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บทท่ี 19 - ทางของพระเจากับทางของมนุษย 

 

มาระโก 7:1-5  คร้ังน้ัน

พวกฟาริสีกบัพวกธรรมา

จารย์บางคน ซ่ึงได้มาจาก

กรุงเยรูซาเล็มพากนัมาหา

พระองค์   เมื่อเขาได้เห็นเหล่า

สาวกของพระองค์บางคนรับประทานอาหารด้วยมือทีเ่ป็น

มลทนิ  คือมือทีไ่ม่ได้ล้างก่อน เขากถ็อืว่าผิด เพราะว่าพวก 

ฟาริสีกบัพวกยวิทัง้ส้ินถอืตามประเพณสืีบทอดมาจาก 

บรรพบุรุษว่า ถ้ามิได้ล้างมือตามพธีิโดยเคร่งครัด  เขากไ็ม่

รับประทานอาหารเลย และเมื่อเขามาจากตลาด ถ้ามิได้ล้าง

ก่อน เขากไ็ม่รับประทานอาหาร และธรรมเนียมอ่ืนๆอีกหลาย

อย่างเขากถ็อื คือล้างถ้วย เหยือก ภาชนะทองสัมฤทธ์ิ และโต๊ะ  

พวกฟาริสีกบัพวกธรรมาจารย์จึงทูลถามพระองค์ว่า“ทาํไม
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พวกสาวกของท่านไม่ประพฤติตามประเพณสืีบทอดมาจาก

บรรพบุรุษ แต่รับประทานอาหารโดยมิได้ล้างมือเสียก่อน” 
 

เมื่อมีพวกฟาริสีสักคนหน่ึงบริจาคเงินแกคนจนเขาก็

จะกระทําอยางแนใจวาทุกคนรับรูวาเขากําลังจะบริจาคเงินเพื่อ

วาคนทั้งหลายจะไดเห็นเขาใหเงินอยางชัดเจน  คนฟาริสีชอบ

อธิษฐานในที่สาธารณะเพื่อวาทุกคนจะสามารถมองเห็นเขาได  

สิ่งตางๆ ที่เขากระทําน้ันไมผิดหรอก  ทัศนคติหรือทาทีใน

จิตใจของเขาตางหากที่ผิด  เขาไมไดกระทําสิ่งเหลาน้ีเพราะเขา

เชื่อและไววางใจในพระเจาที่จะชวยเขาใหรอดจากความบาป

ทั้งหลายของเขา  แทนที่จะเปนเชนน้ันเขากลับคิดวาเขาดี

พอแลวที่จะกระทําใหพระเจาพอพระทัย  และเขาตองการให

มนุษยเห็นวาเขาดีเพียงใด   พวกฟาริสีเปนคนหนาซื่อใจคด 

เขาทั้งหลายยกตัวเองในการกระทําสิ่งที่ปรากฏใหเห็น

ภายนอก เชน การลางมือ เหยือก และโตะกอนที่เขาจะ

รับประทานอาหาร   พวกเขาไมไดตระหนักวาพระเจาทรง

ทอดพระเนตรเห็นความชั่วรายทุกอยางในใจของเขา 
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 พวกฟาริสีไมเห็นดวยกับสาวกของพระเยซู  เพราะ

สาวกของพระองคไมไดกระทําหลายสิ่งที่พวกฟาริสีเห็นวา

เปนสิ่งจําเปนสําหรับผูใดผูหน่ึงที่จะไดรับการยอมรับจาก 

พระเจา   พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสีไดเพิ่มเติม

กฎระเบียบหลายอยางเขาไปในพระวจนะของพระเจา   พวก

เขาสอนวามนุษยจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบเหลาน้ีเพื่อจะ

ไดรับการยอมรับจากพระเจา  พวกเขาเพิ่มเติมธรรมบัญญัติ

หลายรอยขอเขาไปในธรรมบัญญัติด้ังเดิมที่พระเจาไดทรง

ประทานแกโมเสส   ไมมีใครสามารถจะรักษาธรรมบัญญัติ

เหลาน้ีไดทุกขอ แตพวกฟาริสีมีอํานาจปกครองอยูเหนือ

ประชาชนและจะพิพากษาปรับโทษเขาทั้งหลายเมื่อใดก็ตามที่

พวกเขาทําผิดธรรมบัญญัติแมวาพวกฟาริสีจะทําผิดธรรม

บัญญัติเดียวกันน้ีเสียเอง 

 

มาระโก 7:6,7   พระองค์ตรัสตอบเขาว่า“อิสยาห์ได้พยากรณ์

ถงึพวกเจ้าคนหน้าซ่ือใจคดกถ็ูก ตามทีไ่ด้เขียนไว้ว่า   
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‘ประชาชนน้ีให้เกยีรติเราด้วยริมฝีปากของเขาแต่ใจของเขา

ห่างไกลจากเรา เขานมัสการเราโดยหาประโยชน์มิได้ ด้วยเอา

บทบัญญติัของมนุษย์มาอวดอ้างว่าเป็นพระดํารัสสอน’ .... 

 

 พวกฟาริสีพูดสิ่งดีๆ มากมายเกี่ยวกับพระเจาดวยริม

ฝปากของเขา  แตภายในจิตใจของเขา  เขาไมไดรักพระเจาและ

ไมไดเชื่อหรือเชื่อฟงพระวจนะของพระองค  เขาทั้งหลายไม

ไดมาหาพระเจาโดยเห็นดวยกับพระองควาพวกเขาเปนคน

บาป  และไววางใจในพระสัญญาทั้งหลายของพระองค

เกี่ยวกับพระผูชวยใหรอด  ทุกวันน้ีก็ยังมีคนที่สอนความคิด

ของตัวเองแทนที่จะสอนพระวจนะของพระเจา  ผูคนถูกสอน

วาถาพวกเขาประพฤติตามกฎระเบียบเหลาน้ีและกระทําสิ่ง

ตางๆ ที่คนเหลาน้ีสอนไวแลวละก ็พวกเขาก็จะไดรับการ

ยอมรับจากพระเจา แตพระเจาตรัสวาคําสั่งสอนอยางน้ันเปลา

ประโยชน  คนเหลาน้ีกลาววาพวกเขาประพฤติตามและ

นมัสการพระเจา แตที่จริงแลวพวกเขาไมไดเปนเชนน้ันเลย   
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ผูที่วางใจในการถือรักษากฎระเบียบทั้งหลายก็จะไมไดรับการ

ยอมรับจากพระเจาอยางแนนอน 

 

 พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสียังเนนเกี่ยวกับการที่

จะไมรับประทานอาหารบางอยางดวย  เขาทั้งหลายคิดวาการ

กระทําเชนน้ีจะชวยใหพวกเขาไดรับการยอมรับจากพระเจา    

พระเยซูทรงชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวาไมใชสิ่งที่เรารับประทาน

เขาไปที่ทําใหเราไมไดรับการยอมรับจากพระเจา  แตเปน

เพราะความบาปทั้งหลายที่พระเจาทอดพระเนตรเห็นในใจ

ของเราตางหากที่ทําใหเราไมไดรับการยอมรับจากพระเจา 

 

ลูกา 18:9-14  สําหรับบางคนทีไ่ว้ใจในตัวเองว่าเป็นคนชอบ

ธรรมและได้ดูถูกคนอ่ืนน้ัน พระองค์ตรัสคําอุปมาน้ีว่า “มีชาย

สองคนข้ึนไปอธิษฐานในพระวิหาร คนหน่ึงเป็นพวกฟาริสี 

และคนหน่ึงเป็นพวกเกบ็ภาษ ี คนฟาริสีน้ันยนืนึกในใจของตน

อธิษฐานว่า  ‘ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์  
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ทีข้่าพระองค์ไม่เหมือนคนอ่ืนซ่ึงเป็นคนฉ้อโกง คนอธรรม 

และคนล่วงประเวณ ีและไม่เหมือนคนเกบ็ภาษคีนน้ี  ใน

สัปดาห์หน่ึงข้าพระองค์ถอือดอาหารสองหน และของสารพดั

ซ่ึงข้าพระองค์หาได้ ข้าพระองค์ได้เอาสิบชักหน่ึงมาถวาย’  

ฝ่ายคนเกบ็ภาษน้ัีนยืนอยู่แต่ไกล ไม่แหงนดูฟ้า แต่ตีอกของตน

ว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็น

คนบาปเถดิ’ เราบอกท่านทัง้หลายว่า คนน้ีแหละเมื่อกลับลงไป

ยงับ้านของตนก็นับว่าชอบธรรมยิ่งกว่าอีกคนหน่ึงน้ัน 

เพราะว่าทุกคนทีย่กตัวข้ึนจะต้องถูกเหยียดลง แต่ทุกคนที่ได้

ถ่อมตัวลงจะต้องถูกยกข้ึน” 

 

 คําอุปมาเปนเร่ืองราวที่สอนเราใหทราบเร่ืองเกี่ยวกับ

พระเจา  และความสัมพันธที่เรามีตอพระองค   คนฟาริสีคนน้ี

ไดขึ้นไปยังพระวิหารเพื่อจะอธิษฐาน  เขาเปนคนที่เยอหยิ่ง

และไววางใจในความดีของตัวเองและสิ่งตางๆ ที่เขาไดกระทํา

ลงไป เขาคิดวาตัวเขาดีพอแลวที่พระเจาจะทรงยอมรับเขา
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เน่ืองจากสิ่งตางๆ ที่เขาไดกระทํา   คนฟาริสีก็เปนเหมือนกับ

คาอินที่มาหาพระเจาตามวิธีการของตนเอง  พระเจาทรง

ปฏิเสธคาอินมาแลวฉันใด พระองคก็ทรงปฏิเสธคนฟาริสีคนน้ี

ฉันน้ัน 

 

 คนฟาริสีคนน้ีไมไดแตกตางจากมนุษยในปจจุบันที่

พึ่งพาการทําดีของตนเองเพื่อจะชวยเขาใหรอด  ทุกวันน้ีคน

เปนอันมากอาจจะคิดวาพวกเขาจะไดไปสวรรคเน่ืองจากสิ่งที่

เขากระทํา เชน การดําเนินชีวิตที่ดี การอธิษฐาน การไปโบสถ 

การรับบัพติศมา การไมด่ืมเหลา การไมสูบบุหร่ี และการไม

พูดโกหกหรือลักขโมย   พระเจาตรัสวาทุกคนไดกระทําบาป

และไมมีอะไรเลยที่ผูใดผูหน่ึงจะสามารถกระทําดวยความ

พยายามของตนเองเพื่อจะนําเขาใหกลับไปถึงพระเจาไดอีก 

 

 พวกเก็บภาษี คือผูที่รวบรวมเงินภาษีจากราษฎร

ชาวยิวเพื่อนําไปมอบแกรัฐบาลโรมัน  คนเหลาน้ีเปนที่เกลียด
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ชังของคนชาติเดียวกัน  คนเก็บภาษีคนน้ีไมไดพยายามที่จะ

ซอนความบาปของตนเองไวจากพระเจา   เขามองตัวเอง

เหมือนที่พระเจาทอดพระเนตรเห็นเขาไดอยางชัดเจน   เขา

เห็นดวยกับพระเจาเกี่ยวกับสภาพที่เต็มไปดวยความบาปของ

เขา   เขารูวาถาพระเจาไมไดสงพระผูชวยใหรอดใหเสด็จเขา

มาในโลก  เขาก็คงจะตองใชเวลาเปนนิรันดรที่จะถูกลงโทษ

จากพระเจาสําหรับความบาปทั้งหลายของเขา  อยางไรก็ตาม

เขาไดไววางใจในพระผูชวยใหรอดใหทรงเปนพระผูชวยของ

เขา  พระเจาจึงทรงมี พระเมตตาตอคนเก็บภาษีน้ี ทรงใหอภัย

เขาและทรงยอมรับเขา  ชายผูน้ีก็เหมือนกับอาแบลที่เห็นดวย

กับพระเจาและไววางใจใหพระองคทรงเปนพระผูชวยใหรอด

ของเขา 

 

 คนฟาริสีไมยอมรับวาเขาเปนคนบาปที่ไดกระทํา

ความผิดและไมสามารถจะชวยเหลือตนเองไดและเปนคนบาป

ที่ตองการพระเมตตาจากพระเจา ดังน้ันความผิดบาปทั้งหลาย



9 

 

ของเขาจึงไมไดรับการอภัยโทษจากพระเจา  พระเจาทรง

ปฏิเสธเขาเหมือนที่พระองคไดทรงปฏิเสธคาอินที่กบฏขัดขืน

และไมเชื่อพระเจา 

 

มาระโก 8:31  พระองค์จึงทรงเร่ิมกล่าวสอนสาวกว่า บุตร

มนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการ  พวกผู้ใหญ่ พวก

ปุโรหิตใหญ่ และพวกธรรมาจารย์จะปฏิเสธพระองค์ และ

พระองค์จะต้องถูกประหารชีวิต แต่ในวันทีส่ามพระองค์จะ

ทรงเป็นข้ึนมาใหม่ 

 

 พระเยซูทรงชี้ใหประชาชนเห็นอยางชัดเจนวา

พระองคเปนพระบุตรของพระเจา  คือพระผูชวยใหรอดที่ 

พระเจาไดทรงสัญญามาต้ังแตตนแลว  พระองคทรงสําแดงแก

พวกเขาโดยการกระทําการอัศจรรยอันยิ่งใหญหลายประการ 

แตคนสวนใหญก็ยังไมเชื่อพระองค   พระเยซูทรงทราบแลววา

พระองคจะตองสิ้นพระชนม   พระองคทรงทราบวาซาตานจะ



10 

 

ใชผูนําของพวกยิวเพื่อจะฆาพระองค  พระเยซูยังทรงทราบวา

ถึงแมพระองคจะตองสิ้นพระชนมและถูกฝงไว แตพระองคก็

จะเสด็จออกมาจากอุโมงคฝงศพหลังจากที่ผานไป 3 วัน 3 คืน

แลว  พระเยซูทรงทราบเหตุการณเหลาน้ีเพราะพระองคทรง

เปนพระเจา 
 

 หลายรอยปกอนหนาน้ี บรรดาผูเผยพระวจนะได

พยากรณถึงรายละ          เอียดอยางชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิด

ขึ้นกับพระเยซู   สิ่งเหลาน้ีจะรวมถึงเหตุ    การณที่พระองค

จะตองทนทุกขทรมานหลายประการ  พระองคจะถูกปฏิเสธ

โดยผูนําทั้งหลายของพวกยิว  พระองคจะตองถูกประหาร  

และพระองคจะทรงฟนขึ้นมาจากความตายดวย 

 

มาระโก 9:2-4  คร้ันล่วงไปได้

หกวันแล้ว พระเยซูทรงพาเป

โตร ยากอบ และยอห์นข้ึนภูเขา

สูงแต่ลําพงั แล้วพระกายของ
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พระองค์กเ็ปลี่ยนไปต่อหน้าเขา และฉลองพระองค์กส่็อง

ประกายขาวดุจหิมะ จะหาช่างฟอกผ้าทัว่แผ่นดินโลกฟอกให้

ขาวอย่างน้ันกไ็ม่ได้  แล้วเอลียาห์กบัโมเสสกป็รากฏแก่พวก

สาวกเหล่าน้ันและเฝ้าสนทนากบัพระเยซู 

 

 พระเยซูทรงมีรางกายอยางมนุษยเชนเดียวกับเรา

ทั้งหลาย  พระองคทรงเปนมนุษยอยางแทจริง   แตพระองคก็

ทรงเปนพระเจาดวย   น่ีเปนเวลาเดียวขณะที่พระเยซูยังทรงอยู

บนแผนดินโลกซึ่ง“พระลักษณะของพระเจา”ในพระเยซูได

สําแดงผานพระกายมนุษยของพระองค   ตามปกติพระกายของ

พระองคจะซอน “พระลักษณะของพระเจา”เอาไว ดังน้ัน

พระองคจึงดูเหมือนมนุษยธรรมดาทั่วไป  โมเสสกับเอลียาห

ไดเร่ิมสนทนากับพระเยซู  เอลียาหเปนผูเผยพระวจนะ   ที่มี

ชีวิตอยู 850 ปกอนที่พระเยซูจะเสด็จเขามาในโลก  เราทราบวา

โมเสสไดตายไปประมาณ 1,400 ปกอนที่พระเยซูจะเสด็จเขา
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มาในโลก พวกเขาไดอยูกับ พระเจาในสวรรคมาเปนเวลา

หลายปแลว 
 

 พระเจาทรงยอมรับคนทั้งสองเชนเดียวกับที่ทรง

ยอมรับอาแบล อับราฮัม อิสอัค ยาโคบ และคนอ่ืนๆ  ทุกคนที่

เห็นดวยกับพระเจาวาเขาเองเปนคนบาปที่ชวยเหลือตนเอง

ไมไดและไววางใจในพระเจาวาจะสงพระผูชวยใหรอดมาให  

ขณะน้ันพระเจาทรงอนุญาตใหเอลียาหและโมเสสกลับเขามา

ในโลกเพื่อจะสนทนากับพระเยซู   สวรรคเปนสถานที่ที่มีอยู

จริงและเปนที่ประทับของพระเจา   ทุกคนที่เห็นดวยกับ 

พระเจาและไววางใจพระเยซูซึ่งทรงเปนพระผูชวยใหรอดก็จะ

ไดไปอยูกับพระเจาในสวรรคเมื่อคนผูน้ันตายไปแลว  เอลียาห

กับโมเสสยังทราบวาพระผูชวยใหรอดที่ทรงสัญญาไวน้ัน

จะตองสิ้นพระชนม   พวกเขาทราบเกี่ยวกับพระสัญญา

ทั้งหลายของพระเจาที่เกี่ยวของกับพระผูชวยใหรอดและกําลัง

สนทนากับพระเยซูเกี่ยวกับการสิ้นพระชนมของพระองคที่

ใกลจะมาถึงน้ัน 
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คําถามบทที่ 19 

 

 

 

1. ทําไมพวกฟาริสีจึงไมชอบพวกสาวกของพระเยซูคริสต 

 ก) พวกเขาคิดวาพวกเขาเปนคนบาป 

 ข) พวกเขาตอเติมพระวจนะของพระเจา 

 ค) พวกเขาไมปฎิบัติตามกฏของพวกฟาริสี 

 

2. การเพิ่มเติมกฏตางๆ และความคิดของตนเองลงไปใน  

    พระคัมภีรน้ันเปนสิ่งถูกตองหรือไม   

 ก) ถูก  ข) ไมถูก 

 

3. อาหารที่เรากิน เสื้อผาที่เรานุงหมเปนสิ่งที่ทําใหพระเจาทรง  

    ยอมรับเราใชหรือไม  

 ก) ใช  ข) ไมใช 

กรุณาสงอีเมลพรอมชื่อ นามสกุลและ 

คําตอบมาที่ info@vfmsea.com 
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4. ทําไมพระเจาทรงยอมรับคนเก็บภาษี 

 ก) เพราะเขาเชื่อในพระผูชวยใหรอดที่พระเจาทรง 

                   สัญญาวาจะทรงสงมา 

 ข) เพราะเขาเปนคนดี 

 ค) เพราะเขาทําบุญ 

 ง) เพราะเขาเชื่อในตัวของเขาเอง 

 

5. ทําไมพระเจาทรงไมยอมรับพวกฟาริสี 

 ก) เพราะเขาเชื่อในพระผูชวยใหรอดที่พระเจาทรง 

                  สัญญาวาจะทรงสงมา 

 ข) เพราะเขาเปนคนเลว 

 ค) เพราะเขาไมทําบุญ 

 ง) เพราะเขาเชื่อในตัวของเขาเอง 

 


