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1. รอมานาน
ประมาณสองพันปี มาแล้ว พลเมืองในประเทศปาเลสไตน์รอคอยว่า เมื่อไรหนอเหตุการณ์อย่าง
หนึ่งอย่างใดจะบังเกิดขึ้นหรื อเมื่อไรหนอท่านผูน้ ้ นั จะเสด็จมาเสี ยที
“เมื่อไรท่านจะเสด็จ” ต่างคนก็ต่างถามกัน “อีกห้าปี จะเสด็จมาไหม หรื อปี หน้านี้แหละ หรื อ
กาลังจะเสด็จมาแล้ว”
เขากาลังรอรับเสด็จท่านผูน้ ้ นั และเมื่อท่านมาถึงแล้ว เขาจะเรี ยกท่านว่า “พระเมสิ ยาห์” ผูท้ ี่ใช้
ภาษากรี กก็จะเรี ยกท่านว่า “พระคริ สต์” เขาคิดว่าท่านจะมาเป็ นพระมหากษัตริ ย ์
ขณะนั้นเขามีกษัตริ ยอ์ งค์หนึ่ งปกครองอยูแ่ ล้ว ทรงพระนามว่า เฮโรดมหาราช แต่ราษฎรไม่
พอใจในกษัตริ ยอ์ งค์น้ ี เพราะมีอุปนิสัยโหดร้าย ใครขัดพระทัยก็ถูกตัดศีรษะ หรื อถูกบังคับให้กินยาพิษ
กษัตรย์เฮโรดมิได้ทรงถือกาเนิดเป็ นชนชาติยวิ
เมื่อพระเมสิ ยาห์เสด็จมานั้น จะทรงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่
ประเสริ ฐ พระองค์จะมีเลือดเนื้อเป็ นเป็ นยิว และจะทรงเมตตาช่วยเหลือชนชาติน้ ี ผูเ้ ผยพระวจนะผูห้ นึ่ง
กล่าวว่า พระองค์ท่านจะทรงเป็ นเหมือนผูเ้ ลี้ยงแกะของปาเลสไตน์ที่เฝ้ าฝูงแกะทั้งกลางคืนและกลางวัน
และอุม้ ลูกแกะอยูเ่ สมอ
แต่สิ่งสาคัญที่สุดที่พระเมสิ ยาห์จะทรงกระทาก็คือ ขับไล่ซีซาร์ และกองทัพโรมันออกไปจาก
ประเทศ พูดถึงซี ซาร์ แล้วชาวยิวเกลียดเข้ากระดูกดา ทั้งนี้ เป็ นเพราะซี ซาร์ เป็ นกษัตริ ยข์ องชนชาติโรมัน
สมัยหนึ่งนานมาแล้ว พวกโรมันได้ยกพลเข้ามารุ กรานประเทศปาเลสไตน์ แล้วก็เลยครอบครอง ถึงแม้
กษัตริ ยเ์ ฮโรดเป็ นกษัตริ ยข์ องชาวยิวก็จริ ง แต่ตอ้ งรับคาสั่งจากซี ซาร์ ไม่วา่ ใครทั้งนั้นต้องเชื่ อซี ซาร์
ชาวยิวจึงไม่ใช่ชนชาติอิสระ
คนแก่มกั จะบ่นว่า “เมื่อก่อนที่พวกโรมันมา อะไร ๆ มันไม่เป็ นอย่างนี้ ”
ในประเทศปาเลสไตน์ ไม่วา่ ที่ไหน ทหารโรมันมักจะเดินแถว ถือนกอินทรี ทองแสงอานาจของ
ซี ซาร์ และถือโล่ห์ซ่ ึ งเมื่อต้องแสงแดดก็ดูแวววาว
พวกโรมันพยายามปกครองประเทศอย่างยุติธรรม ให้ราษฎรรับความเสมอภาคกัน แต่ชาวยิว
มองไม่เห็นความยุติธรรมที่ไหน ในเมื่อต้องเสี ยภาษีให้แก่กษัตริ ยป์ ระเทศอื่นซึ่ งไม่นบั ถือพระเจ้า เขาไม่
อยากเห็นพวกทหารโรมันเฆี่ยนตีชาวยิวด้วยแซ่หนังที่ขมวดด้วยกระเบื้องแก้วและตาปูแหลม ๆ ไว้
ปลายแซ่ซ่ ึ งเมื่อเห็นหวดไปบนหลังทีหนึ่งก็เป็ นแผลลึก ชาวยิวรู ้สึกปวดร้าวใจเมื่อเห็นพวกนักโทษถูก
ลงโทษอย่างหนัก โดยถูกตอกตาปูที่มือและเท้าบนไม้กางเขน แขวนห้อยไปจนกว่าจะตาย ความทารุ ณ
เหล่านี้ทาให้ชาวยิวโกรธแค้นพวกโรมันมาก
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ถ้าหากพระเมสิ ยาห์เสด็จมา ก็จะทรงจัดการทาลายพวกโรมัน ท่านจะรวบรวมกองทัพทุกทิศ
ทุกทาง และวันนั้นจะเป็ นวันสาคัญที่สุดของชาวยิว เป็ นวันของชาติซ่ ึ งครั้งหนึ่งมีชื่ออย่างรุ่ งโรจน์
มาแล้ว เรี ยกว่า อิสราเอล ชายฉกรรจ์อิสราเอลทัว่ ทุกหนทุกแห่งจะจับอาวุธ เมื่อกษัตริ ยท์ รงเรี ยกแล้ว
ท่านจะนาทัพไปปราบซี ซาร์ พวกโรมันจะต้องกลับคืนประเทศของตนหมด แล้วชาติอิสราเอลก็จะมี
อิสรภาพสันติสุขและความมัง่ คัง่ เป็ นสุ ขสมบูรณ์ทวั่ หน้ากัน พระเมสิ ยาห์คงจะทาให้แผ่นดินอิสราเอล
เป็ นมหาประเทศ มีอานาจใหญ่ยงิ่ กว่ามหาอาณาจักรโรมันเสี ยอีก ชนชาติยวิ จะครองโลก มนุษย์ทวั่ ทุก
คนไม่วา่ ที่ไหนจะนมัสการพระเจ้าของอิสราเอลพระองค์เดียวเท่านั้น และพระเมสิ ยาห์จะเป็ นกษัตริ ย ์
ของนานาชาติ ขอให้เสด็จมาเถอะ
นี่ก็รอให้พระเมสิ ยาห์เสด็จมานานหนักหนาแล้ว รอกันมาตั้งแต่ครั้งปู่ ย่าตายาย แต่ก็ไม่เห็น
วีแ่ ววว่าจะมาสักที บางครั้งได้ข่าวว่าเสด็จแล้ว ชาวยิวก็เตรี ยมพร้อมที่จะขับไล่พวกโรมันออกจาก
ประเทศปาเลสไตน์ แต่แล้วก็เป็ นข่าวล้มเหลว ทาให้พวกยิวรู ้สึกท้อแท้ใจเป็ นอย่างยิง่ ถึงกับออกอุทาน
ว่า “ท่านจะไม่เสด็จเสี ยละกระมัง”
แต่ครั้นเขาเกิดความท้อถอยขึ้นเมื่อใด ก็ระลึกถึงพระธรรมบริ สุทธิ์ ที่จารึ กว่า พระเมสิ ยาห์จะ
เสด็จมาสักวันหนึ่งแน่นอนพระธรรมจะผิดเพี้ยนไปมิได้ วันหนึ่งท่านจะเสด็จมา
เดือนต่อเดือนจนกลายเป็ นปี ต่อปี ผูค้ นต่างพากันทางานไปพลาง ฝันไปพลาง และอธิ ษฐาน
ตั้งใจรอคอยพระเมสิ ยาห์ ฤดูร้อนผ่านไป พอฝนตกดินอ่อนเปี ยกดีแล้ว ชาวนาก็เริ่ มไถนา ขณะที่ทางาน
เขาหวนคิดถึงแต่เรื่ องพระเมสิ ยาห์วา่ จะเสด็จก่อนฤดูใบไม้ผลิกระมัง ครั้นถึงฤดูใบไม้ผลิ ข้าวสาลีและ
ข้าวบาร์ลีข้ ึนงอกงามตามไหล่เขา เถาองุ่นและต้นมะกอกมีผลแลดูสะพรั่ง ทหารโรมันยังคงเดินแถวอยู่
ทัว่ ทั้งประเทศ แต่ยงั ไม่เห็นพระเมสิ ยาห์ที่ไหน ชาวนาครุ่ นคิดต่อไปอีกว่าบางทีจะเสด็จก่อนฤดูฝนปี
หน้านี้กระมัง
ส่ วนชาวประมงแล่นเรื อใบออกไปหาปลาในทะเลกาลิลีขณะที่คอยปลาเข้าอวน
ก็ได้แต่
คานึงถึงเวลาที่พวกอิสราเอลรอพระเมสิ ยาห์เสด็จ พวกขอทานในเมืองที่หูหนวกตาบอด และพิการ
มักจะนัง่ ตามสี่ แยกถนนขอทานเขาเลี้ยงชีพ เขาเหล่านี้ต่างก็ราพึงเช่นกันว่า พระเมสิ ยาห์จะเสด็จมา
โปรดพวกอิสราเอลที่อตั คัดขัดสนหรื อไม่หนอ
พวกเลี้ยงแกะที่คอยเฝ้ าฝูงแกะอยูต่ ามไหล่เขา ซึ่ งจะหาพืชขึ้นมิได้นอกจากหญ้า ก็นึกถึงพระ
เมสิ ยาห์ พวกนี้มีเวลาคิดมาก เพราะมีหน้าเฝ้ าแกะแต่อย่างเดียว อากาศจะดีหรื อเลวฝนและหิมะจะตก
หรื อมีพายุฝนุ่ หรื อแสงแดดแผดเผาร้อนราวกับอยูใ่ นเตาอบ พวกนี้ก็ยงั ไม่วายคิดว่า เมื่อไรหนอท่านจะ
เสด็จมาช่วยพวกเราให้รอด
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นอกจากชาวนา ชาวประมง และพวกเลี้ยงแกะ ดังกล่าวมาแล้ว ยังมีคนอื่น ๆ อีกที่เฝ้ าฝันถึงพระ
เมสิ ยาห์ คือพวกที่เดินทางไปตามถนนในประเทศปาเลสไตน์ ซึ่ งบางทีเปล่าเปลี่ยวมีผรู ้ ้ายชุกชุม และ
สัตว์ป่าหลบซ่อนอยูข่ า้ งทาง พวกที่อยูใ่ นแคว้นกาลิลี ซึ่ งมักเห็นพ่อค้าให้อูฐเป็ นฝูง ๆ บรรทุกเพชรนิล
จินดา และเครื่ องเทศจากประเทศตะวันออกผ่านไปมาเหล่านี้ ฝันกันถึงแต่เรื่ องพระเมสิ ยาห์ ยิง่ คนไป
นมัสการที่พระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็มด้วยแล้ว ก็ยงิ่ ใฝ่ ฝันอยากเห็นพระเมสิ ยาห์มากขึ้น
เขามักจะเข้าใจว่าท้องฟ้ าจะเปิ ดออก มีแสงสว่างจ้าพุง่ ลงมาจากสวรรค์ แล้วจะมีกองทัพเดินลง
มาจากท้องฟ้ ามีท่านแม่ทพั นาหน้า พักตร์ ของท่านฉายแสงสว้างจ้า มีเปลวเพลิงพลุ่งออกจากดวงเนตร
ทัว่ หัตถ์และบาทเป็ นเงาวับดุจทองคา เวลารับสั่งพระสุ รเสี ยงจะดังสนัน่ เท่ากับเสี ยงของคนสักหมื่นคน
นี่แหละพระเมสิ ยาห์ละ ท่านจะรับสั่งว่า “จงทาลายล้างพวกโรมัน เผากองทัพมันให้หมด อย่าให้หนี
รอดไปได้สักคนเดียว” พอสิ้ นกระแสรับสั่ง เปลวเพลิงจากฟ้ าก็จะพุง่ ลงมาเผาผลาญพวกโรมันหมด
ประหนึ่งไม่เคยมีพวกนี้ อยูบ่ นแผ่นดินปาเลสไตน์เลย
แล้วความฝันก็จะอันตรธานไป พวกช่างฝันทั้งหลายคงเดินไปตามถนนที่ตลบไปด้วยฝุ่ น หรื อ
ได้แต่เฝ้ ามองพวกพ่อค้าอูฐผ่านไปมา หรื อยืนปะปนกับคนเจ้าทุกข์ท้ งั หลายในพระวิหาร
นี่เป็ นเพียงความฝันเท่านั้น พวกโรมันยังคงอยูก่ ็เต็มบ้านเต็มเมือง พระเมสิ ยาห์ไม่เห็นมา
พระมหากษัตริ ยเ์ ชิญเสด็จมาเร็ ว ๆ เถิด
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2. กษัตริ ยป์ ระสูติแล้ว
ในเวลากลางวันไม่มีใครเห็นสิ งห์โต เพราะมันมักจะนอนหลบอยูใ่ นถ้ า แต่ในเวลากลางคืนมัน
ออกไปเที่ยวหาอาหารกินตามเทือกเขา แกะอ้วนพีมกั ตกเป็ นเหยือ่ พอมืดลงจะมีแต่เสี ยงสุ นขั ไน สุ นขั
ป่ าเห่าหอน โจรผูร้ ้ายก็ชุกชุม ด้วยเหตุน้ ีขณะที่ใคร ๆ พากันนอนหลับสบาย ผูเ้ ลี้ยงแกะต้องอดนอนเฝ้ า
ฝูงแกะของตนให้พน้ จากภัยอัตรายดังกล่าวแล้ว
คืนวันหนึ่ง อากาศหนาวจัด ผูเ้ ลี้ยงแกะที่ทุ่งนาใกล้เมืองเบธเลเฮ็มพากันนัง่ เบียดกันเพื่อให้
ร่ างกายอบอุ่น กรุ งเยรู ซาเล็ม พระนครหลวงของปาเลสไตน์อยูไ่ ปทางเหนือจากเมืองนี้ไม่ไกลนัก เวลา
นั้นที่ทุ่งนาเงียบสงัด อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวและหนาวเย็นยะเยือก ใครได้ยนิ อะไรก๊อกแก๊กเป็ นต้องดูรอบ
ๆ ในท่ามกลางความมืด เพื่อแน่ใจว่าแกะของตนปลอดภัยดีหรื อ
ทันใดนั้นท้องฟ้ าสว่างขึ้นโดยฉับพลัน เมื่อนาทีก่อนมีแต่ความมืดปกคลุกอยู่ บันนี้ ไม่วา่ หิ น
เนินเขา ต้นไม้ในแถบทุ่งนั้น ดูกระจ่างประดุจกลางวัน
พวกเลี้ยงแกะต่างผุดลุกขึ้นยืน บางคนตกใจจนพูดไม่ออก และที่ร้องเสี ยงหลงด้วยความกลัวก็มี
“อะไรกันนะ”
“นี่เกิดอะไรขึ้น”
“นี่คือรังสี รุ่งโรจน์ของพระเจ้าละ” คนหนึ่งออกความเห็น “พระเจ้าข้า ขอทรงพระเมตตา
ข้าพเจ้าเถิด” ทันใดนั้นเขาได้ยนิ เสี ยงดังและแจ่มใส กล่าวว่า
“คนเลี้ยงแกะทั้งหลาย”
ทุกคนต่างเงียบกริ บ
“อย่ากลัวเลย เรานาข่าวดีซ่ ึ งชาวยูดาคอยมานานแล้วมาบอกแก่ท่านทั้งหลาย ในวันนี้ พระ
คริ สต์พระผูช้ ่วยให้รอดของท่านทั้งหลายมาประสู ติที่เมืองดาวิด
และนี่จะเป็ นเครื่ องหมายสาคัญ
ประจักษ์แก่ท่านทั้งหลาย คือจะได้พบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยูใ่ นรางหญ้า”
พอสิ้ นพระสุ รเสี ยง นักร้องชาวสรรค์ก็บรรเลงเพลงอันไพเราะก้องฟ้ า เนื้อเพลงว่าดังนี้
“พระสิ ริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุ ด
ส่ วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ท้ งั ปวง”
ครั้นร้องเพลงเสร็ จ ท่านเหล่านั้นก็หายไปแวบไปพร้อมกับแสงสว่างจ้า ความมืดปกคลุมทุ่งนา
นั้นอีก และมีเสี ยงสัตว์ป่าร้องและเห่าหอนเยือกเย็นจากไกลโพ้น ทุกสิ่ งทุกอย่างเปลี่ยนเข้าสภาพเดิม
นอกจากตาของพวกเลี้ยงแกะยังพร่ าอยู่ เพราะแสงสว่างและโสตประสาทของเขาก็ยงั ได้ยนิ เสี ยงเพลง
ก้องอยู่ เขาตกตลึงชัว่ ขณะหนึ่ง แล้วต่างคนต่างแย่งกันพูด
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“ในที่สุดพระองค์ก็เสด็จมา พระเมสิ ยาห์เสด็จมาแล้ว”
“ทูตสวรรค์บอกว่าที่ไหนนะ”
“เมืองของดาวิด หมายความถึงเบธเลเฮ็มน่ะซี ”
“จะมัวคอยอยูท่ ี่นี่ทาไมกันล่ะ ไปเมืองเบธเลเฮ็มกันเถอะ”
“ไปซี ไปเบธเลเฮ็มกันเดี๋ยวนี้ แล้วดูซิวา่ เกิดอะไรขึ้นที่นนั่ ”
พวกเลี้ยงแกะทิ้งฝูงแกะไว้ตามลาพัง เขาไม่เคยทาเช่นนี้มาก่อนเลย แล้วพากันเดินข้ามเนินเขา
ข้ามกาแพงหิ น ข้ามทุ่งนาที่มีหินเป็ นโขดเขิน รี บเดินแทบไม่ตอ้ งหยุดหายใจจนถึงชานเมือง เบธเลเฮ็ม
เวลากลางคืนดูมืดทัว่ ไป แต่มิใช่มืดทั้งหมดมีแสงริ บหรี่ ดวงหนึ่งส่ องยิบ ๆ ในท่ามกลางความมืด
คนเลี้ยงแกะพูดว่า “พระองค์คงอยูท่ ี่แสงไฟที่โน่น” แล้วเขาพากันวิง่ ไปตามถนน และเข้าไปใน
ประตูแห่งหนึ่ง
ปรากฏว่าเขาได้เข้ามาในคอกสัตว์ พวกเลี้ยงแกะมองดูก็ไม่เห็นมีทูตสวรรค์ เห็นแต่ววั และลา
กินหญ้าแห้ง ลมหนาวพัดผ่อนซอกประตูเข้ามา ข้างรางหญ้าเขาเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ มีผหู ้ ญิงคนหนึ่ง
นอนพักอยูใ่ กล้ ๆ กาลังเฝ้ าดูทารกซึ่ งขณะนั้นนอนหลับอยูบ่ นหญ้าแห้ง
คนเลี้ยงแกะพูดตะกุกตะกักว่า “เรามาเฝ้ าพระเมสิ ยาห์”
ทารกตื่นร้องไห้ สัตว์กก็ ินหญ้าของมันเรื่ อยไป
พวกเลี้ยงแกะจึงต้องเล่าเรื่ องซึ่ งเกิดขึ้นที่ทุ่งนา ฝ่ ายชายหนุ่มซึ่ งยืนอยูข่ า้ งรางหญ้าหามีอะไร
สลักสาคัญที่จะเล่าไม่
เขาพูดว่า “ฉันชื่อโยเซฟ นี่มาเรี ยภรรยาของฉันแต่ก่อนเราเคยอยูท่ ี่เบธเลเฮ็ม แต่เดี๋ยวนี้ ไม่มีใคร
จาเราได้ ฉันเป็ นช่างไม้อยูท่ ี่กาลิลีหลายปี ต้องกลับมาเบธเลเฮ็มอีกเพื่อจดทะเบียนสามโนครัว
“เรามาถึงเรื่ องวานนี้ หาที่พกั ที่โรงแรมไม่ได้ เพราะคนใหญ่คนโตมาพักกันเต็มหมด เขาให้เรา
มานอนที่คอกสัตว์นี่ กุมารนี้เกิดคืนนี้เอง ท่านอยากดูก็เชิญ”
พวกเลี้ยงแกะเข้าไปเฝ้ าพระกุมาร นึกว่าคงมีอะไรแปลกแต่ก็ดูเหมือน ๆ เด็กอื่น
แล้วเขาระลึกถึงเพลงชาวสวรรค์
ครั้นพวกเลี้ยงแกะออกมาข้างนอก เห็นแสงเงินแสงทองทางทิศตะวันออก เกือบรุ่ งเช้าแล้ว
สักครู่ หนึ่งประชาชนจะพากันตื่นนอน
พวกเลี้ยงแกะจะเล่าเรื่ องให้เขาฟังได้อย่างไร ใครจะคิดว่าพระเมสิ ยาห์เสด็จมานอนอยูใ่ นราง
หญ้า เขาทราบเรื่ องก่อนใคร ๆ ทั้งหมด ขณะเดินกลับไปเฝ้ าฝูงแกะ เขาอธิ ษฐานโมทนาพระคุณพระเจ้า
ขณะนั้นทั้งบิดาและมารดาต่างนัง่ กันเงียบ ๆ คนละข้างรางหญ้า มาเรี ยมิได้พดู ว่ากระไร แต่
ครุ่ นคิดถึงคาที่พวกเลี้ยงแกะเล่าพาดพิงถึงบุตรน้อยของตน
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พวกเลี้ยงแกะมิใช่บุคคลจาพวกเดียวเท่านั้นที่ได้เห็นแสงสว่างอย่างแปลกประหลาดในท้องฟ้ า
ไกลออกไปตั้งหลายกิโลเมตร มีชายสามคนหนึ่งดวงดาวใหม่น้ ีเหมือนกัน เขาเป็ นนักปราชญ์เรี ยนรู ้เรื่ อง
ดาวทั้งหมด แต่ไม่เคยเห็นดาวดวงนี้มาก่อนเลย
ดาวดวงนี้ไม่ใช่ใหม่อย่างเดียว ยังเคลื่อนที่ได้ดว้ ย ดู ๆ ก็เหมือนกับปลายนิ้ว ในท้องฟ้ าซึ่ งกวัก
เรี ยกให้เขาเดินตามไป นักปราชญ์เหล่านี้เป็ นบุคคลสาคัญและมัง่ มีมาก การเดินทางทุรกันดารจึงไม่
ลาบากสาหรับเขา เขาตระเตรี ยมข้าวของแล้วเดินตามดาวนั้นไปทันที กว่าจะข้ามทะเลทรายได้กินเวลา
หลายวัน แต่ในที่สุดก็มาถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม
ถึงแม้วา่ เขาไม่ใช่ชาวยิว แต่เขาทราบว่า สักวันหนึ่ งพระเมสิ ยาห์จะมาบังเกิดในประเทศ
ปาเลสไตน์ เมื่อดาวนาเขามาถึงกรุ งเยรู ซาเล็มแล้วเช่นนี้ จึงแน่ใจพระเมสิ ยาห์คงประทับ ณ ที่น้ นั
เขาปรึ กษากันว่า “เราเป็ นคนแปลกถิ่นมา ควรถามเขาดีกว่าว่าควรจะไปทางไหน”
ขณะนั้นกษัตริ ยเ์ ฮโรดประทับอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม นักปราชญ์จึงชวนกันไปเฝ้ าที่วงั ทั้งสามท่าน
นี้ลว้ นเป็ นคนมีชื่อเสี ยงและมีทรัพย์ การเข้าเฝ้ าจึงสะดวกและง่ายดายมาก
เขาถวายบังคมอย่างนอบน้อม กษัตริ ยก์ ็ทรงรับรองอย่างมีเกียรติ นักปราชญ์ทูลถามว่า “ท่านที่
บังเกิดมาเป็ นกษัตริ ยช์ าติยวิ อยูท่ ี่ไหน พวกข้าพเจ้าอยูใ่ นทิศตะวันออกได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้น
ข้าพเจ้าจึงมาถวายนมัสการท่าน แต่ไม่ทราบว่าท่านประทับที่ไหน”
กษัตริ ยเ์ ฮโรดประหลาดพระทัย แต่แล้วก็ทรงพระพิโรธ กษัตริ ยอ์ งค์ใหม่ของพวกยิวที่ไหนกัน
ทาไม! พระองค์ก็ทรงเป็ นกษัตริ ยอ์ ยูแ่ ล้วมิใช่หรื อ ครั้นแล้วก็ทรงซ่อนความรู ้สึกเสี ยตรัสตอบว่า
“ตามที่ท่านอยากรู ้น้ นั เราจะค้นให้”
กษัตริ ยร์ ี บเสด็จไปถามที่ปรึ กษาของพระองค์อย่างรี บร้อน
“พระเมสิ ยาห์” รับสั่งเสี ยงตะโกน “เขาว่าพระเมสิ ยาห์เกิดที่ไหนกันนะ”
เขาทูตตอบว่า “ในเบธเลเฮ็ม หนังสื อพระธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ฉบับหนึ่งแต่โบราณกาลจารึ กไว้วา่
ท่านผูค้ รอบครองชนชาติอิสราเอลจะมาจากเบธเลเฮ็ม”
ทั้งความกลัวและความริ ษยาประดังกันเดือดพล่านในพระทัยเฮโรด แต่เป็ นกษัตริ ยก์ ็จาต้องทรง
ยับยั้งความรู ้สึก เวลานั้นกษัตริ ยเ์ ฮโรดทรงชรา พระปั ญญาแหลม เมื่อทรงเรี ยกนักปราชญ์ท้ งั สามเข้าเฝ้ า
อีก กษัตริ ยส์ งบพระอารมณ์ และทรงต้อนรับอย่างสุ ภาพยิง่ ขึ้น ตรัสให้เขาทั้งสามไปเฝ้ าพระกุมารที่เมือง
เบธเลเฮ็ม
“ไปเถอะ” เฮโรดรับสั่ง “ไปค้นดูให้ถว้ นถี่ และถ้าพบแล้วขอให้กลับมาบอกเราด้วย เพื่อเราจะ
ได้ไปถวายนมัสการท่านบ้าง”
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นักปราชญ์ขอบพระทัยกษัตริ ย ์ แล้วมุ่งตรงไปยังเบธเลเฮ็ม ในไม่ชา้ ก็มาถึงที่ที่โยเซฟและมาเรี ย
อาศัยอยูก่ บั พระกุมาร สถานที่น้ นั ช่างต่างกับพระราชวังของกษัตริ ยเ์ ฮโรดเหลือเกิน
ทั้งสามคนคุกเข่าลงถวายความเคารพ เช่นเดียวกับที่ได้กระทาต่อกษัตริ ย ์ เขาหยิบเครื่ อง
บรรณาการมาถวายพระกุมารคนหนึ่งคาทองคามา ส่ วนอีกสองคนนานั้นมันหอมอย่างวิเศษกายานและ
มดยอบ
“ขอถวายพรแด่พระเมสิ ยาห์” ต่างกล่าวด้วยความเคารพ “ขอถวายพรแด่พระคริ สต์ ขอถวายพร
แด่กษัตริ ยข์ องชนชาติยวิ ”
พอกลับมาออกมาข้างนอกถึงถนนแล้ว คนหนึ่งพูดขึ้นว่า “ฉันคิดว่าพวกเราไม่ควรกลับไปเฝ้ า
เฮโรดอีก ฉันฝันไปว่า...”
คนอื่น ๆ เห็นด้วยทันที เพราะต่างก็ฝันเหมือนกัน เขากล่าวว่า “พระเจ้าทรงเตือนเราว่า กษัตริ ย ์
เฮโรดทรงมุ่งร้ายหมายจะฆ่าพระกุมาร ให้เรากลับบ้านทางถนนอีกสายหนึ่งเถอะ”
วันและเวลาล่วงไป เขาจึงตั้งชื่อพระกุมารนั้นว่า “เยซู” วันหนึ่งเมื่อพระเยซูมีพระชนม์ราวหก
สัปดาห์ โยเซฟปรารภกับมาเรี ยว่า
“เราควรนาลูกของเราไปพระวิหารที่กรุ งเยรู ซาเล็ม ถวายเครื่ องบูชาแก่พระเจ้า จะซื้ อแกะสักตัว
หนึ่งเงินก็ไม่พอ แต่เอาเถอะคงซื้ อนกพิราบหรื อนกเขาสักครู่ หนึ่งถวายได้”
โยเซฟและมาเรี ยจึงนากุมารเยซูไปกรุ งเยรู ซาเล็ม ซึ่ งอยูห่ ่างจากเบธเลเฮ็มประมาณสิ บกิโลเมตร
ในพระวิหารชายชราผูห้ นึ่งตรงเข้ามาหา แนะนาตนเองว่า “ฉันชื่อซิ มโอน คอยท่านมานานแล้ว
ตลอดชีวิตฉันคอยเฝ้ าพระเมสิ ยาห์ และวันนี้ก็สมประสงค์แล้ว”
แกรับพระกุมารเยซูไปจากพระมารดาอุม้ ไว้พลางอธิ ษฐานว่า “โอพระเจ้าข้า บัดนี้ขอให้ผทู ้ าส
ของพระองค์ตายอย่างมีความสุ ขเถิด เพราะข้าพระองค์ได้เห็นพระเมสิ ยาห์ พระผูช้ ่วยให้รอดของ
นานาชาติ และเป็ นสง่าราศีของชาวอิสราเอลแล้ว”
ซิมโอนหันมาทางโยเซฟและมาเรี ย ผูซ้ ่ ึงมองดูดว้ ยความอัศจรรย์ใจ แล้วกล่าวว่า
“มาเรี ย บุตรของเธอจะทาให้เธอเศร้าโศกมาก เพราะท่านจะมีศตั รู และก่อความยากลาบาก
ให้แก่ประเทศนี้ ท่านจะถูกทรมาน และคนอื่นก็จะต้องพลอยถูกทรมานเพราะท่านด้วย แต่กระนั้นท่าน
จะให้ความสุ ขใจและนามนุษย์หลายชาติหลายภาษาให้รู้จกั พระเจ้า ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านเถิด”
ชายชรานั้นส่ งพระกุมารให้มาเรี ยแล้วก็เดินหลีกไป ตั้งแต่น้ นั มา โยเซฟและมาเรี ยไม่เคยเห็น
หน้าแกอีกเลย แต่ก็จาคาพูดของแกเสมอ

11

ขณะที่นาพระกุมารกลับบ้านที่เบธเลเฮ็ม เขาก็หวนระลึกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พวกเลี้ยง
แกะเป็ นพวกแรก ต่อมาก็นกั ปราชญ์และของบรรณาการอันมีค่า และชายชรากล่าวถ้อยคาแปลก ๆ
เตือนไว้ก่อน พร้อมทั้งคาอวยพร
ทุกสิ่ งทุกอย่างบอกให้เขาทราบว่า พระกุมารเยซูน้ ี คือพระเมสิ ยาห์ เขาควรจะมีความสุ ขที่สุด
ในโลก แต่กลับรู ้สึกไม่สบายใจ มีอะไรยุง่ ยากอยูใ่ นอนาคต บุตรของเขาจะเป็ นกษัตริ ยข์ องชาวยิว แล้ว
ทาไมจะเกิดความยุง่ ยาก เขาไม่เข้าใจเสี ยเลย
ในไม่ชา้ ความยุง่ ยากก็เกิดขึ้นจริ ง ๆ คือวันหนึ่งโยเซฟฝันไป พอตื่นขึ้นก็ปลุกภรรยาบอกว่า
จะต้องออกเดินทางไปจากเบธเลเฮ็มทันที พระเจ้าทรงเตือนมาในฝัน ว่าต้องออกจากประเทศจึงไม่กล้า
รอช้าต่อไป ทั้งโยเซฟและมาเรี ย ช่วยกันเก็บข้าวของแล้วออกเดินทางไปประเทศอียปิ ต์ เพื่อความ
ปลอดภัย
พอครอบครัวนี้อพยพไปได้สักหน่อย กษัตริ ยเ์ ฮโรดก็ทรงพระพิโรธที่นกั ปราชญ์ไม่กลับมาเฝ้ า
อีก ทรงตระหนักแน่ในพระทัยว่าพระเมสิ ยาห์ประสู ติแล้ว และจะมาแย่งราชบังลังก์ไปจากพระองค์
เมื่อกษัตริ ยเ์ ฮโรดทรงขยาดต่อภัยใดแล้ว มักจะไม่ทรงเสี ยเวลาไตร่ ตรองนาน ในเมืองเบธเลเฮ็ม
มีทารกคนหนึ่งที่พระองค์ทรงกลัว จาต้องจับฆ่าเสี ย แต่จะทราบได้อย่างไรว่าเป็ นทารกคนไหน จะ
ค้นพบทารกนั้นได้อย่างไร กษัตริ ยท์ รงกะแผนการเอาง่าย ๆ โดยเรี ยกนายทหารมาประชุมพร้อมกัน
แล้วรับสัง่ ว่า “จงส่ งทหารทั้งหมดไปเมืองเบธเลเฮ็ม ฆ่าเด็กชายอายุต้ งั แต่สองขวบลงไปทุกคน”
นายทหารส่ งพลทหารไปเมืองเบธเลเฮ็ม เด็กเล็ก ๆ ที่เขาค้นพบถูกฆ่าตายหมด ไม่วา่ จะเป็ น
ลูกเต้าเหล่าใครต้องตายทั้งนั้น ภายในไม่กี่ชวั่ โมงทหารก็กลับมากรุ งเยรู ซาเล็ม กษัตริ ยเ์ ฮโรดทรงสบาย
พระทัยขึ้นเล็กน้อย ด้วยทรงคิดว่าถ้าเด็กเล็ก ๆ ที่เบธเลเฮ็มตายหมดแล้ว พระเมสิ ยาห์ก็คงจะสิ้ นชีพไป
ด้วย
กษัตริ ยเ์ ฮโรดหาได้ทรงทราบไม่วา่ ทารกที่ทรงกลัวนักกลัวหนานั้นได้ออกไปจากเบธเลเฮ็ม
แล้วก่อนที่ทหารมาถึง ขณะที่บรรดาพ่อแม่ในเบธเลเฮ็มคร่ าครวญถึงบุตรของตนที่สูญเสี ยชีวติ ไป
โยเซฟมาเรี ยและพระกุมารเยซูกาลังเดินทางไปประเทศอียิปต์
กษัตริ ยเ์ ฮโรดไม่ทรงทราบว่าจะต้องผิดหวังในการฆ่าเด็กนั้น ต่อมาไม่นานก็สวรรคต เมื่อ
ครอบครัวของโยเซฟทราบข่าวจึงเดินทางกลับบ้าน
คราวนี้ เขาหาได้กลับไปเบธเลเฮ็มไม่ แต่ไปตั้งภูลาเนาใหม่ที่เมืองนาซาเร็ ธ มณฑลกาลิลี ที่ซ่ ึง
โยเซฟประกอบอาชีพก่อนที่พระกุมารประสู ติ การอยูก่ ินของครอบครัวก็เป็ นไปตามปกติ
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ในกาลิลีไม่มีใครทราบเรื่ องราวมหัศจรรย์น้ ีเลย
ไม่มีใครทราบเรื่ องของพวกเลี้ยงแกะหรื อ
นักปราชญ์ ไม่มีใครทราบว่าซิ มโอนพูดว่าอย่างไรบ้างในพระวิหาร ไม่มีใครทราบว่าเพราะเหตุใดทารก
ที่เบธเลเฮ็มจึงถูกฆ่าตั้งหลายคน ไม่มีใครในนาซาเร็ ธคิดว่าพระเมสิ ยาห์เสด็จมาแล้ว
ที่นาซาเร็ ธเขามักจะพูดกันว่า “ฉันได้ข่าวว่าช่างไม้แกมีลูกชายคนหนึ่ง” เมื่อพระกุมารเยซูหดั
เดิน บางทีเขาอาจจะพูดว่า “ลูกชายของโยเซฟแข็งแรงดีเกินอายุ” และต่อมาเขาคงพูดว่า “ลูกชายช่างไม้
นั้นเรี ยนหนังสื อดีจริ ง”
แต่ในเมืองนาซาเร็ ธมีเรื่ องสนทนากัน ที่น่าสนใจยิง่ กว่าครอบครัวของช่างไม้ นัน่ คือเรื่ องพระ
เมสิ ยาห์ “เมื่อไรท่านจะเสด็จมา” ต่างคนก็ต่างถามกัน
ไม่มีใครในเมืองนาซาเร็ ธได้ยนิ เสี ยงทูตสวรรค์ร้องเพลง
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3. เจริ ญวัย
เด็ก ๆ ผูช้ ายชาวนาซาเร็ ธนั้นพอมีอายุได้หกขวบก็ไปเรี ยนหนังสื อ แต่เด็กหญิงอยูบ่ า้ นกับ
มารดา นอกจากวันสะบาโตแล้วเด็กชายต้องไปโรงเรี ยนทุกวัน นักเรี ยนนัง่ ขัดสมาธิ บนพื้นห้องเรี ยน
และครู ก็สอนทุกสิ่ งทุกอย่างที่เด็กชายยิวจะต้องเรี ยน เป็ นต้นว่าการเรี ยนตัวอักษรภาษาฮีบรู เมื่อจา
พยัญชนะได้แล้วก็ให้อ่าน เด็กชายชาติยวิ ทุกคนต้องอ่านหนังสื อพระธรรม ซึ่ งเป็ นหนังสื อเรี ยนเล่มแรก
ครู สอนให้นกั เรี ยนรู ้เรื่ องในพระธรรมทั้งหมด ให้ท่องบทเรี ยนปากเปล่าพร้อม ๆ กันซ้ า ๆ
จนกระทัง่ จาขึ้นใจได้ เช่น หนังสื อบทเพลงสรรเสริ ญที่เคยร้องกันที่พระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็ม ร้อยปี
มาแล้ว นอกจากนั้นมีหนังสื อของผูเ้ ผยพระวจนะ ผูเ้ ผยพระวจนะก็คือผูแ้ สดงธรรมเทศนา เขาจารึ กคา
เทศน์ของท่านเหล่านั้นไว้ในหนังสื อพระธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ หนังสื อพระธรรมใช้หนังสัตว์ต่อกันเป็ น
แผ่นยาว เมื่อไม่มีใครอ่านก็เก็บม้วนเอาไว้หนังสื อของผูเ้ ผยพระวจนะมีชื่อดังนี้ ได้แก่อิสยาห์ เยเรมีย ์
เอเสเคียล อาโมส มาลาคี และผูเ้ ผยพระวจนะอื่น ๆ อีก นักเรี ยนค่อย ๆ เรี ยนรู ้ทีละเล็กทีละน้อยว่า ท่าน
นักเทศน์เหล่านั้นกล่าวถึงอะไรบ้าง
ส่ วนสาคัญของพระธรรมที่เรี ยกว่าพระบัญญติ ครู ก็ตอ้ งสอนให้นกั เรี ยนเข้าใจอย่างละเอียด
เช่นพระบัญญัติสิบประการและสิ่ งใดที่ควรเว้น
สิ่ งใดควรปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า
นักเรี ยนได้เรี ยนรู้เรื่ องพระเจ้าประทานพระบัญญัติให้แก่โมเสสบนภูเขาซี นาย ในขณะที่มีฟ้าร้องและฟ้ า
แลบ
ครู เล่าเรื่ องต่าง ๆ ที่ได้เกิดขึ้นแก่ชนชาติยวิ ตั้งแต่สมัยโบราณมา แต่เรื่ องที่สาคัญที่สุดก็คือ
ปัสกา เรื่ องนี้ อธิ บายให้เข้าใจว่า ทาไมพ่อแม่ของนักเรี ยนต้องไปกรุ งเยรู ซาเล็มทุก ๆ ปี
เรื่ องปัสกาที่เขาสอนกันในโรงเรี ยน และนักเรี ยนต้องจาใส่ ใจไว้เสมอนั้นมีดงั นี้
ครั้งหนึ่งหลายร้อยปี ล่วงมาแล้ว สมัยที่ชนชาติยวิ ยังไม่ได้เข้ามาอยูใ่ นประเทศปาเลสไตน์ และ
ต้องเป็ นทาสอยูท่ ี่ประเทศอียิปต์น้ นั เขาอยากหนีไปแสวงหาประเทศใหม่เพื่อจะได้เป็ นอิสระ
คืนวันหนึ่งพระเจ้าส่ งโรคร้ายมาที่ประเทศอียปิ ต์ มีคนตายหลายพันคน บุตรหัวปี ของชาวอียปิ ต์
เป็ นโรคตายหมด แต่ไม่มีบุตรของชาวยิวตายเลย ฉะนั้นเขาจึงว่าพระเจ้าทรงผ่านประตูบา้ นของเขาไป
ในคืนวันนั้น
ชาวอิยปิ ต์ต่างก็โศกเศร้าเสี ยใจ ไหนจะต้องพยาบาลคนเจ็บ ไหนจะต้องฝังศพ วุน่ วายกันไป
หมดทุกบ้าน ชนชาติยวิ จึงสบโอกาสเหมาะ ให้โมเสสเป็ นผูน้ าเดินทางออกจากอียปิ ต์ แต่กว่าจะถึง
ประเทศปาเลสไตน์ก็กินเวลาช้านาน

14

ชาวยิวไม่เคยลืมว่า พระเจ้าได้ทรงช่วยเขาอย่างไรในประเทศอียปิ ต์ ฉะนั้นทุก ๆ ปี ในฤดูใบไม้
ผลิ เขาจึงมาเลี้ยงปั สกา เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่ทรงพระเมตตาแก่เขามานานแล้ว เขามา
ประชุมกัน ร้องเพลงสรรเสริ ญดังนี้
“จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าฯ เพราะพระองค์ประเสริ ฐ เพราะความรักมัน่ คงของพระองค์
ดารงเป็ นนิตย์”
ในการเลี้ยงปั สกานี้ ทุกครอบครัวนาแกะมาตัวหนึ่งเพื่อถวายบูชายัญแก่พระเจ้า เขาต้องเลือก
แกะอ้วนพีดีที่สุดสี ขาวสะอาดหมดจด ต่อจากนั้นก็ยา่ งแกะทั้งตัว แล้วรับประทานกันด้วยความยินดี
เป็ นที่ระลึกพระกรุ ณาธิคุณของพระเจ้า
ไม่วา่ ใครมักชอบไปมีการเลี้ยงปัสกาที่กรุ งเยรู ซาเล็ม ฉะนั้นทุก ๆ ปี พอถึงฤดูใบไม้ผลิ ต่างก็
ปรารภต่อกันถึงเรื่ องการเลี้ยงปั สกา ใครทิ้งบ้านได้ชวั่ คราวก็ไปยังพระนครหลวง
เมื่อเด็ก ๆ ทราบเรื่ องปัสกาแล้วก็เข้าใจว่าทาไมพ่อแม่ของตนจึงไปที่นนั่ ทุกปี
พอเด็กชาวยิวอายุได้ 12 ปี อ่านภาษาฮีบรู ออก เล่าคาเพลงสรรเสริ ญได้พร้อมทั้งเข้าใจเรื่ องราว
ของผูเ้ ผยพระวจนะ และเรี ยนรู ้พระบัญญัติ เขาก็นบั ว่าเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว ได้ฉายาว่าเป็ นบุตรของพระ
บัญญัติ เวลาพ่อแม่ไปกรุ งเยรู ซาเล็มในการเลี้ยงปัสกาก็ตามไปด้วยได้ ทุก ๆ ปี โยเซฟและมาเรี ยไปใน
การเลี้ยงปั สกาที่กรุ งเยรู ซาเล็ม เมื่อพระเยซูมีพระชนม์ได้สิบสองปี ก็ได้เป็ นบุตรของพระบัญญัติเหมือน
เด็กอื่น ๆ ที่รุ่นราวเดียวกันและเสด็จไปกับทั้งสองท่านนี้ดว้ ย ญาติมิตรของใครก็พากันเดินไปเป็ นหมู่
เป็ นเหล่า
ระยะทางจากนาซาเร็ ธถึงกรุ งเยรู ซาเล็มนั้นประมาณร้อยสามสิ บกิโลเมตร การเดินทางโดยเท้า
ตั้งร้อยสามสิ บกิโลเมตรย่อมกินเวลานาน
ถ้าจะใช้เกวียนเป็ นพาหนะก็คงจะสะดวกดี แต่สมัยนั้นไม่มีใครเดินทางอย่างนั้น เพราะถนน
ขรุ ขระและแคบ จะใช้ยานพาหนะใด ๆ ไม่ได้ท้ งั สิ้ นนอกจากเดิน เขาใช้ลาและม้าสาหรับขนของ แต่คน
ต้องเดินไป สะพานข้ามแม่น้ าลาธารก็ไม่มีตอ้ งไปหาที่ต้ืน ๆ แล้วลุยน้ าข้ามฝั่ง
จากนาซาเร็ ธถึงเยรู ซาเล็ม ต้องเดินราวสองหรื อสามวันไม่มีที่พกั กลางทาง ตกลงกลางคืนก็พกั
แรมนอนกันกลางแจ้ง
ระยะทางนั้นเขาแบ่งออกเป็ นสามระยะ แถบกาลิลีหนทางเดินสะดวกดี เวลาออกจากนาซาเร็ ธ
ท้องฟ้ าแจ่มใส่ อากาสสดชื่น ทุ่งนาก็งดงามมาก ถนนเต็มไปด้วยผูค้ นสัญจรไปมาจากประเทศต่าง ๆ
พ่อค้าเดินทางจากตะวันออกไปประเทศกรี กและกลับมาทางตะวันออกอีก กาลิลีเป็ นแคว้นที่งดงามและ
สมบูรณ์
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พอออกจากแคว้นกาลิลีไป จะต้องเลือกว่าไปทางไหนดี ถ้าจะไปทางใต้ผา่ นแคว้นสะมาเรี ย
หนทางก็จะสะดวกและสั้นเข้า แต่ชาวสะมาเรี ยและชาวยิวไม่เป็ นมิตรดีต่อกันหลายร้อยปี มาแล้ว แคว้น
สะมาเรี ยเคยเป็ นภูมิลาเนาของชาวยิวแต่มีพวกต่างด้าวเข้ามาอาศัยอยู่ ขนบธรรมเนียมของพวกนี้มีแปลก
ๆ หลายอย่าง ชาวกรุ งเยรู ซาเล็มจึงหาว่าเขาไม่ใช่ชาวยิวเสี ยเลย ชาวสะมาเรี ยจึงแข่งดีกบั ชายยิวเสมอ จึง
ค่อนข้างจะไม่ปลอดภัยสาหรับคนเดินทางเข้าไปในหมู่ชนพวกนี้
ดังนั้นการเดินทางไปในระยะที่สอง เขาจึงต้องเลือกว่าจะไปทางไหน ถนนริ มฝั่งแม่น้ าจอร์ แดน
ไม่สู้จะสะดวกนัก เพราะตลิ่งสู งชันดูเหมือนแม่น้ าไหลอยูใ่ นเหวลึก ถนนบางแห่งก็เฉอะแฉะมีโคลน
ตมมาก บางแห่งก็มีตน้ ไม้ตาย รากไม้เป็ นปุ่ มป่ าแต่บางแห่ งก็มีทุ่งนาและหมู่บา้ น พอมาถึงลุ่มแม่น้ าแถบ
เหนื อก็ร้อนและยิง่ ร้อนจัดขึ้นทุกทีเมื่อเดินไปทางใต้
เขาเดินทางมาจนสุ ดหนทาง ทั้งร้อนทั้งเหนื่ อย และทั้งกระหายน้ า แต่พอข้ามจากแคว้น
จอร์ แดนก็มาถึงเยรู ซาเล็ม ระยะที่เกือบจะถึงนี่ดูยากลาบากมาก เพราะทะเลทรายแห้งแล้งกั้นขวางหน้า
อยู่ นอกจากที่เป็ นเขา ก้อนหิ นระเกะระกะจะหาน้ าสักหยดก็ท้ งั ยาก ด้วยเหตุน้ ีเองจึงไม่มีใครเดินทางไป
กรุ งเยรู ซาเล็มนอกจากชาวยิวและทหารโรมัน พ่อค้าที่ผา่ นไปทางตะวันออกก็ไม่มาทางนี้ กาลิลีจึงดูอยู่
ไกลเสี ยเหลือเกิน
ปี นเขาลูกนี้เสร็ จ พอลงมาก็ตอ้ งขึ้นลูกโน้นอีกแล้วบางลูกก็สูงเสี ยด้วย ปี นขึ้นปี นลง เดินข้าม
ก้อนหิ น บุกขวากบุกหนาม นี่แหละคือถนนไปกรุ งเยรู ซาเล็มละ กว่าจะถึงก็แสนยากลาบาก ผูท้ ี่เดินทาง
คงนึกอยากนัง่ พักล้างเท้าให้หมดทรายเสี ยหลายครั้งหลายหน
บนยอดเนินสุ ดท้าย พอเห็นยอดวิหารหลังคาและกาแพงต้องแสงอาทิตย์ดูระยิบระยับ ต่างก็
อุทานด้วยความปิ ติยนิ ดี ทั้งหญิงชายและเด็กต่างส่ งเสี ยงกันกึกก้องว่า “เยรู ซาเล็ม เมืองกษัตริ ยด์ าวิด”
กษัตริ ยด์ าวิดทรงสร้างกรุ งเยรู ซาเล็ม เมื่อพันปี ล่วงมาแล้ว พวกศัตรู ของพระเจ้าได้มาเผาเสี ยราบเป็ น
หน้ากลองไปครั้งหนึ่ง แต่ชนชาติยวิ กลับสร้างขึ้นใหม่อีก คราวนี้ เขาหวังว่าจะไม่ถูกทาลายอีกเลย จะ
มัน่ คงอยูต่ ่อ ๆ ไปเป็ นนิจ วันหนึ่งพระเมสิ ยาห์จะเสด็จ และชนทุกชาติทุกภาษา จะต้องมาเยีย่ มกรุ ง
เยรู ซาเล็ม เหมือนดังที่ชาวกาลิลีผยู ้ ากจนกาลังปฏิบตั ิกนั อยู่
แล้วก็เดินทางกันต่อไปอีก คราวนี้สาวเท้าให้เร็ วเข้า ลืมความเหนื่ อยยากที่ล่วงมาแล้วเสี ยสิ้ น
เดินทางร้องเพลงสรรเสริ ญไปพลาง บทเพลงเหล่านี้นกั เรี ยนเรี ยนกันมาแล้วที่โรงเรี ยนทุก ๆ คนร้อง
พร้อม ๆ กันดังนี้
“ข้าพเจ้ายินดี เมื่อเขากล่าวแก่ขา้ พเจ้าว่า
ให้เราไปยังพระนิเวศพระเจ้าฯ เถิด
เยรู ซาเล็มเอ๋ ย เท้าของพวกข้าพเจ้า
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กาลังยืนอยูภ่ ายในประตูกาแพงของเธอ
จงอธิษฐานขอสันติภาพให้แก่เยรู ซาเล็ม
ว่า “ขอบรรดาผูท้ ี่รักเธอจงจาเริ ญ”
มีนกั ท่องเที่ยวมากรุ งเยรู ซาเล็มมากมาย จนกระทัง่ หาที่พกั อาศัยในเมืองไม่ได้ บางคนต้องไป
พักที่หมู่บา้ นใกล้ ๆ เมือง หรื อนอนในกระโจมที่กางขึ้นบนพื้นดิน ในเวลาปกติพลเมืองในกรุ ง
เยรู ซาเล็มมีประมาณสามหมื่นคนเท่านั้น แต่พอถึงการเลี้ยงปั สกามักมีเพิม่ จานวนขึ้นอีกเท่าหนึ่ง
แม้แต่เจ้าเมืองชาวโรมันก็มากรุ งเยรู ซาเล็ม ในเทศกาลการเลี้ยงปั สกา เจ้าเมืองอยูอ่ ีกเมืองหนึ่ง
แต่มกั จะมาในการเลี้ยงใหญ่น้ ี ไม่ใช่เพราะอยากเข้าร่ วมปั สกาด้วย เป็ นเพราะกลัวว่าถ้าชนชาติยวิ มา
ประชุมกันมาก ๆ อาจมัว่ สุ มก่อการร้ายขึ้น จึงต้องให้ทหารโรมันมาเฝ้ าไว้ ถ้าหากใครสมมุติตนเองเป็ น
พระเมสิ ยาห์ พวกราษฎรก็คงจะตั้งเป็ นกษัตริ ยแ์ ล้วคิดทรยศกรุ งโรม จะเกิดฆ่าฟันกันตายเป็ นอันมาก
พวกที่มาจากนาซาเร็ ธรู้สึกอึดอัดใจ ที่ตอ้ งเบียดเสี ยดผูค้ นเดินถนนแคบ ๆ ในพระนครหลวงทั้ง
สองข้างทางมีร้านขายของต่าง ๆ สิ นค้า บางอย่างมาจากแคว้นกาลิลีก็มี เช่นปลา น้ ามัน และน้ าองุ่น
นอกจากนี้มีช่างสารพัด ช่างทารองเท้า ช้างไม้ ช่างตัดเสื้ อ ร้านช่างทองเงินมีแก้วแหวนเครื่ องประดับ
มากมายสาหรับคนมัง่ มีไปซื้ อหา พ่อค้าที่นาผ้าแพรอย่างดีเลิศมาจากตะวันออกก็นงั่ ขายเป็ นหย่อม ๆ ใน
กรุ งเยรู เล็ม ใครมีเงินจะซื้ อของอะไร ๆ ได้ท้ งั สิ้ น
พวกที่มาจากกาลิลีเดินเบียดคนในถนนไปจนถึงพระวิหารบนเนิน นี่แหละเป็ นที่ประทับของ
พระเจ้า ช่างใหญ่โตเสี ยที่กระไร เฮโรดมหาราชได้สร้างพระวิหารนี้เกณฑ์ผคู ้ นมาทาถึงหมื่นคน สิ้ น
เวลาไปหลายปี แต่ก็ไม่เสร็ จดี มีประตูเข้าไปแปดทาง ตัวพระวิหารมีผนังสี ขาวและบนหลังคาด้วยทอง
ข้างในจุคนได้หลายพันคน
ภายในวิหารช่างโกลาหลด้วยเสี ยงจ้องแจ้กจอแจเสี ยจริ ง ๆ ดูเหมือนว่าพลเมืองทั้งโลกเข้าใน
นั้นทั้งหมดนอกจากนี้ยงั มีนกพิราบ วัว และแกะ ที่ใช้เป็ นเครื่ องบูชายัญต่อพระเจ้า สัตว์ต่างชนิดเหล่านี้
ร้องดังก้อง เสี ยงเงินกระทบโต๊ะดังกราว ๆ เพราะนักท่องเที่ยวต้องแลกเงินยิวใช้ เงินของประเทศอื่นจะ
นามาใช้ไม่ได้พวกแลกเงินจึงมักจะกาไรจากนักท่องเที่ยวเหล่านี้
พอมาถึงลานสาหรับผูห้ ญิง ชาวกาลิลีก็แยกจากกันพวกผูห้ ญิงจะเข้าไปอีกไม่ได้ แต่พวกผูช้ าย
ขึ้นบันไดไปอีกถึงลานสาหรับพวกอิสราเอล ณ ที่น้ นั เขาดูพระประจาวิหารถวายเครื่ องสัตวบูชาที่ผู ้
เลื่อมใสนามา พระฆ่าสัตว์ให้เลือดหยดบนแท่นบูชา ซึ่ งนับว่าเป็ นการถวายต่อพระเจ้า
ลานสาหรับพวกอิสราเอลนี้ เป็ นลานสุ ดท้ายที่คนสามัญจะขึ้นไปถึง ยังมีอีกห้องเรี ยกว่าห้อง
บริ สุทธิ์ พระเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้ สาหรับชนสามัญแล้วห้องนี้ดูลึกลับเหลือเกิน ถัดมาจากห้องนี้ยงั มี
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อีกห้องหนึ่ง เรี ยกว่าห้องบริ สุทธิ์ อย่างยิง่ แม้แต่พระก็ไม่กล้าเข้าไป เพราะเป็ นห้องบริ สุทธิ์ เฉพาะพระ
เจ้า หัวหน้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะเข้าไปได้ปีละครั้ง
พวกที่มาจากนาซาเร็ ธ เห็นพระองค์หนึ่งเดินตรงเข้ามาใครเห็นก็ทราบได้วา่ พระรู ปนี้ มงั่ มีมาก
เพราะเครื่ องนุ่งห่มหรู หรามาจากพรรคซาดูกาย พวกซาดูกายพวกเดียวเท่านั้นที่ผกู มิตรกับชาวโรมัน
ทั้งนี้เพราะเขาเป็ นคนชั้นสู งอยูแ่ ล้ว ใครจะเป็ นอะไรก็ช่าง จึงคิดว่าจะตัดช่องรอดแต่พอตัว ญาติดีกบั
ซีซาร์ ไว้ไม่มีใครชอบพวกซาดูกาย แต่ก็ตอ้ งยอมรับว่าเขาเป็ นบุคคลที่สาคัญ เขาเป็ นที่ปรึ กษาและ
ครอบครองทุกสิ่ งทุกอย่างในพระวิหารทั้งสิ้ น
ชนอีกจาพวกหนึ่งเรี ยกว่า ฟาริ สี ถือตัวว่าดีกว่าคนอื่น ๆ พระเยซูทรงรู ้จกั พวกฟารี สีมาก่อนแล้ว
ที่นาซาเร็ ธคาว่า ฟาริ สี แปลว่า คนที่ผดิ แปลกกว่าผูอ้ ื่น สิ่ งที่ทาให้พวกฟาริ สีดูแปลกกว่าใคร ๆ ก็คือ การ
ชอบพูดถึงพระบัญญัติและการถือว่าเขาประพฤติตามบัญญัติอย่างเคร่ งครัดกว่าผูอ้ ื่น ถ้าจะว่าไปตาม
ความจริ งแล้วคนพวกนี้เป็ นคนดีน่านับถือ แต่ไม่มีตาแหน่งอะไรสาคัญเหมือนพวกซาดูกาย พวกฟาริ สี
ศึกษาพระบัญญัติเป็ นอย่างดีและสอนผูอ้ ื่นด้วย ฟาริ สีที่คนกาลังดูอยูน่ ้ ีเริ่ มอธิ ษฐานให้ใคร ๆ สนใจ
ยิง่ ขึ้น คาอธิ ษฐานของเขาฟั งดูคล้ายจะว่า “โอพระเจ้าข้า ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงโปรดให้
ข้าพเจ้าดีกว่าคนอื่น ๆ”
พวกที่เข้า มาเบียด เสี ยดเยียด ยัดกันในพระวิหารนี้ไม่ใช่พระหรื อซาดูกาย หรื อฟาริ สี แต่เป็ น
ชนสามัญที่นาเครื่ องบูชามาถวาย หรื อมาสนทนาธรรมด้วยกัน หรื อเข้ามานมัสการเพราะเขารักพระ
วิหารของพระเจ้า
ไม่มีใครเอาใจใส่ ในองค์พระเยซูเลย พระองค์เป็ นแต่เพียงเด็กรุ่ น ๆ ผูห้ นึ่งในหมู่ชนนั้น
วันเวลาผ่านพ้นไป การฆ่าลูกแกะรับประทานเลี้ยงกันเสร็ จสิ้ นแล้ว พร้อมทั้งการอธิ ษฐานและ
ร้องเพลงสรรเสริ ญเป็ นอันว่าทุกสิ่ งทุกอย่างยุติลง และถึงเวลาที่พากันกลับบ้าน
โยเซฟและมาเรี ยไม่เห็นพระเยซู ในเช้าวันที่จะออกเดินทางกลับ แต่ก็มิได้เที่ยวค้นหา เพราะ
พวกที่มาจากนาซาเร็ ธด้วยกันอยากเดินทางกลับไปยังกาลิลีทนั ที
โยเซฟและมาเรี ยต่างก็พดู กันว่า
“ลูกของเราโตแล้ว พวกเรามากันตั้งหลายคน คงไม่หลงไปไหน อยูใ่ นหมู่พวกเรานี่ แหละ”
ชาวนาซาเร็ ธต่างก็อาลาจากพระวิหาร แล้วตั้งต้นออกเดินทางกลับบ้าน ปี หน้าฟ้ าใหม่จึงจะ
กลับมาอีก พอออกพ้นประตูเมืองไปก็ถึงทะเลทรายทางเก่าที่เขามา เดินไปแล้ววันหนึ่ งเต็ม ๆ โยเซฟ
และมาเรี ยก็ยงั ไม่เห็นร่ องรอยของพระเยซู เขารู ้สึกเอะใจ แต่ยงั เชื่อแน่วา่ อยูท่ ี่ไหนสักแห่งหนึ่ง
แต่ในที่สุดตระหนักว่า พระเยซูหาอยูใ่ นหมู่น้ นั ไม่ เขาทั้งสองตกใจ จะเกิดเหตุร้ายอะไรแก่พระ
เยซูก็ทราบไม่ได้ มีอยูห่ นทางเดียวที่จะตามหาให้พบคืน เดินย้อนกลับไปยังพระนครหลวงแต่เพียงสอง
18

คนเท่านั้น กรุ งเยรู ซาเล็มออกใหญ่โต เขาไม่ทราบว่าจะไปตามพระเยซูแห่งหนใด จะหาเด็กคนเดียวใน
หมู่คนนับพัน ๆ ได้อย่างไร
เขาตรงไปที่พระวิหาร ถึงกระนั้นมิใช่วา่ จะหาได้ง่ายเดินกันไปตามห้องต่าง ๆ จนมาพบคนหมู่
ใหญ่ลอ้ มรอบรับบีผหู ้ นึ่ง ไม่เป็ นสิ่ งแปลกอะไร เพราะมีอาจารย์ในพระวิหารตั้งหลายคน แล้วผูค้ นนั้นก็
มักจะล้อมรอบเพื่อฟังคาสอน
แต่คนหมู่น้ นั ผิดธรรมดาอยูส่ ักหน่อย เพราะโดยมากเป็ นพวกฟาริ สี ซึ่งปกติแล้วมักเป็ นรับบี
ข้อที่แปลกก็คือเขาไม่ใช่เป็ นคนพูดแต่เป็ นคนฟัง ไม่ใช่ฟังคาสอนของรี บบี แต่ฟังเด็กชายผูห้ นึ่งพูด
โยเซฟและมาเรี ยเดินเข้าไปใกล้ ปรากฏว่าพระเยซูเป็ นผูพ้ ดู ทรงถามคาถาม และตอบคาตอบ
พวกรับบีหนวดยาวเหล่านั้นยืนที่นนั่ ฟังด้วยความอัศจรรย์ใจเป็ นที่ยงิ่ พระเยซูมิใช่เป็ นเด็กต่อไปแล้ว
ชายชราผูซ้ ่ ึ งอายุเป็ นปู่ เป็ นตาของท่านได้ก็ตอ้ งฟังท่าน
ความประหลาดใจของมาเรี ยกลับเป็ นความโกรธ รี บแหวกคนเดินเข้าไปจับพระกรพระเยซู
พลางกล่าวว่า
“ทาไมจึงทาเช่นนี้ล่ะ พ่อกับแม่ตามหาทุกหนทุกแห่ง”
พระเยซูทรงยืนนิ่งอยู่ สถานที่น้ นั ดูเหมาะที่ท่านจะอยูเ่ ลยแล้วตอบว่า
“พ่อกับแม่มาหาฉันทาไม ไม่ทราบหรื อว่า ฉันต้องดูแลภารกิจของพระบิดาของฉัน”
โยเซฟและมาเรี ยยืนงงอยูไ่ ม่ทราบว่าจะกล่าวอย่างไร หรื อบุตรของตนหมายความว่าอะไร เขา
คอยดูวา่ พระเยซูจะทาอย่างไรต่อไป
ครั้นแล้วพระเยซูก็เสด็จไปกับเขาโดยดี ไม่ตอ้ งให้เตือนซ้ าอีก ทั้งสามคนกลับไปยังบ้านที่นาซา
เร็ ธ
พระเยซูทรงทราบว่า สักวันหนึ่งพระองค์จะต้องเสด็จกลับมาที่พระวิหารนั้นอีก ขณะนั้นยังไม่
ถึงเวลา พระองค์ยงั ต้องอยูใ่ ต้โอวาทของบิดาและมารดา ต้องเชื่อฟังพระเจ้าในเรื่ องการงานที่บา้ น
เสี ยก่อนแล้ว ต่อไปจึงจะทรงรู ้จกั เชื่อฟังพระเจ้าในกิจการงานของโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลพ้นออกไป
จากนาซาเร็ ธ
เมื่อเขานาลูกแกะไปที่พระวิหารเพื่อถวายบูชาแก่พระเจ้าของชาวอิสราเอล มันก็ยอมไปโดยดี
พระเยซูก็ตอ้ งยอมเชื่ อฟังเหมือนลูกแกะของพระเจ้า
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4. พระเยซูเสด็จไปสัง่ สอน
เมื่อพระเยซูมีพระชนม์ได้สามสิ บพรรษา
ผูค้ นพากันโจษว่ามีผทู ้ ี่ใหญ่ยงิ่ มากที่ประเทศ
ปาเลสไตน์
เขาเล่ากันว่า “ชายผูน้ ้ ีใหญ่ยงิ่ นัก ชะรอยท่านจะเป็ นพระเมสิ ยาห์”
แต่ผทู ้ ี่เขาพูดถึงกันนั้นหาใช่เป็ นองค์พระเยซูไม่ แต่เป็ นญาติของพระองค์คือ ยอห์น
ยอห์นเป็ นนักเทศน์ ไม่กลัวไม่เกรงใครเลย แต่ทุก ๆ คนกลับเกรงท่าน ยอห์นเป็ นคนแข็งแกร่ ง
สวมเสื้ อชั้นในทาด้วยหนัง ส่ วนเสื้ อชั้นนอกทาด้วยขนอูฐ กินตัก๊ แตนและน้ าผึ้งเป็ นอาหาร
ยอห์นเทศนาสัง่ สอนที่ริมฝั่งแม่น้ าจอร์ แดนทุก ๆ วัน ผูค้ นจากกรุ งเยรู ซาเล็มและในท้องถิ่นนั้น
ต่างพากันมาฟังท่าน ภูมิประเทศแถบนั้นเป็ นป่ ากันดาร แต่เมื่อยอห์นเทศนาใคร ๆ ก็อยากมา ณ ที่น้ นั
ท่านเทศนาว่าดังนี้
“จงละทิ้งบาปของท่านเสี ย และตั้งต้นชีวติ ใหม่ทนั ทีเพราะพระเจ้าจะเสด็จมาครอบครองมนุษย์
เราเป็ นเสี ยงที่ประกาศอยูใ่ นป่ า เราขอบอกให้ท่านทราบว่า จงเตรี ยมตัวสาหรับพระเจ้า”
ครั้นหมู่ชนได้ยนิ ท่านเทศนาดังนั้นแล้วก็กลัว คนเป็ นอันมากพากันกล่าวว่า “เรามีบาป” แล้ว
เดินออกมาข้างหน้าที่ชุมนุมยอห์นจึงพาเขาลงไปในแม่น้ า ให้รับศีลบัพติศมาเป็ นเครื่ องหมายว่า เขา
ต้องการชาระล้างความบาปและตั้งต้นชีวติ ใหม่ ด้วยเหตุน้ ี จึงมีผเู ้ รี ยกท่านว่า “ยอห์นบัพติสโต”
แต่ถา้ หากยอห์นเห็นใครไม่มีศรัทธาจริ ง ๆ แล้วก็ไม่ยอมใหรับศีลบัพติศมา มีพวกฟาริ สีและ
ซาดูกายบางคนมาขอรับบัพติศมาด้วยเหมือนกัน แต่ยอห์นเพิกเฉยเสี ย ในกรุ งเยรู ซาเล็มบุคคลจาพวกนี้
เป็ นคนสาคัญ แต่ยอห์นเรี ยกเขาว่า “งูในหญ้า” ท่านเคยบอกกับเขาว่า
“เราเคยเห็นงูที่ในป่ า เวลาไฟไหม้พงหญ้ามันมักจะดิ้นรนหาทางออก นี่แหละเราเตือนเรื่ อง
ท่านละ ท่านกลัวเพราะคิดว่าจะเกิดอะไรร้ายแรงขึ้น จึงเสแสร้งทาตัวเป็ นคนดีเพื่อจะได้พน้ โทษ ท่าน
ต้องแสดงให้เราเห็นว่าท่านเปลี่ยนแปลงดีข้ ึนกว่าที่เป็ นอยูเ่ ดี๋ยวนี้ แล้วอย่านึกว่าท่านวิเศษกว่าคนอื่น ๆ
เพราะเป็ นชาติยวิ พระเจ้าอาจจะทรงบันดาลให้กอ้ นหิ นเหล่านี้เป็ นยิวที่ดีก็ได้”
นี่แหละยอห์นพูดกับคนสาคัญยิง่ ของกรุ งเยรู ซาเล็ม เช่นนี้ จึงทาให้ผคู ้ นพากันเข้าใจว่า ท่านเป็ น
พระเมสิ ยาห์ นอกจากพระเมสิ ยาห์แล้ว ใครล่ะที่จะกล้าพูดดังนี้กบั พวกฟาริ สีและซาดูกาย
แต่ก็ยงั มีคนอื่น ๆ อีกที่ไม่เชื่ อ และกล่าวว่า “ไม่ใช่ ๆ ท่านผูน้ ้ ีจะเป็ นพระเมสิ ยาห์ไม่ได้” เพราะ
เขานึกว่าเมื่อพระเมสิ ยาห์มา ท่านจะขับไล่ชาวโรมันออกนอกประเทศ และยังมีผอู ้ อกความเห็นต่อไป
อีกว่า ในการที่จะกาจัดชาวโรมันได้ตอ้ งใช้กาลังทหาร ขณะนั้นมีชนหมู่หนึ่งคบคิดกันฆ่าคนโรมัน บาง
คนพกกริ ชติดตัวไปเป็ นอาวุธไว้เสมอ สบโอกาสเหมาะเมื่อใดก็แทงชาวโรมันเมื่อนั้น
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เขาพูดกันว่า การเทศนาสั่งสอนเช่นนี้ ไม่ใช่วธิ ี กาจัดพวกโรมัน ต้องฆ่ามันให้ตายให้หมด
ยอห์นไม่เคยพูดว่าท่านเป็ นพระเมสิ ยาห์ ท่านเคยบอกประชาชนว่า “ท่านที่มาภายหลังเราเป็ น
ใหญ่กว่าเรา เราไม่สมควรจะแก้สายรัดฉลองพระบาทพระองค์ท่าน เราจะไปเปรี ยบท่านมิได้เลย เรา
กาลังจัดแจงเตรี ยมทางไว้สาหรับพระเมสิ ยาห์”
วันหนึ่งมีคนหมู่ใหญ่จะประชุมที่ริมฝั่งแม่น้ าจอร์ แดน และยอห์นให้บพั ติศมาเช่นเคย ต่างคน
ต่างรี บลงมาในน้ าทีละคน ๆ ถึงกระนั้นก็กินเวลาหลายชัว่ โมงแล้ว พอยอห์นให้บพั ติศมาชายผูห้ นึ่ง
เสร็ จแล้วช่วยให้ข้ ึนตลิ่ง ก็มีอีกคนหนึ่งเดินลงมายอห์นมองดูวา่ เป็ นใคร พอเห็นพระพักตร์ พระเยซู
ชาวนาซาเร็ ธยอห์นกระซิ บทูลว่า
“พระเจ้าข้า ข้าพระองค์จะให้บพั ติศมาพระองค์ท่านหาได้ไม่ ขอได้โปรดให้บพั ติศมาแก่ขา้
พระองค์แทนเถอะ”
ก่อนที่ใครจะสังเกตเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่ งใดผิดปกติ พระเยซูก็เสด็จลงไปที่ริมแม่น้ าแล้ว
“อย่าพูดอะไรต่อไปอีกเลยยอห์น” พระองค์รับสัง่ ตอบเบา ๆ “ถือเสี ยว่าเราเหมือนกับคนอื่น ๆ
เถอะ เราต้องรับบัพติศมาด้วยกัน เพื่อเข้าในชีวิตใหม่”
พระเยซูเสด็จลงไปในน้ า ยอห์นก็ให้บพั ติศมาพระองค์ แล้วพระองค์เสด็จขึ้นตลิ่งหายไปในหมู่
ประชาชน ชายอีกคนหนึ่งเดินลงมา ยอห์นมองตามพระเยซูเสด็จลับตาไป ส่ วนผูค้ นในวันนั้นก็คงนึกว่า
ชายผูน้ ้ นั ได้มาชาระบาปของตนด้วยเหมือนกัน
แต่ยอห์นกล่าวว่า “ขณะที่เราให้บพั ติศมาท่านนั้น เราได้เห็นพระวิญญาณลงมาจากฟ้ าเหมือน
นกพิราบ สถิตอยูบ่ นท่าน พระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้า เราไม่เป็ นอะไรเลยแต่ส่วนพระองค์ได้เป็ น
ทั้งพระเมสิ ยาห์ และเป็ นพระเมษโปดกของพระเจ้า”
แล้วอีกคนหนึ่งก็ลงมาริ มฝั่งมาหายอห์น ยอห์นส่ ายตาดูพระเยซูในหมู่ชนนั้น แต่มองไม่เห็น
แล้ว
พระเยซูเสด็จไปเพื่อประทับตามลาพัง ตามรับสั่งของพระเจ้า พระองค์เสด็จไปที่เปล่าเปลี่ยว
ทุรกันดาร ซึ่ งมีแต่สัตว์ป่าอาศัยอยู่
พระองค์ทรงราพึงว่า “เราเป็ นพระเมสิ ยาห์ เราต้องช่วยคนของเรา จะตั้งต้นช่วยเขาได้อย่างไร”
ในป่ านั้นจะหาอาหารรับประทานไม่ได้เลย พระเยซูทรงอยากอาหาร เมื่อทอดพระเนตรดูรอบ
ๆ พระองค์ ทรงเห็นก้อนหิ นรู ปร่ างคล้ายก้อนขนมปั ง ทรงรู ้สึกว่ามีเสี ยงกระซิ บในพระองค์ ซึ่ งหาใช่
เสี ยงของพระองค์ไม่ เสี ยงนั้นกล่าวว่า
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“ถ้าท่านเป็ นพระเมสิ ยาห์แล้ว ท่านไม่ควรหิ ว ถ้าท่านเป็ นพระเมสิ ยาห์จริ งแล้ว จงสั่งก้อนหิ น
เหล่านี้สักคาเดียวก็จะกลายเป็ นขนมปั ง แล้วท่านจะเสวยได้อย่างเหลือเฟื อ และนอกจากนั้น ท่านยัง
นาไปแจกจ่ายให้บรรดาคนยากจนที่อดอยากซึ่ งกาลังรอท่านให้ช่วยเขา”
ในป่ าเงียบสงัด เสี ยงนั้นจึงกลับมาอีก
“แต่บางทีท่านอาจจะไม่กล้าลองกระมัง สมมุติท่านสั่งก้อนหิ นว่า จงกลายเป็ นอาหาร แต่ครั้น
แล้วมันก็เปลี่ยนไม่ได้ เช่นนี้เป็ นเครื่ องพิสูจน์วา่ ท่านไม่ใช่พระเมสิ ยาห์ จริ งไหม”
พระเยซูทรงสั่นพระเศียร เพื่อสลัดความคิดนี้ พระธรรมข้อหนึ่งผุดขึ้นในความทรงจาดังนี้
“มนุษย์จะบารุ งชีวติ ด้วยอาหารสิ่ งเดียวหามิได้ แต่บารุ งด้วยพระวจนะทุกคาซึ่งออกมาจากโอษฐ์ของ
พระเจ้า” การใช้กอ้ นหิ นเล่นกลนี้ไม่เป็ นการบังควร จริ งอยูก่ ารทาหิ นให้เป็ นอาหาร มิใช่วา่ จะเป็ นบาป
ร้ายแรงอย่างไร แต่อาหารหาใช่สิ่งที่สาคัญที่สุดในโลกนี้ไม่ มนุษย์เราคิดว่าการกินสาคัญมาก แต่ยงั มีสิ่ง
อื่น ๆ อีกที่ใหญ่ยงิ่ ในชีวิต หรื อเขาคงคิดอยากให้พระเมสิ ยาห์ช่วยให้บา้ นเมืองเจริ ญแต่วา่ นี่คงจะไม่ช่วย
ให้บา้ นเมืองเจริ ญแต่วา่ นี่คงจะไม่ช่วยเขามากเท่าที่เขาคิด พระองค์จะไม่เป็ นพระเมสิ ยาห์เช่นนั้น
แต่ทางไหนเล่าที่ดีที่สุดอันจะพิสูจน์วา่ พระองค์เป็ นพระเมสิ ยาห์ เสี ยงทดลองภายในกล่าว
ต่อไปอีก
“บางทีวธิ ี ดีที่สุดก็คือ ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม ปี นขึ้นไปบนหอคอยพระวิหารแล้วโจนลงมา ใคร ๆ
ก็พดู ว่ากันว่าพระเมสิ ยาห์จะเสด็จมาทันทีทนั ใดจากสวรรค์ วิธีน้ ีก็แสดงให้เห็นว่าเสด็จมาทันทีทนั ใดได้
เหมือนกัน แล้วก็คงไม่มีอะไรร้ายเกิดแก่ท่านเพราะมีคาเขียนไว้วา่ “พระเจ้าจะรับสั่งแก่เหล่าทูตของ
พระองค์ให้ระวังรักษาท่าน ทูตจะรับประคองท่านไว้มิให้ท่านเป็ นอันตรายอันใดเลย จงทาให้คนทั้ง
เมืองตื่นเต้นโดยโจนลงมาจากหลังคาเถอะ แล้วไม่วา่ ใครจะบูชาพระองค์ทนั ที”
คราวนี้พระเยซูก็ทรงสลัดทิ้งความคิดนี้เสี ยอีก ทรงนึกถึงพระธรรมข้อที่กล่าวว่า
“อย่าทดลองพระองค์ผเู ้ ป็ นพระเจ้าของท่าน”
เราจะเอาพระเจ้ามาเป็ นเครื่ องทดลองดูวา่
พระองค์จะรักษาเรามิให้เป็ นอันตรายนั้นไม่ได้ และการที่เราจะทาให้คนทั้งกรุ งเยรู ซาเล็มแตกตื่นก็ไม่
ทาให้เราเป็ นพระเมสิ ยาห์ข้ ึนได้ จริ งอยูใ่ คร ๆ คิดว่าควรเป็ นเช่นนั้น แต่น้ ีไม่ใช่ทางที่เหมาะและสมควร
เลย ต้องมีหนทางอื่นอีก”
เสี ยงนั้นกลับกล่าวอีกว่า
“มีอย่างอื่นที่ท่านจะทาได้ สิ่ งที่โลกต้องการคือกษัตริ ยเ์ ช่นท่านนี่แหละ ใคร ๆ เขาก็วา่ พระ
เมสิ ยาห์จะเป็ นผูค้ รอบครองโลกเป็ นผูใ้ หญ่ยงิ่ และประเสริ ฐ อย่าทาให้เขาผิดหวัง ท่านก็เป็ นผูใ้ หญ่ยงิ่ อยู่
แล้ว เลือกเอาสิ วา่ จะเป็ นอะไรแม่ทพั หรื อจะครองเมือง หรื อจะเป็ นกษัตริ ย”์
พระเยซูทรงคิดว่า “มารกาลังทดลองแล้ว นี่แหละเป็ นเสี ยงมารร้ายพูดละ” แล้วจึงตรัสตอบว่า
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“อ้ายซาตาน จงไปเสี ยให้พน้ เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้วา่ จงกราบนมัสการพระองค์ผเู ้ ป็ นพระ
เจ้าของท่าน และปรนนิบตั ิพระองค์ผเู้ ดียว”
เสี ยงนั้นเลยหยุด พระองค์ทรงสงบพระทัย ไม่มีอะไรที่ใหญ่ยงิ่ ซึ่ งจะต้องทรงกระทาทันที
พระองค์เป็ นพระเมสิ ยาห์แต่ไม่จาเป็ นที่จะต้องทาให้ประเทศชาติมงั่ คัง่ ไม่จาเป็ นที่จะต้องกระโจนจาก
พระวิหาร หรื อไปบังคับบัญชากองทัพหรื อเป็ นกษัตริ ยค์ รองอาณาจักร
มีสิ่งเดียวที่จะต้องทรงกระทา แต่ทรงบอกให้ใครทราบไม่ได้ จะต้องเก็บไว้เป็ นความลับไป
ก่อน แต่สักวันหนึ่งใคร ๆ ก็คงเห็นว่าทรงกระทาอะไร สักวันหนึ่งก็คงเข้าใจกันเอง
บัดนี้ถึงเวลาที่จะเสด็จกลับแล้ว พระองค์ประทับที่ในป่ าถึงสี่ สิบวัน นับว่าเป็ นเวลานาน
พอสมควร พอทรงหาทางกลับสู่ โลกภายนอกได้แล้วก็เสด็จต่อไปยังแคว้นกาลิลี
เมื่อพระเยซูถึงบ้านที่กาลิลีแล้ว ก็ทรงเทศนาสั่งสอนในที่ชุมนุมชน แรก ๆ ทรงกล่าวคล้ายคา
สอนของยอห์นบัพติศโต
“จงทิ้งบาปของท่าน และตั้งต้นชีวติ ใหม่ เพราะพระเจ้าเสด็จมาครองท่านแล้ว”
แต่ประชาชนที่มาฟังพระองค์น้ นั ไม่มากเท่ากับพวกที่ไปฟังยอห์น ณ ลุ่มน้ าจอร์ แดน
พระเยซูใคร่ จะมีผตู ้ ิดตามพระองค์อยูต่ ลอดมา
เพื่อเรี ยนรู ้ทุกสิ่ งทุกอย่างที่จะทรงสอนเขา
ยอห์นบัพติสโตก็มีผตู ้ ิดตามเรี ยกว่าสาวก พระเยซู จึงทรงตั้งต้นหาสาวกของพระองค์
เช้าวันหนึ่งเสด็จมาที่ริมฝั่งทะเลกาลิลี พอกลับเข้าเมืองก็ได้สาวกถึงสี่ คน สองคนเป็ นพี่นอ้ งกัน
ชื่อซีโมน และอันดเรอา อันดเรอาเคยรู ้จกั พระเยซูมาก่อนแล้ว เพราะเคยเป็ นศิษย์ของยอห์นบัพติสโต
ยอห์นเคยชี้ให้ดูพระเยซู แล้วบอกว่า “ท่านเป็ นพระเมษโปดกของพระเจ้า” อันดเรอาเคยเล่าให้ซีโมนฟัง
หมดแล้ว อันดเรอาและซีโมนเป็ นชาวประมงเมื่อพระเยซู ทรงดาเนินมาที่ชายหาดทะเลกาลิลีน้ นั ทรง
พบเขากาลังตีอวนอยู่ จึงรับสั่งว่า “จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งท่านให้เป็ นผูห้ าคนดังหาปลา”
การจับปลานับว่ามีรายได้ดี แต่ซีโมนและอันดเรอาก็พร้อมที่ติดตามท่านผูซ้ ่ ึ งยอห์นขนานนาม
ว่า “พระเมษโปดกของพระเจ้า” เขาตามเสด็จพระเยซูมาทันที
เดินไปตามชายหาดอีกสักหน่อย ก็มีสองพี่นอ้ งอีกคู่หนึ่ง คนหนึ่งคนเป็ นศิษย์ยอห์นบัพติศมา
เหมือนกันชื่อว่า ยากอบและยอห์น ทั้งสองนี้ อยูก่ บั บิดาเชื่อเซเบดายครอบครัวนี้ จบั ปลาจนร่ ารวย
สามารถจ้างลูกจ้างช่วยทางานได้แต่เมื่อพระเยซูเรี ยกเขาก็ปล่อยให้บิดา และลูกจ้างทางานกันต่อไปแล้ว
ตามพระองค์มาทันที
ในขั้นต้นก็มีเพียงสี่ คน แล้วภายหลังพระองค์ได้มาอีกแปดคน แต่ไม่มีใครในพวกนี้ที่นบั ว่าเด่น
กว่าเพือ่ น นอกจากมีคนหนึ่งที่ผคู้ นเขาติเตียนว่าเลวทรามนัก นัน่ คือเลวี หรื อมีชื่ออีกว่า มัทธิ ว เดิมทีเลวี
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เป็ นคนเก็บภาษี ไม่วา่ ใครทั้งนั้นเกลียดคนเก็บภาษี ถือกันเสี ยว่าเป็ นไพร่ ช้ นั ต่า ไม่มีคนชั้นไหนจะเลว
ไปกว่าพวกนี้อีก
พวกเก็บภาษีน้ ีทางานให้รัฐบาลโรมัน ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่คนโรมันแต่เป็ นชาวยิว ฉะนั้นใคร ๆ จึงดู
ถูกว่าเป็ นไส้ศึก เพราะเก็บภาษีไปส่ งให้แก่พวกโรมัน แต่ในขณะเดียวกันเขาก็เก็บเข้ากระเป๋ าร่ ารวยไป
ด้วย
เลวีมีหน้าที่เก็บภาษีคนเดินทาง ถ้าเก็บได้มากกว่าที่รัฐบาลกะไว้ก็เก็บเป็ นของตนเสี ย เลวีมาฟัง
พระเยซูเทศนาสั่งสอนได้ยนิ ตอนที่พระองค์รับสั่งว่า ให้สลัดทิ้งบาปของตนเสี ยและตั้งต้นชีวิตใหม่
ครั้นพระเยซูเสด็จมาใกล้โต๊ะทางานของเขา เพียงรับสั่งว่า จงตามเรามา เลวีก็ตามพระองค์ไปทันที
เช่นเดียวกับชาวประมงทั้งสี่ ผหู ้ ากินอย่างสัตย์ซื่อเที่ยงธรรม เลวีทิง้ หน้าที่เก็บภาษี ทั้งทรัพย์สมบัติ มา
เป็ นสาวกคนหนึ่งเหมือนกับสิ บเอ็ดคนนั้น โดยที่ไม่มีใครในหมู่สาวกรังเกียจเขาเลย
แต่พอคนอื่น ๆ เห็นเลวีมาอยูก่ บั พระเยซูเช่นนั้น ก็พากันติเตียน เขาหาได้สังเกตไม่วา่ เลวีเลิก
เก็บภาษีแล้ว จริ งอยูเ่ ขาเป็ นคนเลวทรามมาครั้งหนึ่ง แต่พระเยซูทรงเปิ ดโอกาสให้เขากลับตัวใหม่
คนเก็บภาษีอื่น ๆ และคนที่ใคร ๆ ดูถูกดูหมิ่นว่า ชัว่ ช้าเลวทรามมารับประทานอาหารกับพระ
เยซู และสาวกของพระองค์พวกฟาริ สีเห็นนั้นก็โกรธเคืองนัก วันหนึ่งในขณะที่เลี้ยงอาหารกันอยู่ เขามา
หาพวกสาวกแสดงความไม่พอใจที่พระเยซูทรงคบคนพวกนั้นแล้วต่อว่า ว่า “เหตุไฉนอาจารย์ของท่าน
จึงกินและดื่มด้วยกันกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่า”
พระเยซูทรงได้ยนิ จึงสั่งตอบว่า “คนปกติไม่ตอ้ งการหมอ แต่คนเจ็บต้องการหมอ เรามิได้มา
เพื่อจะเรี ยกคนชอบธรรมเช่นพวกท่าน แต่มาเรี ยกคนบาปให้กลับใจเสี ยใหม่”
แต่พวกฟาริ สียงั คงอยากโต้เถียงต่อไป เขากล่าวว่า “ดูยอห์นบัพติสโตซิ ท่านเป็ นคนชอบธรรม
ศิษย์ของท่านก็เคร่ งครัดถือศีลอดอาหาร แต่สาวกของท่านกินเลี้ยงกันเสมอ”
พระเยซูตรัสตอบว่า “เพราะเหตุใดเล่าเขาจึงไม่ควรกินเลี้ยงและสนุกสนานร่ งเริ ง นี่เขาเป็ น
เหมือนเพื่อนเจ้าบ่าว ชายใดที่จะเข้าพิธีแต่งงาน เพื่อน ๆ มักจะมีการเลี้ยงให้ ขณะที่เจ้าบ่าวอยูด่ ว้ ยเพื่อน
ๆ ก็สนุกร่ าเริ ง ในทานองเดียวกันสาวกของเรามีความปิ ติยินดีเพราะเราอยูก่ บั เขา”
พระเยซูทรงหมายความว่า พวกสาวกมีความยินดีเพราะพระองค์เป็ นพระเมสิ ยาห์ ไม่มีใคร
ทราบว่าพระองค์หมายความว่าอะไร พวกฟาริ สีจะนับถือพระองค์มาก ถ้าทรงคบคนชั้นดีกว่านี้ เพียงแค่
ชาวประมงก็ไม่เป็ นไร แต่พวกเก็บภาษีและคนบาปเลวทรามเหล่านี้ใช้ไม่ได้ ถ้าพระเยซูจะเป็ นเหมือน
ยอห์นบัพติสโตก็จะดี
เขาไม่เคยคิดเลยว่า พระเยซูจะเป็ นพระเมสิ ยาห์ เมื่อเห็นพวกที่มาห้อมล้อมพระองค์เป็ นคน
ชนิดใด เขาก็สงสัยอยูเ่ หมือนกันว่า พระองค์เป็ นคนดีหรื อไม่
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5. เวลางานชุก
ถึงแม้พวกฟาริ สีจะไม่ชอบพระเยซู แต่กไ็ ม่ปฏิเสธว่าพระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนดี ชุมนุมชน
ที่มาฟังเทศน์ก็ทวีข้ ึนทุกทีพระองค์มกั จะทรงยืนที่เชิงเขา แล้วประชาชนก็จะจับกลุ่มกัน
พอได้ฟังเทศน์แล้ว เขามักจะประหลาดใจ เพราะไม่ทรงเทศน์ตามที่เขานึกว่าจะได้ฟัง พระองค์
มักจะทรงกล่าวตรงกันข้ามกับที่เขาอยากให้กล่าว
พระเยซูไม่ทรงเห็นด้วยในการที่บุคคลผูใ้ ดจะยกย่องตนเอง ทรงชี้ให้เขาเห็นความผิดของตน
และทรงกล่าวว่า การที่จะเป็ นคนดีน้ นั มิใช่ของง่ายอย่างที่คิดกัน พระองค์มิได้พยายามเทศนาสั่งสอน
เพื่อให้ประชาชนนิยมพระองค์ เพราะมิได้ทรงคิดถึงพระองค์เอง แต่มุ่งหวังที่จะบอกกล่าวให้มนุษย์
ทราบว่าพระเจ้าตรัสแก่เขาเรื่ องอะไรบ้าง จึงเทศนาอย่างแจ่มแจ้งถึงเรื่ องที่เขาควรทราบและควรกระทา
พระเยซูทรงทราบว่าผูฟ้ ังเหล่านั้นเกลียดคนอื่น ๆ ง่ายกว่ารัก วันหนึ่งทรงยืนที่เชิงเขาและตรัส
ว่า
“ท่านทั้งหลายได้ยนิ คาซึ่ งกล่าวไว้วา่ “จงรักคนสนิทและเกลียดชังศัตรู ” ฝ่ ายเราบอกแก่ท่านว่า
จงรักศัตรู และอวยพรแก่ผทู ้ ี่แช่งด่าท่าน จงทาคุณแก่ผทู ้ ี่เกลียดชังท่าน และจงอวยพรให้แก่ผทู ้ ี่
ประทุษร้ายเคี่ยวเข็ญท่าน เพราะพระเจ้าทรงกระทาอย่างนั้นเหมือนกัน พระองค์ทรงบันดาลให้ดวง
อาทิตย์ข้ ึนส่ องสว่างแก่คนดีและคนชัว่ และให้ฝนตกแก่คนทัว่ ไปไม่เลือกหน้า
“ถ้าท่านรักแต่ผทู ้ ี่รักท่านเท่านั้น ท่านจะได้ประโยชน์อะไร ทุกคนก็กระทาดังนั้นเหมือนกัน จง
เอาอย่างพระเจ้าพระองค์ทรงเมตตา และท่านต้องเป็ นผูก้ อรปด้วยความเมตตาเหมือนกัน จงยกโทษแก่ผู ้
ที่กระทาความผิดต่อท่าน หาไม่แล้วพระเจ้าก็จะไม่อภัยความผิดของท่านเหมือนกัน”
ประชาชนทั้งมวลพากันเข้าใจว่า การเกลียดชังชาวโรมันนั้นเป็ นสิ่ งที่ถูกต้องแล้ว ใครบ้างไม่
เกลียดทหารโรมันที่ลว้ นแต่หยาบคาย เดินมาตามถนนก็บงั คับคนยิวให้แบกของให้ แต่พระเยซูตรัสว่า
“ถ้าหากทหารโรมันเขาให้ท่านแบกของไปให้เขาหนึ่งกิโลเมตร จงแบกต่อไปอีกกิโลเมตรหนึ่ง
เพื่อแสดงว่าท่านรักเขา”
นอกจากนี้ พระเยซูทรงทราบว่าผูฟ้ ังส่ วนมากมักมีกงั วลในเรื่ องเงิน ๆ ทอง ๆ อาหารและเสื้ อผ้า
จะติเตียนเขาในเรื่ องนี้ไม่ได้เพราะต่างยากจนด้วยกันทั้งนั้น หาใส่ ปากใส่ ทอ้ งมื้อหนึ่ง ๆ ไม่ค่อยจะพอ
พระเยซูเองอัตคัดขัดสน พวกสาวกฝื ดเคืองเช่นเดียวกัน การติดตามพระองค์มิได้ทาให้เขามัง่ มี
ขึ้นเลย พระองค์ทรงสอนสาวกของพระองค์ดงั นี้
“บุคคลผูใ้ ด ไม่มีอะไรที่จะเรี ยกว่าเป็ นของตนเสี ยเลยก็เป็ นสุ ข”
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สาวกนิ่งฟังอย่างเอาใจใส่ “เป็ นสุ ข” สาหรับเขาหมายความว่ามีโชคลาภ ทรัพย์สมบัติ ฉะนั้นไม่
มีอะไรเลยจะนับว่าดีอย่างไร พระเยซูรับสั่งต่อไป
“บุคคลผูใ้ ด ไม่มีอะไรก็เป็ นสุ ข เพราะแผ่นดินสวรรค์เป็ นของเขาแล้ว”
“บุคคลผูใ้ ด หิ วกระหายก็เป็ นสุ ข เพราะเขาจะได้อิ่มบริ บูรณ์”
“บุคคลผูใ้ ดโศกเศร้าก็เป็ นสุ ข เพราะสักวันหนึ่งเขาจะได้รับความปิ ติยนิ ดี”
“เมื่อเขาเกลียดชังท่าน และไม่อยากคบค้าสมาคมด้วยเพราะท่านเป็ นสาวกของเรา ท่านก็เป็ น
สุ ข จงชื่นชมยินดีเป็ นอย่างยิง่ เมื่อเหตุการณ์เช่นนี้บงั เกิดแก่ท่าน เพราะเขาได้ข่มเหงบรรดาผูร้ ับใช้ของ
พระเจ้าผูอ้ ยูก่ ่อนท่านเหมือนกัน พระเจ้าจะประทานบาเหน็จให้แก่ท่าน ในการที่ท่านต้องทนความ
ยากลาบากเพราะเรา”
ต่างคนต่างเงียบ พระเยซูทอดพระเนตรชุมนุมชนแล้วตรัสต่อไป
“วิบตั ิแก่เจ้าทั้งหลายที่มงั่ มี”
คราวนี้สาวกตกตลึงอีก คนมัง่ มีคงไม่ชอบให้พระองค์ตรัสเช่นนั้น พวกสาวกยากจนก็จริ ง แต่
ประหลาดใจว่า ความมัง่ คัง่ นั้นผิดร้ายที่ไหน
พระเยซูทรงรู ้จกั ผูม้ ีทรัพย์คนหนึ่ง นุ่งห่มผ้าสี ม่วงและรับประทานอาหารอย่างดีที่สุด นอกบ้าน
เศรษฐีน้ นั มียาจกมานัง่ ขอทานอยูต่ ลอดวัน เนื้ อตัวเน่าเปื่ อยเป็ นแผล เขารู ้สึกหิ วมาก ถ้าได้กินแม้แต่เศษ
อาหารที่หล่นจากโต๊ะเศรษฐีก็จะทาให้เขายินดียงิ่ แต่สุนขั เท่านั้นที่มาเป็ นเพื่อนกับคนขอทานผูน้ ้ ีช่วย
เลียแผลให้
พระเยซูทรงเปล่งเสี ยงดังว่า
“วิบตั ิแก่เจ้าทั้งหลายที่มงั่ มี เพราะว่าเจ้าได้รับความสุ ขของเจ้าแล้ว วิบตั ิแก่เจ้าทั้งหลายที่อิ่ม
หนาเดี๋ยวนี้ เพราะเจ้าจะพิลาปร้องไห้ วิบตั ิแก่เจ้าทั้งหลายเมื่อคนเขายอเจ้าว่าดี ถ้าหากเจ้าไม่ซื่อสัตย์ต่อ
พระเจ้าก็ทาตนเป็ นที่นิยมแก่มหาชนได้ง่าย ทั้งนี้เคยมีตวั อย่างมาแล้ว”
พระเยซูทรงทราบว่า ประชาชนสนใจแต่ในเรื่ องทรัพย์สินเงินทอง เขาอยากให้พระเมสิ ยาห์
เสด็จมา เพื่อจะบันดาลให้เป็ นคนมัง่ มีท้ งั หมด ฉะนั้นพระเยซูจึงทรงสอนให้เขาเห็นว่าได้คิดผิดอย่างไร
“อย่ากระวนกระวายว่า จะเอาอะไรกินหรื อเอาอะไรดื่ม พวกโรมันก็นึกถึงแต่เรื่ องนี้เท่านั้น
ชีวติ สาคัญยิง่ กว่าอาหารและเครื่ องนุ่งห่ม”
พระองค์ทรงหยุดอยูค่ รู่ หนึ่ง วันนั้นอากาศค่อนข้างร้อนฝูงนกบินว่อนอยูเ่ บื้องบนส่ งเสี ยงร้อง
เจื้อยแจ้ว บนเนินเขามีดอกไม้สีต่าง ๆ แซมกันกอหญ้าเป็ นหย่อม ๆ พระเยซูทรงตรัสต่อไป
“จงดูฝงู นกในอากาศ มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว มิได้สะสมไว้ในยุง้ ฉาง แต่พระบิดาของท่าน
ทั้งหลายผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ ท่านทั้งหลายมิประเสริ ฐยิง่ กว่าฝูงนกอีกหรื อจงดูดอกไม้ทุ่งนา
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มันงอกงามขึ้นอย่างไร มันไม่ตอ้ งทาเสื้ อผ้าสาหรับตน แต่กษัตริ ยช์ ะโลโมเมื่อบริ บูรณ์ดว้ ยสง่าราศี ก็
มิได้ทรงเครื่ องงามเท่าดอกไม้น้ ีดอกหนึ่ง ท่านผูท้ ี่มีความเชื่อน้อยจงคิด ถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งดอกไม้ที่
ทุ่งนา ซึ่ งเป็ นอยูเ่ ฉพาะวันนี้ และพรุ่ งนี้ก็สูญเสี ยไป พระองค์จะไม่ประทานเครื่ องนุ่งห่มให้ท่านหรื อ จง
แสวงแผ่นดินของพระเจ้าก่อนแล้วท่านจะได้จะได้อาหารและเครื่ องนุ่งห่มตามที่ท่านต้องการ
อย่า
กระวนกระวายถึงพรุ่ งนี้ เพราะพรุ่ งนี้คงมีความกระวนกระวายสาหรับพรุ่ งนี้เอง จงคิดดูวา่ นี้ท่านควรจะ
มีความเป็ นอยูอ่ ย่างไร”
พระเยซูยงั ทรงเห็นความอ่อนแอของเขาอีกอย่างหนึ่ง เช่นในพวกฟาริ สีเป็ นต้น เขาชอบ
อวดอ้างความดีที่เขาได้ทาจึงทรงสอนเขาดังนี้
“เมื่อท่านทาทาน อย่าเป่ าแตรเหมือนที่เขากระทากันเขาประสงค์ จะให้ทุก ๆ คนสรรเสริ ญว่า
เป็ นคนใจบุญ ถ้าท่านจะให้อะไรใคร จงให้เงียบ ๆ พระเจ้าทรงทราบว่าท่านทาอะไรและนัน่ พอแล้ว”
“ในการอธิ ษฐานก็เหมือนกัน อย่ายืนอธิ ษฐานตามมุมถนนเพื่อให้ใคร ๆ เห็น มีหลายคนที่
กระทาดังนี้ เมื่อท่านอธิ ษฐานจงเข้าไปในห้องของตน ปิ ดประตูแล้วจงอธิ ษฐานพระเจ้าจะทรงฟังท่าน
พระองค์ผเู ้ ดียวเท่านั้นที่จะทรงฟัง”
พระเยซูทรงมีผตู ้ ิดสอยห้อยตาม บางคนเรี ยกพระองค์วา่ “พระอาจารย์” และ “พระองค์เจ้าข้า”
แต่พระเยซูได้ทรงคิดว่า เขามีใจจริ งต่อพระองค์ จึงตรัสถึงเรื่ องนี้ วา่
“ไม่มีประโยชน์อะไรที่ท่านจะเรี ยก “พระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้า” นอกจากท่านจะกระทาสิ่ ง
ซึ่ งพระเจ้าทรงประสงค์ให้ท่านทา สักวันหนึ่งท่านจะบอกเราว่า ท่านได้กระทากิจการต่าง ๆ ในนามของ
เรา แล้วเราจาเป็ นจะต้องบอกท่านว่า “เราไม่รู้จกั ว่าท่านคือใคร ไปเสี ยให้พน้ เถอะ”
“ถ้าผูใ้ ดได้ฟังคาสอนของเราและประพฤติตาม
เราจะเปรี ยบเขาเหมือนชายผูห้ นึ่งที่สร้าง
บ้านเรื อนของตนไว้บนศิลา ถึงแม้ฝนจะตก พายุจะพัด บ้านนั้นก็คงทนอยูไ่ ด้ เพราะเขาสร้างมันไว้บน
ศิลา ท่านก็มนั่ คงเหมือนบ้านหลังนั้น ถ้าหากท่านประพฤติตามคาของเรา แต่ผทู ้ ี่ฟังแล้วไม่ประพฤติตาม
ก็เปรี ยบเหมือนคนที่สร้างบ้านของตนบนทราย เมื่อฝนตกน้ าท่วม พายุพดั มา บ้านหลังนั้นก็จะพังไป
หมดกันเท่านั้นเอง ท่านจะไม่ถาวรเหมือนบ้านนั้น ถ้าท่านไม่พระพฤติตามคาของเรา”
เมื่อประชาชนฟังดังนั้นก็รู้สึกอัศจรรย์ใจ ใครหนอช่างมาพูดกับเขาเหมือนว่าท่านเป็ นพระเจ้า
เสี ยเอง นักเทศน์อื่น ๆ หาได้เทศนาสั่งสอนดังนี้ไม่ โดยมากท่านเหล่านั้นมักจะอ้างถ้อยคาของผูอ้ ื่น
คล้าย ๆ กับว่าไม่กล้าออกความเห็นของตนเอง
แต่พระเยซูตรัสเองว่า “เราบอกแก่ท่าน จงฟังเรา”
ทุก ๆ วันศุกร์ เมื่อพระอาทิตย์ตกแล้ววันสะบาโตก็เริ่ มต้น และเขาไม่ทาการทางานกันจนพระ
อาทิตย์ตกในวันรุ่ งขึ้นเช้าวันเสาร์ ชาวยิวทัว่ ทุกคนไปฟังเทศน์ที่ธรรมศาลา ต่างคนต่างเข้าไปนัง่ ที่ของ
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ตน คนสาคัญนัง่ ข้างหน้า เมื่อตั้งต้นนมัสการเขายืนขึ้นหันหน้าไปทางกรุ งเยรู ซาเล็ม และเล่าข้อพระ
ธรรมบางข้อเหมือน ๆ กันแทบทุกวันสะบาโต เขาตั้งต้นเล่าดังนี้ “จงฟังเถอะ โออิสราเอล พระเจ้าของ
เราเป็ นพระเจ้าองค์เดียวและเจ้าจงรักพระเจ้าด้วยสิ้ นสุ ดใจของเจ้า ด้วยสิ้ นสุ ดจิตของเจ้า และสิ้ นสุ ด
กาลังของเจ้า”
ต่อจากนั้นก็มีการอธิ ษฐาน นักเทศน์เปิ ดตูห้ ยิบพระธรรมจารึ กบนหนังแผ่นยาว บทไหนไม่อ่าน
ก็มว้ นเอาไว้ นักเทศ์หยิบพระธรรมออกมาสองม้วน วางบนโต๊ะจัดไว้ สาหรับ อ่านภายหลังเมื่ออ่านพระ
ธรรมแล้วใครคนหนึ่งในที่ประชุมจะขึ้นไปข้างหน้าอธิ ษบายความหมายก็ได้
พระเยซูเสด็จไปธรรมศาลาเช่นเดียวกับ ชาวยิวทั้งหลายเช้าวันเสาร์ วนั หนึ่ง พระองค์เสด็จไปที่
เมืองคาฟารนาอูม พร้อมกับเหล่าสาวก และเสด็จนมัสการที่ธรรมศาลาเช่นเคย ครั้นถึงเวลาอธิ บายข้อ
พระธรรม พระเยซูเสด็จไปข้างหน้า พระองค์มกั จะทาให้ประชาชนประหลาดใจ และในวันนั้นมีสิ่งที่
ประหลาดยิง่ เกิดขึ้น
เบื้องหลังศาลามีชายผูห้ นึ่งตะโกนเสี ยงดัง ก่อให้เกิดความเกรี ยวกราวขึ้น ดูเหมือนจะมีอะไรชัว่
ร้ายแฝงในตัวเขาสักอย่างหนึ่ ง พอเห็นพระเยซูเข้าก็ให้นึกเกลียด ใคร ๆ ว่าเขามีผโี สโครกประจาตัว
ค่อนข้างแปลกที่ถอ้ ยคาก้าวร้าวหลุดออกจากปากชายผูน้ ้ นั
“ปล่อยเราตามลาพังเถอะ” เขาร้อง “พระเยซูชาวนาซาเร็ ธ เรากับท่านมีอะไรเกี่ยวข้องกัน ท่าน
มาทาลายเราหรื อ เรารู ้วา่ ท่านเป็ นผูใ้ ด ท่านเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ของพระเจ้า”
พระเยซูไม่ทรงพรั่นพรึ ง รับสัง่ กับสิ่ งชัว่ ร้ายที่สิงในชายผูน้ ้ นั ว่า “จงนิ่งเสี ย และออกมาจากเขา
เถิด”
ชายผูน้ ้ นั ร้องเสี ยงแหลมแล้วเงียบลง เขามองดูรอบ ๆ แล้วนึกไม่ออกว่าตนอยูท่ ี่ไหน เขากลับ
เป็ นคนปกติตามเดิม
ผูค้ นพากันประหลาดใจในสิ่ งที่เขาได้ยนิ และได้เห็น ตอนเดินกลับบ้านเขาต่างก็ถามกันว่า
“นี่เทศน์อะไรกันอย่างนี้ ที่ทาให้คนบ้ากลับเป็ นคนดีได้”
ก่อนตะวันจะตกดินในวันนั้น ข่าวที่พระเยซูทรงกระทาก็กระจายไปทัว่ เมือง
ภายหลังนมัสการแล้ว พระเยซูเสด็จไปยังบ้านของซีโมนทรงพบความยากลาบากอีกอย่างหนึ่ง
รอท่านพระองค์อยู่ แม่ยายของซี โมนนอนป่ วยอยู่ พระเยซูเสด็จไปจับมือพยุงเขาลุกขึ้นทันใดนั้นไข้ก็
หาย และเขาสามารถหุงหาอาหารได้
พระเยซูทรงพักผ่อนตลอดบ่ายวันนั้น แต่เมื่อตะวันตกดิน พระองค์ตอ้ งเสด็จไปทางานต่อไป
ชาวเมืองได้ยนิ เรื่ องพระเยซู ทรงรักษาคนวิกลจริ ต และคนป่ วยให้หาย ตลอดวันสะบาโตเขาจาต้องอยู่
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บ้านเงียบ ๆ แต่เมื่อตะวันตกดินแล้วก็หมดวันสะบาโต จะไปทาอะไรต่อไปได้ท้ งั สิ้ น ดูเหมือนคนทั้ง
เมืองอยากกระทาสิ่ งเดียวเท่านั้น คือไปเฝ้ าพระเยซู
คนป่ วยคนเจ็บมาคอยกันกลุ่มใหญ่หน้าประตูบา้ น และคนที่มาคอยดูก็มี พระเยซูเสด็จออกมา
รักษาคนป่ วย ตกกลางคืนยังมีคนมาขอให้พระองค์ถูกต้องรักษาโรคให้หาย ชัว่ โมงแล้วชัว่ โมงเล่าต้อง
รักษาโรคจนกระทัง่ ดึกดื่น พระองค์กระทางานหนักในวันสะบาโต แต่บรรทมตื่นเช้ามืดก่อนตะวันขึ้น
แล้วเสด็จไปตามลาพังเพื่อพักผ่อน สิ่ งที่ตอ้ งพระประสงค์มากที่สุดคือการอธิ ษฐาน พระองค์ตอ้ งอยูต่ าม
ลาพังกับพระบิดาสักครู่ หนึ่ง
ยังมีคนอีกเป็ นจานวนมากที่ตอ้ งทรงสั่งสอนและพวกที่จงเกลียดจงชัง
พระองค์ก็มีมากเหมือนกัน พระเยซูทางต้องการกาลังสาหรับสารพัดอย่าง และทรงทราบว่าการอธิ ษฐาน
จะช่วยให้พระองค์แข็งแรงขึ้น
ขณะที่ทุกคนกาลังหลับสนิท ความมืดยังปกคลุมอยูท่ วั่ พระเยซูทรงเลี่ยงออกไปจากบ้าน ทรง
พบที่เปลี่ยวแห่งหนึ่งซึ่ งจะไม่มีผหู ้ นึ่งผูใ้ ดรบกวนพระองค์
แต่เมื่อซี โมนและสาวกอื่น ๆ ตื่นขึ้น จะคอยให้เสด็จกลับมาเองไม่ได้จึงไปตามพระองค์ ทูลให้
ทรงทราบว่า ใคร ๆ กาลังหาพระองค์
ที่เนินเขานั้นเงียบสงัด พระเยซูโปรดที่จะพานัก ณ ที่น้ นั ตลอดวันเพื่อทรงพักผ่อนและอธิ ษฐาน
แต่ครั้นแล้วทรงนึกถึงผูค้ นที่มาคอยพระองค์ ทรงนึกถึงผูท้ ี่ตอ้ งการให้พระองค์ทรงช่วยเขา ทรงนึกถึง
สถานที่ที่ยงั ไม่ได้เสด็จไปเยีย่ ม ยังมีงานอีกมากมาย แต่เวลาช่างมีนอ้ ยเหลือเกิน
พระองค์เสด็จลุกขึ้นรับสั่งว่า
“ให้เราไปเมืองใกล้เคียงนี่เถอะ เราจะได้เทศนาที่นนั่ การที่เรามาในโลกนี้เพื่อ จะแจ้งให้
ประชาชนทราบถึงข่าวดี ของพระเจ้า”
พระเยซูเสด็จจากที่เงียบสงัดนั้นเข้าไปในเมือง ผูค้ นที่รักพระองค์ก็พากันรอคอยอยูท่ ี่นนั่ แล้ว
พร้อมทั้งคนที่เกรงกลัวและคนที่ออกจะเกลียดพระองค์ก็มาคอยอยูเ่ หมือนกัน
พระเยซูเสด็จมาในเมือง ที่ท้ งั มิตรและศัตรู ของพระองค์คอยท่าอยู่
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6. มิตรและศัตรู
พระเยซูทรงเห็นว่า เป็ นเวลาเหมาะแล้วที่จะเสด็จมาเยีย่ มเยียนนาซาเร็ ธ ก่อนจากไปหามีผหู ้ นึ่ง
ผูใ้ ดคิดว่า พระองค์สาคัญอย่างใดเลย แต่แล้วก็ทรงมีชื่อเสี ยง ทั้งแคว้นกาลิลีต่างโจษกันถึงพระองค์ และ
ขณะนี้แสด็จกลับบ้านประทับท่ามกลางมิตรสหายและครอบครัวของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง
เช้าวันสะบาโต พระองค์เสด็จไป ธรรมศาลาที่เคยเสด็จเสมอ ผูค้ นมาประชุมนมัสการกันคับคัง่
เพราะต่างก็มนั่ ใจว่าพระเยซูจะทรงเทศนา พระองค์ไม่เคยเทศนาที่นาซาเร็ ธเลย
เมื่อได้เวลาอ่านพระธรรม พระเยซูเสด็จไปข้างหน้ารับม้วนพระธรรมจากพระ เปิ ดบทหนึ่งใน
หนังสื อพระธรรมอิสยาห์ ทรงอ่านดังนี้
“พระวิญญาณแห่งพระเป็ นเจ้าทรงอยูเ่ หนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้
เพื่อนาข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ได้ทรงใช้ขา้ พเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดา
เชลยให้
ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ให้ปล่อยผูถ้ ูกบีบบังคับเป็ นอิสระ และให้ประกาศปี แห่งความ
โปรดปราน ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า”
พระเยซูทรงหยุดอ่าน
ส่ งม้วนพระธรรมคืนให้แก่พระแล้วประทับลงบนม้าที่จดั ไว้สาหรับ
นักเทศน์แสดงธรรมแก่ประชาชนในศาลานั้น
ที่ประชุมเงียบกริ บ ต่างคอยฟังว่าพระเยซูจะรับสั่งว่าอย่างไร ข้อพระธรรมที่ทรงอ่านนั้นน่า
ตื่นเต้น ทาให้เขาระลึกถึงพระเมสิ ยาห์ สักวันหนึ่งผูเ้ ทศน์จะกล่าวว่า “ข้อความนี้สาเร็ จดังคาพยากรณ์
แล้ว” และนัน่ หมายความว่าพระเมสิ ยาห์ได้เสด็จมาแล้ว
พระเยซูทอดพระเนตรดูหน้าเขาเหล่านั้น ซึ่ งทรงรู ้จกั แล้วเพราะเสด็จอยูท่ ่ามกลางเขาตั้งสามสิ บ
ปี บัดนี้เสด็จกลับมาบอกข่าวที่เขาไม่เคยทราบเลย
พระองค์ทรงตั้งต้นดังนี้
“วันนี้ ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพระธรรมนี้ เป็ นความจริ งแล้ว”
ผูฟ้ ังต่างรู ้สึกพรั่นใจ พระธรรมนั้นเป็ นจริ ง พระเมสิ ยาห์เสด็จมาจริ ง ๆ แล้วหรื อนี่ ทรงหมายถึง
พระองค์เองหรื อว่าเป็ นพระเมสิ ยาห์ บางคนตกตลึง บ้างก็หวั เราะ บ้างก็โกรธต่างคนต่างพูดกัน
“พระเมสิ ยาห์? นัน่ น่ะหรื อ ก็นนั่ เยซู ลูกชายช่างไม้นี่นา”
“ใคร ๆ ก็รู้จกั ว่าเยซูเป็ นใครมาจากไหน อยูถ่ นนนี้เองตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่ทราบละ”
“เขานึกว่าเขาเป็ นใครนะ”
พระเยซูทรงเปล่งเสี ยงดังเหนื อคนอื่น
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“เราทราบว่าท่านกาลังจะว่าอะไร ท่านจะกล่าวภาษิตนี้ แก่เรา “หมอจงรักษาตัวเองเถิด” และ
ท่านกาลังจะบอกให้เรากระทาบรรดากิจการต่าง ๆ ที่ท่านได้ยนิ ว่า เรากระทาในเมืองคาฟารนาอูม เรา
ไม่ประหลาดใจเลยผูร้ ับใช้ของพระเจ้าไม่เคยเป็ นที่นบั ถือในเมืองของตน
เรื่ องนี้ ปรากฏมาแล้วแต่
โบราณ
“อย่าคิดว่า เราจะกระทาการอัศจรรย์อย่างใดในเมืองนาซาเร็ ธ ถึงได้เห็นท่านก็ยงั ไม่เชื่ออยู่
นัน่ เอง ทาไมท่านจึงคิดว่าท่านควรรับสิ ทธิ พิเศษจากพระเจ้า”
ที่ประชุมส่ งเสี ยงไม่พอใจ เพื่อนเก่า ๆ ของพระองค์ลุกขึ้นจากที่นงั่ ถลันขึ้นมาข้างหน้าธรรม
ศาลา ฉวยพระกรพระเยซูพาออกไปนอกบริ เวณ ที่ชายเมืองเป็ นหน้าผาสู ง เขาพาพระองค์ไปที่นนั่ หมาย
จะผลักให้ตกหน้าผา แต่พระเยซูสะบัดพระหัตถ์จากเขา ทรงดาเนินกลับฝ่ าหมู่ชนนั้นโดยไม่มีใครกล้า
แตะต้องพระองค์
พระเยซูไม่เสด็จกลับไปยังนาซาเร็ ธอีกเลย ครั้งหนึ่งขณะที่ทรงเทศนาอยูท่ ี่เมืองใกล้ ๆ มีคนมา
ทูลพระองค์วา่ มารดาและน้องชายมารับพระองค์กลับบ้าน เขานึกว่าควรจะทรงเลิกการแสร้งเป็ นพระ
เมสิ ยาห์กนั เสี ยที
แต่พระเยซูไม่เสด็จกลับไปกับเขา เพราะเขาไม่เชื่อพระองค์เสี ยเลย ประทับอยูก่ บั พวกสาวก
ดีกว่า ทรงรู ้สึกเป็ นกันเองกับผูท้ ี่เชื่อในพระองค์ จึงตรัสว่า
“ใครเป็ นมารดาของเรา ใครเป็ นพี่นอ้ งของเรา”
แล้วทอดพระเนตรมายังสาวกของพระองค์ รับสัง่ ว่า “นี่คือมารดาและพี่นอ้ งของเรา สาวกของ
เรานี่ แหละ ผูใ้ ดกระทาตามพระทัยพระบิดา ผูน้ ้ นั เป็ นพี่นอ้ งและมารดาของเรา เราต้องการครอบครัว
เช่นนี้แหละ”
ที่นาซาเร็ ธไม่มีใครคิดว่า พระเยซูกระทาประโยชน์อนั ใด แต่ที่อื่น ๆ แล้ว พระองค์เป็ นผู ้
ประเสริ ฐสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือจากพระองค์ พวกฟาริ สียนิ ดีที่จะเห็นพระองค์เสด็จไปจาก
ถิ่นของพวกเขา แต่คนยากจนและคนป่ วยไข้มาเฝ้ าพระองค์กี่ครั้ง ๆ ก็ยงั ไม่จุใจเขาเลย
ครั้งหนึ่งมีคนโรคเรื้ อนมาเฝ้ าพระองค์ ผิวหนังคนโรคเรื้ อนสี ขาว เนื้ อเน่าเปื่ อย ใครเป็ นแล้ว
ต้องตายเพราะโรคนี้คนโรคเรื้ อนต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครกล้าไปแตะต้องเขา
ประชาชนที่เมืองนาซาเร็ ธหยิง่ เกินไปที่จะยอมรับว่าบุตรชายช่างไม้ที่อยูส่ ุ ดถนนอาจเป็ นพระ
เมสิ ยาห์ แต่คนโรคเรื้ อนอ่อนสุ ภาพมาเฝ้ าพระเยซูทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระองค์พอพระทัยจะโปรด
ให้ขา้ พเจ้าหายสะอาด พระองค์ก็ทรงกระทาได้”
พระเยซูทรงกระทาสิ่ งที่ใคร ๆ ไม่กล้าทา กล่าวคือวางพระหัตถ์บนคนป่ วย แล้วตรัสว่า “เรา
พอใจแล้ว จงหายโรคและสะอาดเถิด”
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ชายผูน้ ้ นั หายโรคทันทีทนั ใด พระเยซูรับสั่งให้เขาไปขอบพระคุณพระเจ้า มิให้แพร่ งพรายเรื่ อง
นี้แก่ผใู ้ ด แต่คนโรคเรื้ อนอดพูดไม่ได้ พระเยซูมีชื่อเสี ยงโด่งดังในการรักษาโรคมากยิง่ ขึ้น
อีกครั้งหนึ่งพระเยซูทรงรักษาคนตาบอดให้เห็นได้ พวกฟาริ สีพยายามให้ชายผูน้ ้ ีพดู ว่า คนที่
รักษาเขาหาได้มาจากพระเจ้าไม่ แต่ชายที่เคยตาบอดมาแล้วก็รู้ดีวา่ ท่านผูน้ ้ นั คือใครถึงจะถูกฟาริ สีข่เู ข็ญ
อย่างไรก็ไม่กลัว จึงตอบว่า
“ตั้งแต่เดิมมา ไม่มีใครได้ยนิ ว่า ผูใ้ ดได้เปิ ดตาของคนตาบอดแต่กาเนิด แต่ชายผูน้ ้ ีกระทาได้ ถ้า
ท่านไม่ได้มาจากพระเจ้า ท่านจะทาให้ตาข้าพเจ้าเห็นได้อย่างไร”
เมื่อพระเยซูได้ทรงฟังดังนั้น พระองค์เสด็จไปพบชายผูน้ ้ นั อีกและทรงถามเขาว่า
“เจ้าเชื่ อหรื อว่า เราเป็ นพระบุตรของพระเจ้า”
ชายผูน้ ้ นั ตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าเชื่ อเช่นนั้น”
ต่อมามีคนง่อยผูห้ นึ่งเคลื่อนไหวอิริยาบถไม่ได้ พวกเพื่อนจึงพาเขามาเฝ้ าพระเยซู แต่ในบ้านที่
พระเยซูกาลังทรงสั่งสอนนั้น มีคนแน่นมาก จะเข้าไปใกล้พระองค์ไม่ได้ แต่อย่างไรเสี ยเขาก็ตอ้ งพาคน
ง่อยเข้าไปให้ได้
บ้านเรื อนในประเทศปาเลสไตน์มีหลังคาแบน และมีบดั ไดทอดไปข้างบนได้ เขาอุม้ เพื่อนวาง
ลงลนที่นอน หามกันขึ้นบันไดแล้วรื้ อหลังคาออก เอาเชื อกผูกทั้งสี่ มุมที่นอนหย่อนลงไปทางช่อง
หลังคาที่ร้ื อ จนถึงพื้นแทบพระบาทพระเยซู เมื่อทอดพระเนตรเห็นความเชื่ อของเขาเช่นนั้นก็ดีพระทัย
ตรัสแก่คนง่อยว่า “ลูกเอ๋ ยความผิดของเจ้าทรงโปรดยกเสี ยแล้ว”
มีท้ งั พวกธรรมจารย์และฟาริ สียนื ณ ที่น้ นั คอยจับผิดพระเยซูเช่นเคย เขาพูดกันในระหว่างพวก
เขาเองว่า
“คนนี้คือใครกันนะ พูดราวกับว่าเขาเป็ นคนพระเจ้าค่อนข้างโอหัง ใครจะยกความผิดได้
เว้นเสี ยแต่พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น”
แต่พระเยซูทรงทราบว่าเขาพูดว่าอะไร จึงตรัสตอบว่า
“ท่านคิดว่าอย่างไหนจะง่ายกว่ากัน ที่จะพูดว่า “ความผิดของเจ้าโปรดยกเสี ยแล้ว” หรื อ “จงยก
ที่นอนเดินไปเถิด” เราจะแสดงให้ท่านเห็นว่าเราอาจกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้”
แล้วทรงหันมายังคนง่อยตรัสว่า
“จงยกที่นอนเดินกลับไปบ้านของตนเถิด”
ในบัดเดี๋ยวนั้นคนง่อยลุกขึ้น ม้วนที่นอนแบกกลับไปบ้านขณะที่เดินไปนั้น เขาร้องเพลง
สรรเสริ ญพระเจ้า ในใจคนที่เห็นก็รู้สึกประหลาดใจจนไม่ทราบว่ายินดีหรื อกลัว แต่เขากล่าวเป็ นเสี ยง
เดียวกันว่า
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“เราได้เห็นเหตุการณ์แปลกประหลาดมากในวันนี้ ”
ไม่วา่ พระเยซูจะทรงกระทาอะไร มักเป็ นที่ขวางหูขวางตาพวกฟาริ สีเสี ยทุกอย่าง สิ่ งที่เขาโกรธ
มากที่สุดคือพระองค์ไม่ทรงถือตามบัญญัติเคร่ งครัดเท่าที่เขาคิด
พวกฟาริ สีถือตรงตามบัญญัติเป็ นเส้นบรรทัด
เขาเคร่ งครัดต่อพระบัญญัติของพระเจ้ามาก
เกินไป จนไม่เห็นความสาคัญของพระธรรม ในสายตาของพวกฟาริ สีน้ นั ถึงใครจะกระทาความดีสัก
ปานใดก็ตาม แต่ถา้ ไม่รักษาบัญญัติหยุมหยิมต่าง ๆ แล้ว ก็นบั ว่าใช้ไม่ได้ เขาหาว่าพระเยซูไม่รักษาวัน
สะบาโต พวกฟาริ สีบญั ญัติงานไว้สามสิ บเก้าอย่างที่ไม่อนุญาตให้กระทาในวันสะบาโต ชาวยิวต้อง
ระมัดระวังตัวมาก เพราะหาไม่แล้วก็มกั จะผิดบัญญัติสาหรับวันสะบาโตโดยไม่รู้ตวั ยกตัวอย่าง เช่น ถ้า
ผูกเชือกเป็ นปมที่แก้ไขได้มือเดียวก็ไม่ผดิ แต่ถา้ หากใช้สองมือแก้นบั ว่าไม่รักษาวันสะบาโตแม้จะนัง่
เก้าอี้ก็ตอ้ งระวัง ถ้าลากเก้าอี้ขา้ มพื้นดินก็นบั ว่าบาปหนักเพราะฟาริ สีถือว่าเป็ นการไถนา วันสะบาโต
ห้ามจุดไฟการหุ งต้มต่าง ๆ ต้องทากันไว้ต้ งั แต่วนั ก่อน แล้วเก็บไว้ให้ร้อน ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าตั้งไว้
บนเตาไฟได้ เพราะจะทาให้อาหารร้อนจัดขึ้นทุกที และนัน่ ก็เหมือนกับติดไฟ ฉะนั้นแม่บา้ นจึงต้องหา
นวมยัดขนนกสาหรับวางหม้อ หรื อเอาผ้าหลาย ๆ ชิ้นห่อหม้อไว้ เพื่อเก็บความร้อนได้ อาหารจะได้อุ่น
อยูเ่ สมอ
พระเยซูไม่ทรงคิดว่าบัญญัติเหล่านี้ ตรงกับความหมายในพระธรรมที่วา่ “จงระลึกถึงวัน
สะบาโต และตั้งไว้เป็ นวันบริ สุทธิ์ ” พระองค์ไม่ทรงคิดว่าการกระทาเช่นนี้ เป็ นการถวายเกียรติยศต่อ
พระเจ้า และเพราะพระเยซู ไม่ทรงเห็นด้วยกับเขาในเรื่ องวันสะบาโต พวกฟาริ สีจึงคอยเฝ้ าจะจับผิด
พระองค์ให้ได้
ครั้งหนึ่ง เป็ นวันสะบาโต พระเยซูและเหล่าสาวกเดินไปในนา พวกฟาริ สีเห็นสาวก
รับประทานข้าว การรับประทานไม่มีอะไรผิดร้ายเลย หิ วก็ตอ้ งรับประทานด้วยกันทั้งนั้น แต่ก่อนที่จะ
ได้เมล็ดข้าว สาวกต้องเด็ดรวงข้าวซึ่งชาวฟาริ สีหาว่าเป็ นการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ยงั ต้องขยี้รวงข้าวให้
เมล็ดร่ วง ซึ่ งพวกฟารี สีวา่ เหมือนกับการนวดข้าว ไม่ควรเลยจะกระทาสิ่ งเหล่านี้ในวันสะบาโต เขาจึง
ถามพวกสาวกว่า เพราะเหตุใดจึงกระทาผิดบัญญัติของวันสะบาโต
ความจริ งเขาอยากจะหาเรื่ องกับพระเยซูมากกว่า พระเยซูจึงตรัสตอบแทนพวกสาวกว่า
“ท่านคงจะได้อ่านหนังสื อพระธรรม ตอนที่กษัติรย์ดาวิดและทหารเข้าไปในโบสถ์ และเสวย
ขนมซึ่ งตั้งถวาย พระเท่านั้นจึงจะรับประทานได้ ถ้ากษัตริ ยด์ าวิดทรงกระทาเช่นนั้นได้ สาวกของเราก็
เด็ดรวงข้าวกินได้เหมือนกัน
“ท่านยังไม่เข้าใจว่า วันสะบาโตตั้งไว้ทาไม เราไม่จาต้องเป็ นทาสของวันสะบาโต วันนี้ควรจะ
ช่วยให้เราดีข้ ึนต่างหากวันสะบาโตนั้นตั้งไว้สาหรับมนุษย์ มิใช่ต้ งั มนุษย์ไว้สาหรับวันสะบาโต”
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แล้วพระองค์ตรัสต่อไป ซึ่ งทาให้พวกฟาริ สีประหลาดใจมาก
“บุตรมนุษย์เป็ นเจ้าของวันสะบาโตด้วย”
เขาฉงนยิง่ ขึ้น พระเยซูตรัสราวกับว่า พระองค์เองเป็ นพระเจ้า ในสายตาของพวกฟาริ สี พระเยซู
ทรงเป็ นแต่เพียงนักเทศน์ธรรมดาคนหนึ่งที่ทาผิดบัญญัติ
พวกฟาริ สีเฝ้ ามองดูพระองค์ทุกฝี กา้ ว และก็สบโอกาสเหมาะที่จะจับผิดพระองค์ได้อีก พระเยซู
เสด็จไปที่ธรรมศาลาเพื่อเทศนา มีชายมือลีบใช้การไม่ได้มาฟังเทศน์ ถ้าเป็ นวันอื่นพระเยซูก็คงรักษา
ชายผูน้ ้ ีให้หาย แต่วา่ วันนี้ เป็ นวันสะบาโต ถ้าจะรักษาคนป่ วยในวันนี้ ก็นบั ว่าผิดบัญญัติ นอกจากคน
จวนจะตายนี่ เพียงมือลีบจะคอยอีกวันหนึ่งก็ไม่เป็ นไร แน่นอนพระเยซูคงไม่กล้าล่วงบัญญัติขอ้ นี้อีก
พระเยซูทรงทราบว่าเขากาลังเฝ้ ามองว่า พระองค์จะทรงทาประการใด เขาคงจะไม่ยอมยกโทษ
พระองค์ถา้ หากรักษาชายผูน้ ้ ี
พระองค์ทรงเรี ยกชายผูน้ ้ นั
“จงยืนขึ้นเถอะ มาข้างหน้านี้ ”
เมื่อชายผูน้ ้ นั ไปยืนอยูข่ า้ งหน้าที่ประชุมแล้ว พระเยซูทรงหันมาทางพวกฟาริ สี
“เราขอถามท่านสักหน่อยเถอะ ถ้าผูห้ นึ่งผูใ้ ดในพวกท่านมีแกะอยูต่ วั หนึ่ง แล้วแกะตกลงไปใน
บ่อวันสะบาโตท่านจะไม่ไปช่วยเอามันขึ้นหรื อ ท่านไม่คิดหรื อว่ามนุษย์มีค่ามากกว่าแกะ ท่านว่าการ
รักษาโรควันสะบาโตผิดบัญญัติ แต่เราว่าการกระทาความดีแก่ผอู ้ ื่นนัน่ เป็ นความชอบธรรม ไม่วา่ สะบา
โตหรื อวันไหน ๆ ทั้งหมด”
พระองค์ทอดพระเนตรดูรอบ ๆ ด้วยความไม่พอพระทัยน้ าใจเขาจะให้ชายผูน้ ้ นั ทนทุกข์เวทนา
ต่อไปอีกวันหนึ่ง โดยไม่จาเป็ นเช่นนั้นหรื อ ทรงหันกลับมาและตรัสแก่ชายผูน้ ้ นั ว่า
“จงเหยียดมือออกเถิด”
พอรับสั่ง มือของเขาก็หายสนิทเหมือนอีกข้างหนึ่ง พวกฟาริ สีออกไปจากธรรมศาลา หน้าตา
บูดบึ้งด้วยความโกรธ เขาต่างพูดกันว่ “ทาเกินขอบเขต”
“หักล้างบัญญัติดี ๆ ของเราเสี ยหมด ประเทศชาติของเราไม่ปลอดภัยเสี ยแล้ว ขืนให้ท่านผูน้ ้ ีอยู่
ต่อไปไม่ได้แน่ ท่านต้องตาย”
เขาหมายความเช่นนั้นจริ ง ๆ และเข้าใจว่าตนเป็ นฝ่ ายถูก เขากลัวการกระทาของพระเยซู จึงไป
ปรึ กษาแม้แต่กบั ศัตรู ของเขาเองว่าจะหาวิธีกาจัดพระองค์อย่างไร
ในเวลาเดียวกันนั้น พระเยซูเสด็จออกไปนอกเมืองเพื่อประทับตามลาพังบนเนินเขาเปล่าเปลี่ยว
แห่งหนึ่ง ในท่ามกลางแสงจันทร์ พระองค์ทรงอธิ ษฐานต่อพระบิดาตลอดคืน ส่ วนในเมืองก็มีผคู ้ ิดหา
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ช่องทางที่จะประหัตประหารพระองค์ แต่บนเขาพระเยซู ทรงอธิ ษฐานทูลขอกาลังที่จะกระทาความดีแก่
มนุษย์
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7. ยากที่จะเข้าใจ
มิใช่ฟาริ สีทุกคนที่ทาตัวเป็ นศัตรู กบั พระเยซู
มีคนหนึ่งชื่อซี โมนเชิญพระเยซูไปเสวยพระ
กระยาหารที่บา้ น บางทีซีโมนอาจคิดว่า ฟาริ สีอื่น ๆ ร้ายต่อพระองค์ก็ได้ หรื อเขาอาจจะคิดว่า เขาจะชี้
ให้พระองค์ทรงเห็นความผิดที่ได้กระทา หรื อเขาอาจจะอยากรู ้อยากเห็นก็ได้ พระเยซูทรงเป็ นที่รู้จกั
เลื่องลือแก่ประชาชนส่ วนมาก เขาพากันเรี ยกพระองค์วา่ “รับบี” ซึ่ งแปลว่า “อาจารย์” ถ้าซีโมนได้
สนทนากับท่านรับบีตลอดเวลาบ่ายก็คงจะเพลิดเพลินมาก
จะเป็ นเพราะเหตุใดก็ตาม ซี โมนเชิญเสด็จพระเยซูมาเสวยพระกระยาหารกับเขาและเพื่อน ๆ
ขณะที่เลี้ยงกันอยูน่ ้ นั มีหญิงผูห้ นึ่งแอบเข้ามาเงียบ ๆ เขามิได้รับเชิ ญ ซี โมนคงไม่เชิ ญหญิงผูน้ ้ ี
เข้ามาในบ้านเป็ นแน่เพราะใคร ๆ ขนานนามว่า “เป็ นหญิงไม่ดี” พบปะกันกลางถนนต่างก็เบือนหน้า
หนี
ถ้าแม้เป็ นเวลาอื่น หญิงผูน้ ้ ี ก็คงไม่อยากย่างกรายเข้ามาในบ้านของซี โมน เพราะใครก็คงไม่
ชอบให้ถูกผลักใสออกจากบ้าน หรื อถูกคนมองอย่างเหยียดหยาม แต่วนั นี้พระเยซูประทับในบ้านนั้น
หญิงนั้นนาหี บน้ ามันหอมมาด้วย เป็ นธรรมเนียมของชาวยิวที่จะใช้น้ ามันหอมชโลมคนสาคัญ
หรื อเพื่อนที่รัก ถือว่าเป็ นการให้เกียรติ นางกาหี บน้ ามันหอมแน่น ค่อย ๆ คลานเข้าไปในห้องจนถึงที่ที่
พระเยซูประทับอยู่ แล้วร้องไห้น้ าตาตกต้องพระบาทพระองค์ นางเช็ดพระบาทด้วยผมและจูบพระบาท
แล้วเปิ ดหี บเทน้ ามันลงบนพระบาท
ไม่มีใครพูดจาว่ากระไร แต่ซีโมนโกรธและไม่พอใจพระเยซู เป็ นอันว่าพวกฟาริ สีอื่น ๆ พูด
ของเขาถูก!
นี่หรื อคือผูเ้ ผยพระวจนะยิง่ ใหญ่ที่พระเจ้าส่ งมา ซี โมนครุ่ นคิด ถ้าพระเยซูเป็ นพระผูเ้ ผยพระ
วจนะจริ งแล้ว ไฉนเราจึงเห็นเหตุการณ์เช่นนี้ พระองค์ควรจะทรงทราบซิ วา่ หญิงชนิ ดไหนที่มาถูกต้อง
พระองค์ ใคร ๆ เขาก็รู้ก็กนั หมดว่าเป็ นคนชัว่ !
ไม่ตอ้ งมีใครมาทูล พระเยซูก็ทรงทราบว่าซี โมนคิดนึกอย่างไรขณะที่ทรงประทับอยูท่ ี่นนั่ และ
หญิงนั้นยังกอดพระบาทพระองค์อยู่ พระเยซูตรัสว่า
“ซี โมน เรามีอะไรบางอย่างที่จะพูดกับท่าน”
“รับบี เรื่ องอะไร” ซีโมนทูลถาม
พระเยซูตรัส “เราจะเล่าเรื่ องให้ท่านฟัง ครั้งหนึ่งเจ้าหนี้มีลูกหนี้สองคน คนหนึ่งเป็ นหนี้หา้ ร้อย
บาท อีกคนหนึ่งเป็ นหนี้ หา้ สิ บบาท เมื่อเขาทั้งสองไม่มีอะไรจะใช้หนี้ ท่านจึงโปรดยกหนี้ให้หมด เขา
ทั้งสองไม่ตอ้ งนาเงินมาใช้อีก บอกเราซิ วา่ ในสองคนนี้ คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่า”
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ซี โมนทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าเห็นว่า คนที่เป็ นหนี้มากที่สุด”
“ถูกแล้ว” พระเยซูตรัสตอบ “ซี โมน จงดูหญิงผูน้ ้ ีเมื่อเราเข้ามาในบ้านของท่าน ท่านมิได้ให้น้ า
ล้างเท้าเราเหมือนที่เขาทากันในบ้านเพื่อน แต่หญิงผูน้ ้ ีชาระเท้าเราด้วยน้ าตา และเซ็ดเท้าด้วยผม ท่านไม่
สู ้จะสุ ภาพต่อเรา แต่หญิงผูน้ ้ ีได้จูบเท้าของเราท่านไม่เคยนึกที่จะชโลมศีรษะเราด้วยน้ ามัน แต่หญิงนี้
ชโลมเท้าเราด้วยน้ าหอมที่มีค่า
“ท่านคิดว่าหญิงผูน้ ้ ี เป็ นคนบาปหนา ก็จริ งของท่าน เขากระทาความบาปไว้หลายอย่าง แต่
ความผิดบาปของหญิงผูน้ ้ ีได้โปรดยกเสี ยแล้ว เราได้นาชี วติ ใหม่มาให้เขา และเขาไม่ตอ้ งกังวลถึงบาปที่
ล่วงแล้วต่อไป ด้วยเหตุน้ ี เขาจึงรักเรามาก แต่ผบู ้ าปที่ผดิ ของตนยังไม่ได้โปรดยกเสี ย ก็ยงั ไม่รู้เรื่ องความ
รัก”
พระเยซูทรงหันพระพักตร์ ไปจากซี โมน คล้ายจะตรัสต่อไปว่า
“ฟาริ สีเช่นท่าน ซึ่ งแน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดร้ายในตัวเลย นัน่ ร้ายยิง่ ไปกว่าหญิงผูน้ ้ ี ท่านมีบาปต้อง
เป็ นกังวลต่อไปแต่ไม่รู้ตวั ”
แต่พระเยซูมิได้ตรัสเช่นนั้น พระองค์จะให้ซีโมนคิดเอาเอง แทนที่จะรับสั่งกับซี โมน กลับตรัส
กับหญิงนั้นว่า
“ความบาปผิดของเจ้าโปรดยกเสี ยแล้ว”
ผูค้ นในห้องนั้นต่างพึมพัมกัน “ดูซี โปรดยกบาปอีกแล้วเป็ นใครกัน จนชั้นความบาปผิดก็ยก
ได้”
แต่พระเยซูมิได้ทรงใส่ พระทัย รับสัง่ กับหญิงที่เบื้องพระบาทว่า
“ความเชื่อของเจ้าได้ทาให้เจ้ารอด จงไปเป็ นสุ ขเถิด”
การเลี้ยงที่บา้ นซี โมนสิ้ นสุ ดลงแค่น้ ี แต่เสี ยงซูบซิ บนินทาเรื่ องการคบค้าสมาคมของพระเยซูหา
ได้สิ้นสุ ดลงแค่น้ ีไม่ บางคนเข้าใจว่าพระเยซูคงเลวทราม เพราะคบกับคนที่พวกฟาริ สีไม่ยอมพูดด้วย ไม่
ว่าจะเสด็จไปแห่งใด ก็มีเสี ยงนินทาที่นนั่
ตั้งหลาย ครั้งหลายหน พระเยซูทรง พยายามที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจว่า ทาไมพระองค์จึงสน
พระทัยในความบาปมากกว่าคนชนิดอื่น คนที่พวกฟาริ สีดูถูกหมิ่นต้องการความรักจากพระองค์มาก
ที่สุด การช่วยผูห้ นึ่งต้องการความรักจากพระองค์มากที่สุด การช่วยผูห้ นึ่งผูใ้ ดให้พน้ จากความชัว่ ร้ายไม่
ดีหรื อ
พระเยซูทรงเล่าเรื่ อง เพื่อแสดงให้พวกฟาริ สีเห็นว่าทรงหมายถึงอะไร คราวหนึ่งตรัสว่าดังนี้
“สมมุติวา่ มีผเู ้ ลี้ยงแกะคนหนึ่ งมีแกะอยูร่ ้อยตัว ถ้าตัวหนึ่งหลงหายไป เขาจะไม่ละเก้าสิ บเก้าตัว
นั้นไว้ และไปเที่ยวหาตัวที่หายจนกว่าจะพบหรื อ และเมื่อพบแล้ว เขาก็แบกขึ้นบ่ากลับบ้านด้วยความ
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ยินดี แล้วไปบอกกับเพื่อนบ้านว่า “จงแสดงความยินดีกบั ข้าพเจ้าเถอะ เพราะข้าพเจ้าพบแกะตัวที่
หายไปนั้น”
“หรื อสมมุติวา่ หญิงผูห้ นึ่งมีเงินเหรี ยญอยูส่ ิ บบาทเหรี ยญหนึ่งตกลงบนพื้น เขาจะไม่จุดเทียน
กวาดบ้าน ดูทุกหนทุกแห่งจนกว่าจะพบเงินเหรี ยญนั้นหรื อ แล้วเขาจะบอกเพื่อนบ้านว่า “จงยินดีกบั
ข้าพเจ้าเถิด เพราะข้าพเจ้าได้พบเงินเหรี ยญที่หายไปนั้น”
“ในทานองเดียวกัน” พระเยซูตรัสต่อไปว่า “พระเจ้าทรงพอพระทัยที่คนบาปคนใดคนหนึ่ง
หยุดกระทาความผิดบาปมาก”
พวกฟาริ สีก็ยงั หาเข้าใจไม่ ดังนั้นพระเยซูจึงทรงเล่าอีกเรื่ องหนึ่ง
“คหบดีผหู้ นึ่งมีบุตรชายสองคน วันหนึ่งบุตรคนเล็กมาพูดกับบิดาว่า “บิดาเจ้าข้า ขอทรัพย์ที่
เป็ นส่ วนของข้าพเจ้าเถิด” บิดาจึงแบ่งทรัพย์ให้แก่บุตรทั้งสองคนนั้น
“ต่อมาบุตรน้อยเก็บทรัพย์สมบัติของตนไปเที่ยวเมืองไกลและใช้จ่ายเงินทองในทางเหลว
แหลกจนหมด เมื่อเงินหมดแล้วก็ไม่มีอะไรกิน จึงไปอาศัยอยูก่ บั ชาวนา ชาวนาใช้ให้เลี้ยงหมู เขาหิ ว
มาก และใคร่ จะกินอาหารของหมูแต่ไม่มีใครให้อะไรเขากินเลย
“มาวันหนึ่งเขาราพึงว่า “เรานี่โง่จริ ง จะอยูท่ ี่นี่ทาไม” เขาจึงนึกถึงลูกจ้างที่บา้ นว่ายังมีอาหารกิน
มากมาย แต่เขากาลังอดตาย เขากล่าวว่า เราจะกลับไปหาบิดาและบอกท่านว่า “ข้าพเจ้าได้กระทาผิดต่อ
ท่านและต่อพระเจ้า” เราจะสารภาพกับท่านว่า “ข้าพเจ้าไม่สมควรเป็ นบุตรของท่าน ขอให้ขา้ พเจ้าเป็ น
เหมือนลูกจ้างของท่านเถิด”
“แล้วเขาก็กลับไปบ้านแต่ก่อนที่จะถึงบ้าน บิดาได้เห็นเขาและวิง่ ออกมาต้อนรับ บุตรน้อยกาลัง
จะเอ่ยปากพูดว่า “ข้าพเจ้าได้กระทาผิดต่อท่าน ข้าพเจ้าไม่สมควรจะเป็ นบุตรของท่านต่อไป” แต่บิดา
ของเขากลับสั่งคนใช้วา่ “จงไปเอาเสื้ อผ้าดีที่สุดในบ้าน กับรองเท้ามาสวมให้เขา แล้วฆ่าลูกวัวที่อว้ นพี
มาเลี้ยงกันแถอะ เพราะว่าลูกของเรากลับมา เราต้องมีงานฉลอง”
“ฝ่ ายบุตรคนใหญ่น้ นั กาลังอยูท่ ี่ทุ่งนา เมื่อกลับมาบ้านได้ยนิ เสี ยงมะโหรี และเต้นรากัน จึงถาม
คนใช้วา่ ทาไมจึงมีการเลี้ยงกัน พอทราบเรื่ องก็โกรธเป็ นกาลัง ถึงกับไม่ยอมเข้าบ้านบิดาจึงออกมาชวน
ให้เข้าไปกินเลี้ยง แต่เขากลับตอบว่า “ข้าพเจ้าอยูบ่ า้ นปฏิบตั ิท่านตลอดมาหลายปี แล้ว มิได้ละเมิดคาสั่ง
ของท่านสักข้อ แต่ท่านไม่เคยมีการเลี้ยงให้ขา้ พเจ้าแม้ครั้งเดียวดูเถอะน้องของข้าพเจ้าเมื่อผลาญเงินทอง
จนเกลี้ยงแล้ว กลับบ้านยังได้รับการเลี้ยงดูถึงปานนี้ ”
“แต่บิดากลับตอบอย่างใจดีวา่ “ลูกเอ๋ ย เจ้าอยูก่ บั เราตลอดเวลา ทุกสิ่ งทุกอย่างที่เรามีก็เป็ นของ
เจ้า นี่เราฉลองกันด้วยความชื่นชมก็สมควรแล้ว เพราะน้องของเจ้าคนนี้เท่ากับว่าตายแล้ว และกลับเป็ น
ขึ้นมาอีก หายไปแล้ว แต่กลับมาพบกันอีก”
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วันเวลาล่วงไป บางวันก็ดี บางวันก็ร้าย นาน ๆ ครั้งพระเยซูจึงจะทรงพบผูท้ ี่เข้าใจพระองค์และ
เชื่อพระองค์ แต่แล้วก็ดูเหมือนว่าการที่พระองค์ทรงพยายามกระทานั้นจะไม่สาเร็ จลุล่วงไปได้
คราวที่พระองค์รักษาบ่าวของนายทหารโรมันนั้นนับว่าเป็ นวันดี พระเยซูพ่ งึ จะเสด็จกลับมา
เมืองคาฟารนาอูม ภายหลังที่ทรงสัง่ สอนตามบ้านนอก นายทหารผูน้ ้ ีเข้ามาเฝ้ าพระองค์ ถึงแม้เขาจะเป็ น
นายทหารโรมัน มียศเป็ นนายร้อยเอก แต่ชาวเมืองคาฟารนาอูมชอบพอเขามาก เพราะเขาสร้างธรรม
ศาลาให้พวกยิวหลังหนึ่ง และใคร ๆ ก็ทราบว่ารักใคร่ ชนชาติยวิ
เขามาเฝ้ าพระเยซูทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า บ่าวของข้าพเจ้าเจ็บหนักทนทุกขเวทนาอยูบ่ า้ น”
พระเยซูรับสั่งว่า “เราจะไปรักษาเขา”
แต่นายร้อยเอกสั่นศีรษะทูลว่า
“พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าเป็ นผูไ้ ม่สมควรที่พระองค์จะเสด็จเข้ามาในบ้าน ขอได้โปรดตรัสแต่
เพียงคาเดียว ทั้ง ๆ ที่ประทับที่นี่ แล้วบ่าวของข้าพเจ้าก็จะหาย ข้าพเจ้าบังคับบัญชาทหารกองหนึ่ง เมื่อ
ข้าพเจ้าสั่งทหารว่า “มานี่” เขาก็มา ข้าพเจ้าสั่งบ่าวให้ทาอะไรเขาก็กระทาทันที พระองค์ก็ทรงมีอานาจ
เช่นนั้นเหมือนกัน พอพระองค์ตรัสว่าบ่าวของข้าพเจ้าหาย แล้วเขาต้องหาย”
พระเยซูทรงชื่นชมยินดีที่ได้ทรงฟังคาพูดเช่นนี้ รับสั่งแก่ผทู ้ ี่ยนื อยูร่ อบ ๆ ว่า
“เราบอกท่านทั้งหลายตามจริ งว่า เราหาได้พบความเชื่อมากเช่นคนโรมันผูน้ ้ ีในพวกยิวไม่ เรา
ขอบอกท่านดังนี้ เมื่อท่านพูดถึงแผ่นดินของพระเจ้า ท่านไม่ควรคิดว่า พระเจ้าไม่มีที่สาหรับคนอื่น
นอกจากพวกยิว พระเจ้าจะทรงนาคนนานาชาติ ๆ คนที่มีความเชื่อเหมือนอย่างนายร้อยเอกผูน้ ้ ีเข้ามาใน
แผ่นดินของพระองค์ และคนยิวบางคนจะต้องอยูภ่ ายนอกเข้าไปในแผ่นดินนั้นไม่ได้”
แล้วทรงหันมาทางนายร้อยเอกผูน้ ้ นั ตรัสว่า
“กลับไปบ้านของท่านเถอะ ท่านมีความเชื่ อในเรา และเราให้ตามที่ท่านขอแล้ว”
เมื่อนายทหารผูน้ ้ นั กลับไปบ้าน ก็พบบ่าวของเขาหายเป็ นปกติเวลาเดียวกันกับที่พระเยซูรับสัง่
วันใดที่พระเยซูทรงพบผูท้ ี่เชื่ อพระองค์ วันนั้นก็นบั ว่าเป็ นวันดี แต่วนั ร้ายก็มีคือ วันที่พระเยซู
ทรงทราบว่าเพื่อนเก่าของพระองค์หมดความเชื่อในพระองค์ ยอห์นบัพติสโตไม่เชื่อแน่ต่อไปอีกว่าพระ
เยซู คือพระเมสิ ยาห์
ขณะนั้นยอห์นถูกติดคุก เพราะได้เทศนาตักเตือนกษัตริ ยเ์ ฮโรด กษัตริ ยเ์ ฮโรดนี้ เป็ นโอรสองค์ที่
สวรรคต สมัยเมื่อพระเยซูยงั ทรงเป็ นทารกอยู่ กษัตริ ยเ์ ฮโรดองค์น้ ีทรงสมรสกับภรรยาของชายผูห้ นึ่ง
ยอห์นบัพติสโตทูลว่า การที่ทรงกระทาเช่นนั้นบาปกษัตริ ยจ์ ึงจาคุกยอห์น
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วันแล้ววันเล่า ขณะที่ยอห์นต้องนอนอยูใ่ นคุก ท่านนึกสงสัยพระเยซู ท่านได้คิดผิดไปหรื อที่คิด
ว่าพระเยซูคือ พระเมสิ ยาห์ พระเยซูยงั ไม่ทรงกระทาอะไรมากมายเลย พวกโรมันก็ยงั อยูเ่ ต็มบ้านเต็ม
เมือง คนมัง่ มีก็ชวั่ ร้ายเช่นเดิม ส่ วนคนจนก็ยงิ่ จนลง
ในที่สุดยอห์นทนอยูต่ ่อไปไม่ได้
พอดีศิษย์สองคนมาเยีย่ มที่คุกจึงส่ งไปทูลถามพระเยซูวา่
พระองค์เป็ นใครกันแน่
“ทูลถามพระองค์เถอะ ว่าพระองค์เป็ นหรื อไม่เป็ นพระเมสิ ยาห์”
ศิษย์ของยอห์นไปพบพระเยซูกาลังสาละวน รักษาคนป่ วยอยู่ เขาเชิ ญเสด็จเลี่ยงออกมาจากหมู่
คน แล้วทูลถามตามที่ยอห์นต้องการทราบ
“พระองค์ทรงเป็ นท่านผูน้ ้ นั หรื อ” เขาทูลถาม “หรื อพวกข้าพเจ้าต้องไปค้นหาคนอื่นอีก”
แม้แต่ยอห์นบัพติสโตก็สงสัยพระองค์ ยอห์นผูซ้ ่ ึ งทูลพระองค์วา่ ท่านไม่สมควรจะให้บพั ติศมา
พระเยซู ยอห์นผูเ้ คยเรี ยกพระเยซูวา่ พระเมษโปดกของพระเจ้า
พระเยซูทรงชี้ไปที่หมู่ชนซึ่ งพระองค์ทรงรักษาให้หาย แล้วตรัสแก่ศิษย์ของยอห์นว่า
“จงกลับไปบอกยอห์นถึงสิ่ งที่ท่านเห็นและได้ยนิ เถอะ บอกเขาว่าเรากาลังทาสิ่ งที่เราจะทาได้
คนตาบอดเห็นได้ คนง่อยเดินได้ และคนโรคเรื้ อนหายได้ บอกเขาเถอะว่าเรากาลังสอนคนยากจน จงเล่า
ให้เขาฟังทั้งหมดว่าเรากาลังทาอะไร และให้เขาตัดสิ นเองว่า เราเป็ นเมสิ ยาห์ใช่หรื อไม่ และบอกเขาด้วย
ว่าผูท้ ี่เชื่อเราและรับเราขณะที่เรามีความเป็ นอยูเ่ ช่นนี้ เป็ นสุ ข”
พระเยซูไม่ทราบว่า ยอห์นคิดเห็นอย่างไรในเรื่ องนี้เพราะยอห์นมีชีวิตอยูต่ ่อมาไม่นาน วันหนึ่ง
กษัตริ ยเ์ ฮโรดทรงฉลองวันเฉลิมพระชนม์พรรษา หญิงสาวสวยผูห้ นึ่งออกมาเต้นราเป็ นที่พอพระทัย
มาก กษัตริ ยจ์ ึงรับสั่งแก่หญิงนั้นว่า จะประทานทุกสิ่ งที่ขอ หญิงนั้นไปถามมารดาของตนว่าควรจะขอ
ประทานอะไรดี มารดาเกลียดชังยอห์นมากเพราะพูดความจริ ง จึงบอกบุตรสาวของตนว่า
“ไปขอประทานศีรษะของยอห์นบัพติสโตใส่ ถาดเอามาที่นี่เถอะ”
หญิงสาวไปเฝ้ ากษัตริ ยข์ อประทานศีรษะของยอห์น กษัตริ ยท์ รงเสี ยพระทัยที่ได้สัญญาเช่นนั้น
ทรงเป็ นทุกข์นกั แต่เป็ นกษัตริ ยต์ รัสแล้วคืนคามิได้ จึงสั่งให้เพชฌฆาตไปตัดศีรษะยอห์นบัพติสโตใส่
ถาดส่ งเข้ามาในวัง
ครั้นพระเยซูทรงทราบเช่นนี้ ก็ทรงเศร้าพระทัยยิง่ นัก ตรัสแก่สาวกว่า
“ให้เราไปหาที่เงียบสงัด พักกันสักครู่ หนึ่งเถอะ”
สถานการณ์ค่อนข้างมืดมัว ยอห์นบัพติสโตก็ตายเสี ยแล้วและเฮโรดก็หาทางจะปลงพระชนม์
พระเยซู วันหนึ่งมีคนมาทูลเตือนพระองค์ให้เสด็จออกไปนอกประเทศเสี ย แต่พระเยซูตรัสว่า
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“จงไปบอกสุ นขั จิง้ จอกนั้นว่า เรากาลังรักษาโรคและต่อสู ้กบั ความชัว่ ร้าย งานของเรามีมากไม่
ว่าเฮโรดหรื อใครจะมาห้ามเราไม่ได้จนกว่างานของเราจะสาเร็ จ
แต่เหตุการณ์ดูเลวลงไปทุกที
พระเยซูทรงเห็นว่ามีไม่กี่คนที่เข้าใจคาเทศนาสั่งสอนของ
พระองค์ หรื อรู ้จกั ว่าพระองค์คือผูใ้ ด น้อยคนนักที่เชื่ อ แต่บางคนพอสักหน่อยก็ขาดความสนใจ คล้าย
กับไม่เคยได้ยนิ ได้ฟังเลย นาน ๆ ครั้งหนึ่งจึงจะทรงเห็นผลการกระทาของพระองค์
พระองค์ทรงอธิ บายความเป็ นไปเช่นนี้ โดยทรงเล่าเรื่ องว่า
“มีชาวนาผูห้ นึ่งออกไปหว่านพืช และเมื่อเขาหว่าน พืชนั้นก็ตกอยูร่ ิ มหนทางบ้าง ถูกเหยียบย่า
บ้าง หรื อนกมาเก็บกินเสี ย ที่ตกที่หิน เมื่องอกขึ้นแล้วก็เหี่ ยวแห้งไป เพราะรากหยัง่ ลึกลงไปไม่ได้ ที่ตก
กลางหนาม หนามก็งอกขึ้นมาปกคลุมเสี ย แต่พืชที่ตกที่ดินดีก็งอกขึ้นเกิดผลร้อยเท่า”
เมื่อสาวกอยูต่ ามลาพังกับพระองค์ เขาทูลถามว่า “เรื่ องนั้นหมายความว่าอะไร” พระเยซูตรัสว่า
“พืชได้แก่คาเทศนาของพระองค์ บางคนได้ฟังแล้วในไม่ชา้ ก็ลืม เหมือนกับพืชที่หล่นริ มทาง บางคนฟัง
แล้วในชั้นต้นดูตื่นเต้น แต่การปฏิบตั ิตนตามคาสอนนั้นยาก ในไม่ชา้ ก็สิ้นความพยายามเหมือนพืชที่
หล่นที่หิน ไม่มีดินมีน้ า รากหยัง่ ลงไปได้”
มีบางคนพะวงแต่เรื่ องทรัพย์สมบัติ และความสนุกรื่ นเริ งต่าง ๆ มากกว่าเอาใจใส่ ในเรื่ องพระ
เจ้า เหมือนกับพืชที่หนามงอกปกคลุมเสี ย
แต่บางคนได้ฟังพระเยซูเทศนา แล้วก็เลื่อมใสศรัทธาด้วยความเต็มใจ ซื่ อสัตย์ต่อพระองค์
เรื่ อยไป คาเทศนาของพระองค์จึงเกิดผลเหมือนพืชที่ตกบนพื้นดินที่ดี
พระเยซูตรัสว่า “ถ้าหากมนุษย์ยงั ไม่เลื่อมใสในตัวเรา เขาจะเข้าใจพระเจ้าไม่ได้เลย เขาเห็นสิ่ งที่
เรากระทาแล้ว แต่ไม่ทราบว่าเห็นอะไร เขาได้ยนิ เราพูด แต่ไม่ทราบว่าได้ยนิ อะไรเราจะสอนเขาได้
อย่างไร แต่ท่านผูเ้ ป็ นสาวกของเรา ท่านเลื่อมใสในตัวเรา สักวันหนึ่งท่านจะเข้าใจทุกสิ่ งทุกอย่าง”
พวกสาวกจะเป็ นดินดีสาหรับพืชที่พระเยซูทรงหว่าน
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8. ความมัน่ คงของพระเยซู
คืนวันนั้นพระเยซูรับสั่งแก่เหล่าสาวกว่า “ให้เราข้ามไปฟากข้างโน้นเถิด”
ซีโมน อันดเรอา ยากอบ และยอห์น ล้วนเป็ นชาวประมง จึงทราบว่าจะไปขอยืมเรื อที่ไหน และ
เขารู ้จกั เล่นเรื อใบด้วย
พระเยซูและสาวกสิ บสองคนลงเรื อ แล้วแล่นออกไปจากฝั่ง ในเวลากลางวันทะเลกาลิลีงาม
น่าดูมาก น้ าทะเลสี เขียวครามต้องแสงอาทิตย์ดูพราวแพรว กลางคืนก็มีละลอกน้อย ๆ กระทบข้างเรื อ
เหนื อศีรษะดวงดาวส่ องแสงระยิบระยับ ดูภูมิภาพงามเช่นเดียวกัน
แต่ทะเลกาลิลีไม่สงบเงียบหรื อน่าดูเสมอไป บางทีพายุพดั จัด คลื่นใหญ่ ๆ น่ากลัว แตกกระจาย
เป็ นฟองขาว
เมื่อเรื อแล่นออกไปจากฝั่งนั้น ทะเลเงียบสงัด แต่พอออกไปได้สักหน่อยเดียวก็มีพายุใหญ่พดั
มารอบ ๆ เรื อโคลงเคลงคล้ายท่อนไม้ลอยไป จะบังคับให้แล่นกลับฝั่งก็ไม่ได้
สาวกบางคนเป็ นชาวประมงมาตลอดชีวิต รู ้วา่ พายุที่พดั มาทันทีทนั ใดเช่นนี้มีพิษสงอย่างไร
ท้องฟ้ ามืดดาดุจหมึก ดูเหมือนพายุพดั ดาวไปหมด คลื่นลูกใหม่ ๆ กระแทกข้างเรื อ น้ าแตกกระจายเข้า
มาในเรื อ ไม่มีใครสามารถจะทาอะไรได้ จะหันหางเสื อไปทางไหนก็ไม่ได้ท้ งั สิ้ น พระเจ้าองค์เดียว
เท่านั้นที่จะทรงช่วยเขาให้รอดกลับมายังฝั่งได้
ทะเลยิง่ มีคลื่นจัดเข้าทุกที สาวกต่างก็กลัว เวลาพายุพดั จัดคนอยูก่ ลางทะเลย่อมหวาดถึงภัย
อันตรายด้วยกันทุกคน เพราะมนุษย์อ่อนแอและตัวก็เล็ก ส่ วนทะเลเหมือนกับยักษ์ใหญ่โยนเขาขึ้น ๆ ลง
ๆ แล้วในที่สุดก็กลืนเขาหายเข้าไปหมด
ทาไมหนอเขาจึงไม่อยูท่ ี่ภาคพื้นดิน ทั้งสะดวกสบายทุกอย่าง คืนนั้นเขาทั้งเหนื่ อยทั้งร้อนใจ จึง
รู ้สึกท้อถอยในเรื่ องงานของพระเยซู และบัดนี้ก็เกิดพายุใหญ่มาซ้ าเต็มเข้าอีก ดูคล้ายจะไม่มีใครรอด
ชีวติ อยูเ่ ห็นวันรุ่ งขึ้นเลย เขาเสี ยสละทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวเพื่อมาติดตามพระองค์ มีประโยชน์อะไรที่จะ
มาติดตามพระเยซูแล้วต้องจมน้ าตายกันหมด
น้ าเข้าเต็มเรื อ เขาพยายามวิดออก แต่รู้วา่ ไม่ได้ผลอะไรยิ่งวิดน้ าก็ยงิ่ เข้า ในที่มืดต่างคนต่างไม่
เห็นหน้ากัน ไม่ทราบว่าใครเป็ นใคร พระเยซูประทับอยูเ่ สี ยที่ไหน ตั้งแต่เกิดพายุไม่มีใครได้ยนิ พระ
สุ รเสี ยงของพระองค์เลย
เขาพบพระองค์ที่ทา้ ยเรื อ ที่ซ่ ึ งพระองค์ประทับเวลาเรื อออกจากฝั่ง ทรงบรรทมเหยียดยาวหนุน
พระเขนยและบรรทมหลับสนิท
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สาวกพากันโกรธเคือง เรื อเกือบจะคว่าอยูแ่ ล้ว และพระเยซูบรรทมหลับ เหมือนกับว่าไม่มี
เหตุการณ์สิ่งใดสิ่ งหนึ่งเกิดขึ้นเสี ยเลย
คนหนึ่งเข้าไปปลุกพระองค์ เขาต่างตะโกนเพราะพายุกาลังพัดจัด “พระอาจารย์เจ้าข้า พวก
ข้าพเจ้ากาลังจะจมน้ าตายกันอยูแ่ ล้วไม่ทรงเป็ นห่วงหรื อ”
พระเยซูทรงลุกขึ้นยืน ขณะที่เรื อกาลังโคลงเคลง ลมพัดต้องพระพักตร์ พระองค์ คลื่นใหญ่ซดั
เข้ามาในเรื ออีก จึงรับสั่งว่า “จงสงบเงียบเถิด”
ทันทีทนั ใดนั้นลมก็เงียบ คลื่นที่ซดั เมื่อนาทีที่แล้วก็หยุดเช่นเดียวกัน ดวงดาวฉายแสงเช่นเดิม
เสี ยงต่าง ๆ ก็สงบ นอกจากละลอกเล็ก ๆ ซัดข้างเรื อ
พระเยซูตรัสกับสาวกว่า
“ทาไมท่านจึงขลาดเช่นนี้ ท่านไม่มีความเชื่อหรื อ”
แต่สาวกไม่ได้เอาใจใส่ วา่ พระองค์ตรัสว่าอย่างไร เขารู ้สึกกลัวมากยิง่ ขึ้น คราวนี้ไม่กลัวทะเล
กลับกลัวพระเยซู ต่างพูดกันว่า
“ท่านผูน้ ้ ีเป็ นผูใ้ ด แม้แต่ลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน”
รุ่ งเช้าเขานาเรื อลาเล็กมาจอด อีกฝั่งหนึ่งที่เมืองกะดาราเมืองกาลิลีดูไกลออกไปมาก
มีผาสู งอยูร่ ิ มฝั่ง พระเยซูและสาวกปี นขึ้นไปบนเนิ นผาดูภูมิประเทศรอบ ๆ ไม่มีอะไรน่าดูนกั
นอกจากมีคนสองสามคนเลี้ยงหมู ไกลออกไปสักหน่อยก็เป็ นป่ าช้า
ขณะนั้นมีชายผูห้ นึ่ง เปลือยกายวิง่ ออกมาจากป่ าช้า เนื้ อตัวมีบาดแผลเขียวช้ า ชายผูน้ ้ ีเสี ยจริ ต
อาศัยอยูใ่ นป่ าช้า ท่องเที่ยวไปตามหุ บเขา เขาเอาโซ่มาล่ามไว้ แต่คนวิกลจริ ตนี้แข็งแรงมากหักโซ่ตรวน
ขาดง่ายดายคล้ายกับดึงเชือก ตลอดวันตลอดคืนมักจะส่ งเสี ยงร้องและเอาหิ นแหลม ๆ ทิ่มแทงตัว ไม่มี
ใครกล้าเข้าไปใกล้เขา
คนวิกลจริ ตวิง่ เข้ามาหาพระเยซู ร้องตะโกน เสี ยงของเขาก็เหมือนกับคนที่เอะอะเมื่อพระองค์
กาลังเทศนาในธรรมศาลา
“ข้าพเจ้ามีสาเหตุอะไรกับท่าน พระเยซู พระบุตรของพระเจ้าสู งสุ ด โปรดอย่าทรมานข้าพเจ้า
ต่อไปอีกเลย”
พระเยซูตรัสว่า “เจ้าชื่ออะไร”
ชายผูน้ ้ นั ตอบว่า “ชื่อกอง ผีโสโครกทั้งกองอยูใ่ นตัวข้าพเจ้า”
พวกสาวกฟังแล้วสยดสยอง มีสิ่งชัว่ ร้ายในตัวชายผูน้ ้ ีมาก ร้ายเท่ากับพายุเมื่อคืนที่แล้ว เขาได้
ยินพระเยซูรับสัง่ ว่า “จงออกมาจากชายผูน้ ้ ี” ดวงตาที่ข่นุ มัวสักครู่ หนึ่งกลับแจ่มใสชายผูน้ ้ นั เป็ นคนปกติ
แล้ว แต่ฝงู หมูกลับวิง่ กันให้เพ่นพ่านคล้ายเป็ นบ้า แล้วกระโจนจากหน้าผาลงไปในทะเล
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ต่อจากนั้นทุกสิ่ งทุกอย่างก็เงียบสงัด เหมือนเมื่อพระเยซูทรงให้คลื่นลมสงบ แสงอาทิตย์ส่อง
สว่างจ้าในท้องถิ่นนั้นไม่มีอะไรอีกที่น่าสยดสยอง
คนเลี้ยงหมูอศั จรรย์ใจเป็ นที่ยิ่ง ไม่เคยเห็นอะไรแปลกประหลาดดังนี้มาแต่ก่อนเลย เขารี บวิง่ ไป
ที่หมู่บา้ นเล่าเรื่ องให้คนที่นนั่ ฟัง ผูค้ นแตกตื่นกันมาดูเหตุการณ์ดว้ ยตนเอง พอมาถึงก็เห็นคนวิกลจริ ต
นัง่ พูดจากับพระเยซูเป็ นปกติ สวมเสื้ อผ้าแสดงกิริยาเหมือนคนอื่น ๆ
ทีแรกเขาพากันกลัวคนวิกลจริ ต แต่บดั นี้กลับกลัวพระเยซู เขาล่ามโซ่ล่ามตรวนชายผูน้ ้ ี แต่ก็
เอาไว้ไม่อยู่ ดูเถอะท่านที่แปลกถิ่นมาจากกาลิลี รักษาคนวิกลจริ ตด้วยวาจาแต่เพียงสองสามคาเท่านั้น
“ท่านผูน้ ้ นั คือใครที่ไหน” เขาคิด “ท่านมีฤทธิ์ อานาจอะไร”
เขารู ้สึกกลุม้ ใจไม่ทราบว่า พระเยซู จะทรงกระทาอะไรต่อไปอีก จึงทูลขอให้พระองค์เสด็จไป
จากเมืองนั้นเสี ย พระเยซูหาได้ทรงโต้ตอบประการใดไม่ ทรงชวนสาวกของพระองค์กลับลงเรื อ คนที่
หายป่ วยจากโรควิกลจริ ตขอติดตามมาด้วย แต่พระเยซูตรัสกับเขาว่า
“เจ้ามีหน้าที่ที่จะต้องทาอยูแ่ ล้ว จงไปบอกพวกพ้องของเจ้าถึงสิ่ งที่พระเจ้าได้ทรงกระทาแก่เจ้า”
“ชายผูน้ ้ นั กลับไปในเมือง เล่าเรื่ องของตน รู ้กนั เซ็งแซ่ไปหมด ผูฟ้ ังทั้งหมดรู ้สึกประหลาดใจยิง่
นัก
สาหรับพวกสาวกแล้ว พากันเห็นว่า คืนนั้นและวันนั้นเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ ขณะที่แล่น
เรื อกลับบ้าน เขาหาทราบไม่วา่ ยังมีงานใหญ่ยงิ่ คอยท่าพระเยซูอีกฟากทะเลข้างโน้น
ขณะที่เรื อแล่นเข้ามาใกล้ฝั่ง เขาเห็นชนหมู่หนึ่งยืนอยูท่ ี่ชายหาด ทุกคนกาลังตั้งตาตั้งใจคอยให้
พระเยซูเสด็จกลับ
พอเสด็จขึ้นจากเรื อ ประชาชนก็หลีกทางให้ชายผูม้ ีชื่อเสี ยงในเมืองนั้น เขาชื่อยาอีโร เป็ นนาย
ธรรมศาลา
ยาอีโรกราบลงที่พระบาทพระเยซู ทูลอ้อนวอนให้พระองค์เสด็จมายังบ้านของเขาทันที
“บุตรสาวคนเล็กของข้าพเจ้าเกือบจะตายอยูแ่ ล้ว ขอเชิ ญเสด็จไปวางพระหัตถ์บนเขา เพื่อจะได้
รอดตายมีชีวติ อยู”่
พระเยซูเสด็จไปกับอีโร ประชาชนเบียดเสี ยดตามกันไปดูวา่ จะทรงทาอย่างไร ขณะที่เดินกันไป
ตามถนน มีผคู ้ นเบียดเสี ยดแน่นไปหมดทุกด้าน ทันใดนั้นพระเยซูหยุดดาเนิน รับสั่งว่า
“ใครถูกต้องเสื้ อผ้าของเรา”
พวกสาวกไม่อาจสันนิษฐานได้วา่ ทรงตรัสถึงอะไร เขาทูลว่า
“พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ประชาชนกาลังเบียดเสี ยดพระองค์ ใคร ๆ ก็ถูกต้องพระองค์ท้ งั นั้น
ทาไมยังทรงถามอีกว่า “ใครถูกต้องเสื้ อผ้าของเรา”
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แต่พระเยซูตรัสตอบว่า
“มีใครคนหนึ่งจงใจมาถูกต้องเรา เรารู ้สึกฤทธิ์ ซ่านไปจากเรา”
เพราะคาตรัสนี้ หญิงผูห้ นึ่งจึงออกมาจากหมู่คน นัง่ ลงตรงพระพักตร์ พระเยซู ตัวเนื้ อสั่นด้วย
ความกลัว แล้วนางก็เล่าเรื่ องถวายว่า ป่ วยมาถึงสิ บสองปี เสี ยเงินเสี ยทองให้หมอรักษาโรคจนหมดตัว
แต่ไม่หาย จึงคิดว่าถ้าแม้ได้ถูกต้องเพียงฉลองพระองค์ โดยไม่มีคนเห็นเลยโรคก็จะต้องหาย
พระเยซูทรงพระเมตตาหญิงผูน้ ้ นั รับสัง่ ว่า
“ลูกเอ๋ ย ความเชื่อของเจ้าได้ทาให้ตวั รอด จงไปเป็ นสุ ขเถิด”
ขณะนั้นยาอีโรกาลังคอยพระเยซู อยากให็เสด็จเร็ ว ๆ เพราะอาจสายไปก็ได้ ทันใดนั้นมีคนมา
บอกว่า หมดหวังเสี ยแล้วบุตรหญิงตายเสี ยแล้ว ไม่ตอ้ งรบกวนพระเยซูให้ลาบาก สายไปจริ ง ๆ
แต่ก่อนที่ยาอีโรจะปริ ปากพูด พระเยซูก็จบั แขนเขา แล้วรับสั่งว่า
“อย่าวิตกเลย จงเชื่ อเถอะ”
พระองค์ไม่ทรงอนุ ญาตให้ใครตามไปเลย นอกจากซี โมน ยากอบ และยอห์น ยาอีโรนาทางเข้า
บ้าน พอไปถึงก็ทราบแน่วา่ ข่าวร้ายกลายเป็ นจริ ง เด็กหญิงนั้นตายเสี ยแล้ว พวกเป่ าปี่ ในงานศพมาถึง
แล้ว พร้อมทั้งนางร้องไห้
พระองค์ตรัสถามเขาว่า
“เหตุไฉนท่านจึงวุน่ วายกันนัก เด็กหญิงนี้ไม่ตายแต่กาลังหลับอยู”่
ทุกคนพากันหัวเราะเยาะพระองค์คล้ายกับว่า พระองค์เสี ยสติต่างก็พดู กันว่า “นี่ท่านไม่ทราบ
หรื อว่าคนตายกับคนนอนหลับต่างกันอย่างไร” แต่พระเยซูทรงขับไล่พวกเหล่านั้นออกจากบ้าน แล้ว
เสด็จเข้าไปในห้องกับยาอีโรและภรรยากับสาวกทั้งสามคน
เด็กหญิงนั้นตายจริ ง ๆ นอนยาวเหยียดแข็งทื่อ ตัวก็เย็นซี ด ไม่มีแพทย์คนใดในโลกนี้จะรักษา
ให้คืนชีพมาได้
พระเยซูทรงก้มลงใกล้ตวั เด็กหญิงนั้นและตรัส ซีโมน ยากอบ และยอห์นกลั้นหายใจ ไม่กี่
ชัว่ โมงมานี้ เองเขาได้ยนิ พระองค์สั่งกับทะเล “จงสงบเงียบเถิด” ทะเลก็เชื่อฟังพระองค์ เขาได้ยนิ
พระองค์ตรัสกับคนวิกลจริ ต แล้วผูน้ ้ นั ก็หายเป็ นปกติดงั เดิมแต่จะมีประโยชน์อะไรที่จะรับสัง่ กับคน
ตาย คนตายแล้วจะได้ยนิ พระองค์หรื อ
หรื ออาจได้ยิน พระเยซูเคยรับสัง่ แก่เขาครั้งหนึ่งว่า “แม้แต่ผตู ้ ายก็ฟังเสี ยงเรา”
เด็กหญิงนั้นไม่ทราบอะไร ไม่ได้ยนิ อะไร คนตายแล้วจะได้ยนิ อะไร
แล้วเสี ยงนั้นทาลายความเงียบสงัด เด็กหญิงรู ้สึกว่าใครกาลังพูดเป็ นเสี ยงผูช้ าย พูดเหมือนกับ
แม่เคยปลุกให้ตื่นขึ้นทุก ๆ เวลาเช้า
45

“ลูกเอ๋ ย ลุกขึ้นเถอะ”
เด็กลืมตา มองดูพระพักตร์ พระเยซู พระองค์ทรงจับมือและพยุงลุกขึ้นนัง่ ทั้งบิดาและมารดาอยู่
พร้อมหน้ากันเด็กหญิงจึงโผไปหา
พระเยซูรับสั่งว่า “จงหาอาหารมาให้เด็กกินสักหน่อยและอย่าไปบอกเหตุการณ์เรื่ องนี้แก่ใคร
เลย”
แต่ไม่มีใครเก็บความลับไว้อยู่ ในไม่ชา้ ทุกคน ๆ คนก็ทราบเรื่ องพระเยซูทรงรักษาคนตายให้
คืนชีพได้อีก
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9. ทรงปฏิเสธไม่รับมงกุฎ
จนกระทัง่ ถึงเวลานั้น พระเยซูทรงเทศนาสั่งสอน เหล่าสาวกเป็ นแต่ผฟู ้ ัง ขณะที่ทรงรักษาคน
ป่ วยเขาก็คอยดู พระองค์จึงรับสั่ง ถึงเวลาแล้วที่สาวกควรจะกระทาการงานบ้าง พระองค์จึงทรงเรี ยก
สาวกทั้งสิ บสองคน แล้วตรัสว่า
“เราจะสั่งท่านไปทางานแทนเรา จงออกไปเป็ นคู่ ๆ ไปตามเมืองและหมู่บา้ นสั่งสอนเขา ตามที่
ท่านได้ยนิ จากเราเรื่ องพระเจ้าเสด็จมายังโลกทรงครองจิตใจของมนุษย์ เมื่อเห็นคนป่ วยเจ็บหรื อคน
วิกลจริ ตก็จงรักษาเขาให้หาย เหมือนกับที่ท่านเห็นเรากระทา”
พระองค์ทรงกาชับเขาดังนี้
“อย่าเอาเงินเอาทองไป และอย่าขอเงินจากผูใ้ ด เสื้ อผ้าก็ไม่ตอ้ งเอาไปมากมาย ออกเดินทางไป
โดยเร็ ว อย่าเป็ นกังวลถึงเรื่ องเสื้ อผ้าเงินทอง เพราะจะมีผเู ้ ลี้ยงดูท่าน
“เมื่อเข้าไปในเมืองหรื อในหมู่บา้ นใด จงไปหาครอบครัวที่จะต้องรับนักเทศน์ อยูใ่ นบ้านนั้น
จนกว่าจะย้ายไปยังที่อื่นถ้าหากว่าไม่มีใครฟังท่าน จงไปต่อไปเถิด แต่ก่อนที่จะไปจงเตือนผูค้ น ณ ที่น้ นั
ว่า การที่ไม่ยอมฟังพระธรรมของพระเจ้านั้นบาปมาก”
ดังนั้น เหล่าสาวกจึงแยกทางกันไปประกาศสัง่ สอนตามที่พระเยซูทรงสัง่ เขารักษาคนป่ วยได้
เหมือนพระองค์ดว้ ย
การที่พวกสาวกออกไปสั่งสอน ครั้งแรกนั้นได้รับผลดีมากไปกันเสี ยหลายวัน พอกลับมาต่างก็
เล่าเรื่ องที่เขาได้สั่งสอนและได้กระทา
พระเยซูทรงฟังรายงานของเหล่าสาวกแล้วรับสั่งว่า
“ถึงเวลาที่พวกท่านจะพักผ่อนบ้างแล้ว จงไปกับเราที่เปลี่ยวสักแห่งหนึ่ง จะได้ไม่มีใครมา
รบกวนพวกเรา”
แล้วพระเยซูกบั สาวกก็ลงเรื อ ไปยังที่สงัดแห่งหนึ่งใกล้เมืองเบธซาอิดา แต่เขาไม่มีโอกาส
พักผ่อน เพราะชาวเมืองคาฟารนาอูมเห็นเขาลงเรื อไป
คนหนึ่งพูดขึ้นว่า “โน่น พระเยซูและสาวกกาลังจะไปเมืองเบธซาอิดา”
ผูค้ นพากันเดินริ มฝั่งทะเลสาบไปดักพระองค์ ยิง่ เดินไปก็ยงิ่ มีจานวนคนจากหมู่บา้ นมาสมทบ
มากขึ้นทุกที เวลานั้นพราะเยซูทรงเป็ นที่นิยมของชาวกาลิลี ไม่วา่ จะเสด็จไปไหนประชาชนก็มาห้อม
ล้อมพระองค์ เขาพากันเดินบ้างวิง่ บ้าง จนถึงที่สงัดใกล้เมืองเบธซาอิดาพร้อม ๆ กันกับพระองค์ เมื่อ
เสด็จขึ้นจากเรื อ มีประชาชนนับพัน ๆ คนคอยอยูท่ ี่ชายหาดแล้ว พระเยซูเสด็จไปเพื่อพักผ่อน แต่เมื่อ
ทอดพระเนตรเห็นหมู่ชนก็ทรงเมตตาเขา ทรงคิดว่า “เขาเป็ นเหมือนฝูงแกะที่ไม่มีผเู ้ ลี้ยงคอยเฝ้ ารักษา”
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พระเยซูตรัสแก่ประชาชนว่า ทรงยินดีที่ได้พบปะกับเขาอีก แล้วก็ทรงสั่งสอนดังที่เคยกระทา
ในเมือง วันนั้นทั้งวันพระองค์ตรัสเทศนา และถ้ามีจนเจ็บก็ทรงรักษาให้หาย
จวนถึงเวลาเย็น สาวกสองคนไปทูลพระองค์วา่
“อาจารย์เจ้าข้า เวลาเย็นมากแล้ว บอกประชาชนให้ไปหาซื้ ออาหารรับประทานที่หมู่บา้ นใกล้
ๆ นี้ไม่ดีหรื อ ที่นี่ไม่มีอะไรรับประทานเลย”
พระเยซูตรัสตอบว่า “ไม่จาเป็ นที่เขาจะต้องไปหาซื้ ออาหาร หาให้เขารับประทานเสี ยทีเถอะ”
สาวกมองดูพระองค์ ไม่ทราบว่าทรงหมายความเช่นนั้นจริ งหรื อไม่ “พระองค์เจ้าข้า จะทรงใช้
ให้พวกข้าพเจ้าไปซื้ ออาหารมาเลี้ยงคนพวกนี้ท้ งั หมดหรื อ เราจะไปเองเงินที่ไหนจึงจะพอ”
อันดเรอาทูลว่า “ที่นี่มีเด็กคนหนึ่งมีขนมปั งอยูห่ า้ ก้อนและปลาอีกสองตัว แต่อาหารเท่านี้จะ
เลี้ยงคนห้าพันได้อย่างไร”
พระเยซูตรัสตอบว่า “บอกให้เขานัง่ ลงเถอะ”
พวกสาวกไปบอกให้ทุกคนนัง่ ลงเป็ นหมู่ หมู่ละห้าสิ บคน
พระเยซูทรงหยิบขนมปั งและปลา ขอบพระคุณพระเจ้าแล้วทรงแบ่งขนมปั งและปลามอบให้
สาวกไปแจกอีกต่อหนึ่ง เขาแจกไปเท่าไรก็ไม่มีหมด ไม่มีใครทราบว่าขนมปั งและปลามาจากไหน แต่
พอสาหรับทุกคนรับประทาน ยังเหลืออีกด้วย
ประชาชนต่างคนก็หิวเพราะเดินทางเป็ นระยะทางไกลแล้วต้องมายืนกราแดดอีกตั้งหลาย
ชัว่ โมง จึงรับประทานได้คนละมาก ๆ เมื่ออิ่มแล้วเขาก็คิดนึกถึงเหตุการณ์ที่บงั เกิดขึ้น
“อาหารนั้นมาจากไหน พระเยซูได้อาหารมาจากที่ใด”
“มีขนมอยูห่ า้ ก้อนและปลาสองตัวเท่านั้น และเรายังกินกันจนอิ่ม เหลือเฟื อเสี ยด้วยซ้ า”
ต่างก็โจษกันเซ็งแซ่ “พระเยซูประทานอาหารแก่เรา” “น่าอัศจรรย์จริ ง ไม่มีอะไรเลยก็ยงั ทรง
หาอาหารให้เรากินได้” “นี่แหละคือท่านที่เราต้องการละ” “ท่านจะทาให้ชนชาติยวิ มัง่ คัง่ แข็งแรง เพราะ
ทรงนิรมิตอาหารได้”
ประชาชนพากันลุกขึ้น แล้วโห่ร้อง “ให้เราเชิญท่านเป็ นกษัตริ ย ์ พระเยซูกษัตริ ยข์ องชาติยวิ ”
เขาตะโกนก้อง “ขอให้ท่านเป็ นกษัตริ ย”์
แต่พระเยซูทรงเลี่ยงไปที่อื่นแล้ว แม้แต่สาวกก็ไม่ทราบว่าเสด็จไป ณ แห่งใด พระองค์ประทับ
อยูแ่ ต่ผเู ้ ดียวที่ภูเขาจนกระทัง่ ค่า
อนิจจา ความโง่ของคนเรา เขาช่างไม่เข้าใจพระองค์เสี ยเลยเขาไม่นึกถึงอะไรทั้งหมด นอกจาก
ท้องอย่างเดียวเท่านั้นหรื อ

48

พระเยซู ทรงระลึกคราวที่มารมาทดลองพระองค์ในป่ ามารได้กล่าวว่า “ถ้าท่านเป็ นพระเมสิ
ยาห์ จงเปลี่ยนก้อนหิ นเหล่านี้ให้เป็ นขนม”
ประชาชนพวกนี้จะสนับสนุ นพระองค์ ถ้าทรงเลี้ยงเขา เช่นนี้บ่อย ๆ เขาจะตั้งพระองค์ข้ ึนเป็ น
กษัตริ ย ์ ถ้าเขานึกว่าพระองค์สามารถจะขับไล่พวกโรมันออกไป แล้วทรงกอบกูป้ ระเทศให้เป็ นอิสระ
มัง่ คัง่ สมบูรณ์ มีอานาจใหญ่โตขึ้นแม้แต่เพียงเลี้ยงดูเขาเท่านี้ เขายังคิดอยากให้พระเยซูเป็ นกษัตริ ย ์
พระองค์นี่แหละเป็ นผูท้ ี่เขารอคอยมานานแล้ว แต่พระเยซูมิได้เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อกระทาตามความ
นึกคิดของชนพวกนี้ พระองค์ไม่มีพระประสงค์ที่จะเป็ นกษัตริ ยด์ งั ที่กล่าวแล้ว
ในไม่ชา้ ก็จะถึงเทศกาลปั สกา หลายปี ล่วงมาแล้ว เมื่อพระเยซูยงั ทรงพระเยาว์ ได้เคยเสด็จไปที่
พระวิหารที่กรุ งเยรู ซาเล็มในเทศกาลปัสกา ทรงเห็นเขาฆ่าแกะเป็ นเครื่ องถวายบูชาปี หน้าเมื่อถึงเทศกาล
นี้อีก พระองค์จึงจะเสด็จไปกรุ งเยรู ซาเล็มเสด็จเยรู ซาเล็มคราวนี้ จะทรงเป็ นกษัติรย์ของชาวยิว แล้วจะ
ทรงกระทาสิ่ งที่ทรงทราบว่าจะต้องกระทาสักวันหนึ่ง
เมื่อพระเยซูเสด็จกลับเมืองคาฟารนาอูม พระองค์พาพวกสาวกไปทางทิศเหนือไกลออกไปจาก
ตัวเมืองมาก คราวนี้ไม่มีใครติดตาม ไม่มีใครอยากติดตามต่อไปอีกแล้ว เพราะเขาทั้งโกรธทั้งเจ็บใจที่
พระองค์ไม่ยอมเป็ นกษัตริ ย ์
พระเยซูและสาวกมาใกล้เมืองซีซาเรยาฟี ลิปปี ณ ที่น้ นั มีลาธารสายหนึ่งไหล่ออกจากน้ าในไหล่
เขาลงสู่ แม่น้ าจอร์ แดนพวกกรี กที่อาศัยอยูใ่ นตาบลนี้ได้สร้างศาลาเทวรู ปไว้บูชาที่นนั่
พระเยซูมีพระประสงค์ที่จะประทับตามลาพังกับพวกสาวกเพราะถึงเวลาแล้วที่จะต้องพูดกันถึง
เรื่ องสาคัญ พระองค์รับสัง่ ถามเขาว่า
“ประชาชนคิดว่าเราคือผูใ้ ด”
สาวกทูลว่า “บางคนว่าพระองค์เป็ นยอห์นบัพติสโตฟื้ นขึ้นมาจากตาย บางคนว่าเป็ นเอลียาห์
หรื อเยเรมีย ์ หรื อผูเ้ ผยพระวจนะคนใดคนหนึ่ง ทุก ๆ คนเห็นว่าพระองค์เป็ นผูป้ ระเสริ ฐใหญ่ยงิ่ ”
พระเยซูตรัสถามอีกว่า
“พวกท่านว่าเราเป็ นผูใ้ ดเล่า”
เงียบกันไปสักครู่ หนึ่ง ซี โมนทูลว่า “พระองค์เป็ นพระเมสิ ยาห์ พระคริ สต์ พระบุตรของพระเจ้า
ผูท้ รงพระชนม์อยู”่
นี่แหละ พระเยซูทรงคอยมานานแล้ว พระพักตร์ แจ่มใสปิ ติยนิ ดี ทรงหันไปตรัสกับซี โมนว่า
“ซี โมนเอ๋ ย นี่เป็ นสิ่ งดีที่สุดในตัวท่านที่ทราบว่าเราคือใคร มนุษย์มิได้แจ้งให้ท่านทราบแต่พระเจ้าได้
สาแดงให้ท่านทราบว่าเราคือเมสิ ยาห์ ในเมื่อคนอื่นเขาไม่เชื่อ ต่อไปนี้เราจะเรี ยกชื่อท่านใหม่วา่ “เป

49

โตร” แปลว่าศิลา ท่านเชื่อในเรา ความเชื่อนี้ เป็ นเหมือนศิลาเราจะตั้งคริ ตสจักรของเราไว้บนความเชื่ อ
อย่างเช่นท่านนี้ และไม่มีสิ่งใดจะเอาชัยชนะได้ จะแข็งแกร่ งที่สุดในโลก”
“และบัดนี้” พระเยซูรับสัง่ เบา ๆ ต่อไป “บัดนี้ท่านทั้งหลายก็ทราบแล้วว่าเราคือผูใ้ ด เรายังมีอีก
หลายสิ่ งหลายอย่างที่จะบอกท่าน ในชั้นต้นนี้อย่าพึ่งไปบอกกับใครเรื่ องที่วา่ เราคือเมสิ ยาห์ ยังไม่ถึง
เวลาและนี้เป็ นเรื่ องสาคัญ ต่อไปนี้เราจะขาดคนนิยมไปมาก เราจะไปกรุ งเยรู ซาเล็ม เมื่อถึงที่นนั่ ศัตรู
ของเราจะวางแผนการจับเราฆ่า”
เปโตรคิดว่านี้เป็ นเรื่ องไม่เป็ นเรื่ อง ใคร ๆ ก็ทราบว่าพระเมสิ ยาห์จะไม่ถูกปลงพระชนม์เช่นนั้น
แต่จะเป็ นวีรบุรุษผูเ้ รื องนามและเป็ นกษัตริ ยด์ ว้ ย เปโตรทูลเสี ยงแข็ง “เป็ นไปไม่ได้เหตุการณ์น้ นั จะ
เกิดขึ้นไม่ได้เลย”
พระเยซูทรงหันไปทางเปโตร คราวนี้ แทนที่จะทรงปิ ติยินดีกลับไม่พอพระทัย ตรัสตอบเปโตร
เหมือนที่ตรัสกับมารในป่ าว่า
“ซาตาน จงถอยไปข้างหลังเรา เปโตรเอ๋ ย ที่ท่านพูดนั้นพระเจ้าไม่ทรงเห็นด้วยแน่ ท่านพูด
เหมือนกับคนอื่น ๆ ท่านเป็ นคนอ่อนแอ ผูใ้ ดใคร่ จะเอาชีวติ ของตนรอด ผูน้ ้ นั จะเสี ยชีวติ ผูใ้ ดใคร่ จะ
บาเพ็ญชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เรา ผูน้ ้ นั จะเข้าใจว่าการมีชีวติ อยูน่ ้ นั หมายความว่าอะไร”
แต่พระเยซูทรงเห็นว่าสาวกยังไม่เข้าใจ แม้แต่เปโตรก็ขาดความเชื่ อไปอีกแล้ว อย่างไรก็ตาม
พระองค์จาต้องทาให้เขาเลื่อมใสในพระองค์ และเชื่อถือพระองค์
ดังนั้นต่อมาอีกหกวัน พระองค์จึงทรงพาเปโตร ยากอบและยอห์นไปบนภูเขาสู งเพื่อแสดงสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ ณ ที่น้ นั เขาได้เห็นนิมิตอย่างมหัศจรรย์ พระพักตร์ พระเยซูสว่างกล้าดุจพระอาทิตย์และฉลอง
พระองค์สีขาว สาวกเล่าทีหลังว่า โมเสสและเอลียาห์ซ่ ึงเป็ นคนมีชื่อเสี ยงของพวกยิวในสมัยโบราณ ลง
มาสนทนากับพระองค์
เปโตรไม่ทราบว่าจะพูดอะไรดี จึงทูลว่า
“พระองค์เจ้าข้า อยูท่ ี่นี่อย่างนี้ก็ดี ให้เราสร้างพลับพลาขึ้นสามหลัง หลังหนึ่งเป็ นของพระองค์
อีกหลังหนึ่งของโมเสสอีกหลังหนึ่งของเอลียาห์”
แล้วมีเมฆเหมือนเงามาปกคลุมภูเขานั้น เขาได้ยนิ เสี ยงจากเมฆเป็ นพระสุ รเสี ยงของพระเจ้าว่า
“ท่านนี้เป็ นบุตรที่รักของเราเราพอใจท่านมาก จงฟังท่านเถิด”
สาวกทั้งสามซบหน้าลงกับพื้นดิน และซบอยูเ่ ช่นนั้นจนพระเยซูถูกต้องตัวเขา ครั้นเงยหน้าขึ้น
ก็ไม่เห็นใครอีกนอกจากพระเยซูพระองค์เดียว
พระเยซูตรัสว่า “ลงไปข้างล่างเถอะ แล้วอย่าไปเล่าให้ใครฟังถึงสิ่ งที่ได้เห็นนี้ ”

50

ต่อจากนั้นเป็ นเวลาช้านานเขาจึงเล่าเรื่ องที่เขาได้เห็นความสว่าง ความงาม และท่านอาคันตุกะ
สมัยโบราณลงมาพบพระเยซู พระสุ รเสี ยงที่ตรัสว่า พระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า แต่เวลานั้น
เขาหาปริ ปากเล่าให้ใครฟังไม่
เขาทราบว่าบนภูเขานั้นเขาได้เฝ้ าพระเจ้า
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10. ทางไปกรุ งเยรู ซาเล็ม
พระเยซูทรงตั้งพระทัยไว้วา่ จะเสด็จกรุ งเยรู ซาเล็มในเทศกาลปัสกาปี หน้าพระองค์ทรงทราบว่า
ถ้าเสด็จไปจะต้องประสบความยุง่ ยาก พวกสาวกก็ทราบเหมือนกัน เพราะพระองค์รับสั่งแก่เขาว่า เวลา
แห่งความยากลาบากรอคอยอยูข่ า้ งหน้า
ไม่มีใครที่พระเยซูจะทรงพึ่งได้ แม้พวกสาวกก็หาเข้าใจพระองค์ไม่ นาน ๆ สักครั้งหนึ่งจะมี
ผูส้ มัครเป็ นศิษย์ของพระองค์ แต่นอ้ ยคนนักจะติดตามพระองค์จริ ง ๆ เพราะได้ยนิ พระองค์อธิ บายว่า ผู ้
ที่เป็ นศิษย์น้ นั ต้องเสี ยสละเพื่อพระองค์
มีชายหนึ่งมาเฝ้ าพระเยซูทูลว่า “พระองค์เจ้าข้าพระองค์จะเสด็จไปไหน ข้าพเจ้าจะตามไปด้วย”
พระเยซูตรัสว่า “สุ นขั จิ้งจอกยังมีโพรงอาศัยนอนและนกในอากาศก็ยงั มีรัง แต่เราเดินทาง
ท่องเที่ยวไปทัว่ ประเทศไม่มีบา้ นช่องอาศัยอยูข่ องเราเอง”
ชายผูน้ ้ นั นึกถึงบ้านอันสาราญของเขา ในที่สุดก็ตดั สิ นใจไม่ติดตามพระเยซูไป
มีอยูค่ รั้งหนึ่ง ที่พระเยซูทรงเชิญให้ชายผูห้ นึ่งมาเป็ นศิษย์ของพระองค์ เขาก็วา่ เขายินดีที่จะมา
แต่บิดาของเขาพึ่งตายจึงต้องกลับไปดูแลทาศพให้เรี ยบร้อยเสี ยก่อน พวกยิวนับถือขนบธรรมเนียมจัด
ถ้าใครตายเขามักจะมีพิธีต้ งั หลาย ๆ วันพระเยซูทรงคอยชายผูน้ ้ ีไม่ได้ จึงตรัสว่า
“ให้คนที่เขาไม่เลื่อมใสในเราจัดการเรื่ องนี้ก็แล้วกัน ท่านมีสิ่งอื่นที่สาคัญว่า หน้าที่ของท่านคือ
การออกไปสั่งสอนทันที ถ้าท่านมีศรัทธาในเราจริ งแล้ว ท่านคงจะมากระทาการนี้ ”
มีอีกคนหนึ่งอยากติดตามมาด้วยเหมือนกัน
แต่เขาจะต้องกลับไปบ้านลาครอบครัวของเขา
เสี ยก่อน พระเยซูก็ทรงเห็นว่า ชายผูน้ ้ ีก็ยงั ไม่ตดั สิ นใจอย่างแท้จริ งที่จะถวายหมดทุกอย่างต่อพระเจ้า
พระองค์รับสัง่ ว่า
“ท่านเป็ นเหมือนชาวนาที่ต้ งั ต้นไถนา แล้วหันหลังกลับคิดว่าควรจะทาอะไรสักอย่างสักอย่าง
หนึ่งที่บา้ นเสี ยก่อน ถ้าหากกว่าไม่ติดตามเรามาโดยเต็มใจแล้ว เรากลัวว่าท่านจะไม่ทาประโยชน์อะไร”
แม้แต่บางคนที่เรี ยกตนเองว่า ศิษย์ของพระเยซู ก็ผละทิ้งพระองค์ไป พระเยซูรับสั่งกับสาวกสิ บ
สองคนผูต้ ิดตามพระองค์มาแต่ตน้ ว่า
“ท่านทั้งหลายจะผละไปจากเราด้วยหรื อ”
เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า พวกข้าพเจ้าจะกลับไปหาผูใ้ ดเล่า เราต้องตายถ้าหากเราไม่ได้
ยินคาสอนของพระองค์เราเชื่ อว่าพระองค์เป็ นพระคริ สต์”
พระเยซูรับสัง่ ว่า “เราได้เลือกพวกท่านให้อยูก่ บั เรา แต่ตอนปลายคนหนึ่งในพวกท่านจะเสี ย
คน”
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พระองค์ทรงหมายถึงสาวกผูห้ นึ่งชื่อยูดาอิสคาริ โอธ แต่ไม่มีใครทราบ พระเยซูทรงทราบว่า
ยูดาเป็ นคนที่ไม่น่าไว้ใจ
ในวันยุง่ ยากเหล่านั้น พระเยซูอธิ ษฐานครั้งละนาน ๆ สาวกก็รู้สึกว่าเขาต้องการกาลังจากพระ
เจ้า ครั้งหนึ่งเมื่อพระเยซูอธิษฐานจบลงแล้ว เขาทูลว่า “พระเจ้าข้า โปรดสอนให้ขา้ พเจ้าอธิษฐานเหมือน
อย่างยอห์นบัพติสโตสอนศิษย์ของท่าน”
ดังนั้นพระเยซูจึงสอนให้เขาอธิ ษฐานดังนี้
“ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ท้ งั หลาย ผูท้ รงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็ น
ที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์
เป็ นอย่างไร ก็ให้เป็ นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจาวันแก่ขา้ พระองค์
ทั้งหลายในกาลวันนี้ และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผูท้ ี่ทาผิดต่อ
ข้าพระองค์น้ นั และขออย่านาข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พน้ จากซึ่ งชัว่ ร้าย เหตุวา่ ราช
อานาจ และฤทธิ์ เดชและพระสิ ริเป็ นของพระองค์สืบ ๆ ไปเป็ นนิ ตย์ อาเมน”
“สมมุติวา่ ท่านไปหาเพื่อนตอนเที่ยงคน แล้วเรี ยกเขาทางหน้าต่างว่า “ขอยืมขนมปังสักสอง
สามก้อนเถอะ เพื่อนของฉันมาไม่ทนั รู ้ตวั แล้วในบ้านฉันไม่มีอะไรกินด้วย” เพื่อนของท่านไม่อยากลุก
ขึ้นจากเตียงเลย แต่ท่านอ้อนวอนเขาจนกระทัง่ เขาต้องหยิบให้ ในทานองเดียวกัน จงอธิ ษฐานต่อพระ
เจ้าเรื่ อยไป การอธิ ษฐานเหมือนกับเคาะที่ประตู เคาะแล้วประตูก็จะเปิ ด”
พระเยซูทรงทราบดีกว่าพวกฟาริ สีวา่ เขาต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้ามากเท่าใด
ในสองสามเดือนต่อมา มีคนชอบมาลองความรู ้พระเยซูเสี ยเหลือเกิน วันหนึ่งมีธรรมาจรรย์ผู ้
หนึ่ง ซึ่ งคิดว่าตนมีความรู ้ดีกว่าพระเยซู เขาอยากมาโต้เถียงกับพระองค์ ซึ่ งจะเปิ ดโอกาสให้ใคร ๆ
ทราบว่า เขามีความรู ้แค่ไหน จึงมาเฝ้ าพระองค์ทูลถามว่า
“ข้าพเจ้าจะต้องทาอะไร เพื่อจะได้ชีวติ จาเริ ญเป็ นนิจ”
พระเยซูตรัสตอบว่า “ในพระบัญญัติมีคาเขียนว่าอย่างไร”
เขาทูลว่า “จงรักพระองค์ผเู้ ป็ นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุ ดใจสุ ดจิตของเจ้า ด้วยสิ้ นสุ ดกาลังและสุ ด
ความคิดของเจ้า และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”
พระองค์จึงตรัสแก่ของเขาว่า “ท่านตอบถูกแล้ว จงกระทาอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวติ ”
ธรรมาจารย์ตีความหมายว่า พระเยซูวา่
“ท่านรู ้ดีตลอดแล้ว ทาไมจึงมาถามอีกล่ะ” ธรรมาจารย์จึงอยากจะลองดีกบั พระองค์ต่อไป จึง
ทูลว่า “ใครเป็ นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าควรรัก”
พระเยซูตรัสตอบเป็ นคาอุปมาดังนี้
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“ชายผูห้ นึ่งเดินทางเปลี่ยวระหว่างเมืองเยรู ซาเล็ม และเมืองเยริ โค ถูกโจรผูร้ ้ายปล้น และทุบตี
เอา เขานอนเจ็บเกือบจะตายอยูข่ า้ งทางเดิน ปุโรหิ ตผูห้ นึ่งจากพระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็มเดินผ่านมา เขา
มองดูคนป่ วยแล้วข้ามไปเดินเสี ยอีกฟากถนนหนึ่ง อีกคนหนึ่งมาจากพระวิหารเหมือนกัน เคร่ งครัดใน
เรื่ องศาสนามาก ก็เดินผ่านไปอีกเหมือนกัน
“ในที่สุด ชาวสะมาเรี ยเดินมาทางนั้น ไม่ตอ้ งบอกก็ทราบได้วา่ พวกสะมาเรี ยและพวกยิวนั้น
เกลียดชังกันปานใด แต่ชาวสะมาเรี ยนั้นเห็นคนป่ วยก็รู้สึกเวทนา หาผ้ามาพันแผลแล้วพาไปที่โรงเแรม
รุ่ งเช้าก่อนเดินทาง เขาไปชาระค่าพักผ่อนให้ชายคนป่ วยนั้น และขอร้องให้เจ้าของโรงแรมดูแลรักษา
คนป่ วยต่อไป ขากลับมา เขาจะชาระเงินค่าใช้จ่ายให้ท้ งั หมด
“คิดดูทีหรื อ ในสามคนนี้ คนไหนเป็ นเพื่อนบ้านของชายผูท้ ี่ถูกโจรปล้น”
ธรรมาจารย์ทูลว่า “คนที่แสดงความเมตตาต่อเขา”
พระเยซูตรัสว่า “จงไปทาอย่างนั้นเถิด”
พระเยซูมีพระประสงค์ให้ธรรมาจารย์ผนู ้ ้ นั เข้าใจว่า “ท่านรู ้อยูแ่ ก่ใจแล้วว่าเพื่อนบ้านที่ดีควร
ปฏิบตั ิอย่างไร เพราะพระเจ้าจะทรงเมตตาแก่ท่าน แต่ท่านไม่สนใจเป็ นเพื่อนบ้านที่ดีแก่ผตู ้ อ้ งการความ
ช่วยเหลือจากท่านเสี ยเลย”
แต่ถา้ ธรรมาจารย์ผนู ้ ้ นั มองไม่เห็น ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะบอกเขา เขาหยิง่ เกินไปที่จะเข้าใจ
อีกวันหนึ่งมีชายผูห้ นึ่งมาเฝ้ าพระองค์ทูลว่า
“พระอาจารย์เจ้าข้า ขอได้โปรดรับสั่งกับพี่ชายของข้าพเจ้า บิดาของข้าพเจ้าตายเมื่อไม่นานมานี้
เอง แล้วพี่เขารวบเอาสมบัติไว้คนเดียว โปรดสั่งพี่ให้แบ่งสมบัติให้ขา้ พเจ้า”
พระเยซูไม่โปรดตัดสิ นความ จึงตรัสแก่เขาว่า
“ท่านควรจะคิดถึงสิ่ งอื่นที่สาคัญยิง่ กว่าสมบัติ ชีวติ ของคนเราสาคัญยิง่ กว่าสรรพสิ่ งใด ๆ
ทั้งสิ้ นเราจะเล่าเรื่ องให้ท่านฟั ง
“มีชาวนาผูห้ นึ่ง เกี่ยวข้าวได้มากมายจนกระทัง่ ไม่มียงุ ้ จะใส่ เขาจึงราพึงในใจว่า “เราจะรื้ อยุง้
เก่านี้เสี ย แล้วสร้างใหม่ให้ใหญ่โตยิง่ กว่านี้ แล้วเราจะไม่ทาอะไรหมด เพราะมีเงินมีทองกินไปได้หลาย
ปี ”
“แต่คืนวันนั้น พระเจ้าตรัสแก่เขาว่า “คนโง่เอ๋ ย คืนนี้เจ้าต้องตาย เข้าของเงินทองของเจ้าไม่มีค่า
อะไรสาหรับเจ้าแล้ว” นี่แหละคนที่เก็บเงินเก็บทองสาหรับตัวเองเท่านั้น ไม่เผื่อแผ่ผใู ้ ดไม่คิดถึงพระเจ้า
ก็จะมีอนั เป็ นเช่นนี้”
ยังมีชายอีกคนหนึ่งซึ่ งทาให้พระเยซูเศร้าพระทัยมาก เขาเป็ นคนมัง่ มี และเป็ นผูม้ ีชื่อในท้องถิ่น
นั้น เขามาเฝ้ าและคุกเข่าลงทูลว่า
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“พระอาจารย์ผปู ้ ระเสริ ฐ ข้าพเจ้าจะทาอย่างไรจึงจะมีชีวิตจาเริ ญเป็ นนิ จ
คาถามนี้เหมือนกันกับของธรรมมาจารย์ผนู ้ ้ นั แต่ชายผูน้ ้ ี ถามเพื่ออยากรู ้จริ ง ๆ ไม่ใช่มาลองดี
อะไร พระเยซูตรัสตอบว่า
“ทาไมท่านจึงเรี ยกเราว่าผูป้ ระเสริ ฐ ไม่มีใครประเสริ ฐนอกจากพระเจ้า”
พระเยซูสงสัยว่าเศรษฐีหนุ่มผูน้ ้ ีทราบหรื อไม่วา่ เขากาลังพูดกับพระเมสิ ยาห์ หรื อเขาคิดว่าพระ
เยซูเป็ นแต่เพียงมนุษย์ธรรดาที่ดีกว่าผูอ้ ื่นสักหน่อย พระเยซูตรัสต่อไป
“ถ้าท่านอยากจะมีชีวติ จาเริ ญเป็ นนิจ จงรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า ท่านทราบแล้วว่ามี
อะไรบ้าง อย่าฆ่าคน รักษาตัวให้บริ สุทธิ์ อย่ากล่าวเท็จ นับถือบิดามารดาและรักเพื่อนบ้านเหมือนรัก
ตัวเอง”
ชายหนุ่มรี บทูลว่า “แต่ขา้ พเจ้ารักษาพระบัญญัติเหล่านี้มาตั้งแต่เล็ก ข้าพเจ้ายังบกพร่ องในข้อ
ไหนอีก”
พระเยซูทรงเห็นชายหนุ่มผูน้ ้ ี อยากรู ้จริ ง ๆ ก็ทรงเมตตาเขาตรัสว่า
“ท่านมีขอ้ บกพร่ องเพียงอย่างเดียว คือยังรักเงินทองอยูม่ าก จงแจกจ่ายให้คนยากจนเสี ยบ้าง
แล้วท่านจะได้บาเหน็จในแผ่นดินสวรรค์ จงสละทุกอย่างที่ท่านมีและตามเรามา”
ชายหนุ่มลุกขึ้นอย่างเชื่องช้า นัน่ เป็ นการเสี ยสละมากเกินไป เขาจะอยูก่ ินได้อย่างไรโดยไม่มี
เงิน เขายังต้องการเงินเสมอเขาจะทราบได้อย่างไรว่า พระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูถา้ หากเขาไม่ดูแลตนเอง เขา
กลับไปโดยไม่พดู ไม่จาเลยสักคาเดียว
พระเยซูตรัสว่า “การที่คนมัง่ มีจะเชื่อฟังพระเจ้านั้นยากมาก”
พวกสาวกพากันประหลาดใจ เพราะเขานึกว่าการที่คนเรามัง่ มีก็เพราะพระเจ้าทรงพอพระทัยว่า
เขาปฏิบตั ิตนอยูใ่ นความดีเขากล่าวว่า “ถ้าคนมัง่ มีไปสวรรค์ไม่ได้ ใครเล่าจะมีหวังได้ไป”
พระเยซูตรัสตอบว่า “ไม่มีใครไปสวรรค์ได้เลยเพราะยังไม่ดีพอ แต่พระเจ้าทรงช่วยคนบาปให้
รอดได้ คนเราไม่วา่ มัง่ มีหรื อจน มีบาปด้วยกันทั้งนั้น พระเจ้าทรงเป็ นที่พ่ ึงของมนุษย์”
เปโตรพูดแทนสาวกอื่น ๆ เขาทูลว่า
“พวกข้าพเจ้าสละทุกสิ่ งทุกอย่างติดตามพระองค์มา”
พระเยซูตรัสตอบว่า “ถ้าท่านสละทุกสิ่ งทุกอย่างเพราะเรา ท่านจะไม่เสี ยใจเลยตลอดชัว่ ชีวติ นี้
และภายหลังท่านตายแล้ว”
เดือนหนึ่ง ๆ ล่วงไป และถึงเวลาที่จะต้องเดินทางไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม พระเยซูทรงพาพวกสาวก
ข้ามแม่น้ าจอร์ แดนไปฟากตะวันออก แล้วเดินทางต่อไปทางใต้ จึงข้ามแม่น้ าอีกครั้งหนึ่ งถึงเมืองเยรี โค
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เมืองเยรี โคอุดมสมบูรณ์มาก มีสวนงดงาม ต้นปาล์มขึ้นสู งตระหง่าน ผูท้ ี่ทอ่ งไปมาในแถบลุ่ม
น้ าจอร์ แดนมักหยุดพักที่เมืองนี้ก่อนที่จะเดินทาง
ทั้งเปลี่ยวทั้งกันดารไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มหนทาง
ข้างหน้าต้องข้ามทะเลทรายแห้งแล้ง และเนินเขาหลายลูกในเมืองเยรี โคบริ บูรณ์ ทั้งน้ ากินและอาหาร ที่
พักอาศัยก็สบายมากแต่พระเยซูจะประทับในเมืองเยรี โคนานไม่ได้ เพราะจะต้องเสด็จกรุ งเยรู ซาเล็ม
ชาวเมืองเยรี โคได้ยนิ ว่าพระเยซูจะเสด็จผ่าน ก็พากันมาดูพระองค์แน่นไปหมด มีชายผูห้ นึ่งชื่อ
ซักคาย ตัวเตี้ยมองไม่เห็น คนอื่นบังหน้าเสี ยหมด จะขอให้เขาหลีกก็ไม่ได้ เพราะไม่มีใครชอบซักคาย
เขาเป็ นคนเก็บภาษีและเคยกระทาเช่นเดียวกับมัทธิ วเคยกระทามาแล้วแต่หนหลัง ซักคายเก็บภาษีจนมัง่
มีมาก แต่ก็คนเกลียดมากด้วยเหมือนกัน พวกยิวเห็นว่าเขาเป็ นคนทรยศต่อชาติ เป็ นยิวแท้ ๆ กลับไป
ร่ วมมือกับชาวโรมัน รี ดเงินรี ดทองจากพวกกันเองแล้วเก็บเข้ากระเป๋ าของตนเสี ยจนมัง่ มี
ซักคายตั้งใจไว้แล้วว่าจะดูพระเยซูให้เห็นให้ได้ จึงชิงวิง่ ไปข้างหน้าขึ้นต้นมะเดื่อ คราวนี้เขาสู ง
กว่าเพื่อน มองลงมาข้างล่างก็จะเห็นพระเยซูได้ถนัด แต่พระองค์คงจะไม่มองขึ้นไปดูเขาเป็ นแน่
พอพระเยซูเสด็จผ่านมาถึงที่ตน้ ไม้ ซึ่ งซักคายแฝงกายปี นอยูบ่ นกิ่ง จึงหยุดแหงนพระพักตร์ดู
เขา ทรงรู ้จกั ว่าเขาคือใคร
“รี บลงมาจากต้นไม้เถอะซักคาย” พระเยซูตรัสเรี ยก “วันนี้เราจะไปอาศัยอยูบ่ า้ นของท่าน”
ซักคายทั้งประหลาดใจและดีใจระคนกัน
รี บลงจากต้นไม้
พาพระเยซูไปบ้านของตน
ประชาชนรู ้สึกแปลกใจ แต่ไม่พอใจเลย บ่นกันพึมพาว่า
“พระองค์เสด็จไปเป็ นแขกของเจ้าคนคิดคดทรยศต่อชาติคนเก็บภาษีข้ ีฉอ้ ”
แต่ในวันนั้นซักคายเปลี่ยนเป็ นอีกคนหนึ่ง เขาทูลพระองค์วา่
“ข้าพเจ้าจะแบ่งเงินครึ่ งหนึ่งที่มีอยูใ่ ห้แก่คนอนาถา และถ้าข้าพเจ้าได้ฉอ้ โกงเงินทองผูใ้ ดมา
ข้าพเจ้าจะยอมคืนให้เขาสี่ เท่า”
พระเยซูทรงยินดีที่ได้เรี ยกซักคายลงมาจากต้นไม้ ทรงตรัสว่า
“ซักคายเอ๋ ย วันนี้เจ้ารอดพ้นจากความบาปแล้ว”
พระเยซูทรงยินดีที่มาพบคนมัง่ มี แต่คนเดียวเท่านั้นที่รักพระเจ้ามากกว่าเงิน ซักคายไม่
เหมือนกับเศรษฐีหนุ่มผูน้ ้ นั ที่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้ามาตั้งแต่เด็ก พอซักคายได้ยนิ พระเยซูสั่งสอน
เขาก็รู้ตวั ว่าผิด จึงกลับตัวใหม่ทนั ที
พระเยซูตรัสว่า “นี่แหละ เรามาเพื่อแสวงหาคนบาปเช่นนี้เพื่อจะช่วยเขาให้รอด
เมื่อพระเยซูเสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว พระองค์ประสบความลาบากอีกมากในการที่จะช่วย
มนุษย์ให้พบชีวติ ใหม่น้ ีแต่ถึงแม้วา่ พระองค์จะต้องทรงเสี ยสละสักเท่าใดก็ตาม ผลก็ได้คุม้ ค่า
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11.ใกล้กรุ ง
เทศกาลปัสกาจวนมาถึงแล้ว พระเยซูและเหล่าสาวกจึงออกจากเมืองเยรี โค เดินข้ามเนินเขาและ
ทะเลทรายซึ่ งอยูท่ างทิศตะวันออกของกรุ งเยรู ซาเล็ม
ทางนี้พระเยซูเคยเสด็จมาในการเลี้ยงปั สกา ครั้งหนึ่งเมื่อยีส่ ิ บปี ล่วงมาแล้ว คราวนั้นมีชนั ษาได้
สิ บสองปี มาเรี ย และโยเซฟพาพระองค์มาในการเลี้ยงใหญ่ในพระนครหลวง ก้อนหิ นใหญ่นอ้ ยก็ยงั อยู่
ระเกะระกะ แผ่นดินก็แห้งแล้งเช่นเคย แต่กระนั้นก็ดี ผูค้ นทัว่ ประเทศปาเลสไตน์ยงั พากันมุ่งตรงไปกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ดังเช่นปู่ ย่าตายายของเขาเคยมาเลี้ยงปั สกาในพระนครบริ สุทธิ์ ของชาวยิว ขณะเดินไปนั้นหมู่
หนึ่ง ๆ ร้องเพลงกันเรื่ อยไป เนื้อเพลงมีวา่ ดังนี้
“ข้าพเจ้ายินดี เมื่อเขากล่าวแก่ขา้ พเจ้าว่า
“ให้เราไปยังพระนิเวศพระเจ้าฯ เถิด”
จงอธิ ษฐานของสันติภาพให้แก่เยรู ซาเล็ม
ว่า ขอบรรดาผูท้ ี่รักเธอจงจาเริ ญ”
อีกสองสามวันเขาก็จะนาลูกแกะไปถวายบูชา เขาจะอธิ ษฐานขอให้พระเจ้าทรงพระเมตตาต่อ
ชนชาติยวิ และทรงคุม้ ครองไว้ให้พน้ จากศัตรู อีกไม่กี่คืนเขาก็นงั่ ล้อมวงกันรับประทานลูกแกะย่างใน
การเลี้ยงปั สกา เมื่อเสร็ จการเลี้ยงแล้วเขาจะร้องเพลงซึ่ งมีเนื้อว่าดังนี้
“จงสรรเสริ ญพระเจ้า ๆ เถิด
จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าฯ
เพราะพระองค์ประเสริ ฐ
เพราะความรักมัน่ คงของพระองค์ดารงเป็ นนิตย์”
พระเยซูและเหล่าสาวกเดินพ้นทะเลทรายมาถึงสวนมะกอกเทศใกล้หมู่บา้ นเบธาเนีย และใกล้
กรุ งเยรู ซาเล็มเข้ามาแล้วพอข้ามภูเขามะกอกเทศและลาธารขิตโรนก็ถึง พวกที่ไปในการปั สกาเดินเข้า
ประตูเมือง และขึ้นไปยังพระวิหารกันแล้ว ในเทศกาลปั สกาหาที่พกั ในกรุ งยากมาก เพราะผูค้ นมาจาก
ทุกทิศทุกทาง แน่นกันไปหมด แต่พระเยซูทรงมีมิตรสหายสนิทที่เบธาเนีย จึงไปพักอยูก่ บั เขา
พระเยซูได้ทรงรักษาซี โมนให้หายจากโรคเรื้ อน บ้านของเขาอยูท่ ี่เบธาเนีย จึงเชิญเสด็จให้
พระองค์ให้ไปประทับที่นนั่ ที่เบธาเนียผูม้ ีหญิงผูห้ นึ่งชื่ อมาเรี ย นาน้ ามันหอมอย่างวิเศษมาชะโลมพระ
เศียรพระเยซู ขณะที่พระองค์กาลังเสวยอยูใ่ นบ้านของซี โมนหญิงผูห้ นึ่งกระทาเช่นนี้เหมือนกัน ซึ่ งทา
ให้พวกฟาริ สีโกรธแต่คราวนี้ ไม่มีฟาริ สีในบ้านนั้นเลย ผูท้ ี่เดือดร้อนกลับเป็ นสาวกของพระองค์เอง เขา
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กล่าวว่า เอาน้ ามันอย่างดีราคาแพงมากระทาเช่นนี้ เสี ยของเปล่า ๆ ยูดาอิสคาริ โอธเป็ นตัวตั้งตัวตีเอ่ยขึ้น
ว่า “ทาไมไม่เอาน้ ามันนี้ไปขาย ได้เงินมาจะได้แจกเลี้ยงคนยากจน”
ความจริ งยูดาไม่เป็ นห่วงคนยากจนเลย เขาเป็ นคนถือถุงเงินของพระเยซูและสาวก ถ้าหากเขา
ต้องการอะไรส่ วนตัวก็แอบล้วงเงินซึ่ งเป็ นของคนอื่นใช้ตามสบาย เขาคิดว่าถ้าขายน้ ามันหอม ก็จะมีเงิน
ในถุงมากขึ้น
เมื่อพระเยซูทรงได้ยนิ สาวกบ่นว่า เรื่ องน้ ามันหอมของมาเรี ย ก็รับสัง่ ว่า “อย่าทาให้เขาเสี ยใจ
เลย เขาได้กระทาความดีแก่เรา คนจนจะอยูก่ บั ท่านเป็ นนิจ และท่านจะทาทานได้ตามใจชอบ เมื่อเรา
จากไปแล้ว เราจะไม่อยูก่ บั ท่านเสมอไปท่านทราบธรรมเนียมของเราดีอยูแ่ ล้วว่า ถ้าคนที่รักของเราตาย
เราพรมน้ ามันหอมบนตัวเขาก่อนเอาไปฝั่ง มาเรี ยได้มาเตรี ยมเราไว้ให้พร้อมที่จะฝังก่อนเราตาย เราบอก
ท่านทั้งหลายตามจริ งว่า ชื่อเสี ยงของหญิงผูน้ ้ ี จะเป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก เพราะเขาได้ชโลมเราในวันนี้ ”
พวกสาวกไม่พอใจเรื่ องน้ ามันหอมที่หญิงผูน้ ้ นั จะโลมพระเศียรพระองค์ ในสองสามเดือนที่
ผ่านพ้นมานี้ พระเยซูตอ้ งรับสั่งอย่างรุ นแรงกับสาวกของพระองค์ ดูเหมือนยิง่ อยูไ่ ปกับพระองค์นานเข้า
เขายิง่ ไม่เข้าใจในคาสั่งสอนของพระองค์ จึงทรงรู้สึกว้าเหว่ข้ ึนทุกวัน ความยากลาบากยังคอยท่า
พระองค์อยูข่ า้ งหน้า
วันหนึ่งขณะที่เดินกันไปตามถนน ยอห์นมาทูลพระองค์อย่างภูมิใจว่า
“พระอาจารย์เจ้าข้า
พวกข้าพเจ้าเห็นผูห้ นึ่งรักษาคนวิกลจริ ตและใช้พระนามของพระองค์
ข้าพเจ้าได้หา้ มปรามเขา เขาไม่มีสิทธิ์ อะไรที่จะใช้พระนามของพระองค์ เพราะไม่ใช่พวกเรา”
พระเยซูตรัสว่า อย่าห้ามเขา เพราะว่าผูใ้ ดไม่เป็ นฝ่ ายต่อสู ้ท่านก็เป็ นฝ่ ายท่านแล้ว”
วันหนึ่งมีเรื่ องร้ายแรงอย่างหนึ่งเกิดขึ้น พวกสาวกต่างทะเลาะโต้เถียงกันว่า เมื่อพระเยซูทรง
เป็ นกษัตริ ยแ์ ล้ว ใครจะเป็ นใหญ่ที่สุด ต่างคนต่างจะแย่งตาแหน่งสู งที่สุดเป็ นของตนพระเยซูจึงตรัสว่า
“ท่านไม่ควรจะแสวงหาลากยศเป็ นของตน เหมือนอย่างพวกโรมัน เขาอยากเป็ นกษัตริ ย ์ มี
อานาจใช้คน แต่ผใู ้ ดใคร่ จะเป็ นใหญ่ในพวกท่าน ก็จงรับใช้ผอู ้ ื่น ช่วยเขาจนสุ ดความสามารถของตน
ท่านอยากนัง่ ที่โต๊ะมีคนใช้นาอาหารมาส่ งให้ หรื ออยากเป็ นคนใช้ส่งอาหารให้เขา ท่านคงอยากนัง่ ที่
โต๊ะแล้วมีคนใช้มาปฏิบตั ิ แต่เราสมัครที่จะเป็ นคนรับใช้ของท่าน คนรับใช้ของทุก ๆ คน”
พวกสาวกยังนึกแก่งแย่งกันอยูเ่ สมอ ว่าใครเป็ นคนสาคัญกว่ากัน และพวกเขาดีกว่าใคร ๆ
ทั้งหมด วันหนึ่งมารดาสองสามคนนาลูกมาเฝ้ าพระเยซู เพื่อขอให้พระองค์วางพระหัตถ์อวยพระพร
สาวกเห็นว่าเด็ก ๆ ยุง่ ไม่เข้าเรื่ อง จึงบอกกับมารดาเหล่านั้นว่า ไม่ควรพาเด็กเข้ามาเลย เพราะไม่ใช่ที่
สาหรับเด็ก แต่พระเยซูทรงเรี ยกเด็กมาหาพระองค์ ตรัสว่า “จงยอมให้เด็กเล็ก ๆ มาหาเรา อย่าห้ามเขา
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เลย แผ่นดินของพระเจ้ามีแต่ผซู ้ ่ ึ งคล้ายเด็กทั้งนั้น พระเจ้าไม่มีที่สาหรับผูท้ ี่คิดว่าเขาเป็ นคนสาคัญ เด็ก ๆ
เหล่านี้ไม่เห่ อเหิ มตั้งตัวเป็ นใหญ่แต่สุภาพอ่อนโยน ถ้าท่านดูเด็กเป็ นตัวอย่างก็จะดี”
แล้วพระเยซูก็ทรงวางพระหัตถ์ และอวยพรให้เด็กเหล่านั้นตามประสงค์ของมารดา
สาวกยังไม่เข้าใจเรื่ องที่พระเยซูสอนอีกอย่างหนึ่ง คือการยกโทษผูท้ ี่กาหนดความผิด ความชัว่
ต่อเขา วันหนึ่งเปโตรทูลถามว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าหากมีผหู ้ นึ่งกระทาผิดต่อข้าพเจ้าเสมอ ข้าพเจ้าจะยก
โทษให้เขาสักกี่ครั้ง เจ็ดครั้งพอไหม”
เปโตรคิดว่าเจ็ดครั้งก็มากพออยูแ่ ล้ว แต่พระเยซูรับสั่งว่า “เจ็ดครั้งคูณด้วยเจ็ดสิ บ ยกโทษให้เขา
นับครั้งไม่ถว้ น”
เมื่อสาวกได้ยนิ ดังนั้นก็ทราบว่า พระเยซูทรงหมายความว่าให้ยกโทษผูท้ ี่กระทาผิดต่อเขาทุก
ครั้งไป ไม่ตอ้ งหยุดยกโทษเขารู ้สึกว่าสิ่ งนี้เขาจะกระทาเองไม่ได้ถา้ พระเจ้าไม่ทรงช่วยเขาเขายังต้องการ
ความเชื่อในพระเจ้ามากยิง่ ขึ้น จึงทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอโปรดให้ความเชื่อของพวกข้าพเจ้ามีมาก
ยิง่ ขึ้น”
พระเยซูตรัสว่า “ความจริ งพวกสาวกก็ยงั ไม่มีความเชื่อเสี ยเลย ถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าพันธุ์
ผักกาดเมล็ดหนึ่ง ท่านจะสั่งต้นไม้ที่อยูโ่ น้นว่า “จงถอนขึ้นออกไปปั กในทะเลแล้วมันจะฟังท่าน”
พวกสาวกไม่มีความเชื่อมากเท่าใดเลย เขาไม่เข้าใจพระเยซู เขาริ ษยากันและกัน เขาคิดว่าพระ
เยซูคงจะเป็ นกษัตริ ยแ์ ล้วต่างคนก็ต่างคิดว่าจะเป็ นคนนัง่ ข้างขวา เป็ นคนสนิท เมื่อพระเยซูเสด็จไปกรุ ง
เยรู ซาเล็ม เขาเองไม่ทราบว่าจะเกิดเหตุร้ายอะไร ต่างคนจึงต่างกลัวยิง่ นัก เขามีความเห็นอีกอย่างหนึ่ง
ด้วยว่า พระเยซูควรหนีไป ณ ที่ใดที่หนึ่ง ซึ่ งศัตรู ของพระองค์จะตามไปพบ
ร้ายยิง่ กว่านั้นมีคนหนึ่งในพวกสิ บสองคนนี้ที่ไม่จงรักภักดีต่อพระองค์ ชื่ อยูดา อิสคาริ โอธ ยูดา
คิดแผนการร้ายแรงอย่างหนึ่งซึ่ งไม่มีใครทราบ นอกจากพระเยซู
ในการที่พระเยซูทรงคอยจนพวกสาวกจะเข้าใจนั้นไม่ได้เสี ยแล้ว พระองค์จะทรงคอยให้เขา
กล้าขึ้น หรื อเข้มแข็งขึ้นหรื อดีข้ ึน ก็ไม่ได้เช่นกัน เพราะถ้าจะทรงคอย จะต้องคอยไม่มีที่สิ้นสุ ด เวลาก็มี
น้อยเต็มที
มีสิ่งหนึ่งที่พระองค์จะต้องทรงกระทา ณ บัดนี้ สิ่ งนั้นทรงกะไว้ตลอดมา เมื่อครั้งประทับองค์
เดียวในป่ า ภายหลังที่ยอห์นให้ศีลบัพติศมาพระองค์ที่แม่น้ าจอร์แดนนั้น ทรงทราบว่าวันหนึ่งจะต้อง
ทรงทาอะไร เวลาก็มาถึงแล้ว พระองค์ตอ้ งเสด็จกลับไปยังพระวิหาร ซึ่ งครั้งหนึ่งได้ทอดพระเนตรเขา
ฆ่าแกะปั สกา คราวนั้นชันษาได้สิบสองปี พระองค์ตอ้ งเสด็จไปเตรี ยมสาหรับปัสกา
อีกราวสามกิโลเมตรก็จะถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม พระองค์จะประทับต่อไปในเบธาเนียไม่ได้ ต้อง
เสด็จกรุ งเยรู ซาเล็มทันที
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พระองค์ทรงเรี ยกสาวกสองคน และสัง่ เขาว่า “จงไปที่หมู่บา้ น แล้วท่านจะพบลูกลาตัวหนึ่งผูก
อยู่ ยังไม่มีใครเลยขี่ลานั้นเลย จงแก้มนั จูงมาเถิด ถ้าเจ้าของเขาถามจะบอกว่า พระองค์ตอ้ งประสงค์ลานี้
เขาจะให้ท่านทันที”
สาวกรี บไปโดยเร็ ว เขาเข้าใจว่า พระเยซูทรงหมายความว่าอะไร เพราะเขาอ่านพระธรรม ถ้า
พระเยซูจะเสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มเช่นนี้ ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัว พระธรรมกล่าวถึงพระเมสิ ยาห์วา่ จะ
เสด็จทางลาเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม คาจารึ กในพระธรรมมีวา่ ดังนี้
“ธิ ดาแห่งซี โยนเอ๋ ย จงร่ าเริ งอย่างยิง่ เถิด โอบุตรี แห่งเยรู ซาเล็มเอ๋ ย จงโห่ร้อง ดูเถิด กษัตริ ยข์ อง
เธอเสด็จมาหาเธอทรงความยุติธรรมและมีความรอด พระองค์ทรงอ่อนสุ ภาพและทรงลา ทรงลูกลา”
พระเยซูเสด็จทรงลาเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มเป็ นพระเมสิ ยาห์ ในที่สุดใคร ๆ ก็จะทราบว่า พระองค์คือ
ผูใ้ ดเพราะพระธรรมมีจารึ กไว้วา่ พระเมสิ ยาห์จะเสด็จเข้ากรุ งเช่นนี้ ให้ชนชาติยวิ เตรี ยมพร้อมที่จะต้อง
รับกษัตริ ยซ์ ่ ึ งคอยกันมาช้านานแล้ว
คราวนี้ไม่ตอ้ งรอคอยกันต่อไปอีกแล้ว พระเมสิ ยาห์มหากษัตริ ยก์ าลังเสด็จสู่ บงั ลังก์
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12. ในกรุ งเยรู ซาเล็ม
สาวกไปที่หมู่บา้ นตามรับสั่งของพระเยซูก็พบลา เขาแก้มนั จูงมา บางคนเอาผ้าปูบนหลังลา บาง
คนก็เอาผ้าปูตามถนนเพื่อเป็ นการถวายเกียรติแก่กษัตริ ย ์
พระเยซูทรงลา พวกสาวกเดินนาหน้า พอจวนใกล้เมืองเหล่าสาวกก็โห่ร้อง พระเยซูเคยทรง
กาชับไม่ให้เขาบอกใครว่าพระองค์คือพระเมสิ ยาห์ แต่เวลานี้เขาบอกทั้งโลกได้แล้ว เพราะพระเยซูมี
พระประสงค์ให้ทุกคนทราบ เขายินดียงิ่ ที่ไม่ตอ้ งเก็บความลับอันนี้อีกต่อไป
เขาโห่ ร้องว่า “โฮซันนา” ซึ่ งแปลว่า” “ช่วยเราให้รอดและร้องเพลงสรรเสริ ญว่าดังนี้ “โฮซันนา
แก่ราชโอรสของดาวิดขอให้ท่านผูท้ ี่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ทรงพระเจริ ญ โฮซันนา
ในที่สูงสุ ด”
นักท่องเที่ยวทั้งใน
และนอกประเทศมาในกรุ งแน่นไปหมดต่างก็มุ่งมาเพื่อการเลี้ยงปั สกา
ประชาชนแลเห็นขบวนแห่มาเช่นนั้นก็ระลึกถึงพระธรรมที่จารึ กไว้วา่ พระเมสิ ยาห์จะทรงลาเข้ามาใน
กรุ ง เขาได้ยนิ เสี ยงโห่ ร้องก็เข้าใจความหมายถ้อยคาเหล่านั้น นัน่ แหละผูค้ นจะพากันร้องเช่นนั้น เมื่อ
พระเมสิ ยาห์เสด็จมาบางคนก็เลยร้องตามพวกสาวกบ้าง เสี ยงโฮซันนาดังก้องถนน ทุก ๆ คนดูเหมือน
จะกล่าวว่า “ขอให้ท่านผูท้ ี่เสด็จมาในพระนามของพระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงพระเจริ ญ” บางคนตัดกิ่งไม้มาโบก
ข้างหน้าขบวนเป็ นการต้อนรับกษัตริ ย ์
พวกพระ พวกฟาริ สี และผูท้ ี่เกี่ยวกับฝ่ ายปกครองเหล่านี้ไม่อยากให้พระเยซูเสด็จมาเลย
“นี่เราจะทาอย่างไร” เขาปรึ กษากัน “ดูซิ คนทั้งโลกติดตามท่าน”
ทัว่ ทั้งเมืองตื่นเต้นกันหมด มีคนแปลกถิ่นก็หลายคนที่ไม่เคยได้ยนิ เรื่ องพระเยซูเลย
“ใครกันนะ” เขาถาม
คนที่รู้จกั พระองค์ก็ตอบว่า “นัน่ คือพระเยซู ศาสดาจากนาซาเร็ ธ มณฑลกาลิลี”
พระเยซูเสด็จเข้าไปในพระวิหาร ทอดพระเนตรประชาชนที่มากันอย่างเนื องแน่น นี่คือพระ
วิหารของราชบิดาและของพระองค์ดว้ ย ประชาชนเหล่านี้ เป็ นของพระบิดา และของพระองค์
กษัตริ ยช์ นชาติยวิ คอยมานานแล้ว ในที่สุดก็เสด็จมาครอง
คืนวันนั้น พระเยซูกบั สาวกกลับไปพักผ่อนที่บา้ นเบธาเนีย
เช้าวันรุ่ งขึ้นเสด็จกลับมายังกรุ งเยรู ซาเล็มอีก แล้วเสด็จเข้าไปในพระวิหาร คราวนี้ทรงถือแส้ไป
ด้วย
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ในห้องที่ชาวต่างด้าวเข้าได้น้ นั เขานับเงินเสี ยงกะทบกันดังกริ่ ง ๆ เหมือนเมื่อครั้งพอพระองค์
ยังทรงพระเยาว์อยู่ ผูร้ ับแลกเงินนัง่ กันเป็ นโต๊ะ ๆ พวกนี้กาไรในทางแลกเงินจนมัง่ มี คนขายนกพิราบ
สาหรับถวายบูชาก็ยงั ขายอยู่ พวกคนจนต้องเสี ยเงินมากมายในการนมัสการพระเจ้า
พระเยซูทรงดาเนินเข้าไปในห้องนั้น ทรงถือแส้ แล้วคว่าโต๊ะแลกเงินเสี ย ทรงขับไล่พวกพ่อค้า
และเงิน พ่อค้าขายสัตว์พร้อมทั้งฝูงแกะฝูงวัวออกไปนอกพระวิหาร ตรัสว่า “มีคาเขียนไว้ในพระธรรม
มิใช่หรื อว่า “วิหารของพระเจ้าเป็ นที่อธิษฐาน”แต่เจ้าทั้งหลายมาทาให้เป็ นถ้ าของพวกโจร”
พวกพระ และคนสาคัญฝ่ ายปกครองพากันโกรธเคืองพระเยซู ถึงกับบางคนมาเฝ้ าพระองค์ ทูล
ถามว่า
“ท่านมีสิทธิ์ อะไรที่กระทาเช่นนี้ ใครให้ท่านมีอานาจทาการอย่างนี้ได”
จนตราบเท่าเวลานั้น พระเยซู ยงั ไม่เคยตรัสว่า พระองค์เป็ นพระเมสิ ยาห์ แต่พระองค์ทรงปฏิบตั ิ
ดังเช่นพระเมสิ ยาห์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหวังว่าพระองค์จะตรัสอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ งเขาจะจับผิด
พระองค์ได้ แต่พระเยซูฉลาดกว่าเขา รับสั่งว่า
“เราจะตอบคาถามของท่าน ถ้าท่านตอบคาถามของเราเมื่อโยฮันบัพติสโตเทศนาสั่งสอน และ
ให้ประชาชนรับศีลบัพติศมานั้น ใครให้สิทธิ์ อนั นี้แก่ท่าน”
เขาไม่ทราบว่าจะตอบว่าอย่างไร จึงปรึ กษากันว่า
“ถ้าเราว่าพระเจ้าส่ งยอห์นมาประกาศ ท่านจะถามเราว่า “ทาไมไม่เชื่อยอห์นเล่า” ถ้าเราว่า
ยอห์นไม่มีสิทธิ์ อะไรที่จะประกาสสั่งสอน ประชาชนก็จะโกรธและฆ่าเรา เพราะใคร ๆ พากันเชื่อว่า
ยอห์นเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะที่พระเจ้าส่ งมา”
ดังนั้นพระองค์จึงตรัสตอบว่า “เราก็จะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่า เราได้กระทาการนี้
โดยอานาจอะไร”
ทุก ๆ วันในสัปดาห์น้ นั พระเยซูเสด็จมาสั่งสอนในพระวิหาร พวกศัตรู ก็พยายามมาจับผิด
พระองค์ ล่อให้รับสั่งอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่ งจะทาให้ประชาชนเกลียดพระองค์ แต่พระเยซูก็ทรงตอบเอา
เขานิ่งไปทุกคราว วันหนึ่งเขาทูลถามพระองค์วา่ “เราควรจะเสี ยภาษีให้แก่ชาวโรมันหรื อไม่”
คาถามนี้ตอบยาก พวกยิวเกลียดชังพวกโรมัน และถ้าพระเยซูตรัสว่า เป็ นหน้าที่ที่จะต้องเสี ย
ภาษี ประชาชนก็จะเกลียดพระองค์ แต่ถา้ หากว่ารับสั่งว่าไม่ควรเสี ย เขาก็จะฟ้ องเจ้าเมืองโรมันให้
จัดการกับพระองค์
พระเยซูตอบว่า “จงเอาเงินตรามาให้เราดู”
ใครคนหนึ่งส่ งเงินแผ่นหนึ่งถวายพระองค์ ข้าวหนึ่งตีตราเป็ นรู ปคน พระเยซูรับสั่งถามว่า
“นี่รูปใคร”
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เขาทูลว่า “รู ปของซีซาร์ จักรพรรดิกรุ งโรม”
พระเยซูตรัสว่า “ดีแล้ว จงทาหน้าที่ของท่านต่อซี ซาร์ และต่อรัฐบาลของท่าน และจงทาหน้าที่
ของท่านต่อพระเจ้าด้วย”
คาตอบนี้ หลักแหลมมาก ทาให้ทุกคนยอมจานน พระเยซูยงั ไม่ได้ตรัสอะไรเพลียงพล้ าลงไป ที่
เขาจะจับผิดพระองค์ได้เลย แต่ก็มีหลายอย่างที่ทาให้เขาโกรธ สาหรับพวกฟาริ สีแล้วพระองค์ทรงใช้คา
รุ นแรง แล้วรับสั่งดังนี้วา่
“จงระวังพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สีให้ดี และอย่าเอาอย่างเขา เขาชอบสวมเสื้ อขาวยาวเดิน
ไปมา ชอบให้คนเคารพพินอบพิเทากลางถนน และนัง่ ที่สูงในธรรมศาลาและที่การเลี้ยงตลอดเวลาเขา
ริ บเอาเงินหญิงแม่หม้าย และปกปิ ดความชัว่ ของตนโดยอธิ ษฐานยืดยาว”
ทรงหันไปทางฟาริ สี รับสั่งว่า
“วิบากแก่เจ้าพวกฟาริ สี เจ้าเป็ นเหมือนอุโมงค์ที่มีศพเน่าเปื่ อย ใครเดินข้ามไปก็ไม่ทราบว่า
อะไรอยูภ่ ายใต้น้ นั ไม่มีใครทราบว่าเจ้าร้ายอย่างไร เจ้าพวกงูร้าย เจ้าจะพ้นโทษซึ่งพระเจ้าจะทรงปรับ
เจ้าได้อย่างไร”
พระองค์ทรงละจากพวกฟาริ สี แล้วเสด็จเข้าไปในพระวิหารที่เขาถวายทรัพย์ พวกเศรษฐีต่างก็
นาเงินเป็ นถุง ๆ เทลงไปในหี บ ขณะนั้นมีหญิงหม้ายยากจนผูห้ นึ่ง นาสตางค์มาหย่อนในหี บแต่เพียง
สองสตางค์เท่านั้น
พระเยซูทรงเรี ยกเหล่าสาวกมาตรัสแก่เขาว่า
“เราบอกท่านทั้งหลายตามจริ งว่า
หญิงหม้ายยากจนผูน้ ้ ีบริ จาคเงินถวายมากกว่าเศรษฐีอีก
เพราะเศรษฐีมีทรัพย์มากมายและเขานามาถวายนั้นเป็ นเงินเหลือใช้ แต่หญิงหม้ายนี้ขดั สนยังนาเงินที่
สาหรับเลี้ยงชีวติ ของตนมาใส่ หีบ”
ตลอดสัปดาห์น้ นั พระเยซู ทรงสั่งสอนและเล่าเรื่ องอุปมาให้ประชาชนที่ลอ้ มรอบพระองค์ฟัง
ทุกวัน เรื่ องสุ ดท้ายมีวา่ ดังนี้
“สักวันหนึ่งเราจะนัง่ บัลลังก์ของเรา และพิพากษาชนนานาชาติ เราจะบอกแก่บางคนว่า
“ท่านทั้งหลายได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับรางวัลที่ทรงตระเตรี ยมไว้แล้วสาหรับ
ท่าน เพราะว่าเมื่อเราอยากอาหารท่านก็ได้จดั หาให้เรากิน เรากระหายน้ า ท่านก็ได้ให้เราดื่ม เราเป็ นคน
แปลกหน้า ท่านก็ได้ตอ้ นรับเรา เราขาดเครื่ องนุ่งห่มท่านก็ได้ให้เสื้ อผ้าเรา เมื่อเราเจ็บไข้และถูกขังใน
เรื อนจาท่านก็ได้มาเยีย่ มเรา
ขณะนั้นบางคนจะถึงแปลกใจ และกล่าวว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าได้กระทาสิ่ งเหล่านี้ให้
พระองค์เมื่อไร
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“เราจะกล่าวแก่เขาว่า “ท่านเมตตาต่อคนอัตคัดขัดสนและคนเจ็บไข้ และคนที่อดอยาก ซึ่งล้วน
เป็ นผูต้ ่าต้อยในโลกนี้ ในเวลานั้นท่านไม่ทราบว่า ความเมตตาที่ท่านแสดงต่อคนพวกนี้น้ นั แท้ที่จริ ง
ท่านได้กระทาต่อเราด้วย”
“แล้วเราจะบอกแก่บอกคนว่า “ไปให้พน้ เถอะพระเจ้าทรงตัดขาดจากท่านเสี ยแล้ว เพราะว่าเมื่อ
เราอดอยาก หิ วกระหายไม่มีเครื่ องนุ่งห่ม ป่ วยไข้ และถูกขังในเรื อนจา ท่านไม่ได้เหลียวแลช่วยเราเลย”
“คนพวกนี้จะประหลาดใจเช่นเดียวกัน เขาจะกล่าวว่า “พระองค์เจ้าข้า เมื่อไรที่ขา้ พเจ้าเห็น
พระองค์อดอยาก หิวกระหาย ไม่มีเครื่ องนุ่งห่ม ป่ วยไข้หรื อถูกขังในเรื อนจา ถ้าพวกข้าพเจ้าเห็น
พระองค์ตอ้ งประสงค์สิ่งใด ก็จะต้องนามาถวาย”
“และเราจะบอกเขาว่า “คนยากจนมีอยูม่ ากมายที่ตอ้ งการความช่วยเหลือ แต่ท่านไม่ช่วยเขา
เมื่อท่านเพิกเฉยต่อเขา ท่านก็เพิกเฉยต่อเราด้วย เวลานี้สายเสี ยแล้ว”
ทั้งพวกพระและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ทราบว่าจะจัดการกับพระเยซูอย่างไรดี ถึงจะเป็ นพระ
เมสิ ยาห์จริ ง เขาก็ท้ งั เกลียดและทั้งกลัวพระองค์ เขากลัวพวกโรมันด้วย เจ้าเมืองโรมันจะว่าอย่างไรถ้า
หากทราบว่า มีใครคนหนึ่งในกรุ งเยรู ซาเล็มสมมุตตัวขึ้นเป็ นกษัติรย์ของชาวยิว
ทั้งพวกพระ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอยากปลงพระชนม์พระเยซู แต่ไม่ทราบว่าจะใช้อุบาย
อย่างไร เพราะไม่วา่ จะเสด็จกรุ งเยรู ซาเล็มเวลาไหนมีประชาชนห้อมล้อมพระองค์อยูเ่ สมอ ถ้าจะจับ
พระองค์ ประชาชนคงไม่ยอมแน่ ดูเหมือนผูค้ นจะพากันเชื่อแล้วว่าพระเมสิ ยาห์ได้เสด็จมาแล้ว แต่พวก
ศัตรู ของพระองค์คบคิดกันว่า จะต้องกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง การเลี้ยงปั สกาก็จวนจะถึงอยูแ่ ล้ว
คนหนึ่งออกความเห็นว่า “เราจะต้องจับพระเยซูเงียบ ๆ”
“จริ งซิ ” คนอื่น ๆ เห็นด้วย “จะคอยถึงปัสกาไม่ได้ ถ้าหากว่าจับท่านวันนั้นคงเกิดจลาจลแน่”
เขาจนปั ญญาไม่ทราบว่าจะจับพระองค์ดว้ ยวิธีใด ผูท้ ี่ปราดเปรื่ องที่สุดในกรุ งเยรู ซาเล็มคิดไม่
ออกว่าจะทาอย่างไรดี
มีเสี ยงเคาะที่ประตู สาวกคนหนึ่งในสิ บสองคนนั้นมาหาพวกพระและเจ้าหน้าที่
ชื่อของเขาน่ะหรื อ-ยูดา อิสคาริ โอธ
ยูดาพูดว่า “ถ้าข้าพเจ้านาจับพระเยซู ท่านจะให้อะไรข้าพเจ้าล่ะ”
พวกพระและเจ้าหน้าที่แทบจะไม่เชื่อหูตนเอง เขาตอบว่า “ถ้านาจับได้ เราจะให้เงินสามสิ บ
แผ่น”
เพียงเงินสามสิ บแผ่นเท่านั้น ยูดาตกลงจะนาเขาไปจับพระเยซูในเวลาที่พระองค์ประทับตาม
ลาพังกับสาวกสิ บสองคน
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ยูดาสัง่ ว่า “เวลาข้าพเจ้าบอกท่านก็ขอให้ส่งทหารไป สาวกทุกคนอยูท่ ี่นนั่ ด้วย ทหารจะไม่รู้จกั
ว่าใครเป็ นใคร ฉะนั้นข้าพเจ้าจะจูบพระองค์ ผูท้ ี่ขา้ พเจ้าจูบนัน่ แหละเป็ นผูท้ ี่ท่านต้องการ”
อีกไม่นานนักในคืนใดคืนหนึ่งที่มืด ที่เงียบสงัดไม่มีใครเห็น และแล้วจะไม่มีใครต้องเป็ นทุกข์
เป็ นร้อนเรื่ องพระเยซูชาวนาซาเร็ ธอีกต่อไป

65

13. คืนวันสุ ดท้าย
วันนั้นเป็ นวันพฤหัสบดี วันศุกร์ บา่ ยเขาก็จะฆ่าลูกแกะสาหรับการเลี้ยงปั สกา และกลางคืนวัน
ศุกร์ชนชาติยวิ ที่เป็ นผูช้ อบธรรมก็จะรับประทานแกะในการเลี้ยงปั สกา พวกสาวกไม่แน่ใจว่าพระองค์
จะโปรดให้ฉลองปัสกากันที่ไหน
แต่พระเยซูไม่ทรงคอยจนถึงวันศุกร์
ในการที่จะมีการเลี้ยงกับเขาในวันพฤหัสบดีน้ นั เอง
พระองค์ทรงส่ งสาวกสองคนจากบ้านเบธาเนียไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม รับสั่งให้เขาไปหาชายมีชื่อผูห้ นึ่ง
“ไปหาเขาแล้วบอกกับเขาว่า ถึงเวลาแล้ว เขาจะพาท่านไปชี้หอ้ งที่เราจะเลี้ยงกัน แล้วจงไป
ตระเตรี ยมอาหารเถอะ”
คืนวันนั้นพระเยซูและสาวกสิ บสองคนไปพบกันที่บา้ นหลังนั้นในกรุ งเยรู ซาเล็ม
มีอาหาร
จัดเตรี ยมไว้สาเสร็ จจบห้องชั้นที่สอง
ขณะที่รับประทานด้วยกัน พระเยซูรับสั่งว่า “คนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศต่อเรา”
ทุกคนหยุดรับประทาน ต่างคนต่างสงสัยตนเองว่าจะไม่จงรักภักดีต่อพระเยซู จึงทูลถามว่า
“พระอาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าหรื อ”
พระเยซูตรัสแต่เพียงว่า
“เป็ นคนหนึ่งในพวกท่านสิ บสองคนที่แหละ ถ้าผูท้ รยศต่อเรานี้ไม่เกิดมาก็จะดีกว่า”
สักครู่ หนึ่งยูดา อิสคาริ โอธก็ลุกขึ้น ออกจากห้องไป เหล่าสาวกหาทราบไม่วา่ เขาไปไหน
พระเยซูตรัสอีกว่า
“เรามีความปรารถนาอย่างยิง่ ที่จะกินปั สกานี้กบั ท่าน ท่านก่อนเราจะต้องทนทุกข์ทรมาน แต่
เราจะไม่กินปั สกานี้กบั ท่านจนกว่าจะถึงวันอันสาราญ ซึ่ งเราจะอยูร่ ่ วมกันอีก”
พระองค์ทรงหยิบขนมชิ้นหนึ่ง ขอบพระคุณพระเจ้าแล้วหักออกส่ งไปให้เหล่าสาวกซึ่ งเหลือ
เพียงสิ บเอ็ดคนเท่านั้น พระองค์รับสั่งถ้อยคาที่เขาไม่เข้าใจว่าดังนี้
“จงรับและกินขนมปั ง นี่แหละเป็ นกายของเรา”
พระองค์ทรงหยิบน้ าองุ่นถ้วยหนึ่ง แล้วขอบพระคุณอีกส่ งถ้วยไปให้สาวกและรับสัง่ ว่า
“จงดื่ม-ทุกคน-ดื่มน้ าองุ่นนี้ นี่เป็ นโลหิ ตของเราซึ่ งไหลออก เพื่อบาปผิดของมนุษย์จะได้โปรด
ยกเสี ย ต่อไปในวันหน้าจงกระทาอย่างนี้ให้เป็ นที่ระลึกถึงเราเสมอ” แล้วเขาก็ร้องเพลงสรรเสริ ญพระ
เจ้าด้วยกัน คืนนั้นมืด เขาพากันเดินไปที่ภูเขามะกอกเทศ
ขณะที่เดินกันไปนั้น พระเยซู รับสัง่ แก่เหล่าสาวกว่า
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“คืนวันนี้ท่านจะทิง้ เรา เพราะมีคาเขียนไว้ในหนังสื อพระธรรมว่า “เมื่อผูเ้ ลี้ยงแกะได้รับภัย
พิบตั ิ ฝูงแกะนั้นจะกระจัดกระจายไป” แต่เราจะพบกับท่านอีก
เปโตรทูลอย่างกล้าหาญอีก”
“ถึงแม้ใคร ๆ จะละทิ้งพระองค์ ข้าพเจ้าจะอยูก่ บั พระองค์”
พระเยซูตรัสตอบว่า
“คืนนี้ก่อนไก่ขนั ย้ารุ่ ง ท่านจะปฏิเสธสามครั้งว่าท่านไม่รู้จกั เรา”
แต่เปโตรยืนยันว่า ถึงแม้จะต้องตายเขาก็จะซื่ อตรงต่อพระองค์ และสาวกอื่น ๆ ก็ปฏิญาณ
เช่นเดียวกัน
ในที่สุดเมื่อมาถึงเก็ธเซมาเน เวลาค่อนข้างดึกแล้ว พระเยซูตรัสแก่สาวกว่า
“จงนัง่ คอยที่นี่ ขณะเราไปอธิ ษฐาน”
พระองค์ทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์นไปห่างจากคนอื่น ๆ แล้วตรัสว่า
“เราเป็ นทุกข์มาก ไม่ทราบว่าจะทนต่อไปอีกได้หรื อไม่จงเฝ้ าอยูก่ บั เราที่นี่เถิด”
พระเยซูทรงดาเนินไปอีกสองสามก้าว แล้วทรงคุกเข่าอธิ ษฐานว่าดังนี้
“โอพระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็ นได้ขอให้จอกนี้ เลื่อนพ้นไปจากข้อพระองค์เถิด โปรดอย่า
ให้สิ่งเหล่านี้บงั เกิดแก่ขา้ พระองค์เลย แต่กระนั้นก็ขออย่าให้เป็ นไปตามความปรารถนาของข้าพระองค์
ขอให้เป็ นไปตามชอบน้ าพระทัยของพระองค์”
เมื่ออธิ ษฐานแล้ว ก็เสด็จกลับมายังสาวกทั้งสาม เปโตร ยากอบ และยอห์น ทั้งสามหลับสนิท
พระเยซูทรงปลุกเปโตรขึ้น รับสัง่ ว่า
“เป็ นอย่างไรนะ ท่านจะเฝ้ าอยูก่ บั เราสักชัว่ โมงเดียวไม่ได้หรื อ จงตื่นขึ้นแล้วอธิ ษฐาน อธิ ษฐาน
สาหรับตัวท่านเอง ท่านต้องการกาลังเพราะท่านไม่แข็งแรงเท่าที่ควร”
พระเยซูเสด็จไปจากเหล่าสาวก และทรงอธิ ษฐานว่า
“ข้าแต่พระบิดา
ถ้าข้าพระองค์จะต้องทนทุกข์ทรมานแล้วขอให้เป็ นไปตามพระทัยของ
พระองค์”
ครั้นเสด็จกลับมา สาวกต่างนอนหลับสนิท เพราะเหนื่ อยด้วยกันทุกคน
ครั้งที่สามเสด็จไปอธิ ษฐานอีก อธิ ษฐานใช้ถอ้ ยคาเหมือนกับคราวก่อน แล้วทันใดนั้นทรงมี
พระกาลังขึ้น เสด็จมาหาเหล่าสาวกทรงปลุกเขาว่า
“ท่านยังนอนหลับอยูอ่ ีกหรื อ นี่ก็นอนกันมานาน บัดนี้ถึงเวลาแล้ว เราจะต้องถูกจับส่ งไปให้คน
บาป ลุกขึ้นเถอะ คนทรยศมาแล้ว”
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ขณะที่ตรัสอยูน่ ้ นั ทหารหมู่หนึ่งถือดาบถือพลองพรวดเข้ามาทางพุม่ ไม้ ยูดาวิสคาริ โอธนาหน้า
ยูดาตรงรี่ เข้ามาถึงองค์พระเยซูแล้วจูบพระองค์ ทูลว่า
“พระอาจารย์เจ้าข้า”
พระเยซูรับสั่ง “สหายเอ๋ ย ท่านมาทาไม”
แล้วทหารก็เข้าล้อมจับพระองค์ ไม่ให้หนีไปได้
เปโตรตื่นขึ้น เขานาดาบติดตัวมาด้วย จึงชักออกฟั นหูทหารผูห้ นึ่งขาด พระเยซูตรัสกับเปโตร
ว่า “จงเอาดาบใส่ ฝักเสี ยพระบิดาโปรดให้เรารับการทรมานนี้ ถ้าเราทูลขอ พระองค์จะทรงช่วยเรา แต่จะ
ไม่เป็ นเช่นนั้น”
แล้วพระเยซูผนิ พระพักตร์ ไปทางหมู่ทหารตรัสว่า
“ทาไมท่านถือดาบถือพลองมาจับเราเหมือนกับเราเป็ นผูร้ ้าย เราสั่งสอนในพระวิหารทุกวัน
ท่านจะจับเราที่น้ นั ก็ได้ แต่ท่านไม่ทา นี่แหละพระธรรมได้กล่าวไว้แล้วว่า เหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นแก่
พระเมสิ ยาห์”
เหล่าสาวกไม่กล้าอยูน่ นั่ ต่อไป ต่างคนต่างกลัวเลยหนีไปหมด ทิ้งพระเยซูไว้ในหมู่ศตั รู แต่
พระองค์เดียว
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14. วันสุ ดท้าย
พวกทหารจับพระเยซูพามายังกรุ งเยรู ซาเล็ม แล้วนามาที่วงั ของมหาปุโรหิต พวกหัวหน้าพระ
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกาลังประชุมปรึ กษากัน
ที่ประชุมตกลงกันแล้วว่า จะต้องปลงพระชนม์พระเยซูแต่หาเหตุอนั ใดมาฟ้ องร้องพระองค์
ไม่ได้ เขาต้องพิสูจน์วา่ พระองค์ตรัสหรื อทรงกระทาอย่างไรสักอย่างหนึ่ง ซึ่ งเป็ นความผิดถึงจะลงโทษ
พระองค์ พยานเท็จก็หามาปรักปราพระเยซูได้หลายคนแล้ว แต่หาผูใ้ ห้การตรงกันสองคนไม่ได้
ในที่สุดมหาปุโรหิ ตผูม้ ีนามว่า คายาฟา ยืนขึ้นทูลว่า
“ท่านได้ยนิ เรื่ องที่เขาปรักปราท่านแล้ว ท่านจะไม่ต่อสู ้บา้ งหรื อ”
พระเยซูไม่ตรัสตอบ
มหาปุโรหิ ตกล่าวซ้ าอีก
“ในพระนามของพระเจ้าผูท้ รงพระชมน์อยู่ เราขอถามว่า ท่านเป็ นพระคริ สต์ พระเมสิ ยาห์พระ
บุตรของพระเจ้าหรื อ?
พระเยซูตรัสตอบว่า
“ท่านว่าถูกแล้ว”
เท่านี้เองที่ประชุมต้องการฟัง คายาฟาฉี กเสื้ อของตนด้วยความโกรธ ตะโกนลัน่ ว่า
“ทาไมเราจะต้องหาพยานอีกเล่า ท่านทั้งหลายได้ยนิ เขาพูดอยูก่ บั ปากแล้ว เขาว่าเป็ นพระเจ้า
ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไร”
ที่ประชุมทั้งหมดตอบว่า “ความปรับโทษถึงตาย”
แล้วมีบางคนถ่มน้ าลายรดพระพักตร์ เขาปิ ดพระเนตรเสี ยแล้วตบพระองค์ ตะโกนว่า
“ถ้าเจ้าเป็ นพระเมสิ ยาห์ เจ้าคงรู ้วา่ ใครตบเจ้า บอกหน่อยเถอะเมสิ ยาห์ บอกซี วา่ ใครตบ”
ที่วงั ในห้องต่อไปจากห้องนั้น สาวกผูห้ นึ่งยืนอยู่ ความเชื่อซึ่ งเขามีอยูค่ รั้งหนึ่งกาลังจะเหื อด
หายไปแล้ว ผูน้ ้ นั คือเปโตรสาวกอีกผูห้ นึ่งรู ้จกั กับพระ ได้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วสั่งหญิงคนใช้ให้
อนุญาตเปโตรเข้าไปด้วย
หญิงผูน้ ้ นั มองดูเปโตรแล้วถามว่า “ท่านอยูก่ บั พระเยซูไม่ใช่หรื อ”
เปโตรตอบว่า “ที่เจ้าพูดนั้นข้าไม่รู้เรื่ อง”
คืนนั้นหนาว พวกคนรับใช้มหาปุโรหิ ตยืนผิงไฟกันอยู่ เปโตรก็เข้าไปผิงไฟด้วยคนหนึ่ง คนใช้
พูดว่า
“ท่านเป็ นสาวกของพระเยซูดว้ ย”
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ความเชื่อของเปโตรสู ญไปสิ้ นแล้ว เขาตอบว่า
“ข้าไม่ได้เป็ น”
แต่สักครู่ หนึ่ง มีอีกคนหนึ่งมายันว่า
“แน่แล้ว ท่านเป็ นสาวกของพระเยซูท่านมาจากกาลิลีฟังเสี ยงพูดก็รู้”
เปโตรสบถสาบาน แล้วกล่าวว่า “เราไม่เคยรู ้เลยว่าพระเยซูที่ท่านพูดถึงนี้คือใครกัน”
ขณะนั้นไก่ขนั แล้วพระเยซูก็เสด็จออกประตูไป และทรงทอดพระเนตรมายังเปโตร
เปโตรระลึกถึงคาตรัสของพระเยซูข้ ึนได้
“วันนั้นก่อนไก่ขนั ท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้จกั เราถึงสามครั้ง”
เปโตรออกจากวังไป ร้องไห้เป็ นทุกข์มาก
ที่ปรึ กษาใหญ่ของชาวยิวตัดสิ นประหารชีวิตได้ แต่จะลงโทษเองไม่ได้ เจ้าเมืองโรมันผูเ้ ดียวที่
สั่งลงโทษ
เจ้าเมืองโรมัน ชื่อพนทิโอปี ลาต มากรุ งเยรู ซาเล็ม ในการเลี้ยงปั สกา พอสว่างเขาก็พาพระเยซูมา
วังปี ลาต
เมื่อยูดา อิสคาริ โอธเห็นเหตุการณ์ดงั นั้น รู ้สึกความผิดของตน เขามาหาพวกพระนาเงินสามสิ บ
แผ่นมาคืน แล้วกล่าวว่า
“ข้าพเจ้าผิดไปแล้ว ข้าพเจ้าล่อลวงท่านผูป้ ราศจากราคี”
พวกพระกลับเยาะเย้ย
“นัน่ ไม่ใช่กงการอะไรของเรา เอาเงินของเจ้ากลับไปเถอะ”
แต่ยดู าทิง้ เงินลงกับพื้น วิง่ ออกไปข้างนอก เขาเอาเชื อกไปเส้นหนึ่ง ปี นขึ้นไปบนต้นไม้แล้วผูก
คอตาย เพราะการที่เขาล่อลวงพระเยซูเช่นนี้ เขาทนมีชีวิตอยูต่ ่อไปไม่ได้
ขณะพระเยซูทรงยืนอยูต่ ่อหน้าปี ลาต ที่ปรึ กษาได้ฟ้องว่าพระเยซูต้ งั พระองค์ข้ ึนเป็ นกษัตริ ยข์ อง
พวกยิว เขากล่าวโทษพระองค์วา่ กาลังชักชวนผูค้ นให้กะด้างกะเดื่องต่อซี ซาร์ และคิดว่าปี ลาตคงจะ
ลงโทษพระองค์ถึงตาย เพราะพวกโรมันคงจะกลัวว่าพระเยซูจะขบถต่อรัฐบาลโรมัน
ปี ลาตทูลถามพระเยซูวา่
“ท่านเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกยิวหรื อ?
พระเยซูตรัสตอบว่า
“ท่านว่าถูกแล้ว”
แล้วพวกพระและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ก็ปรับปราพระเยซูหลายประการ
ปี ลาตทูลถามพระเยซูอีกครั้งหนึ่งว่า
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“ท่านจะไม่พดู อะไรบ้างหรื อ ได้ยนิ ไหมที่เขาปรักปราท่าน”
แต่พระเยซูมิได้ตรัสตอบว่าอย่างไร ปี ลาตประหลาดใจและแลเห็นว่าที่ปรึ กษานาพระเยซูมาหา
ก็เพราะมีสาเหตุอยูข่ อ้ เดียวเท่านั้นคือเขาริ ษยาพระองค์
ขณะนั้นประชาชนมาฟังการตัดสิ นกันเนืองแน่น ส่ วนมากเคยเป็ นผูต้ ิดตามพระเยซูมาแล้ว แต่
บัดนี้เขาเลิกติดตามพระองค์เมื่อเขาเห็นพระเยซูถูกไต่สวนคล้ายกับผูร้ ้าย เขาก็ตดั สิ นใจว่าพวกพระและ
เจ้าหน้าที่เป็ นฝ่ ายถูก แล้วต่างก็พดู ปรักปราพระเยซูดว้ ยเหมือนกัน
ปี ลาตไม่แน่ใจว่าจะปล่อยพระเยซูไปดีหรื อไม่ ทันใดนั้นก็นึกขึ้นมาได้วา่ ธรรมเนียมพวกยิว
นั้น ทุก ๆ ปั สกาเขาปล่อยนักโทษคนหนึ่ง
ปี ลาตกล่าวว่า “ทุก ๆ ปี เราเคยปล่อยนักโทษคนหนึ่งบัดนี้ท่านจงเลือกเอา ในคุกเรามีนกั โทษผู ้
หนึ่ง ชื่ อบารับบาคนที่ก่อการขบถเมื่อเร็ ว ๆ นี้ เราคิดจะตรึ งเขาเสี ย แต่น้ ีมีอีกคนหนึ่ งคือ พระเยซู คน
ไหนล่ะที่เราควรปล่อย บารับบาผูร้ ้ายหรื อพระเยซูที่เรี ยกกันว่าพระคริ สต์”
เสี ยงตะโกนกึกก้อง
“บารับบา”
ปี ลาตไม่ทราบว่าจะทาอะไรดี จึงพูดกับประชาชนอีก
“เราจะทาอย่างไรกับพระเยซู ที่เรี ยกว่าพระคริ สต์”
เสี ยงตะโกนกึกก้องอีก
“ตรึ งเขาเสี ย ตรึ งเขาบนกางเขนจนกว่าเขาจะตาย”
ทุก ๆ คนดูเหมือนจะเป็ นศัตรู กบั พระองค์เสี ยทั้งนั้น แต่กระนั้นปี ลาตก็ลองอีกครั้งหนึ่ ง
“แต่เราหาความผิดในท่านผูน้ ้ ีไม่ได้”
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชาวยิวตอบว่า “กฎหมายของเราลงโทษเขาถึงตาย เพราะเขาแสร้งทาตัว
เป็ นพระบุตรของพระเจ้า”
ปี ลาตร้อนใจ เขากลับมาทูลพระเยซูอีก แต่พระองค์ไม่ตรัสตอบ
“ท่านจะไม่พดู กับเราหรื อ ท่านไม่ทราบหรื อว่าเรามีอานาจจะตรึ งท่าน และมีอานาจจะปล่อย
ท่านได้”
พระเยซูตรัสว่า
“ท่านจะมีอานาจเหนือเรา ก็หามิได้ เว้นแต่พระเจ้าจะประทานแก่ท่าน”
เมื่อปี ลาตได้ยนิ ดังนั้นก็หาโอกาสที่จะปล่อยพระองค์อีก แต่ประชาชนจับกลุ่มกันมากขึ้นทุกที
เสี ยงก็ดงั ขึ้น ดูเขากระหายเลือดไปตาม ๆ กัน ตะโกนอีกว่า
“ตรึ งเขาเสี ย ตรึ งเขาเสี ย”
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ปี ลาตตอบว่า
“จะให้เราตรึ งกษัตริ ยข์ องท่านทั้งหลายหรื อ”
หัวหน้าพระทั้งหลายของพวกยิว ซึ่ งเกลียดชังซี ซาร์ เป็ นที่ยงิ่ ตอบว่า
“กษัตริ ยข์ องพวกเราไม่มี เว้นแต่ซีซาร์ ”
ปี ลาตเป็ นคนอ่อนแอ สู ้ต่อไปอีกไม่ไหว เขานึกหวัน่ ๆ อยูเ่ หมือนกันว่าซี ซาร์ จะว่าอย่างไร ถ้า
หากไม่ตรึ งผูท้ ี่ต้ งั ตนเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกยิว
”เอาเขาไป” ปี ลาตสั่ง “เอาเขาไปตรึ งเสี ยเถอะ”
ก่อนที่เขาจะนาพระเยซูไปตรึ ง เขาโบยพระองค์ดว้ ยเชื อกหนัง ซึ่ งผูกตะปูแหลมหรื อเศษแก้ว
หวดลงไปทีหนึ่งก็เป็ นแผลโลหิ ตไหลและฟกซ้ า ทหารโรมันที่โบยพระองค์นึกสนุกขึ้นมาเลยนาเสื้ อสี
ม่วง มาสวมให้พระองค์ แล้วเขาก็ทามงกุฎสวมพระเศียรพระองค์เหมือนที่จกั รพรรดิโรมันสวม แต่
มงกุฎนี้เป็ นหนามทิ่มแทงพระเศียรจนโลหิ ตไหลโซมพระพักตร์ ทหารบางคนก็ถ่มน้ าลายรดบ้างก็มา
เยาะเย้ย คานับพระองค์แล้วพูดว่า
“กษัตริ ยข์ องพวกยิว ขอให้ทรงพระเจริ ญ”
แล้วเขาถอดเสื้ อสี ม่วงออก แล้วสวมฉลองพระองค์ให้ตามเดิม เขาพาพระองค์ออกไปนอกเมือง
เพื่อไปตรึ ง พระเยซูทรงเหนื่ อยอ่อนแบกกางเขนของพระองค์เช่นผูท้ ี่ถูกตรึ งไม่ไหว ทหารจึงเกณฑ์ชาย
ผูห้ นึ่งมาจากเมืองคูเรเนชื่อซี โมน ให้แบกกางเขนแทน
เขามาถึงเนินแห่งหนึ่งชื่ อ กลโกธา แล้ววางกางเขนลงเขาถอดฉลองพระองค์พระเยซู ออก จับ
พระองค์เหยียดบนกางเขน เหยียดพระหัตถ์ท้ งั สองข้าง แล้วตอกตะปูตรึ งพระหัตถ์และพระบาทลงบน
กางเขน เสร็ จแล้วก็ยกกางเขนขึ้นปั ก พระเยซูหอ้ ยติดอยู่ ข้างบนกางเขนเขาเขียนป้ ายติดว่า “นี่คือ
กษัตริ ยข์ องชนชาติยวิ ” เขาตรึ งโจรผูร้ ้ายสองคนพร้อมกับพระองค์ เอาไว้ขา้ งซ้ายคนหนึ่ง และข้างขวา
คนหนึ่ง
พระเยซูตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า โปรดยกโทษแก่เขาเพราะเขาไม่ทราบว่าเขาทาอะไร”
พวกทหารเอาฉลองพระองค์มาแบ่งกัน แต่ฉลองพระองค์ช้ นั ในนั้นไม่มีตะเข็บ ทอตั้งแต่บน
ตลอดล่าง เขาจึงจับฉลากกันว่าใครควรจะได้
ทหารนาน้ าองุ่นเปรี้ ยวมาถวาย เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดแต่ไม่ทรงดื่ม ผูค้ นผ่านไปมาแล้วร้อง
ตะโกนเยาะเย้ยพระองค์
“ทรงช่วยคนอื่นได้ แต่ทาไมไม่ช่วยตัวเองเล่า” โจรผูห้ นึ่งหันหน้ามาพูดหยาบช้าต่อพระองค์
“ท่านเป็ นพระคริ สต์มิใช่หรื อ จงช่วยตัวเองกับเราให้รอดเถิด”
แต่โจรอีกผูห้ นึ่งห้ามปรามว่า
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“เจ้ายังจะไม่เกรงกลัวพระเจ้าอีกหรื อ เรากาลังจะตายอยูแ่ ล้ว เจ้าไม่กลัวหรื อที่พดู ดังนั้น เราถูก
ลงโทษถึงตายก็สมควรแล้วแต่ท่านผูน้ ้ ีมิได้กระทาความผิดอย่างหนึ่งอย่างใด” แล้วเขาทูลพระเยซูวา่
“พระองค์เจ้าข้า
ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินของ
พระองค์แล้ว”
พระเยซูตรัสตอบว่า
“เราบอกเจ้าว่า วันนี้ เจ้าจะอยูก่ บั เราในสวรรค์”
มารดาของพระเยซูและหญิงอื่น ๆ ที่ชอบพอกับพระองค์ได้มายืนอยูใ่ กล้ ๆ กางเขน ยอห์น
สาวกก็อยูท่ ี่นนั่ ด้วย พระเยซู ตรัสกับมารดาของพระองค์และยอห์นว่า
“ตั้งแต่น้ ีต่อไปยอห์นจะเป็ นบุตรของท่าน ยอห์น นี่คือมารดาของท่าน”
ยอห์นก็รับมารดาของพระเยซูไปบ้านของตนตั้งแต่น้ นั มา
ต่อมาอีกหลายชัว่ โมง ถึงเวลาที่ในเมืองเขาฆ่าลูกแกะสาหรับการเลี้ยงปั สกา เมฆปกคลุมพระ
อาทิตย์มืดหมด มืดเหมือนเวลากลางคืน
พระเยซูทางเปล่งเสี ยงดัง
“พระเจ้าข้าเหตุไฉนพระองค์ทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์” ประชาชนพากันสนใจ คิดว่าจะเกิดอะไร
ต่อไป พระเยซูทรงอ่อนเพลียมากขึ้น ตรัสว่า “เรากระหายน้ า”
ทหารวิง่ ไปเอาฟองน้ าชุบน้ าส้มใส่ ปลายไม้ส่งที่พระโอษฐ์ของพระองค์
พระเยซูตรัสอีกครั้งหนึ่ง
“สาเร็ จแล้ว พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์พ ระองค์”
พระเศียรอ่อนซบลงมา มีเสี ยงดังคล้ายฟ้ าร้อง และแผ่นดินไหว
พอเงียบสงัดลง ทหารโรมันผูห้ นึ่งพูดว่า
“แท้จริ งท่านผูน้ ้ ีเป็ นพระบุตรของพระเจ้า”
แต่พระเยซูไม่ทรงได้ยนิ เสี ยแล้ว พระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว
ครั้นตกเย็นวันนั้นโยเซฟฮาริ มาธายาได้ไปหาปี ลาต โยเซฟเป็ นเศรษฐี มีคนนับหน้าถือตามาก
และเขาเลื่อมใสในพระเยซูเขากลัวพวกยิว จึงแอบไปหาปี ลาต เพื่อขออนุญาตรับพระศพพระเยซู
ปี ลาตก็อนุญาต
โยเซฟมาที่กางเขน เอาพระศพลง แล้วห่อด้วยผ้าเนื้ อดีนาไปไว้ที่อุโมงค์แห่งหนึ่ง ที่เจาะเข้าไป
ในศิลา ญาติมิตรสหายของพระองค์จะนาเครื่ องหอมมาพรมพระศพไม่ได้ จนกระทัง่ ภายหลังวัน
สะบาโต
พอบรรจุพระศพแล้ว เขาก็กลิ้งหิ นก้อนใหญ่มาปิ ดที่ปากอุโมงค์
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มาเรี ยมักดาลา และมาเรี ยมารดาของพระเยซูมายืนดูเขาบรรจุพระศพท่านผูเ้ ป็ นที่รักยิง่
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15. กษัตริ ยผ์ มู้ ีชยั
รุ่ งขึ้นถัดจากวันสะบาโต หญิงสามคนมาที่สวนที่เขาฝังพระเยซู ไว้ เขานาน้ ามันหอมและเครื่ อง
หมอมาชโลมพระศพของพระองค์ตามธรรมเนียม
พอมาตามทางเขาระลึกขึ้นได้วา่ หิ นก้อนใหญ่ปิดอยูป่ ากอุโมงค์ แล้วจะเข้าไปข้างในได้อย่างไร
“ใครจะช่วยเรากลิ้งหิ นนั้นออกล่ะ” เขาต่างถามกัน
แต่เมื่อไปถึงอุโมงค์แล้ว เขาเห็นก้อนหิ นกลิ้งออกมาแล้วใครคนหนึ่งมาก่อนหน้านี้ ปากอุโมงค์
จึงเปิ ด
หญิงทั้งสามคนเดินเข้าไปในอุโมงค์ พบชายหนุ่มผูห้ นึ่งสวมเสื้ อผ้าสี ขาวนัง่ อยูม่ ุมหนึ่ง พอเห็น
หญิงเหล่านั้นประหลาดใจชายหนุ่มจึงกล่าวว่า
“อย่าพิศวงงงงวยเลย พวกท่านทั้งหลายมาหาพระเยซูชาวนาซาเร็ ธ ซึ่ งถูกตรึ งไว้ที่กางเขน
พระองค์หาได้ประทับอยูท่ ี่นี่ไม่ ทรงฟื้ นขึ้นจากความตายแล้ว จงดูที่ที่เขาวางพระศพของพระองค์เถิด”
เขาดูและเห็นว่าพระศพไม่ได้อยูท่ ี่นนั่ จริ ง ๆ
ชายหนุ่มนั้นกล่าวต่อไป
“จงไปเดี๋ยวนี้ไปบอกเหล่าสาวกของพระองค์วา่ พระเยซูทรงเป็ นขึ้นมาแล้ว”
หญิงทั้งสามก็รีบออกจากอุโมงค์ ตัวสั่นด้วยความกลัวและความประหลาดใจ หญิงผูห้ นึ่งชื่อมา
เรี ยมักดาลาวิง่ ไปพบสาวกสองคน คือยอห์นและเปโตร นางจึงร้องเรี ยกและบอกว่า
“ใครเอาพระศพพระเยซูออกจากอุโมงค์แล้ว และเขาเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหนก็ไม่ทราบ”
ยอห์นและเปโตรรี บวิง่ มาที่อุโมงค์ยอห์นวิง่ เร็ วกว่าจึงมาถึงก่อน เขามองเข้าไปทางปากอุโมงค์
แลเห็นผ้าขาวที่ห่อพระศพพับวางอยูอ่ ย่างเรี ยบร้อย แต่ไม่มีพระศพอยูใ่ นนั้น เปโตรวิง่ มาทัน พรวดเข้า
ไปในอุโมงค์ทนั ที ก็มองเห็นแต่ผา้ พับไว้ ทั้งยอห์นและเปโตรจึงกลับบ้าน จนปั ญญาคิดไม่ออก
ขณะนั้นมาเรี ยมักดาลากลับมาอีก ยืนอยูใ่ นสวนใกล้กบั อุโมงค์ ร้องไห้เสี ยจนหัวใจแทบแตก
สลาย พอหันมาก็เห็นชายผูห้ นึ่งยืนอยูใ่ กล้ ๆ ชายนั้นกล่าวว่า
“เจ้าร้องไห้ทาไม มหาใคร”
มาเรี ยเข้าใจว่าชายนั้นเป็ นคนทาสวน นางพูดทั้งที่กาลังสอื้น
“นายเจ้าข้า ถ้าท่านได้เอาพระองค์ไป ขอบอกดิฉนั ให้รู้วา่ ท่านเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหน และ
ดิฉนั จะรับพระองค์ไป”
ชายนั้นเรี ยกชื่ อนางเบา ๆ
“มาเรี ย”
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นางเหลือบตามองดูอีกครั้งหนึ่งจาเสี ยงได้ไม่ใช่ใครอื่น คือพระเยซู พระเยซูทรงเรี ยกนาง
“พระอาจารย์เจ้าข้า”
นางรี่ เข้าไป คล้ายกับว่าจะเหนี่ยวรั้งพระองค์ไว้ พระเยซูรับสั่งอีกครั้งหนึ่ง เป็ นองค์พระเยซูจริ ง
ๆ
“อย่าเหนี่ยวรั้งเราไว้ เรายังไม่ได้ข้ ึนไปหาพระบิดาของเราบนสวรรค์ จงไปหาพวกสาวกบอก
เขาว่า เรากาลังจะไปหาพระบิดาของเรา”
แล้วมาเรี ยก็ไปบอกสาวกว่า
“ข้าพเจ้าเห็นพระองค์เจ้าแล้ว”
ต่อมาไม่มีใครจาได้หมดทุกอย่างว่า เกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนั้น ไม่มีใครทราบว่าเรื่ องราวเป็ น
อย่างไรกันแน่ ไม่มีใครทราบว่าจะเชื่อดีหรื อไม่เชื่ อดี ว่าพระเยซูทรงเป็ นขึ้นมาจริ ง ๆ
ตอนบ่ายวันนั้น สาวกสองคนกาลังเดินทางจากกรุ งเยรู ซาเล็มไปยังหมู่บา้ นชื่อเอมมาอู เขา
สนทนากันถึงเรื่ องที่เกิดเมื่อวันศุกร์ และวันนั้นเป็ นวันอาทิตย์ ขณะที่พดู กันอยูม่ ีชายแปลกหน้าผูห้ นึ่งเข้า
ร่ วมวงสนทนาด้วย ชายแปลกหน้าถามว่า
“ท่านพูดถึงเรื่ องอะไร”
สาวกหยุดพูด เขารู ้สึกเศร้าใจจนไม่อยากกล่าวอะไรต่อไปอีกแล้ว แต่คนหนึ่งตอบว่า
“ท่านเป็ นนักท่องเที่ยวผูเ้ ดียวในกรุ งเยรู ซาเล็มกระมังที่ไม่ทราบเหตุการณ์ซ่ ึ งเกิดขึ้นในสอง
วันนี้”
ชายแปลกหน้าถามว่า “เหตุการณ์อะไรกัน”
สาวกตอบว่า
“อ้าว เรื่ องพระเยซูนาซาเร็ ธอย่างไรล่ะ”
“ท่านเป็ นทั้งผูเ้ ผยพระวจนะใหญ่ยงิ่ และเป็ นทั้งอาจารย์พวกหัวหน้าพระ และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองตรึ งท่านเสี ยที่กางเขนเราเคยหวังกันว่าท่านจะเป็ นพระเมสิ ยาห์ ซึ่ งจะมาช่วยชนชาติยวิ ให้รอด
แต่ทว่าท่านสิ้ นชีพมาแล้วสองวัน แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นพวกผูห้ ญิงเขาไปที่อุโมงค์แล้ว กลับมาเล่า
ว่าท่านฟื้ นขึ้นมาจากความตายแล้ว”
ชายแปลกหน้าพูดว่า
“นี่ท่านไม่ใช้ความคิด ช่างไม่ยอมเชื่อฟังคาทานายของผูเ้ ผยพระวจนะเสี ยเลย ไม่ทราบดอก
หรื อว่า พระเมสิ ยาห์จาเป็ นต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนั้น เพื่อจะได้เป็ นกษัตริ ย”์ แล้วท่านอธิ ฐานพระ
ธรรมที่เกี่ยวกับพระเมสิ ยาห์ เช่นท่านอิสยาห์ได้กล่าวไว้นานมาแล้วว่าดังนี้
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“ท่านเป็ นที่ดูหมิ่น และคนไม่คบหา เป็ นคนเจ้าทุกข์และใคร ๆ เบือนหน้าหนี ท่านถูกทาร้าย
เพราะความบาปของเรา ท่านถูกทรมานเพราะเรา เราฆ่าท่านเหมือนดังลูกแกะและท่านไม่เคยปริ ปาก
เลย”
ชายแปลกหน้าอธิ บายว่า “อิสยาห์กล่าวถึงพระเมสิ ยาห์วา่ ท่านอ่อนสุ ภาพ และพลีชีวติ ของท่าน
เหมือนลูกแกะถูกฆ่าในการเลี้ยงปั สกา อิสยาห์หมายความว่า ผูท้ ี่จะช่วยผูอ้ ื่นนั้นต้องยอมเสี ยสละ พระ
เมสิ ยาห์ไม่มีพระประสงค์จะเป็ นกษัติรย์เหมือนกษัติรย์อื่น ๆ ไม่มีพระประสงค์ที่จะครอบครองผูใ้ ด
พระองค์ทรงรักมนุษย์ จึงทรงพลีชีวติ เพื่อมนุษย์”
“ฉะนั้น” ชายแปลกหน้ากล่าวต่อไป “ท่านไม่ควรจะเศร้าโศกเสี ยใจคิดว่าพระเยซูไม่ใช่พระ
เมสิ ยาห์เสี ยแล้ว พระเยซูทรงมีชีวติ และสิ้ นพระชนม์ เหมือนกับพระธรรมได้ทานายไว้ก่อนแล้วว่า พระ
เมสิ ยาห์จะต้องมีความเป็ นอยูแ่ ละสิ้ นชีพเช่นนั้น ความรักของพระองค์และการที่ทรงทุกข์ทรมานพิสูจน์
แล้วว่า ทรงเป็ นพระเมสิ ยาห์จริ ง ๆ และถ้าหากผูเ้ ชื่อพระองค์จะรักซึ่ งกันและกันเหมือนพระองค์ทรงรัก
เขา ยอมเสี ยสละดังเช่นพระองค์ทรงกระทาเป็ นตัวอย่างแล้ว เขาก็จะประสบสันติสุขและความปิ ติยนิ ดี”
แล้วทั้งสามคนก็เดินต่อไป แขกแปลกหน้าเป็ นผูพ้ ูด พอเข้าหมู่บา้ นมาอู ก็ถึงบ้านของสาวกผู ้
หนึ่งเขาบอกชายแปลกหน้าว่า
“ค้างกับเราเถอะ นี่เย็นมากแล้ว ประเดี๋ยวก็ค่า”
เมื่อเข้าไปในบ้านแล้ว ก็มีคนจุดตะเกียง นาอาหารมาวางที่โต๊ะ
ชายแปลกหน้าหยิบขนม ขอบพระคุณพระเจ้าแล้วบิออกสาวกเคยเห็นการกระทานี้มาก่อนแล้ว
คือการบิขนม เขาจึงมองดูชายผูน้ ้ นั
ชายแปลกหน้าผูน้ ้ นั หาใช่ใครอื่นเลย พระเยซูนงั่ เอง พอดูหน้าก็จาพระองค์ได้ ขณะที่ตกตลึงดู
อยูน่ ้ นั พระองค์ก็อนั ตรธานหายไป ทิ้งเขาไปไว้แต่เพียงสองคน
เขาพูดกันว่า
“รู ้สึกแปลกมาตั้งแต่ทรงดาเนินมากับเราตามทาง และอธิ บายข้อพระธรรมให้เราฟังแล้ว”
ถึงแม้วา่ จะเป็ นเวลากลางคืนแล้วก็ตาม เขากลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มอีก เมื่อพบสาวกอื่น ๆ ก็เล่า
ให้ฟัง
“พระองค์เจ้าทรงเป็ นขึ้นมาจริ ง ๆ พอทรงบิขนมเราก็จาพระองค์ได้ทนั ที”
ขณะที่กาลังพูดกันอยู่ พระเยซูก็เสด็จมาปรากฏท่ามกลางเขารับสั่งว่า
“ความสุ ขสาราญจงมีแก่ท่านทั้งหลายเถิด”
เขาตกใจกลัว พระเยซูจึงรับสั่งอีกว่า
อยากลัวเราเลย เราไม่ใช่ผ?ี
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เขาก็ยงั ไม่ค่อยจะเชื่อนัก ดูออกจะเกินความจริ ง ขณะที่ยนื จังงังกันอยูเ่ ช่นนั้น ไม่ทราบว่าพระ
เยซูเป็ นขึ้นมาจริ งหรื อไม่ พระองค์ตรัสว่า
“พวกท่านมีอาหารมีกินที่นี่บา้ งไหม”
เขานาปลาย่างชิ้นหนึ่งมาถวาย พระองค์ทรงรับมาเสวยต่อหน้าเขา
มีสาวกผูห้ นึ่งไม่ได้อยูท่ ี่นนั่ เมื่อพระเยซูเสด็จมาปรากฏเขาชื่อโธมา แล้วไม่วา่ ใครจะบอกสัก
เท่าใดก็ตาม โธมาไม่ยอมเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็ นขึ้นมาอีก
โธมากล่าวว่า
“ถ้าเราไม่ได้เห็นรอยตาปูที่ของตรึ งพระองค์ ไม่ได้เอานิ้วมือของเราแยงที่รอยตาปูน้ นั เราจะไม่
เชื่อ”
อีกแปดวันต่อมา สาวกอยูก่ บั พร้อมหน้ากัน คราวนี้โธมาก็อยูท่ ี่นนั่ ด้วย ประตูหอ้ งปิ ดสนิท
ทันใดนั้นพระเยซูก็ทรงปรากฏแก่เขาอีก และตรัสเหมือนเช่นครั้งก่อน
“ความสุ ขสาราญจงมีแก่ท่านทั้งหลายเถิด”
พระเยซูหนั มาหาโธมา รับสั่งว่า
“จงเอานิ้วของท่านแยงดูฝ่ามือของเรา อย่าสังสัยต่อไปอีกเลย จงเชื่อเราเถอะ”
โธมาคุกเข่าลงทูลว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้า”
พระเยซูตรัสว่า
“ท่านเชื่อเพราะว่าท่านได้เห็นเรากับตาของท่านเอง ผูท้ ี่มิได้ห็นแต่เชื่อก็มีความสุ ข”
ต่อจากนั้นเหล่าสาวก ได้เห็นพระเยซูอีกหลายครั้งหลายหนในที่ต่าง ๆ แต่วนั อันเป็ นวันสุ ดท้าย
ที่เขาจะได้เห็นพระองค์บนพื้นโลกนี้ก็มาถึง
วันนั้นพระเยซูเสด็จมาปรากฏแก่เขานอกกรุ งเยรู ซาเล็มรับสั่งว่า
“ฤทธานุภาพทั้งสิ้ นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เราเป็ นพระเจ้า และ
เป็ นกษัตริ ยเ์ หนื อบรรดามนุษย์โลก จงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให้รู้จกั เรา และเชื่ อในเรา ให้เขารับ
บัพติศมาในนามของเรา สอนเขาถึงสิ่ งสารพัดซึ่ งเราได้สั่งพวกท่านไว้ ท่านจะไม่ตอ้ งอยูโ่ ดดเดี่ยว เพราะ
ถึงแม้ท่านจะไม่เห็นเรา เราก็จะอยูก่ บั ท่านเสมอเป็ นนิจ”
แล้วพระเยซูรับสั่งแก่เขาต่อไป “จงคอยสักหน่อย คอยในกรุ งเยรู ซาเล็มแล้วสักวันหนึ่งท่านจะ
ทราบว่า ถึงเวลาแล้วที่จะออกไปสั่งสอน พระเจ้าจะประทานฤทธิ์ อานาจให้ท่าน เพื่อทาให้ผอู ้ ื่นเชื่ อว่า
เราคือพระผูช้ ่วยให้รอด ท่านจะเป็ นพยานฝ่ ายเรา ในกรุ งเยรู ซาเล็ม ทัว่ แคว้นยูดา ในแคว้นสะมาเรี ย และ
จนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”
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พระองค์ยกพระหัตถ์ข้ ึนและประสาทพรแก่เขา ขณะนั้นมีเมฆมาปกคลุมพระองค์ แล้วเขาก็ไม่
เห็นพระองค์อีก
พระเยซูเสด็จไปสวรรค์ประทับกับพระบิดาของพระองค์
ขณะที่เขาพินิจดูบนท้องฟ้ า ซึ่ งดูเหมือนพระองค์จะทรงลอยขึ้นไป เขาได้ยนิ เสี ยงหนึ่งกล่าวว่า
“ชาวกาลิลีเอ๋ ย เหตุไฉนท่านจึงเขม้นดูฟ้า พระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาอีก”
แล้วสาวกก็ระลึกขึ้นได้วา่ เขามีงานที่จะกระทา ก่อนที่จะได้เห็นพระเยซูอีก เขาจะต้องออกไป
ประกาศสั่งสอนตามที่พระเยซูได้ทรงสั่งไว้ เขาจะต้องเล่าเรื่ องของพระองค์ให้ทุกผูท้ ุกคนฟังทัว่ ไป
เขาเดินกลับไปกรุ งเยรู ซาเล็ม ไปคอย แต่คราวนี้ไม่ใช่คอยพระคริ สต์ พระผูช้ ่วยให้รอด เขาต้อง
คอยสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่บอกให้เขาทราบว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องออกไปประกาศว่า พระคริ สต์
เสด็จมายังโลกมนุษย์แล้ว
เทศกาลปัสกา ผ่านนับไปอีกปี หนึ่ง และชาวนาประเทสปาเลสไตน์ ก็กลับไปทานา ข่าวสาลี
งอกงดงามทั้งในนาและแถบเนินเขา ครั้นเก็บเกี่ยวนวดข้าวเสร็ จแล้ว ก็ถึงเทศกาลในกรุ งเยรู ซาเล็มอีก
คราวนี้ เรี ยกเทศกาลเพ็นเทคสเต เป็ นเวลาที่ขอบพระคุณพระเจ้าที่เก็บเกี่ยวพืชผล
เหล่าสาวกคอยอยูต่ ลอดเวลาเหล่านี้ ทุก ๆ วันเขาไปที่พระวิหาร เพื่อขอบพระคุณสรรเสริ ญ
พระเจ้าที่ได้ทรงพระเมตตาให้เขาทราบว่าพระคริ สต์เสด็จมาแล้ว
เจ็ดสัปดาห์ผา่ นพ้นไป แสงพระอาทิตย์ส่องกล้าทาให้ขา้ วสุ ก ชาวนาเก็บเกี่ยวพืชผลของตน
สาเร็ จ ก็พอดีถึงเทศกาลเพ็นเทคศเต ถนนหนทางในกรุ งเยรู ซาเล็มแน่นไปหมด ผูค้ นพากันเข้ากรุ งจาก
ทุกทิศทุกทาง ทั้งใกล้และไกล ฤดูเกี่ยวข้าวเสร็ จสิ้ นกันแล้ว ครั้งนี้ก็มีการเลี้ยงกันอีก
ในเช้าวันนั้นเหล่าสาวกอยูพ่ ร้อมหน้ากัน เขาได้ยนิ เสี ยงเหมือนพายุพดั กล้านารับส่ งมาจากพระ
เจ้า เขาเห็นนิมิตด้วย ดูเหมือนมีเปลวไฟเหมือนลิ้น กระจายออกไปอยูบ่ นเขาทุกคน แล้วเขาก็สามารถ
พูดภาษาต่าง ๆ ที่พระเจ้าทรงโปรดให้พดู
พวกสาวกต่างพากันออกไปประกาศสั่งสอน ผูท้ ี่มาจากประเทศต่าง ๆ ก็ฟังเขาพูด เข้าใจทั้งสิ้ น
ประชาชนตื่นเต้นกันทั้งเมือง
“แปลกมาก” ต่างโจษกัน “เรามากันคนละทิศคนละทาง พูกภาษาต่าง ๆ ตั้งหลายภาษา แล้ว
เวลาที่คนพวกนี้มาเล่าเรื่ องอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทา เราเข้าใจว่าเขาพูดว่าอะไร นี่ เป็ นเพราะเหตุใด
นะ”
เปโตรยืนขึ้นกับสาวกอื่น ๆ และกล่าวเสี ยงดังว่าดังนี้
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“จงฟังข้าพเจ้า ทุก ๆ ท่านที่อยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม ท่านได้อ่านพระธรรมแล้วว่า พระเจ้าจะ
ประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มาประทับบนพลไพร่ ของพระองค์ และนี่ก็โปรดประทานมาแล้วบัดนี้ถึง
เวลาที่ขา้ พเจ้าจะประกาศแก่ท่าน ฉะนั้นจงฟังถ้อยคาของข้าพเจ้าเถิด
“พระเจ้าโปรดประทานพระเยซูชาวนาซาเร็ ธแก่ท่าน พระองค์ได้ทรงกระทาการอัศจรรย์หลาย
อย่าง ซึ่ งท่านได้เห็นเอง พระเจ้ายอมให้ท่านจับพระองค์ปลงพระชนม์เสี ย โดยมืออันชัว่ ร้ายของท่าน
พระเจ้าโปรดให้พระองค์ฟ้ื นขึ้นจากความตาย พวกข้าพเจ้าเป็ นพยานถึงเหตุการณ์น้ ีได้ พระองค์เป็ น
กษัตริ ยแ์ ละทรงมอบอานาจให้เราเพื่อจะประกาศกิตติคุณของพระองค์แก่ท่าน ขอให้ทุกคนทราบความ
จริ งว่า พระเยซูที่ท่านตรึ งบนกางเขนนั้นเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และพระคริ สต์
เมื่อประชาชนได้ฟังถ้อยคาเหล่านี้ เขาก็รู้สึกเป็ นทุกข์มาก
“เราจะทาอย่างไรดีเล่า” เขาพากันถาม
เปโตรตอบว่า
“จงกลับใจเสี ยใหม่ ละทิ้งบาปของท่านเสี ย แล้วตั้งต้นชีวิตใหม่ จงเชื่อในพระเยซูคริ สต์ และรับ
บัพติศมาในพระนามของพระองค์ เพื่อความผิดบาปของท่านจะทรงโปรดยกเสี ย แล้วประทานพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ มาเปลี่ยนแปลงท่าน”
เมื่อประชาชนได้ยนิ ดังนั้นก็รู้สึกยินดียงิ่ มารับบัพติศมาในพระนามพระเยซู ในวันนั้นวันเดียวมี
คนเลื่อมใสมาเป็ นศิษย์ถึงสามพันคน เขามาร่ วมนมัสการพบพวกสาวก และนาทรัพย์สิ่งของมารวมกัน
เป็ นกองกลาง พระเยซูมีคริ สตจักรแล้ว ณ บัดนั้นเขาเชื่ อแล้วว่า พระองค์เป็ นพระคริ สต พระผูช้ ่วยให้
รอด
ทุก ๆ วันจานวนสมาชิกในคริ สตจักรทวีข้ ึน ทุก ๆ วัน คริ สตจักรของพระเยซูก็ถาวรมัน่ คงมาก
ขึ้นทุกที
คริ สตจักรเจริ ญขึ้นดุจข้าวในทุ่งนา
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