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คานา
พระคัมภีร์ตอนนี้เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับ “พระเยซูทรงเลือกสาวก” คาว่า “สาวก” หมายถึง
ศิษย์ของศาสดา ผูต้ ิดตาม ผูร้ ับคาสอน ในภาษาเดิมมาจากสองคาคือ ๑) ผูเ้ รี ยน หรื อนักเรี ยน
(mathano) ๒) ความอดทนและความเพียร (math)
ดังนั้น สาวกของพระเยซูคริ สต์คือ ผูท้ ี่เรี ยนรู้จากพระองค์ ติดสอยห้อยตามพระองค์ ด้วย
ความอดทน เสี ยสละ เพียรพยายามและบากบัน่ จนถึงที่สุด ดังที่พระองค์ตรัสว่า “ผูใ้ ดทนได้ถึงที่สุด
ผูน้ ้ นั จะรอด”
ข้อคิดสาหรับพวกเราคริ สเตียนในปัจจุบนั คือ ประการแรก ท่านพร้อมไหมที่จะรับการทรง
เรี ยกให้เป็ นสาวก ประการที่สอง ท่านคิดว่าจะมีความทรหดอดทนเพียงพอกับการติดตามพระองค์
หรื อไม่?
นักเทศน์บางท่านได้ต้ งั หัวข้อในตอนนี้วา่ “เสาะ สร้าง เสริ ม และส่ ง” พระเยซูออกไปเสาะ
แสวงหาสาวก นามาสร้างให้มีชีวติ ใหม่ เสริ มของประทานที่มีอยูแ่ ล้วให้มีศกั ยภาพมากขึ้น แล้ว
จากนั้นก็ส่งออกไปประกาศเรื่ องแผ่นดินของพระเจ้า
พระเยซู ทรงเรี ยกใคร
“แล้วพระองค์ได้เสด็จขึ้นภูเขา และพอพระทัยที่จะเรี ยกผูใ้ ด ก็ทรงเรี ยกผูน้ ้ นั ” (ข้อ ๑๓)
จากพระคัมภีร์ขอ้ นี้ทาให้เราเข้าใจได้วา่ การเป็ นสาวกของพระเยซูไม่ได้อยูก่ บั การเลือกของเรา แต่
ขึ้นอยูก่ บั พระองค์ ในพระธรรมยอห์น ๑๕.๑๖ พระเยซูตรัสว่าดังนี้
๑) “เราได้แต่งตั้งท่านทั้งหลาย” หมายถึงการทรงเรี ยกอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งถือว่าเป็ นการ
ให้เกียรติอย่างสู ง
๒) พระองค์ตรัสว่า “ให้ไปเกิดผล” ตรงนี้ชดั เจนพระองค์ทรงเรี ยกสาวกเพื่อให้ออกไป
ทางาน มิใช่แค่เรี ยก ให้มาเป็ นคริ สเตียนเฉย ๆ
๓) “ให้ผลนั้นคงอยู”่ หมายถึงเป็ นการเกิดผลในฝ่ ายจิตวิญญาณ ไม่ใช่แค่ปีสองปี แต่ผลนั้น
จะดารงอยูต่ ลอดไปเป็ นนิ ตย์
ข้ อคิด : การทรงเรี ยกของพระเจ้าจะไม่สัมฤทธิ์ ผล หากเรามิได้ตอบสนองต่อพระประสงค์
นั้น
ทรงเรียกให้ มาหาพระองค์
“แล้วเขาก็ได้มาหาพระองค์” (ข้อ ๑๓)
เมื่อมีการทรงเรี ยก และมีการตอบสนอง ซึ่ งในพระคัมภีร์เราพบว่ามีท้ งั ปฏิกิริยาทั้งในแง่
บวกและแง่ลบ
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ปฏิกริ ิยาในแง่ บวก : จากมัทธิว ๔.๑๘-๒๒ พระเยซูทรงเรี ยกชาวประมงสี่ คนให้เป็ นสาวก
ของพระองค์ พระคัมภีร์บนั ทึกว่า “ในทันใดนั้น พวกเขาก็ละทิ้งอวน (แห) อาชีพ บ้าน บิดาและญาติ
พี่นอ้ ง แล้วติดตามไปเป็ นสาวกของพระองค์ทนั ที”
ปฏิกริ ิยาในแง่ ลบ : จากมัทธิว ๑๙.๑๖-๒๒ พระเยซูทรงเรี ยกเศรษฐีหนุ่ม (บางฉบับบอกว่า
เป็ นขุนนาง) ให้เป็ นสาวกของพระองค์ โดยบอกให้ไปขายทรัพย์สมบัติท้ งั หมดและแจกจ่ายแก่คน
ยากจน แล้วติดตามพระองค์ไป แต่ชายหนุ่มรักเงินมากกว่าชีวติ นิ รันดร์ เขาจึงตกนรกทั้ง ๆ ที่รู้ทาง
ไปสวรรค์
อะไรคือความแตกต่างระหว่างคนสองพวกนี้ คาตอบก็คือ “การตีคุณค่ าของพระเยซู ” เขา
ต้องคิดใคร่ ครวญและต้องชัง่ ใจว่าระหว่างพระเยซูคริ สต์กบั ทรัพย์สมบัติสิ่งของในโลกนี้ อะไรมี
ความสาคัญมากกว่ากัน เขาต้องพิจารณาระหว่างแผ่นดินสวรรค์กบั เมืองอนิจจัง จะเลือกเอาอะไรดี
เรื่ องตัวอย่ าง : ชายหนุ่มคริ สเตียนคนหนึ่งกาลังไถนาอยู่ ขณะที่ใจของเขากาลังครุ่ นคิดถึง
เรื่ องการรับใช้พระเจ้า สายตาของเขาทอดขึ้นไปท้องฟ้ าในยามเย็น ก็เห็นก้อนเมฆม้วนตัวอย่าง
ประหลาด เป็ นตัวอักษรที่อ่านได้วา่ “ปปข.” เขาจึงตีความว่า “ไปประกาศข่าวประเสริ ฐ”
ชายหนุ่มจึงละคันไถและทิ้งทุ่งนาไปศึกษาในโรงเรี ยนพระคริ สตธรรม สามปี หลังจากจบ
มาแล้วได้ไปรับใช้พระเจ้าในคริ สตจักรเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง หนทางการเป็ นศิษยาภิบาลมิได้ราบรื่ น
อย่างที่ใฝ่ ฝันไว้ มีปัญหาเกี่ยวกับค่าครองชีพ และมักขัดแย้งกับบรรดาสมาชิกเสมอ ๆ
ดังนั้น เขาจึงมาคิดถึงนิมิต “ปปข.” ที่ได้รับจากท้องฟ้ าเมื่อหลายปี ก่อน วันนี้เขาเพิ่งมารู ้
ความหมายว่าที่แท้จริ ง คือ “ไปปลูกข้าว” เขาจึงทิ้งงานของพระเจ้าและกลับไปทานาตามเดิม !!
คาถาม : ท่านมีอะไรที่เป็ นอุปสรรคต่อการติดตามรับใช้พระเจ้า อาจจะเป็ นความเชื่ อดั้งเดิม
อาชีพ ความผิดบาป ญาติพี่นอ้ งเพื่อนฝูง ฯลฯ ท่านจะต้อง “ตีคุณค่าให้ถูกต้อง”
ตั้งให้ อยู่กบั พระเยซู
“พระองค์ได้ทรงตั้งสาวกสิ บสองคนให้อยูก่ บั พระองค์” (ข้อ ๑๔) จากพระคัมภีร์ตอนนี้เรา
ตระหนักชัดว่า การเรี ยนรู ้จกั การเป็ นสาวกของพระเยซูตอ้ งใช้เวลาหลายปี พวกเขาจะต้องกินอยู่
เรี ยน ดาเนินชีวิต และฝึ กระเบียบวินยั ในชีวติ (Disciple = สาวก Discipline = ระเบียบวินยั ) เป็ นการ
รับอุดมการณ์ในฝ่ ายจิตวิญญาณ
ตัวอย่ าง โมเสสใช้เวลาอยูก่ บั พระเจ้าในถิ่นทุรกันดาร ๔๐ ปี โยชูวาได้เรี ยนรู ้อยูก่ บั โมเสส
เป็ นเวลา ๔๐ ปี เอลีชาติดตามเป็ นสาวกของเอลียาห์เป็ นเวลา ๒๐ ปี เปาโลต้องเรี ยนรู ้กบั กามาลิเอล
เป็ นเวลา ๓-๔ ปี
การอยูก่ บั พระเยซู (ยอห์น. ๑.๓๙) เป็ นการอยูด่ ว้ ยความเชื่ อ มีความอดทนแม้จะอิ่มหรื อหิว
โหย จะมีความสุ ขหรื อทุกข์ ซึ่ งอาจารย์เปาโลได้บอกถึงอุดมคติของท่านในฟี ลิปปี ๔.๑๓ “ข้าพเจ้า
ผจญทุกสิ่ งได้โดยพระองค์ผทู ้ รงเสริ มกาลังข้าพเจ้า” ก่อนหน้านั้นท่านกล่าวเป็ นพยานว่า “ข้าพเจ้า
ไม่ได้บ่นเรื่ องความขัดสน เพราะข้าพเจ้ามีฐานะอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็เรี ยนรู ้แล้วที่จะพอใจอยู่
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อย่างนั้น ข้าพเจ้ารู ้จกั ที่จะเผชิญกับความตกต่า และรู ้จกั ที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ ไม่วา่ กรณี
ใด ๆ ข้าพเจ้ารู ้จกั เคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยาก ความสมบูรณ์พนู สุ ขและ
ความขัดสน”
ฮัดสัน เทเล่อร์ มิชชันนารี ผบู ้ ุกเบิกการประกาศและตั้งคริ สตจักรในประเทศจีนกล่าวว่า
“ไม่เป็ นการเสี ยเวลาเปล่าในการรอคอย (ความช่วยเหลือ) จากพระเจ้า”
ทรงใช้ สาวกออกไป
“พระองค์ทรงใช้เขาออกไปประกาศ” (ข้อ ๑๔) นี่เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายในการฝึ กฝนเป็ น
สาวกของพระเยซูคริ สต์ คือ การออกไปประกาศข่าวประเสริ ฐ
มาระโกกล่าวถึงพระมหาบัญชาของพระองค์วา่ “ฝ่ ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่า เจ้า
ทั้งหลายจงออกไปทัว่ โลก ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก. ๑๖.๑๕)
ลูกาได้อา้ งถึงพระดารัสของพระเยซูสาหรับสาวกทุกคน
“แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับ
พระราชทานฤทธิ์ เดชเมื่อพระวิญญาณเสด็จมาเหนื อท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเราใน
กรุ งเยรู ซาเล็ม ทัว่ แคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรี ย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ. ๑.๘)
ข้ อคิด : ธรรมชาติของไก่ตอ้ งขัน ธรรมชาติของดอกไม้ตอ้ งบาน และธรรมชาติของสาวก
ของพระเยซูตอ้ งประกาศและเป็ นพยานเรื่ องข่าวประเสริ ฐ
สรุ ป
พระเยซูมีพระประสงค์เรี ยกทุกคนให้เป็ นสาวกของพระองค์
เมื่อเราได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระองค์ ให้เราถ่อมใจรับการทรงเรี ยกนั้น
ให้เราเต็มใจที่จะเรี ยนรู ้น้ าพระทัยของพระองค์
และออกไปรับใช้อย่างเกิดผล.
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