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บทที ่18 – พระเยซูทรงพสูิจน์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้า 
 

มาระโก 2:1,2   คร้ันล่วงไปหลายวัน พระองค์ได้เสด็จไปใน

เมืองคาเปอรนาอุมอีก และคนทัง้หลายได้ยนิว่าพระองค์

ประทบัทีบ้่าน และในเวลาน้ันคนเป็นอันมากมาชุมนุมกนัจน

ไม่มีทีจ่ะรับ จะเข้าใกล้ประตูกไ็ม่ได้ พระองค์จึงเทศนาพระคํา

น้ันให้เขาฟัง  
 

 ประชาชนมาหาพระเยซูดวยเหตุผลหลายประการที่

แตกตางกัน บางคนอยากรูอยากเห็น บางคนปรารถนาที่จะ

ไดรับการรักษาใหหาย บางคนคิดวา พระองคจะทรงเปน

กษัตริยที่ชวยปลดปลอยพวกเขาใหหลุดพนจากการปกครอง

ของพวกโรมัน บางก็ปรารถนาที่จะมาฟงพระองคเพราะวา

พระองคตรัสพระวจนะของพระเจาดวยฤทธิ์อํานาจ  แตคน

อ่ืนๆ กลับหวังวาพระองคจะตรัสหรือกระทําอะไรบางอยางที่

พวกเขาสามารถจะจับผิดได  คนเหลาน้ีตองการจะต้ังขอหา

พระองควากอคดีรายแรง ไมใชเพราะพระองคไดกระทํา
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ความผิดใดๆ แตเพราะพวกเขาอิจฉาริษยาในพันธกิจของ

พระองคที่ทรงกระทําทามกลางประชาชนน่ันเอง 

มาระโก 2:3,4   แล้วมีคนนํา

คนอัมพาตคนหน่ึงมาหา

พระองค์ มีส่ีคนหาม  เมื่อเขา

เข้าไปให้ถงึพระองค์ไม่ได้

เพราะคนมาก เขาจึงร้ือ

ดาดฟ้าหลังคาตรงทีพ่ระองค์ประทบัน้ัน และเมื่อร้ือเป็นช่อง

แล้ว เขาก็หย่อนแคร่ทีค่นอัมพาตนอนอยู่ลงมา 
 

 ชายผูน้ีไมสามารถจะทําอะไรเพื่อจะรักษาตนเองให

หายไดเลยเพราะเขาปวยเปนอัมพาต  ไมมีหมอคนใดสามารถ

จะรักษาเขาใหหาย และเพื่อนๆ ของเขาก็ไมสามารถชวยเขาให

ดีขึ้นได  เหตุการณน้ีเตือนสติเราใหระลึกวามนุษยทุกคนไม

สามารถชวยเหลือตัวเองได ไมมีใครที่สามารถจะชวยตนเอง

ใหหลุดพนจากการครอบครองของซาตาน ความบาปที่ควบคุม

ชีวิตของตนเอง และการลงโทษสําหรับบาปของเขาได   
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การกระทําความดีหรือการมีชีวิตที่ดีก็ไมสามารถจะชวยเราให

รอดได  เราทั้งหลายไมสามารถจะชวยเหลือตัวเองใหหลุดพน

ไดเลย 

 

มาระโก 2:5-7   เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเช่ือของ

เขาทัง้หลาย พระองค์จึงตรัสกบัคนอัมพาตว่า “ลูกเอ๋ย บาป

ของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว” แต่มีพวกธรรมาจารย์บางคนน่ังอยู่

ทีน่ั่น และเขาคิดในใจว่า “ทาํไมคนน้ีพูดหมิ่นประมาทเช่นน้ัน 

ใครจะยกความผิดบาปได้เว้นแต่พระเจ้าเท่าน้ัน” 
 

 พระเยซูทรงเห็นวาชายผูน้ีเชื่อในพระองคอยางแทจริง 

พระองคจึงทรงอภัยโทษสําหรับความบาปทั้งหลายของเขา  

กลุมคนที่น่ังฟงอยูน้ันพูดถูกแลวเมื่อเขากลาววามีแตพระเจา

เทาน้ันที่สามารถจะยกความผิดบาปได แตเขาก็พูดผิดเมื่อเขา

กลาววาพระเยซูไดกระทําบาป  พระเยซูทรงเปนพระเจาและ

ทรงมีสิทธิอํานาจที่จะอภัยโทษสําหรับความผิดบาปทั้งหลาย

ของมนุษยได  พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสีไมเชื่อวา 
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พระเยซูทรงเปนพระเจาที่เสด็จมาเปนพระผูชวยใหรอด ดังน้ัน

พระเยซูจึงทรงสําแดงฤทธิ์อํานาจของพระองคในฐานะที่ทรง

เปน พระเจาโดยการรักษาชายที่ปวยเปนอัมพาตใหหาย  

ประชาชนทั้งปวงตางก็พากันรูสึกประหลาดใจอยางยิ่ง 

 

มาระโก 2:14   เมื่อพระองค์กําลังเสด็จไปน้ันพระองค์ก็

ทอดพระเนตรเห็นเลวีบุตรชายอัลเฟอัสน่ังอยู่ทีด่่านเกบ็ภาษ ี

จึงตรัสแก่เขาว่า “จงตามเรามาเถดิ” เขากล็ุกข้ึนตามพระองค์

ไป 

 

 พระเยซูทรงเรียกเลวีซึ่งรูจักกันอีกชื่อหน่ึงวา มัทธิว 

ใหเปนสาวกติดตามพระองคไป ขณะน้ันมัทธิวกําลังทํางาน

เก็บภาษีใหกับพวกโรมัน  คนเก็บภาษีน้ันเปนที่เกลียดชังและ

ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามจากพวกยิว  บอยคร้ังทีเดียวที่คนเก็บ

ภาษีมักจะมีชื่อเสียงไปในทางที่ไมคอยดีในเร่ืองการเก็บภาษี

เกินจากประชาชนและเก็บเงินน้ันไวใชเสียเอง  มัทธิวเปนคน

บาปเชนเดียวกับคนอ่ืนๆ ทุกคนที่เกิดมาในโลกน้ี  เขาสมควร
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จะตายและไดรับการลงโทษนิรันดรสําหรับความบาปของเขา  

อยางไรก็ตามมัทธิวไดกลับใจจากความบาปของตนเอง มัทธิว

ไดเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับตัวเอง ความบาปของเขาและ

พระวจนะของพระเจา  เขาไดเห็นดวยกับพระเจาและไววางใจ

วาพระเยซูทรงเปนพระผูชวยใหรอดที่พระเจาไดใชใหเสด็จ

เขามาในโลก  หลายปตอมาองคพระผูเปนเจาทรงใชมัทธิวให

เขียนพระธรรมเลมแรกของพระคัมภีรใหม   

พระเจาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจใหมัทธิวเขียนสิ่งที่เขา

ควรจะบันทึกน้ัน 
 

มาระโก 2:16,17    ฝ่ายพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี เมื่อ

เห็นพระองค์ทรงเสวยพระกระยาหารกบัพวกคนเกบ็ภาษแีละ

คนบาป จึงถามสาวกของพระองค์ว่า “เหตุไฉนพระองค์จึงกนิ

และดื่มร่วมกบัพวกคนเกบ็ภาษแีละคนบาปเล่า”  คร้ันพระเยซู

ทรงได้ยินดังน้ัน พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “คนปกติไม่

ต้องการหมอ แต่คนเจ็บต้องการหมอ เรามิได้มาเพือ่จะเรียก

คนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหม่” 
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 พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสีเปนคนเยอหยิ่ง  คน

เหลาน้ีเชื่อวาตนเองประเสริฐกวาคนอ่ืนๆ มากเพราะพวกเขา

ถือศีลอดอาหาร อธิษฐาน และกระทําสิ่งอ่ืนๆ อีกมากมายดวย

ความพยายามที่จะทําใหพระเจาพอพระทัย  พวกเขาไมยอมกิน

รวมกับคนบางกลุมเชนคนเก็บภาษีซึ่งกระทําบาปอยางเปดเผย  

พระเยซูจึงตรัสบอกแกพวกเขาวา คนที่มีสุขภาพดีไมตองการ

หมอ แตคนเจ็บปวยตองการหมอ  พระเยซูไมไดเสด็จมาเพื่อ

ชวยคนที่คิดวาตัวเองไมมีบาป หรือดีพอแลวที่พระเจาจะ

ยอมรับเขาได  แทนที่จะเปนเชนน้ันพระองคกลับเสด็จมาเพื่อ

จะทรงเปนพระผูชวยใหรอดสําหรับผูที่ยอมรับวาเขาเองเปน

คนบาปที่ชวยเหลือตนเองไมได แตจะไดรับการชวยใหรอดได

โดยพระเมตตาของพระเจาเทาน้ัน 

มาระโก 3:13-15   แล้วพระองค์

เสด็จข้ึนภูเขา และพอพระทัยจะ

เรียกผู้ใดพระองค์ก็ทรงเรียกผู้

น้ัน แล้วเขาได้มาหาพระองค์  

พระองค์จึงทรงต้ังสาวกสิบ
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สองคนไว้ให้พวกเขาอยู่กบัพระองค์ เพือ่พระองค์จะทรงใช้เขา

ไปประกาศ และให้มีอํานาจรักษาโรคต่างๆ และขับผีออกได้ 

 

พระเยซูมีสาวกมากมายที่ติดตามพระองคเพื่อเรียนรู

ถอยคําหรือพระวจนะของพระเจา  พระเยซูไดทรงเลือก 12 คน

จากเหลาสาวกกลุมใหญเพื่อชวยเหลือในงานของพระองค

เกี่ยวกับการสั่งสอน การรักษาโรคและการขับผี  พระเยซูทรงมี

แผนการที่จะฝกคนเหลาน้ีใหเปนตัวแทนพิเศษของพระองค  

สาวกสวนใหญใน 12 คนที่พระเยซูไดเลือกมาน้ีไมไดมี

การศึกษาสูงแตประการใด คนเหลาน้ีไมไดเปนคนรํ่ารวยดวย  

บางคนในสาวกพวกน้ีเปนชาวประมงกอนที่พวกเขาจะเร่ิมเปน

สาวกติดตามพระเยซูไป 

 

 สาวกเหลาน้ีทุกคนเชื่อพระเยซูยกเวนสาวกคนหน่ึงที่

ชื่อ ยูดาสอิสคาริโอท   ยูดาสกลาววาเขาเห็นดวยกับพระเจา

และเชื่อในพระเยซู แตยูดาสพูดวาเชื่อแตปากเทาน้ัน เขาไมได

เชื่อในจิตใจของเขาเลย  ยูดาสเปนคนหนาซื่อใจคดเพราะ
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ความคิดและจิตใจของเขาไมไดเห็นดวยกับพระเจา  ยูดาส

ไมไดไววางใจอยางแทจริงวาพระเยซูทรงเปนพระผูชวยให

รอดของเขาซึ่งจะชวยเขาใหหลุดพนจากการควบคุมของ

ซาตาน ความบาปและความตาย  สาวกคนอ่ืนๆ อีก 11 คนน้ัน

ไมทราบวายูดาสไมใชผูเชื่ออยางแทจริง แตพระเยซูทรงทราบ

วายูดาสเปนคนอยางไร  พระเยซูทรงทราบวาไมวันใดก็วัน

หน่ึงยูดาสจะทรยศมอบพระองคไวแกพวกศัตรูของพระองค 

 

ยอห์น 6:1,2  ภายหลังเหตุการณ์เหล่าน้ีพระเยซูกเ็สด็จไปข้าม

ทะเลกาลิลี คือทะเลทเิบเรียส  คนเป็นอันมากได้ตามพระองค์

ไป เพราะเขาเหล่าน้ันได้เห็นการอัศจรรย์ทีพ่ระองค์ได้ทรง

กระทาํต่อบรรดาคนป่วย 

 

 มีหลายคนในกลุมคนเหลาน้ันที่ติดตามพระเยซูเพราะ

หวังวาจะไดผลประโยชนทางดานวัตถุจากพระองค แตสิ่ง

เหลาน้ีไมไดชวยผูหน่ึงผูใดเลยถาเขาประพฤติตามคําสั่งสอน

ในพระคัมภีรเพื่อจะใหไดรับประโยชนหรือทรัพยสมบัติใน
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โลกเทาน้ัน พระเยซูไมไดเสด็จมาเพื่อจะประทานความมั่งคั่ง

ในโลก  พระเยซูเสด็จมาเพื่อจะทรงเปนพระผูชวยใหรอดพน

จากอํานาจของซาตาน ความบาปและความตายนิรันดร 
 

ยอห์น 6:5-7   เมื่อ 

พระเยซูทรงเงย 

พระพกัตร์ทอดพระเนตร

และเห็นคนเป็นอันมากพา

กนัมาหาพระองค์ พระองค์

จึงตรัสกบัฟีลิปว่า “เราจะซ้ืออาหารทีไ่หนให้คนเหล่าน้ีกินได้” 

พระองค์ตรัสอย่างน้ันเพือ่จะลองใจฟีลิป เพราะพระองค์ทรง

ทราบแล้วว่าพระองค์จะทรงกระทาํประการใด  ฟีลิปทูลตอบ

พระองค์ว่า “สองร้อยเหรียญเดนาริอันกไ็ม่พอซ้ืออาหารให้เขา

กนิกนัคนละเล็กละน้อย” 
 

 พระเยซูทรงทราบแลววาพระองคจะทรงกระทํา

ประการใด  พระองคตรัสถามคําถามน้ีแกฟลิปซึ่งเปนคนหน่ึง
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ในสาวก 12 คนเพื่อจะทดสอบเขา  ฟลิปไดเห็นพระเยซูกระทํา

การอัศจรรยมามากมาย แตเขาก็ยังไมไววางใจวาพระเยซูจะ

สามารถเลี้ยงคนเหลาน้ีทั้งหมดได  สาวกอีกคนหน่ึงเอาขนม

ปงกอนเล็กๆ 5 กอนกับปลา 2 ตัวซึ่งเด็กหนุมคนหน่ึงไดมอบ

แกพระเยซูมาใหพระองค  พระเยซูจึงทรงหักขนมปงและปลา 

แลวอาหารเหลาน้ีก็ทวีคูณขึ้นในพระหัตถของพระองค   

พระเยซูทรงเลี้ยงผูชาย 5,000 คนโดยยังไมนับรวมผูหญิงและ

เด็กๆ   พระเยซูสามารถจะกระทําสิ่งน้ีไดเพราะพระองคทรง

เปนพระเจาผูทรงฤทธานุภาพน่ันเอง 

 

 ประชาชนตองการใหพระเยซูเปนกษัตริยของพวกเขา

เพื่อวาพระองคจะทรงรักษาความเจ็บปวยของเขาใหหาย ทรง

ประทานอาหารแกพวกเขาและชวยพวกเขาใหหลุดพนจากการ

ควบคุมของพวกโรมัน  ในตอนกลางคืนพระเยซูและสาวกของ

พระองคทั้ง 12 คนไดแลนเรือขามทะเลสาบ  วันรุงขึ้น

ประชาชนเหลาน้ีมีหลายคนไดแลนเรือขามทะเลสาบไปหา

พระองค  
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คนเหลาน้ียังคงไมเชื่อพระเยซู เขาทั้งหลายตองการจะ

เห็นการอัศจรรยอีก  พวกเขาเฝามองดูเหตุการณอันยิ่งใหญ

ทั้งหลายที่พระองคทรงกระทําแทนที่จะสนใจฟงความจริงที่

พระองคทรงเทศนา  พระเจาไดทรงประทานมานาจากสวรรค

และนํ้าจากศิลาแกชนชาติอิสราเอลทั้งหลายเพื่อชวยพวกเขา

ใหรอดจากความตายฝายรางกายในถิ่นทุรกันดาร  พระเจาได

สงพระเยซูจากสวรรคใหเขามาในโลกเพื่อชวยคนบาป

ทั้งหลายใหรอดจากความตายนิรันดร  ถาคนหน่ึงคนใดปฏิเสธ

ที่จะกินอาหารเขาก็จะตายฝายรางกาย และถาคนหน่ึงคนใด

ปฏิเสธที่จะไววางใจในพระเยซูใหเปนพระผูชวยใหรอดของ

เขา เขาก็ยังคงถูกแยกจากพระเจาและจะตองอยูในบึงไฟ

ตลอดไปเปนนิตย 
 

 คุณจําไดไหมวาเมื่ออาดัมและเอวากระทําบาป พวก

เขาก็ถูกแยกจากพระเจาทันที  ถึงแมวาทั้งสองคนจะถูกสราง

ขึ้นตามพระฉายาของพระเจาพรอมดวยความสามารถที่จะรูจัก 

รักและเชื่อฟงพระองค แตพวกเขาก็ไมสามารถจะตอบสนอง
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ตอพระเจาในลักษณะน้ีไดอีกตอไป  คนทั้งสองตองตกอยูใต

การควบคุมของซาตาน พวกเขาไมสามารถจะมีความสามัคคี

ธรรมกับพระเจาไดอีกตอไป และในฐานะที่เราทั้งหลายเปน

เชื้อสายของอาดัมเราจึงเกิดมาเปนคนบาปและถูกแยกจาก 

พระเจา 

 

 อาหารสักมื้อหน่ึงคงจะทําใหคุณรูสึกพอใจกับความ

อ่ิมไดไมกี่ชั่วโมง แตอีกไมนานคุณก็จะหิวอีก  คนเหลาน้ันได

กินสิ่งที่พระเยซูประทานแกเขา แตวันตอมาพวกเขาก็ตองการ

อาหารอีก  พระเยซูตรัสวาผูที่ไววางใจในพระองคจะไดชีวิตนิ

รันดร  เขาทั้งหลายจะพบชีวิตใหมที่กอใหเกิดความพอใจอยาง

บริบูรณ  พระเยซูจะทรงตอบสนองในสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง

ใหแกเราเพราะมีเพียงพระองคเทาน้ันที่สามารถนําเรากลับไป

มีสัมพันธภาพกับพระเจาได  พระองคเสด็จมาเพื่อจะประทาน

ชีวิตใหมที่เปนนิรันดรและเปนชีวิตที่สามารถตอบสนองความ

ตองการไดอยางครบบริบูรณ 
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 พระเยซูคริสตทรงเปนผูเดียวเทาน้ันที่คนบาปตองการ

เพื่อจะทําใหเขาสามารถเปนที่ยอมรับของพระเจาและเพื่อ 

พระเจาจะทรงประทานชีวิตนิรันดรแกเขาได  ทุกคนที่

ไววางใจในพระเยซูใหเปนพระผูชวยใหรอดของเขาแลว  ก็ไม 

จําเปนที่จะตองไววางใจในความดีของตนเอง หรือไววางใจใน

ผูหน่ึงผูใดหรือสิ่งหน่ึงสิ่งใดอีกเลย 

 

คําถามบทที่ 18 

 

 

 

1. พระเยซูทรงมีอํานาจในการยกโทษความผิดบาปของมนุษย

ไดหรือไม   

  ก) ได   ข) ไมได 

 

2. พระเยซูทรงรักษาคนเจ็บปวยไดหรือไม   

  ก) ได  ข) ไมได 

กรุณาสงอีเมลพรอมชื่อ นามสกุลและ 

คําตอบมาที่ info@vfmsea.com 
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3. มัทธิวมีอาชีพอะไร  

 ก) นักพยากรณ     

 ข) ชาวประมง     

 ค) เก็บภาษี  

 ง) ทนายความ 

 

4. คนที่เชื่อวาตัวเองทําดี ความดีของเขาจะชวยใหเขาไป 

    สวรรคไดหรือไม  

 ก) ได  ข) ไมได 

 

5. พระเยซูทรงเลือกสาวกติดตามพระองคกี่คน  

 ก) 3          ข) 10     ค) 12        ง) 15 

 

6. พระเยซูทรงรูหรือไมวายูดาสไมใชผูเชื่อที่แทจริง 

 ก) ทรงรู       ข) ไมทรงรู 

 


