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คานา
พระคริ สตธรรมคัมภีร์คือ ข่าวประเสริ ฐของพระเจ้าสาหรับมนุ ษย์เป็ นหนังสื อที่เปิ ดเผยให้เรา
ทราบถึง “สิ่ งสารพัดที่ จะให้ เรามีชีวิต” และมีธรรม” จุดศูนย์กลางแห่ งการเปิ ดเผยอยูท่ ี่ การปฏิบตั ิพระ
ราชกิ จในสภาพมนุ ษย์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา คื อพระเยซู คริ สตเจ้า ผูท้ รงเป็ นทั้งพระบุตรและ
บุตรมนุษย์ เหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนการเสด็จมาของพระองค์ ตามที่บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ ล้วนเป็ นการแผ้วถางทางหรื อจัดเตรี ยมการไว้ เพื่อต้อนรับการเสด็จมาของพระองค์ท้ งั สิ้ น ส่ วน
เหตุการณ์ ทุกอย่างที่เกิ ดขึ้นภายหลังนั้น เป็ นการอธิ บายถึ งการเสด็จมาของพระองค์ พระคริ สตธรรม
คัมภีร์ เป็ นหนังสื อที่ “ปิ ดอยู”่ ตราบจนกระทัง่ เราตระหนักอย่างแน่ชดั ว่า พระคริ สต์เป็ นศูนย์กลาง เป็ น
แก่นหัวใจแห่ งข่าวประเสริ ฐนี้ นนั่ แหละ เราจึงจะเข้าใจเรื่ องราวได้โดยตลอด แต่เมื่อเรามีกุญแจ เราก็
สามารถเข้าใจทั้งพระคริ สตธรรมใหม่ และพระคัมภีร์เดิ มได้อย่างถ่ องแม้ พระคริ สตธรรมใหม่ เป็ น
เรื่ องราวที่ซ่อนอยู่ในพระคัมภีร์เดิม และเป็ นหนังสื อที่เปิ ดเผยให้ทราบ ถึงความลึกลับของพระคัมภีร์
เดิม
พระเยซู ตรัสย้ าอยูเ่ สมอว่า พระองค์ทรงเป็ นพระบุตร ทรงเป็ นพระเจ้าและเป็ น “พระวาทะซึ่ ง
ได้เกิดเป็ นเนื้อหนัง” ทั้งนี้เพื่อ “สิ่ งที่เขียนไว้แล้วนั้นจะได้สาเร็ จ”
การเสด็จมารั บสภาพเป็ นมนุ ษ ย์ของพระเยซู คริ สต์ เป็ นการสาแดงถึ ง ชี วิตนิ รันดร์ ในโลกนี้
พระองค์ทรงพระนามว่า “อิมมานุเอล” (คือพระเจ้าสถิตอยูก่ บั เรา) ความจริ งการที่พระเยซูทรงรับสภาพ
เนื้ อหนังนั้น เป็ นการสาแดงให้เห็ นถึ งพระชนม์ชี พของพระองค์ ผูท้ รงไม่ มีเบื้ องต้นและเบื้ องปลาย
เท่านั้นแม้วา่ พระองค์จะทรงดารงพระชนม์ชีพอยูใ่ นโลกนี้เพียงชัว่ ระยะเวลาอันสั้นก็ตามแต่ก็เป็ นจุดสุ ด
ยอดแห่ งพระประสงค์ของพระเจ้า และเป็ นศูนย์รวมแห่ งการทรงสร้ างทุ กอย่างของพระเจ้า และจะ
สาเร็ จผลในสวรรค์สูงสุ ด ตรงหน้าพระที่นงั่ ของพระเจ้า ณ ที่น้ นั เราจะร้ องเพลงสรรเสริ ญพระองค์ว่า
“...พระองค์ถูกฆ่าเสี ยแล้ว และโดยพระโลหิ ตของพระองค์ ได้ทรงไถ่เราทั้งหลาย ออกจากทุกตระกูล
และทุกภาษา และทุกชาติ และทุกประเทศ ถวายแด่พระเจ้า
พระราชประวัติ ข องพระเยซู ตามที่ บ นั ทึ ก ไว้ใ นพระกิ ตติ คุ ณทั้ง สี่ โดยผูเ้ ขี ย นซึ่ งได้รู้เ ห็ น
“อานุ ภาพของพระองค์” ด้วยตาตนเองนี้ เป็ นมณี อนั ล้ าค่าที่ส่องสว่างวาวโรจน์อยู่ในความมืดอันยาม
นานชัว่ กัปชัว่ กัลป์ แห่งประวัติศาสตร์ ของมนุ ษยชาติ เราอาจตั้งชื่ อพระกิตติคุณนี้ ได้อีกชื่ อหนึ่ งว่า “จาก
สวรรค์สู่พิภพโลกและคืนสู่ สวรรค์” และอาจสรุ ปได้จากพระธรรมฮีบรู บทที่ 1-3 ว่าพระองค์เสด็จลงมา
จากสวรรค์ ชาระบาปของเรา แล้วเสด็จกลับไปประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า แก่นหัวใจของ
จุดประสงค์ในการที่ พระองค์ทรงรั บสภาพเป็ นมนุ ษย์ ปฏิ บตั ิ พระราชกิ จท่ามกลางมนุ ษยชาติ ก็อยู่ที่
ถ้อยคาสั้น ๆ เพียงสามสี่ คาเท่านั้น คือเพื่อ “ชาระบาปของเรา”
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จุ ดมุ่งหมายของการจัดพิมพ์ตาราชุ ดนี้ ก็เพื่อบันทึ กเรื่ องราวของพระกิ ตติ คุณ และประสาน
ข้อความของพระกิ ตติ คุณทั้งสี่ เล่ ม ให้สอดคล้องเป็ นเรื่ องราวอันเดี ยวกัน เพื่อว่า ผูศ้ ึ กษาจะเดิ นทาง
ร่ วมกับพระเยซู ในการเสด็จพระราชดาเนิ นในโลกนี้ และรู ้จกั บุตรมนุ ษย์ได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยสังเกต
จากเหตุการณ์เกี่ยวกับพระชนม์ชีพ และการปฏิบตั ิพระราชกิจประจาวันของพระองค์ ซึ่ งได้วาดภาพให้
เห็นอย่างเด่นชัด ตามลาดับขั้น จนกระทัง่ สรุ ปโดยการสิ้ นพระชนม์ เป็ นเครื่ องสักการะบูชาถวายแด่พระ
เจ้า เพื่อไถ่บาปของมนุษย์และฟื้ นคืนพระชนม์อย่างมีชยั ตราบจนเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์
ตาราชุดนี้มีหา้ สิ บสี่ ข้ นั แต่ละขั้นมีสาระสาคัญอย่างครบถ้วน และเรื่ องราวระหว่างขั้นหนึ่ ง ๆ ก็
ต่อเนื่องเรี ยงกันไปตามลาดับโดยไม่ขาดตอน มีการอภิปราบบทเรี ยนและข้อไตร่ ตรองด้วย นอกจากนั้น
บางขั้นก็ยงั มีขอ้ คิด หรื อคาแปลที่มาจากภาษากรี ก และได้วางแนวไว้สาหรับทบทวน มีท้ งั การพิจารณา
ในการศึกษา เพื่อช่วยครู ผสู ้ อนอีกด้วย
ในการบันทึกทุกขั้นได้กระทาอย่างละเอียดถี่ถว้ น และยึดเอาพระธรรมมาระโกเป็ นหลักในการ
ลาดับเหตุการณ์ โดยปกติแล้ว นักศึกษาพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์จะเห็ นได้ว่า การลาดับพระราชกิ จของ
พระเยซูเป็ นปั ญหาที่ยงุ่ ยากในการศึกษาพระกิตติคุณมาก ฉะนั้นผูเ้ รี ยบเรี ยงจึงได้พยายามแก้ไขปั ญหานี้
โดยยึดแนวการลาดับเหตุ การณ์ ของ ดร.เจ.อี . ฮอลลี ย.์ ดี .ดี . ผูซ้ ่ ึ ง ทุ่ม เทชี วิตเพื่อศึ กษาค้นคว้า เรื่ องนี้
โดยตรง เป็ นหลักในการเรี ยบเรี ยง
ต าราเล่ ม นี้ ยัง ได้เ ตรี ย มลู่ ท างไว้ส าหรั บ ช่ ว ยครู ซึ่ งไม่ ไ ด้รั บ การฝึ กหั ด อบรมเพื่ อ เป็ นครู
โดยเฉพาะด้วย และนอกจากนั้นยังเป็ นตารา ที่อานวยประโยชน์ให้แก่นกั ศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์
เป็ นอย่างมาก ผูเ้ รี ยบเรี ยงได้พยายามค้นคว้าหาความจริ งอันลึกซึ้ ง แห่ งคาสอนของพระเยซู คริ สต์เจ้ามา
บรรยายไว้อย่างเพียงพอ
ผูท้ ี่ศึกษาตาราเล่มนี้ อย่างถี่ ถว้ นจนจบ จะรู ้ สึกว่าตนได้เดิ นทางร่ วมกับพระผูซ้ ่ ึ งเป็ นใหญ่กว่า
มนุ ษย์ และจะได้รับความรู ้ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับความจริ งแห่ งองค์พระเยซู คริ สตเจ้า อย่างที่ไม่เคยรู ้
มาก่อนเลย
เจสซี่ จี. แม้กเกรเกอร์
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การแจ้ งข่ าวประเสริฐ-เมืองนาซาเร็ธ
ลูกา 1: 26-56

มัทธิว 1:18-25

เรื่ องข่าวประเสริ ฐของพระเยซู คริ สต์ เริ่ มต้นที่บา้ นของบุคคลสองคนที่เรารู ้จกั ดี คือมาเรี ยและ
โยเซฟ ในเมืองนาซาเร็ ธ ซึ่งเป็ นเมืองเล็ก ๆ ที่ห่างไกลความเจริ ญแห่ งหนึ่ ง ในมณฑลกาลิลี ในสมัยที่โย
ชูวาเป็ นผูน้ าของชนชาติอิสราเอล พื้นที่มณฑลกาลิ ลีน้ ี เคยถูกแบ่งให้ตระกูลเซ็ บบูโลน นับธาลี และยิ
ศคาร ซึ่ งเป็ นสามในสิ บตระกูลที่ได้แยกออกจากตระกูลยูดา ขณะที่อยูภ่ ายใต้การปกครองของยะระบะ
อาม ต่อมาอีกสามร้อยปี ทั้งสามตระกูลนี้ถูกกวาดต้อนไปเป็ นเชลยของกองทัพนีนะเวห์ และได้แยกย้าย
กระจัดกระจายไปอยูท่ างทิศตะวันออก และดูเหมือนว่า ตระกูลเหล่านี้ ก็สาปสู ญไปจากแผ่นดินโลก ผูท้ ี่
ยังตกค้างอยู่ และรอดพ้นจากการกวาดต้อนไปเป็ นเชลยนั้นก็เป็ นแต่พวกคนจน และพวกที่มีวรรณะต่า
เท่านั้น ต่อมาพวกเหล่านี้ ได้แต่งงานกับพวกที่กษัตริ ยอ์ ะซู เรี ยส่ งเข้ามาอยู่ดว้ ย และเผ่าพันธุ์ยุคต่อมาที่
เกิดจากการแต่งงานร่ วมกับคนต่างชาติเช่นนั้น ก็กลายเป็ นชาวซะมาเรี ย ซึ่ งเป็ นพวกที่ชนชาติยิวดูหมิ่น
เหยียดหยามอย่างยิง่ แคว้นซะมาเรี ยนี้ต่อมาตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของกรุ งบาบิโลน เมื่อกองทัพบาบิ
โลนมีชยั ต่อกองทัพนีนะเวห์ และต่อจากนั้นก็ตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของอเล็กซานเดอร์ มหาราช
หลังจากที่อยูภ่ ายใต้อานาจการปกครองของตระกูลต่าง ๆ มากกว่าหนึ่ งร้อยปี ยูดา แม๊คคาเบี๊ยส
ได้พยายามต่อสู ้เพื่อที่จะกูเ้ อกราชคืนมา และได้ปฏิรูปบ้านเมืองใหม่ งานส่ วนหนึ่ งของการปฏิรูปครั้งนี้
ก็คือ ขับไล่ชนต่างชาติที่ไม่ยอมรั บพิธีสุหนัต ไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับสภาวะของการเมือง และทาง
ศาสนาของชนชาติยวิ
ก่อนคริ สตศักราชที่ 60 ทัว่ ประเทศอยูใ่ ต้อานาจของจักรวรรดิ์โรมันตอนนี้ อิทธิ พลของกรี กก็ยงั
เหลืออยูบ่ า้ ง และความเกลียดชังอย่างขมขื่นเผ็ดร้อนระหว่างชาวซะมาเรี ย กับชนชาติยิวแท้ ก็ยงั คงมีอยู่
นโยบายของรั ฐบาลโรมัน คื อ ให้ประชาชนมี สิทธิ เท่ากัน การบี บบังคับเช่ นนี้ ทาให้ชาวยิวตกอยู่ใน
ฐานะยุง่ ยากเกี่ยวกับด้านสังคมเป็ นอย่างยิง่ เราอาจสันนิษฐานได้วา่ พลเมืองส่ วนใหญ่ในมณฑลกาลิลี ก็
คือ คนที่อพยพเข้ามา และชาวซะมาเรี ยคงมีชนชาติยวิ จากทางใต้เป็ นจานวนน้อยที่จะสนใจ หรื อมีความ
กล้าพอที่จะร่ วมสังคม และร่ วมพิธีทางศาสนาภายใต้ความเป็ นอยูเ่ ช่นนี้
เมื่อพระเยซู ยงั ทรงมีพระชนม์อยูใ่ นโลกนี้ รัฐบาลโรมันได้สร้างเมืองติเบเรี ยวไว้อย่างสวยงาม
ชาวยิวบางคนก็ได้อพยพเข้ามาทามาหาเลี้ยงชีพอยูท่ างเหนื อ ดังนั้นเมื่อเริ่ มเรื่ องพระกิตติคุณ ก็จะพบชื่ อ
โยเซฟ ประกอบอาชีพเป็ นช่างไม้ ที่เมืองเล็ก ๆ ในทางเหนือ ชื่อเมืองนาซาเร็ ธ
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สมัยนั้นการเดินทางจากบ้านเบธเลเฮ็มไปยังเมืองนาซาเร็ ธ กินเวลานานมาก ดังนั้นจึงมีชาวยิว
ในเมืองนาซาเร็ ธน้อยมาก และครอบครั วเหล่านั้นย่อมมีความสัมพันธ์ อย่างใกล้ชิด ยิ่งกว่าที่เคยมีใน
บ้านเมืองเดิมของตน และโดยกรณี เช่นนี้ โยเซฟจึงได้รู้จกั กับนางมาเรี ย และในไม่ชา้ ก็ได้หมั้นกันตาม
ประเพณี
ครั้นแล้วก็มีทูตสวรรค์มาปรากฏแก่นางมาเรี ย แจ้งข่าวว่า นางจะประสู ติบุตรชาย และให้ต้ งั ชื่ อ
ของทารกคนนั้นว่า “เยซู ” ต่อมานางมาเรี ยได้ไปเยี่ยมญาติของเธอชื่ อนางอะลีซาเบ็ธ และสามีชื่อซักคา
เรี ย ซึ่ งเป็ นปุโรหิ ตเพื่อเล่าเหตุการณ์ ผิดปกติซ่ ึ งเกิ ดขึ้นแก่นางนั้นให้ฟัง โดยหวังว่าปุโรหิ ตคงสามารถ
อธิบาย และให้คาแนะนาในกรณี ประหลาดนี้ได้
ในหนังสื อพระกิตติคุณทั้งสี่ เล่ม ไม่ได้บอกเลยว่า ซักคาเรี ยตั้งภูมิลาเนาอยูท่ ี่ตาบลใด แต่ตามที่
เล่ากันมา กล่าวว่า อยูท่ ี่บา้ นไอน์การิ บ ซึ่ งอยูห่ ่างจากกรุ งเยรู ซาเล็มไปทางเหนือประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่
ในแถบภูเขามณฑลยูดา ซึ่ งมาเรี ยต้องเดินทางไปไม่นอ้ ยกว่า 100 กิโลเมตร มาเรี ยได้พกั อยูก่ บั นางอะลี
ซาเบ็ธเป็ นเวลาสามเดือน จึงกลับไปยังบ้านของตน
พระธรรมลู ก าเท่ า นั้น ที่ ก ล่ า วถึ ง เรื่ อ งการแจ้ง ข่ า วของทู ต สวรรค์อ ย่า งละเอี ย ด ส่ ว นพระ
ธรรมมัทธิ วนั้น กล่าวไว้พอเป็ นแนวทางสาหรับผูท้ ี่รู้เรื่ องการแจ้งข่าวของทูตสวรรค์มาแล้วเท่านั้น
อภิปราย
เรื่ องการแจ้งข่าวของทูตสวรรค์ในพระธรรมลู กา เป็ นเรื่ องที่ ประทับใจอย่างยิ่ง เรื่ องหนึ่ งใน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ เราระลึ กถึงเหตุการณ์เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเทศกาลคริ สต์มาส และเมื่อ
เราคานึ งถึงเรื่ องนี้ เราก็จะค้นพบการเปิ ดเผยโครงการของพระเจ้า และหลักสาคัญ แห่ งการที่พระเยซู
คริ สต์ประสู ติจากหญิงสาวพรหมจารี เนื่องด้วยพระกิตติคุณตอนนี้ เป็ นเรื่ องลึกลับ หลายคนจึงปล่อยให้
เรื่ องผ่านไปด้วยความสงสัย ไม่คน้ หาความจริ ง
มีขอ้ ความสาคัญที่น่าสังเกต ดังนี้ คือ ประการแรก การให้เกียรติแก่ผหู ้ ญิงคนหนึ่ ง ผูท้ ี่พระเจ้า
ทรงพอพระทัย (ข้อ28-30) “จงจาเริ ญเถิ ด เธอเป็ นที่ทรงโปรดปรานมาก ขอพระเจ้าทรงสถิ ตอยูก่ บั เธอ
เถิด” เราไม่ทราบรายละเอียด เกี่ ยวกับประวัติของนางมาเรี ยแห่ งมณฑลกาลิ ลีมากนัก และพระคัมภีร์
มิได้กล่าวถึงบรรพบุรุษของนางโดยตรง แต่การที่พระเจ้าทรงเลือกนางให้เป็ นมารดาของพระเยซู ก็เป็ น
การเพียงพออยูแ่ ล้ว พระเจ้าได้ทรงสั่งทูตสวรรค์ ลงมาประกาศให้ผเู ้ ลี้ยงแกะทราบถึงการอัศจรรย์ ซึ่ งได้
บังเกิดขึ้นที่หมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม กวี นักดนตรี และนักเทศน์ ได้เทิดเกียรติของนางสื บมาตลอดเวลา
ประการที่ สอง สง่าราศีและความยิ่งใหญ่ของพระกุมาร ซึ่ งประสู ติแต่นางมาเรี ยปรากฏอย่าง
เด่นชัด “บุตรนั้นจะเป็ นใหญ่ และจะได้ชื่อว่าเป็ นบุตรของผูส้ ู งสุ ด พระเจ้าจะประทานพระที่นงั่ ของดา
วิด บิดาของท่าน ให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงศ์พนั ธุ์ของยาโคบ สื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์ และแผ่นดิน
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ของท่านจะไม่รู้สิ้นสุ ดเลย” (ลูกา 1:32,33) พระเยซูทรงสื บเชื้อสายมาจากกษัตริ ยด์ าวิด แผ่นดินอิสราเอล
มีกษัตริ ยค์ รอบครองอยู่หลายองค์ แต่การครอบครองของแต่ละองค์น้ นั ก็อยู่ในขอบเขตจากัดเท่านั้น
ส่ วนการครอบครองของพระเยซู น้ นั จะเป็ นการครอบครองของพระเจ้า ซึ่ งไม่มีขอบเขตจากัด และ
พระองค์จะทรงครอบครองอยู่ทวั่ ไปตลอด ศาสดาพยากรณ์ ยอิสยาห์ ได้เห็นศุภนิ มิตแห่ งสง่าราศีและ
แผ่นดิ นของพระเจ้า ก่อนการประสู ติของพระเยซู คริ สต์หลายร้ อยปี และได้ทานายไว้ว่า “ด้ วยว่ าจะมี
บุตรคนหนึ่ ง เกิ ดขึ ้นในพวกเรา คื อ ทรงประทานบุตราคนหนึ่ งให้ แก่ พ วกเรา และท่ านได้ แบกการ
ปกครองไว้ เหนือบ่ าของท่ าน และเขาจะขนานนามของท่ านว่ า ที่ ปรึ กษามหั ศจรรย์ พระเจ้ าทรงอานุภาพ
พระบิดาองค์ ถาวร และองค์ สันติราช ความจาเริ ญรุ่ งเรื องแห่ งรั ฐบาลของท่ านและสั นติสุขจะไม่ ร้ ู สิ ้นสุ ด
ไปจากราชบัลลังก์ แห่ งกษัตริ ย์ดาวิด และราชอาณาจักรของท่ าน พระองค์ จะทรงตั้งแผ่ นดินของพระองค์
และทรงคา้ ชูไว้ ด้วยความยุติธรรม และความชอบธรรม แต่ บัดนีต้ ่ อไปจนไม่ ร้ ู สิ ้นสุ ด ความกระตือรื อร้ น
แห่ งพระเยโฮวาจอมโยธา จะทาให้ การนีส้ าเร็ จ” (อิสยาห์ 9:6,7)
พระเยซูคริ สต์จะทรงปกครองด้วยความชอบธรรม ความจริ ง ความรัก ความเมตตากรุ ณา และ
สันติสุข โดยอานาจแห่งพระวิญญาณของพระเจ้า
ขอให้เราหวลคิดถึงข่าวประเสริ ฐยิง่ ซึ่ งทูตสวรรค์ได้ประกาศไว้วา่ ผูท้ ี่จะประสู ติมานั้น คือพระ
บุตรของพระเจ้าเที่ยงแท้ ผูท้ รงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิ ตย์ผไู ้ ด้เสด็จลงมาจากสวรรค์อนั สวยงาม เพื่อประสบ
ความวิบตั ิในโลกนี้ เหตุฉะนั้นเมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกแล้ว พระองค์จึงตรัสว่า “ข้ าแต่ พระเจ้ า
ข้ าพเจ้ ามาเพื่อจะให้ นา้ พระทัยของพระองค์ สาเร็ จ ตามคัมภีร์ที่เขียนไว้ กล่ าวถึงข้ าพเจ้ าแล้ วนั้น”
(ฮีบรู 10: 5,7)
พระองค์ตรัสว่า “เราเป็ นอยู่ก่อนอับราฮั มเกิดอี ก ” ในปฐมกาลพระองค์ทรงตั้งหมู่ดาวประจารุ่ ง
ให้โคจรไปในจักรวาล พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ นรมิตสร้ าง ทรงวางรากแห่ งพิภพโลก และทรงเป็ นผูป้ ิ ด
ประตูกนั น้ าทะเลไว้ โดยกาชับไว้วา่ “เจ้ามาได้เพียงแค่น้ ี แต่จะล้ าออกไปอีกไม่ได้ คลื่นทนงองอาจของ
เจ้า จะต้องหยุดอยูท่ ี่นี่แหละ” ทุกสิ่ งทั้งพิภพเป็ นสมบัติของพระองค์ พระองค์ทรงเป็ นผูส้ ร้างโลกและ
มนุ ษย์ แต่กระนั้นก็ไม่ทรงถือว่าการที่เท่าเทียมกับพระเจ้านั้น เป็ นการที่ตอ้ งสงวนไว้ แต่พระองค์ทรง
ถ่อมพระทัย “ยอมสละและรับสภาพอย่างทาส อุบตั ิในรู ปกายเหมือนมนุษย์”
ประการที่สาม เกี่ยวกับการที่พระองค์ประสู ติจากหญิงสาวพรหมจารี นางมาเรี ยคงไม่คาดฝันถึง
ฤทธิ์ อานาจ ของผูเ้ ป็ นบุตรของนาง และการที่บุตรนั้นจะเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของปวงมนุ ษย์ แต่นางมา
เรี ยได้ยอมอ่อนน้อมต่อพระประสงค์ของพระเจ้า เมื่อทูตสวรรค์มาปรากฏแก่นาง นางก็ตกใจกลัวแต่ทูต
สวรรค์ได้กล่าวปลอบใจว่า “มารี เอ๋ ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็ นที่ทรงโปรดปรานแล้ว” หลังจากมาเรี ย
ทูล ถามทู ตสวรรค์ว่า “เหตุ ก ารณ์ น้ ันจะเป็ นไปได้อย่า งไร” ทู ตสวรรค์จึง ตอบนางว่า “พระวิญญาณ
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บริ สุทธิ์ จะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิ์ เดชของผูส้ ู งสุ ด จะสวมทับเธอ...” แล้วทูตสวรรค์ก็หายลับไป
พระเจ้าทรงวางใจนางมาเรี ย และนางมาเรี ยก็วางใจในพระเจ้า ข้อความที่กระตุน้ จิตใจของเราในที่น้ ี ก็คือ
“...เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่ งใดที่พระเจ้าทรงกระทาไม่ได้”
ความจาเป็ นที่พระเยซูตอ้ งประสู ติจ ากหญิงสาวพรหมจารี ก็เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระผูช้ ่วย
ให้รอดของมนุษย์โลก ในการที่พระเยซูจะเป็ น “ผูร้ ับความผิดบาปของโลกไป” พระองค์ก็ตอ้ งเป็ นลูก
แกะปั ศกา เป็ นเครื่ องสักการะบู ชาเพื่อเรา พระองค์ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่ ปราศจากพิการและด่างพร้ อย พระองค์
ต้องเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ปราศจากอุบาย ไม่มีมลทิน ต่างจากคนบาปทั้งปวง และในเวลาเดียวกัน พระองค์ยงั
ต้องรับส่ วนในเนื้ อหนังและเลือด พระองค์ทรงรับสภาพในรู ปกายเนื้ อหนังที่ผิดแล้ว แต่พระองค์ไม่มี
ส่ วนในความผิดนั้นเลย พระเจ้าทรงจัดเตรี ยม “ร่ างกาย” ให้แก่ พระองค์ พระองค์ทรงรับพระกายนั้น
(ฟิ ลิปปี 2:7) พระองค์มิได้มีชีวิตมาจากบิดามารดาซึ่ งเป็ นคนบาป พระองค์เพียงแต่ทรงรับสภาพเป็ น
มนุ ษย์ในเนื้ อหนัง “พระวาทะนั้นได้บงั เกิ ดเป็ นเนื้ อหนัง” (ยอห์น 1:14) “บุตรของผูส้ ู งสุ ด” กลายเป็ น
บุ ตรของผูต้ ่ า ที่ สุ ด พระโลหิ ต อัน ประเสริ ฐ ของพระองค์ ที่ ไ ด้ไ หลบนไม้ก างเขน กลายเป็ นเครื่ อ ง
สักการะบูชาที่สมบูรณ์ สาหรับไถ่โทษของมนุษย์โลก
หากเราคิดดูถึงเรื่ องนี้ ก็คงจะนึ กภาพได้วา่ ก่อนที่ทูตสวรรค์จะมาปรากฏและทาให้โยเซฟและ
มาเรี ยเข้าใจกันได้ โยเซฟก็คงมีความกิ นแหนงแคลงใจในตัวจของนางมาเรี ย ซึ่ งคงจะสร้างความเศร้ า
เสี ยใจให้แก่บุคคลทั้งสองเป็ นอย่างยิ่ง เสี ยงซุ บซิ บนิ นทาของชาวบ้านคงจะเข้าหู ท้ งั สองคน ทาให้ชอก
ช้ าสักเท่าใด การที่คนอื่นไม่เข้าใจสภาพความเป็ นอยูข่ องเขาทั้งสองในเวลาทุกข์ยากนั้น ก็ทาให้โยเซฟ
และมาเรี ยวางใจในพระเจ้ายิ่งขึ้น ในระหว่างที่เขาทั้งสองรอคอยจนกว่า โครงการของพระเจ้าเกี่ ยวกับ
ตัวนางจะสาเร็ จ เราแน่ใจว่า มาเรี ยคงไตร่ ตรองถึ งเรื่ องนี้ วันเดื อนปี ผ่านไป นางคงอบรมสั่งสอนพระ
กุมาร และเฝ้ าดูความเจริ ญเติบโตของพระกุมาร นางคงคอยเฝ้ าดูแลอย่างสัตย์ซื่อ ในการที่จะทาให้พระ
เจ้าพอพระทัย เกี่ยวกับพระกุมาร ที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้เป็ นภาระของนาง

ข้ อไตร่ ตรอง
คริ สเตียนที่สัตย์ซื่อมีโอกาสเป็ น “ทูตของพระเจ้า” มีโอกาสแจ้ง “ข่าวประเสริ ฐ” ของพระเจ้า
ได้ทุกคน
นางมาเรี ยเป็ นตัวอย่างที่ดีในการถ่อมตน ในการเสี ยสละ ในการดาเนินชีวติ ในความบริ สุทธิ์ แม้
สภาพภายนอกจะต่าต้อย แต่นางก็มีน้ าใจสู งส่ ง ส่ วนโยเซฟได้สาแดงความกล้าหาญ ความสัตย์ซื่อ ความ
สุ ภาพอ่อนโยน เป็ นคนใจกว้าง มีความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น ไม่เป็ นคนเห็นแก่ตวั
พระเจ้า ดลใจให้โยเซฟฝั น เพื่ อที่ จะได้รู้น้ าพระทัย ของพระองค์ พระเจ้าทรงดลบันดาลให้
ศาสนาจารย์ เอ.เจ.กอร์ ดอน ได้เห็นและได้ยินพระสุ รเสี ยงของพระคริ สต์ จึงทาให้ท่านมีความวางใจใน
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พระองค์ ท่านได้อุทิศชีวติ ในการรับใช้พระองค์ และได้รับความสาเร็ จ เกิดผลในการปฏิบตั ิพระเจ้าอย่าง
ยิง่
พระนาม “เยซู ” มีความหมายอย่างเดี ยวกับ “โยชูวา” ถ้าเราจะศึกษาประวัติของโยชูวา เราจะ
พบว่า ท่านเป็ นแม่ทพั ที่เก่งกาจสามารถ พระเจ้าได้ทรงเลือกท่านให้เป็ นแม่ทพั แทนโมเสส ท่านเป็ นผูท้ ี่
แบ่งแยกตระกูลอิสราเอล ตามพระบัญชาของพระเจ้า โยชูวาได้เตือนให้ชนชาติอิสราเอลระลึกถึงพระ
มหากรุ ณาธิคุณของพระเจ้า และเตือนให้ทาตามพระบัญญัติของพระองค์เสมอ
พระบุตรพระเจ้าเป็ นผูท้ ี่มีใจอ่อนสุ ภาพ ดังนั้นในการเลือกสตรี ที่จะเป็ นมารดาของพระบุตรนั้น
พระองค์จึงทรงเลือกสตรี ที่มีใจอ่อนสุ ภาพด้วย ในการที่พระองค์จะทรงให้พระบุตรของพระองค์เสด็จ
มารับสภาพเป็ นมนุ ษย์ พระเจ้าย่อมจะไม่ทรงใช้สตรี ที่มีความเย่อหยิ่ง ให้เป็ นมารดาของพระบุตร มา
เรี ยพูดถึงตัวของนางว่าเป็ น “ทาสี ” ของพระเจ้า เป็ นผูท้ ี่มี “ฐานะต่า” ผูท้ ี่พระเจ้า “ทรงโปรดปราน” นั้น
ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความถ่อมตัว จงสังเกตอุปนิ สัยและการถ่อมตัวในชี วิตของโมเสส ศิเมโอน และเยเรมีห์
เมื่อพระเจ้าทรงเรี ยกท่านเหล่านี้ให้เป็ นผูร้ ับใช้พระองค์ ขอให้สังเกต มัทธิ ว.5:5 การที่พระเจ้าทรงใช้เรา
นั้น ไม่ได้อยูท่ ี่ความเป็ นเจ้า เป็ นใหญ่ของเรา แต่อยูท่ ี่ความมีใจอ่อนสุ ภาพ พระเจ้ายังคงแสวงหาบุคคล
เช่นนี้ ให้รับใช้พระองค์อยู่ (ดูอิสยาห์ 57:15)
คาในภาษากรี กที่แปลว่า “สรรเสริ ญ” ใน ลูกา 1:46 หมายความว่า “ขยาย” พญามารทาให้เรา
เห็นว่าพระเจ้าเล็กลง โดยก่อให้เกิดความสงสัยในพระองค์ เราต้องให้พระองค์เป็ นใหญ่ในชี วิตของเรา
เช่นเดียวกับมาเรี ย (ลูกา 1:38)

ทบทวน
จงหาเมืองนาซาเร็ ธในแผนที่
ผูส้ ื บเชื้อสายของดาวิด ที่อยูใ่ นเมืองนั้น คือใคร?
ดาวิดมีภูมิลาเนาอยูท่ ี่ไหน? ในสมัยใด? (เบธเลเฮ็ม 1000 ปี ก่อนคริ สตศักราช)
โยเซฟเป็ นญาติห่าง ๆ กับมาเรี ย ใช่หรื อไม่?
เมื่ อ มาเรี ย จะประสู ติ พ ระกุ ม าร มาเรี ย ได้รั บ ค าสั่ ง ให้ ต้ ัง ชื่ อ กุ ม ารนั้น ว่ า อะไร? (“เยซู ” มี
ความหมายเช่ นเดี ยวกับ “โยชู วา” ซึ่ งหมายความว่า “ผูช้ ่ วยให้รอด”) และพระองค์จะได้พระนามว่า
อย่างไรอีก? (ดู ลูกา 1:32)
ทูตสวรรค์ที่มาปรากฏแก่มาเรี ยชื่ออะไร? (ฆับรี เอล ซึ่ งแปลว่า “ผูก้ ล้าหาญของพระเจ้า”)
ทูตสวรรค์ได้สัญญาว่า พระเยซูจะสื บราชบัลลังก์ของกษัตริ ยอ์ งค์ใด?
พระราชอาณาจักรของพระเยซูคริ สต์ มีระยะเวลายาวนานเท่าใด?
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เมื่อทูตสวรรค์มาแจ้ง ข่าวนี้ แก่มาเรี ย ท่านคิดว่า นางประหลาดใจสักเพียงใด นางมีความยินดี
หรื อไม่?
มาเรี ยได้เล่าประสบการณ์น้ ีให้ใครฟังบ้าง?
บ้านของนางอะลีซาเบ็ธอยูท่ ี่ไหน?
มาเรี ยเป็ นญาติกบั ซะคาเรี ยหรื อไม่?
ซะคาเรี ยมีตาแหน่งอะไรในพระวิหาร นางมาเรี ยคงไปขอคาแนะนาจากซะคาเรี ย ในฐานะที่ซะ
คาเรี ยเป็ นปุโรหิ ต ใช่หรื อไม่?
หลังจากที่นางอะลีซาเบ็ธได้ให้การต้อนรับมาเรี ย ด้วยความยินดีแล้วมาเรี ยได้กล่าวว่าอย่างไร?
หนังสื อพระกิตติคุณเล่มใด ที่บนั ทึกเรื่ องการแจ้งข่าวประสู ติของพระเยซู?
เมื่อโยเซฟทราบข่าวนี้ เขามีความยินดีหรื อไม่? โยเซฟรับทราบความจริ งในเรื่ องนี้ ได้อย่างไร?
เหตุใดท่านจึงทราบว่า โยเซฟมีความแน่ใจว่า ข่าวที่เขาได้รับนั้นเป็ นความจริ ง?
จงอธิ บายลักษณะของทูตสวรรค์ ตามความคิดเห็นของท่าน เหตุใดท่านจึงคิดเช่นนั้น?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. คาว่า “ดลใจ” ดังที่ใช้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั หมายความว่าอะไร (ดู 2 เปโตร 1:21) 2.
เรามีหลักฐานอะไรบ้าง ในการที่จะเชื่ อว่า พระเจ้าทรงดลใจผูเ้ ขียนพระกิตติคุณทั้งสี่ เล่มนั้น ผูเ้ ขียนพระ
กิตติคุณทั้งสี่ ท่านได้อา้ งว่า พระเจ้าทรงดลใจท่านให้เขียนหรื อไม่ 3. ศาสดาพยากรณ์ได้ประกาศ
ล่วงหน้าว่า พระเมสิ ยาห์จะปฏิสนธิในครรภ์ของสาวพรหมจารี หรื อไม่ ท่านคิดว่า พระธรรมอิสยาห์
7:10-15 ได้ยนื ยันเหตุการณ์น้ ี อย่างชัดเจนหรื อไม่ ท่านมีหลักฐานอย่างอื่นที่ทาให้ท่านเชื่อว่า พระเยซูได้
ปฏิสนธิในครรภ์ของหญิงพรหมจารี หรื อ 4. ท่านเชื่อหรื อไม่ ว่าวาระที่พระเมสิ ยาห์ประสู ติน้ นั เป็ น
วาระที่เหมาะที่สุดในประวัติศาสตร์ 5. หากว่าชนชาติยดู ายกาลังคอยท่าพระเมสิ ยาห์ เหตุใดเขาจึง
ปฏิเสธไม่ยอมรับพระเยซูคริ สต์ ผูท้ ี่พระเจ้าทรงเจิมไว้แล้ว 6. ลาดับวงศ์ของพระเยซู ในมัทธิวบทที่หนึ่ง
และลูกาบทที่สาม ทาให้ท่านแน่ใจว่า มาเรี ยเป็ นเชื้อสายของดาวิดหรื อไม่ 7. กษัตริ ยด์ าวิดได้สืบเชื้อสาย
มาจากตระกูลยูดาย และนางอะลีซาเบธอยูใ่ นตระกูลอาโรน (ตระกูลเลวี) แต่กระนั้นนางมาเรี ยก็ยงั เป็ น
ญาติกบั นางอะลีซาเบธ เรื่ องนี้เป็ นไปได้อย่างไร ท่านให้เหตุผลได้ไหม 8. เหตุใดพระเจ้าจึงทรงเลือกมา
เรี ยให้เป็ นมารดาของพระเยซู แทนที่จะเลือกหญิงอื่น 9. ท่านให้เหตุผลได้ไหมว่าเหตุใดพระเจ้าจึงไม่ได้
บอกรายละเอียดให้เราทราบ ในเหตุการณ์ที่น่าประหลาดนี้ 10. หากว่าบรรดาศาสดาพยากรณ์ ได้ทานาย
ไว้ล่วงหน้าอย่างละเอียดละออว่า มารดาของพระเยซูมีชื่อว่าอย่างไร และมาจากตาบลใด ฯลฯ จนทาให้
เราแน่ใจว่า พระเยซูเท่านั้น ที่เป็ นผูท้ รงทาให้คาทานายของศาสดาพยากรณ์น้ นั สาเร็ จได้แล้ว การกระทา
เช่นนั้น จะขัดขวางต่อความเจริ ญก้าวหน้าของคริ สตจักรหรื อไม่ 11. หากจะพูดว่า ไม่เคยมีผใู ้ ดมีชีวติ
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อย่างพระเยซู หรื อไม่มีใครที่ตายแล้วฟื้ นขึ้นมาใหม่ และเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์เช่นเดียวกับพระองค์ ดังนั้น
ถ้าใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล จะบอกได้ไหมว่า ไม่มีใครได้เกิดมาดังที่พระองค์ทรงเกิดขึ้น 12. ท่านคิดว่า
มีผอู ้ ื่นใด ซึ่ งเป็ นที่ประทับใจมนุษย์โลกเท่ากับพระเยซูอีกบ้างหรื อไม่ 13. การที่พระเยซูเสด็จเข้ามา
ประทับอยูใ่ นโลกนี้ ได้เปลี่ยนความคิดเดิมของมนุษย์โลกหรื อไม่?
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การประสู ติของพระเยซูคริสต์ -บ้ านเบธเลเฮ็ม
ลูกา 2:1-21
หกเดือนผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ ว โยเซฟและนางมาเรี ยได้มาถึงบ้านเบธเลเฮ็มแคว้นยูเดีย โดย
พากันเดินทางออกจากเมืองนาซาเร็ ธไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ข้ามแม่น้ าจอร์ แดนไปทางด้านเหนือ
เขตแดนของมณฑลซะมาเรี ย เหตุที่โยเซฟและมาเรี ยต้องเดินทางอ้อมเช่นนี้ ก็เพราะชาวยิวผูเ้ คร่ งครัดต่อ
ธรรมเนียมประเพณี จะไม่ยอมเดินทางเข้าไปในดินแดนของชาวซะมาเรี ยเป็ นอันขาด แม้วา่ โดยเชื้ อสาย
แล้วชาวซะมาเรี ยเป็ นญาติ พี่น้องกันก็ตาม แต่ชาวยิวถื อว่าชาวซะมาเรี ยเป็ นชาติ เลื อดผสม เป็ นผูไ้ ม่
บริ สุทธิ์
โดยเหตุน้ ีเมื่อเขาเดินทางอ้อมลงมาสู่ ทางใต้แล้ว จึงข้ามแม่น้ าจอร์ แดนอีกครั้งหนึ่ งใกล้ ๆ เมือง
เยริ โค เข้าสู่ หมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม โดยผ่านกรุ งเยรู ซาเล็มเหตุที่ชาวยิวต้องมาชุ มนุ มกันที่หมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม
เช่นนี้ ก็เพื่อจะจดทะเบียนสามะโนครัวตามคาสั่งของมหาจักรพรรดิ ซีซาร์ ออกัสตัส ซึ่ งมีบญั ชาให้จด
ทะเบียนสามะโนครัวทัว่ ทั้งแผ่นดิน โรงแรมต่าง ๆ แน่นขนัดด้วยผูค้ นมาพัก เมื่อโยเซฟและนางมาเรี ย
มาถึงนั้น ไม่มีหอ้ งว่างเหลืออยูเ่ ลย
ขอโปรดอย่าได้เข้าใจสับสนในเรื่ องโรงแรมที่พดู ถึงนี้ กับโรงแรมสมัยใหม่เยี่ยงทุกวันนี้ เพราะ
โรงแรมที่พดู ถึงนี้ เป็ นแต่เพียงที่พกั คนเดินทาง ทาเป็ นบ้านมีใต้ถุนสู ง ข้างล่างเป็ นที่เลี้ยงสัตว์ของผูท้ ี่มา
พักแรม ส่ วนข้างบนก็คือที่ พกั ไม่มีความสะดวกสบายอะไรเลย เพียงแต่เป็ นสถานที่ ซ่ ึ งผูเ้ ดิ นทางได้
อาศัยนอนไปคืนหนึ่ ง ๆ เท่านั้น ผูม้ าพักต้องหุ งหาอาหารเอาเอง เพราะไม่มีบริ การขายอาหารกันอย่าง
ปั จจุบนั นี้
ดังนั้นการที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้กล่าว ถึงการที่มาเรี ยได้วางพระเยซู ไว้ในรางหญ้า จึงมิได้
หมายความว่า สถานที่น้ นั ต้องเป็ นคอกสัตว์ดว้ ย และคาว่า “คอกสัตว์” นี้ มิได้ปรากฏในพระคริ สตธรรม
คัมภีร์เลย รางหญ้าที่กล่าวถึ งนี้ ความจริ งเป็ นหิ นทาเป็ นแอ่งเว้าลงไป สาหรับใส่ หญ้าเลี้ ยงสัตว์มิใช่ ทา
ด้วยหญ้า มีการจาลองรางหญ้าแบบนี้ ไปสร้างที่แท่นบูชาในห้องใต้ดินของโบสถ์ ในหมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม
ซึ่ งผูท้ ี่ เคร่ งครั ดในศาสนาหลายคนเชื่ อว่า เป็ นรางหญ้าเดี ย วกันกับที่ พระกุมารเยซู เคยนอน เมื่ อแรก
ประสู ติน้ นั
มีทุ่งนาแห่ งหนึ่ ง ไกลออกไปจากหมู่บา้ นเบธเลเฮ็มประมาณสองกิ โลเมตร ทุ่งนาแห่ งนี้ กล่าว
กันว่า ในวันที่พระเยซูประสู ติน้ นั พวกเลี้ยงแกะได้เฝ้ าเลี้ยงดูฝงู แกะอยูจ่ นดึกดื่น และที่น่าสนใจกว่านั้น
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ก็คือ ทุ่งนาแห่งนี้ ครั้งหนึ่ งเคยเป็ นสมบัติของโบอัศและนางรู ธ และเป็ นสถานที่ซามูเอลได้เจิมดาวิดให้
เป็ นกษัตริ ย ์ หลังจากกษัตริ ยซ์ าอูลสิ้ นพระชนม์ในสนามรบ เวลานั้นดาวิดยังเป็ นเพียงเด็กเลี้ยงแกะ และ
ท่านกาลังเฝ้ าเลี้ยงฝูงแกะของบิดาของท่านอยู่
พระกิ ตติ คุณลู กาเท่านั้นที่ ไ ด้บนั ทึ กเรื่ องราว เกี่ ยวกับการประสู ติของพระกุมารเยซู ไว้อย่า ง
ละเอียด

อภิปราย
มีเหตุการณ์ ที่สาคัญหลายอย่างเกิ ดขึ้ น ซึ่ งทาให้ประวัติศาสตร์ ของโลกต้องเปลี่ ยนไป ทั้งใน
อดี ต และที่ จะเกิ ดขึ้ นในอนาคต แต่ก็ ไม่มีเหตุ ก ารณ์ ใดส าคัญ เท่า กับการประสู ติของพระเยซู คริ ส ต์
เจ้าของเรา การประสู ติของพระองค์ได้ก่อให้เกิ ดผลทั้งในโลกนี้ และในสวรรค์ พระเจ้าได้ทรงเตรี ยม
โครงการนี้ไว้แต่สวรรค์มาเป็ นเวลานานแล้ว พระองค์ได้ทรงเตรี ยมโครงการนี้ “ก่อนวางรากสร้างโลก”
วันคริ สต์มาสวันแรก เมื่อหนึ่ งพันเก้าร้ อยปี มาแล้วนั้น เป็ นวันที่พระเจ้าได้ส่งพระบุตรของพระองค์ให้
เสด็จลงมาในโลก เพื่ อให้เป็ นพระผูช้ ่ วยให้รอดของเรา และเพื่อประทานการไถ่ บาปนิ รั นดร์ ให้แก่
มนุษย์ชาติ
การที่พระเยซู คริ สต์เสด็จลงมา รับสภาพเป็ นมนุ ษย์โดยทางพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็เป็ นไปตาม
น้ าพระทัยของพระเจ้า ซึ่ งทรงกาหนดไว้นบั แต่ก่อนวางรากสร้างโลก แล้ว (อ่าน 2 ธิ โมที 1:9) พระเยซู
ตรัสแก่สาวกของพระองค์วา่ “คาซึ่ งเขียนไว้แล้วนั้นต้องสาเร็ จ” (ลูกา 22:37) พระเยซูทรงรับสภาพเป็ น
มนุษย์ก็เพื่อจุดประสงค์อย่างแน่วแน่ ที่จะ “ประทานชีวติ ของพระองค์ ให้เป็ นค่าไถ่คนเป็ นอันมาก”
พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อย่างยิ่งที่ จะมี บุตร “เป็ นอันมาก” ที่จะมีลกั ษณะเหมือนพระองค์
และที่จะมอบความรักคืนแก่พระองค์ ดังนั้นพระบุตรที่รักองค์เดียวของพระบิดาเจ้า ได้ออกมาจากพระ
ทรวงของพระองค์ ทรงสละสง่าราศีแห่ งสวรรค์ เสด็จเข้ามาในโลก ซึ่ งเต็มไปด้วยคนชัว่ ร้ายนี้ ทั้ง ๆ ที่
ทรงทราบว่า พระองค์จะต้องรับสภาพ “ลูกแกะผูถ้ ูกฆ่าเสี ยแล้วนั้น” (อ่าน ฟิ ลิปปี 2:6) พระเยซู ทรงถ่อม
พระองค์ลง เพื่อจะกระทาตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า และเพื่อช่วยมนุษย์ให้พน้ จากเหวแห่ งความ
บาป กลับเข้าไปสู่ ความสว่าง และอิสระภาพแห่งการเป็ นบุตรของพระเจ้า
วันคริ สต์มาสวันแรกนั้น มีความหมายลึกซึ้ งว่าความเข้าใจของมนุ ษย์ในสมัยนี้ มาก “เพราะว่า
ท่านทั้งหลาย รู ้จกั พระกรุ ณาของพระเยซูคริ สต์เจ้าของเราว่า ครั้นพระองค์มงั่ คัง่ อยูแ่ ล้ว พระองค์ยงั ทรง
ยอมเป็ นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็ นคนมัง่ มี เนื่ องจากความยากจน
ของพระองค์” (2 โคริ นธ์ 8:9) เป็ นการน่าเสี ยดายอย่างยิง่ ที่เทศกาลคริ สต์มาส ซึ่ งจัดไว้เพื่อน้อมใจราลึก
ถึง วันประสู ติขององค์พระเยซู คริ สต์เจ้าของเรา กลับกลายเป็ นวันส่ งเสริ มการค้าขายในปั จจุบนั ซึ่ งทา
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ให้ความหมายอันลึกซึ้ งของวันคริ สต์มาสสู ญหายไป และมนุ ษย์ก็ตอ้ งพลอยขาดพระพรไปด้วย ในการ
ที่ไม่ได้ราลึกถึงของประทานแห่งพระคุณของพระเจ้า ซึ่ ง เหลือจะพรรณานาได้
ขอให้เราพิจารณาถึงความประสงค์ยิ่งใหญ่ถาวรของพระเจ้า ในการที่พระองค์ทรงส่ งพระบุตร
องค์เดียวของพระองค์ให้ลงมารับสภาพเป็ นมนุ ษย์ (อ่าน กาลาเทีย 4:4) พระบิดาเจ้าได้ทรงกาหนดเวลา
ไว้ สาหรับการเสด็จลงของพระบุตรไว้โดยเฉพาะ นับตั้งแต่พระองค์ทรงสัญญาไว้วา่ พระองค์จะมาส่ ง
พระเมสิ ย าห์ ใ ห้ล งมารั บ สภาพเป็ นมนุ ษ ย์ ในพระธรรม ปฐมกาล 3:15 โครงการของพระองค์ไ ด้
เจริ ญก้าวหน้า อย่างไม่หยุดยั้งตลอดมาทุกยุคทุกสมัยตามที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์พยากรณ์ไว้ พระเมสิ
ยาห์ทรงสื บเชื่อสายมาจากอับราฮัม (ปฐมกาล 12:3,18:18) จากตระกูลยะฮูดา (ปฐมกาล 49:10,มีคาห์
5:2) เป็ นวงศ์วานของกษัตริ ยด์ าวิด (ปฐมกาล 23:5) สถานที่ประสู ติคือหมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม (มคาห์ 5:2)
และประสู ติจากสตรี พรหมจารี (อิสยาห์ 7:14)
แล้ววันหนึ่ งคาพยากรณ์ ก็ได้สาเร็ จ ดังที่ยอห์นได้เขียนไว้ว่า “พระวาทะนั้นได้บงั เกิ ดเป็ นเนื้ อ
หนัง และได้อาศัยอยูก่ บั เรา และเราได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ เหมือนสง่าราศี ซึ่ งบุตรองค์เดียวได้จาก
พระบิดา” (ยอห์น 1:14) และเพื่อเป็ นการสนับสนุ นยืนยันข้อนี้ อาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายถึ งติโม
เธี ยว มีความว่า “...เป็ นข้อลับลึกอันสาคัญยิ่ง ไม่มีใครเถียงได้ คือว่าพระเจ้าทรงปรากฏเป็ นเนื้ อหนัง...”
( 1 ธี โมที 3:16) ตลอดระยะเวลายาวนาน นับตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงเบื้องปลาย พระองค์ทรงปรากฏเป็ น
พระเจ้าซึ่ งทรงรัศมี พระบุตรของพระเจ้า บุตรมนุษย์ ทรงเป็ นเบื้องต้นและเบื้องปลาย ทรงเป็ นแสงอรุ ณ
จากที่สูง เป็ นพระสุ ริยนั ของความชอบธรรม ซึ่งมีปีกเยียวยารักษาได้ ทรงเป็ นพระเมษโปดกที่ ถูกฆ่าเสี ย
นั้น ทรงเป็ นสิ ง โตแห่ ง ตระกูล ยะฮู ดา พระองค์เ สด็ จมาเพื่ อท าลายโซ่ ตรวนที่ ผูก มัดเราไว้น้ ัน และ
ประทานชัยชนะให้แก่เราครั้งแล้วครั้งเล่า พระองค์ทรงเป็ นพระผูเ้ นรมิตสร้างโลกและจักรวาล แผ่นดิน
โลกจึงหวัน่ ไหวต่อพระพักตร์ ของพระองค์ แต่พระองค์ทรงถ่อมพระทัยลง พระเจ้า พระบิดได้ทรงตั้ง
พระองค์ไว้ ให้เป็ นผูร้ ับสิ่ งทั้งปวงเป็ นมรดก แต่กระนั้นเมื่อพระองค์ประทับอยูใ่ นโลกนี้ ก็ยงั ไม่มีที่จะ
วางพระเศี ย ร พระองค์ ท รงเป็ นแสงสว่า งแห่ ง สง่ า ราศี ข องพระเจ้า แต่ ก ระนั้น พระเจ้า ก็ ย งั ทรงใช้
พระองค์ให้มารับสภาพในรู ปกายเนื้ อหนังอย่างที่ ผิด พระองค์ทรงเป็ นแบบพระฉายของพระเจ้าแต่
พระองค์ก็ยงั ทรงถู กทาร้ าย จนกระทัง่ พระพักตร์ เป็ นบาดแผลยิ่งกว่าใคร ๆ พระองค์ทรงทะนุ บารุ ง
สรรพสิ่ งไว้ ด้วยคาตรัสอันทรงฤทธิ์ ของพระเจ้า พระองค์ทรงสละพระสง่าราศีทุกอย่างไว้ในสวรรค์ รับ
สภาพเป็ นทารกน้อย น่าอัศจรรย์ยงิ่ นัก ที่พระองค์ผทู ้ รงเป็ นอยูน่ ิรันดร์ เสด็จลงมารับสภาพเป็ นทารก
“ข้าใคร่ กล่าวถึงพระคุณ อันจะไม่รู้สิ้นสุ ด
ข้าฯ ใคร่ กล่าวถึงสง่าราศี
ซึ่ งมีอยูใ่ นพระผูช้ ่วย”
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การเสด็จมาของพระบุตรแห่ งพระเจ้านั้น เป็ นคาตรัสสุ ดท้ายของพระเจ้า “ในคราวที่สุดนี้ ได้
ตรัสแก่เราว่าทางพระบุตร” (ฮีบรู 1:2) ทัว่ ทั้งสวรรค์คงพากันประหลาดใจ และบรรดาทูตสวรรค์อยูน่ ิ่ ง
ในการที่พระเจ้าส่ งพระบุตรสุ ดที่รักองค์เดี ยวของพระองค์ ให้ลงมาปฏิ บตั ิพระราชกิจของพระองค์ใน
โลกนี้ และมีแต่พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น ที่จะทรงทราบประสบการณ์ที่พระบุตรจะทรงได้รับในโลก “ผู้
ที่ได้รับการไถ่น้ นั ไม่รู้ว่า แม่น้ าที่พระองค์ตอ้ งข้ามไปนั้นลึ กสักเพียงใด...” แม้แต่ทูตสวรรค์ผซู ้ ่ ึ งร้ อง
เพลงถวายพระเกียรติแด่พระองค์อยูเ่ หนื อทุ่งนา ในมณฑลยูดา ที่พวกเลี้ ยงแกะเฝ้ าดูฝูงแกะของตนใน
คืนนั้น ก็ไม่อาจหยัง่ รู ้ได้
เป็ นที่ น่า สั ง เกตว่า การประกาศข่ า วประเสริ ฐในการประสู ติข องพระองค์น้ ัน ประกาศให้
ชาวบ้า นผู ้ย ากจนก่ อ น ซึ่ งเป็ นแบบอย่ า งของประชาชนผู ้ที่ “ได้ต้อ นรั บ พระองค์ ” ในภายหลัง
เครื่ องหมายสาคัญที่ทูตสวรรค์สาแดงแก่ผเู ้ ลี้ยงแกะ ก็คือ “จะได้พบพระกุมารนั้น พันผ้าอ้อม นอนอยูใ่ น
รางหญ้า” เนื่ องด้วยในโรงแรมนั้นไม่มีที่ว่างสาหรับพระองค์เลย ไม่มีที่วา่ งสาหรับพระองค์ผทู ้ รงฤทธิ์
ซึ่ งอนาคตของโลกนี้ อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ สภาพเช่ นนี้ ก็ยงั คงเป็ นอยู่ในจิตใจของมนุ ษย์อยู่ใน
ทุกวันนี้ พระองค์ทรงกาเนิดมาในครอบครัวที่ยากจน และเจริ ญ ขึ้นโดยไม่ค่อยมีใครรู ้ จกั แต่พระองค์ก็
ได้ทรงทาให้มนุษย์ได้รับความบริ บูรณ์ทุกประการ “พระองค์ทรงยอมเป็ นคนยากจน เพราะเห็นแก่ท่าน
ทั้งหลาย” เมื่อเราพิจารณาถึ งเรื่ องเทศกาลคริ สตมาส ส่ วนมากเราเข้าใจเพียงขั้นต้นแห่ งพระประสงค์
ของพระเจ้ า เท่ า นั้ น คนเป็ นจ านวนมากมั ก ละเลย มิ ไ ด้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของเรื่ องนี้
นอกเหนื อไปจากพระกุ มารในหมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม รางหญ้าและวัวควาย ซึ่ งเราจาต้องชี้ แจงอย่างสุ ภาพ
อ่อนโยนให้เห็นชัดเจนว่า รางหญ้านั้นมิใช่ช่วยให้เรารอดได้เลย และโรงวัวก็ไม่ได้ช่วยไถ่บาปของเรา
เลย “พระเจ้าจึงทรงใช้พระบุตรของพระองค์ลงมาประสู ติแต่สตรี ” ข้อความนี้ ยงั ไม่จบ เราต้องอ่าน
ข้อความต่อไปนี้ ซ่ ึ งว่า “และบังเกิดใต้พระบัญญัติ เพื่อ ทรงไถ่ บุคคลผูอ้ ยูใ่ ต้พระบัญญัติ เพื่อ เรา จะได้
กลับคืนดีเข้าตาแหน่งเป็ นบุตร”
เรื่ องราวของวันคริ สต์มาสจะไม่สมบูรณ์เลย หากไม่ได้พูดถึงไม้กางเขนที่ภูเขากระโหลกศีรษะ
พระเยซูคริ สต์ประสู ติมา เพื่อสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขนและเพื่อฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาใหม่ เมื่อเราเพ่ง
ดูดวงดาวซึ่ งส่ องแสงเป็ นประกายสุ กใสที่ หมู่บา้ นเธเลเฮ็มนั้น เราก็จะต้องระลึ กถึ งความมื ดมนที่ เขา
กะโหลกศีรษะ และก็ตอ้ งมองถึงสง่าราศีที่สว่างจ้า ในเช้าวันอิสเตอร์ ซึ่ งเป็ นวันที่พระองค์ฟ้ื นคืนพระ
ชนม์
“เธอจะประสู ติบุตรชาย แล้วเจ้าจงเรี ยกนามท่านว่า เยซู เพราะว่าท่านเป็ นผูท้ ี่จะโปรดช่ วยพล
ไพร่ ของท่าน ให้รอดจากความผิดของเขา” (มัทธิ ว 1:21)

ข้ อไตร่ ตรอง
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“...พระองค์ยงั ทรงยอมเป็ นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็ นคน
มัง่ มี เนื่องจากความยากจนของพระองค์” ในที่น้ ีพระเจ้าได้สาแดงพระลักษณะของพระองค์ ซึ่ งหมายถึง
พระคุณ ความรัก ซึ่ งความรักของพระองค์ ได้ประทานแก่ผทู ้ ี่ตกอยูใ่ นความทุกข์ยาก มีอะไรอีกหรื อที่
มนุ ษย์ตอ้ งการมากไปกว่าพระผูช้ ่ วยให้รอด มนุ ษย์มีความอ่อนแอ มีอะไรอีกหรื อที่อ่อนแอยิ่งไปกว่า
มนุษย์ ในการที่ไม่สามารถช่วยตนเอง ให้พน้ จากความบาป โดยเหตุน้ ีพระเจ้าจึงทรงสาแดงความรักของ
พระองค์ หมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม และภูเขากระโหลกศีรษะ จะแยกออกจากกันไม่ได้เลย เพราะเป็ นผลแห่ ง
การสาแดงความรักของพระเจ้า “โอพระปั ญญา และความรู ้ ของพระเจ้า มีอเนกอนันต์มากเท่าใด พระ
ดาริ ของพระองค์เหลือที่จะเข้าใจได้และทางทั้งหลายของพระองค์ เหลือที่จะสื บเสาะได้” (โรม 11:33)
จักรพรรดิ ซีซาร์ ออกัสตัส ได้ครองราชสมบัติอย่างสง่ าผ่าเผย และกุเรเนี ยวก็ปกครองแคว้น
ซี เรี ยด้วยการสาแดงอานาจบาทใหญ่ แต่จอมกษัตริ ยเ์ หนื อกษัตริ ยท์ ้ งั หลาย ได้กาเนิ ดมาอย่างถ่อมตัว
ที่สุด กระนั้นก็ยงั ทรงมีสง่าราศีเหนือกษัตริ ยแ์ ละจักรพรรดิใด ๆ ทั้งสิ้ น
แม้วา่ รัฐบาลโรมันจะใช้อานาจบีบบังคับชนชาติยดู าอย่างรุ นแรง แต่โยเซฟและนางมาเรี ยก็มิได้
ขัดขืน ทั้งสองได้แสดงความจงรักภักดี ในการเดิ นทางฝ่ าอันตรายไปเป็ นระยะทางหลายสิ บกิโลเมตร
เพื่อจดทะเบียนสามะโนครัวที่หมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม ตามคาสัง่ ของจักรพรรดิซีซาร์ ออกัสตัส
พวกเลี้ยงแกะได้เชื่อฟังและทาตามคาสั่งของทูตสวรรค์ และโดยการเชื่อฟังทาตามคาสั่งของทูต
สวรรค์น้ ีเอง เขาก็ได้พบว่าเป็ นความจริ งทุกประการ
เมื่อพบพระเยซูจริ ง ๆ แล้วคริ สเตียนจะไม่ยอมปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่บอกให้คนอื่นทราบ
ถึงพระองค์ ทานองเดียวกัน พวกเลี้ยงแกะต่างก็พากันบอกบุคคลอื่น ๆ ให้ทราบถึงประสบการณ์อนั น่า
ตื่นเต้นยินดีของตน
ใน ลูกา 2:11 นั้น ควรจะพิมพ์คาว่า “ของท่านทั้งหลาย” ด้วยทองคา พระเยซู มิใช่ พระผูช้ ่ วย
โดยทัว่ ไป ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั ชีวติ ของเราในระยะห่ างไกล เปล่าเลย พระองค์ทรงมีความสัมพันธ์กบั
ชีวติ ของเราอย่างใกล้ชิดทีเดียว ซึ่ งทูตสวรรค์ก็ได้บอกแก่พวกผูเ้ ลี้ยงแกะว่า “ข่าวดีน้ ี ” เป็ นข่าวประเสริ ฐ
สาหรับ “คนทั้งปวง” และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกน้อยผูน้ ้ นั เกิดมาเพื่อผูเ้ ลี้ยงแกะเป็ น ส่ วนตัว พระเยซู
ประสู ติมาเพื่อ ข้ าพเจ้ า ทรงมีพระชนม์อยู่เพื่อ ข้ าพเจ้ า ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อ ข้ าพเจ้ า ทรงฟื้ นคืนพระ
ชนม์เพื่อ ข้ าพเจ้ า และเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์เพื่อ ข้ าพเจ้ า และบัดนี้ พระองค์ทรงมีพระชนม์อยู่ เพื่ออ้อนวอน
ขอพระเจ้าเพื่อ ข้ าพเจ้ า เหตุการณ์ใหญ่ยงิ่ ที่สุดของประวัติศาสตร์ มนุ ษยชาติ ก็คือการเสด็จมารับสภาพ
เป็ นมนุ ษย์ของพระเจ้าผูส้ ู งสุ ดในโลกที่พระเจ้าทรงสร้ างขึ้นเอง เหตุการณ์ เหล่านั้นเกิ ดขึ้นเพื่อ ข้าพเจ้า
โดยเฉพาะ จริ งทีเดียว พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นผูบ้ ารุ งเลี้ยง ข้ าพเจ้ า เราควรจะชื่ นชมยินดีในข้อนี้ พระเยซู
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ทรงเป็ นของ ข้ าพเจ้ า ทุ กอย่า ง และข้าพเจ้าเป็ นของพระองค์ เราทุ กคนสามารถพูดเช่ นนี้ ไ ด้ไหมว่า
“ข้าพเจ้าเป็ นของพระองค์ทุกประการ”
คาว่า “มีที่” ใน ลูกา 2:7 เป็ นคาเดียวในภาษากรี กที่แปลว่า “มีโอกาส” ใน เอเฟซัส .4:27 พญา
มารสัง่ ไว้วา่ “อย่าให้พระเยซู มีที่” แต่พระเจ้าตรัสว่า “อย่าให้มาร มีโอกาส” เราจะต้องเลือกเอาฝ่ ายหนึ่ง
ฝ่ ายใด ท่านเล่าเลือกเอาฝ่ ายไหน

ทบทวน
พระเยซูประสู ติ ณ ที่ใด?
หมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม อยูห่ ่างไกลจากเมืองนาซาเร็ ธกี่กิโลเมตร?
เหตุใดโยเซฟและมาเรี ย จึงเดินทางไปบ้านเบธเลเฮ็มในเวลานั้น?
พระกิ ตติคุณเล่มใด ที่บนั ทึกการประสู ติของพระเยซู ? พระกิ ตติคุณเล่มนั้นบันทึกว่า พระเยซู
ประสู ติในโรงวัวหรื อไม่? เหตุใดจึง “ไม่มีที่วา่ งในโรงแรม?”
ข่าวการประสู ติของพระเยซู ได้ประกาศให้ใครทราบก่อน? ใครเป็ นผูน้ าข่าวนี้ มา และผูน้ าข่าว
นี้ได้ประกาศว่าอย่างไร?
ผูท้ ี่ร่วมสรรเสริ ญพระเจ้า พร้อมกับทูตสวรรค์องค์น้ นั คือใคร?
ผูเ้ ลี้ยงแกะตัดสิ นใจทาอย่างไร? เขาได้พบพระกุมารเยซู สมจริ งตามที่ทูตสวรรค์บอกหรื อไม่?
เขารู ้ได้อย่างไรว่า ทารกนั้น เป็ นพระกุมารเยซู?
ผูเ้ ลี้ ยงแกะได้บอกคนอื่นให้ทราบถึ งสิ่ งที่เขาได้ยิน และได้เห็ นหรื อไม่? คนที่ได้ฟังข่าวจากผู ้
เลี้ยงแกะรู ้สึกอย่างไร?
ท่านคิดว่าประชาชนในบ้านเบธเลเฮ็ม พากันตื่นเต้นเนื่ องด้วยเหตุการณ์น้ นั หรื อไม่? ผูเ้ ลี้ยงแกะ
ตื่นเต้นและยินดี เนื่องด้วยสิ่ งที่เขาได้เห็นมาหรื อไม่?
เมื่อพระกุมารประสู ติได้แปดวัน โยเซฟและมาเรี ยได้ทาพิธีอะไรให้แก่ พระองค์? การถื อพิธี
สุ หนัต หมายความว่าอะไร?
เหตุใดพระกุมารจึงทรงมีพระนามว่า “เยซู”?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. ซี ซาร์ ออกัสตัส คือใคร
2.เหตุใดประชาชนในประเทศปาเลศไตน์จึงอยูใ่ ต้บงั คับของ
จักรพรรดิโรมัน 3. ท่านเชื่อไหมว่า ศาสดาพยากรณ์ได้ทานายไว้อย่างชัดเจนว่า พระเมสิ ยาห์จะประสู ติ
ที่หมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม
4. ท่านจะอธิ บายความหายในพระธรรมมัทธิว 2: 6 ว่าอย่างไร ที่วา่ พระเยซู จะ
ทรง “ครอบครองชาติอิสราเอลพลไพร่ ของเรา” 5. ท่านพิสูจน์ได้อย่างไรว่า พระธรรมมีคาห์ บทที่
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ห้า ได้อธิบายถึงการสมภพ และการครอบครองของพระเมสิ ยาห์ 6. ท่านคิดว่า โยเซฟและมาเรี ยได้
เดินทางไปบ้านเบธเลเฮ็มหรื อ เพราะว่าเขาทั้งสองทราบว่าพระกุมารเยซู จะต้องประสู ติที่นนั่ หรื อ ท่าน
คิดว่าเขาทั้งสองจะไปบ้านเบธเลเฮ็มหรื อไม่ ถ้าออกัสตัสไม่ได้บญั ชาให้ไปที่นนั่ ท่านคิดหรื อไม่วา่ เป็ น
อิทธิพลของพระเจ้าที่ทรงดลบันดาลให้ออกัสตัสออกคาสัง่ อย่างนั้น 7. ถ้า อย่ า งนั้น เหตุ ใ ดพระเจ้า จึ ง
เลือกวิธีการแปลกประหลาด เพื่อให้เหตุการณ์ยงิ่ ใหญ่น้ ีเกิดขึ้นที่บา้ นเบธเลเฮ็ม
8. “ไม่ มี ที่ ว่ า ง”
นั้น มีความหมายเกี่ยวกับฝ่ ายวิญญาณหรื อไม่
9. การที่มีรางหญ้านั้น จาเป็ นที่จะต้องมีโรงวัวด้วย
หรื อไม่ 10. เหตุใดทูตสวรรค์จึงประกาศข่าวการประสู ติของพระเยซูแก่ผเู ้ ลี้ยงแกะ แทนที่จะประกาศแก่
คนอื่น ผูเ้ ลี้ ยงแกะที่แสวงหาพระกุมาร ได้พบพระองค์ หรื อไม่ เป็ นความจริ งไหมว่า เมื่อเราพบ “พระ
เยซู” เราก็มกั จะยกย่องสรรเสริ ญพระเจ้า เช่นเดียวกับผูเ้ ลี้ยงแกะ 11. ผูเ้ ลี้ ยงแกะมีความยินดี เพราะ
ได้ทราบข่าวที่ทูตสวรรค์ประกาศนั้นเป็ นความจริ ง หรื อเป็ นเพราะว่าเขาได้พบพระเมสิ ยาห์ 1 2 .
เป็ นไปได้หรื อไม่ ที่ ผูเ้ ลี้ ยงแกะพบพระกุม ารพระเยซู แต่ไม่ ได้พบ “พระคริ สต์” สาหรั บ ผูเ้ ลี้ ยงแกะ
พระองค์เป็ นเพียงแต่ทารก หรื อมีความหมายมากกว่านั้น 13. ท่ า นคิ ด ว่ า พระกุ ม ารเยซู มี รู ปร่ าง
แตกต่างจากทารกธรรมดาหรื อไม่ 14. นางมาเรี ยเข้าใจความหมายของเหตุการณ์ เหล่านั้นหรื อไม่ ท่าน
คิดบ้างไหมว่า นางมาเรี ยเชื่ อว่า พระกุมารเยซูเป็ นพระคริ สต์ คือพระเมสิ ยาห์ ซึ่ งพระเจ้าทรงสัญญาไว้
ว่าจะเสด็จมา
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ขั้นทีห่ นึ่ง พิธีถวายพระกุมาร-กรุงเยรูซาเล็ม
ลูกา 2:22-39
โยเซฟและนางมาเรี ยคงค้างอยูท่ ี่หมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม จนกระทัง่ พระเยซู มีพระชนมายุได้สี่สิบวัน
แต่ ห ลัง จากพิ ธี สุ หนัตแล้ว พระคริ ส ตธรรมคัม ภี ร์มิ ไ ด้บ ันทึ ก เหตุ ก ารณ์ ใ ด ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น ที่ นั่นไว้เลย
นอกจากข้อ 17,18 ซึ่ งกล่าวว่า พวกผูเ้ ลี้ยงแกะ ได้เป็ นพยานให้ประชาชนทัว่ ไป ทราบถึงเหตุการณ์ที่ได้
พบเห็น และประชาชนต่างก็พากัน “ประหลาดใจ” ต่อเรื่ องราวนั้น แต่คงไม่มีใครเอาใจใส่ สักคนเดียว
แม้แต่ผทู ้ ี่มาพักในโรงแรมแห่งนั้น
โยเซฟและมาเรี ยต่างมีความภาคภูมิใจในพระกุมารเยซู ยิ่งนัก ทั้งสองได้ตดั สิ นใจพาพระกุมาร
เยซู ไปถวายต่อพระเจ้า ณ พระวิหารในกรุ ง เยรู ซาเล็ มซึ่ งอยู่ห่างจากหมู่บา้ นเบธเลเฮ็มประมาณสิ บ
กิ โ ลเมตร ระยะทางก็ ไ ม่ ไ กลนัก แต่ ส าหรั บ นางมาเรี ย ผูต้ ้อ งค่ อ ย ๆ โอบอุ ้ม พระกุ ม ารเยซู ซึ่ งทรง
พระชนมายุได้เพียง 40 วันเท่านั้น ย่อมนับว่าเป็ นระยะทางที่ไกลทีเดียว
ตามบทบัญญัติสั่งไว้ว่า ผูเ้ ป็ นมารดาที่ให้กาเนิ ดบุตรชายหัวปี ทุกคน จะต้องคอยอยู่ถึง 40 วัน
เสี ยก่อน แล้วจึงถวายตัว และเครื่ องบูชาในพระวิหาร (เลวีนิติ 12:2-4) เพื่อรับการชาระตัว การถวายพระ
กุมารเยซูน้ นั เป็ นการอุทิสถวายต่อพระเจ้า เนื่องด้วยเป็ นบุตรชายหัวปี (อพยพ 13:12)
ความสง่างามของวิหารอันสวยงามตระการตาแห่ งกรุ งเยรู ซาเล็ม ซึ่ งมองจากภูเขามะกอกเทศ
นั้น ช่างงดงามยิง่ นัก ฉะนั้นการที่จะเข้าร่ วมประกอบพิธีในพระวิหารนั้น จึงเป็ นประสบการณ์ที่จะไม่มี
วันลื มเลื อนไปได้ พระวิหารเป็ นสถานที่เหมาะสมแก่การถวายพระกุมารเยซู มาเรี ยก็คงไตร่ ตรองถึ ง
เรื่ องนี้ ขณะที่เดิ นตามโยเซฟเข้าไป เฮโรดมหาราชซึ่ งครอบครองราชสมบัติในสมัยที่พระเยซู ประสู ติ
เป็ นผูส้ ร้ างพระวิหารนี้ ข้ ึ น แต่เนื่ องด้วยความโหดร้ าย พระองค์จึงพยายามหาทางกาจัดพระกุมารเยซู
พระราชวังของพระองค์ ตั้งอยูห่ ่างจากพระวิหารไม่กี่ร้อยเมตร ขณะนั้น กษัตริ ยเ์ ฮโรดคงยังไม่ทราบ ถึง
ข่าวการประสู ติของกษัตริ ยอ์ งค์ใหม่ แห่ งชนชาติยดู ายก็ได้ มีเหตุผลที่น่าเชื่ อว่าพระกุมารเยซู ก็คงมีพระ
ชนม์ได้ส องพรรษา ก่ อนที่ บรรดานักปราชญ์ได้เข้า ไปเฝ้ าเฮโรด ในพระราชวังของพระองค์ในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม เพื่อแสวงหาพระกุมารเยซู โดยประกาศว่า “เราผู้อยู่ทิสตะวันออก ได้ เห็นดาวของท่ านปรากฏ
ขึน้ เราจึงมาหวังจะถวายนมัสการท่ าน” พิธีถวายพระกุมารเยซู ก็สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ ทั้งโย
เซฟและมาเรี ยคงมีความยินดีเหลือล้น และยังไม่ทราบถึงเหตุการณ์ใด ๆ ที่จะมีมาในอนาคตเลย
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เรื่ องราวพิธีถวายพระกุมารเยซู น้ ี บันทึกไว้ในพระธรรมลูกเท่านั้น แต่ลูกาไม่ได้กล่าวถึงขั้นที่
สองและขั้นที่สามต่อไปเลย

อภิปราย
พิธีรีตองต่าง ๆ ทุกอย่างเกี่ ยวกับพระกุมารเยซู โยเซฟและมาเรี ยก็ได้ปฏิ วตั ิอย่างถูกต้อง ตาม
บทบัญญัติของชนชาติยดู าทุกประการ ในวันที่แปดหลังจากการประสู ติ พระองค์ก็ได้รับพิธีสุหนัต อัน
เป็ นเครื่ องหมายตามพันธสัญญาเดิมของอับราฮัม และหลังจากนางมาเรี ยได้ เข้าพิธีรับการชาระโดยจัด
เครื่ องบูชาถวายตามที่บทบัญญัติกาหนดไว้ เพื่อขอรับการไถ่โทษ และพ้นจากมลทินแล้ว (เลวีนิติ 12:68,ฮีบรู 10:10-12) ก็ได้ถวายพระกุมารเยซูต่อพระเจ้าทันที
เครื่ องเผาบูชาถวายนั้นจะต้องเป็ นลูกแกะ แต่กระนั้นพระเจ้าก็ได้สาแดงพระคุณของพระองค์
ให้แก่คนยากจน ซึ่ งไม่อาจจัดหาลูกแกะมาบูชาถวายเพื่อรับการไถ่โทษได้ พระองค์ก็ทรงโปรดให้ใช้
นกพิราบแทน โยเซฟและมาเรี ยก็อยู่ในประเภทหลังนี้ เขาทั้งสองจึงได้ซ้ื อนกพิราบสองตัว มาทาพิธี
บูชาถวายต่อพระเจ้า
เครื่ องถวายของโยเซฟและมาเรี ย อาจเป็ นเครื่ องถวายที่มีราคาน้อยที่ สุด แต่กระนั้น “เครื่ อง
ถวาย” ที่ แ ท้จ ริ ง ของนางมาเรี ย ในวัน นั้น ซึ่ ง โยเซฟมี ส่ ว นร่ ว มด้วย เป็ น “ของประทานที่ เ หลื อ จะ
พรรณนาให้สิ้นสุ ดได้” ซึ่ งพระเจ้าได้ประทานให้แก่มนุษย์ เมื่อโยเซฟเดินกลับจากแท่นบูชาไปหามาเรี ย
และพระกุมารเยซู ก็พบชายชราท่าทางน่ านับถือผูห้ นึ่ ง ซึ่ งได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าว่า จะให้มีชีวิต
อยู่จนกระทัง่ ตาของเขาได้เห็ น “พระคริ สต์ของพระเจ้า ” และเขาก็ได้คอยท่าวันนั้น และก็ได้พบสม
ปรารถนา
ไม่เพียงแต่กษัตริ ยเ์ ฮโรดเท่านั้น ที่ไม่รู้วา่ มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในพระวิหารในวันนั้น แม้แต่
ปุโรหิ ตผูป้ ระกอบพิธีเอง ก็ไม่ทราบถึงความสาคัญของพิธีที่ตนกระทา มีแต่ชายชราคนหนึ่ ง และหญิง
ชราอีกคนหนึ่งเท่านั้นที่รู้ และดูเหมือนว่าภาษามีผพู ้ ยากรณ์ชราพูดนั้น ก็ไม่มีผใู ้ ดอาจเข้าใจได้ เว้นไว้แต่
ผูท้ ี่พระเจ้าได้ประทานความรู ้ให้ จึงสามารถเข้าใจได้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวไว้ถึงสามครั้งว่า พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสถิตอยูก่ บั ท่าน และพระวิญญาณนั้นเอง ได้นาท่านเข้ามาในพระวิหารในเวลานั้น
โครงการของพระเจ้าได้กาหนดไว้ตามเวลาที่เหมาะสมที่สุด และเกิดขึ้นตรงตามเวลากาหนดอีกด้วย
ถ้าจะกล่าวว่า ซิ มโอนได้ คอยท่ า “เวลาที่ชนชาติอิสราเอลจะได้รับการบรรเทาทุกข์น้ นั ” มาจน
เกือบตลอดชีวติ ของท่านก็วา่ ได้ และในที่สุด ความเชื่ อของท่านก็ได้รับผลอย่างทันตา ท่านได้อุม้ “พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งรัศมี” ไว้ในอ้อมแขน สายตาอันพร่ ามัวเพราะความชราของท่าน ได้เห็นความรอดของพระ
เจ้า ซึ่ งเป็ นแสงสว่างแก่คนทั้งปวง ซิ มโอนรู ้สึกปลื้มปิ ติเหลือที่จะกล่าวและพร้อมแล้วที่จะตาย
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ซิ มโอนได้อวยพรแก่โยเซฟและมาเรี ย ซึ่ งต่างก็รู้สึกอัศจรรย์ใจในคาพูดของซิ มโอนยิ่งนัก เขา
ทั้งสองรู ้วา่ พระกุมารนั้นจะเป็ นกษัตริ ยข์ องชนชาติยวิ และบางทีพวกผูเ้ ลี้ยงแกะ คงได้บอกกล่าวให้เขารู ้
ว่า ทูตสวรรค์ได้แจ้งให้ทราบว่าข่าวอันประเสริ ฐนี้ เป็ นข่าวประเสริ ฐสาหรับคนทั้งปวง แต่ใน บทเพลง
สรรเสริ ญของมาเรี ยนั้น ก็พดู ถึงชนชาติอิสราเอลเท่านั้น แต่เดี๋ยวนี้ นางคงเข้าใจแล้วว่า พระองค์ทรงเป็ น
แสงสว่างของคนทั้งปวง ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของโลก มาเรี ยรู ้ สึกว่าเสมือนหนึ่ งถูกแทงด้วยดาบ
(ข้อ 35) เมื่อรู ้ว่าพระองค์จะทรงเป็ น “หมายสาคัญให้คนติเตียน” พระองค์เป็ น “รากแห่ งยิซยั ” ซึ่ งพระ
เจ้า “จะตั้งเด่นขึ้นเป็ นธงเครื่ องหมายรวมพล” (ปฐมกาล 11:10) บางคนมาหาพระองค์ แต่บางคนก็จะไม่
ยอมมา ทั้งนี้ก็เพื่อ “ความประพฤติในใจของคนเป็ นอันมาก จะได้ปรากฏแจ้ง”
มีหญิงชราผูท้ านายคนหนึ่ งชื่ อนางอันนา อาศัยอยู่ในพระวิหารนั้น นางได้ใช้เวลาทั้งหมดใน
การอธิ ษฐาน และการถื อศี ลอดอาหาร ขณะนั้นหญิ งชราผูท้ านายนี้ ได้เข้ามาในวิหารและได้พบพระ
กุมารเยซู ซึ่ งนางได้คอยท่ามาช้านานแล้ว จิตใจของนางเต็มไปด้วยความรู ้สึกขอบพระคุณพระเจ้า
ขั้นที่ หนึ่ งของพระเยซู น้ ี เป็ นการเริ่ มต้นของโครงการของพระเจ้า ซึ่ งจะไม่รู้สิ้นสุ ด จนกว่า
“บรรดาแผ่นดินแห่งพิภพนี้ จะกลายเป็ นอาณาจักรขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา และของพระคริ สต์ของ
พระองค์”

ข้ อไตร่ ตรอง
เราควรโมทนาพระคุ ณพระเจ้า เช่ นเดี ยวกับที่ ซิมโอนและนางอันนาได้กระทานั้น ในการที่
พระองค์ได้ประทานพระเยซู คริ สต์ให้เสด็จ ลงมา แม้วา่ ขณะนั้นพระเยซู จะยังทรงเป็ นทารกน้อยอยู่ แต่
ดวงตาฝ่ ายจิตวิญญาณของผูช้ รา ผูช้ อบธรรมทั้งสอง ก็สามารถเข้าใจถึ งพระองค์ และพระราชกิ จของ
พระองค์ในการเสด็จเข้า มารั บสภาพเป็ นมนุ ษย์ในโลกนี้ ผูท้ ี่ มี ดวงตาฝ่ ายจิ ตวิญญาณสามารถเข้าใจ
ความหมายทางจิตวิญญาณได้ดี โดยที่ผอู ้ ื่นไม่วา่ สามารถเข้าใจได้เลย
ในพระวิหารของพระเจ้า คือสถานที่ซ่ ึ งตาฝ่ ายจิตวิญญาณของเราสามารถเห็ นได้อย่างชัดเจน
ที่สุด
ทั้งนางอันนาและซิ มโอนได้โมทนาขอบพระคุณพระเจ้า
ซิ มโอนรู ้สึกปลื้ มปิ ติเป็ นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็ นองค์พระกุมารเยซู แม้ว่าท่านจะไม่มีโอกาสได้เห็ น
พระองค์เมื่อเจริ ญวัย ได้ยินพระวาทะอันประเสริ ฐยิ่งของพระองค์ หรื อเห็ นพระราชกิ จอันใหญ่หลวง
ของพระองค์ ท่านไม่มีโอกาสเป็ นประจักษ์พยานในวันฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์ แต่กระนั้นก็ตาม
ดวงตาของท่านก็มองเห็ น “ความรอด” ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว เราเองมีความพอใจในองค์พระเยซู
คริ สต์ตามที่ควรหรื อไม่ เรารู ้สึกปี ติยนิ ดีในอานาจแห่งพระโลหิ ตของพระองค์ ในการที่ไถ่โทษบาปของ
เราหรื อไม่ เรามอบภารกิจของเราทุกอย่างไว้กบั พระองค์ โดยทราบว่าพระองค์ผเู ้ ดียวเท่านั้น ที่สามารถ
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ประทานสั นติ สุ ข ให้ แก่ เราหรื อ พระเยซู ทรงท าให้จิตใจของเรามี ค วามชื่ นชมยิน ดี หรื อเราจาต้อ ง
แสวงหาความชื่นชมยินดีจากที่อื่น
ขอให้เราจงมี ค วามไว้วางใจ เช่ นเดี ยวกับ ซิ ม โอนว่า พระเจ้า ได้ท รงจัดเตรี ยมความรอดไว้
สาหรับเราแล้ว ขอให้เราฟังพระวจนะแห่งความมีชยั จากพระโอษฐ์ขององค์พระเยซู เองว่า “สาเร็ จแล้ว”
ซิ มโอนมี ความปลื้ มใจที่ ได้เห็ นการริ เริ่ มแห่ งพระชนม์ของพระเยซู ในโลกนี้ แต่เรามีโอกาสเห็ นบั้น
ปลายของชี วิตนั้น คือ พระเยซู ทรงประทับอยู่ ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าในสวรรค์ จิตวิญญาณ
ของข้าพเจ้าเอ๋ ย จงชื่นใจยินดีเถิด เพราะพระราชกิจขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าสาเร็ จแล้ว
“ความบรรเทาทุกข์” ใน ลูกา 2:25 และคาว่า “ผูช้ ่วย” ในพระธรรมยอห์น บทที่ 14 มาจากราก
ศัพย์ภาษากรี กคาเดียวกัน ซึ่ งแปลว่า “พระองค์ผชู ้ ่วยเหลือ” ใน 1 ยอห์น 2:1 เราทั้งหลายทุกคนจาต้อง
รับพระเยซูเจ้าไว้เป็ น “พระผูช้ ่วย” ของเราตลอดชีวติ

ทบทวน
เมื่อออกจากบ้านเบธเลเฮ็มแล้ว โยเซฟและมาเรี ย ได้พาพระกุมารไปยังที่ใด?
เหตุใดเขาจึงพาพระเยซูไปกรุ งเยรู ซาเล็ม?
เวลานั้นพระเยซูทรงพระชนมายุเท่าไร? (40 วัน)
ระยะทางจากเบธเลเฮ็มไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มนั้น ไกลประมาณเท่าใด?
เหตุใดเขาจึงถวายพระกุมารเยซูให้แก่พระเจ้า? (เพราะว่าเป็ นบุตรชายหัวปี ) ดู อพยพ 13:2
การที่เขาถวายนกสองตัวหมายความว่า ครอบครัวของเขายากจน หรื อเป็ นเพราะพระบัญญัติสั่ง
ให้ทาดังนั้น?
เขาเอาพระกุมารไปถวายพระเจ้าที่ไหน?
ชายชราที่ได้เข้าไปในพระวิหาร และทานายถึงอนาคตของพระกุมารนั้นคือใคร? เขาได้อา้ งคา
ทานายของศาสดาพยากรณ์คนใด?
ซิ มโอนได้กล่าวอะไรเกี่ยวกับนางมาเรี ย?
ผูห้ ญิงที่ทานายซึ่ งอยูใ่ นพระวิหาร คือใคร? เขาได้ทาอะไรบ้าง?
พระธรรมลูกาได้บอกให้เราทราบถึงความคิดหรื อคาพูดของปุโรหิ ต ผูท้ าหน้าที่ถวายพระกุ มาร
หรื อไม่? ลองวาดภาพในใจของท่านถึงเหตุการร์ น้ นั ท่านคิดว่าโยเซฟและมาเรี ยมีความรู้สึกอย่างไรใน
ขณะนั้น?
พระกิ ตติ คุณเล่มใด? ที่ได้บนั ทึกเหตุ การณ์ น้ ี พระธรรมเล่านี้ ไม่ได้กล่าวเกี่ ยวกับการกลับไป
บ้านเบธเลเฮ็ม แต่กระนั้น เมื่อพวกนักปราชญ์ไปถึงบ้านเบธเลเฮ็ม พวกเขาก็ได้เฝ้ าพระกุมารเยซู ที่นนั่
สมความตั้งใจ
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ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1.สถานที่แห่งแรกที่เขาพาพระกุมารไปนั้นอยูท่ ี่ไหน
2. เหตุ ใ ดเขาจึ ง คิ ด ว่ า พระเยซู มี
พระชนมายุสี่สิบวัน เมื่อโยเซฟและมาเรี ยพาพระองค์ไปกรุ งเยรู ซาเล็ม
3. พระเยซู ทรงอยู่ใต้พระ
บัญญัติดว้ ยหรื อ ถ้าจริ ง ทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น
4. ในการทาพิธีถวายพระกุมาร โยเซฟและมาเรี ยได้
ถวายเครื่ องบูชาอะไร การที่เขาถวายเครื่ องบูชานั้น ทาให้ท่านคิดว่าโยเซฟและมาเรี ยเป็ นคนยากจนใช่
ไหม 5. เขาถวายเด็ก ทุ กคนเช่ นเดี ย วกับ ที่ ถวายพระเยซู หรื อ เหตุ ใดจึ งท าพิธี ถวายเฉพาะแต่เด็ กชาย
เท่านั้น เขาจะต้องนาเด็กชายทุกคนไปถวายที่โบสถ์ ณ กรุ งเยรู ซาเล็ม หรื อจะทาพิธีธรรมศาลาประจา
ท้องถิ่นก็ได้ 6. ท่านคิดไหมว่า ปุโรหิ ตผูท้ าพิธีถวายพระกุมารเยซูรู้วา่ เขาทาพิธีถวายองค์พระเมสิ ยาห์ 7.
ถึงวาระนี้ ท่านคิดว่าผูท้ ี่ได้ยินข่าวการประสู ติของพระเยซู เหล่านั้น มีความคิดเห็ นอย่างไร 8. ตามที่ศา
สนดาพยากรณ์ ได้ทานายเรื่ องการเสด็จของพระเมสิ ยาห์ น้ นั ท่านคิ ดว่าพระเยซู มีลกั ษณะตรงกับคา
ทานายนั้นหรื อไม่ การที่ชนชาติยิวปฏิ เสธพระเยซู อาจเป็ นเพราะเขาตีความหมาย ของคาทานายของ
ศาสดาพยากรณ์ผดิ ไป ใช่หรื อไม่ 9. คาทานายของซิ มโอนสมจริ งดังที่วา่ พระเยซู จะมีอิทธิ พลเหนื อชน
ต่างชาติ และชนชาติอิสราเอลหรื อไม่ ท่านคิดว่าในที่สุด “ชนชาติอิสราเอล” จะได้เห็นความสว่างที่ส่อง
สว่างแก่คนต่างชาติหรื อ 10. ท่านคิดว่าคริ สตจักรสมัยนี้ ควรปฏิ บตั ิอย่างไรเพื่อให้ชนชาติยิวเข้าใจว่า
พระเยซูทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของมนุษย์ ตามโครงการของพระเจ้า
จงสังเกตเรื่ องราวของนักปราชญ์ใน มัทธิ ว บทที่ 2 และการพาพระกุมารหนี ไปยังประเทศ
อียปิ ต์น้ นั ในพระธรรมลูกา บทที่ 2 ข้อ 38 และ 39
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ขั้นทีส่ อง นักปราชญ์ มาเฝ้ าพระกุมารเยซู -หมู่บ้านเบธเลเฮ็ม
มัทธิว 2:1-18
พระธรรมลูกาเท่านั้น ที่บนั ทึกพระราชประวัติของพระเยซู คริ สต์ถึงตอนนี้ ส่ วนตอนต่อไปซึ่ ง
เป็ นเรื่ องที่บรรดานักปราชญ์เข้าเฝ้ าพระเยซู น้ นั ท่านมัทธิ วเป็ นผูบ้ นั ทึก แต่การที่บนั ทึกเรื่ องนี้ ติดต่อกับ
การทาพิธีถวายพระกุมารเยซูมิได้หมายความว่า เหตุการณ์ท้ งั สองนี้เกิดขึ้นกระชั้นชิ ดกัน แต่เหตุการณ์น้ ี
จะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตาม ก็ได้สาแดงถึงเจตนาของกษัตริ ยเ์ ฮโรดว่า พระองค์จะทรงจัดการอย่างไรกับพระ
กุมารเยซู ถ้าหากว่าพระองค์ทราบถึงการบังเกิดของพระเยซูต้ งั แต่แรก ๆ
นักปราชญ์เหล่านี้ เป็ นใคร มาจากไหน และทราบเรื่ องราวเกี่ยวกับการเสด็จมาบังเกิ ดของพระ
กุมารเยซู จากดวงดาวได้อย่างไรนั้น ไม่ใช่ ปัญหาสาคัญ แต่ว่าถ้าไม่มีนกั ปราชญ์เหล่านี้ มาเข้าเฝ้ าพระ
กุมารแล้ว ก็จะไม่มีการหลบหนี ไปยังประเทศอียิปต์ และเหตุการณ์ อื่น ๆ ซึ่ งเกี่ ยวกับพระราชประวัติ
เบื้องต้นของพระเยซู คริ สต์ ทานองเดี ยวกันนี้ ดังนั้นเรื่ องราวทั้งหมดเหล่านี้ จึงต้องมีความสัมพันธ์กบั
ประสบการณ์ของโยเซฟ มาเรี ย และพระกุมารเยซู ในพระราชประวัติเบื้องต้นของพระองค์ อย่างไม่อาจ
แยกจากกันได้
เวลาที่ นักปราชญ์มาถึ งหมู่ บา้ นเบธเลเฮ็ม และเข้าเฝ้ าพระกุม ารเยซู น้ นั เข้าใจว่า คงเป็ นเวลา
ภายหลังจากการประสู ติของพระกุมารเยซู ประมาณสองปี และในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โยเซฟ และมา
เรี ย คงอยูก่ บั ญาติพี่นอ้ งของตน ทั้งนี้ ก็เพราะแทบทุกคนที่อยูใ่ นหมู่บา้ นเบธเลเฮ็มนั้น ล้วนเป็ นวงศ์วาน
ของกษัตริ ยด์ าวิด และเป็ นญาติพี่นอ้ งกันทั้งสิ้ น

อภิปราย
หมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นที่มีเกี ยรติในประวัติศาสตร์ ในฐานะที่เป็ นสถานที่ประสู ติ
ของพระเยซู คริ สต์น้ นั มี พลเมื องประมาณหนึ่ งหมื่ นคน อยู่ห่างจากกรุ งเยรู ซาเล็มไปทางทิศใต้แปด
กิโลเมตร ใกล้ ๆ กับถนนหลวงที่ตดั ไปยังเมืองเฮ็บโรน หมู่บา้ นนี้ เป็ นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มาก พืชที่
ปลู กมี ขา้ วโพด มะเขื่ อเทศ และมะกอกเทศ ในรั ชสมัยของกษัตริ ย ์ดาวิดนั้น หมู่ บ ้านเบธเลเฮ็มเป็ น
สถานที่สาคัญยิ่งแห่ งหนึ่ ง เพราะภูมิประเทศเหมาะที่จะเป็ นชัยภูมิทางทหารอย่างยิ่ง และเคยเป็ นที่ต้ งั
ค่ายของกองทหารชาวฟะลิศติม และป้ อมปราการของกษัตริ ยร์ ะฮับอามมาแล้ว นางรู ธสตรี ผมู ้ ีชื่อเสี ยง
ในฐานะที่เป็ นบรรพสตรี ของกษัตริ ยด์ าวิดและพระเมสิ ยาห์ของเรา ก็เคยอาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม
กับสามีคนที่สองของนางคือโบอัศ จากบ้านของนาง ๆ สามารถมองเห็นเทือกเขาโมอาบ ซึ่ งเป็ นบ้านเกิด
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ของนางได้อย่างชัดเจน แม้กษัตริ ยด์ าวิด บุตรของยิซยั แห่ งตระกูลยูดา ก็ได้รับการเจิมจากซามูเอล ให้
เป็ นกษัตริ ยส์ ื บราชบัลลังก์ต่อจากกษัตริ ยซ์ าอูล ที่หมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม เพื่อเลี้ยงแกะของบิดาของท่าน”
เมื่อสิ้ นรั ชสมัยของกษัตริ ยด์ าวิดแล้ว หมู่บา้ นเบธเลเฮ็มหมดความสาคัญลง แต่อย่างไรก็ตาม
พระธรรม มีคาห์ 5:2 ก็ได้กล่ าวถึ งชื่ อเสี ยงอันรุ่ งโรจน์ของหมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม ซึ่ งจะกลับคื นมาอี กใน
อนาคตดังนี้ “แต่ ท่าน บ้ านเบธเลเฮ็มเอฟราธา ซึ่ งเป็ นแต่ หน่ วยชนหมู่บ้านจานวนพันคนแห่ งยะฮู ดา จะมี
ผู้หนึ่งแทนเราออกมาจากท่ าน ซึ่ งจะเป็ นกษัตริ ย์ครองอิสราเอล”
จากบันทึกเหตุการณ์ยอ่ ๆ เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระเยซู คริ สต์ทาให้เราทราบเรื่ องราวที่
น่าสนใจยิง่ เรื่ องหนึ่ง คือการเข้าเฝ้ าพระกุมารเยซู ของพวกนักปราชญ์นนั่ เอง ซึ่ งหากนับโดยคุณวุฒิแล้ว
นัก ปราชญ์เหล่ า นี้ ก็ เ ป็ นถึ ง ขั้นปุ โรหิ ต ของประเทศบาบิ โลน เปอร์ เซี ย และประเทศอื่ น ๆ ทางทิ ศ
ตะวันออกทีเดียว ท่านเหล่านี้ ต่างไม่มีความใยดีในอานาจของฝ่ ายโลก ไม่สนใจต่อเสี ยงดาบเสี ยงหอก
ในการสู ้ รบ แต่ไ ด้ให้ความร่ วมมื อในการพัฒนาวิญญาณจิ ตของมนุ ษ ย์ ความพยายามที่ ใหญ่ยิ่ง ของ
นักปราชญ์เหล่านี้ ก็คือ การค้นคว้าเพื่อที่จะรู ้ ความลึกลับของธรรมชาติ วิชาดาราศาสตร์ และเวชภัณฑ์
ในการรั กษาโรคความรู ้ ส่วนใหญ่ข องนักปราชญ์เหล่ า นี้ ได้ม าจากการสั งเกตและศึ กษาดวงดาวใน
ท้องฟ้ า ซึ่ งเป็ นตาราที่ใหญ่ยิ่งที่สุดของเขา และขณะที่นกั ปราชญ์บางท่านกาลังจ้องมองดูทอ้ งฟ้ า เพื่อ
ศึกษาความจริ ง ซึ่ งพระเจ้าองค์ถาวรทรงเปิ ดเผยให้ทราบอยูน่ นั่ เอง พวกเขาก็จึงได้พบประกายอันสุ กใส
ของดวงดาวใหม่
ดวงดาวใหม่น้ ีมีความสาคัญยิง่ นัก และสาหรับบรรดานักปราชญ์เหล่านี้ แล้ว ดาวดวงนี้ ก็คือการ
ประกาศของพระเจ้านัน่ เองว่า พระเมสิ ยาห์ที่พระองค์ทรงสัญญาไว้เป็ นเวลานาน ซึ่ งพวกเขาต่างก็รอ
คอยด้วยความหวังมาเป็ นเวลานานแล้ว ได้เสด็ จมาบังเกิ ดแล้ว พวกเขาจึ ง รู ้ สึก ตื่ นเต้นปิ ติ ยินดี อย่า ง
เหลื อล้นและได้พากันออกไปแสวงหาพระกุมารเยซู โดยติดตามดาวดวงนี้ ไป จนกระทัง่ ถึงที่ประทับ
ของพระองค์ นักปราชญ์เหล่านี้คงจะรู ้ถึงความหวังของชนชาติยวิ ในการเสด็จมาของพระเมสิ ยาห์ ซึ่ งจะ
เป็ นพระผูช้ ่ วยของเขามาบ้างแล้ว ชาวยิวได้จดั ตั้งธรรมศาลาขึ้ นทัว่ ไปในภาคตะวันออก และได้แผ่
อิทธิ พลไปอย่างกว้างขวาง ชนชาติยวิ ต่างเชื่อว่า เวลาแห่ งการเสด็จมาบังเกิดของพระเมสิ ยาห์ได้ใกล้เข้า
มาแล้ว และนอกจากนั้น ยัง เชื่ อ ว่า การเสด็ จ มาบัง เกิ ด ของมหาบุ รุ ษ ผู ้ยิ่ ง ใหญ่ จ ะเกิ ด ขึ้ น พร้ อ มกับ
สัญลักษณ์พิเศษในท้องฟ้ า เหตุผลเหล่านี้ จึงเป็ นการเพียงพอที่จะวินิจฉัยว่า เหตุใดพวกนักปราชญ์จึงได้
ออกเดินทางไปเช่นนั้น
แม้ว่าบรรดานักปราชญ์เหล่านี้ จะมาจากประเทศที่แวดล้อมไปด้วยศาสนาต่าง ๆ อยู่มากมาย
หลายศาสนา เขาก็ยงั ติ ดตามแสวงหาพระเจ้า และในทันที ที่ดาวดวงใหม่น้ ี ส่องแสงสว่างไสวมาแต่
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สวรรค์ ต่อหน้าพวกเขา ความหิ วกระหายที่จะรู ้จกั พระเจ้า ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทวีคูณ พวกเขาจึงได้ติดตามดาว
ประหลาดดวงนั้น ไปสู่ ดินแดนที่พวกเขาไม่รู้จกั มาก่อน เช่นเดียวกับอับราฮัมในสมัยก่อนนั้น
ดาวประหลาดดวงนั้นได้นาบรรดานัก ปราชญ์ไ ปสู่ ก รุ ง เยรู ซ าเล็ ม พวกเขาจึ ง ตกลงกัน ว่า
สถานที่ดีที่สุดที่จะสื บข่าวพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์ใหม่ ก็คือสานักพระราชวังนัน่ เอง ดังนั้นพวกเขาจึง
พากันเข้าเฝ้ ากษัตริ ยเ์ ฮโรดและทูลถามถึงเรื่ องนี้ แต่กษัตริ ยเ์ ฮโรด และชาวยิวในกรุ งเยรู ซาเล็ม ไม่ทราบ
ข่าวการประสู ติของพระเมสิ ยาห์เลย ประชาชนผูท้ ี่หลงผิดคิดว่า ตนเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้แล้ว
ต่างก็มวั่ อยูก่ บั กิ จประจาวัน จนไม่ได้สังเกตดูเครื่ องหมายต่าง ๆ ซึ่ งอาจทาให้เขาทราบ ถึงเหตุการณ์ที่
ใหญ่ยงิ่ ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของพวกเขา
ข่ า วที่ ท าให้ ช นชาติ ยิ ว พากัน ประหลาดใจเป็ นครั้ งแรก ได้แ ก่ ข่ า วที่ ว่ า มี เ หตุ ก ารณ์ แ ปลก
ประหลาดเกิดขึ้น โดยคนแปลกหน้าเป็ นผูเ้ ปิ ดเผยให้พวกเขาทราบ คนแปลกหน้าเหล่านั้นทราบข่าวนี้
จากท้องฟ้ าอันไกลลิบ และได้พากันเดินทางมา เพื่อแสวงหาและนมัสการ พระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์ใหม่
ของชนชาติยวิ
สาหรับเราแล้วคาถามที่ว่า “ท่านผูท้ ี่บงั เกิ ดมาเป็ นกษัตริ ยช์ าติยูดาอยู่ที่ไหน เพราะเมื่อเราผูอ้ ยู่
ทิศตะวันออก ได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้น เราจึงมาหวังจะนมัสการท่าน” น่าจะทาให้ชาวยิวทุกคนปิ
ติยนิ ดีอย่างใหญ่หลวง แต่ตรงกันข้าม คาถามนี้ กลับทาให้พวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว เหตุที่เป็ น
เช่ นนี้ ก็เพราะว่าเมื่องสองปี่ ที่แล้วนี่ เอง กษัตริ ยเ์ ฮโรดได้ประหารผูน้ าชาวฟาริ สี ชายบางคน เนื่ องด้วย
ความอิจฉาริ ษยาและความหวาดระแวง ดังนั้นชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม จึงเชื่ อแน่วา่ อย่างไรเสี ย กษัตริ ยเ์ ฮโรด
ก็คงดาเนิ นการกาจัดบุคคลที่จะชิ งสมบัติไปจากพระองค์ อย่างโหดเหี้ ยมทารุ ณ ยิ่งกว่าที่ แล้วมาอย่าง
แน่นอน
เพื่อให้แผนการณ์ ของพระองค์บรรลุผลสาเร็ จตามพระประสงค์ กษัตริ ยเ์ ฮโรดจึงทรงแสร้าง
กระทาตนเป็ นผูเ้ คร่ งศาสนา เช่นเดียวกับผูป้ ระพฤติชวั่ เมื่อรู ้ตวั ว่า จะต้องตกทุกข์ได้ยาก ก็แสร้งทาตนว่า
เป็ นผูเ้ คร่ ง ศาสนา ค าถามของบรรดานัก ปราชญ์ไ ด้ท าให้ก ษัตริ ย ์เฮโรดทราบว่า ในอาณาจัก รของ
พระองค์มีทารกน้อยผูห้ นึ่ง ซึ่ งบรรดานักปราชญ์สรรเสริ ญพระนามว่า “พระมหากษัตริ ยแ์ ห่ งชนชาติยู
ดา” บังเกิดขึ้นมาแล้ว แต่กษัตริ ยเ์ ฮโรดไม่อาจทราบได้ว่า พระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์ใหม่น้ ี ประทับ ณ ที่
ใด หรื อมีขา้ ราชบริ พารมากน้อยเพียงใด เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่พระองค์จะปฏิ บตั ิก็คือ ค่อย ๆ ดาเนิ น
ตามแผนการไปอย่างช้า ๆ และระมัดระวัง ดังนั้นเมื่อพระองค์สืบถามได้ความว่า พระคริ สต์ธรรมคัมภีร์
ได้ท านายว่า หมู่ บ ้านเละเลเฮ็ม จะเป็ นสถานที่ ป ระสู ติ ของพระเมสิ ย าห์ พ ระองค์จึงบอกทิ ศทางแก่
นักปราชญ์ให้รีบเดินทางไป และกาชับว่า เมื่อพบพระกุมารเยซู แล้ว ก็จงส่ งข่าวให้พระองค์ทราบ เพื่อที่
พระองค์จะได้ไปนมัสการพระกุมารเยซูดว้ ย
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ตามธรรมเนียมของชาวตะวันออกนั้น เมื่อจะเข้าเฝ้ าพระมหากษัตริ ยห์ รื อเชื้ อพระวงศ์ช้ นั สู ง ก็
ต้องมีเครื่ องบรรณาการติดตัวไปด้วยเสมอ ดังนั้นพวกนักปราชญ์จึงได้นาบรรณาการอันมีค่าสู งสุ ดใน
ประเทศของตน มาถวายให้แก่พระกุมารเยซู เพื่อแสดงให้เห็นว่า ไม่มีอะไรประเสริ ฐเกินไป ที่จะใช้ใน
การปฏิบตั ิพระเจ้า
แม้ว่านักปราชญ์เหล่านี้ จะไม่ทราบว่า พระเยซู ทรงเป็ นพระเจ้า และไม่ทราบถึงอนาคตกาลว่า
พระองค์จะต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อมนุ ษยโลกก็ตามเครื่ องบรรณาการของพวกนักปราชญ์มีความหมาย
ดังนี้ ทองคา หมายถึงความเป็ นกษัตริ ยข์ องพระองค์ กายานหมายถึงความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ และ
มดยอบหมายถึงการทนทุกข์ทรมานของพระองค์
พระเจ้ามิได้ทรงใช้พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลก เพื่อให้เป็ นเหยื่อยของความอิจฉาริ ษยา
ของกษัตริ ยเ์ ฮโรด ก่อนที่พระบุตรจะทรงเริ่ มปฏิ บตั ิพระราชกิ จของพระองค์ ในการช่วยมนุ ษย์ให้พน้
จากความผิดบาป ดังนั้นพระบิ ดาเจ้าผูไ้ ด้ทรงให้ดวงดาวประหลาดนั้นมาปรากฏ เพื่อนาทางบรรดา
นักปราชญ์ให้มาเฝ้ าพระกุมารเยซู โดยการสาแดงนิมิต ให้พวกเขาเปลี่ยนเส้นทาง ในการกลับไปยังบ้าน
เกิดเมืองนอนของตน
หลังจากที่พวกนักปราชญ์ได้ทูนลากลับไปแล้ว พระเจ้าก็ยงั ทรงสาแดงนิ มิตเตือนโยเซฟและมา
เรี ยในความฝันอีก แจ้งให้ทราบภัยอันตรายที่จะมาถึงและทรงแนะนาให้เราทั้งสองพาพระกุมารเยซู หนี
ไปยังประเทศอียปิ ต์ เพื่อความปลอดภัย ประเทศอียิปต์ เป็ นประเทศภายนอกการปกครองของกษัตริ ยเ์ ฮ
โรดที่อยูใ่ กล้หมู่บา้ นเบธเลเฮ็มมากที่สุด และเป็ นดินแดนที่ใช้พ่ ึงพิงหลบภัยได้ปลอดภัยที่สุด ณ ที่น้ นั มี
ชนชาติยวิ อาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
อันคนชัว่ นั้น แม้เแผนการร้ ายอย่างหนึ่ งอย่างใดของมันไร้ ผล มันก็มกั จะใช้เล่ห์เพทุบายอื่น ๆ
ต่อไป เพื่อให้บรรลุสาเร็ จตามจุดประสงค์อยูเ่ สมอ ดังนั้นเมื่อกษัตริ ยเ์ ฮโรดทราบข่าวว่า พวกนักปราชญ์
หลีกเลี่ยง ไม่ยอมกลับมารายงานให้แก่พระองค์ตามที่ได้บญั ชาไว้ พระองค์ก็ทรงกริ้ วโกรธยิ่งนัก เมื่อไม่
สามารถจับ กุม พระกุ มารเยซู ม าประหารได้ดังใจ พระองค์ก็ ตดั สิ นพระทัย ที่ จะประหารเด็ กชายใน
หมู่ บ ้า นเบธเลเฮ็ ม ที่ มี อ ายุ ไ ล่ เ ลี่ ย กัน กับ พระกุ ม ารเยซู ทุ ก คนเพื่ อ เป็ นการก าจัด พระกุ ม ารเยซู เ สี ย
เหตุ การณ์ แสนโหดเหี้ ยมครั้ ง นี้ เป็ นการคล้องจองกับ พระนิ สัย อันป่ าเถื่ อนของพระองค์ ตามที่ เรารู ้
มาแล้วเป็ นอย่างยิ่งบั้นปลายชี วิตของกษัตริ ยเ์ ฮโรด พระองค์ทรงประชวรด้วยโรคร้ าย และได้รับความ
ทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส ในที่สุดก็ทรงวิกลจริ ต พระองค์ได้สั่งให้ประหารบุคคลต่าง ๆ หลายคน
รวมทั้งพระนางมาเรี ยม มเหสี อนั เป็ นที่รักของพระองค์และพระโอรสของพระองค์อีกสามพระองค์ดว้ ย
โยเซฟ นางมาเรี ย และพระกุ มารเยซู อาศัย อยู่ใ นประเทศอี ยิป ต์ไ ม่ นานนัก กษัตริ ย ์เฮโรดก็
สิ้ นพระชนม์ โยเซฟตั้งใจว่าจะพาครอบครัวกลับไปตั้งถิ่ นฐานอยูท่ ี่หมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม เพราะคิดว่า เป็ น
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สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดที่จะเลี้ยงดูพระเมสิ ยาห์ แต่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้มณฑลกาลิลี อัน
เป็ นดิ นแดนที่คนทัว่ ไปดูหมิ่นเหยียดหยามนั้น เป็ นสถานที่ประทับในเยาว์วยั ของพระกุมารเยซู ดังนั้น
โยเซฟและมาเรี ยจึงพาพระกุมารเยซูกลับไปยังบ้านเดิมของโยเซฟคือเมืองนาซาเร็ ธ ในมณฑลกาลิลี ซึ่ ง
เป็ นเมืองที่ไม่สู้จะมีความสาคัญมากนัก

ข้ อไตร่ ตรอง
ถ้าเราเป็ นคนมีสติปัญญา เราก็จะทราบได้ว่า การที่มนุ ษย์จะรอดพ้นจากบาปได้น้ นั ต้องเป็ น
ทางวิญญาณ ไม่ใช่ทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง หรื อการทหาร
ดาวแห่ ง ทิ ศ ตะวันออก และค าท านายในพระคริ ส ตธรรมคัม ภี ร์ ทั้ง สองอย่า งนี้ นาเราไปสู่
หมู่ บ ้า นเบธเลเฮ็ม และพระกุ ม ารเยซู ทั้ง ธรรมชาติ และพระคริ ส ตธรรมคัม ภี ร์ ต่ า งก็ เป็ นพยานถึ ง
พระองค์
ความกริ้ วโกรธอันน่ าสพึงกลัวของกษัตริ ยเ์ ฮโรด และการประหารทารกที่หมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม
ล้ว นเป็ นแบบอย่า งเล็ ง ถึ ง การปกครองโลกของพญามาร ซึ่ งเต็ ม ไปด้ว ยการท าสงคราม และการ
ประหัตประหารซึ่ งกันและกัน
กษัตริ ยเ์ ฮโรดและชาวเมื องทัว่ ทั้งกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม ต่า งก็พากัน “สะดุ ้งกลัว” เมื่ อได้ทราบข่า ว
เกี่ยวกับพระเยซู คริ สต์ นี่ เป็ นสภาพจิตใจของมนุ ษย์ทุกคน จิตใจของมนุ ษย์ ล้วนเต็มไปด้วยการเห็นแก่
ตัว เอาความปรารถนาของตัวเองเป็ นใหญ่ ฉะนั้นเมื่ อพระเยซู ค ริ ส ต์เสด็ จ มา จิ ต ใจของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง
เปรี ยบเสมือนกรุ งเยรู ซาเล็มทัว่ ทั้งกรุ ง จึงเดือดร้อนตกใจกลัว กษัตริ ยเ์ ฮโรดไม่ปรารถนาที่จะถูกขับไล่
ออกจากราชบัลลังก์ เช่นเดียวกับที่เราเองอยากปกครองตัวเอง แต่พระเยซูยงั ทรงยืนอยูท่ ี่ประตูใจของทุก
คนและยังทรงเคาะอยู่ ไม่มีความปิ ติยินดี ใด ๆ ที่มนุ ษย์ได้รับเกินไปกว่าเมื่อเขาเปิ ดประตูตอ้ นรับพระ
เยซู คริ สต์ และอยู่ร่วมกับพระองค์ อย่าดื้ อด้านต่อไป แต่จงยอมให้ดาวดวงนั้นเป็ นเครื่ องนาท่านไปสู่
องค์พ ระเยซู ค ริ ส ต์ และจงถ่ อมใจกราบไหว้พ ระองค์ ถวายจิ ตใจของท่ านเป็ นเครื่ องบรรณาการแด่
พระองค์

ทบทวน
หลังจากพิธีถวายพระกุมารเยซูในกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว มีผใู ้ ดบ้างเข้าเฝ้ ากษัตริ ยเ์ ฮโรด? คนเหล่านี้
สื บถามหาใคร? กษัตริ ยเ์ ฮโรดได้ทาอย่างไร?
บรรดาปุ โรหิ ตและพวกอาลักษณ์ ได้ทูลตามคาทานายของศาสดาพยากรณ์ ว่า พระคริ สต์จะ
ประสู ติ ณ ที่ใด?
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กษัตริ ยเ์ ฮโรดได้บญ
ั ชาให้พวกนักปราชญ์ทาอะไร? ท่านคิ ดว่า เวลานั้นพวกนักปราชญ์รู้ว่า
กษัตริ ยเ์ ฮโรดล่อลวงเขาหรื อไม่?
เมื่อพวกนักปราชญ์เข้าเฝ้ าพระกุมารเยซูที่บา้ นเบธเลเฮ็ม เขากระทาประการใดบ้าง? เหตุใดเขา
จึงไม่กลับไปเฝ้ ากษัตริ ยเ์ ฮโรดตามที่ทรงบัญชาไว้? ครั้นกษัตริ ยเ์ ฮโรดทราบเรื่ องราวแล้ว พระองค์ทรง
กระทาอย่างไร?
พระกุมารพ้นจากพระพิโรธของกษัตริ ยเ์ ฮโรดได้อย่างไร?
คาว่า “อายุสองขวบ” แสดงว่าพระเยซูทรงมีพระชนมายุสองพรรษาแล้วใช่หรื อไม่?
ศาสดาพยากรณ์เยเรมีย ์ ได้ทานายเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ ีวา่ อย่างไร?
ลองวาดภาพลี้ ภยั ของโยเซฟกับ มาเรี ย และพระกุมารเยซู ไปยังประเทศอี ยิปต์ ซึ่ ง เป็ นระยะ
ทางไกลถึง 240 กิโลเมตร ว่าเขาเดินทางอย่างไรและอยูท่ ี่นนั่ นานเท่าใด?
ท่านคิดว่า โยเซฟให้การแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองอียปิ ต์วา่ อย่างไร?
โยเซฟทราบได้อย่างไรว่า พระเจ้าจะให้กลับบ้านเมื่อใด? โยเซฟทาตามหรื อไม่?
พระกิตติคุณเล่มใด ที่บนั ทึกเหตุการณ์น้ ีไว้?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. หากว่านักปราชญ์ได้เข้าเฝ้ าพระกุ มารเยซู หลังจากพิธี ถวายพระองค์ในพระวิหารในกรุ ง
เยรู ซ าเล็ ม แล้ว พระกุ มารก็ ต้องมี พ ระชนมายุไ ด้ไ ม่ น้อยกว่า สี่ สิ บวัน และเมื่ อพวกนัก ปราชญ์ม าถึ ง
แน่นอนทีเดี ยว พวกเขาคงไม่ได้พบผูเ้ ลี้ยงแกะในขณะที่กาลังเฝ้ าพระกุมารในรางหญ้า ดังที่เราเห็ นใน
รู ปภาพ หรื อในละครคริ สตสมภพ 2. ในข้อพระธรรมของบทเรี ยนของเราวันนี้ มีขอ้ ความตอนใดที่ทา
ให้เราเข้าใจว่านักปราชญ์ไม่ได้ไปเฝ้ าพระกุมารเยซู ที่หมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม ทันทีที่พระองค์ทรงบังเกิดใหม่
พวกเขาไปเฝ้ าพระองค์ เมื่อทรงมีพระชนมายุได้ประมาณสองพรรษา (ดูขอ้ 7 และข้อ 16) ตามความคิด
ของท่าน “นักปราชญ์” เหล่านี้ เป็ นใครมาจากไหน ในข้อพระธรรมได้บอกว่ามีจานวนกี่คนหรื อไม่ 3.
ท่านคิดว่าดาวที่นาพวกนักปราชญ์น้ นั เป็ นสัญลักษณ์วา่ กษัตริ ยข์ องชนชาติยิวได้ประสู ติแล้วใช่หรื อไม่
เหตุใด นักปราชญ์จึงไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับพระองค์วา่ ทรงเป็ นผูใ้ ดอยูท่ ี่ไหน ฯลฯ ส่ วนท่านจะเต็มใจ
เดินทางไกลหรื อ เมื่อเพียงแต่มีดวงดาวนาทาง โดยไมรู ้วา่ ดาวจะนาไปทางไหน 4. ถ้าพระเจ้าเป็ นผูท้ รง
นาพวกนักปราชญ์แล้ว เหตุใดเขาจึงต้องไปเฝ้ าเฮโรดผูโ้ หดร้าย ซึ่ งเขาควรหลีกเลี่ยงเสี ย 5. เหตุใดเฮโร
ดจึ งไม่รู้เรื่ องการประสู ติของพระเยซู ทั้ง ๆ ที่ หมู่ บ ้านเบธเลเฮ็ม อยู่ห่า งจากกรุ งเยรู ซาเล็ มเพีย ง 6-7
กิโลเมตรเท่านั้น 6. กษัตริ ยเ์ ฮโรดสื บถามเรื่ องราวการประสู ติของพระเยซู จากใคร 7. พวกนักปราชญ์รู้
ว่ากษัตริ ยเ์ ฮโรดเป็ นคนล่อลวงและมีความอิจฉาหรื อ พวกนักปราชญ์ทราบความจริ งเรื่ องนี้ อย่างไร และ
ทราบได้อย่างไร 8. หากว่าพระเจ้ามีหนทางที่จะให้พวกนักปราชญ์หลีกหนีจากษัตริ ยเ์ ฮโรดแล้ว พระเจ้า
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ไม่มีทางที่จะบอกพวกนักปราชญ์เกี่ ยวกับการประสู ติของพระเยซู นอกเหนื อทรงปราะกฏการณ์ ของ
ดวงดาวหรื อ ส่ วนตัวท่านเองเชื่ อข่าวที่ มาทางไหนมากกว่ากัน ระหว่างทางความฝั นกับปรากฏการณ์
ของดวงดาว 9. เหตุใดพระเจ้าจึงยอมให้ทหารของเฮโรดฆ่าทารกในบ้านเบธเลเฮ็มอย่างทารุ ณ พระเจ้า
ไม่มีวิถีทางที่จะไว้ชีวิตของเด็กเหล่านี้ พร้ อมกับพระเยซู หรื อ ท่านคิดว่า เยเรมีย ์ 31: 15 เป็ นคาทานาย
เกี่ ยวกับเหตุการณ์ ร้ายนี้ หรื อไม่ 10. พระเจ้าได้สาแดงอิทธฤทธิ์ ประการใด ในการไว้ชีวิตของพระเยซู
นอกจากการบันดาลให้โยเซฟฝัน โยเซฟและมาเรี ยได้พาพระกุมารหนีไปยังประเทศอียิปต์ ซึ่ งเป็ นการ
หนีแบบธรรมดา แต่กระนั้น พระเยซูก็ทรงเป็ นบุคคลที่สาคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ ทุกยุคทุกสมัย พระ
เยซูทรงสาแดงอิทธิพลของพระองค์ ในการเปลี่ยนจิตใจมนุษย์ตลอดมา และพระองค์ทรงเป็ นพระผูช้ ่วย
ให้รอดของมนุษย์สืบ ๆ ไปเป็ นนิตย์
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ขั้นทีส่ าม ท่ ามกลางพวกอาจารย์ -เมืองนาซาเร็ธและกรุงเยรู ซาเล็ม
มัทธิว 2:19-23, ลูกา 2:41-42
ในการเดิ นทางจากประเทศอียิปต์กลับไปสู่ เมืองนาซาเร็ ธนั้น โยเซฟ มาเรี ย และพระกุมารเยซู
ต้องเสี่ ย งต่ อภัย อันตรายมาก เพราะไม่ มี ถ นนหนทางอานวยความสะดวกให้ เลย ต้องเดิ น ทางผ่า น
ทะเลทรายซู ระ เป็ นระยะทางแสนไกล ซึ่ งกิ นเวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์ ผูเ้ ดิ นทางย่อมไม่สามารถ
จัดเตรี ยมอาหารและน้ าไว้ ให้เพียงพอต่อการเดินทางผ่านถิ่นธุ รกันดารนี้ได้ พระเจ้าได้ทรงเลี้ยงดูโยเซฟ
มาเรี ย และพระกุมารเยซู เพราะถ้ามิฉะนั้นแล้ว บุคคลทั้งสามคงไม่สามารถหนี รอดจากคมดาบของเฮ
โรดไปได้อย่างแน่ นอน โยเซฟไม่ตอ้ งการที่จะเดินทางเข้าไปในมณฑลยูดา เพราะว่าขณะนั้น อาร์ คะ
ลาวศ์โอรสของกษัตริ ยเ์ ฮโรด ได้ข้ ึ นครองราชสมบัติสืบต่อจากพระราชบิ ดา ดังนั้นโยเซฟจึ งได้เดิ น
ทางอ้อมไปทางฝั่งตะวันออกของทะเลตาย ซึ่ งต้องเพิ่มระยะทางขึ้นอีกหลายกิโลเมตร
เรารู ้เรื่ องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติในเยาว์วยั ของพระเยซู เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่า ผูบ้ นั ทึกพระกิตติคุณทั้งสี่ เล่ม รู ้จกั พระเยซู เฉพาะในสมัยที่พระองค์ ออกไปปฏิบตั ิพระราชกิจ
ของพระองค์แล้วเท่านั้น

อภิปราย
พระราชประวัติของพระเยซู คริ สต์ นับตั้งแต่กลับจากประเทศอียิปต์ไปอาศัยอยู่ในเมืองนาซา
เร็ ธ จนกระทัง่ เริ่ มเสด็จออกไปเทศนาสั่งสอนประชาชนในมณฑลกาลิ ลี เมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้
ประมาณสามสิ บพรรษา มีเพียงตอนเดียวเท่านั้น ที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวไว้อย่างละเอียด คือตอน
ที่พระองค์เสด็จเข้าสู่ กรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อร่ วมในพิธีปัศคา เมื่อทรงมีพระชนมายุได้สิบสองพรรษา แม้ว่า
เรื่ องราวตอนนี้อาจดูเหมือนว่า จะไม่สู้สาคัญนักก็ตาม แต่อย่างน้อยที่สุดที่ทาให้เราทราบถึงเหตุการณ์ที่
จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต ดัง จะเห็ น ได้จากถ้อยค าของพระองค์ ในการตรั ส ตอบโยเซฟและนางมาเรี ย
ภายหลังจากที่ท้ งั สองได้ติดตามหาพระองค์ดว้ ยความกระวนกระวายใจ จนกระทัง่ พบพระองค์ในพระ
วิหารในกรุ งเยรู ซาเล็ม พระองค์ตรัสตอบว่า “ท่ านยังไม่ ทราบหรื อว่ า ฉั นคงต้ องอยู่ในราชฐานแห่ งพระ
บิดาของฉั น” พระราชดารั สตอนนี้ ช้ ี ให้เห็นถึงพระราชกิจในอนาคตของพระองค์ ซึ่ งภายหลังพระองค์
ได้ทรงอธิ บายให้คนทั้งปวงทราบ ในการแสดงพระธรรมเทศนาบนภูเขา
ไม่มีขอ้ สงสัยเลยว่า พระองค์จะไม่ทรงฉลาดเฉลียวรอบรู ้ และเข้าใจ ในหลักความจริ งได้ดีกว่า
เด็ก ๆ ในวัยเดี ย วกับ พระองค์ แน่ นอนเหลื อเกิ นพระองค์ทรงมี ป ระสบการณ์ ด้านจิ ตวิญญาณอย่า ง
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กว้างขวาง พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนาพระองค์ ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กบั พระเจ้า
อย่างลึกซึ้ ง ซึ่ งได้สาแดงออกในการสนทนาของพระองค์ กับบรรดานักปราชญ์และพวกอาจารย์ผเู ้ ฒ่าใน
พระวิหารคราวนั้น
ถ้าหากว่าเราจะค้นคว้าศึกษาเรื่ องราวของพระเยซูคริ สต์ ซึ่งมิได้บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ โดยค้นคว้าจากสมุดบันทึกเหตุการณ์ หรื อรายงานและสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ในสมัยที่พระองค์ยงั
ทรงดารงพระชนม์อยูใ่ นโลกนี้แล้ว เราก็จะพบความจริ งถึงสามประการด้วยกัน ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของ
การศึกษาของเด็กชนชาติยวิ ทุกคนในสมัยนั้น
ประการแรก ก็คือ เด็กทุก ๆ คนได้รับการศึกษาขั้นแรก ภายในบ้านของตน โดยมีบิดามารดา
เป็ นครู คนแรก อัครสาวกเปาโลได้ต้ งั ข้อสังเกตไว้วา่ ความเชื่อของทิโมธี น้ นั เป็ นมรดกตกทอดจากคุณ
ยายชื่อโลอี และมารดาของท่านซึ่ งชื่อยูนิเก และได้เรี ยนรู้พระคริ สตธรรมคัมภีร์มาตั้งแต่ยงั เป็ นเด็กโย
เซฟและมาเรี ยคงกระตือรื อร้น ในการให้การศึกษาแก่บุตรของตน เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ โยเซฟคงมีพระ
บัญญัติมว้ นอยู่ และคงได้สอนพระเยซูเช่นเดียวกับผูเ้ ป็ นบิดามารดาคนอื่น ๆ อย่างแน่นอน ตามข้อความ
อันประทับใจใน เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6 ซึ่ งกล่าวว่า “ถ้อยคาเหล่านี้ ซึ่ งเราสั่งไว้แก่เจ้าทั้งหลายในวันนี้ ก็
ให้ต้ งั อยูใ่ นใจของเจ้าทั้งหลาย และจงอุตส่ าห์สงั่ สอนบุตรทั้งหลายของเจ้าด้วยถ้อยคาเหล่านี้ และเมื่อเจ้า
ทั้งหลายนัง่ อยูใ่ นเรื อน หรื อเดินในหนทาง หรื อนอนลง และตื่นขึ้น”
เมื่อพระเยซูทรงมีพระชนมายุได้หกหรื อเจ็ดพรรษา พระองค์ได้รับการศึกษาขั้นต้นในโรงเรี ยน
ประชาบาลแห่งหนึ่ง ซึ่ งคงสอนศาสนาด้วย เพราะโรงเรี ยนแห่งนั้นอยูต่ ิดกับธรรมศาลาและมีชื่อว่า
“พระคริ สตธรรมวิทยาคาร” พระองค์ทรงแตกฉานในการศึกษาอย่างยิง่ ดังเห็นได้จากพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ ซึ่ งกล่าวว่า “พระเยซูก็ได้จาเริ ญขึ้นในฝ่ ายสติปัญญา...”
ประการที่ ส อง เด็ ก ชายชาติ ยิ วทุ ก คน จะต้อ งเรี ย นวิ ช าการฝี มื อ อย่า งหนึ่ ง อย่า งใดไว้ เพื่ อ
ประกอบอาชีพต่อไปภายหน้า ซึ่ งโดยปรกติแล้วเด็ก ๆ แทบทุกคนมักฝึ กงาน เจริ ญรอยตามบิดาของตน
พระเยซู ก็เช่นเดียวกันพระองค์ทรงฝึ กงานช่างไม้ และช่วยทางานในร้านของโยเซฟนัน่ เอง โดยทาแอก
และไถ อันเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับชาวชนบทแถบนั้น ซึ่ งอุปกรณ์เครื่ องใช้เหล่านี้ ต่อมาภายหลังพระองค์
ทรงใช้เป็ นรากฐาน ในการกล่าวคาอุปมาต่าง ๆ ในการเทศนาสั่งสอนประชาชน ภายหลังพระองค์ทรง
ใช้เป็ นรากฐาน ในการกล่าวคาอุปมาต่างในการเทศนาสั่งสอนประชาชน ภายหลังจากที่พระองค์ได้ทรง
สนทนากับบรรดานักปราชญ์ และผูท้ รงความรู ้ ในพระวิหารครั้ งนั้นแล้ว พระองค์ทรงหมกมุ่นอยู่กบั
งานช่างไม้ เป็ นเวลาถึงสิ บแปดปี แม้วา่ จะไม่มีบนั ทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลานั้นก็ตาม แต่ก็
ใช่ วา่ เป็ นช่วงระยะเวลาที่ไม่มีคุณค่าเพียงพอแก่การบันทึกก็หาไม่ ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงตรากตรา
ทางานช่ างไม้อยู่น้ นั จิตใจของพระองค์จดจ่ออยู่กบั คาพยากรณ์ และทรงไตร่ ตรองถึ งยุคสมัยต่าง ๆ
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ตามที่ศาสดาพยากรณ์ ได้บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และบ่อยครั้งที่จิตวิญญาณของพระองค์
มองดูภูเขาที่ลอ้ มรอบ และราพึ งถึงพระเจ้าในสวรรค์พระเยซู ทรงเรี ยนรู ้ถึงความเหนื่ อยยาก และคุณค่า
ของการทางานมาตั้งแต่ทรงเยาว์วยั ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงเจริ ญวัยเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว พระองค์จึงประทาน
พรให้แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งทางานหนัก เหน็ดเหนื่อย ต้องต่อสู ้กบั ความทุกข์ยากทุกคน
สภาพความเป็ นอยูข่ องพระเยซู ที่คล้ายคลึ งกับเด็กชนชาติยิวทัว่ ไป อีกประการหนึ่ งก็คือ การ
รับการอบรมสั่งสอนให้รู้จกั นมัสการพระเจ้า ในสมัยนั้นธรรมศาลาเป็ นศูนย์รวมของประชาชน เป็ นที่
พบปะสังสรรค์กนั เช่นเดียวกับคริ สตจักรในสมัยนี้ ณ ที่ธรรมศาลานี่ เอง พระเยซู ทรงได้รับการแนะนา
สั่งสอนให้รู้ถึงขนบธรรมเนียม และประเพณี ต่าง ๆ อันเป็ นมรดกตกทอดมาแต่บรรพบุรุษ แต่ที่เด่นเป็ น
พิเศษนอกเหนื อจากนั้นก็คือ พระองค์ทรงมีประสบการณ์ในการนมัสการ อย่างที่ไม่มีผใู ้ ดเสมอเหมือน
ได้เลย
ถ้าพิจารณาให้ถี่ถว้ นเราจะเห็นได้วา่ พระเยซูทรงเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิดและทรงซาบซึ้ งในความงาม
ของธรรมชาติ ที่พระเจ้าทรงสร้ างขึ้นเป็ นอย่างยิ่งและมักจะราพึงถึ งพระเจ้าเสมอ ดังจะเห็นได้จากคา
อุปมา ซึ่งพระองค์ตรัสเปรี ยบเทียบอยูบ่ ่อย ๆ เป็ นต้นว่า “ดอกไม้ที่ทุ่งนา” “นกในอากาศ” และ “ฝูงแกะ
ในทุ่งหญ้า” ฯลฯ ฤทธิ์ อานาจที่พระองค์ทรงได้รับ ในวาระที่พระองค์ตอ้ งการในสวนเฆ็ธเซมาเนนั้น ก็
เป็ นฤทธิ์ อานาจอย่างเดียวกันกับที่พระองค์ทรงได้รับ ขณะที่พระองค์ทรงท่องเที่ยวไปในป่ าเขาลาเนา
ไพร แถบเมืองนาซาเร็ ธตลอดช่วงระยะเวลาที่มิได้บนั ทึกเหตุการณ์ไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
การศึกษา การทางาน และการนมัสการ ทั้งสามประการนี้เป็ นดุจแก่นหัวใจ ในการให้การศึกษา
อบรมพระเยซู ในวัยเยาว์ ในพระกิ ตติ คุณก็มีขอ้ ความที่ ช่วยให้เราทราบถึ งเรื่ องราวในช่ วงระยะเวลา
เหล่านี้ ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแม้วา่ โยเซฟจะเป็ นผูเ้ ลี้ยงดูพระเยซู คริ สต์ โดยทาหน้าที่เป็ นบิดาอย่างน่า
สรรเสริ ญก็ตาม แต่พระเยซู มกั ทรงใช้คาว่า “พระบิดา” เมื่อพระองค์ทรงกล่าวถึงพระเจ้าผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์
เสมอ พระนาม “พระบิดา” นี้ มีความหมายต่อพระองค์อย่างลึกซึ้ ง และทาให้พระองค์มีความสุ ขมาก ทั้ง
ยังหมายถึงการ “ดูแลรักษา” ด้วยความรักความเอ็นดู และหมายถึ งความสมานสามัคคีระหว่างพระเยซู
กับพระเจ้าอีกด้วย
คาอุปมาเรื่ องบุตรเสเพล หรื อบทเรี ยนเกี่ยวกับบิดาที่เอาใจบุตร แสดงให้ทราบว่า พระองค์เป็ น
ผูท้ ี่มีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณอย่างเหลือล้น เพราะผูท้ ี่จะสะท้อนภาพชี วิตให้เห็นได้อย่างเด่นชัดเช่นนี้
จะต้องเป็ นผูท้ ี่เจนจัดต่อชีวติ อย่างมากมาย วัยเด็กเป็ นวัยสวยงามและน่ารักสาหรับพระเยซู แต่สาหรับผู ้
ที่เคยถูกทอดทิ้ง ได้รับแต่ความอ้างว้าง ขาดคนเอาใจใส่ ให้ความรักความอบอุ่นในวัยเด็ก ย่อมเห็ นว่า
ชีวติ ในวัยเด็กของตนนั้นไม่น่าชื่ นชมอะไรเลย พระเยซู ทรงได้รับการอบรมศึกษาจากโยเซฟและมาเรี ย
ถึงคุณค่าและความหมายของความรัก และอานุภาพแห่งความรักของมนุษย์มาตั้งแต่ยงั ทรงเยาว์วยั
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ข้ อไตร่ ตรอง
น้ าพระทัยของพระเจ้าย่อมสัมฤทธิ์ ผลเสมอ ไม่ว่าจะถูกมารขัดขวางเพียงใดก็ตาม การทรงนา
ของพระเจ้าเท่านั้น ที่ทาให้โยเซฟผูย้ ากจนสามารถป้ องกันพระกุมารเยซู และนางมาเรี ย ให้พน้ ภัยจาก
กษัตริ ยเ์ ฮโรดผูช้ วั่ ร้ ายได้ บรรดาคนชัว่ ร้ ายเยี่ยงกษัตรยิ์เฮโรดจะต้องตายไปในที่สุด แต่พระเยซู คริ สต์
ทรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิตย์
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ ได้เปิ ดเผยให้เราทราบถึงความเป็ นมนุ ษย์ของโยเซฟและนางมาเรี ยอย่าง
เด่ นชัด ในการที่ เขาทั้งสองแสดงความห่ วงใย และกระวนกระวายใจต่อพระกุมารเยซู โดยเข้าใจว่า
พระองค์ทรง “หายไป” เขาทั้งสองได้พยายามค้นหาจนทัว่ ทุกหนทุกแห่ ง แล้วในที่สุดก็พบพระองค์ใน
พระวิหาร ซึ่ งเป็ นพระราชฐานของพระบิดาของพระองค์นนั่ เอง
แม้แต่โยเซฟและมาเรี ยเอง ต่างก็รู้สึกประหลาดใจมาก ที่พระเยซู สามารถสร้างความประทับใจ
ให้แก่พวกผูเ้ ฒ่า ผูค้ งแก่เรี ยนได้อย่างน่าอัศจรรย์และตราบจนกระทัง่ ทุกวันนี้ มนุ ษย์ก็ยงั คงประหลาดใจ
อยู่ เมื่อได้พบความจริ งว่า พระเยซู คริ สต์ทรงสาแดงสติปัญญา และความบริ สุทธิ์ ยิ่งกว่าผูท้ ี่มีสติปัญญา
และความรู ้สูงสุ ดของโลกนี้มากมายนัก
พระเยซูคริ สต์ได้สาแดงพระลักษณะของพระเจ้า ออกมาให้เ ห็ นตั้งแต่ยงั ทรงเยาว์วยั พระองค์
ทรงมีความรู ้และสติปัญญาสู งกว่าทุกคน และการที่พระองค์ ทรงรู ้จกั หน้าที่ ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้
ย่อมเป็ นเครื่ องพิสูจน์ได้วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า
“อยู่ใ ต้ค วามปกครองของเขา” (ลู ก า 2:51) พระผูเ้ ป็ นเจ้า ทรงยอมเชื่ อ ฟั ง และอยู่ใ นความ
ปกครองของสามีภรรยาชาวชนบทผูย้ ากจน ความเป็ นอยู่ของผูค้ รอบครองจักรวาลเป็ นเช่ นนี้ หรื อ? ถูก
แล้ว ความบาปได้ครอบครองจิตใจของมนุ ษย์ ดังนั้น พระเยซู จึงได้เสด็จเข้ามาในโลก เพื่อขจัดความ
เลวร้ายให้สูญสิ้ นไป โดยที่พระองค์ทรงยอมอ่อนน้อมต่อมนุ ษย์ คือโยเซฟและมาเรี ย ภายใจครอบครั ว
ของพระองค์เสี ยก่อน ต่อจากนั้นก็ทรงถ่อมพระองค์อ่อนน้อม ต่อน้ าพระทัยของพระบิดาผูส้ ถิ ตอยู่ใน
สวรรค์ โดยการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระบิด ต่อมวลชน
โธมาส อา เค็มพิส กล่ าวว่า “การทาตามน้ าใจของผูอ้ ื่ นนั้นดี กว่าการทาตามใจตนเอง” ทั้งนี้
เพราะในจิตใจเรามักเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งจองหอง ความเห็นแก่ตวั และความดื้อรั้น ดังนั้นการที่เรา
จะมีน้ าใจดีงามเหมือนดังลูกแกะ (พระเมษโปดก) ของพระเจ้าได้น้ นั เราจะต้องอ่อนน้อมต่อน้ าพระทัย
ของพระองค์ พระองค์ทรงยอมสละพระชนม์ชีพของพระองค์ เอง โดยการสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน
เพื่อให้เรามีโอกาสเลือกตัดสิ นใจได้โดยเสรี ดังนั้นเราจึงสามารถเปิ ดเผยพระชนม์ชีพของพระองค์ ให้
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มนุ ษย์โลกได้เห็ น โดยการปรนนิ บตั ิรับใช้พระองค์ ด้วยการอ่อนน้อมต่อน้ าพระทัยของพระองค์ทุก
ประการ
ในภาษากรี กคาว่า “อ่อนน้อม” นั้นหมายถึ ง “ยอมอยู่ใต้บงั คับบัญชา” แต่ปกติเราไม่ค่อยชอบ
การ “อยูใ่ ต้” ผูใ้ ดนัก หากแต่ชอบอยู่ “เหนือ” ผูอ้ ื่นเสมอ นี่ แหละคือกิจการของชี วิตที่เห็นแก่ตวั ฉะนั้น
ถ้าเราอยากให้พระเยซูคริ สต์ครอบครองชีวติ ของเรา เราก็ตอ้ งอ่อนน้อมต่อพระองค์ทุกประการ

ทบทวน
ระยะทาง จากหมู่บา้ นเบธเลเฮ็มไปยังแม่น้ าไนล์ในประเทศอียปิ ต์น้ นั ไกลเท่าใด?
โยเซฟและมาเรี ยดารงชี วิตอยู่ได้อย่างไร ในเมื่ อต้องเดิ นทางผ่านทะเลทรายในระยะไกล ๆ
เช่นนั้น?
เหตุใดเขาจึงไม่กลับไปสู่ มณฑลยูดา ในเมื่อกษัตริ ยเ์ ฮโรดสิ้ นพระชนม์แล้ว? อาร์ คาลาวศ์เป็ น
ใคร? (ตามประวัติศาสตร์ กล่าวว่า อาร์ คาลาวศ์องค์น้ ี ทารุ ณโหดร้ ายยิ่งกว่าเฮโรดผูเ้ ป็ นบิดาเสี ยอีก แต่
ต่อมาภายหลังก็ถูกขับออกจากราชบัลลังก์ และถูกเนรเทศเมื่อ ค.ศ. 6 คือเมื่อพระเยซู ทรงพระชนมายุได้
สิ บพรรษา
โยเซฟและมาเรี ย ไปตั้ง ภู มิ ล าเนา ณ ที่ ใ ด? เมื่ อพระเยซู ทรงพระชนมายุไ ด้สิ บสองพรรษา
พระองค์ได้เสด็จไปที่ไหน? มีการเลี้ยงฉลองอะไรที่นนั่ ?
เมื่อเสร็ จงานเลี้ยงแล้ว ขณะที่โยเซฟและมาเรี ยเดิ นทางกลับบ้านนั้น มีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับ
พระเยซู ที่ทาให้เขาทั้งสองต้องตกใจ? เขาทั้งสองตามหาพระเยซู กี่วนั ? ในที่สุดเขาพบพระองค์ที่ไหน?
พวกอาจารย์ผูค้ งแก่ เรี ยนเหล่ านั้นมีความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับพระองค์อย่างไร? เมื่อโยเซฟและมาเรี ย พบ
พระองค์แล้ว เขาพูดกับพระองค์วา่ อย่างไร? และพระเยซู ตรัสตอบเขาว่าอย่างไร? ความผิดในเรื่ องนี้ อยู่
ที่โยเซฟและมาเรี ย หรื อพระเยซู? ฝ่ ายใดเป็ นห่วงมากกว่ากัน? มาเรี ยมีความรู ้สึกอย่างไรในเรื่ องนี้?
พระคัมภีร์กล่าวถึ งชี วิตในเยาว์วยั ของพระเยซู คริ สต์ ที่เมืองนาซาเร็ ธว่าอย่างไร? ลองวาดภาพ
ของพระเยซู ในตอนนั้นว่าเป็ นอย่างไร? พระเยซู ทรงมีพระนิ สัยชอบความสนุ กสนาน หรื อชอบความ
เคร่ งขรึ มจริ งจังต่อชีวติ ? เด็ก ๆ ชอบพระองค์หรื อไม่ หรื อเป็ นแต่เพียงชอบล้อเลียนพระองค์เท่านั้น?
พระเยซูคริ สต์เองหรื อคนอื่น ๆ เคยคิดบ้างไหมว่า อนาคตของพระองค์จะเป็ นอย่างไร?
ในบทเรี ยนนี้ ข้อใดที่เป็ นข้อสาคัญที่สุดสาหรับชีวติ ของท่าน?
พระกิตติคุณเล่มใด ที่บนั ทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้?
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ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1.เมื่ อโยเซฟและมาเรี ยยังอยู่ในอียิปต์ เขาได้ข่าวว่ากษัตริ ยเ์ ฮโรดสิ้ นพระชนม์เขาจึ งกลับไป
เมื อ งนาซาเร็ ธ และคงเดิ น ทางอ้อ มไปทางทิ ศ ตะวัน ออกของทะเลตายเพราะกลัว อาร์ ค ะลาวศ์ซ่ ึ ง
ครองราชย์ต่อจากเฮโรด ในเมื่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เขาได้ประสบที่เมื องนาซาเร็ ธ เบธเลเฮ็ม และอียิปต์
ได้ทาให้เขาแน่ใจว่าพระเจ้าได้ทรงพิทกั ษ์รักษาเขาไว้ เหตุใดเขาจึงมีความกลัวอยูอ่ ีก พระเจ้าทรงพิทกั ษ์
รักษาเราไว้โดยช่วยให้เราสามารถป้ องกันตัวเอง เช่นนั้นหรื อ 2. หากว่าโยเซฟและมาเรี ยพาพระเยซู ไป
อาศัยอยู่ในบ้านเบธเลเฮ็ม หรื อในกรุ งเยรู ซาเล็ม ท่านคิดว่าพระเยซู จะทรงถูกปลงพระชนม์หรื อไม่ 3.
เท่าที่ท่านทราบ ท่านคิดว่าพระเยซู ได้รับการศึกษาบ้างหรื อไม่ ลองวาดภาพเกี่ ยวกับชี วิตของพระเยซู
ขณะที่พระองค์ทรงได้รับการศึกษาอยูใ่ นเมืองนาซาเร็ ธ ท่านคิดว่าพระเยซู ทรงได้รับการศึกษาอบรมใน
การรักษาคนป่ วยมาบ้างหรื อไม่ หรื อว่าการรักษาโรคนั้น เป็ นส่ วนหนึ่ งในโครงการของพระเจ้า 4. เมื่อ
พระเยซู มี พ ระชนมายุไ ด้สิ บ สองพรรษา โยเซฟและมาเรี ย ได้พ าพระเยซู ไ ปในการเลี้ ย งปั ศ คาตาม
ประเพณี ของชนชาติยิว ปี เดียวกันนั้นยอห์นบัพติศโตก็มีอายุครบสิ บสองปี ด้วย ท่านคิดว่าพระเยซู และ
ยอห์น ได้พบกันในกรุ งเยรู ซาเล็มในเวลานั้นหรื อไม่ 5. เหตุใดโยเซฟและมาเรี ยจึงไม่ทราบว่า พระเยซู
ไม่ได้เดิ นทางกลับบ้านด้วยกันกับเขา ท่านคิดว่าเขาควรเป็ นห่ วงพระเยซู หรื อไม่ เป็ นได้หรื อที่เขาทั้ง
สองไม่ไว้วางใจพระเจ้า หรื อไม่ไว้ใจในพระเยซู 6. ท่านคิดว่าการที่พบเด็กอยูใ่ นท่ามกลางพวกอาจารย์
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ และสนทนาปราศรั ยกันด้วยเรื่ องลึ กลับเกี่ ยวกับพระเจ้านั้นเป็ นเรื่ องปกติธรรดาเช่ นนั้น
หรื อ 7. หากว่าโยเซฟและมาเรี ยเชื่อว่าพระเยซูเป็ นพระเจ้า เขาจะลงโทษพระองค์ไหม 8. ท่านจะอธิ บาย
พระธรรมลูกา บทที่ 2 ข้อ 41 และ 48 อย่างไร ในการที่ท้ งั ผูเ้ ขียน และมาเรี ยต่างก็เรี ยกโยเซฟว่า เป็ น
บิดาของพระเยซู 9. เป็ นไปได้ไหมที่เด็กทุกคนจะสามารถเจริ ญ ขึ้น ทั้งฝ่ ายสติปัญญาและร่ างกาย และ
เป็ นที่ชอบจาเพาะพระเจ้าและมนุษย์ 10. พระบิดาเจ้าได้ทรงช่วยพระเยซู เช่นเดียวกับที่ทรงช่วยเด็กทุก
คนเช่ นนั้นหรื อ 11. เป็ นไปได้หรื อไม่ ที่ เด็ กคนหนึ่ งคนใด จะสามารถทาทุ ก อย่างที่ พระเยซู ไ ด้ทรง
กระทา หากว่าเป็ นไปไม่ได้ จงให้เหตุผลว่าเป็ นเพราะเหตุใด 12. ท่านคิดบ้างหรื อไม่วา่ พระเยซู จะทรง
ทราบว่า พระองค์จะต้องเผชิ ญกับ เหตุ ก ารณ์ และปั ญหาอะไรบ้าง และพระองค์ จะทรงปฏิ บตั ิ และ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ เหล่านั้นอย่างไร 13. ท่านคิดว่าพระเยซู ทรงทราบโครงการของพระเจ้าที่
ทรงใช้พระองค์ มาอย่างแจ่มแจ้งในทันทีทนั ใด หรื อว่าทรงเข้าใจทีละน้อย 14. ท่านคิดว่าเมื่อครั้งยังอยู่
ในวัยเยาว์พระเยซูทรงเพลิดเพลินกับการเล่นสนุกสนาน เช่นเดียวกับเด็กชายอื่น ๆ ทัว่ ไปหรื อไม่
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ขั้นทีส่ ี่ พระเยซูคริสต์ ทรงรับศีลบัพติศมา ณ แม่ นา้ จอร์ แดน
มัทธิว 3:1, มาระโก 1:1-11,ลูกา 3:1-23
พระเยซูและยอห์นบัพติสมา ต่างก็เป็ นญาติกนั และมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่ตอ้ ง
สงสัยเลยว่าบุคคลทั้งสองจะไม่รู้จกั กัน นอกจากนั้นการกาเนิ ดของบุคคลทั้งสอง ก็เป็ นเรื่ องที่แปลก
ประหลาดผิดธรรมดาด้วยกันทั้งคู่ซ่ ึ งต่างก็คงรู ้เรื่ องราวของกันและกันเป็ นอย่างดี เมื่อพระเยซู และยอห์น
บัพติสมามีอายุได้สิบสองปี บุคคลทั้งสองคงได้ไปศึกษาพระบัญญัติ ในกรุ งเยรู ซาเล็มด้วยกัน และคงจะ
อยูร่ ่ วมชั้นเดี ยวกันด้วย แม้วา่ บุคคลทั้งสองจะสนิ ทสนมกันเช่นนั้นก็ตาม ยอห์นบัพติสมาก็คงไม่ทราบ
ว่า พระเยซู ทรงเป็ นองค์พระเมสิ ยาห์ จนกระทัง่ พระเยซู ได้เสด็จมาขอรับบัพติศมาจากท่าน นัน่ แหละ
ท่านจึงทราบ และพระสัญญาที่พระเจ้าทรงให้ไว้แก่ยอห์น ในการที่จะส่ งพระวิญญาณลงมาในสัณฐาน
นกพิราบให้ประทับอยูบ่ นพระองค์ ก็สาเร็ จในบัดดลนั้นเอง
สาหรับความรู ้สึกของประชาชน ที่ยืนอัดแออยู่ ตามริ มฝั่ งทั้งสองของแม่น้ าจอร์ แดนนั้น พระ
เยซู ก็เป็ นเพียงปุถุชนคนหนึ่ ง ที่สานึ กตัวในความผิดบาปและมาขอรับบัพติศมาจากยอห์น เพื่อรับการ
ชาระความผิดบาปเสี ย แต่แท้ที่จริ งหาเป็ นเช่ นนั้นไม่ เพราะพระเยซู ไม่ทรงมีความผิดบาป ที่จะต้องรับ
การชาระแต่อย่างใด และพระองค์ก็ไม่จาเป็ นที่จะต้องรั บบัพติศมาด้วย การเทศนาอย่างเผ็ดร้ อนของ
ยอห์นบัพติสมา ได้ทาให้ประชาชนมีความสนใจกันมากต่างก็มีความเร่ าร้อนปรารถนาที่จะเห็นองค์พระ
เมสิ ย าห์ อยู่ทุก ขณะ หากว่าประชาชนเหล่ า นั้นได้ท ราบความจริ ง ว่า องค์พระเมสิ ยาห์ ที่ ยอห์นเพี ย ร
ประกาศถึ งการเสด็จมาของพระองค์แก่พวกเขานั้น กาลังรับบัพติศมาจากยอห์น ต่อหน้าพวกเขาแล้ว
ไซร้ พวกเขาก็คงโห่ ร้องถวายพระพรชัยต้อนรับพระองค์ ยิ่งกว่าการถวายการต้อนรับ เมื่อครั้งพระองค์
เสด็จเข้าสู่ กรุ งเยรู ซาเล็ม ก่อนที่พระองค์จะถูกตรึ งที่ไม้กางเขนเสี ยอีก
สาหรับประชาชนซึ่ งอยูท่ ี่น้ นั พระเยซู ทรงเป็ นเพียงปุถุชนคนหนึ่ งเท่านั้น แต่สาหรับยอห์นบัพ
ติศมาแล้ว พระองค์ทรงเป็ นองค์พระเมสิ ยาห์ ดังที่พระบิดาเจ้าและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงเป็ น
พยานรั บรองไว้ สาหรับองค์พระเยซู คริ สต์เองแล้ว พระองค์ตระหนักดี ว่า พระองค์ทรงเป็ นพระบุตร
ของพระเจ้า ดังที่พระสุ รเสี ยงตรัสรับรองจากสวรรค์วา่ “ท่านนี้เป็ นบุตรที่รักของเรา”

อภิปราย
มีผูค้ นเป็ นจานวนไม่น้อยที่ ถือว่า ประสบการณ์ ของพระเยซู คริ สต์ที่แม่น้ าจอร์ แดนนั้น เป็ น
ประสบการณ์ ที่ไม่สู้สาคัญนัก แต่สาหรับผูท้ ี่ศึกษาพระคริ สตธรรมอย่างจริ งจังแล้ว จะต้องถื อว่าเป็ น
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ประสบการณ์ของพระองค์ครั้งนี้ เป็ นเหตุการณ์ที่สาคัญประการหนึ่ ง ในการดารงพระชนม์อยูใ่ นโลกนี้
เช่ นเดี ยวกับประสบการณ์ ในสวนเฆ็ธเซมาเน การสิ้ นพระชนม์ที่ไม้กางเขนและการฟื้ นคืนพระชนม์
และโดยแท้จริ งแล้ว เหตุ การณ์ ส ามประการหลัง นี้ ต่างก็ข้ ึ นอยู่กบั เหตุ การณ์ ที่แม่ น้ าจอร์ แดนทั้งสิ้ น
ประสบการณ์ของพระองค์ในครั้งนี้ มิใช่ เป็ นเพียง “เครื่ องหมาย” สาหรับยอห์นบัพติศมา ในอันที่จะ
ก่อให้เกิดความเชื่ อมัน่ ยิ่งขึ้น ในการรับใช้ของยอห์นเอง และในโครงการของพระเจ้าที่จะโปรดช่วยให้
มวลมนุ ษย์ได้รับความรอด โดยทางพระเยซู คริ สต์เท่านั้น หากแต่ยงั เป็ นการตระเตรี ยมองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเรา เพื่อดาเนินพระราชกิจของพระองค์ในโลกนี้ และเพื่อเผชิ ญกับการต่อสู ้ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่ งพระองค์
จะต้องเอาชัยชนะ อานาจแห่ งความมื ดในโลกนี้ ให้ได้ พระเยซู จะต้องถูกมารทดลอง เริ่ มตั้งแต่ในป่ า
ทุรกันดาร จนกระทัง่ สิ้ นสุ ดด้วยการถูกทรมาน ในสวนเฆ็ธเซมาเน จนกระทัง่ พระเสโทไหลออกมาเป็ น
โลหิ ต และการสิ้ นพระชนม์ที่ ไม้กางเขน อันเป็ นสถานที่ ซ่ ึ งพระองค์ “ถวายพระองค์เองเป็ นเครื่ อง
สักการะบูชาต่อพระเจ้า โดยปราศจากข้อด่างพร้อยหรื อมลทินใด ๆ” และทรงเปล่งเสี ยงร้องด้วยความมี
ชัยว่า “สาเร็ จแล้ว”
การที่พระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมาจากสวรรค์ สวมทับพระองค์น้ นั เป็ นการชโลมพระองค์
ไว้ ส าหรั บ แบกรั บ ภารกิ จ ที่ พ ระองค์จ ะต้อ งเผชิ ญ ในภายหน้า และในการรั บ ศี ล บัพ ติ ศ มาที่ แ ม่ น้ า
จอร์ แดน พระองค์ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็ นมนุ ษย์ของพระองค์ และความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์
กับคนบาปในการที่จะทาให้ “ความชอบธรรมสาเร็ จทั้งสิ้ น” ในการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณนั้น
พระองค์ทรงได้รับฤทธิ์ อานาจจากพระเจ้า ซึ่ งทาให้พระองค์สามารถดาเนิ นตามโครงการใหญ่ยิ่งของ
พระเจ้า คือการตายไถ่บาปของมนุ ษยชาติเป็ นผลสาเร็ จ โครงการนี้ พระเจ้าได้ทรงเตรี ยมไว้แล้ว ตั้งแต่
“แรกสร้างโลก” ถ้าปราศจากการช่วยเหลือของพระวิญญาณของพระเจ้าแล้ว ลาพังแต่ความสามารถของ
มนุ ษย์ ย่อมไม่สามารถดาเนิ นพระราชกิ จของพระเจ้า และทาให้โครงการของพระองค์สาเร็ จได้ ไม่มี
ผูใ้ ดสามารถกระทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า เพื่อตนเองให้สาเร็ จได้ หรื อสามารถต้านทานศัตรู ร้าย
ของพระเจ้า และมนุษย์ได้เลย เว้นไว้แต่ได้รับอานาจจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ องค์เดียวกันกับที่พระเจ้า
ทรงสัญญาไว้วา่ จะประทานให้แก่ทุกคนที่เชื่อไว้วางใจในพระองค์ นี่ แหละคือการประทานฤทธิ์ อานาจ
ของผูท้ ี่ยอห์นได้กล่าวไว้วา่ “พระองค์จะให้เจ้าทั้งหลาย รั บบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” “จงกลับ
ใจเสี ยใหม่ และรับบัพติศมาในนามแห่ งพระเยซู คริ สต์สิ้นทุกคน เพื่อความผิดบาปของท่านจะทรงยก
เสี ย แล้วท่านจะได้ รับพระราชทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” (กิจการ 2:38)

ยอห์ น ผู้แผ้ วถางทางของพระเยซู
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คราวนั้นยอห์ นผูใ้ ห้บพั ติ ศ มา ก็ม าเทศนาในป่ ามณฑลยูดาว่า “จงกลับใจเสี ยใหม่ เพราะว่า
แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” ยอห์นผูน้ ้ ี แหละที่อิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวถึงว่า เสี ยงผูร้ ้องในป่ าว่า
“จงจัดแจงทางของพระเจ้า จงกระทามรรคาของพระองค์ให้ตรงไป” (มัทธิ ว 3:1-3)
พระธรรมข้อนี้ ได้แนะนาให้เราทราบ ถึงบุคคลที่สาคัญ ผูห้ นึ่ งในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ท่าน
เป็ นผูท้ ี่ มี ชี วิตที่ ผิดแผกไปจากบุ ค คลทัว่ ๆ ไป และไม่ ค่ อยจะมี ผูใ้ ดสนใจมากนัก ทั้ง นี้ ก็ เพื่ อให้ค า
พยากรณ์ ของท่านซึ่ งว่า “พระองค์น้ นั คงต้องใหญ่ข้ ึ น แต่เราจะต้องน้อยลง” นั้นสาเร็ จ ท่าที และการ
ปฏิ บตั ิของยอห์นแสดงว่า ท่านเป็ นผูท้ ี่ถ่อมตัวมาก เพราะเชื่ อว่า ตัวท่านเองมีส่วนช่ วยให้คาพยากรณ์
ของอิสายาห์ซ่ ึ งกล่าวถึง “เสี ยงผูร้ ้องในป่ า” นั้นสาเร็ จ
จุดมุ่งหมายของยอห์น ก็เช่นเดียวกับจุดมุ่งหมายของนักเทศน์ที่ดีทุกคน คือไม่ใช่เพื่อตนเอง แต่
เพื่อพระวจนะของพระเจ้า ผูท้ ี่ถ่อมตัวเช่ นนี้ ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติพิเศษจึงจะกระทาได้ อันดะเรอาก็
เป็ นคนแบบเดี ยวกันนี้ ท่านได้นาพี่ชายของท่าน คือซี โมนมาหาพระเยซู แต่เราไม่ค่อยได้ยินเรื่ องราว
ของอันดะเรอามากนัก กลับได้ยินเรื่ องราวของซี โมนเป็ นส่ วนใหญ่ ท่านยอห์นก็เช่นเดียวกัน ดังจะเห็น
ได้จากข้อพระธรรมต่อไปนี้ “แต่มีท่านผูห้ นึ่ งจะมา ซึ่ งเป็ นใหญ่กว่าเราอีก ตัวเราไม่สมควรจะแก้สาย
ฉลองพระบาทของพระองค์” ยอห์นพร้อมที่จะถ่อมตัวลง เพื่อยกองค์พระเมสิ ยาห์ ซึ่ งท่านได้ประกาศ
ให้ประชาชนทราบนั้น ให้สูงเด่นขึ้น
ยอห์นเคยชินกับการใช้ชีวติ อย่างเร่ ร่อน ไม่มีที่พกั อาศัยเป็ นหลักแหล่งต้องตรากตราอยูก่ บั แดด
และลมอยูต่ ลอดเวลา แต่งกายด้วยผ้าขนสัตว์หยาบ ๆ ส่ วนอาหารได้แก่น้ าผึ้งและของป่ าต่าง ๆ เท่าที่จะ
หาได้ การใช้ชีวิตอย่างสมบุ กสมบันเช่ นนี้ ทาให้ท่านมี ร่างกายสู งใหญ่ ล่ าสันและบึ กบึ น แต่ภายใน
ร่ างกายที่สูงใหญ่ของท่านนั้น ก็คือจิตวิญญาณอันสู งส่ งและถ่อมตัว เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็ น “เสี ยง”
ที่จะประกาศให้มนุ ษย์ทวั่ โลกทราบว่า พระเยซู กาลังเสด็จมานี่ แหละคือยอห์น ผูแ้ ผ้วถางทางของพระ
เยซูเจ้า
คาพยานของพระเยซู คริ สต์เกี่ ยวกับยอห์น มีขอ้ ความดังนี้ “ในบรรดาคนซึ่ งบังเกิดมานั้น ไม่มี
ผูใ้ ดใหญ่กว่ายอห์นบัพติศมา” (มัทธิ ว 11:11)

ยอห์ น ผู้ประกาศ
ยอห์นมิใช่เป็ นเพียงบุคคลสาคัญเท่านั้น แต่ท่านยังเป็ นผูป้ ระกาศที่ยิ่งใหญ่อีกด้วย การที่จะโน้ม
นาจิตใจของประชาชนให้มีความเลื่ อมใส ถึ งขนาดพากันออกจากบ้านเมือง ไปฟั งผูป้ ระกาศเรื่ องการ
กลับ ใจใหม่ ที่ ริม ฝั่ ง แม่ น้ า จอร์ แดนได้น้ ัน ย่อมหมายความว่า ผูป้ ระกาศนั้นจะต้องเป็ นผูท้ ี่ มี ค วาม
กระตือรื อร้นในการประกาศข่าวประเสริ ฐของพระเจ้าให้แก่ประชาชนอย่างยิ่ง พระธรรมมัทธิ วบันทึก
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ไว้ว่า “ขณะนั้นชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม และบรรดาชาวยูดา และบรรดาคนซึ่ ง อยู่ตามฝั่ งแม่ น้ าจอร์ แดนก็
ออกไปหายอห์น”
การประกาศของยอห์น มิใช่เป็ นการแสดงความบ้าคลัง่ ศาสนา หรื อกระทาเพื่อความสนุ กสนาน
อย่างหนึ่งอย่างใด หากแต่ดว้ ยจุดประสงค์ที่จะให้ประชาชนกลับใจใหม่ หันไปจากการกระทาความผิด
บาปทั้งปวง ท่านได้เร่ งเร้ าประชาชนให้กลับใจใหม่ เพื่อให้มีชีวิตที่เกิดผล และชี้ ให้เห็ นถึ งผลของการ
ดื้อรั้นไม่ยอมกลับใจว่า “ต้นไม้ทุกต้นที่ไม่ได้เกิดผลดี จะต้องตัดเสี ย ทิ้งในไฟ”
ยอห์นได้อธิ บายให้ประชาชนทราบว่า พวกเขาจะได้รับบัพติศมา “ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และด้วยไฟ” ข้อความตอนนี้ เป็ นการเสนอทั้งพระพร และชี้ ให้เห็นถึงการพิพากษาขณะเดียวกัน ดังข้อ
พระธรรมต่อไปนี้ “พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงถื อกระดังฝั ด และทรงชาระลานข้าวของพระองค์ให้ทวั่
เพื่อจะทรงเก็บข้าวของพระองค์ไว้ในยุง้ ฉาง แต่แกลบนั้น พระองค์จะทรงเผาด้วยไฟที่ไม่รู้ดบั ”
การประกาศของ ยอห์น มิใช่ประกาศให้กลับใจแบบที่เกิดขึ้นจากอารมณ์เพียงชัว่ ขณะ หากแต่
ประกาศให้กลับใจใหม่อย่างแท้จริ ง ละทิ้ งสันดานเดิ มและการประพฤติ เดิ มอย่างสิ้ นเชิ ง เป็ นต้นว่า
“อย่างแย่งชิง” “ผูใ้ ดมีเสื้ อสองตัว จงปั นให้แก่คนไม่มี” “อย่าเก็บภาษีเกินพิกดั ” “จงอิ่มใจด้วยค่าจ้างของ
ตน” ยอห์นได้ยึดถือเอาความจริ งฝ่ ายวิญญาณจิตเหล่านี้ เป็ นหลักปฏิบตั ิในการดารงชี วิตอย่างเคร่ งครัด
ฉะนั้นคาประกาศสั่งสอนจึงมีฤทธิ์ อานาจมาก ยอห์นประกาศสั่งสอนประชาชน โดยไม่หวัน่ เกรงต่อ
อิทธิ พลของผูใ้ ด ทั้งนี้ได้ทาให้กษัตริ ยเ์ ฮโรดไม่พอพระทัยเป็ นอย่างยิง่ จึงได้ “จับยอห์นจาไว้ในคุก”

ยอห์ น ผู้ให้ บพั ติศมา
การที่เราจดจาเรื่ องราวของบุคคลสาคัญ ๆ ในประวัติศาสตร์ ได้ ก็เนื่องด้วยผลงานหลาย ๆ อย่าง
ของแต่ละท่านเหล่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม หากว่าเป็ นผลงานที่สูงเด่นจริ ง ๆ เพียงชิ้ นเดียวเท่านั้น ก็อาจ
เป็ นที่จดจาไปชัว่ กาลนานได้เช่ นเดี ยวกัน ดุจดังเรื่ องราวของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา ซึ่ งชาวโลกรู ้ จกั ท่าน
และจดจาท่านมาจนกระทัง่ ทุกวันนี้ ก็เพราะท่านเป็ นผูถ้ วายศีลบัพติศมาให้แก่พระเยซู คริ สต์ องค์พระผู ้
เป็ นเจ้าของเรานัน่ เอง
เพื่อให้ “ความชอบธรรมสาเร็ จทั้ง สิ้ น” พระเยซู จึงได้เสด็จไปขอรับบัพติ ศมาจากยอห์ น ณ
ชายฝั่ งแม่น้ าจอร์ แดน เป็ นระยะทางถึ งหนึ่ งร้ อยสี่ กิโลเมตร ช่ างเป็ นภาพที่น่าชื่ นชมยินดี เสี ยนี่ กระไร
เมื่อบุคคลซึ่ งมีความแข็งแกร่ งทั้งร่ างกายและจิตวิญญาณทั้งสองบุคคล อุทิศตัวเพื่อทาตามโครงการของ
พระเจ้า ฝ่ ายหนึ่ งยินดีถ่อมตัวลงในฐานะผูร้ ับใช้ที่ต่ าต้อย อีกฝ่ ายหนึ่ งพร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าในฐานะ
พระบุ ตรของพระองค์ โดยการถ่ อมตัว และยินยอมกระทาตามพระบัญชาของพระองค์ทุก ประการ
เพื่อให้โครงการของพระเจ้าสาเร็ จ อย่างครบถ้วน ฉะนั้นในทันทีที่ยอห์นได้ทาพิธีถวายบัพติศมาให้แก่
พระเยซูเสร็ จสิ้ นลง ท้องฟ้ าก็แหวกออกตรงพระองค์ และพระเจ้าได้ส่งพระวิญญาณของพระเจ้า ทรงรู ป
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สัณฐานเหมือนนกพิราบ ลงมาสถิตอยูบ่ นพระองค์ และมีพระสุ รเสี ยงตรัสจากฟ้ าว่า “ท่านนี้ เป็ นบุตรที่
รักของเรา เราชอบใจท่านมาก”
จากเหตุการณ์ดงั กล่าว จะเห็นได้วา่ ยอห์นผูท้ ี่มีความเข้มแข็ง เป็ นผูป้ ระกาศ เป็ นผูใ้ ห้รับศีลบัพ
ติศมา เป็ นผูแ้ นะนาให้โลกรู ้ จกั รผูท้ ี่ มีฤทธิ์ อานาจสู งสุ ด คื อองค์พระเยซู คริ สต์ พระบุ ตรของพระเจ้า
พระองค์ทรงเป็ นผูท้ ี่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดไม่วา่ ยุคใดสมัยใด

ข้ อไตร่ ตรอง
ยอห์นเป็ นผูท้ ี่ “ประกอบไปด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตั้งแต่ ครรภ์ มารดา” (ลูกา 1:15) แต่ ว่า “ผู้
ที่ เล็กน้ อยในแผ่ นดิ นสวรรค์ ก็ใหญ่ กว่ ายอห์ นอี ก ” (มัทธิ ว 11:11) ท่านถูกตัดศีรษะ โดยที่ไม่มีโอกาส
เห็ นแผ่นดิ นของพระเจ้าเลย ท่านได้เพี ยงแต่ประกาศ ให้ม นุ ษย์ทราบถึ งแผ่นดิ นสวรรค์ของพระเจ้า
เท่านั้น แล้วก็จบชีวติ ลงอย่าง “น่าอเนจอนาถ”
คาสอนของยอห์นที่มีสาระเด่นชัดประการหนึ่ ง ซึ่ งพระกิตติคุณทั้งสี่ ได้เน้นถึงความสาคัญนั้น
ไว้อย่างหนักแน่น ก็คือคาสอนที่วา่ พระเยซูจะทรงให้มนุษย์รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แม้วา่
พระธรรมมัทธิ ว มาระโก และลูกา มิได้กล่าวถึง พระเมษโปดก (ลูกแกะของพระเจ้า) ผูท้ รงรับแบกเอา
ความผิดบาปของโลกไป เหมื อนอย่างพระธรรมยอห์ นก็ ตาม แต่ก็ ได้ก ล่ า วถึ งความจริ งดัง กล่ าวไว้
เช่นเดียวกัน สาหรับเราแล้ว หลักความจริ งนี้ เป็ นสิ่ งสาคัญมาก พระราชกิจทั้งปวงที่พระเยซู ทรงกระทา
เพื่อเรา อาจสรุ ปสั้น ๆ ได้ดงั นี้ “พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลาย รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และด้วยไฟ” เปโตรได้เทศนาสั่งสอนว่า “จงกลับใจเสี ยใหม่ ... แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ” “ฤทธิ์ อานาจอันเต็มบริ บูรณ์แห่ งการหลัง่ พระโลหิ ตของพระเยซู คริ สต์น้ นั เราไม่อาจ
ทราบได้ เว้นไว้แต่ว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงเปิ ดเผยให้เรารู ้ ” พระบัญชาของพระเจ้ามีอยู่ว่า “จง
ประกอบด้วยพระวิญญาณ” จงอย่าเพิ่งพึงพอใจจนกว่าจิ ตใจของท่านจะเป็ นดุ จ “น้ าพุ” เป็ น “แม่น้ า
ประกอบด้วยชีวติ ” ที่ไหลพุง่ ออกมาเป็ นพรแก่ผอู ้ ื่น
ในภาษากรี กคาว่า “เป็ นใหญ่กว่า” มาจากคาว่า “สามารถ” “พลกาลัง” เราควรสร้ างกาลังใจ
ให้แก่ตวั เราเอง โดยระลึกเสมอว่า พระเยซูทรงเป็ นผูท้ ี่มีพระปรี ชาสามารถยิ่ง ในการที่จะช่วยเราให้รอด
และปกป้ องรักษาเราไว้ตลอดเวลา

ทบทวน
ตามข้อความในบทเรี ยนนี้ ที่ได้บนั ทึกไว้ในพระธรรมมัทธิ ว มาระโก และลูกานั้น ใครเป็ นผู ้
“ประกาศเรื่ องบัพติศมาเป็ นที่ให้คนกลับใจเสี ยใหม่” ในวาระนั้น? ศาสดาพยากรณ์คนใดที่พยากรณ์ ถึง
การงานของยอห์นบัพติศมา?
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จงอธิ บายถึงอาหาร และเครื่ องนุ่งห่ม และลักษณะการประกาศของยอห์นบัพติศมา?
ยอห์นกล่าวถึงพระเยซูวา่ อย่างไร? ท่านได้กล่าวเปรี ยบเทียบงานของท่านเองกับพระราชกิจของ
พระเยซู ว่าอย่างไร? เวลานั้นพระเยซูทรงอาศัยอยูท่ ี่ไหน?
ยอห์นได้ทาการประกาศเผยแพร่ ที่ไหน? สถานที่น้ นั อยูห่ ่ างจากเมืองนาซาเร็ ธ เป็ นระยะทางกี่
กิโลเมตร?
พระเยซูทรงกระทาอย่างไร เมื่อได้ยินถึงการประกาศสั่งสอนของยอห์น? เหตุใดยอห์นจึงลังเล
ใจ ในการทาพิธีบพั ติศมาให้แก่พระเยซู? พระเยซูตรัสตอบยอห์นว่าอย่างไร?
เมื่อพระเยซู ทรงรับศีลบัพติศมานั้น พระวิญญาณสาแดงเหตุการณ์ที่ผิดปกติอย่างไรบ้าง? ใคร
บ้างที่เห็นการเสด็จมาของพระวิญญาณ?
พระสุ รเสี ยงที่ตรัสจากท้องฟ้ านั้น ตรัสว่าอย่างไร? ตรัสแก่ใคร?
ท่ า นคิ ด ว่า มี ค นอื่ น ได้ยิ น พระสุ รเสี ย งนี้ อี ก บ้า งไหม หรื อ ได้ยิน แต่ พ ระเยซู พ ระองค์เดี ย ว?
พระองค์ทรงรู ้สึกอย่างไรในเรื่ องนี้?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1.เหตุใดพระเยซู จึงทรงสนพระทัยในการประกาศของยอห์น จนกระทัง่ ได้เสด็จไปร่ วมกับเขา
ด้วย 2. พระเยซูคริ สต์เสด็จออกไปหายอห์น เพื่อที่จะรับศีลบัพติศมาโดยตรง หรื อว่าทรงตัดสิ นพระทัย
รับบัพติศมา ภายหลังจากที่ได้พบยอห์นแล้ว 3. ยอห์นได้ประกาศเรื่ องบัพติศมาเป็ นที่ให้คนกลับใจใหม่
ดังนั้นเหตุใดพระเยซูจึงรับศีลบัพติศมา ในเมื่อพระองค์ทรงไม่เคยมีความบาป เมื่อพระเยซู ขอรับบัพติศ
มาจากยอห์ นนั้น ยอห์ นรู ้ หรื อไม่ว่า พระองค์ทรงเป็ นผูใ้ ด ยอห์ นรู้ จกั พระเยซู เมื่ อใด และโดยวิธีใ ด
(ยอห์น 1:33) การปรากฏของพระวิญญาณนั้น เพื่อผลประโยชน์ของยอห์น หรื อพระเยซู พระวิญญาณ
ทรงปรากฏมาในรู ปอะไร 4. ประชาชนที่อยูล่ อ้ มรอบนั้นรู ้หรื อไม่วา่ ยอห์นกาลังทาพิธีบพั ติศมาให้พระ
เมสิ ย าห์ หรื อคิ ดว่า พระองค์เป็ นแต่เพีย งคนสามัญที่ กลับใจใหม่ค นหนึ่ งเท่ านั้น 5. เหตุ ใ ดยอห์ นจึ ง
แนะนาให้ประชาชนรับบัพติศมา ท่านได้อา้ งอานาจของผูใ้ ด การรับบัพติศมาตามแบบของยอห์นนั้น มี
ความหมายและคุ ณค่า เหมือนกับการรับศีลบัพติศมาในสมัยนี้ หรื อไม่ 6. มีเพียงแต่พระเยซู องค์เดี ยว
เท่านั้นหรื อ ที่ ได้ยินพระสุ รเสี ยงของพระเจ้า หรื อว่าคนอื่ น ๆ ก็ได้ยินด้วย เป็ นไปได้หรื อไม่ ที่ จะมี
เสี ยงพูดโดยปราศจากอุปกรณ์ในการเปล่งเสี ยง 7. หากว่าประชาชนต่างก็ได้ยินพระสุ รเสี ยงแล้ว เหตุใด
จึงไม่มีผใู ้ ดบันทึกเรื่ องนี้ ไว้ พระเยซู ทรงเคยมีประสบการณ์เช่นนี้ มาก่อนหรื อไม่ เหตุใดปรากฏการณ์น้ ี
จึงจาเพาะปรากฏขึ้นในวาระนี้ 8. พระสุ รเสี ยงนี้ ได้ประกาศการเป็ นพระบุตรของพระเจ้า ของพระเยซู
เท่านั้นหรื อ พระเยซู ทรงประสงค์ที่จะได้ยินมากกว่านั้นมิใช่หรื อ 9. การที่พระองค์มีพระประสงค์ที่จะ
ฟั งพระสุ รเสี ยงของพระเจ้า เป็ นเหตุให้พระองค์ทรงเสด็จเข้าไปหาความสงบในป่ า ใช่ หรื อไม่ 10.ทุก
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วันนี้ พระเจ้าทรงนาบุตรของพระองค์โดยวิธีใด นอกเหนื อไปจากการตรัสในใจ หรื อการชักชวนโดย
ไม่ได้ตรัสออกมาเป็ นคาพูด 11. เป็ นไปได้หรื อไม่ที่พระเยซู ทรงได้ยินพระสุ รเสี ยง เช่ นเดี ยวกับเปโต
เมื่อพระองค์ตรัสแก่เขาว่า “เนื้ อและโลหิ ตมิได้แจ้งความนี้ แก่ท่าน แต่พระบิดาของเรา ผูอ้ ยู่ในสวรรค์
ทรงแจ้งให้ทราบ” (มัทธิ ว 16:17) คาตรัสของพระเยซูที่วา่ “นี่แน่ะ แผ่นดินของพระเจ้าอยูภ่ ายในตัวท่าน
ทั้งหลาย” นั้น หมายความว่าอย่างไร 12. พระเจ้าสามารถตรัสให้เราเข้าใจได้หรื อ ในเมื่อพระองค์ตรัส
จากบัล ลัง ก์ ในแผ่น ดิ น ของพระองค์ซ่ ึ ง อยู่ภ ายในเรา 13. ท่ า นคิ ดไหมว่า พระเจ้า ตรั ส แก่ พ ระเยซู
เช่ นเดียวกับที่ตรัสแก่ศาสดาพยากรณ์ 14. พระเจ้าตรัสกับทุกคนที่ยอมรับฟั งพระองค์ หรื อว่าไม่มีการ
ติดต่อระหว่างพระเจ้า และผูท้ ี่ “สื บเชื้อสาย” ของพระองค์เลย
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ขั้นทีห่ ้ า การทดลอง-ในป่ า
มัทธิว 4:1-11, มาระโก 1:12,13, ลูกา 4:1-13
ความรู ้ ความเข้าใจของพระเยซู คริ สต์ เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กบั พระบิดาเจ้า
และหน้าที่ ที่ยิ่ง ใหญ่ซ่ ึ ง พระองค์จะต้องทรงรั บผิดชอบนั้นคงค่อย ๆ ประจักษ์แก่ พ ระองค์ทีล ะน้อย
ตลอดเวลาที่ทรงอาศัยอยูใ่ นเมืองนาซาเร็ ธ เมื่อครั้งยังทรงเยาว์วยั ซึ่ งตลอดชัว่ ระยะเวลานี้ ไม่มีบนั ทึกไว้
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ การที่พระองค์ทรงไต่ถามและโต้ตอบกับพวกผูเ้ ฒ่า และอาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับเรื่ องราวของพระเจ้า ที่พระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็ม เมื่อครั้งพระองค์ทรงมีพระชนมายุได้เพียงสิ บ
สองพรรษานั้น ก็พอจะทาให้เราทราบได้ว่า พระองค์ทรงเข้าใจแล้วว่า พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้
เพื่อกระทาพระราชกิจของพระบิดาเจ้า ส่ วนกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโลกนี้ ไม่สู้มีความสาคัญต่อพระองค์
เท่าใดนัก ขณะที่พระองค์ทรงรับศี ลบัพติศมา และได้รับการชโลมด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่แม่น้ า
จอร์แดนนั้น ก็เป็ นที่ประจักษ์แน่ชดั ยิง่ ขึ้นว่า พระองค์ทรงเข้าใจ และตระหนักในพระสง่าราศี และพระ
ราชกิจของพระองค์ ภายหลังจากการรับบัพติศมาแล้ว พระสติปัญญาและความรู ้ของพระองค์ก็แตกฉาน
ยิง่ ขึ้น จนเท่าเทียมกับเมื่อครั้งพระองค์ยงั มิได้เสด็จเข้ามารับสภาพเป็ นมนุษย์ในโลก
พระสุ รเสี ยงที่พระเจ้าตรัสจากสวรรค์วา่ “ท่านนี้ เป็ นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” นั้น
เป็ นการสาแดงน้ าพระทัยของพระบิดาเจ้า ออกมาอย่างเด่นชัด ตลอดเวลาสี่ สิบวันที่พระเยซู ตอ้ งทนทุกข์
อยูใ่ นป่ านั้น พระบิดาเจ้าได้สถิตอยูด่ ว้ ย และพระเยซูทรงทราบว่าพระบิดาทรงอยูใ่ กล้ชิด พระบิดาเจ้าคง
ปลอบประโลมและหนุ นน้ าใจพระบุตรที่รักของพระองค์ เพื่อให้มีพลังในการที่จะเอาชัยชนะต่อพญา
มาร พระเยซูทรงดารงพระชนม์ของพระองค์ดว้ ย “บรรดาพระวจนะซึ่ งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเย
โฮวาห์” และมี “อาหารกิน” ที่เราทั้งหลายไม่รู้

อภิปราย
ในทันที ที่พ ระเยซู ไ ด้ท รงรั บ ศี ล บัพ ติ ศ มา และรั บการชโลมพระวิญญาณบริ สุ ท ธิ์ แล้ว พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ผูซ้ ่ ึ งสถิ ตอยูภ่ ายใน ก็ได้ทรงนาพระองค์เข้าไปในป่ า เพื่อให้พญามารทดลองพระองค์
พระเจ้าทรงทราบกิ จการของพญามารทุกอย่าง โดยที่พญามารไม่อาจปิ ดบังพระเจ้าได้เลย อานาจของ
พญามารนั้นอยูภ่ ายใต้พระเดชานุภาพของพระเจ้า มันสามารถดาเนิ นกิจการของมันได้ภายในขอบเขตที่
พระองค์ทรงอนุญาตเท่านั้น
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พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จเข้าไปในป่ าในสภาพของมนุ ษย์ เพื่อรับการทดลอง ซึ่ งเป็ นการ
เตรี ยมพระองค์ไว้ ให้พร้อมที่จะรับพระราชกิจอันใหญ่หลวงของพระองค์ ในการเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
ของโลก “ผูท้ ี่ เป็ นนายแห่ งความรอดของเขานั้นได้ถึงที่สาเร็ จ โดยการทนทุ กข์ทรมาน” (ฮีบรู 2:10)
“ถึงแม้วา่ พระองค์จะทรงเป็ นพระบุตรแล้ว พระองค์ก็ยงั ได้ทรงเรี ยนรู ้จกั ที่จะนอบน้อมยอมฟั งนั้น โดย
ความลาบากที่พระองค์ได้ทรงทนเอา” พระเยซู ประทับอยู่ในป่ าทุรกันดาร ที่เต็มไปด้วยสิ งสาราสัตว์
ตามลาพังพระองค์ โดยปราศจากอาหาร ที่ อยู่อาศัย และอุ ปกรณ์ อื่น ๆ ที่จะอานวยความสะดวกให้
มิหนาซ้ าพระองค์ยงั ต้องสู ้ทนต่อการทดลองต่าง ๆ นานา ของพญามารผูม้ ุ่งร้ายอีก แต่อย่างไรก็ตามพระ
บิ ดาเจ้า มิ ไ ด้ทอดทิ้ งพระเยซู ให้ท นอยู่โดยปราศจากผูเ้ ล้าโลมเลย พระเจ้าได้ทรงส่ งทูตสวรรค์ของ
พระองค์ให้ลงมารับใช้พระเยซู ดงั ข้อพระธรรมที่ว่า “ทูตสวรรค์ปรนนิ บตั ิพระองค์” มีเพียงวาระเดียว
เท่านั้นที่ พระเจ้าต้องทรงละพระเยซู ไว้ เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อย คื อวาระที่ พระเยซู ทรง “แบกรั บ
ความผิดบาปของมนุษย์โลก” และทรงยอม “รับเอาการสาปแช่งของมนุษย์โลกไว้” ที่ไม้กางเขน
พระเยซู พ ระบุตรองค์เดี ยวของพระเจ้า ผูป้ ราศจากความผิดบาป พระองค์ทรง “ถูก ทดลอง
เหมือนอย่างเราทุกประการ ถึ งกระนั้นก็ยงั ปราศจากความบาป” (ฮีบรู 4:15) เนื่องจากพระเยซู ทรงเป็ น
มนุษย์ ดังนั้นพระองค์จึงทรงมีความหิ วโหย ทรงรู ้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้าง ฉะนั้นภายหลังจากที่ทรงถูกพญา
มารทดลองถึ งสี่ สิบวันสี่ สิบคืนแล้ว พระองค์คงประสงค์ที่จะพักผ่อน พักฟื้ นรั กษา พระกายบ้าง แต่
กระนั้นก็ตาม พระองค์ก็ยงั ทรง “ตั้งใจอย่างแน่ วแน่ ” ที่จะเสด็จไปสู่ กรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อที่จะทาให้น้ า
พระทัยของพระบิดาเจ้าสาเร็ จ และ “เพื่อเตรี ยมทางรอดไว้” โดยการถูกตรึ งไว้บนไม้กางเขนเพื่อเรา
พระองค์มิได้ทรงลังเลพระทัยแม้แต่นอ้ ย พระองค์ทรงเป็ นผูท้ ี่ได้รับชัยชนะอย่างเหลือล้นเหนื อพญามาร
พระองค์เสด็จกลับไปสู่ มณฑลกาลิลี ด้วยอานาจพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า เพื่อกระทาพระราชกิจ
ของพระบิดาเจ้า ที่ได้ทรงมอบหมายให้พระองค์น้ นั ให้ “สาเร็ จ” พระบิดาเจ้าตรัสย้ าอีกว่า “เราชอบใจ
ท่านมาก” พระเยซู ก็ทรงทราบว่า พระองค์ทรงมี ชัยชนะต่อการทดลองแล้ว และได้รับฤทธิ์ อานาจที่
ยิง่ ใหญ่ ซึ่ งไม่มีสิ่งใดสามารถเอาชัยชนะต่อฤทธิ์ อานาจนี้ได้
สถานที่ ที่ พระเยซู ทรงถูกทดลองนั้น คงเป็ นป่ าทุรกันดารในมณฑลยูดา และที่ภูเขาทางด้าน
เหนือเมืองเยรี โค ซึ่ งอยูห่ ่ างจากบริ เวณที่พระองค์ทรงรับบัพติศมาประมาณยี่สิบกิโลเมตร ที่ภูเขาแห่ งนี้
แหละ ที่พญามารได้สาแดงให้พระเยซู เห็ นอาณาจักรทั้งหลายของโลกนี้ เราเรี ยกภูเขานี้ ว่า “ภูเขาแห่ ง
การทดลอง”
ระยะเวลา ที่พระเยซูทรงถูกทดลอง เป็ นเวลาสี่ สิบวันสี่ สิบคืน พระเจ้าทรงมีเวลากาหนดในการ
ทาพระราชกิ จของพระองค์ ๆ ไม่ทรงรี บร้อน ส่ วนพระเยซู ทรงมีสภาพเป็ นมนุ ษย์ และทรงถูกทดลอง
อย่างแท้จริ ง เพื่อผลดีนิรันดร์ พระบิดาเจ้าจึงทรงปล่อยให้พระบุตรที่รักของพระองค์อยูใ่ นป่ าอย่างโดด
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เดี่ยวเป็ นเวลาถึงสี่ สิบวัน โดยมิได้ขดั ขวางการทดลองของพญามารเลย เช่นเดียวกับที่กาลต่อมา พระเยซู
ทรงปล่อยให้ลาซะรัสป่ วยหนักจนกระทัง่ ถึ งแก่ความตาย และปล่อยให้จิตใจของพี่สาวของสาซะรั ส
ต้องได้รับความชอกซ้ าก่อนเสด็จไปหาเขา แต่เมื่อพระองค์เสด็จไปถึ ง ก็ทรงสามารถเรี ยกให้ลาซะรัส
ฟื้ นคืนชี พขึ้นมาได้ เรามักจะไม่เข้าใจกันว่า เหตุใดพระเจ้าจึงทรงปล่อยให้มีความชัว่ ความทุกข์ต่าง ๆ
อยูใ่ นโลก หรื อแม้ในชีวิตของเรา โดยไม่ทรงกาจัดเสี ย แต่พระเจ้าย่อมมีความมุ่งหมายที่ใหญ่หลวงเกิน
กว่าที่เราจะเข้าใจได้ และการทดลองเหล่ านี้ ล้วนเป็ นผลดี แก่เราเสมอ ดังที่ ท่านโยบได้กล่าวว่า “เมื่อ
พระองค์ทรงหลอมข้าฯ เสร็ จแล้ว ข้าฯ จะออกมาเป็ นทองคาบริ สุทธิ์ ”
ผูท้ ดลอง คื อ พญามารได้ค อยจ้อ งหาโอกาส ที่ จ ะก าจัด พระบุ ต รของพระเจ้า มานานแล้ว
นับตั้งแต่ก่อนที่พระเยซู จะประสู ติเสี ยอีก มันพยายามที่จะล้างผลาญตระกูลของพระองค์ จนตราบเท่า
วาระที่พระเจ้าทรงปล่อยให้มนั ทดลองพระเยซู เช่นเดียวกับที่มนั ได้ทดลองโยบ และผูร้ ับใช้ของพระเจ้า
หลายคนมาแล้ว พญามารซาตานกลายเป็ นมารที่ชั่วร้ าย หลังจากที่ถูกพระเจ้าขับไล่ออกจากตาแหน่ ง
“คะรู ปที่บงั เหนื อกองเพลิงศิลา” (เอเสเคียล 28:16) ซึ่ งเป็ นตาแหน่ งที่สูงยิ่งของทูตสวรรค์ เนื่ องมาแต่
ความเห่อเหิ มทะเยอทะยานของพญามารเอง ด้วยเหตุที่พญามารเป็ นผูท้ ี่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีสิทธิ ที่
จะเลือกทาอะไรตามใจได้มนั จึงเกิ ดความฮึกเหิ มเป็ นกบฏต่อพระเจ้า เพื่อแย่งชิ งความเป็ นใหญ่ไปจาก
พระเจ้า ดังนั้นมันจึ งต้องถู ก “ทิ้งลงจากภูเขาของพระเจ้า ” (อิสยาห์ 14:12-17) มาบัดนี้ พญามารกลับ
ทดลองพระเยซู เพื่อให้พระเยซูนมัสการมัน
มนุ ษย์เราก็มีสิทธิ ที่จะเลื อกวิถีชีวิตของตนเองได้อย่างเสรี มี สิทธิ ที่จะเป็ นกบฏต่อพระเจ้าได้
เช่นเดียวกัน และนี่คือแนวทางที่พญามารชักจูงให้มนุ ษย์ทา โดยการล่อลวงบรรพบุรุษคู่แรกของเรา คือ
อาดัมและเอวาให้หลงกระทาบาปในสวนเอเดน มันจึงยึดสิ ทธิ อานาจครอบครองที่พระเจ้าได้มอบให้
มนุ ษย์ชาติท้ งั ปวง ฉะนั้นมันจึ งกลายเป็ น “ผูค้ รอบครองโลกนี้ ” แต่โดยการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู
คริ สต์บนไม้กางเขน พระองค์ได้ทาลายฤทธิ์ อานาจใด ๆ ที่จะครอบงาบุตรของพระเจ้าอีกแล้ว เว้นแต่
มนุ ษย์จะเปิ ดโอกาสให้แก่พญามารเอง จะเป็ นโดยเจตนา หรื อความรู ้ เท่าไม่ถึงการก็ตามแต่ พญามาร
เป็ นผูล้ ่อลวงที่ร้ายกาจที่สุด และเป็ น “ผูท้ ี่กล่าวโทษพวกพี่นอ้ ง” มันมักจะจู่โจมมนุ ษย์โดยไม่ยอมให้รู้
เนื้อรู ้ตวั เสมอ การทดลองของพญามารนั้นกระทาโดยใช้เล่ห์เหลี่ยมกลอุบาย ไม่ยอมให้ผถู ้ ูกทดลองรู ้ตวั
หากแต่จะเสแสร้งให้ผนู ้ ้ นั หลงผิด คิดว่าตนทาถูกต้องแล้ว มีเหตุผลดีแล้ว มันมักแปลงกายเป็ น “ทูตแห่ ง
ความสว่าง” จุดประสงค์ใหญ่ยงิ่ ที่สุดของพญามารในการทดลองพระเยซู คริ สต์ก็เพื่อจะทาให้พระองค์
หลี ก เลี่ ย งการสิ้ น พระชนม์ บ นไม้ก างเขน ซึ่ งเป็ นโครงการที่ พ ระเจ้า ได้ม อบหมายให้ พ ระองค์
นอกจากนั้นพญามารยังมีจุดมุ่งหมาย ที่จะขัดขวางเราทุกคนที่ “ถูกตรึ งไว้กบั พระองค์” ซึ่ งพระเจ้าได้
ทรงเรี ยกให้ดาเนินชีวติ ที่ตายแก่ตวั เอง เช่นเดียวกับพระคริ สต์
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การอดอาหาร ขณะที่พระเยซู ทรงอยู่ในป่ าทุรกันดารนั้น พระองค์คงมิได้อดอาหาร เพื่อหวังที่
จะได้รับพระพรจากพระเจ้า แต่อาจเป็ นเพราะความแร้นแค้นไม่มีอาหารที่จะเสวยก็เป็ นได้ บรรดาสัตว์
ป่ าต่างก็อยู่ในสภาพที่อดอยากหิ วโหยเช่ นเดียวกัน เสี ยงร้องของสัตว์ร้ายเหล่านี้ ในยามค่ าคืน คงทาให้
พระองค์ทรงเป็ นทุกข์ไม่นอ้ ย แต่พระเจ้าก็ได้ทรงปิ ดปากของมันไว้ มิให้ทาอันตรายแก่พระเยซู ในขณะ
ที่พระองค์ทรงต่อสู ้อยูต่ ามลาพัง ดูเหมือนว่าขณะนั้นพระเยซูทรงมิได้คานึงถึงพระกระยาหารเลย ฉะนั้น
หลัง จากที่ พ ระองค์ท รงต่ อ สู ้ ก ับ การทดลองของพญามารตลอดสี่ สิ บ วัน นั้น แล้ว พระองค์จึ ง ทรง
อ่อนเพลี ยและหิ วโหยมาก ตลอดเวลานั้น พระองค์ทรงมุ่งแต่จะเอาชนะอุปสรรคที่ใหญ่ยิ่งเสี ยก่อน จึง
ทาให้พระองค์ลืมนึ กถึ งเรื่ องสุ ขภาพเสี ยสิ้ น พระองค์ทรงติดต่อกับน้ าพุอนั เป็ นแหล่งกาเนิ ดแห่ งชี วิต
และขณะเดียวกันยังต้องผจญกับราชาแห่ งความมืดอีกด้วย ฉะนั้นพระองค์จึงมิได้คานึ งถึงอาหารเลย นี่
แหละคือสภาพแห่งการถือศีลอดอาหารที่แท้จริ ง เพราะการถือศีลอดอาหารที่แท้น้ นั มิได้หมายถึงการงด
เว้นจากการรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ตอ้ งไม่คิดพะวงถึงอาหารอีกด้วย
เหตุการณ์ครั้งนี้ สาแดงให้เห็นอย่างเด่นชัด ถึงการที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งสถิตอยูใ่ นพระเยซู
คริ สต์ ได้ประทานฤทธิ์ อานาจให้แก่พระเยซูอย่างน่ามหัศจรรย์ เพราะภายหลังจากที่ถูกทดลองเป็ นเวลา
ถึงสี่ สิบวันแล้ว พระองค์มิได้ทรงพักผ่อน แต่ได้เสด็จออกไปเทศนาสั่งสอนประชาชน ตามธรรมศาลา
ทัว่ ทุกแว่นแคว้น เต็มไปด้วยฤทธิ์ อานาจอันเหลื อล้นของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และพระเกี ยรติคุณของ
พระองค์ ก็แพร่ สะพัดไปยังแว่นแคว้นต่าง ๆ อย่างรวดเร็ วผูค้ นต่างพากัน “ยกย่องสรรเสริ ญ” พระองค์
แต่ต่อมาไม่นานนักพระองค์ ก็ทรงถูกมารขัดขวางและบีบบังคับอยูร่ อบด้าน จนในที่สุดพระองค์ก็ทรง
ถูกปลงพระชนม์ที่ไม้กางเขน
เป็ นที่น่าสังเกตอยูไ่ ม่นอ้ ย ในการที่พระเจ้าได้ทรงเปิ ดเผยให้เราทราบอย่างละเอียดถี่ถว้ นถึงการ
ทดลองของพระเยซูคริ สต์ ทั้งสามประการ ซึ่ งเกิดขึ้นภายหลังการทดลองสี่ สิบวันนั้น ส่ วนการสู ้ทนการ
ทดลองตลอดสี่ สิบวันสี่ สิบคืนนั้น พระเจ้าไม่ทรงเปิ ดเผยให้เราทราบเลย แต่อย่างไรก็ตาม เป็ นที่แน่ใจ
ว่า พญามารและพรรคพวกของมัน คงไม่ปล่อยให้พระเยซู พระบุตรของพระเจ้าในสภาพของมนุ ษย์น้ นั
อยูอ่ ย่างสุ ขสบายเป็ นแน่ พญามารได้พยายามทุกวิถีทางเท่าที่มนั จะสามารถทาได้ เพื่อที่จะบีบบังคับให้
พระองค์เลิกล้ม ไม่ปฏิบตั ิตามโครงการที่พระเจ้าได้ทรงมอบหมายไว้แก่พระองค์
การทดลองทั้งสามประการ ที่ได้บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั เป็ นแบบอย่างแสดงให้
เห็ นถึ งการทดลอง ซึ่ งเราต้องเผชิ ญอยู่ในปั จจุ บ นั เราอาจจาแนกออกเป็ นหัวข้อใหญ่ไ ด้ดังนี้ คื อ 1.
อาหาร ได้แก่ ความใคร่ ตามเนื้ อหนัง-ความผิดบาปเนื่ องด้วยไม่ไว้วางใจ 2. ยอดหลังคาโบสถ์ ได้แก่
ความนิยมชมชอบ-ความผิดบาปเนื่องจากการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน 3. อาณาจักรของโลก ได้แก่อานาจความทะเยอทะยาน 4. การอ่อนน้อมต่อพญามาร ได้แก่การนมัสการที่เทียมเท็จ-การกราบไหว้รูปเคารพ
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หรื อผูท้ ี่ไม่ใช่พระเจ้าเที่ยงแท้ ในแต่ละข้อที่ได้กล่าวมานี้ ล้วนแต่เน้นถึงความผิดบาปในการที่ไม่ยอม
เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าทั้งสิ้ น
จุดมุ่งหมายของพญามารในการทดลองมนุษย์ ก็เพื่อขัดขวางไม่ให้ทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า
พญามารมักทาให้เราหลงผิดคิดว่าทางของมันเป็ นทางที่ถูกที่ควรแล้ว “แต่บ้ นั ปลายนั้นก็คือความตาย”
ความตายก็เริ่ มทางานในตัวของเรา ในทันทีที่เราหลงออกไปจากทางของพระเจ้า หรื อมิฉะนั้นพญามาร
อาจล่อลวง ให้เราทาตามความปรารถนาของตัวเราเอง (อิสยาห์ 53:6) ความปรารถนาของตนเอง กับน้ า
พระทัยของพระเจ้านั้น เป็ นปฏิ ปักษ์ต่อกัน แต่บุตรของพระเจ้าได้ถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์แล้ว เมื่อเรา
ตายฝ่ ายการบาปแล้วเราจะมีชีวิตในความบาปต่ อไปได้อย่างไร เช่ นเดี ยวกับเมื่ อเราดาเนิ นตามพระ
วิญญาณแล้ว เราก็ย่อมไม่ดาเนิ นตามความปรารถนาของเนื้ อหนัง พระคริ สต์ผูเ้ ดี ยวเท่านั้น ที่ จะทรง
บันดาลให้เราสามารถดาเนิ นชี วิตเช่ นนี้ ได้ โดยการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์เพื่อเรา และโดยการที่เรา
ยอมตายร่ วมกับพระองค์
พระธรรมยอห์ นมิ ไ ด้บนั ทึ กรายการการทดลองนี้ เอาไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่ายอห์ นบันทึ ก
เรื่ องราวของพระเยซู ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า มากกว่าที่จะบันทึก ในฐานะที่
พระองค์ทรงเป็ นบุตรของมนุษย์ก็ได้

ข้ อไตร่ ตรอง
การที่เราถูกทดลองนั้นมิใช่เป็ นความผิดบาป ต่อเมื่อเราพ่ายแพ้ ยอมทาตามความประสงค์ของ
พญามาร นัน่ แหละจึงถือว่าเป็ นความผิดบาป
การที่จะเป็ น “ผูช้ นะ” ได้น้ นั ก็ ตอ้ งผ่า นการทดลองเสี ย ก่ อน ความเชื่ อของเราต้องผ่านการ
ทดลองดูวา่ เป็ นความเชื่อที่แท้จริ งหรื อไม่
พระเยซู คริ สต์ทรงดารงพระชนม์อยู่ในโลกนี้ ดว้ ยความบริ สุทธิ์ ปราศจากความผิดบาปใด ๆ
เพื่อจะสาแดงให้เราทราบว่า มนุ ษ ย์เราสามารถดารงชี วิตอยู่โดยอาศัยฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ และพระองค์ทรงยอมสิ้ นพระชนม์ ก็เพื่อให้เราทั้งหลายสามารถรับเอาพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั
มนุ ษย์เรามิใช่ จะถูกทดลองเพียงวิธีหนึ่ งวิธีใดโดยเฉพาะเท่านั้น หากแต่ยงั ต้องถูกทดลองโดย
สิ่ งยัว่ เย้าล่อลวง และโดยอานาจการผลักดันของความชัว่ ทั้งปวง ที่อยู่ลอ้ มรอบเรา “มนุ ษย์โลกทั้งสิ้ น
ทอดตัวจมอยูใ่ นมารร้าย” (1 ยอห์น 5:19)
พระเยซู มิได้ทรงพยายามหลี กเลี่ ยงจากการทดลอง แต่ทรงเผชิ ญกับพญามารอย่างซึ่ ง ๆ หน้า
และพระองค์ก็ทรงมีชยั ต่อมัน แต่ท้ งั นี้ มิได้หมายความว่า พระองค์จะไม่ทรงถูกทดลองอีกต่อไป พระ
คริ ส ตธรรมคัม ภี ร์ก ล่ าวว่า “แล้วมารจึ ง ละพระองค์ไ ปชั่วระยะเวลาหนึ่ ง ” แล้วมันก็ ก ลับ มาทดลอง
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พระองค์อีกที่ส วนเฆ็ธเซมาเน และที่ภูเขาโกลาโกธา ด้วยอานาจที่ แข็งแกร่ งยิ่งกว่าที่ มนั เคยทดลอง
พระองค์มาแล้ว
“มนุษย์จะบารุ งชีวติ ด้วยอาหารสิ่ งเดียวหามิได้” แม้วา่ ข้าวปลาอาหารเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต่อร่ างกาย
ของเราก็จริ งอยู่ แต่ชีวิตเรานั้น มิได้อยู่จาเพาะเพียงในร่ างกายของเราเท่านั้น ชี วิตฝ่ ายจิ ตวิญญาณ ก็
จาเป็ นต้องรับการเลี้ยงดูดว้ ยอาหารฝ่ ายวิญญาณเป็ นประจาเช่นเดียวกัน “ท่านทั้งหลายจงปรารถนาที่จะ
ได้น้ านม ที่สมกับฝ่ ายวิญญาณและปราศจากอุบาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้วฒั นาขึ้นไปสู่ ความรอดด้วย
น้ านมนั้น”
การที่พญามารสามารถสาแดงให้พระเยซู เห็นอาณาจักรของโลกนี้ ภายในชัว่ ระยะเวลาอันสั้น
(ข้อ 5) นั้น แสดงให้เห็นว่า มันมีฤทธิ์ อานาจมากจนเราคาดไม่ถึง และมันใช้ฤทธิ์ อานาจของมันในการ
ล่อลวงมนุษย์ ซึ่ งในพระธรรมโยบก็กล่าวถึงเรื่ องนี้อย่างชัดเจน
พระเจ้า “มิได้ทรงทดลองใจผูใ้ ด” แต่พระองค์ทรงอนุ ญาตให้เราได้รับการทดลอง พญามารก็
พร้อมที่จะทดลองเราเสมอ เราเองต้องตัดสิ นใจว่าจะเลือกเอาฝ่ ายใด
พญามารมักจะพยายาม ทาให้เราสงสัยพระวจนะของพระเจ้าอยูเ่ สมอ เช่นเดียวกับมันได้ทาใน
สวนเอเดนมาแล้ว
คาที่แปลว่า “ทดลอง” ในพระคริ สตธรรมใหม่น้ นั มาจากภาษากรี กซึ่ งมีอยู่ดว้ ยกันสองคา คา
แรกมักใช้เมื่ อกล่ าวถึ งการที่ พ ญามารทดลองเรา โดยพยายามทาให้เราพ่า ยแพ้ อีกค าหนึ่ งมักใช้เมื่ อ
กล่าวถึงในกรณี ที่พระเจ้าทรงอนุ ญาตให้เราถูกทดลอง โดยจุดมุ่งหมายที่จะให้เราเข้มแข็ง และบริ สุทธิ์
ยิง่ ขึ้น จงอย่ากลัวต่อการทดลองเช่นนี้ เพราะพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะทาให้เราเป็ นคนดีข้ ึน

ทบทวน
เหตุการณ์สุดท้ายที่เกิดขึ้น ในเรื่ องการรับศีลบัพติศมาของพระเยซูน้ นั คืออะไร?
จากแม่น้ าจอร์แดน พระเยซูเสด็จไปไหน? ตามที่เล่าสื บต่อกันมานั้น สถานที่ ๆ พระเยซูทรงถูก
ทดลองนั้นอยู่ ณ ที่ใด?
เรื่ องการถูกทดลองของพระเยซูคริ สต์น้ ี บันทึกไว้ในพระกิตติคุณทั้งหมดกี่เล่ม?
เหตุใดพระเยซู จึงต้องเสด็จเข้าไปในป่ า? พระองค์เสด็จไปเพื่ อจะพบใครที่นนั่ ? พระองค์ทรง
ทราบล่วงหน้าว่า พระองค์ตอ้ งอยูท่ ี่นนั่ ถึง 40 วัน หรื อไม่? พระองค์ทรงถูกทดลองตลอดเวลา หรื อการ
ทดลองเพียงแต่เริ่ มต้นด้วยการที่พระองค์รู้สึกหิ วพระกระยาหารเท่านั้น? พระเยซู ทรงถูกทดลองอย่างไร
บ้าง? การทดลองอะไรบ้างที่มีค่าที่สุดแก่พระเยซู เป็ นสิ่ งที่พระองค์ทรงเรี ยนรู ้เกี่ยวกับพระเจ้า หรื อพญา
มาร? การทดลอง ประการแรกที่บนั ทึกไว้น้ นั คืออะไร?
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มนุ ษย์ดารงชี วิตอยู่ดว้ ยอาหารอย่างเดี ยวได้หรื อไม่? ชี วิตฝ่ ายเนื้ อหนังของเราขึ้นอยู่กบั อะไร
(โลหิ ต)? เราต้องการอาหารอย่างอื่นชนิดใดอีกบ้าง?
พระเยซู ทรงถูกทดลองจริ งหรื อไม่? หากพระองค์ทรงยอมแพ้ต่อการทดลอง จะเป็ นความผิด
บาปหรื อไม่?
การทดลองอีกสองประการที่บนั ทึกไว้น้ นั มีอะไรบ้าง?
พระเยซูทรงใช้เครื่ องมืออะไรบ้าง จึงทาให้พญามารต้องพ่ายแพ้?
พญามารได้สาแดงอาณาจักรทั้งหลายของโลกนี้ ให้พระเยซู เห็ นในขณะเดี ยวกันได้อย่างไร?
พญามารมีอานาจที่จะมอบอาณาจักรเหล่านี้ ให้แก่พระองค์ได้หรื อ? ถ้ามี อานาจนั้นมาจากไหน? การที่
พญามารจะมอบอานาจนี้ให้แก่พระเยซูน้ นั มีขอ้ แม้อะไรบ้าง?
หลังจาก 40 วัน แห่งการทดลองนั้นแล้ว พญามารได้พาพระเยซูไปสู่ กรุ งเยรู ซาเล็ม จริ ง ๆ หรื อ?
หากว่าพระองค์ทรงกระโดดลงจากหอคอยหลังคาโบสถ์น้ นั จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง?
พญามารซาตานได้อา้ งข้อพระคัมภีร์ขอ้ ใดบ้าง? พญามารอ้างข้อเหล่านั้นถูกต้องหรื อไม่?
ระหว่างความสามารถปกครองตัวเอง กับการมีอานาจเหนือชาวโลก ท่านคิดว่าอย่างไหนสาคัญ
กว่ากัน? (“คนที่ชนะใจตนก็ดีกว่า คนที่ชนะตีเมืองได้” สุ ภาษิต 16:32)
พระเยซู ท รงมี ชัย ชนะต่ อพญามารอย่า งเด็ ดขาดหรื อไม่ ? การที่ พ ระเยซู ท รงถู ก ทดลองนั้น
สิ้ นสุ ดลงเพียงเท่านั้นหรื อ?
หลังจากที่พระองค์ทรงออกจากป่ า พระองค์ทรงอยู่ในสภาพเช่ นไร? หลังจากนั้นพระองค์ได้
เสด็จไปไหน?
พระเจ้าทรงทราบล่วงหน้าหรื อไม่ว่า ผลแห่ งการที่ทรงถูกทดลองนั้น จะเป็ นอย่างไร? จาเป็ น
หรื อไม่ที่บุตรของพระเจ้าจะต้องถูกทดลองทุกคน?
เรามีอะไร เป็ นเครื่ องป้ องกันตัว ให้พน้ จากอานาจของมารบ้าง? (ยุทธภัณฑ์ท้ งั สิ้ นของพระเจ้า
ดู เอเฟซัส บทที่ 6)

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. การที่พระเยซูทรงถูกทดลองนั้นเป็ นเพียงเหตุบงั เอิญ หรื อเป็ นคราวเคราะห์ร้ายของพระองค์
หรื อเป็ นโครงการที่ พระเจ้าทรงกาหนดไว้ การที่ พระองค์ทรงถูกทดลองในครั้งนี้ เป็ นประสบการณ์
เพียงครั้งเดียวที่พระองค์ทรงประสบหรื อว่าทรงต้องต่อสู ้ไปเรื่ อย จนกระทัง่ วาระสุ ดท้าย เมื่อพระองค์
ตรั สที่ ไม้กางเขนว่า “สาเร็ จแล้ว” 2. เป็ นไปได้หรื อไม่ ที่ ศีลธรรมของโลกจะเจริ ญขึ้ น โดยไม่มีการ
ทดลองอะไรเลย เรารับกาลัง ความสามารถ และนิ สัยแข็งแกร่ งขึ้น โดยการเผชิ ญกับทั้งการดี และการ
ร้าย มิใช่หรื อ 3. พระเจ้าทรงอนุญาตให้พญามารซาตานทดลองบุตรของพระองค์ เช่ นนั้นหรื อ 4. พญา
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มารมีสภาพเป็ นบุคคลหรื อไม่ หากพระเจ้าทรงเป็ นพระวิญญาณ ซึ่ งเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า
ท่านคิดว่าพญามารก็คงมีสภาพเช่นนี้ดว้ ยหรื อ 5. เมื่อพระเยซูทรงถูกทดลองนั้น พญามารอยูก่ บั พระองค์
ด้วยหรื อ หรื อว่าเป็ นแต่เพียงการต่อสู ้ภายในใจของพระองค์เท่านั้น พระคัมภีร์สอนให้เราทราบว่า พระ
เยซูทรงเชื่อว่า พญามารสามารถทดลองมนุษย์เป็ นรายบุคคลได้ เช่นนั้นหรื อ 6. ท่านตีความหมายของคา
ว่า “ทรงนา” และ “เร่ งเร้ า” ว่าอย่างไร ท่านคิดว่าคาเหล่านี้ หมายความว่า พระเยซู ทรงรู ้ สึกว่าจาต้องเข้า
ไปในป่ าเปลี่ยวเพื่อสู ้ทนการทดลอง เช่นนั้นหรื อ 7. คาว่า “ทันใดนั้น” แสดงให้เราเห็นว่า พระเยซู ทรง
ต้องรี บเร่ งเข้าสู่ การทดลอง หลังจากที่พระองค์รับศี ลบัพติศมาและรั บการเจิ มด้วยพระวิญญาณแล้ว
หลังจากประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในชี วิตของเรา เรามักจะถูกทดลองอย่างใหญ่หลวงด้วย หรื อท่ามกลาง
ประสบการณ์เหล่านั้น อาจมีมโนภาพที่ชวั่ ร้ายเข้าแทรกแซงเสมอ หลังจากที่พระเยซูทรงจาแลงพระกาย
พระองค์ได้เสด็จลงมาจากภูเขาและเผชิ ญกับเด็กที่มีผีสิงอยู่ หลังจากการรับพระบัญญัติสิบประการจาก
พระเจ้าบนยอดภูเขาแล้ว เมื่อโมเสสลงไปก็เห็ นว่าอาโรนได้สร้างรู ปทองคาขึ้น ในประชาชนได้กราบ
ไหว้รูปวัวนั้น โมเสสก็โกรธแค้นมาก จึงขว้างแผ่นศิลาพระบัญญัติ ประสบการณ์ที่ทาให้เราต้องถ่อมตัว
ลงเช่นนี้ช่วยให้เราสานึกว่า ในตัวของเราเอง ไม่มีอะไรที่ดีเลย 8. พระเจ้าทรงเคยให้เราเข้าสู่ การทดลอง
บ้างหรื อไม่ เราจาเป็ นต้องแพ้ต่อการทดลองหรื อ (เปล่าเลย ดู 1 โคริ นธ์ 10:13 เราหลีกเลี่ยงได้เสมอโดย
ทางพระเยซู คริ สต์) 9. พระเยซู ทรงสามารถทาให้กอ้ นหิ นเป็ นก้อนขนมปั งได้เช่นนั้นหรื อ เหตุใดจึงถื อ
ว่าผิด หากว่าพระองค์จะทรงกระทาเช่นนั้น 10. เหตุใดพระองค์จึงไม่เสวยพระกระยาหาร เป็ นเวลาถึ ง
40 วัน พระองค์ได้ทรงหิวบ้างหรื อ นอกเหนือไปจากอาหารแล้ว ชีวติ มนุษย์ยงั ต้องอาศัยอะไรอี ก 11. ใน
การที่พญามารได้นาพระเยซู ข้ ึนสู่ ยอดภูเขาในกรุ งเยรู ซาเล็มนั้น เป็ นการนาด้วยร่ างกาย หรื อด้วยความ
นึ กคิด (หากมิใช่ ดว้ ยร่ างกายพระองค์ย่อมจะกระโดดลงไม่ได้) 12. เหตุการณ์ เหล่านี้ เป็ นการทดลอง
พระเยซู จริ ง ๆ หรื อ พระเยซู ทรงถูกทดลองเช่ นเดียวกับมนุ ษย์ท้ งั หลายหรื อ (ฮีบรู 4:15) พระเยซู ทรง
รู ้สึกอย่างไร เมื่อเราถูกทดลอง (ฮีบรู 2:18) 13. พระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็นอาณาจักรทั้งปวงของโลก
จริ ง หรื อ ซาตานอ้า งว่า ตนมี อานาจ ใครเป็ นผูใ้ ห้ อานาจนั้น แก่ ซ าตาน พญามารมี อานาจที่ จะมอบ
อาณาจักรของโลกให้แก่พระเยซูได้จริ งหรื อ 14. พระเยซูทรงทราบหรื อไม่วา่ พระองค์จะสื บราชสมบัติ
จากกษัตริ ยด์ าวิด เพื่อที่จะปกครองโลก 15. พญามารอยูใ่ ต้บงั คับบัญชาของพระเจ้าหรื อไม่ 16. หลังจาก
พระองค์ทรงถูกมารทดลองแล้ว มีใครมาปรนนิ บตั ิพระองค์บา้ ง ทูตสวรรค์ปรนนิ บตั ิคนอื่น ๆ ด้วย
หรื อไม่ 17. เป็ นไปได้หรื อไม่ที่เราจะปราศจากความบาปเช่นเดียวกับพระเยซู หากว่ามนุ ษย์คนหนึ่ งคน
ใดทาผิดโดยรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ การกระทาของเขา จะเป็ นบาปสาหรับเขาหรื อไม่
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ขั้นทีห่ ก เสด็จกลับไปหายอห์ นบัพติศมา-หมู่บ้านเบธาเนีย
ยอห์ น 1:19-51
หลังจากที่พระเยซู ได้เสด็จฝ่ าฝูงชน เข้าไปขอรับศีลบัพติศมาจากยอห์นที่แม่น้ าจอร์ แดนแล้ว
พระองค์ก็เสด็จเลี่ยงออกไป โดยที่ไม่มีใครทราบว่าพระองค์คือผูใ้ ด และภายหลังจากที่พระองค์ทรงถูก
ทดลองในป่ าทุรกันดาร ถึงสี่ สิบวันแล้ว พระองค์ได้เสด็จกลับมายังสถานที่ ซึ่ งยอห์นกระทาพิธีให้บพั
ติศมาแก่ประชาชน ณ ฝั่งด้านตะวันออกของแม่น้ าจอร์ แดนอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อพระเยซู เสด็จมาของรับบัพติศมาจากยอห์นนั้น ยอห์นยังไม่แน่ ใจว่าญาติชาวกาลิลีของตน
เป็ นองค์พระเมสิ ยาห์หรื อไม่ แต่พระเจ้าได้ทรงกระทาตามพระสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่ยอห์น โดยสาแดง
ให้ยอห์นเห็ นพระวิญญาณเสด็จลงมาบนพระเยซู ในสัณฐานนกพิราบ ยอห์นจึ งรู ้ ว่า พระเยซู เป็ นองค์
พระเมสิ ยาห์ และรู ้ ดว้ ยว่า เหตุใดพระเจ้าจึงได้ใช้พระองค์เข้ามาในโลก ฉะนั้นเมื่อพระเยซู เสด็จมาหา
ยอห์นครั้งที่สองนั้น ท่านจึ งประกาศแก่ฝูงชนซึ่ งอยู่ที่นนั่ ว่า “เราได้เห็ น จึงเป็ นพยานว่า พระองค์น้ นั
แหละเป็ นพระบุตรของพระเจ้า”
ผูน้ าฝ่ ายศาสนาของชนชาติยิว ทางกรุ งเยรู ซาเล็ม ได้สั่งคณะกรรมการซึ่ งประกอบด้วยปุโรหิ ต
และพวกเลวีมา เพื่อสื บสวนดูพฤติกรรมของยอห์น และสอบสวนให้รู้วา่ ยอห์นเป็ นผูใ้ ด ซึ่ งยอห์นเองก็
ได้ประกาศตนว่า ท่านเป็ นเพียง “เสี ยงผูร้ ้องในป่ า” เป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมมรรคาไว้ให้พระผูเ้ ป็ นใหญ่ ซึ่ งจะ
เสด็จมาภายหลัง เป็ นที่น่าประหลาดใจอยู่ไม่น้อย ที่ยอห์นมิได้ประกาศให้ประชาชนรู ้ ในทันทีน้ นั ว่า
พระเยซูคือผูใ้ ด เพียงแต่พดู ว่า “มีพระองค์หนึ่งยืนอยูท่ ่ามกลางพวกท่าน ซึ่ งพวกท่านไม่รู้จกั ”
แต่ในวันต่อมา ในทันทีที่ยอห์นแลเห็นพระองค์เสด็จมาหาท่าน ท่านก็ได้ร้องประกาศอย่างกล้า
หาญว่า “ดูแน่ ะ พระเมษโปดกของพระเจ้ า ผู้ทรงรั บความผิดบาปของโลกไป คื อผู้นั้นแหละ ซึ่ งข้าพเจ้า
ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบแล้ว”

อภิปราย
คณะกรรมการจากกรุ งเยรู ซาเล็ม ที่เดินทางไปสอบสวนยอห์น ต้องเดินทางเป็ นระยะทางไกล
และลาบากมาก เพราะกรุ งเยรู ซาเล็มนั้นตั้งอยู่บนเนิ นเขา ส่ วนยอห์นอาศัยอยู่ในหุ บเขา นอกจากนั้น
หนทางก็ ไ ม่ ส ะดวกเต็ม ไปด้ว ยฝุ่ นละอองและคดเคี้ ย วไปมา คณะกรรมการชุ ดนี้ ได้เดิ นทางไปถึ ง
หมู่บา้ นเบธาเนี ย อันเป็ นสถานที่ซ่ ึ ง ครั้งหนึ่ งโยชู วาได้นาบรรดาบรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอลข้าม
แม่น้ าจอร์ แดน เข้าสู่ แผ่นดินแห่ งพระสัญญา และเป็ นสถานที่ ซ่ ึ งผูเ้ ดิ นทางจากมณฑลกาลิลี ข้ามแม่น้ า
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จอร์ แดนเข้าไปสู่ แคว้นยูเดีย และที่หมู่บา้ นแห่ งนี้ เอง ที่ยอห์นได้ทาการเทศนาสั่งสอนประชาชน ด้วย
ฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อย่างน่ าเลื่ อมใส จนทาให้ประชาชนในละแวกนั้นมีความสนใจ
มาก ต่างพากันมาฟังคาเทศนาของท่าน ด้วยความกระตือรื อร้นอย่างเนืองแน่น
คณะกรรมการสอบสวนซึ่ งเป็ นตัวแทนผูน้ าของศาสนายูดา ดังกล่าวแล้วข้างต้นนี้ ได้พยายาม
ตั้งข้อสังเกตและสอบถามยอห์นหลายอย่าง เพื่อพิสูจน์ให้แน่ชดั ว่ายอห์นคือผูใ้ ด มีเจนตนาอย่างไร ใน
การเทศนาสั่งสอนประชาชนเช่นนี้
ยอห์นอาศัยอยู่ในป่ า ส่ วนคณะกรรมการสอบสวนนี้ ล้วนมาจากเมืองที่หนาแน่ นไปด้วยผูค้ น
ยอห์ นรั บ ใช้พ ระเจ้า ด้วยความสุ จ ริ ตใจ ส่ วนพวกเขาเหล่ า นั้น เป็ นผูท้ ี่ หลงไหลในขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี ของมนุษย์ อย่างฝังจิตฝังใจ ยอห์นนั้นมีความร้อนรนเพื่อพระเจ้า แต่พวกเหล่านั้นมาหายอห์นก็
เพียงเพราะความอยากรู ้อยากเห็นเท่านั้น ยอห์นพร้อมที่จะท้าให้พวกเหล่านั้นพิสูจน์วา่ ศาสนาของพวก
เขานั้น มี ค วามจริ งในชี วิตของพวกเขาเพีย งใด ส่ วนพวกปุ โรหิ ตเหล่ านั้น ก็ พร้ อมที่ จะใช้สิทธิ ยงั ยั้ง
ป้ องกัน มิให้ยอห์นเทศนาสั่งสอนเพื่อพระเจ้าอีกต่อไป
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนถามยอห์นบัพติศมาว่า “ท่านเป็ นผูใ้ ด” โดยนัยของคาถามนั้นก็เพื่อ
คาดคั้นว่า ยอห์นเป็ นพระคริ สต์หรื อไม่ ซึ่ งท่านก็รู้เท่าทัน จึงตอบว่า “เรามิใช่ พระคริ สต์” ผูบ้ นั ทึกพระ
ธรรมยอห์นได้เน้นข้อนี้ไว้อย่างหนักแน่น
ในการโต้ตอบคาถามของยอห์นนั้น ได้สาแดงให้เห็ นคุ ณลักษณะของยอห์น ถึงสามประการ
ดังต่อไปนี้ คือ ประการแรก ได้แก่ความตรงไปตรงมา ท่านไม่เคยพูดอ้อมค้อมเลย ท่านตอบคาถามของ
คณะกรรมการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมา ตามความเป็ นจริ งทุกประการ ด้วยคาพูดที่ง่าย ๆ ฟั งแล้ว
เข้าใจกัน ไม่อมความหมายหลายแง่อนั จะก่อให้เกิดปั ญหาขึ้นได้
ต่อคาถามที่วา่ “ท่านเป็ นเอลียาหรื อ” ยอห์นตอบว่า “มิใช่” คณะกรรมการสอบสวนถามต่อไป
อีกว่า “ท่านเป็ นศาสดาพยากรณ์หรื อ” (หมายถึง ศาสดาพยากรณ์ที่โมเสสอ้างถึง) ยอห์นปฏิเสธเช่นเคย
ว่า “หาไม่” พวกคณะกรรมการสอบถามต่อไปอีกว่า “ถ้าเช่นนั้นท่านเป็ นผูใ้ ด” ยอห์นจึงตอบว่า “เราเป็ น
เพียงเสี ยงผูร้ ้องในป่ า”
ยอห์นเป็ นผูท้ ี่ ส่งเสี ยงดังกังวานแจ่มใส เป็ นเสี ยงแห่ งความจริ ง เป็ นเสี ยงที่ซึบซาบเข้าสู่ มโน
ธรรมของมนุ ษยชาติ เพราะว่าเป็ นเสี ยงของผูท้ ี่ตระหนักแน่ ชดั ว่า ตนกาลังประกาศเพื่อพระเจ้า ผูท้ รง
ฤทธานุภาพใหญ่ยงิ่ เสี ยงผูน้ ้ นั ประกาศก้องว่า “จงกระทามรรคาของพระองค์ให้ตรงไปเถิด”
คุณลักษณะ ประการที่สอง ของยอห์นในการโต้ตอบคาถามเหล่านั้นได้แก่การเป็ นทูต มิใช่เป็ น
ทูตเพื่อผลทางการเมือง หากแต่เป็ นทูตของพระเจ้าการพูดตรงไปตรงมานั้น จาเป็ นต้องอาศัยคาพูดอัน
ฉลาดเฉี ย บแหลมด้วย ถ้า มิ ฉะนั้นแล้ว จะไม่ เกิ ดผลอะไรเลย กลับ จะเป็ นผลร้ า ยเสี ยอี ก แต่ ก ารพูด
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ตรงไปตรงมาของยอห์นนั้น ก็เพื่อให้ผทู ้ ี่ได้ยนิ ได้ฟัง รู ้สานึกตัวถึงความบาปของตนยอห์นรู ้จกั รวิธีจูงใจ
ประชาชนทั้งที่เป็ น ส่ วนรวมและส่ วนตัว ท่านยอมให้คณะกรรมการนั้นสอบถามปั ญหาต่าง ๆ หลายข้อ
เพื่อจะตอบคาถามเหล่านั้น ไปตามแนวที่จะเกิดผลแก่ผทู ้ ี่ได้ยินได้ฟัง จุดประสงค์ของท่าน ก็เพื่อจะให้
ประชาชนเข้าใจ ถึงพระลักษณะของพระเมสิ ยาห์ที่พระเจ้าได้สัญญาไว้น้ นั
ยอห์นได้กล่าวสรุ ปว่า เหตุที่ท่านประกาศสั่งสอนให้ประชาชนกลับใจใหม่ และให้รับศีลบัพติศ
มาเพื่อชาระจิตใจให้บริ สุทธิ์ ก็เพื่อเป็ นการแผ้วถางทางไว้ให้แก่ผทู ้ ี่จะเสด็จมาภายหลัง ประชาชนที่ได้
ฟังคาประกาศของยอห์นต่างก็เข้าใจคาพูดของยอห์นได้ดีวา่ หมายถึงองค์พระเมสิ ยาห์ ซึ่ งพวกเขากาลัง
คอยท่าการเสด็จมาของพระองค์อยู่ การประกาศของยอห์นมีใจความว่า “พระคริ สต์ทรงยืนอยูท่ ่ามกลาง
พวกท่านแล้ว พวกท่านยังไม่รู้จกั พระองค์ อย่างไรก็ตามแม้ว่าเดี๋ ยวนี้ พวกท่านจะยังไม่รู้จกั แต่สักวัน
หนึ่งพวกท่านก็จะรู ้จกั ...”
คุ ณ ลัก ษณะ ประการที่ ส าม ของยอห์ น ก็ คื อ การถ่ อ มตัว จงสั ง เกตค าพู ด ของยอห์ น ที่ ว่ า
“พระองค์ผทู ้ ี่เราจัดเตรี ยมทางไว้คอยท่านี้ ทรงเป็ นอยูก่ ่อนเรา” “เป็ นใหญ่กว่าเรา” จะเห็นได้วา่ ยอห์นมี
ความถ่อมตัวมาก ท่านพร้ อมที่จะตัวลงมาจากความเด่นเป็ นสง่า ซึ่ งประชาชนมีความศรัธาเชื่ อถือเพื่อ
เทิดทูนพระคริ สต์ ผูท้ รงเป็ นใหญ่อย่างแท้จริ ง นอกจากนั้น ท่านยังกล่าวว่าตัวท่านนั้นไม่มีคุณงามความ
ดีพอ ที่จะแก้สายรัดฉลองพระบาทของพระคริ สต์ พระเจ้าได้ใช้ยอห์นมาเพื่อประกาศข่าวประเสริ ฐของ
พระองค์อย่างกล้าหาญ แต่กระนั้นท่านก็ยงั ไม่เหมาะสมที่จะแก้สายรัดฉลองพระบาทของพระองค์ ทั้งนี้
แสดงว่ า พระเจ้า ทรงใช้ ผูท้ ี่ ถ่ อ มตัว มากที่ สุ ด ให้ ท าการที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด บุ ค คลที่ รู้ สึ ก ว่า ตนเป็ นผู ้ที่ ไ ร้
ความสามารถ แต่พร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าเสมอ พระเจ้าก็ทรงโปรดให้ผนู ้ ้ นั เป็ นสายธารแห่ งพระพรของ
พระองค์ ที่จะนาไปสู่ มนุษย์โลก พระเจ้าทรงสามารถใช้ผทู ้ ี่ถ่อมตัว ให้ทางานที่ยงิ่ ใหญ่ของพระองค์ได้
วันต่อมา ขณะที่ยอห์นกาลังอธิ บายเรื่ องเทศกาลปั สกา และลูกแกะที่ใช้เป็ นเครื่ องสักการะบูชา
ให้ประชาชนฟั ง อยู่น้ นั พระเยซู ได้เสด็จตรงเข้ามาหา และทันทีที่ ยอห์นและห็ นพระองค์ ท่านก็ร้อง
ออกมาว่า “ดูแน่ะ พระเมษโปดกของพระเจ้า ผูท้ รงรักษาความผิดบาปของโลกไป คือผูน้ ้ นั แหละที่เรา
ได้กล่าวถึงว่า ภายหลังเราจะมีผหู ้ นึ่ งมาที่เป็ นใหญ่กว่าเรา” ยอห์นอธิ บายต่อไปถึ งเหตุที่พระเจ้าทรงใช้
ท่านมาประกาศสั่งสอนเพื่อพระองค์ และให้ศีลบัพติศมาแก่ประชาชน แล้วสรุ ปว่า “เพราะเหตุน้ ี เองจึง
ได้มา เพื่อสาแดงให้ท่านทั้งหลายรู ้จกั พระองค์” เพื่อให้ประชาชนมีความแน่ใจ และจะได้ไม่หลงผิดอีก
ต่อไป พระเจ้าได้ใช้ยอห์นให้มาเป็ นพยานถึ งความจริ งนี้ ฉะนั้นท่านจึงสามารถกล่าวได้อย่างเต็มที่ว่า
“เราได้ เห็น จึงเป็ นพยานว่ า ท่ านนีแ้ หละเป็ นพระบุตรของพระเจ้ า”
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วันต่อมาขณะที่ยอห์นยืนอยูก่ บั ศิษย์ของท่านสองคน คนหนึ่งคืออันดะเรอา ส่ วนอีกคนหนึ่ งนั้น
ไม่ทราบแน่ ว่าเป็ นผูใ้ ด คาดว่าคงจะเป็ นยอห์ นน้องชายของยากอบ พระเยซู ได้เสด็จผ่า นมาทางนั้น
ยอห์นได้เพ่งดูพระองค์แล้ว กล่าวกับศิษย์ของตนว่า “ดูแน่ ะ พระเมษโปดกของพระเจ้ า”
ทันใดนั้นเอง ศิษย์ท้ งั สองของยอห์นก็ได้เดิ นติ ดตามพระเยซู ไป เมื่อบุคคลทั้งสองเดิ นไปจน
จวนจะทันพระองค์ พระองค์ก็หนั กลับมาถามเขาทั้งสองว่า “ท่านหาอะไร”
เขาทั้งสองทูลตอบด้วยความเคารพนบนอบว่า “รับบี พระองค์อาศัยอยูท่ ี่ไหน”
พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “มาดูเถิด แล้วท่านจะทราบ” บุคคลทั้งสองจึงได้ติดตามพระองค์ไป และ
ได้พกั อาศัยอยูก่ บั พระองค์ตลอดวันนั้น และเมื่อทูลลาพระองค์กลับไป ต่างก็รู้สึกว่าจิตใจของตนผ่องใส
และมีความยินดี เป็ นอย่างยิง่ ที่พระเยซู คริ สต์ได้สาแดงให้เขาทราบถึงความจริ งของพระเจ้า ตามที่เขา
ปรารถนามาเป็ นเวลานาน การที่ เขาได้มีโอกาสอยู่กบั พระคริ สต์ จึ งทาให้เขาได้ทราบความหมายที่
แท้จริ งของชีวติ
หลังจากที่ได้ทูลลาพระเยซูแล้ว อันดะเรอาก็รีบกระหื ดกระหอบไปหาซี โมนพี่ชายของตนทันที
แล้วเล่าด้วยความตื่นเต้นว่า “เราพบพระเมสิ ยาห์แล้ว” และได้พาพี่ชายซึ่ งมีนิสัยหุ นหันพลันแล่นไปหา
พระเยซู ต่อมาภายหลังพระเยซูจึงประทานชื่อใหม่แก่ซีโมนว่าเปโตร ซึ่ งหมายถึงพละกาลังแข็งแกร่ งดุจ
ภูผาหิ น แม้วา่ ขณะนั้น เปโตรจะมิได้มีคุณสมบัติเช่นนั้นก็ตาม แต่พระเยซู ทรงทราบว่าต่อไปภายหน้าเป
โตรจะได้มี ข้อความตอนนี้ แสดงให้เห็นถึงฤทธิ์ อานาจของพระเยซู คริ สต์ ในการหยัง่ รู ้จิตใจของมนุ ษย์
และล่วงรู ้ถึงอนาคตกาลว่าจะเป็ นไปอย่างไร
หลังจากนั้นไม่นานนัก บรรดาสาวกของพระเยซู ก็ได้เริ่ มติดตามพระองค์ออกไปประกาศสั่ง
สอนเป็ นครั้ งแรก ในการเดิ นทางครั้ งนี้ พระเยซู ได้ทรงเรี ยกฟี ลิ บให้ร่วมไปด้วย ก่ อนหน้าที่ จะออก
เดินทาง ฟี ลิปได้ชกั ชวนเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่ งชื่ อนะธันเอล ให้มาเชื่ อพึ่งในพระเยซู คริ สต์ ซึ่ งต่อมา
ชายผูน้ ้ นั ก็ได้ยอมสละบ้านช่ องของตน ติดตามพระเยซู ไปเช่ นเดี ยวกับฟี ลิ บ ในการนี้ แม้ว่าฟี ลิ บจะมี
เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ก็ได้ใช้ให้เป็ นประโยชน์อย่างมากมาย
ฟี ลิ บไปหานะธันเอล และเล่าให้ฟังอย่างระล่ าระลัก ด้วยความปลื้มปิ ติวา่ “เราได้พบพระองค์
นั้นที่โมเสสได้กล่าวถึง ในพระคัมภีร์พระบัญญัติ และพวกศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวถึงด้วย คือพระเยซู
บุตรของโยเซฟชาวนาซาเร็ ธ”
คาบอกเล่าของฟี ลิบสะดุดใจนะธันเอลมาก โดยเฉพาะตอนที่กล่าวถึงภูมิลาเนาของพระเยซู ดว้ ย
แล้ว ยิ่งทาให้นะธันเอลรู ้ สึกสงสัยมาก และมีความคิดเห็ นตรงกันข้ามกับฟี ลิบ เพราะว่าเมืองนาซาเร็ ธ
เป็ นเมืองที่เล็ก ๆ ตั้งอยู่บนเนิ นเขา มี ความเป็ นอยู่อย่างเงี ยบ ๆ ไม่มีชื่อเสี ยงอะไรนัก ไม่น่าจะเป็ นที่
ประทับของบุคคลสาคัญเลย จึงย้อนถามว่า “สิ่ งดีอนั ใดจะมาจากนาซาเร็ ธได้หรื อ?”
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ฟี ลิบจึงตอบด้วยความเชื่อมัน่ ว่า “มาดูเถิด”
เมื่ อบุ ค คลทั้ง สองมาเฝ้ าพระเยซู แล้ว พระองค์จึง ตรั ส เกี่ ย วกับ นะธันเอลว่า “ดู แน่ ะ คนชาติ
อิสราเอลแท้ที่ไม่มีอุบาย” เหตุที่พระเยซูทรงเรี ยกนะธันเอลว่า เป็ นชาวอิสราเอล ก็เพราะว่าพระองค์ทรง
หมายถึ งบรรพบุรุษของนะธันเอล ซึ่ งได้ต่อสู ้ฟันฝ่ า จนได้รับชัยชนะ ต่อเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายการคดใน
ข้อ งอในกระดูกต่าง ๆ อันเป็ นสันดานของคนชัว่ นามอิสราเอลเป็ นนามแห่งชัยชนะต่อความผิดบาป
คาตรัส ของพระเยซู ทาให้นะธันเอลประหลาดใจมาก จึ ง ทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์รู้จกั
ข้าพเจ้าได้อย่างไร”
พระองค์ตรัสตอบว่า “ก่อนที่ฟีลิบได้เรี ยกท่าน เมื่อท่านอยูใ่ ต้ตน้ มะเดื่อนั้น เราได้เห็นท่าน”
คาตรัส การชาเลืองพระเนตรมองดู และพระสุ รเสี ยงของพระเยซูทาให้นะธันเอลตระหนักใจว่า
พระเยซู ทรงรู้ถึงความนึ กคิ ดทุกอย่างของเขา ตลอดจนการต่อสู ้ ในจิ ตใจ และการทดลองที่จะมี มาใน
อนาคตได้แจ่มแจ้ง เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงรู ้ถึงชัยชนะ ในด้านศีลธรรมจรรยามารยาทของเขามาแล้ว
นะธันเอลจึงทูลสรรเสริ ญพระองค์วา่ “รับบี พระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์เป็ นกษัตริ ยข์ อง
ชาติอิสราเอล”
พระเยซู ตรัสแก่นะธันเอลว่า “เพราะเราบอกท่านว่า เราได้เห็ นท่านอยูใ่ ต้ตน้ มะเดื่อนั้น ท่านจึง
เชื่ อหรื อ ท่านจะได้เห็ นเหตุการณ์ ใหญ่กว่านั้นอี ก.... เราบอกท่านทั้งหลายตามจริ งว่า ท่านจะได้เห็ น
ท้องฟ้ าแหวกออก และเหล่าทูตของพระเจ้าขึ้นไปและลงมาบนบุตรมนุษย์”
พระดารัสของพระเยซู ขา้ งบนนี้ เป็ นการสาแดงให้เห็ นภาพฝ่ ายจิตวิญญาณอย่างแท้จริ ง พระ
เยซู ทรงอ้างถึงศุภนิ มิตในความฝันของยาโคบ ที่ฝันเห็นบันได ทอดจากสวรรค์ลงมาสู่ โลกนี้ และมีทูต
สวรรค์ข้ ึนลงตามบันได้น้ นั ซึ่ งบันไดนั้นหมายถึ งพระองค์นนั่ เอง พระเจ้าทรงสดับฟั งคาอธิ ษฐานของ
มนุษย์ โดยทางพระเยซูคริ สต์ และทรงตอบคาอธิ ษฐานก็โดยทางพระเยซูคริ สต์เช่นเดียวกัน นี่ คือเหตุผล
ที่ ว่า เหตุ ใ ดคริ ส เตี ย นจึ ง มัก กล่ า วค าว่า “ข้าพเจ้าทูล ขอในพระนามของพระเยซู ค ริ ส ต์เจ้า ” ในการ
อธิ ษฐานของเขาทุกครั้ง
ตลอดเวลาที่ล่วงพ้นไป ศตวรรษแล้วศตวรรษเล่า ผูท้ ี่ติดตามพระเยซู คริ สต์ ด้วยความเชื่ อมัน่
เช่ นเดี ยวกับยอห์ น อันดะเรอา เปโตร ฟี ลิ บ และนะธันเอล ต่างก็ได้ร่วมกันเป็ นพยานแก่ มนุ ษย์โลก
ทั้งหลายว่า พระเจ้าทรงสาแดงพระองค์ให้พวกเขาเห็น โดยทางพระเยซูคริ สต์

ข้ อไตร่ ตรอง
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อันดะเรอา และเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่ ง (คาดว่าคงเป็ นยอห์นน้องชายของยากอบ) ได้พบพระ
เยซู ในบ่ายวันหนึ่ง เขาทั้งสองได้มีโอกาสเข้าเฝ้ าพระองค์อย่างใกล้ชิด ได้ร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็น
และพัก ค้า งคื น กับ พระองค์ และเมื่ อ ทั้ง สองทู ล ลากลับ ไปแล้ว ต่ า งก็ รี บ กลับ ไปป่ าวประกาศข่ า ว
ประเสริ ฐเกี่ยวกับพระเมสิ ยาห์ และได้นาพี่นอ้ งของตน มาเชื่อในพระเยซูคริ สต์ให้พระองค์ทรงเป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอดของพวกเขาด้วย
แน่นอนเหลือเกิน บุคคลเหล่านี้ต่างก็ได้รับการอบรมสั่งสอนจากยอห์นบัพติศมาแล้ว เป็ นผูท้ ี่มี
ความเคร่ งครัดในทางศาสนามาก และเพียบพร้อมในฝ่ ายจิตวิญญาณเป็ นอย่างดี แต่เมื่อเขามีโอกาสอยู่
ใกล้ชิดพระเยซู แม้เพียงชัว่ โมงเดี ยว ก็นับว่าเป็ นโอกาสที่ ประเสริ ฐที่สุดแล้ว ในการสร้ างเสริ มความ
เชื่ อมัน่ การสนทนาปราศรัยกับพระองค์อย่างสนิ ทสนมนั้น ย่อมนาชี วิตของเราไปสู่ การรับพระพรฝ่ าย
จิตวิญญาณที่สูงสุ ด
บทเรี ยนนี้ ทาให้เราได้ทราบว่า การงานประการแรกที่ ใหญ่ยิ่งสู งสุ ดของคริ สเตียนคือ การนา
ผูอ้ ื่นให้มาเชื่อพึ่งพระคริ สต์
ความหมายลึกซึ้ งของการไถ่โทษแทนของพระเยซู ในภาษากรี กนั้นขึ้นอยูก่ บั คาว่า “ยกเอาไป”
ซึ่ งหมายถึง “ยกขึ้น” และ “แบกรับเอาไปด้วยตัวเอง” พระเยซู ทรงใช้ถอ้ ยคานี้ เพื่อเรี ยกร้องให้มนุ ษย์
แบกรับ เอาแอกของพระองค์ด้วย พระเยซู ได้ท รงแบกรั กเอาความเป็ นทาสบาปของเราไว้แต่ ผูเ้ ดี ย ว
เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงประสงค์ ที่จะให้มนุษย์รับเอาแอกของพระองค์ เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยน คือ
“แอกแห่งการเชื่อฟัง” (ยอห์น 1:29)

ทบทวน
ในทันทีหลังจากพระเยซูทรงถูกทดลองแล้ว พระองค์ก็ได้เสด็จไปแห่งใด?
พวกปุโรหิ ตและเลวีได้ถามยอห์นว่าอย่างไร? ยอห์นตอบว่าอย่างไร? ท่านรู ้สึกอย่างไรในการ
ตอบของยอห์น?
เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาหายอห์นเป็ นครั้งที่สอง ยอห์นพูดถึงองค์พระเยซูวา่ อย่างไร?
ยอห์นอธิ บายอย่างไรว่า เหตุใดท่านจึงรู ้วา่ ท่านได้ทาพิธีบพั ติศมาให้แก่พระเมสิ ยาห์?
การที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จมาประทับบนองค์พระเยซู ในขณะที่พระองค์ทรงรับบัพติศมา
นั้น เพื่อประโยชน์ของพระเยซูหรื อของยอห์น?
ศิษย์ท้ งั สองของยอห์นทาอะไรบ้าง เมื่อยอห์นแนะนาให้รู้จกั พระเยซู?
ถ้อยคาสนทนาระหว่างศิษย์ของยอห์นกับพระเยซู ตามที่ได้บนั ทึกไว้น้ นั มีวา่ อย่างไรบ้าง? ท่าน
คิดว่าเขาอยูก่ บั พระเยซูประมาณกี่ชวั่ โมง?
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อันดะเรอาแนะนาใครให้รู้จกั พระเยซู ? ใครเป็ นคนนานะธันเอลมาหาพระเยซู ? จงสังเกตดูว่า
พระเยซู ทรงตอบบุ คคลทั้งสองคล้าย ๆ กัน การที่ พระเยซู ทรงทราบความคิ ดของคนเหล่ านั้น เป็ นที่
ประทับใจเปโตรและนะธันเอลหรื อไม่?
คาตรัสของพระเยซู ซึ่ งสาคัญยิง่ กว่าการทราบความคิดอ่านของมนุษย์น้ นั มีใจความว่าอย่างไร?
สาวกทั้งสี่ มาจากมณฑลอะไร? เปโตร อันดะเรอา และฟี ลิป อาศัยอยู่ ณ เมืองใด? (นะธันเอลอยู่
บ้านคานา มณฑลกาลิลี)

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. ท่านคิดบ้างไหมว่าหัวหน้าชนชาติยิว ได้รับการบอกเล่าว่า พระเมสิ ยาห์ซ่ ึ งพระคัมภีร์ทานาย
ถึ งนั้น มี ลกั ษณะอย่างไรบ้า ง หากเขารู ้ เหตุ ใดเขาจึ งไม่รู้ว่ายอห์ นไม่ใช่ พ ระเมสิ ยาห์ เป็ นหรื อไม่ ที่
ยอห์นอาจแย่งตาแหน่งพระเมสิ ยาห์ของพระเยซู ในขณะนั้น โดยปล่อยให้ประชาชนคิดเช่นนั้น 2. ท่าน
สังเกตถึงการถ่อมตัวของยอห์นหรื อไม่ ในการที่ท่านเรี ยกตัวของท่านเองว่า “เสี ยงของผูร้ ้องในป่ า” 3.
การที่ยอห์นให้รับศีลบัพติศมา อาจเป็ นเหตุให้ประชาชนตั้งคาถามใน ข้อ 25 หรื อไม่ ท่านคิดว่าการที่
ยอห์นบัพติศมาปฏิเสธว่าตนมิใช่ พระคริ สต์น้ นั เป็ นเพราะความเกรงกลัว หรื อเป็ นเพราะว่า จิตใจของ
ยอห์น ไม่ยอมให้ท่านทาเช่ นนั้น 4. เหตุใดยอห์นจึงชี้ แจงให้ประชาชนทราบว่า พระเยซู ทรงเป็ นพระ
เมษโปดกของพระเจ้า มีสิ่งใดหรื อที่ทาให้ยอห์นแน่ใจว่าตนได้ทาพิธีบพั ติศมาให้แก่ “พระบุตรของพระ
เจ้า ” 5. ท่า นคิ ดว่า ยอห์ นได้ช้ ี แจงให้ประชาชนทราบว่า พระเยซู ทรงเป็ นผูใ้ ด ในวันที่พ ระเยซู เสด็ จ
กลับมาจากป่ าอย่างนั้นหรื อ (ดูขอ้ 26) 6. ในวันต่อมาเมื่อยอห์นพูดถึ งพระเยซู อีก ท่านคิดว่าประชาชน
เชื่ อยอห์นหรื อ (ดูขอ้ 29) ท่านคิดหรื อไม่วา่ ประชาชนอาจจะแสดงความรู ้สึกนึ กคิดออกมาให้เห็นบ้าง
ในเมื่อได้ยนิ ยอห์นพูดเช่นนั้น ท่านคิดว่าประชาชน ยืนอยูอ่ ย่างสงบได้หรื อ ในเมื่อเขาเหล่านั้นทราบว่า
พระองค์ผซู ้ ่ ึ งยอห์นได้เพียรประกาศให้พวกเขาฟังเป็ นเวลาหลายเดือนแล้วนั้น ประทับอยูก่ บั เขา 7. ท่าน
คิดว่า “ศิษย์สองคน” ที่อา้ งถึงในข้อ 35 นั้น รวมอยูใ่ นหมู่ชนที่ฟังยอห์นกล่าวถึงพระองค์ในวันก่อนนั้น
หรื อไม่ ศิษย์สองคนนี้คือใคร การเข้าเฝ้ าพระองค์ในวันนั้น ทาให้ศิษย์สองคนนี้ ได้รับรู ้อะไรเพิ่มขึ้นบ้าง
ซึ่ งเขาไม่เคยรู ้ มาก่อนเลย 8. ถึ งวาระนี้ พระเยซู ทรงสาแดงพระองค์ว่ามี ความแตกต่างจากคนดี ทวั่ ไป
หรื อไม่ 9. ท่านคิดว่า พระเยซูทรงตัดสิ นพระทัยเลือกทั้งสี่ คน ให้เป็ นศูนย์รวมของสาวกสิ บสองคนของ
พระองค์ในขณะนั้นหรื อ? 10. อิทธิ พลที่พระเยซู ทรงมีอยู่ในโลกนี้ พอที่จะทาให้ท่านเชื่ อว่า พระองค์
ทรงเป็ นพระคริ สต์ และเป็ นพระเมสิ ยาห์หรื อ 11. พระสัญญาของพระคริ สต์ ที่วา่ จะสถิตอยูด่ ว้ ย ได้ช่วย
แก้ปัญหาชี วิตประจาวันของท่านประการใดบ้าง มีอะไรบ้างที่ท่านกาลังกระทาอยู่ในปั จจุบนั และไม่
สามารถดาเนินต่อไปได้ ถ้าปราศจากการช่วยเหลือของพระองค์
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ขั้นทีเ่ จ็ดและแปด พิธีสมรส-ทีห่ มู่บ้านคานา- เมืองคาเปอรนาอูม
ยอห์ น 2:1-12
เมื่ อเปโตรกับนะธันเอลไปหาพระเยซู น้ นั พระองค์มิได้ตรั สถ้อยคาใด ๆ อันเป็ นการอ้างถึ ง
พระองค์เลย เช่นเดียวกับที่ยอห์น มิได้เปิ ดเผยให้ประชาชนรู ้วา่ ตัวท่านเป็ นผูใ้ ด เพียงแต่บอกว่าท่านเป็ น
“เสี ยงผูร้ ้ องในป่ า” แต่ดว้ ยพระลักษณะอันประเสริ ฐของพระองค์ อาจจะเป็ นเพราะพระสุ รเสี ยงหรื อ
ถ้อยคาที่พระองค์ตรัสอย่างหนึ่ งอย่างใด เป็ นที่ประทับใจบุคคลทั้งสองมากก็ได้ ดังนั้นเมื่อเปโตรและ
นะธัน เอล ได้ยิ น พระด ารั ส ของพระองค์ เ พี ย งประโยคเดี ย ว ก็ รู้ สึ ก ซาบซึ้ งดื่ ม ด่ า เหลื่ อ ที่ จ ะกล่ า ว
เช่นเดียวกันกับชายอีสองคน ที่พระเยซูได้ประทานโอวาทให้ที่แม่น้ าจอร์แดน นับจากนั้นเป็ นต้นไป เขา
เหล่านั้นก็ได้ยึดเอาคาสั่งสอนของพระองค์ เป็ นหลักดาเนิ นชี วิต นอกจากนั้นยังยอมมอบตัวเป็ นสาวก
ติดสอยห้อยตามพระองค์ ไปทุกหนทุกแห่ งอย่างใกล้ชิด ตราบจนกระทัง่ เมื่อพระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์
ที่ภูเขากระโหลกศีรษะ
เมื่ อครั้ งสาวกของพระเยซู รวบรวมกันเป็ นหมู่ค ณะใหม่ ๆ นั้น สาวกเหล่ า นี้ ต่างก็มี ถิ่นฐาน
บ้านเรื อนอยูใ่ นละแวกเดี ยวกันทั้งสิ้ น รวมทั้งพระเยซู ดว้ ย ทั้งหมดได้ตดั สิ นใจที่จะไปยังหมู่บา้ นคานา
ซึ่ ง เป็ นที่ อ ยู่ข องนะธัน เอล ขณะที่ พ กั อยู่ใ นหมู่ บ ้า นคานา ก็ ไ ด้รับ เชิ ญ ไปในพิ ธี ส มรสด้ว ย และ ณ
สถานที่แห่ งนี้ เอง พระองค์ได้เริ่ มลงมือกระทาพระราชกิจของพระองค์ โดยการช่วยเหลื อแก้ไขปั ญหา
ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน ซึ่ งไม่มีผใู ้ ดสามารถแก้ไขได้
ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ มีเหตุการณ์ที่สาคัญอย่างหนึ่ งเกิดขึ้น ซึ่ งเราไม่ควรมองข้ามเสี ยนั้นคือ
ขณะที่ ก ารเลี้ ย งในพิ ธี ส มรสก าลัง ดาเนิ นอยู่น้ ัน น้ า องุ่ นที่ เตรี ย มไว้ กลับ ไม่ พ อเพี ย งแก่ ก ารบริ ก าร
แขกเหรื่ อ ในวาระแห่งความยุง่ ยากสุ ดปั ญญาที่จะแก้ไขนี้ เหตุใดเล่านางมาเรี ยมารดาของพระเยซู จึงได้
ขอร้องให้พระเยซู ช่วยแก้ไขให้ โดยปั กใจเชื่ อมัน่ ว่า พระองค์ผเู ้ ดี ยวเท่านั้นที่จะแก้ไขได้ จะเป็ นไปได้
หรื อไม่ว่า นางมาเรี ยรู ้ ความจริ งว่า พระองค์ทรงเป็ นผูใ้ ด หรื ออาจเป็ นเพราะว่านางเคยเห็ นพระองค์
“กระทา” การอัศจรรย์มาก่ อนแล้ว ในสมัยที่ ยงั อาศัยอยู่ด้วยกัน หรื ออาจเป็ นเพราะว่านางเคยได้รับ
คาแนะนาจากพระองค์ว่า ถ้าอยู่ในคราวคับขันเมื่อใด ก็ขอให้บอกกล่าวแก่พระองค์ เพราะว่าพระองค์
ทรงสามารถช่วยได้ทุกกรณี
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หลังจากพิธีสมรสนั้น พระเยซู คริ สต์ก็มิได้เสด็จกลับไปสู่ เมืองนาซาเร็ ธอีก แต่ได้เสด็จร่ วมกับ
มารดาและน้อง ๆ ของพระองค์ ไปเยี่ยมเยียนเมืองคาเปอรนาอูม ซึ่ งอยู่ริมทะเลสาบกาลิลี ซึ่ งเป็ นที่อยู่
ของเปโตร อันดะเรอา และฟี ลิป

อภิปราย
พระเยซู ได้เสด็จไปในพิธีสมรส พระองค์ทรงเป็ นบุคคลที่สมควรจะได้รับเชิ ญยิ่งกว่าผูใ้ ด ใน
พิธีสมรสของคู่บ่าวสาวใด ๆ ก็ตาม เจ้าภาพควรทูลเชิญพระเยซูให้ประทับอยู่ ณ ที่นนั่ ด้วย ให้พระองค์
เป็ นประธานรับรู ้คาปฏิญาณของคู่บ่าวสาว ผูส้ มัครสมานรักใคร่ ปลงใจร่ วมเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน ด้วย
ความสัตย์ซื่อตลอดจนชัว่ ชี วิต เมื่อเราประกาศถึงความรัก ตั้งต้นชี วิตใหม่ สร้างครอบครัวใหม่ดว้ ยการ
แต่งงานนั้น เราควรทูลเชิ ญให้พระองค์ประทับอยู่กบั เราด้วย หรื อเมื่อเราจัดงานฉลองเพื่อแสดงความ
ยินดีอย่างหนึ่ งอย่างใด ระหว่างครอบครัวของเราและบรรดาเพื่อนฝูง ก็สมควรที่จะทูลเชิ ญพระองค์มา
ประทับอยูด่ ว้ ย
พระเยซู ทรงเป็ นสุ ภาพบุรุษ และเพื่ อนบ้านที่แท้จริ งของเรา จากข้อความในบทเรี ยนข้างต้นนี้
เราจะเห็ น ได้ว่า พระองค์ท รงร่ ว มในพิ ธี ส มรสแบบง่ า ย ๆ ของเพื่ อ นบ้า น ใกล้ ๆ เมื อ งนาซาเร็ ธ
ท่ า มกลางหมู่ ญาติ มิ ตรสหายใหม่ ข องพระองค์ท้ งั ห้า คนได้ร่วมในพิ ธี ส มรสนี้ ด้วย การเสด็ จครั้ งนี้
นับเป็ นการเดิ นทางครั้ งแรก ภายหลังจากที่ พระองค์ทรงถูกทดลองในป่ าเป็ นต้นมา ทันทีที่พระองค์
เสด็จมาถึงหมู่บา้ นคานา ก็ได้รับเชิ ญให้ไปในพิธีสมรส ฝ่ ายเจ้าสาวนั้นคงเป็ นญาติของพระองค์ ฉะนั้น
การแต่งงานครั้งนี้มารดาและบรรดาน้อง ๆ ของพระองค์ จึงได้ร่วมในพิธีน้ ีดว้ ย
เนื่องจากพระเยซูทรงเป็ นญาติและเพื่อนบ้านของเจ้าสาว ดังนั้นการเสด็จมาของพระเยซู แม้วา่
จะทรงเครื่ อ งแต่ ง กายเยี่ ย งอาจารย์ส อนศาสนาก็ มิ ไ ด้ท าให้ แ ขกเหรื่ อ ที่ ม าในพิ ธี ส มรสนั้น แปลก
ประหลาดใจเลย พระลักษณะบางอย่างของพระองค์ เป็ นที่ดึงดูดความสนใจของผูพ้ บเห็นเป็ นอันมาก
แต่พระองค์มิได้สนพระทัยในสิ่ งเหล่ านี้ ทรงสังสรรค์กบั ผูท้ ี่เฝ้ ามองดู พระองค์ ด้วยความห่ วงใจอยู่
ตลอดเวลา เพราะว่านางมิได้เห็นพระองค์มาเป็ นเวลาเจ็ดหรื อแปดสัปดาห์แล้ว ดังนั้นจิตใจของนางจึง
เป็ นห่วงกังวลถึงพระองค์ ปรารถนาที่จะอยูใ่ กล้ชิดกับพระองค์ และถามไถ่ถึงความเป็ นอยูข่ องพระองค์
เยีย่ งมารดา ผูร้ ักทนุถนอมบุตรทัว่ ๆ ไป
การเสด็จมาในที่พิธีสมรสครั้งนี้ มีขอ้ ที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่ งคือ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็ น
แขกผูร้ ับเชิ ญ ฉะนั้นพระองค์จึงทรงยอมปฏิ บตั ิตามขนบธรรมเนี ยมของเจ้าภาพ โดยมิได้ขดั ขืนหรื อ
ตาหนิ ติเตียนแต่อย่างใด แต่ในการปฏิ บตั ิพระราชกิ จของพระองค์ พระองค์ได้ทรงแสดงความคิดเห็น
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ของพระองค์เกี่ ย วกับ พิ ธี ส มรส และการดารงชี วิ ตภายในครอบครั ว ให้ป ระชาชนทราบอยู่บ่ อย ๆ
เพราะว่าสิ่ งเหล่านี้เป็ นรากฐานของการปฏิรูปสังคม ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็ นนักปฏิรูปผูห้ นึ่ ง ดังนั้น
พระองค์จึงทรงสาแดงความเป็ นสุ ภาพบุรุษของพระองค์ ในการยอมรับความเป็ นเจ้าของบ้านของทุก ๆ
คน บางคนคิดว่าพระองค์ไม่น่าจะทาน้ าให้กลายเป็ นน้ าองุ่น อันเป็ นการส่ งเสริ มความรื่ นเริ งในงานเลี้ยง
ครั้งนั้นเลย พระองค์น่าจะเททิ้งหรื อทาลายภาชนะที่บรรจุน้ าองุ่นเหล่านั้นเสี ย จึงจะเป็ นการสมควร แต่
พระองค์มิได้เป็ นนักปฏิรูปสังคมประเภทนั้น จึงมิได้ทาลายเจตนาของเจ้าของงาน
เนื่ องจากงานเลี้ยงได้ดาเนิ นไปเป็ นเวลานาน จนทาให้น้ าองุ่นที่เตรี ยมไว้ไม่พอ แก่การบริ การ
แขกเหรื่ อ เรื่ องนี้ ทาให้นางมาเรี ยรู ้ สึกกระวนกระวายใจมาก (ตามตานานที่เล่าลือกันมาแต่โบราณนั้น
ปรากฏว่านางมาเรี ยเป็ นญาติของฝ่ ายเจ้าสาว) ด้วยเหตุน้ ี เอง นางจึงได้เอาใจใส่ ต่องานเลี้ ยงเพื่อให้ทุก
อย่างลุ ล่วงไปด้วยดี ครั้นเมื่อทราบเรื่ องราวเช่ นนี้ นางจึงอดที่จะเป็ นทุกข์ไม่ได้ แต่นางก็ทราบถึ งสิ่ งที่
มนุ ษย์ท้ งั หลายยังไม่ทราบ คือว่า พระเยซู ผเู ้ ดี ยวเท่านั้นที่สามารถแก้ไขสถานการณ์ และปั ญหายุ่งยาก
ของมนุษย์ได้ทุกอย่าง ดังนั้นนางมาเรี ยจึงได้ทูลขอให้พระเยซู ทรงช่วยแก้ไขปั ญหาเรื่ องน้ าองุ่นให้ ด้วย
ความเชื่ อมัน่ ว่า พระองค์จะต้องทรงจัดการให้ได้อย่างแน่ นอน แม้ว่าพระองค์จะตรั สแก่นางว่า “ท่าน
สุ ภาพสตรี นัน่ เป็ นธุ ระอะไรของท่านและของข้าพเจ้า เวลาของข้าพเจ้ายังไม่มาถึง” ก็ตาม นางได้กาชับ
พวกคนใช้วา่ “ท่านจะสั่งพวกเจ้าให้ทาสิ่ งใด ก็จงกระทาตามเถิด” ไม่มีคาแนะนาใด ๆ ที่จะดีไปกว่านี้
เมื่ อเราไม่ทราบว่าจะทาอย่างไร ก็จงหยุดและสดับฟั งพระกระแสรั บสั่งของพระเยซู ผเู ้ ป็ นบรมครู ที่
ยิง่ ใหญ่ที่สุดของมนุษย์โลก แล้วเมื่อ “ท่านจะสั่งพวกเจ้าให้ทาสิ่ งใด ก็จงกระทาตามเถิด
พระเยซู ได้ทรงกระทาน้ าให้กลายเป็ นน้ าองุ่น เพื่อให้งานเลี้ยงดาเนิ นไปอย่างราบรื่ น มีบางคน
เข้าใจผิดคิดว่า ถ้าพระเยซู ร่วมในสังคมแล้ว พระองค์ก็จะทาลายความสนุ กสนานของงานนั้นจนหมด
สิ้ น ด้วยความเข้าใจผิดดังกล่าว จึงนาให้ผคู ้ นเป็ นจานวนไม่นอ้ ยคิดว่า ถ้าไม่เชิ ญพระเยซู มาร่ วมกับเรา
แล้ว เราก็จะมีความสนุ กสนานกันได้อย่างเต็มที่ แต่ความคิดเห็ นนี้ ลว้ นไม่เป็ นความจริ ง เพราะว่าไม่มี
ความสุ ขและความยินดีใด ๆ ที่จะมากไปกว่าเมื่อมีพระเยซู ประทับอยู่ร่วมกับพวกเรา นอกจากนั้นยัง
เป็ นการยกระดับชีวติ ของเราให้สูงขึ้น ให้เหมาะสมที่จะเป็ นผูช้ ่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อีกด้วย
พิธีสมรสที่หมู่บา้ นคานา มณฑลลิลีในครั้งนี้ เป็ นเหตุการณ์ฝังแน่นอยูใ่ นความทรงจาของคู่บ่าว
สาว วงศาคณาญาติ และแขกเหรื่ อที่มาในงานไปจนชัว่ กาลนาน ในการที่ พระเยซู ได้ทรงสาแดงพระ
เมตตากรุ ณา ประทานความสุ ขให้แก่ทุกคนโดยทัว่ หน้า

ข้ อไตร่ ตรอง
ผูใ้ ดเล่าจะรู ้จกั ตัวเราดีไปกว่ามารดาของเราเอง ถ้อยคาที่นางมาเรี ยสั่งพวกคนใช้ ให้ทาตามพระ
บัญชาของพระเยซู โดยกล่าวว่า “ท่านจะสั่งพวกเจ้าให้ทาสิ่ งใด ก็จงกระทาตามเถิด” นั้น เป็ นคาแนะนา
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ที่ดีที่สุดสาหรับเราทุกคน มาเรี ยคงทราบมาแล้วว่า พระเยซู ไม่เคยทรงใช้ผใู ้ ดให้ทาสิ่ งใดเว้นแต่กระทา
นั้นจะเป็ นไปในทางที่ถูกที่ควร บางครั้งพระองค์ก็อาจบัญชาให้เราทางานที่ยาก ๆ ซึ่ งเกินความรู ้ ความ
เข้าใจของเรา หรื อแม้บุคคลอื่น ๆ ก็อาจไม่เข้าใจเราเช่นเดียวกัน ฉะนั้นทางที่ดีที่สุดสาหรับเรา ก็คือการ
เชื่ อฟั งพระองค์ แล้วในที่สุดทุกอย่างก็จะกลายเป็ นผลดีต่อเรา โยชูวาและฆิตโอนได้พิสูจน์ขอ้ นี้ ให้เรา
เห็นแล้วมิใช่หรื อ เมื่อเป็ นเช่นนั้นก็ขอให้เราศึกษาวิถีทางแห่ งการดารงชี วิตด้วยความเชื่ อฟั งเถิด จงอย่า
กลัวว่าผลแห่ งความเชื่ อฟั งพระเยซู น้ นั จะเป็ นอย่างไร ขอให้อ่านดู พระคริ สตธรรมใหม่ เพื่อให้รู้น้ า
พระทัยของพระเจ้าสาหรับเรานั้นว่าเป็ นอย่างไร แล้วเมื่อ “ท่านจะสั่งพวกเจ้าให้ทาสิ่ งใด ก็จงกระทา
ตามเถิด”
คาว่า “ก็อยู่” ที่ใช้ใน ยอห์น 2:1 นั้น ในภาษากรี กมี ความหายสองประการ คื อประการแรก
หมายถึงนางมาเรี ยไปในพิธีสมรส เยี่ยงแขกเหรื่ อธรรมดา ประการที่สอง หมายถึงนางไปช่ วยงานใน
ฐานะเป็ นญาติผใู ้ กล้ชิดของเจ้าของงาน และพวกคนใช้ในบ้านนั้น ก็คงรู ้จกั คุน้ เคยกับนางมาเรี ยอยูแ่ ล้ว
ดังนั้นจึงยินดีทาตามคาสั่งของนาง

ทบทวน
จงบอกชื่อสาวกของพระเยซูสี่คน ที่ติดตามพระองค์ ภายหลังจากที่พระองค์เสด็จออกมาจากป่ า
แห่งการทดลองนั้นแล้ว
ในบรรดาสาวกของพระองค์สี่คนนั้น ผูท้ ี่ต้ งั บ้านเรื อนอยูท่ ี่หมู่บา้ นคานา มณฑลกาลิลี คือใคร?
เมื่ออาลาจากยอห์นบัพติศมาแล้ว ทั้งพระเยซู และสาวกของพระองค์ ได้พากันเดินทางไปสู่ ที่
ใด?
ระหว่างที่พระเยซู และสาวกของพระองค์พกั ผ่อนที่หมู่บา้ นคานานั้น มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
บ้าง?
ผูห้ ญิงที่ไปในพิธีสมรสครั้งนี้คือใคร? บ้านของนางอยูท่ ี่ไหน?
หมู่บา้ นคานาอยูห่ ่างจากเมืองนาซาเร็ ธเป็ นระยะทางเท่าใด? (ประมาณ 6 กิโลเมตร)
มารดาของพระเยซูทาอย่างไรบ้าง เมื่อรู ้วา่ น้ าองุ่นไม่เพียงพอแก่แขกเหรื่ อ?
ตามที่กล่าวกันว่าการกระทาของพระเยซู ครั้งนี้ เป็ นการสาแดงการอัศจรรย์ของพระองค์เป็ น
ครั้งแรกมิใช่หรื อ เมื่อเป็ นเช่นนั้น เหตุใดนางมาเรี ยจึงเชื่ อมัน่ ว่า พระเยซู จะจัดการกับปั ญหานี้ ได้ ในเมื่อ
นางไม่เคยเห็นพระองค์สาแดงการอัศจรรย์มาก่อนเลย? พระเยซูตรัสตอบนางอย่างไรบ้าง?
น้ าองุ่นที่พระองค์ทรงทาขึ้นมาจากน้ าธรรมดาในครั้งนี้ มีปริ มาณเท่าใด? (กล่าวกันว่าประมาณ
480 แกลลอน แสดงว่าแขกเหรื่ อในงานพิธีสมรสนั้นคงเป็ นจานวนมากทีเดียว)
แขกเหรื่ อเหล่านั้นกล่าวขวัญถึงคุณภาพของน้ าองุ่นนี้วา่ อย่างไร?
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การสาแดงการอัศจรรย์ของพระเยซูคริ สต์ครั้งนี้ ทาให้สาวกของพระองค์มีความรู ้สึกอย่างไร?
ท่านคิดว่าการสาแดงการอัศจรรย์ของพระองค์ในครั้งนี้ ก่อให้เกิ ดความเชื่ อ ได้มากกว่าพระ
ดารัสของพระองค์หรื อ?
เมื่อออกจากหมู่บา้ นคานาแล้ว พระเยซูเสด็จไปพักผ่อนอิริยาบทชัว่ คราว ณ ที่ใด?
ผูท้ ี่ร่วมเสด็จไปกับพระองค์ มีใครบ้าง?
ในเหตุการณ์น้ ี ท่านคิดว่าข้อความตอนใด ที่มีสาระสาคัญที่สุดสาหรับท่าน?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. หลังจากที่พระเยซูได้ทรงรับบัพติศมาแล้ว พระองค์ได้เสด็จไปจากยอห์นเป็ นเวลานานเท่าใด
2.พระเยซูประทับอยูท่ ี่หมู่บา้ นเบธาเนียเป็ นเวลากี่วนั 3. พระเยซู เสด็จจากหมู่บา้ นเบธาเนี ย ไปพร้อมกับ
สาวกของพระองค์สี่ หรื อห้าคนกันแน่ จงบอกรายชื่ อของบุคคลเหล่านั้นมาให้ครบ 4. ในระยะเวลาที่
พระเยซูทรงพักผ่อนอยูใ่ นหมู่บา้ นเบธาเนี ยนั้น สาวกของพระองค์ปรึ กษากัน หรื อทาอะไรกันที่นนั่ บ้าง
5. พวกสาวกเหล่านั้นตัดสิ นใจมอบตัวเป็ นสาวกผูใ้ กล้ชิดของพระเยซู เคารพ นมัสการพระองค์ ภายใน
ช่ วงระยะเวลาอันสั้นที่ พระองค์ประทับอยู่ที่นนั่ หรื อเป็ นเพียงแต่ว่า การที่ พวกเขาร่ วมเดิ นทางไปยัง
หมู่บา้ นคานากับพระเยซู ก็เพราะว่าพวกเขามีบา้ นเรื อนอยูใ่ นละแวกนั้น 6. สาวกคนใดที่มีถิ่นฐานอยูใ่ น
หมูบ่ า้ นคานาจริ ง ๆ? 7. นะธันเอลใช่หรื อไม่ที่ถามว่า “สิ่ งดีอนั ใดจะมาจากนาซาเร็ ธได้หรื อ” 8. ด้วยเหตุ
ที่หมู่บา้ นและเมืองต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว อยู่ไม่ไกลกันเท่าใดนัก จึงทาให้ประชาชนรู ้ สึกอิจฉาซึ่ งกัน
และกัน ฉะนั้นจึงเป็ นไปได้หรื อไม่วา่ ความอิจฉานี่ เอง ที่เป็ นสาเหตุให้นะธันเอลไม่ยอมเข้าเฝ้ าพระเยซู
9. เป็ นไปได้หรื อไม่ที่คาว่า “วันที่สาม” (ใน ยอห์น 2:1) นั้น แสดงให้เห็นว่า พวกสาวกของพระเยซู ต่าง
มีความรักใคร่ ชอบพอพระองค์มาก และได้พกั อาศัยอยู่ในบ้านของนะธันเอล ตลอดเวลาดังกล่าว 10.
พระเยซู ทรงผูกมิตรกับผูค้ นทัว่ ๆ ไปอย่างรวดเร็ ว หรื อทรงค่อยทาค่อยไป 11. ผูใ้ ดบ้างที่เดินทางจาก
เมืองนาซาเร็ ธ มาร่ วมในพิธีสมรสนี้ ท่านคิดว่านางตั้งใจมาเฝ้ าพระเยซู โดยตรง หรื อที่นางมีโอกาสเข้า
เฝ้ าพระองค์ในงานนี้ เป็ นไปโดยบังเอิญเท่านั้น 12. ท่านคิดว่า พระเยซู ทรงทาน้ าองุ่นจากผลองุ่นหรื อ
ถ้าไม่ใช่เช่นนั้น น้ าองุ่นนี้ ก็คงไม่ใช่น้ าองุ่นที่แท้จริ ง คงเป็ นเพียงแต่มีสีสรรและรสคล้ายน้ าองุ่นเท่านั้น
ใช่หรื อไม่ 13. ท่านคิดว่า “ฤทธานุภาพ” เป็ นสิ่ งที่อยูน่ อกเหนือไปจากธรรมชาติเช่นนั้นหรื อ หรื อว่าเป็ น
ธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกัน 14. ท่านจะอธิ บายอย่างไรว่าเหตุใดพระเยซูจึงไม่เสด็จกลับไปสู่ นาซาเร็ ธ
พร้อมกับมารดาและน้องของพระองค์แทนที่จะทรงพาเขาเหล่านั้นเดินทางไปยังเมืองคาเปอรนาอูม ซึ่ ง
อยูไ่ กลออกไปอีกถึงสามสิ บกิโลเมตร 15. สาวกของพระเยซู คนที่ต้ งั บ้านเรื อนอยูใ่ นเมืองคาเปอรนาอูม
(เบธซายะดา) ชื่ อะไร 16. การที่พระเยซู เสด็จไปยังเมืองคาเปอรนาอูมกับสาวกของพระองค์ แสดงให้
เห็นว่า พระองค์ทรงพอพระทัย และโปรดปรานสาวกของพระองค์มาก หรื อเป็ นเพราะสาวกต้องการอยู่
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ใกล้ชิดกับพระองค์ หรื อที่พระเยซูเสด็จไปครั้งนี้ก็เพราะทรงประสงค์ ที่จะตั้งศูนย์แห่ งการประกาศของ
พระองค์ข้ ึ นในเมื องนั้น 17. ท่ า นคิ ดบ้า งไหมว่า พระเยซู ท รงวางโครงการส าหรั บ พระราชกิ จของ
พระองค์ล่ ว งหน้า หรื อ ว่า พระองค์ม นั่ พระทัย ว่า จะทรงสามารถจัดการกับ อุ ป สรรคต่ า ง ๆ ได้ทุ ก
สถานการณ์
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ขั้นทีเ่ ก้ านิโคเดมัส-กรุงเยรูซาเล็ม
ยอห์ น 2:13-4:3
ขั้นที่ เก้าแห่ งพระราชประวัติของพระเยซู คริ สต์น้ ี กล่ าวถึ งการปฏิ บตั ิ พระราชกิ จที่ สาคัญยิ่ง
ประการหนึ่งของพระองค์ ซึ่ งพระองค์ได้ทรงกระทาภายหลังจากการทาน้ าให้กลายเป็ นน้ าองุ่น ในพิธี
สมรสที่ หมู่ บ ้า นคานา และก่ อ นที่ พ ระองค์จ ะทรงโปรดอภัย บาปให้หญิ งชาวสะมาเรี ย ผูห้ นึ่ ง (ซึ่ ง
พระองค์ทรงพบที่บ่อน้ าของยาโคบ อันเป็ นบ่อน้ าที่เก่าแก่บ่อหนึ่ ง ในมณฑลสะมาเรี ย) พระองค์ทรง
เผชิ ญกับเหตุการณ์ทุกด้านอย่างตรงไปตรงมา การสาแดงฤทธิ์ อานาจของพระองค์ ทาให้มนุ ษย์เต็มไป
ด้วยความปลื้ มปิ ติยิ่งนัก และทุกครั้งที่พระองค์ทรงสาแดงฤทธิ์ อานาจนั้น พระองค์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า
พระองค์ทรงเป็ นทั้งพระบุตรของพระเจ้าและบุตรของมนุษย์
ในบทเรี ยนที่แล้ว ได้กล่าวถึงตอนที่พระเยซู และนางมาเรี ย เสด็จไปพักผ่อนอริ ยาบทชัว่ คราวที่
เมืองคาเปอรนาอูม ซึ่ งเป็ นเมืองที่ต้ งั อยูบ่ นชายฝั่งของทะเลกาลิลีอนั สวยงาม แต่เนื่ องจากเวลานั้น ใกล้
จะถึงเทศกาลปั ศกาอยูแ่ ล้ว ดังนั้น เมื่อออกจากเมืองคาเปอรนาอูม พระองค์จึงเสด็จไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
ทันที
ในสมัยนั้นกรุ งเยรู ซาเล็ม เป็ นศูนย์รวมชี วิตจิตใจของชนชาติยิวทุกคนและเนื่องจากพระเยซู ก็
เป็ นชาวยิว ฉะนั้นกรุ งเยรู ซาเล็มจึ งเป็ นดุ จศูนย์กลางแห่ งพระชนม์ชีพของพระองค์ดว้ ย ณ วิหารกรุ ง
เยรู ซาเล็มแห่ งนี้ เอง ที่โยเซฟและนางมาเรี ย ได้ถวายพระกุมารเยซู ให้แก่พระเจ้า และเป็ นสถานที่ซ่ ึ ง
พระองค์ไ ด้ท าให้บ รรดาอาจารย์ผูเ้ ฒ่ า พากันประหลาดใจ ในพระสติ ปั ญญาอัน ปราชญ์เ ปรื่ องของ
พระองค์ เมื่อครั้งทรงมีพระชนมายุได้เพียงสิ บสองพรรษา และที่กรุ งเยรู ซาเล็มนี้ เอง ที่ประชาชนพากัน
ปฏิเสธพระองค์ ภายหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จเข้ามาด้วยความมีชยั อันใหญ่หลวง พระองค์ “เสด็จเข้าสู่
กรุ งเยรู ซาเล็มด้วยพระทัยอันแน่วแน่” แล้วในที่สุดพระองค์ก็ทรงถูกตรึ งบนไม้กางเขน และทรงถูกฝั ง
ในดินแดนแห่งนี้เอง และที่กรุ งเยรู ซาเล็มนี้แหละ ที่บรรดาศาสดาพยากรณ์ได้พยากรณ์ไว้วา่ พระองค์จะ
เสด็จกลับมาอีก เมื่อเวลาของพระเจ้ามาถึง เพื่อทรงนาโลกไปสู่ สันติสุข ความรัก และเพื่อจะทรงสมาน
ไมตรี ระหว่างมนุษยโลก

อภิปราย
ตามที่ได้บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า ทันทีที่พระองค์เสด็จไปถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม
พระองค์ได้เสด็จเข้าสู่ พระวิหาร ทรงขับไล่พวกพ่อค้าแลกเปลี่ยนเงินตรา และพวกค้าสัตว์ต่าง ๆ ออกไป
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จากพระวิหาร แต่ถ้าเราพิจารณากันให้ดี จะเห็ นว่าข้อพระธรรมตอนนี้ ไม่ได้เรี ยงกันเป็ นลาดับ ตาม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง ๆ
ความจริ งแล้ว ยอห์น 3:22-30 น่าจะต่อเนื่ องจาก ยอห์น 2:12 พระเยซูคงได้ทรงปฏิบตั ิ พระราช
กิจของพระองค์ ในมณฑลยูดาก่อน แล้วจึงทรงจัดการกับพวกพ่อค้าในพระวิหารภายหลัง ตลอดเวลา
เจ็ดแปดเดือน ที่พระองค์ปฏิบตั ิพระราชกิจในมณฑลยูดานั้น พระองค์คงได้เสด็จเข้ามาในกรุ งเยรู ซาเล็ม
หลายครั้ ง และได้สังเกตเห็น ความไม่เหมาะสม ในการที่พวกเจ้าหน้าที่ดูแลพระวิหาร ปล่อยให้พวก
พ่อค้ายึดเอาพระวิหารเป็ นที่ทาการค้าขาย อันเป็ นการนาความเสื่ อมเสี ยมาสู่ พระวิหารของพระเจ้า ทั้งนี้
จะเป็ นด้วยพวกเจ้าหน้าที่ดูแลพระวิหารเกียจคร้านไม่เคร่ งครัดต่อหน้าที่ของตน หรื อ เป็ นเพราะได้รับ
ผลประโยชน์จากพวกพ่อค้า หรื อด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม พระเยซู ไม่ทรงปรารถนาที่จะเห็ นพระ
วิหารของพระเจ้า ต้องกลายเป็ นทาเลค้าขายเช่นนั้น จึงได้ทรงขับไล่บุคคลเหล่านั้นออกไป โดยไม่ยอม
ฟังคาทัดทานหรื อคาขอร้องของผูใ้ ดทั้งสิ้ น บรรดาพ่อค้าในที่นนั่ ไม่มีผใู ้ ดบังอาจต่อสู ้หรื อขัดขวางการ
กระทาของพระองค์เลย คงมีแต่เจ้าหน้าที่ดูแลพระวิหารเท่านั้น ที่ขดั ขวางพระองค์
การกระทาของพระองค์ครั้งนี้ มิใช่เพียงแต่เป็ นการสาแดงอานาจเท่านั้น หากยังเป็ นการสาแดง
เครื่ องหมาย ให้พวกผูป้ กครองฝ่ ายศาสนาของชนชาติยวิ ได้รู้วา่ พระองค์ทรงเป็ น “ครู มาจากพระเจ้า” อีก
ด้วย เหตุ การณ์ ครั้ ง นี้ เป็ นที่โจษขานกันมาก จนศาลสู ง สุ ดของศาสนายูดาต้องนาเอาปั ญหานี้ ขึ้ นมา
ประชุ มพิจารณากันอย่างเคร่ งเครี ยด โดยเฉพาะข้ออ้างของพระเยซู ที่วา่ พระองค์เป็ นพระบุตรของพระ
เจ้า และได้ส่ ง ผูแ้ ทนไปสอบสวนคาดคั้นเอาความจริ งจากพระองค์ เพื่อให้ท ราบว่า พระองค์ท รงมี
แผนการณ์ จุดประสงค์ และมีหลักคาสอนอย่างไร
อัครสาวกยอห์นได้บนั ทึกพระราชกิ จของพระเยซู ตอนนี้ ไว้อย่างละเอียดถี่ ถว้ น ในบทต้น ๆ
ของพระธรรมยอห์น ส่ วนผูบ้ นั ทึกพระกิ ตติคุณอีกสามท่านได้บนั ทึกเรื่ องนี้ ไว้ ในตอนปลายของการ
ปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ (ขั้นที่ 45) นักศึกษาพระคริ สตธรรมส่ วนใหญ่ ลงความเห็นว่า เหตุการณ์
ตอนที่พระเยซู ทรงขับไล่พวกพ่อค้าออกจากพระวิหาร มีเพียงครั้งเดี ยวเท่านั้น โดยที่ผบู้ นั ทึกพระราช
ประวัติของพระองค์ ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่ งคงต้องผิดพลาด ในการที่ มิได้ลาดับเรื่ องราวให้ถูกต้องตาม
เหตุ การณ์ ก่อนหลัง ซึ่ งทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจสับสน โดยคิดว่าเหตุ การณ์ เช่ นนี้ มีถึงสองครั้ง หากว่าความ
คิดเห็นนี้ ถูกต้องแล้ว เรื่ องราวตอนนี้ ควรจะบันทึกไว้ ในตอนปลายแห่ งการปฏิ บตั ิพระราชกิ จ อันเป็ น
ตอนที่ พ ระเยซู ค ริ ส ต์เสด็ จเข้า สู่ ก รุ ง เยรู ซ าเล็ ม ด้วยชัยชนะอันใหญ่ หลวงจึ ง จะชอบด้วยเหตุ ผ ล แต่
อย่างไรก็ตาม หากว่าพระเยซู ทรงเริ่ มลงมื อปฏิ บตั ิ พระราชกิ จและสิ้ นสุ ดการปฏิ บตั ิ พระราชกิ จของ
พระองค์ ด้วยการชาระพระวิหารซึ่ งเป็ น “พระราชฐานของพระบิดาเจ้า” เช่นเดี ยวกันแล้ว การบันทึก
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พระราชประวัติของพระเยซู ในตอนนี้ ก็มิได้ทาให้เรื่ องราวผิดแผกกันเลย สาระสาคัญจากบทเรี ยนนี้
พอจะสรุ ปได้ดงั นี้
ประการแรก พระเยซู ทรงเน้นถึงความสาคัญของพระวิหารเป็ นใหญ่ มัทธิ วได้บนั ทึกไว้ว่า
“พระเยซู เสด็จเข้าไปในโบสถ์ของพระเจ้า” ซึ่ งเป็ นที่ประทับของพระเจ้า ในปั จจุบนั นี้ พระวิหารของ
พระเจ้าก็คือคริ สตจักรนั่นเอง (ร่ างกายของคริ สเตี ยนทุ กคน ก็เป็ นพระวิหารของพระเจ้าด้วยเช่ นกัน
ฉะนั้นจึงควรตระหนักในข้อนี้ ให้ดี) สภาวะการณ์ ของคริ สตจักรในปั จจุบนั นี้ ไม่วา่ จะเป็ นด้านภายใน
หรื อภายนอก จะต้องอยูใ่ นสภาพที่ให้ความอบอุ่นเชื่ อมัน่ แก่สมาชิ กคริ สตจักร และผูม้ านมัสการ ให้เขา
มีความรู ้สึกเสมือนหนึ่งว่า เขาได้อยูใ่ นพระวิหารของพระเจ้า และพระองค์ประทับอยูก่ บั พวกเขาจริ ง ๆ
เขาจึงจะสามารถมองเห็นพระเจ้า “ประทับอยู่ในที่ สูงเด่ น” เช่นเดียวกับที่อิสยาห์ได้เห็นมาแล้วในสมัย
โบราณ เพื่อเขาจะได้สานึ กถึ งความผิดบาปของเขา สารภาพบาป ถวายตัวให้แก่ พระเจ้า และมีความ
กระตือรื อร้นที่จะออกไปปฏิบตั ิเพื่อนมนุษย์
ประการที่สอง พระเยซู ทรงเน้นถึงความบริ สุทธิ์ ของพระวิหาร โดยชี้ ให้เห็นว่า สิ่ งที่บริ สุทธิ์
จะต้อ งไม่ ค ละเคล้า ปะปนกับ สิ่ ง ที่ เป็ นมลทิ น จะต้องแยกกัน อยู่อ ย่า งเด็ ดขาด ประดุ จ น้ า กับ น้ า มัน
พระราชฐานของพระบิดานั้น เป็ นสถานที่สาหรับนมัสการ แต่พวกพ่อค้าได้ทาให้กลายเป็ น “ช่องโจร”
และเป็ น “ที่ทาการค้าขาย” บุคคลเหล่านี้มิได้ถวายพระเกียรติให้แก่พระเจ้า พวกเขาได้ยึดเอาสมบัติของ
พระเจ้าให้เป็ นของตน จิ ตใจของเรานั้น พระเจ้าทรงถื อว่าเป็ นสิ่ งที่ สาคัญมาก เพราะว่าหากความคิ ด
คานึ งของเราไม่เป็ นในวิถีทางที่ถูกต้องแล้ว การกระทาของเราก็ไม่อาจเป็ นไปในวิถีทางที่ถูกต้องได้
เช่นเดียวกัน การที่พวกพ่อค้าได้ยึดเอาพระวิหารเป็ นที่คา้ ขายดังกล่าว จึงเป็ นการทาผิดคิดชัว่ ไม่เป็ นไป
ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ดังนั้นพระเยซู จึงทรงใช้แส้ขบั ไล่พวกเหล่านี้ ออกไป รวมทั้งสัตว์ที่นามา
ค้าขายด้วย พระวิหารของพระเจ้าไม่ใช่ สถานที่ คา้ ขาย หากแต่เป็ นที่สาหรับอธิ ษฐานนมัสการ ถวาย
ทรัพย์ ปฏิบตั ิพระเจ้า และเป็ นสถานที่สร้างสรรค์วญ
ิ ญาณจิต
เหตุการณ์ที่สองในบทเรี ยนนี้ เป็ นการสนทนากันระหว่างพระเยซู กบั นิ โคเดมัส พระองค์ทรง
เปิ ดเผยถึ งเรื่ องการบังเกิ ดใหม่ และหนทางที่จะเข้าสู่ แผ่นดินของพระเจ้า ซึ่ งเป็ นการสาแดงสัจธรรมที่
ยิ่งใหญ่ของพระองค์เป็ นครั้ งแรก ที่ กล่ าวเช่ นนี้ ก็เพราะพระองค์ยงั ไม่ได้เริ่ มปฏิ บตั ิ พระราชกิ จของ
พระองค์อย่างเปิ ดเผย แต่ในบทเรี ยนนี้ และบทต่อไปพระองค์ได้เริ่ มออกไปสั่งสอนประชาชน และ
อธิ บายถึงจุดประสงค์ที่พระองค์เสด็จลงมารับสภาพเป็ นมนุ ษย์ใ นโลกนี้ พระธรรมยอห์นบทที่สามนี้
เป็ นบทที่สาคัญที่สุดบทหนึ่ งของพระกิ ตติคุณ เพราะเพียงแต่ขอ้ ที่สิบหกข้อเดี ยว ก็ได้นาคนให้ได้รับ
ความรอดมาเป็ นจานวนมากแล้ว
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การพบปะสั ง สรรค์ก ัน ระหว่ า งบรมครู ท้ ัง สองในค่ า วัน นั้น เป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่ น่ า สนใจยิ่ ง
เหตุการณ์หนึ่ ง ไม่ว่านิ โคเดมัสจะมาในฐานะผูแ้ ทนของผูน้ าศาสนายูดา หรื อมาเป็ นการส่ วนตัวก็ตาม
รู ้ สึกว่าท่า นเป็ นบุ คคลที่ มีความหิ วกระหายฝ่ ายจิ ตวิญญาณมาก ซึ่ งพระเยซู เอง ก็ทรงทราบถึ งความ
ต้องการของเขาเป็ นอย่างดี โดยปกติแล้ว นิ โคเดมัส เป็ นคนดี ร่ ารวย และมีอิทธิ พลมาก กระนั้นก็ตาม
พระเยซู ตรัสแก่นิโคเดมัสว่า เขาไม่มีคุณสมบัติอะไรเหมาะสมที่จะเข้าสู่ ดินแดนของพระเจ้า อย่าว่าแต่
เข้าไปในแผ่นดิ นของพระเจ้าเลย แม้แต่ตอ้ งการเห็ นก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็ นได้เลย (ข้อ 3,5) เมื่อได้ฟัง
เช่นนี้ นิ โคเดมัสก็รู้สึกตัวและยอมรับว่า ที่พระเยซู ตรัสนั้นเป็ นความจริ ง และตัวเขาเป็ นคนตาบอดฝ่ าย
จิตวิญญาณ จึงทูลถามพระเยซูวา่ “เหตุการณ์เหล่านั้น จะเป็ นอย่างไรได้” (ข้อ 4:9)
พระเยซูตรัสตอบว่า “ท่านเป็ นอาจารย์ในพวกอิสราเอล ไฉนจึงไม่เข้าใจในสิ่ งเหล่านี้ ” พระเจ้า
ได้สาแดงพระองค์ต่อพลไพร่ ชาวอิสราเอลของพระองค์ มาเป็ นเวลาหลายยุคหลายสมัยแล้ว ผูท้ ี่มีความ
สนิ ทสนมกับพระองค์ยอ่ มรู ้ถึงสิ่ งของฝ่ ายจิตวิญญาณเป็ นอย่างดี “อย่าประหลาดใจ เพราะเราบอกท่าน
ว่า ท่า นทั้งหลายต้องบัง เกิ ดใหม่ ” พระเยซู มิ ได้หมายถึ ง การเกิ ดฝ่ ายเนื้ อหนังตามธรรมชาติ แต่ ทรง
หมายถึงการเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณ พระองค์ทรงใช้สิ่งของ ๆ โลก อธิ บายถึงสิ่ งของ ๆ สวรรค์ (ข้อ 12)
พระองค์ตรัสว่ามนุ ษย์โลกไม่อาจเข้าใจในเรื่ องราวของกระแสลมได้ฉันใด ก็ไม่อาจเข้าใจในเรื่ องการ
บังเกิ ดใหม่ฉันนั้น เรื่ องนี้ เป็ นของใหม่ ยากแก่ การเข้า ใจ แผ่นดิ นของพระเจ้า เป็ นอาณาจัก รฝ่ ายจิ ต
วิญญาณ เป็ นเรื่ องราวของสวรรค์ และไม่มีมนุษย์คนใดสามารถขึ้นไปสู่ สวรรค์ได้ เว้นแต่พระเยซู ผเู ้ ดียว
เท่านั้น ซึ่ งได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ รับสภาพเป็ นมนุ ษย์ พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรองค์ถาวรของพระ
เจ้า ทรงประทับอยู่ท้ งั ในสวรรค์ และในโลกในขณะเดี ยวกัน (ข้อ 13) พระองค์ทรงอยู่เหนื อสิ่ งใด ๆ
สารพัดสิ่ งล้วนอยูใ่ นพระหัตถ์ของพระองค์ (ข้อ 35)
พระเยซู ทรงกล่ าวถึ งวิถีทางที่ จะทาให้มนุ ษย์ สามารถเข้าไปในแผ่นดิ นของพระเจ้าไว้อย่าง
ชัดเจน มีอยูเ่ พียงทางเดียวเท่านั้น คือโดยการบังเกิดใหม่และการที่เป็ นไปได้เช่นนี้ ก็เพราะ ความรักอัน
ยิ่งใหญ่ ที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุ ษย์โลก จนได้ส่งพระบุตรที่รักยิ่งองค์เดียวของพระองค์ ให้ลงมาไถ่โทษ
บาปของมนุษย์ โดยการสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน เป็ นการให้พระบุตรได้รับการ “ยกขึ้น” (ข้อ 14) การ
มองดูงูทองเหลืองที่โมเสสตั้งขึ้นในป่ า สามารถรักษาและทาให้ชนชาติอิสราเอลมีชีวิตต่อไปฉันใด ผูท้ ี่
ด าเนิ น ชี วิ ต อยู่ด้ว ยการมองดู ที่ พ ระเยซู และผูท้ ี่ ว างใจในพระองค์ ก็ จ ะมี ชี วิ ต นิ รั น ดร์ ฉั น นั้น (ข้อ
15,16,36)
พระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลก เพือ่ ช่วยมนุษย์ให้รอด (ข้อ 17) พระองค์มิได้
เสด็จมาเพื่อพิจารณามนุษยโลก เพราะว่ามนุษย์ได้ถูกพิพากษา เนื่องด้วยความโง่งมหลงใหลในความผิด
บาปอยู่แล้ว (ข้อ 18-21) มีอยู่ทางเดี ยวเท่านั้นที่จะหลี กเลี่ ยงการถูกพิพากษาลงโทษได้ คือโดยการรั บ
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ชีวติ ใหม่ เริ่ มวิถีชีวติ ใหม่ท้ งั สิ้ น “ท่ านต้ องบังเกิดใหม่ ” เพราะชี วิตเก่าคือชี วิตฝ่ ายเนื้ อหนังนั้น จะเข้าไป
ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าไม่ได้เลย (1 โคริ นธ์ 15:50) “ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็ นเนื้ อหนัง และซึ่ ง
บังเกิ ดจากพระวิญญาณก็เป็ นวิญญาณ” และสิ่ งที่ เกิ ดจากพระวิญญาณนี่ แหละ ที่สามารถเข้าส่ วนใน
แผ่นดินฝ่ ายวิญญาณได้ ด้วยเหตุที่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ทรงรับสภาพเป็ นบุตรของมนุ ษย์ ฉะนั้น
มนุ ษย์จึงสามารถเป็ นบุ ตรของพระเจ้าได้โดยทางพระองค์ (ยอห์น 1:12) โดยชาติ กาเนิ ดแล้ว มนุ ษย์
ไม่ใช่บุตรของพระเจ้า แม้จะนับย้อนสมัยถึงสมัยก่อนที่มนุ ษย์จะหลงทาบาปเป็ นครั้งแรกก็ตาม อาดัม
เป็ นบุ ตรของพระเจ้า โดยการที่ พ ระองค์ท รงสร้ า งขึ้ นาจากผงคลี ดิน และอาดัม ก็ มี ชี วิตอยู่เพี ย งชั่ว
ระยะเวลา ที่พระองค์ทรงกาหนดให้เท่านั้น ไม่ใช่ ชีวิตนิ รันดร์ เพราะชี วิตนิ รันดร์ มีอยู่ที่พระเยซู พระ
บุตรองค์เดียวเท่านั้น และเรารับส่ วนในชี วิตนี้ ก็โดยพระองค์ผเู ้ ดียวเท่านั้น เราเป็ นบุตรของพระเจ้าโดย
พระบุตรองค์ถาวร “ถ้าคนหนึ่ งคนใดอยู่ในพระคริ สต์ คนนั้นก็ได้รับการสร้ างขึ้นใหม่” ได้บงั เกิดใหม่
เข้าร่ วมในครอบครัวใหม่ คืออยูใ่ นวงศ์วานของพระเจ้า ได้รับชี วิตใหม่อุปนิ สัยใหม่ และบุคลิกลักษณะ
ใหม่ คือมีลกั ษณะเหมือนกันกับพระเจ้า พระบิดา (2 เปโตร 1:4) เขาได้รับวิญญาณใหม่ คือพระวิญญาณ
ของพระเจ้าซึ่งเป็ นเครื่ องหมายตราประทับของพระเจ้า ที่ทรงประทับไว้เพื่อเป็ นประจักรษ์พยาน ในการ
ที่พระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์ เพื่อช่วยมนุษย์ให้ได้รับความรอด (เอเฟซัส 1:13,14)
ทั้งหมดนี้ พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมไว้ให้เราพร้อมแล้ว โดยทางไม้กางเขนของพระคริ สต์ อันเป็ น
สถานที่ ซ่ ึ ง พระเยซู ไ ด้ท รงถู ก “ยกขึ้ น” เพื่ อไถ่ โทษความผิดบาปของมนุ ษ ย์ เป็ นการตอบสนองข้อ
เรี ยกร้องอันชอบธรรมของพระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ (โรม.3:9-24) เรื่ องการบังเกิดใหม่และชี วิตฝ่ ายจิตวิญญาณ
จิต เท่าที่ได้กล่าวมาข้างบนนี้ เป็ นแต่เพียงสรุ ปความโดยย่อเท่านั้น จะได้อธิ บายอย่างละเอียดถี่ถว้ นอีก
ครั้งหนึ่ง เมื่อกล่าวถึงการปฏิบตั ิพระราชกิจในบั้นปลายของพระองค์ อนึ่งในจดหมายฝากของอัครสาวก
เปาโล ก็ได้อธิ บายเรื่ องนี้ไว้เช่นเดียวกัน
ยอห์นมิได้บนั ทึกเรื่ องราว ที่พระเยซู ทรงสนทนากับนิ โคเดมัสในเย็นวันนั้น ไว้ให้ครบถ้วน
ฉะนั้นเราจึ งไม่ทราบว่า นิ โคเดมัสพูดว่าอย่างไรบ้างและตัดสิ นใจรั บการบังเกิ ดใหม่ที่ได้กล่ าวมานี้
หรื อไม่ เราทราบเพียงแต่วา่ ท่านได้ยอมรับเชื่อเป็ นการลับ ๆ และใน ยอห์น 7:50,51 เมื่อพระเยซูทรงถูก
พวกฟาริ สี หาเหตุใส่ ร้ายพระองค์น้ นั นิ โคเดมัสอยู่ฝ่ายพระองค์ภายหลังจากที่พระเยซู ถูกตรึ งบนไม้
กางเขนแล้ว นิ โคเดมัสก็ได้ตดั สิ นใจประกาศตนเป็ นศิษย์ของพระเยซู อย่างกล้าหาญ และได้ร่วมมือกับ
โยเซฟชาวอริ มาธาย อันเชิ ญพระบรมศพของพระเยซู ลงจากไม้กางเขน นาไปสู่ อุโมงค์ฝังพระศพ แล้ว
พากันหาอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ตลอดจนเครื่ องหอมมาตบแต่งพระศพ (ยอห์น 19:38,39)
พระเยซู แ ละสาวกของพระองค์ไ ด้ “ยับ ยั้ง ” อยู่ที่ ม ณฑลยูด า และได้ท รงประกาศสั่ ง สอน
ประชาชน ส่ วนสาวกของพระองค์ได้ให้ศีลบัพติศมา แก่ผทู ้ ี่รับเชื่ อแล้วเป็ นจานวนหลายคน และภายใน
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ระยะเวลาไม่นานนัก ก็มีผขู ้ อติ ดตามพระองค์ไปเป็ นจานวนมาก มากกว่าผูต้ ิ ดตามยอห์ นเสี ยอีก ซึ่ ง
ขณะนั้นยอห์นบัพติศมาก็ทาการประกาศ และให้บพั ติศมาแก่ประชาชน อยู่ไม่ไกลจากสถานที่ที่พระ
เยซูประทับอยูเ่ ท่าใดนัก เมื่อศิษย์ของท่านถามถึงเรื่ องนี้ ท่านจึงตอบว่า “มนุ ษย์จะรับสิ่ งใดไม่ได้ เว้นแต่
ที่ได้ประทานจากสวรรค์ให้เขา...เรามิใช่พระคริ สต์ พระองค์น้ นั คงต้องใหญ่ข้ ึน แต่เราจะต้องน้อยลง เรา
มีความยินดีอย่างเปี่ ยมล้น ในการที่ได้เป็ นสหายของพระองค์” (ยอห์น 3:27-30)
เมื่อพระเยซูทรงทราบถึงการขัดแย้งกันกับพวกฟาริ สี พระองค์จึงเสด็จจากมณฑลยูดาไปสู่ กาลิ
ลี

ข้ อไตร่ ตรอง
ปั ญหาที่สาคัญและจาเป็ นยิ่งสาหรับมนุ ษย์ทุก ๆ คนในปั จจุบนั นี้ ก็คือ “ข้าพเจ้าเองบังเกิดใหม่
หรื อยัง” “ข้าพเจ้าอยูใ่ นสภาพเตรี ยมพร้อม ที่จะเข้าร่ วมในราชวงศ์ของพระเจ้าแล้วหรื อยัง” เราจะอยูใ่ น
สภาพเตรี ยมพร้ อมต่อสถานการณ์ เหล่านี้ ได้ ก็ต่อเมื่อเรากระทาตามพระวจนะของพระเจ้า โดยเชื่อพึ่ง
พระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระเจ้า ซึ่ งได้ถูกตรึ งไว้เพื่อเรา และยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า และ
พระผูช้ ่ วยให้รอดของเรา ถ้าเราอยู่ในสภาพพร้ อมแล้วเช่ นนี้ เราก็สามารถพูดได้อย่างเต็มที่ ว่า เราได้
บังเกิดใหม่ และเป็ นบุตรของพระเจ้าแล้ว และ “ถ้ าเราทั้งหลายเป็ นบุตรแล้ ว เราจึ งเป็ นทายาท คื อผู้รับ
มรดกซึ่ งไม่ ร้ ู เปื่ อยเน่ าอันปราศจากมลทิ น และจะหาร่ วงโรยไม่ ซึ่ งทรงจัดเตรี ยมไว้ ในเมื องสวรรค์
สาหรั บท่ านทั้งหลาย”
ผูบ้ นั ทึกพระราชประวัติของพระองค์กล่าวว่า “พระเยซู มิได้ไว้พระทัยในคนเหล่ านั้น” และ
ก่อนหน้านี้ ก็ได้กล่าวไว้ว่า “คนเป็ นอันมากได้ศรัทธาในพระนามของพระองค์ ” คาว่า “ศรัทธา” “เชื่อ”
“ไว้ใจ” คาเหล่านี้มาจากรากศัพท์คาเดียวกัน เราอาจอธิ บายความหมายได้ดงั นี้ คือ การที่ผคู ้ นเป็ นจานวน
มาก เพียงแต่ยอมเชื่อว่าพระเยซูเป็ นองค์พระเมสิ ยาห์ แต่วา่ เขาเหล่านั้นยังมิได้ไว้ใจเชื่ อพึ่งพระองค์ มิได้
มอบตัวถวายวิญญาณจิตแก่พระองค์และไม่ยอมให้พระองค์เป็ นพระผูน้ าในชี วิตของเขา เมื่อเป็ นเช่นนี้
พระเยซูจึงมิได้ทรงไว้ใจในพวกเขาเลย ศิษย์ของยอห์นหลายคน ได้ติดตามพระเยซูดว้ ยดวงจิตที่เปิ ดรับ
พระองค์ ด้วยความศรัทธาอันเต็มเปี่ ยม พร้อมที่จะติดตามพระองค์ไปทุก หนทุกแห่ งและยอมสละทุกสิ่ ง
ทุกอย่าง ไม่ว่าจะต้องเสี่ ยงต่อชี วิตและรับการสู ญเสี ยอย่างไรก็ตาม พระเยซู จึงทรงวางพระทัยในศิษย์
เหล่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างจากคนอื่น ๆ เป็ นอันมาก ผูใ้ ดก็ตามที่ยอมอ่อน
น้อมต่อพระองค์อย่างหมดสิ้ น ผูน้ ้ นั จะได้มีสามัคคีธรรมกับพระองค์อย่างใหญ่หลวง เพราะว่าพระองค์
เสด็จเข้ามาประทับใจในดวงจิ ตของเขาผูน้ ้ นั ท่านเองได้อ่อนน้อมยอมถวายชี วิตและน้ าใจของท่าน
ให้แก่พระองค์เช่นนี้หรื อยัง
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“ซึ่ งเกิดจากพระวิญญาณก็เป็ นวิญญาณ” การบังเกิดใหม่คือการบังเกิดฝ่ ายจิตวิญญาณ โดยการ
เป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันกับพระวิญญาณของพระเจ้าคื อการรับบัพติศมา เข้าร่ วมในพระกายของพระ
คริ สต์ ซึ่ งทาให้ “บังเกิดเป็ นบ่อน้ าในตัวเขา พลุ่งขึ้นถึงชี วิตเป็ นนิ ตย์” และไหลซึ มซาบไปตลอดทัว่ จิต
วิญญาณและร่ างกาย
วิญญาณที่บงั เกิดใหม่แต่เบื้องบนเท่านั้น ที่เข้าใจถึงการเปรี ยบเทียบระหว่างวิญญาณกับลม (ข้อ
8) ลมโชยอ่อน ๆ ในฤดูร้อน หรื อพายุที่พดั จัดในฤดูหนาวเป็ นเช่ นใด “คนที่บงั เกิดจากพระวิญญาณก็
เป็ นอย่างนั้นทุกคน” แม้ท่านจะได้ยินเสี ยง และรู ้ สึกด้วยการสัมผัส แต่ท่านก็ไม่อาจทราบว่ามันพัดมา
จากไหน และจะพัดไปที่ไหน ที่รู้ก็รู้ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นว่าบัดนี้ลมพัดมาแล้ว
พระเจ้าทรงเทพระวิญญาณของพระองค์ ลงมาสวมทับพระบุ ตรโดยไม่มีการจากัด พระองค์
ทรงเป็ นแหล่งกาเนิ ดแห่ งชี วิตนิ รันดร์ ซึ่ งมาแต่เบื้องบนเพียงแห่ งเดี ยวเท่านั้น ผูท้ ี่มาจากแผ่นดินโลก ก็
อยูฝ่ ่ ายแผ่นดินโลกและย่อมพูดถึงแผ่นดินโลก พระองค์ผเู ้ สด็จมาจากสวรรค์ก็อยู่เหนื อสารพัด (ยอห์น
3:31-36)
คาว่า “ร้อนใจ” (ยอห์น 2:17) เป็ นคาเดียวกับคาว่า “อิจฉา” ซึ่ งปรากฏใน กิจการ.13:45 และมา
จากภาษากรี กคาเดียวกัน รากศัพท์เดิมหมายถึง “เดือดพล่าน” พระเยซูทรงมีความเผ็ดร้อน “เดือดพล่าน”
ก็เพื่อที่จะให้พระเจ้าได้รับสง่าราศี ชนชาติยิวในเวลานั้นมักมีความกระตือรื อร้น เพื่อผลประโยชน์ของ
ตัวเอง ส่ วนท่านเล่า เคยตั้งปั ญหาถามตัวเองบ้างหรื อไม่วา่ “ข้าพเจ้ามีความเดือดพล่าน” (ร้อนรน) ในวิถี
ใด อย่างไรบ้าง?

ทบทวน
จงศึกษาดูความเป็ นมาของเทศกาลปั ศกา (จากปฐมกาล บทที่ 12) เสร็ จแล้ว จงพิจารณาคาถาม
ต่อไปนี้
เมื่อพระเยซู เสด็จเข้าไปในพระวิหาร พระองค์พบพ่อค้ากาลังค้าขายอะไรที่นนั่ ? พระองค์ทรง
จัดการกับพวกนั้นอย่างไรบ้าง? ในเมื่อพวกพ่อค้าเหล่านั้นขายสัตว์สาหรับเป็ นเครื่ องสักการะบูชาพระ
เจ้า ฉะนั้นจึงใคร่ จะรู ้ ว่าเขาจึงมีความผิดสถานใด? (สถานที่คา้ ขายใกล้แท่นบูชามากเกิ นไป ปกติแล้ว
พระวิหารเป็ นสถานที่หวงห้าม ไม่ควรที่ผใู ้ ดจะบังอาจกระทาเช่นนี้ นอกจากนั้น ราคาสัตว์ที่ขายยังตั้งไว้
สู งเกินไป)
ชนชาติยิวตั้งปั ญหาถามพระเยซู ว่าอย่างไรบ้าง หลังจากที่พระองค์ทรงขับไล่พวกพ่อค้าออก
จากวิหารแล้ว และพระองค์ทรงตอบว่าอย่างไร?
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พระเยซู ทรงหมายถึงอะไร เมื่อพระองค์ตรัสคาว่า “โบสถ์น้ ี ”? การสร้างวิหารของเฮโรดหลังนี้
กิ นเวลาเวลานานเท่าใด? (นับตั้งแต่เริ่ มสร้ างมาจนกระทัง่ ขณะที่ พูดถึ งนี้ รวมเวลาได้ 46 ปี แต่ยงั ไม่
เสร็ จ)
ขุนนางชาวยิวผูท้ ี่ ไ ปหาพระเยซู ตอนค่ า ในระหว่า งเทศกาลปั ศ กานั้นคื อใคร? ท่ านคิ ดบ้า ง
หรื อไม่วา่ การที่ท่านไปหาพระเยซู คงเนื่องมาจากการชาระพระวิหารของพระเยซูครั้งนั้นเป็ นต้นเหตุ?
นิโคเดมัสเข้าใจคาตรัสของพระเยซู ที่ว่า “ท่ านต้ องบังเกิดใหม่ ” หรื อไม่? ตัวท่านเองเล่า เข้าใจ
เรื่ องการบังเกิดใหม่หรื อยัง?
มนุ ษย์มีประสบการณ์ ในการบังเกิ ดใหม่ โดยการกระทา หรื อโดยความเข้าใจ? การ “บังเกิ ด
ใหม่” นั้น เป็ น “การรับเอา” หรื อ “การรับรู้”?
เมื่อเสร็ จจากการร่ วมในงานฉลองเทศกาลปั สกาแล้ว พระเยซูทรงกระทาอะไร ในมณฑลยูดา?
ขณะนั้นยอห์นบัพติศมากาลังทาอะไรอยู?่ ศิษย์ของยอห์นบัพติศมาถามเขาว่าอย่างไรบ้าง? ยอห์นบัพติศ
มาพยายามแย่งเอาเกียรติยศไปจากพระเยซูหรื อไม่?
ท่านเข้าใจหรื อไม่วา่ ยอห์นหมายถึงอะไร ในคาพูดที่วา่ “เราจะต้ องน้ อยลง” ฐานะที่แท้จริ งของ
ยอห์นบัพติศมา ในโครงการของพระเจ้าเกี่ยวกับพระกิตติคุณนั้น คืออะไร?
ในบทเรี ยนนี้ขอ้ ใดประทับใจท่านมากที่สุด?
เมื่อพระเยซู ทรงเสร็ จสิ้ นจากการปฏิ บตั ิพระราชกิ จ ในมณฑลยูดาแล้วพระองค์เสด็จไป ณ ที่
ใด?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. เหตุที่พระเยซู ทรงขับไล่พวกพ่อค้าออกจากพระวิหาร เป็ นเพราะพวกพ่อค้าหาเงินในทางที่
ผิด หรื อเป็ นเพราะพวกเขาทาให้พระวิหารต้องเป็ นมลทิน หรื อด้วยเหตุท้ งั สองประการดังกล่าว 2. เหตุ
ใดพระเยซูจึงทรงเรี ยกพระวิหารนั้นว่า “พระราชฐานของพระบิดาของเรา” ในเมื่อพระวิหารนั้นกษัตริ ย ์
เฮโรดผูช้ วั่ ร้าย ไม่เคยมีความศรัทธาในพระเจ้าเป็ นผูส้ ร้างขึ้น ข้อนี้ช้ ีให้เห็นว่า การนมัสการพระเจ้าอย่าง
แท้จริ งนั้น มิได้ข้ ึนอยูก่ บั สถานที่ได้หรื อไม่ 3. การที่นิโคเดมัสแนะนาตัวเองแก่พระเยซู น้ นั เป็ นเพราะนิ
โคเดมัสซาบซึ้ งในพระราชกิ จของพระองค์หรื อ 4. ท่านคิดว่านิ โคเดมัสมาหาพระเยซู คริ สต์ ในฐานะ
ตัวแทนของผูน้ าศาสนายิว หรื อมาด้วยเหตุผลส่ วนตัวของนิ โคเดมัสเอง 5. นิ โคเดมัสรู ้ว่าพระเยซู ทรง
เป็ น “ครู มาจากพระเจ้า” เพราะคาสั่งสอนของพระเยซู เอง หรื อเป็ นเพราะผลแห่ งการปฏิบตั ิพระราชกิจ
ของพระองค์ 6. ท่านใช้ขอ้ พระคัมภีร์ขอ้ ใดเป็ นหลัก ในการที่จะพิสูจน์ต่อตัวท่านเองและผูอ้ ื่นว่า ท่าน
เองได้ “บังเกิ ดใหม่” แล้ว 7. ท่านจะอธิ บายให้ผทู ้ ี่ ถวายตัวรับความรอดแล้วอย่างไร จึงจะทาให้เขามี
ความแน่ ใจว่า เขาได้บงั เกิ ดใหม่แล้วจริ ง ๆ 8. เป็ นไปได้หรื อไม่ที่ประชาชนชั้นสามัญชน จะสามารถ
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เข้าใจในเรื่ องการบังเกิ ดใหม่ ได้ดีกว่าชนชั้นผูป้ กครอง เยี่ยงขุนนางนิโคเดมัส 9. ท่านคิดว่าคาอธิ บาย
ของพระเยซู เกี่ยวกับการบังเกิดใหม่น้ ี ชัดเจนเพียงพอหรื อไม่
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ขั้นทีส่ ิ บหญิงชาวสะมาเรีย-ทีบ่ ่ อนา้ ยาโคบ เมืองซู คาร
ยอห์ น 4:4-42
พวกฟาริ สีได้พยายามยุยงให้ศิษย์ของยอห์นบัพติศมา และสาวกของพระเยซู แตกกันอยูเ่ สมอ
แต่ยอห์ นก็ได้ต่อสู ้ ข ดั ขวาง การกระทาอันชั่วร้ า ยของเหล่ า ศัตรู ข องพระเยซู ทุกวิถี ทาง พระเยซู ทรง
พิจารณาเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างรอบคอบแล้ว ก็ทรงนาบรรดาสาวกของพระองค์กลับไปสู่ มณฑลกาลิ ลี
อีก แต่ท้ งั นี้ พระองค์มิได้เสด็จไปตามเส้นทางที่นาไปสู่ ตาบลอายโนน ซึ่ งขณะนั้นยอห์นกาลังประกาศ
สั่งสอนประชาชนอยูท่ ี่นนั่ หากแต่พระองค์เสด็จผ่านเข้าไปในมณฑลสะมาเรี ย ซึ่งตามประเพณี สืบเนื่อง
มาแต่โบราณกาลของชนชาติยิวนั้น ถื อว่ามณฑลสะมาเรี ยเป็ นดิ นแดนที่มีมลทิน เป็ นดินแดนแห่ งการ
แช่งสาป จึงมีความรังเกียจ ไม่ยอมเหยียบย่างเข้าไปในมณฑลสะมาเรี ยเป็ นอันขาด แต่พระเยซู มิได้ทรง
ถือตามประเพณี อนั นี้ พระองค์ปฏิบตั ิเสมือนหนึ่งว่า พระองค์ไม่ทรงทราบเรื่ องนี้มาก่อนเลย
การกระทาของพระเยซู และสาวกของพระองค์ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ชนชาติยิวถือว่าเป็ นการฝ่ าฝื น
บทบัญญัติอย่างร้ ายแรงเท่านั้น แม้แต่ชาวสะมาเรี ยเองต่างก็รู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะหญิง
ชาวสะมาเรี ยที่พระองค์ทรงพบที่บ่อน้ ายาโคบนั้น ยิง่ ประหลาดใจเป็ นทวีคูณ เมื่อพระองค์ตรัสขอน้ าดื่ม
จากนาง เพราะโดยปกติแล้ว ชาวยิวจะไม่ยอมพูดจาปราศรัยกับชาวสะมาเรี ยเลย แต่นางได้ปฏิเสธไม่
ยอมถวายน้ าดื่มให้แก่พระองค์ และแม้วา่ ต่อมาภายหลังนางจะรับเชื่ อในพระองค์ก็ตาม เท่าที่บนั ทึกไว้
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั ไม่ปรากฏว่านางได้ถวายน้ าให้แก่พระองค์เลย ทั้งนี้ เราอาจสัณนิษฐานได้
ว่า ตอนแรกนั้น นางยังประหลาดใจสงสัยในพระองค์ จึงทาให้นางปฏิเสธ ครั้นเมื่อนางได้ฟังพระธรรม
อันประเสริ ฐของพระองค์แล้ว ก็เกิดความซาบซึ้ งมีความศรัทธากระทัง่ ลืมนึ กถึงเรื่ องนี้ ท่านลองนึ กภาพ
เอาเองเถิ ดว่า บรรดาสาวกของพระองค์ จะพากันแปลกใจสักเพียงใด เมื่อกลับมาจากการซื้ ออาหารใน
เมือง มาพบพระองค์กาลังสนทนากับหญิงชาวสะมาเรี ยเช่นนี้

อภิปราย
ก่อนที่ เราจะศึ กษาถึ งการสนทนา ระหว่างพระเยซู กบั หญิ งชาวสะมาเรี ยที่ บ่อน้ าของยาโคบ
ต่อไป ก็ขอให้พิจารณาถึงความจริ งที่สาคัญสองประการ ในขั้นที่สิบนี้ ตามที่ปรากฏในพระธรรมยอห์น
เสี ยก่อน
ประการแรก ได้แก่การลาดับเหตุการณ์ ยอห์นได้บนั ทึกพระราชกิ จของพระองค์ตอนนี้ ไว้
ในบทต้น ๆ ของพระธรรมยอห์น หากว่าเราจะตรวจบทที่หนึ่ ง สอง สาม อย่างคร่ าว ๆ แล้ว จะเห็นว่า
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ก่ อ นที่ ย อห์ น จะกล่ า วถึ ง การสนทนาระหว่า งพระเยซู ก ับ หญิ ง ชาวสะมาเรี ย นั้น ยอห์ น ได้ก ล่ า วถึ ง
เหตุ การณ์ ต่าง ๆ ในการปฏิ บตั ิ พระราชกิ จของพระเยซู ไว้เพียงหกประการเท่านั้น คื อ การประกาศ
แนะนาพระเยซู ให้ประชาชนรู้จกั โดยยอห์นบัพติศมา การเลือกสาวกของพระองค์การเสด็จร่ วมในพิธี
สมรสที่หมู่บา้ นคานา การชาระพระวิหาร การเข้าเฝ้ าของนิ โคเดมัส และการขัดแย้งกันในเรื่ องการให้
บัพติศมา เหตุการณ์ครั้งสุ ดท้ายนี้ เอง เป็ นเหตุให้พระองค์ยุติการประกาศสั่งสอนในมณฑลยูดาครั้งแรก
แล้วเสด็จขึ้นไปทางทิศเหนื อมุ่งสู่ มณฑลกาลิลี โดยผ่านเข้าไปในมณฑลสะมาเรี ยตามความคิดเห็นของ
ยอห์นถือว่า การเสด็จไปเยีย่ มเยียนเมืองซูคารครั้งนี้ เป็ นเหตุการณ์ที่สาคัญยิง่
ประการที่สอง การที่ ย อห์ นอธิ บายถึ งการสนทนาปราศรั ย ระหว่างพระเยซู และหญิ ง ชาว
สะมาเรี ยไว้อย่างละเอียดละออ สมเหตุสมผลตามหลักตรรกวิทยา โดยมิได้ตดั ทอนหรื อสรุ ปไว้เพียงย่อ
ๆ แต่ประการใด แม้ว่าพระธรรมยอห์นจะมีดว้ ยกันถึ งยี่สิบเอ็ดบท แต่ที่บนั ทึกไว้อย่างละเอียดถี่ ถว้ น
เช่ นเดียวกับเรื่ องนี้ มีเพียงแปดเรื่ องเท่านั้น คือเรื่ องการรักษาคนตาบอดให้หาย เรื่ องของลาซะรัส นิ โค
เดมัส เรื่ องทิพยอาหารแห่งชีวติ การเลี้ยงครั้งสุ ดท้าย การถูกจับขึ้นฟ้ องศาลและการถูกตรึ งที่ไม้กางเขน
การฟื้ นคืนพระชนม์ และการปรากฏพระกายภายหลังจากการฟื้ นคืนพระชนม์แล้ว ที่ชายฝั่งทะเลกาลิลี
ในเวลารุ่ งเช้า
การสนทนาปราศรัยระหว่างพระเยซู กับหญิงชาวสะมาเรี ย จะต้องมีสาระสาคัญซึ่งเป็ นบทเรี ยน
แก่เราหลายประการทีเดียว มิฉะนั้นแล้ว ท่านยอห์นคงไม่บนั ทึกไว้ในบทต้นของพระธรรมยอห์น และ
คงไม่อธิ บายไว้อย่างละเอียดถี่ถว้ นเช่นนี้ เป็ นแน่ เราต้องจาไว้วา่ ขณะที่พระเยซู ทรงสนทนาปราศรัยกับ
หญิ ง ชาวสะมาเรี ย นั้น ยอห์ นและสาวกอื่ น ๆ ของพระเยซู ไม่ ไ ด้อ ยู่ที่ นั่น และพระเยซู เ องก็ ค งไม่
ประสงค์ที่จะเล่าให้ผใู ้ ดทราบ ถึงชีวติ ของหญิงแพศยาที่สังคมรังเกียจผูน้ ้ ี ดังที่นางได้เปิ ดเผยให้พระองค์
ทราบเป็ นแน่ ถ้าเช่ นนั้นใครเล่าเป็ นผูบ้ อกกล่าวให้ยอห์นทราบ อาจเป็ นหญิงผูน้ ้ นั เอง หรื อชาวเมืองซู
คาร ที่ทราบเรื่ องราวจากเจ้าตัวหญิงผูน้ ้ นั ก็ได้
เราอาจนึ กวาดภาพหญิงผูส้ วยงามนี้ ได้วา่ ภายหลังจากที่พระเยซู ได้ทรงปลดปล่อยนางให้พน้
จากความเป็ นทาสของความบาปแล้ว นางคงถวายตัวเป็ นศิษย์และรวมติดตามพระองค์ เช่ นเดี ยวกับ
สาวกทั้ง สิ บ สองคนของพระองค์ และทุ ก ครั้ งที่ น างมี โ อกาส นางคงยิ น ดี เ ล่ า ให้ ผู ้อื่ น ฟั ง ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงในชีวติ ของนาง จากสภาพการเป็ นคนชัว่ ช้าเลวทราม มาเป็ นศิษย์ผซู ้ ื่ อสัตย์ของพระคริ สต์
ประเด็นที่สาคัญ ในการสนทนาระหว่างมหาบุรุษแห่ งมณฑลกาลิลี และหญิงชาวสะมาเรี ยคือ
อะไร คื อเรื่ องน้ า น้ าบริ สุ ท ธิ์ ใสสะอาด ซึ่ งไม่เพีย งแต่ จะหมายถึ ง น้ า อันใสสะอาดในบ่ อโบราณ ที่
ยาโคบขุดขึ้นมาใช้ จนกระทัง่ บัดนี้ เป็ นเวลาสิ บสองศตวรรษมาแล้ว และยังคงมีน้ าท่าบริ บูรณ์ ให้ความ
ชุ่มชื้นแก่ประชาชนได้อย่างอิ่มเอมนี้เท่านั้น หากยังหมายถึงน้ าอันประกอบด้วยชี วิตอีกด้วย และการพูด
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ถึ งน้ านี้ ได้เปิ ดโอกาสให้พระเยซู ได้อธิ บายถึ งมูลเหตุ ที่ทาให้ชนชาติยิวและชนชาติส ะมาเรี ยพิพาท
บาดหมางกันเรื่ อยมา แล้วพระองค์ก็ได้ชกั ชวนให้ผหู ้ ญิงนั้นกลับใจใหม่ คาตรัสในการชักชวนของพระ
เยซูในที่น้ ีเป็ นตัวอย่างที่ดีเลิศสาหรับพวกเรา ในการที่จะนาวิญญาณผูอ้ ื่นให้มาเชื่อพระคริ สต์
ขณะที่พระเยซู ทรงนัง่ บนขอบบ่อน้ าโบราณ ระหว่างการสนทนานั้น พระองค์ได้ชกั ชวน ให้
หญิ ง สะมาเรี ย ผูน้ ้ ันรั บ เอา “น้า ประกอบด้ วยชี วิต ” ซึ่ ง พระองค์เสด็ จมาเพื่ อประทานน้ า นี้ ใ ห้ม นุ ษ ย์
โดยตรง พระองค์ทรงสัญญาว่าผูใ้ ดก็ตามเมื่อดื่มน้ านี้แล้ว จะไม่รู้สึกกระหายอีกเลย เมื่อได้รับน้ านี้ ไว้ใน
จิ ต ใจแล้ว ก็ จ ะกลายเป็ นบ่ อ น้ าที่ ไ ม่ มี ว ัน เหื อ ดแห้ ง แต่ จ ะไหลพลุ่ ง ขึ้ น ถึ ง ชี วิ ต เป็ นนิ ต ย์ (ยอห์ น
4:13,14,7:37-39) เมื่อนางได้ฟังพระวจนะของพระองค์เช่นนั้น จิตวิญญาณของนางก็รู้สึกกระหายน้ านั้น
ทันที นางจึ งทูลขอว่า “ท่านเจ้าคะ ขอน้ านั้นให้ดิฉันเถิ ด เพื่อดิ ฉันจะไม่กระหายอี ก” เมื่อนางได้เปิ ด
จิตใจต้อนรั บ พระองค์ ๆ จึ ง สอนให้นางรู้ จกั รการนมัส การที่แท้จริ ง “พระเจ้าเป็ นวิญญาณและผูท้ ี่
นมัสการพระองค์ ต้องนมัสการโดยจิตวิญญาณและความจริ ง ” ทั้งนี้ เพื่อให้นางสนใจต่อพระเจ้าผูท้ รง
รั ก มนุ ษย์นั่นเอง พระองค์ไ ด้ทรงนาหญิ ง ผูห้ นึ่ ง ซึ่ งอดี ตของนาง ได้เคยผิดพลาดจนเป็ นคนที่ สั ง คม
รังเกียจมาแล้ว ให้หนั มาเชื่อพระองค์ และโดยการเป็ นพยานของหญิงผูน้ ้ ี ทาให้ประชาชนทั้งหมู่บา้ นซึ่ ง
ไม่มีผใู ้ ดเป็ นชาวยิวเลย หันมาเชื่อพระเยซูและเป็ นคริ สเตียน
ในพระกิ ตติ คุ ณทั้ง สี่ เล่ ม ไม่ มี เรื่ อ งใดที่ จะท าให้เ รามี ค วามอบอุ่ น ใจเกิ นกว่า เรื่ อ งนี้ เลย ซึ่ ง
กล่าวถึ งผลแห่ งการชาระความผิดบาปด้วย “นา้ ประกอบด้ วยชี วิต” และการเปลี่ยนแปลงในชี วิตของ
หญิงผูห้ นึ่ ง เมื่อพระเยซู ทอดพระเนตรเห็นหญิงผูน้ ้ นั พาผูค้ นออกมาจากเมืองซู คาร เดินตัดทุ่งนามาเฝ้ า
พระองค์ พระองค์จึงตรัสแก่บรรดาสาวกของพระองค์ว่า “จงลืมตามองดูนาเถิด เพราะว่าทุ่งนาเหลื อง
ถึงฤดูเกี่ยวแล้ว” พืชผลย่อมรอคอยผูเ้ ก็บเกี่ยวเสมอ

ข้ อไตร่ ตรอง
คนไข้ที่ได้รับการเยีย่ วยารักษาจนหายเป็ นปกติ ย่อมเป็ นผูย้ นื ยันถึงความสามารถของนายแพทย์
ได้ดีที่สุดฉันใด หญิงชาวสะมาเรี ยผูน้ ้ ีก็เป็ นฉันนั้น เพราะนางเคยมีอดีตที่ไม่ดีงามมาก่อน ครั้นนางมารับ
เชื่อในพระเยซูคริ สต์แล้ว ก็ได้ป่าวประกาศให้บุคคลทัว่ ๆ ไปได้ทราบ ถึงเรื่ องราวขององค์พระเมสิ ยาห์
จึงเป็ นธรรมดาอยูเ่ องที่จะต้องมีผสู ้ นใจกันมาก ดังนั้นการที่มีผคู ้ นเป็ นจานวนมากหันมาเชื่ อพระองค์ จึง
ไม่ใช่สิ่งที่น่าฉงนอะไรนัก
โลกนี้ มีอะไรหรื อ ที่มนุ ษย์หวัน่ กลัวยิ่งไปกว่าผลแห่ งการกระทาผิดของตนเอง พระเยซู มิได้
ปลุกมนุษย์ให้มีสติสัมปชัญญะเพียงเพื่อให้มีความจดจาเท่านั้น พระองค์ยงั ทรงเร่ งเร้าให้เราเกิดกาลังใจ
ในการปฏิบตั ิและแสวงหาความจริ งอีกด้วย
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พระเจ้าทรงใช้คาพยาน ของผูท้ ี่ “ต่าต้อยที่สุด” ในบรรดาพี่น้องของพระคริ สต์ เพื่อพิสูจน์ให้
เห็นสง่าราศีแห่ งพระกิตติคุณ และบางครั้งพระองค์ก็ใช้คาพยานนี้ เพื่อนาประชาชนเป็ นจานวนมากให้
เชื่อในพระองค์ดว้ ย
เป็ นที่แน่นอนอย่างยิ่งว่า พระเจ้าไม่ทรงเลือกที่รักมักที่ชงั หรื อเห็นแก่ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ดเลย ดังจะเห็น
ได้จากการที่พระเยซูทรงโปรดประทานพระธรรมแห่งความจริ ง อันล้ าค่าเกินกว่ามุกดาใด ๆ ให้แก่หญิง
ที่สังคมรังเกียจน่าเวทนาผูน้ ้ นั เท่าเทียมกับที่พระองค์ได้ประทานให้แก่นิโคเดมัส ขุนนางชาวยิว ซึ่ งมีผู้
นับหน้าถือตาทัว่ เมือง
พระเจ้าทรงปรารถนาสิ่ งใดจากมนุ ษย์หรื อ สิ่ งที่พระองค์ทรงปรารถนาจากมนุ ษย์ ก็คือ การ
นมัสการที่แท้จริ ง ท่านถวายการนมัสการที่แท้จริ งให้แก่พระองค์หรื อ การงานของเราจะไร้ผล หากเรา
ไม่รู้จกั วิธีที่จะนมัสการพระองค์อย่างถูกต้อง เมื่อเราศึกษาเรื่ องเกี่ ยวกับสวรรค์น้ นั เราเห็ นทูตสวรรค์
กระท าอะไรกันบ้า ง ก็ คื อนมัส การพระเจ้า แล้วมนุ ษ ย์มิไ ด้นมัส การพระเจ้า มาแต่ โบราณดอกหรื อ
นมัสการก็จริ งอยู่ แต่มิใช่ นมัสการด้วยวิญญาณและความจริ ง อย่างที่พระเจ้าทรงพอพระทัย นี่ คือยุค
ใหม่ พระเยซู ทรงพร้ อมที่จะโปรดมนุ ษย์ทุกคนให้รับชี วิตใหม่จากพระเจ้า โดยการสละพระชนม์ชีพ
ของพระองค์ ฉะนั้นชี วิตใหม่ที่มนุ ษย์จะได้รับนี้ จึงขึ้นอยูก่ บั การนมัสการนัน่ เอง การประกอบพิธีใด ๆ
ที่มิได้เกิ ดจากใจจริ งของผูป้ ระกอบพิธีน้ นั ย่อมไม่เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า การนมัสการที่แท้จริ งนั้น
ทั้งชี วิตจิตใจของเราต้องอ่อนน้อมต่อพระเจ้า กอปรด้วยความรัก และสรรเสริ ญพระองค์ผเู้ ป็ นสายธาร
แห่งความรัก ซึ่ งไม่มีวนั เหื อดแห้ง พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะรับเอาการนมัสการจากใจจริ งของเราเสมอ
การนมัสการที่แท้จริ งก็คือ การถวายความรักของเราให้แก่พระองค์นนั่ เอง
ในภาษากรี กคาที่แปลว่า “บ่อน้ า” มีอยูส่ องคา ในข้อ 11 คาว่า “บ่อน้ า” ที่หญิงชาวสะมาเรี ยพูด
ถึ งนั้นหมายถึ ง “บ่อน้ า” “หลุ มขังน้ า” หรื อ “อ่างเก็บน้ า” ส่ วนบ่อที่พระเยซู ตรั สถึ งนั้น พระองค์ทรง
หมายถึ งภาวะจิตใจของผูท้ ี่รับน้ าประกอบด้วยชี วิตแล้ว ซึ่ งเป็ น “บ่อน้ าพุ” ที่ไหลพุ่งขึ้นมาเองโดยไม่
จาเป็ นต้องตักหรื อสู บด้วยแรงใด ๆ ทั้งสิ้ น

ทบทวน
มณฑลที่ คนั่ อยู่ระหว่างมณฑลยูดากับมณฑลกาลิ ลี คื อมณฑลอะไร? (ชนชาติ ยิวผูเ้ คร่ งครั ด
ศาสนา จะไม่ยอมเหยียบย่างเข้าไปในมณฑลนี้ เลย เพราะถือว่า ชนชาติสะมาเรี ยเป็ นชนชาติเลือดผสม
ไม่บริ สุทธิ์ และมีความเชื่อขัดแย้งกับพระบัญญัติ ตั้งแต่สมัยก่อนคริ สศักราช เป็ นเวลา 722 ปี มาแล้ว)
การที่พระเยซูคริ สต์ “เสด็จเข้าไปในมณฑลสะมาเรี ย” ถือว่าเป็ นการสร้างความเชื่ อถือระหว่าง
ชนชาติยวิ กับชนชาติสะมาเรี ยขึ้นใหม่ ได้หรื อไม่?

81

พระเยซู ท รงแวะเยี่ ย มเยี ย นเมื อ งใด ในมณฑลสะมาเรี ย? ใกล้ ๆ เมื อ งนั้ น มี อ ะไรเป็ น
เครื่ องหมายสาคัญในทางประวัติศาสตร์บา้ ง?
ขณะที่พระเยซู ประทับอยูใ่ กล้ ๆ บ่อน้ ายาโคบนั้น มีใครมาตักน้ าบ้าง? หญิงผูน้ ้ ี ได้ยกอะไรขึ้น
กล่าวอ้าง ในการปฏิเสธไม่ยอมถวายน้ าดื่มให้พระเยซู?
พระเยซูทรงหมายถึงอะไร ในการที่พระองค์ตรัสว่า “น้ าประกอบด้วยชี วิต”? เหตุใดท่านจึงคิด
ว่า หญิ งผูน้ ้ นั ไม่เข้าใจในคาตรัสนี้ และต่อมาเหตุ ใดนางจึงทูลขอ “น้ าประกอบด้วยชี วิต” นี้ จากพระ
เยซู?
ผูใ้ ดบ้า งที่ พ ระเยซู ต รั ส ว่า จะไม่ รู้ สึ ก กระหายอี ก ? ในขณะที่ พ ระเยซู ท รงซัก ถามหญิ ง นั้น
พระองค์ทรงทราบหรื อไม่วา่ นางไม่มีสามี?
นางมีเหตุผลอะไรในการที่เชื่อว่า พระเยซูทรงเป็ นศาสดาพยากรณ์?
พระเยซู ตรัสเกี่ ยวกับพระเจ้าว่าอย่างไรบ้าง? เราจะต้องนมัสการพระองค์อย่างไร จึงจะเป็ นที่
ชอบพระทัยพระองค์?
พระเยซูตรัสแก่หญิงนั้นว่าอย่างไร เมื่อนางพูดถึงพระเมสิ ยาห์?
สาวกของพระเยซูมีความรู ้สึกอย่างไรบ้าง ในการที่พระองค์ทรงสนทนากับหญิงชาวสะมาเรี ยผู้
นี้?
ท่านคิดว่า ในที่สุดผูห้ ญิงนี้ได้ถวายน้ าดื่มให้แก่พระเยซูหรื อไม่?
เมื่อได้ฟังคาบอกเล่าถึงเรื่ องราวของพระเยซูจากหญิงผูน้ ้ ี แล้ว ชาวเมืองซูคารได้ทาอย่างไรบ้าง?
พระเยซูประทับอยูท่ ี่เมืองซูคารเป็ นเวลานานเท่าใด? การที่พระเยซู เสด็จเยี่ยมเยียนเมืองซู คารนี้
ก่อให้เกิดผลอะไรขึ้นบ้าง?
ท่านได้รับบทเรี ยนฝ่ ายวิญญาณจิตอะไรบ้าง จากเหตุการณ์น้ ี?
อะไรคือสาระที่สาคัญที่สุดในบทเรี ยนนี้ ตามความคิดเห็นของท่าน?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. ในบทเรี ย นที่ แ ล้ว ท่ า นคิ ด บ้า งไหมว่า ชาวยิ ว ได้พ ยายามท าให้ เกิ ด การแตกแยกกัน ขึ้ น
ระหว่างพระเยซู กบั ยอห์นบัพติศมา (ยอห์น 3:25) 2. ท่านคิดไหมว่าพระเยซู ทรงพยายามหลีกเลี่ยงเสี ย
จากยอห์นบัพติศมา (ซึ่ งขณะนั้นกาลังเทศนาอยู่ที่หมู่บา้ นอายโนน) โดยการเสด็จผ่านเข้าไปในมณฑล
สะมาเรี ย 3. อะไรเป็ นเหตุแห่ งการเป็ นศัตรู กนั ระหว่างชนชาติยิวและชนชาติสะมาเรี ย และเป็ นเหตุให้
ชนชาติยิวถือว่า การเหยียบย่างเข้าไปในมณฑลสะมาเรี ย ไม่เป็ นมงคลสาหรับตนเอง 4. ท่านคิดว่าพระ
เยซู จ ะปฏิ บ ัติ ต ามความเชื่ อ ถื อ ที่ ไ ร้ เ หตุ ผ ลเช่ น นี้ หรื อไม่ 5. พระเยซู เ คยทรงลัง เลต่ อ การฝ่ าฝื น
ขนบธรรมเนี ยมในสมัยนั้นหรื อไม่ หากว่าประเพณี เหล่านั้นฝ่ าฝื นต่อความรู ้สึก และขัดต่อพระราชกิ จ
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ของพระองค์ 6. การที่พระเยซูไม่ทรงสนพระทัยต่อขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของผูค้ นในสมัยนั้น ทาให้
พระองค์เป็ นที่นิยมรักใคร่ ของประชาชนมากขึ้น หรื อเป็ นที่เกลี ยดชังของประชาชน 7. จากคาพูดของ
หญิงชาวสะมาเรี ยผูน้ ้ ี ท่านพอจะตัดสิ นใจได้หรื อไม่วา่ ชนชาติซะมาเรี ยทั้งหมด ต่างก็มีความรู ้สึกขม
ขื่นและเคียดแค้นชนชาติยิวอยู่ หรื อท่านคิดว่า หญิงผูน้ ้ นั รู ้สึกภูมิใจที่พระเยซู ทรงให้เกียรติแก่นาง ด้วย
การตรัสทักทายปราศรัยกับนาง โดยไม่ถือสาแต่อย่างได 8. เหตุที่นางไม่ยอมถวายน้ าให้แก่พระเยซู น้ นั
เป็ นเพราะความประหลาดใจ หรื อเป็ นเพราะความรู ้สึกขมขื่นเคียดแค้น และทรนงในเชื้ อชาติของนาง
เป็ นสาคัญ 9. ท่านคิดบ้างไหมว่า ก่อนที่หญิงชาวสะมาเรี ยผูน้ ้ ี จะสามารถเข้าใจในเรื่ องราวฝ่ ายวิญญาณ
จิตได้น้ นั นางจาเป็ นต้องปฏิเสธความรู ้ความเข้าใจเดิมของนางเสี ยก่อน 10. บ่อน้ าพุประกอบด้วยชี วิตนี้
เป็ นสิ่ งที่อยูภ่ ายในตัวเราทุกคน ซึ่ งเพียงแต่เราต้องแสวงหาให้ถูกวิธีเท่านั้นจึงจะพบ หรื อว่าเป็ นสิ่ งที่อยู่
ภายนอกตัวเรา 11. เป็ นไปได้หรื อไม่ ที่ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ดอาจมี “บ่อน้ าพุประกอบด้วยชี วิตซึ่ งไหลพุ่งขึ้นสู่ ชีวิต
เป็ นนิตย์” นี้ โดยที่บุคคลผูน้ ้ นั ไม่รู้สึกตัวเลย หรื อว่าเรื่ อง “บ่อน้ า” ดังกล่าวนี้ เป็ นความจริ งอย่างเดียวกัน
กับที่ พระเยซูได้ทรงแนะนาให้นิโคเดมัส รับไว้ เมื่อพระองค์ตรัสถึง “การบังเกิดแต่เบื้องบน” 12. ท่าน
คิดว่า คาอธิ บายของพระเยซู ที่ทรงโปรดแก่หญิงชาวสะมาเรี ยผูน้ ้ นั เป็ นคาอธิ บายที่น่ายินดีสาหรับท่าน
หรื อไม่ 13. ท่านจะอธิ บายอย่างไรว่า “พระเจ้าทรงเป็ นพระวิญญาณ” 14. การที่จะเข้าเฝ้ าหรื อนมัสการ
พระเจ้านั้น เราจาเป็ นต้องจัดหาสถานที่ไว้เป็ นพิเศษหรื อไม่ 15. พระเจ้าต้องเสด็จไปสู่ สถานที่ที่มีคน
นมัสการพระองค์ หรื อว่าพระองค์สถิตอยูใ่ นสถานที่น้ นั อยูก่ ่อนแล้ว มีแห่ งใดบ้าง ที่พระเจ้ามิได้สถิตย์
อยู่ ห รื อพระเจ้ า ทรงสามารถประทั บ อยู่ ท ั่ ว ทุ ก หนทุ ก แห่ ง ในขณะเดี ย วกั น ในสภาพอื่ น ๆ
นอกเหนือไปจากสภาพพระวิญญาณได้หรื อไม่
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ขั้นทีส่ ิ บเอ็ด,สิ บสองพระเยซู ทรงถูกปฏิเสธ-ทีเ่ มืองนาซาเร็ธ
มัทธิว 4:12-17, มาระโก 1:14,15ลูกา 4:14-31, ยอห์ น 4:43-54
บัด นี้ ถึ ง เวลาแล้ว ที่ พ ระเยซู จ ะเสด็ จ ออกไปปฏิ บ ัติ พ ระราชกิ จ ของพระองค์อ ย่า งเปิ ดเผย
พระองค์ไ ด้รั บ การชโลมด้ว ยพระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ ที่ แ ม่ น้ า จอร์ แ ดนทรงได้รั บ การทดลองในป่ า
ทุรกันดาร อันเป็ นสถานที่ซ่ ึ งพระองค์ได้รับชัยชนะอย่างใหญ่หลวงต่อศัตรู ที่ร้ายกาจที่สุดของพระองค์
คือพญามาร ทรงได้รับการประกาศยืนยันว่า พระองค์ทรงเป็ นองค์พระเมสิ ยาห์ โดยยอห์นบัพติศโต
พระองค์ได้ทรงสาแดงฤทธิ์ อานาจ ในการชาระพระวิหารของพระเจ้าในกรุ งเยรู ซาเล็ม ได้ทรงสนทนา
กับประชาชนเป็ นรายบุคคล และได้ทรงชักชวนหลายคนให้กลับใจใหม่ เชื่ อในพระองค์ และสาวกของ
พระองค์ได้ให้บุคคลเหล่านั้นรับศีลบัพติศมา พระเยซูมิได้ให้บพั ติศมาด้วยพระองค์เองเลย
ศิษย์ของยอห์นบัพติศมาหลายคนได้ถวายตัวติดตามพระองค์ ซึ่ งยอห์นเองก็ยินดีที่จะมอบศิษย์
เหล่านี้ให้แก่พระองค์ ต่อมาเมื่อเกิดการโต้แย้งกันขึ้นระหว่างศิษย์ของยอห์นและพวกยิว และเมื่อได้ไต่
ถามยอห์นดูแล้ว (ยอห์น 3:26) ยอห์นก็ได้รับรองอย่างหนักแน่นว่า พระเยซู ทรงเป็ นศูนย์รวมแห่ งการ
แสวงหาของมนุ ษย์ และพระวจนะของพระเจ้าก็อยู่ที่พระองค์ ฉะนั้นผูท้ ี่ได้รับคาพยานของพระองค์
และยอมรับว่า “พระเจ้าเป็ นสัตย์จริ ง ” จึงต้องรับคาพยานของพระเยซูดว้ ย เพราะว่าพระเจ้าได้มอบทุก
สิ่ งทุกอย่าง ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์แล้ว และผูท้ ี่ ปฏิ เสธพระองค์จะต้องอยู่ภายใต้พระพิโรธของ
พระเจ้า มีทางเดียวเท่านั้นที่จะได้รับชี วิตนิ รันดร์ คือโดยการเชื่ อฟั งและยอมรับเอาพระบุตรของพระเจ้า
เป็ นที่พ่ ึง
เมื่อพระเยซูทรงทราบถึงการโต้แย้งกับพวกฟาริ สี พระองค์จึงเสด็จจากมณฑลยูดาไปสู่ มณฑล
กาลิลีอีกครั้งหนึ่ ง ในการเสด็จไปครั้งนี้ พระองค์ทรงตัดผ่านเข้าไปในมณฑลสะมาเรี ย และได้ทรงพัก
อยู่ที่เมื องซู คารเป็ นเวลาสองวัน และผลแห่ งการที่ พระองค์ได้สนทนาปราศรัย และแสดงพระธรรม
ให้แก่หญิงชาวสะมาเรี ยผูห้ นึ่ งที่ บ่อน้ าของยาโคบ ได้ทาให้ประชากรของเมืองนี้ รับการฟื้ นฟูจิตใจกัน
เป็ นการใหญ่
ขณะที่พระเยซู ประทับอยูใ่ นเมืองซู คารนั้นเอง ยอห์นบัพติศมาก็ถูก กษัตริ ยเ์ ฮโรดจับไปขังไว้
ในเรื อนจา ทั้งนี้ ก็เพราะยอห์นได้กล่าวตักเตือนกษัตริ ยเ์ ฮโรด ในกรณี ที่แย่งเอาน้องสะใภ้มาเป็ นชายา
และการที่ยอห์นบัพติศมาถูกจาคุ กเช่นนี้ ดูเหมือนจะเป็ นเครื่ องหมายให้พระเยซู ทรงทราบว่า บัดนี้ ถึง
เวลาแล้วที่ พระองค์จะต้องเสด็จออกไป ปฏิ บตั ิพระราชกิ จของพระองค์อย่างเปิ ดเผยเพื่อจะทาให้คา
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พยากรณ์สาเร็ จ พระองค์จึงเสด็จไปสู่ มณฑลกาลิ ลี และทรงเทศนาสั่งสอนประชาชน “ตั้งแต่ นั้นมา”
(มัทธิว.4:17)
เนื่องจากชาวกาลิลีหลายคน ได้มีโอกาสฟังพระวจนะของพระองค์และเห็นพระองค์กระทาการ
อัศ จรรย์ห ลายอย่า ง ตลอดจนการแสดงฤทธิ์ อ านาจในการขับ ไล่ พ วกพ่ อ ค้า ออกจาพระวิ ห าร ใน
เทศกาลปั ศ กาที่ ก รุ ง เยรู ซ าเล็ ม มาแล้ว และด้ว ยการบอกกล่ า วของบุ ค คลเหล่ า นี้ เอง กิ ต ติ ศ ัพ ท์ของ
พระองค์จึงเลื่ องลื อไปในมณฑลกาลิ ลี ฉะนั้นเมื่ อพระองค์เสด็จไปถึ งมณฑลนี้ จึ งได้มีผูค้ นต้อนรั บ
พระองค์เป็ นจานวนมาก พระเยซู ทรงเริ่ มปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ โดยประกาศว่า “เวลากาหนด
มาถึง และแผ่ นดิ นของพระเจ้ าใกล้ จะตั้งอยู่แล้ ว ” และทรงเทศนาสั่งสอนว่า “ท่ านทั้งหลาย จงกลับใจ
ใหม่ และเชื่ อกิตติคุณเถิด”
เมื่อพระองค์เสด็จไปถึ งหมู่บา้ นคานา อันเป็ นสถานที่ ๆ พระองค์กระทาการอัศจรรย์ครั้งแรก
โดยทรงเปลี่ยนน้ าให้เป็ นน้ าองุ่นนั้น ได้มีขุนนางผูห้ นึ่ งมาจากเมืองคาเปอรนาอูม เข้าเฝ้ าพระองค์ และ
ทูลเชิ ญพระองค์ไปรักษาบุตรของเขาซึ่ งกาลังป่ วยหนักอยู่อาการน่ าวิตกมาก พระเยซู ตรัสสั่งขุนนางผู ้
นั้นให้กลับไปและทาใจให้สบาย เพราะบุตรของเขาจะไม่ตายดังที่เขาเป็ นทุกข์อยูน่ ้ นั เมื่อเขากลับไปถึง
บ้าน ก็ปรากฏว่าบุตรชายของเขาไม่ได้ตาย และนอกจากนั้นอาการป่ วยไข้ก็ทุเลาลงมามากจนเกือบหาย
เป็ นปกติ อีก ด้ว ย ขุนนางผูน้ ้ ัน และครอบครั ว ของเขาต่ า งก็ รู้สึ ก ปลื้ ม ปี ติ เ ป็ นล้นพ้น และได้เชื่ อพึ่ ง
พระองค์ต้ งั แต่น้ นั มา
เวลานั้นพระเยซูทรงมีสาวกประมาณสี่ หรื อห้าคน แต่ตอนที่พระองค์ทรงประทับอยูใ่ นหมู่บา้ น
คานาดังกล่ าว ไม่มีสาวกคนใดอยู่กบั พระองค์เลย เว้นแต่นะธันเอล ซึ่ งตั้งบ้านเรื อนอยู่ในหมู่บา้ นนี้
เท่ า นั้น ส่ วนนอกนั้น ต่ า งก็ ก ลับ ไปประกอบกิ จธุ ร ะท ามาหาเลี้ ย งชี พ ของตน ที่ เมื องคาเปอรนาอู ม
เช่นเดิม ซึ่ งในกาลต่อมา พระองค์ได้เสด็จมาหาพวกเขาที่เมืองนั้นอีก ตามที่บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรม
คัมภีร์น้ นั ปรากฏว่า พระเยซู มิได้เสด็จไปยังบ้านของขุนนางผูน้ ้ นั เลย เป็ นแต่เพียงตรัสสั่งเขาด้วยวาจา
เท่านั้น แล้วพระองค์ก็เสด็จออกจากหมู่บา้ นคานาไปสู่ ที่อื่น แต่ไม่ปรากฏว่าพระองค์เสด็จไปสู่ ที่ใด
เพียงแต่สันนิ ษฐานเอาไว้วา่ พระองค์อาจเสด็จไปยังเมืองคาเปอรนาอูมก็ได้ เพราะพระธรรม ลูกา.4:23
บ่งไว้อย่างชัดเจนว่า ก่อนที่พระองค์เสด็จไปสู่ เมืองนาซาเร็ ธนั้น พระองค์ได้ทรงสาแดงการอัศจรรย์ ใน
เมืองนี้หลายประการด้วยกัน
เนื่ องจากพระเยซู ได้เสด็จจากเมืองนาซาเร็ ธ อันเป็ นสถานที่อยูอ่ าศัยของพระองค์ มาเป็ นเวลา
ถึ งหนึ่ งปี แล้ว ดังนั้นพระองค์จึงเสด็จกลับไปสู่ เมืองนี้ อีกครั้งหนึ่ ง เพื่อเยี่ยมเยียนมารดาและญาติมิตร
ของพระองค์ ระหว่างที่ประทับอยูใ่ นเมืองนี้ พระองค์ได้ไปนมัสการพระเจ้าที่ธรรมศาลาในวันซะบาโต
ดังที่ พ ระองค์ทรงเคยปฏิ บตั ิ เสมอมา ประชาชนได้ทูล เชิ ญให้พระองค์อ่านพระคัมภี ร์ให้พ วกเขาฟั ง
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หลังจากนั้น พระองค์ได้ทรงเทศนาสั่งสอนประชาชนหลายอย่างด้วยกัน แต่พวกเขากลับไม่พอใจในคา
เทศนาของพระองค์ และพากันโกรธแค้นจนถึงกับจะปลงพระชนม์พระองค์เสี ย แต่พระองค์เสด็จหนี ไป
ได้แล้วเสด็จกลับไปยังเมืองคาเปอรนาอูมอีกครั้งหนึ่ ง และตั้งศูนย์การประกาศของพระองค์ข้ ึนในเมือง
นี้

อภิปราย
ท่านมัทธิ วได้กล่าวไว้ในข้อ 14 อย่างชัดเจนว่า พระเยซู ทรงเริ่ มปฏิบตั ิพระราชกิจอย่างเปิ ดเผย
ในมณฑลกาลิลี เพื่อที่จะทาให้คาพยากรณ์ของอิสยาห์บทที่ 9 สาเร็ จ ดังเราจะได้เห็นในบทต่อ ๆ ไปว่า
พระองค์ไ ด้ทรงปฏิ บ ตั ิ พระราชกิ จ ตรงกับวิถี ทางที่ พระคัมภีร์เดิ ม พยากรณ์ ถึงองค์พ ระเมสิ ยาห์ ทุ ก
ประการ พระองค์มกั ตรัสอยูเ่ สมอว่า “ทั้งนี้” ก็เพื่อที่พระคัมภีร์ที่เขียนไว้แล้วนั้นจะสาเร็ จ”
มณฑลกาลิลีเป็ นดินแดน ที่โยชูวาห์เคยแบ่งให้ตระกูลซะบูโลน และตระกูลนัพธาลี พระคริ สต
ธรรมคัมภีร์เรี ยกว่า “แว่นแคว้นแห่ งทะเลกาลิ ลี” หรื อดิ นแดนแห่ งชาวต่างชาติ ดังนั้นประชาชนของ
มณฑลกาลิลีจึงประกอบด้วยชนชาติต่าง ๆ ปะปนกันอยูห่ ลายชาติ ศาสดาพยากรณ์ ซิ มโอนได้พยากรณ์
เกี่ยวกับพระกุมารเยซู เมื่อครั้งทาพิธีถวายพระองค์ต่อพระเจ้าในพระวิหารกรุ งเยรู ซาเล็มว่า พระองค์จะ
ทรงเป็ น “ความสว่ าง ส่ องแสงแก่ ชาวต่ างประเทศ” ซึ่ งบัดนี้ ก็ได้สาเร็ จสมจริ งทุกประการ “ความสว่าง
นั้นได้แผ่รัศมี ออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาล” (ข้อ 16) พระเยซู ทรงเป็ นความสว่างของโลก พระองค์
ทรงประทับอยูท่ ่ามกลางมนุ ษย์ชาติท้ งั ปวง พระองค์ทรงเทศนาว่า “เวลากาหนดมาถึง และแผ่นดินของ
พระเจ้าใกล้จะตั้งอยูแ่ ล้ว” และนับแต่น้ นั มาพระองค์ก็เสด็จออกไปประกาศ ให้แก่ประชาชนทัว่ ทุกแว่น
แคว้น แต่ทรงโปรดเทศนาสั่งสอนให้แก่ “ชาวยิว” เป็ นพวกแรก
คาประกาศของพระองค์ ก็เช่ นเดี ยวกับที่พระองค์ได้สอนนิ โคเดมัสนัน่ เอง คือ “จงกลับใจเสี ย
ใหม่ และเชื่ อกิตติคุณเถิด” ผูใ้ ดเชื่อพึ่งพระองค์ก็จะได้รับความรอด กล่าวคือเป็ นความรอดโดยความเชื่ อ
แผ่นดินของพระเจ้าใกล้จะตั้งอยูแ่ ล้ว และได้เริ่ มตั้งอยูใ่ นจิตใจ ของผูท้ ี่ยอมรับและเชื่ อพึ่งพระองค์ พระ
เยซูมิได้เสด็จมา เพื่อครอบครองทรัพย์สมบัติของโลก แผ่นดินของพระองค์มีไว้สาหรับผูท้ ี่ยอมถวายตัว
เป็ นพลไพร่ ข องพระองค์ ดัง นั้น แผ่นดิ นของพระองค์จึ ง ต้องตั้ง อยู่ใ นจิ ต ใจ ของผูท้ ี่ มี ความเชื่ อใน
พระองค์ ผูเ้ ป็ นพระมหากษัตริ ย ์เป็ นพวกแรก ผูใ้ ดที่ไม่ยอมให้บุตรมนุ ษย์เป็ นกษัตริ ยค์ รอบครองเขา ผู ้
นั้นจะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้เลย
ขณะที่พระเยซู ประทับอยู่ในหมู่บา้ นคานานั้น ได้มีขุนนางผูห้ นึ่งเข้าเฝ้ าพระองค์ (ยอห์น 4:46)
เข้าใจว่าคงเป็ นข้าราชการชาวโรมัน ดังนั้นขุนนางผูน้ ้ ีจึงเป็ นคนต่างชาติ เขาตั้งบ้านเรื อนอยูใ่ นเมืองคาเป
อรนาอูม ขณะนั้นบุตรชายของเขาเจ็บป่ วยอยู่อาการหนักมาก อยู่ระหว่างความเป็ นความตายอยูท่ ีเดียว
เมื่อเขาได้ทราบข่าวว่า พระเยซูเสด็จมายังมณฑลกาลิลี และประทับอยูท่ ี่หมู่บา้ นคานา เขาจึงรี บเดินทาง
86

ไปเฝ้ าพระองค์ เพื่อทูลเชิญพระองค์ให้เสด็จไปรักษาบุตรของเขา เป็ นที่น่าสังเกตอยูว่ า่ สถานที่ที่ขุนนาง
ผูน้ ้ ีเดินทางมาเฝ้ าพระเยซู ก็คือหมู่บา้ นคานา ซึ่ งเป็ นสถานที่ซ่ ึ งพระองค์กระทาการอัศจรรย์เป็ นครั้งแรก
นัน่ เอง เขามีความเชื่ อมัน่ อย่างเต็มเปี่ ยมว่า เมื่อพระองค์ทรงสามารถบันดาลให้น้ าธรรมดาให้กลายเป็ น
น้ าองุ่นได้ พระองค์ก็คงสามารถรักษาบุตรชายของเขาให้หายโรคได้เช่นเดี ยวกัน หรื อมิฉะนั้นเขาก็คง
ต้อ งได้ยิ น กิ ตติ ศ ัพ ท์ข องพระองค์จ ากชาวกาลิ ลี ผูซ้ ่ ึ งได้เ ห็ นพระองค์ส าแดงฤทธิ์ ที่ พ ระวิห ารกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ในเทศกาลปัศคาครั้งนั้น (ข้อ 45) และกิตติศพั ท์การรักษาโรคของพระองค์มาแล้วเป็ นแน่ ข้อ
ที่ 54 กล่าวว่า การรักษาโรค ให้บุตรชายของขุนนางผูน้ ้ ี เป็ นการกระทาการอัศจรรย์ครั้งที่สอง แต่เป็ นที่
ปรากฏชัดว่า การรักษาโรคครั้งนี้เป็ นการกระทาการอศัจรรย์ของพระองค์ เป็ นครั้งที่สอง ในมณฑลกาลิ
ลีเท่านั้น มิได้รวมถึ งการสาแดงอิทธิ ฤทธิ์ อื่น ๆ ซึ่ งพระองค์ได้ทรงกระทาไว้ในกรุ งเยรู ซาเล็ม (ยอห์น
2:23) ในการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระเยซู น้ นั พระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อ “ชาวยิวก่อน” โดย “ตั้งต้นที่กรุ ง
เยรู ซาเล็ม”
เนื่องจากขุนนางที่กล่าวถึงนี้ยงั มิได้กลับใจใหม่เชื่ อพึ่งพระองค์ ฉะนั้นพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า
“ถ้าท่านไม่เห็นนิ มิตและการอัศจรรย์ ท่านจะไม่เชื่ อเลย” ชายผูน้ ้ ี จะมีโอกาสรับฟั งพระกิตติคุณมาก่อน
หรื อไม่ เราไม่ทราบ แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ได้สาแดงความเชื่ อของเขาออกมา โดยการรบเร้ าทูลเชิ ญ
พระองค์ ให้เสด็จไปรักษาบุตรของเขาอย่างรี บด่วน ด้วยกลัวว่าบุตรของเขาจะถึงแก่ความตายเสี ยก่อน
เมื่อพระเยซู ทรงเห็นความเชื่ อของเขาเช่นนั้น พระองค์ตรัสตอบว่า “บุตรของท่านจะไม่ตาย” และเขาก็
เชื่ อว่าบุ ตรของเขาจะต้องได้รับการรักษาให้หาย และท้ายข้อ 53 กล่าวว่า ขุนนางผูน้ ้ นั และครอบครั ว
ของเขาได้รับเชื่ อพระเยซู และได้รับ ความรอด นี่ แสดงให้เห็ นว่าเพียงคาตรั ส ของพระเยซู ไ ม่กี่ค า ก็
สามารถช่วยชีวติ ของเด็กคนหนึ่งให้พน้ จากความตายได้ และนอกจากนั้นยังช่วยทุกคนในครอบครัวนั้น
ให้ได้รับความรอดอีกด้วย
เมื่อขุนนางผูน้ ้ นั กลับถึงบ้าน พวกบ่าวก็รีบรายงานถึงอาการป่ วยของบุตรของเขา นับแต่อาการ
เริ่ มทุเลาขึ้น จนเวลาดังกล่าวนั้น เกือบหายเป็ นปกติอยูแ่ ล้ว เมื่อขุนนางผูน้ ้ นั เทียบเวลาดูก็รู้แน่ชดั ว่า เวลา
ที่อาการป่ วยของบุตรชายของเขาเริ่ มทุเลาขึ้นนั้น เป็ นเวลาเดียวกันที่พระเยซู ตรัสว่า บุตรของเขาจะไม่
ตาย เหตุการณ์ น้ ี จึงเป็ นหลักฐานอีกประการหนึ่ ง ที่แสดงถึงฤทธิ์ อานาจของพระเยซู ขุนนางผูน้ ้ นั และ
ครอบครัวของเขา รวมทั้งคนรับใช้ดว้ ย จึงเชื่อพึ่งพระองค์นบั ตั้งแต่น้ นั มา
ไม่ ว่า พระเยซู จะเสด็ จไปถึ ง หมู่ บ ้า นไหน ตาบลใดก็ ต าม พระองค์ก็ ไ ด้ท รงเทศนาสั่ ง สอน
ประชาชน ในธรรมศาลาประจาหมู่ บา้ นนั้น ๆ ทุ กครั้ ง และก็ไ ด้รับ “การสรรเสริ ญจากคนทั้งปวง”
สาหรั บ เมื องนาซาเร็ ธ นั้น พระองค์ท รงเป็ น “ลู ก บ้าน” ของเมื องนี้ โดยตรง และพระองค์ไ ด้เคยไป
นมัสการพระเจ้า ในธรรมศาลาร่ วมกับชาวบ้าน มาตั้งแต่ยงั ทรงเยาว์วยั ดังนั้นจึงไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า
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พระองค์จะต้องมี ผรู ้ ู ้ จกั ตลอดจนหมู่มิตรสหายร่ วมรุ่ นเดี ยวกันมาแต่ครั้งกระโน้นอยู่ไม่น้อย ศาสนา
จารย์ที่ทาการสอนอยู่ในเมืองนั้นบางคนก็เคยเป็ นมิตรสหายร่ วมชั้นกับพระองค์มาก่อน เมื่อกิ ตติศพั ท์
ของพระองค์เลื่องลื อไปทัว่ ทุกตาบลที่อยู่รอบ ๆ เช่นนี้ เราอาจวาดภาพความตื่นเต้นของชาวบ้านได้ว่า
เป็ นอย่างไร ต่อการที่พระเยซู เสด็จเข้าไปในธรรมศาลา เพื่อนมัสการพระเจ้าร่ วมกับพวกเขา เนื่ องจาก
นาซาเร็ ธเป็ นเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่ งซึ่ งไม่มีอะไรเป็ นจุดเด่น เป็ นที่เชิ ดชู ตาเลย ฉะนั้นเมื่อชาวนาซาเร็ ธ
คนหนึ่ งคนใดไปสร้างชื่ อเสี ยง จนแพร่ สะพัดไปทัว่ และกลับมาด้วยเกียรติยศ เช่นนี้ จึงเป็ นธรรมดาอยู่
เอง ที่ชาวเมื องนาซาเร็ ธทั้งปวง จะรู ้ สึกภูมิใจในบุคคลผูน้ ้ นั แต่ขณะเดี ยวกันก็มีผูอ้ ิจฉาริ ษยาไม่น้อย
และในพวกนี้ก็มีศาสนาจารย์ช้ นั ผูน้ าบางคน ที่ไม่เห็นกับข้ออ้างของพระเยซู ซึ่ งอ้างว่าพระองค์ทรงเป็ น
พระบุตรของพระเจ้า เพราะข้ออ้างเช่ นนี้ เป็ นการยกฐานะของพระองค์ให้สูงกว่าพวกศาสนาจารย์ท้ งั
ปวง
การนมัสการในธรรมศาลาโดยทัว่ ๆ ไปนั้น กาหนดให้มีผอู ้ ่านพระคัมภีร์เจ็ดคนด้วยกัน นาโดย
ปุโรหิ ตแล้วต่อมาเป็ นพวกเลวี ส่ วนอีกห้าคนถัดจากนั้นได้แก่ชาวบ้านที่มาประชุ มในธรรมศาลานั้นเอง
โดยอ่านพระธรรมอิ สยาห์ พระองค์ทรงเปิ ด บทที่ 61 แล้วอ่านให้ประชาชนที่ ชุมนุ มกันในที่ นั่นฟั ง
อย่างมิได้ลงั เลพระทัยเลยแม้แต่นอ้ ย ซึ่ งความจริ งแล้ว พระองค์สามารถเล่าข้อความในพระคัมภีร์ตอน
นั้น ได้อย่างถูกต้องไม่ผิดตกบกพร่ อง โดยไม่ตอ้ งอ่านจากพระคัมภีร์ก็ได้ ข้อที่น่าสังเกตยิ่งอีกประการ
หนึ่ งก็คือ พระองค์ทรงจบข้อความที่ อ่านลงตรงกลางข้อที่สองนัน่ เอง ทั้งนี้ ก็เพราะขณะนั้น ยังไม่ถึง
“เวลาแห่ งความแก้แค้นของพระเยโฮวาห์” ซึ่ งวาระดังกล่าวนี้ เกี่ ยวข้องกับการเสด็จมาครั้งที่สองของ
พระองค์ ขณะนี้พระองค์เสด็จมาก็เพื่อสอนให้มนุษย์รู้ถึง “ปี ที่พระเจ้าของเรากาหนดจะทรงโปรดปราน
นั้น” “บัดนี้ เป็ นเวลาอันชอบ” เป็ นวันแห่ งพระคุณพระราชกิ จของพระองค์ก็คือ การปลดปล่อยมนุ ษย์
ให้พน้ จากความยากจน ความผิดหวัง ความเป็ นทาส ความชอกช้ า และโรคภัยไข้เจ็บ
พระสุ รเสี ยงของพระองค์เมื่ออ่านพระคัมภีร์น้ นั คงไพเราะยิ่ง ดุจกลัน่ กรองเอาถ้อยคาพยากรณ์
ออกมาทีเดียว เพราะเมื่อพระองค์ทรงม้วนพระคัมภีร์และทรงนัง่ ลงแล้ว “สายตาของคนทั้งปวงในธรรม
ศาลาก็เพ่งดูพระองค์” ต่างรอคอยฟั ง ด้วยใจจดจ่อว่า พระองค์จะอธิ บายหรื อตีความหมายอย่างไรบ้าง
แต่พระองค์เพียงตรัสว่า “วันนีค้ ัมภีร์ตอนนี ้ ที่ ท่านได้ ยินกับหู ของท่ าน ก็สาเร็ จแล้ ว ” พระองค์ทรงเป็ นผู้
ที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า ได้ทรงชโลมไว้ เพื่อช่วยพลไพร่ ของพระองค์ให้รอด และคนทั้งปวง
ได้รั บ การชโลมด้ว ยพระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ เป็ นพิ เ ศษ และต่ า งพากัน “ประหลาดใจด้ ว ยถ้ อ ยค าอั น
ประกอบด้ วยคุณของพระองค์ ” และรู ้สึกอัศจรรย์ใจมาก เพราะรู ้กนั ดีอยูว่ า่ พระองค์ทรงเป็ น “บุตรของ
โยเซฟ” และทรงเจริ ญเติบโตขึ้นที่เมืองนาซาเร็ ธนี่ เอง พวกเขาคาดหมายว่าจะได้ฟังการแสดงปาฐกถา
จากพระองค์ ตลอดจนเรื่ องราวจากประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิพระราชกิ จของพระองค์ รวมทั้งการ
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อัศจรรย์ต่าง ๆ ที่พระองค์ได้ทรงกระทา และต้องการให้พระองค์กล่ าวย้ าให้คนทั้งหลายประจักษ์ว่า
พระองค์เป็ นชาวนาซาเร็ ธ ทรงเจริ ญเติบโตในเมืองนาซาเร็ ธ และทรงเป็ นหนี้ บุญคุ ณเมืองนี้ อยู่อย่าง
มากมาย ตลอดจนเป็ นหนี้ ธรรมศาลาที่ พวกเขานมัสการอยู่น้ ี ในฐานะที่ พระองค์ทรงใช้เป็ นสถานที่
นมัสการพระเจ้า มาตั้งแต่ทรงเยาว์วยั เพื่อว่าพวกเขาจะได้มีส่วนร่ วมในเกียรติยศ ที่พระองค์ได้รับนั้น
ด้วย หรื อมิฉะนั้นพวกเขาก็คงประสงค์ ที่จะให้พระองค์สาแดงการอัศจรรย์ให้พวกเขาเห็นบ้างก็ได้
พระเยซู ทรงรู ้ถึงความนึ กคิดของเขาเหล่านั้น พระองค์จึงตรัสแก่พวกเขาว่า “เรารู ้ ว่าพวกท่าน
ปรารถนาที่จะให้เราสาแดงการอัศจรรย์ให้พวกท่านดูเหมือนกับที่เราได้กระทามาแล้วในเมืองอื่น แต่เรา
ขอบอกแก่ท่านทั้งหลายตามจริ งว่า ไม่มีศาสดาพยากรณ์คนใด ซึ่ งเป็ นที่นบั ถือในเมืองของตน” พระเยซู
มิได้สาแดงการอัศจรรย์ต่อหน้าบุคคลเหล่านั้นเลย พระองค์ไม่เคยสาแดงอิทธิ ฤทธิ์ ตามคาขอร้ องของ
ผูใ้ ด และไม่เคยกระทาเพื่ออวดฤทธิ์ อานาจของพระองค์เลย พระเยซู ทรงทราบว่า มีหลายคนในที่น้ นั ที่
ไม่ตอ้ นรับพระองค์ ดังนั้นพระองค์จึงตรัสอ้างถึงประสบการณ์ ของศาสดาพยากรณ์ของพวกเขา คือเอลี
ยาและอลี ซา เป็ นตัวอย่างเพื่อที่จะสั่งสอนให้พวกเขาตระหนัก ถึ งความจริ งศาสดาพยากรณ์ ท้ งั สองนี้
เคยถู ก ชาวยิว เป็ นจานวนมากในประเทศอิ ส ราเอลปฏิ เ สธไม่ ย อมรั บ เช่ นเดี ย วกัน แต่ ข ณะเดี ย วกัน
ต่างชาติซ่ ึ งมิใช่ชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ กลับได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างเหลือล้น
พระเยซูจึงตรัสถึงเรื่ องราวของแม่หม้ายชาวซาเร็ บตา แขวงเมืองซี โดน ซึ่ งเคยรับใช้เอลียา และ
เรื่ องของนาอามาน ชาวเมื องซุ เรี ยว่าเดิ มนั้นนาอามาน เป็ นโรครื้ อน สมัยนั้นมี คนเป็ นโรคเรื้ อนเป็ น
จานวนมากแต่ไม่มีผใู ้ ดได้รับการรักษาให้หายเลย เว้นแต่นาอามานคนเดียวเท่านั้น อันเป็ นการเตือนให้
ชาวกาลิลีเหล่านั้นตระหนักถึงเหตุผลว่า เหตุใดหญิงหม้ายชาวบ้านซาเร็ บตาและนาอามาน จึงได้รับพระ
พรจากพระเจ้า ทั้ง ๆ ที่เป็ นชนต่างชาติ ส่ วนชาวยิวเองกลับไม่ได้รับพระพรเลย เมื่อผูค้ นในธรรมศาลา
ได้ฟังพระเยซูทรงเปรี ยบเทียบพระองค์เอง ประดุจศาสดาพยากรณ์ ผูย้ ิ่งใหญ่ท้ งั สองของชนชาติยิว และ
ชี้ถึงผลร้ายในการปฏิเสธพระองค์เช่นเดียวกัน ก็ไม่พอใจ ต่างโกรธแค้นพระองค์ยิ่งนัก แม้แต่มิตรสหาย
ของพระองค์ ก็กลับกลายเป็ นศัตรู เขาเหล่านั้นได้ยุติการประชุ มลงกลางคัน ต่างพากันขับไล่ ผลักดัน
พระองค์ออกนอกเมือง พาไปยังเงื้ อมผาสู งแห่ งหนึ่ ง หวังจะผลักพระองค์ลงไป แต่ขณะนั้นยังไม่ถึง
วาระที่พระองค์จะสิ้ นพระชนม์ ฉะนั้นพระองค์จึงเสด็จผ่านกลุ่มคนเหล่านั้นไปได้อย่างปลอดภัย บางที
อาจเป็ นเพียงพระองค์ผินพระพักตร์ มาให้ พวกเขาเห็ นรัศมีของพระเจ้า จนเกิดความกลัวและปล่อยให้
พระองค์เสด็จพ้นไปก็ได้
เมื่อพลเมืองของพระองค์ปฏิเสธ ไม่ตอ้ นรับพระองค์เช่นนี้ พระองค์จึงเสด็จจากเมืองนาซาเร็ ธ
ไปยังเมืองคาเปอรนาอูม เพื่อกระทาพระราชกิจของพระองค์ในเมืองนั้นต่อไป และที่เมืองคาเปอรนาอูม
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นี้ แหละ ที่ พ ระคริ ส ตธรรมคัม ภี ร์ ไ ด้อ้า งว่า พระองค์ทรง “กระท าการอิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ” ไว้หลายประการ
(มัทธิ ว.บทที่ 11)

ข้ อไตร่ ตรอง
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูท้ รงกระทาให้พระคัมภีร์เดิมสาเร็ จ
คาสั่งสอนคาแรกของพระคริ สต์ ในการสั่งสอนประชาชนก็คือ “จงกลับใจเสี ยใหม่” ชีวิตคริ ส
เตียนจะต้องมีรากฐานที่ถูกต้อง คือ “การกลับใจเสี ยใหม่จากการประพฤติที่ตายแล้ว และมีความเชื่ อใน
พระเจ้า” (ฮี บรู 6:1) “การกลับใจเสี ยใหม่เฉพาะพระเจ้า และความเชื่ อในพระเยซู คริ สต์เจ้าของเรา”
(กิจการ 20:21)
“ในพระองค์มีชีวติ ” ฉะนั้นเพียงแต่พระองค์ตรัสว่า “บุตรของท่านจะไม่ตาย” ชีวิตของบุตรชาย
ขุนนางผูน้ ้ นั ก็กลับฟื้ นขึ้นอีก แม้วา่ ระยะทางจะห่างไกลกันสักเท่าใดก็ตาม
ความอคติมกั จะทาให้เราไม่เห็นความสาคัญของเพื่อนบ้าน ความสนิ ทสนมกันจนเกิ นไป มัก
ก่อให้เกิดความเหยียดหยามกัน แม้แต่ศาสดาพยากรณ์เอง ก็หาได้เป็ นที่นบั ถือในบ้านเมืองของตนไม่
พระเยซูทรงยืนอ่านพระคัมภีร์ เมื่อเอษรากางพระธรรมพระบัญญัติออกมาก่อน ทุก ๆ คนซึ่ งอยู่
ณ ที่น้ นั ก็ยนื ขึ้นฟัง เพื่อแสดงความเคารพต่อพระวจนะของพระเจ้า คริ สเตียนในทุก ๆ วันนี้ จาเป็ นต้อง
มีความคารวะต่อการอ่าน และการฟั งพระคริ สตธรรมคัมภีร์เช่ นกัน เพราะพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ น
พระวจนะของพระเจ้าสาหรับมนุษย์ทุกคน
พระเยซูทรงนมัสการพระเจ้าในโบสถ์ของพระเจ้าอย่างสม่าเสมอ พระองค์ทรงแตกฉานในพระ
คัมภีร์อย่างยิ่ง ทรงทราบว่า ควรอ้างข้อพระธรรมตอนใด ต่อสถานการณ์เช่ นใด จึงจะเหมาะสม ในทุก
วันนี้ คนส่ วนใหญ่มกั ขาดความรู ้ ในพระวจนะของพระเจ้าอย่างน่ าใจหาย แม้กระทัง่ สมาชิ กคริ สตจักร
เอง ก็เช่ นเดี ยวกัน เรื่ องนี้ เป็ นปั ญหาสาคัญยิ่ง ซึ่ ง จะต้องหาทางแก้ไขคริ สตจักรจะเข้มแข็ง สามารถ
กระทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า และนาจิตวิญญาณของผูอ้ ื่นให้หนั มาเชื่ อพระเจ้าได้ ก็โดยพระวจนะ
ของพระองค์ “จงค้ นดูพระคัมภี ร์ที่ เขียนไว้ นั้น...เพราะว่ าในพระคัมภี ร์นั้นมีชีวิตนิรันดร์ ... พระคัมภี ร์
นั้นเป็ นพยานถึงเรา”
พระองค์ทรงเป็ นพระวจนะของพระเจ้า ฉะนั้นพระองค์จึงตรั ส ได้อย่า งเต็ม ที่ จนคนทัว่ ไป
สรรเสริ ญว่า “ไม่ เคยมีผ้ ใู ดพูดได้ เหมือนคนนั้น ” แต่ในทันทีที่พระองค์ตรัสว่า “เราคือผูน้ ้ นั ” พระองค์ก็
ถูกพวกปรปั กษ์ต่อต้านคัดค้านอย่างรุ นแรง ประชาชนที่มานมัสการในธรรมศาลาต่างรุ มล้อม เพื่อทาร้าย
พระองค์อย่างบ้าคลัง่ เพราะเหตุวา่ พระเยซู มิได้ทรงตีความหมายของข้อพระธรรมตามอย่างที่พวกเขา
ปรารถนา ประชามติของชนหมู่น้ นั ช่างไม่มีความแน่นอนอะไรเลย ประเดี๋ยวก็ร้องสรรเสริ ญว่า “จงสวม
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มงกุฏและเทิดพระองค์ให้เป็ นพระเจ้าเหนือพวกเราทั้งหลาย” ประเดี๋ยวก็ร้องว่า “จงตรึ งเขาเสี ย” “เราไม่
ยอมให้ผนู ้ ้ ีครอบครองเรา”
การปฏิเสธพระเยซูเป็ นความผิดบาปอย่างใหญ่หลวง มนุษย์อาจปฏิเสธไม่ยอมรับเอาพระคริ สต์
ได้ แต่จะหลี กเลี่ ยงจากโทษทัณฑ์อนั เป็ นผลแห่ งการกระทาของเขาไม่ได้เลย พระองค์มิได้บงั คับกะ
เกณฑ์ให้ผใู้ ดรับเอาพระองค์เป็ นที่พ่ ึง และมิได้ทรงขืนใจผูท้ ี่ปฏิเสธพระองค์ พระวิญญาณของพระองค์
“จะไม่สถิตอยูก่ บั มนุษย์นานเป็ นนิตย์”
ผูท้ ี่เป็ นพลไพร่ ของพระองค์อย่างแท้จริ งทุกคน ย่อมมีส่วนร่ วมในการรับการชโลมด้วยพระ
วิญญาณ และในการปฏิ บตั ิพระราชกิ จของพระองค์ “พระบิ ดาได้ทรงใช้เรามาฉันใด เราก็จะใช้ท่าน
ออกไปฉันนั้น” “ด้วยว่าคาสัญญาที่ได้ตรัสนั้น ได้แก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่านด้วย...และแก่
คนทั้งหลายที่พระเจ้าจะทรงเรี ยกมาเฝ้ าพระองค์”
มิตรภาพของมนุษยชาติมกั จะขาดสบั้นจากกัน เนื่องด้วยรสนิยม และความคิดเห็นไม่ลงรอยกัน
แต่ “มิตรสหายที่สนิทยิง่ กว่าพี่นอ้ งก็มี”
มีหลายคนที่ได้ปฏิเสธพระเยซู เพราะว่าพระองค์มิได้เสด็จมาตามที่เขาคาดหวังไว้ มนุษย์ในทุก
วันนี้ก็เช่นเดียวกัน ความหวังของมนุ ษย์ในปั จจุบนั มีเพียงประการเดียวเท่านั้น คือการเสด็จกลับมาแห่ ง
พระบุตรของพระเจ้า เพื่อฟื้ นฟูพระราชกิจของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง
คาว่า “พ้นทุกข์” ใน ลูกา.4:18 นั้น ในภาษากรี ก เป็ นคาเดียวกันกับคาที่ใช้เกี่ยวกับการอภัยโทษ
ความผิดบาป ดังนั้นการอภัยโทษก็คือการช่ วยให้พน้ ทุกข์นั่นเอง พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผูท้ ี่
พระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้แล้ว อยูใ่ ต้อานาจของความผิดบาปต่อไป

ทบทวน
เหตุใดยอห์นบัพติศโตจึงถูกจาคุก? ขณะนั้นพระเยซู คริ สต์ ทรงประกาศสั่งสอนประชาชนอยู่
ณ ที่ใด?
ขณะนั้นพระเยซู คริ สต์ ได้ทรงตั้งต้นปฏิ บตั ิพระราชกิ จของพระองค์ ในมณฑลยูดายแล้วหรื อ
ยัง? พระองค์ทรงให้บพั ติศมาแก่ผทู ้ ี่กลับใจใหม่รับเชื่อในพระองค์หรื อไม่?
ขณะนั้นพระองค์ได้ทรงเลือกอัครสาวกผูห้ นึ่ งผูใ้ ด ในจานวนสิ บสองคนนั้นหรื อยัง? พระองค์
เสด็จไปแต่ลาพังหรื อ?
พระองค์ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจอย่างเปิ ดเผย เป็ นครั้งแรก ณ ที่ใด? เหตุใดพระองค์จึงเสด็จไปที่
นัน่ ? พระองค์ได้ทรงเริ่ มต้นปฏิบตั ิพระราชกิจอย่างไร? ข้อความในการเทศนาสั่งสอนของพระองค์มีวา่
อย่างไร?
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พระองค์ได้ทาให้คาพยากรณ์ใดสาเร็ จบ้าง? พระองค์ทรงปฏิ บตั ิตรงตามที่ได้พยากรณ์ไว้ ใน
พระคัมภีร์หรื อไม่?
ชาวกาลิลีตอ้ นรับพระองค์หรื อไม่? เหตุใดจึงเป็ นเช่ นนั้น? ชาวกาลิลี เคยเห็นพระองค์ที่ใดมา
ก่อน? พระองค์ทรงเป็ นที่รู้จกั ในมณฑลกาลิลีหรื อไม่?
สถานที่ที่พระองค์ประทับเป็ นแห่ งแรกในมณฑลกาลิลี ตามที่บนั ทึกไว้น้ นั คือที่ใด? พระองค์
เคยประทับอยูท่ ี่นนั่ มาก่อนหรื อไม่? พระองค์เคยกระทาอะไร ณ ที่นนั่ มาก่อนบ้าง?
พระองค์ทรงกระทาการอัศจรรย์ในมณฑลกาลิ ลีกี่ครั้ ง? พระองค์ได้สาแดงการอัศจรรย์ที่อื่น
บ้างหรื อไม่? ในการสาแดงการอัศจรรย์น้ นั คลุมไปถึงการรักษาโรคด้วยหรื อไม่?
ท่ า นคิ ด ว่ า ขุ น นางผู ้น้ ั นเคยได้ ยิ น ข่ า วนี้ มาก่ อ นหรื อไม่ ? ขุ น นางผู ้น้ ั น เป็ นชาวยิ ว หรื อ
ชาวต่างชาติ? ฐานะมัง่ มีหรื อยากจน? เขาทูลต่อพระองค์วา่ อย่างไร? พระองค์ตรัสตอบว่าอย่างไร? เขามี
ความเชื่อในพระองค์หรื อไม่? เหตุใดท่านจึงคิดเช่นนั้น?
พระเยซูเสด็จไปรักษาบุตรชายของขุนนางถึงบ้านหรื อไม่? หรื อว่าพระองค์ทรงรักษาเพียงด้วย
คาตรัส? ข้อนี้เปิ ดเผยให้เราทราบเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าของเราอย่างไรบ้าง?
ถ้อยคาที่พระเยซู ตรัสแก่ขุนนางผูน้ ้ ี มีใจความว่าอย่างไร? เขาเชื่ อว่าพระองค์จะสามารถกระทา
ตามที่พระองค์ตรัสไว้หรื อไม่? เหตุใดท่านจึงคิดเช่นนั้น?
ขณะที่ขนุ นางเดินทางกลับไปยังบ้านของเขา เขาพบผูใ้ ดบ้าง? บุคคลผูน้ ้ นั พูดกับเขาว่าอย่างไร?
ผลที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดที่ได้จากการรักษาโรคครั้งนี้คืออะไร?
การกระทาการอัศจรรย์เช่นนี้ สามารถช่วยกูว้ ญ
ิ ญาณของมนุษย์ให้รอดพ้นจากบาปได้หรื อไม่?
ท่านคิดว่า เพียงแต่การได้ยินได้ฟังเรื่ องราวนี้ จะช่ วยบุคคลอื่นนอกเหนื อจากครอบครัวนี้ ให้
ได้รับความรอดหรื อไม่?
เมื่อออกจากหมู่บา้ นคานาแล้ว พระเยซู เสด็จไป ณ ที่ใด? เพราะเหตุใด? พระองค์ได้เสด็จจาก
มารดา และญาติ พี่ น้องของพระองค์ไปเป็ นเวลานานเท่าใด? พระองค์เสด็จกลับไปสู่ เมื องนาซาเร็ ธ
หรื อไม่?
พระเยซู ได้ทรงกระท าอะไรในวันซะบาโต? ใครเป็ นผูท้ ูล เชิ ญให้พระองค์อ่านพระคัม ภี ร์?
พระองค์ทรงอ่านพระธรรมเล่มใด? บทใด?
ข้อพระธรรมที่พระองค์อ่านนั้นมีใจความว่าอย่างไร? พระองค์ทรงตี ความหมายของข้อพระ
ธรรมนั้นว่าอย่างไร? สุ ภาษิตทั้งสองข้อที่พระองค์ทรงยกมาอ้างนั้น มีใจความว่าอย่างไร? บุคคลในพระ
คัมภีร์เดิมที่พระองค์ทรงอ้างถึงนั้นคือใคร? พระองค์ทรงมีพระประสงค์อย่างไร? ผลเป็ นอย่างไร?

92

ประชาชนในธรรมศาลาที่ ไ ด้ ฟั ง พระองค์ ต รั ส นั้น ตั้ง ใจจะจัด การอย่ า งไรกับ พระองค์ ?
เหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้นอย่างทันด่วน หรื อเป็ นไปตามแผนการณ์ที่ได้เตรี ยมไว้ล่วงหน้า? พระเยซู เสด็จพ้นไป
ได้อย่างไร? พระองค์เสด็จไปสู่ ที่ใด?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. ท่านคิดว่าการที่ยอห์นถูกจาคุ กนั้น มีส่วนเกี่ ยวข้องในการที่พระเยซู เสด็จจากมณฑลยูดาย
หรื อไม่ 2. มีสาวกติ ดตามพระองค์ไปด้วยหรื อไม่ 3. พระเยซู ได้ทรงประกาศว่า พระองค์จะทรงเริ่ ม
ปฏิ บตั ิพระราชกิจของพระองค์อย่างเปิ ดเผยนับตั้งแต่น้ นั มา เช่นนั้นหรื อ 4. ท่านจะอธิ บายความหมาย
ของคาสั่งสอนของพระองค์อย่างไร 5. หากว่าการรักษาอาการป่ วยของบุตรขุนนางผูน้ ้ นั เป็ นการสาแดง
การอัศจรรย์ของพระองค์ เป็ นครั้งที่สองแล้วไซร้ ขุนนางผูน้ ้ ี ทราบได้อย่างไรว่าพระองค์ทรงสามารถ
รักษาบุตรของเขาได้ ในเมื่อการอัศจรรย์ครั้งแรกมิใช่ การรักษาคนป่ วย 6. พระเยซูเคยเสด็จไปยังเมือง
คาเปอรนาอูม ก่ อนหรื อไม่ ท่านคิ ดว่าการรั กษาบุ ตรชายของขุนนาง เป็ นการอัศจรรย์ครั้ งที่ สองของ
พระองค์ หรื อเป็ นเพียงครั้งที่สองที่พระองค์กระทาในมณฑลกาลิ ลี 7. การอัศจรรย์ที่พระเยซู ได้ทรง
กระทาในกรุ งเยรู ซาเล็มนั้น มีการรักษาคนป่ วยรวมอยู่ดว้ ยหรื อไม่ 8. ท่านคิดว่า ชาวกาลิลีที่ถวายการ
ต้อนรับพระองค์น้ นั เป็ นชาวยิวทั้งหมดหรื อ 9. เหตุใดพระคริ สตธรรมคัมภีร์จึงเรี ยกดิ นแดนแห่ งนี้ ว่า
“ดินแดนแห่งคนต่างชาติ” 10. พระเยซูทรงรักษาชีวติ เด็กผูน้ ้ นั อย่างไร จงอธิบาย
11. พระเยซู ท รงทราบล่ วงหน้าหรื อไม่ ว่า ชาวเมื องนาซาเร็ ธ จะปฏิ บ ตั ิ ต่อพระองค์อย่า งไร
เหตุการณ์ร้ายนี้เกิดขึ้นเพราะได้เตรี ยมแผนการณ์ไว้ล่วงหน้าหรื อเป็ นผลแห่ งการที่พระองค์สั่งสอนพวก
เขาในธรรมศาลา 12. การที่ผนู ้ าฝ่ ายศาสนายิว ทูลเชิ ญพระองค์ให้อ่านพระคัมภีร์น้ นั เขามีเจนต์จานงที่
จะถวายพระเกียรติแก่พระองค์อย่างจริ งใจหรื อไม่ ถ้าพระเยซู จะแสดงธรรมเทศนาเรื่ องอื่น ๆ ท่านคิดว่า
เหตุการณ์ จะแตกต่างไปจากนั้นหรื อไม่ 13. ผูท้ ี่เคร่ งครัดศาสนาในสมัยนี้ ประพฤติตวั ทานองเดี ยวกัน
กับชาวกาลิลีเหล่านั้นหรื อไม่ คริ สเตียนมีความรู ้สึกมุ่งร้าย ต่อผูท้ ี่มีความเชื่ อและแนวปฏิบตั ิแตกต่างไป
จากตนบ้างหรื อไม่ 14. ท่านคิดว่าพระเยซูทรงเลี่ยงพ้นจากการมุ่งร้ายของชนหมู่น้ นั โดยการวิง่ หนี ซ่ ึ ง ๆ
หน้าเยีย่ งสามัญชน หรื อพระองค์เสด็จออกไปอย่างน่ามหัศจรรย์ หรื อว่าพระองค์ทรงหยุดยั้งการกระทา
อันบ้าระห่ าของคนเหล่านั้น ด้วยฤทธิ์ แห่งคาตรัส หรื อด้วยการจ้องมองของพระองค์ 15. หากว่าพระเยซู
ทรงสามารถหยุดยั้ง การประพฤติที่เลวร้ายของบุคคลเหล่านั้น ด้วยคาตรัสของพระองค์แล้ว เหตุใดเล่า
พระเยซูจึงไม่ทรงกระทาเสี ยตั้งแต่อยูใ่ นธรรมศาลา 16. เป็ นการยากหรื อ ที่ชีวิตของเราจะเป็ นพยานเพื่อ
พระเจ้า ในคริ สตจักร หรื อในบ้านเมืองของเราเอง
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ขั้นทีส่ ิ บสามทรงเรียกอัครสาวกสี่ คน- เมืองคาเปอรนาอูม
มัทธิว 4:18-22,มาระโก 1:16-20, ลูกา 5:1-11
ไม่มีผูใ้ ดรู ้ ถึงฐานะที่ แท้จริ งของพระเยซู ในพระราชฐานแห่ งพระบิ ดาของพระองค์ ในกรุ ง
เยรู ซาเล็มเลย พระองค์ทรงถูกขับไล่ออกจากบ้านเมืองถิ่นที่พกั อาศัยของบิดามารดาฝ่ ายเนื้ อหนังของ
พระองค์ แต่กระนั้นก็ตามพระองค์ก็เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงมีชยั ชนะต่ออานาจแห่ งความ
มื ด เมื่ อ ออกจากเมื อ งนาซาเร็ ธ แล้ว พระองค์ก็ เ สด็ จ ตรงไปสู่ เ มื อ งคาเปอรนาอู ม ทัน ที ท รงเริ่ ม ต้น
วางรากฐานแห่ งแผ่นดิ นของพระองค์ โดยจัดตั้งศู นย์กลางของการประกาศขึ้ นในเมื องนั้น โดยการ
ร่ วมมือของศิษย์ของพระองค์สองสามคน ซึ่ งตั้งถิ่นฐานอยูท่ ี่นนั่ คือ ฟี ลิป เปโตร และอันดะเรอา
พระองค์ทรงมีแผนการณ์ ที่จะรวบรวมเอาเฉพาะผูช้ ายบางคน ที่ไว้วางใจในพระองค์ให้เป็ น
สาวก เพื่อเป็ นหมู่คณะออกไปประกาศพระกิตติคุณด้วยกัน ฉะนั้นการที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็น
การทางานของพวกเขาอย่างใกล้ชิดเช่ นนี้ จึงนับว่าเป็ นโอกาศดีอย่างหนึ่ ง ที่จะได้สังเกตถึ งอุปนิ สัยใจ
คอของแต่ละคนว่าเป็ นอย่างไร พระเยซูทรงรู ้จกั มนุ ษย์ทุกคน พระองค์ทรงทราบว่า พระองค์เสด็จเลียบ
ชายฝั่งทะเลกาลิลี (พระธรรมลูกาเรี ยกว่าทะเลเฆ็นเนซาเร็ ต) ด้วยพระอริ ยาบทสงบเสงี่ยม และได้เลือก
เอาผูท้ ี่เหมาะสม ที่จะเป็ นสาวกของพระองค์ พระธรรมมัทธิ วและมาระโกกล่าวว่า เพียงแต่พระองค์โบก
พระหัตถ์เรี ยก และตรัสแก่ชาวประมงเหล่านั้นว่า “จงตามเรามาเถิด” เท่านั้น พวกเขาก็เชื่อฟั งพระองค์
แต่พระธรรมลูกาได้เล่ารายละเอียดถึงการเลือกสาวกของพระเยซู รวมทั้งการอัศจรรย์ในการจับปลา อัน
เป็ นเหตุให้ชาวประมงเหล่านั้น สละทิ้งสารพัดสิ่ งและติดตามพระองค์ไป เพื่อที่จะเป็ นผู ้ “จับคน” ต่อไป
นี่ เ ป็ นจุ ด ตั้ง ต้น แห่ ง สามัค คี ธ รรม และการอบรมสั่ ง สอนพวกเขา ซึ่ งได้ด าเนิ น ไปอย่า งสนิ ท สนม
จนกระทัง่ พระองค์สิ้นพระชนม์ แม้ว่าพระเยซู จะเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์แล้วก็ตาม พวกเขาก็ยงั ได้รับการ
อบรมสั่งสอนจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สืบต่อไป

อภิปราย
พระเยซู ทรงเรี ยกซี โมนและอันดะเรอาขณะที่กาลัง “ตีอวนอยู่ที่ทะเล” และทรงเรี ยกยากอบ
และยอห์ น ขณะที่ เขาทั้ง สองกาลัง “ซุ นอวน” อยู่ บุ คคลทั้งสี่ น้ ี ต่างก็เป็ นสามัญชนธรรมดา มี ความ
เป็ นอยู่อย่างเงี ย บ ๆ ไม่ ใช่ นักสัง คมชั้นสู ง ไม่มีย ศฐาบรรดาศักดิ์ ฝ่ ายโลกแต่ประการใด ดู เหมื อนว่า
ครอบครัวทั้งสองนี้ ดาเนิ นธุ รกิ จการประมงร่ วมกันด้วย แม้ว่าสาวกของพระเยซู รุ่นแรกนี้ จะเป็ นผูม้ ี
ฐานะต่ าต้อยก็ตาม แต่พระเจ้าก็ได้ทรงเลื อกสรรพวกเขาไว้ เพื่อทากิ จการของพระองค์ หลักฐานตาม
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ประวัติศาสตร์ ท้ งั ของฝ่ ายศาสนาจักรและฝ่ ายโลกได้ช้ ีให้เห็นว่าวีรบุรุษคนสาคัญส่ วนมาก มักมาจากผูท้ ี่
มีความเป็ นอยู่ และอาชี พการงานต่ าต้อย ตัวอย่างเช่น โมเสสเดิมเป็ นคนเลี้ยงแกะ ฆิดโอนเป็ นคนนวด
ข้าว เอลียามีอาชีพทาไร่ ทานา และดาวิดเป็ นเด็ก เลี้ยงแกะเป็ นต้น ความยากจนหรื อการทามาหากินด้วย
น้ า พัก น้ า แรงของตัวเองนี้ ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ น่า อับ อายแต่ ป ระการใด แผ่น ดิ น ของพระเจ้า มิ ไ ด้ข้ ึ น อยู่ก ับ
ยศฐาบรรดาศักดิ์ หรื ออานาจฝ่ ายโลกแม้ในทุกวันนี้ พระเจ้าก็ยงั ทรงเตือนพวกเราอยู่เสมอว่า แผ่นดิ น
ของพระเจ้าไม่ใช่ดว้ ยกาลังและฤทธิ์ แต่โดยพระวิญญาณของพระองค์
คาสอนของอัครสาวกเปาโลในกาลต่อมา มีอยูว่ ่า “คนมีอานาจ คนตระกูลสู งมีน้อยคนนัก แต่
พระเจ้าทรงเลื อกสิ่ งที่ โลกถื อว่าโฉดเขลา เพื่อให้คนมีปัญญาอับอาย และได้ทรงเลื อกสิ่ งที่ โลกถื อว่า
อ่อนกาลัง เพื่อจะให้คนมีกาลังมากอับอาย” นั้นก็เป็ นความจริ งซึ่ งไม่มีผใู ้ ดคัดค้านได้ ยังจะมีหลักฐาน
ใดอีกหรื อที่เป็ นข้อพิสูจน์ในเรื่ องนี้ ดีไปกว่าคริ สตจักรซึ่ งพระเจ้าได้ทรงสถาปนาขึ้น โดยเริ่ มต้นด้วย
ชาวประมงผูต้ ่ าต้อยเพียงไม่กี่คน แต่บดั นี้ คริ สตจักรของพระองค์ก็ได้แผ่ขยายไปทัว่ ทุ กมุมโลก ผูใ้ ด
ปฏิบตั ิพระคริ สต์ดว้ ยความสัตย์ซื่อ พระเจ้าจะทรงยกผู้น้ นั ให้สูงเด่นกว่าผูท้ ี่มีทรัพย์สมบัติทุกอย่างฝ่ าย
โลก แต่ดาเนินชีวติ เกลือกกลั้วอยูใ่ นความบาป
จงสังเกตดูการงานที่พระเยซู ทรงมอบหมาย ให้แก่ผทู ้ ี่พระองค์ทรงเลือกไว้น้ นั พระเยซู ตรัสว่า
“จงตามเรามาเถิด เราจะตั้งท่ านให้ เป็ นผู้จับคน” พระเยซูได้ทรงมอบหมายการงานอันสู งส่ งนี้ ให้พวกเขา
ต่อจากนั้นไปพวกเขาจะต้องบากบัน่ ต่อภารกิจ ในการนาจิตวิญญาณของมนุ ษย์ ออกจากความมืด เข้าสู่
ความสว่าง และจากอานาจของพญามาร เข้าสู่ รัศมีภาพของพระเจ้า ก่อนนั้นพวกเขาเคยลากอวนหาปลา
แต่บดั นี้ เขาต้องดึ งมนุ ษย์ เข้าสู่ แผ่นดิ นของพระเจ้าเพื่อให้ได้รับความรอด (มัดธิ ว13:47) คริ สตจักรจึง
ต้องเป็ นดุจ “อวน” ในการจับคน
ประชาชนเป็ นจานวนมาก ได้พากันมาฟั งคาสอนของพระเยซู ซึ่ งพระองค์ก็ได้สอนเขา และ
รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้เขาด้วย เนื่ องจากประชาชนได้เบียดเสี ยดจนแน่นชายฝั่งเกินไป พระองค์จึงต้อง
ประทับสั่งสอนพวกเขาแต่บนเรื อ หลังจากนั้นพระองค์ได้ตรัสสั่งซี โมน เจ้าของเรื อหาปลาที่พระองค์
ประทับอยู่น้ นั ให้ถอยเรื อออกจากฝั่ งเล็กน้อย แล้วให้หย่อนอวนลงจับปลาในบริ เวณนั้น ซี โมนรู้สึก
ฉงนต่อพระกระแสรับสั่งนั้นมาก เพราะเขาลากอวนมาจนเกื อบทัว่ แล้ว ไม่ปรากฏว่าบริ เวณนั้นมีปลา
เลย แต่ก็มิได้ขดั ขืนต่อคาสั่งของพระองค์ เขาทูลตอบพระองค์เยี่ยงบ่าวที่ดีว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้า
ทั้งหลายทอดอวนคืนยังรุ่ ง ไม่ได้อะไรเลย แต่ขา้ พเจ้าจะหย่อนอวนลงตามคาสั่งของพระองค์” ผลแห่ ง
การเชื่อฟังได้ทาให้เขาล้อมปลาไว้ได้เป็ นอันมาก จนอวนไม่อาจทานต่อน้ าหนักของปลาเหล่านั้นได้
นี่เป็ นบทเรี ยนสาหรับคริ สเตียนทุกคน การเชื่อฟังและกระทาตามพระบัญชาของพระคริ สต์ใน
ฉับพลันโดยไม่ลงั เลใจนั้น ย่อมนาพระพรอันใหญ่หลวงมาสู่ เรา โลกนี้ ถูกความบาปครอบงาเสี ยจนไม่
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อาจมองเห็ น สติปัญญาในการกระทาของเรา แต่ก็จงอย่าได้ปล่อยให้ขอ้ นี้ เป็ นอุปสรรคขัดขวางเราเลย
เมื่อพระเยซู ตรัสสั่งให้ “ไป” หรื อ “ทา” เราก็ตอ้ งเชื่ อฟั ง ดาเนิ นชี วิตอยู่ดว้ ย “ความเชื่ อ” มิใช่ ดว้ ยสิ่ งที่
“มองเห็น” ฉะนั้นเราต้องเชื่ อฟั งพระองค์เสมอ แม้ว่าพระกระแสรับสั่งนั้น จะขัดกับความรู ้ สึกหรื อดู
คล้ายกับว่า ไม่มีเหตุผลที่จะพึงเชื่ อถื อได้ในขณะนั้นก็ตาม แต่ภายหลังก็จะเข้าใจในปั ญหานั้นได้อย่าง
ชัดเจน ในที่สุดเราจะทราบว่า เรามิใช่ผพู ้ า้ ยแพ้ เพราะว่าการเชื่ อฟั งพระคริ สต์ยอ่ มนาไปสู่ บาเหน็จอัน
ใหญ่หลวง
ปั ญหายุ่งยากของคริ สเตียนส่ วนใหญ่ในทุกวันนี้ ก็คือความเชื่ อของพวกเขา ยังไม่เข้มแข็งพอ
คือมักจะอยูเ่ พียงบริ เวณชายฝั่ งทะเลเท่านั้น ขอให้เราจงมีใจกล้า ลงไปในใจกลางของห้วงมหาสมุทร
แห่ งความรั กของพระเจ้าโดยการแสวงหาความจริ งอันลึ กซึ้ งของพระองค์ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
และหย่อนอวนลงไป ในบ่อลึ กแห่ งความรอดของพระองค์แล้ว ก็เท่ากับเราได้ “ทาการลากอวนตาม
ทะเลใหญ่” แทนที่จะลอยคอยอยูเ่ พียงในลาธาร หรื อเล่นอยูใ่ นน้ าตื้น ๆ แถบชายฝั่งทะเลเท่านั้น
เมื่อชาวประมงเหล่านั้นได้ทาเช่ นนั้นแล้ว ก็ไม่จาเป็ นอะไรที่จะต้องพูดย้ าถึ งพระคริ สตธรรม
คัมภี ร์ และความจาเป็ นที่ จะต้องเชื่ อฟั ง ให้เขาฟั งอี ก พระเจ้าทรงเทพระพรให้เราก็ต่อเมื่ อเราเชื่ อฟั ง
พระองค์จริ ง ๆ เท่านั้น “...ดูที หรื อว่าเราจะ...เทพรให้เจ้าจนเกิ นความต้องการหรื อไม่” (มาลาคี 3:10)
เมื่อชาวประมงได้เชื่อฟังกระทาตามกระแสรับสั่งของพระเยซู พวกเขาจึงจับปลาได้เป็ นจานวนมาก
ซีโมนและอันดะเรอาต้องร้องเรี ยกให้ “เพื่อนร่ วมงาน” ของตน มาช่วยกูป้ ลาด้วยกัน โดยไม่คิด
เก็บงาไว้เป็ นสมบัติของตนอย่างเห็นแก่ตวั เลย แม้กระนั้น เรื อทั้งสองลาก็ยงั เพียบแปร้ แทบจะบรรทุก
ไปไม่ไหว การปฏิ บตั ิ งานรับใช้พระเจ้านั้น จาต้องให้ความร่ วมมื อช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน เป็ นที่ น่า
สังเกตว่า ข้อพระธรรมนี้มิได้อา้ งถึงอันดะเรอาเลย แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ทราบกันดีแล้วว่า ท่านผูน้ ้ ี เป็ น
เพื่อนร่ วมงานกับซี โมนอย่างแนบแน่น ทั้งในการ “จับปลา” และในการ “จับคน”
เมื่อซี โมนเปโตรประจักษ์ในฤทธานุภาพของพระเยซูน้ นั ก็เข้าใจได้ในทันใดนั้นว่า พระองค์คือ
ผูใ้ ด สามัญประการแรกของเขาในขณะนั้น ก็คือ การนึกถึงสภาพบาปและความไม่เหมาะสมของตนเอง
ที่จะบังอาจเผยอตัวทาความสนิทสนมกับพระองค์ ดังนั้นเขาจึงกราบลงแทบพระบาทของพระองค์ แล้ว
ทูล ว่า “ขอเสด็จไปให้ห่า งจากข้า พเจ้า เถิ ด” ทั้ง ๆ ที่ ซี โมนเปโตรสารภาพต่ อพระเยซู เช่ นนั้นก็ ตาม
พระองค์ก็มิได้ทรงรังเกียจเขาเลย กลับแจ้งให้ทราบว่า พระองค์ได้ทรงเลือกเขาให้ออกไปประกาศพระ
กิตติคุณ เพื่อนาวิญญาณของมนุษย์ให้เข้ามาหาพระเจ้าร่ วมกับพระองค์ ทั้งซี โมนเปโตร อันดะเรอา ยาก
อบ และยอห์ น ต่างพร้ อมที่จะถวายกายและวิญญาณให้แก่ พระองค์ โดยไม่ตอ้ งมีผใู ้ ดมาแนะนาหรื อ
ชักชวนอีกเลย พวกเขาทั้งสี่ ได้ “สละทิ้งสิ่ งสารพัดและติดตามพระองค์ไป” เขาได้ติดตามพระองค์ไป
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นับตั้งแต่เริ่ มเชื่อพึ่งในพระองค์เป็ นต้นมา แต่ครั้งนี้ พระองค์ทรงเรี ยกร้อง ให้พวกเขาเป็ นอัครสาวกของ
พระองค์โดยตรง

ข้ อไตร่ ตรอง
เปโตรได้ถวายเรื อลาเล็กของเขา ให้พระเยซู ใช้แทนธรรมมาส แสดงพระธรรมเทศนาให้แก่
ประชาชนชัว่ คราว ดังนั้นจึงมีส่วนร่ วมในพระราชกิจอันใหญ่ยงิ่ ที่สุดในจักรวาล มีคริ สเตียนเป็ นจานวน
ไม่นอ้ ย ที่มีประสบการณ์อย่างลึกซึ้ ง แต่เขาเหล่านั้นกลับเก็บงาไว้ เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ไม่ยอม
“หย่อนอวนลง” เพื่อช่วยผูอ้ ื่นให้ได้รับประสบการณ์เช่นเดียวกับตน
อวนก็ขาด และเรื อกาลังจะจมลง เมื่อพระเจ้าทรงสาแดงอานาจของพระองค์ ในเรื อลาเล็กแห่ ง
ชีวติ ของเรา ก็ยอ่ มมีเหตุการณ์ใหญ่หลวงเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
“อย่ากลัวเลย” นี่ เป็ นพระบัญชาของพระเยซู พระองค์ทรงสามารถรักษาทั้งความผิดบาป และ
ความอ่อนแอของเราได้ทุกอย่าง
พระเยซูคริ สต์ทรงแสวงหาผูท้ ี่มีคุณสมบัติ อันเหมาะสมที่พระองค์จะทรงใช้งานได้ ผูท้ ี่พระเจ้า
ทรงเรี ยกไว้น้ นั ต้องอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะปฏิบตั ิกิจการงานตามน้ าพระทัยของพระองค์ทุกเมื่อ
องค์ประกอบที่ดีที่สุดในการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระเจ้า ก็คือ ความเชื่ อและการเชื่ อฟั ง พระ
เจ้าทรงช่วยให้มนุษย์บรรลุผลสาเร็ จในการกระทาภารกิจของเขาเสมอ
คาสารภาพของเปโตร ขณะที่กราบลงแทบพระบาทของพระเยซู น้ นั เป็ นการแสดงความรู ้ สึก
อย่างแท้จริ งของมนุ ษย์ เฉพาะพระพักตร์ ของพระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ มนุ ษย์ตรากตราอยู่กบั ธุ รกิ จการงาน
ประจาวัน โดยไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาเลย แต่เมื่อพระเยซูเสด็จมาหาเรา และทรงช่วยจัดการทุกสิ่ งทุกอย่าง
ให้แก่เรา นัน่ แหละเราจึงได้สานึก ถ่อมกายและใจลงด้วยความละอาย การงานของมนุษย์มกั เต็มไปด้วย
การเห็นแก่ตวั แต่พระราชกิจของพระเจ้าเป็ นงานที่บริ สุทธิ์ ดังนั้นเราจึงรู ้วา่ เราอยูห่ ่างไกลจากพระองค์
มนุ ษย์โลกต่างรู ้ สึกเบื่อหน่ ายต่ออุปสรรค ต่อการที่ไม่อาจทาอะไรได้สมตามความปรารถนา
ของตัวเอง แต่พระเยซู ทรงสามารถทาได้ทุกอย่าง จงมอบตัวของท่านลงแทบพระบาทของพระองค์
หยุดยั้งการดิ้นรนของตนเองเสี ย และมอบภารกิ จทุกอย่างไว้ให้แก่พระองค์ เพียงแต่คอยฟั งพระบัญชา
ของพระองค์ว่า “ควรหย่อนอวนลงที่ใด” คือคอยฟั งว่า พระองค์จะให้ปรนนิ บตั ิอย่างไรต่อไปโดยไม่
ต้องกังวลถึงผลที่เกิดขึ้นว่าจะเป็ นอย่างไร
ค าว่า “อาจารย์” นี้ แปลมาจากภาษากรี ก หลายค าด้ว ยกัน แต่ ใ นที่ น้ ี หมายถึ ง “ผูท้ ี่ เ ฝ้ าดู แ ล
รับผิดชอบ” กล่าวคือเป็ นผูต้ รวจตราดูแล ท่านยอมให้พระเยซูเป็ นผูด้ ูแลทุกสิ่ งในชีวติ ของท่านหรื อไม่
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ทบทวน
ก่อนที่พระเยซูเสด็จไปยังเมืองคาเปอรนาอูมนั้น พระองค์ประทับอยู่ ณ ที่แห่งใด?
เหตุใดพระเยซู จึงทรงใช้เมืองกัปเรานาอูมเป็ นศูนย์รวมพระราชกิจของพระองค์?
มิตรสหายของพระองค์ในเมืองคาเปอรนาอูมมีผใู ้ ดบ้าง? พระองค์ทรงรู ้จกั บุคคลเหล่านี้ ที่ไหน
มาก่อน? ในเวลานั้นพวกเขามอบตัวเป็ นสาวกของพระองค์แล้วหรื อยัง?
ขณะที่พระองค์อยู่ในเมืองคาเปอรนาอูมนั้น? พระองค์ได้เรี ยกร้ องให้มิตรสหายดังกล่าว เป็ น
สาวกติดตามพระองค์ไปตลอดไปหรื อไม่?
บุคคลทั้งสี่ น้ ี ต่อมาได้เป็ นอัครสาวกในจานวนสิ บสองคน จริ งหรื อไม่? ขณะที่ พระองค์ทรง
เรี ยกพวกเขานั้น เขากาลังทาอะไรกันอยู?่ พวกเขามีอาชีพอะไร? บุคคลทั้งสี่ น้ ี มีความสัมพันธ์กนั ในทาง
ใดบ้าง? มีใครทางานร่ วมกับเขาอีกหรื อไม่?
มีคนมาฟังพระเยซูเทศนาสั่งสอนมากน้อยเพียงใด? พระเยซู ทรงใช้อะไรแทนธรรมมาส? ของ
สิ่ งนั้นเป็ นของใคร?
พระเยซู ไ ด้ตรั ส สั่ ง ซี โมนให้ท าอะไร? เขาทู ล ตอบพระองค์ว่า อย่า งไร? ผลแห่ ง การเชื่ อฟั ง
พระองค์น้ ันคื ออะไร เมื่ อเขาลากอวนขึ้ นมา มี เหตุ ก ารณ์ อะไรเกิ ดขึ้ น? มี ผูใ้ ดมาช่ วยเขากู้ป ลาบ้า ง
หรื อไม่? ปลาเหล่านั้นเต็มลาเรื อหรื อไม่?
เมื่อซี โมนเห็ นพระเยซู สาแดงการอัศจรรย์เช่ นนั้น เขาทาอย่างไร? เหตุใดเขาจึงเรี ยกตัวเองว่า
เป็ นคนบาป? พระเยซู ตรั สแก่ เขาว่าอย่างไร? พระองค์ทรงเรี ยกร้ องให้ทางานอะไร? ในการติ ดตาม
พระองค์ไปนั้น พวกเขาต้องสละทิ้งอะไรบ้าง
อัครสาวกคนใดที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์ตอนนี้ ไม่ได้เอ่ยถึง?
ท่านได้รับบทเรี ยนอะไรบ้างจากขั้นนี้?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1.ท่านจะอธิ บายถึ งการที่พระเยซู ทรงเรี ยกสาวกของพระองค์โดยทันด่วน และการที่บรรดา
สาวกเหล่านั้น ตอบสนองการทรงเรี ยกของพระองค์ ในทันทีทนั ใดเช่นนั้นได้อย่างไร 2. ท่านคิดว่าพระ
เยซู ทรงมองเห็นคุณสมบัติ และความเหมาะสมของสาวกเหล่านี้ นับตั้งแต่พระองค์ได้ทรงพบพวกเขา
เป็ นครั้งแรก ที่แม่น้ าจอร์แดนเช่นนั้นหรื อ 3. ในสาวกสี่ คนนี้ มีผใู ้ ดได้นาผูอ้ ื่นมาหาพระคริ สต์หรื อไม่ 4.
การที่ชาวประมงวัยฉกรรจ์เหล่านี้ ละทิ้งการงานของตน ติดตามพระเยซู ไปเช่ นนั้น ท่านคิดว่าเป็ นการ
ตัดสิ นใจที่ถูกต้องหรื อไม่ 5. การที่ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ด ละทิ้งบิดาผูช้ ราภาพของตนออกไปทางานอย่างอื่น ทั้ง ๆ
ที่ไม่ทราบว่า การงานใหม่น้ นั จะยังชี พของตนได้หรื อไม่น้ นั เป็ นการทาที่ถูกต้องตามน้ าพระทัยของ
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พระเจ้าเสมอไป หรื อ 6. เพราะเหตุใดประชาชน จึ งพากันมาฟั งพระเยซู เทศนาสั่งสอน เป็ นจานวน
มากมาย เช่ นนั้น 7. ท่านคิ ดว่า การที่ พระเยซู ทรงรั กษาบุ ตรชายของขุนนางให้หายนั้น ได้เร่ งเร้ าให้
ประชาชน พากันมาฟังพระเยซู ด้วยความอยากรู ้อยากเห็นเช่นนั้นหรื อ 8. ท่านจะอธิ บายถึงการทอดอวน
อันน่ าอัศจรรย์ครั้งนี้ ได้อย่างไร ในเมื่ อชาวประมงได้ทอดอวนมาแล้วตลอดคื นยังรุ่ ง และไม่ได้ปลา
แม้แต่ตวั เดี ยว แต่เมื่ อกระทาตามคาบัญชาของพระเยซู กลับจับปลาได้อย่างมากมายเหลื อคณานับ 9.
พระเยซู ทรงรู ้ วิธีจบั ปลาบ้างหรื อไม่ 10. ชาวประมงเหล่านี้ คาดหวังมาก่อนหรื อไม่ว่า พระเยซู จะทรง
เรี ยกพวกเขาให้ติดตามพระองค์ไป 11. การที่เปโตรรู ้สึกสานึ กตัวว่า เขาเป็ นคนผิดบาปเช่นนั้น ท่านคิด
ว่าเขาเป็ นคนที่มวั่ สุ มอยูก่ บั ความบาปจริ งหรื อ เหตุใดเปโตรจึงสานึกตนเป็ นคนบาปเช่นนั้น 12. ท่านคิด
ว่าพระเยซู อาศัยอยู่ ณ ที่ใด ทรงประทับอยูก่ บั เปโตรในเมืองคาเปอรนาอูม หรื อประทับอยู่กบั ยากอบ
และยอห์ น หรื อแห่ งอื่ น 13. พระเยซู ทรงเรี ยกมนุ ษย์ทุกคนให้สละสารพัดสิ่ งที่ เขามี อยู่ และติ ดตาม
พระองค์ไปเช่นนั้นหรื อ
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ขั้นทีส่ ิ บสี่ วนั แห่ งการรักษาโรค-เมืองคาเปอรนาอูม
มัทธิว 8:14-17,มาระโก 1:21-34,ลูกา 4:31-41
ไม่ว่าพระเยซู จะเสด็จไปแห่ งหนตาบลใด พระองค์ก็ได้ทรงเทศนาสั่งสอนประชาชนในธรรม
ศาลาในวันซะบาโต โดยไม่ได้ละเว้น และประชาชนต่างก็พากันประหลาดใจ ในอานุ ภาพแห่ งคาสอน
ของพระองค์ แม้แต่ผีร้ายก็ยงั เชื่ อฟั งพระองค์ พระเยซู ได้ทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ประชาชน อย่างน่ า
มหัศจรรย์หลายราย ชื่อเสี ยงเกียรติคุณของพระองค์แพร่ สะพัดไปทัว่ มณฑลกาลิลี ทาให้ประชาชนจากที่
ต่าง ๆ พากันหลัง่ ไหล มาเฝ้ าพระองค์อย่างเนื องแน่น และนาเอาคนเจ็บป่ วย และคนที่ถูกผีร้ายเข้าสิ งมา
ให้พระองค์ทาการรักษา ซึ่ งพระองค์ก็ได้ทรงรักษาผูเ้ จ็บป่ วยเหล่านั้น ให้หายเป็ นปกติทุกคน “คาของ
ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ก็สาเร็ จ ซึ่ งว่า บรรดาความทุกข์ภยั ไข้เจ็บของเรา ท่านนี้ได้ทรงรับเอาเอง”
เมืองคาเปอรนาอูม ได้กลายเป็ นศูนย์กลางแห่ งการปฏิ บตั ิพระราชกิ จของพระองค์ ในโลกนี้ มี
อยูห่ ลายเมืองที่กลายเป็ นเมืองสาคัญ และมีชื่อเสี ยงขึ้นมา เนื่ องด้วยประชากรของเมืองนั้นเพียงคนเดียว
สาหรับเมืองคาเปอรนาอูมนี้พระเยซูทรงถือว่าเป็ น “เมืองของพระองค์” (มัทธิ ว 9:1) เมืองคาเปอรนาอูม
นี้ แหละ เป็ นสถานที่ ซ่ ึ งพระเยซู ทรงคัดเลื อก และรวบรวมบรรดาอัครสาวกของพระองค์ ให้เป็ นหมู่
คณะ เพื่อออกไปปฏิบตั ิพระราชกิจร่ วมกับพระองค์ และเพื่อปฏิบตั ิคริ สตจักรของพระองค์ในภายหลัง
เมืองคาเปอรนาอูมเป็ นเมืองที่พระองค์ ได้กระทาการอิทธิ ฤทธิ์ อันใหญ่หลวงหลายประการ แต่
ในที่สุดก็กลับเป็ นเมือง ที่พระองค์ทรงตาหนิ และกล่าวโทษปรักปราอย่างรุ นแรง ว่า “เจ้าจะถูกยกขึ้น
เทียมฟ้ าหรื อ มิได้ เจ้าจะต้องลงไปถึงเมืองผีต่างหาก” (มัทธิ ว 11:23) การที่พระเจ้าแห่ งสวรรค์ประทับ
อยู่กบั พวกเขา พวกเขาจึงได้รับการยกขึ้นสู่ สวรรค์ แต่เพราะเขามิได้กลับใจเสี ยใหม่ ฉะนั้นเมื่อถึ งวัน
พิพากษาโลก พวกเขาจะต้องได้รับ โทษอย่างหนัก แม้แต่โทษของเมืองโสโดมอันชัว่ ร้ าย ก็ยงั เบากว่า
โทษของพวกเขาเสี ยอีก เนื่องจากชาวเมืองคาเปอรนาอูมได้รับความสว่างมาก ฉะนั้นเขาจึงต้องมีหน้าที่
รับผิดชอบมาก
ที่เมืองนี้ พระเยซู ได้ทรงรักษาคนเจ็บป่ วยทุพพลภาพตลอดจนคนตาบอด ที่มาขอรับการรักษา
จากพระองค์ เป็ นจานวนมาก ให้หายเป็ นปกติทุกคน พระองค์ได้ทรงช่วยบุตรี ของนายธรรมศาลาไยรัส
ให้รอดพ้นจากความตายได้ทรงรั กษาแม่ยายของเปโตรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ และในเมื องนี้ เอง
พระองค์ได้ทรงประสบผูท้ ี่มีความเชื่ อที่ใหญ่ยิ่งสู งสุ ด คือของนายร้อยผูห้ นึ่ ง อันเป็ นตัวอย่างแห่ งความ
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เชื่ อที่ดียิ่ง ซึ่ งพระองค์ไม่เคยพบเห็ นในผูอ้ ื่นใดมาก่อนเลย จนกระทัง่ พระองค์ตรัสชมเขาว่า “ถึงแม้ ใน
พวกอิสราเอล เราก็มิได้ พบความเชื่ อมากเช่ นนี”้ พระองค์ไม่เคยยกย่องผูใ้ ดเท่ากับนายทหารผูน้ ้ ีเลย
นอกจากพระราชกิจดังกล่าวมาแล้ว คาเปอรนาอูมยังเป็ นสถานที่ที่พระองค์แสดงธรรมโอวาท
ที่สาคัญอีกหลายเรื่ อง ตัวอย่างเช่น คาอุปมาเกี่ยวกับคนหว่านพืช และเรื่ องทิพยอาหารแห่ งชี วิต เป็ นต้น
นอกจากนี้ พ ระองค์ย งั ได้แสดงธรรมเทศนาสั่ง สอนประชาชน เกี่ ย วกับรากฐานแห่ ง คริ สตจัก รของ
พระองค์บนภูเขานอกเมืองนี้อีกด้วย
ในสมัย ที่ พ ระเยซู ย ัง ทรงด ารงพระชนม์ อ ยู่ ใ นโลกนี้ เมื อ งคาเปอรนาอู ม เป็ นเมื อ งที่ มี
ความสาคัญมาก เป็ นศูนย์รวมแห่งอารยะธรรม และการค้าขายของเมืองต่าง ๆ ทางภาคเหนือของมณฑล
กาลิลี มีถนนที่สาคัญ ๆ ตัดผ่านหลายสาย การคมนาคมเจริ ญก้าวหน้า และคับคัง่ ไปด้วยยวดยานพาหนะ
ผูป้ กครองบ้านเมืองได้ประจักษ์ถึงความสาคัญของเมืองคาเปอรนาอูมมาก จนถึงกับตั้งด้านเก็บภาษีใน
เมื อ งนี้ เนื่ อ งจากคาเปอรนาอู ม ตั้ง อยู่ บ นชายฝั่ ง ด้ า นเหนื อ ของทะเลกาลิ ลี อ ัน สวยงาม ฉะนั้ น
อุ ตสาหกรรมที่ ข้ ึ นชื่ ออี กด้านหนึ่ ง ของเมื องนี้ ก็คือ อุ ตสาหกรรมการจับปลา และการท่องเที่ ย ว จาก
เหตุผลดังกล่าว เมืองคาเปอรนาอูมจึงได้ชื่อว่า เป็ นศูนย์รวมของผูค้ นเกือบทุกประเภท
นักศึกษาพระคริ สตธรรม ได้คน้ คว้าแสวงหาที่ต้ งั ของเมืองนี้ เป็ นเวลาหลายปี มีอยูแ่ ห่ งหนึ่ งซึ่ ง
สันนิ ษฐานกันว่า เคยเป็ นที่ต้ งั โบสถ์ ซึ่ งสร้างขึ้นโดยคณะสงฆ์ชาวเยอรมัน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่
หนึ่ ง ระหว่างที่นกั ศึกษาพระคริ สตธรรม ถูกกักกันตัวอยูใ่ นบริ เวณแห่ งหนึ่ ง พวกเขาได้ออกกาลังด้วย
การถางหญ้าและขุดดิ น แต่ขณะที่พวกเขากาลังขุดดิ นอยู่น้ นั เอง ต่างก็รู้สึกประหลาดใจมาก ที่ได้พบ
ก้อนหิ นขนาดใหญ่ฝังอยูเ่ ป็ นจานวนมาก จึงได้พากันขุดค้นเพื่อหาความจริ งกันต่อไปว่า สิ่ งที่ตนได้พบ
เห็นนั้นคืออะไรกันแน่ จนในที่สุดก็ปรากฏว่าเป็ นซากธรรมศาลา ซึ่ งบทเรี ยนนี้ได้กล่าวถึงนัน่ เอง
หมู่บา้ นเบธซายะดา อันเป็ นที่อยูข่ องซี โมนเปโตร อันดะเรอา ฟี ลิปและเข้าใจกันว่าคงเป็ นที่อยู่
อาศัยของยากอบและยอห์นด้วยนั้น ตั้งอยูบ่ ริ เวณชานเมืองคาเปอรนาอูม ห่ างจากตัวเมืองประมาณสอง
กิ โ ลเมตร ดัง นั้น เมื่ อ สาวกเหล่ า นี้ สละทิ้ ง ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่า งออกติ ด ตามพระเยซู ไ ป เปโตรคงได้ย า้ ย
ครอบครัวของเขาเข้าไปอยู่ในตัวเมืองคาเปอรนาอูม (มาระโก 1:29) โดยปกติแล้วตามชานเมืองมักมี
บริ เวณที่กว้างขวาง สามารถบรรจุคนได้มากกว่าในตัวเมือง ซึ่ งแออัดไปด้วยบ้านเรื อนของราษฎร แทบ
จะไม่มีที่ว่าง นอกจากถนนแคบ ๆ ภายในตัวเมืองเท่านั้น เข้าใจกันว่าบ้านหลังที่ครอบครัวของเปโตร
อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นเบธซายะดา ก่อนที่จะย้ายไปอยูใ่ นเมืองคาเปอรนาอูมนั้น เป็ นหลังที่พระเยซู เสด็จเข้า
ไป รักษาอาการป่ วยไข้ของแม่ยายของเปโตรนัน่ เอง
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เมื่ อพระเยซู ไ ด้ป ฏิ บ ัติพ ระราชกิ จ ของพระองค์ ในวัน นั้น เสร็ จสิ้ นลงแล้ว และทรงเห็ น ว่า
ประชาชนหลัง่ ไหลกันมาชุมนุมกันมากขึ้นทุกที โดยไม่ยอมกลับบ้านช่องของตน พระองค์จึงเสด็จเลี่ยง
ไปเสี ยที่อื่น หาที่สงบเงียบเพื่อจะอธิษฐาน

อภิปราย
อีกครั้งหนึ่ งที่เราสังเกต ถึ งวิถีทางการปฏิ บตั ิพระราชกิ จของพระเยซู คริ สต์ ในการจะทาให้คา
พยากรณ์ของศาสดาพยากรณ์สาเร็ จ (มัทธิ ว 8:17) แม้วา่ พระเยซูได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้ เพื่อ “แบกรับเอา
ความบาปของเราไว้ใ นพระกายของพระองค์ บนไม้ก างเขนนั้น ” และเพื่ อจะ “ชาระเราให้เป็ นคน
บริ สุทธิ์ สาหรับให้เป็ นของพระองค์เอง คือเป็ นคนที่มีใจร้อนรนกระทาการดี” เป็ นประการสาคัญก็จริ ง
อยู่ แต่พระองค์ก็ทรงมีจุดมุ่งหมายที่ จะทาลายอานาจแห่ งความมื ดและ “ทาลายกิ จการของมาร” และ
ความชั่วร้ า ยทั้ง หมดที่ เป็ นภัย ต่ อมนุ ษย์ด้วย พระองค์ทรงแบกเอาสิ่ ง ทั้งหมดเหล่ า นี้ ไว้ที่ ไม้ก างเขน
ขณะที่ พระเยซู ทรงมีสภาพในรู ปกายเนื้ อหนัง พระองค์ทรงปฏิ บตั ิต่อมนุ ษย์ทุกคนด้วย ความเมตตา
สงสาร พระองค์ทรงเห็นความทุกข์ทรมานของเขา และทรงปรารถนาที่จะช่วยเขา ให้พน้ ห้วงแห่ งความ
ทุกข์ทรมานทุกคน
เหตุการณ์ที่บนั ทึกไว้ในขั้นนี้ เป็ นการแสดงให้เห็นถึง “ชี วิตประจาวัน” ของพระเยซู พระองค์
ได้เสด็จไปกระทาคุ ณ และช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างให้แก่ประชาชน แม้กระทัง่ ผูท้ ี่ถูกพญามาร
เบียดเบียน และในวันซะบาโต พระองค์ก็ได้เสด็จไปนมัสการพระเจ้า และแสดงธรรมเทศนาสั่งสอน
ประชาชน ในธรรมศาลาเป็ นประจามิ ได้เว้น และดูเหมื อนว่า “นายธรรมศาลา” มักจะเปิ ดโอกาสให้
พระองค์เทศนาสั่งสอนประชาชนอยูเ่ สมอ ผูท้ ี่ได้ฟังคาเทศนาสั่งสอนของพระองค์ ต่างก็รู้สึกประหลาด
ใจในค าสอนยิ่งนัก เพราะว่า “ค าของพระองค์ประกอบด้วยอานาจ” และสั ง เกตเห็ นความแตกต่ า ง
ระหว่างพระธรรมโอวาทของพระองค์ กับคาสั่งสอนของพวกอาลักษณ์ ซึ่ งเป็ นผูอ้ ่านและตีความหมาย
ของพระคัมภีร์ ให้ผทู ้ ี่มาร่ วมประชุ มฟั ง ได้อย่างชัดเจน ประชาชนต่างประจักษ์วา่ พระองค์ทรงมีอาญา
สิ ทธิ์ และฤทธิ์ อานาจอย่างแท้จริ ง
ในวันซะบาโตที่กล่าวถึงในขั้นนี้ มีชายผูห้ นึ่ งมีผีโสโครกเข้าสิ งอยู่ มาประชุ มนมัสการด้วย เขา
อาจจะมาเพื่อทูลขอร้ องให้พระองค์รักษาเขาให้หายหรื ออาจมาประชุ มตามปกติเช่นเดี ยวกับคนอื่น ๆ
หรื ออาจจะถูกพวกฟาริ สีส่งเข้ามา เพื่อทดสอบว่า พระองค์จะทรงรักษาให้หายหรื อไม่ ถ้าเป็ นไปตามข้อ
สงสัยประการสุ ดท้าย ก็นบั ว่าเป็ นการส่ งเสริ มพระราชกิจของพระองค์ให้ขยายออกไปยิ่งขึ้น แทนที่จะ
เป็ นการขัดขวาง อันเป็ นจุดประสงค์ของฝ่ ายศัตรู ของพระองค์ เพราะว่าคนเจ็บป่ วยทัว่ ทุกคนในแคว้น
นั้น ก็ได้ยินถึ งเรื่ องนี้ ภายในค่าวันนั้นเอง อย่างไรก็ตามชายผูน้ ้ นั อาจจะร่ วมประชุ มนมัสการพระเจ้าใน
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ธรรมศาลา ดังที่เขาเคยกระทาอยูเ่ ป็ นประจาก็ได้ ผูท้ ี่ได้รับความทุกข์เข็ญ เช่นนั้น มักจะแสวงหาพระเจ้า
เสมอ เพราะตระหนักดีวา่ ความหวังในผูอ้ ื่นนั้นไม่มีอีกแล้ว เว้นแต่พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น
ชายผูน้ ้ ันไม่ เ คยรู ้ จ ัก พระเยซู ม าก่ อ นเลย แต่ ผี โ สโครกที่ สิ ง อยู่ใ นตัว เขา รู ้ จ ัก พระองค์ดี ว่า
พระองค์ “เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ของพระเจ้า” มันรู้ สึกเกรงกลัวพระองค์มาก เพราะรู ้ แน่ แก่ใจว่า ในที่ สุดมัน
จะต้องถูกพระบุตรของพระเจ้าทาลายล้างให้สูญสิ้ นไป แต่มนั ก็ยงั อยากสิ งอยูใ่ นร่ างกายของชายผูน้ ้ นั ให้
นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ มันจึ งร้ องว่า “เรากับท่านมี อะไรเกี่ ยวข้องกันหรื อ...” ผีร้ายตนนั้นรู ้ ว่าพระ
คริ ส ต์ก็ คื อพระเยซู ช าวนาซาเร็ ธ พระคริ ส ตธรรมคัม ภี ร์ มิ ไ ด้บ นั ทึ ก ไว้ว่า ชายที่ ถู ก ผีเ ข้า สิ ง นั้น พู ด
อะไรบ้าง เพราะว่าอานาจของผีร้ายนั้นครอบงาเขาอยู่ แต่ในบางรายผีสิงก็เปิ ดโอกาสให้คนที่มนั เข้าสิ ง
อยู่น้ นั พูดได้บา้ งเหมือนกัน เราต้องสังเกตดูว่าคาพูดตอนใดเป็ นของผี และตอนใดเป็ นของมนุ ษย์ ใน
บางรายกลับซ้ าร้ ายยิ่งไปกว่านี้ กล่าวคือมีผีหลายตนเข้าสิ งอยู่ในคนคนเดี ยว (มัทธิ ว 8:28) ผีมีดว้ ยกัน
หลายประเภท แต่ในรายที่กล่าวถึงนี้เป็ น “ผีโสโครก” ผีมีวธิ ีทาร้ายมนุษย์ได้หลายประการ
พระเยซูคริ สต์ทรงสั่งให้ผรี ้ายตนนั้นสงบปากในทันที และไล่มนั ออกจากผูเ้ คราะห์ร้ายนั้น โดย
ตรัสว่า “จงนิ่งเสี ย แล้วออกมาจากเขาเถิด” ผีร้ายรู ้ตวั ว่ามันจาต้องเชื่ อฟั งและกระทาตามพระบัญชาของ
พระองค์ เพราะว่าอานาจแห่ งความมืดทั้งปวง ล้วนอยู่ภายใต้ฤทธิ์ อานาจขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
แต่ก่อนที่ มนั จะออกจากร่ างของชายผูน้ ้ นั มันก็พยายามทาลายชายผูน้ ้ นั เท่าที่มนั จะทาได้ หลังจากทา
ฮึดฮัดฟัดเหวีย่ งเขาอยูค่ รู่ หนึ่ง มันจึงยอมออกมา แต่ชายผูน้ ้ นั ก็มิได้รับบาดเจ็บเลย และหายเป็ นปกติ เรา
ไม่อาจล่วงรู ้ถึงจิตใจที่เต็มตื้นไปด้วยความปิ ติของชายผูน้ ้ นั ว่าเป็ นอย่างไร ต่อการที่เขาได้รับการปลด
เปลื้องจากความทุกข์อนั มหันต์เช่นนั้น แต่เราก็อาจวาดภาพได้วา่ เขาคงขอบพระคุณสรรเสริ ญพระเยซู
มิได้หยุด และคุ กเข่าลงกราบแทบพระบาทของพระองค์เป็ นแน่ หรื อเขาอาจจะตื่นเต้นดีใจจนพูดอะไร
ไม่ออกอยู่ชวั่ ขณะ ก่อนที่จะสรรเสริ ญขอบพระคุ ณพระองค์ก็ได้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้บนั ทึกไว้
เลยว่า ชายผูน้ ้ นั กระทาอย่างไร เพียงแต่บนั ทึกว่า ผูท้ ี่อยูใ่ นธรรมศาลา และได้เห็นเหตุการณ์น้ ี ต่างก็รู้สึก
ตื่นเต้นอัศจรรย์ใจไปตาม ๆ กัน เพราะเป็ นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาด เรื่ องผีสิงเป็ นเหตุการณ์ธรรมดา
เพราะมีอยูท่ วั่ ไป แต่การขับผีให้ออกจากร่ างผูเ้ คราะห์ร้าย เป็ นสิ่ งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลย แต่ ณ ที่น้ นั
ได้มี “ผูห้ นึ่ง” สามารถขับผีออกได้ ซึ่ งผีก็ยอมเชื่อฟังและออกมาทันที
ข่าวนี้ แพร่ สะพัดไปอย่างรวดเร็ ว ผูท้ ี่ได้รับความทุกข์ต่าง ๆ ในละแวกนั้น ต่างก็เดินทางเข้าไป
ในเมือง เพื่อขอรับการรักษาจากแพทย์ผปู ้ ระเสริ ฐผูน้ ้ ี และต่างก็รอคอยให้วนั ซะบาโตผ่านพ้นไป ด้วย
ความกระวนกระวายใจ เพราะว่าชนชาติยิวเคร่ งครัดในการถือรักษาวันซะบาโตไว้เป็ นวันบริ สุทธิ์ มาก
การกระทากิจการใด ๆ ที่ไม่ควรแก่เหตุในวันซะบาโตนั้น เป็ นการทาผิดต่อพระบัญญัติ แม้แต่จะเป็ น
การรักษาโรคก็ถือว่าผิด ดังนั้นจึงไม่กล้าไปขอรับการรักษาจากพระองค์ในวันนี้
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หลังจากเสร็ จสิ้ นการประชุ มนมัสการในเช้าวันนั้นแล้ว พระเยซู และสาวกของพระองค์ได้พา
กันไปยังบ้านของเปโตร บรรดาสาวกของพระองค์ ต่างก็มีความกระหายที่จะได้อยูใ่ กล้ชิดสนิ ทสนมกับ
พระองค์ และมีความร้ อนใจที่จะฟั งพระธรรมโอวาทที่พระองค์ตรัสทุกถ้อยคา และพระองค์ยิ่งสาแดง
ฤทธิ์ อานาจขับ ไล่ ผีสิ ง เช่ น นั้น ก็ ยิ่ ง ท าให้บ รรดาสาวกของพระองค์ มี ค วามกระตื อรื อ ร้ น ใคร่ จะรู ้
เรื่ องราวของพระองค์มากขึ้นเป็ นลาดับ
ขณะที่พระองค์เสด็จไปถึงบ้านของเปโตรนั้น แม่ยายของเขากาลังนอนป่ วยอยู่ แต่คงไม่มีผใู ้ ด
กราบทูลให้พระเยซูทราบ หรื อพาพระองค์มารักษานางให้หายเลย ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า เปโตรรอคอย
จนกว่าจะถึงเวลาอันเหมาะสมเสี ยก่อน แล้วจึงจะทูลให้พระองค์ทราบก็ได้ เมื่อพระเยซู ทรงทราบข่าวนี้
พระองค์ก็รีบเสด็จไปหาแม่ยายเปโตรทันที ทรงยืนอยูข่ า้ ง ๆ เตียงนอนของนางและตรัสห้ามอาการป่ วย
ไข้ นางจึงหายเป็ นปกติ ซึ่ งแสดงให้เราทราบว่า ความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้น เป็ นผลจากการกระทาของพญา
มารเช่นเดียวกัน พญามารเป็ นต้นเหตุแห่งโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่าง ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม นี่เป็ นเหตุผลที่ทา
ให้พระเยซู แบกรับเอาโรคภัยไข้เจ็บของเราไว้ ดังข้อพระคัมภีร์ซ่ ึ งว่า “บรรดาความทุกข์ ภัยไข้ เจ็บของ
เรา ท่ านได้ ทรงรั บเอาเอง” เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงแบกเอาความผิดบาปทั้งปวงของเรา อันเป็ นผลมา
แต่พญามาร ถ้าหากว่า การป่ วยไข้น้ นั มาจากพระองค์แล้ว พระองค์คงไม่ทรงรักษาคนป่ วยเป็ นแน่ พระ
เจ้า “จะได้กระทาให้เกิ ดทุกข์...ด้วยชอบพระทัยของพระองค์ก็หามิได้” แม้ว่าในบางครั้งพระองค์อาจ
อนุญาตให้ความเจ็บป่ วยเกิดขึ้น เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงอนุ ญาตให้พญามารกระทากิจการอื่น ๆ ของ
มันก็ตาม แต่ก็เป็ นเพียงการทดลอง เพื่อให้เรามีความเชื่อในพระองค์มากขึ้นเท่านั้น กิจการทุกอย่างของ
พญามาร ไม่สามารถยัง่ ยืนอยูเ่ ฉพาะพระหัตถ์ของพระองค์ พระผูพ้ ิชิตได้เลย ในทันทีที่พระเยซู ได้ตรัส
ห้า มความเจ็บ ป่ วย และพยุง แม่ ย ายของเปโตรให้ลุ ก ขึ้ น อาการเจ็บ ป่ วยของนางก็ ห ายเป็ นปลิ ดทิ้ ง
สามารถรับใช้ปฏิบตั ิพระเยซูและบรรดาสาวก ที่มาเยีย่ มเยียนนางได้ในวินาทีน้ นั เอง
พระเยซู และบรรดาสาวกของพระองค์ ได้สนทนาปราศรัยกับเปโตร และพักผ่อนอยู่ในบ้าน
ของเขาตลอดวันนั้น แต่เมื่อวันซะบาโตล่วงพ้นไปแล้ว ประชาชนก็พากันมาหาพระองค์อย่างเนื องแน่น
ดังที่มาระโกบันทึกไว้ว่า “คนทั้งเมืองก็แตกตื่นกันมาอยู่หน้าประตู” พวกเขาได้นาเอาผูท้ ุพพลภาพไม่
สมประกอบ และคนป่ วยเป็ นโรคนานาชนิ ด มาให้พระองค์รักษา เป็ นต้นว่า คนพิการ คนตาบอด คนหู
หนวก คนใบ้ ตลอดจนคนที่ถูกผีเข้าสิ ง ซึ่ งได้รับความทุกข์ทรมานน่าเวทนาเป็ นที่สุด บุคคลเหล่านี้ ลว้ น
แต่อยูใ่ นสภาพที่ “ไร้สิ้น ซึ่ งความหวัง” ทั้งนั้น ขอให้เราลองนึ กภาพดูเองเถิดว่า เมื่อพระเยซู ผทู ้ รงเปี่ ยม
ไปด้วยความสุ ภาพอ่อนโยน ความเมตตากรุ ณา ได้พบผูเ้ จ็บป่ วยในสภาพเช่นนี้ พระองค์ทรงคร่ าครวญ
เวทนาสงสารสักเพียงใด แต่พระองค์ก็ทรงมีฤทธิ์ อานาจใหญ่หลวง จึงบาบัดโรคภัยไข้เจ็บ และความ
ปวดร้าวทรมาน ให้สูญหายไปจากทุกคน พระเยซู มิได้ทรงรังเกียจขยะแขยงต่อ “แผลอันเน่าเฟะ” และ
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อาการอันบ้าคลัง่ ของพวกเขาเลย พระองค์ทรงช่ วยเหลื อทุ กคน เช่ นเดี ยวกับที่ ทรงช่ วยคนบาปทุกคน
ที่มาหาพระองค์เพื่อรับความรอด พระองค์ทรง “วางพระหั ตถ์ บนเขา” พระหัตถ์อนั กอปรด้วยความรัก
ความเมตตา ของพระองค์ได้สัมผัสถูกต้องเขาทุกคน แล้วพวกเขาก็หายเป็ นปกติ ผีร้ายที่เข้าสิ งอยูใ่ นร่ าง
ของคนป่ วย จาต้องละเหยือ่ ซึ่ งมันได้สิงอยูใ่ นร่ างของเขามาเป็ นเวลาแรมปี โดยไม่อาจขัดขืนได้ พระเยซู
ไม่ทรงเปิ ดโอกาสให้มนั เลย แม้แต่จะพูดจาสักคาหนึ่ ง เพราะว่ามันรู ้ แล้วว่า “พระองค์ เป็ นพระคริ สต์ ”
มันจึ งเชื่ อฟั งและทาตามคาสั่งพระองค์ ดังนั้นบรรดาคนป่ วยในที่น้ นั จึ งได้รับการปลดปล่ อยให้เป็ น
อิสระทุกคน
พระเยซู ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ตลอดคืนนั้น พระองค์ได้สาแดงการอัศจรรย์หลาย
ประการ ฝูงชน ณ ที่นนั่ จึงไม่ยอมกลับบ้านช่องของตนเอง จนกระทัง่ เช้าวันรุ่ งขึ้น พระเยซู ก็ได้ทรงละ
พวกเขาไว้ เสด็จไปหาที่ สงบเงี ย บในป่ าทราย เพื่ ออธิ ษ ฐานเข้าเฝ้ าพระเจ้า ประชาชนได้ทูลขอร้ อง
พระองค์ให้ประทับอยู่กบั พวกเขา แต่พระองค์ไม่อาจประทับอยู่ประจา ณ ที่แห่ งหนึ่ งแห่ งใดตลอดไป
ได้ พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “เราต้องไปประกาศกิตติคุณแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแก่เมืองอื่นด้วย”

ข้ อไตร่ ตรอง
“ฝ่ ายพระองค์ทรงลุกขึ้นออกจากธรรมศาลา เสด็จเข้าไปในเรื อนของซี โมน” อันเป็ นสถานที่ที่
พระงอค์ได้ทรงรักษาโรค และบาบัดความทุกข์ของประชาชน พระเยซู เสด็จจากพระราชฐานของพระ
เจ้า เข้า ไปสู่ ที่พ กั อาศัย ของมนุ ษ ย์ เพื่ อกระท าคุ ณรัก ษาโรค และอวยพรให้เขา ส่ วนเราล่ ะ ออกจาก
คริ สตจักรของพระเจ้า ไปปฏิ บตั ิเพื่อมนุ ษย์ และนาเขาไปสู่ บ่อเกิ ดแห่ งความยินดี และพระพรทั้งปวง
เช่นเดียวกับพระเยซู หรื อไม่ ความสุ ขย่อมบังเกิดแก่ผทู ้ ี่เปิ ดจิตใจ ยอมให้พระองค์เป็ นแพทย์ผปู ้ ระเสริ ฐ
ของเขา และครอบครัวของเขา
“พระองค์ทรงถูกต้องมือของเขา” พระองค์เคยสัมผัสท่านบ้างหรื อไม่ จงสังเกตถึงผลแห่ งการ
รักษาโรคของพระเยซู ว่า ในทันที ที่พระองค์ทรงสัมผัสถู กมื อแม่ยายของเปโตร นางก็ “หายป่ วยเป็ น
ปกติ” และปฏิบตั ิรับใช้ผทู้ ี่มาเยีย่ มเยียนนางได้ในวินาทีน้ นั เอง ฤทธิ์ อานาจในการรักษาโรคของพระเยซู
นั้น มิใช่เพียง แต่ทาให้ผปู ้ ่ วยหายโรคเท่านั้น แต่ยงั ทาให้มีกาลังแข็งแรงเหมือนเดิม โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลา
พักฟื้ นอีกด้วย การงานของพระคริ สต์ยอ่ มสาเร็ จอย่างสมบูรณ์เสมอ
“พระองค์ได้ทรงสั่งสอนเหมือนผูม้ ีอานาจ ไม่เหมือนพวกอาลักษณ์” พระเยซูทรงเป็ นบรมครู ที่
ไม่มีผใู ้ ดเสมอเหมือน ในโลกนี้ มีนกั ศึกษาค้นคว้าเรื่ องเปรื่ องปราด และมีนกั ปาฐกที่มีชื่อเสี ยงอยูห่ ลาย
คน แต่พระธรรมโอวาทของพระคริ สต์กลับใหญ่ยิ่งกว่านั้นมากนัก และไม่เหมือนกับคาสอนของผูใ้ ด
เลย พระธรรมโอวาทของพระองค์เ ป็ นสั จ จธรรมแห่ ง ชี วิตที่ แ ท้จริ ง เหมาะกับ ความจ าเป็ นในการ
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ดารงชีวติ ของเราทุกกรณี ตาราของมนุ ษย์ หลักปรัชญา และทุกสิ่ งทุกอย่างในโลก จักต้องเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลา มีแต่พระเยซูคริ สต์เท่านั้น ที่ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง “คาของพระองค์ประกอบด้วยอานาจ”
ผีโสโครกที่เข้าสิ งอยูใ่ นชายผูน้ ้ นั ร้องว่า “เรารู ้วา่ ท่านเป็ นผูใ้ ด ท่านเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ของพระเจ้า”
แม้คาพูดนี้จะเป็ นคาพูดของผูม้ ีริมฝี ปากไม่สะอาดก็ตาม แต่ก็แสดงฤทธิ์ อานาจของพระเยซู อย่างแท้จริ ง
ว่า “แม้แต่พวกปี ศาจทั้งปวงก็เชื่ อเหมื อนกัน และกลัวจนตัวสั่น” การที่พระเยซู ตรัสห้ามผีโสโครกว่า
“จงนิ่งเสี ย” นั้น ก็เพราะพระองค์ไม่ทรงต้องการรับคาพยานของผูม้ ีริมฝี ปากไม่สะอาดนัน่ เอง
ผีร้า ยอันเป็ นพรรคพวกของพญามารเหล่ านี้ ไม่ ตอ้ งการให้พ ระเยซู ก าจัดมัน จึ ง ร้ องทู ล ต่ อ
พระองค์ว่า “เรากับท่านมีอะไรเกี่ยวข้องกัน” เพราะมันรู ้วา่ พระองค์จะทรงมีชยั ต่อมัน และภูตผีปีศาจ
ทั้งปวงรวมทั้งพญามารด้วย ดังข้อพระธรรมซึ่ งว่า “เพื่อโดยความตาย พระองค์จะได้ทรงทาลายผูน้ ้ นั ที่
มีอานาจแห่งความตายคือมาร” (ฮีบรู 2:14)
“คนทั้ง เมื อ งก็ แ ตกตื่ น กัน มาอยู่ห น้า ประตู ” ภาพอัน น่ า เศร้ า สลดของบรรดาคนเจ็ บ ป่ วยที่
เบี ย ดเสี ยดกัน เพื่ อรอรั บ การรั ก ษาจากพระเยซู เช่ นนั้น อาจเกิ ดขึ้ นในเมื องใดเมื องหนึ่ งก็ ได้ แต่ เมื่ อ
นายแพทย์ผปู ้ ระเสริ ฐ ได้ทรงยืน่ พระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ ของพระองค์ ออกไปแตะต้องรักษาเขา ความเศร้า
โศกของเขาก็จะหายทันที มีแต่รัศมีเดชของพระองค์ผทู ้ รงเปี่ ยมล้นไปด้วยความเมตตากรุ ณาเท่านั้นที่แผ่
เข้ามาแทนที่ พระองค์ “ทรงรักษาเขาทุกคน” รวมทั้งผูท้ ี่ ถูกผีเข้าสิ งด้วย ภาพอันน่ าปลื้ มปิ ติ เช่ นนี้ ใน
ปั จจุบนั จะมีบา้ งไหมหนอหรื อเราอาจเห็นว่าเดี๋ยวนี้ ไม่มีพระเยซู คริ สต์ ประทับอยู่กบั เราแล้ว เมื่อไม่มี
ผูร้ ักษาก็ควรให้ผเู ้ คราะห์ร้ายเหล่านี้ กลับไปเสี ย โดยไม่รับการรักษาให้หาย กาลเวลาได้ล่วงเลยมาจน
บัดนี้แล้ว เหตุการณ์จะไม่เปลี่ยนแปลงบ้างเชียวหรื อ ขอให้เราอย่าได้เข้าใจผิดคิดเช่นนั้นเป็ นอันขาด น้ า
พระทัยของพระเจ้ามัน่ คงอยู่เสมอ ไม่มีการเปลี่ ยนแปลงแต่อย่างใด แม้ในทุ กวันนี้ พระองค์ก็ยงั ทรง
รักษาเราอยู่ “พระเยซูคริ สต์ ทรงเป็ นอยู่อย่ างเดียวกัน ในเวลาวานนีแ้ ละเวลา วันนี ้ และสื บ ๆ ไปเป็ นนิจ
กาล”
“บรรดาความทุกข์ภยั ไข้เจ็บ ท่านได้ทรงรั บเอาเอง” ถ้อยคานี้ อยู่ในพระคริ สตธรรมใหม่ ซึ่ ง
แปลมาจากถ้อยในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 53 โดยใช้คากิริยาเดียวกันในภาษากรี กฮีบรู รายสองคา ซึ่ งอ้าง
ถึง “คนรับใช้” ของพระยะโฮวาห์วา่ จะ “แบก” และ “รับ” เอา ทั้งความบาป และโรคภัยไข้เจ็บของเราไว้
ถ้าเรามีความเชื่อมัน่ ในฤทธานุ ภาพของพระองค์ ว่าทรงมีความสามารถล้ าเลิศ และทรงเต็มพระทัยที่จะ
รั บ เอาความผิ ด บาป และความชั่ ว ช้ า ของเราแล้ ว เราจะปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ เ ลยว่ า พระเยซู ไ ม่ ท รงมี
ความสามารถหรื อไม่เต็มพระทัยที่จะรักษาโรคของเราในทุกวันนี้ ถ้าเราจะเจาะจงลงไปว่า การรักษา
โรคของพระเยซู มีเฉพาะในสมัยที่พระองค์ยงั ทรงดารงพระชนม์อยู่ในโลกนี้ เท่านั้นแล้ว เหตุใดเราจึง
เชื่ อว่า ทุกวันนี้ พระองค์ก็ยงั ทรงแบกรับความบาปของเราอยู่ ข้อความมิขดั กันหรื อ ความโศกเศร้าของ
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มนุ ษย์โลกในยุคใกล้จะสิ้ นโลกนี้ กาลังรอคอยกรับการบาบัดรักษาจากพระองค์อยู่ สิ่ งที่มนุ ษย์ตอ้ งการ
และร่ าร้องเรี ยกหา ที่สาคัญยิง่ ที่สุดก็คือ พระเยซูเจ้า แพทย์ผปู ้ ระเสริ ฐนัน่ เอง

ทบทวน
ในบทเรี ยนที่แล้ว เราได้ศึกษาการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระเยซูถึงตอนใด?
สาวกทั้งสี่ ที่ติดตามพระเยซูไปนั้นมีใครบ้าง? ระยะทางจากหมู่บา้ นเบธซายะดา ไปยังเมืองคาเป
อรนาอูมห่างกันเท่าใด?
พระเยซู ทรงนมัส การพระเจ้า ในวันซะบาโต ณ ที่ ใ ด? พระองค์ไ ด้ทรงกระทาอะไรในการ
ประชุมนมัสการนั้นบ้าง?
คาสั่งสอนของพระเยซู มีลกั ษณะอย่างไร? และก่อให้เกิ ดผลอะไรขึ้นบ้าง? ลูกาได้พูดถึ งพระ
วจนะของพระองค์ว่าอย่างไร? ชายคนที่ พระองค์ทรงรั กษาในธรรมศาลานั้นป่ วยเป็ นโรคอะไร? “ผี
โสโครก” ได้ทูลต่อพระองค์ว่าอย่างไร? ก่อนที่ผีโคโครกจะออกจากร่ างของชาบผูน้ ้ นั มันทาอย่างไร
บ้าง? ชายผูน้ ้ นั ได้รับอันตรายหรื อไม่? ประชาชนที่ได้เห็นเหตุการณ์ ณ ที่น้ นั มีความรู ้สึกอย่างไรบ้าง?
พระองค์ได้เคยรักษาผูใ้ ดในเมืองนี้มาก่อนวันนั้นหรื อไม่?
เมื่อเสร็ จจากการประชุมนมัสการในวันนั้นแล้ว พระเยซูเสด็จไป ณ ที่ใด? หญิงผูท้ ี่พระองค์ทรง
รักษานั้นคือใคร? พระองค์ทรงทราบล่วงหน้าหรื อไม่วา่ บ้านหลังนี้ มีคนป่ วยอยู?่ หญิงผูน้ ้ นั ป่ วยด้วยโรค
อะไร? พระองค์ทรงรักษานางด้วยวิธีการอย่างไร? นางหายโรคในทันทีทนั ใด หรื อว่าค่อย ๆ ทุเลาลงที
ละน้อ ย? เมื่ อแข็ง แรงเป็ นปกติ แ ล้ว นางได้ท าอะไรบ้าง? ยอห์ น และยากอบ ได้เ ห็ น เหตุ ก ารณ์ อ ัน
มหัศจรรย์น้ ีหรื อไม่?
พระเยซู ทรงพักอยูใ่ นบ้านของเปโตรเป็ นเวลานานเท่าใด? ภายหลังจากที่ดวงอาทิตย์ตกดินไป
แล้ว มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง? จงนึ กถึงสภาพของคนเจ็บป่ วย ที่ชุมนุ มกันอยูห่ น้าบ้านของเปโตรดู
ว่าเป็ นอย่างไร?
คนป่ วยที่ได้รับการรักษาจากพระเยซู คริ สต์ครั้งนี้ มีประมาณเท่าใด? พระองค์ทรงรักษาแต่ละ
คนโดยวิธีการอย่างไรบ้าง? คาพยากรณ์ที่พระเยซูทรงกระทาให้สาเร็ จในครั้งนี้มีวา่ อย่างไร?
พระเยซู ทรงแบกรับเอาโรคภัยไข้เจ็บของเรา เท่าเทียมกับที่พระองค์ทรงแบกรับเอาความผิด
บาปของเราไปเช่นนั้นหรื อ? ผลอันสื บเนื่องมาแต่การรักษาโรคของพระองค์ในวันนั้น คืออะไร?
พระเยซู เสด็จจากฝูงชนเหล่ านั้นไปเมื่อใด? พระองค์เสด็จไป ณ ที่ใด? ประชาชนทูลขอร้ อง
พระองค์ให้ทาอะไร? พระองค์ตรัสตอบเขาว่าอย่างไร?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
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1. ท่านเคยสังเกตบ้างหรื อไม่วา่ บุคคลแรกที่ได้รับการรักษาจากพระเยซู คือบุตรชายของขุน
นางชาวโรมัน เป็ นคนต่างชาติ นี่ เป็ นข้อที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเพราะในสมัยนั้น ชนชาติยิวต่างก็มีความ
เกลี ยดชังชาวโรมันมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากความคับแค้นที่ ตอ้ งตกอยู่ในความปกครองของรั ฐบาลโรมัน
นัน่ เอง แต่อย่างไรก็ตาม พระเยซู ก็มิได้ทรงมีความรู ้สึกรังเกียจเดียดฉันท์ ต่อการรักษาบุตรชายของขุน
นางชาวโรมันผูน้ ้ นั เลย และการรักษาโรคครั้งนี้ นับว่าเป็ นรายแรกที่พระองค์ทรงกระทาในมณฑลกาลิลี
2. การที่บรรดานายธรรมศาลาได้พากันทูลเชิ ญพระเยซู ให้เทศนาสั่งสอนประชาชน ทุกครั้งที่
พระองค์เสด็จเข้าไปร่ วมประชุ มนมัสการนั้น ท่านคิดว่าเป็ นเพราะนายธรรมศาลารู ้ สึกประทับใจใน
พระองค์เป็ นพิเศษ หรื อว่าเป็ นเพราะพระองค์ทรงมีสง่าราศี น่าเคารพยาเกรงควรแก่การให้เกียรติ 3. ผี
โครกที่สิงอยูใ่ นชายผูน้ ้ นั มาจากไหน เป็ นวิญญาณชัว่ ซึ่ งมาจากภายนอก หรื อเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นภายในจิต
วิญญาณของบุคคลผูน้ ้ นั เอง แต่สามารถมองเห็นความผิดปกติได้จากอาการภายนอก เหตุใดผีโสโครกจึง
ร้องเอ็ดอึงขึ้นมา ขณะที่พระเยซูยงั ตรัสไม่ทนั ขาดคา ชายผูน้ ้ นั ร้องออกมาเอง หรื อผีโสโครกที่เข้าสิ งอยู่
ในตัวเขาบังคับให้เขาร้ องออกมา โดยที่เขาไม่รู้สึกตัวเลย พวกผีปีศาจรู ้ ได้อย่างไรว่า พระเยซู คือพระ
คริ สต์
4. เปโตรได้พาพระเยซู ไปรักษาแม่ยายของเขา เพราะรู ้วา่ พระองค์ทรงสามารถรักษาให้หายได้
เช่ นนั้นหรื อ 5. การที่ พระเยซู ทรงพยุงนางให้ลุกขึ้น ก็เพื่อหนุ นใจของนางให้มีความเชื่ อมากขึ้น จน
สามารถช่ วยตัวเองได้เช่ นนั้นหรื อ 6. เหตุใดพระเยซู จึงทรงรักษาชายที่ถูกผีสิงด้วย “คาตรัส” แต่ทรง
รักษาแม่ยายของเปโตรด้วยการ “ถูกต้องมือของนาง” และรักษาคนป่ วยอื่น ๆ “โดยการวางพระหัตถ์”
ลงบนเขาเหล่านั้น การที่พระองค์ทรงรักษาเขาเหล่านั้นด้วยวิธีแตกต่างกันเช่นนี้ ขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดของโรค
แต่ละอย่าง โดยเฉพาะเช่นนั้นหรื อ 7. พระเยซู ทรงห้ามความป่ วยไข้ได้อย่างไร 8. โรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง
มาจากพญามาร หรื อมาจากพระเจ้า ถ้าไม่ใช่มาจากพระเจ้าแล้ว การที่เราต้องทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วย
นั้น เป็ นน้ าพระทัยของพระองค์หรื อ พระองค์ได้ทรงจัดเตรี ยมวิธีแก้ไขไว้ให้เราหรื อไม่
9. ท่านคิดว่าอะไรเป็ นสาเหตุที่ทาให้ประชาชนทั้งเมือง มาชุ มนุ มกันอยูห่ น้าประตูบา้ นของเป
โตร อย่างเนืองแน่นเช่นนั้น เป็ นเพราะประชาชน รู ้สึกประทับใจในพระธรรมโอวาทของพระองค์ หรื อ
เป็ นเพราะพวกเขามีความศรัทธาในพระองค์ ต่อการที่ได้เห็นพระองค์ทรงรักษาคนไข้ ที่ถูกผีเข้าสิ งให้
หายเช่ นนั้นหรื อ 10. นอกเหนื อไปจากความปรารถนา ที่ จะฟั งพระธรรมโอวาทจากพระองค์แล้ว
ประชาชนเหล่ านั้นยังต้องการให้พระองค์กระทาสิ่ งใดเพื่อพวกเขาอีก พระองค์ทรงยินดี สนองความ
ต้องการของพวกเขา เพื่อเป็ นการปลูกฝั งความเชื่ อ ความสนใจ อันเป็ นรากฐานในการที่จะประกาศสั่ง
สอนเขาต่อไปในวันข้างหน้า เช่ นนั้นหรื อ 11. เหตุใดบรรดาคนเจ็บป่ วยจึงต้องรอคอยให้วนั ซะบาโต
ผ่านพ้นไปเสี ยก่อน แล้วจึงเดิ นทางมารับการรักษาจากพระองค์ ท่านจะอธิ บายข้อพระธรรม ลูกา 4:41
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ว่า อย่า งไร 12. เหตุ ใ ดพระเยซู จึ ง ไม่ ท รงอนุ ญ าตให้ บ รรดาผีที่ สิ ง อยู่ใ นคนไข้พู ด 13. ประชาชนมี
ความรู ้สึกอย่างไร ในการที่พระองค์ได้ทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และความทุกข์โศกของคนเหล่านั้น 14.
พระเยซูเสด็จเลี่ยงไปจากฝูงชนเหล่านั้น เพราะเห็นแก่พระองค์เองเพียงผูเ้ ดียวเท่านั้นหรื อ
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ขั้นทีส่ ิ บห้ าการเทศนาสั่ งสอน-มณฑลกาลิลี
มัทธิว 8: 2, มาระโก 1:35-45, ลูกา 4:42-44, 5:12-16
นับตั้งแต่พระเยซู ได้ทรงเริ่ มต้นออกไปปฏิ บตั ิพระราชกิ จของพระองค์ มาจนกระทัง่ ถึงเวลาที่
กล่าวนี้ เป็ นเวลาประมาณหนึ่ งปี ครึ่ ง ความสาคัญแห่ งการเสด็จมารับสภาพในโลก และฤทธิ์ อานาจของ
พระองค์ ได้เป็ นที่ ป ระจัก ษ์แก่ ป ระชาชน พวกผูน้ าศาสนายิวเท่ านั้นที่ ทาการต่ อสู ้ ขดั ขวางพระองค์
(เช่นเดียวกับที่ได้กระทามาแล้วในเมืองนาซาเร็ ธ) ในการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระเยซู น้ นั พระองค์ได้
สาแดงการอัศจรรย์หลายครั้งหลายคราว แต่เป็ นที่น่าสงสัยอยู่วา่ ประชาชนเข้าใจถึ งพระธรรมโอวาท
ของพระองค์อย่า งแท้จริ งหรื อไม่ พระเยซู มิไ ด้ทรงตั้งพระทัยที่ จะแสวงหาคนป่ วยเพื่อทาการรั กษา
พระองค์มิได้ทรงป่ าวประกาศ ให้ประชาชนมาชุ มนุ มกันที่หน้าบ้านของเปโตร พระองค์มิได้เสด็จไป
เพื่อรักษาแม่ยายของเปโตร และมิได้บอกให้คนที่ถูกผีสิงรู ้วา่ พระองค์จะทรงรักษาเขาให้หาย หากแต่
คนป่ วยไข้และผูท้ ี่ได้รับความทุกข์ทรมารเหล่านั้นต่างหาก ที่เป็ นฝ่ ายแสวงหาพระองค์ และพระองค์ก็
ได้ทรงบาบัดรักษาเขาด้วยน้ าพระทัยอันเปี่ ยมล้นไปด้วยความรักและความเมตตา
การอัศจรรย์หรื อ “หมายสาคัญ” เหล่านี้ ได้สาแดง ถึงความเป็ นพระเมสิ ยาห์ของพระองค์ดว้ ย
การเทศนาสั่งสอนในธรรมศาลาซึ่ งเต็มไปด้วยฤทธิ์ อานาจของพระองค์ และการรักษาคนที่ถูกผีเข้าสิ ง
ตลอดจนการรักษาแม่ยายของเปโตรในเมืองคาเปอรนาอูมนั้น ทาให้ชาวยิวประหลาดใจมาก และใน
ที่สุดก็รู้ว่าพระองค์ทรงมี ฤทธิ์ อานาจทั้งในสวรรค์ ในโลกมนุ ษย์ และในนรก กิ ตติศพั ท์ของพระองค์
แพร่ สพัดไปทัว่ แว่นแคว้น จึงเป็ นเหตุให้ประชาชนนาผูป้ ่ วยต่าง ๆ มาชุมนุมกันอยูท่ ี่หน้าบ้านของเปโตร
อันเป็ นสถานที่พระองค์ได้ทรงวางพระหัตถ์ บาบัดรักษาโรคของเขา
เมืองคาเปอรนาอูม ได้กลายเป็ นศูนย์แห่ งการปฏิ บตั ิ พระราชกิ จของพระองค์ ในระยะเวลาที่
กล่าวถึงนี้ พระองค์ได้ทรงรวบรวมสาวกสี่ ห้าคนเพื่อให้ติดตามพระองค์ไป เนื่ องจากพระองค์ได้เสด็จ
เข้ามาในโลกเพื่อรับใช้คนทั้งปวง พระองค์จึงต้องเสด็จไปที่อื่น ๆ ด้วย พระองค์จึงเสด็จจากฝูงชนที่มา
เฝ้ าพระองค์ ไปสู่ ที่สงบเงียบในทะเลทราย สิ่ งที่มนุ ษย์ปรารถนาและกาลังรอคอยอยู่ ก็คือการสัมผัสที่
เต็มไปด้วยฤทธิ์ เดช และพระธรรมโอวาทแห่ งความรอดของพระองค์ แต่พระเยซู ทรงมีเวลาปรนนิ บตั ิ
มนุษย์อยูเ่ พียงไม่กี่ปี และทรงทาการในวงแคบภายในรัศมีไม่กี่กิโลเมตร พระเยซู ทรงจากัดขอบเขตของ
พระองค์อยูใ่ นร่ างกายเนื้อหนังเยีย่ งมนุษย์ท้ งั หลาย เมื่อพระองค์ได้ทรงถวายพระกายของพระองค์บนไม้
กางเขนแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงส่ งพระวิญญาณของพระองค์ลงมาจากสวรรค์ ให้มนุ ษย์รับบัพติศมาด้วย
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พระวิญญาณ เข้าเป็ นสมาชิ กคริ สตจักรซึ่ งเปรี ยบเสมือนพระกายของพระองค์ เพื่อว่าพระราชกิ จของ
พระองค์จะได้แพร่ ไปทัว่ ไลก และ “งานใหญ่ยงิ่ กว่านั้นอีก” จะได้สาเร็ จ

อภิปราย
หลังจากที่พระองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมโอวาท และรักษาคนถูกผีเข้าสิ ง ในธรรมศาลา และ
ทรงกระทาคุ ณรั ก ษาโรคของผูป้ ่ วยไข้ต่า ง ๆ หน้าบ้านเปโตรในครั้ ง นั้นแล้ว ประชาชนต่างก็พากัน
โจษขานถึงพระองค์ จนแทบจะกล่าวได้วา่ ทั้งในเมืองคาเปอรนาอูมและตาบลละแวกนั้น ไม่มีผใู ้ ดที่ไม่
ทราบข่าวของพระองค์ ผูท้ รงเป็ นบรมครู และแพทย์ผูป้ ระเสริ ฐของโลก และมี คนจานวนไม่น้อยที่
ทราบถึงการที่พระองค์ได้ทาการรักษาบุตรชายของขุนนาง ข้าราชการคนสาคัญในเมืองคาเปอรนาอูม
มาแล้วว่า พระองค์ทรงรักษาเด็กผูน้ ้ นั โดยที่พระองค์ประทับอยูห่ ่างจากเขาถึงสามสิ บกิโลเมตร บุคคลที่
ได้รับการรักษาจากพระเยซู ไม่ว่าจะเป็ นเด็กหรื อผูใ้ หญ่ ชายหรื อหญิง ต่างก็เป็ นพยานถึงความจริ งใน
เรื่ องนี้ ให้แก่ผอู ้ ื่นฟั งโดยทัว่ หน้า รวมทั้งได้เล่าถึงความรู ้สึกของเขา ขณะที่พระเยซู ทรงวางพระหัตถ์ลง
บนร่ างกายของเขา ที่เต็มไปด้วยโรคภัยนานาประการ ตลอดจนความปลาบปลื้ มปี ติยินดี ในเมื่อฤทธิ์
อานาจของพระองค์ได้รักษาเขาให้หายปกติ ซึ่ งพระเมตตากรุ ณาของพระเยซู ที่มีต่อเขาในครั้งนี้ เขา
จะต้องจดจาไว้ตราบชัว่ ชีวติ ของเขา แทบทุกครัวเรื อนไม่วา่ จะเป็ นคนมัง่ มีหรื อยากจน ต่างก็สนทนากัน
ถึงเรื่ องราวอันมหัศจรรย์น้ ี ด้วยความตื่นเต้นยินดี พระเยซู คงไม่สามารถเลี่ยงจากฝูงชนเหล่านั้น เข้าไป
พักผ่อนอริ ยาบทอยู่ในบ้านเปโตรได้ แต่จะเป็ นด้วยวิธีใดก็ตาม พระองค์ก็ได้เสด็จจากพวกเขา ไปสู่ ที่
สงัดเพื่ออธิษฐาน
การใช้เวลาอธิ ษฐานของพระเยซู เป็ นที่ประทับใจเรามาก ไม่วา่ พระองค์จะเผชิ ญกับเหตุการณ์
เช่ นใด พระองค์ก็เสด็จไปสู่ ที่เงี ยบสงัดเพื่ออธิ ษฐานทูลพระบิดาเจ้าอยู่เสมอ ทั้งนี้ ก็เพราะพระเยซู และ
พระบิดาเจ้าต่างก็ทรงปฏิบตั ิร่วมกัน “พระบิดาของเราก็ยงั ทรงกระทาการอยู่ และเราก็กระทาด้วย” “เรา
มาเพื่อทาให้น้ าพระทัยของพระองค์สาเร็ จ” พระเยซูไม่เพียงแต่จะทรงอธิ ษฐานอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่
ยังสนทนาปราศรัยกับพระบิดาเจ้า และมีความสัมพันธ์กบั พระองค์อย่างลึกซึ้ งด้วย ด้วยเหตุน้ ีพระองค์จึง
ได้ทรงรั บฤทธิ์ อานาจจากเบื้ องบน แม้ว่าภารกิ จในวันนั้นจะได้รับความสาเร็ จอย่างใหญ่หลวงก็ตาม
พระเยซู ยงั มีภาระหนักอยู่ ในการที่จะให้บุคคลที่พระองค์ได้ทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเขา ตลอดจน
ประชาชนที่ ได้ฟังคาสั่งสอนของพระองค์เข้าใจความหมายที่ แท้จริ งแห่ งการปฏิ บตั ิ พระราชกิ จของ
พระองค์ และเข้าใจถึงความจริ งที่ใหญ่ยงิ่ ซึ่ งพระองค์ได้ทรงสั่งสอนพวกเขา เพื่อให้พวกเขาได้รู้จกั พระ
เจ้า ที่ ใ หญ่ ยิ่ ง ซึ่ งพระองค์ไ ด้ท รงสั่ ง สอนพวกเขา เพื่ อ ให้ พ วกเขาได้รู้จ ัก พระเจ้า โดยทางพระองค์
เพราะว่าผูใ้ ดที่ รู้จกั พระเจ้า ผูน้ ้ นั ก็จะได้รับชี วิตนิ รันดร์ โดยการติ ดต่อกับพระบิ ดาในสวรรค์เช่ นนั้น
พระองค์จึงสามารถปฏิบตั ิพระราชกิจอันใหญ่หลวง ในรู ปกายอันจากัดเยีย่ งมนุษย์ท้ งั หลายได้
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พระคริ สตธรรมคัมภีร์บนั ทึกได้วา่ พวกสาวกได้ตามหาพระองค์ไป จนพบ ดังนั้นจึงสันนิษฐาน
ว่า หลังจากที่ได้ตรากตราทางานมาอย่างเหน็ดเหนื่อย ตลอดทั้งวันนั้นแล้ว พวกสาวกก็คงพากันพักผ่อน
หลับนอนกันหมด จวบจนรุ่ งเช้าจึงได้รู้วา่ พระเยซู มิได้ประทับอยูท่ ี่นนั่ จึงได้พากันติดตามพระองค์ไป
เนื่ องจากพวกสาวกของพระองค์ ต่างซาบซึ้ งถึ งปกติพระนิ สัยของพระองค์ว่า พระองค์ทรงโปรดการ
อธิ ษฐานอยู่ตามลาพัง ดังนั้นการติดตามค้นหาพระองค์จึงไม่เป็ นการยากจนเกิ นไป พวกเขาได้ทูลให้
พระองค์ทรงทราบว่า ฝูงชนเหล่ านั้นต่างก็พากันตามหาพระองค์ ฝูงชนดังกล่าวนี้ อาจจะเป็ นพวกที่
ชุมนุมกันอยูห่ น้าบ้านเปโตรตั้งแต่คืนก่อน ซึ่ งยังไม่ยอมกับบ้านช่องของตน หรื ออาจเป็ นพวกที่มาใหม่
เราก็ไม่อาจทราบได้ แต่เท่าที่รู้ก็คือ พวกเขาได้พากันติดตามเหล่าสาวกของพระเยซู ไปจนพบพระองค์
และทูลอ้อนวอนให้พระองค์ประทับอยูก่ บั เขา ขออย่าได้เสด็จไปจากเมืองคาเปอรนาอูมเลย แต่พระองค์
ตรัสตอบว่า พระองค์ไม่สามารถประทับอยู่ที่แห่ งหนึ่ งแห่ งใดตลอดไปได้ พระองค์ “ต้อง” เสด็จไปสู่
เมืองอื่น ๆ อี ก พระเจ้าทรงใช้พระเยซู มาให้เทศนาสั่งสอนถึ งแผ่นดิ นของพระเจ้า ให้แก่ คนทัว่ หน้า
ฉะนั้นพระองค์จึงไม่สามารถประทับอยู่ เพื่อรักษาโรคของชาวเมืองคาเปอรนาอูมต่อไปได้ การประกาศ
สั่งสอนของพระองค์ก็สาคัญยิ่งกว่าสิ่ งอื่ นใด ดังนั้นพระองค์จึงตรั สแก่ สาวกของพระองค์ว่า “ให้ เรา
ทั้งหลาย เข้ าไปในบ้ านเมืองใกล้ เคียง เพื่อเราจะเทศนาที่นั้นด้ วย ที่เราได้ มาก็เพราะเหตุนั้นเอง” พระองค์
จาต้องบาเพ็ญพระราชกิจของพระองค์ให้สาเร็ จ
บรรดาสาวกของพระเยซู ได้ติดตามพระองค์ ออกไปสั่งสอนประชาชนตามหัวเมืองต่าง ๆ ทัว่
แคว้น กาลิ ลี ภู มิ ภาคแถบนี้ เ ป็ นดิ นแดนที่ อุ ดมสมบู รณ์ ม าก มี พ ลเมื องอาศัย อยู่อย่า งหนาแน่ น และ
ประชาชนต่างก็ขยันขันแข็งในการทามาหาเลี้ยงชี พ ประเทศทางตะวันออกเหล่านี้ ประชาชนส่ วนใหญ่
อาศัยอยูต่ ามชนบท แต่ละครอบครัวต่างก็มีที่ดินทามาหากินเป็ นของตนเอง และหมู่บา้ นแต่ละแห่ งล้วน
มีธรรมศาลา สาหรับประกอบศาสนกิจด้วยกันทั้งสิ้ น ไม่วา่ พระเยซู จะเสด็จไปสู่ หมู่บา้ นใด “ประชาชน
ต่างก็ได้ตอ้ นรับพระองค์ดว้ ยความยินดี” ครั้นพอถึงวันซะบาโต พระองค์ก็เสด็จเข้าไปนมัสการพระเจ้า
และแสดงธรรมเทศนาสั่งสอนประชาชนในธรรมศาลา อันเป็ นพระราชฐานของพระเจ้าพระองค์ได้ทรง
กระทาคุ ณ รั กษาโรคภัยไข้เจ็บของประชาชน รวมทั้งได้ขบั ผีสิงออกจากพวกเขาด้วย พระองค์ทรง
กระทาเช่นนี้ทุกแห่ง เพราะว่าทุกหนทุกแห่ งที่พระองค์ผา่ นมานั้น ประชาชนต่างก็ได้เรี ยกร้อง ขอความ
ช่วยเหลือจากพระองค์เสมอ
ขณะที่พระองค์ประทับอยูใ่ นเมือง “เมืองหนึ่ง” ได้มีชายผูห้ นึ่ง “เป็ นโรคเรื ้ อนเต็มทั้งตัว” มาหา
พระองค์ เพื่อขอร้องให้พระองค์รักษาเขาให้หายจากโรคร้ายนั้น เขาคงเคยได้ฟังพระวจนะของพระองค์
มาแล้ว และมีความเชื่ อมัน่ ในฤทธิ์ อานาจของพระองค์อย่างยิ่ง ชายผูเ้ ป็ นโรคเรื้ อนนี้ ได้ซบหน้าของเขา
ลงแทบพระบาทของพระองค์ แล้วร้องนมัสการพระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้า” และทูลขอร้องต่อพระองค์
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ว่า “ถ้าพระองค์ทรงพอพระทัยจะโปรดให้ขา้ พเจ้าเจ้าหายสะอาด พระองค์ก็ทรงกระทาได้” นี้ แสดงให้
เห็นว่า ชายผูน้ ้ นั มิได้มีความสงสัยในพระปรี ชาสามารถของพระเยซู เลย สิ่ งที่เขาหวัน่ เกรงอยูไ่ ด้แก่น้ า
พระทัยของพระองค์นนั่ เอง ด้วยไม่ทราบว่า พระองค์จะพอพระทัยให้เขาหายหรื อไม่ แต่พระเยซู ก็ได้
ทรงโปรดเขา พระองค์ตรัสตอบว่า “เราพอใจแล้ว” ในทันทีที่สิ้นกระแสรับสั่ง ชายผูน้ ้ นั ก็หายสะอาด
จากโรคเรื้ อน ปราศจากมลทินดุ จคนอื่น ๆ ทัว่ ไป คาของพระองค์ประกอบด้วยอานาจเสมอ พระองค์
ทรงพร้ อมที่จะช่ วยมนุ ษย์ให้รอด และรักษาเขาให้หายจากการป่ วยไข้ได้ทุกเมื่อ ถ้าจิตใจของเขาโอน
อ่อนผ่อนตามน้ าพระทัยของพระองค์
พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ “ถูกต้องเขา” เป็ นการสาแดงถึงพระกรุ ณาธิ คุณอันใหญ่ยิ่ง ซึ่ งไม่
มีผูใ้ ดเสมอเหมือน พระองค์มิได้มีความรั งเกี ยจเดี ยดฉัน ในการแตะต้องบุ คคลที่ สังคมถื อว่าเป็ นผูท้ ี่
“แตะต้องไม่ได้” ไม่มีโรคชนิดใดจะร้ายแรงน่ารังเกียจเกินไปสาหรับพระองค์ และไม่มีความผิดบาปใด
ๆ ที่พระองค์จะทรงโปรดยกให้มนุษย์ไม่ได้ พระองค์ทรงช่วยเราจนถึงที่สุดได้
โรคเรื้ อนเป็ นโรคที่ร้ายแรงยิง่ อย่างหนึ่งซึ่ งมีอยูท่ วั่ ๆ ไป แม้ในประเทศตะวันออกทุกวันนี้ ก็ยงั
มีคนเป็ นโรคเรื้ อนอยูเ่ ป็ นจานวนมาก บางคนปล่อยให้เชื้ อโรคลุกลามตั้งแต่จนจดศีรษะก็มี ในประเทศ
อิสราเอลสมัยก่ อนนั้น ปุ โรหิ ตจะแยกคนเป็ นโรคเรื้ อนออกต่างหาก เพราะถื อว่าเป็ นผูท้ ี่ มีมลทิ น ไม่
สมควรจะอยูร่ ่ วมกับคนอื่น ๆ และสั่งห้ามมิให้เข้าไปในบ้านหรื อในเมืองเป็ นอันขาด หากผูใ้ ดฝ่ าฝื นก็
จะถูกโบยถึงสี่ สิบครั้ง ในการนมัสการพระเจ้าในธรรมศาลาพวกเจ้าหน้าที่ก็ได้จดั ที่ไว้ให้บุคคลเหล่านี้
โดยเฉพาะ ถ้าผูใ้ ดมีแผลและสงสัยว่าจะเป็ นโรคเรื้ อน ก็จะต้องไปขอรับการตรวจจากปุโรหิ ต (เลวีนิติ
13) ถ้าปรากฏว่าแผลนั้นยังไม่ลุกลาม “กิ นลึกเข้าไปในเนื้ อหนัง” ปุโรหิ ตก็จะขังเขาไว้เป็ นเวลาเจ็ดวัน
เพื่อให้แน่ใจว่าโรคนั้นจะไม่เป็ นอันตราย ถ้าครบกาหนดแล้วแต่โรคนั้นมีท่าทีจะลุกลามต่อไป เขาก็จะ
ถูก “ขัง” ต่อไปอีกเจ็ดวัน หากว่าแผลนั้นทุเลาลงหรื อหายแล้ว ปุโรหิ ตก็จะประกาศรับรองว่า เป็ นผูท้ ี่
สะอาดปราศจากมลทินและปล่อยตัวไป แต่ถา้ ปรากฏว่าเป็ นโรคเรื้ อนจริ ง ๆ เขาก็จะต้องถูกกักกันตัวไว้
“อยู่ต่างหากแต่ผเู ้ ดี ยว มิให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ๆ” และเมื่อมีผเู ้ ข้าใกล้ เขาก็จะต้องร้ องเตือนให้ผนู ้ ้ นั
ทราบว่าตนเป็ นโรคเรื้ อน เพื่อป้ องกันมิ ให้โรคเรื้ อนติ ดต่อไปสู่ ผอู ้ ื่น นอกจากนั้นเสื้ อผ้า เครื่ องนุ่ งห่ ม
ของผูป้ ่ วยเป็ นโรคเรื้ อน ก็ยงั ต้องถูกเผาเสี ยอีกด้วย การรักษาผูป้ ่ วยเป็ นโรคเรื้ อนเป็ นการสาแดงถึงการ
ชาระของพระโลหิ ตไถ่ของพระเยซูคริ สต์
เมื่อผูเ้ ป็ นโรคเรื้ อนหายแล้ว ก็จะต้องสาแดงตัวต่อปุโรหิ ต ทาทุกสิ่ งตามที่สั่งไว้ในพระบัญญัติ
(เลวีนิติ 14) ให้ปุโรหิ ตประกาศรั บรองเสี ยก่ อนว่า บัดนี้ บุคคลผูน้ ้ นั เป็ นผูส้ ะอาดแล้ว ต่อจากนั้นจึงมี
สิ ทธิ เข้าสังคมกับผูอ้ ื่น
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โดยปกติ แ ล้ว พระเยซู ท รงเคารพบัญ ญัติ ข องโมเสสเสมอ พระองค์จึ ง ตรั ส สั่ ง ชายผูน้ ้ ัน ที่
พระองค์ทรงรักษาให้หายจากโรคเรื้ อนนั้น ให้ไปรายงานตัวต่อปุโรหิ ต และถวายเครื่ องบูชาตามที่พระ
บัญญัติได้กาหนดไว้ เพื่อให้เขาเป็ นพยานในการที่หายโรคแล้ว ด้วยเหตุน้ ีปุโรหิ ตจึงได้รู้ถึงพระเยซู
พระเยซูทรงกาชับชายผูน้ ้ นั มิให้บอกเล่าแก่ผใู ้ ด แต่เนื่องจากเขาถูกตัดขาดจากสังคมมาเป็ นเวลา
หลายปี แล้ว ฉะนั้น เมื่ อ มี โ อกาสกลับ เข้า ไปร่ ว มวงสั ง คมได้อี ก เขาจึ ง เต็ ม ไปด้ว ยความปี ติ ยิ น ดี
ขอบพระคุณในความเมตตาอารี ของพระองค์ และอดมิได้ที่จะประกาศให้คนทั้งปวงทราบว่า เขาได้รับ
การรักษาจนหายดีแล้ว ไม่ว่าไปถึง ณ ที่ใด เขาก็แจ้งข่าวดีน้ ี ให้แก่ประชาชนมิได้หยุดทั้งนี้ ก็เพราะโรค
เรื้ อนเป็ นโรคร้าย ที่น่ากลัวที่สังคมรังเกียจมากที่สุด และไม่มีผใู ้ ดรักษาให้หายขาดได้ นอกจากพระเยซู
คริ สต์เจ้า ดังนั้นเมื่อประชาชนทราบข่าวจากชายผูน้ ้ ี จึ งทาให้กิตติศพั ท์ของพระองค์เป็ นที่ “เลื่ องลื อ
ยิ่งขึ้น”ทัว่ ทั้งแผ่นดิน ไม่วา่ พระองค์จะเสด็จไปที่ใด ประชาชนก็พากันห้อมล้อมพระองค์ไว้อย่างเนื อง
แน่น จนไม่อาจเสด็จมาได้โดยเปิ ดเผย ในหัวเมืองทางตะวันออกเหล่านี้ ถ้ามีเหตุการณ์หนึ่ งเหตุการณ์ใด
หรื อผูห้ นึ่ งผูใ้ ดทาสิ่ งใดแปลกประหลาดน่าสนใจแล้ว ประชาชนมักจะห้อมล้อมมุงดู และชัว่ เวลาเพียง
ไม่กี่นาทีก็จะแน่นขนัดไปด้วยผูค้ น จนกระทัง่ บุคคลผูน้ ้ นั ไม่อาจปลีกตัวไปไหนได้เลย
แม้ว่าพระเยซู จะหลี กหนี จากฝูงชนในเมืองคาเปอรนาอูม ออกมาสู่ ชนบทแต่ “ประชาชนเป็ น
อันมา” ทัว่ ทิศทาง ก็ยงั หลัง่ ไหลมาเฝ้ าพระองค์อยู่ “เพื่อจะฟั งพระองค์ และให้พระองค์รักษาโรคของ
เขา” ประชาชนมี ค วามปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ จะฟั งพระธรรมโอวาท ซึ่ งเต็ม ไปด้วยพระคุ ณของ
พระองค์ เท่า ๆ กับที่ตอ้ งการรับการรักษาจากพระหัตถ์ อันทรงฤทธิ์ ของพระองค์เมื่อพระเยซู ทรงปฏิบตั ิ
รับใช้พวกเขาเสร็ จแล้ว พระองค์ก็เสด็จเลี่ยงไปสู่ ที่สงบเงียบเพื่อทรงพักผ่อนและอธิ ษฐาน

ข้ อไตร่ ตรอง
พระเยซูทรงเตรี ยมตัวปฏิบตั ิ พระราชกิจประจาวัน ด้วยการอธิ ษฐานในเวลาเช้ามืดเป็ นประจา
พระองค์ทรงติดต่อกับพระบิดา และได้รับฤทธิ์ อานาจจากพระวิญญาณองค์ถาวรด้วย พระเยซูทรงเป็ น
แบบอย่าง ในด้านวิญญาณจิตที่ประเสริ ฐที่สุด สาหรับสาวกของพระองค์ ไม่ว่าพระองค์จะทรงได้รับ
ผลสาเร็ จในการปฏิบตั ิพระราชกิจมากสักเพียงใด พระองค์ก็มิได้เว้นการอธิ ษฐาน พระองค์เสด็จเลี่ยง
ออกจากฝูงชน เพื่อเข้าเฝ้ าเฉพาะพระพักตร์ ของพระบิดาเจ้าตามลาพังพระองค์เสมอ แม้แต่พระบุตรของ
พระเจ้าเอง ยังต้องอธิ ษฐานเข้าเฝ้ าสนทนาปราศรัย ทาความสนิ ทสนมกับพระบิดเจ้า โดยมิได้เห็ นแก่
การพักผ่อนให้หายเหนื่ อยแล้ว เราซึ่ งเป็ นเพียงมนุ ษย์จะมีความจาเป็ นต้องปฏิ บตั ิยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด
หนอ การเข้าเฝ้ าพระเจ้ามีความจาเป็ นใหญ่ยงิ่ สู งสุ ดในชี วิตของเรา เราหมกมุ่นอยู่กบั มนุ ษย์มากเกินไป
จนทาให้มีเวลาอยูก่ บั พระเจ้าน้อยมาก การอยูก่ บั มนุ ษย์ทาให้เรามีลกั ษณะเหมือนมนุ ษย์ แต่การอยู่กบั
พระเจ้า ในสถานที่ ล ับ ลึ ก ของพระองค์ ก็ จะท าให้ เราเป็ นเหมื อ นพระเจ้า และสามารถน ารั ศ มี ข อง
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พระองค์ไปสู่ ผอู ้ ื่นได้ เพราะว่าการที่เรารับสง่าราศีจากพระเจ้าได้น้ นั ก็โดยการมองดูพระเยซู และรับเอา
การเปลี่ยนแปลง ตามแบบพระฉายาของพระเจ้า
การเทศนาสั่งสอนประชาชนนั้นเป็ นงานหนักมาก พระวจนะของพระเยซู เดินคู่กนั ไปกับพระ
ชนม์ชีพอันประเสริ ฐยิ่งของพระองค์ ซึ่ งไม่มีผใู ้ ดเสมอเหมือนได้เลย ความเชื่ ออันมัน่ คงของพระองค์
ตลอดจนความหวังที่ไม่มีขอบเขตจากัดของพระองค์ แยกจากกันไม่ได้เลย ดังจะเห็นได้จากถ้อยคาซึ่ ง
พระองค์ตรัสไว้ดงั นี้ “ถ้ อยคาซึ่ งเราได้ กล่ าวแก่ ท่านทั้งหลายนั้น ก็เป็ นจิตวิญญาณและเป็ นชี วิต”
การอธิ ษฐานขจัดระยะทางระหว่างพระเจ้ากับมนุ ษย์ให้หมดไป คาว่า “เมืองอื่นด้วย” ในที่ น้ ี
หมายถึง กรุ งเยรู ซาเล็ม มณฑลยูดา มณฑลซะมาเรี ย และถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก
“ในทันใดนั้นโรคเรื้ อนก็หาย” โรคภัยไข้เจ็บ ไม่สามารถดารงอยู่ในร่ างกายของผูท้ ี่ได้รับฤทธิ์
อานาจจากพระเจ้า ความบาปจะสู ญหายไปเมื่อความบริ สุทธิ์ ของพระคริ สต์เข้ามาแทนที่ ความตายต้อง
สู ญหายไปเมื่อความบริ สุทธิ์ ของพระคริ สต์เข้ามาแทนที่ ความตายต้องสู ญเสี ยเหล็กไนของมันไป จากผู ้
ที่ “มีชีวิต” อยูน่ ้ นั แม้แต่หลุมฝั งศพเอง ก็ยงั ต้องพ่ายแพ้ต่อพระผูพ้ ิชิต ผูม้ ีชยั เหนื อความตาย มันไม่อาจ
ครอบงาเหยือ่ ของมันได้อีกต่อไป
“ตั้งต้นป่ าวร้องมากมาย...” ส่ วนท่านเล่าได้ประกาศพระกิตติคุณให้เผยแพร่ ออกไปเช่นนั้นหรื อ
หรื อความสว่างของท่านกาลังดับไป ท่านเป็ นดุ จเปลวไฟที่ลุกโชติช่วงเพื่อพระเจ้า และเพื่อความจริ ง
ของพระองค์หรื อไม่
ในภาษากรี ก คาว่า “ป่ าวร้อง” เป็ นคากริ ยา หมายถึ ง “การแจกหรื อการจาหน่ าย” “รายงาน”
หรื อ “เผยแพร่ ” เมื่ อเรารั บ เอาพระเยซู อย่า งแท้จริ ง เราก็ ตอ้ งเผยแพร่ พ ระกิ ตติ คุ ณของพระองค์ ให้
กว้างขวางออกไปทัว่ ทุกแห่ง

ทบทวน
ในบทเรี ย นที่แล้ว พระเยซู ทรงกระทาอะไรในธรรมศาลาเมืองคาเปอรนาอูม ? พระองค์ทรง
รักษาผูใ้ ด?
พระองค์ทรงรักษาผูใ้ ดในบ้านของเปโตร? หลังจากดวงอาทิตย์ตกดินไปแล้ว มีเหตุการณ์อะไร
เกิดขึ้นบ้าง? ในเช้าวันรุ่ งขึ้นพระเยซู เสด็จไป ณ ที่ใด? พระองค์เสด็จไปเมื่อใด? ท่านคิดว่าพระองค์ทรง
มีโอกาสพักผ่อนหลับนอนบ้างหรื อไม่? พระองค์เสด็จไปจากบ้านของเปโตรโดยมิ ได้บอกกล่ าวให้
สาวกของพระองค์ทราบเช่ นนั้นหรื อ? บรรดาสาวกได้ติดตามพระองค์ไปด้วยหรื อไม่ ? พวกเขาทู ล
พระองค์วา่ อย่างไร?
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เมื่อประชาชนได้พบพระองค์แล้ว เขาทูลพระองค์วา่ อย่างไร? เหตุใดพระองค์จึงปฏิเสธ ไม่ยอม
กลับไปยังเมืองคาเปอรนาอูมอีก? พระองค์ทรงมีจุดมุ่งหมายอย่างไร ในการเสด็จจากเมืองคาเปอรนาอูม
ครั้งนี้? สาวกของพระองค์มีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่ องนี้?
พระเยซู ตรัสว่าพระเจ้าทรงใช้พระองค์มาหาผูใ้ ด? ในการเดินทางครั้งนี้ มีระยะทางไกลเท่าใด?
พระองค์ทรงเทศนาโปรดประชาชนที่ไหน ในวันซะบาโต? เท่าที่บนั ทึกไว้น้ นั พระองค์ทรงรักษาโรค
ให้คนไข้ท้ งั หมดกี่ราย?
พระองค์ทรงรักษาคนป่ วยเป็ นโรคเรื้ อนที่เมืองใด? ทันทีที่เห็นพระเยซู เขากระทาอย่างไร? เขา
สรรเสริ ญพระนามพระองค์ว่า อย่างไร? เขาทูลขอร้ องพระองค์ว่าอย่างไร? พระองค์ตรั สตอบเขาว่า
อย่างไร? พระองค์ทรงรักษาโรคของเขาด้วยวิธีใด? หลังจากนั้นแล้วพระองค์ได้ตรัสสั่งให้เขาทาอะไร?
พระองค์ทรงให้เหตุผลว่าอย่างไร? เราจะค้นคว้าพระบัญญัติ ว่าด้วยการชาระกายให้สะอาดได้ จากพระ
ธรรมเล่มใดในพระคัมภีร์เดิม?
พระเยซูได้ทรงกาชับชายผูน้ ้ นั มิให้กระทาอะไร? เขาเชื่ อฟั งพระองค์หรื อไม่? เหตุใดเขาจึงป่ าว
ประกาศเรื่ องนี้ ให้แก่ประชาชน ในเมื่อพระเยซู ก็ได้ตรัสห้ามไว้แล้ว? เขามีเหตุผลอะไรในการกระทา
เช่นนั้น?
เหตุใดพระเยซู จึงเสด็จไปจากเมืองนั้น? พระองค์เสด็จไปสู่ ที่ใด ประชาชนตามหาพระองค์ไป
ยังที่นนั่ ด้วยหรื อไม่? มีคนจานวนมากน้อยเพียงใด? พวกเขามาจากแห่ งหนตาบลใด? พระองค์ได้ทรง
รักษาโรคให้พวกเขา เช่นเดียวกับที่ได้เทศนาโปรดพวกเขาหรื อไม่?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. การที่ พ ระเยซู เ สด็ จ ออกไปจากเมื อ งคาเปอรนาอูม ตอนเช้า มื ด นั้น ท่ า นคิ ด ว่า เป็ นเพรา
พระองค์ไม่พอพระทัย ในเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นในวันก่อนเช่นนั้นหรื อ พระองค์เสด็จเลี่ยงออกจากฝูงชน
โดยวิธีใด 2. เหตุใดพระเยซูจึงมิได้สนพระทัยต่อคาขอร้องของประชาชนในเมืองคาเปอรนาอูม ทั้ง ๆ ที่
พระองค์ก็ท รงทราบว่า พวกเขาเรี ยกร้ องต้องการพระองค์อยู่ พระองค์ท รงคิ ดว่า การเรี ยกร้ องของ
ประชาชนเหล่านั้นเป็ นเพียงการถวายพระเกี ยรติให้แก่พระองค์เช่ นนั้นหรื อ 3. ระหว่างการรักษาโรค
และการเทศนาสั่ง สอนของพระองค์ อย่า งไหนประทับ ใจประชาชนมากกว่า กันในการเทศนาของ
พระองค์น้ นั มีอะไรบ้างไหม ที่ช้ ีให้เห็นว่า พระองค์ทรงประกอบไปด้วยฤทธิ์ อานาจในการรักษาโรค 4.
พระเยซูทรงประสงค์ที่จะใช้เวลาทั้งหมดเทศนาสั่งสอนประชาชน หรื อทรงประสงค์จะบาบัดรักษาโรค
ให้พวกเขา 5. พระเยซู ทรงทราบล่วงหน้าหรื อไม่วา่ พระองค์ทรงมีเวลาปฏิ บตั ิพระราชกิจอยู่ในโลกนี้
เพียงไม่กี่ปีเท่านั้น ท่านคิดบ้างไหมว่า บรรดาสาวกของพระองค์ต่างก็ตระหนักดี วา่ ชี วิตใหม่ของพวก
เขานั้น เป็ นชีวติ ที่ตอ้ งสู ้ทนต่อความทุกข์ยากอย่างยิง่
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6. ท่านคิดว่า ผูป้ ่ วยเป็ นโรคเรื้ อนผูน้ ้ นั ได้ทราบถึงการอัศจรรย์ที่พระเยซูได้ทรงกระทา ในเมือง
คาเปอรนาอูมมาก่อนแล้วเช่นนั้นหรื อ เหตุใดพระเยซู จึงเหยียดพระหัตถ์สัมผัสชายผูน้ ้ นั 7. โรคเรื้ อนมี
ลักษณะอาการอย่างไร ในปั จจุบนั นี้สามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้หรื อไม่ 8. พระวจนะของพระเยซู
ประกอบด้วยฤทธิ์ อานาจจริ งหรื อ 9. เหตุใดพระเยซูจึงปฏิบตั ิตามพระบัญญัติของโมเสส 10. การที่ชายผู้
นั้นไปรายงานตัวต่อปุโรหิ ต และถวายเครื่ องบูชาเช่ นนั้นมีประโยชน์อะไรบ้าง 11. เหตุใดพระเยซู จึง
ทรงกาชับมิให้ชายผูน้ ้ นั เล่าเรื่ องที่พระองค์ได้รักษาโรคเรื้ อนของเขาจนหายให้แก่ผใู ้ ด เหตุใดเขาจึงไม่
เชื่อฟังคาสั่งของพระองค์ ก่อนหน้านี้พระเยซูเคยรักษาผูป้ ่ วยเป็ นโรคเรื้ อนมาบ้างหรื อไม่ เป็ นน้ าพระทัย
ของพระเจ้าที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราให้หายทุกครั้ง เช่ นนั้นหรื อ 12. เหตุใดพระเยซู จึงเสด็จไป
จากหมู่บา้ นนั้น พระองค์ทรงอธิ ษฐานทูลขอสิ่ งต่าง ๆ จากพระเจ้า เช่นเดียวกับมนุ ษย์ทวั่ ไป มีอะไรหรื อ
ที่พระองค์ผทู ้ รงสร้างสรรพสิ่ งขึ้นโดยพระองค์เอง กระทาไม่ได้ (อ่าน ฮีบรู 1:2, ยอห์น 1:3, เอเฟซัส 3:9,
ยอห์น 1:4) เหตุใดเล่าพระองค์จึงต้องทรงอธิ ษฐานอยูเ่ สมอ 13. ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับการอธิ ษฐาน
เพียงใด พระเจ้าทรงตอบคาอธิษฐาน เนื่องด้วยความทุกข์ยากขาดแคลนของเรา หรื อเนื่องด้วยเรามีความ
เชื่อในพระองค์
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ขั้นทีส่ ิ บหกทรงเรียกมัทธิว-เมืองคาเปอรนาอูม
มัทธิว 9: 1-17, มาระโก 2:1-22, ลูกา 5:17-39
ภายหลัง จากที่พ ระเยซู ค ริ สต์เสด็จออกจากเมืองคาเปอรนาอูม พระองค์ทรงเทศนาสั่ง สอน
ประชาชนตามหัวเมืองต่าง ๆ ทัว่ ทั้งมณฑลกาลิลีเป็ นเวลาหลายสัปดาห์ มีบ่อยครั้งที่พระองค์ตอ้ งทรง
หลีกเลี่ยงจากฝูงชนที่คอยติดตามพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็ นผูร้ ักษาโรคภัยไข้เจ็บของเขา เพื่อ
ใช้เวลาในการประกาศข่าวประเสริ ฐ อันเป็ นจุดประสงค์ที่สาคัญที่สุดในการเสด็จมาของพระองค์ ซึ่ ง
พระองค์ได้ตรัสเน้นว่า “ที่เราได้มาก็เพราะเหตุน้ นั เอง”
เมื่ อ พระองค์ เ สด็ จ กลับ ไปสู่ เ มื อ งคาเปอรนาอู ม ประชาชนได้พ ากัน มาเฝ้ าพระองค์อ ย่า ง
หนาแน่ น จนพระเยซู เองและสาวกของพระองค์ ต้ อ งพลอยพลัด ปะปนไปกับ ฝูง ชนเหล่ า นั้น ด้ว ย
พระองค์ได้ทรงสอนพวกเขาให้ทราบถึงความจริ งอันประเสริ ฐอยูห่ ลายประการ วันหนึ่งขณะที่พระเยซู
กาลังเทศนาสั่งสอนประชาชนอยูใ่ นตึกหลังหนึ่ ง ได้มีชายกลุ่มหนึ่ งหามคนง่อยคนหนึ่ ง มาให้พระองค์
รักษา แต่เนื่ องจากประชาชนมาเฝ้ าพระองค์อย่างแน่ นขนัด ไม่มีทางที่พวกเขาจะนาคนง่อยเข้าไปเฝ้ า
พระองค์ในตึ กได้ ดังนั้นพวกเขาจึ งได้ปีนขึ้ นไปบนดาดฟ้ าตึ กหลังนั้น แล้วรื้ อคาดฟ้ าตรงที่ พระเยซู
ประทับออก แล้วช่ วยกันหย่อนคนง่อยนั้นลงไปเฉพาะพระพักตร์ พระองค์ เมื่อพระองค์ทรงเห็ นความ
เชื่อของเขาเช่นนั้น จึงได้โปรดรักษาให้คนง่อยผูน้ ้ นั หายเป็ นปกติ และทรงอภัยบาปให้เขา การที่พระเยซู
อภัยบาปของคนง่อย ทาให้พวกฟาริ สีซ่ ึ งอยูใ่ นที่น้ นั กล่าวพึมพัมตาหนิ พระองค์ดว้ ยความไม่พอใจเป็ น
อย่างยิง่ ว่า ไม่มีผใู ้ ดยกความผิดบาปได้ นอกจากพระองค์เดียวเท่านั้น
ในระยะเวลาที่กล่าวถึ งนี้ พระเยซู ทรงมีสาวกติดตามพระองค์ประมาณสี่ ห้าคน รวมทั้งฟี ลิ ป
ด้วย ในโอกาสนี้ เองพระองค์ได้ทรงเรี ยกสาวกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน คือมัทธิ วหรื อเลวี ซึ่ งเป็ นบุตรของอา
ละฟาย เพื่อให้เป็ นอัครสาวกคนหนึ่งในสิ บสองคนของพระองค์ เนื่ องจากมัทธิ วเป็ นนายด่านเก็บภาษี
และเป็ นคนร่ ารวยมาก เขาจึงได้จดั งานเลี้ยงถวายต้อนรับพระองค์ และบรรดาอัครสาวกของพระองค์
ด้วย และได้เชิญพวกเก็บภาษีและคนอื่น ๆ ให้มาร่ วมในงานเลี้ยงครั้งนี้ ดว้ ย เมื่อพวกฟาริ สีเห็นพระองค์
ทรงเสวยพระกระยาหารร่ วมกับ คนบาปเช่ นนั้น เขาจึ ง ว่า กล่ า วตาหนิ พ ระองค์ พระองค์ท รงได้ยิน
เช่ นนั้น จึงตรัสสั่งสอนเป็ นเชิ งเปรี ยบเทียบว่า คนที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย่อมไม่ตอ้ งการหมด แต่
คนเจ็บนั้นต้องการหมอ พระองค์มิได้เสด็จมาเพื่อเรี ยกคนชอบธรรม แต่เพื่อเรี ยกคนบาปให้กลับใจเสี ย

118

ใหม่ บุคคลที่มีจิตใจบอบช้ าไม่ปกติน้ นั ย่อมไม่อาจเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายสมบูรณ์ ทุกอย่างได้ ไม่วา่ เขาจะมี
ร่ างกายล่าสันแข็งแรงเพียงใด
ในการที่ ตอบปั ญหาต่าง ๆ ที่ มี ผูช้ ายถามนั้น พระเยซู มกั จะทรงถื อโอกาสสอนความจริ งให้
บุคคลเหล่านั้นอยู่เสมอ พระองค์ทรงเปิ ดเผยโครงการอันยิ่งใหญ่ เกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิพระราชกิ จของ
พระองค์ออกทีละน้อย ในบทเรี ยนนี้พระองค์ได้ทรงรักษาคนง่อยผูห้ นึ่ ง พร้อมทั้งได้ทรงประกาศฤทธา
นุภาพในการยกโทษบาป ได้ทรงเรี ยกอัครสาวกผูห้ นึ่ง ทรงสั่งสอนเรื่ องความชอบธรรมการกลับใจใหม่
การอดอาหาร และได้ทรงยกอุทาหรณ์เปรี ยบเทียบเรื่ อง การรักษาน้ าองุ่นว่า ไม่ควรจะเอาน้ าองุ่นใหม่ใส่
ในถุงหนังเก่า และไม่ควรเอาผ้าใหม่ปะเสื้ อเก่า พระองค์ตรัสเปรี ยบเทียบพระองค์เองว่า ทรงเป็ นเสมือน
เจ้าบ่าว ซึ่ งประทับอยูท่ ่ามกลางปวงมนุษย์เพียงชัว่ ระยะเวลาหนึ่ งเท่านั้น ไม่ชา้ ไม่นานนัก ก็จะทรงจาก
พวกเขาไป และ “วันนั้นเขาจะอดอาหาร”

อภิปราย
ทันทีที่ข่าวได้แพร่ ไปว่าพระเยซู เสด็จกลับมาแล้ว และยังอยู่ในเรื อน (อาจจะเป็ นบ้านของเป
โตรก็ได้) ประชาชนก็พากันมาเฝ้ าพระองค์อย่างเนื องแน่นเช่นเคย จนไม่มีที่ตอ้ นรับได้ ทั้งในบ้านและ
นอกบ้า นเต็ ม ล้น ไปด้ว ยผูค้ นจนแทบไม่ มี ที่ จ ะยื น ท่ า นลู ก าได้ก ล่ า วว่า ผูท้ ี่ นั่ง อยู่ร ายรอบพระเยซู
ส่ วนมากเป็ นพวกฟาริ สี และผูท้ รงคุ ณวุฒิรอบรู ้ ในพระบัญญัติ ซึ่ งได้เดิ นทางมาจากเมื องต่า ง ๆ ใน
มณฑลกาลิลี ตลอดจนกรุ งเยรู ซาเล็มและมณฑลยูดาด้วยพระโอวาทของพระองค์เป็ นที่นบั ถือกันทัว่ ทั้ง
ประเทศปาเลศไตน์ จนกระทัง่ ผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงและอิทธิ พลเหล่านั้น เดินทางมายังเมืองคาเปอรนาอูม เพื่อ
ฟังพระธรรมจากบรมครู ดว้ ยตนเอง
“ฤทธิ์ ของพระเจ้าสถิ ตอยู่ในพระองค์ เพื่อทาการรักษาโรคด้วย” เราไม่ทราบว่า คนง่อยรายนี้
เป็ นรายแรกที่พระองค์ทรงรักษาหรื อไม่ พระองค์อาจรักษาคนอื่น ๆ อย่างน่าอัศจรรย์หลายคนมาก่อนก็
ได้ แต่ที่ได้กล่าวถึงคนง่อยรายนี้เป็ นพิเศษ ก็เพราะเป็ นเหตุการณ์ที่ผดิ ปกติ และเป็ นการสาแดงความเชื่ อ
ของชายทั้งสี่ ที่ดิ้นรนหาทางนาคนง่อยนั้น เข้าเฝ้ าขอรับการรักษาจากพระองค์ จนเป็ นผลสาเร็ จ
แม้ว่าเราได้ศึกษาในบทก่ อนมาแล้วว่า พระเยซู ได้ทรงรักษาทุ กคนที่มาขอรั บการรั กษาจาก
พระองค์ แต่ก็อาจมีคนเจ็บป่ วยเหลืออยูบ่ า้ ง ที่ไม่มีผใู ้ ดช่วยนาไปหาพระองค์ หรื อพวกเขาอาศัยอยูไ่ กล
จากที่ประทับของพระองค์มากเกินไป จึงไม่มีโอกาสรับการรักษาจากพระองค์ก็ได้ คนง่อยที่กล่าวถึงใน
บทเรี ยนนี้ ไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้เลย แต่ได้รับการช่วยเหลื อจากเพื่อนของเขาสี่ คน ซึ่ ง
ต่างก็ปรารถนาที่จะให้เขาหายจากโรคร้ายนี้ และยินดีที่จะนาเขาไปหาพระเยซู
เมื่ อชายทั้งสี่ ช่วยกันหามคนง่ อยมาถึ ง ที่ ประทับของพระเยซู ก็ปรากฏว่ามี ผูค้ นแออัดกันอยู่
มากมาย จึงไม่อาจพาเข้าไปเฝ้ าพระองค์ในบ้านหลังนั้นได้ แต่เนื่ องจากพวกเขาได้อุตส่ าห์หามคนป่ วย
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มาด้วยความลาบากเหน็ดเหนื่ อยฉะนั้นจึ งไม่คิดที่จะพาคนป่ วยกลับไปโดยง่าย เราไม่ทราบว่า การที่
เพื่อนทั้งสี่ พาเขามาหาพระเยซู ในครั้งนี้ เป็ นเพราะเขาขอร้องให้พามาหรื อไม่ เขาอาจไม่คาดคิดมาก่อน
เลยว่าจะได้มีโอกาสเช่นนี้ก็ได้ คงเป็ นเพราะเพื่อนทั้งสี่ ของเขา มีความเชื่ อมัน่ ในองค์พระเยซู นนั่ เอง จึง
ได้ตดั สิ นใจพาคนง่อยผูน้ ่ าสงสารผูน้ ้ ี มาหาพระองค์ เนื่ องจากคนไข้รายนี้ เป็ นรายที่ผิดปกติ และเหตุที่
เขาต้องทุกข์ทรมานเช่นนั้น เนื่ องมาแต่ความผิดของเขาเอง ฉะนั้นพระเยซู จึงตรัสว่า “ความผิดของเจ้า
ทรงโปรดยกเสี ยแล้ว” พระองค์ทรงทราบว่าความเจ็บป่ วย ล้วนเป็ นผลมาแต่ความผิดบาปทั้งสิ้ น (ยอห์น
5:14) พระองค์ทรงทราบทั้งมูลเหตุ และวิธีแก้ไขคือการไถ่บาปของมนุ ษย์ ในทุกวันนี้ คริ สตจักรก็อาจ
ช่วยเหลื อคนเจ็บไข้ได้ป่วย ได้เช่ นเดี ยวกัน หากเราสามารถนาคนเจ็บป่ วยเหล่านั้นให้กลับใจใหม่ รับ
การอภัยโทษ รับการชาระให้พน้ จากความคิดบาปได้จริ ง ๆ แล้ว โรคภัยไข้เจ็บของเขาก็จะสู ญหายไป
ด้วย ทั้งนี้ โดยการชาระให้พน้ จากความผิดบาป โดยพระโลหิ ตของพระเยซู โรคภัยไข้เจ็บเป็ นศัตรู ต่อ
สันติสุข ความยินดี และการปฏิ บตั ิพระเจ้า ดังนั้นพระเยซู จึงเสด็จมาเพื่อปราบศัตรู ท้ งั หมดเหล่านี้ ให้
ราบคาบอยูใ่ ต้เท้าของเรา
เมื่อชายทั้งสี่ ไม่สามารถนาคนง่อยเข้าไปเฝ้ าพระเยซูทางประตูได้ พวกเขาจึงช่วยกันหามคนง่อย
ขึ้นไปบนดาดฟ้ าหลังคาตึกหลังนั้น ดังที่เราได้ศึกษามาแล้วว่า พวกเขาได้ “รื้ อดาดฟ้ า หลังคาตึกหลังนั้น
ออก” แล้วหย่อนคนง่ อยนั้น พร้ อมด้วยแคร่ ที่เขานอนอยู่น้ นั ลงไปเบื้ องหน้าพระพักตร์ ของพระเยซู
ประชาชนที่เห็ นเหตุการณ์ น้ ี รวมทั้งพวกอาลักษณ์ และพวกฟาริ สีเอง ต่างพากันประหลาดใจมาก แต่
พระเยซูทรงทราบเรื่ องราวได้ดี และทรงเห็นถึ งความเชื่ อของเขา พระองค์จึงตรัสว่า “ลูกเอ๋ ย ความผิด
ของเจ้าทรงโปรดยกเสี ยแล้ว ” พระเยซู ทรงทราบว่า การที่พระองค์ตรัสเช่นนั้น ทาให้พวกฟาริ สีเกลียด
ชัง และแสดงท่าที เป็ นศัตรู ต่อพระองค์ม ากขึ้ น พระองค์ท รงรู ้ จกั วิธีก ารที่ จะเผชิ ญกับปั ญหาเหล่ า นี้
พระองค์ทรง “รู้จกั รมนุ ษย์ทุกคน” ดังนั้นจึ งไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า พระองค์จะไม่ทรงมองทลุ เข้าไปใน
จิ ตใจของคนง่ อย ผูเ้ ต็มไปด้วยความผิดบาปนั้น ค าตรั สของพระองค์ไ ด้เตื อนให้เขาสานึ ก ถึ งความ
จาเป็ นที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในชีวติ ของเขา นี่เป็ นครั้งแรกที่พระเยซู ทรงเน้นถึงฤทธิ์ อานาจของพระองค์ในการ
ยกโทษบาป เมื่อได้ยินพระองค์ตรัสเช่ นนั้น พวกฟาริ สีและพวกอาลักษณ์ ก็พากันโกรธแค้นพระองค์
มาก แม้วา่ พวกเขาไม่ได้พูด แต่พระเยซู ก็ทรงล่วงรู ้ความนึ กคิดของพวกเขาว่า พวกเขากาลังนึ กแช่ งด่า
และกล่าวหาพระองค์ว่า ทรงเป็ นผูห้ มิ่นประมาทพระเจ้า ทั้งนี้ เพราะมีแต่พระเจ้าองค์เดี ยวเท่านั้นที่จะ
ทรงยกบาปได้ พวกเขาไม่เข้าใจในข้ออ้างของพระองค์ซ่ ึ งบ่งชัดว่า พระองค์ทรงเป็ นพระเมสิ ยาห์ ฉะนั้น
คาตรัสของพระองค์จึงเป็ น “โอวาทใหม่” สาหรับพวกเขา (มาระโก 1:27) และเขาไม่ยอมรับว่าพระองค์
ทรงเป็ นพระเจ้า
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พระเยซู ทรงเปิ ดเผยความคิดของบุคคลเหล่านั้น โดยตรัสว่า “ซึ่ งจะว่าความผิดของเจ้ายกเสี ย
แล้ว หรื อจะว่า จงลุ กขึ้นเดิ นไปเถิ ด ข้างไหนจะง่ ายกว่ากัน” พระองค์ทรงเน้นอย่างหนักแน่ นว่า บุตร
มนุ ษย์มีอานาจจะยกความผิดบาปได้ และทรงได้พิสูจน์ให้เห็ นจริ ง โดยตรัสสั่งคนง่อยผูน้ ้ นั ให้ลุกขึ้น
เดินคาตรัสของพระเยซู ทาให้ชายง่อยผูน้ ่าสงสารผูน้ ้ นั มีความเชื่ อมากยิง่ ขึ้น เช่นเดียวกับเพื่อนทั้งสี่ ของ
เขา และพวกเขาก็ไม่ได้ผิดหวังเลย ทันทีที่พระเยซู ตรัสจบชายง่อยก็รีบลุกขึ้น ยกที่นอนของเขา “เดิน
ออกไปต่อหน้าคนทั้งปวง” นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์ แบบ เป็ นการฟื้ นคืนขึ้นมาสู่ ชีวิตใหม่อย่าง
แท้จริ ง เพราะว่าพระราชกิจของพระองค์ยอ่ มสมบูรณ์ทุกประการ ผูค้ นที่อยูใ่ นที่น้ นั ต่างรู ้สึกอัศจรรย์ใจ
เป็ นอย่างยิ่ง แม้แต่พวกฟาริ สีเองก็ถึงกับเงี ยบงันไป เพราะเขาไม่เคยเห็ นเช่ นนี้ มาก่ อนเลย ชายผูน้ ้ นั
กลับ ไปยัง บ้า นของเขา ด้วยความรู้ สึ ก สรรเสริ ญขอบพระคุ ณ พระเจ้า ตลอดเวลา ประชาชนต่ า งก็
สรรเสริ ญ พระเจ้า มี ค วามเคารพย าเกรงพระเจ้า ยิ่ ง นัก ต่ า งพากัน พู ด ว่า “วัน นี้ เราได้เ ห็ น สิ่ ง แปลก
ประหลาด” พระเยซูได้ทรงสาแดงฤทธิ์ อานาจของพระองค์ให้ประจักษ์แก่ตาประชาชน ซึ่ งไม่มีผใู ้ ดที่จะ
ปฏิเสธได้ ทั้งนี้ทาให้พวกฟาริ สีรู้สึกวิตกกันมากด้วยเกรงว่า ประชาชนจะหันไปเชื่อถือพระเยซู
เรื่ องนี้ทาให้พวกฟาริ สีรู้สึกชิงชัง และโจมตีพระเยซูยงิ่ ขึ้นอีกเรื่ องหนึ่ ง ได้แก่การที่พระเยซู ทรง
เรี ย กมัท ธิ วหรื อเลวี ซึ่ ง มี อาชี พเป็ นคนเก็บภาษี ใ ห้เป็ นสาวกติ ดตามพระองค์ ทั้ง นี้ เพราะพวกเขาถื อ
ว่ามัทธิ วเป็ นคนบาป มัทธิ วมีชีวติ แตกต่างไปจากสาวกคนอื่น ๆ ของพระองค์มาก ในสมัยนั้นชนชาติยิว
เกลียดชังพวกเก็บภาษีที่สุด เพราะถือว่าเป็ นผูร้ ับจ้างรัฐบาลโรมัน มาเก็บภาษีรีดนาทาเร้นจากพี่นอ้ งร่ วม
ชาติ เดี ยวกัน เข้าใจว่ามัทธิ วคงเป็ นผูท้ ี่ ได้รับการศึ กษาดี ผูห้ นึ่ ง แต่ไม่ใคร่ จะสนใจในศาสนามากนัก
อย่างไรก็ตามเชื่อแน่ได้วา่ มัทธิ วได้ฟังพระเยซู เทศนาหลายครั้งมาแล้ว และคงรู ้สึกดื่มด่ าซาบซึ้ งในพระ
ธรรมโอวาทของพระองค์ เพราะคาสั่งสอนของพระเยซู น้ นั ไม่เหมือนคาสั่งสอนของพวกผูน้ าศาสนายู
ดา ซึ่ งมี ก ารแบ่ งชั้นวรรณะ และถื อว่าเขาอยู่ใ นวรรณคนบาป พระเยซู ก็ ค งได้สั ง เกตดู ความเป็ นอยู่
ของมัทธิ วและหมายตัวเขาไว้แล้วเช่นเดียวกัน และในที่สุดพระองค์ทรงเลือกเขาให้เป็ นอัครสาวกหนึ่ ง
ในสิ บสองคนของพระองค์ เมื่อพระเยซู ทอดพระเนตรเห็นมัทธิ ว ขณะที่เขาทางานในด่านเก็บภาษีอยู่
นั้น พระองค์ได้เสด็จตรงเข้าไปหาเขา แล้วตรัสสั่งว่า “จงตามเรามาเถิด” มัทธิ วได้เชื่อฟังพระองค์ ยอม
ละทิ้งการงานและทุกสิ่ งไว้ออกติดตามพระองค์ไปทันที พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้บนั ทึกถึงการเทศนา
ของมัทธิ ว ดังที่ได้บนั ทึกเรื่ องราวการเทศนาของเปโตรไว้เลย แต่อย่างไรก็ตาม ท่านได้บนั ทึกพระราช
ประวัติของพระเยซู ไว้ในพระธรรมมัทธิ วซึ่ งสอนให้เ ราทราบว่า พระเยซู คือองค์พระเมสิ ยาห์ กษัตริ ย ์
ของชนชาติอิสราเอลและพระผูช้ ่วยให้รอดของโลก
มัทธิ วเป็ นพยานประกาศให้ประชาชนทัว่ ทุกหนทุกแห่ งทราบว่า บัดนี้ เขาได้เปลี่ ยนแปลงวิถี
ชีวติ ใหม่ โดยสละทุกสิ่ งทุกอย่างติดตามพระเยซู ไป การตัดสิ นใจของมัทธิ วมีความหมายต่อชี วิตคนใน
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สมัยนั้นอย่างมากมาย โดยเฉพาะต่อผูท้ ี่มีความเป็ นอยูใ่ นฐานะร่ ารวยเช่นเดียวกับเขา การที่พระเยซู ทรง
เรี ย กมัทธิ วให้เป็ นสาวกของพระองค์น้ ัน ทาให้ผูท้ ี่ อยู่ในวรรณะเดี ย วกันกับเขาหันมาฟั ง พระธรรม
โอวาทของพระองค์มากยิ่งขึ้น เนื่ องจากมัทธิ วได้ทุ่มเทชี วิตในการงานเพื่อสร้างหลักฐาน ดังนั้นจึงเป็ น
คนร่ ารวย สามารถจัดงานเลี้ยงที่หรู หราขึ้นในบ้านได้ โดยไม่เดือดร้อนอะไร และก่อนที่จะออกติดตาม
พระเยซู ไป เขาได้จดั งานเลี้ ยงฉลองอย่างเอิกเกริ ก โดยเชิ ญแขกเหรื่ อมาร่ วมในงานนี้ อย่างคับคัง่ มีท้ งั
เพื่อน ๆ ที่เป็ นคนเก็บภาษีดว้ ยกันกับเขา ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการถวายเกียรติแก่พระเยซู พระผูน้ าใหม่ของเขา
และเป็ นการส่ งท้ายก่อนที่อาลาญาติมิตร วงสังคมที่เคยผูกพันอยู่กบั ชี วิตของเขา เพื่อว่าบุคคลเหล่านั้น
จะได้ฟังข่าวประเสริ ฐจากพระเยซูคริ สต์ดว้ ย
พวกฟาริ สีได้ถือเอามูลเหตุที่พระเยซู เสวยพระกระยาหาร ร่ วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปใน
ครั้งนี้ ตั้งข้อกล่าวหาว่า พระองค์กระทาผิด และสอบถามสาวกของพระองค์วา่ เหตุใดพระองค์จึงทรง
คบค้าสมาคมกับบุคคลเหล่านั้น เมื่อพระเยซู ทรงได้ฟังเช่นนั้นจึงตรัสตอบว่า “คนปกติไม่ ต้องการหมอ
แต่ คนเจ็บต้ องการหมอ เรามิได้ มาเพื่ อจะเรี ยกคนชอบธรรม แต่ มาเรี ยกคนบาป” พระเยซู ทรงเผชิ ญกับ
ปั ญหาของพวกศัตรู อยู่เสมอ แต่ก็ทรงแก้ไขได้ดว้ ยสติปัญญาอันเฉี ยบแหลมยิ่ง พระองค์มิได้ทรงลังเล
พระทัย ในการที่ ประกาศให้พวกเขาทราบว่า พระองค์เสด็จมาก็เพื่อแสวงหาคนบาปและคนป่ วย ที่
ต้องการความช่ วยเหลื อจากพระองค์เท่านั้น มิ ใช่ เสด็จมาเพื่อแสวงหาคนที่ คิดว่าตนเองเป็ นคนชอบ
ธรรมแล้ว
พวกฟาริ สีถือว่าตนเป็ นคนชอบธรรม และมีสติปัญญาฉลาดล้ าเลิศแล้ว แต่พระเยซู กลับตรัสแก่
เขาว่า “ท่า นทั้งหลาย จงไปเรี ยนข้อนี้ ให้เข้าใจ ซึ่ งว่า เราประสงค์ความเมตตา และเครื่ องบูชาเราไม่
ประสงค์” แม้วา่ พวกฟาริ สีจะเคร่ งครัดในพิธีรีตองต่าง ๆ ทางศาสนา และการถวายเครื่ องสักการะบูชา
พระเจ้าก็ตาม แต่พวกเขาก็มิได้มีความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้า และพระเมตตากรุ ณาของพระองค์อย่างแท้จริ ง
เลย ฉะนั้นการที่พระเยซู ตรัสเช่ นนั้น จึงเป็ นการทิ่มแทงความรู ้ สึกของพวกเขาโดยตรง แต่พวกเขาไม่
ยอมกลับใจใหม่ และได้พากันขัดขวางต่อต้านพระองค์ต่อไป พระวจนะของพระองค์ “คมกว่าดาบสอง
คม...และอาจวินิจฉัยความคิด และความมุ่งหมายในใจ” ของมนุ ษย์ทุกคนได้ และเป็ นที่น้อมนาจิตใจ
ของเราทั้งหลายให้อธิ ษฐานดังนี้วา่ “โอพระเจ้าข้า ขอโปรดทรงเมตตาแก่ขา้ ผูเ้ ป็ นคนบาปเถิด”
ผูร้ ับใช้พระเจ้าทุกคนต่างรู ้ดีว่า การที่จะชักนาผูท้ ี่ถือว่า ตัวเป็ นผูช้ อบธรรม ให้กลับใจใหม่หัน
มาหาพระเจ้านั้น เป็ นสิ่ งที่กระทาให้ยากมาก เพราะในการที่จะรับความรอดนั้น เราจะต้องสานึ กว่าเรา
ไม่สามารถช่ วยตัวเองได้ และต้องสานึ กถึ งความผิดบาปของเรา หากว่าเราไม่ตอ้ งการความช่วยเหลื อ
เราก็คงไม่แสวงหาองค์พระผูช้ ่วยเป็ นแน่ ฉะนั้นเมื่อเราต้องการให้พระองค์ช่วยเหลือ เราก็ตอ้ งปฏิ บตั ิ
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ตามเงื่อนไขของพระองค์ จุ ดประสงค์ในการที่พระเจ้าประทานพระบัญญัติให้มนุ ษย์ ก็เพื่อให้มนุ ษย์
สานึกถึงความรับผิดชอบดังกล่าวนี้เพราะว่าพระบัญญัติเป็ น “ครู สอน ซึ่งนาเราให้มาถึงพระคริ สต์”
ปั ญหาต่ อไปได้แก่ ปั ญหาของบรรดาศิ ษ ย์ข องยอห์ น ซึ่ ง ทู ล ถามพระเยซู ว่า “เหตุ ไ ฉนพวก
ข้า พเจ้า และพวกฟาริ สี ถื อ ศี ล อดอาหารบ่ อ ย ๆ แต่ พ วกศิ ษ ย์ข องพระองค์ ไ ม่ ถื อ ” พระเยซู ท รง
เปรี ยบเทียบเรื่ องนี้ ว่า อุปมาเหมือนหนึ่ งการสมรส โดยมีพระองค์เป็ นเจ้าบ่าว และสาวกของพระองค์
เป็ นสหายของเจ้าบ่าว “เจ้าบ่าวจะอยูด่ ว้ ยสหายนานเท่าใด สหายก็อดอาหารไม่ได้นานเท่านั้น” กล่าวคือ
พระองค์ประสงค์ที่จะให้เวลาที่พระองค์ยงั ทรงประทับอยูก่ บั เขานี้ เป็ นเวลาแห่ งความรื่ นรมย์ยินดี และ
สามัคคีธรรม แต่อย่างไรก็ตามพระองค์ได้ตรัสถึงกาลอนาคตว่า พระองค์เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์เมื่อใด พวก
เขาพากันอดอาหารเมื่อนั้น พระองค์ทรงเรี ยกสาวกของพระองค์วา่ “สหายของเจ้าบ่าว”
บัดนี้ “วาระนั้น” ได้มาถึงแล้ว เราจะต้องอดอาหาร อธิษฐาน และ “คอยท่าพระบุตรของพระเจ้า
จากสวรรค์” และเมื่อราตรี แห่ งการอดอาหารนี้ ล่วงพ้นไปแล้ว เจ้าบ่าวซึ่ งได้เสด็จไปเป็ นเวลานานแล้ว
นั้น จะเสด็จกลับมาและวาระแห่งการอดอาหารก็จะผ่านพ้นไป
เนื่องจากเรื่ องแผ่นดินของพระเจ้าเป็ นสิ่ งใหม่สาหรับชนชาติยิว ดังนั้นเพื่อให้พวกเขาเข้าใจได้
แจ่มแจ้ง พระเยซูจึงตรัสเปรี ยบเทียบให้พวกเขาฟั งว่า พระองค์ทรงเป็ นดุจเจ้าบ่าวซึ่ งกาลังอยูท่ ่ามกลาง
พวกเขา ในแผ่นดินของพระองค์ ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะกัน ไม่มีชนชาติยิวและไม่มีชนต่างชาติ ไม่มี
ทาสหรื อไท ไม่ มีเพศชายหรื อหญิ ง ทุ กอย่างล้วนเป็ นของใหม่ ท้ งั สิ้ น พระเยซู เสด็จเข้า มาในโลกก็
เพื่อที่จะสอนให้มนุ ษย์ทราบว่า ทางของพระองค์เป็ นทางที่ดีกว่า (ฮีบรู 8:6) พระธรรมมัทธิ วกล่าวว่า
ทางที่พระเยซู ทรงจัดเตรี ยมให้เรานั้นดี ยิ่งกว่าทางเก่ามากนัก ถ้าเราค้นคว้าคาว่า “ดี กว่า” ในพระธรรม
ฮีบรู ให้ตลอดแล้ว เราจะทราบว่าพระคริ สต์ทรงเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่เหนือผูอ้ ื่นใดหรื อสิ่ งอื่นใดทั้งปวง
ประสบการณ์ในการบังเกิดใหม่ก็มีลกั ษณะเช่นเดียวกันนี้ กล่าวคือ พระเจ้ามิได้ประทานชีวิตนิ
รันดร์ ให้เข้าอยูใ่ นชี วิตเก่าที่ผิดบาป พระองค์ไม่ทรงปะผ้าเก่าด้วยผ้าขี้ริ้วของชี วิตเก่าที่แสนสกปรก ผ้า
ผืนใหม่น้ นั จะต้องเป็ นผ้าใหม่ท้ งั ผืน เราจาเป็ นต้องเปลื้องชีวติ เดิมของเราออก และสวมชี วิตใหม่ “ที่ทรง
สร้างขึ้นใหม่ในพระเยซูคริ สต์ เพื่อจะให้กระทาการดี” “ถ้าแม้คนหนึ่งคนใดอยูใ่ นพระคริ สต์ คนนั้นเป็ น
คนถูกสร้ างใหม่แล้ว” เราจะต้องตายต่อชี วิตเก่าและบังเกิดใหม่ มนุ ษย์เรามักคิดว่า “ของเก่านั้นดี แล้ว”
จนกระทัง่ เมื่ อได้ชิ ม “น้ า องุ่ นใหม่” ของพระวิญญาณแล้ว นั่นแหละ จึ งจะรู ้ ว่า พระยะโฮวาห์ เป็ นผู้
ประเสริ ฐ

ข้ อไตร่ ตรอง
“เขาหาช่ องทางที่จะหามคนง่ อยนั้น เข้ามาวางลงตรงพระพักตร์ ของพระเยซู ” โดยความเชื่ อ
และความเพียรพยายาม ของเพื่อนทั้งสี่ คน ในที่สุดคนง่อยผูน้ ้ นั ก็ได้รับการรักษาจากพระเยซู คริ สต์ จึง
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หายจากโรคร้ า ยนั้น เราสามารถนามนุ ษ ย์ใ ห้ม าหาพระคริ ส ต์ไ ด้อยู่เ สมอ หากว่า เราเต็ ม ใจที่ จะให้
พระองค์ใช้ตวั เราอย่า งเต็มที่ พระเยซู ท รงต้องการความร่ วมมื อจากเรามาก พระองค์ตรั ส ว่า “ท่ าน
ทั้งหลายจงออกไป สั่ งสอนชนทุกประเทศให้ เป็ นสาวก” มนุ ษย์ส่วนมากมักถู กทอดทิ้งไว้ให้พบกับ
ความหมดหวังอยูเ่ สมอ เพราะว่าไม่มีใครสนใจในจิตวิญญาณของเขา และแสวงหาหนทางที่จะนาเขามา
หาพระเยซู มนุ ษยโลกมักมีใจแข็งกระด้าง ไม่มีความเมตตากรุ ณาต่อเพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกัน แม้แต่พี่น้อง
ชาวคริ สเตียนด้วยกันก็มีจิตใจเช่นนี้ โดยมากเรามักจะไม่สนใจใยดีต่อความทุกข์ยากของผูอ้ ื่น เราควรจะ
ร่ วมมือกันให้ความช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ น ช่ วยส่ งเสริ มความเชื่ อของเขา ช่ วยแก้ปัญหาในชี วิตให้เขา และหา
หนทางนาเขามาหาองค์พระเยซูคริ สต์ เพื่อให้เขาประสบความมีชยั เช่นเดียวกับเพื่อนทั้งสี่ ของคนง่อยผู ้
นั้น แทนที่จะเพิกเฉยพากัน “เดินเลยไปเสี ยอีกฟากหนึ่ง”
พระเยซู “ทรงรับประทานอาหารกับพวกเก็บภาษี และคนบาป” พระกิตติคุณของพระองค์มีไว้
ส าหรั บ คนทั้ง ปวง มิ ใ ช่ มี ไ ว้ส าหรั บ คนยากจน หรื อ คนที่ มี ว รรณะต่ า ต้อ ย เช่ น คนเลี้ ยงแกะหรื อ
ชาวประมงโดยเฉพาะ และก็มิใช่มีไว้สาหรับคนร่ ารวยหรื อคนชั้นสู ง มีความเฉลียดฉลาดเช่นนิ โกเดมัส
โดยเฉพาะ เช่นเดียวกัน หากแต่มีไว้สาหรับมนุ ษย์ชาติท้ งั ปวงไม่วา่ จะเป็ นคนขอทาน คนเป็ นโรคเรื้ อน
คนที่ถูกตัดขาดจากวงสังคม พระเยซูทรงยินดีตอ้ นรับทุกคน พระองค์ตรัสว่า “ถ้ าผู้ใจจะฟั งเสี ยงเรา และ
เปิ ดประตู เราจะเข้ าไปหาผู้นั้น และจะรั บประทานกับเขา” พวกเราทุกคนสามารถพูดได้อย่างเต็มที่ว่า
“พระองค์ทรงต้อนรับข้าพเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน”
น้ าองุ่ นใหม่น้ นั ต้องใส่ ไว้ในถุ งหนังใหม่” สิ่ งใดเป็ นของใหม่จะต้องจัดแยกไว้ให้อยู่รวมกับ
ของใหม่ จะปล่อยให้ปะปนอยูก่ บั ของเก่าไม่ได้ เราจะนาเอาประสบการณ์ในการเชื่ อพึ่งพระคริ สต์ ซึ่ ง
นาไปสู่ ชีวติ นิรันดร์ ไปปะปนกับชีวติ เก่า ๆ ไม่ได้อย่างเด็ดขาด เราจะต้องขับไล่หรื อละทิ้งของเก่าๆ ให้
หมดสิ้ นเสี ยก่อน เพราะว่าชี วิตใหม่น้ ี มีความจาเป็ นต่อชี วิตของเราอย่างยิ่งยวดและมีความแตกต่างจาก
ประสบการณ์เก่า ๆ ทุกประการ ฉะนั้นจึงไม่อาจปล่อยให้อยูร่ วมกันได้ ชี วิตใหม่เปรี ยบเสมือนน้ าองุ่น
ใหม่ ซึ่ งพระเยซูได้ทรงสร้างขึ้นเป็ นพิเศษ เพื่อพิธีมงคลสมรสของพระองค์โดยเฉพาะ
ความยัง่ ยืนของชี วิตฝ่ ายจิตวิญญาณ ที่ดารงอยูเ่ ป็ นนิ ตย์ไม่มีวนั ร่ วงโรยไปนั้น เป็ นเครื่ องหมาย
แห่งการกลับใจเกิดใหม่ โดยเดชพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ชายชราอายุเจ็ดสิ บปี เศษคนหนึ่ งกล่าวว่า “ข้าพเจ้า
มิ ได้ใช่ คนชรา ข้า พเจ้า พึ่งเกิ ดใหม่ ” พระเยซู ทรงนาข่าวประเสริ ฐนี้ ม าสู่ มนุ ษย์ พระองค์ตอ้ งการให้
มนุษย์รับเอาข่าวประเสริ ฐ และกลับใจเสี ยใหม่ ซึ่ งเปรี ยบดุจน้ าองุ่นใหม่ในถุงหนังใหม่
พระเยซู ค ริ ส ต์ท รงยิ นดี ที่ จ ะพบปะกับ มนุ ษ ย์ทุ ก คน ที่ พ ยายามฟั นฝ่ าอุ ป สรรคต่ า งๆ มาหา
พระองค์เสมอ โดยปกติแล้วมนุษย์มกั จะถือเอาสาเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ มาเป็ นเครื่ องตัดสิ นใจ เลิกติดตาม
พระเยซูเอาอย่างง่ายดาย เช่นว่าเมื่อพบอุปสรรคหรื อไม่ได้รับคาตอบในการอธิ ษฐาน ก็มกั คิดว่าพระเจ้า
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ไม่ ท รงสนใจต่ อเราเสี ย แล้ว หรื อปรั บ ปร าตัวเองว่า เป็ นคนไม่ ดี ท าให้ เ กิ ด ท้อ ถอยและเลิ ก ติ ดตาม
พระองค์ต่อไป แต่ โดยแท้จริ ง แล้ว การฟั นฝ่ าอุ ปสรรคตลอดจนความสงสั ยต่ าง ๆ ในชี วิตขอความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้าว่า “พระองค์ เจ้ าข้ า ขอโปรดช่ วยข้ าพเจ้ าเถิด ” จะทาให้พระองค์ประทับอยูใ่ กล้ชิด
เสมอ และคอยช่วยเหลือเราในการต่อสู ้อุปสรรค ที่กีดขวางมิให้เราเข้ามาหาพระองค์
คาว่า “จงตามเรามา” ที่พระเยซู ตรั สสั่งมัทธิ วนั้น ในภาษากรี ก หมายถึ งการกระทาที่ ดาเนิ น
สื บเนื่องกันไปโดยไม่หยุดยั้ง กล่าวคือให้ติดตามพระองค์ตลอดไป

ทบทวน
ในบทเรี ยนนี้พระเยซู ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจ ณ ที่ใด? ก่อนที่จะเสด็จกลับมาประทับอยูใ่ นเมือง
นี้ พระองค์ประทับอยู่ ณ เมืองใด? พระองค์เสด็จไปจากเมืองนี้เป็ นเวลานานเท่าใด?
พระองค์ทรงรักษาโรคควบคู่กนั ไปกับการเทศนาสั่งสอนเช่นนั้นหรื อ? เมื่อพระองค์เสด็จกลับ
เข้าในเมื อง ประชาชนยังแสวงหาพระองค์ต่อไปหรื อไม่? พวกเขาพากันเฝ้ าฟั งพระธรรมโอวาทจาก
พระองค์ ณ ที่ใด?
ผูท้ ี่ นงั่ รายรอบฟั งพระธรรมจากพระองค์อยู่น้ นั มี ใครบ้าง? ขณะนั้นมี เหตุ การณ์ อะไรเกิ ดขึ้ น
บ้า ง? ชายผู ้น้ ัน เป็ นโรคอะไร? ใครเป็ นผู ้พ าเขามาเฝ้ าพระเยซู ? พวกเขาท าอย่ า งไร พระเยซู จึ ง
ทอดพระเนตรเห็นคนป่ วยผูน้ ้ นั ? พระองค์ตรัสแก่เขาว่าอย่างไร? คาตรัสนี้มีผลต่อบุคคลอื่นๆ ซึ่ งนัง่ อยูท่ ี่
นัน่ เช่นเดียวกับที่บงั เกิดผลแก่คนง่อยด้วยหรื อไม่?
ท่านคิ ดว่าคนง่ อยผูน้ ้ นั เป็ นคนบาปหนา และที่ เป็ นง่ อยก็เพราะผลแห่ งความผิดบาปของเขา
เช่นนั้นหรื อ? เขารี บลุกขึ้นในทันทีที่พระเยซู ตรัสยกโทษให้เขาหรื อ?
เหตุใดพวกฟาริ สีจึงพากันตาหนิพระเยซู ในการที่พระองค์ตรัสยกโทษบาปให้แก่คนง่อยผูน้ ้ นั ?
พระเยซู ทรงรักษาคนง่ อยโดยตรั สว่าอย่างไร? และผลเป็ นอย่างไร? เขายังเป็ นคนอ่อนแออยู่เช่ นเดิ ม
หรื อกลายเป็ นคนแข็งแรง? เขาขอบพระคุณพระเยซูหรื อไม่?
ประชาชนยอมรับในการสาแดงการอัศจรรย์ครั้งนี้หรื อไม่? พวกเขามีความรู ้สึกอย่างไร? เหตุใด
พวกเขาจึงพากันเกรงกลัวพระเยซู?
สาวกที่ติดตามเสด็จพระเยซู ในขณะนั้นมีกี่คน? สาวกคนใหม่ชื่ออะไร? พระเยซู ทรงคัดเลื อก
เขาไว้ให้เป็ นอัครสาวกหนึ่งในสิ บสองคนใช่หรื อไม่?
สาวกคนนี้มีชื่อสองชื่ อ ชื่ อทั้งสองนั้นคืออะไร? บิดาของเขาชื่ อว่าอะไร? เดิมเขามีอาชี พอะไร?
เขาเป็ นคนจนหรื อ? เหตุใดชาวยิวจึงถือว่าเขาเป็ นคนบาป?
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เมื่อพระเยซู ทรงเรี ยกเขา เขาตอบสนองประสงค์ของพระองค์หรื อไม่? เขาจัดงานเฉลิ มฉลอง
ถวายการต้อนรับพระเยซู อย่างไร? การจัดงานฉลองครั้งนี้ เพื่อเป็ นพยานต่อสาธารณชนอย่างเปิ ดเผย
เช่นนั้นหรื อ? แขกเหรื่ อที่มาในงานเลี้ยงครั้งนี้มีใครบ้าง?
ในงานนี้พวกฟาริ สีถือเอาอะไรเป็ นมูลเหตุ ในการกล่าวหาพระเยซู? พวกเขาตั้งปั ญหาถามผูใ้ ด?
ใครเป็ นคนตอบ? คาตอบมีวา่ อย่างไร? พระเยซูทรงหมายความว่าอย่างไร?
พวกฟาริ สีเป็ นคนชอบธรรมจริ งหรื อ? เหตุใดพวกเขาจึงถือศีลอดอาหาร? เหตุใดสาวกของพระ
เยซูจึงไม่ถือศีลอดอาหาร? พระเยซูตรัสสั่งพวกเขาให้ทาเช่นนั้นหรื อ?
เจ้าบ่าวในเรื่ องนี้หมายถึงผูใ้ ด? พระองค์กาลังจะจากสาวกของพระองค์ไปเช่นนั้นหรื อ?
ข้อแตกต่างระหว่างศิษย์ของยอห์น กับสาวกของพระเยซูมีอะไรบ้าง?
คาว่า “ถุ งหนังเก่ า” กับ “ถุ งหนังใหม่” ที่ พระเยซู ตรั สสั่ง สอนพวกฟาริ สีน้ นั หมายถึ งอะไร?
เปรี ยบเทียบกับชีวติ ส่ วนตัวของเราได้อย่างไร?
พระเยซูทรงสอนว่า มนุษย์ทุกคนควรจะชื่นชมยินดีกบั ชีวติ ใหม่ ในทันทีที่ได้รับเช่นนั้นหรื อ?
พระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับ “เสื้ อผ้าแห่งความชอบธรรมของเรา” มีใจความว่าอย่างไร?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระเยซู คือการเทศนาสั่งสอน หรื อ
การรักษาโรค 2. ท่านคิดว่าก่อนหน้าที่พระเยซู จะทรงรักษาคนง่อยผูน้ ้ นั พระองค์ได้ทรงรักษาคนอื่นมา
บ้างแล้วหรื อ 3. เหตุใดเพื่อนๆ ของคนง่อยจึงไม่หาทางพาเขาเข้าไปเฝ้ าพระเยซู โดยทางประตู 4. พระ
เยซูได้ทรงอภัยบาปให้แก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดก่อนที่ได้รักษาโรคของเขาหรื อไม่ ท่านคิดว่า คนง่อยผูน้ ้ ี มีความเชื่ อ
หรื อไม่ 5. พระเยซูทรงยกโทษบาปให้เรา ก่อนที่เราทูลขอต่อพระองค์หรื อไม่
6. พวกฟาริ สีถือว่า การที่มทั ธิ วละทิ้งตาแหน่งการงานของเขาเพื่อติดตามพระเยซู ไปนั้น จะทา
ให้เขามีฐานะดี ข้ ึนกว่าเดิ มเช่ นนั้นหรื อ 7. ความคิ ดเห็นของพระเยซู และความคิดเห็ นของพวกฟาริ สี
เกี่ ยวกับคนบาป มี ความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง พวกฟาริ สีต่างตระหนักว่า พระเยซู ทรงทราบสภาพ
จิตใจของเขาเช่ นนั้นหรื อ 8. พวกฟาริ สีได้ขอร้องให้บรรดาศิษย์ของยอห์น ขัดขวางงานของพระเยซู
คริ สต์ โดยการตั้งปั ญหาซักไซร้ถึงเรื่ องการถือศีลอดอาหารใช่ หรื อไม่ 9. จุดมุ่งหมายที่แท้จริ งแห่ งการ
ถื อศี ล อดอาหารในทุ กวันนี้ คืออะไร ในปั จจุ บนั นี้ ยงั มี ก ารถื อศี ลอดอาหารกันอยู่หรื อ การถื อศี ล อด
อาหารเป็ นเครื่ องหมายของอะไรบ้าง 10.พระเยซู ทรงประสงค์ที่จะให้เราเศร้าโศกเสี ยใจตลอดเวลา ที่
พระองค์เสด็จจากเราไปเช่นนั้นหรื อ 11. พระเยซูทรงสรุ ปว่า ชนชาติยิวจะไม่มีโอกาสรับ “น้ าองุ่นใหม่”
ในแผ่นดิ นของพระเจ้าเลยเช่ นนั้นหรื อ มนุ ษย์เรานี้ มีคุณงามความดี พอที่พระเจ้าจะปะหรื อทาให้เป็ น
“ผ้าใหม่” บ้างหรื อไม่ 12. พระเจ้าทรงสอนถึงเรื่ อง “มนุษย์เก่า” ว่าอย่างไรบ้าง (โรม 6:6)
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ขั้นทีส่ ิ บเจ็ดทรงรักษาคนง่ อย ทีส่ ระเบเธศดา-กรุงเยรู ซาเล็ม
ยอห์ น 5:1-47
เนื่ องจากการบันทึกเหตุการณ์ ระหว่างขั้นที่แล้ว กับขั้นนี้ ห่างกันมาก ฉะนั้นในช่ วงระยะเวลา
ดังกล่าว จึงอาจจะมีเหตุการณ์ต่าง ๆ หลายอย่าง ที่ไม่ได้บนั ทึกไว้ สาหรับขั้นนี้ กล่าวถึงงานเลี้ยงฉลอง
ของชนชาติยวิ ในกรุ งเยรู ซาเล็มซึ่ งพระเยซู ก็ได้เสด็จไปในงานนี้ ดว้ ย พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้อธิ บาย
ไว้วา่ เป็ นงานเลี้ยงอะไร หรื อเป็ นเทศกาลอะไร ดังนั้นเราจึงไม่ทราบว่างานนี้ จดั ขึ้นเมื่อใด และมิได้บ่ง
ไว้ดว้ ยว่า สาวกของพระเยซูติดตามพระองค์ไปด้วยหรื อไม่
กรุ งเยรู ซาเล็มเมืองบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า เป็ นสถานที่รวมไว้ซ่ ึ งเหตุการณ์ที่สาคัญ ๆ ในพระราช
ประวัติของพระเยซู เรื่ องราวที่เราจะศึกษาในขั้นนี้ เกิ ดขึ้นที่สระเบเธศดา ใกล้ประตูเมืองด้านหนึ่ งของ
กรุ งเยรู ซาเล็ม
ความเป็ นมาของสระนี้ มีดงั นี้ เดิมนั้นชาวเมืองได้ช่วยกันขุดร่ องหรื อทางน้ าเพื่อทดน้ าจากสระ
น้ าซาโลมอน ไปยังยอดเขาแห่งหนึ่งใกล้ ๆ กรุ งเยรู ซาเล็ม บนเนินเขาแห่งนั้นเขาสกัดพื้นหิ นออกทาเป็ น
แอ่งน้ าขนาดใหญ่เป็ นที่กกั น้ า เพื่อลาเลียงน้ าไปยังพระวิหาร และเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าไว้ใช้กนั อย่าง
บริ บูรณ์แต่เนื่ องจากร่ องน้ าดังกล่าวไม่มีลิ้นหรื อประตูน้ าสาหรับกั้นไว้ เมื่อชาวเมืองใช้น้ าไม่ทนั น้ าจึง
ล้นไหลไปสู่ ที่อื่น ชาวเมืองต้องสร้างสระน้ าไว้ในกรุ งเยรู ซาเล็มหลายแห่ ง เพื่อกักนี้ ไว้ไม่ให้ไหลไปสู่ ที่
อื่น และสระเบเธศดาก็เป็ นหนึ่ งในจานวนสระที่สร้ างขึ้นเหล่านี้ สระน้ านี้ อยู่ใกล้ประตูเมืองที่มีชื่อว่า
ประตูแกะ อันเป็ นสถานที่พอ่ ค้านาแกะมาขายให้แก่ประชาชน เพื่อใช้ในการกระทาพิธีสักการะบูชาใน
พระวิหาร
ประชาชนทุกคนในกรุ งเยรู ซาเล็มคงต้องรู ้จกั สระน้ าแห่ งนี้ และรู ้ถึงการรักษาโรคที่บริ เวณสระ
นี้เป็ นแน่ ข้อความในข้อ 3 และ 4 นั้น (ซึ่ งกล่าวว่าคนไข้เป็ นจานวนมาก ต่างเฝ้ ารอคอยเวลาที่ทูตสวรรค์
ลงมาทาให้น้ าในสระนั้นกระเพื่อม แล้วชิงกันลงในสระนั้นเป็ นคนแรกเพื่อให้หายโรค) ในต้นฉบับเดิม
บางฉบับไม่ได้บนั ทึกไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ก็พอจะเชื่ อได้วา่ เป็ นความจริ ง เพราะถ้าเรื่ องทูตสวรรค์ทาให้
น้ ากระเพื่อมนี้ เป็ นเพียงข่าวลื อ หรื อเรื่ องที่โจษขานกันมาโดยปราศจากมูลความจริ งแล้ว ก็น่าจะเป็ น
ปั ญหาอยู่ว่า เหตุใดจึงมีคนป่ วยไข้มารอคอยเพื่อหวังที่จะได้รับการรักษาให้หาย เป็ นจานวนมากมาย
เช่นนั้น หลักฐานที่สนับสนุ นว่าเรื่ องนี้ เป็ นความจริ ง ที่เด่นชัดประการหนึ่ งก็คือมีศาลารายรอบสระนั้น
ห้าหลังซึ่ งคนป่ วยยึดเป็ นที่พานักชัว่ คราวแน่นไปหมด ต่างก็คอยหาโอกาสที่จะกระโจนลงไปในสระ
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เป็ นคนแรก เวลาน้ าเริ่ มกระเพื่อม หากเรื่ องนี้ มิได้กล่าวถึงทูตสวรรค์แล้ว การรักษาโรคดังกล่าวก็คงไม่
ผิดอะไรกับการรักษาตามสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ต่าง ๆ
แต่อย่างไรก็ตาม พระเยซูก็ได้ทรงกระทาให้สระน้ านี้ มีความสาคัญมาก โดยการรักษาคนที่เป็ น
ง่อยมาเป็ นเวลาถึงสามสิ บแปดปี แล้ว ให้หายปกติได้โดยคาตรัสของพระองค์ไม่กี่คา ส่ วนคนป่ วยต่าง ๆ
ที่ได้รับการบาบัดรักษาจากสระเบเธศดานั้น จะหายโรคอย่างเด็ดขาด เช่นเดียวกับที่ได้รับการรักษาจาก
พระเยซูคริ สต์หรื อไม่ เราไม่ทราบ
วันที่พระเยซูทรงรักษาคนง่อยผูน้ ้ นั เป็ นวันซะบาโต ฉะนันเมื่อเขาแบกที่นอนของเขากลับบ้าน
เขาจึงถูกชาวยิวสอบสวน เพราะเป็ นการขัดกับพระบัญญัติ ซึ่ งห้ามมิให้ผใู ้ ดกระทาการใด ๆ ในวันซะบา
โต เมื่อชาวยิวเหล่านั้นทราบเรื่ องราวโดยตลอด และสื บทราบว่าผูท้ ี่รักษาเขาให้หายคือพระเยซู ก็พากัน
ข่มเหงรังแกพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อพวกเขาได้ยนิ พระองค์ตรัสอภัยโทษให้แก่คนป่ วย และอ้าง
ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า ก็กล่าวหาว่าพระองค์กระทาตนเท่าเทียมกับพระเจ้า และพากัน
เคียดแค้นพระองค์มากจนถึงกับวางแผนปลงพระชนม์พระองค์เสี ย แม้วา่ ถูกปองร้ ายแต่พระเยซู ก็มิได้
ทรงหวัน่ หวาดพระทัย พระองค์ได้ทรงยกเอาเหตุผลซึ่ งพิสูจน์วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า ชี้ แจงให้พวก
เขาฟั งถึ งสี่ ประการ และทรงยืนหยัดอย่างกล้าหาญถึ งความสั มพันธ์ ระหว่างพระองค์กบั พระเจ้า ว่า
พระองค์ทรงได้รับอานาจและสง่าราศีจากพระเจ้า นอกจากนั้นยังได้ทรงอ้างถึ งฤทธิ์ อานาจ และสิ ทธิ
ต่าง ๆ ที่พระบิดาเจ้าได้ประทานให้แก่พระองค์อีกด้วย

อภิปราย
อาจเป็ นไปได้ว่าน้ าในสระเบเธศดานั้น นาน ๆ จึงจะกระเพื่อมสักครั้งหนึ่ ง และพระเยซู เสด็จ
ไปยังสถานที่ที่มีชื่อเสี ยงนี้ ในเวลาที่คนป่ วยกาลังรอคอยเวลาน้ ากระเพื่อมอยู่ พระองค์ทรงเป็ นผูร้ ักษา
โรคที่มีฤทธิ์ อานาจสู งสุ ด ฉะนั้นจึงเชื่อแน่วา่ คงมีคนห้อมล้อมพระองค์อยูท่ ี่นนั่ เป็ นจานวนมาก เข้าใจว่า
ในบรรดาคนป่ วยเหล่านี้ คงมีไม่นอ้ ย ที่ตอ้ งเดินทางมาเป็ นระยะทางไกลแสนไกลเพื่อรอรับการรักษาที่
สระนี้ แต่ในการเสด็ จมายังสระเบเธศดาครั้ ง นี้ ดูเหมื อนว่าพระเยซู ทรงรั ก ษาคนป่ วย เฉพาะรายที่ มี
อาการหนักที่สุดเพียงรายเดียวเท่านั้นซึ่ งได้แก่คนง่อยผูน้ ้ นั ซึ่ งป่ วยมาเป็ นเวลาสามสิ บแปดปี แล้ว โดยที่
ไม่มีใครสามารถช่วยรักษาเขาได้เลย เขามาถึงสระนี้ ได้อย่างไรเราไม่ทราบ เขาอาจมีผอู ้ ื่นช่วยนามาก็ได้
และอาจต้องเดิ นทางมา เป็ นระยะทางไกล ๆ หรื อว่า มี บา้ นเรื อนอยู่ใ นบริ เวณนั้น เราก็ ไ ม่ท ราบอี ก
เช่นเดียวกัน แต่จากคาพูดของเขาแสดงให้เห็นว่า เขาได้พยายามที่จะกระโจนลงในสระนั้นเป็ นคนแรก
ในเวลาที่น้ ากระเพื่อมหลายครั้งมาแล้ว แต่ไม่เป็ นผลสาเร็ จ เพราะว่าไม่ทนั คนอื่นเขา คงจะเป็ นเพราะ
พระเยซู ทอดพระเนตร เห็นชายผูน้ ้ ี ถูกปล่อยให้อยูต่ ามลาพัง โดยที่ไม่มีใครให้ความช่ วยเหลือเลย และ
ทราบว่าเขาได้พยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือตนเองแล้ว แต่ไม่ประสบความสาเร็ จ ดังนั้นพระองค์จึง
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ตรัสกับเขาด้วยน้ าเสี ยงที่ แผ่วเบา เต็มไปด้วยความเมตตาว่า “เจ้าปรารถนาจะหายโรคเป็ นปกติหรื อ”
ท่านลองคิ ดดูเถิ ดว่า คาถามที่เต็มไปด้วยความกรุ ณาปราณี น้ ี จะทาให้คนง่อยที่ทนทุกขเวทนา มาเป็ น
เวลาสามสิ บแปดปี แล้วนั้น รู ้สึกปลาบปลื้มเพียงใด แต่เนื่องจากเขารู ้จกั วิธีรักษาโรคเพียงวิธีเดียว คือการ
รักษาจากสระนี้ เท่านั้น ดังนั้นเขาจึงทูลตอบอย่างท้อแท้ โดยอ้างถึ งประสบการณ์ ของเขาเองว่า “ไม่มี
ผูใ้ ดที่จะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระ คนอื่นก็ลงไปก่อนเสมอ” การขาดความเชื่อและขาดความรู้ มักจะ
ทาให้เราตีปัญหาพระวจนะของพระเจ้าผิดพลาดไป โดยมักจะยึดเอาประสบการกรณ์ของเราเองเป็ น
หลักแทนที่จะเชื่อวางใจในพระสัญญา อานาจ และความรักของพระองค์ ดังนั้นเราจึงพลาดในการที่จะ
กระโดดลงใน “น้ า” นั้นเช่นเดียวกัน
พระเยซู ทรงสามารถรักษาโรคได้อย่างเด็ดขาดในทันทีทนั ใด พระองค์เพียงแต่ตรัสสั่งชายง่อย
คนนั้นว่า “จงลุกขึ้นเดินไปเถิด” ในทันใดนั้นเขาก้หายจากโรคง่อย เขาได้รับการบาบัดโรคให้หายอย่าง
เด็ดขาด มีกาลังวังชาแข็งแรง นอกจากยังได้รับความรอดอีกด้วย “พระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่ ง
สารพัด ตามที่พวกท่านต้องการนั้น จากทรัพย์อนั รุ่ งเรื องของพระองค์ในพระเยซู คริ สต์” พระเยซู ไม่เคย
กระทาสิ่ งใดเพียงครึ่ ง ๆ กลาง ๆ เลย
ชายง่ อยผูน้ ้ ี ไ ม่ ท ราบว่า ผูท้ ี่ รั ก ษาให้ห ายจากโรคง่ อยนั้นเป็ นใคร เนื่ องจากที่ นั่น มี ผูค้ นเป็ น
จานวนมาก และเมื่อพระองค์ตรัสรักษาเขาแล้ว พระองค์ได้รีบเสด็จไปสู่ ที่อื่น อีกประการหนึ่ งชายผูน้ ้ นั
อยู่ในอาการตื่นเต้นต่อเหตุการณ์ อนั มหัศจรรย์ซ่ ึ งบังเกิ ดแก่ตนเองมากเกิ นไป ที่ได้หายจากโรคร้ ายนี้
หลังจากที่ตอ้ งทนทรมานอยู่ถึงสามสิ บแปดปี กว่าเขาจะระงับความตื่นเต้นยินดี ลงได้ พระเยซู ก็มิได้
ประทับอยูใ่ นที่น้ นั อีกแล้ว เขาจึงไม่ทราบว่า พระองค์มีรูปร่ างหน้าตาอย่างไร แต่อย่างไรก็ตาม หลังจาก
นั้นพระเยซูทรงพบเขาอีกในพระวิหาร และสาแดงพระองค์ให้เขารู้จกั การที่พระเยซูทรงพบชายผูน้ ้ ี ใน
พระวิหารเช่ นนี้ เป็ นที่น่าสังเกตมาก เพราะแสดงให้เห็นว่า เขาสานึ กถึ งพระคุ ณของพระเจ้าที่ได้โปรด
ให้เขาหายโรค จึงได้รีบมานมัสการขอบพระคุณพระเจ้า
พระเยซู สาแดงความสัมพันธ์ ระหว่างโรคภัยไข้เจ็บกับความผิดบาปอีกครั้งหนึ่ ง โดยการตรัส
กาชับชายผูน้ ้ ันว่า “นี่ แน่ ะ เจ้าหายโรคเป็ นปกติ แล้วอย่าทาผิดอี ก” ซึ่ งพอจะทาให้เราทราบว่า ความ
เจ็บป่ วยของชายผูน้ ้ นั สื บเนื่องจากความผิดบาปของเขานัน่ เอง แต่โดยการรักษาของพระเยซู พระองค์ได้
ทรงชาระความผิดบาปนั้นให้สูญสิ้ นไปด้วย (ยากอบ 5:15) พระเยซู ได้ทรงตักเตือนเขามิใ ห้กระทา
ความผิดบาป เพื่อว่าจะได้ไม่ตอ้ งทนทุกข์ทรมานเพราะผลแห่ งความผิดนั้นอีก ในทุกวันนี้ หากว่ามนุ ษย์
จะตระหนักถึ งสาเหตุแห่ งการเจ็บไข้ได้ป่วยของตน โดยการตรวจค้นหาความบกพร่ องของจิตใจของ
ตัวเองและขอรั บการช าระแล้ว ก็ส ามารถต้า นทานต่ อโรคภัยไข้เจ็บ เหล่ านี้ ได้โดยเดชพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ สาเหตุประการหนึ่ งที่ทาให้เราละเลยไม่ปฏิ บตั ิเช่นนี้ ก็เพราะความโง่เขลา ไม่ทราบถึ งต้นเหตุ
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และผลของความบาปอย่างถ่องแท้ จึงได้กระทาไปโดยไม่รู้เท่าไม่ถึงการ เช่นความผิดบาปของนางเอวา
ในการกิ นผลไม้ที่พระเจ้าทรงห้ามนั้น แม้วา่ นางจะกระทาไปโดยรู ้ เท่าไม่ถึงการ แต่ก็เป็ นการขัดต่อน้ า
พระทัย และฝ่ าฝื นพระบัญชาของพระเจ้า ฉะนั้นนางจึ งต้องถู กตัดขาดจากพระเจ้าในทันที และเป็ น
ต้นเหตุให้มนุษย์โลกทั้งปวง ต้องพลอยได้รับความทุกขเวทนามากยิง่ ขึ้นมาจนทุกวันนี้
พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้บนั ทึกไว้วา่ หลังจากพระเยซูได้ทรงรักษาคนง่อยผูน้ ้ นั แล้ว พระองค์
เสด็จมายังสระเบเธศดาอี กหรื อไม่ และมิ ได้กล่ าวถึ งการรักษาโรคที่ สระนี้ อีกเลย ทั้งนี้ ย่อมเป็ นที่ น่า
สังเกตอยูม่ าก เพราะเท่าที่ทราบพระเยซูทรงละจากบรรดาคนป่ วยซึ่ งกาลังรอคอยให้น้ ากระเพื่อม โดยที่
มิได้ทรงรักษาผูใ้ ดอีกเลย นอกจากคนง่อยผูน้ ้ นั คนเดียว แต่ในข้อพระธรรมอื่น ๆ หลายข้อได้บนั ทึกไว้
ว่า “พระองค์ได้ทรงรักษาเขาให้หายทุกคน” คาพูดนี้ หมายถึงเฉพาะผูท้ ี่ขอรับการรักษาจากพระองค์
เท่านั้น มิได้หมายความถึงคนป่ วยในสระเบเธศดา เพราะบุคคลเหล่านี้รอรับการรักษาจากสระเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น มิได้หวังพึ่งพระองค์เลย
เมื่ อชาวยิว เห็ น คนง่ อ ยที่ หายแล้วผูน้ ้ ัน แบกที่ นอนเดิ นไป ก็ พ ากันกล่ า วหาว่า เขาท าผิดกฏ
เกี่ยวกับวันซะบาโต และได้ทาการสอบสวนเขา แม้วา่ ตัวเขาเองจะรู ้จกั กฎข้อนี้ ดี แต่เขาก็ยินดีจะกระทา
ทุกอย่าง ตามพระบัญชาของผูม้ ีพระคุ ณ ซึ่ งได้โปรดรักษาเขาให้หายจากโรค ซึ่ งแม้ตวั เขาเองก็ยงั ไม่
ทราบว่าผูท้ ี่มีพระคุณต่อเขานั้นคือใคร ต่อมาเมื่อเขาทราบว่าผูท้ ี่รักษาเขาให้หายโรคคือพระเยซู คริ สต์
เขาก็ได้บอกกล่าวให้ชาวเมืองรู ้ โดยปราศจากความสะทกสะท้านแต่ประการใด และผลแห่ งการเปิ ดเผย
ของชายง่อยผูน้ ้ ี ทาให้พวกยิวข่มเหงรังแกพระเยซู โดยถือว่าพระองค์ทรงทาลายบทบัญญัติของพวกเขา
และเมื่อพระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า พระองค์กาลังกระทาพระราชกิจของพระบิดาเจ้า (ข้อ 17) พวกยิวก็
เพิ่มความโกรธแค้นชิงชังพระองค์ยงิ่ ขึ้นอีก โดยหาว่าพระองค์ยกตัวเองให้เสมอกับพระเจ้า จนถึงกับหา
หนทางปลงพระชนม์พระองค์เสี ย
คาตอบอันอาจหาญและเต็มไปด้วยอานาจของพระเยซู ได้ส าแดงให้เห็ นถึ งความเป็ นพระ
เจ้าของพระองค์ และอานาจที่พระเจ้าได้ทรงมอบหมายให้แก่พระองค์อย่างเด่ นชัด ทุกครั้ งที่พระเยซู
ตรัสถ้อยคาที่สาคัญ ๆ พระองค์จะทรงขึ้นต้นด้วยคาว่า “เราบอกท่านทั้งหลายตามจริ งว่า....” เสมอ ดังจะ
เห็นได้จากข้อ 19,24,25 ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ได้ประกาศถึงสองครั้งว่าพระบุตรไม่สามารถกระทา
สิ่ ง ใดได้ต ามล าพัง (ข้อ 19,30) พระองค์ ย อมถ่ อ มตนเองเพื่ อ เทิ ด พระเจ้า ให้ เ ป็ นใหญ่ แ ต่ ผู ้เ ดี ย ว
นอกจากนั้นพระองค์ยงั ได้เปิ ดเผยถึงความรักที่ยงิ่ ใหญ่ ของพระบิดาเจ้าที่มีต่อพระองค์ ตลอดจนความ
ใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระองค์กบั พระบิดาเจ้า ในการปฏิบตั ิพระราชกิจ (ข้อ 19-27) พระบิดาเจ้าได้
ทรงมอบสิ ทธิ อานาจ ในการพิพากษาให้แก่พระบุตร (ข้อ 22,27) ได้ประทานอานาจให้พระบุตรมีชีวิต
ในพระองค์เอง (ข้อ 26) ทรงให้มีพระเกียรติเท่าเทียมกับพระเจ้าเอง (ข้อ 23) และยังได้ประทานอานาจ
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ในการฟื้ นคืนชี พให้แก่พระบุตรอีกด้วย (ข้อ 28,29) ฉะนั้นจึ งไม่แปลกอะไรที่พวกยิวจะพากันโกรธ
แค้น และหาทางกาจัดพระองค์เสี ย
ข้อ 24 เป็ นข้อ พระกิ ตติ คุ ณที่ ใ หญ่ ยิ่ง ที่ สุ ดข้อหนึ่ ง เป็ นแนวทางที่ เราได้รับ ความรอดอย่า ง
สมบูรณ์ เริ่ มด้วย การฟั ง พระวจนะ การ เชื่ อฟั ง พระบุตร การรับเอา ชีวิตนิรันดร์ การได้ รับ อิ สระภาพ
จากการปรับโทษ จนกระทัง่ ถึ งการรอดพ้น จากความตาย เข้าสู่ ชี วิต ในที่น้ ี เราจะได้รู้ว่า การฟั งพระ
วจนะของพระองค์น้ นั มีความสาคัญยิ่ง ซึ่ งพระองค์เองได้ตรัสว่า มีความสาคัญยิ่งกว่าการฟั งคาพูดของ
โมเสส ผูพ้ ยากรณ์ ล่วงหน้า ถึ งพระองค์ ฉะนั้นถ้า พวกยิวไม่เชื่ อฟั ง โมเสส พวกเขาก็ ย่อมไม่ เชื่ อฟั ง
พระองค์ดว้ ยเช่นเดียวกัน พระเยซูประกาศว่า วันแห่งการพิพากษากาลังใกล้เข้ามาแล้ว และในวันนั้นแม้
คนที่ตายไปแล้วและอยูใ่ นหลุมฝังศพ ก็จะได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระองค์ แล้วเขาจะฟื้ นขึ้นมาจากความ
ตาย แต่การฟื้ นขึ้นมาจากความตายนี้ แบ่งออกเป็ นสองอย่างคือ ผูท้ ี่ประพฤติดีจะฟื้ นขึ้นสู่ ชีวิต ส่ วนผูท้ ี่
ประพฤติชวั่ จะฟื้ นขึ้นมาสู่ การพิพากษา (ข้อ 29)
พระเยซูทรงชี้แจงให้พวกยิวทราบอย่างชัดเจนว่า พระวจนะของพระเจ้ามิได้มีอยูใ่ นพวกเขาเลย
ทั้งนี้ เพราะความไม่เชื่ อของพวกเขานัน่ เอง แม้วา่ พวกเขาจะปฏิ บตั ิตามพระบัญญัติอย่างเคร่ งครัด และ
ศึกษาจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์เพราะคิดว่าในพระคัมภีร์น้ นั มีชีวิตนิ รันดร์ แต่พวกเขากลับไม่เข้าใจว่า
ชี วิตนิ รันดร์ น้ นั อยู่ที่พระองค์ ผูซ้ ่ ึ งพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นพยานถึง (ข้อ 39) ถ้าเราพิจารณาคาสอน
เรื่ องนี้ให้ถี่ถว้ น จะเห็นได้วา่ “พระวจนะและพระราชกิจของพระองค์ มักดาเนินไปด้วยกันเสมอ”
พยานหลักฐานสี่ ประการที่แสดงว่า พระเยซู ทรงเป็ นพระเจ้า มีดงั นี้ คือ ยอห์นบัพติศโต เป็ นผู ้
ตระเตรี ยมทาง และเป็ นแสงสว่างส่ องให้มนุ ษย์ได้เห็นพระองค์ แต่พระเยซู ตรัสว่า พระองค์มีพยานที่
ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกคือ พระราชกิ จของพระบิดาเจ้า ที่พระองค์กาลังกระทาอยู่ พระสุ รเสี ยงของ พระเจ้า
เอง ซึ่ งตรัสจากสวรรค์โดยตรง ได้เป็ นพยานถึงพระเยซู เช่นเดียวกับที่ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นพยาน
ถึงพระองค์
คาตักเตือนในตอนสุ ดท้ายนั้น พระเยซู ได้ทรงพิสูจน์ให้ชาวยิวทราบอย่างชัดเจนว่า พระองค์
เสด็จมาในโลกนี้ ในพระนามของพระเจ้าพระบิดา แต่พวกเขากลับพากันปฏิเสธพระองค์ ดังนั้นจึงเป็ น
การเปิ ดทางให้ผรู ้ ับใช้พญามารมาในนามของมันเอง และพวกเขาก็จะต้อนรับมันไว้ ( 2 เธสะโลนิกา 2:
9, 10)

ข้ อไตร่ ตรอง
“พระบุตรจะกระทาสิ่ งใดแต่ลาพังตนเองไม่ได้” นี่ เป็ นเคล็ดลับในพระชนม์ชีพที่ยิ่งใหญ่ของ
พระองค์ และเป็ นการสาแดงถึงรากฐานในการไถ่บาปและนาความรอดมาสู่ มนุ ษย์ ซึ่ งพระองค์ได้ทรง
กระทามาแล้ว พระเยซูทรงยกย่องถวายพระเกียรติ ให้พระเจ้าทรงเป็ นใหญ่อยูเ่ สมอ การดารงชี วิตที่เต็ม
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ไปด้วยการถ่อมตัว และยอมอ่อนน้อมต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าทุกประการนี่ เอง ที่ทาให้พระเยซู ทรง
ได้รับความสงบสุ ข และความยินดีอย่างเหลือล้นเสมอ พระองค์มิได้สูญเสี ยอะไรเลย ในการที่พระองค์
ทรงมอบทุกสิ่ งไว้กบั พระเจ้า คุ ณค่าแห่ งชี วิตคริ สเตียนนั้น ขึ้นอยู่กบั การดารงชี วิตเจริ ญตามรอยพระ
บาทของพระคริ สต์ ดังที่ กล่าวมานี้ คือไม่เห็ นแก่ตนเอง ยอมสละทุกอย่างเพื่อเทิดพระเจ้าให้เป็ นใหญ่
อันเป็ นสภาพที่ตรงกันข้ามกับความเย่อหยิง่ ถือดี และเชื่ อมัน่ ในตัวเองของชาวโลกอย่างมากมาย ขอให้
เราจงติดตามแสวงหาชี วิตนี้ โดยยอมให้พระเจ้าจัดการกับชี วิตของเรา เพื่อที่พระเจ้าจะได้ทรงปรับปรุ ง
และเปลี่ ยนนิ สั ยสันดาน อันมุ ทะลุ เอาแต่ใ จตัวเอง และขาดความยั้งคิ ดของเราเสี ยเคล็ดลับเกี่ ย วกับ
อานาจของพระเยซูอยูท่ ี่การสนิทสนม มีความสัมพันธ์กบั พระเจ้า เช่นเดียวกับเรานัน่ เอง
“อย่ าประหลาดใจในข้ อนีเ้ ลย” พระเจ้าได้ทรงยอมมอบอานาจในการพิพากษาให้พระเยซูแล้ว
เพราะว่า พระองค์ทรงเป็ น บุตรมนุ ษย์ การพิพากษาของพระองค์เป็ นการพิพากษาที่ยุติธรรมที่สุด ทั้งนี้
เพราะพระองค์ทรงเป็ นอันเดี ยวกันกับเรา และมิ ได้ทรงทาตามอาเภอใจ แต่ทรงกระทาทุกสิ่ งตามน้ า
พระทัยของพระบิดาเจ้าเสมอ
“ชีวติ ในพระองค์” พระเยซูทรงเป็ นเหตุให้คนทั้งปวงที่เชื่ อวางใจในพระองค์ ฟื้ นจากความตาย
เข้า สู่ ชี วิตใหม่ เมื่ อ พระองค์ตรั ส หลุ ม ฝั ง ศพทั้ง ปวงก็ จะเปิ ดออก คนที่ ตายไปแล้วก็ จะฟื้ นขึ้ นใหม่
“พระองค์ ได้ ทรงกระทาให้ ท่านทั้งหลายมี ชีวิตอยู่ แม้ ว่าท่ านทั้งหลายได้ เคยตายแล้ วในการผิ ดบาป”
(เอเฟซัส 2:1)
ความกตัญญูรู้คุณ เป็ นการแสดงความรู ้สึกของเราต่อผูม้ ีพระคุ ณต่อเราและด้วยจิตสานึ กอันนี้
แหละ ทาให้เราอดไม่ได้ที่จะสรรเสริ ญพระคุ ณในความดี ของผูน้ ้ นั ด้วยเหตุน้ ี เอง เมื่อคนง่อยผูน้ ้ นั รู ้แน่
ชัดว่า ผูท้ ี่รักษาเขาให้หายจากโรคอันแสนทรมานนั้นคือพระเยซูเขาก็รีบป่ าวประกาศให้คนทัว่ ไปรู ้ และ
ได้ไปนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าในพระวิหาร
“เมื่อพระเยซูทรงเห็นคนนั้น” พระองค์ทรงแสวงหา และทรงช่วยเหลือผูท้ ี่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ ผูท้ ี่ตอ้ งทนทุกข์ทรมานอยูใ่ นสภาพที่หมดหวัง เป็ นเวลาถึงสามสิ บแปดปี และไม่มีผใู ้ ดช่วยนา
เขาลงไปในสระเวลาน้ ากระเพื่อมเลย บุคคลที่สังคมรังเกียจเดียดฉันท์เช่นนี้ แหละ ที่พระเยซู ทรงเอาใจ
ใส่ และช่วยเหลือด้วยความยินดี

ทบทวน
เหตุใดพระเยซูจึงเสด็จไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มในเวลานี้ ? สถานที่สาคัญซึ่ งพระองค์เสด็จไปนั้นคือ
อะไร? สาวกของพระองค์ตามเสด็จไปด้วยหรื อไม่?
สระน้ าแห่ งนี้ ใช้ทาอะไร? มีอะไรเกิ ดขึ้นที่สระนี้ บา้ ง? มีประชาชนไปที่นนั่ มากน้อยเพียงใด?
ขณะที่พวกเขารอคอยเวลาน้ ากระเพื่อมอยูน่ ้ นั พวกเขาพักอยูท่ ี่ไหน?
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ผูท้ ี่หายโรคในสระดังกล่าวมีมากน้อยเพียงใด? ผูท้ ี่ได้รับการรักษาจากพระเยซู คือใคร? เขาป่ วย
เป็ นโรคนี้ เป็ นเวลานานเท่าใด? เหตุใดเขาจึงไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนนี้ ? พระเยซู ตรัสถามเขาว่า
อย่างไร? เขาทูลตอบว่าอย่างไร? ขณะที่พระเยซูทรงรักษาเขา พระองค์ตรัสกับเขาว่าอย่างไร?
เมื่อชายผูน้ ้ นั หายป่ วยแล้วเขาไปที่ไหน ผูท้ ี่สอบสวนเขาในขณะที่เขาแบกที่นอนกลับไปบ้าน
ของเขานั้นคือใคร? เหตุใดเขาจึงถูกสอบสวน? เขาตอบว่าอย่างไร? เมื่อชาวยิวรู ้วา่ ผูท้ ี่รักษาชายผูน้ ้ นั ให้
หายป่ วยคือผูใ้ ดแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง?
พระเยซู ทรงพบชายผูน้ ้ นั ที่ ไหนอี ก? พระองค์ตรั สแก่ เขาว่าอย่างไร? เหตุ ใดพระองค์จึงตรั ส
เช่นนั้น? เขาหายจากโรคอย่างเด็ดขาดเช่นนั้นหรื อ?
เมื่อชาวยิวตาหนิ ติเตีย นพระเยซู พระองค์ ตรั สตอบเขาว่า อย่า งไร? ข้อกล่ า วหาทั้ง สองข้อที่
ชาวยิวโจมตีพระเยซูน้ นั มีใจความว่าอย่างไร?
พระเยซูทรงกล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กบั พระบิดาเจ้าว่าอย่างไร? พระองค์ได้รับ
อานาจอะไรบ้างจากพระบิดา?
คาพยานสี่ ประการที่แสดงว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้านั้น มีใจความว่าอย่างไรบ้าง?
เหตุการณ์ที่พระองค์ตรัสว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นมีอะไรบ้าง?
ข้อพระกิตติคุณที่ใหญ่ยงิ่ ในบทเรี ยนนี้คืออะไร? จงอ้างให้ถูกต้อง พระเยซู ทรงชี้ แจงให้ชาวยิวรู ้
ถึงท่าที ที่พวกเขามีต่อพระวจนะของพระเจ้าว่าอย่างไร?
เหตุใดพระคริ สตธรรมคัมภีร์จึงเป็ นบ่อเกิดแห่งชีวติ นิรันดร์ ?
พระเยซู ทรงตักเตือนชนชาติยิวว่าอย่างไร? พระองค์ตรัสว่า พวกเขาจะต้องถูกปรับโทษเพราะ
เหตุใด? พระองค์ตรัสแก่พวกเขาหรื อไม่วา่ พระองค์จะฟ้ องพวกเขาต่อพระบิดาเจ้า?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. ท่านคิดว่าทูตสวรรค์ทาให้น้ าในสระนั้นกระเพื่อมจริ งหรื อ 2. เป็ นไปได้ไหม ที่น้ ากระเพื่อม
เนื่องด้วยแรงดันของกระแสน้ า ที่ไหลออกจากร่ องน้ า 3. เหตุใดพระเยซูจึงทรงเลือกรักษา เฉพาะคนง่อย
ผูน้ ้ ีคนเดียวเท่านั้น โดยที่ไม่ได้รักษาผูอ้ ื่นใดอีกเลย 4. ชายผูน้ ้ นั เข้าไปในพระวิหารเพื่อนมัสการพระเจ้า
ใช่หรื อไม่ เหตุใดพระเยซู จึงตรัสห้ามมิให้เขากระทาบาปอีก 5. สาเหตุที่ชาวยิวคิดหาทางปลงพระชนม์
นั้นเป็ นเพราะ พระองค์ฝ่าฝื นพระบัญญัติ ซึ่ งห้ามมิให้ผูใ้ ดกระทาการใด ๆ ในวันซะบาโต หรื อเป็ น
เพราะพระองค์ทรงอ้างว่า พระองค์ทรงเป็ นพระบุ ตรของพระเจ้า 6. ท่านจะอธิ บายถึ งความสัมพันธ์
ระหว่างพระเยซู กบั พระบิดา ด้วยข้อความสั้น ๆ ว่าอย่างไร 7. เหตุใดพระเยซู จึงตรัสว่า พระองค์ทรง
เป็ นพระบุตรของพระเจ้า แต่ขณะเดียวกัน พระองค์กลับตรัสว่า พระองค์ไม่สามารถทาอะไรตามลาพัง
ได้ 8. คนที่ตายไปแล้วจะได้ยินพระสุ รเสี ยงของพระเยซู อย่างไร 9. การล่วงพ้นจากความตายเข้าสู่ ชีวิต
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ความหมายว่าอะไร 10. การแสวงหาเกียรติยศจากมนุ ษย์น้ นั เป็ นความผิดหรื อไม่ 11. ผูท้ ี่ “จะมาในนาม
ของตัวเอง” (ข้อ 43) นั้นคือใคร
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ขั้นทีส่ ิ บแปดทรงรักษาคนมือลีบ-เมืองคาเปอรนาอูม
มัทธิว 12: 1-14, มาระโก 2:23-3:6, ลูกา 6:1-11
พระราชกิ จของพระเยซู ในขั้นนี้ อาจเกิดขึ้นภายหลังจากที่พระองค์เสด็จไปเยี่ยมสระเบเธศดา
ไม่นานนัก อาจเป็ นในวันซะบาโตถัดไปนัน่ เอง เวลาที่กล่าวถึงนี้ เป็ นเวลาที่พระเยซู เสด็จผ่านทุ่งนาแห่ ง
หนึ่ งกับสาวกของพระองค์ ในขณะเดิ นทางกลับมาจากกรุ งเยรู ซาเล็ม ทุ่งนาแห่ งนี้ คงอยู่ใกล้ ๆ เมือง
คาเปอรนาอูม เพราะพระคริ สตธรรมคัมภีร์ บนั ทึ กไว้ว่า ในวันซะบาโตต่อมาพระเยซู ได้เสด็จเข้าไป
นมัสการพระเจ้าในธรรมศาลา อันเป็ นกิจวัตรประจาของพระองค์และที่ธรรมศาลาแห่งนี้ เอง พระเยซู ได้
ทรงรักษาคนมือลีบ
การต่อสู ้ขดั ขวางพระเยซู ได้ทวีความรุ นแรงขึ้นเรื่ อย ๆ นับตั้งแต่เกิ ดเหตุร้ายที่ธรรมศาลาใน
เมืองนาซาเร็ ธเป็ นต้นมา เมื่อพระเยซู ได้ทรงเรี ยกสาวกสี่ คนที่เมืองคาเปอรนาอูม และได้ทาการรักษา
โรคตลอดวันในเมืองนั้น พวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สี ต่างประหลาดใจ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นอย่าง
ยิ่ง เพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว ไม่เคยมีเหตุการณ์เช่ นนี้ มาก่อนเลย แต่ก็ไม่มีผใู ้ ดแสดงความคิดเห็น
คัดค้านพระองค์ หรื อต่อต้านการกระทาอันมหัศจรรย์ของพระเยซู เลย แต่เมื่อพระเยซู ได้ทรงโปรดยก
โทษความผิดบาปและรักษาโรคของคนง่อยผูซ้ ่ ึ งเพื่อน ๆ ของเขาได้พาเข้าเฝ้ าพระองค์ทางหลังคาตึก
พวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สี ต่างติเตียนพระองค์ดว้ ยความรู ้สึกอันขมขื่น
การตาหนิติเตียน และความรู ้สึกไม่พอใจของบุคคลเหล่านี้ ได้เพิม่ ความรุ นแรงขึ้น เมื่อพระองค์
ทรงเสวยพระกระยาหารร่ วมกับคนเก็บภาษีและคนบาป ในงานเลี้ยงที่บา้ นของมัทธิ วสาวกคนใหม่ของ
พระองค์ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อพระองค์ทรงรักษาคนง่อย ที่สระเบเธศดาในวันซะบาโต ความเคียด
แค้นชิงชังของพวกเขาได้พงุ่ ขึ้นถึงขีดสุ ด พวกผูน้ าฝ่ ายศาสนาของชนชาติยิว ได้ประกาศตนเป็ นศัตรู ต่อ
พระองค์อย่างเปิ ดเผย และได้วางแผนการณ์ที่จะกาจัดพระองค์เสี ย แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยงั ไม่กล้า
ที่ จะกระทาอะไรลงไป เพราะกลัวว่า จะได้รับ การตอบโต้จากประชาชน ฉะนั้นจึ งต้องอดใจค่ อย ๆ
รวบรวมหลักฐานผูกมัดพระองค์ให้มากยิ่งขึ้ น แล้วจึงดาเนิ นตามแผนการณ์ ข้ นั ต่อไป เนื่ องจากพระ
บัญญัติได้วางกาหนดลงโทษผูก้ ระทาผิดในวันซะบาโตไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นพวกผูน้ าฝ่ ายศาสนาของ
ชนชาติยวิ จึงได้ตกลงกันฟ้ องร้องพระองค์ดว้ ยข้อหาอันนั้น
มีขอ้ น่าสังเกตอยู่ขอ้ หนึ่ งคือ นับตั้งแต่พวกฟาริ สีมีเรื่ องบาดหมางกับพระเยซู เป็ นต้นมา ไม่ว่า
พระองค์จะกระทาอะไรก็ตาม พวกฟาริ สีก็จะส่ งสายลับออกสื บสวน คอยดูวา่ พระองค์ทาผิดพระบัญญัติ
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ข้อใดบ้าง เพื่อหาทางจับผิดพระองค์อยูต่ ลอดเวลา แม้แต่ในขณะที่พระองค์เสด็จผ่านทุ่งนาดังได้กล่าว
ในตอนต้น ซึ่ งอยูน่ อกเมืองและเป็ นสถานที่เปลี่ยวปราศจากผูค้ นแท้ ๆ สายลับของพวกฟาริ สีก็มิได้เว้น
ที่จะติดตามพระองค์ และในวันซะบาโตต่อมา ขณะที่พระเยซู ทรงนมัสการพระเจ้าที่ธรรมศาลาในเมือง
คาเปอรนาอูมนั้นเอง พวกฟาริ สีก็ได้วางแผนการณ์ ส่ งคนมือลีบมาขอรับการรักษาจากพระเยซู เพื่อที่จะ
จับผิดพระองค์ ในข้อหาล่วงละเมิดกฎวันซะบาโตอีก
นับ ตั้ง แต่ พ ระเยซู ท รงเริ่ ม ถู ก ปรั บ ปร ากล่ า วโทษ ในข้อหาท าผิดกฎวันซะบาโตเป็ นต้นมา
พระองค์ทรงทราบถึ งความมุ่งหมายอันชัว่ ร้ ายของพวกเขาและได้ตรั สตอบพวกเขาอย่างเปิ ดเผย โดย
ประกาศว่า วันซะบาโตมีไว้ก็เพื่อประโยชน์ของมนุ ษย์ ฉะนั้นการกระทาการดีเพื่อมนุ ษย์ ไฉนเล่าจึงถือ
ว่าผิด และได้ตรัสว่า พระองค์ทรงเป็ นเจ้าแห่งวันซะบาโต นอกจากนั้นยังได้ทรงตาหนิ พวกฟาริ สี ที่ขาด
ความเมตตากรุ ณา และไม่เอาใจใส่ ต่อความจาเป็ นของเพื่อนมนุ ษย์ด้วยกัน ซึ่ งพระองค์ทรงถื อว่า สิ่ ง
เหล่านี้มีความสาคัญยิง่ กว่าการปฏิบตั ิตามพระบัญญัติอย่างเคร่ งครัดมากนัก

อภิปราย
สาหรับพวกผูน้ าฝ่ ายศาสนาของชนชาติยิวแล้ว ถื อว่าการรักษาวันซะบาโตเป็ นสิ่ งที่ประเสริ ฐ
ที่สุดในชี วิตของเขา พวกเขามีกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในวันซะบาโตถึง 613 ข้อ และในบรรดา
กฎข้อบังคับเหล่านี้ มีอยูข่ อ้ หนึ่ งกล่าวว่า ห้ามมิให้ทางานในวันนี้ แม้แต่การเด็ดรวงข้าวหรื อการรักษา
โรคก็ถือว่าเป็ นงานที่ตอ้ งห้ามในวันนี้ดว้ ย ถ้าผูใ้ ดฝ่ าฝื นก็จะเป็ นความผิดบาปซึ่ งจะอภัยให้ไม่ได้เลย แต่
พระเยซู ทรงมีความคิดเห็นแตกต่างจากพวกเขา พระองค์ทรงทราบถึงความจาเป็ นของการที่สาวกของ
พระองค์ตอ้ งเด็ดรวงข้าวในนา รับประทาน นัน่ คือความหิ วกระหาย และความจาเป็ นแห่ งการที่พระองค์
ทรงโปรดรักษาคนมือลี บ นัน่ คือ ร่ างกายที่ อ่อนแอไม่สมบูรณ์ ของชายผูน้ ้ นั ความจาเป็ นทั้งสองข้อนี้
พระองค์ทรงเห็นว่า มีค่ายิง่ กว่าพระบัญญัติ กฎข้อบังคับ และพิธีรีตองเสี ยอีก และพระบัญญัติไม่อาจจะ
นามาเปรี ยบเทียบได้กบั คุณค่าของมนุษย์พระเยซูทรงมีพระทัยกล้าประกาศต่อปวงชนว่า มนุ ษย์มีค่ามาก
ที่สุด พระเจ้าทรงกาหนดวันซะบาโตขึ้นเพื่อมนุ ษย์ เพื่อผลประโยชน์ของมนุ ษย์ เพื่อช่วยมนุ ษย์โดยตรง
เพื่อให้มนุ ษย์ใช้กระทาการดี และเพื่อสง่าราศีของพระเจ้าเอง พระองค์มิได้กาหนดวันซะบาโตขึ้นให้
เป็ นห่ วงถ่วงคอหรื อเป็ นเครื่ องปรับโทษนอกจากนั้นพระองค์ยงั ได้ทรงอธิ บายไว้อย่างชัดเจนว่า การที่
พวกเขาตาหนิ ติเตียนพระองค์น้ นั แท้ที่จริ งพวกเขากาลังตาหนิ พระเจ้าผูท้ รงตั้งวันซะบาโตขึ้นพระองค์
ทรงเป็ นพระเจ้าและทรงเป็ นเจ้าแห่งวันซะบาโต
พระเยซูมกั ทรงพิสูจน์คาตรัสของพระองค์ โดยอ้างข้อพระธรรมในพระคัมภีร์เดิม ซึ่ งเป็ นพระ
คาที่ถาวร และไม่ผดิ พลาดแต่ประการใด พระองค์ได้ทา้ วความถึงเรื่ องราวของกษัตริ ยด์ าวิด เมื่อครั้งพา
ทหารหนี ภยั จากกษัตริ ยซ์ าอูล โดยมิได้นาเสบียงอาหารติดตัวไปด้วย ต้องอด ๆ อยาก ๆ ต่อสู ้กบั ความ
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หิ วโหย ในที่สุดก็ได้ไปขออาหารจากปุโรหิ ต และปุโรหิ ตผูน้ ้ นั ไม่มีอาหารเหลืออยูเ่ ลย นอกจากขนมปั ง
ที่ถวายบูชาแก่พระเจ้า ซึ่ งโดยปกติแล้วเป็ นของหวงห้ามไว้สาหรับปุโรหิ ตเท่านั้น ผูอ้ ื่นจะรับประทาน
ไม่ได้ แต่เนื่องจากความจาเป็ นของดาวิดและพวกทหาร ปุโรหิ ตผูน้ ้ นั จึงได้มอบขนมปั งถวายนั้นให้พวก
เขารับประทาน พระเยซูได้ทรงชี้ แจงให้พวกฟาริ สีเห็นว่า แม้แต่ปุโรหิ ตเองก็ยงั ทาผิดกฎวันซะบาโตอยู่
เสมอ เป็ นต้นว่าได้ฆ่าสัตว์ เผาสัตว์ เป็ นเครื่ องบูชาในพระวิหารทุกวันซะบาโต (กันดารวิถี 28:9,10) แต่
ปุโรหิ ตเหล่านั้นก็ “ไม่ผิด” เพราะว่าการกระทาใด ๆ ที่กอปรไปด้วยความเมตตากรุ ณา และจาเป็ นต่อ
การดารงชีวติ หรื อเพื่อถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าก็ยอ่ มกระทาได้ พระองค์ตรัสว่า “ที่นี่มีผหู ้ นึ่ งเป็ นใหญ่
กว่า ปุ โรหิ ตอี ก ” นอกจากนั้นยัง เป็ นเจ้า แห่ ง พระวิหารและเป็ นเจ้า แห่ ง วันซะบาโตอี ก ด้ว ย ในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับศาสนา มีผเู ้ ดียวเท่านั้นที่มีอานาจวินิจฉัยชี้ ขาดได้ ผูน้ ้ นั ก็คือองค์พระเยซู คริ สต์
เจ้านัน่ เอง
พวกฟาริ สียึดถื อเอาความคิดเห็ นของตนเป็ นใหญ่ ในการที่จะวินิจฉัยว่าอะไรจริ งหรื อเท็จ แต่
พระเยซู ทรงปฏิ เสธ ไม่ยอมให้ความอยุติธรรมของพวกฟาริ สี และการตีความหมายของพระบัญญัติ
อย่างแคบ ๆ ของพวกเขาผูกมัดพระองค์ไว้ พวกเขาไม่สู้จะสนใจนักว่าการกระทาของพวกเขาจะเป็ น
การยุติธ รรมหรื อขัดต่ อมนุ ษ ยธรรมหรื อไม่ เขาเคร่ ง ครั ดในการปฏิ บ ตั ิ ตามพิ ธี รีตองต่ าง ๆ และกฎ
ข้อบังคับทุกข้อที่กาหนดไว้ในพระบัญญัติเท่านั้น เป็ นที่น่าสังเกตอยูไ่ ม่น้อยในการที่พวกฟาริ สีไม่ได้
กล่าวโทษสาวกของพระเยซู ในข้อหาลักขโมยข้าวของชาวนา แต่กลับตั้งข้อหาว่ากระทาผิดกฎวันซะบา
โต แต่อย่างไรก็ตาม พระเยซู ได้ประกาศลบล้างข้อกล่าวหานั้น ว่าสาวกของพระองค์ “ไม่มีความผิด”
สาวกของพระองค์ถู ก กล่ า วหาว่า ได้ท าผิ ด ต่ อ พระบัญ ญัติ ข องโมเสส แต่ พ ระเยซู ไ ด้เ สด็ จ มาเพื่ อ
ปลดปล่อยผูท้ ี่ติดตามพระองค์ ให้พน้ จากอานาจพระบัญญัติ และการครอบงาอันชัว่ ร้ายของพวกฟาริ สี”
ในวันซะบาโตต่อมา ขณะที่พระเยซู ประทับอยู่ในธรรมศาลานั้นเอง พวกศัตรู ของพระองค์ ก็
เตรี ยมที่จะหาเรื่ องใส่ พระองค์อีก โดยได้นาชายมือลีบผูห้ นึ่ งมาขอรับการรักษาจากพระองค์ เพื่อที่จะ
จับผิดพระองค์ ในข้อหากระทาผิดกฎวันซะบาโต ด้วยการเตรี ยมตั้งกระทูถ้ ามพระองค์วา่ ควรจะรักษา
ในวันซะบาโตหรื อไม่ พวกฟาริ สีต่างรู ้ ดีวา่ พระองค์จะไม่ปล่อยปละละเลยต่อความจาเป็ นของชายมือ
ลีบผูน้ ้ นั เป็ นแน่ ดังนั้นจึงกล่าวเป็ นเชิ งตักเตือนพระองค์วา่ ถ้าพระองค์ทรงรักษาเขาก็จะเป็ นการฝ่ าฝื น
พระบัญญัติ ในพระกิ ตติคุณทั้งสี่ เล่มได้อธิ บายไว้ว่า การที่พวกฟาริ สีกระทาเช่ นนี้ ก็ “เพื่อเขาจะหาเหตุ
ฟ้ องพระองค์ได้”
พวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สี ได้ต้ งั ปั ญหาดังกล่าวแล้ว แต่แม้ว่าพระองค์จะทรงยกเหตุผลมา
อธิ บายชี้ แจงอย่างไร พวกเขาก็ไม่ยอมเปลี่ ยนความตั้งใจ หรื อเลิ กล้มความคิ ดเห็ นที่ ว่าพระองค์ทรง
กระทาผิด พระเยซูทรงทราบถึงกลอุบายของบุคคลเหล่านั้นดี แต่พระองค์มิได้สนพระทัย เพราะทรงถือ
137

ว่าไม่ใช่ เรื่ องสาคัญ พระองค์ตรัสสั่งคนมือลีบนั้นว่า “จงยืนขึ้นเถิ ด” ชายผูน้ ้ นั ก็เชื่ อฟังและกระทาตาม
คาสั่งของพระองค์ทนั ที แล้วพระองค์จึงผินพระพักตร์ มาทางพวกฟาริ สี และทรงย้อนถึงปั ญหาของพวก
เขาเองที่วา่ “ในวันซะบาโตควรจะทาการดีหรื อทาชัว่ ควรจะช่วยชี วิตดีหรื อผลาญชี วิตเสี ยดี” พระองค์
ทรงหยิบยกเอาปั ญหาของพวกเขามาสั่งสอนตักเตือนพวกเขาเอง อย่างเฉลี ยวฉลาดที่สุดว่า “มีผ้ ูใดใน
พวกท่ าน ถ้ ามีแกะตัวเดียว และแกะตัวนั้นตกบ่ อในวันซะบาโต เขาจะไม่ ฉุดลากแกะตัวนั้นขึน้ มาหรื อ
ฝ่ ายมนุษย์ คนหนึ่งก็ประเสริ ฐยิ่งกว่ าแกะมากเท่ าใด” พระองค์ตรัสย้ าอีกครั้งหนึ่ งว่า การกระทาที่กอปร
ไปด้วยความเมตตากรุ ณา และการช่วยเหลือความจาเป็ นของมนุษย์น้ นั มีคุณค่าเหนื อกว่าการปฏิบตั ิตาม
พระบัญญัติ “เหตุฉะนั้นจึงสมควรจะกระทาการดี ในวันซะบาโต” กฎที่พระเยซู ทรงตั้งขึ้นนั้น เหมาะ
สาหรับมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย แม้ในทุกวันนี้ก็อานวยผลประโยชน์ให้แก่เราผูเ้ ป็ นคริ สเตียนอยู่
พวกฟาริ สีไม่สามารถพูดจาโต้ตอบพระองค์ได้เลยแม้แต่นอ้ ย “เขาทั้งหลายก็นิ่งอยู”่ การที่พระ
เยซู ทรงยึดมัน่ ในสัจธรรมโต้ตอบกับศัตรู ของพระองค์อย่างอาจหาญเช่ นนี้ มิใช่ สิ่งที่ จะทาได้ง่ายนัก
ทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงถูกอาฆาตมาดร้ายอย่างหนัก เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรดูรอบ ๆ ด้วยพระพิโรธ
มีพระทัยเป็ นทุกข์ เพราะว่า “ใจของเขาแข็งกระด้างนัก ” แล้วพระองค์ก็สาแดงความเมตตากรุ ณาของ
พระองค์ โดยตรัสสัง่ คนมือลีบให้เหยียดมือของเขาออก ทันใดนั้นมือข้างลีบนั้น “ก็หายเป็ นปกติเหมือน
มืออีกข้างหนึ่ง”
ผลแห่ งการกระทาของพระองค์ทาให้พวกที่ปองร้ ายพระองค์ “มีความเดือดดาลมาก” เพราะ
ต้องเป็ นฝ่ ายพ่ายแพ้ และไม่สามารถทาอะไรต่อพระเยซู ได้เลย พวกเขาจึงได้วางแผนการณ์ ทาร้ายล้าง
ผลาญพระองค์ยงิ่ ขึ้น ก่อนหน้านี้ หลายเดือนมาแล้ว ณ ที่ธรรมศาลาแห่ งเดียวกันนี้ เอง พระองค์ได้รักษา
คนถูกผีสิงผูห้ นึ่ ง พวกเขาต่างพากันยกย่องสรรเสริ ญพระองค์ แต่มาบัดนี้ พวกเขากลับปรารถนาที่จะ
ปลงพระชนม์พระองค์เสี ย แม้แต่สมัครพรรคพวกบริ วารของกษัตริ ยเ์ ฮโรดเอง ซึ่ งเมื่อก่อนเคยเป็ นศัตรู
ต่อกัน พวกเขาก็ยงั ยอมคบหาด้วยเพื่อสมคบกันกาจัดพระองค์
บทเรี ยนี้มีขอ้ สอนใจหลายประการด้วยกัน ซึ่ งจะพอสรุ ปได้ดงั นี้
ชีวติ มนุษย์มีคุณค่าอยูเ่ หนือสิ่ งใด ๆ
การเชื่อฟังเป็ นสิ่ งจาเป็ น แม้วา่ จะต้องเผชิญหน้ากับศัตรู หรื ออุปสรรคที่ขดั ขวาง
การกระทาใด ๆ ที่กอปรไปด้วยความเมตตา การตอบสนองความจาเป็ นของมนุ ษย์ เป็ นสิ่ งที่
ควรกระทาแม้ในวันซะบาโต
“การเชื่ อฟั งก็ประเสริ ฐยิ่งกว่าเครื่ องบูชา” การปฏิบตั ิหน้าที่ซ่ ึ งพระเจ้าได้ทรงมอบหมายให้น้ นั
มีค่าสู งกว่าการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติ เราไม่ควรพลาดในการกระทาหน้าที่ของเรา
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เราจาเป็ นต้อง “เชื่ อฟั งพระเจ้า ยิ่งกว่าเชื่ อฟั งมนุ ษย์” พระคริ สต์ทรงเป็ นผูม้ ีอานาจสิ ทธิ ขาด
สู งสุ ด และทรงเป็ นเจ้าชีวติ ของมนุษย์ท้ งั ปวง

ข้ อไตร่ ตรอง
ความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงของพวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สีก็คือ การยึดมัน่ ต่อการปฏิบตั ิตาม
ขนบธรรมเนี ย ม และพิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ตามพระบัญญัติ ซึ่ งสื บ เนื่ อ งมาแต่ บ รรพบุ รุษ แต่ ไ ม่ เ คยได้รั บ
ประสบการณ์ ฝ่ายจิ ตวิญญาณเลย แม้แต่ศ าสดาพยากรณ์ ต่าง ๆ ในพระคัมภี ร์เดิ ม เองก็รู้ว่า พิธี รีตอง
เหล่านั้นเป็ นแต่เพียงของชัว่ คราวเท่านั้น ศาสดาพยากรณ์ซามูเอลกล่าวไว้วา่ “การเชื่ อฟั งก็ประเสริ ฐกว่า
เครื่ องบูชา” เยเรมีห์ได้พยากรณ์ไว้วา่ วันหนึ่ งพระเจ้าจะทรงจารึ กพระบัญญัติของพระองค์ไว้ในจิตใจ
ของเรา มิใช่ จารึ กไว้บนแผ่นศิลา และอัครสาวกเปาโลได้กล่าวไว้วา่ ชนชาติยิวที่แท้จริ งนั้นไม่ใช่ผรู ้ ับ
พิธี สุหนัต แต่เพีย งภายนอกเท่ านั้น จะต้องเป็ นผูท้ ี่ รับ พิธี สุหนัตภายในจิ ตใจกล่ าวคื อ จิ ตใจของเขา
จะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ และได้รับการแยกตั้งไว้เพื่อพระเจ้า
การดารงชีวติ เคร่ งครัดตามศาสนา ที่พระเยซูทรงตาหนิติเตียนนั้น มิได้หมายถึงสมัยนั้นหรื อยุค
นั้นโดยเฉพาะเท่านั้น การที่เราพอใจกับการไปโบสถ์เพียงเพื่อนมัสการพระเจ้าและถวายทรัพย์ ในบาง
โอกาสเช่นวันคริ สตมาส วันอิสเตอร์ ฯลฯ โดยถือว่าเป็ นหน้าที่ แต่มิได้มีความรักพระเจ้าอย่างจริ งใจนั้น
ย่อมเป็ นภัยอย่างยิง่ เพราะว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั้น จะต้องแสดงออกมาทางจิตใจ และเป็ น
จิตใจที่ได้รับการชาระโดยพระโลหิ ตของพระเยซู เจ้า เต็มล้นไปด้วยความรักพระเจ้าและเพื่อนมนุ ษย์
และการดารงชีวติ ที่มีสามัคคีธรรมกับองค์พระผูช้ ่วยให้รอด ผูท้ รงพระชนม์อยู่
เราจาเป็ นต้องระมัดระวังตัวให้ดี ในการที่จะยุง่ เกียวกับ การปฏิ บัติ ทั้งนี้ เพื่อมิให้หลงกระทาสิ่ ง
หนึ่งสิ่ งใดเกินขอบเขตจน “ลืมชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณ” เสี ย
“บุตรมนุษย์ เป็ นเจ้ าแห่ งวันซะบาโต” วันซะบาโตจะสาคัญยิ่งไปกว่าผูต้ ้ งั วันนั้นขึ้นมาไม่ได้ นี่
เป็ นรากฐานที่แท้จริ งแห่ งวันของพระเจ้า ในเมื่อวันซะบาโตเป็ นวันของพระคริ สต์ ฉะนั้นพระองค์จึง
ตรัสว่าพระองค์เป็ นเจ้าแห่ งวันนั้น ศูนย์รวมทุกสิ่ งทุกอย่างควรจะอยู่ที่พระองค์ การนมัสการก็ดี หรื อ
การรับใช้พระเจ้าก็ดี ล้วนแต่เป็ นการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณที่หิวโหย ช่วยรักษาความป่ วยไข้ของร่ างกาย
และก่อให้เกิดกาลังวังชาแก่คนที่อ่อนแอ
“ตัวอักษรนั้นประหารให้ ตาย แต่ พระวิญญาณนั้นประทานชี วิต” การประพฤติตามพระบัญญัติ
นั้นเป็ นการประหารทุกอย่าง ที่ขดั ต่อวิถีทางของพระบัญญัติ เป็ นเครื่ องปรับโทษ แต่พระวิญญาณเป็ นผู ้
ปลดปล่อยให้เป็ นอิสระ
การดื้อรั้นตามความคิดเห็ นของตัวเองนี้ ทาให้เกิดการแตกแยกกัน เป็ นการขัดขวางความเจริ ญ
เป็ นทางนาไปสู่ การปฏิบตั ิที่นอกลู่นอกทางทุกอย่าง และเป็ นเหตุแห่ งการประหัตประหารผูท้ ี่อุทิศชี วิต
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เพื่อรับใช้พระเจ้า เราอาจกระทาตามกฎข้อบังคับ และพิธีรีตองต่าง ๆ ทางศาสนาทุกอย่าง แต่เราก็อาจจะ
ยังไม่ทราบถึงความหมายที่แท้จริ งของการปฏิบตั ินนั ก็ได้ ท่านกาลังแสวงหาความจริ งหรื อ หรื อว่ากาลัง
แสวงหาสิ่ งที่ สนับสนุ นความคิ ดเห็ นของท่านเองระหว่างความคิ ดเห็ นกับความจริ งอย่างไหนสาคัญ
มากกว่ากัน
พวกฟาริ สีปรารถนาที่จะให้คนมือลีบนั้น มีสภาพเป็ นอยูเ่ ช่นนั้นไปจนตลอดชี วิต มากกว่าที่จะ
ให้พระเยซูรักษาเขาในวันซะบาโต ซึ่ งพวกเขาถือว่าเป็ นการผิดต่อพระบัญญัติ สาหรับพระเยซู แล้วไม่มี
อะไรสาคัญเท่ากับคุณค่าของความเป็ นมนุ ษย์ พระเจ้าประทานพระบัญญัติให้ก็เพื่อผลประโยชน์ของ
มนุษย์ ฉะนั้นพระบัญญัติจึงไม่มีความสาคัญเท่าเทียมมนุษย์ เราควรช่วยเหลือเกื้อกูลต่อความจาเป็ นของ
เพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกัน เป็ นต้นว่าเมื่อเขาได้รับอันตรายหรื อได้รับความทุกข์ยาก เราต้องหาทางช่วยเหลื อ
เขาทันที ก่อนที่จะกระทาสิ่ งอื่นใด แม้วา่ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ จะได้สอนข้อนี้ไว้อย่างชัดเจน แต่มนุ ษย์
ก็มกั จะไม่ค่อยปฏิบตั ิตาม แม้แต่คริ สเตียนเองก็เช่นเดียวกัน
คาว่า “หายปกติ” เป็ นคากริ ยาในภาษากรี ก หมายความว่า “สร้างขึ้นใหม่” มีบางคนกล่าวว่าการ
กระทาการอัศจรรย์ต่าง ๆ นั้น เป็ นการฝื นธรรมชาติ แต่ถา้ เราพิจารณาให้ถี่ถว้ นแล้วจะเห็นว่าโรคภัยไข้
เจ็ บ นั้น เป็ นสิ่ ง ที่ ผิด ธรรมชาติ ส่ ว นการหายโรคนั้นเป็ นการส าแดงน้ า พระทัย ของพระเจ้า ในการ
ประทานสุ ขภาพเดิม ที่แข็งแรงสมบูรณ์ให้แก่เขา

ทบทวน
ในขั้นที่แล้ว มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง? เกิดขึ้นที่ไหน? ชายผูน้ ้ นั ป่ วยเป็ นเวลานานเท่าใด?
พวกฟาริ สีมีความรู ้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์เช่นนั้น? พวกผูน้ าฝ่ ายศาสนายิว เห็นสาวกของพระ
เยซู เด็ดรวงข้าวรับประทานด้วยตาของตนเองหรื อ? ทุ่งนานั้นอยู่ที่ไหน? สาวกของพระเยซู มีความหิ ว
โหยจริ ง ๆ หรื อ?
พวกฟาริ สีต้ งั ข้อกล่าวหาสาวกของพระองค์วา่ อย่างไร? พระเยซู ทรงเห็นว่า บรรดาสาวกทาผิด
จริ งๆ หรื อ? พระองค์ตรัสตอบพวกผูก้ ล่าวหานั้นว่าอย่างไร?
พระองค์พิสูจน์ขอ้ อ้างของพระองค์ว่าอย่างไร? ข้อพระธรรมในพระคัมภีร์เดิ มที่พระองค์ทรง
ยกขึ้นกล่าวอ้างนั้นมีใจความว่าอย่างไร? พระเยซูตรัสว่า จุดมุ่งหมายที่แท้จริ งของการตั้งวันซะบาโตนั้น
คืออะไร? พระองค์ตรัสว่าวันซะบาโตมีความเกี่ยวพันธ์กบั พระองค์อย่างไร? เหตุใดพระองค์จึงทรงเป็ น
เจ้าแห่งวันซะบาโต?
ในวันซะบาโตต่อมาพระเยซู ประทับอยู่ที่ไหน? พวกฟาริ สีเตรี ยมตัวตั้งข้อกล่ าวหาพระองค์
อย่างไร?
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พวกเขาตั้งปั ญหาถามพระเยซู ว่าอย่างไร? เขาตั้งใจจะปฏิบตั ิตามคาตอบของพระองค์หรื อไม่?
จุดประสงค์ที่แท้จริ งของพวกเขาในการถามเช่นนั้นคืออะไร? พระองค์ตรัสตอบเขาอย่างไร และทรงตั้ง
ปัญหาย้อนถาม พวกฟาริ สีวา่ อย่างไร?
พระเยซูสอนว่าควรจะทางานใดบ้างในวันซะบาโต? ขณะที่พระเยซู กาลังโต้แย้งกับพวกฟาริ สี
นั้น คนมือลีบอยูท่ ี่ไหน? ขณะนั้นพระเยซูตรัสรักษาเขาหรื อยัง?
พระองค์ท รงมี ความรู ้ สึก ต่ อพวกฟาริ สี อย่า งไร? พระองค์ตรั สกับ คนมื อลี บนั้นว่า อย่า งไร?
พระองค์ทรงรักษาเขาให้หายหรื อไม่?
ผลของการที่พระเยซู ทรงกระทาการอัศจรรย์ครั้งนี้ คืออะไร? พวกฟาริ สีตดั สิ นใจที่จะกระทา
อย่างไรต่อพระเยซู? พวกเขาได้ปรึ กษาหารื อกับใคร? เหตุใดจึงทาเช่นนั้น?
พระเยซู และสาวกของพระองค์ กาลังเดินทางไปที่ไหน? นอกเหนื อไปจากบรรดาสาวกแล้ว มี
ผูใ้ ดติดตามพระเยซูไปอีกบ้าง?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. มูลเหตุที่พวกฟาริ สีกล่าวหาว่า สาวกของพระเยซู ทาผิดกฎวันซะบาโตคืออะไร สาเหตุเกิ ด
จากการที่บรรดาสาวกเด็ดรวงข้าวในทุ่งนาของผูอ้ ื่นโดยไม่ได้รับอนุ ญาต หรื อเป็ นเพราะพวกเขาขยี้รวง
ข้าวเอาเปลือกออกเพื่อรับประทาน 2. เหตุใดพวกฟาริ สีจึงได้เจาะจง ตั้งข้อกล่าวหาพระเยซูวา่ กระทาผิด
กฎวันซะบาโต 3. ท่านคิดว่า ชายมือลี บนั้นมาขอรับการรักษาจากพระเยซู ดว้ ยตนเอง หรื อพวกฟาริ สี
วางแผนพามา 4. ท่านคิดว่าการที่พระเยซู ทรงยินดี เผชิ ญกับเหตุการณ์เช่นนี้ ก็เพราะพระองค์ทรงทราบ
ว่า พระองค์สามารถจัดการกับเหตุการณ์ได้ดีเช่นนั้นหรื อ 5. ท่านคิดว่าการที่พวกฟาริ สีนาชายมือลีบมา
หาพระเยซู ครั้งนี้ ได้ทาให้เขามีความเชื่ อในพระเยซู มากขึ้น เพื่อให้พร้ อมที่จะรับการรักษาหรื อไม่ 6.
เหตุ ใ ดการที่ ก ษัต ริ ย ์ด าวิด เสวยขนมปั ง ที่ ต้ งั ถวาย จึ ง เป็ นการท าผิ ด พระบัญ ญัติ 7. ท่ า นจะอธิ บ าย
ความหมายของคาว่า “วันซะบาโตมีไว้เพื่อมนุษย์” ว่าอย่างไร 8. พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นเจ้าแห่ งวันซะบา
โตในทุ กวันนี้ หรื อ ข้อนี้ มีค วามหมายว่า อย่า งไร 9. พรรคพวกของกษัตริ ย ์เฮโรดคือใคร 10. เหตุใ ด
พวกฟาริ สีจึงได้ปรึ กษาหารื อกับบุคคลเหล่ านั้น 11. ชาวยิวจะประหารผูห้ นึ่ งผูใ้ ด โดยไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐบาลโรมันได้หรื อไม่ 12. การติดต่อกับพรรคพวกของเฮโรด เป็ นการหาทางขอรับอนุ มตั ิ
จากรัฐบาลโรมัน และในที่สุดเป็ นผลสาเร็ จในการที่ปีลาตได้ “มอบพระองค์ให้เขา พาไปตรึ งเสี ยที่
กางเขน” หรื อไม่ (ยอห์น 19:16)
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ขั้นทีส่ ิ บเก้ าคาเทศนาบนภูเขา
มัทธิว 5:1-7:29,มาระโก 3:7-19 ลูกา 6:12-49
ในขั้นที่ แล้วเราได้ศึกษามาแล้วว่า การต่อสู ้ ขดั ขวางพระเยซู ได้ทวีความรุ นแรงมากขึ้นทุ กที
จนถึงกับได้มีการวางแผนการณ์ปลงพระชนม์พระองค์เสี ย แต่ขณะเดียวกันชื่ อเสี ยงของพระองค์ก็แพร่
สะพัดไปทัว่ อย่างรวดเร็ ว ประชาชนจากหัวเมืองต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ พากันหลัง่ ไหลมาเฝ้ าพระองค์ และ
ฟังพระธรรมจากพระองค์อย่างเนืองแน่น
ภายหลังจากเหตุการณ์อนั ยุง่ ยาก (ซึ่ งเกิดจากการที่พระเยซู ทรงคัดค้านความเชื่ อถือของพวกฟา
ริ สีเกี่ยวกับวันซะบาโต โดยการประกาศว่า พระองค์ทรงเป็ นเจ้าเหนื อสิ่ งทั้งปวง แม้แต่วนั ซะบาโตเอง)
ได้ผ่า นพ้นไปแล้ว พระองค์ไ ด้เสด็ จออกจากเมืองคาเปอรนาอูม เสด็ จเลี ย บไปตามชายฝั่ งทะเล แต่
กระนั้นก็ได้มีประชาชนติดตามพระองค์ไปเป็ นจานวนมาก ฝูงชนเหล่านี้ มิใช่ มาจากมณฑลกาลิลีแห่ ง
เดียวเท่านั้น หากแต่มาจาก “ทุกแห่ง ทุกตาบล” นับตั้งแต่กรุ งเยรู ซาเล็ม มณฑลยูดาย เมืองอะโดม ลุ่มน้ า
จอร์ แดนฟากข้างโน้น ตลอดจนแถบฝั่ งทะเลด้านเหนื อของเมืองตุโรและเมืองซี โดน ประชาชนเหล่านี้
ต่างก็ได้ยินกิตติศพั ท์การปฏิ บตั ิพระราชกิจ และการกระทาการอัศจรรย์ของพระองค์ จึงปรารถนาที่จะ
อยูใ่ กล้ชิดพระองค์ ในการนี้ ได้มีคนป่ วยหลายคนพยายามหาโอกาสสัมผัสพระองค์ เพื่อจะได้หายจาก
โรคภัยไข้เจ็บที่ ตนเป็ นอยู่ ทั้งนี้ ก็เพราะว่า “มีฤทธิ์ แผ่ซ่านออกมาจากพระองค์ รักษาเขาให้หายทุกคน”
ส่ วนผูท้ ี่ถูกผีสิงก็ได้กราบไหว้นมัสการพระองค์และร้ องทูลว่า “พระองค์เป็ นพระคริ สต์พระบุตรของ
พระเจ้า” แม้วา่ จะมีผคู ้ นมาเฝ้ าพระองค์เป็ นจานวนมาก จนพระองค์ไม่มีเวลาที่จะเสวยพระกระยาหารก็
ตาม พระองค์ก็มิได้ปฏิเสธความประสงค์ของเขาเหล่านั้น จนกระทัง่ พวกศิษย์ของพระองค์ถึงกับราพึง
ว่าพระองค์ ถ้าจะวิกลจริ ตไปเสี ยแล้ว ในที่สุดพระองค์ได้ทรงยืมเรื อเล็ก ๆ ลาหนึ่ง เสด็จหนีไปจากฝูง
ชนเหล่านั้น และได้กาชับศิษย์ของพระองค์ มิให้แพร่ งพรายให้แก่ผใู ้ ดรู ้วา่ พระองค์เสด็จไปที่ใด
พอตกค่ าพระเยซู เสด็จไปยังภูเขาแห่ งหนึ่ ง และได้ใช้เวลาตลอดคืนที่นนั่ ในการอธิ ษฐาน เพื่อ
เป็ นการตระเตรี ยมสาหรับการเทศนาสั่งสอนประชาชนในวันรุ่ งขึ้ น พระองค์ทรงสั่งสอนประชาชน
หลังจากที่ได้ตรากตราทางานมาอย่างเหน็ดเหนื่ อย เช้าวันรุ่ งขึ้น ประชาชนยังคงพากันรอคอยพระองค์
อยู่ พระองค์ทรงเรี ยกศิษย์ของพระองค์ออกมาจากกลุ่มชนนั้น และจากจานวนคนที่พระองค์ทรงเรี ยก
ออกมานี้ พระองค์ได้ทรงคัดเลือกไว้เป็ นพิเศษสิ บสองคน ให้เป็ นอัครสาวกคนสนิ ทของพระองค์ คอย
ติดตามพระองค์ไปตลอดเวลา เพื่อรับการอบรมสั่งสอนจากพระองค์ ให้รู้ซ้ ึ งในพระธรรมและวิถีทาง
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แห่ งการปฏิ บตั ิ พระราชกิ จของพระองค์ เพื่อว่าจะได้เป็ นหัวใจของคริ สตจักร ปฏิ บตั ิ หน้าที่ สืบแทน
พระองค์ในเวลาข้างหน้า เมื่อพระองค์ได้เสด็จจากพวกเขาไปแล้ว รายชื่ อของอัครสาวกทั้งสิ บสองคนนี้
มีบนั ทึกไว้ในพระกิตติคุณทั้งสี่ เล่ม แต่รายละเอียดอาจจะเพี้ยนกันไปบ้างเล็กน้อย
ในบรรดาอัครสาวกเหล่านี้ เราได้ทราบเรื่ องราวของบางคนมาแล้ว เช่นชาวประมงทั้งสี่ คือ อัน
ดะเรอา เปโตร ยอห์ น และยากอบ นอกจากนั้นก็มีมทั ธิ ว ซึ่ งเป็ นคนเก็บภาษี นอกจากห้าคนนี้ เรายัง
ไม่ได้ศึกษาประวัติความเป็ นมาของเขา แต่ก็พอจะกล่าวรวม ๆ ได้วา่ อัครสาวกทั้งหมดเป็ นชาวกาลิลีทุก
คน เว้นแต่ยูดาอิ ศการิ โอดคนเดี ยวเท่ านั้น ส่ วนอาจารย์เปาโลผูเ้ ป็ นอัครสาวกในสมัย ต่อมานั้นเป็ น
ชาวฟาริ สี ในบรรดาอัครสาวกทั้งสิ บสองคนดังกล่าว บางคนพระเยซู ทรงตั้งชื่ อให้ใหม่ เช่น ทรงเรี ยกซี
โมนว่าเปโตร ซึ่ งหมายความว่า มีความแข็งแกร่ ง บึกบึนดัง่ ศิลา และทรงเรี ยกยากอบ และยอห์นว่า “ลูก
ฟ้ าร้อง” ซึ่ งแสดงให้รู้ว่าบุคคลทั้งสองนี้ เป็ นคนใจร้ อน หุ นหันพลันแล่น แต่ในกาลต่อมา ยอห์ นก็ได้
กลายเป็ นอัครสาวก ที่พระเยซู ทรงรักใคร่ ไว้วางใจมาก ส่ วนยากอบต่อมาก็ได้เป็ นหัวหน้าคริ สตจักร
และเป็ นประธานสภาคริ สตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็ม
การแต่งตั้งอัครสาวกครั้ งนี้ เป็ นการแต่งตั้งคนงาน เพื่อให้รับใช้พระเจ้าเป็ นครั้งแรก ซึ่ งพระ
เยซู คริ สตเจ้าได้ทรงกระทาด้วยพระองค์เอง ต่อมาภายหลังอัครสาวกเหล่านี้ ก็ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ข้ ึ น
เพื่อบริ หารงานคริ สตจักรตามท้องถิ่ นต่าง ๆ ทัว่ ไป โดยการทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในการ
แต่งตั้งอัครสาวกครั้งนี้ พระเยซู ทรงใช้เวลาอธิ ษฐานเตรี ยมพร้ อมตลอดทั้งคืน พระองค์ได้ทรงบัญชา
อัครสาวกเหล่านี้ ให้ออกไปประกาศข่าวประเสริ ฐแก่ประชาชน เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงประกาศอยู่
คือ “จงกลับใจเสี ยใหม่ เพราะว่ าแผ่ นดิ นของพระเจ้ ามาใกล้ แล้ ว” และได้ประทานอานาจในการรักษา
โรคภัยไข้เจ็บทุกอย่าง อานาจในการขับไล่ผีสิง แม้แต่อานาจในการเรี ยกคนตายให้ฟ้ื นคืนชี วิตขึ้นใหม่
แต่ ก่อนที่ พ ระเยซู จะส่ งอัค รสาวกออกไปประกาศ พระองค์ก็ ได้ทรงทบทวนคาสั่ งสอนทุ กอย่าง ที่
พระองค์ไ ด้ทรงสั่งสอนพวกเขามาแล้ว และได้ท รงสั่งสอนเพิ่มเติ มให้อีกหลายประการ ซึ่ งล้วนแต่
เกี่ยวกับความจาเป็ นในการดารงชีวติ มนุษย์ท้ งั สิ้ น และ “สิ่ งสารพัดที่จะให้เรามีชีวติ และมีธรรม”
พระธรรมมัทธิ วได้บนั ทึกคาเทศนาบนภูเขานี้ ไว้อย่างละเอียดละออ ภูเขาที่กล่าวถึงนี้ เข้าใจว่า
คงเป็ นภูเขาฮัตตัน ซึ่ งอยูห่ ่างจากเมืองคาเปอรนาอูมประมาณ 9 กิโลเมตร

อภิปราย
ขณะที่พระเยซู ทรงเทศนาพระธรรมอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ให้แก่อคั รสาวกนั้น ประชาชนก็
ได้ฟังอยูด่ ว้ ย (มัทธิ ว 5:1 ลูกา 6:20) พระองค์ประทานคาสัง่ สอนนี้สาหรับผูท้ ี่ติดตามพระองค์ และผูท้ ี่จะ
เข้ามีส่วนในแผ่นดิ นและคริ สตจักรของพระองค์ พระองค์ได้ทรงแยกบุคคลเหล่านี้ ออกจากประชาชน
และแต่งตั้งให้เป็ นอัครสาวกทั้งสิ บสองคน ศิเมโอนได้ลดกาลังทหารในกองทัพอันมหึ มาของตนลง จน
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ในที่สุดเหลือเพียงไม่กี่ร้อยคน เพื่อให้ออกไปประกาศสั่งสอนฉันนั้น เพราะว่าเขาจะต้องสละทุกสิ่ งทุก
อย่างติดตามพระองค์ไป พระเยซู ทรงเปิ ดโอกาสให้เขาเหล่านั้น ตัดสิ นเอาทางชี วิตของเขาเอง มิได้ทรง
บังคับให้พวกเขาติดตามพระองค์ไป เพราะต่างก็เป็ นผูใ้ หญ่ มีความคิดด้วยกันทุกคนแล้ว และที่พวกเขา
ออกติดตามพระองค์ไปนั้น ก็ดว้ ยความสมัครใจของพวกเขาเอง และในบรรดาอัครสาวกเหล่านี้ ก็มีคน
ซึ่ งจะปฏิเสธและทรยศต่อพระองค์ และเมื่อถึงคราวคับขัน ก็จะกลับมอบพระองค์ไว้กบั ศัตรู แม้วา่ พระ
เยซูทรงทราบถึงนิ สัยใจคอของมนุ ษย์ทุกคน แต่กระนั้นพระองค์ก็ยงั ทรงต้อนรับเขาไว้ ให้ร่วมคณะไป
กับ พระองค์ การที่ พระองค์ท รงเลื อกเอายูดาอิศการิ โอดผูท้ รยศ ให้เป็ นอัครสาวกเป็ นเรื่ องที่ ลึก ลับ
ซับซ้อนมาก ไม่มีผใู ้ ดที่จะล่วงรู ้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ยูดาก็ได้อยูก่ บั พระเยซูเจ้า ด้วยความสนิ ทสนมเยี่ยง
สาวกคนอื่น ๆ มาเป็ นเวลาถึงสามปี
ระหว่างที่พระเยซูทรงรวบรวมอัครสาวกทั้งสิ บสองคนนั้น พระองค์ก็ได้ทรงเปิ ดเผยให้พวกเขา
รู ้ถึงความลึกตื้น ของพระราชกิจที่พระองค์ทรงเรี ยกให้เขากระทาเป็ นลาดับ พระองค์ทรงดารงพระชนม์
อยูใ่ นโลกอย่างไร พวกเขาก็จะต้องปฏิบตั ิตามอย่างนั้น กล่าวคือจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีจิตใจบริ สุทธิ์ รู ้จกั ถ่อม
ตน และจะต้องเป็ นแสงสว่า งให้แก่ โลก ในขณะเดี ย วกันเขาจะต้องถู ก ข่ม เหงเบี ยดเบี ยนจะต้องหิ ว
กระหาย แม้แต่ ค วามชอบธรรม แต่พ ระเยซู ตรั ส แก่ พวกเขาว่า นี่ แหละคื อสภาพที่ จะได้รับ พระพร
พระองค์ได้ตกั เตื อนพวกเขาให้มีความยินดี สู้ทนอุปสรรคทั้งปวง เพื่อรับบาเหน็จในสวรรค์ พระองค์
อาจจะมิได้ทรงถามเขาโดยตรง แต่โดยนัยแห่ งคาสั่งสอนทุกข้อ ก็มิได้ผิดอะไรไปจากการถามว่า “ท่าน
พร้ อมที่ จะท าตามหรื อไม่” ซึ่ งจิ ตใจของอัครสาวกทุ ก คนก็ คงตอบว่า “ข้าพระองค์พ ร้ อมแล้ว ” จาก
เหตุการณ์ ในกาลต่อมา เราทราบว่า บรรดาอัครสาวกได้มีปัญหามากมายหลายประการ แต่พวกเขาก็มี
ความไว้วางใจในพระเยซู ทุกอย่าง และยินดีติดตามพระองค์ไปโดยมิได้ย่อท้อ เช่นเดียวกับผูท้ ี่ติดตาม
พระองค์อย่างแท้จริ งในทุ กวันนี้ แม้แต่ผูท้ ี่ติดตามไปเพียงห่ าง ๆ และไม่ค่อยเข้าใจ ในความจริ ง อัน
ยิง่ ใหญ่แห่งพระวจนะของพระองค์เท่าใดนัก ก็มิได้คิดหันกลับไปสู่ วิถีชีวิตเดิมของตน ทั้งนี้ เพราะศูนย์
แห่งความเชื่อของเขาอยูท่ ี่พระองค์นนั่ เอง
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ การเป็ นคริ สเตียนคือการรู ้จกั น้ าพระทัยของ
พระคริ สต์ (1 โคริ นธ์ 2:16) และมีพระวิญญาณของพระคริ สต์สถิตอยู่ดว้ ย (โรม 8:9) อาจารย์เปาโลก
ล่าวว่า “ข้าพเจ้ารู ้จกั พระองค์ที่ขา้ พเจ้าได้เชื่ อนั้น” การที่พระเยซู ทรงเทิดพระสง่าราศีของพระเจ้าไว้ ใน
การแสดงพระธรรมเทศนาที่ใหญ่ยงิ่ เหนือคาสัง่ สอนของบุคคลใด ๆ ทาให้เรามองเห็นพระลักษณะของ
พระองค์ได้อย่างชัดเจน ซึ่ งศาสนาจารย์ในยุคต่อมาไม่สามารถปิ ดบังไว้ได้ ความจาเป็ นที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
สาหรับคริ สตศาสนาในปั จจุบนั นี้ก็คือการค้นคว้าหาความหมายแห่งหลักคาสั่งสอน ที่พระองค์ประทาน
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ให้ในวันนั้น ซึ่ งเป็ นสัจธรรมแห่งความจริ ง ที่ยงั มีผลอยูต่ ราบเท่าทุกวันนี้ และค้นคว้าหาทางที่จะรับเอา
อานาจ ซึ่ งจะก่อให้เกิดผลในการดารงชีวติ ตามหลักคาสอนดังกล่าว
เซซเทอตัน นัก ประพันธ์ ช าวอังกฤษกล่ า วว่า เมื่ อศึ กษาคาสั่ งสอนนี้ ตอนแรก รู ้ สึ กว่า ทุ กสิ่ ง
ตรงกันข้ามกับ ความจริ ง อย่างสิ้ นเชิ ง แต่ ครั้ นได้ศึก ษาทบทวนอย่างถี่ ถ้วนแล้ว จึ ง เห็ นว่าไม่ มีสิ่ งใด
ผิดเพี้ยนไปจากความเป็ นจริ งเลย เมื่อเราได้พบความจริ งของคาสั่งสอนนี้ เราก็ตระหนักอย่างแน่ชดั ว่า
เราไม่สามารถปฏิบตั ิตามแบบอย่างอันประเสริ ฐนี้ได้ แต่ถา้ เราได้ไตร่ ตรองให้รอบคอบ โดยคานึงถึงผล
ในบั้นปลายว่า ถ้าเราต้องการมีชีวิตที่บริ บูรณ์ ซึ่ งพระเยซู เสด็จมาประทานให้แก่พลไพร่ ของพระองค์
แล้ว เราก็ตอ้ งไม่ดาเนิ นชี วิตต่ าไปกว่าระดับที่พระเยซู ทรงกาหนดไว้น้ ี หลักคาสอนแห่ งแผ่นดิ นของ
พระองค์เป็ นหลักคาสอนที่มนั่ คงถาวร ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะเป็ นหลักสาคัญซึ่ งจะก่อให้เกิดผล ที่
ประเสริ ฐสุ ดในชี วิตของมนุ ษยชาติ เท่าที่ โลกพึง รู ้ จกั แบบอย่า งการดาเนิ นชี วิต ตามที่ พ ระเยซู ทรง
กาหนดไว้น้ ี มิใช่กฎเกณฑ์เฉพาะกาล ชัว่ ครั้งชัว่ คราว แต่เป็ นแบบอย่างมัน่ คงถาวรเป็ นนิตย์ สาหรับชี วิต
มนุษย์ท้ งั ปวง
ปั ญหาส าคัญของอัครสาวกในสมัยนั้น ก็ เช่ นเดี ยวกับปั ญหาของมนุ ษย์เราในทุ ก วันนี้ มิ ไ ด้
ผิดเพี้ยนกันเลย คือต่างก็กงั วลถึงเรื่ องความเป็ นอยู่ เป็ นต้นว่า “เราจะดารงชีพอย่างไร จะหาอาหารเครื่ อง
นุ่ ง หุ่ ม และที่ พ กั อาศัย ได้ที่ ไ หน” ปั ญ หาชี วิตประจาวันเหล่ า นี้ พระเยซู ไ ด้ท รงหาทางแก้ไ ขให้ เ รา
เรี ย บร้ อยแล้ว พระองค์ทรงชี้ ให้เห็ นว่า ดอกไม้ใ นท้องทุ่ งนา ฝูง นกในอากาศ ไม่ต้องกังวลในความ
เป็ นอยูข่ องมันเลย ทั้งนี้ เพราะพระเจ้าทรงบารุ งเลี้ยงและรักษามันตลอดเวลา และพระองค์ได้ทรงสรุ ป
ไว้ในตอนท้ายว่า “จงแสวงหาแผ่ นดิ นของพระเจ้ าก่ อนแล้ วพระองค์ ก็จะทรงเพิ่มเติ มสิ่ งทั้งปวงเหล่ านี ้
ให้ ” พระองค์มีคาตอบสาหรับทุก ๆ ปั ญหาที่มีเหตุผล ของผูท้ ี่มีความทุกข์ร้อน และมีความตั้งใจที่จะ
แสวงหาความจริ ง ซึ่ งพระองค์ได้ทรงเปิ ดเผยให้แก่มนุ ษยโลก มนุ ษย์เราส่ วนใหญ่มกั มีชีวิตหมกมุ่นอยู่
กับการแข่งขันชิ งดีกนั ทางเศรษฐกิจ และการเห็นแก่ตวั ในสังคมเป็ นเวลานานเกินไป จนกระทัง่ เห็นว่า
การให้ความช่วยเหลือและการแสดงความรักซึ่ งกันและกัน แบบคริ สเตียน ช่างอยูห่ ่ างจากเราเหลือเกิน
เสมือนหนึ่งอยูก่ นั คนละโลก ซึ่ งความจริ งก็เป็ นเช่นนั้น
คาเทศนาบนภูเขานี้ เป็ นหลักปกครองแห่ งแผ่นดินสวรรค์ ซึ่ งมนุ ษย์ไม่อาจเข้าใจได้ เมื่อเราเต็ม
ใจที่จะแยกตัวเองออกจากกิจการของมนุ ษย์โลก พ้นจากอานาจแห่ งความมืด พระเจ้าจะ “ทรงย้ายเรามา
ตั้ง ไว้ในแผ่นดิ นแห่ ง พระบุ ตรที่ รัก ของพระองค์” คื อเมื่ อเราเข้าไปในแผ่นดิ นสวรรค์ และอยู่ใต้ก ฎ
ข้อบังคับด้านจิตวิญญาณ นัน่ แหละเราจึงจะเข้าใจได้ ข้อนี้ สาคัญยิ่งนัก เพราะไม่มีผใู ้ ดสามารถทาให้กฎ
ข้อบังคับเหล่านี้ สัมฤทธิ์ ผล หรื อสามารถดารงชี วิตอยู่ตามแบบนี้ จนกว่าจะได้บงั เกิ ดใหม่ รับชี วิตใหม่
แห่งแผ่นดินของพระเจ้าแล้วนัน่ แหละ
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ก่อนหน้าที่พระเยซู จะแสดงพระธรรมเทศนาบนภูเขา พระองค์ ได้ทรงชี้ แจง ให้มนุ ษย์เห็ นถึ ง
ความจาเป็ นที่จะต้องบังเกิ ดใหม่ กล่ าวคือเป็ นการบังเกิ ดจากเบื้ องบน เป็ นการบังเกิ ดฝ่ ายวิญญาณจิ ต
พระองค์ตรัสว่า “ผูท้ ี่วางใจในพระบุตร...มีชีวติ นิรันดร์ ” (ยอห์น 3:36) เราจะต้องระลึกอยูเ่ สมอว่า ผูท้ ี่รับ
ฟั งคาสั่งสอนเป็ นคนประเภทใด พระเยซู ทรงสอนอัครสาวกของพระองค์โดยตรงดังนั้นชี วิตดังกล่าวนี้
จึงมี ไว้สาหรั บผูเ้ ชื่ อโดยเฉพาะเท่านั้น คาสอนนี้ มิได้กล่าวไว้ว่าต้องทาอย่างไร จึงจะได้รับความรอด
(กิจการ 16:31) แต่ได้กล่าวถึงแนวทางการดารงชีวติ ภายหลังจากที่ได้รับความรอดแล้ว บรรดาผูท้ ี่รับฟั ง
คาสั่งสอนนี้ ต่างก็เป็ น “เกลื อของแผ่ นดิ นโลก” และเป็ น “ความสว่ างของโลก” เขาได้รับชีวิตจากพระ
เจ้า โดยการอ่อนน้อมและมีสามัคคีธรรมเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกับพระบุตร เขาเป็ นคน “ชอบธรรม” แล้ว
ดังนั้นเขาจึงพร้อมที่จะ “ทนต่อความราวีเบียดเบียน เพราะเห็นแก่ความชอบธรรม”
ตามที่ ส อนกันโดยทัว่ ไปในทุ ก วันนี้ กล่ าวว่า หลัก คาสอนของพระเยซู คริ ส ต์ ดังที่ ไ ด้ก ล่ า ว
มาแล้ว เหมาะสาหรับใช้ในแผ่นดินของพระเจ้าในอนาคตเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม สาหรับผูท้ ี่เรี ยกพระ
เยซู วา่ “พระผูเ้ ป็ นเจ้า” จะไม่ยอมรับรู ้ต่อพระบัญชานี้ เชี ยวหรื อ พระเยซู ตรัสว่า “ทุกคนที่มาหาเรา และ
ฟังคาของเรา และประพฤติตามคานั้น” เป็ นผูท้ ี่ต้ งั อยูบ่ นรากศิลา คือพระเยซูคริ สตเจ้านัน่ เอง
มหาตมะคานธี บรมครู ผยู ้ งิ่ ใหญ่ของประเทศอินเดียว ได้เน้นถึงคาสอนของพระเยซู โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ คาเทศนาบนภูเขา มิชชัน่ นารี คนหนึ่งถามมหาตมะคานธี วา่ ทาอย่างไรชาวอินเดียจึงจะไม่รู้สึกว่า
ศาสนาคริ สต์ “เป็ นศาสนาของคนต่างชาติ” ท่านตอบว่า “จงอย่าให้มีขอ้ บกพร่ องในการปฏิ บตั ิจงสอน
ให้ตรงไปตรงมา”
ทุกวันนี้ ชาวโลกมีปัญหาเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตามคาสั่งสอนของพระเยซู เหล่านี้ เหตุที่บอกว่า
“ทาไม่ได้” อาจจะเป็ นเพราะยังไม่เคยตั้งใจทาอย่างจริ งจังก็ได้ หากว่าหลักจริ ยธรรมในพระกิตติคุณเป็ น
สิ่ งที่มนุษย์ไม่อาจปฏิบตั ิตามได้แล้ว เรื่ องราวเกี่ยวกับความรอด ก็คงต้องเป็ นไปได้เช่นเดียวกัน หลักคา
สอนที่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้วางไว้น้ นั มิ ใช่ เป็ นเพียงกฎข้อบังคับที่สาคัญอย่างยิ่งยวดสาหรั บ
คริ สตจักรของพระองค์เท่านั้น หากยังเป็ น “กฎแห่ งธรรม” สาหรับมนุ ษย์ในโลกทั้งปวงอี กด้วย ซึ่ ง
มนุษย์จะต้องรับเอาหรื อปฏิเสธเสี ยอย่างหนึ่ง อย่างใด ความคิดเห็นในคาสอนของพระองค์ ได้ช้ ี ให้เห็น
ถึงแก่นหัวใจ ของการดาเนินชีวติ ตามแบบแผนของชาวโลก ซึ่ งล้วนเป็ นการแก่งแย่งชิ งดีและเห็นแก่ตวั
ทั้งสิ้ น ไม่วา่ จะเป็ นด้าน เศรษฐกิจ การเมือง หรื อด้านอื่นใดก็ตามคาสอนของพระองค์ ได้เรี ยกร้ องให้
มวลมนุษย์ทุกชาติช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความรัก ถ้ามิฉะนั้นแล้วจะต้องพินาศย่อยยับลง ด้วยการสู ้รบ
กันอย่างแน่นอน เหตุที่โลกต้องเผชิญกับปั ญหาสงครามบ่อย ๆ ก็เพราะต่างไม่มีความรักต่อกันนัน่ เอง
ภายหลัง จากที่ น โปเลี ย นมหาราชถู ก เนรเทศไปสู่ เ กาะเซนต์ เฮเลนนาแล้ว นโปเลี ย นก็ ไ ด้
สารภาพไว้ในคาพยานอันอมตะของพระองค์วา่ “ทั้งอเล็กซานเดอร์ ซี ซาร์ ซาโลเม่ และตัวข้าพเจ้าเอง
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ได้แสวงหาอาณาจักรด้วยการสงคราม แต่พระเยซู ทรงสร้ างอาณาจักรของพระองค์โดยอาศัยความรัก
และเพี ย งในชั่วโมงนี้ เท่ า นั้น ผูค้ นนับ เป็ นจานวนล้า น อาจยินดี ส ละชี วิตเพื่ อพระองค์ ส่ วนตัวของ
ข้าพเจ้าเองจักต้องถู กลื ม ร่ างกายเน่ าเปื่ อยกลายเป็ นอาหารของหนอนไปในไม่ช้าและระหว่างความ
ทุกขเวทนาของข้าพเจ้า และแผ่นดินนิรันดร์ ของพระคริ สต์ มีเหวลึกอันน่าสะพึงกลัวคัน่ อยู่ พระคริ สต์ผู ้
ทรงเป็ นที่รักใคร่ เคารพบูชาของประชาชน ซึ่ งต่างก็พากันประกาศพระนามของพระองค์ให้แพร่ สะพัด
ไปทัว่ แผ่นดินของพระองค์ได้แผ่ขยายออกไปทัว่ แผ่นดินโลก อย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด โอ นี่คือความตายหรื อ
ข้าพเจ้าขอบอกให้ท่านทั้งหลายทราบว่า การสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู คริ สต์ ก็คือการสิ้ นพระชนม์ของ
พระเจ้านัน่ เอง ข้าพเจ้าขอบอกท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งว่า พระเยซูคริ สต์คือพระเจ้า”
เมื่อพิจารณาตามคาเทศนาบนภูเขาแล้ว จะเห็นได้วา่ ตั้งอยูบ่ นรากฐานแห่ งความรักพี่นอ้ ง และมี
จุดประสงค์อย่างเดียวกัน คริ สตจักรของพระเยซู คริ สต์มิได้รักษาระดับมาตรฐานไว้ให้คงที่ กลับปล่อย
ให้ตกต่ าลงไปทุ ก ที จนกระทัง่ เห็ นว่ากฎเกณฑ์ต่า ง ๆ ที่ พระเจ้าทรงตั้ง ไว้ใ ห้ป ฏิ บ ตั ิ ตามนั้น เป็ นสิ่ ง
เหลือวิสัยที่จะกระทาได้ มิหนาซ้ ายังเบี่ยงบ่ายผลักไสให้เป็ นเรื่ องของอนาคต จนกว่าพระเจ้าจะเรี ยกเรา
ออกไปจากโลก หรื อจนกว่าแผ่นดิ นของพระองค์มาตั้งอยู่ในโลกนัน่ แหละ จึงจะเอาใจใส่ ปฏิ บตั ิตาม
เหตุที่เป็ นเช่ นนั้นก็เพราะ เราขาดหลักที่จาเป็ นแห่ งการดารงชี วิตนัน่ เอง กล่าวคือ ขาดฤทธิ์ อานาจแห่ ง
การบังเกิดใหม่จากเบื้องบน
ข้อเรี ยกร้องของพระเยซูน้ นั มัน่ คงถาวร ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และมาตรฐานที่พระองค์ต้ งั ไว้ให้
เราปฏิ บตั ิ ก็เป็ นมาตรฐานแห่ งการเป็ นผูด้ ีรอบคอบ (มัทธิ ว 5:48) “เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงเป็ นผูด้ ี
รอบคอบ เหมือนอย่างพระบิดาของท่าน ผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์น้ นั เป็ นผูด้ ี รอบคอบ” ข้อเรี ยกร้ องนี้ มิใช่ ต้ งั ไว้
สาหรับอนาคต หากแต่สาหรับเราในทุกวันนี้ กุญแจของข้อเรี ยกร้ องนี้ คือว่า “เหตุฉะนั้น” ซึ่ งชี้ ให้เห็ น
ทุกสิ่ งทุกอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้ และทุกสิ่ งที่จะเกิดขึ้นภายหลัง ชี วิตที่ดีรอบคอบจริ ง ๆ นั้น จะต้อง
เป็ นชี วิตที่ถ่อมตัว มีความอ่อนสุ ภาพ หิ วกระหายความชอบธรรม มีจิตใจบริ สุทธิ์ ผ่องใส มีความเมตตา
กรุ ณา รักสันติสุข สู ้ทนการข่มเหงรังควาน ยอมทนต่อการด่าว่าและการใส่ ความเท็จ เป็ นเกลือและแสง
สว่างของแผ่นดินโลก มีความชอบธรรมยิง่ กว่า ผูอ้ ื่นไม่มีความโกรธ ไม่แตกแยกกับผูใ้ ด สมานไมตรี กบั
ผูอ้ ื่นได้เร็ ว ไม่ใฝ่ ใจในตัณหาราคะ ไม่ผิดประเวณี ไม่หย่าร้างกัน ไม่สบถสาบาน ไม่หวั แข็ง ขัดขืนต่อผู ้
ที่ทาให้เราขุ่นเคือง มีสัจจะทั้งวาจาและการประพฤติ เมื่อเขาตบแก้มซ้ายแล้วก็จงหันแก้มขวาให้เขาตบ
ยอมให้มากกว่าที่เขาขอ ยอมทางานมากกว่าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ให้เขายืมเมื่อเขาขอร้อง รักศัตรู
ของตนเอง อธิ ษฐานเผื่อผูท้ ี่ข่มเหงเรา ไม่หน้าซื่ อใจคด ไม่อธิ ษฐานซ้ า ๆ ซาก ๆ ส่ าสมทรัพย์สมบัติไว้
ในสวรรค์ เต็มไปด้วยความสว่าง รับใช้นายคนเดียว แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนสิ่ งอื่นใด ไม่ปรับ
โทษผูอ้ ื่น ไม่คุย้ เขี่ยความผิดของผูอ้ ื่น โดยที่ตนเองก็ยงั ทาผิดอยู่ ขอแล้วจะได้ เต็มไปด้วยพระวิญญาณ
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บริ สุทธิ์ บังเกิดผลที่ดีทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า ยอมรับการสร้างขึ้นบนศิลาที่มนั่ คงแข็งแรง คือองค์
พระเยซูคริ สต์เจ้าของเรา “ด้ วยว่ าผู้ใดจะวางรากชนิดอื่นอีกไม่ ได้ ”
พระเยซูทรงกล่าวสรุ ปคาเทศนานี้ดว้ ยข้อพระธรรมที่เรี ยกว่า “บัญญัติทองคา” (มัทธิ ว 7:12) จง
สังเกตคาว่า “เหตุ ฉะนั้น” ตลอดทั้งคาเทศนานี้ สาเหตุที่ทาให้คริ สเตี ยนพากันผิดพลาด ก้าวไปไม่ถึง
เป้ าหมายนี้ มีดว้ ยกันหลายประการ ล้วนขึ้นอยูก่ บั สภาพจิตใจของเราในทุกวันนี้ ท้ งั สิ้ น บางคนเรี ยกว่า
เป็ นการ “ต่อสู ้ภายใน” ของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ ซึ่ งบางครั้ง “ภายนอกก็มีการต่ อสู้ ทั้งภายในก็มีความ
กลัว” พระเยซูได้ทรงกาหนดแนวทางไว้ให้มนุษย์ปฏิบตั ิเก้าแนวทางด้วยกัน ล้วนเป็ นความจริ งที่มนุ ษย์
ต้องต่ อสู ้ ก ับ ชี วิตที่ เห็ นแก่ ตวั เองอยู่ตลอดเวลา ทั้ง นี้ เพราะ “ไม่ มี ค นใดปรนนิ บ ตั ิ นายสองนายได้”
แนวทางทั้งเก้าที่พระองค์ทรงกาหนดไว้มีดงั ต่อไปนี้
1. การทาความดี มีสองแบบ คือ ทาเพื่ออวดมนุ ษย์ด้วยกัน หรื อทาเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัย
(มัทธิ ว 6:1-4)
2. การอธิ ษฐาน มีสองแบบคือ อธิ ษฐานเพื่ออวดมนุ ษย์ หรื ออธิ ษฐานเพื่อให้พระเจ้าสดับฟั ง
(มัทธิ ว 6:5-15)
3. การอดอาหาร มีสองแบบคือ อดอาหารเพื่อให้มนุ ษย์ยกย่อง หรื ออดอาหารเพื่อนมัสการเข้า
เฝ้ าพระเจ้า (มัทธิ ว 6:16-18)
4. การส่ าสมทรัพย์สมบัติมีสองแบบคือ ส่ าสมไว้ในโลก หรื อส่ าสมไว้ในสวรรค์ (มัทธิ ว 6:1921)
5. การมองดูมีสองแบบคื อ มองด้วยตาแห่ งความสว่าง หรื อมองด้วยสายตาแห่ งความชัว่ คื อ
ความสว่างและความมืด (มัทธิ ว 6:22,23)
6. ความจงรักภักดีมีสองแบบคือ จงรักภักดี ต่อพระเจ้า หรื อจงรักภักดี เพื่อเห็ นแก่ทรัพย์สมบัติ
จะต้องเลือกเอาอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งนี้เพราะไม่มีผใู ้ ดสามารถปรนนิบตั ินายสองนาย ในเวลาเดียวกันได้
(มัทธิ ว 6:24)
7. จุ ดมุ่ ง หมายมี ส องแบบคื อ เห็ นแก่ สิ่ ง ของส าหรั บชี วิตในโลกนี้ หรื อสิ่ ง ของแห่ งแผ่นดิ น
สวรรค์ (มัทธิ ว 6:25-34)
8. การกล่าวโทษมีสองแบบคือ กล่าวโทษผูอ้ ื่น หรื อกล่าวโทษตัวเอง (มัทธิ ว 7:1-5)
9. การให้มีสองแบบคือ ให้ตามแบบอย่างพระเจ้า หรื อแบบโยนแก้วมุกดาให้สุกร (มัวธิ ว 7 6)
ทั้งเก้าข้อที่ กล่าวมานี้ คื อมูลฐานสาคัญที่อาจทาให้เราผิดพลาดฝ่ ายจิ ตวิญญาณ พระเยซู ทรง
กล่ า วสรุ ป ข้อบกพร่ องเหล่ า นี้ ด้วยค าพูดสั้ น ๆ เพี ย งค าเดี ย วว่า “อย่า เป็ นเหมื อนคนหน้า ซื่ อใจคด”
(มัท ธิ ว 6:2,5,16) “วิบ ตั ิ แก่ เจ้า ” (ลู ก า 6:24-26) ถ้า ท่ า นผิดผลาดในการแสวงหาความก้า วหน้า ฝ่ าย
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วิญญาณจิต ก็จงตรวจดูขอ้ บกพร่ องของท่านจากเก้าข้อข้างบนนี้ แล้วท่านก็จะพบโดยไม่ยากนัก หากว่า
เรายังผจญกับการต่อสู ้ภายในอยูแ่ ล้ว เราก็ไม่เหมาะสมที่จะเป็ นศิษย์ขององค์สันติราช
คาสอนทั้งหมดในการแสดงพระธรรมเทศนาบนภูเขา ซึ่ งพระเยซู ทรงเรี ยกย่อ ๆ ว่า “คาเหล่านี้
ของเรา” นั้น มิใช่เพียงหลักในการปฏิบตั ิธรรมดาเท่านั้น แต่ยงั เป็ นองค์ประกอบของรากฐานแห่ งชี วิต ที่
เราจะสร้างขึ้นใหม่อีกด้วย การปฏิบตั ิตามคาสอนนี้เป็ นการสาแดงออกของชี วิตใหม่ซ่ ึ งอยูภ่ ายใน และผู ้
ที่ “ได้ยิน และประพฤติ ต าม” ค าสอนนี้ ก็ จ ะได้รั บ แผ่นดิ น สวรรค์เ ป็ นมรดก ดัง ข้อพระธรรมที่ ว่า
“แผ่นดิ นสวรรค์ก็เป็ นของเขาแล้ว” แต่เราจาเป็ นต้องรับเอาชี วิตใหม่แห่ งแผ่นดิ นสวรรค์น้ ี เป็ นอันดับ
แรกเสี ยก่อน แนวทางที่จะทาให้เราได้รับชี วิตใหม่น้ ี ได้อธิ บายไว้อย่างชัดเจนในพระธรรม มัทธิ ว 7:711 ซึ่ งพอสรุ ปย่อ ๆ ได้ดงั นี้ “จงขอ” “จงแสวงหา” และ “จงเคาะ” แล้วจะได้ พระเจ้าไม่เคยเรี ยกร้องให้
เราทาสิ่ งใดโดยที่ไม่ทรงจัดเตรี ยมลู่ทางไว้ ให้เราได้รับผลสาเร็ จในการกระทาสิ่ งนั้น ๆ เลย พระองค์
มิได้ทรงทอดทิง้ ให้มนุษย์ตอ้ งอาศัยกาลังความสามารถของตัวเอง เมื่อพระองค์ได้ทรงจัดเตรี ยมหนทาง
ให้เราเป็ นผูด้ ีรอบคอบไว้แล้ว พระองค์ได้ทรงอธิ บายให้เราทราบถึ งมูลเหตุที่เราไม่อาจปรับระดับชี วิต
ของเราให้เท่าเที ยม กับระดับที่ พระองค์ท รงกาหนดไว้ และได้ทรงให้คามัน่ ว่า พระบิ ดาเจ้าผูอ้ ยู่ใ น
สวรรค์จะประทาน “พระพร” ที่จาเป็ นให้แก่เรา เพื่อให้สามารถดาเนิ นชี วิตตามแบบอย่างนั้นได้ พระ
ธรรมลูกาบทที่ 11 กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า “พระบิดาเจ้าผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์จะประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ให้เรานั้น เป็ นทางเดียวที่สามารถปรับระดับชีวติ ของเรา ให้เกิดผลในทุกมาตรการที่พระเยซู ทรงกาหนด
ไว้ และเป็ นทางเดียวเท่านั้นที่จะทาให้เรามีชีวิตตามแบบอย่างที่พระองค์ตรัสสั่งสอน พระเยซู ตรัสแก่นิ
โกเดโมว่า “ท่านต้องบังเกิดใหม่ ด้วยน้ าและพระวิญญาณ” การที่เราจะรับจิตใจใหม่เพื่อให้สมกับชี วิต
ใหม่ได้ จาเป็ นต้องมีพระวิญญาณของพระเจ้า ผูท้ รงพระชนม์อยูส่ ถิตอยูด่ ว้ ย ข้อนี้ เตือนให้เราระลึ กถึ ง
เรื่ องราวเนรมิตสร้างโลก ซึ่ งบันทึกไว้ในพระธรรมปฐมกาลว่า “ดินนั้นก็ว่างเปล่ าอยู่ มีความมืดอยู่เหนือ
นา้ และพระวิญญาณของพระเจ้ าได้ ปกคลุมอยู่เหนื อนา้ นั้น ” การบังเกิ ดใหม่เป็ นการแก่ งแย่งชิ งดี กนั
หรื อการเห็นแก่ตวั เลย การดาเนินชีวติ ทุกอย่าง อยูใ่ นกรอบข่ายของคาสอนที่พระเยซู ทรงกาหนดไว้ ใน
คาเทศนาบนภูเขา ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
“เราเป็ นชาวแผ่นดิ นสวรรค์” (ฟิ ลิปปิ 3:20) เราเป็ นชาวสวรรค์อยู่ในกฎข้อบังคับของสวรรค์
ซึ่ งล้วนแต่ตรงกันข้ามกับการประพฤติของชาวโลกทั้งสิ้ น ดังจะเห็ นได้จากข้อพระธรรมต่อไปนี้ “จง
อย่าประพฤติตามอย่างชาวโลกนี้ แต่ว่าจงเปลี่ยนนิ สัยเสี ยใหม่” หากว่าเรารับเอาหลักคาสอนของพระ
คริ สต์เหล่านี้ เข้าสู่ จิตใจของเราแล้ว ก็จะเปลี่ ยนแปลงชี วิตของเราทุก ๆ ด้าน แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งยอมให้พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นผูจ้ ดั การ
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มีทางเดียวเท่านั้นที่จะนาไปสู่ ชีวิต ที่เปี่ ยมไปด้วยความสุ ขอย่างแท้จริ ง ทางนั้นคือทางคับและ
ประตูแคบ (มัทธิ ว 7:13,14) ไม่ใช่ทางที่เรา “เข้าใจเอาเอง” เช่นเดียวกับที่สอนกันอยูใ่ นทุกวันนี้ หากแต่
เป็ นทางที่ ปฏิ เสธตนเอง ซึ่ งพระเยซูเจ้าของเราเป็ นผูส้ ั่งสอนอยูต่ ลอดเวลา “ผูใ้ ดจะใคร่ เอาชี วิตของตน
รอด ผูน้ ้ นั จะเสี ยชี วิต แต่ผูใ้ ดจะเสี ยชี วิตของคน เพราะเห็ นแก่เรา ผูน้ ้ นั จะได้ชีวิต” คาสอนนี้ มิใช่ เป็ น
เพียงหลักเบื้องต้นแห่งการที่จะรับความรอดเท่านั้น เพราะความจริ งทั้งหมดของพระเจ้าไม่วา่ จะเป็ นไป
ในแง่ใดก็ตาม ย่อมเป็ นจริ งอยู่เสมอ และสามารถนามาใช้ในชี วิตคริ สเตียนได้ทุกสถานการณ์ และทุก
โอกาสเสมอไป เมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยปละละเลยชีวติ คริ สเตียนของเราจนกลายเป็ น “ความว่างเปล่า มี
แต่ความมืดครอบงาอยู”่ กล่าวคือ เมื่อความมืดมีทีท่าจะชนะความสว่าง เมื่อเราจะรู ้สึกว่าชี วิตของเราไร้
ความหมาย ดุ จดัง “วิ่งไล่ ตามลม” ก็มีเพียงแต่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าเท่านั้น ทรงสามารถ
ครอบงาชีวติ ของเรา ทรงช่วยจัดความวุน่ วายในชีวติ ให้หมดไปได้ ทรงแยกความสว่างออกจากความมืด
และทรงนาเอา “ความยินดีในความรอดของพระองค์” ประทานให้แก่เรา
ต่อจากนั้นพระเยซู ก็ได้ทรงกล่าวตักเตือน (มัทธิ ว 7:15-23) ทุกครั้งที่พระเยซู สอนหลักความ
จริ ง พระองค์จะทรงพร่ าตักเตือนให้เราระมัดระวังในคาสอนที่ผดิ อยูเ่ สมอ เพื่อจะได้เลี่ยงให้พน้ จากผูช้ วั่
หมู่มารทั้งปวงที่มกั จะ “นุ่งห่ มดุ จแกะ แต่ภายในเขาร้ ายยิง่ กว่าสุ นขั ป่ า” ตลอดจนพวกครู เทียมเท็จการ
เป็ นพยานในทางที่ผดิ การกระทาในสิ่ งที่ไร้สาระ พระองค์ขอให้เราคานึงถึงผลเสี ย การที่จะพิสูจน์วา่ ข้อ
ใดจริ ง หรื อเท็จ ดี หรื อไม่ ดีน้ ัน เราอาศัย มัท ธิ ว 7:21) เป็ นหลัก เพราะว่า ผูท้ ี่ จะกระท าการดี เป็ นที่
น่าเชื่อถือนั้น จะต้องเป็ น “ผูท้ ี่ปฏิบตั ิตามพระทัยพระบิดา”
ในการสรุ ปปิ ดท้ายคาเทศนาครั้งยิ่งใหญ่น้ ี เราอาจจะคิดไว้วา่ พระเยซู จะทรงยกอุทาหรณ์หรื อ
คาอุปมา มาเป็ นตัวอย่างเปรี ยบเทียบ ให้เราเข้าใจในความจริ งของพระองค์ยิ่งขึ้นอีก และพระองค์ก็ได้
ทรงโปรดกระทาเช่นนั้นจริ ง ๆ โดยยกคาอุปมาเปรี ยบเทียบเรื่ องการวางรากฐานสองชนิด (มัทธิ ว 7:2427) นี่เป็ นหลักความจริ ง ซึ่ งสามารถนามาใช้ให้เกิดผล ไม่วา่ จะใช้เป็ นหลักเบื้องต้น ในการรับความรอด
หรื อใช้เป็ นหลักในการดารงชี วิตประจาวันของเรา พระธรรมมัทธิ ว 7:23 ทาให้เราทราบว่า มีคนเป็ น
จานวนมากที่ พระเยซู จะตรั สกับเขาว่า “เราไม่รู้จกั เจ้าเลย” เพราะบุ คคลเหล่ า นี้ มิได้สร้ างชี วิตไว้บน
รากฐานที่ถูกต้อง “ด้วยว่าผูใ้ ดวางรากชนิ ดอื่นอีกไม่ได้ นอกจากที่วางไว้แล้ว คือพระเยซู คริ สต์” (1 โค
ริ นธ์ 3:11) พระองค์ทรงเป็ นศิลา การดาเนิ นชี วิตตามแบบอย่างอื่น ๆ ล้วนแต่เป็ นแนวทางที่ไร้ เหตุผล
เป็ นการสร้างเรื อนไว้บนทราย ซึ่ งจะต้องถูกถอนรากโคนพังในที่สุด เราจะต้องแน่ใจว่ารากฐานที่เรายึด
เหนี่ยวอยูน่ ้ นั เป็ นรากฐานที่คงทนถาวร ดังนั้นเราจึงต้องสร้างชี วิตบนรากที่เป็ นหลักมัน่ คงคือ “การกลับ
ใจเสี ยใหม่ เฉพาะพระเจ้า และความเชื่อในพระเยซูคริ สตเจ้าของเรา” (กิจการ 20:21 ฮีบรู 6:1)
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แต่การมี เพียงรากฐานเท่านั้นยังไม่เป็ นการเพียงพอ พระคริ สต์มิได้ทรงเป็ นรากฐานเท่านั้น
หากแต่ยงั ทรงเป็ นทั้งตัวตึกตั้งอยู่บนรากฐานนั้นอี กด้วย ดังนั้นตัวตึกที่ ต้ งั อยู่บนรากฐานนี้ จึงมีความ
มัน่ คงแข็งแรงทัดเทียมกัน (1 โคริ นธ์ 3: 11-15) การที่ตวั ตึกแห่งชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของเราพังทะลายลง
มิใช่ เป็ นเพราะรากศิลาดังกล่าวเป็ นต้นเหตุ แต่เป็ นเพราะตัวตึกที่เราก่อสร้ างขึ้นบนรากฐานแห่ งพระ
ชนม์ชีพของพระองค์ ไม่มนั่ คงแข็งแรงพอ พายุร้ายอาจโหมกระหน่ า เช่นเดียวกับในสมัยเมื่อพระองค์
ทรงดารงพระชนม์อยู่ในโลกนี้ แต่ถา้ เราก่ อสร้ างตึกแห่ งชี วิตฝ่ ายวิญญาณของเรา บนรากฐานศิลาอัน
มัน่ คงถาวรเป็ นนิตย์แล้ว เรา “จะมิได้สะเทือนสะท้านไป”
การเทศนาครั้งนี้ ประสบความสาเร็ จอย่างใหญ่หลวง ประชาชนพากันประหลาดใจในคาสั่ง
สอนและฤทธิ์ อานาจของพระองค์มาก พระองค์มิได้ทรงสอน หลักปฏิบตั ิในการเข้าสังคมตามแบบอย่าง
ของมนุ ษย์ หากแต่พระองค์ทรงสอนหลักในการดาเนิ นชี วิตของแต่ละบุคคล ให้ปฏิ บตั ิในทางที่ถูกที่
ควร ในสายพระเนตรของพระเจ้า คือแก่ “ทุกคนที่มาหาเรา และฟั งคาของเรา และประพฤติตามคานั้น”
พระองค์ทรงเรี ยกร้ องเราเป็ นรายบุ คคล หากว่าเรานาเอาหลักคาสอนนี้ ไปใช้ระงับความวุ่นวายของ
สังคม แก้ปัญหาเศรษฐกิจและขจัดข้อขัดแย้งยุง่ เหยิงของประเทศต่าง ๆ แล้ว ทัว่ โลกก็จะมีความสงบสุ ข
อย่างแท้จริ ง แต่ท้ งั นั้นต้องอาศัยความร่ วมมือร่ วมใจของแต่ละคนอย่างพร้อมเพรี ยงกัน
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าบรรดาสาวกของพระองค์ ก็คงต้องประทับใจในคาสอนของพระองค์อย่าง
ที่สุด เช่ นเดี ยวกับ เมื่ อรู ้ ถึงการเลื อกสรรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ซึ่ งทรงมอบหมายหน้าที่ ให้พวกเขา
ปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ดงั นั้นจึงไม่น่าแปลกใจอะไรเลย ในการที่เปโตรทูลสรรเสริ ญพระองค์วา่
“คาสั่งให้ มีชีวิตนิรันดร์ นั้นอยู่ที่พระองค์ ”
ข้อไตร่ ตรอง
แม้ในทุกวันนี้ พระเยซู ก็ยงั ทรงเรี ยก บรรดาผูท้ ี่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้ให้ออกจากฝูงชนให้
เดินไปตามทางแคบ ซึ่ งจะนาไปสู่ ชีวติ ที่แท้จริ ง คนส่ วนใหญ่มกั จะชอบเดินไปตามทางกว้างอันเป็ นทาง
ที่สะดวกสบาย มีนอ้ ยคนที่จะยอมถ่อมตัวปฏิเสธตนเอง เพื่อรับเอาชีวติ ใหม่
พระพรแห่ งความสุ ขที่สูงสุ ดทั้งเก้าประการ ที่พระเยซู คริ สต์ทรงจัดเตรี ยมไว้ให้เรานั้นตรงกัน
ข้ามกับความสุ ขตามแบบอย่างของชาวโลก แต่พระองค์ได้ทรงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า หลักปรัชญาของ
พระองค์ ทรงอยู่เหนื อปรั ช ญาของชาวโลกทุ ก ประการ “ท่ า นทั้ง หลายที่ อดอยาก เดี๋ ย วนี ้ ก็ เป็ นสุ ข
เพราะว่าท่านจะได้ อิ่มหนา” (ลูกา 6:21)
การที่เราดิ้นรนต่อสู ้ฟันฝ่ าอุปสรรคนานาชนิ ดให้ชีวิตของเรา หรื อสู ้ทนต่อการติฉินนิ นทาจาก
เพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกัน ไม่ก่อให้เกิ ดกุศลผลบุญขึ้นมาแต่อย่างใด แต่ถา้ เราอดทน “เพราะเหตุความชอบ
ธรรม” และเพื่อเห็ นแก่ความผูกพันที่มีต่อแผ่นดิ นสวรรค์แล้ว เราก็จะได้รับบาเหน็จเป็ นสิ่ งตอบแทน
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หรื ออธิ บายง่าย ๆ ก็คือ ถ้าหากเราถูกตาหนิ ติฉินนิ นทาเพราะเราประพฤติผิดจริ ง เราก็ไม่ได้รับพระพร
จากพระเจ้า แต่ถา้ เราถู กกล่ าวหาใส่ ร้ายอย่างไม่เป็ นธรรม เนื่ องจากการสู ้ ทนเพื่อพระเจ้าแล้ว เราจะ
ได้รับความชื่ นชมยินดี จากพระคริ สต์ ฉะนั้นเมื่อเราถูกข่มเหงเพราะคาพยานของเรา เราก็ควรมีความ
ยินดี ไม่ทอ้ ถอย จงมีความอดทน เช่นเดียวกับศาสดาพยากรณ์ในสมัยโบราณได้ปฏิบตั ิมาแล้ว
“ให้ความสว่าง ของท่านส่ องต่อหน้าคนทั้งปวงอย่างนั้น” (มัทธิ ว 5:16) ทั้งนี้ มิให้หมายความว่า
จะให้เขายกย่องสรรเสริ ญท่าน แต่เพื่อให้เขาเห็นการประพฤติ ดีประพฤติชอบของท่าน เพื่อเขาจะได้
สรรเสริ ญพระบิดาของท่านผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์ ท่านกาลังส่ องสว่างไปสู่ หมู่ชนที่อยูล่ อ้ มรอบตัวท่าน เพื่อให้
เขาพบหนทางที่ไปสู่ พระผูช้ ่วยให้รอดหรื อยัง
“ผูใ้ ดทาให้ขอ้ เล็กน้อยข้อหนึ่ งในพระบัญญัติเบาขึ้น... ผูน้ ้ นั จะได้ชื่อว่าเป็ นผูน้ อ้ ยที่สุดในเมือง
สวรรค์” (มัทธิ ว 5:19) ในที่น้ ี มิได้หมายความว่าผูน้ ้ นั จะถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ แต่หมายความว่า จะ
ได้ส่วนในแผ่นดิ นสวรรค์นอ้ ยลง แต่ “ผูใ้ ดจะประพฤติและสอนตามพระบัญญัติ ผูน้ ้ นั จะได้ชื่อว่าเป็ น
ใหญ่ในเมืองสวรรค์” (มัทธิ ว 5:19) การสอนให้ผอู้ ื่นประพฤติตามวิธีทางของชี วิตที่ชอบธรรมนั้น ยังไม่
เป็ นการเพี ย งพอ ตัว เราเองก็ จ าต้อ งประพฤติ ต ามด้ว ย ความชอบธรรมของเราจะต้อ งมี ม ากกว่ า
ความชอบธรรมของพวกฟาริ สี ซึ่ งการปฏิ บตั ิ ตามพิธีการศาสนาของพวกเขาเป็ นแต่เพียงการปฏิ บตั ิ
ภายนอกเท่านั้น การที่จะเข้าสู่ แผ่นดินสวรรค์ได้น้ นั จะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงภายใน
“จงไปคืนดีกบั พี่นอ้ งผูน้ ้ นั เสี ยก่อน” (มัทธิ ว 5:23,24) หากว่าเรามีเรื่ องบาดหมางกับญาติพี่นอ้ ง
ของเรา ก็จงไปทาการปรองดองกับเขาเสี ยก่อน แม้วา่ เขาจะเป็ นฝ่ ายผิดคิดร้ ายต่อเราก็ตาม ไม่ควรคอย
ให้เขามาหาเราก่อน แต่จงไปหาเขาแล้วหาทางคืนดีกนั เสี ย พระเจ้าทรงบัญชาให้เราเป็ นฝ่ าย “ไปหาเขา”
ดังข้อพระธรรมที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ถ้ามิเช่นนั้นแล้ว พระเจ้าจะไม่ทรงรับเครื่ องบูชาจากเราเลย ทั้งนี้ เพราะ
“การเชื่ อฟั งก็ประเสริ ฐกว่าเครื่ องบูชา” นี่ คือข้อผูกมัดประการหนึ่ งที่เราจะต้องเอาใจใส่ เช่ นเดี ยวกับ
พระบัญชาอื่น ๆ ของพระองค์ ซึ่ งถ้าคริ สเตียนทุกคนเชื่ อฟั งทาตามโดยเคร่ งครัดแล้ว ปั ญหาการวิวาท
บาดหมาง แตกแยกกันในระหว่างคนของพระเจ้าก็จะลดน้อยลง และคลี่ คลายไปในทางที่ดีได้ในที่สุด
“จงปรองดองกับเขาเสี ยโดยเร็ ว” ซึ่ งแม้จะเป็ นความจริ งดังที่เขากล่าวหา ก็จงมอบให้เป็ นภาระของพระ
เจ้าพระองค์จะทรงจัดการให้ แล้วที่กล่าวโทษนั้นก็จะไม่มีอานาจที่จะฟ้ องร้องท่านอีกต่อไป ถ้าท่านไม่
มอบให้เป็ นภาระของพระเจ้า ท่านอาจถูก “ขังไว้ในเรื อนจา และไม่สามารถหลุดพ้นจากสถานะการณ์
อันยุง่ ยากคับขันนั้นได้เลย จนกว่าจะใช้หนี้ ครบ” ถ้าพี่นอ้ งของท่านชี้ หรื อโพนทนาความผิดของท่าน ก็
จงรี บหาทางปรองดองกับเขาโดยเร็ ว ซึ่ งจะทาให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกันดีข้ ึน ความโกรธแค้นขุ่นเคือง
ที่มีต่อกันก็จะคลายลง และเป็ นมิตรให้ความเกื้ อกูลแก่กนั ได้ในที่สุด จงสารภาพความผิด ขออภัยจาก

152

เขา ขอร้ องให้เขาอธิ ษฐานเผื่อท่าน แล้วในไม่ช้า เขาก็จะเป็ นฝ่ ายสารภาพในความผิดบาปของเขาต่อ
ท่านเอง แทนที่จะคอยกล่าวหาท่านเหมือนเมื่อก่อน
“ท่านทั้งหลายได้ยินคาซึ่ งกล่าวแก่คนในครั้งโบราณว่า...ฝ่ ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า...” คาสั่ง
สอนของพระเยซู ไม่ว่าในเรื่ องใด ๆ ล้วนแต่มีสารกิ นใจสู งส่ ง กว่าคาสอนในสมัยโบราณทั้งสิ้ น พระ
บัญญัติใหม่แห่ งอาณาจักรของพระองค์สูงเด่นเหนื อกว่าพระบัญญัติเดิมยิ่งนัก ดังจะเห็นได้จากข้อพระ
ธรรม 2 โคริ นธ์ 3:11
“อย่าต่ อสู ้ ค นชั่ว ” (มัทธิ ว 5:39) คริ สเตี ย นส่ วนมากมัก จะท าให้จิตวิญญาณของตนมี มลทิ น
หมองมัวไปโดยรู ้เท่าไม่ถึงการ คือมักจะแข็งข้อ ไม่ยอมแพ้ผใู ้ ด มักจะแสดงตัวให้เด่น หาทางเอาชัยชนะ
ต่อศัตรู ดว้ ยตนเอง ซึ่ งเป็ นการกระทาที่ผดิ พลาดอย่างยิง่
“เพื่อท่านทั้งหลายจะเป็ นบุตร ของพระบิดาของท่านผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์” (มัทธิ ว 5:45) แนวทางการ
ปฏิ บตั ิ ท้ งั หลายที่กล่าวมาแล้วนี้ ก็เพื่อให้เรานาไปใช้รับในการดารงชี วิต ให้เหมาะสมกับสภาพที่เรา
ได้รับจากพระคริ สต์ กล่าวคือดารงชีวติ เยีย่ งบุตรของพระเจ้า ในท่ามกลางหมู่ชนที่ชวั่ ช้าโฉดเขลา ซึ่ งไม่
ยอมเชื่ อฟั งพระเจ้าในยุคนี้ เพื่อจะได้ส่องทางชี วิตให้แก่เขา “ปรากฏดุจดวงสว่างต่าง ๆ ในโลก” “เหตุ
ฉะนั้น ท่ า นทั้ง หลายจงเป็ นผูด้ ี รอบคอบ เหมื อ นอย่า งพระบิ ดาของท่ า นผูอ้ ยู่ใ นสวรรค์น้ ัน เป็ นผูด้ ี
รอบคอบ” (มัทธิ ว 5:48) “อย่าทาเหมือนเขาเลย” (มัทธิ ว 6:8)
“ค าอธิ ษ ฐานตามแบบของพระเยซู ” มี ศู น ย์ก ลางอยู่ ที่ ส ง่ า ราศี แ ละแผ่ น ดิ น ของพระเจ้า
นอกเหนือไปจากการทูลขออาหารประจาวันจากพระองค์แล้ว เราทูลขอพระองค์ให้ทรงรักษาเราไว้ ให้
พ้นอานาจความบาปและความชัว่ ข้อเตือนใจที่สาคัญอีกประการหนึ่ ง ซึ่ งพระเยซู ทรงเน้นถึงก็คือ ภัย
อันตรายของการที่เราไม่ยอมอภัยโทษให้แก่ผอู ้ ื่น เพราะเมื่อเราไม่ยอมอภัยโทษให้ผอู ้ ื่นพระเจ้าก็จะไม่
ทรงโปรดยกโทษให้เราเช่นเดียวกัน
“อย่า กระวนกระวายถึ ง การเลี้ ย งชี พ ของตน” (มัทธิ ว 6:25-34) ข้อพระธรรมเหล่ านี้ จดั เป็ น
วรรณคดี ช้ นั สู งมาก ในการสร้ างมโนภาพให้เห็ นถึ งการที่ พระเจ้าทรงพิทกั ษ์รักษาสรรพสิ่ งทั้งปวงที่
พระองค์ทรงสร้างขึ้น ด้วยความรัก ความเอ็นดู “โอ คนมีความเชื่อน้อย จงแสวงหาแผ่นดินของพระองค์
เสี ยก่อน” เพราะว่า “พระบิดาของท่านทั้งหลาย ทรงทราบว่า ท่านต้องการสิ่ งเหล่านี้”

ทบทวน
เหตุใดสาวกของพระเยซูจึงคิดว่าพระองค์ทรงเสี ยพระสติไป?
ท่านจาชื่ อสาวกทั้งสิ บสองคนได้หรื อไม่? พระเยซู ทรงแต่งตั้งพวกเขา ณ ที่ใด? พระองค์ทรง
โปรดให้พวกเขามีฤทธิ์ อานาจในทางใด? และทรงมอบหมายหน้าที่ให้พวกเขาทาอะไรบ้าง?
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พระเยซู ประทับอยูท่ ี่ภูเขาเป็ นเวลานานเท่าใด? นอกเหนื อไปจากอัครสาวกแล้ว มีใครอยูท่ ี่นนั่
อีกด้วยหรื อไม่? พวกเขามาจากแห่งหนตาบลใด?
พระเยซู ทรงเทศนาบนภูเขา หรื อเสด็จลงไปเทศนา ณ ที่ราบข้างล่าง? พระองค์ทรงเทศนาให้
ใครฟั ง ? ประชาชนได้ฟั ง ค าเทศนาของพระองค์ด้ว ยหรื อ ไม่ ? พระองค์มี พ ระประสงค์ที่ จ ะสอน
ประชาชนโดยทัว่ ไปเช่ นนั้นหรื อ? ทุกคนสามารถปฏิ บตั ิตามคาสั่งสอนได้ครบทุ กข้อหรื อไม่? คาว่า
“เป็ นสุ ข” หมายถึงอะไร?
พระเยซูทรงเปรี ยบเทียบผูท้ ี่ติดตามพระองค์วา่ มีสภาพเหมือนอะไร? ท่านจะอธิ บายความหมาย
ของคาเปรี ยบเทียบเหล่านี้วา่ อย่างไร?
พระเยซู ตรัสถึ งความสัมพันธ์ ระหว่างพระองค์กบั พระบัญญัติของโมเสสว่าอย่างไร? คาสั่ง
สอนของพระองค์สู งกว่า พระบัญญัติของโมเสสเช่ นนั้นหรื อ? พระเยซู ทรงวางระดับมาตรฐานของ
ความชอบธรรมไว้อย่างไร?
พระเยซูทรงสอนถึงเรื่ องความโกรธว่าอย่างไร? เราสามารถเข้าเฝ้ าพระเจ้าโดยการอธิ ษฐานและ
การนมัสการ โดยที่เรามิได้คืนดีกบั พี่นอ้ งของเราได้หรื อไม่? ในการคืนดีกนั นั้น พระเยซู ทรงกาหนดให้
ผูใ้ ดเป็ นฝ่ ายรับผิดชอบ? การทาความเข้าใจและคืนดีกบั คู่ความนั้น หมายความว่าอย่างไร?
พระเยซู ทรงสอนถึงเรื่ องการผิดประเวณี การหย่าร้าง และการสบถสาบานว่าอย่างไร พระเยซู
ทรงอธิ บายความหมายของคาว่า “ตาแทนตา ฟันแทนฟัน” ในพระบัญญัติเดิมว่าอย่างไร?
คริ สเตียนควรกระทาอย่างไรเมื่อถูกคนอื่นฟ้ องร้อง? ในการเกี่ยวข้องกับผูอ้ ื่นนั้น เราควรปฏิบตั ิ
อย่างไร? และมีขอบเขตเพียงใด? (มัทธิ ว 5:41)
เราควรจะกระทาอย่างไร เมื่อถูกคนอื่นข่มเหงรังแก?
พระเยซูทรงสอนให้เราปฏิบตั ิต่อศัตรู ของเราอย่างไร?
พระเจ้าทรงจัดการกับมวลมนุษย์อย่างไร? (มัทธิ ว 5:45)
พระเยซู ทรงวางมาตรฐานการเป็ นผูด้ ี รอบคอบสาหรับเราอย่างไร? พระองค์ทรงสอนเกี่ยวกับ
การให้ทาน และการแสดงความเมตตากรุ ณาต่อผูอ้ ื่นว่าอย่างไร?
พระองค์ทรงสอนเกี่ยวกับการอธิ ษฐานว่าอย่างไร? ที่พระเจ้าทรงสดับฟังคาอธิ ษฐานของเรานั้น
เนื่องด้วยเนื้อหาสาระของคาอธิ ษฐาน หรื อเนื่องด้วยความยืดยาวในการอธิ ษฐาน?
แบบอย่างการอธิ ษฐานที่พระเยซู ประทานให้เรา มีความว่าอย่างไรบ้าง? จงอ้างมาให้ละเอียด
ในคาอธิ ษฐานนี้พระเยซูทรงเน้นตอนไหนมากที่สุด?
ถ้าเราไม่อภัยโทษให้แก่ผอู ้ ื่นแล้ว พระเจ้าทรงโปรดอภัยโทษให้เราหรื อไม่?
พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับการถือศีลและการส่ าสมทรัพย์สมบัติวา่ อย่างไร?
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คาว่ามี ดวงตา “เป็ นปกติ ” ในที่น้ ี หมายความว่าอะไร? ความสว่างกลับกลายเป็ นความมืดได้
อย่างไร?
เหตุใดเราจึงไม่สามารถเป็ นบ่าวสองนายในเวลาเดียวกันได้?
พระเยซูทรงสอนเรื่ องความจาเป็ นในชีวติ ประจาวันของเราว่าอย่างไร?
พระเจ้าทรงพิทกั ษ์รักษาสารพัดสิ่ ง ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นเช่นเดี ยวกับที่พระองค์ทรงพิทกั ษ์
รักษามนุษย์หรื อไม่?
เราไม่ควรเตรี ยมสิ่ งใดไว้สาหรับวันพรุ่ งนี้เลยหรื อ?
พระเยซู ทรงสอนเกี่ยวกับการกล่าวโทษคนอื่นว่าอย่างไร? การที่เราพยายามมองดูเศษผงในตา
ของญาติพี่นอ้ งของเรา โดยไม่คานึงว่าในดวงตาของเราก็มีท่อนไม้อยูน่ ้ นั หมายความว่าอย่างไร?
พระเยซูสอนเกี่ยวกับคนหน้าซื่ อใจคดว่าอย่างไร?
พระเยซู สอนเกี่ ยวกับการขอว่าอย่างไร? พระองค์ทรงยกตัวอย่างอะไรบ้างในอันที่จะสอนให้
เราทราบแนวทางนั้นว่า ทาอย่างไร พระองค์จึงจะทรงตอบคาอธิ ษฐานของเรา?
“บัญญัติทอง” หมายถึ งอะไร? เราจะหาได้จากที่ไหน? การรักษาบัญญัติน้ ี จะทาให้เรารอดได้
หรื อไม่?
จงอธิ บายความหมายของคาสอนเรื่ องทางแคบและทางกว้าง ว่าหมายความถึงอะไร?
คาพูดที่วา่ “นุ่งห่มดุจแกะ แต่ภายในร้ายกาจดุจสุ นขั ป่ า” นั้นหมายความว่าอะไร?
พระเยซูทรงหมายถึงอะไร ในการที่พระองค์ตรัสว่า “ท่านจะรู ้จกั เขาเพราะผลของเขา”?
ผูใ้ ดบ้างที่พระเยซูตรัสว่า สามารถเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าได้? (มัทธิ ว 7:21)
เหตุใดบางคนจะต้องถูกขับไล่ออกไป เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่สอง?
จงอธิ บายคาอุปมาเรื่ องการวางรากฐานทั้งสองอย่าง ผูท้ ี่สร้างตึกไว้บนทรายและผูท้ ี่สร้างตึกไว้
บนศิลานั้น คือคนประเภทใดบ้าง? ศิลาในที่น้ ีหมายความถึงใคร?
การเทศนาบนภูเขาครั้งนี้ก่อให้เกิดผลอย่างไรบ้าง?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. อะไรคือสาเหตุสาคัญที่สุด ซึ่ งทาให้ประชาชนหลัง่ ไหลมาเฝ้ าพระเยซู 2. เหตุใดพระเยซูทรง
กาชับมิให้เขาเหล่านั้น แพร่ งพรายให้ผใู ้ ดทราบว่าพระองค์คือใคร 3. ท่านคิดว่าพระเยซู คดั เลือกสาวก
ทั้งสิ บสองคนในเวลานั้นหรื อ หรื อเป็ นเพียงแต่งตั้งผูท้ ี่พระองค์ทรงเลือกไว้ก่อนแล้ว 4. เหตุใดพระเยซู
จึงทรงเริ่ มการเทศนาโดยสอนถึ งพระพรแห่ งความสุ ข 5. คาสั่งสอนในการเทศนาครั้งนี้ สาหรั บอัคร
สาวกสิ บสองคนเท่านั้น หรื อสาหรับมนุ ษยชาติทวั่ ไป 6. เมื่อพระเยซู ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายเป็ นเหมือน
เกลือแห่ งแผ่นดินโลก” นั้น พระองค์ทรงหมายถึ งอัครสาวกทั้งสิ บสองคนโดยเฉพาะเท่านั้น หรื อทรง
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หมายถึงผูต้ ิดตามพระองค์ทุกคน 7. การที่พระเยซูสอนถึงเรื่ องเกลือ การสร้างเมืองบนภูเขา และเทียนที่
จุ ดไว้บนเชิ งเที ยนนั้น พระองค์ทรงสอนถึ งความจริ ง เรื่ องเดี ยวกันใช่ หรื อไม่ การกระทาเป็ นเครื่ อง
พิสูจน์ได้ดีกว่าค าพูด จริ งหรื อไม่ 8. จากค าเทศนาของพระเยซู ครั้ งนี้ ท่านจะอธิ บายเรื่ องความบาป
อย่างไร 9. ท่านคิดว่าผูท้ ี่แสวงหาแผ่นดิ นของพระเจ้าเป็ นอันดับแรก จะได้รับการเลี้ ยงดู ได้รับเสื้ อผ้า
เครื่ องนุ่ งห่ ม และที่อยู่อาศัย อาหารตลอดไปเช่ นนั้นหรื อไม่ 10. ท่านคิดว่าคาสอนของพระเยซู คริ สต์
เรื่ องการหย่าร้างนั้น จะนามาใช้ในปั จจุบนั ได้หรื อไม่ 11. ระหว่างการอธิ ษฐานขอ กับการเชื่ อฟั งทาตาม
น้ าพระทัยของพระเจ้า อย่างไหนจะได้รับคาตอบในการอธิ ษฐาน 12. การพูด “คาซ้ ากัน” เมื่ออธิ ษฐาน
นั้นหมายความว่าอย่างไร 13. การส่ าสมทรัพย์สมบัติไว้เพื่อแก้ไขฐานะเมื่อคราวตกทุกข์ได้ยาก หรื อเมื่อ
วัย ชรานั้น เป็ นความผิ ดบาปหรื อ ไม่ 14. เราจะรั บ พระวิญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ ด้ว ยการอธิ ษ ฐานขอเพี ย ง
ประการเดียวได้หรื อไม่ 15. การอธิ ษฐานขอที่แท้จริ งนั้นหมายความว่าอย่างไร 16. ท่านคิดว่าบุคคลต่าง
ๆ ที่ พ ระเยซู ท รงกล่ า วถึ ง ในพระธรรมมัทธิ ว 7: 22 ได้รับความรอดหรื อไม่ 17. การสร้ างตึ ก ไว้บน
รากฐานศิลานั้นหมายความว่าอย่างไร
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ขั้นทีย่ สี่ ิ บทรงรักษาคนใช้ ของนายร้ อยทหาร-เมืองคาเปอรนาอูม
มัทธิว 8: 1-13ลูกา 7:1-10
ในขั้น ที่ แ ล้ว หลัง จากที่ พ ระเยซู ไ ด้ท รงใช้เ วลาในการอธิ ษ ฐานอยู่บ นภู เ ขาตลอดคื น แล้ว
พระองค์ก็ได้ทรงคัดเลื อกและแต่งตั้งอัครสาวกไว้สิบสองคนและได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอัน
ประเสริ ฐยิ่ง โปรดแก่ พวกเขาที่ ภูเขานั้น พระองค์ทรงแนะนาสั่งสอนพวกเขาให้รู้ถึง หลักธรรม กฎ
ข้อบังคับแห่งแผ่นดินของพระเจ้า ซึ่ งพวกเขาจะต้องออกไปประกาศให้ชาวโลกทราบต่อไป ในการนี้ ได้
มีประชาชนหลัง่ ไหลติดตามพระองค์มาเป็ นจานวนมาก ซึ่ งพระองค์ก็ได้ทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และ
ขับ ไล่ ผีสิ ง ให้ แก่ พ วกเขาหลายคนด้วยกัน พระเยซู ท รงบ าบัด รั ก ษาโรคภัย ไข้เ จ็บ ให้แก่ ป ระชาชน
เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงพิทกั ษ์รักษาจิตวิญญาณของพวกเขา ทั้งนี้ เพราะ “บรรดาความทุกข์ภยั ไข้เจ็บ
ของเรา ท่านได้รับเอาเอง” แต่ก็มีอยู่บ่อยครั้งที่พระองค์ทรงหลี กเลี่ ยงไปจากฝูงชนผูเ้ จ็บป่ วยเหล่านั้น
เพื่อสัง่ สอนสาวกของพระองค์ และสอนให้รู้ถึงความจริ งแห่งแผ่นดินของพระเจ้า
ประชาชนที่ ไ ด้ฟั ง คาเทศนาบนภู เขาของพระองค์ ต่ างก็ พ ากันประหลาดใจในคาสอนของ
พระองค์ยงิ่ นัก เพราะว่าคาสอนของพระองค์เต็มไปด้วยฤทธิ์ เดช และมีความหมายลึกซึ้ งแตกต่างไปจาก
พวกฟาริ สีมาก และเมื่อพระองค์ เสด็จจากภูเขากลับไปสู่ เมืองคาเปอรนาอูม ประชาชนก็ได้ตามเสด็จไป
ด้วย เมืองคาเปอรนาอูม อยูห่ ่ างจากภูเขาที่พระเยซู แสดงพระธรรมเทศนาประมาณแปดกิ โลเมตร เป็ น
เมืองที่พระองค์ทรงเคยใช้เป็ นศูน ย์กลางในการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์และกระทาการอัศจรรย์
ไว้หลายประการด้วยกัน ตรงนี้ แหละที่มทั ธิ วได้บนั ทึกไว้วา่ พระองค์ได้ทรงรักษาคนเป็ นโรคเรื้ อนให้
หาย ดังที่มาระโกได้บนั ทึกไว้ในขั้นที่ 15 การสาแดงการอัศจรรย์ต่าง ๆ ของพระเยซู เท่าที่มทั ธิ วบันทึก
เอาไว้ในเวลานั้นมีท้ งั หมดหลายประการด้วยกัน ส่ วนใหญ่ได้แก่การบาบัดรักษาโรค ซึ่ งบางครั้งพระ
เยซูก็ทรงรักษาคนป่ วยให้หาย โดยการสัมผัส หรื อโดยคาตรัส บางครั้งก็ทรงรักษาทั้ง ๆ ที่คนป่ วยผูน้ ้ นั
อยูห่ ่างจากที่พระองค์ประทับเป็ นระยะทางไกล ไม่อาจติดต่อถึงกันได้
การกระทาการอัศจรรย์ คือการเอาชนะต่อกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ด้วยฤทธิ์ อานาจที่เหนื อกว่า
เป็ นข้อยกเว้นอย่างหนึ่ งที่มิได้ดาเนิ นตามกฎธรรมชาติ แต่ก็มิได้ทาให้กฎธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปแต่
อย่างใด ทุกอย่างยังคงเป็ นเช่นเดิมเป็ นต้นว่ากฎของความโน้มถ่วง เดิมเป็ นอย่างไร เดี๋ยวนี้ ก็เป็ นอย่างนั้น
เมื่อเครื่ องบินขึ้นไปได้ ก็จะต้องลงได้เช่นเดียวกัน แต่มีกฎอย่างหนึ่ ง ที่อยูเ่ หนื อกฎของความโน้มถ่วงนี้
นัน่ คืออานาจของพระเจ้า
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ฤทธิ์ อานาจของพระเยซู มีแหล่งกาเนิ ดมาแต่สวรรค์ พระเยซู ทรงมีฤทธิ์ อานาจที่เราไม่รู้จกั และ
ไม่เข้าใจ ประดุ จสัตว์เลี้ ยงย่อมไม่รู้ถึง การดารงชี วิตของผูเ้ ป็ นนายของมัน ดัง นั้นเราจึ งไม่อาจเข้า สู่
ดินแดนนิตยถาวรของพระเจ้าได้ พระเยซู ทรงคุน้ เคยกับอานาจของพระเจ้า และได้ใช้อานาจนั้น พิสูจน์
ให้เห็นว่าการที่พระองค์อา้ งว่า พระองค์คือองค์พระเมสิ ยาห์น้ นั เป็ นความจริ ง เพื่อให้มนุษย์เข้าใจถึงพระ
ราชกิ จของพระองค์ในโลกนี้ พระองค์เสด็จมาจากสวรรค์ซ่ ึ งเป็ นดิ นแดนแห่ งจิตวิญญาณ ซึ่ งดารงอยู่
เป็ นนิ ตย์ เพื่อปฏิบตั ิพระราชกิจให้ลุล่วงไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า ฉะนั้นบางครั้งพระองค์จึงได้
สาแดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงมีอานาจเหนือกฏเกณฑ์ของธรรมชาติ
มีบางคนคัดค้านว่าการกระทาการอัศจรรย์น้ ีเป็ นเรื่ องที่อยูเ่ หนือความเข้าใจของมนุ ษย์ ดังนั้นเรา
จึงเข้าใจผิดคิดว่าเป็ นสิ่ งที่ผิดหลัก “วิทยาศาสตร์ ” หากว่าเรายึดถือเอาหลักวิทยาศาสตร์ เป็ นบรรทัดฐาน
คือไม่ยอมรับรู ้การกระทาการอัศจรรย์แล้ว เขาก็จาต้องปฏิเสธเรื่ องสสาร เรื่ องชี วิตจิตใจ กระแสไฟฟ้ า
กฎของความโน้มถ่ วง ฯลฯ ทั้งนี้ เพราะสิ่ งเหล่านี้ ลว้ นแต่ลึกลับ เกิ นความเข้าใจของเราทั้งสิ้ น แม้แต่
นักวิทยาศาสตร์ ที่เปรื่ องปราดที่สุด ก็ไม่สามารถอธิ บายให้ถูกต้องได้ ฉะนั้นจึงขอให้เราเชื่ อพึ่งในพระ
เจ้าผูท้ รงสร้างชีวติ โลกและสารพัดสิ่ งที่อยูใ่ นโลก ซึ่ งทรงสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง ให้เป็ นไปตาม
แนวทางที่พระองค์ทรงกาหนดไว้ได้ทุกอย่าง พระเจ้าทรงเปิ ดเผยให้เราทราบถึงความจริ งอันประเสริ ฐ
ของพระองค์ โดยทางการกระทาการอัศจรรย์ของพระบุตรของพระองค์และโดยทางพระกิ ตติคุณ ซึ่ ง
เป็ น “ฤทธิ์ เดชของพระเจ้ า ให้ คนทั้งปวงที่ เชื่ อ ได้ ถึงที่ รอดทุกคน” ฉะนั้นเราจึงมีหนทางที่จะเข้าไปสู่
แผ่นดินแห่ งพระวิญญาณ” กฎของพระวิญญาณแห่ งชี วิตในพระคริ สต์ ได้ทาให้ขา้ พเจ้าพ้นจากกฎของ
ความผิดและของความตาย” นี่คือตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ากฎหนึ่งสามารถทาลายกฎอีก
กฎหนึ่ งได้ ความจริ งนั้น ความบาปไม่ได้ตาย แต่เมื่อเราอยู่ในพระคริ สต์ เราก็ตอ้ ง “ตายแก่ความบาป
และมีชีวติ อยูเ่ พื่อพระเจ้า” โดยความเชื่อ
ในการรักษาคนใช้ของนายร้อยทหารชาวโรมันนั้น พระเยซู ได้ทรงสั่งสอนให้เราตระหนักถึ ง
การตอบสนองความเชื่ อ ที่พระองค์ทรงโปรดแก่นายทหารผูน้ ้ นั ทั้งนี้ เนื่ องมาจากความเชื่ อมัน่ อย่างสุ ด
จิตสุ ดใจ ที่เขามีต่อพระองค์นนั่ เอง จนพระองค์ตอ้ งตรัสชมเขาว่า พระองค์ไม่เคยพบความเชื่ อเช่นนี้ มา
ก่อนเลย พระองค์ทรงใช้ความเชื่อเป็ นหลักในการเตือนพลไพร่ ของพระองค์ โดยตรัสว่า ผูใ้ ดไม่มีความ
เชื่ อ ผู ้น้ ัน จะต้อ งถู ก ขับ ไล่ อ อกจากแผ่ น ดิ น ของพระเจ้า แม้ว่ า การบัน ทึ ก ของมัท ธิ ว และลู ก า มี
ข้อปลี กย่อยแตกต่างกันอยู่บา้ ง แต่เมื่อเรานามาเปรี ยบเทียบกันแล้ว เราก็จะได้เรื่ องราวที่ละเอียดครบ
ถ้วยบริ บูรณ์
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อภิปราย
ดูเหมือนว่า ในระหว่างที่พระเยซู เสด็จจากภูเขากลับไปสู่ เมืองคาเปอรนาอูมนั้น นายร้อยทหาร
โรมันผูน้ ้ ีกาลังรอคอยพระเยซูอยู่ แต่ในพระธรรมลูกาบันทึกไว้วา่ นายร้อยผูน้ ้ ี ได้ส่งชาวยิวคณะหนึ่ งไป
ทูลเชิญพระองค์ให้รักษาคนใช้ของเขา
เนื่ องจากเขา “เป็ นนายร้ อยทหารโรมัน ” ฉะนั้นเป็ นที่ แน่ นอนว่าเขาจะต้องมี คนอยู่ใต้บงั คับ
บัญชาของเขาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน ตามยศศักดิ์ของเขา แต่ตามสภาพความเป็ นอยูน่ ้ นั รู ้สึกว่าเขาเป็ นผู ้
ที่ได้รับเกียรติสูงมาก ฉะนั้นจึงสันนิษฐานว่า เขาอาจเป็ นผูบ้ ญั ชาการทหาร ของหน่วยที่เขาประจาอยูใ่ น
คาเปอรนาอูมก็เป็ นได้ และในฐานะที่เขาเป็ นผูแ้ ทนของรัฐบาลโรมัน ดังนั้นเขาจึงมีอานาจสิ ทธิ์ ขาด ทั้ง
ในเมืองคาเปอรนาอูมและอาณาเขตโดยรอบ ตามหลักฐานปรากฏว่านายร้อยผูน้ ้ ี เป็ นผูท้ ี่มีอธั ยาศัยไมตรี
ดีงามยิง่ แม้วา่ ชาวยิวจะอยูใ่ ต้ยงั คับของรัฐบาลโรมันก็ตาม แต่เขาก็มิได้กดขี่ข่มเหงชาวยิวเยี่ยงผูม้ ีอานาจ
แต่ ประการใด ตรงกันข้า ม เขากลับมี ค วามเห็ นอกเห็ นใจ และให้ก ารสงเคราะห์ พวกเขาหลายด้า น
ด้วยกัน ชาวยิวคณะที่เขาส่ งไปทูลเชิ ญพระเยซู น้ นั ทูลพระเยซู วา่ นายร้อยผูน้ ้ ี รักชนชาติยิวมาก และได้
สร้างธรรมศาลาไว้ให้พวกเขาหนึ่งหลัง ฉะนั้นจึงไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า เขาจะต้องมีความสนใจศาสนายิวอ
ย่างใกล้ชิดและได้รู้ถึงความจริ งของพระเจ้าบางประการแล้วด้วย เขาคงจะทราบถึงกิตติศพั ท์ของพระ
เยซู และการสาแดงการอัศจรรย์ของพระองค์ ทั้งที่พระองค์กระทาในเมืองและนอกเมืองคาเปอรนาอูม
อาจเป็ นไปได้วา่ ทุกครั้งที่ประชาชนพากันไปเฝ้ าพระเยซูเป็ นจานวนมากมาย เขาได้ส่งทหารของเขาไป
ปะปนกับฝูงชนเหล่านั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อรักษาความสงบ ระงับความโกลาหลต่าง ๆ ซึ่ งอาจเนื่ องมาจาก
การยื้อแย่งเบียดเสี ยดกันเข้าไปฟั งพระธรรมเทศนา หรื อพาคนป่ วยเข้าขอรับการรักษาจากพระองค์ เขา
คงได้ไตร่ ตรองถึงข้อโจษจันที่วา่ พระเยซูทรงเป็ นผูร้ ักษาโรคผูย้ ิ่งใหญ่และเป็ นบรมครู มาบ้างแล้ว และ
เชื่อว่าเขาคงรู ้จกั กับขุนนางชาวโรมันซึ่ งอยูใ่ นเมืองคาเปอรนาอูมนี้ อย่างแน่นอน ขุนนางที่กล่าวถึงนี้ คือ
ผูท้ ี่พระเยซู ได้ทรงรักษาบุตรชายของเขา ให้รอดพ้นความตายได้อย่างน่ าอัศจรรย์เมื่อคราวที่พระองค์
ประทับอยูใ่ นหมู่บา้ นคานานัน่ เอง (มีบางคนเข้าใจว่า นายร้อยและขุนนางชาวโรมันดังกล่าว เป็ นบุคคล
เดียวกัน)
อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าคนใช้ที่นายร้ อยผูน้ ้ ี รักใคร่ และมี คุณค่าต่อเขามากนั้น ได้ลม้ ป่ วยลง
อาการหนักและกาเริ บรุ นแรงมาก จนถึ งกับต้องกลายเป็ นง่อย และกาลังอยูใ่ นระหว่างความเป็ นความ
ตายทีเดียว ตามที่ได้บนั ทึกไว้กล่าวว่า “เขาต้องทนทุกข์เวทนามาก” นายร้อยชาวโรมันจึงตัดสิ นใจอย่าง
เด็ดขาดว่า จะต้องทูลเชิญให้พระเยซูช่วยเหลือเขาให้จงได้ ในทันทีที่พระองค์เสด็จมาถึงเมืองคาเปอรนา
อูม ครั้นมาไตร่ ตรองดูแล้วว่าตนเป็ นคนบาปไม่เหมาะสมที่จะเข้าเฝ้ าพระเยซู เขาจึงขอร้ องให้ชาวยิวก
ลุ่มหนึ่ ง ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการทูลเชิญพระองค์ เนื่องจากเขาเป็ นผูท้ ี่มีเมตตาธรรมต่อชาวยิว และ
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คบหาสมาคมกับชาวยิวโดยไม่ได้มีความรั งเกี ยจเดี ยดฉันท์ จนถึ งกับสร้ างธรรมศาลาไว้ให้พวกเขา
ประกอบศาสนกิจ ฉะนั้นการขอร้องให้ชาวยิวไปทูลเชิญพระเยซูจึงไม่เป็ นปั ญหาแต่อย่างใด ทุกคนยินดี
ไปด้วยความรักและด้วยความเต็มใจ เหตุผลส่ วนตัวของเขาอีกประการหนึ่ งที่เขาขอร้ องให้ชาวยิวช่วย
ทาหน้าที่ แทนเขาก็คือ พระเยซู เองก็เป็ นชาวยิว ฉะนั้นเขาจึงคาดว่าการติดต่อขอร้ อง ระหว่างชนชาติ
เดี ย วกัน นั้น ย่อ มจะได้ผ ลดี ก ว่ า เพราะนอกจากเขาจะเป็ นคนต่ า งชาติ แ ล้ว ยัง เป็ นคนบาปอี ก ด้ว ย
เนื่องจากความรักความห่วงใยที่เขามีต่อคนใช้ของเขามากเกินไป จึงทาให้นายร้อยผูน้ ้ ี ทุกข์ร้อน ต้องการ
ความช่วยเหลือจากพระเยซูเป็ นที่สุด โดยไม่คานึงถึงเกียรติยศทางสังคม หรื อเชื้อชาติแต่อย่างใด
ทันทีที่พระเยซูเสด็จมาถึงประตูเมืองคาเปอรนาอูม พวกผูแ้ ทนชาวยิวดังกล่าวก็เข้าเฝ้ าพระองค์
ทูลขอให้พระองค์ทรงโปรดช่วยเหลื อคนใช้ของนายร้อยทหาร ด้วยเหตุที่นายร้อยผูน้ ้ ี เป็ นผูท้ ี่มีชื่อเสี ยง
และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชาวยิวหลายอย่าง ดังนั้นชาวยิวคณะนี้จึงเห็นว่า เขาน่าจะมีสิทธิ์ ขอร้องจาก
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าบ้าง จึ งได้ช่วยกันทูลอ้อนวอนพระองค์ อ้างเหตุ ผลต่าง ๆ ให้เห็ นว่าเขาเป็ นคนดี มี
คุณค่าคนหนึ่ง ควรที่พระองค์จะทรงโปรดตามคาขอร้องของเขา ซึ่ งพระเยซู ก็ตรัสรับคาทูลเชิ ญในทันที
ว่า “เราจะไปรักษาเขาให้หาย”
ครั้นเมื่อพระเยซู เสด็จไป จวนจะถึ งบ้านของนายร้ อยผูน้ ้ นั อยู่แล้วนายร้ อยผูน้ ้ นั ก็ออกมาถวาย
การต้อนรับ เขารู ้สึกตื้นตันไปด้วยความปี ติยินดี แต่ในขณะเดียวกันเขารู ้สึกสานึ กตนว่า เขาเป็ นคนบาป
เป็ นคนไร้ค่า อีกประการหนึ่งอาจเป็ นเพราะว่า ชาวยิวส่ วนใหญ่ดูหมิ่นชาวต่างชาติ เมื่อตระหนักเช่นนี้ ก็
ได้คิดว่า ควรหรื อจะให้พระองค์เข้าไปในเรื อนของตน เมื่อคิดดังนั้นแล้วจึงทูลพระองค์วา่ “ข้าพเจ้าเป็ น
คนไม่สมควร ที่พระองค์จะเสด็จเข้าใต้ชายคาของข้าพเจ้า” (สาหรับตอนนี้ ลูกาบันทึกไว้วา่ นายร้อยชาว
โรมันรู ้สึกตัวว่าตนไม่ดี ไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปหาพระเยซู จึงได้ขอร้องให้ชาวยิวไปทูลเชิ ญพระองค์มา
และเมื่อเสด็จมาจวนจะถึ งบ้านของเขา ถ้อยคาที่ร้องทูลมิให้พระองค์เข้าไปในบ้านของเขา ก็เป็ นของ
ผูอ้ ื่ นเพราะนายร้ อยผูน้ ้ นั ไม่กล้าพูด ส่ วนมัทธิ วนั้นบันทึ กไว้ว่า ทั้งการทูลร้ องขอให้พระเยซู เสด็จมา
รั กษาคนใช้ข องเขา ตลอดจนทู ลมิ ให้พระองค์เข้าไปในบ้านของเขานั้น นายร้ อยผูน้ ้ ี เป็ นคนทูลด้วย
ตัวเองทั้งสิ้ น มิได้ส่งใครไปแทน) เขาทูลพระองค์ต่อไปว่า “แต่ขอพระองค์ตรัสเพียงคาเดียว บ่าวของ
ข้าพเจ้าก็จะหายโรค ด้วยว่าข้าพเจ้า...มีทหารอยูใ่ ต้บงั คับของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสั่งคนนี้ วา่ ไป เขาก็ไป... ”
เนื่ องจากนายร้ อยชาวโรมันผูน้ ้ ี เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา รู ้ ว่าคาสั่งของผูเ้ ป็ นนายต่อคนใต้บงั คับบัญชานั้นมี
อานาจมาก นอกจากนั้นยังรู ้อีกด้วยว่า พระเยซูทรงมีฤทธิ์ อานาจใหญ่ยงิ่ สามารถตรัสสั่ง และโรคใด ๆ ก็
หาย ผีร้ายก็ออก ตลอดจนมีอิทธิ ฤทธิ์ ทุกอย่างทัว่ ทั้งจักรวาล ให้เป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระองค์ได้นี่
ย่อมแสดงให้เห็นความเด่นชัดว่า นายร้อยผูน้ ้ ีพอจะเข้าใจบ้างแล้วว่าพระเยซูคริ สต์คือผูใ้ ด
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พระเยซูทรงรู ้สึกประหลาดพระทัย ในความเชื่อของเขามาก เพราะน้อยครั้งนักที่พระองค์จะได้
ทรงพบเห็ นผูใ้ ดสาแดงความเชื่ อที่แท้จริ งออกมา อย่างน่าชื่ นชมเช่นนี้ แน่นอนละพระองค์จะต้องรู ้สึก
ชื่ นชมยินดีอย่างมากทีเดี ยว ที่ได้เห็นบุรุษผูม้ ีชื่อเสี ยง รู ้จกั อ่อนน้อม มอบความไว้วางใจให้แก่พระองค์
พระเยซู มิได้ทรงปล่อยให้โอกาสอันงามนี้ ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ทรงผินพระพักตร์ มายังฝูงชนที่
ติดตามพระองค์มา พร้อมกับตรัสว่า “เราหาได้ พบความเชื่ อมากเช่ นนี ้ ในพวกอิ สราเอลไม่ ” ทั้ง ๆ ที่เขา
เป็ นชาวต่างชาติแต่ยงั มีความเชื่อมากเช่นนี้
ส่ วนชาวยิวซึ่งเป็ นชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้แท้ ๆ กลับไม่มีผใู ้ ดมีความเชื่ อในพระองค์ ซึ่ ง
เป็ นองค์พระเมสิ ยาห์ ของพวกเขามากเช่ นนี้ เลย เมื่อทรงหวนคิดถึ งชาวอิ สราเอลผูข้ าดความเชื่ อแล้ว
พระองค์ก็ทรงเศร้าพระทัยยิง่ นัก เพราะคนเป็ นจานวนมากยังพากันปฏิเสธพระองค์อยู่ พระองค์ได้ทรง
ตักเตื อนพวกเขาให้ระมัดระวังตัวให้ดี เพราะว่าจะมี ชนชาติ เชื่ อพึ่งพระเยซู เป็ นจานวนมาก จากทาง
ตะวันออกและทางตะวันตกด้วย (ดู กิจการ 2:5) แม้วา่ พวกที่มาใหม่เหล่านี้ ไม่ใช่ชนชาติอิสราเอลก็ตาม
แต่พวกเขาก็มีโอกาสที่จะได้ “นัง่ ” ร่ วมกับ “บรรพบุรุษ” ของพวกเขา คืออับราฮัมและอิสอัค ในแผ่นดิน
ของพระเจ้า แต่ในขณะเดียวกัน “ลูกแห่งแผ่นดิน” คือชนชาติยิวซึ่ งเป็ นชนชาติเดียวกันกับพระเยซู และ
เป็ นชนชาติแรกที่พระเจ้าให้มีโอกาสรับแผ่นดินของพระองค์เป็ นมรดก ก่อนชาติอื่นใด กลับต้องถูกขับ
ไล่ออกไปสู่ ความมืด”
หลังจากนั้น พระเยซู ทรงหันกลับมาทางนายร้ อยทหารชาวโรมันอี กครั้ งหนึ่ ง แล้วตรั สด้วย
กระแสเสี ยงแผ่วเบาว่า “ไปเถิด ท่านได้เชื่ ออย่างไร ก็ให้เป็ นแก่ท่านอย่างนั้น” พระเยซูทรงสาแดงการ
อัศจรรย์ในการรักษาโรคครั้งนี้ โดยพระดารัสของพระองค์เอง เมื่อนายร้ อยผูน้ ้ นั และเพื่อน ๆ ของเขา
กลับเข้าไปในบ้าน ก็พบว่าคนใช้ของเขาได้หายเป็ นปกติแล้ว เขาหายป่ วยในทันที ที่สิ้นพระกระแส
รับสั่งของพระองค์นนั่ เอง ความเชื่ อที่แท้จริ งเยี่ยงความเชื่ อของนายร้ อยผูน้ ้ ี ย่อมได้รับการตอบสนอง
จากพระเจ้าเสมอ “พระองค์จะปฏิเสธพระองค์เองไม่ได้” เช่นเดี ยวกับที่พระองค์จะปฏิเสธพระสัญญา
ของพระองค์ไม่ได้ กฎแห่ งความเชื่ อ เป็ นกฎที่แน่ นอนเสมอ ผิดพลาดไม่ได้ “พระเจ้าผูท้ รงมุสาไม่ได้
เป็ นผูท้ รงสัญญา”
ขอให้เ ราพิ จ ารณาดู ก ารอัศ จรรย์ข องพระเยซู ใ ห้ถี่ ถ้วนเถิ ด ว่า ต้องอาศัย ความเชื่ อมากน้อ ย
เพียงใด การสาแดงฤทธิ์ อานาจย่อมขึ้นอยูก่ บั การสาแดงความเชื่อเป็ นส่ วนสาคัญ ที่พระเยซู ไม่ได้สาแดง
การอัศจรรย์ในเมืองนาซาเร็ ธก็ดว้ ยเหตุน้ ีเอง พระเยซู ตรัสว่า พระองค์ไม่ได้ทรงกระทาอิทธิ ฤทธิ์ มากใน
เมืองนั้น เพราะเขาไม่มีความเชื่อ (มัทธิ ว 13:58) เพราะความไม่เชื่อนี่ เองจึงทาให้ “ลูกแห่ งแผ่นดิน” ของ
พระเจ้า อันเป็ นชนชาติที่พระเจ้าได้ทรงส่ งพระเยซู ให้เสด็จลงมาในท่ามกลางเขาเหล่านั้นโดยตรง กลับ
ต้องพลาดไปไม่อาจเข้าไปในแผ่นดินของพระองค์ได้ เขาจะต้องถึงซึ่ งความพินาศ และต้องได้รับความ
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ทุกข์โศกอย่างใหญ่หลวง การเชื่ อพึ่งพระเยซู คริ สต์เป็ นสิ่ งที่สาคัญและจาเป็ นต่อชี วิตที่สุด ประชาชนที่
ติดตามพระเยซู ไปดังกล่าวมาแล้วนั้น ไม่ใช่ เพียงแต่เชื่ อพระเยซู อย่างเดี ยวเท่านั้น หากยังได้ติดตาม
พระองค์ไปอีกด้วย ดูเถิดแม้แต่ “พวกปี ศาจก็เชื่ อเหมือนกันและกลัวจนตัวสั่น” แต่ผทู ้ ี่เชื่ อวางใจในพระ
เยซูอย่างแท้จริ ง จะได้รับชีวติ นิรันดร์

ข้ อไตร่ ตรอง
“เราทั้งหลายจงมีใจกล้า เข้ามาถึงพระที่นงั่ แห่ งพระคุ ณ” ความเชื่ อของนายร้อยโรมันสอนให้
เรารู ้ ถึง วิธีที่จะได้รับสิ่ งที่เราต้องการจากพระเจ้า นายร้อยมาหาพระองค์อย่างกล้าหาญ แม้กระนั้นก็ยงั
ถ่อมตัว นี่ แหละคื อเคล็ดลับ ถ้าเราไม่ถ่อมตัว ไม่สานึ กว่าตัวเรานั้นไม่สามารถที่จะช่ วยตัวเองได้ ไม่
ตระหนักว่าเราเป็ นคนไร้ค่าแล้ว เราจะไม่มีทางได้รับความช่วยเหลื อจากพระเจ้าเลย แต่อีกนัยหนึ่ ง เรา
จะต้องมีความกล้าหาญในการเข้าเฝ้ าพระองค์ ที่เรากล้าที่จะเข้าไปถึ งพระที่ นงั่ ของพระเจ้าก็เพราะว่า
เป็ นพระที่นงั่ แห่ งพระคุณ เราไม่มีคุณค่าพอที่จะรับเอาของประทานจากพระเจ้าเลย และพระคุณของ
พระเจ้านี่ แหละที่เปิ ดเผยให้เราทราบถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา จนกระทัง่ ได้ทรงส่ ง
พระบุตรของพระองค์ให้ลงมาตายเพื่อเรา และเพื่อจัดเตรี ยมทุกอย่างไว้สนองความต้องการของเราทั้ง
ฝ่ ายวิญญาณ จิตใจ และร่ างกาย
ความเชื่ อของผูเ้ ชื่ อแต่ละคนสามารถช่วยผูอ้ ื่นได้ ฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงบัญชาให้เรา “อธิ ษฐาน
เพื่อกันและกัน” และเมื่อผูห้ นึ่ งผูใ้ ดเจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์ก็ทรงบัญชาให้เรา “เชิ ญพวกผูป้ กครองใน
คริ สตจักรมาอธิษฐานเพื่อเขา” นี่คือเคล็ดลับแห่งการรับเอาอานาจจากสวรรค์ คือว่า ถ้าในพวกท่านที่อยู่
ในแผ่นดิ นโลก สองคน จะ ร่ วมใจกัน ขอสิ่ ง หนึ่ งสิ่ งใด พระบิ ดาเจ้าของเราผูอ้ ยู่ในสวรรค์ก็จะทรง
กระทาให้”
นายร้อยทหารชาวโรมัน ไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากกษัตริ ยเ์ ฮโรด พระเยซู ผเู ้ ดียวเท่านั้นที่
สามารถช่วยเหลือเขาได้ มีหลายครั้งที่ความช่วยเหลือฝ่ ายโลกไม่สามารถช่วยเราได้เลย ไม่วา่ เราจะเป็ น
คนสาคัญสักเพียงใดก็ตามจะต้องมีสักวาระหนึ่ งที่เรารู ้สึกตัวว่า เป็ นผูอ้ ่อนแอไม่สามารถช่วยตนเองได้
วาระนั้นแหละที่เราหันมาหาพระเจ้า
การที่เราตระหนักว่าตัวเราเองมีความต้องการแต่ไม่มีคุณค่าอะไร คือขั้นแรกที่เราจะก้าวเข้าหา
พระคริ สต์ พระองค์ทรงยินดี ตอ้ นรั บและช่ วยเหลื อผูท้ ี่ถ่อมตัว เหตุ ที่คนเก็บภาษีซ่ ึ งบันทึ กไว้ในพระ
ธรรมลูกาบทที่ 18 กลายเป็ นคนชอบธรรม ก็เพราะว่าเขารู ้สึกสานึ กถึงความบกพร่ องของตัวเองและรู ้วา่
ตัวเขาไม่มีค่าอะไรเลย ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงโปรดเขา
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“ขอแต่พระองค์ตรัสเพียงคาเดียว บ่าวของข้าพเจ้าก็จะหายโรค” คาตรัสของพระเยซูเต็มไปด้วย
อานาจของพระเจ้าเบื้องบน พระดารัสของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ มีฤทธิ์ ยิ่งกว่าอานาจใด ๆ ที่มนุษย์
ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นได้
“เราจะไปรักษาเขาให้หาย” พระเยซู ทรงตอบสนองความเชื่ อไม่วา่ คนนั้นจะอยูใ่ นสภาพเช่นใด
เวลาใด สถานที่ใด หรื อมีเรื่ องใด ๆ ก็ตาม พระองค์ทรงช่วยเหลือผูท้ ี่มาหาพระองค์ทุกคน
ชาวยิวซึ่ งทาหน้าที่เป็ นตัวแทนของนายร้ อยทหารโรมัน ต่างก็พูดถึ งความดี ของเขา แต่ตวั เขา
เองกลับพูดถึงความไม่เหมาะสมของตนเอง
ในภาษากรี กคาว่า “สมควร” นั้นมาจากคาว่า “เอื้อมให้ถึง” ซึ่ งหมายความว่า เพียงพอ เหมาะสม
สามารถ แต่อาจารย์เปาโลได้ใช้เพียงคาเดียวเท่านั้น ซึ่ งหมายถึง “ความสามารถของเรานั้นมาจากพระ
เจ้า” นายร้อยรู ้วา่ ตัวเองไม่สามารถช่วยตัวเองได้ แต่ในที่สุดเขาก็ได้พบความช่วยเหลือที่พระเยซู

ทบทวน
เราเรี ยกคาเทศนาสั่งสอนของพระเยซู ในขั้นที่แล้วว่าอย่างไร? พระเยซู ได้ทรงแต่งตั้งสาวกให้
ทาอะไร?
เมื่อพระเยซูเสด็จกลับไปสู่ เมืองคาเปอรนาอูมนั้น มีผใู ้ ดติดตามพระองค์ไปบ้าง? ผูท้ ี่เข้าเฝ้ าพระ
เยซูในทันทีที่พระองค์เสด็จไปถึงเมืองคาเปอรนาอูมนั้นคือใคร?
ท่า นคิ ดว่า นายร้ อยผูน้ ้ ันมาเฝ้ าพระเยซู เอง หรื อส่ งชาวยิวมาเป็ นตัวแทน? นายร้ อยมีหน้าที่
อะไร? เป็ นคนเชื้อชาติอะไร? นับถือศาสนาอะไร? เขาเป็ นคนสาคัญของบ้างเมืองหรื อ?
ชาวยิวและคนต่างชาติมีความรู ้ สึกต่อกันอย่างไร? นายร้อยผูน้ ้ นั ปฏิบตั ิต่อชาวยิวอย่างไร? ผล
แห่งการกระทาของเขา ทาให้ชาวยิวเป็ นมิตรกับเขาใช่หรื อไม่?
นายร้อยชาวโรมันต้องการความช่วยเหลือจากใคร? เขามีจุดประสงค์อะไร ในการส่ งผูแ้ ทนไป
เฝ้ าพระเยซู ? คนใช้ผูซ้ ่ ึ งก าลัง อยู่ใ นอาการป่ วยไข้น้ ัน เป็ นคนใช้ธ รรมดาเช่ น เดี ย วกับ คนใช้อื่น ๆ
หรื อไม่? เขาป่ วยเป็ นโรคอะไร?
ชาวยิวที่ เป็ นตัวแทนนายร้ อยนั้นทู ล ต่ อพระเยซู ว่า อย่า งไร? พระองค์ตรั ส ตอบว่า อย่า งไร?
เรื่ องราวที่นายร้อยสั่งให้ผแู ้ ทนของเขา ทูลแก่พระเยซู คืออะไร? เหตุใดเขาจึงไม่ไปเฝ้ าพระเยซู โดยตรง?
เรื่ องนี้แสดงให้เห็นว่านายร้อยผูน้ ้ ีเป็ นคนอย่างไร?
เหตุใดเขาจึงเชื่อว่าเพียงแต่คาตรัสของพระเยซู ก็เพียงพอที่จะรักษาคนใช้ของเขาให้หาย? พระ
เยซู ทรงรู ้สึกอย่างไร เมื่อทรงเห็นความเชื่ อของนายทหารผูน้ ้ ี ? พระองค์ตรัสสรรเสริ ญเขาต่อประชาชน
ทั้งปวงที่ติดตามพระองค์วา่ อย่างไร? จงอ้างมาให้ถูกต้อง มีใครบ้างหรื อไม่ ที่พระองค์ทรงยกย่องว่ามี
ความเชื่อเหมือนอย่างนายร้อยผูน้ ้ ี?
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พระองค์ทรงตาหนิชนชาติยวิ ว่าอย่างไร? เหตุใดพระองค์จึงทรงตาหนิ เช่นนั้น? เหตุใดพระองค์
จึงตรัสถึงอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ? ผูท้ ี่พระองค์ตรัสว่า จะมาจาก “ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก”
นั้นคือใคร? “ลูกแห่งแผ่นดินของพระเจ้า” หมายถึงใคร? ใครจะถูกขับไล่ออกจากแผ่นดินของพระเจ้า?
ที่วา่ จะต้องถูกขับไล่น้ ี หมายถึงชาวยิวทั้งชาติหรื อ? การร้องไห้ และขบเขี้ยวเคี้ยวฟั นนั้น หมายความว่า
อย่างไร?
พระเยซู ตรัสแก่นายร้ อยชาวโรมันนั้นว่าอย่างไร? การที่พระเยซู ทรงกระทาตามคาขอร้องของ
เขานั้น เป็ นผลเนื่องจากความดี ความเหมาะสมของเขา หรื อเนื่ องจากความเชื่ อของเขา? เมื่อกลับเข้าไป
ในบ้า นแล้ว เขาพบอะไร? คนใช้ผูน้ ้ ัน หายป่ วยเมื่ อ ใด? ท่ า นคิ ดว่า คนป่ วยนี้ ทราบว่า นายของเขา
ตลอดจนคนอื่นแสวงหาทางช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่หรื อไม่? ท่านคิดว่าประชาชนมีความรู ้ สึกอย่างไร
เมื่อทราบว่าคนใช้ผนู ้ ้ นั หายเป็ นปกติแล้ว?
บทเรี ยนที่สาคัญที่สุดในขั้นนี้คืออะไร?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. นายร้ อยทหารชาวโรมันผูน้ ้ ี มีหน้าที่ อะไร 2. เขามี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับชนชาติ ยิวอย่างไร 3.
ชาวยิวยกย่องให้เกี ยรติ แก่ นายทหารโรมันทุกคนเสมอไปหรื อ 4. ท่านคิ ดว่านายร้ อยผูน้ ้ ี มีความสนิ ท
สนมรักใคร่ ชาวยิวอย่างจริ งใจเช่นนั้นหรื อ หรื อว่าการที่เขาสร้างธรรมศาลาให้แก่ชาวเมืองนั้น ก็เพราะ
เหตุผลทางการเมือง 5. เหตุใดนายร้อยจึงขอร้องให้ชาวยิวทาหน้าที่เป็ นตัวแทน ในการทูลเชิญพระองค์
ให้เสด็จมารักษาคนใช้ของเขา เขาคิดว่าพระเยซู จะไม่ทรงช่ วยเหลื อชาวโรมันเช่ นนั้นหรื อ 6. ในการ
รักษาอาการป่ วยครั้งนี้ ผูป้ ่ วยต้องกระทาอะไรบ้างหรื อไม่ 7. องค์ประกอบที่ช่วยให้พระเยซู รักษาคน
ป่ วยได้ผลนั้น ขึ้นอยูก่ บั คุณสมบัติทางสังคม เชื้ อชาติประสบการณ์ในทางศาสนาของผูป้ ่ วย หรื อขึ้นอยู่
กับความเชื่ อเป็ นสาคัญ 8. เหตุใดนายร้อยทหารจึงขอร้องมิให้พระเยซู เสด็จเข้าไปในบ้านของเขา เป็ น
เพราะความอ่อนสุ ภาพของเขา หรื อเป็ นเพราะเขามีเหตุผลอย่างอื่น 9.ชาวยิวมีความรู ้สึกอย่างไรต่อชน
ต่างชาติ ท่านคิดว่าบ้านของนายร้อยชาวโรมันที่กล่าวถึ งนี้ มีลกั ษณะอย่างไร 10. ท่านคิดว่านายร้อยผูน้ ้ ี
กับขุนนางชาวโรมัน ซึ่ งพระเยซู ได้ทรงโปรดรักษาบุตรของเขาให้หายป่ วยโดยคาตรัส ขณะที่พระองค์
ประทับอยู่ที่หมู่บา้ นคานานั้น เป็ นคนเดี ยวกันหรื อ 11. เหตุที่พระเยซู ทรงโปรดกระทาตามคาขอร้อง
ของเขานั้น เป็ นเพราะพระองค์ทรงเห็ นว่า เขาเป็ นคนดี มีคุณประโยชน์ต่อชนชาติยิวเช่ นนั้นหรื อ 12.
เหตุใดนายร้อยจึงมีความเชื่ อในพระเยซู อย่างแท้จริ ง 13. ท่านคิดว่าชาวยิวมีความรู ้สึกอย่างไร ในการที่
ถูกพระเยซู ทรงตาหนิ ติเตียนต่อหน้าชาวต่างชาติ และในขณะเดี ยวกันกลับทรงยกย่องความเชื่ อของ
ชาวต่างชาติ 14. การที่พระเยซู ตรัสว่า ลูกแห่ งแผ่นดินของพระเจ้าจะต้องถูกขับไล่ออกไปนั้น พระองค์
ทรงตีความหมายว่าอย่างไร
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ขั้นทีย่ สี่ ิ บเอ็ดทรงโปรดให้ ชายหนุ่มฟื้ นขึน้ จากความตาย-เมืองนาอิน
มัทธิว 11: 2-30, 7:11-35
ประชาชนที่ติดตามพระเยซูไปยังบ้านของนายร้อยทหารชาวโรมัน ยังคงติดตามพระองค์ต่อไป
อีก เพราะพระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวไว้วา่ ในวันต่อมาได้มีผคู ้ นเป็ นอันมาก ติดตามพระองค์ไปยังเมือง
นาอิน ซึ่ งอยูห่ ่างออกไปประมาณสามสิ บสองกิโลเมตร
ทะเลสาบกาลิลีอยู่ต่ ากว่าระดับน้ าทะเลกว่าห้าร้ อยฟุต ดังนั้นในฤดูร้อนอากาศจึงอบอ้าวมาก
การเดินทางของพระเยซู ครั้งนี้ คงเกิดขึ้นในฤดูร้อนนี่ เอง ด้วยเหตุน้ ี จึงเชื่ อได้ว่า พระองค์คงจะเริ่ มออก
เดิ นทางในตอนเช้าตรู่ อย่างแน่ นอน เพราะว่าเป็ นเวลาที่ อากาศยังสดชื่ นร่ มเย็น เหมาะแก่ การเดิ นทาง
มาก จากเรื่ องราวดังกล่าวมานี้ จึงเป็ นเครื่ องชี้ให้เราทราบว่า ในคืนวันนั้นประชาชนเหล่านั้น คงพักผ่อน
ค้างคืนอยู่ในเมืองคาเปอรนาอูมนั่นเอง ถ้าการเดิ นทางไม่เริ่ มต้นแต่เช้าตรู่ แล้ว ย่อมไม่สามารถไปถึ ง
เมืองนาอินก่อนตะวันตกดิ นได้เลย และคงสายเกิ นกว่าที่จะพบขบวนแห่ ศพในวันนั้นเป็ นแน่ ในสมัย
นั้นการฝังศพมักจะกระทาขึ้น ในวันเดียวกันกับผูท้ ี่ตายเสี ยชีวติ นั้นเอง
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าประชาชนคงจะต้องมีความกระตือรื อร้ น ที่จะติ ดตามพระเยซู ยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เพราะประจักษ์พยาน ในการที่พระองค์ได้ทรงรักษาคนใช้ของนายร้อยโรมันซึ่ งป่ วยหนัก สุ ดที่ผใู้ ดจะ
เยียวยารักษานั้น ให้หายเป็ นปกติยอ่ มเป็ นเครื่ องหนุ นน้ าใจพวกเขา พวกเขาต่างพากันชื่ นชมยินดี และ
แซ่ซอ้ งสรรเสริ ญพระองค์ตลอดเวลา แม้วา่ พระคริ สต์ธรรมคัมภีร์มิได้บนั ทึกรายละเอียดในการเดินทาง
ครั้งนี้ ไว้ก็ตาม แต่เราก็ทราบได้ดีว่า การเดิ นทางของพระเยซู ในครั้งนี้ มีความสาคัญมาก เพราะว่าเป็ น
ครั้งแรกที่พระองค์ทรงโปรดคนตายให้ฟ้ื นและข้อที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่ งก็คือ เหตุการณ์ น้ ี เกิ ดขึ้น
ใกล้เคียงกับเมืองซุ เนม อันเป็ นสถานที่ศาสดาพยากรณ์อะลีซาได้รักษาบุตรชายของหญิงหม้ายชาวเมือง
ซุเนม (ซึ่งเคยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลอะลีซา) ให้ฟ้ื นจากความตาย
พระราชกิ จอันใหญ่ หลวงของพระเยซู ได้เป็ นที่ ป ระทับ ใจของผูค้ นทัว่ ไปมากขึ้ นทุ ก ขณะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ อพระองค์ทรงกระทาให้คนตายฟื้ นขึ้นได้เช่ นนี้ กิ ตติศพั ท์ของพระองค์จึงเป็ นที่
เลื่องลือไปทัว่ มณฑลยูดาย และแว่นแคว้นข้างเคียงโดยรอบ แม้แต่ศิษย์ของยอห์นเอง ก็ได้นาข่าวนี้ ไป
รายงานให้แก่ยอห์นถึ งในคุก (นับแต่ยอห์นถูกคุมขังมาจนกระทัง่ เวลาดังกล่าวนี้ เป็ นเวลาเกือบหนึ่ งปี
พอดี)
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ยอห์นบัพติศโตถูกจาคุก ก่อนที่พระเยซูจะลงมือกระทาพระราชกิจของพระองค์อย่างเปิ ดเผย ดู
ในขั้นที่ 11 “เฮโรดได้จบั ยอห์นมัดแล้วขังคุกไว้” (มัทธิ ว 14:1-5) เหตุการณ์ที่ยอห์นถูกจาคุกนี้ เกิดขึ้นใน
ปี ที่ 15 แห่ ง รั ช สมัย ของกษัตริ ย ์ติเบเรี ยว กายะซา มี ความเป็ นมาดังนี้ เมื่ อเฮโรดมหาราช (กษัตริ ย ์ผู ้
เหี้ ยมโหด ในสมัยที่พระเยซูทรงบังเกิด) ถึงแก่พิราลัยแล้ว เฮโรดอันติพสั ราชโอรสก็ได้ครองราชสมบัติ
สื บแทน มีสิทธิ ปกครองทัว่ มณฑลกาลิลีและเจ้าชายฟี ลิป ซึ่งเป็ นพระอนุชาได้ครอบครองแคว้นอิตูรายะ
แต่เนื่ องจากกษัตริ ยเ์ ฮโรดอันติพสั ผูน้ ้ ี มีนิสัยกักขละโหดร้ ายยิ่งนัก ได้แย่งชิ งเอาน้องสะใภ้ของตนคือ
พระนางเฮโรเดีย ซึ่ งเป็ นชายาของเจ้าชายฟี ลิปมาเป็ นชายาของตน ยอห์ นบัพติ ศโต ไม่อาจนิ่ งเฉยต่อ
พฤติการณ์ อนั ชัว่ ร้ ายของกษัตริ ยเ์ ฮโรดได้ ท่านจึงได้ตาหนิ ติเตียนอย่างรุ นแรงว่า เป็ นการกระทาที่เลว
ทราม และไม่สมควรอย่างยิง่ เพราะว่าเป็ นการฝ่ าฝื นพระบัญญัติของพระเจ้า (กันดารวิถี 18:6) (นี่ ยอ่ ม
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า พระบัญ ญัติ ที่ ว่า ด้ว ยมนุ ษ ยธรรมนี้ มิ ไ ด้มี ไ ว้เ พื่ อ ชาติ ยิ ว เท่ า นั้น หากแต่ มี ไ ว้เ พื่ อ
มนุษยโลกทัว่ ไป) นอกจากนั้นยอห์นยังได้ตกั เตือนเฮโรดถึง “การชัว่ ทั้งหมดที่เฮโรดได้กระทานั้น” แต่
แล้วเฮโรดก็กลับทาความชัว่ ยิ่งกว่าที่ได้ทามาแล้ว คือได้จบั ยอห์นจาไว้ในคุก (ลูกา 3:20) เนื่องจากพระ
นางเฮโรเดี ยเห็ นว่ายอห์นกล่าวตาหนิ ติเตียน ถึ งความชัว่ ของพระนาง จึงพิโรธยิ่งนักพยายามหาทางยุ
แหย่ให้เฮโรดประหารชี วิตยอห์นเสี ย แต่เฮโรดไม่กล้าที่จะกระทาอะไรรุ นแรงเช่ นนั้น เพราะกลัวว่า
ประชาชนซึ่ งต่างก็เคารพนับถื อยอห์นว่าเป็ นศาสดาพยากรณ์ จะลุ กฮือขึ้นต่อต้าน อันอาจจะก่อให้เกิ ด
ความเดือดร้อนขึ้นได้ อีกประการหนึ่งเฮโรดเองก็มีความกริ่ งเกรงยอห์นอยู่ เพราะ “รู ้วา่ ท่านเป็ นคนสัตย์
ซื่ อและบริ สุทธิ์” เฮโรดจึงได้ป้องกันไว้ เมื่อเฮโรดได้ยินคาสอนของท่านก็ทาให้ฉงนสนเท่ห์นกั แต่ก็ยงั
ยินดีอยากฟัง
เราไม่ทราบว่าศิษย์ของยอห์นได้รับอนุ ญาต ให้เข้าไปเยี่ยมเยียนท่านบ่อยครั้งสักเพียงใด แต่
อย่างไรก็ตาม ยอห์นก็ได้ทราบถึ งข่าวการปฏิ บตั ิพระราชกิจ อันใหญ่หลวงของพระเยซู อยู่เสมอ จึงได้
ส่ งศิษย์ของท่านสองคนไปทูลถามข้อสงสัยของท่านต่อพระเยซู และได้ขอร้องให้พระองค์ทรงตอบด้วย
พระองค์เอง ซึ่ งท่านก็ไม่ได้รับความผิดหวังแต่ประการใด พระเยซู มิได้เพียงทรงตอบคาถามของยอห์น
เท่านั้น หากแต่พระองค์ยงั ทรงอวยพระพรให้แก่ยอห์นและยกย่องท่านไว้อย่างสู งส่ งอีกด้วย พระเยซู ได้
ทรงสั่งสอนประชาชนและผูท้ ี่กลับใจใหม่ได้รับพระวจนะของพระองค์ แต่พวกฟาริ สีกลับพากันปฏิเสธ
(ลูกา 7:30) พระองค์ได้ทรงเริ่ มตักเตือนพวกเขา ถึ งวันพิพากษาที่จะมาในภายหลัง และได้ทรงตาหนิ
เมื อ งต่ า ง ๆ ที่ พ ระองค์ไ ด้ท รงปฏิ บ ตั ิ พ ระราชกิ จผ่า นมา พระองค์มิ ไ ด้เ ชิ ญชวนเฉพาะพลไพร่ ข อง
พระองค์คือชนชาติยวิ ให้ได้รับความรอดเท่านั้น หากแต่ได้เชิญชวนทุก ๆ คนที่ยอมมาหาพระองค์
เราไม่ทราบว่าศิษย์ของยอห์น ได้เข้าเฝ้ าพระเยซู พร้ อมกับทูลถามปั ญหาต่าง ๆ ที่ยอห์นมอบ
หมายให้ ณ ที่ใด ได้แต่เพียงสันนิ ษฐานเอาว่า คงเป็ นเวลาภายหลังจากที่พระองค์เสด็จกลับมาสู่ เมือง
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คาเปอรนาอูม ซึ่ งเป็ นเมืองหนึ่ งที่พระองค์ได้ทรงตาหนิ ติเตียนอย่างรุ นแรง เพราะความไม่เชื่ อของพวก
เขา

อภิปราย
เมื่อพระเยซูและบรรดาอัครสาวกพร้อมด้วยฝูงชนที่ติดตามพระองค์ เดินทางมาจวนจะถึงเมือง
นาอิ นอยู่แล้ว ก็ได้พบคนหมู่ใหญ่กลุ่มหนึ่ งกาลังแห่ ศพของชายหนุ่ มผูห้ นึ่ ง ออกไปฝั งภายนอกเมือง
ชายหนุ่ ม ผูต้ ายนี้ เป็ นบุ ตรคนเดี ย วของหญิ ง หม้า ย เมื่ อพระเยซู ท รงเห็ นนางคร่ าครวญร้ องไห้อาลัย
บุตรชายเช่ นนั้น ก็ทรงเมตตาสงสาร จึงตรัสแก่นางว่า “อย่าร้ องให้เลย” แล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปจับ
ต้องโลงศพแล้วตรัสว่า “ชายหนุ่มเอ๋ ย เราสั่งให้เจ้าลุกขึ้นเถิด” เนื่ องจากหญิงหม้ายผูน้ ้ ี เป็ นคนดี มีคนนับ
ถือมาก ดังนั้นในการฝังศพบุตรชายของนาง จึงมีผมู ้ าร่ วมในพิธีน้ ี เป็ นจานวนมาก และเมื่อบุคคลเหล่านี้
รวมทั้งประชาชนที่ติดตามพระองค์มาทั้งหมด ได้เห็นพระองค์กระทาเช่นนั้น ต่างก็ประหลาดใจยิ่งนัก
และยิง่ ประหลาดใจมากขึ้นอีก เมื่อชายหนุ่มผูต้ ายได้ลุกขึ้นนัง่ และพูดจาได้ตามพระบัญชาของพระองค์
การที่พระองค์ทรงให้คนตายฟื้ นครั้งนี้ นับเป็ นการกระทาการอัศจรรย์ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด ที่พระองค์ได้ทรง
กระทามา ผูท้ ี่ได้เห็นการกระทาของพระองค์ทุกคน ต่างก็รู้สึกเกรงกลัวพระองค์ยิ่งนัก พวกเขาตระหนัก
ว่าพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมพลไพร่ ของพระองค์อย่างแท้จริ ง โดยทรงใช้ผหู ้ นึ่ งซึ่ งมีอานาจมากสามารถสั่ง
คนตายให้ฟ้ื นขึ้นได้ ให้มาอยูท่ ่ามกลางพวกเขา พวกเขาต่างพากันสรรเสริ ญพระเจ้า และประกาศว่าได้มี
ศาสดาพยากรณ์ผยู ้ งิ่ ใหญ่ บังเกิดขึ้นท่ามกลางพวกเขาแล้ว
ชาวเมืองนาอินต่างพากันเห็นอกเห็นใจ ในความทุกข์โศกของหญิงหม้ายผูน้ ้ ี อย่างสุ ดซึ้ ง ในการ
ที่ตอ้ งสู ญเสี ยบุตรคนเดียวของนางไป และพลอยเป็ นทุกข์ไปกับนางด้วย แต่ความสงสารเห็นอกเห็นใจ
ของพระเยซูคริ สต์ ทรงมีมากมายเป็ นอเนกอนันต์ยงิ่ นัก พระองค์ไม่เพียงแต่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจ
ในความทุกข์ของนางเท่านั้น หากยังมีฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าที่จะกาจัดความทุกข์ของนางให้หมดสิ้ น
ไป และตอบสนองความประสงค์ของนางได้อีกด้วย เพราะว่าพระองค์ทรง “เป็ นเหตุให้คนทั้งปวงเป็ น
ขึ้น” และให้ทุกคนที่วางใจในพระองค์มีชีวิต เหตุฉะนั้น โดยคาตรัสของพระองค์ พระองค์ได้ประทาน
ชี วิตใหม่ให้แก่ชายหนุ่ มผูน้ ้ นั ให้คืนสู่ ออ้ มอกมารดาของเขาอีกครั้งหนึ่ ง พระเยซู ทรงเมตตากรุ ณาต่อ
มนุ ษย์ผมู้ ีความทุกข์ทุก ๆ คน พระเจ้าได้ทรงชโลมพระองค์ไว้ เพื่อจุดประสงค์ที่จะตอบสนองความ
จาเป็ นของมนุษย์โดยเฉพาะ นี่คือเหตุผลในการที่พระเยซูทรงส่ งยอห์นมาพิสูจน์วา่ พระองค์คือพระมาซี
ฮา อย่างแท้จริ ง
กิ ตติ ศพั ท์เรื่ องการที่ ทาคนตายให้ฟ้ื นขึ้ นนี้ ได้แพร่ สะพัดไปทัว่ มณฑลยูดา และแคว้นต่างๆ
โดยรอบอย่างรวดเร็ ว ไม่ผิดอะไรกับไฟลามป่ า ศิ ษย์ของยอห์นบัพติศโตได้นาข่าวนี้ ไปบอกให้ท่าน
ทราบถึ งในคุ ก ข่าวนี้ คงจะทาให้ยอห์นมีความแน่ ใจโดยไม่มีขอ้ สงสัยแต่ประการใด นี่ คือความมัน่ ใจ
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อย่างหนึ่งซึ่ งเราประมาณเอาจากความเชื่ออันเข้มแข็งของท่าน แต่เราไม่อาจทราบถึงความทุกข์ทรมานที่
ท่านต้องสู ้ทนอย่างโดดเดี่ ยว ในคุกมืดที่แสนจะทารุ ณของชาวโรมันอันเป็ นแผนการของพญามารเพื่อ
จะบัน่ ทอนความเชื่อ ของผูแ้ ผ้วถางทางผูย้ ิ่งใหญ่ของพระเจ้าผูน้ ้ ี เสี ย ศิษย์ของยอห์นคงจะส่ งข่าวให้ท่าน
ทราบถึ งพระราชกิ จของพระเยซู และการอัศจรรย์ของพระองค์ แต่ท่านก็ได้ทราบถึ งการที่พวกฟาริ สี
ต่อต้านพระเยซูอย่างรุ นแรงนั้นด้วย และเมื่อไม่ได้ยนิ วีแ่ ววว่า พระเยซูจะทรงจัดตั้งแผ่นดินของพระองค์
และครอบครองแผ่นดินนั้นด้วยแล้ว ยอห์นก็เริ่ มมีความสงสัยขึ้นมาว่า บางทีการที่ท่านถ่อมตัวลง และ
ประกาศให้ประชาชนรู้ถึงพระเยซูเพื่อที่พระองค์จะ “ใหญ่ข้ ึน” จนกระทัง่ ต้องถูกจาขังเช่นนี้ อาจจะเป็ น
การกระทาที่ผดิ พลาดเสี ยแล้วกระมัง แต่อย่างไรก็ตามยอห์นก็ไม่อาจลืมเครื่ องหมายที่พระเจ้าประทาน
แก่ท่าน เมื่อครั้งที่ท่านได้ให้บพั ติศมาที่แม่น้ าจอร์ แดนโดยที่ทรงส่ งพระวิญญาณลงมาสวมทับพระเยซู
ในสัณฐานของนกพิราบ และเมื่อได้ยินถึ งพระราชกิ จอันใหญ่ยิ่งซึ่ งพระเยซู ได้ทรงกระทาสัมฤทธิ์ ผล
มาแล้ว จนกระทัง่ ประชาชนได้ติดตามพระองค์ไปเป็ นจานวนมาก ตลอดจนรายงานข่าวที่วา่ ประชาชน
ทัว่ ไป เคารพนับถือพระองค์ในฐานะศาสดาพยากรณ์ผยู ้ ิ่งใหญ่ รวมทั้งข่าวที่วา่ พระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยม
พลไพร่ ของพระองค์แล้ว ยอห์นได้สานึกและกลับมีความเชื่อเข้มแข็งอีกเช่นเดิม อาจเป็ นได้วา่ ยอห์นไม่
อาจทนต่อภาวะความไม่แน่ใจโดยลาพังเช่นนี้ ได้ ดังนั้นท่านจึงตัดสิ นใจที่จะส่ งคนไปไถ่ถามข้อข้องใจ
เหล่านั้น ต่อพระเยซูผทู ้ รงความเมตตากรุ ณา และทรงเข้าใจในทุกสิ่ งทุกอย่างอยูเ่ สมอ โดยส่ งศิษย์ที่ท่าน
ไว้วางใจและมีความจงรักภักดีต่อท่านเป็ นพิเศษสองคน ให้ไปทูลถามพระเยซู โดยตรงว่า “ท่ านเป็ นผู้ที่
จะมานั้นหรื อ หรื อจะต้ องคอยผู้อื่น ” ทั้งนี้ เราจะต้องจาไว้ว่า ยอห์นถูกจาคุกก่อนหน้าที่พระเยซู จะทรง
ปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์อย่างเปิ ดเผย ดังนั้นท่านจึงไม่ได้รู้เห็นพระราชกิจของพระองค์ ตลอดจน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง เป็ นเพียงแต่รู้จากศิษย์ของท่าน ซึ่ งนาน ๆ จึงจะมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมเยียน
ท่านสักครั้ง
ขณะที่ ศิ ษ ย์ท้ งั สองของยอห์ นเข้า เฝ้ า และทู ล ถามปั ญหาต่ า ง ๆ ต่ อพระเยซู น้ ัน เป็ นเวลาที่
พระองค์กาลังทรงรักษาโรคให้แก่ประชาชน รวมทั้งการขับผีสิงและรักษาคนตาบอดให้เห็ น พระองค์
ทรงกระทาการนั้นต่อหน้าพวกเขา เพื่อเป็ นการพิสูจน์ให้เห็นว่า พระองค์คือผูท้ ี่พระเจ้าได้ทรงชโลมไว้
โดยเฉพาะ ให้สมกับที่พระองค์ได้ทรงประกาศไว้ในธรรมศาลาที่เมืองนาซาเร็ ธ (ลูกา 4:18) หลังจากนั้น
พระองค์จึงตรัสออกคาถามของศิษย์ของยอห์น และตรัสสั่งให้เขาทั้งสองกลับไปบอกแก่ยอห์นว่า เขา
ได้เห็นการณ์ซ่ ึงทาให้คาพยากรณ์อิสยาห์บทที่ 61 ข้อ 1 สาเร็ จแล้ว อันเป็ นการยืนยันว่าพระองค์คือองค์
พระเมสิ ยาห์อย่างแท้จริ ง เพราะว่าเขาได้เห็นแก่ตาและได้ยนิ ด้วยหูของเขาแล้วว่า พระเยซูทรงกระทาให้
คนตาบอดเห็นได้ คนง่อยกลับเดินได้ คนเป็ นโรคเรื้ อนก็หายสะอาดเป็ นปกติ แม้คนตายก็ทรงโปรดให้
ฟื้ นขึ้นมาได้ นอกจากนั้นพระองค์ยงั ได้ประกาศข่าวประเสริ ฐให้แก่คนยากจนทัว่ ไปมิได้เว้น
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การที่พระเยซูเจ้าทรงให้คาตอบที่ตรงไปตรงมา แก่สหายผูพ้ ากเพียรและสู ้ทนการทุกอย่างเพื่อ
พระองค์เช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงประกอบไปด้วยพระคุณใหญ่หลวงยิ่งนัก พระองค์มิได้ทรง
ตาหนิ ในข้อสงสัยของยอห์นเลย เพราะข้อสงสัยเหล่านี้ กลับเป็ นเครื่ องยืนยันและพิสูจน์ให้ยอห์นเกิ ด
ความมัน่ ใจยิง่ ขึ้นว่า พระองค์คือ “ผู้ที่จะมา” นอกจากนั้นพระองค์ยงั ทรงอวยพระพรให้แก่ท่านอีกด้วย
ว่า “บุคคลใดไม่ สะดุดกระดากเพราะเราก็เป็ นสุ ข ” พระเยซู ทรงทราบอย่างชัดเจนว่า ยอห์นจะไม่สะดุด
กระดากเพราะเห็นแก่พระองค์เลย พระองค์ทรงทราบว่า ท่านยินดีที่จะถ่อมตัวให้ “น้ อยลง” และยอมสู้
ทนความทุกข์ในการถูกจาคุกทุกอย่าง เป็ นคนสัตย์ซื่อตราบจนวาระสุ ดท้าย อีกในไม่ชา้ นี้ ท่านจะสละ
แม้แต่ชีวติ ของท่านเพื่อเห็นแก่พระองค์ ผูท้ ี่ท่านเพียรประกาศแก่ชาวโลกมาเป็ นเวลาช้านาน
เมื่ อเราถู กทดลองหรื อถู ก ทรมานให้ได้รับความทุ ก ข์อย่า งแสนสาหัส เราก็อาจจะเกิ ดความ
ท้อถอยที่จะกระทาการเพื่อพระเจ้าโดยง่าย แต่เมื่อใดเราถูกจาขังอยูใ่ นสภาพหมดที่พ่ ึง ไร้ความหวังทุก
สิ่ งเหลื อแต่ความเชื่ อของเราเท่านั้น เมื่ อนั่นแหละเราจะซาบซึ้ งในคุ ณค่าของความเชื่ อว่า มี มากน้อย
เพี ย งใด อาจเป็ นได้ว่า ยอห์ นบัพ ติ ศ มา คงหวัง ที่ จะให้พ ระเยซู ส าแดงฤทธาภาพอันใหญ่ หลวงของ
พระองค์ ช่วยเหลือท่านให้รอดพ้นจากคุก แต่พระองค์ก็มิได้ทรงช่วยเหลือท่านแต่ประการใด นอกจาก
จะทรงปลอบประโลมด้วยคาตรัสว่า “จงอย่าสะดุ ดกระดากในเราเลย ไม่ว่าจะเผชิ ญกับอุปสรรคอย่าง
ใด” โดยปกติแล้วเราจะไม่สามารถเข้าใจความมุ่งหมายของพระเจ้าเลย เว้นแต่เมื่อเราได้ชีวิตนิรันดร์ ใน
สวรรค์แล้วเท่านั้น แต่ในขณะที่ เรายังไม่สามารถเข้าใจความมุ่งหมายของพระเจ้าอยู่น้ ี เราก็สามารถ
กระทาตามน้ าพระทัยของพระองค์ได้ คือโดยการเชื่อพึ่งและไว้วางใจพระองค์
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า ยอห์นบัพติศมาจะมีความห่ วงใยในศิษย์ของตน และการที่ยอห์นส่ งศิษย์
ของท่านไปเฝ้ าพระเยซู ก็เพราะต้องการให้พวกเขาได้ทราบว่า พระเยซู คือองค์พระเมสิ ยาห์อย่างแท้จริ ง
ยอห์ นตระหนักดี ว่าถ้าหากพระเยซู ไม่ทรงจัดการอย่างหนึ่ งอย่างใด เพื่อช่ วยเหลื อท่านแล้ว ชี วิตของ
ท่านก็จะต้องตกอยูใ่ นอันตรายอย่างแน่นอน เนื่ องจากท่านไม่ตอ้ งการให้บรรดาสานุ ศิษย์ของท่านต้อง
ขาดที่พ่ ึงดุ จลูกแกะปราศจากผูเ้ ลี้ ยง ฉะนั้นยอห์นจึงปรารถนาที่จะให้ศิษย์ของท่านมอบความซื่ อสัตย์
จงรักภักดี ให้แก่พระเยซูจนสุ ดจิตสุ ดใจสิ้ นทุกคน ยอห์นมีลูกศิษย์หลายคนด้วยกัน แต่ก่อนที่พระเยซู จะ
เริ่ มลงมือปฏิ บตั ิพระราชกิ จบุ คคลเหล่ านี้ บางคนได้แยกย้ายกันไปตามหัวเมืองต่าง ๆ เสี ยก่ อน ดังนั้น
พวกเขาจึงไม่มีโอกาสทราบข่าวเกี่ยวกับองค์พระเมสิ ยาห์เลย ตราบจนกระทัง่ เวลาล่วงไปถึงยี่สิบปี เศษ
อาจารย์เปาโลจึงได้ให้บพั ติศมาแก่บุคคลเหล่านี้บางคน ซ้ าอีกครั้งหนึ่ ง ในพระนามของพระเยซูคริ สต์ที่
เมืองเอเฟซัส (กิจการ 19:3-5)
การที่พระเยซูทรงรอจนกระทัง่ ศิษย์ของยอห์นกลับไป แล้วจึงค่อยตรัสยกย่องสรรเสริ ญยอห์น
นั้น เป็ นปั ญหาที่ยากแก่การเข้าใจอย่างยิ่ง พระองค์มิได้ทรงยกย่องชมเชยยอห์นต่อหน้าศิษย์ของท่าน
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เพื่อให้ศิษย์เหล่านั้นกลับไปบอกเล่าให้แก่ยอห์นแต่ประการใด แม้ว่าขณะนั้นยอห์นจะตกอยู่ในภาวะ
ทุกข์ยากก็ตามทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าพระเยซู เจ้าของเรา ไม่พึงประสงค์จะให้พวกเราหยิ่งผยองในความ
เป็ นบุตรของพระเจ้าของพวกเราก็ได้ พระเยซู ทรงสู ้ทนความทุกข์ทรมานในการดารงพระชนม์อยู่ใน
โลกนี้เช่นใด เราก็ควรจะสู ้ทนต่อความทุกข์ยากเช่นเดียวกัน
สาหรับประชาชนทัว่ ไปแล้ว พระเยซู ทรงยกย่องสรรเสริ ญยอห์นผูแ้ ผ้วถางทางของพระองค์
อย่างเปิ ดเผยด้วยความเต็มพระทัย พระองค์ทรงสอนถึงยอห์นว่า “ท่านทั้งหลายได้เข้าไปดูอะไรในป่ า ดู
ต้นอ้อไหวโดยถู กลมพัดหรื อ แต่ท่านทั้งหลายได้ไปดูอะไร ดู คนนุ่ งห่ มผ้างดงาม และกิ นของดี วิเศษ
ย่อมอยูใ่ นราชวัง แต่ท่านทั้งหลายออกไปดูอะไร ดูศาสดาพยากรณ์ หรื อ คือยอห์นนี่ แหละ” ยอห์นผูน้ ้ ี
แหละที่ทาให้คาพยากรณ์ในพระธรรมมาลาคีซ่ ึ งว่า “ดูนะเราจะใช้ทูตของเราออกไป และเขาจะจัดแจง
หนทางไว้ล่วงหน้า” สาเร็ จ เมื่อก่อนนั้น ยอห์นเคยสั่งสอนประชาชน ให้รู้ถึงพระเยซู วา่ พระองค์คือ “ผู้
นั้นแหละ” (ยอห์น 1:30) มาบัดนี้ พระเยซู ท รงใช้ค าพูดข้อนี้ ข องยอห์ น ตรั ส สรรเสริ ญยอห์ นเองว่า
“ยอห์นนี้แหละที่พระคัมภีร์กล่าวถึง”
“เราบอกท่ านทั้งหลายว่ าในบรรดาคนที่ บังเกิดมา ไม่ มีผ้ ใู ดใหญ่ กว่ ายอห์ น ” พระเยซู มิได้ทรง
ยกย่องผูห้ นึ่งผูใ้ ดสู งยิง่ ไปกว่ายอห์นบัพติศมา พระองค์ทรงมีความจงรักภักดี ต่อยยอห์น เช่นเดียวกับที่
ยอห์นมีต่อพระองค์ แต่กระนั้นพระองค์ยงั ตรัสว่า “ผูท้ ี่เล็กน้อยในแผ่นดิ นสวรรค์ก็ใหญ่กว่ายอห์นอีก”
พึงสังเกตให้ดีว่ามัทธิ วใช้คาว่า “แผ่นดินสวรรค์” ส่ วนลูกาใช้คาว่า “แผ่นดินของพระเจ้า” ทั้งสองคานี้
ใช้แทนกันได้ เพราะมี ความหมายเดี ยวกัน เป็ นการแสดงให้เห็ นว่า พระเจ้าแห่ งแผ่นดิ นสวรรค์ ทรง
ครอบครองพลไพร่ ของพระองค์ทวั่ ทั้งแผ่นดินโลกนี้ดว้ ย
ที่วา่ ผูท้ ี่เล็กน้อยในแผ่นดินสวรรค์ก็ใหญ่กว่านี้ มิได้หมายถึงด้านจริ ยธรรมหรื อด้านวิญญาณจิต
แต่หมายถึ งฐานะตาแหน่ งที่พระเจ้าทรงเตรี ยมไว้ให้ตามพระประสงค์ของพระองค์ ด้วยพระเจ้า “ทรง
จัดเตรี ยมการอย่างดีกว่า” ไว้สาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นแผ่นดินของพระองค์ (ฮีบรู 11:39,40) ผูท้ ี่ล่วงหน้าไปก่อน
การเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ และก่อนแผ่นดิ นของพระองค์ “คนเหล่านั้นทุกคนจะได้ชื่อเสี ยงอันดี
เล่าลือโดยความเชื่อของเขา แต่การณ์ซ่ ึ งทรงสัญญาไว้แล้วนั้นเขาไม่ได้รับ” คือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (กา
ลาเทีย 3:14) ซึ่ งพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้วา่ จะทรงเทลงมาให้แก่มนุ ษย์ท้ งั ปวงในยุคนี้ (กิจการ 2:17)
ยอห์นมิได้รับสิ ทธิ ที่จะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้า ท่านเป็ นเพียงผูป้ ระกาศให้มนุ ษย์ทราบถึงแผ่นดิน
นั้น และพระมหากษัตริ ยท์ ี่จะทรงครอบครองแผ่นดิ นนั้นยอห์นเป็ นบุคคลในยุคเก่าอันมีสง่าราศี แต่ยุค
ใหม่น้ ียงิ่ มี “สง่าราศีมากกว่า” “มีพระบัญญัติและศาสดาพยากรณ์มาจนกระทัง่ ถึงยอห์น ตั้งแต่น้ นั มาเขา
ก็ประกาศแผ่นดินของพระเจ้า และคนทั้งปวงก็ชิงกันเข้าไปในแผ่นดินนั้น” แต่เดิมนั้นพระเจ้าประทาน
ศาสดาพยากรณ์ ให้ชนชาติอิสราเอลโดยเฉพาะ แต่คาพยากรณ์ต่าง ๆ ก็ “สาเร็ จตั้งแต่น้ นั มา” และพระ
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สัญญาที่วา่ นี้กาลังจะสาเร็ จ (ยอห์น 7:39) พระองค์จะประทานให้แก่ทุกคนที่จะ “เข้าไปในแผ่นดินนั้น”
กล่าวคือพระองค์จะ “ให้แก่คนทั้งปวงโดยความเชื่อที่เขาได้เชื่อในพระเยซู คริ สต์ ” (โรม 3:22) “ได้แก่
ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่านด้วย และแก่คนทั้งหลายที่อยูไ่ กล คือทุกคนที่พระเจ้าของเราจะทรง
เรี ยกมาเฝ้ าพระองค์” (กิจการ 2:39) ทุกวันนี้แผ่นดินของพระเจ้าเป็ นที่ประกาศให้แก่ “ทุกคน” และ “ผูท้ ี่
จะมาหาพระองค์”
“ผูท้ ี่มีใจร้อนรนก็เป็ นผูท้ ี่ชิงเอาได้” ผูท้ ี่มีใจร้อนรนต่างประสงค์จะชิ งเอาพระองค์ไปตั้งให้เป็ น
กษัตริ ยใ์ ห้ได้ (ยอห์น 6:15) เนื่องจากพระเยซูได้ทรงกระทาการมหัศจรรย์หลายอย่างในขณะปฏิบตั ิพระ
ราชกิจ ประชาชนเหล่านี้ จึงได้นาคนเจ็บไข้ได้ป่วยต่าง ๆ ตลอดจนคนถูกผีสิงมาให้พระองค์ทรงรักษา
พยายามคาดคั้นแสวงหาผลประโยชน์ จากพระองค์อ ยู่มิ ไ ด้หยุ ด มี แ ต่ ผูท้ ี่ มี ใ จร้ อ นรนเท่ า นั้น ที่ ก ล้า
ตัดสิ นใจ “สละสิ่ งสารพัดและติดตามพระองค์ไป”
พระเยซู ตรัสว่า “หากท่านทั้งหลายพอใจรับ ก็ยอห์นนี้ แหละ เป็ นเอลี ยาซึ่ งจะมานั้น” (มัทธิ ว
11:14) พระองค์ทรงทราบว่าผูท้ ี่ ติดตามพระองค์ม า คงไม่ค่อยเข้าใจความหมายของปั ญหาต่าง ๆ ที่
พระองค์ทรงเปิ ดเผยให้แก่พวกเขาเท่าใดนัก เพราะผูท้ ี่จะเข้าใจในพระประสงค์ของพระเจ้าได้ จะต้อง
เป็ นบุ คคลที่ มีหูฝ่ายจิ ตวิญญาณ ซึ่ ง บรรดาผูท้ ี่ ติดตามพระองค์ท้ งั หมดนั้นก็ มีเพี ยงไม่ กี่ค นเท่า นั้น ที่
สามารถเข้าใจในคาตรัสของพระองค์ ฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่า “ใครมีหูจงฟังเถิด”
“นี่แหละคือเอลียา” ยอห์นได้มา “โดยแสดงอารมณ์ และฤทธิ์ เดชอย่างเอลี ยา” (ลูกา 1:17) ชน
ชาติยวิ รู ้วา่ จะมีผหู ้ นึ่งมา มีฤทธิ์ เดชเหมือนอย่างเอลียา แต่พระเยซูตรัสว่า “เอลียาก็มาแล้ว และเขาหารู้จกั
ท่านไม่ แต่ได้ทาแก่ท่านตามความปรารถนาของตน” (มัทธิ ว 17:12) และต่อมาไม่นานนัก พวกเขาก็ได้
ปฏิบตั ิอย่างเดียวกันกับองค์พระเยซูคริ สต์ ผูท้ ี่ยอห์นได้มาแผ้วถางทางเตรี ยมไว้ให้
พระเยซูตรัสแก่ชนชาติยวิ ว่า การกระทาของพวกเขาเปรี ยบเหมือน “เด็กนัง่ ที่กลางตลาด”
(มัทธิ ว 11:16) พระองค์ได้ทรงกระทาหน้าที่ของพระองค์ ในโครงการของพระเจ้าสาเร็ จแล้ว
เช่ นเดี ยวกับยอห์น แต่ชนชาติยูดายกลับมิได้กระทาหน้าที่ของตนให้สาเร็ จเสร็ จสิ้ นไป ที่ยอห์นเองได้
ตรากตราอาศัย อยู่ใ นป่ า และ “กิ นจักจัน่ และน้ า ผึ้ง ป่ าเป็ นอาหาร” แทนที่ จะยกย่องนับถื อเขา กลับ
กล่าวหาว่ามีผีสิงอยู่ ครั้งมาบัดนี้ พระองค์ได้ทรงร่ วมเสวยพระกระยาหาร และดื่มกับพวกเขาทุกชนชั้น
โดยมิได้ทรงรังเกียจเดียดฉัน เขากลับกล่าวหาว่าพระองค์เป็ นคนสับปรับ เป็ นพวกพ้องกับคนเก็บภาษี
และคนบาป แต่ไม่วา่ พระองค์จะได้รับการต้อนรับจากพวกเขาหรื อไม่ก็ตาม พระองค์ก็คงมุ่งมัน่ กระทา
พระราชกิจตามประสงค์ของพระเจ้าอยูเ่ สมอ “พระคริ สต์เป็ นฤทธิ์ เดชและพระปั ญญาของพระเจ้า”
(1 โคริ นธ์ 1:24) ถ้อยคาต่าง ๆ ดังที่กล่าวมานี้ เป็ นถ้อยคาที่ใหญ่ยิ่งนัก เพราะเป็ นการพิสูจน์ให้
เห็นถึงพระสติปัญญาของพระเจ้า ซึ่ งผูม้ ี “หู ” ย่อมได้ยิน คนเก็บภาษียอ่ มยอมรับว่า “พระเจ้ายุติธรรม”
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บุ ค คลที่ ย อมรั บ ในค าเหล่ า นี้ คื อผูท้ ี่ ไ ด้ก ลับ ใจใหม่ รั บ เอาความรอดและรั บ บัพ ติ ศ มาจากยอห์ น แต่
พวกฟาริ สีและพวกที่รู้พระบัญญัติ กลับพากันปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้าอย่างไม่ใยดี พวกเขา “มิได้
รับบัพติศมา” ไม่ยอมสานึกในความผิดบาป กลับใจใหม่ คืนดีกบั พระเจ้า และไม่มีความเชื่ อในพระเยซู
คริ สต์เจ้าของเราเลย
พระเยซู ท รงทราบว่าพวกเขามี ความกระด้า งกระเดื่ อง ไม่ ยอมกลับ ใจและปฏิ เสธพระองค์
ฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงตักเตือนว่ากล่าว ในความดื้อรั้นไม่เชื่อของพวกเขา (มัทธิ ว 11:20) เมืองทั้งสาม
ที่พระองค์ทรงว่ากล่าวอย่างขมขื่นนี้ คือเมืองโคราซิ น เบธซายะดา และเมืองคาเปอรนาอูม ซึ่ งเป็ นเมือง
ที่พระองค์กระทาการอัศจรรย์ไว้มากที่สุด พระองค์ได้ทรงทดสอบชาวอิสราเอลในเมืองที่กล่าวมานี้
ทรงเปิ ดโอกาสที่จะเข้าสู่ แผ่นดิ นของพระเจ้าให้แก่ พวกเขา แต่เนื่ องจากผูน้ าทางศาสนาของพวกเขา
ปฏิเสธ จึงทาให้บุคคลอื่น ๆ พลอยปฏิ เสธไปด้วย พระเจ้าได้ทรงยกพวกเขาขึ้นสู่ สวรรค์ โดยประทาน
แสงสว่างให้แก่พวกเขา พระมหากษัตริ ยผ์ ยู ้ ิ่งใหญ่ได้ประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขา และได้กระทาการ
อัศจรรย์ต่อหน้าพวกเขาหลายประการ แต่เนื่ องด้วยความไม่เชื่ อของพวกเขา พวกเขาจะ “ต้องลงไปถึง
เมืองผี” ด้วยเหตุน้ ีพระองค์จึงตรัสว่า “โทษของเมืองโสโดมและเมืองตุโรในวันนั้น จะเบากว่าโทษของ
เมืองนั้น” เพราะถ้าชาวเมืองโสโดมและเมืองตุโรมีโอกาสเช่ นนี้ พวกเขาก็คงกลับใจรับความรอดเป็ น
แน่
ครั้นแล้วพระเยซูก็ทรงอธิ ษฐาน พระองค์ทรงเศร้าพระทัยเหลือที่จะกล่าว ในการที่พลเมืองของ
พระองค์ไม่ยอมเชื่อฟังพระองค์ กลับพากันต่อต้านขัดขวางพระองค์ทุกด้าน แต่กระนั้นพระองค์ก็ยงั ทรง
อ่อนน้อมต่อพระบิ ดาเจ้าผูอ้ ยู่ในสวรรค์ พระองค์ทรงยอมรับต่อพระบิ ดาเจ้าว่า “โอ พระบิดาเจ้าข้า ที่
เป็ นดังนั้นก็เพราะพระองค์เห็ นชอบ” ดูเหมือนว่าพระบิดาเจ้าทรงพอพระทัยต่อการที่พระเยซู ทรงถูก
ปฏิเสธ และถูกข่มเหงเบียดเบียน เช่นนั้น ทั้งนี้ เพราะพระเยซู เสด็จเข้ามาในโลก ก็เพื่อจะกระทาตามน้ า
พระทัยของพระบิดาเจ้านัน่ เอง พระเจ้าทรงเห็นว่าสมควรที่จะสาแดงความจริ งของพระองค์แก่ “ทารก”
และบรรดาคนที่ถ่อมตัวรู ้ เสี ยบ้าง ไม่ได้ทรงสาแดงให้แก่พวกผูน้ าศาสนายิว หรื อผูท้ ี่สาคัญว่าตนเป็ นผู ้
“มีปัญญาเปรื่ องปราด”
อีกครั้งหนึ่ งที่พระเยซู ทรงประกาศ ถึงอานาจที่พระบิดาทรงมอบหมายให้แก่พระองค์ พระเจ้า
ได้ทรงมอบทุกสิ่ งทุกอย่างไว้ ให้อยูใ่ นพระหัตถ์ของพระเยซู และไม่มีผใู ้ ดที่จะเข้าถึงพระบิดาได้เว้นไว้
ทางของพระองค์เท่านั้น (ยอห์น 14:6) แต่อย่างไรก็ตาม ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของพระเยซู ก็คือ
ต้องการให้ทุกคนเข้ามาหาพระบิดา ฉะนั้นพระองค์จึงได้เชิญชวนมายังทุกคน นับแต่น้ นั เป็ นต้นมา พระ
เยซู ก็ทรงมีคาสอนใหม่เพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่ งคือ “บรรดาผู้เหน็ดเหนื่ อยทั้งหลาย จงมาหาเรา และเรา
จะให้ ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็ นสุข จงเอาแอกของเราแบกไว้ ” พระองค์มิได้ทรงบังคับให้ผใู้ ดรับ
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แอกของพระองค์ไว้ ผูท้ ี่จะรับเอาแอกของพระองค์จะต้องรับเอาด้วยความสมั ครใจ ถ้าเราต้องการที่จะ
เจริ ญรอยตามพระองค์ และปฏิบตั ิพระองค์ เราก็จาต้องรับแบกเอาแอกของพระองค์ไว้ดว้ ยความเต็มใจ
และเรี ยนรู้ถึงพระองค์ จะต้องเป็ นคนว่านอนสอนง่าย เป็ นคนอ่อนสุ ภาพ มีความทรหดอดทน และอ่อน
น้อมต่ อ น้ า พระทัย ของพระเจ้า เช่ นเดี ย วกับ ที่ พ ระเยซู ท รงปฏิ บ ตั ิ นี่ แ หละคื อหนทางที่ จะท าให้จิ ต
วิญญาณของเรา ได้รับการพักผ่อนและเป็ นสุ ขอย่างแท้จริ ง พระองค์ไม่ทรงมี ที่จะวางพระเศี ยรและ
สถานที่ พกั ผ่อนอื่ นใด นอกจากไม้กางเขน อันเป็ นที่ ซ่ ึ งพระองค์วางชี วิตของพระองค์ลงเพื่ อคนอื่ น
เท่านั้น ฉะนั้นทางที่ จะทาให้เราหายเหนื่ อยเป็ นสุ ขก็ โดยทางไม้กางเขน อันเป็ นทางของพระคริ ส ต์
นัน่ เอง การรับแอกเอาแอกของพระองค์น้ นั เป็ นสิ่ งที่เราย่อมกระทาได้ เพราะว่าพระองค์ทรงช่ วยเรา
แบกอยูต่ ลอดเวลา พระองค์ทรงรับเอาส่ วนที่หนัก และให้เรารับเอาส่ วนที่เบา

ข้ อไตร่ ตรอง
“อย่าร้องไห้” พระเยซูเองก็เคยกันแสงมาก่อน และทรงทราบถึงความหมายของน้ าตาได้ดี และ
บางทีพระองค์ก็อาจกันแสงในเหตุ การณ์ น้ ี ด้วยก็ได้ เพราะ “พระองค์ทรงเมตตากรุ ณาเขา” มาก พระ
กิตติคุณทั้งสี่ เล่มก็เต็มไปด้วยการสาแดงความรัก ความเห็ นอกเห็ นใจที่พระเยซู มีต่อมนุ ษย์ผตู ้ กอยู่ใน
ห้วงความทุกข์อยูเ่ สมอ พระทัยของพระองค์เปี่ ยมล้นไปด้วยความรัก และได้ทรงตอบสนองความจาเป็ น
ของมนุ ษย์อยู่มิได้เว้น ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ก็ตาม โลกนี้ กาลังเรี ยกร้ องให้คริ สเตียนสาแดงความเมตตาต่อ
เพื่ อ นมนุ ษ ย์ด้ว ยกัน เช่ น เดี ย วกับ ที่ พ ระเยซู ไ ด้ท รงกระท ามาแล้ว มนุ ษ ย์โ ลกต่ า งรู ้ ว่ า นี่ แ หละคื อ
ความหมายของข่าวประเสริ ฐแห่งพระกิตติคุณ “ผูใ้ ดเล่าที่ติดตามพระองค์ไป”
“จงกลับไปแจ้งแก่ยอห์ นซึ่ งท่านได้เห็ นได้ยินเถิ ด” เครื่ องหมายของพระคริ สต์ในพระธรรม
วิวรณ์ น้ นั มิ ใช่ เครื่ องหมายที่น่าประหลาด หากแต่เป็ นการสาแดงฤทธานุ ภาพของพระเจ้า ในการช่ วย
บาบัดความต้องการของมนุ ษย์เป็ นต้นว่า ช่วยคนตาบอดให้สามารถมองเห็ น ช่วยคนขาเขยกให้เดินได้
ช่วยคนเป็ นโรคเรื้ อนให้หาย ช่วยคนหู หนวกให้ได้ยิน ช่วยคนตายให้ฟ้ื น ช่วยคนโหยให้มีอาหารยังชี พ
ช่วยคนหิ วกระหายให้ได้น้ าประกอบด้วยชี วิต ช่ วยให้คนยากจนได้ฟังข่าวพระกิ ตติคุณ ช่ วยรักษาดวง
จิตที่ชอกช้ า ช่ วยปลอบประโลมใจผูท้ ี่ตกอยู่ในยามทุกข์โศก ช่ วยให้คนเหน็ดเหนื่ อยได้พกั ผ่อน อภัย
ให้แก่คนบาปและที่สาคัญที่สุดคือ ภายหลังจากที่พระเยซู ทรงกระทาพระราชกิ จของพระองค์เสร็ จสิ้ น
แล้ว พระองค์จะทรงอธิ ษฐานขอบพระคุณพระบิดาเจ้าทุกครั้งเสมอ ไม่วา่ กรณี ใด?
ถ้าพิจารณาให้ถี่ถว้ นจะเห็ นได้ว่า การสาแดงการอัศจรรย์ของพระเยซู ก็คือการสร้ างคาอุปมา
ด้วยการกระทาของพระองค์นนั่ เอง กล่าวคือ ทุกถ้อยคาที่พระองค์ตรัสนั้นพระองค์สามารถอธิ บายได้
ด้วยการกระทา ทานองเดียวกันทุกอย่างที่พระองค์กระทาลงไปนั้น ก็สามารถอธิ บายได้ดว้ ยถ้อยคาของ
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พระองค์ เช่นเดียวกัน พระองค์มิได้เป็ นเพียง “ครู มาจากพระเจ้าเท่านั้น” เพราะการฟื้ นคืนพระชนม์ของ
พระองค์ ยังเป็ นการประกาศให้ทราบอย่างเด่นชัดว่าพระองค์ “ทรงเป็ น” บุตรของพระเจ้าอีกด้วย
(โรม 1:4) “คนที่ตายนั้นก็ลุกขึ้นนัง่ ” พระเยซูคริ สต์เจ้าทรง “ถือลูกกุญแจแห่ งความตาย” พระองค์ทรง
สามารถเปิ ดประตูแห่งความตายและปลดปล่อยชีวติ ที่ดบั สู ญไปแล้ว ให้ฟ้ื นคืนชี วิตขึ้นใหม่ได้ พระองค์
ทรงเป็ นทั้งเจ้าแห่ งความตายและเจ้าแห่ งชี วิต เพราะว่าพระองค์ทรงมีชยั ชนะอยู่เหนื อความตาย เหนื อ
หุบเขานรก หลุมฝังศพ และได้ทรง “ทาลายผู้นั้นที่ มีอานาจแห่ งความตาย” คือมาร (ฮีบรู 2:14) “บรรดา
คนที่อยูใ่ นอุโมงค์ฝังศพ จะได้ยนิ สาเนียงของพระองค์ และจะได้เป็ นขึ้นมา”
“ท่านเป็ นผูท้ ี่จะมานั้นหรื อ” ความหวังเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาขององค์พระเมสิ ยาห์ ย่อมจะไม่
มีวนั มอดดับได้ ไม่ชา้ ก็เร็ ว พระองค์ก็จะต้องเสด็จมาปรากฏอย่างแน่นอน สงครามอาจทาลายทุกสิ่ งให้
ย่อยยับไปในพริ บตา และความผิดบาปทาให้เป็ นมลทิน แต่ถึงกระนั้นมนุ ษย์ก็ยงั ฝันและหวังอยูเ่ สมอว่า
คงจะมีแผ่นดินโลกที่ดีกว่านี้ ความหวังย่อมเกิดขึ้นในห้วงนึ กคิดของมนุ ษย์ไม่รู้สิ้นสุ ด “ความหวังนั้น
เรายึดต่างสมอของจิตวิญญาณ เป็ นความหวังทั้งแน่และมัน่ คง และได้ทอดไว้ในพระวิสูตร ที่ผนู ้ าหน้า
ได้เสด็จเข้าไปเผือ่ เราแล้ว คือพระเยซู ” (ฮีบรู 6:19,20)
“บรรดาผู้ลาบากเหน็ดเหนื่ อยทั้งหลายจงมาหาเรา” ประชาชนต่างก็เหน็ดเหนื่ อยเพราะภาระ
บาปและคาสอนของพวกฟาริ สี ซึ่ งมิได้บาบัดความต้องการของพวกเขาแต่อย่างใดเลย หากว่าพระกิตติ
คุณไม่สามารถยกเอาความผิดบาปให้แก่เราได้แล้ว ก็ย่อมไม่ใช่ พระกิตติคุณ แต่พระกิ ตติคุณของพระ
คริ สต์เป็ น “ฤทธิ์ เดชของพระเจ้า ให้คนทั้งปวงที่เชื่ อนั้นได้ถึงที่รอดทุกคน” (โรม 1:16) ฉะนั้น “จงมา...
จงเอา...แล้วเรี ยน...และท่านทั้งหลายจะได้ความสุ ขสาราญ”
“แม้ ว่าข้ าพเจ้ าจะดาเนินไปตามหว่ างเขา อันมัวมืดแห่ งความตาย ข้ าพเจ้ าจะไม่ กลัวอันตรายเลย
เพราะพระองค์ ทรงสถิตอยู่ด้วยข้ าพเจ้ า” พระเยซู ทรงพบขบวนแห่ ศพอันเศร้าโศก และพระองค์ได้ทรง
เปลี่ยนความโศกเศร้าของบุคคลเหล่านั้น ให้กลายเป็ นความยินดี และสรรเสริ ญขอบพระคุณพระเจ้า
คาว่า “ง่าย” ในที่น้ ีมาจากคากิริยา “ใช้” ในภาษากรี ก ซึ่ งหมายความว่า “สามารถใช้ได้ ควบคุม
ได้ ว่านอนสอนง่าย ดี สุ ภาพ น่าชื่นชม” ถ้าใช้เกี่ยวกับอาหารหมายความว่ารสดี แอกของพระเยซู ที่ยอ่ ม
ทาตามน้ าพระทัยพระบิดานั้น ไม่ใช่ภาระหนักที่น่าหนักใจหรื อขมขื่นแต่อย่างใด ตรงกันข้ามสาหรับผู ้
ที่รักพระองค์แล้ว กลับมีรสหวานและสามารถปฏิบตั ิตามได้โดยง่าย โดยใช้ความรัก (1 ยอห์น 5:3)

ทบทวน
ผูท้ ี่ติดตามพระเยซูไปยังเมืองนาอิน มีใครบ้าง?
เมืองนาอินอยูห่ ่างจากเมืองคาเปอรนาอูมเท่าไร?
เมื่อเดินทางไปจนจะถึงประตูเมืองแล้วได้พบใครบ้าง?
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ผูท้ ี่ไปช่วยงานศพร่ วมกับหญิงหม้ายผูน้ ้ นั มีจานวนมากน้อยเท่าใด?
พระเยซูตรัสแก่หญิงหม้ายผูน้ ้ นั ว่าอย่างไร? หลังจากนั้นพระองค์ทรงกระทาอย่างไร? พระองค์
ตรัสแก่ศพชายหนุ่มนั้นว่าอย่างไร? ผลเป็ นอย่างไร?
ประชาชนมีความรู ้สึกอย่างไร ต่อการกระทาการอัศจรรย์ของพระเยซูครั้งนี้?
ใครเป็ นผูน้ าข่าวนี้ ไปบอกแก่ยอห์น? ขณะนั้นยอห์นอยู่ที่ไหน? เหตุใดท่านจึงตกอยู่ในสภาพ
เช่นนั้น? และอยูท่ ี่นนั่ มานานเท่าใดแล้ว?
ปั ญหาที่ยอห์นฝากลูกศิษย์มาถามพระเยซู น้ นั มีความหมายว่าอย่างไร? ขณะที่ศิษย์ของยอห์น
เข้าเฝ้ าพระเยซูน้ นั พระองค์กาลังทาอะไรอยู?่ พระองค์ทรงตอบคาถามของยอห์นด้วยพระองค์เองหรื อ?
ค าตอบของพระเยซู มี ค วามหมายอย่า งไร? เหตุ ใ ดพระเยซู จึ ง ทรงเน้น ถึ ง พระราชกิ จ ของ
พระองค์? ท่านคิดว่ายอห์นรู ้สึกท้อถอยในองค์พระเยซูบา้ งหรื อไม่?
พระเยซู ตรัสถึ งชี วิตและผลงานของยอห์ น ให้ประชาชนฟั งว่าอย่างไร? พระเยซู ทรงยกย่อง
สรรเสริ ญยอห์นหรื อไม่?
คาพยากรณ์ที่ยอห์นเป็ นผูท้ าสาเร็ จนั้นคือคาพยากรณ์ ขอ้ ใด? อยูใ่ นพระธรรมเล่มใด? พระเยซู
ตรัสว่ายอห์นคือศาสดาพยากรณ์เช่นนั้นหรื อ?
ผูท้ ี่พระเยซูตรัสว่าเป็ นใหญ่กว่ายอห์นคือใคร? เหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น?
พระเยซู ตรั ส เกี่ ย วกับ พระบัญญัติและศาสดาพยากรณ์ ว่า อย่า งไร? ยุคใหม่เริ่ มตั้งแต่ เมื่ อใด?
เพราะเหตุใด?
ยอห์ นมี หน้าที่ อะไร? แผ่นดิ นของพระเจ้ามีลกั ษณะความเป็ นอยู่อย่างไร? เหตุใดพระเยซู จึง
ตรัสว่า “ผูท้ ี่มีใจร้อนรนก็เป็ นผูท้ ี่ชิงเอาได้?
พระเยซูทรงเปรี ยบชนชาติน้ นั ว่าอย่างไร? พระองค์ทรงหมายความว่าอย่างไร? ชนชาติใดบ้างที่
ได้รับข่าวประเสริ ฐของพระองค์? ชนชาติใดบ้างที่ปฏิเสธพระองค์? เหตุใดเขาจึงปฏิเสธ?
เหตุใดพระเยซู จึงทรงตาหนิ ติเตี ยนชาวเมืองต่าง ๆ ที่ พระองค์ได้ทรงกระทาพระราชกิ จผ่าน
มาแล้ว? พระองค์ตรัสถึงเมืองเหล่านี้วา่ อย่างไร? เมืองเหล่านั้นได้แก่เมืองอะไรบ้าง?
พระเยซูทรงอธิ ษฐานต่อพระบิดาว่าอย่างไร?
ข่าวประเสริ ฐของพระเยซู คริ สต์ในยุคใหม่น้ ี มีใจความว่าอย่างไร? คาเชิ ญชวนนี้ มีไว้สาหรับผู ้
ใดบ้าง? พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานอะไรให้แก่เขา? ทาอย่างไรเขาจึงจะได้รับ? แอกของพระองค์
คืออะไร? การพักผ่อนซึ่ งพระองค์ตรัสถึงนี้หมายถึงอะไร?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
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1. การที่พระเยซู ทรงช่ วยชายหนุ่มที่ตายแล้วให้ฟ้ื นคืนชี พขึ้นมารายนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ
ในวาระนั้นหรื อไม่ 2. เหตุที่พระเยซู ทรงช่วยชายหนุ่ มผูน้ ้ ี ให้ฟ้ื นขึ้นมาอีก ก็เพราะพระองค์ทรงเห็นว่า
เขายังหนุ่ มยังแน่ นอยู่ หรื อเป็ นเพราะพระองค์ทรงสงสารมารดาของเขา หรื อเป็ นเพราะพระองค์ทรง
ต้องการสาแดงฤทธิ์ อานาจ ให้ประจักษ์แก่ตาของสาวกของพระองค์ และประชาชนที่ติดตามพระองค์มา
3. ปั จจุบนั นี้มีผใู ้ ดสามารถช่วยคนตาย ให้ฟ้ื นคืนชีพขึ้นมาบ้างหรื อไม่ เพราะเหตุใด 4. ยอห์นบัพติศมามี
ความสงสัยจริ งหรื อ ว่าพระเยซูมิใช่องค์พระเมสิ ยาห์ เช่นนั้นหรื อ? ท่านจะอธิ บายเรื่ องนี้ อย่างไร ในเมื่อ
พระเจ้า ได้ป ระทานเครื่ องหมายพิ เศษคื อพระวิญญาณบริ สุ ท ธิ์ ลงมาจากสวรรค์ใ นรู ป สั น ฐานของ
นกพิราบ ให้ยอห์นรู ้เห็นเป็ นประจักษ์พยานแก่ตวั ท่านเองแล้ว และยอห์นก็เคยประกาศให้ประชาชนรู ้
ถึงพระเยซู วา่ พระองค์คือ “พระเมษโปดกของพระเจ้า” มาแล้ว 5. ท่านคิดว่าคาตอบของพระเยซู จะทา
ให้ยอห์นมีความชื่ นชมยินดี และเชื่ อว่าพระองค์คือองค์พระเมสิ ยาห์ หรื อไม่ 6. จงพิจารณาพระดารัส
ของพระเยซูต่อไปนี้ให้รอบคอบแล้วให้ตอบอย่างชัดแจ้งว่า เป็ นคาอวยพรหรื อคาตักเตือน “บุคคลใดไม่
สะดุดกระดากเพราะเราก็เป็ นสุ ข” 7. เหตุใดพระเยซู จึงไม่ยกย่องยอห์นบัตติศมาต่อหน้าศิษย์ของท่าน
แต่กลับทรงรอคอยให้พวกเขาทูลลากลับไปเสี ยก่อน แล้วจึงคอยยกย่องสรรเสริ ญท่านในภายหลัง 8.
ท่านจะอธิ บายถ้อยคานี้วา่ อย่างไร “แผ่นดินสวรรค์ก็เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งชิ งเอา และผูท้ ี่มีใจร้อนรนก็เป็ นผูท้ ี่ชิง
เอาได้” 9. “ทารก” ที่พระเจ้าทรงเปิ ดเผยความจริ งของพระองค์ให้น้ ีคือใคร และผูท้ ี่อวดอ้างตัวว่าเป็ น “ผู้
มีปัญญาและนักปราชญ์” คือใคร
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ขั้นทีย่ สี่ ิ บสองหญิงคนหนึ่งเอานา้ มันชโลมพระบาทของพระเยซู เมืองคาเปอรนาอูม
มัทธิว 12:22-50,มาระโก 3:20-35,ลูกา 7:36-8:21
ในขั้นที่ แล้ว เราได้ศึกษาถึ งตอนที่ พ ระเยซู เสด็จไปยังเมื องนาอิ น พร้ อมด้วยอัค รสาวกของ
พระองค์ และได้ทรงช่วยชายหนุ่มผูห้ นึ่ งให้ฟ้ื นคืนชี วิตขึ้นมาใหม่ การกระทาของพระองค์ครั้งนี้ ทาให้
ผูค้ นตื่นเต้นพิศวงกันมาก เรื่ องราวต่อมามีใจความดังนี้ มีชาวฟาริ สีคนหนึ่ ง ได้ทูลเชิ ญพระองค์ให้ไป
เสวยพระกระยาหารมื้อเย็น ที่บา้ นของเขาในเมืองคาเปอรนาอูม เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของเขา
แล้ว ได้มีหญิงผูห้ นึ่ งซึ่ งเคยเป็ นหญิงคนชัว่ ร่ าไห้เอาน้ าตาชาระพระบาทให้แก่พระองค์ และชโลมด้วย
น้ ามันหอม การณ์ น้ ี ได้ทาให้ชาวฟาริ สีนึกตาหนิ ติเตียนพระเยซู อยู่ในใจ แต่พระองค์ก็ทรงทราบ จึงได้
ทรงยกเอาคาอุปมาเรื่ องลูกหนี้ สองคนมาอธิ บาย เปรี ยบเทียบสั่งสอนให้เขาเข้าใจแล้วพระองค์ก็ทรงยก
โทษบาปให้แก่หญิงคนนั้น
หลังจากนั้นพระเยซูได้เสด็จไปสู่ มณฑลกาลิลี
ทรงเทศนาสั่งสอนและรักษาโรคให้แก่
ประชาชนทัว่ ทุกหมู่บา้ นมิได้เว้น มีประชาชนตามเสด็จไปมากมาย รวมทั้งบรรดาอัครสาวกของ
พระองค์ และผูห้ ญิงอีกจานวนหนึ่ง คอยให้ความช่วยเหลือ แต่เมื่อพระองค์เสด็จกลับคืนไปสู่ เมืองคาเป
อรนาอูมอีก ก็พบว่า ชาวฟาริ สีได้ต่อสู ้คดั ค้านพระองค์อย่างรุ นแรงโดยเปิ ดเผย กล่าวหาว่าพระองค์ทรง
กระทาพระราชกิจ โดยใช้ฤทธิ์ อานาจของมารและภูตผีปีศาจ พระเยซูได้ทรงตักเตือนเขา มิให้กระทา
ความผิดบาป ที่พระเจ้าไม่อาจทรงอภัยให้ได้ ทรงชี้ แจงให้พวกเขาถึงอานาจของความชัว่ ว่ามีขอบเขต
เพียงใด ทรงตาหนิติเตียนในความดื้อด้านไม่เชื่ อของพวกเขา และทรงปฏิเสธที่จะสาแดงนิมิตตามที่
พวกเขาได้ขอร้อง

อภิปราย
ภายหลังที่ได้เสร็ จไปเยี่ยมเยียนเมืองนาอินแล้ว พระเยซู ก็เสด็จกลับไป ยังเมืองคาเปอรนาอูม
ในการนี้มีชาวฟาริ สีผหู้ นึ่งทูลเชิญพระองค์ ให้ไปเสวยพระกระยาหารที่บา้ นของเขา (ลู กา 7:36) ไม่ตอ้ ง
สงสัยเลยว่า การเชิ ญพระเยซู ครั้งนี้ จะต้องเป็ นแผนการของพวกฟาริ สี เพื่อที่จะหาทางจับผิดพระองค์
อย่างแน่นอน และการที่พวกเขาเชิ ญหญิงซึ่ งเคยเป็ นคนชัว่ มาในการเลี้ยงนี้ ดว้ ย ก็เป็ นแผนการของพวก
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เขานัน่ เอง ถ้ามิฉะนั้นแล้วนางคงไม่มีโอกาสเข้าไปในห้องอาหารของพวกฟาริ สีเหล่านี้ ได้เลย เพราะ
พวกฟาริ สีเคร่ งครัดต่อพระบัญญัติมาก เขาจะไม่ยอมคบหาสมาคมกับคนที่มีอดีตอย่างนางเลย แต่คิดไป
อีกแง่ หนึ่ งก็อาจเป็ นได้ว่า พวกเขาจ้างหญิ งผูน้ ้ ี มาเต้นระบาราฟ้ อน ปรนเปรอความสุ ขให้แก่ พวกเขา
เหมื อนดังที่ ช าวตะวันออกส่ วนใหญ่นิยมกัน อย่า งไรก็ ดีหญิ ง ผูน้ ้ นั คงไม่มี ส่วนร่ วมในแผนการของ
พวกฟาริ สี นางได้นาผะอบน้ ามันหอมมาด้วย เพื่อจะได้ชโลมพระบาทพระเยซู โดยเฉพาะ ตลอดเวลาที่
นางเทน้ า มันชโลมพระบาทของพระเยซู น้ ัน นางได้ร่ าไห้คร่ าครวญไปด้วยมิ ไ ด้หยุดประเพณี ก าร
ต้อนรับแขก ในการรับประทานอาหารในสมัยนั้น เขาจัดให้แขกนอนตะแคงรับประทานอาหารอยูบ่ น
เก้าอี้ยาว คล้ายกับที่นอนอย่างสะดวก สบาย หญิงคนที่กล่าวถึงนี้ ยืนอยู่ดา้ นหลังตรงพระบาทของพระ
เยซู ถ้าหากหญิงผูน้ ้ ี สมรู ้ร่วมคิดกับพวกฟาริ สีวางแผนจับผิดพระองค์จริ ง ๆ นัน่ ย่อมแสดงว่า การที่นาง
ได้เห็นพระองค์และอยู่เฉพาะพระพักตร์ ของพระองค์เช่นนั้น ฤทธิ์ อานาจของพระองค์ได้เปลี่ยนจิตใจ
ของนางให้ส านึ ก ผิด และร้ องให้ ใ นทันที น้ ันเอง ข้อ 45 กล่ า วว่า ในทันที ที่ พ ระองค์เ สด็ จ เข้า มาใน
ห้องอาหาร นางก็รีบเข้าไปเฝ้ าทรุ ดตัวลงจูบพระบาทของพระองค์ แล้วเช็ดพระบาทนั้นด้วยผมของนาง
เอง จากเรื่ องนี้ แสดงให้เห็ นว่า ผูห้ ญิงในสมัยนั้นนิ ยมไว้ผมยาวมากกว่าในสมัยนี้ แม้ว่านางจะเป็ นคน
บาป แต่นางก็ไว้ผมยาวตามพระบัญญัติของพระเจ้าที่วา่ ถ้าผูห้ ญิงไว้ผมยาวก็เป็ นสง่าแก่ตวั (1 โคริ นธ์
11:15)
เมื่ อชาวฟาริ สีผูเ้ ป็ นเจ้าของงาน ได้เห็ นพระเยซู ทรงปล่ อยให้หญิ ง ผูน้ ้ ัน ปฏิ บ ตั ิ ต่อพระองค์
เช่นนั้น ก็นึกตาหนิพระองค์ในใจ และคิดระแวงว่า “ถ้าท่านนี้ เป็ นศาสดาพยากรณ์ ก็คงจะรู ้วา่ หญิงผูน้ ้ นั
ที่ถูกต้องกายของท่านเป็ นผูใ้ ด และเป็ นคนอย่างไร เพราะเขาเป็ นคนชัว่ ” พระเยซู ทรงทราบความรู้สึก
ของเขาจึงตรัสแก่เขาว่า “ซี โมนเอ๋ ย เรามีอะไรจะพูดกับท่าน” จงสังเกตพระดารัสของพระองค์ให้ดี จะ
เห็นว่า พระองค์ตรัสแก่เขาอย่างตรงไป ตรงมาไม่ออ้ มค้อม หรื อพูดจาเพื่อรักษาน้ าใจของเขาไว้เลย เมื่อ
ซี โมนทูลให้พระองค์ตรัสต่อไป พระองค์จึงทรงยกคาอุปมาเรื่ องลูกหนี้ สองคน ซึ่ งเป็ นหนี้ นายจ้างให้
เขาฟั ง เพื่อเป็ นการสั่งสอนให้เขาสานึ กตัว เนื้ อเรื่ องมีใจความว่าดังนี้ มีลูกหนี้ สองคนเป็ นหนี้ นายจ้าง
ของตนอยู่ คนหนึ่ งเป็ นหนี้ มาก อีกคนหนึ่ งเป็ นหนี้ น้อย แต่คนทั้งสองนี้ ไม่สามารถหาเงิ นมาชาระให้
นายจ้างของตนได้ นายจ้างของเขาจึ งยกหนี้ สินให้ แล้วพระเยซู จึงตรั สถามซี โมนว่า ลู กจ้างทั้งสอง
ดังกล่าว ผูใ้ ดจะรักนายของตนมากกว่ากัน ซี โมนก็ตอบได้ถูกต้องว่า ผูท้ ี่ได้รับการยกหนี้ สินให้มากกว่า
เป็ นผูร้ ักนายของเขามากกว่า
ครั้นแล้วพระเยซู จึงทรงชี้ ไปยังหญิงผูน้ ้ นั แล้วถามซี โมนว่า “ท่านเห็นผูห้ ญิงนั้นหรื อ เราได้เข้า
มาในบ้านของท่าน ท่านมิได้ให้น้ าล้างเท้าของเราแต่หญิงผูน้ ้ ี ได้เอาน้ าตาชาระเท้าของเรา...” พระองค์
ทรงชี้ ให้เห็ นการกระทาของหญิ งผูน้ ้ นั เพื่อให้คนอื่ น ๆ ที่อยู่ในที่น้ นั รู ้ ว่า โดยการกระทาของนางนั้น
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พระองค์ได้ทรงยกบาปโทษให้นางแล้ว แต่เมื่อพระองค์ตรัสกับนาง พระองค์ กลับชี้ ให้นางตระหนักใน
ความเชื่ อว่า การที่พระองค์ทรงยกโทษให้แก่นางก็เพราะความเชื่ อของนาง มิใช่เพราะการปรนนิ บตั ิที่
นางกระทาต่อพระองค์ พระองค์ทรงยอมรับว่าความผิดบาปของนางมีมากนัก แต่ก็ได้ทรงอภัยให้แล้ว
ทั้งนี้เนื่องจากความรักที่นางมีต่อพระองค์มากมาย จนได้สาแดงออกมาโดยการปฏิบตั ินนั่ เอง (ยากอบ 2
:18) “ผูใ้ ดที่ได้รับการยกโทษน้อย ผูน้ ้ นั ก็รักน้อย” พระเยซู ตรัสเช่นนี้ เพื่อเน้นให้ซีโมนทราบว่า ตัวเขา
นั้นรักพระองค์น้อยเหลื อเกิ นเพราะเขามิได้ทูลขออภัยต่อพระองค์เลย พระเยซู ทรงผินพระพักตร์ มายัง
หญิงผูน้ ้ นั แล้วตรัสว่า “ความผิดปาบของเจ้าโปรดยกเสี ยแล้ว ความเชื่อของเจ้าได้ทาให้เจ้ารอด จงไป
เป็ นสุ ขเถิด”
พระเยซูทรงตาหนิซีโมนซึ่ งเป็ นเจ้าของบ้านก็ เพราะเขามิได้แสดงความเอื้ออารี ในการต้อนรับ
แขกเท่าที่ควรเลยแม้แต่น้ าล้างเท้าเขาก็มิได้จดั ไว้ให้ ตลอดจนการชโลมน้ ามันหอมบนศีรษะของแขก
และการจูบต้อนรับ แขก เพื่ อแสดงความคารวะ และความมี ไมตรี จิตต่ อแขกเหรื่ อ เขาก็มิ ได้กระท า
ฉะนั้นซี โมนจึงเปรี ยบเสมือนลูกหนี้ ผูท้ ี่ได้รับการยกหนี้ให้นอ้ ยนั้นเอง ส่ วนหญิงดังกล่าวเปรี ยบเสมือน
ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้รับ การยกหนี้ ใ ห้ม าก เพราะนางรั ก พระองค์ม ากนั่น เอง การที่ พ ระเยซู ทรงยกค าอุ ปมา
เปรี ยบเทียบเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงหยัง่ รู ้จิตใจของมนุ ษย์ได้อย่างลึกซึ้ ง พระองค์ไม่เพียงแต่
จะทรงอภัยโทษให้แก่หญิงผูน้ ้ นั แล้วพิสูจน์วา่ พระองค์ทรงมีเหตุผล ในการอภัยโทษให้แก่นางเท่านั้น
หากยังทรงขจัดข้อครหานินทาต่าง ๆ ในการที่พระองค์ทรงยอมให้หญิงซึ่ งเป็ นคนบาปผูน้ ้ นั แตะต้องถูก
พระกายของพระองค์ ให้หมดสิ้ นไปอีกด้วย มิหนาซ้ าซี โมนเองกลับต้องถูกบังคับให้ตอบคาถามของ
ตนเองอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การที่พระเยซู ทรงอ้างว่า พระองค์ทรงสามารถยกโทษบาปได้น้ ี ทาให้
ชาวฟาริ สีอื่น ๆ ที่รู้เห็นเหตุ การณ์ ในวันนั้น เริ่ มวิพากษ์วิจารณ์ตาหนิ พระองค์ ดังนั้นการต่อสู ้ขดั ขวาง
พระองค์ จึงขยายวงกว้างยิง่ ขึ้น
หลังจากนั้นไม่นานนัก พระเยซู ได้เสด็จออกจากเมืองคาเปอรนาอูมอีกครั้งหนึ่ ง เพื่อ “ประกาศ
พระกิตติคุณแห่ งแผ่นดินของพระเจ้า” (ลูกา 8:1-3) ไปตามหมู่บา้ นและหัวเมืองต่าง ๆ ทัว่ มณฑลกาลิลี
พระองค์ทรงย้ าให้ประชาชนเห็ นฤทธิ์ อานาจแห่ งคาสอนของพระองค์ ด้วยการบาบัดรักษาโรคให้แก่
พวกเขา ในการนี้ อคั รสาวกทั้งสิ บสองคนได้ติดตามพระองค์ไปด้วย เพื่อศึกษาการปฏิ บตั ิพระราชกิ จ
ของพระองค์ไว้เป็ นบทเรี ยน สาหรับปฏิบตั ิงานสื บจากพระองค์ต่อไปในวันข้างหน้า นอกจากนั้น “ยังมี
ผูห้ ญิงบางคน” ผูซ้ ่ ึ งได้รับการรักษาจากพระเยซู ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้ตามเสด็จไปด้วย
เนื่ องจากพระเยซู ท รงยกโทษให้พวกเขามาก ฉะนั้นพวกเขาจึ ง รั ก พระองค์ และร่ วมแรงร่ วมใจกัน
ช่วยเหลือพระราชกิจของพระองค์ โดยการถวายทรัพย์สมบัติและเงินทองการช่วยเหลือในด้านอื่นเท่าที่
จะทาได้ เพื่อว่าผลแห่ งการกระทาของพวกเขาจะได้มีส่วนเกื้ อกูลผูอ้ ื่นไปด้วย หญิงเหล่านี้ ได้ช่วยเป็ น
179

พยานถึงพระราชกิจและพระมหากรุ ณาธิ คุณที่พระองค์ทรงโปรดต่อพวกเขา ถ้าเราศึกษาถึงความเป็ นมา
ของหญิงเหล่านี้ แล้ว จะเห็นว่าพระเยซู ทรงช่วยเหลือมนุ ษย์โดยไม่มีการเห็นแก่หน้าเลย (ไม่มีการเลือก
ที่รักมักที่ชงั ) ความต้องการ และความเชื่อ นี้ แหละคือกุญแจที่จะไขคลังทรัพย์ของพระเจ้า ให้หลัง่ ไหล
มาสู่ มนุษย์ได้อย่างทัดเทียมกันทัว่ หน้า ไม่วา่ จะเป็ นคนเลวทรามต่าช้า หรื อผูด้ ีมีสกุลเพียงใดก็ตามหญิง
เหล่านี้ คือ นางมาเรี ยมัฆดาลา ผูซ้ ่ ึงพระเยซูทรงขับผีออกจากนางถึงเจ็ดตน นางโยอันนา ภรรยาของดูซา
ต้นเรื อนของกษัตริ ยเ์ ฮโรดและ “หญิงอื่น ๆ อีกหลายคน” การปฏิ บตั ิของสตรี เหล่านี้ ได้มีส่วนช่ วยใน
การงานของพระเจ้าเป็ นอันมาก (มัทธิ ว 27:55)
เมื่ อ พระเยซู เ สด็ จ กลับ มาสู่ เ มื อ งคาเปอรนาอูม อี ก ครั้ งหนึ่ ง ก็ ท รงพบว่า การต่ อสู ้ ข ัดขวาง
พระองค์ไ ด้ท วีความรุ นแรงยิ่งกว่า เดิ ม มาก ชาวเมื องได้นาคนถู กผีสิง ผูห้ นึ่ งไปขอรั บ การรั ก ษาจาก
พระองค์ ชายผูน้ ้ นั นอกจากจะถูกผีสิงแล้วยังหู หนวก และตาบอดอีกด้วย พระเยซู ได้ทรงรักษาเขาให้
หายเป็ นปกติ สามารถพูดและมองเห็นได้ในทันทีน้ นั เอง (มัทธิ ว 12:22) การกระทาของพระองค์ครั้งนี้
ทาให้ประชาชนอัศจรรย์ใจยิ่งนัก เพราะพวกเขาต่างก็รู้วา่ พระองค์เป็ นชนชาติเดียวกับพวกเขา คือเป็ น
“บุตรของดาวิด” แต่สาหรับพวกฟาริ สีแล้วกลับถือว่า เป็ นมูลเหตุอีกประการหนึ่ งสาหรับโจมตีพระองค์
และพยายามหาทางทาลายความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระองค์ให้หมดสิ้ นไป พวกอาลักษณ์บาง
คนที่ลงมาจากรุ งเยรู ซาเล็มได้กล่าวคาหมิ่นประมาทพระองค์ว่า “ผูน้ ้ นั ขับผีออกได้ ก็เพราะได้ใช้ฤทธิ์
ของเบลละซะบูล นายของผีท้ งั หลายนั้นเอง” ทั้งนี้ เพราะพวกเขาไม่อาจปฏิ เสธฤทธิ์ อานาจ และการ
อัศจรรย์ต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงกระทาอยูไ่ ด้ จึงพยายามบิดเบือนความจริ งเสี ยว่า ฤทธิ์ อานาจที่พระองค์
ทรงมีอยูน่ ้ นั มาจากพญามารซาตาน
พระเยซู ทรงทราบถึ งความนึ กคิ ดอันชั่วร้ ายของเขาทุ กอย่าง จึ งได้ตรั สว่า ซาตานจะไม่ต่อสู ้
ขัดขวางพวกเดี ยวกันเลย ถ้ามารขับมารออก มันก็แก่งแย่งกันระหว่างมันเอง แล้วจะยัง่ ยืนอย่างไรได้
พระองค์ทรงตอบข้อกล่ าวหาต่าง ๆ ของพวกศัตรู ได้เสมอ และด้วยคาตรัสที่เต็มไปด้วยเหตุผลของ
พระองค์นี่เอง ทาให้บุคคลเหล่านั้นไม่อาจเอาชนะพระองค์ได้ พระเยซู ตรัสว่านอกจากพระองค์แล้ว แม้
ผูต้ ิดตามพระองค์ไปก็มีอานาจขับผีได้ และโดยเหตุที่บุคคลเหล่านั้นบางคนเป็ นลูกหลานของชาวฟาริ สี
เอง พระองค์จึงทรงย้อนถามว่า “ถ้าเช่นนั้น พวกพ้องของท่านทั้งหลาย เคยขับผีออกโดยฤทธิ์ ของใคร
เล่า” การที่พระองค์ตรัสถามเช่นนั้นก็เพื่อเน้นให้พวกเขาเห็นว่า อัครสาวกของพระองค์ขบั ออกโดยพระ
นามของพระองค์นนั่ เอง (ลูกา 9:49:10:17) แต่ท้ งั นี้ มิได้หมายถึงพวกหมอผีชาวยิวบางคน ที่เที่ยวเร่ ร่อน
ไปดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมกิจการบทที่ 19 พวกหมอผีพวกนี้ พยายามขับผีออกโดยอ้างพระนามของ
พระเยซู เจ้า และใช้นามของอัครสาวกเปาโล แต่ไม่เป็ นผล กลับถูกผีทาร้ ายเอาเสี ยอีก พระเจ้าผูเ้ ดี ยว
เท่านั้นที่มีอานาจเหนื อพญามาร และโดยพระนามของพระเยซู คริ สต์เจ้าเท่านั้นมนุ ษย์จึงสามารถขับผี
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ออกได้ พระเยซู ตรัสแก่พวกฟาริ สีวา่ “พวกพ้องของท่านเองจะเป็ นผูต้ ดั สิ นได้ ถ้าเราขับผีออกด้วยพระ
วิญญาณของพระเจ้า แผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้ว” ข้อนี้ พิสูจน์ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็ นกษัตริ ย ์
เหนือกษัตริ ยท์ ้ งั หลาย เพราะพระเยซู ตรัสว่า จะตั้งแผ่นดินอยูใ่ นโลกนี้ ไม่ได้ จนกว่าพระองค์จะทรงจับ
เอาพญามารหรื อผูค้ รองโลกนี้ มาพันธนาการเสี ยก่อน ถ้าจะถามว่า ผูท้ ี่มีฤทธิ์ อานาจสู งสุ ดในโลกนี้ คือ
ผูใ้ ด ซึ่ งโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า ผูน้ ้ นั จึงมีฤทธิ์ อานาจเหนือพญามาร และพรรคพวกของ
มัน สามารถพันธนาการมันได้ ตลอดจนสามารถทาลายกิจการของมัน และปลดปล่อยเหยื่อของมันให้
หลุดพ้นไป พระองค์ผนู ้ ้ นั ก็คือพระเยซูนนั่ เอง
พระเยซู ทรงสอนย้ าอย่างหนักแน่นว่า มนุ ษย์จะต้องอยูฝ่ ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งระหว่างพระองค์กบั ผูท้ ี่
ต่อสู ้ พระองค์ ไม่มี ทางสายกลาง พระองค์ตรั ส ว่า “ผูท้ ี่ ไ ม่อยู่ฝ่ายเราก็อยู่ฝ่ ายต่อสู ้ เรา” พระองค์ทรง
พยายามชี้ แจงให้พวกฟาริ สีทราบว่าพระวิญญาณของพระเจ้านั้น สถิตอยูใ่ นทุกคนที่ทาพระราชกิจของ
พระองค์ ส่ วนผูท้ ี่มิได้อยูเ่ พื่อพระองค์ ก็คือพรรคพวกของซาตาน พระองค์ได้ทรงตักเตือนถึ งความผิด
บาป ในการกล่าวคาหมิ่นประมาทหยาบหยามพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ว่าเป็ นความผิดบาปอย่างใหญ่หลวง
ซึ่ งพระเจ้าไม่อาจจะอภัยโทษให้ได้ (มัทธิ ว 12:31) การหมิ่นประมาทต่อบุ ตรมนุ ษย์หรื อพระเยซู น้ นั
อาจจะอภัยโทษให้ได้ แต่การหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั เป็ นสิ่ งที่ไม่อาจจะอภัยให้ได้ ไม่
ว่าจะเป็ นภพนี้หรื อภพหน้า ทั้งนี้เพราะเป็ นการปฏิเสธพระผูม้ ีอานาจ ในการอภัยโทษบาป และมีอานาจ
ในการนาความรอดมาสู่ เรา ฉะนั้นการที่จะกล่าวว่าพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นงานของมาร
จึงเป็ นการสาแดงถึงสภาพบาปที่พระเจ้าทรงอภัยโทษให้ไม่ได้ “ที่ตรัสอย่างนั้น ก็เพราะเขาว่าพระองค์มี
ผีโสโครก” (มาระโก 3:30) พระเจ้าทรงส่ งพระวิญญาณมาก็ เพื่ อเรี ยกมนุ ษ ย์เป็ นครั้ ง สุ ดท้าย เพราะ
นอกเหนื อจากโดยทางพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้ว เราไม่มีวิถีทางอื่นใดที่จะเข้าเฝ้ าพระเจ้าได้ ฉะนั้นผูใ้ ด
ขัดขืนต่อพระวิญญาณ ก็เท่ากับว่า ผูน้ ้ นั ทาลายจิตวิญญาณของเขาเอง (หากศึกษาต่อไปก็จะพบเรื่ องนี้ ใน
ฮิบรู 6:4-6,10:26-29,1 ยอห์น 5:16,17)
ขณะที่ประชาชนกาลังนัง่ ล้อมรอบฟังพระธรรมเทศนาจากพระเยซูน้ นั ก็มีผมู ้ าทูลว่ามารดาและ
น้อง ๆ ของพระองค์ เดิ นทางมาจากเมืองนาซาเร็ ธ ขณะนี้ กาลังคอยเฝ้ าพระองค์อยู่ขา้ งนอก เนื่ องจาก
พระเยซูมิได้ประทับอยูก่ บั มารดารและญาติพี่นอ้ งของพระองค์เป็ นเวลานาน ดังนั้นจึงไม่ตอ้ งสงสัยเลย
ว่า พระองค์จะทรงมีความปี ติยนิ ดีสักเพียงใด ในการที่จะได้พบปะพวกเขาอีก แต่อย่างไรก็ตาม พระองค์
ทรงเทิ ดพระราชกิ จแห่ งแผ่นดิ นสวรรค์ไว้เหนื อสิ่ งใดเสมอ แม้ในการนี้ ก็เช่ นเดี ยวกัน พระองค์ทรง
ต้องการชี้ให้ทุกคนเห็นความสัมพันธ์ต่อแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้านั้นอยูเ่ หนื อญาติพี่นอ้ ง พระองค์จึง
ตรัสแก่ผทู ้ ี่นาข่าวมาทูลนั้นว่า “ใครเป็ นมารดาของเราและใครเป็ นพี่นอ้ งของเรา” ทั้งนี้ ใช่วา่ พระองค์จะ
ทรงมี เจตนาดู หมิ่ นเหยีย ดหยามมารดา และน้อง ๆ ของพระองค์ก็ หาไม่ หากแต่ ท รงต้องชี้ ใ ห้เห็ น
181

ความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์ กับชาวแผ่นดินของพระเจ้านั้นว่า สนิ ทสนมแน่นแฟ้ นยิ่งกว่าความเป็ น
ญาติพี่นอ้ ง หลังจากที่ได้ทอดพระเนตรดูประชาชนที่เฝ้ าพระองค์โดยรอบแล้ว จึงทรงชี้ พระหัตถ์ไปยัง
บรรดาอัครสาวกแล้วตรัสว่า “นี่เป็ นมารดาและพี่นอ้ งของเรา ด้วยผูใ้ ดจะกระทาตามน้ าพระทัยของพระ
บิดาของเรา ผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์ ผูน้ ้ นั แหละเป็ นพี่นอ้ งชายหญิงและมารดาของเรา” (มัทธิ ว 12:49,50) “คือคน
เหล่านี้ ที่ได้ฟังคาของพระเจ้าและประพฤติตาม” (ลูกา 8:21) การเชื่ อฟั งและทาตามน้ าพระทัยของพระ
เจ้าเป็ นสิ่ ง สาคัญที่ สุ ด ที่ จะทาให้เราเป็ นอันหนึ่ ง อันเดี ยวกับ พระคริ สต์ด้วยอาการอย่า งนี้ แหละ เรา
ทั้งหลายจึงรู ้วา่ เรา “อยูใ่ นพระองค์” (1 ยอห์น 2:5)
การที่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดจะบังเกิดใหม่เข้าร่ วมในวงศ์วานของพระเจ้าได้น้ นั ก็โดยการเชื่ อฟั งปฏิบตั ิตาม
พระวจนะของพระเจ้า และ “ถ้ าแม้ คนหนึ่ ง คนใดอยู่ในพระคริ สต์ คนนั้นเป็ นคนถูกสร้ างใหม่ แล้ ว ”
กลายเป็ นสมาชิ กของครอบครัวใหม่ คือครอบครัวแห่ งความเชื่ อมสัมพันธภาพใหม่ ซึ่ งมีความใกล้ชิด
สนิ ทสนมยิ่งกว่าความสัมพันธ์ใด ๆ ในโลก บทเพลงบทหนึ่ งได้กล่าวถึ งความสัมพันธ์น้ ี ว่า “ความรัก
นั้นไซร้ ได้ผกู จิตใจของศิษย์ท้ งั หลาย ให้สามัคคีเจริ ญเป็ นสุ ข ดังชาวสวรรค์สบาย”
พระเยซูตรัสแก่เขาเหล่านั้นว่า “เราจะรู้จกั ต้นไม้ ด้วยผลของมัน” ถ้าหากว่าท่านมีความสัมพันธ์
กับ พระเจ้า อย่างแท้จริ ง เป็ น “ต้นไม้ที่ ดี ” แล้วชี วิตของท่า นก็จะเกิ ดผลดี อย่า งแน่ นอน ชี วิตทุ กชี วิต
ย่อมขึ้นอยูก่ บั กฎสองกฎคือความดีกบั ความชัว่ กล่าวคือถ้าไม่ใช่คนดีก็ตอ้ งเป็ นคนชัว่
เมื่อพระเยซู ทรงคานึ งถึ งความเป็ นต้นไม้ชวั่ ความดื้ อรั้ นไม่ยอมเชื่ อของพวกฟาริ สี ตลอดจน
เหตุร้ายต่าง ๆ ที่กดดันพระองค์อยูต่ ลอดเวลาแล้ว พระองค์ก็ไม่สามารถที่จะอดกลั้นต่อความรู ้สึกขมขื่น
ที่อดั อั้นอยู่ต่อไปได้ จึงทรงตาหนิ ติเตียนพวกเขาอย่างรุ นแรงว่า “โอ ชาติงูร้าย เจ้าที่เป็ นคนชัว่ แล้ว จะ
พูดความดีอย่างไรได้ ด้วยว่าใจเต็มบริ บูรณ์ดว้ ยอะไร ปากก็พูดอย่างนั้น” (มัทธิ ว 12:34) นอกจากนั้นยัง
ทรงเตื อ นอี ก ว่ า “ค าที่ ไ ม่ เ ป็ นสาระทุ ก ค าที่ ม นุ ษ ย์พู ด นั้น เขาจะต้อ งให้ ก ารด้ว ยค าเหล่ า นั้น ในวัน
พิพากษา”
แม้วา่ พระองค์จะทรงตักเตือนเช่นนั้นแล้วก็ตาม พวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สีก็ยงั คงยืนกราน
ตามความคิดเห็นของตนอยู่ และต้องการให้พระองค์สาแดง เครื่ องหมายให้พวกเขาเห็ น โดยกล่าวว่า
“ข้าพเจ้าอยากเห็นนิ มิตจากท่าน” แต่พระเยซู ทรงปฏิเสธไม่ยอมทาตามคาขอร้องของพวกเขา และทรง
ตักเตือนว่าพวกเขาได้เห็นนิมิตจากศาสดาพยากรณ์โยนามาแล้ว เป็ นความผิดพลาดของพวกเขาเองที่ไม่
เอาใจในใส่ และไม่ยอมเชื่ อ พระองค์เองก็จะทรงเป็ นเครื่ องหมายสาหรับพวกเขาอีก เช่ นเดี ยวกับโยนา
โยนาอยูใ่ นท้องปลาวาฬสามวันสามคืนฉันใด พระองค์จะอยูใ่ นหลุ มฝังศพเป็ นเวลาสามวันสามคืนฉัน
นั้น ที่พระเยซู ตรัสเช่ นนี้ เป็ นการบอกให้รู้ล่วงหน้าว่า พระองค์จะสิ้ นพระชนม์ และจะทรงฟื้ นคืนพระ
ชนม์ข้ ึนมาอีก พระองค์ทรงเรี ยกพวกฟาริ สีเหล่านี้วา่ คนชาติชวั่ และคนล่วงประเวณี ซึ่ งจะต้องถูกบุคคล
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ที่ได้กลับใจเพราะคาประกาศของโยนากล่าวโทษอย่างแน่นอน ทั้งนี้ เพราะเขาได้ฟังข่าวประเสริ ฐจากผู้
ที่ยงิ่ ใหญ่กว่าโยนา แต่แล้วกลับพากันปฏิเสธ ไม่ยอมรับข่าวประเสริ ฐนั้นจากพระองค์ พระนางซี บาก็จะ
กล่าวโทษพวกเขาด้วย เพราะแม้พระนางจะได้รับฟั งเพียงเรื่ องราวของกษัตริ ยซ์ าโลมอน พระนางก็เชื่ อ
ส่ วนพวกเขาสิ ท้ งั ๆ ที่ได้รับข่าวประเสริ ฐจากพระเยซู โดยตรง แต่แล้วกลับพากันปฏิเสธพระองค์ ผูเ้ ป็ น
“ใหญ่กว่าซะโลมอน” เสี ยอีก

ข้ อไตร่ ตรอง
ไม่ ว่า ปราสาทราชวัง ใด ๆ ก็ ตาม แม้ว่า จะมี ท หารรั ก ษาการแวดล้อมก าแพงวัง แข็ง แรงสั ก
เพี ย งใด ก็ ไ ม่ อ าจป้ องกัน “ผี ร้ า ยและโรคต่ า ง ๆ ได้” ดัง นั้น เมื่ อ ฤทธิ์ อ านาจของพระคริ ส ต์เ ข้า มา
ประชาชนทุกคนแม้แต่พวกเจ้าขุนมูลนายจึงพร้อมกันที่จะ “ปรนนิบตั ิพระองค์ดว้ ยการถวายสิ่ งของ”
“ผูท้ ี่ปฏิ บตั ิตามน้ าพระทัยของพระบิดา” ครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระเยซู ได้ทรงเน้นถึ งความสาคัญ
ของการกระทาตามน้ าพระทัยของพระองค์วา่ การที่จะทาให้ความสัมพันธ์ที่สนิทสนมที่สุดในโลก มี
ความหมายขึ้นมาอย่างแท้จริ ง โดยการเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์ได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขเพียงข้อ
เดี ยว โดยการมี น้ าใจเช่ นเดี ยวกับพระองค์ นี่ คือวิถีทางที่จะทาให้เป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวได้อย่างแท้จริ ง
ลาพังแต่การคิดถึงพระเจ้า การติดตามพระองค์ หรื อแม้กระทัง่ การได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระองค์ ก็
ไม่สามารถทาให้เรามีส่วนร่ วมในพระชนม์ชีพพระองค์ได้ เว้นไว้แต่เราจะเชื่ อฟั งและทาตามน้ าพระทัย
ของพระองค์เท่า นั้น ดังจะเห็ นได้จากข้อพระธรรมตอนหนึ่ ง ซึ่ ง กล่ า วไว้ว่า “ถ้า ผูใ้ ดรั กเรา ผูน้ ้ นั จะ
ประพฤติตามคาของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา แล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขา และจะสถิตอยู่กบั
เขา” อนาคตที่เต็มไปด้วยสง่าราศีน้ ีเป็ นของผูเ้ ชื่อเท่านั้น
สตรี ได้มีส่วนอุปถัมภ์ค้ าจุนงานของคริ สตจักร ตั้งแต่สมัยเริ่ มแรกเป็ นต้นมา กลุ่มสตรี ผสู ้ ัตย์ซื่อ
ได้ติดตามรับใช้พระเยซู ด้วยสิ่ งของดังได้กล่ าวมาแล้วในตอนต้นนั้น นับได้ว่าเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม “สมาคม
สตรี คริ สเตียน” ในปั จจุบนั นี้
พระเยซูทรง “ประกาศพระกิตติคุณแห่ งแผ่ นดินของพระเจ้ า ” ส่ วนท่านเล่าดาเนิ นชี วิตตามรอย
พระบาทของพระองค์ และประกาศข่าวประเสริ ฐให้คนทั้งปวงทราบว่าพระกิตติคุณนั้น “เป็ นฤทธิ์ เดช
ของพระเจ้า ให้คนทั้งปวงที่เชื่ อนั้นได้ถึงที่รอดทุ กคน” และสาแดงให้เขาทราบว่า พระองค์คือความ
ปรารถนาสุ ดยอด และเพียงพอแก่ความต้องการของมนุ ษย์ทุกคน เพราะทุกสิ่ งทุกอย่างที่มนุ ษย์ตอ้ งการ
นั้นมีอยูท่ ี่พระองค์ท้ งั สิ้ น ท่านทาดังนี้หรื อไม่
“เหตุที่ท่านจะพ้ นโทษได้ หรื อต้ องถูกปรั บโทษนั้นก็เพราะวาจาของท่ าน” ถ้อยคาของเรามี
ความสาคัญและมีอิทธิ พลมาก ซึ่ งเราจาต้องระมัดระวังการพูดจาให้ดี “ข้าแต่พ ระเยโฮวาห์ ขอทรง
จัดการแวดล้อมปากของข้าพเจ้า” ด้วยว่า “ใจเต็มบริ บูรณ์ ด้วยอะไร ปากก็พูดอย่ างนั้น”
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คาว่า “จูบ” นี้ ในภาษากรี กมีความหมายหนักแน่นมาก เป็ นการแสดงการต้อนรับด้วยความรัก
หรื อความยินดีอย่างยิ่ง ในที่น้ ี แสดงถึ งความรักอันยิ่งใหญ่ที่หญิงผูน้ ้ นั มีต่อพระเยซู นางได้จูบพระบาท
ของพระองค์อยูต่ ลอดเวลามิได้หยุด ดังจะเห็นได้จากข้อพระธรรมที่วา่ “มิได้หยุดจูบเท้าของเรามาก” (ลู
กา 7:45)

ทบทวน
ในขั้นที่แล้วพระเยซู ประทับอยู่ ณ ที่ใด? บ้านของซี โมนอันเป็ นสถานที่ที่พระองค์ได้ทรงรับ
เชิญ ให้ไปเสวยพระกระยาหารนั้นอยูท่ ี่ไหน?
มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ในระหว่างงานเลี้ยง?
พระคริ สตธรรมคัมภี ร์กล่ าวถึ งหญิ งผูน้ ้ นั ว่าเป็ นคนอย่างไร? น้ าตาของนางสาแดงถึ งอะไร?
พระเยซูทรงรับการปรนนิบตั ิจากนางด้วยลักษณะอาการอย่างไร?
ซี โมนมีท่าทีอย่างไรต่อการกระทาเช่นนั้น? พระเยซู ตรัสแก่เขาว่าอย่างไร? พระองค์ทรงยกคา
อุปมาเรื่ องใดขึ้นมาสัง่ สอนเขา?
พระเยซู ทรงให้เหตุผลอย่างไร ในการที่ พระองค์ตรัสว่า หญิ งผูน้ ้ นั สมควรที่ จะได้รับการยก
โทษบาป? พระเยซู ตรัสแก่หญิงผูน้ ้ นั ว่าเหตุใดนางจึงได้รับความรอด? พระองค์ทรงตาหนิ ซีโมนผูเ้ ป็ น
เจ้าของบ้านว่าอย่างไร? เหตุใดชาวฟาริ สีอื่นๆ จึงพากันตาหนิพระองค์?
หลังจากนั้นพระเยซูได้เสด็จไปประกาศพระกิตติคุณ ณ ที่ใด? พระองค์เสด็จไปยังเมืองต่าง ๆ กี่
เมือง?
คาประกาศของพระองค์มีใจความว่าอย่างไร? มีผูใ้ ดติดตามพระองค์ไปบ้าง? ผูห้ ญิงที่ติดตาม
พระองค์ไปนั้นมีผใู ้ ดบ้าง? ก่อนหน้านั้นพระเยซู ทรงช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรบ้าง? หญิงเหล่านี้ ปฏิบตั ิ
พระองค์อย่างไร? ในปั จจุบนั นี้สตรี มีส่วนสาคัญ ในการบริ หารงานของคริ สตจักรหรื อไม่?
ชายผูท้ ี่ประชาชนนามาเฝ้ าขอรับการรักษาจากพระเยซู น้ นั ป่ วยเป็ นโรคอะไร? เขาได้รับความ
ทุกข์ทรมานมากน้อยเพียงใด? ผูท้ ี่ตาหนิ พระเยซู ในการที่พระองค์ทรงรักษาคนป่ วยรายนี้ ให้หายคื อ
ใคร? เขาตาหนิ พระองค์ดว้ ยเรื่ องอะไร? พระองค์ตรัสตอบเขาว่าอย่างไร? “คนมีกาลังมาก” ที่พระองค์
ตรัสถึงนั้นคือใคร?
พระเยซู ทรงสอนเขาว่าอย่างไร เกี่ ยวกับความบาปที่อภัยโทษให้ไม่ได้? เหตุใดจึงไม่อาจอภัย
โทษให้แก่ผทู ้ ี่ทาความบาปชนิดนี้ได้?
“พวกพ้อง” ของพวกฟาริ สีที่สามารถขับผีสิงออกได้ ตามที่พระเยซู ตรัสนั้นคือใคร? มีผใู ้ ดบ้าง
หรื อไม่ที่สามารถขับผีออกโดยวิธีการอื่น นอกเหนือไปจากการขับผีออกในพระนามของพระเยซู? การ
ต่อต้านหรื อขัดขืนต่อพระวิญญาณนั้นหมายความว่าอย่างไร?
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ในขณะที่ พ ระเยซู ก าลัง สั่ ง สอนประชาชนอยู่น้ ัน มี ใ ครมาหาพระองค์บ ้า ง? พระองค์เสด็ จ
ออกไปพบบุคคลเหล่านั้นหรื อไม่? เพราะเหตุใด? พระองค์ตรัสแก่ผทู ้ ี่ฟังพระธรรมอยูน่ ้ นั ว่าอย่างไร?
การเป็ นพี่นอ้ งกับพระคริ สต์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั รากฐานอะไร? การที่จะตัดสิ นใจว่า ผูห้ นึ่ งผูใ้ ดรักพระ
เจ้านั้นมี อะไรเป็ นข้อพิ สูจน์? ระหว่างความสั มพันธ์ ฝ่ายเนื้ อหนัง กับความสัมพันธ์ ฝ่ายวิญญาณนั้น
อย่างไหนมีความสนิทสนมมากกว่ากัน?
การที่พระเยซู ตรัสว่า “ต้นไม้ชวั่ ” นั้น พระองค์ทรงหมายถึ งอะไร? คนเราถ้าไม่ใช่ คนดี ก็ตอ้ ง
เป็ นคนชัว่ จะเป็ นคนเดินสายกลางได้หรื อไม่?
พระเยซู ทรงเรี ยกพวกฟาริ สีว่าอย่างไร เหตุใดพระองค์จึงทรงเรี ยกเช่ นนั้น? ทรงให้เหตุผลว่า
อย่างไรต่อคาพูดที่ชวั่ ร้ายของพวกเขา?
พระองค์ท รงอธิ บายว่าอย่างไรเกี่ ยวกับการพูดที่ ในสิ่ งไร้ สาระ? มนุ ษ ย์จะถู กตัดสิ นลงโทษ
อย่างไร? พระเยซู ตรัสตอบพวกฟาริ สีว่าอย่างไร ต่อการที่ พวกเขาทูลขอร้ องให้พระองค์สาแดงนิ มิต
ให้แก่พวกเขา? ผูท้ ี่พระเยซูทรงอ้างจากพระคัมภีร์เดิมนั้น มีใครบ้าง?
พระเยซูทรงเปรี ยบเทียบพวกฟาริ สีวา่ เหมือนกับอะไร?
ในบทเรี ยนนี้ เหตุการณ์ตอนใดประทับใจท่านมากที่สุด?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. พวกฟาริ สี ที่กล่ าวถึ งนี้ คื อใคร หลักความเชื่ อของพวกเขามี อะไรบ้าง 2. การที่พวกฟาริ สี
ต่อต้านพระเยซู เป็ นเพราะการขัดแย้งกันในหลักความเชื่ อในทางศาสนา หรื อเป็ นเพราะพระองค์ทรง
แทรกแซงอิทธิพลของพวกเขา 3. คาสอนของพระเยซูและคาสอนของพวกฟาริ สีต่างกันตรงไหนบ้าง 4.
การที่ คนใช้ของซี โมนมิ ได้ลา้ งพระบาทของพระเยซู แสดงว่าพวกฟาริ สีมิได้ให้การต้อนรับพระองค์
ด้วยความเคารพนับถืออย่างแท้จริ งเช่นนั้นหรื อ 5. เหตุใดพระเยซู จึงทรงรับเชิ ญไปในการเลี้ยงครั้งนี้ 6.
ท่านมี ความรู ้ สึกอย่างไรต่อการที่ หญิ งคนชั่ว เข้าไปในบ้านของชาวฟาริ สี ผูเ้ คร่ งครั ดต่อธรรมเนี ย ม
เช่ นนั้น เหตุใดนางจึงร้ องไห้ การที่พระเยซู ทรงอภัยบาปให้นางนั้นหมายความว่าอย่างไร ในเมื่อนาง
มิได้ทูลขอให้พระองค์อภัยโทษแก่นางเลย 7. ท่านคิดว่าการที่พระเยซู ทรงประกาศพระกิ ตติคุณ “โดย
การสาแดงนิ มิตและการทาการอัศจรรย์น้ นั ” เพื่อดึงดูดให้ประชาชนมาหาพระองค์ หรื อเพื่อให้เป็ นการ
ยืนยันถึงคาสั่งสอนของพระองค์ หรื อเพื่อช่วยบาบัดความทุกข์ให้แก่ประชาชน 8. ท่านคิดว่ากลุ่มสตรี ที่
กล่าวถึงในบทนี้ ได้ติดตามพระเยซูไปจริ ง ๆ หรื อ หรื อเพียงแต่ช่วยเหลือทางการเงินเท่านั้น 9. ชายที่ถูก
ผีสิงนั้นเป็ นคนตาบอด หู หนวก อยู่ก่อนแล้ว จึงถูกผีสิงภายหลัง หรื อว่าผีที่สิงอยู่ในร่ างกายของเขานั้น
เป็ นเหตุให้เขาตาบอดและหูหนวก 10. พระเยซู ทรงปฏิเสธไม่ยอมรับว่า พญามารสามารถรักษาโรคได้
เช่นนั้นหรื อ 11. ท่านจะอธิ บายเรื่ องความผิดบาปที่พระเจ้าไม่อาจอภัยโทษให้ได้น้ นั ว่าอย่างไร
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ขั้นทีย่ สี่ ิ บสามทรงกล่ าวคาอุปมา-ชายทะเลเมืองคาเปอรนาอูม
มัทธิว 13:1-53,มาระโก 4:1-34,ลูกา 8:4-18
นับตั้งแต่ข้ นั นี้ เป็ นต้นไป เราจะได้ศึกษาพระราชกิจของพระเยซู อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ในขั้นที่
แล้ว ๆ มานั้น เราได้ศึกษาคาสอนอันลึกซึ้ งของพระองค์โดยทัว่ ไป ซึ่ งพระองค์ไม่ค่อยให้คาอธิ บายมาก
นัก ทั้งนี้ เพราะพระธรรมเหล่านั้นพระเยซู ประกาศสั่งสอนแก่ชาวยิวโดยเฉพาะ ผูซ้ ่ ึ งเข้าใจพระวจนะ
ของพระเจ้า ดี อ ยู่แ ล้ว นับ ตั้ง แต่ ค าเทศนาบนภู เ ขาเป็ นต้น มา จึ ง เป็ นค าสั่ ง สอนส าหรั บ ประชาชน
โดยทัว่ ไป ซึ่งเป็ นการวางรากฐานเพื่อที่จะสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้าขึ้น และเป็ นการตระเตรี ยมสาวก
ของพระองค์ไว้ให้พร้ อมที่ จะปฏิ บตั ิ เพื่อแผ่นดิ นนี้ แม้ว่าผูน้ าฝ่ ายศาสนาของชาวยิวจะพากันปฏิ เสธ
ความจริ ง แห่ งพระธรรมโอวาทของพระเยซู อย่างสิ้ นเชิ ง แต่ก็หาทาให้ประชาชนส่ วนใหญ่คลายความ
ศรัทธาในพระองค์ไปด้วยไม่ ประชาชนทุกสารทิศทัว่ ประเทศได้พากันหลัง่ ไหลมาสู่ เมืองคาเปอรนาอูม
และที่ชายฝั่งทะเลกาลิลีนอกเมืองอย่างเนื่ องแน่น เพื่อที่จะเข้าเฝ้ าและฟั งพระธรรมจากบรมครู ผยู ้ งิ่ ใหญ่
นับตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา พระเยซู จึงทรงสั่งสอนประชาชนด้วยถ้อยคาที่ง่าย ๆ แต่พวก “นักปราชญ์และผู้
มีปัญญา” กลับปฏิ เสธไม่ยอมเชื่ อฟั ง แต่ท้ งั นี้ ใช่ ว่าพวกเขาจะเข้าใจในพระวจนะของพระองค์ก็หาไม่
เพราะพระองค์ทรงปิ ดบังความลึกลับทั้งมวลไว้มิให้บุคคลผูจ้ องหองเหล่านี้ รู้ นอกจากพวก “ทารก” คือ
ผูท้ ี่ติดตามพระองค์เท่านั้น ที่พระองค์ทรงเปิ ดเผยให้รู้ ในขั้นที่ 21 หลังจากที่พระองค์ได้ทรงประนาม
พวกที่ปฏิเสธพระองค์แล้ว พระองค์ได้ทรงประกาศเชิญชวนประชาชนว่า “บรรดาผูล้ าบากเหน็ดเหนื่อย
จงมาหาเรา”
ในขั้นที่แล้ว พวกฟาริ สีได้ขดั ขวางพระเยซู อย่างรุ นแรง ฉะนั้นพระองค์คงจะเสด็จไปสู่ ที่เงียบ
สงัดเพื่ออธิ ษฐานตามลาพัง เพราะว่าข้อพระธรรมบ่งไว้วา่ พระองค์ได้เสด็จ “ออกจากเรื อนไปประทับที่
ชายทะเล” ความเงียบสงัดและเสี ยงคลื่นที่กระทบฝั่งอย่างไม่หยุดยั้งนั้น คงจะทาให้พระองค์รู้สึกเป็ นสุ ข
อย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังคงเป็ นเครื่ องเตือนพระทัยของพระองค์ ให้ราลึกถึงอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่ งพระองค์
จะต้องฟันฝ่ าเป็ นเวลายาวนาน ในการสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ แต่พระองค์ไม่ค่อยมีโอกาสได้อยู่
ตามลาพังเช่นนี้ มากนักเพราะ “คนเป็ นอันมาก” จากทุกทิศทาง ต่างพากันมาเฝ้ าพระองค์อย่างล้นหลาม
แม้วา่ ชายทะเลตอนนั้นจะมีบริ เวณกว้างขวาง แต่ก็แทบจะไม่พอที่จะจุคนเหล่านั้นไว้ได้หมด บางกลุ่ม
ได้เบียดเสี ยดเข้ารุ มล้อมพระองค์ไว้ จนพระองค์ตอ้ งเสด็จลงเรื อเล็ก ๆ ลาหนึ่ ง ทรงถอยเรื อลานั้นออก
จากฝั่ งเล็กน้อย และทรงใช้เรื อลานั้นเป็ นที่ประทับแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชน ช่างเป็ นภาพที่
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น่าประทับใจยิ่งนัก ที่พระบุตรของพระเจ้าทรงใช้เรื อเป็ นที่ประทับต่างธรรมมาสสั่งสอนความจริ งอัน
ถาวรแห่งแผนดินสวรรค์
ในขั้นนี้เราจะได้ศึกษาถึงวิธีสอนแนวใหม่ของพระเจ้า คือการสอนโดยใช้คาอุปมาเปรี ยบเทียบ
ในบทเรี ยนที่แล้วมา การสอนของพระเยซู เป็ นไปในแบบตรงไปตรงมา เช่นการเทศนาบนภูเขาเป็ นต้น
ซึ่ งแม้วา่ จะมีการใช้คาเปรี ยบเทียบอยูบ่ า้ งเป็ นต้นว่า ถุ งหนังเก่าและถุ งหนังใหม่ การสร้ างตึกบนทราย
และบนศิลา ฯลฯ แต่ก็เป็ นคาเปรี ยบเทียบที่ง่าย ๆ กินใจความในวงแคบ ๆ ไม่ลึกซึ้ งกว้างขวางพอที่จะ
จัดอยูใ่ นกลุ่มคาอุปมาซึ่ งกล่าวถึงนี้ คาอุปมาเหล่านี้ในพระคริ สตธรรมใหม่มีประมาณ 30 ถึง 50 เรื่ อง
คาอุปมา คือเรื่ องราวหรื อคาสอนที่เป็ นอุทาหรณ์ ถึงความจริ งเกี่ ยวกับฝ่ ายวิญญาณจิต พระเยซู
ทรงใช้วิธีสอนระบบใหม่น้ ี กับผูท้ ี่ไม่เข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าโดยเฉพาะ คาอุปมาต่าง ๆ เหล่านี้
บางเรื่ งอคล้ายคลึ งกันมาก ฉะนั้นไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า พระองค์จะต้องทรงใช้สอนประชาชนอยู่บ่อย ๆ
ในแต่ละท้องถิ่นที่พระองค์เสด็จไป บางครั้งพระเยซู ทรงใช้คาอุปมาต่าง ๆ กันหลายเรื่ องอธิ บายให้เห็น
ความสาคัญของความจริ งเดียวกัน และบางครั้งก็ทรงใช้คาอุปมาเพียงเรื่ องเดียว อธิ บายถึงความจริ งต่าง
ๆ ได้หลายอย่าง
ขณะนั้นศัตรู ของพระองค์ ได้ผนึกกาลังต่อสู ้ขดั ขวางพระองค์อย่างหนักหน่วงยิ่งขึ้น การเทศนา
สั่งสอนของพระองค์ตามแบบเดิมนั้น นับวันแต่จะต้องเสี่ ยงภัยอันตรายมากขึ้นทุกที พระองค์จึงได้ทรง
ใช้วิธีน้ ี เพื่อจะได้มีโอกาสกระทาพระราชกิจของพระองค์ให้สาเร็ จ โดยใช้ขอ้ ความซึ่ งพระองค์ได้ทรง
เปิ ดเผยให้ แ ก่ บ างคน แต่ ท รงปิ ดบัง ไว้ส าหรั บ บางคน การสอนแบบนี้ ได้ ท าให้ มี ผู ้ส นใจและ
กระตือรื อร้นต้องการฟัง เป็ นจานวนมาก
การสอนโดยคาอุ ป มานี้ มีป ระโยชน์หลายประการ และท าให้ผูท้ ี่ ได้ยินได้ฟั งสามารถจดจา
เรื่ องราวไว้ได้นาน แม้วา่ หัวข้อที่ใช้สอนนั้นจะถูกลื มเลื อนไปแล้วก็ตาม และเมื่อเราได้ไตร่ ตรองถึงคา
อุปมา และความจริ งที่พระองค์ได้ทรงสอน (ซึ่ งตอนแรกเราอาจปฏิ เสธ) นั้นแล้ว เราก็อาจต้องยอมรับ
ด้วยความจริ งใจ
ข้อเสี ยอย่างหนึ่งของการสอนโดยการใช้คาอุปมาก็คือ การเปิ ดโอกาสให้ทุกคนตีความหมายเอา
ตามความคิดความเข้าใจของตนเอง ฉะนั้นความรู ้ สึกความเข้าใจของแต่ละคนที่มีต่อคาอุ ปมานั้น จึ ง
แตกต่างกันไปหลายแง่หลายมุมคาอุปมาต่าง ๆ ในบทเรี ยนนี้ มีบางเรื่ องที่พระเยซู ได้ทรงตีความหมาย
ไว้ ให้เราอย่างชัดเจน ส่ วนคาอุปมาอื่น ๆ นั้น เราต้องตีปัญหาเอาเอง แต่เพื่อให้มีส่วนถูกต้องใกล้เคียง
ความจริ งมากที่สุด เราจะต้องพยายามศึกษาให้ถ่องแท้เสี ยก่อนว่า พระเยซู ทรงมีพระประสงค์ที่จะสอน
เราในเรื่ องใด แล้วจึงค่อยตีปัญหาเพราะในการสั่งสอนความจริ งเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใดนั้น พระองค์ทรงใช้คา
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อุปมาเพียงเรื่ องเดียวโดยเฉพาะเท่านั้น ฉะนั้นเราควรระวังในการใช้คาอุปมาหลาย ๆ เรื่ อง เพื่ออธิ บาย
บทเรี ยนเดียวกันกับที่พระองค์ทรงสอนนั้น

อภิปราย
คาอุปมาในขั้นนี้เป็ นคาอุปมาเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้า และเป็ นคาอุปมาที่ยิ่งใหญ่ชุดแรก ที่
พระองค์ท รงสั่ ง สอนติ ดต่ อในคราวเดี ย วกัน ซึ่ ง เราก็ พ อจะทราบมาแล้ว ว่า พระเยซู ท รงถื อ ว่า การ
ประกาศเรื่ องแผ่นดิ นของพระเจ้านั้นเป็ นพระราชกิ จที่สาคัญที่สุดของพระองค์ ฉะนั้นคาอุปมาทุ ก ๆ
เรื่ อง จึงมักเริ่ มต้นด้วยคาว่า “แผ่นดิ นสวรรค์ เปรี ยบเหมือน...” ก่อนหน้าที่ยอห์นได้ประกาศมาแล้วว่า
แผ่นดินของพระเจ้าได้ใกล้เข้ามาแล้ว และได้สอนถึงรากฐานแห่ งความจริ งนั้น มาบัดนี้ พระเยซู ได้ทรง
สอนให้เราทราบรายละเอียดยิ่งขึ้นว่า แผ่นดินของพระเจ้า เปรี ยบเหมือนอะไร มีความเป็ นมาอย่างไร มี
ลักษณะอย่างไร ตลอดจนความเจริ ญรุ่ งเรื องว่าเป็ นอย่างไร เนื่องจากความคิดเห็นของพระเยซู ไม่ตรงกับ
ความคิดเห็นของประชาชนเหล่านั้น จึงทาให้พระองค์ตอ้ งเผชิ ญกับความทุกข์ยากนานาประการ ทั้งนี้
เพราะความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นอยูใ่ นวงแคบ ส่ วนแนวความคิดเห็นของพระองค์น้ นั เป็ นไปอย่าง
กว้างขวางไม่มีขอบเขตจากัด พระองค์ยงั ทรงทราบว่า บรรดาผูท้ ี่มาฟังคาสอนของพระองค์ ต่างก็มีความ
เข้าใจผิดแผกกันไป ดังที่พระองค์ได้ทรงกล่าวไว้ในคาอุปมาคนหว่านพืช พระองค์ได้ทรงวางรากฐาน
แห่ งการฟั ง และวิถีทางที่รับเอาความจริ งจากพระธรรมที่ได้ฟังนั้นให้แก่ประชาชน โดยการชี้ ให้เห็ น
คุณลักษณะของดินชนิดต่าง ๆ แต่ละชนิด ที่หว่านพืชลงไปว่าเป็ นอย่างไร และจะให้ผลอย่างไร
การที่พระเยซู ทรงสอนคาอุปมาเรื่ องคนหว่านพืชนี้ อาจเป็ นเพราะว่าในบริ เวณใกล้เคียงนั้น มี
ทุ่งนาซึ่ งต้นข้าวกาลังเจริ ญงอกงาม มีโขดหิ น และถนนอยู่ดว้ ย พระองค์จึงทรงหยิบยกสิ่ งเหล่านี้ ข้ ึนมา
สั่งสอนเปรี ยบเทียบ ให้รู้ซ้ ึ งและเข้าถึงความจริ งว่า อันคนที่มีใจเชื่ อสั่งสอนอะไรก็จดจาเข้าใจง่ายและ
นาไปใช้ได้ผลดี เปรี ยบเช่นดินดี จะเพาะปลูกสิ่ งใดก็ได้ผลดี ส่ วนคนชัว่ ใจทรามนั้นปลูกฝังสิ่ งใดลงใน
จิตใจก็เกิดผลได้ยาก ดุจดัง่ ถนนหรื อหิ นผาจะหาดินให้พืชยึออาศัยอย่างไรมี
พระเยซู มกั ทรงใช้สิ่งแวดล้อม เป็ นอุทาหรณ์ในการสั่งสอน จึงทาให้ประชาชนสามารถเข้าใจ
ถึงความจริ ง ต่อคาถามของอัครสาวกที่ถามว่า เหตุใดพระองค์จึงทรงสั่งสอนเป็ นคาอุปมา พระองค์ตอบ
ว่า เหตุที่พระองค์ทรงสั่งสอนแบบนี้ ก็เพื่อให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าใจจุ ดมุ่งหมายของพระองค์ได้ง่าย
เพราะถ้าจะสอนกันแบบตรงไปตรงมาแล้ว คนส่ วนใหญ่มกั ไม่เข้าใจกัน (มัทธิ ว 13:10-16) พระองค์
ตรัสแก่อคั รสาวกว่า “ข้อลึกลับแห่งแผ่นดิน ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู ้ได้ แต่คนเหล่านั้นไม่ทรงโปรด
ให้รู้...เหตุฉะนั้นเราจึงกล่าวแก่เขาเป็ นคาอุปมา” และ “นอกจากคาอุปมาพระองค์มิได้ตรัส แก่เขาเลย”
(มัทธิ ว 13:34) ทั้งนี้ เพราะว่าจิตใจของพวกเขาแข็งกระด้างนัก (มัทธิ ว 13:15) พระองค์ทรงประกาศว่า
บุคคลเหล่านี้ กาลังจะทาให้คาพยากรณ์ของอิสยาห์สาเร็ จ เพราะว่าเขามองเห็นพระองค์ดว้ ยตามิใช่ดว้ ย
188

จิตใจ เขาฟังพระธรรมของพระองค์ดว้ ยหู แต่มิใช่ดว้ ยหู ที่จะรับความจริ งเพื่อกลับใจใหม่ ด้วยเหตุน้ ี เอง
พระองค์จึงได้ทรงตาหนิ เมื องต่าง ๆ ซึ่ งพระองค์ได้ทรงกระทาการอัศจรรย์ใหญ่ยิ่งไว้มากมายหลาย
ประการ (ดูข้ นั ที่ 21) ด้วยว่า “ผู้ใดมีอยู่แล้ ว จะเพิ่มเติมให้ ผ้ ูนั้นมีบริ บูรณ์ แต่ ผ้ ูใดไม่ มี แม้ ว่าซึ่ งเขามีอยู่
นั้น จะต้ องเอาไปจากเขา” (มัทธิ ว 13:12) พระเยซู ตรัสแก่อคั รสาวกเป็ นการลับโดยเฉพาะ (ลูกา 10:23)
ว่า “ตาของท่ านทั้งหลายก็เป็ นสุข เพราะได้ เห็น และหูของท่ านก็เป็ นสุขเพราะได้ ยิน” (มัทธิ ว 13:16)
บทเรี ยนตอนนี้ได้เตือนซ้ าให้เราเห็นว่า พระราชกิจของพระเยซู น้ นั ไม่วา่ จะเป็ นโดยวิธีใดก็ตาม
ล้วนแต่เป็ นการทาให้พระคริ สตธรรมคัมภีร์สาเร็ จทั้งสิ้ น แม้แต่วิธีสั่งสอนก็เช่นเดียวกัน (มัทธิ ว 13:35)
พระองค์ทรงเปิ ดเผยความลึกลับทั้งปวง ซึ่ งถูกปิ ดบังไว้นบั ตั้งแต่วางรากสร้างโลกมาจนทุกวันนี้ ให้เป็ น
ที่ประจักษ์แก่มนุษย์ทุกคน ตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัยที่ผา่ นมา ได้มีศาสดาพยากรณ์และผูช้ อบธรรมเป็ น
อันมาก (มัทธิ ว 13:17) ปรารถนาจะเห็นและได้ยนิ สิ่ งที่พระเยซูทรงเปิ ดเผยให้แก่อคั รสาวกของพระองค์
แต่พวกเขาก็ไ ม่มีโอกาสที่ จะได้เห็ นและได้ยินเลย เพราะว่า ตอนนั้นยัง ไม่ถึ งเวลาที่ พ ระองค์จะทรง
เปิ ดเผยให้แก่พวกเขา ศาสดาพยากรณ์ เหล่านี้ ได้กล่าวถึ งสิ่ งต่าง ๆ ที่ พวกเขาไม่เข้าใจไว้ด้วย พวกเขา
ทราบว่า ความรู ้ ใ นข้อลึ ก ลับ เหล่ า นี้ มิ ใ ช่ ส าหรั บ พวกเขา (1 เปโตร 1:10-12) แต่ ไ ม่ ท ราบเกี่ ย วกับ
กาหนดเวลานั้น โดยการดลใจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ศาสดาพยากรณ์เหล่านั้นจึงสามารถพยากรณ์
ถึงความทุกข์ทรมานของพระคริ สต์และสง่าราศีของพระองค์ ซึ่ งจะมาภายหลังความทุกข์ทรมาน ทั้ง ๆ
ที่ พวกเขาไม่ท ราบว่า ความทุ กข์ทรมานและพระสง่ าราศี ของพระคริ ส ต์ท้ งั สองอย่างนี้ เกี่ ยวข้องกัน
อย่างไร และไม่ทราบว่าเวลาที่คนั่ อยู่ระหว่าง “สมัยก่ อน” และ “บัดนี้ ” ในข้อพระธรรมต่อไปนี้ ว่าจะ
เป็ นเมื่อใด “ข้อลับลึ ก... ซึ่ งในสมัยก่อนไม่ได้ทรงโปรดสาแดงแก่มนุ ษย์เหมือนอย่างบัดนี้ ทรงโปรด
สาแดงแก่พวกอัครสาวก...” (เอเฟซัส 3:3-5) ข้อ “ลับลึก” ดังกล่าวนี้ พระเยซูทรงเปิ ดเผยให้ เราทราบ
โดยทางคาอุปมา ดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงฟั งคาอุปมาว่าด้วยผูห้ ว่านพืชนั้น” เพราะว่า
โดยการยอมรับ “คาแห่ งแผ่นดิ น” นี่ แหละจะทาให้เราสามารถเข้าใจข้อลับลึ กที่พระเยซู ทรงเปิ ดเผย
(มัทธิ ว 13:18,19)
คาอุปมาในชุ ดแรกนี้ มีดว้ ยกันเจ็ดเรื่ อง แบ่งออกเป็ นสามหมวด หมวดละสองเรื่ อง และหมวด
สรุ ปอีก หนึ่ งหมวด สาหรับหมวดสรุ ปนี้ มีเพียงเรื่ องเดี ยวคือเรื่ องที่เจ็ด ซึ่ งจะได้แยกอธิ บายตามลาดับ
ต่อไปนี้
.1 ระเบียบแบบแผนแห่ งแผ่ นดินของพระเจ้ า คาอุปมาหมวดแรกคือคาอุปมาเรื่ องผูห้ ว่าน
พืชและเรื่ องข้าวละมาน ได้แนะให้ทราบถึงการสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้าว่า จะต้องขึ้นอยูก่ บั ดินและ
เมล็ดพืช เมล็ดพืชนั้นหมายถึ งพระวจนะของพระเจ้า ส่ วนลักษณะของดิ นแต่ละประเภทนั้น หมายถึ ง
จิตใจของมนุ ษย์อนั เป็ นปั ญหาในการเจริ ญเติ บโตของเมล็ดพืชว่า จะเจริ ญงอกงามหรื อเน่ าเปื่ อยสู ญ
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หายไป พระเยซูอาจสอนเรื่ องนี้จากประสบการณ์ของพระองค์เอง เพื่อเป็ นเครื่ องกระตุน้ เตือนให้เห็นว่า
พระราชกิจที่พระองค์ปฏิบตั ิมาตั้งแต่เริ่ มแรก จนกระทัง่ บัดนี้ ได้ผลเป็ นที่พอใจหรื อไม่เพียงใด พระองค์
ได้ทรงพิพาทบาดหมางกับพวกอาลักษณ์ และพวกฟาริ สี ได้ทรงรักษาโรคให้แก่ประชาชนเป็ นจานวน
มากมายสุ ดคณานับ และสู ้ทนต่อความลาบากยากเข็ญเพื่อมนุ ษย์โลกมาเป็ นเวลาแรมปี นั้น มีกี่คนบ้างที่
ยอมรับเอา “คาแห่งแผ่นดิน” ด้วยความจริ งใจ ที่จะยอมสละทุกสิ่ งทุกอย่างออกติดตามพระองค์ ก็มีเพียง
สิ บสองคนเท่านั้น ส่ วนนอกนั้นก็อาจจะมีผทู ้ ี่เชื่ อฟั งคาสอนของพระองค์อยู่บา้ งก็ไม่กี่ร้อยคน แต่ก็ยงั
เป็ นปั ญหาอยูว่ า่ บุคคลเหล่านั้นจะยังคงติดตามพระองค์อยูห่ รื อว่าได้ “เหี่ ยวแห้ง” ไปเสี ยแล้ว พระองค์
ได้ทรงหว่านพระวจนะของพระเจ้าลงในจิตใจของบุคคลทุกชนิ ด ประดุจหว่านเมล็ดพืชลงตามริ มทาง
ตามชายทะเล ตามถนนหนทาง ตามเนิ นหิ น และตามที่ต่าง ๆ ซึ่ งนอกจากจะถู กนกจิกกิ นไปบ้างแล้ว
ตรงใดมีดินน้อยเมล็ดพืชก็เหี่ ยวแห้งตายไปไม่งอกงาม นอกจากบริ เวณที่ดินดีเท่านั้นจึงจะเจริ ญงอกงาม
ดังเช่ นนายร้อยทหารชาวโรมัน ผูซ้ ่ ึ งพระองค์ตรัสชมความเชื่ อของเขาว่า “เราหาได้ พบความเชื่ อเช่ นนี ้
ในพวกอิสราเอลไม่ ”
คาสอนของพระเยซูส่วนใหญ่ พระองค์มกั จะทรงหยิบยกเอามาจากข้อสังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติ
และความเป็ นอยูข่ องมนุษยชาตินนั่ เอง เช่นทรงเห็นว่าทุ่งนาที่อยูบ่ ริ เวณข้างเคียงตรงที่พระองค์ประทับ
สั่งสอนประชาชนอยู่น้ นั เป็ นที่ดินแปลงเล็ก ๆ ชาวนาหว่านเมล็ดข้าวชิ ดกับถนนหนทางมาก บ้างก็ตก
เรี่ ยราดอยูต่ ามพื้นถนน แม้พ้ืนดิ นจะแข็งและแห้งแล้งเช่นนั้น ชาวนาก็ยงั หวังผลอยู่สู่อุตส่ าห์ปรับปรุ ง
พื้นดินถากถางพงหนาม ซ้ าต้องเป็ นห่ วงกังวลนกกาต่าง ๆ ซึ่ งคอยจิกกินเมล็ดพืชที่หว่านไว้อีก รวมทั้ง
เสี่ ยงต่อดินฟ้ าอากาศและอุปสรรคนานาชนิด แต่กระนั้นเขาก็ยงั รอคอยฤดูเก็บเกี่ยว “ด้วยใจทนนาน”
พึงสังเกตดูเมล็ดที่เหี่ ยวแห้งไป และเมล็ดที่ถูกปกคลุมโดยพงหนามได้ดี เมล็ดพืชเหล่น้ ี เปรี ยบ
ได้กบั พระวจนะของพระเจ้านัน่ เอง เรารับเข้าไว้ในจิตใจของเรา แล้วก็ตอ้ งหล่อเลี้ยงให้มีรากที่แข็งแรง
เพื่อความเจริ ญวัฒนาต่อไป เพราะถ้าไม่มีรากแล้ว ก็จะต้องอับเฉาเหี่ ยวแห้งไป การฟั งพระวจนะของ
พระเจ้าเพียงอย่างเดียวยังไม่เป็ นการเพียงพอ เราจะต้องปฏิบตั ิตามพระวจนะนั้นด้วย เพราะ “ผูท้ ี่ได้ยิน
และกระทาตาม” เท่านั้นที่จะเข้าสนิ ทกับพระเยซู ได้ การบังเกิดใหม่น้ นั “ไม่ใช่จากพืชที่จะเปื่ อยเน่าเสี ย
แต่จากพืชอันไม่รู้เปื่ อยเน่ า คือด้วยพระคาของพระเจ้า” (1 เปโตร 1:23) เมื่อผูห้ นึ่ งผูใ้ ดเริ่ มเชื่ อฟั งและ
ปฏิ บตั ิตามพระวจนะของพระองค์ ในชี วิตของเขาก็จะบังเกิ ดมีรากและมีผล ซึ่ งกระทาให้เขาสามารถ
เข้าใจถึงคาสอนของพระองค์ (ยอห์น 7:17) และจะได้รับพระพรเพิ่มเติมยิง่ ขึ้น ด้วยว่า “ผูใ้ ดมีอยูแ่ ล้ว ก็
จะเพิ่มเติมให้ผนู ้ ้ นั มีบริ บูรณ์” (มัทธิ ว 13:12)
พญามารคือผูท้ ี่คอยฉกชิงพระวจนะของพระเจ้า ไปจากจิตใจของมนุษย์อยูท่ ุกขณะ แต่ถา้ มันไม่
สามารถฉกชิ งไปได้ มันก็จะหาทางทาลายเมล็ดแห่ งพระวจนะนั้นเสี ย ไม่ยอมให้มีโอกาสหยัง่ รากลง
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ไปสู่ “ความชุ่ มชื้ น” จากหยาดน้ าค้างแห่ งสวรรค์ หรื อน้ าจากบ่อน้ าแห่ งความรอดได้เลย หรื อไม่ก็จะ
พยายามให้แ สงแดดแผดเผาให้ เหี่ ย วแห้ง ไป โดยการให้ เกิ ดความล าบากยากแค้น และถู ก ข่ ม เหง
เบียดเบียนอยูเ่ สมอ จนไม่มีเวลาจะนึกถึงพระคาของพระเจ้า และในที่สุดก็ถอยไปจากพระองค์
พึงสังเกตคาอุปมานี้ ให้ดี เมล็ดที่ตกอยู่ริมทางมักสู ญหายไปสิ้ น และเมล็ดที่ตกอยู่ตามที่มีหิน
มากดินน้อย ในระยะแรกความเชื่อก็งอกงามดี แต่เมื่อรากหยัง่ ไปถูกหิ นไม่สามารถหยัง่ ลึกลงไปอีก ก็จะ
อับ เฉาตายไป ส่ ว นเมล็ ด ที่ ต กอยู่ ใ นพงหนาม แม้จ ะงอกงาม แต่ ก็ ถู ก หนามคลุ ม ไว้ห มด ไม่ อ าจ
เจริ ญเติบโตเท่าที่ควรกล่าวคือความเชื่ อที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ ก็ไม่อาจเกิดผลเท่าที่ควรดวงจิตที่ดีและ
สัตย์ซื่อนั้นจะต้องเชื่ อฟั ง และรักษาพระวจนะของพระเจ้าไว้ให้มนั่ คง ด้วยความอดทนจึงจะได้ผล แต่
จะได้ผลมากน้อยเท่าใดนั้น ย่อมขึ้นอยูก่ บั การปฏิบตั ิของเรา
คาอุปมาเรื่ องข้างละมานนั้น มีเฉพาะในพระธรรมมัทธิ วเพียงเล่มเดี ยวเท่านั้น ส่ วนคาอุ ปมา
เรื่ องผูห้ ว่านพืชอันเป็ นรากฐานสาคัญนั้น มีบนั ทึกไว้ในพระกิ ตติคุณถึ งสามเล่ม เรื่ องข้าวละมานเป็ น
ตัวอย่างให้เห็ นถึ งวิธีการสถาปนาแผ่นดิ นของพระเจ้า เมล็ดในที่น้ ี มิได้หมายถึ งพระวจนะของพระเจ้า
แต่หมายถึ งผลิ ตผลที่ เกิ ดจากพระวจนะนั้น คื อ “ลูกแห่ งแผ่ นดิ น ” ซึ่ งพระเยซู ทรงหว่านไว้ในโลกนี้
นัน่ เอง พญามารก็หว่านพืช (ลูกของมัน) ลงไปในนาข้าวสาลีของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน และพยายาม
ปลอมแปลงให้มีลกั ษณะคล้ายกับข้าวสาลี พญามารดาเนิ นงานของมันในขณะที่มนุ ษย์กาลังนอนหลับ
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ต่อมาภายหลังจะได้ทราบถึงความผิดปกติน้ ี เข้า พวกผูร้ ับใช้ของพระเจ้าก็ไม่มีสิทธิ
ยุง่ เกี่ยวกับพืชผลเหล่านี้ เพราะเป็ นภาระของพระเจ้าที่จะทรงจัดการเอง ในแผ่นดินของพระองค์หรื อใน
คริ สตจักรก็เช่นเดียวกัน อานาจในการพิพากษาอยูท่ ี่พระองค์ ผูอ้ ื่นจะอาจเอื้อมไม่ได้เป็ นอันขาด เพราะ
เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวพระองค์ก็จะส่ งคนเก็บเกี่ยวของพระองค์มาจัดการเอง ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันการผิดพลาด
นัน่ เอง
จงสังเกตพระธรรมมัทธิ วบทที่ 13 ข้อ 30 ให้ดีวา่ เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ข้าวละมานจะถูกเก็บ
เกี่ ยวออกมาก่อน ข้อนี้ เล็งถึงวันที่พระเยซู เจ้าจะเสด็จกลับมาว่า พระองค์จะทรงพิพากษาโลกเสี ยก่อน
(มัทธิ ว 13:40-43,2 เธสะโลยิกส 1:6-10)
หลังจากที่ ได้ทรงสั่งสอนคาอุปมาหลายเรื่ องแล้ว พระเยซู ก็เสด็จกลับเข้าไปในเรื อน บรรดา
อัครสาวกได้ติดตามพระองค์เข้าไป และทูลขอร้องให้พระองค์อธิบายคาอุปมาเรื่ องข้าวละหมานให้พวก
เขาฟั งอีกครั้งหนึ่ ง ซึ่ งพระองค์ก็ได้อธิ บายให้ฟังอย่างชัดเจนด้วยถ้อยคาที่ง่าย ๆ ดังที่ปรากฏใน มัทธิ ว
13:37-43 และในข้อ 41 ก็ได้บนั ทึ กไว้อย่างชัดเจนว่า พระเยซู จะทรงเก็บกวาดทุกสิ่ งทุกอย่างที่ทาให้
หลงผิดดุจ “ข้าวละมาน” และคนชัว่ ช้าทั้งหลาย ทิ้งลงในเตาไฟ เป็ นอันดับแรก “แล้ วคราวนั้นคนชอบ
ธรรมจะรุ่ งเรื องในแผ่ นดินพระบิดาของเขาดุจแสงดวงอาทิตย์ ” “ใครมีหูจงฟั งเถิด” (ข้อ4)
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.2 ความเจริ ญก้ าวหน้ าของแผ่ นดินของพระเจ้ า คาอุปมาหมวดที่สองนี้ ได้แก่คาอุปมา
เรื่ องเมล็ดพันธุ์ผกั กาด และเรื่ องเชื้อแป้ ง ซึ่ งเป็ นตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงความเจริ ญก้าวหน้าของแผ่นดิน
ของพระเจ้าว่า เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว โดยเริ่ มต้นจากสถานที่เล็กน้อยไม่มีความสาคัญอะไรเลย จนกระทัง่
กลายเป็ นสถานที่สาคัญที่สุด และมีอาณาเขตแผ่ขยายไปทุกมุมโลก ปั จจุบนั มีหลายคนที่อา้ งตัวว่าเป็ น
คนของพระเยซู คริ สต์ โดยเรี ยกตนเองว่า “คริ สเตียน” ซึ่ งบางคนก็เป็ นคริ สเตียนที่แท้จริ ง แต่บางคนก็
เป็ นคริ สเตียนแต่นามเท่านั้น
เมล็ดพันธุ์ผกั กาด แม้วา่ จะเป็ นเมล็ดที่เล็กที่สุด แต่ก็เจริ ญงอกงามจนนกสามารถเกาะอยูใ่ นพุ่ม
ใบของมันได้ มนุ ษย์ทุกชาติทุกภาษาจะได้รับส่ วนในแผ่นดิ นนี้ “และนกมีปีกทั้งปวงทุกอย่างจะอยู่ใต้
ต้นไม้น้ นั มันจะอาศัยในร่ มกิ่งทั้งปวงแห่ งต้นไม้น้ นั ” (เอเสเคียล 17:23) นกในที่น้ ี พอจะจับคู่ได้กบั ข้าว
ละมาน (ลูกแห่งความชัว่ ) โดยความจริ งแล้ว นกเพียงเกาะอาศัยกิ่งไม้อยูเ่ ท่านั้น มิได้มีส่วนในต้นไม้เลย
แต่กระนั้นก็ตาม ยังมีผนู ้ าคาว่า “นก” ไปใช้ในความหมายผิด ๆ อยูบ่ ่อย ๆ (กล่าวคือใช้เล็งถึงสิ่ งที่ชวั่ ร้าย
เช่นเดียวกับข้าวละมานนัน่ เอง) ศาสนาคริ สต์ได้เจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นปึ กแผ่นเป็ นลาดับมาเป็ นเวลาช้านาน
ฉะนั้นจึงมีร่มใบสาหรับเป็ นที่พ่ งึ พิงของมนุษย์ได้ทุกชาติทุกภาษา
เชื้อแป้ งเป็ นตัวอย่าง แสดงให้เห็นถึงการแผ่ขยายอาณาจักรของพระเจ้า ออกไปอย่างกว้างขวาง
และรวดเร็ ว คาอุปมาเหล่านี้ ไม่มีเรื่ องใดบ่งถึงเวลาที่ พระกิตติคุณจะแผ่ไปทัว่ โลกนี้ ไว้ท้ งั หมด และทา
ให้มนุ ษย์ทุกคนเป็ นคนชอบธรรมได้เลย นอกจากจะกล่าวรวม ๆ ว่า พระราชกิ จอันใหญ่หลวงนี้ จะ
สาเร็ จลง เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมา ทุกเรื่ องล้วนแต่ประกาศว่าทั้งฝ่ ายการดีและฝ่ ายการชัว่ จะเจริ ญ
คู่กนั ไป จนกว่าจะถึ งวาระนั้น คาอุปมาเรื่ องเชื้ อแป้ งนี้ เป็ นแบบเล็งถึ งสิ่ งที่ชั่วร้ าย ตามที่ ปรากฏอยู่ใน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ (ถ้าท่านค้นดูคานี้ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ท่านก็จะทราบเรื่ องนี้ ได้ดี) กล่าวคือ
เน้นถึงความผิดบาปของมนุ ษย์มากกว่าที่จะเผยถึงความจริ งของพระเจ้า เพราะเมื่อถึงกาหนดที่พระเยซู
จะเสด็จกลับมา มนุษย์จะกระทาความผิดมากขึ้น
.3 คุณค่ าของแผ่ นดินของพระเจ้ า เมื่อพระเยซู ได้ทรงสั่งสอนคาอุปมาให้แก่ประชาชน
เพื่ อให้รู้ถึง ความสั มพันธ์ ระหว่า งแผ่นดิ นของพระเจ้า กับ แผ่นดิ นโลกได้หลายเรื่ องพอเหมาะแล้ว
พระองค์ก็ทรงบัญชาให้แยกย้ายกันกลับเหย้าเรื อนของตน เสร็ จแล้วพระองค์พร้อมทั้งอัครสาวกก็พากัน
เข้าไปในเรื อนและได้ทรง “อธิ บายสิ่ งสารพัดแก่เหล่าสาวกให้แจ้ง” (มาระโก 4:34) สาหรับคาอุปมาใน
หมวดต่อไป เป็ นเรื่ องสั้น ๆ ทั้งสองเรื่ อง ได้แก่เรื่ องขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ และเรื่ องมุกดาราคาแพง ที่พระ
เยซู ท รงสอนค าอุ ปมาเรื่ องนี้ ให้เขาฟั ง ก็เพื่ อต้องการให้เขาทราบถึ งคุ ณค่ าของคนของพระองค์ ซึ่ ง
พระองค์ “ได้ทรงไถ่....ไว้แล้วตามราคา” อันสู งยิ่ง (1 โคริ นธ์ 6:20) คือด้วยพระโลหิ ตและพระชนม์ชีพ
ของพระองค์เอง ขุมทรัพย์อนั มหาศาลนี้พระองค์ทรงซ่ อนไว้ในโลกเรานี้ เอง พระองค์ได้ทรงกระทาทุก
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สิ่ งทุกอย่างเพื่อซื้ อที่นา (โลก) ไว้เป็ นของพระองค์ “เพื่อจะทรงเลือกพวกหนึ่ งออกจากเขาทั้งหลาย ให้
ถือพระนามของพระองค์” (กิจการ 15:14) “เพราะเห็นแก่ความยินดี ที่มีอยูต่ รงหน้านั้น พระองค์ได้ทรง
ทนเอากางเขน” (ฮีบรู 12:2) “ไม่ใช่ ของพวกเราพวกเดี ยว แต่ว่าของมนุ ษย์โลกทั้งสิ้ นด้วย” (1 ยอห์น
2:2) พระองค์ทรงซื้ อโลกนี้ ไว้เพื่อจะ “ชาระเราให้เป็ นพลไพร่ ของพระองค์โดยเฉพาะ” เมื่อได้รับการ
ชาระให้เป็ นพลเมืองของพระองค์แล้ว เราก็จะเป็ นเสมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่และปรากฏ “ในวันนั้น”
(โรม 8:19) คือวันที่พระองค์จะเสด็จมา “รับเกี ยรติยศเพราะสิ ทธชนของพระองค์...” (2 เธสะโลนิ กา
1:10)
คาอุปมาเรื่ องมุกดาราคาแพงนี้ มีความหมายเพียงประการเดียวเท่านั้น คือ “เพื่อพระองค์จะได้
คริ สตจักรซึ่ งมีสง่าราศี ไม่มีตาหนิ รอยย่น หรื อมลทินอื่น ๆ แต่อย่างใดเลย แต่บริ สุทธิ์ ปราศจากตาหนิ ”
(เอเฟซัส 5:27) พระองค์ทรงขายทุกสิ่ งทุกอย่างที่มีอยู่ เพื่อซื้ อคริ สตจักรของพระองค์ไว้
และโดยนัยแห่ ง คาอุ ป มาเรื่ องนี้ เราอาจจะตั้ง ข้อกาหนดเป็ นบทกลับได้ว่า ผูท้ ี่ จะเข้าไปใน
แผ่นดินของพระเจ้า ก็จะต้องขายและสละหมดทุกสิ่ งทุกอย่างและแบกไม้กางเขนของตนตามพระองค์
ไป (ลูกา 14:26-33)
4. ขั้นสุ ดท้ ายแห่ งแผ่ นดินของพระเจ้ า คาอุปมาเรื่ องที่เจ็ดนี้ คือเรื่ องอวน เป็ นเรื่ องสุ ดท้าย
อันเป็ นหมวดสรุ ปและเป็ นการทานายถึ งการดาเนิ นงานในขั้นสุ ดท้ายของแผ่นดิ นของพระเจ้าว่า จะ
เป็ นไปในรู ปใด และสิ่ งที่ดีและชัว่ นั้นจะอยูค่ ละเคล้าปะปนกันตลอดไปหาได้ไม่ วันที่สิ่งเหล่านี้ จะต้อง
แยกจากกัน และวันทาพิธีราชาภิเษก ให้แก่พระมหากษัตริ ยข์ องเรา จะต้องมาถึงอย่างแน่นอน “คราวนั้น
ผูช้ อบธรรมจะรุ่ งเรื อง อยูใ่ นแผ่นดินของพระบิดาของเขาดุจแสงดวงอาทิตย์” ผูช้ อบธรรมในที่น้ ี ก็คือผูท้ ี่
ได้ยนิ พระวจนะของพระองค์ และต้อนรับพระวจนะนั้นไว้ดว้ ยความยินดี และยึดเป็ นหลักปฏิบตั ิให้เป็ น
ส่ วนหนึ่งในชีวติ ของเขานัน่ เอง
อวนลากปลาทุกชนิดมารวมกันฉันใด แผ่นดินของพระเจ้าก็ฉนั นั้น แต่ในวาระสุ ดท้ายของยุคนี้
ทู ต สวรรค์ ก็ จ ะมาแยกคนชั่ ว ออกจากคนชอบธรรมแล้ ว ทิ้ ง ในบึ ง ไฟ การที่ แ ผ่ น ดิ น ของพระเจ้า
เจริ ญก้าวหน้าไปโดยไม่มีผใู ้ ดสังเกตนั้นมีคาอธิ บายไว้แล้วในมาระโก บทที่ 4 ข้อ 26-29 กล่าวคือ เมื่อ
หว่านเมล็ดพืชลงไปแล้ว ก็ปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ มันจะเจริ ญงอกงามขึ้นมาอย่างไร ก็ไม่รู้ ไม่ผิด
อะไรกับประสาทสัมผัสของเราที่มีต่อกระแสลม มันจะพัดจากไหนไปสู่ ทิศใดเราไม่รู้ รู ้อย่างเดียวว่ามัน
พัดมาถูกตัวเราเท่านั้นเอง (ยอห์น 3:8) แต่พ้ืนดินย่อมจะทาให้เกิ ดผล เพราะเป็ นการทรงสร้ างของพระ
เจ้า และฤทธิ์ อานาจแห่ งการทรงสร้างของพระเจ้านั้น ไม่มีทางล้มเหลวไปได้ “พืชงอกเจริ ญ ขึ้นเป็ นลา
ต้นก่อน ภายหลังก็ออกรวงแล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวงนั้น” ครั้นข้าวสุ กแล้วชาวนาก็จะออกไปเก็บเกี่ ยว
เพราะว่าถึงฤดูเกี่ยวแล้ว ในทานองเดียวกันคริ สตจักรสาเร็ จครบถ้วนเมื่อใด บุตรมนุ ษย์จะเสด็จมาเก็บ
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เกี่ยวพืชผลของพระองค์เมื่อนั้น (วิวรณ์ 14:15,16) ต่อจากนั้นก็จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแห่ งพระพิโรธของ
พระเจ้า เพราะว่าบัดนี้สิ่งที่จะเก็บเกี่ยวนั้นได้ “สุ กดีแล้ว” (วิวรณ์ 14:18,19)
เมื่อพระเยซูทรงสอนคาอุปมาทั้งเจ็ดเรื่ องจบลงแล้ว พระองค์ได้ตรัสถามอัครสาวกว่า “ข้อความ
ทั้งปวงนี้ท่านทั้งหลายเข้าใจแล้วหรื อ” ซึ่ งบรรดาอัครสาวกได้ทูลตอบว่า “เข้าใจ พระองค์เจ้าข้า” แต่จาก
เหตุการณ์ ในเวลาต่อมาได้แสดงให้เห็นว่า คาสอนต่าง ๆ ที่พระเยซูได้ทรงพร่ าสอนให้พวกอัครสาวก
อย่างมากมายนั้น พวกเขามีความเข้าใจน้อยมาก จาเป็ นที่จะต้องศึ กษาหาความเข้าใจใหม่ซ้ าอีกหลาย
อย่าง (ตราบจนกระทัง่ พระเยซูเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ แล้วส่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้เสด็จลงมา ช่วยตีปัญหา
ให้อีกนัน่ แหละ พวกเขาจึงเข้าใจ) แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพระเยซู ได้รับคาตอบจากอัครสาวกว่าเข้าใจแล้ว
พระองค์ก็ทรงมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบต่าง ๆ ให้แก่ พวกเขา (มัทธิ ว 13:52) ผูท้ ี่ได้รับการสั่งสอน
เกี่ ยวกับแผ่นดิ นสวรรค์ทุกคน จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการแบ่งขุมทรัพย์แห่ งความรู ้ น้ ี ให้ผอู ้ ื่นอีก
ด้วย ด้วยว่า “ไม่มีผูใ้ ดเมื่ อจุ ดตะเกี ยง แล้วจะเอาภาชนะปิ ดบังไว้ หรื อวางไว้ใต้เตรี ยง แต่ต้ งั ไว้ที่เชิ ง
ตะเกียง เพื่อคนทั้งหลายที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างได้” (ลูกา 8:16)
พระเยซูทรงตักเตือนเราอยูเ่ สมอว่า “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจะฟังอย่างไร ก็จงระวังให้ดี”
(ลูกา 8:18)
“พระองค์ได้ตรั สสั่งสอนเขา เป็ นคาอุปมาอย่างนั่นหลายประการ ตามที่ เขาจะฟั งเข้าใจได้”
(มาระโก 4:33) หลังจากที่พระเยซู ได้ทรงสั่งสอนเพิ่มเติมให้แก่อคั รสาวกแล้ว พระองค์ได้เสด็จไปยัง
ชายหาดอีกครั้งหนึ่ง

ข้ อไตร่ ตรอง
“แผ่นดินสวรรค์เปรี ยบเหมือนคนหนึ่งได้หว่านพืชดีในนาของตน” โลกนี้ เป็ นของพระบิดาของ
เรา แต่พญามารได้ฉวยโอกาสยึดครองไว้ แต่ในเวลาเมื่อพระองค์จะเสด็จกลับมา... พระองค์จะได้ทรง
ปราบศัตรู ท้ งั สิ้ น ให้อยูใ่ ต้พระบาทของพระองค์
การเตรี ยมพร้อมสาหรับแผ่นดินของพระเจ้า สาคัญยิง่ กว่าการที่จะรู ้วา่ พระเยซูจะเสด็จมาเมื่อใด
และแผ่นดินสวรรค์จะสาเร็ จเมื่อใด
แผ่น ดิ น สวรรค์มี ไ ว้ส าหรั บ ทุ ก คนที่ ยิ นดี เข้า ไป เป็ นที่ รวมคนทุ ก ชั้น วรรณะ โดยไม่ มี ก าร
แบ่งแยก ดังจะเห็นได้จากคาอุปมาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วคือ ข้าวสาลี กับข้าวละมาน หมายถึงชาวนา
โดยตรง เชื้ อแป้ งหมายถึ งแม่บา้ นหรื อคนทาครัว การซื้ อทุ่งนาหมายถึ งนักธุ รกิ จ แก้วมุกดาหมายถึ ง
พ่อค้าหรื อเศรษฐี และอวนหมายถึงชาวประมง แม้บุคคลเหล่านี้ จะต่างฐานะ ต่างวรรณะ แต่ก็มีโอกาส
เข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าได้เช่นเดียวกัน

194

“...พืชเจริ ญงอกขึ้นเป็ นลาต้นก่อน ภายหลังก็ออกรวง แล้วก็มีเมล็ด ข้าวเต็มในรวงนั้น” พระเจ้า
มิได้หวังว่า พวกเราจะเป็ นผูช้ อบธรรมอย่างสมบูรณ์เมื่อแรกบังเกิดใหม่ในแผ่นดินของพระองค์ แต่เรา
จะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็ นลาต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์ เป็ นรวงข้าวที่ดก และเป็ นเมล็ดที่สมบูรณ์ได้ เมื่อเราได้
เจริ ญเติ บ โตขึ้ นสู่ พ ระลักษณะของพระคริ สต์เจ้า เต็ม ขนาดแล้ว “เหตุ ฉ ะนั้นท่านทั้งหลายจงเป็ นผูด้ ี
รอบคอบ”
เราจะเป็ นชาวนาที่เกี ยจคร้ านไม่ได้ เราจะต้องช่ วยกัน เก็บเกี่ ยวพืชผลของพระเจ้า ไม่มีคริ ส
เตียนที่แท้จริ งคนใดที่ไม่ทาการเก็บเกี่ยวเลย แม้ในการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ถ้าปราศจากการประกาศพระ
กิตติคุณเสี ยแล้ว ก็จะไม่มีประโยชน์อนั ใดเลย เพราะมีสภาพไม่ผดิ อะไรกับคนนอกศาสนา
การหว่านพืชเพื่อให้ได้ผลอย่างแท้จริ งนั้น ต้องหว่านพืชลงในจิ ตใจไม่ใช่ หว่านลงในสมอง
เพราะการหว่านลงในสมองนั้น มักก่อให้เกิ ดข้อคิดเห็ นขัดแย้งกัน ทาให้ไม่สามารถนาคนมาเชื่ อพระ
คริ สต์เจ้าได้มากเท่าที่ควร มีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทาให้พืชผลฝ่ ายจิตใจเจริ ญงอกงาม คือการหมัน่ พรวน
ดิน โดยความรักในพระเจ้า
เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเพาะเมล็ดแห่งพระกิตติคุณ ลงในจิตใจของมนุ ษย์ก็คือ เวลาที่จิตใจ
ยังอ่อนอยู่ ซึ่ งได้แก่เยาวชน และคนหนุ่มสาวนั้นเอง คนในวัยนี้ อบรมสั่งสอนได้ง่ายเปรี ยบเช่นไม้อ่อน
จะดัดเป็ นรู ปอะไรก็เป็ นได้โดยง่าย ไม่แข็งกระด้างเหมือนไม้แก่ และเมื่อเราสามารถควบคุมไม้ที่ดดั นั้น
ให้อยูต่ วั คือ สามารถหล่อเลี้ยงน้ าใจของเขาให้มนั่ คงได้แล้ว ต่อไปจิตใจของเขาก็จะไม่แปรเปลี่ยนเป็ น
อย่างอื่นเลย เช่ นเดี ยวกับต้นไม้เมื่อยังอ่อนอยู่ หากเอนไปทางใด เมื่อเจริ ญเติบโตขึ้นมักจะเอนไปทาง
นั้น
แม้วา่ จะมีขา้ วละมานปะปนอยู่ แต่แผ่นดินของพระเจ้าก็เจริ ญก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งตลอด
ทุกยุคทุ กสมัย เพราะว่าพระคริ สต์ผูเ้ ป็ นพระมหากษัตริ ยแ์ ห่ งแผ่นดิ นสวรรค์น้ นั ทรงมี “ฤทธานุ ภาพ
ทั้งสิ้ น ในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี” และจะทรงจัดการทุกสิ่ งให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง พระเยซู ทรง
ปกครองผูท้ ี่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ และจะทรงช่วยเหลือในยามที่เขาผิดพลาดและพ่ายแพ้เสมือน
หนึ่ งเจ้าของบ้าน (เจ้าของที่นา) ซึ่ งย่อมเอาใจใส่ ต่อข้าวในนาของตนเสมอ ฉะนั้นหากว่าเราแสวงหา
แผ่นดิ นของพระองค์ก่ อน พระองค์จะทรงเพิ่ ม เติ ม สิ่ ง ทั้งปวงให้ ถ้าเราไม่ย อมมอบอานาจทุ ก อย่า ง
(แม้แต่ใ นสิ่ งที่ เล็ก ๆ น้อย”) ในชี วิตของเราให้แก่ พระองค์แล้ว เราก็ไม่มีสิ ทธิ จะเป็ นข้าวในนาของ
พระองค์
คาว่า “ข้าวละมานนี้ ” มิ ใช่ มาจากภาษากรี ก แต่มาจากภาษาทางตะวันออก เป็ นคาของภาษา
อาหรับ มาจากรากศัพท์ ซึ่ งเป็ นชื่ อของต้นไม้ชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งแปลว่า “อาการคลื่นเหี ยน” เพราะเมล็ดพืช
ชนิ ดนี้ มีพิษมาก ถ้ารับประทานเข้าไปจะทาให้เกิดอาเจียน และมีอาการปวดร้าวไปทัว่ ร่ างกาย และอาจ
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ถึงแก่ชีวติ ได้ ฉะนั้นคานี้จึงเหมาะสมมาก เพราะว่าเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวบรรดาครู ที่สอนเทียมเท็จทั้งหลาย
จะถูกพระเจ้า “บ้วนออกมา”

ทบทวน
เมื่อก่อนนั้นพระเยซู ทรงสั่งสอนด้วยวิธีการอย่างไร? ในขั้นนี้ พระองค์ทรงสั่งสอนด้วยวิธีการ
อย่างไร? เหตุใดพระองค์จึงทรงเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน?
ในบทที่แล้วพระองค์ทรงสอนประชาชน ณ ที่ใด? และในบทเรี ยนนี้ พระองค์ทรงสั่งสอน ณ ที่
ใด? ผูท้ ี่มาฟั งคาสั่งสอนของพระองค์เป็ นชนชั้นใดบ้าง? พระองค์ทรงใช้อะไรต่างธรรมมาส? คาสอน
ใหม่ที่พระเยซู ทรงใช้สอนในตอนนี้ มีอะไรบ้าง? คาพยากรณ์ ที่พระองค์ทรงกระทาให้สาเร็ จในขั้นนี้ มี
ใจความว่าอย่างไร?
คาอุปมาคืออะไร? ข้อดีและข้อเสี ย ของการใช้คาอุปมาในการสั่งสอนมีอะไรบ้าง?
การที่ พ ระเยซู ท รงใช้ค าอุ ป มาในการสั่ ง สอนนี้ พระองค์ท รงมี พ ระประสงค์ที่ จ ะสอนผูใ้ ด
โดยเฉพาะ? เพราะหตุใด? พระองค์ทรงอธิ บายคาอุปมาเหล่านี้ ให้แก่อคั รสาวกของพระองค์วา่ อย่างไร?
คาพยากรณ์ ใดที่พ ระองค์ตรั ส ว่า ประชากรในยุคนั้นจะเป็ นผูท้ าให้ส าเร็ จ? เหตุ ใดพระเจ้าจึ ง ไม่ ทรง
เปิ ดเผยข้อลับลึกเกี่ยวกับแผ่นดินของพระองค์ ให้คนในสมัยก่อนรู ้? พระเจ้าทรงโปรดบรรดาผูท้ ี่ฟังพระ
วจนะเหล่านี้โดยเฉพาะหรื อ?
มีศาสดาพยากรณ์คนใดพยากรณ์ถึงคาอุปมาเหล่านี้บา้ งหรื อไม่? ศาสดาพยากรณ์เหล่านั้นเข้าใจ
คาอุปมาเหล่านี้หรื อไม่? เพราะเหตุใด? ทาอย่างไรเราจึงจะเข้าใจข้อลับลึกแห่งแผ่นดินของพระเจ้าได้?
คาอุ ปมาในบทเรี ยนนี้ มีกี่เรื่ อง? คาอุ ปมาเหล่ านี้ ส อนว่าอย่างไร? เรื่ องที่ เป็ นรากฐานของค า
อุปมาทั้งหมดนี้คืออะไร? จงตีความหมายของคาอุปมานี้ให้ถูกต้อง
เมล็ดพืชหมายถึงอะไร? คาอุปมาในบทเรี ยนนี้ กล่าวถึ งดิ นกี่ ชนิ ด? ผลที่เกิดจากดิ นแต่ละชนิ ด
เป็ นอย่างไร? สิ่ งที่ บนั่ ทอนความเจริ ญของเมล็ดพืชได้แก่อะไรบ้าง? อะไรเป็ นต้นเหตุให้เมล็ดพืชตก
หล่นเสี ยไป? เหตุใดดิ นบางชนิ ดจึงให้ผลได้ไม่เต็มที่ ? เมล็ดพืชในคาอุปมาเหล่ านี้ เป็ นเมล็ดพืชชนิ ด
เดียวกับในคาอุปมาเรื่ องข้าวละมาน ใช่หรื อไม่?
ข้าวละมานเปรี ยบได้กบั อะไร? ศัตรู ผหู ้ ว่านข้าวละมานลงในแผ่นดินของพระเจ้าคือใคร? เหตุ
ใดพระเจ้าจึงทรงปล่อยให้ขา้ วละมานเจริ ญงอกงามในแผ่นดินของพระองค์?
เมื่อใดจึงจะแยกข้าวละมานออกจากข้าวสาลี ใครเป็ นผูแ้ ยก? จะจัดการกับข้าวละมาน และข้าว
สาลีอย่างไร?
พระกิ ตติคุณที่กล่าวถึ งคาอุปมาเรื่ องข้าวละมานนี้ มีท้ งั หมดกี่ เล่ ม? คาอุปมาที่ สาคัญทั้งสองนี้
สอนถึงแผ่นดินสวรรค์วา่ อย่างไร? คาอุปมาอีกสองเรื่ องสอนว่าอย่างไร?
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พระเยซูทรงสอนคาอุปมาสี่ เรื่ องแรก ณ ที่ใด? หลังจากนั้นแล้วพระองค์เสด็จไปที่ใด? ก่อนที่
พระเยซูจะเสด็จไปนั้น พระองค์ทรงทาอย่างไรกับประชาชน?
คาอุปมาสองเรื่ องต่อมาคือเรื่ องอะไร? พระเยซู ทรงสอนคาอุปมาเรื่ องนี้ ให้แก่ใคร? เพราะเหตุ
ใด? คาอุปมาสองเรื่ องนี้ สอนเกี่ ยวกับแผ่นดินสวรรค์ว่าอย่างไร? จงอธิ บายความหมายของคาอุปมาทั้ง
สอง? ผูท้ ี่จะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ควรมีคุณลักษณะอย่างไร?
คาอุปมาเรื่ องสุ ดท้ายคือเรื่ องอะไร? คาอุปมานี้ ทานายถึงอะไร? “อวน” รวมปลาไว้กี่ชนิ ด? ใคร
เป็ นผูแ้ ยกปลาเหล่านี้ออกจากกัน? คาอุปมาเรื่ องใดบ้างที่พระเยซูเจ้าทรงตีปัญหาให้เรา?
ข้อพระธรรมที่วา่ “พืชงอกเจริ ญขึ้นเป็ นลาต้นก่อน ภายหลังก็ออกรวงแล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มใน
รวงนั้น” สอนถึงอะไรบ้าง เหตุใดพระองค์จึงทรงสอนคาอุปมาเรื่ องนี้? อีกเมื่อใดจึงจะมีฤดูเก็บเกี่ยว?
นอกเหนือจากคาอุปมาเหล่านี้แล้ว พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนคาอุปมาอื่นใดอีกบ้างหรื อไม่?
เมื่อพระเยซูทรงสอนอัครสาวกจบลงแล้ว พระองค์ทรงถามพวกเขาว่าอย่างไร? พวกเขาทูลตอบ
ว่าอย่างไร?
หน้าที่รับผิดชอบที่พระเยซู ทรงมอบหมาย ให้แก่อคั รสาวกมีอะไรบ้าง? พระองค์ทรงตักเตือน
พวกเขาว่าอย่างไร? หลังจากนั้นแล้ว พระเยซูเสด็จไปที่ใด?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1.ระหว่างการสั่งสอนอย่างตรงไปตรงมา กับการสั่งสอนโดยคาอุปมา วิธีไหนได้ผลกว่ากัน 2.
“ค าอุ ป มา” หมายความว่า อะไร 3.ท่ า นคิ ด ว่า พระเยซู ไ ม่ ท รงประสงค์ที่ จ ะให้ ผูฟ้ ั ง บางกลุ่ ม เข้า ใจ
ความหมายเรื่ อง แผ่นดิ นสวรรค์ที่พระองค์ตรั สนั้นหรื อ 4.อัครสาวกของพระองค์มีความเข้าใจในคา
อุปมานั้นอย่างไรบ้างซึ่ งคนอื่นไม่เข้าใจ 5.ในคาอุปมาเรื่ องผูห้ ว่านพืชนั้น แบ่งจิตใจของผูฟ้ ั งออกเป็ นสี่
จาพวก พวกใดบ้างที่เกิดผล (ได้รับความรอด) พวกใดบ้างที่ไม่เกิดผล (คนบาปซึ่ งจะต้องถูกปรับโทษ)
6.การเผาข้าวละมานเล็งถึงอะไร 7.เชื้ อแป้ งนั้น หมายถึงอัครสาวกกลุ่มน้อยของพระองค์ ซึ่ งจะประกาศ
พระกิ ตติคุณแผ่ขยายไปทัว่ กรุ งเยรู ซาเล็ม มณฑลซะมาเรี ย ตลอดจนทัว่ แผ่นดิ นโลก หรื อว่าหมายถึ ง
ความเชื่ อที่มนุ ษย์แต่ละคนรับไว้ ซึ่ งจะเจริ ญงอกงามแผ่ไปทัว่ ทุกส่ วนของชี วิต 8.แผ่นดินของพระเจ้า
หมายถึงคริ สตจักร โดยตรงเช่ นนั้นหรื อ 9.ท่านคิดว่าบรรดาอัครสาวกสามารถเข้าใจทุกอย่าง เกี่ ยวกับ
โครงการของพระเจ้าสาหรับยุคนี้ โดยการฟั งคาอุปมาเหล่านี้ หรื อ 10.ศาสดาพยากรณ์เขียนคาพยากรณ์
ในสิ่ งที่ตนเองไม่เข้าใจได้อย่างไร
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ขั้นทีย่ สี่ ิ บสี่ ทรงห้ ามลมพายุ-ทีท่ ะเลกาลิลี
มัทธิว 8:18-27,มาระโก 4:35-41,ลูกา 8:22-25,9:57-62
ในขั้นที่แล้ว พระเยซู ได้ทรงกล่าวคาอุปมา สั่งสอนประชาชนกลุ่มใหญ่จานวนหนึ่ ง ที่ชายฝั่ ง
ทะเลตะวันตกของทะเลกาลิลี แล้วจากนั้นพระเยซู ได้เสด็จกลับไปสู่ บา้ นของพระองค์พร้อมด้วยบรรดา
อัครสาวก และได้ทรงอธิ บายความหมายของคาอุปมาเหล่านั้นให้แก่พวกเขา ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ “พระเจ้าทรง
โปรดให้รู้ขอ้ ลับลึก แห่ งแผ่นดินของพระองค์” และได้ทรงสั่งสอน ให้บรรดาอัครสาวกทราบว่า พวก
เขามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในการสั่งสอนผูอ้ ื่นต่อไป
ตามที่บนั ทึกไว้ในพระธรรมมัทธิ วนั้นปรากฏว่า ภายหลังจากที่พระเยซู ได้ทรงแสดงพระธรรม
เทศนา แก่ประชาชนในวันนั้นแล้ว พระองค์ได้เสด็จกลับไปสู่ เมื องนาซาเร็ ธ เป็ นครั้ งที่ สอง แต่พระ
ธรรมมาระโก (ซึ่ ง มัก ใช้อ้า งอิ ง ในบทเรี ย นเหล่ า นี้ ) บันทึ ก ไว้ว่า หลัง จากที่ พ ระเยซู ไ ด้ท รงอธิ บ าย
ความหมายของคาอุ ปมาต่าง ๆ ให้แก่ บรรดาอัครสาวกแล้ว พระองค์พร้ อมด้วยบรรดาอัครสาวกได้
กลับไปยังชายทะเล ณ ที่เดิมอีกครั้งหนึ่ ง และในคราวนี้ ประชาชนได้ห้อมล้อมพระองค์ไว้อีก พระองค์
จึงได้ทรงใช้เรื อเล็ก ๆ ลาเดียวกันกับที่พระองค์ทรงใช้เป็ นที่ประทับสั่งสอนประชาชนต่างธรรมมาสใน
วันนั้น แล้วทรงบัญชาอัครสาวกให้แล่นเรื อข้ามฟากทะเลสาบไป ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ประชาชนเหล่านั้นแยก
ย้ายกันกลับช่ องทางตนนั่นเอง แม้กระนั้นก็ยงั มี บางคนพยายามแล่ นเรื อติ ดตามพระองค์ไปอีก แต่ดู
เหมือนว่าพอเรื อเหล่านั้นแล่นติดตามไปได้เพียงเล็กน้อยก็เกิดพายุข้ ึน เรื อเหล่านั้นจึงวกกลับเข้าสู่ ฝั่งไม่
กล้าติดตามพระองค์ต่อไปอีก
นอกจากนั้นพระธรรมมัทธิ ว ก็ยงั ยังมีขอ้ แตกต่างจากพระธรรมลูกาอีกเล็กน้อย เกี่ยวกับสถานที่
และวันเวลาในการทดสอบความเชื่อของศิษย์บางคน (ลู กา 9:57) สาหรับพระธรรมมัทธิ วนั้นบันทึกไว้
ว่าเหตุ การณ์ น้ นั เกิ ดขึ้ นก่ อนการผจญลมพายุในทะเลสาบ ทั้งนี้ อาจเป็ นได้ว่า อัครสาวกทั้งสองคนที่
กล่าวนี้ อยูใ่ นเรื อลาอื่นที่แล่นติดตามพระองค์ไปก็ได้
พระเยซูทรงปฏิบตั ิรับใช้และบาบัดความจาเป็ น ให้แก่ประชาชนอย่างสม่าเสมอตลอดมา แต่ก็มี
บ่อยครั้งที่พระองค์ตอ้ งเสด็จเลี่ ยงไปจากพวกเขาไปสู่ ที่อื่น เพื่อใช้เวลาในการอธิ ษฐาน โดยที่ไม่ทรง
บอกกล่าวให้พวกเขาทราบเลยและคราวนี้ก็เช่นเดียวกัน พระองค์ทรงตัดสิ นใจว่าจะแล่นเรื อข้ามฟากไป
ยังฝั่งทะเลตะวันออก อันเป็ นที่ซ่ ึ งพระองค์ทรงทราบว่า มีผทู ้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือจากพระองค์ ซึ่ งเรา
จะได้ทราบในขั้นต่อไป
198

ทะเลกาลิ ลี อยู่ต่ ากว่าระดับน้ า ทะเลประมาณ 500 ฟุ ต และมี เนิ นเขาสู งเรี ย งรายอยู่โดยรอบ
อาจจะเป็ นเพราะสภาพภูมิศาสตร์ เช่นนี้เอง จึงทาให้เกิดลมพายุใหญ่พดั กระหน่ ามาอย่างไม่รู้เนื้ อรู ้ตวั อยู่
เสมอ ทะเลสาบนี้ มีความยาวประมาณยี่สิบเอ็ดกิ โลเมตร และมีความกว้างประมาณสิ บกิ โลเมตร การ
แล่นเรื อข้ามทะเลสาบนี้ ถ้าหากทะเลเรี ยบก็อาจกินเวลาประมาณหนึ่ งชัว่ โมงแต่สาหรับวันนั้น เข้าใจว่า
ก่อนที่บรรดาอัครสาวกจะปลุกพระเยซู ให้ทรงห้ามคลื่นลม พวกเขาคงต้องแล่นเรื อฝ่ าคลื่ นลม ซึ่ งพัด
กระหน่ ามาอย่างรุ นแรงโดยไม่หยุดยั้งมาแล้วเป็ นเวลาหลายชัว่ โมง
ประชาชนบนฝั่งทะเลตะวันออกนั้น ส่ วนใหญ่เป็ นชาวกรี ก ซึ่ งถูกรัฐบาลโรมันกวาดต้อนให้มา
อยูต่ ามแขวงเมืองเดกาโปลี (หัวเมืองทั้งสิ บ) ภายหลังจากที่รัฐบาลโรมันสามารถยึดครองประเทศปาเลศ
ไตน์ได้จาก ยูดา แม้คคาเบี้ยส

อภิปราย
ในระหว่างฝูงชนที่ติดตามพระองค์ไปนั้น มักมีผทู ้ ี่เชื่อในคาสั่งสอนของพระองค์ และปรารถนา
ที่จะติดตามพระองค์อยูเ่ สมอ อาลักษณ์ คนหนึ่ งทูลต่อพระองค์วา่ “อาจาย์เจ้าข้า ท่านจะเสด็จไปที่ไหน
ข้าพเจ้าจะตามท่านไปด้วย” แม้วา่ อาลักษณ์ผนู ้ ้ ี จะพูดออกมาด้วยน้ าใสใจจริ ง แต่พระเยซู ก็ทรงทราบว่า
เขายัง ไม่ เข้า ใจความหมายที่ แท้จริ ง ของค าพูด ที่ เขาพูดออกมานั้น ว่า ลึ ก ซึ้ งเพี ย งใด เพราะนั่นย่อม
หมายถึ งการเสี ยสละหมดทุ กสิ่ งทุ กอย่าง ลัก ษณะท่าที และความรู ้ สึกเพีย งผิวเผินเช่ นนี้ มิ ใช่ เป็ นแต่
อาลักษณ์ผนู ้ ้ ีเท่านั้น ประชาชนทัว่ ๆ ไปหรื อแม้แต่คริ สเตียนเองก็เป็ นเช่นเดียวกันนี้ ขณะที่พวกเขากาลัง
ฟั ง พระธรรมโอวาทจากพระองค์ อ ยู่ น้ ั น จิ ต ใจของเขาได้ รั บ การยกระดับ ให้ สู ง ขึ้ น จึ ง มี ค วาม
กระตือรื อร้น ประหนึ่งมองเห็นนิ มิตว่า ถ้าหากเขาถวายตัวให้แก่พระองค์แล้ว เขาจะมีชีวิตอย่างไร และ
สามารถกระทาอะไรบ้างเพื่อพระองค์ แต่เขาไม่รู้หรอกว่า การดาเนิ นชี วิตประจาวันเช่ นนั้น มีโอกาส
ผิดพลาดได้ง่าย และไม่มีทางที่จะ “เชื่อฟังนิมิตซึ่ งมาจากสวรรค์น้ นั ...” ได้เลย แต่การที่ประชาชนแสดง
ความกระตือรื อร้ น ใคร่ ที่จะติดตามพระองค์ไป หรื อปรารถนาจะกระทาการใหญ่โตนั้น ไม่ได้ทาให้
พระเยซูหลงเข้าใจผิดพลาดแต่อย่างใด พระองค์ทรงทราบภาวะจิตใจของเขาเหล่านั้นว่า ไม่มนั่ คง มีแต่
จะกระเจิดกระเจิงไปดุ จฝูงแกะที่ปราศจากผูเ้ ลี้ ยงคอยควบคุ ม ครั้งหนึ่ งพระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า “...
ท่ านมาหาเรามิใช่ เพราะเห็นการอัศจรรย์ นั้น แต่ เพราะได้ กินขนมปั งอิ่ ม ” พระเยซู ตรัสแก่อาลักษณ์ผนู ้ ้ นั
ว่า “สุ นัขจิ้งจอกก็ยงั มี โพรง และนกในอากาศก็ยงั มี รังแต่บุตรมนุ ษย์ไม่มีที่จะวางศี รษะ” แต่ถ้าท่า น
ปรารถนาที่ จ ะด าเนิ น ชี วิ ต เช่ น นั้น จริ ง ก็ “จงตามเรามาเถิ ด ” พระคริ ส ตธรรมคัม ภี ร์ มิ ไ ด้บ่ ง ไว้ว่ า
อาลักษณ์ผนู ้ ้ นั รับคาเชิ ญชวนของพระองค์หรื อไม่ มีหลายคนที่ได้รับคาชักชวนให้ติดตามพระองค์ไป
แต่เขาเหล่านั้นกลับมองเห็นความสาคัญของพระราชกิจนี้ นอ้ ยเกินไปกล่าวคือพวกเขาคิดว่า มิใช่ภารกิจ
จาเป็ นที่ จะต้องกระทาโดยรี บด่วน ภาระอื่น ๆ ที่ สาคัญและจาเป็ นกว่านี้ ซึ่ งจาจะต้องกระทาให้เสร็ จ
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เสี ยก่อนนั้นยังมีอีกมากนัก พระเยซู ได้ตรัสแก่พวกเขาว่า เมื่อพวกเขาได้ติดตามพระองค์ไปเช่ นนี้ แล้ว
ถ้ายังมีความฝั กใฝ่ ใคร่ ที่จะหันกลับไปสู่ กิจการของชาวโลกอยู่ พวกเขาก็ไม่เหมาะสมสาหรับแผ่นดิ น
ของพระองค์ และไม่เหมาะสมที่จะติดตามพระองค์ไป
สาหรับผูซ้ ่ ึ งต้องการกลับไปฝังศพบิดาของตนเสี ยก่อนนั้น พระองค์ตรัสว่า “ให้คนตายฝันคน
ตายเองเถิด” คาว่า “คนตาย” คาแรกในที่น้ ี พระองค์ทรงหมายถึ งผูท้ ี่ตายในการล่างละเมิด และการผิด
บาป และไม่สนใจในแผ่นดินของพระเจ้า สาหรับผูท้ ี่เชื่ อในพระเยซู คริ สต์น้ นั ไม่มีความตายเลยเพราะ
เขาจะมีชีวติ อยูก่ บั พระองค์ตลอดไปเป็ นนิ ตย์ เมื่อเป็ นเช่นนี้ เหตุใดเล่าจึงต้องมาสนใจกับสิ่ งที่เกี่ยวข้อง
กับความตายอีก จริ งอยูม่ นุ ษย์ทุกคนย่อมมีความเห็ นอกเห็นใจ ต่อการสู ญหายตายจากไปของผูอ้ ื่นเป็ น
ธรรมดา เช่นเดียวกับที่พระเยซู ทรงสาแดงแก่ญาติพี่นอ้ งของลาซะรัส ที่หมู่บา้ นเบธาเนี ย แต่พระองค์ก็
มิได้ละทิ้งพระราชกิ จแห่ งแผ่นดิ นสวรรค์เลย พระองค์ทรงกระทาพระราชกิ จของพระองค์ก่อนที่ จะ
กระทาสิ่ งอื่นเสมอ ดังจะเห็ นได้วา่ กว่าพระองค์จะเสด็จไปช่วยลาซะรัส เขาก็ตายไปแล้วเป็ นเวลาถึงสี่
วัน
สาหรับสาวกผูห้ นึ่งซึ่งประสงค์จะกลับไปลาญาติพี่ นอ้ ง ในครอบครัวของตนเสี ยก่อนนั้น พระ
เยซูตรัสว่า “ผูใ้ ดเอามือจับคันไถ แล้วหันหน้ากลับไปเสี ย ผูน้ ้ นั ไม่สมควรกับแผ่นดินพระเจ้า” พระองค์
จะต้องเป็ นใหญ่ในชีวติ ของเรา พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าและเจ้าชี วิตของเรา ดังนั้นแผ่นดินของพระองค์
ก็ตอ้ งเป็ นภาระสาคัญอันดับหนึ่งในชีวติ ของเราด้วย แต่เท่าที่เป็ นมานั้นปรากฏว่า มีบ่อยครั้งที่มนุษย์เรา
ละความสาคัญของพระองค์ ลงให้อยูใ่ นอันดับที่สองหรื อต่ากว่านั้น ฉะนั้นพระองค์จึงไม่อาจให้ความ
ช่วยเหลื อเราตามความประสงค์ของเราได้ การที่เป็ นเช่ นนี้ ไม่ใช่ โครงการของพระองค์ สาหรับเราแต่
อย่างใดการกระทาเช่ นนี้ เป็ นการกระทาให้พระองค์เศร้าพระทัยมาก พระราชกิจของพระวิญญาณก็คือ
“สอนท่ านทุกสิ่ ง...ให้ ท่านระลึกถึงสิ่ งที่ เราได้ กล่ าวแก่ ท่านแล้ ว ” เพื่อว่าเราจะได้รับการชาระโดยความ
จริ ง และเพื่อพระองค์จะได้ครอบครองทุกส่ วนในชี วิตของเรา เมื่อผูห้ นึ่ งผูใ้ ดเข้ารับราชการทหารรับใช้
ประเทศชาติ เขาก็จะต้องสละทุ กสิ่ งทุ กอย่าง มุ่งหน้าปฏิ บตั ิ ราชการทหาร จนสุ ดความสามารถ ต้อง
เคารพเชื่อฟังต่อข้อเรี ยกร้อง และคาสั่งทุก ๆ อย่างในวงราชการโดยเคร่ งครัด ดังที่ขอ้ พระธรรมข้อหนึ่ ง
กล่ าวไว้ว่า “ผูอ้ ารั กขาเหล่ านั้นต้องเป็ นคนสัตย์ซื่อทุ กคน” ทานองเดี ยวกัน ถ้าเราได้เริ่ มติ ดตามพระ
คริ สต์และปฏิบตั ิพระองค์มาแล้ว เราก็ตอ้ งเลิกล้มการยุง่ เกี่ยวกับสิ่ งของฝ่ ายโลก ไม่วา่ สิ่ งเหล่านี้ นจะเป็ น
ของดี มี ค่า และถู กต้องตามกฎหมายสักเพียงใดก็ตาม ทหารมิ ใช่ ว่าจะต้องละทิ้ง เฉพาะแต่สิ่ง ชัว่ ร้ า ย
เท่านั้น แต่จาจะต้องสละหมดทุกสิ่ งทุกอย่างในชีวติ ต้อง “ออกมาจากท่ามกลางเขาเหล่านั้น และ .... อยู่
ต่างหาก” เพื่อ “ผูท้ ี่ได้ลงทะเบียนทหารเขาได้ชอบใจ” (2 ทีโมธี 2:4) “ทุกคนในพวกท่ าน ที่ มิได้ สละสิ่ ง
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สารพัดที่ตนมีอยู่ จะเป็ นสาวกของเราไม่ ได้ ” ถ้าหากผูท้ ี่ติดตามพระองค์ ไม่ยอมแยกตัวออกจากชี วิตฝ่ าย
เนื้อหนังของเขาแล้ว เขาก็จะไม่สามารถปฏิบตั ิพระองค์ได้อย่างแท้จริ งเลย
ขณะที่พระเยซู และสาวกของพระองค์ แล่นเรื อออกจากฝั่ งนั้น เรื อลาอื่น ๆ ก็ได้แล่นติดตาม
พระองค์ไปด้วย โดยเกาะกลุ่มอยูล่ อ้ มรอบเรื อของพระองค์แต่หลังจากนั้นไม่นานนัก เรื อของพระองค์ก็
แล่นนาหน้าไป ทิ้งเรื อเหล่านั้นไว้เบื้องหลัง ทั้งนี้ เพราะขณะนั้นเกิดลมพายุพดั กระหน่ ามาอย่างรุ นแรง
เรื อเหล่านั้นไม่กล้าที่จะติดตามต่อไป เนื่ องจากการเชื่ อฟั งพระบัญชาของพระเยซู คริ สต์อย่างเคร่ งครัด
ทุกประการ บรรดาสาวกจึงได้แล่นเรื อต่อไปสู่ กลางทะเล อัครสาวกเหล่านั้นได้กระทาตามพระบัญชา
ของพระเยซู อย่างเคร่ งคัดทุกประการ แต่กระนั้น ก็หาได้กระทาให้พวกเขารอดพ้นจากการผจญพายุไป
ได้ไม่ ข้อนี้ สอนให้เรารู ้วา่ แม้แต่การปฏิบตั ิหน้าที่และการเชื่ อฟั งพระเจ้าจริ ง ๆ ก็ยงั ต้องเผชิ ญกับความ
ทุกข์นานาประการ แต่การที่เราต้องประสบพายุร้ายนั้น มิได้เป็ นเครื่ องหมายชี้ ให้เห็ นว่า เราขัดต่อน้ า
พระทัยของพระเจ้า หากเป็ นเครื่ องโน้มนาให้เรามีความเชื่ อมากยิ่งขึ้น ขอให้ผรู ้ ับเชื่ อใหม่ทุกคนสังวรณ์
ไว้ให้ดี อย่าได้เข้าใจผิด คิ ดหวังผลเกิ นไปว่า การที่ ตนรั บเชื่ อนั้น จะทาให้ชีวิตมี แต่ความสุ ขราบรื่ น
ปราศจากมรสุ มแห่ งชี วิตตลอดไป แต่อย่างไรก็ตาม เขาก็มีพระผูส้ ามารถห้ามมรสุ มร้ ายเหล่านั้น และ
สามารถขจัดความกลัวให้หลุดพ้นไปจากจิตใจของเขา สถิตอยูก่ บั พวกเขาตลอดไป
น้อยครั้งเหลื อเกิ นที่เราจะคิดถึ งความเหนื่ อยยาก ความชอกช้ า และความผิดหวังของพระเยซู
ในที่น้ ี ได้สาแดงให้เห็ นพระอาการของพระองค์ว่าทรงเหน็ดเหนื่ อย ยิ่งกว่าบรรดาสาวกของพระองค์
มากนัก เพราะตลอดเวลาที่บรรดาสาวกแล่นเรื อฝ่ าคลื่ นลมอยูก่ ลางทะเลนั้น พระองค์บรรทมหลับอยู่
ท้ายเรื อพระเยซู ทรงสามารถบรรทมได้ในทุกหนทุกแห่ งทุกสภาพ ทั้งนี้ เพราะต้องเสด็จออกไปเทศนา
สั่งสอนประชาชนเรื่ อย ๆ ไม่มีที่พกั อาศัยเป็ นหลักแหล่ง ฉะนั้นพระองค์จึงต้องสู ้ทนต่อสภาพแวดล้อม
ทุกอย่าง พระองค์คงเหน็ดเหนื่ อยอ่อนเพลีย หลังจากที่ได้ทรงเทศนาสั่งสอนประชาชนมาตลอดทั้งวัน
หรื อมิฉะนั้นก็อาจเป็ นเพราะว่า พระองค์ทรงทราบล่ วงหน้าแล้วว่า จะมีพายุเกิ ดขึ้นและทรงต้องการ
ทราบว่าบรรดาอัครสาวกจะจัดการกับปั ญหาเฉพาะหน้าอย่างไรก็ได้
แม้วา่ ลมพายุจะพัดจัด แต่บรรดาอัครสาวกก็ยงั พยายามแล่นเรื อข้ามไปโดยมิได้ทอ้ ถอย แต่ใน
ที่สุดเมื่อถูกคลื่นซัดน้ าเข้าไปในเรื อจนแทบจะเต็มลาและมีทีท่าว่าจะจมไปในไม่ชา้ บรรดาอัครสาวกก็
ไม่อาจกระทาอะไรต่อไปได้จึงปลุ กพระเยซู และร้ องทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงโปรดช่วย
เถิ ด ข้าพเจ้ากาลังจะพินาศอยู่แล้ว” พระเยซู ทรงตื่นบรรทมทันที ทั้งมัทธิ วและมาระโกได้บนั ทึกไว้ว่า
เมื่อพระองค์ทรงห้ามพายุเรี ยบร้อยแล้ว จึงได้ทรงว่ากล่าวบรรดาอัครสาวกที่ขาดความเชื่อในพระองค์
พึงสังเกตให้ดีวา่ ในการห้ามพายุครั้งนี้ พระเยซูมิได้ทรงอธิ ษฐานขอให้พระบิดาห้ามลมพายุให้ พระองค์
ตรัสห้ามลมพายุและคลื่ นในทะเลด้วยคาพูดง่าย ๆ เท่านั้น และในทันทีน้ นั ทั้งลมพายุและคลื่ นทะเลก็
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สงบ เพราะมันรู ้ ว่าเป็ นพระบัญชาของพระเจ้าผูส้ ร้ างสิ่ งสารพัด (ฮีบรู 1:2) จึงได้เชื่ อฟั ง พระเยซู ตรัส
ห้ามคลื่ นลมว่า “จงสงบเงียบเถิด” แล้ว “ลมก็หยุดและคลื่นก็สงบเงี ยบ” การครั้งนี้ เป็ นการอัศจรรย์ที่
ใหญ่หลวงบรรดาอัครสาวกต่างพากันประหลาดใจ ต่อการที่พระองค์ทรงตอบคาร้องทุกข์ของพวกเขา
ในครั้งนี้มาก เช่นเดียวกับที่พวกเรามักเป็ นกันอยูเ่ สมอ กล่าวคือเวลาเราอธิ ษฐานขอต่อพระเจ้า ครั้นเมื่อ
พระองค์ ท รงตอบค าอธิ ษ ฐาน พวกเขาก็ พ ากัน ตื่ น เต้น และประหลาดใจ จนลื ม แม้ก ระทั่ง การ
ขอบพระคุณพระองค์
ไม่น่าแปลกใจอะไรเลย ในการที่อคั รสาวกรู ้สึก “เกรงกลัว และประหลาดใจ” เมื่อพวกเขาได้
เห็นการอัศจรรย์เช่นนั้น เพราะมีพายุเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน และพัดกระหน่ าพวกเขาอย่างรุ นแรง แทบ
ว่าจะเอาชี วิตไม่รอด แต่แล้วในทันทีน้ นั ก็กลับสงบเงียบไปจึงเกิดปั ญหาขึ้นว่า ลมพายุน้ นั มาจากไหน
มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจริ ง ๆ หรื อ หรื อว่าพระเจ้าทรงส่ งพายุมา เพื่อสาแดงให้เห็นถึ งฤทธิ์ อานาจ
ของพระบุตรของพระองค์ หรื อว่าพญามารส่ งมาเพื่อทาลายพระบุตรของพระเจ้า ขณะที่กาลังบรรทมอยู่
หรื อว่าพระเยซู คริ สต์ทรงบันดาลพายุน้ นั ให้เกิ ดขึ้นเอง เพื่อทดสอบความเชื่ อของอัครสาวก และทรง
สาแดงให้พวกเขาทราบถึงวิถีทางแห่งความมีชยั
เคล็ดลับของพระเยซู คริ สต์ ในการที่พระองค์ทรงสามารถบรรทมท่ามกลางความปั่ นป่ วนของ
คลื่นลมนี้ เป็ นที่ประทับใจอัครสาวกคนหนึ่งในเรื อ ซึ่ งได้ร่วมผจญภัยครั้งนี้เป็ นอย่างยิง่ ต่อมาอัครสาวก
ผูน้ ้ นั ได้บนั ทึกไว้วา่ “ความรักที่สมบูรณ์ ก็ขจัดความกลัวเสี ย ด้วยความกลัว เป็ นที่ให้ใจสะดุง้ ต่อโทษ”
ความรักที่สมบูรณ์ และความเชื่ อที่สมบูรณ์น้ นั จะต้องมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างแนบแน่น ดังจะเห็ น
ได้วา่ พระเยซูไม่เพียงแต่ทรงสามารถบรรทมอยูท่ ่ามกลางลมพายุเท่านั้น แต่ยงั ทรงสามารถห้ามลมพายุ
นั้นได้อีกด้วย ข้อที่น่าประหลาดใจยิ่งอย่างหนึ่ ง สาหรับเหล่าอัครสาวกก็คือ ในการที่พระเยซู ทรงกล่าว
ติเตียนพวกเขานั้น ดูเหมือนว่าพระองค์จะเพ่งเล็งเฉพาะแต่ขอ้ บกพร่ องที่พวกเขาไม่สามารถห้ามคลื่นลม
ได้เอง ฉะนั้นจึงเกิดปั ญหาที่เราต้องขบคิดเกี่ยวกับเรื่ องนี้ อีกเล็กน้อยว่า ที่พระองค์ทรงติเตียนอัครสาวก
เป็ นเพราะความหวาดกลัวของพวกเขา และเป็ นเพราะพวกเขาไม่มีความเชื่ อว่า เรื อลานั้นไม่จมเพราะมี
พระองค์ประทับอยูด่ ว้ ย หรื อเป็ นเพราะพระองค์ทรงต้องการชี้ แจงให้บรรดาอัครสาวกเข้าใจว่า ถ้าพวก
เขามีความเชื่ออย่างแม้จริ งแล้ว พวกเขาก็จะมีอานาจห้ามคลื่นลมได้เช่นเดียวกัน
พระเยซู ทรงเป็ นมนุ ษย์ ทรงจากัดพระองค์เองเยี่ยงมนุ ษย์ท้ งั หลาย และทรงปฏิ บตั ิพระราชกิ จ
ของพระองค์ในฐานะทรงเป็ นมนุ ษย์ โดยอาศัยฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระองค์ตรัสถาม
อัครสาวกว่า “ความเชื่อของท่านอยูท่ ี่ไหน” รบกวนเราทาไม ท่านมีความเชื่อแล้ว เหตุใดจึงไม่จดั การเอง
เอง “โอ คนมีความเชื่อน้อย” ความเชื่อของท่านมีนอ้ ยเหลือเกิน ท่านควรจะ “แล่นเรื อ” เข้าไปสู่ แผ่นดิน
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สวรรค์ แผ่นดินที่พระเจ้าทรงเรี ยกและเตรี ยมไว้ให้ท่าน บัดนี้ ท่านได้อยูใ่ นแผ่นดินสวรรค์แล้ว แผ่นดิน
ที่ปกครองเหนือโลกเหนือสรรพสิ่ งทัว่ ทั้งจักรวาล
สาหรับพระเยซูแล้ว ไม่มีอะไรที่พระองค์จะต้องกลัวเลย เพราะว่าพระบิดาเจ้าทรงพิทกั ษ์รักษา
อยูต่ ลอดเวลา ไม่วา่ จะอยูบ่ นบกหรื อในทะเลพระองค์ทรงมีความเชื่ อที่สมบูรณ์อย่างแท้จริ ง ฉะนั้นพระ
บิดาจึงได้ประทาน “ฤทธานุภาพทั้งสิ ้นในสวรรค์ ก็ดี ในแผ่ นดินโลกก็ดี ” ให้แก่พระองค์ และถึงแม้ว่า
พระองค์จะเป็ นมนุ ษย์ พระองค์ก็มิได้อิดเอื้อน ที่จะทรงใช้และสาแดงฤทธิ์ อานาจที่พระเจ้าได้ประทาน
ให้เลย พระองค์ทรงมีความเชื่อในพระบิดาเจ้าตลอดเวลา
การที่พระเยซูทรงสามารถห้ามคลื่นลมในทะเลได้น้ ี เป็ นที่ประทับใจบรรดาอัครสาวกเป็ นอย่าง
ยิง่ เพราะต่างรู ้ ว่าพระองค์ทรงเป็ น “มนุ ษย์” มีสภาพเช่ นเดี ยวกับพวกเขา ฉะนั้นจึงพากันฉงนสนเท่ห์
และถกเถียงกันว่ “ท่ านนีเ้ ป็ นใครหนอ จนชั้นลมและทะเลก็ฟังท่ าน” ยากอบได้กล่าวถึง ศาสดาพยากรณ์
เอลียาว่า “เป็ นคนมีสภาพเหมือนเราทั้งหลาย” แต่กระนั้น ก็ยงั สามารถอธิ ษฐาน ห้ามฝนมิให้ตกถึงสาม
ปี หกเดือน (ยากอบ 5:17) สามารถขอไฟจากสวรรค์ และกระทาการอัศจรรย์ต่าง ๆ ได้อีกหลายประการ
เพราะ “คาอธิษฐานด้วยใจร้อนรนแห่ งความชอบธรรม ก็มีอานาจซึ่ งจะนาให้เกิดผล” ในกาลต่อมาพระ
เยซูได้ตรัสแก่บรรดาอัครสาวกว่า “ถ้าท่านมีความเชื่ อ เท่าเมล็ดพันธุ์ผกั กาดเมล็ดหนึ่ ง ท่านจะสั่งภูเขานี้
ว่า จงเลื่อนจากที่น้ ี ไปอยูท่ ี่โน่น แล้วมันก็จะไป สิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดที่ท่านทาไม่ได้จะไม่มีเลย” พระเยซูเสด็จ
เข้ามาในโลก ก็เพื่อประทานอานาจให้แก่อคั รสาวก แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ความเชื่ อและปรากฏว่าพวก
เขาขาดความเชื่อ ที่ไหนมีความกลัว ที่นนั่ ย่อมไม่มีความเชื่อ
ถ้อยคาเหล่านี้ของพระเยซู คงทิ่มแทงจิตใจของอัครสาวกอย่างเจ็บปวดที่สุด เพราะพวกเขาไม่มี
ความเชื่ อ ดู เหมื อนว่าการที่ พระองค์ผูท้ รงฤทธิ์ ประทับอยู่กบั พวกเขานั้น มิ ไ ด้ป ระทับใจอัครสาวก
เท่าที่ควรเลย ความเชื่อของพวกเขาช่างมีนอ้ ยเหลือเกิน พวกเขาหลาดกลัวอย่างไร้เหตุผล และนึ กตาหนิ
พระองค์วา่ ไม่สนใจต่อพวกเขาดังถ้อยคาที่วา่ “พระองค์ไม่ทรงเป็ นห่ วงบ้างหรื อ” ทั้ง ๆ ที่พวกเขาเป็ นผู้
ที่ใกล้ชิดพระองค์ มีประสบการณ์ร่วมกับพระองค์มาเป็ นเวลาช้านาน พอที่จะรู ้น้ าพระทัยของพระองค์
ว่าทรงเป็ นห่ วงกังวลพวกเขาอย่างไร อัครสาวกเคยผิดหวังสิ่ งใดจากพระองค์บา้ งหรื อ พระองค์เคย
ผิดพลาดในการตอบสนองความจาเป็ นของพวกเขาแม้เพียงสักครั้งไหม การกระทาของพระองค์ยอ่ มมี
เหตุผลเสมอ และที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงลุกขึ้นห้ามคลื่ นลมให้สงบไปในบัดนั้นเอง พวกเขาควรจะดิ้น
รน แสวงหาความเชื่อมากกว่าที่จะคอยกังวลในเรื่ องพายุ
โรเบิร์ต หลุย สตีเวน นักเขียนมีชื่อผูห้ นึ่ ง ได้เล่าถึงประสบการณ์ของคุณปู่ ของเขา ตอนหนึ่ งมี
ใจความว่า หลายปี มาแล้ว คุณปู่ ของเขาได้โดยสารเรื อข้ามมหาสมุทร แอ๊ตแลนติก ระหว่างทาง เรื อได้
ถูกมรสุ มพัดกระหน่ าอย่างหนัก เรื อโคลงเคลงไปมาตลอดเวลา ข้าวของทุกอย่างที่วางไว้บนดาดฟ้ า ถูก
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ลมและลูกคลื่นซัดตกทะเลสู ญหายหมด กัปตันเรื อสั่งให้ผโู ้ ดยสารอยูแ่ ต่ในห้องพักในเรื อเท่านั้น ห้าม
พลุ่กพล่านไปไหนเป็ นอันขาด เพราะกลัวว่าจะได้รับอันตรายนัน่ เอง ลมมรสุ มได้พดั กระหน่ าอย่างหนัก
ติดต่อกันเช่นนี้ เป็ นเวลาหลายวัน จนในที่สุด คุณปู่ ของเขาอดใจไม่ไหว จึงได้ปีนขึ้นบนดาดฟ้ าเรื อและ
ตรงไปยังห้องของกัปตัน ก็พบว่ากัปตันเรื อได้ใช้เชื อกผูกตัวเองไว้กบั ที่นงั่ อย่างมัน่ คง เพื่อให้สามารถ
บังคับเรื อได้อย่างแน่นอนนัน่ เอง หลังจากนั้นปู่ ของเขาจึงได้ลงไปในห้องพักและนอนหลับอย่างสบาย
อารมณ์ ไม่ตอ้ งสะดุง้ หวาดผวาอีกต่อไป เพราะเขาเชื่ อว่าตราบใดที่กปั ตันยังคงถื อพวงมาลัยบังคับเรื อ
อยูแ่ ล้วตราบนั้นเขาก็ตอ้ งได้รับความปลอดภัยอย่างแน่นอน
เรื่ องนี้ เป็ นอุทาหรณ์ เตือนสติของพวกเราได้เป็ นอย่างดี ว่า ตราบใดที่พระเจ้ายังทรงเป็ นผูน้ า
ชีวติ ของเราแล้ว เราจะไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดเลย
ข้อพระธรรมที่พอจะเป็ นแนวทางแห่งคาอุปมาที่ดีที่สุดข้อหนึ่ง สาหรับบทเรี ยนนี้ ก็คือ มาระโก
4:35 ซึ่งเมื่อถึงบั้นปลายแห่งชีวติ พระเยซูก็ทรงกระซิ บภายในจิตใจของเราว่า ให้พวกเราข้ามไปฝั่งฟาก
ข้างโน้นเถิด เช่นเดียวกันและเราก็จะได้ไปอยูก่ บั พระองค์ตลอดไปเป็ นนิ ตย์ แม้วา่ เราอาจรู ้สึกเกรงกลัว
ต่อการที่จะต้องเผชิ ญกับพายุร้าย และความมืดอยูบ่ า้ ง แต่พระเยซู ก็จะตรัสห้ามลมพายุน้ นั ให้สงบ แล้ว
เราก็จะถึงอีกฟากหนึ่งโดยปลอดภัย ที่นนั่ จะมีความสงบสุ ขอย่างแท้จริ ง

ข้ อไตร่ ตรอง
ผูท้ ี่สามารถสู ้ทนต่อมรสุ มชี วิตได้ ย่อมเป็ นผูม้ ีชยั อย่าง “เหลือล้นโดยพระองค์ผไู้ ด้ทรงรักเรา
ทั้งหลาย”
“พระองค์เจ้าข้า ไม่ทรงเป็ นห่ วงบ้างหรื อ” เมื่อเราเผชิ ญกับมรสุ มชี วิตหนัก ๆ เราก็มกั จะถาม
เช่นนี้ เรื อชีวติ ลาน้อยของท่านมีทีท่าจะจมลง พร้อมกับพระเยซูคริ สต์ซ่ ึ งกาลังบรรทมอยู่ โดยที่พระองค์
ไม่ทรงช่วยเหลือท่านเช่นนั้นหรื อ “ดูเถอะ ผูท้ ี่ทรงรักษาพวกอิสราเอลไว้น้ นั จะไม่เคลิ้มหรื อหลับไป”
พระองค์มิได้ทรงเพิกเฉยต่อวิกฤติกาลของเรา อย่าเข้าใจผิดเลย ท่ามกลางความหวากกลัว และความ
สงสัยของอัครสาวกนัน่ เอง เมื่อพวกเขาไปปลุกพระองค์ พระองค์ก็ทรงห้ามคลื่นลมให้สงบลงในทันที
และได้ทรงเล้าโลมจิตใจของพวกเขาด้วย ความจริ งแล้วอัครสาวกควรจะกลัวความสงสัย และการไม่
ไว้วางใจพระองค์ มากกว่าที่จะกลัวพายุ และคลื่นทะเล ความกลัวและการไม่เชื่อของเรานัน่ แหละ ที่เป็ น
เครื่ องถ่วงให้ “เรื อชีวติ ” ของเราล่มพินาศไป ยิง่ กว่าการทดลองและอุปสรรคอื่น ๆ ใด หน้าที่อนั ดับแรก
ที่ใหญ่ยงิ่ สู งสุ ดในชีวติ ของเรา ก็คือการเชื่อในพระเจ้า และการสงบใจในความรักพระองค์
การสู ้ทนต่อมรสุ มชีวติ และการที่ได้ดาเนินชีวติ เป็ นเวลานานร่ วมกับพระองค์ผทู ้ รงฤทธานุ ภาพ
นี่แหละ ทาให้เรายืนหยัดอย่างมัน่ คง โดยไม่มีสิ่งใดทาลายลงได้ และเป็ นวิธีที่จะศึกษาถึงการใช้อานาจ
ที่พระองค์ประทานให้เราในเมื่อเราไม่มีทางออกอื่นใดอีกแล้ว
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การพิจารณาเหตุการณ์เพียงผิวเผิน จะไม่ทาให้เราทราบถึงมูลเหตุแห่งความทุกข์ยากในชี วิตเลย
เราจะต้องค้นหาสาเหตุเหล่านี้ ด้วยการใคร่ ควรญพิจารณาอุปสรรคหรื อมรสุ มต่าง ๆ ที่พดั เข้ามาในชีวิต
ของเรา ด้วยความสุ ขมุ ลึกซึ้ ง หากว่าพระเยซูทรงอนุญาต ให้มรสุ มเหล่านี้ บงั เกิดขึ้นแก่ท่าน อย่างรุ นแรง
โดยปั จจุบนั ทันด่วน พระองค์ก็ยอ่ มมีเหตุผลเพียงพอที่จะทาเช่นนั้น แต่ถา้ ท่านจะมองข้ามพายุร้ายนี้ เสี ย
โดยความเชื่ อ และพยายามสดับฟั งพระสุ รเสี ยงของพระองค์ที่วา่ “จงชื่ นใจเถิด คือเราเอง อย่ากลัวเลย”
หากว่าเรามีความเชื่อ ไม่กลัว และไม่สงสัย พระองค์ก็จะทรงช่วยนาเราให้พน้ จากพายุร้ายโดยปลอดภัย
ในเมื่อพระประสงค์ของพระองค์สาเร็ จแล้ว สาเหตุแห่ งความทุกข์ลาบากเหล่านี้ อาจจะซ่ อนอยูล่ ึ กมาก
จนเราไม่รู้สึกตัวเลย กล่าวคือ ความทุกข์ยากบางอย่างอาจเกิ ดจากสาเหตุที่ล่วงเลยมาเป็ นเวลาหลายปี
มาแล้วก็ได้ เป็ นต้นว่า เราอาจเคยหลงกระทาในสิ่ งที่ ไม่เหมาะสมกับความเป็ นบุตรของพระเจ้าของเรา
และไม่ได้สารภาพความผิดนั้นต่อพระองค์ ความผิดอันนั้นแหละซึ่ งก่อให้เกิดมรสุ มในชี วิตของเรา แต่
เมื่อเราสารภาพต่อพระองค์ และยอมให้พระองค์ทรงจัดการให้ เราก็จะได้รับความสงบสุ ขอย่างแท้จริ ง
แม้แต่ความผิดบาปซึ่ งเราไม่ได้กระทาเป็ นเวลานานแล้ว แต่ถา้ เรามิได้จดั การให้เด็ดขาดลงไปก็อาจทา
ให้เกิดความทุกข์ลาบากขึ้นได้ในภายหลัง ความผิดบาปใด ๆ ที่พระเจ้าทรงอภัยให้แก่เราแล้ว พระองค์
จะไม่หยิบขึ้นมาปรับโทษเราอีกเลย
เราประจัก ษ์ อ ย่ า งแน่ ชัด ว่า พระเยซู ป ระทับ อยู่ ก ับ เรา และเราสามารถเรี ย กร้ อ งขอความ
ช่วยเหลือจากพระองค์ได้ ก็ต่อเมื่อเราตกอยูท่ ่ามกลางพายุแห่ งชี วิต และจะรู ้ซ้ ึ งถึงคุณค่าของความสุ ขได้
ก็ต่อเมื่อเราผ่านมรสุ มชีวติ มาแล้วเท่านั้น ถ้าเราปราศจากมรสุ มร้าย ๆ เหล่านี้แล้ว ชีวติ ก็จะไม่น่าอภิรมณ์
และเข้มแข็งเท่าที่ควรเลย
แม้วา่ อัครสาวกจะลงเรื อด้วยความเชื่ อ ตามคาบัญชาของพระเยซูเอง แท้ ๆ ก็ยงั ต้องผจญกับลม
พายุ แต่ ก ระนั้นพวกเขาก็ มุ่ ง หน้า แล่ นเรื อ ข้า มฟากไปอย่า งไม่ ย่อ ท้อ และแล้ว เขาก็ ไ ปถึ ง จุ ด หมาย
ปลายทางตามความประสงค์ เมื่อพระองค์ผซู ้ ่ ึ งเป็ นกัปตันของเราประทับอยู่กบั เรา เราก็สามารถยิม้ รับ
พายุร้ายอย่างไม่ตอ้ งสะทกสะท้าน และก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย เรื อชีวติ ของเราไม่
มีทางจะพินาศล่มจมไปได้เลย และจะต้องถึงฝั่ งคือจุดมุ่งหมายโดยสวัสดิภาพอย่างแน่ นอน การที่พระ
คริ สต์ประทับในชี วิตของเรานั้น เป็ นประสบการณ์อนั ประเสริ ฐของมนุ ษย์ ท่านได้ตอ้ นรับเอาพระผูน้ า
ที่ยงิ่ ใหญ่ไว้สาหรับ “เรื อชีวติ ” ของท่านหรื อยัง
คาว่า “กลัว” นั้นในภาษากรี ก มักจะใช้ในแง่ “ความขี้ขลาด” มากกว่าที่จะใช้ในความหมายว่า
“กลัว” จริ ง ๆ การไม่เชื่ อก็คือความขี้ขลาดนัน่ เอง การที่เราพยายามต่อสู ้กบั มรสุ มชี วิตด้วยตัวเองนั้น ดู
เผิน ๆ ก็เป็ นการแสดงความกล้าหาญ แต่แท้จริ งก็คือ การสวมหน้ากากเพื่อปิ ดบังความขี้ขลาดนัน่ เอง คือ
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ยังขลาดกลัวไม่ยอมวางใจในพระเยซู และไม่ยอมให้พระองค์ต่อสู ้เพื่อเรา (ขอให้ดูการใช้คาเดี ยวกันนี้
ใน วิวรณ์ 21:8)

ทบทวน
ในขั้นที่แล้ว พระเยซู ทรงเทศนาสั่งสอนประชาชน ณ ที่ใด? เหตุใดพระองค์จึงทรงบัญชาให้
ประชาชนกลับไปสู่ เหย้าเรื อนของพวกเขา?
พระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าจะได้เดินทางไปที่ใด? ใช้อะไรเป็ นพาหนะ?
ผูท้ ี่ไม่ติดตามพระองค์ไปทันทีน้ นั มีขอ้ แก้ตวั อย่างไร? พระเยซู ตรัสตอบเขาว่าอย่างไร? เหตุใด
พระองค์จึงตรัสว่า พวกเขาไม่เหมาะสมกับแผ่นดินของพระองค์?
เมื่อเริ่ มออกเรื อข้ามทะเลสาบไปนั้น มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น? ขณะนั้นพระเยซู ประทับอยู่ ณ ที่
ใด? เหตุใดพระองค์จึงบรรทม? จงอธิ บายเรื่ องลมพายุในบทเรี ยนนี้
อัครสาวกปลุ กพระองค์เมื่ อใด? พวกเขาทูลพระองค์ว่าอย่างไร? อัครสาวกรู ้ สึกกลัวลมพายุ
หรื อไม่? พระองค์ตรัสว่าอย่างไร?
พระเยซู ตรัสกับอัครสาวกก่อนที่จะตรัสห้ามลมพายุ? หรื อตรัสกับลมพายุก่อน? พระองค์ทรง
ห้ามลมพายุอย่างไร?
พระองค์ทรงตาหนิ อคั รสาวกด้วยความผิดข้อไหน? พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้อคั ร
สาวกห้ามคลื่นลมด้วยตนเองเช่นนั้นหรื อ?
ภายหลังจากที่พระเยซู ทรงห้ามคลื่ นลมแล้ว เหตุ การณ์ เป็ นอย่างไร? เวลานั้นอัครสาวกยังมี
ความกลัวอยูห่ รื อไม่?
การเกรงกลัวพระเยซูกบั การกลัวลมพายุน้ นั แตกต่างกันอย่างไร?
การเกรงกลัวพระเยซูกบั การกลัวลมพายุน้ นั แตกต่างกันอย่างไร
เหตุใดบรรดาอัครสาวกจึงพากันประหลาดใจ ในการอัศจรรย์ครั้งนี้? เหตุใดทั้งคลื่นและลมพายุ
จึงเชื่อฟังพระองค์?
พระเยซูและอัครสาวกข้ามฟากไปถึงฝั่งตรงกันข้ามหรื อไม่? ฝั่งทะเลที่พระเยซู และอัครสาวก
ข้ามไปนั้นอยูท่ ิศไหน? ประชาชนที่อาศัยอยูแ่ ถบนั้น เป็ นคนเชื้อชาติใด?

ข้ อพิจารณา
1. ท่านคิดว่าอะไรเป็ นมูลเหตุของลมพายุในเรื่ องนี้ 2. การที่พระเยซูทรงตาหนิอคั รสาวกนั้น เป็ นเพราะ
พวกเขากลัวลมพายุ หรื อเป็ นเพราะพวกเขาไม่เชื่ อว่าพระองค์จะสามารถดูแลรักษาพวกเขา หรื อเป็ น
เพราะพวกเขาไม่หา้ มคลื่นลมด้วยตนเอง 3. ขณะที่พระเยซูบรรทมอยูน่ ้ นั พระองค์ทรงรู ้ถึงความ
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ต้องการของพวกเขาหรื อไม่ พระองค์บรรทม “หลับ” จริ ง ๆ หรื อ 4.ท่านคิดว่า พระเยซูทรงทราบ
ล่วงหน้าว่า ลมพายุจะเกิดขึ้นเช่นนั้นหรื อ 5. ท่านคิดว่า พญามารสามารถบังคับลมได้เช่นนั้นหรื อ
(ยากอบ 1:12,19) 6.ท่านคิดว่ามนุษย์เราอาจจะมีอานาจเหนือธรรมชาติได้ ถ้าหากมีความเชื่อเพียงพอ
เช่นนั้นหรื อ 7.หลังจากที่คลื่นลมได้สงบลงแล้ว เหตุใดบรรดาอัครสาวกจึงยังมีความ “เกรงกลัว
นักหนา” อยูอ่ ีก 8. ท่านคิดว่าการที่พระเยซูทรงกระทาการอัศจรรย์ครั้งนี้ พระองค์ทรงกระทาในฐานะที่
ทรงเป็ นพระเจ้า หรื อในฐานะที่ทรงเป็ นมนุษย์ ใครเป็ นผูส้ ร้างลมและทะเล มนุษย์จะมีท้ งั ความเชื่อและ
ความกลัวอยูใ่ นขณะเดียวกันได้หรื อไม่
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ขั้นทีย่ สี่ ิ บห้ าทรงขับไล่ ผโี สโครก-เมืองฆะดารา
มัทธิว 8:28-34,มาระโก 5:1-20,ลูกา 8:26-39
ในขั้นที่แล้ว พระเยซูและบรรดาอัครสาวก ต้องประสบคลื่นลมกลางทะเลกาลิลี ในขณะที่กาลัง
แล่นเรื อข้ามฟากไปยังฝั่ งตะวันออก เมื่อเริ่ มแล่นเรื อออกจาฝั่ งไปนั้น เป็ นเวลาพลบค่ าแล้ว (มาระโก
4:35) และก่อนหน้าที่พายุจะโหมกระหน่ ามาอย่างรุ นแรงจนท้องทะเลปั่ นป่ วนบ้าคลัง่ แทบว่าจะทาให้
เรื อล่มลงไป อัครสาวกจึงต้องไปปลุกพระเยซู และทูลขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือพวกเขานั้น ลมพายุ
ได้พดั ติดต่อกันโดยไม่หยุดยั้งตลอดคืนแล้ว ฉะนั้นเมื่อพระเยซู และอัครสาวกไปถึงฝั่งตรงข้าม ในแขวง
เดกาโปลี (หัวเมืองทั้งสิ บ) ซึ่ งอยูไ่ ม่ไกลจากเมืองฆะดารานัก ก็คงเป็ นเวลารุ่ งเช้า
ภายหลังจากที่ประเทศปาเลศไตน์ ได้ตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของรัฐบาลโรมันแล้ว ชาวกรี ก
ได้ถูกกวาดต้อนให้มาตั้งหลักแหล่ งทามาหากิ นเป็ นเอกเทศ ในแขวงเดกาโปลี หรื อหัวเมื องทั้งสิ บนี้
ฉะนั้นชาวกรี ก เหล่ า นี้ จึงไม่ สู้จะมี การติ ดต่อกับ ชาวโรมันเท่ าใดนัก และไม่สนใจต่อชาวยิวด้วย อี ก
ประการหนึ่ งเนื่ องจากมีชาวยิวอาศัยอยู่ในแขวงนี้ เป็ นจานวนน้อย ดังนั้นชาวกรี กดังกล่าวจึงไม่ค่อยจะ
ได้ทราบถึงพระวจนะของพระเจ้าเลย
ฝั่งทะเลตรงที่พระเยซู และอัครสาวกจอดเรื ออยู่น้ นั เป็ นที่เปลี่ ยว เต็มไปด้วยภูเขาและหน้าผา
สู งชัน ตามภูเขาเหล่านี้ มักจะมีถ้ าซึ่ งคนในสมัยก่อนใช้เป็ นที่ฝังศพ แต่ในสมัยต่อ ๆ มา คนยากจนได้เข้า
ไปยึดเป็ นที่อาศัยจนตราบเท่าสมัยพระเยซู

อภิปราย
ทันที ที่พระเยซู และอัครสาวกขึ้นจากเรื อ ก็มีชายผูห้ นึ่ งซึ่ งมีผีโสโครกสิ งอยู่ ออกจากอุโมงค์
(ถ้ า) ฝั งศพมาหาพระองค์ (พระธรรมมัทธิ วกล่าวว่ามี สองคน แต่พระธรรมมาระโกและลูกากล่าวถึ ง
เพียงคนเดียวเท่านั้น) เขาเป็ นคนที่ “ดุร้ายนัก” และเปลือยกายอยูต่ ลอดเวลา พระเยซู และอัครสาวกต่าง
ทราบได้ทนั ทีว่า ชายผูน้ ้ ี ถูกผีโสโครกเข้าสิ งอยู่ เขาต้องตกเป็ นทาสของผีโสโครกในสภาพเช่ นนี้ เป็ น
เวลานานมาแล้ว มี อยู่บ่ อยครั้ งที่ ผีโสโครก “ส าแดงฤทธิ์ ในตัวเขา” ท าให้เขาคุ ้ม คลั่ง อาละวาด จน
ชาวบ้านต้องจับมาจาโซ่ ตรวนไว้แต่ดว้ ยกาลังของบรรดาผีโสโครกที่สิงอยู่ในตัวเขา ทาให้เขาทาลาย
เครื่ องพันธนาการหนี ไปได้ทุกครั้ง ไม่มีผูใ้ ดสามารถทาให้เขาสงบสติอารมณ์ได้เลย และด้วยความบ้า
คลัง่ ซึ่ งเกิ ดจากอานาจของผีโสโครกนี่ เอง บังคับขับไสให้เขาต้องพรากจากญาติมิตร ไปอาศัยอยู่ใน
อุโมงค์ฝังศพตามหุ บเขา เขาได้รับความทุกข์ทรมาน เพราะอานาจของผีร้ายอย่างสาหัส มีอาการคุม้ คลัง่
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ร้องครวญครางตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน บางครั้งก็เอาหิ นแหลมเชื อดเฉื อนร่ างกายตัวเองอย่างดุ
ร้าย น่าสยดสยองยิ่งนัก จนไม่มีผใู ้ ดกล้าเดิ นทางผ่านบริ เวณนั้นเลย จะมีบา้ งก็แต่คนใจบาปหยาบช้าที่
ต้องการผ่านเข้าไปใกล้ ๆ เขาเพื่อจะเอาก้อนหิ นขว้างปาทาร้ ายร่ างกาย เพิ่มความทุ กข์ทรมานให้เขา
ยิง่ ขึ้นเท่านั้น
ฉะนั้นความทุกข์ทรมานที่ชายผูน้ ้ ี ตอ้ งแบกรับอยู่ จึงทับถมเป็ นอเนกอนันต์ สุ ดที่จะบรรยายได้
อย่างถูกต้อง เขาอาจเกิดมาในตระกูลผูด้ ีมีสัจธรรมก็ได้ แต่ต่อมาได้ถูกผีเข้าสิ งโดยไม่รู้สึกตัว ครั้นเมื่อ
ประชาชนรู ้ความจริ งข้อนี้ เข้า ก็เกิดความรังเกียจเดียดฉันท์ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย และพากันข่มเหง
รังแกเขา จึงทาให้สภาพชี วิตของเขาซึ่ งตกต่ าอยู่แล้ว กลับต้องเลวร้ายยิ่งขึ้น จนในที่สุดต้องถูกตัดขาด
จากวงสังคม และเป็ นที่เกลี ยดกลัวของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงโดยทัว่ ไป พระคริ สตธรรมคัมภี ร์
กล่ าวว่า ผีโสโครกได้ครอบครองชายผูน้ ้ ี ทวั่ ทุ กส่ วนทั้งร่ างกายและสมอง และได้ทาให้ชีวิตของเขา
วิปริ ตแปรผันไปจากเดิ มอย่างสิ้ นเชิ ง พลังอานาจในการต่อสู ้ผีร้ายซึ่ งเคยมีอยู่ สู ญหายไปสิ้ นโดยไม่มี
ทางหลีกเลี่ยงได้เลย นอกจากโดยฤทธานุภาพอันใหญ่ยงิ่ ของพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยได้ ตามร่ างกายของ
เขาเต็มไปด้วยบาดแผลและริ้ วรอยของโซ่ ตรวน ดวงตาเต็มไปด้วยแววดุ ร้าย อันเป็ นการบ่งถึ งสภาพ
จิตใจที่บา้ งคลัง่ เขามีความเป็ นอยู่อย่างสกปรก และทุกข์ทรมานอย่างสาหัส รู ปกายเปลี่ยนแปลงไปสิ้ น
จนมีสภาพไม่ผดิ อะไรกับสัตว์ป่า
ครั้นเขาเห็นพระเยซูแต่ไกล เขาก็วงิ่ เข้ามากราบไหว้พระองค์ พระเยซูทรงเข้าใจในเรื่ องราวของ
เขาโดยตลอด พระองค์มิได้ทรงคานึงถึงความบ้าคลัง่ ดุร้ายของเขาที่ตกเป็ นเหยื่อของพญามารผูโ้ หดร้าย
มิได้ทรงคานึงถึงดวงตาที่วาวโรจน์ สาแดงความป่ าเถื่อน ตลอดจนร่ างกายที่เปลือยเปล่า ผมเผ้าที่ยาวรก
รุ ง รั ง และเล็บ มื อเล็บ เท้า ซึ่ ง ยาวดุ จอุ ้ง เล็บของสั ตว์ป่ าของเขาเลย หากแต่ พ ระองค์ท รงค านึ ง ถึ ง จิ ต
วิญญาณ อันประเสริ ฐของความเป็ นมนุ ษย์ของเขา คือมนุ ษย์ซ่ ึ งพระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้น ตามพระฉายา
ของพระองค์ ผูซ้ ่ ึ งพระเยซูเองเสด็จลงมาประทานพระชนม์ชีพของพระองค์ เพื่อให้มีสิทธิ เป็ นบุตรของ
พระเจ้า เป็ นผู้ “รั บ มรดกของพระเจ้า และเป็ นทายาทด้ว ยกัน ” กับ พระองค์ ใ นแผ่ น ดิ น สวรรค์
นอกจากนั้นพระองค์ยงั ทรงประจักษ์ถึง เล่ห์เหลี่ยมกลโกงของศัตรู ที่ร้ายกาจของพระเจ้าและมนุษย์ ซึ่ ง
พระองค์ได้ประสบด้วยพระองค์เองมาแล้ว จากการทดลองในป่ าเปลี่ ยว ศัตรู ร้ายนี้ แหละที่พระองค์จะ
ได้ทรงทาลายเสี ย ดังข้อพระธรรมที่ว่า “พระองค์จะได้ทาลายผูน้ ้ นั ที่ มีอานาจแห่ งความตาย คือมาร”
(ฮีบรู 2:14)
พระเยซูทรงขับไล่ผโี สโครกออกจากชายผูน้ ้ นั ทันที แต่มนั ทาท่าจะขัดขืนและร้องด้วยเสี ยงอัน
ดังว่า “ข้าพเจ้ามีสาเหตุอะไรกับท่าน โอ เยซูบุตรของพระเจ้าสู งสุ ด ท่านจะทรมานพวกข้าพเจ้าก่อนเวลา
หรื อ”
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ตัวชายผูน้ ้ นั เอง อาจจะไม่ทราบว่าพระเยซูคือผูใ้ ด แต่บรรดาผีโสโครกซึ่ งสิ งอยูใ่ นตัวของเขารู ้ดี
ว่า พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า ทรงมีอานาจเหนื อพวกมัน และจะทรงปรับโทษพวกมันใน
วันสิ้ นโลก พวกมันต่างรู ้ชะตากรรมของตนเองดี แต่พวกมันต่างก็รู้วา่ เวลานั้นยังไม่มาถึง
พระเยซูตรัสถามผีโสโครกว่า “เอ็งชื่ออะไร” มันทูลตอบว่า “ชื่อ กอง เพราะพวกข้าพเจ้ามีหลาย
ตนด้วยกัน” ที่ผีโสโครกตอบเช่ นนั้น ก็เพราะมีผีหลายตนสิ่ งอยู่ในชายอยู่น้ นั มันอาจจะมิได้มาสิ งอยู่
พร้อม ๆ กันทีเดียวหมดทุกตน แต่เมื่อมีผีตนหนึ่ งตนใดเข้าสิ งอยูแ่ ล้ว ก็ยอ่ มเป็ นโอกาสให้แก่ผีโสโครก
อื่น ๆ เข้าสิ งได้ง่ายยิง่ ขึ้น จนในที่สุดทัว่ ทุกส่ วนในร่ างกายของเขา ถูกครอบงาด้วยผีเหล่านั้นจนหมดสิ้ น
ผีโสโครกได้พากันอ้อนวอนต่อพระเยซู วา่ ถ้าพระองค์จะทรงขับไล่มนั ออกจากชายผูน้ ้ นั มันก็
จะยอมออกไปโดยดี ขอแต่เพียงอย่าได้ส่งกลับไปสู่ “นรกขุมลึก” อันเป็ นที่อยูเ่ ดิมของมัน (และเป็ นที่ซ่ ึ ง
มันจะต้องไปในวันพิพากษาโลก) (วิวรณ์ 9:2,20:3)
ขณะนั้นมีสุกรฝูงใหญ่ฝงู หนึ่ ง กาลังหากินอยูบ่ นไหล่เขา ไม่ไกลจากบริ เวณที่พระเยซู ประทับ
เท่าใดนัก ผีโสโครกทั้งหมดจึงได้ออ้ นวอนว่า “ขอโปรดให้ขา้ พเจ้าทั้งหลายเข้าสิ งอยูใ่ นสุ กรเหล่านี้ เถิด”
ช่ างเป็ นการขอร้ องที่ น่าประหลาดอะไรเช่ นนั้น แต่อย่า งไรก็ดี ในที่ น้ ี เราก็ได้เห็ นแล้วว่า ผีโสโครก
เหล่านี้มีสติปัญญาและความรอบรู ้อยูไ่ ม่นอ้ ย ที่รู้วา่ ในละแวกนั้นมีฝงู สุ กรอยู่ และไม่พึงประสงค์จะกลับ
ไปสู่ เหวนรกถิ่นเดิมของมันอีกเลย นอกจากนั้นมันก็ยงั ไม่ตอ้ งการให้ถูกขับไล่ออกไป โดยปราศจากที่
อยู่อาศัยอีกด้วย เมื่อรู ้ ตวั ว่าจะต้องถูกขับไล่ออกจากชายผูเ้ คราห์ร้ายคนนั้น มันก็รีบแสวงหาที่อยู่ใหม่
ทันที แม้วา่ ที่ซ่ ึ งมันจะไปเข้าสิ งอยู่ใหม่น้ ี จะเป็ นสุ กรก็ตาม แต่ก็เป็ นที่ปรากฏกันอย่างแน่ชดั แล้วว่า มัน
ต้องการสิ งอยู่ในมนุ ษย์มากกว่าสิ่ งอื่นใด ข้อสังเกตที่ เด่นชัดอี กประการหนึ่ งก็คือ ผีโสโครกเหล่านี้ มี
ลักษณะของมันโดยเฉพาะ มันสามารถพูดและเข้าใจภาษามนุ ษย์ได้ เสี ยงพูดที่เปล่งออกมานั้นเป็ นเสี ยง
ของมันเอง มิใช่เสี ยงของชายผูเ้ คราห์ร้ายที่มนั สิ งอยู่ นอกจากนั้นมันยังรู ้อีกด้วยว่า พระเยซู ทรงเป็ นพระ
บุตรของพระเจ้า ตอนแรกผีโสโครกพยายามต่อสู ้ขดั ขืนพระเยซู โดยยกเอาเหตุผลต่าง ๆ มาอ้าง แต่แล้ว
มันก็ตอ้ งยอมเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์และรู ้ตวั ว่าจะต้องออกจากชายผูน้ ้ นั สิ่ งที่น่าแปลกและเกิน
ความเข้าใจของเราก็คือ การที่พระเยซู ทรงอนุ ญาตให้ผีโสโครกเหล่านี้ ไป เข้าสิ งอยู่ในฝูงสุ กรตามคา
ขอร้ องของพวกมัน แทนที่จะส่ งพวกมันไปสู่ ขุมนรก “ก่อนเวลา” แม้ว่าพระเยซู จะทรงมีฤทธิ์ อานาจ
เหนื อพวกมันทุกอย่าง แต่ก็ยงั ทรงมีขอบเขตในการใช้ฤทธิ์ อานาจของพระองค์อยู่ ฉะนั้นพระองค์จึง
มิได้ทรงจัดการกับพวกมันเสี ย “ก่อนเวลา” แต่เมื่อเวลาของพระเจ้ามาถึง ผีโสโครกทั้งปวงก็จะต้องถูก
ทิ้งลงในขุมนรกอย่างไม่มีทางหนีพน้ (วิวรณ์ 20:3)
พระคริ สตธรรมคัมภี ร์กล่าวว่า พระเยซู เพียงแต่ตรั สว่า “ไปเถิด” แล้ว “ผีโสโครกเหล่ านั้นก็
ออกไป” เมื่ อผีโสโครกถูกบังคับให้ออกไปจนหมดแล้ว ชายผูน้ ้ นั ก็หายไปเป็ นปกติดงั เดิ ม การขับผี
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โสโครกรายนี้ เป็ นการขับผีที่ร้ายกาจที่ สุด ในการทาพระราชกิ จของพระเยซู แม้ว่าความชัว่ ร้ ายจะมี
นานาชนิ ดแต่มนั ก็มีตน้ กาเนิ ดจากแหล่งเดี ยวกันนัน่ เอง และก็ไม่มีอะไรที่ยากเกิ นไปสาหรั บพระเจ้า
พระเยซูมิได้ทรงกระทาการใด ๆ เพียงแต่ตรัสคาเดียวเท่านั้น ชายผูเ้ คราะห์ร้ายก็เป็ นอิสระ หลุดพ้นจาก
อานาจอันชัว่ ร้ายของผีโสโครกที่ครอบงาอยูท่ นั ที เราไม่อาจบอกได้วา่ ร่ างกาย สมอง และจิตวิญญาณ
ของชายผูน้ ้ ี ซึ่ งต้องทนทุ กข์ทรมานมาเป็ นแรมปี จะมีความปี ติ ยินดี และเป็ นสุ ขเพียงใดที่ได้รับอิสระ
เช่นนี้ โอ ช่างเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่อศั จรรย์ยิ่งนัก บัดนี้ เขามีสภาพเป็ นปกติเหมือนแต่ก่อนทุกประการ
เขากราบลงที่พระบาทของพระเยซูดว้ ยจิตสานึกที่เปี่ ยมไปด้วยความกตัญญู
เมื่อผีโสโครกออกจากชายผูน้ ้ นั แล้ว ก็ได้เข้าไปสิ งอยู่ในฝูงสุ กร ตามคาอนุ ญาตของพระเยซู
ทันที อาการดุร้ายและคึกคะนองที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันในฝูงสุ กรนั้น สาแดงให้เห็นถึงอานาจอันร้าย
กาจของผีโสโครก และทันใดนั้นสุ กรทั้งฝูงต่างก็วิ่งตรงไปที่หน้าผาแล้วก็กระโจนลงไปในทะเล ตาย
สิ้ นทุกตัว สุ กรฝูงนั้นมีสองพันตัว และการที่สุกรทุกตัวเป็ นเช่นนี้ อาจจะเป็ นเพราะว่า สุ กรแต่ละตัวต่าง
ก็ถูกผีโสโครกสิ งประจาอยู่ หรื อมิฉะนั้นก็คงเป็ นเพราะสุ กรบางส่ วนที่ถูกผีสิงอยูเ่ ป็ นฝ่ ายวิ่งนาหน้าไป
ก่อน ทาให้สุกรตัวอื่น ๆ ที่มิได้ถูกผีสิงพลอยวิง่ ตามไปด้วย จนในที่สุดต้องจมน้ าตายทุกตัว คาว่า “กอง”
นี้ ในกองทัพโรมันหมายถึงกาลังทหาร ตั้งแต่ 4,500 ถึง 6,000 คน คือหนึ่ งกองพลนัน่ ทีเดียว การที่ผีร้าย
จานวนตั้งมากมายเข้าสิ งอยู่ในบุคคลคนเดี ยว เช่ นนี้ คิด ๆ ดูก็ออกจะเป็ นสิ่ งที่เหลื อเชื่ อ แต่พระวจนะ
ของพระเจ้าได้บนั ทึกไว้เช่นนี้
ไม่ว่า เราจะอยู่แห่ งหนตาบลใด ก็จะมี ผีสิ งนับ หมื่ นนับแสน รายล้อมเราอยู่ตลอดเวลา ผีชั่ว
เหล่ า นี้ มี “ผู้มี อ านาจ ผู้ค รอบครองในอากาศ” เป็ นหัว หน้า (เอเฟซัส 6:12) ลองคิ ด ดู เ ถิ ด ว่ า ตาม
โรงพยาบาลโรคจิต เรื อนจา โรงพยาบาลและรมณี ยสถานต่าง ๆ เช่ น สถานเต้นรา แหล่งโสเภณี ฯลฯ
จะมีผีโสโครกแทรกซึ มอยูม่ ากมายเพียงใด ที่พูดเช่นนี้ ก็เพราะ “มนุ ษย์โลกทั้งสิ้ นทอดตัวอยูใ่ นมาร้าย”
(1 ยอห์น 5:19) และที่ร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือ มันได้ทาให้ผทู ้ ี่ขาดความเข้าใจในความจริ งของพระเจ้า นับ
จานวนไม่ถว้ น แม้กระทัง่ คริ สเตียนเอง ต้องอยูใ่ นอานาจของมัน โดยไม่รู้สึกตัว เราจะต้องจาไว้เสมอว่า
พญามารมิได้มาทดลองคนของพระเจ้า ในรู ปร่ างที่ดุร้ายหน้าตาน่ากลัวดังที่ที่เราคาดคิด แต่มนั มาในรู ป
ของ “ทูตแห่ งความสว่าง” และผูร้ ับใช้ของซาตานนั้นปลอมตัวเป็ นคนรับใช้ของความชอบธรรม (2 โค
ริ นธ์ 11:14)
เราไม่อาจทราบได้วา่ พญามารได้ใช้เวลาล่อลวงนางฮาวานานเท่าใด จึงทาให้นางหลงเล่ห์กล
ของมัน ทาการฝ่ าฝื นพระบัญชาของพระเจ้า อันเป็ นผลให้มนุ ษยชาติท้ งั ปวง ต้องได้รับความหายนะ
อย่างใหญ่หลวง สื บเนื่องมาจนทุกวันนี้ ในการทดลองทุกครั้งที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นในชีวิต
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คริ สเตียน พญามารจะคอยหาโอกาสแทรกแซงอยูเ่ สมอ โดยพยายามล่อลวงเราให้หลงคล้อยไป
ตามคาล่อลวงของมัน ถ้าหากเราไม่เชื่ อการทรงนาของพระวิญญาณของพระเจ้า แม้วา่ เป็ นเรื่ องที่เล็ก ๆ
น้อย ๆ ก็ตาม เราก็จะตกอยูใ่ นอานาจของพญามารทันที เมื่อมันสามารถล่อลวงเราได้แล้ว ต่อไปมันก็จะ
บังคับขับไสเราให้ทาผิดคิดชัว่ ยิง่ ขึ้น พญามารไม่สามารถทาลายพระคริ สต์ได้ เพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมาย
ที่ใหญ่ยิ่งของมันก็คือ ต้องการทาลายผูต้ ิดตามพระเยซู คริ สต์ทุกคน ถ้าหากว่า พญามารไม่เป็ นภัยต่อ
มนุษย์แล้ว พระเจ้าก็คงไม่ทรงสั่งสอนตักเตือนให้เราต่อสู ้ขดั ขืน และคอยระวังเล่ห์กลของมันเป็ นแน่
(1 เปโตร 5:8,9, เอเฟซัส 6:11-16) ความเชื่ อในพระเจ้าเท่านั้น ที่จะทาให้เราชนะพญามารได้
(วิวรณ์ 12:11) แต่ท้ งั นี้ตอ้ งเป็ นความเชื่ อที่แนบแน่นและมัน่ คงอย่างจริ งจังมิใช่เชื่ ออย่างหละหลวม
หรื อเชือเพียงแต่ปาก พยายามปฏิบตั ิตามแนวทางที่พระองค์กาหนดไว้ให้ และจงหลีกเลี่ยงทางของพญา
มาร (ซึ่ งจะทาให้เราตกเป็ นเหยือ่ ของมาร) ให้มากที่สุดที่จะกระทาได้ แล้วเราก็จะชนะมัน
ทั้งสุ กรและผูเ้ ลี้ยง อยูห่ ่างไกลจากบริ เวณที่พระเยซูประทับอยู่ (มัทธิ ว 8:30) ฉะนั้นจึงเป็ น
ปั ญหาอยูว่ า่ ผูเ้ ลี้ยงสุ กรรู ้ได้อย่างไรว่า มีอะไรเกิดขึ้นแก่สุกรของตน ซึ่ งปั ญหานี้ก็อาจจะเฉลยได้โดยไม่
ยากนัก จริ งอยูแ่ ม้พวกเขาจะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาของตนเองว่า ผีโสโครกได้ออกจากชายเคราะห์
ร้ายผูน้ ้ นั เข้าสิ งในฝูงสุ กร แต่จากกิริยาท่าทางอันดุร้าย ที่เกิดขึ้นแก่สุกรทั้งฝูงอย่างกระทันหันนั้น ซึ่ งไม่
ผิดอะไรกับท่าทางวิปริ ตบ้าคลัง่ ของชายผูน้ ้ นั เลย มิหนาซ้ าอาการที่เกิดขึ้นแก่ฝงู สุ กร ก็เกิดขึ้นในเวลา
เดียวกันที่ชายผูเ้ คราะห์ร้ายดังกล่าว หายเป็ นปกติเสี ยอีก สิ่ งเหล่านี้คงจะพอทาให้คนเลี้ยงสุ กรวินิจฉัย
เหตุการณ์ได้วา่ การที่สุกรของตนเป็ นเช่นนั้น มีสาเหตุมาจากอะไร อาการที่สงบเสงี่ยมหลังจากที่เขาหาย
เป็ นปกติแล้ว พวกคนเลี้ยงสุ กรอาจจะสังเกตเห็นจากบนไหล่เขาซึ่ งเขาเลี้ยงสุ กรอยูก่ ็ได้ หรื อมิฉะนั้นก็
คงเป็ นเพราะบรรดาอัครสาวกของพระเยซูนนั่ เอง เป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องนี้ให้พวกเขาฟัง แต่ไม่วา่ พวกเขาจะ
ทราบโดยทางใดก็ตาม พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า พวกเขาต่างรี บวิง่ ไปบอกข่าวนี้ให้แก่ผคู ้ นในเมือง
ฆะดาราทราบโดยทัว่ กัน ดังนั้นชัว่ ครู่ ต่อมาจึงมีผคู ้ นเป็ นอันมากมาเฝ้ าพระเยซู เพื่อพิสูจน์กนั ให้แน่ชดั
ว่า เรื่ องราวที่ตนได้รับทราบจากคนเลี้ยงสุ กรนั้น เป็ นความจริ งหรื อไม่
เมื่อประชาชนเหล่านั้นมาถึงก็ได้พบว่า ชายที่เคยถูกผีโสโครกสิ งอยูก่ ่อนกาลังนัง่ อยู่แทบพระ
บาทของพระเยซู ในลักษณะอาการเรี ยบร้อย ดังที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวไว้ในตอนนี้ วา่ เขา “นุ่ง
ห่มผ้า นัง่ อยูม่ ีสติอารมณ์ดี” เมื่อเขาหายจากการบ้าคลัง่ มีสติสัมปชัญญะเช่นเดิมแล้ว ก็เกิดความละอาย
ใจที่เปลื อยกายอยู่ และต้องการเครื่ องนุ่งห่ มมาปกปิ ดร่ างกาย ฉะนั้นเสื้ อผ้าที่เขาสวมใส่ ดงั กล่าวนี้ อาจ
เป็ นเสื้ อผ้าที่คนเลี้ ยงสุ กร หรื อไม่ก็บรรดาอัครสาวกช่วยกันบริ จาคให้นนั่ เอง เมื่อประชาชนเห็ นสภาพ
ของชายผูเ้ คยถูกผีสิงหายเป็ นปกติประกอบกับได้ทราบเรื่ องราวเกี่ยวกับสุ กรทั้งฝูงจากผูเ้ ลี้ยงสุ กรมาแล้ว
“เขาจึงเกรงกลัวนัก” และได้ขอร้อง ให้พระเยซูออกไปจากเขตแดนของพวกเขา เพราะความเกรงกลัว
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ฤทธิ์ ของพระเจ้า และเชื่ อว่า ถ้าพระเยซู ยงั คงประทับอยู่ในเขตแดนของตนแล้ว ก็อาจจะมีเหตุ การณ์
ประหลาดทานองเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีก ซึ่ งจะทาให้พวกตนต้องสู ญเสี ยทรัพย์สินยิง่ ขึ้นอีก จริ งอยูแ่ ม้วา่ ผล
ของการเทียบกับการที่ตอ้ งสู ญเสี ยสุ กรถึงสองพันตัวแล้ว ก็ดูเหมือนว่ามิได้ทาให้พวกเขาชื่ นชมแต่อย่าง
ใด ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ตอ้ งการให้พระองค์ เข้ามายุง่ เกี่ยวกับชีวติ ความเป็ นอยูก่ บั พวกเขา
ในปั จจุบนั นี้ก็เช่นเดียว คนเป็ นจานวนมากที่ได้ปฏิเสธ ไม่ยอมเกี่ยวข้องกับฤทธิ์ อานาจของพระ
เจ้า ต่างยึดเอาความคิดเห็ นของตัวเองเป็ นใหญ่ ดร. เอ. เจ. กอร์ ดอนได้กล่ าวไว้ในหนังสื อ “การทรง
รักษาโรคของพระเจ้า ” ของเขา ตอนหนึ่ งมีใจความว่า พระเจ้าได้ทรงรักษาหญิงสาวผูห้ นึ่ ง ให้รอดพ้น
จากอาการป่ วยของนาง แต่แทนที่คนอื่น ๆ จะเห็นถึงพระคุณของพระองค์ และเคารพนมัสการพระองค์
กลับพากันเยาะเย้ยถากถาง และโจมตี หญิ งสาวผูน้ ้ นั รวมทั้งครอบครั วของนาง อย่างรุ นแรง คนส่ วน
ใหญ่มกั เอาใจใส่ แต่หน้าที่การงาน และความเป็ นอยู่ของตัวเอง มากกว่าจะไปสนใจต่อความทุกข์ยาก
ของผูอ้ ื่น การที่จะปรับปราใส่ ร้าย หรื อติเตียนผูท้ ี่ตกอยูภ่ ายใต้อานาจของมาร โดยไม่ให้ความช่วยเหลือ
แกเขานั้น เป็ นสิ่ งที่กระทาได้ง่าย แต่หากว่าเรามองให้ลึกซึ้ งสักนิ ดว่า ผูท้ ี่ตกเป็ นเหยื่อของมาร อาจจะ
มิได้มีสันดานชัว่ ร้าย เป็ นเพียงแต่หลงกระทาความผิด โดยรู ้ เท่าไม่ถึงการณ์และถูกมารครอบงาไว้โดย
ไม่ รู้ สึ ก ตัว ซึ่ ง กว่า เขาจะรู ้ ส านึ ก ก็ ถ ล าลึ ก เกิ น กว่า เขาจะแก้ไ ขได้เสี ย แล้ว สมควรแล้วหรื อ ที่ เราจะ
กล่าวโทษเขา โดยไม่ยอมให้ความเมตตาธรรม
พระเยซู ได้ทรงบัญชาให้เรา “แบกภาระซึ่ งกันและกัน... เป็ นที่ให้พระบัญญัติของพระคริ สต์
สาเร็ จ” “อธิ ษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะได้หายโรค” ช่วยกันดูแลรักษาอาการป่ วยไข้ และ
ขับไล่ผรี ้าย ตลอดจนออกไปประกาศพระวจนะของพระองค์ให้แก่ชาวโลก โดยไม่เลือกวันเวลา เพื่อว่า
เขาจะได้ “ถอนตัวออกจากบ่วงแร้วของมาร” (2 ทิโมธี 2:26) พญามารได้วางกับดักผูท้ ี่ประมาทเลินเล่อ
ไว้แทบทุกฝี กา้ ว การให้คาตักเตือน และการช่วยเหลือเขาเสี ยตั้งแต่ตอนต้น ๆ แม้จะเป็ นเพียงเล็กน้อย ก็
อาจช่วยเหลือเขามิให้กา้ วผิดพลาด ซึ่ งอาจนาความทุกข์ทรมานมาสู่ เขาเป็ นเวลานานปี
หากว่าพระเยซูยงั คงดารงพระชนม์ในสภาพเนื้ อหนังอยู่ จนตราบเท่าทุกวันนี้ และเสด็จไปตาม
ถนนหนทางในเมืองใหญ่โตทันสมัย ก็เป็ นปั ญหาอยู่เหมือนกันว่า พระองค์จะได้รับการต้อนรั บจาก
ประชาชนมากน้อยเพียงใด คงมี สภาพไม่ผิดอะไรกับที่ ชาวเมืองฆะดารามี ต่อพระองค์ เมื่อสองพันปี
มาแล้วโลกในปั จจุบนั นี้ เต็มไปด้วยการทาสงคราม ความเกลี ยดชัง ความอยุติธรรม ความขมขื่น และ
ความแตกร้ าวระหว่างกัน และก็ คงจะพากันขอร้ องให้พระองค์ “ไปเสี ย จากเขตแดนของเขา” และ
พระองค์ก็คงจะต้องถูกตรึ งอีกอย่างไม่ตอ้ งสงสัย ในทวีปยุโรปได้มีหลายประเทศที่ปฏิ เสธไม่ยอมรับ
พระองค์ และคริ สตจักรของพระองค์ แต่อย่างไรก็ตามคริ สตจักรของพระองค์ จะต้องดารงอยู่สืบไป
เพราะพระเจ้าได้ตรัสว่า “ประตูแห่งความตาย จะมีชยั ชนะต่อคริ สตจักรนั้นหามิได้”
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เมื่อพระเยซู และอัครสาวกของพระองค์ ถูกชาวเมืองฆะดาราปฏิ เสธไม่ตอ้ นรับเช่ นนั้น จึงพา
กันลงเรื อเตรี ยมตัวเดินทางจากไป การนี้ได้ทาให้ชายผูท้ ี่ได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากอานาจของผี
โสโครก รู ้สึกเศร้าใจมาก พระกรุ ณาธิ คุณอันใหญ่หลวงที่พระเยซู ทรงโปรดแก่เขานั้น ทาให้เขาตื้นตัน
ใจเป็ นที่สุด และรู ้สึกว่าชีวติ ของเขาขาดพระองค์ไม่ได้ จึงได้ทูลอ้อนวอนขอติดตามไปด้วย แต่พระองค์
ไม่ทรงอนุ ญาต ทรงสั่งให้เขากลับไปหาญาติมิตร และเล่าให้บุคคลเหล่านั้น ทราบถึงพระเมตตากรุ ณา
อันใหญ่หลวงของพระเจ้า และฤทธิ์ อานาจของพระองค์ ที่พระองค์ทรงช่วยเหลื อให้พน้ จากความทุกข์
ทรมาน และอานาจของผีโสโครก ชายผูน้ ้ ันตระหนัก แน่ ว่า เขาไม่มีเพื่อนฝูงใด ๆ อีกแล้ว นอกจาก
พระองค์ผเู ้ ป็ นมิตรใหม่ผเู ้ ดียวเท่านั้น ทั้งนี้เพราะถูกตัดขาดจากวงสังคมและทุกครั้งที่มีผพู ้ บเห็นเขา ก็จะ
ช่วยกันล่ามโซ่เขาไว้ ฉะนั้นเขาจึงต้องการอยูก่ บั พระองค์ ผูซ้ ่ ึ งได้ทรงช่วยเหลือเขาให้พน้ จากความทุกข์
มีพละกาลัง ความสุ ข มีสติปัญญหา และความนึกคิดเช่นเดิม
แม้วา่ เขาจะมีความปรารถนาที่จะติดตามพระเยซู เพียงใดก็ตาม แต่เขาก็ยินดีเชื่ อฟั ง และปฏิบตั ิ
ตามพระบัญชาของพระองค์โดยมิ ได้ขดั ขืน เขาได้ออกไปประกาศข่าวประเสริ ฐของพระองค์ ทัว่ ทั้ง
แขวงเดกาโปลี ซึ่ งได้ทาให้ประชาชนทัว่ ไป พากันพิศวงงงงวย ในการเปลี่ยนแปลงของเขาเป็ นอย่างยิ่ง
เขากลายเป็ นผูป้ ระกาศที่เคร่ งครัดต่อหน้าที่มาก ดังนั้นจึงไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าเขาจะต้องปูพ้ืนฐาน เตรี ยม
ทางไว้ให้พระเยซู เสด็จกลับมา ปฏิบตั ิพระราชกิจในแขวงเดกาโปลีแห่ งนี้ อีก และดินแดนแห่ งนี้ แหละ
ที่พระองค์ทรงเลี้ยงอาหารแก่ประชาชน เป็ นจานวนมากถึงสองครั้ง ครั้งแรกห้าพันคน และครั้งที่สองสี่
พันคน นอกจากนั้นพระองค์ยงั ได้ทรงกระทาการอัศจรรย์อื่น ๆ ในดินแดนแห่งนี้อีกหลายประการ

ข้ อไตร่ ตรอง
“จงระลึ ก ถึ งคนเหล่ านี้ ที่ถูก จองจาอยู่ เหมื อนหนึ่ งท่ านทั้งหลายถู กจาจองอยู่ด้วยกัน” (ฮี บ รู
13:3) การหลีกเลี่ยงหรื อขับไล่ผทู ้ ี่ถูก “ล่ามไว้” นั้นย่อมเป็ นสิ่ งที่กระทาได้ง่ายกว่า การที่จะแบ่งเบาความ
ทุกข์ไปจากเขา และช่วยนาเขาให้กลับคืนมาหาพระเจ้า ดาเนินชีวติ ตามแบบอย่างคริ สเตียนที่ดี
พระเยซู เสด็จเข้ามาในโลก เพื่อปลดปล่อยเชลย (คนบาป) ทุกคนให้ได้รับอิสระภาพ และเพื่อ
ทาลายโซ่ ตรวนทุกอย่างที่ ผูกมัดร่ างกาย และจิตวิญญาณของมนุ ษย์ไว้ “เหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรนั้นจะ
กระทาให้ท่านทั้งหลายเป็ นไทย ท่านก็จะเป็ นไทยจริ ง ๆ” (ยอห์น 8:36)
“นุ่งห่ มผ้ านั่งอยู่มีสติอารมณ์ ดี” ชายผูท้ ี่ถูกผีโสโครกสิ งอยู่ ต้องเปลือยกายมาเป็ นเวลาแรมปี แต่
เมื่อเขาหายเป็ นปกติ มีสติรู้ผิดชอบ เขาก็รีบจัดการนุ่งห่ มเสื้ อผ้าทันที “พระองค์ได้ทรงเอาความรอดมา
สวมใส่ ขา้ พเจ้าเป็ นเครื่ องนุ่งห่ ม และพระองค์ทรงเอาความชอบธรรม มาตกแต่งข้าพเจ้าอย่างเสื้ อคลุม”
(อิสยาห์ 61:10) ขณะที่ชายผูน้ ้ ียงั ตกอยูใ่ นอานาจผีโสโครกนั้น เขาไม่รู้สึกตัวว่า ตนเป็ น “คนเปลือยกาย
อยู”่ (วิวรณ์ 3:17) “ผูท้ ี่เฝ้ าระวังให้ดี และรักษาเสื้ อผ้าของตนจะเป็ นสุ ข เกลือกว่าผูน้ ้ นั จะเดินเปลือยกาย
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และคนทั้งหลายจะได้เห็ นความน่ าละอาจของเขา” (วิวรณ์ 16:15) (ข้อนี้ น่าจะเป็ นบทเรี ยนที่ดีสาหรับ
สตรี ที่ชอบแต่งกายตามแบบสมัยใหม่ โดยที่ไม่คานึงถึงประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของบ้านเมือง)
“เขาอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ ฝังศพ” พญามารมักจะนาเราไปสู่ ดินแดนแห่ งความตายเสมอ “ความ
ตายก็เกิดมาเพราะความผิดนั้น” (โรม 5:12) ความผิดบาปทาให้เราขุดค้นอยูร่ อบ ๆ ป่ าช้า คือขุดค้นสิ่ งที่
ได้ตาย และถูกฝังไว้กบั พระคริ สต์แล้ว
“ไม่ มีผ้ ใู ด ทาให้ เขาสงบได้ ” เนื่องจากมีผีโสโครกสิ งอยูใ่ นชายผูน้ ้ นั ดังนั้นจึงไม่มีผใู ้ ดสามารถ
ทาให้เขาสงบสติอารมณ์ได้เลย แต่เมื่อพระเยซู ขบั ไล่บรรดาผีโสโครกออกจากตัวเขาจนหมดแล้ว เขาก็
ทรุ ดตัวลงนัง่ แทบพระบาทของพระองค์ ด้วยอาการสงบเสงี่ยมที่สุด “เหตุวา่ ใจสมกับเนื้ อหนังนั้นก็เป็ น
ศัตรู ต่อพระเจ้า เพราะว่าหาได้อยู่ใต้บงั คับพระบัญญัติของพระเจ้าไม่ และจะอยู่ใต้บงั คับพระบัญญัติ
ไม่ได้” (โรม 8:7) พญามารจะทางานของมันได้ก็เฉพาะแต่ในชีวติ เนื้อหนังเท่านั้น เพราะชี วิตนี้ ก็ “ติดไฟ
มาจากนรก” ด้วยเช่นเดียวกัน (ยากอบ 3:6)
“เขาจึ งเกรงกลัวนัก ” ชาวเมืองฆะดาราต่างรู ้ สึกเกรงกลัวพระเยซู ยิ่งนักและเชื่ อว่าถ้าปล่อยให้
พระองค์สาแดงอานาจ ท่ามกลางพวกเขาต่อไปแล้ว จะต้องมีเหตุการณ์ร้ายอื่น ๆ เกิ ดขึ้นแก่พวกเขาอีก
ฉะนั้นชาวเมืองฆะดาราเหล่านี้ จึงต้องการให้พระองค์ออกจากเมืองไปเสี ยโดยเร็ ว ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า
ความคิดผิดเช่นนี้ จะต้องนาไปสู่ การพิพากษาอย่างแน่นอน มีหลายคนต้องการฟั งพระธรรมโอวาทของ
พระองค์ แต่การที่พวกเขาใกล้ชิดสนิ ทสนมกับพระองค์ กับการที่จะให้พระองค์ช้ ี ให้เห็ นถึ งความผิด
บาปของตนเองนั้น เป็ นคนละเรื่ อง มนุ ษย์ทุกคนล้วนแต่ไม่พึงปรารถนาที่จะได้ยินถึงเรื่ องความผิดบาป
ของตัวเอง “พระเจ้าไม่ได้ทรงประทานให้เรามีใจสะดุ ง้ กลัว แต่ทรงประทานให้เรามีใจประกอบด้วย
ฤทธิ์ และด้วยความรัก และด้วยกริ ยาเสงี่ยมเจียมตัว” (2 ธิโมที 1:7)
“ครั้ นเขาเห็นพระเยซู ...ก็วิ่งเข้ าไปกราบไหว้ พระองค์ ” “เพื่อทุกหัวเข่าในสวรรค์ก็ดี ที่แผ่นดิ น
โลกก็ดี ใต้พ้ืนแผ่นดิ นโลกก็ดี จะได้คุกกราบลงนมัสการ ในพระนามแห่ งพระเยซู น้ นั ” (ฟิ ลิ ปปี 2:10)
“พวกปี ศาจทั้งปวงก็เชื่อเหมือนกัน และกลัวจนตัวสั่น” (ยากอบ 2:19)
พระเยซู ต รั ส แก่ เขาว่า “จงกลับ ไปบ้า นเรื อ นของตัว ” และ “คนนั้น ก็ ก ลับ ไป” อย่า งว่า ง่ า ย
เช่นเดียวกับเรื่ องบุตรเสเพล ตอนที่เขาสานึ กตัวได้และพูดว่า “ข้าพเจ้าจะลุกขึ้นและกลับไปหาบิดาของ
ข้าพเจ้าที่บา้ น” เขาได้ออกไปประกาศให้ประชาชนทัว่ ทุกแห่ งหน ทราบถึงพระราชกิจยิ่งใหญ่ที่พระเจ้า
ได้กระทาเพื่อเขา ขอให้ “เหล่าคนที่พระเยโฮวาห์ทรงไถ่ไว้ ทูลกล่าวดังนั้น” เถิด
คาว่า “ประกาศ” นี้ ในภาษากรี กหมายถึง การมีสิทธิหรื ออานาจซึ่ งบุคคลอื่นจะต้องเชื่อฟัง และ
ปฏิ บตั ิตาม เนื่ องจากชายผูน้ ่ าสงสาร ซึ่ งถูกผีโสโครกสิ งนั้น ได้รอดพ้นจากความทุ กข์ทรมาน เขาจึ ง
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กลายเป็ นผูม้ ีอานาจเช่ นเดี ยวกับทุกคน ที่พระเยซู ได้ทรงช่ วยให้รอดพ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วย ดังนั้น
เราต้องออกไปประกาศพระราชกิจของพระองค์ ให้แผ่ขยายออกไปโดยอาศัยอานาจของพระองค์

ทบทวน
ในขั้นที่แล้ว พระเยซู ทรงสาแดงการอัศจรรย์อะไรบ้าง? พระเยซู และอัครสาวกของพระองค์
ข้ามไปถึงด้านทิศตะวันออก เมื่อเวลาเท่าใด?
ตรงที่พ ระเยซู และอัครสาวกจอดเรื อนั้น อยู่ใกล้เมื องอะไร? ภูมิ ประเทศแถบนั้นมี ลกั ษณะ
อย่างไร? ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นแขวงนั้นเป็ นชนชาติใด?
บุคคลแรกที่พระเยซูและอัครสาวกพบ ในทันทีที่ข้ ึนฝั่งคือใคร? เขามาจากไหน? เขาได้รับความ
ทุกข์ทรมานเนื่ องจากอะไร? จงอธิ บายถึงลักษณะท่าทางการปรากฏตัวของเขา และสภาพความเป็ นอยู่
ของเขา เมื่อเขาเห็นพระเยซูเสด็จมาเขาทาอย่างไร? พระองค์ทรงกระทาอย่างไรต่อชายผูน้ ้ นั ? ผีโสโครก
ยอมออกจากเขาในทันที ที่พระเยซู ทรงขับไล่มนั หรื อไม่? พวกมันทูลต่อพระเยซู วา่ อย่างไร? พระองค์
ตรัสถามผีโสโครกอย่างไร? มันทูลตอบว่าอย่างไร?
ผีโสโครกที่สิงอยูใ่ นร่ างของเขามีท้ งั หมดกี่ตน? คาว่า “กอง” มีปริ มาณมากน้อยเพียงใด?
ชายผูน้ ้ นั ต้องตกอยูใ่ นสภาพเช่นนี้ เป็ นเวลานานเท่าใด? ชาวเมืองฆะดารามีความรู ้สึกต่อชายผู ้
นั้นอย่างไร? พวกเขากระทาอย่างไรต่อชายผูน้ ้ นั ? ชายผูน้ ้ นั มีพละกาลังแข็งแรงผิดมนุ ษย์เช่นนั้นหรื อ?
พระเยซูทรงเกรงกลัวเขาหรื อไม่? เพราะเหตุใด?
ผีโ สโครกทู ล อ้อ นวอนพระเยซู อ ย่า งไร? เหตุ ใ ดพวกมัน จึ ง ต้อ งการเข้า ไปสิ ง อยู่ใ นสุ ก ร?
ขณะนั้นสุ กรฝุงนั้นอยูท่ ี่ไหน? พระเยซูทรงอนุญาตตามคาอ้อนวอนของพวกมันหรื อไม่ เพราะเหตุใด?
พระเยซูทรงกระทาอย่างไร ในการช่วยเหลือชายผูน้ ้ นั ให้รอดพ้นจากความทุกข์ทรมาน? คาตรัส
เพียงคาเดี ยว ที่พระเยซู ทรงใช้ในการขับไล่ผีโสโครก ให้ออกจากชายผูน้ ้ นั มีใจความว่าอย่างไร? ผลที่
เกิดขึ้นในทันทีทนั ใดนั้นเป็ นอย่างไร? มีอะไรบังเกิดขึ้นแก่สุกรฝูงนั้น?
สุ ก รฝูง นั้นมี ท้ งั หมดกี่ ตวั ? คนเลี้ ย งสุ ก รมี ค วามรู ้ สึ ก อย่า งไร ต่ อเหตุ ก ารณ์ น้ ัน? พวกเขาท า
อย่างไร?
ผีโสโครกได้สาแดงฤทธิ์ เดชของมันอย่างไร?
เมื่อชาวเมืองฆะดารา และประชาชนในอาณาเขตโดยรอบได้ทราบเรื่ องราวเกี่ยวกับการอัศจรรย์
นี้ แล้ว พวกเขากระทาอย่างไร? เมื่อพวกเขาพากันมาเฝ้ าพระเยซู พวกเขาพบเห็นอะไร? ชายผูน้ ้ นั อยูใ่ น
สภาพอย่างไร? เขาเอาเสื้ อผ้ามาจากไหน? ประชาชนเหล่านั้นมีความรู ้ สึกอย่างไร ต่อการกระทาของ
พระเยซู? เหตุใดพวกเขาจึงมีความรู ้สึกเช่นนั้น? พวกเขาได้ขอร้องให้พระเยซู ทาอย่างไร? พระองค์เสด็จ
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จากดิ นแดนแห่ งนั้นไปตามคาขอร้ องของพวกเขา หรื อยังทรงอยู่ในแคว้นนั้น เพื่อเทศนาสั่งสอนพวก
เขาต่อไปอีก?
ชายผูท้ ี่ได้รับการรักษาให้พน้ จากความทุกข์เวทนาแล้วนั้น ทาอย่างไร? เหตุใดเขาจึงปรารถนาที่
จะติดตามพระเยซูไป? พระองค์ตรัสสัง่ ให้เขาทาอะไร? โดยปกติแล้วพระเยซูมกั จะกาชับผูท้ ี่พระองค์ได้
ทรงรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ให้เขาออกไปประกาศถึ งการอัศจรรย์ ของพระองค์หรื อให้เขาปิ ด
เป็ นความลับ ไม่ตอ้ งบอกกล่าวให้แก่ผใู ้ ด?
ท่านคิดว่าชายผูน้ ้ ีเหมาะสมที่จะเป็ นผูป้ ระกาศหรื อไม่? หลังจากที่เขาทูลลาจากพระเยซู แล้ว เขา
ไปที่ใดเป็ นแห่ งแรก? เขาประกาศถึ งพระราชกิ จอันใหญ่หลวงที่ พระเยซู ได้ทรงช่ วยเหลื อเขา ให้แก่
ประชาชนในถิ่นใด? การปฏิบตั ิงานของเขาให้เกิดผลอะไรขึ้นบ้าง?
พระเยซู เสด็จกลับไปสู่ แขวงเดกาโปลี เพื่อเทศนาสั่งสอนประชาชนที่น้ นั อีกหรื อไม่? เรื่ องนี้ มี
ความเกี่ยวข้องกับบรรดาอัครสาวกอย่างไร?
เมื่อออกจากแขวงเดกาโปลีแล้ว พระเยซูและอัครสาวกของพระองค์ไปยังเมืองใดต่อไป?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับเรื่ องผีสิงนี้ 2.ท่านคิดว่าในทุกวันนี้ ยงั มีเหตุการณ์เช่นนี้ อยู่
อีกหรื อ 3. ถ้าหากผีโสโครกรู ้ ว่าพระเยซู เสด็จมาเพื่อที่จะทรมานมันแล้ว เหตุใดพวกมันจึงกราบไหว้
นมัสการพระองค์ 4. คาพูดที่วา่ “ข้าพเจ้าชื่ อกอง” นั้น เป็ นคาพูดของชายผูน้ ้ นั เอง หรื อเป็ นคาพูดของผี
โสโครก 5. ผีโสโครกสามารถพูดเอง โดยไม่ ตอ้ งอาศัยการเปล่ ง เสี ยงของชายผูน้ ้ ันได้หรื อไม่ 6. ผี
โสโครกพูดโดยอาศัยการเปล่ งเสี ยงของชายผูน้ ้ นั จริ งหรื อ พวกมันสามารถพูดพร้ อม ๆ กันในเวลา
เดี ยวกันได้อย่างไร (มาระโก 5:12) 7. เหตุใ ดพระเยซู จึงปล่ อยให้ผีโสโครกโต้แย้ง พระองค์ เหตุ ใ ด
พระองค์จึง ทรงอนุ ญาตให้ตามคาวิงวอนของพวกมัน 8. ท่านคิ ดว่าผีโสโครกทาร้ ายผูเ้ ลี้ ยงสุ กรด้วย
หรื อไม่ 9. การที่สุกรจมน้ าตาย ทาให้ผโี สโครกเป็ นอันตรายหรื อไม่ พวกมันจมน้ าด้วยหรื อไม่ 10. ท่าน
คิดว่า เหตุใดประชาชนในท้องถิ่ นนั้นจึงไม่ตอ้ งการ ให้พระองค์ประทับอยู่ที่น้ นั ต่อไป 11. ท่านคิดว่า
ชายผูน้ ้ นั หายเป็ นปกติดีทุกอย่างทั้งร่ างกายและจิตใจ เช่นนั้นหรื อ 12. คนวิกลจริ ต กับคนที่ถูกผีสิง มี
ลักษณะแตกต่างกันอย่างไร 13. ท่านคิดว่ามูลเหตุเบื้องต้น ที่ทาให้เขาตกอยูใ่ นสภาพเช่นนี้ คืออะไร 14.
ท่านคิดว่าคาพยานของเขาได้ช่วยให้ประชาชนในเมืองเดกาโปลี รู ้จกั พระเยซู มากขึ้น เช่ นนั้นหรื อ 15.
ท่านคิดว่า หากพระเยซู ทรงเทศนาสั่งสอนประชาชน แทนที่จะช่ วยขับไล่ผีโสโครกออกจากชายผูน้ ้ นั
แล้ว การปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์จะได้ผลดีกว่านี้เช่นนั้นหรื อ
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ขั้นทีย่ สี่ ิ บหกทรงช่ วยให้ บุตรสาวของไยรัสฟื้ นคืนชีพ-เมืองคาเปอร
นาอูม
มัทธิว 9:18-34,มาระโก 5:21-43,ลูกา 8:40-56
พระเยซูและอัครสาวกของพระองค์ ออกจากเมืองคาเปอรนาอูม เป็ นเวลาหนึ่งวัน ภายหลังจาก
ที่พระองค์ตอ้ งผจญกับลมพายุตลอดทั้งคืนแล้ว พระองค์ก็ได้เสด็จขึ้นฝั่ง ที่บริ เวณนอกเมืองฆะดารา ณ
ที่น้ นั เองพระองค์ได้ทรงขับไล่ผโี สโครกหลายตนให้ออกจากชายผูห้ นึ่ง ผลของการขับไล่ผีโสโครกครั้ง
นี้ ได้ทาให้ชาวเมืองหวาดกลัวเป็ นอันมาก จึงได้พากันทูลขอร้องให้พระองค์เสด็จไปจากดินแดนแห่ งนี้
เสี ย ดังนั้นพระองค์จึงได้เสด็จกลับมาสู่ เมืองคาเปอรนาอูมซึ่งเป็ นเมือง “ของพระองค์” โดยปล่อยให้ชาย
ที่ พระองค์ทรงขับผีโสโครกออกนั้นอยู่ที่ นั่น เพื่อว่าเขาจะได้เป็ นพยานให้ประชาชน ในแว่นแคว้น
โดยรอบทราบถึงพระราชกิจอันยิง่ ใหญ่ ที่พระเจ้าได้ทรงกระทาเพื่อเขา
การเสด็จกลับไปสู่ เมืองคาเปอรนาอูมของพระเยซู ครั้งนี้ ประชาชนได้ถวายการต้อนรับอย่าง
อบอุ่นใจยิ่ง ในทันทีที่พระองค์เสด็จขึ้นฝั่ ง ประชาชนเป็ นอันมากต่างก็เบียดเสี ยดกันเข้าไปห้อมล้อม
ต้อนรับพระองค์ดว้ ยความยินดี บุคคลเหล่านี้ต่างคอยท่าการเสด็จกลับมาของพระองค์ดว้ ยใจจดจ่อ และ
หวังอย่างยิ่งที่จะได้เห็นพระองค์ปฏิบตั ิพระราชกิจในเมืองนี้ สืบไป เพราะว่าเมืองนี้ เป็ นเมืองที่พระองค์
ทรงกระทาการอัศจรรย์ ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์เป็ นครั้งแรก และทรงกระทาการอัศจรรย์หลายประการ
ด้วยกัน
ในบรรดาผูท้ ี่ถวายการต้อนรับพระเยซู น้ นั มีชายผูห้ นึ่ งเข้าใจว่าคงรอคอยการเสด็จกลับมาของ
พระองค์อยู่ ณ ที่น้ นั ตลอดเวลา นับตั้งแต่พระองค์แล่นเรื อเสด็จจากเมืองคาเปอรนาอูม เขาคือ ไยรัส เป็ น
นายธรรมศาลา และเป็ นผูน้ าคนหนึ่งของชนชาติยวิ ในเมืองนั้น ในเวลาที่กล่าวถึงนี้ ไยรัสกาลังตกอยูใ่ น
ความทุกข์โศกอย่างใหญ่หลวง ทั้งนี้เพราะบุตรสาวของเขาป่ วยหนัก แม้เขาจะเฝ้ ารักษาพยาบาลอย่างไร
ก็ไร้ผล อาการมีแต่ทรุ ดหนักลง อยู่ในลักษณะที่เรี ยกได้วา่ อยู่หรื อตายเท่ากัน เมื่อหมดหนทางที่จะดิ้น
รนต่อไปอี กแล้ว เขาจึ งหวังที่ จะยึดเอาพระเยซู เป็ นที่ พ่ ึง เขาตัดสิ นใจอย่างเด็ดเดี่ ยวว่า จะต้องไปทู ล
ขอร้องพระองค์ ให้ทรงช่วยรักษาบุตรสาวของเขาให้ได้ ดังนั้นระหว่างที่เขารอคอยพระองค์อยูน่ ้ นั จึงไม่
ต้องสงสัยเลยว่าเขาคงเฝ้ าอธิ ษฐานขอให้พระองค์และอัครสาวกรอดพ้นจากพายุร้ายทั้งปวง และเสด็จ
กลับมาโดยเร็ ว ดังนั้นในทันทีที่พระองค์เสด็จขึ้นฝั่ ง เขาจึงเป็ นคนแรกที่เข้าไปถวายการต้อนรับ และ
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ทักทายปราศรัยกับพระองค์ เขาได้ทูลขอร้องให้พระองค์เสด็จไปรักษาบุตรสาวของเขา ซึ่ งพระองค์มิได้
ปฏิเสธ ทรงดาเนินไปกับเขาด้วยความยินดี ในการนี้ได้มีผคู ้ นตามเสด็จเป็ นจานวนมาก และในบรรดาผู ้
ที่ตามเสด็จเหล่ านี้ มี หญิ งผูห้ นึ่ ง ซึ่ งป่ วยเป็ นโรคโลหิ ตตกมาเป็ นเวลานานแล้ว ไม่มีผูใ้ ดที่ จะเยียวยา
รักษาให้หายได้ นางเป็ นคนที่ มีความเชื่ อมัน่ ว่า ถ้าแม้นางได้แตะต้องชายฉลองพระองค์ โรคของนางก็
จะหายทันที และในที่สุดผลแห่งความเชื่อของนางก็ได้ทาให้นางหายโรค
ระหว่า งทางที่ พ ระเยซู ก าลัง เสด็ จไปยัง บ้า นของไยรั ส นั้น ปรากฏว่า บุ ตรสาวของไยรั ส ได้
สิ้ นชีวติ ลงเสี ยแล้ว แต่เมื่อพระองค์เสด็จไปถึง ก็ทรงช่วยให้เด็กหญิงผูน้ ้ นั ฟื้ นคืนชี พได้อย่างน่าอัศจรรย์
นอกจากนั้นพระองค์ก็ยงั ทรงรักษาชายตาบอดสองคน และใบ้อีกคนหนึ่งให้หายอีกด้วย

อภิปราย
ไยรัส ผูน้ าชนชาติยิวในเมืองคาเปอรนาอูมผูน้ ้ ี เคยเห็นและได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระเยซู
คริ สต์มาแล้ว เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเทศนาในธรรมศาลาในเมืองนั้น และคงเป็ นผูห้ นึ่ งที่เคยคัดค้านการ
ปฏิบตั ิพระราชกิจของพระเยซูคริ สต์มาก่อน แต่ครั้นถึงคราวคับขันเข้า เขาก็กลับต้องพึ่งพระเยซู เพราะ
“ยามคับขันของมนุ ษย์ ก็คือโอกาศของพระเจ้า” แม้ว่าเมื่อก่อนเขาจะสงสัยในข้อเรี ยกร้องของพระองค์
และไม่เชื่อในการทาการอัศจรรย์ของพระองค์ แต่มาบัดนี้ เขาต้องละทิ้งความหยิ่งผยองของเขาเสี ยสิ้ น
อาการป่ วยหนักของบุตรสาวอายุเพียงสิ บสองขวบ ซึ่ งแทบจะกล่าวได้ว่า นอนรอคอยความตายอยูน่ ้ นั
(มัทธิ วกล่าวว่าตายแล้ว) ทาให้เขาไม่อาจมีท่าทีจะแข็งกร้ าวต่อไปได้อีก เขาตัดสิ นใจที่จะทูลขอความ
ช่ วยเหลื อจากพระองค์ เป็ นที่คาดหมายกันว่าเขาคงได้เสาะหาหมอที่มีชื่อเสี ยงทุ กคน มารั กษาจนสุ ด
ความสามารถแล้ว แต่ก็ไม่ได้ผลในที่สุด เขาจึงตัดสิ นใจเดินทางไปหาพระเยซู จนกระทัง่ พบพระองค์
แต่ขณะนั้นพระองค์กาลังลงเรื อเสด็จข้ามทะเลสาบกาลิลี ฉะนั้นเขาจึงรอคอยพระองค์อยู่ ณ ที่น้ นั ด้วย
ความกระวนกระวายใจยิ่งนัก และเมื่ อพระองค์เสด็จกลับมาก็ ได้รีบตรงเข้าไปเฝ้ า และทูลขอความ
ช่วยเหลือจากพระองค์ทนั ที เขาทูลต่อพระองค์วา่ “ขอเชิ ญพระองค์ไปวางหัตถ์บนเขา แล้วเขาจะฟื้ นขึ้น
อีก” นอกจากนั้นยังได้กราบลงที่พระบาทของพระองค์ และนมัสการพระองค์อีกด้วย เหตุการณ์ตอนนี้
แสดงให้เห็นว่าไยรัส ได้รู้สึกสานึกในความผิดบาปของตน และเชื่อพึ่งพระเยซูอย่างแท้จริ ง
“พระเยซูจึงลุกขึ้นเสด็จตามไป และพวกอัครสาวกก็ตามพระองค์ไปด้วย” ประชาชนที่อยู่ ณ ที่
นั้นต่างก็ตามเสด็จไปด้วย และเบียดเสี ยดกันเข้ามาห้อมล้อมพระองค์อย่างเนื องแน่น ในกลุ่มชนเหล่านี้
มี หญิ งผูห้ นึ่ งซึ่ งป่ วยเป็ นโรคโลหิ ตตกมาเป็ นเวลาสิ บสองปี แล้ว เดิ นปะปนอยู่ด้วย นางได้ทราบถึ ง
กิตติศพั ท์ของพระองค์ และทราบว่าพระองค์ทรงมีฤทธานุ ภาพที่ยงิ่ ใหญ่ สามารถรักษาโรคได้ทุกอย่าง
นางคิ ดในใจว่า “ถ้าเราถู กต้องแต่เสื้ อของพระองค์ เราก็จะหายโรค” นางทนทุกข์ทรมานเพราะโรค
โลหิ ตตกนี้เป็ นเวลานานถึงสิ บสองปี แล้ว และได้ใช้จ่ายเงินทองในการรักษาโรคนี้ เป็ นจานวนมาก ต้อง
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ขายทรัพย์สมบัติที่มีอยูท่ ุกอย่าง จนกล่าวได้วา่ แทบสิ้ นเนื้ อประดาตัว แต่ก็สุดปั ญญาของหมอที่จะรักษา
ให้หายได้ มิ หนาซ้ า อาการกลับทรุ ดหนัก ลงไปอี ก พระคริ ส ตธรรมคัม ภี ร์ก ล่ า วว่า “นางได้ทนทุก ข์
ลาบากมาช้านาน เพราะได้หาหมอหลายคนมารั กษา และได้เสี ยทรั พย์จนหมดสิ้ น” แต่การณ์ กลับมา
ปรากฏว่า บ่ อ ยครั้ งที่ ก ารรั ก ษา ได้ท าให้ อ าการของนางทรุ ด หนัก ยิ่ ง ขึ้ น กว่า ที่ เ ป็ นอยู่ อนึ่ ง ความรู ้
ความสามารถของแพทย์ท้ งั หมดเหล่านี้ มีอยูใ่ นขอบเขตจากัด ฉะนั้นนางจึงตระหนักดีวา่ ความหวังที่จะ
ให้หายโรคโดยอาศัยมนุ ษย์ดว้ ยกันนั้น เป็ นไปไม่ได้เสี ยแล้ว แต่แม้กระนั้นนางก็ยงั มีความเชื่ อมัน่ อย่าง
เต็มเปี่ ยมว่า นางจะต้องหายจากโรคนี้ อย่างแน่นอน หากมีโอกาสจับต้ององค์พระเยซู คริ สตเจ้าแพทย์ผู้
ประเสริ ฐสุ ดของโลก
ด้วยความเชื่ อมัน่ ดังกล่าวแล้ว หญิงผูน้ ้ นั จึงพยายามเบียดผูค้ นเข้าไปจนกระทัง่ อยูใ่ นระยะใกล้
พอที่จะเอื้อมมือไปแตะต้องฉลองพระองค์ ขณะนั้นพระองค์กาลังเสด็จไปตามถนนทรงถูกห้อมล้อมไป
ด้วยผูค้ นอย่างเนืองแน่น บุคคลเหล่านี้ บางคนก็ตามไปด้วยความอยากรู ้อยากเห็น บางคนก็ตามเสด็จไป
ด้วยความสนใจและนิ ยมชมชอบ บางคนก็ตามเสด็จไปด้วยความเคารพและจงรักภักดี ในทันทีที่นาง
เอื้อมมือไปแตะต้องถูกชายฉลองพระองค์ อาการโลหิ ตตกที่นางเป็ นอยูน่ ้ นั ก็หยุดและแห้งไปในบัดดล
นั้นเอง นาง “รู ้ สึกตัวว่า โรคร้ ายของนางได้หายแล้ว” ช่ างน่ าอัศจรรย์อะไรเช่ นนี้ โรคร้ ายซึ่ งเรื้ อรังมา
เป็ นเวลานานถึงสิ บสองปี สร้างความทุกข์ทรมาน ความอ่อนแอ และบัน่ ทอนความสุ ขความสะดวกทุก
อย่างของนาง สุ ดที่จะพรรณนาได้ บัดนี้ได้หายสนิทแล้ว นางมิได้ทูลขอความเมตตาต่อพระเยซู โดยตรง
ได้แต่เดินตามพระองค์มาอย่างใกล้ชิด แล้วก็ถือโอกาสเอื้อมมือมาแตะต้องชายฉลองพระองค์ อย่างเงียบ
ๆ ด้วยความเชื่ อหลังจากนั้นจึงถอยห่ างออกมา แต่ถึงกระนั้นพระเยซู ก็ทรงรู ้ สึกว่า “ฤทธิ์ ซ่ านออกจาก
พระองค์แล้ว” พระองค์ทรงหันไปรอบ ๆ แล้วตรัสถามว่า “ใครถูกต้องเรา” คาถามของพระองค์ทาให้
ทุกคน ณ ที่น้ นั ตกใจกลัวมาก ต่างพากันปฏิเสธเป็ นเสี ยงเดียวกันหมด บรรดาอัครสาวกซึ่ งต่างก็คุน้ เคย
ต่อคาถามอันแปลก ๆ เช่นนี้ของพระองค์ ได้ทูลตอบว่า “พระองค์เห็นแล้วว่า ประชาชนกาลังเบียดเสี ยด
พระองค์ และพระองค์ยงั จะทรงถามอีกหรื อว่า ใครถูกต้องเรา” พระองค์ทรงหันพระพักตร์ ไปรอบ ๆ
ดวงเนตรที่เคร่ งขรึ มแต่เต็มไปด้วยความเมตตาปราณี จับจ้องค้นหาผูท้ ี่ถูกต้องพระองค์ พร้อมกันนั้นก็
ได้ตรัสแก่อคั รสาวกว่า “มีผหู ้ นึ่งได้ถูกต้องเรา เพราะเรารู ้สึกว่าฤทธิ์ ได้ซ่านออกจากเราแล้ว”
ลักษณะที่ พระองค์แสดงออกมานั้น ทาให้หญิ งผูน้ ้ นั ตกใจกลัวเป็ นอันมาก นางได้เข้าไปหา
พระองค์ดว้ ยอาการงันงกสั่นเทา นางได้กราบที่พระบาทของพระองค์ และทูลความจริ งที่นางแตะต้อง
ถูกพระองค์ เมื่อพระเยซู ทรงเห็นความเกรงกลัวของนาง ความเคารพยาเกรง และความเชื่อของนางที่มี
ต่อพระองค์เช่นนั้น พระองค์จึงตรัสให้กาลังใจแก่นางด้วยความเมตตาว่า “ลูกเอ๋ ย ความเชื่อของเจ้าได้ทา
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ให้ตวั รอด จงไปเป็ นสุ ข และหายโรคเถิด” นับตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมาโรคของหญิงผูน้ ้ นั ก็หายอย่างเด็ดขาด
และไม่เคยเป็ นเช่นนั้นอีกเลย พระราชกิจของพระเยซูสาเร็ จครบถ้วนบริ บูรณ์เสมอ
เนื่ องจากฝูง ชนที่ ติด ตามพระเยซู ดัง กล่ า ว ห้อ มล้อมพระองค์แน่ นจนเกิ น ไป นอกจากนั้น
พระองค์ยงั ต้องเสี ยเวลาตรัสกับหญิงที่เป็ นโรคโลหิ ตตกนั้นอีกด้วย ดังนั้นการเสด็จไปยังบ้านของไยรัส
จึงดาเนินไปอย่างล้าช้ามาก ในระหว่างที่พระเยซูกาลังตรัสอยูก่ บั หญิงอยูน่ ้ นั ก็มีผนู ้ าข่าวมาแจ้งให้ไยรัส
ทราบว่า บุตรสาวของเขาได้สิ้นชี วิตเสี ยแล้ว ไม่มีประโยชน์อนั ใดที่จะต้องรบกวนพระเยซู เจ้าต่อไปอีก
ข่าวร้ายนี้ทาให้ไยรัสเสี ยใจมาก เพราะว่าขณะนั้นพระเยซูและตัวเองก็จวนถึงบ้านของเขาอยูแ่ ล้ว ไม่ตอ้ ง
สงสัยเลยว่า การตายของบุตรสาวคงทาให้ไยรัสนึ กตาหนิ ในความล่ าช้าของพระเยซู เป็ นแน่ หากว่า
พระองค์ทรงเร่ งรี บกว่านี้ ไม่ทรงทักทายปราศรัยกับบรรดาผูท้ ี่มาติดตามพระองค์ และไม่เสี ยเวลากับ
การรักษาโรคโลหิ ตตกของหญิงผูน้ ้ นั แล้ว ก็คงทันต่อเหตุการณ์อย่างแน่นอน หรื ออาจจะเป็ นได้วา่ ไยรัส
ยังคงเชื่ อมัน่ อยู่ว่า อย่างไรเสี ยพระองค์ก็คงสามารถช่ วยเหลื อชี วิตบุตรสาวของเขาไว้ได้ เมื่อพระเยซู
ทรงทราบข่าวเช่นนั้น ก็ทรงทราบถึงความนึกคิด และความระแวงสงสัยของไยรัสทันทีพระองค์จึงตรัส
ปลอบประโลมใจเขาว่า “อย่ากลัวเลย จงเชื่อเท่านั้น และลูกจะหาย”
ครั้นไปถึงบ้านของไยรัสแล้ว พระเยซู ก็ทรงบัญชาให้บรรดาผูค้ นที่ติดตามพระองค์มานั้นแยก
ย้ายกันกลับบ้านเสี ย พระองค์ทรงเลื อกเอาเฉพาะอัครสาวกคนสนิท ให้ติดตามพระองค์เข้าไปในบ้าน
ของไยรัสเพียงสามคือ เปโตร ยากอบ และยอห์น น้องชายของยากอบ และเมื่อเข้าไปในบ้านก็พบว่า
ญาติพี่น้องของเด็กหญิงผูต้ าย ไว้ทุกข์ และกาลังร่ าไห้กนั อยู่ อีกทั้งปี่ พาทย์ก็พร้อมที่จะบรรเลงงานศพ
กันพอดี (ในประเทศตะวันออกนั้นเมื่อมีผหู ้ นึ่ งผูใ้ ดตายลงไป ญาติพี่น้องผูต้ ายจะพากันร้ องไห้เแสดง
ความโศกเศร้ าอาลัยด้วยเสี ยงอันดังแทบจะกล่าวได้ว่า เสี ยงดังไปหลายช่ วงตึกทีเดี ยว นอกจากนั้นถ้า
เจ้าของงานศพเป็ นผูม้ งั่ มี ก็มกั จะมีการจ้างพวกนักร้องไห้อาชี พ มาร้องไห้สมทบเป็ นพิเศษอีกด้วย) เมื่อ
พระเยซูและอัครสาวกเห็ นดังนั้น พระองค์จึงตรัสว่า “ท่านทั้งหลายพากันร้ องไห้วุ่นวายไปทาไม เด็ก
นั้นไม่ตายแต่นอนหลับอยู”่ บรรดาผูค้ นที่อยูใ่ นบ้านนั้นต่างก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์ เพราะพวกเขา
รู ้กนั ดีอยู่แล้วว่าเด็กหญิงผูน้ ้ นั ได้ตายไปแล้วจริ งๆ แต่มิใช่ เพียงบุคคลเหล่านั้นที่รู้ พระเยซู ก็ทรงทราบ
เช่นเดียวกัน และทรงทราบว่า พระองค์ทรงมีฤทธิ์ อานาจที่จะประทานชี วิตคืนให้แก่เด็หญิงผูน้ ้ นั ได้อีก
พระองค์จึงทรงขับไล่ทุกคนที่ไม่เชื่ อให้ออกไปจากบ้านนั้น คงเหลื อแต่บิดามารดาของเด็กผูต้ าย และ
อัครสาวกทั้งสามเท่านั้น พระองค์เสด็จนาคนทั้งห้าเข้าไปในห้องเก็บศพ ทรงจับมือศพเด็กหญิงนั้น แล้ว
ตรั สว่า “จงลุ กขึ้ นเดิ น” ทันใดนั้นวิญญาณซึ่ งได้ออกจากร่ างกายของเด็กหญิงผูน้ ้ นั ไปแล้ว ก็ได้หวน
กลับมาเข้าสิ งอยู่ในร่ างเช่ นเดิ ม และเธอก็ฟ้ื นชี วิตขึ้ นมาใหม่ ทั้งนี้ เพราะพระเจ้าทรงเป็ น “บิ ดาแห่ ง
วิ ญ ญาณจิ ต ” (ฮี บ รู 12:9) พระเจ้า ทรงเป็ นพระเจ้า แห่ ง จิ ต วิ ญ ญาณเนื้ อ หนัง ทั้ง ปวง (กัน ดารวิ ถี
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16:22,27:16) และทรงสามารถบัญชาให้บุคคลใดที่ตายไปแล้ว ฟื้ นคืนชี วิตมาใหม่ได้ ตามพระประสงค์
ทุกประการ
ทันทีที่วิญญาณได้กลับคืนมาสิ งอยู่ในร่ าง เด็กหญิงผูน้ ้ นั ก็ลุกขึ้น และเดิ นไปมาได้ พระเยซู จึง
ตรัสสัง่ ให้บิดามารดาของเขา นาอาหารมาให้เขารับประทาน การที่พระเยซู ทรงสามารถช่วยให้บุตรสาว
เล็กๆ ฟื้ นคืนชี พขึ้นมาสู่ ออ้ มอกของบิดามารดาได้อีกเช่ นนี้ ทาให้เขารู ้ สึก “ประหลาดอัศจรรย์ใจอย่าง
ยิง่ ” ผูเ้ ป็ นบิดาหรื อไยรัสนั้นมีความเชื่ อมัน่ มาก่อนแล้วว่า อย่างไรเสี ยพระเยซู ก็คงสามารถรักษาอาการ
ป่ วยของบุตรสาวของตนได้ แต่การที่บุตรสาวของเขาตายไปนั้น และพระองค์ทรงช่ วยให้ฟ้ื นคืนชี วิต
นั้นมาเช่นนี้ เป็ นการสาแดงฤทธานุ ภาพที่ใหญ่หลวงยิ่งนัก ซึ่ งเขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลย พระเยซู ได้
ทรงห้ามไยรัสและภรรยามิให้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แก่ผใู ้ ด แต่เขาก็ไม่อาจเก็บงาข่าวประเสริ ฐนี้ ไว้ได้
(มัทธิ วบันทึกไว้วา่ กิตติศพั ท์ของพระเยซูในเรื่ องนี้ได้เลื่องลือไปทัว่ แว่นแคว้น)
เมื่อพระเยซูเสด็จออกมาจากบ้านของไยรัส ก็ทรงพบว่าประชาชนเป็ นจานวนมากยังคงรอคอย
พระองค์อยู่ แน่ นอนเหลื อเกิ นบุคคลเหล่านี้ คงกระหายที่จะได้รับฟั งผลการรักษาจากพระองค์นนั่ เอง
ขณะที่พวกเขากาลังติดตามพระเยซู ไปนั้น ได้มีชายขอทานตาบอดสองคน ร้องขอความช่วยเหลื อจาก
พระองค์ว่า “บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอได้เอ็นดูขา้ พเจ้าเถิด ” เข้าใจว่าคนขอทานตาบอดทั้งสองนี้ เป็ นชาวยิว
เช่นเดียวกับพระองค์ ดังจะเห็นได้วา่ เขาเรี ยกพระองค์วา่ “บุตรดาวิด” (นี่เป็ นครั้งแรกในพระคริ สตธรรม
ใหม่ ที่ใช้สรรพนามแทนพระองค์วา่ บุตรดาวิด) ตามปกติแล้ว ในประเทศตะวันออก มีคนขอทานเป็ น
จานวนมาก ตามถนนหนทางต่าง ๆ มักมีขอทานนัง่ เรี ยงรายกันอยู่ คอยขอสตางค์จากผูท้ ี่สัญจรไปมา แต่
คนขอทานตาบอดทั้งสองนี้ มิ ไ ด้ขอสตางค์จากพระเยซู เลย หากทู ล ขอในสิ่ ง ที่ สู งค่ า กว่า นั้น คื อให้
พระองค์ช่วยรักษาสายตาของเขา ให้สามารถมองเห็นได้เช่นตาของคนทัว่ ๆ ไป พระองค์ทรงปล่อยให้
เขาติดตามพระองค์ไปจนกระทัง่ “เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในเรื อนแห่ งหนึ่ ง” หลังจากนั้นจึงค่อยรักษา
เขา บ้านหลังนั้นอาจจะเป็ นบ้านของพระองค์เอง หรื ออาจเป็ นบ้านของอัครสาวกซึ่ งพระองค์พานักอยู่
ด้วยก็ได้ เมื่อพระองค์ได้ยนิ เขาทูลขอร้องดังนั้น จึงตรัสว่า “เจ้าเชื่ อหรื อว่าเราจะกระทาการนี้ ได้” เขาทูล
ตอบว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ พระองค์เจ้าข้า” พระองค์จึงยืน่ พระหัตถ์ไปแตะที่ดวงตาของเขาทั้งสอง แล้วจึงตรัส
ว่า “ให้เป็ นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิด ” และผลก็ปรากฏว่าชายตาบอดทั้งสองมีความเชื่ ออย่างแท้จริ ง
เพราะ “ตาของเขาก็เห็นได้”
ในการรักษาหญิงโลหิ ตตกคนนั้น นางเป็ นคนแตะต้องพระเยซู แต่ในการรักษาคนขอทานตา
บอดสองคนนี้ พระองค์ทรงเอื้อมพระหัตถ์ไปแตะต้องตาเขาเอง และก็ได้ผลเช่ นเดี ยวกัน คือต่างก็หาย
เป็ นปกติสมความปรารถนา เมื่อผูใ้ ดได้ถูกต้องแล้ว “ผูน้ ้ นั ก็หายโรค” (มัทธิ ว 14:36) ในกรณี ท้ งั สองนี้
ท่านเห็นว่าผูป้ ่ วยฝ่ ายไหนมีความเชื่อมากกว่ากัน
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พระเยซู ทรงห้ามชายตาบอดทั้งสอง ซึ่ งบัดนี้ ได้หายเป็ นปกติแล้ว มิให้บอกกล่าวให้ผใู ้ ดทราบ
ถึงเรื่ องนี้ แต่การห้ามปรามของพระองค์คงไร้ผลอีกเช่นเคย เพราะพวกเขา “จะไม่พูดตามที่ได้เห็น และ
ได้ยนิ นั้นก็หามิได้” (กิจการ 4:20,เยเรมีย ์ 20:9)
เมื่อพระเยซู และอัครสาวกของพระองค์ออกจากบ้านหลังนั้น ก็พบว่า ฝูงชนที่ติดตามพระองค์
มา ยังรอคอยพระองค์อยู่อีกเช่ นเคย “ขณะเมื่อกาลังออกไป” (มัทธิ ว 9:32) ก็มีผพู ้ าคนใบ้คนหนึ่ งมาหา
พระองค์ (เข้าใจว่าผูท้ ี่พาคนใบ้มาก็คือชายตาบอดทั้งสองนัน่ เอง เมื่อเขาได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณจาก
พระองค์จนสามารถมองเห็ นได้เช่ นคนทัว่ ไปแล้ว เขาก็ไ ม่พึง ประสงค์ที่ จะเก็ บงาเอาพระพรนั้นไว้
สาหรับตัวเองแต่ผเู ้ ดียว หากยังต้องการให้ผอู ้ ื่นได้รับพระพรจากพระองค์ดว้ ย) สาเหตุที่ทาให้ชายผูน้ ้ นั
เป็ นใบ้ก็เพราะถูกผีใบ้เข้าสิ ง และเมื่อพระเยซูทรงขับไล่ผีร้ายนั้นออกไปแล้ว เขาก็สามารถพูดได้ดงั เดิม
นี่แสดงให้เห็นว่า ผีสามารถควบคุมอวัยวะที่ใช้ในการเปล่งเสี ย และอวัยวะทุกส่ วนในร่ างกายของมนุ ษย์
ได้ ดังนั้นเขาจึงไม่อาจต่อสู ้ขดั ขืนมันได้เลย เมื่อประชาชนที่อยูใ่ นที่น้ นั ได้ยินคนใบ้พูดนั้นพูด พวกเขาก็
ประหลาดใจนัก และพูดเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า “ไม่ เคยเห็นเช่ นนี ้ ในประเทศอิ สราเอล” ชนชาติอิสราเอล
ต่างก็รู้เรื่ องพระเจ้าด้วยกันทุกคน แต่พวกเขาไม่เคยเห็ นการสาแดงฤทธานุ ภาพของพระองค์ ดุ จการ
กระทาการอัศจรรย์ของพระเยซูเลย เมื่อพวกเขาได้เห็นพระราชกิจของพระองค์ที่ใหม่ และใหญ่ยงิ่ เช่นนี้
จึงทาให้พวกเขาประหลาดใจ และประจักษ์ในฤทธานุภาพของพระองค์มากขึ้น
ในสองขั้นที่ แล้ว มิ ไ ด้กล่ า วถึ งการต่อสู ้ ขดั ขวางพระเยซู เลย ทั้ง นี้ เพราะในขั้นแรกพระองค์
ปฏิบตั ิพระราชกิจอยูใ่ นดินแดนของกรี ก และขั้นต่อมาคงเป็ นเพราะอิทธิ พลของนายธรรมศาลา ช่วยคุม้
กันพระองค์ไว้น้ นั เอง แต่อย่างไรก็ตาม พญามารยังคอยจ้องหาโอกาสหยิบฉวยเอาสง่าราศีของพระองค์
อยูต่ ลอดเวลา เมื่อชาวฟาริ สีได้เห็นฤทธานุภาพของพระเยซู ในการรักษาคนใบให้สามารถพูดได้เช่นนั้น
ก็เริ่ มกล่าวหาอีกว่า พระองค์ทรงรักษาด้วยฤทธิ์ ของพญามาร การกระทาเช่นนี้ นบั ว่าเป็ นความผิดบาป
อันมหันต์ที่พระเจ้าไม่อาจอภัยได้ (มาระโก 3:29,30)
พระเยซู ทรงเทศนาสั่งสอนประชาชนต่อไปทัว่ ทุกหนทุกแห่ ง โดยมิได้หยุดยั้ง และทรงรักษา
โรคให้แก่ผเู ้ จ็บป่ วยทุกคนที่มาหาพระองค์ โดยไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชงั

ข้ อไตร่ ตรอง
เมื่อพระเยซู เสด็จไปถึ งบ้านของไยรัส แล้ว ความทุ กข์โศกก็กลับกลายเป็ นความชื่ นชมยินดี
พระองค์ทรงโปรดประทาน “นา้ มันแห่ งความชื่ นชมยินดี แทนเครื่ องแต่ งกายไว้ ทุกข์ บทเพลงสรรเสริ ญ
แทนจิตใจที่ห่อเหี่ ยว (อิสยาห์ 61:3)
ผูท้ ี่พาคนใบ้มาหาพระเยซู ได้ประจักษ์ความจริ งว่า ความเชื่ อของตนนั้นเกิ ดผลยิ่งนัก เพราะว่า
พระองค์ได้ตอบสนองความเชื่ อของพวกเขา โดยช่วยให้คนใบ้พูดได้ คนเป็ นจานวนมากไม่ได้รับพระ
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พรจากพระเจ้า ทั้งสาหรับตนเอง และผูอ้ ื่น ทั้งนี้ เพราะพวกเขาไม่ได้มีความเชื่ อนัน่ เอง บางคนจะไม่ได้
รับชีวติ นิรันดร์ เลย เพราะคริ สเตียนไม่ได้นาเขามาหาพระองค์ หรื อไม่ยอมอธิ ษฐานเผือ่ ผูอ้ ื่น
“อย่ ากลัวเลย จงเชื่ อเท่ านั้น ” ความเชื่อของเรา จะต้องเป็ นความเชื่ อที่อยูใ่ นทานองคลองธรรม
เป็ นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า และเป็ นไปในด้านที่ ดีงาม สมกับความรั กของพระองค์ ไม่ใช่
ความเชื่อที่เป็ นไปตามอาเภอใจของตัวเอง หรื อเป็ นตามแบบแผนของมนุษย์
ความเชื่อของเราสาแดงออกมาโดยการอธิ ษฐานของเรา และการอธิ ษฐานของเรา ก็คือวิธีที่เปิ ด
ประตูให้เราเข้าไปหาพระเจ้า
ความตายจะไม่มีฤทธิ์ อานาจอันใด เฉพาะพระพักตร์ ของพระเยซู คริ สต์ ผูท้ รงฟื้ นคืนพระชนม์
และทรงเป็ นชีวติ หากว่าเราสนิทสนมกับพระเยซู คริ สต์จนสามารถได้ยินเสี ยงกระซิ บของพระองค์ “จง
เชื่อเท่านั้น” แล้ว ความตายก็จะไม่สามารถเอาชนะต่อเราได้เลย หรื อแม้แต่สาเนี ยงของความโศกเศร้า ก็
ไม่ทาให้รู้สึกกลัวแต่อย่างใด
มีประสบการณ์บางอย่าง ที่พระเยซู ทรงสงวนไว้สาหรับผูท้ ี่มีความเชื่ อ ความรัก สนิ ทสนมกับ
พระองค์ที่สุดโดยเฉพาะ ดังจะเห็นได้จากเมื่อคราวที่พระองค์ทรงช่ วยบุตรสาวของไยรัสให้ฟ้ื นขึ้นมา
ใหม่น้ นั พระองค์ทรงคัดเลือกเอาแต่อคั รสาวกที่มีความเชื่อ ความรัก สนิทสนมกับพระองค์มากที่สุด ให้
มีส่วนรู ้เห็นในการปฏิบตั ิของพระองค์เพียงสามคนเท่านั้น บุคคลที่หมิ่นแคลนเย้ยหยันชี วิตฝ่ ายวิญญาณ
จิต มัวเมาลุ่มหลงอยู่กบั ชี วิตฝ่ ายโลก จักต้องหลงหายไปในความผิดบาป และเป็ นทาสของความตาย
พระเยซูเท่านั้นที่เป็ นความหวังของเรา
“เมื่อผู้ใดได้ ถกู ต้ องแล้ ว ผู้นั้นก็หายโรค” การติดตามพระเยซู ไปพร้อมกับฝูงชนเป็ นจานวนมาก
นั้นอาจเป็ นสิ่ งสนุ กสนานน่ าชื่ นชมยินดี แต่อย่างไรก็ตาม การทดสอบที่จะทาให้เราได้รับความยินดี
อย่า งแท้จริ งนั้นอยู่ที่ว่า เรากล้า ที่ จะเข้าเฝ้ าพระองค์ตามลาพัง และกล้าพอที่ จะเอื้ อมมื อไปแตะต้อง
พระองค์หรื อไม่ หญิงผูน้ ้ นั ได้เอื้อมมือไปแตะต้องพระองค์ และในทันทีน้ นั นางก็รู้สึกว่า นางได้รับการ
ฟื้ นขึ้นมาสู่ ชีวติ ใหม่ การที่นางถูกต้องพระเยซูน้ นั มีความหมาย แตกต่างจากการกระทบกระแทก ของผู ้
ที่ติดตามพระองค์อย่างมากมายนัก เพราะนางตระหนักแน่แล้วว่า นี่ คือการพบกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
นาง นางได้สารภาพถึงความต้องการความเชื่อของนาง ตลอดจนการบาบัดรักษา การเล้าโลมใจความ
แน่ใจในการรักษา และพระพรแห่งสันติสุข ที่นางได้รับจากพระองค์
แม้ปัจจุบนั นี้ พระเยซู ก็ยงั ทรงเป็ นแพทย์ผปู ้ ระเสริ ฐของเราอยู่ พระองค์ทรงสามารถรักษาโรค
ได้ทุกอย่าง ซึ่ งแพทย์ทวั่ ๆ ไปไม่อาจรั กษาได้ หากว่าเรามิได้ทูลขอให้พระองค์ ทรงช่ วยเหลื อเรา ก็
เท่ากับเราละเลยพระผูช้ ่ วย ผูม้ ีปัญญาและความสามารถสู งสุ ด ซึ่ งทรงช่วยเหลื อเราได้ยิ่งกว่าทุกคนใน
โลก นัน่ เองการที่พระเยซูทรงกระทาการอัศจรรย์เพื่อบุคคลอื่นนั้น นับว่าเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจไม่นอ้ ย และ
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จะน่าสนใจและอัศจรรย์ใจยิง่ นัก ถ้าเรายอมให้ประสบการณ์เช่นนี้ เกิดขึ้นแก่ตวั ของเราเอง กล่าวคือยอม
ให้พระองค์ช่วยเหลือเราโดยตรง
พระเยซู มิไ ด้ท รงเพิก เฉย ต่ อการสั ง เกตนิ สั ย ใจคอของผูห้ นึ่ ง ผูใ้ ด ในกลุ่ ม ชนที่ มาขอความ
ช่วยเหลือจากพระองค์เลย
“ให้ เป็ นตามความเชื่ อของเจ้ าเถิด ” การที่พระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของเรา ย่อมเป็ นเครื่ อง
พิสูจน์ความเชื่อของเราอย่างเด่นชัด
ผูท้ ี่เข้าสนิ ทกับพระเจ้า ย่อมสามารถมองเห็ นเหตุการณ์ ได้ไกล และกระจ่างชัดกว่าดวงตาฝ่ าย
เนื้ อหนัง แม้จะมองในที่ มืดก็ย งั เห็ นได้ชัดยิ่ง กว่าดวงตาฝ่ ายเนื้ อหนังมองในแสงสว่า ง อย่างไม่ อาจ
เปรี ยบเทียบกันได้เลย เราจะต้องได้รับ “ความสว่างของโลก” เพื่อว่าชี วิตฝ่ ายจิตวิญญาณของเรา จะได้
มองเห็นวิถีทางที่ถูกต้อง
พญามารพยายามขัด ขวางการเป็ นพยานของเราทุ ก วิถี ท าง เมื่ อ พระวจนะของพระเจ้า ได้
ปลดปล่อยเราให้พน้ จากความบาปและความสงสัยแล้ว ลิ้นของเราก็สามารถพูดได้อย่างอิสระ เรามิใช่
เพียงแต่รับพระพรสาหรับตัวเองเท่านั้น หากยังมีข่าวประเสริ ฐ ซึ่ งจะต้องประกาศให้ผอู ้ ื่นทราบอีกด้วย
ซะคาเรี ยต้องเป็ นใบ้ไปก็เพราะเขาสงสัยพระวจนะของพระเจ้า (ลูกา 1:20)
การที่ จะสั ม ผัส ถู ก ต้อง (เข้า สนิ ท กับ ) พระเยซู น้ ัน มี ด้วยกันหลายวิธี บางคนก็ เข้า สนิ ท กับ
พระองค์ โดยการศึ ก ษาประวัติศ าสตร์ ศึ ก ษาชี วิต ความเป็ นอยู่ข องพระองค์ บางคนก็ เ ข้า สนิ ท กับ
พระองค์ โดยการศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และทราบความจริ งเกี่ ยวกับพระชนม์ชีพของพระองค์
บางคนก็เข้าสนิทกับพระองค์ โดยการแตะต้อง “ชายฉลองของพระองค์” และรู ้วา่ พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่
สื บ ๆ ไปเป็ นนิ ตย์ และสามารถประทานชี วิตให้แก่เขา หลังจากพวกเขาได้สัมผัสถูกพระองค์แล้ว ชีวิต
ของเขาก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างสิ้ นเชิงทั้งนี้เพราะพวกเขาสัมผัสพระองค์ ด้วยความเชื่ อ ซึ่ งได้
ทาให้จิตใจที่ตายไปแล้ว และร่ างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยของเขา ฟื้ นขึ้นมาสู่ ชีวติ ใหม่ในพระองค์
มีขอ้ ความบางอย่างซึ่ งเราจะพบเห็นอยูเ่ สมอ ในการสังเกตพระราชกิจของพระเจ้าทุกครั้ง คือ
ก. การแสดงพระเมตตากรุ ณาของพระเยซู ไม่รู้จกั สิ้ นสุ ด พระองค์ทรงตอบสนองความจาเป็ น
ของมนุษย์ทุกคน อย่างเสมอต้นเสมอปลาย
ข. การมอบทุกสิ่ งทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ โดยความเชื่ อนั้น เป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่าง
ยิง่ ยวด
ค. พระองค์ทรงมีฤทธิ์ อานาจเพียงพอ ที่จะช่วยให้ทุกคนพ้นจากความผิดบาป และรักษาทุกคน
ที่มาหาพระองค์ให้หาย
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ง. ทั้งผูท้ ี่พาคนป่ วยมาหาพระองค์ และคนป่ วยที่ได้รับการรักษาให้หาย ต่างก็เปี่ ยมล้นไปด้วย
ความชื่นชมยินดีดว้ ยกันทุกคน

ทบทวน
ในขั้นที่ แล้วพระเยซู ประทับอยู่ ณ ที่ใด? พระองค์เสด็จจากเมืองคาเปอรนาอูม เป็ นเวลานาน
เท่าใด? เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาพระองค์ได้รับการต้อนรับอย่างไรบ้าง?
ชายผูท้ ี่ร้อนรนต้องการพบพระเยซู อย่างยิ่งนั้น เป็ นใคร? มีความสาคัญอย่างไร? เขาเคยพบเห็น
พระเยซู มาก่อนหรื อไม่? เขาขอร้ องไห้พระองค์ทาอะไร? บุ ตรสาวของเขาอายุเท่าใด? ป่ วยเป็ นโรค
อะไร? ชายผูน้ ้ นั มีความเชื่อว่าพระเยซูทรงสามารถรักษาบุตรสาวของเขาให้หายหรื อไม่?
พระเยซู เสด็จไปกับเขาในทันทีทนั ใดนั้นหรื อไม่? มีผใู ้ ดตามเสด็จไปบ้าง? เหตุใดพระเยซู จึง
เสด็จไปถึงบ้านของชายผูน้ ้ นั ล่าช้านัก?
ระหว่างทางมีเหตุการณ์ อะไรเกิ ดขึ้นบ้าง? หญิงผูน้ ้ นั ป่ วยมาเป็ นเวลานานเท่าใด? ก่อนหน้านี้
นางเคยหาทางบาบัดโรคนี้ดว้ ยวิธีอื่นบ้างหรื อไม่? นางได้ใช้จ่ายเงินทองไปมากน้อยเท่าใด? อาการป่ วย
ของนางทุเลาขึ้นหรื อกลับทรุ ดหนักลง?
เหตุใดนางจึงมาเฝ้ าพระเยซู ? นางได้ทาอะไร? เหตุใดพระเยซู จึงทรงทราบว่า นางแตะต้องชาย
ฉลองพระองค์? บรรดาอัครสาวกทูลพระองค์วา่ อย่างไร?
หญิ งผูน้ ้ นั ทู ลต่อพระเยซู บา้ งหรื อไม่? นางทูล ต่อพระองค์ว่า อย่า งไร? พระองค์ตรั สตอบว่า
อย่างไร? นางหายโรคตั้งแต่เมื่อใด?
ผูท้ ี่มาแจ้งข่าวแก่พระองค์และไยรัส ในขณะที่พระองค์และหญิงที่ป่วยเป็ นโรคโลหิ ตตกกาลัง
สนทนากันอยู่น้ ัน เป็ นใคร? ข่ าวนี้ มี ใจความว่า อย่า งไร? ข่ าวนั้นทาให้ไ ยรั ส บิ ดาของเด็ ก ผูน้ ้ ันรู ้ สึ ก
ท้อถอยหรื อไม่? พระเยซูตรัสปลอบเขาว่าอย่างไร?
เมื่ อ พระเยซู พ ร้ อ มด้ว ยไยรั ส และบรรดาอัค รสาวก ไปถึ ง บ้า นของไยรั ส แล้ว ได้พ บเห็ น
อะไรบ้าง? ผูท้ ี่ติดตามพระเยซูเข้าไปในบ้านนั้นมีใครบ้าง? พระเยซู และอัครสาวกได้กระทาอย่างไร ต่อ
ญาติ มิตร และผูท้ ี่ กาลังร้ องห่ มร้ องไห้แสดงความทุกข์โศกในบ้านนั้น? ผูท้ ี่ติดตามพระองค์เข้าไปใน
ห้องของเด็กหญิงผูน้ ้ นั มีใครบ้าง? เมื่อพระองค์เข้าไปในห้องนั้นแล้วพระองค์ ทรงกระทาอะไรบ้าง? ผล
เป็ นอย่างไร?
พระองค์ตรัสแก่ไยรัสและภรรยาของเขาว่าอย่างไร? ทั้งสองสามีภรรยามีความรู ้สึกอย่างไรต่อ
เหตุการณ์น้ ี?
ผูท้ ี่รอคอยอยู่ จนกระทัง่ พระเยซู และอัครสาวก ออกมาจากบ้านของไยรัสคือใคร?
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ขณะที่พระเยซู และอัครสาวกกาลังเดิ นไปนั้น ได้มีผรู ้ ้องขอความช่ วยเหลือจากพระองค์? เขา
เหล่ า นั้นคื อใคร? เขาเรี ย กพระนามพระองค์ว่า อย่า งไร? และขอร้ อ งให้พ ระองค์ท รงช่ วยเหลื อเขา
อย่างไร? พระองค์เสด็จไปที่ไหน? พระองค์ทรงพบพวกเขาที่ไหน? เขาต้องการอะไร? พระเยซูตรัสถาม
พวกเขาอย่างไร? พวกเขาทูลตอบพระองค์วา่ อย่างไร?
พระเยซู ท รงรั ก ษาพวกเขาอย่า งไร? พระองค์ตรั ส แก่ พ วกเขาว่า อย่า งไร? ผลเป็ นอย่า งไร?
พระองค์กาชับพวกเขาเกี่ยวกับเรื่ องนี้วา่ อย่างไร? เขาเชื่อฟังพระองค์หรื อไม่?
เมื่อพระเยซูและอัครสาวกออกจากบ้านหลังจากนั้น ประชาชนได้นาผูใ้ ดมาเฝ้ าพระองค์? อะไร
คือมูลเหตุที่ทาให้เขาต้องได้รับความทุกข์ทรมานเช่นนั้น? พระเยซู ทรงบาบัดรักษาเขาอย่างไร? ผลเป็ น
อย่างไร? ประชาชนที่อยู่ ณ ที่นนั่ พูดว่าอย่างไร? พวกฟาริ สีพดู ว่าอย่างไร?
หลังจากนั้นแล้ว พระเยซูเสด็จไป ณ ที่ใด?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1.ท่านคิดว่านายธรรมศาลาผูน้ ้ ี เคยเคารพนบนอบกราบไหว้พระเยซู มาก่อนหรื อไม่ ท่านคิดว่า
พระเจ้าได้ทรงเปลี่ยนจิตใจของไยรัสอย่างแท้จริ ง หรื อว่าการที่เขาคุกเข่าลงนมัสการพระองค์ ก็เพื่อขอ
ความช่ วยเหลื อจากพระองค์เท่านั้น 2.หากว่าเขาไม่มีความเชื่ อในพระองค์ เขาจะขาดพระพรอันใหญ่
หลวงนี้หรื อไม่ 3. พระเยซูเคยสาแดงความแตกต่างระหว่างการรักษาชนชาติยวิ คนต่างชาติ ชาวกรี ก คน
ขอทาน คนถูกผีสิง และบุตรสาวของนายธรรมศาลา หรื อไม่ 4. การที่มทั ธิ วบันทึกว่าบุตรสาวของไยรัส
ได้ตายไปแล้ว ส่ วนมาระโกและลูกาบันทึกไว้ว่า เขาเพียงแต่ป่วยหนัก อาการอยู่ในระหว่างความเป็ น
ความตายเท่านั้น ยังไม่ถึงกับตาย ท่านคิ ดว่าเรื่ องนี้ สาคัญหรื อไม่ 5. พระเยซู ทรงคิ ดว่า บุ ตรสาวของ
ไยรัสตายไปแล้วจริ งหรื อในขณะที่พระองค์ตรัสว่าเธอเพียงแต่นอนหลับไปเท่านั้น เหตุใดพระเยซู จึงสั่ง
ให้ไยรัสและภรรยาหาอาหารให้ลูกสาวรับประทาน 6. พระเยซู เคยสอนไว้หรื อไม่วา่ การแตะต้องชาย
ฉลองของพระองค์ สามารถรักษาโรคให้หายได้ 7. การที่หญิงซึ่ งเป็ นโรคโลหิ ตตกผูน้ ้ นั หายโรค เป็ น
เพราะนางแตะต้องถูกชายฉลองพระองค์ หรื อเป็ นเพราะนางมีความเชื่อ 8. หากว่านางหายโรคเนื่ องด้วย
ความเชื่อของนางดังที่พระเยซูตรัสแล้ว พระเยซูทรงมีส่วนช่วยในการรักษาอย่างไรบ้าง 9. หากนางมีแต่
ความเชื่ อ แต่มิได้แตะต้องถูกชายฉลองของพระองค์ หรื อมิได้เข้าเฝ้ าเฉพาะพระพักตร์ ของพระองค์เลย
นางจะหายโรคหรื อไม่ 10. พระเยซู ทรงทราบว่าชายตาบอดทั้ง สองมี ความเชื่ ออยู่ก่ อนแล้ว หรื อว่า
พระองค์ประสงค์ที่จะให้พวกเขาสาแดงความเชื่ อของพวกเขาแก่พระองค์ 11. วิญญาณชัว่ เป็ นต้นเหตุที่
ทาให้ชายผูน้ ้ นั เป็ นใบ้จริ งหรื อไม่
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ขั้นทีย่ สี่ ิ บเจ็ดทรงใช้ อคั รสาวกออกไปสั่ งสอน-เสด็จเยีย่ มเมืองนาซา
เร็ธ
มัทธิว 9:35-11:1, 13:53-58, มาระโก 6:1-13, ลูกา 9:1-6
หลังจากที่พระเยซู ได้ทรงช่วยเหลือบุตรสาวของไยรัส ให้ฟ้ื นคืนชี พจากความตาย และได้ทรง
รักษาโรคให้แก่ประชาชน ในเมืองคาเปอรนาอูมในขั้นที่แล้ว พระองค์ได้เสด็จไปสู่ เมืองนาซาเร็ ธ ซึ่ งอยู่
ห่ างจากเมืองคาเปอรนาอูมประมาณ 35 กิโลเมตร อีกครั้งหนึ่ ง มีหลักฐานบางอย่างอ้างว่าการเสด็จไป
เยีย่ มเยียนเมืองนาซาเร็ ธของพระเยซู คริ สต์ ในบทเรี ยนนี้ (มาระโก 6:1,มัทธิ ว 13:53) ก็คือการเสด็จครั้ง
เดียวกันกับที่ได้บนั ทึกไว้ในลูกาบทที่ 4 (ในขั้นที่ 12) นัน่ เองแต่อาจจะเป็ นเพราะว่าการลาดับเหตุการณ์
แตกต่างกัน และปฏิ กิริยาของประชาชนที่มีต่อพระเยซู คริ สต์ในครั้งนั้น ตามที่มาระโกได้บนั ทึกไว้น้ นั
แตกต่างจากปฏิกิริยาของประชาชนในลูกาบทที่ 4 ดังนั้นจึงไม่มีผใู ้ ดสามารถยืนยันให้ชดั แจ้งลงไปว่า
พระเยซู มิได้เสด็จกลับสู่ นาซาเร็ ธเป็ นครั้งที่สอง เพื่อเยี่ยมเยียนเมืองและญาติพี่นอ้ งของพระองค์ การที่
พระเยซู เสด็ จกลับ ไปเมื องนาซาเร็ ธ ครั้ งนี้ อาจเนื่ องมาจากผลส าเร็ จในการกระท าพระราชกิ จของ
พระองค์ ในเมืองคาเปอรนาอูม (ทั้ง ๆ ที่พวกผูน้ าฝ่ ายศาสนาของชนชาติยิว ได้ต่อสู ้ขดั ขวางพระองค์
อย่างเข้มแข็ง) เป็ นเหตุให้พระองค์ทรงมีกาลังใจ ที่จะเผชิ ญอุปสรรคต่อไป พระองค์ทรงปรารถนาที่จะ
ให้โอกาสแก่ชาวเมืองนาซาเร็ ธ (เมืองที่พระองค์เคยอาศัยมาตั้งแต่ยงั ทรงเยาวัย จนกระทัง่ เติบใหญ่) ได้
ทาการแก้ตวั อีกสักครั้งหนึ่ง ซึ่ งหากจะถือเอาความผูกพันตามธรรมชาติแล้ว พระองค์ทรงยอมถือว่าเป็ น
“ถิ่น” หรื อ “ภูมิลาเนา” ของพระองค์นนั่ เอง มารดาของพระองค์และน้อง ๆ ชายหญิงของพระองค์ ซึ่ ง
เกิดแต่โยเซฟ ก็คงอาศัยอยูใ่ นเมืองนี้ คาดว่าเวลาที่กล่าวถึงนี้ โยเซฟผูซ้ ่ ึ งเลี้ยงพระองค์มาแต่เล็กแต่นอ้ ย
เพราะพระองค์เคยร่ วมทางานช่ างไม้ก ับเขา ตั้งแต่ย งั ทรงเยาวัยนั้น คงสิ้ นชี วิตเสี ยก่ อนแล้ว การรั ก
บ้านเมืองของตนนั้น เป็ นของธรรมดาซึ่ งเกิดแก่ปุถุชนทุกคน
มิ ตรสหายของพระเยซู ใ นเมื อ งนาซาเร็ ธ คงได้ใ ห้ก ารต้อนรั บ พระองค์เ ป็ นอย่า งดี แต่ เมื่ อ
พระองค์ได้ทรงสาแดงพระองค์ว่า ทรงเป็ นบรมครู ด้วยการเทศนาสั่งสอนประชาชนในธรรมศาลาใน
วันซะบาโต พวกเขาก็คงเกิดอกุศลจิตคิดสงสัยในพระองค์ และผลก็คงลงเอยเช่นเดียวกันกับ การเสด็จ
เยีย่ มเยียนในคราวแรกนัน่ เอง พระองค์ไม่สามารถกระทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด ให้เกิดผลแก่ชาวนาซาเร็ ธได้เลย
ทั้งนี้ เพราะพวกเขาไม่มีความเชื่ อในพระองค์ ดังนั้น พระองค์จึงเสด็จไปยังเมืองอื่น ๆ ต่อไป เนื่ องจาก
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พระองค์ทรงรู ้สึกเวทนาสงสารประชาชนเป็ นอันมาก ฉะนั้นจึงได้ทรงวางโครงการขยายการปฏิบตั ิพระ
ราชกิ จ ให้กว้างขวางออกไป โดยส่ งอัครสาวกทั้งสิ บสองคน แยกย้ายกันเป็ นหกหมู่ หมู่ ละสองคน
ออกไปประกาศทุกแห่งหนตาบล ทัว่ มณฑลกาลิลี

อภิปราย
พอถึงวันซะบาโต พระเยซู ก็เสด็จไปนมัสการพระเจ้าในธรรมศาลา เช่นเดียวกับที่พระองค์เคย
ปฏิบตั ิในเมืองนาซาเร็ ธ มาแต่ก่อนเป็ นประจา และได้ทรงเริ่ มต้นสั่งสอนประชาชนในเมืองนั้นอีก ใน
การเยี่ยมเยียนธรรมศาลา เมืองนาซาเร็ ธครั้งแรกของพระองค์น้ นั พระองค์ทรงถูกขัดขวางต่อสู ้อย่าง
รุ นแรงประชาชนได้ทาลายพิธีในวันนั้น และพากันบังคับขับไสพระองค์ออกจากเมืองและตั้งใจจะผลัก
พระองค์ให้ตกจากเงื้ อมผาอันสู งชัน สาหรับในครั้งนี้ แม้ว่าจะไม่มีการต่อสู ้ขดั ขวางอย่างเปิ ดเผย เช่ น
ครั้งก่อน แต่ประชาชนก็ยงั มีท่าทีเย็นชา ไม่เชื่ อพระองค์อยูเ่ ช่นเดิม ประชาชนผูท้ ี่ได้ยินได้ฟังคาสั่งสอน
ของพระองค์และเรื่ องการอัศจรรย์ต่าง ๆ ที่พระองค์ได้กระทาในเมืองอื่น ๆ ต่างก็รู้สึกประหลาดใจเป็ น
อย่างยิง่ จึงได้ซุบซิ บถามกันเองว่า “คนนี้มีสติปัญญาและอิทธิ ฤทธิ์ อย่างนั้นมาแต่ไหน เขาเป็ นลูกช่างไม้
มิใช่หรื อ... เขาได้สิ่งทั้งปวงนี้ มาแต่ไหน” ทั้งนี้ เพราะเขาเหล่านั้นต่างก็รู้จกั มักคุน้ กับมารดา และพี่นอ้ ง
ของพระองค์ทุกคนเป็ นอย่างดี และไม่สามารถเข้าใจเป็ นอย่างอื่นไปได้เลย นอกจากว่าพระเยซู คือหนุ่ม
ชาวนาซาเร็ ธ เช่ นเดี ยวกับพวกเขานั่นเอง แต่ไฉนเล่าพระองค์จึงทรงมีฤทธิ์ อานาจ และสติปัญญาผิด
มนุ ษย์เช่นนี้ “คนนี้ เป็ นลูกช่างไม้มิใช่ หรื อ มารดาของเขาชื่ อมาเรี ยมิใช่ หรื อ” การเอ่ยถึงชื่ อของนางมา
เรี ยน่ าจะทาให้เขาระลึ กถึ ง การกาเนิ ดอันมหัศจรรย์ของพระเยซู คริ สต์ แต่ชาวนาซาเร็ ธ เหล่านี้ มิได้มี
ความนึกคิดเช่นนั้นเลย และเพราะเหตุที่พวกเขามักตั้งคาถามเชิงเยาะเย้ยเช่นนี้ พระเยซูจึงตรัสย้ าเสมอว่า
“ศาสดาพยากรณ์ไม่ขาดความนับถือเว้นแต่ในเมืองของตน”
“พวกเขาสะดุดกระดากเพราะพระองค์” (ลู กา 7:23) ทั้ง ๆ ที่ชาวนาซาเร็ ธได้รู้เห็ นและได้ยิน
เรื่ องราวการอัศจรรย์ของพระองค์ ด้วยกันทุกคนแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากพวกเขารู ้จกั มักคุน้ กับชี วิตความ
เป็ นอยู่ ฝ่ ายเนื้ อหนังของพระองค์มาก่อน จึงเข้าใจว่าพวกเขารู ้จกั พระองค์เป็ นอย่างดี ดังนั้นพวกเขาจึง
ตัดสิ นใจอย่างง่ายดายที่จะไม่ยอมเชื่ อเรื่ องราวเกี่ยวกับฤทธานุ ภาพ และสติปัญญาอันปราดเปรื่ องของ
พระองค์ การเสด็จมายังเมืองนาซาเร็ ธครั้งนี้ อัครสาวกทั้งสิ บสองของพระองค์ก็ตามเสด็จมาด้วย แต่
เวลาที่กล่าวถึงนี้คงได้แยกย้ายกันออกไปประกาศถึงพระราชกิจของพระเยซู ให้แก่ประชาชนตามท้องที่
ต่าง ๆ แต่สาหรั บในเมื องนาซาเร็ ธ สิ่ งที่ พระเยซู ทรงกระทา ก็คื อ “รักษา” คนเจ็บไข้บางคนให้หาย
เท่านั้น ซึ่ งคนเจ็บนี้ต่างก็พร้อมแล้วที่จะรับการรักษา ไม่วา่ ด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม เพื่อให้หายโรค “พระองค์
จึ งไม่ได้กระทาการอิทธิ ฤทธิ์ มากในเมื องนั้น เพราะความไม่เชื่ อของเขา” พระเยซู มิได้ทรงรู้ สึกเสี ย
พระทัยในการต้อนรับอันเย็นชาของชาวเมืองนาซาเร็ ธ แต่ที่พระองค์ทรงผิดหวังและเศร้าพระทัยมาก
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ที่สุดก็คือ การสงสัยของพวกเขาซึ่ งได้ฝังรกราก ในความรู ้สึกของพวกเขา ซึ่ งกลายเป็ นความไม่เชื่ อ จน
สุ ดที่จะแก้ไขได้ พระองค์ประหลาดพระทัย เพราะคนเหล่านั้นไม่ใคร่ จะเชื่ อ ใน ลูกา 7:9 นั้น พระเยซู
ทรงประหลาดใจต่อความเชื่ อที่พระองค์ทรงพบเห็นเป็ นอย่างยิ่ง แต่ในที่น้ ี กลับตรงกันข้าม คือมีแต่คน
ไม่เชื่ อ จนปิ่ มว่าจะทาให้พระองค์ช้ าใจตายก็ว่าได้ เพราะแม้แต่พี่น้องของพระองค์แท้ ๆ ก็ยงั ไม่เชื่ อ
พระองค์ (ยอห์น 7:5) พระองค์จึงตรัสด้วยความเศร้าพระทัยว่า “ศาสดาพยากรณ์ไม่ขาดความนับถือ เว้น
แต่ในเมืองของตน” (มาระโก 6:4) แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะกล่าวว่าไม่มีผใู ้ ดเชื่ อพระองค์เลยนั้น ก็ออก
จะขัดความจริ งอยู่ เพราะอย่างน้อยที่สุดก็ยงั มีมารดาของพระองค์อีกคนหนึ่ ง ที่เชื่ อและเข้าใจพระองค์
ทุกอย่าง
“โอ คนมีความเชื่อน้อย เมื่อบุตรมนุษย์จะมา ท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรื อ”
(ลูกา 18:8) การขาดความเชื่ อ เป็ นความอ่อนแอที่สุดของมนุ ษย์ นับตั้งแต่สมัยอาดัมเป็ นต้นมา
จนกระทัง่ ปั จจุบนั นี้ มนุษย์สามารถสาแดงความเชื่อได้ เช่นเดียวกับที่สามารถสาแดงความคิดเห็น แสดง
ความรัก ฯลฯ จนนับเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวติ ของมนุษย์ ซึ่ งมนุษย์อาจจะนาไปใช้ในทางที่ถูกหรื อในทางที่
ผิดก็ได้ ไม่วา่ จะเป็ นความเชื่ อต่อมนุ ษย์ดว้ ยกัน การไว้วางใจซึ่ งกันและกัน หรื อความเชื่ อในสิ่ งใด ๆ ก็
ตาม จะเห็ นได้ว่า ความเชื่ อมีความสัมพันธ์ ต่อชี วิตของมนุ ษย์อย่างแน่ นแฟ้ นเสมอ และเป็ นอานาจที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก หากประชาชนไม่มีความเชื่ อไว้วางใจในรัฐบาล การปกครองของรัฐบาลก็ตอ้ ง
ประสบความล้มเหลว หากประชาชนไม่มีความเชื่ อไว้วางใจซึ่ งกันและกันในการประกอบกิ จการงาน
การงานนั้น ๆ ก็ประสบความหายนะถึงแก่ลม้ ละลายได้ หากท่านไม่มีความเชื่ อไว้วางใจในครอบครัว ก็
จะทาให้เกิดการระแวงกินแหนงแคลงใจกัน ก่อให้เกิดความร้าวฉานและความท้อถ้อยขึ้นได้ และชี วิต
ของท่านก็จะไม่มีความสุ ข ไม่มีความเชื่ อมัน่ ในคริ สตศาสนา โลกนี้ ตอ้ งมี แต่ความขาดแคลนสาหรั บ
ท่าน และจะไม่มีทางรับคาตอบในการอธิ ษฐาน นิ วตันเพียงแต่มองเห็ นแอปเปิ้ ลผลเดี ยวลงมาสู่ พ้ืนดิ น
เท่านั้น ความเชื่อของเขาก็ยงั โลดแล่นไปถึงดวงจันทร์ และนี่ เองที่เป็ นมูลเหตุให้เขาค้นพบกฎแห่ งความ
ดึงดูดของโลกเพียงแต่ทรายไม่กี่เม็ดที่ติดอยูก่ บั เศษไม้ ที่ลอยเข้ามาสู่ ฝั่งประเทศสเปน ก็ได้ทาให้ความ
เชื่ อของโคลัมบัสคิ ดกว้างไกลไปถึ งป่ าไม้ และผืนแผ่นดิ นซึ่ งเขาคิดว่าคงอยู่ไม่ไกลจากที่น้ นั มากนัก
(และนี่ เองที่เป็ นแรงกระตุน้ ให้เขาค้นพบทวีปอเมริ กา) แต่ความเชื่ อในพระเจ้าเป็ นดุ จสะพานเชื่ อมโยง
ระหว่างความตายและชี วิตระหว่างความสู ญเสี ยชี วิตนิ รันดร์ และการได้รับชี วิตนิ รันดร์ ความเชื่ อใน
พระเจ้า เป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อชีวติ ซึ่ งจะขาดเสี ยมิได้
เนื่ องจากชาวนาซาเร็ ธไม่ยอมเชื่ อพระเยซู ดังนั้นพวกเขาจึงสู ญเสี ยโอกาสอันดีงามที่พระองค์
ประทานให้น้ นั ทั้งนี้เพราะพระองค์ไม่สามารถกระทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดเพื่อพวกเขาได้ ด้วยเหตุน้ ี พระเยซู จึง
ทรงประหลาดพระทัย ในการไม่เชื่ อของพวกเขายิ่งนัก เป็ นสิ่ งที่น่าสังเกตว่าหลังจากเหตุการณ์ น้ ี แล้ว
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พระองค์มิ ไ ด้เสด็ จกลับ มาเยี่ย มเยีย นเมื องนาซาเร็ ธ อี ก เลย เพราะพระองค์จะไม่ ป ระทับ อยู่ใ นที่ ซ่ ึ ง
พระองค์ ไม่สามารถปฏิ บตั ิพระราชกิ จได้เป็ นอันขาด ดังนั้นพระองค์จึงได้เสด็จไปตามชนบทต่าง ๆ
ทัว่ ไป เพื่อปฏิ บตั ิพระราชกิ จสามประการของพระองค์ต่อไปอันมี การเทศนา การสั่งสอนอบรม และ
การรักษาโรค พระองค์ได้ทรงเทศนาสั่งสอนเรื่ องแผ่นดิ นของพระเจ้า ได้ทรงสั่งสอนอบรมประชาชน
ในธรรมศาลาในวันสะบาโต และได้ทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ประชาชน โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ผล
แห่ งการปฏิ บตั ิพระราชกิ จของพระองค์ ได้ทาให้ประชาชนเชื่ อถื อและติดตามพระองค์ไปเป็ นจานวน
มาก พวกเขาต่างละทิ้งถิ่นฐานบ้านช่อง ติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่ ง จนกระทัง่ หิ วโหยอิดโรยและ
เป็ นลมไปเนื่ องด้วยอดอาหาร น้ า พระทัย อันเปี่ ยมไปด้วยความรั ก อันใหญ่ หลวงของพระเยซู เมื่ อ
พระองค์ทรงเห็นพวกเขาอยูใ่ นสภาพเช่นนั้น พระองค์ก็ทรง “พระกรุ ณาเขา” ยิง่ นัก เพราะพวกเขาเป็ น
ดุจฝูงแกะซึ่ งปราศจากผูเ้ ลี้ยง
คาว่า “เมตตากรุ ณา” มีความหมายหนักแน่ นคาว่า “เวทนา” “สงสาร” มาก เพราะคาว่าเวทนา
สงสารนั้น เป็ นเพียงความรู ้สึกที่เรามีต่อผูท้ ี่หิวกระหายเท่านั้น แต่คาว่าเมตตากรุ ณากินความหมายลึกซึ้ ง
ยิง่ กว่านั้น คือ หมายถึงการจัดหาอาหาร มาให้ผหู ้ ิ วกระหายเหล่านั้นด้วย ความเวทนาสงสารเพียงแต่ทา
ให้เสี ยน้ าตา แต่ความเมตตากรุ ณานั้น สามารถแบกภาระของคนอ่อนแอ และปลอบโยนจิตใจอันชอกช้ า
เขาได้ มนุษยโลกมีความหิ วกระหายความรัก และความเป็ นมิตรอยูม่ าก และความต้องการฝ่ ายวิญญาณ
จิตของเขายิ่งมีมากกว่านั้นหลายเท่าทวีคูณ แต่มีน้อยคนเหลือเกิน ที่ยอมเสี ยสละร่ วมกับใช้พระเจ้า ใน
การบารุ งเลี้ยงจิตวิญญาณที่หิวกระหายของเขาเหล่านั้น พระเยซู ได้ทรงแบกรับกางเขน แห่ งความทุกข์
ทรมานของชาวโลกทั้งมวล ที่หลงหายไป ด้วยพระเมตตากรุ ณาของพระองค์
เมื่อพระเยซูทรงมองดูฝงู ชนนั้นแล้ว จึงตรัสแก่อคั รสาวกของพระองค์วา่ “การเกี่ยวนั้นเป็ นการ
ใหญ่นกั หนา แต่คนทาการยังน้อยอยู”่ พระองค์ทรงตระหนักแน่ ชดั ว่า การเก็บเกี่ ยวอันยิ่งใหญ่ คือการ
นาวิญญาณของมนุษยโลกให้มาเชื่อพึ่งพระองค์ พระองค์ทรงทราบถึงความจาเป็ น ฝ่ ายจิตวิญญาณว่ามี
มากน้อยเพียงใด ฉะนั้นหากว่าพระองค์ปฏิบตั ิพระราชกิจลาพังแต่ผเู ้ ดียวในชัว่ เวลาอันสั้นที่พระองค์จะ
ประทับอยูใ่ นโลกนี้แล้ว การงานก็ยอ่ มจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร ดังนั้นพระองค์จึงทรงประสงค์ที่จะให้อคั ร
สาวกของพระองค์รู้ถึง ภาระรั บผิดชอบต่ อการงานที่ มีอยู่รอบข้า ง และรู ้ ถึง ความจาเป็ นที่ จะต้องมี ผู ้
ประกาศเพิ่มเติ ม พระองค์จึงตรัสว่า “จงอธิ ษฐานขอต่อพระเจ้าของการเก็บเกี่ ยวนั้นให้ใช้คนทาการ
หลายคน ไปในการเกี่ ยวของพระองค์” แต่ท้ งั นี้ พระองค์มิได้ทรงหมายถึ งพวกศาสดาพยากรณ์ หรื อ
อาจารย์สอนศาสนาตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หากแต่พระองค์ทรงหมายถึงผูป้ ระกาศ ที่ประกอบด้วย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระองค์ และยินดี ที่จะเสี ยสละทุกสิ่ งทุ กอย่าง ออกติดตามพระองค์ไปมิใช่
เพียงได้รับการสั่งสอนอบรม จากวิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ได้รับการสั่งสอนอบรมจากพระ
231

เจ้าโดยตรง โดยการอธิ ษฐาน เข้าเฝ้ าพระเจ้าด้วยใจร้ อนรนอย่างสม่ าเสมอ และมิใช่ เพียงแต่ได้รับการ
แต่งตั้งโดยมนุษย์เท่านั้น แต่ตอ้ งได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าโดยตรง พระเจ้าทรงส่ งผูร้ ับใช้ท้ งั ชายและ
หญิง ที่มีความร้อนรนเพื่อพระองค์ ออกไปเทศนาสั่งสอนและรักษาโรคให้แก่ชาวโลกด้วยอานาจของ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยพระนามอันประเสริ ฐของพระองค์ ซึ่ งอยูเ่ หนือนามอื่นใดทั้งปวง
ขอให้เราอธิ ษฐานขอคนงานของพระเจ้าเพิ่มขึ้น เพื่อว่าพระองค์จะได้ส่งบุคคลเหล่านั้นออกไป
เราไม่ควรพึงพอใจอยู่กบั การงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เรากระทาเท่านั้น แต่จะต้องอธิ ษฐานเผื่อคนงานอื่น
ของพระเจ้าอีกด้วย ให้เขาได้รับการทรงนา และการอบรมจากพระเจ้า และออกไปปฏิบตั ิงานยังดินแดน
ต่าง ๆ ทัว่ โลก เพื่อ “กิ ตติ คุ ณแห่ งแผ่นดิ นอันประเสริ ฐนี้ จะได้ประกาศไปทัว่ โลก ให้เป็ นพยานแก่
บรรดาชาติมนุ ษย์แล้วที่สุดปลายจะมาถึง ” และถ้าเราเริ่ มต้นอธิ ษฐานอย่างจริ งจัง พระเจ้าก็อาจจะทรง
เรี ยกร้องให้เรา ออกไปปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ เป็ นการตอบคาอธิ ษฐานของเราเองก็ได้
เพื่อที่จะขยายการปฏิ บตั ิพระราชกิ จให้กว้างขวางออกไป ตามเหตุผลดังได้กล่าวมาแล้ว พระ
เยซูจึงทรงเรี ยกอัครสาวกทั้งสิ บสองคนมาหาพระองค์ ทรงแบ่งอัครสาวกทั้งหมดออกเป็ นหมู่ ๆ หมู่ละ
สองคน ให้แยกย้ายกันออกไปเทศนาตามหมู่บา้ นต่าง ๆ ทัว่ ทั้งมณฑลกาลิลีเพื่อให้ข่าวประเสริ ฐ แห่ ง
แผ่นดิ นสวรรค์ของพระเจ้า แพร่ ไปอย่างรวดเร็ ว พระองค์ทรงกาชับบรรดาอัครสาวกมิ ให้เข้าไปใน
ดิ นแดนของชนต่างชาติ และมณฑลซะมาเรี ยเป็ นอันขาด ทรงชี้ เฉพาะเจาะจงให้เทศนาแก่ “แกะชาติ
อิสราเอลที่หายไปนั้น” (มัทธิ ว 15:24) เท่านั้น ในสมัยนั้นอัครสาวกมีโครงการอันแน่วแน่ ในอันที่จะนา
วิญญาณของ “พวกยิว” ก่ อน (โรม 1:16) โดยมี ข่ าวประเสริ ฐที่ จะต้องประกาศ และภารกิ จอื่ น ๆ ที่
แน่นอน ซึ่ งได้แก่การเทศนาเรื่ องแผ่นดินของพระเจ้าได้ใกล้เข้ามาแล้ว การรักษาโรคให้แก่คนเจ็บป่ วย
รักษาคนโรคเรื้ อนให้หาย ช่ วยคนตายให้ฟ้ื น ตลอดจนการขับผีสิงออกจากร่ างกายของมนุ ษย์ พระเยซู
ได้ทรงโปรดให้อคั รสาวกมีฤทธิ์ อานาจ ในการช่ วยเหลื อมนุ ษย์ท้ งั ร่ างกายและวิญญาณให้พน้ จากการ
ผูกมัดของอานาจชัว่ ทั้งปวง พระองค์ได้ประทานอานาจให้เขาขับผีต่าง ๆ และรักษาโรคต่าง ๆ ให้หาย”
(ลู ก า 9:1) พระองค์ไ ด้ป ระทานฤทธิ์ อ านาจให้แก่ อ ัค รสาวก เพื่ อให้ออกไปปฏิ บ ตั ิ พ ระราชกิ จของ
พระองค์ พระองค์ทรงอบรมสั่งสอนพวกเขา ทรงเป็ นแบบอย่างอันดี แก่พวกเขา และทรงส่ งพวกเขา
ออกไปปฏิบตั ิพระราชกิจ โดยที่มิได้มีการตระเตรี ยมเงินทอง อาหาร เสื้ อผ้า รองเท้าหรื ออุปกรณ์พิเศษ
ใด ๆ แม้แต่ประการเดียว นอกจากไม้เท้าที่ใช้ในการเดินทางเท่านั้น (มาระโก 6:8) บรรดาอัครสาวกเคย
มีความเป็ นอยู่ในลักษณะเช่ นใด พระองค์ก็ทรงส่ งออกไปในสภาพเช่ นนั้น เพราะพระองค์ทรงเชื่ อว่า
พระบิดาเจ้า คงได้จ ัดการทุ ก สิ่ งไว้ล่วงหน้า ไม่ถึ งกับปล่ อยให้หิวโหยอดอยาก จนเกิ นกาลังเป็ นแน่
เพราะ “ผูท้ าการ ควรจะได้อาหารกิน” (มัทธิ ว 10:10)
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คาสอนที่พระเยซู ทรงกาชับบรรดาอัครสาวก ในการออกไปประกาศสั่งสอนประชาชนนั้นมี
ใจความย่อ ๆ ดัง นี้ เมื่ อ ไปถึ ง เมื อ งใด ก็ ค วรสื บ ดู ก่ อ นว่า มี ใ ครบ้า งที่ เ ป็ นคนดี มี ค วามชอบธรรม
เหมาะสมที่จะขออาศัยได้บา้ ง แล้วก็อาศัยอยูก่ บั ผูน้ ้ นั ตลอดเวลา ที่ยงั พักแรมอยูใ่ นเมืองนั้น จนกว่าจาก
ไป เมื่อขึ้นบ้านใดก็ควรให้พรแก่บา้ นนั้น แต่ถา้ เห็นว่าคนในบ้านนั้น ประพฤติตวั ไม่เหมาะสมแก่การให้
พร ก็ให้พรนั้นกลับคื นมาสู่ อคั รสาวกดังเดิ ม และก่อนที่จะออกจากบ้านนั้น ก็ควรสะบัดผงคลี ดิน ที่
ติดตามเท้าและร่ างกาย ออกให้หมดด้วยเพื่อแสดงให้ทราบว่าการที่เขาปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้านั้น
เขาจะต้องถูกปรับโทษในวันพิพากษาโลก แต่ถา้ ผูใ้ ดให้การต้อนรับอัครสาวก แม้แต่เพียงน้ าเย็นสักแก้ว
ผูน้ ้ นั ก็จะได้รับบาเหน็จในสวรรค์ (มัทธิ ว 10:41) พระเยซู ตรัสว่า “ผูท้ ี่รับท่าน ก็รับเรา” อัครสาวกได้
ออกไปประกาศในพระนามของพระเยซู คริ สต์คือเป็ นตัวแทนของพระองค์ (2 โคริ นธ์ 5:20) เนื่ องจาก
บรรดาอัครสาวก เป็ นผูร้ ั บใช้ของพระองค์ ฉะนั้นพระองค์จึงตรั สว่า “ซึ่ งท่านได้กระทาแก่ ผเู ้ ล็กน้อย
ที่สุด คนหนึ่งในพวกพี่นอ้ งของเรานี้ ก็เหมือนท่านได้กระทาแก่เราด้วย”
นอกจากคาตักเตือนต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว พระเยซู ยงั ทรงสั่งสอนอัครสาวกเพิ่มเติมว่า ต้องระวัง
มนุษย์ให้จงหนัก ให้เป็ นคนฉลาดเหมือนงู และเป็ นคนสภาพเหมือนนกพิราบ (มัทธิ ว 10:17) “พระองค์
ทรงทราบทุกสิ่ งซึ่ งมีอยูใ่ นมนุษย์” (ยอห์น 2:25) พระองค์ทรงทราบว่า อัครสาวกของพระองค์จะต้องถูก
ทาร้ ายข่มเหง และรั งควาน ดังที่ พระองค์เคยประสบมาแล้ว เพราะว่า “ทาสไม่ใหญ่กว่านายของตน”
(มัทธิ ว 10:24) ศัตรู ของพระองค์เรี ยกพระองค์วา่ “เบลละซะบูล” (นายผี) และอัครสาวกของพระองค์ ก็
คงจะต้องถู กเรี ย กท านองนี้ เช่ นเดี ย วกัน (มัท ธิ ว 10:25) เพราะว่า พวกเขาเป็ น “ลู ก บ้าน” หรื อ พวก
เดียวกันกับพระองค์
หลังจากที่พระเยซู คริ สต์ ได้ทรงส่ งอัครสาวกออกไปประกาศแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงเทศนาสั่ง
สอนประชาชนกว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งได้ทาการพยากรณ์ดว้ ย พระองค์มิได้มุ่งหมายเพียงแต่จะแก้ไข
ปั ญหาเฉพาะหน้า โดยการส่ งอัครสาวกออกไป สั่งสอนทัว่ ทั้งมณฑลกาลิลีเท่านั้น หากยังทรงต้องการ
ให้อคั รสาวกทาการประกาศสื บต่อจากพระองค์ ไปจนตลอดชี วิตของพวกเขา พระองค์ทรงต้องการให้
การประกาศ เรื่ อ งแผ่น ดิ น ของพระเจ้า ด าเนิ น ตลอดไป ตลอดชี วิ ต ของพวกเขา ตลอดทุ ก ยุค ของ
คริ สตจักร ดังนั้นพระองค์จึงมิได้สั่งสอนเฉพาะอัครสาวกเพียงสิ บสองคนเท่านั้น หากยังได้สั่งสอน
สาวกอื่น ๆ อีกที่วางใจในพระองค์ เพราะคาของเขา (ดู ยอห์น 17:20) และทุกคนที่เป็ นทูตของพระองค์
ตราบจนกระทัง่ สิ้ นสุ ดยุคนี้
อัครสาวกออกไปเทศนายังดินแดนต่าง ๆ ในสภาพที่ไม่ผิดอะไรกับ “แกะอยูท่ ่ามกลางฝูงสุ นขั
ป่ า” ต้องเผชิ ญกับการต่อสู ้ขดั ขวางของศัตรู ผมู ้ ุ่งร้ าย พวกเขาจะต้องถูกชาวยิวจับโบยตีในธรรมศาลา
และจะถูกส่ งไปให้กษัตริ ยแ์ ละผูค้ รอบครองต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นชนต่างชาติ (มัทธิ ว 10:17,18) แต่พระเยซู ตรัส
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ว่า “อย่า คิ ดกระวนกระวายในใจว่า จะพูดอย่า งไร หรื อกล่ า วอะไร” เพราะว่า เมื่ อถึ งเวลานั้น “พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ จะดลใจให้พวกเขาพูดเอง” (มัทธิ ว 10:19,20) อัครสาวกไม่จาเป็ นต้องพึ่งความสามารถ
ของตนเองเลย ไม่วา่ ประการใด ๆ เพราะพระบิดาเจ้าของพวกเขา ได้ทรงรับผิดชอบแทนพวกเขาแล้ว
พระเยซูทรงสอนเรื่ องนี้แก่อคั รสาวกอย่างชัดเจนว่า อย่าได้คิดว่าการออกไปประกาศเป็ นงานที่
ง่าย พระองค์ตรัสว่า “อย่าคิดว่าเรามา เพื่อจะให้เกิดความสงบสุ ขที่แผ่นดินโลก เรามิได้มาเพื่อจะให้เกิด
ความสงบสุ ข แต่เพื่อจะใช้ดาบ” (มัทธิ ว 10:35) พระองค์มิได้มา เพื่อประทานความร่ มเย็นเป็ นสุ ขแต่
พระองค์มาเพื่อ “ให้แตกแยก” (ลูกา 12:51) คือการแตกแยกระหว่างผูท้ ี่ตอ้ นรับพระองค์ และผูท้ ี่ปฏิเสธ
พระองค์ พระองค์จะต้องเป็ นเอกเหนื อสรรพสิ่ งทั้งปวง (โคโลสี 1:18) อัครสาวกจะต้องถูกชาวโลก
ชิงชัง และหยามหยัน เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ และแม้แต่พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาเดียวกัน ก็จะ
มอบกันเองให้แก่ศตั รู และลูกก็จะทรยศต่อบิดามารดา (มัทธิ ว 10:21,22) และผูท้ ี่อยูร่ ่ วมเรื อนเดียวกันก็
จะเป็ นศัตรู ต่อกัน (มัทธิ ว 10:36)
ต่อจากนั้น ก็มาถึงการพิสูจน์ซ่ ึ งว่า “ผูใ้ ดที่รักบิดามารดาหรื อรักบุตรชาย บุตรหญิง ยิ่งกว่ารักเรา
ผูน้ ้ นั ก็ไม่เหมาะสมกับเรา ผูใ้ ดที่ไม่รับเอากางเขนของตนตามเราไป ผูน้ ้ นั ก็ไม่เหมาะสมกับเรา” (มัทธิ ว
10:37,38) การแบกกางเขนคือการละทิ้งชี วิตฝ่ ายเนื้ อหนังอย่างสิ้ นเชิ ง หันมาดาเนิ นชี วิตเจริ ญตามรอย
พระบาทของพระเยซู เจ้า ซึ่ งเป็ นวิถีทางแห่ งไม้กางเขน เป็ นวิถีทางที่เราต้องเสี ยสละอย่างมากมาย เพื่อ
รับใช้พระองค์ ซึ่ งอาจหมายถึ งการเสี ยสละชี วิตดุ จเดียวกับที่พระเยซู คริ สต์ได้ทรงเสี ยสละมาแล้วก็ได้
(มัทธิ ว 10:39)
บัดนี้ อคั รสาวกพอจะเข้าใจบ้างแล้วว่า ตนต้องรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่อย่างไรและเผชิ ญกับ
อุปสรรคอะไรบ้าง แต่พระเยซู ก็ได้ทรงให้คามัน่ แก่พวกเขาว่า “ทุกคนที่จะรับเราต่อหน้ามุนษย์ เราจะ
รั บ ผู ้น้ ั นเฉพาะพระพัก ตร์ พ ระบิ ด าของเราผู ้อ ยู่ ใ นสวรรค์ ” เหตุ ฉ ะนั้ น “อย่ า กลัว เลย” (มัท ธิ ว
10:26,28,31) ไม่มีสิ่งใดจะน่ากลัวเลย เพราะแม้แต่ “ผมของท่านก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น” หรื อแม้แต่นก
กระจาบสักตัวหนึ่ง จะตกลงสู่ พ้ืนดินโดยที่พระบิดาไม่รู้น้ นั ไม่มีเลย ท่านทั้งหลายย่อมประเสริ ฐกว่าน
กกระจาบมากมายนัก (มัทธิ ว 10:29-31) ฉะนั้นจง “อย่ากลัวเลย” สิ่ งใดที่เราได้สั่งสอนให้ท่าน ก็จงสั่ง
สอนให้ประชาชนรู ้ดว้ ยเถิด จงประกาศคาสั่งสอนของเรา ให้แก่ประชาชนทัว่ ทุกหนทุกแห่ ง แม้แต่บน
ดาดฟ้ าหลังคาตึก ทั้งนี้ เพราะไม่มีความลับใด ๆ ที่จะปิ ดบังซ่ อนเร้นได้ตลอดไป สักวันหนึ่ งจะต้องถูก
เปิ ดเผยให้ผอู ้ ื่นรู ้ ดังพระดารัสที่ว่า ไม่มีสิ่งใดปิ ดบังไว้ที่จะไม่เปิ ดเผยออก หรื อการลับที่จะไม่ปรากฏ
แจ้ง
เมื่ อพระเยซู ได้ท รงสั่ งสอนอบรมอัครสาวกทั้งสิ บสองคน จนเป็ นที่ เข้าใจกันเรี ยบร้ อยแล้ว
พระองค์ก็เสด็จจากพวกเขาไป ในขณะเดียวกันอัครสาวกก็แบ่งออกเป็ นคู่ ๆ แยกย้ายกันไปประกาศสั่ง
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สอนประชาชนตามทิศทางต่าง ๆ พระเยซู “ได้เสด็จจากที่นนั่ ไปสั่งสอนและเทศนาในบ้านเมืองของ
เขา” แต่ต่อมาต่างก็กลับมารวมกันในเมืองคาเปอรนาอูมอีก พระเยซู ได้ทรงยกตัวอย่างสั่งสอนอัครสาว
กว่า “ซึ่ งศิ ษย์ จะเสมอครู ของตน ก็พออยู่แล้ ว ” (มัทธิ ว 10:25) “คนทั้งปวงจะเกลี ยดชั งท่ านเพราะนาม
ของเรา แต่ อย่ าได้ ย่อท้ อ จงแบกกางเขนของท่ านต่ อไปเถิด เพราะ “ผู้ใดที่ ทนเอาจนถึงที่ สุดปลาย ผู้นั้น
จะรอด”(มัทธิ ว 10:22) ถ้ าเขาข่ มเหงรั งควานท่ านในเมืองหนึ่ง ก็จงหนีไปสู่ อีกเมืองหนึ่ง (มัทธิ ว 10:23)
และ “เราบอกท่านตามจริ งว่า จะไม่ทนั ไปทัว่ เมืองทั้งหลายแห่งประเทศอิสราเอล กว่าบุตรมนุ ษย์จะมา”
(มัทธิ ว 10:23)
สาหรับคาสอนของพระเยซู ขา้ งบนนี้ (โดยเฉพาะ มัทธิ ว 10:23) ได้มีผใู ้ ห้ความคิดเห็นแตกต่าง
กันไปหลายทรรศนะในปั ญหาที่วา่ คาสอนนี้ อา้ งถึงการออกไปประกาศสั่งสอนของพวกอัครสาวกครั้ง
แรกนั้นโดยเฉพาะ หรื ออ้างถึงบั้นปลายของยุคนี้ แต่เนื่ องจากคาสั่งสอนนี้ เจาะจงจะถึงเมืองต่าง ๆ ของ
ชนชาติอิสราเอลโดยตรง ฉะนั้นจึ งน่ าจะหมายถึ งเวลาที่พระเยซู จะได้พบปะปรึ กษาหารื อ และรับฟั ง
รายงานผลของการประกาศ ของอัครสาวกโดยเฉพาะนั้น (ขอให้ดูในขั้นต่อไป)

ข้ อไตร่ ตรอง
“บุคคลผู้ใดไม่ สะดุดกระดากเพราะเราก็เป็ นสุ ข ” แม้ว่าคาสอนของพระเยซู คริ สต์ จะมิใช่ คา
สอนที่ ช าวโลกนิ ย มชมชอบนัก ก็ ต าม แต่ ถ้า เราติ ดตามพระองค์อย่า งแท้จ ริ ง แล้ว เราก็ จะไม่ ส ะดุ ด
กระดากเพราะไม้กางเขนเลย และจะได้รับพระพรเป็ นบาเหน็จรางวัล
พืชผลในไร่ นามีมากมาย แต่ผเู ้ ก็บเกี่ ยวมีน้อยเหลื อเกิ น ดุ จดังเกลือในอาหารที่เรารับประทาน
นัน่ เอง จะเห็นได้ว่ามีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ข้อเปรี ยบเทียบดังกล่าวนี้ ช้ ี ให้ทราบว่า จานวนผูเ้ ชื่ อในพระ
เยซูน้ นั มีเพียงส่ วนน้อย แต่อย่างไรก็ตาม “พระเยโฮวาแห่ งพลโยธาทั้งหลายตรัสว่า ไม่ใช่ดว้ ยกาลังและ
ฤทธิ์ แต่โดยพระวิญญาณของเรา”
“อย่ ากลัวผู้ที่ฆ่าได้ แต่ กาย แต่ ไม่ มีอานาจที่ จะฆ่ าจิ ตวิญญาณ แต่ จงกลัวท่ านผู้มีฤทธิ , ที่ จะให้ ทั้ง
จิ ตพิ นาศในนรกได้ ” แม้ว่าพระองค์จะสามารถทาให้พินาศไปได้ แต่พระองค์ “ไม่ประสงค์จะให้คน
หนึ่ งคนใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาจะให้คนทั้งปวงกลับใจเสี ยใหม่” ความบาปจะต้องถูกพิพากษา
โทษอย่างแน่นอน กระนั้นพระองค์ก็ยงั ทรง “ปลืม้ พระทัยในความเมตตากรุ ณาของพระองค์ อยู่ ” (มีคาห์
7:18) กล่าวคือพระองค์ไม่ประสงค์ให้เราเป็ นคนบาปนัน่ เอง พระองค์ได้ “ประทานพระบุตรองค์ เดียว
ของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมิได้ พินาศ แต่ มีชีวิตนิรันดร์ ” ความจริ งที่สาคัญที่สุด
ของศาสนาคริ สต์น้ นั ได้แก่คุณค่าวิญญาณของมนุ ษย์ พระเจ้าทรงสร้างมนุ ษย์ให้มีฐานะ “ต่ ากว่าทูต
สวรรค์อยูช่ วั่ คราวหนึ่ง” ตามแบบพระฉายาของพระองค์และตามแบบของพระคริ สต์ ซึ่ งทรงได้รับการ
ยกย่องไว้สูงยิง่ “เหนือการปกครอง เหนืออานาจ เหนือฤทธิ์ เหนืออานุภาพ” (เอเฟซัส 1:21,2:6)
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“เรามิได้มาเพื่อให้เกิดความสงบสุ ข แต่เพื่อจะใช้ดาบ” นี่หรื อผูท้ ี่ทูตสวรรค์ร้องเพลงสรรเสริ ญ
ในการประสู ติของพระองค์ว่า “บนแผ่นดิ นโลกจงมีความสุ ขสงบท่ามกลางมนุ ษย์ท้ งั ปวง” นี้ หรื อผูซ้ ่ ึ ง
กล่าวว่า “ความสุ ขของเรา เราให้แก่ท่าน” ถูกแล้วพระองค์น้ ี แหละ แต่พระองค์ได้ตรัสไว้เช่นเดียวกันว่า
“ในโลกนี้ ท่านทั้งหลายมีความทุกข์ยาก แต่จงยินดี เถิด เพราะเราชนะโลกแล้ว” ผูท้ ี่เกียจคร้านจะไม่ได้
รับความสงบสุ ขเลย ความสงบสุ ขจะบังเกิดแก่ผทู ้ ี่ได้รับชัยชนะเท่านั้น “พระบุตรของพระเจ้าได้ออกไป
ในกองทัพแล้ว ผูใ้ ดจะตามเสด็จไปบ้าง” “มีพระแสงสองคมออกมาจากพระโอษฐ์ ” (วิวรณ์ 1:16) “พระ
แสงของพระวิญญาณ คือคาของพระเจ้ า” (เอเซัสฟ 6:17) พระวจนะของพระองค์ คือพระแสงดาบ ซึ่ งจะ
แบ่ งแยกคนชอบธรรมและคนบาปให้ ออกจากกัน “เรามาเพื่อให้ เกิดความสงบสุขที่แผ่ นดินโลกหรื อ เรา
บอกท่ านว่ า มิใช่ แต่ ให้ แตกแยกกันต่ างหาก” (ลูกา 12:51) และเพื่อให้ “ลูกชายหมางใจกับบิดาของตน”
ในทัน ที ที่ พ ระเยซู เ สด็ จ เข้า ไปในบ้า นหลัง ใด บ้า นหลัง นั้น ก็ จ ะเกิ ด การแบ่ ง แยก การต่ อ สู ้ พิ พ าท
บาดหมางกัน ต่อเมื่ สมาชิ ก ทุ กคนในบ้านนั้นยอมรั บเอาพระวจนะของพระองค์ และอยู่ฝ่ายพระเจ้า
ด้วยกันเรี ยบร้อยแล้ว นัน่ แหละความสงบสุ ขที่แท้จริ งจึงเกิดขึ้น
“อย่าคิดกระวนกระวายในใจ ว่าจะพูดอย่างไรหรื อจะกล่าวอย่างไร” คาเตือนข้อนี้ มิใช่สาหรับ
นักเทศน์ทวั่ ๆ ไป แต่สาหรับผูท้ ี่ถูกจาขังเพราะการเป็ นพยาน ไม่ใช่คาเตือนสาหรับผูป้ ระกาศ แต่เป็ นคา
เตือนสาหรับผูท้ ี่ได้รับความทุกข์ทรมาน และอาจต้องถึงแก่สละชี วิตเพื่อเห็นแก่พระเยซู หากท่าน “ถูก
มอบไว้” เพราะเห็นแก่พระคริ สต์แล้ว พระบิดาจะทรงป้ องกันท่าน และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะตรัสแก่
ท่าน แต่ในการรับใช้พระองค์น้ นั ท่านจะต้อง “ประกาศพระคา” (2 ธี โมที 4:2) “จงอุตส่ าห์สาแดงตนให้
เป็ นที่ พอพระทัยพระเจ้า เป็ นคนงานที่ไม่ตอ้ งอาย เพราะเป็ นคนที่ ซื่อตรง ในการใช้คาแห่ งความจริ ง
นั้น” (2 ธีโมที 2:15) จง “เอาความดีเพิม่ ด้วยความรู ้” (2 ธิ โมที 1:5)

ทบทวน
ในขั้นที่แล้วพระเยซูประทับอยูท่ ี่ไหน? พระองค์ทรงกระทาอะไรที่นนั่ ?
ในการเสด็จกลับมาเยี่ยม “เมืองของพระองค์” ครั้งนี้ พระองค์ได้เสด็จไปที่ใดบ้าง? นี่ เป็ นครั้ง
แรกที่พระองค์เสด็จไปที่นนั่ หรื อ?
น้องชายของพระองค์มีกี่คน? ชื่ออะไรบ้าง? พระองค์ทรงมีนอ้ งสาวหรื อไม่?
อัค รสาวกตามเสด็ จ ไปด้ว ยหรื อ ไม่ ? ประชาชนในเมื อ งนั้น ได้ต้อ นรั บ พระองค์อ ย่ า งไร?
ประชาชนมีทีท่าต่อพระองค์อย่างไร? อะไรเป็ นเหตุให้พระองค์ทรงแปลกพระทัย?
พระดารัสที่พระเยซูตรัสในเวลานั้น ซึ่ งต่อมาได้กลายเป็ นสุ ภาษิต มีอะไรบ้าง?
พระเยซุทรงกระทาการอัศจรรย์ ในเมืองนาซาเร็ ธบ้างหรื อไม่? เพราะเหตุใด?
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เมื่อออกจากเมืองนาซาเร็ ธแล้ว พระเยซู เสด็จไป ณ ที่ใด? เมื่อพระองค์ทรงเห็ นผูค้ นมากมาย
เช่นนั้น พระองค์ทรงกระทาอย่างไร? พระองค์ตรัสเปรี ยบเทียบพวกเขาว่า เป็ นเหมือนอะไร? พระองค์
ตรัสแก่อคั รสาวกว่าอย่างไร?
การเก็บเกี่ยวที่พระเยซูตรัสนั้น พระองค์ทรงหมายถึงอะไร? การประกาศเผยแพร่ แผนใหม่ของ
พระองค์น้ นั คืออะไร? พระองค์ทรงส่ งอัครสาวกออกไปประกาศอย่างไร? พระองค์ทรงให้คาแนะนาแก่
อัครสาวกในการปฏิ บตั ิอย่างไรบ้าง? พระเยซู ทรงบัญชาอัครสาวกให้ออกไปประกาศแก่ใคร ที่ ไหน
บ้าง?
หัวข้อที่อคั รสาวกจะต้องประกาศคืออะไร? พวกเขาจะได้รับฤทธิ์ อานาจจากผูใ้ ด?
อัครสาวกได้รับคาสั่งให้เตรี ยมตัวในการเดินทางอย่างไร? พวกเขาได้รับการอบรมสั่งสอนใน
เรื่ องนี้บา้ งหรื อไม่?
เครื่ องใช้ไม้สอยที่ อคั รสาวกต้องนาไปนั้น มี อะไรบ้า ง? พวกเขามี อาวุธ ยุทธภัณฑ์ส าหรั บ
ป้ องกันตัวหรื อไม่? พวกเขารู ้หรื อไม่วา่ จะต้องประสบกับอุปสรรคนานาชนิด?
พวกเขาจะต้องปฏิบตั ิอย่างไร ในแต่ละเมืองที่พวกเขาพักอยูน่ ้ นั ? พวกเขาจะอยูใ่ นฐานะอะไร?
พระเยซูทรงเปรี ยบไว้เช่นไร? พระเยซูทรงตักเตือนอัครสาวกว่าอย่างไร?
ค าสั่ ง สอนตัก เตื อ นต่ า ง ๆ ที่ พ ระเยซู ป ระทานให้ แ ก่ อ ัค รสาวกทั้ง หมดนั้น มี ค วามหมาย
เฉพาะเจาะจง ถึงการออกไปประกาศครั้งนี้เท่านั้นหรื อ?
คาสั่งสอนของพระเยซูมีขอบเขตกว้างขวางเพียงใด? เราจะนามาใช้ในปั จจุบนั นี้ได้หรื อไม่?
พระเยซู ทรงสอนให้อคั รสาวกทราบว่า พวกเขาต้องเผชิ ญกับอุปสรรคอะไรบ้าง? หากถึงคราว
คับขันถูกจับกุม อัครสาวกจะต้องพูดว่าอย่างไร?
พระเยซู ตรัสว่า พระองค์เสด็จมาเพื่อประทานความสงบสุ ขให้แก่มนุ ษยโลกเช่นนั้นหรื อ? เหตุ
ใดพระองค์จึงตรัสว่า “ผูท้ ี่อยูร่ ่ วมเรื อนเดียวกันก็จะเป็ นศัตรู ต่อกัน”?
ในปั จจุบนั นี้คนทั้งปวงยังเกลียดชังพวกคริ สเตียนอยูอ่ ีกหรื อไม่?
เราควรมีความคิดเห็นต่อชีวติ ของเราเองอย่างไร?
พระเยซู ตรัสเกี่ ยวกับความกลัวว่าอย่างไร? พระองค์ทรงให้คามัน่ สัญญาแก่อคั รสาวก ถึ งการ
พิทกั ษ์รักษาของพระเจ้าว่าอย่างไร?
ข้อพิสูจน์ที่แท้จริ ง ในการเป็ นสาวกของพระเจ้าคืออะไร?
ผูใ้ ดบ้างที่พระเยซูจะทรงรายงานชื่อของเขา ให้แก่พระบิดาของพระองค์?
เมื่ อพระเยซู ได้ท รงสั่ง สอนอบรมอัค รสาวก และส่ ง พวกเขาออกไปประกาศเรี ย บร้ อยแล้ว
พระองค์เสด็จไป ณ ที่ใด? พระองค์ตรัสว่า พระองค์จะทรงพบปะกับพวกเขาอีกเมื่อใด?
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ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1.เหตุใดพระเยซูจึงเสด็จไปสู่ เมืองนาซาเร็ ธอีก การเสด็จเยีย่ มเมืองนาซาเร็ ธของพระองค์ในครั้ง
นี้ กบั ครั้งแรก มีขอ้ แตกต่างกันอย่างไรบ้าง 2. เหตุใดประชาชนชาวเมืองนาซาเร็ ธ จึงไม่พอใจพระองค์
ท่านคิดว่า เนื่ องจากฐานะของครอบครัวของพระองค์ยากจนต่ าต้อย จึงเป็ นเหตุให้ประชาชน ไม่ยอม
ต้อนรับพระองค์เช่นนั้นหรื อ ความสาเร็ จของผูห้ นึ่งผูใ้ ด จาต้องขึ้นอยูฐ่ านะครอบครัวของเขาเป็ นสาคัญ
เช่ นนั้นหรื อ 3. ท่านคิดว่าประชาชนในสมัยนั้น ทราบถึ งการประสู ติอนั แปลกประหลาดของพระองค์
หรื อไม่ 4. อะไรคือมูลเหตุ สาคัญที่ ทาให้ประชาชนไม่เชื่ อพระองค์ การที่พวกเขาไม่เชื่ อพระองค์น้ นั
ใครเป็ นฝ่ ายสู ญเสี ย 5. ขณะที่ประชาชนติดตามพระองค์ไ ปนั้น เหตุใดพวกเขาจึงอิดโรยอ่อนเปลี้ยและ
กระจัดกระจายไป 6. เมื่อพระเยซู บญั ชาให้สาวกอธิ ษฐานเผื่อคนงานของพระเจ้านั้น ท่านคิ ดว่าอัคร
สาวกอาสาออกไปทาการเองหรื อไม่ 7. เหตุใดพระองค์จึงทรงใช้อคั รสาวกออกไปเป็ นคู่ ๆ 8. เหตุใด
พระเยซูสั่งพวกเขาไม่ให้นาเสื้ อผ้า เงินทอง ติดตัวไปด้วย การที่อคั รสาวกหวังในความอุปถัมภ์ค้ าจุนจาก
ประชาชนนั้น เป็ นการเหมาะสมหรื อไม่ 9. ท่านคิดว่าคาสัง่ สอนตักเตือนนี้หมายถึงนักเทศน์ และศิษยาภิ
บาลในปั จจุบนั นี้ ดว้ ยหรื อไม่ 10. การแบกไม้กางเขนติดตามพระองค์ไปนั้นหมายความว่าอะไร การที่
ต้องอดทนให้ถึ ง ที่สุ ดปลายนั้นหมายความว่า อย่า งไร 11. การสู ญเสี ยชี วิตเพื่อเห็ นแก่ พ ระนามของ
พระองค์น้ นั หมายความว่าอย่างไร 12. ท่านคิดว่าหากนักเทศน์และศิษยาภิบาลในปั จจุบนั พากันออกไป
ประกาศ สั่งสอนให้แก่ประชาชนด้วยตนเอง เช่นเดียวกับที่อคั รสาวกกระทามาแล้ว จะเกิดผลมากกว่าที่
จะมัวสร้างโบสถ์วหิ ารให้ใหญ่โตสวยงามแล้วคอยให้ประชาชนเป็ นฝ่ ายเข้ามาหาหรื อไม่
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ขั้นทีย่ สี่ ิ บแปดทรงเลีย้ งอาหารแก่ ห้าพันคน-เบธซายะดา
มัทธิว 14:1-23,มาระโก 6:14-46,มาระโก 9:7-17,ยอห์ น 6:1-15
พระเยซู ท รงใช้อคั รสาวกทั้ง สิ บสองคนของพระองค์ ให้ออกไปประกาศพระกิ ตติ คุณของ
พระองค์ แก่ประชาชนทัว่ ทั้งมณฑลกาลิลี พระองค์ทรงใช้พวกเขาออกไปเยี่ยมเยียนและเทศนาเรื่ อง
แผ่นดินของพระเจ้า ให้แก่ชาวอิสราเอล ทัว่ ทุกแห่ งหนตาบล พระองค์ได้ทรงสัญญากับบรรดาอัครสาว
กว่า ก่ อนที่ พวกเขาจะปฏิ บ ตั ิ ภารกิ จอันส าคัญนี้ เสร็ จสิ้ นลง พระองค์จะพบปะหารื อกับ พวกเขาอี ก
(มัทธิ ว 10:23) ในเวลาเดียวกันนั้น พระเยซูก็ได้ทรงออกไปสั่งสอนประชาชนด้วยเช่นเดียวกัน พระองค์
ได้ทรงกระทาการอัศจรรย์มากมายหลายประการ กิ ตติศพั ท์ของพระองค์ ได้เลื่ องลื อไปทัว่ แว่นแคว้น
จนทราบไปถึงกษัตริ ยเ์ ฮโรด อันติพสั ผูค้ รองมณฑลกาลิลี ขณะนั้นประชาชนต่างก็โจษจันถึงพระเยซู
ต่าง ๆ นานา บางคนกล่าวว่าพระองค์คือ ยอห์นบัพติศมา ซึ่ งฟื้ นคืนชี วิตขึ้นมาใหม่ เพราะว่าพระองค์ก็มี
ศิษย์ผตู้ ิดตามมากมาย เช่ นเดี ยวกันกับยอห์นบัติติศมา และนอกจากนั้นยังประกาศสั่งสอนประชาชน
ด้วยหัวข้อเดียวกันอีกด้วย คือประกาศสั่งสอนเรื่ องแผ่นดินของพระเจ้า แต่บางคนกล่าวว่าพระองค์คือศา
สนดาพยากรณ์ในโบราณกาล ซึ่ งได้ฟ้ื นคืนชี วิตมาใหม่ และบางคนกล่าวว่าพระองค์ คือ “เอลียา ซึ่ งจะ
มานั้น” (มัทธิ ว 11:14) เมื่อเฮโรดได้ทราบข่าวของพระเยซู ก็รู้สึกฉงนสนเทห์เป็ นยิ่งนัก และปรารถนาที่
จะพบเห็นพระเยซู และการสาแดงการอัศจรรย์ของพระองค์เป็ นที่สุด แต่ความหวังของกษัตริ ยเ์ ฮโรดไม่
เคยเป็ นจริ งขึ้นมาได้ เพราะไม่มีโอกาสพบเห็ นพระเยซู เลย ทั้ง ๆ ที่เฮโรดติดต่อกับยอห์นบัพติศมาอยู่
เสมอ ตราบจนกระทัง่ พระองค์ถูกปี ลาตจับส่ งตัวไปให้ท่านพิพากษาโทษนัน่ แหละ ท่านจึงได้พบเห็ น
พระองค์
การที่กษัตริ ยเ์ ฮโรด อันติพสั ต้องการพบเห็ นพระเยซู อย่างยิ่งนี้ คงไม่ใช่ เพราะท่านสนใจใน
กิตติศพั ท์อนั เลื่องลือของพระเยซู แต่เพียงอย่างเดียว หากยังต้องการพิสูจน์ให้รู้แน่ชดั ว่าพระองค์คือผูใ้ ด
กันแน่ เพราะก่ อนหน้านี้ เฮโรดได้ประหารยอห์นบัพติศมามาแล้ว ครั้นเมื่อได้ทราบข่าวว่า มี ผทู ้ าการ
แบบเดี ยวกับยอห์ นอี ก จึ งใคร่ ที่จะทราบข้อเท็จจริ งว่าผูน้ ้ นั เป็ นใคร จะเป็ นไปได้ไหมว่าพระเยซู คือ
ยอห์น ซึ่ งฟื้ นขึ้นมาใหม่ ดังคาเล่าลือของประชาชน
ในสมัยที่พระเยซู เริ่ มออกปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์น้ นั เฮโรดอันติพศั ได้จาคุกยอห์นบัพ
ติศมาไว้ในคุกมืด (ดูข้ นั ที่ 11) ทั้งนี้ เพราะยอห์นบังอาจตาหนิ ติเตียนกษัตริ ยเ์ ฮโรดอย่างรุ นแรง ในการที่
กษัตริ ยเ์ ฮโรดแย่งชิ งเอาพระนางเฮโรเดีย ซึ่ งเป็ นชายาของเจ้าชายฟี ลิบพระอนุ ชาของตนแท้ ๆ มาเป็ น
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ชายาของตน (ดูข้ นั ที่ 21) เนื่ องจากยอห์นเป็ นคนกล้าหาญ ตรงไปตรงมา ไม่เกรงกลัวผูใ้ ด เขามิใช่ คน
ประเภท “ต้นอ้อไหวโดยถูกลมพัด ” (ลูกา 7:24) เมื่อผูใ้ ดกระทาผิดอย่างไร ท่านก็ตกั เตือนไปตามตรง
ไม่ยอมอ่อนข้อหรื อยกเว้นกันเลย แม้วา่ ผูน้ ้ นั จะเป็ นกษัตริ ยก์ ็ตาม ยอห์นไม่ยอมขัดเกลาคาพูดให้นุ่มนวล
เป็ นการเอาอกเอาใจผูฟ้ ั ง แม้แ ต่ น้อย ท่ า นไม่ ย อมท าลายพระบัญ ญัติ สิ บ ประการเพื่ อ แลกกับ ความ
สะดวกสบายที่จะได้รับจากกษัตริ ยเ์ ฮโรดเลย ยอห์นตักเตือนกษัตริ ยเ์ ฮโรดอยูเ่ สมอว่า “ท่านไม่ควรรับ
นางนั้นมาเป็ นภรรยา” ด้วยท่าทีอนั จริ งจังและแข็งกร้าวของยอห์นเช่นนี้ เอง ท่านจึงถูกประหารชี วิตใน
ที่สุด ในฐานะที่ยอห์นบัพติศมาเป็ นผูแ้ ผ้วถางทางสาหรับพระเยซู และเป็ นผูป้ ระกาศพระกิตติคุณของ
พระเจ้าในยุคใหม่ ดังนั้นท่านจึงเป็ นผูเ้ ตรี ยมทางไว้เพื่อให้คาสัญญาของพระเมสิ ยาห์สาเร็ จ ยอห์นได้
เน้นถึ งความสาคัญของพระเจ้า ผูซ้ ่ ึ งเป็ นกษัตริ ยข์ องกษัตริ ยท์ ้ งั ปวง โดยพยายามถ่อมกายถ่อมใจลง ไม่
ยอมโอ้อวดตัวหรื อสาแดงความดี เด่นของตนเองแม้แต่น้อย ตราบจนต้องถูกจาขังอยู่ในคุ กมืด และใน
ที่สุดก็ถูกประหารชีวติ ด้วยแผนการอันชัว่ ร้ายของพระนางเฮโรเดียคนใจบาปหยาบช้า พระนางเฮโรเดีย
ผูน้ ้ ี ตอ้ งการที่ จะกาจัดยอห์ นเป็ นเวลานานมาแล้ว แต่เนื่ องจากเฮโรดยังรั กใคร่ นับถื อยอห์ นอยู่ ทั้ง นี้
เพราะท่านเป็ นคนยุติธรรมและเป็ นคนบริ สุทธิ์ ดังนั้นพระนางเฮโรเดี ย จึงไม่อาจทาร้ ายได้ดงั ใจ จวบ
จนกระทัง่ ถึงวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของกษัตริ ยเ์ ฮโรด พระนางจึงได้สบโอกาสเฮโรดมัวเพลิดเพลิ น
อยู่กบั การเต้นระบาราฟ้ อน ในงานเลี้ ยงจนเกิ นขนาดถึ งกับหลวมตัวเอ่ยแก่นางระบา ซึ่ งเป็ นบุตรี ของ
นางเฮโรเดี ยว่า ไม่ว่านางจะทูลขอสิ่ งใด ๆ พระองค์ก็จะยกให้ท้ งั สิ้ น ดังนั้นนางจึงทูลขอ “ศีรษะของ
ยอห์นบัพติศมา” ตามความประสงค์ของผูเ้ ป็ นมารดาทันที เฮโรดรู้สึก “เป็ นทุกข์” เป็ นอย่างยิ่งที่เผลอตัว
ไปเช่นนั้น แต่ดว้ ยขัตติยะของกษัตริ ย ์ เมื่อตรัสสิ่ งใดออกไปแล้ว ก็ไม่อาจคืนคา หรื อถอนคาตรัสได้ ด้วย
เหตุน้ ี ยอห์นจึงต้องถูกตัดศีรษะในคุกมืดนัน่ เอง เนื่ องจากยอห์นได้ปฏิบตั ิภาระกิ จอันยิ่งใหญ่ ที่พระเจ้า
ทรงมอบหมายให้สาเร็ จลงแล้ว ดังนั้นดวงวิญญาณของท่าน จึงได้กลับคืนไปสู่ พระบิดาตามเดิ ม ศิษย์
ของยอห์นบางคนที่ยงั คงจงรักภักดีต่อท่านอยู่ เมื่อได้ทราบข่าวร้ายนี้ก็ได้ติดต่อขอรับศพของท่าน นาไป
ฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพ แล้วจึงเร่ งไปทูลให้พระเยซู ทรงทราบ ซึ่ งขณะนั้นพระองค์กาลังประทับอยู่ ตาม
ชายฝั่งทะเลรอบ ๆ เมืองคาเปอรนาอูม
ในระยะเวลาดังกล่าว อัครสาวกทั้งสิ บสอง ได้พากันเดินทางกลับจากการประกาศเรี ยบร้อยแล้ว
และได้รายงานผลของการประกาศของตนให้แก่พระองค์ซ่ ึ งเป็ นที่ประจักษ์ชดั แจ้งว่า การปฏิ บตั ิงาน
ของพวกเขา ได้รับผลสาเร็ จอย่างใหญ่หลวง เพราะได้ทาให้ประชาชนเป็ นจานวนมากรู ้เรื่ องของพระเจ้า
และรั บ เชื่ อตามที่ พ วกเขาได้สั่ งสอนนั้น ทันที ที่พระเยซู และอัครสาวกกลับ ไปสู่ เมื องคาเปอรนาอูม
ชาวเมืองก็ได้พากันมาห้อมล้อมเข้าเฝ้ าพระองค์อยูต่ ลอดเวลา จนพระองค์และอัครสาวก แทบไม่มีเวลา
รับประทานอาหาร หรื อเวลาพักผ่อนเลย
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เนื่ องจากบรรดาอัครสาวก ต้องปฏิบตั ิภาระกิจเหน็ดเหนื่ อยมาตลอดวัน ดังนั้นพระเยซู จึงทรง
แนะนาให้พวกเขาหลีกหนีจากฝูงชน ไปพักผ่อนในที่สงัดบ้างชัว่ ครู่ แน่ละข่าวการสู ญเสี ยของยอห์นบัพ
ติศมา ย่อมนาความวิปโยคมาสู่ พระองค์อย่างสุ ดซึ้ ง เพราะว่าพระองค์ทรงรักใคร่ ยอห์นมาก พระองค์
ทรงยกย่องยอห์นไว้อย่างสู งส่ งว่า “ในบรรดาคนที่บงั เกิดมานั้น ไม่มีผใู ้ ดใหญ่กว่ายอห์น” (ลูกา 7:28)
เนื่องจากพระเยซูทรงทราบว่า กษัตริ ยเ์ ฮโรดอันติพสั ต้องการพบพระองค์อย่างยิ่ง แต่การที่พระองค์ทรง
เฉยเมยเสี ยนั้น จึงน่ าจะเป็ นที่เข้าใจได้วา่ พระองค์ทรงปรารถนาที่จะหลี กเลี่ ยงกษัตริ ยผ์ นู ้ ้ ี เช่นเดียวกัน
เมื่อเฮโรดได้สดับฟั งเรื่ องราวของพระเยซู จากประชาชน ก็ฉงนพระทัยยิ่งนัก ถึงกับตรัสว่า “ยอห์นนั้น
เราได้ตดั ศีรษะแล้ว แต่คนนี้ ที่เราได้ยินเหตุการณ์ ของเขาอย่างนี้ คือผูใ้ ดเล่า...คือยอห์นนัน่ เอง ท่านได้
เป็ นขึ้นมาจากตาย”
กษัตริ ยเ์ ฮโรดอันติพสั ผูน้ ้ ี เป็ นราชโอรสของเฮโรดมหาราช แห่ งแคว้นอดูเมีย เป็ นเชื้ อสายของ
อับราฮัม โดยสื บเชื้ อสายมาทางยิศมาเอล และเอซาว ซึ่ งปั จจุบนั นี้ เรี ยกว่า บิโดอิน เป็ นพวกที่ไม่มีหลัก
แหล่งถิ่นฐานแน่นอนถึงแม้วา่ ชาวบิโดอิน และชาวยิวจะมีเลือดเนื้อเชื้อไขเกี่ยวพันเป็ นลูกพี่ลูกน้องกันก็
ตาม แต่ ชนชาติ ท้ งั สองนี้ กลับ เป็ นศัตรู อย่างขมขื่ นต่ อกันอยู่เสมอมา แม้แต่ใ นสมัยของพระเยซู เอง
พรรคพวกของเฮโรด ก็ยงั เป็ นศัตรู คู่แค้นกันกับพวกผูน้ าศาสนาของชนชาติยิวอยู่ และที่ยิศมาเอลและเอ
ซาวครอบครองแคว้นยาโคบก็ดว้ ยเหตุดงั กล่าวนี้ เอง เฮโรดอันติพสั ทรงเป็ นกษัตริ ยห์ นึ่ งในสี่ พระองค์
ในยุคนั้น โดยครองมณฑลกาลิลี ส่ วนเจ้าชายฟี ลิปซึ่ งเป็ นพระอนุ ชาเป็ นผูค้ รอบครองเมืองอิตูรายะ ใน
ระหว่างที่ข้ ึนครองราชสมบัติน้ ี เฮโรดอันติพสั ได้ทรงสร้างเมืองติเบเรี ยว ขึ้นใหม่อีกเมืองหนึ่ ง ทางด้าน
ฝั่งตะวันตกของทะเลกาลิลี และอยูห่ ่ างจากเมืองคาเปอรนาอูมประมาณ 16 กิโลเมตร และคงจะประทับ
อยูใ่ นเมืองนี้จนตลอดรัชกาล
สถานที่อนั สงบยิง่ ซึ่ งพระเยซู และบรรดาอัครสาวกใช้เป็ นที่พกั ผ่อนชัว่ คราว เพื่อปรึ กษาหารื อ
เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติพ ระราชกิ จ ของพระเจ้า นั้น อยู่ต รงชายแดนของเมื อ งอิ ตู ร ายะ ซึ่ งเจ้า ชายฟี ลิ บ
ครอบครองอยู่ เป็ นป่ าทุรกันดาร อยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของทะเลสาบกาลิลี และเป็ นเขตแดน
ติ ด ต่ อกับ เมื อ งเบธซายะดา แม้ก ระนั้น ประชาชนเป็ นจานวนมากก็ ย งั ติ ด ตามพระองค์ และอยู่ก ับ
พระองค์ตลอดวัน พระเยซู ทรงสั่ งสอนและรั กษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ พวกเขาจนตกเย็น ประชาชน
เหล่านั้นต่างก็รู้สึกหิ วกระหายกันมาก เพราะมิได้เตรี ยมอาหารมาด้วย แต่แทนที่พระเยซู จะทรงสั่งพวก
เขา ให้ไปหาอาหารกินเอง พระองค์กลับทรงเลี้ยงพวกเขาซึ่ งมีประมาณกว่าห้าพันคน ให้อิ่มหนาสาราญ
ด้วยขนมปั ง เพียงห้าก้อนและปลาสองตัว ซึ่ งทรงได้รับจากเด็กชายคนหนึ่ ง พระองค์ได้ทรงกระทาการ
อัศ จรรย์ โดยขอพรจากพระบิ ด า และท าให้อ าหารดัง กล่ า วเพิ่ ม พูน ยิ่ง ขึ้ น จนเพี ย งพอแก่ ก ารเลี้ ย ง
ประชาชนทั้งหมดนั้น
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พระกิตติคุณทั้งสี่ ได้บนั ทึกเรื่ องราวตอนนี้ ไว้อย่างละเอียดถี่ถว้ น สาหรับหลักสาคัญต่าง ๆ นั้น
ผูบ้ นั ทึกพระกิตติคุณทั้งสี่ ท่าน ต่างก็มีความคิดเห็นสอดคล้องกันทั้งสิ้ น ที่มีความคิดเห็นต่างกันอยูบ่ า้ งก็
ตรงประเด็นปลีกย่อยเท่านั้นคือพระธรรมมัทธิ ว มาระโก และลูกา บันทึกไว้วา่ อัครสาวกเป็ นฝ่ ายทูล
พระเยซู ถึงการเลี้ ยงประชาชนนั้น และขนมปั งห้าก้อนและปลาสองตัวนั้นอัครสาวกก็เป็ นฝ่ ายจัดหามา
เอง ส่ วนพระธรรมยอห์นนั้นบันทึกไว้ว่า พระเยซู ทรงเป็ นผูบ้ อกอัครสาวกเองว่าจะดาเนิ นการอย่างไร
และขนมปั งห้าก้อนและปลาสองตัวดังกล่าว ก็เป็ นของเด็กชายเล็ก ๆ ผูห้ นึ่งเอามาถวายให้

อภิปราย
เนื่ องจากพระเยซู ทรงเห็ นว่า บรรดาอัครสาวกต้องทางานหนักมาตลอดวัน อีกประการหนึ่ ง
ประชาชนพากันมาหาพระองค์และอัครสาวกมากเกิ นไป จนไม่มีเวลาพักผ่อนเลย พระองค์จึงตรัสแก่
บรรดาอัครสาวกว่า “ท่านทั้งหลายจงไปหาที่สงัด หยุดพักหายเหนื่ อยสักหน่ อยหนึ่ ง” แล้วต่างก็ค่อย ๆ
เล็ดลอดลงเรื อแล่ นข้ามทะเลสาบไปสู่ ฟากตะวันออก โดยมิ ให้ใครล่ วงรู ้ แต่ชาวเมื องคาเปอรนาอูม
จานวนไม่นอ้ ยที่เห็นพระองค์ และจาพระองค์ได้ เมื่อพวกเขาเห็นพระองค์เสด็จจากพวกเขาไปเช่นนั้น ก็
พากันติดตามพระองค์ต่อไป ประจวบเหมาะกับขณะนั้นเป็ นเวลาเทศกาลปั ศกาพอดี ดังนั้นจึงมีฝงู ชน
จากมณฑลกาลิลี เดิ นทางไปร่ วมในพิธีน้ ี ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม เป็ นจานวนมาก และระหว่างทางก็ตอ้ งผ่าน
เมืองคาเปอรนาอูมด้วย เนื่ องจากประชาชนเหล่านี้ เคยได้ยินกิ ตติศพั ท์ของพระเยซู มาแล้ว และมีความ
ปรารถนา ที่จะได้เข้าเฝ้ า และฟังพระธรรมจากพระองค์อย่างยิง่ เมื่อพวกเขาได้ทราบจากเมืองคาเปอรนา
อูมว่า พระองค์และอัครสาวกกาลังแล่ นเรื อข้าฟากทะเลสาบเช่ นนั้น พวกเขาจึงได้ “ออกจากเมืองทั้ง
ปวง” พากันเดินเลียบชายฝั่งทะเลสาบไปดักพบพระองค์ที่ฝั่งตรงกันข้าม ดังนั้นเมื่อพระเยซู และบรรดา
อัครสาวกขึ้นฝั่ง แทนที่จะได้พกั ผ่อนก็กลับพบว่า ประชาชนเป็ นอันมาก ได้รอพบพระองค์อยูก่ ่อนแล้ว
แม้จะทรงเหน็ดเหนื่อยแต่พระเยซูก็มิได้ทรงขับไล่บรรดาผูค้ นเหล่านั้นกลับไปแต่อย่างใด พระองค์ทรง
เมตตาปราณี พวกเขาเสมอ เพราะว่า “เขาเป็ นเหมือนฝูงแกะไม่มีผเู ้ ลี้ยง” พระองค์ได้เสด็จขึ้นไปบนเนิน
เขาและเทศนาสั่งสอนพวกเขาที่นนั่ “พระองค์ ทรงต้ อนรั บเขา สั่ งสอนเขาถึงแผ่ นดิ นของพระเจ้ า และ
ทุกคนที่ต้องการให้ หายโรคพระองค์ กท็ รงรั กษาให้ ”
ประชาชนเหล่ านั้นติ ดตามพระเยซู ไปตลอดวัน โดยมิ ได้รับประทานข้าวปลาอาหารกันเลย
เพราะมิได้ตระเตรี ยมกันมาก่อน ต่างจึงพากันหิ วโหยอิดโรยไปตาม ๆ กัน ด้วยเหตุน้ ี เมื่อจวนจะพลบค่า
วันนั้น บรรดาอัครสาวกจึงทูลพระองค์ดว้ ยความเป็ นห่ วงว่า “ขอให้ประชาชนไปตามบ้านไร่ บ้านนาที่
อยู่รอบ ๆ หาที่พกั และซื้ ออาหารกิ น เพราะที่เราอยู่น้ ี เป็ นป่ ากันดาร” พระเยซู ทอดพระเนตรดูฝูงชน
เหล่านั้น พระองค์ “ทรงทราบแล้วว่าพระองค์จะทาประการใด” แต่เนื่ องจากพระองค์ทรงประสงค์ที่จะ
ทดสอบความเชื่อของบรรดาอัครสาวก จึงตรัสถามฟี ลิปว่า “เราจะซื้ ออาหารที่ไหนให้คนเหล่านี้ กินได้”
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ฟี ลิ ปทูลตอบว่า “อาหารราคาสองร้อยบาทก็ไม่พอให้คนละน้อย” อัครสาวกทั้งหมดต่างก็ขยั้นขยอให้
พระองค์สั่งให้ประชาชนเหล่านั้นกลับไปเสี ย แต่พระองค์กลับตรัสว่า “ไม่ตอ้ งให้เขาไป พวกท่านจง
เลี้ ยงเขาเถิ ด” ทั้งนี้ ก็ “เพื่อลองใจเขา” และ เน้นให้อคั รสาวกตระหนักถึงภาระที่พวกเขาจะต้องปฏิบตั ิ
เช่นเดียวกับพระองค์ในการตอบสนองความจาเป็ นของประชาชน ที่ตอ้ งการความช่วยเหลือจากพวกเขา
โดยอาศัย ฤทธิ์ อานาจที่ พ ระองค์ไ ด้ป ระทานให้แก่ พ วกเขา พระเยซู ทรงบัญชาให้อคั รสาวกไปเก็ บ
รวบรวมอาหารจากฝูงชนเหล่านั้น ดูวา่ มีมากน้อยสักเท่าใด แต่ปรากฎไม่มีผใู ้ ดนาอาหารติดตัวมาด้วย
เลย เพราะต่างก็เร่ งรี บติดตามพระองค์มาอย่างกระทันหัน โดยไม่รู้ตวั ล่วงหน้า จึงมิได้นาเสบียงอาหาร
มาด้วย มี เพี ยงเด็ กชายคนหนึ่ งเท่า นั้นที่ นาขนมปั ง ห้า ก้อนและปลาเล็ก ๆ สองตัว ติ ดตัวมาเพื่อเป็ น
อาหารเที่ยง เขาได้มอบอาหารนี้ ให้อนั ดะเรอา ซึ่ งอันดะเรอาก็ได้แต่บ่นอย่างท้อถอยว่า “จะพออะไรกับ
คนมากมายอย่างนี้”
สถานที่ซ่ ึ งพระเยซู ทรงสั่งสอนประชาชนดังกล่าวนั้น เป็ นที่ราบมีหญ้า ขึ้นเขียวขจี อยูร่ ะหว่าง
ทะเลสาบและเทือกเขาต่าง ๆ ดังนั้นจึงมิใช่มีสภาพเป็ น “ป่ ากันดาร” ตามที่เราเข้าใจกัน เป็ นแต่เพียงอยู่
ห่ างไกลหมู่บา้ นเท่านั้นเอง พระเยซู ทรงสั่งอัครสาวกว่า “จงให้คนทั้งปวงนัง่ ลงเป็ นหมู่ ๆ หมู่ละห้าสิ บ
คน” (ประเพณี การรับประทานอาหารของชาวตะวันออกนั้น ส่ วนใหญ่นงั่ ราบกับพื้น และผูช้ ายเป็ นฝ่ าย
รับประทานก่อนสตรี เมื่อผูช้ ายรับประทานเสร็ จแล้ว สตรี จึงค่อยรับประทานทีหลัง หรื อมิฉะนั้นก็แยก
รับประทานอาหารกันในครั ว) เมื่ อผูค้ นทั้งปวงนัง่ ลงเป็ นหมู่ ๆ ตามพระบัญชาของพระองค์ดีแล้ว ก็
ปรากฎว่า เฉพาะเพียงแต่ผชู ้ ายเท่านั้น ก็มีจานวนกว่าห้าพันคน สตรี และเด็กไม่นบั (มัทธิ ว 14:21)
พระเยซูทรงรับขนมปั ง และปลาซึ่ งมีเพียงเล็กน้อย ที่ได้จากเด็กผูน้ ้ นั มาแล้ว ทรงเงยพระพักตร์
มองดูฟ้า ทรงขอบพระคุ ณพระบิดา และอธิ ษฐานขอพร และหักส่ งให้แก่เหล่าอัครสาวก ให้เขานาไป
แจกให้แก่ประชาชน และด้วยพระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ ของพระองค์นนั่ เอง ขณะที่อคั รสาวกนาอาหารไป
แจกจ่ายให้แก่ประชาชนนั้น ปริ มาณอาหารได้เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ จนสามารถเลี้ยงทุกคนให้อิ่มหนาสาราญ
ได้อย่างเพียงพอ โดยมิได้ใช้อาหารอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนื อจากขนมปั งทั้งห้าก้อน และปลาเล็ก ๆ สอง
ตัวนั้นเลย (มาระโก 6:41) แต่อาหารเหล่านั้นก็ “มิได้หมดไป” (1 พงศ์กษัติรย์ 17:16) จนกระทัง่ “กิ น
อิ่ม” กันทุกคน การแจกอาหารนั้นแจกกันอย่างเต็มที่ ไม่มีการกระเบียดกระเสี ยนหรื อประหยัดกันเลย
และไม่มีการแย่งชิ งกันด้วย ผูใ้ ดต้องการมากน้อยเพียงใด อัครสาวกก็ให้ “ตามที่เขาปรารถนา” จนอิ่ม
หนาสาราญกันทุกคน (ยอห์น 6:11) ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า อัครสาวกทั้งสิ บสองคนร่ วมรับประทานอาหาร
ในครั้งนี้ดว้ ยและแม้พระเยซูเองก็คงเสวยขนมปั งและปลานี้ดว้ ยเช่นเดียวกัน
ในการนี้ บรรดาอัครสาวก มิได้มีส่วนในการบันดาล ให้อาหารมีปริ มาณเพิ่มขึ้นด้วยเลย พวก
เขาเพียงแต่ปฏิ บตั ิตามพระบัญชาของพระองค์เท่านั้นเอง อัครสาวกได้รับอาหารจากพระหัตถ์อนั ทรง
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ฤทธิ์ ของพระองค์ จึงทาให้พวกเขาสามารถแจกจ่างอาหาร ให้แก่ประชาชนได้อย่างทัว่ ถึง การปฏิบตั ิฝ่าย
จิตวิญญาณของเราก็เช่นเดียวกัน คือต้องรับเอาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าผูเ้ ดียวเท่านั้น จึงจะสนองความ
ต้องการของมนุ ษย์ได้ “มี คาเขียนไว้ว่า มนุ ษย์จะบารุ งชี วิตด้วยอาหารสิ่ งเดี ยวหามิ ได้ แต่ด้วยบรรดา
โอวาท ซึ่ งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า ” (มัทธิ ว 4:4) “ทาไมเจ้ าจึ งจะไปจ่ ายเงิ นซื ้อสิ่ งที่ ไม่ ใ ช่
อาหารหรื อเอาเงิ นที่ หาได้ ของเจ้ า ไปซื ้อสิ่ งที่ ไม่ จุใจ ถ้ าเจ้ าจะได้ ฟังเรา เจ้ าจะได้ กินสิ่ งที่ ดี เจ้ าก็จะพึ ง
พอใจในอาหารที่ เลีย้ งชี พจริ ง ๆ” (ปฐมกาล 55:2) ชี วิตของเรานั้น จาเป็ นต้องได้รับการบารุ งเลี้ ยง ด้วย
พระวจนะอันมีชีวิตของพระเจ้าซึ่ งเป็ น “อาหารจากสวรรค์” ถ้าเราจะเลี้ ยงกลุ่มชนที่หิวกระหาย เราก็
ต้องเลี้ยงเขาด้วยอาหาร จะเลี้ ยงด้วย “สิ่ งซึ่ งมิใช่อาหาร” นั้น หาได้ไม่ ชี วิตของคริ สเตียนทุกคนควรจะ
เป็ นดุจ “บ่อน้ าประกอบด้วยชี วิต ซึ่ งพลุ่งขึ้น...” และไหลไปสู่ บุคคลอื่น ๆ ซึ่ งอยู่รอบ ๆ ตัวเรา “จงให้
พระคาของพระคริ สต์ ดารงอยูใ่ นท่านทั้งหลาย บริ บูรณ์ดว้ ยปั ญญาทั้งปวง” (โคโลสี 3:16)
เมื่อประชาชนทั้งหมดรับประทานอาหารอิ่มกันหมดทุกคนแล้ว พระเยซูจึงทรงบัญชาให้บรรดา
อัครสาวก ไปเก็บรวบรวมเศษอาหารที่เหลื อไว้ เพื่อมิให้สูญเสี ยไปโดยเปล่าประโยชน์ ปรากฏว่าเก็บ
อาหารเหลื อกิ นเหล่านั้นได้สิบสองกระบุงเต็ม พระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอสาหรับเราเสมอ “มากยิ่ง
กว่าที่จะขอหรื อคิดได้” “จอกดื่มของข้าพเจ้าเต็มล้นอยู”่
เนื่องจากประชาชนเหล่านั้น ไม่ได้รับประทานอาหารมาทั้งวัน เมื่อเห็นอาหารมีมากมายเช่นนั้น
จึ ง รั บประทานกันอย่างเต็ม ที่ อนึ่ ง เชื่ อว่าอาหารที่ มาแต่ พระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ ของพระเจ้า คงต้องมี
รสชาติเอร็ ดอร่ อยเป็ นพิเศษเด็กชายคนที่มีขนมปั งกับปลานั้น คงต้องสนใจในองค์พระเยซู และคาสอน
อันมหัศจรรย์ของพระองค์เป็ นพิเศษ มิฉะนั้นแล้วเขาก็คงไม่ถึงกับลื มรับประทานอาหารเที่ยงของเขา
เป็ นแน่ เพราะขณะนั้นผูใ้ หญ่เองก็ยงั หิ วโหยอิดโรยไปตาม ๆ กันอยู่แล้ว จึงเชื่ อว่าเด็กคงต้องรู ้ สึกหิ ว
ยิง่ กว่านั้นเป็ นแน่
เมื่ อ ประชาชนได้เ ห็ น พระเยซู ส าแดงการอัศ จรรย์เ ช่ น นั้น จึ ง พู ด ว่า แท้ จ ริ งท่ า นผู้นี้ คื อ ผู้
พยากรณ์ ที่จะมานั้น (ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 18:18) บางคนก็คงจะโห่ แสดงความยินดี และบางคนก็คงจะ
กราบไหว้นมัสการพระองค์ดว้ ยพระเยซูทรงสังเกตดูท่าทีของผูค้ นเหล่านั้น เห็นว่าพวกเขามีความเคารพ
รักใคร่ พระองค์ มากยิง่ ขึ้นตามลาดับ ซึ่ งแน่ละหากเป็ นเช่นนี้ เรื่ อยไป สักวันหนึ่ งพวกเขาคงต้อง “บังคับ
ให้พระองค์เป็ นกษัตริ ย ์” ของพวกเขาเป็ นแน่ แท้ เมื่อพระเยซู ทรงเทศนาสั่งสอนและประทานอาหาร
เลี้ยงประชาชนเหล่านั้นแล้วพระองค์ทรงตัดสิ นพระทัยที่หลีกเลี่ยง จากพวกเขาไปอย่างเงียบ ๆ เพราะว่า
แผ่นดิ นของพระองค์ “มิได้เป็ นอย่างแผ่นดิ นโลกนี้ ” (ยอห์น 18:36) และ “บุตรมนุษย์ จะต้ องทนทุกข์
ทรมานหลายประการ” (มาระโก 8:31) การที่จะหลีกหนี ไปจากฝูงชนจานวนมากมายเช่นนี้ มิใช่สิ่งที่จะ
ทากันได้ง่ายนัก ดังนั้นพระองค์จึงสั่งให้บรรดาอัครสาวกลงเรื อ แล่นข้ามไปยังเมืองคาเปอรนาอูมก่อน
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ส่ วนพระองค์จะทรงอยูก่ บั ประชาชนเหล่านั้น เพื่อมิให้เกิดความสงสัย ต่อเมื่อมีโอกาสพระองค์จะทรง
หลบหนีไปภายหลัง และเมื่อบรรดาอัครสาวกแล่นเรื อไปได้ไกลแล้ว พระองค์ก็หลบไปจากที่นนั่ เสด็จ
ขึ้นสู่ ภูเขา เพื่ออธิ ษฐาน และ “ครั้นพลบค่าแล้ว พระองค์อยูท่ ี่น้ นั ผูเ้ ดียว”
การที่มีผคู ้ นมากมายนับพันนับหมื่นเช่นนั้น ทาให้พระเยซู และอัครสาวกมีโอกาสหลบหนี ไป
ได้ อีกประการหนึ่งเวลาก็ใกล้ค่าอยูแ่ ล้ว กว่าเขาจะรู ้วา่ พระเยซูมิได้ประทับอยูก่ บั พวกเขา ก็กินเวลานาน
หาน้อยไม่ ในคืนนั้นปรากฏว่าประชาชนส่ วนใหญ่ ได้คา้ งอยูท่ ี่เนิ นเขานั้นเอง จวบจนวัน “รุ่ งขึ้น” จึงได้
ทราบว่า พระเยซู มิได้ประทับอยู่ที่นนั่ (ยอห์น 6:24) ขณะนั้นมี เรื อโดยสารจากเมื องติเบเรี ยวหลายลา
แล่ นรั บส่ งผูข้ า้ มทะเลสาบ อยู่ใ กล้บริ เวณนั้น ดัง นั้นผูค้ นบางกลุ่ ม จึ งโดยสารเรื อข้า มฟากไป ส่ วน
นอกนั้นพากันเดินกลับเช่นเดียวกับขามา

ข้ อไตร่ ตรอง
“ในบรรดาคนซึ่ งบังเกิดมานั้น ไม่ มีผ้ ใู ดใหญ่ กว่ ายอห์ น” แต่แม้กระนั้นท่านก็ยงั ถูกตัดศีรษะใน
คุก โดยพระหัตถ์ของกษัตริ ยผ์ ชู ้ วั่ ร้าย เนื่ องด้วยความเกลียดชังของสตรี ผมู ้ ีใจบาปหยาบช้า พระเยซูทรง
ช่วยลาซะรัสและบุคคลอื่น ๆให้ฟ้ื นจากความตายได้ ไฉนเล่าพระองค์จึงไม่ทรงช่วยยอห์นบัพติศมาให้
ฟื้ นคื นชี พขึ้ นมาบ้าง นี่ เป็ นปั ญญาที่ พวกเราฉงนกันอยู่ แต่ แท้จริ ง “ความคิ ดของพระเจ้า ไม่เหมื อน
ความคิดของเรา และทางของพระองค์ ก็ไม่เหมือนทางของเรา” ด้วย
“ขอให้ ประชาชนไป...” นี่ แสดงให้เห็ นว่าอัครสาวกของพระองค์ยงั มีความเชื่ อน้อยมาก และ
แม้ว่าการเลี้ ยงประชาชนเป็ นจานวนมากได้ผ่านพ้นไปแล้วก็ตาม พวกเขายังไม่เข้าใจ ในการสาแดง
ฤทธานุ ภาพของพระองค์อยูน่ นั่ เอง “เรื่ องขนมปั งนั้นยังไม่เข้าใจ แต่ใจเขายังแข็งกระด้างอยู”่ (มาระโก
6:52,8:21)
“พวกท่ านจงเลี ้ยงเขาเถิด ” ที่ พระเยซู ตรั สเช่ นนี้ พระองค์ทรงต้องการให้พวกอัครสาวกเลี้ ยง
ประชาชนจริ ง ๆ หรื อ หรื อว่าทรงต้องการพิสูจน์ให้อคั รสาวกเห็นว่า การที่พวกเขาขาดฤทธิ์ อานาจนั้น
พวกเขาจาต้องได้รับ “ฤทธิ์ ที่มาแต่เบื้องบน” “ซึ่ งผูท้ ี่วางใจในพระองค์จะได้รับ” (ยอห์น 7:39) หลังจาก
ที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้สวมทับอัครสาวกแล้ว พวกเขาได้กระทาการอัศจรรย์และเทศนาพระวจนะ
ของพระเจ้า ให้แก่ประชาชนด้วยฤทธิ์ อานาจของพระองค์โลกนี้ ยงั เต็มไปด้วยคนหิ วโหยอดอยากเป็ น
จานวนมาก กล่าวคือพวกเขาขาดทิพยอาหารแห่ งชี วิต ฉะนั้นพระเยซู จึงตรัสสั่งเราว่า “พวกท่านจงเลี้ยง
เขาเถิด”
“เขาได้ กินอิ่ มทุกคน” ในพระราชฐานของพระบิดาของเรานั้นยังมี “อาหารกิ นอิ่มและยังเหลื อ
อีก” (ลูกา 15:17) “ผูท้ ี่ยาเกรงพระองค์จะไม่ขดั สนสิ่ งใดเลย...คนที่แสวงหาพระเยโฮวาห์จะไม่ขดั สนสิ่ ง
ที่ดีเลย” (สดุดี 34:9,10)
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“พระองค์ ทรงขอบพระคุณ” ความจริ งแล้วอาหารที่เรารับประทานอยูท่ ุกวันนี้ ก็เป็ นอาหารที่ดีมี
ความน่ าอัศจรรย์ เช่ นเดี ยวกับอาหารที่ พระเยซู ใช้เลี้ ยงผูค้ นทั้งห้าพันดังกล่ าว แต่คนส่ วนใหญ่เมื่ อมี
อาหารกินอย่างเหลื อเฟื อ ก็มกั ละเลยไม่ยอมขอบพระคุ ณพระเจ้า ในขณะที่คนนับจานวนล้านทัว่ โลก
ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะการขาดแคลนอาหาร และสิ่ งที่จาเป็ นต่อการยังชีพอย่างน่าเวทนายิง่ สมัยนี้ ไม่
ควรจะมีผใู ้ ดจะรับประทานอาหารอย่างอิ่มหมีพีมนั โดยที่ไม่ยอมขอบพระคุณพระเจ้าผูป้ ระทานสิ่ งที่
จาเป็ นให้ ดูเถิด แม้แต่พระเยซู ผทู ้ รงสร้ างสิ่ งสารพัดทั้งปวงแท้ ๆ ก็ยงั ขอบพระคุณพระบิดา ฉะนี้ แล้ว
เราทั้งหลายซึ่ งเป็ นบุตรของพระองค์ ควรจะขอบพระคุณพระบิดามากยิง่ กว่านั้นสักเท่าใด
“พระองค์ท รงทราบแล้วว่า พระองค์จะทรงกระท าประการใด” นับเป็ นเวลานานมาแล้ว ที่
คริ ส ตจัก รได้ยึด ถื อปฏิ บ ตั ิ ตามพิ ธี ก ารต่ า ง ๆ เช่ น การประชุ ม ฟื้ นฟู การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ศาสนา การ
ประกาศเป็ นรายบุคคล ฯลฯ ซึ่ งล้วนแล้วแต่มีคุณประโยชน์ดว้ ยกันทั้งสิ้ น แต่กระนั้นก็ยงั มีบางคน ที่
ต้องการกราบไหว้แทบพระบาทของพระองค์ และเรี ยนรู้จากพระองค์ โดยตรง บางคนก็รอคอยให้อคั ร
สาวกนาทิ พยอาหารแห่ งชี วิตมาเลี้ ยงจนถึ งที่ หากเราเพียงแต่มอบเรื่ องนี้ ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์
และเชื่อฟังทาตามคาแนะนาของพระองค์แล้ว มวลชนที่หิวกระหายทั้งปวงก็จะอิ่มหนาสาราญ เพราะว่า
“พระองค์ทรงรู้” วิธีที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเขา
“ไม่ตอ้ งให้เขาไป” พระองค์มิได้ตรั สว่า พระองค์จะทรงเลี้ ยงผูค้ นเหล่านั้น หากแต่พระองค์
ตรั ส ว่า “พวกท่ า นจงเลี้ ย งเขาเถิ ด ” จงส ารวจดู ตวั เองแล้วจะรู ้ ว่า ในตัว เรานั้น ไม่ มี อ ะไรที่ ส ามารถ
ตอบสนองความจาเป็ นฝ่ ายจิตวิญญาณของบุคคลที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราได้เลย แม้วา่ เราขาดสติปัญญาและ
ความสามารถแต่เราก็ไม่จาเป็ นต้องพึ่งความสามารถของเราเลย การมองดูตวั เองและพึ่งตัวเองหมายถึง
การพ่ายแพ้ ส่ วนการมองดูพระองค์ผทู ้ รงมี “ฤทธานุ ภาพทั้งสิ้ นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดิ นก็ดี” หมายถึง
ชนะของเรา “ความสามารถของเรานั้นมาจากพระเจ้า” การปฏิบตั ิภาระกิจของเรา จะต้องเป็ นดุจสายธาร
ไหลออกมาจากชีวติ ของพระองค์ (ซึ่ งพระองค์ได้ประทานให้เราแล้ว) ความปรารถนาอันใหญ่ยิ่งสู งสุ ด
ของมนุ ษย์ ก็คือองค์พระเยซู คริ สต์ แม้เราจะเป็ นเพียงผูแ้ จกจ่ายขนมปั ง ที่พระองค์ทรงอวยพระพรและ
หักส่ งให้ แต่เราก็มีส่วนร่ วมกับความยินดี ในการแจกจ่ายอาหารนั้นให้แก่ผอู ้ ื่น เพราะว่า “เราทั้งหลาย
เป็ นผูร้ ่ วมท าการด้วยกันกับพระเจ้า” เมื่ ออัครสาวกแจกจ่ า ยอาหารให้แก่ ป ระชาชน พวกเขาก็ รู้สึ ก
ประหลาดใจยิง่ นักที่ได้เห็นอาหารทวีมากขึ้นเรื่ อย ๆ
“จงเก็บเดนที่เหลื อนั้นเพื่อมิให้สิ่งใดเสี ยไป” อาหารทุกอย่างควรใช้ให้เป็ นประโยชน์ ต่อการ
ปฏิ บตั ิพระราชกิจของพระเจ้า ไม่ควรละทิ้งให้สูญเปล่าและก็ไม่ควรใช้ในสิ่ งที่ไม่จาเป็ นอันขาด พระ
กิตติคุณที่พระเยซูเจ้าประทานให้เรานี้ เป็ นสิ่ งที่ประเสริ ฐสุ ด พระวจนะของพระเจ้าย่อมไม่ไร้ผล
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(อิสยาห์ 55:11) ฉะนั้นเราจาเป็ นต้องดาเนิ นชี วิตโดยอาศัย “บรรดาโอวาท ซึ่ งออกมาจากพระ
โอษฐ์ของพระเจ้า” เราควรศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่างละเอียดถี่ถว้ น โดยต้องคานึ งอยูเ่ สมอว่าทุก
ๆ ถ้อยคาในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ล้วนเต็มไปด้วยความหมายอย่างครบถ้วน ซึ่ งแม้ “สักจุดหนึ่ง จะขาด
ไปก็หามิได้”
อัครสาวกเก็บเศษอาหารได้ “สิ บสองกระบุงเต็ม” ข้อนี้ ย่อมหมายความว่า อัครสาวกเก็บเศษ
อาหารไว้ให้คนละหนึ่ งกระบุง ซึ่ งมีปริ มาณมากกว่าของเดิมหลายเท่านัก เมื่อเราแบ่งปั นของที่เรามีอยู่
ให้แก่คนอื่น ของนั้นก็จะเพิ่มขึ้นจนเพียงพอแก่ความต้องการของเรา และผูท้ ี่เราแบ่งให้น้ นั
ประชาชนจะ “จับพระองค์ไปตั้งให้เป็ นกษัตริ ย”์ ความจริ งพระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ยอ์ ยู่แล้ว
หากแต่บุคคลเหล่ านั้นยังไม่เข้าใจดี พอ อนึ่ ง “เวลาของพระองค์ย งั มาไม่ถึง” ฉะนั้นพระองค์จึงมิ ไ ด้
เปิ ดเผยให้ผใู้ ดรู้บางทีพวกเขาอาจจะคิดว่า นี่ เป็ นวิธีที่ง่ายที่สุด ที่จะได้รับอาหารจากพระองค์ และเมื่อ
พระองค์เป็ นกษัตริ ยข์ องพวกเขาแล้ว พระองค์ก็จะทรงช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งปวงให้พวกเขา ซึ่ งจะ
ทาให้มีความอยูด่ ีกินดี มีอาหารอุดมสมบูรณ์
คาว่า “เดน” หรื อ “เหลื อ” กับคาว่า “ครบบริ บูรณ์ ” ใน ยอห์น 10:10 นั้น มาจากรากศัพท์ใน
ภาษากรี กคาเดียวกัน ชีวติ ที่พระองค์เสด็จลงมาประทานให้เรานั้น เหลือล้นสาหรับความต้องการของเรา
อยูเ่ สมอ และเป็ นชีวติ ที่เต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า ซึ่ งพระองค์ทรงต้องการให้เรามี
ส่ วนร่ วมด้วย

ทบทวน
ในขั้นที่แล้วบรรดาอัครสาวกอยู่ ณ ที่ใด? อัครสาวกกลับมาสมทบกับพระเยซู ที่ใด? การเทศนา
สั่งสอนของพวกเขาได้รับผลสาเร็ จเพียงใด?
ข่าวร้ายที่นาความเศร้าโศกมาสู่ พระเยซู คืออะไร? ใครเป็ นคนแจ้งข่าวนี้ ให้แก่พระองค์? ยอห์น
บัพติศมาถูกจาคุก ณ ที่ใด? อะไรคือมูลเหตุที่ทาให้ท่านต้องถูกประหารชี วิต? ท่านถูกประหารชี วิตโดย
วิธีใด?
กษัตริ ย ์เฮโรดมี ค วามรู ้ สึ ก อย่า งไรต่ อการประหารชี วิตของยอห์ น? เหตุ ใดกษัตริ ยเ์ ฮโรดจึ ง
ต้องการพบพระเยซู?
พระเยซู และอัค รสาวกตั้ง ใจว่า จะไปพัก ผ่อ น ณ ที่ ใ ด? สถานที่ แห่ ง นั้น เป็ นป่ ากันดารจริ ง
หรื อไม่? และอยู่ ณ ที่ใด? พระเยซูและอัครสาวกไปสู่ ที่น้ นั โดยวิธีใด? การเดินทางของพระองค์ครั้งนี้ มี
ใครเห็นบ้าง? พวกเขาทาอย่างไร?
เมื่อพระเยซู และอัครสาวกแล่นเรื อข้ามฟากและขึ้นถึ งฝั่งแล้ว ได้พบใครรออยู่ที่นนั่ ? พระเยซู
ทรงสัง่ ให้พวกเขากลับไป เพื่อที่พระองค์จะได้พกั ผ่อนเช่นนั้นหรื อ? เพราะเหตุใด?
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บุคคลเหล่านั้นอยูท่ ี่นนั่ เป็ นเวลานานเท่าใด? ตลอดเวลาดังกล่าวเขาทาอะไรบ้าง? พระเยซู ทรง
รักษาโรคให้ผใู ้ ดบ้างหรื อไม่? พระองค์ประทับสั่งสอนพวกเขา ณ ที่ใด?
ใครเป็ นคนปรารภว่าประชาชนคงรู ้สึกหิ วกระหาย? บรรดาอัครสาวกทูลให้พระเยซู ทาอย่างไร?
พระองค์ตรั ส ว่า อย่า งไร? อัค รสาวกทู ล ว่า จะต้อ งใช้เงิ นสั ก เท่ า ใด จึ ง จะซื้ ออาหารเลี้ ย งประชาชน
เหล่านั้นได้?
อาหารที่อคั รสาวกรวบรวมได้จากผูค้ นทั้งหมดมีมากน้อยเพียงใด? ใครเป็ นผูน้ าเด็กชายผูเ้ ป็ น
เจ้าของอาหารมาเฝ้ าพระเยซู? อาหารที่เขานาติดตัวมานั้นมีอะไรบ้าง?
ก่อนอื่นพระเยซู ทรงกระทาอย่างไร? พระองค์ทรงกระทาให้อาหารมีปริ มาณทวีข้ ึนโดยการทา
อย่างไร? และทรงแจกจ่ายอาหารนั้นให้แก่ประชาชนโดยวิธีใด? บรรดาอัครสาวกมีส่วนร่ วมในการทา
การอัศจรรย์ครั้งนี้หรื อไม่? พวกเขาทาอะไรบ้าง?
ผูค้ นทั้งหมดอยูใ่ นที่น้ นั มีกี่คน? อัครสาวกจัดแบ่งให้พวกเขานัง่ อย่างไร? แต่ละคนไดรับอาหาร
มากน้อยเพียงใด? ท่านคิดว่าพวกเขารับประทานกันอย่างอิ่มหนาสาราญหรื อไม่?
พระเยซู และอัครสาวกของพระองค์ ได้ร่วมรับประทานอาหารนี้ ดว้ ยหรื อไม่? อาหารที่เหลือมี
ประมาณมากน้อยเพียงใด? อัครสาวกทาอย่างไรกับอาหารที่เหลือเหล่านี้?
ผลของการกระทาการอัศจรรย์ครั้งนี้ มีอะไรบ้าง? ประชาชนโจษจันถึ งพระเยซู อย่างไร? พวก
เขาปรารถนาจะทาอะไรแก่ พระองค์? เหตุ ใดพระเยซู จึงไม่ท รงอนุ ญาตให้เขาทา? พระเยซู ทรงเป็ น
พระมหากษัตริ ยจ์ ริ ง ๆ หรื อ?
พระองค์เสด็จเลี่ยงออกจากฝูงชนในค่ าวันนั้นได้อย่างไร? พระองค์เสด็จไปสู่ ที่ใด? อัครสาวก
ไป ณ ที่ใด? ฝูงชนเหล่านั้นแยกย้ายกันกลับเมื่อใด? พวกเขากลับไปสู่ เมืองคาเปอรนาอูมโดยวิธีใด?
ท่านคิดว่า บรรดาอัครสาวกมีความประทับใจต่อการสาแดงการอัศจรรย์น้ ี และมีความเชื่ อมาก
ยิง่ ขึ้นหรื อไม่?
พระธรรมกิตติคุณที่บนั ทึกเหตุการณ์น้ ี ไว้ ทั้งหมดมีกี่เล่ม? เนื้ อหาที่บนั ทึกไว้ในพระธรรมแต่
ละเล่มนั้น มีขอ้ ความแตกต่างกันบ้างหรื อไม่? ท่านคิดว่าบทเรี ยนที่สาคัญที่สุด ที่ท่านได้รับจากขั้นนี้ คือ
อะไร?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. เหตุใดท่านจึงคิดว่าพระเยซู มิได้ทรงช่วยยอห์นบัพติศมาให้ฟ้ื นคืนชี พขึ้นมา 2. ท่านคิดว่าจะ
มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง หากกษัตริ ยเ์ ฮโรดได้พบพระเยซู กษัตริ ยเ์ ฮโรดผูน้ ้ ี เคยพบพระเยซู บา้ งหรื อไม่ 3. หาก
พระเยซู สั่งสอนพระกิตติคุณให้แก่กษัตริ ยเ์ ฮโรด ท่านคิดว่ากษัตริ ยเ์ ฮโรดจะทรงเชื่ อฟั งหรื อไม่ 4. ท่าน
คิ ดว่า พระเยซู ท รงต้องการพัก ผ่อนเช่ นนั้นหรื อ หรื อว่า พระองค์ท รงเห็ นแก่ อคั รสาวกของพระองค์
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พระองค์ทรงเกรงกลัวกษัตริ ยเ์ ฮโรดบ้างหรื อไม่ 5. เหตุใดพระเยซู จึงทรงอนุ ญาต ให้ประชาชนค้างอยู่
กับพระองค์ ในเมื่อพระองค์และอัครสาวกต้องการพักผ่อน 6. ท่านคิดว่าบรรดาอัครสาวก มีความเชื่ อว่า
พระเยซู ทรงสามารถเลี้ยงผูค้ น เป็ นจานวนมากเช่ นนั้นได้หรื อ 7. พระเยซู ทรงกระทาการอัศจรรย์เพื่อ
อวดอ้างอานาจของพระองค์หรื อเพราะทรงสงสารประชาชนซึ่ งกาลังหิ วโหย 8. พระคริ สตธรรมคัมภีร์
ได้กล่าวถึงการเลี้ยง ที่เต็มไปด้วยการอัศจรรย์อื่นใดอีกบ้างหรื อไม่ 9. ท่านคิดว่าพระเยซู ทรงประสงค์ ที่
จะให้อคั รสาวกเลี้ ยงประชาชนทั้งหมดนั้น ด้วยตัวของเขาเองหรื อ 10. เหตุใดท่านจึงคิดว่า เด็กผูน้ ้ นั ยัง
มิได้รับประทานอาหารเที่ ยงของเขา 11. เหตุใดการนับจานวนผูค้ นที่มาฟั งพระธรรมเทศนา ในวันนั้น
จึงนับเฉพาะแต่ผชู ้ าย 12. เหตุใดพระเยซู จึงต้องกล่าวขอบพระคุ ณสาหรับอาหารที่พระองค์ทรงได้รับ
ในเมื่อพระองค์ทรงเป็ นผูส้ ร้างอาหารเหล่านั้น 13. ท่านคิดว่าปริ มาณอาหารได้ทวีข้ ึนเวลาไหน 14. ท่าน
คิดว่าประชาชนรับประทานอาหารกันจนอิ่มหนาสาราญทุกคนเช่นนั้นหรื อ 15. อาหารที่เหลือได้ทวีมาก
ขึ้นด้วยหรื อไม่ 16. หากว่าประชาชนมิได้นาอาหารติดตัวมาด้วยแล้ว กระบุงใส่ อาหารที่วา่ นั้น เขาเอามา
จากไหน 17. พระเยซู ทรงทราบได้อย่างไรว่า ประชาชนเหล่านั้นจะพยายามตั้งพระองค์ให้เป็ นกษัตริ ย ์
18. ท่านคิดว่าพระเยซูเสด็จหลีกเลี่ยงไปจากฝูงชนนั้นได้อย่างไร
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ขั้นทีย่ สี่ ิ บเก้ าทรงดาเนินบนนา้ -ทะเลกาลิลี
มัทธิว 14:22-15:20,มะระโก 6:45-7:23,ยอห์ น 6:16-71
หลังจากที่พระเยซู ได้ทรงเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนกว่าห้าพันคน บนฝั่งตะวันออกของทะเลกา
ลิลีในวันนั้นแล้ว ประชาชนเหล่านั้นต่างก็พร้ อมที่จะบังคับให้พระองค์เป็ นกษัตริ ยข์ องพวกเขา แม้ว่า
พระองค์จะทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยเ์ หนือกษัตริ ยท์ ้ งั ปวง และทรงเป็ นเจ้าชายเหนื อเจ้าชายทั้งปวงก็ตาม
แต่ เมื่ อยัง ไม่ถึ ง วาระที่ พระองค์จะส าแดงพระองค์ใ ห้ผูใ้ ดทราบ พระองค์จึง “ต้องรั บความทนทุ ก ข์
ทรมานต่าง ๆ อย่างสาหัส” เพราะพระองค์เสด็จมาเพื่อ “ประทานชี วิตของท่านให้เป็ นค่าไถ่คนเป็ นอัน
มาก” ดังนั้น พระองค์จึงทรงไล่ประชาชนเหล่านั้นกลับไป แต่พวกเขาไม่ยอมทาตาม เพราะต้องการอยู่
กับพระองค์ เมื่อเป็ นเช่นนี้ พระองค์จึงทรงบัญชาให้อคั รสาวกของพระองค์ ลอบลงเรื อข้ามฟากไปก่อน
ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงเลี่ยงไปอธิ ษฐานบนภูเขา
บรรดาอัครสาวกพยายามตีกรรเชียงเรื อมุ่งหน้าไปสู่ เมืองคาเปอรนาอูม แต่เนื่ องจากคลื่นลมแรง
และขณะนั้นก็ค่ าลงแล้ว การเดิ นทางจึ งไม่สะดวก และต่อมาอี กเพียงครู่ เดี ยว พวกเขาก็ตอ้ งผจญกับ
ความมื ดและคลื่ นลมอย่างหนักขณะนั้นพระเยซู ทรงดาเนิ นบนผิวน้ ามาหาพวกเขา แต่พวกเขาคิดว่า
พระองค์เป็ นผี พระองค์จึงพิสูจน์ให้เห็นจริ ง โดยการตรัสอนุ ญาตให้เปโตรเดิ นบนผิวน้ าเมื่อพระองค์
เสด็จขึ้นบนเรื อแล้ว คลื่นลมก็สงบ และในไม่ชา้ ก็ขา้ มไปถึงฝั่งตรงกันข้าม
พระเยซูและอัครสาวกขึ้นฝั่งที่ตาบลเฆ็นนาซาเร็ ธ และ “เมื่อคนในตาบลนั้นรู ้จกั พระองค์แล้ว ก็
ใช้คนไปทัว่ แว่นแคว้นนั้น และให้พาบรรดาคนโรคต่าง ๆ มาเฝ้ าพระองค์ เขาทูลขอพระองค์อนุญาตให้
เขาถู ก ต้อง แต่ พู่ห้อยเสื้ อของพระองค์เท่ า นั้น และเมื่ อผูใ้ ดได้ถู ก ต้องแล้ว ผูน้ ้ ันก็ หายโรค” (มัท ธิ ว
14:35,36)
หลัง จากที่ พ ระเยซู ไ ด้ท รงรั ก ษาคนเป็ นอันมากในแคว้นนั้น แล้ว ก็ ไ ด้มี พ วกอาลัก ษณ์ และ
พวกฟาริ สีจากกรุ งเยรู ซาเล็มมาหาพระองค์ พวกเขาได้ตาหนิ ติเตียนพระองค์ เกี่ ยวกับการชาระตัวให้
สะอาดตามพระบัญญัติ พระเยซูทรงหลีกเลี่ยงจากการต่อต้านของเขามาเป็ นเวลานาน ยกเว้นแต่เมื่อครั้ง
ที่พวกเขากลาวหาว่า พระองค์ทรงขับผีสิงโดยอาศัยอานาจของพญามาร (ดู ขั้นที่ 26) เท่านั้น ที่พระองค์
ทรงตอบโต้พวกเขาอย่างรุ นแรง แม้ว่าพระเยซู จะมิได้กระทาการใด ๆ เกี่ ยวข้องกับพวกอาลักษณ์ และ
พวกฟาริ สีก็ตาม คนพวกนี้ก็ยงั พยายามต่อสู ้ขดั ขวางการงานของพระองค์ และกล่าวหาพระองค์อยูเ่ สมอ
พระองค์ได้ทรงตอบพวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สี โดยอ้างพระบัญญัติของพวกเขาเอง และได้ทรงชี้ ให้
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พวกเขาทราบว่า การนับถือศาสนาเพียงผิวเผินภายนอกนั้น จะไม่สามารถชาระจิตใจที่ชวั่ ร้ายของผูใ้ ดได้
เลย
ประชาชนนับพัน ๆ คน ที่ได้รับการเลี้ยงดูจากพระเยซูดว้ ยขนมปั งกับปลาในวันนั้น ครั้นพอรุ่ ง
เช้าไม่เห็ นพระเยซู และอัครสาวกของพระองค์อยู่กบั เขาจึงได้แยกย้ายกันกลับไปสู่ เมืองคาเปอรนาอูม
เพื่อแสวงหาพระองค์อีก ในการนี้ บางคนก็เดิ นกลับ (ดูข้ นั ที่ 28) แต่บางคนก็ข้ ึนเรื อโดยสาร (ซึ่ งผ่าน
มายังบริ เวณนั้น) แล่นข้ามฟากไป บุคคลเหล่านี้ตอ้ งรู ้ดีวา่ พระเยซู มิได้ลงเรื อเสด็จร่ วมกับอัครสาวกของ
พระองค์เป็ นแน่ เพราะเมื่อตอนที่อคั รสาวกลงเรื อแล่นไปนั้น พวกเขาก็เห็นกันอยู่ แต่อย่างไรก็ตามพวก
เขาเชื่อว่า พระองค์จะต้องเสด็จกลับไปสู่ เมืองคาเปอรนาอูมแล้ว ครั้นเมื่อพวกเขาได้พบพระองค์ในเมือง
คาเปอรนาอูมอีก จึงทูลถามว่าพระองค์เสด็จมาโดยวิธีใด ครั้ งนี้ พระเยซู ทรงเตื อนพวกเขาว่า อย่าได้
แสวงหาพระองค์เพื่อเห็นแก่กินเลย แต่จงแสวงหาพระองค์เพื่อรับชีวิตนิรันดร์ ซึ่ งพระองค์ทรงสามารถ
ที่จะประทาน ให้แก่ พวกเขาได้เช่ นเดี ยวกัน ครั้ งนี้ เป็ นโอกาสเหมาะที่ พระองค์ทรงเทศนาเรื่ องทิ พย
อาหารโปรดแก่พวกเขา ซึ่ งเป็ นเหตุให้หลายคนละทิ้งพระองค์ แม้กระนั้นก็ตาม การเทศนาครั้งนี้ ทา
ให้เปโตรเป็ นพยานว่า พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า และพระเยซูทรงเปิ ดเผยถึงเรื่ องราว ของยู
ดาอิศการิ โอดว่าจะทรยศต่อพระองค์
จุดมุ่งหมายที่สาคัญของพระเยซู ในบทเรี ยนนี้ ก็เพื่อสาแดงให้ประชาชนเข้าใจถึ งเรื่ องแผ่นดิ น
ของพระองค์วา่ เป็ นแผ่นดินฝ่ ายจิตวิญญาณ ซึ่ งพระองค์ทรงเป็ นผูป้ กปั กรักษาชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณนั้น
การปฏิ บตั ิพระราชกิจของพระเยซู ครั้งนี้ นับเป็ นพระราชกิจครั้งสุ ดท้าย ที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิ
ในมณฑลกาลิลี โอกาสอันดีงามของประชาชนชาวกาลิลีได้หมดสิ้ นลงแล้ว พระองค์ทรงอาลาพวกเขา
โดยเสด็จผ่านเมืองคาเปอรนาอูมอีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น (ดูข้ นั ที่ 34) พระองค์ทรงค้างคืนที่นนั่ แต่มิได้
ตรัสกับผูใ้ ดเลย พระองค์ได้ทรงพิพากษาเมืองคาเปอรนาอูม แล้ว (มัทธิ ว 12:20-24) พระราชกิ จของ
พระองค์ในเมืองนี้ได้สาเร็ จลงแล้ว

อภิปราย
เมื่อพระเยซูเสด็จเลี่ยงออกจากฝูงชน ที่ฝั่งตะวันออกของทะเลกาลิลีใกล้กบั เมืองเบธซายะดา
(บริ เวณที่ พระองค์ทรงเลี้ ยงอาหารแก่ พวกเขา) นั้นแล้ว พระองค์ก็เสด็จขึ้ นไปบนภูเขาเพื่ออธิ ษฐาน
ขณะนั้นได้เกิดลมพายุพดั อย่างแรงกล้า พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรื อของบรรดาอัครสาวก ถูกกระแส
คลื่นซัดโคลงไปโคลงมา บรรดาอัครสาวกต้อง “ตีการเชียง” เรื ออย่างหนัก พวกเขาต้องฟั นฝ่ าคลื่ นลม
ซึ่ ง พัดกระหน่ า อย่า งบ้า คลัง่ ตลอดทั้ง คื น พวกเขาเหนื่ อยอ่ อนอิ ดโรยไปตาม ๆ กัน เพราะเมื่ อตอน
กลางวันก็ทางานอย่างหนัก เมื่อพระเยซูทรงเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนร่ วมหมื่นคนนั้น พวกเขาก็ตอ้ งเป็ น
ผูน้ าอาหารไปแจกให้แก่ผคู ้ นอันมากมายเหล่านั้นด้วย
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จวบจนเวลายามสี่ พระเยซู จึง เสด็จไปช่ วยอัครสาวก ตอนนี้ ยอห์ นบันทึ กไว้ว่า อัค รสาวกตี
กรรเชียงเรื อมาได้ประมาณหนึ่งร้อยยีส่ ิ บเส้นถึงหนึ่ งร้อยสี่ สิบเส้น ส่ วนมัทธิ วและมาระโกมิได้กล่าวถึง
ระยะทางเช่นนี้ นอกจากกล่าวว่า ขณะนั้นอัครสาวกกาลัง “อยูก่ ลางทะเล” พระเยซู ทรงดาเนิ นบนผิวน้ า
มาหาพวกเขา แต่พอพวกเขามองเห็ นเข้า ก็พากันตกใจเพราะนึ กว่าผี และดูเหมือนว่าพระองค์จะเสด็จ
ผ่านพวกเขาไป (มาระโก.6:48) เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้เรื อ พวกเขาก็ยิ่งตกใจกลัวกันมาก และร้อง
ขอความช่วยเหลืออย่างเอ็ดอึง นับว่าเป็ นภาพที่น่ากลัวไม่นอ้ ย ในยามที่ตอ้ งตีกรรเชี ยงเรื อโต้กบั คลื่นลม
อย่า งหนัก ท่ า มกลางความมื ด อย่า งโดดเดี่ ย ว มิ ห น าซ้ า ยัง มองเห็ น คนเดิ น มาบนผิ ว น้ า เช่ น นั้น ดู
เหมือนว่าไม่มีอคั รสาวกคนใดจาพระองค์ได้เลย เพราะ “เมื่อพวกสาวกเห็ นพระองค์...เขาก็ตกใจ” เมื่อ
พระองค์ทรงเห็นพวกอัครสาวกตกใจร้องเอ็ดอึงเช่นนั้น พระองค์ก็รีบสาแดงพระองค์ ให้เขาประจักษ์วา่
ทรงเป็ นผูใ้ ดทันที โดยตรัสแก่พวกเขาว่า “จงชื่ นใจเถิด คือเราเอง อย่ากลัวเลย” แม้วา่ เหล่าอัครสาวกจะ
เต็มไปด้วยความหวาดกลัว และไม่เชื่ อว่าจะเป็ นพระองค์ แต่พระองค์ก็มิได้ปล่ อยให้เสี ยเวลาชักช้า
พระองค์ได้ตรั สกับพวกเขาให้รู้ว่าเป็ นพระองค์ในทันที แม้ว่าบรรดาอัครสาวกจะขาดความเชื่ อ แต่
พระองค์ก็ทรงเมตตากรุ ณาพวกเขาเสมอ
พระเยซู ทรงสามารถสาแดงพระองค์ให้เราเห็ นบ่อยครั้ง เมื่อเราอยู่ท่ามกลางลมพายุและความ
ทุกข์ยากลาบาก ในชี วิตประจาวัน การที่เราต้องผจญกับความทุกข์ยากลาบากอย่างโดดเดี่ยว ท่ามกลาง
ความมืดมิด ดูประหนึ่ งไร้ที่พ่ ึงพิงนั้น แท้จริ งพระเยซู ทรงพิทกั ษ์รักษาเราอยูต่ ลอดเวลา เราไม่มีเหตุผล
อันใดที่จะปั กใจแน่วา่ พระองค์ทรงทอดทิ้งเรา พระองค์ทรงทอดพระเนตรดูศิษย์ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์
อยู่เสมอ ทรงพร้ อมที่จะให้ความช่ วยเหลื อในยามที่เราตกอยู่ในภาวะคับขัน หรื อในยามทุกข์ยากทุก
ขณะ
แต่แม้ว่าพระองค์จะได้ตรัสแก่อคั รสาวกเช่ นนั้นแล้วก็ตาม พวกเขาก็ยงั ไม่เชื่ อว่าเป็ นพระองค์
อยูน่ นั่ เอง ดังจะเห็นได้จากคาพูดของเปโตรที่วา่ “พระองค์เจ้าข้า ถ้าเป็ นพระองค์แน่ แล้ว ขอทรงโปรด
ให้ขา้ พเจ้าเดินบนน้ าไปหาพระองค์” นี่เป็ นบุคลิกลักษณะของเปโตร ซึ่งเป็ นคนใจร้อนหุ นหันพลันแล่น
ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าเปโตรยังมีความแคลงใจอยู่ คือทั้งเชื่ อและไม่เชื่ อ เขาไม่เชื่ อว่าบุคคลที่เดินบนผิวน้ า
นั้น คือพระเยซู คริ สต์ แต่เขาเชื่ อว่าถ้าเป็ นพระเยซู คริ สต์จริ ง พระองค์คงสามารถบันดาลให้เขาเดินไป
บนผิวน้ าได้เช่นเดียวกับพระองค์ นี่แหละคือลักษณะของความสับสนวุน่ วายและไม่แน่ใจ ซึ่ งผูท้ ี่มีความ
กลัวมักจะมี
“ความกลัวเป็ นที่ ใ ห้ใ จสะดุ ้ง ต่ อ โทษ” แต่ “ความรั ก ที่ ส มบู รณ์ ก็ จากัด ความกลัวเสี ย ” เมื่ อ
พระองค์ตรัสแก่เปโตรว่า “มาเถิด” ความรักของพระองค์ก็ชนะความกลัวได้ชวั่ ขณะ ความเชื่ อได้เข้ามา
แทนที่ เปโตรได้กา้ วเดินไปบนพื้นน้ าซึ่ งกาลังเป็ นละลอกคลื่นซัดไปมา อย่างกล้าหาญ และพบว่าพื้นน้ า
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ที่เขาเหยียบเดินไปนั้นแข็งประดุจศิลา เขาพบว่าเขาสามารถ “เดินบนน้ าไปหาพระเยซู ” ได้อย่างแน่นอน
แต่เมื่อลมพัดแรงกล้ายิง่ ขึ้น และละลอกคลื่นซัดไปมารอบ ๆ เท้าของเขา เขาก็นหันไปมองคลื่นเหล่านั้น
แทนที่ จะมองดูพระเยซู คริ สต์ เขารู ้ สึกหวาดกลัวขึ้นทันที และเริ่ มจมลงไปในน้ า ในทานองเดี ยวกัน
หากว่าเรามัวพะวงอยูก่ บั ความทุกข์ลาบากของเรา จนลืมมองดูพระองค์ เราก็จะจมลงในความทุกข์น้ นั
เปโตรร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากพระเยซูวา่ “พระองค์เจ้าข้า ขอช่วยข้าพเจ้าให้รอดเถิด”
เปโตรรู ้วา่ ผูท้ ี่เป็ นแหล่งกาเนิ ดแห่ งการช่ วยเหลื อนั้นคือผูใ้ ด ถ้ามิฉะนั้นแล้ว เขาคงไม่กล้าก้าวออกจาก
เรื อเป็ นแน่ เมื่อเปโตรประจักษ์แน่ชดั ว่าผูท้ ี่เดิ นบนผิวน้ านั้นคือพระเยซู เขาก็รู้ว่าเขาสามารถวางใจใน
พระองค์ได้อย่างเต็มที่ ทันใดนั้นพระองค์ได้ทรงเอื้อมพระหัตถ์ออกยึดเขาไว้ เป็ นการช่วยเหลือจากพระ
หัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ อย่างน่าชื่นใจโดยแท้ มิฉะนั้นแล้วเปโตรก็คงจมน้ าตายอย่างแน่นอน
พระเยซูตรัสแก่เปโตรว่า “โอ คนมีความเชื่ อน้ อย เจ้ าสงสั ยทาไม” ทั้งนี้ เพื่อชี้ ให้เขาทราบว่าการ
ที่เขาต้องจมน้ านั้น ก็เพราะเขาขาดความเชื่ อ และสงสัยในพระองค์นนั่ เอง และความเชื่ อนี้ แหละเป็ น
หลักสาคัญ ที่ทาให้พระองค์สามารถเสด็จดาเนินไปบนน้ า และช่วยให้เปโตรเดินบนน้ าได้ แต่การสงสัย
และการขาดความเชื่อ ซึ่ งทาให้เปโตรต้องจมน้ านั้น ไม่มีส่วนในพระเยซู เจ้าของเราเลย นี่ คือการสาแดง
กฎแห่ งความเชื่ อซึ่ งว่า “ให้เป็ นไปตามความเชื่ อของเจ้าเถิด ” ความเชื่ อสามารถห้ามคลื่ นลมให้สงบ
รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้หาย และช่วยคนตายให้ฟ้ื นได้ และสามารถเคลื่อนย้ายภูเขาได้ เมื่อเปโตรมอง
เห็นพระเยซูเสด็จมาบนผิวน้ า เขาก็มนั่ ใจว่าเขาสามารถกระทาเช่นนั้นได้สายตาของเขาจ้องมองพระองค์
ด้วยความเชื่ อมัน่ แล้วเขาก็พบว่าพื้นน้ าที่เขาเหยียบย่างไปนั้นมีความแข็งดุ จถนนหนทาง แต่เมื่อเขาละ
สายตาจากพระองค์หันไปมองดูคลื่ นซึ่ งอยู่รอบ ๆ ตัวเขา เขาก็รู้สึกว่าตัวเองกาลังจมลงไปในน้ า ความ
เชื่อจะเตรี ยมทางแห่ งรัศมีภาพ ซึ่ งจะทาให้เดินผ่านพ้นทะเลแห่ งความยุง่ ยาก ในชี วิตของเราได้อย่างน่า
มหัศจรรย์ แต่ “ผูท้ ี่สงสัยนั้นเป็ นเหมือนคลื่นแห่ งทะเล ซึ่ งถูกลมพัดซัดไปซัดมา อย่าให้คนนั้นคิดว่าจะ
ได้รับสิ่ งใดจากพระเจ้าเลย เขาเป็ นคนสองใจ ไม่ยงั่ ยืนในบรรดาทางทั้งหลาย ที่ตนประพฤติน้ นั ” (ยาก
อบ 1:6-8) เขาจะต้องจมลงอย่างแน่นอนไม่เร็ วก็ชา้
เมื่อเปโตรรู ้ ถึงข้อบกพร่ องของตนแล้ว เขาก็ได้กระทาในสิ่ งที่ ถูกต้องเยี่ยงผูฉ้ ลาดกระทา คือ
สารภาพความผิดต่อพระองค์ และร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ โผเข้าสู่ ออ้ มพระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์
และทรงมีชีวติ ของพระเยซู ซึ่ งแม้แต่พายุที่แรงกล้าที่สุด ก็ไม่อาจกร้ ากรายได้ “พระหัตถ์อนั ถาวรเป็ นนิจ
ของพระองค์ก็รับ รองเจ้าอยู่” แม้ว่าค าอ้อนวอนของเปโตรจะสั้น แต่ก็ ชัดเจนและเป็ นคาพูดที่ ก ล่ า ว
ออกมาจากใจจริ ง เปโตรรู ้ ตวั ว่ามี ความจาเป็ นในสิ่ ง ใด ก็ ก ราบทูล ให้พ ระองค์ทรงทราบทันที ด้วย
ถ้อยคาที่ง่าย ๆ และตรงไปตรงมา ซึ่ งได้รับการตอบสนองจากพระองค์ ในทันทีทนั ใด โดยไม่ได้ชกั ช้า
แม้แต่นอ้ ย กล่าวคือพระองค์ทรงเอื้อมพระหัตถ์ออกช่วยชีวติ เขาไว้ ผูท้ ี่ทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
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ด้วยความจริ งใจ เมื่ อตกอยู่ในความทุกข์ยาก พระเจ้าจะทรงตอบสนองความจาเป็ นของเขาทุ กอย่าง
อุปสรรคใด ๆ ที่เขาไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะผ่านพ้นไปด้วยดี และเขาจะได้รับความปลอดภัยอย่างมัน่ คง
โดยการพิทกั ษ์รักษาอันเข้มแข็งของพระเจ้า
“เขาจึงยอมรับพระองค์ข้ ึนบนเรื อ” อัครสาวกต่างประจักษ์แน่แล้วว่า บุคคลที่พวกตนสงสัยนั้น
คื อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ดังนั้น “เขาทั้งหลายที่ อยู่ใ นเรื อจึ งมากราบไหว้พ ระองค์” แล้วทูล ว่า “แท้จริ ง
พระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้า” จากประสบการณ์ในครั้งนี้ ทาให้เหล่าอัครสาวกได้รับความรู ้ใหม่ ๆ
เกี่ ยวกับพระเยซู เพิ่มขึ้นอี ก และขณะเดี ยวกันก็ได้ทาให้พระองค์ ทรงรู ้ ถึงชี วิตจิตใจที่แท้จริ งของอัคร
สาวกมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน นี่ เป็ นประสบการณ์ส่วนตัวซึ่ งเราทุกคนมีต่อพระเจ้า ในการที่จะรู ้จกั และ
อยูใ่ กล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์เป็ นส่ วนตัว (ปฐมกาล 22:12)
ในทันที ที่ พ ระองค์เสด็ จ ขึ้ น ประทับ บนเรื อ ลมพายุแ ละคลื่ น ทะเลก็ ส งบไป “เหล่ า สาวกก็
ประหลาด อัศจรรย์เหลือประมาณ” การที่ตอ้ งนาข้อพระคัมภีร์ในพระธรรมมาระโกมากล่าวย้ าเช่นนี้ ก็
เพื่อสาแดงให้เราทราบว่า บรรดาอัครสาวกประหลาดและอัศจรรย์ใจ ในการกระทาของพระเยซู อย่างยิ่ง
นั้นเอง มาระโกกล่าวต่อไปว่า “เพราะว่า เรื่ องของขนมปั งนั้น เขายังไม่เข้าใจ แต่ใจเขายังแข็งกระด้าง
อยู่” มาระโกแสดงทรรศนะของตนเองว่า อัครสาวกไม่ควรที่ จะประหลาดใจ ต่อการที่ พระเยซู ทรง
กระทาการอัศจรรย์ ในการเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนกว่าห้าพันคนนั้นเลย แต่ดูเหมือนว่าไม่วา่ พระเยซู จะ
ทรงกระทาการอัศจรรย์ครั้งใดก็ตาม บรรดาอัครสาวกมักจะประหลาดใจและงุนงงอยูเ่ สมอ
“แล้วในทันใดนั้น เรื อก็ ถึงฝั่ งที่ จะไปนั้น” เมื่อมีพระคริ สต์ป ระทับอยู่ด้วย การเดิ นทางก็ถึ ง
จุดหมายอย่างรวดเร็ ว การเดินทางอันยาวนาน ท่ามกลางความมืดมิด และต้องฝ่ าคลื่ นลมตลอดคืน ได้
ผ่านพ้นไปแล้ว แสงสว่างแห่ งอรุ ณรุ่ งของวันใหม่ก็พลันมาถึ ง “ความทุกข์ยากในวิถีชีวิตของเรา ไม่มี
ความหมายอะไรเลย หากว่า เราได้บรรลุถึงปลายทางแล้ว”
พระเยซู และอัครสาวกได้มาถึ งฝั่งที่แขวงเฆ็นนาซาเร็ ธ ณ ที่นนั่ มีผรู ้ ู ้จกั พระองค์อยู่ดว้ ย ดังนั้น
เขาจึงรี บนาข่าวการเสด็จมาของพระองค์ไปประกาศแก่บุคคลอื่น ๆ ในท้องถิ่นนั้น เพียงไม่นานนัก ข่าว
คราวของพระองค์ ก็แพร่ สะพัดไปดุจไฟลามป่ า ชาวบ้านทัว่ ทั้งเขตแดนนั้น ต่างนาคนเจ็บไข้ได้ป่วยไป
ขอรับการรักษาจากพระองค์ คนป่ วยบางคนที่เดิ นไปเองไม่ได้ ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง ก็ช่วยกันแบกหาม
กันมาทั้งที่นอนด้วย ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปสู่ แห่ งหนตาบลใด ชาวบ้านก็จะนาผูป้ ่ วยมาวางไว้ตาม
ถนนหนทาง และอ้อนวอนพระองค์ ขอให้ทรงโปรดแก่ คนเจ็บป่ วยเหล่านั้น ได้มีโอกาสจับต้องชาย
ฉลองพระองค์ ซึ่ งพระองค์ก็ทรงโปรดตามความประสงค์ของพวกเขา และคนไข้ที่ได้แตะต้องชายฉลอง
พระองค์ ต่างก็หายโรคสิ้ นทุกคน (มาระโก 6:55,56)
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ผูค้ นนับจานวนพัน ซึ่ งพระเยซู ได้ทรงเลี้ยงอาหารแก่เขาอย่างน่าอัศจรรย์น้ นั ได้พากันข้ามฟาก
มาแสวงหาพระองค์ที่เมืองคาเปอรนาอูม และตามหมู่บา้ นน้อยใหญ่ที่อยูใ่ กล้เคียงโดยรอบ บุคคลเหล่านี้
ไม่ทราบเลยว่าพระองค์เสด็จไป จากพวกเขาได้อย่างไร เพราะรู ้ อยูว่ ่า พระองค์มิได้ลงเรื อเสด็จไปกับ
เหล่าอัครสาวก มีหลายครั้งที่พระองค์ทรงหายไปจากพวกเขา เป็ นต้นว่า เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงถูกข่ม
เหงรังแก ในธรรมศาลาเมืองนาซาเร็ ธ และที่พระวิหารกรุ งเยรู ซาเล็ม พระองค์ก็ทรงหายไปอย่างเงียบ ๆ
ถึงสองครั้ง ดูประหนึ่งว่าพระองค์ทรงมีฤทธิ์ อานาจที่จะหายตัวได้ทุกเมื่อ
หลังจากที่พระเยซูได้ทรงทาการรักษาโรค ให้แก่ประชาชนในแขวงเฆ็นนาซาเร็ ธ เรี ยบร้อยแล้ว
พระองค์ก็เสด็จกลับไปสู่ เมืองคาเปอรนาอูมอีก บรรดาผูท้ ี่แสวงหาพระองค์ในเมืองนั้นได้พบพระองค์
ขณะทรงเทศนาสั่งสอนประชาชนอยู่ในธรรมศาลา พวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “ท่านอาจารย์เจ้าข้า
ท่านมาที่น้ ี เมื่อไร” พระเยซู ตรัสตอบว่า “เราบอกท่านทั้งหลายตามจริ งว่า ท่านมาหาเรามิใช่เพราะเห็ น
การอัศจรรย์น้ นั แต่เพราะได้กินขนมปั งอิ่ม” พระองค์ทรงตาหนิ ติเตียนพวกเขา ในการที่พวกเขามุ่งแต่
แสวงหาผลประโยชน์จากการฝ่ ายโลก มิได้แสวงหาการฝ่ ายจิตวิญญาณ การกระทาของบุคคลเหล่านี้ ทา
ให้ดูเหมือนว่า พวกเขามีความสนใจในการสาแดงฤทธานุ ภาพของพระองค์ มากกว่าที่จะเห็นแก่กิน แต่
พระเยซู ทรงทราบความรู ้สึกนึ กคิดของพวกเขาเป็ นอย่างดีพระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า อย่าได้ขวนขวาย
เพื่ออาหารที่ จะสู ญหายไปโดยเร็ วแต่จงแสวงหาอาหารแห่ งชี วิตซึ่ งยัง่ ยืนอยู่เป็ นนิ ตย์ อาหารนี้ บุ ตร
มนุษย์ผเู ้ ดียวเท่านั้นที่สามารถประทานให้ได้ เพราะว่าพระเจ้าพระบิดาได้ทรงประทับตราตั้งพระองค์ไว้
แล้ว (มัทธิ ว 12:18,สดุ ดี 45:7,เอเฟซัส 1:13) ชี วิตฝ่ ายจิตวิญญาณนั้นเราจะรับเอาโดยทางอื่นใดไม่ได้
ทั้งสิ้ น เพราะ “ผู้ที่มีพระบุตรนั้นก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่ มีพระบุตรของพระเจ้ าก็ไม่ มีชีวิต” (1 ยอห์น 5:12)
เมื่อประชาชนถามว่า “ข้าพเจ้าจะต้องกระทาประการใด จึงจะทาการของพระเจ้าได้ ” พระเยซู
ตรัสตอบว่า ภารกิ จของพระเจ้าซึ่ งพวกเขาจะต้องทาก็คือเชื่ อในพระองค์ ไม่มีงานอื่นใดสาหรับผูท้ ี่ยงั
ไม่ได้รับความรอด ทั้งนี้ เพราะผูท้ ี่ ไม่เชื่ อนั้น ไม่สามารถกระทาการใด ๆ สาหรั บพระเจ้าได้เลย เขา
จะต้องรั บชี วิตใหม่ และรับของประทานจากพระองค์คือความรอด ตามลาดับขั้นเสี ยก่ อนแล้วจึ งจะ
สามารถทางานเพื่อพระองค์ได้ ปั จจุบนั มีหลายคนที่พยายามปฏิบตั ิพระเจ้าด้วยชี วิตฝ่ ายเนื้ อหนังของเขา
แทนที่ จะรั บ ชี วิตโดยพระบุ ตร กล่ า วคื อรั บ “ของประทานจากพระเจ้า คือชี วิตนิ รันดร์ โดยพระเยซู
คริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา” ฉะนั้นการกระทาของบุคคลดังกล่าวนี้ จึงเป็ นที่สะอิดสะเอียนต่อพระ
เจ้าเป็ นอย่างยิง่
บุ คคลเหล่ านั้นทู ลขอให้พระองค์สาแดง “นิ มิต” ให้แก่ พวกเขา เพื่ อว่าพวกเขาจะได้เชื่ อใน
พระองค์ ดังเช่นมานาซึ่ งโมเสสให้บรรบุรุษของพวกเขารับประทานในป่ ากันดาร เมื่อโบราณกาลก่อน
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โน้น ด้วยคาทูลของพวกเขานี้ เอง ทาให้พระเยซู สบโอกาส เทศนาเรื่ องทิพยอาหารแห่ งชี วิต ให้แก่พวก
เขา (ยอห์น บทที่ 6)
พระเยซูตรัสแก่บุคคลเหล่านั้นว่า โมเสสมิได้ให้อาหาร ที่มาแต่สวรรค์แก่พวกเขา อาหารซึ่ งมา
แต่สวรรค์ที่แท้จริ งนั้น พระเจ้าผูเ้ ดียวเท่านั้นที่ประทานให้ได้ เพราะว่า “อาหารที่แท้จริ งของพระเจ้านั้น
คือ ท่านที่ลงมาจากสวรรค์และประทานชี วิตแก่โลก” ประชาชนเหล่านี้ มิได้เฉลียวใจแม้แต่นอ้ ยว่า พระ
เยซู ทรงอ้างถึ งพระองค์เองว่า ทรงเป็ นของประทานที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้แก่โลกที่กาลัง
พินาศนี้ ฉะนั้นจึงเฝ้ าคิดแต่เรื่ องอาหารประจาวัน ซึ่ งพระองค์ทรงสามารถประทานให้แก่พวกเขาได้ เขา
ทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงโปรดประทานอาหารนั้นให้แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายเสมอ”
(ยอห์น 6:34) พระเยซู ตรัสแก่พวกเขาอย่างชัดถ้อยชัดคาว่า “เราเป็ นทิพยอาหารแห่ งชี วิต” มานานั้นตก
ลงมาจากท้องฟ้ าก็จริ ง แต่มิได้มาจากสวรรค์ พระเจ้าได้ประทานให้มานาแก่มนุ ษย์ในสมัยโบราณอย่าง
น่าอัศจรรย์ เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ประทานขนมปั ง และปลาดังกล่าวมาแล้ว แต่ถึงกระนั้นมันก็เป็ น
เพียงอาหารสาหรับชาวโลก อาหารของพระเจ้าย่อมมาจากสวรรค์ มาจากพระเจ้าโดยตรง แน่ละอาหาร
นั้นก็คือพระเจ้านัน่ เอง พระองค์เสด็จลงมา เพื่อที่จะ “ประทานชี วิตแก่โลก” อาหารจากสวรรค์ ย่อม
เหมาะสมสาหรับชาวสวรรค์คือ “ลูกแห่งแผ่นดินของพระองค์” เท่านั้น
พระเยซู ตรั สแก่ประชาชนเหล่ น้ นั ว่า “ท่านได้เห็ นเราแล้ว แต่ก็ยงั ไม่เชื่ อ” เราได้สาแดงนิ มิ ต
ให้แก่ท่านแล้ว แต่ท่านไม่ยอมรับ เรามิได้มาเพื่อจะทาตามความปรารถนาของเรา แต่เรามาเพื่อทาตาม
ความประสงค์ของพระบิดา ผูท้ รงใช้เรามา และผูท้ ี่พระเจ้าประทานให้เราเท่านั้น จึงจะมาหาเราได้ และ
“ผูท้ ี่ มาหาเรา เราจะไม่ทิ้งเลย” “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงรู ้ จกั คนเหล่ านั้น ที่ อยู่ฝ่ายพระองค์” (2 ธิ โมที
2:19) และคนเหล่านั้นจะไม่มีผใู ้ ดพินาศเลย เพราะว่า “เราจะให้ผนู ้ ้ นั เป็ นขึ้นมาในวันที่สุด” นี่แหละคือ
น้ าพระทัยของพระบิดา กล่าวคือทุกคนที่เชื่อในพระบุตรจะมีชีวติ นิรันดร์ และในวันที่สุดนั้นก็จะได้ฟ้ื น
ขึ้นมาอีก พระเยซูทรงย้าคาว่า “เราจะให้ผนู ้ ้ นั เป็ นขึ้นมาในวันที่สุด” ถึงสี่ ครั้งด้วยกัน
เมื่อชาวยิวได้ยนิ พระเยซูตรัสว่า พระองค์ทรงเป็ นทิพยอาหารจากสวรรค์เช่นนั้น ก็พึมพัมขึ้นมา
ด้วยความไม่พอใจ เพราะเขาไม่เชื่อ เป็ นการยากที่จะเข้าใจถึงความไม่เชื่อ และจิตใจอันแข็งกระด้างของ
พวกเขา ในเมื่อเขาได้ยินและได้เห็นทั้งคาสั่งสอน และการอัศจรรย์ต่าง ๆ ของพระองค์ ด้วยตาของเขา
แล้ว เรื่ องนี้ เราอธิ บายได้ ก็แต่เพียงอาศัยถ้อยคาของอัครสาวกเปาโลในพระธรรมโรมบทที่ 11 ข้อ 25
เท่านั้น อัครสาวกเปาโลกล่าวว่า “บางคนในพวกอิสราเอลได้มีใจแข็งกระด้างไป จนถึงพวกต่างประเทศ
จะได้เข้ามาครบจานวน” ชาวยิวต่างซุ บซิ บกันว่า “คนนี้ เป็ นลูกของโยเซฟมิใช่ หรื อ พ่อแม่ของเขา เรา
รู ้จกั มิใช่หรื อ เหตุไฉนคนนี้จึงพูดว่าเขาได้ลงมาจากสวรรค์”
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พระเยซู ทรงเข้าใจข้อความที่ชาวยิวซุ บซิ บนิ นทานั้น พระองค์จึงตรัสย้ าอีกว่า “ไม่มีผใู ้ ดมาถึ ง
เราได้เว้นไว้พระบิดาผูท้ รงใช้เรามา จะชักนาเขา” ข้อพระธรรมข้อนี้ แสดงให้เห็นถึงการชักนาของพระ
เจ้า พระองค์ทรงชักนาจิตใจของมนุ ษย์ให้แสวงหาพระผูช้ ่วยให้รอด ด้วยน้ าพระทัยอันเปี่ ยมล้นไปด้วย
ความรั ก พระองค์ แต่ ก็ มี เฉพาะแต่ ผูท้ ี่ ไ ด้รับ ฟั ง การชัก นาและเรี ย นรู ้ จากพระเจ้า เท่ า นั้น ที่ จะเข้าหา
พระองค์ได้ (ยอห์น 6:45) “ไม่มีผใู ้ ดจะมาถึงเราได้เว้นไว้พระบิดาของเราทรงโปรดประทานให้ผนู ้ ้ นั ”
(ยอห์น 6:65) “ท่านก็คงจะว่าแก่ขา้ พเจ้าว่า ถ้าเป็ นอย่างนั้นแล้ว พระองค์จะทรงติเตียนเราทาไม” (โรม
9:19) “พระองค์ไม่ทรงประสงค์จะให้คนหนึ่ งคนใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาจะให้คนทั้งปวงกลับใจ
เสี ยใหม่” “ผูใ้ ดจะใคร่ ตามเรามา” แต่พระเจ้าทรงรู ้ล่วงหน้าแล้วว่า ผูใ้ ดบ้างจะเชื่ อพระองค์ และ “ผูห้ นึ่ง
ผูใ้ ดที่ พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้ว ผูน้ ้ นั พระองค์ทรงดาริ ไว้ ให้เป็ นตามพระลัก ษณะพระบุ ตรของ
พระองค์” (โรม 8:29) “พระเยซู ทรงทราบแต่เดิ มว่า เป็ นผูใ้ ดที่มิได้เชื่ อ...เหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่า
ไม่มีผใู ้ ดจะมาถึ งเราได้ เว้นไว้พระบิดาของเราทรงโปรดประทานให้ผนู ้ ้ นั ” “ความสว่างแท้น้ นั ซึ่ งส่ อง
สว่างถึงทุกคน ก็กาลังเข้ามาในโลก” (ยอห์น 1:9)
พระเยซู มกั จะย้อนมาสู่ จุดสาคัญแห่ งการสอนอยู่เสมอคือ “เราเป็ นทิ พยอาหารแห่ งชี วิตนั้น”
(ยอห์น 6:48) พระองค์ทรงเน้นให้บุคคลเหล่ านั้นทราบว่าบรรพบุ รุษของพวกเขา ซึ่ งกิ นมานาในป่ า
กันดารนั้น ได้ตายสิ้ นแล้วทุกคน ทั้งนี้ เพราะมานาที่เขากิ นนั้นมิได้มาจากสวรรค์ แต่อาหารซึ่ งมาจาก
สวรรค์น้ นั ทิพยอาหารของพระเจ้า ผูใ้ ดได้กินอาหารนี้ แล้ว ผูน้ ้ นั จะมิได้ตาย “เราเป็ นทิพยอาหารแห่ ง
ชีวติ นั้น” พระเยซูตรัสย้าข้อพระธรรมนี้ถึงห้าครั้ง (ยอห์น 6:33,35,48,51,58) และตรัสย้ าซ้ าอีกหลายครั้ง
หลายหน ถึงความจริ งอันยิ่งใหญ่ที่วา่ ผูใ้ ดได้รับประทานทิพยอาหารนั้นแล้วจะมิได้พินาศ แต่จะมีชีวิต
นิรันดร์ ดูเถิดถ้อยคาที่พระเยซูตรัสให้แก่ผทู ้ ี่ไม่เชื่ อเหล่านั้น ช่างเป็ นพระดารัสที่สาคัญใหญ่หลวงยิ่งนัก
และก็มิใช่ เพียงเท่านั้น พระองค์ยงั ตรัสถึ งความจริ งที่ลึกซึ้ งยิ่งกว่านั้นอีกว่า “อาหารที่เราจะให้น้ นั คือ
เนื้อของเรา ซึ่ งเราจะให้เพื่อเป็ นชีวติ ของโลก”
เมื่อชาวยิวได้ยินพระองค์ตรัสเช่นนั้นก็เดือดดาลยิ่งนัก ต่างเอะอะถกเถี ยงกันขึ้นมาทันที (โดย
ไม่ยอมปล่อยให้พระองค์ตรัสจบกระแสความเสี ยก่อน) ว่า “ผูน้ ้ ี จะเอาเนื้ อของตนให้เรากิ นอย่างไรได้”
ทั้งนี้ เพราะเขาคิดว่าอาหารที่พระองค์ตรั ส คื ออาหารฝ่ ายเนื้ อหนังนั่นเอง พระเยซู ตรั สถึ งชี วิตฝ่ ายจิ ต
วิญญาณต่อไปว่า “ถ้าท่านไม่กินเนื้อและดื่มโลหิ ตของบุตรมนุษย์ ท่านไม่มีชีวิตในตัวท่าน” “ผูท้ ี่กินและ
ดื่มโลหิตของเรา ผูน้ ้ นั อยูใ่ นเรา และเราอยูใ่ นผูน้ ้ นั เรามีชีวิตเพราะพระบิดานั้นฉันใด ผูท้ ี่ได้กินเรา ผูน้ ้ นั
จะมี ชีวิตเพราะเราฉันนั้น” “กิ่ งจะเกิ ดผลเองไม่ได้ เว้นไว้ติดอยู่กบั ต้นฉันใด ท่านทั้งหลายจะเกิ ดผล
ไม่ได้ เว้นไว้ได้เข้าสนิทในเราฉันนั้น” (ยอห์น 15:4) ชีวติ ที่หลัง่ ไหลมาแต่พระบิดาเจ้า โดยทางพระบุตร
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จะไหลไปสู่ ผทู ้ ี่เข้าสนิ ทกับพระบุตร (อย่างแท้จริ งโดยความเชื่ อ) แต่ “ถ้าท่านมิได้เชื่ อว่าเราเป็ นผูน้ ้ นั
ท่านจะตายในการบาปของตัว” (ยอห์น 8:24)
พระเยซูตรัสถึง กิจการฝ่ ายจิตวิญญาณแห่งแผ่นดินของพระองค์ต่อไปอีกผูฟ้ ั งต่างพากันผิดหวัง
ไปตาม ๆ กัน เพราะไม่สามารถเข้าใจและไม่เชื่ อเรื่ องราวฝ่ ายจิ ตวิญญาณที่ พระองค์ตรั สนั้นเลย ใน
บรรดาผูท้ ี่ฟังพระองค์น้ นั มีหลายคนได้รับประทานอาหารที่พระองค์ทรงเลี้ยงนั้น แต่มาบัดนี้ พระองค์
มิได้สัญญาว่าจะประทานอาหารดังกล่าวแก่เขาอีก และมิได้มีที่ท่าว่าจะตั้งแผ่นดินของพระองค์ข้ ึนใน
โลกนี้ เลย พระองค์ตรัสเฉพาะแต่เรื่ องราวฝ่ ายจิตวิญญาณอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่ งพวกเขาไม่อาจเข้าใจได้
เลยแม้แต่นอ้ ย ฉะนั้นจึงมีหลายคนพูดขึ้นว่า “ถ้อยคาเหล่านั้นยากนัก ใครจะฟั งได้” พระเยซูทรงทราบ
ถึงการบ่น ต่อว่าของพวกเขา จึงตรัสว่า “ข้อความนั้นทาให้ท่านทั้งหลายสะดุดกระดากหรื อ” “ท่ านไม่
เชื่ อหรื อว่ า เรามาจากสวรรค์ ท่ านจะรู้ สึกอย่ างไร ถ้ าหากเห็นเราขึน้ ไปสู่สวรรค์ อีก เมื่อเป็ นเช่ นนี ้ อาหาร
ฝ่ ายร่ างกายจะมี ประโยชน์ อันใดเล่ า ” “เนื้ อหนังไม่สู้เป็ นประโยชน์นกั ถ้อยคาซึ่ งเราได้กล่าวแก่ท่าน
ทั้งหลายก็เป็ นจิตวิญญาณ และเป็ นชี วิต” พระองค์ทรงพยายามที่จะอธิ บายให้พวกเขาทราบว่า ชี วิตฝ่ าย
จิตวิญญาณนั้นเป็ นชีวติ ที่เที่ยงแท้ ส่ วนชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนังเป็ นสิ่ งที่ไม่ยงั่ ยืน จะต้องสู ญหาย และพินาศไป
ในที่ สุ ด แม้พ ระองค์เ องจะอยู่ใ นสภาพเนื้ อ หนัง ก็ จ ริ ง แต่ ใ นไม่ ช้า ก็ จ ะถู ก ทรมานให้ ไ ด้รั บ ความ
ทุกขเวทนาอย่างสาหัส จนถึงแก่สิ้นพระชนม์ พระองค์จะทรงละทิ้งพวกเขาไว้ เสด็จ “ขึ้นไปสู่ สถานที่ที่
พระองค์เคยสถิตอยูก่ ่อน” แล้ววันนั้นแหละเขาจะเชื่ อว่าพระองค์ได้เสด็จลงมา จากสวรรค์อย่างแท้จริ ง
อัครสาวกเปาโลกล่าวว่า “แม้วา่ เมื่อก่อนเราได้รู้จกั รพระคริ สต์ตามเนื้อหนังก็จริ ง แต่เดี๋ยวนี้ เราจะไม่รู้จกั
พระองค์ เ ช่ น นั้น อี ก ” (2 โคริ น ธ์ 5:16) วิ ญ ญาณเท่ า นั้น ที่ ส ามารถให้ ชี วิ ต ที่ พ ระองค์ต รั ส นี้ มิ ไ ด้
หมายความว่า จะให้พ วกเขากิ นเลื อดเนื้ อของพระองค์จ ริ ง ๆ ตามความเข้า ใจของพวกเขา หากแต่
หมายถึงการรับชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณจากพระองค์
เพื่อที่จะสอนความจริ งอันยิ่งใหญ่น้ ี ให้แก่ประชาชน พระเยซู จึงได้ทรงจัดให้มีพิธีศีลมหาสนิ ท
ในกาลต่อมา ซึ่ งเล็งถึงพระกายของพระองค์ที่ตอ้ งทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส และพระโลหติของ
พระองค์จะหลัง่ ไหล เพื่อปกป้ องค้ าจุนผูท้ ี่มีชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณร่ วมกับพระองค์ โดยการ “สังเกตพระ
กายของพระองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” (1 โคริ นธ์ 11:29) ฉะนั้นการสมานสามัคคี เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน ของ
ผูเ้ ชื่ อ จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับพระกายทิพย์ของพระองค์อย่างยิ่ง พระวจนะของพระองค์ก็เป็ นอาหาร
สาหรับเราด้วยเช่นเดียวกัน เพราะ “ถ้อยคาซึ่ งเราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้น ก็เป็ นจิตวิญญาณและเป็ น
ชีวติ ” (ยอห์น 6:63)
พระเยซู เองก็ทรงตระหนักดี ว่า พระดารัสของพระองค์น้ นั “ยากนัก” มีน้อยคนนักที่จะเข้าใจ
แต่ก็ถึงเวลาแล้วที่จะทรงแยกผูเ้ ชื่ อที่แท้จริ ง และผูท้ ี่ไม่เชื่ อออกจากกัน เหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสแก่
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พวกเขาว่ า “ในพวกท่ า น มี บ างคนที่ จ ะไม่ เ ชื่ อ ” แม้ว่า บางคนจะติ ด ตามพระองค์ ม าอย่ า งใกล้ชิ ด
ตลอดเวลา แต่พระองค์ก็ทรงทราบแต่ตน้ แล้วว่า ใครบ้างที่เชื่ อพระองค์อย่างแท้จริ ง ใครบ้างที่ติดตาม
พระองค์เพื่อหวัง “ขนมปังและปลา” เหล่านั้น หรื อเพื่อเจตนาอย่างอื่น พระองค์ทรงทราบว่าจะมีผทู ้ รยศ
ต่อพระองค์ ถึ งกับวางแผนการปลงพระชนม์พระองค์เสี ย และผูน้ ้ นั ก็คือ ยูดาอิศการิ โอด อัครสาวกผู ้
ใกล้ชิดหนึ่งในสิ บสองของพระองค์นนั่ เอง
ไม่มีผใู ้ ดที่จะมาถึ งพระองค์ได้อย่างแท้จริ ง “เว้นไว้พระบิดาของเราทรงโปรดประทานให้ผู้
นั้น” เมื่อผูค้ นทั้งหมดตระหนักแน่ชดั แล้วว่า พระเยซูทรงล่วงรู ้ความนึ กคิดทุกสิ่ งทุกอย่างของเขา โดยที่
พวกเขาไม่อาจกล่าววาจาเท็จต่อพระองค์ได้เลย หลายคนในพวกเขาจึงรู ้สึกท้อถอย ไม่ติดตามพระองค์
ต่อไปอีก ทั้งนี้เพราะเขาไม่ยอมมอบทุกสิ่ งให้แก่พระองค์ ดังนั้นเขาจึง “ถอยกลับ” ช่างเป็ นภาพที่เศร้าใจ
อะไรเช่ นนั้น ในเมื่ อพวกเขาต่า งก็รู้แล้วว่าพระองค์ท รงเป็ นพระเจ้า ทั้งยัง ได้ติดตามพระองค์อย่า ง
ใกล้ชิด แต่แล้วก็หนั กลับจากพระองค์ตลอดจนโอกาสอันประเสริ ฐที่พระองค์ทรงหยิบยืน่ ให้
แม้ว่า พระเยซู จ ะทรงทราบล่ วงหน้า ถึ ง จิ ตใจของบุ ค คลเหล่ า นี้ แ ล้ว ว่า ใครบ้า งที่ ไ ม่ เ ชื่ อ ว่า
พระองค์ กระนั้นก็ตาม เมื่อคนส่ วนใหญ่หนั กลับจากพระองค์ก็อดที่จะสั่นสะเทือนความรู ้สึก อันเปี่ ยม
ล้นไปด้วยความรักของพระองค์ไม่ได้เพราะนัน่ ย่อมหมายความว่า พวกเขาจะต้องถึงแก่ความพินาศสิ้ น
ทุกคน ซึ่ งพระองค์ไม่ทรงประสงค์ ที่จะปล่อยให้พวกเขาหันหลัง กลับไปสู่ ทางแห่ งความพินาศเช่นนั้น
เลย จากความเศร้ าโศกเสี ยใจที่พระองค์ได้รับในครั้งนี้ ผนวกกับความน้อยเนื้ อต่าใจที่ทรงมีต่อบรรดา
อัค รสาวก เมื่ อนึ ก ถึ งเหตุ การณ์ ต่า ง ๆ ที่ ผ่า นมา อัครสาวกมักจะมี ความระแวงสงสัย พระองค์เสมอ
พระองค์จึงตรัสแก่อคั รสาวกทั้งสิ บสองคนว่า “ท่านทั้งหลายจะกลับถอยไปด้วยหรื อ” ซี โมนเปโตรทูล
ตอบพระองค์อย่างจริ งใจว่า “พระองค์เจ้าข้า พวกข้าพเจ้าจะกลับไปหาผูใ้ ดเล่า คาซึ่ งให้มีชีวิตนิ รันดร์
นั้นมีอยูท่ ี่พระองค์” นี่คือปัญหาสาคัญที่สุดในชีวติ มนุษย์ซ่ ึ งไม่มีผใู ้ ดอาจเฉลยได้ ประสบการณ์ของชี วิต
ที่ผา่ นมาแล้ว ได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่ายังไม่มีผใู ้ ดตอบปั ญหานี้ ได้ จงพิจารณาให้ถี่ถว้ นเถิดว่า หากเราไม่
พบความพอใจในพระคริ สต์แล้ว เราจะพบจากที่ใด ถ้าพระองค์ไม่สามารถตอบสนองความจาเป็ นของ
เราได้แล้ว ใครเล่าจะเป็ นผูแ้ ก้ไขได้ หากว่าพระองค์มิใช่ ทิพยอาหารแห่ งชี วิตแล้ว เราจะหาอาหารนี้ ได้
จากที่ใด หากปราศจากพระองค์เสี ยแล้ว เราก็จะไม่มีหวังในชี วิตนิ รันดร์ เลย นอกจากนั้นยังไม่มีความ
มัน่ ใจในสิ่ งใดเลย และชีวติ ของเราจะโดดเดี่ยวหงอยเหงา ปราศจากผูป้ ระเล้าประโลม
แม้เ ราจะได้ศึ ก ษาต่ อ ไปในภายหลัง ว่า เปโตรยัง ต้องรั บ บทเรี ย นอัน ล้ า ค่ า จากพระองค์อี ก
มากมายหลายอย่างก็ตาม แต่เขาก็เข้าใจหลักความจริ งที่วา่ ชี วิตนิ รันดร์ น้ นั อยูใ่ นพระบุตร เข้าได้ “ชิมดู
จึงรู ้ ว่าพระเยโฮวาห์ เป็ นผูป้ ระเสริ ฐ” และรู ้ ว่าชี วิตที่ปราศจากพระองค์ เป็ นชี วิตที่ ปราศจากสง่าราศี
เปโตรทูลต่อพระเยซูวา่ “ข้าพเจ้าทั้งหลายเชื่อและรู ้มาแล้วว่า พระองค์เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ของพระเจ้า” เปโตร
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ประจักษ์อย่างแน่ ชัดอย่างปราศจากข้อสงสัยใด ๆ ว่า พระคริ สต์ผูบ้ ริ สุทธิ์ ของพระเจ้าได้ประทับอยู่
ท่ามกลางพวกเขาแล้ว ฉะนั้นเขาจึงไม่ปรารถนาที่จะหันกลับไปจากพระองค์ แม้วา่ ต่อมาภายหลังเขาจะ
หลงผิดปฏิเสธพระองค์ ด้วยการทวนสบถและสาปแช่ง แต่ก็เป็ นเพียงความเขลา รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ หาได้
เกิดจากใจจริ งของเขาไม่
เปโตรทูลว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายเชื่ อ” เปโตรมักจะกระทาตนเป็ นตัวแทนของอัครสาวกทั้งสิ บ
สองคนอยูเ่ สมอ เขาเป็ นพยานถึงความเชื่อที่เขามีต่อพระองค์ในนามของอัครสาวกทั้งหลาย แต่เป็ นที่น่า
เศร้ าใจอย่างยิ่ง ที่พระเยซู ได้ทรงเปิ ดเผยให้อคั รสาวกทราบว่า ในกลุ่มอัครสาวกผูใ้ กล้ชิดของพระองค์
ทั้งสิ บสองคนนี้ แหละ จะมีผหู ้ นึ่ งทรยศต่อพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “เราได้เลื อกพวกท่านสิ บสองคน
มิใช่หรื อ และคนหนึ่ งในพวกท่านเป็ นผีชวั่ ” ผีชวั่ ในที่น้ ี หมายถึง “ศัตรู ” หรื อ “ผูท้ ี่ทาการขัดขวาง” ซึ่ ง
โดยปกติแล้วมักหมายถึงพญามาร ยูดาเป็ นศัตรู ซึ่งพญามารซาตานใช้เป็ นเครื่ องมือในการทรยศหักหลัง
ขายพระบุตรของพระเจ้า ผูซ้ ่ ึ งเสด็จมาเพื่อขจัดความชัว่ ร้ ายทั้วปวง พญามารได้ “เข้าดลใจยูดาอิศการิ
โอด” ก่อน (ยอห์น 13:2) แล้วต่อมาก็เข้าสิ งอยูใ่ นใจของเขา (ยอห์น 13:27) เพื่อดาเนินตามแผนการอัน
ชัว่ ร้ายของมันพญามารผีชวั่ มีบริ วารคอยทาตามคาสั่งของมันอยูม่ ากมาย พญามารใช้บริ วารของมันให้
กระทาทุกอย่าง ในอันที่จะขจัดขัดขวางพลไพร่ ของพระเจ้า ซึ่ งบางครั้งมันลงมือทาด้วยตนเอง และใน
วันที่ผทู ้ รยศต่อพระคริ สต์เข้ามาในแผ่นดินโลก พญามารก็เข้าสิ งอยูใ่ นผูน้ ้ นั เป็ นงานชิ้นสุ ดท้ายของมัน
ในอันที่จะแย่งชิงเอาตาแหน่งแห่งพระบุตรของพระเจ้า
พวกฟาริ สียงั คงคอยจ้องจับผิดพระเยซู และอัครสาวกของพระองค์อยูต่ ลอดเวลา เพื่อที่จะหา
เหตุกล่าวโทษฟ้ องร้องพระองค์ ครั้งนี้ มีพวกอาลักษณ์กลุ่มหนึ่ งเดินทางมาจากกรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อรับฟั ง
พระธรรมค าสอนของพระองค์ ผูท้ รงเป็ นบรมครู แต่ ข ณะเดี ย วกันพวกเขาก็ พ ยายามหาทางจับ ผิด
พระองค์และอัครสาวกไปด้วย พวกอาลักษณ์ สังเกตเห็นว่าอัครสาวกของพระเยซู มิได้ลา้ งมือ ตามแบบ
ฉบับของชนชาติยวิ ก่อนรับประทานอาหาร หากว่าเราจะพิจารณากันตามทรรศนะทัว่ ๆ ไปแล้วการไม่
ล้างมือก็เพียงแต่ผิดสุ ขลักษณะอนามัยเท่านั้น เช่นเดียวกับเด็กซึ่ งส่ วนมากมักรับประทานอาหาร โดยที่
มิได้ลา้ งมือก่อนนั้นเอง แต่พวกอาลักษณ์มิได้มองในแง่น้ นั กลับตีความหมายลึกซึ้ งยิ่งกว่านี้ โดยถือว่า
บุคคลใดที่ไม่ลา้ งมือตามแบบยึดถื อปฏิ บตั ิสืบเนื่ องมาแต่โบราณ (ซึ่ งเคร่ งครัดต่อพิธีรีตองมาก) ก่อน
รับประทานอาหาร ถื อว่าผูน้ ้ นั มีมลทิน หรื อได้ลา้ งมือแล้ว แต่ลา้ งไม่ถูกต้องตามคาสอนที่ บรรพบุรุษ
สอนไว้ ก็จดั ว่าเป็ นมลทิน ซึ่ งมีค่าเท่ากับไม่ได้ลา้ ง เนื่ องจากอัครสาวกล้างมือเพียงต้องการให้สะอาด
ตามอย่างที่เรากระทากัน คือมิได้ถือเคร่ งตามขนบธรรมเนี ยมของบรรพบุรุษ ดังนั้นจึงถูกพวกอาลักษณ์
และฟาริ สีกล่าวหาว่า ฝ่ าฝื น “คาสอนของบรรพบุรุษ” ซึ่ งถือเสมือนว่าเป็ นการกระทาที่ผดิ กฎหมาย
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ประเพณี การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ที่พวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สีถือปฏิบตั ิกนั มาแต่
โบราณมีอยูว่ า่ ให้เทน้ าลงบนฝ่ ามือ โดยให้ระดับปลายนิ้วมือสู งกว่าระดับข้อศอก เมื่อเวลาเทน้ าลงบน
มือจะได้ถูกต้องปลายนิ้วมือก่อน (เพราะเขาถื อว่าเราใช้นิ้วมือมากกว่าส่ วนอื่น ดังนั้นนิ้ วมือจึงสกปรก
มากกว่า ฉะนั้นต้องชาระล้างก่อนส่ วนอื่ น) ไม่ปล่อยให้น้ าที่ไหลลงมา ถูกข้อมื อแล้วย้อนกลับไปถู ก
ปลายนิ้วมืออีก และจะต้องไม่ปล่อยให้ชายแขนเสื้ อถูกต้องกับน้ าที่ลา้ งมือแล้วนั้น หรื อแตะต้องกับมือ
ในขณะที่ กาลังล้างเป็ นอันขาด เทน้ าล้างมื อในลักษณะเช่ นนี้ สองครั้ งก็เป็ นอันเสร็ จพิธี หากกระทา
บกพร่ องหรื อผิดแผกไปจากที่กล่าวนี้ถือว่าเป็ นมลทิน จะต้องล้างมือใหม่ให้ถูกต้อง เหตุที่ชาวยิวในสมัย
นั้นยึดถือปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนนี้ สื บเนื่ องกันมาจนเป็ นประเพณี ก็เพราะในสมัยนั้นประเทศปา
เลศไตน์แห้งแล้งกันดารน้ ามาก ต้องลาเลียงกันมาเป็ นระยะทางไกล ๆ (อนึ่งการหาบน้ าก็ไม่มี ต้องใช้วิธี
ตักน้ าใส่ หม้อ หรื อภาชนะใส่ น้ าที่ไม่ใหญ่นกั แล้วทูนไว้บนศีรษะ และผูท้ ี่ตกั น้ า โดยมากมักเป็ นสตรี
จะเห็นได้วา่ การตักน้ าแต่ละเที่ยวนั้น เต็มไปด้วยความยากลาบาก และได้น้ าน้อยมาก) ฉะนั้นการล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหาร หรื อใช้น้ ากระทาการใด ๆ ก็ตาม จึงต้องกระทากันอย่างประหยัด ด้วยเหตุ น้ ี
ประชาชนส่ วนใหญ่จึงรักษาความสะอาดได้ยาก พระเจ้าจึงทรงบัญญัติกฎหรื อระเบียบการต่าง ๆ ไว้
หลายอย่าง ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ประชาชน เช่ นกฎว่าด้วยเรื่ องอาหาร สุ ขอนามัย การ
รักษาความสะอาดของบ้านเรื อน ฯลฯ แต่สมัยต่อ ๆ มาตราบจนกระทัง่ ถึงสมัยของพระเยซู ความเข้าใจ
ของประชาชนเขวไป มิได้ถือว่าควรล้างมือเพื่อความสะอาด ตามจุดประสงค์ที่แท้จริ งของพระเจ้า กลับ
ถือเอาว่าเป็ นประเพณี ที่สืบเนื่องมาแต่บรรพบุรุษ ซึ่ งจะต้องดาเนินตามอย่างเคร่ งครัดจะขาดตกบกพร่ อง
หรื อผิดเพี้ยนไปไม่ได้ พวกเขาได้ถือ “พิธีชาระล้างต่าง” (ฮีบรู 9:10) ตลอดจนการชาระล้างถ้อยชาม
โต๊ะ ฯลฯ “เมื่อเขามาจากตลาด ถ้ามิได้ลา้ งมือก่อนเขาก็ไม่รับประทานอาหาร” (มาระโก 7:4) ข้อนี้ ถา้
พิ จารณาในแง่ สุ ข ภาพอนามัย แล้วย่อ มเป็ นการดี หาน้อยไม่ เพราะในตลาดย่อมคับ คั่ง ไปด้วยผูค้ น
มากมายหลายประเภท ทั้งที่เป็ นโรค และไม่เป็ นโรค ซึ่ งเราอาจติดเชื้อมาด้วยก็ได้
พวกอาลักษณ์ทูลต่อพระเยซู ว่า “เหตุไฉนพวกสาวกของท่านจึงละเมิดคาสอนของบรรพบุรุษ
ด้วยว่าพวกเขามิได้ลา้ งมือเมื่อรับประทานอาหาร” พระเยซู ตรัสย้อนอย่างรุ นแรงว่า พวกเขาเป็ นคนหน้า
ซื่ อใจคด แสร้งทาประหนึ่งว่าเคร่ งครัดต่อพระบัญญัติของพระเจ้า แต่แท้จริ งหาเป็ นเช่นนั้นไม่ เป็ นเพียง
“นับถื อพระองค์ด้วยริ มผีป าก” ส่ วนจิ ตใจนั้นห่ างไกลจากพระองค์ พระองค์ตรั สแก่ พวกเขาว่า การ
นมัสการของพวกเขาไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาเลย เพราะพวกเขามิได้สั่งสอนหลักพระธรรมของพระเจ้า แต่
กลับสั่งสอนถ้อยคาของมนุ ษย์ พวกเขาปฏิ บตั ิ ตามธรรมเนี ยมความเชื่ อถื อของมนุ ษย์ แต่ปฏิ เสธพระ
บัญญัติของพระเจ้า ดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงสาแดงให้พวกเขารู ้ แจ้งว่า พวกเขาได้ละเมิดพระบัญญัติ
ของพระเจ้า ซึ่ งได้ถือรักษากันมาแต่เดิม โดยอ้างข้อที่ห้าแห่ งพระบัญญัติของพระเจ้า ซึ่ งได้ถือรักษากัน
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มาแต่เดิม โดยอ้างข้อที่ห้าแห่ งพระบัญญัติสิบประการซึ่ งว่า “จงนับถือบิดามารดา” ซึ่ งสภาพความเป็ น
จริ งแล้ว พวกฟาริ สีและพวกอาลักษณ์ เหล่ านั้นมิได้เคารพนับถื อ เกื้ อหนุ นจุ นเจือ บิดามารดาของตน
เท่าที่ควรเลย สิ่ งของอันใดที่ควรจะเจือจุนบิดามารดาได้ ก็กลับหลี กเลี่ยงตลบตะแลงว่าได้ถวายให้แก่
พระเจ้าแล้ว พวกเขาพยายามหาทางออกให้ตนเองเสมอ ทาเสมือนหนึ่ งว่าพระบัญญัติของพระเจ้า ไม่มี
ความหมายอะไรสาหรับเขาเลย และในการหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติจากประชาชนนั้น เขาก็ชกั ชวนให้
ประชาชนละทิ้งภาระหน้าที่การดูแล รับผิดชอบบิดามารดาของตนเสี ยแล้วเอาทรัพย์สมบัติที่ควรจะใช้
ในการปรนนิ บตั ิบิดามารดา ไปมอบให้แก่พวกเขา พวกเขาหลอกลวงประชาชนผูห้ ลงเชื่ อว่า จะเอาไป
ถวายให้แก่พระเจ้าแทนที่พวกฟาริ สีและพวกอาลักษณ์จะตอบสนองบุญคุณ ของบิดามารดาผูใ้ ห้กาเนิ ด
และอุปการะตนมาแต่เล็กแต่น้อย เขากลับตลบตะแลงเรี ยกทรัพย์สมบัติเหล่านั้นว่า “โกระบัน” (เป็ น
ภาษาทางศาสนาของพวกฟาริ สี) หมายความว่า เป็ นสิ่ งที่แยกตั้งไว้เพื่อพระเจ้า เป็ นของศักดิ์สิทธิ์ ที่ไม่มี
ผูใ้ ดอาจเอื้อมได้แม้แต่บิดามารดาซึ่ งหิ วโหยสักเพียงใด ก็ไม่อาจแตะต้องได้ (ชาวฟาริ สีเคร่ งครัดกันมาก
ในเรื่ องทรัพย์สมบัติของพระเจ้า) จนเวลาล่วงเลยอีกกว่าสองร้ อยปี ผูท้ ี่เป็ นหนี้ ก็ยงั หลอกลวงไม่ชาระ
หนี้ ข องตนเขากล่ าวว่า สมบัติที่ เขามี อยู่น้ ันเป็ น “โกระบัน” เพื่ อหลี กเลี่ ย งหน้าที่ รับผิดชอบของตน
ตลอดจนหลีกเลี่ยงพระบัญญัติขอ้ ที่ห้าด้วย พระเยซู ทรงชี้ ให้พวกเขาเห็ นว่า การถื อรักษาตามคาสอน
ของบรรพบุรุษของพวกเขา แท้จริ งก็คือการทาลายพระบัญญัติของพระเจ้านัน่ เอง
ของที่เราถวายต่อพระเจ้านั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย หากว่าเป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อพระบัญญัติของ
พระเจ้า สิ่ งใดที่ พระเจ้าทรงบัญชาให้เราใช้เพื่อประโยชน์ในทางอื่ นแล้ว เราไม่อาจนาสิ่ งนั้นมาถวาย
ให้แก่พระองค์ได้อีก เราไม่อาจจะถวายสิ่ งที่เป็ นมลทิน หรื อสิ่ งที่เรายังเป็ นหนี้ ผอู ้ ื่น ให้แก่พระเจ้าได้
เพราะไม่ใช่สิ่งที่ควรแก่การถวาย “การเชื่ อฟั งก็ประเสริ ฐกว่าเครื่ องบูชา” (1 ซามูเอล 15:22) เหตุฉะนั้น
“ถ้าท่านนาเครื่ องบูชามาถึ งแท่นแล้ว และระลึกขึ้นได้ว่า ท่านมีเหตุขดั เคืองข้อหนึ่ งข้อใดกับพี่นอ้ ง จง
วางเครื่ องบูชาไว้ที่หน้าแท่น แล้วไปคืนดี กบั พี่น้องผูน้ ้ นั เสี ยก่ อน จึ งค่อยมาถวายเครื่ องบูชาของท่าน
(มัทธิ ว 5:23,24)
ถ้อยค าทั้ง หมดที่ ก ล่ า วมานี้ เป็ นค าสั่ ง สอนที่ พ ระเยซู ตรั ส แก่ พ วกฟาริ สี และพวกอาลัก ษณ์
โดยเฉพาะ ต่อจากนั้นพระองค์ได้ทรงเรี ยกประชาชนที่ยงั อยูใ่ นที่น้ นั มาหาพระองค์ แล้วทรงอธิ บายให้
พวกเขาทราบถึงความแตกต่างระหว่างการเชื่ อถือศาสนาเพียงผิวเผิน และการเชื่ อถือศาสนาซึ่ งเกิดจาก
จิตใจที่แท้จริ ง พระองค์ตรัสอย่างหนักแน่ นว่า “จงฟั งและเข้าใจเถิ ด มิใช่ สิ่งซึ่ งเข้าไปในปาก จะทาให้
มนุ ษย์เป็ นมลทิน แต่สิ่งซึ่ งออกมาจากปากนั้นแหละ ทาให้มนุ ษย์เป็ นมลทิน” นี่คือพระดารัสตอนหนึ่ ง
ซึ่ งพระองค์ตรั ส แก่ ประชาชนหลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จเข้าไปในเรื อน พร้ อมกับอัครสาวกของ
พระองค์ อัครสาวกทูลต่อพระองค์วา่ พวกฟาริ สีสงสัยในคาตรัสของพระองค์ แต่พระองค์ตรัสตอบว่า
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“ช่ า งเขาเถิ ด เขาเป็ นคนตาบอด จู ง คนตาบอด ถ้า คนตาบอด จู ง คนตาบอด ทั้ง สองจะตกลงในบ่ อ ”
“ต้นไม้ใด ๆ ทุกต้น ซึ่งพระเจ้าของเรา ผูส้ ถิตในสวรรค์มิได้ทรงปลูกไว้ จะต้องถอนเสี ย”
เมื่ออัครสาวกขอร้องให้พระเยซู อธิ บายความหมายของคาอุปมา ที่พระองค์ตรัสแก่ประชาชน
เหล่ า นั้น พระองค์ก็ ต รั ส ในเชิ ง ตาหนิ อ ยู่ใ นที ว่า “บัดนี้ ท่ า นทั้ง หลายยัง ไม่ เ ข้า ใจหรื อ” ทั้ง นี้ เพราะ
พระองค์ได้ทรงอธิ บายให้พวกเขาทราบอยูเ่ สมอ ถึงความจาเป็ นที่พระเจ้าต้องทางานในจิตใจของมนุ ษย์
ท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงภายใน ฉะนั้นพระองค์จึ ง ทรงแปลกพระทัย ยิ่ ง นัก ที่ พ วกเขาไม่ เ ข้า ใจ
พระองค์ได้ทรงอธิ บายเพิ่มเติมถึงสิ่ งชัว่ ร้าย ที่ซ่อนเร้นอยูภ่ ายในของมนุ ษย์วา่ สิ่ งที่ทาให้จิตเป็ มลทินก็
คือ สิ่ งที่ซ่อนเร้นอยูภ่ ายในจิตใจนัน่ เอง หาใช่เกิดจากสิ่ งมาจากภายนอกร่ างกายไม่ สิ่ งของจากภายนอก
เช่นอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้น เพียงแต่ก่อให้เกิดผลแก่ร่างกายภายนอกเท่านั้น มิได้ก่อให้เกิดผล
แก่จิตใจแต่อย่างใด สิ่ งที่เรารับประทานเข้าไป สิ่ งนั้นก็จาต้องถูกขับถ่ายออกมา (มาระโก 7:19) กระนั้น
ก็ตาม จิตใจของมนุ ษย์ก็อาจชาระล้างให้สะอาดบริ สุทธิ์ ได้ โดยการรับชี วิตใหม่จากพระเจ้า ซึ่ งพระเยซู
ได้เสด็จมาเพื่อจะประทานให้แก่ทุกคนที่เชื่ อพระองค์ สิ่ งชัว่ ร้ ายที่ออกจากจิตใจของมนุ ษย์มีมากมาย
หลายอย่างเช่ นความคดโกง ความโลภ ความเย่อหยิ่งจองหอง ฯลฯ สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นแต่ทาให้ทวั่ ทุกส่ วน
ของร่ างกายเป็ นมลทินด้วยกันทั้งสิ้ น เพราะมันเป็ น “เชื้ อไฟเผาวัฎฎ์แห่ งชี วิตอยู”่ (ยากอบ 3:6) แต่ถา้ เรา
มองดู พ ระเจ้า แต่ ผูเ้ ดี ย ว ร่ า งกายของเราก็ จะประกอบด้วยแสงสว่า งแห่ ง ชี วิต ท าให้ชี วิตมี ค วามสุ ข
สมบูรณ์ (มัทธิ ว 6:22) ถ้าจิตใจของเราดาเนินไปในวิถีทางที่ถูกต้อง ร่ างกายของเราก็จะดาเนิ นไปในทาง
ที่ถูกต้องด้วย
พระเยซูได้ทรงสั่งสอนอัครสาวกด้วยวิธีการต่าง ๆ ในอันที่จะจัดเตรี ยมอัครสาวกของพระองค์
ให้เข้า ใจถึ ง อาณาจัก รฝ่ ายวิญญาณของพระเจ้า และคริ ส ตจัก รของพระองค์ ซึ่ งอัครสาวกจะเป็ นผู้
สถาปนาขึ้นเองในภายหลัง

ข้ อไตร่ ตรอง
“คลื่ น ลมจั ด ต้ า นหน้ า ไว้ ” การติ ด ตามพระเยซู ค ริ ส ต์ อ ย่ า งใกล้ชิ ด ด้ว ยความสั ต ย์ซื่ อ มิ ไ ด้
หมายความว่า เราจะรอดพ้นจากการคุกคามของความทุกข์ทรมานต่าง ๆ การถูกทดลอง และการสู้ทน
ต่ อความยากล าบาก เป็ นส่ วนหนึ่ ง ในชี วิตของคริ ส เตี ย นเสมอ ดัง จะเห็ นได้จ ากข้อพระธรรมที่ ว่า
“บรรดาคนที่ต้ งั ใจประพฤติธรรมในพระเยซู คริ สต์ ก็จะต้องอดทนการข่มเหงด้วยกันทั้งนั้น” แม้วา่ เรา
จะเชื่อฟังพระองค์ ดาเนินชีวิตตามแนวทางที่พระองค์ทรงวางไว้ให้ และการปฏิบตั ิตามพระบัญชาของ
พระองค์อย่างเคร่ งครัดก็ตาม เราก็อาจถูกมรสุ มชี วิตพัดกระหน่ าได้เช่ นกัน แต่ “ถ้าเจ้าป้ อแป้ ในวันที่มี
ความทุกข์ยาก ก็เห็นได้วา่ กาลังของเจ้านั้นน้อย” (สุ ภาษิต 24:10)
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“คื อเราเองอย่ ากลัวเลย” มี ปรั ช ญาอยู่เพีย งข้อเดี ยวที่ จะทาให้เราดารงชี วิตอยู่ได้อย่า งมัน่ คง
ท่ามกลางโลกอันผันผวนนี้ ก็คือความเชื่ออย่างมัน่ คงว่า ทุกสิ่ งที่เข้าสู่ ชีวติ บุตรของพระเจ้านั้น จะต้องมา
จากพระบิดาเจ้าในสวรรค์ ผูเ้ ปี่ ยมล้นไปด้วยความรัก
อุปสรรคนานาชนิดที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของเรานั้น ก็เพื่อสาแดงให้เราทราบ
ถึ ง ความจาเป็ นของเรา ซึ่ ง พระเยซู จะทรงกระซิ บ กับ เราว่า “คื อเราเอง อย่า กลัวเลย” ในเมื่ อเราเข้า
ใจความจริ งเช่นนี้แล้ว หากจะมีอุปสรรค์ใด ๆ เกิดขึ้นกับเรา ก็จงยอมรับแต่โดยดี เพราะอุปสรรคนั้นมา
แต่พระหัตถ์ของพระองค์ พระประสงค์ของพระองค์ จะสาเร็ จ และอุ ปสรรคหรื อมรสุ มเหล่านั้น ก็จะ
สงบลงในที่สุด
“ขอโปรดให้ ข้าพเจ้ าเดิ นบนนา้ ไปหาพระองค์ ” เปโตรเชื่ อมัน่ อย่างเต็มที่วา่ เขาจะต้องเดินบน
ผิวน้ าได้เช่นเดียวกับพระเยซู ด้วยความเชื่ออันเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวที่เขามีต่อพระองค์ ผนวกกับได้รับความ
แน่ใจจากคาตรัสของพระองค์ที่วา่ “มาเถิด” เปโตรจึงก้าวออกจากเรื อ เดินไปบนผิวน้ าทะเล เพื่อไปหา
พระองค์ โดยมิได้หวัน่ กลัว ต่อสายลมซึ่ งพัดมาอย่างแรงกล้า และคลื่นอันปั่ นป่ วนของท้องทะเล ในยุค
แห่งความผันผวนซึ่ งเต็มไปด้วยความยุง่ ยากนานาประการเช่นนี้ เราจาเป็ นต้องมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
เช่นเดียวกับเปโตร เพื่อว่าจะได้เชื่อในพระเจ้า และไว้วางใจในพระองค์มากยิง่ ขึ้น
“เจ้ าสงสั ยทาไม” เมื่ อการไว้วางใจในพระเจ้า เป็ นบ่อเกิ ดแห่ งพลกาลังของเรา เราก็สามารถ
กระทาสิ่ งที่เกินความสามารถของเราให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ แต่เมื่อเราพะวงอยูก่ บั ความกลัว เราก็จะไม่มี
พลกาลังที่จะกระทาสิ่ งใดได้ แม้แต่จะเป็ นหน้าที่การงานของเราเองก็ตาม
หากศึกษาและพิจารณาดู เรื่ องราวของเปโตรในตอนนี้ จะเห็ นว่าขณะเมื่อเขาเกิ ดความสงสัย
และร่ างของเขาจมไปในน้ านั้น เขามีความทุกข์มาก แต่ต่อมาภายหลัง เมื่อเขาได้รับฤทธิ์ อานาจจากพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ เข้ามาในชีวติ ของเขา โดยได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้ว เขาก็สามารถช่วยเหลือบุคคลอื่น
ๆ ที่มีความทุกข์ เช่นช่วยเหลือคนง่อยที่หน้าประตูพระวิหาร เปโตรมีฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า สามารถที่
จะสั่งคนง่อยผูน้ ้ นั ให้ลุกขึ้นได้ การเปลี่ยนแปลงของเปโตรดังกล่าวนี้ เกิดจากอานาจที่เขาได้รับจากพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์
“การของพระเจ้ าคือที่จะวางใจ...” มนุ ษย์ในสมัยนั้นมักไม่ยอมเชื่ อเรามักจะอธิ ษฐานว่า “ขอให้
น้ าพระทัยของพระองค์สาเร็ จ” แต่เวลาปฏิบตั ิเราก็กลับทาตามความปรารถนาของตัวเอง ความเชื่ อของ
ในพระคริ สต์ คื อกุญแจที่ จะบันดาลให้พระราชกิ จของพระเจ้าสัมฤทธิ์ ผล ถ้าเราเชื่ อในพระองค์ น้ า
พระทัยของพระองค์ ก็จะปรากฏชัดต่อการดาเนินชีวติ ของเรา ทุกวิถีกา้ ว และพระองค์จะประทานความ
กล้าหาญ เพื่อให้เรากระทาตามน้ าพระทัยนั้นด้วย (ยอห์น 7:17)
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“เราเป็ นทิพยอาหารแห่ งชี วิต” “ถ้าท่านไม่กินเนื้ อ และดื่มโลหิ ตของบุตรมนุ ษย์ ท่านไม่มีในตัว
ท่าน” อาหารเป็ นสัญลักษณ์ของชี วิต หากปราศจากอาหารเสี ยแล้ว เราก็ไม่อาจดารงชี วิตอยูไ่ ด้ พระเยซู
มิได้เสด็จเข้ามาในโลก เพื่อเป็ นของหวานหรื ออาหารว่าง หรื อสิ่ งที่ไม่จาเป็ นต่อร่ างกาย หากแต่ทรงเป็ น
ทิพยอาหารเพื่อการยังชีพโดยแท้ พระองค์เสด็จเข้ามาในโลก เพื่อให้มนุษย์ทุกคนได้รับทิพยอาหารแห่ ง
ชี วิตนั้น เพื่อจะไม่ตอ้ งถึงซึ่ งความพินาศอาหารนี้ พระองค์ประทานให้แก่เราที่ไม้กางเขน “จงมาซื้ อกิ น
เออ มาเถอะ มาซื้ อธัญญาหารโดยไม่ตอ้ งออกเงิน” (อิสยาห์ 55:1)
“เราจะให้ ผ้ นู ั้นเป็ นขึน้ มาในวันที่สุด” ทิพยอาหารแห่ งชี วิตนี้ มิใช่เพียงทาให้เรามีชีวิตในโลกนี้
เท่านั้น หากแต่ยงั ทาให้เรามีชีวิตนิ รันดร์ อีกด้วย ดังจะเห็ นได้จากพระดารัสที่ว่า “ผูท้ ี่กินอาหารนี้ จะมี
ชีวติ นิรันดร์ ” พระเยซูทรงเป็ นเหตุให้คนทั้งปวงเป็ นขึ้น และให้มีชีวติ
การ “ล้างมือ” หรื อการชาระล้างร่ างกาย เพียงแต่ภายนอกเท่านั้น แม้จะพิถีพิถนั ชาระล้างกัน
อย่างไร ก็ไม่อาจลบรอยมลทินให้จางหายไปได้ ดัง่ เช่ นปี ลาตที่พยายามล้างมืออันเปื้ อนมลทินของตน
โดยหวังจะให้โลหิ ตของพระเยซู ไปตกอยู่กบั ผูอ้ ื่น ซึ่ งไม่มีทางที่จะเป็ นไปได้เลย การที่ชีวิตของเราจะ
สะอาด บริ สุทธิ์ ได้อย่างแท้จริ งนั้น ต้องเกิดจากการชาระล้างภายใน มิใช่กระทาแต่ภายนอก มือที่สะอาด
และดวงใจที่ บริ สุทธิ์ ย่อมเป็ นของคู่กนั เสมอ “ผูใ้ ดจะขึ้ นไปยังภูเขาของพระเยโฮวาห์... คือผูท้ ี่มีมือ
สะอาดหมดจด และมีใจบริ สุทธิ์ ”

ทบทวน
1. อัครสาวกตีกรรเชียงเรื อข้ามทะเลสาบกาลิลีเพื่อไปยังที่ใด? ก่อนหน้านั้นอัครสาวกทาอะไร?
อยูท่ ี่ไหน? ขณะที่เกิดลมพายุน้ นั พวกเขาตีกรรเชียงเรื อออกจากฝั่งไปได้ไกลเท่าใด?
2. พระเยซูเสด็จไปหาอัครสาวกเมื่อใด? พระองค์เสด็จไปหาเขาโดยวิธีใด? พวกเขาจาพระองค์
ได้หรื อไม่? พวกเขาจาพระองค์ได้หรื อไม่? เหตุใดพวกเขาจึงกลัวพระองค์? พวกเขากระทาอย่างไร?
3. พระเยซูทรงทาให้อคั รสาวกเกิดความแน่ใจได้อย่างไร? พวกเขาเชื่อว่าเป็ นพระองค์หรื อไม่?
4. เปโตรทูลต่อพระองค์วา่ อย่างไร? จงเล่าถึงประสบการณ์ของเปโตรในตอนนี้มาอย่างละเอียด
5. เหตุ ใดเปโตรจึงเริ่ มจมลงไปในน้ า? เปโตรรอดพ้นจากการจมน้ าตายได้อย่างไร? เขาอ้อน
วอนขอให้พระเยซูช่วยชีวติ เขาไว้ โดยทูลว่าอย่างไร?
6. เมื่อพระเยซู เสด็จขึ้นไปในเรื อเรี ยบร้ อยแล้ว มีอะไรเกิ ดขึ้นบ้าง? หลังจากนั้นอัครสาวกต้อง
ใช้เวลานานเท่าใดจึงเข้าถึงฝั่ง?
7. พระเยซูและอัครสาวกของพระองค์ข้ ึนฝั่ง ณ ที่ใด? ดินแดนตอนนั้นอยูใ่ นแคว้นใด?
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8. เมื่อพระเยซู และอัครสาวกขึ้นฝั่ งแล้วได้พบปะกับผูใ้ ดบ้าง? ผูค้ นเหล่านั้นได้ทาอะไรบ้าง?
คนเจ็บไข้ได้ป่วย ที่ได้รับการรักษาจากพระเยซู ณ ที่น้ นั มีท้ งั หมดกี่ ราย พระเยซู ทรงรักษาเขาโดยวิธี
ใด?
9. ผูท้ ี่ “ถู ก ต้องพระองค์” ได้รับ การรั ก ษาโรคให้หาย เช่ นเดี ย วกับ ผูท้ ี่ พ ระองค์ท รงถู ก ต้อง
หรื อไม่?
10. ประชาชนกลุ่มที่ได้รับการเลี้ยงอาหาร จากพระเยซู ณ ฝั่ งทะเลฟากตรงกันข้ามนั้น ได้พา
กันไปไหน? พวกเขาได้เที่ยวแสวงหาพระเยซู ณ ที่ใดบ้าง? ในที่สุดพวกเขาได้พบพระองค์ที่ใด? เขาทูล
พระองค์วา่ อย่างไร?
11. พระเยซู ทรงตาหนิ ประชาชนเหล่านั้นด้วยเรื่ องอะไร? พระองค์ตรัสสั่งให้พวกเขาแสวงหา
อะไร? เมื่อพวกเขาทูลถามพระเยซู ถึงวิธีที่จะปฏิบตั ิการงานของพระเจ้า พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่า
อย่างไร?
12. เหตุใดประชาชนเหล่านั้นจึงต้องการเห็น “นิมิต” จากพระเยซู?
13. พระเยซู ตรัสเกี่ ยวกับเรื่ องมานาว่าอย่างไร? พระองค์ตรัสเกี่ ยวกับอาหารอันแท้จริ ง ซึ่ งมา
จากสวรรค์วา่ อย่างไร?
14. พระองค์ได้ทรงเทศนาสั่งสอนประชาชนเหล่านั้น ด้วยเรื่ องอะไรบ้าง? เราจะค้นคว้าได้จาก
พระธรรมเล่มใด ในพระคริ สตธรรมใหม่? มีพระกิตติคุณกี่เล่มที่บนั ทึกเรื่ องราวนี้ ไว้? ใจความสาคัญยิ่ง
ของคาสอนนี้คืออะไร? จงอธิ บายความหมายของหลักคาสอนนี้ ให้ชดั เจนตามความเข้าใจของท่าน?
15. ชนชาติยวิ รับเอาหลักคาสอนนี้อย่างไร? เพราะเหตุใด?
16. พระเยซู ตรัสว่าพระองค์เสด็จเข้ามาในโลก เพื่อประทานทิพยอาหารแห่ งชี วิตให้แก่ผใู ้ ด?
พระเยซู ตรัสอย่างไร เกี่ยวกับการที่พวกเขาจะได้รับชี วิตใหม่จากพระองค์? พระองค์ทรงหมายความว่า
อย่างไร?
17. พระเยซู ทรงเทศนาสั่งสอนเรื่ องนี้ ที่ใด? การสั่งสอนข้อนี้ ทาให้ผูท้ ี่ติดตามพระองค์เกิ ด
ความรู ้สึกอย่างไร? ผลเป็ นอย่างไร?
18. พระองค์ตรัสแก่อคั รสาวกของพระองค์ว่าอย่างไร? ใครเป็ นผูท้ ูลตอบพระองค์? เขาเป็ น
พยานถึ งความเชื่ อของเขา ที่ มีต่อพระองค์ว่าอย่างไร? พระองค์ตรัส เกี่ ยวกับอัครสาวกทั้งสิ บสองคน
ของพระองค์วา่ อย่างไร? พระองค์ตรัสเกี่ยวกับผูท้ ี่จะทรยศต่อพระองค์วา่ อย่างไร? บุคคลผูน้ ้ นั คือใคร?
19. ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวยิว ที่อคั รสาวกไม่ได้ถือปฏิบตั ิตามในขั้นนี้ คืออะไร? ใคร
เป็ นคนกล่าวโทษอัครสาวก? เพราะเหตุใด? อัครสาวกมิได้ลา้ งมือก่อนรับประทานอาหารจริ งๆ หรื อ?
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20. การกระทาของอัครสาวกในครั้งนี้ เป็ นการฝ่ าฝื นพระบัญญัติของพระเจ้าจริ งหรื อ? พระเยซู
ทรงประนามพวกอาลักษณ์ และพวกฟาริ สีเหล่านั้น ว่าเป็ นคนอย่างไร? คาว่าพยากรณ์ ที่พระองค์ทรง
อ้างเกี่ยวกับพวกเขา มีใจความว่าอย่างไร? พระองค์ทรงกล่าวหาพวกเขาด้วยเรื่ องอะไร?
21. พระเยซู ตรัสว่าพวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สี กระทาการฝ่ าฝื นพระบัญญัติสิบประการข้อ
ใด? พวกเขาฝ่ าฝื นอย่างไร?
22. การ “เคารพนับถือบิดามารดา” มีความหมายต่อมนุ ษย์ในปั จจุบนั อย่างไร? ธรรมจริ ยาข้อนี้
เหมาะสาหรับเด็ก ๆ เท่านั้นหรื อ?
23. พระเยซูตรัสว่าพวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สี กระทาผิดต่อพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างไร?
24. หลังจากพระเยซูทรงเทศนาสั่งสอน พวกอาลักษณ์ และพวกฟาริ สีแล้ว พระองค์ทรงเรี ยก
ผูใ้ ดมาหาพระองค์? พระองค์ตรัสแก่บุคคลเหล่านี้วา่ อย่างไร?
25. เมื่อพระเยซู และอัครสาวกเข้าไปในเรื อนแล้ว อัครสาวกได้ทูลถามพระองค์ว่าอย่างไร?
พระองค์ทรงอธิ บายความหมายของคาอุปมา ที่อคั รสาวกทูลถามนั้นว่าอย่างไร?
26. ความชัว่ ร้ายที่มนุ ษย์สาแดงออกมานั้น มาแต่ไหน? การดื่มกินเป็ นเหตุให้มนุษย์เป็ นมลทิน
หรื อ? อะไรเป็ นเหตุให้มนุษย์ทาความผิดบาป?
27. ปั ญหาที่พระเยซูทรงหาทางอธิ บายให้อคั รสาวกของพระองค์เข้าใจ ในบทเรี ยนนี้ คืออะไร?
พระเยซู ตรัสอย่างไร เกี่ ยวกับการที่พวกเขาจะได้รับชี วิตใหม่? มีพระกิตติคุณกี่ เล่มที่บนั ทึกเรื่ องราวนี้
ไว้? ใจความสาคัญยิ่งของคาสอนนี้ คืออะไร? จงอธิ บายความหมายของหลักคาสอนนี้ ให้ชัดเจนตาม
ความเข้าใจของท่าน

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. การที่พระเยซูทรงสาแดงอานาจในการดาเนินบนน้ านั้น ให้บทเรี ยนอะไรแก่ผเู ้ ชื่ อบ้าง 2. การ
ดาเนิ นบนน้ าและการกระทาการอัศจรรย์ใ นการเลี้ ยงประชาชนกว่า ห้าพันคน เป็ นการวางรากฐาน
สาหรับการเทศนาสั่งสอนเรื่ องทิพยอาหารแห่ งชี วิต เรื่ องพระกายและพระโลหิ ต และการจาแลงพระ
กายซึ่ งจะเกิดขึ้นภายในสองสามสัปดาห์ต่อมา ใช่ หรื อไม่ 3. ท่านจะอธิ บายอย่างไรเกี่ยวกับการที่พระ
เยซูทรงสามารถดาเนินบนน้ า ท่านคิดว่าอะไรเป็ นเหตุให้เปโตรเดินบนน้ าได้ 4. พระเยซู ตรัสว่า “โอคน
มีความเชื่อน้อย” ในขณะที่เปโตรกาลังเดินบนน้ า หรื อขณะเมื่อเขาเริ่ มจมน้ า 5. เหตุใด ประชาชนจึงไม่
เข้าใจถึ งเรื่ องทิพยอาหารแห่ งชี วิต ท่านคิดว่าการที่ประชาชนไม่เข้าใจในเรื่ องนี้ เป็ นเหตุให้หลายคน
ถอยกลับไปจากพระองค์หรื อ 6. “การที่มนุ ษย์สามารถกินเนื้ อ และดื่มโลหิ ตของพระบุตร” เป็ นไปได้
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อย่างไร 7. หากว่าไม่มีผใู ้ ดที่จะมาถึงพระคริ สต์ได้อย่างแท้จริ ง เว้นแต่ผทู ้ ี่พระเจ้าทรงชักนาแล้ว ผูท้ ี่ไม่
เข้าถึงพระคริ สต์น้ นั จะต้องรับผิดชอบด้วยหรื อ พระบิดาเจ้าทรงชักนามนุ ษย์ทุกคนหรื อ 8. มีเฉพาะแต่
คนของพระคริ สต์เท่านั้นหรื อ ที่ จะได้ “เป็ นขึ้นมาในวันที่ สุด” 9. ท่านคิดว่า ในเวลาดังกล่าวนี้ อัคร
สาวกทั้งสิ บสองก็ถูกทดลองเพื่อให้ถอยกลับไปจากพระองค์ดว้ ยหรื อ 10. พระเยซู ทรงทราบได้อย่างไร
ว่า
ยูดาอิศการิ โอดจะทรยศต่อพระองค์ 11. เปโตรเคยถอยกลับจากความเชื่อของเขาหรื อไม่
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ขั้นทีส่ ามสิ บทรงเลีย้ งอาหารแก่ คนสี่ พนั คน-แขวงเมืองเดกาโปลี
มณฑลฟอยนิเก
มัทธิว 15:21-38,มาระโก 7:24-8:9
นับ ตั้ง แต่ พระเยซู ทรงเริ่ ม ปฏิ บ ตั ิ พ ระราชกิ จในมณฑลกาลิ ลี มาจนกระทัง่ บัดนี้ ก็เป็ นเวลา
ประมาณสองปี โดยมีศูนย์ปฏิบตั ิงานในเมืองคาเปอรนาอูม ณ ที่เมืองคาเปอรนาอูมนี้ เอง ที่พระองค์ได้
ทรงรวบรวมสาวกของพระองค์ ทรงเลื อกและแต่งตั้งสิ บสองคนให้เป็ นอัครสาวก พระองค์ได้ทรง
อบรมสั่งสอนให้อคั รสาวกทุกคน เข้าใจถึ งการปฏิ บตั ิหน้าที่ ในการประกาศเรื่ องแผ่นดิ นของพระเจ้า
และได้ทรงใช้พวกเขาออกไปเทศนาสั่งสอนประชาชน ทัว่ ทั้งมณฑลกาลิลี พระเยซู เองก็ได้เทศนาสั่ง
สอนประชาชนเป็ นอันมาก ที่ ติดตามพระองค์ไป ให้ทราบถึ งข่าวประเสริ ฐแห่ งแผ่นดิ นของพระเจ้า
เช่นเดียวกัน พระองค์ได้ทรงบาบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และความทุกข์ทรมานนานาประการของพวกเขา
ให้หาย พระองค์ได้ทรงสาแดงฤทธานุภาพ ให้เป็ นที่ประจักษ์แก่พวกเขามากมายหลายประการ
ในขั้นที่แล้ว ภายหลังที่พระเยซูได้ทรงกระทาการอัศจรรย์ ในการเลี้ยงประชาชนกว่าห้าพันคน
ด้วยขนมปั งเพียงห้าก้อน และปลาเล็ก ๆ สองตัวนั้น พระองค์ก็ได้เสด็จข้ามฟากไปสู่ ฝั่งตะวันตกของ
ทะเลสาบกาลิลีพระองค์ได้เสด็จดาเนิ นบนผิวน้ าท่ามกลางพายุอนั แรงกล้า และคลื่ นลมซึ่ งทะเลกาลัง
ปั่ นป่ วนอย่างบ้าคลัง่ และเมื่อขึ้นฝั่งที่เขตแดนเฆ็นนาซาเร็ ธแล้ว ก็ได้ทรงรักษาคนไข้ได้ป่วยที่นนั่ เป็ น
จานวนมากราย
หลัง จากนั้นพระองค์จึง ได้เสด็ จกลับ ไปสู่ เมื อ กัป เรนาอุ ม ณ ที่ นั่น พระองค์ท รงได้รับ การ
ต้อนรับจากผูค้ นอย่างล้นหลาม ผูค้ นเหล่านี้ ต่างก็กาลังแสวงหาพระองค์ดว้ ยจิตใจที่ร้อนรน พระเยซู ได้
ทรงเทศนาสั่งสอนประชาชน ในธรรมศาลาด้วยข้อพระธรรมอันประเสริ ฐยิ่ง คือเรื่ องทิพยอาหารแห่ ง
ชี วิตเพื่อให้พวกเขาได้เข้าใจ ถึ งความหมายที่ แท้จริ งในเรื่ องแผ่นดิ นของพระเจ้า เป็ นแผ่นดิ นในด้าน
วิญญาณจิต การเทศนาของพระเยซู ครั้งนี้ ได้ทาให้ผตู ้ ิดตามพระองค์มีความคิดเห็นแตกต่างกัน มีหลาย
คนที่ไม่ยอมรับรู ้ คาสอนนี้ และเริ่ มถอยหลังไปจากพระองค์ พฤติการของประชาชน ที่ไม่เชื่ อดังกล่าว
ทาให้พระองค์เศร้าพระทัยมาก พระองค์จึงตรัสถามอัครสาวกว่า ในกลุ่มอัครสาวกนี้ มีผใู ้ ดบ้างหรื อ ที่
ต้องการถอยหลังไปจากพระองค์ดุจคนอื่น เปโตรได้ทูลตอบให้พระองค์ทรงทราบ ถึงความตั้งใจอันเด็ด
เดี่ยวของเหล่าอัครสาวก ที่จะติดตามพระองค์ตลอดไป และได้เป็ นพยานถึงความเชื่ อมัน่ ของพวกเขาที่มี
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ต่อพระองค์ในโอกาสนี้ พระเยซู ได้เปิ ดเผยว่า ในกลุ่มอัครสาวกทั้งสิ บสองคน มีคนหนึ่ งซึ่ งจะทรยศต่อ
พระองค์
พระเยซูทรงทราบว่า ชาวยิวกาลังหาโอกาสที่จะปลงพระชนม์พระองค์และหนึ่ งในบรรดาอัคร
สาวกของพระองค์ จะเป็ นผู้ม อบพระองค์ใ ห้ อ ยู่ใ นมื อ ของมนุ ษ ย์ใ จทรามเหล่ า นั้น นอกจากพวก
อาลักษณ์และพวกฟาริ สี ที่ได้ต่อสู ้และขัดขวาง บีบคั้นพระองค์อย่างขมขื่นแล้ว ยังมีกษัตริ ยเ์ ฮโรด อีกผู้
หนึ่ งที่ สนใจในพระองค์และพระราชกิ จของพระองค์ ทั้งนี้ เพราะกษัตริ ย ์เฮโรดเข้าใจว่าพระเยซู คื อ
ยอห์นบัพติศมา ซึ่ งเฮโรดได้ทรงประหารชี วิตเสี ยแล้วนั้น ฟื้ นคืนชี พขึ้นมาใหม่ ดังนั้นเฮโรดจึงกระหาย
ที่จะได้พบเห็ นพระเยซู อย่างยิ่ง พระเยซู ทรงทราบถึ งพระประสงค์ของเฮโรดเป็ นอย่างดี แต่เนื่ องจาก
พระองค์เกรงว่า หากเปิ ดโอกาสให้เฮโรดได้พบปะพระองค์แล้ว อาจเกิ ดปั ญหาต่าง ๆ ขึ้น ซึ่ งจะเป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิ บตั ิพระราชกิ จของพระองค์ ฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงหลี กเลี่ ยงไม่ยอมพบปะกับ
กษัตริ ยเ์ ฮโรด
ขณะเดียวกันพระองค์ทรงประสงค์ที่จะหลีกหนีไปจากชาวยิว พระองค์จึงเสด็จจาก มณฑลกาลิ
ลี ไปสู่ ดินแดนแห่ งอื่ นต่อไป เหตุที่พระเยซู ทรงต้องการหลี กหนี จากชนชาติยิว ก็เพราะพระองค์และ
อัครสาวกได้อุตส่ าห์พากเพียรประกาศข่าวประเสริ ฐ และเทศนาสั่งสอนพวกเขา ด้วยความสัตย์ซื่อ ด้วย
ความรักความเมตตาสงสารเสมอมา แต่พวกเขากลับไม่ยอมเชื่ อฟั ง มิ หนาซ้ ายังดู หมิ่ นเหยียดหยาม
พระองค์ดว้ ยใจอันแข็งกระด้าง พระองค์จึงรู ้สึกเอือมระอาที่จะอยูก่ บั พวกเขาต่อไป ก่อนที่จะเสด็จจาก
มณฑลกาลิ ลี พระองค์ได้ทรงต่อว่าเมื องต่าง ๆ ในมณฑลนี้ ซ่ ึ ง “พระองค์ได้ทรงกระทาการอิทธิ ฤทธิ์
มากกว่าที่อื่น” (มัทธิ ว 11:20-24) เพราะเขาไม่ยอมกลับใจใหม่ แล้วพระราชกิจของพระองค์ในเมืองนี้ ก็
เป็ นอันเสร็ จสิ้ นลง นับตั้งแต่พระเยซู ทรงเริ่ มปฏิ บตั ิพระราชกิ จเป็ นต้นมา จนกระทัง่ เวลาที่กล่าวถึ งนี้
ชาวยิวได้กระทาการคัดค้าน ขัดขวาง และข่มเหงรังแกพระองค์มากขึ้นทุกขณะ แม้แต่ในธรรมศาลาอัน
เป็ นพระราชฐานของพระเจ้าแท้ ๆ ชาวยิวก็ยงั บังอาจข่มเหงรังแกพระองค์
ในขั้นที่แล้ว พระองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา สั่งสอนประชาชนในธรรมศาลา ที่เมือง
คาเปอรนาอูมเป็ นครั้งสุ ดท้าย ต่อจากนั้นพระองค์ก็มิได้เสด็จเข้าไปทาการในเมืองนั้นอีกเลย เว้นไว้แต่
พระองค์จะทรงอาศัยพักแรม ขณะเมื่อเดินทางผ่านไปเท่านั้น เป็ นอันว่า พระองค์ได้ทรงยุติการประกาศ
ข่าวประเสริ ฐในมณฑลกาลิลีอย่างเด็ดขาดแล้ว พระองค์ทรงท่องเที่ยวไปประกาศข่าวประเสริ ฐของพระ
เจ้า ในดินแดนอื่น ๆ ที่มิใช่ อาณาเขตของชาวยิว เมื่อออกจากเมืองคาเปอรนาอูม พระเยซู ได้เสด็จอ้อม
มณฑลกาลิ ลี ขึ้นไปทางตอนเหนื อมุ่งหน้าสู่ เมืองตุ โร และเมืองซี โดน เมื องฟอยนิ เก แล้ววกลงมายัง
เมืองต่าง ๆ ทางด้านตะวันออกของทะเลสาบกาลิลี ผ่านแขวงเมืองเดกาโปลีแล้ววกขึ้นทางเหนื อ สู่ เมือง
กายซาไรอา ฟี ลิปปอย และภูเขาที่พระองค์ทรงจาแลงพระกาย
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ในการขับผีโสโครกออกจากบุ ตรสาวของหญิ งผูห้ นึ่ ง ในเมืองฟอยนิ เก เมื่ อหญิงผูน้ ้ นั ทูลขอ
ความช่วยเหลือจากพระองค์ พระองค์ตรัสตอบว่า “เรามิได้ รับใช้ มาหาผู้ใด เว้ นแต่ แกะของชาติอิสราเอล
ที่ หายไปนั้น ” แต่เมื่ อพระเยซู ส่ง อัค รสาวกออกไปประกาศข่ าวประเสริ ฐแก่ ประชาชนในครั้ ง ก่ อน
พระองค์ทรงตักเตือนพวกเขาว่า “อย่าไปทางพวกต่างประเทศ” แม้กระนั้นก็ตาม การเทศนาสั่งสอนของ
พระองค์แต่ละครั้ง ก็อาจมีชาวต่างชาติรวมอยูด่ ว้ ย และเมื่อชาวต่างชาติเหล่านั้นมีความเชื่ อในพระองค์
และขอความช่วยเหลือจากพระองค์ พระองค์ไม่อาจปฏิเสธความหวังของเขาได้
เป็ นที่น่าสังเกตว่า การปฏิบตั ิพระราชกิจของพระเยซู ที่ทรงกระทาต่อประชาชนเป็ นส่ วนบุคคล
นั้น ส่ วนใหญ่มกั เป็ นชาวต่างชาติ เป็ นต้นว่าหญิงชาวซะมาเรี ย ที่บ่อน้ าเมืองซูคาร (ขั้นที่ 10) ขุนนางชาว
โรมันในเมืองคาเปอรนาอูม (ขั้นที่ 11) นายร้อยทหารชาวโรมัน ในเมืองคาเปอรนาอูม (ขั้นที่ 20) ผูซ้ ่ ึ ง
พระเยซู ได้ทรงยกย่องว่า พระองค์ไม่เคยพบความเชื่ อมากมายเช่ นนี้ จากผูใ้ ด ในประเทศอิสราเอล คน
ถูกผีสิงที่เมืองฆะดารา (ขั้นที่ 25) และในขั้นนี้ก็คือหญิงชาวฟอยนิเก
เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงแขวงเมืองเดกาโปลี ประชาชนได้นาคนหูหนวกและเป็ นใบ้ให้พระองค์
รักษา ในการนี้มีได้ผตู ้ ิตตามพระองค์อย่างเนืองแน่น พวกเขาได้นาคนเจ็บป่ วยมาให้พระองค์รักษาหลาย
รายด้วยกัน หลังจากที่ฝงู ชนเหล่านี้ ได้ติดตามพระองค์เป็ นเวลาถึงสามวันแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงกระทา
การอัศจรรย์ โดยเลี้ ยงอาหารแก่พวกเขาซึ่ งมีจานวนกว่าสี่ พนั คน และเมื่อพระองค์ได้บญั ชาให้พวกเขา
แยกย้ายกันกลับไปแล้ว พระองค์ได้เสด็จข้ามทะเลไปสู่ เมืองมักกะดาลาอีกครั้งหนึ่ ง แต่ประทับอยูท่ ี่น้ นั
ไม่นานนัก และทรงปฏิเสธที่จะกระทาการอัศจรรย์ใด ๆ ให้แก่ชาวเมือง

อภิปราย
ในการเสด็จกลับไปสู่ เมืองของพระองค์ คือเมืองคาเปอรนาอูม ในครั้งสุ ดท้ายก่อนที่พระองค์จะ
ทรงอาลาพวกเขา ตลอดไปจนชั่วนิ รันดร์ น้ นั พระองค์ได้ทรงเทศนาเรื่ องทิ พย์อาหารแห่ งชี วิตให้แก่
ประชาชน และจากการเทศนาสั่งสอนข้อพระธรรมนี้ เอง ได้ทาให้ผตู ้ ิดตามพระองค์หลายคนถอยหลัง
กลับไปจากพระองค์ “แล้วพระเยซู เสด็จจากที่นนั่ เข้าไปในเขตแดนเมืองตุโรและเมืองซี โดน” อันเป็ น
หัวเมืองสาคัญฝ่ ายเหนือของมณฑลฟอยนิเก
พระเยซูทรงอาศัยอยูใ่ นเรื อนหลังหนึ่ง โดยหวังว่าจะประทับอยูท่ ี่นนั่ อย่างเงียบ ๆ แต่เหตุการณ์
กลับไม่เป็ นดังที่พระองค์ทรงต้องการ กล่าวคือประชาชนได้มาเฝ้ าพระองค์อย่างเนื องแน่นอยู่เช่ นเคย
ฉะนั้น “พระองค์จะซ่ อนอยู่ไม่ได้” ทั้งนี้ เพราะผูค้ นในแว่นแคว้นนี้ มีหลายคนได้เดิ นทางไปยังมณฑล
กาลิลีอยูเ่ สมอ “เมื่อประชาชนได้ยินถึ งสิ่ งที่พระองค์ทรงกระทานั้น” (มาระโก 3:8) ก็นาไปบอกกล่าว
ให้แก่ประชาชนในเมืองของตนรับทราบ จนกิ ตติ ศพั ท์ของพระเยซู เป็ นที่เลื่ องลื อไปทัว่ ทั้งแว่นแคว้น
ฉะนั้นเมื่ อพระองค์เสด็ จไปถึ ง ดิ นแดนแห่ ง นี้ จึง มี ผูร้ ู ้ จกั พระองค์ และในไม่ ช้า ข่ าวการเสด็ จมาของ
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พระองค์ก็แพร่ ส ะพัดไปทัว่ ประชาชนเป็ นอันมากได้เริ่ ม หลัง่ ไหลไปเฝ้ าพระองค์ เพื่อทูล ขอความ
ช่วยเหลือจากพระองค์ ด้วยเหตุน้ ีพระเยซูจึงไม่อาจประทับอยูใ่ นเมืองนี้ได้นานนัก
ในบรรดาผูท้ ี่ แสวงหาพระองค์น้ ัน มี หญิ ง คนหนึ่ ง เป็ นคนเชื้ อชาติ ก รี ก และเป็ นชาวเมื องซุ
เรี ย มณฑลฟอยนิ เก (พระธรรมมัท ธิ ว กล่ าวว่า เป็ นหญิ งชาติ ค ะนาอัน) บุ ตรสาวของหญิ ง ผูน้ ้ นั ถู ก ผี
โสโครกเข้าสิ งอยู่ ทาให้ได้รับทุ กข์ทรมานมาก นางได้ทราบถึ งการอัศจรรย์ต่าง ๆ ที่พระเยซู ได้ทรง
กระทาในมณฑลกาลิ ลี มาแล้ว ดัง นั้นนางจึ ง มาเฝ้ าพระองค์เพื่ อทู ลขอร้ องให้พระองค์ข บั ผีออกจาก
บุตรสาวของนาง แม้วา่ นางจะเป็ นคนต่างศาสนากับพระองค์ และไม่ทราบเรื่ องราวเกี่ยวกับพระเจ้ามาก
นัก แต่ดว้ ยสัญชาติญาณอย่างหนึ่ งบอกให้นางตระหนักแน่วา่ พระเยซู คือนายแพทย์ผปู ้ ระเสริ ฐที่สุดใน
โลก ดังนั้น นางจึงร้ องทูลพระองค์ว่า “พระองค์ ผ้ ูบุตรของดาวิตเจ้ าข้ า ขอทรงโปรดเมตตาข้ าพเจ้ าเถิด
...” แต่พระองค์มิได้ตรัสตอบแม้สักคาเดียว ทั้งนี้ เพราะหญิงผูน้ ้ ี เป็ นชาวต่างชาติ ไม่ใช่ ชนชาติยิว อัคร
สาวกเห็นพระเยซู ทรงเฉยเมย มิได้ตรัสตอบคาขอร้ องของนางเช่นนั้น ก็เข้าใจว่า พระองค์คงนึ กตาหนิ
นาง และพระองค์คงไม่ยอมให้ความช่ วยเหลื อนางเป็ นแน่ อนึ่ งหญิงนี้ เฝ้ าร้ องอ้อนวอนต่อพระเยซู มา
ตลอดทาง ทาให้อคั รสาวกเกิดความราคาญมาก พวกเขาจึงทูลต่อพระองค์วา่ “ไล่เขาไปเสี ยเถิด เพราะ
เขาร้องตามเรามา” โดยที่มิได้คานึกถึงความทุกข์ร้อนของนางเลย ในที่ สุดเมื่อพระเยซู ทรงทนต่อการรบ
เร้าอ้อนวอนของนางไม่ได้ จึงตรัสแก่นางว่า “เรามิได้ รับใช้ มาหาผู้ใด เว้ นแต่ แกะอิ สราเอลที่ หายไปนั้น ”
ที่พระเยซู ตรัสเช่นนี้ อาจตีความหมายได้สองแง่คือพระองค์อาจตรัสเพราะความเมตตาสงสารผูน้ ้ ี หรื อ
อาจตรัสตาหนิอคั รสาวกของพระองค์ในการที่พวกเขามีความลาเอียงในเชื้ อชาติของตนเองมากเกินไป
จนไม่ตอ้ งการให้พระองค์ช่วยเหลือชาวต่างชาติผหู ้ นึ่งใดเลยก็ได้
แม้ว่าพระเยซู จะทรงเฉยเมยต่อคาอ้อนวอน ซ้ ายังถูกอัครสาวกแสดงความรั งเกี ยจ ถึ งกับทูล
พระเยซูให้ทรงขับไล่ไสไปเสี ย แต่หญิงผูน้ ้ นั มิได้ยอ่ ท้อนางเดินเข้ามาใกล้ ๆ พระเยซู แล้วก้มลงกราบที่
พระบาทของพระองค์ สรรเสริ ญนมัสการพระองค์ พลางทูลขอร้องพระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้า ขอทรง
โปรดช่วยข้าพเจ้าเถิด” เนื่องจากนางทูลขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือ บาบัดความทุกข์ร้อนของนาง โดย
มิได้อา้ งอิง คาว่า “บุตรดาวิด” เหมือนครั้งแรก หากแต่เคารพสักการะพระองค์ ในฐานะที่พระองค์ทรง
เป็ นพระเจ้าของคนทั้งปวงจึงนับว่านางได้ขอร้องพระองค์ถูกทางแล้ว การแสดงออกของหญิงผูน้ ้ นั ทา
ให้ทรงเมตตาสงสารมาก แต่กระนั้นพระองค์มิได้แสดงท่าทีออกมาตรง ๆ หากตรัสตอบเป็ นนัยว่า “จง
ให้พวกลูกกินอิ่มเสี ยก่อน เพราะว่าซึ่ งจะเอาอาหารของลูก โยนให้แก่สุนขั ก็ไม่ควร”
พระเยซู มกั จะทรงแก้ไขปั ญหาของประชาชน โดยหยิบเอาสมมติฐานของปั ญหานั้น ๆ เป็ น
หลัก พิ จ ารณา บ่ อยครั้ งที่ พ ระองค์ท รงตอบโต้ผูท้ ี่ ม าไต่ ถ ามพระองค์ โดยการใช้ถ้อยค าของบุ คคล
เหล่านั้นเอง พระองค์ทรงเป็ นนักปาฐกที่ปราดเปรื่ องที่ สุด เพราะพระวจนะของพระเจ้าเป็ นพระวจนะ
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แห่ งความจริ งที่ประเสริ ฐสุ ด ซึ่ งไม่มีผใู ้ ดขัดแย้งหรื อลบล้างได้ พระองค์ตรัสแก่หญิงชาวซุ เรี ยผูน้ ้ นั ใน
ฐานะที่ พระองค์ทรงเป็ น “บุตรของดาวิด” พระเมสิ ยาห์ ข องชนอิ สราเอล โดยตรั สว่า ผลประโยชน์
ทั้งหมดแห่งแผ่นดินของพระเจ้านั้น มีไว้สาหรับ “ลูกแห่งแผ่นดินของพระเจ้าเท่านั้น” หาเหมาะสาหรับ
“สุ นขั ” ไม่ ลูกแห่ งแผ่นดินในที่นี่หมายถึงชนชาติยิว ซึ่ งเป็ นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกไว้น้ นั เอง ส่ วน
“สุ นขั ” ได้แก่ชาวต่างชาติท้ งั มวล
พระดารัสของพระเยซู ดังกล่ าว หากพิ จารณาดู แต่ผิวเผินแล้ว จะเห็ นว่า เป็ นถ้อยคาที่ เ หี้ ย ม
เกรี ยมไร้ ความเมตตาปราณี อย่างยิ่ง เพราะหญิงผูน้ ้ นั ได้ขอความช่ วยเหลื อจากพระองค์ ด้วยอาการอัน
อ่อนสุ ภาพน่าสงสารเป็ นที่สุด แต่แท้จริ งพระเยซู หาได้ทรงมีพระทัยแข็งกระด้าง ปราศจากความเมตตา
สงสารแต่ประการใดไม่ น้ าพระทัยของพระองค์น้ นั เปี่ ยมไปด้วยความรักและความสงสารมนุษย์ทุกคน
เสมอ แต่ที่พระองค์ทรงกระทาดังนี้ ก็เพื่อต้องการทดสอบความเชื่ อของหญิงผูน้ ้ นั ว่า นางมีความเชื่ อ
มากน้อยเพียงใดนั้นเอง ทั้งนี้ เพราะพระองค์ไม่ค่อยจะกระทาการอัศจรรย์ให้แก่ผใู ้ ดนัก เว้นไว้แต่ว่าผู ้
นั้นมีความเชื่ อในพระองค์อย่างจริ งจังเท่านั้น พระองค์ทรงทราบว่าหญิงผูน้ ้ นั มีความเชื่ ออันมัน่ คงแน่ ว
แน่เป็ นความเชื่อที่สามารถเอาชัยชนะต่อความทุกข์ยาก และคาเยาะเย้ยดูหมิ่นเหยียดหยาม นับว่าเป็ นชัย
ชนะที่ยงิ่ ใหญ่เหนือกว่าผูพ้ ิชิตใด ๆ ซึ่งหากเป็ นหญิงอื่น ๆ ทัว่ ไปก็คงรู ้สึกท้อแท้ หมดความอดกลั้นที่จะ
ขอความช่ วยเหลื อจากพระองค์อีกต่อไป แต่หญิงที่กล่าวนี้ เป็ นผูท้ ี่มีความเพียรเป็ นเลิศ แม้พระองค์จะ
ตรัสว่า อาหารนั้นควรให้ลูกกิน ไม่ควรจะโยนให้แก่สุนขั ก็ตาม แต่นางก็ยงั สมัครใจที่จะรับเศษอาหารที่
เหลือนั้น นางทูลตอบพระองค์วา่ “จริ งเจ้าค่ะ แต่สุนจั นั้นย่อมกินเดน ที่ตกจากโต๊ะนายของมัน”
นางสามารถผ่านการทดสอบของพระเยซู ได้อย่างน่ าสรรเสริ ญ นางมิได้ถือว่าพระเยซู ดูหมิ่น
เหยี ย ดหยามนาง เพราะนางทราบว่า พระองค์ท รงเป็ นพระเจ้า ซึ่ งบุ ต รของนางจ าต้อ งได้รั บ การ
บาบัดรั ก ษา จากพระองค์ผูเ้ ดี ย วเท่ า นั้น จึ งจะหาย แม้ค วามเมตตาปราณี ที่ ได้รับจะเล็ก น้อย เปรี ย บ
ประดุ จเศษอาหารก็ตาม แต่ก็มีคุณค่ามหาศาลสาหรับนาง พระเยซู ทรงแสร้งทาเป็ นไม่เอาใจใส่ ต่อนาง
มิหนาซ้ ายังหมิ่นประมาท แต่นางมิได้ยอ่ ท้อ จนในที่สุดพระเยซู ก็ทรงตอบสนองความต้องการของนาง
สมตามความปรารถนา ผูท้ ี่มีความสุ ภาพอ่อนโยน ถ่อมตนและมีความอดทนนั้น ย่อมจะได้รับชัยชนะ
ในบั้นปลายเสมอ
เราอาจจะยกย่องชมเชยหญิงผูน้ ้ ี ในฐานะที่นางมีสติปัญญา มีความสุ ภาพอ่อนน้อม ถ่อมตัวมี
ความมานะพากเพียร แต่สาหรับพระเยซู แล้ว สิ่ งเหล่านี้ ไม่มีคุณค่าอะไรสาหรับพระองค์เลย คุณสมบัติ
ของหญิงผูน้ ้ ี ที่พระองค์ทรงนิ ยมชมชื่ นก็คือ ความเชื่ อของนางนัน่ เอง พระองค์ตรัสแก่นางว่า “หญิงเอ๋ ย
ความเชื่ อของเจ้าก็มาก ให้เป็ นไปตามความปรารถนาของเจ้า” และบุตรสาวของนางก็หายในชัว่ โมงที่
พระองค์ตรัสนั้นเอง การอธิ ษฐานด้วยใจร้อนรน มักจะทาให้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเสมอ ดังเช่นหญิงผู ้
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นี้ ได้รับตามที่ใฝ่ ฝั นสมความปรารถนาพระเยซู ได้ทรงยกย่องความเชื่ อของนางว่า “เพราะเหตุถอ้ ยคานี้
จงกลับไปเถิ ดผีออกจากลูกสาวของเจ้าแล้ว ” หญิ งผูน้ ้ ี ตระหนักแน่ ว่า พระเยซู คือแพทย์ผูป้ ระเสริ ฐ ผู ้
เดียวเท่านั้นที่สามารถขับไล่ผีโสโครก ที่สิงอยูใ่ นร่ างบุตรสาวของนางได้ นางทราบว่า พระองค์ทรงมี
ฤทธิ์ อานาจเหนือภูมิผปี ี ศาจ และวิญญาณทั้งปวง นอกจากนั้นนางเชื่อถือว่า พระเยซู เสด็จเข้ามาในโลกก็
เพื่อปฏิบตั ิคนทั้งปวง มิได้จากัดแต่ “ลูก” อิสราเอลโดยเฉพาะเท่านั้น
เมื่อผูห้ ญิงนั้น กลับไปถึงบ้าน นางก็พบว่าผีโสโครกได้ออกจากบุตรสาวของนางแล้ว พระเยซู
ไม่เพียงแต่จะยกย่องชมเชยในความเชื่ อของนางเท่านั้น หากยังประทานพระคุ ณให้แก่ นาง โดยการ
ช่วยเหลือบุตรสาวของนาง ให้พน้ จากความทุกข์ทรมาน อันเนื่องมาแต่ผสี ิ งอีกด้วย
ในระยะเวลาที่กล่าวถึงนี้ พระเยซู กาลังประทับอยู่ในต่างแดน มิได้อยู่ในประเทศอิสราเอลซึ่ ง
แวดล้อมไปด้วยชนชาติยิว ซึ่ งเป็ นคนของพระองค์ เช่ นเคย แต่เหตุใดเล่าพระองค์จึงตรัสว่า พระองค์
มิได้รับใช้มาหาผูใ้ ดเว้นไว้แต่ “แกะชาติอิสราเอลที่หายไปนั้น” ข้อนี้ ออกจะเป็ นปั ญหาบ้าง เพราะใน
เมื่อพระองค์ก็มิได้อยูใ่ นประเทศของพระองค์แล้ว เหตุใดจึงยังทรงปฏิเสธคาขอร้องของหญิงผูน้ ้ นั โดย
ถือว่านางเป็ นชนต่างชาติอยูอ่ ีก มิหนาซ้ ายังตรัสเปรี ยบเทียบไว้อย่างต่าต้อยว่าเป็ น “สุ นขั ” เสี ยอีก จะว่า
เป็ นเพราะนางเป็ นคนต่างชาติหรื อก็ยงั ไม่ใช่มูลเหตุที่ให้ความกระจ่างแก่เราได้แน่ ชดั นัก เพราะถ้าเป็ น
เช่นนั้น เหตุใดพระองค์จึงไม่ทรงเรี ยกขุนนาง และนายร้อยทหาร ชาวโรมันที่เมืองคาเปอรนาอูมว่าเป็ น
สุ นขั เล่า ครั้นจะว่าเป็ นเพราะนางเป็ นสตรี ก็ยงั มีน้ าหนักไม่เพียงพออยูน่ นั่ เอง เพราะถ้าเช่ นนั้น เหตุใด
พระองค์จึงไม่ทรงเรี ยกหญิงชาติซะมาเรี ย ที่บ่อน้ าเมืองซู ฆารว่าเป็ น “สุ นขั ” ในเมืองชาวซะมาเรี ยเป็ น
พวกที่ชนชาติยิวดูหมิ่นเหยียดหยามที่สุดและไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วยเลย พวกเขาไม่ยอมย่างกรายเข้า
ไปในบ้านของชาวซะมาเรี ยเป็ นอันขาด การรับประทานอาหารก็ไม่ยอมร่ วมโต๊ะเดียวกันกับชาวซะมา
เรี ย หรื อแม้แต่เครื่ องมื อเครื่ องใช้ของคนพวกนี้ เขาก็ไม่ยอมแตะต้อง เพราะเกรงว่าเป็ นมลทิ น หรื อ
เสนี ย ดจัญไรไป ชาวยิวโดยทัว่ ไปมัก รั ง เกี ย จชาวต่ า งชาติ เสมอ แต่ อย่า งไรก็ ตาม ที่ ก ล่ า วมานี้ มิ ใ ช่
คุณลักษณะของพระเยซูเลย พระองค์ทรงเมตตากรุ ณารักใคร่ และตอบสนองความจาเป็ นของผูท้ ี่มีความ
เชื่อทุกคน โดยไม่มีการแบ่งชั้นว่าจะเป็ นชาวยิว ซึ่ งเป็ นชนชาติเดียวกันกับพระองค์หรื อไม่
เมื่อออกจากเมืองตุโร และเมืองซีโดน ในมณฑลฟอยนิ เกแล้ว พระองค์ก็เสด็จเลียบชายฝั่งทะเล
ขึ้นทางเหนือ แล้ววกลงสู่ ทะเลสาบกาลิลีฝ่ายชายฝั่งทะเลแขวงเมืองเดกาโปลีหวั เมืองทั้งสิ บ ชาวเมืองเด
กาโปลีลว้ นเป็ นชาวกรี กทั้งสิ้ น (ดังได้อธิ บายมาแล้วในขั้นต้น ๆ) ฉะนั้นตลอดเวลาดังกล่าว พระองค์จึง
ปฏิบตั ิพระราชกิจอยูท่ ่ามกลางชาวต่างประเทศทั้งสิ้ น เมื่อพระเยซู เสด็จขึ้นไปประทับบนภูเขาแห่ งหนึ่ ง
ได้มีประชาชนติดตามพระองค์ไปเป็ นจานวนมาก พวกเขาได้นาคนง่อย คนตาบอด คนใบ้คนเขยก และ
คนเจ็บเป็ นโรคอื่น ๆ หลายคน มาวางไว้ใกล้พระบาทของพระองค์ และพระองค์ก็ได้ทรงรักษาคนป่ วย
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ให้สิ้นทุกคน ณ ตรงที่พระเยซู ทรงรักษาผูป้ ่ วยเหล่านี้ เป็ นดิ นแดนส่ วนหนึ่ งของเมืองฆะดารา ซึ่ งครั้ง
หนึ่งพระองค์ได้สาแดงฤทธานุ ภาพขับไล่ผีโสโครกจานวนหลายพันตน ให้ออกจากชายผูห้ นึ่ ง (ดังได้
กล่ า วมาแล้วในขั้นที่ 25) หลัง จากที่ ช ายผูน้ ้ ันมี ส ภาพสมบู รณ์ เป็ นปกติ ดีทุ ก อย่า งแล้ว เขาก็ ไ ด้ป่ าว
ประกาศถึงพระราชกิจอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ ที่พระองค์ได้ทรงกระทาแก่เขา ให้ประชาชนทั้งปวงได้
ทราบ ฉะนั้นเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงแคว้นนี้ ประชาชนจึงให้การต้อนรับพระองค์อย่างอบอุ่น
ในระยะนี้ พระเยซู ไม่คอยจะได้เทศนาสั่งสอนผูใ้ ดมากนัก พระองค์ทรงใช้เวลาส่ วนใหญ่ ใน
การรักษาโรคให้แก่ประชาชน ตรงข้ามกับเมื่อครั้งที่พระองค์ประทับอยูใ่ นมณฑลกาลิลี ซึ่ งพระองค์มกั
หลี กเลี่ยงไปจากผูท้ ี่มาขอรับการรักษาจากพระองค์อยู่เสมอ เพื่อทรงใช้เวลาที่มีอยูท่ ้ งั หมดประกาศสั่ง
สอนประชาชน ฉะนั้นจึงเห็นได้วา่ พระองค์ทรงสงวนคาเทศนาสั่งสอนไว้สาหรับชนชาติยิวเป็ นส่ วน
ใหญ่
มาระโกได้บรรยายถึงการรักษาคนไข้รายหนึ่ง ไว้อย่างละเอียดถี่ถว้ นทาให้เราสามารถมองเห็น
ภาพลักษณ์อาการต่าง ๆ ที่พระเยซู ทรงกระทาได้อย่างชัดเจน ซึ่ งเราไม่อาจค้นหาได้จากพระธรรมกิตติ
คุณเล่มใด
มาระโกบรรยายไว้ดงั นี้ วา่ ประชาชนได้นาชายคนหนึ่ งซึ่ งเป็ นคนหู หนวกและพูดติดอ่างมาหา
พระเยซู พวกเขาได้ทูลขอให้พระองค์วางพระหัตถ์ลงบนชายผูน้ ้ นั พระองค์จึงได้ทรงนาเขาออกจากฝูง
ชน ไปอยู่แห่ งหนึ่ งตามลาพัง (เช่ นเดี ยวกับเมื่อครั้งที่ พระองค์ทรงรักษาบุตรสาว ของนายธรรมศาลา
ไยรัส พระองค์ได้ทรงขับไล่บุคคลอื่นให้ออกจากบ้าน คงเหลือแต่เพียงอัครสาวกคนสนิทสามคน บิดา
มารดาของเด็ก และพระองค์เท่านั้น...) พระองค์ทรงเอานิ้วพระหัตถ์ยอนเข้าไปในหู ของชายผูน้ ้ นั และ
ทรงบ้ว นน้ า ลาย และเอานิ้ วพระหัต ถ์ จิ้ ม น้ า ลายแล้ว แตะที่ ลิ้ น ของเขา จากนั้น พระองค์ท รงแหงน
พระพัตถ์ดูทอ้ งฟ้ า อธิษฐาน ๆ อยูเ่ งียบในพระทัย เสร็ จแล้วจงตรัสแก่เขาว่า “จงเปิ ดออก” แล้วหูของชาย
คนนั้นก็เป็ นปกติ และสิ่ งที่ ขดั ลิ้ นของเขาก็หลุ ดออก การรักษาของพระองค์วิธีน้ ี แตกต่างไปจากการ
รั กษาคนใบ้ในขั้นที่ 26 มาก เพราะสาเหตุ ที่ชายผูน้ ้ นั เป็ นใบ้ ก็ เพราะอานาจของวิญญาณชั่วที่ สิงอยู่
ภายใน ส่ วนในกรณี น้ ี เหตุที่ชายหู หนวกพูดติดอ่างก็เพราะมี “สิ่ งที่ขดั ลิ้น” อยู่และองค์ประกอบของหู
เสื่ อมผิดปกติ โดยที่มิได้มีวญ
ิ ญาณชัว่ สิ งอยู่
พระองค์ท รงทราบถึ ง ความแตกต่ า งระหว่า งความทุ ก ข์ ซึ่ ง เกิ ดจากวิญญาณชั่วทั้ง ปวงเป็ น
มูลเหตุ และโรคภัยไข้เจ็บซึ่ งเกิดขึ้นจากความผิดบาปทางร่ างกาย เยี่ยงธรรมดาสามัญทัว่ ๆ ไป พระองค์
ทรงสามารถรักษาโรคธรรมดาได้และยังสามารถขับไล่ผสี ิ งออกจากร่ างกายของมนุษย์
การรั ก ษาของพระเยซู เ ป็ นการรั ก ษาที่ ไ ด้ผ ลสมบู ร ณ์ ที่ สุ ด เพราะชายผูน้ ้ ัน “พูด ได้ค ล่ อ ง”
ประชาชนรู ้สึกอัศจรรย์ใจเหลือที่จะกล่าว เมื่อพวกเขาเห็นเป็ นประจักษ์แก่ตาของตนเองว่า พระเยซู ทรง
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สามารถทาให้ชายหู หนวกและพูดติดอ่างผูน้ ้ นั ได้ยิน และพูดได้เช่ นคนทัว่ ๆไป ต่างก็สรรเสริ ญเป็ น
เสี ยงเดี ยวกันว่า “สรรพสิ่ งซึ่ งพระองค์ทรงกระทานั้นล้วนแต่ดี” พระเยซู ได้ทรงห้ามปรามประชาชน
เหล่านั้นมิ ให้แพร่ งพรายเรื่ องนี้ ให้แก่ผใู ้ ด แต่พระองค์ยิ่งห้ามปรามมากเท่าใด “เขาก็ยิ่งเล่าลื อไปมาก
เท่านั้น” ถ้าเราพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าคากาชับห้ามปรามของพระเยซูในครั้งนี้ แตกต่างไปจากคากาชับที่
พระองค์ตรัสแก่ชายที่ถูกผีโสโครกนับพันตนสิ่ งอยู่ (ซึ่ งพระองค์ได้ทรงบาบัดรักษาให้เมื่อครั้งก่อนใน
ดินแดนเดียวกันนี้) สาหรับชายคนนั้น พระเยซูสั่งให้เขาประกาศเผยแพร่ การอัศจรรย์ของพระองค์ให้แก่
ประชาชนทัว่ ๆไป
เมื่ อประชาชนเห็ นคนใบ้พูดได้ คนหู หนวกก็ได้ยิน คนง่ อยก็เดิ นได้ และคนตาบอดสามารถ
มองเห็ นได้เช่ นนั้น ก็ อดที่ จะบอกกล่ า วให้ค นอื่ นทราบไม่ ไ ด้ พวกเขาต่ า งพากันสรรเสริ ญพระเจ้า
แห่ งชาติ อิสราเอล และรู้ สึก “ประหลาดใจ” อย่างยิ่ง ที่ พระองค์ทรงสาแดงฤทธิ์ อานาจของพระองค์
ท่ามกลางชนต่างชาติ โดยไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชงั เลยแม้แต่นอ้ ย
ประชาชนทั้ง ใกล้และไกล ต่ างหลั่ง ไหลมาเฝ้ าพระเยซู อย่างเนื องแน่ นและอยู่ก ับพระองค์
ติดต่อกันเป็ นเวลาสามวัน พระเยซู ทรงเห็นว่าฝูงชนเหล่านี้ ไม่มีอาหารที่จะรับประทาน พระองค์จึงทรง
เรี ยกอัครสาวกมาหาพระองค์ แล้วตรัสว่า “เรามีใจเมตตาคนเหล่านี้...เพราะว่าบางคนมาแต่ไกล ถ้าเราจะ
ให้เขากลับไปบ้าน เมื่อยังอดอาหารอยู่ เขาจะหิ วโหยอิดโรยไปตามทาง” อีกครั้งหนึ่ งที่พวกอัครสาวก
พากันหวัน่ ไหว ไม่เชื่ อในความสามารถของพระองค์ ทั้ง ๆ ที่ พวกเขาก็ไ ด้เห็ นพระองค์กระทาการ
อัศจรรย์ต่าง ๆ เป็ นประจักษ์แก่ตาของเขาเองมาหลายครั้งแล้ว พวกเขาทูลต่อพระองค์วา่ “ในป่ านี้ เราจะ
หาอาหารที่ไหนพอเลี้ยงคนมากเท่านี้ ให้อิ่มได้” พวกเขาสงสัยพระสติปัญญาของพระองค์ พระเยซู ตรัส
ถามอัครสาวกว่า พวกเขามีอาหารอะไรบ้างหรื อไม่ มีมากน้อยเท่าใด ก็ปรากฏว่ามีขนมปั งอยูเ่ จ็ดก้อน
และปลาเล็ก ๆ สองตัว พระองค์ได้ทรงบัญชาเหล่าอัครสาวกให้ไปจัดแจงประชาชนให้นงั่ ลงเรี ยบร้อย
จากนั้น พระองค์ก็ ท รงโมทนาขอบพระคุ ณ พระเจ้า แล้ว หั ก ส่ ง ให้ อ ัค รสาวกให้ เ ขาน าไปแจกแก่
ประชาชน ปรากฏว่า ทุกคนต่างกินอิ่มหนาสาราญกันอย่างทัว่ หน้า ทั้งนี้ เพราะ พระเยซูได้ทรงบันดาล
ให้อาหารทวีข้ ึน ด้วยพระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ ของพระองค์น้ นั เอง ฉะนั้นพวกเขาจึงได้ “รับประทานอิ่มทุก
คน” แม้วา่ พวกเขาจะเก็บสะสมได้นอ้ ย แต่พระองค์ก็มิได้ปล่อยให้ขดั สน (2 โคริ นธ์ 8:15) ประชาชนที่
ได้รับเลี้ยงอาหารในครั้งนี้ มีกว่าสี่ พนั คน (ไม่นบั สตรี และเด็ก) ของประทานทุกอย่างที่มาจากพระหัตถ์
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ย่อมมีเพียงพอสาหรับเราเสมอ “สารพัดมากยิง่ กว่าที่เราจะขอหรื อคิดได้” อาหาร
ที่ “เหลือ” จากการเลี้ยงเก็บได้ถึงเจ็ดกระบุงเต็ม
ประชาชนเหล่านั้นได้อยูก่ บั พระเยซูเป็ นเวลาสามวัน ได้เห็นการอัศจรรย์ต่าง ๆ หลายอย่าง และ
ลงท้ายด้วยการเลี้ ยงอาหาร ด้วยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ และได้รับพระพรจากพระหัตถ์ซ่ ึ ง
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เปี่ ยมล้นไปด้วยความรัก ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่ งมนุ ษยชาติท้ งั ปวง เมื่อประชาชนรับประทานอาหาร
เรี ยบร้อยแล้ว พระองค์ก็ทรงบัญชาให้พวกเขาแยกย้ายกันกลับไป จากนั้นพระองค์ก็เสด็จลงเรื อร่ วมกับ
บรรดาอัครสาวกมุ่งหน้าไปสู่ เมื องมัฆดาลา แต่พระองค์ก็มิได้ทรงประทับอยู่นาน เพียงแต่แวะชัว่ ครู่
เท่านั้น แล้วก็เสด็จจากไป ทันทีที่พระองค์เสด็จขึ้นฝั่ง พวกฟาริ สีกบั พวกสะดูสี ก็ได้มาทดลองพระองค์
โดยขอให้พระองค์สาแดงนิ มิตให้พวกเขาเห็น แต่พระองค์ทรงปฏิเสธ และรี บเสด็จลงเรื อข้ามฟากไป
ทันที

ข้ อไตร่ ตรอง
“แล้ ว พระเยซู เ สด็จ จากที่ นั่ น ...” ขณะที่ ช นต่ า งชาติ พ ากัน ต้อ นรั บ พระเยซู และได้รั บ การ
บาบัดรักษาโรค และพระพรจากพระองค์ พลเมืองของพระองค์ซ่ ึ งอยูบ่ นฝั่งตรงกันข้าม กลับนัง่ อยูอ่ ย่าง
หมดหวังทั้ง คนตาบอด หู หนวกเป็ นใบ้ และคนที่ถูกผีเข้าสิ งอยู่ เพราะว่าพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมรับเอา
ทิพยอาหารแห่ งชี วิตจากพระองค์ ลองคิดดูเถิ ดว่าจะเป็ นภาพที่น่าเศร้าใจสักเพียงใด หากพวกเขาทราบ
ว่า พระองค์กาลังจะเสด็จจากเขาไป อย่างไม่วนั กลับมาสู่ พวกเขาอีกเลย อนิ จจา “ลูก” อิสราเอลของ
พระองค์แท้ ๆ กลับปฏิเสธอย่างไม่ใยดี ต่อทิพยอาหารแห่ งชี วิต ที่พระองค์ประทานให้ดว้ ยความเมตตา
อาหารดังกล่าวจึงต้องทิ้งให้แก่ “สุ นขั ” คือคนต่างชาติไป
“พระองค์ จะซ่ อนอยู่ไม่ ได้ ” เมื่อหญิงผูม้ ีทุกข์มากยิ่งผูน้ ้ นั ได้รับการสนองจากพระเยซู คริ สต์
ด้วยฤทธิ์ อานาจของพระองค์แล้ว นางก็ไปป่ าวประกาศให้ผอู ้ ื่นได้ทราบ ไม่วา่ พระองค์จะประทับอยู่ที่
ไหน ก็มีคนรู ้และได้รับพระพรจากพระองค์อยูเ่ สมอ
“ความเชื่ อของเจ้ าก็มาก” การที่เราประสบความสาเร็ จในชี วิตของเรานั้น มิได้อยู่ที่การปฏิบตั ิ
ทางศาสนาหรื อฐานะตาแหน่งในหน้าที่การงาน หรื อทางสังคมใด ๆ หรื อความรู้ความสามารถของเรา
หากแต่ข้ ึนอยู่กบั ความเชื่ อ “ถ้าไม่มีความเชื่ อแล้ว จะเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หามิได้” (ฮีบรู 11:6)
“ใครเชื่ อก็ทาได้ทุกสิ่ ง” ที่เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะความเชื่ อทาให้เราได้รับฤทธิ์ อานาจจากพระเจ้า ความเชื่ อ
มิใช่ ความสามารถภายในตัวเรา มิ ใช่ ความมัน่ ใจในการกระทาสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด หากแต่เป็ นเพียง ความ
ไว้วางใจในพระเยซูคริ สต์วา่ พระองค์ทรงสามารถกระทาทุกสิ่ งเพื่อเราได้ ความเชื่ อคือสายใยเชื่ อมโยง
ระหว่างตัวเราเองกับพระเยซู คริ สต์ และ “สิ่ งสารพัดนั้น เป็ นของท่านทั้งหลาย และท่านทั้งหลายเป็ น
ของพระคริ สต์”
“ฝ่ ายหญิงนั้น เมื่อไปยังเรื อนของตน ก็ได้ เห็นว่ าผีออกแล้ ว ” เมื่ อเรายึดถื อความเชื่ อเป็ นที่ต้ งั
มารก็จะพ่ายแพ้หนีไป “จงต่อสู ้กบั ศัตรู น้ นั ด้วยตั้งมัน่ คงในความเชื่อ” (1 เปโตร 5:9)
หญิ งผูน้ ้ นั ทูลอ้อนวอนต่อพระเยซู ด้วยคาพูดที่ ส้ ัน ๆ เพียงสามประโยคคือ “ขอโปรดเมตตา
ข้ าพเจ้ า” “พระองค์ เจ้ าข้ า ขอโปรดช่ วยข้ าพเจ้ าเถิด ” และ “สุ นัขย่ อมเกิ ดเดนที่ ตกจากโต๊ ะนายของมัน ”
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ด้วยคาพูดเหล่ านั้นแหละที่ทาให้พระเยซู ทรงเมตตาสงสาร และยกย่องชมเชยนาง พระองค์ทรงตอบ
คาพูดของนางในทันที โดยการขับไล่ผโี สโครกออกจากบุตรสาวของนาง ในชัว่ โมงนั้นเอง
“เขาก็สรรเสริ ญพระเจ้าของชาติอิสราเอล” ประชาชนจะดาเนิ นตามแสงสว่างของพระเจ้า (อิส
ยาห์ 60:3) ชาวต่างชาติทุกคนจาต้องยอมรับความจริ งว่า พระเจ้าของชนชาติอิสราเอลมีเพียงองค์เดี ยว
เท่ า นั้น เป็ นพระเจ้า ที่ เที่ ย งแท้แต่ พ ระองค์เดี ย ว “เราจะเรี ย กเขาเหล่ า นั้นว่า เป็ นพลไพร่ ข องเรา ซึ่ ง
เมื่อก่อนหาได้เป็ นพลไพร่ ของเราไม่” (โรม 9:25) “พวกต่างชาติน้ นั จะเป็ นผูร้ ับมรดกร่ วมกัน และเป็ น
อวัยวะของกายอันเดียวกัน” (เอเฟซัส 3:6)
“จริ งเจ้าค่ะ แต่สุนขั นั้นย่อมกินเดนที่ตกจากโต๊ะนายของมัน” จงอย่าท้อถอย เพราะพระสัญญา
ของพระเจ้าเป็ นสิ่ งที่แน่นอนเสมอ ดุจเดียวกับความแน่นอนของพระองค์นนั่ เอง เพราะ “พระเจ้าผูต้ รัส
มุกสาไม่ได้ ได้ตรัสสัญญาไว้” พระเยซูทรงเมตตาสงสารผูค้ นในสมัย ที่พระองค์ประทับอยูใ่ นท่ามกลาง
มนุษย์เช่นใด ในปั จจุบนั นี้ พระองค์ทรงเมตตาสงสารเช่นนั้น และพระองค์ทรงพร้อมที่กระทาการใหญ่
หลวงเพื่อเราเสมอ ฉะนั้นจงเข้าเฝ้ าพระองค์ดว้ ยความกล้าหาญด้วยความถ่อมตน สารภาพต่อพระองค์วา่
ตัวเรานั้นไม่สมควรที่จะรับสิ่ งใดจากพระองค์เลย จงอ้างพระสัญญาของพระองค์ “พระองค์จะปฏิเสธ
พระองค์เองไม่ได้”
“สรรพสิ่ งซึ่ งพระองค์กระทานั้นล้วนแต่ดี” ไม่ว่าพระเยซู จะสนองความจาเป็ นของประชาชน
ในสิ่ งใด ๆ ก็ตาม ล้วนแล้วแต่เป็ นสิ่ งที่ดีงาม และเป็ นที่พออกพอใจของพวกเขาเสมอ เป็ นต้นว่า “ผีออก
แล้ว” “คนใบ้พดู ได้คล่อง” “หูคนนั้นก็ปกติ” “คนขาเขยกหายปกติ” และคนหิ วกระหายก็ได้ “กินอิ่ม”
“สิ่ งที่ ขัดลิ ้นนั้นก็หลุด ” เมื่ อหู ของเรายังคงได้ยินอยู่ ก็จงใช้ในการฟั งพระวจนะของพระเจ้า
และเมื่อลิ้นของเรายังพูดได้คล่องอยู่ ก็จงใช้ในการ “สรรเสริ ญพระเจ้า” และเป็ นพยานเพื่อพระองค์
ค าว่ า “ช่ ว ย” ในที่ น้ ี มาจากรากศัพ ท์ ข องภาษากรี ก ซึ่ งเป็ นค าประกอบระหว่ า งสองค า
หมายความว่า “วิง่ ตาม และร้องเรี ยก” ในฮีบรู 13:6 ก็มีทานองนี้ คือ “ผูท้ รงช่วย” เราสามารถร้องทูลขอ
ความช่วยเหลือจากพระองค์ดว้ ยความกล้าหาญได้วา่ “พระองค์เจ้าข้า ขอทรงช่วยข้าพเจ้าเถิด”

ทบทวน
1. อะไรคือมูลเหตุที่ทาให้ผตู ้ ิดตามพระเยซู เกิดแตกแยกกันในขั้นที่แล้ว? ขณะนั้นพระองค์ทรง
เทศนาอยูท่ ี่ใด? พระองค์ทรงพยายามที่จะทาให้เขาเข้าใจในเรื่ องอะไร?
2. ขณะนั้นชาวยิวมีทีท่าอย่างไรต่อพระเยซูคริ สต์? เหตุใดกษัตริ ยเ์ ฮโรดจึงสนใจในองค์พระเยซู
คริ สต์?
3. ตลอดเวลาสองปี แห่งการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระเยซูน้ นั พระองค์ทรงปฏิบตั ิการในแคว้น
ใดบ้าง? ส่ วนใหญ่ของการกระทาการอัศจรรย์ต่าง ๆ นั้น พระองค์ทรงกระทา ณ ที่ใด?
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4. เมื่อพระเยซู เสด็จออกจากเมืองคาเปอรนาอูมไปแล้ว พระองค์ได้เสด็จกลับมาสู่ เมืองนั้นอีก
หรื อไม่?
5. เหตุใดพระองค์จึงเสด็จไปจากมณฑลกาลิลี? พระองค์เสด็จไป ณ ที่ใด? พระองค์ประทับ ณ
ที่ใดก่อน?
6. พระองค์ ท รงป่ าวประกาศให้ ป ระชาชน ทราบถึ ง การเสด็ จ มาของพระองค์ ห รื อไม่ ?
ประชาชนรู ้วา่ พระองค์ประทับอยูท่ ี่นนั่ หรื อไม่?
6. หญิงชาวต่างชาติ ผูม้ าขอความช่วยเหลื อจากพระเยซู น้ นั เป็ นใคร? นางเป็ นคนชาติใด? ท่าน
คิ ดว่า นางเคยได้ยินเรื่ อ งราวของพระองค์ ม าก่ อนหรื อไม่ ? นางทราบได้อย่า งไร? นางทูล ขอความ
ช่วยเหลื อจากพระองค์ดว้ ยเรื่ องอะไร? นางสรรเสริ ญพระองค์อย่างไร? พระองค์ตรัสตอบว่าอย่างไร?
บรรดาอัครสาวกมีความรู ้อย่างไรในเรื่ องนี้?
8. พระเยซูตรัสว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อรับใช้ผใู ้ ด? หญิงผูน้ ้ นั ทูลขอร้องพระองค์ในครั้งที่สองว่า
อย่างไร? พระองค์ตรัสตอบว่าอย่างไร? พระองค์ทรงหมายถึงอะไร? นางทูลตอบพระองค์ว่าอย่างไร?
และทูลอ้อนวอนพระองค์เป็ นครั้งที่สามว่าอย่างไร?
9. “ลูก” ในที่น้ ี หมายความถึงใคร? “สุ นขั ” หมายถึงใคร? พระเยซูทรงตอบสนองความต้องการ
ของนางหรื อไม่? พระองค์ทรงตอบสนองความจาเป็ นของนางในฐานะอะไร? พระองค์ตรัสสรรเสริ ญ
นางด้วยเหตุใด?
10. การที่พระเยซูทรงช่วยเหลือหญิงผูน้ ้ นั เป็ นเพราะนางมีความเชื่ อ หรื อเป็ นเพราะความมานะ
พยายามของนาง? เมื่อนางกลับไปถึงบ้านแล้วพบว่าบุตรสาวเป็ นอย่างไร?
11. ก่อนหน้านี้ พระเยซูเคยช่วยเหลือชาวต่างชาติมาบ้างหรื อไม่? จงเอ่ยชื่อของบุคคลเหล่านั้น?
12. เมื่อพระเยซู และอัครสาวกของพระองค์ ออกจากมณฑลฟอยนิเกไปแล้ว ได้เดินทางต่อไป
ยังเมืองใด? พระองค์และอัครสาวกกลับไปสู่ เมืองคาเปอรนาอูมอีกหรื อไม่? พระองค์และอัครสาวกเดิน
ทางผ่านมณฑลกาลิลีหรื อไม่?
13. พระเยซูทรงได้รับการต้อนรั บจากประชาชนชาวเมืองเดกาโปลีอย่าไงรบ้าง? พระองค์ทรง
รักษาคนป่ วยไข้ที่นนั่ กี่ราย? คนป่ วยไข้เหล่านั้นเป็ นโรคอะไร?
14. การบาบัดโรคซึ่ งกล่าวไว้อย่างละเอียดในบทเรี ยนนี้ ว่าด้วยการรักษาคนไข้ชนิ ดใด? เรื่ องนี้
มีบนั ทึกไว้ในพระกิ ตติคุณเล่มใด? ชายผูน้ ้ นั เป็ นโรคอะไร? พระเยซู ทรงรักษาเขาโดยการทาอย่างไร?
กรรมวิธีในการรักษาของพระเยซู ครั้งนี้ ผิดแผกไปจากกรรมวิธีที่พระองค์ทรงรักษาคนไข้อื่น ๆ ทัว่ ไป
หรื อไม่? เหตุใดพระเยซู จึงทรงถอนพระทัย? ผลของการรักษาเป็ นอย่างไร? การรักษาของพระองค์เป็ น
การรักษาที่สมบูรณ์หรื อไม่?
279

15. พระเยซู ตรัสห้ามประชาชนที่รู้เห็นเหตุการณ์ว่าอย่างไร? พวกเขาเชื่ อฟั งพระองค์หรื อไม่?
เหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น
16. ประชาชนมีความรู ้สึกอย่างไรเมื่อเห็ นการอัศจรรย์น้ ี ? พวกเขาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพระ
เยซูวา่ อย่างไร?
17. ประชาชนเหล่านี้ มาจากไหน? พวกเขาอยูก่ บั พระเยซู เป็ นเวลานานเท่าใด? เหตุใดพระองค์
จึงทรงเมตตาสงสารพวกเขา? เหตุใดพระองค์จึงไม่ทรงไล่พวกเขากลับไป? ในขณะที่พวกเขากาลังอด
อาหารอยู่ พระเยซูตรัสแก่อคั รสาวกว่าอย่างไร? เหล่าอัครสาวกมีความคิดเห็นอย่างไร? พวกเขามีอาหาร
มากน้อยเพียงใด?
18. พระเยซู ทรงเลี้ยงประชาชนทั้งหมดที่อยู่ ณ ที่นนั่ อย่างไร? แต่ละคนได้รับอาหารมากน้อย
เพียงใด? อาหารที่เหลือมีปริ มาณมากน้อยเพียงใด? เมื่อได้รับการเลี้ยงอย่างอิ่มหนาสาราญกันทุกคนแล้ว
ประชาชนเหล่านี้ได้กระทาอะไร?
19. พระเยซูเสด็จไปสู่ ที่ใด? พระองค์ประทับอยู่ ณ ที่นนั่ นานเท่าใด?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. เหตุใดพระเยซู จึงทรงละทิ้งบ้านเมื องของพระองค์ เสด็จเข้าไปสู่ มณฑลฟอยนิ เก ซึ่ งเป็ น
ดินแดนของชนต่างชาติเช่ นนั้น 2. ท่านคิดว่าหญิงชาวซุ เรี ยฟอยนิ เกผูน้ ้ ี เข้าใจความหมายของการเรี ยก
พระเยซู วา่ “บุตรดาวิด” หรื อไม่ เหตุใดพระเยซู จึงทรงเรี ยกนางว่า “สุ นขั ” แต่ไม่ทรงเรี ยกชาวต่างชาติ
ซึ่ งเคยมาขอความช่วยเหลือจากพระองค์เช่นนี้ เป็ นต้นว่าขุนนางโรมัน นายร้อยทหารชาวโรมัน ฯลฯ 3.
ชาวยิวมีความเชื่อมัน่ ว่า พระเจ้าจะไม่ทรงเมตตากรุ ณา และกระทาการใด ๆ เพื่อคนต่างชาติเช่นนั้นหรื อ
4. พระเจ้าทรงเมตตา รักใคร่ มนุ ษย์ทุกคนเท่าเทียมกันใช่หรื อไม่ เคยมีครั้งใดบ้างหรื อไม่ ที่พระเจ้าทรง
เลือกที่รักมักที่ชงั 5. เหตุใดพระเยซูจึงทรงรักษาคนหู หนวกและเป็ นใบ้ผนู ้ ้ นั ด้วยวิธีการแตกต่างไปจาก
ที่พระองค์เคยทรงรักษาคนอื่น ๆ 6. การที่พระเยซูทรงรักษาคนหูหนวก และเป็ นใบ้ผนู ้ ้ นั แตกต่างไปจาก
คนอื่นก็เพราะ พระองค์ทรงต้องการเพิ่มพลังฤทธิ์ ของพระเจ้าให้มากยิง่ ขึ้น เช่นนั้นหรื อ หรื อเป็ นเพราะ
คนนั้นเป็ นคนหู หนวก ไม่สามารถเข้าใจความหมายของถ้อยคาที่พระองค์ตรัสแก่เขา 7. เหตุใดพระเยซู
จึงทรงห้ามมิให้ประชาชนในที่น้ นั แพร่ งพรายการอัศจรรย์น้ ี ให้คนอื่นทราบ ซึ่ งตรงกันข้ามกับ เมื่อครั้ง
ที่พระองค์ทรงขับไล่ผีโสโครกนับพันตน ให้ออกจากชายผูห้ นึ่ งในแคว้นเดี ยวกันนี้ คร้ งนั้นพระองค์
ทรงบัญชา ให้เขาป่ าวประกาศแก่ประชาชนทัว่ ๆไปได้ทราบ 8. ท่านคิดว่า การที่พระเยซู ทรงยอนนิ้ ว
พระหัตถ์ เข้าไปในหู ของคนหู หนวกผูน้ ้ นั ก็ดี หรื อทรงยอนนิ้ วพระหัตถ์เข้าไปในพระกรรณ (หู ) ของ
พระองค์ก็ดี เป็ นการพูดภาษาใบ้กบั เขาหรื อ 9. อะไรเป็ นมูลเหตุให้ประชาชนมาเฝ้ าพระเยซูมากมาย ใน
เวลาอัน รวดเร็ ว เช่ น นั้น 10. ชาวเมื องเดกาโปลี เ ป็ นชนชาติ ใ ด 11. อะไรเป็ นมูล เหตุ ส าคัญที่ ท าให้
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ประชาชนกว่าสี่ พนั คน มาเฝ้ าพระองค์ และอยูก่ บั พระองค์ในป่ ากันดารเช่นนั้น เป็ นเวลาถึงสามวัน 12.
การเลี้ยงประชาชนกว่าสี่ พนั คนในครั้งนี้ กบั การเลี้ยงประชาชนกว่าห้าพันคน ในครั้งก่อน มีขอ้ แตกต่าง
กันอย่างไรบ้าง
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ขั้นทีส่ ามสิ บเอ็ดทรงรักษาคนตาบอด-เมืองเบธซายะดา
มัทธิว 16:1-12,มาระโก 8:10-26
การเดินทางของพระเยซู คริ สต์ เข้าไปปฏิบตั ิพระราชกิจในมณฑลฟอยนิ เก และแว่นแคว้นทาง
ฝั่ งตะวันออกของแม่น้ าจอร์ แดน ตลอดจนแขวงเมืองเดกาโปลี ได้รับผลสาเร็ จอย่างดี ยิ่ง เข้าใจว่าการ
ปฏิบตั ิพระราชกิจในดินแดนเหล่านี้ คงกินเวลาประมาณสองสามเดือน ในการนี้ ได้มีประชาชนติดตาม
พระองค์ไปเป็ นจานวนมาก ต่างก็ได้เห็นเป็ นประจักรษ์พยาน ในฤทธิ์ อานาจของพระองค์ ในการรักษา
โรค และการกระทาการอัศจรรย์ต่าง ๆ มากมายหลายอย่าง พระองค์ยิ่งประทับอยู่ในดิ นแดนเหล่านั้น
นานเท่าใด ก็มีผตู ้ ิดตามพระองค์มากขึ้นเท่านั้น จนกระทัง่ วันสุ ดท้ายที่พระองค์เสด็จจากเขาไปนั้น ผูท้ ี่
ติดตามพระองค์ มีจานวนถึงกว่าสี่ พนั คน ไม่นบั เด็กและสตรี ฝูงชนเหล่านี้ ได้ติดตามพระองค์ข้ ึนไปบน
เนินเขา และอยูก่ บั พระองค์ที่นนั่ เป็ นเวลาสามวันสามคืน โดยไม่มีที่จะหาซื้ ออาหารรับประทานได้เลย
พระเยซู ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขา เดิ นทางกลับไปสู่ บา้ นช่ อง ในลักษณะอ่อนระโหยโรยแรง
เช่นนั้น เพราะทรงเกรงว่าจะเป็ นลมไปตามทาง ซึ่ งอาจเป็ นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ฉะนั้นพระองค์จึงทรง
สาแดงฤทธิ์ อานาจ เลี้ยงอาหารแก่พวกเขา โดยบันดาลให้ขนมปั งเจ็ดก้อนและปลาเล็ก ๆ สองสามตัวทวี
เป็ นจานวนเพียงพอ แก่ความต้องการของทุกคนในจานวนนั้น หลังจากที่พระองค์ได้ทรงบัญชาให้พวก
เขากลับไปแล้ว พระองค์และอัครสาวกก็ลงเรื อข้ามฟาก ไปสู่ มณฑลกาลิ ลีอีกครั้งหนึ่ ง พระองค์ทรง
ประทับอยูท่ ี่นนั่ เพียงชัว่ ครู่ (คิดว่าคงไม่เกินหนึ่งชัว่ โมง) แล้วก็เสด็จจากไป
พระเยซู พร้ อมด้วยอัครสาวก ขึ้นฝั่ งที่เมืองมัฆดาลา และได้พบกับพวกผูน้ าฝ่ ายศาสนาของชน
ชาติยิวกลุ่มหนึ่ ง พวกนั้นได้ขอร้ องให้พระองค์สาแดง “นิ มิต” จากสวรรค์ให้พวกเขาเห็น แต่พระองค์
ทรงปฏิ เสธคาขอร้ องของพวกเขา ตลอดเวลาที่พระองค์กระทาพระราชกิ จในดิ นแดนของคนต่างชาติ
พระองค์ทรงสบายพระทัยมาก เพราะไม่ตอ้ งผจญกับการวิพากษ์วิจารณ์ การใส่ ร้ายของพวกอาลักษณ์
และพวกฟาริ สี ทั้งนี้เพราะพระองค์ประทับอยูน่ อกอาณาเขตของชนชาติยิว พวกอาลักษณ์และพวกฟาริ
สี ไม่มีสิทธิ อานาจใด ๆ ที่จะเข้าไปก้าวก่าย ผูค้ นในดินแดนนั้นได้ เท่าที่บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรม
คัมภีร์น้ นั ปรากฏว่า ขณะที่พระองค์ประทับอยูท่ ี่นนั่ พระองค์มิได้รับการต่อสู ้ขดั ขวางเลยแม้แต่ครั้งเดียว
ไม่มีการโกหกมดเท็จ และไม่มีการกระทาการทารุ ณโหดร้ ายข่มเหงพระองค์ ชาวต่างชาติได้ตอ้ นรั บ
พระองค์ด้วยความปี ติ ยินดี อย่า งล้นพ้นและเมื่ อพระองค์ก ระทาคุ ณรั กษาโรค และบาบัดความทุ ก ข์
ทรมานให้แก่พวกเขา พวกเขาก็ได้ถวายสรรเสริ ญเคารพนมัสการพระองค์อย่างจริ งใจและพากันติดตาม
พระองค์เป็ นเวลาหลาย ๆ วันโดยมิได้ยอ่ ท้อ ตลอดระยะเวลาดังกล่าว พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้กล่าว
ไว้วา่ พระเยซูทรงเทศนาสัง่ สอนผูใ้ ดเลย แต่อย่างไรก็ดี “พระเยซูชาวนาซาเร็ ธเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงโปรด
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ชี้แจงให้ท่านทั้งหลายทราบแล้วโดยอิทธิ ฤทธิ์ การอัศจรรย์ และศุภนิ มิตต่าง ๆ ซึ่ งพระเจ้าได้ทรงกระทา
โดยพระองค์น้ นั ท่ามกลางท่านทั้งหลาย” (กิ จการ 2:22) พระราชกิ จของพระองค์ล้วนแต่สาแดงให้
ทราบว่า พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้าและทรงเป็ นพระเมสิ ยาห์ ระยะนี้ ดูเหมือนว่าการปฏิบตั ิ
พระราชกิจของพระองค์ ล้วนมุ่งแต่สาแดงถึงฤทธานุภาพของพระเจ้า แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
พระเยซูทรงปฏิเสธคาขอร้องของพวกฟาริ สี ที่ทูลขอให้พระองค์สาแดงนิ มิ ตแก่พวกเขา และ
หลังจากที่ได้กล่าวตาหนิ ติเตียน เพราะความไม่เชื่ อของพวกเขาแล้ว พระองค์ทรงหันหลังให้ และเสด็จ
ลงเรื อจากไป พระเยซู และเหล่าอัครสาวกรี บข้ามฟากไปสู่ ฝั่งตรงกันข้าม พระองค์ทรงเศร้าพระทัย ใน
ความไม่เชื่อของพวกฟาริ สีมาก พระองค์ได้ทรงตักเตือนอัครสาวก มิให้รับ “เชื้ อ” แห่ งความไม่เชื่ อของ
พวกฟาริ สี แต่บรรดาอัครสาวกไม่เข้าใจ กลับคิดว่าพระเยซู ตรัสถึงเรื่ องขนมปั ง ซึ่ งพวกเขาลื มนาติดตัว
มาด้วย
เมื่อข้ามไปถึงฝั่งตรงข้ามแล้ว พระเยซู และอัครสาวกได้เดินทางต่อไปยังเมืองเบธซายะดา ณ ที่
เมืองนั้น พระองค์ได้ทรงรักษาชายตาบอดคนหนึ่ งให้หาย ชายคนนี้ อาจเป็ นเพียงคนเดียว ที่หลงเหลือ
มิได้รับการรักษาจากพระองค์ ในการเสด็จมาที่นี่ครั้งแรกก็ได้
การที่พระเยซูเสด็จเข้าไปในดินแดนของชนต่างชาติเช่นนี้ มิใช่เป็ นการหลีกเลี่ยงเฉพาะแต่เพียง
พวกผูน้ าฝ่ ายศาสนาของชนชาติยิว ซึ่ งเป็ นปรปั กษ์คอยขัดขวางพระองค์ หากยังเป็ นการหลบหลีกจาก
การเผชิ ญหน้ากับกษัตริ ย ์เฮโรดอี ก ด้วย เพราะไม่แน่ นักว่า กษัตริ ยพ์ ระทัย โหดผูน้ ้ ี อาจจะมี แผนการ
จับกุมพระเยซูก็ได้ เมื่อพระเยซูพร้อมด้วยอัครสาวก ออกจากเมืองเบธซายะดาไปแล้ว ได้เดินทางขึ้นไป
ทางเหนือ ตัดผ่านเข้าไปในดินแดน ในความครอบครองของเจ้าชายฟิ ลิบ มุ่งตรงไปยังภูเขาเฮระโมน อัน
เป็ นสถานที่ซ่ ึ งพระองค์จาแลงพระกายให้อคั รสาวกสามคนได้เห็ นประจักษ์ ถึ งสภาพที่แท้จริ งของ
พระองค์

อภิปราย
เมื่อเรื อของพระเยซูและอัครสาวกเข้าเทียบท่าเมืองมัฆดาลา พวกฟาริ สีและพวกสะดูสีหมู่หนึ่ ง
ก็รีบรุ ดมาหาพระองค์ทนั ที เพื่อจะทดลองพระองค์ บุคคลพวกนี้ คงได้ทราบถึ งการอัศจรรย์ต่าง ๆ ที่
พระองค์ได้ทรงกระทาบนฝั่งทะเลฟากตรงข้าม และทราบล่วงหน้าแล้วว่าพระองค์จะเสด็จมายังเมืองนี้
จึ ง ได้พ ากันมาพบพระองค์ เพื่ อทดสอบและหาทางจับ ผิดพระองค์ ฉะนั้นเมื่ อพวกเขาเห็ นเรื อของ
พระองค์แล่นใกล้ฝั่งเข้ามา ต่างจึงกระหยิม่ ยิม้ ย่องว่า คราวนี้เป็ นโอกาสเหมาะของพวกเขาแล้ว
ทั้งพวกฟาริ สีและพวกสะดูสีที่กล่าวนี้ ต่างก็มาในฐานะผูแ้ ทนพรรคพวกของตน ตามปกติแล้ว
บุคคลสองจาพวกนี้ ไม่ลงรอยกัน แต่มาครั้งนี้ ท้ งั สองฝ่ ายกลับผนึ กเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะลบล้างคาสอน
ของพระเยซู คริ สตเจ้าให้เสื่ อมสู ญไป โชเล็ม แอชส์ นักบันทึกและนักประพันธ์คนสาคัญคนหนึ่งของ
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ชนชาติ ยิว ได้ก ล่ า วว่า แท้จริ งแล้ว ชาวยิวโดยทัว่ ไปมิ ไ ด้ต่อต้านขัดขวางพระเยซู เลย พวกที่ ทาการ
ขัดขวางพระองค์น้ นั ล้วนแต่เป็ นผูน้ าฝ่ ายศาสนาและปุโรหิ ตที่เลว ไม่ถือรักษาพระบัญญัติ และเป็ นที่
ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท้ งั สิ้ น หาใช่ผนู ้ าฝ่ ายศาสนาและราชครู ผปู ้ ระกอบด้วยคุณธรรม ซึ่ งเป็ นที่
เคารพนับถือของชาวยิวทั้งปวง
พระเยซูได้ทรงตาหนิติเตียนพวกเขาอย่างรุ นแรง ทางประณามว่าพวกเขาเป็ นคนหน้าไหว้หลัง
หลอก เป็ นคนหน้าซื่อใจคด และเป็ น “คนชาติชวั่ คิดคดทรยศ” ทุกครั้งที่พระองค์ทรงเผชิ ญกับคนพวก
นี้ พระองค์ก็ทรงหลีกเลี่ยงเสี ย ทรงมุ่งหน้าเทศนาสั่งสอน และรักษาโรคให้เฉพาะผูท้ ี่แสวงหาพระองค์
อย่างแท้จริ งเท่านั้น ผูท้ ี่แสวงหาพระองค์ดงั กล่าว พระองค์ทรงเลื อกและแต่งตั้งให้เป็ นอัครสาวกของ
พระองค์เป็ นจานวนสิ บสองคน เพื่อให้เป็ นรากฐานในการสถาปนาคริ สตจักรของพระองค์สืบไป
โดยปกติแล้ว พวกฟาริ สี และพวกสะดูสีมิได้เป็ นมิตรต่อกัน ทั้งสองฝ่ ายต่างก็มีความคิดเห็ น
ขัดแย้งกันอย่างรุ นแรง มาเป็ นเวลาช้านาน พวกสะดูสีปฏิเสธคาสอนทุก ๆ อย่างของพวกฟาริ สี พวกสะ
ดูสีไม่มีหลักคาสอนของตนเองโดยเฉพาะ แต่เขาปฏิ เสธคาสอนทุ กอย่างที่ เขาเชื่ อว่าเป็ นสิ่ งที่ เป็ นไป
ไม่ได้ หรื อขัดกับธรรมชาติ เป็ นต้นว่าการฟื้ นขึ้นมาจากความตาย และการกระทาการอัศจรรย์ต่าง ๆ ทั้ง
ปวง ดังนั้นแม้ว่าพวกสะดูสีและพวกฟาริ สีไม่ลงร้ อยกันก็ตาม แต่โดยทรรศนะส่ วนตัว ต่างก็ไม่พอใจ
กับหลักคาสอนของพระเยซู เช่ นเดี ยวกัน ฉะนั้นการที่พวกเขารวมกลุ่ มเพื่อหาทางลบล้างคาสอนอัน
มหัศจรรย์ของพระเยซู ดังในกรณี น้ ี จึงไม่เป็ นที่น่าแปลกอะไร
มนุ ษ ย์ส่ วนใหญ่ใ นปั จจุ บนั ก็มี สภาพไม่ ผิดอะไรกับพวกฟาริ สี และพวกสะดู สีที่ กล่ าวมานี้
บรรพบุรุษเคยจมอยูใ่ นความมืดอย่างไร เขาก็ยงั คงเป็ นอยูอ่ ย่างนั้น ดังข้อพระธรรมซึ่ งว่า “ตั้งแต่บรรพ
บุรุษหลับล่วงไปแล้ว สิ่ งทั้งปวงก็เป็ นอยู่เหมื อนที่ ได้มีอยู่ต้ งั แต่เดิ มทรงสร้ างโลก” (2 เปโตร 3:4) ดู
เหมือนว่าการอัศจรรย์ต่าง ๆ ที่พระเยซู คริ สต์ทรงกระทาเพื่อมนุ ษย์ชาติน้ นั ไม่อยูใ่ นวิสัยที่มนุ ษย์จะรับ
ไว้ได้เลย ปรั ชญาของพระคริ สต์น้ นั แตกต่างจากปรั ชญาของมนุ ษย์จะรั บไว้ได้เลย ปรั ชญาของพระ
คริ สต์น้ นั แตกต่างจากปรั ชญาของมนุ ษย์มากมายนัก ทั้งนี้ เพราะแผ่นดิ นของพระองค์มิได้เป็ นอย่า ง
“แผ่นดิ นโลกนี้ ” พระองค์ก็ได้ทรงกล่าวย้ าอย่างหนักแน่ นว่า ชี วิตของมนุ ษย์ในโลกนี้ มิใช่ ชีวิตที่จีรัง
หากเป็ นแต่เพียงการเตรี ยมตัวไว้ให้พร้อม เพื่อที่จะเข้าสู่ โลกใหม่ ซึ่ งจะมีมาในภายภาคหน้าเท่านั้นเอง
พวกฟาริ สีดูและพวกสะดูสีต่างก็มีความคิดเห็นสอดคล้องต้องกันว่า พระเยซูทรงเป็ นคนหลอกลวง หาก
ไม่หาทางกาจัดเสี ย ก็จะเป็ นผูน้ าศาสนา ที่เป็ นอันตรายต่อพวกตนอย่างยิง่
การที่พวกเขาทูลขอ “นิมิตในท้องฟ้ า” จากพระองค์ ก็เพราะต่างเชื่ อมัน่ ว่า การอัศจรรย์ต่าง ๆ ที่
พระองค์ทรงกระทานั้น แท้จริ งเป็ นเพียงการแสดงมายากลเท่านั้น หาใช่ เป็ นการสาแดงอิทธิ ฤทธิ์ ของ
พระเจ้า ในการปฏิบตั ิพระราชกิจเพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์ไม่
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การทูลขอเช่ นนี้ เป็ นการทู ลขอที่ ไม่สุจริ ตใจ ซึ่ งผูบ้ นั ทึ กพระกิ ตติ คุณได้ประณามไว้ว่า เป็ น
“การทดลอง” พระองค์ หรื อ “การล่อลวง” ซึ่งหากพิจารณาให้ถี่ถว้ นแล้ว จะเห็นได้วา่ คานี้ ควรเป็ น “ท้า
ทายหรื อลองดี” จะเหมาะกว่า ทั้งนี้เพราะความชัว่ จะมาล่อลวงพระเจ้าไม่ได้ (ยากอบ 1:13) และถึงแม้วา่
พญามารจะล่อลวงพระเยซูคริ สต์จริ ง ๆ ได้ พระองค์ก็สามารถทูลขอให้พระบิดาเจ้า สาแดงฤทธานุ ภาพ
ปิ ดปากพวกมันได้ทนั ทีทนั ใด จุด มุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ของพวกฟาริ สีและพวกสะดูสีก็คือ ไม่ตอ้ งการให้
พระเยซู เป็ นผูน้ าศาสนา เพราะกลัวว่าพระวจนะแห่ งความจริ งอันเที่ยงธรรมของพระองค์ จะริ ดรอน
อานาจของพวกตนให้ตกต่ าไป ดังนั้นพวกเขาจึงได้ทูลขอเครื่ องหมายเพื่อพิสูจน์ถึงความยิ่งใหญ่ของ
พระองค์วา่ จะเท็จจริ งเพียงใด
มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยต่างก็ได้ขอคริ สตจักรให้สาแดง “นิมิต” เช่นเดียวกัน และเมื่อไม่ได้สมควร
ปรารถนาก็พากันหันหน้าไปเสี ย แม้ชาวโลกมีความปรารถนาที่จะเห็นนิ มิต แต่พระเยซู ได้ตรัสว่า “ไม่
ทรงโปรดให้” พระองค์ตรัสอย่างนี้มาแต่โบราณกาลแล้ว และแม้ในปั จจุบนั ยังตรัสเช่นนั้นอยู่ ความเชื่ อ
เป็ นมรดกของคริ สตจักร เป็ นสิ่ งที่จะทาให้ได้รับประโยชน์สุขจากพระองค์ และเป็ นกุญแจไขให้เข้าใจ
ข้อลึกลับของคริ สตจักร
พระเยซู มิได้ทรงเปิ ดเผยความลึ กลับแห่ งท้องฟ้ าของพระองค์ ให้แก่บุคคลเหล่านั้น ตามที่เขา
ทูลขอ หากแต่พระองค์ทรงชี้ ให้พวกเขาเข้าใจ ถึ งการเปลี่ ยนแปลงของท้องฟ้ าในแต่ละวัน ซึ่ งเป็ นไป
อย่างน่าอัศจรรย์วา่ เป็ นการกระทาของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็ นศิลปิ นผูย้ ิ่งใหญ่ที่สุด ไม่มีผใู ้ ดเทียบได้
พระองค์ทรงระบายสี ของท้องฟ้ า นับตั้งแต่ดวงอาทิตย์เริ่ มส่ องแสง จนกระทัง่ ตกดินไว้อย่างสวยงามยิ่ง
การเหล่านี้ก็คือเครื่ องหมายหรื อนิมิตอย่างหนึ่งของพระเจ้า ซึ่ งพวกเขาต่างก็รู้เห็นและเข้าใจกันดี ฉะนั้น
เมื่อพวกเขาทูลขอนิมิตจากพระองค์ พระองค์จึงตรัสว่า “ท้องฟ้ านั้นเจ้าทั้งหลายยังอาจสังเกตรู ้และเข้าใจ
ได้ แต่เครื่ องหมายแห่งเวลาปั จจุบนั เจ้ากลับไม่เข้าใจ”
พระเยซู ไ ม่เคยหลงเชื่ อในการแสดงความกระตื อรื อร้ น ซึ่ ง แอบแฝงไปด้วยเล่ ห์เหลี่ ยมของ
มนุษย์เลย พระองค์ไม่เคยกระทาการอัศจรรย์หรื อสาแดง “นิมิต” ใด ๆ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
เลย พระองค์จะทรงกระทาสิ่ งเหล่านี้ ก็เฉพาะเพื่อสาแดงให้มนุ ษย์รู้ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์
กับ พระบิ ดาเจ้า หรื อมิ ฉ ะนั้นก็ เ พื่ อบ าบัดความทุ ก ข์ท รมานของมนุ ษ ย์โลกเท่ า นั้น ข่ า วประเสริ ฐ ที่
พระองค์ท รงต้องการให้ม นุ ษ ย์โลกรู ้ ก็คื อ พระเจ้าทรงรั ก มนุ ษย์ทุก ๆ คน ตามความคิ ดเห็ นของคน
ชาติยิวแล้ว เขาถือว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าของพวกเขา ชนชาติเดียวเท่านั้น ฉะนั้นพระประสงค์ของ
พระเยซู และความคิดเห็นของชนชาติยิว จึงแตกต่างกัน ไม่ผิดอะไรกับกลางวันและกลางคืน เมื่อพระ
เยซู ทรงเห็นว่า พวกเขาไม่สามารถเข้าใจถึงความแตกต่างนี้ มิหนาซ้ ายังถือทิษฐิในความไม่เชื่ ออย่างไร้
เหตุผล พระองค์จึง “ถอนพระทัย” และตรัสว่า “คนยุคนี้ แสวงหานิ มิตทาไม...ไม่ทรงโปรดให้มีนิมิตแก่
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คนในยุค นี้ ” เพราะว่า พระองค์ไ ด้ป ระทานให้มากพอแล้ว ปั ญหาของพวกฟาริ สี นั้น ไม่ ไ ด้อยู่ที่ ว่า
พระองค์ทรงสามารถสาแดงนิมิตหรื อไม่ หากแต่ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะจิตใจของเขาเอง โดยสามัญสานึ กของ
พวกเขาแล้ว ย่อมสามารถเข้าใจได้วา่ การงานที่พระเยซู ทรงกระทานั้น สาแดงฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าผู้
สู งสุ ดโดยไม่ยากนัก แต่เนื่องจากจิตใจของเขา มุ่งแต่ในสิ่ งที่ผิดทานองคลองธรรม ฉะนั้นจึงไม่สามารถ
ที่จะเข้าใจในเหตุการณ์ น้ นั ๆ ได้ พระเยซู ทรงประณามบุคคลพวกนี้ ว่าเป็ น “คนชาติ ชั่ว คิ ดคดทรยศ”
พวกเขาทาผิดบาป หันหนี ไปจากทางของพระเจ้า และกิ จการทั้งปวงของพระเจ้าที่มาแต่เบื้องบน หัน
กลับไปสู่ เส้นทางแห่งความบาปของพวกเขา (เยเรมีย ์ 3:8,ยอค บทที่ 16)
“จะไม่ โ ปรดให้ นิ มิ ต แก่ เขา เว้น ไว้ แต่ นิ มิ ต ของโยนาห์ ศาสดาพยากรณ์ ” (มัท ธิ ว 12:39)
ประสบการณ์ของโยนาห์ ซึ่งถูกปลาวาฬกลืนเข้าไปในท้องของมัน เป็ นเวลาสามวันสามคืน แล้วรอดมา
ได้น้ นั เป็ นเครื่ องหมายชี้ ให้ชนชาติอิสราเอลทราบ ถึ งการสิ้ นพระชนม์ และการฟื้ นคืนพระชนม์ของ
พระเยซูคริ สต์พระองค์ได้ทรงอ้างถึงนิมิตนี้ซ้ าแล้วซ้ าอีกหลาย ๆ หน และตรัสแก่พวกเขาว่าพระองค์จะ
ไม่ประทานนิ มิตใด ๆ ให้พวกเขาอีก วันหนึ่ งพวกเขาจะจับพระองค์ไปตรึ งไว้บนไม้กางเขน แต่เมื่ อ
พระองค์ฟ้ื นคื น พระชนม์ พระองค์จะเสด็ จ ขึ้ น สู่ ส วรรค์ และในวัน สุ ดท้า ยที่ จ ะทรงพิ พ ากษาโลก
พระองค์ก็จะกลับมาอีก พร้ อมด้วยสง่าราศีและฤทธานุ ภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ “แล้ วจะเห็นบุตร
มนุษย์ เสด็จมาบนเมฆ ในท้ องฟ้ าด้ วยฤทธานุภาพ และสง่ าราศีเป็ นอันมาก” (มัทธิ ว 24:30)
เมื่อนั้นท้องฟ้ าจะม้วนเข้าดุ จหนังสื อที่เขาม้วนนั้น (วิวรณ์ 6:14-17) และชนชาติอิสราเอลทั้ง
มวล จะขอร้องภูเขาและศิลาให้ตกลงมาปิ ดบังพวกเขาไว้ ให้พน้ จากพระพักตร์ ของพระองค์และพระ
นิเคราะห์ของพระเมษโปดก
พระเยซู ทรงปฏิเสธคาขอร้องของพวกฟาริ สี กบั พวกสะดูสี และทรงตาหนิ ติเตียนความไม่เชื่ อ
ของพวกเขา แล้วก็ ท รงหันหลัง กลับ เสด็ จลงเรื อพระองค์ท รงสะบัดฝุ่ นผง ซึ่ ง ติ ดอยู่ที่ พระบาทของ
พระองค์ใ ห้แก่ พวกเขา (มัท ธิ ว 10:14) ประหนึ่ งตรั สว่า “ถ้า สิ่ งที่ ท่านทั้งหลายต้องการ คื อนิ มิ ตจาก
ท้องฟ้ า ก็แสดงว่า ท่านทั้งหลายเป็ นคนหน้าซื่ อใจคด และเราไม่มีสิ่งใดที่จะให้ท่านอีกต่อไปแล้ว” ว่า
แล้ว “พระองค์ก็เสด็จจากเขาไป”
ขณะที่พระเยซู ประทับอยู่ในเรื อ พระองค์ได้ทรงตักเตือนอัครสาวกให้ระมัดระวังตัว อย่าได้
หลงปล่อยตัว ให้ตกอยูใ่ ต้อิทธิ พลของพวกผูน้ าศาสนาของชนชาติยวิ เหล่านั้น ซึ่ งล้วนแต่เป็ นคนหน้าซื่ อ
ใจคดเป็ นอันขาด พระองค์ทรงทราบว่า ในยุคที่จะมาถึงนี้ เหล่าสาวกจะพากันสงสัยในเหตุการณ์ ซึ่ งจะ
บังเกิดขึ้นนั้น ฉะนั้นพระองค์จึงตรัสเตือนอัครสาวกว่า “จงสังเกตและระวังเชื้ อแห่ งพวกฟาริ สี และพวก
สะดูสีให้ดี”
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ทั้ง ๆ ที่พระเยซู ตรัสไว้อย่างชัดเจนเช่นนั้น แต่บรรดาอัครสาวกก็ไม่เข้าใจ พวกเขากลับคิดไป
ว่าที่พระองค์ตรัสถึง “เชื้ อ” นั้น พระองค์คงหมายถึงเรื่ องขนมปั งนัน่ เอง เพราะว่าก่อนที่จะลงเรื อมานั้น
พวกเขาลืมนาขนมปั งติดตัวมาด้วย ดังนั้นพวกเขาจึงซุ บซิ บกันว่า “เห็ นจะเป็ นเพราะเราไม่มีขนมปั ง”
พระเยซูทรงรู้ถึงความนึกคิดของอัครสาวกทุกคน และทรงรู้สึกผิดหวังและเศร้าพระทัยมาก ที่สาวกไม่
เข้าใจในพระดารัสของพระองค์ แต่กลับยึดถือเอาเรื่ องอาหารเป็ นปั ญหาสาคัญ ในเมื่อพวกเขาก็ได้เห็ น
การอัศจรรย์ต่าง ๆ มากมายหลายครั้ง และรู ้ แน่ แก่ใจแล้วว่า พระองค์ทรงสามารถช่ วยเหลื อเขาได้ทุก
กรณี ไฉนจึงมัวพะวงอยูก่ บั สิ่ งเหล่านี้ พระองค์ทรงรู ้วา่ “โอ คนมีความเชื่ อน้ อย... ท่ านยังไม่ เข้ าใจ และ
จาไม่ ได้ หรื อ เรื่ องขนมปั งห้ าอันกับคนห้ าพันนั้น... หรื อขนมปั งเจ็ดอั นกับคนสี่ พันนั้น ท่ านเก็บที่ เหลื อ
ได้ กระบุงใหญ่ ” พระองค์ตรัสย้อนถึงสิ่ งต่าง ๆ ที่อคั รสาวกได้กระทาด้วยมือของพวกเขาเอง เพื่อว่าจะ
มิได้มีขอ้ สงสั ยอี กต่อไป พระองค์ทรงเน้นอย่างหนักแน่ นว่า “ท่านยังไม่เข้าใจอี กหรื อ” ตาของท่า น
ไม่ได้เห็น หูของท่านไม่ได้ยนิ หรื อ ท่านจาไม่ได้หรื อ”
ต่อจากนั้นพระองค์จึงทรงอธิ ลายให้อคั รสาวกฟั งอย่างง่าย ๆ ชัดถ้อยชัดคาว่า “เรามิได้พูดกับ
ท่านด้วยเรื่ องขนมปั ง” อัครสาวกจึงได้เข้าใจว่า พระองค์ทรงตักเตือนพวกเขาให้ระมัดระวัง เกี่ยวกับคา
สอนของพวกฟาริ สีแลพวกสะดูสี เพราะคาสอนของคนพวกนี้ จะเป็ นดุจเชื้อแป้ ง ซึ่ งแผ่ไปทั้งทั้งก้อนทา
ให้มีผูท้ ี่เชื่ อคล้อยตาม เกิ ดความสงสัยในพระเจ้า และหันเหไปในทางที่ผิดมีจิตใจที่เลวทราม หลงไป
จาก “ความสัตย์ซื่อ” และความบริ สุทธิ์ ต่อพระคริ สต์” (2 โคริ นธ์ 11:3) พระเยซูทรงเกรงอัครสาวกของ
พระองค์จะ “โยกย้ายไปเสี ย จากความไว้ใจในกิตติคุณ” ซึ่ งพวกเขาได้ยิน และได้ประกาศให้แก่คนอื่น
ๆ แล้ว (โคโลสี 1:23) พระองค์ทรงตักเตือนว่า การที่พระองค์และอัครสาวกไปเยี่ยมเมืองมัฆดาลาครั้งนี้
ก็เท่ากับเป็ นการเยือนค่ายของศัตรู นนั่ เอง ฉะนั้นอัครสาวกจึงจาต้องสังเกตและระมัดระวัง ทฤษฎี และ
ปรัชญาของผูท้ ี่ทาการคัดค้านพระบุตรของพระเจ้าให้ดี พระเยซูทรงให้นิยามคา “เชื้ อ” นี้ วา่ เป็ นเชื้ อของ
ความหน้าซื่ อใจคด (ลูกา 12:1) พระองค์มิได้ตาหนิ ติเตียนอัครสาวก ในการที่เขาหลงลืมมิได้นาอาหาร
ติดตัวมาด้วย หรื อการที่พวกเขาพะว้าพะวังกับความหิ วกระหาย หากแต่พระองค์ทรงห่ วงใย ถึ งเรื่ อง
อาหารฝ่ ายจิตวิญญาณของพวกเขา เพราะว่า อาหารนี้ เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดของชี วิต ซึ่ งยากนักที่ผคู ้ นจะ
เข้าใจได้ แม้แต่พระองค์เอง ก็ยงั ถูกชนชาติเดี ยวกันในมณฑลกาลิลีปฏิ เสธมาแล้ว ดังนั้นพระองค์จึง
พยายามอย่างยิง่ ที่จะชี้ให้อคั รสาวกของพระองค์ เห็นถึงอันตรายของคาสอนของฝ่ ายศัตรู คือ ความหน้า
ซื่ อใจคด และการไม่เชื่ อ ซึ่ งกาลังแผ่ขยายโอบล้อมพระองค์เข้ามาทุ กขณะ และในที่สุดมนุ ษย์ใจชั่ว
เหล่านั้น ก็จะตรึ งพระองค์ไว้บนไม้กางเขน รากฐานแห่ งความผิดบาป ของมนุ ษย์ชาติท้ งั สองอย่างนี้
แหละ ที่ทาให้มนุษย์ตอ้ งตกอยูใ่ นปลักแห่งความพินาศ
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โลกในยุคปั จจุบบั นี้ เป็ นโลกแห่ งความหลอกลวง และความหน้าซื่ อใจคดสิ่ งใดที่เรายึดถือเป็ น
ของดี และอยู่ในทานองคลองธรรมอันประเสริ ฐ ชาวโลกก็ จะพากันโกรธแค้น ฉะนั้นผูท้ ี่ จะติ ดตาม
พระองค์ไปอย่างแท้จริ ง จึงต้องละทิ้งคาสอนผิด ๆ ของชาวโลกให้หมดสิ้ น การกระทาของชาวโลก หา
ดีข้ ึนแต่ประการใดไม่ ชาวโลกส่ วนมากต้องการให้เรามีความเชื่ อเช่ นเดี ยวกับเขา ทั้ง ๆ ที่วิถีชีวิตของ
พวกเขาชัว่ ร้ายเลวทราม ต่าช้าอย่างไม่อาจเทียบกันได้เลย และความชัว่ ร้ายนี้จะ “กาเริ บชัว่ ร้ายมากยิ่งขึ้น
ทั้งล่อลวงคนอื่นให้หลง และตัวเองก็ถูกลวงด้วย” สภาพจิตใจและศีลธรรมของประชาชนเสื่ อมโทรมลง
อย่างน่ าใจหาย แต่ชาวโลกจะรู ้ ตวั สักนิ ดก็หาไม่ คงมีแต่ผูท้ ี่เจริ ญรอยตามพระคริ สตเจ้าเท่านั้น ที่รู้ถึง
ความวิบตั ิอนั น่าสะพึงกลัวนี้ ฉะนั้นเราจึงต้องหมัน่ อธิ ษฐานให้มาก ๆ เป็ นประจาทุกวัน จึงจะสามารถ
ชนะอานาจของความชัว่ ร้ายเหล่านี้ได้
ความหน้าซื่ อใจคด และความไม่เชื่ อ อันร้ ายกาจทั้งสองอย่างนี้ เราพบเห็ นได้จากตัวอย่างใน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ หรื อจากประสบการณ์ในชีวติ ของคนทัว่ ๆ ไป ความชัว่ ทั้งสองอย่างนี้ นับว่าเป็ น
แหล่งเกิ ดของความบาปโดยแท้ พระเยซู ทรงตักเตือนอัครสาวกของพระองค์ถึงอันตราย ซึ่ งจะมาจาก
ความชั่วเหล่ า นี้ นอกจากนั้นยัง ทรงเตื อนพวกเขาให้ระมัดระวัง “เชื้ อของเฮโรด” อี ก ด้วย ค าเตื อน
ประการหลังนี้ พระองค์ก็ทรงต้องการให้อคั รสาวกมีความสุ ขุมรอบคอบ ไม่หลงในกลอุบายของเฮโรด
ซึ่ งแสร้งทาประหนึ่ งว่า มีความปรารถนาที่จะได้พบปะกับพระเยซู คริ สต์ยิ่งนัก แต่แท้จริ งแล้ว เป็ นกล
ลวงเพื่อที่จะปลงพระชนม์พระเยซู ดุจเดี ยวกับที่ เขาได้กาจัดยอห์นบัพติ ศมามาแล้วนัน่ เอง อนึ่ งคาว่า
“เชื้ อของเฮโรด” ในที่น้ ี ก็อาจหมายถึ งเชื้ อแห่ งความผิดบาปของเฮโรด ซึ่ งได้ทาการล่วงประเวณี โดย
การแย่งเอาชายาของเจ้าชายฟิ ลิ บ ซึ่ งเป็ นพระอนุ ชาของตนแท้ ๆ มาเป็ นชายาของตนเอง (ซึ่ งเป็ นการ
ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างร้ายแรง) ด้วยก็ได้
พระเยซู พร้ อมด้วยเหล่าอัครสาวกได้เดิ นทางออกจากเขตแดนของเฮโรดโดยลงเรื อข้ามฟาก
ทะเลสาบกาลิลีไปสู่ ฝั่งตะวันออก ซึ่ งเป็ นเขตแดนของเจ้าชายฟิ ลิบ แล้วเดินทางต่อไปยังเมืองเบธซายะ
ดา อันเป็ นสถานที่พระองค์ทรงเลี้ ยงอาหารแก่ประชาชนกว่าห้าพันคน (ดูข้ นั ที่ 28) ณ ที่นนั่ ประชาชน
ได้หลัง่ ไหล มาเฝ้ าพระองค์อย่างเนื องแน่ น พวกเขาได้นาคนตาบอดมารับการรักษาจากพระองค์ พระ
ธรรมมาระโกบันทึกการรักษาโรคตอนนี้ ไว้อย่างละเอี ยดว่า พระเยซู ทรงทาการรักษาชายตาบอดผูน้ ้ ี
ด้วยวิธีที่ แตกต่า งจากการรั ก ษาตนตาบอดอื่ น ๆ ที่ พระองค์ไ ด้ทรงรัก ษามาแล้ว และเป็ นครั้ ง แรกที่
พระองค์ทรงสัมผัสถูกต้องคนไข้ถึงสองหน คนไข้ถึงหายเป็ นปกติ
เท่าที่ เราได้ศึกษา ถึ งการรั กษาโรคของพระเยซู มาแล้ว จะเห็ นได้ว่า พระองค์ทรงมีวิธีรักษา
คนไข้ม ากมายหลายวิธี สุ ดแล้วแต่ กรณี พระองค์มิได้กาหนดลงไปว่า จะต้องใช้วิธี หนึ่ งวิธีใ ด เป็ น
กฎหมายตายตัวเสมอไป ทั้งนี้อาจเป็ นได้วา่ พระเยซูทรงต้องการสร้างความประทับใจ และความเชื่ อมัน่
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แก่ผทู ้ ี่ติดตามพระองค์มากยิ่งขึ้น และเพื่อสาแดงถึงสติปัญญาอันล้ าลึ ก และฤทธานุ ภาพอันใหญ่หลวง
ของพระองค์ อนึ่ งเราต้องจดจาไว้ดว้ ยว่า การที่พระเยซู ทรงกระทาการอัศจรรย์ต่าง ๆ นั้น ก็เพื่อพิสูจน์
คาสั่งสอนของพระองค์ และการรักษาโรคในแต่ละวิธี ก็คือการวางแนนทางเพื่อที่จะสั่งสอนความจริ ง
เกี่ยวกับวิญญาณจิต ในแต่ละด้านนัน่ เอง การปฏิบตั ิพระราชกิจของพระเยซู ครสิ ต์ ไม่วา่ จะเป็ นโดยทาง
กายหรื อวาจา ล้วนแต่บ่งถึงความจริ งอันถาวรของพระองค์ และวิธีการต่าง ๆ ที่พระเจ้าทรงกระทาต่อ
มนุ ษย์โลกทั้งสิ้ น “เหตุการณ์ เหล่ านี.้ ...ได้ บั นทึ กไว้ แล้ ว เพื่ อจะเตือนสติเราทั้งหลายผู้อยู่ในปั จจุบันนี ้ ผู้
ซึ่ งกาลังอยู่ในกาลสุ ดปลายแห่ งแผ่ นดิ นโลก” (1 โคริ นธ์ 10:11) หลักความจริ งของพระเจ้ามีอยู่เพียง
ประการเดียว และด้วยหลักอันสาคัญยิ่งนี่ แหละ ที่มนุ ษย์สามารถนาไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ตลอดทุก
ยุคทุกสมัย เรื่ องราวของคนตาบอด ซึ่ งเราจะได้ศึกษาต่อไปนี้ เป็ นเรื่ องที่น่าเวทนาสงสารและประทับใจ
เราอย่างยิ่งพระเยซู ทรงจูงมือชายตาบอด ดัง่ หนึ่ งจูงเด็กและพาเขาออกไปนอกหมู่บา้ น ลองคิดดูเถิ ดว่า
ความเมตตาปราณี แห่งองค์พระผูช้ ่วยให้รอดของมนุษย์น้ นั มีมากยิ่งสักเพียงใด “บิดาเมตตาบุตรของตน
มากฉันใด พระเยโฮวาห์ทรงเมตตาคนที่ยาเกรงพระองค์มากฉันนั้น” พระเยซูทรงจูงเขาออกไปจากฝูง
ชน เช่ นเดี ยวกับที่ พระองค์ได้ทรงกระทา แก่ คนหู หนวกและติดอ่างมาแล้ว ในครั้ งนี้ พระครสิ ตธรรม
คัมภีร์ มิได้กล่าวไว้ดว้ ยว่า อัครสาวกของพระองค์ได้ตามเสด็จไปด้วยหรื อไม่ การรักษาคนตาบอดรายนี้
พระเยซู ก็ทรงกระทาเช่ นเดี ยวกับการรั กษาชายหู หนวก และพูดติดอ่าง (ดู ข้ นั ที่ 30) กล่าวคือ แทนที่
พระองค์จะตรัสด้วยวาจา เหมือนดังที่รักษาคนอื่น ๆ พระองค์กลับทรงบ้วนน้ าลายลงที่ตาของชายผูน้ ้ นั
เข้าใจว่าการรักษาแบบนี้ คงเป็ นการรักษาเฉพาะโรควิธีหนึ่ ง โดยการแผ่ฤทธิ์ อานาจ ให้ซ่านออกจาก
พระกายของพระองค์ ถ่ายทอดให้แก่ผปู ้ ่ วยโดยตรงนัน่ เอง (ขอให้ดูเรื่ องผูห้ ญิงโลหิ ตตกใน ลูกา 8:46)
ต่อจากนั้นพระเยซูก็ทรงวางพระหัตถ์บนชายตาบอดผูน้ ้ นั แล้วตรัสถามเขาว่า สามารถมองเห็นสิ่ งใด ๆ
หรื อยัง พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้ก ล่าวไว้ว่า ชายตาบอดผูน้ ้ นั ตาบอดเป็ นเวลานานเท่าใด บางทีเขา
อาจจะตาบอดแต่กาเนิดก็ได้ เมื่อได้ยนิ พระเยซู ตรัสถามเช่นนั้น เขาก็รีบ “เงยหน้า” มองดูสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่
รอบทันที นับเป็ นเวลาหลายปี ที่เขาต้องระหกระเหิ นไปไหนมาไหน ด้วยเปลือกตาที่ปิดสนิท และพบ
แต่ความมืดมนตลอดเวลา แต่เมื่อพระเยซู ทรงวางพระหัตถ์บนร่ างของเขา เขาก็สามารถมองเห็นได้ราง
ๆ เขาทูลพระองค์วา่ “ข้าพเจ้าแลเห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไป เดินมา” เขารู ้วา่ ฤทธิ์ อานาจของพระเยซูได้
ซ่านเข้าไปสู่ ร่างกายของเขา และได้เริ่ มสาแดงการอัศจรรย์แล้ว แต่ยงั เกิดผลไม่สมบูรณ์ อาจะเป็ นได้วา่
พระเยซูทรงเห็นว่าชายผูน้ ้ ีตาบอดเป็ นเวลานานมาแล้ว หากพระองค์จะทาให้มองเห็นได้ชดั เจนในทันที
ทันใด แสงสว่างก็อาจทาให้เขาตาพร่ า และตกใจเกินไปก็ได้ จึงทรงต้องการให้เขาเคยชิ นกับแสงสว่าง
ไปทีละน้อย ๆ
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พระเยซู ทรงวางพระหัตถ์บนตาเขาอีกเป็ นครั้ งที่สอง และตรัสสั่งให้เขามองดูสิ่งที่อยู่รอบ ๆ
กายของเขาอีก คราวนี้ตาเขาก็ “หายเป็ นปกติ และเห็นสิ่ งทั้งหลายได้ชดั ” ตอนแรกเขามองเห็นเพียงราว
ๆ แต่ต่อมาก็สามารถมองเห็นแสงสว่างได้อย่างชัดเจน
การรักษาซึ่ งค่อย ๆ ดาเนิ นไปทีละขั้นเช่นนี้ ได้ทาให้พระราชกิจของพระเจ้าในจิตใจของผูเ้ ชื่อ
เจริ ญวัฒนาขึ้นเป็ นลาดับ ทั้งก่อนและหลังจากที่ได้กลับใจใหม่แล้ว พระกรุ ณาของพระเจ้าเป็ นที่จะนา
ให้มนุ ษย์กลับใจใหม่ (โรม 2:4 ยอห์น 6:44) เมื่อแรกนั้นเราก็อาจเป็ นเพียง “ทารกในพระคริ สต์” คือยัง
ไม่รู้และเข้าใจอะไรนัก ดุ จชายตาบอดเมื่อเริ่ มหายใหม่ ๆ ซึ่ งแลเห็ นคนเหมือนต้นไม้ “เมื่อข้าพเจ้ายัง
เป็ นเด็ก ข้าพเจ้าได้พูดอย่างเด็ก ได้คิดอย่างเด็ก ได้ใคร่ ครวญหาเหตุผลอย่างเด็ก แต่ครั้นข้าพเจ้าเป็ น
ผูใ้ หญ่แล้ว ข้าพเจ้าจึงเลิกธรรมเนี ยมอย่างเด็กเสี ย” (1 โคริ นธ์ 13:11) คือเมื่อข้าพเจ้า “โตขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่
เต็มที่ คือเต็มถึงขนาดความบริ บูรณ์ของพระคริ สต์” (เอเฟซัส 4:13) ดุจ “พืชงอกจาเริ ญขึ้นเป็ นลาต้น
ก่อน ภายหลังก็ออกรวง แล้วก็มีเมล็กข้าวเต็มในรวงนั้น” (มาระโก 4:28) และเกิดผล “ร้อยเท่าบ้าง หก
สิ บเท่าบ้าง สามสิ บเท่าบ้าง” ทัว่ ทุกส่ วนของชี วิตคริ สเตียน จาต้องมีชีวิตของพระบุตรแห่ งพระเจ้าอยู่
ภายในเพื่ อ ให้ “เป็ นไปตามพระลัก ษณะพระบุ ต รของพระองค์ ” (โรม 8:29 ฟิ ลิ ป ปิ 2:9-11,3:10)
“พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปโทษของเรา และทรงชาระเรา ให้พน้ จาก
อธรรมทั้งสิ้ น” (1 ยอห์น 1:9) “จงให้น้ าและพระโลหิ ตซึ่ งหลัง่ ไหลออกจากบาดแผลของพระองค์ ชาระ
เราให้บริ สุทธิ์ ปราศจากมลทินเถิด”
พระเยซู ไม่มีพระประสงค์ที่จะหยุดยั้งการรักษาชายตาบอดผูน้ ้ นั ด้วยการสัมผัสเขาเพียงครั้ ง
เดียว แล้วปล่อยให้เขาอยูใ่ นลักษณะหายครึ่ ง ๆ กลาง ๆ “พระองค์ผตู ้ ้ งั ต้นการดีไว้ในท่านทั้งหลายแล้ว
คงจะกระทาให้สาเร็ จจนถึงกาลวันแห่งพระเยซู คริ สต์” (ฟิ ลิปปี 1:6) เพราะ “นี่ แหละเป็ นน้ าพระทัยของ
พระเจ้า คือที่ จะให้ท่านทั้งหลาย เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ” (1 เธสะโลนิ กา 4:3) “หวังจะให้ท่านทั้งหลาย ยัง่ ยืน
จนถึงที่สาเร็ จ และบริ บูรณ์ในการซึ่งชอบพระทัยพระเจ้าทุกสิ่ ง” (โคโลสี 4:12) และ “เพื่อท่านทั้งหลาย
จะได้สังเกต รู ้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้าว่าอะไรดี อะไรเป็ นที่ชอบ และอะไรยอดเยีย่ ม” (โรม 12:2)
เมื่อพระเยซู คริ สต์ทรงรักษาชายตาบอดให้หายดี แล้ว พระองค์ก็ตรัสสั่งให้เขากลับบ้านได้ แต่
ทรงกาชับมิให้เขาเข้าไปในหมู่บา้ น หรื อบอกกล่าวให้ผใู ้ ดทราบถึ งเรื่ องนี้ เป็ นอันขาด เพราะการที่ตา
ของเขาหายบอดนั้น ก็เป็ นเครื่ องพิสูจน์ถึงฤทธานุภาพของพระองค์อย่างเพียงพอแล้ว
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ผูท้ ี่ ทูล ขอนิ มิ ตจากพระองค์ ด้วยความไม่บ ริ สุ ท ธิ์ ใจ จะไม่ ได้รับ อะไรเลย แต่ข ณะเดี ยวกัน
ชายตาบอดผูซ้ ่ ึ งแทบจะไม่ได้ทูลขออะไรจากพระองค์เลย กลับได้รบการบาบัดรักษาจากพระองค์ ทั้งนี้
เพราะ ไม่มีใคร “ตาบอด” เท่ากับผูท้ ี่ไม่ยอมเห็น (ไม่ยอมเชื่อ)
การทูลขอ “นิมิต” หรื อ “เครื่ องหมาย” เป็ นการแสดงถึงการขาดความเชื่ อ และการแก้ตวั ในการ
ที่ไม่ยอมรับว่า พระเยซูคริ สต์คือผูท้ ี่พระเจ้าส่ งลงมายังโลก ก็เป็ นการส่ อให้เห็นว่า เรามีจิตใจที่เป็ นขบถ
ต่อพระเจ้า และไม่เต็มใจที่จะถวายชี วิตของเราให้แก่พระองค์ ผูท้ ี่มีสติปัญญาเฉลียดฉลาด และมีความ
สัตย์ซื่อ มีนอ้ ยคนนักที่จะสงสัยพระเจ้า การที่มนุ ษย์จะรู ้สึกคุณค่าแห่ งพระราชกิจของพระเจ้า โดยทาง
พระบุตรของพระองค์น้ นั จะต้องอาศัยความเชื่ อเป็ นพื้นฐาน หาใช่ เข้าใจได้ดว้ ยสติปัญญาฝ่ ายโลกแต่
ประการใดไม่ กล่าวคื อเราจาต้องถ่ อมตัว เป็ นผูว้ ่านอนสอนง่ ายเยี่ยงทารก พร้ อมที่จะเชื่ อฟั งพระเจ้า
เสมอ แล้วเราก็ “จะรู ้ถึงคาสอนนั้น” (ยอห์น 7:17)
การที่จะ “สังเกตรู ้ เครื่ องหมายแห่ งเวลานั้น” จาเป็ นต้องทราบถึงเรื่ องราว ของผูท้ ี่เครื่ องหมาย
หรื อนิ มิตเหล่านั้นเล็งถึ งเสี ยก่อน ด้วยว่า “ในคราวที่สุดนี้ ได้ตรัสแก่เราทางพระบุตร” (ฮีบรู 1:2) การที่
สามารถรู ้วา่ เหตุการณ์ต่าง ๆ ล้วนแต่เล็งถึงพระบุตรนี้ แหละ เป็ นทางเดียวเท่านั้น ที่จะทาให้เราเข้าใจถึง
ความสาคัญของเครื่ องหมายเหล่านั้น เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นศูนย์รวมแห่ งพระประสงค์ของพระเจ้า
“ประสงค์เมื่อเวลากาหนดครบบริ บูรณ์แล้ว พระองค์จะทรงรวบรวมสิ่ งสารพัด ซึ่ งอยูใ่ นสวรรค์ก็ดี และ
ที่แผ่นดินโลกก็ดี ไว้ให้พระคริ สต์เป็ นประมุข” (เอเฟซัส 1:10)
“ท่ านทั้งหลายจาไม่ ได้ หรื อ ” (มาระโก 8:18) เป็ นการง่ายเหลื อเกิ นในการที่จะลืมสิ่ งต่าง ๆ ที่
พระเยซูทรงกระทาเพื่อเรา รวมทั้งการที่พระองค์ทรงสาแดงถึงความรักและอานาจของพระองค์ในชีวิต
ของเรา บ่อยครั้งเหลื อเกิ นที่เรามักจะลื มสรรเสริ ญ นมัสการ และขอบพระคุณพระองค์ และบ่อยครั้ ง
เหลือเกินที่เรา “ลืมการซึ่ งชาระความผิดของตนเมื่อก่อนนั้น” ( 2 เปโตร 1:9) แม้กระนั้นพระองค์ก็มิได้
ทรงลืมเรา พระองค์ตรัสว่า “แต่ทว่าพวกเราจะระลึกถึงความไมตรี ของเรากับเจ้า...เจ้าจึงได้ระลึกถึงทาง
ทั้งหลายของเจ้า และเจ้าจะละอายไป” (เอเสเคียล 16:60,61)
“พระองค์ได้จูงมือคนตาบอด พาออกไปนอกหมู่บา้ น” พระองค์ทรงจูงเขาออกไป และเขาก็เดิน
ตามพระองค์ไปด้วยความเต็มใจ บุคคลใดก็ตามที่ตาบอด (ฝ่ ายจิตวิญญาณ) จนไม่อาจเดินตามพระผูน้ า
ที่ประเสริ ฐได้ เราก็ตอ้ งให้ความช่วยเหลือ จูงเขาไปด้วยความเมตตาสงสาร เสมือนหนึ่ งเราจูงเด็กเล็ก ๆ
ที่ไร้เดียงสา การนาคนอื่นด้วยความอ่อนสุ ภาพ ให้เข้ามาหาพระเยซู คริ สตเจ้า ผูซ้ ่ ึ งสามารถตอบสนอง
ความจาเป็ นของเขาได้ เช่นนี้ แหละ คือการรับผิดชอบของบุตรของพระเจ้าทุกคน การที่จะติดตามพระ
เยซู ไปนั้น เราจา “ต้องออกไปนอกหมู่บา้ น” คื อต้องตัดขาดจากวงสังคม มิ ตรสหาย และแม้กระทัง่
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ครอบครัวของเราเอง “เพราะฉะนั้น ให้เราทั้งหลายพึงออกไปหาพระองค์ ภายนอกค่ายที่พกั นั้น สู ้ทน
ความนินทา ซึ่ งพระองค์ได้ทรงทนมานั้น” (ฮีบรู 13:13)
“พระองค์จึงวางพระหัตถ์บนตาเขาอีก” พระเยซูทรงวางพระหัตถ์ถูกต้องตาของชายตาบอดสอง
ครั้ง ตาเขาจึงหายดี สามารถมองเห็นสิ่ งต่าง ๆ ได้ชดั เขา “เงยหน้า” เป็ นครั้งที่สอง “การมองดูพระองค์ผู้
ทรงถูกตรึ งไว้น้ นั เป็ นที่ให้ชีวิต” การมองดูครั้งที่สองนี่ แหละ จะเปิ ดเผยให้เราทราบถึ งความลี้ลบั แห่ ง
ความจริ งของพระองค์ ซึ่ งลึกล้ าเกินกว่าที่เราจะคาดหมายได้ นอกจากนั้นยังทาให้เราได้รับพระพรอีก
ด้วย “ทูตพระเยโฮวาห์ตรัสแก่อบั ราฮัมจากฟ้ าอีกเป็ นคารบสอง...” (ปฐมกาล 22:15) เมื่อเราได้กลายเป็ น
“วิหารของพระเจ้า ผูท้ รงพระชนม์อยู”่ แล้ว เราก็ตอ้ ง “ชาระตัวของเราให้ปราศจากมลทินทุกอย่างแห่ ง
เนื้อหนังและวิญญาณจิต และให้เรากระทาความบริ สุทธิ์ ให้สาเร็ จโดยความเกรงกลัวพระเจ้า” (2 โคริ นธ์
7:1)
คาว่า “ถอนพระทัย” ในที่น้ ี สาแดงถึงความรู ้สึกอันปวดร้าวขมขื่นต่อความไม่เชื่ อของคนของ
พระองค์ ความไม่เชื่อเป็ นบาปที่หนักที่สุด

ทบทวน
1. ในขั้นที่แล้วพระเยซู ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจอยู่ ณ ที่ใด? มีประชาชนไปเฝ้ าพระองค์ประมาณ
เท่าใด? การอัศจรรย์ที่พระคริ สตธรรมใหม่บนั ทึกไว้ในขั้นนี้ คืออะไร?
2. เมื่อออกจากแขวงเมืองเดกาโปลีแล้ว พระเยซูและอัครสาวกเดินทางไปยังเมืองใด? เดินทาง
ไปโดยวิธีใด? พระองค์ประทับอยู่ ณ ที่น้ นั เป็ นเวลานานเท่าใด? ทันทีที่พระองค์ข้ ึนฝั่ง พระองค์ทรงพบ
ใคร? บุคคลเหล่านี้มีจุดประสงค์อะไร? เขาทูลขออะไรจากพระองค์?
3. หลักคาสอนของพวกสะดูสีมีใจความว่าอย่างไร? พวกสะดูสีและพวกฟาริ สี มีสัมพันธ์พนั ธ
ไมตรี ต่อกันหรื อไม่? เหตุใดในครั้งนี้ พวกเขาจึงสามารถผนึ กกาลังกันได้? พระองค์ประณามพวกเขาว่า
อย่างไร?
4. นิมิตหรื อเครื่ องหมายสาคัญ ที่พระเยซู ตรัสว่า พระองค์ได้ประทานให้แก่พวกเขาแล้วนั้นคือ
อะไร? พระองค์ยกอุทาหรณ์ อธิ บายถึ งความไม่เชื่ อของบุ คคลพวกนี้ ว่าอย่างไร? พระองค์ทรงแสดง
ความรู ้สึกอะไรออกมาบ้างหรื อไม่?
5. พระเยซูเสด็จจากพวกฟาริ สี และสะดูสีโดยทางใด? พระองค์และเหล่าอัครสาวกเดินทางไป
ยังที่ใดต่อไป? ดินแดนตรงนั้นชื่ ออะไร? เป็ นดินแดนในความครอบครองของใคร? ขณะที่พระเยซู และ
อัครสาวกอยู่ในเรื อ พระองค์ตรัสกับอัครสาวกถึงเรื่ องใด? เหตุใดอัครสาวกจึงไม่เข้าใจถึ งคาตรัสของ
พระองค์?
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6. เมื่อพระเยซู ทรงทราบ ถึงถ้อยคาที่บรรดาอัครสาวกกาลังซุ บซิ บกันอยูน่ ้ นั พระองค์ตรัสแก่
พวกเขาว่าอย่างไร? พระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าอย่างไรบ้าง? พระองค์ทรงเตือนให้พวกเขาระลึกถึงการ
อัศจรรย์อะไรบ้าง? พระองค์ตรัสเกี่ยวกับความเชื่อของพวกเขาว่าอย่างไร?
7. การอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทาในเมืองเบธซายะดาคืออะไร? พระเยซูทรงพาชายตาบอดผู้
นั้นไป ณ ที่ ใ ด? พระองค์ทรงพาเขาออกจากหมู่บ ้านโดยการท าอย่างไร? เหตุ ใดพระองค์จึงกระทา
เช่ นนั้น? พระองค์ทรงกระทาอะไรบ้างในการรักษาเขา? น้ าลายของพระองค์มีฤทธิ์ อานาจด้วยหรื อ?
พระองค์ตรั ส สั่ ง ให้เ ขาท าอะไร? เขาท าอย่า งไร? และทู ล ตอบพระองค์ว่า อย่า งไร? หมายความว่า
อย่างไร? ในตอนแรกนี้ ตาของเขาหายดี หรื อยัง? พระเยซู ทรงกระทาอะไรอีก? ผลดี เป็ นอย่างไร? การ
รักษาชายตาบอดผูน้ ้ ี แตกต่างจากการรักษาคนตาบอดรายอื่น ๆ อย่างไร? การรักษาครั้งนี้หมายถึงอะไร?
8. ภายหลังจากที่พระเยซูได้ทรงรักษาเขาจนหายดีแล้ว พระองค์ทรงกาชับเขาว่าอย่างไร?
9. เมื่อออกจากเมืองเบธซายะดาแล้ว พระเยซูเสด็จไป ณ ที่ใด ต่อไป?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. ท่านคิด่าพระเยซู จะทรงสาแดง “นิ มิต ให้แก่พวกฟาริ สี และพวกสะดูสีหรื อไม่ หากว่าพวก
เขาแสวงหาพระองค์ดว้ ยความสัตย์ซื่อ อย่างแท้จริ ง 2. การที่พระเยซู ปฏิเสธคาขอร้องของบุคคลเหล่านี้
ขณะที่ทรงตกอยูใ่ นสภาพแวดล้อมเช่นนั้น เป็ นการชอบด้วยเหตุผลแล้วหรื อ หรื อว่า หากพระองค์ทรง
กระทาการอัศจรรย์ใด ๆ ซึ่ งจะทาให้พวกเขาตระหนกตกใจ พระองค์ ก็จะถู กคนพวกนี้ จองล้างจอง
ผลาญหนักยิง่ ขึ้นเช่นนั้นหรื อ 3. ท่านเคยสงสัยบ้างหรื อไม่วา่ เหตุใดพระเยซู จึงไม่ทรงบันดาล ให้พวกที่
จองล้างจองผลาญพระองค์เป็ นง่อย หรื อพิกลพิการไปมิฉะนั้นก็น่าจะเรี ยกไฟให้ลงมาจากท้องฟ้ า เผา
ผลาญคนพวกนี้ ให้พินาศไป ซึ่ งตามพระบัญญัติน้ นั พระเจ้าได้ทรงกาหนดโทษ ผูท้ ี่ทาผิดคิดชัว่ เช่ นนี้
อย่างหนักที่สุด (1 เอเสเคียน 13:10,2 พงศ์กษัตริ ย ์ 1:10,12) แม้แต่อะนาเนี ย และภรรยาของเขาชื่ อสับ
ไฟเร ก็ตอ้ งถูกลงโทษถึงแก่ความตาย เพราะเหตุที่กล่าวมุสาต่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (กิจการบทที่ 5) 4.
เหตุ ใดท่านจึ งคิ ดว่า พระเยซู เสด็จจากเมื องมัฆดาลาไปอย่างรวดเร็ ว 5. ท่านคิ ดว่า การที่ พระเยซู ทรง
เตือนอัครสาวกของพระองค์ให้ระมัดระวัง “เชื้ อของพวกฟาริ สี” นั้น ก็เพราะพระองค์ทรงห่ วงใยอัคร
สาวกอย่างยิ่งเช่นนั้นหรื อ 6. พระเยซู เคยหวัน่ วิตกบ้างไหมว่า อัครสาวกจะพลาดพลั้งตกเป็ นเหยื่อของ
ศัตรู และไม่สามารถปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ 7. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
บ้าง ต่อการที่อคั รสาวกไม่ค่อยจะเข้าใจในคาสั่งสอนของพระเยซู 8. เหตุใดท่านจึงคิดว่าพระเยซู ทรงพา
ชายตาบอดออกนอกหมู่บา้ น 9. ท่านจะอธิ บายอย่างไร ต่อการสัมผัสครั้งแรกของพระเยซู ที่ไม่ได้รักษา
ชายตาบอดให้หายอย่างสมบูรณ์ เหมือนดังการรักษารายอื่น ๆ ที่พระองค์ได้ทรงกระทามาแล้ว 10.ท่าน
คิดว่าพระเยซู ทรงมีความเชื่ อไม่เพียงพอ ที่จะกระทาการใด ๆ ได้ ตามที่ทรงตั้งพระทัยไว้เช่นนั้นหรื อ
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11. ท่านคิดว่าความเชื่ อของชายตาบอดผูน้ ้ นั มีส่วนช่ วยในการรักษาตาของเขาหรื อไม่ 12. ท่านคิดว่า
พระเยซูทรงเคยพ่ายแพ้ ไม่สัมฤทธิ์ ผล ในการรักษาโรคของคนหนึ่งคนใดหรื อไม่
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ขั้นทีส่ ามสิ บสองคาพยานของเปโตร-เมืองกายซาไรอา-ฟี ลิปปี
มัทธิว 16:13-28 มาระโก 8:27-38 ลูกา 9:18-27
เมืองกายซาไรอา-ฟิ ลิปปี ตั้งอยูร่ ะหว่างเนิ นเขาเตี้ย ๆ ของเทือกเขาเฮระโมน สะพานเชื่อมโยง
ระหว่างภูเขาและตัวเมื อง ที่เจ้าชายฟี ลิ ปสร้ างขึ้นเพื่อเป็ นทางสัญจรของชาวโรมันในสมัยนั้น บัดนี้ ก็
ยัง คงอยู่ ทัศ นี ย ภาพแถบนี้ สวยงาม และน่ า รื่ นรมย์ม าก ฉะนั้นจึ ง เชื่ อว่าพระเยซู และอัครสาวกของ
พระองค์คงได้พกั ผ่อน ณ สถานที่แห่ งนี้ ระยะหนึ่ งเป็ นแน่ ในระหว่างการเดินทาง พระเยซูคงได้กระทา
พระราชกิ จของพระองค์หลายอย่าง แต่พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้บนั ทึกไว้ เป็ นต้นว่าพระองค์คงได้
สาแดงพระเมตตากรุ ณา ในการบาบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ประชาชน สนทนาปราศรัยกับบรรดา
อัครสาวก ในขณะที่หยุดพักผ่อนตามรายทาง และเสด็จขึ้นไปบนภูเขาตามลาพังพระองค์ เพื่ออธิ ษฐาน
เข้าเฝ้ าพระบิดาเจ้า บัดนี้ พระเยซู และทั้งอัครสาวกของพระองค์ เพื่ออธิ ษฐานเข้าเฝ้ าพระบิดาเจ้า บัดนี้
พระเยซู และทั้งอัครสาวกของพระองค์ ได้ปลี กตัวออกจากแหล่ งชุ มนุ มชน เข้าไปสู่ ดินแดนของชน
ต่างชาติ ซึ่ งไม่ค่อยจะมีผคู ้ นแออัดมากนัก และเป็ นดิ นแดนที่ชนชาติยิวไม่อาจแผ่อิทธิ พลล่วงล้ าเข้ามา
ได้
มีอยู่บ่อยครั้ ง ที่ พระเยซู ไ ด้ทรงสื บ ถาม เพื่ อหยัง่ ความรู ้ สึ ก คิ ดของประชาชนดู ว่า พวกเขามี
ความคิดเห็นอย่างไรเกี่ ยวกับพระองค์ มีความรู้ ความเข้าใจในความสัมพันธ์ ระหว่างพระองค์กบั พระ
บิ ดาเจ้า มากน้อยเพี ย งใด ตลอดจนมี ความเข้าใจในพระราชกิ จของพระองค์ ซึ่ งได้ทรงกระท าเพื่ อ
ประโยชน์ของมุ นษย์ชาติ อย่างไร แต่เมื่ อพระองค์ทรงสั่งสอนให้พวกเขาทราบถึ งความจริ งเกี่ ยวกับ
ความสัม พันธ์ ระหว่างพระองค์ กับ พระบิ ดาเจ้า และผูท้ ี่ จะมี ส่วนร่ ว มในการปฏิ บตั ิ พระราชกิ จของ
พระองค์ ผูท้ ี่ติดตามพระองค์เป็ นอันมาก ก็ถอยกลับไปจากพระองค์ คงเหลื อแต่อคั รสาวกทั้งสิ บสอง
เท่านั้น ที่ยงั คงมีความเชื่ อมัน่ ในพระองค์ และติดตามพระองค์ต่อไปอย่างไม่ยอ่ ท้อ ดังจะเห็นได้จากคา
พยานของเปโตร (ในขั้นที่ 29) เปโตรกล่าวไว้วา่ นอกเหนือไปจากพระองค์แล้ว พวกเขาก็ไม่รู้จะติดตาม
ผูใ้ ด เพราะว่าพระองค์ผเู ้ ดียวเท่านั้นที่สามารถประทานชีวติ นิรันดร์ ให้แก่พวกเขา และมนุ ษย์ชาติท้ งั ปวง
อัครสาวกไม่เคยคิดที่จะละทิ้งพระองค์ แต่กระนั้นก็ตาม พระเยซูก็ทรงทราบว่า ในบรรดาอัครสาวกของ
พระองค์ มีผหู้ นึ่งซึ่ งจะทรยศต่อพระองค์ ซึ่ งพระองค์ก็ได้ทรงบอกกล่าวเรื่ องนี้ ให้พวกเขารู ้ล่วงหน้าไว้
ด้วย
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ในระหว่า งที่ เ ดิ นทางไปสู่ เ มื องกายซาไรอา-ฟี ลิ ป ปี นั้น พระเยซู ไ ด้ส อบถามอัค รสาวกถึ ง
ความรู ้สึกของประชาชนว่า บุคคลโดยทัว่ ไปมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพระองค์ และขณะเดียวกัน
พระองค์ก็ทรงถามความรู ้สึกของอัครสาวกเองด้วย ในโอกาสนั้นเปโตรได้เป็ นพยานประกาศถึงความ
ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์ และเป็ นพระบุ ตรของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่
และด้วยค าพยานของเปโตรนี้ เอง เป็ นเหตุ ใ ห้พ ระเยซู ตรั ส ถึ ง คริ ส ตจัก รของพระองค์เป็ นครั้ งแรก
พระองค์ตรัสว่า พระองค์ทรงสร้างคริ สตจักรของพระองค์ข้ ึนจาก “ผูท้ ี่อยูบ่ นศิลา” คือผูท้ ี่มีความเชื่ อมัน่
ในพระองค์วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์พระบุตรของพระเจ้า
จากวาระนั้นเป็ นต้นมา พระเยซู ก็เริ่ มสอนให้บรรดาอัครสาวกทราบถึ งสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งจะเกิ ดขึ้น
ในอนาคต พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า พระองค์จะต้องเสด็จไปสู่ กรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อรับความทุกข์ทรมาน
จนถึ งสิ้ นพระชนม์ แต่ในวันที่สาม พระองค์จะทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาใหม่ พระองค์ทรงสอนอัคร
สาวกว่าการที่จะติดตามพระองค์น้ นั จะต้องเสี ยสละทุกสิ่ งทุกอย่าง และจะต้องประสบความทุกข์ลาบาก
และอุปสรรคนานาประการ ตราบจนกระทัง่ สิ้ นพระชนม์ แต่พระองค์ก็ได้ตรัสไว้เช่ นเดี ยวกันว่า วัน
หนึ่ งพระองค์จะเสด็จกลับมาอีก และจะเป็ นการเสด็จมาพร้ อมด้วยสง่ าราศี และเมื่อนั้นแหละบรรดา
อัครสาวกจะได้รับบาเหน็จจากพระองค์ นอกจากนั้นพระองค์ยงั ตรัสอีกว่า อัครสาวกบางคนซึ่ งยืนอยู่
กับพระองค์ในวาระอันสาคัญยิ่งนั้น จะได้เห็นอาณาจักรของพระองค์ในไม่ชา้ ไม่นานนี้ หลังจากที่พระ
เยซู ได้ทรงสั่งสอนอัครสาวกดังกล่าวนี้ ประมาณไม่กี่วนั พระองค์ก็ได้พาอัครสาวกบางคนขึ้ นไปบน
ภูเขาเฮระโมน ในวาระนั้น พระบิดาเจ้า ได้ทรงจาแลงพระกายของพระเยซู ให้เป็ นที่ประจักษ์แก่อคั ร
สาวกเหล่านั้น และได้ทรงสาแดงพระรัศมีของพระองค์ให้พวกเขาเห็น

อภิปราย
พระราชกิ จของพระเยซู ได้ขยายกว้างออกไปมากแล้ว และอัครสาวกของพระองค์ ก็จะต้อง
เผชิญกับความจริ งที่พระเยซูได้พบมาแล้ว ขณะที่พระเยซูกาลังอธิ ษฐานอยูใ่ นที่เงียบสงัดแห่ งหนึ่ ง (ลูกา
9:18) บรรดาอัครสาวกได้พากันมาเฝ้ าพระองค์ พระองค์จึงถามพวกเขาว่า “คนทั้งหลายพูดกันว่า เรา
เป็ นผูใ้ ด” ที่พระองค์ตรัสถามเช่นนี้ ก็เพราะทรงต้องการทราบความคิดเห็นมนุษย์วา่ มีความแตกต่างจาก
การเปิ ดเผยของพระเจ้าอย่างไรบ้าง โดยความจริ งแล้วพระเยซู อาจจะมิได้สนใจต่อปั ญหานี้ มากนักก็ได้
แต่ที่พระองค์ทรงถามเช่นนั้น ก็เป็ นการวางรากฐาน เพื่อตั้งคาถามที่สาคัญยิ่งกว่านั้น คาตอบที่พระองค์
ทรงได้รับ นั้นเป็ นที่ น่า สนใจอยู่ม าก และท าให้ท ราบถึ ง ความคิ ดเห็ นของประชาชนมากมายหลาย
ทรรศนะว่า มีน้อยคนเหลื อเกิ นที่คิดว่าพระองค์คือองค์พระเมสิ ยาห์ อัครสาวกตอบว่า มีบางคนคิดว่า
พระองค์คือยอห์นบัพติศมา ซึ่ งฟื้ นคืนชี พขึ้นมาใหม่ บางคนก็วา่ พระองค์ก็คือ เอลียาห์หรื อมิฉะนั้นก็คง
เป็ นเยเรมี ห์ และบ้างก็ว่าพระองค์คือศาสดาพยากรณ์ คนใดคนหนึ่ ง ซึ่ งฟื้ นคื นชี พขึ้ นมาใหม่ คาตอบ
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เหล่านี้ ล้วนแต่ยึดถือเอาคาสอนที่ผิด ๆ ซึ่ งสอนกันมาแต่โบราณ กล่าวคือ เขาเชื่ อกันว่าบรรพบุรุษของ
พวกเขาซึ่ งล่วงลับไปแล้ว อาจมาเกิดใหม่ เพื่อทางานของท่านที่ยงั ตกค้างอยูต่ ้ งั แต่ก่อน ๆ โน้น ต่อไปอีก
แต่ อ ย่า งไรก็ ต าม นี่ ย่อ มแสดงให้ เ ห็ น ว่า การปฏิ บ ัติ พ ระราชกิ จ ของพระเยซู เป็ นที่ ป ระทับ ใจของ
ประชาชนเป็ นอันมาก แม้วา่ พวกเขาจะยังไม่ยอมรับว่า พระองค์คือองค์พระเมสิ ยาห์ของพวกเขาก็ตาม
แต่พวกเขาบางคนก็เชื่ อว่า พระองค์คือผูแ้ ผ้วถางทางให้แก่องค์พระเมสิ ยาห์นี่มิใช่ครั้งสุ ดท้ายที่มนุ ษย์
ปฏิเสธพระองค์ผใู ้ หญ่ยิ่งสู งสุ ด พวกเขายังคงหวังอยูว่ ่าต่อไปภายภาคหน้าคงจะมีผทู้ ี่จะตามใจพวกเขา
มากกว่า และเป็ นที่พอใจของพวกเขามากกว่านี้
หลังจากนั้นพระเยซู ก็ทรงถามถึ งความรู ้ สึกของอัครสาวก เป็ นรายบุ คคลการที่อคั รสาวกได้
ติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิด เป็ นเวลาถึงสองสามปี ฉะนั้นการที่พวกเขาจะต้องรู ้วา่ พระเยซู (ในรู ปกาย
เนื้ อหนังที่ พวกเขารู ้ จกั นั้น) แท้จริ ง คื อผูใ้ ด และพระองค์เสด็ จมาทาอะไร จึ ง เป็ นเรื่ องที่ ส าคัญอย่า ง
ยิ่งยวดเพราะถ้าหากว่า อัครสาวกยังไม่รู้แจ้งในเรื่ องนี้ แล้ว ประชาชนทัว่ ๆ ไปจะรู ้ ได้อย่างไรเล่า พระ
เยซู ทรงทราบว่า พระองค์จาต้องละทิ้งพระราชกิ จของพระองค์ ให้อยู่ในความดูแลของบุคคลไม่กี่คน
แม้กระนั้นพระองค์ก็ ยงั ต้องการทดสอบให้แน่ ใ จว่า ในบรรดาคนไม่ กี่ คนนั้น ใครบ้างที่ จะสามารถ
รับภาระที่พระองค์จะทรงมอบให้ได้ จึงได้ทรงตั้งปั ญหาถามดังกล่าวมาแล้วนี้ ถ้าหากเราเองต้องตอบ
ปั ญหาเช่นนี้บา้ ง เชื่อแน่วา่ เราก็ตอ้ งสารวจดูจิตใจของเรา ให้ถี่ถว้ นเสี ยก่อนเช่นเดียวกัน
เมื่ อพระเยซู ตรั สถามเช่ นนั้น เปโตรซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มีนิสัยหุ นหันพลันแล่ นหรื อใจร้ อนก็ทูลตอบ
อย่างฉับพลันว่า “พระองค์เป็ นพระคริ สต์บุตรของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู”่ แต่อย่างไรก็ตามคาตอบนี้
หาใช่ คาตอบที่เกิ ดขึ้นจากอารมณ์ ตามนิ สัยของเปโตรไม่ หากแต่เป็ นคาตอบซึ่ งเกิดจาการเปิ ดเผยของ
พระเจ้า เปโตรยอมรั บ ว่า พระเยซู ค ริ ส ต์ท รงเป็ นทั้ง บุ ตรมนุ ษ ย์ และพระบุ ตรของพระเจ้า ในเวลา
เดี ยวกัน กล่ าวคื อพระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า ซึ่ งเสด็จมารับสภาพเป็ นบุตรมนุ ษย์ คือพระ
คริ สต์ผทู้ ี่พระบิดาเจ้าได้ทรงชโลมไว้ เพื่อให้ปฏิบตั ิพระราชกิจอันใหญ่ยงิ่ ของพระองค์
“บุตรมนุ ษย์” นี่ คือพระฉายาของพระองค์ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็ นมนุ ษย์และผูแ้ ทนของ
มนุ ษย์ชาติท้ งั ปวง ขณะเดี ยวกันหากเรี ยกว่า “บุตรดาวิด” ก็ตอ้ งหมายถึ งสภาพของพระองค์ในฐานะที่
พระองค์ทรงเป็ นชนชาติยวิ ทรงสื บเชื้ อสายมาแต่ดาวิด และทรงเป็ นผูแ้ ทนของชนชาติยิวทั้งปวง แต่ถา้
เรี ยกสรรพนามของพระองค์วา่ “พระบุตรของพระเจ้า” ก็ตอ้ งหมายถึงสภาพที่พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า
พระเยซูยงั ทรงเป็ นผูแ้ ทนหรื อสื่ อสารระหว่างพระเจ้ากับมนุ ษย์ในขั้นแรกสุ ดพระเยซู ทรงยอมพลี พระ
ชนม์ เป็ นเครื่ องสักการะบูชาเพื่อไถ่โทษของมนุษยชาติท้ งั ปวง ด้วยการยอมถูกตรึ งบนกางเขนที่ภูเขาโก
ลาโกธา ขั้นต่อมาพระองค์ได้ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า ผูใ้ หญ่ยิ่งสู งสุ ด ณ ที่นนั่ พระองค์
“ทรงพระชนม์อยู่เป็ นนิ ตย์ เพื่อจะได้ช่วยเสนอความให้คนเหล่านั้น (เรา)” พระองค์คือ “อาดัม ซึ่ งมา
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ภายหลังนั้น” ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งจะทาให้พระประสงค์ และโครงการอันสู งส่ งที่พระเจ้า
ทรงกาหนดไว้เพื่อมนุ ษยชาติ บรรลุ ผลสาเร็ จ พระเจ้าทรงสร้ างมนุ ษย์ข้ ึน เพื่อให้มีความสนิ ทสนม มี
สามัคคีธรรมกับพระองค์ แต่เนื่ องจากมนุ ษย์ได้หลงทาความผิดบาปจึงทาให้ความผูกพันระหว่างพระ
เจ้ากับมนุ ษย์ขาดจากกัน ทางที่ มนุ ษย์จะคืนดี กบั พระเจ้าได้อีก มีอยู่ทางเดี ยวเท่านั้น คื อโดยทางพระ
ผูช้ ่วยให้รอด พ้นจากความบาป (บุตรมนุษย์)
แต่ก่อนหน้าที่พระองค์จะเสด็จลงมารับสภาพเป็ นบุตรมนุ ษย์น้ นั พระองค์ทรงเป็ น “พระคริ สต์
ของพระเจ้า ” ทรงเป็ นพระบุ ตรองค์ถ าวรของพระเจ้ า สถิ ตอยู่ก ับ พระเจ้า และทรงเป็ นอันหนึ่ งอัน
เดียวกันกับพระบิดาเจ้าอยูก่ ่อนแล้ว เป็ นเวลานานแสนนาน จนไม่มีผใู ้ ดสามารถคานวณเวลาเหล่านี้ ได้
ส่ วนมนุษย์ทวั่ ไป เช่นศาสดาพยากรณ์ในสมัยโบราณนั้น ได้รับการทรงนาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้
พยากรณ์ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ งจะบังเกิดขึ้นแก่โลกในอนาคตรวมทั้งการเสด็จมารับสภาพเป็ นมนุ ษย์ใน
โลกของพระเยซู การทนทุกข์ทรมานตลอดจนสง่าราศีซ่ ึ งพระองค์จะทรงได้รับในภายหลัง (1 เปโตร
1:11) ข่าวประเสริ ฐของพระเจ้าที่ทรงโปรดประทานแก่มนุ ษย์น้ นั เมื่อแรกพระเจ้าตรัสโดยอาศัยคาพูด
ของมนุษย์ จวบจนบุตรมนุษย์บงั เกิดมาในโลกแล้ว พระองค์จึงได้นาไปเผยแพร่ ให้แก่มนุ ษย์โลกทั้งปวง
ด้วยพระองค์เอง (ฮีบรู 1:2) พระเจ้าทรงสร้างมนุ ษย์ข้ ึนมา แต่วา่ เราเห็น...พระเยซู ...ทรงรับสง่าราศีและ
ยศศักดิ์ เป็ นมงกุฎ” และพระประสงค์ของพระองค์คือ “จะทรงพาบุตรเป็ นอันมากถึ งสง่ าราศี ” (ฮี บรู
2:9,10) พระเยซู ทรงรับสภาพเป็ นมนุ ษย์ก็เพื่อจะนามนุ ษย์ซ่ ึ งพระเจ้าทรงสร้ างขึ้นตามแบบพระฉายา
ของพระองค์ ให้คืนดีกนั กับพระเจ้า เพราะว่ามนุ ษย์ได้พลาดไปจากตาแหน่งอันสู งส่ งที่พระเจ้าทรงตั้ง
ให้
เปโตรมองดู พระเยซู ลึกซึ้ ง เกิ นกว่า สภาพเนื้ อหนัง และความเป็ นบุ ตรมนุ ษย์ที่พระองค์ทรง
เป็ นอยู่ ซึ่ งต้องท่องเที่ยวเร่ ร่อนไปตามถนนหนทาง ที่แสนจะขรุ ขระวก ๆ วน ๆ ขึ้น ๆ ลง ๆ และเต็มไป
ด้วยฝุ่ นละออง เช่นคนสามัญทัว่ ไป แม้จะเป็ นเพียงการเข้าใจที่เกิดขึ้นเพียงชัว่ พริ บตาเดียว แต่ก็ทาให้เป
โตรเข้าใจอย่างถูกต้องว่า พระเยซู มิใช่ มนุ ษย์ธรรมดาสามัญ หากแต่ทรงเป็ นพระคริ สต์ผทู ้ รงบังเกิ ดมา
จากพระเจ้า พระองค์ทรงเป็ น “พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาเจ้า” เปโตรได้มองเห็นนิ มิตแห่ งพระองค์
ผูม้ ีชีวติ นิรันดร์ ซึ่ง “ได้บงั เกิดเป็ นเนื้อหนังและได้อาศัยอยูก่ บั เรา” (ยอห์น 1:14)
เปโตรเป็ นคนแรก ที่สามารถเข้าใจถึงสภาพที่แท้จริ งของพระเยซู เจ้ าได้อย่างถูกต้อง พระเยซู
ทรงรู ้สึกปลื้มปิ ติในคาพยานของเปโตรยิง่ นัก จึงทรงอวยพรแก่เขาในทันทีน้ นั ว่า “ซี โมนบุตรโยนาเอ๋ ย
ท่านก็เป็ นสุ ข เพราะว่าเนื้ อและโลหิ ต มิได้แจ้งความนี้ แก่ท่าน แต่พระบิดาของเราผูอ้ ยู่ในสวรรค์ทรง
แจ้งให้ทราบ” นี่ คือการเปิ ดเผยของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง บัดนี้ ความจริ งอันยิ่งใหญ่ที่วา่ พระเยซู คริ สต์คือ
ผูใ้ ดนั้น พระเจ้าได้ทรงเปิ ดเผยให้ทราบแล้ว โดยอาศัยคาพูดของมนุ ษย์ผอู ้ ่อนแอ พระเยซู ทรงทราบว่า
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โดยสามัญสานึกของเปโตรเองนั้น เขาก็พอจะเข้าใจเรื่ องนี้อยูบ่ า้ งเพียงราง ๆ แต่การที่เปโตรสามารถพูด
ได้อย่างชัดแจ้งเช่นนั้น ก็เพราะพระเจ้ากาลังทรงกระทาพระราชกิจให้ลุล่วงไปตามพระประสงค์ และได้
ทรงเปิ ดเผยให้เปโตรทราบนัน่ เอง เพราะการของฝ่ ายโลก (เนื้อและเลือด) จะไม่สามารถเปิ ดเผยเรื่ องราว
ของพระเจ้าให้เขาได้เลย ดังจะเห็น ได้จากข้อพระคัมภีร์ซ่ ึ งว่า “เนื้ อและเลื อดจะมีส่วนในแผ่นดิ นของ
พระเจ้าไม่ได้” และนอกจากนั้น ยังไม่สามารถเข้าใจถึ งเรื่ องพระเจ้าได้อีกด้วย เว้นไว้แต่ว่าพระองค์จะ
ทรงเปิ ดเผยให้ทราบโดยทางพระบุตรเท่านั้น (มัทธิ ว 11:27,1 โคริ นธ์ 12:3)
ในการเทศนาสั่งสอนเรื่ องทิพยอาหารแห่ งชี วิตนั้น พระเยซู ได้ทรงพยายามอย่างยิ่งที่จะเผยให้
บรรดาผูท้ ี่ติดตามพระองค์ ทราบถึงความลี้ลบั ของความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขา พระบุตร และพระบิดา
เจ้าว่า ถ้าหากพวกเขาปรารถนาที่จะได้รับชี วิตนิ รันดร์ จากพระองค์ และปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์
กับพระบิดาเจ้าอย่างแท้จริ ง พวกเขาก็จาเป็ นต้องมีความสัมพันธ์เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกับพระบุตรเป็ น
มูล ฐานเสี ย ก่ อน พระองค์ท รงสอนว่า พวกเขาจะต้องดาเนิ นชี วิตโดยอาศัยพระองค์ เช่ นเดี ย วกับ ที่
พระองค์ทรงดารงพระชนม์ชีพโดยอาศัยพระบิดาเจ้า (ยอห์น 6:57) นี่ คือแก่นหัวใจแห่ งข่าวประเสริ ฐ
ของพระองค์เป็ นมู ล ฐานส าคัญ ยิ่ง และถาวรของพระองค์ ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อน “ดาบ” ที่ ท าให้มนุ ษ ย์
แตกแยกกัน (มัทธิ ว 10:34) เมื่อพระองค์ทรงสอนเรื่ องนี้ เสร็ จสิ้ นลง บรรดาผูต้ ิดตามพระองค์ เกิดความ
คิดเห็นแตกแยกกันอย่างรุ นแรง หลายคนได้ถอยกลับไปจากพระองค์ (ดูข้ นั ที่ 29)
ในการสนทนาวิสาสะกับนิโกเดโม (ในขั้นที่ 9) นั้น พระเยซู ก็ได้เปิ ดเผยความจริ งนี้ วา่ เป็ นการ
บังเกิ ดซึ่ งมาแต่เบื้องบน และในการสนทนากับหญิงแพทศยาชาวเมืองซู คาร (ขั้นที่ 10) พระองค์ทรง
อธิ บายว่า ความจริ งนี้ เปรี ยบเสมือนบ่อน้ าประกอบด้วยชี วิต ซึ่ งพลุ่งขึ้นเป็ นนิ ตย์ และเมื่อทรงสั่งสอน
ประชาชนเป็ นจานวนมาก พระองค์ทรงอธิ บายไว้วา่ เป็ นทิพยอาหารแห่ งชี วิตเป็ นแหล่งเกิ ดแห่ งชี วิต
ฝ่ ายจิตวิญญาณ และเป็ นพลังอานาจที่จะค้ าจุ นชี วิตฝ่ ายจิตวิญญาณให้ดารงอยู่เป็ นนิ ตย์ บัดนี้ เปโตรก็
สามารถเข้าใจถึงพระประสงค์อนั ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ในการที่ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ให้ลง
มารับสภาพเป็ นมนุษย์
ความเชื่อดังคาพยานของเปโตรนี่แหละคือ “ศิลา” อันเป็ นรากฐานแห่ งคริ สตจักรของพระองค์
เป็ นศิลาที่ยงั่ ยืนเป็ นนิตย์ ในที่น้ ีพระเยซูได้ทรงอ้างถึง “ขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้” ซึ่งพระองค์จะได้ “ประทาน
พระองค์เอง” (เอเฟซัส 5:25) และซื้ อแผ่นดินโลกทั้งหมดไว้ (มัทธิ ว 13:44) คือคริ สตจักรของพระองค์ ผู้
ที่พระองค์ทรงเรี ยก ให้ปฏิ บตั ิพระราชกิจร่ วมกับพระองค์ แม้ว่าเปโตรจะยังไม่เข้าใจถึงความจริ งที่ว่า
พระเยซูทรงพา “บุตรเป็ นอันมากมาถึงสง่าราศี” (ฮีบรู 2:10) แต่เขาก็สามารถเข้าใจได้วา่ พระเยซู ทรง
เป็ นพระบุตรองค์ถาวร เป็ นพระเจ้าผูท้ รงสถิตอยูใ่ นจิตใจมนุษย์
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นับตั้งแต่เปโตรเริ่ มติดตามพระเยซู เป็ นต้นมา ตราบจนเวลาที่กล่าวถึ งนี้ พระองค์ทรงเรี ยกชื่ อ
เขาว่าซี โมน แต่ต่อจากนี้ ไป พระองค์ทรงเรี ยกเขาว่าเปโตรซึ่ งเป็ นชื่ อที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เขา
ในภาษากรี ก (เฉพาะตอนนี้) มีการเล่นคาอยูค่ ือ พระเยซูตรัสว่า “เปโตร แม้ท่านเป็ นเพียงศิลาก้อนเล็ก ๆ
ก้อนหนึ่ ง แต่ท่านก็เป็ นองค์ประกอบของหิ นผาก้อนใหญ่ ท่านเป็ นส่ วนหนึ่ งแห่ งพระกายของเรา” คือ
เป็ นส่ วนของศิลาที่แท้จริ งคือพระเยซู และบนศิลานี้แหละคือพระองค์เอง พระองค์จะได้สร้างคริ สตจักร
ของพระองค์ข้ ึน การที่พระเยซู ทรงทราบว่า เปโตรเป็ นหิ นที่แท้จริ ง ก็เพราะพระบิดาเจ้าได้ทรงติดต่อ
กับเขาทรงเปิ ดเผยความจริ งเกี่ ยวกับพระองค์ให้เขาทราบ พึงพิจารณาให้ดีว่าไม่ได้ตรัสว่า พระองค์จะ
ทรงสร้ างคริ สตจักรไว้บนเปโตร หากแต่จะทรงสร้ างไว้บนพระองค์ ซึ่ งเป็ นศิลาที่แท้จริ ง (1 โคริ นธ์
10:4) เปโตรเป็ นเพียงส่ วนประกอบเท่านั้น และเปโตรก็ได้อธิ บายเรื่ องนี้ไว้ อย่างชัดเจนแล้วในจดหมาย
ฝากของเขา (1 เปโตร 2:4-8) คือกล่าวว่าคริ สตจักรเปรี ยบดังวิหารซึ่ งสร้างขึ้นด้วยหิ นที่มีชีวิตอยู่ โดยมี
พระเยซูทรงเป็ น “ศิลาหัวมุม ที่ทรงเลือกไว้แล้ว”
คริ สตจักรตั้งอยูบ่ นรากฐานแห่งความจริ งที่วา่ พระเยซู คือบุตรมนุษย์และพระองค์ทรงสามารถ
ที่จะทาให้มนุษย์ทุกคน เข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของพระกายของพระคริ สต์ โดยที่พระองค์ทรงเป็ นศีรษะและ
คนอื่น ๆ เป็ นอวัยวะ นี่แหละคือศิลาที่แท้จริ ง (สดุ ดี 18:31 โรม 9:33) เป็ นศิลาที่ยงั่ ยืนอยูเ่ ป็ นนิ ตย์ เป็ น
ปราการอันแข็งแกร่ ง ซึ่ งอานาจของความตายไม่อาจกร้ ากรายได้ พระเยซู เจ้าทรงทราบว่าพญามาร และ
พรรคพวกของมันจะกระทาทุกสิ่ งทุกอย่าง เพื่อจะทาลายพระองค์ให้พินาศไปเป็ นด่านแรก ต่อจากนั้น
มันก็จะพยายามทาลายคริ สตจักรของพระองค์ ฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงตักเตือนอัครสาวกและผูเ้ ชื่ อทุก
คนว่า นับตั้งแต่น้ ีต่อไป การต่อสู ้ก็จะยิ่งทวีความรุ นแรงขึ้นเรื่ อย ๆ แต่อย่างไรก็ตาม พระองค์ได้ทรงให้
คามัน่ สัญญาไว้วา่ “ประตูแห่งความตาย จะมีชยั ชนะต่อคริ สตจักรนั้นหามิได้”
นอกเหนื อจากการสั่ ง สอนในเรื่ อ งต่ า ง ๆ แล้ว พระเยซู ย งั ได้ท รงส าแดงให้อคั รสาวกของ
พระองค์ทราบเพิ่มเติมอีกด้วยว่า พระองค์จะทรงมอบลูกกุญแจแห่ งแผ่นดินสวรรค์ให้แก่พวกเขา อัคร
สาวกได้ออกไปเทศนาแก่ประชาชนว่า แผ่นดินสวรรค์ได้เข้ามาใกล้แล้ว แน่ละเมื่อใดที่พระองค์ยงั ทรง
ประทับอยูก่ บั พวกเขา แผ่นดินก็ย่อมจะอยู่ใกล้พวกเขาเสมอ และอีกในไม่ช้านี้ เหตุการณ์เหล่านั้นก็จะ
เกิ ดขึ้นอย่างจริ งจัง ซึ่ งจะทาให้เรื่ องแผ่นดินของพระเจ้า เป็ นจริ งขึ้นมาในจิตใจของมนุ ษย์ พระเยซู ได้
ทรงเผยให้บรรดาอัครสาวกทราบถึงกาลเวลาที่พระองค์จะทรงอาลาจากพวกเขาไป เพื่อเสด็จ ขึ้นไปรับ
สง่าราศีของพระองค์ในสวรรค์ตามเดิ ม และเมื่ อนั้นแหละพระองค์จะทรงมอบลูกกุญแจแห่ งแผ่นดิ น
สวรรค์ ให้พวกเขาดูแลรักษาแทนพระองค์ ในยุคใหม่น้ นั จะได้ชื่อว่าเป็ นยุคของคริ สตจักร คริ สตจักรจะ
มีอานาจสิ ทธิ์ ขาดในแผ่นดินสวรรค์ ไม่วา่ คริ สตจักรจะผูกมัดหรื อปลดปล่อยสิ่ งใดในแผ่นดิ นโลก สิ่ ง
นั้น ๆ ก็จะต้องถูกผูกมัด หรื อได้รับการปลดปล่อยในแผ่นดินสวรรค์ดว้ ย กุญแจแห่ งสวรรค์ดงั กล่าวนี้
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พระเยซูจะทรงมอบให้อคั รสาวก และผูเ้ ชื่ อทุกคน ช่วยกันถือรักษาไว้มิใช่มอบให้ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ดโดยเฉพาะ
ฉะนั้นแม้วา่ เปโตรจะเป็ นคนแรก ที่เป็ นพยานประกาศถึงความจริ งอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ แต่พระองค์
มิได้มอบให้เขาเป็ นผูด้ ูแลเพียงคนเดียว พระเยซู ตรัสว่า “เราจะมอบลูกกุญแจแห่ งแผ่ นดินสวรรค์ ให้ ไว้
แก่ ท่าน” การมอบอานาจนี้พระองค์จะทรงกระทาในวันเพ็นเทคศเต คือภายหลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้น
สู่ สวรค์แล้ว พระองค์จะทรงเทพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระองค์ ลงมาสวมทับคริ สตจักรของพระองค์
ไว้ หลังจากนั้นอัครสาวกจะได้ออกไปประกาศข่าวประเสริ ฐด้วยฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณ ในการ
นี้ เปโตรเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญของพระเจ้า ได้ทาการเทศนาสั่งสอน เกิ ดผลอย่างน่ามหัศจรรย์ยิ่ง ดังจะ
เห็นได้จากพระธรรมกิจการบทที่ 2 ในอันที่จะเปิ ดประตูให้แก่ชนชาติอิสราเอลทุกคน จากทัว่ ทุกส่ วน
ของประเทศ ตลอดจนชาวต่างชาติ (เช่นคนในบ้านของโกระเนเลียว) ได้มีโอกาสเข้าไปในแผ่นดินของ
พระเจ้าด้วย เพราะในกาลต่อมา พระเจ้าได้ทรงเปิ ดเผยให้เปโตรทราบว่า พระกิตติคุณของพระองค์ มีไว้
สาหรับมนุษยชาติท้ งั มวล (กิจการบทที่ 10)
เมื่อพระเยซูได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์แล้ว (ยอห์น 20:22,23) พระองค์ก็ได้ทรงมอบอานาจในการ
อภัยโทษบาป และอานาจในการผูกมัดหรื อปลดปล่อย ให้แก่อคั รสาวก
เปโตรไม่เคยอวดอ้างว่าเขาเป็ นประมุขของคริ สตจักร และไม่เคยอวดอ้างตนว่า มีฐานะพิเศษ
อื่นใด นอกจากความเป็ นอัครสาวกเท่านั้น ( 1 เปโตร 1:1) และผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นประธานในการประชุม
สภาคริ สตจักร ที่กรุ งเยรู ซาเล็มนั้น ก็ไม่ใช่เปโตร หากแต่เป็ นยากอบ (กิจการ 15:13-19) เปโตรเป็ นอัคร
สาวก ที่นาพระกิ ตติคุณไปสู่ ชนชาติอิสราเอลโดยแท้ (กาลาเทีย 2:7-9) เช่นเดียวกับที่อคั รสาวกเปาโล
เป็ นผูน้ าพระกิตติคุณไปเผยแพร่ แก่ชนต่างชาติแต่จะเป็ นชนชาติยิวหรื อชนต่างชาติก็ตาม หากว่าได้รับ
อานาจจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เขาย่อมจะมีส่วนรับอานาจในการผูกมัดหรื อปลดปล่อย เท่าเทียมกัน
หมดทุกคน (มัทธิ ว 18:18,19)
อานาจในการผูกมัด หรื อปลดปล่อยสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดนี้ มิ ได้มีส่วนเกี่ ยวข้องกับอนาคตของดวง
วิญญาณมนุ ษย์ เพราะว่าพระคริ สต์ผเู ้ ดียวเท่านั้น ที่ทรงมีอานาจสิ ทธิ์ ขาดในอานาจนี้ (วิวรณ์ 1:18) คือ
พระองค์ทรงมีชยั ชนะเหนื อ “ผูน้ ้ นั ที่มีอานาจแห่ งความตาย คือมาร” (ฮีบรู 2:14) เรามีความรู ้ เกี่ ยวกับ
ฤทธิ์ อานาจของคริ สตจักรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เรารู ้แต่เพียงว่าคริ สตจักรรับฤทธิ์ อานาจจากพระเจ้าโดย
ทางศีรษะ” กล่าวคือรับโดยทางพระเยซูคริ สตเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูน่ นั่ เอง
นี่แหละคือการเริ่ มต้น คริ สตจักรของพระเยซูคริ สต์ และความสัมพันธ์ระหว่างสวรรค์ และโลก
จะต้องตั้งอยูบ่ นรากฐานแห่งศิลานี้ (1 โคริ นธ์ 3:11) และโดยรากฐานนี้ แหละ พลเมืองแห่ งแผ่นดินพระ
เจ้าจะได้เจริ ญขึ้น (ฟิ ลิปปี 3:20)
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แต่ ก างเขนต้อ งมาก่ อ นเป็ นอัน ดับ แรก “ตั้ง แต่ เ วลานั้น มา พระเยซู ต รั ส แก่ อ ัค รสาวกของ
พระองค์วา่ พระองค์จะต้องเสด็จไปกรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อจะทนทุกข์ทรมานต่าง ๆ จนถึงแก่ตอ้ งถูกประหาร
ชี วิต แต่ในวันที่สามพระองค์จะเป็ นขึ้นมาใหม่” พระเยซู ทรงตระหนักดี วา่ พระองค์จาต้องเตรี ยมอัคร
สาวกของพระองค์ไว้ให้พร้อม ที่จะเผชิญ กับสถานการณ์อนั ร้ายแรง ซึ่ งจะเกิ ดในอนาคต มิฉะนั้นแล้ว
เหตุการณ์ เหล่านี้ จะทาให้พวกเขาสะดุง้ ตกใจกลัว เกิ ดความท้อแท้ และความเชื่ อรวนเร หลงเข้าไปใน
ปลักแห่งความมืดมน และความหมดหวัง พระองค์ได้ทรงห้ามปรามบรรดาอัครสาวก มิให้บอกกล่าวแก่
ผูใ้ ดว่า พระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์ ทั้งนี้เพราะมนุษย์โดยทัว่ ไปมักจะเข้าใจว่า “พระคริ สต์” นั้นหมายถึง
ฤทธิ์ อานาจ สง่ า ราศี และแผ่นดิ นสวรรค์ ที่ ส ามารถมองเห็ นได้ด้วยตา แต่ เขาเหล่ า นั้นไม่ ท ราบว่า
พระองค์จะต้อง “ทนทุกข์ทรมานและสิ้ นพระชนม์เสี ยก่ อน” จะต้องเป็ น “ตอไม้” และเป็ นผูท้ ี่มนุ ษย์
เข้าใจว่า มีแต่ “ความโฉดเขลา” แต่แท้จริ ง “พระองค์ทรงฤทธิ์ เดชของพระเจ้า ให้คนทั้งปวงที่เชื่ อนั้นได้
ถึงที่รอดทุกคน”
ช่างน่ าสงสารเปโตรยิ่งนัก ที่เขามีโอกาสมองเห็ นสภาพต่าง ๆ ที่พระเจ้าทรงเปิ ดเผยให้แก่เขา
เพียงประเดี๋ยวเดียวเท่านั้น แล้วรังสี แห่งความสว่าง ที่ยกระดับวิญญาณจิตของเขาให้สูงเด่น จนสามารถ
เข้าใจถึ งพระประสงค์ของพระเจ้า ก็พลันดับวูบไปในพริ บตา แทนที่เขามองเห็นพระรัศมีแห่ งแผ่นดิ น
สวรรค์อีกต่อไป กลับเห็นแต่เพียงเงาอันน่าเกลียดน่าสะพรึ งกลัวของกางเขนแทน เขาไม่ปรารถนาที่จะ
ให้พระเยซู องค์บริ สุท ธิ์ ของเขา ต้องได้รับความทุ กข์ทรมานดังที่ พระองค์ได้ตรัสแก่ เขาอย่างเปิ ดเผย
เช่นนั้นเลย พระองค์ตรัสว่าเหตุการณ์เหล่านี้ จะต้องบังเกิดขึ้นแก่พระองค์ ที่กรุ งเยรู ซาเล็มอย่างแน่นอน
ขณะที่อคั รสาวกทั้งหลายกาลังเดินตามพระเยซูอยูน่ ้ นั เปโตรได้เร่ งฝี เท้าให้เร็ วขึ้นจนกระทัง่ ทันพระองค์
เขาเอามือกุมพระหัตถ์ของพระองค์ไว้ แล้วทูลทัดทานว่า “พระองค์เจ้าข้า ให้เหตุการณ์น้ นั อยู่ห่างไกล
จากพระองค์เถิด อย่าให้เป็ นอย่างนั้นแก่พระองค์เลย”
ในทันใดนั้น พระองค์ทรงหันมาหาเปโตร แล้วตรัสแก่เขาด้วยความพิโรธว่า “ซาตาน จงถอย
ไปข้างหลังเรา เจ้าเป็ นเหมือนก้อนหิ น ที่ ให้เราสะดุ ด” ก่อนหน้านี้ ไม่นานนัก พระเยซู ได้ทรงยกย่อง
ชมเชยเปโตรอย่างสู งส่ ง และทรงอวยพระพรให้แก่เขา แต่มาบัดนี้ พระองค์กลับเรี ยกเขาว่า “ซาตาน”
และตรัสว่าเขาเป็ นเหตุให้พระองค์สะดุด เขาเป็ น “ซาตาน” ศัตรู ที่ร้ายกาจของพระเจ้า “เจ้ามิได้คิดตาม
พระดาริ ของพระเจ้า แต่ตามความคิดของมนุ ษย์” (มาระโก 8:33,ดู โรม 8:7 ด้วย) เปโตรได้ลดระดับ
จิตใจของตัวเองลง จากระดับที่ พระเจ้าทรงเปิ ดเผยความลึ กลับของพระองค์ใ ห้ทราบ ลงมาสู่ ระดับ
เดียวกับมนุษย์ทวั่ ไป ซึ่ งมีแต่ความเห็นแก่ตวั จะตัดสิ นใจทาอะไรก็ข้ ึนอยูก่ บั จิตใจของตัวเองเป็ นสาคัญ
หาได้คานึ งถึ งพระประสงค์ของพระเจ้า หรื อโครงการที่ พระองค์ทรงวางไว้เพื่อมนุ ษย์แต่อย่างใดไม่
ทั้งนี้เพราะเป็ นชีวติ ที่มีเนื้อหนังเป็ นพื้นฐาน เป็ นชี วิตที่พญามารสามารถเข้าทางานในจิตใจได้ เป็ นการ
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ยากยิ่งนัก ที่เราจะเข้าใจถึ งพระสติปัญญาอันปราดเปรื่ องของพระองค์ ในวิถีทางแห่ งไม้กางเขน ทั้งนี้
เพราะการเหล่านี้เป็ นของฝ่ ายจิตวิญญาณ ซึ่ งมิได้เป็ นไปตามความปรารถนาของเนื้อหนัง
พระเยซู ได้ทรงเรี ยกประชาชน กับอัครสาวกให้เข้ามาหาพระองค์ แล้วตรัสว่า “ถ้าผูใ้ ดจะใคร่
ตามเรามา ให้ผูน้ ้ นั เอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกตามเรามา” (มาระโก 8:34) เปโตรได้ทูล
ต่อพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า จงช่วยพระองค์เองเถิด” แต่พระเยซู ทรงทราบว่า หากพระองค์ทรงช่วย
พระองค์เอง พระองค์ก็ไม่อาจช่วยเหลือคนอื่น ๆ ให้รอดได้ และหากว่าพระองค์ทรงช่วยเหลือพระองค์
เอง ก็จะเป็ นการเห็ นแก่ ตวั และเพราะการเห็ นแก่ ตนเองของมนุ ษ ย์นี่แหละ ที่ ทาให้ไม้กางเขนเป็ น
สิ่ งจาเป็ น มนุ ษย์สมควรที่จะรับการปรับโทษถึงแก่ความตายเป็ นนิ ตย์ แต่โดยเหตุที่พระคริ สต์ทรงเป็ น
ผูแ้ ทนของมนุ ษ ย์ท รงยอมรั บ ความทุ ก ข์ท รมานนานาประการ ตราบจนวาระสุ ด ท้ายที่ ไ ม้ก างเขน
พระองค์ก็ได้ทรง “ชิมความตาย เผื่อมนุษย์ทุกคน” พระองค์ทรงทนรับความผิดบาปของมุนษยชาติท้ งั
ปวงไว้ ฉะนั้น มนุ ษ ย์จึ ง รอดจากความพิ น าศแต่ ท้ งั นี้ ต้อ งหมายความว่า พวกเขาต้อ งตายพร้ อมกับ
พระองค์ที่ไม้กางเขนแล้ว การที่เราจะติดตามพระองค์ได้อย่างใกล้ชิดอย่างแท้จริ งนั้น มีเพียงทางเดี ยว
คือ เราจะต้องยอมรับว่า เราได้ตายพร้ อมกับพระองค์ โดยการปฏิ เสธตัวเอง คื อความเห็ นแก่ตวั และ
ความปรารถนาฝ่ ายเนื้อหนังทั้งปวง เราจะต้องสารภาพดังนี้วา่ “ข้าพเจ้าถูกตรังไว้กบั พระคริ สต์แล้ว และ
ไม่ใช่ขา้ พเจ้าเองที่ยงั มีชีวติ เป็ นอยู”่ (กาลาเทีย 2:20) เราจาต้องดาเนินตามรอยพระบาทของพระเยซู อย่าง
เคร่ งครัด เพื่อให้คาแนะนาต่าง ๆ และข้อพระธรรมที่กล่าวมานี้ เป็ นความจริ ง ในชี วิตของเรา โดยการ
ยึดเอาความเชื่ อและสภาพอ่อนน้อมเป็ นที่ต้ งั ด้วยว่า “ผูใ้ ดใคร่ จะเอาชี วิตของตนรอด ผูน้ ้ นั จะเสี ยชี วิต
แต่ผใู ้ ดจะเสี ยชีวติ ของตน เพราะเห็นแก่เรา ผูน้ ้ นั จะได้ชีวติ รอด”
ในที่น้ ีพระเยซูทรงประกาศถึงคุณค่าแห่งจิตวิญญาณของมนุ ษย์วา่ มีคุณค่ามากยิ่ง แม้แต่โลกทั้ง
โลกก็ยงั ไม่มีค่าพอที่จะเทียบกับดวงวิญญาณของมนุ ษย์เพียงดวงเดี ยว ไม่มีสิ่งใดดี พอที่จะแลกเปลี่ ยน
กับดวงวิญญานของมนุษย์ได้ ฉะนั้นแม้วา่ เราจะได้โลกทั้งโลก เราก็ไม่สามารถช่วยดวงวิญญาณให้รอด
ได้ วิญญาณของมนุ ษย์เป็ นสิ่ งเดียวเท่านั้น ที่มีคุณค่าสู งสุ ด และสามารถธารงคุณค่านี้ ไว้จนชัว่ นิ รันดร์
เพราะวิญญาณเป็ นสิ่ งที่ไม่รู้จกั รแตกดับ ไม่รู้จกั ตาย และการที่พระเยซู เสด็จมาเพื่อตายในโลกนี้ ก็เพื่อ
ช่วยจิตวิญญาณของมนุษย์ หาใช่สิ่งของอื่นใดไม่
เมื่ อพระเยซู ไ ด้ทรงสั่ งสอนให้อคั รสาวก ทราบถึ ง วิถี ทางแห่ งไม้ก างเขนและชี วิตที่ปฏิ เสธ
ตนเองแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงชี้ แจงถึงความหวังใจซึ่ งจะมีมาภายหลังว่า เมื่อการทนทุกข์ทรมานได้ล่วง
พ้นไปแล้ว พระองค์จะเสด็จกลับมาด้วยสง่าราศี เพื่อประทานบาเหน็จรางวัลให้แก่ผทู ้ ี่ได้ปฏิเสธตนเอง
ติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิด และผูท้ ี่ได้เสี ยสละชี วิตเพื่อพระองค์ บุคคลดังกล่าวนี้ จะได้รับชี วิตนิ รันดร์
ส่ วนผูท้ ี่มีความละอาย ไม่กล้ากระทาการใด ๆ เพื่อพระองค์และปฏิเสธไม่ยอมรับไม้กางเขนของตน จะ
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ไม่ได้รับอะไรเลย และพระองค์ก็จะทรงมีความละอายเพราะพวกเขาด้วย ในวันนั้นพระเยซู คริ ตจ์ ะเสด็จ
มาด้วยรั ศมี ภาพของพระองค์เอง ของพระบิดเจ้า และของเหล่ าทูตสวรรค์ผูบ้ ริ สุทธิ์ (ลู กา 9:26) เป็ น
ขบวนพยุหยาตราแห่งชัยชนะ รุ่ งเรื องไปด้วยรัศมีที่ใหญ่ยงิ่ ที่สุด
ลองคิดดูเถิดว่า เราจะมีความยินดี สักเพียงใดในการที่จะยอมรับพระองค์ในวันนั้น การที่พระ
เยซู ทรงดารงพระชนม์ชีพในโลกนี้ ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตัว จึงทาให้ผคู ้ นทั้งหลายในยุคนั้นซึ่ งหวัง
อย่างยิง่ ที่จะให้เห็นเผ่นดินของพระองค์ พากันท้อถอย แต่เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาอีก พระองค์จะทรง
สาแดงรัศมีภาพของพระองค์ และสภาพที่แท้จริ งของพระองค์ (ซึ่ งถูกปกคลุมไว้ดว้ ยกายเนื้ อหนัง ใน
การรับสภาพเป็ นมนุษย์ เพื่อกระทาให้พระประสงค์ของพระบิดาเจ้าสาเร็ จ) ให้ปรากฏแจ้งแก่ทุกคน
ต่อจากนั้นพระองค์ได้เปิ ดเผยให้อคั รสาวกทราบว่า แม้ว่าพระองค์จะต้องถูกทรมานให้ได้รับ
ความทุ กขเวทนาอย่างแสนสาหัส แต่ก็จะมี บางคนที่ยืนอยู่กบั พระองค์ในวันนั้น ซึ่ งพระองค์ตรั สว่า
บุคคลเหล่ านี้ แหละจะได้เห็ นแผ่นดิ นแห่ งสง่าราศีของพระองค์ ถ้อยคาตอนนี้ อาจหมายถึ งการจาแลง
พระกายและการสาแดงพระสง่าราศีของพระองค์ที่ภูเขาเฮระโมน ซึ่ งเกิ ดขึ้นภายหลังจากการสั่งสอน
ครั้งนี้ ไม่กี่วนั ก็ได้ แต่ก็เป็ นปั ญหาอยู่วา่ ถ้าหากเหตุการณ์เกิ ดขึ้นในระยะที่กระชั้นชิ ดกับการเทศนาสั่ง
สอนของพระองค์แล้ว ก็ไม่จาเป็ นอะไรที่จะกล่าวอ้างอิงถึงอัครสาวกผูซ้ ่ ึ งยืนอยูก่ บั พระองค์ที่นนั่ ว่าเขา
ยังมิ ได้ลิ้มรสความตาย ฉะนั้นเราจึงอาจตี ความหมายของถ้อยคาของพระองค์เหล่านี้ ได้อีกแง่หนึ่ งว่า
พระองค์อาจหมายถึ งความจริ งที่ ว่า บรรดาอัครสาวกจะได้เห็ นการสถาปนาคริ สตจักรของพระองค์
เพราะมาระโกได้บนั ทึกไว้วา่ “...จนกว่าเขาจะได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้ามาด้วยฤทธานุภาพ (มาระโก
9:1) ฤทธิ์ อานาจที่พระเจ้าประทานให้แก่อคั รสาวกในวันเพ็นเทคศเต ก็คือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของบุตร
มนุษย์ผสู ้ ู งสุ ดนัน่ เอง ในวันนั้นบรรดาอัครสาวก จะประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และจะได้ใช้
กุญแจแห่งแผ่นดินของพระเจ้า ซึ่ งพระองค์ได้ประทานให้น้ นั ออกไปประกาศสั่งสอนพระกิตติคุณแห่ ง
แผ่นดินสวรรค์น้ นั ให้แก่ชนทุกชาติ

ข้ อไตร่ ตรอง
การที่เปโตรสามารถเข้าใจถึงสภาพที่ แท้จริ งของพระเยซู น้ นั มิใช่เกิ ดจากสติปัญญาของมนุ ษย์
แต่ เป็ นโดยการเปิ ดเผยของพระเจ้า ซึ่ ง พระเยซู เ องก็ ไ ด้เ ป็ นพยานถึ ง ความจริ ง ข้อ นี้ เราทั้ง หลายก็
เช่นเดียวกัน กล่าวคือเราจะรู ้จกั พระองค์ โดยการศึกษา ด้านประวัติศาสตร์ หรื อศึกษาด้านศาสนศาสตร์
นั้นหาได้ไม่ เราจะรู ้ จกั พระองค์ได้ ก็โดยการอธิ ษฐาน โดยทางความเชื่ อ และโดยการมีความสัมพันธ์
กับพระชนม์ชีพของพระองค์ ผลแห่งการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว จะทาให้เรากลายเป็ นคนที่มีความ
สุ ภาพอ่อนน้อม ปฏิบตั ิพระองค์ดว้ ยความเต็มใจ
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“อ้ ายซาตานจงถอยไปข้ างหลังเรา” เปโตรลืมภาพที่พระเจ้าทรงเปิ ดเผยให้อย่างสิ้ นเชิ ง และเริ่ ม
มองถึ งชี วิตฝ่ ายเนื้ อหนัง เขาลดฐานะจิตวิญญาณของเขา ลงสู่ ระดับที่ต่ าต้อย จนกระทัง่ พระองค์ตรั ส
เรี ยกเขาว่า “ซาตาน” หากเราไม่มองดูความสว่างจากสวรรค์ ชี วิตของเราก็จะต้องล้มลงสู่ ความหายนะ
พระเยซู เคยเรี ยกท่านว่า “ซาตาน” บ้างหรื อไม่ ท่านพยายามที่หลีกเลี่ยงจากการรับแบกกางเขนในชีวิต
ของท่านเช่นนั้นหรื อ? การเหล่านี้ลว้ นแต่เป็ นกิจการของซาตานทั้งสิ้ น จุดประสงค์ของพญามารเกี่ยวกับ
เรา ก็เช่นเดียวกับจุดประสงค์ที่มนั มีต่อพระบุตรของพระเจ้านัน่ เอง คือมันต้องการให้เราหันหนี ไปจาก
การดาเนินชีวติ ตามวิถีทางแห่งไม้กางเขน
เมื่อพระเยซูทรงได้ยนิ เปโตรทูลเช่นนั้น พระองค์ก็ทรงทราบถึงความห่ วงใยที่เขามีต่อพระองค์
แต่อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงทราบลึกซึ้ งยิง่ กว่านั้นอีกว่า ที่เขาพูดเช่นนี้ หาใช่เกิดจากความรู ้สึกนึ กคิด
ของเขาโดยตรงไม่ หากแต่เป็ นความคิดของพญามาร พญามารไม่ตอ้ งการให้พระเยซู กระทาตามพระ
ประสงค์ของพระบิดาเจ้า ในการทนทุกข์ทรมานเพื่อช่วยมนุษย์โลกให้รอดพ้นจากความผิดบาป จากมูล
ฐานข้อนี้ ทาให้เราสามารถสังเกตรู ้ ถึงเล่ห์เหลี่ยมของพญามารได้ว่า ในการที่มนั จะล่อลวงคนของพระ
เจ้านั้น มันจะลอกเลียนแบบให้เหมือนกับพระเจ้าทุกอย่าง มันพร้ อมเสมอที่จะขัดขวางพระราชกิจของ
พระเจ้า ไม่วา่ คนของพระเจ้าจะกระทาอย่างไร อยูท่ ี่ไหน ตลอดจนได้รับการเปิ ดเผยจากพระเจ้าอย่างไร
พญามารก็มกั จะปะปนอยูด่ ว้ ย และหาโอกาสแทรกแซงขัดขวางอยูเ่ สมอ เช่นเดียวกับที่มนั กระทาแก่เป
โตรในขณะนี้ แต่พระเยซู ทรงรู ้เท่าทัน พระองค์ทรงตวาดและตาหนิ มนั โดยมิได้หวัน่ หวาดหรื อชักช้า
แต่ประการใด
“เราจะมอบกุญแจแห่ งแผ่ นดินสวรรค์ ให้ ไว้ แก่ ท่าน” โดยปกติแล้วลูกกุญแจจะไม่มีประโยชน์
อันใดเลย หากว่าไม่มีผูใ้ ดนาไปใช้ ลูกกุญแจที่จะไขเข้าสู่ แผ่นดินสวรรค์น้ นั พระเจ้าได้ทรงมอบให้อยู่
ในมือของเราแล้ว แต่เนื่องจากเรามิได้นาไปใช้ ให้เป็ นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ ฉะนั้นเราจึงไม่
อาจมองเห็ น สง่ า ราศี แ ละขุ ม ทรั พ ย์ข องพระองค์ ด้ว ยเหตุ ที่ เ รามิ ไ ด้ไ ขเอาสิ่ ง เหล่ า นี้ ออกมา เพื่ อ
ผลประโยชน์ของตัวเองและผูอ้ ื่ น และมิได้พนั ธนาการอานาจชั่วของพญามารซึ่ งคอยขัดขวางเราอยู่
ตลอดเวลาไว้ ดังนั้นเราจึงต้องพ่ายแพ้แก่มนั
“เจ้าเป็ นเหมือนก้อนหิ นที่ให้เราสะดุ ด” เปโตรต้องกลายเป็ น “ก้อนหิ นที่ให้สะดุด” เพราะเขา
ขัด ขวางทางแห่ ง ไม้ก างเขน (กาลาเที ย 5:11) ด้ว ยการทู ล ทัดทานพระเยซู ว่า “พระองค์เจ้า ข้า ให้
เหตุการณ์น้ นั อยูห่ ่างไกลจากพระองค์เถิด อย่าให้เป็ นอย่างนั้นแก่พระองค์เลย” ทางแห่ งไม้กางเขน ต้อง
สะดุด หยุดชงักไป เมื่อเราเลือกดาเนิ นชี วิตตามแบบที่เห็นแก่ตวั คือทางแห่ งความสะดวกสบาย ฉะนั้น
หากว่าเราไม่ปรารถนาที่ จะเป็ นหิ นสะดุ ดต่อพระเจ้า เราก็ตอ้ งปฏิ เสธตัวเอง แบกรั บกางเขนติ ดตาม
พระองค์ไป
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“เจ้ามิได้ติดตามพระดาริ ของพระเจ้า” ท่านปฏิบตั ิตนต่อผูท้ ี่คบค้าสมาคมกับท่านด้วยลักษณะ
เช่นใด การปฏิบตั ิตนของท่านเป็ นเหมือน “สุ คนธรส อันหอมหวานของพระคริ สต์แก่พระเจ้า” หรื อเป็ น
กลิ่นแห่งความชัว่ ร้ายของพญามาร (คือการเห็นแก่ตวั เอง) ท่านดาเนิ นตามแนวทางอันชอบธรรม ซึ่ งจะ
นาชีวติ ไปสู่ ผอู ้ ื่น หรื อดาเนินตามแนวทางแห่งความตาย ซึ่ งจะต้องถึงแก่ความพินาศในที่สุด
(ดู 2 โคริ นธ์ 2:15)

ทบทวน
1. เมืองที่ต้ งั อยูบ่ นฝั่งตะวันตกของทะเลกาลิลี ซึ่ งพระเยซูคริ สต์และอัครสาวกแวะเยือนเพียงชัว่
ครู่ แล้วก็จากไปนั้น ชื่ ออะไร? เหตุใดพระเยซู และอัครสาวกของพระองค์ จึงเร่ งรี บออกจากเมืองนั้น
นัก?
2. เมื่ อข้ามไปถึ งฟากตรงข้ามแล้ว พระเยซู และอัครสาวกขึ้ นฝั่ งที่ ใด? ณ ที่ น้ นั พระองค์ทรง
กระทาการอัศจรรย์อะไรบ้าง? หลังจากนั้นพระเยซูและอัครสาวกได้เดินทางไปยังที่ใดต่อไป?
3. ขณะที่กล่าวถึงนี้ พระเยซู และอัครสาวกอยูใ่ นเขตแดนของผูใ้ ด? หัวเมืองที่สาคัญของแคว้น
นี้ คือเมืองอะไร? หลังจากนั้นพระเยซูประทับอยูใ่ นแคว้นนี้ พระองค์ได้ทรงไปเยีย่ มเยียมที่ใดบ้าง?
4. ในบทเรี ยนนี้ มีตอนใดกล่าวถึงฝูงชนเป็ นอันมาก บ้างหรื อไม่?
5. พระเยซูได้ต้ งั ปั ญหาถามอัครสาวกว่าอย่างไร? พวกเขาทูลตอบว่าอย่างไร? พระองค์ทรงถาม
พวกเขาเป็ นการเฉพาะตัวว่าอย่างไร? ใครเป็ นผูต้ อบ? ตอบว่าอย่างไร? พระเยซูตรัสแก่เขาว่าอย่างไร?
6. พระเยซู ตรัสว่าเปโตรสามารถเข้าใจความจริ งนี้ ได้อย่างไร? พระองค์ทรงทราบได้อย่างไร?
เปโตรจะสามารถเข้าใจในเรื่ องนี้ โดยทางอื่นใดได้หรื อไม่? เพราะเหตุใดท่านจึงคิดว่าพระเจ้าทรงเป็ นผู้
เปิ ดเผยให้แก่เปโตร? พระเยซู ทรงอ้างถึ งอะไรเป็ นครั้งแรกในตอนนี้ ? พระองค์ตรัสว่าอย่างไร? คาว่า
ศิลาในที่น้ ี เล็งถึงอะไร? พระองค์ทรงเรี ยกเปโตรว่าอย่างไร? เพราะเหตุใด? พระองค์ตรัสว่า คริ สตจักร
ของพระองค์จะดาเนินไปอย่างราบรื่ น หรื อจะต้องประสบกับอุปสรรคขัดขวาง”
7. ผูท้ ี่จะเป็ นศัตรู ของคริ สตจักรคือใคร? คริ สตจักรจะพ่ายแพ้แก่ศตั รู หรื อไม่?
8. พระเยซู ตรั สว่า พระองค์จะประทานอะไรให้แก่ อคั รสาวก? พระองค์ทรงหมายถึ งเปโตร
โดยเฉพาะหรื อหมายถึงคริ สตจักรทั้งปวง? การที่พระองค์ประทานให้แก่พวกเขาเช่นนี้ เพื่อจุดประสงค์
อะไร? ท่านมีความเข้าใจในเรื่ องนี้อย่างไร?
9. ในปั จจุบนั มีผใู ้ ดบ้างที่สามารถใช้อานาจนี้ได้?
10. พระเยซู ตรัสสั่งอัครสาวก ให้ทาอย่างไร เกี่ ยวกับความจริ งที่พระเจ้าได้ทรงเปิ ดเผยให้เขา
ทราบโดยทางเปโตร?
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11. นับตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา พระเยซู ได้ทรงเปิ ดเผยให้อคั รสาวก ทราบถึงเรื่ องอะไรบ้าง? เพระ
เหตุใด? เปโตรทูลต่อพระองค์อย่างไรในเรื่ องนี้ ? การที่เปโตรทูลทัดทานพระเยซู เช่ นนี้ เป็ นโดยพระ
บิดาหรื อ? พระองค์ทรงกระทาอย่างไร? พระองค์เรี ยกเปโตรว่าอย่างไร? เพราะเหตุใดพระองค์จึงทรง
เรี ยกเขาเช่นนั้น? อะไรเป็ นมูลเหตุที่ทาให้เปโตรเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วเช่นนั้น? เหตุใดพระเยซู จึง
ตรัสว่าเปโตรเป็ นหิ นสะดุด?
12. พระเยซูตรัสว่า ข้อพิสูจน์ในการติดตามพระองค์คืออะไร? การสละชี วิตของเราจะทาให้เรา
รับความรอดได้อย่างใด? พระองค์ตรัสเกี่ยวกับคุณค่าแห่งดวงวิญญาณของมนุษย์วา่ อย่างไร?
13. พระเยซูทรงเปิ ดเผยอะไรบ้าง เกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระองค์? พระองค์จะมาในสง่า
ราศี ข องผูใ้ ด? พระองค์ต รั ส อย่า งไร เกี่ ย วกับ บ าเหน็ จ รางวัล ที่ พ ระองค์จ ะประทานให้แ ก่ ค นของ
พระองค์? พระองค์ตรัสว่า ผูท้ ี่มีความละอาย ไม่ยอมรับพระองค์ในโลกนี้ จะได้รับผลตอบแทนอย่างไร
ในวันนั้น?
14. พระเยซูทรงทานายว่าอย่างไร เกี่ยวกับผูย้ นื หยัดอยูก่ บั พระองค์ ในวันนั้น?

ข้ อพิจารณาในการศึกษา
1. ท่านคิดว่า พระเยซูทรงสนพระทัย ในสิ่ งที่ประชาชนคิดเห็นเกี่ยวกับพระองค์เช่นนั้นหรื อ 2.
คาพยานของเปโตรเป็ นคาพูดที่เกิดจากประสบการณ์ของเขาเอง หรื อเป็ นคาพูดที่มาแต่พระเจ้า 3.การที่
พระเจ้าทรงเปิ ดเผยให้เปโตรทราบความจริ งนั้น อยูท่ ี่น้ าพระทัยของพระบิดา หรื อขึ้นอยูก่ บั ความตั้งใจ
ของเปโตร 4. ท่านคิ ดว่าอัครสาวกคนอื่ น ๆ รู ้ ถึงสภาพที่ แท้จริ งของพระเยซู เช่ นเดี ยวกับที่ เปโตรรู ้
เช่นนั้นหรื อ 5. พระบิดาเจ้าทรงเปิ ดเผยความจริ งนี้ให้แก่เปโตรโดยวิธีใด 6. ความสาคัญของการเปิ ดเผย
ความจริ งนี้ ขึ้ นอยู่ที่พระประสงค์ของพระเจ้า หรื ออยู่ที่ ความสามารถของเปโตรในการที่ จะรั บข่า ว
ประเสริ ฐนี้ 7. พระเจ้าจะทรงสาแดงน้ าพระทัยของพระองค์ ให้แก่มนุ ษย์ทุกคน โดยวิธีเดียวกันเช่นนั้น
หรื อ 8. พระเจ้าทรงเปิ ดเผยให้แก่เปโตรทางด้านสมอง หรื อด้านจิตวิญญาณ 9. เหตุใดพระเยซู จึงทรง
ห้ามบรรดาอัครสาวก มิให้บอกกล่าวให้ผใู ้ ดทราบว่า พระองค์คือ พระคริ สต์ ในเมื่อพระองค์ก็ทรงพอ
พระทัย ต่อการที่เปโตรเข้าใจถึงความจริ งนี้ 10. ลูกกุญแจแห่ งแผ่นดิ นสวรรค์ คืออะไร ผูใ้ ดบ้างที่จะมี
อานาจในการผูกมัด หรื อปลดปล่อยสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด เหตุใดพระเยซู ทรงเรี ยก เปโตรว่า “ซาตาน” 11. การ
รั บ แบกกางเขนติ ดตามตามพระเยซู ไปนั้นหมายความว่า อย่า งไร 12. คุ ณค่ าของดวงวิญญาณมี ม าก
เพียงใด 13. ท่านมีความคิ ดเห็ นอย่างไร เกี่ ยวกับการที่พระเยซู คริ สต์จะเสด็จกลับมาด้วยสง่ าราศีของ
พระองค์
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