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สนทนากับคุณครู
นักเทศนเรืองนามคนหนึ่งกลาววา “ขาพเจาจะไมเทศนาหรือสั่งสอนคําสอนใด หากคําสอนนั้นมิได
สอนใจขาพเจาเองกอน”
ครูที่ดียอมสละเวลาในการเตรียมบทเรียนที่จะสอนใหพรอม การเตรียมตัวมีสองประการดวยกัน
คือ การเตรียมตัวฝายวิญญาณจิตและฝายความรู
ก. การเตรียมตัวฝายวิญญาณจิต ไดแกการเขาเฝาพระเจา โดยการอานพระวจนะของพระองคที่
ทานจะสอน และการอธิษฐานเผื่อการสอนของทาน จงอานขอพระธรรมที่ทานจะสอนหลาย ๆ ครั้ง
อธิษฐานทูลขอใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนทาน ใหรูจักใชขอพระธรรมเหลานั้น เพื่อนักเรียนของ
ทานจะไดรับพระพร และขอสอนใจจากพระองค อยาลืมอธิษฐานเผื่อนักเรียนทุกคนในชั้นของทานดวย
ข. การเตรียมตัวฝายความรู ไดแกการศึกษาขอพระธรรมที่จะสอนอยางละเอียด โดยคํานึงถึง
จุดมุงหมายของบทเรียน และคําอธิบายตาง ๆ เพื่อจะใหนกั เรียนเขาใจบทเรียนนัน้ ๆ อยางแจมแจง โดยใช
คูมือครูประกอบ หากมีคําอุปมาหรือขอเปรียบเทียบอื่นใด ที่ทานเห็นวาจะชวยใหนกั เรียนเขาใจคําสอนได
ดียิ่งขึ้น ก็จงใชคําอุปมาและขอเปรียบเทียบเหลานั้นใหเปนประโยชนแกนกั เรียน
ขอแนะนํา จงใชเวลาอยางนอยที่สุดสองชั่วโมง สําหรับเตรียมการสอนทุกครั้ง โปรดจําไววา
อยาเทศนาในชั้นเรียน แตจงสั่งสอนเหมือนครูสอนศิษย
อยาอานจากคูมือครูในเวลาสอน แตจงศึกษากับนักเรียน จากพระคริสตธรรมคัมภีรโดยตรง
อยาถือคูมือครูในเวลาสอน จงถือพระคริสตธรรมคัมภีร
อยาพูดแตฝายเดียว แตจงใหนักเรียนมีโอกาสพูดบาง
ขอพระเจาทรงอวยพรทาน ใหการสอนของทานเกิดผลเพื่อพระองค
กองคริสเตียนบรรณศาสตร
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บทเรียนที่ 1 อันดรูว อัครสาวกผูมีมติ รจิต

จุดประสงค ของการสอนบทเรียนนี้ เพือ่ ใหรูวาพระเยซูคริสตทรงใชความสามารถทั่ว ๆ ไปของ
อันดรูว ในการนําคนอื่นมาเชื่อพึ่งในพระองค หนุนใจใหนักศึกษาสํารวจดูความสามารถของตนเอง แลว
ทูลขอพระเยซูทรงใชความสามารถนั้น ใหเปนประโยชนในพระราชกิจ ของพระองค

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ยอหน 1:35-42, 6:1-14, 12:20-22
คํานํา ถาหากพระเจา จะทรงใชคนที่ดีครบถวนทุกอยาง หรือคนที่มี “พรสวรคเทานั้น ก็จะเปนสิง่ ที่
นาทอแทใจอยางยิ่งสําหรับคริสเตียนทั่วไป เพราะเขาจะไมมีโอกาสไดรับใชพระองคเลย แตพระองคมิได
ทรงเลือกคนเชนนั้น พระองคทรงเลือกผูที่ยินดีใหพระองคทรงใช แมเขาจะมีความสามารถเพียงเล็กนอยก็
ตาม พระคริสตธรรมคัมภีรใหม กลาวถึงเรือ่ งราวของอันดรูวเพียงเล็กนอยเทานั้น ทานอาจจะเปนคนหนึ่ง
เหมือนอันดรูว มีความสามารถเพียงเล็กนอย แตเมื่อยินดีใหพระเยซูคริสตทรงใช ก็อาจนําพระพรอยาง
ใหญหลวงมาสูคนจํานวนมาก ใหเรามาศึกษาจากพระคําของพระเจา เกี่ยวกับอันดรูว เทาที่บันทึกไว”

บทเรียน ก. อันดรูวพบพระเยซูคริสต (ยอหน 1:35-40)
อันดรูว เดิมเปนศิษยคนหนึ่งของยอหนบัพติศมา (ดูยอหน 1:35-37,40) เขามีใจกระหาย ใครจะพบ
พระเยซูคริสตซึ่งทรงเปนพระมาซีอา หรือพระผูชวยใหรอดของโลก เมื่อไดยินยอหนประกาศถึงเรื่องการ
เสด็จมาของพระเยซูคริสต ก็ติดตามเปนศิษยของยอหน เพื่อรับคําสอนจากทานเกีย่ วกับพระคริสต
ประการหนึ่งอีกประการหนึ่ง เพื่อหวังจะไดพบพระเยซูคริสตทันที เมื่อพระองคทรงปรากฎ
วันหนึ่ง ขณะที่อันดรูวแ ละเพื่อนอีกคนหนึ่งยืนอยูกับยอหน เห็นบุรุษผูหนึ่งเดินผานไป ยอหนกลาว
วา “ดูแนะ พระเมษโปดกของพระเจา” แมอันดรูวก ระหายจะพบพระเยซูคริสต แตเขามิใชคริสเตียน
จําพวก “เชื่อตามบิดามารดา” หรือ “เชื่อตามเพื่อนฝูง” หรือ “เชื่ออยางงมงาย” เขาและเพื่อนตัดสินใจ
ติดตามพระเยซูคริสตไป เพื่อสืบดูวาบุรุษนั้นคือ พระคริสตอยางแทจริงหรือไม
พระเยซูคริสต ทรงทราบถึงความตองการของทุกคน ทรงเปดทางใหทุกคนทีต่ องการแสวงหา
พระองค เขามาหาพระองค เมื่อพระองคทรงเห็นวามีชายสองคนติดตามพระองคมา จึงตรัสถามวา “ทาน
หาอะไร” เขาทูลพระองควา “อาจารยทานอาศัยอยูที่ไหน” พระองคตรัสแกเขาวา “มาดูเถิด” เขาทั้งสอง ก็
ติดตามพระเยซูคริสตตอไปเชื่อวา ตลอดเวลาที่ติดตามพระเยซูคริสตนั้น พวกเขาไดยินถึงคําสอนตาง ๆ
ของพระองค เห็นการอัศจรรยที่พระเยซูคริสตทรงกระทํา ทําใหเขาปฏิเสธไมไดวาพระองคคือพระมาซีอา
พระผูชวยใหรอดของชาวโลก หากทานมีใจใครจะแสวงหาความจริง และองคพระผูช วยใหรอดจงเปดใจ
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ออก เพื่อศึกษาใหรูจักพระเยซูคริสตยิ่งขึ้น จากพระดํารัสของพระองค พระองคจะทรงสําแดงใหทานเห็น
อยางชัดแจงพระองคไมทรงปรารถนาใหผูหนึ่งผูใดเชื่อพระองคอยางงมงาย แตเชื่อดวย “ความเขาใจ” เพื่อ
ทานจะทราบวา ผูที่ทานเชื่อนั้นคือผูใด

ข. อันดรูว แนะนําพี่ชายใหรูจักพระเยซูคริสต (ยอหน 1:41,42)
เมื่ออันดรูว ไดพบพระเยซูคริสตและทราบวาพระองคคอื ผูใดแลว เขารีบกลับไปบอกพี่ชายของตน
เกี่ยวกับขาวดีนี้ การที่อันดรูวอาจจะชักชวนใหพี่ชายของตนเชื่อพระเยซูคริสตนั้น มิใชเปนสิ่งที่งายนัก
เพราะเขามีฐานะเปนนอง มีหนาที่คอยเชือ่ ฟงและติดตามพี่ชาย มิใชสั่งสอนและเปนผูนําของพี่ชาย แต
ดวยความตื่นเตนดีใจที่ไดพบพระคริสต เขาไมอาจเก็บซอนขาวดีนี้ไวได จึงบอกพี่ชายดวยความกลาดวย
ความภาคภูมิใจและมั่นใจวา “เราพบพระมาซีอาหแลว” จากความเชื่อ ความกระตือรือรน และความมั่นใจ
ของนองชาย ขณะบอกขาวนี้ใหพี่ชายทราบ ทําใหพี่ชายตองติดตามอันดรูวไป เพื่อดูวาจริงตามทีเ่ ขาไดเลา
ใหฟงหรือไม และพี่ชายก็ไดพบพระเยซูคริสต
ทานเคยนึกสงสัยไหมวา ทําไมเมื่อเราบอกใหคนอื่น ทราบถึงเรื่องพระเยซูคริสต ดูประหนึ่งวาไมมี
ใครอยากฟงอยากสนใจ บางครั้งกลับหัวเราะใหอกี ทั้งนี้เปนเพราะ เราไมมีความกระตือรือรน ความ
เชื่อมั่น และความภาคภูมิใจอยางอันดรูว เมื่อเราเองรูสึกอับอายที่จะบอกคนอื่น คนอื่นก็รูสึกอับอายที่จะ
ฟงหากเราจะแสดงใหเขาเห็นวา เรามีความมั่นใจในสิ่งที่เราเชื่อ เรารูสึกภูมิใจและกระหายที่จะบอกขาวดี
นี้ คนอื่นก็จะมองเห็นความสําคัญของเรื่องราวที่จะพูด

ค. อันดรูว นําเด็กชายคนหนึ่ง มาพบพระคริสต (ยอหน 6:1-14)
แมอันดรูวจะไมมี “พรสวรรค” หรือความสามารถอะไรมากนัก แตเมื่อเขายินดีตดิ ตามพระเยซู
คริสต พระองคก็ทรงรับเขาเปนสานุศิษย ตอมาไดรับการแตงตั้งใหเปนอัครสาวกคนหนึ่งของพระองค
ครั้งหนึ่ง พระเยซูคริสตทรงประกาศเทศนา ใหคนจํานวนกวาหาพันคนฟงจนถึงเวลาเย็น พระองค
ทรงทราบวา คนเหลานั้นกําลังหิวกระหาย จึงทรงดําริจะเลี้ยงเขาเหลานั้น พระองคตรัสถามเหลาสาวกวา
“เราจะซื้ออาหารที่ไหนใหคนเหลานี้กนิ ได” แทจริงพระองคทรงทราบวาควรจะทําประการใด พระองค
ทรงตองการลองใจเหลาสาวกเทานั้น วามีความเชื่อมั่นในพระองคมากมายเพียงใด ฟลิปทูลตอบวา “พวก
เราไมมีเงินพอที่จะซื้ออาหารใหคนเหลานัน้ ” สาวกคนอืน่ ๆ ก็ไมทราบจะทําประการใด
ขณะนัน้ อันดรูวเหลือบไปเห็นเด็กชายคนหนึ่ง มีขนมบาละลีหาอันและปลาสองตัว เขาเชื่อวาถานํา
เด็กคนนี้มายังพระเยซูคริสต พระองคทรงตองมีวิธี ที่จะใชอาหารเพียงเล็กนอย ที่เด็กคนนั้นมีอยูเลี้ยงคน
จํานวนทั้งหมด ความเชื่อมัน่ ของอันดรูวก ็บังเกิดผล คนทั้งหาพันคนไดรับการเลีย้ งอยางอิ่มหนําสําราญ
และยังมีเหลืออีกสิบสองกระบุง
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ในพระราชกิจของพระเจา บางครั้งเรามักมองขามความสําคัญของ “สิ่งเล็กนอย” เชนทุนทรัพยเพียง
เล็กนอย คนงานจํานวนนอย ผูมีสติปญญานอยเปนตน งานบางอยางที่เรานาจะทําไดเรากลับบนวา “ไมมี
เงิน” “มีคนนอยเกินไป” “ฉันไมมีความสามารถพอ” ฯลฯ ในที่สุด ไมมีงานอะไรเจริญกาวหนาใน
คริสตจักร แมแตอยางเดียว สมาชิกเดิมมีจํานวนเทาใด หาปสิบปผานพนไป ก็ยังคงมีจํานวนเทาเดิม
มิหนําซ้ํายังกลับลดจํานวนลงไปอีก ถาทานรอคอยจนกวาจะมีทุนทรัพยมาก จนกวาจะมีสมาชิกมาก หรือ
จนกวาจะมีผูประกอบดวยคุณวุฒิมาชวย ทานจึงจะเริ่มงานของพระเจา ทานจะไมมวี นั ที่จะเจริญกาวหนา
ดุจเหลาสาวกที่บอกพระเยซู วาไมมีเงินเพียงพอที่จะซือ้ อาหารใหคนทั้งหาพันคน หากพวกเขามัวแตพึ่ง
ความสามารถของตนเอง หาเงินจนเพียงพอ เชื่อวาในเย็นวันนั้นคนทั้งหาพันคนจะตองอดอาหารอยาง
แนนอน ใหเราปฏิบัติตามตัวอยางของอันดรูว รูจกั ใชสงิ่ เล็กนอย สติปญญาเพียงเล็กนอย เด็กชายเล็ก ๆ
คนหนึ่งใหเปนประโยชนในพระราชกิจของพระเจา มอบเทาที่มีอยูใหพระองคทรงใช เริ่มตนทํางานของ
พระเจากําลังและความสามารถที่มีอยู แลวพระองคก็จะทรงอวยพร ใหงานนั้นเจริญกาวหนา เกิดผล
ทวีคูณ

ง. อันดรูว พาชาวเฮเลนมาหาพระคริสต (ยอหน 12:20-22)
อันดรูวดเู หมือนจะมี “พรสวรรค” เพียงอยางเดียว คือนําคนมาหาพระเยซูคริสต ไมวาจะเปนเพียง
คนเดียวหรือสองคน จะเปนคนชาติเดียวกันหรือคนตางชาติอันดรูว เปนหวงวิญญาณของทุกคนไมเคย
ปฏิเสธ ที่จะนําผูหนึ่งผูใดมารูจักพระเยซูคริสต
เหตุการณอีกอยางหนึ่งเกิดขึน้ ที่กรุงเยรูซาเล็ม พวกเฮเลนซึ่งเปนชาวตางประเทศ ตองการจะพบ
และรูจักพระเยซูคริสตจึงพาไปหาฟลิป อัครสาวกคนหนึ่งของพระองค ฟลิปไมอยากนําคนเหลานั้นไป
พบพระองค จึงบอกอันดรูว อันดรูวไมรอชา รีบไปบอกใหพระเยซูคริสตทราบทันที
คริสตจักรปจจุบัน ตองการคนอยางอันดรูว ผูมีใจรักและเปนหวงตอคนอื่น มีความกระตือรือรนที่
จะเปนพยานเพื่อพระเยซูคริสต นําพี่นองของตนมาสูทางแหงความรอด แมจะมีความสามารถและ
พรสวรรคเพียงเล็กนอย แตยนิ ดีใหพระเยซูคริสตทรงใช นอกจากนั้นเขายังไมมองขามความสําคัญของคน
อื่น ไมกลัวอาย ที่จะพาเด็กนอยมายังพระเยซูคริสตแมเขาเองจะไมทราบวา สิ่งที่เด็กนอยมีอยูนนั้ จะเปน
ประโยชน แกคนจํานวนกวาหาพันคนก็ตาม แตเขาทราบวา ไมมีอะไรยากเกินไปสําหรับพระเยซูคริสต
ทานรูสึกวาทานมีสติปญญา และความสามารถนอยเกินไปไหม จงมอบใหแกพระเยซูคริสตพระองคจะ
ทรงใชทาน เหมือนดังที่พระองคทรงใชอันดรูว
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บทเรียนที่ 2 ฟลิป อัครสาวกผูใฝเหตุผล

จุดประสงค ของการเรียนบทเรียนนี้เพื่อใหทราบวา พระเยซูคริสตทรงพอพระทัยผูที่ชอบเหตุผล
หนุนใจใหนกั ศึกษาแสวงหาความจริงในพระเยซูคริสต

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ยอหน 1:43-46, 14:6-12
คํานํา ทานเคยไดยินคํานินทา และคําวิจารณของคนบางพวก เกี่ยวกับคริสเตียนบางไหม เชน
“พวกคริสเตียนเปนพวกที่ไมมีสมอง เชื่อในสิ่งไรเหตุผลไรสาระ” คําวิจารณของเขาอาจมีความจริงอยูบาง
เพราะมีคนมากมายอางตนวาเปนคริสเตียน แตไมมีความมั่นใจในสิ่งที่ตนเชื่อ ไมมีเหตุผลอันใดที่จะอาง
ใหคนอื่นทราบวา สิ่งที่ตนเชื่อนั้น “จริง” “ถูกตอง” เชนเมื่อถูกถามวา “คุณทราบไดอยางไรวามีพระเจา?”
“คุณทราบไดอยางไรวา พระคัมภีรเปนพระดํารัสของพระเจา?” “สวรรคและนรกมีจริง?” เปนตน คริส
เตียนจํานวนไมนอยนิ่งอั้น อธิบายเหตุผลใหคนอื่นฟงไมไดแมแตนอย ผลที่ติดตามมาก็คือ เสียงหัวเราะ
เยาะและคํานินทาวา “คริสเตียนเปนพวกที่ไมมีเหตุผล” เปนความจริงที่วาเรารอดไดดวย “ความเชื่อ” เรา
เปนคริสเตียนโดย “ความเชือ่ ” แตหาไดหมายความวา เราไมมีเหตุผลใน “ความเกีย่ วกับความเชื่อในพระ
เยซูคริสต เปนสิ่งที่คริสเตียนทุกคนพึงปฏิบตั ิเพื่อใหทราบแนวาสิ่งที่ตนเชื่อนั้นคืออะไร”

ก. พระเยซูทรงเรียก ฟลปิ (ยอหน 1:43-46)
ทามกลางคนเหลานั้น ที่พระเยซูคริสตทรงเรียกใหเปนอัครสาวก มีคนหนึ่งชื่อฟลิป เปนผูที่ชอบ
เหตุผล เชื่อและทําในสิ่งที่เปนไปไดเทานัน้ แมจะมีจดุ ออนแอในความเชื่อ พระเยซูคริสตก็ทรงเลือกเขา
เพราะทราบวาจะใชเขาในพระราชกิจของพระองคได
คนที่ชอบหาเหตุผล จะชักชวนเขามาเชื่อพระเยซูคริสตไมยากเกินไปนัก ทานตองไปหาเขา เรียกเขา
จะรอใหเขามาหาทานไมได ในกรณีของฟลิป พระเยซูคริสตตรัสเรียกเขากอนเชนกัน วันหนึ่ง พระองค
กําลังจะเสด็จไปยังมณฑลกาลิลาย พบฟลิปในที่แหงหนึง่ ทรงทราบความคิดของฟลปิ วาตองการจะรูจัก
และเชื่อพระองค แตเขาตองการหาเหตุผลและความจริงมากกวานี้ จึงตรัสแกฟลิปวา “จงตามเรามา” ดวย
ใจอยากทราบความจริงอยูก อ นแลว ฟลิปจึงติดตามพระเยซูคริสตไป เพื่อแสวงหาความจริง เราไมทราบวา
เขาติดตามพระเยซูคริสตนานเพียงใด เชื่อวาตลอดเวลาที่ติดตามพระเยซูคริสต เขาคงถามปญหาที่เขา
สงสัย พระเยซูคริสตก็ทรงตอบใหทราบอยางชัดเจน ประกอบกับฤทธิ์อํานาจของพระองค ที่ทรงสําแดง
ใหประจักษแกตาฟลิป ทําใหเขาเชื่ออยางไมมีขอสงสัยวา พระเยซูคริสตคือพระผูชวยใหรอดเขารีบ
กลับไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่ง ชื่อนาธานาเอล บอกขาวดีนใี้ หทราบ จงสังเกตดูคําพูดของเขา จะเห็นวา เขา
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มิไดเชื่ออยางงมงาย แตทราบแนวาผูที่ตนเชื่อนั้นคือผูใด ฟลิปบอกแกนาธานาเอลวา “เราไดพบพระองค
นั้น (1) ที่โมเสสไดกลาวถึงในคัมภีรพระบัญญัติ (2) และพวกศาสดาพยากรณไดกลาวถึงดวย (3) คือพระ
เยซูบุตรของโยเซฟ ชาวนาซาเร็ธ”
นาซาเร็ธเปนเมืองเล็ก ๆ เปนที่อยูของคนที่ยากจน และมีการศึกษานอยผูที่มาจากเมืองนาซาเร็ธ จึง
ไมเปนที่ยกยองนับถือของคนทั่วไป เมื่อฟลิปบอกวา “พระเยซู บุตรของโยเซฟชาวนาซาเร็ธ” นาธานาเอ
ลถามทันที่วา “สิ่งดีอันใดจะมาจากนาซาเร็ธไดหรือ?” ฟลิปใหคําตอบที่ฉลาดที่สุดวา “มาดูเถิด” เพราะฟ
ลิปเชื่อพระเยซูคริสต ก็โดยการติดตามดูพระองค (ดูขอ 28) พระเยซูคริสตมิไดเทศนาเปนพยาน ใหเขาฟง
อยางยืดยาว แตจากชีวิตของพระองค ทําใหผูที่มองเห็นตองเชื่อ วาพระองคคือพระคริสตพระบุตรของ
พระเจา สมดังสุภาษิตที่วา “การประพฤติมีเสียงดังยิ่งกวาคําพูด” ชีวิตประจําวันและการประพฤติของคริส
เตียนเปนจํานวนมาก ในปจจุบันแตกตางกับชีวิตของพระเยซู คนจํานวนไมนอย ที่ไมยอมเชื่อพระเยซู
คริสต โดยอางเหตุผลเพียงงาย ๆ วา “ไมเห็นพวกคริสเตียนมีอะไรวิเศษไปกวาเรา” บางมีความตั้งใจ
อยากจะรับเชือ่ พระเยซูคริสตแตเห็นการประพฤติ ของคริสเตียนบางคนทําใหเขาสะดุดและทอถอย เลิก
ลมความตั้งใจไป คริสเตียนทุกคนจึงพึงสังวรณไวเสมอวา ไมเพียงแตพระเจาทอดพระเนตรเห็น
ชีวิตประจําวันของเรา ผูที่ไมเชื่อในองคพระเยซูคริสตก็สงั เกตทวงทีอิรยิ าบถของเราดวย ทานอาจบอกคน
อื่น ดังที่ฟลิปบอกนาธันเอบไดหรือไมวา “มาดูเถิด” และเมื่อเขาไดเห็นชีวิตประจําวัน ของทานจะทําให
เขาชมเชยไดหรือไมวา ทานเปนคริสเตียนอยางแทจริง และทําใหเขาอยากเปนคริสเตียน อยากตอนรับองค
พระเยซูคริสตเปนผูชวยใหรอด

ข. ความเชื่อแลกเหตุผล (ยอหน 6:5-7)
การชอบแสวงหา “เหตุผล” และรูจักใช “สมอง” ในการทุกอยางเปนสิ่งดียิ่ง แตอยางไรก็ตาม
สติปญญา ความสามารถ ความนึกคิด และกําลัง “สมอง” ของมนุษยมขีดจํากัด เราไมอาจเขาใจทุกสิ่งทุก
อยางได เราไมอาจใหเหตุผลและหาคําตอบทุกอยาง แกปญหาที่เราเผชิญได หากเราเชื่อพึ่งแตสติปญญา
และเหตุผลของเราเอง บางครั้งก็จะเปนสิ่งที่ขัดขวางตอ พระพรของพระเจา ที่จะมาถึงทานและคนอื่น
เพราะสิ่งสําคัญที่สุดอยางหนึ่งในชีวิตคริสเตียนคือ “ความเชื่อ” เราไมอาจเขาใจหลายสิ่งหลายอยาง ใน
พระคริสตธรรมคัมภีรแตเรายึดถือและปฏิบัติตาม โดยความเชื่อตามพระดํารัสของพระเยซูคริสต
เหตุการณการเลี้ยงคนหาพันคนดวยขนมปง 5 กอน และปลาสองตัว เปนตัวอยางทีด่ ีในเรื่องนี้ เมือ่
พระเยซูคริสตทรงเห็นคนจํานวนมากมาย และทรงทราบวา พวกเขากําลังหิว จึงตรัสถามฟลิปวา “เราจะ
ซื้ออาหารที่ไหน ใหคนเหลานี้กิน” ฟลิปผูใฝเหตุผล เริ่มคํานวณในใจถึงสิ่งที่เปนไปได แลวสรุปวา ไมมี
ทางที่จะเลี้ยงคนทั้งหมดนี้ได เพราะพวกเขามีเงินเพียงเล็กนอย ไมอาจซื้ออาหารเลี้ยงดูคนเหลานี้ได
เพียงพอ อีกประการหนึ่งในบริเวณใกล ๆ นั้น ก็ไมมีที่ขายอาหารเลย ตามเหตุผลของฟลิปแลวการนี้
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เปนไปไมได และเขาก็บอกพระเยซูคริสตตามความเขาใจของเขา พระเยซูคริสตมิไดทรงตําหนิเขาในเรื่อง
นี้ แตทรงสําแดงใหเขาเห็นวา ไมมีอะไรเปนไปไมไดสําหรับพระองค พระองคทรงกระทําในสิ่งที่เกิน
ความสามารถ และกําลังของมนุษย เด็กนอยที่คนสวนมากมองขามขนมปงหากอนและปลาสองตัวที่อัคร
สาวกทั้งหลายไมเอาใจใส ไดกลายเปนสิง่ อัศจรรย นําพระพรไปสูคนจํานวนมากแมฟลิปเองก็พลอยได
พระพรดวย ถาจะพิจารณาในแงเหตุผล ใครบางอาจคิดวาสิ่งนี้เปนไปได ใครอาจใหคําตอบและเหตุผลวา
สิ่งนี้เกิดขึ้นไดอยางไร ฟลิปก็หาเหตุผล ประกอบคําตอบใหถูกตองไมไดแตเหตุการณนี้ก็เกิดขึ้นแลว จะ
ปฏิเสธอยางไรไดวาไมเปนความจริง
“ความเชื่อ” ของคริสเตียนบางครั้งก็เปนสิ่งที่อธิบายใหเขาใจถองแท ไดยาก นอกจากจะประสบ
หรือ “ชิมดู” ดวยตนเอง อาจเปรียบเทียบไดกับการรับประทานทุเรียน ผูที่ไมเคยรับประทานทุเรียนมา
กอน แมทานจะอธิบายใหเขาฟงอยางละเอียดถี่ถวนเพียงใด เขาก็ไมมวี นั ที่จะเขาใจไดอยางถูกตอง จนกวา
เขาจะชิมดู จึงจะทราบถึงรสอันโอชะของมัน ทานทีย่ ังไมเคยเปนคริสเตียนหรือคิดอยากจะเปนคริสเตียน
แตตองการทราบเหตุผลทุกอยางกอนจึงจะยอมเชื่อ อาจจะไมมีโอกาสเปนคริสเตียนเลยก็ได เพราะทาน
ไมอาจเขาใจพระเยซูคริสต และชีวิตคริสเตียนไดอยางแทจริง จนกวาทานจะตอนรับพระเยซูคริสตเขามา
ในจิตใจ เปนพระผูชวยใหรอดของทานโดย “ความเชื่อ” เมื่อนั้นแหละทานจะเริ่มเขาใจพระองคดยี ิ่งขึ้น
เราอาจสรุปไดวา “เหตุผล” เปนสิ่งสําคัญและประเสริฐ แต “เหตุผลอยางเดียวไมอาจชวยใหทานเขาใจ
พระเยซูคริสต และไมอาจนําทานไปสูพระพรอยางใหญหลวง ของพระองค เหตุผลประกอบกับความเชื่อ
จึงจะนําทานไปสูพระคริสต และเปนกุญแจแหงพระพร

ค.จุดออนของฟลิป (ยอหน 12:20-22, 14:7-9)
ฟลิปประสบกับความลมเหลว ในการใชเหตุผล และสติปญญาของตนสองครั้ง ครั้งที่หนึ่ง เมื่อคราว
ที่อยูในกรุงเยรูซาเล็ม ฟลิปไมยอมนําพวกกรีกซึ่งเปนคนตางชาติไปพบพระองค เขาคิดวาพระเยซูคริสต
อาจไมชอบคนตางชาติก็ไดอีกครั้งหนึ่ง พระเยซูคริสตไดทรงสอนสาวกของพระองค เกี่ยวกับพระบิดาใน
สวรรค พระองคตรัสวา “ถาทานทั้งหลายรูจ ักเราแลว ทานก็คงไดรูจกั พระบิดาของเราดวย” ฟลิปไมยอม
เชื่อพระคําของพระเยซูคริสตงาย ๆ จึงทูลวา “พระองคเจาขา ขอสําแดงพระบิดาใหขาพเจาทั้งหลายเห็น
ขาพเจาจึงจะพอใจ”
จากการศึกษาขอดีและขอเสีย ของฟลิป ทําใหเราเห็นวา พระเยซูคริสตทรงสามารถใชคนทุกชนิด
ได พระองคไมเคยปฏิเสธคนที่ชอบซักชอบถาม และชอบเหตุผล คริสเตียนทุกคนก็ควรตอนรับและ
ชวยเหลือคนเหลานั้น ที่มีขอ สงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับความเชื่อ ทานที่ยังสงสัยความเชื่อในองคพระเยซูคริสต
โปรดทราบดวยวาพระเยซูคริสตทรงไมรังเกียจทาน แตทรงตรัสเชิญทานพิสูจน ดวยตัวของทานเอง “มาดู
เถิด”
11

2

บทเรียนที่ 3 นาธานาเอล อัครสาวกแหงจินตนาการ

จุดประสงค สอนใหนกั ศึกษาอยาตัดสิน หรือนินทาคนหนึ่งคนใด ในทันทีที่พบเห็นการประพฤติ
ของเขา และอยามองคนในแงรายเสมอไป

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ยอหน 1:43-51
ทานเคยไดยนิ ประโยคอยางนี้ไหมวา “หนาเหี้ยมแตใจดี ปากกลาแตใจออน” คิดวา จากประสบกาณ
ในชีวิตประจําวันของทาน คงทําใหทานยอมรับวา ประโยคนี้ บางครั้งเปนความจริง จากความนึกคิดทั่ว ๆ
ไปของเรา เมือ่ เราพบคนที่หนาตายิม้ แยมแจมใส พูดจาสุภาพเรียบรอย มีมารยาทดี เราก็คิดวา คนนั้นเปน
คนดีหรือเมื่อพบคนที่แตงกายโออา ภูมิฐานประดับดวยเครื่องแตงตัวราคาแพง ก็คดิ วาเขาเปนคนร่ํารวย
ในทางตรงกันขามหากเราพบคนที่หนาตา “บอกบุญไมรับ” เงียบขรึม พูดเสียงดัง เราก็คิดวา คนนั้นคงมี
อารมณราย หรือใจเหี้ยม การตัดสินคนจากลักษณะที่มองเพียงครัง้ แรก อาจมีสวนถูกตองอยูบาง แต
บอยครั้ง ทานจะเผชิญความผิดพลาด และผิดหวังอยางใหญหลวง เพราะคนที่ขรึมพูดเสียงดังมิไดเปนคน
ที่ใจเหีย้ มเสมอไป เขาอาจเปนคนที่ใจดีทสี่ ุด ดังที่ทานไมเคยพบเห็นมากอนเลยก็ได

ก. นาธานาเอล ผูเต็มไปดวยอคติ (ยอหน 1:45,46)
นาธานาเอลเปนคนหนึ่ง ที่จดั อยูในประเภทคน “ปากกลาใจออน” หากทานพบเขาครั้งแรก และฟง
คําพูดของเขาทานจะไมเชื่อเลยวา คนอยางนาธานาเอลจะกลายเปนอัครสาวกคนหนึง่ ของพระเยซูคริสต
(นาธานาเอลกับบารโธโลมาย เปนบุคคลเดียวกัน) นาธานาเอลเปนเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งฟลิป ภาษิตหนึ่ง
ที่วา “ถาทานตองการจะทราบวาบุคคลนั้นเปนคนเชนใด จงดูจากเพือ่ นที่เขาคบ” ดูเหมือนจะเปนความ
จริง นาธานาเอลเปนคนชอบเหตุผลเหมือนฟลิป ยึดถือความเชื่อ และความคิดของตนเปนหลักเสมอ เมื่อฟ
ลิปไดพบพระเยซูคริสต ในฐานะพระผูชวยใหรอดแลว ก็มาบอกเพือ่ นของตน คือนาธานาเอล แตเมื่อ
นาธานาเอลไดยินวา พระเยซูเปนชาวนาซาเร็ธก็รูสึกหมิ่นประมาท พูดดวยสําเนียงเยยหยันขึ้นมาทันทีวา
“สิ่งดีอันใดจะมาจากนาซาเร็ธไดหรือ” ดวยในสมัยนัน้ เปนที่ทราบกันวา ชาวนาซาเร็ธเปนพวกทีด่ อย
ในทางอารยธรรม พูดจาไมนิ่มนวล ออนหวาน คนสวนมากไรการศึกษา เมื่อเอยถึงชาวนาซาเร็ธ ก็เปนทีด่ ู
หมิ่นเหยียดหยามของคนอืน่ ดุจคําวา “บานนอก” ผูที่เดินทางไปกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ ยอมไมอยากจะ
ใหใครเรียกเขาวา “คนบานนอก” เพราะเมื่อเราเอยคําวา “บานนอก” เรามักนึกไปเสียวาเปนคนทีล่ าหลัง
ในทางอารยธรรม ไมทันโลกทันสมัย นาธานาเอลก็มีความรูสึกเชนนั้น ตอชาวนาซาเร็ธทุกคน
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ฟลิปไมยอมถกเถียงกับนาธานาเอลซึ่งมีอคติอยูแลว ไดแตเรียนนาธานาเอลใหไปดูดวยตาของเขา
เอง ทั้งนี้อาจเนื่องจากฟลิปทราบนิสัยของนาธานาเอลวา แมจะเปนคนปากกลาแตใจออน ไมมีประโยชน
อันใดที่จะไปถกเถียงกับคนปากกลา ถาเขาไดพบพระเยซูคริสตโดยตนเอง นาธันเลอาอจจะเชื่อคําพูดของ
เขาก็ได อีกประการหนึ่ง การที่นาธานาเอลกลาวคําหมิน่ ประมาทนั้น อาจเปนเพียงแตปากของเขาซึ่งพูด
ตามความคิดเห็น และความเชื่อถือของคนอื่น สวนน้ําใสใจจริงนัน้ คงไมชอบจะหมิน่ ประมาทผูหนึง่ ผูใด

ข. “นาธานาเอลผูไมมีอุบาย” (ยอหน 1:47, 48)
ตอนนี้ ทําใหเราเห็นวา คนที่ “ปากแข็ง” มิไดใจแข็งเสมอไป นาธานาเอลเพิ่งพูด ดวยเสียงเยยหยัน
เมื่อสักครูนี้เองวา “มาดูเถิด” นาธานาเอลก็ติดตามไปโดยดี เมื่อพระเยซูทรงเห็นนาธานาเอลมาหา
พระองคก็ตรัสขึ้นวา “ดูแนะ คนชาติอสิ ราเอลแทที่ไมมีอุบาย” ทั้งนี้ทําใหเราเขาใจเปนอยางอืน่ ไปไมได
วาแทจริง นาธานาเอลเปนคนดี ตองการแสวงหาพระผูชว ยใหรอด ซึ่งพยากรณไวในพระคัมภีรเดิมแตอาจ
เปนเพราะเขาจินตนาการของพระเยซูคริสตในภาพของกษัตริยผูเกรียงไกรผูถือกําเนิดในพระราชวังอันระ
โหฐานเปนผูท ี่มีชื่อเสียงโดงดังเปนที่ครั่นครามของนานาประเทศเปนผูทรงนําทัพอันแกรงกลา ทําลาย
ศัตรูที่ขมขูดูแคลนชาวยิวใหราบเรียบ กูชาติของชาวยิว ใหรุงเรืองอีกครั้งหนึ่ง นาธานาเอลคงคอยพระ
คริสต ตามภาพที่ตนวาดไวตลอดเวลา เมื่อฟลิปบอกวา เขาไดพบพระเยซูพระผูชวยใหรอดแลว คือพระ
เยซูบุตรของโยเซฟ ชาวนาซาเร็ธ นาธานาเอลจึงไมยอมเชื่อคําพูดของเขา และบอกวา “สิ่งดีอันใด จะมา
จากนาซาเร็ธไดหรือ” เราจะวาเขาจงใจเยยหยันพระเยซูคริสต จึงไมถูกตองนัก คนอืน่ คงไมเขาใจนาธานา
เอลไดถองแท และอาจเขาใจผิดนาธานาเอลอยางถนัด เมื่อไดยนิ ประโยคนั้นของเขาแตพระเยซูคริสตไม
เคยเขาใจผิดผูหนึ่งผูใดพระองคไมเพียงแตทรงมองภายนอกของมนุษยเทานั้น ยังมองลึกซึ้งเขาในจิตใจ
และทราบความตองการของทุกคน พระองคทรงรูจักนาธานาเอลดีกวาใคร ๆ ทรงรูจักเขา กอนทีเ่ ขาจะ
รูจักพระองค
ทานเปนคนหนึ่งที่รูสึกวา คนอื่นไมเขาใจทานไหม พระเยซูคริสตทรงเขาใจทาน แมทานอาจจะ
เขาใจพระองคผิด แตพระองคไมเขาใจทานผิดพระองคทรงเห็นทุกอริยบทของทาน ไมวาจะนั่ง ยืน นอน
เดิน พระองคทรงเฝาสังเกตเสมอ เพราะพระองคสนพระทัยทาน ทรงอยากรูจักทานเหมือนพระองค ทรง
อยากรูจักนาธานาเอล ทานเคยเปนพยานตอคนอื่นและถูกเยาะเยยดังฟลิปไหม อยามองเขาในแงราย
เกินไปนัก ใจจริงของเขา เขาอาจสนใจและตองการแสวงหาความจริง แตดวยความอาย หรือดวยเหตุผล
อยางไรอยางหนึ่ง ทําใหเขาไมกลารับ อยางตรงไปตรงมา การติเตียน การถกเถียงไมชวยใหเขารูจกั พระ
เยซูคริสตได จงใชความสุภาพนิ่มนวล ความอดทน นําเขามาหาพระเยซูคริสต ใหเขามาพิสูจนความจริง
ดวยตัวของเขาเอง
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ค. นาธานาเอลรับเชื่อพระเยซูคริสต (ยอหน 1:49,50)
เมื่อนาธานาเอลไดยินคําตรัสของพระเยซูคริสต โดยไมตอ งรอขอพิสูจนอื่นใดอีก เขาเชื่อทันที วา
พระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจา เปนกษัตริยของชาติอิสราเอลในการเปนพยานก็ดี ในการชักจูงคน
อื่นมาเชื่อพระเยซูคริสตก็ดี บางครั้งเราพึ่งความสามารถ สติปญญา และกําลังของตนเองมากเกินไป จน
พระเยซูคริสตไมมีโอกาสจะชวยเรา ปรากฎวางานที่กระทําไปมิไดบังเกิดผลเทาที่ควร
ุ ขึ้นหนึ่งอาทิตย ผูที่มารวม
ที่ศูนยคริสเตียนแหงหนึ่ง ผูอํานวยการจัดประชุมฟนฟู ประกาศกิตติคณ
ประชุม สวนมากเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการจึงเชิญนักเทศนที่จบมาจากตางประเทศ มี
ปริญญาสูง มาเทศนา นักเทศนผูนั้นพยายามทุกวิถีทาง ที่จะชักจูงความสนใจของผูฟง จึงใชหลักปรัชญา
ความรูทางวิทยาศาสตร สังคมศาสตร จิตวิทยาและอื่น ๆ เปนสวนใหญ และใชพระวจนะของพระเจาเปน
เพียงสวนประกอบเล็กนอย วันสุดทายของการประชุม นักเทศนผูนนั้ เชิญใหผูที่ตอ งการรับเชื่อพระเยซู
คริสต ยกมือขึ้น ไมมีใครยกมือแมแตคนเดียว ทั้งนี้เปนเพราะเขาพึ่งตัวเองทุกอยาง แทนที่จะเชื่อพึ่งพระ
เยซูคริสตอธิษฐานทูลขอกําลังและอํานาจจากเบื้องบน หากฟลิปใชความสามารถของตนเอง ชักจูง
นาธานาเอลมาเชื่อพระเยซูคริสต เชื่อวาเขาตองลมเหลว
นี่เปนเรื่องเตือนใจคนทีน่ ึกวาตนฉลาด มีความรูความสามารถ อาจทําทุกอยางดวยพละกําลังของตน
ใหถอมตัวลงจําเพาะพระเนตร พระเยซูคริสตทูลพระองควา “พระองคเจาขาฯ ขาพเจาไรความรู
ความสามารถ โปรดชวยขาพเจาดวยเถิด” สําหรับผูที่นึกวาตนไมมีความสามารถอะไรเลย ทุกครั้งเมื่อมีคน
เชิญใหเปนพยาน หรือขอรองใหนําเพื่อน ๆ มาโบสถ มักปฏิเสธวา “ทําไมเปน พูดไมได” นี่เปนขอหนุน
ใจทานใหมีความกลา ทําทุกอยางเพื่อพระเยซูคริสต พระเยซูคริสตทรงสามารถใชทุกคน หากเขายินยอม
ใหพระองคทรงใช ถาทานจะทํางานในบริษัท หรือสมัครงานแหงใดแหงหนึ่ง เขาจะพิจารณาถึงเพศ อายุ
ความรู ประสบการณ เปนตน หากทานไมมีคุณสมบัตเิ หลานั้น เขาก็ไมยอมรับทานเปนผูรวมงาน แต
คุณสมบัติเหลานี้ มิไดเปนสิง่ สําคัญที่สุดสําหรับพระเยซูคริสต คุณสมบัติที่พระองคทรงตองการ คือ ชีวิต
ใหม เชื่อฟง สัตยซื่อ ไมจํากัด เพศ อายุ เพราะพระองคทรงสามารถฝกฝนทุกคน ที่ยนิ ยอมเปนภาชนะของ
พระองคได
นาธานาเอลมิไดเปนผูว ิเศษไปกวาทุกทาน แตเมื่อเขายินยอมติดตามพระเยซูคริสตดวยใจสัตยซื่อ
พระองคทรงตั้งเขาเปนอัครสาวกคนหนึ่งของพระองค อยาดูถูกตัวเองหรือคนหนึ่งคนใด อยามองคนใน
แงรายเสมอไป ในทันทีที่ทา นพบเห็น คนที่ทานนึกวา “ไมมีหวัง” “ไมมีประโยชน” “ไมเอาถาน” อาจจะ
กลายเปนกําลังสําคัญยิ่ง ในพระราชกิจของพระเจา นําประโยชนอยางใหญหลวงมาสูสังคม ความสุภาพ
ออนโยน ความอดทน ความรักในพระคริสตของทานจะสามารถชนะจิตใจเขาได
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บทเรียนที่ 4 มัทธิว คนเก็บภาษี

จุดประสงค 1. ใหนักศึกษาทราบถึงความหวงใยของพระเยซูคริสต ที่มีตอมัทธิว ทรงชวยมัทธิ
วใหออกจากการเปนทาสของวัตถุนิยม
2. พระเยซูคริสตทรงเปนหวงและทรงอยากชวยทุกคน

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มัทธิว 9:9-13
ทุกคนอยากจะไดชื่อที่เพราะพริ้ง มีความหมายที่ดี เชน ชือ่ สมยศ วิโรจน อรชร โสภา บุญมาก เปน
ตน นอกจากชือ่ ที่บิดามารดาตั้งใหแลว บางคนยังไดรับชือ่ อื่น ๆ ที่คนอื่นตั้งใหเชน ดํา หมู นอย ติ่ม ออย ที่
เราเรียกวา “ชื่อเลน” ซึ่งมีความหมายสําคัญตอแตละคนมาก เพราะอาจเปนการแสดงถึงบุคคลิกลักษณะ
หรืออุปนิสัยใจคอของเขา เชน เมื่อเราเรียกคนหนึ่งคนใด วา “อวน” หรือ “ตุม” เรามักนึกถึงภาพของเขา
ทันทีวาเขาเปนคนอวน หรือหากใครเรียกเขาวา “อัศวิน” เราตองนึกทันทีวา เขาตองมีความสามารถพิเศษ
ในทางใดทางหนึ่ง ในทางตรงกันขาม หากใครคนหนึ่งคนใดถูกเรียกวา “เตา” เราคงนึกวาเขาตองเปนคน
โงหรือเฉื่อยชา ถาถูกเรียกวา “พอมด” หรือ “ยิว” เราก็นึกวาเขาเปนคนนาเกลียดนากลัว ตระหนี่ถเี่ หนีย่ ว
เปนตน ในสมัยของพระเยซูคริสต มีชื่อ ชื่อหนึ่งที่คนสวนมากไมชอบ ชาวยิวถือวาคนที่ถูกเรียกชื่อนัน้
เปนพวกที่ไมบริสุทธิ์ไมควรคบคาสมาคมดวย ชื่อนั้นคือ “คนเก็บภาษี” แตเปนที่นาอัศจรรยเหลือเกิน
ทามกลางเหลาอัครสาวก ของพระเยซูคริสต มีคนหนึ่งเคยเปน “คนเก็บภาษี” มากอน เราจะศึกษาตอไปวา
“คนเก็บภาษี” คนนี้ มาเปนอัครสาวกของพระเยซูคริสตไดอยางไร และทําไมพระเยซูจึงรับเขาเปนอัคร
สาวก

ก. มัทธิว คนเก็บภาษี
ความจริง อาชีพการเก็บภาษีมใิ ชอาชีพที่ไมดี แตการทีค่ นเก็บภาษีเปนที่รังเกียจของสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวยิวนั้น เพราะพวกเขาทุจริตตอหนาที่ของเขา หลอกลวงและคดโกงผูที่มาเสียภาษี
เรียกเงินเกินกวาที่รัฐบาลเรียกรองเชน ตามกฎหมายของบานเมือง เมือ่ เฉลี่ยรายไดแลว นายรอดตองเสีย
ภาษี 50 บาท แตแทนที่คนเก็บภาษีจะเรียกรองเก็บเพียง 50 บาทจากนายรอด เขาโกหกนายรอดวา เขาตอง
เสียภาษี 70 บาท แลวเก็บเงิน 20 บาทที่เกินเขากระเปาตนเอง การกระทําของคนเก็บภาษีเปนที่ทราบของ
คนทั่วไป แตไมมีใครกลาฟองรอง ไดแตเก็บความเจ็บแคนใจไวโดยเหตุนี้ คนเก็บภาษีจึงไมเปนที่รักใคร
ชอบพอของคนอื่น เมื่อเอยชือ่ “คนเก็บภาษี” ทุกคนก็พากันรังเกียจ ถือวาเปนคนบาป ไมควรคบคาสมาคม
ดวย
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เชื่อวา มัทธิวในฐานะคนเก็บภาษีเปนคนหนึ่งที่ถูกสังคมรังเกียจ แตอํานาจเงินสามารถทําใหคนทํา
ทุกอยางได ไมวาจะดีหรือชัว่ คนอื่นชอบหรือไมชอบบางครั้งคนเกิดตีรันฟงแทงกัน เพราะเงินเพียงไมกี่
บาท ยูดาอิสการิโอยอมทรยศขายพระเยซูคริสต เพราะเงินเพียงสามสิบเหรียญ คนปจจุบันกราบไหวเงิน
เปนพระเจา ทุม เทหยาดเหงือ่ แรงงานและชีวิต เพื่อเงิน เงิน เงิน เงินเปนสิ่งสําคัญและเปนสิ่งจําเปนในชีวิต
แตตราบใดทานตกเปนทาสของเงิน ตราบนั้น ทานก็จะตกเปนทาสของความชั่ว เพราะ “การรักเงินเปน
รากเงาแหงความชั่ว” เมื่อทานมีมาก ทานยิง่ อยากไดมาก ไมมีมนุษยคนใดที่อิ่มใจดวยเงินที่มีอยู มัทธิวคง
เขาใจเรื่องนีด้ ี เขาคิดวา เขาคงจะอิ่มใจ พอใจ และสุขใจ หากเขามีเงินเปานจํานวนมาก แตความจริง
ปรากฏวา เขาไมมีความสุขใจเลย เพราะเงินไมสามารถทําใหเขาอิ่มใจไดประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง
เขามิไดเปนทีร่ ักใครชอบพอของคนทั่วไป แตเขาไมอาจจะแกปญหานี้ได ไดแตภาวนาอยูใ นจิตใจวา วัน
หนึ่ง จะพบทาง ที่จะนําความสุขใจ และอิม่ ใจมาสูเขา เขายอมรับวา การมีความสุขใจก็ดีกวาการมีเงินทอง
เปนหมื่นแสน หลายเทานัก

ข. การกลับใจใหมของมัทธิว (มัทธิว 9:9)
ไมมีใครอาจทราบจิตใจ และความตองการที่แทจริงของมัทธิวเลย มีแตพระเยซูคริสตเทา วันหนึ่ง
นั้น พระเยซูคริสตเสด็จผานเมืองที่มัทธิวอาศัยอยู ทรงเห็นเขานัง่ อยูท ี่ดานเก็บภาษี จากกิริยาทาทางและ
ใบหนาของมัทธิว พระองคทรงทราบวา มัทธิวตองมีปญหายุงยากอยูใ นจิตใจจึงเสด็จเขาไปทักทายมัทธิว
มัทธิวอาจเคยไดยนิ ชื่อเสียงของพระเยซูมาแลวก็ได เขาอาจไดยินคนกลาวขวัญถึงคําสอนของพระองค
การอัศจรรยตา ง ๆ ที่พระองคทรงกระทํา ทําใหเขาอยากจะพบและรูจกั กับพระองค แตเนื่องจากหนาที่การ
งานของเขา และอํานาจเงินซึ่งยังครอบงําอยู เขาจึงไมอาจปลีกตัวไปแสวงหาพระองคได เมื่อเขาเห็นบุรุษ
ผูหนึ่งทาทางมีอํานาจ ขณะเดียวกัน ก็มีความละมุนละไมปรากฏอยูในใบหนา เขามาทักทายเขา ก็รูสึก
แปลกใจและสนใจบุรุษผูนนั้ ทันที จากคําสนทนาเพียงสองคํา มัทธิวอาจคิดในใจวา “นี่คงเปนพระเยซูที่
คนทั้งหลายกลาวถึงกระมัง” เมื่อเขาไดยนิ พระองคตรัสวา “จงตามเราเถิด” มัทธิวลุกขึ้น และติดตาม
พระองคไปทันที โดยไมถามเหตุผลอื่นใดตอไป และเขาก็ไดรูจักพระเยซูคริสตอยางแทจริงและตอนรับ
พระองค เปนผูชวยใหรอดของเขา
เชื่อวามีคนจํานวนไมนอย ที่เปนเหมือนมัทธิว ตองการจะพบราชาแหงสันติสุข แตไมทราบจะไป
หาพระองคที่ใดแมใคร ๆ จะพากันรังเกียจคนเก็บภาษี ไมอยากคบเปนเพื่อนกับพวกเขา พระเยซูคริสต
ทรงไมรังเกียจ ทรงเสด็จไปเรียกมัทธิวโดยพระองคเอง เราเคยไปหา “มัทธิว” ในสมัยนี้ไหม เรารังเกียจ
คนที่สังคมคิดวา “ชั่ว” เลวทรามหรือไม เราเคยไปเปนพยานใหแกคนที่ถูกสังคมทอดทิ้งหรือไม คน
เหลานี้ตองการพระกิตติคณ
ุ ของพระเยซูคริสตมากที่สุด
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ค. มัทธิว สาวกผูมีใจรอนรน (มัทธิว 9;10-13)
เมื่อมัทธิวไดกลับใจใหม พบทางแหงความรอดและสันติสุขแลวเขารูสึกปลื้มปติยินดีเปนอันมาก
จนไมสามารถจะเก็บความยินดีนี้ไวในจิตใจเพียงคนเดียวได เขาเชื่อวาเพื่อน ๆ ของเขาที่มีอาชีพเดียวกัน ก็
ตองการสันติสุขที่เขาไดรับเขาอยากจะใหเพื่อนทุกคนไดพบพระเยซูคริสตเหลือเกิน เพื่อจะมีโอกาสไดฟง
พระวจนะของพระองค และพบทางแหงความรอด จึงจัดการเลี้ยงใหญขึ้น เชิญใหพวกเพื่อนที่เปนคนเก็บ
ภาษี มารับประทานอาหารดวยกันที่บานของเขา โดยมีพระเยซูคริสตเปนแขกผูมีเกียรติ รวมอยูดว ย
ดังไดกลาวมาแลวขางตน พวกเก็บภาษีเปนที่รังเกียจของพวกชาวยิว ไมมีใครตองการคบคาสมาคม
ดวย หากใครคบคาสมาคมกับคนพวกนี้ ก็เปนที่ติฉินนินทา เมื่อพวกฟาริสีชายเดินผานบานของมัทธิว
เห็นพระเยซูและเหลาสาวกนั่งรับประทานอาหาร อยูกบั พวกเก็บภาษีรูสึกไมพอใจมาก จึงพูดแกสาวกของ
พระองควา เหตุไฉนอาจารยของทานจึงรับประทานอาหาร รวมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเลา” พระเยซู
คริสตไดยินเชนนั้นจึงตรัสอธิบายวา จุดประสงคที่พระองคเสด็จมานี้ ก็เพื่อจะชวยคนบาป มิใชมาเพื่อชวย
คนชอบธรรม พระองคทรงเปรียบเทียบใหฟงวา คนปกติที่มีรางกายแข็งแรงสมบูรณไมตองการหมอ คน
เจ็บปวยเทานัน้ ที่ตองการ พวกคนเก็บภาษีเหลานี้เปนคนบาป เหมือนคนเจ็บปวยตองการหาหมอรักษา
พระองคคือหมอฝายวิญญาณจิต หนาที่ของพระองค ก็คือรักษาคนทีม่ ีโรคฝายวิญญาณจิต
ความจริงอยางหนึ่ง ที่ทานไดเห็นรูจากเรื่องที่เกิดขึ้นนี้คือ ถาทานตองการจะชวยวิญญาณของคนอื่น
และทราบวาไมมีทางจะเชิญเขามายังโบสถ หรือบานของทานได ก็จงออกไปพบเขา และเปนพยานตอเขา
ในสถานที่ที่เขาอยู หรือสถานที่ที่เขาทํางาน ถาจะรอใหเขามาโบสถ แลวทานจึงจะเปนพยาน นากลัว
เหลือเกินวารออีกสัก 20 ป ก็ไมมีใครกลับใจใหมรับเชือ่ พระเยซูคริสต ทานตองออกไปหาเขา ดุจคนจับ
ปลา ตองออกไปในสถานที่ที่มีปลาอยู มิใชรอใหปลาวายเขามาติดแหหรืออวนของทาน คริสตจักรใน
ประเทศไทยหลายแหง มองขามความสําคัญขอนี้เสีย ไมเคยจัดกองประกาศกิตติคุณ ไมหนุนใจคริสเตียน
ใหออกไปเปนพยานไมสงคนงานของพระเจาออกไปตามที่ตาง ๆ คริสตจักรจึงไมเจริญกาวหนา มีแต
เฉื่อยชาลงทุกวัน
มัทธิวนอกจากเปนสาวกที่รอ นรนของพระเยซูคริสตแลว ตอมาเขายังไดรับเลือกเปนอัครสาวก และ
ไดเขียนพระธรรมมัทธิว จากเรื่องราวของทานที่เราทราบเพียงยอ ๆ ทําใหเราตระหนักวา แทจริงมัทธิว
มิไดมีคุณสมบัติพิเศษ ที่ควรแกการเปนอัครสาวกแตอยางใด แตพระเยซูทรงเรียกเขา เปลี่ยนแปลงเขา
ทรงใชเขาตามความสามารถที่เขามีอยู พระเยซูคริสตก็อยากชวยทาน เปลี่ยนแปลงทานและใชทานเชนกัน
จงจําไววา แมพระเยซูคริสตจะทรงไวซึ่งความบริสุทธิ์ พระองคไมทรงรังเกียจคนบาป แตทรงเปนหวงคน
บาปทุกคน ดังนั้นเราผูซึ่งเปนคนบาปยิ่งตองรัก และเปนหวงคนทั้งหลายนําเขามาพบทางแหงความรอด
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บทเรียนที่ 5 ซีโมน อัครสาวกผูรอนรน

จุดประสงค หนุนใจใหนักศึกษารอนรนในงานของพระเจา

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มัทธิว 28:16-20,โรม 1:16,17, 1 โครินธ 15:58
ทานอาจเคยไดพบพอคา แมคาหรือผูแทนจําหนายสินคาบางคน กระตือรือรนในการจําหนายสินคา
จนทานรูสึกรําคาญตอการฟงคําโฆษณา และคําชักชวนของเขา นี่เปนพอคาที่เราเรียกวามีใจ “รอนรน”
ทานอาจพบพอคาหรือผูแทนจําหนายสินคาอีกประเภทหนึ่ง ที่พดู จาดวยอาการสงบ แตทวาแตละคําเต็ม
ไปดวยน้ําหนัก มีเหตุผลชักจูงใจผูฟงนี่กเ็ ปนความรอนรนอีกชนิดหนึง เชนเดียวกัน ซึ่งแสดงออกมาใน
ลักษณะที่แตกตางกัน ฉะนัน้ เราจึงอาจกลาวไดวา ความรอนรนมีหลายชนิด แสดงออกมาในรูปลักษณะที่
แตกตางกัน บางรอนรนดวยอากัปกิริยาทาทางตึงตัง ใชกําลังเปนสวนใหญ บางรอนรนอยางเรียบรอยแต
ความคิดนั้นรอนระอุดุจไฟ ที่จะเผาทุกอยางใหราบเรียบในชัว่ พริบตา อัครสาวกคนหนึ่งของพระเยซู
คริสต ซึ่งเราจะศึกษาในวันนี้ ไดรับขนานนามวา อัครสาวก “ผูมีใจรอนรน”

ก. ซีโมน เซโลเต (มัทธิว 10:4, มาระโก 3:18, ลูกา 6:15, กิจการ 1:13)
ในพระธรรมกิตติคุณ มีคนชือ่ ซีโมนหลายคน เชน ซีโมน เปโตร ซีโมน พี่นองของยากอบ และยูดา
(มัทธิว 13:55) ซีโมน คนโรคเรื้อน (มัทธิว 26:6) ซีโมน ชาวกุเรเน ผูแบกกางเขนแทนพระเยซูคริสต
(มัทธิว 27:32) ซีโมนชาวฟาริสี (ลูกา 7:31-40) ซีโมนบิดาของยูดา อิสคาริโอท (ยอหน 6:71) เปนตน ซี
โมนที่เราเรียนในวันนี้ เปนซีโมนอีกคนหนึง่ ที่ไดรับฉายาวา “เซโลเต” แปลวา “รอนรน” พระคริสตธรรม
คัมภีร กลาวถึงเรื่องราวของเขาไวนอยมาก เราทราบเพียงแตวาเขาเปนอัครสาวกคนหนึ่ง ของพระเยซู
คริสต (มัทธิว 10:4, มาระโก 3:18) เปนชาวเมืองคานาอัน (มัทธิว 10:4) และไดรับขนานนามวา เซโลเต (ลู
กา 6:15, กิจการ 1:13) แมพระคริสตธรรมคัมภีร จะกลาวถึงเขานอยมาก แตหาไดหมายความวา เขามี
ความสําคัญนอย หรือมีความรอนรนนอยกวาอัครสาวกคนอื่น ๆ ไม แทจริงจากฉายาที่เขาไดรับ บอกให
เราทราบวาเขาเปนคนรอนรนมากคนหนึ่ง
ในสมัยนัน้ “เซโลเต” เปนชือ่ ใชสําหรับเรียก พรรคการเมืองที่รักชาติชนิดที่วา “บาคลั่ง” ในความ
รักชาติประกอบดวยชาวยิวกลุมหนึ่ง ที่ตองการนําอิสระเสรีมาสูชาวยิวทุกคน โดยไมยอมออนนอมตอ
การกดขี่ขมเหง ของรัฐบาลโรมัน พยายามทุกวิถีทางที่จะใหชนชาติยิวไดรับเอกราช มีอิสระเสรีภาพ
ในทางการเมืองและศาสนา ซีโมนเคยเปนสมาชิกคนหนึ่งของพรรคการเมืองนี้ กอนที่จะเปนอัครสาวก
ของพระเยซูคริสต ดังนั้นชื่อ “เซโลเต” จึงตอทายชื่อเขาตลอดมา
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เปนสิ่งที่นาแปลกใจ ที่คน “บาคลั่ง” การเมืองอยางซีโมน หันมาติดตามพระเยซูคริสต เราไมทราบ
วาเหตุไรเขาจึงเลือกติดตามพระองค อาจเปนเพราะเขาคิดวา พระเยซูจะเปนผูนําทีด่ ี หรือเปนเพราะเขา
เห็นฤทธิ์อํานาจของพระเยซูขับไลผี รักษาโรค และเทศนาสั่งสอนอยางผูมีอํานาจ หรือเปนเพราะเขาคิดวา
พระเยซู คือ พระคริสตที่จะมาครองโลกหรืออาจเปนเพราะเขาคิดวา พระเยซูคริสตจะนําอิสระเสรี และชัย
ชนะทางการเมืองมาสูชาวยิว ไมเปนสิ่งที่นาแปลกใจจนเกินไปนัก ที่ซีโมนเลือกพระเยซูคริสตแตสิ่งที่นา
แปลกใจกวานัน้ คือ ทําไมพระเยซูจึงทรงเลือก ซีโมนคนที่บาคลั่งในการเมือง ผูที่มีอุดมคติแตกตางกับ
พระองค ซีโมนมุงหวังจะไดรับชัยชนะทางการเมืองในแผนดินโลก โดยกําลังอาวุธ และดวยการเสียเลือด
เนื้อ สวนพระเยซูคริสตทรงมุงหวังจะไดชันชนะ ฝายวิญญาณจิตในแผนดินสวรรค โดยความถอมตน
และการเสียสละตนเอง เราอาจกลาวไดวา การทรงเลือกของพระเยซูคริสต เปนการเสี่ยงไมนอย นอกจาก
ตองเสี่ยงในตัวของซีโมนเองแลว ยังเสี่ยงตอคําครหานินทาของคนอื่น ที่รับคน “บาคลั่ง” การเมืองเขา
มารวมงานกับพระองค แตพระองคก็ทรงเสี่ยงไมนอยเชนกัน ที่ทรงเลือกเราทั้งหลายเปนผูรวมงาน เราไม
ปฏิเสธวา บอยครั้งทีเดียวที่เราไมสัตยซื่อตอพระองค ไมปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองค ไมรวมมือรวม
ใจกับพระองค ฉะนั้นเราจึงไมมีอะไรดีกวาคนอื่น ที่พระองคทรงเลือกเรา มิใชเพราะเราเหมาะสมแตเปน
เพราะความรัก และพระเมตตาของพระองค
เหตุผลประการที่สองที่พระเยซูทรงเลือกซีโมน ก็เพราะพระองคทรงตองการคนทีม่ ีความสามารถ
ชนิดแตกตางกันดุจรางกายของเรา ที่มีอวัยวะชนิดตาง ๆ เชน มือ ขา ปาก ตา ทอง จมูกเปนตน อวัยวะ
เหลานี้ตางมีหนาที่พิเศษของตน แตทํางานรวมกัน เพื่อความเจริญเติบโตสมบูรณของรางกาย พระเยซูทรง
ตองการคนชนิดตาง ๆ รับใชพระองค ทานจึงไมตองเสียใจ หรือนอยใจทีไ่ มมีพรสวรรคเหมือนกับคนอื่น
ๆ
พรสวรรคที่ทานมีอยูนั่นแหละ
สามารถเปนประโยชนอยางใหญหลวงในราชกิจของพระองค
พรสวรรคและความสามารถ ที่แตกตางกันนี้รวมกันเขา จะสามารถชวยใหคริสตจักรเจริญเติบโตและ
กาวหนา
เหตุผลอีกประการหนึ่งที่พระเยซูทรงเลือกซีโมน เพราะซีโมนเปนคนรอนรนดังฉายานามของเขา
เปนคน “เลือดรอน” กระตือรือรน เอาการเอางานแตเขากระตือรือรนในทางฝายโลก พระองคทรงตองการ
ใหเขาใชความรอนรนนั้นในราชกิจของพระองค และพระองคเชื่อวา หากเขาติดตามพระองค ไดรับการ
เปลี่ยนแปลงจากพระองค เขาก็จะเปนสาวกที่รอนรน ดังที่เขาเคยรอนรนในทางการเมือง

ข. ความจําเปนของความรอนรน
ความรอนรนเปนสิ่งจําเปน และสําคัญยิ่งตอพระราชกิจของพระองค ดวยเหตุดังตอไปนี้
1. คนที่มีใจรอนรนจะไมหยุดอยูกับที่ จะพยายามทุกวิถีทาง ที่จะนําความเจริญกาวหนามาสูงานที่
ตนไดรับมอบหมาย คริสตจักรในสมัยแรกที่เริ่ม เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว เพราะคริสเตียนสวนมากใน
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สมัยนั้น รอนรนในการเปนพยาน ประการพระกิตติคณ
ุ และประกอบพระราชกิจตาง ๆ ในคริสตจักร นา
เสียดายเหลือเกินที่ความรอนรนชนิดนั้นคอย ๆ เสื่อมคลายลงกระทั่งปจจุบันคนที่รอนนรนเพือ่ พระราช
กิจของพระเจา หาไดยากเหลือเกิน หากคริสตจักรปจจุบนั ประกอบดวยคริสเตียนอยางซีโมน เซโลเต เชื่อ
วาการฟนฟูอยางใหญหลวง จะเกิดขึ้นในประเทศไทยอยางแนนอน
2. พระเยซูคริสตทรงมีพระทัยรอนรนตอพระราชกิจของพระองค (ยอหน 2:17) พระองคไม
เพียงแตหนุนใจใหคนอืน่ รอนรนในงานของพระองค แตพระองคเองเปนตัวอยางในความรอนรน ทรง
กรากกรําเหน็ดเหนื่อย สูทนความทุกขลําบากทุกอยาง เพือ่ กิตติคุณของพระองคจะเผยแพรออกไป
3. ผูมีใจรอนรนจะเปตเหตุทําใหคนอื่นพลอยรอนรนไปดวย (2 ทิโมธี 9:2) คริสเตียนที่มีใจรอนรน
เปรียบประดุจถานไฟที่รอนแรงกอนหนึ่ง ซึ่งเปนเชื้อทําใหถานไฟอื่นๆ คุโพลง ความรอนรนเหลานี้
รวมกันเขาก็เกิดพลังมหาศาลเปนสิ่งที่นาสนใจที่ทราบวาการฟนฟูอยางใหญหลวงของคริสตจักรใน
ประเทศตาง ๆ เกิดขึ้นเนื่องจากความรอนรนของคนเพียงบางคนกอนความรอนนัน้ คอย ๆ ขยายออกไป
จนเกิดการฟนฟูใหญขึ้น ดังนั้นความรอนรนที่ทานมีอยู อาจเปนเหตุนําการฟนฟูมาสูคณะและคริสตจักร
ของทานก็ได

ค. ขอเตือนใจ
ความรอนรนเปนสิ่งสําคัญและจําเปนยิ่ง แตบางครั้งก็อาจเปนอันตราย หากเราใชในทางที่ผิด หรือ
ขาดสติยั่งคิดเชนหนุมสาวทีร่ อนรุมในความรัก ขาดความยั่งคิด กระทําในสิ่งซึ่งนําความอับอายมาสูตน
ความรอนรนที่ปราศจากสติปญญา ก็ไมเกิดประโยชนอนั ใดเชนกัน ดุจคนที่ไมรูจักพายเรือ ดวยใจรอนรน
อยากจะพาย เขาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาพยายามตีกรรเชียง แตเรือก็วกไปวนมาอยูน ั่นเอง จงขอบพระคุณ
สรรเสริญพระเจา หากทานมีใจรอนรนเพือ่ พระราชกิจของพระองค แตขณะเดียวกัน จงทูลขอสติปญญา
จากพระองค เพื่อความรอนรนนั้นจะไมเปลาประโยชน
แมพระคริสตธรรมคัมภีรจะมิไดบันทึกเหตุการณตาง ๆ เกี่ยวกับงานของซีโมน เซโลเต แตเราเชื่อ
วา ความรอนรนของเขาไมไรประโยชน จากการติดตามพระเยซูคริสต ทําใหเขาเขาใจถึงความจําเปน ของ
การรับใชพระองค เขาจึงทุมเทชีวิตจิตใจทุกอยาง เพื่อพระราชกิจของพระเยซูคริสต ดังที่เขาไดทุมเททุก
อยางเพื่อการเมือง เราไมทราบวาเขาไดกระทําสิ่งใดบาง แตนั่นไมสําคัญนัก พระเยซูคริสตทรงทราบงาน
ทุกอยางของเขา และจะตอบสนองความดีของเขา โดยพระองคเอง คนอื่นอาจไมทราบความรอนรนของ
ทาน และทานอาจไมไดรับการตอบแทนเทาที่ควร แตจงชื่นใจยินดี เพราะพระเยซูคริสต ทรง
ทอดพระเนตรงานทุกอยางทีท่ านทํา จะตอบสนองใหมากกวาที่ทา นไดเสียสละเพื่อพระองค
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บทเรียนที่ 6 ยากอบ อัครสาวกที่ไมมีใครรูจัก

จุดประสงค ชี้ใหนกั ศึกษาเห็นวา ทามกลางอัครสาวกคนหนึ่งของพระเยซูคริสต มีคนหนึ่งที่ไมมี
ใครมองเห็นความสําคัญของเขา นอกจากพระเยซูคริสต ใหนักศึกษาทุกคนเขาใจวา เขาเปนคนสําคัญ
จําเพาะพระพักตรพระเจา

ขอพระธรรมประจําบทเรียน บทเพลงสรรเสริญ 159:1-10
ทานคงแปลกใจเมื่อทราบวา ทาม เชน ผูทมี่ ีบทบาทสําคัญยิ่งตอความเจริญกลางอัครสาวกของพระ
เยซูคริสต มีบาง กาวหนาของคริสตจักร และตอพระราชคนเราเกือบจะไมทราบเรื่องราว เกีย่ วกับเขาเลย
ดังเชน ซีโมน เซโลเต ที่เราศึกษาเมื่ออาทิตยกอน พระเยซูคริสตมีอัครสาวกสองคนที่ชื่อ ยากอบ คนหนึ่ง
คือ ยากอบ บุตรเซเบดาย พระคริสตธรรมคัมภีรไดกลาวถึงเขาไมนอย สวนอีกคนหนึง่ คือ ยากอบ บุตร
อาระฟาย เกือบจะไมเปนที่รูจักของผูใดเลย บางคนอาจคิดวา ยากอบคนนี้ มีความสําคัญหรือมี
ความสามารถนอยกวา อัครสาวกคนอื่น ๆ พระคริสตธรรมคัมภีรจึงไมไดกลาวถึงเขามากนัก มนุษยอาจ
คิดเชนนี้ แตในสายพระเนตรของพระเจาแลว ไมมีใครสําคัญหรือเดนกวาผูใด และความจริงบุคคลสําคัญ
ของโลกมากมย ก็มีคนรูจักนอยเชน ผูที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอความเจริญกาวหนาของคริสตจักร และตอ
พระราชกิจของพระเจามากมายในสมัยกอน เราไมทราบวาพวกเขาไดกระทําอะไรบาง ดังตัวอยางบุคคล
สําคัญบางคน ที่เราจะใชประกอบในบทเรียนวันนี้

ก. เด็กชาย ทีไ่ มมีใครรูจกั (ยอหน 6:9)
ทานคงเคยไดยิน เรื่องการเลี้ยงคน 5,000 คน ดวยปลาสองตัวกับขนมปงหากอน เบื้องหลังการ
อัศจรรยนี้ มีคนหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่ง แตเราไดมองขามเขาไปเสีย คนนี้คือเด็กนอยที่ไมมีใครรูจกั เราไม
ทราบถิ่นฐานบานเกิดเมืองนอนของเขา เพียงแตทราบวาเด็กชายคนนี้ มีปลาสองตัวและขนมปงหากอน
ในสายตาของคนทั่วไป เด็กคนนี้ไมมีความสําคัญอะไรเลย แตในสายพระเนตรของพระเยซูคริสต เขามี
ความสําคัญมาก เพราะหากไมไดปลาและขนมปงจากเด็กชายคนนี้การอัศจรรยครั้งนั้นอาจไมบังเกิดก็ได
สิ่งเล็กนอยซึ่งเราเห็นวาไมสําคัญ เมื่ออยูใ นพระหัตถของพระเยซูคริสตก็กลายเปน “สิ่งใหญ” และสิ่ง
อัศจรรย บางคนอาจจะคิดวา เด็กนอยคนนี้มีความสามารถนอยและมีสติปญญานอยเกินไปทีจ่ ะรับใชพระ
เยซูคริสต แทจริงไมมีอะไรนอยเกินไปสําหรับพระองค ผูมีความสามารถและสติปญญาเพียงเล็กนอย แต
ยินดีรับใชพระเยซูคริสต พระองคจะทรงใชคนเชนนี้ได ยิ่งกวาผูทมี่ ีสติปญญามาก แตเก็บไวสําหรับ
ตัวเอง หรือรับใชพระเจาโดยพึ่งความสามารถของตนเอง เด็กนอยทีไ่ มมีใครรูจัก ไดมอบปลาสองตัวและ
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ขนมปงหากอนแกพระเยซู ซึ่งพระองคกท็ รงสามารถนําไปเลี้ยงคนมากมาย กวาหาพันคน เชนเดียวกัน
พระองคทรงใชความสามารถและสติปญญาอันเล็กนอยของทานใหเปนพระพรแกผอู ื่นอีกมากมายได

ข. เด็กหญิง ที่ไมมีใครรูจกั (2 พงศกษัตริย 5:2,3)
เรื่องนามานหายจาก การเปนโรคเรื้อน เปนที่รูจักกันดีของคริสเตียนทัว่ ไปเมื่อเราเอยถึงเรื่องนี้ เราก็
นึกถึงความเกรียงไกรของนามาน ฤทธิ์อํานาจของศาสดาพยากรณเอลียา การจุมตัวในแมน้ํายะระเดนเจ็ด
หน และการหายโรคของนามาน แตมักลืมคนสําคัญที่สุดของหนึ่งเสีย คือเด็กหญิงผูถูกจับเปนเชลยจาก
อียิปต เราไมทราบอีกเชนเคยวา เขาเปนลูกเตาเหลากอของใคร เหตุใดจึงถูกจับมาตามลําพัง และเราไม
สนใจที่จะทราบเรื่องเกี่ยวกับเด็กหญิงคนนี้เสียดวยซ้ํา แตแทจริงเด็กหญิงคนนี้มีความสําคัญยิ่ง ตอการหาย
โรคของนามานมาก เธอเปนคนบอกขาวดีนี้ใหนายของตนทราบ แนะนําใหนายไปหาศาสดาพยากรณ ซึ่ง
อาจรักษาโรคของเขาใหหายได ดวยความสัตยซื่อของเธอที่มีตอนายตลอดมา นามานเชื่อฟงคําพูดของเธอ
จึงเดินทางไปยังประเทศอิสราเอล เรื่องนามานหายโรคจึงไดเกิดขึ้น และไดเลาตอ ๆ กันมาจนถึงทุกวันนี้
เราจึงปฏิเสธไมไดวาเด็กหญิงที่ไมมีใครรูจกั คนนี้มีความสําคัญยิ่ง

ค. สุภาพสตรีคนสําคัญแหงเมืองซูเมน (2 พงศกษัตริย 4:8-10)
สุภาพสตรีตาง ๆ ที่คนสวนมากรูจักในพระคริสตธรรมคัมภีร ไดแก นางรูธ นางเอสเธอร อะริซา
เบ็ธ นางมาเรีย เปนตน เพราะคนเหลานีม้ ีบทบาทตาง ๆ ที่สําคัญและนาสนใจ แตคงมีนอยทานที่รูจัก
สุภาพสตรีแหงเมืองซูเนม นางไมมีบทบาทอะไรสําคัญ ในสายตาของมนุษยพระเจาเทานั้นที่ทรงทราบ
และทรงเห็นความสําคัญของนาง นางเปนเพียงชาวพืน้ เมืองธรรมดาคนหนึ่ง แหงเมืองซุเมนสิ่งที่ทําให
นางกลายเปนคนสําคัญ และพระคริสตธรรมคัมภีรตองบันทึกเรื่องราวของนาง คือ ความมีใจเมตตากรุณา
ของนาง ที่มีตอคนรับใชของพระเจาทุกครั้งที่นางเห็นอะลีซา ศาสนดาพยากณของพระเจา เดินทางผาน
เมืองที่นางอาศัยอยู ก็เชิญใหพักรับประทานอาหารในบาน เมื่อหายเหนื่อยแลวจึงคอยเดินทางตอไป
นอกจากนั้น นางยังแนะนําใหสามี เตรียมหองเล็ก ๆ หองหนึ่งไวใหพรอมเสมอ เพื่ออะลีซาจะมาพักอาศัย
ไดทุกโอกาส ประชาชนในเมืองนั้นไมทราบ และไมสนใจในการกระทําของสุภาพสตรีคนนนี้ แตความ
เมตตาของนางเปนที่ตรึงใจของอะลีซามาก เพราะโดยทั่วไป เมื่อทานเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมือง
หนึ่ง เพื่อรับใชพระเจานั้น ทานจะตองเหน็ดเหนื่อย กับการหาที่พักอาหารและอื่น ๆ อีก แตเมื่อทาน
เดินทางมาถึงเมืองซูเนม ทานไดรับการตอนรับอยางดีทสี่ ุด มีที่พักอาศัยและอาหารทุกอยางพรอมเพียง
พระเจาทรงเห็นความเมตตาอารีของนาง จึงไดประทานบุตรใหคนหนึ่ง เมื่อบุตรของนางเติบโตขึ้นวัน
หนึ่ง ปวยและเสียชีวิต อะลีซาก็ไดชุบชีวติ บุตรของนางใหฟนขึน้ มา เปนโอกาสอีกครั้งหนึ่ง ที่นางไดเห็น
ฤทธิ์อํานาจของพระเจา ความเมตตากรุณาของสุภาพสตรีแหงเมืองซูเนม ซึ่งไมมีใครรูจัก จะตองไดรับ
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บําเหน็จจากพระเจาอยางแนนอน พระเยซูคริสตตรัสวา “ผูใดจะเอาน้ําจอกหนึ่งใหพวกทานกิน เพราะ
ทานทั้งหลายเปนฝายพระคริสต เราบอกทานทั้งหลายตามจริงวา ผูนนั้ จะขาดบําเหน็จก็หามิได” (มาระโก
9:41)

ง. งานของกลุมชนที่ไมมใี ครรูจัก
ในยุคแรกเริ่มของคริสตจักร กิตติคุณไดแผไปอยางรวดเร็ว จากอาเซียออกไปถึงยุโรป ทั้งนี้มิใช
เพราะความรอนรนของเปาโล เปโตร และเหลาสาวกที่เรารูจักเทานั้น ความสําเร็จครั้งนั้น เกิดจากความ
รวมมือ ของคริสเตียนทั้งหลายในเมืองตาง ๆ ซึ่งเราไมรูจัก คนเหลานัน้ มีชีวิตการเปนอยูแตกตางกัน บาง
เปนพอคา บางเปนชาวสวน ชาวนา บางเปนนายแพทย และบางเปนชาวประมง เมื่อพวกเขาไดยินพระ
กิตติคุณ และไดตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอดแลว ก็ชวยกันประกาศพระกิตติคณ
ุ ชวยกัน
สรางคริสตจักรขึ้น เปนเหตุใหคริสตจักรในสมัยนั้น เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว
เราไดยกตัวอยางพอสมควร เกี่ยวกับคนสําคัญที่ไมมีใครรูจัก คนสุดทายที่เราตองเอยถึงคือ ยากอบ
บุตรอาละฟาย เขาเปนอัครสาวกคนหนึ่งของพระเยซูคริสต แตเราทราบเรื่องราวของเขานอยกวาผูที่เรา
กลาวมาแลว ขางตนเสียอีกเราทราบเพียงแตวาเขาเปนบุตรของสุภาพสตรีคนหนึ่งชื่อมาเรีย (มัทธิว 27:56)
บิดาชื่อ อาละฟาย (มัทธิว 10:5) เขามีชื่ออีกชื่อหนึ่งวา “ยาโกโบนอย” (มาระโก 15:40) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
เขามีอายุนอย หรือรูปรางบอบบางกวายากอบบุตรเซเบดายก็ได นอกจากขอความบันทึกดังกลาวแลว เรา
ไมทราบเรื่องราวอื่น ๆ เกี่ยวกับเขาอีก แมมนุษยไมทราบผลงานของเขา แตพระเยซูคริสตทรงทราบทุก
อยาง และเชื่อแนวาชื่อและงานของเขาไดถูกบันทึกไว ในแผนดินสวรรคแลว
ทานมีความรูส ึกเชนนี้หรือไม วาทานไมมีความสําคัญตอคริสตจักร ตอหมูคณะ ตอสังคม ไมมีใคร
รูจักและเอาใจใสทาน ทานมีความสามารถนอยที่จะรับใชพระเจา ทานมีความรูสึกนอยใจหรือไม เมื่อได
ยินคนอื่นเอยชือ่ หรือยกยองคนอื่นเสมอ มิไดเอยชื่อหรือยกยองทานเลย จงทราบเถิดวา ผูทสี่ ําคัญใน
สายตาของมนุษย อาจไมสําคัญในสายพระเนตรของพระเจาก็ได พระองคทรงเห็นความสําคัญของทาน
ทรงตองการใชทาน พระองคทรงสามารถใชผูเล็กนอย ในสายตามนุษยใหเปนประโยชนในพระราชกิจ
อันยิ่งใหญของพระองค

23

6

บทเรียนที่ 7 ยูดา อัครสาวกผูมั่นคงในความรัก

จุดประสงค หนุนใหนักศึกษา รักษาความรักซึ่งมีตอพระเยซูคริสตตลอดไปเปนนิจ

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ยอหน 14:15-24
ความรัก เปนพลานุภาพทีใ่ หญยิ่งที่สุดอยางหนึ่ง ในการดําเนินชีวิตประจําวันของเรา เพราะความรัก
ชายหนุมคนหนึ่ง อาจเดินทางเปนระยะทางหลายกิโลเมตร ผานหุบเขา ปาดงพงทึบ ตามลําพังเพือ่ พบคน
รักของเขา เพราะความรัก บิดามารดายอมเหน็ดเหนือ่ ยตรากรํา เพื่อบุตรจะไดอยูดีกนิ ดี มีอนาคตที่
กาวหนาเพราะความรัก เหลาสาวกของพระเยซูคริสต เปนจํานวนมาก ยอมเสียสละชีวติ เพื่อพระองค และ
เพราะความรักอีกนั่นแหละ ที่พระเยซูคริสตเสด็จมาในโลก ทรงสละพระชนมชีพของพระองคเพือ่ มนุษย
ทั้งหลาย พระคริสตธรรมคัมภีรสอนใหเรารักพระเจา ดวยสุดใจสุดจิตและดวยสิ้นสุดกําลัง เปนสิง่ ที่งายที่
จะพูดวาเรารักพระเยซูคริสต แตการปฏิบัตนิ ั้นกลับกลายไปอีกอยางหนึ่ง ความรักของคนมากมาย ที่มีตอ
พระคริสตมักขึ้นอยูกับอารมณ ความรูสึก เมื่อวันไหนมีอารมณดี หรือเพิ่งกลับจากการประชุมฟนฟู การ
ฟงคําเทศนาที่เราใจมาใหม ๆ ก็เกิดรอนรนรักพระคริสต แตเมื่อเวลาผานไปไมกวี่ ัน ความรักนั้นก็จะเยือก
เย็นและคอย ๆ จางหายไป บางคนเปรียบความรักชนิดนี้เหมือนปรอทที่ขึ้น ๆ ลง ๆ ตามอุณหภูมิ ความรัก
ที่พระเยซูคริสตทรงตองการจากเราเปนความรักที่มั่นคง สม่ําเสมอ ไมวาอยูใ นสถานกาณเชนใด ความรัก
ที่มีตอพระองค จะไมจืดจางสูญสลายไป ยูดาสอัครสาวกของพระเยซูคริสตเปนตัวอยางที่ดใี นเรือ่ งความ
รัก

ก. บุคคลที่รักพระคริสต (ยอหน 14:15, 21, 23)
เราคงจะเคยไดยินคําสนทนาของคริสเตียนบางคนวา “คนนั้นรักพระเจา” “คนนี้รอนรน” แตเมื่อ
ยอนถามวา ทําไมจึงกลาววาคนนัน้ รอนรนรักพระเจา มักจะไดรับคําตอบเชนนี้เสมอวา “เพราะเขามา
โบสถเสมอ” “เพราะเขาอธิษฐานบอย ๆ” “เพราะเขาอานพระวจนะของพระเจาทุกวัน” “เพราะเขาชอบ
เปนพยาน” “เพราะเขาถวายทรัพยใหโบสถมาก” ฯลฯ คําตอบเหลานี้มบี างสวนถูกตอง เพราะความรักของ
พระเยซูคริสตอยูในจิตใจของเขา เขาจึงมาโบสถ อธิษฐาน อานพระวจนะของพระเจา เปนพยาน ถวาย
ทรัพย ฯลฯ แตเราบอกไมได วาคนที่กระทําเชนนีเ้ ปนคนที่รักพระเจาเสมอไป บางคนอาจทําไปเพราะ
หนาที่ เพราะมีคนมาขอรอง เพราะนิสัยเคยชิน สิ่งเหลานี้ มิใชเปนเครื่องวัดความรักที่แทจริงของแตละคน
ที่มีตอพระเยซูคริสต บางคนปฏิบัติหนาทีน่ ี้ ทั้ง ๆ ที่มิใชเปนคริสเตียนเสียดวยซ้ํา
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พระเยซูคริสต ทรงสอนใหเรารูจักจําแนกคนที่รักพระเจา ดังที่พระองคตรัสวา “ถาทานทั้งหลายรัก
เรา ทานก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา” “ผูที่มีบัญญัติของเรา และปฏิบัติตามบัญญัตินั้นผูนั้นแหละรัก
เรา” เมื่อฟงดูเผิน ๆ ทานจะนึกวาเปนสิ่งทีง่ าย ที่จะแสดงวาทานรักพระเยซูคริสต ความจริงก็เปนสิ่งที่งาย
คือเพียงแตปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสตเทานั้น ทานก็ไดชื่อวาเปนคนรักพระคริสต แตหากทาน
จะวิเคราะหตนเองใหละเอียดสักเล็กนอย ทานอาจจะไมกลาบอกวา ทานรักพระคริสตอยางแทจริงก็ได

ข. วิธีรักพระคริสต
หัวขอตอไปนี้ อาจจะเปนกระจกสองใหทา นเห็นถึงความรักของทานที่มีตอพระคริสต และชวยให
ทานรูจักรักพระองคมากยิ่งขึน้
1. “ผูที่มีบัญญัติของเรา” (21) บัญญัติในทีน่ ี้ไมไดหมายถึง บัญญัติสิบประการ หรือบัญญัติขอหนึ่ง
ขอใดโดยเฉพาะ
แตหมายถึงพระดํารัสหรือคําสอนของพระเยซูคริสตที่บันทึกอยูในพระคริสตธรรม
คัมภีร จะเปนคําสอนโดยตรงของพระองค หรือจากสาวกของพระองคก็ดี ถือเปนบัญญัติของพระองค
ทั้งนั้น หากทานตองการทีจ่ ะรักพระเยซูคริสตอยางแทจริง ทานตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยให
รอดเสียกอน เพราะความรักมาจากพระองค หากไมมีพระองคอยูในทาน ทานก็ไมอาจจะรักพระองคได
เมื่อทานตอนรับพระเยซูคริสตอยูในทานแลว ทานก็มใี จปรารถนาใครจะรักพระองค แตทานไมรวู า จะรัก
พระองคไดอยางไร เพราะทานไมเคยเห็นพระเยซูคริสตมากอน และไมทราบวา พระองคทรงตองการ
ความรักชนิดใดจากทาน พระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกไวอยางชัดเจนที่สุด เกี่ยวกับความรักของพระเจาที่
มีตอมนุษย และความรักของมนุษยซึ่งควรมีตอพระเจา ฉะนั้นการอานพระดํารัส หรือพระบัญญัติของพระ
เจาจึงเปนสิ่งจําเปนยิ่ง เพราะจะชวยใหทานดําเนินชีวิตประจําวัน เปนทีพ่ อพระทัยของพระองคได
การฟงเทศนในเวลาประชุมนมัสการการประชุมฟนฟูหรือการประชุมพิเศษและการรวมเรียนรวีวาร
ศึกษา ก็เปนประโยชน อยางยิ่ง ที่ชวยใหเราจะรูรักพระเยซูคริสตมากยิ่งขึ้น การอานพระดํารัสของพระเจา
บางครั้ง เราอาจจะไมเขาใจลึกซึ้งถึงความหมายที่แทจริง สวนคําเทศนานั้น นักเทศนไดศึกษาอยางละเอียด
ถี่ถวนและตระเตรียมอยางดีที่สุด เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของผูฟง การเรียนรวีวารศึกษา เปน
การศึกษาพระธรรมของพระเจารวมกัน เปนโอกาสที่ทานจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น ๆ
แกปญหาขอของใจตาง ๆ ดวยกันได
คนที่รักพระเจาทุกคน มีใจกระหายใครจะอาน และฟงพระวจนะของพระเจาเสมอ ถาใครบอกวา
เขารักพระเจาแตไมอยากมาโบสถ ไมอยากฟงเทศน ความรักนั้นก็เปนความนาสงสัย
“ประพฤติตามบัญญัติของเรา” (ขอ 15,21,23)
ครั้งหนึ่ง ดร.อันดรูจี นักเทศนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งไดวาดภาพคนบนกระดานดําประกอบคําเทศนา
ของทาน ขณะที่ทานกําลังวาดอยูนนั้ ผูที่เขาฟงเทศนในโบสถตางพากันหัวเราะชอบใจ เพราะเห็นภาพ
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ของคนมีศีรษะโต หูกวาง แตดวงตา จมูกปากมือและเทาเล็กมาก สวนทองโตเหมือนตุมใหญ เมื่อวาดเสร็จ
แลวทานอธิบายวานี่แหละ คือภาพของคริสเตียนปจจุบนั หูกวาง อยากจะฟงพระคําของพระเจาฟงแลวเอา
ไปเก็บไวในทอง แตไมเคยยอยสักที เมื่อเก็บมากเขา สวนทองก็โตขึ้นแตสวนอื่นเล็กลง เปรียบเหมือนคน
ที่รับประทานอาหาร ไมถูกสวนกับความตองการของรางกาย คือหมายถึงคริสเตียน ที่ฟงพระคําของพระ
เจาทุกอาทิตย แตไมเคยนําไปปฏิบัติ
พระเยซูคริสตตรัสวา ผูที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามนั้น ผูนั้นแหละรักเรา ขอพิสูจนถึงความ
รักของแตละคนที่มีตอพระเยซูคริสต จึงไมใชอยูที่การอานและฟงพระคําของพระเจาอยางเดียว สิ่งสําคัญ
ที่สุดคือ “การปฏิบัติตาม” พระดํารัสที่ทานไดอานและไดฟงทุกครั้ง บางคนเปนคริสเตียนมาเปนเวลานาน
ฟงเทศน เรียนรวีวารศึกษาตัง้ แตยังเล็ก แตชีวิตคริสเตียนของเขาไมเจริญเติบโตเลย สิบปกอนเปนอยางไร
เดี๋ยวนี้กเ็ ปนอยางนั้นทั้งนี้เพราะเขา “ฟง” แตไม “ปฏิบัติ” ตาม การฟงคําเทศนาเปนเรื่องหนึ่งแตการ
ปฏิบัติตามเปนอีกเรื่องหนึ่ง ทานอาจฟง และอานคําเทศนาใด ๆ ไดงาย บางครั้งทานชมเชยและชอบคํา
เทศนานั้น แตคําเทศนาและพระคําที่ทานไดยินหรืออาน จะไมเปนประโยชนอันใดเลยจนกวาจะไดปฏิบัติ
ตาม การอานพระธรรมเพียงขอเดียว แตสามารถนําไปปฏิบัติตามได ยอมดีกวาการอานพระธรรมเปนรอย
ๆ ขอ แตไมอาจปฏิบัติตามไดเลย
การปฏิบัติตามพระคําของพระเจาไมใชเปนสิ่งที่งายเสมอไป คนที่รักพระเจาอยางแทจริงเทานั้น จึง
จะปฏิบัติตามไดจนถึงที่สุด โดยเหตุนี้พระเยซูคริสตจึงตรัสวา “ถาผูใดรักเรา ผูนั้นจะประพฤติตามคําของ
เรา” (ขอ 23) การประพฤติตามนี้ เปนการประพฤติตามทุกอยาง ทุกคํา ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกยุค ทุกสมัย
จงลองสํารวจดูตัวเองวา ทานไดประพฤติตามพระคําของพระเจาไดเพียงใด แลวทานก็จะทราบวา ทานรัก
พระเยซูคริสตมากเพียงใด

ค. ตัวอยางของยูดาส
พระคริสตธรรมคัมภีรกลาวถึงเรื่องยูดาสไดนอยมาก แตยูดาสเปนตัวอยางที่ดเี ยีย่ มในความรักที่
มั่นคง ซึ่งมีตอพระเยซูคริสต พระเยซูคริสตทรงมีอัครสาวกสองคนที่ชอื่ ยูดาส คือยูดาส อิสคาริโอท ที่ขาย
พระเยซูคริสต อีกคนหนึง่ คือ ยูดาส นองของยาโกโบ ญาติของพระเยซูคริสต ยูดาสก็เชนเดียวกันกับยาก
อบ ซึ่เราเรียนในอาทติยก อน ที่ไมคอยมีใครรูจัก พระกิตติคุณทั้งสี่เลม มิไดเอยถึงงานของเขาแมแตนอย
พระกิตติคณ
ุ ยอหนเทานัน้ ทีบ่ ันทึกคําถามเพียงขอเดียวของเขา (ดู ยอหน 14:22) แตยูดาสไมสนใจตอสิ่ง
เหลานี้ไมวาคนอื่นจะรูจักเขา หรือสนใจเขาหรือไมก็ตาม ความรักของเขาที่มีตอพระเยซูคริสตไม
เปลี่ยนแปลง เขาเคยรับใชพระเยซูคริสตอยางไร ในขณะที่พระองคยังทรงอยูรวมกับเขา เขาก็ยังรับใช
พระองคเชนนัน้ เมื่อพระองคเสด็จกลับสูสวรรคแลว พระธรรมยูดาสที่เขาเขียนเปนเครื่องพิสูจนอยางดี
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ที่สุด ทามกลางความทุกขลาํ บาก ความเสื่อมทรามในทางศีลธรรมความเชื่อ และความยุงเหยิงตาง ๆ ใน
คริสตจักร ความรักของยูดาสไมเปลี่ยนแปลง เขายึดมั่นอยูเพื่อพระเยซูคริสตเสมอ
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7

บทเรียนที่ 8 ยูดาส ผูทรยศ

จุดประสงค ก. เพื่อใหนักศึกษาทราบวา ยูดาส อิสคาริโอท ก็มีใจรักพระเจาอยางเราดวย
ข. เตือนใหนักศึกษาอยายอมแพตอการทดลอง

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มัทธิว 26:20-25,27:1-5
เมื่อเอยถึงชื่อ ยูดาส อิสคาริโอท ทุก คริสต มิใชตําแหนงธรรมดาซึ่งทุกคนจะคนก็สนั่ หัว แชงสาป
ในใจทันทีวา เปน เปนได ถาเราจะพูดตามความจริงของคนชั่วชา เลวทราม เปนคนทรยศ หักหลัง นี่คือ
นิสัยของมนุษยทั่วไป ที่มองเห็นสวนเสียของคนอื่น มากกวาสวนดีความดีที่เขาทําไวรอยครั้ง อาจถูกลืม
ไปสิ้น หากเขาทําความชั่วเพียงครั้งเดียว อาจเปนการอยุติธรรม จนเกินไป หากเขาจะตราหนา ยูดาส อิส
คาริโอท วาเปนคนทรยศ แตไมศึกษาถึงสวนดีของเขาบาง บางทานอาจถามวาคนอยาง ยูดาส อิสคาริโอท
ยังมีสวนดีควรแกการชมเชยอีกหรือ ใหเรามาเรียนบทเรียนอันสําคัญนี้ จากชีวิตของเขาดวยกัน

ก. การทรงเลือกของพระเยซูคริสต (มัทธิว 6:12-16)
ตําแหนงการเปนอัครสาวกของพระคริสต มิใชตําแหนงธรรมดาซึ่งทุกคนจะเปนได ถาเราจะพูด
ตามความคิดของมนุษย เราอาจกลาววา เปนตําแหนงทีส่ ูงสุดในงานของพระเจา เพราะพระเยซูคิรสตมี
พระทัยจะตั้งอัครสาวกเหลานี้ ใหเปนรากฐานของคริสตจักร ในการกอสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางอื่น ๆ
รากฐานเปนสิง่ สําคัญที่สุด ชางกอสรางตองวางรากฐานที่แข็งแรงมั่นคง สิ่งที่กอสรางนั้นจึงจะแข็งแรงได
หากชางกอสรางวางรากฐานที่ไมแข็งแรง สิ่งกอสรางนั้นก็ไมอาจยืนยงคงอยูไดนาน การตั้งอัครสาวกของ
พระเยซูคริสตก็ดุจกัน พระองคทรงเลือกดวยความระมัดระวัง คืนกอนที่พระเยซูคริสตจะทรงเลือกอัคร
สาวก 12 คนนั้นพระองคเสด็จขึ้นไปยังภูเขา ตามลําพังพระองคเดียว และอธิษฐานทูลตอพระเจาตลอดคืน
ยังรุง เชื่อวาพระองคทรงทูลขอใหพระบิดาประทานสติปญญาแกพระองค เพื่อพระองคจะสามารถเลือก
คนที่เหมาะสมที่สุด สําหรับทําการใหญรวมกับพระองคในเชาวันรุงขึ้น พระองคทรงเรียกหมูศิษยของ
พระองคมา แลวทรงเลือกสิบสองคนออกจากคนเหลานัน้ ใหเปนอัครสาวกของพระองค ในการเลือกนี้
พระองคจะตองพิจารณาถึงคุณสมบัติตาง ๆ ของพวกเขาอยางแนนอน คนที่ไดรับเลือกคงเปนผูที่ตดิ ตาม
พระองค ดวยความสัตยซื่อตลอดมา เปนผูที่มีใจรอนรนตอพระราชกิจของพระองค เปนผูที่ยอมเสียสละ
ทุกอยางเพื่อแผนดินของพระเจาเปนตน ทามกลางสาวก 12 คนที่พระองคทรงเลือกนั้น มี ยูดาส อิสคาริ
โอท ซึ่งตอมาไดทรยศตอพระเยซูคริสต และเปนที่สาปแชงของคริสเตียนทั้งหลายในปจจุบัน รวมอยูดวย
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มีปญหาขอหนึ่งที่ชวนใหขบคิดในที่นี้คือ ทําไมพระเยซูคริสตจึงทรงเลือก ยูดาส อิสคาริโอท
พระองคทรงเลือกคนผิดหรือเปนไปไมได เราพอจะไดเหตุผลดังนี้
1. ยูดาส อิสคาริโอท เปนผูที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกับอัครสาวกคนอื่น ๆ ที่ไดรับเลือก เหมาะสมที่
จะเปนอัครสาวกคนหนึ่งของพระเยซูคริสต ถาเขามิไดมีใจแสวงหาแผนดินพระเจา มิไดรอนรนในพระ
ราชกิจของพระองค มิไดรักและศรัทธาในพระเยซูคริสต เขาคงจะไมตดิ ตามพระเยซูคริสต ตลอดมาอยาง
แนนอนเมื่อไดรับเลือกเปนอัครสาวกแลว เขาไปในที่ทกุ หนทุกแหง ซึ่งอัครสาวกคนอื่น ๆ ไป ทํางาน
ชนิดเดียวกับคนอื่นทํา ตอมายังไดรับเลือกเปนเหรัญญิก รับผิดชอบในการเงิน ทั้งนี้ เราจะเขาใจเปนอื่น
ไมได เพราะยูดาสเปนที่ไววางใจ ของหมูค ณะ มีความสามารถในการควบคุมดูแลเงิน เหลาสาวกจึงมอบ
หนาที่นใี้ ห จึงเปนไปไดวา ยูดาสเปนคนดีในตอนตน ๆ มิใชคนชั่วดังที่เรานึก
2. พระเยซูคริสตทรงใหโอกาสแกทุกคนที่จะรับใชพระองค และใหอิสระเสรีเต็มที่ ในการเลือก
ปรนนิบัติผูหนึ่งผูใด พระองคทรงทราบถึงบั้นปลายของยูดาส แตดวยความรักของพระองค ที่มีตอมนุษย
ทุกคน ที่มีใจแสวงหาพระองค พระองคทรงใหโอกาสแกเขา หวังพระทัยวา ยูดาสจะติดตามพระองคได
ตลอด ความจริงยูดาสยก็พยายามรับใชพระองคอยางดีทสี่ ุด
3. ยูดาสไมมขี อตําหนิอะไร ในอุปนิสัยเดิมของเขา เขาสมควรอยางยิ่งที่จะเปนอัครสาวกคนหนึง่
ของพระเยซูคริสต แตที่ไดกลายเปนคนทรยศไปนัน้ เพราะพายแพตอการทดลองของมาร เราจะอธิบายให
ละเอียดในหัวขอที่สอง

ข. เงินหรือพระเจา (มัทธิว 22:3-6)
พระเยซูคริสตทรงแสวงหาคนที่มีใจเสียสละ และรักพระองคเพือรับใชพระองค แตพระองคมีคูแขง
ที่สําคัญผูหนึ่งคือมาร มารก็พยายามเกณฑคนเพื่อรับใชมันเชนกัน และมารก็เลือกคนที่ดีที่สุด มี
ความสามารถที่สุด เทาที่มนั จะเลือกไดคนหนึ่งที่มารจองอยูเสมอ คือ ยูดาส อิสคาริโอท แมยูดาสจะ
ติดตามพระเยซูคริสตไปแลว แตมารก็ไมทอถอย มันทราบจุดออนทีส่ ุดจุดหนึ่งของมนุษยคือ “ความโลภ”
หรือ “การเห็นแกเงิน” เมื่อยูดาสเปนที่ไววางใจของหมูคณะ ใหรับผิดชอบในเรื่องเงิน มารก็เห็นชองทางที่
จะเอาชนะจิตใจของยูดาสได โดยใชเงินเหลานั้นลอลวงจิตใจของเขา ความรักของยูดาสก็คอ ย ๆ
เปลี่ยนแปลง จากความรักพระเยซูคริสตมารักเงิน เงินชางมีอํานาจอะไรเชนนี้ คนมากมายยอมเสี่ยงชีวิต
เพราะเห็นแกเงิน คนดีกลับกลายเปนชัว่ เพราะเห็นแกเงิน มนุษยฆากันเองอยางผักปลา เพราะเห็นแกเงิน
ไมมีใครยอมรับใชพระองคกเ็ พราะอํานาจของเงิน เมื่อเงินมีอํานาจเหนือจิตใจของเขา เขาก็เห็นผิดเปน
ชอบ ดวงตาแหงความชอบธรรมก็ดับไป ชางเปนเรื่องทีน่ าเศราและอนาถใจอะไรเชนนั้น
เงินมิใชสิ่งที่ชวั่ แตการรักเงินเปนรากฐานแหงความชั่ว พระเยซูคริสตมิไดทรงหามผูใดวาอยารับ
เงินเดือนสูง หรือมีรายไดดี หรือเปนเศรษฐีเงินลาน ความจริงพระราชกิจของพระองคตองการใชเงินมาก
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และพระองคกท็ รงหนุนใจใหเราขยันขันแข็ง ในการทํางานหาเลี้ยงชีพแตตราบใด ที่เรายอมใหเงินมี
อํานาจเหนือชีวิตจิตใจของเรา และเรายอมตกเปนทาสของเงิน ตราบนั้นความชัว่ ก็จะเริ่มตน เขาจะเริ่มทํา
ในสิ่งที่เขาไมนึก คอย ๆ หันจากความดีไปสูความชั่ว จนแมกระทั่งคนดีอยางทูตสวรรคก็กลับกลายเปน
คนชั่วเยี่ยงผีรายได

ค. คนทรยศ และบั้นปลายของเขา (มัทธิว 26:22-25;27:1-5)
เมื่อเงินเขาไปมีอํานาจในจิตใจของยูดาส ชีวิตของยูดาสก็เปลี่ยนแปลง สิ่งที่เขาคิดอยูตั้งแตนั้นเปน
ตนมา ก็มีแตเงิน เงิน เทานั้น แทนที่จะเปนพระราชกิจของพระเจา เขาเริ่มขโมยยักยอกเงินของพระเจา เริ่ม
เห็นแกตวั เริม่ กระทําความผิดบาปตาง ๆ จนกระทัง่ ความชั่วนัน้ เพิม่ พูนถึงขีดสุด เขาก็กระทําชั่วได
แมกระทั่งตอพระเยซูคริสต พระอาจารยที่ตนติดตามมาเปนเวลาสามปเต็ม ๆ แทนที่จะเชื่อฟงพระเยซู
คริสต ซึ่งทรงรัก ทรงเปนหวงทรงอบรมสั่งสอนฝกฝนเขา ผูซึ่งเปนพระบุตรของพระเจา ถอมพระองคลง
มาเพื่อชวยคนบาปอยางเขา เขากลับไปเชือ่ ฟงพวกปุโรหิตใหญ และผูเฒาซึ่งเปนเครื่องมือของมาร เปน
ศัตรูรายของพระเยซูคริสต อํานาจเงินทําใหเขาไมรูสกึ สะทกสะทานตอความชัว่ นั้นเลย เขายังคงปลอม
แปลงตนเปน “แกะขาว” อยูรวมกับพระเยซูคริสตและเหลาสาวก แตหามีผูใดอาจตบตาพระองคไม ใน
อาหารมื้อสุดทาย พระเยซูคริสตตรัสวา มีคนหนึ่งในพวกอัครสาวกจะทรยศตอพระองค แทนทีย่ ูดาสจะ
ตกใจหรือสํานึกตัว เขากลับทูลถามพระองค เชนเดียวกับคนอื่น ๆ วา “พระองคเจาขา คือขาพเจาหรือ”
ยูดาสทรยศพระเยซู ดวยวิธีเลือดเย็นที่สุด โดยการจูบพระองคดังภาษิตไดกลาวไววา “คําดุดาของ
คนชอบธรรม ก็ดีกวาจูบของคนชั่ว”
หลังจากยูดาส ไดขายพระเยซูคริสตและเห็นพระองคทรงถูกลงโทษ จิตสํานึกผิดและชอบของเขาก็
กลับคืนมา เขารีบนําเงินที่ไดมาคืนแกพวกปุโรหิต แตทวาสายเกินไปเสียแลว ความผิดพลาดครั้งนี้ใหญ
หลวงนัก ดวยความเสียใจในการกระทําของตน ยูดาสก็ทําลายชีวิตของตนเอง นี่แหละบั้นปลายของการ
รับใชมาร มารมักชี้ใหทานเห็นของวิเศษตาง ๆ ในเบื้องตน แตไมเคยบอกใหทานทราบถึงเบื้องปลายของ
การรับใชมัน
ทานอาจเปนคนหนึ่งที่พระเยซูคริสตทรงตองการใช ขณะเดียวกัน มารก็คอยจองจะชักชวนทาน ให
รวมมือกับมันมารอาจจะใชเงิน ชื่อเสียง ตําแหนง สิ่งที่ทา นรัก หรืออยางใดอยางหนึง่ ทําใหทานทรยศตอ
พระเยซูคริสต เรื่องของยูดาสนาจะเปนสิ่งเตือนใจทานไดดี จงถามพระเยซูคริสตทุกวัน ดังที่เหลาสาวก
ของพระองค ถามพระองควา “พระองคเจาขาฯ คือขาพเจาหรือ”

30

8

บทเรียนที่ 9 เปโตร อัครสาวกคนเดน

จุดประสงค เพื่อหนุนน้ําใจใหนกั ศึกษาทราบวา พระเจาทรงสามารถเปลี่ยนแปลงเขาจากสภาพที่
เขาเปนอยู ใหเปนภาชนะที่พระองคทรงตองการใช

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ลูกา 5:1-11
อาทิตยกอน เราไดเรียนถึงการเลือกอัครสาวกของพระเยซูคริสตบางแลววา พระองคทรงเลือกดวย
ความระมัดระวัง ผูที่ไดรับเลือกนั้น มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเปนอัครสาวกของพระองค บางทานอาจจะ
เขาใจผิดก็ไดวา พระเยซูคริสตทรงเลือกเฉพาะ ผูที่มีความสามารถ หรือผูที่มีความดีเปนพิเศษแลวเทานัน้
แตความจริงหาเปนเชนนั้นไมพระองคมิไดทรงเลือกคนดีวิเศษ มีวิชาความรูสูงเสมอไป แตทรงเลือกคน
ซึ่งพระองคจะฝกฝนได อัครสาวกที่นับวาเดนมากที่สุดคนหนึ่งของพระเยซูคริสต คือเปโตร เขาไมมีความ
ดีพิเศษไปกวาคนอื่น ๆ เลย ทั้งยังมีขอบกพรองหลายอยางซึ่งยังแสดงออกมา แมเมือ่ ไดเปนอัครสาวกแลว
แตจากการฝกฝนของพระเยซูคริสตและความยินยอมที่จะเรียนรูของเขา เปโตรก็กลายเปนอัครสาวกที่นา
ชมเชยที่สุดคนหนึ่งของพระองค

ก. การทรงเรียกเปโตร (ลูกา 5:1-11)
เปโตร เปนเพียงชาวประมงคนหนึ่งไมมวี ิชาความรูอะไรมากมายนัก วันหนึ่งพระเยซูคริสตทรง
เทศนาสั่งสอน ที่ชายทะเลใกลกับเรือซึ่งเขาจอดอยู มีคนเปนจํานวนมากเบียดเสียดกันเพื่อฟงพระคําของ
พระองค จนพระองคไมอาจยืนอยูที่นั่นตอไปได เมื่อทรงเห็นเรือที่ซีโมนจอดอยู จึงขอยืมจากเขา และ
ขอรองใหเขาถอยเรือออกจากฝงสักเล็กนอย แลวทรงสัง่ สอนประชาชนจากเรือนัน้ เมื่อตรัสสอนเสร็จแลว
พระองคตรัสชวนซีโมนออกไปจับปลาทีน่ ้ําลึก เปโตรทูลพระองควา พวกเขาทอดอวนคืนยังรุง ไมไดปลา
แมสักตัวเดียว อยางไรก็ตาม ซีโมนมิไดจบคําพูดเพียงเทานั้น ประโยคตอไป เปนประโยคที่มีคามากที่สุด
และเปนประโยชนที่ทําใหซโี มนไดกาวไปสูความดีเดน ของการเปนอัครสาวก เขาพูดตอไปวา “แต
ขาพเจาจะหยอนอวนลงตามคําของพระองค” แมซีโมนจะผิดหวังมาตลอดคืน มองไมเห็นทางที่จะจับปลา
ไดอีกตอไป และไมเขาใจวา ทําไมพระเยซู จึงแนะนําใหเขาถอยเรือออกไปที่น้ําลึก หยอนอวนจับปลา
ขณะนี้ ซึ่งมิใชเวลาที่จะจับปลาเลย ซีโมนไมยอมใหความสงสัยเหลานี้ เขามาเปนอุปสรรคตอการเชื่อฟง
พระเยซูคริสต ไมวาเขาจะเขาใจหรือไมกต็ าม เขาทําตามที่พระองคตรัสสั่งทุกประการ และไดปลาเปน
จํานวนมากจนอวนของเขาแทบจะขาด จากเหตุการณที่เกิดขึ้น ทําใหเขาทราบไดทันทีวาพระเยซูไมใชคน
ธรรมดา แตเปนผูมีอํานาจจากเบื้องบน เขากราบลงที่พระชานุของพระเยซูคริสต ทูลพระองควา เขาเปน
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คนบาป ไมเหมาะสมที่จะอยูรวมกับพระองค พระองคทรงพอพระทัยตอความเชื่อและความถอมตน
ของเปโตรเปนอยางยิ่ง จึงตรัสวา “อยากลัวเลย ตั้งแตนี้ไป ทานจะเปนผูจับคน”
เมื่อเปโตรนําเรือถึงฝงแลว เขาก็สละทิ้งทุกอยาง ติดตามพระเยซูไปทันที่แลวรับการฝกฝนอบรม
ตั้งแตนั้นมา จนกระทั่งไดรบั แตงตั้ง ใหเปนอัครสาวกคนหนึ่งของพระเยซูคริสต และไดรับนามใหมจาก
พระองควา “เปโตร” ซึ่งแปลวา “หิน” หมายความวา ซีโมนจะไดรบั การเปลี่ยนแปลงจากผูที่ออนไหวได
งาย ตามอารมณและสิ่งแวดลอม ใหเปนผูท ี่มีจิตใจมัน่ คงแข็งแกรงดุจหิน

ข. จุดออนของเปโตร
เปโตรมีจุดออนแอตาง ๆ มากมายเชนเดียวกับทาน จุดออนแอที่สุดจุดหนึ่งของเขาคือ เปนคน
“เลือดรอน” ตกเปนทาสของอารมณไดงาย มักทําหรือพูดกอนคิด ดังตัวอยางที่จะยกใหเห็นตอไปนี้
1. การเดินบนน้ํา (มัทธิว 14:22-23) ครั้งหนึ่ง พระเยซูตรัสสั่งใหเหลาสาวกลงเรือขามฟากไปในที่
แหงหนึ่ง สวนพระองคทรงปลีกตัวไปอธิษฐาน ในที่สงัดบนภูเขา เมื่อพลบค่ํา เรือที่เหลาสาวกโดยสารถูก
คลื่นใหญซัดโคลงเคลง ไปมากลางทะเล จนกระทั่งยามสาม ทันใดนัน้ พวกเขาเห็นบุรุษผูหนึ่งเดินมาบน
ผิวน้ํา ทําใหหวาดกลัวยิ่งนัก ดวยคิดวาเปนผี พระเยซูตรัสแกเขาวา “จงชื่นใจเถิด คือเราเอง อยากลัวเลย”
เมื่อเปโตรไดยนิ เชนนัน้ ดวยอารมณอันตื่นเตนยินดี เขาทูลขอพระเยซูคริสต ใหเขาเดินบนน้ําไปหา
พระองค เมื่อไดรับอนุญาตแลว โดยไมรอชา เขากาวลงจากเรือ เดินไปไดสักเล็กนอย เห็นพายุและคลื่นจัด
นึกขึ้นไดทันทีวา ตนยืนอยูบ นน้ําก็ตกใจกลัว และในทันทีนั้นเขาเริม่ จมลงไปในน้ํา แตเขาเรียกรองขอ
ความชวยเหลือจาก พระเยซูคริสตอยางรวดเร็วเชนกัน และพระองคกท็ รงชวยเขาไว
จากเหตุการณนี้ ทําใหเราเห็นความเปนคน “ใจเร็ว” ของเปโตรสามอยางคือ หนึ่ง ตัดสินใจเร็วแลว
ลงมือทําทันทีไมวาความคิดนั้นจะผิดหรือถูก จะเปนไปไดหรือไมก็ตาม สอง พายแพอยางรวดเร็ว เมื่อเขา
สํานึกไดวา กําลังทําในสิ่งที่เกินความสามารถของเขา ความตกใจทําใหพายแพและเริ่มจมลงไป ประการ
สุดทาย ทูลขอความชวยเหลืออยางรวดเร็ว ทันทีที่ทราบวา ตนกําลังจะจมลงไปเขาทูลขอความชวยเหลือ
จากพระเยซูคริสต
บางทานอาจมีประสบการณเชนเดียวกับเปโตร เปนคนที่ทํากอนคิด ประสบความลมเหลวและ
ความผิดหวังเสมอ แตอยาลืมวา พระเยซูคริสตพรอมเสมอที่จะชวยทานเมื่อทานพลาดพลั้ง จงทูลขอ
พระองคใหชว ยทาน ดุจเปโตรที่รองขอทันทีวา “พระองคเจาขาฯ ขอทรงชวยขาพเจาใหรอด”
2. เปนคนไมระมัดระวังในคําพูด เมื่อใกลวันที่พระเยซูจะถูกทรยศ พระองคตรัสแกเหลาสาวก วา
จะเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็ม จะตองทนทุกขหลายอยาง พวกผูเฒาและพวกปุโรหิต และพวกอาลักษณจะ
จับพระองค และจะปลงพระชนมพระองคเสีย เปโตรจึงทูลหามพระองควา “พระองคเจาขา ใหเหตุการณ
นั้นอยูห างจากพระองคเถิด อยาใหเปนอยางนั้นแกพระองคเลย” (มัทธิว 16:22) ความไมรอบคอบในคําพูด
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ของเขา ทําใหเขาพูดในสิ่งที่ขัดตอน้ําพระทัยของพระเจา และเขาไดรับการติเตียนอยางรุนแรงทีส่ ุด จาก
พระเยซูคริสตวา “ซาตาน” จงถอยไปขางหลังเถิด”
3. ความอวดตัว กอนพระเยซูคริสตจะทรงถูกตรึง พระองคตรัสแกเหลาสาวกวา พวกเขาจะละทิ้ง
พระองค แตเปโตรกลาวอยางคน “ปากไว” อีกทันทีวา “ถึงแมขาพเจาจะตองตายกับพระองค ขาพเจาจะไม
ปฏิเสธพระองคเลย” (มาระโก 14:31) “แมคนทั้งปวงจะสะดุดกระดากใจ ขาพเจาจะไมสะดุดกระดากใจ
เลย” คําพูดของเปโตรก็กลายเปนเพียงคําโออวด เมื่อผลปรากฎวา เปโตรไดปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้ง

ค. เปโตรทําการใหญ
ภาษิตบทหนึ่งวา “ไมลมขามไดแตคนลมอยาขาม” ถาจะพิจารณาเปโตรตามสติปญญาของมนุษย
แลว
เขาไมนาจะทําการใหญที่พระเยซูทรงมอบหมายไดเลยเขาไมเพียงแตไมไดรับการศึกษาสูงยังมี
ขอบกพรองอีกหลายอยาง และประสบลมเหลวเสมอ การทรงนําของพระเยซูคริสตก็อัศจรรยเชนนี้แหละ
พระองคทรงสามารถเปลี่ยนแปลงคนที่ไมเหมาะสม ไมมีความสามารถพิเศษอะไรใหเปนภาชนะที่ดีเดน
ของพระองค แตมีขอแมอยูเ พียงขอเดียว คือคนนั้น ตองยอมใหพระองคแกไขดัดแปลงสํานึกผิดเมื่อพลาด
พลั่ง ทูลขอความชวยเหลือจากพระองค แลวกาวตอไปอยางไมทอถอย
ชีวิตในบัน้ ปลายของเปโตรนั้น หลังจากเขาไดปฏิเสธพระเยซูคริสต และละทิง้ พระองคไปชวย
ขณะหนึ่งแลว พระเยซูคริสตก็ทรงเรียกเขากลับมารับใชพระองคตามเดิม ในวันเพ็นเตคอส เปโตรและ
สาวกคนอื่น ๆ ไดรับการเจิมโดยฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตั้งแตนั้นมาเขาออกไปประกาศ
กิตติคุณแหงความรอดของพระเยซูคริสต ดวยความกลาหาญครั้งหนึ่งจากคําเทศนาของเขา ทําใหคนถึง
สามพันคน กลับใจใหมรับเชื่อพระเยซูคริสตเปนพระผูช วยใหรอด อีกครั้งหนึ่งมีคนกลับใจใหมหาพันคน
เขากระทําการอัศจรรยโดยฤทธิ์อํานาจ แหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ เชนเดียวกับพระเยซูคริสตไดทรงกระทํา
เขารักษาคนปวยใหหาย คนตาบอดใหเห็น คนงอยใหลุกขึ้นเดินไดพระกิตติคุณไดรับการเผยแพรไมเพียง
แกชาวยิว แตแกคนตางประเทศดวย ทําใหคนมากมาย มีโอกาสไดยินขาวประเสริฐและพบทางแหงความ
รอด เมื่อกอนเปโตรเปนคน “ขี้ขลาด” ใจโลเล แตบัดนี้เขาเปนคนกลาหาญ มั่นคงแข็งแรงดุจ “หิน” ไมวา
จะพบอุปสรรคอันตรายหรือการขมเหงรังแกอยางใด
เขายังคงประกาศกิตติคุณดวยความสัตยซื่อ
จนกระทั่งถูกประหารชีวิตโดยการตรึงบนกางเขน เชนเดียวกับพระเยซู
ทานอาจเปนคนหนึ่ง ที่มีนิสยั คลายเปโตร และสงสัยวาจะรับใชพระเยซูไดอยางไร แทจริงแลว ไมมี
ผูใดที่เหมาะสมที่จะรับใชพระเยซูคริสต แมแตคนเดียว ตางก็มีขอบกพรองและจุดออนแอดวยกันทั้งนั้น
แตพระเยซูคริสต ทรงสามารถใชทานและทุกคนได จะทรงเปลี่ยนแปลงทาน ใหทานเปนภาชนะที่
เหมาะสม สําหรับการใหญของพระองค
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บทเรียนที่ 10 ยากอบ อัครสาวกผูมีใจทะเยอทะยาน

จุดประสงค สอนใหนักศึกษาทราบวา ความทะเยอทะยานเพื่อความสําเร็จนั้นเปนสิ่งที่ดีแต
ความสําเร็จนัน้ ตองไมเกิดจากหยาดเหงื่อแรงงานของคนอื่น

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มัทธิว 4:21-22, มาระโก 10:35-40, กิจการ 12:1,2
ทุกคนมีใจทะเยอทะยาน มุงหวังความสําเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บางมีใจทะเยอทะยานอยากเปน
นักวิทยาศาสตร บางอยากเปนนักกวี นักวาดเขียน บางอยากเปนนายแพทย ฯลฯ ใจทะเยอทะยานเหลานี้
เปนสิ่งที่ดี เพราะเปนแรงผลักดันแรงหนึ่งกระตุน ใหมนุษยกาวสูความสําเร็จ เพราะใจทะเยอทะยาน
อยากจะบินในอากาศมนุษยจงึ พยายามคิดคน หาวิธีสรางเครื่องบินและปรับปรุงคุณภาพใหดีขึ้น จึงมี
เครื่องบินดังทีเ่ ราเห็นอยูเดีย๋ วนี้ เพราะใจทะเยอทะยาน อยากเปนนายกรัฐมนตรี นาย ก.จึงตั้งหนาตัง้ ตาเลา
เรียน อุตสาหฟนฝาอุปสรรคนานาประการ ยอมสูอดทนความยากลําบากทุกอยาง จนพบความสําเร็จ
อยางไรก็ตาม ความทะเยอทะยานของเราบางครั้งอาจเปนไปในทางที่ผิด ดังไดเกิดขึ้นแกอัครสาวกคน
หนึ่ง ของพระเยซูคริสต ชื่อยากอบ ซึ่งเราจะศึกษาในวันนี้

ก. เบื้องหลังการทรงเรียก (มัทธิว 4:21, 22)
ยาโกโบที่เราศึกษาวันนี้เปนบุตรของเซเบดาย มารดาของเขาเปนนองสาวของนางมาเรีย ผูเปน
มารดาของพระเยซูคริสต ฉะนั้นยาโกโบกับพระเยซูคริสต จึงเปนญาติพี่นองกัน เขายังมีพี่นองอีกคนหนึ่ง
ชื่อยอหน ซึ่งเปนอัครสาวกคนโปรดของพระเยซูคริสตยาโกโบคงจะสืบนิสัยทะเยอทะยานจากมารดา จึง
ไดกลายเปนอัครสาวกผูมีใจทะเยอทะยาน ครั้งหนึ่ง มารดาของยาโกโบทูลพระเยซูวา ขอใหบุตรทั้งสอง
ของนาง ไดนั่งขางขวาและขางซายของพระองคในแผนดินของพระองค คือ นางมีใจทะเยอทะยาน
ตองการใหบุตรของนางทั้งสองคน มีตําแหนงใหญที่สุดรองลงมาจากพระเยซู โดยไมคํานึงวาเปนการ
บังควรหรือไม จากคําของรองของนาง ทําใหเราทราบนิสัยของนาง วานางคงเปนผูบงการทุกอยางใน
ครอบครัว ซึ่งเปนนิสัยไมดนี ัก ผูเปนมารดาหลายทานมีนิสัยเชนนี้ คือมีใจทะเยอทะยานอยากใหบตุ รเปน
สิ่งที่เปนไปไมได ปรารถนาใหบุตรมีหนาตา แตการทั้งนี้มิใชเพื่อบุตรอยางเดียว ยังเพื่อผลประโยชนที่ตน
จะไดรับดวย อยางไรก็ตามมีขอนาชมเชยประการหนึ่ง เกี่ยวกับมารดาของยากอบก็คือ นางมิไดมีนิสัย
เชนนั้นตลอดไป จากการติดตามพระเยซูคริสต นิสัยของนางก็เปลี่ยนแปลง ในวันทีพ่ ระเยซูคริสต ทรงถูก
ตรึงที่กางเขนนางไดติดตามเฝาดูการตรึงพระองค อยางใกลชิด
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ภาษิตบทหนึ่งกลาววา “ผลไมหลนไมไกลตน” จึงไมเปนการนาแปลกใจอะไรสําหรับยากอบ ที่มี
นิสัยทะเยอทะยานเชนนั้น แตยากอบมีนิสยั ที่ดีที่สุดอยางหนึ่ง คือมีใจยินดีติดตามพระเยซูคริสต วันหนึง่
ขณะที่เขาและนองชายกําลังชุนอวนอยูกับบิดาที่ชายหาด พระเยซูคริสตทรงเห็นเขา และทรงเรียกเขา เขา
ทั้งสองละบิดาและงาน ติดตามพระเยซูคริสตไปทันที การเสียสละเชนนี้มิไดเปนสิ่งที่งายไมมีใครอยากละ
ทิ้งงานซึ่งมีรายไดดี และสม่าํ เสมอแกตน ไมมีใครอยากจากบิดามารดาและญาติพี่นอ งที่ตนรัก แตพระเยซู
คริสตตรัสสัญญาในพระคริสตธรรมคัมภีรวา “ผูใดไดสละบานเรือนหรือพี่นองชายหญิงหรือบิดามารดา
หรือภรรยา บุตร และไรนา เพราะนามของเรา ผูนั้นจะไดผลรอยเทา และจะไดชวี ิตนิรนั ดรเปนมรดกดวย”
(มัทธิว 19:29)

ข. การแสดงออกของใจทะเยอทะยาน (ลูกา 9:51-56, มาระโก 10:35-40)
ครั้งหนึ่งพระเยซูคริสตทรงเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ตองผานหมูบา นชาวสะมาเรีย พระองคทรง
สงทูตคนหนึ่งลวงหนาไปกอน เพื่อหาทีพ่ ักแกพระองคในหมูบานนัน้ ในสมัยนัน้ ชาวสะมาเรียและ
ชาวยิวไมมีสัมพันธไมตรีตอกัน ไมวาในดานการคาหรือในดานสังคม เมื่อทูตคนนั้นไปติดตอหาทีพ่ ัก จึง
ไมมีผูใดยินยอมตอนรับพระองค ขาวนั้นทําใหยาโกโบโกรธเคืองเปนอันมาก เขานึกถึงเหตุการณในพระ
คัมภีรเดิม ที่เอลียาเรียกไฟจากสวรคลงมาเผาศัตรู จึงทูลแนะนําวา “พระองคเจาขา พระองคพอพระทัยจะ
ใหขาพเจาเรียกไฟลงมาจากสวรรค เผาผลาญเขาเสียหรือ” (ลูกา 9:54) เขาอาจคิดวา การกระทําเชนนั้น จะ
ทําใหชาวสะมาเรียเห็นถึงฤทธิ์อํานาจของพวกเขา ตองยินยอมออนนอมและเคารพยําเกรง แตพระเยซู
คริสตทรงหามปรามเขา วาพระองคเสด็จมาเพื่อจะชวยคนบาป มิใชมาทําลายคนบาป
อีกครั้งหนึ่ง เราพบยากอบกับยอหนมาทูลขอพระองคอีกวา “อาจารยเจาขา ขาพเจาทั้งสอง
ปรารถนาจะขอใหพระองคทรงกระทําตามคําของขาพเจา... เมื่อพระองคทรงสงาราศีนั้น ขอใหขา พเจานั่ง
ที่เบื้องขวาพระหัตถคนหนึ่ง เบื้องซายคนหนึ่ง” ยากอบมีใจปรารถนาจะเปนใหญกวาทุก ๆ คน โดยวิธีงาย
ที่สุด คือทูลขอใหพระองคแตงตั้งเขา โดยเขาเองไมตองเสียสละหยาดเหงื่อแรงงานแตประการใด พระเยซู
คริสตมิไดทรงติเตียนความทะเยอทะยานของเขา แตทรงอธิบายวาที่เขาขอนั้น เขาไมเขาใจ ความรอดเปน
สิ่งที่พระองคประทานใหทกุ คนอยางเปลา ๆ สวนบําเหน็จรางวัลหรือตําแหนงในแผนดินสวรรคนั้น
พระองคไมอาจประทานใหตามใจปรารถนาของทุกคน คนที่ตองการจะตองขวนขวายแสวงหาเอาเอง
พระองคตรัสถามวา “จอกนั้นซึ่งเราจะดืม่ ทานจะดื่มไดหรือ และบัพติศมาซึ่งเราจะรับทานจะรับไดหรือ”
ยากอบไมเขาใจวาพระองคหมายถึงอะไร แตดว ยใจทะเยอทะยานอยากเปนใหญ พาใหเขาตอบทันทีวา
“ไดพระองคเจาขา”
แทจริง “จอก” และ “บัพติศมา” ที่พระองคทรงเอยถึงนั้นหมายถึงอะไร จอก หมายถึงความทุกข
ยากลําบาก ความเศราโศกเสียใจ และการทดลองตาง ๆ สวน บัพติศมา หมายถึง การเขารวมการชําระลาง
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คําถามที่พระเยซูคริสตทรงถามยากอบ จึงมีความหมายวา “ทานจะรับการเฆี่ยนตี การถูกเยาะเยย การถูก
ตรึง และรับความทุกขทรมานทุกอยาง ดังที่เรารับไดหรือ” ถาทานตองการรับสงาราศีมากเพียงใด
ความสําเร็จมากเทาใด ทานก็จะตองเสียสละมากเทานัน้ ไมมีความสําเร็จใดเกิดจากการไมเสียสละสินจาง
แรงงานหยาดเหงื่อ ทุนทรัพยยากอบไมเขาใจในคําพูดที่ตนไดตอบพระเยซูคริสต เชนเดียวกับคริสเตียน
มากมายที่ไมเขาใจความหมายของคําวา การเปนคริสเตียน การติดตามพระเยซูคริสต และการถวายชีวิตแก
พระองค พระเยซูจึงตรัสสอนยากอบและเราทั้งหลายในปจจุบันวา “จอกที่เราจะดื่มทานคงจะดื่ม และบัพ
ติศมาที่เรารับทานคงจะรับ..” “ถาผูใดใครจะตามเรา ใหผูนั้นเอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตน แบก
ตามเรามา...” (มาระโก 9:34) ผูที่ติดตามพระเยซูคริสตจะตองเดินทางที่พระองคเคยเดิน รับความทุกข
ลําบากที่พระองคเคยรับ ผูที่ติดตามพระองค จนถึงที่สุดก็จะไดรับสงาราศีเชนเดียวกับพระองค

ค. ความทะเยอทะยาน เพื่อพระคริสต
ในตอนตน ยากอบมีใจทะเยอทะยานในทางที่ผิด รับปากจะรวมทุกขรวมสุขกับพระเยซูโดยทีต่ น
ไมเขาใจ แตในวันที่พระเยซูคริสตทรงถูกจับและถูกตรึงยากอบ ไดหลบหนีไปซอนตัวในที่มดิ ชิดที่สุด
หากทานศึกษาถึงความออนแอของอัครสาวกทุกคนแลว จะทําใหทานรูสึกหมดศรัทธาในตัวเขาเหลานั้น
ไปมาก พวกเขาทําใหโลกเปลี่ยนแปลงมีความเชื่อจนอาจสั่งภูเขาใหเสื่อมไปได แตก็ไมมีอะไรแตกตางกับ
เรา ซึ่งเต็มไปดวยความเห็นแกตวั อารมณรอน มีใจใฝสูง ทะเยอทะยาน จึงเปนสิ่งที่นาสนใจที่ทราบวา
พระเยซูทรงสามารถใชคนทุกชนิดได แมวาจะเปนคนมักใหญใฝสูง ทะเยอทะยานอยางยากอบ โดย
พระองคทรงเปลี่ยนใหเขาเปนคนใหมเสีย แลวทรงใชเขาในทางที่พระองคพอพระทัย
ในบั้นปลายของชีวิต ยากอบไดใชความทะเยอทะยานในทางที่ถูกตอง เราพบเขาอธิษฐาน รอคอย
ฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในหองชั้นบน ณ กรุงเยรูซาเล็ม รวมกับสาวกคนอื่น ๆ (ดูกิจการ
1:13) ครั้งสุดทาย เราอานพบเขาในสมัยที่กษัตริยเฮโรดขมเหงรังแกคริสตจักร คริสเตียนมากมายถูกทํา
ราย ยากอบคงใชความทะเยอทะยานของเขายืนหยัดตอสูเพื่อพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต หนุนน้ําใจ
ใหคริสเตียนทัง้ หลายมีความกลารับพระนามของพระองค เขาจึงเปนอัครสาวกคนแรกที่ถูกจับประหาร
เพื่อพระเยซูคริสต เขาไดดื่ม “จอก” ชนิดเดียวกับที่พระเยซูคริสตเคยดืม่ และรับ “บัพติศมา” ชนิดเดียวกับ
ที่พระองคเคยรับแลว ความทะเยอทะยานเพื่อความสําเร็จของเขา ไดบรรลุผลสําเร็จอยางแทจริง มิใชโดย
วิธีของตนเอง แตโดยวิธีของพระเยซูคริสต
ทานคงมีใจทะเยอทะยาน
หลายอยางจงทูลขอพระเยซูคริสตใหควบคุม
และทรงใชความ
ทะเยอทะยานของทาน เพื่อทานจะบรรลุผลสําเร็จ ตามน้ําพระทัยของพระองค
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บทเรียนที่ 11 ยอหน อัครสาวกแหงความรัก

10

จุดประสงค สอนใหนกั ศึกษาทราบวา ชีวิตคริสเตียนเปนชีวิตที่เจริญเติบโตเสมอในความรัก เรา
ตองเรียนรูฝกฝนใหรูจักรักพระเจา และรักเพื่อนมนุษยมากยิ่งขึ้นทุกวัน

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ยอหน 1:33-39, ยอหน 4:7-12
คริสเตียนสมัยกอน มีลักษณะที่เดนที่สุดอยางหนึ่งคือมี “จิตใจแหงความรัก” ผูที่ขมเหงรังแก
คริสตจักรในสมัยนั้นพูดเปนเสียงเดียวกันวา “ดูเถิดพวกเขาชางรักซึ่งกันและกันมากมายอะไรเชนนั้น”
อัครสาวกที่ทําใหโลกเปลี่ยนแปลง ลวนเปนผูเขาใจในเรือ่ งความรัก คนที่ผานพนการถูกขมเหงรังแก และ
การทดลองตาง ๆ อยางมีชัย คือผูที่เขาใจบทเรียนแหงความรัก อาจเปนไปไดวาที่โลกปจจุบนั ไมได
เปลี่ยนแปลงเทาที่ควร งานของคริสตจักรไมคอยเจริญกาวหนา เพราะคริสเตียนปจจุบันขาดความรักชนิด
ที่คริสเตียนสมัยกอนมีเราทํางานของพระเจา มิใชเกิดจากความรัก แตเกิดจากเหตุผลและแรงผลักดันอยาง
อื่น 1 โครินธ บทที่ 13 กลาววา ไมวางานใดก็ตาม หากกระทําโดยปราศจากความรัก งานนัน้ ก็ไมเกิด
ประโยชนอันใด (13:2,2)
ชีวิตของอัครสาวกยอหน จึงเปนบทเรียนที่มีคายิ่งสําหรับเราทุกคน จากชีวิตของทาน คงจะชวยให
เรารูจักความรักมากยิ่งขึน้

ก. ชีวิตกอนติดตามพระเยซูคริสต
ยอหนเปนชาวประมงคนหนึง่ มีอาชีพที่นํารายไดมาสูต นไดดี แตเขาไมมีความพอใจในชีวิตที่
เปนอยู เมื่อเขาไดยนิ วา ศาสดาพยากรณคนหนึ่ง ชื่อยอหน บัพติศมา กําลังเทศนาสั่งสอนอยูในปา ก็ชวน
เพื่อนรักคนหนึ่งชื่ออันดรูวไ ปฟงสั่งสอนนั้น เพื่อหวังจะพบทางที่จะทําใหเขาพอใจ และอิ่มใจในชีวิตได
เขารูสึกเลื่อมใสในคําสอนของยอหน บัพติศมามาก และไดรับบัพติศมาตามคนอื่น ๆ ในแมน้ํายาระเดน
ดวย และสมัครเปนศิษยคนหนึ่งของยอหนบัพติศมา เขารูสึกตื่นเตนยินดีมาก เมื่อไดยินยอหน บัพติศมา
ประกาศวา “เราใหบัพติศมาดวยน้ํา แตมพี ระองคหนึ่งยืนอยูทามกลางทาน ซึ่งพวกทานไมรูจัก พระองค
นั่นแหละมาภายหลังเรา เราไมควรจะแกสายรัดฉลองพระบาทของพระองค” (ยอหน 1:27) เชื่อวาเขามีใจ
กระหายใครจะไดพบพระคริสต ผูที่ยอหน บัพติศมา ไดกลาวถึง ในวันตอมา ยอหนบัพติศมา ชี้ใหเขาดู
ชายคนหนึ่งทีก่ ําลังเดินมา พรอมกับกลาววา “ดูเถิด พระเมษโปดกของพระเจา” เขาเหลียวไปดูดว ยความ
ตื่นเตน แตแลวก็ฉงนสนเทห แทบจะไมเชื่อคําพูดที่ไดยินเพราะผูที่เขาเห็นนัน้ คือ “เยซู” ลูกพี่ลูกนองของ
เขา เขาอาจจะเคยเลนดวยกันกับ “เยซู” อยูเมื่อยังเด็กก็ได เปนไปไดหรือเยซูชาวนาซาเร็ธ ลูกพี่ลูกนองของ
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ตนจะเปนพระคริสต ผูเสด็จมาโปรดมนุษยไมเปนการงายนัก สําหรับยอหน ที่เชื่อเชนนั้น เพื่อพิสูจนดู
ความจริง เขาติดตามพระเยซูไป จากการสังเกตและความสัมพันธอยางใกลกับพระองค ทําใหเขาเชื่อวา
พระเยซูคือพระบุตรของพระเจา หรือ “พระเมษโปดก” ผูเสด็จมาโปรดมนุษย ดวยความเชื่อและความ
มั่นใจที่มีตอพระเยซูคริสตนี้ เขาจึงติดตามเปนศิษยของพระองคนับตั้งแตนั้นมา

ข. นิสัยของยอหน (มาระโก 9:38-40,10:35-32)
ยอหนไดชื่อวา เปนอัครสาวกแหงความรัก ดวยเหตุนี้หลายคนอาจเขาใจวา เขาเปนคนออนแอ นิม่
นวล สุภาพ เยือกเย็น สุขมุ มีอารมณดเี สมอไป แตความจริงหาเปนเชนนัน้ ไม เขามีนิสัยหลายอยาง
คลายคลึงกับพวกเรา เชนนิสัยเห็นแกตวั ใจทะเยอทะยานอยากเปนใหญ อารมณราย เปนตน เราจะ
กลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึน้ เพื่อพิสูจนวาเขามีนิสัยดังกลาว
นิสัยเห็นแกตวั ครั้งหนึ่งยอหนเห็นคนหนึง่ แสดงการอัศจรรยขับผีออกโดยอาศัยพระนามของพระ
เยซูคริสต จึงหามปรามเขา โดยเขาใจวา พวกเขาสิบสองคนเทานั้น ซึ่งเปนผูติดตามที่แทจริงของพระเยซู
คริสตมีสิทธิ์ในพระนามของพระองค กระทําการอัศจรรยได สวนคนอื่นไมมีสิทธิ์ทั้งนั้น คริสเตียนบาง
กลุมในปจจุบนั ก็มีความคิดเชนนี้ เขาคิดวากลุมหรือคณะของเขาเทานัน้ เปนคริสเตียนที่แทจริงมีความเชื่อ
ที่ถูกตอง คริสเตียนนอกจากนี้ลวนมีความเชื่อที่ผิดพลาด ไมอาจมีหนุ สวนในแผนดินสวรรค บางครั้งสิ่ง
เหลานี้เกิดขึ้นแกเราเอง เมือ่ เราเห็นคริสเตียนบางคณะซึ่งมีความเชื่อผิดจากเรา เราก็เกิดมีใจรังเกียจขึน้
ทันที ไมอยากทักทายปราศรัย หรือมีความสัมพันธไมตรีกับเขาไมยอมตอนรับเขา ในฐานะพี่นองในพระ
คริสต พระเยซูตรัสแกยอหน หลังจากไดยินคําทูลขอเขาแลววา “... ผูใดไมเปนฝายตอสูเรา ผูนั้นเปนฝาย
เราแลว” ไมวาผูใดก็ตามทีเ่ ชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต และมิไดตอสูพระองค เราถือวาเขาเปนพี่
นองในพระคริสตรวมกับเรา
นิสัยมักใหญใฝสูง เขามีนิสัยเหมือนกับยากอบพี่นองของเขา อยากจะพบความสําเร็จ เปนใหญเปน
โต โดยวิธีที่งายที่สุด คือ ทูลขอพระเยซูแตงตั้งเขา ใหมีตาํ แหนงหนาทีส่ ูงที่สุดในแผนดินของพระองค
นิสัยวูว าม หรือ “ใจรอน” เมื่อชาวสะมาเรีย ไมยอมตอนรับพระเยซูในหมูบานของเขา ยอหนและยา
กอบเคืองมากทูลขอพระเยซูคริสต อนุญาตเรียกไฟลงมาจากสวรรค เผาผลาญชาวสะมาเรียเหลานีเ้ สีย ทั้ง
ยอหนและยากอบอาจเปนคนพูดจาฉะฉาน ไมเกรงกลัวผูใ ดกลาพูดกลาทํา จึงไดรับขนานนามจากพระเยซู
วา “ลูกฟารอง” (ดู มาระโก 3:17)
เมื่อพิจารณาดูนิสัยดั้งเดิม ของยอหนแลว ทําใหเราเขาใจดียิ่งขึ้นวา ไมมีมนุษยคนใดที่เปนคนดี
ตั้งแตกําเนิด คนที่มีชื่อเสียงดีมีตําแหนงสูง มีความสามารถอยางยอดเยี่ยม ลวนเกิดจากการฝกฝนการไต
เตาขึ้นมาทีละเล็กละนอย บางคนกวาจะไตเตาขึ้นมาเปนผูน ําของชาติได ตองตอสูดิ้นรนชนิดเลือดตาแทบ
กระเด็น ยอหนไมมีอะไรวิเศษไปกวาพวกเขา ในแรกเริม่ ซ้ํายังมีอารมณ และนิสยั บางอยางรายกวาพวกเรา
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เสียอีก แตเขาพยายามปรับปรุงตัวเอง ไมหยุดอยูก ับที่ ไมทอถอย โดยอํานาจแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์เขา
คอย ๆ เจริญเติบโตขึ้นในความเชื่อ และความรักจนไดชอื่ วาเปนศิษยทพี่ ระเยซูคริสตรักมากที่สุด แทจริง
พระเยซูคริสตมีใจลําเอียงรักยอหนมากกวาศิษยคนอื่น ๆ หรือ ก็หามิได ความจริงมีอยูวา คนที่รักพระเยซู
คริสตมากเทาใด ก็จะสํานึกถึงความรักของพระเยซูคริสตมากเทานัน้ ยอหนรักพระเยซูคริสตมาก จนเขา
รูสึกวาพระเยซูคริสตรักเขามากที่สุด ในพระกิตติคณ
ุ ทีย่ อหนเขียน เขาใชคําวา “ศิษยที่พระเยซูรกั ” แทน
ชื่อของตน

ค. อัครสาวกแหงความรัก
เมื่อพระเยซูคริสต ทรงถูกตรึงบนไมกางเขน อัครสาวกคนอื่น ๆ พากันวิ่งหนีหมด คนที่เดินผานไป
มา ตางมองดูพระเยซูดว ยความดูถูกเหยียดหยาม คนมากมายที่เคยติดตามพระเยซูคริสต ที่เคยทูลขอความ
ชวยเหลือจากพระองค ตางพากันละทิ้งพระองค แตยอหนไมเปนเชนนั้น เขาไมเกรงกลัวตอคําถูกเยาะเยย
ที่อาจะไดรับ ไมเกรงกลัวตอภยันตรายที่อาจจะเกิดแกตนในฐานศิษยคนหนึ่งของพระองค พลังแหงความ
รักทําใหเขาชนะสิ่งเหลานัน้ พระเยซูคริสตทอดพระเนตรเห็นยอหนและมารดาของพระองค เฝามองดู
พระองคอยู ทรงทราบกระจางแจงถึงความรักของยอหน ที่มีตอพระองค จึงตรัสแกมารดาของพระองควา
“ทานสุภาพสตรี จงดูบุตรของทานเถิด” แลวตรัสแกยอหนวา “จงดูมารดาของทานเถิด” การที่พระองค
ทรงตรัสดังนั้น เราอาจอธิบายวา เพราะพระองคทรงถือวา ยอหนเปนพี่นองรวมครรภมารดาเดียวกันกับ
พระองค ซึ่งพระองคทรงไววางใจ พระองคเชื่อวายอหนจะรักมารดาของพระองคเชนเดียวกับทีพ่ ระองค
ทรงรัก จึงทรงมอบมารดาใหอยูในความดูแลของยอหน ตั้งแตนั้นมา ยอหนไดรับมารดาของพระองค มา
อยูในบานของตนปรนนิบัติเลี้ยงดูอยางดีทสี่ ุดเปนเวลา 15 ป
ยอหนซึ่งครั้งหนึ่งเต็มไปดวยการเห็นแกตวั เต็มไปดวยความมักใหญใฝสูง นิสัยมุทะลุดดุ ัน ได
กลายเปนอัครสาวกที่เต็มไปดวยความรัก ในพระธรรมยอหนฉบับตน ทานไดเนนถึงความสําคัญของ
ความรัก ทานบอกใหคริสเตียนทุกคนรักซึ่งกันและกัน เพราะวาพระเจาคือความรัก ผูใดที่ไดตอนรับพระ
เยซูอยูในจิตใจของเขา ผูนั้นจะตองมีความรัก หากผูนนั้ ไมมีความรัก ก็แสดงวาผูน ั้นยังไมมีพระเยซูคริสต
อยูในจิตใจของเขา ไมมีใครเคยเห็นพระเจามากอน แตเราทราบวาผูใดรักพระเจา ก็เนื่องจากความรักของ
เขาที่มีตอพี่นองในพระคริสต หากเขากลาววา เขารักพระเจา แตเกลียดชังพี่นองของตน เขาก็เปนคนพูด
มุสา เปนที่กลาวกันวาในชีวติ บั้นปลายของยอหน ทานเทศนาและสั่งสอนเรื่องเดียวเทานั้น คือ “ความรัก”
เราไดความรักที่แทจริง จากพระเจาและความรักนี้เจริญเติบโตได แตเราจะเปนคนที่เต็มไปดวย
ความรักดุจยอหนทันทีมิได ความรักของยอหนก็เกิดจากการฝกฝนเรียนรูจากพระเยซูคริสต และการทรง
ชวยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไมเปนการงายนักที่จะรักคนที่ไมนา รักหรือ สิ่งที่ไมนารัก แตเมื่อความ

39

รักของทานเจริญเติบโตถึงที่สุด ทานก็อาจรักทุกคนได เพื่อเห็นแกพระนามของพระเยซูคริสต เปนความ
รักที่มิใชเกิดจากการฝนใจ แตเกิดจากชีวติ จิตใจของทานซึ่งไดรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเยซูคริสต
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บทเรียนที่ 12 โธมัส ราชาแหงความสงสัย

11

จุดประสงค ทางขจัดความสงสัย คือเขาใกลชิดสนิทสนมกับพระคริสต

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ยอหน 14:1-7,20:26-29
เมื่อ ทานชวนคนใหมาเชื่อพระเยซูคนมากมายจะถามทานดังนี้ “พระเจาอยูที่ไหนสําแดงใหฉันเห็น
ซิ แลวฉันจะเชื่อ” บางวา “ฉันจะไมยอมเชื่อวามีพระเจาจริง จนกวาคุณจะพิสูจนใหฉันเห็น” โธมัส อัคร
สาวกคนหนึ่งของพระเยซูคริสตก็เปนคนเชนนั้น เขาไมยอมเชื่อสิ่งใดงาย ๆ จนกวาจะเห็นดวยตา แตพระ
เยซูคริสต ทรงเลือกคนสงสัยอยางโธมัสเปนอัครสาวก คงมีอะไรบางอยางเบื้องหลังความสงสัยของโธมัส
กระมัง ที่ทําใหเขารับเลือกเปนอัครสาวก และสิ่งนั้นคงจะเปนกุญแจไขสูคําตอบ ของผูที่กลาววา “จง
สําแดงพระเจาใหขาพเจาเห็นแลวจึงจะเชื่อ”

ก. อัครสาวกผูมอบกายถวายชีวิต
เราอานพบ เรือ่ งราวของโธมัสครั้งแรก เมื่อคราวพระองคตรัสแกเหลาสาวกวาจะเสด็จไปมณฑลยู
ดาสย เหลาสาวกรบทูลหามวา อยาไปทีน่ นั่ เลย เนื่องจากการถกเถียงเรื่องความเชื่อ ระหวางพวกยูดาสยกับ
พระองค พวกยูดาสยจึงคอยหาโอกาสที่จะปลงประชนมพระองคเสีย โดยขวางพระองคดวยกอนหิน หาก
พระองคเสด็จไปที่นั่นอีก นากลัวจะไดรับอันตรายถึงชีวติ พระองคตรัสวาจะไปหาลาซารัสสหายที่รักของ
พระองค ซึ่งนอนหลับอยูและจะปลุกเขาใหลุกขึ้น แทจริงพระองคหมายความวา ลาซารัสไดตายแลวจะไป
ปลุกใหฟน ขึ้น เหลาสาวกไมเขาใจความหมายของพระองค จึงใหเหตุผลที่ตนนึกวาฉลาดวา ถาลาชะโร
นอนหลับก็ดีแลว เขาตื่นขึน้ เองไดโดยไมตองมีใครไปปลุกหรอก เหลาสาวกคิดวาคงจะชักชวนใหพระ
เยซู อยาไปมณฑลยูดาสยไปสําเร็จ แตพระเยซูตรัสแกเขาอยางตรงไปตรงมาวา ลาซารัสสหายของ
พระองคไดตายแลว พระองคจะเสด็จไปเรียกเขาใหฟนขึ้น เพื่อการอัศรรยนี้จะชวยใหพวกเขา มีความ
เชื่อมั่นในพระเยซูคริสตมากยิ่งขึ้น กระนั้นก็ตาม จิตใจของเหลาสาวก ก็ยังเต็มไปดวยความกลัวตอภัยอัน
ตาย ซึ่งรออยูท ั่วมณฑลยูดาสยมีคนเดียวเทานั้นที่ดูเหมือนวาจะไมกลัวตออันตรายใด ๆ เลย เขายินดีและ
พรอมเสมอที่จะตายรวมกับพระเยซูคริสต คนนี้เปนคนเดียวกับที่เราเรียกวา “จอมสงสัย” คือโธมัส เขา
หนุนใจเพื่อน ๆ วา “ใหเราทั้งหลายไปดวย เพื่อจะตายดวยกันกับพระองค” จากคําพูดของเขาแสดงใหเรา
เห็นวา โธมัสมีใจจงรักภักดีตอพระเยซูคริสตมากกวาใคร ๆ เขายินดีติดตามพระเยซูคริสตเสมอ แมอาจ
ตองประสบอันตายถึงแกชีวติ
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โธมัสมีการเริ่มตนที่ดีกวาคนอื่น ๆ เขาเต็มไปดวยความเชื่อ ความมัน่ ใจในองคพระเยซูคริสต แต
ขอเสียของเขา คือ ความเชื่อของเขาไมเจริญเติบโต ปลอยใหความสงสัย เขามามีสวนในชีวิตของเขา
เหมือนกับคริสเตียนมากมาย เมื่อเปนคริสเตียนใหม ๆ มีความเชื่อมั่นในองคพระเยซูคริสตมาก แตเมื่อ
เวลาผานพนไปความเชื่อนั้นคอย ๆ จางลง ความสงสัยตาง ๆ เริ่มเขามาแทนที่

ข. คําถามของโธมัส
เราพบโธมัสอีกครั้งหนึ่งระหวางที่รับประทานอาหารมื้อสุดทาย กับพระเยซูคริสต และอัครสาวก
คนอื่น ๆ พระเยซูคริสตทรงใหคําสอน อันมีคายิ่งแกเหลาสาวก พรอมกับปลอบโยนเหลาสาวกวา “อยาให
ใจของทานทั้งหลายวิตกเลย ทานวางใจในพระเจา จงวางใจในเราดวย ในปราสาทพระบิดาของเรา มีที่อยู
หลายแหงถาไมมีเราคงไดบอกทานแลว เพราะเราไปจัดแจงที่สําหรับทานทั้งหลาย ถาเราไปจัดแจงที่
สําหรับเจาแลว เราจะมาอีก รับทานไปอยูก ับเรา เมื่อเราอยูที่ไหน ทานทั้งหลายจะอยูที่นั่นดวย เราจะไป
ทางไหนทานทั้งหลายก็รูจกั ทางนั้น” โธมัสไมติดใจสงสัยเรื่องปราสาทที่พระเยซูคริสต จะทรงเตรียมให
เขาไมติดใจสงสัยเรื่องการเสด็จมารับพวกเขา แตเขาไมเขาใจคําตรัสที่วา “... เราจะไปทางไหน ทาน
ทั้งหลายก็รูจกั ทางนั้น” เขาถามทันทีวา “พระองคเจาขาขาพเจาทั้งหลายไมทราบวา พระองคจะไปทาง
ไหน ขาพเจาจะรูจักทางนั้นอยางไรได?”
โธมัสก็เปนตัวอยางที่ดีแกเราในที่นี้เมื่อเขาไมเขาใจสิ่งหนึ่งสิ่งใด เขาไมนิ่งเฉยแกลงทําเปนคนรอบ
รู พยักหนาหรืออมยิ้มดังบางคน เขาถามอยางไมกลัวอายวา เขาจะรูจ ักทางนัน้ ไดอยางไร ในเมือ่ เขาไม
ทราบวาพระองคจะไปทีใ่ ด เชื่อวาคงไมใชโธมัสคนเดียวเทานั้นที่ไมเขาใจสาวกอื่น ๆ อีกหลายคนดวยที่
ไมเขาใจในเรือ่ งนี้ แตไมมใี ครกลาถาม หากโธมัสมิไดถามขึ้น เหลาสาวกทั้งหลายรวมทั้งเราผูเ ปนคริส
เตียนปจจุบัน ก็คงไมเขาใจคําตรัสของพระองค พระเยซูคริสตทรงพอพระทัย ที่จะใหเราเขาใจความจริง
ทุกอยาง ที่พระองคทรงสอน จึงตรัสตอบโธมัสวา “เราเปนทางนั้น เปนความจริง และเปนชีวติ ไมมีผูใด
มาถึงพระบิดาเวนไวมาทางเรา” พระองคทรงตอบขอสงสัยโธมัสทุกอยาง จากคําตอบสั้น ๆ นั้น “พระองค
จะไปทางไหน” ไปยังพระบิดา “ไปโดยทางใด” พระองคคือทางนั้น “ขาพเจาจะไปอยางไร” โดยพระองค
โธมัสพอใจในคําตอบนั้นมาก และไมถามอะไรอีกตอไป
คําวา “ความรู” ในภาษาจีนมาจากคําสองคํารวมกันคือ “หัด” และ “ถาม” การสอบถามและฝกฝน
ในสิ่งที่ทานไมรูไมเขาใจนีแ่ หละ จะนํา “ความ” รูมาสูทาน จะเปนการเรียนพระดํารัสของพระเจาก็ดี เรียน
หนังสือในโรงเรียนก็ดีจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ดี เราจึงไมควรละอายที่จะถามเมื่อเราไมเขาใจ ไมแกลงทําเปน
รูในสิ่งที่ตนไมรู แมจะตองถามสักสิบครั้งแมจะตองถามคนที่มีอายุ ตําแหนงคุณวุฒิต่ํากวา ก็จงถาม อยา
ใหความละอาย ความอวดตัว เปนอุปสรรคขัดขวางตอการเรียนของทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาพระ
วจนะของพระเจา ทางที่จะชวยใหทานเขาใจไดอยางแจมแจงที่สุดคือ การซักถาม การสงสัยชนิดนี้มใิ ช
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เปนการบาปเพราะเปนการสงสัย ชนิดที่เกิดจากการอยากทราบความจริง ทุกคนควรจะมีการสงสัยอยางนี้
จงอยาเชื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางงมงาย ไรสาระ ไรเหตุผล พระเยซูคริสตก็ไมทรงปรารถนาใหผูใดเชื่อ
พระองคอยางงมงาย แตการสงสัยอีกชนิดหนึ่ง เปนอันตรายอยางรายแรงตอทุกคน คือ การสงสัยชนิดที่
โธมัสมีตอการฟนพระชนมของพระเยซูคริสต

ค. ความสงสัยของโธมัส
เราพบโธมัสครั้งสุดทาย หลังจากพระเยซูคริสต ไดถูกตรึงสิ้นพระชนมแลว เหลาสาวกทั้งหลาย
ตางเกรงกลัวอันตรายหลบซอนตัวอยูใ นหอง ปดประชุมอธิษฐานปรึกษากัน วาควรจะทําประการใดตอไป
เชื่อวา พวกเขาคงจําคําที่พระเยซูคริสตตรัส เกี่ยวกับการฟนคืนพระชนมของพระองค แมอาจมีความสงสัย
อยูบาง แตกร็ อคอยดวยความหวัง เพราะมีพระเยซูเทานั้นที่จะบอกพวกเขาได วาควรจะทําประการใด
ตอไป อัครสาวกอื่น ๆ มาประชุมรวมกันทุกคน นอกจากสองคนเทานั้นที่มิไดมารวม คนหนึ่งคือ ยูดาส
อิสคาริโอท ซึ่งไดทําลายชีวติ ของตนเองเสียแลว เนื่องจากสํานึกถึงความชั่วชาเลวทรามของตนที่มีตอพระ
เยซูคริสต อีกคนหนึ่งคือโธมัส เราไมทราบเหตุผลที่แทจริงวา ทําไมโธมัสจึงไมมารวมประชุมกับเหลา
สาวกอื่น ๆ อาจเนื่องจากโธมัสโศกเศราเสียใจ ตอการสิน้ พระชนมของพระเยซูคริสตมากจนเกินไป เขา
คิดวา คงไมมีโอกาสไดพบพระองคอีกแลว เรื่องการฟนคืนพระชนมที่พระเยซูตรัสนั้นคงเปนไปไมได
ความหวังทุกอยางของเขากําลังจะสูญสลาย จะไปประชุมอธิษฐานใหเสียเวลาอีกทําไมเลา ความไมเชื่อ
และความสงสัยเปนเหตุทําให โธมัสเกิดทอแทใจ ในทํานองเดียวกัน ความไมเชื่อและความสงสัย เปนเหตุ
ทําใหคริสเตียนทั้งหลายเกิดความทอใจ ในการติดตามพระเยซูคริสต และประกอบพระราชกิจของ
พระองค
ค่ําวันอาทิตยวนั นั้น ขณะทีพ่ วกเขารวมประชุมอยูในหอง พระเยซูคริสตไดทรงปรากฎพระองคให
พวกเขาเห็น และตรัสวา “ทานทั้งหลายจงเปนสุขเถิด” พรอมกันนั้นพระองคทรงสําแดงฝาพระหัตถซึ่งมี
รอยถูกตรึง และสีขางซึ่งถูกแทงใหเหลาสาวกเห็น เปนสิ่งที่พิสูจนวาพระองคไดทรงฟนขึ้นจากความตาย
อยางแทจริงเหลาสาวก ตางปลื้มปติยินดีเปนอันมากรีบไปบอกโธมัส เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแตโธมัสไม
เชื่อ คิดวาเปนเรื่องที่ปนขึ้นมาหลอกใหเขาไปรวมประชุม เขาพูดวา ถาไมไดเห็นดวยตาของตนเองแลว จะ
ไมยอมเชื่อเปนอันขาด เหลาสาวกไมละความพยายามอยางงาย ๆ พยายามอธิบายใหโธมัสฟง จนในที่สุด
เขาทนการรบเราของเพื่อนไมได ก็ไปรวมประชุมกับพวกเขา คราวนั้นเอง เขาก็ไดพบพระเยซูคริสต และ
เชื่อวาพระองคทรงฟนพระชนมอยางแทจริง แตพระเยซูตรัสวา “โธมัสเอย เพราะทานไดเห็นเราทานจึง
เชื่อ ผูที่มิไดเห็นเราแตไดเชื่อก็เปนสุข”
มีหลายอยางในพระคริสตธรรมคัมภีรที่เราอาจไมเขาใจ และพิสูจนใหเห็นดวยตาได แตพระเยซู
คริสตทรงใหเราเชื่อและปฏิบัติตามที่พระองคทรงสอนแลวเราก็จะพบพระพรอันใหญหลวงจากพระองค
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บทเรียนที่ 13 เปาโล อัครสาวกผูยิ่งใหญ
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จุดประสงค หนุนใจนักศึกษาใหเห็นความประเสริฐของการติดตามและรับใชพระเยซูคริสต

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฟลิปป 33:11
ในสายตาของคนทั่วไป งานรับใชพระเจา ไมไดเปนทีน่ ิยมชมชอบอะไรมากนัก ไมวาจะเปนดาน
รายได ตําแหนง ชื่อเสียง และความสะดวกสบาย เราไมอาจนําไปเปรียบเทียบกับงานอื่น ๆ ไดเลย แมจะ
เห็นถึงขอเสียเปรียบตาง ๆ มากมาย แตเปนที่อัศจรรยเหลือเกินที่คนเปนจํานวนมากยอมละทิ้ง เกียรติยศ
ตําแหนง ชื่อเสียง และทรัพยสินที่ตนไดรับ มารับใชงานอันต่ําตอยของพระเจา อะไรเปนเหตุทาํ ใหคน
เหลานั้นยอมเสียสละทุกอยางเชนนี้ ชีวิตของเปาโลอาจจะใหคําตอบทีด่ ีแกเราได

ก. ชีวิตเบื้องตนของเปาโล
คงมีคนนอยมากในสมัยเปาโล ที่จะสามารถอวดตัวไดดงั เปาโล ถาเขาจะอวดถึงเรื่องศาสนา เขาก็
เปนคนที่เครงครัดและรอนรน เมื่อเขาเกิดมาไดแปดวัน ก็ไดรับพิธีสุหนัต ตามความเชื่อของศาสนาเมื่อ
เติบโตเปนหนุม ความรอนรนในทางศาสนา ทําใหเขาออกไปขมเหงรังแกคริสเตียน ผูไมยอมปฏิบัติตาม
คําสอนของศาสนาเดิม เขายังจัดอยูใ นพวกฟาริสีที่เครงครัดตอกฎวินัยของพระเจา เชี่ยวชาญแตกฉานใน
ขอพระบัญญัติ พูดถึงตระกูลเขาก็อยูในตระกูลเบนยามิน ซึ่งเปนตระกูลที่เกงกาจในการรบ พูดถึงเชื้อชาติ
เขาก็เปนชาติฮบี รูโดยแท ซึ่งนับวาเปนเชื้อชาติที่มีเกียรติที่สุด พูดถึงการศึกษาเขารับการอบรมสั่งสอน
จากอาจารยทมี่ ีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในสมัยนั้น จากคุณสมบัติที่เขามีอยู และความรอนรนตอพระเจา
ที่ตนนับถือ ทําใหเขาเกลียดชังคริสเตียน และหมิ่นประมาทพระเยซูคริสตวา “ศาสนาใหมที่พวกคริสเตียน
ตั้งขึ้นนั้น นาขบขันเหลือเกิน ผูที่มีสติสัมปชัญญะ และความรูสึกนึกคิด คงไมเชื่อคําสอนเหลานัน้ หรอก
ฟงดูซิ พวกเขาสอนวาอยางไร พระเยซูคริสตเปนมนุษยบังเกิดที่เบธเลเฮ็ม และเติบโตที่นาซาเร็ธ ทุกคนรู
เรื่องนี้ดี เราไมเถียง... พระเยซูยังออกไปสั่งสอน มีคนเปนจํานวนมากติดตามพระองค พระองคสําแดงการ
อัศจรรย รักษาคนปวย อาจเปนไปได นักศึกษารวมสํานักก็ยอมรับ แตมีสิ่งหนึ่งที่เราไมเขาใจ พระเยซูเปน
คนธรรมดา ไมไดศึกษาศาสนศาสตร หรือจบจากมหาวิทยาลัยใด ทําไมคําสอนของพระองคจงึ มีฤทธิ์
อํานาจมากมายนัก และคนจํานวนมากติดตามเปนศิษยของเขา ดูเหมือนจะเพิ่มจํานวนขึ้นทุกวัน แตสิ่ง
เหลานี้ยังไมทาํ ใหเราขุนเคืองใจ เทากับที่ไดยนิ พวกคริสเตียนสอนวา พระเยซูฟนจากความตายและ
กลับไปยังเมืองสวรรค โดยอางวาพระองคเปนพระบุตรของพระเจา นี่ซิ เราทนฟงไมได ความคิดวุนวาย
ตาง ๆ ในจิตใจของเปาโล ทําใหเขาอยากทาทายพระเยซูคริสต ทําลายพวกคริสเตียนที่เขาถือวาเปนศัตรูตอ
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ศาสนาเดิมใหหมดสิ้น เขาคิดวาคนทั้งหลายจะพากันยกยองนับถือเขา ที่ไดพยายามกําจัดศาสนาที่
เหลวไหลนี”้
เปาโล เริ่มขมเหงรังแกคริสเตียนหนักขึ้น แตเขาตองแปลกใจอีก แทนที่พวกคริสเตียนจะเกรงกลัว
ทอถอย และแตกสลายไป พวกเขากลับเขมแข็งและทวีจํานวนมากขึน้ อยางรวดเร็ว “ลองดูซิวา เปาโล
หรือคริสเตียนจะแนกวากัน” แผนการลบลางคริสเตียนครั้งใหญไดอุบตั ิขึ้น เปาโลขออนุญาตเปนทางการ
จากมหาปุโรหิต เพื่อจะจับทุกคนไมวาหญิงหรือชาย ที่เชือ่ พระเยซู แลวนํามาลงโทษที่กรุงเยรูซาเล็ม

ข. การกลับใจใหม
ตลอดทางที่ไปยังเมืองดาเมเช็ค เพื่อจับพวกคริสเตียน เปาโลยิ้มกระหยิ่มตอชัยชนะของตน เมื่อเขา
เดินทางใกลเมืองดาเมเซ็ค ซึ่งเขาคิดวาจะสําแดงเดชเต็มที่ทันใดนั้นเหตุการณอันประหลาดก็เกิดขึน้ ทําให
เปาโล ที่หยิง่ ยะโสอวดตัวกลายเปนเปาโล “ผูเล็กนอย” เขาเห็นแสงสวางเจิดจายิ่งกวาแสงดวงอาทิตย
ปรากฎเบื้องหนา จนทําใหเขาไมอาจลืมตาตานทานแสงนั้นได จนตองฟุบกายลงกับพื้น “เซาโล เปาโลเอย
เจาขมเหงเราทําไม” มีเสียงเรียกชื่อเขา “พระองคเปนผูใด” สัญชาตญาณบอกวา เขากําลังเผชิญกับผูมีฤทธิ์
อํานาจอันยิ่งใหญ จึงทําใหเขาตัวสั่น เกือบจะพูดอะไรไมได “เราคือเยซูซึ่งเจาขมเหงนั้น แตเจาจงลุกขึ้น
เขาไปในเมือง และเจาควรจะทําประการใดจะมีคนบอกใหร”ู เปาโลคงจะสะดุงสุดตัวเมื่อไดยินคําวา “เรา
คือเยซูซึ่งเจาขมเหงนั้น” เปนไปไดหรือ พระเยซูไดฟนขึ้นจากความตาย และเปนพระเจาผูทรงฤทธิ์หรือ
เขาไมมีขอถกเถียงประการใดอีก เพราะเขาไดเห็นกับตา ประสบดวยตนเอง เขาจากกรุงเยรูซาเล็มมาดวย
ตาที่แวววาว หยิ่งผยอง บัดนี้ตานั้นไดบอดมิด เขายอมจํานนทุกประการ เชื่อฟงและปฏิบัติตาม “เยซู” ซึ่ง
เขาเคยหมิน่ ประมาททันที “เรานึกวา เราฉลาดแทจริงเราเปนคนโงทีสุด พระเยซูจะทรงอภัยโทษแกเรา
ไหมหนอ โอ พระองคเจาขา ขาพเจาผิดไปเสียแลว” เขาคงรูสึกเสียใจ และสํานึกผิดในการกระทําของตน
อธิษฐาน อดอาหารสารภาพผิด ตอพระเยซูคริสต
เปาโลไมสามารถมองเห็นสิ่งใด ๆ ได ตองอาศัยคนอื่นจูงเขาไปยังเมืองดาเมเซ็คดวยความโศกเศรา
เสียใจ เขามิไดกิน มิไดดื่มเปนเวลาสามวัน พระเยซูตรัสแกอะนาเนีย ศิษยของพระองคคนหนึ่งในความ
ฝน ใหไปวางมือแกเปาโลเพื่อเขาจะมองเห็นได และบอกเขาวาพระองคไดทรงเลือกเปาโลใหเปนศิษย
ของพระองคเพื่อจะประกาศพระกิตติคณ
ุ แกคนตางชาติ และเขาจะพบความทุกขลําบากมากมายเพื่อพระ
นามของพระองค อะนาเนีย ปฏิบัติตามคําสั่งของพระเยซูคริสตออกไปหาเปาโลทันที เมื่อวางมือบน
เปาโลแลว ก็บอกเขาทุกอยางตามที่พระเยซูไดตรัส เราคงจะจินตนาถึงภาพของเปาโลขณะนั้นได เขาคง
ทั้งตื่นเตนดีใจ ระคนกับความยําเกรงตอฤทธิ์ อํานาจของพระเยซูคริสต ทําใหเขานิ่งอึ้งพูดไมออกไปชั่ว
ขณะหนึ่ง แลวสายตาของเขาก็กลับคืนสูสภาพปกติอีกครั้งหนึ่ง แตเปลี่ยนจากแววตาที่หยิงยะโสอวดดี
เปนแววตาที่ถอ มตัว ไมนึกเลยวา พระเยซูคริสตจะทรงพระเมตตาแกเขามากมายเชนนี้ ไมเพียงแตยกโทษ
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ใหแกเขา ชวยใหเขาสามารถมองเห็นโลกอีกครั้งหนึ่ง ยังทรงเลือกสรรเขาใหเปนศิษยของพระองค เพื่อนํา
กิตติคุณไปประกาศแกเพื่อนมนุษย พระเยซูคริสต ไดทรงเปลี่ยนแปลงใหเปาโลกลับกลายเปนคนใหม
ตั้งแตนั้นมา เขาจึงมีความคิดใหม ความเชือ่ ใหม ความกระตือรือรนในงานใหม
วันสะบาโตตอมา เซาโลซึ่งไดชื่อใหมวาเปาโล ไดเขาไปยังธรรมศาสนาของพวกยิวที่นับถือศาสนา
ยิวดัง้ เดิม แทนที่เขาจะพูดถึงเรื่องการทําลายพวกคริสเตียนเขากลับเปนพยานเพื่อพระเยซูคริสต บอกให
ประชาชนทราบถึงเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ขณะทีเ่ ขาเดินทางมายังเมืองนั้นเขาประกาศใหประชาชน
ทั้งหลาย ทราบวาพระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจาทรงเปนพระผูชวยใหรอดของโลก ทรงเปน
ขึ้นมาจากความตายอยางแทจริง วันตอ ๆ มาเขาไดเขาไปเปนพยาน และประกาศพระกิตติคณ
ุ ในธรรม
ศาลาอื่น ๆ อีกหลายแหงทําใหชาวยิวไมพอใจเปนอันมากคิดหาทางที่จะฆาเขาเสีย จนเขาตองหลบหนี
ออกจากเมือง ทางหนาตางบนกําแพงเมืองในเวลากลางคืน

ค. เปาโลคนใหม
ชีวิตตอมาของเปาโล เปนชีวติ ที่ตรงกันขามกับชีวิตเดิม อยางหนามือเปนหลังมือ เมื่อกอนเขาเกลียด
ชังพระเยซูคริสต ขมเหงรังแกคริสเตียน บัดนี้คนที่เขารักมากที่สุดในโลกคือ พระเยซูคริสตเพื่อนที่สนิท
ที่สุดคือเหลาคริสเตียนเขาถวายชีวิตจิตใจ และทุกอยางแดพระเยซูคริสตและเพื่อพระราชกิจของพระองค
เขาไมเพียงแตประกาศพระกิตติคุณในประเทศของเขา ยังเผยแพรกิตติคุณถึงตางประเทศชวยเหลือดวง
วิญญาณเปนจํานวนมากใหพบผูชวยใหรอด เขาไดรับการขมเหงรังแกและความทุกขลําบากเพือ่ พระเยซู
คริสตนับครั้งไมถวน (ดู 2 โครินธ 11:23-28) เกียรติประวัติของเขาไดเลื่องลือมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ใน
ฐานะ “มิชชันนารีผูยิ่งใหญ” คนหนึ่งของพระเยซูคริสต
อะไรทําใหเปาโลเปลี่ยนจากคนที่ขมเหงรังแกคริสตจักร มาเปนคนที่ยอมเสียสละชีวิตยอมถูกขม
เหงรังแกและรับความทุกขลําบากทุกอยางเพื่อพระเยซูคริสต อะไรทําใหเปาโล ยอมละทิ้งเกียรติตําแหนง
และอํานาจทีเ่ ขามี มาเปนคนรับใชพระเยซู คําตอบคือ “พระคริสต” เมื่อเขาทราบวาพระเยซูคริสตคือผูใด
งานที่เขาทํานัน้ คืองานอะไร เขาก็สามารถมองขามทุกอยางในโลกนีไ้ ด ทานรูจักพระเยซูคริสตมากมาย
เพียงใด
ไมมีอะไรเปนไปไมไดสําหรับพระเยซูคริสต พระองคทรงสามารถเปลี่ยนแปลงคนทุกชนิด ไมวา
จะบกพรองมากนอยเพียงใด ชั่วรายเพียงใด ใจแข็งกระดางเพียงใด โงเขลาเพียงใด ใหเปนคนชนิดที่
พระองคทรงตองการได คนทั้งสิบสามคนซึ่งทําใหโลกเปลี่ยนแปลงนัน้ ไมมีอะไรวิเศษไปกวาทาน แต
เมื่อเขายอมติดตามพระเยซูคริสต ยินดีใหพระองคทรงใช เขาก็กลายเปนบุคคลที่โลกไมอาจลืมได พระ
เยซูคริสตก็ทรงสามารถใชทานได และพระองคทรงตองการทานทานยินดีใหพระองคทรงใชไหม.
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