาสนศาสตร์ ภายในตัวบทที่ ใหญ่ข้ ึ นเกี่ ยวกับ การเปิ ดเผยตนเองเกี่ ยวกับ
พระเมสสิ ยาห์ของพระเยซูในพระกิตติคุณมาระโก มันชี้ ไปไกลกว่าการปิ ดซ่ อนของพระเยซู ซ่ ึ งไป
ถึงจุดสู งสุ ดของมันที่กางเขนสู่ พระสิ ริที่ถูกเปิ ดเผยของพระองค์ ในกางเขนและการเป็ นขึ้นจากตาย
ของพระเยซู ความลับของอาณาจักรของพระเจ้าถูกปิ ดซ่ อนไว้อย่างถ้วนถี่ เช่ นเดี ยวกับถูกเปิ ดเผย
อย่างมีสง่าราศี มาระโกเปิ ดเผยถึ งความตึงเครี ยดนี้ ซ่ ึ งอยูใ่ นพระกิ ตติคุณนี้ ผา่ นทางการตอบสนอง
ของพวกสาวกที่มีต่อคาสอนที่เอาจริ งเอาจังของพระเยซูตลอดบทที่ 8:31- 10:52”[520]
ก. การทานายเกีย่ วกับการทนทุกข์ ครั้งแรกและบทเรียนต่ างๆ 8:31-9:29
ในส่ ว นนี้ มาระโกบัน ทึ ก การท านายที่ ชัด เจนครั้ งแรกเกี่ ย วกับ การทนทุ ก ข์ข องพระองค์ข องพระเยซู
(8:31) การตอบสนองของพวกสาวกที่มีต่อมัน (8:32-33) และหลายบทเรี ยนในเรื่ องการเป็ นสาวก (8:349:29) เคนเน็ธ ฮานนาระบุการทานายเกี่ยวกับการทนทุกข์เจ็ดครั้งในมาระโก: 8:30-33; 9:30-32; 10:32-34,
45; 12:1-12; 14:3-9, และ 22-31.[521]
1. คาพยากรณ์ หลักแรกเกีย่ วกับการทนทุกข์ ของพระเยซู 8:31-33 (เปรียบเทียบ มธ. 16:21-23; ลก. 9:22)
8:31

การเปิ ดเผยที่ชดั เจนของพระเยซู ถึงการทนทุกข์ที่กาลังมาถึง การตายและการเป็ นขึ้นจากตายของ
พระองค์เป็ นผลจากการกล่าวยอมรับถึงความเชื่ อของเปโตร ตอนนี้ พวกสาวกพร้อมที่จะรับสิ่ งที่คง
ได้เข้าใจยากมาตลอด – ถ้าตอนนั้นพวกเขายังมองว่าพระเยซูทรงเป็ นแค่พระเมสสิ ยาห์ทางการเมือง
พระเยซู อ้า งอิ ง ถึ ง พระองค์เ องในฐานะ “บุ ต รมนุ ษ ย์” ซึ่ งเป็ นชื่ อ เรี ย กของพระเมสสิ ย าห์ ต าม
พระคัมภีร์ (ดนล. 7:13-14; เปรี ยบเทียบ มก. 2:10, 28) โดยห่ างกันลิบนี่ เป็ นคาศัพท์อนั โปรดที่
พระเยซู ใช้เพื่อจะอธิ บายถึ งพระองค์เองในหมวดพระกิตติคุณ มันปรากฏ 81 ครั้ง ในการใช้ของ
พันธสัญญาเดิ มของมัน ชื่ อเรี ยกนี้ แสดงถึงพระเมสสิ ยาห์ที่เสด็จมาด้วยพระสิ ริ- แต่ก็ทนทุกข์และ
ตายอีกด้วย ชื่ อเรี ยกนี้ ไม่เป็ นที่นิยมดังเช่ น “พระเมสสิ ยาห์ ” ดังนั้นเมื่ อพระเยซู ใช้มนั ผูค้ นที่ไม่
คุน้ เคยกับพันธสัญญาเดิมบ่อยครั้งก็ไม่รู้สิ่งที่พระองค์หมายถึง “บุตรมนุษย์” เป็ นสานวนในสมัย
ของพระเยซู อีกด้วยที่คนส่ วนใหญ่คงได้เข้าใจว่าเป็ น การพูดวกวนสาหรับ “เรา”- ซึ่ งเพิ่มเข้ากับ
ความอยากรู้อยากเห็นเมื่อพระเยซูใช้มนั [522]

ที่นี่พระเยซู เปิ ดเผยว่าบุตรมนุ ษย์ “ต้อง” (คากรี ก ดาย) ทนทุกข์เนื่องจากพระประสงค์ของพระเจ้า พวกยิว
ส่ วนใหญ่แห่ งสมัยของพระเยซู เชื่ อว่าพระเมสสิ ยาห์จะสถาปนาอาณาจักรของพระองค์โดยปราศจากการ
ทนทุกข์และการตาย
“ความจาเป็ นเกิดขึ้นครั้งแรกจากความเป็ นปรปั กษ์ของมนุ ษย์ ครั้งที่สองจากธรรมชาติฝ่ายวิญญาณ
ของงานของพระองค์ซ่ ึ งทาให้มนั เป็ นไปไม่ได้สาหรับพระองค์ที่จะต่อต้านพลังที่จะบังคับ และครั้ง
ที่ ส ามจากพระประสงค์แ ห่ ง การจัด เตรี ย มของพระเจ้า ผูไ้ ด้ท าให้ ก ารตายของพระเยซู เ ป็ นสิ่ ง
ศูนย์กลางในการไถ่ [อสย. 52:13-53:12]”[523]
สามกลุ่มที่จะปฏิเสธพระเยซูก็ก่อให้เกิดสภาแซนเฮดริ น “พวกผูใ้ หญ่” เป็ นสมาชิ กที่เป็ นฆราวาสของสภานี้
พวกเขาเป็ นผู ้ค นแห่ ง ความมั่ง คั่ง และเป็ นผูน้ าของครอบครั ว ชนชั้น สู ง “พวกหัว หน้า ปุ โ รหิ ต ” เป็ น
พวกปุโรหิ ตระดับสู งและส่ วนใหญ่เป็ นพวกฟาริ สี พวกเขาครอบครองตาแหน่งที่มาจากบรรพบุรุษและดูแล
พระวิหารและระบบการถวายบูชา พวกหัวหน้าปุโรหิ ตรวมถึงอันนาส คายาฟาสและพวกผูน้ าของ 24 ส่ วน
ของความเป็ นปุโรหิต “พวกธรรมาจารย์" หรื อ “อาจารย์สอนธรรมบัญญัติ” เป็ นนักตีความธรรมบัญญัติที่
ได้รับการรับรองและพวกเขาส่ วนใหญ่เป็ นพวกฟาริ สี พวกเขาเป็ นนักศาสนศาสตร์ และผูเ้ ชี่ยวชาญบัญญัติ
ในลัทธิยวิ ผูเ้ ป็ น “ผูเ้ ชี่ยวชาญ” ใน “ธรรมบัญญัติต่างๆ” ของอิสราเอล ด้วยกันนั้นสามกลุ่มเหล่านี้ จดั ตั้งแถว
หน้าที่รวมกันในฐานะฝ่ ายตรงกันข้ามของพระเยซู
พระเยซูป่าวประกาศถึงการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ “หลังจากสามวัน” อีกด้วย ผูอ้ ่านของมาระโกคงได้
เข้าใจวลีน้ ี วา่ เหมือนกับ “ในวันที่สาม” (เปรี ยบเทียบ ฮชย. 6:1-2; มธ. 16:21; ลก. 9:22) ด้วยทุกๆการป่ าว
ประกาศถึ ง การตายที่ กาลัง มาถึ ง ของพระองค์ พระเยซู ก็ รวมถึ ง พระสั ญญาแห่ ง การเป็ นขึ้ นจากตายของ
พระองค์ แม้วา่ พวกสาวกล้มเหลวที่จะเข้าใจถึงความหวังนี้
“ข้อที่ 31 ก็ส าคัญโดยเฉพาะเพราะว่ามันเป็ นการอธิ บายเดี ยวในพระกิ ตติ คุ ณของมาระโกถึ ง
‘ความลับเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์’ พระเยซู ไม่ตอ้ งการให้ความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ที่จะ
ถูกเปิ ดเผยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการทนทุกข์ การปฏิเสธและการตาย การคาดหวังอันเป็ นที่นิยม
ต่างๆถึงความเป็ นพระเมสสิ ยาห์คงได้ขดั ขวางถ้าไม่กีดกันความสาเร็ จแห่งภารกิจของพระเมสสิ ยาห์
ที่ได้แต่งตั้ง (ดาย ‘ต้อง’) โดยพระเจ้าของพระองค์”[524]
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จนเดี๋ยวนี้พระเยซู ได้แค่บอกเป็ นนัยถึงการทนทุกข์ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 2:20; 4:33-34; 7:1415, 17-23) พวกสาวกไม่พร้อมสาหรับการเปิ ดเผยที่ชดั เจนนี้ วา่ พระเมสสิ ยาห์จะทนทุกข์ ตายและ
เป็ นขึ้นอีกครั้งหนึ่ ง เปโตรเข้าใจมันแต่ปฏิเสธที่จะยอมรับมัน ท่านไม่สามารถไกล่เกลี่ ยมุมมองนี้
เกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์กบั มุมมองอันเป็ นที่นิยมได้ คาที่มาระโกเลื อกใช้เพื่อจะอธิ บายถึงการว่า
กล่าวของเปโตรก็เป็ นคาที่รุนแรง (คากรี ก เอพิทีมาโอ) มันเป็ นคาเดียวกันที่ท่านใช้เพื่อจะอธิ บายถึง

พระเยซูที่ทาให้พวกผีเงียบ (เปรี ยบเทียบ 1:25; 3:12) เปโตรตอบสนองด้วย “แนวทางที่โอ้อวดแห่ ง
การประพฤติ ”[525] บางทีท่าน “พา” พระเยซู “ไปคุ ยส่ วนตัว” เพื่อจะหลี กเลี่ ยงการที่จะว่ากล่าว
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าต่อหน้าสาวกคนอื่นๆ[526]
“มีการทึ กทักอยู่บ่อยๆว่าการบ่งบอกที่ ว่าพระเมสสิ ยาห์ จะทนทุ กข์ตอ้ งได้เป็ นการตกใจ
ต่อเปโตร บางทีมนั คงเป็ นการบ่งบอกที่วา่ พระองค์จะทนทุกข์หลังจากการถูกปฏิเสธโดย
พวกเจ้าหน้าที่ ของอิ สราเอลนั่นเองที่ ได้เรี ยกร้ องการว่ากล่ าวของ เปโตร แนวคิดของ
พระเมสสิ ยาห์ที่ประสบกับความทุกข์ทรมานที่มีสง่าราศี ณ เงื้อมมือของศัตรู ของอิสราเอล
อาจไม่ได้แปลกต่อท่านด้วยกัน...”[527]
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พระเยซู กล่าวการว่ากล่าวของพระองค์ต่อสาวกคนอื่นๆเช่ นเดี ยวกับต่อเปโตร สิ่ งนี้ บ่งชี้ ว่าเปโตร
กาลังกล่าวเพื่อพวกเขา พระเยซู กล่าวต่อเปโตรว่าเป็ น “ซาตาน” เพราะพระองค์ตระหนักว่าซาตาน
เป็ นแหล่งสู งสุ ด (และทันที) ของการแนะนาของเปโตร (เปรี ยบเทียบ มธ. 4:10)ถ้อยคาของเปโตร
ต่ อ ต้า นน้ าพระทัย ของพระเจ้า ในการชื่ น ชอบแนวคิ ด เกี่ ย วกับ พระเมสสิ ย าห์ อ ัน เป็ นที่ นิ ย ม
นักตีความบางคนเชื่อว่าพระเยซูไม่ได้เรี ยกเปโตรว่าซาตาน แต่กล่าวต่อซาตานโดยตรง [528]
2. ข้ อเรียกร้ องต่ างๆเกีย่ วกับการเป็ นสาวก 8:34-9:1 (เปรียบเทียบ มธ. 16:24-28; ลก. 9:23-27)

ตอนนี้พระเยซูดาเนิ นการต่อไปที่จะอธิ บายต่อพวกสาวกของพระองค์วา่ การทนทุกข์จะไม่เป็ นแค่ชะตาของ
พระองค์เท่านั้นแต่เป็ นของพวกเขาอีกด้วย
“ข้อเท็จจริ งที่ ว่าการทนทุ กข์เป็ นลักษณะที่ ถูกคาดหวังและเป็ นคุ ณลักษณะของการเป็ น
ผูต้ ิดตามของพระเยซู คริ สต์เป็ นหัวข้อที่คงเส้นคงวาในหมวดพระกิ ตติคุณเช่ นเดี ยวกับใน
พันธสัญญาใหม่ท้ งั หมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่ งนี้ ก็ชดั เจนจากส่ วนกลางของพระกิ ตติคุณ
ของมาระโกซึ่ งตีกรอบรอบๆการป่ าวประกาศที่เป็ นวงจรถึงการตายที่หลีกเลี่ ยงไม่ได้และ
ใกล้เข้ามาของพระเยซูและการทรงเรี ยกที่ตามมาของพระองค์สู่การเป็ นสาวก” สิ่ งที่ถูกถัก
ทอเข้าไปในวงจรเหล่านั้นคือหัวข้อที่ปรากฎซ้ าๆของการเข้าใจผิดบ่อยๆของพวกสาวกอีก
ด้วย”[529]
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ตอนนี้ พระเยซู กล่าวต่อ “ฝูงชน” เช่นเดียวกับ “พวกสาวกของพระองค์” เพราะว่าข้อเรี ยกร้องนั้นก็
เป็ นอย่างเดียวกันสาหรับใครก็ตามที่พิจารณาถึงการเป็ นสาวก บางคนในฝูงชนกาลังคิดเกี่ ยวกับ
การมาเป็ นสาวกของพระเยซูแต่ยงั ไม่ได้ทาการตัดสิ นใจ
“พระองค์ ก ล่ า วถึ ง ข้ อ เรี ยกร้ อ งสองอย่ า งที่ ผู ก พัน ด้ ว ยกั น เหมื อ นกลั บ ใจและเชื่ อ
(เปรี ยบเทียบ 1:15)”[530]

หนึ่ ง ข้อเรี ยกร้องในเชิงลบคือการปฏิเสธตนเองซึ่ งแทนที่ความชอบและแผนการต่างๆของบุคคล
หนึ่งเองด้วยลาดับความสาคัญและแผนการของพระเจ้า[531]
“ที่จะปฏิเสธตนเองคือที่จะบอกเลิก ไม่ใช่แค่บาปของบุคคลหนึ่ ง แต่ตนเองของบุคคลหนึ่ ง
ที่จะหันไปจากรู ปเคารพแห่งการเอาตนเองเป็ นจุดศูนย์กลาง”[532]
อีกอันหนึ่ง ข้อเรี ยกร้องในเชิงบวกคือการติดตามพระเยซูอย่างสัตย์ซื่อและอย่างเปิ ดเผย-แม้วา่ นัน่ จะ
หมายถึ งความอับอาย การทนทุกข์และบางทีการตายทางกายภาพ (เปรี ยบเทียบ 1:17-18; 2:14;
10:21, 52)
การทาให้กระจ่างเชิ งอธิ บายสี่ อย่างก็ตามมา ซึ่ งแต่ละอย่างก็ถูกเกริ่ นนาด้วย “เพราะ” (คากรี ก การ์ ,
ข้อ 35-38) กับการหนุนใจ (ข้อ 38) สิ่ งเหล่านี้เป็ นคาเตือนที่เหมาะสมสาหรับพวกสาวกปั จจุบนั และ
บรรดาผูท้ ี่พิจารณาถึงการเป็ นสาวก สาหรับผูเ้ ชื่ อ สิ่ งเหล่านั้นประยุกต์ใช้กบั การสู ญเสี ยรางวัลและ
สาหรับผูไ้ ม่เชื่อก็ประยุกต์ใช้กบั การสู ญเสี ยชีวติ นิรันดร์ นัน่ คือ ความรอดที่พวกเขาอาจได้ มี ทั้งสอง
ประเภทของผูค้ นก็อยูใ่ นผูฟ้ ังของพระเยซูเมื่อพระองค์กล่าวสิ่ งนี้
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พระเยซูใช้คาว่า “ชีวิต” (คากรี ก ซู เค) ในสองทางในข้อนี้ การแปลคากรี กนี้ วา่ เป็ น “วิญญาณ” ที่นี่
ได้เป็ นเหตุ ให้บางคนที่จะสรุ ปว่าพระเยซู กาลังเตื อนแค่การสู ญเสี ยความรอด พระองค์ไม่ได้ทา
อย่างนั้น ในการปรากฏครั้งแรกของมันในแต่ละอนุประโยค “ชีวติ ” อ้างอิงถึงชีวิตทางกายภาพของ
บุคคลหนึ่ ง ในส่ วนที่สองของแต่ละอนุ ประโยค “มัน” หมายถึง ตัวตนที่สาคัญ (จิตใจ/วิญญาณ) ที่
ดาเนิ นการที่ จะมี ชี วิตต่ อไปไกลพ้นความตาย เช่ นเดี ย วกัน “สู ญเสี ย ” มี ส องความหมาย ในอนุ
ประโยคแรก “สู ญเสี ย มัน ” หมายถึ ง การสู ญเสี ย รางวัล สาหรั บผูเ้ ชื่ อ และการสู ญเสี ย ความรอด
สาหรับผูไ้ ม่เชื่อ ในอนุประโยคที่สอง “สู ญเสี ยชีวติ ของเขา” หมายถึง การสู ญเสี ยชีวิตทางกายภาพ ซึ่งสามารถรวมถึงการทนทุกข์ทางกายภาพ การสู ญเสี ยสุ ขภาพและหรื อสวัสดิภาพหรื อการตายตาม
ตัวอักษร
พระเยซูหมายถึงว่าถ้าบุคคลหนึ่ งต้องการที่จะยึดการควบคุมแห่ งชี วิตของเขาหรื อของเธอในตอนนี้
เขาหรื อเธอจะประสบกับการสู ญเสี ยบางสิ่ งที่มีค่ามากกว่าในอนาคต ตรงกันข้ามถ้าบุคคลหนึ่ งจะ
ปล่อยการควบคุมแห่งชีวติ ของเขาหรื อของเธอไปเพื่อจะติดตามน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ
เขาหรื อเธอจะได้รับบางสิ่ งแห่งคุณค่าที่สุดซึ่ งใหญ่กว่า [533]
“การยืนยันที่สงบ ‘เพราะเห็ นแก่เรา’ สะท้อนถึ งการมีสติของพระคริ สต์เกี่ ยวกับ ความ
สู งสุ ดที่พิเศษของพระองค์ที่อา้ งเอาความจงภักดี อย่างสิ้ นเชิ งจากพวกสาวกของพระองค์
อย่างเป็ นธรรม และข่ าวประเสริ ฐ ซึ่ งถู กเพิ่มมาในมาระโกเท่านั้น (เปรี ยบเทียบ 10:29)

ก็ ช้ ี ไ ปยัง ข่ า วสารที่ พ ระองค์ย อมรั บ และเผยแพร่ ด้วยการแลกกับ ชี วิต ของพระองค์เอง
สองอย่างก็จดั ตั้งสองด้านของความเป็ นจริ งที่ยงิ่ ใหญ่อนั หนึ่ ง พระคริ สต์ทรงเป็ นที่รู้จกั ต่อ
เราผ่านทางข่าวประเสริ ฐเท่านั้นและความเลื่อมใสของเราต่อข่าวประเสริ ฐหมายถึ งความ
จงรักภักดีของเราต่อพระองค์”[534]
“ในครึ่ งหลังของ มาระโก ‘ข่าวประเสริ ฐ’ แสดงถึงข่าวสารที่ถูกป่ าวประกาศโดยคริ สตจักร
ที่ซ่ ึ งพระเยซู ทรงเป็ นเนื้ อหา (บทที่ 8:35; 10:29; 13:10; 14:9) อย่างแน่นอนแล้วดังเช่นใน
บทที่ 1:1”[535]
8:36-37 ซูเค ในข้อเหล่านี้หมายถึงตัวตนที่สาคัญ (จิตใจ/วิญญาณ) มันโง่เขลาที่จะสงวนความสะดวกของ
บุคคลหนึ่งไว้ในตอนนี้ เพราะว่าโดยการทาอย่างนั้นบุคคลหนึ่งก็สังเวยบางสิ่ งแห่ งคุณค่าที่ใหญ่กว่า
มาก-ที่ พ ระเจ้า จะให้แก่ เขาหรื อเธอ “ทั้ง โลก” รวมถึ ง : ทรั ย พ์ส มบัติใ นโลก ตาแหน่ ง ความ
เพลิดเพลินและอานาจ-ทั้งหมดที่โลกสามารถจัดเตรี ยมให้ได้ ข้อ 37เน้นถึงธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ของการเลือก
8:38

“ใครก็ตาม” หมายถึ ง ผูไ้ ม่เชื่ อหรื อผูเ้ ชื่ อ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 34) สาหรับผูไ้ ม่เชื่ อที่มีชีวิตอยู่เมื่ อ
บุตรมนุ ษย์เสด็จกลับมาเพื่อ จะจัดตั้งอาณาจักรของพระองค์ข้ ึ น พระเยซู ที่ “ละอายต่อหน้า”
“พระบิดา” ของพระองค์ จะส่ งผลต่อการสู ญเสี ยความรอดของพวกเขา สาหรับผูเ้ ชื่ อที่มีชีวิตอยูใ่ น
ตอนนั้น มันจะหมายถึงการสู ญเสี ยรางวัลของพวกเขา นี่เป็ นการอ้างอิงที่ชดั เจนแรกในมาระโกต่อ
การเสด็จกลับมาด้วยพระสิ ริของพระเยซู (ณ การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ แม้วา่ 4:21-22 และ
30-32 มี การอ้างอิงที่ ไม่เปิ ดเผย) การละอายเกี่ ยวกับพระเยซู ซ่ ึ งปฏิ เสธการอ้างของพระองค์ก็มี
ผลลัพธ์ที่รุนแรงต่างๆ
“… ความขัดแย้งนี้ระหว่างพระเยซูและพวกสาวกบนเส้นทางสู่ เยรู ซาเล็มก็เป็ นตัวอย่างของ
ความขัดแย้งระหว่างค่านิยมของพวกสาวกและค่านิยมของพระเยซู” [536]
“… ทาไมคุณควรปฏิเสธตนเอง แบกกางเขนของคุณและติดตามพระเยซู ? (1) เพราะว่า
คุณจะรักษาชี วิตของคุ ณไว้ตลอดกาลแม้ว่าคุ ณสู ญเสี ยมันในตอนนี้ นี่ คือบัญชี ออมทรัพย์
พร้ อมกับผลตอบแทนที่ดีกว่าที่คุณเคยใฝ่ ฝั นถึ ง (ข้อ 35) (2) เพราะว่าชี วิตของคุ ณมีคุณ
มากกว่าทั้งโลกอย่างมาก ดังนั้นอย่าถูกหลอกลวงไปสู่ การทาข้อตกลงที่โง่เขลา (ข้อ 36) (3)
เพราะว่าเมื่อคุณได้สูญเสี ยชีวติ ของคุณ ก็ไม่มีการซื้ อมันกลับ ไม่วา่ คุณจะเสนอราคามากแค่
ไหนก็ตาม โอกาสที่จะลงทุนในอนาคตคือตอนนี้ อย่าปล่อยให้มนั ผ่านไปโดยไม่คว้าไว้
(ข้อ 37) (4) เพราะว่าเมื่อสถานการณ์พลิกไปในโลกที่เป็ นปฏิปักษ์น้ ี เมื่อบุตรมนุ ษย์ที่มีสง่า
ราศีเสด็จกลับมาด้วยการรับรองของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์และพร้ อมกับพวกทูต

สวรรค์ที่บริ สุทธิ์ ในฐานะกองทัพของพระองค์ คุ ณจะต้องการอยู่ฝ่ายพระองค์ ไม่ใช่ ฝ่าย
โลก [ข้อ 38]”[537]
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ข้อนี้ เป็ นความจริ งเชิ งบวกเกี่ยวกับอาณาจักรที่กาลังมา ส่ วน 8:38 กล่าวถึ งความจริ งเชิ งลบ มัน
สรุ ปคาเตือนที่จริ งจังของพระเยซู ในส่ วนนี้ ในเรื่ องข้อความที่หนุ นใจ บางคนที่ยืนอยู่ในฝูงชนที่
ผสมผสานนั้นจะไม่ประสบกับความตายก่อนที่พวกเขาเห็นการชมก่อนของอาณาจักรที่บุตรมนุ ษย์
สถาปนาหลังจากพระองค์เสด็จมาด้วยพระสิ ริ (8:38; เปรี ยบเทียบ 2 ปต. 1:16-19) บุคคลเหล่านั้น
คือเปโตร ยากอบและยอห์น (ข้อ 2-8) อีกมุมมองหนึ่ งแต่ค่อนข้างเป็ นไปได้น้อยก็คือว่าพระเยซู
กาลังอ้างอิงถึงการตายที่ใกล้เข้าและการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์[538]

ส่ วนนี้ควรเตือนผูไ้ ม่เชื่อและผูเ้ ชื่อเช่นกัน มันเป็ นการหนุ นใจที่จะมาเป็ นสาวกของพระเยซูและที่จะติดตาม
พระองค์อย่างสัตย์ซื่อ การเลือกเกี่ยวข้องกับการสู ญเสี ยหรื อการได้รับนิ รันดร์ ส่ วนนี้ คงได้เป็ นการหนุ นใจ
ที่พิเศษสาหรับผูอ้ ่านดั้งเดิมของมาระโกผูป้ ระสบกับการเลือกแห่ งการประสบกับการข่มเหงและความทุกข์
ยากส าหรั บ การอุ ทิ ศ ตนที่ สั ตย์ซื่ อ หรื อการละทิ้ ง ชี วิต แห่ ง การเป็ นสาวกของพวกเขา การทนทุ ก ข์และ
การสู ญเสี ยชัว่ คราวจะเป็ นส่ วนของพระเยซูและนัน่ จะเป็ นชะตาของพวกสาวกของพระองค์อีกด้วย อย่างไร
ก็ตาม บรรดาผูต้ ิดตามที่สัตย์ซื่อของพระองค์ในที่สุดแล้วจะประสบกับพระสิ ริและพระพรอย่างที่พระองค์
จะประสบ
3. การจาแลงพระกาย 9:2-8 (เปรียบเทียบ มธ. 17:1-8; ลก. 9:28-36)
เหตุการณ์น้ ี ไม่เพียงแต่บรรลุการทานายของพระเยซู ในข้อ 1 แต่ก็ได้รับรองสิ่ งที่เปโตรได้กล่าวยอมรับใน
8:29 อีกด้วย ทั้งๆที่มีการตายของพระเยซู ที่ใกล้เข้ามา (8:31-32) มันก็ได้ทาให้พวกสาวกของพระองค์แน่ใจ
ถึงพระสิ ริในที่สุด (8:38) พระเยซู เพิ่งได้เสร็ จสิ้ นการกล่าวต่อผูฟ้ ั งกว้างๆ (8:34) ตอนนี้ พระองค์กล่าวต่อ
ผูฟ้ ังที่แคบเข้ามาอย่างมาก (ข้อ 2)
“… จุดเปลี่ยนซึ่ งแท้จริ งแล้วเป็ นวิกฤตในเรื่ องราวนี้ ถูกเข้าถึงเมื่อพระเยซูป่าวประกาศการทนทุกข์
ของพระองค์ ในความคิดของคนส่ วนใหญ่ แน่นอนว่าการกล่าวถึงความตายบ่งบอกถึงความพ่ายแพ้
และความล้มเหลวของภารกิจ สิ่ งที่จาเป็ นคือข้อบ่งชี้ที่โน้มน้าวและน่าทึ่งใจที่วา่ พระเยซู ดาเนิ นการ
ที่ จะเป็ นตัวแทนแห่ ง การไถ่ ข องพระเจ้าต่ อไป การจาแลงพระกายทาหน้า ที่ เป็ นจุ ดประสงค์น้ ี
มันถูกตั้งใจที่จะทาให้ผอู ้ ่านของมาระโกแน่ ใจว่าความจาเป็ นของการตายของพระเยซู ก็ไม่ได้เป็ น
ผลจากการถอนตัวจากความโปรดปรานของสวรรค์”[539]
“ฉากการจาแลงพระกายพัฒนาในฐานะเป็ นการปรากฎของพระเจ้าที่ ‘ซี นาย’ ใหม่ พร้ อมกับ
พระเยซูที่เป็ นบุคคลหลัก”[540]

มันเหมาะสมที่ การจาแลงพระกายซึ่ งได้แสดงตัวอย่า งถึ ง อาณาจัก รของพระเมสสิ ย าห์ น้ ันได้เกิ ดขึ้ นบน
“ภูเขาสู ง” เนื่ องจากว่าภูเขาแสดงถึ งอาณาจักรที่ กาลังมาของพระเจ้าในนิ มิตของดาเนี ยลเกี่ ยวกับอนาคต
(ดนล. 2:35, 44)[541]
9:2-4

การบันทึกของมาระโกเกือบเหมือนกับการบันทึกของมัทธิ วที่นี่ ท่านเพิ่มว่าเสื้ อผ้าของพระเยซู น้ นั
ขาวกว่า “นักฟอก” มนุ ษย์คนใดๆสามารถทาได้ (“ทาให้ขาว”) นี่สะท้อนถึงคาพยานของประจักษ์
พยานถ้าไม่ใช่ สิ่งอื่น คากรี ก สที ลโบ ที่แปลว่า “รัสมี” ก็อธิ บายถึง ดาบที่แวววับและแสงอาทิตย์
บนโล่ในวรรณกรรมทางโลก[542] บางทีการอ้างอิงถึงหกวันที่ติดตามมาด้วยการเปิ ดเผยควรทาให้
ระลึกถึงอพยพ 24:15-16 โมเสสได้อยูบ่ นภูเขาซี นายเป็ นเวลาหกวันและจากนั้นพระเจ้าได้เปิ ดเผย
พระองค์เองในวันที่เจ็ด นี่เป็ นเส้นเวลาที่แม่นยามากที่สุดในพระกิตติคุณของมาระโกก่อนเรื่ องราว
การทนทุกข์ มันเชื่ อมโยงความสาเร็ จนี้ กบั คาทานายของพระเยซู ในข้อที่ 1 อีกด้วย ในพันธสัญญา
เดิ ม พระสิ ริ ข องพระเจ้า ได้ถู ก แสดงออกมาด้ว ยความสว่า งที่ เ จิ ด จ้า มาระโกใส่ เ อลี ย าห์ ไ ว้ใ น
ตาแหน่ งที่โดดเด่ นก่ อนโมเสส (ข้อ 4) บางที เพราะว่าท่านจาต้องได้เป็ นผูล้ ่วงหน้ามาก่ อนของ
พระเมสสิ ยาห์ (มลค. 3:1; 4:5)
ทาไมพระเยซู ได้เลือกเปโตร ยากอบและยอห์นที่จะเป็ นพยานถึงการจาแลงพระกายแทนที่จะเป็ น
สาวกคนอื่นๆบางคน? บางทีพระองค์ได้ทาอย่างนั้นเพราะว่าพระองค์กาลังฝึ กฝนพวกเขาสาหรับ
การเป็ นผูน้ าท่ามกลางสาวกคนอื่นๆและสาหรับคริ สตจักร อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่าพระองค์ได้เลือก
พวกเขาเพราะว่าพวกเขาเป็ นคนอ่อนแอที่สุดของพวกสาวกและต้องการการหนุนใจที่พิเศษ[543]

9:5-6 มาระโกอธิบายถึงความผิดพลาดของเปโตรในข้อที่ 5 ในข้อที่ 6 ท่านอธิ บายมันอย่างเต็มที่มากกว่า
ที่ลูกาอธิ บาย มัทธิ วไม่ได้ให้เหตุผลสาหรับถ้อยคาของเปโตร อีกครั้งหนึ่ งเปโตร ต่อต้านการทน
ทุ ก ข์ แ ละการตายของพระเยซู แม้ ว่ า ไม่ ไ ด้ ต ระหนั ก อย่ า งแท้ จ ริ งถึ ง สิ่ งที่ ท่ า นก าลั ง ท าอยู่
(เปรี ยบเทียบ 8:32) เป็ นที่ ชดั เจนว่าท่านเชื่ อว่าพระเยซู จะจัดตั้งอาณาจักรของพระองค์ทนั ที
(เปรี ยบเทียบ กจ. 1:6)
เปโตรได้ตระหนักถึงโมเสสและเอลียาห์สาหรับใครที่พวกเขาเป็ นอย่างไร? ธรรมิกชนในสวรรค์ใส่
ป้ ายชื่อใช่ไหม?
“คาตอบที่ดีกว่ามากก็คือธรรมิกชนในสวรรค์ไม่จาเป็ นต้องถูกแนะนาและเอ่ยชื่อต่อเราแต่เป็ นที่รู้จกั
ทันทีผา่ นทางการหยัง่ รู ้ที่ถูกทาขึ้นโดยพระเจ้า”[544]
9:7-8 บ่ อยครั้ งแล้ว “เมฆ” พรรณนาถึ งการทรงสถิ ตและการปกป้ องของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิ ม
(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)

บางที เ มฆได้ล้อ มรอบและปิ ดบัง พระเยซู โมเสสและเอลี ย าห์ แ ทนที่ จ ะทอดเงาเหนื อ พวกเขา
[545] “เสี ยง” จากสวรรค์ทาให้พวกสาวกแน่ใจว่าแม้วา่ พวกยิวจะปฏิเสธพระเยซู และพวกโรมันจะ
ประหารพระองค์ พระองค์ยงั ทรงเป็ นที่โปรดปรานแด่พระบิดา (เปรี ยบเทียบ 1:11).[546] มันช่วย
ให้สาวกเหล่านี้เข้าใจความเหนือกว่าของพระเยซู ต่อผูท้ ี่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของผูร้ ับใช้แต่ก่อนของพระเจ้า
อีกด้วย (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 18:15; สดด. 2:7; อสย. 42:1) พวกเขาหายไป แต่พระเยซู ทรงคงอยู-่ ซึ่ ง
บ่งชี้ ถึงการสิ้ นสุ ดของพันธกิ จของพวกเขาในความตรงข้ามกับพันธกิจที่ดาเนิ นต่อไปของพระเยซู
การฟังพระเยซูในแง่เต็มที่ที่สุดหมายถึงการเชื่อฟังพระองค์
การเปิ ดเผยนี้ ควรหนุ นใจสาวกทุ กๆคนของพระเยซู ความอัปยศอดสู ของบุตรมนุ ษย์จะหลี กทางให้แก่
การได้รับศักดิ์ศรี ของพระองค์ แน่นอนว่าพระองค์จะเสด็จกลับมายังโลกและสถาปนาอาณาจักรที่พวกผูเ้ ผย
พระวจนะของพระคัมภี ร์ได้ทานายไว้ สาวกที่สัตย์ซื่อสามารถคาดหวังถึ งอนาคตที่มีสง่าราศีกบั พระองค์
อย่างแน่นอนอย่างที่พระบุตรอันเป็ นที่รักสามารถมองไปข้างหน้ายังอาณาจักรนั้น (เปรี ยบเทียบ 8:35)
4. การมาของเอลียาห์ 9:9-13 (เปรียบเทียบ มธ. 17:9-13)
การปรากฏของเอลี ย าห์ บนภู เขานาไปสู่ การอภิ ปรายถึ งบทบาทของท่านในฐานะผูล้ ่ วงหน้ามาก่ อนของ
พระเมสสิ ยาห์ การสนทนานี้ได้พฒั นาขณะที่พวกสาวกติดตามพระเยซูลงไปจากภูเขานั้น
9:9

อีกครั้งหนึ่ งพระเยซู สั่งให้เก็บเป็ นความลับเพื่อจะหลีกเลี่ยงการถูกรุ มล้อม (เปรี ยบเทียบ ข้อ15, 25;
1:34, 43-44; 3:11-12; 5:43; 7:36; 8:30) วิลเลี่ยม รี ดพัฒนามุมมองที่วา่ พระเยซู ไม่เคยอ้างถึงการเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ และที่ ว่าคริ สตจักรเริ่ มแรกได้เริ่ มต้นแนวคิ ดนั้น [547] เขาให้เหตุ ผลว่ามาระโก
ประดิ ษ ฐ์เหตุ ก ารณ์ น้ ี ที่ ซ่ ึ งพระเยซู สั่ ง ให้เก็ บ เป็ นความลับ เกี่ ย วกับ ความเป็ นพระเมสสิ ย าห์ ข อง
พระองค์เพื่อจะแก้ไขความขัดแย้งนี้ นักวิชาเชิงอนุรักษณ์นิยมส่ วนใหญ่ได้ปฏิเสธทฤษฎีน้ ี เพราะว่า
หลักฐานสาหรับความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระเยซูน้ นั กระจายไปทัว่ ในหมวดพระกิตติคุณ
ถ้าฝูงชนได้ยินเกี่ ยวกับ การสาแดงนี้ ถึง พระสิ ริของพระเยซู มันจะใส่ เชื้ อเพลิ งแห่ งการคาดหวัง
เกี่ ย วกับ พระเมสสิ ย าห์ อนั เป็ นที่ นิยมซึ่ ง ได้ส ร้ างความกดดันส าหรั บ พระเยซู ที่ จะหันไปจากน้ า
พระทัยของพระเจ้า นี่ เป็ นคาสั่งสุ ดท้ายที่จะเก็บเป็ นความลับในพระกิ ตติคุณนี้ มันเป็ นคาสั่งเดี ยว
พร้อมกับความจากัดทางเวลา ผูค้ นที่ในไม่ชา้ พวกสาวกจะบอกเรื่ องราวการจาแลงพระกายแก่น้ นั จะ
เข้าใจมันเท่านั้นหลังจากพระเยซู ได้เป็ นขึ้นจากตาย ด้วยการเป็ นขึ้นจากตายที่อยูเ่ บื้องหลังพวกเขา
พวกเขาสามารถชื่นชมข้อเท็จจริ งที่วา่ พระองค์จะเสด็จกลับมาด้วยพระสิ ริเพื่อจะสถาปนาอาณาจักร
ของพระเมสสิ ยาห์

9:10

พันธสัญญาเดิ มสอนการเป็ นขึ้ นจากตายของคนตาย (สดด. 16; อสย. 26:19; ดนล. 12:2;
เปรี ยบเทียบ ยน. 11:24) แต่พวกสาวกไม่สามารถทาให้การเปิ ดเผยนั้นเข้ากันได้กบั ข้อความของ
พระเยซู ที่ว่าพระองค์จะเป็ นขึ้นมาในวันที่สามหลังจากที่พระองค์ได้ตายไป (8:31) แนวคิดทั้งสิ้ น
ของพระเมสสิ ยาห์ที่ตายก็ไม่สามารถเป็ นที่เข้าใจได้ต่อพวกเขา

9:11

แทนที่จะขอการอธิ บายเกี่ยวกับประเด็นการจาแลงพระกาย พวกสาวกก็ต้ งั คาถามเกี่ยวกับปั ญหาที่
ใหญ่ข้ ึนถึงพระเมสสิ ยาห์ที่ตาย ถ้าพระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์และพระองค์จะตาย คาสอนของ
พวกธรรมาจารย์เกี่ ย วกับ เอลี ย าห์ ที่ เป็ นผูล้ ่ วงหน้ามาก่ อนของพระเมสสิ ย าห์ ได้หมายถึ ง อะไร?
(มลค. 3:1-4; 4:5-6)? พวกเขาสอนว่าท่านจะหันใจของผูค้ นกลับไปยังพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ
มลค. 4:6) แต่เอลียาห์ไม่ได้ปรากฏและคนส่ วนใหญ่ไม่ได้กลับใจ

9:12

พระเยซูรับรองการตีความของพวกธรรมาจารย์ถึงคาพยากรณ์เกี่ยวกับเอลียาห์ พระองค์ดาเนิ นการ
ที่จะอธิ บายว่าการตีความนั้นไม่ได้หักล้างสิ่ งที่พระองค์เพิ่งได้ทานายไปเกี่ ยวกับการทนทุกข์และ
การถูกปฏิเสธที่น่าอับอายของพระองค์เอง (สดด. 22; อสย. 52:13-53:12)

9:13

พวกสาวกคิดว่าเอลียาห์ยงั คงต้องมา แต่พระเยซู อธิ บายว่าท่านได้มาแล้ว พวกศัตรู ของท่านได้ทา
ต่อท่านในสิ่ งที่ พนั ธสัญญาเดิ มได้บนั ทึ ก พระเยซู กาลังกล่าวถึ งยอห์นผูใ้ ห้บพั ติ ศมา (มธ.17:13)
ตอนพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิมที่พระเยซูอา้ งอิงถึงคือ 1 พงศ์กษัตริ ย ์ 19:1-3 และ 10 ที่นนั่ อาหับ
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยเซเบลได้สาบานที่จะฆ่าเอลียาห์ พวกเขา “ปรารถนา” ที่จะประหารท่าน
เสี ย นี่คือสิ่ งที่ “กษัตริ ย”์ เฮโรด แอนทิพาสและโดยเฉพาะอย่างยิง่ นางเฮโรเดียสได้ทาต่อยอห์นผูใ้ ห้
บัพ ติ ศ มาอย่า งแท้จ ริ ง ตอนนี้ เราเห็ น ว่า ท าไมมาระโกบัน ทึ ก เรื่ อ งราวของการตายของยอห์ น
(6:17-29) มันก็เพื่อจะแสดงให้เห็นว่ายอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาได้บรรลุคาพยากรณ์เกี่ยวกับเอลียาห์ที่มา
“ในกรณี น้ ี พ ระคัม ภี ร์ไ ด้บ อกล่ วงหน้า ถึ ง อนาคตไม่ ใ ช่ โดยค าพยากรณ์ แต่ โดยต้นแบบ
ชะตาที่ได้ต้ งั ใจไว้สาหรับเอลียาห์ ( 1 พกษ. 19:2, 10) ได้เกิดขึ้นกับยอห์น”[548]
เป็ นที่ชดั เจนว่ามาระโกไม่ได้อา้ งอิงว่ายอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาเป็ นความสาเร็ จของคาพยากรณ์ น้ ี อย่าง
ที่ มทั ธิ วได้อา้ งอิ ง เพราะว่าอัตลักษณ์ ของท่านก็ชัดเจนต่อผูอ้ ่านที่ ระมัดระวัง อย่า งไรก็ตาม
ความสาเร็ จยังไม่สมบูรณ์ เพราะว่าใครคนหนึ่ งจะมาด้วยวิญญาณและฤทธิ์ เดชของเอลี ยาห์เพื่อจะ
เตรี ยมทางก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเมสสิ ยาห์ (มลค. 4:5; เปรี ยบเทียบ วว. 11)

การอภิ ป รายนี้ ท าให้ ม ัน ชัด เจนส าหรั บ พวกสาวกและส าหรั บ ผู ้อ่ า นของมาระโกถึ ง การที่ ค วามเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ของพระเยซูเข้ากันได้กบั คาพยากรณ์ของพันธสัญญาเดิมที่ดูเหมือนขัดแย้งมัน พวกสาวกของ
พระเยซู ต้อ งไม่ มี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกับ พระองค์ที่ เป็ นบุ ตรมนุ ษ ย์โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง เนื่ องจากว่า พวกเขา

สามารถคาดหวังถึงการทดสอบผ่านทางการทนทุกข์สาหรับความเชื่ อของพวกเขา ความสาคัญของความเชื่ อ
ที่หนักแน่นมาทางเหตุการณ์ถดั ไปที่มาระโกบรรยาย
5. การขับผีออกจากเด็กชายทีเ่ ป็ นลมบ้ าหมู 9:14-29 (เปรียบเทียบ มธ. 17:14-20; ลก. 9:37-43ก)
นี่ เป็ นการขับผีครั้งสุ ดท้ายที่มาระโกบันทึก การบรรยายของท่านถึงเรื่ องราวนี้ รวมถึ งรายละเอียดมากกว่า
ของมัทธิวและของลูกา การขาดพระสิ ริของพวกสาวกในเรื่ องราวนี้ ตรงข้ามกับพระสิ ริของพระองค์ในการ
จาแลงพระกาย
9:14-15 มาระโกไม่ได้อธิ บายถึงเหตุผลสาหรับความประหลาดใจมากของฝูงชน ( คากรี ก เอกเซทธัมเบธ
เธซาน) ณ การเห็นพระเยซู เนื่ องจากว่าพระเยซู ได้ห้ามเปโตร ยากอบ และยอห์นไว้จากการกล่าว
เกี่ ยวกับการจาแลงพระกาย มันไม่น่าเป็ นไปได้ที่แสงสายัณห์ ที่มีสง่ าราศี ได้ก่อให้เกิ ดปฏิ กิริยา
ตอบสนองของฝูง ชน บางที ค วามล้ม เหลวของสาวกอี ก เก้า คนที่ จะขับ ผีออกที่ ตามมาโดยการ
ปรากฎส่ วนตัวของพระองค์ได้ก่อให้เกิดการตอบสนองสุ ดขีดของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 10:32)
9:16-18

บางที มาระโกเท่านั้นบันทึ กคาถามของพระเยซู เพื่อจะเน้นถึ งความเป็ นมนุ ษย์ของพระองค์
อีกครั้งหนึ่ งผลลัพธ์ของกิ จกรรมของพวกผีแสดงถึ งจุดประสงค์ที่ทาลายของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ
5:1-5) พระเยซู ได้มอบอานาจแก่พวกสาวกของพระองค์เพื่อจะขับผีออก (3:15) และพวกเขาได้ทา
อย่างประสบความสาเร็ จมากก่อนหน้านี้ (6:13) เด็กชายนี้แสดงถึงอาการของโรคลมบ้าหมูเนื่องจาก
การทรมานของพวกผี

9:19

“ยุคที่ขาดความเชื่อ” รวมถึงบิดานั้นและฝูงชนและบางทีพวกสาวก สาวกเก้าคนไม่สามารถขับผี
ออกได้เนื่ องจากความเชื่ อที่อ่อนแอของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 29) คาถามเชิงโวหารแรกของ
พระเยซู แสดงถึงความผิดหวังที่ว่าการทรงสถิ ตของพระองค์กบั พวกเขาไม่ได้ส่งผลต่อความเชื่ อที่
ยิ่งใหญ่ (เปรี ยบเทียบ 4:40; 6:50, 52; 8:17-21) คาถามที่สองของพระองค์เปิ ดเผยถึงภาระหนักที่
ความไม่เชื่อของพวกเขาตั้งไว้บนพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 3:5; 8:12)
“บางที ม าระโกต้อ งการให้ ผูฟ้ ั ง ของท่ า นเองที่ จ ะรั บ เอาค าเตื อ นที่ มี ต่ อ ความไม่ เชื่ อ ใน
พระเยซูซ่ ึ งเป็ นความไม่เชื่อที่ก่อให้เกิดโดยเรื่ องอื้อฉาวเกี่ยวกับการถูกตรึ ง”[549]

9:20-22

การบันทึกที่พิเศษของมาระโกเกี่ยวกับคาถาม “นานแค่ไหน?” ครั้งที่สามของพระเยซู ? แสดงถึง
ความเมตตาสงสารของพระองค์ ผีได้ทรมานเด็ก ชายนั้นเป็ นเวลาหลายปี เป็ นที่ ชัดเจนว่าความ
ล้มเหลวของสาวกเก้าคนได้ทาให้ความมัน่ ใจของบิ ดาในพระเยซู ที่จะช่ วยเหลื อบุ ตรของเขานั้น
อ่อนแอ

9:23-24

บิดานั้นกล่าวว่า “ถ้าท่านสามารถ” แต่พระเยซู ได้ตอบว่ามันไม่ใช่คาถามเกี่ยวกับ ถ้ าเราสามารถ
แต่เป็ น ถ้ า ท่ านเชื่ อว่ าเราสามารถ สิ่ งนี้ เน้นถึ งการเข้าใจของบิ ดานั้นถึ งใครที่ พ ระเยซู ทรงเป็ น
(เปรี ยบเทียบ 1:40) ประเด็นไม่ใช่บิดานั้นเชื่ อหนักแน่นแค่ไหนว่าพระเยซู จะรักษาบุตรชายของเขา
[550] นี่ เป็ นความแตกต่างที่สาคัญ ตามปกติแล้ว “ผูร้ ักษาแห่ งความเชื่ อ” สมัยใหม่เน้นถึ งจานวน
ของความวางใจซึ่ งบุคคลที่มาขอความช่ วยเหลือนั้นมีแทนที่จะเป็ นเป้ าของความวางใจนั้น ต่อมา
พระเยซูเปิ ดเผยว่าความล้มเหลวของพวกสาวกที่จะรักษาเด็กชายนั้นเป็ นผลจากการขาดความวางใจ
ในพระองค์เช่นกัน (ข้อ 29)
“บุคคลหนึ่งที่มีความเชื่อจะไม่ต้ งั ความจากัดต่อฤทธิ์ เดชของพระเจ้า”[551]
“แต่ความเชื่ อที่มีผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เช่ นนั้นจะจานนต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าในการทาการ
วิงวอนของมัน คาอธิ ษฐานที่กระตุน้ โดยความเชื่ อก็ขอในความสอดคล้องกับน้ าพระทัย
ของพระเจ้า”[552]
บิดานั้นประกาศความมัน่ ใจของเขาในพระเยซู ซ่ ึ งไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่มนั เป็ นและขอให้พระเยซู
ที่จะเสริ มกาลังความเชื่อของเขา
“เขาป่ าวประกาศว่าเขาเชื่ อและกระนั้นก็ยอมรับว่าเขาเองมีความไม่ เชื่ อ สองข้อความ
เหล่านี้อาจดูเหมือนขัดแย้งซึ่ งกันและกันแต่ไม่มีใครจากเราที่ไม่ประสบกับทั้งสองอย่างใน
ตัวของเขาเอง”[553]
เขาเป็ นผูเ้ ชื่อที่ไม่เชื่อนัน่ คือ ผูเ้ ชื่อผูซ้ ่ ึ งความเชื่อของเขานั้นอ่อนแอ
“ไม่มีตวั อย่างประกอบที่ดีกว่าอันใดเกี่ยวกับหลักคาสอนเกี่ยวกับการนับว่าชอบธรรมแห่ ง
ความเชื่อที่สามารถพบได้กว่าถ้อยคาของชายคนนั้นที่นี่”[554]

9:25-27 พระเยซูกระทาอย่างรวดเร็ วเพื่อจะหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ ที่ใหญ่ข้ ึน
“การกล่ า วต่ อวิญญาณที่ หูหนวกเช่ นเดี ย วกับ เป็ นใบ้ก็ เพิ่ ม ความยุ่ง ยากของการขับ ผีซ่ ึ ง
พระเยซู กาลังปฎิ บตั ิ การและอาจก่ อให้เกิ ดการเหน็ บแนมบางอย่างในแง่ ที่ว่าวิญญาณที่
หู หนวกไม่ควรสามารถที่จะได้ยินคาสั่งของพระองค์ที่จะออกมา-แต่พระองค์ทาให้มนั ได้
ยิน”[555]
“…การเพิ่ ม จ านวนมากขึ้ น ของค าศัพ ท์เ กี่ ย วกับ ความตายและการเป็ นขึ้ น จากตายใน
ข้อ 26-27 และความเท่าเทียมกับเรื่ องราวของการทาให้ลูกสาวของไยรัสเป็ นขึ้นจากตาย
[ 5:39-42] บ่งชี้ ว่ามาระโกปรารถนาที่ จะพาดพิงถึ งความตายและการเป็ นขึ้ นจากตาย

การปลดอานาจของซาตานนั้นเป็ นการพลิ กกลับของความตายและการยืนยันถึ งชี วิตอยู่
เสมอ”[556]
9:28-29

เป็ นที่ ชัดเจนว่าสาวกเก้าคนไร้ ประสิ ทธิ ภาพเพราะว่าพวกเขาเชื่ อว่าอานาจที่ จะขับผีออกซึ่ ง
พระเยซูได้ให้แก่พวกเขานั้นตอนนี้มีอยูใ่ น (ส่ วนหนึ่งของ) พวกเขา มันไม่ใช่อย่างนั้น มันยังคงเป็ น
อานาจของพระเจ้าและมันมาจากพระองค์โดยตรง ดังนั้นพวกเขาจาเป็ นต้องยอมรับการพึ่งพาของ
พวกเขาที่พระองค์ สาหรับอานาจเพื่อจะประสบความสาเร็ จได้
“ประสบการสามารถสอนได้ แต่มนั ไม่สามารถให้อานาจได้”[557]
ชี วิตการอธิ ษฐานของพระเยซู สะท้อนถึ งแม้กระทัง่ การพึ่งพาของพระองค์ ที่พระบิดา บางกรณี ก็
เรี ยกร้องอานาจฝ่ ายวิญญาณมากกว่ากรณี อื่นๆ และผีบางตัวก็แข็งแรงกว่าผีตวั อื่นๆ (มธ. 12:45)
บางทีต่อมานักคัดลอกเพิ่ม “และการอดอาหาร” เพราะว่าการอดอาหารบ่อยครั้งแล้วก็ไปด้วยกันกับ
การอธิ ษฐานที่ร้อนรนในคริ สตจักรเริ่ มแรกอย่างที่มนั ได้ทาในอิสราเอล[558]

เหตุ การณ์ น้ ี สอนพวกสาวกว่าพวกเขาต้องรั บใช้พระเจ้าด้วยการพึ่งพาที่ มีสติ อย่างต่อเนื่ องที่ พระองค์ซ่ ึ ง
แสดงออกตัวมันเองด้วยการอธิษฐาน “การอธิ ษฐาน” เป็ นวินยั ที่ย้ าเตือนพวกสาวกถึงพระเจ้าและแสดงออก
ถึงการพึ่งพาของพวกเขาที่พระองค์ มันเสริ มความเชื่อของพวกเขาในพระเยซูในฐานะเป็ นพระเมสสิ ยาห์อีก
ด้วย ผูจ้ ะพิชิตซาตานและควรค่าแก่พระสิ ริอย่างที่การจาแลงพระกายเป็ นพยาน
ข. การทานายเกีย่ วกับการทนทุกข์ ครั้งทีส่ องและบทเรียนต่ างๆ 9:30-10:31
เป็ นครั้งที่สองที่พระเยซู ได้บอกพวกสาวกของพระองค์ถึงการตายที่ใกล้เข้ามาและการเป็ นขึ้นจากตายของ
พระองค์ (เปรี ย บเที ย บ 8:31) และอี ก ครั้ งหนึ่ ง พวกเขาได้ล้ม เหลวที่ จะเข้า ใจสิ่ งที่ พ ระองค์หมายถึ ง
(เปรี ยบเทียบ 8:32-33) พระเยซู ตอบสนองด้วยการสอนพวกเขาถึงบทเรี ยนเพิ่มเติมในเรื่ องการเป็ นสาวก
(เปรี ยบเทียบ 8:34-9:29)
1. คาพยากรณ์ หลักที่สองเกี่ยวกับการทนทุกข์ ของพระเยซู 9:30-32 ( เปรียบเทียบ มธ. 17:22-23;
ลก. 9:43-45)
บางทีพระเยซู และพวกสาวกได้จากเขตของซี ซารี ยาฟี ลิ ปปี และภูเขาเฮอร์ โมนหรื อที่ใดก็ตามที่พวกเขาอยู่
ในตอนนี้ ไ ป และมุ่ ง ไปทางใต้ที่ ไ กลออกไปยัง เยรู ซ าเล็ ม ผ่า นทางกาลิ ลี เนื่ อ งจากสิ่ ง ที่ อยู่ข ้า งหน้า ใน
เยรู ซาเล็ม อีกครั้งหนึ่งพระเยซูเตรี ยมพวกเขาโดยการบอกพวกเขาว่าพระองค์จะประสบกับการประหารและ
ประสบกับการเป็ นขึ้นจากตาย

9:30

พันธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซู ในกาลิลีได้สิ้นสุ ดลง พระองค์ตอ้ งการที่จะผ่านบริ เวณนั้นโดย
ปราศจากการไขว้เขวต่อไปจากฝูงชน

9:31

พระเยซู มุ่ ง ไปที่ ก ารสอนพวกสาวกของพระองค์ ร ะหว่ า งระยะนี้ ของพัน ธกิ จ ของพระองค์
ที่ นี่พ ระองค์เปิ ดเผยแก่ พ วกเขาเป็ นครั้ งแรกว่า ใครคนหนึ่ ง จะส่ ง พระองค์ไปหรื อมอบพระองค์
(คากรี ก พาราดิ โดทาย) แก่ พวกศัตรู ของพระองค์ ท้ายที่ สุดพระเจ้าได้ทาสิ่ งนี้ แต่ ยูดาสเป็ นตัว
แทนที่เป็ นมนุษย์ซ่ ึ งนาน้ าพระทัยของพระองค์ให้เกิดขึ้น บางทีมีความตรงข้ามที่ถูกตั้งใจไว้ระหว่าง
“บุตรมนุษย์” และ “คนทั้งหลาย” ในข้อนี้
“… ในโลกที่เสื่ อมเสี ยนั้นมนุ ษย์ก็กลายมาเป็ นปฏิ ปักษ์ต่อพระเจ้า ในฐานะจุดสู งสุ ดแห่ ง
แผนการต่างๆของพระองค์เพื่อความรอดของพวกเขา พระองค์ก็ได้ส่งผูห้ นึ่ งมายังพวกเขา
ซึ่ งเป็ นพระผูช้ ่ ว ยให้ ร อดและต้น แบบสู ง สุ ด ของพวกเขา พวกเขาก็ ถื อ และปฏิ บ ัติ ต่ อ
พระองค์ในฐานะศัตรู ที่แย่ที่สุดของพวกเขา มนุ ษย์และบุตรมนุ ษย์ได้ยืนอยูบ่ นด้านตรงกัน
ข้ามในสงครามเกี่ยวกับยุคสุ ดท้ายของพระเจ้าที่มีต่ออานาจต่างๆของความชัว่ ”[559]
มาระโกบันทึกว่าพระเยซู กล่าวว่าพระองค์จะเป็ นขึ้นเนื่ องด้วยอานาจของพระองค์เอง (กรรตุวาจก)
มัทธิ วกล่าวว่าพระเยซู กล่าวถึ งการถูกทาให้เป็ นขึ้น (กรรมวาจก มธ. 17:23) บางทีพระเยซู กล่าว
ทั้งสองสิ่ งระหว่างเวลาแห่ งการสอนของพระองค์ บางที ขอ้ นี้ สรุ ปคาสั่งที่ พระเยซู ได้ให้แก่ พวก
สาวกเมื่อพวกเขาเดินไป[560]

9:32

พวกสาวกไม่ได้เข้าใจเพราะว่าพระเจ้าได้ยบั ยั้งความเข้าใจไว้จากพวกเขา (ลก. 9:45) ในขั้นต้น
พระเจ้าอาจดูเหมือนทาการคนละเรื่ องกับพระองค์เองซึ่ งเปิ ดเผยผ่านทางพระเยซู และการปิ ดซ่ อน
โดยการทาให้ใจของพวกสาวกแข็งกระด้าง การแก้ไขดูเหมือนจะเป็ นว่าพระเจ้ากาลังทาการกับ
พวกสาวกอย่างที่พระองค์ได้ทากับฝูงชนผ่านทางคาอุปมาต่างๆของพระเยซู ถ้าเป็ นอย่างนั้น ความ
ไม่ รู้ ข องพวกสาวกก็ เ ป็ นผลลัพ ธ์ ข องความมื ด บอดของพระเจ้า ที่ ค วามไม่ เ ชื่ อของพวกเขาได้
ก่ อให้เกิ ด ความเต็ม ใจของพวกเขาที่ จะคงอยู่ในความไม่รู้และไม่ไ ด้ข อให้พ ระเยซู ที่ จะอธิ บาย
ข้อความของพระองค์ก็เป็ นหลักฐานของความไม่เชื่ อของพวกเขา บางทีความจรงจาที่วา่ พระเยซูได้
เรี ยกเปโตรว่า “ซาตาน” (8:33) ก่ อนหน้านั้นได้ทาให้พวกเขา “กลัวที่ จะถาม” พระเยซู ถึ งสิ่ ง ที่
พระองค์หมายถึ ง มาระโกบ่งบอกว่าทั้งหมดที่พวกเขาได้รับจากการเปิ ดเผยนี้ คือความรู ้ สึกแห่ ง
ความโศกเศร้า (มธ. 17:23)
อย่างคล้ายกัน เราก็สาแดงถึ งรู ปแบบของความไม่เชื่ อเมื่อเราล้มเหลวที่จะแสวงหาการอธิ บ ายถึ ง
การเปิ ดเผยตามพระคัมภีร์ที่เราพบว่าสับสน

“ความกลัวของพวกสาวกก็เป็ นที่เข้าใจได้ เพราะว่าการตายของพระอาจารย์ของพวกเขา
อาจลงท้ายแม้กระทัง่ เรี ยกร้องการตายของพวกสาวก พระเยซู เองได้ทาให้สิ่งนี้ ชดั เจนพอ
ใน 8:34-37 แต่บางทีความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาก็เกี่ยวกับชะตาที่ใกล้เข้ามาของ
รับบีอนั เป็ นที่รักของพวกเขา”[561]
“ความคิ ด ของมนุ ษ ย์มี ค วามสามารถที่ น่ า ประหลาดใจส าหรั บ การปฏิ เ สธสิ่ ง ที่ ม ัน ไม่
ต้องการที่จะเห็น…มนุ ษย์ยงั คงยอมรับส่ วนต่างๆของข่าวสารของคริ สเตียนที่พวกเขาชอบ
และเหมาะกับพวกเขาและปฏิเสธที่จะเข้าใจส่ วนที่เหลือ”[562]
2. หลุมพรางต่ างๆของการเป็ นสาวก 9:33-50
ถัดไปพระเยซู สอนพวกสาวกถึ งบทเรี ยนต่า งๆที่ รับมื อกับ อันตรายทั้งหลายที่ คุ กคามประสิ ท ธิ ภาพของ
พวกเขาในฐานะสาวกของพระองค์ อันตรายเหล่านี้ คือความต้องการที่มีต่อความยิ่งใหญ่ ความโง่เขลาของ
ท่าทีเกี่ยวกับการแบ่งแยก และความล้มเหลวในการมีวนิ ยั ในตนเอง พวกเขาจะทนทุกข์อย่างที่พระองค์จะทน
ทุกข์ ยิง่ กว่านั้น การทนทุกข์ของพวกเขาจะคุกคามเอกภาพของพวกเขากับพระเยซูและกับซึ่ งกันและกัน
“พระเยซูเตือนต่อวิญญาณแห่งอภิชนนิยมที่สามารถมีอยูภ่ ายในทีมพันธกิจและระหว่างทีม
พันธกิ จต่า งๆ ค าตอบต่ ออภิ ช นนิ ยมจากภายในคื อที่ จะมี ใจของผูร้ ั บ ใช้และคาตอบต่ อ
อภิ ชนนิ ยมต่อคนนอกคื อที่ จะตระหนักถึ งเอกภาพของครอบครั วของพระเจ้าที่อยู่เหนื อ
กลุ่มที่เล็กกว่าทั้งหลายของพันธกิจ”[563]
ความต้ องการทีม่ ีต่อความยิง่ ใหญ่ 9:33-37 (เปรียบเทียบ มธ. 18:1-5; ลก. 9:46-48)
9:33-34

เป็ นที่ ชัดเจนว่าพระเยซู กลับไป “ยังคาเปอรนาอุม” หลังจากหลายเดื อนของการขาดหายไป
นี่ เป็ นกิ จกรรมที่ถูกบันทึกไว้สุดท้ายของพระองค์ที่นนั่ แทนที่จะอภิปรายถึ งการตายที่ใกล้เข้ามา
และการเป็ นขึ้ นจากตายของพระเยซู พวกเขาสาวกก็ โต้เถี ยงเกี่ ยวกับอนาคตของพวกเขาเองใน
อาณาจักรของพระเจ้า ความเงียบของพวกเขาบางทีเป็ นผลลัพธ์ของความอับอาย
“‘ความโปรดปรานที่ ส าแดงแก่ เปโตร ยากอบและยอห์ นในการเลื อกพวกเขาที่ จะเป็ น
ประจักษ์พยานถึ งการคาดการณ์ ไว้ถึงพระสิ ริที่กาลังมาถึ งนั้นบ่งบอกถึงการมีสิทธิ ก่อนที่
สอดคล้องในอาณาจักรของพระเจ้าเองไหม?' สาวกสามคนนั้นหวังว่ามันเป็ นอย่างนั้น
สาวกคนอื่นๆไม่หวังให้เป็ นอย่างนั้นและดังนั้นการโต้เถียงก็ได้เริ่ มต้น”[564]

9:35

โดยการนัง่ โดยพระองค์เอง พระเยซู ก็ทึกทักเอาตาแหน่ งตามธรรมเนี ยมของรับบี พระองค์สอน
พวกเขาว่าความยิง่ ใหญ่ในอาณาจักรของพระองค์ข้ ึนอยูก่ บั การรับใช้ที่เสี ยสละ ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณ
สัมพันธ์ท้ งั หมดบันทึกถ้อยคาของพระองค์ซ่ ึ งบ่งชี้ถึงความสาคัญของบทเรี ยนนี้
“วิญญาณของการรั บใช้เป็ นหนังสื อเดิ นทางสู่ การมี ตาแหน่ งสู งในอาณาจักรของพระเจ้า
เพราะว่า มัน เป็ นวิญ ญาณของพระอาจารย์ผูซ้ ่ ึ งพระองค์เองกลายมาเป็ น ดี อัก คะนอส
แพนตน [“ผูร้ ับใช้ของทุกคน”]” [565]
คากรี กสาหรับผูร้ ับใช้ ดีอักคะนอส อธิ บายถึงใครคนหนึ่ งที่รับใช้อย่างเต็มใจ มันไม่ได้อธิ บายถึ ง
สถานภาพที่เหมือนทาสของบุคคลเช่นนั้น ซึ่ ง ดูลอส (ทาส) บ่งบอกไว้ ความต้องการที่จะดีเยี่ยมไม่
จาเป็ นที่จะไม่เป็ นฝ่ ายวิญญาณ (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 3:1) อย่างไรก็ตาม มันต้องรวมถึงความเต็มใจที่
จะตั้งสวัสดิภาพของคนอื่นๆมาก่อนความสนใจที่เห็นแก่ตวั [566]

9:36-37

“ขณะที่ โดยการนัง่ นั้น พระองค์ [พระเยซู ] ก็ถือท่าทางที่มีสิทธิ อานาจของอาจารย์ ดังนั้น
พระองค์ก็ทาให้เด็กนั้นที่จะถือท่าทางที่แสดงความเคารพนับถือแห่งการยืนอย่างที่จะเป็ นประโยชน์
ต่อบุคคลหนึ่งที่จะมาเป็ นตัวแทนของเด็กทุกคนที่จะเชื่อในพระเยซู (ดู ข้อ 42 …)”[567]
เด็ ก เป็ นบุ ค คลที่ ส าคัญน้อ ยที่ สุ ด ในวัฒนธรรมยิวและกรี ก -โรมัน [568] โดยการใช้ “เด็ ก ” เป็ น
ตัวอย่างที่เป็ นอุทาหรณ์ของพระองค์ พระเยซู กาลังกล่าวว่าการรับใช้เกี่ยวข้องกับการเอาใจใส่ ผคู ้ น
แม้กระทัง่ บุคคลที่ไม่สาคัญเช่นเด็กๆ คาอารเมคเดียวกันหมายถึงทั้ง “เด็ก” และ “ผูร้ ับใช้”[569]
“พระเยซู เ ป็ นหนึ่ ง ในบุ ค คลแรกที่ เ คยมองว่า บุ ค คลใดก็ ต ามมี ค่ า อย่ า งแท้จ ริ ง แค่ ไ หน
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เด็ ก เล็ ก ๆ ความเป็ นห่ ว งส าหรั บ เด็ ก ๆไม่ ใ ช่ ถู ก ประดิ ษ ฐ์ ข้ ึ น โดย
รัฐสวัสดิการ มันย้อนกลับไปยังคาสอนของพระเยซู ”[570]
พระเยซู ดาเนิ น การต่ อไปที่ จ ะเปรี ย บเที ย บคนถ่ อมใจที่ สุ ด ของพวกสาวกของพระองค์ก ับ เด็ ก
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 42) นี่เป็ นจุดจดจ่อของคาสอนของพระเยซู ที่มทั ธิ วบันทึก (เปรี ยบเทียบ มธ. 18:314)

ความโง่ เขลาของท่าทีเกีย่ วกับการแบ่ งแยก 9:38-42 (เปรียบเทียบ มธ. 18:6-7; ลก. 9:49-50)
9:38

นี่ เป็ นที่เดี ยวที่ผเู ้ ขียนพระกิ ตติคุณสัมพันธ์อา้ งอิงว่ายอห์นพูดออกมาตามลาพัง ยอห์นกล่าวเพื่อ
สาวกคนอื่นๆที่อยูใ่ นบ้านนั้น (ข้อ 33)
เป็ นที่ชดั เจนว่าคนขับผีน้ นั เป็ นผูเ้ ชื่อในพระเยซู แม้วา่ ไม่ใช่หนึ่งในสาวกสิ บสองคนหรื อบางที่ไม่ใช่
แม้กระทัง่ บุคคลหนึ่ งที่ใช้เวลาอย่างมากในการติดตามพระเยซู ไปรอบๆ เป็ นที่ชดั เจนว่าเขาได้สั่ง

ให้พวกผีที่จะละผูค้ นที่พวกมันทรมานไปโดยการใช้พระนามของพระเยซู เป็ นที่ชดั เจนว่าสาวกสิ บ
สองคนไม่ได้ใส่ ใจที่ ว่าชายคนนี้ อา้ งถึ งสิ ทธิ อานาจของพระเยซู ที่จะขับผี พวกเขาคัดค้านต่อการ
กระทาของเขาเพราะว่าพระเยซูยงั ไม่ได้บญั ชาให้เขาที่จะทาอย่างนั้นอย่างที่พระองค์ได้บญั ชาสาวก
สิ บสองคน (3:14-15) บางทีความสาเร็ จของเขาและความล้มเหลวเมื่อไม่นานนี้ ของสาวกเก้าคน
รบกวนพวกเขาต่อไป ในแง่ของสิ่ งที่พระเยซู เพิ่งได้กล่าวไปเกี่ยวกับการยอมรับเด็กเล็กๆ ยอห์นก็
ไม่แน่ใจว่าสาวกสิ บสองคนได้ทาสิ่ งที่ถูกต้องในการว่ากล่าวชายคนนั้นหรื อไม่ พวกเขาพยายามที่
จะปกป้ องเกียรติของพระเยซูโดยการว่ากล่าวเขา (เปรี ยบเทียบ กดว. 11:26-29)
“มันน่ าทึ่ ง … ว่าหลัง จากแต่ละค าพยากรณ์ หลักสามอย่างนั้น ผูเ้ ขี ยนพระกิ ตติ คุณก็
สอดแทรกการตอบสนองของหนึ่ งในสาวกสามคนที่ ใกล้ชิดที่ สุดกับพระเยซู คือ เปโตร
(บทที่ 8:32-33) ยอห์น (บทที่ 9:38) และยากอบกับยอห์น (บทที่ 10:35-37) มาระโกแสดง
ให้เห็ นในแนวทางนี้ วา่ แม้กระทัง่ คนที่มีสิทธิ พิเศษมากที่สุดของพวกสาวกก็ลม้ เหลวที่จะ
เข้าใจสิ่ งที่การทนทุกข์มีความหมายสาหรับชีวติ และภารกิจของพวกเขา”[571]
“ตอนนี้ยอห์นก็ไม่ใช่สิ่งที่ท่านจะเป็ น แต่แตกต่างจากตนเองในอนาคตของท่าน มากเท่ากับ
ผลส้มในปี ที่สองของมันแตกต่างจากผลเดียวกันในปี ที่สามสุ ดท้ายของการเติบโตของมัน
ผลของพระวิญญาณในที่สุดแล้วจะสุ กในสาวกคนนี้ ไปสู่ บางสิ่ งที่หวานและสวยงามอย่าง
มาก แต่ในระหว่างนั้นมันก็เขียว ขมและเหมาะที่จะทาให้เข็ดฟันเท่านั้น”[572]
9:39-40

พระเยซูไม่ใส่ ใจที่วา่ ชายคนนั้นกาลังขับผีออกโดยการวิงวอนพระนามของพระองค์ เนื่ องจากว่า
ชายคนนั้นมีการนับถือเช่นนั้นสาหรับพระเยซู “ในไม่ชา้ ” เขาจะไม่กล่าวต่อต้านพระองค์ โดยการ
ขับ ผีออก เขาก็ แสดงให้ เห็ นว่า เขาไม่ ไ ด้ต่อต้า นพระเยซู พระเยซู แสดงถึ ง ความจริ ง ที่ ต รงข้า ม
ในมัทธิ ว 12:30: “ใครไม่อยู่ฝ่ายเราก็ต่อต้านเรา” ไม่มีพ้ืนที่ที่เป็ นกลางเกี่ยวกับการปรับตัวของ
บุ ค คลหนึ่ ง ที่ มี ต่อ พระเยซู ประเด็ น ของพระเยซู ก็ คื อ ว่า พวกสาวกไม่ ค วรถื อ ว่า ผูข้ บั ผีน้ ันเป็ น
ปฏิปักษ์- เพียงเพราะว่าเขาไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่มของพวกเขา เขากาลังทาตามน้ าพระทัยของ
พระเจ้าและจะไม่ต่อต้านพวกเขา
“ตรงกันข้ามกับความประสงค์ของคริ สเตี ยนสมัยใหม่มากมายผูท้ ี่บ่อยครั้ งมีขอ้ เรี ยกร้ อง
และการคาดหวัง ทางหลัก ค าสอนที่ ไ ม่ ยื ด หยุ่ น นั้น เป็ นที่ ชัด เจนว่ า พระเยซู ส่ ง เสริ ม
การสามัคคีธรรมและยอมรับอย่างโดดเด่น”[573]
“พระเยซู หลีกเลี่ยงการบังคับมนุ ษย์อย่างบุ่มบ่ามไปสู่ ตาแหน่งที่ซ่ ึ งพวกเขาจะต้องทาการ
ตัดสิ นใจสุ ดท้ายเกี่ยวกับพระองค์และก็ใช้วิธีสอนแห่ งการกระทาที่ล่าช้าเพื่อจะให้เวลาแก่
พวกเขามากเท่าที่จะเป็ นไปได้ในการตัดสิ นใจ ดังนั้นตราบเท่าที่จุดที่สาคัญยังไม่ถูกไปถึง

หลักการของมาระโก 9:40 ก็ถือไว้ และท่าทีของสาวกที่มีต่อบรรดาผูท้ ี่ยงั ไม่ได้ตดั สิ นใจคือ
ที่จะเป็ นท่าทีของการตระหนักถึงผูเ้ ชื่อที่เป็ นไปได้ของพรุ่ งนี้ในผูไ้ ม่เชื่อของวันนี้...”[574]
9:41

แนวคิดที่เชื่อมโยงกับสิ่ งที่มาก่อนคือ “ชื่อ” ผูข้ บั ผีไม่เพียงแต่ได้รับพระพรของพระเจ้าเท่านั้น แต่
ใครก็ตามที่ทาสิ่ งใดๆเพื่อจะช่ วยเหลื ออี กบุ คคลหนึ่ งใช้แม้กระทัง่ ชื่ อของสาวกของพระเยซู ก็จะ
ได้รับรางวัลของพระองค์อีกด้วย การช่วยเหลือนี้ขยายไปถึงการกระทาที่เกือบไม่สาคัญของการให้
“ถ้วย” “น้ า” เย็นแก่บุคคลที่กระหายบางคน การกระทานี้ เป็ นประโยชน์นอ้ ยกว่าการช่วยกูจ้ ากการ
ทรมานของปี ศาจอย่างมาก
นี่ เป็ นหนึ่ งในโอกาสที่หายากเมื่อพระเยซู ใช้ชื่อเรี ยก “พระเมสสิ ยาห์ ” ถึงพระองค์เอง การใช้ชื่อ
เรี ย กนั้นที่ นี่ก็ ท าให้บ ทเรี ย นมี พ ลัง มากขึ้ น บุ ค คลที่ ใ ห้ถ้วยน้ า เย็นอาจมี แค่ค วามเข้าใจที่ ผิวเผิน
เกี่ ยวกับพระเยซู อย่างไรก็ตาม ถ้าบุคคลนั้นเสนอความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ที่เรี ยบง่ายแก่หนึ่ งในสาวก
ของพระเยซู-“เพราะ” เขาเป็ นสาวกของ “พระเมสสิ ยาห์”-บุคคลนั้นจะได้รับพระพรของพระเจ้า
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ข้อนี้ ให้อีกด้านหนึ่ งของแนวคิดที่เพิ่งได้แสดงไป ใครก็ตามที่กีดกันสาวกของพระเยซู ไว้จากการ
ติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อก็สามารถคาดหวังถึงการปฏิบตั ิที่รุนแรงจากพระเจ้าได้ บางทีพระเยซู
ใช้เด็กเล็กๆที่ปรากฎตัวเพื่อจะอธิ บายหรื อแสดงถึงสาวกที่เป็ นเหมือนเด็ก (ข้อ 36-37; เปรี ยบเทียบ
มธ. 18:3-14) พระเยซูอา้ งอิงถึง “หิ นโม่กอ้ นใหญ่” ที่ใช้ลาขับเคลื่อน (คากรี ก มูลอส โอนิ คอส)
ไม่ใช่หินก้อนเล็กที่ผคู ้ นหันด้วยมือ (คากรี ก มูลอส) พวกโรมันได้ เอาผูก้ ่อการกาเริ บบางคนไปถ่วง
น้ าในกาลิลี (เปรี ยบเทียบ กจ. 5:37) และกลุ่มหนึ่ งของชาวกาลิลีจาต้องได้รับมือกับผูส้ นับสนุ นบาง
คนของเฮโรด[575] บางทีพวกสาวกได้ยนิ เกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้
“เหตุ ก ารณ์ อนั สั้ นนี้ เป็ นตัวแทนของการว่า กล่ า วที่ หนัก แน่ นต่ อวิญ ญาณแห่ ง การแบ่ ง แยกนิ ย ม
มันประณามท่าทีที่ผกู ขาดนั้นซึ่ งยืนกรานว่าบรรดาผูท้ ี่ดาเนินงานของพวกเขาในความสอดคล้องกับ
มุ ม มองและการปฏิ บ ตั ิ ข องเราสามารถเป็ นที่ ย อมรั บได้ว่า กาลัง ทางานของพระเจ้า อย่า งแท้จริ ง
ถ้าพวกเขาแสดงให้เห็ นว่าพวกเขาอยู่ฝ่ายพระเจ้าในการทาสงครามกับซาตาน แม้ว่ามุมมองของ
พวกเขาอาจไม่สมบูรณ์ พวกเขาต้องไม่ถูกประณามสาหรับงานเช่นนั้นหรื อเห็นว่าเป็ นที่เกลียดชัง”
[576]
“อย่างที่การยอมรับและการรับใช้ผเู ้ ชื่อแบบเด็กของสาวกสิ บสองคนจะขัดขวางการอ้างสิ ทธิ์ ต่างๆสู่
ความยิ่ง ใหญ่ ดัง นั้นการที่ สาวกสิ บ สองคนปล่ อยให้ผูข้ บั ผีอิสระดาเนิ นพันธกิ จของเขาไปโดย
ปราศจากพวกเขาเองก็จะขัดขวางการอ้างสิ ทธิ์ อย่างเดียวกันเหล่านั้น”[577]

“กล่าวโดยสรุ ป ผูข้ บั ผีอิสระจะต้องไม่ถูกขัดขวาง (1) เพราะว่าเพื่อนผูเ้ ชื่ อที่น่าสงสัยนอกแวดวงที่
ใกล้ชิ ด ของบุ ค คลหนึ่ ง ประเมิ น จ านวนของผู ้ค นที่ จ งรั ก ภัก ดี ต่ อ พระเยซู ต่ า ไป (ข้อ 39ข); (2)
เพราะว่าความรู ้ สึ กแห่ ง การแข่ งขันกันทาให้ผูเ้ ชื่ อล้ม เหลวที่ จะตระหนักถึ งเพื่อนๆของพวกเขา
(ข้อ 40); และ (3) เพราะว่าการต้อนรั บผูส้ ่ งสารแห่ งข่าวประเสริ ฐนาความรอดไปยังผูไ้ ม่เชื่ อ
เมื่อก่อน [แต่ก่อน] (ข้อ 41) ในขณะที่การเป็ นเหตุให้แม้กระทัง่ เด็กที่เชื่ อในพระเยซู ที่จะทาบาปก็นา
การพิพากษามาเหนือผูเ้ ชื่อที่ก่อให้เกิดบาปนั้น (ข้อ 42)”[578]
เป็ นที่ชดั เจนว่ายอห์นได้เรี ยนรู ้บทเรี ยกนี้ อย่างดี อย่างที่เป็ นหลักฐานโดยการอ้างอิงบ่อยๆถึ งการรักซึ่ งกัน
และกันที่ปรากฎในงานเขียนของท่าน
ความล้มเหลวในการมีวนิ ัยในตนเอง 9:43-50 ( เปรียบเทียบ มธ. 18:8-14)
พระเยซู ดาเนิ นการต่อไปที่จะอธิ บายเพิ่มเติมถึงความสาคัญของพวกสาวกที่จดั การกับบาปในชี วิตของพวก
เขาอย่างรุ นแรง พระองค์เพิง่ ได้เตือนเกี่ยวกับการนาสาวกคนอื่นๆให้หลงไป ตอนนี้ พระองค์เตือนต่อการถูก
นาให้หลงไปด้วยตนเอง
“การล่อลวงวิญญาณที่เรี ยบง่ายเป็ นงานที่ง่ายดายอย่างย่อยยับ แต่ยงั มีงานที่ง่ายกว่าคือการล่อลวง
ตนเองโดยการปล่อยให้ร่างกายนาวิญญาณให้หลงไป”[579]
9:43-48

พระเยซู เปรี ยบเทียบอวัยวะของร่ างกายมนุ ษย์กบั ตัวแทนต่างๆของกิ จกรรมที่เป็ นบาปต่างๆ
พระองค์ไม่ตอ้ งการให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะทาการผ่าตัดทางกายภาพ แต่ทาการผ่าตัดฝ่ าย
วิญญาณเพื่อจะตัดบาปภายในของพวกเขาเองออกเสี ย ภาษานั้นพูดเกินจริ ง แต่พระเยซู บรรยายถึ ง
บาปแท้ต่างๆ การกล่าวซ้ าสามครั้งเน้นถึงความสาคัญของคาเตือนนี้ (เปรี ยบเทียบ รม. 6:12-13)
“มันไม่ใช่ ธรรมเนี ยมของปาเลสไตน์ที่จะอ้างอิงถึงกิ จกรรมที่เป็ นนามธรรมแต่ถึงอวัยวะที่เจาะจง
ของร่ างกายที่มีความรับผิดชอบต่อมัน เนื่องด้วยเหตุผลนี้ พระเยซูกล่าวถึงมือ เท้า ตาที่ทาผิด ซึ่ งเป็ น
อวัยวะทั้งหมดที่มีหน้าที่ที่สาคัญอย่างสู งที่จะบรรลุ”[580]
ที่ พ ระเยซู ไ ม่ไ ด้หมายถึ ง ที่ จะตัดส่ วนหนึ่ ง ของร่ า งกายตามตัวอักษระควรจะชัดเจน ถ้ามื อของ
ข้าพเจ้าทาผิดต่อข้าพเจ้า วันหนึ่ งและข้าพเจ้าก็ตดั มันออก และวันถัดไปเท้าของข้าพเจ้าทาผิดต่อ
ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ตดั มันออก และวันถัดไปตาของข้าพเจ้าทาผิดต่อข้าพเจ้าและข้าพเจ้าตัดมัน
ออก มันก็จะไม่นานก่อนที่ร่างกายทั้งสิ้ นของข้าพเจ้าจะหมดไป

“อย่า งที่ ศลั ยแพทย์ไ ม่ล ังเลใจที่ จะตัดแขนที่ เน่ าเปื่ อยเพื่อจะช่ วยชี วิตให้รอด ดัง นั้นการ
ปฏิ บตั ิที่ชั่วร้ ายและทาลายแม้ว่ามี ค่าต่อเราในฐานะเป็ นส่ วนแห่ งชี วิตของเรานั้นต้องถู ก
สังเวยเพื่อจะช่วยวิญญาณ [บุคคล] ให้รอด” [581]
“ตนเองต้องถูกปฏิเสธเพื่อว่ามันจะไม่ถูกทาลาย”[582]
“นรก” แปลค ากรี ก เกเฮนนา ซึ่ ง เป็ นการถอดถ่ ายตัวอักษรของวลี ฮีบรู เก ฮิ นโนม ( ตามตัวอัก ษรคื อ
“หุบเขาฮินโนม”) หุ บเขานี้ ซ่ ึ งอยูท่ างใต้ของเยรู ซาเล็มเป็ นที่ที่ก่อนหน้านี้ คนยิวที่เลิกเชื่ อได้ถวายมนุ ษย์เป็ น
เครื่ องบูชาแก่พระของต่างชาติคือโมเลค (เปรี ยบเทียบ ยรม. 7:31; 19:5-6; 32:35) กษัตริ ยโ์ ยสิ ยาห์ได้ทาลาย
การปฏิ บตั ิน้ ี และเปลี่ยนสถานที่น้ นั ไปสู่ ที่ทิ้งขยะของเมืองที่ที่ขยะเผาไหม้อย่างต่อเนื่ อง (2 พกษ. 23:10)
ไฟไม่เคยดับที่ เกเฮนนา ของเยรู ซาเล็มและพวกหนอนที่กินขยะก็ไม่เคยตาย
“ไฟที่ ดับ ไม่ ไ ด้” ต้อ งหมายถึ ง นิ รั นดร์ [583] “ไฟ” ภายนอกและ “ตัว หนอน” ภายในเป็ นภาพของ
พันธสัญญาเดิ มเกี่ยวกับการถูกทาลาย (เปรี ยบเทียบ อสย. 66:24) ดังนั้น เกเฮนนา ก็กลายมาเป็ นภาพของ
สถานที่แห่ งการลงโทษนิ รันดร์ (เอโนค 27:2; 90:26) ไม่ใช่การทาลายล้าง[584] คาว่า เกเฮนนา ปรากฏ 12
ครั้งในพันธสัญญาใหม่ และในทั้งหมดของการปรากฎเหล่านี้ พระเยซู ก็ได้กล่าวมันยกเว้นอันเดียว ( นัน่ คือ
ยก. 3:6)
พวกสาวกควรดาเนินการกระทาทันดีและเด็ดเดี่ยวต่อต้านสิ่ งใดก็ตามที่อาจนาพวกเขาไปจากความจงรักภักดี
ของพวกเขาที่ มีต่อพระเยซู การทดลองทางกายภาพมาทางมื อ ( สิ่ งที่เราทา ) เท้า (ที่ที่เราไป) และตา
( สิ่ งที่เราเห็น) เป็ นหลัก พวกสาวกที่เป็ นผูเ้ ชื่ อจะประสบกับการสู ญเสี ยรางวัลในอาณาจักรของพระเจ้าถ้า
พวกเขาไม่ฝึกหัดการมีวนิ ยั ในตนเอง พวกสาวกที่เป็ นผูไ้ ม่เชื่ อจะประสบกับการประณามนิรันดร์ ถา้ พวกเขา
ล้มเหลวที่จะทาอย่างนั้น
ข้อ 44 และ 46 ขาดหายไปในต้นฉบับเริ่ มแรกที่สาคัญหลายฉบับ บางทีนกั คัดลอกได้เพิ่มข้อเหล่านี้ ใน
ภายหลังเพื่อจะใส่ ความเท่าเทียมในพระคัมภีร์ตอนนั้น สองข้อนั้นกล่าวซ้ าข้อ 48
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เป็ นที่ชดั เจนว่าข้อนี้ พาดพิงถึงเลวีนิติ 2:13 (เปรี ยบเทียบ อพย 30:35; อสค. 43:24) “ทุกคน” ที่นี่
อาจอ้างอิงถึ งผูไ้ ม่เชื่ อที่เข้าไปยังนรก ผูไ้ ม่เชื่ อเป็ นสิ่ งที่มาก่อนทันทีของข้อนี้ อย่างที่เกลือถนอม
อาหารไว้ ดังนั้นพระเจ้าจะถนอมพวกเขาไว้ในการทรมานเป็ นนิตย์[585] การผันแปรของมุมมองนี้
ก็คือว่าผูไ้ ม่เชื่อต้องผ่านการชาระให้บริ สุทธิ์ เพื่อจะได้รับความรอด[586]
การตีความที่สองก็คือว่า “ทุกคน” อ้างอิงถึ งผูไ้ ม่เชื่ อที่อาศัยอยูใ่ นโลกที่เป็ นปฏิ ปักษ์ พวกสาวกที่
เชื่ อของพระเยซู เป็ นบรรดาผูท้ ี่ พระองค์กล่ าวถ้อยคาเหล่านี้ แก่ พวกเขา อย่างที่พวกปุโรหิ ตของ
พันธสัญญาเดิ มโรยเกลือบนสัตวบูชา ดังนั้นพระเจ้าจะปรุ งรสเครื่ องบูชาที่มีชีวิตของพระองค์ดว้ ย

ความยากล าบากที่ เ ผ็ ด ร้ อ นเพื่ อ จะช าระความเชื่ อ ของพวกเขา (เปรี ยบเที ย บ 1ปต.1:7;
4:12).[587] อาร์ โม เกเบลีนเชื่ อว่าเกลื อที่นี่แสดงถึ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผูส้ งวนผูเ้ ชื่ อไว้จากความ
ไม่บริ สุทธิ์ และก่อให้เกิ ดความบริ สุทธิ์ ในใจ [588] ริ ชาร์ ด เลนสกี เชื่ อว่ามันแสดงถึ งพระวจนะ
ของพระเจ้า “ในฤทธิ์ เดชของมันที่จะเผาความปรารถนาชัว่ ที่จะทาให้คนอื่นๆติดกับดักไปจากใจ
ของเรา (ข้อ 42) และความปรารถนาชัว่ ที่จะยอมให้อวัยวะทางกายของเราเองที่จะทาให้ตวั เราเองติด
กับดัก (ข้อ 43-48)”[589]
การตีความที่สามก็คือว่า “ทุกคน” อ้างอิงถึงทุกๆคน คือผูไ้ ม่เชื่ อและผูเ้ ชื่ อเช่ นกัน [590] พระเจ้าจะ
ทาให้ทุกคนประสบกับความยากลาบากที่เผ็ดร้อน พระองค์ทาสิ่ งนี้ กบั ผูเ้ ชื่ อและผูไ้ ม่เชื่ อเช่ นกัน
ระหว่างชี วิตในโลกของพวกเขา (ยก. 1:1-18) พระองค์จะทาสิ่ งนี้ แก่งานของผูเ้ ชื่ ออีกด้วยเมื่อพวก
เขายืนอยูต่ ่อบัลลังก์พิพากษาของพระคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 25:14-46; 1 คร. 3:10-15) พระองค์จะ
ทาสิ่ งนี้ แก่ผไู ้ ม่เชื่ อเมื่อพวกเขายืนอยูต่ ่อพระพักตร์ พระองค์ ณ พระที่นงั่ ใหญ่สีขาว (วว. 20:11-15)
ส าหรั บ ข้า พเจ้า แล้ว นี่ ดู เหมื อ นจะเป็ นการตี ความที่ ดีที่ สุ ด มัน ถื อ “ทุ ก คน” ตามตัวอัก ษรและ
สอดคล้องกับการเปิ ดเผยอื่ น ประเด็นก็คือว่าทุ กคนควรตระหนักว่าการทดสอบของพระเจ้าเป็ น
ส่ วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของชีวติ [591]
เนื่ องจากว่าข้อนี้ ปรากฏในมาระโกเท่านั้น มันต้องได้มีค วามสาคัญที่ พิเศษสาหรั บผูอ้ ่า นดั้งเดิ ม
ถ้าพวกเขาเป็ นคริ สเตียนชาวโรมัน มันคงได้หนุ นใจพวกเขาที่จะตระหนักว่าไฟแห่ งการข่มเหงเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของการทรงเรี ย กของพวกเขา ทุ ก คนจะประสบกับ ความยากล าบาก ( เปรี ย บเที ย บ
ยก. 1:1-18) บางครั้งเรากล่าวว่า “ฝนเล็กน้อยต้องตกเข้าไปในทุกๆชีวิต” เราสามารถเปลี่ ยนสิ่ งนั้น
เล็กน้อยและกล่าวว่า “เกลือเล็กๆแห่งการทดสอบต้องตกเข้าไปในทุกๆชีวติ ”
9:50

พระเยซู ใช้ “เกลื อ” ต่อไปในฐานะเป็ นภาพของการทดสอบ พระองค์ก ล่ าวว่า การทดสอบจาก
พระเจ้าอย่างเช่นเกลือที่อยูบ่ นอาหารก็ “ดี” สาหรับเรา เกลือถนอมอาหารไว้ ป้ องกันการเน่าเสี ย
และเพิ่ ม รสชาติ การทดลองใจต่ า งๆที่ พ ระเจ้า อนุ ญาตให้ผูค้ นที่ จะประสบควรมี ผ ลลัพ ธ์ ที่ เป็ น
ประโยชน์ที่คล้ายกันกับพวกเขา ( เปรี ยบเทียบ ยก. 1:2-4 ) อย่างไรก็ตาม ถ้าเกลือขาดรสชาติ มันก็
จะไม่บรรลุผลลัพธ์ที่ปรารถนาไว้ของมัน (เปรี ยบเทียบ มธ. 5:13)
ในทานองเดียวกัน ถ้าการทดลองใจต่างๆของพระเจ้าสู ญเสี ย “การกัด” ของพวกมัน-นัน่ คือถ้าเราไม่
ไวและไม่ตอบสนองต่อวินยั ในตนเองที่พระองค์กาลังแสวงหาที่จะสอนเราโดยการทาให้ใจของเรา
แข็ ง กระด้า ง-การทดลองใจเหล่ า นี้ สามารถหยุ ด ที่ จ ะเป็ นประโยชน์ ต่ อ เราได้ ดัง นั้น เราต้อ ง
“มีเกลือใน” ตัวเราเองนัน่ คือ ยอมรับการทดลองใจต่างๆที่พระเจ้าส่ งมายังเราที่เรี ยกร้องการมีวินยั
ในตนเองแทนที่จะปฏิ เสธสิ่ งเหล่านั้น ยิ่งกว่านั้น เราต้องดาเนิ นชี วิตอย่างสงบ “กับซึ่ งกันและกัน”
แทนที่จะแบ่งแยกกัน (ข้อ 38) หรื อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว (ข้อ 34)

ข้าพเจ้าคิดว่าอีกมุมมองหนึ่ งที่เป็ นไปได้นอ้ ยเกี่ ยวกับสิ่ งที่พระเยซู หมายถึ งโดยการเปรี ยบเทียบถึ ง
“เกลือ” ก็ตามมา มุมมองนี้เชื่อมโยงกับการอ้างอิงต่างๆในบริ บทที่ไกลกว่า
“มันดูเหมือนเป็ นไปได้ว่าความเค็มของเกลื อแสดงถึ งสิ่ งที่พวกสาวกจะต้องเตรี ยมตัวเพื่อ
จะสู ญเสี ยชีวติ ของพวกเขา (8:35) และเกี่ยวกับสิ่ งที่พวกเขาจะต้องไม่ละอาย (8:38) นัน่ คือ
ข่าวประเสริ ฐ ถ้อยคาของพระเยซู พระเยซูเอง”[592]
คาสั่งนี้สรุ ปส่ วนนี้ของคาแนะนาที่รับมือกับศัตรู ของความจงรักภักดีของสาวก (9:33-50)
3. บทเรียนต่ างๆเกีย่ วกับการเสี ยสละตนเอง 10:1-31
พระเยซูให้ชุดนี้ของบทเรี ยนต่างๆ ณ ทางใต้ของกาลิลีในเพอเรี ยและยูเดียไม่ใช่ในกาลิลี สิ่ งตรงข้ามอีกอย่าง
หนึ่ งคือผูฟ้ ั ง พระองค์ให้คาสั่งอันก่อนแก่พวกสาวกในบ้าน แต่พระองค์ให้คาสอนของพระองค์แก่ฝูงชน
และพวกสาวกในที่กลางแจ้ง
การเปลีย่ นผ่ านจากกาลิลสี ่ ู ยูเดีย 10:1 (เปรียบเทียบ มธ. 19:1-2)
แม้ว่ามาระโกไม่ ได้บ นั ทึ ก มัน พระเยซู ก็ไ ด้ให้ค าแนะนาเพิ่ ม เติ ม อย่า งมากแก่ พวกสาวกขณะที่ พ วกเขา
เดินทางจากคาเปอรนาอุมในกาลิลีไปยังเยรู ซาเล็ม (เปรี ยบเทียบ มธ. 8:19-22; 18:15-35; ลก. 9:51-18:14;
ยน. 7:2-11:54) เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซูไปจากคาเปอรนาอุมและเดินทางผ่านสะมาเรี ยถึงเยรู ซาเล็ม จากนั้น
พระองค์ดาเนินไปทางตะวันออกข้ามแม่น้ าจอร์ แดนเข้าไปในเพอเรี ยซึ่ งอยูท่ างตะวันออกและทางเหนื อของ
ทะเลตาย จากที่นนั่ พระองค์ก็กลับไปยังเยรู ซาเล็มอีกครั้ง จากการที่ได้จากเยรู ซาเล็มไปพระองค์ก็เยี่ยมเยียน
เขตแดนทางเผ่าของเอฟราอิมซึ่ งเดินทางไกลออกไปทางเหนื อเข้าไปในสะมาเรี ย มุ่งหน้าไปทางตะวันออก
เข้าไปในเพอเรี ยและกลับสู่ เยรู ซาเล็มเป็ นครั้งที่สาม พันธกิจที่ตามมาได้เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนที่เป็ นรู ป
วงแหวนสุ ดท้ายนี้ในเพอเรี ยและยูเดีย[593]
คาแนะนาของพระเยซู เกีย่ วกับชี วติ สมรส 10:2-12 (เปรียบเทียบ มธ. 19:3-12)
10:2

คาสอนนี้ พฒั นามาจากความพยายามของพวกฟาริ สีที่จะทาให้พระเยซู ติดกับ เหตุการณ์น้ ี เกิ ดขึ้น
ในเพอเรี ยซึ่งเป็ นเขตแดนของเฮโรด แอนทิพาส บางทีพวกฟาริ สีตอ้ งการที่จะทาให้พระเยซูอธิ บาย
ถึงมุมมองของพระองค์เกี่ยวกับการหย่าร้างเพราะว่าพวกเขาคาดว่ามันเป็ นอย่างเดียวกันกับมุมมอง
ของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา ยอห์นได้สูญเสี ยศีรษะของท่านอย่างแท้จริ งเนื่ องจากมุมมองของท่านใน
เรื่ องชีวติ สมรส บางทีพวกผูว้ ิจารณ์ของพระเยซู หวังว่าพระองค์จะต่อต้านผูป้ กครองชาวโรมันด้วย
มุมมองของพระองค์อีกด้วย รู ปแบบของคาถามของพวกเขาบ่งบอกว่าพวกเขาคิดว่าพระเยซู ต่อต้าน
การหย่าร้างเนื่องด้วยเหตุผลใดก็ตาม

พวกฟาริ สีท้ งั หมดเชื่อว่าพันธสัญญาเดิมอนุญาตให้ชายชาวยิวที่จะหย่าร้างภรรยาของพวกเขาและที่
จะแต่งงานใหม่ (ฉธบ. 24:1-4) ภรรยาคนยิวไม่สามารถหย่าร้างพวกสามีของพวกเธอได้ พวกฟาริ สี
ไม่เห็นด้วยท่ามกลางพวกเขาเองในเรื่ องเหตุผลสาหรับการหย่าร้าง. บรรดาผูต้ ิดตามของรับบี ชัมไม
เชื่ อว่าโมเสสหมายถึ งเหตุผลเดียวคือการผิดประเวณี นัน่ คือ บาปทางเพศใดๆ พวกสาวกของรับบี
ฮิลเลลถือว่าสิ่ งใดก็ตามที่ภรรยาทาซึ่ งไม่เป็ นที่โปรดปรานต่อสามีของเธอก็จดั ตั้งเหตุผลที่ถูกต้อง
สมควรสาหรับการหย่าร้าง [594]
10:3

พระเยซูตอบสนองในแนวทางของรับบีดว้ ยอีกคาถามหนึ่ ง พระองค์ถามพวกฟาริ สีถึงสิ่ งที่โมเสส
ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ อานาจผูซ้ ่ ึ งพวกเขาทั้งหมดกล่าวยอมรับที่จะรู ้ จกั นั้นได้สอน พระเยซู ส่งพวกเขาสู่
พระวจนะของพระเจ้าแทนที่จะโต้เถี ยงเกี่ยวกับการตีความทางธรรมเนี ยมที่พวกฟาริ สีถือว่ามีสิทธิ
อานาจ

10:4-5 พวกฟาริ สีถือว่าการอนุ ญาตของโมเสสเป็ นความต้องการของพระเจ้า แต่พระเยซู ถือว่ามันเป็ น
การยินยอมของพระเจ้า
“ความแตกต่างจะต้องถูกสร้างขึ้นระหว่างสิ่ งที่จดั ตั้งน้ าพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า
และการจัดเตรี ยมเหล่านั้นซึ่ งคานึ งถึงความเป็ นบาปแท้จริ งของมนุ ษย์และถูกออกแบบมา
เพื่อจะจากัดและควบคุ มผลลัพธ์ ต่างๆของมัน ในขณะที่พระบัญญัติสิบประการ (ในการ
เชื่ อมโยงนี้ อพย. 20:14) และพระคัมภี ร์ตอนเช่ นนั้นอย่างเช่ นข้อต่ างๆที่ ถูกอ้างอิ งใน
ข้อ 6-8 แสดงถึ งคาสั่งที่สมบูรณ์ แบบของพระเจ้า เฉลยธรรมบัญญัติ 24:1 ก็เป็ นการ
จัดเตรี ยมของพระเจ้าที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่ก่อให้เกิดขึ้นโดย สคเลรอคคารดิอา
[การแข็งกระด้า งของใจ] ของมนุ ษ ย์ และที่ จะปกป้ องบรรดาผูท้ ี่ จะทนทุ ก ข์เนื่ องจาก
ผลลัพธ์ ของมันจากผลลัพธ์ ที่แย่ที่สุ ดของมัน (ส่ วนมากที่ มีในพันธสัญญาเดิ ม ก็ตกอยู่
ภายในประเภทของการจัดเตรี ยมเช่นนั้น)”[595]
10:6-8

พระเยซูเปรี ยบเทียบมุมมองของพวกฟาริ สีเกี่ยวกับชี วิตสมรสกับมุมมองของพระเจ้าเกี่ยวกับมัน
พระเจ้าได้สถาปนาชีวติ สมรส
“ในปฐมกาล 2:24 ‘เพราะเหตุน้ นั ’ ไม่ได้อา้ งอิงถึ งการที่พระเจ้าทาให้มนุ ษย์แรกที่เป็ น
‘ชายนั้นให้เป็ นหญิง’ แต่อา้ งอิ งถึ งการที่พระเจ้าสร้ างเอวาจากกระดู กซี่ โครงของอาดัม
ดังนั้นเหตุผลสาหรับการที่ผชู ้ ายละบิดาและมารดาของเขาไป การผูกพันกับภรรยาของเขา
และการกลายมาเป็ นเนื้อเดียวกันกับเธอก็ไม่ใช่เรื่ องเพศ มันเกี่ยวข้องกับที่มาของเอวาใน
อาดัม เนื่ องจากว่าผูห้ ญิงมาจากผูช้ าย ผูช้ ายก็ควรรวมตัวเขาเองกับผูห้ ญิงเพื่อจะราลึ กถึ ง
เอกภาพดั้งเดิมของพวกเขา”[596]

ชีวติ สมรสเกี่ยวข้องกับการรวมกันทางกายภาพของผูช้ ายและผูห้ ญิงที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอย่าง
พิเศษ คือ ความสัมพันธ์แบบ “เนื้ อเดี ยวกัน” (ปฐก. 2:24) “เนื้ อเดี ยวกัน” เป็ นการแสดงออกของภาษา
อาหรับ-ฮีบรู ซึ่ งหมายถึง “หนึ่ง”[597] ความสัมพันธ์น้ ี ก็ใกล้ชิดกว่าแม้กระทัง่ ความสัมพันธ์แบบพ่อแม่-ลูก
ยิง่ กว่านั้นมันดาเนินต่อไปตลอดส่ วนที่เหลือแห่งชีวติ ของสามีและของภรรยา
“ถ้อยคาต่างๆถูกใช้ [โดยพระเยซู] ราวกับว่าถ้อยคาเหล่านั้นเป็ นของพระเจ้าเอง”[598]
“ความสาคัญของทั้งหมดนี้ก็คือว่าชีวติ สมรสจากธรรมชาติของมันและจากการสถาปนาโดยพระเจ้า
ที่ซ่ ึ งมันถูกสถาปนานั้นก็ยงั่ ยืนอย่างดี เลิ ศ มันไม่ใช่ ขอ้ ตกลงแห่ งความสะดวกชัว่ คราวและไม่ใช่
การรวมกันที่อาจถูกยุติตามใจ”[599]
“ในขณะที่ องค์ป ระกอบฝ่ ายวิญญาณก็ สาคัญอย่างจาเป็ นในชี วิตสมรส การเน้นที่ นี่ก็ คือว่า ชี วิต
สมรสเป็ น การรวมกันทางกายภาพ คือ สองคนกลายมาเป็ นเนื ้อเดี ยวกันไม่ใช่ วิญญาณเดี ยวกัน
เนื่องจากชีวติ สมรสเป็ นการรวมกันทางกายภาพ สาเหตุทางกายภาพเท่านั้นสามารถยุติมนั ได้-ไม่วา่
ความตาย (รม. 7:1-3) หรื อการผิดประเวณี (มธ. 5:32; 19:9)”[600]
10:9

พระเยซูทาการสรุ ปจากสิ่ งที่พระคัมภีร์ซ่ ึ งพระองค์เพิ่งได้อา้ งอิงไปนั้นเปิ ดเผย ดังนั้นมันผิดสาหรับ
ผูช้ ายที่จะทาลายความผูกพันที่พระเจ้าได้สร้างไว้ ดังนั้นพระเยซู ไม่ได้เข้าข้างไม่ว่ากับสานักของ
การตีความของรับบีใดๆ พระองค์ยนื ยันอุดมคติของพระเจ้าในชี วติ สมรสนัน่ คือ ไม่มีการหย่าร้าง

10:10-12 พวกสาวกต้องการการอธิ บายจากมุมมองของพระเยซู ดังนั้นพวกเขาก็ถามพระองค์เกี่ยวกับมัน
เป็ นการส่ วนตัว มาระโกบันทึกการตอบที่ตรงไปตรงมาของพระองค์ สามีหรื อภรรยาไม่ควรหย่า
ร้างคู่สมรสของพวกเขาและแต่งงานใหม่กบั คนอื่น ที่จะทาอย่างนั้นก็จดั ตั้งการล่วงประเวณี ต่อคู่
สมรสต่อไป
ข้อ 12 เป็ นลักษณะเฉพาะในมาระโก ภายใต้กฎหมายของโรมันนั้นภรรยาสามารถหย่าร้างสามีของ
เธอได้ แต่ภายใต้กฎหมายของยิวนั้นเธอไม่สามารถหย่าร้ างได้[601] อย่างไรก็ตาม ก็มีขอ้ ยกเว้น
อย่ า งเช่ น ในกรณี ข องเฮโรเดี ย สผู ้ไ ด้ ห ย่ า ร้ า งฟี ลิ ป เพื่ อ จะแต่ ง งานกั บ แอนทิ พ าส(6:17-18)
[602] น้องสาวของเฮโรดมหาราชก็หย่า ร้ า งสามี ข องเธอเช่ นกัน [603] พระเยซู ถื อว่าการหย่า ร้ า ง
ทั้งหมดที่ติดตามมาด้วยการแต่งงานใหม่เป็ นการจัดตั้งการล่วงประเวณี ไม่วา่ ใครได้ริเริ่ มมันก็ตาม
การหย่าร้างนั้นผิด แต่การหย่าร้างที่ติดตามมาด้วยการแต่งงานใหม่ก็แย่
“องค์ประกอบใหม่ในคาสอนนี้ ซ่ ึ งไม่ได้เป็ นที่ประจักษ์อย่างสิ้ นเชิ งในศาลของรับบีก็คือ
แนวคิดเกี่ยวกับสามีที่ล่วงประเวณี ต่ออดีตภรรยาของเขา ตามกฎหมายของรับบี ผูช้ ายอาจ
ล่ ว งประเวณี ต่ อ ผู ้ ช ายที่ แ ต่ ง งานแล้ ว อี ก คนหนึ่ งโดยการล่ อ ลวงภรรยาของเขา

(ฉธบ. 22:13-29) และภรรยาอาจล่วงประเวณี ต่อสามีของเธอโดยการนอกใจ แต่สามีไม่สามารถถูก
กล่าวว่าล่วงประเวณี ต่อภรรยาของเขาได้ … การทาให้เข้มข้นที่ เฉี ยบขาดนี้ เกี่ ยวกับแนวคิ ดของ
การล่วงประเวณี ได้มีผลกระทบแห่ งการยกสถานะของภรรยาสู่ ความมีเกียรติอย่างเดียวกันกับสามี
ของเธอและใส่ สามีไว้ภายใต้พนั ธะแห่งความซื่ อสัตย์”[604]
การละเว้นของมาระโกถึงอนุ ประโยคข้อยกเว้นที่มทั ธิ วได้รวมไว้ก็เนื่ องจากผูฟ้ ั งของท่านอีกด้วย
(เปรี ยบเทียบ มธ. 5:32; 19:9) ท่านไม่ตอ้ งการที่จะดึงความสนใจไปยังกรณี ยกเว้นเพราะว่าถ้าทา
อย่างนั้นก็จะทาให้ประเด็นหลักอ่อนแอ นัน่ คือ ผูค้ นไม่ควรหย่าร้าง การหย่าร้างก็ปกติอย่างมากใน
โลกกรี ก-โรมัน เป็ นที่ชดั เจนว่ามัทธิ วรวมการอนุ ญาตของพระเยซู ที่จะให้หย่าร้างสาหรับการผิด
ประเวณี เพราะว่าหัวข้อของวิธีที่จะรับมือกับกรณี หย่าร้ างที่เกี่ ยวข้องกับความไม่สัตย์ซื่อทางการ
สมรสก็เป็ นความสนใจที่พิเศษต่อพวกยิวซึ่ งเป็ นผูฟ้ ังหลักของท่าน
คาแนะนาของพระเยซู เกีย่ วกับการเป็ นเหมือนเด็ก 10:13-16 (เปรียบเทียบ มธ. 19:13-15; ลก. 18:15-17)
การวางใจที่เรี ยบง่ายในพระเยซู ที่เด็กๆในส่ วนนี้ แสดงถึงก็ตรงข้ามกับความเป็ นปฏิปักษ์ของพวกฟาริ สีใน
ย่อหน้าก่อนหน้านี้ การเชื่อมโยงทางความคิดอีกอย่างหนึ่ งคือความคืบหน้าจากการอภิปรายถึงชี วิตสมรสสู่
การอภิปรายถึงเด็กๆ
10:13-14 การบันทึกของมาระโกเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ ี ก็คล้ายกับการบันทึกของมัทธิ วอย่างมาก อย่างไรก็
ตาม มาระโกเท่านั้นบันทึกว่าพระเยซู “เดือดดาล” (คากรี ก เอกกานัคเทเซน) เมื่อพระองค์เรี ยนรู ้ว่า
“พวกสาวก” กาลังขัดขวางบรรดาผูท้ ี่ “กาลังนา” “เด็กเล็กๆ (คากรี ก ไพดิอา) มาหาพระองค์” นี่เป็ น
ครั้ งเดี ยวเท่านั้นที่ ผเู ้ ขี ยนพระกิ ตติคุณใช้คากริ ยาที่ หนักแน่ นนี้ เกี่ ยวกับพระเป็ นเจ้า (เปรี ยบเทียบ
มธ. 20:24; 21:15; 26:8; มก. 10:41; 14:4; ลก. 13:14; 2 คร. 7:11) นี่ เป็ นข้อบ่งชี้ อีกข้อหนึ่ งเกี่ยวกับ
ความสนใจของผูเ้ ขียนพระกิตติคุณในความเป็ นมนุษย์ของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 1:25, 41, 43; 3:5;
7:34; 8:12; 9:19) ก่อนหน้านั้นพระเยซูได้สงั่ ให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะไม่ห้ามผูข้ บั ผีที่ได้ขบั ผี
ออกในพระนามของพระเยซู (9:39) พวกสาวกกาลังใช้สิทธิ อานาจของพวกเขาในทางที่ผิดโดยการ
กันบางคนออกไปจากการมาหาพระเยซู คือ บรรดาผูท้ ี่อยูน่ อกแวดวงของพวกเขาและบรรดาผูท้ ี่ถูก
ถือว่าไม่สาคัญโดยทัว่ ไป
“คากรี ก ไพดิอา สามารถบ่งชี้ถึงเด็กใดๆตั้งแต่ทารกจนถึงอายุประมาณสิ บสองปี ”[605]
“มีบิดามารดาผูจ้ ะต้องให้คาตอบต่อพระเจ้าสาหรับการกันลูกๆของพวกเขาไว้จากพระเยซู ”
[606]

“อาณาจักรของพระเจ้า ‘เป็ นของ’ เด็กๆในแง่ที่วา่ เด็กๆชื่ นชมของขวัญว่าเป็ นสิ่ งที่สมบูรณ์
คือบางสิ่ งที่พวกเขาตระหนักว่าพวกเขาไม่สามารถทาเพื่อจะสมควรได้รับ”[607]
“มีการกล่าวไว้อย่างดีวา่ โดยปราศจากถ้อยคาเหล่านี้ ของพระเยซู และท่าทีของพระองค์ที่มี
ต่อพวกเด็กๆ คริ สตจักรของคริ สเตียนคงได้แตกต่างอย่างมากจากสิ่ งที่มนั เป็ น”[608]
10:15 ข้อนี้ ปรากฏในมาระโกและลูกา (ลก. 18:17) แต่มทั ธิ วบันทึกข้อความที่คล้ายกันของพระเยซู ในอีก
โอกาสหนึ่ง (มธ. 18:3) มันขยายถ้อยคาของพระเยซูในข้อที่ 14 ประเด็นของพระเยซู ก็คือว่าผูค้ น
ต้องรับเอาสิ่ งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ “อาณาจักรของพระเจ้า” อย่างที่เด็กเล็กๆรับสิ่ งต่างๆ นัน่ คือ ด้วย
การวางใจ ความถ่อมใจ การเชื่ อฟั งและการพึ่งพาที่พระองค์เอง ความสามารถส่ วนตัวและความ
พยายามไม่ ก าหนดการรั บ เอาของขวัญ ที่ ดี ที่ สุ ด ของพระเจ้า ของบุ ค คลหนึ่ ง แต่ ก ารปรั บ ตัว ที่
เหมาะสมต่อพระเยซูน้ นั กาหนด
“ที่จะรับเอาอาณาจักรของพระเจ้าดังเช่ นเด็กเล็กๆคื อที่จะยอมให้ตนเองที่จะได้รับมันมา
เพราะว่าบุคคลหนึ่ งรู ้ ว่าเขาไม่สามารถอ้างเอามันได้ในฐานะสิ ทธิ์ หรื อความพยายามของ
บุคคลหนึ่งที่จะได้รับมัน”[609]
“เราบอกให้เด็กเล็กๆที่จะประพฤติเหมือนผูใ้ หญ่ แต่พระเยซู บอกผูใ้ หญ่ที่จะถอดแบบเด็ก
เล็กๆ!”[610]
10:16

มาระโกเขียนอีกว่าพระเยซู “อุม้ ” เด็กเล็กๆไว้ “ในอ้อมพระกรของพระองค์” และอวยพรพวกเขา
อย่างร้ อนรน (คากรี ก คาทิ วโลเกอิ ) นี่ เป็ นการกระทาของบิดาในชี วิตของยิว (เปรี ยบเทียบ ปฐก.
27:38) คากรี กนี้ ปรากฏที่นี่เท่านั้นในพันธสัญญาใหม่ พวกสาวกถื อว่าเด็กเล็กๆเป็ นบุคคลที่ไม่
สมควรต่อความสนใจของพระเยซู แต่พระเยซู เห็นว่าพวกเขานั้นสาคัญในสิ ทธิ์ ของพวกเขาเองและ
มีคุณสมบัติที่สาคัญต่างๆซึ่ งผูใ้ หญ่ตอ้ งปลูกฝั ง มาระโกบันทึกแปดครั้งว่าพระเยซู สัมผัสใครคน
หนึ่ งและในแต่ละกรณี น้ นั ผลลัพธ์ก็เป็ นประโยชน์ (เปรี ยบเทียบ 1:41; 3:10; 5:28, 41; 6:56; 7:32;
8:22; 10:13)
“พระเยซู ไม่ได้แค่สัมผัสเด็กเล็กๆเท่านั้น ซึ่ งในข้อที่ 13 เป็ นจุดประสงค์ที่ถูกกล่าวไว้ถึง
บรรดาผูท้ ี่นาพวกเขาไปยังพระองค์ พระองค์สวมกอดพวกเขาอีกด้วย ใน 9:36 พระเยซู ได้
อุม้ เด็กคนหนึ่ ง การสวมกอดเป็ นการแสดงต่อสาธารณะถึงการยอมรับและคุณค่าของเด็ก
ในอาณาจักรของพระเจ้า”[611]

“นี่ เ ป็ นการไหลล้ น ของความรั ก แบบพระเจ้า ของพระเยซู ที่ มี ต่ อ เด็ ก เล็ ก ๆ มัน เป็ น
ประสบการณ์น้ ี ที่พวกสาวกในการไม่ไวต่อความรู ้สึกของพวกเขานั้นก็กนั เด็กเล็กๆไว้จาก
การมีและกันพระเยซูไว้จากการให้! จึงไม่แปลกใจที่พระเยซูเดือดดาล”[612]
คาแนะนาของพระเยซู เกีย่ วกับทรัพย์ สมบัติ 10:17-31
คาถามจากชายคนหนึ่ งในฝูงชนได้ริเริ่ มเหตุการณ์ น้ ี จากนั้นพระเยซู ดาเนิ นการที่จะแนะนาพวกสาวกของ
พระองค์ ต่ อ ไปหลัง จากการเผชิ ญ หน้ า นั้น ต าแหน่ ง ของส่ ว นนี้ ในพระกิ ต ติ คุ ณ ของมาระโกก็ ส าคัญ
มันปรากฎหลังจากคาสอนของพระเยซู เกี่ ยวกับความสาคัญของการรับเอาอาณาจักรของพระเจ้าด้วยการ
วางใจและความถ่อมใจ (ข้อ 13-16) และมันนาหน้าการทานายครั้งที่สามของพระเยซู เกี่ยวกับการทนทุกข์
ของพระองค์ (ข้อ 32-34) ชายหนุ่มนั้นคิดว่าเขาสามารถรับเอาอาณาจักรของพระเจ้าด้วยความประพฤติและ
การถือสิ ทธิ์ ของตนเองไม่ใช่เหมือนเด็กเล็กๆ การทรงเรี ยกที่ติดตามมาของพระเยซู สู่การอุทิศตนก็จดั ตั้งการ
ป่ าวประกาศเกี่ยวกับการทนทุกข์ของพระองค์
การเผชิญหน้ ากับขุนนางหนุ่มทีร่ ่ารวย 10:17-22 (เปรียบเทียบ มธ. 19:16-22; ลก. 18:18-23)
10:17

มาระโกผูกเหตุการณ์ น้ ี เข้ากับสิ่ งที่มาก่อนทันทีอย่างใกล้ชิดมากกว่าผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนอื่นๆ
ท่านต้องการให้ผูอ้ ่านของท่า นที่ จะเห็ นชายหนุ่ มนี้ ที่แสดงถึ งความตรงข้ามอย่างแท้จริ ง ถึ งสิ่ ง ที่
พระเยซู เพิ่งได้สอนพวกสาวกของพระองค์ ชายคนนั้น “ร่ ารวย” (ข้อ 22) หนุ่ม (มธ. 19:20) เป็ น
ขุนนาง (ลก. 18:18) การเข้าหาพระเยซู ของเขานั้นก็ร้อนรนและมีการนับถืออย่างผิดปกติ แต่เขาถือ
ว่าชีวติ นิรันดร์ เป็ นบางสิ่ งที่บุคคลหนึ่งต้องทาเพื่อได้มา
“รู ปแบบของการกล่าวเช่นนั้น [นัน่ คือ “อาจารย์ผปู้ ระเสริ ฐ”]จะหายากมากในลัทธิ ยิวแห่ ง
สมัย ของพระเยซู แม้ว่า การใช้ค าว่า ‘ดี ’อย่า งที่ ป ระยุก ต์ใ ช้ก ับพระเจ้า ก็ ป กติ ใ นพันธสั ญญาเดิ ม
(เปรี ยบเทียบ สดด. 118:1, 1 พศด. 16:34, 2 พศด. 5:13) และโดยทัว่ ไปนั้น มุมมองของยิวก็คือว่า
พระเจ้าเท่านั้นอาจถู กอธิ บายอย่างเหมาะสมว่า ‘ดี ’ และโดยความตรงข้ามนั้นก็ไม่มีใครที่ ‘ดี ’
(เปรี ยบเทียบ รม. 7:18)”[613]
มัท ธิ วเขี ย นว่า เขาถามถึ ง สิ่ ง ที่ เขาควรท าเพื่ อ จะได้รั บ หรื อรั บ เอา (ค ากรี ก โช) ชี วิตนิ รั นดร์ แต่
มาระโกและลูกากล่าวว่าเขาใช้คาศัพท์น้ ี “รับมรดก” (คากรี ก คเลโพโนมีโอ)
“คเลโพโนมีโอ [“รับมรดก”] สะท้อนถึงการใช้ของยิวซึ่ งกล่าวถึง ‘การรับ’ ชี วิตนิรันดร์
เป็ นมรดก”[614]

อย่างชัดเจนแล้วชายคนนั้นไม่ได้เชื่ อว่าเขามีชีวิตนิ รันดร์ และต้องการที่จะเรี ยนรู ้สิ่งที่เขาต้องทาเพื่อจะได้รับ
(หรื อรับเอา) มัน นี่ ก็น่าสังเกตเนื่ องจากคนยิวหลายคนเชื่ อว่าพวกเขามีชีวิตนิ รันดร์ เพียงเพราะว่าพวกเขา
เป็ นลูกหลานของอับราฮัม บางทีมทั ธิวบันทึกคาแท้จริ งที่เขาใช้ (เดอะ อิพพิสซิ สซิ มา เวอร์ บา) และมาระโก
และลูกาตีความสิ่ งที่เขาหมายถึ ง (เดอะ อิ พพิ สซิ สซิ มา วอคซ์ ) เป็ นสิ่ งสาคัญมัทธิ วที่จะบอกผูอ้ ่านชาวยิว
ดั้งเดิมว่าชายหนุ่มนั้นได้กล่าวถึงการได้รับบางสิ่ งที่เขาไม่ได้มี
มาระโกและลูกาเขียนเพื่อคนต่างชาติ สาหรับผูซ้ ่ ึ ง “การรับมรดก” อธิ บายถึงสิ่ งที่อยูใ่ นความคิดของขุนนาง
หนุ่มที่ร่ ารวย ผูส้ อบถามนี้ได้กล่าวถึงการได้รับบางสิ่ งที่เขาในฐานะคนยิวคิดว่าเขา-ในฐานะคนยิว-มีสิทธิ์ ที่
จะได้รับเนื่องจากความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติกบั อับราฮัม
“ในความคิดของขุนนางหนุ่มที่ร่ ารวยการเข้าในสวรรค์ การรับชีวิตนิรันดร์ เป็ นมรดกและการมีชีวิต
นิ รันดร์ ท้ งั หมดนั้นก็ เป็ นอย่า งเดี ย วกันและทั้ง หมดหมายถึ ง ‘ไปยังสวรรค์เมื่ อข้าพเจ้าตายไป’
พระเยซูไม่ได้ยนื ยันหรื อปฏิเสธความเท่าเทียมกันนี้ ที่นี่ พระองค์เข้าใจว่าชายหนุ่มนั้นต้องการที่จะ
รู ้วธิ ี เข้าสู่ ชีวติ หรื อเข้าสู่ อาณาจักรของพระเจ้า”[615]
10:18

ชายคนนั้นมี ความเข้าใจที่ ผิวเผินถึ งความดี การตอบสนองของพระเยซู ได้ทาให้ช ายคนนั้น
เผชิ ญหน้ากับความหมายโดยนัยของการพยายามที่จะทางานดี บางอย่างเพื่อจะได้รับชี วิตนิ รันดร์
และการเรี ยกพระเยซู วา่ “ประเสริ ฐ” เขาพร้อมที่จะตอบสนองต่อคาแนะนาของพระเยซู วา่ เป็ นของ
พระวจนะของพระเจ้าไหม?

10:19

พัน ธสั ญ ญาเดิ ม สอนว่า ถ้า บุ ค คลหนึ่ ง ถื อ รั ก ษาธรรมบัญ ญัติ ข องโมเสส เขาจะมี ชี วิ ต อยู่
(ฉธบ. 30:15-16) นี่ เป็ นไปได้ทางทฤษฏีแต่ไม่เป็ นไปได้ทางปฏิบตั ิ พระเยซู ย้ าเตือนชายคนนั้นถึง
สิ่ งที่ธรรมบัญญัติเรี ยกร้ องโดยการท่องคาสั่งห้าประการในแผ่นที่สองของพระบัญญัติสิบประการ
คาสั่งต่างๆที่พระเยซู อา้ งอิงถึ งก็สามารถพิสูจน์ความจริ งได้อย่างง่ายๆด้วยการประพฤติ มาระโก
เท่านั้นบันทึกข้อห้ามต่อการโกงซึ่ งเป็ นที่ชดั เจนว่าเป็ นรู ปแบบที่เฉพาะของการขโมยสิ่ งที่เป็ นของ
คนมัง่ มี[616]

10:20

ความเข้าใจที่ผิวเผินของชายคนนั้นถึงมาตรฐานของพระเจ้าก็ชดั เจนในการอ้างของเขาที่วา่ เขาได้
“ถือรักษา” คาสั่งเหล่านั้น “ทั้งหมด” ตั้งแต่ “วัยเด็ก” ของเขา เขาถือว่าการเชื่ อฟั งเป็ นแค่การทาตาม
ภายนอกโดยปราศจากความบริ สุทธิ์ ภายใน (เปรี ยบเทียบ ฟป. 3:6) นี่ เป็ นความหมายโดยนัยตาม
ธรรมชาติและผลลัพธ์ของคาสอนของพวกฟาริ สี ณ อายุ 12 ปี เด็กชายชาวยิวได้กลายมาเป็ น
“บุตรของพันธสัญญา” (คาฮีบรู บาร์ มิสวาห์ ซึ่ งเป็ นที่มาของ บาร์ มิทช์วาห์ ) พวกยิวถือว่าพวกเขา
เองว่า มี ความรั บผิดชอบสาหรั บการเชื่ อฟั ง ของพวกเขาต่ อธรรมบัญญัติต้ งั แต่อายุน้ นั เป็ นต้นไป
[617] บางทีเป็ นว่าชายคนนั้นหมายถึงว่าเขาได้ถือรักษาธรรมบัญญัติต้ งั แต่อายุ 12 ปี

“ชายคนนั้นมีความสามารถที่จะบรรลุพระบัญญัติต่างๆของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบก็เป็ น
ที่เชื่ ออย่างหนักแน่นโดยพวกรับบีวา่ พวกเขาได้กล่าวด้วยความจริ งจังทั้งหมดถึงผูค้ นที่ได้
ถือรักษาธรรมบัญญัติท้ งั สิ้ นตั้งแต่ ก ถึง ฮ”[618]
10:21 มาระโกเท่านั้นบันทึกว่าพระเยซู ทรงรักขุนนางหนุ่มที่ร่ ารวยเมื่อเขาได้ตอบอย่างที่เขาได้ตอบ เป็ น
ที่ ชัดเจนว่าชายคนนั้นมี พยายามอย่างจริ งใจที่ จะได้รับชี วิตนิ รันดร์ โดยการเชื่ อฟั งธรรมบัญญัติ
ความเข้า ใจที่ ผิวเผิ นของเขาถึ ง สิ่ ง ที่ พ ระเจ้า เรี ย กร้ องก็ เ ป็ นความผิดของบรรดาอาจารย์ข องเขา
มากกว่าความผิดของเขาเอง
พระเยซูบ่งชี้ได้อย่างแน่ชดั ถึงสิ่ งที่ได้กนั ชายคนนี้ ไว้จากการมีชีวิตนิ รันดร์ พระองค์แสดงถึงมันใน
คาศัพท์ที่ชายคนนั้นได้ใช้นนั่ คือ การทาบางสิ่ ง เขาวางใจในทรั พย์สมบัติของเขา บางทีเขาถื อว่า
ทรัพย์สมบัติเป็ นหลักฐานที่ ว่างานดี ของเขาทาให้เขาเป็ นที่ยอมรั บได้ต่อพระเจ้า พันธสัญญาเดิ ม
สอนว่าตามปกติแล้วพระเจ้าอวยพรคนชอบธรรมด้วยความมัง่ คัง่ ทางกายภาพ (เช่ นโยบ 1:10;
42:10; สดด. 128:1-2; อสย. 3:10)
นัก การเมื องหนุ่ ม นี้ ต้องละทิ้ งความเชื่ อที่ ม นั่ ใจในตนเองอย่า งแท้จริ ง นั้น และเขาต้องวางใจใน
พระเยซูและติดตามพระองค์ เขาได้ทาให้ทรัพย์สมบัติของเขาเป็ นพระของเขาแทนที่พระเจ้าอีกด้วย
ความลังเลใจของเขาที่จะแยกมันก็เปิ ดเผยถึงรู ปเคารพของเขา โดยการขายบรรดาสิ่ งของที่เขามีอยู่
การแจกจ่ายให้กบั คนยากจนและการติดตามพระเยซู -เขาจะกล่ าวยอมรั บถึ งการละทิ้งของเขาถึ ง
ความมัน่ ใจในตนเองและการยืนยันถึงการวางใจของเขาในพระเยซู จากนั้นเขาจะ “มีทรัพย์สมบัติ
ในสวรรค์” คือบางสิ่ งที่จะคงอยูเ่ ป็ นนิตย์
“เป็ นที่ ชัดเจนว่าพระเยซู รู้สึกว่าในกรณี ที่เฉพาะนี้ -บางที ชัดเจนจากเสื้ อผ้าของชายหนุ่ มนั้น-ก็ มี
อุปสรรคที่เกือบเอาชัยไม่ได้โดยวิธีของการยึดกับทรัพย์สมบัติ” "[619]
ทุกวันนี้หลายคนถือว่าพวกเขาเองนั้นดีเพราะว่าพวกเขาได้ดาเนินชีวติ ที่มีศีลธรรมและไม่ได้ทาบาป
ที่เลวร้ ายต่างๆ บางคนเชื่ อว่าทั้งหมดที่พวกเขาต้องทาคื อความดี มากขึ้นเล็กน้อยและพระเจ้าจะ
ยอมรับพวกเขา พวกเขาล้มเหลวที่ จะเห็ นว่าพวกเขาล้มละลายฝ่ ายวิญญาณอย่างสิ้ นเชิ งและที่ว่า
แม้ก ระทัง่ การกระท าที่ ดีต่า งๆของพวกเขาก็ เป็ นผ้า ขี้ ริ้วที่ ส กปรกในสายพระเนตรของพระเจ้า
พวกเขาต้องทิ้งพวกเขาเองบนความเมตตาของพระเจ้า วางใจในสิ่ งที่พระองค์ได้ทาเพื่อพวกเขาใน
พระคริ สต์แทนที่ในความดีของพวกเขาเองและเริ่ มต้นติดตามผูห้ นึ่งที่รักพวกเขาและให้พระองค์เอง
เพื่อพวกเขา นัน่ เป็ นกรณี ที่เกิดกับขุนนางหนุ่มที่ร่ ารวยนั้น

10:22 การละทิ้งความมัน่ คงทางกายภาพของเขาและการวางใจในพระเยซู น้ นั เป็ นความเสี่ ยงอันยิ่งใหญ่
เกินไปที่จะรับเอา ทรัพย์สมบัติของขุนนางหนุ่มที่ร่ ารวยได้นาความเสี ยใจมายังเขาแทนที่ความยินดี
นี่เป็ นครั้งเดียวในหมวดพระกิตติคุณที่ใครคนหนึ่ งได้ถูกเรี ยกให้ติดตามพระเยซู ที่ไม่ได้ทาอย่างนั้น
มันเป็ นครั้งเดี ยวอีกด้วยที่ใครคนหนึ่ งถู กกล่าวว่าได้จากพระพักตร์ ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าไปอย่าง
เศร้าใจ[620]
คาสอนของพระเยซู เกีย่ วกับความร่ารวย 10:23-31 (เปรียบเทียบ มธ. 19:23-30; ลก. 18:24-30)
พระเยซูใช้เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่จะสอนพวกสาวกของพระองค์เกี่ยวกับความร่ ารวย การบันทึกของมัทธิ ว
เป็ นความเต็มที่ที่สุด
10:23 กรณี ของผูไ้ ม่เชื่อนี้มีความสาคัญมากมายสาหรับพวกสาวกที่เชื่อของพระเยซู แทนที่จะเป็ นการชม
ก่อนถึ งพระพรนิ รันดร์ ของพระเจ้า ทรั พย์สมบัติ (“สิ่ งต่างๆที่ บุคคลหนึ่ งครอบครอง”; คากรี ก
ครี มาทา) อาจเป็ นสิ่ งกี ดขวางต่อการได้รับมัน พระเยซู ไม่ได้อิจฉาคนร่ ารวยอย่างที่ คนร่ วมสมัย
ส่ วนใหญ่ของพระองค์ได้อิจฉา พระองค์สงสารพวกเขา[621] ทรัพย์สมบัติไม่กนั บุคคลหนึ่ งไว้จาก
อาณาจักรของพระเจ้าแต่มนั ให้ความพิการแก่เขา
“ในพันธสัญญาเดิมก็มีท่าทีหลักสองอย่างต่อความร่ ารวย: ท่าทีหนึ่ งถือว่าความร่ ารวยเป็ น
เครื่ องหมายของความโปรดปรานของพระเจ้า เป็ นรางวัลสาหรับความดี ท่าทีอีกอย่างหนึ่ ง
ระบุคนยากจนเข้ากับคนเคร่ งศาสนา คนร่ ารวยเข้ากับคนอธรรม ท่าทีของพระเยซู ต่อคน
ร่ ารวยอย่างที่แสดงไว้ในข้อนี้ก็สดใหม่อย่างน่าตกใจ พระองค์ไม่โลภทรัพย์สมบัติของพวก
เขาหรื อเกลียดพวกเขา ตรงกันข้ามพระองค์สงสารพวกเขา-เพราะว่าคนร่ ารวยจะต้องได้รับ
ความสงสารเนื่ อ งจากการทดลองที่ ใ หญ่ โ ดยเฉพาะและความพิ ก ารที่ น่ า ตกใจใน
ความสัมพันธ์กบั อาณาจักรของพระเจ้าที่ซ่ ึ งเขาทางานภายใต้ มันก็ง่ายมากสาหรับเขาที่จะ
รู ้สึกถึงความมัน่ คงเท็จและพึ่งพาทรัพย์สมบัติของเขาและเป็ นมิตรกับทรัพย์สมบัติเหล่านั้น
จนเขาลืมสิ่ งที่สาคัญกว่าอย่างมากมายใหญ่โต”[622]
10:24 ข้อนี้ ก็เฉพาะต่อมาระโก ความประหลาดใจของพวกสาวกเกิ ดจากความเชื่ อถืออันเป็ นที่นิยมที่ว่า
ความร่ ารวยเป็ นผลลัพธ์ ของการอวยพรของพระเจ้าที่ มีต่อความชอบธรรม พวกเขาคิ ดว่าความ
ร่ ารวยเป็ นความได้เปรี ยบไม่ใช่ความเสี ยเปรี ยบในความสัมพันธ์ของบุคคลหนึ่ งกับพระเจ้า ที่นี่ใน
หมวดพระกิ ตติคุณเท่านั้นที่พระเยซู กล่าวต่อพวกสาวกในฐานะ “เด็กๆ” (คากรี ก เทคน่ า) ความ
ประหลาดใจของพวกเขาเปิ ดเผยถึงความไม่เป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณของพวกเขา

การอ่านตัวบทที่ยาวขึ้น ณ ตอนปลายของข้อที่ 24 ให้ความรู้สึกถึงข้อความของพระเยซู แต่บางทีมนั ไม่ใช่
ส่ วนหนึ่งของพระกิตติคุณตั้งแต่ด้ งั เดิม ข้อความที่ส้ นั กว่าก็เป็ นจริ งอย่างสมบูรณ์แบบอย่างที่มนั อธิ บายและ
ให้เหตุผลบางส่ วนสาหรับความประหลาดใจที่สองของพวกสาวก (ข้อ 26) ข้อความของพระเยซูในข้อ 25
ช่วยให้เราเข้าใจความประหลาดใจที่เพิม่ เข้ามาของพวกเขาอีกด้วย
10:25-26 นักเขียนคนหนึ่งถอดความสุ ภาษิตของพระเยซูดงั ต่อไปนี้
“มันง่ายที่จะร้อยเข็มด้วยอูฐขนาดใหญ่กว่าที่จะเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าเมื่อคุณกาลัง
กับพลุ่งพล่านกับความร่ ารวย”[623]
อูฐเป็ นสัตว์ขนาดใหญ่ที่ สุดที่ แบกภาระในปาเลสไตน์ เข็ม ที่ พระเยซู อา้ งอิ งถึ งก็เป็ นเข็มเย็บผ้า
โดยทัว่ ไป (คากรี ก ฮาพิส) พระเยซูใช้การขยายความ พวกสาวกตอบสนองด้วยความประหลาดใจ
เพราะพวกเขาคิดว่าทรัพย์สมบัติบ่งชี้ถึงความชอบธรรม (เปรี ยบเทีบบ โยบ อับราฮัม ซาโลมอน)
10:27 ประเด็นของพระเยซู ก็คือว่าความรอดเป็ นงานของพระเจ้าอย่างสิ้ นเชิ ง (เปรี ยบเทียบ ยนา. 2:9;
อฟ. 2:8-9) โดยวิธีการของมนุ ษย์น้ นั เป็ นไปไม่ได้ที่จะรับเอามันบนพื้นฐานของการบรรลุหรื อคุณ
ความดี แต่พระเจ้าสามารถทาให้ใครก็ตามที่จะตระหนักถึ งการพึ่งพาเต็มที่ของเขาหรื อของเธอที่
พระองค์และหันไปหาพระองค์สาหรับความรอด
10:28

เปโตรที่กล่าวเพื่อสาวกคนอื่นๆก็ยงั คงคิดในแง่กายภาพแทนที่ในแง่ฝ่ายวิญญาณ ท่านเปลี่ยน
การสนทนากลับไปสู่ หวั ข้อของการสละทุกสิ่ งเพื่อจะติดตามพระเยซู (ข้อ 22) ขุนนางหนุ่มที่ร่ ารวย
นั้นได้ป ฏิ เสธที่ จะละทิ้ ง ทุ ก สิ่ ง และติ ดตามพระเยซู แต่ พ วกสาวกได้ท าสิ่ ง นั้นไป “ข้าพระองค์
ทั้งหลาย” เป็ นการเน้นในตัวบทกรี ก มาระโกไม่ได้บนั ทึกส่ วนที่ เหลื อของข้อความของเปโตร:
“แล้วพวกข้าพระองค์จะได้อะไรบ้าง?” (มธ. 19:27) มาระโกไม่จาเป็ นที่จะต้องบันทึก ความหมาย
โดยนัยก็ชดั เจนพอจากข้อความของเปโตรโดยปราศจากคาถามของท่าน

10:29-30 พระเยซูไม่ได้วา่ กล่าวความเห็นแก่ตวั ของเปโตรอย่างเมตตาแต่ได้ให้รางวัลการเสี ยสละของท่าน
ด้วยพระสัญญา พวกสาวกที่ติดตามพระเยซูอย่างสุ ดใจสามารถคาดหวังสามสิ่ ง หนึ่ ง พระเจ้าจะให้
พวกเขามากขึ้นในแง่ฝ่ายวิญญาณเกี่ ยวกับสิ่ งที่พวกเขาได้เสี ยสละไปทางกายภาพ ประการที่สอง
พวกเขาจะได้รับการข่มเหงในฐานะพวกสาวกของพระเยซู มาระโกเท่านั้นอ้างอิงถึ งสิ่ งนี้ อย่างไม่
สงสัยแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของผูอ้ ่านดั้งเดิมที่ได้รับการข่มเหงของท่าน การอุทิศตนต่อการเป็ น
สาวกหมายถึง “การข่มเหง” เช่นเดียวกับ “รางวัล” ประการที่สาม พวกสาวกที่สัตย์ซื่อจะชื่นชมชีวิต
นิรันดร์ ของพวกเขาจนถึงขนาดที่วา่ พวกสาวกที่ไม่สัตย์ซื่อจะไม่ได้ชื่นชม (เปรี ยบเทียบ ยน. 10:10;
17:3).[624]

“พระเจ้าไม่ได้เอาสิ่ งใดไปจากบุคคลหนึ่งโดยปราศจากการรื้ อฟื้ นมันแก่เขาในรู ปแบบใหม่
และมีสง่าราศี”[625]
ยุคปั จจุบนั อ้างอิงถึงยุคระหว่างการเสด็จมาและยุคที่จะมาถึงอ้างอิงถึงอาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์
10:31

“คนแรก” ในยศและตาแหน่งในยุคนี้ เช่ นขุนนางหนุ่ มที่ร่ ารวยนั้น “จะเป็ นคนสุ ดท้าย” ในยุค
ถัดไป ตรงกันข้าม “คนสุ ดท้าย” ในยุคนี้เช่นสาวกสิ บสองคนจะเป็ น“คนแรก”ในยุคถัดไป คาเหล่านี้
สรุ ปคาสอนของพระเยซู ในเรื่ องการเป็ นสาวกในโอกาสนั้นและในส่ วนนี้ ของพระกิ ตติคุณของ
มาระโก (ข้อ 1-31) นี่ เป็ นคากล่าวที่พระเยซู ใช้ ณ เวลาอื่นๆเช่ นกันระหว่างพันธกิจของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ มธ. 20:16; ลก. 13:30) ที่นี่คาเหล่านี้เตือนเปโตรถึงการมองหารางวัลทางกายภาพทันที
สาหรับการเสี ยสละตนเองของท่านอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ มธ. 20:1-16)

ทั้งสามบทเรี ยนนี้ ในเรื่ องการเป็ นสาวกที่มาระโกบันทึกในส่ วนนี้ ของพระกิ ตติคุณของท่านก็กล่าวถึ งการ
เสี ยสละตนเอง (10:1-31) บทเรี ยนต่างๆที่พระเยซู สอนที่ตามหลังการทานายถึ งการทนทุกข์ครั้งแรกของ
พระองค์ส่วนใหญ่แล้วก็กล่าวถึงพระสิ ริในอนาคต (8:31-9:29) บทเรี ยนเหล่านั้นที่พระองค์สอนหลังจากการ
ทานายถึงการทนทุกข์ครั้งที่สองของพระองค์ก็เกี่ยวข้องกับการทนทุกข์ในปั จจุบนั เป็ นหลัก (9:30-10:31).
ค. การทานายเกีย่ วกับการทนทุกข์ ครั้งทีส่ ามและบทเรียนต่ างๆ 10:32-52
นี่ เป็ นครั้งสุ ดท้ายที่พระเยซู ขณะที่พระองค์เข้าใกล้เยรู ซาเล็มก็ได้บอกพวกสาวกของพระองค์วา่ พระองค์จะ
สิ้ นพระชนม์และเป็ นขึ้นอีก แต่ละครั้งนั้นพระเยซู ก็ให้ขอ้ มูลแก่พวกเขามากกว่าที่พระองค์ได้ให้มาก่อน
ครั้งแรกพวกสาวกได้ตอบสนองอย่างรุ นแรง (8:32) ครั้งที่สอง พวกเขาไม่เข้าใจสิ่ งที่พระองค์หมายถึงและ
กลัวที่จะขอการอธิบายจากพระองค์ (9:32) ตอนนี้ ครั้งที่สาม มาระโกไม่ได้บนั ทึกการตอบสนองต่อการป่ าว
ประกาศของพระเยซู ยกเว้นข้อโต้เถี ยงเกี่ ยวกับใครจะเป็ นใหญ่ที่สุดในอาณาจักรของพระเจ้าที่ติดตามมา
ทัน ที เป็ นที่ ชัด เจนว่า พวกสาวกไม่ ไ ด้เ ข้า ใจสิ่ ง ที่ ก าลัง มา เพราะว่า พวกเขาจดจ่ อต่ อ ไปอย่า งเพิ่ ม ขึ้ น ที่
อาณาจัก รทางกายภาพของพระเจ้า ที่ ก าลัง มาและบทบาทของพวกเขาในอาณาจัก รนั้น อย่า งไรก็ ตาม
พระเยซูดาเนินการที่จะสอนบทเรี ยนต่างๆเกี่ยวกับการเป็ นสาวกที่พวกเขาจาเป็ นแก่พวกเขาต่อไป
1. คาพยากรณ์ หลักที่สามเกี่ยวกับการทนทุกข์ ของพระเยซู 10:32-34 (เปรียบเทียบ มธ. 20:17-19;
ลก. 18:31-34)
10:32 พระเยซู และพวกสาวกของพระองค์เดิ นทางจากที่ใดที่หนึ่ งในเพอเรี ยหรื อยูเดียไปยังเยรู ซาเล็ม
พวกเขายังไม่ได้ผ่านเยรี โค (ข้อ 46-52) ตาแหน่ งของพระเยซู “นาหน้าพวกเขา” ในแง่ของรับบี
โดยทัว่ ไปบ่งบอกถึงการตัดสิ นใจของพระองค์ที่จะไปยังเยรู ซาเล็มโดยไม่คานึ งถึงความตายที่กาลัง
มาของพระองค์ที่นนั่ (เปรี ยบเทียบ 14:28; 16:7) บางทีท่าทีของพระองค์อธิ บายถึงความประหลาด

ใจบางอย่างของพวกสาวก สาวกคนอื่นๆที่ติดตามข้างหลังที่ห่างออกไปก็ “กลัว” เนื่ องจากสิ่ งที่
พระเยซู ได้กล่ าวว่า อยู่ขา้ งหน้าที่ นั่น พระเยซู หันไปเพื่อจะให้ขอ้ มู ลเพิ่มขึ้ นแก่ ส าวกสิ บ สองคน
เกี่ยวกับการทนทุกข์ที่กาลังมาของพระองค์
10:33-34 ตารางดังต่อไปนี้ แสดงถึงรายละเอียดที่มากขึ้นเกี่ยวกับการทานายนี้ และความสาเร็ จในเรื่ องราว
การทนทุกข์—เมื่อเปรี ยบเทียบกับการทานายสองครั้งแต่ก่อน[626]
การท านายครั้ ง การท านายครั้ งที่ การท านายครั้ ง เรื่ องราวการทน
แรก 8:31—9:29 สอง 9:30—10:31 ที่สาม 10:32-52 ทุกข์ 14:1—15:47
1. การส่ งมอบแก่ ส ภา
แซนเฮดริ น

9:31

10:33

14:53

2. การถู ก ประณามโดย 8:31
สภาแซนเฮดริ น

10:33

14:64

3. การส่ งมอบแก่ พ วก
โรมัน

10:33

15:1

4. การเยาะเย้ย การถ่ ม (9:12)
น้ าลายใส่ และการ
เฆี่ยน

10:34

14:64; 15:15, 1620

5. การประหาร

8:31

9:31

10:34

15:24, 37

6. การเป็ นขึ้นจากตาย

8:31; 9:9

9:31

10:34

16:1-8

เนื่องจากว่ามีความเกี่ยวพันที่โดดเด่นระหว่างการทานายเหล่านี้ และความสาเร็ จของพวกมันในเรื่ องราวการ
ทนทุ ก ข์ นัก อรรถาธิ บ ายบางคนเชื่ อ ว่ า พระเยซู ค งไม่ ไ ด้ท านายสิ่ ง เหล่ า นั้น [627] กระนั้น แม้ก ระทั่ง
นอกเหนือจากการเห็นล่วงหน้าแบบพระเจ้าของพระองค์น้ นั พระเยซู คงได้คาดหวังสิ่ งที่รอคอยพระองค์ใน
เยรู ซาเล็ม พระองค์รู้ความลึกของการเป็ นปฏิปักษ์ของพวกผูน้ าทางศาสนาและพระองค์เข้าใจคาพยากรณ์
ของพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับอาชี พของพระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ สดด. 22:6-8; อสย. 50:6; 52:13-53:12)
สิ่ งที่มาก่อนเกี่ยวกับ “พวกเขา” ในข้อที่ 34 บางทีเป็ น “คนต่างชาติ” ในข้อที่ 33

“‘เยรู ซาเล็ม’ เป็ นสถานที่แห่งอันตรายและการกล่าวโทษถึงตาย [ในมาระโก] พวกศัตรู ของพระเยซู
ก็อยู่ที่บา้ นที่นี่ และจากที่นี่พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สีก็มายังกาลิ ลีเพื่อจะโจมตีพระองค์และ
พวกสาวกของพระองค์ และ ‘พระวิหาร’ ซึ่ งเป็ นนิ เวศแห่ งการทรงสถิ ตของพระเจ้าและที่นงั่ ของ
อานาจของเจ้าหน้าที่ทางศาสนาก็เป็ นสถานที่ แห่ งความขัดแย้งที่เข้มข้น: ก่อนการทนทุกข์ของ
พระองค์ การเผชิญหน้าที่ใหญ่และสุ ดท้ายของพระองค์กบั เจ้าหน้าที่ทางศาสนาก็เกิดขึ้นที่นี่” [628]
2. คาสอนของพระเยซู เกีย่ วกับการรับใช้ 10:35-45 (เปรียบเทียบ มธ. 20:20-28)
ส่ วนนี้ คล้ายกับ 9:30-37 ทั้งสองส่ วนกล่าวถึ งความยิ่งใหญ่แท้และทั้งสองก็ตามหลังการทานายเกี่ ยวกับ
การทนทุ ก ข์ข องพระเยซู เหตุ ก ารณ์ ที่ ส องนี้ แสดงถึ ง การขาดการรั บ รู ้ ฝ่ ายวิญญาณของพวกสาวกและ
ความเห็นแก่ตวั ของพวกเขาแม้กระทัง่ มากกว่าเหตุการณ์แรก ก่อนที่เราสรุ ปว่าพวกสาวกโง่เขลาโดยเฉพาะ
ในการไม่ เ ข้า ใจสิ่ ง ที่ พ ระเยซู เ พิ่ ง ได้ ท านายไป เราต้อ งระลึ ก ถึ ง วัฒ นธรรมที่ พ วกเขาด าเนิ น ชี วิ ต อยู่
ในวัฒนธรรมของพวกเขา เหตุ การณ์ ก็สาคัญกว่าเวลา อย่างที่ เป็ นจริ งเกี่ ยวกับวัฒนธรรมทางตะวันออก
สมัยใหม่เป็ นส่ วนใหญ่ พวกเขาจดจ่อที่เหตุการณ์ที่กาลังจะมาเกี่ยวกับการเริ่ มต้นของอาณาจักรของพระเจ้า
อย่างที่พวกเขาคิดและที่ของพวกเขาในอาณาจักรนั้นจนเวลาแห่ งการถูกจับกุม การตายและการเป็ นขึ้นจาก
ตายของพระเยซูไม่ได้สร้างความประทับใจแก่พวกเขา
10:35-37 คาร้ องขอของยากอบและยอห์นดูเหมือนเกื อบไม่น่าเชื่ อ พวกเขาต้องการให้พระเยซู ที่จะให้
“อะไรก็ตาม” แก่พวกเขาที่พวกเขาร้องขอ: คาร์ เท บลังเช่ เมื่อถูกถามถึงสิ่ งที่อาจจะเป็ น พวกเขาก็
อธิ บายว่าพวกเขาต้องการตาแหน่ งแห่ งเกี ยรติ ที่สูงที่ สุดในอาณาจักรพระเมสสิ ยาห์ ของพระเยซู
บุคคลที่นงั่ ที่เบื้อง “ขวา” ของผูป้ กครองก็ชื่นชมตาแหน่ งที่ได้รับมอบหมายที่สูงที่สุดและบุคคลที่
นัง่ ที่เบื้อง “ซ้าย” ของเขาก็ชื่นชมตาแหน่งที่ได้รับมอบหมายรองสู งสุ ด[629] เป็ นที่ชดั เจนว่าพี่นอ้ ง
สองคนนี้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์และพวกเขาคิดว่าพระองค์จะสถาปนาอาณาจักรของ
พระองค์ในไม่ชา้ บางทีเมื่อพวกเขาไปถึงเยรู ซาเล็ม
มัทธิ วเขียนว่ามารดาของพวกเขาคือสะโลเมน้องสาวของมารดาของพระเยซู ได้ร้องขอแทนพวกเขา
(มธ. 20:20) มาระโกใส่ ถอ้ ยคาในปากของพวกเขาเองเพราะว่าการร้ องขอมาจากใจของพวกเขา
แม้วา่ นางสะโลเมได้กล่าวถ้อยคาเหล่านั้น บางทีพวกเขาคิดว่าการเชื่ อมโยงทางครอบครัวของพวก
เขากับ พระเยซู ส นับ สนุ น ความถู ก ต้อ งของการร้ อ งขอของพวกเขา ยากอบและยอห์ น เป็ น
ลูกพี่ลูกน้องของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ มธ. 27:55-56; มก. 15:40; ยน. 19:25) บ่อยครั้งแล้วที่พวก
ผูป้ กครองแต่งตั้งสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดสู่ ตาแหน่งการปกครองที่สาคัญ
“เรื่ องราวนี้มีกระจกเงาที่สว่างเกี่ยวกับความไร้สาระของมนุษย์ เพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่า
ความร้อนรนที่เหมาะสมและบริ สุทธิ์ บ่อยครั้งแล้วก็ไปกับความทะเยอทะยาน…พวกเขาที่

ไม่ พึ ง พอใจกับ ตัวเขาเองตามล าพัง แต่ แสวงหาสิ่ ง นี้ หรื อ สิ่ ง อื่ น นอกเหนื อ จากเขาและ
คาสัญญาต่างๆของเขาก็เถลไถลไปจากเส้นทางที่ถูกต้องอย่างเลวทราม”[630]
10:38-40 บรรดาผูท้ ี่แบ่งปั นเกี ยรติ ของพระเยซู ในอาณาจักรของพระเจ้าต้องแบ่งปั นการทนทุกข์ของ
พระองค์ในยุคนี้ อีกด้วย “ถ้วย” บ่อยครั้งเป็ นสัญลักษณ์ของปั ญหาและการทนทุกข์ในพันธสัญญา
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;
เปรี ยบเทียบ วว. 14:10; 16:19; 17:4; 18:6), แม้วา่ บางครั้งมันแสดงถึ งความยินดี (สดด. 23:5;
116:13) ในทานองเดียวกัน บัพติศมาที่อยูใ่ ต้น้ าก็พรรณนาถึงการท่วมด้วยปั ญหา (โยบ 22:11; สดด.
18:16; 69:1-2, 15; อสย. 43:2)
ยากอบและยอห์นยืนยันอย่างมัน่ ใจ (และโดยไม่รู้) ว่าพวกเขาสามารถเผชิ ญปั ญหาและการทนทุกข์
ทั้งหมดที่พระเยซูคงจะได้เผชิญ เพราะว่าพวกเขาไม่ได้เข้าใจสิ่ งที่พระเยซูได้ทานายเกี่ยวกับการทน
ทุกข์ของพระองค์ ในความต้องการความเด่นชัดของพวกเขา พวกเขาก็เต็มใจที่จะสัญญาสิ่ งใดก็
ตามต่อพระเยซู ที่จริ งพวกเขาจะประสบกับขนาดของการทนทุกข์ดว้ ยตัวของพวกเขาเองในฐานะ
สาวกของพระเยซู แต่ไม่ใช่ มากเท่ากับที่ พระเยซู คงจะได้เผชิ ญ ยากอบเป็ นอัครทูตคนแรกที่ จะ
ประสบกับความทุกข์ทรมาน (กจ. 12:2) และยอห์นอาจได้เป็ นคนสุ ดท้าย[631]
“ฉบับคิ งเจมส์ บ่งบอกว่าแนวคิ ดที่ ว่าการให้รางวัลในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่ อยู่ใ น
พระหัต ถ์ข องพระคริ ส ต์เลย อย่า งไรก็ ตาม นั่นไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ พ ระเยซู ห มายถึ ง ที่ จ ะกล่ า ว
แต่ตรงกันข้าม แม้ว่ามันเป็ นสิ ทธิ พิเศษของพระคริ สต์ที่จะมอบหมายที่ ของพลเมื องใน
อาณาจักรของพระองค์แก่พวกเขา มันก็ไม่ใช่อยูใ่ นอานาจของพระองค์ที่จะจัดที่ต่างๆโดย
ความล าเอี ย งและการอุ ป ถัม ภ์ นอกจากที่ จะสอดคล้องกับ หลัก การที่ ตายตัว แห่ ง ความ
ยุติธรรมและการแต่งตั้งสิ ทธิ์ ขาดของพระบิดาของพระองค์”[632]
“อีกครั้งหนึ่งคาตอบของพระเยซูแสดงถึงความรู ้ที่เหนือธรรมชาติของพระองค์”[633]
10:41-44 การตอบสนองที่ริษยาของสาวกคนอื่นๆแสดงให้เห็นว่าความทะเยอทะยานที่เห็นแก่ตวั ได้จูงใจ
พวกเขาอีกด้วย[634] พระเยซูจาต้องกล่าวซ้ าคาสอนของพระองค์เกี่ยวกับความยิง่ ใหญ่เพราะว่าพวก
สาวกยังไม่ได้เรี ยนรู ้บทเรี ยนของมัน (9:33-37).[635]
การปกครองและสิ ทธิ อานาจในอาณาจักรของพระเจ้ามาทางการรับใช้ที่สัตย์ซื่อและถ่อมใจในยุค
ปั จจุบนั [636] พวกสาวกต้องจดจ่อที่การรั บใช้ในปั จจุบนั มากกว่าเกี ยรติในอนาคต โลกที่ไม่อยู่
ในทางพระเจ้าจดจ่อที่ ผลประโยชน์ต่างๆของตาแหน่ ง พวกสาวกของพระเยซู ควรจดจ่อที่ การมี
คุ ณสมบัติส าหรั บเกี ย รติ แม้ก ระทัง่ คนที่ ไม่อยู่ในทางพระเจ้า (“ผูค้ รอบครองของคนต่ างชาติ ” )

ใช้สิทธิ อานาจอย่างไม่เป็ นผูใ้ หญ่โดย “การเป็ นเจ้ านายอยูเ่ หนื อ” คนอื่นๆ พวกสาวกควรตั้งพวกเขา
เองอย่างสมัครใจไว้ภายใต้คนอื่นๆเพื่อจะช่วยเหลือพวกเขา ทาส (คากรี ก ดูลอส) บางครั้งเป็ นใคร
คนหนึ่ ง ที่ เสี ย สละสิ ท ธิ์ ของเขาหรื อ ของเธออย่า งสมัค รใจเพื่ อ จะรั บ ใช้ค นอื่ น ๆ (เปรี ย บเที ย บ
ลก. 22:24-30)- อย่างไรก็ตาม ทาสส่ วนใหญ่ไม่ใช่คนรับใช้ที่สมัครใจ คากรี กแสดงถึงการอยูใ่ ต้
อานาจไม่จาเป็ นต้องเป็ นการเป็ นทาส
จงสังเกตว่าพระเยซู ไม่ ได้ว่ากล่ าวพวกสาวกสาหรั บการต้องการที่ จะเป็ นใหญ่ใ นอาณาจักรของพระเจ้า
ความทะเยอทะยานนี้ ดี พระองค์ตาหนิ พวกเขาสาหรับการจดจ่อที่เป้ าหมายที่เอาตนเองเป็ นจุ ดศูนย์กลาง
แทนที่จะอยูท่ ี่เป้ าหมายที่เห็นแก่คนอื่น และพระองค์อธิ บายถึงวิธีสาหรับการได้รับความยิง่ ใหญ่
“แนวคิดก็คือสิ่ งนี้ : อาณาจักรทางโลกถูกปกครองโดยชนชั้นของบุคคลที่มียศตกทอด-พวกขุนนาง
พวกชนชั้นสู ง หรื อพวกเจ้าชาย ชนชั้นที่ปกครองคือบรรดาผูท้ ี่สิทธิ แต่กาเนิ ดของพวกเขาคือที่จะ
ปกครองและผูท้ ี่การอวดของพวกเขาคือที่จะไม่เคยอยู่ในตาแหน่งที่เหมือนทาส แต่ที่จะได้รับการ
ปรนนิ บตั ิ อยู่เสมอ ในอี กด้านหนึ่ ง ในอาณาจักรของเรา บุ คคลหนึ่ งกลายมาเป็ นผูย้ ิ่งใหญ่และ
ผูป้ กครองโดยการเป็ นผูร้ ับใช้ของบรรดาผูท้ ี่เขาจะต้องปกครองก่อน”[637]
“นี่ คือข้อความที่ ขดั แย้ง ของอาณาจัก รของพระเจ้า แทนที่ จะเป็ นเจ้านาย บรรดาผูย้ ิ่ง ใหญ่ ข อง
อาณาจักรนั้นก็กลายมาเป็ นผูร้ ับใช้ และบรรดาหัวหน้าของอาณาจักรนั้นก็กลายมาเป็ นคนปรนนิ บตั ิ
ของทุกคน”[638]
10:45

แม้กระทัง่ บุตรมนุ ษย์จาต้องทาตามกฎที่พระเยซู เพิ่งได้อธิ บายไป พระองค์ทรงเป็ นตัวอย่างที่
ยิ่งใหญ่ของมัน การบังเกิ ดเป็ นมนุ ษย์ของพระองค์ไม่ใช่ การเป็ นผูม้ ีอานาจที่คนอื่นๆจาต้องรับใช้
แต่เป็ นผูร้ ับใช้ที่ตอบสนองความต้องการของคนอื่นๆ

การรั บใช้ของพระองค์ขยายไปสู่ การให้ “ชี วิตของพระองค์” เป็ น “ค่าไถ่” (คากรี ก ลูทรอน เปรี ยบเทียบ
มธ. 20:28) ใน คอยเน กรี ก (ภาษากรี กตามปกติของโลกพันธสัญญาใหม่) บ่อยครั้งแล้วคานี้ บรรยายถึงเงินที่
จ่ายสาหรับการปลดปล่อยทาส ในพันธสัญญาใหม่ มันมีความหมายที่แคบกว่าและเป็ นทางศาสนศาสตร์
มากกว่า นัน่ คือ การปลดปล่ อยหรื อการไถ่ การปรากฏสองครั้งเท่านั้นของคานี้ ในพันธสัญญาใหม่ก็อยู่
ในมัทธิ ว 20:28 และ มาระโก 10:45 อพยพเป็ นตัวอย่างในพันธสัญญาเดิมที่ยิ่งใหญ่ของการไถ่และการ
ปลดปล่อยนี้
“เพราะว่า” (คากรี ก แอนทิ ) ที่ถูกใช้ในมาระโกที่นี่เท่านั้นก็หมายถึง “แทนที่จะ”หรื อ “แทน” ไม่ใช่
“เพื่อเห็ นแก่ ” ซึ่ งเป็ นการอ้างอิงที่ชัดเจนถึ งการแทนที่ (เปรี ยบเทียบ มธ. 2:22; ลก. 11:11;
1ปต. 3:9).[639]

“คนจานวนมาก” (ตามตัวอักษรคือ “คนมากมาย”) ตรงกันข้ามกับชี วิตเดี ยว (คากรี ก ซู เฮน) ของพระเยซู ที่
มอบให้เป็ นการจ่าย (เปรี ยบเทียบ 14:24) การกระทาของคนเดียวได้กระทบคนอื่นๆมากมาย (เปรี ยบเทียบ
อสย. 53:11-12) “คนจานวนมาก” ไม่ได้หมายถึง “บางคนในความตรงกันข้ ามกับทั้งหมด” ในขณะที่การ
ตายของพระเยซู มีประโยชน์ต่อทุกๆคน ในแง่หนึ่ ง และต่อผู้ที่เลื อกสรรเท่านั้นในอีกแง่หนึ่ ง นัน่ ก็ไม่ใช่
ประเด็นของการเปรี ยบเทียบของพระเยซูที่นี่ พระเยซูรับเอาที่ของทุกๆคนโดยการชาระการลงโทษสาหรับ
บาปของพวกเขา
ข้อนี้ ไม่ใช่แค่จุดสู งสุ ดของส่ วนนี้ เท่านั้น (ข้อ 35-41) แต่มนั เป็ นข้อไขของพระกิตติคุณของมาระโกอีกด้วย
[640] มันสรุ ปพันธกิจของพระเยซู ในฐานะผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าซึ่ งเป็ นการเน้นที่เฉพาะ
ของมาระโก[641] ที่นี่มนั จัดตั้งการป่ าวประกาศอีกครั้งหนึ่ งของการสิ้ นพระชนม์ที่จะมาถึงของพระเยซู แต่
มันเพิ่มจุดประสงค์สาหรับการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ที่ไม่ได้เปิ ดเผยมาก่อนหน้านี้
“ข้อนี้ มีขอ้ ความที่ ชดั เจนที่สุดของวัตถุ ประสงค์ของการเสด็จมาของพระคริ สต์ที่พบได้ในหมวด
พระกิ ตติคุณ แต่การป่ าวประกาศทางศาสนศาสตร์ น้ ี ถูกทาขึ้นเพื่อจะบังคับใช้ความจริ งเชิ งปฏิ บตั ิ
สาหรับความประพฤติประจาวัน”[642]
สุ ดท้ายแล้วที่ยอห์นได้รับข่าวสารก็ชดั เจนจากสิ่ งที่ท่านได้เขียนใน 1 ยอห์น 3:16: “พระองค์ได้ยอมสละ
พระชนม์ของพระองค์เพื่อเรา และเราก็ควรจะสละชีวติ ของเราเพื่อพี่นอ้ ง”
ความแตกต่ างระหว่ างผู้ช่วยเหลือและผู้รับใช้
ผู้ช่วยเหลือ

ผู้รับใช้

ผูช้ ่วยเหลือช่วยเหลือคนอื่นๆเมื่อมันสะดวก

ผูร้ ับใช้รับใช้คนอื่นๆแม้กระทัง่ เมื่อมันไม่สะดวก

ผูช้ ่วยเหลือช่วยเหลือผูค้ นที่เขาหรื อเธอชอบ

ผูร้ ับใช้รับใช้แม้กระทัง่ ผูค้ นที่เขาหรื อเธอไม่ชอบ

ผูช้ ่วยเหลือช่วยเหลือเมื่อเขาหรื อเธอชื่นชอบงาน

ผูร้ ับใช้รับใช้แม้กระทัง่ เมื่อเขาหรื อเธอไม่ชอบงาน

ผูช้ ่ วยเหลื อช่ วยเหลื อด้วยมุมมองที่จะได้รับความ ผูร้ ับใช้รับใช้แม้กระทัง่ เมื่ อเขาหรื อเธอไม่ได้รับความ
พึงพอใจส่ วนตัว
พึงพอใจส่ วนตัว
ผูช้ ่ วยเหลื อช่ วยเหลื อด้วยท่าที ของการช่ วยซึ่ งกัน ผู้รั บ ใช้ รั บ ใช้ ด้ ว ยท่ า ที ข องท าให้ ซ่ ึ งกั น และกั น มี
และกัน
ความสามารถ

2. การรักษาคนตาบอดใกล้เมืองเยรีโค 10:46-52 (เปรียบเทียบ มธ. 20:29-34; ลก. 18:35-43)
บางที มาระโกรวมเหตุ การณ์ น้ ี ไ ว้ในพระกิ ตติ คุณของท่านเพราะว่ามันอธิ บายถึ งการที่ พระเยซู จะเปิ ดตา
ฝ่ ายวิญญาณของพวกสาวกของพระองค์ที่ยงั คงปิ ดอยู่ (เปรี ยบเทียบ 8:22-26) นี่ เป็ นการอัศจรรย์แห่ งการ
รักษาสุ ดท้ายที่มาระโกบันทึก
“การบันทึกที่สองนี้ เกี่ ยวกับคนตาบอดที่ได้รับการรักษา (ดู 8:22-26 สาหรับการบันทึกอันแรก)
สรุ ปส่ วนที่เป็ นศูนย์กลางนี้ ของมาระโก (8:27-10:52) และทาหน้าที่เป็ น ‘ที่ต้ งั หนังสื อ’ ของส่ วนนี้
เมื่ อถู ก บันทึ ก อย่า งที่ ม นั เป็ นและที่ ที่ ม นั เป็ นก็ อาจแนะนาถึ ง ปั ญ หาที่ พ วกสาวกซึ่ งตาบอดฝ่ าย
วิญญาณได้มีในการเข้าใจถึ งความจาเป็ นสาหรับการสิ้ นพระชนม์ของพระคริ สต์และความจาเป็ น
สาหรับความสัตย์ซื่อในการทาการยืนหยัดเพื่อพระคริ สต์ในท่ามกลางการต่อต้าน
“พระธรรมตอนนี้ เป็ นที่ เดี ยวในมาระโกที่ที่ใครคนหนึ่ งเรี ยกพระเยซู ว่า ‘บุตรดาวิด’ ที่พระเยซู
ยอมรับชื่อเรี ยกนี้และรักษาชายคนนั้นก็เป็ นหลักฐานที่วา่ พระองค์รับรองความจริ งที่วา่ พระองค์ทรง
เป็ นพระเมสสิ ยาห์อย่างแท้จริ ง”[643]
10:46

“เยรี โค” ตั้งอยูท่ างตะวันตกของแม่น้ าจอร์ แดนประมาณห้าไมล์และตั้งอยูท่ างเหนื อของทะเลตาย
ประมาณหกไมล์
บรรดานักวิชาการได้พยายามที่ จะทาให้เรื่ องราวนี้ เข้ากันได้ก ับอี กสองเรื่ องราวในพระกิ ตติ คุ ณ
สัมพันธ์ นักวิชาการจานวนน้อยเชื่ อว่าเรื่ องราวต่างๆแสดงถึ งเหตุการณ์ ที่แยกกันสามเหตุการณ์
บางคนเชื่ อว่ามีการรักษาสองครั้ง ครั้งหนึ่ งเมื่อพระเยซู เข้าไปในเยรี โค (ลก. . 18:35) และอีกครั้ง
หนึ่งเมื่อพระองค์จากเยรี โคไป (มธ. 20:29; มก. 10:46) คนอื่นๆเชื่ อว่ามีการรักษาครั้งเดียวเท่านั้น
และมันได้เกิ ดขึ้ นที่ ใดที่หนึ่ งระหว่างเยรี โคเก่ าและเยรี โคใหม่ที่ เฮโรดมหาราชได้สร้ างขึ้ นทาง
ตะวันตกเฉี ย งใต้ของเมื องเก่ านั้นหนึ่ งไมล์[644] ข้าพเจ้า ชอบมุ ม มองนี้ เนื่ องจากว่า สามเรื่ องราว
ค่อนข้างคล้ายกัน
“เมืองเก่านั้นได้อยู่ในสภาพที่ปรักหักพัง ณ ศตวรรษแรก แต่เมืองใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดย
เฮโรดมหาราชในฐานะเป็ นสถานที่แห่ งราชวังฤดูหนาวของเขาและ ณ เวลาของเหตุการณ์
นี้มนั ก็เป็ นที่แห่งความสวยงามมาก”[645]
อีกมุมมองหนึ่งก็คือว่าคนขอทานได้เข้าหาพระเยซู ขณะที่พระองค์เข้าไปในเมืองนั้น แต่พระองค์ได้
รักษาพวกเขาขณะที่พระองค์ได้ออกไปจากเมืองนั้น การอธิ บายที่หลากหลายถึงสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นก็ได้
โต้แย้งทฤษฏีน้ ี

มาระโกเป็ นผูเ้ ขี ยนพระกิ ตติ คุณคนเดี ยวที่ จะบันทึ กคนที่ โดดเด่ นจากชื่ อของคนขอทานสองคน
สิ่ งนี้ ก็อยู่ในความสอดคล้องกับความสนใจของท่านในแต่ละบุ คคลและรายละเอี ยด บางทีผูอ้ ่าน
ดั้งเดิมของมาระโกรู ้จกั บารทิเมอัส
10:47-48 การบรรยายสองอย่างถึ งพระเยซู ในข้อเหล่านี้ เปิ ดเผยถึ งความเชื่ อของบารทิ เมอัส ฝูงชนแค่
บรรยายว่าพระเยซู เป็ น “ชาวนาซาเร็ ธ ” เป็ นที่ ชดั เจนว่าบารทิ เมอัสได้ยินเกี่ ยวกับพระเยซู และได้
สรุ ปว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ “บุตรดาวิด” เป็ นชื่ อเรี ยกของพระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ
11:9-10; 12:35-37; 2 ซมอ. 7:8-16; อสย. 11:1, 10; ยรม. 23:5-6; อสค. 34:23-24) แม้วา่ บารทิเมอัส
ขาดการมองทางกายภาพ เขาก็ เห็ น ใครที่ พ ระเยซู ทรงเป็ นอย่า งชัดเจนมากกว่า ฝูง ชนที่ ส ามารถ
มองเห็นได้ การร้องขอความเมตตาจากพระเยซูของเขาแสดงถึงท่าทีแห่ งการวางใจ ความถ่อมใจและ
การพึ่งพาที่พระเยซูได้สอนพวกสาวกของพระองค์มาตลอดที่จะรักษาไว้
“อย่างน่ าจะเป็ นไปได้ พระเยซู ไม่ได้ทาให้คนขอทานนั้นเงี ยบ (ตรงข้ามกับ บทที่ 8:30)
เพราะว่าพระองค์ทรงอยู่ที่ธรณี ประตูของเยรู ซาเล็มที่ที่อาชี พพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์
จะต้องสาเร็ จ ‘ความลับเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์’ นั้นผ่อนคลายเพราะว่ามันต้องถู กทาให้
ชัดเจนแก่ผคู ้ นทั้งหมดว่าพระเยซูเสด็จไปยังเยรู ซาเล็มในฐานะพระเมสสิ ยาห์และที่วา่
พระองค์สิ้นพระชนม์ในฐานะพระเมสสิ ยาห์”[646]
10:49-50 อีกครั้งหนึ่ งพระเยซู ตอบสนองต่อความเชื่ อของผูเ้ ชื่ อ การตอบสนองของบารทิเมอัสรับรอง
ความเชื่อของเขาที่วา่ พระเยซูสามารถช่วยเขาได้ รายละเอียดของมาระโกเน้นถึงความเมตตาสงสาร
ของพระเยซูและความเชื่อมัน่ ของคนขอทาน
10:51-52 คาถามของพระเยซู อนุ ญาตให้บารทิเมอัสที่จะสื่ อสารความเชื่ อของเขาและพระเยซู ได้ทาการ
ติ ดต่อส่ วนตัวกับเขาผ่านทางมัน “รับโบนี ” เป็ นรู ปแบบส่ วนตัวที่ เน้นถึ ง “รับบี ” และหมายถึ ง
“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและเจ้านายของข้าพเจ้า ” (เปรี ยบเทียบ ยน. 20:16) มันปรากฏที่นี่เท่านั้นใน
มาระโก พระเยซูได้รักษาบารทิเมอัสทันทีดว้ ยถ้อยคาซึ่ งทาให้การรักษาของพระองค์เป็ นของความ
เชื่ อของเขา ความเชื่ อของเขาเป็ นวิธีไม่ใช่ เหตุ ผล คากรี กที่ แปลว่า “หายปกติ ” หรื อ “หาย” คือ
เซโซเคน ซึ่งหมายถึง “รอด”
“เราอาจทึกทักเอาว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นในร่ างกายของชายคนนั้นแท้จริ งแล้วเป็ นภาพภายนอกของ
สิ่ งที่ได้เกิดขึ้นในวิญญาณของเขา” (ข้อ 47, 48)”[647]
“ระยะที่สองในการเปิ ดเผยที่คืบหน้าถึงอัตลักษณ์ของพระเยซู [ต่อผูอ้ ่าน] ก็มีศูนย์กลางที่
การเป็ นบุตรดาวิดของพระองค์ (10:46-11:11; 12:35-37). . .

“สิ่ งที่น่าสังเกตในฉากนี้ ก็คือว่าบารทิเมอัสบุคคลแห่ งความเชื่ อมากก็วิงวอนต่อพระเยซู ใน
ฐานะบุตรดาวิด โดยการอนุ ญาตแก่ บารทิ เมอัสตามการร้ องขอการเห็ นของเขา ที่แท้
พระเยซู ยอมรับชื่ อเรี ยกบุตรดาวิดเพื่อพระองค์เอง ยิ่งกว่านั้น พระองค์แสดงถึ งการที่
พระองค์บรรลุการคาดหวังเกี่ยวกับยุคสุ ดท้ายที่เชื่ อมโยงกับดาวิดอีกด้วย พระองค์ทาอย่าง
นั้นไม่ใช่ โดยการสวมหมวกเหล็กของกษัตริ ยท์ ี่ เป็ นนักรบแต่โดยการใช้สิทธิ อานาจของ
พระองค์ที่จะรักษาและที่จะช่วยให้รอดในทางนี้”[648]
บารทิ เมอัสได้ตอบสนองอย่างเหมาะสมและ “เริ่ มต้ นติดตาม” พระเยซู “ทันที ” อย่างน้อยก็ “บนถนน”
สู่ เยรู ซาเล็ม-ถ้าไม่ใช่ในฐานะสาวก
“บารทิเมอัสได้ถูกเปลี่ยนแปลงจากชายที่ไร้ความหวังที่ไม่ได้ไปที่ไหนสู่ ชายที่ได้รับการ
ฟื้ นฟูที่เริ่ มต้นบนถนนแห่งการเป็ นสาวก”[649]
“เขาได้เริ่ มต้นด้วยความจาเป็ น ได้ดาเนิ นไปสู่ การสานึ กคุ ณและจบด้วยความจงรั กภักดี และนัน่ คือการสรุ ปที่สมบูรณ์แบบของระยะต่างๆของการเป็ นสาวก”[650]
เหตุ การณ์ น้ ี จดั ตั้งเวที สาหรั บจุ ดสู งสุ ดของการบันทึ ก ของมาระโก พระเยซู ได้เสร็ จสิ้ นการเดิ นทางของ
พระองค์จากกาลิลีไปยังเยรู ซาเล็ม บางคนเช่ นบารทิเมอัสได้เชื่ อและติดตามพระเยซู คนอื่นๆเช่ นพวกผูน้ า
ทางศาสนาไม่ได้เชื่อ ความขัดแย้งในเยรู ซาเล็มก็หลีกเลี่ยงไม่ได้
“บารทิเมอัสพรรณนาถึ งการเป็ นสาวกอย่างชัดเจน เขาตระหนักถึ งการไร้ ความสามารถ
ของเขา ได้วางใจในพระเยซู ในฐานะเป็ นผูห้ นึ่ งที่จะให้พระเมตตาที่กรุ ณาของพระเจ้าแก่
เขา และเมื่อเขาสามารถ ‘เห็น’ ได้อย่างชัดเจน เขาก็เริ่ มต้นที่จะติดตามพระเยซู” [651]
VI. พันธกิจของผู้รับใช้ ในกรุ งเยรู ซาเล็ม บทที่ 11-13
ส่ วนที่เหลื อของพันธกิจของพระเยซู อย่างที่มาระโกได้บนั ทึกก็เกิดขึ้นในและรอบๆเยรู ซาเล็ม บทที่ 11-13
นาเสนอพันธกิจของพระเยซูก่อนการทนทุกข์ของพระองค์ มันประกอบด้วยการนาเสนอที่เป็ นทางการของ
พระเยซู ต่อชนชาติ (11:1-26) คาสอนของพระองค์ในบริ เวณพระวิหาร (11:27-12:44) และการอภิปราย
เกี่ยวกับยุคสุ ดท้ายของพระองค์ต่อพวกสาวก (บทที่ 13) มาระโกนาเสนอเหตุการณ์เหล่านี้ วา่ เกิดขึ้นในสาม
วัน ที่ ติ ด ต่ อ กัน พระเยซู ไ ด้เ ข้า ไปในเยรู ซ าเล็ ม แต่ ล ะเช้ า และจากนั้น ก็ ถ อนตัว ไปยัง เบธานี แ ต่ ล ะเย็น
(เปรี ยบเทียบ 11:11-12, 19-20) มาระโกอาจได้ยอ่ เหตุการณ์ เหล่านี้ และเหตุการณ์ เหล่านั้นอาจได้เกิ ดขึ้น
ระหว่างระยะเวลาที่ ยาวนานกว่า นัน่ คื อ ระหว่างเทศกาลพลับพลาและปั สกา[652] อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียน

พระกิ ตติคุณทั้งสี่ ให้ความประทับใจที่ว่าเหตุการณ์ ท้ งั หมดได้เกิ ดขึ้นระหว่างหนึ่ งสัปดาห์ ( เปรี ยบเทียบ
ยน. 12:1, 12-15) และสิ่ งนี้ได้เป็ นการตีความของคริ สตจักรตั้งแต่ศตวรรษที่สี่[653]
ก. การนาเสนอทีเ่ ป็ นทางการของพระเยซู ต่ออิสราเอล 11:1-26
มาระโกเลือกที่จะบันทึกสี่ เหตุการณ์ : การเสด็จเข้าอย่างผูพ้ ิชิต (11:1-11) การสาปต้นมะเดื่อ (11:12-14)
การชาระพระวิหาร (11:15-19) และบทเรี ยนเกี่ ยวกับต้นมะเดื่อที่ถูกสาป (11:20-25) เหตุการณ์ เหล่านี้ ได้
เกิดขึ้นในสามวันที่ติดต่อกัน (วันจันทร์ถึงวันพุธ) อย่างที่ผเู ้ ขียนได้บนั ทึก
1. การเสด็จเข้ าอย่ างผู้พชิ ิ ต 11:1-11 (เปรียบเทียบ มธ. 21:1-17; ลก. 19:29-44; ยน. 12:12-19)
นี่เป็ นเหตุการณ์ที่สองเท่านั้นที่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณทั้งสี่ ได้บนั ทึก อีกเหตุการณ์หนึ่ งคือการเลี้ยงคน 5,000 คน
(เปรี ยบเทียบ 6:30-44) ข้อเท็จจริ งนี้สะท้อนถึงความสาคัญของมัน การบันทึกของมาระโกเกี่ยวกับเหตุการณ์
นี้ ก็ ใ ห้ ร ายละเอี ย ดมากซึ่ งบ่ ง บอกถึ ง แหล่ ง ของประจัก ษ์ พ ยานของมัน มัน ไม่ ไ ด้ เ น้ น ถึ ง ความเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ ของพระเยซู อย่างมาก มาระโกนาเสนอพระเยซู ในฐานะผูร้ ับใช้ที่ถ่อมใจของพระเจ้าและ
ประชาชน
“… ดังนั้นพระองค์ได้เสด็จเข้าไปในเมืองอย่างโดดเด่น 1. ที่จะแสดงให้เห็ นว่าพระองค์ไม่กลัว
อานาจและความมุ่งร้ายของพวกศัตรู ของพระองค์ในเยรู ซาเล็ม พระองค์ก็ไม่ได้ขโมยเข้าเมืองโดย
ไม่ระบุตัวตน อย่างที่บุคคลหนึ่ งไม่กล้าแสดงใบหน้าของเขา 2. ที่จะแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่
ท้อถอยหรื อกระสับกระส่ าย ณ ความคิดของการทนทุกข์ที่กาลังมา พระองค์ได้เสด็จมาไม่ใช่อย่าง
เปิ ดเผยเท่านั้นแต่อย่างเบิกบานอีกด้วย”[654]
“นี่เป็ นโอกาสเดียวในชีวติ ของพระเยซูที่ซ่ ึงพระองค์มีจุดประสงค์ที่ต้ งั ใจ และในแนวทางที่จะได้รับ
การเข้าใจโดยฝูงชน ได้รับตาแหน่งและยอมรับการแสดงความนับถือของกษัตริ ย”์ [655]
11:1ก

มาระโกบรรยายถึงการเข้าหาของพระเยซูจากเยรี โคโดยทัว่ ไป พระองค์คงได้ไปยัง “เบธานี ”
(“ที่ แ ห่ ง มะเดื่ อ ที่ ย ัง ไม่ สุ ก”) และจากนั้ นเบธฟายี (“ที่ แ ห่ ง มะเดื่ อ หนุ่ ม ”) ซึ่ งเดิ น ทางจาก
ทิศตะวันออก หมู่บา้ นเหล่านี้ ต้ งั อยูบ่ นพื้นที่ลาดเอียงทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของภูเขามะกอกเทศซึ่ ง
อยูท่ างตะวันออกของเยรู ซาเล็มประมาณสองไมล์ ภูเขามะกอกเทศอยูเ่ หนื อระดับน้ าทะเลประมาณ
2,600 ฟุตซึ่ งอยูท่ างตะวันออกของเยรู ซาเล็ม ลาธารขิดโรนแยกมันจากเมืองนั้น ความสู งของภูเขา
มะกอกเทศจัดเตรี ยมมุมมองที่งามสง่าของบริ เวณพระวิหาร

11:1ข-3

เป็ นที่ชดั เจนว่า “หมู่บา้ นตรงข้าม” คือเบธฟายี ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นที่พวกสาวกคงได้เข้าไปหลังจาก
การละเบธานีไปยังเยรู ซาเล็ม “ลูกลา” เป็ นลาหนุ่ม ธรรมบัญญัติของโมเสสระบุวา่ สัตว์ที่ถูกอุทิศแด่

จุดประสงค์ที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ จาต้องเป็ นตัวที่ไม่ได้ถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ตามธรรมดา (กดว. 19:2; ฉธบ.
21:3) พระเยซู บ อกให้พ วกสาวกของพระองค์ที่ จะนาทั้ง ลู ก ลาและแม่ ข องมันมายัง พระองค์
(มธ. 21:2) “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” เป็ นแค่ชื่อเรี ยกที่มีการนับถือที่นี่ เป็ นไปได้ที่อา้ งอิงถึงพระเยซู ผซู ้ ่ ึ ง
เจ้าของอาจได้พบก่อนหน้านี้หรื อรู ้จกั ถ้าเจ้าของเป็ นผูเ้ ชื่อในพระเยซู “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” อาจได้มี
ความหมายที่ลึกกว่าสาหรับเขา มุมมองอื่นๆก็คือว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ที่นี่อา้ งอิงถึงพระเจ้าหรื อ
ถึงเจ้าของสัตว์น้ นั [656] ไม่มีที่อื่นใดในพระกิตติคุณของท่านที่มาระโก (หรื อมัทธิ ว) ใช้ “องค์พระผู้
เป็ นเจ้า” ในฐานะเป็ นชื่อสาหรับพระเยซู
ลูกลานั้นยังไม่มีใครขึ้นขี่เลยและพระเยซู สามารถที่จะขี่มนั ได้อย่างสะดวกสบาย ข้อเท็จจริ งนี้ บ่ง
บอกว่าพระเยซูเป็ นมนุ ษย์ที่ปราศจากบาปผูส้ ามารถที่จะบรรลุอาณัติปกครองแบบพันธสัญญาที่ทา
กับอาดัมเพื่อจะปราบพวกสัตว์ (ปฐก. 1:28; เปรี ยบเทียบ มธ. 17:27) ซึ่งเป็ นอาดัมคนที่สอง
11:4-6

“คนมองดู ” อาจได้เป็ นหรื ออย่างน้อยก็รวมถึ งเจ้าของของสัตว์ (ลก. 19:33) บางทีผเู้ ขียน
พระกิ ตติคุณสัมพันธ์บนั ทึกการเชื่ อฟั งของพวกสาวกในรายละเอียดเช่ นนั้นเนื่ องจากการแก้ลูกลา
อาจได้เป็ นหมายสาคัญเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 49:8-12) ตัวบทของยิวก่อน
คริ สเตียนตีความปฐมกาล 49:10 ว่าเป็ นพระเมสสิ ยาห์[657]

11:7-8

พวกสาวกได้ทาอานสาหรับพระเยซู จากเสื้ อนอกของพวกเขา การตัดสิ นใจของพระเยซู ที่จะเข้า
ไปในเยรู ซาเล็มในทางนี้ได้บรรลุคาพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ในเศคาริ ยาห์ 9:9 มันบ่งชี้ อีกว่า
พระองค์ได้เข้าไปในฐานะผูป้ กครองที่ เป็ นผูร้ ับใช้ไม่ใช่ ในฐานะผูพ้ ิชิตทางการเมือง เมื่ อบรรดา
ผูป้ กครองของอิสราเอลต้องการที่จะนาเสนอพวกเขาเองในฐานะผูร้ ับใช้ของผูค้ น พวกเขาก็ได้ขี่ลา
(เช่น วนฉ. 10:4; 12:14) เมื่อพวกเขาเข้าไปในฐานะผูน้ าทางกองทัพ พวกเขาก็ขี่มา้ ตามปกติแล้ว
พวกนักเดินทางที่ไปยังเยรู ซาเล็มก็เข้าเมืองนั้นทางเท้า[658] การวางเสื้ อผ้าของบุคคลหนึ่ งบนสัตว์
เพื่อพระเยซูจะนัง่ บนนั้นก็เป็ นการระลึกถึงการสวมมงกุฎ และการวางเสื้ อผ้าบนพื้นดินต่อหน้าใคร
คนหนึ่ งก็เป็ นเครื่ องหมายของการแสดงความนับถือต่อบุคคลในราชวงศ์ (เปรี ยบเทียบ 1 พกษ.
1:38-40; 2 พกษ. 9:12-13; 1 แมค. 13:51).[659]
“ สิ่ งที่ถูกบรรยายอย่างชัดเจนคือการแสดงออกทันทีของการนับถือ ”[660]
“มัทธิ ว มาระโกและยอห์นแต่ละคนก็ใช้คาที่แตกต่างสาหรับ ‘กิ่ งไม้’ มัทธิ วกล่าวถึ งใบ
หนุ่มหรื อยอด มะเดื่อ มาระโกกล่าวถึงฟางจานวนมาก พู่ หรื อใบไม้ที่ขยี้ดว้ ยกันหรื อโปรย
ออกมาเพื่อจะจัดตั้งแปลงหรื อทางที่ เป็ นพรม และยอห์น กล่ าวถึ งทางอินทผลัมใบที่เบา
หวิวซึ่ งจัดตั้งมงกุฎกระจุกของต้นไม้[661]

11:9-10

ผูค้ นหวังว่าพระเยซูจะเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา “โฮซันนา” เป็ นการถอดถ่ายตัวอักษรของ
ค ากรี ก ที่ ถ อดถ่ า ยตัว อัก ษระของค าฮี บ รู โฮซิ อาห์ นา (ตามตัว ษรคื อ “โปรดช่ ว ยเราให้ ร อด
ในตอนนี้”; สดด. 118:25ก) มันเป็ นคาอุทานแห่งการสรรเสริ ญที่เรี ยกหาการช่วยกู้
“ขอให้ท่านผูเ้ สด็จมาในพระนามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงพระเจริ ญ” เป็ นการอ้างอิงจาก
สดุดี 118:26 ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของพิธีสักการะบูชาที่พวกยิวใช้ระหว่างปั สกา นี่เป็ นการ
ทัก ทายโดยทัว่ ไปส าหรั บผูเ้ ยี่ย มเยียนเยรู ซาเล็ม [662] อย่า งไรก็ตาม ในโอกาสนี้ มนั ก็ มี
ความหมายใหม่ (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 49:10) อย่างไรก็ตาม มันดูเหมือนว่าฝูงชนไม่ได้ระบุ
พระเยซู เ ข้า กับ พระเมสสิ ย าห์ [663] อย่า งไรก็ ตามนัก ตี ค วามคนอื่ น ๆเชื่ อว่า การใช้ข อง
ค าศัพ ท์ เ หล่ า นี้ บ่ ง บอกว่ า ฝู ง ชนนั้น รู ้ ว่ า พระเยซู ก าลัง น าเสนอพระองค์ เ องในฐานะ
พระเมสสิ ยาห์[664]
การอ้างอิงของผูค้ นถึงอาณาจักรของดาวิดที่กาลังมาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาหวังถึงการจัดตั้งของมัน
ในไม่ชา้ (2 ซมอ. 7:16; อมส. 9:11-12) บางคนในฝูงชนนั้นยอมรับว่าพระเยซู ทรงเป็ นบุตรของ
ดาวิด (มธ. 21:9)
“โฮซันนา ในที่สูงสุ ด” หมายถึง “โอ พระองค์ผทู ้ รงอยูใ่ นสวรรค์ โปรดช่วยเราให้รอดในตอนนี้ ดว้ ย
เถิด” นี่ เป็ นการเรี ยกต่อพระเจ้าที่จะช่ วยกูป้ ระชากรของพระองค์ โครงสร้างแบบไขว้ของถ้อยคา
ของประชาชนแสดงให้เห็นว่าพวกเขากาลังร้องเพลงตอบโต้อย่างที่เป็ นธรรมเนียม ณ ปั สกา
บางคนที่ไม่รู้สิ่งใดเกี่ ยวกับพระเยซู อาจได้สรุ ปจากการเป็ นพยานถึ งขบวนแห่ น้ ี ว่ามันเป็ นแค่ส่วน
หนึ่ งของการฉลองปั สกาตามธรรมเนี ยม บ่อยครั้งเมื่อบรรดาผูเ้ ดินทางเห็นภาพของพระวิหารเป็ น
ครั้งแรก ซึ่ งมาจากตะวันออกเหนื อภูเขามะกอกเทศนั้น พวกเขาก็พูดออกมาทันดีดว้ ยการสรรเสริ ญ
ที่ชื่นชมยินดี[665] มันไม่ได้กระตุน้ การกระทาจากพวกทหารโรมัน
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จากการที่ได้ “เข้าไปในเยรู ซาเล็ม” ฝูงชนก็ดูเหมือนจะได้ชาระเงินอย่างรวดเร็ ว และพระเยซู เข้า
ไปในบริ เวณพระวิหาร (คากรี ก ฮี เอรอน) พระองค์ไ ด้ไ ปที่ นั่นหลายครั้ ง มาก่ อน พระองค์ไ ด้
ทอดพระเนตร “ทุ กสิ่ งจนทัว่ ” ซึ่ ง สารวจสภาพที่ นั่นอย่างเต็มที่ และสั งเกตว่า พระวิหารต้องการ
การชาระอีกครั้ง (เปรี ยบเทียบ ยน. 2:13-22) เนื่ องจากว่าเวลาก็ “จวนค่า” - ประตูเมืองปิ ด ณ ดวง
อาทิ ตย์ตก-พระองค์เ สด็จออกไปยัง “หมู่ บ ้า นเบธานี ” พร้ อมกับ พวกสาวกเพื่ อจะใช้เวลาตอน
กลางคืนที่นนั่
“กรุ งเยรู ซาเล็มไม่ได้ตอ้ นรับผูเ้ ผยพระวจนะ-บางทีพระเมสสิ ยาห์ -จากกาลิลีเช่ นเดี ยวกับ
บรรดาผูท้ ี่อยูท่ ่ามกลางกลุ่มผูต้ ิดตามของพระองค์ สุ ดท้ายแล้วเมื่อพระเยซูเข้าไปในบริ เวณ

พระวิหาร ก็ไม่มีการทักทายของปุโรหิ ต พระเยซู ได้ถูกละเลย ทั้งหมดที่พระองค์สามารถ
ทาได้คือที่จะมองข้ามบริ เวณนั้นและจากนั้นก็กลับไปยังเบธานี พร้ อมกับพวกสาวกของ
พระองค์”[666]
“โดยทัว่ ไป มันดูเหมือนจะเป็ นการสรุ ปที่เป็ นไปได้มากที่สุดว่าการเข้าไปในลักษณะที่ประหลาดนี้
สู่ เยรู ซาเล็มก็เป็ นการตั้งใจในส่ วนขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา และได้หมายถึ งว่า แม้ว่าพระองค์
ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์และ ‘บุตรของดาวิด’ จริ งๆ กระนั้นความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ซ่ ึ งพระองค์อา้ งก็
จะได้รับการเข้าใจในแง่ฝ่ายวิญญาณและไม่ใช่ ทางการเมืองในแง่ ของคาพยากรณ์ ของเศคาริ ยาห์
แทนที่จะเป็ นในแง่ของแนวคิดเกี่ยวกับ ‘บุตรของดาวิด’ อย่างที่ถูกตีความโดยการคาดหวังร่ วมสมัย
(เช่น ในสดุดีของซาโลมอน) ที่จริ งเวลาได้มาถึงสาหรับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราที่จะเสนอการอ้าง
ถึ ง การเป็ นพระเมสสิ ย าห์ ข องพระองค์ และที่ จ ะท าการวิ ง วอนของพระองค์ต่อ เยรู ซ าเล็ ม ด้ว ย
ความสามารถของพระเมสสิ ยาห์อย่างจงใจ อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงทาอย่างนั้นในลักษณะที่เป็ น
ข้อเสนอแนะแทนที่จะเป็ นแบบชัดเจน และที่ จะคาดคะเนเกี่ ยวกับการมี จานวนน้อยของข้ออ้า ง
สาหรับการกล่าวหาถึงความปั่ นป่ วนกึ่งการเมือง”[667]
“เราสรุ ปว่าการกระทาของพระเยซู ในการขี่เข้าไปในเยรู ซาเล็มไม่ใช่ การอ้างสิ ทธิ์ ที่ชดั เจนและไม่
คลุ ม เครื อ ถึ ง ความเป็ นพระเมสสิ ย าห์ แ ละที่ ว่ า ไม่ ว่า พวกสาวกหรื อ ฝู ง ชนก็ ไ ม่ ไ ด้ต ระหนัก ถึ ง
ความหมายเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ของมัน. … มันดูเหมือนชัดเจนว่าพระองค์ต้ งั ใจที่จะบรรลุ คา
พยากรณ์ของเศคาริ ยาห์ 9:9 แต่ที่จะทาอย่างนั้นในสถานการณ์ ต่างๆที่ขดั แย้งเกี่ ยวกับการทาให้
ความหมายของการกระทาของพระองค์ซ่อนไว้ มันเป็ นการอ้างสิ ทธิ์ ที่ไม่เปิ ดเผยถึงความเป็ นพระ
เมสสิ ยาห์ของพระองค์ ซึ่ งจะไม่ถูกตระหนัก ณ เวลานั้น แม้วา่ ภายหลังนั้นมันจะชัดแจ้งสาหรับพวก
สาวกของพระองค์ สาหรับพวกเขานั้นมันจะเป็ นการยืนยันถึงความจริ งเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ของ
พระองค์—พวกเขาจะรู ้วา่ พระคัมภีร์ได้บรรลุ แม้วา่ ข้อเท็จจริ งไม่เป็ นที่สังเกต ณ เวลานั้น และที่ว่า
พระองค์ไ ด้เสด็จมายัง เยรู ซ าเล็ม ในฐานะพระเมสสิ ย าห์ แท้จริ งๆ แต่ ม นั คงจะเป็ นการแสดงถึ ง
ธรรมชาติของพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์อีกด้วย เพราะว่าตอนพระคัมภีร์ในเศคาริ ยาห์ได้บอกถึง
กษัตริ ยผ์ คู้ วร ‘บัญชาสันติภาพให้มีแก่ประชาชาติท้ งั หลาย’ ไม่ใช่ พระเมสสิ ยาห์ระดับประเทศที่
พิชิต ยิง่ กว่านั้น การเข้าไปแบบกษัตริ ยข์ องพระองค์ยงั เยรู ซาเล็มก็จะต้องเป็ นระยะทางช่วงสั้นๆกับ
ส่ วนที่เหลือของพันธกิจของพระองค์ สง่าราศีของพระองค์ได้ถูกซ่ อนไว้ภายใต้การปรากฎภายนอก
ที่ไกลจากความเป็ นกษัตริ ย”์ [668]
2. การพิพากษาของพระเยซู เหนืออิสราเอลทีไ่ ม่ เชื่ อ 11:12-26
เหตุการณ์น้ ี เป็ นส่ วนแรกของอีกเรื่ องราวหนึ่ งของเรื่ องราวที่ถูกขัดจังหวะของมาระโก (เปรี ยบเทียบ 3:2035; 5:21-43; 6:7-31) โครงสร้างของมันจัดเตรี ยมกุญแจสู่ การตีความของมัน หนึ่ ง พระเยซู สาปต้นมะเดื่ อ

จากนั้นพระองค์ได้ชาระพระวิหาร สุ ดท้ายพระองค์ได้กลับมายังต้นมะเดื่อนั้นพร้อมกับบทเรี ยนหนึ่ งสาหรับ
พวกสาวก มี เอกภาพของหัวข้อในส่ ว นทั้ง หมดนี้ การเรี ย บเรี ย งแบบไขว้เ น้นถึ ง องค์ป ระกอบที่ เ ป็ น
ศูนย์กลางอย่างที่เป็ นที่เปิ ดเผยมากที่สุด
การสาปต้ นมะเดื่อ 11:12-14 (เปรียบเทียบ มธ. 21:18-19)
มาระโกให้ช่วงเวลาที่แน่ นอนมากกว่าที่มทั ธิ วให้ มัทธิ วเชื่ อมโยงการสาปต้นมะเดื่อ (มธ. 21:18-19) และ
บทเรี ยนของพระเยซูที่มีต่อพวกสาวกในวันต่อมา (มธ. 21:20-22) ติดๆกัน
11:12-13 วันถัดไปเป็ นวันอังคารซึ่ งโฮห์เนอร์ ต้ งั ว่าเป็ น วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 33.[669] เป็ นที่ชดั เจนว่า
เหตุการณ์ ต่างๆของ “อาทิตย์ทางตาล” เกิ ดขึ้ นในวันจันทร์ เหตุ การณ์ที่มาระโกบันทึกถัดไปซึ่ ง
เริ่ มต้นในข้อที่ 12 เกิดเมื่อขณะที่พระเยซู และพวกสาวกของพระองค์เดินจากเบธานี ไปยังเยรู ซาเล็ม
ในเช้าวันอังคาร (มธ. 21:18)
ตามปกติดผลอ่อนเล็กๆและกินได้ปรากฎบนต้นมะเดื่อในเดือนมีนาคมก่อนที่ใบไม้ปรากฎในเดือน
เมษายน[670] เนื่ องจากว่ามี ใบบนต้นไม้ บรรดาผูส้ ังเกตคงได้ค าดหวังที่ จะพบผลมะเดื่ อบนมัน
เนื่ องจากว่าตามปกติ แล้วผลมะเดื่ อมาก่ อนใบ แต่ในกรณี น้ ี ไม่มีมะเดื่ อ (ผล)มาระโกอธิ บายว่า
“เพราะยังไม่ถึงฤดูผลมะเดื่ อ”- สาหรับผูอ้ ่านที่ไม่ใช่ คนปาเลสไตน์ แม้ว่ามันไม่ใช่ฤดูผลมะเดื่ อ
โดยการออกใบนั้นต้นไม้น้ ีก็ให้ความประทับใจที่วา่ มันก็มีผลอีกด้วย มัทธิ วไม่ได้เพิ่มการอธิ บายนี้
11:14 พระเยซู เห็ นโอกาสที่ จะสอนพวกสาวกถึ งความจริ งที่ส าคัญโดยใช้ต้นไม้น้ ี เป็ นตัวอย่างที่ เป็ น
อุทาหรณ์ โดยการเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ พระเยซู ก็แสดงการกระทาที่เป็ นสัญลักษณ์ ( เปรี ยบเทียบ
อสย. 20:1-6; ยรม. 13:1-11; 19:1-13; อสค. 4:1-15) พระองค์สาปแช่งต้นไม้น้ นั เพื่อจะสอนบทเรี ยน
แก่พวกเขา ไม่ใช่เพราะว่าพระองค์ถือว่าในบางแง่น้ นั ต้นไม้น้ นั มีความผิดทางศีลธรรม
ต้นไม้เป็ นตัวอย่างประกอบที่ดีขององค์ประกอบที่ไม่เชื่ อขนาดใหญ่ภายในชนชาติอิสราเอล พระ
เจ้าได้มองไปยังชนรุ่ นนั้นของอิสราเอลสาหรับผลฝ่ ายวิญญาณ อย่างที่พระเยซู ได้หวังที่จะพบผล
ทางกายภาพบนต้นมะเดื่อ (มธ. 3:8; เปรี ยบเทียบ ยรม. 8:13; ฮชย. 9:10; มีคา. 7:1; นฮม. 3:12; ศคย.
10:2) การแสดงออกภายนอกของอิสราเอลถึง ความมีชีวิตชีวาทางศาสนาก็ประทับใจเหมือนใบไม้
บนต้นไม้แต่มนั ไม่เกิ ดผลฝ่ ายวิญญาณแห่ งความชอบธรรม มันน่ าซื่ อใจคด (7:6; 11:15-19, 2712:40) มันกล่าวยอมรับถึงการเกิดผลนัน่ คือความชอบธรรม แต่มนั ไม่ได้เกิดผลอย่างแท้จริ ง
“ต้นไม้อื่นๆ [พวกคนต่างชาติ] ไม่มีสิ่งใด [ไม่มีผล] แต่พวกเขาไม่ได้แสร้งที่จะมีสิ่งใดก็
ตาม ต้นไม้น้ ี ไม่มีอะไร แต่มนั ประกาศว่ามันมีมาก ดังนั้นมันก็หลากหลายกับคนต่างชาติ

และคนยิว คนต่างชาติวา่ งเปล่าจากผลทั้งหมดแห่ งความชอบธรรม แต่พวกเขาเป็ นเจ้าของ
มัน คนยิวว่างเปล่า แต่พวกเขาคุยโวว่าพวกเขานั้นเต็ม” [671]
“พระเยซู อยูใ่ นความขัดแย้งฝ่ ายวิญญาณกับชนชาติผซู ้ ่ ึ งความผิดอันดับหนึ่ งและชัดเจนคือ
ความน่ า ซื่ อ ใจคดหรื อ การแสแสร้ ง เท็ จ และที่ นี่ พ ระองค์พ บต้น ไม้ที่ มี ค วามผิ ด ถึ ง สิ่ ง
เดี ยวกัน มันให้โอกาสแก่พระองค์ที่จะนัง่ ในการพิพากษาความผิดนั้นโดยการปราศจาก
การทาให้ใครก็ตามเจ็บปวด”[672]
“ในโลกเรื่ องราวของมาระโก ความน่ าซื่ อใจคดเกิดขึ้นที่ที่มีความแย้งกันระหว่างลักษณะ
ภายนอกและความจริ งที่แฝงอยู”่ [673]
ข้าพเจ้าคิดว่าการตีความที่เป็ นไปได้นอ้ ยเห็นว่าต้นไม้เป็ นสัญลักษณ์ของพระวิหาร[674]
นี่ เป็ นการอัศจรรย์ที่ ทาลายเดี ย วที่ ผูเ้ ขี ยนพระกิ ตติ คุณถื อว่าเป็ นของพระเยซู และมันเกี่ ยวข้องกับต้นไม้
การรักษาคนถูกผีสิงที่กาดาราส่ งผลต่อการถูกทาลายของสุ กร (5:13) แต่การอัศจรรย์น้ นั เองก็เป็ นเชิ งบวกใน
แง่ที่วา่ มันได้รักษาชายคนนั้น
การชาระพระวิหาร 11:15-19 (เปรียบเทียบ มธ. 21:12-13; ลก. 19:45-48)
นี่ เป็ นการกระทาเกี่ ย วกับพระเมสสิ ย าห์ ครั้ งที่ สองของพระเยซู ที่ จดั ตั้งส่ วนหนึ่ งของการนาเสนอที่ เป็ น
ทางการของพระองค์ต่ออิสราเอล การกระทาแรกคือการเสด็จเข้าอย่างผูพ้ ิชิต (ข้อ 1-11)
11:15-16 บรรยากาศแบบตลาดเกิ ดขึ้ นในลานของคนต่า งชาติ ซึ่ งเป็ นลานชั้นนอกสุ ดภายในบริ เวณ
พระวิหาร (คากรี ก ฮี เอรอน เปรี ยบเทียบ ข้อที่ 17)ระหว่างเทศกาลปั สกา บรรดาผูเ้ ดินทางสามารถ
ซื้ อสัตว์เพื่อเป็ นเครื่ องบูชาและแลกเงินของพวกเขาบนภูเขามะกอกเทศได้ ดังนั้นก็ไม่มีความจาเป็ น
ที่จะจัดตั้งสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆที่จะทาสิ่ งเหล่านี้ ในลานพระวิหาร – ซึ่ งคายาฟาสได้ทา
ไป[675]
“เจ้าหน้าที่ธนาคารนัง่ ที่โต๊ะของพวกเขาซึ่ งเปลี่ยนเงินตราของโรมันหรื อกรี กไปสู่ เงินตรา
ของยิวหรื อชาวไทระที่ภาษีครึ่ งเชเขลตามลาพังนั้นสามารถถูกจ่ายได้ (เปรี ยบเทียบ อพย.
30:13-16)”[676]
การชาระบ้านตามตัวอักษรของพระเยซูแสดงถึงสิ ทธิ อานาจของพระองค์ในฐานะพระเมสสิ ยาห์ที่
จะชาระชนชาติอิสราเอลที่เสื่ อมทราม ข้อที่ 16 ซึ่ งมีเฉพาะในมาระโกก็แสดงถึ งขอบเขตที่ซ่ ึ ง
พระองค์ดาเนินไปในการชาระพระวิหาร โดยการทาสิ่ งนี้ พระเยซู กาลังกระทาในฐานะเป็ นผูร้ ับใช้
ที่สัตย์ซื่อขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและแสดงถึงความร้อนรนเพื่อเกียรติของพระเจ้า

“ลานของคนต่างชาติ ควรได้เป็ นสถานที่ สาหรั บการอธิ ษฐาน แต่ตรงกันข้ามมันได้เป็ น
สถานที่แห่งการเป็ นเหยือ่ และการจ่าย”[677]
11:17 คาพยากรณ์ของอิสยาห์ 56:7 เป็ นการทานายที่ยงั ไม่สาเร็ จเช่นเดียวกับถ้อยคาแห่ งความตั้งใจตลอด
กาลของพระเจ้าสาหรับพระวิจหาร จากพระโอษฐ์ของพระเยซู มนั เป็ นคาพยากรณ์แห่ งสภาพต่างๆ
ในอาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์อีกด้วย (เปรี ยบเทียบ ศคย. 14:21)
มาระโกเพิ่ม “สาหรับประชาชาติท้ งั หลาย” ซึ่ งมัทธิ วละเว้นจากอิสยาห์ 56:7 วลี น้ ี มีความสาคัญ
พิเศษสาหรับผูอ้ ่านชาวต่างชาติ พระเจ้าอนุญาตให้คนต่างชาติที่จะมาและนมัสการพระองค์ในลาน
พระวิ ห ารของคนต่ า งชาติ ซ่ ึ งบ่ ง บอกถึ ง ความปรารถนาของพระองค์ ที่ จ ะน าพวกเขาไปสู่
ความสัมพันธ์กบั พระองค์เอง
อย่างไรก็ตามพวกผูน้ าชาวยิวได้ทาให้สิ่งนี้ เป็ นไปไม่ได้ทางปฏิบตั ิ-โดยการเปลี่ยนสถานที่เดียวที่
คนต่างชาติ สามารถอธิ ษฐานในบริ เวณพระวิหารไปสู่ ตลาดที่ ที่การโกงก็มีมาก ( เปรี ยบเทีย บ
ยรม. 7:11) พวกเขาได้ขบั ไล่ผนู ้ านมัสการชาวต่างชาติ เพื่อจะสร้ างที่สาหรับ “ผูป้ ล้น” (คากรี ก
เลสเทส) ชาวยิว ซึ่ งเป็ นคาศัพท์ที่อา้ งอิงถึงการฉ้อโกงและการรี ดไถที่ถูกปฏิบตั ิที่นนั่
พระเยซู อา้ งว่าพระวิหารเป็ นของพระองค์- แทนที่เป็ นของพวกผูน้ าชาวยิว -โดยการชาระมัน !
การอ้างอิงที่พระองค์อา้ งจากอิสยาห์นาเสนอพระวิหารในฐานะเป็ น “นิเวศน์” ของพระเจ้า ดังนั้น
พระเยซูกาลังอ้างถึงการเป็ นพระเจ้า
“ระยะที่ ส ามในการเปิ ดเผยที่ เป็ นลาดับถึ งอัตลัก ษณ์ ของพระเยซู [ต่ อผูอ้ ่ า น] จดจ่ อที่
ความลับที่วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า”[678]
“บางคนปฏิเสธสิ ทธิ์ ของนักเทศน์ที่จะปฏิเสธการละเมิดต่างๆเช่นนั้นในธุ รกิจและการเมือง
แม้กระทัง่ เมื่อสิ่ งเหล่านั้นบุกรุ กขอบเขตของศีลธรรมและศาสนา แต่ พระเยซู ไม่ได้ลงั เล
ใจ”[679]
11:18-19 การกระทาและถ้อยคาของพระเยซูได้คุกคามชื่อเสี ยงและแหล่งต่างๆของสมาชิ กสภาแซนเฮดริ น
พวกเขาได้วางแผนที่จะฆ่า (“ทาลาย”) พระองค์ (เปรี ยบเทียบ 3:6) ความเข้มข้นของความ เกลียดชัง
ของพวกเขาก็ชดั เจนในภายหลัง (11:27-12:37) มาระโกเท่านั้นบันทึกว่าพวกเขา “กลัว” พระเยซู
เหตุผลคือผลกระทบที่คาสอนของพระองค์กาลังมีต่อฝูงชนที่รวมตัวกันจากโลกสมัยโบราณทั้งหมด
สาหรับปั สกา (เปรี ยบเทียบ 1:22; 6:2; 7:37; 10:26) พระเยซู กาลึงกระทาเหมือนกษัตริ ยแ์ ละมหา
ปุโรหิตของอิสราเอล

“และดังนั้นเราก็ไปถึ งประเด็นใหญ่ของมาระโกคือ อานาจที่ดลใจอันยิ่งใหญ่ของคาสอน
ของพระเยซู ซ่ ึ งได้รับการสนับ สนุ นโดยการกระท าที่ หนักแน่ นของพระองค์ พระองค์
โจมตี ความกลัวแม้ก ระทัง่ ในใจของหัวหน้า กลุ่ ม ปกครองผูก้ าลัง พยายามที่ จะท าลาย
พระองค์ ที่จริ ง พวกเขากาลังพยายามที่จะทาลายพระองค์เพราะว่ าพวกเขากลัวพระองค์
เพราะว่ าพระองค์มีการยึดที่มีอานาจเหนื อฝูงชน จากนั้นพระองค์จะถูกตรึ งไม่ใช่เนื่ องจาก
ความอ่อนแอใดๆในพระองค์ อย่างค่อนข้างตรงกันข้าม เนื่องจากอานาจของพระองค์!
ยิ่ ง กว่ า นั้ น อ านาจส าหรั บ ที่ ซ่ ึ งพระองค์ จ ะถู ก ตรึ งก็ เ ป็ นอ านาจที่ พ ระองค์ ใ ช้ เ พื่ อ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติท้ งั หมด คือคนต่างชาติเช่ นเดี ยวกับคนยิว นัน่ ที่จะกล่าวว่า
พระองค์ใช้อานาจของพระองค์เพื่อเห็นแก่ผฟู ้ ั งของมาระโกและ ณ ราคามากต่อพระองค์
เอง ดังนั้นสาหรับการถูกตรึ งของพระองค์น้ นั พระเยซู ก็สมควรแก่เกียรติและการนมัสการ
ไม่ใช่การดูหมิ่นและการเยาะเย้ย”[680]
ณ เวลาเย็น อีกครั้งหนึ่งพระเยซูและพวกสาสวกได้จากเยรู ซาเล็มไปและใช้เวลากลางคืนบนภูเขามะกอกเทศ
(ลก. 21:37) บางทีในเบธานี (ข้อ 11)
“ถ้า องค์พระเยซู เจ้า จะต้องปรากฏในบ้านแห่ ง การนมัส การของเรา พระองค์จะท าการ
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง?” "[681]
บทเรียนเกีย่ วกับต้ นมะเดื่อทีเ่ หี่ยวแห้ ง 11:20-26 (เปรียบเทียบ มธ. 21:19-22)
นี่เป็ นส่ วนที่สามของเหตุการณ์ที่มีศูนย์กลางที่การชาระพระวิหาร (เปรี ยบเทียบ ข้อ 12-14)
11:20-21 เหตุการณ์น้ ี ได้เกิดขึ้นในเช้าวันพุธ “เหี่ ยวแห้งไปจนถึงราก” หมายถึงว่าความตายกาลังกระจาย
ไปทัว่ ต้นนั้น ซึ่ งออกมาจากแหล่งแห่ งการหล่อเลี้ ยงของมัน “ราก” ของต้นไม้สอดคล้องกับพวก
ผูน้ าทางศาสนาของชนชาติ การสาปแช่งแห่ งความตายฝ่ ายวิญญาณจะกระจายจากพวกเขาไปสู่ ชน
รุ่ นของชาวยิวที่ ไม่เชื่ อทั้งหมด เปโตรเชื่ อมโยงการพิพากษากับถ้อยคาของพระเยซู ในทานองที่
คล้ายกัน การป่ าวประกาศของพระเยซูถึงการพิพากษาบนชนรุ่ นนั้นของพวกยิวคงได้มีผลกระทบที่
คล้ายกัน
11:22-23 แทนที่จะอธิ บายถึงความสาคัญเชิงสัญลักษณ์ ของการสาปต้นมะเดื่อ พระเยซู ก็ดาเนิ นการต่อไป
ที่ จะจดจ่ อที่ วิธี ที่ ซ่ ึ ง การอัศ จรรย์น้ ี ไ ด้เ กิ ดขึ้ น นี่ เ ป็ นบทเรี ย นเกี่ ย วกับ การเป็ นสาวกที่ ส าคัญซึ่ ง
พระเยซู ได้สอนมาก่อน (เปรี ยบเทียบ มธ. 6:13-14; 7:7; 17:20; 18:19; ลก. 11:9; 17:6) แต่มนั
ปรากฏที่ นี่เท่ า นั้นในมาระโก ประเด็ นก็ คื อว่า การวางใจที่ พ่ ึง พาในพระเจ้า สามารถบรรลุ สิ่ ง ที่
เป็ นไปไม่ได้โดยมนุษย์ผา่ นทางการอธิ ษฐาน (เปรี ยบเทียบ ยก. 1:6)

พระเจ้าทรงเป็ นแหล่งของอานาจที่จะเปลี่ยนแปลง “การเคลื่อนภูเขา” เป็ นสัญลักษณ์สากลของการ
ทาบางสิ่ งที่ดูเหมือนเป็ นไปไม่ได้ (เปรี ยบเทียบ ศคย. 4:7) พระเยซู สันนิ ษฐานว่าการพิชิตความ
ยุ่ง ยากที่ นี่ เ ป็ นน้ า พระทัย ของพระเจ้า สาวกแท้ข องพระเยซู แทบจะไม่ อ ธิ ษ ฐานเพื่ อสิ่ ง อื่ น ใด
(มธ. 6:10) ดังนั้นบุคคลที่อธิ ษฐานสามารถเชื่ อได้ว่าสิ่ งที่เขาร้ องขอจะเกิ ดขึ้นเพราะว่ามันเป็ นน้ า
พระทัยของพระเจ้า เขาจะไม่สงสัยความสามารถของพระเจ้าที่จะทาสิ่ งที่เขาร้ องขอ เนื่ องจากว่า
พระเจ้าสามารถทาสิ่ งใดก็ได้ หรื อเขาจะไม่สงสัยว่า พระเจ้าจะตอบการวิงวอนของเขา เนื่ องจากว่า
มันเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า เขาจะไม่มีใจที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่ องนี้[682]
“สิ่ งที่ถูกบ่งบอกที่นี่โดยวิธีของการพูดเกินจริ งก็คือว่าบุคคลหนึ่งจะต้องมัน่ ใจอย่างเต็มที่ใน
ความพร้อมของพระเจ้าที่จะตอบสนองต่อความเชื่อ”[683]
อี แวนส์ บ่งบอกว่าภูเขาที่ พระเยซู อา้ งอิ งถึ ง อาจได้เป็ นภูเขาพระวิหาร แต่ มนั ดู เหมื อนเป็ นไปได้
มากกว่าว่าพระเยซูอา้ งอิงถึงภูเขาใดๆ[684]
ทาไมมาระโกไม่ได้อธิ บายถึงสิ่ งที่พระเยซู ทึกทักเอานัน่ คือพวกสาวกจะอธิ ษฐานเพื่อให้น้ าพระทัย
ของพระเจ้าเกิ ดขึ้น? เป็ นที่ชดั เจนว่า เมื่อท่านเขียน ผูอ้ ่านดั้งเดิ มของท่านเป็ นคริ สเตียนที่อุทิศตน
ตอนนั้นจักรวรรดิ โรมันได้กาจัดคริ สเตียนที่กล่าวยอมรับเท่านั้น มากกว่าโลกทาในทุกวันนี้ อย่าง
น้อยที่สุ ด ก็ใ นตะวันตก แนวคิ ดที่ ว่าคริ สเตี ย นจะไม่ ต้องการสิ่ ง ใดแต่ ให้น้ าพระทัย ของพระเจ้า
เกิดขึ้นก็ไร้สาระ ในโลกที่ที่การระบุตนเองในฐานะเป็ นคริ สเตียนหมายถึงการข่มเหงที่รุนแรงและ
ความตายอย่างที่เป็ นไปได้
11:24

การขอเป็ นรู ปแบบที่เฉพาะของการอธิ ษฐาน ในฐานะสาวก เราสามารถ “เชื่ อ” ว่าเราจะมีสิ่งที่
เราร้องขอในการอธิ ษฐาน เมื่อเรา “ขอ” ให้น้ าพระทัยของพระเจ้าที่ จะเกิ ดขึ้ น (มธ. 6:10; 7:7)
เพราะว่าพระเจ้าจะบรรลุน้ าพระทัยของพระองค์

11:25

ความเชื่ อในพระเจ้าไม่ใช่เงื่อนไขเดี ยวกับสาหรับคาอธิ ษฐานที่ได้รับคาตอบ บุคคลหนึ่ งต้อง
“ยกโทษ” เพื่ อนมนุ ษ ย์ข องเขาหรื อของเธอด้วย ตามปกติ แล้วพวกยิวยืนเมื่ อพวกเขาอธิ ษ ฐาน
(เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 1:26; ลก. 18:11, 13) การยกโทษพี่นอ้ งชายหญิงของเราเป็ นเงื่อนไขก่อน
สาหรับการได้รับการยกโทษทางครอบครัวจากพระบิดา (มธ. 6:14-15) นี่เป็ นที่เดียวในมาระโกที่ที่
พระเยซูอา้ งอิงถึง “พระบิดาในสวรรค์” ของพวกสาวก (“พวกท่าน”) นี่ อาจได้ย้ าเตือนพวกเขาถึ ง
คาสอนของพระองค์ในการอธิษฐานขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (มธ. 6:9-15; ลก. 11:2-4)
“ไม่มีที่อื่นใดในมาระโกที่มีคาสอนในเรื่ องความจาเป็ นสาหรับผูค้ นที่จะยกโทษคนอื่นๆ”[685]

11:26

ข้อนี้ ไม่ปรากฏในต้นฉบับโบราณที่สาคัญมากที่สุดต่างๆของพระกิ ตติคุณของมาระโก เป็ นที่
ชัดเจนว่า พวกอาลัก ษณ์ ได้ส อดแทรกมันไว้ใ นภายหลัง เพราะว่า พวกเขาเชื่ อมโยงข้อที่ ม าก่ อน
กับมัทธิ ว 6:14
ข. การสอนของพระเยซู ในพระวิหาร 11:27-12:44

ส่ วนทั้งหมดนี้มีการสอนของพระเยซูในลานพระวิหารในวันพุธ พวกผูน้ าทางศาสนาสงสัยสิ ทธิ อานาจของ
พระเยซู ก่อน (11:12-12:12) และจากนั้นคาสอนของพระองค์ (12:13-37) สุ ดท้าย พระเยซู ประณามความน่า
ซื่ อใจคดของพวกเขาและชมเชยการกระทาของหญิงม่ายที่แสดงถึ งความเป็ นจริ ง (12:38-44) พระเยซู ทา
หน้าที่เป็ นผูร้ ับใช้ที่สัตย์ซื่อขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในบทบาทของผูเ้ ผยพระวจนะที่นี่
1. การโต้ เถียงเกีย่ วกับสิ ทธิอานาจของพระเยซู 11:27-12:12
การโต้เถียงนี้ประกอบด้วยการอภิปรายกับพวกผูน้ าทางศาสนาเกี่ยวกับสิ ทธิ อานาจของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา
(11:27-33) ซึ่ งติดตามมาด้วยคาอุปมาที่อธิ บายถึงความไม่รับผิดชอบของพวกผูน้ าทางศาสนา (12:1-12).
สิ ทธิอานาจของยอห์ นผู้ให้ บัพติศมา 11:27-33 (เปรียบเทียบ มธ. 21:23-27; ลก. 20:1-8)
11:27-28 “พวกหัวหน้าปุโรหิ ต” พวกอาจารย์หรื อ “ธรรมาจารย์” และ “พวกผูใ้ หญ่” จัดตั้งส่ วนประกอบ
ทั้งสามของสภาแซนเฮดริ น นี่เป็ นการไต่สวนที่เป็ นทางการอย่างมากซึ่ งถูกกระตุน้ โดยการปรากฏ
ของพระเยซู และทาให้จาเป็ นโดยการชาระพระวิหารของพระองค์ พวกผูน้ าที่ เป็ นทางการของ
อิสราเอลต้องการที่จะรู ้เกี่ยวกับใบรับรองของพระเยซู และใครให้สิทธิ์ แก่พระองค์ที่จะกล่าวและทา
อย่างที่พระองค์ได้กล่าวและทาไป พวกเขาสงสัยธรรมชาติและแหล่งแห่ งสิ ทธิ อานาจของพระองค์
คาถามต่างๆของพวกเขาก็ถูกต้องเหมาะสมเนื่ องจากว่าพวกผูน้ าก็รับผิดชอบสาหรับการดูแลชี วิต
ทางศาสนาของอิสราเอล กระนั้นคาถามของพวกเขาเป็ นการท้าทายต่อเกียรติของพระเยซู[686]
“แก่สารของการพรรณนาถึงพวกผูต้ ่อต้าน [ของพระเยซูในมาระโก] อยูใ่ นที่วา่ พวกเขารับ
ใช้ตนเอง นั่นคื อ พวกเขาถูกครอบงาด้วยการสงวนอานาจของพวกเขา ความสาคัญของ
พวกเขา ความมัง่ คัง่ ของพวกเขาและชีวติ ของพวกเขา”[687]
11:29-30 โดยพื้นฐานแล้ว พระเยซู ถามพวกผูน้ าเหล่านี้ วา่ พวกเขาเชื่ อว่าพระเจ้าทรงอยูเ่ บื้องหลังพันธกิ จ
ของยอห์น (“มาจากสวรรค์”) หรื อไม่ ยอห์นได้สอนว่าพระเจ้าทรงอยูเ่ บื้องหลังพันธกิของพระเยซู
ถ้าพวกผูว้ ิจารณ์กล่าวว่าพวกเขาเชื่ อว่าพระเจ้าทรงอยูเ่ บื้องหลังของยอห์น พวกเขาคงได้เห็นด้วยว่า
พระเจ้า ทรงอยู่ เ บื้ อ งหลัง ของพัน ธกิ จ ของพระเยซู พระเยซู ท ้า ทายพวกเขาที่ จ ะตอบสนอง

“จงตอบเราเถิด” (ข้อที่ 30) ก็เฉพาะในมาระโกและมันสะท้อนถึงความเหนื อกว่าของพระเยซู ต่อคน
เหล่านี้
“อย่างเช่ นในคาถามก่อนหน้านั้นเกี่ ยวกับการถื อรักษาวันสะบาโต (2:23—3:6) คาถามที่
กระทาเป็ นคาตอบต่ออีกคาถามหนึ่ งบ่งบอกว่าพระเยซู ไม่อยูภ่ ายใต้สภาแซนเฮดริ นแต่อยู่
เหนือมัน คาถามที่กระทาเป็ นคาตอบต่ออีกคาถามหนึ่ งของพระองค์แสดงถึงสิ ทธิ อานาจ
เกี่ยวกับสิ่ งที่พระองค์ถูกสงสัย”[688]
โดยการตอบสนองต่อพวกเจ้าหน้าที่ดว้ ยคาถาม พระเยซู ก็ไม่ได้พยายามที่จะหันเหความสนใจไป
จากมัน พระองค์ใช้กลไกตามปกติ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อจะทาให้ผูต้ ่อต้านที่ จะกล่ าวบางสิ่ งที่ ผู ้
ต่อต้านจะไม่กล่าวตามปกติ[689]
11:31-33 ความเป็ นห่ วงของพวกผูว้ ิจารณ์ สาหรับตาแหน่ งของพวกเขาเอง-แทนที่สาหรับความจริ ง-ก็
ชัดเจนในการปฏิเสธของพวกเขาที่จะตอบพระเยซู อย่างชัดเจนแล้ว พวกเขาปฏิเสธทั้งยอห์ นและ
พระเยซู ในฐษนะผูเ้ ผยพระวจนะที่ได้รับสิ ทธิ อานาจของพระเจ้า ! พระเยซูได้ตอบคาถามของพวก
เขาแล้วในแนวทางที่ไม่เปิ ดเผยโดยการอ้างว่าสิ ทธิ อานาจของพระองค์ก็เป็ นอย่างเดียวกันกับสิ ทธิ
อานาจของยอห์ น พระองค์ได้ปฏิ เสธที่ จะให้ค าตอบที่ ชัดเจนมากขึ้ นแก่ พวกเขาซึ่ งรู ้ ว่าพวกเขา
พยายามที่จะทาให้พระองค์เสี ยชื่อเสี ยง (เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 2:15) ความล้มเหลวของพวกเขาที่จะ
ตอบพระองค์ ไ ด้ป ลดปล่ อ ยพระองค์ จ ากค าสั ญ ญาที่ เ งื่ อ นไขของพระองค์ ที่ จ ะตอบพวกเขา
(ข้อที่ 29)-เนื่ องจากว่าพวกเขาล้มเหลวที่จะทาตามเงื่ อนไข การปฏิเสธการสาแดงปิ ดประตูต่อการ
สาแดงมากขึ้น
“ในการโจมตีของพระองค์ที่ปีศาจ การยกโทษบาป ความเหนื อกว่าโทราห์และพระวิหาร
คากล่าวเกี่ยวกับพระเจ้าในฐานะพระบิดา และการป่ าวประกาศพื้นฐาน เกี่ยวกับเรื่ องราวที่
ซึ่ งพระเจ้า ทรงมี อานาจสิ ท ธิ์ ขาดในสิ ท ธิ อานาจของพระองค์เอง นั้น พระเยซู ก็ใช้สิท ธิ
อานาจที่เป็ นสิ ทธิพิเศษของพระเจ้า.… ถ้ามาจากคนอื่นมันคงได้ส่งสัญญาณถึงความบ้าคลัง่
อย่างสิ้ นเชิง-อย่างที่มนั ได้ทาในสายตาของพวกศัตรู ของพระองค์ สิ่ งที่คนยิวที่เคร่ งศาสนา
เห็นในโทราห์หรื อบางทีในพระวิหาร หมวดพระกิตติคุณก็เห็นในพระเยซูเพราะว่าพระเยซู
แทนที่โทราห์และพระวิหารในฐานะเป็ น โลคัส เดอิ [ที่ของพระเจ้า] เมื่อถูกถามเกี่ยวกับ
ที่มาของสิ ทธิ อานาจของพระองค์ พระเยซู ก็ช้ ี ไปที่การรับบัพติศมาของพระองค์โดยยอห์น
ในที่ นั่นเสี ยงที่ ป่าวประกาศว่าพระเยซู เป็ นพระบุ ตรของพระเจ้า และพระวิญญาณที่ ใ ห้
ฤทธิ์ เดชแก่พระองค์ในฐานะผูร้ ับใช้ของพระเจ้าก็ประสาทเอกซู ซิอา [สิ ทธิ อานาจ] ของ
พระเจ้าบนพระองค์

“ดังนั้นในพระกิ ตติคุณของมาระโกอย่างเช่ นในยอห์น พระเยซู ก็ปรากฎในฐานะพระเจ้าที่เป็ นตัว
เป็ นตนในการประพฤติ ถ้อยคาและกิจกรรมของพระองค์ สิ่ งนี้ ทาให้ประหลาดใจทาให้งุนงงและ
แม้กระทัง่ ทาให้คนร่ วมสมัยของพระองค์ข่นุ เคืองจากแวดวงที่ใกล้ชิดที่สุดของพระองค์สู่ภายนอก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พวกผูน้ าทางศาสนาถือว่าการอ้างที่นาเสนอของพระองค์ถึงมิติที่เป็ นของพระเจ้า
อย่า งเหมาะสมนั้น เป็ นการละเมิ ด ที่ ร้ า ยแรงที่ สุ ด ที่ เ ป็ นไปได้ อย่า งไรก็ ต าม พระเยซู ใ ห้ค วาม
ประทับ ใจที่ แ ตกต่ า งว่า พระองค์ไ ม่ ใ ช่ ผูล้ ะเมิ ดแต่ ก าลัง เข้า ไปสู่ สิ ท ธิ ค รอบครองที่ ถู ก ต้องของ
พระองค์”[690]
คาอุปาเกีย่ วกับชาวสวนทีเ่ ป็ นคนเช่ าทีช่ ั่วร้ าย 12:1-12 (เปรียบเทียบ มธ. 21:33-46; ลก. 20:9-19)
“ตัว อย่ า งหลัก อี ก ตัว อย่า งหนึ่ ง ของรู ป แบบที่ มี ศู น ย์ร่ ว มกัน [แบบไขว้] ในการบัน ทึ ก ของมาระโก
[นอกเหนื อ 2:1-3:6] คือเรื่ องชุ ดของความขัดแย้งของพระเยซู กบั พวกเจ้าหน้าที่ในเยรู ซาเล็ม [บทที่ 12]
ที่ประกอบด้วยเจ็ดตอนคือ ตอน ก และ ก1 เกี่ยวข้องกับข้อความของพระเยซู เกี่ยวกับการพิพากษาต่อพวก
เจ้าหน้าที่ (ปริ ศนาของคนเช่าที่ชวั่ ร้ายและการเตือนต่อพวกธรรมาจารย์) ตอน ข และ ข1 รวมถึงการอ้างอิง
จากบทสดุดีที่ติดตามมาด้วยการตอบสนองต่อการอ้างอิงนั้น (การอ้างอิงเกี่ยวกับศิลามุมเอกและบุตรของดา
วิด) และตอน ค และ ค1 เป็ นการอภิปรายทางกฎหมายเกี่ยวกับความรักที่มีต่อพระเจ้าและเพื่อนบ้าน (ซี ซาร์
และพระเจ้า และความรักที่มีต่อพระเจ้าและเพื่อนบ้าน) ตอน ง เป็ นตอนศูนย์กลาง หัวข้อของมันคือการเป็ น
ขึ้นจากตาย และหัวข้อของมันก็ให้ความกระจ่างแก่ตอนทั้งหมดคือ ความล้มเหลวของพวกเจ้าหน้าที่ที่จะ
เข้าใจไม่งานเขียนก็อานาจของพระเจ้า”[691]
การบันทึ ก ของมัท ธิ วถึ ง คาอุ ป มานี้ ก็ เต็มที่ ม ากกว่า การบันทึ ก ของมาระโก เพราะเป็ นที่ ชัดเจนว่า มัท ธิ ว
ต้องการที่จะแสดงให้พวกยิวเห็นว่าพวกผูน้ าของพวกเขานั้นชัว่ ร้ายและไม่มีความรับผิดชอบเพียงใด บางที
มาระโกรวมเรื่ องนี้ ไ ว้เ พราะว่า เปรี ย บเที ย บอุ ป นิ สั ย ของบรรดาผูร้ ั บ ใช้ที่ เป็ นทางการของอิ ส ราเอลคื อ
พวกผูน้ าศาสนากับพระเยซูผรู ้ ับใช้ของพระเจ้า
“การศึกษาเมื่อเร็ วๆนี้ ของกระดาษสมัยโบราณเซนอนและของคาอุปมาของรับบีได้แสดงให้เห็นว่า
สถานการณ์ ต่างๆก็คล้ายกันอย่างใกล้ชิดอย่างมากกับสถานการณ์ ของคาอุปมาที่ ได้เกิ ดขึ้นอย่าง
แท้จริ งในปาเลสไตน์ท้ งั ราวๆ 280 ปี ก่อนพันธกิจของพระเยซู และช่วงระยะเวลาหนึ่ งหลังจากนั้น”
[692]
12:1

พระเยซู กล่าวคาอุปมานี้ ต่อทุกคนที่ปรากฏตัว (ลก. 20:9) แต่โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อพวกผูน้ าทาง
ศาสนา “ชายคนหนึ่ ง” ในคาอุปมานั้นแสดงถึ งพระเจ้า “สวนองุ่น” คือ อิสราเอล (สดด. 80:8-19;
ยรม. 2:21) และคนเช่า (“ผูป้ ลูกองุ่น”) คือพวกผูน้ าของอิสราเอล

“บ่อยครั้งแล้วสวนองุ่นถูกทาเป็ นฟาร์ มในเชิ งพานิ ชย์ จากการที่ได้รับพระวิหารเป็ นบริ บทของคา
อุปมานี้ เช่นเดียวกับอุปนิ สัยที่ยโสโอหังของคนเช่า…, เราควรมอง เกออกอย [“ผูป้ ลูกสวนองุ่น”]
ของคาอุปมานี้วา่ เป็ นชาวสวนทางพานิชย์ที่มงั่ คัง่ ”[693]
คาอุปมานี้ พฒั นาฉากที่ถูกนาเสนอในอิสยาห์ 5:1-2 ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของคาพยากรณ์เกี่ ยวกับการพิพากษา
ของพระเจ้าเหนืออิสราเอล (เปรี ยบเทียบ สดด. 80:8-16) พระเจ้าไม่ได้งดเว้นค่าใช้จ่ายหรื อความพยายามที่
จะทาให้อิสราเอลเป็ นชนชาติที่เลือกสรร จะว่าไปแล้วพระองค์ได้ละอิสราเอลไว้กบั พวกเขาเองหลังจากที่
พระองค์ได้สถาปนาชนชาติน้ นั
“เนื่ องจากว่า ลาธารจอร์ แดนส่ วนบนทั้ง หมดและส่ วนที่ ใ หญ่ ของที่ สู งในกาลิ ลีได้อยู่ในมื อของ
เจ้าของที่ดินชาวต่างชาติ ณ เวลานี้ การปฏิบตั ิเช่นนั้นก็ธรรมดา”[694]
12:2-5 “เวลาเก็บเกี่ยว” แสดงถึงเวลาที่พระเจ้าคาดหวังที่จะได้รับรางวัลบางอย่างสาหรับการลงทุนของ
พระองค์ในอิสราเอล พวกคนใช้ (“พวกทาส”) แสดงถึ งพวกผูเ้ ผยพระวจนะ ผูซ้ ่ ึ งพวกผูน้ าของ
อิสราเอลโดยปกติแล้วได้ปฏิเสธ ข่มเหงและแม้กระทัง่ ฆ่าในบางกรณี (เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 18:13;
22:27; 2 พศด. 24:20-22; 36:15; นหม. 9:26; ยรม. 37:15) ประเด็นหลักของคาอุปมานี้ ก็คือการ
ปฏิ บตั ิที่ชวั่ ร้ ายซึ่ งพวกผูน้ าของอิสราเอลได้ให้แก่พวกผูร้ ับใช้ของพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าได้ส่งไปยัง
พวกเขา
12:6-8 การส่ งบุตรชายของเจ้าของไปก็จดั ตั้งการทดสอบสู งสุ ดสาหรับชาวสวนที่เป็ นคนเช่า ชาวสวนที่
เป็ นคนเช่า (“ผูป้ ลูกองุ่น”) ในคาอุปมานี้ อาจได้เชื่ อว่าเจ้าของสวนองุ่นได้ตายไปแล้ว และที่วา่ เขามี
เพียงบุตรชายคนเดี ยวผูซ้ ่ ึ งเป็ นทายาทของเขา พวกเขาใช้เหตุผลตัดสิ นว่าถ้าพวกเขาได้ฆ่าบุตรชาย
นั้น มันก็จะไม่มีคนอื่นที่จะรับสวนองุ่นเป็ นมรดก และพวกเขาสามารถควบคุมมันได้ เป็ นที่ชดั เจน
ว่ า คนเช่ า “โยน” บุ ต รชายนั้น “ออกไปจากสวนองุ่ น ” และจากนั้น “ได้ฆ่ า เขา” (มธ.21:39;
ลก. 20:15; เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 21:2-3, 16) ลาดับของเหตุการณ์ของมาระโก (ข้อที่ 8) แสดงให้เห็น
ว่าการฆ่าของเขาเป็ นการกระทาแห่งการปฏิเสธอีกด้วย
“สิ่ งที่ มาระโกทาคื อที่จะกล่าวถึ งการกระทาที่ แย่ที่สุดสุ ดท้าย ความรู ้ สึกก็คือ ผูป้ ลูกองุ่ น
เหล่านี้ ไม่เพียงแต่ได้ฆ่าบุตรชายและทายาทเท่านั้น พวกเขาแม้กระทัง่ ได้โยนเขาออกไป
จากสวนองุ่นเมื่อทาอย่างนั้นอีกด้วย”[695]
เป็ นที่แน่นอนว่าพวกผูน้ าทางศาสนาประพฤติราวกับว่าพระเจ้าได้ตายไปแล้ว พระองค์มีพระบุตรที่
รักที่เฉพาะเพียงพระองค์เดียว (เปรี ยบเทียบ 1:11; 9:7)

12:9

การปฏิ เสธของชาวสวนที่ เป็ นคนเช่ าต่อ “บุตรชาย” ของเจ้าของก็เป็ นการปฏิ เสธต่อ “เจ้าของ”
อย่างเท่าเทียม การตอบสนองที่ทานายได้ของเขาก็คือที่จะขจัดพวกเขาไปและให้การดูแลสวนองุ่น
ของเขาแก่คนเช่าคนอื่นๆ อย่างเช่ นในคาอุปมานั้น พระเจ้าจะขจัด (“ทาลาย เยรู ซาเล็ม พระวิหาร
และพวกผูน้ าทางศาสนาในปี ค.ศ. 70) พวกผูน้ าของอิสราเอลและแทนที่พวกเขาด้วยผูน้ าคนอื่นๆ
ซึ่งเป็ นผูน้ าของคริ สตจักร
“การท านายนี้ ไ ด้ส าเร็ จในคริ ส ตจัก รเมื่ อการเป็ นผูน้ าฝ่ ายวิญญาณได้ถู ก มอบหมายแก่
บรรดาผูท้ ี่มาจากแหล่งกาเนิ ดของคนต่างชาติเป็ นหลัก แต่องค์ประกอบที่กาหนดคือความ
สัตย์ซื่อของพวกเขาไม่ใช่แหล่งกาเนิดทางชนชาติของพวกเขา”[696]

12:10-11 พระเยซู บอกถึ งการเปิ ดเผยของพระองค์เกี่ ยวกับชะตาของพระบุตรต่อไปโดยการอ้างอิงถึ ง
สดุดี 118 นี่ เป็ นสดุ ดีบทเดี ยวกันที่ฝูงชนร้ อง ณ การเสด็จเข้าอย่างผูพ้ ิชิต (11:9; เปรี ยบเทียบ
สดด. 118:22-23) “ศิลา” ที่นี่บางทีเป็ นศิลาที่มุมสาหรับอาคารที่พระเจ้ากาลังสร้าง ในการใช้ด้ งั เดิม
ของมัน ศิ ล าแสดงถึ ง อิ ส ราเอล ที่ นี่ พระเยซู ไ ด้ท าให้พ ระองค์เองเป็ นศิ ลานั้น ( เปรี ย บเที ย บ
กจ. 4:11; 1 ปต. 2:7) การพลิกกลับของพระบิดาเกี่ยวกับชะตาของพระบุตรก็ดึงความประหลาดใจ
จากคนดู ออกมา เพราะว่า มันเป็ นการพลิ กกลับ ที่ ไม่ไ ด้คาดหวัง ไว้ถึ งเหตุ การณ์ ต่างๆที่ แสดงถึ ง
อานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้า
ดูเหมื อนว่าพวกผูน้ าของอิ สราเอลได้ปฏิ เสธศิ ลาที่ จะเป็ นศิลาที่มุมเพื่อจะทาให้อิสราเอลซึ่ งเป็ น
พระวิหารของพระเจ้านั้นสมบูรณ์ ที่ซ่ ึ งพระองค์จะทาการผ่านเพื่อจะนาพระพรไปสู่ มนุ ษย์ทุกคน
(ปฐก. 12:3) ศิลาที่ถูกปฏิเสธได้กลายมาเป็ นไม่ใช่ศิลาที่มุม แต่เป็ นศิลาที่สาคัญที่สุด (“ศิลามุมเอก”)
ในรากฐานของพระวิหารใหม่ที่พระเจ้ากาลังสร้างในตอนนี้ นนั่ คือคริ สตจักร (มธ. 16:18; อฟ. 2:20;
1 ปต. 2:4-10)
หลังจากพระเจ้าย้ายคริ สตจักรไปจากโลก (1 ธส. 4:13-18) พระศิลานั้นจะเสด็จกลับมายังโลก
(เปรี ยบเทียบ ดนล. 2:34-35, 44-45; วว. 19:11-16) และอิสราเอลจะยอมรับพระองค์ (ศคย. 12:10)
จากนั้นพระองค์จะทาให้อิสราเอลสมบูรณ์ (อสย. 59:20) และในระหว่างยุคพันปี นั้นอิสราเอลจะทา
หน้าที่เป็ นพระวิหารที่พระเจ้าได้ต้ งั ใจไว้ให้เขาเป็ น (ดนล. 7:22) จากนั้นพระองค์จะนาพระพรไปยัง
ทั้งโลกผ่านทางอิสราเอล
12:12 ความหมายของค าอุ ป มาของพระเยซู ก็ชัดเจนต่อพวกผูน้ าทางศาสนา พระเยซู ได้เปิ ดโปงการ
วางแผนที่ร้ายแรงของพวกเขาที่จะฆ่าพระองค์ ความโปรดปรานของฝูงชนป้ องกันพระเยซู ไว้จาก
ความเดือดดาลของพวกเขาอย่างชัว่ คราว

“คาอุปมาเรื่ องคนเช่าสวนองุ่นที่ชวั่ ร้ายจบลงที่การหมายเหตุถึงความหวาดหวัน่ และที่การ
หมายเหตุ ถึง การเหน็ บแนม เพราะว่า ในการวางแผนถึ ง การถู กท าลายของพระเยซู น้ ัน
พวกเขา [ปฏิ ปักษ์ของพระเยซู ] ดาเนิ นชี วิตไปตามการอธิ บายลักษณะของพวกเขาใน
คาอุปมาในฐานะเป็ นผูฆ้ ่าโดยไม่รู้” [697]
การอ้างต่างๆของพระเยซู ถึงการเป็ นพระบุตรที่รักของพระเจ้าก็ชดั เจนอย่างเพิ่มขึ้นแก่ทุกๆคน เมื่อการอ้าง
เหล่านั้นชัดเจนขึ้น การต่อต้านจากพวกผูน้ าของอิสราเอลก็เข้มข้น
2. การโต้ เถียงเกีย่ วกับคาสอนของพระเยซู 12:13-37
การโต้เถียงเกี่ยวกับสิ ทธิ อานาจของพระเยซู นาไปสู่ การโต้เถี ยงเกี่ ยวกับคาสอนของพระองค์ พวกผูน้ าทาง
ศาสนาโจมตี พระองค์ส ามครั้ ง ซึ่ ง พยายามที่ จะท าลายความน่ า เชื่ อถื อและความเป็ นที่ นิยมของพระองค์
พวกเขาให้คาถามต่างๆแก่พระองค์เรื่ อยๆเกี่ยวกับภาษีต่อหัว (ข้อ 3-17) การเป็ นขึ้นจากตาย (ข้อ 18-27) และ
พระบัญญัติที่ใหญ่ที่สุด (ข้อ 28-34) จากนั้นพระเยซู ทาการริ่ เริ่ มและถามพวกเขาเกี่ยวกับการเป็ นพระบุตร
ของพระเมสสิ ยาห์ (ข้อ 35-37) สิ่ งนี้ ทาให้การโจมตีของพวกเขาจบลง การเผชิ ญหน้าทั้งหมดเกิ ดขึ้นใน
วันพุธที่ ตามหลังเหตุ การณ์ ต่างๆที่เพิ่งถูกบันทึกไว้ มันระลึ กถึ งลาดับก่ อนหน้านี้ ที่คล้ายกันของความ
ขัดแย้งต่างๆกับพระเยซูในกาลิลี (เปรี ยบเทียบ 2:1-3:6)
คาสอนของพระเยซู เกีย่ วกับภาษีต่อหัว 12:13-17 (เปรียบเทียบ มธ. 22:15-22; ลก. 20:20-26)
12:13 สมาชิ กสภาแซนเฮดริ นทาการริ เริ่ มในการส่ ง “พวกฟาริ สี” และ “พวกเฮโรด” ไป พวกเขารวมกัน
ต่อต้านพระเยซู ผซู ้ ่ ึ งพวกเขารับรู ้วา่ เป็ นการคุ กคามร่ วมแม้ว่าพวกเขาแตกต่างท่ามกลางพวกเขาเอง
ทางการเมือง พวกเขาถามพระเยซูเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองที่แบ่งแยกพวกเขา
12:14-15ก อารั มภบทของพวกผูว้ ิจารณ์ เป็ นการเยินยอที่ ชอบจับผิด (ดี กว่า “เสแสร้ ง ”) (เปรี ยบเที ย บ
มธ. 22:18; ลก. 20:22).[698] แต่สิ่งที่พวกเขากล่าวเกี่ยวกับพระเยซู น้ นั เป็ นจริ ง พวกเขาตั้งใจที่จะ
ประจานพระเยซูที่ยงั ไม่ตดั สิ นใจระหว่างสองสิ่ ง[699]
“ถ้อยคาที่เยินยอ… ถู กตั้งใจที่จะล่อลวงบางทีแม้กระทัง่ กดดันพระเยซู ไปสู่ การเปิ ดเผย
อย่างอันตราย”[700]
“อย่างแน่ นอนแล้วอารัมภบทนี้ จะโน้มน้าวพระเยซู สู่การดาเนิ นชี วิตไปตามความคิดเห็น
ที่มาจากพระองค์ พระองค์จะไม่คานึ งถึงใคร ไม่แม้กระทัง่ จักรพรรดิซีซาร์ ในโรม เมื่อให้
คาตอบของพระองค์ต่อคาถามที่ตอนนี้ถูกนาเสนอต่อพระองค์” [701]

เนื่องจากยูเดียได้กลายมาเป็ นจังหวัดของโรมในปี ค.ศ. 6 พวกโรมันเรี ยกร้องให้พวกยิวที่จะจ่าย “ภาษีรายตัว
(ต่อหัว)” รายปี สู่ ทอ้ งพระคลังของจักรพรรดิ ต่อมาพวกหัวรุ นแรงได้ปฏิเสธที่จ่ายมันซึ่ งอ้างว่าการจ่ายนั้น
ได้ยอมรับสิ ทธ์ของโรมที่จะปกครองเหนื อพวกเขา พวกฟาริ สีจ่ายมันแต่ต่อต้านมันอย่างหนักแน่ น พวก
เฮโรดจ่ายมันอย่างเต็มใจเนื่องจากว่าพวกเขาสนับสนุนการปกครองของโรม
พวกผูว้ ิจารณ์ของพระเยซู ถามพระเยซู อะไรคือสิ่ งที่ถูกต้องหรื อถูกกฎหมายที่จะทา ในสายตาของพวกเขา
นั้น พระเมสสิ ย าห์ จะไม่ เห็ นด้วยกับ การปกครองของต่ า งชาติ แต่ ถ้า พระเยซู ต่อต้า นโรมอย่า งเปิ ดเผย
พระองค์จะอยูใ่ นจุดที่อนั ตราย พวกเขาคิดว่าไม่วา่ คาตอบใดก็จะทาให้พระเยซูเจ็บปวด
12:15ข-16 พระเยซู เปิ ดโปงคาถามของพวกเขาเพราะว่ามันเป็ นการล่อให้ติดกับที่มุ่งร้ายแทนที่จะเป็ นการ
ถามที่ จริ ง ใจ เหรี ย ญเงิ น “เดนาริ อนั ” เล็ กๆเป็ นเหรี ยญที่ พ วกโรมันยอมรั บ ในการจ่า ยเพื่ อภาษี
เท่านั้น[702] ภาพที่อยูบ่ นเหรี ยญแสดงว่าโรมมีสิทธิ อานาจทางการเมืองเหนือบรรดาผูท้ ี่ใช้มนั
“เหรี ยญเดนาริ อนั ของทิเบเรี ยสพรรณนาว่าจักรพรรดิเป็ นบุตรกึ่งเทพของเทพออกัสตัสและ
เทพีลิเวียและแสดงคาจารึ ก (ที่ยอ่ ) ว่า ‘ทิเบเรี ยส ซี ซาร์ ออกัสตัส บุตรของเทพออกัสตัสบน
ด้านหัวของเหรี ยญและ ‘ปอนทิเฟกซ์ แมกซิ มสั ’ บนด้านก้อยของเหรี ยญ ทั้งการเป็ น
ตัวแทนและคาจารึ กได้มีรากเหง้าในลัทธิจกั รพรรดิและจัดตั้งอ้างต่อเกียรติของเทพ” [703]
ทาไมพระเยซู ขอให้พวกผูก้ ล่ าวหาพระองค์นาเหรี ยญมายังพระองค์? บางที พระองค์เองไม่ได้มี
เหรี ยญสักเหรี ยญหนึ่ ง [704] ถ้าเป็ นเช่ นนั้น สิ่ งนี้ อาจสะท้อนถึ งความยากจนของพระเยซู และการ
พึ่ ง พาของพระองค์ที่ พ ระเจ้า และคนอื่ น ๆส าหรั บการสนับสนุ นของ พระองค์ ข้าพเจ้า คาดว่า
พระองค์ท าสิ่ ง ที่ พ ระองค์ท าเพื่ อให้ ผูฟ้ ั ง ของพระองค์เกี่ ย วข้องอย่า งกระฉับ กระเฉงมากขึ้ นใน
บทเรี ยนที่พระองค์กาลังสอนพวกเขา การมีส่วนร่ วมของผูฟ้ ังทาให้แน่ใจถึงการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึน
12:17 พระเยซู หลี กเลี่ ยงปั ญหาแบบ “ไม่ก็” กับการตอบสนอง “ทั้งและ” ที่ พวกผูว้ ิจารณ์ ท้ งั หมดของ
พระองค์สามารถเห็นด้วย พระเจ้ามีสิทธิ อานาจเหนื อบรรดาผูท้ ี่มีฉายาของพระองค์ ดังนั้น พวกยิว
ควร “ให้ (“มอบแด่”) สิ่ งที่สมควรได้รับของพระองค์แก่พระองค์” นัน่ คือ การยอมจานวนส่ วนตัวที่
สมบูรณ์ ซี ซาร์ มีสิทธิ อานาจบางอย่างเหนือบรรดาผูท้ ี่ใช้ “ภาพของเขา” โดยการใช้เหรี ยญต่างๆของ
เขา ดังนั้นพวกยิวควรจ่ายภาษีของพวกเขา
“แม้ว่าพันธะที่ จะจ่ายเหรี ยญของเขาเองบางเหรี ยญแก่ ซีซาร์ ในการแลกเปลี่ ยนกับความ
สะดวกสบายต่ างๆที่ ก ารปกครองของเขาเตรี ยมให้ถู กยืนยัน การอ้างที่ เกี่ ยวข้องกับ รู ป
เคารพที่ แ สดงบนเหรี ย ญต่ า งๆก็ ถู ก ปฏิ เ สธ สิ ท ธิ์ ของพระเจ้า จะต้อ งได้รั บ เกี ย รติ ที่ นี่
พระเยซู ไม่ได้กล่าวว่ามีขอบเขตที่เป็ นอิสระที่แยกกันสองขอบเขตคือขอบเขตของซี ซาร์

และขอบเขตของพระเจ้า (สาหรั บซี ซาร์ และทุ กสิ่ งที่ เป็ นของเขาก็ เป็ นของพระเจ้า ) แต่
พระองค์กาลังบ่งบอกว่ามีพนั ธะต่างๆต่อซี ซาร์ ที่ไม่ละเมิดสิ ทธิ์ ของพระเจ้าแต่ถูกแต่งตั้ง
โดยพระเจ้าอย่างแท้จริ ง”[705]
คาตอบนี้ทาให้พวกผูว้ จิ ารณ์ของพระเยซู “ประหลาดใจ” (คากรี ก เอกเซทโธมัทซอน) พระองค์ได้หลีกเลี่ยง
กับดักที่พวกเขาได้วางไว้สาหรับพระองค์และให้คาตอบที่ลึกซึ้ งแม้เรี ยบง่ายต่อคาถามของพวกเขา
คาสอนนี้คงได้มีประโยชน์โดยเฉพาะต่อผูอ้ ่านดั้งเดิมชาวโรมันของมาระโก มันช่วยพวกเขาและพวกสาวก
ต่อมาทั้งหมดเข้าใจว่าคริ สตศาสนาไม่ได้สนับสนุ นความไม่จงรักภักดี ต่อรัฐ ( เปรี ยบเทียบ รม. 13:1-7;
1 ทธ. 2:1-6; 1 ปต. 2:13-17) หน้าที่ต่อพระเจ้าไม่ได้ขจัดหน้าที่ต่อรัฐบาลไป อย่างไรก็ตาม หน้าที่ต่อ
รัฐบาลไม่ขจัดหน้าที่สูงกว่าของบุคคลหนึ่งต่อพระเจ้าเช่นกัน
คาสอนของพระเยซู เกีย่ วกับการเป็ นขึน้ จากตาย 12:18-27 (เปรียบเทียบ มธ. 22:23-33; ลก. 20:27-40)
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“พวกสะดูสี ” เป็ นพวกยิวในเมื องเป็ นส่ วนใหญ่ มัง่ คัง่ และมี การศึ กษา จานวนของพวกเขาก็
ค่อนข้างน้อย แต่พวกเขาครอบครองตาแหน่งที่สาคัญต่างๆรวมถึงหลายตาแหน่งในการเป็ นปุโรหิ ต
อิทธิ พลของพวกเขาก็ใหญ่กว่าขนาดของพวกเขาในฐานะพรรคหนึ่ งภายในลัทธิ ยิว นี่ เป็ นที่เดียวที่
มาระโกอ้างอิงถึงพวกเขา พวกเขาอ้างที่จะเชื่ อสิ่ งที่พนั ธสัญญาเดิ มสอนเท่านั้นและพวกเขาไม่ได้
ทาตามธรรมเนี ยมต่างๆของผูอ้ าวุโสที่พวกฟาริ สีถือรักษา พวกเขาไม่เชื่ อใน “การเป็ นขึ้นจากตาย”
เพราะว่าพวกเขากล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถพบการเปิ ดเผยที่ชดั เจนใดเกี่ ยวกับมันในพันธสัญญา
เดิม
“มันเป็ นไปได้ที่ว่าพวกสะดูสีเริ่ มต้นในฐานะฝ่ ายทางการเมืองที่ สนับสนุ นความถูกต้อง
ตามกฎหมายของบัลลังก์ของแฮสโมเนี ยนเหนื อการต่อต้านของพวกบริ สุทธิ์ ที่ยืนกรานถึ ง
การแยกของผูม้ ีสิทธิ พิเศษทางปุโรหิ ตและราชวงศ์หรื อผูท้ ี่มองหาการฟื้ นฟูของอาณาจักร
ของดาวิด”[706]
บัลลังก์ของแฮสโมเนียนอ้างอิงถึงการปกครองโดยพวกเฮโรด

12:19-23 พวกสะดูสีต้ งั กรณี ที่เป็ นข้อสมมุติของพวกเขาเพื่อจะทาให้มุมมองใดก็ตามเกี่ยวกับการเป็ นขึ้น
จากตายนั้นดูไร้สาระยกเว้นมุมมองของพวกเขาเอง[707]
12:24-25 พวกสะดูสีไม่เข้าใจการเปิ ดเผยของพระคัมภีร์เกี่ยวกับการเป็ นขึ้นจากตาย ยิ่งกว่านั้น พวกเขาไม่
ตระหนักว่า “ฤทธิ์ เดช” ของพระเจ้าก็เพียงพอที่จะทาให้ผคู ้ นเป็ นขึ้นและที่จะทาให้พวกเขาเป็ นขึ้นสู่
รู ปแบบชี วิตที่แตกต่าง ชี วิตสมรสอย่างที่เรารู ้น้ นั มันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเรามีร่างกายที่เป็ นอมตะและ

การมีอยูท่ ี่ไร้ความตายจะไม่เรี ยกร้องการแพร่ พนั ธุ์ของมนุ ษยชาติ พวก สะดูสีปฏิเสธการมีอยูข่ อง
เผ่าพันธุ์ทูตสวรรค์ (กจ. 23:8) ซึ่ งเป็ นความเชื่ อถือที่พระเยซู แก้ไขอีกด้วย พวกเขาถื อว่ามุมมอง
ของพวกเขาได้รับความกระจ่าง แต่พระเยซูกล่าวว่าพวกเขาต้องการการทาให้กระจ่าง[708] พระเยซู
ไม่ได้กล่าวว่าเมื่อผูค้ นตายไปพวกเขาก็กลายมาเป็ นทูตสวรรค์ ซึ่ งพวกเขาไม่เป็ นหรื อที่วา่ เราจะเป็ น
“เหมือนทูตสวรรค์” ในทุกๆด้ าน ซึ่ งเราจะไม่เป็ น
12:26-27 ในการสรุ ปว่าพันธสัญญาเดิ มไม่ได้สอนการเป็ นขึ้นจากตาย พวกฟาริ สีก็ได้มองข้ามตอนที่
สาคัญในโทราห์ (หมวดเบญจบรรณ) ไป พวกเขาถือว่าโทราห์มีสิทธิ อานาจโดยเฉพาะ อพยพ 3:6
สอนการมีชีวิตอยูข่ องมนุ ษย์ต่อไปหลังจากความตาย อับราฮัม อิสอัคและยาโคบยังคงมีอยูใ่ นสมัย
ของโมเสส พวกฟาริ สีไม่เพียงแต่ปฏิเสธการเป็ นขึ้นจากตายเท่านั้น แต่ปฏิเสธชีวติ หลังความตายใน
สวรรค์ ห รื อในนรกอี ก ด้ ว ย[709] พวกยิ ว มี มุ ม มองแบบองค์ ร วมเกี่ ย วกั บ มนุ ษ ย์ ม ากกว่ า ที่
ชาวตะวันตกสมัยใหม่มี (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 2:7) พวกฟาริ สีสรุ ปว่าถ้าส่ วนที่เป็ นวัตถุของมนุ ษย์ตาย
ไป ทั้งบุคคลนั้นก็หยุดที่จะมีชีวติ อยู่ พระเยซู ผถู ้ ือมุมมองที่เป็ นหนึ่ งเดียวกันเกี่ยวกับมนุ ษย์ก็โต้แย้ง
ว่าถ้าส่ วนที่ไม่ใช่วตั ถุของมนุษย์ดาเนินชีวติ ต่อไป ทั้งบุคคลนั้นก็จะดาเนินชีวติ ต่อไป
ความผิดพลาดหลักของพวกสะดู สีคือการเข้าใจที่ “ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง” ของพวกเขาเกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยของพระคัมภีร์ การว่ากล่าวสุ ดท้ายของพระเยซู (ข้อ 27) ที่เฉพาะในพระกิตติคุณที่สอง
ก็เน้นความผิดพลาดนั้น
“ถ้าการตายของบรรพบุ รุษเป็ นถ้อยคาสุ ดท้ายแห่ งประวัติศาสตร์ ของพวกเขา นัน่ ก็ได้มี
ความแตกหักเกี่ยวกับพระสัญญาต่างๆของพระเจ้าที่ได้รับการรับรองโดยพันธสัญญาที่ทา
กับ [อับราฮัม] และความแตกหักเกี่ ยวกับสิ่ งที่สูตร ‘พระเจ้าของอับราฮัม ของอิสอัคและ
ของยาโคบ’ เป็ นสัญลักษณ์ มันอยูใ่ นความซื่ อสัตย์ต่อพันธสัญญาของพระองค์ที่พระเจ้าจะ
ทาให้คนตายเป็ นขึ้น”[710]
พันธสัญญาต่างๆมีผลบังคับใช้ตราบเท่าที่หุ้นส่ วนพันธสัญญามีชีวิตอยู่ แต่ถา้ หนึ่ งในพวกเขาตาย
ไป คาสัญญาที่เป็ นพันธสัญญาต่างๆก็ไม่ผกู มัดอีกต่อไป (เปรี ยบเทียบ รม. 7:2; 1 คร. 7:39) เพื่อ
พระสัญญาที่เป็ นพันธสัญญาต่างๆที่พระเจ้าได้ทาต่อบรรพบุรุษที่จะยังคงมีผลบังคับใช้ บรรพบุรุษ
จาต้องมีชีวติ อยู่
“ข้อโต้แย้งเปิ ดข้อวินิจฉัยที่ดึงจากความจริ งที่คล้ายกันต่างๆ พระเจ้าทรงเป็ น พระเจ้าของ
บรรพบุรุษ พระองค์ท รงเป็ นพระเจ้าของคนเป็ นอี กด้วย ดังนั้นบรรพบุรุษแม้ตายไปใน
ปั จจุบนั ต้องมีชีวติ อยูใ่ นวันหนึ่ง”[711]

“ไม่มีการดึงดูดความสนใจไปที่ อสย. 26:19, ดนล. 12:2, สดด.16:9-11, หรื อ โยบ 19:26
คื อตัวบทต่ างๆที่ ส นับสนุ นหลัก คาสอน [เกี่ ยวกับการเป็ นขึ้ นจากตาย] มากหรื อน้อย
ตรงกัน ข้า มพระเยซู ดึง ดู ด ความสนใจไปที่ คุ ณลัก ษณะและการเป็ นอยู่ข องพระเจ้าเอง
พระองค์ ท รงเป็ นพระเจ้า ของคนเป็ นไม่ ใ ช่ พ ระเจ้า ของคนตาย ถ้า พระองค์ท รงเป็ น
พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ-อย่างที่พระองค์ได้เปิ ดเผยพระองค์เองแก่โมเสส
ผูใ้ ห้ธรรมบัญญัติที่ ยิ่งใหญ่-จากนั้นแน่ นอนว่า ชี วิตไม่ ใ ช่ ความตายจะเป็ นจุ ดหมายของ
บรรดาคนทั้งหมดที่เชื่ อมโยงกับพระองค์โดยความเชื่ อ ถ้าประชากรทั้งหมดของพระเจ้า
ถูกกาหนดสู่ การพินาศและยังคงตายอยู่ จากนั้นในแง่ไหนที่พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของ
คนเป็ น?”[712]
คาสอนของพระเยซู เกีย่ วกับพระบัญญัติทใี่ หญ่ ทสี่ ุ ด 12:28-34 (เปรียบเทียบ มธ. 22:34-40)
การโจมตี ค รั้ งที่ ส ามโดยพวกศัต รู ของพระเยซู เ กี่ ย วข้อ งค าถามที่ เ กี่ ย วกั บ พระบัญ ญัติ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด
(เปรี ยบเทียบ ลก. 10:25-28)
12:28

พวกรับบีนบั คาสั่งได้ 613 ข้อในธรรมบัญญัติของโมเสส: เชิงลบ 365 ข้อ และเชิงบวก 248 ข้อ
พวกเขาตระหนักว่าทุกข้อไม่ได้สาคัญอย่างเท่าเทียมหรื อเป็ นรากฐานอย่างเท่าเทียม พวกเขาโต้แย้ง
ว่าอันไหนเป็ นคาสั่งที่ “หนักแน่น” อันไหนเป็ นคาสั่งที่ “เบา” พวกเขาพยายามที่จะบัญญัติหลักการ
ต่างๆที่เข้าใจส่ วนที่เหลือของธรรมบัญญัติ[713] สิ่ งเหล่านี้ เป็ นความเป็ นห่ วงของอาจารย์สอนธรรม
บัญ ญัติ ผูถ้ ามพระเยซู ว่า ค าสั่ ง ประเภท (ค ากรี ก พอยอา) ไหน ที่ พ ระองค์ ถื อ ว่า เป็ นที่ ห นึ่ ง ใน
ความสาคัญ (“สาคัญที่สุด”)
“ธรรมาจารย์น้ นั ต้องการให้พระเยซูที่จะบ่งบอกถึงหลักการของการจัดแบ่งประเภท”[714]

มัท ธิ วมองว่า ค าถามของเขาว่า มาจากธรรมาจารย์ที่ พูดในฐานะโฆษกส าหรั บ พวกฟาริ สี ส่ วนมาระโก
นาเสนอมันว่าเป็ นความเป็ นห่ วงส่ วนตัวของผูถ้ าม ความแตกต่างนี้ สะท้อนถึงความสนใจของมาระโกใน
บุคคล
12:29-30 การบันทึกของมาระโกรวมถึงเฉลยธรรมบัญญัติ 6:4 ซึ่ งมัทธิ วละเว้น ข้อนี้ ที่เป็ นข้อแรกใน เชมา
(ฉธบ. 6:4-5; เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 11:13-21; กดว. 15:37-41) ที่พวกยิวกล่าวซ้ าสองครั้งประจาวันก็
จัดเตรี ยมพื้นฐานสาหรับ ฉบธ. 6:5 เชมา เป็ นคาฮีบรู แรกในตอนนี้ และมันหมายถึ ง “ฟั ง” ผูอ้ ่าน
ชาวยิวของมัทธิ วคงได้เข้าใจสิ่ งนี้ แต่ผอู ้ ่านชาวต่างชาติของมาระโก บางทีไม่ได้เข้าใจ ข้อที่ 4 เป็ น
การยืนยันถึงความเชื่อถือในเอกภาพของพระเจ้า (นัน่ คือ ในเอกเทวนิยม) ผูอ้ ่านดั้งเดิมหลายคนของ
มาระโกได้เป็ นผูท้ ี่เชื่อแบบพหุ เทวนิยมมาก่อน

“พระเจ้าจะต้องได้รับความรักอย่างสมบูรณ์และอย่างเต็มที่ (ข้อที่ 30) เพราะว่าพระองค์
และพระองค์เท่านั้นทรงเป็ นพระเจ้าและเพราะว่าพระองค์ได้ทาพันธสัญญาแห่ งความรัก
กับ ประชากรของพระองค์ ในพันธสั ญญานั้นพระเจ้า ให้พ ระองค์เองในความรั ก อย่า ง
สิ้ นเชิงต่อประชากรของพระองค์ ดังนั้นพระองค์คาดหวังให้ประชากรของพระองค์ที่จะให้
พวกเขาเองอย่างสิ้ นเชิง (‘จิต’ ‘ความคิด’ และ ‘กาลัง’) ในความรักต่อพระองค์”[715]
“ใจ” แสดงถึงศูนย์การควบคุมของบุคลิกภาพของมนุษย์ “จิต” คือ ชีวติ ความคิดที่มีสติดว้ ยตนเอง “ความคิด”
คือความสามารถในการคิด และ “กาลัง” คือพลังทางร่ างกายทั้งหมดของบุคคลหนึ่ ง[716] สิ่ งเหล่านี้ จะต้อง
เป็ นแหล่งที่ซ่ ึ งความรักที่มีต่อพระเจ้าควรไหลออกจาก เราควรรักพระเจ้าด้วยสุ ดความตั้งใจ (การตัดสิ นใจ)
อารมณ์ (ความต้องการต่างๆ) ความคิด (การคิด) และร่ างกาย (การกระทา) ของเรา
“การเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับลาดับ-ใจ, จิต, ความคิด(มัทธิว; ใจ, จิต, ความคิด, กาลัง(มาระโก);
ใจ, จิต, กาลัง, ความคิด (ลูกา); ใจ, จิต, กาลัง (ตัวบทฮีบรู ); และความคิด, จิต, กาลัง (ฉบับ
เซปทัวจินท์)-ท่ามกลางรายชื่ อที่หลากหลายบ่งบอกว่ามาระโกและลูกาเพิ่ม ‘ความคิด’ กับ
รู ปแบบของฮีบรู /เซปทัวจินท์ ส่ วนมัทธิ วได้แทนที่ ‘ความคิด’ ด้วย ‘กาลัง’”[717]
12:31 ธรรมาจารย์น้ ัน ได้ร้ องขอค าสั่ ง เดี ย ว แต่ พ ระเยซู ใ ห้เ ขาสองค าสั่ ง ความรั ก ส าหรั บ มนุ ษ ย์ใ น
เลวีนิติ 19:18 ออกมาจากความรักสาหรับพระเจ้าในเฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-5 และแยกออกจากมัน
ไม่ได้ในเชิ งปรัชญา พวกยิวถือว่าเพื่อนชาวยิวและผูเ้ ปลี่ ยนศาสนาเต็มที่เท่านั้นเป็ นเพื่อนบ้านของ
พวกเขา แต่พระเยซู สอนว่าเพื่อนบ้านคื อใครก็ตามที่ เรามีการรั บมื อใดๆด้วยไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
(เปรี ยบเทียบ ลก. 10:25-27) “เพื่อนบ้าน” (คากรี ก พเลซิ ออน ตามตัวอักษรคือ คนหนึ่ งที่อยูใ่ กล้)
เป็ นคาศัพท์โดยทัว่ ไปสาหรับเพื่อนมนุษย์
เราจะต้องรักคนอื่นทั้งหมดอย่างที่เรารักตัวเราเอง ธรรมบัญญัติทึกทักเอาว่าทุกๆบุคคลมีความรักพื้นฐาน
สาหรับตัวเขาเองหรื อตัวเธอเอง เราสาแดงความรักนี้ โดยการเอาใจใส่ ตวั เราเองในทางที่แตกต่างหลายทาง
[718] “การรักเพื่อนบ้านของเราเหมือนรักตัวเราเอง” ไม่ได้หมายถึ งการใช้จานวนของเวลาหรื อเงิ นอย่าง
เดี ย วกันที่ จะตอบสนองต่อความจาเป็ นต่ า งๆของคนอื่ นจนเราไม่ ตอบสนองต่ อความจาเป็ นของเราเอง
เนื่องจากว่าสิ่ งนี้จะเป็ นไปไม่ได้ มันหมายถึงการปฏิบตั ิต่อคนอื่นๆอย่างที่เราปฏิบตั ิต่อเราเอง
ข้อเหล่านี้ เป็ นพระบัญญัติที่ใหญ่ที่สุดในแง่ที่ว่าข้อเหล่านั้นสรุ ปความรับผิดชอบพื้นฐานสองอย่างเกี่ยวกับ
ธรรมบัญญัติ: หน้าที่ ของเราต่อพระเจ้าและหน้าที่ของเราต่อคนอื่น หน้าที่ เหล่านี้ เป็ นความรับผิดชอบ
พื้นฐานของมนุ ษย์ การสิ้ นสุ ดของประมวลกฎหมายของโมเสสสไม่ได้ทาให้หน้าที่เหล่านั้นใช้การไม่ได้
หน้าที่เหล่านั้นเป็ นพื้นฐานตั้งแต่การสร้างโลกและจะดาเนินไปเช่นนั้นตลอดไป-เนื่องจากความสัมพันธ์ของ
มนุษย์กบั พระเจ้าและเนื่องจากเอกภาพของมนุษยชาติ

12:32-33 มาระโกเท่ านั้นบันทึ ก การตอบสนองของธรรมาจารย์และข้อคิ ดเห็ นของพระเยซู (ข้อ 34)
คาเหล่านี้ เน้นถึ งความสาคัญของคาสอนของพระเยซู ธรรมาจารย์เชื่ อว่าคาตอบของพระเยซู น้ นั
ถูกต้อง เขาเองก็ถือว่าความรักสาคัญกว่าการถือรักษาพิธีกรรมทางศาสนา (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ.
15:22; ฮชย. 6:6) นี่ ไม่ใช่แบบฉบับของพวกฟาริ สีผถู ้ ือว่าการถือรักษาตามพิธีกรรมนั้นสาคัญกว่า
ท่าที และพิธีกรรมก็สาคัญกว่าศีลธรรม
“… ‘ธรรมาจารย์ที่เป็ นมิตร’ เองก็บ่งชี้ ได้อย่างแน่ ชดั ถึ งความแตกต่างพื้นฐานที่ แยก
พระเยซู และพวกเจ้าหน้าที่ ทางศาสนาในแง่ ของสิ่ งที่ มนั เป็ นที่ จะทาตามน้ าพระทัยของ
พระเจ้า : ในขณะที่ เรื่ องราวที่ สาคัญสาหรับพระเยซู คื อการรัก พระเจ้าและเพื่ อนบ้าน
สาหรับพวกเจ้าหน้าที่น้ นั มันคือการยึดมัน่ ที่เข้มงวดต่อธรรมบัญญัติและธรรมเนี ยมอย่างที่
พวกเขาระบุสิ่งนี้
“… ที่แท้มาระโกกาลังใช้ธรรมาจารย์ที่เป็ นมิตรเพื่อจะระบุถึงจุดยืนที่ตรงข้ามสองอย่าง
ของพระเยซูและพวกเจ้าหน้าที่ในเรื่ องการทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า” [719]
12:34 พระเยซูหมายถึงว่าธรรมาจารย์น้ นั “ไม่อยูไ่ กลจาก” การเข้ าไปใน “อาณาจักรของพระเจ้า” การเปิ ด
ใจของเขาต่อการเปิ ดเผยตามพระคัมภีร์และแนวโน้มเชิงบวกของเขาต่อพระเยซู ถา้ ดาเนิ นต่อไปก็จะ
นาเขาไปสู่ ความเชื่อในพระเยซูและสุ ดท้ายแล้วสู่ ทางเข้าไปในอาณาจักรของพระองค์
คาตอบที่มีทกั ษะของพระเยซูขดั ขวางพวกผูว้ จิ ารณ์ของพระองค์จากการพยายามที่จะทาให้พระองค์
ติดกับดัก ดังนั้นพวกเขาได้หยุดถามพระองค์ดว้ ยคาถามต่างๆ
มันชัดเจนว่าพระเยซูได้รับสิ ทธิ อานาจของพระองค์จากพระวจนะของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 11:28) คาตอบ
ทั้งหมดที่พระองค์ให้ก็กลับไปยังพันธสัญญาเดิม เนื่ องจากว่านี่ คือสิ ทธิ อานาจที่พวกผูน้ าชาวยิวทั้งหมดอ้าง
ว่าทาตาม แม้วา่ พวกเขาไม่ได้ทาตาม พวกเขาก็ลม้ เหลวที่จะทาให้พระเยซูเสี ยชื่อเสี ยง
คาถามของพระเยซู เกี่ยวกับการเป็ นบุตรของพระเมสสิ ยาห์ 12:35-37 (เปรียบเทียบ มธ. 22:41-46; ลก.
20:41-44)
จนกระทัง่ ตอนนี้ พวกผูน้ าทางศาสนาได้ถามพระเยซู เกี่ ยวกับคาสอนของพระองค์ ตอนนี้ พระองค์ได้ถาม
พวกเขาเกี่ยวกับคาสอนของพวกเขา (มธ. 22:41) การบันทึกของมัทธิ วถึงเหตุการณ์น้ ี เป็ นการบันทึกที่ยาว
ที่สุด
12:35

พระเยซู ตอบสนองต่อสถานการณ์ ที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ พระองค์ตอ้ งการที่จะรู ้ วา่ ในแง่ไหนที่
พวกอาจารย์สอนธรรมบัญญัติเชื่ อว่าพระเมสสิ ยาห์ เป็ นบุตรของดาวิด พันธสัญญาเดิ มสอนอย่าง

ชัดเจนว่าพระเมสสิ ยาห์จะเป็ นเชื้ อสาย (“บุตร”) “ของดาวิด” (2 ซมอ. 7:8-16; และข้ออื่นๆ) พวก
ผูน้ าเชื่อสิ่ งนี้ แต่ความเข้าใจของพวกเขาถึงความสัมพันธ์ของพระเมสสิ ยาห์กบั ดาวิดก็เป็ นแค่ความ
เข้าใจถึงกษัตริ ยช์ าวยิวที่มีชยั ชนะอีกองค์หนึ่งจากราชวงศ์ของดาวิด
12:36-37 มาระโกจดจ่อความสนใจของผูอ้ ่านไปที่ คาสอนที่ มีสิทธิ อานาจของพระเยซู โดยการละเว้น
คาตอบของพวกฟาริ สี ซึ่ งมัทธิ วรวมไว้เพื่อจะทาให้พวกเขาเสี ยชื่อเสี ยง (มธ. 22:42) ที่นี่เท่านั้นใน
คากล่าวของพระเยซู ที่พระองค์ได้สืบเสาะสิ ทธิ อานาจของตอนพระคัมภีร์ของพันธสัญญาเดิ มไป
จนถึงการดลใจของพระเจ้าของมัน พระเมสสิ ยาห์สามารถทั้ง น้ อย กว่าดาวิด (บุตรของท่าน) และ
ใหญ่ กว่าดาวิด (องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของท่าน) ณ เวลาเดี ยวกันได้อย่างไร? บิดาไม่ได้อา้ งอิงถึ งบุตร
ของเขาเองในฐานะเป็ น “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขา” มันเป็ นตามธรรมชาติมากกว่าสาหรับบุตรที่จะ
เรี ยกบิดาของเขาว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” [720]
“มีทางแก้ไขเดี ยวต่อความยุ่งยากนี้ โดยทันทีน้ นั พระเมสสิ ยาห์ก็ดอ้ ยกว่าดาวิดในฐานะ
บุตรของเขาตามเนื้ อหนัง และเหนื อกว่าเขาในฐานะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่ งอาณาจักรที่ซ่ ึ ง
ดาวิดเองเป็ นพลเมืองไม่ใช่กษัตริ ย”์ [721]
สดุดี 110:1 แสดงให้เห็นว่าพระเมสสิ ยาห์ไม่ใช่แค่ผอู ้ ่อนอาวุโสของดาวิดในวัย แต่เป็ นผูอ้ าวุโสของ
เขาในยศอีกด้วย[722] พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้ า:พระเจ้าเช่นเดียว กับมนุษย์
“โดยผ่านทางการบังเกิ ดจากหญิ งพรหมจารี เท่านั้นที่ พระเยซู ครอบครองธรรมชาติ สอง
อย่างที่อนุญาตให้พระองค์เป็ นทั้งบุตรของดาวิดและองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ ดาวิด”[723]
“… พระเยซู ใช้ความรู ้ ที่เหนื อกว่าของพระองค์เกี่ ยวกับงานเขี ยนทางธรรมบัญญัติและ
ทางการเผยพระวจนะเพื่อจะพิสูจน์วา่ การกระทาของพระองค์ถูกต้องและที่จะป้ องกันการ
กล่าวหาทางอาชญากรรม”[724]
การบันทึกของมาระโกถึงการตอบสนองของฝูงชนต่อคาสอนของพระเยซู ก็เน้นถึงสิ ทธิ อานาจของ
มันต่อไป พวกผูน้ าทางศาสนาของอิสราเอลท้าทายมัน แต่ฝงู ชนยอมรับมัน
3. การประณามของพระเยซู ต่อความน่ าซื่อใจคดและการชมเชยความเป็ นจริง 12:38-44
พระเยซู ดาเนิ นการต่ อไปที่ จะประณามพวกผูก้ ล่ า วหาของพระองค์ผูไ้ ด้ป ระณามพระองค์ พวกเขาได้
ประณามพระองค์เพราะว่าพระองค์ไม่เข้ากับแนวคิดเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา พระองค์ได้แสดงให้
เห็นว่าพันธสัญญาเดิมนาเสนอพระเมสสิ ยาห์ที่แตกต่างจากพระเมสสิ ยาห์ที่พวกเขาต้องการ ตอนนี้ พระองค์
ประณามพวกเขาสาหรับการล้มเหลวที่จะดีเพียงพอกับสิ่ งที่พนั ธสัญญาเดิมเรี ยกร้องจากพวกเขา ส่ วนนี้ สรุ ป

การบันทึ กของมาระโกเกี่ ยวกับพันธกิ จต่อสาธารณะชนของพระเยซู และดาเนิ นการสอนพวกสาวกของ
พระองค์ของพระเยซูต่อไป
การประณามของพระเยซู ถึงความน่ าซื่อใจคด 12:38-40 (เปรียบเทียบ มธ. 23:1-39; ลก. 20:45-47)
มาระโกย่อข้อคิ ดเห็ นของพระเยซู ที่ ม ทั ธิ วบันทึ ก อย่า งครอบคลุ ม เพื่ อจะให้แก่ นสารถึ ง การวิจารณ์ ข อง
พระเยซู คาเหล่านี้ส่งสัญญาณถึงการแตกหักสุ ดท้ายของพระเยซูกบั พวกผูน้ าที่เป็ นทางการของอิสราเอล
12:38-39 พระเยซู ประณามพวกผูน้ าศาสนาถึ งการมี ท่าทีของเจ้านายแทนที่ท่าที ของผูร้ ับใช้ พระองค์
กล่าวถึงพวกผูน้ าทางศาสนาในฐานะกลุ่มแม้วา่ มีบุคคลที่เป็ นข้อยกเว้นอย่างแน่นอน (เปรี ยบเทียบ
ข้อ 34) คนอิสราเอลส่ วนใหญ่แห่งเวลานี้นบั ถือพวกธรรมาจารย์ดว้ ยการนับถือที่ไม่จากัด[725]
“การอ้างอิง [ถึง “ที่นงั่ ใหญ่ในธรรมาศาลา] คือถึงม้านัง่ ต่อหน้าหี บที่มีหนังสื อม้วนและ
(เนื่องจากว่าม้านัง่ หันหน้าไปทางผูค้ น) สถานที่ที่จะเป็ นที่เห็นได้อย่างสู ง”[726]
12:40

ข้อนี้ “ผ่านจากท่าทางที่ โอ้อวดไปยังศี ลธรรมที่ เสื่ อมทรามของพวกเขา”[727] อาจารย์สอน
ธรรมบัญญัติไม่ได้รับรายได้จากรัฐ; พวกเขาขึ้นอยูก่ บั การบริ จาคที่สมัครใจ [728] สิ่ งนี้ นาพวกเขา
บางคนที่จะทาลาย (“ล้างผลาญ”) ความเห็นอกเห็นใจของคนอื่นๆแม้กระทัง่ “หญิงม่าย” ผูต้ อ้ งการ
รายได้ท้ งั หมดของพวกเขาเพื่อจะอยูร่ อด การอ้างอิงนี้จดั ตั้งเวทีสาหรับเหตุการณ์ถดั ไป (ข้อ 41-44)
โดยปกติแล้ว “การอธิ ษฐานที่ยาวนาน” ของพวกเขานาเสนอความประทับใจถึ ง ความเคร่ งครั ด
ในทางศาสนาที่ปกปิ ดความโลภ พวกเขาแสร้งที่จะรักพระเจ้าอย่างมาก แต่เป้ าหมายของพวกเขาคือ
ที่จะให้ประชาชนรักพวกเขาอย่างมาก ผลลัพธ์จะเป็ น “การกล่าวโทษที่ใหญ่กว่า” เมื่อพวกเขายืน
ต่อราวกั้นแห่ งการพิพากษาของพระเจ้า นี่ เป็ นข้อบ่งชี้ อีกอย่างหนึ่ งว่ามีระดับต่างๆของการลงโทษ
(เปรี ยบเทียบ มธ. มธ. 11:20-24; ยก. 3:1; เป็ นต้น)
“บ่อยครั้งแล้วผูค้ นละโชคลาภทั้งหมดของพวกเขาไว้กบั พระวิหาร และสุ ดท้ายแล้วส่ วนที่
ดีของเงินนั้นก็ไปยังพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สี พวกธรรมาจารย์ได้รับการจ้างที่จะทา
พินยั กรรมและการโอนกรรมสิ ทธิ์ ของทรัพย์สิน พวกเขาล่อลวงหญิงม่ายที่จะให้บา้ นของ
พวกเขาแก่ พระวิหาร และจากนั้นก็จะดาเนิ นการขายเพื่อพวกเขาเอง ในการที่จะทาสิ่ งนี้
พวกเขาก็ นาเสนอการอธิ ษฐานที่ ย าวนานในบ้า นของหญิ ง ม่า ยเหล่ า นี้ และเพื่ อพวกเขา
ดังนั้นพวกเขาบังคับหญิงม่ายให้เชื่ อฟั งความประสงค์ของพวกเขา องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เราเรี ยกการอธิ ษฐานเหล่านี้ วา่ การเสแสร้ง สิ่ งเหล่านั้นไม่สามารถเป็ นคาอธิ ษฐานแท้จริ ง
ได้เมื่อถูกนาเสนอด้วยจุดประสงค์ที่ล้ ีลบั เช่นนั้น”[729]

การชมเชยของพระเยซู ถึงความเป็ นจริง 12:41-44 (เปรียบเทียบ ลก. 21:1-4)
เหตุการณ์น้ ีเปรี ยบเทียบความยากจนฝ่ ายวิญญาณและความมัง่ คัง่ ทางกายภาพของพวกธรรมาจารย์กบั ความ
ยากจนทางกายภาพและความมัง่ คัง่ ฝ่ ายวิญญาณของหญิงม่าย มันเปรี ยบเทียบความโลภของพวกธรรมาจารย์
กับความใจกว้างของหญิงม่ายอีกด้วย มันดาเนิ นการสอนพวกสาวกของพระองค์ของพระเยซู ต่อไป (12:4113:37) ส่ วนนี้ นาหัวข้อของความศรัทธาแท้ (หญิงนั้น) และความไม่เชื่ อที่แข็งกระด้าง (พวกธรรมาจารย์)
ไปสู่ จุดสู งสุ ด[730]
12:41-42 ที่เก็บ (คาฮีบรู โชฟาร์ ) รู ปแตร 13 อันที่พวกปุโรหิ ตได้ต้ งั ไว้ต่อกาแพงทางเหนื อ ทางตะวันออก
และทางใต้ของลานของผูห้ ญิงเพื่อจะรับ การถวายของคนยิว [731] ลานของผูห้ ญิง ( “คลัง” ของ
พระวิหาร) อยู่ภายในลานของคนต่างชาติ ซึ่ งเป็ นลานชั้นนอกสุ ดของพระวิหาร สิ่ งกีดขวางระดับ
ต่าแยกลานของคนต่างชาติจากลานอื่นๆและอาคารพระวิหารที่อยูภ่ ายในการล้อมรอบนี้ ลานของ
ผูห้ ญิงอยู่ไกลจากอาคารพระวิหารกว่าลานของอิ สราเอลซึ่ งผูช้ ายชาวยิวเท่านั้นสามารถเข้าไปได้
หรื อลานของพวกปุโรหิ ตซึ่ งพวกปุโรหิ ตเท่านั้นสามารถเข้าไปได้ พระเยซู ได้ให้คาสอนแต่ก่อน
ของพระองค์ในลานของคนต่างชาติ เป็ นที่ชดั เจนว่าตอนนี้พระองค์ได้เคลื่อนไปสู่ ลานของผูห้ ญิง

ในขณะอยู่ที่นนั่ พระองค์สังเกตผูช้ ายและผูห้ ญิงชาวยิวผูไ้ ด้มาเพื่อฉลองปั สกาได้ใส่ การบริ จาคที่สมัครใจ
ของพวกเขาไปยังที่รับ “อย่างไร” (คากรี ก โพส)
ผูห้ ญิงที่พระเยซูสังเกตไม่ใช่หญิงม่ายเท่านั้น แต่เป็ น “หญิงม่ายที่ยากจน” อีกด้วย เป็ นที่ชดั เจนว่ามันชัดเจน
ต่อผูด้ ูวา่ เธอยากจนและเป็ นหญิงม่ายบางทีจากเสื้ อผ้าที่เธอสวมใส่ เธอตรงข้ามกับผูค้ นที่มงั่ คัง่ หลายคนที่
นัน่ “เหรี ยญ” (คากรี ก เลบทา) (“ทองแดง”) ทองสัมฤทธิ์ “สองอันเล็กๆ” ที่หญิงม่ายบริ จาคนั้นรวมกันก็มีค่า
น้อยกว่าหนึ่ งส่ วนร้อยของเดนาริ อนั ซึ่ งเป็ นค่าจ้างของผูช้ ายที่ทางานในปาเลสไตน์ มาระโกบอกผูอ้ ่านชาว
โรมันของท่านว่าสองเหรี ยญนั้นมี ค่าเท่ากับ “เศษของ” (NIV) เหรี ยญหนึ่ งเซนต์ของโรมัน ( คากรี ก
คอดแรนเทส ซึ่งเป็ นการถอดถ่ายตัวอักษรของละติน ควอดแรนส์ )

“มีการกล่าวไว้ว่าสองเลบทาสามารถซื้ อแป้ งกามือหนึ่ งหรื อการเทียบเท่าของอาหาเล็กน้อย
มื้อหนึ่ง...” [732]
12:43-44 มาระโกเน้นถึงความสาคัญของบทเรี ยนนี้ สาหรับพวกสาวกก่อนอื่นโดยการสังเกตว่าพระเยซู
เรี ยก “พวกสาวกของพระองค์มายังพระองค์” และจากนั้นว่าพระองค์เริ่ มข้อความของพระองค์ดว้ ย
“เราบอกความจริ งกับท่านทั้งหลายว่า” (NASB) การถวายของหญิงม่ายที่ยากจนนั้นมีค่ามากกว่าคน
อื่นๆ เพราะว่ามันทาให้เธอจ่ายมากขึ้นเพื่อจะให้และที่สาคัญที่สุดเธอให้มนั อย่างเต็มใจ เนื่ องจากว่า
เธอได้ให้สองเหรี ยญ เธออาจได้เก็บหนึ่งเหรี ยญไว้กบั เธอ การเสี ยสละของเธอแสดงถึงความรักของ
เธอที่มีต่อพระเจ้าและความวางใจของเธอในพระเจ้าที่จะค้ าจุนเธอ (เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 17:8-16)
“เธอได้แสดงถึงความรักของเธอต่อพระเจ้าของเธอและความรักของเธอต่อเพื่อนบ้านของ
เธอ”[733]
“วิธีของผูใ้ ห้และแรงจูงใจเป็ นเครื่ องวัดของความใจกว้างแท้”[734]
“การทดสอบของความมีใจกว้างไม่ใช่สิ่งที่ถูกให้ไปแต่เป็ นสิ่ งที่เหลือไว้”[735]
พระเยซู รู้ได้อย่างไรว่าหญิ งนั้นได้ “ใส่ ทุกสิ่ งที่ เธอเป็ นเจ้าของลงไป ทุ กสิ่ งที่ เป็ นการยังชี พของ
เธอ”? บางที พระองค์รู้สิ่งนี้ ใ นฐานะผูเ้ ผยพระวจนะ หรื อพระองค์อาจได้ทึ กทักมันจากลักษณะ
ภายนอกของเธอ หรื อพระองค์อาจได้กล่าวอย่างเกินจริ ง[736]
นี่ คือตัวอย่างเชิ งแนะนาอีกตัวอย่างหนึ่ งของบุคคลที่มีท่าทีของผูร้ ับใช้ผไู ้ ด้ให้ท้ งั หมด คือน้อยเท่ากับที่เป็ น
แก่พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 10:45) พระเยซูและมาระโกสอนพวกสาวกถึงวิธีที่พระเจ้าเห็นคุ ณค่าการอุทิศตน
เต็มที่แด่พระองค์ดว้ ยเหตุการณ์น้ ี
ค. การสอนของพระเยซู ทบี่ นภูเขามะกอกเทศ บทที่ 13
การอภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศเป็ นส่ วนที่ยาวที่สุดของคาสอนของพระเยซู ที่มาระโกบันทึก (เปรี ยบเทียบ
4:1-34; 7:1-23) มาระโกใช้การอภิปรายนี้ เป็ นการเชื่ อมระหว่างการโต้แย้งของพระเยซู กบั พวกผูน้ าของ
อิสราเอล (11:27-12:44) และเรื่ องราวของการทนทุกข์ของพระองค์ (บทที่ 14-15) มันจัดเตรี ยมความแน่ใจที่
วาพวกผูน้ าที่ได้วางแผนต่อต้านพระเยซูจะประสบกับการพิพากษาของพระเจ้า
“… บทที่ 13 ส่ งเสริ มการพรรณนาของมาระโกถึงพระเยซูในฐานะเป็ นผูท้ านายอย่างยิง่ ใหญ่”[737]

“มาระโก 13 เป็ นหนึ่ งในบทที่ยากที่สุดในพันธสัญญาใหม่สาหรับผูอ้ ่านสมัยใหม่ที่จะเข้าใจ นัน่
เป็ นเพราะว่ามาระโก 13 เป็ นหนึ่ งในบทเกี่ ยวกับชาวยิวมากที่สุดในพระคัมภีร์ ตั้งแต่การเริ่ มต้น
จนถึงตอนจบมันกาลังคิดในแง่ของประวัติศาสตร์ ของชาวยิวและแนวคิดของชาวยิว”[738]
มัทธิ วและมาระโกทั้งคู่ก็เน้นถึงคาสอนของพระเยซูที่จดจ่อที่การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ มัทธิ วและ
มาระโกบันทึกมากขึ้นเกี่ยวกับคาตอบของพระเยซูต่อคาถามที่สองของพวกสาวก “อะไรคือหมายสาคัญที่จะ
แสดงว่าเหตุการณ์ท้ งั หมดนี้ ใกล้จะสาเร็ จ?” (13:4ข) ลูกาจดจ่อมากขึ้นที่คาตอบของพระองค์ต่อคาถามแรก
ของพวกเขา “เหตุ การณ์ เหล่านี้ จะเกิ ดขึ้ นเมื่อไหร่ ?” (13:4ก) มัทธิ วเขียนเพื่อจะตอบคาถามของผูไ้ ม่เชื่ อ
ชาวยิว มาระโกเขียนเพื่อจะตอบสนองต่อคริ สเตียนชาวต่างชาติเป็ นหลักที่ดาเนิ นชี วิตภายใต้การข่มเหงของ
คนโรมันและในโลกที่เป็ นปฏิปักษ์ มาระโกเน้นถึง การแนะนาของพระเยซู ต่อการเฝ้ าระวังและการเตรี ยม
สาวกของพระองค์เพื่อความลาบากในอนาคต
“ทั้งหมดของ ‘การเปิ ดเผยเล็กน้อย [นัน่ คือ การอภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศ]’ ดูเหมือนถูกออกแบบ
มาเพื่อจะเตือนพวกสาวกถึงอันตรายฝ่ ายวิญญาณที่ยิ่งใหญ่สี่อย่าง อันตรายแรกคืออันตรายของการ
พึ่งพาที่ส่วนประกอบภายนอกต่างๆของศาสนาแม้วา่ จะน่านับถือและได้รับความรัก อันตรายที่สอง
(ข้อ 5, 6) คืออันตรายของการหลอกลวงโดยพระเมสสิ ยาห์เท็จ; อันตรายที่สาม (ข้อ 7, 8) คือ
อันตรายของการถูกทาให้ไขว้เขวโดยความโกลาหลของโลกเกี่ ยวกับเรา; อันตรายที่สี่ (ข้อ 9-13)
เป็ นอันตรายของการ “สะดุด” เนื่ องจากความขมขื่นที่ไม่ได้คาดหวังไว้เกี่ ยวกับการข่มเหงที่มีต่อ
ความเชื่อของเรา ที่จะได้รับการเตือนล่วงหน้าในแต่ละกรณี คือที่จะได้รับการจัดเตรี ยม”[739]
1. บริบท 13:1-4 (เปรียบเทียบ มธ. 24:1-3; ลก. 21:5-7)
13:1

เป็ นที่ชัดเจนว่าการอภิ ปรายนี้ ตามหลังการจากไปจากพระวิหารของพระเยซู ในวันพุธพร้ อมกับ
พวกสาวกของพระองค์ “ศิลาที่ยอดเยี่ยม (สวยงาม)” ที่ดึงดูดสายตาของพวกสาวกบางทีเป็ นศิลา
เหล่านั้นที่อยูเ่ หนื อพื้นของลานพระวิหาร เฮโรดมหาราชได้ขยายพื้นที่โล่งของพระวิหารและค้ าจุน
มันด้วยศิ ลารากฐานขนาดใหญ่ ณ มุ ม ทางตะวันออกเฉี ยงใต้ อาคารพระวิหารก็อยู่เหนื อลาธาร
ขิดโรนข้างล่าง 170 ฟุต[740] หิ นบางก้อนยังคงอยูใ่ นที่ของมัน
ในแง่ของสิ่ งที่พระเยซู ทานายและสิ่ งที่เกิ ดขึ้น เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกสาวกอ้างอิงถึ งศิลาของอาคาร
และระเบียง ไม่ใช่ศิลารากฐาน แถวเสาระเบียงที่ลอ้ มรอบลานพระวิหารก็สวยงามอย่างมากอีกด้วย
อาคารทั้งหมดของพระวิหารก็โอ่อ่า[741] บางทีมาระโกมุ่งความสนใจไปที่ศิลาทั้งหลายในแง่ของ
สิ่ งที่พระเยซูจะกล่าวเกี่ยวกับศิลาเหล่านั้น (ข้อ 2)

13:2

พระเยซูทานายถึงการถูกทาลายอย่างสิ้ นเชิ งของอาคารพระวิหาร (เปรี ยบเทียบ ยรม. 7:11-14) สิ่ งนี้
ได้เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 70 เมื่องทิตสั คนโรมันได้ทาลายกรุ งเยรู ซาเล็มตั้งแต่วนั ที่ 11 เมษายนจนถึงวันที่
7 กันยายน[742] เขาได้ร้ื อถอนอาคารและระเบียงต่างๆที่อยูบ่ นพื้นที่โล่งของพระวิหารอย่างสิ้ นเชิ ง
จนไม่มีรองร่ อยของพวกมันคงอยูใ่ นทุกวันนี้ แม้กระทัง่ สถานที่ต้ งั แท้จริ งของสิ่ งเหล่านั้นบนภูเขา
พระวิหารก็ไม่แน่นอน
“จนถึ งจุดนี้ ระหว่างวันนี้ พระเยซู ได้กระทาเป็ นผูก้ ล่าวออกไปของพระเจ้าที่ประยุกต์ใช้
ความจริ งของพระเจ้ากับฉากที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ ด้วยถ้อยคานี้ พระองค์ก็เปลี่ ยนไปสู่ คา
พยากรณ์เชิงทานายที่ป่าวประกาศถึงอนาคตอันใกล้” [743]
อย่างไรก็ตาม คาพยากรณ์น้ ียงั ไม่ได้บรรลุความสาเร็ จเต็มที่ของมัน ยังคงมีศิลาหลายก้อนที่ซ้อนซึ่ ง
กันและกันในอาคารพระวิหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรากฐานของมัน สิ่ งที่พระเยซูดาเนินการที่จะ
ท านายต่ อ ไปก็ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ความส าเร็ จ เต็ ม ที่ จ ะไม่ เ กิ ด ขึ้ น จนกระทั่ง ในอนาคต (นั่น คื อ
วิบตั ิยงิ่ ใหญ่)

13:3-4

เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกสาวกใคร่ ครวญคาพยากรณ์ของพระเยซู ขณะที่พวกเขาข้ามลาธารขิดโรนที่
แยกบริ เวณพระวิหารจากภูเขามะกอกเทศไปทางตะวันออก เมื่อพวกเขานัง่ ลงบนภูเขามะกอกเทศ
และมองไปทางตะวันตกสู่ ลานพระวิหาร สาวกสี่ คนแรกของพระเยซู (1:16-20) ได้ถามสองคาถาม
คาถามแรกเกี่ยวข้องกับเวลาของการถูกทาลายของพระวิหาร การบันทึกของมัทธิ วแสดงให้เห็นว่า
คาถามที่สองของพวกเขามีสองส่ วน: พวกเขาถามว่าอะไรจะเป็ นหมายสาคัญแห่ งการเสด็จมาของ
พระเยซู และหมายสาคัญแห่ งยุคปั จจุบนั มาระโกรวมสองส่ วนเหล่านี้ เป็ นคาถามที่เรี ยบง่ายเดี ยว
เกี่ยวกับหมายสาคัญของ “สิ่ งเหล่านี้ ท้ งั หมด” ที่จะสาเร็ จ พวกสาวกมองว่าการถูกทาลายของพระ
วิหารและการสิ้ นสุ ดของยุคปั จจุบนั ว่าเกิดขึ้นด้วยกัน ในคาตอบของพระองค์ พระเยซู ก็สอนพวก
เขาว่าเหตุการณ์ เหล่านี้ จะไม่เกิ ดขึ้น ณ เวลาเดี ยวกัน อีกครั้ งหนึ่ งคาถามจากพวกสาวกได้นาไปสู่
ช่วงเวลาการสอน (เปรี ยบเทียบ 4:10-32; 7:17-23; 9:11-13, 28-29; 10:10-12)
2. คาเตือนต่ อการหลอกลวง 13:5-8 (มธ. 24:4-8; ลก. 21:8-11)

ก่ อ นอื่ น พระเยซู ต อบค าถามที่ ส องของพวกสาวกเกี่ ย วกับ หมายส าคัญ ของการสิ้ น สุ ด ของยุ ค ปั จ จุ บ ัน
พระองค์ได้ตอบในเชิ งลบอย่างมากโดยการเตื อนพวกเขาถึ งหมายสาคัญเท็จ-“การเริ่ มต้นของความทุ กข์
ลาบาก” (ข้อ 5-13) จากนั้นพระองค์ให้ขอ้ มูลเชิงบวกแก่พวกเขาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะส่ งสัญญาณถึง “วิบตั ิ”
ยิ่งใหญ่ซ่ ึ งติดตามมาด้วยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ (ข้อ 14-27) สุ ดท้าย พระเยซูตอบคาถามแรก
ของพวกเขา- เกี่ยวกับการถูกทาลายของเยรู ซาเล็ม-ด้วยคาอุปมา (ข้อ 28-32) ส่ วนศูนย์กลางของการเปิ ดเผยนี้

ก็เกี่ยวกับยุคสุ ดท้าย (ข้อ 14-27) ซึ่ งถูกขนาบข้างด้วยการแนะนาทางศีลธรรม ข้อ 5-37 มีคากริ ยาเชิ งคาสั่ง
19 ครั้งในตัวบทกรี ก การอภิปรายนี้เป็ นตัวอย่างที่ดีของธรรมชาติเชิงปฏิบตั ิของคาพยากรณ์ของพระคัมภีร์
“สภาพต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้องกับ วิก ฤตทางท้องถิ่ นที่ ใ กล้เข้า มาของการล่ ม สลายของเยรู ซ าเล็ ม บอก
ล่ วงหน้า ถึ ง สภาพต่า งๆที่ เกี่ ย วข้องกับ วิก ฤตยุค สุ ดท้า ยทัว่ โลก ดัง นั้นถ้อยค าของพระเยซู ที่ เข้า
ประเด็นกับสาวกแรกๆของพระองค์ก็ยงั คงมีไว้สาหรับสาวกทุกคนที่เผชิ ญหน้ากับสภาพที่คล้ายกัน
ต่างๆตลอดยุคนี้”[744]
13:5-6

คาแรกของการอภิปรายนี้ หมายถึงอย่างถูกต้องว่า “ระวัง” (คากรี ก บเลเพเท) คานี้ ปรากฏสี่ ครั้ง
ในข้อดังต่อไปนี้ ซ่ ึ งบ่งบอกว่า การเตือน เป็ นหัวข้อที่สาคัญ (ข้อ 9, 23, 33) ที่นี่พระเยซูเตือนพวก
สาวกเกี่ยวกับผูค้ นที่จะอ้างถึงการเป็ นพระเมสสิ ยาห์ (“เราเป็ นผูน้ ้ นั ”) จะมี “หลายคน” จากพวกเขา
ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมา “เราเป็ น” ของมาระโกเป็ นชื่อของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ อพย. 3:14;
ยน. 8:58) พระเยซู กล่ าวว่าพระเมสสิ ยาห์เท็จเหล่ านี้ จะอ้างถึงการเป็ น “พระเจ้า ” เช่ นเดี ยวกับ
“พระเมสสิ ยาห์” การมา “ในนามของเรา” หมายถึงการอ้างถึงสิ ทธิอานาจของพระองค์[745]

13:7-8

“สงคราม” “ข่าวลือเรื่ องสงคราม” “แผ่นดินไหว” และ “การกันดารอาหาร” จะมาก่อนการเสด็จ
กลับมาของพระเยซู แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่หมายสาคัญของการสิ้ นยุค จะมีหลายอย่างของสิ่ งเหล่านี้
ก่อนการสิ้ นยุคมาถึง อาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์จะปรากฎในประวัติศาสตร์ ที่คล้ายกับทารกที่จะ
ออกมาจากประสบการณ์ การเกิ ดที่เจ็บปวดอย่างมาก (เปรี ยบเทียบ อสย. 66:8; ยรม. 22:23;
ฮชย. 13:13; มีคา. 4:9-10) พระเยซู เปรี ยบเทียบสงคราม ข่าวลือเรื่ องสงคราม แผ่นดิ นไหวและ
การกันดารอาหารกับการเริ่ มต้นของความเจ็บปวดเหล่านี้
ปรากฎการณ์ เหล่ านี้ แสดงให้เห็ นว่าอาณาจัก รของพระเจ้ากาลังมา แต่สิ่งเหล่ านั้นก็ไม่ช่ วยให้ผู ้
สังเกตที่จะระบุการมาถึงของมันอย่างแม่นยาได้ สิ่ งเหล่านั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนการของพระเจ้า
สาหรับยุคปั จจุบนั ที่รวมถึ งการพิพากษาเช่ นเดี ยวกับความรอด สิ่ งเหล่านั้นไม่จาเป็ นที่จะบ่งชี้ ว่า
วิบตั ิยงิ่ ใหญ่ได้เริ่ มต้น อย่างไรก็ตาม สิ่ งเหล่านี้ จะเป็ นเครื่ องหมายของส่ วนแรกของวิบตั ิยิ่งใหญ่อีก
(เปรี ยบเทียบ วว. 6) บางทีขอ้ 5-8 บรรยายถึงสภาพต่างๆก่อนและระหว่างส่ วนแรกของวิบตั ิยิ่งใหญ่
และข้อ 9-23 บรรยายถึงสภาพต่างๆระหว่างส่ วนที่สอง[746]

3. คาเตือนเกีย่ วกับอันตรายส่ วนตัวระหว่างการข่ มเหง 13:9-13 (เปรียบเทียบ มธ. 24:9-13; ลก. 21:12-19)
ค าเตื อ นเหล่ า นี้ ปรากฏในบริ บทอื่ น ๆแห่ ง พัน ธกิ จ ของพระเยซู อี ก ด้ ว ย (เปรี ยบเที ย บ มธ.10:17-22;
ลก. 12:11-12) เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซูกล่าวสิ่ งเหล่านั้นมากกว่าหนึ่งครั้ง

มาระโกเน้นถึ งแนวคิ ดของการข่มเหงโดยการบันทึ กคากรี ก พาราดดิ โดมี สามครั้ งในส่ วนนี้ ฉบับแปล
NASB แปลคานี้วา่ “ส่ งให้” ในข้อ 9, 11, และ 12 ฉบับแปล NIV แปลมันว่า “มอบ” ในข้อ 9 “จับกุม” ในข้อ
11 และ “ทรยศ” ในข้อ 12
13:9

พวกสาวกสามารถคาดหวังถึ งการข่มเหงจากพวกยิวและพวกต่ างชาติ จากศาลทางศาสนาและ
ทางโลก อย่างไรก็ตาม การปฏิบตั ิเช่นนั้นจะจัดเตรี ยมโอกาสที่จะเป็ นพยานเพื่อพระเยซู คาเตือนนี้
ก็ เหมาะสมส าหรั บ สาวกทุ ก คนในยุค ระหว่า งการเสด็ จมาเช่ น เดี ย วกับ ค าเตื อ นทั้ง หมดในการ
อภิปรายนี้

13:10 “แก่ชนทุกชาติ” อยูใ่ นจุดแรกที่เน้นในตัวบทกรี ก “ทุก” ชนชาติตอ้ งได้ยินข่าวประเสริ ฐก่อนการ
สิ้ นยุค (เปรี ยบเทียบ มธ. 24:14) นี่ เป็ นความรับผิดชอบของชนทุกๆรุ่ นของพวกสาวก (มธ. 28:19)
ชนรุ่ นของผูเ้ ชื่ อที่มีชีวิตอยู่ระหว่างวิบตั ิยิ่งใหญ่ที่มาก่อนการเสด็จมาของพระเยซู ทนั ทีก็จะบรรลุ
งานนี้ ในชนรุ่ นของพวกเขา (วว. 7) “ต้อง” (คากรี ก เดอิ ) บ่ ง บอกถึ งความจาเป็ นของพระเจ้า
พระเจ้าต้องการสิ่ งนี้ที่จะเกิดขึ้นและมันจะเกิดขึ้น
“มันเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของจุ ด ประสงค์เ กี่ ย วกับ ยุค สุ ด ท้า ยของพระเจ้า ที่ ว่า ก่ อนการสิ้ นสุ ด
[ของยุคนี้] ชนทุกชาติควรมีโอกาสที่จะยอมรับข่าวประเสริ ฐ”[747]
ข้อนี้ ไ ม่ใ ช่ พระสั ญญาว่า ถ้า พวกสาวกจะประกาศข่า วประเสริ ฐแก่ ช นทุ กชาติ ใ นชนรุ่ นที่ เฉพาะ
จากนั้นพระเจ้าจะเริ่ มต้นอาณาจักรของพระองค์-อย่างที่ผทู ้ ี่เชื่ อหลังยุคพันปี สอน มนุ ษย์ไม่สามารถ
นามาซึ่ งอาณาจักรของพระเจ้าโดยการประกาศข่าวประเสริ ฐทัว่ โลก พระเจ้าจะนามันมา ณ เวลาที่
กาหนดไว้ของพระองค์ นี่ก็ไม่ใช่พระสัญญาที่วา่ ทุกๆคนจะกลายมาเป็ นผูเ้ ชื่อในพระเยซูเช่นกัน
13:11 พระเยซู สัญญาว่าพระเจ้าจะให้พระคุณ (การช่ วยเหลื อ) ที่พิเศษแก่ พวกสาวกผูต้ อ้ งการที่ จะเป็ น
พยานที่ดีเมื่อพวกเขาถูกจับกุมและถูกไต่สวนสาหรับความเชื่ อของพวกเขา (ข้อ 9) “พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ” จะให้ถอ้ ยคาที่เหมาะสมแก่สาวกเช่นนั้นที่จะ “พูด” ในตอนนั้น (เปรี ยบเทียบ อพย. 4:12;
กดว. 22:35; ยรม. 1:9) พระเยซู ไม่ได้ห้ามความคิดที่ระมัดระวังแต่แค่ความเป็ นห่ วงที่ กงั วล
(เปรี ยบเทียบ ลก. 21:15).[748] พระสัญญานี้ ควรให้เสรี ภาพจากความกังวลที่ ไม่จาเป็ นใน
สถานการณ์เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม พระเยซูไม่ได้สัญญาการปลดปล่อยจากการทนทุกข์
“ประวัติศ าสตร์ เป็ นพยานที่ เพีย งพอต่อข้อเท็จจริ งที่ ว่าบรรดาคริ สเตี ยนที่ ได้ถู กไต่ สวน
สาหรับความเชื่ อของพวกเขาก็ได้ประหลาดใจด้วยตัวของพวกเขาเอง ณ ความเหมาะสม
ของคาตอบที่ปรากฏขึ้นชัว่ แวบหนึ่งในความคิดของพวกเขา ณ ชัว่ ขณะที่เหมาะ”[749]

13:12-13 การทรยศแม้กระทัง่ โดยสมาชิ กครอบครัวจะเป็ นความยากลาบากอี กอย่างหนึ่ งที่ พวกสาวก
อาจจะต้องทน (เปรี ยบเทียบ มีคา. 7:2-6; ลก. 12:51-53) การข่มเหงจะมาทางช่องทางของเจ้าหน้าที่
แต่ก็มาจากญาติทางสายโลหิ ตอีกด้วย ผูค้ นทุกประเภทจะเกลียดพวกเขาสาหรับพยานของพวกเขา
“อย่า งที่ ไ ม่มีสิ่ งใดที่ ท าให้ความรั กเช่ นนั้นตื่ นเต้นดัง เช่ นข่าวประเสริ ฐเมื่ อได้รับอย่างมี
ไหวพริ บ ดังนั้นก็ไม่มีสิ่งใดที่ ทาให้เกิ ดความเกลี ยดเช่ นนั้นดังเช่ นข่าวประเสริ ฐอย่าง
เดียวกันนี้เมื่อถูกปฏิเสธอย่างเร่ าร้อน”[750]
ส่ วนท้ายของข้อ 13 กล่าวถึงหลักการโดยทัว่ ไป ความอดทนที่สัตย์ซื่อเกี่ยวกับการข่มเหงจนถึงบั้น
ปลายของมันก็ส่งผลต่อการช่วยกู้ พวกสาวกที่ทนต่อการถูกข่มเหงของพวกเขาอย่างสัตย์ซื่อจนถึง
บั้นปลายของการข่มเหงนั้นจะประสบกับการช่วยกูจ้ ากมันในขณะที่พวกเขามีชีวิตอยู่ พวกสาวกที่
ทนต่อการถูกข่มเหงของพวกเขาอย่างสัตย์ซื่อจนถึงบั้นปลายแห่งชีวติ ของพวกเขาจะประสบกับการ
ช่วยกูจ้ ากมันโดยความตาย พวกสาวกที่มีชีวิตอยูก่ ่อนที่พระเยซู เสด็จกลับมาผูท้ นต่อการถูกข่มเหง
ของพวกเขาอย่างสัตย์ซื่อจนถึงบั้นปลายของยุคปั จจุบนั จะประสบกับการช่วยกู้ ณ การเสด็จมาครั้งที่
สองของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ข้อ 7)
“สิ่ งที่จะต้องทนต่อคือการทนทุกข์ของระยะเวลาวิบตั ิยงิ่ ใหญ่ บั้นปลายอ้างอิงถึงความใกล้
ของระยะเวลานั้น ความรอดที่นี่ไม่ใช่ฝ่ายวิญญาณ เพราะว่าไม่มีใครที่เคยได้รับความรอด
โดยการทนต่อสิ่ งใดๆ แต่เป็ นทางกายภาพซึ่ งเป็ นการปกป้ องทางกายภาพและสวัสดิภาพ
สาหรับบรรดาผูท้ ี่ได้ทนต่อการทนทุกข์ของระยะเวลาที่แย่น้ นั คนเหล่านี้ ได้รับความรอด
เพื่อจะเข้าไปสู่ ยคุ พันปี ”[751]
การอดทนที่ สัตย์ซื่อเกี่ ยวกับการถู กข่มเหงก็ส่งผลต่อสิ ทธิ พิเศษของการปกครองกับพระเยซู ใ น
อาณาจักรของพระองค์อีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 2:12) จงสังเกตว่าพระเยซู ไม่ได้สอนว่าทุกคนจะ
ทนจนถึ งบั้นปลายอย่างสัตย์ซื่อ อย่างน่ าเสี ยใจ สาวกบางคนจะไม่ทน (2 ทธ. 2) อย่างไรก็ตาม
ความรอดสุ ดท้ายของเราไม่ข้ ึ นอยู่กบั การทนต่อการถูกข่มเหงอย่างสัตย์ซื่อ แต่ข้ ึนอยู่กบั ความ
สัตย์ซื่อของพระเจ้าต่อพระสัญญาต่างๆของพระองค์ที่จะรักษาเราไว้ให้มนั่ คงปลอดภัย (2 ทธ. 2:13;
เปรี ยบเทียบ ยน. 10:27-28; รม. 8:31-39; เป็ นต้น)
ส่ วนนี้ ควรเป็ นการหนุ นใจที่ พิเศษสาหรั บพวกสาวกที่ เผชิ ญกับการข่มเหงสาหรั บความเชื่ อของพวกเขา
ซึ่ งรวมถึ งผูอ้ ่านดั้งเดิมของมาระโก มันง่ายกว่าที่จะทนการทนทุกข์สาหรับความเชื่ อของเราเมื่อเรามองมัน
ในบริ บทของแผนการของพระเจ้าสาหรับอนาคต มุมมองนี้ให้ความหวังแก่เรา

4. วิกฤตทีก่ าลังมา 13:14-23 (เปรียบเทียบ มธ. 24:14-28)
จากการที่ได้อธิ บายถึงสิ่ งที่จะไม่เป็ นหมายสาคัญของการถูกทาลายที่กาลังมา ตอนนี้ พระเยซู อธิ บายถึงสิ่ งที่
มันจะเป็ น ทั้งมัทธิ วและมาระโกบรรยายถึ งการถู กทาลายที่ มาก่ อนการเสด็จมาครั้ งที่ สองของพระเยซู
ลูกาบันทึกคาสอนของพระเยซูเกี่ยวกับการถูกทาลายของเยรู ซาเล็มในปี ค.ศ. 70 (ลก. 21:20-24)
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“แต่” ระบุถึงความตรงข้ามระหว่างหมายสาคัญเท็จและจริ ง หมายสาคัญแท้คือการปรากฏของ
“สิ่ งน่ารังเกียจที่ก่อให้เกิดความหายนะ” (เปรี ยบเทียบ ดนล. 9:27; 11:31; 12:11; มธ. 24:15)
“สิ่ งน่ารังเกียจที่ก่อให้เกิดความหายนะ” จะเป็ นบางสิ่ งที่น่ารังเกียจซึ่ งดูหมิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
การนับถือรู ปเคารพซึ่ งจะทาให้พระวิหารเป็ นมลทิน -ที่ส่งผลต่อการละทิ้งของมันโดยผูท้ ี่
อยู่ ใ นทางพระเจ้า [752] สิ่ ง น่ า รั ง เกี ย จสู ง สุ ด จะเป็ น ปฏิ ปั ก ษ์ พ ระคริ สต์ ซึ่ งเป็ น
“สิ่ งน่ารังเกี ยจ” ที่ถูกกล่าวถึ งเป็ นหลักในการบันทึกของมัทธิ วและมาระโก สิ่ งน่ ารังเกียจ
ทันทีจะเป็ นการทาให้พระวิหารเป็ นมลทินที่มาก่อนการถูกทาลายของมันในปี ค.ศ. 70 สิ่ ง
น่ ารั งเกี ยจแต่ก่อนคือคนซี เรี ยชื่ ออันทิ โอคัส เอพิฟาเนสผูไ้ ด้ต้ งั แท่นบูชาของคนต่างชาติ
เหนื อแท่นทองสัมฤทธิ์ และถวายสุ กรเป็ นเครื่ องบูชาบนมันแก่พระเซอุสในปี 167 ก.ค.ศ.
(1 Macc. 1:41-64; 6:7).[753]
นักตี ความบางคนเชื่ อว่าพระวิหารแด่ พระเซอุ สที่ พวกโรมันได้สร้ างหลังจากการปฏิ วตั ิของบาร์
คอกบาในปี ค.ศ. 135 ในเยรู ซาเล็ม-ซึ่ งพวกเขาตั้งชื่ อใหม่วา่ “เอเลีย” คาพิโทลินา” - เป็ น “สิ่ งน่ า
รังเกียจที่ก่อให้เกิดความหายนะ” อีกอันหนึ่ง[754]
“สิ่ งน่ารังเกียจ” จะ “ตั้งอยูใ่ นที่ที่มนั ” ไม่ได้เป็ นของ (“ไม่ควรอยู”่ นัน่ คือ ในพระวิหาร) มาระโก
บรรยายว่าพระเยซูกล่าวว่า “สิ่ งน่ารังเกียจ” (คากรี ก บเดลุกม่ า คานามที่เป็ นกลาง) จะยืน (เอสเทโค
ทา รู ปแบบของคากริ ยาที่เติม ing หรื อ ed ที่เป็ นเพศชาย) ในฐานะบุคคล – ผูไ้ ด้ต้ งั ตนเองขึ้นเป็ น
พระเจ้ า - ในพระวิหาร ข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเยซู ใช้รูปแบบคากริ ยาที่เติม ing หรื อ ed ที่เป็ นเพศชาย
เพื่อจะขยายคานามที่เป็ นกลางก็บ่งบอกว่าสิ่ งน่ารังเกียจเป็ นผู้ชาย

มาระโกหลี ก เลี่ ย งการอ้า งอิ ง อย่ า งเจาะจงถึ ง สถานนมัส การของพระวิ ห ารแม้ว่ า มัท ธิ ว อ้า งอิ ง ถึ ง มัน
(มธ. 24:15) บางทีมาระโกทาสิ่ งนี้ เพื่อจะหลีกเลี่ยงการหว่านแนวคิดของการทาให้พระวิหารเป็ นมลทินใน
ความคิดของผูอ้ ่านคนโรมันใดๆ การแนะนาเกี่ ยวกับวงเล็บของท่านต่อผูอ้ ่านคงได้หนุ นใจให้คริ สเตียน
ชาวโรมันที่จะมองหาอัตลักษณ์ของสถานที่น้ ีในคาพยากรณ์ของดาเนียล (ดนล. 9:25-27; 12:5-13)
เมื่อสมาชิ กกลุ่มหัวรุ นแรงได้ครอบครองพระวิหารในปี ค.ศ. 67-68 และแต่งตั้งฟานนิผชู้ ิงอานาจในฐานะ
มหาปุโรหิตคริ สเตียนชาวยิวได้หนีไปจากเยรู ซาเล็มไปยังเพลลาซึ่งเป็ นเมืองบนภูเขาทะลุจอร์แดน [755]

การหนี น้ ี คาดล่วงหน้าถึ งการหนี ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (นัน่ คือ วิบตั ิใหญ่) เอพแวนส์ลงรายชื่อและปฏิเสธ
“สิ่ งน่ารังเกียจ” ทั้งสี่ ที่นกั วิชาการได้กาหนดว่าเป็ นความสาเร็ จของคาพยากรณ์น้ ี : ปอนทัส ปี ลาต คาลิดูลา
ฟานนิ และทิตสั [756]
13:15-18 ประเด็นของคาแนะนาที่น่ากลัวเหล่านี้ ก็คือว่าการปรากฎของสิ่ งน่ ารังเกี ยจที่ ก่อให้เกิ ดความ
หายนะจะเรี ยกร้องการหนีทนั ทีจากเยรู ซาเล็ม สถานการณ์น้ นั จะเร่ งด่วน
13:19 ข้อนี้ อธิ บายว่าเวลาของการปรากฏของสิ่ งน่ารังเกียจจะอยูใ่ นวิบตั ิใหญ่ (คากรี ก ธะลิปซิ ส, ดนล.
12:1; ยรม. 30:7) พระเยซูมองข้ามการถูกทาลายของเยรู ซาเล็มไปยังวิบตั ิที่ใหญ่กว่าอย่างมาก[757]
13:20

พระเจ้าจะไม่ทาให้วบิ ตั ิใหญ่ส้ นั เข้าสู่ ระยะเวลาที่นอ้ ยกว่าเจ็ดปี ที่พระองค์ได้ป่าวประกาศไว้แล้ว
(ดนล. 9:26-27) พระองค์ได้เลือกที่จะทาให้มนั สั้นสู่ ระยะเวลาของเจ็ดปี แล้ว [758] ถ้าพระองค์ไม่ได้
จากัดวิบตั ิใหญ่สู่ระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นนี้ ก็ไม่มีใครจะอยูร่ อด ความรักที่พิเศษของพระเจ้าเพื่อผู้
เชื่อได้นาพระองค์ที่จะทาให้การพิพากษาของพระองค์ต่อโลกนั้นสั้นแค่เจ็ดปี

การตีความแบบคาลวินก็คือว่า “ผูเ้ ลือกสรรผูท้ ี่พระองค์ [พระเจ้า] ได้เลือก” ก็เป็ นบรรดาผูท้ ี่พระเจ้าได้เลือก
ไว้ก่อนการสร้ างโลกโดยพระคุณของพระองค์และไม่ใช่เนื่ องจากคุณความดีหรื อการริ เริ่ มของพวกเขาเอง
ผูไ้ ม่ ไ ด้เ ลื อกสรรคื อบรรดาผูท้ ี่ พ ระเจ้า ไม่ ไ ด้เ ลื อกเพื่ อ ความรอด ข้า พเจ้า คิ ด ว่า สิ่ ง นี้ ถู ก ต้อ ง ผูเ้ ชื่ อ แบบ
อาร์ มิเนียนเชื่อสิ่ งดังต่อไปนี้:
“ผูเ้ ลื อกสรรถู กเลื อกสรรเพราะว่า พระคุ ณของพระเจ้าประสบความส าเร็ จในการนาพวกเขาไป
สู่ ความเชื่ อและสู่ สวรรค์; ผูไ้ ม่ได้เลือกสรรก็คือสิ่ งที่พวกเขาเป็ นเพราะว่าพวกเขาใจแข็งและจนถึง
ที่ สุ ดแล้วก็ไ ด้ป ฏิ เสธพระคุ ณที่ ช่ วยให้รอดของพระเจ้า พระเจ้าต้องการที่จะรวมมนุ ษ ย์ทุ ก คน
ท่ามกลางผูเ้ ลือกสรร; หลายคนปฏิเสธที่จะถูกรวมไว้อย่างสิ้ นเชิง”[759]
13:21-23 พระเยซู ก ล่ า วซ้ าค าเตื อ นของพระองค์ เ กี่ ย วกั บ ผู ้ค นที่ จ ะอ้า งถึ ง การเป็ นพระเมสสิ ยาห์
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 5-6) เพื่อว่าพวกสาวกของพระองค์จะไม่เชื่ อพวกเขา “ถ้าเป็ นได้” (ข้อ 22) ไม่ได้
ถูกตั้งใจให้บ่งบอกว่าผูเ้ ลื อกสรรจะเชื่ อในพระเยซู และติ ดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อต่อไปอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าเป็ นเช่นนั้น คาเตือนที่ถูกกล่าวซ้ าของพระเยซู จะไร้ความหมาย มันหมายถึงว่า
พระเมสสิ ยาห์เทียมเท็จจะทาการอัศจรรย์ต่างๆด้วยความตั้งใจแห่ งการนาผูเ้ ลือกสรรไปสู่ ความผิด
พลาด ถ้ าพวกเขา-พวกพระเมสสิ ยาห์เทียมเท็จ-สามารถ (เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 3:1-15) ในแง่ของความ
เป็ นไปได้น้ ี พวกสาวกของพระเยซูตอ้ งหยัง่ รู ้ (คากรี ก บเลเพเท, ข้อ 23)
“ดังนั้นสาหรับเราแล้ว ความสาเร็ จของข้อเหล่านี้ [ข้อ 14-20] เป็ นอดีต ปั จจุบนั และอนาคต
และสิ่ งเหล่านั้นถูกรวมไว้อย่างถูกต้องภายใต้หวั ข้อของ ‘หมายสาคัญของการสิ้ นสุ ด' หรื อ

‘คุณลักษณะของยุคสุ ดท้าย’ กุญแจสู่ การเข้าใจของสิ่ งเหล่านั้นคือการตระหนักว่ามีการ
อ้างอิงสองครั้งที่นี่ การพิพากษาที่กาลังมาเหนื อเยรู ซาเล็มและเหตุการณ์ ต่างๆที่เชื่ อมโยง
กับมันก็เพื่อพระเยซู อย่างที่ มนั ได้เป็ นวัตถุ โปร่ งแสงในส่ วนหน้าที่ ซ่ ึ งพระองค์มองเห็ น
เหตุการณ์สุดท้ายต่างๆก่อนการสิ้ นยุคซึ่ งสิ่ งเหล่านั้นบอกล่วงหน้าอย่างแท้จริ ง”[760]
5. การเสด็จมาครั้งทีส่ องของบุตรมนุษย์ 13:24-27 (เปรียบเทียบ มธ. 24:29-31; ลก. 21:25-28)
ข้อเหล่านี้ ไม่ได้อธิ บายถึงการถูกทาลายของเยรู ซาเล็มในปี ค.ศ. 70 แต่อธิ บายถึงวิบตั ิยงิ่ ใหญ่ ณ ตอนปลาย
ของยุคปั จจุ บ นั และการเสด็จ มาครั้ งที่ ส องซึ่ ง ตามหลังมัน การเสด็จ มาครั้ งที่ สองเป็ นจุ ดสู ง สุ ดของการ
อภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศ มันเป็ นจุดสู งสุ ดของพระธรรมวิวรณ์อีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทที่ 6-19 นัน่ คือ
การเปิ ดเผยที่ขยายออกของการอภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศ
13:24-25 ในความตรงข้ามกับการปรากฏของพระเมสสิ ยาห์เทียมเท็จ พระเมสสิ ยาห์แท้จะปรากฎหลังจาก
วิบตั ิยิ่งใหญ่ที่ได้ถูกทานายไว้[761] แน่ นอนว่านี่ เป็ นการอ้างอิ งถึ งการเสด็จมาครั้ งที่ สองไม่ใช่
การรั บ ขึ้ น ไป การรั บ ขึ้ น ไปยุติ ยุค คริ ส ตจัก รซึ่ ง เป็ นระยะเวลาภายในยุ ค ระหว่า งการเสด็ จมา
การอภิปรายที่ภูเขามะกอกเทศกล่าวถึ งระยะเวลาที่ ใหญ่กว่า ซึ่ งก็คือยุคระหว่างการเสด็จมาและ
ไม่ ไ ด้อ้า งอิ ง ถึ ง คริ ส ตจัก รแม้ว่า คริ ส ตจัก รได้มี อ ยู่ตลอดส่ ว นใหญ่ ข องยุ ค ระหว่า งการเสด็ จ มา
พระธรรมวิ วรณ์ ใ ห้ข ้อมู ล มากขึ้ นเกี่ ย วกับ ปรากฎการณ์ เกี่ ย วกับ ท้องฟ้ าที่ จะเกิ ดขึ้ นในตอนนั้น
(วว. 6-18; เปรี ยบเทียบ 2 ปต. 3:10) อย่างไรก็ตาม พวกผูเ้ ผยพระวจนะของพันธสัญญาเดิมได้
ทานายถึงสิ่ งเหล่านี้ เช่นกัน (อสย. 13:10; 24:23; 34:4; อสค. 32:7-8; ยอล. 2:10, 30-31; 3:15;
อมส. 8:9) ถ้าเราถื อสงคราม แผ่นดิ นไหวและการกันดารอาหารของข้อ 7-8 ตามตัวอักษรและ
ข้าพเจ้าคิดว่าเราควรถือ บางทีเราก็ควรเข้าใจปรากฎการณ์เหล่านี้ตามตัวอักษรอีกด้วย
13:26

พระเยซูอธิบายถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์โดยการอ้างอิงถึงคาพยากรณ์ของพันธสัญญาเดิม
เกี่ยวกับมัน (ดนล. 7:13; ฉธบ. 30:4; ศคย. 2:6) การเปิ ดเผยและชัยชนะของพระเยซูเป็ นการเน้น
หลัก (เปรี ยบเทียบ วว. 19:11-16).[762] พระเยซูจะไม่ปรากฎในฐานะผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์เป็ นหลักอีก
ต่อไป แต่ในฐานะ “บุตรมนุษย์” ที่มีสง่าราศี-“เสด็จมา … ด้วยฤทธานุภาพและพระรัศมี”!

13:27 เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู จะนาผูเ้ ลือกสรรทุกคนมาด้วยกัน สิ่ งนี้ บ่งบอกถึ งการเป็ นขึ้นจากตายของ
ธรรมิกชนในพันธสัญญาเดิม (ดนล. 12:2) และธรรมิกชนในวิบตั ิยิ่งใหญ่ที่ได้ตายไป (วว. 6:9-11)
บางทีคริ สเตียนคือธรรมิกชนของยุคคริ สตจักรผูไ้ ด้ไปยังสวรรค์ ณ การรับขึ้นไปหรื อความตายจะ
กลับมากับพระองค์ (1 ธส. 4:17) ธรรมิกชนที่มีชีวติ อยูใ่ นโลกเมื่อพระเยซู เสด็จกลับมาจะมารวมตัว
กับพระองค์เช่ นกัน (เปรี ยบเทียบ มธ. 25) พระเยซู พรรณนาถึ งผูเ้ ชื่ อทุกคนที่มาบรรจบกันกับ
พระองค์ ณ การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์-ไม่ว่ามีชีวิตอยู่หรื อตายไปในโลกหรื อในสวรรค์

พระองค์จะกลายมาเป็ นศูนย์กลางสากลแห่งความสนใจและจากนั้นพระองค์จะเริ่ มต้นปกครอง ผูไ้ ม่
เชื่ อ จะประสบกับ การเป็ นขึ้ น จากตายจนกว่ า การสิ้ น สุ ด ของการปกครองพัน ปี ของพระเยซู
(วว. 20:7-15)
6. เวลาแห่ งการเสด็จกลับมาของพระเยซู 13:28-32 (เปรียบเทียบ มธ. 24:32-41; ลก. 21:29-33)
พระเยซู เริ่ มต้นการอภิปรายนี้ ดว้ ยการแนะนา (ข้อ 4-13) และพระองค์จบมันด้วยแนวทางอย่าง
เดียวกัน (ข้อ 28-37)
13:28-29 คาอุ ปมาเรื่ องต้นมะเดื่ อปรากฎในฉบับสั มพันธ์ ท้ งั หมดของการอภิ ปรายที่ ภูเขามะกอกเทศ
ก่อนหน้านั้นพระเยซู ได้ใช้ตน้ มะเดื่ อที่ จะอธิ บายถึ งชนรุ่ นของอิ สราเอลที่ได้ลม้ เหลวที่จะเชื่ อใน
พระองค์ ณ การเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์ (11:14) ที่นี่พระองค์ใช้มนั เพื่อจะอธิ บายถึงข้อเท็จจริ ง
ที่วา่ ผูค้ นที่หยัง่ รู ้ สามารถคาดหวังเหตุการณ์ที่กาลังมาโดยหมายสาคัญที่นาหน้าเหตุการณ์เหล่านั้น
การข่มเหง (ข้อ 9-13) ซึ่ งไปสู่ จุดสู งสุ ดในวิบตั ิ ยิ่งใหญ่ (ข้อ 14-25) ก็ช้ ี ไปยังการเริ่ มต้นของ
อาณาจักรของพระเยซู (ข้อ 26-27; เปรี ยบเทียบ ลก. 21:31)
13:30 บางที พระเยซู หมายถึ งว่าความสาเร็ จของ “สิ่ งเหล่ านี้ ท้ งั หมด” (ข้อ 4ข) จะเริ่ มต้นในชนรุ่ นของ
พวกสาวกในปั จจุบนั ของพระองค์ แต่ความสาเร็ จเต็มที่จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าภายหลัง [763] มุมมองที่
สองก็คือว่าพระเยซูกาลังอ้างอิงถึงชนรุ่ นที่เจาะจงในอนาคตผูจ้ ะสังเกตหมายสาคัญต่างๆที่พระองค์
เพิ่งได้กล่าวถึ ง[764] มุมมองที่สามก็คือว่าพระเยซู หมายถึ งว่าคนร่ วมสมัยของพระองค์เป็ นบรรดา
ผูจ้ ะเห็ นสิ่ งเหล่ านี้ ท้ งั หมดเกิ ดขึ้ น[765] มุ มมองที่ สี่ก็คือว่าโดย “ชนรุ่ น”นั้นพระเยซู หมายถึ งเชื้ อ
ชาติยวิ ทั้งหมด [766] มุมมองที่ห้าก็คือว่า พระเยซู หมายถึงประเภทของพวกยิวที่พระองค์ต่อสู ้ดว้ ย
ระหว่างวันอังคารสุ ดท้ายนี้ก่อนการถูกตรึ งของพระองค์[767]
“สิ่ ง ที่ ถู ก กล่ าวที่ นี่ก็ คือว่าชนชาติ ยิวจะไม่ ผ่านออกจากขอบเขตของโลกนี้ ไปยัง สวรรค์
ก่อนที่ สิ่งเหล่านี้ ได้เกิ ดขึ้ น นัน่ คื อ ชนชาติยิวจะคงอยู่ในโลกในฐานะชนชาติ ตลอดเวลา
แห่งความสาเร็ จของเหตุการณ์เหล่านี้”[768]
สิ่ งเหล่ านั้น “ทั้งหมด” เริ่ มต้นระหว่างชนรุ่ นศตวรรษแรกนั้น ถ้าบุ ค คลหนึ่ งตีความ “สิ่ ง เหล่ า นี้
ทั้งหมด” ที่จะเป็ นหมายสาคัญต่างๆโดยภาพรวม (ข้อ 9-25) คากรี ก เจเนทัย แปลว่า “เกิ ดขึ้น”
(NASB) หรื อ “ได้เกิดขึ้น” (NIV) หมายถึง “ได้มาสู่ การมีอยู”่ “- และอนุ ญาตการตีความนี้ ดังนั้น
บุคคลหนึ่งสามารถแปลคากรี กนี้วา่ : “ได้เริ่ มต้นที่จะมาสู่ การมีอยู”่
13:31 “ฟ้ าและดิน” เป็ นการระบุถึงความสุ ดขีดสองอย่างเพื่อจะแสดงถึ งทั้งหมด (บางส่ วนที่บ่งบอกถึ ง
ทั้งหมด) สาหรับสิ่ งทรงสร้างทั้งหมด (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 1:1).[769] จักรวาลอย่ างที่ เรารู้ จัก วันหนึ่ง

จะสิ้ นสุ ดลง (วว. 21:1) แต่ “บรรดาถ้อยคา” ของพระเยซู จะคงอยู่ พระเยซู กาลังอ้างอิงอย่างเจาะจง
ถึงการทานายของพระองค์ในบทนี้ แต่ ณ เวลาเดี ยวกันถ้อยคาของพระองค์ก็ไม่จากัดและรวมถึ ง
“พระวจนะ” ทั้งหมดของพระองค์ โดยการกล่าวสิ่ งนี้ เกี่ยวกับ “บรรดาถ้อยคา” (พระวจนะ) ของ
พระองค์ พระเยซู ก็กาลังบ่งบอกว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ สดด. 102:25-27; อสย.
40:6-8; 51:6) ความสาเร็ จของคาพยากรณ์น้ ีก็แน่นอน
13:32 “วันนั้น” เป็ นวันแห่ งการเสด็ จกลับ มาของพระเยซู ซ่ ึ งตรงข้ามกับ “วันเหล่ า นั้น” ที่ ม าก่ อนมัน
(ข้อ 17, 19, 24) พระเยซูกาลังแยกแยะระหว่างการรู ้วา่ เหตุการณ์น้ นั กาลังใกล้เข้ามาทุกทีหรื อใกล้จะ
มาถึง (ข้อ 28-29) จากการรู ้เวลาที่แน่ นอนของการมาถึงของมัน พระเจ้า “พระบิดา” เท่ านั้น “รู้ ”
“วัน” และ “เวลา” ของการเสด็จกลับมาของพระบุตร (เปรี ยบเทียบ กจ. 1:7) ความไม่รู้ของพระเยซู
ถึงข้อมูลนี้ก็เป็ นผลลัพธ์ของการบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระองค์ (ฟป. 2:6-8).[770]
“พระคริ สต์ในฐานะเป็ นพระเจ้าไม่สามารถไม่รู้เกี่ ยวกับสิ่ งใดก็ตามได้ แต่ปัญญาของ
พระเจ้า ที่ ดารงอยู่ในพระผูช้ ่ วยให้รอดของเราได้สื่ อสารมันเองแก่ จิตใจแห่ ง มนุ ษ ย์ของ
พระองค์ตามความโปรดปรานของพระเจ้า ดังนั้นธรรมชาติมนุษย์ของพระองค์บางครั้งแล้ว
อาจไม่รู้บางสิ่ งดังนั้นพระคริ สต์ได้รับการกล่าวว่าจะต้องเติบโตในปั ญญา(ลก. 2:52)”[771]
พระเยซูอาจไม่รู้ขอ้ มูลนี้ เมื่อพระองค์ได้ทาการกล่าวถ้อยคานี้ แต่บางทีพระองค์รู้เวลาแห่ งการเสด็จ
มาของพระองค์ในตอนนี้
7. การแนะนาเชิงสรุ ป 13:33-37 (เปรียบเทียบ มธ. 24:42; ลก. 21:34-36)
มัทธิ วบันทึกสิ่ งที่พระเยซู ได้สอนพวกสาวกหลังจากถ้อยคาของพระองค์ในข้อ 32 มากกว่าที่มาระโกและ
ลูกาบันทึก พวกเขาแค่รวมแก่นสารของการแนะนาของพระองค์ที่จะเฝ้ าระวัง
13:33 เป็ นครั้งที่สี่ที่พระเยซู กระตุน้ ให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะ “จงระวัง”(คากรี ก บเลเพเท ข้อ 5, 9,
23) พระองค์เน้นถึงคาเตือนนี้ โดยการเพิ่ม: “จงเฝ้ าระวัง” (คากรี ก อะกรู บเนเท) ( หรื อ “จงตื่นตัว
เรื่ อยไป”) การเฝ้ าระวังนั้นจาเป็ นเพราะเราไม่รู้เวลาที่แน่นอนของการเสด็จกลับมาของพระเยซู
ในแง่ของการเปิ ดเผยของพระเจ้าเกี่ยวกับการรับขึ้นไป วิบตั ิยิ่งใหญ่และการเสด็จมาครั้งที่สอง การแนะนา
ของพระเยซู ที่จะเฝ้ าระวังนั้นเร่ งด่วนอย่างไม่จาเป็ นใช่ไหม? บรรดาคริ สเตียนผูร้ ู ้พระคัมภีร์ของพวกเขาก็
ตระหนักว่าหลายเหตุการณ์จะนาหน้าการเสด็จมาครั้งที่สอง มันเป็ นจริ งหรื อจาเป็ นไหมที่จะดาเนิ นชี วิตราว
กับว่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูน้ นั ใกล้จะเกิดขึ้น?

การเสด็ จ กลับ มาของพระเยซู ก็ ห่ า งไม่ น้อ ยกว่า เจ็ด ปี จากการเสด็ จ ไปจากโลกของพระองค์ เพราะว่า
พันธสัญญาเดิมได้พยากรณ์ถึงวิบตั ิยิ่งใหญ่เจ็ดปี ก่ อนอาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์ (ดนล. 9:24-27) ดังนั้น
สาวก 12 คนผูซ้ ่ ึ งพระเยซูให้การอภิปรายนี้ แก่คงได้อยูห่ ่ างไม่กี่ปีจากการเสด็จกลับมาของพระองค์ พวกเขา
จะต้องเฝ้ าระวัง
ชนรุ่ นนั้นของพวกสาวกและชนรุ่ นที่ตามมาทั้งหมดของพวกสาวกได้เรี ยนรู ้ในภายหลังว่าพระเยซู จะเสด็จ
กลับ มาเพื่ อ คนของพระองค์ เ อง ณ การรั บ ขึ้ นไป ก่ อ น พระองค์เ สด็ จ มา ณ การเสด็ จ มาครั้ งที่ ส อง
(1 คร. 15:51-58; 1 ธส. 4:13-18) ดังนั้น ในขณะที่การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์อยูห่ ่ างออกไป
อย่างน้อยเจ็ดปี การเสด็จกลับมาของพระองค์ ณ การรับขึ้นไปก็จะเร็ วขึ้น ผูท้ ี่เชื่ อว่าพระเยซู เสด็จมาก่อน
วิบตั ิยิ่งใหญ่เชื่ อว่ามันสามารถเป็ นเวลาไหนก็ได้ ดังนั้น ทั้งหมดที่ พระเยซู กล่ าวเกี่ ยวกับความสาคัญของ
การเฝ้ าระวัง-ซึ่งคาดหวังการเสด็จกลับมาของพระองค์-ก็ประยุกต์ใช้และเข้าประเด็นกับเรา
13:34-36 พระเยซู เล่าคาอุปมาอีกเรื่ องหนึ่ งเกี่ยวกับคนเฝ้ าประตู มาระโกเป็ นผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนเดียว
ที่ บนั ทึ กไว้ มันคล้ายกับคาอุ ป มาเรื่ องเงิ นตะลันต์ (มธ. 25:14-30) และคาอุปมาเรื่ องเงิ น มินา
(ลก. 19:12-27) แม้วา่ สั้นกว่ามาก
ในคาอุปมานี้ “คนเฝ้ าประตู” เป็ นจุดจดจ่อแห่ งความสนใจ คนเฝ้ าประตูหรื อยามก็รับผิดชอบที่จะ
ปกป้ องทางเข้าสู่ บา้ นของเจ้านายของเขา จากการที่ได้รับมอบหมายด้วยสิ่ งของต่างๆของเจ้านาย
คนเฝ้ าประตูน้ ีไม่ “รู ้เมื่อไหร่ ” “เจ้านาย” ของเขาจะกลับมา อย่างไรก็ตาม เมื่อใดก็ตามที่เจ้านายของ
เขากลับมา คนเฝ้ าประตูจะต้องพร้ อมที่จะต้อนรั บเขาสู่ บา้ นที่ ได้รับการจัดการอย่างดี เวลาค่ า
เที่ยงคืน เวลาไก่ขนั และรุ่ งเช้าเป็ นชื่อที่พวกโรมันให้สาหรับช่วงเวลาทั้งสี่ ของกลางคืน[772]
ยามจาต้องยังคงเฝ้ าระวัง (“ตื่นตัว”; คากรี ก เกรกะเร) ณ กลางคืน เมื่อความสว่างของโลกได้ขาด
หายไปจากฐานันดรของพระองค์ สิ่ งตรงข้ามของการเฝ้ าระวังคือการไม่มีความรู ้ สึก ความเกี ยจ
คร้านและการอยูเ่ ฉยๆ-ซึ่ งถูกพรรณนาที่นี่วา่ เป็ นการนอน (เปรี ยบเทียบ รม. 13:11; 1 ธส. 5:1-11)
ในทานองเดียวกัน เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับพวกสาวกของพระเยซูที่จะยังคงเฝ้ าระวัง (“ตื่นตัว” มองหา
คากรี ก เกรกะเรเท, ข้อ 35)
“องค์ประกอบเกี่ยวกับความประหลาดใจก็กาจัดไม่ได้จากการคาดหวังถึงการเสด็จมาครั้งที่
สอง”[773]
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พระเยซู ส รุ ป การอภิ ป รายนี้ อย่า งที่ พ ระองค์ไ ด้เริ่ ม ต้นด้วยการทรงเรี ย กสุ ดท้ายสู่ ก ารเฝ้ าระวัง
(คากรี ก เกรกะเรเท, ข้อ 34, 35) “พวกท่าน” อาจอ้างอิงถึงสาวกสี่ คนที่ได้ถามพระเยซูดว้ ยคาถาม
เริ่ มแรก (ข้อ3-4)หรื อมันอาจอ้างอิงถึงทั้งสาวกสิ บสองคนผูน้ งั่ ต่อพระพักตร์ พระองค์ “คนทั้งหลาย”

สามารถอ้างอิงถึงพวกสาวกทั้งหมดที่ปรากฏตัวหรื อถึงสาวกทั้งหมดที่รวมถึงบรรดาผูท้ ี่ไม่ปรากฏ
ตัว ในกรณี ใดก็ตาม ประเด็นก็ชดั เจน สิ่ งที่พระเยซู สอนที่นี่เป็ นบางสิ่ งที่สาวกทุกคนของพระองค์
จ าเป็ นต้อ งประยุก ต์ใ ช้ เรา “ทั้ง หมด” จะต้อ ง “ตื่ น ตัว ” ในแง่ ข องการเสด็ จ กลับ มาขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า-เหมือนคนเฝ้ าประตูในคาอุปมาของพระเยซู (ข้อ 34-36)
คาอุปมาก่อนหน้านั้นเกี่ยวกับต้นมะเดื่อ (ข้อ 28-32) สอนว่าพวกสาวกต้องตระหนักถึงหมายสาคัญต่างๆว่า
เวลาแห่ งการเสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั้นใกล้เข้ามา คาอุปมานี้ เกี่ยวกับคนเฝ้ าประตู (ข้อ 33-37)
อธิ บายว่าพวกเขาจะไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอนว่าเมื่อไหร่ พระองค์จะเสด็จกลับมา ณ การเสด็จมาครั้ง
ที่ ส องของพระองค์ แม้ว่า ค าพยากรณ์ ข องดาเนี ย ลได้ระบุ ถึ ง ความยาวของวิบ ตั ิ ยิ่ง ใหญ่ ว่า เป็ นเจ็ดปี
(ดนล. 9:24-27) วันและเวลาที่ แน่ นอนเกี่ ย วกับการเสด็จกลับมาของพระคริ ส ต์ก็ ยงั คงไม่ เป็ นที่ รู้ก ัน
(เปรี ยบเทียบ มธ. 24:50)
การเน้นที่ โ ดดเด่ น ในการบัน ทึ ก ของมาระโกเกี่ ย วกับ การอภิ ป รายนี้ ก็ ชัด เจน พวกสาวกจะต้องระวัง
(คากรี ก บเลโพ ที่จะตื่นตัว สังเกต หยัง่ รู ้; ข้อ 5, 9, 23, 33) จะต้องเฝ้ าระวัง (คากรี ก อะกรู บเนโอ, ที่จะตื่นตัว
ที่จะเฝ้ าดู; ข้อ 33) และที่จะเฝ้ าระวัง ( คากรี ก เกรกะเรโอ ที่จะตื่นตัว ใส่ ใจ เฝ้ าระวัง และระมัดระวัง; ข้อ 33,
35, 37)
VII. พันธกิจแห่ งการทนทุกข์ ของผู้รับใช้ บทที่ 14-15
ส่ วนนี้ ของพระกิตติคุณของมาระโกบันทึกจุดสู งสุ ดของหัวข้อมากมายที่ผเู ้ ขียนได้แนะนา มาระโกเลื อกที่
จะจดจ่อที่ ความหลงใหลหรื อการทนทุ กข์ข องพระเยซู แทนที่ จะให้ก ารบันทึ กถึ ง เหตุ การณ์ ท้ งั หมดของ
สัปดาห์สุดท้ายแห่งชีวติ ของพระเยซู จาก 661 ข้อของมาระโกนั้น 242 ข้อ (37 เปอร์ เซ็นต์) กล่าวถึงสัปดาห์
สุ ดท้ายจากการเสด็จเข้าอย่างผูพ้ ิชิตจนถึงการเป็ นขึ้นจากตาย และ 128 ข้อกล่าวถึงการทนทุกข์และการเป็ น
ขึ้ นจากตายของพระเยซู [774] มากกว่า ครึ่ งของเหตุ ก ารณ์ ต่า งๆที่ ม าระโกบันทึ ก ในสั ป ดาห์ สุ ด ท้า ย
(53 เปอร์เซ็นต์) กล่าวถึงการทนทุกข์และชัยชนะ ซึ่ งเป็ นสองหัวข้อหลักในสามบทสุ ดท้ายนี้
ก. การคาดหวังถึงการทนทุกข์ ของผู้รับใช้ 14:1-52
หลายหัวข้อขึ้นถึ งขีดสุ ดในส่ วนนี้ ที่นี่เรามีหลักฐานที่ชดั เจนที่ สุดว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์และ
พระบุตรของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 1:1; 8:29) ที่นี่เช่นกัน ความขัดแย้งของพระเยซู กบั พวกผูน้ าทางศาสนา
พวกศัตรู ของพระองค์ซ่ ึ งเป็ นศัตรู ของพระองค์ก็มาสู่ จุดแห่ งความเข้มข้น (เปรี ยบเทียบ 3:1, 6; 11:18; 12:12)
ความไม่รู้และความเห็ นแก่ตวั ของพวกสาวกของพระเยซู ซ่ ึ งเป็ นสหายของพระองค์ก็ข้ ึ นถึ งขี ดสุ ดเช่ นกัน
(เปรี ยบเทียบ 3:19; 6:1-6; 8:31-10:52) สุ ดท้าย พันธกิจของผูร้ ับใช้ถึงจุดสุ ดยอดในการให้ชีวิตของพระองค์
เพื่อค่าไถ่คนจานวนมาก (เปรี ยบเทียบ 10:45).[775]

1. การทนทุกข์ ของพระเยซู เนื่องจากการทรยศ 14:1-11
นี่ เป็ นอีกส่ วนหนึ่ งของพระกิตติคุณนี้ ที่มีโครงสร้ างรู ปไขว้หรื อ “ประกบ” (เปรี ยบเทียบ 3:20-35; 5:21-43;
6:7-31; 11:12-26; 14:27-52) การบันทึกของมาระโกเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิดที่จะฆ่าพระเยซู (ข้อ 1-2, 1011) ล้อมรอบการชโลมของพระเยซูในเบธานี (ข้อ 3-9)
การวางแผนทีจ่ ะจับกุมพระเยซู 14:1-2 (เปรียบเทียบ มธ. 26:1-5; ลก. 22:1-2)
ข้อเหล่านี้ แนะนาเรื่ องราวการทนทุกข์ท้ งั หมด ปั สกาฉลองการไถ่ของอิสราเอลจากการเป็ นทาสในอียิปต์
ผ่านทางการอพยพ (อพย. 12:1-13:16) มันคาดหวังถึงการช่วยกูท้ ี่ใหญ่ข้ ึนจากผลลัพธ์ต่างๆของการเป็ นทาส
ของบาป พวกยิวเริ่ มต้นที่จะฉลองปั สกาในวันที่สิบสี่ เดื อนนิ สานและเทศกาลขนมปั งไร้ เชื้ อที่ตามมาใน
วันที่ สิ บ ห้า จนถึ ง วันที่ ยี่สิ บ เอ็ดของเดื อนนิ ส าน มาระโกระบุ วนั เวลาที่ ตามมาทันที ว่า เกิ ดขึ้ น “สองวัน ”
ก่อนปัสกา นี่คงได้เป็ นวันพุธที่ 1 เมษยาน ค.ศ. 33.[776]
ปั สกาเหมือนกับเทศกาลอยูเ่ พิ่งและเพ็นเทคอสต์ก็เป็ นเทศกาลการเดินทาง ครอบครัวยิวหลายครอบครัวจาก
ทัว่ โลกเดิ นทางไปยัง เยรู ซ าเล็ ม เพื่ อจะถื อ รั ก ษาเทศกาลเหล่ า นี้ ตามที่ ธ รรมบัญญัติข องโมเสสเรี ย กร้ อ ง
(ฉธบ. 16:16) พวกยิวสามารถถือรักษาปั สกาในเยรู ซาเล็มเท่านั้น (ฉธบ. 16:5-6) ดังนั้นฝูงชนก็ทาให้เมืองนั้น
หนาแน่ น นักเขี ยนคนหนึ่ งอ้างว่าประชากรของเยรู ซาเล็มเพิ่ มจานวนจาก 50,000 ถึ ง 250,000คน[777]
พระเยซู ชื่นชมการติดตามอันเป็ นที่นิยมขนาดใหญ่ ดังนั้นพวกผูน้ าทางศาสนาก็ตอ้ งการที่จะหลีกเลี่ ยงการ
จราจลโดยการประหารพระเยซู อย่างไม่เป็ นเป้ าสายตา เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกเขาต้องการที่จะการเผชิ ญหน้า
กับ พระเยซู ต่อ ไปจนกว่า หลัง จากเทศกาลต่ า งๆเมื่ อบรรดาผูเ้ ดิ นทางคงได้ก ลับไปยังบ้า นของพวกเขา
อย่างไรก็ตาม การนาเสนอของยูดาสที่จะทรยศพระเยซู (ข้อ 10-11) ก็ดีเกินไปที่จะปฏิเสธ
การชโลมทีเ่ บธานี 14:3-9 (เปรียบเทียบ มธ. 26:6-13; ยน. 12:1-8)
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เนื่ องด้วยเหตุผลทางหัวข้อ ทั้งมัทธิ วและมาระโกใส่ เหตุการณ์ น้ ี ไว้ภายในเรื่ องราวของความเป็ น
ปฏิปักษ์ของพวกศัตรู ของพระเยซู เป็ นที่ชดั เจนว่ามันก็ปราศจากลาดับตามวันเวลา (เปรี ยบเทียบ
ยน. 12:1) การเรี ยบเรี ยงเนื้ อหานี้ ก็เน้นถึ งความตรงข้ามระหว่างความเกลียดชังของผูไ้ ม่เชื่อและ
ความรักของผูเ้ ชื่อที่มีต่อพระเยซู บางทีเหตุการณ์เกิดขึ้นในเย็นวันเสาร์ ก่อนหน้านั้น[778]

ยอห์ นเพิ่ ม ว่า หญิ ง นั้นคื อ มารี ย ์ซ่ ึ ง เป็ นพี่ ส าวของลาซารั ส และน้องสาวของมารธาและที่ ว่า เธอได้ช โลม
พระบาทของพระเยซู เช่นเดียวกับพระเศียรของพระองค์ การชโลมศีรษะของแขกเป็ นแนวทางปกติที่จะให้
เกียรติบุคคลเช่นนั้น ณ โอกาสเกี่ยวกับการฉลอง (เปรี ยบเทียบ สดด. 23:5; ลก. 7:46) มารี ยป์ รากฏในสาม
ฉากในหมวดพระกิตติคุณ และแต่ละครั้งเธอก็อยูท่ ี่พระบาทของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ลก. 10:38-42; ยน.

11:31-32) เธอเป็ นต้นแบบที่ดีสาหรับสาวกทุกคนที่จะเลียนแบบ ราคาสู งของน้ าหอมของเธอและผอบที่
ราคาแพงของมันอาจบ่งบอกว่านี่เป็ นมรดกตกทอดที่ส่งผ่านจากชนรุ่ นหนึ่งไปยังอีกรุ่ นหนึ่ง [779]
“คอของขวดน้ าหอมบางครั้งก็หกั ออก ในกรณี น้ ี การแตกของขวดแก้วและการเทก็บ่งบอกว่าไม่มี
ส่ วนใดของน้ ามันหอมที่คา้ งไว้ ทั้งหมดได้ถูกเทลงบนศรี ษะของพระเยซู”[780]
อีกเหตุผลหนึ่งสาหรับการหักขวดแก้วอาจเป็ นเช่นนั้น เนื่องจากว่ามันได้ถูกใช้สาหรับจุดประสงค์ที่
บริ สุทธิ์ อย่างมาก มันไม่สามารถถูกใช้อีก[781]
14:4-5 เป็ นที่ชดั เจนว่ายูดาส อิสคาริ โอทเปล่งเสี ยงการคัดค้านที่รุนแรงของพวกสาวก (คากรี ก เอมบริ มา
โอมัย, เปรี ยบเทียบ 10:14) ต่อการกระทาแห่ งการเสี ยสละที่มีความรั กของมารี ย ์ (มธ. 26:8;
ยน.12:4-5)ตามธรรมเนี ยมแล้ว พวกยิวให้ของขวัญแก่ คนจนในตอนเย็นของเทศกาลปั สกา[782]
ของขวัญของมารี ย ์แด่ พระเยซู ก็ มีค่ า ค่ าจ้า งหนึ่ ง ปี พวกสาวกไม่ สามารถเห็ นเหตุ ผลใดสาหรั บ
“การสู ญเสี ย” นี้ เพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจว่าการตายของพระเยซู น้ นั ใกล้เข้ามา ความห่ วงใยของ
พวกเขาเพื่อคนจนก็ตรงกันข้ามกับความห่วงใยของเธอเพื่อพระเยซู
14:6-8 พระเยซูปกป้ องการกระทาของมารี ยแ์ ละอธิ บายว่าทาไมมันเหมาะสม มันเป็ นกระทาแห่ งการอุทิศ
ตนต่อพระเยซู และมันเป็ นการชโลมสาหรับการฝั งของพระองค์ เราไม่สามารถบอกได้ว่ามารี ย ์
เข้าใจการตายของพระเยซู มากแค่ไหน แม้วา่ เธออาจได้มาสู่ การเข้าใจความจริ งที่วา่ พระองค์จะตาย
ในไม่ชา้ ดีกว่าสาวกสิ บสองคน[783] เธออาจได้ชโลมพระองค์ในฐานะเป็ นการกระทาแห่ งความรัก
เท่านั้น เราไม่ควรตีความข้อความของพระเยซู วา่ แสดงถึงการไม่นบั ถือสาหรับคนจน (เปรี ยบเทียบ
มธ. 5:3; 6:2-4; 19:21; ลก. 6:20, 36-38; 21:1-4; ยน. 13:29)
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ข้อความนี้ เป็ นการประเมินต่อไปถึ งความยิ่งใหญ่ของการกระทาของมารี ย ์ มันบ่งบอกถึ งการ
ดาเนินต่อไปของการประกาศ “ข่าวประเสริ ฐ” หลังจากการตายและการเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู
จนถึง “ทั้งโลก”
“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตั้งอนุสรณ์สาหรับทุกสมัยแด่เธอผูไ้ ด้ทาดีที่สุดของเธอที่จะให้เกียรติแด่
พระองค์”[784]
“ที่ใดก็ตามที่ข่าวประเสริ ฐถูกประกาศอย่างแท้จริ ง แน่นอนว่าเรื่ องราวของการชโลมจะถูก
ประเมินค่าสู งในฐานะเป็ นตัวอย่างประกอบที่เป็ นไปได้ดีที่สุดเกี่ ยวกับวิญญาณที่เคลื่ อน
พระเยซู สู่การสละชี วิตของพระองค์ และเกี่ยวกับวิญญาณของคริ สตศาสนาอีกด้วยขณะที่
มันสาแดงตัวมันเองในชีวติ ของผูเ้ ชื่อที่จริ งใจ”[785]

การทรยศพระเยซู ของยูดาส 14:10-11 (เปรียบเทียบ มธ. 26:14-16; ลก. 22:3-6)
ถ้าเหตุการณ์ ที่มาก่อนได้เกิ ดขึ้นในเย็นวันเสาร์ และยูดาสทรยศพระเยซู ในวันพุธ จากนั้นการกระทาแห่ ง
ความฟุ่ มเฟื อยของมารี ยก์ ็ไม่ได้นายูดาสที่จะทรยศพระเยซู ทนั ที บรรดาผูเ้ ขียนไม่ได้อธิ บายถึ งเหตุผลของ
ยูด าสส าหรั บ การทรยศพระเยซู อ ย่า งชัด แจ้ง เป็ นที่ ชัด เจนว่า เป็ นการริ เ ริ่ ม ของยูด าสในการน าเสนอ
“ที่จะทรยศ” พระเยซู ที่ได้นาสภาแซนเฮดริ น (“พวกหัวหน้าปุโรหิ ต”) ที่จะเลื่อนตารางเวลาของพวกเขา
สาหรับการประหารพระเยซู ถ้ายูดาสได้มอบพระเยซูแก่พวกเขา พวกเขาอาจได้หลีกเลี่ยงความเป็ นปรปั กษ์
ของฝูงชน (เปรี ยบเทียบ ข้อ 2; ลก. 22:6)
แม้ว่าการกระทาแห่ งการอุทิศตนของมารี ยเ์ ป็ นจุดสู งของส่ วนนี้ ซึ่ งจัดเตรี ยมแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมสาหรับ
ผูอ้ ่านที่เป็ นสาวก สิ่ งที่แฝงอยูอ่ นั มืดแห่ งการทรยศเป็ นลักษณะเด่นของมัน พวกผูน้ าทางศาสนา ยูดาสและ
แม้กระทัง่ พวกสาวกแสดงออกถึงการต่อต้านการยกย่องพระเยซู ท่าทีน้ ี เป็ นแหล่งของการทนทุกข์สาหรับ
ผูร้ ับใช้
2. การทนทุกข์ ของพระเยซู เนื่องจากการละทิง้ 14:12-52
การทนทุ กข์ต่างๆของผูร้ ั บใช้ในการคาดหวังถึ งการตายของพระองค์ก็ดาเนิ นต่อไปในส่ วนนี้ ของตัวบท
สิ่ งเหล่านั้นมีศูนย์กลางอยู่รอบๆสองเหตุ การณ์ : การถื อรักษาปั สกาของพระเยซู พร้ อมกับพวกสาวกของ
พระองค์ และความทรมานของพระองค์ในสวนเกทเสมนีกบั พระบิดาของพระองค์
การกล่ าวอาลาของพระเยซู ในห้ องชั้ นบน 14:12-26
การบันทึกของมาระโกถึ งสิ่ งที่ได้เกิ ดขึ้นในห้องชั้นบนก็แบ่งได้เป็ นสามส่ วน: การตระเตรี ยมสาหรับมื้อ
อาหาร การป่ าวประกาศของพระเยซูถึงการทรยศของพระองค์และการสถาปนาพิธีมหาสนิทของพระองค์
การตระเตรียมสาหรับมือ้ อาหาร 14:12-16 (เปรียบเทียบ มธ. 26:17-19; ลก. 22:7-13)
ลักษณะหลักของส่ วนนี้คือวิธีที่ไม่ปกติที่ซ่ ึ งพระเยซูนาพาพวกสาวกของพระองค์
14:12 ตามปกติ แล้วพวกยิวอ้างอิ งถึ งวันแรกของเทศกาลปั ส กาและขนมปั งไร้ เชื้ อรวมว่าเป็ นเทศกาล
ขนมปั งไร้เชื้อ [786] มาระโกอธิ บายสาหรับผูอ้ ่านชาวต่างชาติของท่านว่านี่ เป็ นวันที่พวกเขาได้ฆ่า
ลูกแกะปั สกานัน่ คือวันที่สิบสี่ เดื อนนิ สาน นี่ คงได้เป็ นวันพฤหัสบดี ที่ 2 เดื อนเมษายน มาระโก
สามารถกล่าวได้วา่ ตั้งแต่วนั พุธนั้น ปั สกาก็ “ห่ างไปสองวัน” (ข้อ 1) เพราะว่าพวกยิวกินแกะปั สกา
ระหว่างดวงอาทิตย์ตกและเที่ยงคืนในเย็นของวันที่พวกเขาฆ่าลูกแกะ สาหรับพวกยิว นี่ เป็ นสองวัน
ต่อมาเพราะพวกเขาเริ่ มต้นแต่ละวันด้วยดวงอาทิตย์ตก

“ตามธรรมเนียมของยิว พระเยซูคงได้ตดั คอของสัตว์ เลือดของมันคงได้ไหลออกไปยังอ่าง
เงินหรื อทองคาที่ถือไว้โดยปุโรหิ ต และปุโรหิ ตนั้นคงได้นาอ่างนั้นไปยังแท่นบูชาที่ที่เขาคง
ได้พรมเลือด ณ ฐานของแท่นบูชา...” [787]
ดั้งนั้นพวกสาวกจาต้องเตรี ยมเพื่อจะกินปั สกาภายในเยรู ซาเล็ม (ฉธบ. 16:5-6) ในเย็นวันนั้น
วันพุธ
1 เมษายน

14 นิสาน

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

เที่ยงคืน

2 เมษายน

เที่ยงคืน

3:00 น.
6:00 น.

พวกยิ ว ฆ่ า ลู ก แกะ 3:00 น.
ปัสกาของพวกเขา
6:00 น.

9:00 น.

9:00 น.

เที่ยงวัน

เที่ยงวัน

15:00 น.

15:00 น.

18:00 น.

15 นิสาน

18:00 น.

21:00 น.

พ ว ก ยิ ว กิ น ลู ก 21:00 น.
แกะปั ส กาของพวก
เขา

3 เมษายน
พระเยซู ไ ด้ ถู ก ตรึ ง
พ ร ะ เ ย ซู ไ ด้ สิ้ น
พระชนม์

16 นิสาน

14:13-16 สาวกสองคนคือเปโตรและยอห์น (ลก. 22:8) ตามปกติแล้ว ผูห้ ญิงถื อน้ าดังนั้นผูช้ ายที่ถือ
เหยือกน้ าจะไม่ยากที่จะค้นพบ บางครั้งผูช้ ายถือน้ าในภาชนะหนังใช้บรรจุน้ า[788] บางทีผชู้ ายที่ถือ
เหยือกน้ าเป็ นสัญญาณที่จดั แจงไว้ก่อน [789] เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู ได้ทาการจัดการเพื่อจะเตรี ยม
สาหรับความจาเป็ นของพวกสาวกของพระองค์ แต่สาวกสิ บสองคนมีความรับผิดชอบบางอย่างที่
แน่นอนซึ่ งเพิ่มเติมเข้ามานัน่ คือ การตระเตรี ยมอาหาร
“พระองค์ที่ เกิ ดใน ‘โรงแรม’- คาทาลูมา-ก็พึงพอใจที่ จะถามหาอาหารมื้ อสุ ดท้ายของ
พระองค์ในคาทาลูม” [790]

การบันทึ ก ทั้ง หมดแสดงถึ ง การควบคุ ม สิ ท ธิ์ ขาดของพระเยซู เหนื อจุ ดหมายต่ า งๆของพระองค์เองและ
พวกสาวกของพระองค์ แม้กระทัง่ ขณะที่พระองค์เข้าใกล้กางเขน พระองค์ก็ตระหนักถึงและดูแลพวกสาวก
ของพระองค์ อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็มีความรับผิดชอบเช่ นกัน ทั้งหมดของสิ่ งนี้ เป็ นการแนะนาสาหรับ
สาวกที่รับการสอนได้ผอู ้ ่านการบันทึกนี้
การป่ าวประกาศถึงการทรยศพระเยซู 14:17-21 (เปรียบเทียบ มธ. 26:20-25; ลก. 22:14, 21-23;
ยน. 13:21-30)
มาระโกไม่ได้บนั ทึกทั้งหมดที่เกิ ดขึ้นในห้องชั้นบน ท่านเน้นถึงการป่ าวประกาศถึงการทรยศพระเยซู และ
การอธิ บายของพระเยซูถึงความสาคัญของขนมปั งและเหล้าองุ่น
14:17 นี่คงได้เป็ นเย็นวันพฤหัสบดี เพราะว่าพวกยิวเริ่ มต้นวันของพวกเขา ณ ดวงอาทิตย์ตก เหตุการณ์น้ ี
คงได้เกิดขึ้น ณ การเริ่ มต้นของวันที่สิบห้าเดือนนิ สาน พระเยซู ได้มายังห้องชั้นบนพร้อมกับสาวก
สิ บสองคน ลูกา 22:15-16, 24-30 และยอห์น 13:1-20 บันทึกสิ่ งที่เกิดขึ้นถัดไป
14:18 ดั้งเดิ มแล้วพวกยิวกิ นปั สกาขณะยืน (เปรี ยบเทียบ อพย. 12:11) อย่างไรก็ตาม ในสมัยของ
พระเยซู ตามธรรมเนียมแล้วพวกเขาเอนกายเพื่อจะกินมัน [791]
“ที่จะรู้สึกถึงภาวะเวทนานี้ เราควรระลึกว่าในวัฒนธรรมตะวันออกใกล้โบราณนั้น การกิน
กับบางคนก็แสดงถึงการวางใจที่เกือบศักดิ์สิทธิ์ ถึงมิตรภาพ” [792]
“ที่จะทรยศเพื่อนหลังจากการกินอาหารกับเขาได้ถือว่าเป็ นและยังคงถือว่าเป็ นประเภทที่แย่
ที่สุดของการทรยศในตะวันออกกลาง [เปรี ยบเทียบ สดด. 41:9]”[793]
พวกสาวกได้ยนิ เป็ นครั้งแรกว่าหนึ่งในพวกเขาจะทรยศพระเยซู การบันทึกของมาระโกเน้นถึงการ
ระบุของพระเยซูถึงผูท้ รยศพระองค์วา่ เป็ น “หนึ่งในสาวกสิ บสองคน” (ข้อ 20)
“การทรยศในส่ วนของความสนิทสนมไม่ใช่การผิดกฎหมายในส่ วนของพระเยซู ก็ทาให้พระเยซู อยู่
บนกางเขน”[794]
14:19-20 ความทุกข์ใจของพวกสาวกแสดงออกถึงความเสี ยใจ ณ การป่ าวประกาศนี้ คาถามของพวกเขา
เป็ นการคัดค้านแห่ งความไม่รู้แต่ด้วยจานวนเล็กน้อยแห่ งการไม่วางใจในตนเอง มันคาดหวังถึ ง
คาตอบในแง่ลบแต่มนั เป็ นคาถาม แรงจูงใจของยูดาสในการถามแน่นอนว่าแตกต่างจากแรงจูงใจ
ของคนอื่นๆ อีกครั้งหนึ่งคาตอบของพระเยซูบ่งบอกถึงการทรยศของผูท้ รยศ มันให้โอกาสแก่เขาที่
จะกลับใจอีกด้วยเนื่องจากว่าพระเยซูไม่ได้ระบุชื่อเขา

14:21 พระเยซูอธิ บายว่าการทรยศของพระองค์เป็ นส่ วนหนึ่งของจุดประสงค์ของพระเจ้าที่พนั ธสัญญาเดิม
ได้ทานายไว้ (เช่น สดด. 22; อสย. 53) อย่างไรก็ตาม ผูท้ รยศจะแบกรับความรับผิดชอบสาหรับ
การกระทาของเขาและจะจ่ายการลงโทษที่รุนแรง
“ข้อเท็จจริ งที่ ว่าพระเจ้า เปลี่ ยนความโกรธของมนุ ษย์ไปสู่ การสรรเสริ ญของพระองค์ก็
ไม่ได้แก้ตวั ถึงความโกรธของมนุษย์”[795]
ความรุ นแรงของกระทาของยูดาสก็อยูใ่ นสัดส่ วนโดยตรงกับความบริ สุทธิ์ ของบุคคลที่เขาได้ทรยศ
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 9) “โดยผูซ้ ่ ึงบุตรมนุษย์ได้ถูกทรยศ” (NASB) ถือว่ายูดาสเป็ นเครื่ องมือของซาตาน
ถ้าชะตาของผูไ้ ม่เชื่อคือการทาลายล้างหลังจากความตายแทนที่จะเป็ นการลงโทษนิ รันดร์ มันก็ยากที่จะเห็น
ว่าทาไมพระเยซูสามารถกล่าวได้วา่ มันคงจะดีกว่าสาหรับผูค้ นเช่นนั้นถ้าพวกเขาไม่ได้เกิดมา
การสถาปนาพิธีมหาสนิท 14:22-26 (เปรียบเทียบ มธ. 26:26-30; ลก. 22:17-20; 1 คร. 11:23-26)
การบันทึ ก ของมัทธิ วและของมาระโกเกี่ ยวกับเหตุ การณ์ น้ ี ก็คล้า ยกัน แต่ เปาโลชอบการบันทึ กของลู ก า
มากกว่า
14:22 “ขนมปัง” ที่พระเยซูทานคงได้เป็ นขนมปั งไร้เชื้ อที่พวกยิวใช้ในอาหารปั สกา “พระพร” ที่พระเยซู
ป่ าวประกาศเป็ นคาอธิ ษฐานแห่ งขอบพระคุ ณแด่ พระเจ้าสาหรั บขนมปั งไม่ใช่ การทาให้ขนมปั ง
ศักดิ์สิทธิ์ เอง ผูค้ นไม่ใช่ สถานที่หรื อสิ่ งของเป็ นเป้ าแห่ งพระพรในพระคัมภีร์อยูเ่ สมอ การแจกจ่าย
ขนมปั งของพระเยซูแก่พวกสาวกก็สาคัญกว่าการหักมัน โดยการส่ งมันไปยังพวกเขา พระองค์ก็ได้
แบ่งปั นพระองค์เองแก่พวกเขาในเชิ งสัญลักษณ์ เมื่อพระเยซู กล่าวว่า “นี่เป็ นกายของเรา” พระองค์
หมายถึงว่าขนมปั งแสดงถึงกายของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ลก. 12:1; ยน. 6:32-35)
“การเข้าใจที่พึงพอใจมากที่สุดถึงวลีน้ ี [“จงรับเถิด นี่เป็ นกายของเรา”] คงจะเป็ น ‘จงรับเถิด
นี่หมายถึงกายของเรา’”[796]
พวกสาวกไม่ได้กินเนื้ อหนังตามตัวอักษรของพระเยซู เนื่ องจากว่าพระองค์เอนกายทางกายภาพ
ท่ า มกลางพวกเขาอยู่ ยิ่ง กว่า นั้น พวกยิ ว เกลี ย ดการกิ น เนื้ อ มนุ ษ ย์แ ละจะไม่ กิ น เลื อ ดของสั ต ว์
นับประสาอะไรกับโลหิ ตของมนุษย์ (เปรี ยบเทียบ ลนต. 3:17; 7:26-27; 17:10-14).[797]
“สมุนไพรขมทาหน้าที่ ที่จะระลึ กถึ งความขมขื่นแห่ งการเป็ นทาส ผลไม้ที่เคี่ยวแล้วซึ่ งมี
ความไม่ เปลี่ ย นแปลงของสี ข องดิ นก็ ท าให้นึก ถึ ง การท าอิ ฐในฐานะทาส ในขณะที่ ลู ก
แกะปั สกาจัดเตรี ยมการย้ าเตือนถึง ‘การผ่านเว้น’ ที่มีพระคุณของ พระเจ้าของอิสราเอลใน
ภัยพิบตั ิแห่งความตายที่ได้มายังอียปิ ต์”[798]

14:23-24 ในทานองเดียวกัน “ถ้วย” โดยทัว่ ไปเป็ นสัญลักษณ์ ถึงการแบ่งปั นพระองค์เองของพระเยซู กบั
พวกสาวกและเอกภาพของพวกเขาในฐานะสาวก (เปรี ยบเทียบ 10:38-39) เป็ นที่ชดั เจนว่า ยูดาสได้
จากห้องชั้นบนไปก่ อนการสถาปนาพิ ธีมหาสนิ ท พระเยซู ถื อว่า “โลหิ ต” ของพระองค์เป็ นตัว
แทนที่ยืนยันถึ งแห่ งพันธสัญญาใหม่ (เปรี ยบเทียบ ยรม. 31:31-34) อย่างที่ เลื อดสัตว์ได้ทาให้
พันธสัญญาเดิม (ของโมเสส) ใช้การได้ (อพย. 24:8) คากรี กที่แปลว่า “พันธสัญญา” คือ ดิอาเธเค ซึ่ ง
เป็ นคาที่ อธิ บายถึ งข้อตกลงที่ ทาขึ้ นโดยบุ คคลหนึ่ งเพื่อคนอื่ นๆ คาที่แตกต่าง ซิ นเธเค อธิ บายถึ ง
ข้อตกลงที่สองฝ่ ายทาขึ้นที่ซ่ ึ งทั้งสองมีพนั ธะต่อซึ่ งกันและกัน
เหล้ า องุ่ น ที่ เจื อ จางในถ้ว ยเป็ นการย้ า เตื อนถึ ง การมี อยู่ข องพันธสั ญญาอี ก ด้ว ย[799] โลหิ ต ของ
พระเยซู “หลัง่ ออก” เป็ นการพาดพิงที่ชดั เจนถึงการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ “เพื่อ”แปลคาบุพบท
กรี ก ฮูเปอร์ ซึ่งหมายถึง “ในนามของ” หรื อ “แทนที่ของ” ซึ่ งเป็ นอ้างอิงที่ชดั เจนถึงการไถ่โทษแทน
(เปรี ยบเทียบ มธ. 26:28) “คนจานวนมาก” หมายถึง ทุกคน (เปรี ยบเทียบ 10:45; อสย. 53:11-12)
“โดยคาว่า คนจานวนมาก พระองค์หมายถึงไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของโลกเท่านั้น แต่มนุ ษยชาติ
ทั้งหมด”[800]
14:25 วลี “ผลองุ่น”อาจเป็ นรู ปแบบทางพิธีสักการะบูชาที่อธิ บายถึ งเหล้าองุ่นที่ถูกใช้ ณ เทศกาล [801]
ในกรณี ใดก็ตาม พระเยซูกาลังกล่าวว่าพระองค์จะไม่ “ดื่ม” เหล้าองุ่น “อีก” จนพระองค์ทาอย่างนั้น
“ในอาณาจักรของพระเจ้า ” พระเยซู กาลังคาดหวังงานเลี้ ยงของพระเมสสิ ยาห์ ณ การเริ่ มต้นของ
อาณาจักรของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ อสย. 25:6) นี่ เป็ นพระสัญญาต้อนรับในแง่ ของการป่ าว
ประกาศของพระเยซูถึงการสิ้ นพระชนม์ที่กาลังมาของพระองค์
“ถ้วยที่ซ่ ึ ง พระเยซู ได้ละเว้นคือถ้วยที่สี่ซ่ ึ งตามปกติแล้วยุติก ารสามัคคีธ รรมของ ปั สกา
ความสาคัญของสิ่ งนี้สามารถเป็ นที่ชื่นชอบจากข้อเท็จจริ งที่วา่ ถ้วยทั้งสี่ ของเหล้าองุ่นได้ถูก
ตีความในแง่ของพระสัญญาสี่ อย่างแห่ งการไถ่ที่ต้ งั ไว้ใน อพย. 6:6-7: ‘เราจะนาพวกเจ้าไป
…เราจะช่วยพวกเจ้าให้พน้ จากการเป็ นทาสพวกเขา…เราจะไถ่พวกเจ้า…เราจะรับพวก เ จ้ า
เป็ นประชากรของเรา และเราจะเป็ นพระเจ้าของพวกเจ้า’ (TJ Pesachim X. 37b)."[802]
“พระเยซู แทบจะไม่กล่าวถึ งการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์โดยการปราศจากการ
กล่าวถึงการคืนพระชนม์ของพระองค์อีกด้วย (8:31; 9:31; 10:34)”[803]
“ใหม่” หรื อ “อีกครั้ง” หมายถึงในแนวทางที่แตกต่างเชิ งคุณภาพ (คากรี ก คายนน) ตอนนี้
พระเยซูและพวกสาวกคาดหวังถึงการทนทุกข์และความตาย แต่จากนั้นพวกเขาจะคาดหวัง
ถึงความยินดีและสง่าราศี

14:26 บางที “เพลงสรรเสริ ญ” เป็ นส่ วนที่สองของ ฮาเลล (ตามตัวอักษรคือ สรรเสริ ญ, สดด. 115-118) ที่
พวกยิวร้องอย่างตอบโต้ ณ ตอนปลายของปั สกา[804] ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนอื่นๆบันทึกมากขึ้นถึง
สิ่ งที่พระเยซูได้กล่าวและทาในห้องชั้นบน (เช่น ยน. 13-16) ณ เวลาที่พวกเขาจากไป บางทีมนั ก็ดึก
มากแล้ว
“เมื่อพระเยซูไปยังสวนเกทเสมนี สดุดี 118 ก็อยูท่ ี่ริมฝี ปากของพระองค์ มันจัดเตรี ยมการ
อธิ บายที่เหมาะสมถึงวิธีที่พระเจ้าจะนาพาพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ผ่านทางความทุกข์
ยากและการทนทุกข์ไปยังพระสิ ริ”[805]
ความทรมานของพระเยซู ในสวน 14:27-52
พระเยซู ประสบกับการทนทุ กข์ขณะที่ พระองค์ได้กล่ าวคาอาลาแก่ พวกสาวกของพระองค์ใ นเยรู ซาเล็ ม
(ข้อ 12-26) แต่การทนทุกข์ของพระองค์เพิ่มขึ้ นขณะที่พระองค์คาดหวังถึ งกางเขนบนภูเขามะกอกเทศ
(ข้อ 27-52)
การทานายถึงการปฏิเสธของเปโตร 14:27-31 (เปรียบเทียบ มธ. 26:31-35; ลก. 22:31-34; ยน. 13:36-38)
เป็ นที่ ชัดเจนว่าพระเยซู ได้ท าการทานายนี้ ในห้องชั้นบนก่ อนการสถาปนาพิธีม หาสนิ ท บางที มาระโก
สอดแทรกมันที่นี่ในการบันทึกของท่าน เนื่ องจากการเชื่ อมโยงทางเหตุผลของมันกับการถูกจับกุมของ
พระเยซูในสวนเกทเสมนี
14:27-28
เราควรเข้า ใจความหมายของ “กระจัด กระจาย” (ค ากรี ก สแกนดอลลิ ส เธเซทเธ,
เปรี ยบเทีย บ 4:17; 6:3; 9:42-47) ในแง่ ข องค าพยากรณ์ ที่พ ระเยซู กล่ าวว่าได้ท านายถึ งมัน
(ศคย. 13:7) เศคาริ ยาห์ไม่ได้หมายถึงว่าแกะจะละทิ้งผูเ้ ลี้ยงแกะอย่างถาวร นับประสาอะไรกับว่า
พวกเขาจะหยุดเป็ นสิ่ งที่พวกเขาเป็ นคือ-ผูต้ าม ท่านพรรณนาถึงฝูงแกะที่หนี จากผูเ้ ลี้ยงแกะเพราะว่า
ใครคนหนึ่ งได้โจมตีเขา นัน่ คือสิ่ งที่พวกสาวกได้ทาอย่างแท้จริ งเมื่อพวกเจ้าหน้าที่ได้จบั กุมและ
ประหารพระเยซู ต่อมาแกะเหล่านั้นก็ชุมนุ มรอบผูเ้ ลี้ยงแกะ พระเยซูป่าวประกาศการนาพวกเขา
ของพระองค์ในฐานะผูเ้ ลี้ยง “ไปยังกาลิลี” ในภายหลัง (ข้อ 28) อีกครั้งหนึ่ งพระองค์กล่าวถึงการคืน
พระชนม์ของพระองค์ทนั ทีหลังจากการป่ าวประกาศถึงการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ (ข้อ 24-25)
พระเยซู ถือว่าการโจมตีผเู ้ ลี้ ยงแกะเป็ นของพระเจ้า พระองค์เปลี่ยนเนื้ อหาของเศคาริ ยาห์เล็กน้อย
เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซูถือว่าพระองค์เป็ นผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์ของพระเจ้า (อสย. 53:4-6) ประเด็นนี้ คง
ได้ช่วยพวกสาวกยอมรับชะตาของพระเยซู

14:29-30 เปโตรปฏิ เสธที่ จะยอมให้มีความเป็ นไปได้ที่ว่าเขาจะละทิ้งพระเยซู แม้ว่าสาวกคนอื่ นๆ
(“ทั้งหมด”) อาจปฏิเสธ (เปรี ยบเทียบ ยน. 21:15) พระเยซู บอกเปโตรว่าการละทิ้งของเขาจะแย่กว่า
การละทิ้งของสาวกคนอื่นๆอย่างแท้จริ ง พระองค์แนะนาคาเตือนด้วยการยืนยันที่จริ งจังตามธรรม
เนียมและอธิ บายว่าการปฏิเสธไม่เพียงแต่แน่นอนเท่านั้นแต่ใกล้เข้ามา ยิง่ กว่านั้นเปโตรจะกล่าวมัน
“สามครั้ง”-ทั้งๆที่มีการเตือนของไก่ตวั ผู้ มาระโกเท่านั้นอ้างอิงถึงการขันครั้งที่สอง บางทีเนื่ องจาก
ความทรงจาของเปโตรถึ งเหตุ การณ์ น้ นั ถ้อยคาที่พระเยซู ใช้สาหรับ “ปฏิ เสธ” หรื อ“ไม่ยอมรับ”
(คากรี ก อะพารเนเซ) เป็ นคาที่หนักแน่นที่หมายถึง “ปฏิเสธอย่างสิ้ นเชิง”
คาว่าสองครั้ ง (คากรี ก ดิส) ) ทาให้เกิดความแน่นยามากขึ้น; ไม่วา่ เปโตรจะปฏิเสธพระเยซู สามครั้ง
ก่อนไก่ขนั สองครั้งหรื อการปฏิเสธต่างๆจะเกิ ดขึ้นก่อนเสี ยงเรี ยกของแตรเดี่ยวแห่ ง กาลิซินเนียม
(= ‘ไก่ขนั ’) ซึ่ งส่ งสัญญาณถึงรุ่ งอรุ ณของ ‘วันของโรมัน’-นัน่ คือ ณ การเริ่ มต้นของยามที่สี่”[806]
“ไก่ขนั แต่เช้าตรู่ (เปรี ยบเทียบ m. Yoma 1:8; m. Tamid 1:2) แม้กระทัง่ ก่อนความสว่างแรก
ดังนั้นถ้าคาพยากรณ์ของพระเยซูแม่นยาก็ตอ้ งสาเร็ จในไม่ชา้ ”[807]
14:31

การตอบของพระเยซู ควรเป็ นเหตุให้เปโตรที่จะตระหนักถึงความอ่อนแอของท่านและแสวงหา
การช่ วยเหลื อ ตรงกันข้าม ท่านยืดติดกับความเชื่ อถื อของท่านอย่างดื้ อดึ งและบอกพระเยซู อย่าง
แท้จ ริ ง ว่า ท่ า นจะ “ตายกับ ” พระองค์แ ละพิ สู จ น์ ว่า พระองค์ผิ ด ท่ า นยืน ยัน อย่า งเกิ น ไปต่ อ ไป
(คากรี ก เอคเพอริ สซอส ซึ่ งถูกใช้ที่นี่เท่านั้นในพันธสัญญาใหม่) ว่าท่านจะไม่ปฏิเสธพระเยซู อย่าง
แน่นอน เปโตรไม่รู้วา่ ท่านอ่อนแอแค่ไหน ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่สาวกส่ วนใหญ่ของพระเยซู แบ่งปั นกับ
ท่าน ท่านคงต้องได้เรี ยนรู ้ในแนวทางที่ลาบากคือผ่านทางความล้มเหลว เปโตรนาสาวกคนอื่นๆใน
การปฏิเสธว่าพวกเขาจะปฏิเสธพระเยซู [808] ภายหลัง ท่านปฏิเสธพระเยซู ดว้ ยความแรงกล้าอย่าง
เดียวกันที่ซ่ ึ งท่านกล่าวยอมรับว่าท่านจะไม่ ปฏิ เสธพระองค์ !

ส่ วนนี้ เป็ นคาเตื อนที่หนักแน่ นสาหรับสาวกทุ กคน เมื่ อเผชิ ญกับการห่ มเหงสาหรั บความจงรั กภักดี ของ
บุคคลหนึ่งต่อพระเยซู บุคคลนั้นไม่ควรวางใจในกาลังของการอุทิศตนของเขาหรื อของเธอ เขาหรื อเธอควร
วางใจในพระเจ้า ผูส้ ามารถจัดเตรี ยมพระคุณที่จาเป็ นให้เพื่อจะยังคงสัตย์ซื่อได้ (เปรี ยบเทียบ 9:14-29)
การทนทุกข์ ของพระเยซู ในสวนเกทเสมนี 14:32-42 (เปรียบเทียบ มธ. 26:36-46; ลก. 22:40-46)
เหตุ การณ์ น้ ี เปรี ยบเที ยบความถ่ อมใจและการพึ่งพาของพระเยซู ที่พระบิ ดากับความมัน่ ใจในตนเองของ
เปโตร (ข้อ 27-31) มันเป็ นการเปิ ดเผยที่โดดเด่นถึงความถ่อมใจของพระเยซู
“จนเดี๋ ยวนี้ ก ารแล่ นเรื ออย่า งสงบผ่า นความยากล าบากต่า งๆของพระองค์ดงั เช่ นผูบ้ งั คับบัญชา
บางคนที่ไม่เป็ นห่วงเกี่ยวกับโลกนี้ พระองค์ก็เกือบตายด้วยความทุกข์ยาก”[809]

นี่เป็ นการอ้างอิงที่สามของมาระโกถึงพระเยซูที่อธิ ษฐาน (เปรี ยบเทียบ 1:35; 6:46) ในแต่ละกรณี พระเยซู
ยืนยันการอุทิศตนของพระองค์ต่อน้ าพระทัยของพระบิดาที่ซาตานทดลองอย่างต่อเนื่อง
14:32-34 เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู ได้พาสาวกวงในของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 5:37; 9:2) ไปกับพระองค์
เพื่อที่จะสอนพวกเขาเกี่ ยวกับการทนทุกข์และที่จะได้รับการช่ วยเหลือจากการวิงวอนเผื่อของพวก
เขาเพื่อพระองค์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 26:38) สาวกคนอื่นๆจะต้องอธิ ษฐานเช่นกัน ( ลก. 22:40) บางที
พวกเขาจะต้องเฝ้ าระวังอีกด้วยเพื่อว่าพระองค์อาจสามารถที่จะมอบพระองค์เองแก่การอธิ ษฐาน
อย่างสิ้ นเชิงได้[810]
“เนื่ องจากว่าในวัฒนธรรมนั้น ผูค้ นอธิ ษฐานด้วยตาที่ลืมอยู่ คาสั่งที่ให้อธิ ษฐานก็ไม่ได้ทา
การต่อต้านคาสัง่ ที่จะเฝ้ าระวัง อย่างที่มนั จะเป็ นถ้าสาวกสามคนจะต้องหลับตาของพวกเขา
ในการอธิษฐาน”[811]
เป็ นที่ชดั เจนว่านี่ เป็ นสถานที่ที่ชื่นชอบซึ่ งพระเยซู และพวกสาวกได้เยี่ยมมาก่อน ( เปรี ยบเทียบ
ลก. 22:39; ยน. 18:2)
ค าว่า “เป็ นทุ ก ข์” (ค ากรี ก เอคธามเบอิ ส ไท) และ “หนัก ใจ” (ค ากรี ก อะเดโมเนอิ น ) ด้วยกัน
“อธิ บายถึ งอารมณ์ รุนแรงอย่างสุ ดขี ด การผสมของความสับสน ความกลัว ความไม่แน่ นอนและ
ความกังวล ซึ่ งไม่มีที่ไหนที่พรรณนาในแง่ที่ชดั เจนอย่างเช่นที่นี่”[812] การคาดการณ์ถึงการแบก
รับพระพิโรธของพระเจ้าสาหรับบาปของโลกและการประสบกับการแยกจากพระบิดาของพระองค์
ได้ทาให้พระเยซูโศกเศร้าอย่างลึกซึ้ ง (คากรี ก เพอริ ลูพอส, เปรี ยบเทียบ 6:26) นี่ ก็มากกว่าคนที่ตาย
เพื่อความเชื่อคนใดก็ตามจาต้องผชิญ
14:35-36 พวกยิวไม่กล่าวต่อพระเจ้าด้วย “บิดา” (ตามตัวอักษรคือ “พ่อ”) เพราะว่าพวกเขาถื อว่าความ
สนิ ทสนมเช่ นนั้นขาดความเคารพย าเกรง พระเยซู ใ ช้ค านี้ เพราะว่าพระองค์-ในฐานะบุ ตรของ
พระเจ้า-อยูใ่ นแง่สนิทสนมกับพระบิดา ( เปรี ยบเทียบ รม. 8:15; กท. 4:6) ในการอธิ ษฐานช่วงแรก
เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู อธิ ษฐานเพื่อส่ วนที่ดีของชัว่ โมง (ข้อ 37) แม้วา่ มาระโกบันทึกแค่แก่นสาร
แห่ งการร้องขอของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 5:7) ในโลกสมัยโบราณ เกือบทุกคนอธิ ษฐานเสี ยง
ดัง และบางที นี่คื อแนวทางที่ พระเยซู อธิ ษฐาน[813] การจานนของพระองค์ต่อพระบิ ดาของ
พระองค์ที่นี่ทาให้ระลึกถึงปฐมกาล 22:7 ที่ที่อิสอัคกล่าวต่ออับราอัมบิดาของเขาในสถานการณ์ ที่
คล้ายกันอย่างมากที่ค่อนข้างใกล้กบั สถานที่แห่งนี้[814]
พระเยซู แสดงถึ ง ความเชื่ อในพระเจ้า ซึ่ ง ด้วยพระองค์น้ ันทุ ก สิ่ ง -ที่ ส อดคล้องกับ ธรรมชาติ ข อง
พระองค์-ก็เป็ นไปได้ (เปรี ยบเทียบ 9:23) ประเด็นที่ไม่ชดั เจนต่อพระเจ้า-มนุ ษย์ผจู ้ ากัดความรู ้ของ

พระองค์อย่างสมัครใจในการบังเกิ ดเป็ นมนุ ษย์ไม่ใช่ ความสามารถของพระเจ้าแต่เป็ นน้ าพระทัย
ของพระเจ้า
“มันคือการพึ่งพาเต็มที่ที่พระเจ้าสาหรับความรอดของพระองค์เองที่เป็ นแหล่งของ
ความกล้าหาญของพระเยซูที่จะปฏิเสธตนเอง ที่จะเล็กน้อยที่สุดและสู ญเสี ยชี วิต
ของพระองค์”[815]
“มัน [การร้องขอของพระเยซู] เป็ นราวกับที่จะกล่าวว่า ‘ข้าพระองค์เชื่ อว่าพระองค์
สามารถทาสิ่ งใดก็ได้รวมถึ งการทาให้มนั เป็ นไปได้สาหรั บข้าพระองค์ที่จะไม่
เผชิญกับความน่ากลัวของการทนทุกข์น้ ี’”[816]
พระเยซูอา้ งอิงถึงกางเขนว่าเป็ น “ชัว่ โมง” นี้ และ “ถ้วย” นี้ การแสดงออกอันแรกรวมถึงทุกๆสิ่ งที่
เกี่ยวข้องในกางเขน (เปรี ยบเทียบ ยน. 7:30; 8:20; เป็ นต้น) ในเชิงเปรี ยบเทียบแล้ว “ถ้วย” ระบุถึง
การพิพากษาของพระเจ้าในกางเขน (เปรี ยบเทียบ 10:38-39; 14:29) ความตั้งใจแบบมนุ ษย์ของ
พระเยซูก็แตกต่างจากน้ าพระทัยของพระบิดาแต่ไม่เคยต่อต้านมัน
“แม้วา่ พระเยซู ได้สรรเสริ ญพระเจ้า (ลก. 10:21) และขอบคุณพระบิดา (8:6, 7) ใน
การอธิ ษฐานของพระองค์น้ นั ส่ วนใหญ่ของคาอธิ ษฐานที่ถูกบันทึกไว้ของพระองค์
เป็ นการอ้อนวอนและวิงวอนเผือ่ ”[817]
14:37 บางทีพระเยซูกล่าวอย่างเจาะจง “ต่อเปโตร” ในข้อที่ 37 เพราะว่าเปโตรได้อวดว่าท่านจะไม่ปฏิเสธ
พระเยซู (ข้อ 29, 31) การใช้ของพระเยซู เกี่ยวกับชื่ อ “ซี โมน” ซึ่ งเป็ นชื่ อดั้งเดิมของเปโตรอาจบ่ง
บอกถึงความอ่อนแอตามธรรมชาติของท่าน เปโตรไม่ได้ดาเนิ นชี วิตจนถึงความหมายแห่ งชื่ อใหม่
ของท่าน ท่านไม่ได้ประพฤติเหมือนศิลา
“เปโตรผูจ้ ะตายเพื่ อ เจ้า นายของท่ า นก็ ไ ม่ ส ามารถแม้ก ระทั่ง ที่ จ ะเฝ้ าระวัง กับ
พระองค์”[818]
“มิ ต รภาพแท้อ ย่ า งที่ เ ราประสบมัน -การแบ่ ง ปั น ถึ ง ความคิ ด ที่ ลึ ก ที่ สุ ด การ
แลกเปลี่ ยนความรู้สึก ความหวัง ความโศกเศร้ า ความยินดี -เป็ นความเป็ นจริ งที่
พระเยซูดูเหมือนจะไม่ได้ชื่นชมกับสาวกสิ บสองคนด้วยความต่อเนื่องใดๆ”[819]
14:38 จากนั้น พระเยซู ก ล่ า วต่ อ สาวกสามคนทั้ง หมด พระองค์สั่ ง ให้ พ วกเขาที่ จ ะเฝ้ าระวัง (ค ากรี ก
กเรกอเรเท, เปรี ยบเทียบ อย่างต่อเนื่ อง 13:34, 35, 37) และที่จะอธิ ษฐาน (คากรี ก พรอสซู เชสเธ,
ซึ่ งเป็ นคาทัว่ ไปสาหรับการอธิ ษฐาน) กิ จกรรมเหล่ านี้ ก็จาเป็ นต่อการพิชิตการทดลอง การใช้น้ ี

เกี่ยวกับ “เนื้อหนัง” บางทีเป็ นตามตัวอักษร (นัน่ คือ ร่ างกาย) แทนที่จะเป็ นการเปรี ยบเทียบ ( นัน่ คือ
ธรรมชาติมนุ ษย์บาป) เนื่ องจากว่ามันตรงข้ามกับวิญญาณของมนุ ษย์ (นั่นคื ออานาจที่ ต้ งั ใจของ
มนุษย์; เปรี ยบเทียบ สดด. 51:12)
มาระโกเขียนว่าเปโตรนอนหลับสามครั้ง (ข้อ 37, 40, 41) และต่อมาท่านเขียนว่าเปโตรปฏิเสธ
พระเยซู สามครั้ง (ข้อ 68, 70, 71) พวกสาวกควรได้อธิ ษฐานเพื่อพวกเขาเองมาตลอดเช่นเดียวกับ
เพื่อพระเยซูในแง่ของสิ่ งที่พระองค์ได้บอกพวกเขาว่ากาลังมา
“ในเรื่ องราวการทนทุก ข์ พวกสาวกเป็ นบุ คคลที่ น่าเยาะเย้ย เนื่ องจากการไม่ เข้าใจของ
พวกเขา พวกเขาก็เข้าใจธรรมชาติแท้จริ งของสิ่ งต่างๆผิดไปอย่างแย่ๆ จากการที่คิดว่า
พวกเขาฉลาด กล้าหาญและจงรั กภักดี แท้จริ งแล้วพวกเขาก็ไร้ ความรู้ สึกขี้ ขลาดและไร้
ความเชื่ อ ในการเข้าไปสู่ การทนทุกข์ กระนั้นพวกสาวกก็ติดตาม พระเยซูในการอุทิศตน
ต่อพระองค์ อย่างไรก็ตาม เมื่อเหตุการณ์ต่างๆเปิ ดเผย พวกเขาจะปฏิ เสธการอุทิศตนของ
พวกเขาผ่านทางถ้อยคาหรื อการกระทาและเลิกศรัทธา” [820]
“การตื่นตัวฝ่ ายวิญญาณและการอธิ ษฐานในการพึ่งพาเต็มที่ที่ การช่ วยเหลื อของพระเจ้าก็
จัดเตรี ยมการเตรี ยมพร้อมที่เพียงพอสาหรับวิกฤตได้ ( เปรี ยบเทียบ 13:11)”[821]
14:39-40 พระเยซู กลับจากพวกสาวก-ผูไ้ ม่ได้ให้การสนับสนุ นแก่ พระองค์-ไปยังพระบิ ดาผูไ้ ด้ค้ าจุ น
พระองค์ พวกสาวกไม่มีสิ่ง ใดก็ตามที่ จะกล่ าวต่อ (“ไม่รู้สิ่ งที่ จะตอบ”) พระเยซู บางที เพราะว่า
พวกเขารู ้สึกอับอาย พวกเขาได้อวดกาลังฝ่ ายวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขา แต่พวกเขากาลังแสดง
ถึงความอ่อนแอฝ่ ายวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ ดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ที่กลับกันระหว่างการที่เรารู ้สึก
มัน่ ใจในตนเองอย่างไรและเราอธิ ษฐานมากแค่ไหน
14:41-42 มาระโกเท่านั้นบันทึกว่าพระเยซูได้ทาการเดินทางสั้นๆที่แยกกันสามครั้งไปยังส่ วนลึกของสวน
นั้นเพื่อจะอธิษฐาน
“การทดลองของสวนนั้นก็แบ่งตัวมันเองออกเหมือนการทดลองในถิ่ นทุรกันดารไปสู่ การกระทา
สามอย่างซึ่ งติดตามอันหนึ่งไปยังอีกอันหนึ่ง”[822]
ความพากเพียรของพระเยซู ในการอธิ ษฐานแสดงถึงขอบเขตแห่ งการพึ่งพาของพระองค์ที่พระบิดา
คาถามของพระเยซู ได้โน้มน้าวพวกสาวกอีกครั้ง บางทีพระองค์ต้ งั ใจให้ถอ้ ยคาของพระองค์เป็ น
คาสั่งที่เหน็บแนม (หรื อซ่ อนเร้ น)-“นอนและพักต่อไป”-แทนที่จะเป็ นคาถามหรื อแค่ที่จะแสดงถึ ง
ความประหลาดใจ (เปรี ยบเทียบ มธ. 26:45)

ความหมาย “พอเถอะ” ก็ชดั เจนน้อย[823] พระองค์อาจได้หมายถึงว่ายูดาสได้รับเงินสาหรับการทรยศจาก
พวกหัวหน้าปุโรหิ ต เนื่ องจากว่าคากรี ก อะเพเค สามารถหมายถึง “เขาได้รับมัน” ความเป็ นไปได้อีกอย่าง
หนึ่งก็คือว่าพระองค์หมายถึงว่าตอนนี้พระองค์เข้าใจว่ากางเขนนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ บางทีพระเยซู หมายถึงว่า
พวกสาวกมีการนอนที่เพียงพอและมันเป็ นเวลาที่จะตื่นนอน[824] ประการที่สี่ พระองค์อาจได้หมายถึงว่า
พระองค์ได้เสร็ จสิ้ นการอธิ ษฐานของพระองค์แล้ว ข้าพเจ้าชอบมุมมองที่สามและที่สี่เพราะว่าสองมุมมองนี้
เป็ นการอธิ บายที่เรี ยบง่ายที่สุดและทั้งสองก็เข้าท่าเข้าทาง
“เวลา” ที่ได้ “มา” เป็ นเวลาแห่งการถูกจับกุมและการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ข้อ 35)
คนบาปที่นี่เป็ นตัวแทนของซาตานผูจ้ ะฆ่าพระเยซู ประโยคที่ส้ ันของพระเยซู สะท้อนถึงความตึง
เครี ยดและความเร่ งด่วนของชัว่ ขณะนั้น[825]
มาระโกบรรยายถึงการเคลื่อนที่ของพระเยซู ในรู ปแบบไขว้ พระเยซู ได้มายังสวนนั้นพร้อมกับพวกสาวก
ของพระองค์ เป็ นที่ชดั เจนว่าได้ละพวกเขาส่ วนใหญ่ไว้ที่ทางเข้า พาสามคนจากพวกเขาไปไกลออกไป และ
ดาเนินการต่อไปแม้กระทัง่ ไกลออกไปยังส่ วนลึกของมันตามลาพัง จากนั้นพระองค์ได้ถอนตัว ณ ศูนย์กลาง
นั้น พระเยซู ได้สื่อสารกับพระบิดาของพระองค์ ศูนย์กลางของสวนนี้ และศูนย์กลางของส่ วนนี้ สอดคล้อง
กับศูนย์กลางของความขัดแย้งฝ่ ายวิญญาณของพระองค์ การอธิ บายนี้ ช่วยผูอ้ ่านระบุ ว่าการอธิ ษฐานของ
พระเยซูอยู่ ณ ใจกลางของการเตรี ยมตัวของพระองค์สาหรับกางเขน มันอธิ บายถึงที่ความสมดุลโดดเด่นซึ่ ง
พระเยซูรับมือด้วยพระองค์เองตลอดเหตุการณ์ที่สับสนอลหม่านซึ่งได้ติดตามมา
“บางทีรูปแบบอันเป็ นที่ประจักษ์โดยทัว่ ไปมากที่สุดของการบรรยายในมาระโกคือการกล่าวซ้ าสาม
ครั้งของการกระทาและเหตุการณ์ ที่คล้ายกัน… บางชุ ดก็ชดั เจนเพราะสิ่ งเหล่านั้นเกิดขึ้นในลาดับ
โดยตรง: ณ สวนเกทเสมนี พระเยซูกลับจากการอธิ ษฐานสามครั้งเพื่อจะพบว่าพวกสาวกนอนหลับ;
; เปโตรปฏิเสธพระเยซู สามครั้ง; ปี ลาตถามฝูงชนด้วยสามคาถามที่เป็ นการนา ซึ่ งแต่ละครั้งก็ถูก
ปฏิเสธ; และผูบ้ รรยายบันทึกเหตุการณ์ต่างๆของการถูกตรึ ง ณ เวลาบ่ายสามโมง, ช่วงเวลาสามช่วง
(เก้าโมงเช้า เที่ยง และบ่ายสามโมง”[826]
ที่นี่ รู ปแบบทั้งสามของการบรรยายเน้นถึงความล้มเหลวขั้นสุ ดท้ายของพวกสาวก”[827]
การถู กทรยศ การถูกจับกุมและการถู กละทิ้งของพระเยซู 14:43-52 ( เปรี ยบเทียบ มธ. 26:47-56;
ลก. 22:47-53; ยน. 18:2-12)
14:43 เป็ นที่ชดั เจนว่าผูเ้ ขียนพระกิตติคุณสัมพันธ์ท้ งั หมดกล่าวซ้ าว่า “ ยูดาส ”เป็ น“หนึ่งในสาวกสิ บสอง
คน” แม้วา่ ผูอ้ ่านรู ้สิ่งนี้ แล้วเพื่อจะเน้นถึ งความหายนะแห่ งการถูกทรยศของพระเยซู [828] ยูดาส
นาพาฝูงชน (กจ. 1:16) ที่ ได้มาพร้ อมกับสิ ทธิ อานาจจากสภาแซนเฮดริ น ส่ วนหนึ่ งของฝูงชน

ประกอบด้วยตารวจรักษาพระวิหารของชาวยิว (ลก. 22:52) และทหารโรมัน (ยน. 18:12) ตารวจถือ
กระบองและทหารมีดาบสั้น
14:44-46 ตามธรรมเนี ย มแล้วพวกสาวกของรับบีทกั ทายอาจารย์ของพวกเขาด้วย“การจูบ”ที่ มือ[829]
“สัญญาณ” ที่ได้เตรี ยมไว้ก่อนช่วยให้ยดู าสที่จะระบุพระเยซู ต่อพวกทหารโดยปราศจากการกระตุน้
ความสงสัยและการต่อต้านของสาวกคนอื่นๆ สัญญาณนี้ ได้ทาให้มนั เป็ นไปได้สาหรับยูดาสที่จะ
เลือกพระเยซูโดยเฉพาะในที่ค่อนข้างมืด
“ตามการใช้ร่ วมสมัย ไม่ มี ส าวกคนใดได้รั บ อนุ ญ าตที่ จะทัก ทายอาจารย์ข องเขาก่ อ น
เนื่องจากว่านี้คงได้บ่งบอกถึงความเท่าเทียม ดังนั้นเครื่ องหมายของยูดาสไม่ใช่เป็ นแค่การ
ปฏิเสธสุ ดท้ายถึงสิ ทธิ อานาจของพระเยซู และสัญญาณต่อฝูงชนเท่านั้น แต่เป็ นการดูถูกที่
คิดพิ จารณาไว้แล้ว อี ก ด้วย มันเป็ นไปได้ว่า ยอห์ น 18:4-7 ไม่ อ้า งอิ ง ถึ ง การจู บ ก็ บ่ ง ชี้
(‘พวกเขาก็ถอยหลังและล้มลงที่ดิน’) ว่าแม้กระทัง่ บรรดาผูท้ ี่มากับยูดาสได้ถูกทาให้ถอย
หลังโดยการทรยศนี้”[830]
“เมื่อยูดาสกล่าวว่า ‘เราจูบคานับใครก็คือคนผูน้ ้ นั แหละ’ เขาก็ใช้คาว่า ฟิ เลอิ น ซึ่ งเป็ นคา
ธรรมดา แต่เมื่อได้กล่าวว่าเขาออกมาข้างหน้าและจูบพระเยซู คาก็คือ คาทาฟิ เลอิ น เอาล่ะ
คาทา นั้นเข้มข้นและคาทาฟิ เลอิ นเป็ นถ้อยคาสาหรับที่จะจูบในฐานะคนรักจูบที่รักของเขา
เครื่ องหมายของการทรยศไม่ใช่ แค่การจูบที่ เป็ นทางการแห่ งการทักทายที่นับถื อเท่านั้น
มันเป็ นการจู บ ของผูร้ ั ก อี ก ด้วย สิ่ ง นี้ เป็ นสิ่ งที่ ร้า ยกาจและสิ่ ง ที่ แย่ที่ สุ ดในเรื่ องราวของ
พระกิตติคุณทั้งหมด”[831]
14:47 บางทีความอับอายนามาระโกที่จะซ่อนข้อเท็จจริ งที่วา่ เป็ นเปโตรเองที่ตดั หูของมาคัส เป็ นที่ชดั เจน
ว่าในความพยายามที่มุ่งผิดเพื่อจะตัดหัวของเขา ( เปรี ยบเทียบ ยน.18:10 ) การขาดการอธิ ษฐาน
ของเปโตรส่ งผลต่อการขาดความสมดุ ลที่ ตรงข้ามอย่างสิ้ นเชิ งกับอุปนิ สัยของพระเยซู ท่านไม่
เพียงแต่โอ้อวดมากเกินไป (ข้อ 29, 31) และอธิ ษฐานน้อยเกินไปเท่านั้น (ข้อ 37, 40, 41) แต่กระทา
อย่างรุ นแรงเกินไปอีกด้วย
“มันอาจจะเป็ นว่าเปโตรซึ่ งยังคงองอาจจากการทานายของพระเยซู ที่วา่ ท่านจะไม่เพียงแต่
กระจัดกระจายไปกับคนอื่นๆแต่จะปฏิเสธพระเยซู สามครั้งก่อนการขันตอนเช้าตรู่ ของไก่
ตัวผูอ้ ีกด้วยนั้นก็ร้อนรนที่จะพิสูจน์ถึงความจงรักภักดีของท่านแม้กระทัง่ ว่าท่าน ‘ต้องตาย’
กับพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 14:31)”[832]

14:48-50 การตอบของพระเยซู ช้ ี ให้เห็ นว่าพระองค์ไม่ใช่ อาชญากรที่ อนั ตราย การกระทาของสภา
แซนเฮดริ นนั้น ไม่ ยุติธ รรมและโต้แย้ง ไม่ ไ ด้อย่า งสิ้ นเชิ ง อย่า งไรก็ ตาม มันบรรลุ ค าพยากรณ์
ข้อพระคัมภีร์ที่พระเยซู อา้ งอิงถึงก็รวมถึงอิสยาห์ 53:3, 7-9, 12 และเศคาริ ยาห์ 13:7( เปรี ยบเทียบ
ข้อ 27) ข้อ 50 บันทึกความล้มเหลวของพวกสาวกรวมถึงเปโตรและการละทิ้งพระเยซูของพวกเขา
เพื่อจะรักษาความปลอดภัยของพวกเขาเอง ความสนใจของผูเ้ ขียนคือการกระทาของพวกสาวก
มากกว่าการกระทาของฝูงชน
“อย่าให้บรรดาผูท้ ี่ทนทุกข์เพื่อพระคริ สต์คิดว่ามันแปลกถ้าพวกเขาถูกละทิ้งและถ้าทั้งฝูง
หลบหลีกกวางที่ได้รับบาดเจ็บ”[833]
14:51-52 มาระโกเท่านั้นบันทึกเหตุการณ์ ที่แปลกนี้ ท่านอธิ บายว่า “ชายหนุ่ม” (คากรี ก เนอานนิสคอส,
ระหว่าง 24 และ 40 ปี ) เป็ นผูห้ นึ่งที่ได้ “ติดตาม” พระเยซู การอธิ บายนี้ สามารถหมายถึงว่าเขาเป็ น
หนึ่งในสาวกสิ บสองคนหรื อแค่ใครคนหนึ่งที่เห็นอกเห็นใจกับพระเยซู เขาสวมใส่ เสื้ อผ้าด้านนอก
ผ้าลินินที่แพง ( คากรี ก ซิ นดอน) โดยปราศจากชุ ดชั้นใน ( คากรี ก ชิ ทอน) มันอาจได้เป็ นเสื้ อผ้า
สาหรับนอนของเขา บางทีเขาได้อยูบ่ นเตียงในเยรู ซาเล็มเมื่อเขาได้ตื่นขึ้นเนื่ องจากเสี ยงของฝูงชน
ที่ออกจากเมืองไปและได้ยนิ ผูค้ นกล่าวเกี่ยวกับการจับกุมพระเยซู-และตัดสิ นใจที่จะไปด้วย
จากนั้นเมื่อหนึ่งในทหาร “จับเขา” ชายหนุ่มนี้ ได้ต้ งั ใจที่จะละทิ้งพระเยซู จนเขาเต็มใจที่จะดึงตัวเขา
เองออกและละผ้าป่ าน “ผืนนั้น” ของเขาไว้ในมือของทหารและวิ่งทะลุ ฝูงชนไปแบบเปลื อยกาย
แทนที่จะอยูก่ บั พระเยซู การกระทาของชายคนนี้อธิ บายต่อไปถึงการที่บรรดาผูต้ ิดตามของพระเยซู
ปรารถนาที่จะทาให้พวกเขาเองปลอดภัยซึ่ งต้องแลกด้วยความปลอดภัยและมิตรภาพของพระเยซู
สภาพที่เปลือยเปล่าของเขาเน้นถึงความกลัวและความขายหน้าของเขา (เปรี ยบเทียบ อมส. 2:16)
เหตุการณ์น้ ีสร้างผลงานเล็กน้อยต่อเรื่ องราวการถูกจับกุมของพระเยซู นอกจากอธิ บายว่าทุกๆคนได้
หนี ไป ดังนั้นบรรพบุ รุษคริ สตจักรบางคนและนักอรรถาธิ บายสมัยใหม่ส่วนใหญ่ได้สรุ ปว่าชาย
หนุ่ มนั้นคื อมาระโกซึ่ งเป็ นผูเ้ ขี ยนของพระกิ ตติ คุณนี้ อย่างไรก็ ตาม ไม่มี หลักฐานที่ หนักแน่ น
สาหรับสิ่ งนี้[834]
ข. การทนต่ อการทนทุกข์ ของผู้รับใช้ 14:53-15:47
การทนทุ ก ข์ข องพระเยซู ตอนนี้ ได้เป็ นการคาดหวัง และเป็ นทางด้า นจิ ตใจ ตอนนี้ พ ระองค์เริ่ ม ต้นที่ จะ
ประสบกับความเจ็บปวดทางกายภาพที่เป็ นผลมาจากการถูกไต่สวนและการถูกตรึ งของพระองค์ ในฐานะ
ผูร้ ับใช้ที่สัตย์ซื่อขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูไ้ ด้มาเพื่อจะทาตามน้ าพระทัยของพระบิดาของพระองค์ การทน
ทุกข์ของพระองค์ก็เพิ่มขึ้นต่อไป

พระเยซู ประสบกับการไต่สวนสองอย่าง: การไต่สวนทางศาสนาต่อหน้าพวกผูน้ าชาวยิว และการไต่สวน
ทางพลเรื อนต่อหน้าเจ้าหน้าที่โรมัน สิ่ งนี้จาเป็ นเพราะว่าภายใต้อธิ ปไตยของโรมันนั้น สภาแซนเฮดริ นไม่มี
สิ ทธิ อานาจที่ จะตรึ ง [835] สภาแซนเฮดริ นต้องการให้พระเยซู ที่จะประสบกับการถู ก ตรึ ง (ยน.18:31)
การไต่สวนแต่ละอย่างมีสามส่ วน
การไต่ สวนทางศาสนาของพระเยซู
ต่อหน้าอันนาส

ยน. 18:12-14, 19-24

ต่อหน้าคายาฟาส

มธ. 26:57-68; มก. 14:53-65; ลก. 22:54, 63-65

ต่อหน้าสภาแซนเฮดริ น มธ. 27:1; มก. 15:1; ลก. 22:66-71
การไต่ สวนทางพลเรือนของพระเยซู
ต่อหน้าปี ลาต

มธ. 27:2, 11-14; มก. 15:1-5; ลก. 23:1-5; ยน. 18:28-38

ต่อหน้าเฮโรดแอนทิพาส ลก. 23:6-12
ต่อหน้าปี ลาต

มธ. 27:15-26; มก. 15:6-15; ลก. 23:13-25; ยน. 18:39-19:16

1. การไต่ สวนโดยคนยิวของพระเยซู 14:53-15:1
มาระโกละเว้นการอ้างอิงถึงการไต่สวนเบื้องต้นของพระเยซูต่อหน้าอันนาส (ยน. 18:12-14, 19-24)
การไต่ สวนต่ อหน้ าคายาฟาส 14:53-65 (เปรียบเทียบ มธ. 26:57-68; ลก. 22:54, 63-65; ยน. 18:24)
14:53 “มหาปุโรหิ ต” ที่นี่คือคายาฟาส อย่างน่ าสนใจแล้ว มาระโกไม่อา้ งอิงเขาโดยชื่ อเลย แม้วา่ ชื่ อของ
เขาปรากฏเก้าครั้งในมัทธิ ว ลูกา ยอห์นและกิจการของอัครทูต เขาเป็ นมหาปุโรหิ ตที่พวกโรมันได้
แต่งตั้งในปี ค.ศ. 18 และเขาได้ทาหน้าที่น้ ี จนกระทัง่ ปี ค.ศ. 36 เขาดูเหมือนได้เป็ นบุคคลที่มีความ
รับผิดชอบมากที่สุดสาหรับการวางแผนที่จะกาจัดพระเยซู
นี่เป็ นการประชุมที่ไม่เป็ นตามตารางเวลา ไม่เป็ นทางการของสภาแซนเฮดริ น เนื่ องจากว่ากฎหมาย
ของยิวเรี ยกร้ องให้การประชุ มที่เป็ นทางการเกิ ดขึ้นในเวลากลางวัน มันเกิ ดขึ้นก่อนเช้าตรู่ ในวัน
ศุกร์ที่สิบห้าของเดือนนิสานซึ่งเป็ นวันเทศกาล ตามปกติแล้วสภาแซนเฮดริ นไม่ได้ไต่สวนประเภท

นี้ ในวันเทศกาล บางทีพวกผูน้ าชาวยิวได้พบปะ ณ เวลาที่นอกรี ตนอกรอยนี้ เพราะว่าพวกโรมัน
ปฏิ บ ตั ิ ก ารไต่ ส วนทางพลเรื อ นของพวกเขาหลัง จากดวงอาทิ ต ย์ข้ ึ นไม่ น าน สภาแซนเฮดริ น
ต้องการที่จะมอบพระเยซูแก่ปีลาตสาหรับการไต่สวนที่เร่ งรี บก่อนความเห็นใจทางสาธารณะชนได้
ถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของพระเยซู
ตามปกติแล้วสภาแซนเฮดริ นไม่ได้ตดั สิ นลงโทษผูก้ ระทาผิดมีโทษถึงตายที่ถูกกล่าวหาจนกว่าวันหลังจาก
การไต่สวนของเขา พวกเขาได้ทาข้อยกเว้นในกรณี ของพระเยซู โดยปกติแล้ว สภาแซนเฮดริ นได้พบปะใน
ห้องโถงบนฝั่ งตะวันตกของบริ เวณโดยรอบของพระวิหาร[836] อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ พวกเขาได้พบปะใน
บ้านหรื อวังของคายาฟาส (ลก. 22:54) สภาแซนเฮดริ น “ทั้งหมด” อาจหมายถึงทุกๆคนของสมาชิก 71 คน
หรื อบางทีท้ งั หมดที่จาเป็ นสาหรับองค์ประชุม คืออย่างน้อย 23 คน[837]
14:54 การบันทึกนี้ช่วยผูอ้ ่านให้เข้าใจว่าเปโตรได้อยูใ่ นที่อาศัยของมหาปุโรหิ ตตลอดการถูกไต่สวนของ
พระเยซู ที่นนั่ มันเตรี ยมเราสาหรับเรื่ องราวของการปฏิเสธของเปโตร (ข้อ 66-72) ซึ่ งได้เกิดขึ้นใน
ขณะที่ ส ภาแซนเฮดริ นกาลัง สอบสวนพระเยซู มันช่ วยเราที่ จะชื่ นชมข้อเท็จจริ ง ที่ ว่า การละทิ้ ง
พระเยซูของเปโตรนั้นชัว่ คราวเท่านั้น ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณสัมพันธ์ไม่ได้อา้ งอิงว่าสาวกอีกคนหนึ่ ง
ไปกับเปโตรในลานบ้านนั้น (ยน. 18:15) เจ้าหน้าที่ (“คนรับใช้”) คงได้เป็ นตารวจรักษาพระวิหาร
เนื่องจากว่าทหารโรมันคงไม่ได้ป้องกันวังของมหาปุโรหิ ต
14:55-56 แม้ว่าการไต่สวนนี้ หรื อการสอบสวนของคณะลูกขุนได้เกิ ดขึ้นในตอนกลางคืน ในที่สุดแล้ว
สภาแซนเฮดริ นได้พบพยานสองคนที่ ต่อต้านพระเยซู (มธ. 26:60) มันดู เหมือนว่าพวกเขาได้
วางแผนกรณี ของพวกเขาสาหรับการดาเนิ นคดีอย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม พยานต่างๆที่ได้เป็ น
พยานอย่างแยกกันในการไต่สวนของยิวก็ขดั แย้งกัน ดังนั้นคาพยานของพวกเขาก็ไร้ ประโยชน์
(เปรี ยบเทียบ กดว. 35:30; ฉธบ. 17:6; 19:15)
“… อย่างเช่ นเคย มันยากที่จะเห็นด้วยในการโกหกที่สอดคล้องกว่าที่จะบอกความจริ งที่
เรี ยบง่าย...”[838]
14:57-59 ข้อเหล่านี้ จดั เตรี ยมตัวอย่างที่เจาะจงของสิ่ งที่มาระโกเพิ่งได้อธิ บายไปโดยทัว่ ไป เป็ นที่ชดั เจน
ว่าพยานต่างๆได้เข้าใจผิดไปถึงข้อความของพระเยซู เกี่ยวกับการทาลายพระวิหาร (คากรี ก นาออส,
อาคารพระวิหาร) เกี่ยวกับร่ างกายของพระองค์ (ยน. 2:19) และบางทีขอ้ ความของพระองค์เกี่ยวกับ
การถูกทาลายในอนาคตของพระวิหารในเยรู ซาเล็ม (13:2) พระเยซู ได้กล่าวว่า “ถ้า [ท่ าน] ทาลาย
วิ ห ารนี้ เราจะสร้ า งขึ้ นภายในสามวัน ” แต่ พ วกเขาได้ อ้ า งพระองค์ ผิ ด ไปอย่ า งที่ ก ล่ า วว่ า
“เราจะทาลายพระวิหารนี้ที่สร้างไว้ดว้ ยมือมนุษย์ และภายในสามวันเราจะสร้างวิหารอีกหลังหนึ่งที่
ไม่ได้ถูกสร้ างด้วยมือมนุ ษย์” ใครก็ตามที่ทาลายพระวิหารในโลกสมัยโบราณก็ตอ้ งพบกับโทษ

ประหาร (เปรี ยบเทียบ ยรม. 26:1-19).[839] เป็ นที่ชดั เจนว่านี่ เป็ นหนึ่ งในการกล่าวหาที่รุนแรงที่สุด
ต่อพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ข้อ 61; 15:29)
14:60-61 เป็ นที่ชดั เจนว่าคายาฟาสตัดสิ นใจที่จะถามพระเยซู ซ่ ึ งหวังจะทาให้พระองค์กล่าวหาพระองค์เอง
เนื่ องจากว่าเขาไม่สามารถทาให้พยานทั้งสองเห็นด้วยที่จะต่อต้านพระเยซู พระเยซู ไม่จาเป็ นที่จะ
ตอบคาถามแรกของมหาปุโรหิ ต ไม่มีใครนาเสนอหลักฐานแท้จริ งใดๆต่อต้านพระองค์
“ความเงียบที่เด็ดเดี่ยวของพระองค์ [ของพระเยซู ] ป่ าวประกาศอย่างดังต่อสภาแซนเฮดริ น
ถึ งความไม่ชอบของพระองค์ที่ มีต่อความพยายามที่ โกหกของพวกเขาเพื่อจะจัดตั้งการ
กล่าวหาต่อพระองค์”[840]
จากนั้นคายาฟาสซึ่ งลองยุทธวิธีใหม่ก็ได้ถามว่าพระเยซู เป็ นพระเมสสิ ยาห์หรื อไม่ “ผูส้ มควรแก่
การนมัสการ” เป็ นคาที่มีความหมายเหมือนกันสาหรับพระเจ้าที่พวกยิวใช้แทนที่พระนามบริ สุทธิ์
ของพระเจ้า [841] แนวคิดอันเป็ นที่นิยมของยิวเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ ก็คือว่าพระองค์จะเป็ นเชื้ อ
สายที่ เ ป็ นมนุ ษ ย์ข องดาวิ ด คายาฟาสไม่ ไ ด้ถ ามว่า พระเยซู อ้า งถึ ง การเป็ นพระเจ้า หรื อ ไม่ แค่
“พระเมสสิ ยาห์” ที่เป็ นมนุษย์: “พระบุตรของผูส้ มควรแก่การนมัสการ”
“ในรู ปแบบ ‘พระเมสสิ ยาห์ พระบุตรของผูส้ มควรได้รับการนมัสการ’ นั้นอนุ ประโยคที่
สองก็อยู่ในการวางแนบกับอนุ ประโยคแรกและแท้จริ งแล้วก็มีความหมายอย่างเดี ยวกัน
ในที่ มาของชาวยิวซึ่ งอยู่ร่วมสมัยกับพันธสัญญาใหม่น้ นั ‘พระบุตรของพระเจ้า ’ เป็ นที่
เข้า ใจในแง่ เกี่ ย วกับ พระเมสสิ ย าห์ เ ท่ า นั้น ความหวัง ของชาวยิ วก็ ต้ งั อยู่ที่ บุ ค คลที่ เ ป็ น
พระเมสสิ ยาห์ผเู้ ป็ นมนุษย์”[842]
“พระเมสสิ ยาห์ ที่ถูกจาคุ ก ถู กละทิ้งโดยบรรดาผูต้ ิดตามของพระองค์ และถูกมอบแก่มือ
ของพวกศัตรู ข องพระองค์ อย่า งไร้ ก ารช่ วยเหลื อก็ แสดงถึ ง แนวคิ ดที่ เป็ นไปไม่ ไ ด้ ใน
สถานการณ์ต่างๆเช่นนั้น ใครก็ตามที่ป่าวประกาศว่าตนเองเป็ นพระเมสสิ ยาห์ก็ไม่สามารถ
ล้ม เหลวที่ จะเป็ นผูห้ มิ่ นประมาทที่ กล้า ที่ จะท าการเยาะเย้ย ถึ ง พระสัญญาต่ า งๆที่ ใ ห้แก่
ประชากรของพระองค์โดยพระเจ้า”[843]
14:62 ก่อนหน้านั้นพระเยซู ได้ปิดบังความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์เพราะว่าการป่ าวประกาศที่จะ
เป็ นพระเมสสิ ยาห์ต่อสาธารณะชนคงได้เร่ งให้เกิดวิกฤตก่อนเวลาอันควรขึ้น (เปรี ยบเทียบ 1:43-44;
8:29-30; 9:9; 11:28-33; 12:12) ตอนนี้ พระองค์เปิ ดเผยถึงความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์
อย่างเปิ ดเผยเพราะว่าเวลาสาหรับวิกฤตได้มาถึงแล้ว มัทธิ วอาจได้ให้ถอ้ ยคาที่แน่ นอนต่างๆของ

พระเยซู (มธ. 26:64) และมาระโกให้แก่นสารของถ้อยคาเหล่านั้น พระเยซู ได้เพิ่มว่าพระองค์ไม่ใช่
แค่พระเมสสิ ยาห์ที่เป็ นมนุษย์เท่านั้น แต่เป็ น “บุตรมนุษย์” ที่เป็ นพระเจ้าอีกด้วย
ยิ่ง กว่านั้น พระคัม ภี ร์ตอนต่ างๆที่ นี่ที่พ ระเยซู อ้า งว่าจะส าเร็ จก็ ได้ทานายถึ งการครองราชย์ของ
พระองค์ในสวรรค์ที่ตามหลังการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ (สดด. 110:1) และการเสด็จกลับมา
ยังโลกพร้อกับสิ ทธิ อานาจของพระเจ้าเพื่อจะสถาปนาอาณาจักรทัว่ โลก (ดนล.7:13-14; เปรี ยบเทียบ
8:38; 13:24, 26; วว. 1:7) ดังที่เป็ นเช่นนั้น พระองค์กาลังอ้างถึงการเป็ นพระผูพ้ ิพากษาของบรรดาผู ้
ที่ได้นงั่ เพื่อจะตัดสิ นพระองค์[844] พระเยซู รู้วา่ การกล่าวยอมรับนี้ จะประทับตราความเชื่ อมัน่ ของ
พระองค์ “เราเป็ น” ในเหตุ ก ารณ์ น้ ี บ างที เป็ นการยืนยันที่ เรี ย บง่ า ยไม่ ใ ช่ ก ารพาดพิ ง ถึ ง ชื่ อของ
พระเจ้าในแง่ของการที่พระเยซูได้กล่าวมัน “ฤทธิ์ เดช” เป็ นการพูดอ้อมค้อมอันเป็ นประจักษ์สาหรับ
“พระเจ้า”[845]
14:63-64 การฉี กเสื้ อผ้าของตนเองแสดงถึงความเดือดดาลหรื อความโศกเศร้า (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 37:29;
วนฉ. 14:19; 2 พกา. 18:37) มันได้กลายมาเป็ นการตอบสนองที่เป็ นธรรมเนี ยมของมหาปุโรหิ ตต่อ
การหมิ่นประมาท (เปรี ยบเทียบ กจ. 14:14).[846] มันผิดกฎหมายสาหรับมหาปุโรหิ ตที่จะฉี กเสื้ อผ้า
ของเขา (ลนต. 21:10; เปรี ยบเทียบ ลนต. 10:6) ความน่าซื่ อใจคดของพวกผูน้ าทางศาสนาก็ชดั เจน
ตลอดการไต่สวนพระเยซูของพวกเขา พวกยิวถือว่าการหมิ่นประมาทเป็ นการดูถูกที่รุนแรงใดๆต่อ
พระเจ้าไม่ใช่ แค่ถอ้ ยคาที่ประจานพระองค์เท่านั้น (เปรี ยบเทียบ 2:7: 3:28-29; ยน. 5:18; 10:33)
ณ เวลานี้ “การหมิ่นประมาท” ประกอบด้วยการอ้างถึ งความสัมพันธ์ที่พิเศษกับพระเจ้าเพื่อตนเอง
ซึ่ งสะท้อนในการนัง่ ที่พระหัตถ์ขวาของพระเจ้าไม่ใช่แค่การใช้พระนามของพระเจ้าผิดไป[847]
เป็ นที่ชดั เจนว่าสภาแซนเฮดริ นถือว่าการคุกคามที่ชดั แจ้งของพระเยซู เป็ นการหมิ่นประมาทต่อมหา
ปุโรหิ ตและดังนั้นก็ต่อพระเจ้า[848] ธรรมบัญญัติของโมเสสกาหนดความตายโดยการเอาหิ นขว้าง
ผูห้ มิ่นประมาท (ลนต. 24:14) แต่นี่ไม่รุนแรงพอสาหรับพระเยซู พระเยซู ได้มองเห็นสิ่ งนี้ ล่วง
เหน้าและได้ทานายถึงการตาย ณ เงื้อมมือของคนต่างชาติเช่นเดียวกับพวกยิว (10:33)
14:65 จากการที่ได้ตดั สิ นว่าพระเยซู ผิด สมาชิกสภาแซนเฮดริ นบางคนได้ระบายความโกรธของพวกเขา
โดยการโจมตีพระองค์ทางร่ างกาย พวกทหารรักษาพระวิหารที่อยู่ที่นั่นก็ได้ร่วมกับพวกเขาใน
การทุบตีพระองค์ การถ่มน้ าลายและการทุบตีเป็ นวิธีตามธรรมเนี ยมของยิวเกี่ยวกับการแสดงออก
ถึงการปฏิเสธ ( เปรี ยบเทียบ กดว. 12:14; ฉธบ. 25:9; โยบ 30:10; อสย. 50:6 ) แม้กระทัง่ ในทุก
วันนี้ การถ่ มน้ าลายใส่ ใ บหน้าใครคนหนึ่ งเป็ นหนึ่ งในรู ป แบบที่ หยาบช้า ที่ สุ ดเกี่ ยวกับการดู ถู ก
ส่ วนตัว พวกเขาปิ ดพระพักตร์ พระองค์และท้าทายให้พระองค์ที่จะระบุถึงผูท้ าร้ายพระองค์-เป็ นที่
ชัดเจนว่าเนื่ องจากความเชื่ อถื อตามธรรมเนี ยมที่ว่าพระเมสสิ ยาห์ไม่จาเป็ นจะต้องเห็นแต่สามารถ
ตัดสิ นใจโดยกลิ่ น(อสย. 11:2-4).[849] พันธสัญญาเดิมได้ทานายถึง การละเมิดประเภทนี้ สาหรั บ

พระเมสสิ ยาห์ (อสย. 53:5, 7-8, 10).[850] เปโตรบันทึกว่าตลอดการทนทุกข์น้ ี ท้ งั หมด พระเยซู
ไม่ได้ต่อต้านหรื อแก้แค้น (1 ปต. 2:21-23; เปรี ยบเทียบ อสย. 53:7)
การปฏิเสธพระเยซู ของเปโตร 14:66-72 (เปรียบเทียบ มธ. 26:69-75; ลก. 22:55-62; ยน. 18:16-18, 25-27)
เหตุการณ์ น้ ี ได้เกิ ดขึ้นในลานบ้านข้ างล่ าง ในขณะที่ การไต่สวนที่เพิ่งอธิ บายไปก็ดาเนิ นไปบนชั้นข้ างบน
เหตุการณ์เหล่านี้ เริ่ มต้นสิ่ งที่มาระโกแนะนาไปในข้อที่ 54 ใหม่ เหตุการณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นพร้อมกันกับการ
ตรวจสอบพระเยซูโดยสภาแซนเฮดริ น (ข้อ 55-65)
“การเหน็บแนมที่อยูใ่ นสถานการณ์น้ ี ก็ชดั เจนเมื่อพลังของข้อที่ 65 และข้อที่ 66-72 ที่เรี ยง
ชิดกันได้รับการชื่ นชอบ ณ เวลาที่แน่นอน เมื่อพนักงานศาลได้พูดดูถูกและทาการเยาะเย้ย
ต่อการอ้างที่จะเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระเยซู คาพยากรณ์ ที่ว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์
อย่างจงใจก็กาลังสาเร็ จ” [851]
“ในความตรงกันข้ามที่ สุ ดกับ พระเยซู ผูอ้ ยู่ภายในต่ อหน้า มหาปุ โรหิ ตซึ่ ง เป็ นคนยิวที่ มี
อานาจมากที่สุดในอิสราเอล เปโตรก็ยนื อยูข่ า้ งนอกหดตัวต่อหน้าสาวใช้ซ่ ึ งเป็ นบุคคลที่ไม่
มีอานาจ”[852]
14:66-68 การปรากฏตัวของเปโตรเป็ นคาพยานถึ ง ความรั กของท่านที่ มี ต่อพระเยซู อย่างน่ าเสี ยดาย
ความรักของท่านไม่สามารถทนต่อการทดสอบแห่ งความกลัวได้[853] คาบรรยายถึงพระเยซูของ
สาวใช้ (“เยซูชาวนาซาเร็ ธ”) ได้ทาให้มนั ชัดเจนว่าเปโตรอยูท่ ่ามกลางพวกศัตรู อย่างไรก็ตาม ไม่มี
สิ่ งใดที่กล่าวหาหรื อคุ กคามในสิ่ งที่เธอได้กล่าว บางทีเธอได้เห็ นเปโตร กับพระเยซู ในพระวิหาร
หรื อในเมืองระหว่างสัปดาห์น้ นั เปโตร “ปฏิเสธ” การเป็ นหนึ่งในสาวกของพระเยซู : “ซึ่ งใช้รูปแบบ
ตามปกติในกฎหมายของรับบีสาหรับการปฏิเสธที่เป็ นทางการ ทางกฎหมาย” [854] จากนั้นเปโตร
ละความอบอุ่นและความสว่างของไฟในศูนย์กลางของลานบ้านและแสวงหาที่ล้ ี ภยั ในเงาของทาง
ลอดซุ ม้ ที่นาไปสู่ ถนน
“จากการที่ได้ถูกสร้างบนพื้นที่ลาดเอียงของเนินเขา ก็มีช้ นั ต่ากว่าที่อยูภ่ ายใต้ อพาร์ ตเมนต์
หลัก [ของวังของมหาปุโรหิ ต] พร้อมกับระเบียงที่อยูด่ า้ นหน้าเพื่อว่าเราสามารถเข้าใจว่า
ณ คืนที่เป็ นเหตุการณ์สาคัญนั้นเปโตรได้อยู่ ‘ใต้ ในวังนั้น’ อย่างไร”[855]
ภายหลังต้นฉบับบางฉบับเพิ่ม “แล้วไก่ก็ขนั ” ณ ตอนปลายของข้อที่ 68 บางทีผคู ้ ดั ลอกได้เพิ่มคา
เหล่านี้ในแง่ของการทานายของพระเยซูในข้อที่ 30 และความสาเร็ จในข้อที่ 72

14:69-70ก เป็ นที่ชดั เจนว่า “สาวใช้” นี้ เป็ นบุคคลที่แตกต่างจากสาวใช้อีกคนหนึ่ ง ( ข้อ 66; เปรี ยบเทียบ
มธ. 26:71) แทนที่จะกล่าวหาเปโตรต่อหน้า หญิงสาวนี้ กระซิ บการกล่าวหาของเธอต่อคนที่ยืนอยู่
อีกครั้งหนึ่งเปโตรปฏิเสธถึงการเป็ นหนึ่ งในสาวกของพระเยซู ครั้งนี้ ท่านทาการปฏิ เสธเรื่ อยไป
อย่างที่กริ ยาไม่สมบูรณ์ของภาษากรี กบ่งชี้ไว้
14:70ข-71 การท้าทายครั้งที่สามมาจาก “คนที่ ยืนอยู่” หลายคนแทนที่จะเป็ นคนเดียวซึ่ งประมาณหนึ่ ง
ชั่วโมงต่ อมา (ลก. 22:59) ครั้ งนี้ เปโตรดาเนิ นต่ อไป ท่ า นปฏิ เสธว่า ท่ า นรู ้ จกั พระเยซู ด้วยซ้ า
(เปรี ยบเทียบ 8:29) ท่านแม้กระทัง่ ได้เรี ยกการพิพากษาของพระเจ้ามาเหนื อท่านเองถ้าท่านกาลัง
โกหก “สบถ” หมายถึงท่านทาให้ตวั ท่านเองอยูภ่ ายใต้การสาปแช่ง “สาบาน” หมายถึ งท่านยืนยัน
ถึงความแท้จริ งแห่งถ้อยคาของท่านด้วยคาสาบาน
14:72 มาระโกเท่านั้นบันทึ กว่านี่ เป็ น “ครั้ งที่ สอง” ที่ “ไก่ ” ขัน (เปรี ยบเทียบ ข้อ 68) เป็ นที่ ชัดเจนว่า
เปโตรได้รับการเตื อนแต่ก่อนแต่ท่านไม่สนใจ ตอนนี้ ท่านระลึ กถึ งการทานายของพระเยซู และ
ร้องไห้ (คากรี ก เอพพิบาลอน, เปรี ยบเทียบ ลก. 22:61) ท่านระลึกถึงน้อยไปและสายเกินไป
ตอนนี้ เปโตรออกไปจากฉากจนกระทัง่ การเป็ นขึ้ นจากตายของพระเยซู สุ ดท้ายแล้วท่านได้เรี ยนรู ้ และ
ประสบกับความอ่อนแอของท่านเอง-และดังนั้นดูเหมือนว่าได้รู้สึกไม่สามารถที่จะเผชิ ญหน้ากับความกดดัน
เกี่ยวกับการเข้าส่ วนทางสาธารณะกับพระเยซู
การเปรี ยบเทียบระหว่างอุปนิ สัยของเปโตรและของพระเยซู ก็เป็ นที่ชดั เจนอย่างมาก ทั้งสองเผชิ ญกับการ
ทดลองสามอย่าง คนหนึ่ ง ได้พิ ชิ ตผูท้ ดลองและอี ก คนหนึ่ ง ได้ล้มเหลวต่ อเขา ในขณะที่ พ ระเยซู รับ ใช้
พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อในฐานะผูร้ ับใช้ของพระองค์บนชั้นบน เปโตรล้มเหลวที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ
บนชั้นล่าง เหตุผลสาหรับความแตกต่างก็กลับไปยังสวนเกทเสมนี พวกสาวกต้องเรี ยนรู ้จากความล้มเหลว
ของเปโตรเช่นเดียวกับความสาเร็ จของพระเยซู
“ความสาคัญและการเข้าประเด็นของการปฏิ เสธของเปโตรสาหรับคริ สตจักรที่ซ่ ึ งมาระโกเขียนก็
ชัดเจน ต่อคริ สตจักรที่ อยู่ภายใต้ความกดดันที่ รุนแรงของการข่มเหง มันก็จดั เตรี ยมคาเตื อนให้
ถ้า การปฏิ เสธพระเยซู ค ริ สต์เป็ นไปได้ส าหรั บ อัครทู ตและหนึ่ ง ในผูน้ าของอัครทู ต ณ เวลานั้น
จากนั้นพวกเขาต้องเตรี ยมป้ องกันอย่างต่อเนื่ องหาไม่แล้วพวกเขาเองก็ปฏิ เสธพระเยซู เรื่ องราวนี้
จัดเตรี ยมความแน่ ใจว่าถ้าใครก็ตามทาให้พระเยซู ผิดหวังภายใต้การบีบบังคับของการข่มเหง ก็มี
หนทางที่เปิ ดไว้สาหรับการกลับใจ การยกโทษและการรื้ อฟื้ น (เปรี ยบเทียบ 16:7)”[856]

คาตัดสิ นของสภาแซนเฮดริน 15:1 (เปรียบเทียบ มธ. 27:1-2; ลก. 22:66-71)
มัทธิ วและมาระโกอธิ บายถึ งการพบปะนี้ ราวกับว่ามันแยกจากการพบปะก่ อนหน้านั้น (14:53-65) บางที
พวกเขาทาอย่างนั้นเพื่อจะนาผูอ้ ่านกลับมาจากลานบ้านไปยังห้องชั้นบนในบ้านของคายาฟาส กระนั้นการ
ตัดสิ นใจดู เหมื อนจะเป็ นการตัดสิ นใจที่ แยกกันจากการตัดสิ นว่าผิดสาหรั บการหมิ่ นประมาท เจ้าหน้าที่
โรมันคงไม่ได้ฟ้องร้ องพระเยซู ในฐานะผูห้ มิ่นประมาท ดังนั้นเป็ นที่ชัดเจนว่าสภาแซนเฮดริ น (“สภา”)
ตอนนี้ เมื่ออยู่ ณ กาลังเต็มที่หรื อใกล้กบั มันก็ได้ตดั สิ นใจที่จะกล่าวหาพระเยซู ดว้ ยการกบฏต่อรัฐบาลโรมัน
ข้อนี้ไม่ได้อธิ บายถึงการตัดสิ นใจนั้น แต่อธิ บายถึงการตรวจสอบพระเยซูของปี ลาตที่ตามมาซึ่ งแสดงให้เห็น
ถึงการกล่าวหาที่สภาแซนเฮดริ นได้ทาต่อพระองค์
“พระเยซู ผูเ้ ป็ นกษัต ริ ย ์ข องพวกยิ ว ในแง่ ฝ่ ายวิ ญ ญาณที่ ลึ ก ซึ้ งได้ป ฏิ เ สธที่ จ ะน าการปฏิ ว ตั ิ ท าง
การเมือง กระนั้นตอนนี้ จากการที่ถูกกล่าวโทษสาหรับการหมิ่นประมาทโดยพวกเขาเนื่ องจากการ
อ้างฝ่ ายวิญญาณของพระองค์ พระองค์ก็ถูกกล่าวหาโดยพวกเขาต่อหน้าปี ลาตเช่นกันโดยการเป็ นสิ่ ง
ที่พระองค์ได้ทาให้ฝงู ชนผิดหวังสาหรับการล้มเหลวที่จะเป็ น-ผูก้ ่อการจลาจลทางการเมือง”[857]
มาระโกไม่ได้อธิ บายถึงใครที่ปีลาตเป็ นอย่างที่มทั ธิ วได้อธิ บาย เป็ นที่ชดั เจนว่าเพราะว่าผูอ้ ่านชาวโรมันของ
ท่านรู ้เกี่ยวกับปี ลาต
“ปี ลาตเป็ นของกลุ่มพิเศษของผูบ้ ริ หารจัดการเกี่ยวกับอาณาจักรซึ่ งประกอบด้วยผูค้ นที่อยูภ่ ายใต้ยศ
ของวุฒิสมาชิกซึ่ งถูกเรี ยกว่าชนชั้นอัศวินหรื อ ‘อัศวิน’ ของโรมัน พนักงานปกครองเหล่านี้ ผเู้ ป็ น
เจ้าของที่ดินพอประมาณก็ถูกใช้เพื่อจะปกครองบริ เวณค่อนข้างเล็กที่เรี ยกร้องการดูแลที่ระมัดระวัง
ชื่ อเรี ยกที่ เป็ นทางการของพวกเขาในระยะเวลาก่อนคลาวดิ อสั ไม่ใช่ อยั การแต่เป็ นเจ้าเมือง (แพร
เฟกทัส)… ปี ลาตได้มายังยูเดียในปี ค.ศ. 26 ในฐานะคนที่หา้ ของเจ้าเมืองประจาจังหวัดและคงอยูใ่ น
ตาแหน่งสิ บปี เขาแสดงตัวเขาเองในฐานะผูบ้ ริ หารจัดการที่แข็งกร้าวผูด้ ูถูกคนยิวและความรู ้สึกไว
ที่เฉพาะต่างๆของพวกเขา”[858]
เมื่อปี ลาตได้เยี่ยมเยรู ซาเล็มจากเมืองหลวงทางจังหวัดแห่ งซี ซารี ยา ตามปกติแล้วเขาก็พกั ไม่วา่ ในวังของ
เฮโรดซึ่ ง อยู่มุ มทางตะวันตกเฉี ย งเหนื อของเมื องหรื อในป้ อมอันโทเนี ยซึ่ ง อยู่ท างตะวันตกเฉี ยงใต้ข อง
พระวิหาร [859] เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกทหารได้นาพระเยซู ไปในหนึ่ งในสถานที่เหล่านี้ ในชัว่ โมงแรกๆตอน
เช้าตรู่ ของวันศุกร์ ที่สิบห้าของเดื อนนิ สาน (3 เมษายน) ธรรมเนี ยมคริ สเตี ยนชื่ นชอบป้ อมอันโทเนี ยแต่
ตามปกติแล้วนักอรรถาธิ บายสมัยใหม่ชื่นชอบวังของเฮโรด[860]

“เมื่อเช้าวันศุกร์ มาถึ งและการตายของพระเยซู ใกล้เข้ามา มาระโกจะทาให้เวลาช้าลงจากวันต่างๆ
สู่ ชวั่ โมงต่างๆ การทาให้เวลาช้าลงเช่นนั้นเป็ นอีกวิธีหนึ่ งของการเรี ยกความสนใจสู่ ความสาคัญที่
เป็ นจุดสาคัญแห่งการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู”[861]
สภาแซนเอดริ นได้ทาให้พวกโรมันเกี่ ยวข้องในการไต่สวนของพระเยซู เพราะว่าแม้วา่ สภายิวสามารถ
ตัดสิ นโทษประหารชี วิต พวกเขาก็ไม่สามารถดาเนิ นการการประหารใดๆได้โดยปราศจากการอนุ ญาตของ
โรมัน บางทีพวกยิวได้มดั พระเยซู เพื่อจะทาให้พระองค์ดูเหมือนอาชญากรที่อนั ตราย (เปรี ยบเทียบ 9:31;
10:33) พระองค์คงไม่ได้พยายามที่จะหลบหนี
2. การไต่ สวนโดยคนโรมันของพระเยซู 15:2-20
ระหว่างการไต่สวนของยิว พระเยซูได้ยนื ยันถึงความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์-และสภาแซนเฮดริ นได้
ประณามพระองค์สาหรับการหมิ่นประมาท ระหว่างการไต่สวนโดยคนโรมันของพระองค์ พระเยซู ได้
ยืนยันถึงความเป็ นกษัตริ ยข์ องพระองค์-และปี ลาตได้ประณามพระองค์สาหรับการกบฎ เหมือนกับการไต่
สวนของยิว การไต่สวนของโรมันมีสามระยะ: การซักถามต่อหน้าปี ลาต การซักถามที่ได้พยายามต่อหน้า
เฮโรด และการกล่าวหาและการตัดสิ นโทษต่อหน้าปี ลาต [862]
การปรากฏตัวครั้ งแรกของพระเยซู ต่อหน้ าปี ลาต 15:2-5 (เปรี ยบเทียบ มธ. 27:11-14; ลก. 23:1-5;
ยน. 18:28-38)
“ดังนั้นก็เริ่ มต้นไม่ใช่การไต่สวนต่ อหน้ าปี ลาต แต่เป็ นการไต่สวนของปี ลาต เพราะว่าเขายืนเปิ ดเผย
ตนเองขณะที่เขาพยายามอย่างไร้ประโยชน์ แรกสุ ดคือเพื่อจะหลีกเลี่ยงปั ญหาและจากนั้นที่จะหลีก
หนีความรับผิดชอบสาหรับการตัดสิ นใจ” [863]
15:2

ปี ลาตมีสิทธิอานาจเต็มที่เหนือชะตาของพระเยซูภายใต้กฎหมายของโรมัน ตามธรรมเนียมแล้วการ
ไต่ ส วนต่ า งๆเช่ น การไต่ ส วนนี้ เกิ ด ขึ้ น ในที่ ส าธารณะ [864] การไต่ ส วนเหล่ า นั้น เกิ ด ขึ้ น ทัน ที
หลัง จากรุ่ ง สางที่ สุ ดเพราะว่าวันทางานของเจ้าหน้าที่ โรมันเริ่ ม ต้น ณ ชั่วโมงเช้า ๆของรุ่ งอรุ ณ ”
[865] หนึ่ ง พวกโจทก์หรื อพวกผูก้ ล่าวหาทาการกล่าวหาของพวกเขาต่อจาเลย จากนั้นอัยการใน
กรณี คือปี ลาตได้ตรวจสอบจาเลย-ผูส้ ามารถกล่ าวเพื่อการแก้ต่างของเขาเองได้-และเขาได้ฟังคา
พยานของพยานใดๆ ถัดไป อัยการปรึ กษากับที่ปรึ กษาทางกฎหมายของเขา; และสุ ดท้ายเขาป่ าว
ประกาศการตัดสิ นของเขา การดาเนินการตัดสิ นก็ติดตามมาทันที [866]
คาถามของปี ลาตแสดงให้เห็ นว่าพวกยิวได้กล่ าวหาพระเยซู ถึงการอ้างเป็ นกษัตริ ย ์ การอ้างเป็ น
กษัตริ ยก์ ็เท่ากับการกบฎต่อซี ซาร์ และเป็ นความผิดที่มีโทษถึงประหารชี วิต พระเยซู ได้ยอมรับว่า
พระองค์ทรงเป็ น “กษัตริ ยข์ องพวกยิว” แต่พระองค์บ่งบอกว่าพระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ยป์ ระเภทที่

แตกต่างไปจากที่ปีลาตคิด (เปรี ยบเทียบ มธ. 27:11) ด้วยการตอบนี้ พระเยซู หมายถึงว่าสิ่ งที่ปีลาต
กล่าวเกี่ยวกับพระองค์เป็ นจริ ง แต่วา่ “กษัตริ ยข์ องพวกยิว” ไม่ใช่การระบุตนเองอันเป็ นที่ชอบของ
พระองค์ [867] ยอห์นเขียนว่าปี ลาตอภิปรายถึ งธรรมชาติของความเป็ นกษัตริ ยข์ องพระองค์กบั
พระองค์ต่อไปและแม้กระทัง่ ได้สรุ ปว่าพระเยซูไม่ได้ผดิ เกี่ยวกับการกบฎ (ยน. 18:34-38)
15:3-5 “พวกหัวหน้าปุโรหิ ต” ที่กล่าวเพื่อสภาแซนเฮดริ นก็นา “การกล่าวหา” อื่นๆ “มากมาย” ต่อต้าน
พระเยซู ซึ่ งบางอย่างลูกาก็ได้อา้ งอิงถึง (เปรี ยบเทียบ ลก. 23:2) การปฏิเสธของพระเยซู ที่จะแก้ต่าง
พระองค์เองต่อการกล่าวหามากมายได้ทาให้ปีลาต “ประหลาดใจ” (เปรี ยบเทียบ อสย. 53:7)
อย่างเหน็บแนมแล้ว ปี ลาตเองได้ป่าวประกาศว่าพระเยซูทรงเป็ นใครด้วยคาจารึ กของเขาบนกางเขน
ของพระองค์: กษัตริ ยข์ องพวกยิว (ข้อ 28) พระเยซู ไม่จาเป็ นที่จะบอกปี ลาตถึงใครที่พระองค์ทรง
เป็ น ปี ลาตจะให้ชื่อเรี ยกที่เหมาะสมของพระองค์แก่พระองค์อยูแ่ ล้ว นี่ เป็ นข้อบ่งชี้ อีกอย่างหนึ่ งถึง
สิ ทธิอานาจของพระเยซูในแวดวงทางการเมือง [868]
มาระโกใช้คาปฏิเสธซ้อนในตัว บทกรี ก (อูเคทิ อูเดน) เพื่อจะอธิ บายถึงความเงียบอย่างสิ้ นเชิ งของ
พระเยซู ในภาษาอังกฤษ คาปฏิเสธสองคาก่อให้เกิดเชิงบวก แต่ในภาษากรี ก คาปฏิเสธสองคาเสริ ม
กาลังของคาปฏิเสธนั้น มาระโกบันทึกว่าพระเยซู ตอบต่อคายาฟาส (14:62) และต่อปี ลาตอย่างสั้นๆ
เท่านั้น นี่ก็สอดคล้องกับการเน้นของมาระโกที่พระเยซูในฐานะผูร้ ับใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ลู ก าเท่ านั้นบันทึ ก ว่าตอนนี้ ปีลาตส่ ง พระเยซู ไ ปหาเฮโรด แอนทิ พ าส ผูอ้ ยู่ในเยรู ซาเล็ม ส าหรั บ
เทศกาลเช่ นกัน เนื่ องจากว่า พระเยซู เป็ นชาวกาลิ ลี และเฮโรดปกครองเหนื อกาลิ ลี (ลก.23:6-12)
จากนั้นเฮโรดส่ งพระเยซูกลับไปหาปี ลาต
การปรากฏตัวครั้งที่สองของพระเยซู ต่อหน้ าปี ลาต 15:6-15 (เปรียบเทียบ มธ. 27:15-26; ลก. 23:13-25;
ยน. 18:39-19:16)
การบันทึกสั้นๆของมาระโกถึงการกล่าวหาและการตัดสิ นของพระเยซู ก็จดจ่อที่การนาเสนอของปี ลาตที่จะ
ปล่อยพระเยซูหรื อบารับบาส
15:6

เป็ นที่ ชัดเจนว่าธรรมเนี ย มของการปล่ อยนักโทษที่ เลื อกไว้ก็ทาหน้าที่ ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างผูป้ กครองโรมันและพลเมืองของเขา [869] รัฐบาลที่เผด็จการอย่างเช่นโรมบางครั้งก็จาคุ ก
พวกผูน้ าที่กบฎ ผูป้ กครองโรมันของอียปิ ต์ปฏิบตั ิธรรมเนียมที่คล้ายกัน [870]
“นิรโทษกรรม ณ เวลาเทศกาลก็เป็ นที่รู้จกั ในหลายส่ วนของโลกและในระยะที่หลากหลาย” [871]

“สองรู ปแบบของนิ รโทษกรรมมีอยู่ในกฎหมายโรมันคือ อะโบลิทิโอหรื อการพ้นผิดของ
นักโทษที่ยงั ไม่ได้ถูกตัดสิ น และ อินดัลเจนทิอา หรื อการอภัยของบุคคลหนึ่งที่ได้ถูกตัดสิ น
แล้ว สิ่ งที่ปีลาตตั้งใจในกรณี ของพระเยซู ผูซ้ ่ ึ ง ณ ระยะนี้ ของกระบวนการก็ยงั ไม่ได้ถูก
ตัดสิ นโดยศาลก็เป็ นรู ปแบบแรกอย่างชัดเจน”[872]
“หลักฐานในประวัติศาสตร์ ของนิรโทษกรรมช่วงปั สกาได้ถูกโต้แย้งอยูบ่ ่อยๆ โดยพื้นฐาน
แล้วก็เพราะว่าโจเฟซัสไม่ได้นาเสนอหลักฐานที่ว่าธรรมเนี ยมเช่ นนั้นเคยมีอยู่ อย่างไรก็
ตาม มีความคล้ายกันในกฎหมายโรมันซึ่ งบ่งบอกว่านักปกครองของอาณาจักรสามารถยก
โทษและปล่อยนักโทษแต่ละคนในการตอบสนองต่อการตะโกนของประชาชน”[873]
15:7

ข้อนี้ และข้อถัดไปจัดเตรี ยมข้อมูลเบื้องหลังมากขึ้น “คนหนึ่งชื่อบารับบัส” เป็ นหนึ่ งในผูต้ ่อสู ้เพื่อ
เสรี ภาพของยิวอันเป็ นที่นิยมผูซ้ ่ ึงพวกโรมันได้ “จาคุก” สาหรับการมีส่วนร่ วมในการจราจลต่อต้าน
โรม ภายหลังจานวนมากของนักปฏิวตั ิเหล่านี้ได้มีการจัดการและกลายมาเป็ นที่รู้จกั กันว่าซี ลลอทส์
บารับบัสได้ทาการปล้นอีกด้วย บางทีในฐานะส่ วนหนึ่งของ “การจราจล” ของเขา (ยน. 18:40) การ
ใช้คานาหน้าที่เจาะจงของมาระโกก่อนชื่ อของเขาบ่งบอกว่าผูอ้ ่านดั้งเดิมของท่านได้ยินเกี่ยวกับบา
รับบัส อย่างไรก็ตาม “บารับบัส” เป็ นชื่อโดยทัว่ ไป [874]
“บารั บบัสปรากฏขึ้ นและบรรลุ จุดประสงค์ของมาระโกแห่ งการทาแผนการที่ซ่ ึ ง ความ
อยุติธรรมแห่งการถูกตรึ งของพระเยซูอาจจะโดดเด่น” [875]

15:8 เป็ นที่ ชัดเจนว่ามี “ฝูง ชน” ใหญ่ของพวกยิวที่ มาเพื่อจะร้ องขอนิ รโทษกรรมตามธรรมเนี ย มจาก
ปี ลาต ไม่มีขอ้ บ่งชี้ จากตัวบทว่าพวกเขาได้มาเพราะว่าพวกเขารู ้ ถึงการถูกจับกุมของพระเยซู หรื อ
เพราะว่าพวกเขาต้องการที่จะสังเกตผลลัพธ์การถูกไต่สวนของพระองค์ พวกเขาดูเหมือนจะได้อยูท่ ี่
นัน่ เนื่องด้วยเหตุผลต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระเยซู [876]
15:9-10

ปี ลาตตอบสนองต่อการร้องขอของฝูงชนโดยการถามว่าพวกเขาต้องการให้เขา “ปล่อย” พระเยซู
ผูซ้ ่ ึ งเขาได้เรี ยกอย่างเย้ยหยันว่า “กษัตริ ยข์ องพวกยิว” (เปรี ยบเทียบ ข้อ 2) เขาตระหนักว่าแรงจูงใจ
ของพวกหัวหน้าปุโรหิ ตในการจับกุมพระเยซู วา่ เป็ นการแสวงหาเพื่อตนเอง (“อิจฉา”) แทนที่จะ
เป็ นความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ โรม เขาหวัง ที่ จ ะท าให้ “พวกหัว หน้าปุ โ รหิ ต ” หัว เสี ย โดยการท าให้
ประชาชนที่จะร้องขอการปล่อยใครคนหนึ่ งที่ปีลาตเห็นว่าไร้ความผิด (พระเยซู ) ด้วยเหตุผลนั้นเขา
ก็สามารถกักอาชญากรแท้จริ งทั้งหลายไว้ได้เช่นบารับบัส มัทธิ วเขียนว่าปี ลาตให้การเลือกเกี่ยวกับ
พระเยซูหรื อบารับบัสแก่ประชาชน (มธ. 27:17) เป็ นที่ชดั เจนว่า เขาเชื่ อว่าพระเยซู มีการติดตามอัน
เป็ นที่นิยมที่ใหญ่กว่าและจะเป็ นการเลือกของประชาชน

15:11

ประชาชนมากมายในฝูงชนนั้นเป็ นชาวเมืองของเยรู ซาเล็มและหลายคนเป็ นนักเดินทางจากที่ไกล
“พวกหัวหน้าปุโรหิ ต” สามารถที่จะชักจูงพวกเขา (“ยุยงฝูงชน”) ที่จะขอ “การปล่อย” บารับบัส
ประชาชนอาจได้ยอมรับคาแนะนาจากพวกผูน้ าของพวกเขาเพราะว่าบารับบัสได้พยายามที่จะนา
การกบฏแล้ว แต่ พ ระเยซู แค่ พูด เป็ นนัย เรื่ องการโค่ นล้ม ยิ่ง กว่า นั้นมันคงได้ผิดปกติ อย่า งมาก
สาหรับฝูงชนที่จะเข้าข้างปี ลาตและต่อต้านพวกผูน้ าของพวกเขา
“ในยูเดียนั้นมันก็เป็ นธรรมเนี ยมที่จะเผชิ ญหน้าเจ้าหน้าที่โรมันด้วยคณะผูแ้ ทนที่ใหญ่และ
อึกทึกอย่างที่สามารถที่จะถูกรวมรวมได้(เปรี ยบเทียบ กจ.24:1;โจเซฟัส, Antiquities XVIII.
viii. 4)."[877]

15:12-14 การเลือกของประชาชนทิ้งปี ลาตไว้กบั ปั ญหา เขาจะทาอะไรกับพระเยซู ที่ไร้ความผิด? ภรรยา
ของปี ลาตเพิ่งได้เตื อนเขาที่จะไม่มีอะไรที่จะเกี่ ยวข้องกับคนชอบธรรมนั้น (มธ. 27:19) เขาตั้ง
คาถามต่อฝูงชน ผูพ้ ิพากษานี้ เป็ นประเภทไหนที่ถามพวกผูก้ ล่าวหาถึงการตัดสิ นใจอะไรที่เขาควร
จะทา? บางทีพวกผูน้ าทางศาสนาเริ่ มต้นการท่องที่เรี ยกร้อง การตรึ งพระเยซู -ไม่ใช่แค่โทษประหาร
ใดๆ-แต่มนั กระจายไปตลอดฝูงชนอย่างรวดเร็ ว ฝูงชนละเลยการร้องขอปี ลาตสาหรับการพิจารณา
ที่มีเหตุผลใหม่และดาเนินการที่จะท่องและ “ตะโกน” ต่อไป
15:15 ปี ลาตมีปัญหาในความสัมพันธ์ของเขากับคนยิวที่เขาปกครอง (เปรี ยบเทียบ ลก. 13:1-2) เขาเห็น
สถานการณ์ ปั จจุ บ นั ในฐานะเป็ นโอกาสที่ จะได้รับการสนับ สนุ น อันเป็ นที่ นิย ม สิ่ ง นี้ ครอบง า
ความรู ้สึกของเขาแห่งความยุติธรรมและคาเตือนของภรรยาของเขา
เป็ นที่ชดั เจนว่า ปี ลาตโบยตีพระเยซูต่อหน้าฝูงชนซึ่ งหวังว่าการลงโทษนั้นจะทาให้พวกเขาพึงพอใจ
ยอห์นบันทึกว่าหลังจากการโบยตี ปี ลาตพยายามอีกครั้งหนึ่งที่จะชักจูงประชาชนให้ต่อต้านการตรึ ง
(ยน. 19:1-7) การโบยตีไม่ใช่การเตรี ยมที่จาเป็ นสาหรับการตรึ ง แต่มนั กระตุน้ ความตายที่ช้าและ
อ้อยอิ่ง[878] บางทีทหารสองคนได้เปลื้องผ้าพระเยซู และมัดมือของพระองค์เหนื อพระองค์เข้ากับ
เสา จากนั้นพวกเขาเฆี่ ยนพระองค์ด้วยแส้ หนังที่ มีชิ้นส่ วนของกระดู กและหรื อโลหะที่ ฝังไว้ใน
เชือกหนัง พวกเหยือ่ ของการโบยตีของโรมันแทบจะไม่อยูร่ อด [879]
“การโบยตีอนั หนักหน่วงได้ถูกนาลงมาด้วยพลังเต็มที่ครั้งแล้วครั้งเล่าข้ามไหล่ หลังและขา
ของพระเยซู ครั้งแรกแส้หนังที่หนักหน่วงตัดผ่านแค่ผวิ หนัง จากนั้น เมื่อการโบยตีดาเนิน
ต่อไป แส้เหล่านั้นตัดลึกมากขึ้นสู่ เนื้อเยือ่ ใต้ผวิ หนังซึ่ งก่อให้เกิดการไหลซึ มของโลหิ ตจาก
เส้นเลือดฝอยและเส้นเลือดดาของผิวหนังก่อนและสุ ดท้ายก็มีการพุ่งออกมาของเลือดจาก
หลอดเลือดในกล้ามเนื้อพื้นฐาน...สุ ดท้ายแล้วหนังของหลังก็กาลังแขวนอยูใ่ นแถบยาวและ

บริ เวณทั้งหมดก็เป็ นการฉี กขาดขนานใหญ่อนั ไม่เป็ นที่ ตระหนักได้ซ่ ึ งก็ คือเนื้ อเยื่อที่ มี
เลือดออก”[880]
การใช้วลีน้ ี ของมาระโก “ส่ งพระองค์แก่” (NASB) หรื อ “มอบพระองค์แก่” (NIV) อาจเป็ นการพาดพิงถึง
อิสยาห์ 53:6 และ 12 ที่ที่การบรรยายอย่างเดียวกันปรากฎในการแปลของฉบับเซปทัวจินท์ การย้ าเตือนนี้
ถึงตาแหน่งของพระเยซูในฐานะผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์เป็ นการเน้นในการบันทึกของมาระโกเกี่ยวกับด้านนี้ ของ
การถูกไต่สวนของพระองค์
การเยาะเย้ ยพระเยซู ของทหารโรมัน 15:16-20 (เปรียบเทียบ มธ. 27:27-31; ยน. 19:16-17ก)
15:16 “ปรี โทเรี ยม” เป็ นคาที่ยืมมาจากภาษาละติที่อธิ บายถึงบ้านพักข้าราชการของผูป้ กครองชาวโรมัน
(เปรี ยบเทียบ มธ. 27:27; ยน. 18:28, 33; 19:9; กจ. 23:35) พวกทหารโรมันได้คุม้ กันพระเยซู ไปยัง
ลานของราชสานัก (คากรี ก เอาเล, เปรี ยบเทียบ ข้อ 54, 66) ของ “ราชวัง” นี่ คงได้เป็ นไม่วา่ ป้ อมอัน
โทเนียหรื อวังของเฮโรด แต่บางทีมนั เป็ นวังของเฮโรด
“อย่างไรก็ตาม ธรรมเนียมภายหลังได้ระบุที่ต้ งั ปรี โทเรี ยมในป้ อมอันโทเนีย”[881]
ในลานของราชสานัก ทหารกลุ่มหนึ่ งรวมตัวกันรอบๆพระเยซู บางที เป็ นบรรดาผูท้ ี่ อยู่ใกล้และ
พร้อม “หมู่” (คากรี ก สไปรา) ประกอบด้วยผูช้ ายตั้งแต่ 200 ถึง 500 หรื อ 600 คน แต่ที่นี่บางที
อ้างอิงถึงกลุ่มของทหารที่พร้อมปฏิบตั ิการจากทหารของสานักงานใหญ่ (เปรี ยบเทียบ มธ. 27:27;
ยน. 18:3, 12; กจ. 10:1; 21:31; 27:1).[882]
15:17-19 เสื้ อคลุ มสี ม่วงอมแดงและ “มงกุฎหนาม” เยาะเย้ยการอ้างของพระเยซู ถึงการเป็ นกษัตริ ยข์ อง
พวกยิว คากรี ก พอร์ ฟูแรน ในที่อื่นอธิ บายถึงสี ต่างๆตั้งแต่สีแดงสดจนถึงสี น้ าเงินเข้ม[883] บางที
มงกุฎหนามไม่ใช่ เครื่ องมื อทรมานแต่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการเยาะเย้ยเกี่ ยวกับเครื่ องแต่งกายแบบ
กษัตริ ยข์ องพระเยซู
“มันอาจได้เป็ นภาพล้อเลียนทันทีของมงกุฎที่เปล่งแสงซึ่ งแสดงถึ งความเป็ นกษัตริ ยข์ อง
พระเจ้าและบ่อยครั้งถูกวาดภาพบนเหรี ยญต่างๆในเงินตราในตอนนั้น”[884]
“ด้วย ‘มงกุฎ’ นี้โดยไม่รู้น้ นั พวกทหารก็พรรณนาถึงการสาปแช่งของพระเจ้าบนมนุ ษยชาติ
ที่บาปซึ่งถูกผลักลงบนพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 3:17-18)”[885]
มาระโกไม่ได้อา้ งอิงถึงไม้เท้าที่พวกเขาวางไว้ในมือของพระเยซู ในฐานะเป็ นคทาแห่ งการเยาะเย้ย
(มธ. 27:29) “ข้าแต่กษัตริ ยข์ องพวกยิว ขอทรงพระเจริ ญ” เป็ นการล้อเลียนของ “ขอให้ซีซาร์ ทรง

พระเจริ ญ” พวกเขาทาซ้ าการตี การถ่ มน้ าลายและการคุ กเข่าราวกับอยู่ในการนมัสการและการ
คานับราวกับอยูต่ ่อหน้าบุคคลที่ยงิ่ ใหญ่ทาให้การทนทุกข์ของพระเยซูรุนแรงขึ้น
“การเหน็ บ แนมเป็ นลักษณะเด่ นของการบันทึ ก ของมาระโก การเหน็บแนมทางคาพู ด
เกิดขึ้นเมื่อผูพ้ ดู กล่าวสิ่ งหนึ่งอย่างระมัดระวังแต่หมายถึงสิ่ งตรงข้าม”[886]
15:20

ตามปกติ แล้วพวกโรมันบังคับให้อาชญากรที่ถูกตัดสิ นให้ถูกตรึ งนั้นที่ จะเดิ นเปลื อยเปล่าไปยัง
สถานที่แห่ งการประหารของพวกเขาและเฆี่ยนตีพวกเขาไปตลอดทาง [887] เป็ นที่ชดั เจนว่าพวก
ทหารสรุ ปว่าพระเยซู คงจะไม่มีชีวิตอยู่ตลอดการปฏิ บตั ิเช่ นนั้นในแง่ของการละเมิดที่พระองค์ได้
ประสบมาแล้ว ดังนั้นพวกเขา “เอาเสื้ อผ้าของพระองค์มาสวมให้” พระองค์
“พวกทหารโรมันได้กระทาการทักทายแห่ งการเยาะเย้ยเกี่ยวกับจักรพรรดิโรมันบางทีก็ถูก
กระทาในระหว่างการฉลองแห่งชัยชนะ” [888]
“ไม่มีนกั อรรถาธิ บายคนไหนพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าการเยาะเย้ยที่มากับการเฆี่ยนตี
เป็ นกระบวนการตามธรรมเนียม นี่ไม่เคยเป็ นกรณี การเยาะเย้ยพระเยซู เป็ นข้อยกเว้นจนไม่
มีสิ่งใดที่คล้ายมันได้ถูกพบ”[889]

ผูอ้ ่ า นดั้ง เดิ ม ของมาระโกเผชิ ญ กับ การอยู่ภ ายใต้ก ารเย้า ะเย้ย และการละเมิ ด ที่ ค ล้า ยกัน จากเจ้า หน้า ที่
ชาวต่างชาติ ส่ วนนี้คงได้เป็ นการหนุนใจต่อพวกเขาที่จะยังคงสัตย์ซื่อต่อพระเยซู ในฐานะผูร้ ับใช้ พระเยซู
ยอมให้คนอื่ นๆที่จะปฏิ บตั ิ ต่อพระองค์ในฐานะเป็ นอาชญากรที่ถูกประณามเพราะว่านี่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การเชื่อฟังของพระองค์ต่อพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ฟป. 2:5-8; 1 ปต. 5:6-7)
3. การถูกตรึง การตายและการฝังของพระเยซู 15:21-47
การทนทุกข์ของพระเยซูเพิ่มขึ้นต่อไปขณะที่พระองค์เข้าใกล้กางเขนมากขึ้น
การถูกตรึงของพระเยซู 15:21-32 (เปรียบเทียบ มธ. 27:32-44; ลก. 23:26-43; ยน. 19:17ข-27)
15:21 บางทีมาระโกเท่านั้นอ้างอิงถึงพวกบุตรของซี โมน (“อเล็กซานเดอร์ และรู ฟัส ”) เพราะว่าคริ สเตียน
ในกรุ งโรมรู ้จกั พวกเขาหรื อรู ้เกี่ยวกับพวกเขา (เปรี ยบเทียบ รม. 16:13) เป็ นที่ชดั เจนว่าซี โมนกลาย
มาเป็ นผูเ้ ชื่อในพระเยซู นอกเหนือจากสาวกสิ บสองคนแล้วมาระโกก็อา้ งอิงถึงชื่ อของผูค้ นไม่กี่คน
เป็ นที่ ชัด เจนว่า ซี โมนเป็ นคนยิ วทางแอฟริ ก าเหนื อ ผูไ้ ด้ม ายัง เยรู ซ าเล็ ม ส าหรั บ เทศกาลปั ส กา
เนื่องจากว่ามีพลเมืองมากในไซรี น ก็เป็ นไปได้วา่ ตามเชื้ อชาติแล้วซี โมนเป็ นชาวฮีบรู แทนที่จะเป็ น
คนดา[890]

“ตามค ากล่ าวของไอเรนี อสั (Adversus Haereses 1.24.4) พวกนอสติ ก ส์ จบั
ประเด็นนี้ในธรรมเนียมเพื่อจะสอดแทรกว่าไม่ใช่เป็ นพระเยซูที่ตายแต่เป็ นซี โมน”
[891]
ซีโมนจาต้องทาตามตัวอักษรในสิ่ งที่ผตู ้ ิดตามทั้งหมดของพระเยซู ตอ้ งทาในเชิ งเปรี ยบเทียบ นัน่ คือ
แบกกางเขนของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 8:34; ลก. 23:26) ตามปกติแล้วผูท้ ี่ถูกกล่าวโทษจาต้องแบก
ชิ้นส่ วนของกางเขนของเขาไปยังสถานที่แห่ งการประหาร [892] ข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเยซู ไม่ได้แบก
หรื อไม่สามารถแบกได้อาจสะท้อนถึงคุณลักษณะที่เฉพาะแห่ งการทนทุกข์ของพระองค์ [893] มัน
ให้เกียรติแก่พระเยซูอีกด้วย [894]
“มันไม่ใช่ไม่ผดิ ปกติสาหรับเหยือ่ ที่จะตายระหว่างการเฆี่ยนตีของโรมัน”[895]
15:22-23 “กลโกธา” เป็ นการถอดถ่ายตัวอักษรแบบหลวมของคาอารเมคสาหรับ “กะโหลกศีรษะ” เป็ นที่
ชัดเจนว่าสถานที่นั่นคล้ายกับกะโหลกศีรษะหรื อมีการเชื่ อมโยงบางอย่างกับกะโหลกศีรษะหรื อ
บรรดากะโหลกศีรษะหรื อความตาย ธรรมเนี ยมโบราณที่เจอโรมอ้างอิงถึงก็ระบุวา่ สถานที่น้ นั เป็ น
สถานที่ที่กะโหลกของอาดัมวางอยู่ ถ้าคุณเยี่ยมคริ สตจักรแห่ งพระคูหาศักดิ์สิทธิ์ ในกรุ งเยรู ซาเล็ม
คุณสามารถเห็นสถานที่ต้ งั ตามธรรมเนี ยมนี้ ของหลุมฝังศพของอาดัมภายใต้สิ่งที่พวกเจ้าหน้าที่อา้ ง
ว่าเป็ นสถานที่ของการตรึ ง นักศึกษาคนอื่นๆแห่งการถูกตรึ งของพระคริ สต์ชื่นชอบเนิ นเขาที่เรี ยกว่า
“กลโกธาของกอร์ดอน” ใกล้กบั “อุโมงค์สวน” ว่าเป็ นสถานที่แห่งกลโกธา[896]
“ตามธรรมเนียมเก่า พวกผูห้ ญิงที่ได้รับการนับถือจากเยรู ซาเล็มก็จดั เตรี ยมเครื่ องดื่มมึนเมา
แก่บรรดาผูท้ ี่ถูกกล่าวโทษถึงตายเพื่อจะลดความรู ้สึกไวของพวกเขาต่อความเจ็บปวดอย่าง
ยิง่ (TB [Babylonian Talmud] Sanhedrin 43a)”[897]
“พวกเขา” (ข้อ 23) อาจอ้างอิงถึงพวกทหาร แต่มนั ดูเหมือนไม่น่าเป็ นไปได้ที่วา่ พวกเขาคง
ได้ทาสิ่ งใดก็ตามเพื่อจะบรรเทาความเจ็บปวดของพระเยซู
“การนาเสนอเหล้าองุ่นผสมนี้ ไม่ใช่การกระทาแห่ งความเมตตาในส่ วนของพวกผูป้ ระหาร
มันถูกทาเพื่อที่จะทาให้การงานของพวกเขาแห่ งการตรึ งนั้นง่ายขึ้น คนที่ได้รับเหล้าองุ่ น
ผสมนี้อย่างมากคงจะง่ายที่จะรับมือ”[898]
15:24 บางทีมาระโกแค่อา้ งอิงถึงการถูกตรึ งตามที่เป็ นจริ งของพระเยซู โดยปราศจากการอธิ บาย เพราะว่า
ผูอ้ ่านชาวโรมันของท่ านคงได้คุน้ เคยกับความน่ ากลัวของมันมากเกิ นไป กระนั้นสาหรั บผูอ้ ่า น
สมัยใหม่ การอธิ บายบางอย่างก็มีประโยชน์ ดาวิดอธิ บายถึงมันดังต่อไปนี้

“ซี โมนถูกสั่งให้วางพาทิบูลมั [ท่อนไม้แนวตั้ง] บนพื้นและพระเยซู ก็ถูกเหวี่ยงไปข้างหลังอย่างรวดเร็ วโดย
ให้ไหล่ของพระองค์พิงไม้ไว้ ทหารในกองรู้สึกถึ งความหดหู่ ที่ดา้ นหน้าของข้อมือ เขาตอกตะปูเหล็กดัด
ทรงสี่ เหลี่ ยมขนาดหนักผ่านข้อมือลึ กเข้าไปในไม้ อย่างรวดเร็ วแล้วเขาก็เคลื่ อนไปอีกด้านหนึ่ งและทาซ้ า
การกระทานั้น ซึ่ ง ระมัดระวัง ที่ จะไม่ดึงแขนจนแน่ นเกิ นไปแต่ที่จะยอมให้มีการงอและการเคลื่ อนไหว
จากนั้นพาทิบูลมั ได้ถูกยกขึ้นให้อยูใ่ นที่ของมัน [ท่อนไม้แนวตั้ง]. …
“เท้าซ้ายถูกกดไปข้างหลังกับเท้าขวา และด้วยเท้าสองข้างที่ถูกขยายนั้น หัวแม่เท้าทั้งสองก็ห้อยลงตะปูถูก
ตอกผ่านส่ วนโค้งของแต่ละอันซึ่ งทาให้เข่ายืดหยุ่นโดยประมาณ ตอนนี้ เหยื่อถู กตรึ งในขณะที่พระองค์
ค่อยๆหย่อนตัวลงด้วยน้ าหนักที่มากขึ้นบนตะปูที่ขอ้ มือ ซึ่ งทาให้ทรมาน ความปวดร้ อนพุ่งไปตามนิ้ วมือ
และขึ้ นไปยัง แขนเพื่ อจะปะทุ ใ นสมอง-ตะปู ที่ ข ้อมื อก าลัง ใส่ แ รงกดดันที่ เ ส้ น ประสาทมี เ ดี ย น ขณะที่
พระองค์ดนั ตัวพระองค์เองขึ้นเพื่อ จะหลี ก เลี่ ย งความทรมานที่ ยืดออกนี้ พระองค์ก็ วางน้ า หนัก เต็ม ที่ ข อง
พระองค์บนตะปูที่ทะลุเท้าของพระองค์ อีกครั้งหนึ่ง มีความเจ็บปวดทรมานของตะปูที่ฉีกทะลุเส้นประสาท
ระหว่างกระดูกฝ่ าเท้าของเท้า
“ณ จุ ดนี้ อี กปรากฎการณ์ หนึ่ งก็ ปรากฏ เมื่ อแขนล้า คลื่ นขนาดใหญ่ของตะคริ วกวาดไปทัว่ กล้ามเนื้ อ
ทั้งหลายซึ่ งขมวดปมพวกมันไว้ในความเจ็บปวดที่ลึก ไม่ผอ่ นผันและตุ๊บๆ ด้วยตะคริ วเหล่านี้ ก็นามาซึ่ งการ
ไร้ความสามารถที่จะดันตัว พระองค์เองขึ้น… อากาศสามารถถู กสู ดเข้าไปในปอด แต่ไม่สามารถถู กให้
หายใจออกไป พระเยซูต่อสู ้เพื่อจะยกพระองค์ข้ ึนในการที่จะได้รับแม้กระทัง่ ลมหายใจเฮือกเล็กๆเฮือกหนึ่ ง
สุ ดท้ายแล้ว คาร์ บอนไดออกไซด์ก่อตัวขึ้นในปอดและในกระแสเลือดและตะคริ วก็ลดลงบ้าง อย่างเป็ น
ช่วงๆนั้น พระองค์กส็ ามารถดันตัวขึ้นเพื่อหายใจออกได้และนาออกซิเจนที่ให้ชีวติ เข้าไป. …
“หลายชัว่ โมงแห่งความเจ็บปวดที่ไร้จากัดนี้ รอบต่างๆของการบิด ตะคริ วที่ก่อให้เกิดการปวดร้าว การขาด
อากาศหายใจบางส่ วนเป็ นระยะ ๆ ความปวดร้าวขณะที่เนื้ อเยื่อถูกฉี กจากหลังที่ฉีกขาดของพระองค์ขณะที่
พระองค์เคลื่ อนตัวขึ้ นลงต้า นทานท่ อนไม้ที่ข รุ ข ระ จากนั้นความเจ็บ ปวดอี ก อย่า งหนึ่ ง ก็ เริ่ ม ต้น ความ
เจ็บปวดรวดร้าวลึกลงไปในอก เมื่อเยือ่ หุ ม้ หัวใจเต็มไปด้วยซี รั่มอย่างช้าๆและเริ่ มบีบหัวใจ. …
“ตอนนี้มนั เกือบจะจบแล้ว-การสู ญเสี ยของเหลวในเนื้อเยือ่ ถึงระดับวิกฤต-หัวใจที่บีบอัดกาลังดิ้นรนที่จะสู บ
ฉี ดโลหิ ตที่หนัก หนาและฝื ดเคืองเข้าไปในเนื้ อเยื่อ-ปอดที่ถูกทรมานกาลังทาความพยายามที่ลนลานเพื่อจะ
หายใจหอบเอาอากาศขนาดเล็กเข้าไป . …
“ตอนนี้ร่างกายของพระเยซู ก็แย่และพระองค์สามารถรู ้สึกถึงความหนาวเย็นแห่ งความตายผ่านทาง
เนื้อเยือ่ ของพระองค์. …

“ภารกิ จแห่ งการไถ่โทษของพระองค์ได้สาเร็ จ สุ ดท้ายแล้วพระองค์สามารถยอมให้ร่างกายของ
พระองค์ที่จะตายได้”[899]
การอ้างอิงของมาระโกถึงสดุดี 22:18 ซึ่ งเป็ นสดุดีที่ได้ทานายถึงรายละเอียดที่มากขึ้นของการทนทุกข์ของ
พระเมสสิ ยาห์ในการตายมากกว่าพระคัมภีร์ตอนใดๆ ซึ่ งเปรี ยบเทียบการกระทาที่แข็งกระด้างของพวก
ทหารกับความทรมานของพระเยซู
“ในขณะที่ การใช้ตะปูที่จะตอกร่ างกายเข้ากับกางเขนก็ไม่ได้ถูกรั บรองอย่างกว้างขวาง ในเดื อน
มิถุนายน ปี ค.ศ. 1968 ทีมของพวกนักวิชาการของอิสราเอลได้คน้ พบหลุ มฝังศพของยิวที่ซ่ ึ ง
ก่อให้เกิ ดหลักฐานแท้จริ งครั้งแรกของการตรึ งในสมัยโบราณ ณ กิ แวท ฮา มิพทาร์ ในเยรู ซาเล็ม
ทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ท่ามกลางซากซพในที่เก็บกระดูก [ซึ่ งระบุวนั เวลาตั้งแต่ศตวรรษแรก
ก่อน ค.ศ. 70] ก็เป็ นซากซพของบุคคลหนึ่ งที่กระดูกน่องส่ วนล่างของเขาได้ถูกทาให้แตกหักและ
กระดูกส้นเท้าของเขาได้ถูกตรึ งด้วยตะปูเล็กอันหนึ่ง”[900]
15:25 การอ้างอิงเวลานี้ ก็พิเศษต่อพระกิตติคุณของมาระโก สามโมงเช้าคือ 9:00 น. ยอห์นระบุการถูกไต่
สวนของพระเยซู ต่ อ หน้า ปี ลาต “ประมาณ” ชั่ว โมงที่ ห ก (ยน. 19:14) นี่ ค งได้เ ป็ นเที่ ย งวัน
(เวลาของยิว) หรื อ 6:00 น. (เวลาของโรมัน) [901] ดังนั้นบางทีเราควรเข้าใจการอ้างอิงของมาระโก
ว่าเป็ นการเริ่ มต้นโดยประมาณของการถู กตรึ งของพระเยซู แทนที่ จะเป็ นเวลาที่ แน่ นอนเมื่ อพวก
ทหารตรึ งพระองค์กบั กางเขน
15:26 โดยพื้นฐานแล้ว มาระโกบันทึกแค่แก่นสารของ “การกล่ าวหา” ที่ปีลาตได้เขียนและแสดงเหนื อ
ศีรษะของพระเยซูบนกางเขน บางทีมนั ถูกเขียนด้วยตัวอักษรสี แดงหรื อสี ดาบนพื้นสี ขาว [902]
15:27-28 ตาแหน่งของพระเยซูระหว่างโจรสองคน (ยน. 18:40) บางทีเป็ นกลุ่มของบารับบัสก็พรรณนาว่า
พระองค์เป็ นหัวหน้าผูก้ ระทาความผิด บางที พวกทหารใส่ พระเยซู ไว้ในตาแหน่ งนี้ ในฐานะเป็ น
การดูถูกต่อไปต่อพวกยิวเช่นเดียวกับต่อพระเยซู
“ดังนั้นผูช้ าระพระวิหารถูกตรึ งกับพวกโจรราวกับว่าท่านเป็ นผูท้ าให้พระวิหาร
เป็ นมลทิน...”[903]
ต้นฉบับโบราณส่ วนใหญ่ของพระกิตติคุณมาระโกละเว้นข้อที่ 28 ผูเ้ ชี่ ยวชาญตัวบทหลายคนถือว่า
มันเป็ นการสอดแทรกจากลูกา 22:37 มาระโกแทบจะไม่ช้ ี ถึงความสาเร็ จของคาพยากรณ์ ของ
พันธสัญญาเดิม[904]

15:29-30 เป็ นที่ชดั เจนว่าการทานายของพระเยซูเกี่ยวกับการทาลายและการสร้าง “พระวิหาร” ก็เป็ นที่รู้จกั
กันอย่างดี (เปรี ยบเทียบ 14:58-60) พวกยิวที่ไม่เชื่ อดูเหมือนจะได้จดจ่อที่ขอ้ ความเหล่านั้นในฐานะ
เป็ นหลักฐานที่วา่ พระเยซู ไม่สามารถเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขาได้ พวกเขามองพระวิหารด้วย
ความเคารพสุ ดขีด
“คาพูดล้อเล่นก็ยากขึ้นที่จะทนเนื่ องจากมันดึงดูดต่อจิตใต้สานึ กแห่ งอานาจที่หน่วงไว้โดย
การยับยั้งตนเองแห่งความตั้งใจที่เสี ยสละเท่านั้น”[905]
การละเมิดในที่สาธารณะนี้สะสมการทนทุกข์ต่อไปในผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์ คากรี กที่มาระโกใช้เพื่อจะอธิ บาย
ถึ ง การละเมิ ด ของพวกเขาคื อ เอบลั ส ฟี มูน ซึ่ งหมายถึ ง “พวกเขาก าลัง หมิ่ น ประมาท” ก่ อ นหน้า นั้น
มหาปุโรหิ ตได้กล่าวหาพระเยซู ดว้ ยการหมิ่นประมาทที่ซ่ ึ งพระองค์ไร้ความผิด (14:64) ตอนนี้ ประชาชน
หมิ่นประมาทพระเจ้า ข้อคิดเห็นของพวกเขาได้บรรลุสดุดี 22:7 และบทเพลงคร่ าครวญ 2:15
15:31-32 “หัวหน้าปุโรหิ ต” กับ “พวกธรรมาจารย์” ก็ได้หมิ่นประมาทเช่นกันโดย “การเยาะเย้ย” พระเยซู
และการอ้างว่า: “เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ แต่ช่วยตัวเองไม่ได้” การละเมิดของพวกเขาคงได้ทาให้
พระเยซู บาดเจ็บอย่างสาหัสเนื่ องจากว่าพวกเขาเป็ นพวกผูน้ าของอิสราเอล แน่นอนว่าการลงจาก
กางเขนของพระเยซูเป็ นความเป็ นไปได้ทางกายภาพ แต่มนั เป็ นความเป็ นไปไม่ได้ทางศีลธรรมและ
ฝ่ ายวิญญาณ ชื่อเรี ยกที่ต้ งั ใจอย่างเยาะเย้ยของพวกผูป้ กครองสาหรับพระเยซู “กษัตริ ยข์ องอิ สราเอล”
จดจ่ อ ที่ ก ารเหน็ บ แนมอัน ชัด เจนที่ เ พิ่ ม เข้า มาเกี่ ย วกับ พระเยซู ที่ เ ป็ นผูน้ าไม่ ใ ช่ ข อง “พวกยิว ”
(ประชาชน) เท่านั้นแต่ของประเทศของพวกเขาอีกด้วย พวกเขาเป็ นผูน้ าประเทศ ไม่ใช่ พระเยซู
ข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเยซู ไร้ความหวังอย่างชัดเจนที่กางเขนก็เป็ นเรื่ องตลกที่สุดจากมุมมองของพวก
เขา พระเมสสิ ยาห์แห่ งทุกคนของพวกเขาจาเป็ นที่จะต้องควบคุ ม นี่ เป็ นจุดสู งสุ ดของการต่อต้าน
ของพวกผูน้ าทางศาสนาต่อพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 3:6; 11:18; 12:12; 14:1, 64; 15:1, 11-13)
“การเหน็บแนมตามสถานการณ์ เกิดขึ้นเมื่อมีความแย้งกันระหว่างสิ่ งที่บุคคลหนึ่ งคาดหวัง
อย่างไร้ เดี ยงสาที่ จะเกิ ดขึ้ นและสิ่ งที่เกิ ดขึ้นอย่างแท้จริ ง หรื อระหว่างสิ่ งที่บุคคลหนึ่ งคิ ด
อย่างมืดบอดที่จะเป็ นกรณี และสถานการณ์ที่แท้จริ งเป็ น....
“ในการเหน็บแนมทางสถานการณ์น้ นั ผูพ้ ูดก็มนั่ ใจว่าสิ่ งที่เขาหรื อเธอพูดหรื อคาดหวังนั้น
เป็ นจริ ง แต่ก็ไม่ตระหนักว่าแท้จริ งแล้วสถานการณ์แท้จริ งนั้นเป็ นสิ่ งตรงข้าม บุคคลต่างๆ
ในเรื่ องราวนี้ เป็ นเหยื่อที่มืดบอดของการเหน็บแนมเกี่ ยวกับสถานการณ์ ในขณะที่ผอู ้ ่าน
เห็นความตรงข้ามที่เหน็บแนมระหว่างสิ่ งที่ผพู ้ ูดกล่าวและแนวทางที่สิ่งต่างๆเป็ นจริ งอย่าง
แท้จริ ง”[906]

พวกกบฏ “ผูไ้ ด้ถูกตรึ งกับ” พระเยซู ก็ร่วมกับคนอื่นๆที่กาลัง “ดูถูกพระองค์” การถูกปฏิเสธ การละเมิดและ
การเยาะเย้ยได้โจมตีพระเยซูต้ งั แต่คนสู งที่สุดไปจนถึงคนต่าที่สุดในสังคม
ความอับอายขายหน้าเต็มที่ของพระเยซู ซ่ ึ งส่ วนนี้ บนั ทึกก็นาเสนอพระองค์ในฐานะเป็ นผูร้ ับใช้ที่จานนอย่าง
สิ้ นเชิ ง ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า แม้ก ระทัง่ จนถึ งจุ ดของการตายที่ บนกางเขน พระองค์ช่างเป็ นแบบอย่า ง
สาหรับทุกคนผูซ้ ่ ึงพระเจ้าได้เรี ยกให้เป็ นผูร้ ับใช้ของพระองค์!
การตายของพระเยซู 15:33-41 (เปรียบเทียบ มธ. 27:45-56; ลก. 23:44-49; ยน. 19:28-30)
การบันทึ กของมาระโกเกี่ ยวกับการตายของพระเยซู รวมถึ งเหตุ การณ์ ที่สาคัญสุ ดยอดห้าอย่าง: ความมืด
การร้ องสองครั้ งของพระเยซู การฉี ก ของม่านในพระวิหาร และการกล่ าวยอมรั บของนายร้ อยคนโรมัน
เหตุ การณ์ เหล่านี้ ท้ งั หมดได้เกิ ดขึ้ นระหว่างสามของหกชั่วโมงสุ ดท้ายของการทนทุ กข์ของพระเยซู ที่บน
กางเขน
“สาหรับ สามชัว่ โมงแรกของหกชัว่ โมงบนกางเขนของพระเยซู พระองค์ทนทุกข์ใ น
กลางวัน ณ เงื้ อมมือของมนุ ษย์ (15:21-32) ในความมืดแห่ งสามชัว่ โมงที่สองพระองค์ทน
ทุกข์ ณ เงื้อมพระหัตถ์ของพระเจ้า”[907]
15:33 ผูเ้ ขียนพระกิ ตติ คุณสัมพันธ์ท้ งั หมดบันทึก “ความมืด” ที่เหนื อธรรมชาติซ่ ึ งปกคลุ มทั้งหมดของ
ยูดาห์ต้ งั แต่ 12:00 น. ถึง 15:00 น. ไม่มีใครในพวกเขาอธิ บายถึงมัน เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกเขาทั้งหมด
ถือว่ามันเป็ นเครื่ องหมายแห่ งการพิพากษาของพระเจ้าเหนื อพระเยซู ( เปรี ยบเทียบ 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)
“วิท ยาศาสตร์ เ กี่ ย วกับ ดาราศาสตร์ ป ฏิ เสธว่า นี่ เป็ นสุ ริ ยุปราคาตามธรรมชาติ สิ่ ง นี้ ไ ม่
สามารถเกิ ดขึ้นได้เมื่อดวงจันทร์ เต็มดวง [ณ ปั สกา]… พระเจ้าทาให้ความสว่างของดวง
อาทิตย์มืดไปโดยวิธีของพระองค์เองอย่างที่พระองค์เขย่าโลกและทาให้กอ้ นหิ นแตกเป็ น
เสี่ ยงๆ”[908]
พระบิ ดาได้ถอนความสว่างแห่ งการทรงสถิ ตของพระองค์ไปจากพระบุตรของพระองค์ระหว่าง
ชัว่ โมงทั้งหลายเมื่อพระเยซู แบกความผิดแห่ งบาปต่างๆของโลก (อสย. 53:5-6; 2 คร. 5:21) บางที
ความมืดปกคลุม “ทั้งแผ่นดิ น” ของอิสราเอลเพราะว่ามันแสดงถึ งการพิพากษาของพระเจ้าเหนื อ
อิสราเอลอีกด้ วย-สาหรับการปฏิเสธพระบุตรของพระองค์[909] ภัยพิบตั ิที่เก้าในอียิปต์เป็ นภัยพิบตั ิ
แห่งความมืดและมันเช่นกันก็ได้ติดตามมาด้วยการตายของบุตรหัวปี (อพย. 10:22-11:9) นักตีความ
คนอื่นๆเข้าใจว่าความมืดก็ปกคลุมไปทัว่ โลก[910]

“ความมืด ณ ตอนเที่ยงโดยธรรมชาติที่ขดั แย้งก็เป็ นเครื่ องหมายที่เหมาะสมสาหรับความมี
อานาจทุกอย่างของพระเจ้าที่จะให้แก่บรรดาผูท้ ี่ได้ปฏิเสธความสว่าง”[911]
“นอกเหนื อจากความมื ดของพระธรรมอพยพ มันเป็ นความเชื่ อถื อที่ ถือกันทัว่ ไปในโลก
โบราณว่า บ่ อยครั้ ง แล้วความมื ดเกี่ ย วข้องกับ หรื อเป็ นเครื่ องแสดงถึ งการตายของคนที่
ยิง่ ใหญ่”[912]
15:34 การร้ องนี้ ไ ด้ม า ณ ชั่วโมงที่ เก้า นั่นคื อ 15:00 น. การร้ องของพระเยซู แสดงถึ งสิ่ ง ที่ ค วามมื ด
พรรณนาถึง “พระเยซู ก็ทรงร้ อง” เสี ยงดังไม่ใช่ อย่างอ่อนแอด้วยพลังงานที่มีให้ใช้สุดท้ายของ
พระองค์ ความทรมานที่ ยิ่ ง ใหญ่ แ ห่ ง จิ ต วิ ญ ญาณของพระองค์ก็ รั บ ผิ ด ชอบส าหรั บ การร้ อ งนี้
มาระโกบันทึกถ้อยคาของพระเยซู ในภาษาอารเมค บางทีพระเยซู พูดด้วยภาษาอารเมคในแง่ของ
ปฏิกิริยาตอบสนองของฝูงชน (เปรี ยบเทียบ มธ. 27:46-47)
“ความลึกแห่ งการกล่าวนี้ ก็ลึกเกินไปที่จะหยัง่ ได้ แต่การตีความที่ไม่พอเพียงน้อยที่สุดคือ
การตี ค วามเหล่ า นั้นที่ พบความรู ้ สึ ก แห่ งการทิ้ งร้ า งในมันที่ ซ่ ึ ง พระเยซู ไ ด้รู้สึ กถึ ง ความ
น่ากลัวของบาปอย่างลึกจนสาหรับชัว่ ขณะหนึ่ งความใกล้ชิดของการสื่ อสารของพระองค์
กับพระบิดาก็คลุมเครื อ”[913]
พระเยซูอา้ งสดุดี 22:1: “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ทาไมพระองค์ทรงทอดทิ้ง
ข้าพระองค์?” นัน่ คือเหตุที่พระองค์แสดงออกถึงความทรมานแห่ งการแยกออกในฐานะเป็ นคาถาม
พระเยซู ไม่ได้ถามพระเจ้าสาหรับคาตอบ คาถามนั้นเป็ นเชิ งโวหาร เมื่อพระเยซู ใช้ขอ้ นี้ มันก็แสดง
ถึงการรับรองถึ งความสัมพันธ์ของพระองค์กบั พระบิดาในฐานะบิดาของพระองค์และการยอมรับ
ที่วา่ พระบิดาได้ “ละทิ้ง” พระองค์ พระเยซู รู้สึกราวกับว่าพระบิดาได้ละทิ้งพระองค์และแสดงออก
ถึ งความรู ้ สึกนี้ ด้วยถ้อยคาของดาวิด พระเจ้า “ได้ละทิ้ง" พระเยซู ในแง่ทางศาลที่ พระองค์จดจ่อ
พระพิโรธของพระองค์บนพระบุตรของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 14:36) เนื่ องจากว่าพระเยซู ทรงเป็ น
พระเจ้า พระบิดาไม่ได้ละทิ้งพระบุตรตามตัวอักษร สมาชิกของตรี เอกภาพก็รวมกันตลอดไป
“แง่ ที่ซ่ ึ งพระเจ้าได้ละทิ้งพระคริ สต์ก็คือว่าพระบิ ดาถอนตัวจากการสื่ อสารกับพระบุ ตร
พระองค์ไม่ได้แสดงความรักของพระองค์ต่อพระบุตรของพระองค์อีกต่อไป ตรงกันข้าม
พระคริ สต์ได้กลายมาเป็ นเป้ าแห่งความไม่พึงพอใจของพระบิดา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ น
ตัวแทนของคนบาป พระคริ สต์ได้กลาย ‘เป็ นบาปหรื อกลายเป็ นเรา (2 คร. 5:21) และ
พระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ ไม่สามารถมองเหนือบาปด้วยความโปรดปรานได้” [914]

พระเจ้าพระบิดาเทพระพิโรธของพระองค์บนพระบุตรผูไ้ ด้รับบาปของโลกไว้บนพระองค์เองที่บนกางเขน
ณ เวลาเดี ยวกัน พระเยซู ก็แบกคาสาปของพระเจ้าและการพิพากษาของพระองค์สาหรับบาป (เปรี ยบเทียบ
ฉธบ. 21:22-23; 2 คร. 5:21; กท. 3:13) จะว่าไปแล้ว พระเจ้าผูไ้ ม่สามารถมองยังบาป (ฮบก. 1:13) ก็หนั หลัง
ของพระองค์แก่พระเยซูผแู ้ บกบาปนั้นในร่ างกายของพระองค์เองที่บนกางเขน พระเยซูประสบกับ “การแยก
ออก” จากพระเจ้าเมื่อพระองค์แทนที่คนบาป (10:45; รม. 5:8; 1 ปต. 2:24; 3:18) ที่ “การแยก” นี้ ไม่ได้
เกิดขึ้นจริ งหรื อถาวร-และกระนั้นก็เป็ นเหตุการณ์จริ งในเวลาและประวัติศาสตร์ -ก็ได้รับการสนับสนุ นโดย
ข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเยซูดาเนินการต่อไปที่จะกล่าวต่อพระบิดาด้วยการอธิ ษฐาน: “ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์
ขอฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” (ข้อ 37; เปรี ยบเทียบ มธ. 27:50; ลก. 23:46)
การตีความอีกอย่างหนึ่งก็ตามมา:
“ภาระของบาปของโลก การเข้าส่ วนด้วยตนเองอย่างเต็มที่ของพระองค์กบั คนบาปเกี่ยวข้องไม่ใช่
แค่ความรู ้ สึกแต่เป็ นการถูกละทิ้งแท้จริ งโดยพระบิดาของพระองค์ มันอยู่ในการร้ องแห่ งการถู ก
ทอดทิ้งนัน่ เองที่ความน่ากลัวเต็มที่ของบาปของมนุ ษย์เปิ ดเผยออก แต่การร้องนั้นแสดงถึงความลึก
ที่ต่าที่สุดแห่ งความลึกลับของพระบุตรของพระเจ้าอีกด้วย-และ เทเทเลสทัย แห่ งชัยชนะ [“สาเร็ จ
แล้ว”] ของยอห์น 19:30 เป็ นการตีความแท้จริ งของมันอย่างขัดแย้ง เมื่อความลึ กนี้ ได้ถูกไปถึง
นั้นชัยชนะก็ได้เกิดขึ้น” [915]
“บางครั้งนักอรรถาธิ บายรวมการละทิง้ กับความตาย กระนั้นสองอย่างก็ค่อนข้างแตกต่าง การละทิ้ง
ได้ผ่านไปเมื่ อความตายเข้ามา เมื่ อพระเยซู ตายไป พระองค์ก็วางจิตวิญญาณของพระองค์ไว้ใน
พระหัตถ์ของพระบิดาของพระองค์และดังนั้นก็ไม่ได้ถูกละทิ้งอย่างแน่นอน”[916]
แม้วา่ การทนทุกข์ทางกายภาพที่พระเยซู ประสบนั้นเปรี ยบเทียบไม่ได้ ความทรมานฝ่ ายวิญญาณที่พระองค์
ประสบ-ในฐานะพระเมษโปดกของพระเจ้าที่รับบาปของโลกไป-ก็ใหญ่กว่าอย่างไม่จากัด เราต้องระลึกถึง
สิ่ งนี้เมื่อเราตรึ กตรองที่การตายของพระเยซูตวั อย่างเช่น ณ พิธีมหาสนิท
15:35-36 “เอลียาห์” ได้ช่วยกูห้ ลายคนในความทุกข์ยากระหว่างพันธกิจของท่าน
“ที่ว่ามีความเชื่ อถื ออันเป็ นที่นิยมในการมาของเอลี ยาห์ที่จะช่ วยเหลื อในเวลาแห่ งความจาเป็ นดู
เหมือนได้ถูกจัดตั้งไว้อย่างดี (เปรี ยบเทียบ Strack-Billerbeck,Vol.1,p. 1042)”[917]
มันยากที่จะรู ้วา่ “คนที่ยนื อยู”่ ได้ทาสิ่ งที่พวกเขาได้ทาหรื อไม่ เพราะว่าพวกเขาได้เข้าใจพระเยซู ผิดไปอย่าง
จริ งใจหรื อพวกเขาบิดเบือนถ้อยคาของพระองค์อย่างโหดร้ายเพื่อจะข่มเหงพระองค์ต่อไปหรื อไม่ ไม่วา่ ใน
กรณี ใด พวกเขาได้ ทาให้พระองค์บาดเจ็บอย่างลึ กมากขึ้น บางที หนึ่ งในพวกทหารให้เหล้าองุ่นเปรี้ ยว

(คากรี ก ออคซอส) แก่พระเยซู เพื่อจะทาให้ชีวติ ของพระองค์ยืดออกไป เพื่อว่าผูด้ ูสามารถเห็นได้วา่ เอลียาห์
จะมาและช่วยเหลือพระเยซูหรื อไม่ [918] อีกมุมมองหนึ่งก็ตามมา:
“มันอาจจะถู ก เพิ่ มเติ ม ว่า ดร. เจอโรม เว็บ สเตอร์ ผูล้ ่ วงลับ แห่ งโรงพยาบาลไพรส ไบทีเรี ย นรั ฐ
นิ วยอร์ ค (และนักศึกษาที่ ยาวนานแห่ งผลกระทบต่างๆของการตรึ งที่ ระบบของมนุ ษย์) ได้บอก
ข้าพเจ้าในการสนทนาว่า จากการที่ให้เหยื่อเสี ยชี วิตด้วยความเหนื่ อยล้าและหายใจไม่ออก สิ่ งใดก็
ตามที่มอบให้เหยือ่ เพื่อจะดื่มจะเร่ งกระบวนการของการหายใจไม่ออก” [919]
ในการบันทึกของมาระโก พวกทหารพูด (ข้อ 36) และในการบันทึกของมัทธิ ว ประชาชนพูด (มธ. 27:49)
ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณทั้งสองคนก็แม่นยาอย่างไม่สงสัย
15:37 “การร้องเสี ยงดัง” ที่ หนักแน่ นของพระเยซู บ่งบอกว่านี่ ไม่ใช่ แค่การอ้าปากครั้งสุ ดท้ายของคนที่
เหนื่ อยล้า จิตใจท้อแท้หรื อพ่ายแพ้ “การร้อง” ของพระเยซู เป็ น การตะโกนแห่ งชั ยชนะ พระองค์
ป่ าวประกาศอย่างมีชยั ชนะว่า: “สาเร็ จแล้ว!” (ยน. 19:30) จากนั้นพระองค์ก็อนุญาตให้วิญญาณของ
พระองค์ออกไปได้ (มธ. 27:50; ลก. 23:46; ยน. 19:30)-“และหายใจเฮือกสุ ดท้ายของพระองค์”
เป็ นไปได้ว่าการตะโกนสุ ดท้ายของพระองค์และการอนุ ญาตให้วิญญาณของพระองค์ออกไปนั้น
เกิดขึ้นพร้อมกัน พระองค์อนุญาตให้วญ
ิ ญาณของพระองค์ออกไปด้วยการตะโกนที่มีชยั ชนะ[920]
“นิวมา [“วิญญาณ”] ของพระเยซูได้ไปที่ไหนหลังจากการตายของพระองค์ ? ไปยังพระหัตถ์ของ
พระบิดา (ลก. 23:46) ไปยังเมืองบรมสุ ขเกษมกับผูร้ ้าย (ลก. 23:43) ไปยังพระสิ ริที่พระบุตรได้มีจาก
นิรันกาล (ยน. 17:5)”[921]
ร่ างกายของพระเยซูได้ไปที่หลุมฝังศพ หลักความเชื่อถือของพวกอัครทูตยืนยันอย่างไม่ถูกต้องว่าพระองค์
ได้ลงไปยัง “นรก” ซึ่ งเป็ นการแปลที่ น่าเสี ยใจและไม่แม่นยาของ “เฮเดส” วิ ญญาณของพระเยซู ได้ไปยัง
สวรรค์เมื่อพระองค์ได้ตายไปไม่ใช่นรก
ตามปกติแล้วมันใช้เวลานานสองหรื อสามวันสาหรับคนที่ถูกตรึ งที่จะตายไป[922] ระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้น
ของการทนทุกข์บนกางเขนของพระเยซูได้ทาให้ปีลาต ประหลาดใจ (ข้อ 44)
“ความตายแต่เนิ่ นๆพอสมควรของพระองค์ก็ไม่ใช่เนื่ องจากการทนทุกข์ทางกายภาพของพระองค์
เท่านั้น และมันเป็ นความผิดพลาดที่จะจดจ่อความสนใจหลักไปที่ความทรมานทางกายภาพขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา”[923]
15:38 ผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณสัมพันธ์ท้ งั หมดบันทึกการกระทาที่เป็ นสัญลักษณ์ ของการฉี กของ “ม่านของ
พระวิหาร” -“ตั้งแต่บนตลอดล่าง” อีกด้วย พวกเขาไม่ได้อธิ บายมัน แต่ผเู ้ ขียนจดหมายฝากฮีบรู ได้

อธิ บาย ( ฮบ. 6:19-20; 9:1-14; 10:19-22 ) มันแสดงถึงพระเจ้าที่เปิ ดทางไปสู่ การทรงสถิ ตของ
พระองค์โดยการตายของพระบุตรของพระองค์ บางที ม่านนั้นเป็ นม่านวงนอกใหญ่ที่แยกสถาน
บริ สุทธิ์ จากลานพระวิหาร[924] ถ้าเป็ นเช่นนั้น มันคงได้เป็ นที่สังเกตโดยหลายคน พวกปุโรหิ ตคง
ได้เตรี ยมเครื่ องบูชาตอนเย็นในพระวิหารเมื่อเหตุการณ์น้ ีได้เกิดขึ้นใกล้เวลาบ่ายสามโมง
15:39 “นายร้ อย” (ค ากรี ก เคนทู เรี ยน ซึ่ งเป็ นการถอดถ่ ายตัวอักษรของคาละติ เซนทู ริโอ ที่มาระโก
เท่านั้นใช้)
เป็ นทหารที่ดูแลการถูกตรึ งของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ข้อ 44) ที่อื่นๆในพันธสัญญาใหม่ คากรี กตาม
ธรรมเนี ยม เฮกคาโทนทาร์ โคส (“นายร้อย”) ปรากฏ การเลื อกคาของมาระโกที่นี่เป็ นตัวบ่งชี้ อีก
อย่างหนึ่ งที่ว่าท่านเขียนสาหรับชาวโรมัน นายร้อยคนนี้ พูดจริ งกว่าที่เขาน่าจะเข้าใจ เป็ นที่ชดั เจน
ว่าเขาหมายถึงว่าพระเยซูทรงเป็ น “คนชอบธรรม” (ลก. 23:47) แม้กระนั้นถ้อยคาของเขาที่ได้พูดไป
ขณะที่เขายืนต่อหน้าพระเยซู โดยตรง-ขณะที่พระองค์ตายไป-ก็เป็ นจริ งตามตัวอักษร! ถ้อยคาของ
เขาจัดตั้งจุดสู งสุ ดของการแสดงออกของมาระโกที่ว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระบุตรของ พระเจ้า
(เปรี ยบเทียบ 1:1; 8:29-30)
“จากการที่ ได้ประทับใจโดยท่าทางแห่ งการตายของพระเยซู และเครื่ องหมายที่ มีต่อมัน
นายร้ อ ยชาวโรมั น กล่ า วยอมรั บ ถึ ง พระเยซู ใ นสิ่ งที่ เ ขาควรได้ ก ล่ า วยอมรั บ ถึ ง
จักรพรรดิโรมันเท่านั้น ซี ซาร์ ไม่ใช่ ‘บุตรของพระเจ้า’; พระเยซูพระเมสสิ ยาห์ที่ถูกตรึ งนั้น
เป็ น”[925]
“ดูเหมือนจะเป็ นการสงสัยเล็กน้อยที่วา่ มาระโกตั้งใจให้ขอ้ นี้ ที่จะเป็ นสิ่ งที่เท่าเทียมสาหรับ
การเริ่ มต้นของพระกิตติคุณของท่าน [คือ 1:1 “ข่าวประเสริ ฐเรื่ อง พระเยซูคริ สต์พระบุตร
ของพระเจ้า”]”[926]
“นายร้อย” ไม่ใช่สาวกของพระเยซู แต่เป็ นทหารโรมันผูท้ ี่บางทีได้เป็ นพยานถึงการตรึ งมากมาย ม่านที่ขาด
เป็ นคาพยานของยิวถึงอัตลักษณ์ของพระเยซู และการกล่าวยอมรับของนายร้อยเป็ นคาพยานของคนต่างชาติ
ถึงสิ่ งเดียวกัน เมื่อนามารวมกันสองสิ่ งนี้ก็จดั เตรี ยมพยานทั้งสองว่าพระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า
“ที่นี่ลทั ธิ ยิวและโลกต่างชาติก็ยอมรับความมีเกี ยรติสิทธิ์ ขาดของพระเยซู ในแนวทางของ
ตนเอง”[927]
15:40-41 มัทธิ วอ้างอิงถึงผูห้ ญิงสามคนอย่างเดียวกันและลูกาอ้างอิงถึงพวกเธอโดยทัว่ ไป “ยากอบน้อย”
อาจได้เป็ นบุตรของอัลเฟอัสที่ถูกอ้างอิงใน 3:18-ผูเ้ ป็ นหนึ่ งในสาวกสิ บสองคน “สะโลเม” เป็ น
มารดาของบุ ต รของเศเบดี คื อ ยากอบและยอห์ น -ผู ้เ ป็ นลู ก พี่ ลู ก น้ อ งของพระเยซู เหมื อ นกับ

พวกทหาร ผูห้ ญิงเหล่านี้ เป็ นพยานถึงการตายของพระเยซู อีกด้วย แบบอย่างที่มีความรักของพวก
เขาตรงข้ามกับพวกศัตรู ของพระเยซูผไู ้ ด้เยาะเย้ยพระองค์ อย่างไรก็ตามข้อที่ 41 ก็พิเศษต่อมาระโก
มันควรเป็ นการหนุนใจที่พิเศษต่อสาวกหญิงทุกคน [928]
ผูห้ ญิงหลายคน “ติดตาม” พระเยซู และปรนนิ บตั ิ (“รับใช้”) พระองค์ตลอดพันธกิ จของพระองค์ ยอห์ น
อ้างอิ ง ว่า ท่า นปรากฏตัวที่ ก ารตรึ ง (ยน. 19:26-27) แต่ ไม่ มีส าวกชายคนอื่ นๆปรากฏว่า ได้อยู่ที่นั่น
พวกผู้หญิง สามารถปรนนิบตั ิพระเยซู-ในฐานะ “สาวก”-เช่นเดียวกับพวกผูช้ าย ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ งบทบาท
ของพวกเธออาจแตกต่างจากบทบาทของคู่ชายของพวกเธอในทุกวันนี้ อย่างที่เป็ นในตอนนั้น แต่พนั ธกิ จ
ของพวกเธอก็สาคัญ บทนาของมาระโกถึงผูห้ ญิงสามคนเหล่านี้ จดั เตรี ยมผูอ้ ่านสาหรับบทบาทของพวกเธอ
ในฐานะเป็ นพยานถึงการถูกฝังของพระเยซู (ข้อ 47) และการเป็ นขึ้นจากตาย (16:1-8)
ผู้หญิงบางคนทีไ่ ด้ สังเกตการตรึง
มัทธิว 27:56

มาระโก 15:40

ยอห์ น 19:25

มารี ยช์ าวมักดาลา

มารี ยช์ าวมักดาลา

มารี ยช์ าวมักดาลา
ม า ร ด า ข อ ง พ ร ะ เ ย ซู
(มารี ย)์

ม า รี ย์ ม า ร ด า ข อ ง ย า ก อ บ แ ล ะ มารี ยม์ ารดาของยากอบน้อยและของ มารี ยภ์ รรยาของเคลโอปัส
โยเซฟ =
โยเสส =
มารดาของบุตรทั้งสองของเศเบดี =

สะโลเม =

น้ อ งสาวของมารดาของ
พระเยซู

การฝังของพระเยซู 15:42-47 (เปรียบเทียบ มธ. 27:57-66; ลก. 23:50-56; ยน. 19:31-42)
การฝังของพระเยซู เป็ นส่ วนสาคัญของการประกาศของคริ สตจักรเริ่ มแรก (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 15:3-4) มัน
จัดตั้งการเชื่อมโยงระหว่างการตายของพระเยซูและการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ ที่สาคัญกว่า มันพิสูจน์
ถึงความเป็ นจริ งแห่งการตายของพระเยซู
15:42 โดย “เวลาพลบค่ า ” มาระโกหมายถึ งบ่ายแก่ ๆ “ราวๆ 16:30 น.”[929] วันศุกร์ เป็ นวันที่พวกยิว
เตรี ยม (“วันเตรี ยม”) สาหรับการถื อรักษาวันสะบาโตของพวกเขาซึ่ งเริ่ มต้น ณ เวลาดวงอาทิตย์ตก

ในวันศุกร์ มาระโกต้องใช้ความบรรจงที่พิเศษเพื่อจะอธิ บายเรื่ องนี้ สาหรับผูอ้ ่านชาวต่างชาติของ
ท่าน
15:43 เป็ นที่ชดั เจนว่าความสั้นของเวลาได้กระตุน้ “โยเซฟจากอาริ มาเธี ย” ไปสู่ การกระทา (เปรี ยบเทียบ
ฉธบ. 21:23) สถานที่ ต้ งั แห่ ง อาริ ม าเธี ย ก็ น่ า สงสั ย แต่ ม ันอาจได้เ ป็ นที่ เ ดี ย วกัน กับ รามาห์
(รามาธาอิม) ซึ่ งเป็ นสถานที่เกิดของซามูเอลที่อยูท่ างเหนื อของเยรู ซาเล็มประมาณ 5 ไมล์ [930 ]
โยเซฟเป็ น “สมาชิ กที่โดดเด่น” ของสภาแซนเฮดริ น คาบรรยายของมาระโกเกี่ยวกับเขาในฐานะ
เป็ นผูห้ นึ่งที่ “กาลังคอยแผ่นดินของพระเจ้า” ก็นาเสนอเขาในฐานะคนยิวที่ศรัทธา เขาได้กลายมา
เป็ นผูเ้ ชื่อในพระเยซูอีกด้วย (ยน. 19:38)
ผูอ้ ่านดั้งเดิ มของมาระโกเป็ นพลเมื องของอาณาจักรของซี ซาร์ แต่พวกเขากาลังรอคอยอาณาจักร
ของพระเจ้าอีกด้วย มาระโกเน้นถึ งความกล้าหาญที่โยเซฟรวบรวมเพื่อจะทาการร้ องขอของเขา
การกระท าที่ กล้าหาญของโยเซฟคงได้ดลใจผูอ้ ่า นของมาระโกที่ จะทาการยืนหยัดเพื่ อพระเยซู
เช่ นกัน โยเซฟจาต้องรวบรวม “ความกล้าหาญ” ของเขา เนื่ องจากว่าเขาเผชิ ญหน้ากับการต่อต้าน
อย่างมากในสภาแซนเฮดริ น ในทานองเดียวกัน ผูอ้ ่านชาวโรมันของมาระโกคงได้จาต้องรวบรวม
ความกล้าหาญของพวกเขา-เพื่อที่จะเข้าข้างพระเยซูต่อต้านเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจผูไ้ ด้ต่อต้านพระองค์
“เพื่อลบความอัปยศของกางเขน มาระโกทาให้พระเยซู สง่างามในการฝั งเช่ นเดียวกับใน
การตาย. … มันกล่าวถึงพระเยซู อย่างดีที่วา่ โดยไม่คานึ งถึงท่าทางที่น่าอับอายแห่ งการตาย
ของพระองค์ ชายเช่นโยเซฟควรแสวงหาอย่างอันตรายที่จะฝังพระศพของพระองค์”[931]
15:44-45 เป็ นเรื่ องผิดปกติ ที่คนที่ ถูกตรึ งตายอย่างรวดเร็ วมาก ดังนั้นปี ลาตได้รับรองถึ งการตายของ
พระเยซู มาระโกบันทึกว่า “นายร้อย” ชาวโรมันได้ยืนยันถึงการตายของพระเยซู เพื่อที่จะพิสูจน์ต่อ
ผูอ้ ่านชาวโรมันของท่านว่าพระเยซู ได้ตายไปอย่างแท้จริ ง บางทีพวกโรมันบางคนที่ได้สังเกตการ
ตรึ งทั้งหลายคงได้มีความยุง่ ยากในการเชื่ อว่าพระเยซู ได้ตายไป เนื่ องจากพวกเขารู ้ เกี่ยวกับอาชญา
กรทั้งหลายผูไ้ ด้ออ้ ยอิ่งอยูห่ ลายวัน
เป็ นเรื่ องผิดปกติเช่นกันที่จะมอบศพของบุคคลที่ถูกประณามว่าทรยศต่อใครก็ตามยกเว้นญาติที่อยู่
ใกล้[932] ดังนั้น ความเต็มใจของปี ลาตที่จะให้ (ยอมให้) “พระศพ” ของพระเยซู แก่โยเซฟบ่งบอก
ว่าเขาไม่ได้เชื่ออย่างแท้จริ งว่าพระเยซู มีความผิดเกี่ยวกับการกบฏ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 14-15) นี่เป็ นที่
เดี ยวในพันธสัญญาใหม่ที่ที่ใครคนหนึ่ งอ้างอิงถึ งร่ างกายที่ตายไปของพระเยซู ว่าเป็ นศพ (คากรี ก
พโทมา) การใช้คานี้ของมาระโกเน้นต่อไปถึงความเป็ นจริ งของการตายของพระเยซู [933]

15:46 นิ โคเดมัสช่วยเหลือโยเซฟด้วยงานเหล่านี้ (เปรี ยบเทียบ ยน. 19:39) และบางทีคนอื่นๆเช่น บรรดา
คนใช้ของพวกเขาช่ วยเหลื อพวกเขา การอธิ บายที่เรี ยบง่ายของมาระโกเน้นถึ งการพันพระศพของ
พระเยซู ดว้ ย “ผ้าลินิน” หรื อ ผ้าป่ าน (คากรี ก ซิ นโดน) บางทีสิ่งนี้ บ่งชี้ ถึงการฝั งแท้จริ งต่อผูอ้ ่าน
ดั้งเดิมของท่านอีกด้วย
“การซื้ อผ้าลินินทาให้พระเยซูสง่างามด้วยผ้าห่อศพใหม่เอี่ยม”[934]
“เมื่อโยเซฟจากอาริ มาเธี ยได้เข้าไปต่อหน้าปี ลาตเขาก็ติดมลทินซึ่ งทาให้มนั เป็ นไปไม่ได้
สาหรั บ เขาที่ จะมี ส่ วนในเทศกาลที่ ก าลัง ใกล้เข้ามา มลทิ นนั้นถู ก ท าให้ลึ กขึ้ นโดยการ
สัมผัสของเขากับคนตาย ยังไม่มีคนใดที่ถือรักษาเทศกาลนั้นได้เช่ นเดี ยวกับสาวกลับทั้ง
สองคือโยเซฟและนิ โคเดมัสผูก้ ล้าเผชิ ญมลทินทางพิธีกรรมด้วยมือที่อ่อนนุ่ มเพื่อจะดูแล
พระผูบ้ ริ สุทธิ์ ของพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งไม่เคยรู ้จกั ความเน่าเปื่ อย”[935]
15:47 ผูเ้ ขียนอ้างอิงถึงการปรากฏของ “มารี ย”์ สองคน ณ อุโมงค์ระหว่างการฝังของพระเยซู เพื่อจะจัดตั้ง
ข้อความต่อมาของท่านว่าพวกเธอปรากฎเพื่อจะเป็ นพยานถึ งอุโมงค์ที่ว่างเปล่าอีกด้วย (16:1, 5)
พวกเธอได้เห็นพระเยซู ตายไป (ข้อ 40) และตอนนี้ พวกเธอเห็นพระองค์ถูกฝังไว้ ไม่มีขอ้ สงสัย
ที่ว่าพวกเธอได้ไปยังอุโมงค์ที่ถูกต้องในเช้าวันอาทิตย์ เนื่ องจากว่าพวกเธอได้อยู่ที่นนั่ ในบ่ายวัน
ศุกร์ อีกครั้งหนึ่ ง มาระโกปกป้ องการสรุ ปที่ผิดใดๆที่วา่ พวกสาวกได้เข้าใจผิดเกี่ ยวกับการเป็ นขึ้น
จากตายของพระเยซู
ผูร้ ับใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้จ่ายราคาสู งสุ ดเพื่อบาปทั้งหลายของมนุ ษยชาติ นัน่ คือชี วิตของพระองค์เอง
การบรรยายของมาระโกเน้นถึ งการรั บใช้ที่เป็ นแบบอย่างของพระเยซู และความเป็ นจริ งแห่ งการตายของ
พระองค์
VIII. การเป็ นขึน้ จากตายของผู้รับใช้ บทที่ 16
การเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู คริ สต์เป็ นจุดสู งสุ ดของพระกิ ตติคุณของมาระโกอย่างที่มนั เป็ นประเด็นสู ง
ของเรื่ องราวของพระกิตติคุณเล่มอื่นๆทั้งหมด พระเยซู แก้ต่างถึงการอ้างของพระองค์ถึงการเป็ นพระบุตร
ของพระเจ้าไม่ใช่แค่พระเมสสิ ยาห์ที่เป็ นมนุษย์โดยการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์

ก. การป่ าวประกาศถึงการเป็ นขึน้ จากตายของพระเยซู 16:1-8 (เปรียบเทียบ มธ 28:1-8; ลก. 24:1-8;
ยน. 20:1)
16:1

วันสะบาโตได้จบลงด้วยเวลาดวงอาทิ ตย์ตกในเย็น วัน อาทิ ตย์ พวกผูห้ ญิ ง ไม่ ไ ด้ม ายัง อุ โ มงค์
จนกระทัง่ เช้าวันอาทิตย์ (ข้อ 2, เปรี ยบเทียบ มธ. 28:1) ทาไมมาระโกไม่ได้อา้ งอิงถึงวันสะบาโต
เลย? บางทีท่านทาอย่างนั้นเพื่อจะอธิ บายว่าพระเยซูได้อยูใ่ นอุโมงค์เป็ นช่วงเวลาหนึ่ง
พวกผูห้ ญิ งที่ มาระโกอ้างอิ ง ถึ ง ที่ มายัง อุ โมงค์ก็ เป็ นพวกผูห้ ญิ งเดี ยวกันที่ ท่ านกล่ า วว่าได้สั งเกต
พระเยซูที่บนกางเขน (15:40-41) สองคนจากพวกเขาได้เยี่ยมอุโมงค์ของพระเยซู ในบ่ายแก่ๆของ
วันศุกร์ แล้ว (15:47) อย่างไรก็ตาม มีผหู ้ ญิงคนอื่นหลายคนที่ไปกับพวกเธอในตอนนี้ (เปรี ยบเทียบ
ลก. 24:10)
พวกผู้หญิงทีไ่ ด้ เยีย่ มอุโมงค์ ในรุ่ งเช้ าวันอีสเตอร์
มัทธิว 28:1

มาระโก 16:1

มารี ยช์ าวมักดาลา มารี ยช์ าวมักดาลา
มารี ยค์ นอื่นๆ =

ลูกา 24:10

ยอห์ น 20:1

มารี ยช์ าวมักดาลา

มารี ยช์ าวมักดาลา

มารี ยม์ ารดาของยากอบ มารี ยม์ ารดาของยากอบ
สะโลเม
โยอันนาและ
คนอื่นๆ

พวกเธอไปเพื่ อจะ“ชโลม”พระศพของพระเยซู ด้วย“เครื่ องหอม” พวกยิวไม่ ได้ป ฏิ บ ตั ิ ก ารอาบยาศพ
[936] ผูห้ ญิ งเหล่ านี้ ตอ้ งการที่ จะให้เกี ยรติ พระเยซู โดยการทาให้พระศพของพระองค์มีกลิ่ นหอมเท่าที่
เป็ นไปได้ บางที แบบอย่า งของมารี ย ์จากเบธานี ไ ด้ห นุ นใจพวกเธอที่ จะท าการเสี ย สละนี้ เพื่ อ พระองค์
(เปรี ยบเทียบ 14:3-9) เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกเธอไม่เข้าใจว่าพระเยซูจะเป็ นขึ้นจากตาย
“ในฉากสุ ดท้ายๆในเยรู ซาเล็ม ผูค้ นที่เล็กน้อย [คือ บุคคลที่เล็กน้อยในการบันทึกของมาระโก] เป็ น
ตัวอย่างถึงคาสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเป็ น ‘ผูร้ ับใช้ของทุกคน’ ก่อนหน้านั้น พระเยซู
ได้รับใช้คนอื่นๆ ตอนนี้ ในเวลาแห่ งความจาเป็ นของพระองค์ คนอื่นๆก็รับใช้พระองค์: ซี โมนคน

โรคเรื้ อนต้อนรั บพระองค์ในบ้านของเขา; ผูห้ ญิ งคนหนึ่ งชโลมพระองค์ด้วยน้ ามันหอมที่ มีค่า
เท่ากับเงินเดือนประจาปี ของคนงานคนหนึ่ ง; ซี โมนชาวไซรี นแบกกางเขนของพระองค์; โยเซฟนา
พระศพของพระองค์จากกางเขนและฝังพระองค์ ; และผูห้ ญิงกลุ่มหนึ่ งไปยังอุโมงค์เพื่อจะชโลม
พระองค์หลังจากการตายของพระองค์ การกระทาเหล่านี้ เป็ นการกระทาแห่ งการบริ การที่ทาเพื่อ
พระเยซู โดยผูค้ นที่เสี ยสละหรื อเสี่ ยงบางสิ่ งอย่างกล้าหาญคือ-เงินหรื อการถูกจับกุมหรื อชื่ อเสี ยงเพื่อจะทาการเหล่านั้น. …
“ดังนั้น บุคคลที่เล็กน้อยทั้งหลายทาหน้าที่เป็ น ‘สิ่ งตรงข้าม’ สาหรับพวกสาวกตลอด…
“… แท้จริ งแล้วผูค้ นที่เล็กน้อยบรรลุหน้าที่ต่างๆที่ถูกคาดหวังจากพวกสาวก เพราะว่าพวก
สาวกของยอห์นได้ฝังศพของยอห์น ผูอ้ ่านก็คาดหวังอย่า งเดี ยวกันจากพวกสาวกของ
พระเยซู ตรงกันข้ามผูค้ นที่เล็กน้อยทาสิ่ งที่อาจได้ถูกคาดหวังจากพวกสาวก …”[937]
16:2-3 มาระโกระบุการเยี่ยมของพวกเธอแม้กระทัง่ อย่างแม่นยามากขึ้น[938] เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกผูห้ ญิง
ละบ้านของพวกเธอก่อนรุ่ งอรุ ณและไปถึงที่อุโมงค์แค่หลังจากดวงอาทิตย์ข้ ึน (มธ. 28:1; ลก. 24:1;
ยน. 20:1) ความเป็ นห่ วงของพวกเธอคือการขจัด “หิ น” หนักที่ก้ นั “ทางเข้า” ของพวกเธอไปยัง
“อุโมงค์” เป็ นที่ ชัดเจนว่าพวกเธอไม่รู้สิ่งใดเกี่ ยวกับการประทับตราอุ โมงค์และตั้งยามไว้ที่นนั่
(มธ. 27:62-66)
16:4-5 เป็ นที่ ชัดเจนว่า มาระโกรวมเรื่ องนี้ ไ ว้เ พื่ อ จะท าให้ ผูอ้ ่ า นประทับ ใจด้ว ยองค์ป ระกอบที่ เ หนื อ
ธรรมชาติที่แสดงให้เห็นโดยทูตสวรรค์ พวกผูห้ ญิงคงได้พูดกับซึ่ งกันและกันว่า “ใครได้กลิ้งก้อน
หิ นไป? ต้องเป็ นใครคนหนึ่ ง ที่ แข็ง แรงอย่า งมาก” เมื่ อพวกเธอเข้าไปในห้องผ่า นไปยัง อุ โมงค์
พวกเธอคงได้คิดว่า “ชายหนุ่ มคนนี้ เป็ นใครกัน (คากรี ก เนอันนิ สกอส? เขาต้องพิเศษอย่างมาก”
เขาปรากฏในฐานะเป็ นคนหนุ่ม แต่กาลังของเขาและการแต่งกายที่ไม่ธรรมดาของเขาบ่งบอกว่าเขา
เป็ นทูตสวรรค์ (เปรี ยบเทียบ 9:3) การปรากฎที่ มีพลังและไม่ได้คาดหวังและหรื อภาพลักษณ์
ภายนอกของทูตสวรรค์ทาให้พวกผูห้ ญิงตกใจ
“อาจเป็ นการบ่งบอกว่าจุดประสงค์ของการปรากฏของทูตสวรรค์ ณ อุโมงค์คือที่ จะเป็ น
การเชื่ อมโยงระหว่า งเหตุ การณ์ แท้จริ งของการเป็ นขึ้ นจากตายและพวกผูห้ ญิ ง ตาของ
มนุ ษย์ไม่ได้รับอนุญาตที่จะเห็นเหตุการณ์ของการเป็ นขึ้นจากตายเอง แต่พวกทูตสวรรค์
ในฐานะเป็ นพยานทันทีแห่งการกระทาของพระเจ้าได้เห็นมัน ดังนั้นถ้อยคาของทูตสวรรค์
ต่อพวกผูห้ ญิ ง ‘พระองค์ทรงเป็ นขึ้ นมาแล้ว ’ อย่า งที่ มนั ได้เป็ นนั้นก็เป็ นกระจกเงาที่ซ่ ึ ง
มนุษย์ได้รับอนุญาตที่จะเห็นการสะท้อนถึงเหตุการณ์แบบยุคสุ ดท้ายนี้”[939]

“ภาพเหล่านั้นที่พรรณนาถึงพระผูช้ ่ วยให้รอดที่มีสง่าราสี ที่ออกมาจากประตูที่ถูกเปิ ดของ
อุ โ มงค์ ใ นขณะที่ พ วกยามล้ ม ลงด้ว ยความกลัว เมื่ อ เห็ น พระองค์ ก็ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกับ
ข้อเท็จจริ งของกรณี น้ ี ร่ างกายที่มีชีวติ ผ่านหิ นนั้นอย่างเงียบ อย่างมองไม่เห็น อย่างอัศจรรย์
อย่างมีสง่าราศี”[940]
16:6

ทูตสวรรค์ได้ทาให้ความกลัวของพวกผูห้ ญิงสงบลงก่อน พวกเธอต้องหยุด “ตกตะลึง” (ตกใจ)
เนื่องจากว่าพระเยซูได้ทานายถึงการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์-และตอนนี้ มนั ได้เกิดขึ้น จากนั้น
ทูตสวรรค์อธิ บ ายถึ งที่ ที่พระเยซู อยู่ (“ไม่ ใช่ ที่นี่” ในอุโมงค์ อย่างไรก็ตาม พระองค์ได้สาแดง
พระองค์เองแก่มารี ยช์ าวมักดาลาใกล้อุโมงค์หลังจากสิ่ งนี้ ไม่นาน) “พระองค์ทรงเป็ นขึ้นมาแล้ว”
(คากรี ก กาลที่เน้นกรรมซึ่ งบ่งบอกว่าพระเจ้าได้ทาให้พระองค์เป็ นขึ้น)! อุโมงค์วา่ งเปล่าและ “ที่ที่
พวกเขาได้วางพระศพของพระองค์” เป็ นพยานถึงการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ บุคคลเดียวกันที่
ได้ถูกตรึ งตอนนี้มีชีวติ !
“เป็ นสิ่ งส าคัญที่ ว่าบรรดาผูเ้ ขี ยนการโต้แย้งชาวยิวยุคแรกๆไม่เคยแสวงหาที่ จะโต้เถี ย ง
ข้อเท็จจริ งนี้”[941]

16:7

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เปโตร” ต้องการข่าวดี น้ ี ในแง่ ของการปฏิ เสธพระเยซู สามครั้งของท่านและ
ความสิ้ นหวังที่เป็ นผลที่ตามมาของท่าน มาระโกเท่านั้นบันทึกการอ้างอิงพิเศษนี้ ถึงเปโตร บางที
เพราะว่ามันหมายถึงต่อเปโตรอย่างมาก พระเยซู ยงั คงถือว่าเปโตรเป็ นหนึ่ งในพวกสาวกที่เป็ นผูน้ า
ของพระองค์โดยไม่คานึงถึงความล้มเหลวของท่าน
พระเยซูได้ทานายถึงการกระจัดกระจายไปของแกะของพระองค์และการรวมตัวกันของพวกเขาใน
กาลิ ลี (14:27-28) กาลิ ลี เ ป็ นสถานที่ ที่ เ หมาะสมที่ จ ะเริ่ ม ต้น ภารกิ จ ทั่ว โลกต่ อ ชาวต่ า งชาติ
เช่นเดียวกับพวกยิว อย่างที่พระองค์ได้เรี ยกพวกสาวกของพระองค์ที่จะเป็ นผูห้ าคนในกาลิลี (1:17)
ตอนนี้พระองค์จะบัญชาให้พวกเขาที่จะเป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะที่นนั่ (ยน. 21:15-19)
“การทานายอื่นๆมากมายอย่างมากของพระเยซู ได้บรรลุ ความสาเร็ จในมาระโกเพื่อจะไม่
ละความสงสัยใดๆที่วา่ การทานายนี้จะบรรลุความสาเร็ จอย่างเช่นเดียวกัน”[942]
“ฉากสุ ดท้ายชี้ กลับไปยังกาลิลี กลับไปสู่ การเริ่ มต้นของเรื่ องราว ข่าวสารของชายหนุ่มคน
นั้น ณ อุ โมงค์พ ร้ อมกับ ค าสั่ ง ส าหรั บ พวกสาวกที่ จะไปยัง กาลิ ลี บ างที ก็ บ่ ง บอกถึ ง การ
เริ่ มต้นสดใหม่สาหรับพวกสาวกหรื อสาหรับใครก็ตามในอนาคตของโลกเรื่ องราวผูเ้ ลือกที่
จะติดตามพระเยซู โดยความหมายโดยนัยนั้น การเดินทางอันสดใหม่น้ ี จะส่ งผลต่อความ
ยุ่ง ยากอย่า งเดี ย วกันและความเป็ นปฏิ ปั ก ษ์อย่า งเดี ย วกันที่ พ บในกาลิ ลี โ ดยยอห์ นและ

จากนั้นโดยพระเยซู ยิ่งกว่านั้น กาลิลีช้ ี ไปจากเยรู ซาเล็มซึ่ งเป็ นศูนย์กลางของลัทธิ ยิวไปยัง
ประเทศของชาวต่ า งชาติ ท้ งั หลายที่ ซ่ ึ ง พระเยซู ไ ด้กล่ า วว่าข่ า วประเสริ ฐจะต้องถู ก ป่ าว
ประกาศไปก่อนที่ที่สุดปลายจะมาถึง”[943]
อย่างไรก็ตาม พวกสาวกไม่ได้ไป “ยังกาลิลี” ทันที พวกเขาต้องการหลักฐานต่อไปถึ งการเป็ นขึ้นจากตาย
ของพระเยซูซ่ ึ งพระเยซูได้จดั เตรี ยมก่อนที่พวกเขาไป
16:8

พวกผูห้ ญิงเสี ยใจมากโดยสิ่ งที่ได้เกิดขึ้น จนเมื่อพวกเธอได้ละอุโมงค์ไป พวกเธอก็ไม่ได้บอกใคร
ถึ งสิ่ งที่ พวกเธอได้เห็ น-ในตอนแรก อย่างไรก็ตาม มันก็ไม่นานก่ อนที่ พวกเธอกระจายข่าวที่ ว่า
พระเยซูมีชีวติ อีก (มธ. 28:8; ลก. 24:9)
“การจบของมาระโก… เจาะความเหนื อกว่าแห่ งความมัน่ ใจในตนเองใดๆที่ผอู ้ ่านอาจรู ้สึก
เพราะว่าการจบนี้หนั การเหน็บแนมกลับไปสู่ ผอู ้ ่าน ตลอดเรื่ องราวนั้นเมื่อพระเยซู ได้สั่งให้
ผูค้ นที่จะเงี ยบอย่างไรก็ตามพวกเขาก็พูด แต่ ณ ตอนปลายเมื่อชายหนุ่ มนั้นสั่งให้พวก
ผูห้ ญิงที่จะบอกข่าวสาร-ข่าวสารที่สาคัญ-ในการกลับกันที่เหน็บแนมพวกเขาก็เงียบ ความ
กลัวของพวกผูห้ ญิงครอบงาการจบของเรื่ องราว ณ จุ ดนี้ ความกลัวบังคับให้ผูอ้ ่านที่ จะ
เผชิ ญหน้ากับความกลัวในสถานการณ์ของเขาหรื อของเธอเองอีกครั้งหนึ่ ง ไม่วา่ ผูอ้ ่าน ‘รู้ ’
หรื อ ‘เห็น’ มากแค่ไหน เขาหรื อเธอยังคงต้องทาการเลือกที่ยากในตอนปลาย-ไม่วา่ ที่จะ
เงี ย บเหมื อนพวกผูห้ ญิ ง หรื อที่ จะป่ าวประกาศข่ าวดี ต่อหน้า การข่ ม เหงและความตายที่
เป็ นไปได้”[944]
“ด้วยความคิดเห็นปิ ดท้ายของท่าน ท่าน [มาระโก] ปรารถนาที่จะกล่าวว่า ‘ข่าวประเสริ ฐ
ของพระเยซูพระเมสสิ ยาห์ ’ (1:1) เป็ นเหตุการณ์ที่เกินความเข้าใจของมนุ ษย์และดังนั้นก็
ยิง่ ใหญ่และน่ากลัว ในกรณี น้ ี ตรงกันข้ามกับความคิดเห็นโดยทัว่ ไป ‘เพราะพวกนางกลัว’
เป็ นวลีที่เหมาะสมที่สุดต่อการสรุ ปของพระกิตติคุณนี้ ความฉับพลันที่ซ่ ึ งมาระโกสรุ ปการ
บันทึกของท่านก็สอดคล้องกับคานาของพระกิตติคุณนี้ที่ที่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณนี้ เริ่ มต้นโดย
การเผชิ ญหน้า กับ ผูอ้ ่ า นด้วยข้อเท็จจริ ง เกี่ ยวกับ การเปิ ดเผยในตัวบุ ค คลของยอห์ นและ
พระเยซู (1:1-13)” [945]
ข. การปรากฏและการเสด็จขึน้ สู่ สวรรค์ ของพระเยซู 16:9-20

นักตีความสมัยใหม่หลายคนเชื่ อว่ามาระโกจบพระกิ ตติคุณของท่านด้วยข้อที่8.[946] สิ่ งนี้ ดูเหมือนไม่น่า
เป็ นไปได้ต่อคนอื่นๆบางคน เนื่องจากว่าถ้าท่านได้จบเช่นนั้น ท่านก็จบมันด้วยตัวอย่างของพวกสาวกที่กลัว
และประหลาดใจเกิ นไปที่จะเป็ นพยานถึ งพระเยซู ที่ได้เป็ นขึ้นจากตาย ตลอดพระกิ ตติคุณนี้ เราได้สังเกต

ลักษณะที่พิเศษมากมายที่เรี ยกร้องต่อพวกสาวกที่จะรับใช้พระเจ้าโดยการเป็ นพยานที่กล้าหาญถึ งพระเยซู
แม้กระทัง่ โดยไม่คานึ งถึงการข่มเหงและการทนทุกข์ นักตีความคนอื่นๆเชื่ อว่าตัวอย่างของพวกผูห้ ญิงแทบ
จะไม่เป็ นตัวอย่างที่ดีสาหรับมาระโกที่จะจบพระกิตติคุณของท่านด้วยสิ่ งนั้น
การจบของพระกิตติคุณมาระโกเป็ นหนึ่ งในปั ญหาเกี่ยวกับตัวบทหลักทั้งหลายในพันธสัญญาใหม่ เหตุผล
หลักที่นกั ตีความบางคนถือว่าข้อที่ 9-20 ไม่แท้คือสิ่ งนี้ ต้นฉบับเกี่ ยวกับตัวหนังสื อกรี กที่เก่าแก่ที่สุดสอง
ฉบับแห่งพันธสัญญาใหม่ (ศตวรรษที่สี่) คือ ฉบับซีนาย (อาเลพ) และฉบับวาติกนั (บี)รวมทั้งต้นฉบับเก่าแก่
อื่นๆมากมายไม่มีขอ้ เหล่านั้น ยิ่งกว่านั้น งานเขียนของบรรพบุรุษคริ สตจักรบางคนไม่สะท้อนถึงความรู้
เกี่ยวกับข้อเหล่านี้ ในอีกด้านหนึ่ ง ข้อที่ 9-20 ปรากฏในต้บฉบับเก่าแก่ส่วนใหญ่และบรรพบุรุษคริ สตจักร
อ้า งอิ ง ถึ ง ข้อเหล่ า นั้น-รวมถึ ง จัส ติ น มาร์ เทอร์ (ค.ศ. 155) ทาเที ย น (ค.ศ. 170 และ ไอเรเนอัส
(ค.ศ. 180).[947] นักตีความบางคนเชื่ อว่าคาศัพท์ รู ปแบบและเนื้ อหาของข้อเหล่านี้ แย้งการเป็ นผูเ้ ขียนของ
มาระโกเกี่ยวกับข้อเหล่านั้น [948] สิ่ งนี้ได้นานักวิชาการสมัยใหม่หลายคนที่จะสรุ ปว่าข้อที่ 9-20 ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของพระกิตติคุณดั้งเดิมของมาระโก[949]
ถ้าข้อเหล่านั้นไม่ใช่ ส่วนหนึ่ งของพระกิ ตติคุณดั้งเดิมของมาระโก ข้อเหล่านั้นมาจากไหนและข้อเหล่านั้น
เป็ นส่ วนหนึ่งของพระวจนะที่ได้รับการดลใจของพระเจ้าหรื อไม่ได้รับการดลใจ?
มันอาจจะเป็ นว่าข้อที่ 9-20 เป็ นส่ วนหนึ่ งของพระกิตติคุณดั้งเดิมของมาระโก และสาหรับเหตุผลต่างๆอัน
ไม่เป็ นที่รู้จกั แก่เราในทุกวันนี้ ข้อเหล่านั้นก็ไม่ได้ถูกรวมไว้ในสาเนาโบราณบางฉบับของมัน อาเลพและ
“บี” ละช่องว่างไว้สาหรับข้อเหล่านี้ท้ งั หมดหรื อบางข้อของข้อเหล่านี้ [950] ถ้าเป็ นเช่นนั้น บางทีขอ้ เหล่านี้
ก็มีสิทธิ อานาจอย่างเต็มที่กบั ส่ วนที่เหลือของพระกิตติคุณนี้[951]
อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่าใครคนหนึ่ งได้เพิ่มข้อที่ 9-20 เพื่อจะให้การจบในเชิง บวกมากขึ้นแก่พระกิตติคุณนี้
เขาอาจได้ท าอย่า งนั้นโดยปราศจากการดลใจของพระเจ้า ซึ่ งในกรณี น้ ี ข ้อเหล่ า นี้ ก็ ขาดสิ ทธิ อานาจของ
พระเจ้าที่รับรองส่ วนที่เหลือของพระคัมภีร์
อีกทางเลือกหนึ่ ง ใครคนหนึ่ งอาจได้เพิ่มข้อที่ 9-20 ภายใต้อิทธิ พลที่ควบคุมของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งใน
กรณี น้ ีขอ้ เหล่านี้ มีสิทธิ อานาจเท่าเทียมกับส่ วนที่เหลือของพระกิตติคุณนี้ [952] มีตอนอื่นๆของพระคัมภีร์
ที่ดว้ ยเหตุใดเหตุหนึ่งดูเหมือนได้ถูกเขียนขึ้นภายหลังเนื้ อหาของพระธรรมนั้นๆที่ตอนเหล่านั้นปรากฎ แต่ที่
ซึ่ งพวกยิวและต่อมาคริ สเตียนถือว่าได้รับการดลใจ ตัวอย่างเช่ น การบันทึกถึ งการตายของโมเสสปรากฏ
ณ ตอนปลายของเฉลยธรรมบัญญัติซ่ ึ งนักอนุ รักษ์นิยมส่ วนใหญ่เชื่ อว่าโมเสสได้เขียน (เปรี ยบเทียบ ฉธบ.
34:5-12) อีกตัวอย่างหนึ่ งก็คือการอ้างอิงถึ งเมืองดานในพระธรรมปฐมกาลซึ่ งเมื องไม่ได้เป็ นตามชื่ อนั้น
จนกระทัง่ หลังจากสมัยของโมเสส เป็ นที่ชดั เจนว่าใครคนหนึ่งหลังจากสมัยของโมเสสได้ปรับชื่ อของเมือง
นั้น ตัวอย่างอื่นๆหลายตัวอย่างของธรรมชาติน้ ีอาจถูกอ้างอิงได้

“มุมมองของข้าพเจ้า ซึ่ งเชื่ออย่างที่ขา้ พเจ้าเชื่ อว่าพวกอัครทูตได้ทาการบันทึกที่ถูกเขียนขึน้
แบบเชื่ อมโยงกันถึ งการกล่าวและการทาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราก็คือว่า ณ ข้อที่ 8
มาระโกมาสู่ ตอนปลายของเรื่ องน่าจดจาของเปโตรเองและที่ว่าการสรุ ปที่รวดเร็ วแต่บอก
เล่าที่ตามมาก็เป็ นของมาระโกเอง มีการเปลี่ยนผ่านที่รวดเร็ วอย่างเดียวกันจากฉากหนึ่ งไป
ยังอีกฉากหนึ่ง และโดยรวมแล้วก็สอดคล้องกับสิ่ งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ มันอาจจะเป็ นว่า
เนื่ องด้วยเหตุผลนี้ นักคัดลอกเริ่ มแรกบางคนละเว้นมัน หรื ออาจจะเป็ นว่ามาระโกเองได้
เพิ่มมันในเวลาต่อมาเล็กน้อยหลังจากการทาสาเนาครั้งแรกของท่านได้ออกไป สิ่ งนี้ คง
อธิ บายถึงการอยูข่ องมันในสาเนาบางฉบับและไม่อยูใ่ นฉบับอื่นๆ”[953]
มุมมองของผูเ้ ชื่อแบบอีแวลเจลลิคอลหลายคนรวมทั้งข้าพเจ้าเองก็คือว่าแม้วา่ เราอาจไม่สามารถพิสูจน์วา่ ข้อ
ที่ 9-20 อย่างดั้งเดิมนั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของพระกิตติคุณของมาระโก แม้วา่ ข้อเหล่านั้นอาจได้เป็ น ข้อเหล่านั้น
ก็ดูเหมือนได้ถูกนับว่าได้รับการดลใจและดังนั้นก็มีสิทธิ อานาจอย่างเริ่ มแรกในประวัติศาสตร์ ของคริ สตจักร
มีการจบที่ ส้ ันอื่ นๆอีกสองอย่างต่อพระกิ ตติคุณมาระโกที่ตามหลังข้อที่ 8 ในสาเนาโบราณบางฉบับ แต่
นักวิชาการด้านตัวบทเกือบทั้งหมดปฏิเสธว่าการจบเหล่านี้เป็ นของไม่แท้ [954]
1. การปรากฏสามครั้งหลังจากการเป็ นขึน้ จากตาย 16:9-18
การบันทึกทั้งสามเหล่านี้เน้นถึงความสาคัญของพวกสาวกที่เชื่ อสิ่ งที่พระเยซู ได้สอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วา่
พระองค์จะเป็ นขึ้นจากตายด้วยความเร่ งด่วนที่เพิม่ ขึ้น
การปรากฎของพระเยซู ต่อมารีย์ชาวมักดาลา 16:9-11 (เปรียบเทียบ ยน. 20:11-18)
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ฉบับแปล NIV ได้เพิ่ม “พระเยซู ” ตัวบทกรี กกล่าวว่า “หลังจากพระองค์ทรงเป็ นขึ้นมา” สิ่ งที่มา
ก่อนของ “พระองค์” ก็ชดั เจนว่าเป็ นพระเยซู แต่การขาดสิ่ งที่มาก่อนนี้ ในบริ บทที่มาก่อนทันทีก็ดู
เหมือนจะบ่งบอกถึงการแยกหลักระหว่างข้อที่ 8 และ 9 สาหรับนักตีความบางคน บางทีผเู้ ขียน
ไม่ได้รู้สึกว่าท่านจาเป็ นต้องระบุชื่อพระเยซูเนื่องจากว่าพระองค์เป็ นสิ่ งที่มาก่อนที่ชดั เจน [955]
ผูเ้ ขียนอาจได้อธิ บายถึ ง “มารี ย ์ชาวมักดาลา” อย่างที่ ท่ านได้ทาที่ นี่เพื่อจะอธิ บายว่าเธอได้อยู่ ณ
อุโมงค์ พระเยซูได้ทาสิ่ งใหญ่เพื่อเธอ และดังนั้นความรักของเธอที่มีต่อพระองค์ก็ยงิ่ ใหญ่อย่างมาก
บางทีผเู ้ ขียนอธิ บายถึ งเธออย่างที่ท่านได้อธิ บายเพื่อจะระบุถึงเธออย่างแม่นยามากขึ้น เนื่ องจากว่า
เธอกลายมาเป็ นบุ คคลที่ สาคัญที่ นี่เป็ นครั้ งแรกในพระกิ ตติ คุณของมาระโก มารี ยไ์ ด้กลับไปยัง
อุโมงค์โดยตัวเธอเองหลังจากเธอและผูห้ ญิงคนอื่นๆได้ละมันไป (ข้อ 1-8) เป็ นที่ชดั เจนว่าโดยปกติ
ผูค้ นไม่สามารถรับรู ้ ว่าพระเยซู ทรงเป็ นใครนอกจากว่าพระเยซู ได้เปิ ดเผยพระองค์เองแก่พวกเขา
(เปรี ยบเทียบ ลก. 24:16, 31).[956]

16:10-11 มารี ย ์ “บอก” พวกสาวกว่าเธอได้เห็นพระคริ สต์ที่เป็ นขึ้น (เปรี ยบเทียบ ข้อ 7) ในขณะที่ส่วนที่
เหลื อ ของพวกยิว ยิน ดี เฉลิ ม ฉลองเทศกาลปั ส กา พวกสาวกของพระเยซู โศกเศร้ า กับ การสิ้ น
พระชนม์ของพระองค์ พวกเขาจะไม่เชื่ อคาพยานแบบประจักษ์พยานของมารี ย ์ สิ่ งนี้ ควรหนุ นใจ
สาวกคนอื่นๆที่พบว่าผูไ้ ม่เชื่อจะไม่เชื่อพยานของพวกเขาเกี่ยวกับการเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู
การปรากฏของพระเยซู ต่อชายสองคน 16:12-13 (เปรียบเทียบ ลก. 24:13-32)
นี่ เป็ นฉบับ ย่อของการปรากฏของพระเยซู บ นถนนเอมมาอู ส “รู ป ร่ า งที่ แตกต่ า ง (อมตะ) ที่ ซ่ ึ งพระเยซู
“ปรากฏ” ก็อธิ บายในบางส่ วนถึ งความล้มเหลวของชายเหล่านี้ ที่จะรับรู ้ถึงพระองค์ในตอนแรก ประเด็น
ของผูเ้ ขียนดูเหมือนจะเป็ นความไม่เชื่อของพวกสาวกอีกครั้งหนึ่ง ไม่วา่ การรายงานของประจักษ์พยานหรื อ
การปรากฏส่ วนตัวก็ไม่ได้เปิ ดตาของชายเหล่านี้ พระเจ้าจาต้องทาสิ่ งนั้นอย่างเหนื อธรรมชาติและพระองค์
ยังคงทาอยู่
การปรากฏของพระเยซู ต่อสาวกสิ บเอ็ดคน 16:14-18 (เปรียบเทียบ ลก. 24:36-43; ยน. 20:19-23)
ผูเ้ ขียนกล่าวว่าพระเยซู “ปรากฏแต่สาวกสิ บเอ็ดคน” ในโอกาสนี้ อย่างไรก็ตาม ยอห์นแก้ไขข้อความนั้น
โดยการอธิ ยายว่าโธมัสไม่อยู่ (ยน. 20:24) ผูเ้ ขียนได้กล่าวถึงสาวกสิ บเอ็ดคนในฐานะเป็ นกลุ่ม
16:14 เป็ นที่ชดั เจนว่าสิ่ งนี้ เกิ ดขึ้นในเย็นวันอาทิตย์อีสเตอร์ นี่ เป็ นการว่ากล่าวที่รุนแรงที่สุดซึ่ งพระเยซู
เคยให้แก่ พ วกสาวกของพระองค์ที่หมวดพระกิ ตติ คุณบันทึ ก พวกเขาไม่ เพี ย งแต่ ไม่ ไ ด้เชื่ อการ
รายงานถึ งการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ แต่พวกเขาทาให้ใจของพวกเขาแข็งกระด้างต่อความ
เป็ นไปได้ ของการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์อีกด้วย ความไม่เชื่อของพวกสาวกเองจะช่วยพวกเขา
เข้า ใจและชื่ น ชมความไม่ เชื่ อของหลายคนผูซ้ ่ ึ งพวกเขาจะแบ่ ง ปั นข่ า วประเสริ ฐด้วยในฐานะ
ประจักษ์พยาน
“พวกอัครทูตอาจได้รับอนุ ญาตที่จะได้ยินถึงการเป็ นขึ้นจากตายก่อนการเห็นพระคริ สต์ที่
เป็ นขึ้นเพื่อว่าพวกเขาอาจรู ้จากประสบการณ์ส่วนตัวถึงสิ่ งที่จะเป็ นที่จะพึ่งพาคาพยานของ
คนอื่นๆ อย่างที่จะเป็ นกรณี กบั ผูก้ ลับใจเชื่อของพวกเขา” [957]
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การกล่ า วถึ ง พระมหาบัญชาในโอกาสนี้ ดู เ หมื อ นจะได้ม าก่ อ นการให้ ม ันที่ ม ทั ธิ ว บัน ทึ ก
( มธ. 28:19-20) การบันทึกในพระกิ ตติคุณที่สองเน้นถึงขอบเขตสากลของความรับผิดชอบของ
พวกสาวก (เปรี ยบเทียบ 14:9) “ทุกคน” ใน “ทัว่ โลก” เป็ นรู ปแบบที่หนักแน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากคากรี กสาหรับ “ทุกคน” นัน่ คือ ฮาพันทา ทุกๆส่ วนของโลกต้องการข่าวประเสริ ฐ
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นี่เป็ นข้อที่บางคนเชื่ อว่าสอนถึงความจาเป็ นของบัพติศมาในน้ าสาหรับความรอด [958] อย่างไร
ก็ตาม บัพ ติ ศมาของคริ สเตี ยน ในที่ อื่นๆถู กนิ ยามโดยการกล่ าวยอมรั บภายนอกถึ งความเชื่ อใน
พระเยซู อยูเ่ สมอ ข้อนี้ ก็ถือว่าบัพติศมาก็เป็ นเช่นนั้น ส่ วนที่สองของข้อนี้ สอนอย่างชัดเจนว่าความ
ไม่เชื่ อส่ งผลต่อการถูกลงโทษ (เปรี ยบเทียบ 9:43-48) ไม่ใช่ความไม่เชื่ อและความล้มเหลวที่จะรับ
บัพติศมา
ในส่ วนแรกของข้อนี้ คานาหน้านามอันหนึ่ งควบคุ ม รู ปแบบของค ากริ ย าที่ เติ ม ed ทั้ง สอง:
“ได้เชื่ อและได้รับบัพติศมา” (NASB) หรื อ “เชื่ อ” และรับบัพติศมา” (NIV) สิ่ งนี้ บ่งบอกถึ ง
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างการเชื่ อและการได้รับบัพติศมา อย่างไรก็ตาม สองอย่างนี้ ก็ไม่ใช่วา่
แยกออกจากกันไม่ได้ (เปรี ยบเทียบ รม. 3:21-28; 1 คร. 1:17; อฟ. 2:8-9) บัพติศมาไม่ใช่เงื่อนไข
สาหรับความรอด แต่มนั เป็ นก้าวที่สาคัญของการเชื่อฟังสาหรับสาวกที่เชื่อ

16:17-18 ข้อเหล่านี้สนับสนุนความสาคัญหลักของการเชื่ออีกด้วย บรรดาผูท้ ี่เชื่ อไม่ใช่แค่สาวกสิ บเอ็ดคน
จะปฏิบตั ิการกระทาที่เหนือธรรมชาติต่อไป ตลอดพระคัมภีร์ “หมายสาคัญต่างๆ” เช่นนั้นแสดงถึง
บางสิ่ งแห่ งที่มาที่ เหนื อธรรมชาติ ซ่ ึ งเกิ ดขึ้ นและหมายสาคัญเหล่ านั้นรั บรองข่าวสารที่พยานเป็ น
พยาน (เปรี ยบเทียบ ข้อ 20)
“หมายส าคัญต่ างๆรั บรองความเชื่ อที่ บ รรดาผูเ้ ชื่ อเริ่ ม แรกป่ าวประกาศ ไม่ ใช่ ความเชื่ อ
ส่ วนตัวที่ใครก็ตามจากพวกเขาได้ใช้” [959]
สาวกสิ บ สองคนได้ขบั ผีและรัก ษาผูค้ นในนามของพระเยซู แล้ว (6:7, 12-13) พวกเขาจะมี
ความสามารถเหล่านี้ ต่อไป (เปรี ยบเทียบ กจ. 5:16; 8:7; 16:18; 19:12; 28:8) นี่เป็ นการอ้างอิงเดียว
ถึงพวกสาวกที่พดู “ภาษาแปลกๆ” (นัน่ คือ ภาษาอื่นๆ) ในหมวดพระกิตติคุณ (เปรี ยบเทียบ กจ. 2:4;
10:46; 19:6; 1 คร.12:10, 28,30; 13:1; 14:2,18-19) ไม่มีพ้นื ฐานตามตัวบทสาหรับการแยกแยะภาษา
ที่ไม่ได้เรี ยนรู ้ ซ่ ึ งถูกกล่ าวในกิ จการของอัครทูตจากคาพูดที่ ไร้ สาระที่ บางคนอ้างว่าจดหมายฝาก
ฉบับต่างๆอ้างอิงถึงเป็ นที่ชดั เจนว่าภาษาแปลกๆในพันธสัญญาใหม่เป็ นภาษาต่างๆ [960] ภูมิคุม้ กัน
จากการฉกของงูที่พิษเป็ นสิ ทธิ พิเศษอีกอย่างหนึ่ งที่พวกสาวกจะชื่ นชม (เปรี ยบเทียบ กจ. 28:3-6)
ไม่มีตวั อย่างของพวกสาวกที่ดื่มบางสิ่ งที่อนั ตรายและการอยูร่ อดในกิจการของอัครทูต
พระเยซู ไม่ได้กล่าวว่านานแค่ไหนที่พวกสาวกจะสามารถทาสิ่ งเหล่านี้ ระยะเวลาแต่ก่อนของการ
ทางานอัศจรรย์ท้ งั หมดก็ค่อนข้างสั้น (เปรี ยบเทียบ อพย. 7-14; 1 พกษ. 17-2 พกษ. 10) ดังนั้นนัน่
เป็ นสิ่ งที่พวกสาวกสามารถคาดหวังได้ (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 13:8) ประวัติศาสตร์ คริ สตจักรได้ยืนยัน
ว่าระยะเวลาของการทางานอัศจรรย์ที่มีในศตวรรษแรกได้ผ่านพ้นไปประมาณเวลาเดี ยวกันกับ
ความสาเร็ จของสารบบของพันธัญญาใหม่ (เปรี ยบเทียบ 2 คร. 12:12; ฮบ. 2:3-4) คริ สเตียนบางคน

อ้า งว่า พระสั ญ ญาเหล่ า นี้ ยัง คงใช้ไ ด้ใ นทุ ก วัน นี้ ตัว อย่า งเช่ น ส านัก ต่ า งๆแห่ ง อับ พาเลเชี ย ที่ มี
การจัดการงูและการดื่มยาพิษ อย่างไรก็ตาม โดยหลักแล้วสิ่ งเหล่านี้ เป็ นพระสัญญาต่างๆแห่ งการ
ปกป้ องของพระเจ้าสาหรับโอกาสต่างๆเมื่อผูข้ ่มเหงของพวกสาวกบังคับพวกเขาให้ทาสิ่ งเหล่านี้
บางครั้ งพระเจ้า ยัง คงโน้ม น้ า วผู ้ค นถึ ง ความจริ ง แห่ ง ข่ า วประเสริ ฐ หรื อ ยื น ยัน ความจริ ง แห่ ง
พระวจนะของพระองค์ แ ก่ ผู ้ค นด้ว ยประสบการณ์ ที่ เ หนื อ ธรรมชาติ ต่ า งๆ อย่ า งไรก็ ต าม
ประสบการณ์ เหล่ านี้ ก็ไม่ใช่ ประสบการณ์ อย่างเดี ยวกันกับสิ่ งที่ พระเยซู ได้สัญญาที่ นี่ คริ สเตี ยน
เริ่ มแรกบางคนสามารถทาการอัศจรรย์ต่างๆเมื่ อใดก็ตามที่ พวกเขาต้องการทาในน้ าพระทัยของ
พระเจ้า (เช่น กจ. 3:6; 16:18)นัน่ ไม่ใช่กรณี ในทุกวันนี้ แม้วา่ พระเจ้ายังคงทาการอัศจรรย์ในทุกวันนี้
2. การเสด็จขึน้ สู่ สวรรค์ ของพระเยซู 16:19-20 (เปรียบเทียบ ลก. 24:50-53; กจ. 1:9-12)
16:19 เหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้น 40 วันหลังจากการปรากฏต่างๆที่ผเู ้ ขียนเพิ่งได้บนั ทึกไป (เปรี ยบเทียบ กจ. 1:3)
ท่านบรรยายการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์และการประทับของพระเยซูโดยปราศจากการอธิ บายเพิ่มเติม ชื่ อ
เรี ย ก “พระเยซู องค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ” ปรากฏที่ นี่เท่า นั้นและในลู ก า 24:3 ในหมวดพระกิ ตติ คุ ณ
พระเยซูแห่งนาซาเร็ ธกลายมาเป็ น “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ต่อพวกสาวกของพระองค์ในแง่ของเจ้านาย
ที่มีอธิ ปไตยหลังจากการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ พระองค์ทรงเป็ นอย่างนั้นอยู่เสมอ แต่การ
เป็ นขึ้นจากตายสอนพวกสาวกว่านัน่ คือสิ่ งที่พระองค์ทรงเป็ น
พระเยซูได้ทานายถึงการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระองค์ในแง่ที่ถูกปิ ดบัง (14:7) พวกสาวกเป็ นพยาน
ถึ ง สิ่ งนี้ พวกเขาไม่ ไ ด้เป็ นพยานถึ ง การประทับ นั่ง ของพระองค์ใ นสวรรค์ พันธสั ญญาเดิ ม ได้
คาดหวังถึ งการประทับนัง่ ของพระเมสสิ ยาห์ในสวรรค์ก่อนการเสด็จกลับมาเพื่อจะปกครองของ
พระองค์ (สดด. 110:1) พวกสาวกเรี ยนรู ้วา่ การประทับจะเกิดขึ้นระหว่างการเสด็จมาสองครั้งของ
พระองค์ไม่ใช่ ก่อนการเสด็จมาครั้งแรก (เปรี ยบเทียบ กจ. 2:33-35; 7:56) ตาแหน่งที่ประทับใน
ปัจจุบนั ของพระเยซู ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาพรรณนาถึงการงานที่สาเร็ จของพระองค์ใน
โลก-ในขณะนี้ -และสิ ทธิ อานาจของพระองค์ในฐานะผูด้ าเนิ นการน้ าพระทัยของพระเจ้าในยุคนี้
การปกครองในปั จจุ บ นั ของพระเยซู เ หนื อคริ ส ตจัก รจากเบื้ อ งขวาพระหัตถ์ ข องพระบิ ด าของ
พระองค์ในสวรรค์ก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันกับการปกครองในอนาคตของพระองค์เหนื ออาณาจักรของ
ดาวิด-จากบัลลังก์ของดาวิดในโลก[961]
16:20 อย่า งไรก็ ตาม การงานของพระเยซู ใ นโลกก็ ดาเนิ น ต่ อ ไปอี ก ด้ว ยผ่า นทางชนรุ่ น แรกของพวก
สาวกของพระองค์ มันเป็ นความต่อเนื่ องแห่ งการงานของพระเยซู ในโลกในแง่ แท้จริ ง เพราะว่า
พระองค์ดาเนิ นการที่จะทาการทางานกับพวกเขาต่อไปและรับรองการประกาศของพวกเขาด้วย
หมายสาคัญต่างๆ (เปรี ยบเทียบ กจ. 1:1-2)

“…ทั้งหมดของกิจการของอัครทูตถูกครอบคลุมไว้ที่นี่ในข้อที่ยสี่ ิ บข้อเดียว …”[962]
สาวกพวกแรกเหล่านั้นจัดเตรี ยมตัวอย่างเชิ งบวกสาหรับชนรุ่ นที่ตามมาทั้งหมดของพวกสาวกที่จะทาตาม
ดังนั้นพระกิตติคุณนี้จบลงด้วยข้อความเชิงบวก
ต้นฉบับและฉบับแปลต่อมาบางฉบับรวมถึ งอีกข้อหนึ่ งตามหลัง 16:20 บางฉบับของฉบับเหล่านี้ ใส่ ขอ้
เพิ่มเติมไว้หลังจาก 16:8 นี่ ไม่ใช่หลักฐานตามตัวบทที่หนักแน่นสาหรับความแท้จริ งของข้อนี้ และข้าพเจ้า
ไม่คิดว่าดั้งเดิมแล้วมันเป็ นส่ วนหนึ่งของพระกิตติคุณที่ได้รับการดลใจของมาระโก
งานของการประกาศดาเนิ นต่อไปในกรุ งโรมท่ามกลางพวกสาวกที่ได้รับพระกิ ตติคุณนี้ ก่อน การบันทึกนี้
ถึงข่าวประเสริ ฐเกี่ ยวกับพระเยซู คริ สต์ (1:1) คงได้เป็ นการหนุ นใจที่เฉพาะต่อพวกสาวกชาวโรมันใหม่ๆ
พวกเขาเผชิ ญ กับ การเลื อ กของไม่ ว่า ที่ จ ะยื น หยัดต่ อ สาธารณะชนในฐานะคริ ส เตี ย น-และประสบกับ
การสู ญเสี ยอสังหาริ มทรัพย์ ทรัพย์สมบัติส่วนตัว การงานและแม้กระทัง่ ชี วิตของพวกเขา -หรื อที่จะเก็บตัว
พวกเขาถูกเรี ยกร้องโดยกฎหมายที่จะจุดถูปบูชาซี ซาร์ ที่เป็ น “พระเจ้า” ในฐานะพลเมืองโรมัน การทาอย่าง
นั้นก็ประนีประนอมการอุทิศตนที่เฉพาะของพวกเขาต่อพระเยซู ในฐานะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ที่จะล้มเหลวใน
การนมัสการซี ซาร์ ก็ทาให้พวกเขาจ่ายราคามาก พระกิตติคุณนี้เป็ นประโยชน์โดยเฉพาะสาหรับพวกสาวกที่
เผชิญกับการท้าทายที่คล้ายกันต่างๆในสมัยและสถานที่ของพวกเขาเองในประวัติศาสตร์
วีเอิร์สบีช้ ี วา่ พระกิตติคุณมาระโกคล้ายกับเนื้ อหาเกี่ยวกับผูร้ ับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของเปาโลในฟี ลิปปี 2 พระเยซู
เสด็จมาในฐานะผูร้ ับใช้ (มก. 1-13; ฟป. 2:1-7) พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ที่บนกางเขน (มก. 14-15; ฟป. 2:8)
และพระเจ้าได้ยกย่องพระองค์สู่พระสิ ริ (มก. 16; ฟป. 2:9) ทั้งมาระโกและเปาโลเน้นถึงความจาเป็ นสาหรับ
พวกสาวกที่จะนาข่าวประเสริ ฐไปยังทุกประชาชาติ (มก. 16:15-16; ฟป. 2:10-11) และทั้งสองให้ความแน่ใจ
ที่วา่ พระเจ้ากาลังทาการในและผ่านทางเรา(มก.16:19-20;ฟป.2:12-13).[963]
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