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เอกอัครสาวกสิ บสองท่ าน
อันดรูว์
เรามัก จะมี ค วามเข้า ใจผิ ดในเรื่ อ งของเอกอัค รสาวกสิ บ สองท่ า นอยู่อ ย่า งน้อ ย 2 ประการ
ประการแรก ก็คือเข้าใจว่าเอกอัครสาวกทั้งสิ บสองท่านนั้นเป็ นบุคคลที่ได้รับพรสวรรค์พิเศษเป็ นผูม้ ี
สติปัญญาอันเลิศ เป็ นผูม้ ีศรัทธาแก่กล้า และเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ มาแต่กาเนิ ด ส่ วนประการหลัง ก็คือเข้าใจผิด
ว่า บุคคลที่จะเป็ นเอกอัครสาวกได้น้ นั จะต้องได้เคยกระทากิจการอันสาคัญจนเป็ นที่เลื่องลืมมาก่อน
อันดรู ว์ เอกอัครสาวกผูห้ นึ่ งได้แสดงให้เราเห็นว่าแนวความคิดทั้ง 2 ประการที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นนั้นผิดถนัดตัวท่านเองมิได้เคยออกเทศนาอย่างท่านเปโตร หรื อเขี ยนหนังสื ออย่างท่านมัทธิ ว
ไม่ได้ท่องเที่ยวไปมามากเหมือนท่านเปาโล หรื อดารงตาแหน่ งสาคัญในคริ สตจักรเหมือนท่านยากอบ
และก็มิได้มีความคิดเห็นก้าวหน้าไกลเหมือนท่านยอห์น
อันดรู วเ์ ป็ นเพียงชาวประมง จับปลาอยูใ่ นทะเลสาบกาลิลี เป็ นบุคคลธรรมดาไม่เคยปรากฏว่า
ท่านมีชื่อเสี ยงแต่อย่างใดมาก่ อนเลย ในพระคัมภี ร์ระบุชื่อท่านไว้เพียง 14 ครั้งเท่านั้น แต่อย่างไรก็ดี
พระเยซู ทรงเลือกท่านเป็ นสาวกมีชื่อปรากฏอยูใ่ นบัญชี รายชื่ อเอกอัครสาวกตามพระคัมภีร์ใหม่และที่
น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ ชื่อของท่านปรากฏอยูใ่ นอันดับเอกอัครสาวกสี่ คนแรกเสมอ
อันดรู วม์ ีบุคลิ กลักษณะที่น่านิ ยมอยูห่ ลายประการท่านเป็ นคนเปิ ดเผย เจียมตัวเอาการเอางาน
และสามารถตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเอง วันหนึ่ งหลังจากที่ท่านได้สนทนากับพระเยซู แต่จนบ่ายจนดึกเพียง
ครั้งเดียวเท่านั้น ท่านก็ได้มอบถวายชีวติ ทั้งหมดติดตามพระองค์ไปอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
อันดรู วเ์ ป็ นคนกล้าหาญ ท่านเข้ามาเป็ นสาวกคนแรก การที่จะเป็ นผูร้ ิ เริ่ มทาอะไรเป็ นคนแรก
นั้น จาเป็ นจะต้องเป็ นคนกล้า หาญ เด็ ดเดี่ ย ว นอกจากนี้ ท่ า นเป็ นคนช่ า งคิ ดชอบความสงบ และใช้
ความคิดอย่างลึกซึ้ งค้นหาความจริ ง เมื่อท่านพบแล้ว ก็นามาบอกกล่าวให้ผอู ้ ื่นทราบอย่างตรงไปตรงมา
ด้วยถ้อยคาง่าย ๆ แต่ทว่าชัดเจน ท่านกล่าวว่า “เราได้พบพระเจ้าแล้ว”
อันดรู วเ์ ป็ นคนชอบทาอะไรจริ งจังเสมอ ท่านไม่ชอบพูด ชอบทา ในพระคัมภีร์เมื่อระบุชื่อท่าน
ครั้ งใด ก็กล่ าวว่าท่านนาคนมาหาพระเยซู ทุกครั้ ง อันดรู วม์ ิได้ทาตัวเป็ นผูม้ ีธุระมากเหมือนผูน้ ับถื อ
ศาสนาบางคน ท่านทางานที่เห็นว่า สมควร เช่นการนาบุคคลมาให้รู้จกั พระเยซู เพราะท่านมีความรู ้สึก
ว่าสิ่ งที่พระองค์ประทานให้ท่านนั้น จะรักษาไว้ได้ก็ดว้ ยการแบ่งปั นให้ผอู ้ ื่น แทนที่จะเป็ นผูร้ ับแต่ฝ่าย
เดี ยว ดังนั้นท่านจึงเป็ นสื่ อให้คนอื่นด้วย อันดรู วจ์ ึงไม่เหมือนกับพวกเราเป็ นส่ วนมากในข้อนี้ เพราะ
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ท่ า นเป็ นสื่ อ น าสิ่ ง ที่ พ ระเยซู ป ระทานให้ น้ ัน แบ่ ง ปั น ให้ ผูอ้ ื่ น ด้ว ย แทนที่ จ ะเป็ นผู ้นับ แต่ ฝ่ ายเดี ย ว
พฤติกรรมของท่านช่วยตอบปั ญหาที่วา่ คนธรรมดาทาอะไรได้บา้ ง เพราะสิ่ งที่ท่านกระทานั้น เป็ นสิ่ งที่
คนธรรมดาสามัญก็ทาได้ดว้ ยเหมือนกัน
อันดรู วไ์ ม่ได้ประกาศตนให้ใคร ๆ ทราบว่าจะไปเป็ นศาสนทูตในต่างประเทศและท่านยืนยัน
ว่า ไม่จาเป็ นที่จะต้องมีคนเป็ นจานวนมาก ๆ มาฟั งท่านเทศนา ชี วิตของท่านมิได้เป็ นข่าวสังคมเหมือน
อย่างพวกเรา แต่อย่างไรก็ตามเราจะขาดท่านเสี ยมิได้
อันดรู วน์ าคาสั่งสอนของพระเยซูคริ สต์ไปเผยแพร่ แก่บุคคลทีละคนเป็ นราย ๆ ไป บุคคลแรกก็
คือซี โมน พี่ชายของท่านเอง ถ้าไม่ได้อนั ดรู วแ์ ล้ว จะไม่ปรากฏชื่ อซี โมนเปโตร และถ้าไม่ได้เปโตรเป็ น
สาวกแล้ว ลองคิดดูซิวา่ ประวัติศาสตร์ ของศาสนาคริ สเตียนจะขาดความสาคัญลงเป็ นอันมาก
การที่เราจะชักชวนญาติพี่นอ้ งของเราให้มีความสนใจในพระเยซู คริ สต์น้ นั มักจะทาได้ยากกว่า
ที่เราจะชักชวนคนอื่นที่เราไม่รู้จกั ศาสนาจารย์เคยบอกว่า มีบุคคลเป็ นจานวนมากขอร้องให้ท่านสอน
ศาสนาคริ สเตียนให้แก่บุคคลในครอบครัวของเขา และได้ขอร้องอีกว่า อย่าให้บุคคลในครอบครัวทราบ
ว่าตนเป็ นผูข้ อให้ท่านไปสอน พฤติการณ์เช่นนี้ มกั มีผสู ้ งสัยเสมอว่า เหตุใดจึงเป็ นเช่นนี้ แต่อนั ดรู วร์ ู้ตวั
ดีวา่ ท่านอาจชักชวนคนในครอบครัวได้ดีกว่าคนอื่น
การเผยแพร่ พระศาสนาแตกต่างกันเป็ น 2 ประการ คือ ประการแรก ประกาศแก่บุคคลจานวน
มาก ๆ เหมาะสาหรับสถานที่ ใหญ่ ๆ จุ คนได้มาก ๆ มี นกั ร้ องจานวนมาก และมีการตัดสิ นใจเป็ นหมู่
เช่ นนี้ ก็ ดีอยู่ แต่ บ างที ข าดการติ ดต่ อเป็ นรายบุ ค คล ดัง นั้นพระเจ้า จึ ง ยัง ทรงต้อ งการให้มี ก ารติ ดต่ อ
ระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วย พระองค์จึงทรงใช้บุคคลเช่นอันดรู วแ์ ละพวกเราให้ไปติดต่อกับบุคคลที่มี
ความเชื่อยาก
อันดรู วเ์ ป็ นคนถ่อมตัว ท่านทางานแล้วก็ค่อย ๆ หายหน้าไป เพราะท่านรู ้ดีวา่ มีความสามารถสู ้
ซี โมนเปโตรไม่ได้ต่อมาคนทั้งหลายก็รู้จกั ท่านแต่เพียงว่าเป็ นพี่นอ้ งกับซี โมนเปโตรเท่านั้น
การที่อนั ดรู วม์ ีความสามารถสู้เปโตร ซึ่งเป็ นพี่ไม่ได้เช่นนั้น ไม่ได้ทาให้ท่านมีใจอิจฉาริ ษยาแต่
อย่างใดเพราะท่านไม่ใช่คนใจน้อย แต่มีใจคอกว้างขวางจึงมิได้โกรธเคืองในการที่นอ้ งชายได้เป็ นใหญ่
เป็ นโต แต่อย่างไรก็ตามอันดรู วม์ ีลกั ษณะที่ดีเด่นกว่าเปโตรหลายอย่าง คือเป็ นคนที่มีจิตใจถ่อมและไม่
นึ กถึงตนเอง ท่านทางานโดยไม่ตอ้ งการคาสรรเสริ ญเยินยอแต่อย่างใด และไม่มีความเดื อดร้อนว่าใคร
จะได้เป็ นใหญ่เป็ นโต เพราะท่านได้ยึดพระเยซู คริ สต์ไว้แล้วเป็ นเบื้องต้น และเป็ นความชื่ นชมยินดีใน
ชีวติ อันติดสนิทอยูก่ บั พระองค์
อันดรู วเ์ ป็ นเหมือนลูกกุญแจวิเศษไขปั ญหาสาคัญ ๆ ซึ่ งเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ทนั ท่วงทีหลายต่อ
หลายครั้ง เช่ นในคราวพระเยซู ทรงเลี้ ยงคนห้าพันคน พออันดรู วท์ ราบว่าเด็กชายผูห้ นึ่ งมีขนมปั งและ
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ปลาอยู่เพียงเล็กน้อย ท่านก็มองเห็ นความสาคัญในสิ่ งเล็กน้อยเช่ นนี้ ทนั ที ซึ่ งคนอื่น ๆ อาจจะมองไม่
เห็นเขาอาจจะมองเห็ นเด็กแต่เพียงว่าเป็ นเด็กซุ กซน อาหารที่มีอยู่น้ นั พอสาหรับกินเพียงคนเดียว ไม่มี
ประโยชน์อนั ใด อาจจะไล่เด็กไปเสี ยให้พน้ ก็ได้ แต่อนั ดรู วม์ ิได้คิดเช่นนั้น ท่านกลับนาสิ่ งเล็กน้อยที่เด็ก
มีอยูน่ ้ นั ไปถวายพระเยซู พระองค์ก็ทรงเลี้ยงคนห้าพันคนจนอิ่มหนาด้วยสิ่ งเล็กน้อยนั้น
เรามัก ลื ม ไปว่า เราก็ เคยเป็ นเด็ ก ที่ อยากรู ้ อยากเห็ น ซุ ก ซนอยู่ไ ม่ สุ ข ที่ จริ ง ท่ า นไอเซนเฮาว
ท่านอัตเบิต ชไวเซอร์ ท่านมาติน ลูเธอร์ ฯลฯ ก็เคยเป็ นเด็กเช่นนี้ มาก่อนเหมือนกันเมื่ออันดรู วม์ องเห็น
เด็ก ท่านก็มองเห็ นเป็ นโอกาสที่ดีที่จะได้นาเด็กมาหาพระเยซู และเป็ นที่ ชื่นชมยินดี เพราะเหตุ การณ์
สาคัญที่ได้เกิดขึ้นนั้นก็ดว้ ยสิ่ งเล็กน้อย ทั้งนี้เพราะอันดรู วไ์ ด้มองเห็นความสามารถขององค์พระเยซูและ
เด็กน้อยนั้น
บางคนอาจจะตั้งปั ญหาถามว่า เหตุใดเด็กน้อยที่น่ารักและน่ าเอ็นดูจึงได้กลายมาเป็ นผูใ้ หญ่ที่
เลวทรามต่าช้าไปเล่าคาตอบข้อหนึ่งก็คือว่า เพราะพวกเรามิได้ทาหน้าที่ของอันดรู วใ์ ห้เพียงพอนัน่ เอง
อันดรู วเ์ ป็ นผูต้ อ้ นรับประชาชนให้เข้ามาในคริ สตจักรที่ดีที่สุดคนหนึ่ง ท่านพร้อมเสมอที่จะเชื้ อ
เชิ ญบุคคลต่าง ๆ ให้เข้ามารู ้จกั พระเยซู คริ สต์ วันหนึ่ งคนแปลกหน้าหมู่หนึ่ งมารอพบพระเยซู อยู่ พวก
นั้นเป็ นชนชาติยูดาห์ที่พูดภาษากรี กเพราะไปอยูต่ ่างประเทศเสี ยนาน พวกนี้ ได้พบกับสาวกคนหนึ่ งที่
ชื่ อฟี ลิ ปก่ อน แล้วขอให้ท่านพาไปเฝ้ าพระเยซู ฟี ลิปค่อนข้างเป็ นคนคิ ดมากและระมัดระวัง ท่านไม่
แน่ใจว่าพระเยซู จะยอมพบกับคนต่างด้าวหรื อไม่ ฟี ลิปอาจใช้ถอ้ ยคาเหมือนดังที่เราเคยได้ยินอยูเ่ สมอ
ในปั จจุ บนั นี้ ว่า “พวกเรามี งานสาหรั บชนชาติ ของเรามากพออยู่แล้ว เราไม่อาจไว้วางใจคนต่างชาติ
เหล่านี้ได้ เขาอาจจะมาลบล้างขนบธรรมเนียมของเราก็ได้” แต่สาหรับอันดรู ว์ ท่านรู ้วา่ พระเจ้ามิได้ทรง
เห็นแก่หน้าบุคคลจึงได้ตอ้ นรับคนแปลกหน้านั้น และนาเข้ามาเฝ้ าพระเยซู จนได้ อาจกล่าวได้วา่ อันด
รู ว์ นัน่ แหละเป็ นศาสนาทูตคนแรกที่ไปประกาศพระศาสนาต่างประเทศ
การที่จะยืนหยัดทาการประกาศพระศาสนาในหมู่คนแปลกหน้าไม่ใช่ เป็ นของง่าย แต่เพราะ
อันดรู วเ์ ป็ นคนกล้าหาญจึ งกระทาการนี้ ได้สาเร็ จ เราต้องการคนอย่างอันดรู วซ์ ่ ึ งระลึ กอยู่เสมอว่า คน
แปลกหน้าก็เป็ นมนุษย์เหมือนกัน เพราะเขาเป็ นมนุษย์ เขาจึงเป็ นประชากรของพระเจ้า ชาติ วุฒิ สาเนี ยง
พูดจาและเชื้ อชาติเหล่านี้ สาหรับพระเจ้าแล้วหามีความสาคัญแต่อย่างใดไม่ อันดรู วก์ ล้าพอที่จะเอาข้อ
เชื่อเหล่านี้มาปฏิบตั ิได้อย่างจริ งจัง
ตามภาษากรี ก อันดรู ว์ แปลว่า “กล้าหาญ” หรื อ “ลูกผูช้ าย” ท่านดาเนิ นชี วิตได้สมชื่ อ และตาม
เรื่ องเล่าว่า ท่านตายอย่างกล้าหาญด้วย คือขณะที่ท่านประกาศพระศาสนา ณ เมืองปาเตร ในประเทศอา
คาเอียเสร็ จสิ้ นลงแล้ว ตามประวัติศาสตร์ กล่าวว่าท่านถูกจับมัดขึงพืดบนไม้กางเขนเป็ นรู ปกากะบาท
โดยไม่ตอ้ งใช้ตะปูตอก ทิ้งทรมานไว้หลาย ๆ วันในที่สุดก็ตาย นี้ แหละเป็ นการจบชี วิตของคนธรรมดา
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สามัญผูม้ ีความเชื่ อมัน่ และปฏิ บตั ิงานเพื่อพระเยซู คริ สต์ อันดรู วเ์ ป็ นคนธรรมดาสามัญเหมือนกับท่าน
และข้าพเจ้านี่แหละ
คนธรรมดาสามัญสามารถที่จะเป็ นสาวกได้อย่างดีเยี่ยมก็ดว้ ยการได้เข้ามาทาความรู ้จกั กับพระ
เยซูเสี ยก่อน แล้วนาผูอ้ ื่นมาหาพระองค์ นี่แหละเป็ นพระราชกิจอันสาคัญและยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า

6

ซีโมนเปโตร
ซีโมนเปโตรชาวประมงหนุ่ม ใช้ชีวติ อยูก่ บั ทะเลเป็ นส่ วนใหญ่ จนมีนิสัยใจคดเหมือนกับความ
ผันผวนของทะเล คือมีอารมณ์รุนแรงและมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ซี โมนใช้มือทางานอย่างคล่องแคล่วรุ นแรงเหมือนอย่างกะลาสี ทวั่ ๆ ไป ท่านเป็ นคนพูดโผง
ผาง ไม่ยบั ยั้ง เป็ นคนหนุ่มที่หุนหันพลันแล่นและใจคอไม่แน่วแน่
แม้ว่าซี โมนจะมีลกั ษณะดังกล่าวแล้ว แต่ประชาชนก็ยงั ชอบท่าน เมื่อท่านปรากฏตัว ณ ที่ใด
ใคร ๆ ก็ทราบได้ทนั ที เพราะท่านเป็ นที่สะดุ ดตา มีนิสัยร่ าเริ ง มีเสน่ห์สังเกตเห็นได้ง่าย แม้วา่ ท่านจะมี
นิสัยค่อนข้างหลุกหลิกก็ตามซี โมนมีลกั ษณะแตกต่างกับอันดรู ว์ น้องชายซึ่ งเป็ นคนสุ ขมุ หนักแน่น
อันดรู วพ์ ี่ชายของท่านเป็ นผูน้ าท่านให้มารู ้จกั กับพระเยซู บางทีเป็ นเพราะอันดรู วค์ ิดว่า อาจเป็ น
การดีที่ซีโมนจะได้รู้จกั กับพระเยซู เพื่อจะได้มีความรู ้ทางศาสนาเสี ยบ้าง หรื ออาจจะเป็ นเพราะพี่นอ้ ง
ทั้งสองนี้ ได้เคยสนทนากันถึ งเรื่ องความลึ กลับของชี วิต หรื ออาจจะเป็ นเพราะ อันดรู วแ์ ละซี โมนได้
สนทนากันถึงเรื่ องพระเมสสิ ยาห์ผซู ้ ่ ึ งเสด็จมาก็เป็ นได้เพราะในขณะนั้นประชาชนต้องการพบพระเมส
สิ ยาห์เป็ นอย่างยิง่ ชนชาติยดู าห์หวังว่า พระเจ้าจะส่ งผูแ้ ทนของพระองค์ให้เสด็จลงมาช่วยเขาให้พน้ จาก
การกดขี่ข่มเหง ชนชาติยูดาห์เบื่ อหน่ ายต่อการเสี ยภาษีอากรและภาระอันหนักจากชาวโรมัน เขาเบื่อ
หน่ายต่อกฏข้อบังคับอันโหดร้ายของผูน้ าทางศาสนาเป็ นอย่างยิง่ นัก
อันดรู วแ์ ละซี โมนก็เช่นเดียวกันกับชนชาติยดู าห์หลายพันคนที่ต้ งั หน้าตั้งตาคอยพระเมสสิ ยาห์
อันดรู วไ์ ด้พบพระเยซูก่อน ภายหลังจากที่ท่านได้สนทนาอยูก่ บั พระองค์อยูเ่ ป็ นเวลานาน ท่านก็แน่ใจว่า
พระเยซูองค์น้ ีแหละคือพระเมสสิ ยาห์ที่ท่านและชนชาติยดู าห์ท้ งั หลายตั้งหน้าตั้งตาคอย
ความอยากรู้ อยากเห็นอาจเป็ นเหตุให้ซีโมนมาพบพระเยซู ท่านอยากจะทราบว่าช่างไม้ชาวนา
ซาเร็ ธคนนี้ เป็ นผูใ้ ดมีนิสัยใจคออย่างใด เหตุใดอันดรู วน์ ้องชายของท่านจึงยกย่องนักเพราะอันดรู วไ์ ม่
ค่อยจะยอมเชื่อใคร ๆ ง่ายนัก
เมื่อพระเยซูได้สนทนากับซี โมน หลังจากที่พระองค์ทรงทราบเรื่ องของท่านมาจากอันดรู วบ์ า้ ง
แล้ว พระองค์ใคร่ จะลองใจซี โมนดูวา่ เป็ นคนมีนิสัยอย่างไร พระองค์จึงตรัสกับซี โมนว่า “ตั้งแต่น้ ี ไป
เราจะตั้งชื่อให้ท่านใหม่วา่ เปโตร” คนที่ฟังอยูน่ ้ นั พากันหัวเราะชอบใจกันใหญ่ เพราะเขาเคยรู ้จกั ซี โมน
มาก่อน “เปโตร” แปลว่า “ศิลา” ทุกคนรู้ ได้ทนั ทีว่า ชื่ อนั้นมี ความหมายตรงกันข้ามกับอุปนิ สัยใจคน
ของซี โมนดังนั้นจึงได้ขบขันกันนัก
ชื่ อเปโตรจึงติดอยู่ที่ริมฝี ปากของคนเป็ นอันมากในลักษณะที่ ลอ้ เลี ยนและขบขันเรื่ อยมา แต่
สาหรับพระเยซู ชื่ อนี้ เป็ นไปในอีกลักษณะดี อื่น ๆ ด้วย คือทรงเห็นความสามารถพิเศษในตัวซี โมนซึ่ ง
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คนอื่นมองไม่เห็น ฉะนั้นพระองค์จึงทรงตั้งชื่อให้วา่ “เปโตร” คล้ายกับเป็ นการท้าทาย แสดงว่าพระองค์
มี ความเชื่ อมัน่ และมี ความหวังในตัวซี โมน คาว่า เปโตร จึ งเท่ากับเป็ นการท้าทายซี โมนให้พยายาม
ดาเนินชีวติ ก้าวไปสู่ ระดับมาตรฐานตามความเชื่ อและความหวังของพระองค์ เท่ากับพระองค์ทรงสร้าง
กระดูกสันหลังอันมัน่ คงให้กบั ชีวติ ของซี โมนแล้วเปโตรก็กลายเป็ นคนมีจิตวิญาณเข้มแข็งตั้งแต่บดั นั้น
เป็ นต้นมา
พระเยซูทรงใช้วธิ ี น้ ีแก่มนุษย์อยูเ่ สมอ คือทรงท้าทายให้ทุกคนดาเนิ นชี วิตเสี ยใหม่ คนส่ วนมาก
ไม่พยายามที่จะดาเนินชีวติ ตามสมญาที่คนอื่นแต่งตั้งให้ แต่สาหรับซี โมนท่านได้ดาเนิ นชี วิตตามสมญา
ที่พระเยซูต้งั ให้ แม้วา่ ท่านจะมีนิสัยโลเลมาแต่เดิมก็ตาม แต่ท่านก็ได้ตดั สิ นใจอย่างเด็ดเดี่ยวติดตามพระ
เยซู ไ ป มี หลายครั้ งหลายคราวที่ เปโตรถื อเอาใจของตนเป็ นใหญ่คือเมื่ อพระเยซู ตรั สว่า การติ ดตาม
พระองค์ไปนั้นจะต้องเสี ยสละ ซี โมนก็ขดั ขึ้นด้วยความหยิ่งยะโสว่า “พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้สละสิ่ ง
สารพัดติดตามพระองค์มา พวกข้าพเจ้าจะได้อะไรบ้าง” ซึ่ งหมายความว่า การที่ท่านติดตามพระเยซู ไป
นั้นจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างเล่า
ซีโมนเป็ นคนหุนหันพลันแล่น คือหนึ่งขณะที่ท่านกับพรรคพวกแล่นเรื อไปในทะเลกาลิลีพอซี
โมนเห็นพระเยซูเข้าก็กระโดดลงจากเรื อเพื่อไปหาพระเยซูทนั ที การกระทาอย่างกระต่ายตื่นตูมเกือบจะ
ทาให้ท่านจมน้ าตาย เคราะห์ดีที่พระเยซูทรงฉวยไว้ทนั
ซี โมนเป็ นคนบ้องตื้ น ท่ านไม่ เห็ นพ้องด้วยที่ ว่า พระเยซู จะต้องตาย จึ งโต้แย้งว่า คนเราอาจ
แสดงความรักได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยสละ และท่านไม่ยอมฟั งแนวความคิ ดของพระเยซู ที่เกี่ ยวกับเรื่ องนี้
ท่านพยายามที่จะให้พระเยซูทรงเปลี่ยนพระทัยในเรื่ องการปลงพระชนม์บนไม้กางเขน ทาให้พระเยซู
ทรงราคาญพระทัยจนพระองค์ตอ้ งขนาบเอาอย่างรุ นแรงว่าท่านเป็ นผูข้ ดั ขวางพระราชกิ จของพระเจ้า
และทรงรับสั่งให้ท่านหยุดกล่าวถ้อยคาอันเหลวไหลว่า “อ้ายซาตาย จงถอยไปให้พน้ ”
เปโตร เป็ นคนพูดพล่อย ๆ รี บรับคาสัญญาง่าย ๆ จนบางคนคิดว่า ท่านเป็ นคนมีใจคดโลเล บาง
ทีอาจจะเป็ นเพราะท่านมีความจงรักภักดีชนิ ดลุ่ม ๆ ดอน ๆ อย่างที่พวกเราส่ วนมากมักถวายแก่พระเยซู
ก็เป็ นได้ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ซีโมนจะให้คามัน่ สัญญาอย่างง่ายดายแต่ก็เป็ นเครื่ องเร้าใจ เมื่อคราวการ
เลี้ ยงครั้งสุ ดท้าย ท่านได้ให้คามัน่ สัญญาที่เร้ าใจว่า “แม้คนทั้งปวงจะสะดุ ดกระดากใจ ข้าพเจ้าจะไม่
สะดุดกระดากใจเลย” ดูเถอะ คน ๆ เดียวกันนี้ แหละซึ่ งให้คามัน่ สัญญาอย่างมัน่ คง กลับถูกเด็กหญิงรับ
ใช้ผหู้ นึ่ งหัวเราะเยาะเอา ซี โมนนักพูดตัวยงทาให้ตนเองต้องขายหน้า เพราะเมื่อเห็ นว่าจะมี อนั ตราย
หลังจากที่พระเยซูถูกจับไปแล้ว ซีโมนก็ปฏิเสธอย่างเข้มแข็งว่า
1. ท่านมิได้เคยเป็ นสหายกับพระเยซู
2. ท่านไม่เคยรู ้จกั พระเยซู
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3. ท่านไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระเยซู
ซี โมนไม่ใช่ศิลาอันแข็งแกร่ งเสี ยแล้ว อย่างไรก็ตามคนที่เป็ นดังเช่นไม้หลักปั กเลนผูน้ ้ ี ได้กลาย
มาเป็ นศิลาแข็งแกร่ งขึ้นอีกทีละน้อย ๆ เราอาจให้ชื่อเรื่ องราวของซี โมนว่า “การเปลี่ ยนแปลงใหม่ใน
บุคคลที่ไม่น่าจะเป็ นไปได้” ในที่สุด ท่านก็กลายเป็ นบุคคลที่ดาเนินชีวติ ตามสมญาที่พระเยซู ทรงแต่งตั้ง
ให้
ณ ถนนระหว่างเมืองกายซาไรอาและฟี ลิปปี มีบ่อน้ าที่มีขอ้ ความแกะสลักสดุดีพระบาละ พระ
เยซู และบรรดาสาวกรวมทั้งคนอื่น ๆ ก็เคยเห็นมาแล้ว บางทีขอ้ ความนี้ กระมังที่ดลพระทัยพระเยซู ให้
ถามเหล่าสาวกว่า “ท่านทั้งหลายคิดว่าเราเป็ นผูใ้ ด”
สาวกคนอื่น ๆ ยังลังเลใจอยู่ ฝ่ ายซี โมนผูป้ ราดเปรื่ องกว่าคนอื่นในเชิ งเจรจาจึงตอบอย่างมัน่ ใจ
เป็ นที่ น่า พิศ วงว่า “พระองค์คื อพระคริ ส ต์บุ ตรของพระเจ้า ผูท้ รงพระชนม์อยู่” ถ้อยคานี้ ก้องกังวาน
ประดุ จ เสี ย งแตร เผยความรู้ สึ ก ภายในจิ ต ใจของคนทั้ง หลายให้ รู้จ ัก พระเยซู อ ย่า งแจ่ ม กระจ่ า งน่ า
มหัศจรรย์ ความรู ้สึกอย่างซี โมนนี้ อาจจะเกิ ดขึ้นกับใคร ๆ ก็ได้เป็ นครั้งคราว หากผูน้ ้ นั ไม่ปิดบังเอาไว้
เสี ย ในที่สุดพระเยซู ตรัสแก่ซีโมนว่า “เปโตรท่านเป็ นศิลาอันแข็งแกร่ ง ถึ งท่านจะเป็ นคนหุ นหันพลัน
แล่น ใจคอโลเล ไม่แน่นอน ชอบปฏิเสธ มีท้ งั ความเข้มแข็งและความอ่อนแอก็ตาม แต่ท่านก็มีความกล้า
หาญที่จะเป็ นพยานด้วย เหล่านี้ลว้ นเป็ นบุคลิกลักษณะของมนุษย์ทุกคน ถึงแม้ท่านจะมีท้ งั ความอ่อนแอ
และความเข้มแข็งก็ตาม เราไม่มีวิธีอื่นใดที่จะประกาศพระศาสนาของเรา นอกจากคาพยานจากมนุ ษย์
ซึ่ ง เป็ นคนอ่อนแอ เราจะสร้ า งคริ สตจัก รของเราโดยอาศัยท่ านและมนุ ษ ย์ที่ เป็ นเหมื อนอย่างท่า นนี้
แหละ”
เมื่อเราสารภาพว่าพระเยซู เป็ นพระคริ สต์ พระเจ้าก็ทรงสร้ างคริ สตจักรของพระองค์ลงบนเรา
พระองค์ทรงอาศัยมนุ ษย์ที่มีจิตใจร้อนรนในศาสนา และดารงให้ถาวรยิ่ง ๆ ขึ้นไปเพื่อแผ่นดินของพระ
คริ สต์จะได้เข้ามาอยูใ่ นโลกนี้
พระเยซูได้ถูกตรึ งและฝังไว้ในอุโมงค์ พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ไปจริ ง พวกผูม้ ีอานาจทั้งหลาย
ต่างเชื่อมัน่ ว่า เรื่ องราวซึ่ งเกี่ยวกับการสร้างแผ่นดินของพระคริ สต์จะได้สิ้นสุ ดเสี ยที แล้วทุกสิ่ งทุกอย่าง
จะกลับเข้าสู่ สภาพปกติ แต่แล้วหาได้เป็ นเช่ นนั้นไม่ นับตั้งแต่น้ นั มาจนถึ งสมัยปั จจุบนั นี้ ก็ยงั ไม่เป็ น
ปกติ สามวันต่อมา ประชาชนอ้างว่าพระเยซู ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาอีกเขาอ้างว่าพระเจ้าได้ทาให้
พระเยซูทรงเป็ นขึ้นมาจากความตาย
พวกเรามักจะมีความสงสัยในข่าวชนิ ดนี้ เราทราบกันดี ว่า เมื่อมนุ ษย์ตายแล้ว จะไม่มีวนั ฟื้ น
ขึ้นมาอีก เรื่ องที่วา่ พระเยซู ทรงเป็ นขึ้นมาจากตายจึงเหลื อเชื่ อ และโต้เถี ยงกันว่าจะเป็ นไปได้หรื อ เรา
โต้เถียงกันถึงเรื่ องที่เกิดขึ้นเสมอ และเราต้องการพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ ง
9

ข้อพิสูจน์ที่วิเศษที่ สุดก็คือเห็ นได้จากการดาเนิ นชี วิตของผูเ้ ชื่ อในเรื่ องการคื นพระชนม์และ
สาแดงความเชื่อนั้นในการดาเนินชีวติ ของเขา เราจึงไม่มีอะไรที่น่าสงสัยอีกต่อไป
ซี โมนเปโตรเป็ นบุคคลตัวอย่างในเรื่ องนี้ ได้เป็ นอย่างดีภายหลังการคืนพระชนม์และการเสด็จ
มาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้ว เปโตรก็กลายเป็ นศิลาอันแข็งแกร่ งจริ ง ๆ ท่านรู ้ ตวั ดี ว่าจะต้องถูกจับ
ถูกลงโทษและถูกฆ่าตาย ท่านรู ้ดีวา่ จะได้รับการเหยียดหยามเยาะเย้ย แต่ท่านก็มิได้หวาดเกรงกลับเที่ยว
เสาะแสวงหาแหล่งชุมนุมและประกาศศาสนาอย่างมโหฬาร การเทศนาของท่านสั่นสะเทือนไปทัว่ กรุ ง
เยรู ซาเล็ม มีผเู ้ ชื่อในข่าวประเสริ ฐของพระเยซูเป็ นจานวนมากมาย
ซี โมนคนเดียวกันนี้แหละที่ถูกเด็กหญิงรับใช้หวั เราะเยาะในเรื่ องความเชื่ อ มาบัดนี้ ตรงกันข้าม
ท่านกลับกลายเป็ นพยานอย่างกล้าหาญ กล้ายืนหยัดต่อหน้าข้าราชการคนสาคัญที่สุดของประเทศ และ
ของวงการศาสนาด้วย แม้บุคคลเหล่านั้นจะขู่ดว้ ยการทรมานและบังคับให้ท่านเลิ กประกาศพระนาม
ของพระเจ้า แต่ซีโมนคนใหม่น้ ี หาได้หวัน่ ไหวแต่อย่างใดไม่ ท่านกลับตอบอย่างหนักแน่นว่า “พวกเรา
ควรจะเชื่อพระเจ้ามากกว่าเชื่อมนุษย์”
บัดนี้ ใคร ๆ ต่างพากันประหลาดใจในชื่ อของท่านเป็ นอันมาก ซึ่ งเมื่อก่อนนี้ เป็ นที่เยาะเย้ย มา
บักนี้ กลับกลายเป็ นคาสดุ ดี คือกลายจากซี โมนมาเป็ นเปโตร ศิลาอันแข็งแกร่ งความมัน่ คงในพระเยซู
คริ สต์ทาให้ท่านเป็ นผูน้ าที่ เข้มแข็งในคริ สตจักรจนกระทัง่ สิ้ นชี วิต ตามเรื่ องเล่ า วว่า ท่านถู กฆ่าตาย
เพราะความเชื่อในกรุ งโรม
ซี โมนเปโตร เป็ นเรื่ องตัวอย่างของความสามารถที่พระเยซูทรงมองเห็นในตัวมนุ ษย์ท้ งั ชายและ
หญิง ปั จจุบนั นี้ พวกเราโดยมากมองเห็นเฉพาะปั ญหาของเราฝ่ ายเดียวเท่านั้น แต่ทว่าภายในตัวเรายังมี
ความสามารถที่จะกระทาอะไรต่ออะไรให้กนั และกันได้ พระเยซูทรงมองเห็นความสามารถเหล่านี้ ด้วย
ฤทธานุภาพของพระองค์ ความสามารถที่เรามีอยูจ่ ะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็ นจริ งเป็ นจังขึ้นมา
ได้
ถ้าเราเข้าใจว่า ผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียนที่น่านับถื อนั้น มีชีวิตเป็ นไปอย่างเงี ยบ ๆ โดยไม่ตอ้ งกระทา
อะไรให้เป็ นที่น่าสนใจ เป็ นการเข้าใจผิด พระเยซู มิได้มาเรี ยกให้ท่านเป็ นคนมีนิสัยเช่ นนั้นคริ สตจักร
เป็ นอันมากมีลกั ษณะเป็ นเพียงพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเอาคนเคร่ งครัดในศาสนาซึ่ งตายแล้วไว้เป็ นจานวนมาก
แต่พระเยซู คริ สต์ทรงมาเรี ยกคนอย่างเปโตร และท่านทั้งหลายซึ่ งมีความอ่อนแอและบกพร่ องต่าง ๆ
พระองค์ทรงมองเห็นความสามารถซึ่ งซ่อนเร้นอยูใ่ นตัวท่าน
พระเยซู ท รงมองเห็ น ความสามารถในตัวท่ า นซึ่ ง คนอื่ น ๆ แม้แ ต่ ตวั ท่ า นเองก็ ม องไม่ เห็ น
พระองค์ทรงรู ้จกั ตัวท่านโดยแท้จริ ง และทรงสามารถปรับปรุ งท่านให้มีอนาคตอย่างที่ท่านควรจะเป็ น
ท่านจะพบบุคลิกภาพอันแท้จริ งของท่านเองในพระเยซูคริ สต์เท่านั้น และท่านจะได้รับลักษณะใหม่เมื่อ
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ท่า นมาหาพระเยซู พระองค์ท รงสั ญญาให้ท่ า นท างานของพระองค์ พระองค์ท รงมอบตาแหน่ ง ใน
แผ่นดินสวรรค์ให้แก่ท่าน แล้วชีวติ ของท่านจะบังเกิดผล และเป็ นผูไ้ ด้กระทาคุณประโยชน์มากมาย
ในหิ น อ่ อนทุ ก ก้อนย่อ มมี ล ัก ษณะงดงามทั้ง นั้น ไม่ ว่า จะขรุ ข ระสั ก เพี ย งไรก็ ตาม นายช่ า ง
สถาปนิกอาจจะแกะสลักให้เป็ นรู ปทูตสวรรค์ได้ ในชีวิตมนุษย์ไม่วา่ ชายหรื อหญิงก็ยอ่ มมีลกั ษณะที่จะ
เป็ นสาวกได้ท้ งั สิ้ น ไม่ว่าจะเป็ นผูเ้ สี ยหาย และบกพร่ องประการใด นายช่ างคือองค์พระเยซู คริ สต์ยอ่ ม
แกะสลักชี วิตของท่า นให้งดงามได้เสมอ พระเยซู ตรั สกับ ท่า นทั้งหลาย ในปั จจุ บ นั นี้ เช่ นเดี ยวกับ ที่
พระองค์ตรัสแก่เปโตรในอดีตว่า
“ท่านเป็ น ...... (จงเขียนชื่อของท่านลง) ท่านจะต้องเป็ นศิลาอันแข็งแกร่ ง”
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ยากอบ บุตรเศเบดี
สาวกของพระเยซู เป็ นคนธรรมดาสามัญเหมื อนดังพวกเราทั้งหลาย ท่านมิได้เป็ นผูม้ ีวาสนา
หรื อบุญญาธิการสู งส่ ง ไม่ได้วางท่าทางเป็ นสง่า หรื อแต่งกายงดงาม และมีรัศมีเหนื อศีรษะเหมือนดังที่
จิตรกรเขียนขึ้นตามจินตนาการ สาวกเหล่านั้นเป็ นเพียงปุถุชนธรรมดา สาวกที่จะกล่าวถึงนี้ก็คือ ยากอบ
ยากอบเป็ นผูม้ ีฐานะพอมีอนั จะกิ น เพราะท่านกับน้องชายและบิดาเป็ นเจ้าของเรื อจับปลาใน
ทะเลกาลิลี และมีลูกจ้างด้วย
ยากอบเหมื อนกับ พวกเราส่ วนมากที่ เริ่ ม ติ ดตามพระเยซู ไ ปเมื่ อยัง หนุ่ ม ๆ อยู่ ท่ า นเป็ นคน
ธรรมดาสามัญเหมือนพวกเราท่านไม่มีลกั ษณะดี เด่นและดึ งดูดเหมือนเปโตร ไม่มีลกั ษณะที่จะได้รับ
เลือกเป็ นประธานในหมู่คณะ ท่านไม่มีลกั ษณะอันเป็ นที่ประทับใจที่จะให้ผใู้ ดจดจาไว้ได้นาน
เปโตรเคยเรี ยกร้องความสนใจด้วยการ ตะโกนเสี ยงดังทูลพระเยซู วา่ “แม้วา่ ข้าพเจ้าจะต้องตาย
ร่ วมกับพระองค์ ข้าพเจ้าก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์...แม้พวกศิษย์อื่น ๆ จะละทิ้งพระองค์ไปหมด ข้าพเจ้าก็
จะไม่ละมิ้งพระองค์....”
โธมัสก็เคยพูดอย่างโอ้อวดว่า “ขอให้พวกเราติดตามพระองค์ไป เพื่อจะตายร่ วมกับพระองค์”
ยากอบมิใช่ เป็ นคนแบบนั้น ท่านไม่มีไหวพริ บที่จะแสดงความดีเด่นให้เป็ นที่สนใจใคร ๆ ได้
อย่างไรก็ตาม พระเยซูยงั ทรงเลือกท่านเป็ นเอกอัครสาวกในจานวนสิ บสองคน ที่จริ งมีสาวกติดตามพระ
เยซู ไปเป็ นจานวนหลายคน แต่พระองค์ทรงเลื อกยากอบเป็ นคนหนึ่ งให้อยู่ในจาพวกสาวกพิเศษ เพื่อ
ทางานของพระองค์
พระเยซู ทรงยกย่องยากอบเป็ นพิเศษ เราจะเห็ นว่า ชื่ อของท่านอยู่ในอันดับที่ สองหรื อที่สาม
ตามบัญชีรายชื่อผูเ้ ป็ นสาวกชื่อของท่านปรากฏในพฤติการณ์อนั สาคัญ ๆ เฉพาะพระพักตร์ ของพระเยซู
หลายครั้งร่ วมกับ “เปโตรและยอห์น” เช่นคราวเมื่อพระเยซูทรงรักษาแม่ยายของเปโตร มีเปโตร ยากอบ
และยอห์นเข้าไปอยูใ่ นที่น้ นั ด้วย ในคราวที่ทรงรักษาโรคบุตรี ของใยรัสก็มี เปโตร ยากอบและยอห์น อยู่
ที่น้ นั อีกเช่นกัน อาจกล่าวได้วา่ เปโตร ยากอบและยอห์น เป็ นสาวกผูใ้ กล้ชิดของพระเยซู
เรื่ องราวของยากอบให้บทเรี ยนสอนใจแก่เราเป็ นอย่างดีวา่ ไม่จาเป็ นที่เราจะต้องทาตัวเป็ นคน
เด่ นและหรู หราอะไรในการที่ จะเป็ นประโยชน์แก่ พระเยซู คริ สต์ บุ คคลที่ มีความจริ งใจและเป็ นคน
ธรรมดาสามัญก็นบั ว่าเป็ นคนสาคัญที่พระเยซูคริ สต์ทรงใช้ประโยชน์ได้ ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นนักพูดลือ
นามแต่อย่างใด
ยากอบมีความบกพร่ องเยี่ยงมนุ ษย์ท้ งั หลาย มีสองเรื่ องในพระกิ ตติคุณที่แสดงความบกพร่ อง
ของยากอบ ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูกบั สาวกสิ บสองคนเดินทางไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อฉลองปั สกา
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การที่จะเดินทางจากกาลิลีสู่กรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อฉลองปั สกา การที่จะเดิ นทางจากกาลิ ลีสู่กรุ งเยรู ซาเล็ม
นั้นจะต้องผ่านแคล้นสะมาเรี ย ชาวยูดาและชาวสะมาเรี ยเป็ นเหมือนขมิ้นกับปูน ครั้นพลบค่าลง พระเยซู
จึงทรงใช้สาวกสองคนให้เข้าไปในหมู่บา้ นชาวสะมาเรี ยเพื่อจัดที่พกั แรมคืน คนในหมู่บา้ นแสดงอาการ
ดูหมิ่น อาจเป็ นเพราะความผิดของพวกสาวกหรื อของชาวสะมาเรี ย หรื อทั้งสองฝ่ ายก็เป็ นได้ เหตุฉะนั้น
พระเยซูและสาวกจึงไม่ได้พกั ในหมู่บา้ นนั้น เพราะพระองค์และสาวกเป็ นชนชาติยดู าห์ ชาวสะมาเรี ยจึง
ไม่ตอ้ นรับ
ยากอบเดือดดาลมาก ชาวบ้านนอกใจคอคับแคบอะไรเช่ นนี้ ดูเถอะไม่ยอมให้พระเยซู ทรงพัก
แรมคืน ยากอบทนไม่ได้ คนอะไรใจไม้ใส้ระกา ไม่ควรมีชีวิตอยูห่ นักแผ่นดินต่อไปแล้วท่านจึงทูลพระ
เยซู วา่ “พระอาจารย์เจ้าข้า ขอโปรดเรี ยกไฟนรกมาเผาพวกนี้ เสี ยเถอะ” ยากอบพูดพลางถ่มน้ าลายด้วย
ความเดือดดาลเหลือที่จะทนได้ แต่พระผูเ้ ป็ นเจ้าไม่ใช่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามคาสั่งของมนุ ษย์ พระองค์ไม่เคย
ใช้อานาจให้มนุษย์ทาตามหรื อเชื่อฟังพระองค์
พระเยซูทรงเห็นว่าชาวสะมาเรี ยเป็ นคนใจแคบและโหดร้าย และพระองค์ทรงทราบว่า การที่ยา
กอบจะนาเอาความเหี้ ยมโหดร้ายออกผจญความเหี้ ยมโหดร้ายนั้นย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด
ที่จริ งพระองค์ก็ได้รับการเหยียดหยามเหมือนกัน แต่การที่จะแสดงการเหยียดหยามโต้ตอบไปก็ไม่ได้
ประโยชน์อะไรเลย พระเยซู มิได้เสด็จมาทาลายโลก แต่ทรงมาเพื่อช่วยโลกให้รอด และเสด็จมาเพื่อคน
ทั้งหลายจะได้มีชีวติ อันเป็ นชีวติ บริ บูรณ์
ยากอบเป็ นคนมีอารมณ์ร้าย ข้อนี้ เป็ นเหตุหนึ่ งที่พระเยซู ทรงประทานสมญาให้แก่ยากอบและ
ยอห์นน้องชายของเขาว่า “บุตรแห่งฟ้ าร้อง”
ยากอบโกรธในสิ่ งที่ ไม่สมควรจะโกรธ เหมื อนกับพวกเราที่ ไปโกรธบุ คคลแทนที่ จะโกรธ
สาเหตุ เราโกรธในสิ่ งเล็กน้อยแทนที่จะโกรธสิ่ งสาคัญ ๆ โกรธเถอะแต่จงโกรธให้ถูกเรื่ องราวพระเยซู
ทรงนิ ยมคนที่มีอารมณ์รุนแรง หวัน่ ไหวง่าย พระองค์ตอ้ งการให้เราโกรธเป็ นเหมือนกัน คือโกรธเคือง
ต่อสภาพความเป็ นอยูข่ องบุคคลที่ถูกกดขี่ข่มเหงต่าง ๆ
ยากอบค่อย ๆ มีความสามารถที่จะนาอารมร์ ของตนไปใช้ให้ถูกทาง ท่านพยายามฝึ กหัดบังคับ
ตนเองอยู่เสมอเพื่อใช้อารมณ์ ในทางที่ ถูกต้อง ไฟสวรรค์ได้ตกลงบนท่าน หรื อไฟแห่ งพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ได้เปลี่ยนแปลงให้ท่านได้ใช้อารมณ์อนั ก่อให้เกิดผลประโยชน์เพื่อองค์พระเยซูคริ สต์เจ้า
ยากอบและยอห์นน้องชายของท่านรู ้จกั พระเยซู ดี ดีกว่าคนอื่น ๆ เสี ยอีก ท่านมีความเชื่ อมัน่ ใน
พระองค์ และคิดใคร่ จะได้ฐานันดรศักดิ์สูงสุ ดในแผ่นดินที่พระเยซู ทรงอธิ บายให้ฟังบางทีท่านมีความ
อิจฉาเปโตร และเกรงว่าเปโรจะได้รับตาแหน่งสู งกว่าท่าน
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ยากอบมีความทะเยอทะยานในทางผิด พระเยซูทรงนิยมชมชอบคนที่มีความทะเยอะทะยาน แต่
ต้องเป็ นความทะเยอทะยานในทางถูก พระองค์ตอ้ งการคนที่มีความทะเยอทะยานอยากเป็ นสาวกและ
เป็ นผูร้ ่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกับพระองค์ ทรงต้องการชายหญิงที่มีความทะเยอทะยานทางานใหญ่โตเพื่อพระผู ้
เป็ นเจ้า และพระองค์ทรงทางานใหญ่โตเพื่อเราด้วย
เมื่ อ ยากอบ มาเป็ นสาวกและเป็ นมิ ต รกับ พระเยซู นิ สั ย ของท่ า นก็ ไ ด้ เ ปลี่ ย นไป ความ
ทะเยอทะยานของท่ านกลายมาเป็ นอานาจในการเปลี่ ยนแปลงชี วิตของคนอื่ น ๆ อันเป็ นเหตุ ให้เกิ ด
ครอบครัวและสังคมคริ สเตียนที่ดียงิ่ ขึ้น
ตามปกติแล้ว ยากอบก็เหมือนกับพวกเราส่ วนมาก คือ โกรธในทางผิด ๆ และทะเยอทะยานใน
สิ่ งผิด ๆ แต่เพราะท่านได้รับการช่ วยเหลื อจากพระเจ้า นิ สัยของท่านก็เปลี่ ยนแปลงเป็ นประโยชน์ใน
พระราชกิ จของพระองค์ ท่ า นทั้ง หลายก็ เช่ นกันพระองค์จะทรงเปลี่ ย นแปลงความโกรธและความ
ทะเยอทะยานของท่านให้เกิดเป็ นคุณประโยชน์แก่พระองค์
ภายหลังที่พระเยซูถูกตรึ งแล้วประมาณ 10-12 ปี
กษัตริ ยเ์ ฮโรดผูห้ วังจะหาเสี ยงนิ ยมชมชอบจากประชาชนคิ ดว่า การที่ จะกวาดล้างพวกคริ ส
เตียนและทาลายให้หมดสิ้ นไปนั้น จะเป็ นที่สบอารมรณ์ของประชากร ดังนั้น กษัตริ ยจ์ ึงวางแผนการณ์
ประหารหัวหน้าคริ สเตียนคนสาคัญที่สุดในกรุ ง เยรู ซาเล็มเสี ย บุคคลที่กษัตริ ยเ์ ลือกประหารนั้น คือใคร
ผูน้ ้ นั ก็คือบุคคลผูม้ ีอารมณ์ร้อนแรงเพื่อพระเยซู คริ สต์ผทู ้ ี่ทะเยอทะยานเพื่อคริ สตจักร คือยากอบนัน่ เอง
ฉะนั้นในปี ค.ศ. 44 ยากอบจึงได้ถูกเพชฌฆาตฟาดฟั นร่ างกายเป็ นสองท่อน ท่านเป็ นสาวกคนแรกที่ถูก
ฆ่าตายเพราะความเชื่อ
ขณะที่ยากอบถูกฆ่านั้น ท่านยังเป็ นคนหนุ่มอยู่ มีอายุประมาณ 40 ปี การที่จะมีชีวิตยืนยาวมิใช่
เป็ นสิ่ งสาคัญอะไรข้อสาคัญอยูท่ ี่ว่า เราทาประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไรต่างหากการเสี ยสละชี วิตเพื่อ
องค์พระเยซูคริ สต์ประเสริ ฐกว่าการหวงแหนชีวติ ไว้เพื่อตนเอง
การเป็ นสาวกจะต้องเสี ย สละ ในศาสนาคริ ส เตี ยนมี ไ ม้กางเขนที่ เราจะต้องแบก ดังนั้นเรา
จะต้องเสี ยลสะเวลา เสี ยสละทรัพย์ เสี ยสละความภาคภูมิใจ และบางทีถึงกับต้องเสี ยสละชีวติ ด้วย
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ยอห์ น
ในประเทศทางตะวันตก “ยอห์น เป็ นชื่อที่ใคร ๆ ชอบกันมากกว่าชื่ ออื่น ๆ เขามักตั้งชื่ อเด็กเล็ก
ๆ ว่า “ยอห์ น ” อาจจะเป็ นชื่ อสื บ เนื่ องมาในประวัติตระกูล ก็ ไ ด้ หรื อเป็ นเพราะชื่ อนี้ เป็ นภาษาฮี บ รู
หมายความว่า “พระเจ้าทรงพระกรุ ณาคุณ” ก็ได้หรื ออาจเป็ นเพราะยอห์นเป็ นชื่อศิษย์คนโปรดของพระ
เยซูก็ได้
จิตรกรมักวาดภาพของยอห์นผิดแผกไปจากลักษณะอันแท้จริ งอยู่บา้ ง คือเขียนภาพยอห์นเป็ น
นักฝั น รู ป ร่ างสะโอดสะองไม่ มีหนวด บางภาพก็มี ลกั ษณะเป็ นสตรี ข้อความในพระคัม ภี ร์ใหม่ไ ด้
กล่าวถึ งยอห์นว่า “เป็ นสาวกที่พระเยซู ทรงรัก ” หลายคนคงจะคิดว่า ท่านเป็ นบุคคลที่น่ารัก แท้จริ งหา
เป็ นเช่นนั้นไม่
ยอห์นเป็ นคนเลือดร้อน หุ นหันพลันแล่น และเข้มแข็งเขาเป็ นลูกพระพาย มีลกั ษณะเหมือนดัง
ท้องทะเลกาลิลี บางทีราบเรี ยบ บางทีก็ดุเดื อน ยอห์นมีอารมณ์โกรธดังพายุ และมีความกระตือรื อร้น
อย่างรุ นแรง ด้วยเหตุน้ ีพระเยซูจึงทรงขนานท่านว่า “ลูกฟ้ าร้อง”
ยอห์นมิใช่จะเป็ นคนหุ นหันพลันแล่น ในเร็ วเท่านั้น บางแห่งในพระคัมภีร์กล่าวว่า ท่านเป็ นคน
มีจิตใจเหมือนปุถุชนธรรมดา เช่นเมื่อคราวที่ยอห์นเห็นชายผูห้ นึ่ งใช้พระนามของพระเยซู ขบั ผี ชายผูน้ ้ ี
ไม่ใช่ สาวกของพระเยซู แต่ได้ทาการรั กษาคนป่ วยในพระนามของพระองค์ ยอห์นทนต่อเหตุการณ์
เช่นนี้ไม่ไหวสั่งให้ผรู ้ ักษาโรคนั้นหยุดกระทาการทันที แล้วท่านก็ไปรายงานให้พระเยซู ทรงทราบเรื่ อง
ที่ท่านได้กระทาด้วยความภาคภูมิใจ ด้วยความหวังว่าจะได้รับคาชมเชยจากพระเยซู แต่กลับตรงกันข้าม
พระองค์ไม่ทรงพอพระทัย บุคคลที่ยกตนข่มท่านโดยปราศจากความรัก พระองค์ทรงยินดีที่จะให้คน
ทั้งหลายใช้พระนามของพระองค์ทาการช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ยอห์นเป็ นคนใจแคบ ท่านมี ความคิ ดว่า บุคคลที่ไม่ได้เข้ามาเป็ นพวกเดี ยวกับตนเป็ นฝ่ ายผิด
ทั้งนั้น ดังนั้นจึงเห็นได้วา่ ยอห์นเป็ นคนหยิ่ง ยกตน และมีอารมณ์หุนหันพลันแล่นเหมือนอย่างกับพวก
เรา อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงเลือกยอห์นเป็ นสาวกของพระองค์และเป็ นสาวกใกล้ชิดกับพระองค์ดว้ ย
พระคัมภีร์ระบุชื่อยอห์นในจานวนสาวกสามคนแรกเสมอ การที่พระเยซูทรงเรี ยกเอาคนอย่างยอห์นเป็ น
สาวก แสดงว่าพระองค์ทรงมีพระราชกิจให้ท่านทั้งหลายและข้าพเจ้ากระทาด้วยเหมือนกัน
เรื่ องของยอห์นแสดงให้เห็นว่า พระเยซูทรงสามารถเปลี่ยนบุคลิกลักษณะของมนุษย์ได้ ดังที่ได้
ทรงเปลี่ ยนนิ สัยของยอห์นมาแล้ว การเข้ามาเป็ นมิ ตรกับพระองค์เปลี่ ยนนิ สัยยอห์นจากลูกฟ้ าร้ องที่
จองหอง มาเป็ นบุตรของพระเจ้า มีอะไรในองค์พระเยซูที่มีอานาจเปลี่ยนแปลงชีวติ ของยอห์นได้
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1. บางทีอาจเป็ นเรื่ องการเลี้ยงอาหารครั้งสุ ดท้ายก็เป็ นได้ ขณะที่พวกสาวกต่างคนต่างแก่งแย่ง
แข่งดี อิจฉาริ ษยากันวุน่ วาย ยอห์นก็โต้เถียงกับสาวกอื่น ๆ เหมือนกัน ด้วยเรื่ องที่วา่ ใครจะเป็ นผูท้ างาน
มากที่สุด และใครจะเป็ นสาวกคนสาคัญที่สุด สมควรจะได้รับบาเหน็จรางวัล พระเยซูเสด็ จดาเนิ นอยูใ่ น
หมู่สาวกขณะที่กาลังโต้เถี ยงกันเหมือนเด็ก ๆ เสี ยงอื้ออึงแต่พระองค์มิได้ตรัสว่ากระไร ครั้งมาถึงห้อง
รับประทานอาหารไม่มีคนรับใช้อยูท่ ี่นนั่ พระเยซู ทรงเอาน้ าใส่ อ่างจนเต็ม แล้วเสด็จไปที่สาวกคนแรก
ทรงกระทาการอย่างไม่มีใครคาดฝัน คือทรงทาหน้าที่ของพวกทาส อันเป็ นงานต่าต้อยที่สุด นัน่ คือทรง
ล้างเท้าให้พวกสาวก คนธรรมดาไม่มีใครอยากทางานเช่นนี้เพราะถือกันว่าเสี ยเกียรติ แม้วา่ จะเป็ นงานที่
ทาให้คนอื่นได้รับความสะดวกสบายก็ตาม หน้าที่ลา้ งเท้านี้ ถือว่าเป็ นงานที่น่าอับอายขายหน้ายิง่ นัก
งานล้างเท้านี้ เป็ นคาอธิ บายประกอบคาสอนของพระองค์ที่ทรงกล่าวในค่ าวันนั้นว่า “บัญญัติ
ใหม่ที่เราจะให้แก่ท่านทั้งหลายคือว่า ให้ท่านทั้งหลายรักซึ่ งกันและกัน.....คนทั้งปวงจึงจะรู ้วา่ ท่านเป็ น
สาวกของเรา” เราทั้งหลายจะเห็นได้วา่ คาสอนเหล่านี้ประทับแน่นอยูใ่ นจิตใจของยอห์นตลอดชีวิต ท่าน
ไม่เคยลืมเลยยอห์นมิได้รับชาระเพียงเหงื่อไคลและฝุ่ นละอองที่เท้าเท่านั้นท่านได้รับการชาระจิตใจให้
หายเย่อหยิง่ จองหองอีกด้วย
2. บางทีอาจจะเป็ นเพราะในวันที่พระเยซูถูกตรึ งทาให้ ยอห์นรู้สึกสะเทือนใจมากที่สุดกระมัง
พระองค์ผูท้ รงเข้าใจลูกฟ้ าร้ องหัว รั้ น ทรงยอมเต็ม พระทัยพลี ชีวิตตายแทนบุ คคลเหล่ า นั้นมิ ใ ช่ หรื อ
“พระองค์ทรงเอาใจใส่ คนหัวรั้นที่ ชอบอวดตัวเยี่ยงข้าพเจ้า ถึ งกับทรงยอมตายแทนเที ยวรึ นี่” ยอห์น
อาจจะราพึงเช่นนี้ “และเมื่อพระองค์ตรัสว่า พระเจ้าทรงรักเรานั้น พระองค์ก็ตรัสด้วยความจริ งใจ”
3. บางทีอาจจะเป็ นคาตรัสของพระเยซูก่อนสิ้ นพระชนม์เพียงเล็กน้อย เมื่อพระองค์ทรงมอบให้
ยอห์นดูแลมารดาของพระองค์ ยอห์นจึงเห็นว่าพระเยซูทรงไว้วางใจท่านเป็ นอันมากละกระมัง
4. หรื อบางที อาจจะเป็ นเพราะเหตุ การณ์ ต่า ง ๆ เหล่ านี้ รวมกันที่ เปลี่ ยนแปลงนิ สัย ยอห์นได้
อย่างไรก็ตาม เราจะเห็นท่านเป็ นคริ สเตียนที่ได้กระทาคุณประโยชน์มากมายที่สุดคนหนึ่ง
หลังจากที่พระเยซูทรงคืนพระชนม์แล้ว ยอห์นได้รับการยกย่องเป็ นผูน้ าคนหนึ่ งของคริ สตจักร
ที่ เริ่ มแรก เมื่ อคริ สตศาสนาแพร่ ไ ปยังแคว้นสะมาเรี ย คริ สตจักรเดิ มในกรุ ง เยรู ซาเล็ มเห็ นว่าควรส่ ง
บุคคลผูม้ ีความเชื่ อมัน่ คงสักสองคนไปทาการอบรมสั่งสอนแก่ผทู ้ ี่เพิ่งบังเกิ ดความเชื่ อใหม่ ๆ เขาก็ได้
เลือกเอายอห์นไปกระทากิจการอันสาคัญนี้ ดว้ ยผูห้ นึ่ ง บัดนี้ ยอห์นไม่ทาอะไรตามอาเภอใจของท่านเอง
ท่านคิดถึงแต่พระเยซูเท่านั้น ที่เมืองสะมาเรี ย ท่านได้อธิ ษฐานและวางมือบนศีรษะของประชาชนที่เพิ่ง
เข้ามาเชื่อพึ่งในพระเยซูดว้ ยความถ่อมใจ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นที่เพิ่งเข้ามาเชื่อพึ่งในพระองค์ได้รับพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ กล่าวกันว่ายอห์นเป็ นสื่ อให้บุคคลอื่น ๆ ได้รับฤทธิ์ เดชของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
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ประชาชนเห็นว่ายอห์นเป็ นบุคคลที่เรี ยนรู ้วิธีบงั คับอารมณ์หุนหันพลันแล่นของตัวเองได้ และ
รู้จกั ใช้ความหุ นหันพลันแล่นนั้นในทางที่ถูก แทนที่ท่านจะเห็นเหมือนเทียนไขริ บหรี่ จวนจะดับมิดบั
แหล่ กลับกลายมาเป็ นคบเพลิงที่ลุกโพลง
ยอห์นได้สมญาว่าเป็ น “เพลโต” ของคริ สตศาสนาหนังสื อที่ท่านเขียนขึ้นจับใจเรามาก เพราะ
ท่านเป็ นผูม้ ีความคิดในทางริ เริ่ มเสริ มสร้างความคิดใหม่ ๆ ที่สาคัญที่สุดคนหนึ่ ง ท่านได้เขียนเรื่ องพระ
เยซู อย่างซาบซึ้ งขึ้นเล่มหนึ่ ง ตามที่เรารู ้ จกั กันดี คือ “พระกิตติคุณยอห์น” เราอาจเรี ยกชื่ อหนังสื อเล่มนี้
เสี ยใหม่วา่ “ความสาคัญที่พระเยซูทรงมีต่อชีวติ ของข้าพเจ้า”
เราอ่านหนังสื อเล่มนี้ บ่อย ๆ เพื่อเป็ นการปลอบประเล้าประโลมใจ ดังเช่ นข้อความที่รู้จกั กันดี
ในพระธรรมยอห์น บทที่ 14 ว่า “ในปราสาทพระบิดามีอยูห่ ลายแห่ ง....” ตามพระกิตติคุณยอห์น เราได้
เรี ยนรู ้ว่าพระเยซู ทรงอยูก่ บั พระเจ้ามาตั้งแต่ด้ งั เดิ ม พระองค์เป็ นพระคาของพระเจ้ามาตั้งแต่ก่อนสร้ าง
โลกยอห์นเขียนข้อความไว้ในพระกิตติคุณอย่างชัดเจนว่า “พระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตร
องค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินาศ แต่มีชีวิตชัว่ นิรันดร์ ” ไม่มีใครได้
เคยเขียนข้อความทางศาสนาอย่างซาบซึ้ งและชัดเจนยิง่ ไปกว่านี้อีกแล้ว
นักปราชญ์หลายท่านกล่าวว่า ยอห์นผูน้ ้ ี เป็ นผูเ้ ขียนพระคัมภีร์ใหม่ส่วนอื่น ๆ ด้วยอีกสี่ เล่มใน
จานวนพระคัมภีร์ใหม่ ซึ่ งมีอยูด่ ว้ ยกัน 27 เล่ม ซึ่ งนอกเหนื อไปจากพระกิตติคุณยอห์น ผูแ้ ต่งชื่ อยอห์น
เหมือนกัน คือจดหมายฝากของยอห์น ฉบับ 1 ฉบับ 2 และฉบับ 3 กับพระธรรมวิวรณ์ของยอห์น ซึ่ งเป็ น
หนังสื อเล่ มสุ ดท้ายในพระคัมภีร์ใหม่ กลุ่ มนักวิพากษ์วิจารณ์ สงสัยว่าคน ๆ เดี ยวจะเขียนหนังสื อได้
มากมายและเป็ นระยะเวลาห่ างกันมาก ๆ ได้อย่างไร บางคนก็แสดงความคิดเห็นว่าบรรดาหนังสื อที่มี
ชื่อยอห์นเป็ นผูแ้ ต่ง มีสานวณโวหารคล้ายคลึงกัน แม้จะเป็ นยอห์นคนเดียวหรื อหลายคนก็ตาม แต่ส่วน
ใหญ่ในใจความนั้นกล่าวถึงความรักของพระเยซูคริ สต์ท้ งั สิ้ น
คาว่า “ความรัก” เป็ นถ้อยคาที่จบั ใจยอห์นมาก “พระเจ้าทรงรัก.....(ยอห์นบท 3:16) ท่านที่รัก
ทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่ งกันและกัน เพราะความรั กมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็เกิ ดมาจากพระเจ้า
และรู ้ จกั พระเจ้า คนที่ไม่มีความรัก ย่อมไม่รู้จกั พระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงเป็ นความรัก....(ยอห์นฉบับ
ต้น 4:7-9) ดูเถอะ ลูกฟ้ าร้องผูจ้ องหองได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็ นหลังมือเสี ยแล้ว!
ยอห์นมีชีวติ อยูจ่ นแก่เฒ่า ตามเรื่ องเก่า ๆ เล่าว่า ในบั้นปลายชี วิต ท่านไปอยูท่ ี่เมืองเอเฟซัส ทาง
ทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศตุ รกี เมื่อท่านชรามากจนเดิ นไปไหนไม่ได้ ต้องมีผหู ้ ามไปโบสถ์ ใน
เวลาเลิกนมัสการ ท่านมักได้รับเชิญให้กล่าวคาปราศรัยสองสามคาเสมอ โดยมากท่านมักจะกล่าวเบา ๆ
ว่า “ลูกเอ๋ ย จงรักซึ่ งกันและกัน”
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วันหนึ่ งตามเรื่ องเล่าว่า มีผถู ้ ามท่านว่าเหตุใดจึงได้กล่าวข้อความนี้ ซ้ าซาก ไม่เห็ นกล่าวถ้อยคา
อย่างอื่นบ้างเลย ยอห์นผูช้ ราตอบว่า “เพราะว่าข้อนี้ เป็ นพระบัญญัติของพระเจ้า” นัน่ คือท่านสอนให้เรา
เติบโตขึ้นในคุณงามความดี อันเนื่องมาแต่ความรักที่พระเยซูตริ สต์ทรงวางรากฐานไว้แล้วนัน่ เอง
เรื่ องความชราเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจมาก จากสถิติแสดงว่าคนเราอาจมีอายุยืนกว่าบิดาหรื อปู่ ในปี
1900 คนมีอายุยนื คิดเฉลี่ย 47 ปี ปัจจุบนั อายุยนื ยาว 68.4 หรื อมากกว่านี้ ถ้าท่านมีอายุถึง 65 ปี ท่านอาจมี
โชคดีที่จะอยูต่ ่อไปได้อีก 13.6 ปี
ยารักษาโรคช่วยให้เรามีอายุยนื อยูไ่ ด้ แต่จะเป็ นประโยชน์อะไร เพราะโดยมากคนแก่มกั จูจ้ ้ ีและ
ขี้บ่น มีเรื่ องหนึ่ งเล่าว่า เด็กชายคนหนึ่ งมารดาสั่งให้ช่วยคุณย่าถือของ มารดาบอกว่า “เราย้ายคุ ณย่าไป
อยู่ใกล้ห้องน้ า จะได้ไม่ตอ้ งขึ้ นลงบันได ท่านจะได้มีอายุยืนอยู่กบั เรานาน” น้องคนเล็กถามขึ้นมาว่า
“จะช่ วยให้คุณย่ามี อายุยืนอยู่ต่อไปทาไม?” ปั ญหาข้อนี้ น่าคิ ดมาก มี อายุยืนยาวเพื่อประโยชน์อนั ใด
เอาไว้เป็ นคนแก่เห็นแก่ตวั และเอาไว้บ่นจูจ้ ้ ีหรื อ
คนเราส่ วนมากคิดถึงเรื่ องการปลดเกษียณอายุเมื่ออายุ 65 ปี ก็ดว้ ยเรื่ องการเงินเท่านั้น เรื่ องนี้ ที่
จริ งก็มีความสาคัญแต่เราไม่ควรจะหยุดเพียงแค่น้ ี ควรเตรี ยมชี วิต ความคิด ความรู้สึกและจิตวิญญาณ
ด้วย เพราะสิ่ งเหล่านี้มีความสาคัญมากกว่า
ผูเ้ ชี่ ย วชาญทางการศึ ก ษาที่ ม หาวิท ยาลัย ฮาร์ วาดได้ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ เรื่ องราวการปลด
เกษี ย ณอายุ ว่า คนส่ ว นมากมัก ใช้ชี วิต อย่า งหมดความสุ ข ภายหลัง การปลดเกษี ย ณอายุ แล้ว ทั้ง นี้ ก็
เพราะว่าบุคคลเหล่านั้นมิได้เตรี ยมตัวล่วงหน้าว่าจะใช้เวลาว่างทาอะไรบ้าง คนส่ วนน้อยหมดความสุ ข
เพราะไม่ได้จดั แจงเรื่ องการเงิ นไว้เพียงพอ ปั จจุบนั วิทยาศาสตร์ การแพทย์ได้ช่วยให้เรามีชีวิตยืนยาว
การประกันสังคมและบาเหน็จบานาญทาให้ท่านดาเนิ นชี วิตต่อไปเพื่อประโยชน์อนั ใด เพื่อให้เป็ นลูก
ฟ้ าร้องที่มีอารมณ์ฉุนเฉี ยวและจองหองหรื อ พระผูเ้ ป็ นเจ้าไม่ตอ้ งการเช่นนั้น
ในวัยชรา ยอห์นเขียนจดหมายเวียน 3 ฉบับ เริ่ มต้นเล่าเรื่ องพระเยซู วา่ ดังนี้ “ซึ่ งเราได้เห็นและ
ได้ยินนั้น จะประกาศแก่ท่านทั้งหลาย.....” การกระทาเช่ นนี้ แหละควรจะเป็ นจุดประสงค์อนั สาคัญใน
ชีวติ ของเรา คือการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซู ไม่วา่ เราจะมีอายุยสี่ ิ บแปดปี หรื อแปดสิ บปี ก็ตาม
ท่านทั้งหลายจงเข้ามาเป็ นมิตรกับพระเยซู คริ สต์ ฟั งคาสอนของพระองค์ จงมองเห็ นพระองค์
ในขณะที่มนุ ษย์ตกทุกข์ได้ยาก ขอให้ความรักของพระองค์ได้เปลี่ ยนชี วิตจิตใจของท่านจงแสดงความ
รักในกิจการที่ท่านกระทา และด้วยคาพูดต่อสมาชิ กในครอบครัวของท่าน เพื่อนร่ วมงานเพื่อนบ้าน จง
เริ่ มดาเนิ นชี วิตวัยชรา 65 ปี ของท่านเสี ยตั้งแต่บดั นี้ และจงเป็ นบุคคลที่พระเยซู คริ สต์ตอ้ งการที่จะให้
ท่านเป็ นเสี ยตั้งแต่บดั นี้เถิด
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ฟี ลิป
พระเยซู ทรงเลือกสาวก 12 คน เพื่อ เป็ นมิตรและเป็ นผูช้ ่วยอย่างใกล้ชิดของพระองค์ เราเรี ยก
บุคคลเหล่านี้ ว่าสาวก หรื อ อัครสาวก 12 คน ตลอดเวลาเกื อบสองพันปี เราได้เชิ ญชู บุคคลเหล่านี้ เป็ น
ผูว้ เิ ศษ และยกย่องนับถือมากจนทาให้เราลืมไปว่าบุคคลเหล่านี้ก็เป็ นบุคคลธรรมดาสามัญนัน่ เอง
ว่ากันที่จริ งแล้ว บุคคลเหล่านี้มีชีวติ เหมือนกับพวกเราถ้าหากจะเอาบุคคลเหล่านี้ จากศตวรรษที่
หนึ่ ง มาไว้ใ นศตวรรษที่ ยี่สิบ เอาตัวมาจากแคว้น กาลิ ลี เข้ามาไว้ใ นกรุ งเทพฯ เสี ย เขาก็จะกลายเป็ น
ชาวกรุ งเหมื อน ๆ กับเรานี่ แหละ จงเอาฟี ลิ ปเป็ นตัวอย่าง ฟี ลิ ปอยู่ทางภาคเหนื อของแคว้นกาลิ ลี ใน
หมู่ บ ้า นเบธไซดา ซึ่ งแปลว่า หมู่ บ ้า นชาวประมง ฟี ลิ ป เป็ นชาวประมงบ้า นนอก ผูค้ งแก่ เ รี ย นเป็ น
ส่ วนมากลงความเห็นว่าเบธไซดาเป็ นส่ วนหนึ่งของเมืองคาเปอร์นาอูม
ฟี ลิปมีอาชีพจับปลา วันหนึ่งมีชายผูห้ นึ่ งมาหาท่านและเชิ ญให้ท่านไปจับสิ่ งที่สาคัญกว่าคือจับ
คน ฟี ลิปก็ยอมตกลง กลายมาเป็ นสาวกคนหนึ่งในจานวนสิ บสองคน ซึ่ งได้ต้ งั สมาคมหนึ่ งขึ้นและเป็ น
สมาคมที่สาคัญที่สุดในโลก เปิ ดรับสมาชิกทุกคนที่ยอมรับคาเชิญของพระเยซูคริ สต์และเป็ นสมาคมที่
พวกเราทุกคนซึ่ งมีความเชื่อเป็ นสมาชิกอยู่ สมาคมนั้นก็คือคริ สตจักรนี่เอง
ฟี ลิปไม่ใช่บุคคลลมีชื่อเด่นในสังคม ไม่เคยเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังมาก่อนเลย ท่านเป็ น
คนเอาการเอางาน เมื่ อ เผชิ ญ กับ ปั ญ หา ท่ า นก็ แ ก้ปั ญ หานั้น ทัน ที เช่ น ครั้ งหนึ่ ง พระเยซู ท รงสอน
ประชาชนอยู่ที่ เชิ ง เขาห่ า งไกลหมู่ บ ้า น ครั้ นตกเย็นลงพระองค์ก็ ท รงเป็ นห่ วงประชาชน เพราะเขา
เดินทางมาไกล เมื่อยล้าและอ่อนเพลีย ทั้งมีความหิวกระหายมากด้วย
พระเยซู ทรงหันมาปรึ กษากับฟี ลิปด้วยเรื่ องการเลี้ยงอาหารประชาชน ฟี ลิปเป็ นคนเอาการเอา
งานจึงคิดคานวณในใจกะจานวนเงินที่จะต้องใช้ซ้ื ออาหาร ถ้าหากท่านเป็ นบุคคลที่เกิดในสมัยนี้ ก็คงจะ
เป็ นวิศวกร หรื อสมุห์บญั ชี เพราะท่านสามารถคิดคานวณในใจได้รวดเร็ วมาก เมื่อคิดแล้วก็ได้คาตอบ
ทันทีวา่ ไม่อาจจะไปซื้ ออาหารได้โดยง่ายและรวดเร็ วเพราะอยูห่ ่ างไกลจากหมู่บา้ นประการหนึ่ ง และ
ถึงแม้วา่ สามารถจะกระทาได้ ก็ตอ้ งใช้เงิ นเป็ นจานวนมากจึงจะพอซื้ ออาหารแจกกันคนละเล็กละน้อย
เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่อาจจะทาได้อีกนัน่ แหละเพราะไม่มีเงินพอ
ฟี ลิ ป มองเห็ นความจาเป็ นต่าง ๆ ดัง กล่ า ว แต่ไ ม่ส ามารถจะช่ วยอะไรได้ เด็กชายคนหนึ่ ง มี
อาหารกลางวันเหลือบ้าง คือขนมปั งและปลา แต่นอ้ ยเหลือเกิน จึงช่วยอะไรไม่ได้
ฟี ลิ ปได้คิดคานวณตามเหตุของตนโดยมิได้ระลึ กถึ งพระเยซู คริ สต์ คิ ดว่าสามารถจะกระทา
อะไรได้ เพราะความสามารถของท่านมีจากัด
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มี เรื่ องน่ า ฟั ง อยู่เรื่ องหนึ่ ง เป็ นเรื่ องของช่ า งเย็บ รองเท้า ชาวอัง กฤษผูห้ นึ่ ง ซึ่ ง ในเวลาต่ อมา
กลายเป็ นศาสนทูตที่มีชื่อเสี ยงโด่งดัง ท่านผูน้ ้ ี มีนามว่า วิลเลียม คาเรย์ ท่านยึดสุ ภาษิตประจาใจข้อหนึ่ ง
ที่วา่ “จงเชื่ อว่าพระเจ้าทรงกระทากิจการอันสาคัญได้ทุกอย่าง ฉะนั้นจงพยายามกระทากิจการสาคัญ ๆ
เพื่อพระองค์”
ฟี ลิปเป็ นเหมือนกับพวกเรานัน่ แหละ คือไม่มีความมัน่ ใจในพระเจ้า และไม่พยายามกระทาสิ่ ง
ใดด้วยอาศัย ฤทธิ์ อ านาจจากพระองค์ มัวแต่ จ ะหาเหตุ แ ก้ต ัวต่ า ง ๆ นานาในอัน ที่ เ ราจะไม่ ร่ว มมื อ
ช่วยเหลือในพระราชกิจของพระเจ้า ที่จริ งคาแก้ตวั เหล่านั้นไม่มีประโยชน์อะไร เราเองก็มกั จะทาเช่นนี้
เหมือนกัน การคิคคานวณโดยมิได้พ่ ึงในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเราจึงไม่สามารถจะกระทากิจกรรมใด ๆ ให้
ลุล่วงไปได้ ถ้าเราได้ร่วมมือกับพระองค์แล้ว เราจะสามารถกระทาสิ่ งต่าง ๆ ได้มากมายเกิ นกว่าที่เรา
คาดหมายไว้เสี ยอีก “สาหรับพระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว ทุกสิ่ งทุกอย่างย่อมเป็ นไปได้ท้ งั สิ้ น”
มีหญิงคนหนึ่ งอาสาสมัครทางานในโรงพยาบาลโรคจิตแห่ งหนึ่ ง สามารถทางานได้ดีอย่างน่ า
พิศวง ทั้ง ๆ ที่เมื่อแรก ๆ เธอเข้ามาทางานเพียงไม่กี่วนั ก็มาขอลาออก เพราะทนพยาบาลคนป่ วยด้วยโรค
จิตไม่ไหว แม้เพียงสัปดาห์ละไม่กี่ชวั่ โมงก็ตาม เธอยอมรับว่าเธอไม่สามารถที่จะอดทนทางานต่อไปได้
แน่ นอนทีเดี ยวเธอทนไม่ไหว ถึ งเราเองก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเพราะลาพังกาลังของเราอ่อนเปลี้ ย แต่
พระเยซู คริ สต์ทรงมีกาลังช่วยเราให้ทนได้ หญิงอาสาสมัครผูน้ ้ ี แต่เดิมมิได้รับเอาพระเจ้าเข้ามาร่ วมงาน
ด้วย เช่นเดียวกับฟี ลิปตอนแรกก็ไม่มีความอดทนพอจึงมีความรู ้สึกว่าไม่อาจจะทาได้
สามีภรรยาหลายคู่เกื อบจะต้องเลิ กร้ างกัน เพราะทนต่อความอ่อนแอและความไม่รู้จบั เติบโต
ของแต่ละฝ่ ายไม่ไหวที่จริ งเขารู ้ ดีว่า เขาจะต้องร่ วมอยู่กินต่อไปเยี่ยงสามีภรรยาแต่เขารู ้ สึกว่าเขาไม่มี
กาลังพอที่จะอดทนอยู่ร่วมกันต่อไปได้แล้วแน่ นอน เขาไม่มีอานาจในการที่จะทาให้อดทนเพียงพอ
ลาพังพวกเราเองก็ไม่มีกาลังอดทนเพียงพอเหมือนกัน แต่อย่าลื มว่าเรามีพระผูช้ ่วยให้รอดทรงกระทา
การอัศจรรย์ในตัวเราได้ ความพ่ายแพ้ของฟี ลิปก็เช่นเดียวกับความพ่ายแพ้ของเราทั้งหลายเพราะเราลืม
พระเยซูคริ สต์เสี ย และมิได้เชิญพระองค์เข้าร่ วมงานกับเรา
พระเยซูตรัสถามสาวกว่า มีอาหารอยูม่ ากน้อยเท่าไร ฟี ลิปก็นาขนมปั งห้าก้อนกับปลาสองตัวมา
ถวายพระเยซู ขนมปั งห้าก้อนกับปลาสองตัวจะพอเลี้งคนมากมายได้หรื อ อาหารเพียงเล็กน้อยเช่นนี้ จะ
เลี้ยงคนตั้งห้าพันเทียวหรื อ
พวกเรามักจะปรารภว่า ข้าพเจ้าคนเดี ยวจะทาอะไรได้การออกเสี ยงเลื อกตั้งของข้าพเจ้าเพียง
เสี ยงเดียวจะมีประโยชน์อะไร การถวายเล็กน้อยของข้าพเจ้าจะเป็ นประโยชน์อะไรแก่คริ สตจักร การที่
ข้าพเจ้าคนเดียวไปประชุมนมัสการในวันอาทิตย์ท่ามกลางคนตั้งสามสี่ ร้อยจะไปมีความสาคัญอะไร
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ท่านมักจะคิดว่า ความสามารถ เวลา เงิน และการปรากฏตัวของท่านมีความสาคัญน้อยไปหรื อ
แต่ถา้ ท่านร่ วมมือกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว สิ่ งเหล่านี้มีความสาคัญมากมายนักจงนาสุ ภาษิตที่วา่ “จงเชื่อ
ว่า พระคริ ส ต์ท รงกระท าการส าคัญ ๆ ได้ และจงกระท างานส าคัญ เพื่ อ พระองค์ ” มาปฏิ บ ัติ ดู ใ น
ชีวติ ประจาวันของท่าน
ฟี ลิปเหมือนกับพวกเราอีกอย่างหนึ่งก็คือ ท่านต้องการพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ ง และยึดหลักที่วา่ “เห็น
เสี ยก่อนจึงเชื่อ” ท่านแสดงทัศนะความคิดเห็นสมัยใหม่แบบวิทยาศาสตร์ ในวันเลี้ยงอาหารครั้งสุ ดท้าย
เมื่อพระเยซูทรงสอนสาวกทั้งสิ บสองคนด้วยเรื่ องพระเจ้า องค์พระบิดา พระเยซู ทรงอธิ บายว่าพระเจ้า
ทรงใช้พระองค์มาเพื่อสาแดงความรักของพระบิดาให้มนุษย์เห็น
ฟี ลิปสอดขึ้นมา “ขอสาแดงพระบิดาให้ขา้ พเจ้าเห็น” ฟี ลิปเป็ นคนช่างสงสัย ท่านอยากจะเห็ น
การพิสูจน์เป็ นพิเศษจากพระเจ้า
ในมลรัฐอาลาสกา ข้าพเจ้ารู ้ จกั กับชายผูห้ นึ่ งชื่ อแฮงค์เขามี นิสัยเหมื อนฟี ลิ ปไม่มีผิด ครั้งนั้น
แฮงค์และข้า พเจ้าไปที่ แหล่ งทองคาด้วยกัน เรามักจะสนทนากันด้วยเรื่ องศาสนาแฮงค์พูดว่า ถ้าเขา
พิสูจน์ได้หรื อเห็นการอัศจรรย์แล้ว เขาจึงจะเชื่อเรื่ องพระเจ้า
พวกเราเป็ นส่ วนมากมักจะไม่ยอมรับว่า เราเองก็เป็ นเช่ นนั้นเหมือนกัน คือต้องมีการสาแดง
เป็ นพิเศษเสี ยก่อนเราจึงจะเชื่อมัน่ ในพระเจ้า เราต้องการเห็น ฟัง และสัมผัส
ถ้าเราต้องการเครื่ องพิสูจน์เพื่อยืนยันในทางศาสนาแล้ว ความเชื่ อของเราจะเป็ นอย่างไรถ้าเรา
สามารถพิสูจน์พระเจ้าด้วยความคิดของเรา พระเจ้าพระองค์น้ นั จะเป็ นอย่างไร พระเจ้าคงจะไม่ใหญ่โต
กว่าความคิดของเราเท่าใดนัก ยิ่งกระนั้นถ้าความเชื่ อของเราต้องอาศัยการพิสูจน์แล้ว เราจะมีความเชื่ อ
ชนิ ดไหนกันแน่ ถ้า เราสามารถพิสู จน์ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่างได้ชี วิตของเราก็ ไ ม่ มี รสชาติ อะไรเลย จะเป็ น
เหมือนดังเครื่ องจักร ชี วิตที่มีความเชื่ อเป็ นชี วิตที่น่าสนใจเพราะเราจะต้องขอ จะต้องคอยและมีความ
ไว้วางใจในพระเจ้า
การที่จะพิสูจน์ให้พอใจเสี ยก่อนแล้วจึงจะเชื่ อ หรื อรับเอาศาสนาที่สาคัญนั้นเป็ นการเข้าใจผิด
คล้ายกับว่าเราต้องการข้อยืนยันเป็ นส่ วนตัวอีกครั้งหนึ่ ง ในเมื่อพระเจ้าได้สละชี วิตของพระองค์บนไม้
กางเขนเพื่อเรา และโปรดให้พระเยซู คริ สต์ทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายเรายังจะขออะไรอีกหรื อ ยังจะ
ให้พระองค์ทรงกระทาอะไรให้เราเพื่อเป็ นการยืนยันอีกหรื อ เราต้องการอะไรยิง่ ไปกว่านี้อีกเล่า
พระเยซูตรัสตอบฟี ลิปว่า “เราได้อยูก่ บั ท่านนานแล้วท่านยังไม่รู้จกั เราอีกหรื อ....... ท่านไม่เชื่ อ
หรื อว่า เราอยูใ่ นพระบิดาและพระบิดาอยูใ่ นเรา.......ผูท้ ี่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา”
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พวกเราเรี ยนรู ้ถึงพระเจ้าได้ชา้ เพราะว่าจิตใจของเรามักสงสัยเสมอ แม้เราจะยอมรับว่า พระเยซู
คริ สต์เป็ นพระเจ้า แต่เราก็ยงั ไม่แน่ใจว่าเรารู ้จกั พระเจ้า เมื่อเรารู้จกั พระเยซู เรามักคิดเสี ยว่าพระเจ้านั้นมี
ลักษณะแตกต่างไปจากพระเยซู ที่แท้เมื่อเรารู ้จกั พระเยซู เราก็รู้จกั พระเจ้าด้วย
อย่าลื มว่า พระเยซู ทรงเรี ยกคนทั้งหลายเช่ นเรา ทรงชวนให้ศิษย์ของพระองค์แม้ฟีลิปคนช่ าง
สงสัย ฟี ลิปผูเ้ อาการเอางาน จะมีขอ้ บกพร่ องอยู่หลายประการก็ตามพระองค์ก็ยงั ทรงต้องการให้ท่าน
เป็ นอัครสาวกของพระองค์อยูน่ นั่ เอง
แม้ฟีลิปจะเป็ นคนช่ างสงสัย เป็ นบุคคลเอาการเอางานตามวิถีทางเงี ยบ ๆ ของท่าน ท่านยังนา
บุคคลอื่นให้มารู ้จกั กับพระเยซูได้อย่างประหลาด ไม่วา่ ที่ใดในพระคัมภีร์ใหม่เมื่อระบุชื่อฟี ลิปแล้ว ท่าน
เป็ นต้องนาผูห้ นึ่ งผูใ้ ดมาหาพระเยซู เสมอ ตัวอย่างเช่น ฟี ลิปได้เล่าเรื่ องพระเยซู ให้นาธานาแอลคนช่าง
สงสัยแบบเดี ยวกับท่านฟั ง นาธานาแอลสงสัยว่าคนดีจะเกิดจากนาซาเร็ ธได้ หรื อ ฟี ลิปทราบดีว่า การ
โต้เถี ยงไม่ใช่ วิธีนาบุคคลมาหาพระเยซู แม้วา่ เราจะชนะก็ตาม เพราะไม่อาจเปลี่ยนความเชื่อของเขาได้
ดังนั้นท่านจึงชวนนาธานาแอลให้มาดูพระเยซูดว้ ยตนเอง
การเชื้ อเชิ ญบุคคลให้มาดูพระเจ้าด้วยตนเองจึงเป็ นวิธีที่ดีที่สุด แม้เราจะมีความบกพร่ องต่าง ๆ
เช่นมีความสงสัย ขาดความเชื่อ ฯลฯ พระเจ้าก็ทรงใช้พวกเราแต่ละคนให้ทาประโยชน์ได้เสมอ แม้วา่ จะ
มีคริ สตจักรมากมายก็ตาม มีคนเป็ นอันมากที่ยงั ไม่รู้จกั พระเยซู บุคคลเหล่านี้ กาลังคอยผูท้ ี่เชื้ อเชิ ญเขาว่า
“จงมาดูดว้ ยตนเองเถิด”
แม้ท่านทั้งหลายมีความบกพร่ อง และไม่ใช่เป็ นคนรอบรู ้อะไรต่ออะไรครบถ้วน แต่พระคริ สต์
ยังทรงต้องการให้ท่านทาหน้าที่เชื้ อเชิ ญเท่านั้น แม้ท่านจะขาดความเชื่ อและมีความสงสัยก็ตาม “จงเชื่อ
ว่าพระเจ้าทรงกระทาการสาคัญ ๆ ได้ และจงพยายามทาสิ่ งสาคัญ ๆ เพื่อพระองค์”

22

นาธานาแอล หรือบาร์ โธโลมิว
ชาวโลกพากันมองนาธานาแอลเป็ นคนถือดีวา่ รอบรู ้สารพัดและชอบเยาะเย้ยผูอ้ ื่น แม้มิตรสหาย
ของท่านก็มีท่านก็มีความเห็นเช่นนั้นเหมือนกัน นาธานาแอลเป็ นบุตรของโธมัสย มีชื่อเต็มว่า บาร์ โธโล
มิวแปลว่า บุตรของโธมัสย
วันหนึ่งสหายคนหนึ่งของนาธานาแอลวิง่ เข้ามาบอกท่านอย่างตื่นเต้นว่า “เราพบพระเมสสิ ยาห์
แล้ว คือองค์พระเจ้าที่โมเสสได้กล่าวไว้ในพระบัญญัติ และตามหนังสื อที่ท่านศาสดาพยากรณ์ได้ทานาย
ไว้ คือพระเยซูชาวนาซาเร็ ธ”
นาธานาแอลพูดเยาะเย้ยเอาว่า “ของดีจะเกิดขึ้นในนาซาเร็ ธได้หรื อ”
“นาซาเร็ ธน่ะรึ น่าขันเหลือเกิน” นาธานาแอลนึกในใจเพราะท่านรู ้จกั เมืองนาซาเร็ ธดี นาซาเร็ ธ
อยูห่ ่ างจากบ้านเดิมของท่านเพียง 2-3 ไมล์เท่านั้น นาธานาแอลรู ้ว่านาซาเร็ ธเป็ นหมู่บา้ นชนบทอยูห่ ลัง
ภูเขา พระเมสสิ ยาห์จะเกิ ดจากหมู่บา้ นนี้ ได้หรื อ สิ่ งสาคัญ ๆ เกิ ดขึ้นได้เฉพาะในกรุ งเยรู ซาเล็มเท่านั้น
เป็ นไปไม่ได้แน่ ๆ นาธานาแอลครุ่ นคิดอยูเ่ ช่นนี้ตลอดเวลา
แท้จ ริ ง พระเจ้า มัก จะทรงใช้ต าบลเล็ ก ๆ กระท าพระราชกิ จ อัน ส าคัญ ของพระองค์เ สมอ
พระองค์ทรงใช้ตาบลเล็ก ๆ และสิ่ งธรรมดาสามัญสาแดงต่อมนุ ษย์ พระองค์ทรงให้พระเยซู บงั เกิ ดใน
โรงเลี้ ยงสัตว์ธรรมดา และให้พระเยซู ทรงเจริ ญวัยขึ้นในครอบครัวชาวชนบทธรรมดาสามัญอย่างไม่มี
ใครคาดว่าจะเป็ นไปได้ถึงเพียงนี้
พระเยซู ทรงใช้สิ่งธรรมดาสามัญ เช่ นทรงใช้ขนมปั งและน้ าอุ่นธรรมดา ประกอบเป็ นพิธีอนั
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ และให้ค วามหมายอันลึ ก ซึ้ ง คื อพิ ธี “ศี ล มหาสนิ ท ” และพระองค์ไ ด้สิ้ นพระชมน์ บ นไม้
ธรรมดาซึ่ งผูกกันเข้าเป็ นรู ปกางเขน
ท่านทั้งหลายก็เป็ นเช่นเดียวกันกับนาธานาแอล อาจจะมีผมู ้ องท่านในลักษณะที่ท่านเป็ นคนถือ
ดี และชอบเหยียดหยามผูอ้ ื่นก็ได้ บางทีท่านอาจจะเป็ นคนเหยียดหยามสิ่ งธรรมดาสามัญก็ได้ บางทีท่าน
อาจมุ่งแต่คิดจะแสวงหาพระเจ้าในลักษณาการที่น่าตื่นเต้นโลดโผนผิดธรรดาก็เป็ นได้ ถ้าท่านมีนิสัย
เช่ นนั้น จงละทิ้ ง เสี ย พระเจ้า จะไม่ ท รงส าแดงพระองค์ด้วยวิธี เช่ นนั้น เป็ นอัน ขาด พระราชกิ จของ
พระองค์ปรากฏในสิ่ งธรรมดาสามัญเท่านั้น
บางที ท่ า นอาจคิ ด ว่า งานส าคัญ ๆ เกิ ดขึ้ น เฉพาะในกรุ ง วอชิ ง ตัน ลอนดอน กรุ ง เทพ ฯลฯ
เท่านั้น แท้จริ งหาเป็ นเช่ นนั้นไม่ งานสาคัญที่สุดอาจเกิดขึ้นในประเทศไทย ทางภาคอีสานซึ่ งแห้งแล้ง
และกันดาร ในตาบลเล็ก ๆ ตาบลหนึ่ง หรื อในตาบลที่ท่านอยูก่ ็เป็ นได้
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ท่านอาจคิดว่า เหตุการณ์ สาคัญและดีเด่นจะต้องเกิ ดขึ้นแก่บุตรหลานของท่าน เพื่อช่วยให้เขา
เรี ย นรู ้ ถึง พระคริ สตศาสนาแต่ที่ จริ ง หาได้เช่ นนั้นไม่ การเรี ยนรู ้ ในพระคริ ส ตศาสนาเรี ย นกันได้ใ น
กิจวัตรประจาวัน ซึ่ งเป็ นไปอย่างธรรมดาในครอบครัวของท่าน
พวกเราส่ วนมากมักดูหมิ่นเหยียดหยามสิ่ งธรรมดาสามัญคิดไปเสี ยว่าเราเป็ นคนมีการศึกษาสู ง
ช่ าช่ องทางโลก มีประสบการณ์และมีความเจนจัดในทุกวิถีทาง เหล่านี้ ทาให้เรากลายเป็ นคนถื อดี และ
ชอบเหยียดหยามไป บางทีชาวโลกมองเห็ นสิ่ งเหล่านี้ ในตัวท่านก็ได้ แต่พระเจ้าทรงมองท่านลึ กซึ้ งยิ่ง
ไปกว่าที่ชาวโลกมองเห็นได้ อย่าถือเอาความคิดของพระเจ้าเป็ นเครื่ องวัดตัวท่านแต่จงเอาความคิดของ
พระเจ้าเป็ นเครื่ องวัด เพราะพระองค์ทรงมองเห็นลึกซึ้ งยิง่ กว่า
ตัวอย่างบุคคลเช่นนาธานาแอล ชาวโลกมองเห็นว่าท่านเป็ นบุคคลที่ชอบเยาะเย้ยความคิดเห็น
ของผูอ้ ื่น พระเยซู ทรงมองเห็ นเช่ นเดี ยวกับชาวโลกแต่ทรงเห็ นซึ้ งยิ่งไปกว่านั้นอีก เช้าวันหนึ่ งขณะที่
พระองค์เสด็จผ่านพุ่มไม้ไป พระองค์ทอดพระเนตรเห็ นชายผูห้ นึ่ งกาลังอ่านพระคัมภีร์และอธิ ษฐาน
ด้วยใจร้อนรนชายผูน้ ้ ีนึกถึงว่าคงจะไม่มีใครเห็นการกระทาของตน แต่พระเยซู ทรงล่วงรู ้วา่ ชายผูน้ ้ ี กาลัง
เสาะแสวงหาและค้นคว้าความเชื่ออันแท้จริ ง นัน่ คือนาธานาแอล บุคคลที่ชาวโลกเรี ยกว่าเป็ น “นักเยาะ
เย้ย” ตัวยง
ในที่ สุดสหายคนหนึ่ งก็พานาธานาแอลมาพบกับพระเยซู พระองค์ไม่ทรงเอาในใส่ ในสิ่ ง ที่
ชาวโลกมองเห็น พระองค์ทรงมองเห็นว่าชายผูน้ ้ ี ยงั มีคุณสมบัติที่ชาวโลกมองไม่เห็นซ่ อนอยูใ่ นตัวเป็ น
อันมาก ชายผูน้ ้ ี ได้อธิ ษฐานและใช้ความคิดอย่างลึ กซึ้ งท่านต่อสู ้เพื่อแสวงหาความเชื่ ออันแท้จริ งอย่าง
เอาเป็ นเอาตายบุคคลชนิดนี้แหละเป็ นผูม้ ีความมัน่ ใจ มีสติปัญญา ความจริ งใจและความคิดลึกซึ้ งยิง่ นัก
พระเยซูได้สนทนากับชายผูน้ ้ ี และได้ทรงผูกมิตรกับนาธานาแอล พระองค์ได้นาเอาสิ่ งดีในตัว
นาธานาแอลซึ่ งชาวโลกหรื อแม้แต่ตวั นาธานาแอลก็ไม่ทราบว่าตนมี อยู่ออกมาตี แผ่ให้นาธานาแอล
ทราบ ในที่สุดนาธานาแอลก็กลายเป็ นอัครสาวกคนหนึ่ ง และเป็ นมิตรที่ใกล้ชิดกับองค์พระเยซู คริ สต์
ด้วย
พระเยซู ทรงมองเห็นสิ่ งที่อยูใ่ นท่านซึ่ งชาวโลกมองไม่เห็นสิ่ งนั้นแม้ตวั ท่านเองก็ไม่เคยนึ กคิด
ฝันว่าจะมีอยู่ บางทีท่านคิดว่าท่านเป็ นแต่เพียงนักธุ รกิจที่ชอบเหยียดหยามผูอ้ ื่น เป็ นคนหัวแข็งชอบข่มขู่
ผูอ้ ื่น ดื่มสุ ราจัด หรื อบางทีก็นึกว่าท่านเป็ นแต่เพียงคนเป็ นโรคเส้นประสาท มีความรู ้ ต้ืนเขิน หรื อเป็ น
แต่ เพี ย งแม่ บ ้า นที่ ท าอะไรไม่ เรี ย บร้ อยถี่ ถ้วนเท่ า ที่ ค วร หรื อชาวโลกอาจมองเห็ นท่ า นเป็ นแต่ เพี ย ง
แม่บา้ นที่แผดเสี ยงเกรี้ ยวกราดเท่านั้น
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พระเยซู คริ สต์ทรงมองเห็ นท่านอีกแง่หนึ่ ง คือมองเห็ นความสามารถในตัวท่าน ท่านอาจเป็ น
บุคคลที่ดีกว่านั้นได้ โลกมองนาธานาแอลเป็ นเพียงบุคคลที่ชอบเหยียดหยามเท่านั้น ส่ วนพระเยซู ทรง
มองเห็นท่านในด้านความเป็ นสาวกที่ดีของพระองค์สาหรับพวกเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน
ก่อนที่นาธานาแอลจะมาพบพระเยซู ท่านคิดว่าพระองค์เป็ นชาวบ้านนอก มาจากนาซาเร็ ธ เป็ น
ช่างไม้ชาวบ้านนอกธรรมดาเท่านั้น พวกเพื่อน ๆ เห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์ที่จะโต้เถียงกับท่านต่อไป ถ้า
นาธานาแอลรู ้ จกั พระเยซู แต่เพียงข่าวลื อเท่านั้นท่านก็จะไม่ได้พบพระผูช้ ่ วยให้รอด ในที่สุดนาธานา
แอลได้มาเห็นพระองค์ดว้ ยตนเอง นิสัยของท่านจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่หมด
บางที พ ระเจ้า หรื อ พระเยซู มี ความหมายแก่ ตวั ท่ า นทั้ง หลายน้อ ยไป ครั้ งหนึ่ งบุ คคลผูห้ นึ่ ง
พิจารณาศาสนาคริ สเตียนอยู่เป็ นเวลานาน ก็ไม่ค่อยสนใจอะไรมากนัก เพื่อนที่ฉลาดคนหนึ่ งจึงชี้ ให้ดู
รู ปที่หน้าต่างกระจกโบสถ์ซ่ ึ งปรากฏเป็ นรู ปสี ต่าง ๆ
ชายผูน้ ้ ีพดู ว่า “มองไม่เห็นภาพอะไรเลย” เพื่อนก็เห็นพ้องด้วย แล้วชวนชายผูน้ ้ ี เข้าไปในโบสถ์
เมื่อเข้าไปข้างใน ก็มองเห็ นพระกายของพระเยซู คริ สต์และลวดลายต่าง ๆ ได้ชดั เจนเพราะแสงสว่าง
ภายนอกส่ องทะลุหน้าต่างเข้าไปข้างใน
ท่านจะต้องเข้าไปข้างในจึงจะเห็นพระเจ้าได้ ถ้ายืนอยูเ่ พียงภายนอก ถกเถียงปั ญหากันเรื่ อยไป
แล้ว พระองค์ก็มีความหมายแก่ท่านเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
จงเข้าไปข้างใน เข้าเป็ นสมาชิกในคริ สตจักร ถ้าท่านยังมิได้เข้าเป็ นสมาชิ กที่ใด ๆ จงเข้าไปข้าง
ใน ในหน้าหนังสื อพระคัมภีร์ ถ้าท่านยังไม่เคยได้อ่านมาก่อนเลย
จงเข้าไปข้างใน เข้าไปเฝ้ าพระเจ้าด้วยการอธิ ษฐานและมอบถวายชี วิตของท่านแด่ พระองค์
ยอมรับว่าท่านต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ และทูลขอด้วยการถ่อมใจ
จงเข้าไปข้างใน จงสนใจพระองค์อย่างจริ งจัง
เมื่อท่านได้เข้าไปข้างในแล้ว พระองค์เป็ นคนละคนกับที่ท่านได้เคยรู ้จกั มาก่อน ท่านจะพบว่า
พระองค์เป็ นบรมครู เป็ นพระบุตรของพระเจ้า และเป็ นกษัตริ ยด์ งั ที่นาธานาแอลได้พบมาแล้ว
นาธานาแอลเป็ นปุถุชน เมื่อเจ้าพนักงานบังคับให้พระอาจารย์แบกกางเขน และพาตระเวนไป
ตามถนนสายต่าง ๆ ราวกับอาชญากร เขาได้เอาตะปูตอกที่พระหัตถ์และพระบาท ปล่อยให้พระองค์
สิ้ นพระชนม์อยูบ่ นไม้กางเขน นาธานาแอลรู้สึกตกใจกลัวยิง่ นัก เพราะพระอาจารย์พระบุตรของพระเจ้า
กษัตริ ยแ์ ห่งอิสราเอลตายเสี ยแล้ว ชาวโลกพากันเยาะเย้ยนาธานาแอลอีกนาธานาแอลกลับไปยังหมู่บา้ น
ชาวประมงที่เมืองคาเปอร์ นาอูมซึ่ งอยูท่ างเหนื อของทะเลกาลิลีอีกวาระหนึ่ ง และทาการประมงร่ วมกับ
สาวกองค์อื่น ๆ ของพระเยซู พระบุตรของพระเจ้าและกษัตริ ยแ์ ห่ งอิสราเอล นาธานาแอลควรจะอยู่ที่
นั่นต่อไปจนกว่าจะตายเพราะคิ ดอยู่เสมอว่าตารวจลับ ของพวกโรมันคงจะไม่ตามไปจับท่านในข้อ
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กล่าวหาที่วา่ เป็ นพรรคพวกกับพระเยซู และหวังว่าทุกคนจะเลิกกล่าวขวัญถึงเรื่ องการเป็ นสาวกของพระ
เยซู เ สี ย ที ท่ า นหวัง ว่า ท่ า นคงจะลื ม สมัย ที่ เคยด าเนิ น ชี วิต อย่า งมหัศ จรรย์ใ นฐานะที่ เป็ นสาวกของ
พระองค์
เมื่อนาธานาแอลมาอยู่เมืองคาเปอร์ นาอูมได้สองสามวัน ท่านกับพรรคพวกก็ออกไปหาปลา
ตลอดคืน โชคร้ายจับปลาไม่ได้เลย จนตัวเดียว รู ้สึกเหน็ดเหนื่อย เบื่อหน่ายและหมดกาลังใจ
พอแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้ าเหนือภูเขาซี เรี ยน ชาวประมงพากันแจวเรื อเข้าฝั่ง เมื่อจวนจะถึง
ฝั่งก็ได้ยินเสี ยงคนร้ องเรี ยก แล้วก็ชายคนหนึ่ งในเงาหมอกมืดสลัว ๆ สักครู่ หนึ่ งท่านและพรรคพวกก็
ประหลาดใจ เพราะบุคคลนั้นคือ พระเยซูผทู้ รงพระชนม์อยู่
ให้เราหยุดพิจารณาเรื่ องนี้ ก่อนสักครู่ หนึ่ ง พวกสาวกอ้างว่าเขาเห็ นพระเยซู ทรงเป็ นขึ้นมาอีก
เรื่ องนี้ อธิ บายได้เป็ นสามประการ ดังนี้ คือ 1 พวกนี้ แต่งเรื่ องกุข้ ึนเอง หรื อ 2. เขาอาจละเมอเพ้อฝันไป
และ 3. เป็ นเรื่ องจริ งตามคายืนยันของเขา คือพระเยซูทรงเป็ นขึ้นมาอีก ขอให้เราได้พิจารณาโดยละเอียด
ในสามประการดังกล่าวนี้
พวกสาวกอาจแต่งเรื่ องขึ้นเองว่า ได้เห็นพระเยซู ทรงเป็ นขึ้นมาจากตาย เป็ นไปได้หรื อ ข้อนี้ ไม่
น่าเป็ นไปได้เลยเพราะสาวกมิได้คิดว่าจะได้เห็นพระเยซู อีก ทั้งการแต่งเรื่ องนี้ ข้ ึนจะได้ประโยชน์อะไร
ไม่มีเลย ความจริ ง ถ้าพวกสาวกประกาศว่าได้เห็ นพระเยซู ทรงเป็ นขึ้นมาจากตาย กลับจะได้รับความ
เสี ยหายมาก เช่ นถูกคนอื่นหัวเราะเยาะ ถูกเย้ยหยันถากถาง ถูกรังแก ถูกลงโทษ และในที่สุดอาจถูกฆ่า
ตายก็ได้ เพราะสิ่ งต่าง ๆ ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นแก่สาวกแทบทุกคน
อาจจะละเมอเพ้อฝันไปน่ ะรึ เป็ นไปไม่ได้ เพราะพวกสาวกเป็ นคนเอาการเอางานและเป็ นคน
ธรรมดา ไม่ใช่นกั ฝัน ทั้งนาธานาแอลก็เป็ นคนช่างสงสัยและดูหมิ่นในสิ่ งซึ่ งไม่น่าจะเป็ นไปได้ท่านเป็ น
นักศึกษา เป็ นนักคิดค้น และมีจิตใจมัน่ คง ย่อมจะไม่ยอมเชื่อสิ่ งลวงตาหรื อหลงละเมอเพ้อฝันได้ง่าย ๆ
ฉะนั้นเราจึงต้องฟั งคาอธิ บายจากนาธานาแอลและคนอื่น ๆ ที่อธิ บายเกี่ ยวกับเรื่ องนี้ ไว้ คือว่า
พระเยซูทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายจริ ง นาธานาแอลก็เชื่อมัน่ ในข้อนี้
บทเรี ยนเรื่ องการคืนพระชนม์สอนนาธานาแอลให้รู้ว่าการถูกผูอ้ ื่นเยาะเย้ยไม่สาคัญ บทเรี ยน
นั้นสอนให้ท่านเชื่ อมัน่ ว่าพระเจ้ายังทรงกระทาพระราชกิจของพระองค์อยูใ่ นโลกนี้ และสอนท่านให้รู้
ว่า ไม่มีผใู ้ ดหรื อสิ่ งใดจะทาลายหรื อลบล้างความรักของพระเจ้าเสี ยได้ เหตุฉะนั้นจึงทาให้นาธานาแอ
ลกลายเป็ นบุคคลสาคัญผูห้ นึ่งในการตั้งคริ สตจักรในสมัยต่อมา
ถ้าพระเจ้าไม่ทรงให้พระเยซู คริ สต์เป็ นขึ้นมาจากความตายแล้ว ชี วิตของเราก็ไม่มีความหมาย
อะไรเลย
พระเยซูคริ สต์ทรงพระชนม์อยู่ และเพราะพระองค์ยงั ทรงพระชนม์อยู่ เราจึงมีชีวติ นิรันดร์
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มัทธิว
มัทธิวมีชื่อเดิมว่า เลวี เป็ นคนเก็บภาษี ในสมัยนี้ไม่มีความแตกต่างอะไรกับคนมีอาชี พอื่น ๆ แต่
ในสมัยพระเยซู ใคร ๆ พากันหลงรังเกียจคนเก็บภาษี เพราะคนเก็บภาษี สังคมถือว่ามีฐานะเหมือนกับ
คนค้าสุ ราเถื่อน นักเลงการพนันหรื ออันธพาลในสมัยนี้
ท่า นควรจะได้รู้เรื่ องราวของคนเก็ บ ภาษี ใ นสมัย นั้นไว้บ ้า งเริ่ ม แรกก็คื อเขาต้องเสี ย เงิ นซื้ อ
ตาแหน่ง เมื่อได้ตาแหน่งมาแล้วก็มีหน้าที่เก็บภาษีจากประชาชนส่ งไปยังกรุ งโรมจานวนหนึ่ งทุกปี ส่ วน
ที่เก็บได้นอกเหนื อไปจากจานวนนั้นก็ยกั ยอกเอาไว้เป็ นผลกาไรของตน มิน่าล่ะ! คนเก็บภาษีจึงพากัน
ร่ ารวยไปตาม ๆ กัน
เลวีได้ตาแหน่งคนเก็บภาษีประจาเมืองคาเปอร์ นาอูม ซึ่ งตั้งอยูบ่ นเส้นทางการค้าสาคัญระหว่าง
เมื องดาเมเซ็ กกับเมืองเอเกอร์ (เมื องท่าริ มทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน) เลวีค งจะยักยอกเงิ นไว้เป็ นจานวน
มากมาย
พวกเก็บภาษีร่ ารวยมาก เขาซื้ อตาแหน่งร่ ารวยด้วยเงิ นแต่ในการกระทาเช่นนี้ เขาต้องขายมโน
ธรรมคื อความรู ้ สึกผิดชอบในส่ วนลึ กแห่ งจิ ตใจไปสิ้ น ตลอดเวลาที่ เขาดารงตาแหน่ งนี้ เรื่ อยไป เขา
จะต้องทุจริ ตในหน้าที่ เป็ นต้นว่า การกินสิ นบน ฉ้อโกง และกดขี่ข่มเหงผูอ้ ื่น ในไม่ชา้ ก็จะกลายเป็ นคน
ฉ้อราษฎร์ บงั หลวงอย่างไม่น่าเป็ นไปได้
คนเก็บภาษีซ้ื อตาแหน่งร่ ารวยด้วยเงิน แต่เขาต้องขายเพื่อนฝูงไปหมด เขาสู ญเสี ยเพื่อนฝูงไป ก็
เพราะเพื่อนฝูงเหล่านั้นกลัวเขา จึงเลิกคบค้าสมาคมกัน ส่ วนคนอื่น ๆ ก็พากันเกลียดชัง คนเก็บภาษีจะ
ไม่ได้รับความยกย่องนับถื อจากพวกโรมันเลยกลับจะถูกเหยียดหยามด้วยซ้ าไป เพราะคนเก็บภาษีเป็ น
เพียงเครื่ องมือหาเงิ นให้เขาเท่านั้น ดังนั้นพวกเก็บภาษีจึงถูกขับไล่ให้ไปคบค้าสมาคมกับคนรวยเลว ๆ
ที่ไม่มีใครชอบพอ
คนเก็บภาษีซ้ื อตาแหน่ งร่ ารวยด้วยการขายชาติของตนภาษีแสดงถึ งภาระอันหนักแห่ งการยึด
ครองโดยมหาอานาจซึ่ งเข้ามารุ กราน บุคคลที่เ ข้าไปประจบประแจงพวกโรมันถูกประณามว่าเป็ นคน
ทรยศต่อชาติ คนเก็บภาษีถูกเหยียดหยามเป็ นคนถ่อยแม้แต่คาพยานของพวกนี้ ศาลยุติธรรมก็ไม่ยอมรับ
ฟัง และไม่ยอมให้สาบาน เพราะไม่มีใครเชื่อคาพูดของบุคคลจาพวกนี้
คนเก็บภาษีซ้ื อตาแหน่งร่ ารวยด้วยการขายศาสนาของตนสังคมที่ดีถือว่าคนเก็บภาษีและโสเภณี
อยูใ่ นระดับชนชั้นต่าที่สุดคนเก็บภาษีถูกเหยียดหยามว่าเป็ นคนไม่มีความคิดและไร้ศีลธรรมจึงถูกห้าม
ไม่ให้เข้าร่ วมนมัสการในโบสถ์ เงินของพวกเก็บภาษีศาสนาถือว่าเป็ นเงินไม่บริ สุทธิ์ และทุกศาลาธรรม
ไม่ยอมรับเงินถวายของเขา
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เมื่อพูดถึงคนเก็บภาษี ก็หมายถึงอาชี พของเขา แต่ยิ่งไปกว่านั้นหมายถึงการเสี ยชื่ อเสี ยง คือการ
มีชื่อเสี ยงไม่ดีนนั่ เองลักษณะต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเหล่านั้นแหละ เป็ นลักษณะของเลวี
พระเยซู ทรงมองเห็ นลักษณะพิเศษของคนเก็บภาษี ซ่ ึ งคนอื่ นมองไม่เห็ น พระองค์จึงได้ทรง
เลือกเลวีเข้าเป็ นสาวกของพระองค์และทรงยกย่องเป็ นเอกอัครสาวกด้วย
ในการที่พระเยซู ทรงเลื อกเลวี เราอาจจะกล่ าวว่าพระองค์ไม่มีความสามารถในการเลื อกตัว
บุคคลร่ วมงานให้ถูกเป็ นที่พอใจของสังคม เพราะว่ายังมีบุคคลอื่นอีกเป็ นอันมากที่มีคุณสมบัติ มีพ้ืนเพ
น่านับถือ และมีความประพฤติดี ปั ญหามีวา่ เหตุใดพระองค์จึงทรงเลือกเอาเลวี ประชาชนตกตะลึงไป
ตาม ๆ กัน ทาไมหนอพระองค์ไม่ทรงเลือกเอาใครสักคนหนึ่ งซึ่ งมีผนู ้ บั หน้าถือตามาช่วยในพระราชกิจ
ของพระองค์ ใครสักคนหนึ่ งก็ได้ที่ไม่ใช่เลวี จะช่วยเพิ่มพูนความนิ ยมชมชอบในตัวพระองค์และพระ
ราชกิจของพระองค์อีกมากมายทีเดียว
พระเยซูมิได้เสด็จมาเพื่อแสวงหาความนิ ยมชมชอบจากมหาชน พระองค์เสด็จมาเพื่อสาแดงว่า
พระเจ้า ทรงสามารถกระท าการอัศ จรรย์ไ ด้ คื อเปลี่ ย นแปลงจิ ตใจของบุ ค คลที่ ไ ม่ น่ า จะเปลี่ ย นได้
ดังเช่นเลวีผนู ้ ้ ี
พระเยซูทรงตั้งชื่อให้เลวีใหม่วา่ “มัทธิว” ซึ่ งแปลว่า “ของประทานจากพระเจ้า” เพราะพระองค์
ทรงมุ่ งหวัง จะให้มทั ธิ วประพฤติ ตนให้ส มกับ ชื่ อที่ ท รงประทานให้น้ นั มัทธิ ว ก็ ท าได้เช่ นนั้นจริ ง ๆ
นับตั้งแต่เมื่อท่านได้รู้จกั พระเยซู ชี วิตของท่านก็เป็ นของประทานจากพระเจ้า มัทธิ วผูซ้ ่ ึ งมีประวัติเดิม
มาไม่ดี ได้เสาะแสวงหาพระเจ้า พระเจ้าก็ทรงเสาะแสวงหาท่านด้วย พระเยซู คริ สต์ได้เข้ามาในชี วิต
ของมัทธิว ท่านก็ได้ทางานเพื่อพระเจ้าทันที ถ้าพระเยซูคริ สต์เสด็จมาสู่ จิตใจของผูใ้ ดจริ ง ๆ แล้วบุคคลผู ้
นั้นก็มีความอยากที่จะกระทาอะไรสักอย่างเพื่อพระองค์ทนั ที นัน่ คือต้องการจะให้คนอื่น ๆ ได้เข้ามา
รู้จกั พระเยซูคริ สต์ดว้ ย
มัท ธิ ว เป็ นคนช่ า งคิ ด เป็ นศิ ษ ย์ที่ ไ ม่ ซ้ า แบบศิ ษ ย์ค นอื่ น ๆ ท่ า นตระหนัก ดี ว่า สิ ท ธิ คื อความ
รับผิดชอบ ฉะนั้นสิ ทธิ ในการติ ดตามพระเยซู คริ สต์ ก็คือการรับผิดชอบที่จะติดตามพระองค์ไปและ
จะต้องประกาศพระนามของพระองค์ให้คนอื่นทราบด้วย
สาหรั บมัทธิ วได้ใช้วิธี การที่ ยงั ไม่เคยมี ผูใ้ ดใช้ม าก่ อนคื อท่า นจัดเลี้ ยงอาหารคนร่ ารวยที่ถู ก
เหยียดหยาม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้มาพบปะกับพระเยซู วิธีการเช่นนี้พระเยซูทรงพอพระทัยมาก
มัทธิ วไม่มีทีท่าจะเป็ นนักบุญ (คือผูบ้ ริ สุทธิ์ ) คริ สเตียนอื่น ๆ ก็ไม่ควรจะเป็ นเช่ นนั้น แม้พระ
เยซู เองก็เช่ นกันพระองค์เสด็จไปร่ วมรั บประทานอาหาร และเป็ นมิ ตรกับคนชั่วทั้งหลาย แม้ว่าการ
ปฏิบตั ิของพระองค์จะทาให้ผทู ้ ี่ถือตัวว่าดีวเิ ศษต้องตกตะลึงไปก็ตาม
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พระเยซู ค ริ ส ต์ทรงนิ ย มบุ ค คลที่ เอาการเอางาน มี วิธี ติดต่ อกับ ผูอ้ ื่ นโดยไม่ ซ้ า แบบใคร เช่ น
เดียวกับมัทธิวและท่านทั้งหลาย สิ่ งสาคัญก็คือแบ่งปั นความเชื่อในพระองค์ให้คนอื่น ๆ ด้วย เรายิ่งแบ่ง
ความเชื่อให้ผอู ้ ื่นมากเท่าใด ความเชื่อในตัวเราก็จะเจริ ญทวีมากขึ้นเป็ นลาดับ ถ้าหากเก็บความเชื่ อเอาไว้
แต่ผเู ้ ดียวแล้ว ความเชื่อนั้นก็จะหมดสิ้ นไป
มัทธิวจัดงานเลี้ยงเหล่าเศรษฐีที่ไม่มีใครคบค้าสมาคมเรามักจะคิดว่าพวกที่ไม่มีใครคบนั้นเป็ น
คนยากจนอนาถา แต่ความจริ งแล้วเศรษฐีที่ไม่มีใครคบมีอยูร่ อบตัวเรามากมาย คนที่ร่ ารวยทางวัตถุเป็ น
ส่ วนมากเหิ นห่างไปจากพระเจ้า และมักจะชิงชังตัวเองด้วย
ท่านจงช่ วยเหลื อบุคคลเหล่านี้ ที่ท่านรู ้ จกั จงช่ วยเหลื อเขาเป็ นพิเศษโดยเฉพาะ เพราะเขาเป็ น
บุคคลที่ตอ้ งการความช่วยเหลือจากพระเจ้ามาก เช่นชวนให้เขาไปนมัสการที่โบสถ์พร้อมกับท่านในวัน
อาทิตย์
อีกสิ่ งหนึ่งที่มทั ธิวทาก็คือ ท่านถวายสติปัญญาและความสามารถให้แก่พระเยซู คริ สต์ มัทธิ วรับ
ราชการอยูใ่ นกรมสรรพากรของรัฐบาลโรมันเป็ นเวลาหลายปี ท่านมีความคุน้ เคยกับความเป็ นระเบียบ
ในการงานของพวกโรมัน เป็ นคนทางานที่มีความคิดเฉี ยบแหลม มีความสามารถในทางบัญชี เป็ นอย่าง
ดี ท่านจึงสามารถจัดงานได้อย่างเป็ นระเบียบ เรี ยบร้อยและประณี ต มัทธิ วเป็ นคนหลักแหลมอาจสังเกต
รายละเอียดต่าง ๆ ได้ดี ท่านมีความจาแม่นยา สามารถบันทึกเหตุการณ์ ต่าง ๆ ได้ท้ งั หมด และบันทึก
อย่างตรงไปตรงมาความสามารถเหล่ านี้ เป็ นคุ ณสมบัติของนักธุ รกิ จ บัดนี้ มทั ธิ วได้ใช้ความสามารถ
เหล่านั้นเพื่อพระราชกิจของพระเจ้าแล้ว
เพราะมัทธิ วมีคุณสมบัติดงั กล่าว จึงได้เขียนพระกิตติคุณของพระเยซู ซึ่ งเราเรี ยกว่า “พระกิตติ
คุณมัทธิ ว” ได้เป็ นอย่างดี หนังสื อเล่มนี้ เชื่ อมโยงพันธสัญญาเดิม (พระคัมภีร์เดิ ม) กับพันธสัญญาใหม่
(พระคัมภีร์ใหม่) ให้กลมกลืนกันได้อย่างแนบเนียน เพราะฉะนั้นจึงได้จดั หนังสื อของท่านไว้เป็ นอันดับ
แรกในพันธสัญญาใหม่ซ่ ึ งมีอยูด่ ว้ ยกัน 27 เล่ม และใช้มาจนกระทัง่ ทุกวันนี้
มัทธิ วไม่ใช่ คนดี เด่นในสายตามหาชน คนทุกคนไม่จาเป็ นต้องดี เด่น เราขอบพระคุ ณพระเจ้า
สาหรับคนแบบมัทธิวผูไ้ ด้ถวายสติปัญญาและความสามารถของท่านให้พระเยซูคริ สต์
เราทั้งหลายรู ้สึกเป็ นหนี้บุญคุณมัทธิวเป็ นอันมาก ถ้าไม่ได้ท่านผูน้ ้ ี แล้ว เราจะไม่มีโอกาสได้ฟัง
คาเทศนาบนภูเขาอย่างครบถ้วน เพราะเมื่อพระเยซูทรงเทศนาท่านอาจจะบันทึกเอาไว้ก็เป็ นได้
ถ้าไม่ได้มทั ธิ วแล้ว เราจะไม่เข้าใจถึ งเหตุ ผลที่ พระเยซู ทรงย้ าถึ งข้อปฏิ บตั ิ ซ่ ึ งพวกคริ สเตี ยน
จะต้องกระทาได้โดยแจ่มแจ้ง มัทธิวเป็ นผูร้ ู ้จกั สันดานของมนุษย์ดีเพราะท่านเองเคยกระทาผิดชัว่ ร้ายมา
มากแล้ ว ท่ า นจึ ง ได้ ย้ า ถึ ง สิ่ ง ที่ พ ระเยซู ท รงต้อ งการให้ ส าวกปฏิ บ ัติ มัท ธิ ว เขี ย นข้อ ความอย่ า ง
ตรงไปตรงมา เพื่อให้พวกเราเข้าใจได้ง่าย เช่น “ไม่มีผใู ้ ดปฏิบตั ินายสองนายได้........ท่านจะปฏิบตั ิพระ
29

เจ้าและปฏิบตั ิเงินทองด้วยก็ไม่ได้” “จงแสวงหาแผ่นดิ นของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์
ก่อน.......” (มัทธิวบท 6) ท่านจะรักพระเจ้าหรื อรักทองคาดี จงระลึกถึงสิ่ งที่สาคัญที่สุดก่อน
มัทธิ วได้นาเอาประสบการณ์ ในชี วิตที่เหลวแหลกในอดี ตของท่าน รวมทั้งความสามารถอัน
ยอดเยีย่ มออกมอบถวายแด่พระเยซูและใช้ชีวติ ทางานเพื่อพระองค์ ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า มัทธิ
วได้กลายเป็ น “ของประทานจากพระเจ้า” อันแท้จริ ง
อย่างไรก็ตาม มัทธิ วมีความถ่อมใจอยูเ่ สมอ แม้เพื่อน ๆ พยายามลืมความหลังของท่าน มัทธิ วก็
ไม่ยอมปิ ดบังความชัว่ ของตน ความจริ งเมื่อท่านกล่าวถึ งตัวท่านเองในพระกิตติคุณมัทธิ วก็อา้ งว่าเป็ น
คนเก็บภาษีชื่อเลวี แต่ท่านก็ยงั มีความถ่อมใจใช้ชื่อนี้เสมอมา
มัทธิวไม่ยอมลืมความหลังที่ท่านเคยชัว่ มาแล้ว และไม่ยอมลืมเรื่ องที่พระเยซู ได้ทรงกระทาเพื่อ
ท่าน ท่านอยากให้คนอื่น ๆ ได้ทราบเรื่ องของท่านด้วยผูอ้ ่านคงไม่พอใจเป็ นอย่างยิ่งแต่พระเยซู คริ สต์
ทรงเปลี่ยนนิ สัยของท่านโดยสิ้ นเชิ ง มัทธิ วเคยกล่าวเสมอว่า “ตัวข้าพเจ้านี้ แหละเป็ นข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุด
ว่าพระเจ้าทรงกระทาการอัศจรรย์ได้”
มัทธิวกล่าวว่า พระเยซูทรงกระทาให้ขา้ พเจ้ากลายเป็ นคนใหม่ได้ฉนั ใด พระองค์ก็ทรงสามารถ
กระทาแก่ท่านทั้งหลายได้เช่นเดียวกันฉันนั้น คนเจ็บป่ วยและคนบาปทั้งหลายเชิญมาหาพระองค์เถิด
การที่ มทั ธิ วนาเอาเรื่ องการกลับใจใหม่ของตนแทรกลงระหว่างเรื่ องหลายเรื่ องเกี่ ยวกับการ
มหัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทานั้นมีความหมายลึกซึ้ งยิ่งนัก ท่านได้เล่าเรื่ องพระเยซู รักษาคนง่อย คนผี
สิ ง คนตาบอด ฯลฯ แล้วแทรกเรื่ องของท่านซึ่ งเป็ นเรื่ องมหัศจรรย์ดว้ ยเหมือนกัน ว่าพระเยซู ทรงช่ วย
ท่านให้รอด คือรอดจากความบาปและรอดจากความโลภได้อย่างไร
การมหัศจรรย์เคยเกิดขึ้นในชี วิตของท่านหรื อไม่ ท่านอาจจะตอบว่า การมหัศจรรย์ในชี วิตของ
ข้า พเจ้าอาจไม่ มีหวังเกิ ดขึ้ นได้ ผูท้ ี่ คิดว่าไม่ มีหวังเคยได้รับ การเปลี่ ยนแปลงเป็ นคริ ส เตี ย นได้อย่า ง
มหัศจรรย์
ความมุ่งหมายอันแท้จริ งในชีวติ ของท่านทั้งหลายก็คือการเข้ามาเป็ นคนของพระเยซู คริ สต์ เหตุ
ใดท่านจึงไม่ต้ งั ต้นเสี ยแต่บดั นี้เล่า

30

โธมัส
ในวันที่ 1 มกราคม ปี 1929 มี ก ารแข่ ง ขันฟุ ตบอลระหว่า งวิท ยาลัย เทคนิ ค คาลิ ฟอร์ เนี ย กับ
วิทยาลัยเทคนิคจอร์ เจียที่สนามแข่งขันโรสโบล์ พอเริ่ มแข่งขันฝ่ ายวิทยาลัยจอร์ เจียเป็ นฝ่ ายได้ลูกบอลล์
แต่ถูกฝ่ ายตรงกันข้ามแย่งเอาไปได้ คนที่แย่งได้ชื่อรอยริ เกิลล์
ริ เกลล์รีบพาลูกวิง่ ออกไปโดยเร็ ว ผูด้ ูโห่ร้องเสี ยงดังรอบสนาม เพราะริ เกิลล์พาลูกวิง่ ไปผิดทาง
เขาวิ่งไปได้ไกลถึ ง 63 หลา เพื่อนฝ่ ายเดียวกันทาให้เขาล้มลง การที่ริเกิ ลล์วิ่งผิดทาง ทาให้อีกฝ่ ายหนึ่ ง
ได้เปรี ยบและชนะการแข่งขันในคราวนั้น
ใคร ๆ ไม่ยอมลื มเรื่ องนี้ เมื่อพูดถึงริ เกิ ลล์ทีไรก็พากันให้สมญาว่า “ริ เกิ ลล์ผหู ้ ลงทาง” คนทั้ง
หลานยังตาหนิวา่ เขาเป็ นคนวิง่ หลงทางอยูเ่ สมอ แม้วา่ เข้าจะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่แล้วก็ตาม ใคร ๆ ก็ยงั เรี ยก
เขาว่า “นายริ เกิ ล ล์ผูห้ ลงทาง” เสมอมา คล้า ยกับ ว่า ถ้อยค าเหล่ า นั้นเป็ นเหมื อนฝ้ ายแขวนคอเขาอยู่
ตลอดเวลาทีเดียว
ยังมีอีกผูห้ นึ่งที่มีป้ายแขวนคอเช่นนั้นเหมือนกัน ผูน้ ้ ีคือโธมัส ใคร ๆ พากันเรี ยกท่านว่า “โธมัส
ช่ างสงสัย” เมื่อออกชื่ อชายผูน้ ้ ี ที ไร เรามักจะดู ถูก ว่าเป็ นคนเหลวไหล แต่ โธมัสก็ มีความดี อื่น ๆ อยู่
เหมือนกัน แม้มนุ ษย์จะมองไม่เห็ นและจาไม่ได้ พระเจ้าทรงมองเห็นและจาได้ มนุ ษย์เราชอบจาได้แต่
ความไม่ดีของผูอ้ ื่น แต่พระเจ้าทรงจาได้ยงิ่ ไปกว่านั้นอีก
บางทีท่านอาจเคยเป็ นคนมีชื่อเสี ยงไม่ดี และพยายามดาเนิ นชี วิตใหม่ปกปิ ดความไม่ดีน้ นั หรื อ
เป็ นคนมีความหลังสิ่ งไม่ดีเหล่านี้ คนเราชอบจดจากัน แต่พระเจ้าทรงจาทุก ๆ สิ่ งพระองค์ตอ้ งการให้
ท่านตั้งต้นชีวติ ใหม่
โธมัส ก็ มี ค วามดี อ ยู่บ ้า ง เช่ นเมื่ อครั้ งพระเยซู ต้อ งการจะไปเยี่ ย มลาซารั ส ผูเ้ ป็ นสหายของ
พระองค์ ซึ่ งป่ วยหนักอยูท่ ี่เมืองเบธาเนีย เบธาเนียอยูใ่ กล้ ๆ กับกรุ งเยรู ซาเล็ม เวลานั้นพระเยซูเป็ นบุคคล
ที่ทางการต้องการตัว ถ้าพระองค์ขืนเสด็จไปใกล้กรุ งเยรู ซาเล็มอีกอาจจะถูกจับ
พวกสาวกอื่ น ๆ ห้ามไม่ให้พ ระองค์เสด็จไปยังหมู่บา้ นเบธาเนี ย เกรงว่า จะไม่ปลอดภัย แต่
โธมัสมองเห็นพระลักษณะของพระเยซู มิได้เสด็จมาเพื่อช่วยพระองค์เอง แต่เสด็จมาเพื่อช่วยเหลือและ
ปรนนิบตั ิผอู้ ื่น โธมัสทราบว่าพระเยซู อาจดาเนิ นชี วิตด้วยความปลอดภัย และมัน่ คงในแคล้นกาลิลีอนั
สงบเงียบ และโธมัสยังทราบต่อไปว่าพระเยซู ไม่ทรงเห็ นว่าหน้าที่ของพระองค์น้ นั เพื่อรักษาชี วิตของ
พระองค์ให้ปลอดภัยขณะนี้ ลาซารัสต้องการความช่วยเหลื อจากพระองค์โดยด่วนพระเยซู เท่านั้นที่จะ
ช่วยได้ และพระองค์ก็ทรงเต็มพระทัยที่จะไปช่วย
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โธมัสได้กล่าวว่า “ให้พวกเรารี บไปเถอะ ลาซารัสต้องการความช่วยเหลือ และพระอาจารย์ของ
เราก็ทรงสามารถช่ วยได้ แม้จะถูกฆ่าตายเพราะการไปช่ วยเหลื อลาซารัสครั้งนี้ ก็ยอม ให้เรารี บไปกับ
เถอะ” เราต้องการบุคคลที่มีทศั นคติเช่ นนี้ มากมาย แม้โธมัสจะมองเห็ นอันตรายอยู่เบื้องหน้าก็ยงั กล้า
กล่าวว่า “ให้เรารับไปช่วยเขาเถิด”
มนุ ษย์มกั พูดแก้ตวั เสมอ เราเก่ งในการแก้ตวั กันนัก แต่เมื่ อเราเห็ นผูต้ กทุ กข์ได้ย ากต้องการ
ความช่ วยเหลื อ หรื อมี เหตุ การณ์ ที่จะต้องแก้ไขโดยปั จจุ บนั ทันด่ วน มี กี่ค รั้ งที่ เราให้ความช่ วยเหลื อ
บุคคลเหล่านั้น
เรามักจะกล่าวตาหนิ ติเตียนในโรงเรี ยนหรื อนโยบายการปกครองบ้านเมือง แทนที่ จะกล่ าว
เช่นนั้น เราต้องการคนแบบโธมัสมาก ๆ ที่พดู ว่า “ให้เราช่วยกันเถอะ”
เรามักจะบ่นกันเรื่ องอันธพาลวัยรุ่ นซึ่ งกลายเป็ นอาชญากร เราพูดถึ งเรื่ องนี้ ซ้ าแล้วซ้ าเล่าโดย
ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย เราต้องการคนกล้าที่กล่ าวว่า “ให้เราตั้งต้นช่ วยกันเถอะ” แล้วก็ไปช่ วยใน
กิจการของลูกเสื อ หรื อช่วยสอนบทเรี ยนรวีวารศึกษาตามโบสถ์ต่าง ๆ
เรามัวแต่บ่นถึ งเรื่ องอนาคตของโลก และของคนรุ่ นหลัง ๆ เราต้องการบิดามารดาจานวนมาก
ๆ ที่หนุนกาลังใจกันด้วยคาพูดที่วา่ “ให้เรามาช่วยกันเถอะ” แล้วช่วยกันอบรมสั่งสอนศาสนาคริ สเตียน
แก่พวกเด็ก ๆ อย่างจริ งจัง
เราก าลัง ต้องการอนุ ช นอี กมากมายที่ กล้า ลงมื อท าการงาน ใช้ส ติ ปั ญญาความสามารถและ
ความรู้ ในวิชาการของเขา เพื่อเป็ นศาสนาจารย์ ผู้เชี่ ยวชาญในทางเกษตรวิศวกร แพทย์ นางพยาบาล
และกิ จการด้านอื่ น ๆ เพื่อออกไปทาการประกาศพระศาสนาและช่ วยเหลื อบุ คคลตามชนบทที่ ยงั ไม่
เจริ ญ
อย่าเข้าใจผิดคิดว่า การเป็ นสาวกจะต้องประกาศพระศาสนาด้วยเสี ยงอึกทึกครึ กโครม โธมัส
เป็ นคนคิ ดและพูดอย่า งตรงไปตรงมา แต่ ท่า นก็ ย งั มี ค วามเข้า ใจอะไรต่ ออะไรผิดอยู่อีก หลายอย่า ง
อย่างไรก็ตามพระเยซูยงั ทรงต้องการโธมัสให้เป็ นสาวกของพระองค์
โธมัสเข้าใจผิดเมื่อพระเยซู ตรัสภายหลังการเลี้ยงอาหารว่า “ในปราสาทพระบิดาของเรามีที่อยู่
หลายแห่ง ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เพราะเราจะไปจัดแจงที่สาหรับท่านทั้งหลาย ถ้าเราไป....... เรา
จะมาอี ก รั บท่านไปอยู่กบั เราเพื่อเราอยู่ที่ไหน ท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วย เราจะไปทางไหน ท่าน
ทั้งหลายก็รู้จกั ทางนั้น......” ข้อความที่กล่าวถึงปราสาทของพระบิดาที่มีอยูห่ ลายแห่ง และทางนั้นเหล่านี้
โธมัสไม่เข้าใจหมายถึงอะไร แล้วท่านก็พดู ออกมาตรง ๆ ว่า ท่านจะรู ้จกั ทางนั้นได้อย่างไร และทางนั้น
หมายถึงอะไร
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ข้อความเหล่านี้ เป็ นปั ญหาที่พวกเราถามกันอยูเ่ สมอ เราจะรู ้ จกั ทางนั้นได้อย่างไร ปั ญหาเรื่ อง
การดาเนิ นชี วิตของแต่ละบุคคลนั้นยุง่ ยากมาก ยุ่งเหยิงซับซ้อนน่ ากลัวยิ่งนัก ทางดาเนิ นชี วิตที่ถูกต้อง
นั้นคืออะไร
พระเยซู ต รั ส ตอบว่า “เราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง และเป็ นชี วิ ต ” มี ท างเดี ย วเท่ า นั้น ที่ จ ะ
แก้ปัญหายุง่ ยากต่าง ๆ ในชีวติ ของเราได้ นัน่ คือทางพระเยซู ถ้าเรารู ้จกั พระองค์ก็เท่ากับเรารู ้จกั แผนการ
ของพระเจ้า คือรู้จกั พระเจ้านัน่ เอง
เราเป็ นหนี้ บุญคุณโธมัสอยูม่ าก ปั ญหาที่ท่านถามขึ้นนั้นถามอย่างขวานผ่าซาก ตรงไปตรงมา
พระเยซู ก็ ไ ม่ ท รงบ่ า ยเบี่ ย งในการตอบปั ญหาของท่า น พระองค์ตรั ส ถึ ง เรื่ องเกี่ ย วกับ พระองค์อย่า ง
ตรงไปตรงมาที่สุดว่า
“เราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ งและเป็ นชี วิต” ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณ โธมัสมาก เพราะถ้า โธมัส
มิได้พูดอย่างตรงไปตรงมาเช่ นนี้ แล้ว เราก็จะไม่ทราบข้อความอันเป็ นประโยชน์แก่ ชีวิตของเราเป็ น
อย่างยิง่ จากพระเยซูก็เป็ นได้
ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่โธมัสสงสัยในเรื่ องที่พระเยซูทรงเป็ นขึ้นมาจากความตาย เหตุการณ์เช่นนี้ จะ
ให้เชื่ อกันง่าย ๆ ได้อย่างไร เพราะความสงสัยของโธมัสได้ช่วยให้ขา้ พเจ้าหายสงสัยและบังเกิดความ
เชื่ อนี้ ได้ ถ้าโธมัสซึ่ งเป็ นคนหัวดื้อเชื่ อยากและเป็ นอยูใ่ นสมัยนั้นเกิดความเชื่ อขึ้นได้แล้ว เรื่ องนี้ จะต้อง
เป็ นความจริ งแน่นอน
เนื่ องด้วยเหตุผลบางประการ เมื่อคราวที่พระเยซู มาปรากฏเป็ นครั้งแรกภายหลังที่พระองค์ถูก
ตรึ งแล้ว โธมัสมิได้อยูก่ บั สาวกอื่น ๆ ขณะที่พระเยซู เสวยปลาชิ้นหนึ่ งต่อหน้าเหล่าสาวกเพื่อแสดงว่า
ส่ วนที่เขามองเห็นอยูน่ ้ นั มิใช่นิมิต หรื อความเพ้อฝันหรื อด้วยใจนึกแต่อย่างใด
เหล่าสาวกจึงเล่าเรื่ องนี้ ให้โธมัสฟั ง มาตอบว่าเป็ นไปไม่ได้ เป็ นไปไม่ได้แน่ นอน เพราะท่าน
ทราบเรื่ องที่พระเยซูถูกตรึ งดีวา่ บุคคลที่ถูกตรึ งนั้น ร่ างกายของเขาแขวนห้อยอยูบ่ นไม้กางเขนอย่างน่า
ทุเรศ โลหิ ตไหล ร้องครวญครางจนกว่าจะสิ้ นใจ ศพมีกลิ่นเน่าเหม็น แมลงวันตอมหึ่ ง บุคคลใดที่ตกอยู่
ในสภาพเช่นนี้ไม่มีใครรอดชีวติ มาได้เลย ต้องตายอย่างไม่มีปัญหา
“ถ้าเราไม่ได้เห็ นรอยตะปูที่ฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์และมิได้เอานิ้ วมือของเราแยงเข้าไปใน
สี ขา้ งของพระองค์แล้วเราจะไม่เชื่ อ” โธมัสกล่าวอย่างหนักแน่ น ถ้อยคาของท่านเป็ นทนายแก้ต่างได้
เป็ นอย่างดี ในสมัยปั จจุบนั มีหลายคนที่ถือว่าเรื่ องการคืนพระชนม์เป็ นเรื่ องเหลวไหล บางคนถือว่าไม่
เป็ นความจริ ง และไม่มีหลักฐานเพียงพอ คนที่เล่าเรื่ องก็เป็ นคนที่เชื่ อไม่ได้ หรื อไม่ก็เป็ นคาบอกเล่าของ
บุคคลที่มีอารมณ์อุปาทานอย่างรุ นแรง แต่นี่เป็ นโธมัส ท่านและสาวกคนอื่น ๆ บุคคลเหล่านี้ ไม่ใช่เป็ น
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คนโง่ที่จะหลอกเล่นได้ง่าย ๆ ท่านมิใช่คนจาพวกทรงเจ้าเข้าผี ทาพิธีปลุกเสกให้เห็นสิ่ งที่อยากเห็นตาม
ความนึกคิดของตน
โธมัสและเหล่าสาวกเป็ นคนทางานกลางแจ้งอย่างบึกบึนมาแล้ว คนจาพวกนี้ ก็เช่นเดียวกันกับ
พวกเรา คือต้องการทราบความจริ ง โธมัสและสาวกอื่น ๆ เป็ นคนทางานที่เห็นของจริ งมาแล้ว ไม่ใช่เป็ น
คนนักค้นคิดชนิดใจลอยฟุ้ งซ่าน
จงพิจารณาข้อเท็จจริ งตามพระคัมภีร์ พระเยซูทรงปรากฏเพื่อให้โธมัสได้เห็นพระองค์ พระเยซู
ผูเ้ ป็ นขึ้นมาแล้วจากความตาย เสด็จตรงมาหาโธมัส ตรัสว่า จงเอานิ้วมือของท่านแยงเข้าไปในสี ขา้ งของ
เรา” โธมัสคุกเข่าลงด้วยความตกตะลึงทูลว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพเจ้า ” พระเยซู ตรัสว่า “ผูท้ ี่มิได้
เห็นเราแต่มีความเชื่อก็เป็ นสุ ข”
โธมัสจึงเปลี่ยนนิสัย ตามเรื่ องเล่าว่า ท่านได้ไปประกาศเรื่ องการคืนพระชนม์ในประเทศอินเดีย
และจบชี วิตที่นนั่ เรื่ องนี้ ยงั ไม่มีผใู ้ ดพิสูจน์ได้ แต่ก็เป็ นเรื่ องที่เหมาะกับบุคลิ กลักษณะของโธมัส และ
เหมาะกับบุคคลที่เชื่อในเรื่ องการคืนพระชนม์อย่างจริ งจัง
เราควรยินดีในความสงสัยของโธมัส เพราะเป็ นเรื่ องที่ช่วยให้เรามัน่ ใจว่า พระเยซู คริ สต์ทรง
เป็ นขึ้นมาจากความตายจริ ง เป็ นเรื่ องที่ให้คุณประโยชน์แก่โลก คือมีความหวังในชัยชนะ การยกบาป
ผิด และการมีชีวติ นิรันดร์
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ซีโมน เศโลเท
พระคัมภีร์มิได้กล่าวอะไรไว้มากมายเกี่ยวกับ ซี โมนเศโลเทผูน้ ้ ี ท่านเป็ นสาวกอีกคนหนึ่งของ
พระเยซูซ่ ึงทาการช่วยเหลือพระราชกิจของพระองค์อยูเ่ งียบ ๆ หลังฉาก ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะใน
สมัยนี้คนชนิดซี โมน เศโลเทก็มีอยูเ่ ป็ นอันมาก
คาว่า เศโลเท ที่ต่อท้ายชื่ อของซี โมนนั้น มีความหมายว่า “ใจร้อนรน” เป็ นชื่ อของคณะพรรค
หนึ่ ง แสดงว่าซี โมนเป็ นสมาชิ กในคณะพรรคนั้น พวกเศโลเทมี แผนการณ์ ที่จะขับไล่ พวกโรมันให้
ออกไปจากเมือง พยายามก่อการแข็งข้อแบบดาเนินงานใต้ดินอยูต่ ลอดเวลา พวกเศโลเทนี้มาจากเมืองกา
ลิลี บ้านเดิมของพระเยซู พวกยูดาห์เป็ นจานวนมากไม่ชอบพวกเศโลเท และพวกโรมันก็พยายามที่จะ
กาจัดพวกนี้ให้หมดไป
ซี โมนอาจเป็ นคนที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าเคยพบกับพวกทาการใต้ดินหลายคณะ ปรากฏว่า
บุคคลจาพวกนี้ มีลกั ษณะเป็ นพิเศษ ข้าพเจ้าเคยพักอยู่กบั ชายผูห้ นึ่ งที่เมืองลีเมอริ ดในประเทศไอเออร์
แลนด์ ประมาณ 2-3 วัน เขาเป็ นคณะพรรคที่ทาการต่อสู ้กบั อังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ในปี
1916 และในสมัยสงครามโลกครั้งนี้ 2 ข้าพเจ้าก็ได้พบกับสมาชิ กคณะพรรคใต้ดินที่เป็ นชาวฮอลันดา
นอร์ เวย์ ฝรั่งเศลและเบลเยีย่ ม บุคคลหล่านี้ลว้ นแต่เป็ นบุคคลที่น่าสนใจทั้งสิ้ น
คนพวกนี้ มี อ ะไร ๆ เหมื อ นกัน หลายอย่ า ง ข้า พเจ้า สั ง เกตเห็ น ว่ า เขาเป็ นบุ ค คลแสวงหา
จุดประสงค์ในการดาเนินชีวิตเขาเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงสิ่ งที่ไม่ดีให้ดีข้ ึน ไม่ตอ้ งการที่จะดาเนิ น
ชีวติ ตามบุญตามธรรม แต่ชอบผจญภัย เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งดีอนั เป็ นคุณประโยชน์ต่อส่ วนรวม
ซี โมนเป็ นบุคคลดังกล่าวนี้ ท่านต้องการมีจุดมุ่งหมายในชี วิต ต้องการเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งสิ่ ง
ต่าง ๆ ให้ดีข้ ึน เป็ นคนกระตือรื อร้น ชอบผจญภัยในชีวติ ท่านมีนิสัยเป็ นเหมือนอย่างพวกเรา ๆ นี่แหละ
เราทุกคนต้องการจุดประสงค์ในการดาเนิ นชี วิต เราทราบว่า คนใดดาเนิ นชี วิตเพื่อประโยชน์
ส่ วนตัวเท่ านั้นย่อมเป็ นการโง่ เขลาและไร้ ผล เราต้องมี อุดมคติ เพื่อจะใช้ชี วิตหรื อสละชี วิต โดยไม่
จาเป็ นต้องเป็ นคนเจ้าอารมณ์ประกาศโฆษณาอุดมคติของเราอย่างอึกทึกครึ กโครม
มีตวั อย่างเรื่ องหนึ่งว่า ชายคนหนึ่ งเข้ามาสนทนากับข้าพเจ้าในสานักงาน และเล่าเรื่ องชี วิตของ
เขาให้ฟั งว่า เดิ มเขามี อาชี พเป็ นปึ กแผ่น มี บา้ น มี รถยนต์ มี ภรรยายสาวสวยและมี ข ้าวของเครื่ องใช้
ฟุ่ มเฟื อยอื่น ๆ มีมากมาย เขาน่ าจะมี ความสุ ขอย่างยิ่ง แต่กลับตรงกันข้าม เขามีความละอายที่จะบอก
ข้าพเจ้าว่า ในระหว่างสงครามโลก เขารู ้สึกว่าได้ประโยชน์จากชีวติ และความสุ ขยิ่งกว่าเวลาใด ๆ เพราะ
เขาได้เป็ นนักบินรู ้สึกพอใจมาก เขาชอบชีวติ เช่นนั้น เพราะเขาได้ทุ่มเทชีวติ ของเขาในงานอย่างจริ งจัง
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ปั ญหาของบุคคลผูน้ ้ ี เข้าใจได้ง่าย เพราะในระว่างสงครามเขามีจุดมุ่งหมายในการดาเนิ นชี วิต
แต่บดั นี้ เขาไม่มีจุดหมายอะไรอีกแล้ว แม้เขากลับมาสู ้ครอบครัว มิตรสหายบ้านช่ องที่สวยงามน่ าอยู่
เครื่ องอุปโภคบริ โภคต่าง ๆ ฟุ่ มเฟื อยเขากลับไม่มีความสุ ข เราก็เช่นเดียวกัน ย่อมต้องการจุดมุ่งหมายใน
การดาเนินชีวติ
อีกเรื่ องหนึ่ ง เกิ ดขึ้นในบ่ายวันอาทิ ตย์ เดื อนกรกฎาคม ซึ่ งมีอากาศอบอ้าว พนักงานดับ เพลิ ง
อาสาสมัครพวกหนึ่งเป็ นนักดับ เพลิงอาสาสมัครจริ ง ๆ เขาแต่งตัวรุ่ มร่ าม สวมรองเท้าสาหรับดับเพลิง
ขนาดหนัก เหงื่อท่วมตัวเพราะแดดร้อนจัด กาลังทาความสะอาดสายสู บอยู่ เขาชอบใจทางานเหล่านี้ ท้ งั
ๆ ที่อากาศร้อนจัด
เขามีจุดมุ่งหมายในการกระทางานนี้ เพราะเป็ นกองดับเพลิงของพวกเขา เขามีความเชื่ อว่ากอง
ดับเพลิงมีความสาคัญยิ่งกว่าตัวเขา มีความสาคัญพอที่จะเร้าใจให้เขาออกจากบ้านไปทางานในวันหยุด
ทั้ง ๆ ที่อากาศร้อนจัดในบ่ายวันนั้น
ซี โมนมีจุดมุ่งหมายในชี วิตเหมือนกัน คือเป็ นสมาชิ กในคณะพรรคเศโลเท ซึ่ งเป็ นคณะพรรค
ใจร้ อนรน จนกระทัง่ ได้พ บกับ พระเยซู ค ริ ส ต์ เราทั้ง หลายมี จุดมุ่ ง หมายต่ า ง ๆ กันและจุ ดมุ่ ง หมาย
ส่ วนมากมีคุณประโยชน์ แต่มีจุดมุ่งหมายอยู่ประการหนึ่ งซึ่ งมีคุณประโยชน์อนั แท้จริ งที่ เรี ยกร้ องให้
อุ ทิ ศ ตนโดยสิ้ นเชิ ง คื อจุ ดมุ่ ง หมายของพระเยซู ค ริ ส ต์ จุ ดมุ่ง หมายของพระองค์อย่า งเดี ย วเท่า นั้นที่
ยิง่ ใหญ่ สมควรเราทั้งหลายจะอุทิศร่ างกายและชีวติ ให้โดยสิ้ นเชิง
มนุ ษย์เราทั้ง ชายและหญิ ง เป็ นบุ คคลที่ ตอ้ งการเปลี่ ยนแปลงสิ่ ง ต่าง ๆ ซี โมน เศโลเท ก็เป็ น
บุคคลแบบนี้เหมือนกันท่านไม่พอใจในสถานการณ์ปัจจุบนั ดังนั้นท่านถึงไปเข้าเป็ นพรรคพวกเศโลเท
ท่านสนับสนุนคณะนี้อย่างเต็มที่ เพราะเชื่อว่าพวกก่อการใต้ดินสามารถทาการเปลี่ยนแปลงได้
ข้าพเจ้ามักนึ กประหลาดใจอยู่เสมอ ๆ ว่า เหตุใดซี โมนจึงละทิ้งคณะพรรคเศโลเทซึ่ งมีอานาจ
มาก มาเป็ นสาวกของพระเยซูผเู ้ ป็ นเพียงช่างไม้จากนาซาเร็ ธและไม่มีอาวุธแต่อย่างใด
มีคาตอบอยูป่ ระการเดียวว่า พระเยซูทรงกระทาการสาคัญยิง่ กว่า การเปลี่ยนแปลงของพระองค์
มีความมัน่ คงและแน่นอนว่า อาณาจักรของพระองค์ก็ยงั่ ยืนกว่า เป็ นที่ถูกใจซี โมนผูไ้ ม่พอใจในชี วิตของ
ตนและใจร้อนรนมาก
ท่านเล่ ารู ้ สึกอย่างไร พวกท่านส่ วนมากก็เป็ นเหมื อนซี โมน คือมี จิตใจใคร่ จะส่ งเสริ มสังคม
อย่างแรงกล้าเหมือนกันท่านไม่พอใจในสถานการณ์ ปัจจุบนั ท่านปรารถนาจะช่ วยเหลื อและอยากจะ
เปลี่ยนแปลงสิ่ งต่าง ๆ ในโลกนี้ ให้ดีข้ ึน มีหลายองค์การ หลายคณะที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงสิ่ งต่าง ๆ
แต่ มีเพีย งแห่ ง เดี ยวเท่ านั้นที่ ดารงอยู่ไ ด้ตลอดมาทุ กยุคทุ กสมัย นั่นคื อคริ สตจัก รของพระเยซู คริ ส ต์
เพราะองค์การอื่น ๆ เป็ นเพียงองค์การที่มนุษย์ต้ งั ขึ้น จึงให้ประโยชน์เพียงชัว่ คราวแล้วล้มเลิกไป
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ถ้าท่านต้องการจะเปลี่ยนแปลงสิ่ งต่าง ๆ จงสมัครเข้ามาทางานในพระราชกิจของพระเยซู คริ สต์
เพราะพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของมนุษย์มามากต่อมาก และได้ทรงเปลี่ยนประวัติศาสตร์ ของ
โลกมาแล้วทรงมีอิทธิ พลต่อชีวติ ของมนุษย์ท้ งั หลายมากกว่าผูอ้ ื่น หรื อขององค์การใด ๆ ตลอดมายุคทุก
สมัย
พระองค์ทรงเอาชนะน้ าใจของคนตั้งหลายร้ อยล้านทรงยิ่งใหญ่กว่าอเล็กซานเดอร์ มหาราช ซี
ซาร์ นโปเลียน ฮิตเล่อร์ ฯลฯ โดยไม่ตอ้ งใช้เงินหรื อาวุธเลย พระองค์มิได้ศึกษาวิทยาศาสตร์ หรื อมีความ
รอบรู้ ม ากเท่ า พวกเรา แต่ พ ระองค์ท รงประทานความเข้า ใจเกี่ ย วกับ โลกมนุ ษ ย์และสวรรค์ยิ่ง กว่า
นักปราชญ์และปรัญชาเมธี รวมกันเสี ยอีก พระองค์ได้กล่าวพระคาอันประกอบไปด้วยชี วิตอย่างที่ไม่เคย
มีใครได้กล่าวมาก่ อนเลยและบังเกิ ดผลดี ยิ่งกว่าถ้อยคาของนักกล่าวสุ นทรพจน์และจินตกวี ถึ งแม้ว่า
พระองค์ไ ม่ เคยเขี ย นหนัง สื อเลยแม้แต่ เล่ ม เดี ย ว แต่ พ ระองค์ก็ ไ ด้ดลบันดาลใจให้นัก เขี ย นได้เขี ย น
เรื่ องราวต่าง ๆ มากมาย ทรงให้หวั ข้อสาหรับนักเทศน์ได้เขียนคาเทศน์ นักปาฐกถาได้เขียนหัวข้อเรื่ องที่
ตนจะกล่ าว พระองค์เป็ นผูท้ รงกระทาให้เกิ ดงานศิ ลปะ เกิ ดมี หนังสื อเรี ย นและดนตรี ยิ่งกว่าบรรดา
นักปราชญ์ในสมัยโบราณและปั จจุบนั รวมกันเสี ยอีก
มนุษย์ท้ งั หลายชอบการผจญภัย ข้าพเจ้าแน่ใจว่าซี โมนก็ชอบการผจญภัยเหมือนกัน ท่านจึงได้
ร่ วมงานกับคณะพรรคใต้ดิน เพราะคณะพรรคเศโลเทนี้ มีงานเสี่ ยงภัยให้ทามากมายซี โมนอาจจะแอบ
ย่องออกมาจากบ้านในเวลากลางคืน ตอนดึ กค่อย ๆ เดิ นแอบไปตามตรอกตามซอกต่าง ๆ เพื่อไม่ให้
ทหารโรมันเห็น อาจจะปี นกาแพงกระโดดลงไปหมอบแอบฟังแล้วก็วิ่งไปหลบซ่ อนตามพุ่มมะกอกเทศ
แล้วก็หยุดอีก นอนราบไปกับพื้นดิ นสักครู่ เพื่อให้แน่ ใจว่ามีคนมาสื บดู และสะกดรอยตามมาหรื อไม่
แล้วก็ออกวิ่งผ่านทุ่งนาไปด้วยหัวใจเต้นระทึก ลัดเลาะไปตามหุ บเขา เลียบไปตามริ มลาธารที่มีตลิ่งสู ง
ชัน ใช้อาณัติสัญญาณต่าง ๆ เมื่อผ่านยามรักษาการณ์ เดินทางไปด้วยความจาใจแล้วฆ่าทหารรักษาการณ์
โรมันอย่างเงียบ ๆ
อย่านึ กว่าชี วิตของซี โมนจะเป็ นชี วิตเงียบ ๆ ท่านเป็ นบุคคลที่มีชีวิตโลดโผนเต็มที่ จนกระทัง่
ท่านได้มาพบกับบุคคลที่เป็ นนักผจญภัยยิ่งกว่าท่านเข้า และนักผจญภัยผูย้ ิ่งใหญ่น้ ี เองที่เสนอคาท้าทาย
มายังท่าน
ถ้า ท่ า นคิ ด ว่ า พระเยซู ค ริ สต์ เ ป็ นบุ ค คลทึ่ ม ๆ เงี ย บ ๆ หาแต่ ค วามสบายใส่ ต น หรื อ ไม่
กระตือรื อร้ น ก็คงเป็ นเพราะคริ สเตี ยนบางคนทาให้ท่านเข้าใจผิดไปเช่ นนั้น ขออย่าให้ถือเอาบุคคล
เหล่านั้นมาเป็ นมาตรฐานวัดพระเยซู เลย ซี โมนพบว่าพระเยซู ทรงเป็ นนักผจญภัยชั้นเยี่ยมและเมื่อท่าน
ติดตามพระองค์ไปแล้ว ก็ได้ลิ้มรสแห่ งการผจญภัยอย่างดีเลิศ เราจะได้พบเหตุการณ์อย่างเดียวกันนี้ ใน
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องค์พระเยซู เพราะว่าพระองค์เป็ นบุคคลที่น่าสนใจ กล้าหาญและร่ าเริ ง ท้าทายเราอยูต่ ลอดเวลาบุคคล
อื่น เมื่อเทียบกับพระองค์แล้ว ก็ข้ ีขลาดตาขาวและไม่น่าสนใจเลย
ชีวติ คริ สเตียนเป็ นชีวติ ที่ตอ้ งผจญภัยมากที่สุด เรามักจะเข้าใจผิดว่าชี วิตที่เต็มไปด้วยความบาป
และเห็ นแก่ตวั เป็ นชี วิตโลดโผนตื่นเต้นโดยแท้ และคิดว่าชี วิตคริ สเตียนจืดชื ดก็ตามที่จริ งแล้วการเห็น
แก่ ต ัว และความบาปเป็ นสิ่ ง ที่ น่ า เบื่ อ หน่ า ยที่ สุ ด ไม่ ช้ า ชี วิ ต อัน มี ค่ า ของเราก็ จ ะสู ญ เสี ย ไปเปล่ า ๆ
เหมือนกับบุคลลที่ตายแล้ว
พระเยซู คริ สต์เป็ นบุคคลที่เต็มไปด้วยชี วิตชี วา จงติดตามพระองค์ไป จะทาให้เราได้ผจญภัย
อย่างแท้จริ ง โปรดทดลองดูดว้ ยตัวท่านเองเถิด
บางทีท่านคิดว่าท่านมีลกั ษณะแตกต่างไปจากคนอื่นและไม่ใช่เป็ นคนแบบนั้น “ข้าพเจ้าไม่ใช่
เป็ นบุคคลที่เคร่ งครัดต่อพระศาสนา...........” ซี โมนก็เป็ นบุคคลเช่นนั้นเหมือนกัน
การที่จะให้ซีโมน เศโลเท และมัทธิวคนเก็บภาษีเข้ามาเป็ นพวกเดียวกัน ไม่น่าจะเป็ นไปได้เลย
เพราะซี โมนได้เคยปฏิ ญาณไว้เมื่อจะเข้าเป็ นคณะพรรคว่า จะต้องฆ่าคนเก็บภาษีเช่นมัทธิ วให้หมดไป
แต่บดั นี้ผทู ้ ี่ต้ งั ใจจะฆ่า และผูท้ ี่ฆ่าได้มาเป็ นมิตรสหายสนิทสนมในคณะเดียวกันแล้ว
บุคคลทั้งสองนี้ เป็ นตัวอย่างอันดีที่แสดงให้เห็นว่าพระเยซู อาจเปลี่ ยนแปลงนิ สัยของบุคคลทั้ง
สองที่เคยเกลียดชังกันและเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ถ้าท่านไม่พร้อมที่จะติดตามพระองค์ไปในวันนี้
หวังว่าท่านคงจะติดตามไปเป็ นบุคคลของพระองค์ในวันหนึ่งข้างหน้า
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ธาดาย
ชายผูห้ นึ่งมีชื่อเล่น ๆ อยูถ่ ึง 2 ชื่อ คือ “เล็บบาย” แปลว่า “มีกาลังใจเข้มแข็ง” และอีกชื่อหนึ่ งว่า
“ธาดาย” แปลว่า “ใจกล้าหาญ” ส่ วนชื่ อจริ งของท่านว่า “ยูดา” เป็ นบุตรของยากอบ แต่ใ คร ๆ ชอบ
เรี ยกชื่อเล่นของท่าน
ชื่ อเล่ นมัก จะใช้เป็ นเครื่ องแสดงลัก ษณะ หรื ออุ ป นิ สัย ของบุ ค คล การที่ คนใช้ชื่อเล่ นว่า “มี
กาลังใจเข้มแข็ง” หรื อ “ใจกล้าหาญ” ก็เพราะมีเหตุผลเพียงพอ ยูดา บุตรของยากอบได้ชื่อเล่นเหล่านี้ มา
ด้วยวิธีใด ขอให้เราพิจารณาคาว่า “ธาดาย” ที่แปลว่า “ใจกล้าหาญ” อาจจะเป็ นเพราะท่านได้เคยช่วยคน
เรื อล่มกาลังจะจมน้ าตายในทะเลกาลิลีมาก่อนก็ได้ ท่านอาจเคยเป็ นกลาสี ที่กล้าหาญมาก่อนก็ได้ หรื อไม่
ก็อาจจะเป็ นคนกล้าเผชิญสู ้กบั พวกโรมันก็ได้
ชื่ อเล่ นอีกชื่ อหนึ่ งว่า “เล็บบาย” แปลว่า “มีกาลังใจเข้มแข็ง” หมายความว่า น่ าคบหาสมาคม
และใคร ๆ ชอบเป็ นเพื่อนกับท่าน เป็ นคนที่พดู ด้วยง่าย และสนุกสนาน เล็บบายเป็ นบุคคลที่มีชีวิตร่ าเริ ง
ที่สุด ท่านเป็ นคนเปิ ดเผย ชอบติดต่อกับประชาชน รสนิ ยมในชี วิตของคนแบบนี้ ควรจะเป็ นพ่อค้าที่ดี
เป็ นนักปกครอง หรื อเป็ นผูน้ าในการดื่มอวยพรในการเลี้ยงใหญ่ ๆ
บางทีท่านอาจจะคิดว่า พระเยซูคริ สต์เป็ นบุคคลอ่อนแอช่างฝัน และไม่เป็ นภัยต่อผูใ้ ด ตามปกติ
คนชนิ ดนี้ ย่อมไม่มีใครสนใจจะติ ดตาม แต่อย่าลื มว่า คนที่ มีชื่อเล่ นคนหนึ่ งว่า “ใจกล้าหาญ” และมี
กาลังใจเข้มแข็งได้ยอมสละทุกสิ่ งทุกอย่างเพื่อติดตามพระองค์ไปตลอดเวลา
บางทีท่านอาจจะคิ ดว่าศาสนาคริ สเตียนเป็ นศาสนาของคนแก่คนเฒ่า นัน่ ไม่ใช่ วิธีที่พระเยซู
และสาวกของพระองค์ปฏิบตั ิ ยูดาบุตรของยากอบก็ไม่ใช่คนแบบนั้น
ยูดาบุตรยากอบมีชื่อเล่นว่า ผูม้ ีกาลังใจเข้มแข็ง และผูก้ ล้าหาญ เป็ นบุคคลที่พระเยซูตอ้ งการให้
เข้าเป็ นสาวกที่สนิทและไว้วางใจ พระเยซูได้เรี ยกท่านมาเป็ นอัครสาวกคนหนึ่งของพระองค์
ยูดาบุตรยากอบผูม้ ีชื่อเล่นว่า “เล็บบาย” หรื อ “ธาดาย” ดาเนิ นชี วิตร่ วมกับเอกอัครสาวกวงใน
ของพระเยซู เป็ นเวลาประมาณ สองหรื อสามปี ท่านไม่มีชื่อเสี ยงในทางใด ๆ โดยเฉพาะ แต่ก็ไม่แปลก
อะไร เพราะทุกคนไม่อาจเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่ได้เสมอไป
ชี วิตตอนปลายของพระเยซู ตอ้ งเป็ นที่ประทับใจท่านมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันอาทิตย์ที่มี
การแห่ใบตาล ขณะที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม เป็ นเหตุการณ์ที่น่าสนใจยิง่ นัก ประชาชนร้องเพลง
โห่ ร้องต้อนรั บพระเยซู เขาเอาใบตาลและเสื้ อผ้าออกปูตอ้ นรั บพระองค์ ทุกคนเปล่ งเสี ยงสรรเสริ ญ
พระองค์ทวั่ กรุ งเยรู ซาเล็ม ธาดายพอใจเหตุการณ์เช่นนี้ มาก การโห่ ร้องต้อนรับการปรบมือแสดงความ
นิยมชมชอบในองค์พระเยซูทาให้ท่านคิดว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยูแ่ ล้วจริ ง ๆ
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ต่อมาจากนั้นวันหนึ่ งหรื อสองวัน พระเยซู เสด็จเข้าไปในลานโบสถ์ ทรงผลักโต๊ะแลกเงิ น ทุก
สิ่ งทุกอย่างบนโต๊ะนั้นตกลงมายังพื้นลานโบสถ์ แล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังที่ขายสัตว์ทรงเอาเชื อกมัดทา
แส้ขบั ต้อนฝูงแพะ ฝูงแกะ วัว และปศุสัตว์ต่าง ๆ ที่เบียดเสี ยดกันอยูใ่ นคอกให้ออกไปนอกบริ เวณโบสถ์
จนหมดสิ้ น แรก ๆ ประชาชนต่างพากันงงงัน แต่แล้วก็พอใจมีการโห่ร้อง พูดกันถึงเรื่ องการปฏิบตั ิ และ
ปรึ กษากันที่จะยกพระเยซูข้ ึนเป็ นกษัตริ ย ์ เขากล่าวว่า พระเยซู เป็ นพระเมสสิ ยาห์ที่พวกเรารอคอยกันมา
นานแล้ว ธาดายพอใจในเหตุการณ์เหล่านี้มาก เพราะท่านเป็ นบุคคลที่ชอบการตื่นเต้นและทาอะไรอย่าง
เอาจริ งเอาจัง พระเยซูได้ทรงสนองความต้องการของท่านแล้วโดยสมบูรณ์
ครั้งต่อมา การกระทาของพระเยซู ก็หยุดชะงักลง พระองค์มิได้ไปปรากฏในที่สาธารณะไม่ได้
สาแดงความกล้าหาญอีกต่อไป มีอะไรเกิดขึ้นแก่พระองค์หรื อ ธาดายรู ้สึกว่า พระองค์ทรงเอาชนะจิตใจ
ประชาชนทั้งหมด และได้ชยั ชนะอย่างงดงามในการหาเสี ยงเพื่อการเลือกตั้งเป็ นกษัตริ ยแ์ ล้ว ทุกคนก็
มัน่ ใจเช่นนั้นและทุกคนก็พร้อมที่จะเลือกพระองค์ แต่แล้วเหตุการณ์ก็กลับเปลี่ยนแปลงไป พระเยซู ทรง
เหิ นห่างไปเสี ยโดยไม่สนพระทัยเหล่านี้เป็ นความรู ้สึกของธาดาย
เมื่อพระเยซู ได้เชิ ญอัครสาวกทั้งสิ บสองคนมารับประทานร่ วมกัน พระองค์ตรัสว่านี่ เป็ นการ
เลี้ยงครั้งสุ ดท้ายธาดายทนฟั งไม่ได้ และเมื่อเห็นยูดา อิสคาริ โอทออกไปเพื่อดาเนิ นแผนการณ์ทรยศต่อ
พระเยซู อารมณ์ ข องธาดายก็ พ ลุ่ ง พล่ า น ท่ า นได้เงี่ ย หู ฟั ง พระเยซู สั่ ง ให้เ หล่ า สาวกกระท าการของ
พระองค์ต่อไป ยิง่ เมื่อท่านได้ยนิ พระเยซูตรัสว่า พระองค์จะต้องถูกฆ่า ความรู ้สึกของธาดายก็ถึงจุดเดือด
ทนอยูต่ ่อไปไม่ไหว
ธาดายจึงโพล่งออกมาว่า “เหตุใดพระองค์จึงตรัสเรื่ องเหล่านี้ กบั เหล่าสาวก เหตุใดพระองค์ไม่
ปรากฏพระกายแก่มหาชนดังเช่นวันก่อน ๆ เพื่อให้ทุกคนมัน่ ใจว่า พระองค์เป็ นพระเมสสิ ยาห์เสด็จมา
ช่วยโลกให้รอดจริ ง ๆ พระองค์จะได้ไม่ถูกฆ่ามีประโยชน์อนั ใดที่จะนาเอาเรื่ องความทุกข์เช่นนี้ มาตรัส
แก่เหล่าสาวกในโต๊ะอาหารเป็ นส่ วนตัว”
ยูดาบุ ตรยากอบผูม้ ี ชื่อเล่ นว่า “มี กาลัง ใจเข้ม แข็ง” และ “ใจกล้าหาญ” ควรจะได้บทเรี ยน 3
ประการจากเรื่ องนี้
1) ท่านควรจะเรี ยนรู ้เรื่ องความอดทนร่ วมกับพระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์ทรงกระทาการตามเวลาที่
พระองค์ทรงเห็นว่าเหมาะสม พระองค์จะไม่ทรงกระทาการตามกาหนดเวลาของเราและการรอช้านั้น
เป็ นประโยชน์แก่ ตวั เราเอง โดยมากคนเราในสมัยนี้ มกั จะใจร้ อนเหมื อนธาดาย ท่านผูอ้ ่านก็คงเป็ น
เช่ นเดี ยวกันกับข้าพเจ้า เรามักจะเร่ งรัดพระเจ้าให้ทรงกระทาการตามโครงการอันเล็กน้อยของเราให้
ลุล่วงไปในทันทีทนั ใด เราเป็ นใครกันที่จะไปบงการให้พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงกระทาโน่นกระทานี่ ตามใจ
ชอบของเรา
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สมมุติวา่ เช้าวันหนึ่ งเรากาลังทางานอยู่ แล้วมีเด็กคนหนึ่ งบ้าบิ่นเดินเข้ามาในที่ทาการของท่าน
แล้วบอกให้ท่านทาอย่างนั้นอย่างนี้ ท่านจะรู ้ สึกอย่างไร และมีความคิดเห็ นอย่างไรต่อเด็กคนนั้น เรา
ทั้งหลายมักจะประพฤติต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า ดังเด็กหนุ่มผูน้ ้ นั เหมือนกัน
เมื่ อไม่นานมานี้ จ๊อค บุ ตรชายของข้าพเจ้านารถตักดิ นเครื่ องเล่ นของเขามาให้ขา้ พเจ้าซ่ อม
ข้าพเจ้านารถนั้นมาวางไว้บนโต๊ะทางานเพื่อตรวจดูวา่ จะซ่อมได้ดว้ ยวิธีใด ข้าพเจ้าเห็นว่าจะต้องใช้เวลา
มากอยูส่ าหรับการซ่ อมนี้ แต่บุตรชายของข้าพเจ้าออกความเห็นตั้งร้อยอย่างพันอย่าง เพราะอยากจะให้
ซ่ อมเสร็ จภายในเวลา 2-3 วินาที เขาคิ ดว่าใช้กาวติดที่เครื่ องเหล็กประเดี๋ ยวประด๋ าวก็ใช้การได้ สักครู่
หนึ่ ง จ๊อคก็ ก ระวนกระวายและอดทนอยู่ไ ม่ ไ ด้ พอสั ก ห้า นาที เขาก็ ลุ ก ขึ้ นแสดงอาการโกรธจัดเดิ น
ออกไปและบ่นพึมพาว่ารถตักดินของเขาเสี ยหมดแล้ว และข้าพเจ้าไม่มีความสามารถที่จะซ่ อมแซมให้
เขาได้ พวกเรามักจะปฏิบตั ิอย่างนี้ต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าบ่อย ๆ พยายามที่จะเร่ งเร้าพระองค์พยายามที่จะสอน
พระองค์ให้ทรงกระทาอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจเรา
แน่นอนทีเดียวพระคริ สต์ทรงทราบว่าพระองค์กาลังกระทาอะไรอยู่ และพระองค์ทรงกาหนด
แผนการณ์ไว้อย่างถูกต้องพระเจ้าก็ทรงเป็ นเหมือนกันกับพระเยซูคริ สต์
2) ธาดายควรจะเรี ยนรู้จกั การเชื่ อฟั งพระคริ สต์ ยูดาบุตรยากอบปรารถนาแต่จะเป็ นคนดู ท่าน
อยากจะนัง่ ดูพระเจ้าทรงกระทากิจการต่าง ๆ แท้จริ งพระเจ้าไม่ตอ้ งการให้คนคอยดูหรื อคอยแสดงความ
ยินดีเพื่อเป็ นกาลังใจให้พระองค์แต่อย่างใดพระองค์ตอ้ งการคนที่เชื่ อฟังและร่ วมคู่เคียงไปกับพระองค์
เรามักได้ยินคนถามกันว่า “ทาไมพระเจ้าไม่ทรงกระทางานอย่างใดอย่างหนึ่ ง” คนที่ถามนั้นก็
มิได้กาหนดแน่ นอนลงไปว่า จะให้พระองค์ทาอะไร อยากแต่จะให้ทา เขาพูดเป็ นทานองว่า อยากให้
พระเจ้า ทรงกระท าการโดยเร่ ง รี บ และให้ ก ระท าการอัศ จรรย์สั ก สองสามอย่า งเพื่ อ เปลี่ ย นแปลง
สถานการณ์ เป็ นต้น ว่า เรื่ องสงคราม เหตุ ใดพระเจ้าไม่ทรงกาจัดสงครามให้หมดไปหรื อเรื่ องการ
กันดารอาหารว่าพระเจ้าไม่ทรงกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อกาจัดความขาดแคลนกันดารให้หมดไป
แท้จริ งเครื่ องมือที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อให้กระทางานของพระองค์ในโลกนี้ คือมนุ ษย์ชายและ
หญิงที่เชื่อฟังพระองค์สงครามนั้นมนุษย์เป็ นผูก้ ่อขึ้น เมื่อพวกเราและผูน้ าของเราได้เรี ยนรู้จกั การเชื่อฟัง
พระเจ้าแล้ว อย่างน้อยที่สุดก็ทาให้ความตึงเครี ยดระหว่างประเทศหมดไป การอดอยากกันดารอาหารก็
ดี เป็ นผลจากการกระทาของมนุ ษย์เอง แท้จริ งในโลกนี้ มีอาหารเหลื อเฟื อ ผูท้ ี่เชื่ อฟั งพระเจ้าจะต้อง
ช่วยกันจัดการแบ่งสันปั นส่ วนที่เหลือนั้นให้แก่คนที่ไม่มี
ปั ญหาอี ก ข้อหนึ่ ง ที่ ค นเรามัก จะหยิ บ ยกขึ้ นมาถามกัน บ่ อย ๆ ก็ คื อ “เหตุ ใ ดข้า พเจ้า จึ ง ไม่ มี
ความรู ้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจ” ถ้อยคาเช่นนี้มีผกู ้ ล่าวกันมาก และเป็ นอันตรายในข้อที่วา่ ก่อนที่คนเรา
จะรั บนับถื อศาสนาใด ๆ จะต้องมี ความรู ้ สึกอย่างใดอย่างหนึ่ งเสี ยก่ อน เรามักเข้าใจผิดว่า ถ้าไม่เกิ ด
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ความรู ้ สึกอย่างใดอย่างหนึ่ งขึ้นแล้ว จะต้องมีการบกพร่ อง เรามุ่งหวังเพียงความรู ้ สึกทางอารมณ์ หรื อ
การเร้ าวิญญาณเท่ านั้น ถ้าไม่รู้สึกว่า เกิ ดอะไรขึ้ นในใจแล้ว ก็ รู้สึกว่ามี มลทิ น เคี ยดแค้นและผิดหวัง
แนวคิดเช่ นนี้ เกิ ดจากประชาชนไปอ่านหนังสื อทางศาสนาที่เหลวไหลซึ่ งพิมพ์ออกจาหน่ ายแพร่ หลาย
ในทุกวันนี้หนังสื อซึ่ งมีทีท่าว่าจะเป็ นเรื่ องศาสนา แต่ไม่เป็ นความจริ งเสมอไป พระคริ สต์ยงั คงเป็ นทาง
นั้น เป็ นความจริ งและเป็ นชีวติ
พวกเราส่ วนมากมักจะไปหลงนมัสการความรู ้ สึกแทนที่จะนมัสการพระเจ้า ถ้าท่านแสวงหา
เพียงความรู ้ สึกจะต้องเสี ยเวลานาน เพราะว่าพระเยซู ไม่ได้เสด็จมาประทานความรู ้ สึกในใจอย่างใด
พระองค์เสด็จมาเรี ยกร้องเอาความเชื่อฟังและสัญญาจะประทานชีวติ ให้
3) ธาดายควรจะได้เรี ยนรู้จกั การรับผิดชอบต่อองค์พระเยซู คริ สต์ ยูดา ผูก้ ล้าหาญและมีกาลังใจ
อันเข้มแข็งต้องการทาทุกสิ่ งเพื่อพระศาสนา ท่านต้องการให้ทุกคนปฏิ บตั ิเว้นแต่ตวั ท่านเอง พวกเราก็
เป็ นเช่นนั้นเหมือนกัน
ในที่สุดธาดายก็เรี ยนรู ้ วา่ ศาสนาคริ สเตียนเริ่ มต้นจากพระคริ สต์ และจะมีความหมายในชี วิต
ของท่านก็ ต่อเมื่ อได้มาเผชิ ญหน้ากับองค์พระเยซู คริ สต์เป็ นส่ วนตัว ถ้าท่านไม่ เข้าสนิ ทกับพระองค์
เสี ยก่อน ศาสนาคริ สเตียนจะไม่มีประโยชน์อะไรแก่ตวั ท่านเลย ถึ งแม้ว่าคริ สเตียนในโลกนี้ จะมีมาก
น้อยสักเพียงใดก็ตาม
เราจะโยนภาระเรื่ องศาสนาคริ สเตี ยนให้ผูอ้ ื่นไม่ได้ เป็ นหน้าที่รับผิดชอบของเราโดยเฉพาะ
ศาสนาคริ สเตียนเริ่ มต้นในตัวท่านและตัวข้าพเจ้า เราจะต้องทางานของพระคริ สต์ เราต้องขยายความรัก
ของพระองค์ให้กว้างออกไป และนาเอาการยกโทษของพระองค์ไปให้ผูอ้ ื่น เราจะโยนภาระนี้ ไปให้
ผูอ้ ื่นทาแทนไม่ได้มีผถู ้ ามว่า “คนที่เห็นพระคริ สต์ทรงเป็ นขึ้นมาจากตายก็เชื่ อในพระองค์ได้ง่าย ๆ แต่
ในสมัยนี้จะเชื่ อได้อย่างไร” คาตอบก็คือว่าคนภายนอกจะรู ้จกั พระคริ สต์โดยทางตัวเรา หน้าที่ของเราก็
คือดาเนินชีวติ เพื่อให้คนอื่นรู้จกั พระองค์
ถ้าบุคคลมีความอดทนต่อพระเจ้า เชื่ อฟั งพระองค์และพร้อมที่จะรับผิดชอบในพระราชกิจของ
พระองค์ อะไรจะบังเกิ ดขึ้น พระเยซู ได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า พระองค์จะสถิ ตอยู่ในใจผูน้ ้ นั แล้ว
พระองค์จะทรงเป็ นพระสหายและพระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน บุคคลที่จะได้รับสิ่ งเหล่านี้ อาจเป็ นตัวท่าน
เองก็ได้
เราไม่ทราบแน่วา่ อะไรเกิดขึ้นแก่ยดู า บุตรยากอบ ซึ่ งมีชื่อเล่นว่า ธาดายและเล็บบาย พระคัมภีร์
บอกแต่เรื่ องพระเยซูไม่บอกเรื่ องของคนอื่น ๆ แต่ก็เห็นได้ชดั เจนว่าชี วิตของพระคริ สต์ปราฏอยูใ่ นชี วิต
ของยูดาเป็ นส่ วนมาก โดยมากใคร ๆ ระลึกถึงท่านในนามของอัครสาวกที่ชื่อว่า “ธาดาย” ซึ่ งแปลว่า “ผู้
กล้าหาญ”
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ตามเรื่ องเล่าว่าธาดายทางานอยูใ่ นคริ สตจักรกรี กเป็ นเวลาหลายปี ต่อมาจึงได้ไปยังป่ าร้างทาง
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศตุรกี และตอนใต้ของประเทศรัสเซี ย คาบอกเล่ากันต่อ ๆ มาว่า ท่านได้
ประพฤติตนสมกับชื่อเล่นอย่างกล้าหาญในการรักษาคนเจ็บป่ วย และได้พยาบาลโรคเรื้ อนด้วย ท่านมีใจ
กล้าหาญจนถึงที่สุด เข้าใจกันว่าท่านตายด้วยบาดแผลถูกธนู ที่พวกคนป่ าในเมืองอารารัตยิงมาสังหาร
เรื่ องเป็ นเพียงคาบอกเล่าต่อ ๆ กันมา แต่ก็สอดคล้องกับเรื่ องของธาดายดังที่เราคิดว่าจะเป็ นไปได้ เพราะ
พระคริ สต์ทรงประทับอยูใ่ นจิตใจของท่านผูน้ ้ ี
คนเราส่ วนมากมักไม่มีความกล้าหาญเป็ นคุณสมบัติ เช่นกล้าที่จะดาเนิ นชี วิตไปตามทางชอบ
ธรรม กล้ายืนหยัดต่อสู ้เพื่อความจริ ง กล้าที่จะฝื นความปรารถนาอันชัว่ ร้ายของฝูงชน กล้าที่จะเป็ นคน
ของพระเยซู คริ สต์ เรากลัวที่จะต้องถูกทอดทิ้งอยู่โดดเดี่ ยว เรามักจะตกใจเมื่อคิดว่าเราอยู่อีกฝ่ ายหนึ่ ง
ตามลาพังคนเดียว เราตกใจจนหน้าซี ดเมื่อเผชิญชีวติ เผชิญโลก เผชิญกับเพื่อนหรื อศัตรู ตามลาพัง
ท่านไม่ตอ้ งอยู่ตามลาพังคนเดี ยว เพราะสหายคนสาคัญที่มองเห็ นไม่ได้เห็ นด้วยตาอยู่ใกล้ ๆ
ท่าน ถ้าท่านทางานรวมกับพระองค์ ท่านจะเป็ นฝ่ ายคนหมู่ใหญ่เสมอ จงอดทนทางานรวมกับพระองค์
เชื่อฟังพระองค์ และรับผิดชอบในหน้าที่ของพระองค์ แล้วพระองค์จะประทับอยูใ่ นตัวท่าน ชื่ อเล่นของ
ท่านอาจไม่ใช่ธาดาย แต่ท่านจะไม่ตอ้ งเปล่าเปลี่ยวใจ และไม่ตอ้ งสะดุง้ กลัว เพราะพระคริ สต์ประทับอยู่
ในตัวท่าน
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ยากอบ บุตรอัลเฟอัส
มี สาวกอี กผูห้ นึ่ งซึ่ งไม่ใคร่ จะมี ใครจดจาเรื่ องราวของท่านได้มากนัก บุ คคลผูน้ ้ ี มีชื่อยากอบ
บุตรชายของอัลเฟอัส มีชีวิตอยูใ่ นสมัยของพระเยซู แต่พระคัมภีร์มิได้ระบุถึงสิ่ งที่ยากอบบุตรอัลเฟอัส
ได้กระทาหรื อกล่าวไว้ มีแต่เสี ยงของท่านเท่านั้นที่ปรากฏอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม พระเยซู ทรงตระหนักใน
ความสามารถของบุคคลผูน้ ้ ี แต่ทรงแต่งตั้งให้เขาเป็ นเอกอัครสาวกของพระองค์
เราไม่ทราบประวัติเดิมของบุคคลผูน้ ้ ี รู ้แต่เพียงว่าท่านมีพี่ชายคนหนึ่ งซึ่ งเป็ นบุตรของอัลเฟอัส
เหมือนกัน ชื่ อเลวี เลวีเป็ นคนมีความหลัง คือเป็ นคนเก็บภาษีคดโกงและขายชาติเลวีผนู ้ ้ ี ได้นามใหม่ว่า
มัทธิว เป็ นเอกอัครสาวกของพระเยซูเหมือนกัน
ยากอบบุ ตรชายของอัล เฟอัส เป็ นเหมื อนกับ พี่ ช ายของท่ า นหรื อไม่ ท่ า นได้พ บกับ พระเยซู
ทางมัทธิวพี่ชายของท่านหรื อไม่ บางทีเราลืมไปว่าความประพฤติเป็ นตัวอย่างที่มีอิทธิ พลเหมือนบุคคล
ในครอบครัว บางทียากอบรู ้จกั กับพระเยซูก็เพราะว่าพี่ชายถือศาสนาคริ สเตียนก็เป็ นได้
หรื อว่า อาจจะเป็ นเพราะการอบรมซึ่ ง ท่ า นได้รับ ในครอบครั วฝั ง ลึ ก อยู่ใ นจิ ตใจของท่ า นก็
เป็ นได้ อัลเฟอัสบิดาและมาเรี ยมารดาของท่านเป็ นคนเคร่ งครัดในศาสนา และมีการสอนศาสนากัน
อย่างจริ งจังภายในครอบครัว สิ่ งเหล่านี้ อาจเป็ นตัวอย่างอันดี แก่มทั ธิ วและยากอบก็เป็ นได้ จิตใจของ
บิดามารดาอาจผิดหวังและระทมทุกข์ เมื่อเลวีบุตรชายของตนมีอาชี พเป็ นพนักงานเก็บภาษี และบางที
จิตใจของท่านทั้งสองจะต้องชอกช้ าอีกเป็ นคารบสองเมื่อยากอบมีอาชีพอย่างเดียวกับพี่ชาย
อย่างไรก็ตาม การอบรมและแบบอย่างดังกล่ าวไม่ไร้ ผลเสี ยเลยทีเดี ยว เหมือนกับเมล็ดพืชที่
เจริ ญขึ้นอย่างช้า ๆ จะต้องปลูกลงในดินให้ลึก การอบรมและตัวอย่างภายในครอบครัวย่อมเจริ ญขึ้นใน
ชีวติ ของบุตรทั้งสอง และได้บงั เกิดผลดีต่อไป บุคคลทั้งสองจึงได้เข้ามาเป็ นเอกอัครสาวกของพระเยซู
เลวี หรื อ มัทธิว เป็ นบุคคลที่มีนามอุโฆษ ท่านเขียนพระกิตติคุณชื่ อมัทธิ ว ชื่ อของท่านจึงอยูใ่ น
อันดับต้น ๆ ในบัญชี ชื่อสาวกของพระเยซู แต่ชื่อของยากอบน้องชายอยู่ในอันดับท้าย ๆ คนทั้งหลาย
มักจะลืมยากอบเสี ย ท่านมิได้ถูกรัศมีของพี่ชายผูเ้ รื องนามมาบดบังเท่านั้น แต่ยงั ถูกรัศมีของยากอบอีก
คนหนึ่งมาบดบังรัศมีของท่านเสี ยด้วย
ยากอบซึ่ งเป็ นเอกอัครสาวกอีก ผูห้ นึ่ งนั้นเป็ นบุตรของเศเบดี ท่านเป็ นคนหนึ่ งในจานวนสาวก
สามคนที่ เด่ น คื อเปโตร ยากอบ และยอห์น ยากอบบุตรของเศเบดี น้ ี เป็ นคนใจร้ อน พูดขวานผ่าซาก
ส่ วนยากอบบุตรของอัลเฟอัสมีลษั ณะแตกต่างกันกับยากอบบุตรเศเบดีเป็ นอันมาก
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ยากอบบุตรอัลเฟอัสอาจจะเป็ นคนเตี้ย หากพิจารณาชื่ อเล่นที่ว่า “ยากอบ” แปลว่า “คนเล็ก ๆ”
หรื อ “คนเตี้ย” บางทีพระเยซูเป็ นผูใ้ ห้นามนี้ แก่ยากอบ “คนเตี้ย” พระเยซูทรงเป็ นผูม้ ีอารมณ์ขบขันชอบ
ตั้งสมญาให้บุคคลหลายคน เช่น ซี โมน เป็ น เปโตร เลวีเป็ นมัทธิวเป็ นต้น
ยากอบ “ผูเ้ ล็กน้อย” เมื่อพิจารณาโดยผิวเผินจะเห็ นว่าท่านเป็ นผูเ้ ล็กน้อยในทุก ๆ ด้าน ไม่มี
อะไรเด่นเลย คนจึงลืมสาวกผูน้ ้ ีเสี ย ไม่มีใครเทศนาระบุชื่อท่านเลย ในพระคัมภีร์ก็มีแต่ชื่อของท่านระบุ
อยูใ่ นบัญชีเอกอัครสาวกทุกแห่ง รวมทั้งชื่อสาวกรุ่ นแรกในคริ สตจักรภายหลังการสิ้ นพระชนม์และการ
คืนพระชนม์ของพระเยซู การที่ท่านมีชื่อปรากฏว่าเป็ นเอกอัครสาวกคนหนึ่ ง แสดงว่าพระเยซู ทรงถือว่า
ท่านมีส่วนสาคัญในพระราชกิจของพระองค์ ยากอบผูเ้ ล็กน้อยเป็ นเอกอัครสาวก แสดงถึงบทบาทสาคัญ
ของบุคคลเงี ยบ ๆ คนที่โลกลืม และบุคคลที่ต่าต้อยในโลกนี้ คนแบบนี้ มีมากจนเราไม่รู้ว่าจะไปตั้งต้น
หา ตัวอย่างมาจากที่ไหนดี ทุกยุคทุกสมัยมา บุคคลต่ าต้อยที่โลกลืมนี้ แหละได้กระทาคุณประโยชน์ไว้
มากมาย
ต้น ค.ศ.1200 ทุกคนทราบว่า อินโนเซนต์ที่ 3 ดารงตาแหน่งมหาสันตปาปา ต้นปี นั้นสันตปาปา
อินโนเซนต์ทาพิธีสวมมงกุฎให้แก่จกั รพรรดิ อ๊อตโตที่ 4 จอมจักรพรรดิ โฮลี โรมันเอมไปร์ ทุกคนรู ้ จกั
จักรพรรดิ อ๊อตโตที่ 4 เป็ นอย่างดี ในต้นปี เดียวกันนี้ ทุกคนได้กล่าวขวัญถึงซาลาติน ผูน้ ามอสเลม และ
พวกครู เสดซึ่ งทาการรบพุ่งกัน ขณะเดี ยวกันนี้ มีบุคคลเงี ยบ ๆ ผูเ้ ล็กน้อยผูห้ นึ่ งซึ่ งได้ทาการรักษาคน
โรคเรื้ อนสองสามคน และสงเคราะห์คนยากจนด้วยบุคคลผูเ้ ล็กน้อยนี้ อยู่เสมอ ท่านคือเซนต์ฟรานซิ ส
แห่งแอสซี ซี ไม่มีใครสนใจกับสันตปาปาอินโนเซนต์ที่ 3 หรื อจักรพรรดิอ๊อตโตที่ 4 หรื อพวกครู เสดอีก
ต่อไป
ในกรุ งลอนดอนระหว่างปี ค.ศ.1850-1860 มีพ่อค้าขายเสื้ อผ้าผูห้ นึ่ งชื่ อยอร์ ชวิลเลี ยม เป็ นคน
เงี ยบ ๆ เป็ นผูเ้ ล็กน้อยที่โลกไม่รู้จกั เพราะยอร์ ช วิลเลียมมิได้เป็ นนายกรัฐมนตรี องั กฤษ หรื อสมาชิ ก
รัฐสภาแต่ประการใด ท่านมิใช่เป็ นคนมีชื่อเสี ยงเด่น ไม่เคยแต่งหนังสื อหรื อรับรางวัลอย่างใด ๆ ท่านไม่
เคยรบชนะในการสงคราม หรื อชอบทาอะไรเอะอะโวยวายแต่ท่านได้เชิ ญเด็กหนุ่มสองสามคนมาร่ วม
อธิ ษฐาน และสนทนากันแบบคริ สเตี ยนในเวลาว่างงานเท่านั้น ตัวยอร์ ช วิลเลี ย มเองหารู ้ ไม่ว่า การ
กระทาของท่านเป็ นบ่อเกิดแห่งองค์การอย่างหนึ่ งขึ้นแล้ว ที่เราเรี ยกกันในทุกวันนี้ วา่ ไว. เอ็ม. ซี . เอ ซึ่ ง
มีสาขาอยูใ่ นประเทศต่าง ๆ ที่เจริ ญแล้วทัว่ โลก
อย่าดูถูกอิทธิ พลของคนเงี ยบ ๆ ผูเ้ ล็กน้อยที่โลกลื มเป็ นอันขาด เพราะบุคคลเหล่านั้นเป็ นคน
สาคัญที่สุดอย่างแท้จริ ง ถ้าตารวจก็ดี พนักงานรถไฟก็ดี คนโดยสารก็ดี ประพฤติตนเป็ นคนสงบเงี ยบ
ทาตนเป็ นคนเล็กน้อยที่โลกลืมเสี ยแล้ว เหตุการณ์จะไม่เกิดขึ้นเหมือนดังตัวอย่างต่อไปนี้
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วันหนึ่ งในปี ค.ศ.1893 ในอาฟริ กาใต้ ชายผิวสี น้ าตาลไหม้ผูห้ นึ่ งซื้ อตัว๋ รถนอนในชั้นที่หนึ่ ง
เพื่อเดินทางต่อไปยังแคว้นเปรตอเรี ย เขาเข้าไปนอนในห้องชั้นที่ 1 เพื่อพักผ่อนขณะรถแล่น ครั้งมาถึ ง
สถานี มาริ สเบิ ร์ก ชายผิวขาวผูห้ นึ่ งขึ้นมาบนรถ เห็ นคนผิวสี น้ าตาลล่วงละเมิดเช่ นนั้น ก็ถอยออกไป
สักครู่ หนึ่ ง เขาไปตามพนักงานรถไฟสองนายเข้ามาด้วย เจ้าพนักงานรถไฟสั่งให้ชายผิวสี น้ าตาลผูน้ ้ นั
ออกไปยังรถการ์ ด ชายผูน้ ้ นั นาตัว๋ ชั้นหนึ่งออกแสดงว่ามีสิทธิ์ แต่พนักงานรถไฟก็คงยังยืนกรานตามเดิม
ชายผิวสี น้ าตาลไม่ยอมออกไป สักครู่ หนึ่ งต่อมาตารวจนายหนึ่ งขึ้นมาผลักชายผิวสี น้ าตาลและกระเป๋ า
เดิ นทางของเขาลงไปยัง ชานชาลาสถานี รถไฟ เหตุ ก ารณ์ เกิ ดขึ้ นครั้ ง นี้ ทาให้ชีวิตจิ ตใจของชายผิวสี
น้ าตาลผูน้ ้ นั เปลี่ ยนไปทันที เขาได้กลับยังประเทศอินเดีย แล้วกลายเป็ นคนมีชื่อเสี ยงในหลายปี ต่อมา
หวังว่าท่านคงรู ้จกั ชายผูน้ ้ ี มหาตมะคานธี นนั่ เอง
โลกควรจะมี บุคคลอย่างยากอบมากขึ้น เหตุการณ์ ดงั กล่ าวจะไม่มีวนั เกิ ดขึ้ นเป็ นอันขาด อี ก
เรื่ องหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็ นดังนี้ คือหนึ่งเจ้าของภัตตาคารในมลรัฐเซ้าต์คาโรไลนาได้สั่งให้ลูกค้าผิวสี น้ าตาล
และครอบครัวออกจากภัตตาคารทันที หารู ้ไม่วา่ ได้มีผลร้ายแรงเกิดขึ้นภายหลัง ด้วยเหตุที่เขาได้เหยียด
หยามชายผิ วสี น้ า ตาลและครอบครั วของเขาอย่า งรุ นแรง พอชายผูน้ ้ ี กลับ ไปถึ ง อเมริ ก าใต้อ ันเป็ น
ภูมิลาเนาของเขาก็ได้เข้าเป็ นสมาชิ กในคณะพรรคคอมมิวนิ สต์ทนั ที บัดนี้ เขากลายเป็ นผูน้ าคณะพรรค
คอมมิวนิสต์ในทวีปอเมริ กาใต้ไปแล้ว เขาอ้างว่าการที่เขานับถือลัทธิ น้ ี ก็เพราะเหตุการณ์ในคืนวันนั้นที่
เซ้าต์คาโรไลนานัน่ เอง
ถ้ามีคนเช่ นยากอบผูเ้ ล็กน้อยในโลกนี้ เป็ นจานวนมาก ๆ ก็จะดี ไม่น้อย อีกตัวอย่างหนึ่ งเล่าว่า
ภารโรงผูห้ นึ่งเป็ นคนเฝ้ าสมาคมพักผ่อนหย่อนใจสาหรับผูย้ ากจนแห่ งหนึ่ ง วันหนึ่ งเห็นเด็กยากจนมา
ยืนอยูท่ ี่ประตูสมาคม ภารโรงไม่ชอบกิ ริยาท่าทางของเด็กผูน้ ้ นั จึงไล่ไปเสี ยต่อมาทัว่ โลกได้ทราบข่าว
เด็กผูน้ ้ ี ในประเทศรัสเซี ย เขาเป็ นคนหนึ่ งที่มีมนั สมองคิดแผนการณ์ปฏิวตั ิในเดือนตุ ลาคม 1917 ทาให้
พวกคอมมิวนิสต์มีอานาจมาก ชายผูน้ ้ ีชื่อเลออง ทรอสกี้ สมมุติวา่ มีใครสักคนหนึ่ งเชิ ญเด็กคนนั้นให้เข้า
ไปในสมาคม เป็ นมิตรกับเขา และช่ วยเหลือเขา ชี วิตต่อมาเมื่อเขาเป็ นผูใ้ หญ่จะเป็ นอย่างไรบ้าง เขาคง
ทาสิ่ งอันเป็ นคุณประโยชน์ให้แก่โลกได้อย่างมากมายทีเดียว (ข้าพเจ้ารู ้สึกสะดุง้ เมื่อนึกถึงเรื่ องนี้ คราวไร
เพราะข้าพเจ้าก็เคยไล่เด็กซุ กซนออกไปจากลานบ้านบางครั้งบางคราวเหมือนกัน)
จากเรื่ องที่เล่ามาข้างต้นนี้ แสดงให้เห็ นว่า การกระทาต่อบุคคลที่เห็นว่าไม่สาคัญได้ก่อให้เกิ ด
ภัยอย่างร้ายแรง ซึ่ งเป็ นภัยต่อคนทัว่ โลก แท้จริ งคนเงียบขรึ มและบุคคลเล็กน้อยมีอานาจมาก
บางคนอาจจะเห็นว่า การหยอกล้อภริ ยาเล่นบ้างในครัวเป็ นสิ่ งไม่สาคัญ ผูใ้ หญ่บางคนบ่นว่ามี
ธุ ระยุง่ ไม่มีเวลากับบุตรหลาน สิ่ งเล็กน้อยเหล่านี้จะทาหรื อไม่ทาก็ดูเหมือนว่าไม่มีความสาคัญอะไร แต่
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จงคิดดูเสี ยใหม่ สิ่ งไม่สาคัญนี่แหละจะกลายเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด คนเงียบขรึ มผูเ้ ล็กน้อย และบุคคลที่ไม่มี
ผูใ้ ดเอาใจใส่ อาจมีอิทธิ พลสาหรับความดีได้เหมือนกัน
ศาสนาจารย์แห่ งคริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยนในเมืองเล็ก ๆ แห่ งหนึ่ งเล่าว่าหลายปี มาแล้ว ท่าน
เห็นเด็กหน้าตาสกปรกผูห้ นึ่ งมายืนอยูท่ ี่หน้าต่างโบสถ์ ท่านไม่ได้เอาใจใส่ รอยสกปรกบนหน้าต่าง แต่
ได้ออกไปข้างนอกเพื่อดูวา่ เด็กนั้นจ้องดูอะไร จึงทราบว่าเด็กจ้องดูแผนที่ซ่ ึ งแขวนไว้บนฝาผนัง แทนที่
ท่านจะไล่เด็กนั้นไปเสี ย ท่านกลับเชิ ญเด็กให้เข้าไปข้างในเพื่อจะเห็ นแผนที่น้ นั ได้ชดั เจน เพราะเห็ น
แผนที่บอกสถานที่ ทาการของคณะเพรสไบทีเรี ยนมิชชัน่ ทัว่ โลก ท่านศาสนาจารย์อธิ บายถึ งงานของ
ศาสนาทัว่ โลกตามที่ปรากฏอยูใ่ นแผนที่น้ นั ในที่สุดท่านศาสนาจารย์และเด็กต่างก็ลาจากกันไป
ต่อมาเด็กก็เติบโตขึ้น ท่านศาสนาจารย์ยา้ ยจากเมืองเล็ก ๆ นั้นไปทางานที่อื่นแต่เหตุการณ์ ใน
ครั้งกระโน้นยังคงฝังอยูใ่ นจิตใจของเด็กชายผูน้ ้ นั ที่ชื่อบาวีมอแกน ต่อมาเขาได้ไปเป็ นศาสนาทูตอยูใ่ น
ประเทศปอตโตริ โกเป็ นเวลาหลายปี ปั จจุบนั เป็ นเลขาธิ การของบอร์ ดมิชชัน่ ประจาชาติสาหรับหมู่เวส
อินดีส ทั้งนี้เพราะมีผยู ้ อมเสี ยสละเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อเด็กผูน้ ้ ี
มีเด็กสู งใหญ่คนหนึ่ง ย่องเข้าไปในห้องเรี ยนที่โรงเรี ยนอิลินอยส์ เมื่อโรงเรี ยนเลิกแล้ว อาจารย์
เมนเตอร์ เกรแฮมเงยหน้าขึ้นเห็นเด็กหนุ่มร่ างยักษ์ยืนเก้กงั อยูร่ าวกับเป็ นนักเลงโตบ้านนอกเข้ากรุ งและ
ปราบนักเลงในกรุ งราบเรี ยบหมดแล้ว ฉะนั้นอาจารย์เกรแฮมพิจารณาเด็กหนุ่มตั้งแต่หวั จดเท้า ท่าทาง
ของเด็กดูคล้ายกับว่าเป็ นคนโง่เขลา แต่ทว่าแข็งแรงบึกบึน ใคร ๆ อาจจะลื มอาจารย์เมนเตอร์ เกรแฮม
กันหมดแล้ว แต่คนจะรู ้ จกั ลู กศิ ษย์ของท่านคนนี้ ต่อไปอี กนาน ศิ ษย์ของท่านก็คือ อับราฮัมลินคอล์น
นัน่ เอง
ทุกเย็นวันพฤหัสบดี ที่โบสถ์ของเรามีคนประมาณ 20 คนมาประชุ มพร้อมเพรี ยงกัน ตามปรกติ
บุคคลเหล่านี้ ควรจะไปอยูโ่ รงอนาถาหรื อสถานพยาบาลแห่ งใดแห่ งหนึ่ ง หรื อไม่ก็ป่าช้าเสี ยนานแล้ว
เพราะบุคคลพวกนี้ เดิมทีติดของเสพติดมึนเมาเสี ยงอมแงม แต่ดว้ ยพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระเจ้าได้
แสดงบทบาททางคนเงียบ ๆ เพียง 2-3 คน บุคคลเหล่านี้ จึงได้เลิ กดื่มอย่างเด็ดขาด เขากลับมีความสุ ข
และทางานได้เข้มแข็ง ชีวติ ของเขาจึงเป็ นสุ ขร่ าเริ งสื บไป
ความดีเด่นไม่มีความสาคัญประการใดเลย บุคคลสาคัญที่เป็ นประโยชน์อนั แท้จริ ง คือบุคคลผู้
เล็กน้อยมีชีวิตอยูเ่ งียบ ๆ และที่คนทั้งหลายพากันลืม คนพวกนี้ แหละเป็ นบุคคลสาคัญที่ได้กระทางาน
สาคัญ ๆ มาแล้วมากต่อมาก
ท่านอาจคิดว่าตัวเองไม่มีความสาคัญ ไม่มีชื่อเสี ยงหรื อความดีเด่นในทางใด ๆ ตราบใดที่ท่าน
ยังมีชีวติ อยู่ พึงระลึกอยูเ่ สมอว่า พระเจ้าให้ท่านเกิดมาในฐานะเช่นนี้ ก็ดว้ ยทรงมีความมุ่งหมายประการ
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ใดประการหนึ่ง ความมุ่งหมายนั้นก็คือ การรับใช้พระเจ้าและการเข้าสนิ ทกับพระองค์ตลอดไป การรับ
ใช้พระเจ้าในชีวติ ประจาวันนัน่ และเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดในโลก
นักประพันธ์ฝรั่งเศสผูห้ นึ่งเคยเขียนเยาะเย้ยผูอ้ ื่น และเคยมีชื่อเสี ยงอยูพ่ กั หนึ่ ง เขาดูถูกมนุ ษย์วา่
มีความสาคัญน้อยกว่าที่ดูเหมือนจะเป็ น เขาพูดผิด เพราะข้อความนี้ ขดั ต่อความมุ่งหมายที่องค์พระเยซู
คริ สต์ทรงดาเนินชีวติ ทรงสิ้ นพระชนม์และทรงเป็ นขึ้นมาใหม่ มนุษย์เราอาจสาคัญกว่าที่เป็ นอยูไ่ ด้
พระเยซูทรงเรี ยกคนเงียบ ๆ ผูเ้ ล็กน้อย และผูท้ ี่โลกลืมมาเป็ นสาวกของพระองค์ ใคร ๆ พากัน
เรี ยกยากอบบุตรอัลเฟอัสว่ายากอบ “ผูเ้ ล็กน้อย” ท่านอาจมีร่างกายต่าเตี้ย ไม่มีชื่อเสี ยง ไม่มีความดีเด่น
และไม่ได้รับการยกย่อง แต่ท่านเป็ นคนมีความคิ ดไกล ใจคอกว้างขวางและมี จิตใจสู ง เหตุ ใดจึ งเป็ น
เช่นนี้ก็เพราะท่านเป็ นคนของพระเยซูคริ สต์นนั่ เอง
ชาวโลกจะระลึ กถึ งเราชัว่ เวลาไม่นานเท่าไรนัก อาจจะเป็ นชัว่ ระยะเวลาร้ อยปี หรื อห้าร้ อยปี
เป็ นอย่างมาก แล้วเขาก็จะลืมพวกเราหมด อย่าได้ถือเอาสิ่ งเหล่านี้ มาเป็ นอารมณ์แล้วมีความรู ้สึกว่าท่าน
ไม่มีความสาคัญ แท้จริ งท่านมีความสาคัญยิง่ กว่าที่ท่านคิดหลายต่อหลายเท่านัก
ท่านทั้งหลายจงเข้ามาเป็ นคนของพระคริ สต์เสี ยและเมื่อท่านได้เข้าร่ วมงานกับพระองค์แล้ว
ท่านจะเป็ นบุคคลสาคัญยิง่ กว่าที่ท่านเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั นี้

48

ยูดา อิสคาริโอด
ชื่อยูดา เมื่อฟังแล้วทาให้เรารู ้สึกขนลุก เพราะมีความหมายว่าเป็ น “ผูท้ รยศ” เป็ นสัญลักษณ์ของ
ความไม่ซื่อตรงและทรลักษณ์ เป็ นที่สุด นับตั้งแต่พระเยซู คริ สต์ถูกตรึ งเป็ นต้นมาไม่มีใครนิ ยมตั้งชื่ อ
ลูกหลานของตนว่า ยูดา ทั้ง ๆ ที่ชื่อยูดานี้ เคยมีผนู ้ ิ ยมกันมามากและเป็ นชื่ อที่แพร่ หลายกันมาก่อน เป็ น
ชื่ อที่มีเกี ยรติในประวัติศาสตร์ ของชนชาติยูดาห์ในพระคัมภีร์ เดิมยูดาเป็ นชื่ อหนึ่ งในจานวนบุตรชาย
สิ บสองคนของยาโคบ และชายอีกผูห้ นึ่งที่ก่อการกบถเพื่อกูเ้ อกราชของชาติในศตวรรษที่ 12 ก่อนคริ สต
ศักราชก็ชื่อยูดาเหมือนกัน ยูดาผูน้ ้ ี คือ “ยูดามัคคะปิ ยะ” ได้รับการยกย่องว่าเป็ นบิดาของชาชาติยูดาย
เหมือนยอร์ช วอชิงตัน ยูดาจึงกลายมาเป็ นชื่อวีรชนของชาติ
บิดามารดาเป็ นอันมากชอบตั้งชื่อบุตรของตนว่า “ยูดา” บิดามารดาของพระเยซู ก็ต้ งั ชื่ อน้องชาย
ของพระองค์วา่ ยูดา และเอกอัครสาวกของพระองค์อีกคนหนึ่งก็ชื่อว่า ยูดา (คือยูดาบุตรชายยากอบซึ่ งมี
ชื่ออีกว่า “เล็บบาย” และ “ธาดาย”) บุคคลใดที่มีชื่อนี้ก็ภาคภูมิใจในชื่อของตนยิง่ นัก
อาจจะเป็ นเพราะบางทีบิดามารดาที่หมู่บา้ นเคอริ โอค ซึ่ งอยูท่ างทิศใต้ของกรุ งเยรู ซาเล็มรู้สึก
ชื่นชมยินดีเมื่อเกิดบุตรชายบางทีบิดามารดาคู่น้ ี เป็ นคนเคร่ งศาสนาจึงได้ต้ งั ชื่ อบุตรของตนว่ายูดา อัน
เป็ นชื่อที่มีความหมายและมีประวัติดีมาแต่ด้ งั เดิมดังกล่าวแล้ว
ยูดาได้รับ การอบรมมาจากครอบครั วที่ ดี ท่ านได้รับการศึ กษาเช่ นเดี ย วกับ เด็ ก ชายชาวยูดา
ทั้งหลาย คือได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระคัมภีร์เป็ นรากฐาน ดังนั้นเมื่อยูดาเติบโตขึ้นใคร ๆ จึงเรี ยก
ท่านว่า “ยูดา อิสคาริ โอท” เพราะท่านมาจากหมู่บา้ นเคอริ โอด
ก่อนที่ยูดาจะพบกับพระเยซู ท่านไม่เคยมีเบื้องหลังอันชัว่ ร้ายด่างพร้อยเหมือนมัทธิ ว และไม่
เคยเสี ยชื่ อเสี ยงมาก่อนเหมือนกับสาวกบางคนซึ่ งส่ วนมากมีความบกพร่ องมาก่อนทั้งสิ้ นไม่มีขอ้ ความ
ใดกล่าวถึงความเลวทรามของยูดาก่อนที่ท่านจะมาพบกับพระเยซูเลย
ยูดาเป็ นบุคคลที่มีนิสัยดีมาแต่เดิม เป็ นผูน้ ิ ยมชมชอบพระเยซู ต้ งั แต่เริ่ มแรก ท่านพอใจพระองค์
มาก ถึงกับยอมมอบตัวเข้าสนิทสนมกับพระองค์ แสดงว่าท่านมีความเข้าใจในพระองค์อย่างลึกซึ้ ง ยูดา
เป็ นผูม้ ีอุดมคติสูงกว่าคนธรรมดาสามัญและครั้งหนึ่ งท่านเคยเป็ นคนที่ดีเลิศยิ่งกว่าบรรดาคนทั้งหลาย
เป็ นอันมาก
ยูดามีบุคลิ กลักษณะว่าจะเป็ นคนสาคัญต่อไปข้างหน้าพระเยซู ทรงเห็ นว่าท่านมีคุณสมบัติสูง
และจะกระทาการอันสาคัญยิง่ ต่อไปภายหน้าได้ คือท่านจะเป็ นผูน้ า พระเยซูจึงยกย่องยูดามาก
พระเยซูได้เลือกเอายูดาและสาวกคนอื่น ๆ เข้าเป็ นมิตรสหายร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกับพระองค์อย่าง
ใกล้ชิด ภายหลังที่พระองค์ได้ทาการอธิ ษฐานมาแล้วตลอดคืน พระเยซูทรงรู ้สึกว่าพระเจ้า พระบิดาทรง
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มีส่วนในการเลือกอัครสาวกทั้งสิ บสองคนด้วย ยูดาได้เข้าเป็ นเอกอัครสาวกด้วยความรู ้สึกในหน้าที่ซ่ ึ ง
ท่านมีส่วนจะต้องปฏิบตั ิเพื่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าเช่นเดียวกับเอกอัครสาวกคนอื่น ๆ
เราคงจาได้ว่า พระเยซู เลือกอัครสาวกของพระองค์จากบรรดาศิษย์เป็ นจานวนมาก พระองค์
ทรงพอใจบุ คคลทั้ง สิ บ สองคนนี้ มาก จึ งต้องการให้บุ คคลเหล่ า นี้ ไ ด้ร่วมทุ ก ข์ร่วมสุ ขใกล้ชิดกันกับ
พระองค์ เดิมทียูดาเป็ นบุคคลที่ไว้ใจได้ พระเยซู เองก็ทรงเชื่ อถื อยูดา พระองค์ทรงถื อว่าชายหนุ่มที่มา
จากหมู่บา้ นเคอริ โอดผูน้ ้ ีเป็ นมิตรแท้ที่สัตย์ซื่อจงรักภีกดีต่อพระองค์
พระเยซูทรงไว้วางพระทัยยูดามากถึงทรงใช้ให้ท่านไปประกาศพระศาสนาร่ วมกับสาวกคนอื่น
ๆ และเมื่ อยูดากลับมาพระองค์ก็ทรงต้อนรั บยูดาและสาวกอื่ น ๆ ด้วยทรงถื อว่า เป็ นผูส้ นิ ทสนมกับ
พระองค์ซ่ ึ งพระองค์ไว้วางพระทัยได้ ในระหว่างที่พระเยซู ทรงกระทาพระราชกิจของพระเจ้า พระองค์
ก็ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุ ขกับยูดาอย่างใกล้ชิด
ตอนแรก ๆ ยูดาเป็ นคนมีชื่อเสี ยงดีท่ามกลางเอกอัครสาวกทั้งสิ บสองคน ท่านได้ชื่อว่าเป็ นผูน้ า
เหตุฉะนั้นท่านจึงได้รับหน้าที่เป็ นเหรัญญิกดูแลการเงิ นของคณะ การที่หมู่คณะมอบความไว้วางใจใน
เรื่ องเช่นนี้ แสดงว่ายูดาเป็ นคนซื่ อสัตย์ ไว้วางใจได้ ทั้งยังแสดงว่าเป็ นผูร้ อบคอบ มีความสามารถและ
สติปัญญา
ถ้ายูดายังมี ชีวิตอยู่ในปั จจุ บนั นี้ (คือก่ อนหน้าที่ท่านล้มเหลว) พวกเราคงต้องนับถื อท่านมาก
แทบจะได้ชื่อว่า ท่านเป็ นบุ คคลตัวอย่างที เดี ยว เพราะท่ านเป็ นคนใจคอมัน่ คงไม่อยากแสดงตัว เด่ น
เหมือนยากอบและยอห์น ไม่พูดพล่อย ๆ หรื ออวดโม้เหมือนเปโตร แต่เป็ นคนสุ ขุมเอาการเอางานอย่าง
น่ าเคารพท่านเป็ นเหมื อนกับพวกเราทั้งหลาย เรารู ้ สึกหวาดเสี ยวเหลื อเกิ น เมื่ อทราบว่าบุคคลที่เป็ น
เหมือนอย่างกับเรานี้ได้ตกลงไปในเหวลึกแห่ งความบาปมีทีท่าว่าจะเป็ นบุคคลสาคัญในอนาคตมากลับ
กลายเป็ นคนทรยศจนถึงกับต้องฆ่าตัวตายไปเช่นนี้
เหตุใดยูดาจึงทรยศต่อพระเยซู มีเหตุอนั ใดหรื อ มัทธิวและมาระโกบันทึกไว้วา่ เพราะความโลภ
เป็ นเหตุ ไม่น่าจะเป็ นไปได้เลย ถ้ายูดาเป็ นคนโลภจริ ง เหตุใดท่านจึงเอาเงินสามสิ บเหรี ยญไปคืนเสี ยเล่า
ยิ่งกว่านั้นเงินสามสิ บเหรี ยญนั้นถ้าคิดเทียบกับเงิ นไทยปั จจุบนั แล้วประมาณ 500 บาทเท่านั้น คนโลภ
มากยอมรับสิ นบนเพียงจานวนเล็กน้อยเท่านั้น ไม่น่าจะเป็ นไปได้เลย
ส่ วนลู กาและยอห์ นอธิ บ ายเหตุผลไว้ในหนังสื อของท่านว่า “มารได้เข้าดลใจยูดา” ในสมัย
โบราณเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เข้าใจยาก โทษว่ามารเข้าดลใจไว้ก่อน คนมีความประพฤติผดิ ปรกติวิสัย ก็ถือ
กันว่าผีสิง ในข้อนี้ เราต้องยอมรับว่าเรายังไม่รู้แน่ ที่ผเู ้ ขียนพระกิ ตติ คุณเขียนไว้ว่า “มารได้ดลใจ” มี
ความหมายว่ากระไร เราทราบกันดีวา่ พระเยซูทรงรักษาคนที่ป่วยทางฝ่ ายจิตใจและอารมณ์ให้หายได้ ถ้า
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ผีหรื อพญามารเข้าดลใจยูดาจริ ง เหตุใดพระเยซู ไม่ทรงขับผีหรื อมารนั้นออกจากยูดาเสี ยเล่า น่ าแปลก
ที่วา่ เหตุใดพระเยซูไม่ทรงสงสารเอกอัครสาวกผูน้ ้ ีของพระองค์ และรักษาให้หายโรค
บุคคลิ กลักษณะของมนุ ษย์สลับซับซ้อนเกิ นกว่าที่ จะอธิ บายได้ เราไม่อาจอธิ บายเหตุ ผลให้
ชัดเจนได้วา่ เหตุใดยูดาจึงทรยศต่อพระเยซู เรายิง่ ได้ศึกษาชี วิตของยูดามากขึ้นเพียงไรก็ยงิ่ ปราฏชัดว่ายู
ดาปล่อยให้อานาจฝ่ ายต่าเข้าครอบงามากเกินไปยูดาได้มาพบบุคคลผูส้ ู งสุ ดแล้วเช่นนี้ แต่ท่านยังไม่ยอม
ให้บุคคลผูส้ ู งสุ ดนั้นครอบครองจิตใจของท่าน ที่จริ งยูดาได้ถวายความจงรักภักดี อนั สู งสุ ดต่อพระเยซู
เหมือนกัน แต่แล้วท่านก็ปล่อยให้ความจงรักภักดีต่อสิ่ งอื่น ๆ ที่รอง ๆ ลงมาแทรกแซงและขับไล่ความ
จงรักภักดีเดิมออกไปเสี ย
ความจงรั กภักดี รอง ๆ ลงมาประการหนึ่ งก็คือความจงรักภักดี ต่อพระเมสสิ ยาห์ซ่ ึ งจะมาใน
ลักษณะที่ เป็ นกษัตริ ยผ์ ูย้ ิ่งใหญ่ครอบครองแผ่นดิ นโลก เมื่ อพระเยซู ไม่ยอมเป็ นกษัตริ ย ์ และไม่ยอม
เป็ นไปตามความปรารถนาของชนชาติยดู า ยูดาผิดหวังมากเพราะท่านเป็ นคนมักใหญ่ใฝ่ สู ง ต้องการให้
ประเทศชาติ ของตนกลับคื นเป็ นเอกราชและขับไล่ ศตั รู ออกไปเสี ย ยูดามีเลื อดรักชาติ หลงชาติ ด้วย
ความรักประเทศบ้านเมือง และมีความเชื่ ออย่างแน่นแฟ้ นว่าพระเยซู จะลงมือทาการกูช้ าติอิสราเอลใน
วันใดวันหนึ่งข้างหน้า แต่เมื่อเห็นว่าพระองค์จะต้องถูกฆ่าตาย และความปรารถนาอันแรงกล้าของท่าน
จะต้องพลอยล้มเหลว ท่านจึงเอาใจออกห่ างจากพระเยซู ความจงรักภักดี จึงกลายเป็ นความเคียดแค้น
ชิงชังด้วยความผิดหวัง ท่านจึงตัดสิ นใจที่จะแก้หน้าความล้มเหลวโดยการตีตนออกห่างจากพระเยซูเสี ย
ในชีวติ มนุษย์ ความจงรักภักดีอนั สู งสุ ดมีอยูป่ ระการเดียว คือความจงรักภักดีต่อองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า ส่ วนความจงรักภักดีต่อสิ่ งอื่น ๆ นั้นย่อมเป็ นรอง
ยูดายกตนไว้สู ง กว่า พระเยซู ท่ า นนึ ก ถึ ง ตนเองมากกว่า นึ ก ถึ ง พระเยซู เหตุ น้ ี จึ ง ท าให้นิสั ย
สันดานของท่านต่ าลง การที่เรายกตัวเองไว้เหนื อพระเยซู เป็ นการก้าวไปสู่ การฆ่าตัวตาย “ผูใ้ ดใคร่ จะ
สงวนชีวติ ของตนให้รอด จะต้องสู ญเสี ยชีวติ นั้น” แม้วา่ ยูดานิยมชมชอบพระเยซู และได้เริ่ มต้นด้วยการ
ถวายความจงรักภักดี ต่อพระองค์มาแล้วก็ตาม แต่ท่านหาได้ยอมให้พระองค์เก็บรักษาความจงรักภักดี
ของท่านไว้ตลอดไปไม่ การฆ่าตัวตายจึงค่อย ๆ คืบคลานเข้ามาสู่ ชีวิตของท่านนับตั้งแต่วาระที่ท่านยก
ตนเองไว้เหนือพระผูเ้ ป็ นเจ้า การเห็นแก่ตวั และการยกตนเป็ นการฆ่าตนเองลงทีละน้อย ๆ
การฆ่าตัวตายได้เกิดขึ้นกับยูดาทีละน้อย ๆ จนกระทัง่ ในที่สุด ท่านจึงได้เอาเชื อกรัดคอตนเอง
บุคคลที่มีทีท่าว่าจะเป็ นบุคคลสาคัญต่อไปข้างหน้ามาจบชี วิตลงด้วยการฆ่าตัวตายเช่ นนี้ น่าอนาถใจยิ่ง
นัก สภาพอันน่าหวาดกลัวดังเช่นยูดานี้อาจเกิดขึ้นแก่ใคร ๆ ทัว่ ไปได้ แม้แต่ตวั เราเอง
เรายังมองเห็นความผิดพลาดของยูดาไม่ถนัดนัก ความผิดพลาดของท่านที่สาคัญที่สุดก็คือการ
ไม่กลับใจ และยอมรับการอภัยโทษจากพระเยซู ในคืนวันที่ท่านทรยศต่อพระองค์แท้จริ งแล้วไม่มีความ
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แตกต่างกันเท่าใดนักระหว่างท่านและเปโตรในคืนเกิดเหตุร้ายนั้น คือทั้งคู่จมลึกอยู่ในความบาป ทั้งคู่
สละละทิ้งพระเยซู ตามวิถีทางของตน คนหนึ่ งตาย ส่ วนอี กคนหนึ่ งรอดคนหนึ่ งสู ญชี วิต อี กคนหนึ่ ง
ได้รับชีวติ นิรันดร์ ทั้งนี้เพราะเปโตรกลับใจใหม่ ส่ วนยูดาไม่ยอมกลับใจ
พระเยซู ทรงให้โอกาสแก่ยดู าทุกขณะในอันที่จะกลับใจเสี ยใหม่ พระองค์ตรัสทักทายยูดาใน
คืนวันนั้น เมื่อยูดาทรยศต่อพระองค์ว่า “สหายเอ๋ ย...” นัน่ คือพระองค์ทรงยื่นการอภัยโทษให้ยูดาแล้ว
แต่ยดู าหาได้รับเอาไม่ พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงยื่นการอภัยโทษให้เราเสมอแต่ไม่ทรงบังคับให้เรายอมรับการ
อภัยโทษนั้น เราจะรับก็ได้ จะปฏิเสธไม่ยอมรับเสี ยก็ได้ เป็ นหน้าที่ของเราที่จะเลือกเอา ยูดาปฏิเสธจึง
ต้องตายอย่างน่าสยดสยองในประวัติศาสตร์ แห่งมนุษยชาติ
เหตุการณ์ ในครั้งนี้ แสดงถึงความรักอันใหญ่ยงิ่ ที่สุดขององค์พระเยซู พระองค์ทรงเศร้าโศกยิ่ง
นักที่เอกอัครสาวกที่พระองค์ทรงรักทรยศต่อพระองค์ แต่อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงยกโทษให้ได้ และ
ทรงพร้ อมที่จะยกโทษให้เสมอ ทั้งนี้ เราจะเห็นได้วา่ พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงมีพระทัยเปี่ ยมไปด้วยพระมหา
กรุ ณาธิ คุณอย่างล้นเหนือ
จากชีวติ อันน่าเศร้าสลดของยูดา เราได้รับบทเรี ยนที่มีค่ายิ่งว่า น้ าพระทัยของพระองค์กอปร์ ไป
ด้วยเมตตาและพร้ อมที่จะทรงยกโทษให้เราเสมอ ถ้าพระเยซู ย กโทษให้ยูดาผูท้ รยศต่ อพระองค์ไ ด้
พระองค์ก็ทรงยกโทษให้ท่านทั้งหลายและข้าพเจ้าได้เช่ นเดี ยวกัน มนุ ษย์เรายังจะต้องการอะไรยิ่งไป
กว่านี้อีกเล่า!
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