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คานา:
การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เป็นเหมือนแกนความเชื่อของคริสเตียน เพราะหากพระคริสต์ไม่ได้ฟื้นขึ้นจาก
ความตายก็จะไม่มีการไถ่ ไม่มีพระเจ้า ไม่มีความหวังใจอะไรให้ยึดถืออีก กลายเป็นแค่หลักศีลธรรมทั่วๆไป เรื่องราวการ
สิ้นพระชนม์และฟื้นขึ้นนั้นจึงไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเรื่องราว แต่เป็นจุดเริ่มต้น พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้เสด็จ
กลับสวรรค์ทันทีที่ฟื้นจากตาย แต่ทรงดําเนินอยู่บนโลกกับสาวกอีก 40วัน ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในชีวิต
สาวก ระหว่างนั้นพระองค์ทรงทํา 3อย่าง คือ ยืนยันว่าทรงฟื้นขึ้นแล้วจริงๆ (Confirm) ปลอบโยนให้ความหวังใจแก่สาวกว่า
พระองค์ที่อยู่ฝ่ายเขานั้นชนะทุกอย่างแล้วแม้ความตาย (Comfort) และ มอบหมายภารกิจสําคัญให้สานต่อ (Commission)
ในช่วง 40วันนั้นพระเยซูทรงปรากฏ 6ครั้งในสถานที่และกับคนที่แตกต่างกันอย่างมีวัตถุประสงค์ในคําเทศนาชุดนี้แบ่งเป็น 5
ตอน ในตอนแรกนี้คือที่พระองค์ทรงปรากฏต่อมารีย์มักดาลา
ในพันธสัญญาใหม่เราพบว่ามีการกล่าวถึงมารีย์อย่างน้อยประมาณ 6-7คน คนแรกคือ มารีย์มารดาของพระเยซู คนที่ส
2คือมารีย์แห่งบ้านเบธาเนียน้องสาวมารธาพี่สาวลาซาลัส (ยน11:1) คนที่ 3คือ มารีย์ภรรยาของเคลโอปัส (ยน19:25) คนที่
4คือ มารีย์มารดาของยากอบน้อยและโยเสสหรือโยเซฟ (มก15:40) คนที่ 5คือ มารีย์มารดาของ ยอห์นมาระโก (กจ12:12)
คนที่ 6คือ มารีย์แห่งโรม (รม16:6) และสุดท้ายคือ มารีย์ชาวมักดาลาที่จะกล่าวถึงในตอนนี้
เป็นเรื่องน่าสนใจว่าทําไมพระเยซูทรงเลือกปรากฏแก่มารีย์ก่อน แล้ วให้ไปแจ้งแก่สาวกแทนที่จะไปปรากฏแก่สาวกเลย
สิ่งที่เราได้เห็นคือพระเจ้าทรงใช้ใครก็ได้ แม้เขาจะไม่สมบูรณ์ เป็นคนธรรมดา เคยมีปัญหา จุดอ่อนมาก่อน ไม่จําเป็นต้องเป็น
ผู้นํา หรือสาวกที่ดูยิ่งใหญ่เป็นคนสําคัญ เพราะสิ่งที่คนเราแสดงออกเป็นผลสะท้อนของความคิด ความเชื่อภายในเราจึงได้
เรียนรู้จากการตอบสนองของมารีย์ 3ประการคือ:
1. มารีย์มักดาลาร็จักพระเจ้าด้วยประสบการณ์ตรงของตนเอง
มารีย์ได้รับรู้ความเป็นพระเจ้าของพระเยซูด้วยตัวของเธอเอง ไม่ใช่จากคําบอกเล่าของคนอื่น เธอเคยถูกผีสิงและพระ
เยซูเป็นผู้ มาขับผีร้ ายออกไปจากเธอปลดปล่อยเธอออกจากพันธนาการในชีวิต (ลก8:2) มารีย์ไม่ใช่แค่รู้ว่าพระเยซูเป็น
อาจารย์ที่สอนดีมีชื่อเสียง เป็นคนที่จะปลดปล่อยยิวจากอํานาจโรมัน หรือแค่มารอรับปลาและขนมปังฟรีจากพระเยซู ไม่ใช่
แค่สามารถระบุแยกแยะได้ว่าคนไหนคือพระเยซูเหมือนที่พวกปุโรหิต ฟาริสี ยูดาส และผีมารทํา แต่เธอรู้ว่าพระเยซูเป็นใคร
ในชีวิตเธอ รู้ว่าพระองค์เป็นความรอด เป็นคําตอบ เป็นน้ําแห่งชีวิต เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ของเธอ ผู้ทรงสิทธิอํานาจใน
การพิพากษาโลก มารีย์รู้จักพระเยซูแบบมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทกัน เราทุกคนควรจะรู้จะกพระเจ้าในแบบนั้นคือรู้จักเป็น
การส่วนตัวมีประสบการณ์ตรงกับพระเจ้า มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
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“นี่แน่ะเรายืนเคาะอยู่ทปี่ ระตูถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วม
กับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา”...วิวรณ์3:20
ข้อความนี้พระเยซูไม่ได้กําลังกล่าวต่อคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเพื่อให้เขาเปิดใจเชื่อพระองค์ แต่พูดกับคนที่เชื่อเป็นคริส
เตียนแล้ว ให้ตอบสนองโดยให้พระเจ้าเข้ามาในใจเป็นเจ้าของชีวิตมีความสัมพันธ์สนิทเป็นการส่วนตัวกับพระเยซูจริงๆ
2. การสานึกในพระคุณของพระเจ้าคือแรงผลักดันสาคัญของชีวิต
มารีย์เคยถูกผีเข้าถึง 7ตน แน่นอนว่าผีย่อมทําให้ชีวิตเธอถูกพันธนาการในหลายๆอย่าง และคนที่ ถูกพันธนาการนั้น
ไม่มีทางมีความสุขอย่างแท้จริงได้ พระเยซูทรงเป็นผู้ช่วยปลดปล่อยเธอออกจากพันธนาการในชีวิต และเธอรู้สึกซาบซึ้ง
สํานึกในพระคุณของพระองค์
ผีมาร ซาตาน ยังคงใช้วิธีต่างๆเพื่อที่จะพันธนาการคนไว้ไม่ให้มีเสรีภาพในชีวิต ไม่ให้มาหาพระเจ้า มารดึงรั้งโจมตีเรา
ด้วยกลยุทธ์ต่างๆที่ถูกปรับใช้ให้เข้ากับแต่ละคน อาจเป็นเรื่องความบาปทางเพศ รักเงินทอง อิจฉาริษยา ขมขื่น เกลียดชัง
ลาภยศสรรเสริญ แฟน สัตว์เลี้ยง กิเลสต่างๆ แทบทุกอย่างสามารถเป็นพันธนาการได้หมด
อดีตนางเอกหนังโป๊ของอเมริกาคนหนึ่งโตมาแบบไม่รู้จักพระเจ้าและไม่คิดว่าพระเจ้าจะรักเธอพราะเธอเป็นนางเอก
หนังโป๊ วันหนึ่งเธอได้รับแจกพระคัมภีร์ฉบับที่สุดจะแปลกมากคือหน้าปกเขียนว่า “Jesus love porn star” (พระเยซูรัก
ดาวโป๊) เธอไม่กล้าอ่านจนวันหนึ่งเธอลองอ่านระหว่างเดินทางไปรับงานถ่ายหนังโป๊และเจอตอนที่กล่าวถึงหญิงชื่อ เยเซเบล
ในพระธรรม วิวรณ์ 2:20 ซึ่งเป็นคนล่อลวงคนอื่นให้ล่วงประเวณี เธอพูดกับตัวเองว่า “เธอคือหญิงคนนี้เลยนี่!” แล้วพระเจ้า
ก็สัมผัสใจเธอตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต ยกเลิกงานอย่างกะทันหันโดยไม่สนใจผลกระทบที่ตามมา เพราะเธอเข้าใจแล้ว
ว่าทุกคนมีคุณค่ามีจุดหมายชีวิตที่พระเจ้าเรียก
พระวจนะพระเจ้ามีฤทธิ์เดชในการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างอัศจรรย์ หลายคนพยายามไขว่คว้าหาสิ่งอื่นมาทดแทน ติม
เต็มใจที่รู้สึกขาด บ้างก็พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ บ้างก็การอัศจรรย์ ปรัชญาคําคมตามค่านิยมของโลก หรือแม้แต่งานรับใช้ แต่ไม่
ใส่ใจพระวจนะจนบางทีมีคําพูดปลอบใจตัวเองว่า แค่อ่าน ท่อง เรียนพระคัมภีร์ ไม่ทําให้ชีวิตเปลี่ยน ต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ถึงจะ
เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า รู้พระคัมภีร์เยอะเดี๋ยวจะกลายเป็นพวกฟาริสี ฯลฯ การพูดลดทอนคุณค่าพระวจนะแบบนี้เป็นการ
ดูหมิ่นพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งด้วยพระดํารัส และพระคัมภีร์ก็ให้ความสําคัญกับการรู้พระวจนะและประพฤติตาม
อย่าจํากัดวิธีของพระเจ้าสมาชิกทุกคนควรเห็นคุณค่าและรู้พระวจนะพระเจ้าเป็นอย่างดี และตัดสินใจดําเนินชีวิตตามหลัก
พระวจนะของพระเจ้า ไม่ใช่เพียงแค่มุ่งทํางานรับใช้แต่ชีวิตภายในว่างเปล่าไร้พระวจนะ
3. มารีย์มักดาลาติดตามพระเจ้าในทุกสถานการณ์ของชีวิต
มารีย์มักดาลาเป็นคนหนึ่งที่อยู่ที่โคนกางเขนของพระเยซู ในขณะที่สาวกอื่นๆยกเว้นยอห์น หนีกระจัดกระจายไปหมด
ด้วยความกลัว (มธ 27:55-61) แม้เธอจะยังไม่มีความเข้าใจเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์มากนัก แต่เธอก็ติดตามพระเยซูไปด้วย
ความผูกพัน ไม่ว่าจะเป็นเวลาเธอได้รับพระพรจาก ฤทธิ์เดช และคําสอนของพระองค์ หรือในตอนที่ดูเหมือนเธอจะไม่ได้
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อะไรจากพระองค์แล้วเพราะพระองค์ถูกตรึงตายและฝังไว้ในอุโมงค์ เอเห็นคุณค่าและให้เกียรติพระองค์แม้พระองค์จะ
สิ้นพระชนม์แล้ว เธอเตรียมเครื่องหอมไปอาบศพพระองค์ในวันสะบาโต ที่ธรรมเนียมยิวกําหนดไม่ให้ทําการงานใดใด
ในหลายครั้งที่พระเจ้าไม่ได้ทําดั่งใจเรา ไม่เป็นอย่างมี่เราคิดเรายังให้เกียรติพระเจ้า เดินติดตามพระเจ้าอย่างมั่นคงอยู่
หรือไม่? เมื่อเราประสบความทุกข์ยาก ล้มเหลว ตกต่ําพระเจ้ายังยิ่งใหญ่ในชีวิตเราไหม? เมื่อเรารุ่งเรือง ประสบความสําเร็จ
เราหลงลืมพระเจ้าหรือไม่? ในทุกช่วงเวลาของชีวิตเราควรต้องให้พระเจ้าเป็นใหญ่เหนื่อทุกสิ่งเสมอ
พระเจ้าทรงปลดปล่อยมารีย์จากพันธนาการ จนเธอสํานึกพระคุณและรู้จักพระองค์จริงๆว่าพระองคืเป็นใคร การ
แสดงออกที่สะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในความคิดความเชื่อของเธอ จึงเป็นการเดินติดตามพระเจ้าอย่างมั่นคง ให้พระเจ้าเป็นใหญ่
เสมอ ยอมให้พระเจ้าใช้อย่างเชื่อฟัง และเห็นคุณค่าความสัมพันธ์กับพระเจ้า เราเองก็ควรเป็นเช่นนั้น
คาถามเพื่อการอภิปราย
1. ประสบการณ์ใดกับพระเจ้าในชีวิตของท่านทําให้ท่านซาบซึ้งพระคุณของพระเจ้าจนยอมตัดสินใจถวายชีวิตแด่พระเจ้า ?
2. ท่านคิดว่าคนทีร่ ักเห็นคุณค่าพระเจ้า ยําเกรงพระเจ้าควรสะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในออกมาอย่างไรบ้าง?
3. ท่านคิดว่าอะไรเป็นพันธนาการที่มารมักจะใช้มาโจมตี ดึงรั้งท่านออกจากพระเจ้า ?
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