อาหารของพระเยซู
ยอหน ๔.๓๑-๓๘
คํานํา
อาหารกับมนุษยเปนของคูกนั และอาหารโปรดของแตละคนก็ตางกันออกไป บางคนชอบ
อาหารจืด
บางคนชอบอาหารเผ็ด บางคนชอบอาหารฝรั่ง หรือจีน หรืออาหารปา แลวแตพื้นเพของคน
นั่นเปนอาหารฝายรางกาย แตในพระคัมภีรตอนนี้ไดกลาวถึงอาหารทางดานจิตใจและจิตวิญญาณ ให
ชื่อวา “อาหารของพระเยซู” (คือ การทําตามน้ําพระทัยของพระเจา)

อาหารของพระเยซู (ยอหน. ๔.๓๔)
๑) น้าํ พระทัยของพระเจา จําไดไหมกอนหนานี้ พระเยซูทรงสนทนากับหญิงสะมาเรียที่บอน้ํา
ของยาโคบ ในตอนเทีย่ งขณะที่พวกสาวกพากันเขาไปในเมืองเพื่อซือ้ หาอาหาร เมื่อกลับมาก็จะถวาย
อาหารแดพระองค แตพระเยซูกลับตรัสวา “อาหารของเราคือ การกระทําตามน้ําพระทัยของพระบิดา”
“น้ําพระทัย” (will) มาจากภาษากรีกวา “เทเลมา” (thelema) หมายถึงใจของพระเจา หรือคําสั่ง
เฉพาะเจาะจงของพระองค ในพระคัมภีรใหมมีคํานี้ปรากฏอยูราว ๖๐ ครั้ง
๒) น้ําพระทัยคืออะไร? เมื่ออานในพระธรรมยอหน ๔.๑-๔๒ ก็จะพบเรื่องราวแหงน้าํ พระทัย
ของพระเจา ๓ ประการ คือ
การเปนพยานเรื่องขาวประเสริฐ – พระเยซูทรงพูดคุยกับหญิงชาวสะมาเรีย ที่บอน้าํ ของยาโคบ
ตอนเที่ยงวัน แมวาจะเดินทางเหน็ดเหนื่อย (ขอ ๖) แตพระองคก็ทรงยินดีทจี่ ะบอกเรื่องของพระเจาให
เธอฟง
รีบเรงในการเก็บเกีย่ วดวงวิญญาณเขาสูยุงฉางของพระเจา พระเยซูอธิษฐานวา “ขอใหแผนดิน
ของพระองคมาตั้งอยู” (มัทธิว.๖.๑๐) ความคิดของสาวกตางจากความคิดของพระเยซู พวกเขาบอกวาอีก
สี่เดือนจะถึงเวลาเกี่ยวเก็บ (ฝายวิญญาณ) แตพระเยซูตรัสวา “ขาวเหลืองอรามแลว” ดวงวิญญาณของ
มนุษยสุกพรอมสําหรับการเก็บเกีย่ วเขาสูย งุ ฉางของพระเจา ขืนคอยนานกวานี้ขาวจะแก รวงจะหักและ
จะหลนเสียไป
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การนําคนมาถึงความรอด (ขอ ๒๔-๒๕) ในทัศนะของพระเยซูคริสต วิญญาณของมนุษยหนึ่ง
ดวง มีคามากกวาอะไรทั้งสิ้น เพียงคนเดียวกลับใจจากบาปและรับชีวิตนิรันดร ที่สวรรคจะมีเสียงเพลง
รองสรรเสริญพระเจาดังกระหึ่ม ทําใหสําเร็จ พระเยซูตรัสวา “อาหารของเราคือการกระทําตามพระทัย
พระองค ผูทรงใชเรามา และทําใหงานของพระองคสําเร็จ” (ขอ ๓๔)
เรื่องตัวอยาง : ทหารเกณฑจะตองเรียนรูท ี่จะเห็นคุณคาของอาหารที่รับประทาน หากวาทําหก
เรี่ยราดที่โตะหรือพื้น นายทหารจะสั่งใหยกขาวแตละเม็ดและยกขึ้นใสบา ใหทําทาเหมือนแบกขาวสัก
หนึ่งกระสอบ แลวเดินแบกไปทิ้งที่แมน้ํา เวลาโยนจะตองทําเสียงรองดวยวา “ตูม”
บทเรียนจากเรื่องนี้ก็คือ ขาวแตละเม็ดมีประโยชนและคุณคามาก ในทํานองเดียวกันดวง
วิญญาณของมนุษยแตละคนมีคาอันมหาศาล พระเจาปรารถนาทุกคนพบกับความรอดและชีวิตนิรันดร
ในสวรรค และไมอยากเห็นสักคนเดียวตองพินาศในบึงไฟนรก

ถึงเวลาเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณแลว (ขอ ๓๕)
พระเยซูตรัสวา “เงยหนาขึ้นดูนาเถิด” เปนไปไดวาพวกสาวกอาจจะชอบกมหนา แนนอน คนที่
กมหนาจะมองเห็นแตตัวเองเทานั้น เห็นปญหา ปมดอย ขอจํากัด ความตองการ (ตัณหา) ของตนเอง แต
บางคนก็เงยหนาขึ้นเหมือนกัน แตไมไดมองดูทุงนาจิตวิญญาณ กลับไปมองหาเงิน อาชีพ ลูทางการทํา
มาหากินและร่าํ รวย มองดูดชั นีในตลาดหุน มองหาชองทางที่จะกาวขึน้ มีอํานาจวาสนาในทางการเมือง
ระดับทองถิ่นและระดับประเทศ พวกเขามองเห็นแนวทางที่จะประสบความสําเร็จในโลกนี้ นี่เปนเหตุ
ทําใหคริสเตียนหลายคนพลาดไปจากน้ําพระทัยของพระเจาอยางนาเสียดาย
ปจจุบันนีเ้ ปนโอกาสดีที่พวกเราคริสเตียนจะรีบเรงในการประกาศเปนพยาน และนําวิญญาณ
เขามาสูยุงฉางของพระเจา เนื่องจากความผัวผวนของสังคม ผูคนรูสึกสับสน วุนวายใจดวยการเมืองที่
ไมแนนอน ภัยสงคราม ภัยธรรมชาติเชนพายุพัด น้ําทวม แผนดินไหว คลื่นยักษสนึ ามิ เศรษฐกิจแกวง
ตัว ผูคนหมดหวังและเสาะหาที่พึ่งทางดานจิตใจ เวลานีเ้ ปนโอกาสทอง เราจะเสนอตอสังคมวา พระเยซู
คริสตสามารถชวยใหรอดได

บําเหน็จและความชื่นชมยินดี (ขอ ๓๖)
ทําไมคริสเตียนไมประกาศและเปนพยาน
๑) พวกแรกคิดวา “ธุระไมใช” ขออางที่มักจะไดยนิ อยูเสมอคือ ผม/ดิฉันพูดไมเกง ไมมีความรู
ในพระคัมภีรม ากนัก ไมมเี วลาพอ งานยุงมาก ขอใหสุขสบายกวานี้กอน ขอใหอาจารย ศิษยาภิบาล ผูนํา
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ที่โบสถทําจะดีกวา แตขออางที่อยูในสวนลึกของจิตใจคือ รูสึกอาย ไมกลัวพูดเรื่องของพระเจา หรือ
ชีวิตของตนเองไมเปนแบบอยางที่ดีพอ
๒) พวกที่สอง “มองไมเห็นคนบาปที่ตกนรกทุกวัน” ตรงกันขามกับคริสเตียนที่มีใจรักพระเจา
เพียรเฝาอธิษฐาน ก็จะชอบเปนพยานนําคนมาถึงความรอด เขาตระหนักถึงคําสั่งของพระเยซูทวี่ า “จง
ออกไปประกาศขาวประเสริฐ นําคนมาถึงแผนดินของพระเจา” (มัทธิว. ๒๘.๑๙-๒๐)
๓) พวกที่สาม เปนคริสเตียนที่ไมเกรงตอคําตําหนิ และไมสนใจบําเหน็จรางวัลจากพระเจา
อาจารยเปาโลเปนคนที่สนใจตอน้ําพระทัยของพระเจาอยางจริงจัง ทานไมตองการเปนคริสเตียนเพียง
เพื่อจะรอดพนนรกและไปสวรรค ทวาไดรับคําตําหนิหรือคําแชงสาปจากพระเจา แตทานตองการรับ
พระพร ดังนัน้ จึงบอกอยางชัดเจนวา “ถาขาพเจาไมประกาศ วิบัติที่จะเกิดแกขาพเจา” (๑ โครินธ. ๙.๑๖)
คริสเตียนที่รัก ทานเปนพวกเดียวกับเปาโลใชไหม? ขอบพระคุณพระเจา

ผลที่จะไดรับ (ขอ ๓๖)
จากการศึกษาอยางละเอียดพบวา ทุกอยางยอมมีผลตอบแทนทั้งสิ้น พระเจาไมเคยกินแรงใคร
หรือใชใครโดยไมจายคาตอบแทน ฉะนัน้ คริสเตียนอยาคิดวาพระองคจะใชเราแบบฟรี ๆ สิ่งที่เราจะ
ไดรับตามน้ําพระทัยของพระเจา พระเจาไมเคยเปนหนี้ใคร ผูเขียนพระธรรมฮีบรูบอกวา “พระเจาไม
เคยลืมการงานที่เราไดกระทําเพื่อพระนามของพระองค” (ฮีบรู. ๖.๑๐)
๑) ทุกคนจะไดรับคาจาง หมายถึงบําเหน็จรางวัลตอบแทนจากพระเจา (ขอเขาใจวา บําเหน็จ
ตางจากความรอด ความรอดเปนสิ่งที่พระเจาทรงใหเปลา ๆ แตบําเหน็จเปนสิง่ ที่คริสเตียนจะตอง
กระทําเอาจึงจะได ดังนัน้ ทุกคนที่เชื่อพระเยซูไดรับความรอด แตมีบางคนที่ไดรับบําเหน็จรางวัล ที่เรา
เรียกวามงกุฎนั่นแหละ)
พระคัมภีรบอกวา “เขาไดส่ําสมพืชผลไวสําหรับชีวิตนิรนั ดร” (ขอ ๓๖)
๒) ความชืน่ ชมยินดี “เพื่อทั้งคนหวานและคนเกีย่ วและคนเกี่ยวจะไดความชื่นชมยินดีดว ยกัน”
(ขอ ๓๖) สิ่งที่อาจารยยอหนกลาวถึงนี้ หมายถึงความสุขและพระพรซึ่งมาจากพระเจา
ถาทานอยากจะรูวาการประกาศขาวประเสริฐ การนําคนใหพน จากความผิดบาปและบึงไฟนรก
มาถึงความรอดและชีวิตนิรนั ดรในพระเยซูคริสตนั้นมีความสุขความชืน่ ชมยินดีมากสักแคไหน ก็ลอง
นําคนหนึ่งรับเชื่อพระเยซูคริสตดูสิครับ
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สรุป
อาหารของพระเยซูคือ การกระทําตามน้าํ พระทัยของพระบิดา แตอาหารของพวกเราละคือ
อะไร?
บัดนี้ เราทั้งหลายทราบแลวใชไหมวา อะไรคือน้ําพระทัยของพระเจา จงปฏิบัติตามนั้นเถิด
ขอใหระลึกเสมอวา อะไรก็ตามที่เราทําเพือ่ พระนามของพระเยซู พระองคจะทรงตอบแทนให
อยางคุมคา อาเมน.
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