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ค าน า 
พระคริสตธรรมคมัภีร์คือ ข่าวประเสริฐของพระเจา้ส าหรับมนุษยเ์ป็นหนงัสือท่ีเปิดเผยให้เรา

ทราบถึง “ส่ิงสารพัดท่ีจะให้เรามีชีวิต” และมีธรรม” จุดศูนยก์ลางแห่งการเปิดเผยอยูท่ี่ การปฏิบติัพระ
ราชกิจในสภาพมนุษยข์ององค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเรา คือพระเยซูคริสตเจา้ ผูท้รงเป็นทั้งพระบุตรและ
บุตรมนุษย ์เหตุการณ์ทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนก่อนการเสด็จมาของพระองค ์ตามท่ีบนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรม
คมัภีร์ ลว้นเป็นการแผว้ถางทางหรือจดัเตรียมการไว ้เพื่อตอ้นรับการเสด็จมาของพระองคท์ั้งส้ิน ส่วน
เหตุการณ์ทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนภายหลงันั้น เป็นการอธิบายถึงการเสด็จมาของพระองค์ พระคริสตธรรม
คมัภีร์ เป็นหนงัสือท่ี “ปิดอยู”่ ตราบจนกระทัง่เราตระหนกัอยา่งแน่ชดัวา่ พระคริสตเ์ป็นศูนยก์ลาง เป็น
แก่นหัวใจแห่งข่าวประเสริฐน้ีนัน่แหละ เราจึงจะเขา้ใจเร่ืองราวไดโ้ดยตลอด แต่เม่ือเรามีกุญแจ เราก็
สามารถเขา้ใจทั้งพระคริสตธรรมใหม่ และพระคมัภีร์เดิมได้อย่างถ่องแม ้พระคริสตธรรมใหม่ เป็น
เร่ืองราวท่ีซ่อนอยู่ในพระคมัภีร์เดิม และเป็นหนงัสือท่ีเปิดเผยให้ทราบ ถึงความลึกลบัของพระคมัภีร์
เดิม 

พระเยซูตรัสย  ้าอยูเ่สมอว่า พระองค์ทรงเป็นพระบุตร ทรงเป็นพระเจา้และเป็น “พระวาทะซ่ึง
ไดเ้กิดเป็นเน้ือหนงั” ทั้งน้ีเพื่อ “ส่ิงท่ีเขียนไวแ้ลว้นั้นจะไดส้ าเร็จ” 

การเสด็จมารับสภาพเป็นมนุษยข์องพระเยซูคริสต์ เป็นการส าแดงถึงชีวิตนิรันดร์ในโลกน้ี 
พระองคท์รงพระนามวา่ “อิมมานุเอล” (คือพระเจา้สถิตอยูก่บัเรา) ความจริงการท่ีพระเยซูทรงรับสภาพ
เน้ือหนังนั้น เป็นการส าแดงให้เห็นถึงพระชนม์ชีพของพระองค์ ผูท้รงไม่มีเบ้ืองตน้และเบ้ืองปลาย 
เท่านั้นแมว้า่พระองคจ์ะทรงด ารงพระชนมชี์พอยูใ่นโลกน้ีเพียงชัว่ระยะเวลาอนัสั้นก็ตามแต่ก็เป็นจุดสุด
ยอดแห่งพระประสงค์ของพระเจา้ และเป็นศูนยร์วมแห่งการทรงสร้างทุกอย่างของพระเจา้ และจะ
ส าเร็จผลในสวรรค์สูงสุด ตรงหน้าพระท่ีนัง่ของพระเจา้ ณ ท่ีนั้นเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ว่า 
“...พระองคถู์กฆ่าเสียแลว้ และโดยพระโลหิตของพระองค์ ไดท้รงไถ่เราทั้งหลาย ออกจากทุกตระกูล 
และทุกภาษา และทุกชาติ และทุกประเทศ ถวายแด่พระเจา้ 

พระราชประวติัของพระเยซู ตามท่ีบนัทึกไวใ้นพระกิตติคุณทั้ งส่ี โดยผูเ้ขียนซ่ึงได้รู้เห็น 
“อานุภาพของพระองค์” ดว้ยตาตนเองน้ี เป็นมณีอนัล ้ าค่าท่ีส่องสว่างวาวโรจน์อยู่ในความมืดอนัยาม
นานชัว่กปัชัว่กลัป์ แห่งประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ เราอาจตั้งช่ือพระกิตติคุณน้ีไดอี้กช่ือหน่ึงวา่ “จาก
สวรรคสู่์พิภพโลกและคืนสู่สวรรค”์ และอาจสรุปไดจ้ากพระธรรมฮีบรู บทท่ี 1-3 วา่พระองคเ์สด็จลงมา
จากสวรรค์ ช าระบาปของเรา แลว้เสด็จกลบัไปประทบัเบ้ืองขวาพระหัตถ์ของพระเจา้ แก่นหัวใจของ
จุดประสงค์ในการท่ีพระองค์ทรงรับสภาพเป็นมนุษย ์ปฏิบติัพระราชกิจท่ามกลางมนุษยชาติก็อยู่ท่ี
ถอ้ยค าสั้น ๆ เพียงสามส่ีค าเท่านั้น คือเพื่อ “ช าระบาปของเรา” 
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จุดมุ่งหมายของการจดัพิมพ์ต าราชุดน้ี ก็เพื่อบนัทึกเร่ืองราวของพระกิตติคุณ และประสาน
ขอ้ความของพระกิตติคุณทั้งส่ีเล่ม ให้สอดคล้องเป็นเร่ืองราวอนัเดียวกนั เพื่อว่า ผูศึ้กษาจะเดินทาง
ร่วมกบัพระเยซู ในการเสด็จพระราชด าเนินในโลกน้ี และรู้จกับุตรมนุษยไ์ดใ้กลชิ้ดยิ่งข้ึน โดยสังเกต
จากเหตุการณ์เก่ียวกบัพระชนมชี์พ และการปฏิบติัพระราชกิจประจ าวนัของพระองค ์ซ่ึงไดว้าดภาพให้
เห็นอยา่งเด่นชดั ตามล าดบัขั้น จนกระทัง่สรุปโดยการส้ินพระชนม ์เป็นเคร่ืองสักการะบูชาถวายแด่พระ
เจา้ เพื่อไถ่บาปของมนุษยแ์ละฟ้ืนคืนพระชนมอ์ยา่งมีชยั ตราบจนเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์

ต าราชุดน้ีมีหา้สิบส่ีขั้น แต่ละขั้นมีสาระส าคญัอยา่งครบถว้น และเร่ืองราวระหวา่งขั้นหน่ึง ๆ ก็
ต่อเน่ืองเรียงกนัไปตามล าดบัโดยไม่ขาดตอน มีการอภิปราบบทเรียนและขอ้ไตร่ตรองดว้ย นอกจากนั้น
บางขั้นก็ยงัมีขอ้คิด หรือค าแปลท่ีมาจากภาษากรีก และไดว้างแนวไวส้ าหรับทบทวน มีทั้งการพิจารณา
ในการศึกษา เพื่อช่วยครูผูส้อนอีกดว้ย 

ในการบนัทึกทุกขั้นไดก้ระท าอยา่งละเอียดถ่ีถว้น และยดึเอาพระธรรมมาระโกเป็นหลกัในการ
ล าดบัเหตุการณ์ โดยปกติแลว้ นกัศึกษาพระคริสต์ธรรมคมัภีร์จะเห็นไดว้่า การล าดบัพระราชกิจของ
พระเยซูเป็นปัญหาท่ียุง่ยากในการศึกษาพระกิตติคุณมาก ฉะนั้นผูเ้รียบเรียงจึงไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหาน้ี
โดยยึดแนวการล าดบัเหตุการณ์ของ ดร.เจ.อี. ฮอลลีย.์  ดี.ดี. ผูซ่ึ้งทุ่มเทชีวิตเพื่อศึกษาค้นควา้เร่ืองน้ี
โดยตรง เป็นหลกัในการเรียบเรียง 

ต าราเล่มน้ียงัได้เตรียมลู่ทางไว้ส าหรับช่วยครู ซ่ึงไม่ได้รับการฝึกหัดอบรมเพื่อเป็นครู
โดยเฉพาะดว้ย และนอกจากนั้นยงัเป็นต ารา ท่ีอ านวยประโยชน์ให้แก่นกัศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์
เป็นอยา่งมาก ผูเ้รียบเรียงไดพ้ยายามคน้ควา้หาความจริงอนัลึกซ้ึง แห่งค าสอนของพระเยซูคริสตเ์จา้มา
บรรยายไวอ้ยา่งเพียงพอ 

ผูท่ี้ศึกษาต าราเล่มน้ี อย่างถ่ีถว้นจนจบ จะรู้สึกว่าตนไดเ้ดินทางร่วมกบัพระผูซ่ึ้งเป็นใหญ่กว่า
มนุษย ์และจะไดรั้บความรู้ความเขา้ใจใหม่เก่ียวกบัความจริงแห่งองคพ์ระเยซูคริสตเจา้ อยา่งท่ีไม่เคยรู้
มาก่อนเลย 

เจสซ่ี จี. แมก้เกรเกอร์ 
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การแจ้งข่าวประเสริฐ-เมอืงนาซาเร็ธ 

ลูกา 1: 26-56 มทัธิว 1:18-25 

เร่ืองข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต ์เร่ิมตน้ท่ีบา้นของบุคคลสองคนท่ีเรารู้จกัดี คือมาเรียและ
โยเซฟ ในเมืองนาซาเร็ธ ซ่ึงเป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีห่างไกลความเจริญแห่งหน่ึง ในมณฑลกาลิลี ในสมยัท่ีโย
ชูวาเป็นผูน้ าของชนชาติอิสราเอล พื้นท่ีมณฑลกาลิลีน้ีเคยถูกแบ่งให้ตระกูลเซ็บบูโลน นบัธาลีและยิ
ศคาร ซ่ึงเป็นสามในสิบตระกูลท่ีไดแ้ยกออกจากตระกูลยดูา ขณะท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองของยะระบะ
อาม ต่อมาอีกสามร้อยปี ทั้งสามตระกลูน้ีถูกกวาดตอ้นไปเป็นเชลยของกองทพันีนะเวห์ และไดแ้ยกยา้ย
กระจดักระจายไปอยูท่างทิศตะวนัออก และดูเหมือนวา่ ตระกูลเหล่าน้ีก็สาปสูญไปจากแผน่ดินโลก ผูท่ี้
ยงัตกคา้งอยู ่และรอดพน้จากการกวาดตอ้นไปเป็นเชลยนั้นก็เป็นแต่พวกคนจน และพวกท่ีมีวรรณะต ่า
เท่านั้น ต่อมาพวกเหล่าน้ีไดแ้ต่งงานกบัพวกท่ีกษตัริยอ์ะซูเรียส่งเขา้มาอยู่ดว้ย และเผา่พนัธ์ุยุคต่อมาท่ี
เกิดจากการแต่งงานร่วมกบัคนต่างชาติเช่นนั้น ก็กลายเป็นชาวซะมาเรีย ซ่ึงเป็นพวกท่ีชนชาติยิวดูหม่ิน
เหยยีดหยามอยา่งยิง่ แควน้ซะมาเรียน้ีต่อมาตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของกรุงบาบิโลน เม่ือกองทพับาบิ
โลนมีชยัต่อกองทพันีนะเวห์ และต่อจากนั้นก็ตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอเล็กซานเดอร์มหาราช 

หลงัจากท่ีอยูภ่ายใตอ้  านาจการปกครองของตระกลูต่าง ๆ มากกวา่หน่ึงร้อยปี ยดูา แม๊คคาเบ๊ียส 
ไดพ้ยายามต่อสู้เพื่อท่ีจะกูเ้อกราชคืนมา และไดป้ฏิรูปบา้นเมืองใหม่ งานส่วนหน่ึงของการปฏิรูปคร้ังน้ี
ก็คือ ขบัไล่ชนต่างชาติท่ีไม่ยอมรับพิธีสุหนตั ไม่ยอมปรับตวัให้เขา้กบัสภาวะของการเมือง และทาง
ศาสนาของชนชาติยวิ 

ก่อนคริสตศกัราชท่ี 60 ทัว่ประเทศอยูใ่ตอ้  านาจของจกัรวรรด์ิโรมนัตอนน้ีอิทธิพลของกรีกก็ยงั
เหลืออยูบ่า้ง และความเกลียดชงัอยา่งขมข่ืนเผด็ร้อนระหวา่งชาวซะมาเรีย กบัชนชาติยิวแท ้ก็ยงัคงมีอยู ่
นโยบายของรัฐบาลโรมนั คือ ให้ประชาชนมีสิทธิเท่ากนั การบีบบงัคบัเช่นน้ี ท าให้ชาวยิวตกอยู่ใน
ฐานะยุง่ยากเก่ียวกบัดา้นสังคมเป็นอยา่งยิง่ เราอาจสันนิษฐานไดว้า่พลเมืองส่วนใหญ่ในมณฑลกาลิลี ก็
คือ คนท่ีอพยพเขา้มา และชาวซะมาเรียคงมีชนชาติยวิจากทางใตเ้ป็นจ านวนนอ้ยท่ีจะสนใจ หรือมีความ
กลา้พอท่ีจะร่วมสังคม และร่วมพิธีทางศาสนาภายใตค้วามเป็นอยูเ่ช่นน้ี 

เม่ือพระเยซูยงัทรงมีพระชนมอ์ยูใ่นโลกน้ี รัฐบาลโรมนัไดส้ร้างเมืองติเบเรียวไวอ้ยา่งสวยงาม 
ชาวยวิบางคนก็ไดอ้พยพเขา้มาท ามาหาเล้ียงชีพอยูท่างเหนือ ดงันั้นเม่ือเร่ิมเร่ืองพระกิตติคุณ ก็จะพบช่ือ
โยเซฟ ประกอบอาชีพเป็นช่างไม ้ท่ีเมืองเล็ก ๆ ในทางเหนือ ช่ือเมืองนาซาเร็ธ 



 10 

สมยันั้นการเดินทางจากบา้นเบธเลเฮ็มไปยงัเมืองนาซาเร็ธ กินเวลานานมาก ดงันั้นจึงมีชาวยิว
ในเมืองนาซาเร็ธน้อยมาก และครอบครัวเหล่านั้นย่อมมีความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิด ยิ่งกว่าท่ีเคยมีใน
บา้นเมืองเดิมของตน และโดยกรณีเช่นน้ี โยเซฟจึงไดรู้้จกักบันางมาเรีย และในไม่ชา้ก็ไดห้มั้นกนัตาม
ประเพณี 

คร้ันแลว้ก็มีทูตสวรรคม์าปรากฏแก่นางมาเรีย แจง้ข่าววา่ นางจะประสูติบุตรชาย และให้ตั้งช่ือ
ของทารกคนนั้นวา่ “เยซู” ต่อมานางมาเรียไดไ้ปเยี่ยมญาติของเธอช่ือนางอะลีซาเบ็ธ และสามีช่ือซกัคา
เรีย ซ่ึงเป็นปุโรหิตเพื่อเล่าเหตุการณ์ผิดปกติซ่ึงเกิดข้ึนแก่นางนั้นให้ฟัง โดยหวงัว่าปุโรหิตคงสามารถ
อธิบาย และใหค้  าแนะน าในกรณีประหลาดน้ีได ้

ในหนงัสือพระกิตติคุณทั้งส่ีเล่ม ไม่ไดบ้อกเลยวา่ ซกัคาเรียตั้งภูมิล าเนาอยูท่ี่ต  าบลใด แต่ตามท่ี
เล่ากนัมา กล่าววา่ อยูท่ี่บา้นไอน์การิบ ซ่ึงอยูห่่างจากกรุงเยรูซาเล็มไปทางเหนือประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่
ในแถบภูเขามณฑลยดูา ซ่ึงมาเรียตอ้งเดินทางไปไม่นอ้ยกวา่ 100 กิโลเมตร มาเรียไดพ้กัอยูก่บันางอะลี
ซาเบธ็เป็นเวลาสามเดือน จึงกลบัไปยงับา้นของตน 

พระธรรมลูกาเท่านั้ นท่ีกล่าวถึง เร่ืองการแจ้งข่าวของทูตสวรรค์อย่างละเอียด ส่วนพระ
ธรรมมทัธิวนั้น กล่าวไวพ้อเป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้รู้เร่ืองการแจง้ข่าวของทูตสวรรคม์าแลว้เท่านั้น 

อภิปราย 
เร่ืองการแจง้ข่าวของทูตสวรรค์ในพระธรรมลูกา เป็นเร่ืองท่ีประทบัใจอย่างยิ่ง เร่ืองหน่ึงใน

พระคริสตธรรมคมัภีร์ เราระลึกถึงเหตุการณ์เหล่าน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในเทศกาลคริสตม์าส และเม่ือ
เราค านึงถึงเร่ืองน้ี เราก็จะคน้พบการเปิดเผยโครงการของพระเจา้ และหลกัส าคญั แห่งการท่ีพระเยซู
คริสตป์ระสูติจากหญิงสาวพรหมจารี เน่ืองดว้ยพระกิตติคุณตอนน้ี เป็นเร่ืองลึกลบั หลายคนจึงปล่อยให้
เร่ืองผา่นไปดว้ยความสงสัย ไม่คน้หาความจริง  

มีขอ้ความส าคญัท่ีน่าสังเกต ดงัน้ีคือ ประการแรก การให้เกียรติแก่ผูห้ญิงคนหน่ึง ผูท่ี้พระเจา้
ทรงพอพระทยั (ขอ้28-30) “จงจ าเริญเถิด เธอเป็นท่ีทรงโปรดปรานมาก ขอพระเจา้ทรงสถิตอยูก่บัเธอ
เถิด” เราไม่ทราบรายละเอียด เก่ียวกบัประวติัของนางมาเรียแห่งมณฑลกาลิลีมากนัก และพระคมัภีร์
มิไดก้ล่าวถึงบรรพบุรุษของนางโดยตรง แต่การท่ีพระเจา้ทรงเลือกนางให้เป็นมารดาของพระเยซู ก็เป็น
การเพียงพออยูแ่ลว้ พระเจา้ไดท้รงสั่งทูตสวรรค ์ลงมาประกาศใหผู้เ้ล้ียงแกะทราบถึงการอศัจรรย ์ซ่ึงได้
บงัเกิดข้ึนท่ีหมู่บา้นเบธเลเฮม็ กว ีนกัดนตรี และนกัเทศน์ ไดเ้ทิดเกียรติของนางสืบมาตลอดเวลา 

ประการท่ีสอง สง่าราศีและความยิ่งใหญ่ของพระกุมาร ซ่ึงประสูติแต่นางมาเรียปรากฏอย่าง
เด่นชดั “บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะไดช่ื้อวา่เป็นบุตรของผูสู้งสุด พระเจา้จะประทานพระท่ีนัง่ของดา
วดิ บิดาของท่าน ใหแ้ก่ท่านและท่านจะครอบครองพงศพ์นัธ์ุของยาโคบ สืบ ๆ ไปเป็นนิตย ์และแผน่ดิน
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ของท่านจะไม่รู้ส้ินสุดเลย” (ลูกา 1:32,33) พระเยซูทรงสืบเช้ือสายมาจากกษตัริยด์าวดิ แผน่ดินอิสราเอล
มีกษตัริยค์รอบครองอยู่หลายองค์ แต่การครอบครองของแต่ละองค์นั้น ก็อยู่ในขอบเขตจ ากดัเท่านั้น 
ส่วนการครอบครองของพระเยซูนั้น จะเป็นการครอบครองของพระเจา้ ซ่ึงไม่มีขอบเขตจ ากดั และ
พระองค์จะทรงครอบครองอยู่ทัว่ไปตลอด ศาสดาพยากรณ์ยอิสยาห์ ไดเ้ห็นศุภนิมิตแห่งสง่าราศีและ
แผ่นดินของพระเจา้ ก่อนการประสูติของพระเยซูคริสต์หลายร้อยปี และได้ท านายไวว้่า “ด้วยว่าจะมี
บุตรคนหน่ึงเกิดขึ้นในพวกเรา คือ ทรงประทานบุตราคนหน่ึงให้แก่พวกเรา และท่านได้แบกการ
ปกครองไว้เหนือบ่าของท่าน และเขาจะขนานนามของท่านว่า ท่ีปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าทรงอานุภาพ 
พระบิดาองค์ถาวร และองค์สันติราช ความจ าเริญรุ่งเรืองแห่งรัฐบาลของท่านและสันติสุขจะไม่รู้ส้ินสุด
ไปจากราชบัลลังก์แห่งกษัตริย์ดาวิด และราชอาณาจักรของท่าน พระองค์จะทรงตั้งแผ่นดินของพระองค์ 
และทรงค า้ชูไว้ด้วยความยติุธรรม และความชอบธรรม แต่บัดนีต่้อไปจนไม่รู้ส้ินสุด ความกระตือรือร้น 
แห่งพระเยโฮวาจอมโยธา จะท าให้การนีส้ าเร็จ” (อิสยาห์ 9:6,7) 

พระเยซูคริสตจ์ะทรงปกครองดว้ยความชอบธรรม ความจริง ความรัก ความเมตตากรุณา และ
สันติสุข โดยอ านาจแห่งพระวญิญาณของพระเจา้ 

ขอใหเ้ราหวลคิดถึงข่าวประเสริฐยิง่ ซ่ึงทูตสวรรคไ์ดป้ระกาศไวว้า่ ผูท่ี้จะประสูติมานั้น คือพระ
บุตรของพระเจา้เท่ียงแท ้ผูท้รงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิตยผ์ูไ้ดเ้สด็จลงมาจากสวรรคอ์นัสวยงาม เพื่อประสบ
ความวิบติัในโลกน้ี เหตุฉะนั้นเม่ือพระองค์เสด็จเขา้มาในโลกแลว้ พระองค์จึงตรัสว่า “ข้าแต่พระเจ้า 
ข้าพเจ้ามาเพ่ือจะให้น า้พระทัยของพระองค์ส าเร็จ ตามคัมภีร์ท่ีเขียนไว้กล่าวถึงข้าพเจ้าแล้วนั้น”  

(ฮีบรู 10: 5,7) 
พระองคต์รัสวา่ “เราเป็นอยู่ ก่อนอับราฮัมเกิดอีก” ในปฐมกาลพระองคท์รงตั้งหมู่ดาวประจ ารุ่ง 

ให้โคจรไปในจกัรวาล พระองค์ทรงเป็นผูเ้นรมิตสร้าง ทรงวางรากแห่งพิภพโลก และทรงเป็นผูปิ้ด
ประตกูนัน ้าทะเลไว ้โดยก าชบัไวว้า่ “เจา้มาไดเ้พียงแค่น้ี แต่จะล ้าออกไปอีกไม่ได ้คล่ืนทนงองอาจของ
เจา้ จะตอ้งหยุดอยูท่ี่น่ีแหละ” ทุกส่ิงทั้งพิภพเป็นสมบติัของพระองค์ พระองคท์รงเป็นผูส้ร้างโลกและ
มนุษย ์แต่กระนั้นก็ไม่ทรงถือว่าการท่ีเท่าเทียมกบัพระเจา้นั้น เป็นการท่ีตอ้งสงวนไว ้แต่พระองคท์รง
ถ่อมพระทยั “ยอมสละและรับสภาพอยา่งทาส อุบติัในรูปกายเหมือนมนุษย”์ 

ประการท่ีสาม เก่ียวกบัการท่ีพระองคป์ระสูติจากหญิงสาวพรหมจารีนางมาเรียคงไม่คาดฝันถึง
ฤทธ์ิอ านาจ ของผูเ้ป็นบุตรของนาง และการท่ีบุตรนั้นจะเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของปวงมนุษย ์แต่นางมา
เรียไดย้อมอ่อนนอ้มต่อพระประสงคข์องพระเจา้ เม่ือทูตสวรรคม์าปรากฏแก่นาง นางก็ตกใจกลวัแต่ทูต
สวรรคไ์ดก้ล่าวปลอบใจวา่ “มารีเอ๋ย อยา่กลวัเลย เพราะเธอเป็นท่ีทรงโปรดปรานแลว้” หลงัจากมาเรีย
ทูลถามทูตสวรรค์ว่า “เหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้อย่างไร” ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่า “พระวิญญาณ
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บริสุทธ์ิจะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธ์ิเดชของผูสู้งสุด จะสวมทบัเธอ...” แลว้ทูตสวรรค์ก็หายลบัไป 
พระเจา้ทรงวางใจนางมาเรีย และนางมาเรียก็วางใจในพระเจา้ ขอ้ความท่ีกระตุน้จิตใจของเราในท่ีน้ีก็คือ 
“...เพราะวา่ไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีพระเจา้ทรงกระท าไม่ได”้ 

ความจ าเป็นท่ีพระเยซูตอ้งประสูติจากหญิงสาวพรหมจารี ก็เพราะพระองคท์รงเป็นพระผูช่้วย
ให้รอดของมนุษยโ์ลก ในการท่ีพระเยซูจะเป็น “ผูรั้บความผิดบาปของโลกไป” พระองคก์็ตอ้งเป็นลูก
แกะปัศกา เป็นเคร่ืองสักการะบูชาเพื่อเรา พระองค์ตอ้งเป็นผูท่ี้ปราศจากพิการและด่างพร้อย พระองค์
ตอ้งเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ปราศจากอุบาย ไม่มีมลทิน ต่างจากคนบาปทั้งปวง และในเวลาเดียวกนั พระองคย์งั
ตอ้งรับส่วนในเน้ือหนงัและเลือด พระองค์ทรงรับสภาพในรูปกายเน้ือหนงัท่ีผิดแลว้ แต่พระองคไ์ม่มี
ส่วนในความผิดนั้นเลย พระเจา้ทรงจดัเตรียม “ร่างกาย” ให้แก่พระองค์ พระองค์ทรงรับพระกายนั้น 
(ฟิลิปปี 2:7) พระองค์มิไดมี้ชีวิตมาจากบิดามารดาซ่ึงเป็นคนบาป พระองค์เพียงแต่ทรงรับสภาพเป็น
มนุษยใ์นเน้ือหนงั “พระวาทะนั้นไดบ้งัเกิดเป็นเน้ือหนงั” (ยอห์น 1:14) “บุตรของผูสู้งสุด” กลายเป็น
บุตรของผูต้  ่ าท่ีสุด พระโลหิตอนัประเสริฐของพระองค์ ท่ีได้ไหลบนไม้กางเขน กลายเป็นเคร่ือง
สักการะบูชาท่ีสมบูรณ์ ส าหรับไถ่โทษของมนุษยโ์ลก 

หากเราคิดดูถึงเร่ืองน้ี ก็คงจะนึกภาพไดว้า่ ก่อนท่ีทูตสวรรคจ์ะมาปรากฏและท าให้โยเซฟและ
มาเรียเขา้ใจกนัได ้โยเซฟก็คงมีความกินแหนงแคลงใจในตวัจของนางมาเรีย ซ่ึงคงจะสร้างความเศร้า
เสียใจให้แก่บุคคลทั้งสองเป็นอยา่งยิ่ง เสียงซุบซิบนินทาของชาวบา้นคงจะเขา้หูทั้งสองคน ท าให้ชอก
ช ้ าสักเท่าใด การท่ีคนอ่ืนไม่เขา้ใจสภาพความเป็นอยูข่องเขาทั้งสองในเวลาทุกขย์ากนั้น ก็ท  าให้โยเซฟ
และมาเรียวางใจในพระเจา้ยิ่งข้ึน ในระหวา่งท่ีเขาทั้งสองรอคอยจนกวา่ โครงการของพระเจา้เก่ียวกบั
ตวันางจะส าเร็จ เราแน่ใจว่า มาเรียคงไตร่ตรองถึงเร่ืองน้ี วนัเดือนปีผา่นไป นางคงอบรมสั่งสอนพระ
กุมาร และเฝ้าดูความเจริญเติบโตของพระกุมาร นางคงคอยเฝ้าดูแลอยา่งสัตยซ่ื์อ ในการท่ีจะท าให้พระ
เจา้พอพระทยั เก่ียวกบัพระกุมาร ท่ีพระเจา้ทรงมอบไวใ้หเ้ป็นภาระของนาง 

ข้อไตร่ตรอง 
คริสเตียนท่ีสัตยซ่ื์อมีโอกาสเป็น “ทูตของพระเจา้” มีโอกาสแจง้ “ข่าวประเสริฐ” ของพระเจา้

ไดทุ้กคน 
นางมาเรียเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการถ่อมตน ในการเสียสละ ในการด าเนินชีวติในความบริสุทธ์ิ แม้

สภาพภายนอกจะต ่าตอ้ย แต่นางก็มีน ้าใจสูงส่ง ส่วนโยเซฟไดส้ าแดงความกลา้หาญ ความสัตยซ่ื์อ ความ
สุภาพอ่อนโยน เป็นคนใจกวา้ง มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ไม่เป็นคนเห็นแก่ตวั 

พระเจา้ดลใจให้โยเซฟฝัน เพื่อท่ีจะได้รู้น ้ าพระทยัของพระองค์ พระเจ้าทรงดลบนัดาลให้
ศาสนาจารย ์เอ.เจ.กอร์ดอน ไดเ้ห็นและไดย้ินพระสุรเสียงของพระคริสต ์จึงท าให้ท่านมีความวางใจใน
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พระองค ์ท่านไดอุ้ทิศชีวติในการรับใชพ้ระองค ์และไดรั้บความส าเร็จ เกิดผลในการปฏิบติัพระเจา้อยา่ง
ยิง่ 

พระนาม “เยซู” มีความหมายอย่างเดียวกบั “โยชูวา” ถา้เราจะศึกษาประวติัของโยชูวา เราจะ
พบวา่ ท่านเป็นแม่ทพัท่ีเก่งกาจสามารถ พระเจา้ไดท้รงเลือกท่านให้เป็นแม่ทพัแทนโมเสส ท่านเป็นผูท่ี้
แบ่งแยกตระกูลอิสราเอล ตามพระบญัชาของพระเจา้ โยชูวาไดเ้ตือนให้ชนชาติอิสราเอลระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระเจา้ และเตือนใหท้ าตามพระบญัญติัของพระองคเ์สมอ 

พระบุตรพระเจา้เป็นผูท่ี้มีใจอ่อนสุภาพ ดงันั้นในการเลือกสตรีท่ีจะเป็นมารดาของพระบุตรนั้น 
พระองคจึ์งทรงเลือกสตรีท่ีมีใจอ่อนสุภาพดว้ย ในการท่ีพระองคจ์ะทรงให้พระบุตรของพระองคเ์สด็จ
มารับสภาพเป็นมนุษย ์พระเจา้ย่อมจะไม่ทรงใช้สตรีท่ีมีความเยอ่หยิ่ง ให้เป็นมารดาของพระบุตร มา
เรียพดูถึงตวัของนางวา่เป็น “ทาสี” ของพระเจา้ เป็นผูท่ี้มี “ฐานะต ่า” ผูท่ี้พระเจา้ “ทรงโปรดปราน” นั้น 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความถ่อมตวั จงสังเกตอุปนิสัยและการถ่อมตวัในชีวิตของโมเสส ศิเมโอน และเยเรมีห์ 
เม่ือพระเจา้ทรงเรียกท่านเหล่าน้ีใหเ้ป็นผูรั้บใชพ้ระองค ์ขอให้สังเกต มทัธิว.5:5 การท่ีพระเจา้ทรงใชเ้รา
นั้น ไม่ไดอ้ยูท่ี่ความเป็นเจา้ เป็นใหญ่ของเรา แต่อยูท่ี่ความมีใจอ่อนสุภาพ พระเจา้ยงัคงแสวงหาบุคคล
เช่นน้ี ใหรั้บใชพ้ระองคอ์ยู ่(ดูอิสยาห์ 57:15) 

ค าในภาษากรีกท่ีแปลว่า “สรรเสริญ” ใน ลูกา 1:46 หมายความว่า “ขยาย” พญามารท าให้เรา
เห็นวา่พระเจา้เล็กลง โดยก่อให้เกิดความสงสัยในพระองค ์เราตอ้งให้พระองคเ์ป็นใหญ่ในชีวิตของเรา 
เช่นเดียวกบัมาเรีย (ลูกา 1:38) 

ทบทวน 
จงหาเมืองนาซาเร็ธในแผนท่ี 
ผูสื้บเช้ือสายของดาวดิ ท่ีอยูใ่นเมืองนั้น คือใคร? 
ดาวดิมีภูมิล าเนาอยูท่ี่ไหน? ในสมยัใด? (เบธเลเฮม็ 1000 ปี ก่อนคริสตศกัราช) 
โยเซฟเป็นญาติห่าง ๆ กบัมาเรีย ใช่หรือไม่? 
เม่ือมาเรียจะประสูติพระกุมาร มาเรียได้รับค าสั่งให้ตั้ งช่ือกุมารนั้ นว่าอะไร? (“เยซู” มี

ความหมายเช่นเดียวกบั “โยชูวา” ซ่ึงหมายความว่า “ผูช่้วยให้รอด”) และพระองค์จะได้พระนามว่า
อยา่งไรอีก? (ดู ลูกา 1:32) 

ทูตสวรรคท่ี์มาปรากฏแก่มาเรียช่ืออะไร? (ฆบัรีเอล ซ่ึงแปลวา่ “ผูก้ลา้หาญของพระเจา้”) 
ทูตสวรรคไ์ดส้ัญญาวา่ พระเยซูจะสืบราชบลัลงักข์องกษตัริยอ์งคใ์ด? 
พระราชอาณาจกัรของพระเยซูคริสต ์มีระยะเวลายาวนานเท่าใด? 
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เม่ือทูตสวรรค์มาแจง้ข่าวน้ีแก่มาเรีย ท่านคิดว่า นางประหลาดใจสักเพียงใด นางมีความยินดี
หรือไม่? 

มาเรียไดเ้ล่าประสบการณ์น้ีใหใ้ครฟังบา้ง? 
บา้นของนางอะลีซาเบธ็อยูท่ี่ไหน? 
มาเรียเป็นญาติกบัซะคาเรียหรือไม่? 
ซะคาเรียมีต าแหน่งอะไรในพระวหิาร นางมาเรียคงไปขอค าแนะน าจากซะคาเรีย ในฐานะท่ีซะ

คาเรียเป็นปุโรหิต ใช่หรือไม่? 
หลงัจากท่ีนางอะลีซาเบธ็ไดใ้หก้ารตอ้นรับมาเรีย ดว้ยความยนิดีแลว้มาเรียไดก้ล่าววา่อยา่งไร? 
หนงัสือพระกิตติคุณเล่มใด ท่ีบนัทึกเร่ืองการแจง้ข่าวประสูติของพระเยซู? 
เม่ือโยเซฟทราบข่าวน้ี เขามีความยินดีหรือไม่? โยเซฟรับทราบความจริงในเร่ืองน้ีไดอ้ยา่งไร? 

เหตุใดท่านจึงทราบวา่ โยเซฟมีความแน่ใจวา่ ข่าวท่ีเขาไดรั้บนั้นเป็นความจริง? 
จงอธิบายลกัษณะของทูตสวรรค ์ตามความคิดเห็นของท่าน เหตุใดท่านจึงคิดเช่นนั้น? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. ค าวา่ “ดลใจ” ดงัท่ีใชใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น หมายความวา่อะไร (ดู 2 เปโตร 1:21) 2.

เรามีหลกัฐานอะไรบา้ง ในการท่ีจะเช่ือวา่ พระเจา้ทรงดลใจผูเ้ขียนพระกิตติคุณทั้งส่ีเล่มนั้น ผูเ้ขียนพระ
กิตติคุณทั้งส่ีท่านไดอ้า้งวา่ พระเจา้ทรงดลใจท่านใหเ้ขียนหรือไม่ 3. ศาสดาพยากรณ์ไดป้ระกาศ
ล่วงหนา้วา่ พระเมสิยาห์จะปฏิสนธิในครรภข์องสาวพรหมจารีหรือไม่ ท่านคิดวา่ พระธรรมอิสยาห์ 
7:10-15 ไดย้นืยนัเหตุการณ์น้ีอยา่งชดัเจนหรือไม่ ท่านมีหลกัฐานอยา่งอ่ืนท่ีท าใหท้่านเช่ือวา่ พระเยซูได้
ปฏิสนธิในครรภข์องหญิงพรหมจารีหรือ 4. ท่านเช่ือหรือไม่ วา่วาระท่ีพระเมสิยาห์ประสูตินั้น เป็น
วาระท่ีเหมาะท่ีสุดในประวติัศาสตร์ 5. หากวา่ชนชาติยดูายก าลงัคอยท่าพระเมสิยาห์ เหตุใดเขาจึง
ปฏิเสธไม่ยอมรับพระเยซูคริสต ์ผูท่ี้พระเจา้ทรงเจิมไวแ้ลว้ 6. ล าดบัวงศข์องพระเยซู ในมทัธิวบทท่ีหน่ึง 
และลูกาบทท่ีสาม ท าใหท้่านแน่ใจวา่ มาเรียเป็นเช้ือสายของดาวดิหรือไม่ 7. กษตัริยด์าวดิไดสื้บเช้ือสาย
มาจากตระกลูยดูาย และนางอะลีซาเบธอยูใ่นตระกลูอาโรน (ตระกลูเลว)ี แต่กระนั้นนางมาเรียก็ยงัเป็น
ญาติกบันางอะลีซาเบธ เร่ืองน้ีเป็นไปไดอ้ยา่งไร ท่านใหเ้หตุผลไดไ้หม 8. เหตุใดพระเจา้จึงทรงเลือกมา
เรียใหเ้ป็นมารดาของพระเยซู แทนท่ีจะเลือกหญิงอ่ืน 9. ท่านใหเ้หตุผลไดไ้หมวา่เหตุใดพระเจา้จึงไม่ได้
บอกรายละเอียดให้เราทราบ ในเหตุการณ์ท่ีน่าประหลาดน้ี 10. หากวา่บรรดาศาสดาพยากรณ์ ไดท้  านาย
ไวล่้วงหนา้อยา่งละเอียดละออวา่ มารดาของพระเยซูมีช่ือวา่อยา่งไร และมาจากต าบลใด ฯลฯ จนท าให้
เราแน่ใจวา่ พระเยซูเท่านั้น ท่ีเป็นผูท้รงท าใหค้  าท านายของศาสดาพยากรณ์นั้นส าเร็จไดแ้ลว้ การกระท า
เช่นนั้น จะขดัขวางต่อความเจริญกา้วหนา้ของคริสตจกัรหรือไม่ 11. หากจะพดูวา่ ไม่เคยมีผูใ้ดมีชีวติ
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อยา่งพระเยซู หรือไม่มีใครท่ีตายแลว้ฟ้ืนข้ึนมาใหม่ และเสด็จข้ึนสู่สวรรคเ์ช่นเดียวกบัพระองค ์ ดงันั้น 
ถา้ใชค้วามคิดอยา่งมีเหตุผล จะบอกไดไ้หมวา่ ไม่มีใครไดเ้กิดมาดงัท่ีพระองคท์รงเกิดข้ึน 12. ท่านคิดวา่
มีผูอ่ื้นใด ซ่ึงเป็นท่ีประทบัใจมนุษยโ์ลกเท่ากบัพระเยซูอีกบา้งหรือไม่ 13. การท่ีพระเยซูเสด็จเขา้มา
ประทบัอยูใ่นโลกน้ี ไดเ้ปล่ียนความคิดเดิมของมนุษยโ์ลกหรือไม่? 
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การประสูติของพระเยซูคริสต์-บ้านเบธเลเฮ็ม 

ลูกา 2:1-21 

หกเดือนผ่านพน้ไปอยา่งรวดเร็ว โยเซฟและนางมาเรียไดม้าถึงบา้นเบธเลเฮ็มแควน้ยูเดีย โดย
พากนัเดินทางออกจากเมืองนาซาเร็ธไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ขา้มแม่น ้ าจอร์แดนไปทางดา้นเหนือ
เขตแดนของมณฑลซะมาเรีย เหตุท่ีโยเซฟและมาเรียตอ้งเดินทางออ้มเช่นน้ี ก็เพราะชาวยิวผูเ้คร่งครัดต่อ
ธรรมเนียมประเพณี จะไม่ยอมเดินทางเขา้ไปในดินแดนของชาวซะมาเรียเป็นอนัขาด แมว้า่โดยเช้ือสาย
แล้วชาวซะมาเรียเป็นญาติพี่น้องกนัก็ตาม แต่ชาวยิวถือว่าชาวซะมาเรียเป็นชาติเลือดผสม เป็นผูไ้ม่
บริสุทธ์ิ 

โดยเหตุน้ีเม่ือเขาเดินทางออ้มลงมาสู่ทางใตแ้ลว้ จึงขา้มแม่น ้ าจอร์แดนอีกคร้ังหน่ึงใกล ้ๆ เมือง
เยริโค เขา้สู่หมู่บา้นเบธเลเฮ็ม โดยผา่นกรุงเยรูซาเล็มเหตุท่ีชาวยิวตอ้งมาชุมนุมกนัท่ีหมู่บา้นเบธเลเฮ็ม
เช่นน้ี ก็เพื่อจะจดทะเบียนส ามะโนครัวตามค าสั่งของมหาจกัรพรรดิซีซาร์ ออกสัตสั ซ่ึงมีบญัชาให้จด
ทะเบียนส ามะโนครัวทัว่ทั้งแผน่ดิน โรงแรมต่าง ๆ แน่นขนดัดว้ยผูค้นมาพกั เม่ือโยเซฟและนางมาเรีย
มาถึงนั้น ไม่มีหอ้งวา่งเหลืออยูเ่ลย 

ขอโปรดอยา่ไดเ้ขา้ใจสับสนในเร่ืองโรงแรมท่ีพดูถึงน้ี กบัโรงแรมสมยัใหม่เยี่ยงทุกวนัน้ี เพราะ
โรงแรมท่ีพดูถึงน้ี เป็นแต่เพียงท่ีพกัคนเดินทาง ท าเป็นบา้นมีใตถุ้นสูง ขา้งล่างเป็นท่ีเล้ียงสัตวข์องผูท่ี้มา
พกัแรม ส่วนขา้งบนก็คือท่ีพกั ไม่มีความสะดวกสบายอะไรเลย เพียงแต่เป็นสถานท่ีซ่ึงผูเ้ดินทางได้
อาศยันอนไปคืนหน่ึง ๆ เท่านั้น ผูม้าพกัตอ้งหุงหาอาหารเอาเอง เพราะไม่มีบริการขายอาหารกนัอย่าง
ปัจจุบนัน้ี 

ดงันั้นการท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดก้ล่าว ถึงการท่ีมาเรียไดว้างพระเยซูไวใ้นรางหญา้ จึงมิได้
หมายความวา่ สถานท่ีนั้นตอ้งเป็นคอกสัตวด์ว้ย และค าวา่ “คอกสัตว”์ น้ี มิไดป้รากฏในพระคริสตธรรม
คมัภีร์เลย รางหญา้ท่ีกล่าวถึงน้ี ความจริงเป็นหินท าเป็นแอ่งเวา้ลงไป ส าหรับใส่หญา้เล้ียงสัตวมิ์ใช่ท า
ดว้ยหญา้ มีการจ าลองรางหญา้แบบน้ี ไปสร้างท่ีแท่นบูชาในห้องใตดิ้นของโบสถ์ ในหมู่บา้นเบธเลเฮ็ม
ซ่ึงผูท่ี้เคร่งครัดในศาสนาหลายคนเช่ือว่า เป็นรางหญา้เดียวกนักบัท่ีพระกุมารเยซูเคยนอน เม่ือแรก
ประสูตินั้น 

มีทุ่งนาแห่งหน่ึง ไกลออกไปจากหมู่บา้นเบธเลเฮ็มประมาณสองกิโลเมตร ทุ่งนาแห่งน้ีกล่าว
กนัวา่ ในวนัท่ีพระเยซูประสูตินั้น พวกเล้ียงแกะไดเ้ฝ้าเล้ียงดูฝงูแกะอยูจ่นดึกด่ืน และท่ีน่าสนใจกวา่นั้น
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ก็คือ ทุ่งนาแห่งน้ี คร้ังหน่ึงเคยเป็นสมบติัของโบอศัและนางรูธ และเป็นสถานท่ีซามูเอลไดเ้จิมดาวิดให้
เป็นกษตัริย ์หลงัจากกษตัริยซ์าอูลส้ินพระชนมใ์นสนามรบ เวลานั้นดาวิดยงัเป็นเพียงเด็กเล้ียงแกะ และ
ท่านก าลงัเฝ้าเล้ียงฝงูแกะของบิดาของท่านอยู ่

พระกิตติคุณลูกาเท่านั้นท่ีได้บนัทึกเร่ืองราว เก่ียวกับการประสูติของพระกุมารเยซูไวอ้ย่าง
ละเอียด 

อภิปราย 
มีเหตุการณ์ท่ีส าคญัหลายอย่างเกิดข้ึน ซ่ึงท าให้ประวติัศาสตร์ของโลกตอ้งเปล่ียนไป ทั้งใน

อดีต และท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต แต่ก็ไม่มีเหตุการณ์ใดส าคญั เท่ากบัการประสูติของพระเยซูคริสต์
เจา้ของเรา การประสูติของพระองค์ได้ก่อให้เกิดผลทั้งในโลกน้ีและในสวรรค์ พระเจา้ไดท้รงเตรียม
โครงการน้ีไวแ้ต่สวรรคม์าเป็นเวลานานแลว้ พระองคไ์ดท้รงเตรียมโครงการน้ี “ก่อนวางรากสร้างโลก” 
วนัคริสตม์าสวนัแรก เม่ือหน่ึงพนัเกา้ร้อยปีมาแลว้นั้น เป็นวนัท่ีพระเจา้ไดส่้งพระบุตรของพระองคใ์ห้
เสด็จลงมาในโลก เพื่อให้เป็นพระผูช่้วยให้รอดของเรา และเพื่อประทานการไถ่บาปนิรันดร์ให้แก่
มนุษยช์าติ 

การท่ีพระเยซูคริสตเ์สด็จลงมา รับสภาพเป็นมนุษยโ์ดยทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ก็เป็นไปตาม
น ้าพระทยัของพระเจา้ ซ่ึงทรงก าหนดไวน้บัแต่ก่อนวางรากสร้างโลก แลว้ (อ่าน 2 ธิโมที 1:9) พระเยซู
ตรัสแก่สาวกของพระองคว์า่ “ค าซ่ึงเขียนไวแ้ลว้นั้นตอ้งส าเร็จ” (ลูกา 22:37) พระเยซูทรงรับสภาพเป็น
มนุษยก์็เพื่อจุดประสงคอ์ยา่งแน่วแน่ ท่ีจะ “ประทานชีวติของพระองค ์ใหเ้ป็นค่าไถ่คนเป็นอนัมาก” 

พระเจา้ทรงมีพระประสงค์อย่างยิ่งท่ีจะมีบุตร “เป็นอนัมาก” ท่ีจะมีลกัษณะเหมือนพระองค ์
และท่ีจะมอบความรักคืนแก่พระองค ์ดงันั้นพระบุตรท่ีรักองคเ์ดียวของพระบิดาเจา้ ไดอ้อกมาจากพระ
ทรวงของพระองค์ ทรงสละสง่าราศีแห่งสวรรค ์เสด็จเขา้มาในโลก ซ่ึงเต็มไปดว้ยคนชัว่ร้ายน้ี ทั้ง ๆ ท่ี
ทรงทราบวา่ พระองคจ์ะตอ้งรับสภาพ “ลูกแกะผูถู้กฆ่าเสียแลว้นั้น” (อ่าน ฟิลิปปี 2:6) พระเยซูทรงถ่อม
พระองคล์ง เพื่อจะกระท าตามพระประสงคข์องพระบิดาเจา้ และเพื่อช่วยมนุษยใ์ห้พน้จากเหวแห่งความ
บาป กลบัเขา้ไปสู่ความสวา่ง และอิสระภาพแห่งการเป็นบุตรของพระเจา้ 

วนัคริสต์มาสวนัแรกนั้น มีความหมายลึกซ้ึงว่าความเขา้ใจของมนุษยใ์นสมยัน้ีมาก “เพราะว่า
ท่านทั้งหลาย รู้จกัพระกรุณาของพระเยซูคริสตเ์จา้ของเราวา่ คร้ันพระองคม์ัง่คัง่อยูแ่ลว้ พระองคย์งัทรง
ยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะไดเ้ป็นคนมัง่มี เน่ืองจากความยากจน
ของพระองค”์ (2 โครินธ์ 8:9) เป็นการน่าเสียดายอยา่งยิ่งท่ีเทศกาลคริสตม์าส ซ่ึงจดัไวเ้พื่อนอ้มใจร าลึก
ถึง วนัประสูติขององคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ของเรา กลบักลายเป็นวนัส่งเสริมการคา้ขายในปัจจุบนั ซ่ึงท า
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ใหค้วามหมายอนัลึกซ้ึงของวนัคริสตม์าสสูญหายไป และมนุษยก์็ตอ้งพลอยขาดพระพรไปดว้ย ในการ
ท่ีไม่ไดร้ าลึกถึงของประทานแห่งพระคุณของพระเจา้ ซ่ึง เหลือจะพรรณานาได ้

ขอใหเ้ราพิจารณาถึงความประสงคย์ิ่งใหญ่ถาวรของพระเจา้ ในการท่ีพระองคท์รงส่งพระบุตร
องคเ์ดียวของพระองคใ์หล้งมารับสภาพเป็นมนุษย ์(อ่าน กาลาเทีย 4:4) พระบิดาเจา้ไดท้รงก าหนดเวลา
ไว ้ส าหรับการเสด็จลงของพระบุตรไวโ้ดยเฉพาะ นบัตั้งแต่พระองคท์รงสัญญาไวว้า่ พระองคจ์ะมาส่ง
พระเมสิยาห์ให้ลงมารับสภาพเป็นมนุษย์ ในพระธรรม ปฐมกาล 3:15 โครงการของพระองค์ได้
เจริญกา้วหนา้ อยา่งไม่หยุดย ั้งตลอดมาทุกยุคทุกสมยัตามท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์พยากรณ์ไว ้พระเมสิ

ยาห์ทรงสืบเช่ือสายมาจากอบัราฮมั (ปฐมกาล 12:3,18:18) จากตระกูลยะฮูดา (ปฐมกาล 49:10,มีคาห์ 
5:2) เป็นวงศ์วานของกษตัริยด์าวิด (ปฐมกาล 23:5) สถานท่ีประสูติคือหมู่บา้นเบธเลเฮ็ม (มคาห์ 5:2) 
และประสูติจากสตรีพรหมจารี (อิสยาห์ 7:14) 

แลว้วนัหน่ึงค าพยากรณ์ก็ไดส้ าเร็จ ดงัท่ียอห์นไดเ้ขียนไวว้่า “พระวาทะนั้นไดบ้งัเกิดเป็นเน้ือ
หนงั และไดอ้าศยัอยูก่บัเรา และเราไดเ้ห็นสง่าราศีของพระองค ์เหมือนสง่าราศี ซ่ึงบุตรองคเ์ดียวไดจ้าก
พระบิดา” (ยอห์น 1:14) และเพื่อเป็นการสนบัสนุนยืนยนัขอ้น้ี อาจารยเ์ปาโลไดเ้ขียนจดหมายถึงติโม
เธียว มีความวา่ “...เป็นขอ้ลบัลึกอนัส าคญัยิ่ง ไม่มีใครเถียงได ้คือวา่พระเจา้ทรงปรากฏเป็นเน้ือหนงั...”  
( 1 ธีโมที 3:16) ตลอดระยะเวลายาวนาน นบัตั้งแต่เบ้ืองตน้จนถึงเบ้ืองปลาย พระองคท์รงปรากฏเป็น
พระเจา้ซ่ึงทรงรัศมี พระบุตรของพระเจา้ บุตรมนุษย ์ทรงเป็นเบ้ืองตน้และเบ้ืองปลาย ทรงเป็นแสงอรุณ
จากท่ีสูง เป็นพระสุริยนัของความชอบธรรม ซ่ึงมีปีกเยยีวยารักษาได ้ทรงเป็นพระเมษโปดกท่ีถูกฆ่าเสีย
นั้น ทรงเป็นสิงโตแห่งตระกูลยะฮูดา พระองค์เสด็จมาเพื่อท าลายโซ่ตรวนท่ีผูกมดัเราไวน้ั้น และ
ประทานชยัชนะใหแ้ก่เราคร้ังแลว้คร้ังเล่า พระองคท์รงเป็นพระผูเ้นรมิตสร้างโลกและจกัรวาล แผน่ดิน
โลกจึงหวัน่ไหวต่อพระพกัตร์ของพระองค์ แต่พระองค์ทรงถ่อมพระทยัลง พระเจา้ พระบิดไดท้รงตั้ง
พระองคไ์ว ้ให้เป็นผูรั้บส่ิงทั้งปวงเป็นมรดก แต่กระนั้นเม่ือพระองค์ประทบัอยูใ่นโลกน้ีก็ยงัไม่มีท่ีจะ
วางพระเศียร พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างแห่งสง่าราศีของพระเจ้า แต่กระนั้น พระเจ้าก็ยงัทรงใช้
พระองค์ให้มารับสภาพในรูปกายเน้ือหนังอย่างท่ีผิด พระองค์ทรงเป็นแบบพระฉายของพระเจา้แต่
พระองค์ก็ยงัทรงถูกท าร้าย จนกระทัง่พระพกัตร์เป็นบาดแผลยิ่งกว่าใคร ๆ พระองค์ทรงทะนุบ ารุง
สรรพส่ิงไว ้ดว้ยค าตรัสอนัทรงฤทธ์ิของพระเจา้ พระองคท์รงสละพระสง่าราศีทุกอยา่งไวใ้นสวรรค ์รับ
สภาพเป็นทารกนอ้ย น่าอศัจรรยย์ิง่นกั ท่ีพระองคผ์ูท้รงเป็นอยูนิ่รันดร์ เสด็จลงมารับสภาพเป็นทารก  

“ขา้ใคร่กล่าวถึงพระคุณ อนัจะไม่รู้ส้ินสุด 
ขา้ฯ ใคร่กล่าวถึงสง่าราศี 
ซ่ึงมีอยูใ่นพระผูช่้วย” 
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การเสด็จมาของพระบุตรแห่งพระเจา้นั้น เป็นค าตรัสสุดทา้ยของพระเจา้ “ในคราวท่ีสุดน้ี ได้
ตรัสแก่เราวา่ทางพระบุตร” (ฮีบรู 1:2) ทัว่ทั้งสวรรคค์งพากนัประหลาดใจ และบรรดาทูตสวรรคอ์ยูน่ิ่ง 
ในการท่ีพระเจา้ส่งพระบุตรสุดท่ีรักองค์เดียวของพระองค ์ให้ลงมาปฏิบติัพระราชกิจของพระองคใ์น
โลกน้ีและมีแต่พระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้น ท่ีจะทรงทราบประสบการณ์ท่ีพระบุตรจะทรงไดรั้บในโลก “ผู้
ท่ีไดรั้บการไถ่นั้น ไม่รู้ว่า แม่น ้ าท่ีพระองค์ตอ้งขา้มไปนั้นลึกสักเพียงใด...” แมแ้ต่ทูตสวรรค์ผูซ่ึ้งร้อง
เพลงถวายพระเกียรติแด่พระองค์อยูเ่หนือทุ่งนา ในมณฑลยดูา ท่ีพวกเล้ียงแกะเฝ้าดูฝูงแกะของตนใน
คืนนั้น ก็ไม่อาจหย ัง่รู้ได ้

เป็นท่ีน่าสังเกตว่า การประกาศข่าวประเสริฐในการประสูติของพระองค์นั้ น ประกาศให้
ชาวบ้านผู ้ยากจนก่อน ซ่ึงเป็นแบบอย่างของประชาชนผู้ท่ี  “ได้ต้อนรับพระองค์” ในภายหลัง 
เคร่ืองหมายส าคญัท่ีทูตสวรรคส์ าแดงแก่ผูเ้ล้ียงแกะ ก็คือ “จะไดพ้บพระกุมารนั้น พนัผา้ออ้ม นอนอยูใ่น
รางหญา้” เน่ืองดว้ยในโรงแรมนั้นไม่มีท่ีว่างส าหรับพระองค์เลย ไม่มีท่ีวา่งส าหรับพระองคผ์ูท้รงฤทธ์ิ 
ซ่ึงอนาคตของโลกน้ี อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ สภาพเช่นน้ีก็ยงัคงเป็นอยู่ในจิตใจของมนุษยอ์ยู่ใน
ทุกวนัน้ี พระองค์ทรงก าเนิดมาในครอบครัวท่ียากจน และเจริญข้ึนโดยไม่ค่อยมีใครรู้จกั แต่พระองค์ก็
ไดท้รงท าใหม้นุษยไ์ดรั้บความบริบูรณ์ทุกประการ “พระองคท์รงยอมเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่ท่าน
ทั้งหลาย” เม่ือเราพิจารณาถึงเร่ืองเทศกาลคริสตมาส ส่วนมากเราเขา้ใจเพียงขั้นตน้แห่งพระประสงค์
ของพระเจ้า เท่ านั้ น  คนเป็นจ านวนมากมักละเลย มิได้ตระหนักถึงความส าคัญของเ ร่ือง น้ี 
นอกเหนือไปจากพระกุมารในหมู่บา้นเบธเลเฮ็ม รางหญา้และววัควาย ซ่ึงเราจ าตอ้งช้ีแจงอย่างสุภาพ
อ่อนโยนให้เห็นชดัเจนวา่ รางหญา้นั้นมิใช่ช่วยให้เรารอดไดเ้ลย และโรงววัก็ไม่ไดช่้วยไถ่บาปของเรา
เลย “พระเจา้จึงทรงใช้พระบุตรของพระองค์ลงมาประสูติแต่สตรี” ขอ้ความน้ียงัไม่จบ เราตอ้งอ่าน
ขอ้ความต่อไปน้ีซ่ึงวา่ “และบงัเกิดใตพ้ระบญัญติั เพื่อ ทรงไถ่ บุคคลผูอ้ยูใ่ตพ้ระบญัญติั เพื่อ เรา จะได้
กลบัคืนดีเขา้ต าแหน่งเป็นบุตร” 

เร่ืองราวของวนัคริสตม์าสจะไม่สมบูรณ์เลย หากไม่ไดพู้ดถึงไมก้างเขนท่ีภูเขากระโหลกศีรษะ 
พระเยซูคริสตป์ระสูติมา เพื่อส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนและเพื่อฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาใหม่ เม่ือเราเพ่ง
ดูดวงดาวซ่ึงส่องแสงเป็นประกายสุกใสท่ีหมู่บา้นเธเลเฮ็มนั้น เราก็จะตอ้งระลึกถึงความมืดมนท่ีเขา
กะโหลกศีรษะ และก็ตอ้งมองถึงสง่าราศีท่ีสวา่งจา้ ในเชา้วนัอิสเตอร์ ซ่ึงเป็นวนัท่ีพระองค์ฟ้ืนคืนพระ
ชนม ์

“เธอจะประสูติบุตรชาย แลว้เจา้จงเรียกนามท่านวา่ เยซู เพราะว่าท่านเป็นผูท่ี้จะโปรดช่วยพล
ไพร่ของท่าน ใหร้อดจากความผดิของเขา” (มทัธิว 1:21) 

ข้อไตร่ตรอง 



 20 

“...พระองคย์งัทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะไดเ้ป็นคน
มัง่มี เน่ืองจากความยากจนของพระองค”์ ในท่ีน้ีพระเจา้ไดส้ าแดงพระลกัษณะของพระองค ์ซ่ึงหมายถึง
พระคุณ ความรัก ซ่ึงความรักของพระองค ์ไดป้ระทานแก่ผูท่ี้ตกอยูใ่นความทุกข์ยาก มีอะไรอีกหรือท่ี
มนุษยต์อ้งการมากไปกว่าพระผูช่้วยให้รอด มนุษยมี์ความอ่อนแอ มีอะไรอีกหรือท่ีอ่อนแอยิ่งไปกว่า
มนุษย ์ในการท่ีไมส่ามารถช่วยตนเอง ใหพ้น้จากความบาป โดยเหตุน้ีพระเจา้จึงทรงส าแดงความรักของ
พระองค์ หมู่บา้นเบธเลเฮ็ม และภูเขากระโหลกศีรษะ จะแยกออกจากกนัไม่ไดเ้ลย เพราะเป็นผลแห่ง
การส าแดงความรักของพระเจา้ “โอพระปัญญา และความรู้ของพระเจา้ มีอเนกอนนัตม์ากเท่าใด พระ
ด าริของพระองคเ์หลือท่ีจะเขา้ใจไดแ้ละทางทั้งหลายของพระองค ์เหลือท่ีจะสืบเสาะได”้ (โรม 11:33) 

จกัรพรรดิซีซาร์ ออกสัตสั ไดค้รองราชสมบติัอย่างสง่าผ่าเผย และกุเรเนียวก็ปกครองแควน้
ซีเรียดว้ยการส าแดงอ านาจบาทใหญ่ แต่จอมกษตัริยเ์หนือกษตัริยท์ ั้งหลาย ได้ก าเนิดมาอย่างถ่อมตวั
ท่ีสุด กระนั้นก็ยงัทรงมีสง่าราศีเหนือกษตัริยแ์ละจกัรพรรดิใด ๆ ทั้งส้ิน 

แมว้า่รัฐบาลโรมนัจะใชอ้ านาจบีบบงัคบัชนชาติยดูาอยา่งรุนแรง แต่โยเซฟและนางมาเรียก็มิได้
ขดัขืน ทั้งสองไดแ้สดงความจงรักภกัดี ในการเดินทางฝ่าอนัตรายไปเป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตร 
เพื่อจดทะเบียนส ามะโนครัวท่ีหมู่บา้นเบธเลเฮม็ ตามค าสั่งของจกัรพรรดิซีซาร์ ออกสัตสั 

พวกเล้ียงแกะไดเ้ช่ือฟังและท าตามค าสั่งของทูตสวรรค ์และโดยการเช่ือฟังท าตามค าสั่งของทูต
สวรรคน้ี์เอง เขาก็ไดพ้บวา่เป็นความจริงทุกประการ 

เม่ือพบพระเยซูจริง ๆ แลว้คริสเตียนจะไม่ยอมปล่อยใหเ้วลาผา่นไปโดยไม่บอกให้คนอ่ืนทราบ
ถึงพระองค ์ท านองเดียวกนั พวกเล้ียงแกะต่างก็พากนับอกบุคคลอ่ืน ๆ ให้ทราบถึงประสบการณ์อนัน่า
ต่ืนเตน้ยนิดีของตน 

ใน ลูกา 2:11 นั้น ควรจะพิมพ์ค  าว่า “ของท่านทั้งหลาย” ด้วยทองค า พระเยซูมิใช่พระผูช่้วย
โดยทัว่ไป ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัชีวติของเราในระยะห่างไกล เปล่าเลย พระองคท์รงมีความสัมพนัธ์กบั
ชีวติของเราอยา่งใกลชิ้ดทีเดียว ซ่ึงทูตสวรรคก์็ไดบ้อกแก่พวกผูเ้ล้ียงแกะวา่ “ข่าวดีน้ี” เป็นข่าวประเสริฐ
ส าหรับ “คนทั้งปวง” และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งทารกนอ้ยผูน้ั้น เกิดมาเพื่อผูเ้ล้ียงแกะเป็น ส่วนตัว พระเยซู
ประสูติมาเพื่อ ข้าพเจ้า ทรงมีพระชนม์อยู่เพื่อ ข้าพเจ้า ทรงส้ินพระชนม์เพื่อ ข้าพเจ้า ทรงฟ้ืนคืนพระ
ชนมเ์พื่อ ข้าพเจ้า และเสด็จข้ึนสู่สวรรคเ์พื่อ ข้าพเจ้า และบดัน้ีพระองคท์รงมีพระชนมอ์ยู ่เพื่อออ้นวอน
ขอพระเจา้เพื่อ ข้าพเจ้า เหตุการณ์ใหญ่ยิ่งท่ีสุดของประวติัศาสตร์มนุษยชาติ ก็คือการเสด็จมารับสภาพ
เป็นมนุษยข์องพระเจา้ผูสู้งสุดในโลกท่ีพระเจา้ทรงสร้างข้ึนเอง เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดข้ึนเพื่อ ขา้พเจา้ 
โดยเฉพาะ จริงทีเดียว พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผูบ้  ารุงเล้ียง ข้าพเจ้า เราควรจะช่ืนชมยินดีในขอ้น้ี พระเยซู
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ทรงเป็นของ ข้าพเจ้า ทุกอย่าง และข้าพเจา้เป็นของพระองค์ เราทุกคนสามารถพูดเช่นน้ีได้ไหมว่า 
“ขา้พเจา้เป็นของพระองคทุ์กประการ” 

ค าว่า “มีท่ี” ใน ลูกา 2:7 เป็นค าเดียวในภาษากรีกท่ีแปลวา่ “มีโอกาส” ใน เอเฟซสั .4:27 พญา
มารสั่งไวว้า่ “อยา่ใหพ้ระเยซู มีท่ี” แต่พระเจา้ตรัสวา่ “อยา่ใหม้าร มีโอกาส” เราจะตอ้งเลือกเอาฝ่ายหน่ึง
ฝ่ายใด ท่านเล่าเลือกเอาฝ่ายไหน 

ทบทวน 
พระเยซูประสูติ ณ ท่ีใด? 
หมู่บา้นเบธเลเฮม็ อยูห่่างไกลจากเมืองนาซาเร็ธก่ีกิโลเมตร? 
เหตุใดโยเซฟและมาเรีย จึงเดินทางไปบา้นเบธเลเฮม็ในเวลานั้น? 
พระกิตติคุณเล่มใด ท่ีบนัทึกการประสูติของพระเยซู? พระกิตติคุณเล่มนั้นบนัทึกว่า พระเยซู

ประสูติในโรงววัหรือไม่? เหตุใดจึง “ไม่มีท่ีวา่งในโรงแรม?” 
ข่าวการประสูติของพระเยซู ไดป้ระกาศให้ใครทราบก่อน? ใครเป็นผูน้ าข่าวน้ีมา และผูน้ าข่าว

น้ีไดป้ระกาศวา่อยา่งไร? 
ผูท่ี้ร่วมสรรเสริญพระเจา้ พร้อมกบัทูตสวรรคอ์งคน์ั้นคือใคร? 
ผูเ้ล้ียงแกะตดัสินใจท าอยา่งไร? เขาไดพ้บพระกุมารเยซูสมจริงตามท่ีทูตสวรรคบ์อกหรือไม่? 

เขารู้ไดอ้ยา่งไรวา่ ทารกนั้น เป็นพระกุมารเยซู? 
ผูเ้ล้ียงแกะไดบ้อกคนอ่ืนให้ทราบถึงส่ิงท่ีเขาไดย้ิน และไดเ้ห็นหรือไม่? คนท่ีไดฟั้งข่าวจากผู ้

เล้ียงแกะรู้สึกอยา่งไร? 
ท่านคิดวา่ประชาชนในบา้นเบธเลเฮม็ พากนัต่ืนเตน้เน่ืองดว้ยเหตุการณ์นั้นหรือไม่? ผูเ้ล้ียงแกะ

ต่ืนเตน้และยนิดี เน่ืองดว้ยส่ิงท่ีเขาไดเ้ห็นมาหรือไม่? 
เม่ือพระกุมารประสูติไดแ้ปดวนั โยเซฟและมาเรียได้ท าพิธีอะไรให้แก่พระองค์? การถือพิธี

สุหนตั หมายความวา่อะไร? 
เหตุใดพระกุมารจึงทรงมีพระนามวา่ “เยซู”? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. ซีซาร์ ออกสัตสั คือใคร 2.เหตุใดประชาชนในประเทศปาเลศไตน์จึงอยูใ่ตบ้งัคบัของ

จกัรพรรดิโรมนั 3. ท่านเช่ือไหมวา่ ศาสดาพยากรณ์ไดท้  านายไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ พระเมสิยาห์จะประสูติ
ท่ีหมู่บา้นเบธเลเฮม็ 4. ท่านจะอธิบายความหายในพระธรรมมทัธิว 2: 6 วา่อยา่งไร ท่ีวา่ พระเยซูจะ
ทรง “ครอบครองชาติอิสราเอลพลไพร่ของเรา” 5. ท่านพิสูจน์ไดอ้ยา่งไรว่า พระธรรมมีคาห์ บทท่ี
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หา้ ไดอ้ธิบายถึงการสมภพ และการครอบครองของพระเมสิยาห์ 6. ท่านคิดวา่ โยเซฟและมาเรียได้
เดินทางไปบา้นเบธเลเฮ็มหรือ เพราะวา่เขาทั้งสองทราบวา่พระกุมารเยซูจะตอ้งประสูติท่ีนัน่หรือ ท่าน
คิดวา่เขาทั้งสองจะไปบา้นเบธเลเฮม็หรือไม่ ถา้ออกสัตสัไม่ไดบ้ญัชาให้ไปท่ีนัน่ ท่านคิดหรือไม่วา่ เป็น
อิทธิพลของพระเจา้ท่ีทรงดลบนัดาลใหอ้อกสัตสัออกค าสั่งอยา่งนั้น 7. ถ้าอย่างนั้ นเหตุใดพระเจ้าจึง
เลือกวธีิการแปลกประหลาด เพื่อใหเ้หตุการณ์ยิง่ใหญ่น้ีเกิดข้ึนท่ีบา้นเบธเลเฮม็ 8.  “ไม่ มี ท่ีว่าง” 
นั้น มีความหมายเก่ียวกบัฝ่ายวญิญาณหรือไม่ 9. การท่ีมีรางหญา้นั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีโรงววัดว้ย
หรือไม ่ 10. เหตุใดทูตสวรรคจึ์งประกาศข่าวการประสูติของพระเยซูแก่ผูเ้ล้ียงแกะ แทนท่ีจะประกาศแก่
คนอ่ืน ผูเ้ล้ียงแกะท่ีแสวงหาพระกุมาร ไดพ้บพระองค์หรือไม่ เป็นความจริงไหมว่า เม่ือเราพบ “พระ
เยซู” เราก็มกัจะยกยอ่งสรรเสริญพระเจา้ เช่นเดียวกบัผูเ้ล้ียงแกะ 11. ผูเ้ล้ียงแกะมีความยินดี เพราะ
ไดท้ราบข่าวท่ีทูตสวรรคป์ระกาศนั้นเป็นความจริง หรือเป็นเพราะวา่เขาไดพ้บพระเมสิยาห์ 1 2 .
เป็นไปได้หรือไม่ ท่ีผูเ้ล้ียงแกะพบพระกุมารพระเยซู แต่ไม่ได้พบ “พระคริสต์” ส าหรับผูเ้ล้ียงแกะ 
พระองคเ์ป็นเพียงแต่ทารก หรือมีความหมายมากกวา่นั้น 13.  ท่ านคิดว่า  พระกุมารเยซู มี รูปร่าง
แตกต่างจากทารกธรรมดาหรือไม่ 14. นางมาเรียเขา้ใจความหมายของเหตุการณ์เหล่านั้นหรือไม่ ท่าน
คิดบา้งไหมวา่ นางมาเรียเช่ือวา่ พระกุมารเยซูเป็นพระคริสต ์คือพระเมสิยาห์ ซ่ึงพระเจา้ทรงสัญญาไว้
วา่จะเสด็จมา 
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ขั้นทีห่น่ึง พธีิถวายพระกุมาร-กรุงเยรูซาเลม็ 

ลูกา 2:22-39 

โยเซฟและนางมาเรียคงคา้งอยูท่ี่หมู่บา้นเบธเลเฮ็ม จนกระทัง่พระเยซูมีพระชนมายุไดส่ี้สิบวนั 
แต่หลังจากพิธีสุหนัตแล้ว พระคริสตธรรมคมัภีร์มิได้บันทึกเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนท่ีนั่นไวเ้ลย 
นอกจากขอ้ 17,18 ซ่ึงกล่าววา่ พวกผูเ้ล้ียงแกะ ไดเ้ป็นพยานให้ประชาชนทัว่ไป ทราบถึงเหตุการณ์ท่ีได้
พบเห็น และประชาชนต่างก็พากนั “ประหลาดใจ” ต่อเร่ืองราวนั้น แต่คงไม่มีใครเอาใจใส่สักคนเดียว 
แมแ้ต่ผูท่ี้มาพกัในโรงแรมแห่งนั้น 

โยเซฟและมาเรียต่างมีความภาคภูมิใจในพระกุมารเยซูยิ่งนกั ทั้งสองไดต้ดัสินใจพาพระกุมาร
เยซูไปถวายต่อพระเจา้ ณ พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มซ่ึงอยู่ห่างจากหมู่บา้นเบธเลเฮ็มประมาณสิบ
กิโลเมตร ระยะทางก็ไม่ไกลนักแต่ส าหรับนางมาเรียผูต้ ้องค่อย ๆ โอบอุ้มพระกุมารเยซู ซ่ึงทรง
พระชนมายไุดเ้พียง 40 วนัเท่านั้น ยอ่มนบัวา่เป็นระยะทางท่ีไกลทีเดียว 

ตามบทบญัญติัสั่งไวว้่า ผูเ้ป็นมารดาท่ีให้ก าเนิดบุตรชายหัวปีทุกคน จะตอ้งคอยอยู่ถึง 40 วนั
เสียก่อน แลว้จึงถวายตวั และเคร่ืองบูชาในพระวหิาร (เลวนิีติ 12:2-4) เพื่อรับการช าระตวั การถวายพระ
กุมารเยซูนั้น เป็นการอุทิสถวายต่อพระเจา้ เน่ืองดว้ยเป็นบุตรชายหวัปี (อพยพ 13:12) 

ความสง่างามของวิหารอนัสวยงามตระการตาแห่งกรุงเยรูซาเล็ม ซ่ึงมองจากภูเขามะกอกเทศ
นั้น ช่างงดงามยิง่นกั ฉะนั้นการท่ีจะเขา้ร่วมประกอบพิธีในพระวิหารนั้น จึงเป็นประสบการณ์ท่ีจะไม่มี
วนัลืมเลือนไปได้ พระวิหารเป็นสถานท่ีเหมาะสมแก่การถวายพระกุมารเยซู มาเรียก็คงไตร่ตรองถึง
เร่ืองน้ี ขณะท่ีเดินตามโยเซฟเขา้ไป เฮโรดมหาราชซ่ึงครอบครองราชสมบติัในสมยัท่ีพระเยซูประสูติ 
เป็นผูส้ร้างพระวิหารน้ีข้ึน แต่เน่ืองด้วยความโหดร้าย พระองค์จึงพยายามหาทางก าจดัพระกุมารเยซู 
พระราชวงัของพระองค ์ตั้งอยูห่่างจากพระวหิารไม่ก่ีร้อยเมตร ขณะนั้น กษตัริยเ์ฮโรดคงยงัไม่ทราบ ถึง
ข่าวการประสูติของกษตัริยอ์งคใ์หม่ แห่งชนชาติยดูายก็ได ้มีเหตุผลท่ีน่าเช่ือวา่พระกุมารเยซูก็คงมีพระ
ชนม์ได้สองพรรษา ก่อนท่ีบรรดานักปราชญ์ได้เขา้ไปเฝ้าเฮโรด ในพระราชวงัของพระองค์ในกรุง
เยรูซาเล็ม เพื่อแสวงหาพระกุมารเยซู โดยประกาศวา่ “เราผู้อยู่ทิสตะวนัออก ได้เห็นดาวของท่านปรากฏ
ขึน้เราจึงมาหวงัจะถวายนมัสการท่าน” พิธีถวายพระกุมารเยซู ก็ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีทุกประการ ทั้งโย
เซฟและมาเรียคงมีความยนิดีเหลือลน้ และยงัไม่ทราบถึงเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีจะมีมาในอนาคตเลย 
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เร่ืองราวพิธีถวายพระกุมารเยซูน้ี บนัทึกไวใ้นพระธรรมลูกเท่านั้น แต่ลูกาไม่ไดก้ล่าวถึงขั้นท่ี
สองและขั้นท่ีสามต่อไปเลย 

อภิปราย 
พิธีรีตองต่าง ๆ ทุกอย่างเก่ียวกบัพระกุมารเยซู โยเซฟและมาเรียก็ไดป้ฏิวติัอย่างถูกตอ้ง ตาม

บทบญัญติัของชนชาติยดูาทุกประการ ในวนัท่ีแปดหลงัจากการประสูติ พระองคก์็ไดรั้บพิธีสุหนตั อนั
เป็นเคร่ืองหมายตามพนัธสัญญาเดิมของอบัราฮมั และหลงัจากนางมาเรียได้ เขา้พิธีรับการช าระโดยจดั
เคร่ืองบูชาถวายตามท่ีบทบญัญติัก าหนดไว ้เพื่อขอรับการไถ่โทษ และพน้จากมลทินแลว้ (เลวีนิติ 12:6-
8,ฮีบรู 10:10-12) ก็ไดถ้วายพระกุมารเยซูต่อพระเจา้ทนัที 

เคร่ืองเผาบูชาถวายนั้นจะตอ้งเป็นลูกแกะ แต่กระนั้นพระเจา้ก็ไดส้ าแดงพระคุณของพระองค์
ให้แก่คนยากจน ซ่ึงไม่อาจจดัหาลูกแกะมาบูชาถวายเพื่อรับการไถ่โทษได ้พระองคก์็ทรงโปรดให้ใช้
นกพิราบแทน โยเซฟและมาเรียก็อยู่ในประเภทหลงัน้ี เขาทั้งสองจึงไดซ้ื้อนกพิราบสองตวั มาท าพิธี
บูชาถวายต่อพระเจา้ 

เคร่ืองถวายของโยเซฟและมาเรีย อาจเป็นเคร่ืองถวายท่ีมีราคาน้อยท่ี สุด แต่กระนั้น “เคร่ือง
ถวาย” ท่ีแท้จริงของนางมาเรียในวนันั้น ซ่ึงโยเซฟมีส่วนร่วมด้วย เป็น “ของประทานท่ีเหลือจะ
พรรณนาใหส้ิ้นสุดได”้ ซ่ึงพระเจา้ไดป้ระทานใหแ้ก่มนุษย ์เม่ือโยเซฟเดินกลบัจากแท่นบูชาไปหามาเรีย
และพระกุมารเยซู ก็พบชายชราท่าทางน่านบัถือผูห้น่ึง ซ่ึงไดรั้บพระสัญญาจากพระเจา้วา่ จะให้มีชีวิต
อยู่จนกระทัง่ตาของเขาได้เห็น “พระคริสต์ของพระเจา้” และเขาก็ได้คอยท่าวนันั้น และก็ได้พบสม
ปรารถนา 

ไม่เพียงแต่กษตัริยเ์ฮโรดเท่านั้น ท่ีไม่รู้วา่มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนในพระวิหารในวนันั้น แมแ้ต่
ปุโรหิตผูป้ระกอบพิธีเอง ก็ไม่ทราบถึงความส าคญัของพิธีท่ีตนกระท า มีแต่ชายชราคนหน่ึง และหญิง
ชราอีกคนหน่ึงเท่านั้นท่ีรู้ และดูเหมือนวา่ภาษามีผูพ้ยากรณ์ชราพดูนั้น ก็ไม่มีผูใ้ดอาจเขา้ใจได ้เวน้ไวแ้ต่
ผูท่ี้พระเจา้ไดป้ระทานความรู้ให ้จึงสามารถเขา้ใจได ้พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าวไวถึ้งสามคร้ังวา่ พระ
วิญญาณบริสุทธ์ิทรงสถิตอยูก่บัท่าน และพระวิญญาณนั้นเอง ไดน้ าท่านเขา้มาในพระวิหารในเวลานั้น 
โครงการของพระเจา้ไดก้ าหนดไวต้ามเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุด และเกิดข้ึนตรงตามเวลาก าหนดอีกดว้ย 

ถา้จะกล่าววา่ ซิมโอนได ้คอยท่า “เวลาท่ีชนชาติอิสราเอลจะไดรั้บการบรรเทาทุกขน์ั้น” มาจน
เกือบตลอดชีวติของท่านก็วา่ได ้และในท่ีสุด ความเช่ือของท่านก็ไดรั้บผลอยา่งทนัตา ท่านไดอุ้ม้ “พระ
ผูเ้ป็นเจา้แห่งรัศมี” ไวใ้นออ้มแขน สายตาอนัพร่ามวัเพราะความชราของท่าน ไดเ้ห็นความรอดของพระ
เจา้ ซ่ึงเป็นแสงสวา่งแก่คนทั้งปวง ซิมโอนรู้สึกปล้ืมปิติเหลือท่ีจะกล่าวและพร้อมแลว้ท่ีจะตาย 
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ซิมโอนไดอ้วยพรแก่โยเซฟและมาเรีย ซ่ึงต่างก็รู้สึกอศัจรรยใ์จในค าพูดของซิมโอนยิ่งนกั เขา
ทั้งสองรู้วา่พระกุมารนั้นจะเป็นกษตัริยข์องชนชาติยวิ และบางทีพวกผูเ้ล้ียงแกะ คงไดบ้อกกล่าวให้เขารู้
วา่ ทูตสวรรคไ์ดแ้จง้ใหท้ราบวา่ข่าวอนัประเสริฐน้ี เป็นข่าวประเสริฐส าหรับคนทั้งปวง แต่ใน บทเพลง
สรรเสริญของมาเรียนั้น ก็พดูถึงชนชาติอิสราเอลเท่านั้น แต่เด๋ียวน้ีนางคงเขา้ใจแลว้วา่ พระองคท์รงเป็น
แสงสวา่งของคนทั้งปวง ทรงเป็นพระผูช่้วยให้รอดของโลก มาเรียรู้สึกว่าเสมือนหน่ึงถูกแทงดว้ยดาบ
(ขอ้ 35) เม่ือรู้ว่าพระองคจ์ะทรงเป็น “หมายส าคญัให้คนติเตียน” พระองคเ์ป็น “รากแห่งยิซยั” ซ่ึงพระ
เจา้ “จะตั้งเด่นข้ึนเป็นธงเคร่ืองหมายรวมพล” (ปฐมกาล 11:10) บางคนมาหาพระองค์ แต่บางคนก็จะไม่
ยอมมา ทั้งน้ีก็เพื่อ “ความประพฤติในใจของคนเป็นอนัมาก จะไดป้รากฏแจง้” 

มีหญิงชราผูท้  านายคนหน่ึงช่ือนางอนันา อาศยัอยู่ในพระวิหารนั้น นางไดใ้ช้เวลาทั้งหมดใน
การอธิษฐาน และการถือศีลอดอาหาร ขณะนั้นหญิงชราผูท้  านายน้ีได้เขา้มาในวิหารและได้พบพระ
กุมารเยซู ซ่ึงนางไดค้อยท่ามาชา้นานแลว้ จิตใจของนางเตม็ไปดว้ยความรู้สึกขอบพระคุณพระเจา้ 

ขั้นท่ีหน่ึงของพระเยซูน้ี เป็นการเร่ิมตน้ของโครงการของพระเจา้ ซ่ึงจะไม่รู้ส้ินสุด จนกว่า 
“บรรดาแผน่ดินแห่งพิภพน้ี จะกลายเป็นอาณาจกัรขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา และของพระคริสตข์อง
พระองค”์ 

ข้อไตร่ตรอง 
เราควรโมทนาพระคุณพระเจา้ เช่นเดียวกบัท่ีซิมโอนและนางอนันาได้กระท านั้น ในการท่ี

พระองคไ์ดป้ระทานพระเยซูคริสตใ์ห้เสด็จลงมา แมว้า่ขณะนั้นพระเยซูจะยงัทรงเป็นทารกน้อยอยู ่แต่
ดวงตาฝ่ายจิตวิญญาณของผูช้รา ผูช้อบธรรมทั้งสอง ก็สามารถเขา้ใจถึงพระองค์ และพระราชกิจของ
พระองค์ในการเสด็จเขา้มารับสภาพเป็นมนุษย์ในโลกน้ี ผูท่ี้มีดวงตาฝ่ายจิตวิญญาณสามารถเข้าใจ
ความหมายทางจิตวญิญาณไดดี้ โดยท่ีผูอ่ื้นไม่วา่สามารถเขา้ใจไดเ้ลย 

ในพระวิหารของพระเจา้ คือสถานท่ีซ่ึงตาฝ่ายจิตวิญญาณของเราสามารถเห็นไดอ้ย่างชดัเจน 
ท่ีสุด 

ทั้งนางอนันาและซิมโอนไดโ้มทนาขอบพระคุณพระเจา้ 
ซิมโอนรู้สึกปล้ืมปิติเป็นอย่างยิ่ง ท่ีไดเ้ห็นองค์พระกุมารเยซู แมว้า่ท่านจะไม่มีโอกาสไดเ้ห็น

พระองค์เม่ือเจริญวยั ไดย้ินพระวาทะอนัประเสริฐยิ่งของพระองค์ หรือเห็นพระราชกิจอนัใหญ่หลวง
ของพระองค ์ท่านไม่มีโอกาสเป็นประจกัษพ์ยานในวนัฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระองค ์แต่กระนั้นก็ตาม 
ดวงตาของท่านก็มองเห็น “ความรอด” ขององค์พระผูเ้ป็นเจา้แลว้ เราเองมีความพอใจในองคพ์ระเยซู
คริสตต์ามท่ีควรหรือไม่ เรารู้สึกปีติยนิดีในอ านาจแห่งพระโลหิตของพระองค ์ในการท่ีไถ่โทษบาปของ
เราหรือไม่ เรามอบภารกิจของเราทุกอยา่งไวก้บัพระองค ์โดยทราบวา่พระองคผ์ูเ้ดียวเท่านั้น ท่ีสามารถ
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ประทานสันติสุขให้แก่เราหรือ พระเยซูทรงท าให้จิตใจของเรามีความช่ืนชมยินดี หรือเราจ าต้อง
แสวงหาความช่ืนชมยนิดีจากท่ีอ่ืน 

ขอให้เราจงมีความไวว้างใจ เช่นเดียวกับซิมโอนว่า พระเจ้าได้ทรงจดัเตรียมความรอดไว้
ส าหรับเราแลว้ ขอใหเ้ราฟังพระวจนะแห่งความมีชยั จากพระโอษฐข์ององคพ์ระเยซูเองวา่ “ส าเร็จแลว้” 
ซิมโอนมีความปล้ืมใจท่ีได้เห็นการริเร่ิมแห่งพระชนม์ของพระเยซูในโลกน้ี แต่เรามีโอกาสเห็นบั้น
ปลายของชีวิตนั้น คือ พระเยซูทรงประทบัอยู่ ณ เบ้ืองขวาพระหตัถ์ของพระเจา้ในสวรรค ์จิตวิญญาณ
ของขา้พเจา้เอ๋ย จงช่ืนใจยนิดีเถิด เพราะพระราชกิจขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ส าเร็จแลว้ 

“ความบรรเทาทุกข์” ใน ลูกา 2:25 และค าวา่ “ผูช่้วย” ในพระธรรมยอห์น บทท่ี 14 มาจากราก
ศพัยภ์าษากรีกค าเดียวกนั ซ่ึงแปลวา่ “พระองคผ์ูช่้วยเหลือ” ใน 1 ยอห์น 2:1 เราทั้งหลายทุกคนจ าตอ้ง
รับพระเยซูเจา้ไวเ้ป็น “พระผูช่้วย” ของเราตลอดชีวติ 

ทบทวน 
เม่ือออกจากบา้นเบธเลเฮม็แลว้ โยเซฟและมาเรีย ไดพ้าพระกุมารไปยงัท่ีใด? 
เหตุใดเขาจึงพาพระเยซูไปกรุงเยรูซาเล็ม? 
เวลานั้นพระเยซูทรงพระชนมายเุท่าไร? (40 วนั) 
ระยะทางจากเบธเลเฮม็ไปยงักรุงเยรูซาเล็มนั้น ไกลประมาณเท่าใด? 
เหตุใดเขาจึงถวายพระกุมารเยซูใหแ้ก่พระเจา้? (เพราะวา่เป็นบุตรชายหวัปี) ดู อพยพ 13:2 
การท่ีเขาถวายนกสองตวัหมายความวา่ ครอบครัวของเขายากจน หรือเป็นเพราะพระบญัญติัสั่ง

ใหท้  าดงันั้น? 
เขาเอาพระกุมารไปถวายพระเจา้ท่ีไหน? 
ชายชราท่ีไดเ้ขา้ไปในพระวิหาร และท านายถึงอนาคตของพระกุมารนั้นคือใคร? เขาไดอ้า้งค า

ท านายของศาสดาพยากรณ์คนใด? 
ซิมโอนไดก้ล่าวอะไรเก่ียวกบันางมาเรีย? 
ผูห้ญิงท่ีท านายซ่ึงอยูใ่นพระวหิาร คือใคร? เขาไดท้  าอะไรบา้ง? 
พระธรรมลูกาไดบ้อกใหเ้ราทราบถึงความคิดหรือค าพูดของปุโรหิต ผูท้  าหนา้ท่ีถวายพระกุมาร

หรือไม่? ลองวาดภาพในใจของท่านถึงเหตุการร์นั้น ท่านคิดวา่โยเซฟและมาเรียมีความรู้สึกอยา่งไรใน
ขณะนั้น? 

พระกิตติคุณเล่มใด? ท่ีไดบ้นัทึกเหตุการณ์น้ี พระธรรมเล่าน้ีไม่ไดก้ล่าวเก่ียวกบัการกลบัไป
บา้นเบธเลเฮ็ม แต่กระนั้น เม่ือพวกนกัปราชญ์ไปถึงบา้นเบธเลเฮ็ม พวกเขาก็ไดเ้ฝ้าพระกุมารเยซูท่ีนัน่
สมความตั้งใจ 
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ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1.สถานท่ีแห่งแรกท่ีเขาพาพระกุมารไปนั้นอยูท่ี่ไหน 2. เหตุใดเขาจึงคิดว่าพระเยซูมี

พระชนมายส่ีุสิบวนั เม่ือโยเซฟและมาเรียพาพระองคไ์ปกรุงเยรูซาเล็ม 3. พระเยซูทรงอยู่ใตพ้ระ
บญัญติัดว้ยหรือ ถา้จริง ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น 4. ในการท าพิธีถวายพระกุมาร โยเซฟและมาเรียได้
ถวายเคร่ืองบูชาอะไร การท่ีเขาถวายเคร่ืองบูชานั้น ท าให้ท่านคิดว่าโยเซฟและมาเรียเป็นคนยากจนใช่
ไหม 5. เขาถวายเด็กทุกคนเช่นเดียวกบัท่ีถวายพระเยซูหรือ เหตุใดจึงท าพิธีถวายเฉพาะแต่เด็กชาย
เท่านั้น เขาจะตอ้งน าเด็กชายทุกคนไปถวายท่ีโบสถ์ ณ กรุงเยรูซาเล็ม หรือจะท าพิธีธรรมศาลาประจ า
ทอ้งถ่ินก็ได ้6. ท่านคิดไหมวา่ ปุโรหิตผูท้  าพิธีถวายพระกุมารเยซูรู้วา่ เขาท าพิธีถวายองคพ์ระเมสิยาห์ 7.
ถึงวาระน้ี ท่านคิดว่าผูท่ี้ไดย้ินข่าวการประสูติของพระเยซูเหล่านั้น มีความคิดเห็นอย่างไร 8. ตามท่ีศา
สนดาพยากรณ์ ได้ท านายเร่ืองการเสด็จของพระเมสิยาห์นั้น ท่านคิดว่าพระเยซูมีลกัษณะตรงกบัค า
ท านายนั้นหรือไม่ การท่ีชนชาติยิวปฏิเสธพระเยซู อาจเป็นเพราะเขาตีความหมาย ของค าท านายของ
ศาสดาพยากรณ์ผดิไป ใช่หรือไม่ 9. ค  าท านายของซิมโอนสมจริงดงัท่ีวา่ พระเยซูจะมีอิทธิพลเหนือชน
ต่างชาติ และชนชาติอิสราเอลหรือไม่ ท่านคิดวา่ในท่ีสุด “ชนชาติอิสราเอล” จะไดเ้ห็นความสวา่งท่ีส่อง
สว่างแก่คนต่างชาติหรือ 10. ท่านคิดว่าคริสตจกัรสมยัน้ีควรปฏิบติัอย่างไรเพื่อให้ชนชาติยิวเขา้ใจว่า 
พระเยซูทรงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของมนุษย ์ตามโครงการของพระเจา้ 

จงสังเกตเร่ืองราวของนักปราชญ์ใน มทัธิว บทท่ี 2 และการพาพระกุมารหนีไปยงัประเทศ
อียปิตน์ั้น ในพระธรรมลูกา บทท่ี 2 ขอ้ 38 และ 39 
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ขั้นทีส่อง นักปราชญ์มาเฝ้าพระกุมารเยซู-หมู่บ้านเบธเลเฮ็ม 

มทัธิว 2:1-18 

พระธรรมลูกาเท่านั้น ท่ีบนัทึกพระราชประวติัของพระเยซูคริสต์ถึงตอนน้ี ส่วนตอนต่อไปซ่ึง
เป็นเร่ืองท่ีบรรดานกัปราชญ์เขา้เฝ้าพระเยซูนั้น ท่านมทัธิวเป็นผูบ้นัทึก แต่การท่ีบนัทึกเร่ืองน้ีติดต่อกบั
การท าพิธีถวายพระกุมารเยซูมิไดห้มายความวา่ เหตุการณ์ทั้งสองน้ีเกิดข้ึนกระชั้นชิดกนั แต่เหตุการณ์น้ี
จะเกิดข้ึนเม่ือใดก็ตาม ก็ไดส้ าแดงถึงเจตนาของกษตัริยเ์ฮโรดวา่ พระองคจ์ะทรงจดัการอยา่งไรกบัพระ
กุมารเยซู ถา้หากวา่พระองคท์ราบถึงการบงัเกิดของพระเยซูตั้งแต่แรก ๆ 

นกัปราชญ์เหล่าน้ีเป็นใคร มาจากไหน และทราบเร่ืองราวเก่ียวกบัการเสด็จมาบงัเกิดของพระ
กุมารเยซู จากดวงดาวไดอ้ย่างไรนั้น ไม่ใช่ปัญหาส าคญั แต่ว่าถา้ไม่มีนกัปราชญเ์หล่าน้ีมาเขา้เฝ้าพระ
กุมารแลว้ ก็จะไม่มีการหลบหนีไปยงัประเทศอียิปต์ และเหตุการณ์อ่ืน ๆ ซ่ึงเก่ียวกบัพระราชประวติั
เบ้ืองตน้ของพระเยซูคริสต์ ท านองเดียวกนัน้ี ดงันั้นเร่ืองราวทั้งหมดเหล่าน้ีจึงตอ้งมีความสัมพนัธ์กบั
ประสบการณ์ของโยเซฟ มาเรีย และพระกุมารเยซู ในพระราชประวติัเบ้ืองตน้ของพระองค ์อยา่งไม่อาจ
แยกจากกนัได ้

เวลาท่ีนักปราชญ์มาถึงหมู่บา้นเบธเลเฮ็ม และเข้าเฝ้าพระกุมารเยซูนั้นเขา้ใจว่าคงเป็นเวลา
ภายหลงัจากการประสูติของพระกุมารเยซู ประมาณสองปี และในช่วงระยะเวลาดงักล่าว โยเซฟ และมา
เรีย คงอยูก่บัญาติพี่นอ้งของตน ทั้งน้ีก็เพราะแทบทุกคนท่ีอยูใ่นหมู่บา้นเบธเลเฮ็มนั้น ลว้นเป็นวงศว์าน
ของกษตัริยด์าวดิ และเป็นญาติพี่นอ้งกนัทั้งส้ิน 

อภิปราย 
หมู่บา้นเบธเลเฮ็ม ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีมีเกียรติในประวติัศาสตร์ ในฐานะท่ีเป็นสถานท่ีประสูติ

ของพระเยซูคริสต์นั้น มีพลเมืองประมาณหน่ึงหม่ืนคน อยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มไปทางทิศใตแ้ปด
กิโลเมตร ใกล ้ๆ กบัถนนหลวงท่ีตดัไปยงัเมืองเฮ็บโรน หมู่บา้นน้ีเป็นดินแดนท่ีอุดมสมบูรณ์มาก พืชท่ี
ปลูกมีขา้วโพด มะเข่ือเทศ และมะกอกเทศ ในรัชสมยัของกษตัริย์ดาวิดนั้น หมู่บ้านเบธเลเฮ็มเป็น
สถานท่ีส าคญัยิ่งแห่งหน่ึง เพราะภูมิประเทศเหมาะท่ีจะเป็นชยัภูมิทางทหารอย่างยิ่ง และเคยเป็นท่ีตั้ง
ค่ายของกองทหารชาวฟะลิศติม และป้อมปราการของกษตัริยร์ะฮบัอามมาแลว้ นางรูธสตรีผูมี้ช่ือเสียง 
ในฐานะท่ีเป็นบรรพสตรีของกษตัริยด์าวิดและพระเมสิยาห์ของเรา ก็เคยอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นเบธเลเฮ็ม 
กบัสามีคนท่ีสองของนางคือโบอศั จากบา้นของนาง ๆ สามารถมองเห็นเทือกเขาโมอาบ ซ่ึงเป็นบา้นเกิด
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ของนางไดอ้ย่างชดัเจน แมก้ษตัริยด์าวิด บุตรของยิซยัแห่งตระกูลยูดา ก็ไดรั้บการเจิมจากซามูเอล ให้
เป็นกษตัริยสื์บราชบลัลงักต่์อจากกษตัริยซ์าอูล ท่ีหมู่บา้นเบธเลเฮม็ เพื่อเล้ียงแกะของบิดาของท่าน” 

เม่ือส้ินรัชสมยัของกษตัริยด์าวิดแล้ว หมู่บา้นเบธเลเฮ็มหมดความส าคญัลง แต่อย่างไรก็ตาม 
พระธรรม มีคาห์ 5:2 ก็ได้กล่าวถึงช่ือเสียงอนัรุ่งโรจน์ของหมู่บา้นเบธเลเฮ็ม ซ่ึงจะกลบัคืนมาอีกใน
อนาคตดงัน้ี “แต่ท่าน บ้านเบธเลเฮ็มเอฟราธา ซ่ึงเป็นแต่หน่วยชนหมู่บ้านจ านวนพันคนแห่งยะฮูดา จะมี
ผู้หน่ึงแทนเราออกมาจากท่าน ซ่ึงจะเป็นกษัตริย์ครองอิสราเอล” 

จากบนัทึกเหตุการณ์ยอ่ ๆ เก่ียวกบัพระราชประวติัของพระเยซูคริสตท์  าให้เราทราบเร่ืองราวท่ี
น่าสนใจยิง่เร่ืองหน่ึง คือการเขา้เฝ้าพระกุมารเยซูของพวกนกัปราชญน์ัน่เอง ซ่ึงหากนบัโดยคุณวุฒิแลว้ 
นักปราชญ์เหล่าน้ีก็เป็นถึงขั้นปุโรหิต ของประเทศบาบิโลน เปอร์เซีย และประเทศอ่ืน ๆ ทางทิศ
ตะวนัออกทีเดียว ท่านเหล่าน้ีต่างไม่มีความใยดีในอ านาจของฝ่ายโลก ไม่สนใจต่อเสียงดาบเสียงหอก
ในการสู้รบ แต่ได้ให้ความร่วมมือในการพฒันาวิญญาณจิตของมนุษย ์ความพยายามท่ีใหญ่ยิ่งของ
นกัปราชญ์เหล่าน้ีก็คือ การคน้ควา้เพื่อท่ีจะรู้ความลึกลบัของธรรมชาติ วิชาดาราศาสตร์ และเวชภณัฑ์
ในการรักษาโรคความรู้ส่วนใหญ่ของนักปราชญ์เหล่าน้ี ได้มาจากการสังเกตและศึกษาดวงดาวใน
ทอ้งฟ้า ซ่ึงเป็นต าราท่ีใหญ่ยิ่งท่ีสุดของเขา และขณะท่ีนกัปราชญ์บางท่านก าลงัจอ้งมองดูทอ้งฟ้า เพื่อ
ศึกษาความจริง ซ่ึงพระเจา้องคถ์าวรทรงเปิดเผยใหท้ราบอยูน่ัน่เอง พวกเขาก็จึงไดพ้บประกายอนัสุกใส
ของดวงดาวใหม ่

ดวงดาวใหม่น้ีมีความส าคญัยิง่นกั และส าหรับบรรดานกัปราชญเ์หล่าน้ีแลว้ ดาวดวงน้ีก็คือการ
ประกาศของพระเจา้นัน่เองว่า พระเมสิยาห์ท่ีพระองคท์รงสัญญาไวเ้ป็นเวลานาน ซ่ึงพวกเขาต่างก็รอ
คอยด้วยความหวงัมาเป็นเวลานานแล้ว ได้เสด็จมาบงัเกิดแล้ว พวกเขาจึงรู้สึกต่ืนเตน้ปิติยินดีอย่าง
เหลือลน้และไดพ้ากนัออกไปแสวงหาพระกุมารเยซู โดยติดตามดาวดวงน้ีไป จนกระทัง่ถึงท่ีประทบั
ของพระองค ์นกัปราชญเ์หล่าน้ีคงจะรู้ถึงความหวงัของชนชาติยวิในการเสด็จมาของพระเมสิยาห์ ซ่ึงจะ
เป็นพระผูช่้วยของเขามาบ้างแล้ว ชาวยิวได้จดัตั้งธรรมศาลาข้ึนทัว่ไปในภาคตะวนัออก และได้แผ่
อิทธิพลไปอยา่งกวา้งขวาง ชนชาติยวิต่างเช่ือวา่ เวลาแห่งการเสด็จมาบงัเกิดของพระเมสิยาห์ไดใ้กลเ้ขา้
มาแล้ว และนอกจากนั้นยงัเช่ือว่า การเสด็จมาบังเกิดของมหาบุรุษผู ้ยิ่งใหญ่จะเกิดข้ึนพร้อมกับ
สัญลกัษณ์พิเศษในทอ้งฟ้า เหตุผลเหล่าน้ีจึงเป็นการเพียงพอท่ีจะวินิจฉยัวา่ เหตุใดพวกนกัปราชญจึ์งได้
ออกเดินทางไปเช่นนั้น 

แมว้่าบรรดานกัปราชญ์เหล่าน้ี จะมาจากประเทศท่ีแวดลอ้มไปดว้ยศาสนาต่าง ๆ อยู่มากมาย
หลายศาสนา เขาก็ยงัติดตามแสวงหาพระเจา้ และในทนัทีท่ีดาวดวงใหม่น้ีส่องแสงสว่างไสวมาแต่
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สวรรค ์ต่อหนา้พวกเขา ความหิวกระหายท่ีจะรู้จกัพระเจา้ ก็ยิ่งเพิ่มข้ึนทวีคูณ พวกเขาจึงไดติ้ดตามดาว
ประหลาดดวงนั้น ไปสู่ดินแดนท่ีพวกเขาไม่รู้จกัมาก่อน เช่นเดียวกบัอบัราฮมัในสมยัก่อนนั้น 

ดาวประหลาดดวงนั้นได้น าบรรดานักปราชญ์ไปสู่กรุงเยรูซาเล็ม พวกเขาจึงตกลงกันว่า 
สถานท่ีดีท่ีสุดท่ีจะสืบข่าวพระมหากษตัริยพ์ระองคใ์หม่ ก็คือส านกัพระราชวงันัน่เอง ดงันั้นพวกเขาจึง
พากนัเขา้เฝ้ากษตัริยเ์ฮโรดและทูลถามถึงเร่ืองน้ี แต่กษตัริยเ์ฮโรด และชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็ม ไม่ทราบ
ข่าวการประสูติของพระเมสิยาห์เลย ประชาชนผูท่ี้หลงผิดคิดวา่ ตนเป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงเลือกสรรไวแ้ลว้ 
ต่างก็มัว่อยูก่บักิจประจ าวนั จนไม่ไดส้ังเกตดูเคร่ืองหมายต่าง ๆ ซ่ึงอาจท าให้เขาทราบ ถึงเหตุการณ์ท่ี
ใหญ่ยิง่ท่ีสุด ในประวติัศาสตร์ของพวกเขา 

ข่าวท่ีท าให้ชนชาติยิวพากันประหลาดใจเป็นคร้ังแรก ได้แก่ข่าวท่ีว่ามีเหตุการณ์แปลก
ประหลาดเกิดข้ึน โดยคนแปลกหนา้เป็นผูเ้ปิดเผยให้พวกเขาทราบ คนแปลกหน้าเหล่านั้นทราบข่าวน้ี
จากทอ้งฟ้าอนัไกลลิบ และไดพ้ากนัเดินทางมา เพื่อแสวงหาและนมสัการ พระมหากษตัริยพ์ระองคใ์หม่
ของชนชาติยวิ  

ส าหรับเราแลว้ค าถามท่ีว่า “ท่านผูท่ี้บงัเกิดมาเป็นกษตัริยช์าติยูดาอยู่ท่ีไหน เพราะเม่ือเราผูอ้ยู่
ทิศตะวนัออก ไดเ้ห็นดาวของท่านปรากฏข้ึน เราจึงมาหวงัจะนมสัการท่าน” น่าจะท าให้ชาวยิวทุกคนปิ
ติยนิดีอยา่งใหญ่หลวง แต่ตรงกนัขา้ม ค าถามน้ี กลบัท าใหพ้วกเขาเต็มไปดว้ยความหวาดกลวั เหตุท่ีเป็น
เช่นน้ี ก็เพราะว่าเม่ืองสองป่ีท่ีแลว้น่ีเอง กษตัริยเ์ฮโรดไดป้ระหารผูน้ าชาวฟาริสีชายบางคน เน่ืองดว้ย
ความอิจฉาริษยาและความหวาดระแวง ดงันั้นชาวกรุงเยรูซาเล็ม จึงเช่ือแน่วา่ อยา่งไรเสีย กษตัริยเ์ฮโรด
ก็คงด าเนินการก าจดับุคคลท่ีจะชิงสมบติัไปจากพระองค์ อย่างโหดเห้ียมทารุณ ยิ่งกว่าท่ีแลว้มาอย่าง
แน่นอน 

เพื่อให้แผนการณ์ของพระองค์บรรลุผลส าเร็จตามพระประสงค์ กษตัริยเ์ฮโรดจึงทรงแสร้าง
กระท าตนเป็นผูเ้คร่งศาสนา เช่นเดียวกบัผูป้ระพฤติชัว่เม่ือรู้ตวัวา่ จะตอ้งตกทุกขไ์ดย้าก ก็แสร้งท าตนวา่
เป็นผูเ้คร่งศาสนา ค าถามของบรรดานักปราชญ์ได้ท าให้กษตัริย์เฮโรดทราบว่า ในอาณาจกัรของ
พระองคมี์ทารกนอ้ยผูห้น่ึง ซ่ึงบรรดานกัปราชญ์สรรเสริญพระนามว่า “พระมหากษตัริยแ์ห่งชนชาติยู
ดา” บงัเกิดข้ึนมาแลว้ แต่กษตัริยเ์ฮโรดไม่อาจทราบไดว้่า พระมหากษตัริยพ์ระองคใ์หม่น้ีประทบั ณ ท่ี
ใด หรือมีขา้ราชบริพารมากน้อยเพียงใด เพราะฉะนั้นทางท่ีดีท่ีพระองค์จะปฏิบติัก็คือ ค่อย ๆ ด าเนิน
ตามแผนการไปอยา่งชา้ ๆ และระมดัระวงั ดงันั้นเม่ือพระองคสื์บถามไดค้วามวา่ พระคริสตธ์รรมคมัภีร์
ได้ท านายว่า หมู่บ้านเละเลเฮ็ม จะเป็นสถานท่ีประสูติของพระเมสิยาห์พระองค์จึงบอกทิศทางแก่
นกัปราชญใ์หรี้บเดินทางไป และก าชบัวา่ เม่ือพบพระกุมารเยซูแลว้ ก็จงส่งข่าวให้พระองคท์ราบ เพื่อท่ี
พระองคจ์ะไดไ้ปนมสัการพระกุมารเยซูดว้ย 
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ตามธรรมเนียมของชาวตะวนัออกนั้น เม่ือจะเขา้เฝ้าพระมหากษตัริยห์รือเช้ือพระวงศช์ั้นสูง ก็
ตอ้งมีเคร่ืองบรรณาการติดตวัไปดว้ยเสมอ ดงันั้นพวกนกัปราชญ์จึงไดน้ าบรรณาการอนัมีค่าสูงสุดใน
ประเทศของตน มาถวายให้แก่พระกุมารเยซู เพื่อแสดงให้เห็นวา่ ไม่มีอะไรประเสริฐเกินไป ท่ีจะใชใ้น
การปฏิบติัพระเจา้ 

แมว้่านกัปราชญเ์หล่าน้ีจะไม่ทราบว่า พระเยซูทรงเป็นพระเจา้ และไม่ทราบถึงอนาคตกาลว่า 
พระองคจ์ะตอ้งทนทุกขท์รมานเพื่อมนุษยโลกก็ตามเคร่ืองบรรณาการของพวกนกัปราชญมี์ความหมาย
ดงัน้ี ทองค า หมายถึงความเป็นกษตัริยข์องพระองค ์ก ายานหมายถึงความเป็นพระเจา้ของพระองค ์และ
มดยอบหมายถึงการทนทุกขท์รมานของพระองค ์

พระเจา้มิไดท้รงใชพ้ระบุตรของพระองคเ์ขา้มาในโลก เพื่อให้เป็นเหยื่อยของความอิจฉาริษยา
ของกษตัริยเ์ฮโรด ก่อนท่ีพระบุตรจะทรงเร่ิมปฏิบติัพระราชกิจของพระองค์ ในการช่วยมนุษยใ์ห้พน้
จากความผิดบาป ดงันั้นพระบิดาเจา้ผูไ้ด้ทรงให้ดวงดาวประหลาดนั้นมาปรากฏ เพื่อน าทางบรรดา
นกัปราชญใ์หม้าเฝ้าพระกุมารเยซู โดยการส าแดงนิมิต ใหพ้วกเขาเปล่ียนเส้นทาง ในการกลบัไปยงับา้น
เกิดเมืองนอนของตน 

หลงัจากท่ีพวกนกัปราชญไ์ดทู้นลากลบัไปแลว้ พระเจา้ก็ยงัทรงส าแดงนิมิตเตือนโยเซฟและมา
เรียในความฝันอีก แจง้ใหท้ราบภยัอนัตรายท่ีจะมาถึงและทรงแนะน าให้เราทั้งสองพาพระกุมารเยซูหนี
ไปยงัประเทศอียปิต ์เพื่อความปลอดภยั ประเทศอียิปต ์เป็นประเทศภายนอกการปกครองของกษตัริยเ์ฮ
โรดท่ีอยูใ่กลห้มู่บา้นเบธเลเฮม็มากท่ีสุด และเป็นดินแดนท่ีใชพ้ึ่งพิงหลบภยัไดป้ลอดภยัท่ีสุด ณ ท่ีนั้นมี
ชนชาติยวิอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

อนัคนชัว่นั้น แมเ้แผนการร้ายอยา่งหน่ึงอย่างใดของมนัไร้ผล มนัก็มกัจะใชเ้ล่ห์เพทุบายอ่ืน ๆ 
ต่อไป เพื่อใหบ้รรลุส าเร็จตามจุดประสงคอ์ยูเ่สมอ ดงันั้นเม่ือกษตัริยเ์ฮโรดทราบข่าววา่ พวกนกัปราชญ์
หลีกเล่ียง ไม่ยอมกลบัมารายงานใหแ้ก่พระองคต์ามท่ีไดบ้ญัชาไว ้พระองคก์็ทรงกร้ิวโกรธยิ่งนกั เม่ือไม่
สามารถจบักุมพระกุมารเยซูมาประหารได้ดังใจ พระองค์ก็ตดัสินพระทยั ท่ีจะประหารเด็กชายใน
หมู่บ้านเบธเลเฮ็ม ท่ีมีอายุไล่เล่ียกันกับพระกุมารเยซูทุกคนเพื่อเป็นการก าจัดพระกุมารเยซูเสีย 
เหตุการณ์แสนโหดเห้ียมคร้ังน้ี เป็นการคล้องจองกบัพระนิสัยอนัป่าเถ่ือนของพระองค์ ตามท่ีเรารู้
มาแลว้เป็นอยา่งยิ่งบั้นปลายชีวิตของกษตัริยเ์ฮโรด พระองค์ทรงประชวรดว้ยโรคร้าย และไดรั้บความ
ทุกข์ทรมานอยา่งแสนสาหัส ในท่ีสุดก็ทรงวิกลจริต พระองคไ์ดส้ั่งให้ประหารบุคคลต่าง ๆ หลายคน 
รวมทั้งพระนางมาเรียม มเหสีอนัเป็นท่ีรักของพระองคแ์ละพระโอรสของพระองคอี์กสามพระองคด์ว้ย 

โยเซฟ นางมาเรีย และพระกุมารเยซูอาศยัอยู่ในประเทศอียิปต์ไม่นานนัก กษตัริย์เฮโรดก็
ส้ินพระชนม ์โยเซฟตั้งใจวา่จะพาครอบครัวกลบัไปตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่หมู่บา้นเบธเลเฮ็ม เพราะคิดว่า เป็น
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สถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะเล้ียงดูพระเมสิยาห์ แต่พระเจา้ทรงมีพระประสงคท่ี์จะให้มณฑลกาลิลี อนั
เป็นดินแดนท่ีคนทัว่ไปดูหม่ินเหยียดหยามนั้น เป็นสถานท่ีประทบัในเยาวว์ยัของพระกุมารเยซู ดงันั้น
โยเซฟและมาเรียจึงพาพระกุมารเยซูกลบัไปยงับา้นเดิมของโยเซฟคือเมืองนาซาเร็ธ ในมณฑลกาลิลี ซ่ึง
เป็นเมืองท่ีไม่สู้จะมีความส าคญัมากนกั 

ข้อไตร่ตรอง 
ถา้เราเป็นคนมีสติปัญญา เราก็จะทราบไดว้่า การท่ีมนุษยจ์ะรอดพน้จากบาปได้นั้น ตอ้งเป็น

ทางวญิญาณ ไม่ใช่ทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง หรือการทหาร 
ดาวแห่งทิศตะวนัออก และค าท านายในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ทั้ งสองอย่างน้ี น าเราไปสู่

หมู่บ้านเบธเลเฮ็ม และพระกุมารเยซู ทั้ งธรรมชาติ และพระคริสตธรรมคมัภีร์ ต่างก็เป็นพยานถึง
พระองค ์

ความกร้ิวโกรธอนัน่าสพึงกลวัของกษตัริยเ์ฮโรด และการประหารทารกท่ีหมู่บา้นเบธเลเฮ็ม 
ล้วนเป็นแบบอย่างเล็งถึงการปกครองโลกของพญามาร ซ่ึงเต็มไปด้วยการท าสงคราม และการ
ประหตัประหารซ่ึงกนัและกนั 

กษตัริยเ์ฮโรดและชาวเมืองทัว่ทั้ งกรุงเยรูซาเล็ม ต่างก็พากนั “สะดุ้งกลวั” เม่ือได้ทราบข่าว
เก่ียวกบัพระเยซูคริสต ์น่ีเป็นสภาพจิตใจของมนุษยทุ์กคน จิตใจของมนุษย ์ลว้นเต็มไปดว้ยการเห็นแก่
ตวั เอาความปรารถนาของตัวเองเป็นใหญ่ ฉะนั้นเม่ือพระเยซูคริสต์เสด็จมา จิตใจของมนุษย์ ซ่ึง
เปรียบเสมือนกรุงเยรูซาเล็มทัว่ทั้งกรุง จึงเดือดร้อนตกใจกลวั กษตัริยเ์ฮโรดไม่ปรารถนาท่ีจะถูกขบัไล่
ออกจากราชบลัลงัก ์เช่นเดียวกบัท่ีเราเองอยากปกครองตวัเอง แต่พระเยซูยงัทรงยนือยูท่ี่ประตูใจของทุก
คนและยงัทรงเคาะอยู่ ไม่มีความปิติยินดีใด ๆ ท่ีมนุษยไ์ดรั้บเกินไปกว่าเม่ือเขาเปิดประตูตอ้นรับพระ
เยซูคริสต์ และอยู่ร่วมกบัพระองค์ อย่าด้ือดา้นต่อไป แต่จงยอมให้ดาวดวงนั้นเป็นเคร่ืองน าท่านไปสู่
องค์พระเยซูคริสต์ และจงถ่อมใจกราบไหวพ้ระองค์ ถวายจิตใจของท่านเป็นเคร่ืองบรรณาการแด่
พระองค ์

ทบทวน 
หลงัจากพิธีถวายพระกุมารเยซูในกรุงเยรูซาเล็มแลว้ มีผูใ้ดบา้งเขา้เฝ้ากษตัริยเ์ฮโรด? คนเหล่าน้ี

สืบถามหาใคร? กษตัริยเ์ฮโรดไดท้  าอยา่งไร? 
บรรดาปุโรหิตและพวกอาลกัษณ์ ไดทู้ลตามค าท านายของศาสดาพยากรณ์ว่า พระคริสต์จะ

ประสูติ ณ ท่ีใด? 
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กษตัริยเ์ฮโรดได้บญัชาให้พวกนักปราชญ์ท าอะไร? ท่านคิดว่า เวลานั้นพวกนักปราชญ์รู้ว่า
กษตัริยเ์ฮโรดล่อลวงเขาหรือไม่? 

เม่ือพวกนกัปราชญเ์ขา้เฝ้าพระกุมารเยซูท่ีบา้นเบธเลเฮ็ม เขากระท าประการใดบา้ง? เหตุใดเขา
จึงไม่กลบัไปเฝ้ากษตัริยเ์ฮโรดตามท่ีทรงบญัชาไว?้ คร้ันกษตัริยเ์ฮโรดทราบเร่ืองราวแลว้ พระองคท์รง
กระท าอยา่งไร? 

พระกุมารพน้จากพระพิโรธของกษตัริยเ์ฮโรดไดอ้ยา่งไร? 
ค าวา่ “อายสุองขวบ” แสดงวา่พระเยซูทรงมีพระชนมายสุองพรรษาแลว้ใช่หรือไม่? 
ศาสดาพยากรณ์เยเรมีย ์ไดท้  านายเก่ียวกบัเหตุการณ์น้ีวา่อยา่งไร? 
ลองวาดภาพล้ีภยัของโยเซฟกบัมาเรีย และพระกุมารเยซูไปยงัประเทศอียิปต์ ซ่ึงเป็นระยะ

ทางไกลถึง 240 กิโลเมตร วา่เขาเดินทางอยา่งไรและอยูท่ี่นัน่นานเท่าใด? 
ท่านคิดวา่ โยเซฟใหก้ารแก่เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเมืองอียปิตว์า่อยา่งไร? 
โยเซฟทราบไดอ้ยา่งไรวา่ พระเจา้จะใหก้ลบับา้นเม่ือใด? โยเซฟท าตามหรือไม่? 
พระกิตติคุณเล่มใด ท่ีบนัทึกเหตุการณ์น้ีไว?้ 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. หากว่านักปราชญ์ได้เขา้เฝ้าพระกุมารเยซูหลงัจากพิธีถวายพระองค์ในพระวิหารในกรุง

เยรูซาเล็มแล้ว พระกุมารก็ต้องมีพระชนมายุได้ไม่น้อยกว่าส่ีสิบวนั และเม่ือพวกนักปราชญ์มาถึง 
แน่นอนทีเดียว พวกเขาคงไม่ไดพ้บผูเ้ล้ียงแกะในขณะท่ีก าลงัเฝ้าพระกุมารในรางหญา้ ดงัท่ีเราเห็นใน
รูปภาพ หรือในละครคริสตสมภพ 2. ในขอ้พระธรรมของบทเรียนของเราวนัน้ี มีขอ้ความตอนใดท่ีท า
ใหเ้ราเขา้ใจวา่นกัปราชญไ์ม่ไดไ้ปเฝ้าพระกุมารเยซูท่ีหมู่บา้นเบธเลเฮ็ม ทนัทีท่ีพระองคท์รงบงัเกิดใหม่ 
พวกเขาไปเฝ้าพระองค ์เม่ือทรงมีพระชนมายุไดป้ระมาณสองพรรษา (ดูขอ้ 7 และขอ้ 16) ตามความคิด
ของท่าน “นกัปราชญ์” เหล่าน้ี เป็นใครมาจากไหน ในขอ้พระธรรมไดบ้อกวา่มีจ านวนก่ีคนหรือไม่ 3.
ท่านคิดวา่ดาวท่ีน าพวกนกัปราชญน์ั้น เป็นสัญลกัษณ์วา่ กษตัริยข์องชนชาติยิวไดป้ระสูติแลว้ใช่หรือไม่ 
เหตุใด นกัปราชญจึ์งไม่รู้รายละเอียดเก่ียวกบัพระองคว์า่ ทรงเป็นผูใ้ดอยูท่ี่ไหน ฯลฯ ส่วนท่านจะเต็มใจ
เดินทางไกลหรือ เม่ือเพียงแต่มีดวงดาวน าทาง โดยไมรู้วา่ดาวจะน าไปทางไหน 4. ถา้พระเจา้เป็นผูท้รง
น าพวกนกัปราชญแ์ลว้ เหตุใดเขาจึงตอ้งไปเฝ้าเฮโรดผูโ้หดร้าย ซ่ึงเขาควรหลีกเล่ียงเสีย 5. เหตุใดเฮโร
ดจึงไม่รู้เร่ืองการประสูติของพระเยซู ทั้ง ๆ ท่ีหมู่บ้านเบธเลเฮ็มอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มเพียง 6-7 
กิโลเมตรเท่านั้น 6. กษตัริยเ์ฮโรดสืบถามเร่ืองราวการประสูติของพระเยซูจากใคร 7. พวกนกัปราชญ์รู้
วา่กษตัริยเ์ฮโรดเป็นคนล่อลวงและมีความอิจฉาหรือ พวกนกัปราชญท์ราบความจริงเร่ืองน้ีอยา่งไร และ
ทราบไดอ้ยา่งไร 8. หากวา่พระเจา้มีหนทางท่ีจะใหพ้วกนกัปราชญห์ลีกหนีจากษตัริยเ์ฮโรดแลว้ พระเจา้
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ไม่มีทางท่ีจะบอกพวกนกัปราชญ์เก่ียวกบัการประสูติของพระเยซู นอกเหนือทรงปราะกฏการณ์ของ
ดวงดาวหรือ ส่วนตวัท่านเองเช่ือข่าวท่ีมาทางไหนมากกว่ากนั ระหว่างทางความฝันกบัปรากฏการณ์
ของดวงดาว 9. เหตุใดพระเจา้จึงยอมให้ทหารของเฮโรดฆ่าทารกในบา้นเบธเลเฮ็มอย่างทารุณ พระเจา้
ไม่มีวิถีทางท่ีจะไวชี้วิตของเด็กเหล่าน้ี พร้อมกบัพระเยซูหรือ ท่านคิดวา่ เยเรมีย ์31: 15 เป็นค าท านาย
เก่ียวกบัเหตุการณ์ร้ายน้ีหรือไม่ 10. พระเจา้ไดส้ าแดงอิทธฤทธ์ิประการใด ในการไวชี้วิตของพระเยซู
นอกจากการบนัดาลให้โยเซฟฝัน โยเซฟและมาเรียไดพ้าพระกุมารหนีไปยงัประเทศอียิปต ์ซ่ึงเป็นการ
หนีแบบธรรมดา แต่กระนั้น พระเยซูก็ทรงเป็นบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดในประวติัศาสตร์ทุกยุคทุกสมยั พระ
เยซูทรงส าแดงอิทธิพลของพระองค ์ในการเปล่ียนจิตใจมนุษยต์ลอดมา และพระองคท์รงเป็นพระผูช่้วย
ใหร้อดของมนุษยสื์บ ๆ ไปเป็นนิตย ์
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ขั้นทีส่าม ท่ามกลางพวกอาจารย์-เมอืงนาซาเร็ธและกรุงเยรูซาเลม็ 

มทัธิว 2:19-23, ลูกา 2:41-42 

ในการเดินทางจากประเทศอียิปตก์ลบัไปสู่เมืองนาซาเร็ธนั้น โยเซฟ มาเรีย และพระกุมารเยซู 
ต้องเส่ียงต่อภยัอนัตรายมาก เพราะไม่มีถนนหนทางอ านวยความสะดวกให้เลย ต้องเดินทางผ่าน
ทะเลทรายซูระ เป็นระยะทางแสนไกล ซ่ึงกินเวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์ ผูเ้ดินทางย่อมไม่สามารถ
จดัเตรียมอาหารและน ้าไว ้ใหเ้พียงพอต่อการเดินทางผา่นถ่ินธุรกนัดารน้ีได ้พระเจา้ไดท้รงเล้ียงดูโยเซฟ 
มาเรีย และพระกุมารเยซู เพราะถา้มิฉะนั้นแลว้ บุคคลทั้งสามคงไม่สามารถหนีรอดจากคมดาบของเฮ
โรดไปไดอ้ย่างแน่นอน โยเซฟไม่ตอ้งการท่ีจะเดินทางเขา้ไปในมณฑลยดูา เพราะว่าขณะนั้น อาร์คะ
ลาวศ์โอรสของกษตัริยเ์ฮโรด ไดข้ึ้นครองราชสมบติัสืบต่อจากพระราชบิดา ดงันั้นโยเซฟจึงได้เดิน
ทางออ้มไปทางฝ่ังตะวนัออกของทะเลตาย ซ่ึงตอ้งเพิ่มระยะทางข้ึนอีกหลายกิโลเมตร 

เรารู้เร่ืองราวเก่ียวกบัพระราชประวติัในเยาวว์ยัของพระเยซู เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะวา่ ผูบ้นัทึกพระกิตติคุณทั้งส่ีเล่ม รู้จกัพระเยซูเฉพาะในสมยัท่ีพระองค ์ออกไปปฏิบติัพระราชกิจ
ของพระองคแ์ลว้เท่านั้น 

อภิปราย 
พระราชประวติัของพระเยซูคริสต์ นบัตั้งแต่กลบัจากประเทศอียิปต์ไปอาศยัอยู่ในเมืองนาซา

เร็ธ จนกระทัง่เร่ิมเสด็จออกไปเทศนาสั่งสอนประชาชนในมณฑลกาลิลี เม่ือพระองค์มีพระชนมายุได้
ประมาณสามสิบพรรษา มีเพียงตอนเดียวเท่านั้น ท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าวไวอ้ยา่งละเอียด คือตอน
ท่ีพระองคเ์สด็จเขา้สู่กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อร่วมในพิธีปัศคา เม่ือทรงมีพระชนมายุไดสิ้บสองพรรษา แมว้่า
เร่ืองราวตอนน้ีอาจดูเหมือนวา่ จะไม่สู้ส าคญันกัก็ตาม แต่อยา่งนอ้ยท่ีสุดท่ีท าให้เราทราบถึงเหตุการณ์ท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคต ดังจะเห็นได้จากถ้อยค าของพระองค์ ในการตรัสตอบโยเซฟและนางมาเรีย 
ภายหลงัจากท่ีทั้งสองไดติ้ดตามหาพระองคด์ว้ยความกระวนกระวายใจ จนกระทัง่พบพระองคใ์นพระ
วหิารในกรุงเยรูซาเล็ม พระองค์ตรัสตอบวา่ “ท่านยังไม่ทราบหรือว่า ฉันคงต้องอยู่ในราชฐานแห่งพระ
บิดาของฉัน” พระราชด ารัสตอนน้ีช้ีให้เห็นถึงพระราชกิจในอนาคตของพระองค ์ซ่ึงภายหลงัพระองค์
ไดท้รงอธิบายใหค้นทั้งปวงทราบ ในการแสดงพระธรรมเทศนาบนภูเขา 

ไม่มีขอ้สงสัยเลยวา่ พระองคจ์ะไม่ทรงฉลาดเฉลียวรอบรู้ และเขา้ใจ ในหลกัความจริงไดดี้กวา่
เด็ก ๆ ในวยัเดียวกบัพระองค์ แน่นอนเหลือเกินพระองค์ทรงมีประสบการณ์ ด้านจิตวิญญาณอย่าง
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กวา้งขวาง พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงน าพระองค ์ให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งพระองคก์บัพระเจา้
อยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงไดส้ าแดงออกในการสนทนาของพระองค ์กบับรรดานกัปราชญแ์ละพวกอาจารยผ์ูเ้ฒ่าใน
พระวหิารคราวนั้น 

ถา้หากวา่เราจะคน้ควา้ศึกษาเร่ืองราวของพระเยซูคริสต ์ ซ่ึงมิไดบ้นัทึกไวใ้นพระคริสตธรรม
คมัภีร์ โดยคน้ควา้จากสมุดบนัทึกเหตุการณ์ หรือรายงานและส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ในสมยัท่ีพระองคย์งั
ทรงด ารงพระชนมอ์ยูใ่นโลกน้ีแลว้ เราก็จะพบความจริงถึงสามประการดว้ยกนั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาของเดก็ชนชาติยวิทุกคนในสมยันั้น 

ประการแรก ก็คือ เด็กทุก ๆ คนไดรั้บการศึกษาขั้นแรก ภายในบา้นของตน โดยมีบิดามารดา
เป็นครูคนแรก อคัรสาวกเปาโลไดต้ั้งขอ้สังเกตไวว้า่ความเช่ือของทิโมธีนั้น เป็นมรดกตกทอดจากคุณ
ยายช่ือโลอี และมารดาของท่านซ่ึงช่ือยนิูเก และไดเ้รียนรู้พระคริสตธรรมคมัภีร์มาตั้งแต่ยงัเป็นเด็กโย
เซฟและมาเรียคงกระตือรือร้น ในการใหก้ารศึกษาแก่บุตรของตน เช่นเดียวกบัคนอ่ืน ๆ โยเซฟคงมีพระ
บญัญติัมว้นอยู ่และคงไดส้อนพระเยซูเช่นเดียวกบัผูเ้ป็นบิดามารดาคนอ่ืน ๆ อยา่งแน่นอน ตามขอ้ความ
อนัประทบัใจใน เฉลยธรรมบญัญติั 6:6 ซ่ึงกล่าววา่ “ถอ้ยค าเหล่าน้ี ซ่ึงเราสั่งไวแ้ก่เจา้ทั้งหลายในวนัน้ี ก็
ใหต้ั้งอยูใ่นใจของเจา้ทั้งหลาย และจงอุตส่าห์สั่งสอนบุตรทั้งหลายของเจา้ดว้ยถอ้ยค าเหล่าน้ี และเม่ือเจา้
ทั้งหลายนัง่อยูใ่นเรือน หรือเดินในหนทาง หรือนอนลง และต่ืนข้ึน” 

เม่ือพระเยซูทรงมีพระชนมายไุดห้กหรือเจด็พรรษา พระองคไ์ดรั้บการศึกษาขั้นตน้ในโรงเรียน
ประชาบาลแห่งหน่ึง ซ่ึงคงสอนศาสนาดว้ย เพราะโรงเรียนแห่งนั้นอยูติ่ดกบัธรรมศาลาและมีช่ือวา่ 
“พระคริสตธรรมวทิยาคาร” พระองคท์รงแตกฉานในการศึกษาอยา่งยิง่ ดงัเห็นไดจ้ากพระคริสตธรรม
คมัภีร์ ซ่ึงกล่าววา่ “พระเยซูก็ไดจ้  าเริญข้ึนในฝ่ายสติปัญญา...” 

ประการท่ีสอง เด็กชายชาติยิวทุกคน จะต้องเรียนวิชาการฝีมืออย่างหน่ึงอย่างใดไว ้เพื่อ
ประกอบอาชีพต่อไปภายหนา้ ซ่ึงโดยปรกติแลว้เด็ก ๆ แทบทุกคนมกัฝึกงาน เจริญรอยตามบิดาของตน 
พระเยซูก็เช่นเดียวกนัพระองคท์รงฝึกงานช่างไม ้และช่วยท างานในร้านของโยเซฟนัน่เอง โดยท าแอก
และไถ อนัเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชาวชนบทแถบนั้น ซ่ึงอุปกรณ์เคร่ืองใชเ้หล่าน้ี ต่อมาภายหลงัพระองค์
ทรงใชเ้ป็นรากฐาน ในการกล่าวค าอุปมาต่าง ๆ ในการเทศนาสั่งสอนประชาชน ภายหลงัพระองคท์รง
ใชเ้ป็นรากฐาน ในการกล่าวค าอุปมาต่างในการเทศนาสั่งสอนประชาชน ภายหลงัจากท่ีพระองค์ไดท้รง
สนทนากบับรรดานักปราชญ์ และผูท้รงความรู้ในพระวิหารคร้ังนั้นแลว้ พระองค์ทรงหมกมุ่นอยู่กบั
งานช่างไม ้เป็นเวลาถึงสิบแปดปี แมว้า่จะไม่มีบนัทึกเก่ียวกบัเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลานั้นก็ตาม แต่ก็
ใช่วา่เป็นช่วงระยะเวลาท่ีไม่มีคุณค่าเพียงพอแก่การบนัทึกก็หาไม่ ตลอดเวลาท่ีพระองคท์รงตรากตร า
ท างานช่างไมอ้ยู่นั้น จิตใจของพระองค์จดจ่ออยู่กบัค าพยากรณ์ และทรงไตร่ตรองถึงยุคสมยัต่าง ๆ 
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ตามท่ีศาสดาพยากรณ์ไดบ้นัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ และบ่อยคร้ังท่ีจิตวิญญาณของพระองค์
มองดูภูเขาท่ีลอ้มรอบ และร าพึงถึงพระเจา้ในสวรรคพ์ระเยซูทรงเรียนรู้ถึงความเหน่ือยยาก และคุณค่า
ของการท างานมาตั้งแต่ทรงเยาวว์ยั ดงันั้นเม่ือพระองคท์รงเจริญวยัเป็นผูใ้หญ่แลว้ พระองคจึ์งประทาน
พรใหแ้ก่ผูท่ี้ตอ้งท างานหนกั เหน็ดเหน่ือย ตอ้งต่อสู้กบัความทุกขย์ากทุกคน 

สภาพความเป็นอยูข่องพระเยซู ท่ีคลา้ยคลึงกบัเด็กชนชาติยิวทัว่ไป อีกประการหน่ึงก็คือ การ
รับการอบรมสั่งสอนให้รู้จกันมสัการพระเจา้ ในสมยันั้นธรรมศาลาเป็นศูนยร์วมของประชาชน เป็นท่ี
พบปะสังสรรคก์นั เช่นเดียวกบัคริสตจกัรในสมยัน้ี ณ ท่ีธรรมศาลาน่ีเอง พระเยซูทรงไดรั้บการแนะน า
สั่งสอนใหรู้้ถึงขนบธรรมเนียม และประเพณีต่าง ๆ อนัเป็นมรดกตกทอดมาแต่บรรพบุรุษ แต่ท่ีเด่นเป็น
พเิศษนอกเหนือจากนั้นก็คือ พระองคท์รงมีประสบการณ์ในการนมสัการ อยา่งท่ีไม่มีผูใ้ดเสมอเหมือน
ไดเ้ลย 

ถา้พิจารณาใหถ่ี้ถว้นเราจะเห็นไดว้า่ พระเยซูทรงเป็นผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดและทรงซาบซ้ึงในความงาม
ของธรรมชาติ ท่ีพระเจา้ทรงสร้างข้ึนเป็นอย่างยิ่งและมกัจะร าพึงถึงพระเจา้เสมอ ดงัจะเห็นไดจ้ากค า
อุปมา ซ่ึงพระองคต์รัสเปรียบเทียบอยูบ่่อย ๆ เป็นตน้วา่ “ดอกไมท่ี้ทุ่งนา” “นกในอากาศ” และ “ฝงูแกะ
ในทุ่งหญา้” ฯลฯ ฤทธ์ิอ านาจท่ีพระองคท์รงไดรั้บ ในวาระท่ีพระองคต์อ้งการในสวนเฆ็ธเซมาเนนั้น ก็
เป็นฤทธ์ิอ านาจอยา่งเดียวกนักบัท่ีพระองคท์รงไดรั้บ ขณะท่ีพระองค์ทรงท่องเท่ียวไปในป่าเขาล าเนา
ไพร แถบเมืองนาซาเร็ธตลอดช่วงระยะเวลาท่ีมิไดบ้นัทึกเหตุการณ์ไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

การศึกษา การท างาน และการนมสัการ ทั้งสามประการน้ีเป็นดุจแก่นหวัใจ ในการให้การศึกษา
อบรมพระเยซูในวยัเยาว ์ในพระกิตติคุณก็มีขอ้ความท่ีช่วยให้เราทราบถึงเร่ืองราวในช่วงระยะเวลา
เหล่าน้ี ไดเ้พียงเล็กนอ้ยเท่านั้นแมว้า่โยเซฟจะเป็นผูเ้ล้ียงดูพระเยซูคริสต ์โดยท าหนา้ท่ีเป็นบิดาอยา่งน่า
สรรเสริญก็ตาม แต่พระเยซูมกัทรงใชค้  าวา่ “พระบิดา” เม่ือพระองค์ทรงกล่าวถึงพระเจา้ผูอ้ยูใ่นสวรรค์
เสมอ พระนาม “พระบิดา” น้ี มีความหมายต่อพระองคอ์ยา่งลึกซ้ึง และท าใหพ้ระองคมี์ความสุขมาก ทั้ง
ยงัหมายถึงการ “ดูแลรักษา” ดว้ยความรักความเอ็นดู และหมายถึงความสมานสามคัคีระหวา่งพระเยซู
กบัพระเจา้อีกดว้ย 

ค าอุปมาเร่ืองบุตรเสเพล หรือบทเรียนเก่ียวกบับิดาท่ีเอาใจบุตร แสดงให้ทราบวา่ พระองคเ์ป็น
ผูท่ี้มีประสบการณ์ฝ่ายวญิญาณอยา่งเหลือลน้ เพราะผูท่ี้จะสะทอ้นภาพชีวิตให้เห็นไดอ้ยา่งเด่นชดัเช่นน้ี 
จะตอ้งเป็นผูท่ี้เจนจดัต่อชีวติอยา่งมากมาย วยัเด็กเป็นวยัสวยงามและน่ารักส าหรับพระเยซู แต่ส าหรับผู ้
ท่ีเคยถูกทอดทิ้ง ไดรั้บแต่ความอา้งวา้ง ขาดคนเอาใจใส่ให้ความรักความอบอุ่นในวยัเด็ก ย่อมเห็นว่า
ชีวติในวยัเด็กของตนนั้นไม่น่าช่ืนชมอะไรเลย พระเยซูทรงไดรั้บการอบรมศึกษาจากโยเซฟและมาเรีย 
ถึงคุณค่าและความหมายของความรัก และอานุภาพแห่งความรักของมนุษยม์าตั้งแต่ยงัทรงเยาวว์ยั 
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ข้อไตร่ตรอง 
น ้ าพระทยัของพระเจา้ยอ่มสัมฤทธ์ิผลเสมอ ไม่ว่าจะถูกมารขดัขวางเพียงใดก็ตาม การทรงน า

ของพระเจา้เท่านั้น ท่ีท าให้โยเซฟผูย้ากจนสามารถป้องกนัพระกุมารเยซูและนางมาเรีย ให้พน้ภยัจาก
กษตัริยเ์ฮโรดผูช้ัว่ร้ายได ้บรรดาคนชัว่ร้ายเยี่ยงกษตัรยิ์ เฮโรดจะตอ้งตายไปในท่ีสุด แต่พระเยซูคริสต์
ทรงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิตย ์

พระคริสตธรรมคมัภีร์ ไดเ้ปิดเผยใหเ้ราทราบถึงความเป็นมนุษยข์องโยเซฟและนางมาเรียอยา่ง
เด่นชัด ในการท่ีเขาทั้งสองแสดงความห่วงใย และกระวนกระวายใจต่อพระกุมารเยซู โดยเขา้ใจว่า
พระองคท์รง “หายไป” เขาทั้งสองไดพ้ยายามคน้หาจนทัว่ทุกหนทุกแห่ง แลว้ในท่ีสุดก็พบพระองคใ์น
พระวหิาร ซ่ึงเป็นพระราชฐานของพระบิดาของพระองคน์ัน่เอง 

แมแ้ต่โยเซฟและมาเรียเอง ต่างก็รู้สึกประหลาดใจมาก ท่ีพระเยซูสามารถสร้างความประทบัใจ
ใหแ้ก่พวกผูเ้ฒ่า ผูค้งแก่เรียนไดอ้ยา่งน่าอศัจรรยแ์ละตราบจนกระทัง่ทุกวนัน้ี มนุษยก์็ยงัคงประหลาดใจ
อยู ่เม่ือไดพ้บความจริงวา่ พระเยซูคริสตท์รงส าแดงสติปัญญา และความบริสุทธ์ิยิ่งกวา่ผูท่ี้มีสติปัญญา
และความรู้สูงสุดของโลกน้ีมากมายนกั 

พระเยซูคริสต์ไดส้ าแดงพระลกัษณะของพระเจา้ ออกมาให้เห็นตั้งแต่ยงัทรงเยาวว์ยั พระองค์
ทรงมีความรู้และสติปัญญาสูงกวา่ทุกคน และการท่ีพระองค ์ทรงรู้จกัหนา้ท่ี ท่ีพระเจา้ทรงมอบหมายให ้
ยอ่มเป็นเคร่ืองพิสูจน์ไดว้า่ พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้ 

“อยู่ใต้ความปกครองของเขา” (ลูกา 2:51) พระผูเ้ป็นเจ้าทรงยอมเช่ือฟัง และอยู่ในความ
ปกครองของสามีภรรยาชาวชนบทผูย้ากจน ความเป็นอยู่ของผูค้รอบครองจกัรวาลเป็นเช่นน้ีหรือ? ถูก
แลว้ ความบาปไดค้รอบครองจิตใจของมนุษย ์ดงันั้น พระเยซูจึงไดเ้สด็จเขา้มาในโลก เพื่อขจดัความ
เลวร้ายให้สูญส้ินไป โดยท่ีพระองคท์รงยอมอ่อนนอ้มต่อมนุษย ์คือโยเซฟและมาเรีย ภายใจครอบครัว
ของพระองค์เสียก่อน ต่อจากนั้นก็ทรงถ่อมพระองคอ่์อนนอ้ม ต่อน ้ าพระทยัของพระบิดาผูส้ถิตอยู่ใน
สวรรค ์โดยการปฏิบติัพระราชกิจของพระบิด ต่อมวลชน 

โธมาส อา เค็มพิส กล่าวว่า “การท าตามน ้ าใจของผูอ่ื้นนั้นดีกว่าการท าตามใจตนเอง” ทั้งน้ี
เพราะในจิตใจเรามกัเตม็ไปดว้ยความเยอ่หยิ่งจองหอง ความเห็นแก่ตวั และความด้ือร้ัน ดงันั้นการท่ีเรา
จะมีน ้าใจดีงามเหมือนดงัลูกแกะ (พระเมษโปดก) ของพระเจา้ไดน้ั้น เราจะตอ้งอ่อนนอ้มต่อน ้ าพระทยั
ของพระองค์ พระองค์ทรงยอมสละพระชนม์ชีพของพระองค์เอง โดยการส้ินพระชนม์บนไมก้างเขน 
เพื่อให้เรามีโอกาสเลือกตัดสินใจไดโ้ดยเสรี ดงันั้นเราจึงสามารถเปิดเผยพระชนมชี์พของพระองค ์ให้
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มนุษยโ์ลกได้เห็น โดยการปรนนิบติัรับใช้พระองค์ ด้วยการอ่อนน้อมต่อน ้ าพระทยัของพระองค์ทุก
ประการ 

ในภาษากรีกค าว่า “อ่อนน้อม” นั้นหมายถึง “ยอมอยู่ใตบ้งัคบับญัชา” แต่ปกติเราไม่ค่อยชอบ
การ “อยูใ่ต”้ ผูใ้ดนกั หากแต่ชอบอยู ่“เหนือ” ผูอ่ื้นเสมอ น่ีแหละคือกิจการของชีวิตท่ีเห็นแก่ตวั ฉะนั้น
ถา้เราอยากใหพ้ระเยซูคริสตค์รอบครองชีวติของเรา เราก็ตอ้งอ่อนนอ้มต่อพระองคทุ์กประการ 

ทบทวน 
ระยะทาง จากหมู่บา้นเบธเลเฮม็ไปยงัแม่น ้าไนลใ์นประเทศอียปิตน์ั้นไกลเท่าใด? 
โยเซฟและมาเรียด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างไร ในเม่ือตอ้งเดินทางผ่านทะเลทรายในระยะไกล ๆ 

เช่นนั้น? 
เหตุใดเขาจึงไม่กลบัไปสู่มณฑลยดูา ในเม่ือกษตัริยเ์ฮโรดส้ินพระชนมแ์ลว้? อาร์คาลาวศเ์ป็น

ใคร? (ตามประวติัศาสตร์กล่าวว่า อาร์คาลาวศ์องค์น้ีทารุณโหดร้ายยิ่งกว่าเฮโรดผูเ้ป็นบิดาเสียอีก แต่
ต่อมาภายหลงัก็ถูกขบัออกจากราชบลัลงัก ์และถูกเนรเทศเม่ือ ค.ศ. 6 คือเม่ือพระเยซูทรงพระชนมายุได้
สิบพรรษา 

โยเซฟและมาเรียไปตั้งภูมิล าเนา ณ ท่ีใด? เม่ือพระเยซูทรงพระชนมายุได้สิบสองพรรษา 
พระองคไ์ดเ้สด็จไปท่ีไหน? มีการเล้ียงฉลองอะไรท่ีนัน่? 

เม่ือเสร็จงานเล้ียงแลว้ ขณะท่ีโยเซฟและมาเรียเดินทางกลบับา้นนั้น มีเหตุการณ์อะไรเก่ียวกบั
พระเยซูท่ีท าให้เขาทั้งสองตอ้งตกใจ? เขาทั้งสองตามหาพระเยซูก่ีวนั? ในท่ีสุดเขาพบพระองค์ท่ีไหน? 
พวกอาจารย์ผูค้งแก่เรียนเหล่านั้นมีความคิดเห็นเก่ียวกบัพระองค์อย่างไร? เม่ือโยเซฟและมาเรียพบ
พระองคแ์ลว้ เขาพูดกบัพระองคว์า่อยา่งไร? และพระเยซูตรัสตอบเขาวา่อยา่งไร? ความผิดในเร่ืองน้ีอยู่
ท่ีโยเซฟและมาเรีย หรือพระเยซู? ฝ่ายใดเป็นห่วงมากกวา่กนั? มาเรียมีความรู้สึกอยา่งไรในเร่ืองน้ี?  

พระคมัภีร์กล่าวถึงชีวิตในเยาวว์ยัของพระเยซูคริสต ์ท่ีเมืองนาซาเร็ธวา่อยา่งไร? ลองวาดภาพ
ของพระเยซูในตอนนั้นว่าเป็นอย่างไร? พระเยซูทรงมีพระนิสัยชอบความสนุกสนาน หรือชอบความ
เคร่งขรึมจริงจงัต่อชีวติ? เด็ก ๆ ชอบพระองคห์รือไม่ หรือเป็นแต่เพียงชอบลอ้เลียนพระองคเ์ท่านั้น? 

พระเยซูคริสตเ์องหรือคนอ่ืน ๆ เคยคิดบา้งไหมวา่ อนาคตของพระองคจ์ะเป็นอยา่งไร? 
ในบทเรียนน้ี ขอ้ใดท่ีเป็นขอ้ส าคญัท่ีสุดส าหรับชีวติของท่าน? 
พระกิตติคุณเล่มใด ท่ีบนัทึกเหตุการณ์เหล่าน้ีไว?้ 
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ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1.เม่ือโยเซฟและมาเรียยงัอยู่ในอียิปต์ เขาไดข้่าวว่ากษตัริยเ์ฮโรดส้ินพระชนม์เขาจึงกลบัไป

เมืองนาซาเร็ธ และคงเดินทางอ้อมไปทางทิศตะวนัออกของทะเลตายเพราะกลัวอาร์คะลาวศ์ซ่ึง
ครองราชยต่์อจากเฮโรด ในเม่ือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเขาไดป้ระสบท่ีเมืองนาซาเร็ธ เบธเลเฮ็ม และอียิปต์ 
ไดท้  าใหเ้ขาแน่ใจวา่พระเจา้ไดท้รงพิทกัษรั์กษาเขาไว ้เหตุใดเขาจึงมีความกลวัอยูอี่ก พระเจา้ทรงพิทกัษ์
รักษาเราไวโ้ดยช่วยให้เราสามารถป้องกนัตวัเอง เช่นนั้นหรือ 2. หากวา่โยเซฟและมาเรียพาพระเยซูไป
อาศยัอยู่ในบา้นเบธเลเฮ็ม หรือในกรุงเยรูซาเล็ม ท่านคิดวา่พระเยซูจะทรงถูกปลงพระชนม์หรือไม่ 3.
เท่าท่ีท่านทราบ ท่านคิดว่าพระเยซูไดรั้บการศึกษาบา้งหรือไม่ ลองวาดภาพเก่ียวกบัชีวิตของพระเยซู 
ขณะท่ีพระองคท์รงไดรั้บการศึกษาอยูใ่นเมืองนาซาเร็ธ ท่านคิดวา่พระเยซูทรงไดรั้บการศึกษาอบรมใน
การรักษาคนป่วยมาบา้งหรือไม่ หรือวา่การรักษาโรคนั้น เป็นส่วนหน่ึงในโครงการของพระเจา้ 4. เม่ือ
พระเยซูมีพระชนมายุได้สิบสองพรรษา โยเซฟและมาเ รียได้พาพระเยซูไปในการเล้ียงปัศคาตาม
ประเพณีของชนชาติยิว ปีเดียวกนันั้นยอห์นบพัติศโตก็มีอายุครบสิบสองปีดว้ย ท่านคิดวา่พระเยซูและ
ยอห์น ไดพ้บกนัในกรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้นหรือไม่ 5. เหตุใดโยเซฟและมาเรียจึงไม่ทราบวา่ พระเยซู
ไม่ไดเ้ดินทางกลบับา้นดว้ยกนักบัเขา ท่านคิดว่าเขาควรเป็นห่วงพระเยซูหรือไม่ เป็นไดห้รือท่ีเขาทั้ง
สองไม่ไวว้างใจพระเจา้ หรือไม่ไวใ้จในพระเยซู 6. ท่านคิดวา่การท่ีพบเด็กอยูใ่นท่ามกลางพวกอาจารย์
ผูท้รงคุณวุฒิ และสนทนาปราศรัยกนัด้วยเร่ืองลึกลบัเก่ียวกบัพระเจา้นั้นเป็นเร่ืองปกติธรรดาเช่นนั้น
หรือ 7. หากวา่โยเซฟและมาเรียเช่ือวา่พระเยซูเป็นพระเจา้ เขาจะลงโทษพระองคไ์หม 8. ท่านจะอธิบาย
พระธรรมลูกา บทท่ี 2 ขอ้ 41 และ 48 อย่างไร ในการท่ีทั้งผูเ้ขียน และมาเรียต่างก็เรียกโยเซฟว่า เป็น
บิดาของพระเยซู 9. เป็นไปไดไ้หมท่ีเด็กทุกคนจะสามารถเจริญข้ึน ทั้งฝ่ายสติปัญญาและร่างกาย และ
เป็นท่ีชอบจ าเพาะพระเจา้และมนุษย ์10. พระบิดาเจา้ไดท้รงช่วยพระเยซู เช่นเดียวกบัท่ีทรงช่วยเด็กทุก
คนเช่นนั้นหรือ 11. เป็นไปได้หรือไม่ ท่ีเด็กคนหน่ึงคนใด จะสามารถท าทุกอย่างท่ีพระเยซูได้ทรง
กระท า หากวา่เป็นไปไม่ได ้จงให้เหตุผลวา่เป็นเพราะเหตุใด 12. ท่านคิดบา้งหรือไม่วา่ พระเยซูจะทรง
ทราบว่า พระองค์จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ และปัญหาอะไรบ้าง และพระองค์จะทรงปฏิบติัและ
แกปั้ญหาเก่ียวกบัเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างไร 13. ท่านคิดว่าพระเยซูทรงทราบโครงการของพระเจา้ท่ี
ทรงใชพ้ระองค ์มาอยา่งแจ่มแจง้ในทนัทีทนัใด หรือวา่ทรงเขา้ใจทีละนอ้ย 14. ท่านคิดวา่เม่ือคร้ังยงัอยู่
ในวยัเยาวพ์ระเยซูทรงเพลิดเพลินกบัการเล่นสนุกสนาน เช่นเดียวกบัเด็กชายอ่ืน ๆ ทัว่ไปหรือไม่ 
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ขั้นทีส่ี่ พระเยซูคริสต์ทรงรับศีลบพัติศมา ณ แม่น า้จอร์แดน 

มทัธิว 3:1, มาระโก 1:1-11,ลูกา 3:1-23 

พระเยซูและยอห์นบพัติสมา ต่างก็เป็นญาติกนั และมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกนั ดงันั้นจึงไม่ตอ้ง
สงสัยเลยว่าบุคคลทั้งสองจะไม่รู้จกักนั นอกจากนั้นการก าเนิดของบุคคลทั้งสอง ก็เป็นเร่ืองท่ีแปลก
ประหลาดผดิธรรมดาดว้ยกนัทั้งคู่ซ่ึงต่างก็คงรู้เร่ืองราวของกนัและกนัเป็นอยา่งดี เม่ือพระเยซูและยอห์น
บพัติสมามีอายไุดสิ้บสองปี บุคคลทั้งสองคงไดไ้ปศึกษาพระบญัญติั ในกรุงเยรูซาเล็มดว้ยกนั และคงจะ
อยูร่่วมชั้นเดียวกนัดว้ย แมว้า่บุคคลทั้งสองจะสนิทสนมกนัเช่นนั้นก็ตาม ยอห์นบพัติสมาก็คงไม่ทราบ
วา่ พระเยซูทรงเป็นองคพ์ระเมสิยาห์ จนกระทัง่พระเยซูไดเ้สด็จมาขอรับบพัติศมาจากท่าน นัน่แหละ
ท่านจึงทราบ และพระสัญญาท่ีพระเจา้ทรงให้ไวแ้ก่ยอห์น ในการท่ีจะส่งพระวิญญาณลงมาในสัณฐาน
นกพิราบใหป้ระทบัอยูบ่นพระองค ์ก็ส าเร็จในบดัดลนั้นเอง 

ส าหรับความรู้สึกของประชาชน ท่ียืนอดัแออยู ่ตามริมฝ่ังทั้งสองของแม่น ้ าจอร์แดนนั้น พระ
เยซูก็เป็นเพียงปุถุชนคนหน่ึง ท่ีส านึกตวัในความผิดบาปและมาขอรับบพัติศมาจากยอห์น เพื่อรับการ
ช าระความผิดบาปเสีย แต่แทท่ี้จริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะพระเยซูไม่ทรงมีความผิดบาป ท่ีจะตอ้งรับ
การช าระแต่อย่างใด และพระองค์ก็ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งรับบพัติศมาดว้ย การเทศนาอย่างเผด็ร้อนของ
ยอห์นบพัติสมา ไดท้  าใหป้ระชาชนมีความสนใจกนัมากต่างก็มีความเร่าร้อนปรารถนาท่ีจะเห็นองคพ์ระ
เมสิยาห์อยู่ทุกขณะ หากว่าประชาชนเหล่านั้นได้ทราบความจริงว่า องค์พระเมสิยาห์ท่ียอห์นเพียร
ประกาศถึงการเสด็จมาของพระองค์แก่พวกเขานั้น ก าลงัรับบพัติศมาจากยอห์น ต่อหน้าพวกเขาแล้ว
ไซร้ พวกเขาก็คงโห่ร้องถวายพระพรชยัตอ้นรับพระองค ์ยิ่งกวา่การถวายการตอ้นรับ เม่ือคร้ังพระองค์
เสด็จเขา้สู่กรุงเยรูซาเล็ม ก่อนท่ีพระองคจ์ะถูกตรึงท่ีไมก้างเขนเสียอีก 

ส าหรับประชาชนซ่ึงอยูท่ี่นั้น พระเยซูทรงเป็นเพียงปุถุชนคนหน่ึงเท่านั้น แต่ส าหรับยอห์นบพั
ติศมาแล้ว พระองค์ทรงเป็นองค์พระเมสิยาห์ ดงัท่ีพระบิดาเจา้และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ได้ทรงเป็น
พยานรับรองไว ้ส าหรับองค์พระเยซูคริสต์เองแล้ว พระองค์ตระหนกัดีว่า พระองค์ทรงเป็นพระบุตร
ของพระเจา้ ดงัท่ีพระสุรเสียงตรัสรับรองจากสวรรคว์า่ “ท่านน้ีเป็นบุตรท่ีรักของเรา” 

อภิปราย 
มีผูค้นเป็นจ านวนไม่น้อยท่ีถือว่า ประสบการณ์ของพระเยซูคริสต์ท่ีแม่น ้ าจอร์แดนนั้น เป็น

ประสบการณ์ท่ีไม่สู้ส าคญันกั แต่ส าหรับผูท่ี้ศึกษาพระคริสตธรรมอย่างจริงจงัแลว้ จะตอ้งถือว่าเป็น
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ประสบการณ์ของพระองคค์ร้ังน้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีส าคญัประการหน่ึง ในการด ารงพระชนมอ์ยูใ่นโลกน้ี 
เช่นเดียวกบัประสบการณ์ในสวนเฆ็ธเซมาเน การส้ินพระชนม์ท่ีไมก้างเขนและการฟ้ืนคืนพระชนม ์
และโดยแทจ้ริงแล้ว เหตุการณ์สามประการหลงัน้ีต่างก็ข้ึนอยู่กบั เหตุการณ์ท่ีแม่น ้ าจอร์แดนทั้งส้ิน 
ประสบการณ์ของพระองค์ในคร้ังน้ี มิใช่เป็นเพียง “เคร่ืองหมาย” ส าหรับยอห์นบพัติศมา ในอนัท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ยิ่งข้ึน ในการรับใชข้องยอห์นเอง และในโครงการของพระเจา้ท่ีจะโปรดช่วยให้
มวลมนุษยไ์ดรั้บความรอด โดยทางพระเยซูคริสต์เท่านั้น หากแต่ยงัเป็นการตระเตรียมองค์พระผูเ้ป็น
เจา้ของเรา เพื่อด าเนินพระราชกิจของพระองคใ์นโลกน้ี และเพื่อเผชิญกบัการต่อสู้ท่ียิ่งใหญ่ ซ่ึงพระองค์
จะตอ้งเอาชัยชนะ อ านาจแห่งความมืดในโลกน้ีให้ได ้พระเยซูจะตอ้งถูกมารทดลอง เร่ิมตั้งแต่ในป่า
ทุรกนัดาร จนกระทัง่ส้ินสุดดว้ยการถูกทรมาน ในสวนเฆธ็เซมาเน จนกระทัง่พระเสโทไหลออกมาเป็น
โลหิต และการส้ินพระชนม์ท่ีไม้กางเขน อนัเป็นสถานท่ีซ่ึงพระองค์ “ถวายพระองค์เองเป็นเคร่ือง
สักการะบูชาต่อพระเจา้ โดยปราศจากขอ้ด่างพร้อยหรือมลทินใด ๆ” และทรงเปล่งเสียงร้องดว้ยความมี
ชยัวา่ “ส าเร็จแลว้” 

การท่ีพระวิญญาณของพระเจา้เสด็จมาจากสวรรค ์สวมทบัพระองคน์ั้นเป็นการชโลมพระองค์
ไว ้ส าหรับแบกรับภารกิจท่ีพระองค์จะต้องเผชิญในภายหน้า และในการรับศีลบพัติศมาท่ีแม่น ้ า
จอร์แดน พระองคไ์ดแ้สดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ของพระองค ์และความสัมพนัธ์ระหวา่งพระองค์
กบัคนบาปในการท่ีจะท าให้ “ความชอบธรรมส าเร็จทั้งส้ิน” ในการรับบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณนั้น 
พระองค์ทรงไดรั้บฤทธ์ิอ านาจจากพระเจา้ ซ่ึงท าให้พระองคส์ามารถด าเนินตามโครงการใหญ่ยิ่งของ
พระเจา้ คือการตายไถ่บาปของมนุษยชาติเป็นผลส าเร็จ โครงการน้ีพระเจา้ไดท้รงเตรียมไวแ้ลว้ ตั้งแต่ 
“แรกสร้างโลก” ถา้ปราศจากการช่วยเหลือของพระวญิญาณของพระเจา้แลว้ ล าพงัแต่ความสามารถของ
มนุษย ์ย่อมไม่สามารถด าเนินพระราชกิจของพระเจา้ และท าให้โครงการของพระองค์ส าเร็จได ้ไม่มี
ผูใ้ดสามารถกระท าตามน ้ าพระทยัของพระเจา้ เพื่อตนเองให้ส าเร็จได ้หรือสามารถตา้นทานศตัรูร้าย
ของพระเจา้ และมนุษยไ์ดเ้ลย เวน้ไวแ้ต่ไดรั้บอ านาจจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ องคเ์ดียวกนักบัท่ีพระเจา้
ทรงสัญญาไวว้า่ จะประทานใหแ้ก่ทุกคนท่ีเช่ือไวว้างใจในพระองค ์น่ีแหละคือการประทานฤทธ์ิอ านาจ
ของผูท่ี้ยอห์นไดก้ล่าวไวว้า่ “พระองคจ์ะใหเ้จา้ทั้งหลาย รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” “จงกลบั
ใจเสียใหม่ และรับบพัติศมาในนามแห่งพระเยซูคริสต์ส้ินทุกคน เพื่อความผิดบาปของท่านจะทรงยก
เสีย แลว้ท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” (กิจการ 2:38) 

ยอห์น ผู้แผ้วถางทางของพระเยซู 
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คราวนั้นยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา ก็มาเทศนาในป่ามณฑลยูดาว่า “จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่า
แผน่ดินสวรรคม์าใกลแ้ลว้” ยอห์นผูน้ี้แหละท่ีอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ไดก้ล่าวถึงวา่ เสียงผูร้้องในป่าวา่ 
“จงจดัแจงทางของพระเจา้ จงกระท ามรรคาของพระองคใ์หต้รงไป” (มทัธิว 3:1-3) 

พระธรรมขอ้น้ี ไดแ้นะน าให้เราทราบ ถึงบุคคลท่ีส าคญัผูห้น่ึงในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ท่าน
เป็นผูท่ี้มีชีวิตท่ีผิดแผกไปจากบุคคลทัว่ ๆ ไป และไม่ค่อยจะมีผูใ้ดสนใจมากนัก ทั้ งน้ีก็เพื่อให้ค  า
พยากรณ์ของท่านซ่ึงว่า “พระองค์นั้นคงตอ้งใหญ่ข้ึน แต่เราจะตอ้งน้อยลง” นั้นส าเร็จ ท่าทีและการ
ปฏิบติัของยอห์นแสดงว่า ท่านเป็นผูท่ี้ถ่อมตวัมาก เพราะเช่ือว่า ตวัท่านเองมีส่วนช่วยให้ค  าพยากรณ์
ของอิสายาห์ซ่ึงกล่าวถึง “เสียงผูร้้องในป่า” นั้นส าเร็จ 

จุดมุ่งหมายของยอห์น ก็เช่นเดียวกบัจุดมุ่งหมายของนกัเทศน์ท่ีดีทุกคน คือไม่ใช่เพื่อตนเอง แต่
เพื่อพระวจนะของพระเจา้ ผูท่ี้ถ่อมตวัเช่นน้ีตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัพิเศษจึงจะกระท าได ้อนัดะเรอาก็
เป็นคนแบบเดียวกนัน้ี ท่านไดน้ าพี่ชายของท่าน คือซีโมนมาหาพระเยซู แต่เราไม่ค่อยไดย้ินเร่ืองราว
ของอนัดะเรอามากนกั กลบัไดย้ินเร่ืองราวของซีโมนเป็นส่วนใหญ่ ท่านยอห์นก็เช่นเดียวกนั ดงัจะเห็น
ไดจ้ากขอ้พระธรรมต่อไปน้ี “แต่มีท่านผูห้น่ึงจะมา ซ่ึงเป็นใหญ่กว่าเราอีก ตวัเราไม่สมควรจะแกส้าย
ฉลองพระบาทของพระองค์” ยอห์นพร้อมท่ีจะถ่อมตวัลง เพื่อยกองคพ์ระเมสิยาห์ ซ่ึงท่านไดป้ระกาศ
ใหป้ระชาชนทราบนั้น ใหสู้งเด่นข้ึน 

ยอห์นเคยชินกบัการใชชี้วติอยา่งเร่ร่อน ไม่มีท่ีพกัอาศยัเป็นหลกัแหล่งตอ้งตรากตร าอยูก่บัแดด
และลมอยูต่ลอดเวลา แต่งกายดว้ยผา้ขนสัตวห์ยาบ ๆ ส่วนอาหารไดแ้ก่น ้ าผึ้งและของป่าต่าง ๆ เท่าท่ีจะ
หาได้ การใช้ชีวิตอย่างสมบุกสมบนัเช่นน้ี ท าให้ท่านมีร่างกายสูงใหญ่ล ่าสันและบึกบึน แต่ภายใน
ร่างกายท่ีสูงใหญ่ของท่านนั้น ก็คือจิตวญิญาณอนัสูงส่งและถ่อมตวั เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการเป็น “เสียง” 
ท่ีจะประกาศให้มนุษยท์ัว่โลกทราบว่า พระเยซูก าลงัเสด็จมาน่ีแหละคือยอห์น ผูแ้ผว้ถางทางของพระ
เยซูเจา้ 

ค าพยานของพระเยซูคริสตเ์ก่ียวกบัยอห์น มีขอ้ความดงัน้ี “ในบรรดาคนซ่ึงบงัเกิดมานั้น ไม่มี
ผูใ้ดใหญ่กวา่ยอห์นบพัติศมา” (มทัธิว 11:11) 

ยอห์น ผู้ประกาศ 
ยอห์นมิใช่เป็นเพียงบุคคลส าคญัเท่านั้น แต่ท่านยงัเป็นผูป้ระกาศท่ียิ่งใหญ่อีกดว้ย การท่ีจะโนม้

น าจิตใจของประชาชนให้มีความเล่ือมใส ถึงขนาดพากนัออกจากบา้นเมือง ไปฟังผูป้ระกาศเร่ืองการ
กลับใจใหม่ ท่ีริมฝ่ังแม่น ้ าจอร์แดนได้นั้น ย่อมหมายความว่า ผูป้ระกาศนั้นจะต้องเป็นผูท่ี้มีความ
กระตือรือร้นในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจา้ให้แก่ประชาชนอย่างยิ่ง พระธรรมมทัธิวบนัทึก
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ไวว้่า “ขณะนั้นชาวกรุงเยรูซาเล็ม และบรรดาชาวยูดา และบรรดาคนซ่ึงอยู่ตามฝ่ังแม่น ้ าจอร์แดนก็
ออกไปหายอห์น” 

การประกาศของยอห์น มิใช่เป็นการแสดงความบา้คลัง่ศาสนา หรือกระท าเพื่อความสนุกสนาน
อยา่งหน่ึงอยา่งใด หากแต่ดว้ยจุดประสงคท่ี์จะให้ประชาชนกลบัใจใหม่ หนัไปจากการกระท าความผิด
บาปทั้งปวง ท่านไดเ้ร่งเร้าประชาชนให้กลบัใจใหม่ เพื่อให้มีชีวิตท่ีเกิดผล และช้ีให้เห็นถึงผลของการ
ด้ือร้ันไม่ยอมกลบัใจวา่ “ตน้ไมทุ้กตน้ท่ีไม่ไดเ้กิดผลดี จะตอ้งตดัเสีย ทิ้งในไฟ” 

ยอห์นได้อธิบายให้ประชาชนทราบว่า พวกเขาจะไดรั้บบพัติศมา “ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
และดว้ยไฟ” ขอ้ความตอนน้ีเป็นการเสนอทั้งพระพร และช้ีให้เห็นถึงการพิพากษาขณะเดียวกนั ดงัขอ้
พระธรรมต่อไปน้ี “พระหัตถ์ของพระเจา้ทรงถือกระดงัฝัด และทรงช าระลานขา้วของพระองค์ให้ทัว่ 
เพื่อจะทรงเก็บขา้วของพระองคไ์วใ้นยุง้ฉาง แต่แกลบนั้น พระองคจ์ะทรงเผาดว้ยไฟท่ีไม่รู้ดบั”  

การประกาศของ ยอห์น มิใช่ประกาศให้กลบัใจแบบท่ีเกิดข้ึนจากอารมณ์เพียงชัว่ขณะ หากแต่
ประกาศให้กลบัใจใหม่อย่างแทจ้ริง ละทิ้งสันดานเดิมและการประพฤติเดิมอย่างส้ินเชิง เป็นตน้ว่า 
“อยา่งแยง่ชิง” “ผูใ้ดมีเส้ือสองตวั จงปันใหแ้ก่คนไม่มี” “อยา่เก็บภาษีเกินพิกดั” “จงอ่ิมใจดว้ยค่าจา้งของ
ตน” ยอห์นไดย้ึดถือเอาความจริงฝ่ายวิญญาณจิตเหล่าน้ี เป็นหลกัปฏิบติัในการด ารงชีวิตอยา่งเคร่งครัด 
ฉะนั้นค าประกาศสั่งสอนจึงมีฤทธ์ิอ านาจมาก ยอห์นประกาศสั่งสอนประชาชน โดยไม่หว ัน่เกรงต่อ
อิทธิพลของผูใ้ด ทั้งน้ีไดท้  าใหก้ษตัริยเ์ฮโรดไม่พอพระทยัเป็นอยา่งยิง่ จึงได ้“จบัยอห์นจ าไวใ้นคุก” 

ยอห์น ผู้ให้บพัติศมา 
การท่ีเราจดจ าเร่ืองราวของบุคคลส าคญั ๆ ในประวติัศาสตร์ได ้ก็เน่ืองดว้ยผลงานหลาย ๆ อยา่ง

ของแต่ละท่านเหล่านั้น แต่อยา่งไรก็ตาม หากว่าเป็นผลงานท่ีสูงเด่นจริง ๆ เพียงช้ินเดียวเท่านั้น ก็อาจ
เป็นท่ีจดจ าไปชัว่กาลนานไดเ้ช่นเดียวกนั ดุจดงัเร่ืองราวของยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา ซ่ึงชาวโลกรู้จกัท่าน
และจดจ าท่านมาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี ก็เพราะท่านเป็นผูถ้วายศีลบพัติศมาให้แก่พระเยซูคริสต ์องคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ของเรานัน่เอง 

เพื่อให้ “ความชอบธรรมส าเร็จทั้งส้ิน” พระเยซูจึงได้เสด็จไปขอรับบพัติศมาจากยอห์น ณ 
ชายฝ่ังแม่น ้ าจอร์แดน เป็นระยะทางถึงหน่ึงร้อยส่ีกิโลเมตร ช่างเป็นภาพท่ีน่าช่ืนชมยินดีเสียน่ีกระไร 
เม่ือบุคคลซ่ึงมีความแขง็แกร่งทั้งร่างกายและจิตวิญญาณทั้งสองบุคคล อุทิศตวัเพื่อท าตามโครงการของ
พระเจา้ ฝ่ายหน่ึงยินดีถ่อมตวัลงในฐานะผูรั้บใชท่ี้ต ่าตอ้ย อีกฝ่ายหน่ึงพร้อมท่ีจะรับใชพ้ระเจา้ในฐานะ
พระบุตรของพระองค์ โดยการถ่อมตวัและยินยอมกระท าตามพระบญัชาของพระองค์ทุกประการ 
เพื่อใหโ้ครงการของพระเจา้ส าเร็จ อยา่งครบถว้น ฉะนั้นในทนัทีท่ียอห์นไดท้  าพิธีถวายบพัติศมาให้แก่
พระเยซูเสร็จส้ินลง ทอ้งฟ้าก็แหวกออกตรงพระองค ์และพระเจา้ไดส่้งพระวิญญาณของพระเจา้ ทรงรูป
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สัณฐานเหมือนนกพิราบ ลงมาสถิตอยูบ่นพระองค ์และมีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าวา่ “ท่านน้ีเป็นบุตรท่ี
รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” 

จากเหตุการณ์ดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ ยอห์นผูท่ี้มีความเขม้แข็ง เป็นผูป้ระกาศ เป็นผูใ้ห้รับศีลบพั
ติศมา เป็นผูแ้นะน าให้โลกรู้จกัรผูท่ี้มีฤทธ์ิอ านาจสูงสุด คือองค์พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจา้ 
พระองคท์รงเป็นผูท่ี้ยิง่ใหญ่ท่ีสุดไม่วา่ยคุใดสมยัใด 

ข้อไตร่ตรอง 
ยอห์นเป็นผูท่ี้ “ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ต้ังแต่ครรภ์มารดา” (ลูกา 1:15) แต่ว่า “ผู้

ท่ีเล็กน้อยในแผ่นดินสวรรค์ ก็ใหญ่กว่ายอห์นอีก” (มทัธิว 11:11) ท่านถูกตดัศีรษะ โดยท่ีไม่มีโอกาส
เห็นแผ่นดินของพระเจา้เลย ท่านได้เพียงแต่ประกาศ ให้มนุษยท์ราบถึงแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า
เท่านั้น แลว้ก็จบชีวติลงอยา่ง “น่าอเนจอนาถ” 

ค าสอนของยอห์นท่ีมีสาระเด่นชดัประการหน่ึง ซ่ึงพระกิตติคุณทั้งส่ีไดเ้นน้ถึงความส าคญันั้น
ไวอ้ยา่งหนกัแน่น ก็คือค าสอนท่ีวา่ พระเยซูจะทรงใหม้นุษยรั์บบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ แมว้า่
พระธรรมมทัธิว มาระโก และลูกา มิไดก้ล่าวถึง พระเมษโปดก (ลูกแกะของพระเจา้) ผูท้รงรับแบกเอา
ความผิดบาปของโลกไป เหมือนอย่างพระธรรมยอห์นก็ตาม แต่ก็ได้กล่าวถึงความจริงดังกล่าวไว้
เช่นเดียวกนั ส าหรับเราแลว้ หลกัความจริงน้ีเป็นส่ิงส าคญัมาก พระราชกิจทั้งปวงท่ีพระเยซูทรงกระท า
เพื่อเรา อาจสรุปสั้น ๆ ไดด้งัน้ี “พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลาย รับบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
และด้วยไฟ” เปโตรได้เทศนาสั่งสอนว่า “จงกลบัใจเสียใหม่... แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ” “ฤทธ์ิอ านาจอนัเต็มบริบูรณ์แห่งการหลัง่พระโลหิตของพระเยซูคริสตน์ั้น เราไม่อาจ
ทราบได ้เวน้ไวแ้ต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะทรงเปิดเผยให้เรารู้” พระบญัชาของพระเจา้มีอยู่ว่า “จง
ประกอบด้วยพระวิญญาณ” จงอย่าเพิ่งพึงพอใจจนกว่าจิตใจของท่านจะเป็นดุจ “น ้ าพุ” เป็น “แม่น ้ า
ประกอบดว้ยชีวติ” ท่ีไหลพุง่ออกมาเป็นพรแก่ผูอ่ื้น 

ในภาษากรีกค าว่า “เป็นใหญ่กว่า” มาจากค าว่า “สามารถ” “พลก าลงั” เราควรสร้างก าลงัใจ
ใหแ้ก่ตวัเราเอง โดยระลึกเสมอวา่ พระเยซูทรงเป็นผูท่ี้มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ในการท่ีจะช่วยเราให้รอด 
และปกป้องรักษาเราไวต้ลอดเวลา 

ทบทวน 
ตามขอ้ความในบทเรียนน้ีท่ีได้บนัทึกไวใ้นพระธรรมมทัธิว มาระโก และลูกานั้น ใครเป็นผู ้

“ประกาศเร่ืองบพัติศมาเป็นท่ีใหค้นกลบัใจเสียใหม่” ในวาระนั้น? ศาสดาพยากรณ์คนใดท่ีพยากรณ์ ถึง
การงานของยอห์นบพัติศมา? 



 46 

จงอธิบายถึงอาหาร และเคร่ืองนุ่งห่ม และลกัษณะการประกาศของยอห์นบพัติศมา? 
ยอห์นกล่าวถึงพระเยซูวา่อยา่งไร? ท่านไดก้ล่าวเปรียบเทียบงานของท่านเองกบัพระราชกิจของ

พระเยซู วา่อยา่งไร? เวลานั้นพระเยซูทรงอาศยัอยูท่ี่ไหน? 
ยอห์นไดท้  าการประกาศเผยแพร่ท่ีไหน? สถานท่ีนั้นอยูห่่างจากเมืองนาซาเร็ธ เป็นระยะทางก่ี

กิโลเมตร? 
พระเยซูทรงกระท าอยา่งไร เม่ือไดย้ินถึงการประกาศสั่งสอนของยอห์น? เหตุใดยอห์นจึงลงัเล

ใจ ในการท าพิธีบพัติศมาใหแ้ก่พระเยซู? พระเยซูตรัสตอบยอห์นวา่อยา่งไร? 
เม่ือพระเยซูทรงรับศีลบพัติศมานั้น พระวิญญาณส าแดงเหตุการณ์ท่ีผิดปกติอย่างไรบา้ง? ใคร

บา้งท่ีเห็นการเสด็จมาของพระวญิญาณ? 
พระสุรเสียงท่ีตรัสจากทอ้งฟ้านั้น ตรัสวา่อยา่งไร? ตรัสแก่ใคร? 
ท่านคิดว่ามีคนอ่ืนได้ยินพระสุรเสียงน้ีอีกบ้างไหม หรือได้ยินแต่พระเยซูพระองค์เดียว? 

พระองคท์รงรู้สึกอยา่งไรในเร่ืองน้ี? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1.เหตุใดพระเยซูจึงทรงสนพระทยัในการประกาศของยอห์น จนกระทัง่ไดเ้สด็จไปร่วมกบัเขา

ดว้ย 2. พระเยซูคริสตเ์สด็จออกไปหายอห์น เพื่อท่ีจะรับศีลบพัติศมาโดยตรง หรือวา่ทรงตดัสินพระทยั
รับบพัติศมา ภายหลงัจากท่ีไดพ้บยอห์นแลว้ 3. ยอห์นไดป้ระกาศเร่ืองบพัติศมาเป็นท่ีให้คนกลบัใจใหม่ 
ดงันั้นเหตุใดพระเยซูจึงรับศีลบพัติศมา ในเม่ือพระองคท์รงไม่เคยมีความบาป เม่ือพระเยซูขอรับบพัติศ
มาจากยอห์นนั้น ยอห์นรู้หรือไม่ว่า พระองค์ทรงเป็นผูใ้ด ยอห์นรู้จกัพระเยซูเม่ือใด และโดยวิธีใด 
(ยอห์น 1:33) การปรากฏของพระวิญญาณนั้น เพื่อผลประโยชน์ของยอห์น หรือพระเยซู พระวิญญาณ
ทรงปรากฏมาในรูปอะไร 4. ประชาชนท่ีอยูล่อ้มรอบนั้นรู้หรือไม่วา่ ยอห์นก าลงัท าพิธีบพัติศมาให้พระ
เมสิยาห์ หรือคิดว่าพระองค์เป็นแต่เพียงคนสามญัท่ีกลับใจใหม่คนหน่ึงเท่านั้น 5. เหตุใดยอห์นจึง
แนะน าใหป้ระชาชนรับบพัติศมา ท่านไดอ้า้งอ านาจของผูใ้ด การรับบพัติศมาตามแบบของยอห์นนั้น มี
ความหมายและคุณค่า เหมือนกบัการรับศีลบพัติศมาในสมยัน้ีหรือไม่ 6. มีเพียงแต่พระเยซูองค์เดียว
เท่านั้นหรือ ท่ีได้ยินพระสุรเสียงของพระเจา้ หรือว่าคนอ่ืน ๆ ก็ได้ยินด้วย เป็นไปได้หรือไม่ ท่ีจะมี
เสียงพดูโดยปราศจากอุปกรณ์ในการเปล่งเสียง 7. หากวา่ประชาชนต่างก็ไดย้ินพระสุรเสียงแลว้ เหตุใด
จึงไม่มีผูใ้ดบนัทึกเร่ืองน้ีไว ้พระเยซูทรงเคยมีประสบการณ์เช่นน้ีมาก่อนหรือไม่ เหตุใดปรากฏการณ์น้ี
จึงจ าเพาะปรากฏข้ึนในวาระน้ี 8. พระสุรเสียงน้ีไดป้ระกาศการเป็นพระบุตรของพระเจา้ ของพระเยซู
เท่านั้นหรือ พระเยซูทรงประสงคท่ี์จะไดย้ินมากกวา่นั้นมิใช่หรือ 9. การท่ีพระองค์มีพระประสงคท่ี์จะ
ฟังพระสุรเสียงของพระเจา้ เป็นเหตุให้พระองคท์รงเสด็จเขา้ไปหาความสงบในป่า ใช่หรือไม่ 10.ทุก
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วนัน้ีพระเจา้ทรงน าบุตรของพระองค์โดยวิธีใด นอกเหนือไปจากการตรัสในใจ หรือการชกัชวนโดย
ไม่ไดต้รัสออกมาเป็นค าพูด 11. เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีพระเยซูทรงไดย้ินพระสุรเสียง เช่นเดียวกบัเปโต
เม่ือพระองค์ตรัสแก่เขาว่า “เน้ือและโลหิตมิไดแ้จง้ความน้ีแก่ท่าน แต่พระบิดาของเรา ผูอ้ยู่ในสวรรค์
ทรงแจง้ใหท้ราบ” (มทัธิว 16:17) ค าตรัสของพระเยซูท่ีวา่ “น่ีแน่ะ แผน่ดินของพระเจา้อยูภ่ายในตวัท่าน
ทั้งหลาย” นั้น หมายความวา่อยา่งไร 12. พระเจา้สามารถตรัสให้เราเขา้ใจไดห้รือ ในเม่ือพระองค์ตรัส
จากบัลลังก์ ในแผ่นดินของพระองค์ซ่ึงอยู่ภายในเรา 13. ท่านคิดไหมว่า พระเจ้าตรัสแก่พระเยซู
เช่นเดียวกบัท่ีตรัสแก่ศาสดาพยากรณ์ 14. พระเจา้ตรัสกบัทุกคนท่ียอมรับฟังพระองค์ หรือวา่ไม่มีการ
ติดต่อระหวา่งพระเจา้ และผูท่ี้ “สืบเช้ือสาย” ของพระองคเ์ลย 
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ขั้นทีห้่า การทดลอง-ในป่า 

มทัธิว 4:1-11, มาระโก 1:12,13, ลูกา 4:1-13 

ความรู้ความเขา้ใจของพระเยซูคริสต์ เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างพระองค์กบัพระบิดาเจา้ 
และหน้าท่ีท่ียิ่งใหญ่ซ่ึงพระองค์จะต้องทรงรับผิดชอบนั้นคงค่อย ๆ ประจกัษ์แก่พระองค์ทีละน้อย 
ตลอดเวลาท่ีทรงอาศยัอยูใ่นเมืองนาซาเร็ธ เม่ือคร้ังยงัทรงเยาวว์ยั ซ่ึงตลอดชัว่ระยะเวลาน้ี ไม่มีบนัทึกไว้
ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ การท่ีพระองคท์รงไต่ถามและโตต้อบกบัพวกผูเ้ฒ่า และอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ 
เก่ียวกบัเร่ืองราวของพระเจา้ ท่ีพระวหิารในกรุงเยรูซาเล็ม เม่ือคร้ังพระองคท์รงมีพระชนมายุไดเ้พียงสิบ
สองพรรษานั้น ก็พอจะท าให้เราทราบไดว้่า พระองค์ทรงเขา้ใจแลว้ว่า พระองค์เสด็จเขา้มาในโลกน้ี 
เพื่อกระท าพระราชกิจของพระบิดาเจา้ ส่วนกิจการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัโลกน้ี ไม่สู้มีความส าคญัต่อพระองค์
เท่าใดนัก ขณะท่ีพระองค์ทรงรับศีลบพัติศมา และได้รับการชโลมด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ท่ีแม่น ้ า
จอร์แดนนั้น กเ็ป็นท่ีประจกัษแ์น่ชดัยิ่งข้ึนวา่ พระองคท์รงเขา้ใจ และตระหนกัในพระสง่าราศี และพระ
ราชกิจของพระองค ์ภายหลงัจากการรับบพัติศมาแลว้ พระสติปัญญาและความรู้ของพระองคก์็แตกฉาน
ยิง่ข้ึน จนเท่าเทียมกบัเม่ือคร้ังพระองคย์งัมิไดเ้สด็จเขา้มารับสภาพเป็นมนุษยใ์นโลก 

พระสุรเสียงท่ีพระเจา้ตรัสจากสวรรคว์า่ “ท่านน้ีเป็นบุตรท่ีรักของเรา เราชอบใจท่านมาก” นั้น 
เป็นการส าแดงน ้าพระทยัของพระบิดาเจา้ ออกมาอยา่งเด่นชดั ตลอดเวลาส่ีสิบวนัท่ีพระเยซูตอ้งทนทุกข์
อยูใ่นป่านั้น พระบิดาเจา้ไดส้ถิตอยูด่ว้ย และพระเยซูทรงทราบวา่พระบิดาทรงอยูใ่กลชิ้ด พระบิดาเจา้คง
ปลอบประโลมและหนุนน ้ าใจพระบุตรท่ีรักของพระองค์ เพื่อให้มีพลงัในการท่ีจะเอาชยัชนะต่อพญา
มาร พระเยซูทรงด ารงพระชนมข์องพระองคด์ว้ย “บรรดาพระวจนะซ่ึงออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเย
โฮวาห์” และมี “อาหารกิน” ท่ีเราทั้งหลายไม่รู้ 

อภิปราย 
ในทนัทีท่ีพระเยซูได้ทรงรับศีลบพัติศมา และรับการชโลมพระวิญญาณบริสุทธ์ิแล้ว พระ

วิญญาณบริสุทธ์ิผูซ่ึ้งสถิตอยูภ่ายใน ก็ไดท้รงน าพระองค์เขา้ไปในป่า เพื่อให้พญามารทดลองพระองค ์
พระเจา้ทรงทราบกิจการของพญามารทุกอย่าง โดยท่ีพญามารไม่อาจปิดบงัพระเจา้ไดเ้ลย อ านาจของ
พญามารนั้นอยูภ่ายใตพ้ระเดชานุภาพของพระเจา้ มนัสามารถด าเนินกิจการของมนัไดภ้ายในขอบเขตท่ี
พระองคท์รงอนุญาตเท่านั้น 
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พระบุตรของพระเจา้ได้เสด็จเขา้ไปในป่าในสภาพของมนุษย์ เพื่อรับการทดลอง ซ่ึงเป็นการ
เตรียมพระองคไ์ว ้ใหพ้ร้อมท่ีจะรับพระราชกิจอนัใหญ่หลวงของพระองค ์ในการเป็นพระผูช่้วยให้รอด
ของโลก “ผูท่ี้เป็นนายแห่งความรอดของเขานั้นได้ถึงท่ีส าเร็จ โดยการทนทุกข์ทรมาน” (ฮีบรู 2:10) 
“ถึงแมว้า่พระองคจ์ะทรงเป็นพระบุตรแลว้ พระองคก์็ยงัไดท้รงเรียนรู้จกัท่ีจะนอบนอ้มยอมฟังนั้น โดย
ความล าบากท่ีพระองค์ไดท้รงทนเอา” พระเยซูประทบัอยู่ในป่าทุรกนัดาร ท่ีเต็มไปดว้ยสิงสาราสัตว์
ตามล าพงัพระองค์ โดยปราศจากอาหาร ท่ีอยู่อาศยั และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจะอ านวยความสะดวกให้
มิหน าซ ้ าพระองคย์งัตอ้งสู้ทนต่อการทดลองต่าง ๆ นานา ของพญามารผูมุ้่งร้ายอีก แต่อยา่งไรก็ตามพระ
บิดาเจา้มิได้ทอดทิ้งพระเยซู ให้ทนอยู่โดยปราศจากผูเ้ล้าโลมเลย พระเจา้ได้ทรงส่งทูตสวรรค์ของ
พระองค์ให้ลงมารับใช้พระเยซูดงัขอ้พระธรรมท่ีว่า “ทูตสวรรคป์รนนิบติัพระองค์” มีเพียงวาระเดียว
เท่านั้นท่ีพระเจา้ตอ้งทรงละพระเยซูไว ้เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อย คือวาระท่ีพระเยซูทรง “แบกรับ
ความผดิบาปของมนุษยโ์ลก” และทรงยอม “รับเอาการสาปแช่งของมนุษยโ์ลกไว”้ ท่ีไมก้างเขน 

พระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระเจา้ ผูป้ราศจากความผิดบาป พระองค์ทรง “ถูกทดลอง
เหมือนอยา่งเราทุกประการ ถึงกระนั้นก็ยงัปราศจากความบาป” (ฮีบรู 4:15) เน่ืองจากพระเยซูทรงเป็น
มนุษย ์ดงันั้นพระองคจึ์งทรงมีความหิวโหย ทรงรู้สึกโดดเด่ียวอา้งวา้ง ฉะนั้นภายหลงัจากท่ีทรงถูกพญา
มารทดลองถึงส่ีสิบวนัส่ีสิบคืนแล้ว พระองค์คงประสงค์ท่ีจะพกัผ่อน พกัฟ้ืนรักษา พระกายบา้ง แต่
กระนั้นก็ตาม พระองค์ก็ยงัทรง “ตั้งใจอย่างแน่วแน่” ท่ีจะเสด็จไปสู่กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อท่ีจะท าให้น ้ า
พระทยัของพระบิดาเจา้ส าเร็จ และ “เพื่อเตรียมทางรอดไว”้ โดยการถูกตรึงไวบ้นไมก้างเขนเพื่อเรา 
พระองคมิ์ไดท้รงลงัเลพระทยัแมแ้ต่นอ้ย พระองคท์รงเป็นผูท่ี้ไดรั้บชยัชนะอยา่งเหลือลน้เหนือพญามาร 
พระองคเ์สด็จกลบัไปสู่มณฑลกาลิลี ดว้ยอ านาจพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ เพื่อกระท าพระราชกิจ
ของพระบิดาเจา้ ท่ีไดท้รงมอบหมายให้พระองคน์ั้น ให้ “ส าเร็จ” พระบิดาเจา้ตรัสย  ้าอีกวา่ “เราชอบใจ
ท่านมาก” พระเยซูก็ทรงทราบว่าพระองค์ทรงมีชัยชนะต่อการทดลองแล้ว และได้รับฤทธ์ิอ านาจท่ี
ยิง่ใหญ่ ซ่ึงไม่มีส่ิงใดสามารถเอาชยัชนะต่อฤทธ์ิอ านาจน้ีได ้

สถานท่ี ท่ีพระเยซูทรงถูกทดลองนั้น คงเป็นป่าทุรกนัดารในมณฑลยูดา และท่ีภูเขาทางดา้น
เหนือเมืองเยรีโค ซ่ึงอยูห่่างจากบริเวณท่ีพระองคท์รงรับบพัติศมาประมาณยี่สิบกิโลเมตร ท่ีภูเขาแห่งน้ี
แหละ ท่ีพญามารไดส้ าแดงให้พระเยซูเห็นอาณาจกัรทั้งหลายของโลกน้ี เราเรียกภูเขาน้ีว่า “ภูเขาแห่ง
การทดลอง” 

ระยะเวลา ท่ีพระเยซูทรงถูกทดลอง เป็นเวลาส่ีสิบวนัส่ีสิบคืน พระเจา้ทรงมีเวลาก าหนดในการ
ท าพระราชกิจของพระองค ์ๆ ไม่ทรงรีบร้อน ส่วนพระเยซูทรงมีสภาพเป็นมนุษย ์และทรงถูกทดลอง
อยา่งแทจ้ริง เพื่อผลดีนิรันดร์ พระบิดาเจา้จึงทรงปล่อยให้พระบุตรท่ีรักของพระองคอ์ยูใ่นป่าอยา่งโดด
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เด่ียวเป็นเวลาถึงส่ีสิบวนั โดยมิไดข้ดัขวางการทดลองของพญามารเลย เช่นเดียวกบัท่ีกาลต่อมา พระเยซู
ทรงปล่อยให้ลาซะรัสป่วยหนกัจนกระทัง่ถึงแก่ความตาย และปล่อยให้จิตใจของพี่สาวของสาซะรัส
ตอ้งไดรั้บความชอกซ ้ าก่อนเสด็จไปหาเขา แต่เม่ือพระองค์เสด็จไปถึง ก็ทรงสามารถเรียกให้ลาซะรัส
ฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาได ้เรามกัจะไม่เขา้ใจกนัว่า เหตุใดพระเจา้จึงทรงปล่อยให้มีความชัว่ความทุกข์ต่าง ๆ 
อยูใ่นโลก หรือแมใ้นชีวิตของเรา โดยไม่ทรงก าจดัเสีย แต่พระเจา้ยอ่มมีความมุ่งหมายท่ีใหญ่หลวงเกิน
กว่าท่ีเราจะเขา้ใจได ้และการทดลองเหล่าน้ี ล้วนเป็นผลดีแก่เราเสมอ ดงัท่ีท่านโยบไดก้ล่าวว่า “เม่ือ
พระองคท์รงหลอมขา้ฯ เสร็จแลว้ ขา้ฯ จะออกมาเป็นทองค าบริสุทธ์ิ” 

ผูท้ดลอง คือพญามารได้คอยจ้องหาโอกาส ท่ีจะก าจัดพระบุตรของพระเจ้ามานานแล้ว 
นบัตั้งแต่ก่อนท่ีพระเยซูจะประสูติเสียอีก มนัพยายามท่ีจะลา้งผลาญตระกูลของพระองค ์จนตราบเท่า
วาระท่ีพระเจา้ทรงปล่อยใหม้นัทดลองพระเยซู เช่นเดียวกบัท่ีมนัไดท้ดลองโยบ และผูรั้บใชข้องพระเจา้
หลายคนมาแลว้ พญามารซาตานกลายเป็นมารท่ีชั่วร้าย หลงัจากท่ีถูกพระเจา้ขบัไล่ออกจากต าแหน่ง 
“คะรูปท่ีบงัเหนือกองเพลิงศิลา” (เอเสเคียล 28:16) ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีสูงยิ่งของทูตสวรรค์ เน่ืองมาแต่
ความเห่อเหิมทะเยอทะยานของพญามารเอง ดว้ยเหตุท่ีพญามารเป็นผูท่ี้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีสิทธิท่ี
จะเลือกท าอะไรตามใจไดม้นัจึงเกิดความฮึกเหิมเป็นกบฏต่อพระเจา้ เพื่อแยง่ชิงความเป็นใหญ่ไปจาก
พระเจา้ ดงันั้นมนัจึงตอ้งถูก “ทิ้งลงจากภูเขาของพระเจา้” (อิสยาห์ 14:12-17) มาบดัน้ีพญามารกลบั
ทดลองพระเยซู เพื่อใหพ้ระเยซูนมสัการมนั 

มนุษยเ์ราก็มีสิทธิท่ีจะเลือกวิถีชีวิตของตนเองไดอ้ย่างเสรี มีสิทธิท่ีจะเป็นกบฏต่อพระเจา้ได้
เช่นเดียวกนั และน่ีคือแนวทางท่ีพญามารชกัจูงให้มนุษยท์  า โดยการล่อลวงบรรพบุรุษคู่แรกของเรา คือ
อาดมัและเอวาให้หลงกระท าบาปในสวนเอเดน มนัจึงยึดสิทธิอ านาจครอบครองท่ีพระเจา้ไดม้อบให้
มนุษยช์าติทั้งปวง ฉะนั้นมนัจึงกลายเป็น “ผูค้รอบครองโลกน้ี” แต่โดยการส้ินพระชนม์ของพระเยซู
คริสตบ์นไมก้างเขน พระองคไ์ดท้  าลายฤทธ์ิอ านาจใด ๆ ท่ีจะครอบง าบุตรของพระเจ้าอีกแลว้ เวน้แต่
มนุษยจ์ะเปิดโอกาสให้แก่พญามารเอง จะเป็นโดยเจตนา หรือความรู้เท่าไม่ถึงการก็ตามแต่ พญามาร
เป็นผูล่้อลวงท่ีร้ายกาจท่ีสุด และเป็น “ผูท่ี้กล่าวโทษพวกพี่นอ้ง” มนัมกัจะจู่โจมมนุษยโ์ดยไม่ยอมให้รู้
เน้ือรู้ตวัเสมอ การทดลองของพญามารนั้นกระท าโดยใชเ้ล่ห์เหล่ียมกลอุบาย ไม่ยอมให้ผูถู้กทดลองรู้ตวั 
หากแต่จะเสแสร้งใหผู้น้ั้นหลงผดิ คิดวา่ตนท าถูกตอ้งแลว้ มีเหตุผลดีแลว้ มนัมกัแปลงกายเป็น “ทูตแห่ง
ความสวา่ง” จุดประสงคใ์หญ่ยิ่งท่ีสุดของพญามารในการทดลองพระเยซูคริสตก์็เพื่อจะท าให้พระองค์
หลีกเล่ียงการส้ินพระชนม์บนไม้กางเขน ซ่ึงเป็นโครงการท่ีพระเจ้าได้มอบหมายให้พระองค ์
นอกจากนั้นพญามารยงัมีจุดมุ่งหมาย ท่ีจะขดัขวางเราทุกคนท่ี “ถูกตรึงไวก้บัพระองค์” ซ่ึงพระเจา้ได้
ทรงเรียกใหด้ าเนินชีวติท่ีตายแก่ตวัเอง เช่นเดียวกบัพระคริสต ์
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การอดอาหาร ขณะท่ีพระเยซูทรงอยู่ในป่าทุรกนัดารนั้น พระองคค์งมิไดอ้ดอาหาร เพื่อหวงัท่ี
จะไดรั้บพระพรจากพระเจา้ แต่อาจเป็นเพราะความแร้นแคน้ไม่มีอาหารท่ีจะเสวยก็เป็นได ้บรรดาสัตว์
ป่าต่างก็อยู่ในสภาพท่ีอดอยากหิวโหยเช่นเดียวกนั เสียงร้องของสัตวร้์ายเหล่าน้ีในยามค ่าคืน คงท าให้
พระองคท์รงเป็นทุกขไ์ม่นอ้ย แต่พระเจา้ก็ไดท้รงปิดปากของมนัไว ้มิใหท้  าอนัตรายแก่พระเยซู ในขณะ
ท่ีพระองคท์รงต่อสู้อยูต่ามล าพงั ดูเหมือนวา่ขณะนั้นพระเยซูทรงมิไดค้  านึงถึงพระกระยาหารเลย ฉะนั้น
หลังจากท่ีพระองค์ทรงต่อสู้กับการทดลองของพญามารตลอดส่ีสิบวนันั้ นแล้ว พระองค์จึงทรง
อ่อนเพลียและหิวโหยมาก ตลอดเวลานั้น พระองค์ทรงมุ่งแต่จะเอาชนะอุปสรรคท่ีใหญ่ยิ่งเสียก่อน จึง
ท าให้พระองค์ลืมนึกถึงเร่ืองสุขภาพเสียส้ิน พระองค์ทรงติดต่อกบัน ้ าพุอนัเป็นแหล่งก าเนิดแห่งชีวิต 
และขณะเดียวกนัยงัตอ้งผจญกบัราชาแห่งความมืดอีกดว้ย ฉะนั้นพระองคจึ์งมิไดค้  านึงถึงอาหารเลย น่ี
แหละคือสภาพแห่งการถือศีลอดอาหารท่ีแทจ้ริง เพราะการถือศีลอดอาหารท่ีแทน้ั้นมิไดห้มายถึงการงด
เวน้จากการรับประทานอาหารเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น หากแต่ตอ้งไม่คิดพะวงถึงอาหารอีกดว้ย 

เหตุการณ์คร้ังน้ีส าแดงให้เห็นอยา่งเด่นชดั ถึงการท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิซ่ึงสถิตอยูใ่นพระเยซู
คริสต ์ไดป้ระทานฤทธ์ิอ านาจใหแ้ก่พระเยซูอยา่งน่ามหศัจรรย ์เพราะภายหลงัจากท่ีถูกทดลองเป็นเวลา
ถึงส่ีสิบวนัแลว้ พระองคมิ์ไดท้รงพกัผอ่น แต่ไดเ้สด็จออกไปเทศนาสั่งสอนประชาชน ตามธรรมศาลา
ทัว่ทุกแว่นแควน้ เต็มไปดว้ยฤทธ์ิอ านาจอนัเหลือลน้ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิและพระเกียรติคุณของ
พระองค ์ก็แพร่สะพดัไปยงัแวน่แควน้ต่าง ๆ อย่างรวดเร็วผูค้นต่างพากนั “ยกยอ่งสรรเสริญ” พระองค ์
แต่ต่อมาไม่นานนกัพระองค ์ก็ทรงถูกมารขดัขวางและบีบบงัคบัอยูร่อบดา้น จนในท่ีสุดพระองคก์็ทรง
ถูกปลงพระชนมท่ี์ไมก้างเขน 

เป็นท่ีน่าสังเกตอยูไ่ม่นอ้ย ในการท่ีพระเจา้ไดท้รงเปิดเผยใหเ้ราทราบอยา่งละเอียดถ่ีถว้นถึงการ
ทดลองของพระเยซูคริสต ์ทั้งสามประการ ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลงัการทดลองส่ีสิบวนันั้น ส่วนการสู้ทนการ
ทดลองตลอดส่ีสิบวนัส่ีสิบคืนนั้น พระเจา้ไม่ทรงเปิดเผยให้เราทราบเลย แต่อยา่งไรก็ตาม เป็นท่ีแน่ใจ
วา่ พญามารและพรรคพวกของมนั คงไม่ปล่อยให้พระเยซูพระบุตรของพระเจา้ในสภาพของมนุษยน์ั้น 
อยูอ่ยา่งสุขสบายเป็นแน่ พญามารไดพ้ยายามทุกวิถีทางเท่าท่ีมนัจะสามารถท าได ้เพื่อท่ีจะบีบบงัคบัให้
พระองคเ์ลิกลม้ ไม่ปฏิบติัตามโครงการท่ีพระเจา้ไดท้รงมอบหมายไวแ้ก่พระองค ์

การทดลองทั้งสามประการ ท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น เป็นแบบอยา่งแสดงให้
เห็นถึงการทดลอง ซ่ึงเราตอ้งเผชิญอยู่ในปัจจุบนั เราอาจจ าแนกออกเป็นหัวข้อใหญ่ได้ดังน้ี คือ 1.
อาหาร ได้แก่ความใคร่ตามเน้ือหนัง-ความผิดบาปเน่ืองด้วยไม่ไวว้างใจ 2. ยอดหลงัคาโบสถ์ ได้แก่
ความนิยมชมชอบ-ความผดิบาปเน่ืองจากการแก่งแยง่ชิงดีชิงเด่นกนั 3. อาณาจกัรของโลก ไดแ้ก่อ านาจ-
ความทะเยอทะยาน 4. การอ่อนนอ้มต่อพญามาร ไดแ้ก่การนมสัการท่ีเทียมเท็จ-การกราบไหวรู้ปเคารพ 
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หรือผูท่ี้ไม่ใช่พระเจา้เท่ียงแท ้ในแต่ละขอ้ท่ีไดก้ล่าวมาน้ี ลว้นแต่เน้นถึงความผิดบาปในการท่ีไม่ยอม
เช่ือฟังพระวจนะของพระเจา้ทั้งส้ิน 

จุดมุ่งหมายของพญามารในการทดลองมนุษย ์ก็เพื่อขดัขวางไม่ใหท้  าตามน ้าพระทยัของพระเจา้ 
พญามารมกัท าให้เราหลงผิดคิดว่าทางของมนัเป็นทางท่ีถูกท่ีควรแลว้ “แต่บั้นปลายนั้นก็คือความตาย” 
ความตายก็เร่ิมท างานในตวัของเรา ในทนัทีท่ีเราหลงออกไปจากทางของพระเจา้ หรือมิฉะนั้นพญามาร
อาจล่อลวง ใหเ้ราท าตามความปรารถนาของตวัเราเอง (อิสยาห์ 53:6) ความปรารถนาของตนเอง กบัน ้ า
พระทยัของพระเจา้นั้น เป็นปฏิปักษ์ต่อกนั แต่บุตรของพระเจา้ไดถู้กตรึงไวก้บัพระคริสตแ์ลว้ เม่ือเรา
ตายฝ่ายการบาปแล้วเราจะมีชีวิตในความบาปต่อไปได้อย่างไร เช่นเดียวกบัเม่ือเราด าเนินตามพระ
วิญญาณแล้ว เราก็ย่อมไม่ด าเนินตามความปรารถนาของเน้ือหนัง พระคริสต์ผูเ้ดียวเท่านั้น ท่ีจะทรง
บนัดาลให้เราสามารถด าเนินชีวิตเช่นน้ีได ้โดยการส้ินพระชนม์ของพระองค์เพื่อเรา และโดยการท่ีเรา
ยอมตายร่วมกบัพระองค ์

พระธรรมยอห์นมิได้บนัทึกรายการการทดลองน้ีเอาไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่ายอห์นบนัทึก
เร่ืองราวของพระเยซู ในฐานะท่ีพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้ มากกวา่ท่ีจะบนัทึก ในฐานะท่ี
พระองคท์รงเป็นบุตรของมนุษยก์็ได ้

ข้อไตร่ตรอง 
การท่ีเราถูกทดลองนั้นมิใช่เป็นความผิดบาป ต่อเม่ือเราพ่ายแพ ้ยอมท าตามความประสงคข์อง

พญามาร นัน่แหละจึงถือวา่เป็นความผดิบาป 
การท่ีจะเป็น “ผูช้นะ” ได้นั้น ก็ตอ้งผ่านการทดลองเสียก่อน ความเช่ือของเราต้องผ่านการ

ทดลองดูวา่ เป็นความเช่ือท่ีแทจ้ริงหรือไม่ 
พระเยซูคริสต์ทรงด ารงพระชนม์อยู่ในโลกน้ีดว้ยความบริสุทธ์ิ ปราศจากความผิดบาปใด ๆ 

เพื่อจะส าแดงให้เราทราบว่า มนุษยเ์ราสามารถด ารงชีวิตอยู่โดยอาศยัฤทธ์ิอ านาจของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ และพระองคท์รงยอมส้ินพระชนม ์ก็เพื่อใหเ้ราทั้งหลายสามารถรับเอาพระวญิญาณบริสุทธ์ินั้น 

มนุษยเ์รามิใช่จะถูกทดลองเพียงวิธีหน่ึงวิธีใดโดยเฉพาะเท่านั้น หากแต่ยงัตอ้งถูกทดลองโดย
ส่ิงย ัว่เยา้ล่อลวง และโดยอ านาจการผลกัดนัของความชัว่ทั้งปวง ท่ีอยู่ลอ้มรอบเรา “มนุษยโ์ลกทั้งส้ิน 
ทอดตวัจมอยูใ่นมารร้าย” (1 ยอห์น 5:19) 

พระเยซูมิไดท้รงพยายามหลีกเล่ียงจากการทดลอง แต่ทรงเผชิญกบัพญามารอย่างซ่ึง ๆ หน้า 
และพระองค์ก็ทรงมีชยัต่อมนั แต่ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่ พระองค์จะไม่ทรงถูกทดลองอีกต่อไป พระ
คริสตธรรมคมัภีร์กล่าวว่า “แล้วมารจึงละพระองค์ไปชั่วระยะเวลาหน่ึง” แล้วมนัก็กลบัมาทดลอง
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พระองค์อีกท่ีสวนเฆ็ธเซมาเน และท่ีภูเขาโกลาโกธา ด้วยอ านาจท่ีแข็งแกร่งยิ่งกว่าท่ีมนัเคยทดลอง
พระองคม์าแลว้ 

“มนุษยจ์ะบ ารุงชีวติดว้ยอาหารส่ิงเดียวหามิได”้ แมว้า่ขา้วปลาอาหารเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อร่างกาย
ของเราก็จริงอยู่ แต่ชีวิตเรานั้น มิได้อยู่จ  าเพาะเพียงในร่างกายของเราเท่านั้น ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ ก็
จ  าเป็นตอ้งรับการเล้ียงดูดว้ยอาหารฝ่ายวิญญาณเป็นประจ าเช่นเดียวกนั “ท่านทั้งหลายจงปรารถนาท่ีจะ
ไดน้ ้ านม ท่ีสมกบัฝ่ายวิญญาณและปราศจากอุบาย เพื่อท่านทั้งหลายจะไดว้ฒันาข้ึนไปสู่ความรอดดว้ย
น ้านมนั้น” 

การท่ีพญามารสามารถส าแดงให้พระเยซูเห็นอาณาจกัรของโลกน้ี ภายในชัว่ระยะเวลาอนัสั้น 
(ขอ้ 5) นั้น แสดงให้เห็นวา่ มนัมีฤทธ์ิอ านาจมากจนเราคาดไม่ถึง และมนัใชฤ้ทธ์ิอ านาจของมนัในการ
ล่อลวงมนุษย ์ซ่ึงในพระธรรมโยบก็กล่าวถึงเร่ืองน้ีอยา่งชดัเจน 

พระเจา้ “มิไดท้รงทดลองใจผูใ้ด” แต่พระองค์ทรงอนุญาตให้เราไดรั้บการทดลอง พญามารก็
พร้อมท่ีจะทดลองเราเสมอ เราเองตอ้งตดัสินใจวา่จะเลือกเอาฝ่ายใด 

พญามารมกัจะพยายาม ท าให้เราสงสัยพระวจนะของพระเจา้อยูเ่สมอ เช่นเดียวกบัมนัไดท้  าใน
สวนเอเดนมาแลว้ 

ค าท่ีแปลวา่ “ทดลอง” ในพระคริสตธรรมใหม่นั้น มาจากภาษากรีกซ่ึงมีอยู่ดว้ยกนัสองค า ค  า
แรกมกัใช้เม่ือกล่าวถึงการท่ีพญามารทดลองเรา โดยพยายามท าให้เราพ่ายแพ ้อีกค าหน่ึงมกัใช้เม่ือ
กล่าวถึงในกรณีท่ีพระเจา้ทรงอนุญาตให้เราถูกทดลอง โดยจุดมุ่งหมายท่ีจะให้เราเขม้แข็ง และบริสุทธ์ิ
ยิง่ข้ึน จงอยา่กลวัต่อการทดลองเช่นน้ี เพราะพระองคท์รงมีพระประสงคท่ี์จะท าใหเ้ราเป็นคนดีข้ึน 

ทบทวน 
เหตุการณ์สุดทา้ยท่ีเกิดข้ึน ในเร่ืองการรับศีลบพัติศมาของพระเยซูนั้น คืออะไร? 
จากแม่น ้าจอร์แดน พระเยซูเสด็จไปไหน? ตามท่ีเล่าสืบต่อกนัมานั้น สถานท่ี ๆ พระเยซูทรงถูก

ทดลองนั้นอยู ่ณ ท่ีใด? 
เร่ืองการถูกทดลองของพระเยซูคริสตน้ี์ บนัทึกไวใ้นพระกิตติคุณทั้งหมดก่ีเล่ม? 
เหตุใดพระเยซูจึงตอ้งเสด็จเขา้ไปในป่า? พระองค์เสด็จไปเพื่อจะพบใครท่ีนัน่? พระองค์ทรง

ทราบล่วงหนา้วา่ พระองคต์อ้งอยูท่ี่นัน่ถึง 40 วนั หรือไม่? พระองค์ทรงถูกทดลองตลอดเวลา หรือการ
ทดลองเพียงแต่เร่ิมตน้ดว้ยการท่ีพระองครู้์สึกหิวพระกระยาหารเท่านั้น? พระเยซูทรงถูกทดลองอยา่งไร
บา้ง? การทดลองอะไรบา้งท่ีมีค่าท่ีสุดแก่พระเยซู เป็นส่ิงท่ีพระองคท์รงเรียนรู้เก่ียวกบัพระเจา้ หรือพญา
มาร? การทดลอง ประการแรกท่ีบนัทึกไวน้ั้น คืออะไร? 
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มนุษยด์ ารงชีวิตอยู่ดว้ยอาหารอย่างเดียวไดห้รือไม่? ชีวิตฝ่ายเน้ือหนังของเราข้ึนอยู่กบัอะไร 
(โลหิต)? เราตอ้งการอาหารอยา่งอ่ืนชนิดใดอีกบา้ง? 

พระเยซูทรงถูกทดลองจริงหรือไม่? หากพระองค์ทรงยอมแพต่้อการทดลอง จะเป็นความผิด
บาปหรือไม่? 

การทดลองอีกสองประการท่ีบนัทึกไวน้ั้นมีอะไรบา้ง? 
พระเยซูทรงใชเ้คร่ืองมืออะไรบา้ง จึงท าใหพ้ญามารตอ้งพา่ยแพ?้ 
พญามารไดส้ าแดงอาณาจกัรทั้งหลายของโลกน้ี ให้พระเยซูเห็นในขณะเดียวกนัไดอ้ย่างไร? 

พญามารมีอ านาจท่ีจะมอบอาณาจกัรเหล่าน้ีให้แก่พระองคไ์ดห้รือ? ถา้มี อ านาจนั้นมาจากไหน? การท่ี
พญามารจะมอบอ านาจน้ีใหแ้ก่พระเยซูนั้น มีขอ้แมอ้ะไรบา้ง? 

หลงัจาก 40 วนั แห่งการทดลองนั้นแลว้ พญามารไดพ้าพระเยซูไปสู่กรุงเยรูซาเล็ม จริง ๆ หรือ? 
หากวา่พระองคท์รงกระโดดลงจากหอคอยหลงัคาโบสถน์ั้น จะมีอะไรเกิดข้ึนบา้ง? 

พญามารซาตานไดอ้า้งขอ้พระคมัภีร์ขอ้ใดบา้ง? พญามารอา้งขอ้เหล่านั้นถูกตอ้งหรือไม่? 
ระหวา่งความสามารถปกครองตวัเอง กบัการมีอ านาจเหนือชาวโลก ท่านคิดวา่อยา่งไหนส าคญั

กวา่กนั? (“คนท่ีชนะใจตนก็ดีกวา่ คนท่ีชนะตีเมืองได”้ สุภาษิต 16:32) 
พระเยซูทรงมีชัยชนะต่อพญามารอย่างเด็ดขาดหรือไม่? การท่ีพระเยซูทรงถูกทดลองนั้น 

ส้ินสุดลงเพียงเท่านั้นหรือ? 
หลงัจากท่ีพระองค์ทรงออกจากป่า พระองคท์รงอยู่ในสภาพเช่นไร? หลงัจากนั้นพระองค์ได้

เสด็จไปไหน? 
พระเจา้ทรงทราบล่วงหนา้หรือไม่ว่า ผลแห่งการท่ีทรงถูกทดลองนั้น จะเป็นอย่างไร? จ าเป็น

หรือไม่ท่ีบุตรของพระเจา้จะตอ้งถูกทดลองทุกคน? 
เรามีอะไร เป็นเคร่ืองป้องกนัตวั ให้พน้จากอ านาจของมารบา้ง? (ยุทธภณัฑ์ทั้งส้ินของพระเจา้ 

ดู เอเฟซสั บทท่ี 6) 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. การท่ีพระเยซูทรงถูกทดลองนั้นเป็นเพียงเหตุบงัเอิญ หรือเป็นคราวเคราะห์ร้ายของพระองค ์

หรือเป็นโครงการท่ีพระเจา้ทรงก าหนดไว ้การท่ีพระองค์ทรงถูกทดลองในคร้ังน้ี เป็นประสบการณ์
เพียงคร้ังเดียวท่ีพระองค์ทรงประสบหรือวา่ทรงตอ้งต่อสู้ไปเร่ือย จนกระทัง่วาระสุดทา้ย เม่ือพระองค์
ตรัสท่ีไมก้างเขนว่า “ส าเร็จแล้ว” 2. เป็นไปได้หรือไม่ ท่ีศีลธรรมของโลกจะเจริญข้ึน โดยไม่มีการ
ทดลองอะไรเลย เรารับก าลงั ความสามารถ และนิสัยแข็งแกร่งข้ึน โดยการเผชิญกบัทั้งการดี และการ
ร้าย มิใช่หรือ 3. พระเจา้ทรงอนุญาตให้พญามารซาตานทดลองบุตรของพระองค์เช่นนั้นหรือ 4. พญา
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มารมีสภาพเป็นบุคคลหรือไม่ หากพระเจา้ทรงเป็นพระวิญญาณ ซ่ึงเราไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่า 
ท่านคิดวา่พญามารก็คงมีสภาพเช่นน้ีดว้ยหรือ 5. เม่ือพระเยซูทรงถูกทดลองนั้น พญามารอยูก่บัพระองค์
ดว้ยหรือ หรือวา่เป็นแต่เพียงการต่อสู้ภายในใจของพระองคเ์ท่านั้น พระคมัภีร์สอนให้เราทราบวา่ พระ
เยซูทรงเช่ือวา่ พญามารสามารถทดลองมนุษยเ์ป็นรายบุคคลได ้เช่นนั้นหรือ 6. ท่านตีความหมายของค า
วา่ “ทรงน า” และ “เร่งเร้า” วา่อย่างไร ท่านคิดว่าค าเหล่าน้ีหมายความว่า พระเยซูทรงรู้สึกวา่จ าตอ้งเขา้
ไปในป่าเปล่ียวเพื่อสู้ทนการทดลอง เช่นนั้นหรือ 7. ค  าวา่ “ทนัใดนั้น” แสดงให้เราเห็นวา่ พระเยซูทรง
ตอ้งรีบเร่งเขา้สู่การทดลอง หลงัจากท่ีพระองค์รับศีลบพัติศมาและรับการเจิมด้วยพระวิญญาณแล้ว 
หลงัจากประสบการณ์ท่ียิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา เรามกัจะถูกทดลองอยา่งใหญ่หลวงดว้ย หรือท่ามกลาง
ประสบการณ์เหล่านั้น อาจมีมโนภาพท่ีชัว่ร้ายเขา้แทรกแซงเสมอ หลงัจากท่ีพระเยซูทรงจ าแลงพระกาย 
พระองคไ์ดเ้สด็จลงมาจากภูเขาและเผชิญกบัเด็กท่ีมีผีสิงอยู ่หลงัจากการรับพระบญัญติัสิบประการจาก
พระเจา้บนยอดภูเขาแลว้ เม่ือโมเสสลงไปก็เห็นว่าอาโรนไดส้ร้างรูปทองค าข้ึน ในประชาชนไดก้ราบ
ไหวรู้ปววันั้น โมเสสก็โกรธแคน้มาก จึงขวา้งแผน่ศิลาพระบญัญติั ประสบการณ์ท่ีท าให้เราตอ้งถ่อมตวั
ลงเช่นน้ีช่วยใหเ้ราส านึกวา่ ในตวัของเราเอง ไม่มีอะไรท่ีดีเลย 8. พระเจา้ทรงเคยให้เราเขา้สู่การทดลอง
บา้งหรือไม่ เราจ าเป็นตอ้งแพต่้อการทดลองหรือ (เปล่าเลย ดู 1 โครินธ์ 10:13 เราหลีกเล่ียงไดเ้สมอโดย
ทางพระเยซูคริสต)์ 9. พระเยซูทรงสามารถท าให้กอ้นหินเป็นกอ้นขนมปังไดเ้ช่นนั้นหรือ เหตุใดจึงถือ
วา่ผิด หากว่าพระองคจ์ะทรงกระท าเช่นนั้น 10. เหตุใดพระองค์จึงไม่เสวยพระกระยาหาร เป็นเวลาถึง 
40 วนั พระองคไ์ดท้รงหิวบา้งหรือ นอกเหนือไปจากอาหารแลว้ ชีวติมนุษยย์งัตอ้งอาศยัอะไรอีก 11. ใน
การท่ีพญามารไดน้ าพระเยซูข้ึนสู่ยอดภูเขาในกรุงเยรูซาเล็มนั้น เป็นการน าดว้ยร่างกาย หรือดว้ยความ
นึกคิด (หากมิใช่ดว้ยร่างกายพระองค์ย่อมจะกระโดดลงไม่ได)้ 12. เหตุการณ์เหล่าน้ี เป็นการทดลอง
พระเยซูจริง ๆ หรือ พระเยซูทรงถูกทดลองเช่นเดียวกบัมนุษยท์ั้งหลายหรือ (ฮีบรู 4:15) พระเยซูทรง
รู้สึกอยา่งไร เม่ือเราถูกทดลอง (ฮีบรู 2:18) 13. พระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็นอาณาจกัรทั้งปวงของโลก
จริงหรือ ซาตานอ้างว่าตนมีอ านาจ ใครเป็นผูใ้ห้อ  านาจนั้นแก่ซาตาน พญามารมีอ านาจท่ีจะมอบ
อาณาจกัรของโลกใหแ้ก่พระเยซูไดจ้ริงหรือ 14. พระเยซูทรงทราบหรือไม่วา่ พระองคจ์ะสืบราชสมบติั
จากกษตัริยด์าวดิ เพื่อท่ีจะปกครองโลก 15. พญามารอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของพระเจา้หรือไม่ 16. หลงัจาก
พระองค์ทรงถูกมารทดลองแล้ว มีใครมาปรนนิบติัพระองค์บา้ง ทูตสวรรค์ปรนนิบติัคนอ่ืน  ๆ ด้วย
หรือไม่ 17. เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีเราจะปราศจากความบาปเช่นเดียวกบัพระเยซู หากวา่มนุษยค์นหน่ึงคน
ใดท าผดิโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การกระท าของเขา จะเป็นบาปส าหรับเขาหรือไม่ 
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ขั้นทีห่ก เสดจ็กลบัไปหายอห์นบพัติศมา-หมู่บ้านเบธาเนีย 

ยอห์น 1:19-51 

หลงัจากท่ีพระเยซูไดเ้สด็จฝ่าฝูงชน เขา้ไปขอรับศีลบพัติศมาจากยอห์นท่ีแม่น ้ าจอร์แดนแลว้ 
พระองคก์็เสด็จเล่ียงออกไป โดยท่ีไม่มีใครทราบวา่พระองคคื์อผูใ้ด และภายหลงัจากท่ีพระองคท์รงถูก
ทดลองในป่าทุรกนัดาร ถึงส่ีสิบวนัแลว้ พระองคไ์ดเ้สด็จกลบัมายงัสถานท่ี ซ่ึงยอห์นกระท าพิธีให้บพั
ติศมาแก่ประชาชน ณ ฝ่ังดา้นตะวนัออกของแม่น ้าจอร์แดนอีกคร้ังหน่ึง 

เม่ือพระเยซูเสด็จมาของรับบพัติศมาจากยอห์นนั้น ยอห์นยงัไม่แน่ใจว่าญาติชาวกาลิลีของตน 
เป็นองค์พระเมสิยาห์หรือไม่ แต่พระเจา้ไดท้รงกระท าตามพระสัญญาท่ีไดใ้ห้ไวแ้ก่ยอห์น โดยส าแดง
ให้ยอห์นเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาบนพระเยซูในสัณฐานนกพิราบ ยอห์นจึงรู้ว่า พระเยซูเป็นองค์
พระเมสิยาห์ และรู้ดว้ยว่า เหตุใดพระเจา้จึงไดใ้ช้พระองคเ์ขา้มาในโลก ฉะนั้นเม่ือพระเยซูเสด็จมาหา
ยอห์นคร้ังท่ีสองนั้น ท่านจึงประกาศแก่ฝูงชนซ่ึงอยู่ท่ีนัน่ว่า “เราไดเ้ห็น จึงเป็นพยานว่า พระองค์นั้น
แหละเป็นพระบุตรของพระเจา้” 

ผูน้ าฝ่ายศาสนาของชนชาติยิว ทางกรุงเยรูซาเล็ม ไดส้ั่งคณะกรรมการซ่ึงประกอบดว้ยปุโรหิต
และพวกเลวมีา เพื่อสืบสวนดูพฤติกรรมของยอห์น และสอบสวนให้รู้วา่ ยอห์นเป็นผูใ้ด ซ่ึงยอห์นเองก็
ไดป้ระกาศตนว่า ท่านเป็นเพียง “เสียงผูร้้องในป่า” เป็นผูจ้ดัเตรียมมรรคาไวใ้ห้พระผูเ้ป็นใหญ่ ซ่ึงจะ
เสด็จมาภายหลงั เป็นท่ีน่าประหลาดใจอยู่ไม่น้อย ท่ียอห์นมิได้ประกาศให้ประชาชนรู้ในทนัทีนั้นว่า 
พระเยซูคือผูใ้ด เพียงแต่พดูวา่ “มีพระองคห์น่ึงยนือยูท่่ามกลางพวกท่าน ซ่ึงพวกท่านไม่รู้จกั” 

แต่ในวนัต่อมา ในทนัทีท่ียอห์นแลเห็นพระองคเ์สด็จมาหาท่าน ท่านก็ไดร้้องประกาศอยา่งกลา้
หาญวา่ “ดูแน่ะ พระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไป คือผู้นั้นแหละ  ซ่ึงขา้พเจา้
ไดป้ระกาศใหท้่านทั้งหลายทราบแลว้” 

อภิปราย 
คณะกรรมการจากกรุงเยรูซาเล็ม ท่ีเดินทางไปสอบสวนยอห์น ตอ้งเดินทางเป็นระยะทางไกล 

และล าบากมาก เพราะกรุงเยรูซาเล็มนั้นตั้งอยู่บนเนินเขา ส่วนยอห์นอาศยัอยู่ในหุบเขา นอกจากนั้น
หนทางก็ไม่สะดวกเต็มไปด้วยฝุ่ นละอองและคดเค้ียวไปมา คณะกรรมการชุดน้ีได้เดินทางไปถึง
หมู่บา้นเบธาเนีย อนัเป็นสถานท่ีซ่ึง คร้ังหน่ึงโยชูวาไดน้ าบรรดาบรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอลขา้ม
แม่น ้ าจอร์แดน เขา้สู่แผน่ดินแห่งพระสัญญา และเป็นสถานท่ีซ่ึงผูเ้ดินทางจากมณฑลกาลิลี ขา้มแม่น ้ า
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จอร์แดนเขา้ไปสู่แควน้ยูเดีย และท่ีหมู่บา้นแห่งน้ีเอง ท่ียอห์นไดท้  าการเทศนาสั่งสอนประชาชน ดว้ย
ฤทธ์ิอ านาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ อยา่งน่าเล่ือมใส จนท าให้ประชาชนในละแวกนั้นมีความสนใจ
มาก ต่างพากนัมาฟังค าเทศนาของท่าน ดว้ยความกระตือรือร้นอยา่งเนืองแน่น 

คณะกรรมการสอบสวนซ่ึงเป็นตวัแทนผูน้ าของศาสนายดูา ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้น้ี ไดพ้ยายาม
ตั้งขอ้สังเกตและสอบถามยอห์นหลายอยา่ง เพื่อพิสูจน์ให้แน่ชดัวา่ยอห์นคือผูใ้ด มีเจนตนาอยา่งไร ใน
การเทศนาสั่งสอนประชาชนเช่นน้ี 

ยอห์นอาศยัอยู่ในป่า ส่วนคณะกรรมการสอบสวนน้ี ลว้นมาจากเมืองท่ีหนาแน่นไปดว้ยผูค้น 
ยอห์นรับใช้พระเจ้าด้วยความสุจริตใจ ส่วนพวกเขาเหล่านั้น เป็นผูท่ี้หลงไหลในขนบธรรมเนียม
ประเพณีของมนุษย ์อยา่งฝังจิตฝังใจ ยอห์นนั้นมีความร้อนรนเพื่อพระเจา้ แต่พวกเหล่านั้นมาหายอห์นก็
เพยีงเพราะความอยากรู้อยากเห็นเท่านั้น ยอห์นพร้อมท่ีจะทา้ให้พวกเหล่านั้นพิสูจน์วา่ศาสนาของพวก
เขานั้น มีความจริงในชีวิตของพวกเขาเพียงใด ส่วนพวกปุโรหิตเหล่านั้น ก็พร้อมท่ีจะใช้สิทธิยงัย ั้ง
ป้องกนั มิใหย้อห์นเทศนาสั่งสอนเพื่อพระเจา้อีกต่อไป 

เม่ือคณะกรรมการสอบสวนถามยอห์นบพัติศมาวา่ “ท่านเป็นผูใ้ด” โดยนยัของค าถามนั้นก็เพื่อ
คาดคั้นวา่ ยอห์นเป็นพระคริสตห์รือไม่ ซ่ึงท่านก็รู้เท่าทนั จึงตอบว่า “เรามิใช่พระคริสต”์ ผูบ้นัทึกพระ
ธรรมยอห์นไดเ้นน้ขอ้น้ีไวอ้ยา่งหนกัแน่น 

ในการโตต้อบค าถามของยอห์นนั้น ไดส้ าแดงให้เห็นคุณลกัษณะของยอห์น ถึงสามประการ
ดงัต่อไปน้ี คือ ประการแรก ไดแ้ก่ความตรงไปตรงมา ท่านไม่เคยพูดออ้มคอ้มเลย ท่านตอบค าถามของ
คณะกรรมการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมา ตามความเป็นจริงทุกประการ ดว้ยค าพูดท่ีง่าย ๆ ฟังแลว้
เขา้ใจกนั ไม่อมความหมายหลายแง่อนัจะก่อใหเ้กิดปัญหาข้ึนได ้

ต่อค าถามท่ีวา่ “ท่านเป็นเอลียาหรือ” ยอห์นตอบวา่ “มิใช่” คณะกรรมการสอบสวนถามต่อไป
อีกวา่ “ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์หรือ” (หมายถึง ศาสดาพยากรณ์ท่ีโมเสสอา้งถึง) ยอห์นปฏิเสธเช่นเคย
วา่ “หาไม่” พวกคณะกรรมการสอบถามต่อไปอีกวา่ “ถา้เช่นนั้นท่านเป็นผูใ้ด” ยอห์นจึงตอบวา่ “เราเป็น
เพียงเสียงผูร้้องในป่า” 

ยอห์นเป็นผูท่ี้ส่งเสียงดงักงัวานแจ่มใส เป็นเสียงแห่งความจริง เป็นเสียงท่ีซึบซาบเขา้สู่มโน
ธรรมของมนุษยชาติ เพราะว่าเป็นเสียงของผูท่ี้ตระหนกัแน่ชดัว่า ตนก าลงัประกาศเพื่อพระเจา้ ผูท้รง
ฤทธานุภาพใหญ่ยิง่ เสียงผูน้ั้นประกาศกอ้งวา่ “จงกระท ามรรคาของพระองคใ์หต้รงไปเถิด” 

คุณลกัษณะ ประการท่ีสอง ของยอห์นในการโตต้อบค าถามเหล่านั้นไดแ้ก่การเป็นทูต มิใช่เป็น
ทูตเพื่อผลทางการเมือง หากแต่เป็นทูตของพระเจา้การพูดตรงไปตรงมานั้น จ  าเป็นตอ้งอาศยัค าพูดอนั
ฉลาดเฉียบแหลมด้วย ถ้ามิฉะนั้นแล้ว จะไม่เกิดผลอะไรเลย กลับจะเป็นผลร้ายเสียอีก แต่การพูด
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ตรงไปตรงมาของยอห์นนั้น ก็เพื่อใหผู้ท่ี้ไดย้นิไดฟั้ง รู้ส านึกตวัถึงความบาปของตนยอห์นรู้จกัรวิธีจูงใจ
ประชาชนทั้งท่ีเป็น ส่วนรวมและส่วนตวั ท่านยอมใหค้ณะกรรมการนั้นสอบถามปัญหาต่าง ๆ หลายขอ้ 
เพื่อจะตอบค าถามเหล่านั้น ไปตามแนวท่ีจะเกิดผลแก่ผูท่ี้ไดย้ินไดฟั้ง จุดประสงคข์องท่าน ก็เพื่อจะให้
ประชาชนเขา้ใจ ถึงพระลกัษณะของพระเมสิยาห์ท่ีพระเจา้ไดส้ัญญาไวน้ั้น 

ยอห์นไดก้ล่าวสรุปวา่ เหตุท่ีท่านประกาศสั่งสอนใหป้ระชาชนกลบัใจใหม่ และใหรั้บศีลบพัติศ
มาเพื่อช าระจิตใจให้บริสุทธ์ิ ก็เพื่อเป็นการแผว้ถางทางไวใ้ห้แก่ผูท่ี้จะเสด็จมาภายหลงั ประชาชนท่ีได้
ฟังค าประกาศของยอห์นต่างก็เขา้ใจค าพูดของยอห์นไดดี้วา่ หมายถึงองคพ์ระเมสิยาห์ ซ่ึงพวกเขาก าลงั
คอยท่าการเสด็จมาของพระองคอ์ยู ่การประกาศของยอห์นมีใจความวา่ “พระคริสต์ทรงยืนอยูท่่ามกลาง
พวกท่านแลว้ พวกท่านยงัไม่รู้จกัพระองค์ อย่างไรก็ตามแมว้่าเด๋ียวน้ีพวกท่านจะยงัไม่รู้จกั แต่สักวนั
หน่ึงพวกท่านก็จะรู้จกั...” 

คุณลักษณะ ประการท่ีสาม  ของยอห์น ก็คือการถ่อมตัว จงสังเกตค าพูดของยอห์นท่ีว่า 
“พระองคผ์ูท่ี้เราจดัเตรียมทางไวค้อยท่าน้ี ทรงเป็นอยูก่่อนเรา” “เป็นใหญ่กวา่เรา” จะเห็นไดว้า่ยอห์นมี
ความถ่อมตวัมาก ท่านพร้อมท่ีจะตวัลงมาจากความเด่นเป็นสง่า ซ่ึงประชาชนมีความศรัธาเช่ือถือเพื่อ
เทิดทูนพระคริสต ์ผูท้รงเป็นใหญ่อยา่งแทจ้ริง นอกจากนั้น ท่านยงักล่าววา่ตวัท่านนั้นไม่มีคุณงามความ
ดีพอ ท่ีจะแกส้ายรัดฉลองพระบาทของพระคริสต ์พระเจา้ไดใ้ชย้อห์นมาเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของ
พระองคอ์ยา่งกลา้หาญ แต่กระนั้นท่านก็ยงัไม่เหมาะสมท่ีจะแกส้ายรัดฉลองพระบาทของพระองค ์ทั้งน้ี
แสดงว่า พระเจ้าทรงใช้ผูท่ี้ถ่อมตัวมากท่ีสุดให้ท าการท่ีใหญ่ท่ีสุด บุคคลท่ีรู้สึกว่าตนเป็นผู ้ท่ีไร้
ความสามารถ แต่พร้อมท่ีจะรับใชพ้ระเจา้เสมอ พระเจา้ก็ทรงโปรดให้ผูน้ั้นเป็นสายธารแห่งพระพรของ
พระองค ์ท่ีจะน าไปสู่มนุษยโ์ลก พระเจา้ทรงสามารถใชผู้ท่ี้ถ่อมตวั ใหท้  างานท่ียิง่ใหญ่ของพระองคไ์ด ้

วนัต่อมา ขณะท่ียอห์นก าลงัอธิบายเร่ืองเทศกาลปัสกา และลูกแกะท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองสักการะบูชา 
ให้ประชาชนฟังอยู่นั้น พระเยซูได้เสด็จตรงเขา้มาหา และทนัทีท่ียอห์นและห็นพระองค์ท่านก็ร้อง
ออกมาวา่ “ดูแน่ะ พระเมษโปดกของพระเจา้ ผูท้รงรักษาความผิดบาปของโลกไป คือผูน้ั้นแหละท่ีเรา
ไดก้ล่าวถึงวา่ ภายหลงัเราจะมีผูห้น่ึงมาท่ีเป็นใหญ่กว่าเรา” ยอห์นอธิบายต่อไปถึงเหตุท่ีพระเจา้ทรงใช้
ท่านมาประกาศสั่งสอนเพื่อพระองค ์และให้ศีลบพัติศมาแก่ประชาชน แลว้สรุปวา่ “เพราะเหตุน้ีเองจึง
ไดม้า เพื่อส าแดงใหท้่านทั้งหลายรู้จกัพระองค”์ เพื่อให้ประชาชนมีความแน่ใจ และจะไดไ้ม่หลงผิดอีก
ต่อไป พระเจา้ไดใ้ช้ยอห์นให้มาเป็นพยานถึงความจริงน้ี ฉะนั้นท่านจึงสามารถกล่าวไดอ้ย่างเต็มท่ีว่า 
“เราได้เห็น จึงเป็นพยานว่า ท่านนีแ้หละเป็นพระบุตรของพระเจ้า” 
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วนัต่อมาขณะท่ียอห์นยนือยูก่บัศิษยข์องท่านสองคน คนหน่ึงคืออนัดะเรอา ส่วนอีกคนหน่ึงนั้น
ไม่ทราบแน่ว่าเป็นผูใ้ด คาดว่าคงจะเป็นยอห์นน้องชายของยากอบ พระเยซูได้เสด็จผ่านมาทางนั้น 
ยอห์นไดเ้พง่ดูพระองคแ์ลว้ กล่าวกบัศิษยข์องตนวา่ “ดูแน่ะ พระเมษโปดกของพระเจ้า” 

ทนัใดนั้นเอง ศิษยท์ั้งสองของยอห์นก็ไดเ้ดินติดตามพระเยซูไป เม่ือบุคคลทั้งสองเดินไปจน
จวนจะทนัพระองค ์พระองคก์็หนักลบัมาถามเขาทั้งสองวา่ “ท่านหาอะไร” 

เขาทั้งสองทูลตอบดว้ยความเคารพนบนอบวา่ “รับบี พระองคอ์าศยัอยูท่ี่ไหน” 
พระองคต์รัสแก่เขาวา่ “มาดูเถิด แลว้ท่านจะทราบ” บุคคลทั้งสองจึงไดติ้ดตามพระองคไ์ป และ

ไดพ้กัอาศยัอยูก่บัพระองคต์ลอดวนันั้น และเม่ือทูลลาพระองคก์ลบัไป ต่างก็รู้สึกวา่จิตใจของตนผอ่งใส 
และมีความยินดีเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีพระเยซูคริสต์ไดส้ าแดงให้เขาทราบถึงความจริงของพระเจา้ ตามท่ีเขา
ปรารถนามาเป็นเวลานาน การท่ีเขาได้มีโอกาสอยู่กบัพระคริสต์ จึงท าให้เขาได้ทราบความหมายท่ี
แทจ้ริงของชีวติ 

หลงัจากท่ีไดทู้ลลาพระเยซูแลว้ อนัดะเรอาก็รีบกระหืดกระหอบไปหาซีโมนพี่ชายของตนทนัที 
แลว้เล่าดว้ยความต่ืนเตน้วา่ “เราพบพระเมสิยาห์แลว้” และไดพ้าพี่ชายซ่ึงมีนิสัยหุนหนัพลนัแล่นไปหา
พระเยซู ต่อมาภายหลงัพระเยซูจึงประทานช่ือใหม่แก่ซีโมนวา่เปโตร ซ่ึงหมายถึงพละก าลงัแข็งแกร่งดุจ
ภูผาหิน แมว้า่ขณะนั้น เปโตรจะมิไดมี้คุณสมบติัเช่นนั้นก็ตาม แต่พระเยซูทรงทราบวา่ต่อไปภายหนา้เป
โตรจะไดมี้ ขอ้ความตอนน้ีแสดงให้เห็นถึงฤทธ์ิอ านาจของพระเยซูคริสต ์ในการหยัง่รู้จิตใจของมนุษย ์
และล่วงรู้ถึงอนาคตกาลวา่จะเป็นไปอยา่งไร 

หลงัจากนั้นไม่นานนกั บรรดาสาวกของพระเยซูก็ไดเ้ร่ิมติดตามพระองค์ออกไปประกาศสั่ง
สอนเป็นคร้ังแรก ในการเดินทางคร้ังน้ี พระเยซูได้ทรงเรียกฟีลิบให้ร่วมไปด้วย ก่อนหน้าท่ีจะออก
เดินทาง ฟีลิปไดช้กัชวนเพื่อนของเขาอีกคนหน่ึงช่ือนะธันเอล ให้มาเช่ือพึ่งในพระเยซูคริสต ์ซ่ึงต่อมา
ชายผูน้ั้นก็ไดย้อมสละบา้นช่องของตน ติดตามพระเยซูไปเช่นเดียวกบัฟีลิบ ในการน้ี แมว้่าฟีลิบจะมี
เวลาเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น แต่ก็ไดใ้ชใ้หเ้ป็นประโยชน์อยา่งมากมาย 

ฟีลิบไปหานะธันเอล และเล่าให้ฟังอย่างระล ่าระลกั ดว้ยความปล้ืมปิติวา่ “เราไดพ้บพระองค์
นั้นท่ีโมเสสไดก้ล่าวถึง ในพระคมัภีร์พระบญัญติั และพวกศาสดาพยากรณ์ไดก้ล่าวถึงดว้ย คือพระเยซู 
บุตรของโยเซฟชาวนาซาเร็ธ”  

ค าบอกเล่าของฟีลิบสะดุดใจนะธนัเอลมาก โดยเฉพาะตอนท่ีกล่าวถึงภูมิล าเนาของพระเยซูดว้ย
แลว้ ยิ่งท าให้นะธนัเอลรู้สึกสงสัยมาก และมีความคิดเห็นตรงกนัขา้มกบัฟีลิบ เพราะว่าเมืองนาซาเร็ธ
เป็นเมืองท่ีเล็ก ๆ ตั้งอยู่บนเนินเขา มีความเป็นอยู่อย่างเงียบ ๆ ไม่มีช่ือเสียงอะไรนัก ไม่น่าจะเป็นท่ี
ประทบัของบุคคลส าคญัเลย จึงยอ้นถามวา่ “ส่ิงดีอนัใดจะมาจากนาซาเร็ธไดห้รือ?” 
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ฟีลิบจึงตอบดว้ยความเช่ือมัน่วา่ “มาดูเถิด” 
เม่ือบุคคลทั้งสองมาเฝ้าพระเยซูแล้ว พระองค์จึงตรัสเก่ียวกับนะธันเอลว่า “ดูแน่ะคนชาติ

อิสราเอลแทท่ี้ไม่มีอุบาย” เหตุท่ีพระเยซูทรงเรียกนะธนัเอลวา่ เป็นชาวอิสราเอล ก็เพราะวา่พระองคท์รง
หมายถึงบรรพบุรุษของนะธนัเอล ซ่ึงไดต่้อสู้ฟันฝ่า จนไดรั้บชยัชนะ ต่อเล่ห์เหล่ียมกลอุบายการคดใน
ขอ้ งอในกระดูกต่าง ๆ อนัเป็นสันดานของคนชัว่ นามอิสราเอลเป็นนามแห่งชยัชนะต่อความผดิบาป 

ค าตรัสของพระเยซูท าให้นะธันเอลประหลาดใจมาก จึงทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์รู้จกั
ขา้พเจา้ไดอ้ยา่งไร”  

พระองคต์รัสตอบวา่ “ก่อนท่ีฟีลิบไดเ้รียกท่าน เม่ือท่านอยูใ่ตต้น้มะเด่ือนั้น เราไดเ้ห็นท่าน” 
ค าตรัส การช าเลืองพระเนตรมองดู และพระสุรเสียงของพระเยซูท าให้นะธนัเอลตระหนกัใจวา่ 

พระเยซูทรงรู้ถึงความนึกคิดทุกอย่างของเขา ตลอดจนการต่อสู้ในจิตใจ และการทดลองท่ีจะมีมาใน
อนาคตไดแ้จ่มแจง้ เช่นเดียวกบัท่ีพระองคท์รงรู้ถึงชยัชนะ ในดา้นศีลธรรมจรรยามารยาทของเขามาแลว้
นะธนัเอลจึงทูลสรรเสริญพระองคว์า่ “รับบี พระองคเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้ พระองคเ์ป็นกษตัริยข์อง
ชาติอิสราเอล” 

พระเยซูตรัสแก่นะธนัเอลวา่ “เพราะเราบอกท่านวา่ เราไดเ้ห็นท่านอยูใ่ตต้น้มะเด่ือนั้น ท่านจึง
เช่ือหรือ ท่านจะได้เห็นเหตุการณ์ใหญ่กว่านั้นอีก.... เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่า ท่านจะไดเ้ห็น
ทอ้งฟ้าแหวกออก และเหล่าทูตของพระเจา้ข้ึนไปและลงมาบนบุตรมนุษย”์ 

พระด ารัสของพระเยซูขา้งบนน้ี เป็นการส าแดงให้เห็นภาพฝ่ายจิตวิญญาณอย่างแทจ้ริง พระ
เยซูทรงอา้งถึงศุภนิมิตในความฝันของยาโคบ ท่ีฝันเห็นบนัได ทอดจากสวรรค์ลงมาสู่โลกน้ี และมีทูต
สวรรคข้ึ์นลงตามบนัไดน้ั้น ซ่ึงบนัไดนั้นหมายถึงพระองคน์ัน่เอง พระเจา้ทรงสดบัฟังค าอธิษฐานของ
มนุษย ์โดยทางพระเยซูคริสต ์และทรงตอบค าอธิษฐานก็โดยทางพระเยซูคริสตเ์ช่นเดียวกนั น่ีคือเหตุผล
ท่ีว่า เหตุใดคริสเตียนจึงมักกล่าวค าว่า “ข้าพเจ้าทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า” ในการ
อธิษฐานของเขาทุกคร้ัง 

ตลอดเวลาท่ีล่วงพน้ไป ศตวรรษแลว้ศตวรรษเล่า ผูท่ี้ติดตามพระเยซูคริสต ์ดว้ยความเช่ือมัน่
เช่นเดียวกบัยอห์น อนัดะเรอา เปโตร ฟีลิบ และนะธันเอล ต่างก็ได้ร่วมกนัเป็นพยานแก่มนุษยโ์ลก
ทั้งหลายวา่ พระเจา้ทรงส าแดงพระองคใ์หพ้วกเขาเห็น โดยทางพระเยซูคริสต ์

 

ข้อไตร่ตรอง 
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อนัดะเรอา และเพื่อนของเขาอีกคนหน่ึง (คาดวา่คงเป็นยอห์นนอ้งชายของยากอบ) ไดพ้บพระ
เยซู ในบ่ายวนัหน่ึง เขาทั้งสองไดมี้โอกาสเขา้เฝ้าพระองคอ์ยา่งใกลชิ้ด ไดร่้วมรับประทานอาหารม้ือเยน็ 
และพกัค้างคืนกับพระองค์ และเม่ือทั้ งสองทูลลากลับไปแล้ว ต่างก็รีบกลับไปป่าวประกาศข่าว
ประเสริฐเก่ียวกบัพระเมสิยาห์ และไดน้ าพี่นอ้งของตน มาเช่ือในพระเยซูคริสตใ์หพ้ระองคท์รงเป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อดของพวกเขาดว้ย 

แน่นอนเหลือเกิน บุคคลเหล่าน้ีต่างก็ไดรั้บการอบรมสั่งสอนจากยอห์นบพัติศมาแลว้ เป็นผูท่ี้มี
ความเคร่งครัดในทางศาสนามาก และเพียบพร้อมในฝ่ายจิตวิญญาณเป็นอยา่งดี แต่เม่ือเขามีโอกาสอยู่
ใกล้ชิดพระเยซูแมเ้พียงชัว่โมงเดียว ก็นับว่าเป็นโอกาสท่ีประเสริฐท่ีสุดแล้ว ในการสร้างเสริมความ
เช่ือมัน่ การสนทนาปราศรัยกบัพระองคอ์ยา่งสนิทสนมนั้น ยอ่มน าชีวิตของเราไปสู่การรับพระพรฝ่าย
จิตวญิญาณท่ีสูงสุด  

บทเรียนน้ีท าให้เราไดท้ราบว่า การงานประการแรกท่ีใหญ่ยิ่งสูงสุดของคริสเตียนคือ การน า
ผูอ่ื้นใหม้าเช่ือพึ่งพระคริสต ์

ความหมายลึกซ้ึงของการไถ่โทษแทนของพระเยซู ในภาษากรีกนั้นข้ึนอยูก่บัค  าวา่ “ยกเอาไป” 
ซ่ึงหมายถึง “ยกข้ึน” และ “แบกรับเอาไปดว้ยตวัเอง” พระเยซูทรงใช้ถอ้ยค าน้ีเพื่อเรียกร้องให้มนุษย์
แบกรับเอาแอกของพระองค์ด้วย พระเยซูได้ทรงแบกรักเอาความเป็นทาสบาปของเราไวแ้ต่ผูเ้ดียว 
เพราะฉะนั้นพระองคจึ์งทรงประสงค ์ท่ีจะใหม้นุษยรั์บเอาแอกของพระองค ์เพื่อเป็นการแลกเปล่ียน คือ 
“แอกแห่งการเช่ือฟัง” (ยอห์น 1:29) 

ทบทวน 
ในทนัทีหลงัจากพระเยซูทรงถูกทดลองแลว้ พระองคก์็ไดเ้สด็จไปแห่งใด? 
พวกปุโรหิตและเลวีไดถ้ามยอห์นว่าอยา่งไร? ยอห์นตอบว่าอยา่งไร? ท่านรู้สึกอยา่งไรในการ

ตอบของยอห์น? 
เม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมาหายอห์นเป็นคร้ังท่ีสอง ยอห์นพดูถึงองคพ์ระเยซูวา่อยา่งไร? 
ยอห์นอธิบายอยา่งไรวา่ เหตุใดท่านจึงรู้วา่ ท่านไดท้  าพิธีบพัติศมาใหแ้ก่พระเมสิยาห์? 
การท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จมาประทบับนองคพ์ระเยซู ในขณะท่ีพระองคท์รงรับบพัติศมา

นั้น เพื่อประโยชน์ของพระเยซูหรือของยอห์น? 
ศิษยท์ั้งสองของยอห์นท าอะไรบา้ง เม่ือยอห์นแนะน าใหรู้้จกัพระเยซู? 
ถอ้ยค าสนทนาระหวา่งศิษยข์องยอห์นกบัพระเยซู ตามท่ีไดบ้นัทึกไวน้ั้น มีวา่อยา่งไรบา้ง? ท่าน

คิดวา่เขาอยูก่บัพระเยซูประมาณก่ีชัว่โมง? 
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อนัดะเรอาแนะน าใครให้รู้จกัพระเยซู? ใครเป็นคนน านะธนัเอลมาหาพระเยซู? จงสังเกตดูว่า
พระเยซูทรงตอบบุคคลทั้งสองคล้าย ๆ กนั การท่ีพระเยซูทรงทราบความคิดของคนเหล่านั้น เป็นท่ี
ประทบัใจเปโตรและนะธนัเอลหรือไม่? 

ค าตรัสของพระเยซู ซ่ึงส าคญัยิง่กวา่การทราบความคิดอ่านของมนุษยน์ั้นมีใจความวา่อยา่งไร? 
สาวกทั้งส่ีมาจากมณฑลอะไร? เปโตร อนัดะเรอา และฟีลิป อาศยัอยู ่ณ เมืองใด? (นะธนัเอลอยู่

บา้นคานา มณฑลกาลิลี) 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. ท่านคิดบา้งไหมวา่หวัหนา้ชนชาติยิว ไดรั้บการบอกเล่าวา่ พระเมสิยาห์ซ่ึงพระคมัภีร์ท านาย

ถึงนั้น มีลกัษณะอย่างไรบา้ง หากเขารู้ เหตุใดเขาจึงไม่รู้ว่ายอห์นไม่ใช่พระเมสิยาห์ เป็นหรือไม่ ท่ี
ยอห์นอาจแยง่ต าแหน่งพระเมสิยาห์ของพระเยซูในขณะนั้น โดยปล่อยให้ประชาชนคิดเช่นนั้น 2. ท่าน
สังเกตถึงการถ่อมตวัของยอห์นหรือไม่ ในการท่ีท่านเรียกตวัของท่านเองวา่ “เสียงของผูร้้องในป่า” 3. 
การท่ียอห์นให้รับศีลบพัติศมา อาจเป็นเหตุให้ประชาชนตั้งค  าถามใน ขอ้ 25 หรือไม่ ท่านคิดว่าการท่ี
ยอห์นบพัติศมาปฏิเสธวา่ตนมิใช่พระคริสต์นั้น เป็นเพราะความเกรงกลวั หรือเป็นเพราะวา่ จิตใจของ
ยอห์น ไม่ยอมให้ท่านท าเช่นนั้น 4. เหตุใดยอห์นจึงช้ีแจงให้ประชาชนทราบว่า พระเยซูทรงเป็นพระ
เมษโปดกของพระเจา้ มีส่ิงใดหรือท่ีท าใหย้อห์นแน่ใจวา่ตนไดท้  าพิธีบพัติศมาให้แก่ “พระบุตรของพระ
เจา้” 5. ท่านคิดว่ายอห์นได้ช้ีแจงให้ประชาชนทราบว่า พระเยซูทรงเป็นผูใ้ด ในวนัท่ีพระเยซูเสด็จ
กลบัมาจากป่าอย่างนั้นหรือ (ดูขอ้ 26) 6. ในวนัต่อมาเม่ือยอห์นพูดถึงพระเยซูอีก ท่านคิดวา่ประชาชน
เช่ือยอห์นหรือ (ดูขอ้ 29) ท่านคิดหรือไม่วา่ ประชาชนอาจจะแสดงความรู้สึกนึกคิดออกมาให้เห็นบา้ง 
ในเม่ือไดย้นิยอห์นพดูเช่นนั้น ท่านคิดวา่ประชาชน ยืนอยูอ่ยา่งสงบไดห้รือ ในเม่ือเขาเหล่านั้นทราบวา่
พระองคผ์ูซ่ึ้งยอห์นไดเ้พียรประกาศใหพ้วกเขาฟังเป็นเวลาหลายเดือนแลว้นั้น ประทบัอยูก่บัเขา 7. ท่าน
คิดวา่ “ศิษยส์องคน” ท่ีอา้งถึงในขอ้ 35 นั้น รวมอยูใ่นหมู่ชนท่ีฟังยอห์นกล่าวถึงพระองคใ์นวนัก่อนนั้น
หรือไม่ ศิษยส์องคนน้ีคือใคร การเขา้เฝ้าพระองคใ์นวนันั้น ท าให้ศิษยส์องคนน้ีไดรั้บรู้อะไรเพิ่มข้ึนบา้ง 
ซ่ึงเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลย 8. ถึงวาระน้ีพระเยซูทรงส าแดงพระองค์ว่ามีความแตกต่างจากคนดีทัว่ไป
หรือไม่ 9. ท่านคิดวา่ พระเยซูทรงตดัสินพระทยัเลือกทั้งส่ีคน ให้เป็นศูนยร์วมของสาวกสิบสองคนของ
พระองคใ์นขณะนั้นหรือ? 10. อิทธิพลท่ีพระเยซูทรงมีอยู่ในโลกน้ี พอท่ีจะท าให้ท่านเช่ือว่า พระองค์
ทรงเป็นพระคริสต ์และเป็นพระเมสิยาห์หรือ 11. พระสัญญาของพระคริสต ์ท่ีวา่จะสถิตอยูด่ว้ย ไดช่้วย
แกปั้ญหาชีวิตประจ าวนัของท่านประการใดบา้ง มีอะไรบา้งท่ีท่านก าลงักระท าอยู่ในปัจจุบนั และไม่
สามารถด าเนินต่อไปได ้ถา้ปราศจากการช่วยเหลือของพระองค ์
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ขั้นทีเ่จ็ดและแปด พธีิสมรส-ทีห่มู่บ้านคานา- เมอืงคาเปอรนาอูม 

ยอห์น 2:1-12  

เม่ือเปโตรกบันะธันเอลไปหาพระเยซูนั้น พระองค์มิไดต้รัสถ้อยค าใด ๆ อนัเป็นการอา้งถึง
พระองคเ์ลย เช่นเดียวกบัท่ียอห์น มิไดเ้ปิดเผยใหป้ระชาชนรู้วา่ตวัท่านเป็นผูใ้ด เพียงแต่บอกวา่ท่านเป็น 
“เสียงผูร้้องในป่า” แต่ดว้ยพระลกัษณะอนัประเสริฐของพระองค์ อาจจะเป็นเพราะพระสุรเสียงหรือ
ถอ้ยค าท่ีพระองค์ตรัสอย่างหน่ึงอย่างใด เป็นท่ีประทบัใจบุคคลทั้งสองมากก็ได ้ดงันั้นเม่ือเปโตรและ
นะธันเอล ได้ยินพระด ารัสของพระองค์เพียงประโยคเดียว ก็ รู้สึกซาบซ้ึงด่ืมด ่ าเหล่ือท่ีจะกล่าว 
เช่นเดียวกนักบัชายอีสองคน ท่ีพระเยซูไดป้ระทานโอวาทใหท่ี้แม่น ้าจอร์แดน นบัจากนั้นเป็นตน้ไป เขา
เหล่านั้นก็ไดย้ึดเอาค าสั่งสอนของพระองค ์เป็นหลกัด าเนินชีวิต นอกจากนั้นยงัยอมมอบตวัเป็นสาวก
ติดสอยห้อยตามพระองค ์ไปทุกหนทุกแห่งอยา่งใกลชิ้ด ตราบจนกระทัง่เม่ือพระองคท์รงส้ินพระชนม ์
ท่ีภูเขากระโหลกศีรษะ 

เม่ือคร้ังสาวกของพระเยซูรวบรวมกันเป็นหมู่คณะใหม่ ๆ นั้น สาวกเหล่าน้ีต่างก็มีถ่ินฐาน
บา้นเรือนอยูใ่นละแวกเดียวกนัทั้งส้ิน รวมทั้งพระเยซูดว้ย ทั้งหมดไดต้ดัสินใจท่ีจะไปยงัหมู่บา้นคานา 
ซ่ึงเป็นท่ีอยู่ของนะธันเอล ขณะท่ีพกัอยู่ในหมู่บ้านคานา ก็ได้รับเชิญไปในพิธีสมรสด้วย และ ณ 
สถานท่ีแห่งน้ีเอง พระองคไ์ดเ้ร่ิมลงมือกระท าพระราชกิจของพระองค ์โดยการช่วยเหลือแกไ้ขปัญหา
ต่าง ๆ ใหแ้ก่ประชาชน ซ่ึงไม่มีผูใ้ดสามารถแกไ้ขได ้

ในระยะหวัเล้ียวหวัต่อน้ี มีเหตุการณ์ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงเกิดข้ึน ซ่ึงเราไม่ควรมองขา้มเสียนั้นคือ 
ขณะท่ีการเล้ียงในพิธีสมรสก าลังด าเนินอยู่นั้น น ้ าองุ่นท่ีเตรียมไว ้กลับไม่พอเพียงแก่การบริการ
แขกเหร่ือ ในวาระแห่งความยุง่ยากสุดปัญญาท่ีจะแกไ้ขน้ี เหตุใดเล่านางมาเรียมารดาของพระเยซู จึงได้
ขอร้องให้พระเยซูช่วยแกไ้ขให้ โดยปักใจเช่ือมัน่ว่า พระองค์ผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีจะแกไ้ขได ้จะเป็นไปได้
หรือไม่ว่า นางมาเรียรู้ความจริงว่า พระองค์ทรงเป็นผูใ้ด หรืออาจเป็นเพราะว่านางเคยเห็นพระองค ์
“กระท า” การอศัจรรยม์าก่อนแล้ว ในสมยัท่ียงัอาศยัอยู่ด้วยกัน หรืออาจเป็นเพราะว่านางเคยได้รับ
ค าแนะน าจากพระองคว์่า ถา้อยู่ในคราวคบัขนัเม่ือใด ก็ขอให้บอกกล่าวแก่พระองค ์เพราะวา่พระองค์
ทรงสามารถช่วยไดทุ้กกรณี 
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หลงัจากพิธีสมรสนั้น พระเยซูคริสตก์็มิไดเ้สด็จกลบัไปสู่เมืองนาซาเร็ธอีก แต่ไดเ้สด็จร่วมกบั
มารดาและน้อง ๆ ของพระองค ์ไปเยี่ยมเยียนเมืองคาเปอรนาอูม ซ่ึงอยู่ริมทะเลสาบกาลิลี ซ่ึงเป็นท่ีอยู่
ของเปโตร อนัดะเรอา และฟีลิป 

 

อภิปราย 
พระเยซูไดเ้สด็จไปในพิธีสมรส พระองค์ทรงเป็นบุคคลท่ีสมควรจะไดรั้บเชิญยิ่งกว่าผูใ้ด ใน

พิธีสมรสของคู่บ่าวสาวใด ๆ ก็ตาม เจา้ภาพควรทูลเชิญพระเยซูให้ประทบัอยู ่ณ ท่ีนัน่ดว้ย ให้พระองค์
เป็นประธานรับรู้ค าปฏิญาณของคู่บ่าวสาว ผูส้มคัรสมานรักใคร่ปลงใจร่วมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ดว้ย
ความสัตยซ่ื์อตลอดจนชัว่ชีวิต เม่ือเราประกาศถึงความรัก ตั้งตน้ชีวิตใหม่ สร้างครอบครัวใหม่ดว้ยการ
แต่งงานนั้น เราควรทูลเชิญให้พระองค์ประทบัอยู่กบัเราดว้ย หรือเม่ือเราจดังานฉลองเพื่อแสดงความ
ยินดีอย่างหน่ึงอยา่งใด ระหวา่งครอบครัวของเราและบรรดาเพื่อนฝงู ก็สมควรท่ีจะทูลเชิญพระองคม์า
ประทบัอยูด่ว้ย 

พระเยซูทรงเป็นสุภาพบุรุษ และเพื่อนบา้นท่ีแทจ้ริงของเรา จากขอ้ความในบทเรียนขา้งตน้น้ี 
เราจะเห็นได้ว่า พระองค์ทรงร่วมในพิธีสมรสแบบง่าย ๆ ของเพื่อนบ้าน ใกล้ ๆ เมืองนาซาเร็ธ 
ท่ามกลางหมู่ญาติมิตรสหายใหม่ของพระองค์ทั้ งห้าคนได้ร่วมในพิธีสมรสน้ีด้วย การเสด็จคร้ังน้ี
นบัเป็นการเดินทางคร้ังแรก ภายหลงัจากท่ีพระองค์ทรงถูกทดลองในป่าเป็นตน้มา ทนัทีท่ีพระองค์
เสด็จมาถึงหมู่บา้นคานา ก็ไดรั้บเชิญให้ไปในพิธีสมรส ฝ่ายเจา้สาวนั้นคงเป็นญาติของพระองค ์ฉะนั้น
การแต่งงานคร้ังน้ีมารดาและบรรดานอ้ง ๆ ของพระองค ์จึงไดร่้วมในพิธีน้ีดว้ย 

เน่ืองจากพระเยซูทรงเป็นญาติและเพื่อนบา้นของเจา้สาว ดงันั้นการเสด็จมาของพระเยซู แมว้า่
จะทรงเคร่ืองแต่งกายเยี่ยงอาจารย์สอนศาสนาก็มิได้ท าให้แขกเหร่ือท่ีมาในพิธีสมรสนั้นแปลก
ประหลาดใจเลย พระลกัษณะบางอยา่งของพระองค ์เป็นท่ีดึงดูดความสนใจของผูพ้บเห็นเป็นอนัมาก 
แต่พระองค์มิได้สนพระทยัในส่ิงเหล่าน้ี ทรงสังสรรค์กบัผูท่ี้เฝ้ามองดูพระองค์ ด้วยความห่วงใจอยู่
ตลอดเวลา เพราะวา่นางมิไดเ้ห็นพระองค์มาเป็นเวลาเจ็ดหรือแปดสัปดาห์แลว้ ดงันั้นจิตใจของนางจึง
เป็นห่วงกงัวลถึงพระองค ์ปรารถนาท่ีจะอยูใ่กลชิ้ดกบัพระองค ์และถามไถ่ถึงความเป็นอยูข่องพระองค ์
เยีย่งมารดา ผูรั้กทนุถนอมบุตรทัว่ ๆ ไป 

การเสด็จมาในท่ีพิธีสมรสคร้ังน้ี มีขอ้ท่ีน่าสังเกตอยู่อยา่งหน่ึงคือ ในฐานะท่ีพระองคท์รงเป็น
แขกผูรั้บเชิญ ฉะนั้นพระองค์จึงทรงยอมปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมของเจา้ภาพ โดยมิไดข้ดัขืนหรือ
ต าหนิติเตียนแต่อยา่งใด แต่ในการปฏิบติัพระราชกิจของพระองค ์พระองค์ไดท้รงแสดงความคิดเห็น
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ของพระองค์เก่ียวกับพิธีสมรส และการด ารงชีวิตภายในครอบครัว ให้ประชาชนทราบอยู่บ่อย ๆ 
เพราะวา่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นรากฐานของการปฏิรูปสังคม ในฐานะท่ีพระองคท์รงเป็นนกัปฏิรูปผูห้น่ึง ดงันั้น
พระองคจึ์งทรงส าแดงความเป็นสุภาพบุรุษของพระองค ์ในการยอมรับความเป็นเจา้ของบา้นของทุก ๆ 
คน บางคนคิดวา่พระองคไ์ม่น่าจะท าน ้าใหก้ลายเป็นน ้าองุ่น อนัเป็นการส่งเสริมความร่ืนเริงในงานเล้ียง
คร้ังนั้นเลย พระองคน่์าจะเททิ้งหรือท าลายภาชนะท่ีบรรจุน ้ าองุ่นเหล่านั้นเสีย จึงจะเป็นการสมควร แต่
พระองคมิ์ไดเ้ป็นนกัปฏิรูปสังคมประเภทนั้น จึงมิไดท้  าลายเจตนาของเจา้ของงาน 

เน่ืองจากงานเล้ียงไดด้ าเนินไปเป็นเวลานาน จนท าให้น ้ าองุ่นท่ีเตรียมไวไ้ม่พอ แก่การบริการ
แขกเหร่ือ เร่ืองน้ีท าให้นางมาเรียรู้สึกกระวนกระวายใจมาก (ตามต านานท่ีเล่าลือกนัมาแต่โบราณนั้น 
ปรากฏว่านางมาเรียเป็นญาติของฝ่ายเจา้สาว) ดว้ยเหตุน้ีเอง นางจึงไดเ้อาใจใส่ต่องานเล้ียงเพื่อให้ทุก
อย่างลุล่วงไปดว้ยดี คร้ันเม่ือทราบเร่ืองราวเช่นน้ี นางจึงอดท่ีจะเป็นทุกข์ไม่ได ้แต่นางก็ทราบถึงส่ิงท่ี
มนุษยท์ั้งหลายยงัไม่ทราบ คือว่า พระเยซูผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีสามารถแกไ้ขสถานการณ์ และปัญหายุ่งยาก
ของมนุษยไ์ดทุ้กอยา่ง ดงันั้นนางมาเรียจึงไดทู้ลขอให้พระเยซูทรงช่วยแกไ้ขปัญหาเร่ืองน ้ าองุ่นให้ ดว้ย
ความเช่ือมัน่ว่า พระองค์จะตอ้งทรงจดัการให้ได้อย่างแน่นอน แมว้่าพระองค์จะตรัสแก่นางว่า “ท่าน
สุภาพสตรี นัน่เป็นธุระอะไรของท่านและของขา้พเจา้ เวลาของขา้พเจา้ยงัไม่มาถึง” ก็ตาม นางไดก้ าชบั
พวกคนใช้วา่ “ท่านจะสั่งพวกเจา้ให้ท าส่ิงใด ก็จงกระท าตามเถิด” ไม่มีค  าแนะน าใด ๆ ท่ีจะดีไปกวา่น้ี 
เม่ือเราไม่ทราบว่าจะท าอย่างไร ก็จงหยุดและสดบัฟังพระกระแสรับสั่งของพระเยซูผูเ้ป็นบรมครู ท่ี
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดของมนุษยโ์ลก แลว้เม่ือ “ท่านจะสั่งพวกเจา้ใหท้  าส่ิงใด ก็จงกระท าตามเถิด 

พระเยซูไดท้รงกระท าน ้ าให้กลายเป็นน ้ าองุ่น เพื่อให้งานเล้ียงด าเนินไปอยา่งราบร่ืน มีบางคน
เขา้ใจผิดคิดว่า ถา้พระเยซูร่วมในสังคมแลว้ พระองค์ก็จะท าลายความสนุกสนานของงานนั้นจนหมด
ส้ิน ดว้ยความเขา้ใจผิดดงักล่าว จึงน าให้ผูค้นเป็นจ านวนไม่นอ้ยคิดวา่ ถา้ไม่เชิญพระเยซูมาร่วมกบัเรา
แลว้ เราก็จะมีความสนุกสนานกนัไดอ้ย่างเต็มท่ี แต่ความคิดเห็นน้ีลว้นไม่เป็นความจริง เพราะวา่ไม่มี
ความสุขและความยินดีใด ๆ ท่ีจะมากไปกว่าเม่ือมีพระเยซูประทบัอยู่ร่วมกบัพวกเรา นอกจากนั้นยงั
เป็นการยกระดบัชีวติของเราใหสู้งข้ึน ใหเ้หมาะสมท่ีจะเป็นผูช่้วยเหลือเพื่อนมนุษยอี์กดว้ย 

พิธีสมรสท่ีหมู่บา้นคานา มณฑลลิลีในคร้ังน้ี เป็นเหตุการณ์ฝังแน่นอยูใ่นความทรงจ าของคู่บ่าว
สาว วงศาคณาญาติและแขกเหร่ือท่ีมาในงานไปจนชัว่กาลนาน ในการท่ีพระเยซูได้ทรงส าแดงพระ
เมตตากรุณา ประทานความสุขใหแ้ก่ทุกคนโดยทัว่หนา้ 

ข้อไตร่ตรอง 
ผูใ้ดเล่าจะรู้จกัตวัเราดีไปกวา่มารดาของเราเอง ถอ้ยค าท่ีนางมาเรียสั่งพวกคนใช ้ให้ท าตามพระ

บญัชาของพระเยซู โดยกล่าววา่ “ท่านจะสั่งพวกเจา้ให้ท าส่ิงใด ก็จงกระท าตามเถิด” นั้น เป็นค าแนะน า
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ท่ีดีท่ีสุดส าหรับเราทุกคน มาเรียคงทราบมาแลว้วา่ พระเยซูไม่เคยทรงใชผู้ใ้ดให้ท าส่ิงใดเวน้แต่กระท า
นั้นจะเป็นไปในทางท่ีถูกท่ีควร บางคร้ังพระองคก์็อาจบญัชาให้เราท างานท่ียาก ๆ ซ่ึงเกินความรู้ ความ
เขา้ใจของเรา หรือแมบุ้คคลอ่ืน ๆ ก็อาจไม่เขา้ใจเราเช่นเดียวกนั ฉะนั้นทางท่ีดีท่ีสุดส าหรับเรา ก็คือการ
เช่ือฟังพระองค ์แลว้ในท่ีสุดทุกอยา่งก็จะกลายเป็นผลดีต่อเรา โยชูวาและฆิตโอนไดพ้ิสูจน์ขอ้น้ีให้เรา
เห็นแลว้มิใช่หรือ เม่ือเป็นเช่นนั้นก็ขอให้เราศึกษาวิถีทางแห่งการด ารงชีวิตดว้ยความเช่ือฟังเถิด จงอยา่
กลวัว่าผลแห่งความเช่ือฟังพระเยซูนั้นจะเป็นอย่างไร ขอให้อ่านดูพระคริสตธรรมใหม่ เพื่อให้รู้น ้ า
พระทยัของพระเจา้ส าหรับเรานั้นว่าเป็นอย่างไร แลว้เม่ือ “ท่านจะสั่งพวกเจา้ให้ท าส่ิงใด ก็จงกระท า
ตามเถิด”  

ค าว่า “ก็อยู่” ท่ีใช้ใน ยอห์น 2:1 นั้น ในภาษากรีกมีความหายสองประการ คือประการแรก
หมายถึงนางมาเรียไปในพิธีสมรส เยี่ยงแขกเหร่ือธรรมดา ประการท่ีสอง หมายถึงนางไปช่วยงานใน
ฐานะเป็นญาติผูใ้กลชิ้ดของเจา้ของงาน และพวกคนใชใ้นบา้นนั้น ก็คงรู้จกัคุน้เคยกบันางมาเรียอยูแ่ลว้ 
ดงันั้นจึงยนิดีท าตามค าสั่งของนาง 

ทบทวน 
จงบอกช่ือสาวกของพระเยซูส่ีคน ท่ีติดตามพระองค ์ภายหลงัจากท่ีพระองค์เสด็จออกมาจากป่า

แห่งการทดลองนั้นแลว้ 
ในบรรดาสาวกของพระองคส่ี์คนนั้น ผูท่ี้ตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่หมู่บา้นคานา มณฑลกาลิลี คือใคร? 
เม่ืออ าลาจากยอห์นบพัติศมาแลว้ ทั้งพระเยซูและสาวกของพระองค์ ไดพ้ากนัเดินทางไปสู่ท่ี

ใด? 
ระหว่างท่ีพระเยซูและสาวกของพระองคพ์กัผ่อนท่ีหมู่บา้นคานานั้น มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน

บา้ง? 
ผูห้ญิงท่ีไปในพิธีสมรสคร้ังน้ีคือใคร? บา้นของนางอยูท่ี่ไหน? 
หมู่บา้นคานาอยูห่่างจากเมืองนาซาเร็ธเป็นระยะทางเท่าใด? (ประมาณ 6 กิโลเมตร) 
มารดาของพระเยซูท าอยา่งไรบา้ง เม่ือรู้วา่น ้าองุ่นไม่เพียงพอแก่แขกเหร่ือ? 
ตามท่ีกล่าวกนัว่าการกระท าของพระเยซูคร้ังน้ี เป็นการส าแดงการอศัจรรยข์องพระองค์เป็น

คร้ังแรกมิใช่หรือ เม่ือเป็นเช่นนั้น เหตุใดนางมาเรียจึงเช่ือมัน่วา่ พระเยซูจะจดัการกบัปัญหาน้ีได ้ในเม่ือ
นางไม่เคยเห็นพระองคส์ าแดงการอศัจรรยม์าก่อนเลย? พระเยซูตรัสตอบนางอยา่งไรบา้ง? 

น ้าองุ่นท่ีพระองคท์รงท าข้ึนมาจากน ้ าธรรมดาในคร้ังน้ี มีปริมาณเท่าใด? (กล่าวกนัวา่ประมาณ 
480 แกลลอน แสดงวา่แขกเหร่ือในงานพิธีสมรสนั้นคงเป็นจ านวนมากทีเดียว) 

แขกเหร่ือเหล่านั้นกล่าวขวญัถึงคุณภาพของน ้าองุ่นน้ีวา่อยา่งไร? 
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การส าแดงการอศัจรรยข์องพระเยซูคริสตค์ร้ังน้ี ท าใหส้าวกของพระองคมี์ความรู้สึกอยา่งไร? 
ท่านคิดว่าการส าแดงการอศัจรรยข์องพระองค์ในคร้ังน้ี ก่อให้เกิดความเช่ือ ไดม้ากกว่าพระ

ด ารัสของพระองคห์รือ? 
เม่ือออกจากหมู่บา้นคานาแลว้ พระเยซูเสด็จไปพกัผอ่นอิริยาบทชัว่คราว ณ ท่ีใด? 
ผูท่ี้ร่วมเสด็จไปกบัพระองค ์มีใครบา้ง? 
ในเหตุการณ์น้ี ท่านคิดวา่ขอ้ความตอนใด ท่ีมีสาระส าคญัท่ีสุดส าหรับท่าน? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. หลงัจากท่ีพระเยซูไดท้รงรับบพัติศมาแลว้ พระองคไ์ดเ้สด็จไปจากยอห์นเป็นเวลานานเท่าใด 

2.พระเยซูประทบัอยูท่ี่หมู่บา้นเบธาเนียเป็นเวลาก่ีวนั 3. พระเยซูเสด็จจากหมู่บา้นเบธาเนีย ไปพร้อมกบั
สาวกของพระองค์ส่ีหรือห้าคนกนัแน่ จงบอกรายช่ือของบุคคลเหล่านั้นมาให้ครบ 4. ในระยะเวลาท่ี
พระเยซูทรงพกัผอ่นอยูใ่นหมู่บา้นเบธาเนียนั้น สาวกของพระองคป์รึกษากนั หรือท าอะไรกนัท่ีนัน่บา้ง 
5. พวกสาวกเหล่านั้นตดัสินใจมอบตวัเป็นสาวกผูใ้กลชิ้ดของพระเยซู เคารพ นมสัการพระองค ์ภายใน
ช่วงระยะเวลาอนัสั้นท่ีพระองค์ประทบัอยู่ท่ีนัน่ หรือเป็นเพียงแต่ว่า การท่ีพวกเขาร่วมเดินทางไปยงั
หมู่บา้นคานากบัพระเยซู ก็เพราะวา่พวกเขามีบา้นเรือนอยูใ่นละแวกนั้น 6. สาวกคนใดท่ีมีถ่ินฐานอยูใ่น
หมูบ่า้นคานาจริง ๆ? 7. นะธนัเอลใช่หรือไม่ท่ีถามวา่ “ส่ิงดีอนัใดจะมาจากนาซาเร็ธไดห้รือ” 8. ดว้ยเหตุ
ท่ีหมู่บา้นและเมืองต่าง ๆ ดงักล่าวมาแลว้ อยู่ไม่ไกลกนัเท่าใดนกั จึงท าให้ประชาชนรู้สึกอิจฉาซ่ึงกนั
และกนั ฉะนั้นจึงเป็นไปไดห้รือไม่วา่ ความอิจฉาน่ีเอง ท่ีเป็นสาเหตุให้นะธนัเอลไม่ยอมเขา้เฝ้าพระเยซู 
9. เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีค  าวา่ “วนัท่ีสาม” (ใน ยอห์น 2:1) นั้น แสดงให้เห็นวา่ พวกสาวกของพระเยซูต่าง
มีความรักใคร่ชอบพอพระองค์มาก และไดพ้กัอาศยัอยู่ในบา้นของนะธันเอล ตลอดเวลาดงักล่าว 10.
พระเยซูทรงผูกมิตรกบัผูค้นทัว่ ๆ ไปอย่างรวดเร็ว หรือทรงค่อยท าค่อยไป 11. ผูใ้ดบา้งท่ีเดินทางจาก
เมืองนาซาเร็ธ มาร่วมในพิธีสมรสน้ี ท่านคิดวา่นางตั้งใจมาเฝ้าพระเยซูโดยตรง หรือท่ีนางมีโอกาสเขา้
เฝ้าพระองค์ในงานน้ี เป็นไปโดยบงัเอิญเท่านั้น 12. ท่านคิดว่า พระเยซูทรงท าน ้ าองุ่นจากผลองุ่นหรือ 
ถา้ไม่ใช่เช่นนั้น น ้ าองุ่นน้ีก็คงไม่ใช่น ้ าองุ่นท่ีแทจ้ริง คงเป็นเพียงแต่มีสีสรรและรสคลา้ยน ้ าองุ่นเท่านั้น 
ใช่หรือไม่ 13. ท่านคิดวา่ “ฤทธานุภาพ” เป็นส่ิงท่ีอยูน่อกเหนือไปจากธรรมชาติเช่นนั้นหรือ หรือวา่เป็น
ธรรมชาติอยา่งหน่ึงเหมือนกนั 14. ท่านจะอธิบายอยา่งไรวา่เหตุใดพระเยซูจึงไม่เสด็จกลบัไปสู่นาซาเร็ธ 
พร้อมกบัมารดาและนอ้งของพระองคแ์ทนท่ีจะทรงพาเขาเหล่านั้นเดินทางไปยงัเมืองคาเปอรนาอูม ซ่ึง
อยูไ่กลออกไปอีกถึงสามสิบกิโลเมตร 15. สาวกของพระเยซูคนท่ีตั้งบา้นเรือนอยูใ่นเมืองคาเปอรนาอูม 
(เบธซายะดา) ช่ือะไร 16. การท่ีพระเยซูเสด็จไปยงัเมืองคาเปอรนาอูมกบัสาวกของพระองค ์แสดงให้
เห็นวา่ พระองคท์รงพอพระทยั และโปรดปรานสาวกของพระองคม์าก หรือเป็นเพราะสาวกตอ้งการอยู่
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ใกลชิ้ดกบัพระองค ์หรือท่ีพระเยซูเสด็จไปคร้ังน้ีก็เพราะทรงประสงค ์ท่ีจะตั้งศูนยแ์ห่งการประกาศของ
พระองค์ข้ึนในเมืองนั้น 17. ท่านคิดบ้างไหมว่า พระเยซูทรงวางโครงการส าหรับพระราชกิจของ
พระองค์ล่วงหน้า หรือว่าพระองค์มัน่พระทัยว่า จะทรงสามารถจัดการกับอุปสรรคต่าง ๆ ได้ทุก
สถานการณ์ 
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ขั้นทีเ่ก้านิโคเดมสั-กรุงเยรูซาเลม็ 

ยอห์น 2:13-4:3 

ขั้นท่ีเก้าแห่งพระราชประวติัของพระเยซูคริสต์น้ี กล่าวถึงการปฏิบติัพระราชกิจท่ีส าคญัยิ่ง
ประการหน่ึงของพระองค ์ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงกระท าภายหลงัจากการท าน ้ าให้กลายเป็นน ้ าองุ่น ในพิธี
สมรสท่ีหมู่บ้านคานา และก่อนท่ีพระองค์จะทรงโปรดอภัยบาปให้หญิงชาวสะมาเรียผูห้น่ึง (ซ่ึง
พระองค์ทรงพบท่ีบ่อน ้ าของยาโคบ อนัเป็นบ่อน ้ าท่ีเก่าแก่บ่อหน่ึง ในมณฑลสะมาเรีย) พระองค์ทรง
เผชิญกบัเหตุการณ์ทุกดา้นอยา่งตรงไปตรงมา การส าแดงฤทธ์ิอ านาจของพระองค์ ท าให้มนุษยเ์ต็มไป
ดว้ยความปล้ืมปิติยิ่งนกั และทุกคร้ังท่ีพระองคท์รงส าแดงฤทธ์ิอ านาจนั้น พระองค์ไดพ้ิสูจน์ให้เห็นว่า 
พระองคท์รงเป็นทั้งพระบุตรของพระเจา้และบุตรของมนุษย ์

ในบทเรียนท่ีแลว้ ไดก้ล่าวถึงตอนท่ีพระเยซูและนางมาเรีย เสด็จไปพกัผอ่นอริยาบทชัว่คราวท่ี
เมืองคาเปอรนาอูม ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นชายฝ่ังของทะเลกาลิลีอนัสวยงาม แต่เน่ืองจากเวลานั้น ใกล้
จะถึงเทศกาลปัศกาอยูแ่ลว้ ดงันั้น เม่ือออกจากเมืองคาเปอรนาอูม พระองคจึ์งเสด็จไปยงักรุงเยรูซาเล็ม
ทนัที 

ในสมยันั้นกรุงเยรูซาเล็ม เป็นศูนยร์วมชีวิตจิตใจของชนชาติยิวทุกคนและเน่ืองจากพระเยซูก็
เป็นชาวยิว ฉะนั้นกรุงเยรูซาเล็มจึงเป็นดุจศูนยก์ลางแห่งพระชนม์ชีพของพระองค์ดว้ย ณ วิหารกรุง
เยรูซาเล็มแห่งน้ีเอง ท่ีโยเซฟและนางมาเรีย ไดถ้วายพระกุมารเยซูให้แก่พระเจา้ และเป็นสถานท่ีซ่ึง
พระองค์ได้ท าให้บรรดาอาจารย์ผูเ้ฒ่าพากันประหลาดใจ ในพระสติปัญญาอนัปราชญ์เปร่ืองของ
พระองค ์เม่ือคร้ังทรงมีพระชนมายุไดเ้พียงสิบสองพรรษา และท่ีกรุงเยรูซาเล็มน้ีเอง ท่ีประชาชนพากนั
ปฏิเสธพระองค ์ภายหลงัจากท่ีพระองคไ์ดเ้สด็จเขา้มาดว้ยความมีชยัอนัใหญ่หลวง พระองค ์“เสด็จเขา้สู่
กรุงเยรูซาเล็มดว้ยพระทยัอนัแน่วแน่” แลว้ในท่ีสุดพระองคก์็ทรงถูกตรึงบนไมก้างเขน และทรงถูกฝัง
ในดินแดนแห่งน้ีเอง และท่ีกรุงเยรูซาเล็มน้ีแหละ ท่ีบรรดาศาสดาพยากรณ์ไดพ้ยากรณ์ไวว้า่ พระองคจ์ะ
เสด็จกลบัมาอีก เม่ือเวลาของพระเจา้มาถึง เพื่อทรงน าโลกไปสู่สันติสุข ความรัก และเพื่อจะทรงสมาน
ไมตรีระหวา่งมนุษยโลก 

อภิปราย 
ตามท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ ทนัทีท่ีพระองคเ์สด็จไปถึงกรุงเยรูซาเล็ม 

พระองคไ์ดเ้สด็จเขา้สู่พระวหิาร ทรงขบัไล่พวกพอ่คา้แลกเปล่ียนเงินตรา และพวกคา้สัตวต่์าง ๆ ออกไป
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จากพระวิหาร แต่ถ้าเราพิจารณากนัให้ดี จะเห็นว่าขอ้พระธรรมตอนน้ีไม่ได้เรียงกนัเป็นล าดบั ตาม
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ 

ความจริงแลว้ ยอห์น 3:22-30 น่าจะต่อเน่ืองจาก ยอห์น 2:12 พระเยซูคงไดท้รงปฏิบติัพระราช
กิจของพระองค ์ในมณฑลยูดาก่อน แลว้จึงทรงจดัการกบัพวกพ่อคา้ในพระวิหารภายหลงั ตลอดเวลา
เจด็แปดเดือน ท่ีพระองคป์ฏิบติัพระราชกิจในมณฑลยดูานั้น พระองคค์งไดเ้สด็จเขา้มาในกรุงเยรูซาเล็ม
หลายคร้ัง และได้สังเกตเห็นความไม่เหมาะสม ในการท่ีพวกเจา้หน้าท่ีดูแลพระวิหาร ปล่อยให้พวก
พอ่คา้ยดึเอาพระวหิารเป็นท่ีท าการคา้ขาย อนัเป็นการน าความเส่ือมเสียมาสู่พระวิหารของพระเจา้ ทั้งน้ี
จะเป็นดว้ยพวกเจา้หน้าท่ีดูแลพระวิหารเกียจคร้านไม่เคร่งครัดต่อหนา้ท่ีของตน หรือ เป็นเพราะไดรั้บ
ผลประโยชน์จากพวกพ่อคา้ หรือดว้ยเหตุผลประการใดก็ตาม พระเยซูไม่ทรงปรารถนาท่ีจะเห็นพระ
วหิารของพระเจา้ ตอ้งกลายเป็นท าเลคา้ขายเช่นนั้น จึงไดท้รงขบัไล่บุคคลเหล่านั้นออกไป โดยไม่ยอม
ฟังค าทดัทานหรือค าขอร้องของผูใ้ดทั้งส้ิน บรรดาพ่อคา้ในท่ีนัน่ ไม่มีผูใ้ดบงัอาจต่อสู้หรือขดัขวางการ
กระท าของพระองคเ์ลย คงมีแต่เจา้หนา้ท่ีดูแลพระวหิารเท่านั้น ท่ีขดัขวางพระองค ์

การกระท าของพระองคค์ร้ังน้ี มิใช่เพียงแต่เป็นการส าแดงอ านาจเท่านั้น หากยงัเป็นการส าแดง
เคร่ืองหมาย ใหพ้วกผูป้กครองฝ่ายศาสนาของชนชาติยวิไดรู้้วา่พระองคท์รงเป็น “ครูมาจากพระเจา้” อีก
ด้วย เหตุการณ์คร้ังน้ีเป็นท่ีโจษขานกนัมาก จนศาลสูงสุดของศาสนายูดาตอ้งน าเอาปัญหาน้ี ข้ึนมา
ประชุมพิจารณากนัอยา่งเคร่งเครียด โดยเฉพาะขอ้อา้งของพระเยซูท่ีวา่ พระองคเ์ป็นพระบุตรของพระ
เจ้า และได้ส่งผูแ้ทนไปสอบสวนคาดคั้นเอาความจริงจากพระองค์ เพื่อให้ทราบว่าพระองค์ทรงมี
แผนการณ์ จุดประสงค ์และมีหลกัค าสอนอยา่งไร 

อคัรสาวกยอห์นไดบ้นัทึกพระราชกิจของพระเยซูตอนน้ี ไวอ้ย่างละเอียดถ่ีถว้น ในบทตน้ ๆ 
ของพระธรรมยอห์น ส่วนผูบ้นัทึกพระกิตติคุณอีกสามท่านไดบ้นัทึกเร่ืองน้ีไว ้ในตอนปลายของการ
ปฏิบติัพระราชกิจของพระองค ์(ขั้นท่ี 45) นกัศึกษาพระคริสตธรรมส่วนใหญ่ ลงความเห็นวา่ เหตุการณ์
ตอนท่ีพระเยซูทรงขบัไล่พวกพ่อคา้ออกจากพระวิหาร มีเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น โดยท่ีผูบ้นัทึกพระราช
ประวติัของพระองค์ ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหน่ึงคงตอ้งผิดพลาด ในการท่ีมิได้ล าดบัเร่ืองราวให้ถูกตอ้งตาม
เหตุการณ์ก่อนหลงั ซ่ึงท าให้ผูอ่้านเขา้ใจสับสน โดยคิดว่าเหตุการณ์เช่นน้ีมีถึงสองคร้ัง หากว่าความ
คิดเห็นน้ีถูกตอ้งแลว้ เร่ืองราวตอนน้ีควรจะบนัทึกไว ้ในตอนปลายแห่งการปฏิบติัพระราชกิจ อนัเป็น
ตอนท่ีพระเยซูคริสต์เสด็จเขา้สู่กรุงเยรูซาเล็ม ด้วยชัยชนะอนัใหญ่หลวงจึงจะชอบด้วยเหตุผล แต่
อย่างไรก็ตาม หากว่าพระเยซูทรงเร่ิมลงมือปฏิบติัพระราชกิจและส้ินสุดการปฏิบติัพระราชกิจของ
พระองค์ ดว้ยการช าระพระวิหารซ่ึงเป็น “พระราชฐานของพระบิดาเจา้” เช่นเดียวกนัแลว้ การบนัทึก
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พระราชประวติัของพระเยซูในตอนน้ีก็มิได้ท าให้เร่ืองราวผิดแผกกนัเลย สาระส าคญัจากบทเรียนน้ี
พอจะสรุปไดด้งัน้ี 

ประการแรก พระเยซูทรงเนน้ถึงความส าคญัของพระวิหารเป็นใหญ่ มทัธิวไดบ้นัทึกไวว้่า 
“พระเยซูเสด็จเขา้ไปในโบสถ์ของพระเจา้” ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ ในปัจจุบนัน้ีพระวิหารของ
พระเจา้ก็คือคริสตจกัรนั่นเอง (ร่างกายของคริสเตียนทุกคน ก็เป็นพระวิหารของพระเจา้ดว้ยเช่นกนั 
ฉะนั้นจึงควรตระหนกัในขอ้น้ีให้ดี) สภาวะการณ์ของคริสตจกัรในปัจจุบนัน้ี ไม่วา่จะเป็นดา้นภายใน
หรือภายนอก จะตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีใหค้วามอบอุ่นเช่ือมัน่แก่สมาชิกคริสตจกัร และผูม้านมสัการ ให้เขา
มีความรู้สึกเสมือนหน่ึงวา่ เขาไดอ้ยูใ่นพระวิหารของพระเจา้ และพระองคป์ระทบัอยูก่บัพวกเขาจริง ๆ 
เขาจึงจะสามารถมองเห็นพระเจา้ “ประทับอยู่ในท่ีสูงเด่น” เช่นเดียวกบัท่ีอิสยาห์ไดเ้ห็นมาแลว้ในสมยั
โบราณ เพื่อเขาจะไดส้ านึกถึงความผิดบาปของเขา สารภาพบาป ถวายตวัให้แก่พระเจา้ และมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะออกไปปฏิบติัเพื่อนมนุษย ์

ประการท่ีสอง พระเยซูทรงเน้นถึงความบริสุทธ์ิของพระวิหาร โดยช้ีให้เห็นวา่ ส่ิงท่ีบริสุทธ์ิ
จะต้องไม่คละเคล้าปะปนกับส่ิงท่ีเป็นมลทิน จะต้องแยกกันอยู่อย่างเด็ดขาด ประดุจน ้ ากับน ้ ามัน 
พระราชฐานของพระบิดานั้น เป็นสถานท่ีส าหรับนมสัการ แต่พวกพ่อคา้ไดท้  าให้กลายเป็น “ช่องโจร” 
และเป็น “ท่ีท าการคา้ขาย” บุคคลเหล่าน้ีมิไดถ้วายพระเกียรติให้แก่พระเจา้ พวกเขาไดย้ึดเอาสมบติัของ
พระเจา้ให้เป็นของตน จิตใจของเรานั้น พระเจา้ทรงถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก เพราะว่าหากความคิด
ค านึงของเราไม่เป็นในวิถีทางท่ีถูกตอ้งแลว้ การกระท าของเราก็ไม่อาจเป็นไปในวิถีทางท่ีถูกตอ้งได้
เช่นเดียวกนั การท่ีพวกพ่อคา้ไดย้ึดเอาพระวิหารเป็นท่ีคา้ขายดงักล่าว จึงเป็นการท าผิดคิดชัว่ไม่เป็นไป
ตามพระประสงคข์องพระเจา้ ดงันั้นพระเยซูจึงทรงใชแ้ส้ขบัไล่พวกเหล่าน้ีออกไป รวมทั้งสัตวท่ี์น ามา
คา้ขายด้วย พระวิหารของพระเจา้ไม่ใช่สถานท่ีคา้ขาย หากแต่เป็นท่ีส าหรับอธิษฐานนมสัการ ถวาย
ทรัพย ์ปฏิบติัพระเจา้ และเป็นสถานท่ีสร้างสรรคว์ญิญาณจิต 

เหตุการณ์ท่ีสองในบทเรียนน้ี เป็นการสนทนากนัระหว่างพระเยซูกบันิโคเดมสั พระองค์ทรง
เปิดเผยถึงเร่ืองการบงัเกิดใหม่ และหนทางท่ีจะเขา้สู่แผน่ดินของพระเจา้ ซ่ึงเป็นการส าแดงสัจธรรมท่ี
ยิ่งใหญ่ของพระองค์เป็นคร้ังแรก ท่ีกล่าวเช่นน้ี ก็เพราะพระองค์ยงัไม่ได้เร่ิมปฏิบติัพระราชกิจของ
พระองค์อย่างเปิดเผย แต่ในบทเรียนน้ี และบทต่อไปพระองค์ได้เร่ิมออกไปสั่งสอนประชาชน และ
อธิบายถึงจุดประสงค์ท่ีพระองค์เสด็จลงมารับสภาพเป็นมนุษยใ์นโลกน้ี พระธรรมยอห์นบทท่ีสามน้ี 
เป็นบทท่ีส าคญัท่ีสุดบทหน่ึงของพระกิตติคุณ เพราะเพียงแต่ขอ้ท่ีสิบหกขอ้เดียว ก็ไดน้ าคนให้ไดรั้บ
ความรอดมาเป็นจ านวนมากแลว้ 
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การพบปะสังสรรค์กันระหว่างบรมครูทั้ งสองในค ่าวนันั้ น เป็นเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจยิ่ง
เหตุการณ์หน่ึง ไม่ว่านิโคเดมสัจะมาในฐานะผูแ้ทนของผูน้ าศาสนายดูา หรือมาเป็นการส่วนตวัก็ตาม 
รู้สึกว่าท่านเป็นบุคคลท่ีมีความหิวกระหายฝ่ายจิตวิญญาณมาก ซ่ึงพระเยซูเอง ก็ทรงทราบถึงความ
ตอ้งการของเขาเป็นอยา่งดี โดยปกติแลว้ นิโคเดมสั เป็นคนดี ร ่ ารวย และมีอิทธิพลมาก กระนั้นก็ตาม
พระเยซูตรัสแก่นิโคเดมสัวา่ เขาไม่มีคุณสมบติัอะไรเหมาะสมท่ีจะเขา้สู่ดินแดนของพระเจา้ อย่าวา่แต่
เขา้ไปในแผ่นดินของพระเจา้เลย แมแ้ต่ตอ้งการเห็นก็ไม่มีโอกาสท่ีจะเห็นได้เลย (ขอ้ 3,5) เม่ือไดฟั้ง
เช่นน้ี นิโคเดมสัก็รู้สึกตวัและยอมรับวา่ ท่ีพระเยซูตรัสนั้นเป็นความจริง และตวัเขาเป็นคนตาบอดฝ่าย
จิตวญิญาณ จึงทูลถามพระเยซูวา่ “เหตุการณ์เหล่านั้น จะเป็นอยา่งไรได”้ (ขอ้ 4:9) 

พระเยซูตรัสตอบวา่ “ท่านเป็นอาจารยใ์นพวกอิสราเอล ไฉนจึงไม่เขา้ใจในส่ิงเหล่าน้ี” พระเจา้
ไดส้ าแดงพระองคต่์อพลไพร่ชาวอิสราเอลของพระองค ์มาเป็นเวลาหลายยุคหลายสมยัแลว้ ผูท่ี้มีความ
สนิทสนมกบัพระองคย์อ่มรู้ถึงส่ิงของฝ่ายจิตวิญญาณเป็นอยา่งดี “อยา่ประหลาดใจ เพราะเราบอกท่าน
ว่า ท่านทั้งหลายต้องบงัเกิดใหม่” พระเยซูมิได้หมายถึงการเกิดฝ่ายเน้ือหนังตามธรรมชาติ แต่ทรง
หมายถึงการเกิดใหม่ฝ่ายจิตวญิญาณ พระองคท์รงใชส่ิ้งของ ๆ โลก อธิบายถึงส่ิงของ ๆ สวรรค ์(ขอ้ 12) 
พระองค์ตรัสวา่มนุษยโ์ลกไม่อาจเขา้ใจในเร่ืองราวของกระแสลมไดฉ้ันใด ก็ไม่อาจเขา้ใจในเร่ืองการ
บงัเกิดใหม่ฉันนั้น เร่ืองน้ีเป็นของใหม่ ยากแก่การเขา้ใจ แผ่นดินของพระเจ้า เป็นอาณาจกัรฝ่ายจิต
วญิญาณ เป็นเร่ืองราวของสวรรค ์และไม่มีมนุษยค์นใดสามารถข้ึนไปสู่สวรรคไ์ด ้เวน้แต่พระเยซูผูเ้ดียว
เท่านั้น ซ่ึงไดเ้สด็จลงมาจากสวรรค ์รับสภาพเป็นมนุษย ์พระองค์ทรงเป็นพระบุตรองค์ถาวรของพระ
เจา้ ทรงประทบัอยู่ทั้งในสวรรค์ และในโลกในขณะเดียวกนั (ขอ้ 13) พระองค์ทรงอยู่เหนือส่ิงใด ๆ 
สารพดัส่ิงลว้นอยูใ่นพระหตัถข์องพระองค ์(ขอ้ 35) 

พระเยซูทรงกล่าวถึงวิถีทางท่ีจะท าให้มนุษย ์สามารถเขา้ไปในแผ่นดินของพระเจา้ไวอ้ย่าง
ชดัเจน มีอยูเ่พียงทางเดียวเท่านั้น คือโดยการบงัเกิดใหม่และการท่ีเป็นไปไดเ้ช่นน้ีก็เพราะ ความรักอนั
ยิ่งใหญ่ ท่ีพระเจา้ทรงมีต่อมนุษยโ์ลก จนไดส่้งพระบุตรท่ีรักยิ่งองคเ์ดียวของพระองค ์ให้ลงมาไถ่โทษ
บาปของมนุษย ์โดยการส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน เป็นการใหพ้ระบุตรไดรั้บการ “ยกข้ึน” (ขอ้ 14) การ
มองดูงูทองเหลืองท่ีโมเสสตั้งข้ึนในป่า สามารถรักษาและท าให้ชนชาติอิสราเอลมีชีวิตต่อไปฉนัใด ผูท่ี้
ด าเนินชีวิตอยู่ด้วยการมองดูท่ีพระเยซู และผูท่ี้วางใจในพระองค์ ก็จะมีชีวิตนิรันดร์ฉันนั้น (ข้อ 
15,16,36) 

พระเจา้ทรงใชพ้ระบุตรของพระองคเ์ขา้มาในโลก เพือ่ช่วยมนุษยใ์หร้อด (ขอ้ 17) พระองคมิ์ได้
เสด็จมาเพื่อพิจารณามนุษยโลก เพราะวา่มนุษยไ์ดถู้กพิพากษา เน่ืองดว้ยความโง่งมหลงใหลในความผิด
บาปอยู่แลว้ (ขอ้ 18-21) มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นท่ีจะหลีกเล่ียงการถูกพิพากษาลงโทษได ้คือโดยการรับ
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ชีวติใหม่ เร่ิมวถีิชีวติใหม่ทั้งส้ิน “ท่านต้องบังเกิดใหม่” เพราะชีวิตเก่าคือชีวิตฝ่ายเน้ือหนงันั้น จะเขา้ไป
ในแผน่ดินสวรรคข์องพระเจา้ไม่ไดเ้ลย (1 โครินธ์ 15:50) “ซ่ึงบงัเกิดจากเน้ือหนงัก็เป็นเน้ือหนงั และซ่ึง
บงัเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ” และส่ิงท่ีเกิดจากพระวิญญาณน่ีแหละ ท่ีสามารถเขา้ส่วนใน
แผน่ดินฝ่ายวญิญาณได ้ดว้ยเหตุท่ีพระเยซูพระบุตรของพระเจา้ ทรงรับสภาพเป็นบุตรของมนุษย ์ฉะนั้น
มนุษยจึ์งสามารถเป็นบุตรของพระเจา้ได้โดยทางพระองค์ (ยอห์น 1:12) โดยชาติก าเนิดแล้ว มนุษย์
ไม่ใช่บุตรของพระเจา้ แมจ้ะนบัยอ้นสมยัถึงสมยัก่อนท่ีมนุษยจ์ะหลงท าบาปเป็นคร้ังแรกก็ตาม อาดมั
เป็นบุตรของพระเจ้า โดยการท่ีพระองค์ทรงสร้างข้ึนาจากผงคลีดิน และอาดัมก็มีชีวิตอยู่เพียงชั่ว
ระยะเวลา ท่ีพระองค์ทรงก าหนดให้เท่านั้น ไม่ใช่ชีวิตนิรันดร์ เพราะชีวิตนิรันดร์มีอยู่ท่ีพระเยซูพระ
บุตรองคเ์ดียวเท่านั้น และเรารับส่วนในชีวิตน้ีก็โดยพระองคผ์ูเ้ดียวเท่านั้น เราเป็นบุตรของพระเจา้โดย
พระบุตรองคถ์าวร “ถา้คนหน่ึงคนใดอยู่ในพระคริสต ์คนนั้นก็ไดรั้บการสร้างข้ึนใหม่” ไดบ้งัเกิดใหม่ 
เขา้ร่วมในครอบครัวใหม่ คืออยูใ่นวงศว์านของพระเจา้ ไดรั้บชีวิตใหม่อุปนิสัยใหม่ และบุคลิกลกัษณะ
ใหม่ คือมีลกัษณะเหมือนกนักบัพระเจา้ พระบิดา (2 เปโตร 1:4) เขาไดรั้บวิญญาณใหม่ คือพระวิญญาณ
ของพระเจา้ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายตราประทบัของพระเจา้ ท่ีทรงประทบัไวเ้พื่อเป็นประจกัรษพ์ยาน ในการ
ท่ีพระเยซูทรงส้ินพระชนม ์เพื่อช่วยมนุษยใ์หไ้ดรั้บความรอด (เอเฟซสั 1:13,14) 

ทั้งหมดน้ีพระเจา้ทรงจดัเตรียมไวใ้ห้เราพร้อมแลว้ โดยทางไมก้างเขนของพระคริสต์ อนัเป็น
สถานท่ีซ่ึงพระเยซูได้ทรงถูก “ยกข้ึน” เพื่อไถ่โทษความผิดบาปของมนุษย์ เป็นการตอบสนองข้อ
เรียกร้องอนัชอบธรรมของพระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิ (โรม.3:9-24) เร่ืองการบงัเกิดใหม่และชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ
จิต เท่าท่ีไดก้ล่าวมาขา้งบนน้ี เป็นแต่เพียงสรุปความโดยยอ่เท่านั้น จะไดอ้ธิบายอยา่งละเอียดถ่ีถว้นอีก
คร้ังหน่ึง เม่ือกล่าวถึงการปฏิบติัพระราชกิจในบั้นปลายของพระองค ์อน่ึงในจดหมายฝากของอคัรสาวก
เปาโล ก็ไดอ้ธิบายเร่ืองน้ีไวเ้ช่นเดียวกนั 

ยอห์นมิไดบ้นัทึกเร่ืองราว ท่ีพระเยซูทรงสนทนากบันิโคเดมสัในเยน็วนันั้น ไวใ้ห้ครบถว้น 
ฉะนั้นเราจึงไม่ทราบว่า นิโคเดมสัพูดว่าอย่างไรบา้งและตดัสินใจรับการบงัเกิดใหม่ท่ีได้กล่าวมาน้ี
หรือไม่ เราทราบเพียงแต่วา่ท่านไดย้อมรับเช่ือเป็นการลบั ๆ และใน ยอห์น 7:50,51 เม่ือพระเยซูทรงถูก
พวกฟาริสีหาเหตุใส่ร้ายพระองค์นั้น นิโคเดมสัอยูฝ่่ายพระองค์ภายหลงัจากท่ีพระเยซูถูกตรึงบนไม้
กางเขนแลว้ นิโคเดมสัก็ไดต้ดัสินใจประกาศตนเป็นศิษยข์องพระเยซูอยา่งกลา้หาญ และไดร่้วมมือกบั
โยเซฟชาวอริมาธาย อนัเชิญพระบรมศพของพระเยซูลงจากไมก้างเขน น าไปสู่อุโมงคฝั์งพระศพ แลว้
พากนัหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนเคร่ืองหอมมาตบแต่งพระศพ (ยอห์น 19:38,39) 

พระเยซูและสาวกของพระองค์ได้ “ยบัย ั้ง” อยู่ท่ีมณฑลยูดา และได้ทรงประกาศสั่งสอน
ประชาชน ส่วนสาวกของพระองคไ์ดใ้หศี้ลบพัติศมา แก่ผูท่ี้รับเช่ือแลว้เป็นจ านวนหลายคน และภายใน
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ระยะเวลาไม่นานนัก ก็มีผูข้อติดตามพระองคไ์ปเป็นจ านวนมาก มากกว่าผูติ้ดตามยอห์นเสียอีก ซ่ึง
ขณะนั้นยอห์นบพัติศมาก็ท าการประกาศ และให้บพัติศมาแก่ประชาชน อยู่ไม่ไกลจากสถานท่ีท่ีพระ
เยซูประทบัอยูเ่ท่าใดนกั เม่ือศิษยข์องท่านถามถึงเร่ืองน้ี ท่านจึงตอบวา่ “มนุษยจ์ะรับส่ิงใดไม่ได ้เวน้แต่
ท่ีไดป้ระทานจากสวรรคใ์หเ้ขา...เรามิใช่พระคริสต ์พระองคน์ั้นคงตอ้งใหญ่ข้ึน แต่เราจะตอ้งนอ้ยลง เรา
มีความยนิดีอยา่งเป่ียมลน้ ในการท่ีไดเ้ป็นสหายของพระองค”์ (ยอห์น 3:27-30) 

เม่ือพระเยซูทรงทราบถึงการขดัแยง้กนักบัพวกฟาริสี พระองคจึ์งเสด็จจากมณฑลยดูาไปสู่กาลิ
ลี 

ข้อไตร่ตรอง 
ปัญหาท่ีส าคญัและจ าเป็นยิ่งส าหรับมนุษยทุ์ก ๆ คนในปัจจุบนัน้ี ก็คือ “ขา้พเจา้เองบงัเกิดใหม่

หรือยงั” “ขา้พเจา้อยูใ่นสภาพเตรียมพร้อม ท่ีจะเขา้ร่วมในราชวงศข์องพระเจา้แลว้หรือยงั” เราจะอยูใ่น
สภาพเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์เหล่าน้ีได ้ก็ต่อเม่ือเรากระท าตามพระวจนะของพระเจา้ โดยเช่ือพึ่ง
พระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระเจา้ ซ่ึงไดถู้กตรึงไวเ้พื่อเรา และยอมรับวา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้ และ
พระผูช่้วยให้รอดของเรา ถ้าเราอยู่ในสภาพพร้อมแล้วเช่นน้ี เราก็สามารถพูดได้อย่างเต็มท่ีว่า เราได้
บงัเกิดใหม่ และเป็นบุตรของพระเจา้แลว้ และ “ถ้าเราท้ังหลายเป็นบุตรแล้ว เราจึงเป็นทายาท คือผู้ รับ
มรดกซ่ึงไม่รู้เป่ือยเน่าอันปราศจากมลทิน และจะหาร่วงโรยไม่ ซ่ึงทรงจัดเตรียมไว้ในเมืองสวรรค์
ส าหรับท่านท้ังหลาย” 

ผูบ้นัทึกพระราชประวติัของพระองค์กล่าวว่า “พระเยซูมิได้ไวพ้ระทยัในคนเหล่านั้น” และ
ก่อนหน้าน้ีก็ไดก้ล่าวไวว้่า “คนเป็นอนัมากไดศ้รัทธาในพระนามของพระองค์” ค  าวา่ “ศรัทธา” “เช่ือ” 
“ไวใ้จ” ค  าเหล่าน้ีมาจากรากศพัทค์  าเดียวกนั เราอาจอธิบายความหมายไดด้งัน้ีคือ การท่ีผูค้นเป็นจ านวน
มาก เพียงแต่ยอมเช่ือวา่พระเยซูเป็นองคพ์ระเมสิยาห์ แต่วา่เขาเหล่านั้นยงัมิไดไ้วใ้จเช่ือพึ่งพระองค ์มิได้
มอบตวัถวายวิญญาณจิตแก่พระองค์และไม่ยอมให้พระองคเ์ป็นพระผูน้ าในชีวิตของเขา เม่ือเป็นเช่นน้ี 
พระเยซูจึงมิไดท้รงไวใ้จในพวกเขาเลย ศิษยข์องยอห์นหลายคน ไดติ้ดตามพระเยซูดว้ยดวงจิตท่ีเปิดรับ
พระองค ์ดว้ยความศรัทธาอนัเตม็เป่ียม พร้อมท่ีจะติดตามพระองคไ์ปทุกหนทุกแห่งและยอมสละทุกส่ิง
ทุกอย่าง ไม่ว่าจะตอ้งเส่ียงต่อชีวิตและรับการสูญเสียอย่างไรก็ตาม พระเยซูจึงทรงวางพระทยัในศิษย์
เหล่านั้นดงันั้นพวกเขาจึงไดรั้บประสบการณ์ท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน ๆ เป็นอนัมาก ผูใ้ดก็ตามท่ียอมอ่อน
นอ้มต่อพระองคอ์ยา่งหมดส้ิน ผูน้ั้นจะไดมี้สามคัคีธรรมกบัพระองคอ์ยา่งใหญ่หลวง เพราะวา่พระองค์
เสด็จเขา้มาประทบัใจในดวงจิตของเขาผูน้ั้น ท่านเองได้อ่อนน้อมยอมถวายชีวิตและน ้ าใจของท่าน 
ใหแ้ก่พระองคเ์ช่นน้ีหรือยงั 
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“ซ่ึงเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ” การบงัเกิดใหม่คือการบงัเกิดฝ่ายจิตวิญญาณ โดยการ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัพระวิญญาณของพระเจา้คือการรับบพัติศมา เขา้ร่วมในพระกายของพระ
คริสต ์ซ่ึงท าให้ “บงัเกิดเป็นบ่อน ้ าในตวัเขา พลุ่งข้ึนถึงชีวิตเป็นนิตย”์ และไหลซึมซาบไปตลอดทัว่จิต
วญิญาณและร่างกาย  

วญิญาณท่ีบงัเกิดใหม่แต่เบ้ืองบนเท่านั้น ท่ีเขา้ใจถึงการเปรียบเทียบระหวา่งวิญญาณกบัลม (ขอ้ 
8) ลมโชยอ่อน ๆ ในฤดูร้อน หรือพายุท่ีพดัจดัในฤดูหนาวเป็นเช่นใด “คนท่ีบงัเกิดจากพระวิญญาณก็
เป็นอยา่งนั้นทุกคน” แมท้่านจะไดย้ินเสียง และรู้สึกดว้ยการสัมผสั แต่ท่านก็ไม่อาจทราบวา่มนัพดัมา
จากไหน และจะพดัไปท่ีไหน ท่ีรู้ก็รู้ไดเ้พียงอยา่งเดียวเท่านั้นวา่บดัน้ีลมพดัมาแลว้ 

พระเจา้ทรงเทพระวิญญาณของพระองค์ ลงมาสวมทบัพระบุตรโดยไม่มีการจ ากดั พระองค์
ทรงเป็นแหล่งก าเนิดแห่งชีวิตนิรันดร์ ซ่ึงมาแต่เบ้ืองบนเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ผูท่ี้มาจากแผน่ดินโลก ก็
อยูฝ่่ายแผ่นดินโลกและยอ่มพูดถึงแผน่ดินโลก พระองคผ์ูเ้สด็จมาจากสวรรคก์็อยู่เหนือสารพดั (ยอห์น 
3:31-36) 

ค าวา่ “ร้อนใจ” (ยอห์น 2:17) เป็นค าเดียวกบัค าวา่ “อิจฉา” ซ่ึงปรากฏใน กิจการ.13:45 และมา
จากภาษากรีกค าเดียวกนั รากศพัทเ์ดิมหมายถึง “เดือดพล่าน” พระเยซูทรงมีความเผด็ร้อน “เดือดพล่าน” 
ก็เพื่อท่ีจะให้พระเจา้ไดรั้บสง่าราศี ชนชาติยิวในเวลานั้นมกัมีความกระตือรือร้น เพื่อผลประโยชน์ของ
ตวัเอง ส่วนท่านเล่า เคยตั้งปัญหาถามตวัเองบา้งหรือไม่วา่ “ขา้พเจา้มีความเดือดพล่าน” (ร้อนรน) ในวิถี
ใด อยา่งไรบา้ง? 

ทบทวน 
จงศึกษาดูความเป็นมาของเทศกาลปัศกา (จากปฐมกาล บทท่ี 12) เสร็จแลว้ จงพิจารณาค าถาม

ต่อไปน้ี 
เม่ือพระเยซูเสด็จเขา้ไปในพระวิหาร พระองคพ์บพ่อคา้ก าลงัคา้ขายอะไรท่ีนัน่? พระองค์ทรง

จดัการกบัพวกนั้นอยา่งไรบา้ง? ในเม่ือพวกพ่อคา้เหล่านั้นขายสัตวส์ าหรับเป็นเคร่ืองสักการะบูชาพระ
เจา้ ฉะนั้นจึงใคร่จะรู้ว่าเขาจึงมีความผิดสถานใด? (สถานท่ีคา้ขายใกลแ้ท่นบูชามากเกินไป ปกติแลว้
พระวหิารเป็นสถานท่ีหวงหา้ม ไม่ควรท่ีผูใ้ดจะบงัอาจกระท าเช่นน้ีนอกจากนั้น ราคาสัตวท่ี์ขายยงัตั้งไว้
สูงเกินไป) 

ชนชาติยิวตั้งปัญหาถามพระเยซูว่าอย่างไรบา้ง หลงัจากท่ีพระองค์ทรงขบัไล่พวกพ่อคา้ออก
จากวหิารแลว้ และพระองคท์รงตอบวา่อยา่งไร? 
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พระเยซูทรงหมายถึงอะไร เม่ือพระองคต์รัสค าวา่ “โบสถ์น้ี”? การสร้างวิหารของเฮโรดหลงัน้ี
กินเวลาเวลานานเท่าใด? (นับตั้งแต่เร่ิมสร้างมาจนกระทัง่ขณะท่ีพูดถึงน้ี รวมเวลาได ้46 ปี แต่ยงัไม่
เสร็จ) 

ขุนนางชาวยิวผูท่ี้ไปหาพระเยซูตอนค ่า ในระหว่างเทศกาลปัศกานั้นคือใคร? ท่านคิดบ้าง
หรือไม่วา่ การท่ีท่านไปหาพระเยซู คงเน่ืองมาจากการช าระพระวหิารของพระเยซูคร้ังนั้นเป็นตน้เหตุ? 

นิโคเดมสัเขา้ใจค าตรัสของพระเยซูท่ีว่า “ท่านต้องบังเกิดใหม่” หรือไม่? ตวัท่านเองเล่า เขา้ใจ
เร่ืองการบงัเกิดใหม่หรือยงั? 

มนุษยมี์ประสบการณ์ในการบงัเกิดใหม่ โดยการกระท า หรือโดยความเขา้ใจ? การ “บงัเกิด
ใหม”่ นั้น เป็น “การรับเอา” หรือ “การรับรู้”? 

เม่ือเสร็จจากการร่วมในงานฉลองเทศกาลปัสกาแลว้ พระเยซูทรงกระท าอะไร ในมณฑลยดูา? 
ขณะนั้นยอห์นบพัติศมาก าลงัท าอะไรอยู?่ ศิษยข์องยอห์นบพัติศมาถามเขาวา่อยา่งไรบา้ง? ยอห์นบพัติศ
มาพยายามแยง่เอาเกียรติยศไปจากพระเยซูหรือไม่? 

ท่านเขา้ใจหรือไม่วา่ยอห์นหมายถึงอะไร ในค าพูดท่ีวา่ “เราจะต้องน้อยลง” ฐานะท่ีแทจ้ริงของ
ยอห์นบพัติศมา ในโครงการของพระเจา้เก่ียวกบัพระกิตติคุณนั้น คืออะไร? 

ในบทเรียนน้ีขอ้ใดประทบัใจท่านมากท่ีสุด? 
เม่ือพระเยซูทรงเสร็จส้ินจากการปฏิบติัพระราชกิจ ในมณฑลยูดาแลว้พระองค์เสด็จไป ณ ท่ี

ใด? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. เหตุท่ีพระเยซูทรงขบัไล่พวกพ่อคา้ออกจากพระวิหาร เป็นเพราะพวกพ่อคา้หาเงินในทางท่ี

ผดิ หรือเป็นเพราะพวกเขาท าให้พระวิหารตอ้งเป็นมลทิน หรือดว้ยเหตุทั้งสองประการดงักล่าว 2. เหตุ
ใดพระเยซูจึงทรงเรียกพระวหิารนั้นวา่ “พระราชฐานของพระบิดาของเรา” ในเม่ือพระวิหารนั้นกษตัริย์
เฮโรดผูช้ัว่ร้าย ไม่เคยมีความศรัทธาในพระเจา้เป็นผูส้ร้างข้ึน ขอ้น้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ การนมสัการพระเจา้อยา่ง
แทจ้ริงนั้น มิไดข้ึ้นอยูก่บัสถานท่ีไดห้รือไม่ 3. การท่ีนิโคเดมสัแนะน าตวัเองแก่พระเยซูนั้น เป็นเพราะนิ
โคเดมสัซาบซ้ึงในพระราชกิจของพระองค์หรือ 4. ท่านคิดว่านิโคเดมสัมาหาพระเยซูคริสต์ ในฐานะ
ตวัแทนของผูน้ าศาสนายิว หรือมาดว้ยเหตุผลส่วนตวัของนิโคเดมสัเอง 5. นิโคเดมสัรู้ว่าพระเยซูทรง
เป็น “ครูมาจากพระเจา้” เพราะค าสั่งสอนของพระเยซูเอง หรือเป็นเพราะผลแห่งการปฏิบติัพระราชกิจ
ของพระองค ์6. ท่านใชข้อ้พระคมัภีร์ขอ้ใดเป็นหลกั ในการท่ีจะพิสูจน์ต่อตวัท่านเองและผูอ่ื้นว่า ท่าน
เองได ้“บงัเกิดใหม่” แล้ว 7. ท่านจะอธิบายให้ผูท่ี้ถวายตวัรับความรอดแล้วอย่างไร จึงจะท าให้เขามี
ความแน่ใจว่า เขาไดบ้งัเกิดใหม่แลว้จริง ๆ 8. เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีประชาชนชั้นสามญัชน จะสามารถ
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เขา้ใจในเร่ืองการบงัเกิดใหม่ ไดดี้กวา่ชนชั้นผูป้กครอง เยี่ยงขุนนางนิโคเดมสั 9. ท่านคิดว่าค าอธิบาย
ของพระเยซู เก่ียวกบัการบงัเกิดใหม่น้ี ชดัเจนเพียงพอหรือไม่ 
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ขั้นทีสิ่บหญงิชาวสะมาเรีย-ทีบ่่อน า้ยาโคบ เมอืงซูคาร 

ยอห์น 4:4-42 

พวกฟาริสีไดพ้ยายามยุยงให้ศิษยข์องยอห์นบพัติศมา และสาวกของพระเยซูแตกกนัอยูเ่สมอ 
แต่ยอห์นก็ได้ต่อสู้ขดัขวาง การกระท าอนัชั่วร้ายของเหล่าศตัรูของพระเยซูทุกวิถีทาง พระเยซูทรง
พิจารณาเหตุการณ์ต่าง ๆ อยา่งรอบคอบแลว้ ก็ทรงน าบรรดาสาวกของพระองคก์ลบัไปสู่มณฑลกาลิลี
อีก แต่ทั้งน้ีพระองคมิ์ไดเ้สด็จไปตามเส้นทางท่ีน าไปสู่ต าบลอายโนน ซ่ึงขณะนั้นยอห์นก าลงัประกาศ
สั่งสอนประชาชนอยูท่ี่นัน่ หากแต่พระองคเ์สด็จผา่นเขา้ไปในมณฑลสะมาเรีย ซ่ึงตามประเพณีสืบเน่ือง
มาแต่โบราณกาลของชนชาติยิวนั้น ถือว่ามณฑลสะมาเรียเป็นดินแดนท่ีมีมลทิน เป็นดินแดนแห่งการ
แช่งสาป จึงมีความรังเกียจ ไม่ยอมเหยียบยา่งเขา้ไปในมณฑลสะมาเรียเป็นอนัขาด แต่พระเยซูมิไดท้รง
ถือตามประเพณีอนัน้ี พระองคป์ฏิบติัเสมือนหน่ึงวา่ พระองคไ์ม่ทรงทราบเร่ืองน้ีมาก่อนเลย 

การกระท าของพระเยซูและสาวกของพระองคค์ร้ังน้ี ไม่เพียงแต่ชนชาติยิวถือวา่เป็นการฝ่าฝืน
บทบญัญติัอย่างร้ายแรงเท่านั้น แมแ้ต่ชาวสะมาเรียเองต่างก็รู้สึกประหลาดใจอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะหญิง
ชาวสะมาเรียท่ีพระองคท์รงพบท่ีบ่อน ้ายาโคบนั้น ยิง่ประหลาดใจเป็นทวีคูณ เม่ือพระองคต์รัสขอน ้ าด่ืม
จากนาง เพราะโดยปกติแลว้ ชาวยิวจะไม่ยอมพูดจาปราศรัยกบัชาวสะมาเรียเลย แต่นางไดป้ฏิเสธไม่
ยอมถวายน ้ าด่ืมให้แก่พระองค์ และแมว้า่ต่อมาภายหลงันางจะรับเช่ือในพระองคก์็ตาม เท่าท่ีบนัทึกไว้
ในพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้นไม่ปรากฏวา่นางไดถ้วายน ้ าให้แก่พระองคเ์ลย ทั้งน้ีเราอาจสัณนิษฐานได้
วา่ ตอนแรกนั้น นางยงัประหลาดใจสงสัยในพระองค ์จึงท าให้นางปฏิเสธ คร้ันเม่ือนางไดฟั้งพระธรรม
อนัประเสริฐของพระองคแ์ลว้ ก็เกิดความซาบซ้ึงมีความศรัทธากระทัง่ลืมนึกถึงเร่ืองน้ี ท่านลองนึกภาพ
เอาเองเถิดวา่ บรรดาสาวกของพระองค ์จะพากนัแปลกใจสักเพียงใด เม่ือกลบัมาจากการซ้ืออาหารใน
เมือง มาพบพระองคก์ าลงัสนทนากบัหญิงชาวสะมาเรียเช่นน้ี 

อภิปราย 
ก่อนท่ีเราจะศึกษาถึงการสนทนา ระหว่างพระเยซูกบัหญิงชาวสะมาเรียท่ีบ่อน ้ าของยาโคบ

ต่อไป ก็ขอใหพ้ิจารณาถึงความจริงท่ีส าคญัสองประการ ในขั้นท่ีสิบน้ี ตามท่ีปรากฏในพระธรรมยอห์น 
เสียก่อน 

ประการแรก ไดแ้ก่การล าดบัเหตุการณ์ ยอห์นไดบ้นัทึกพระราชกิจของพระองค์ตอนน้ีไว ้
ในบทตน้ ๆ ของพระธรรมยอห์น หากว่าเราจะตรวจบทท่ีหน่ึง สอง สาม อย่างคร่าว ๆ แลว้ จะเห็นว่า
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ก่อนท่ียอห์นจะกล่าวถึงการสนทนาระหว่างพระเยซูกับหญิงชาวสะมาเรียนั้น ยอห์นได้กล่าวถึง
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบติัพระราชกิจของพระเยซู ไวเ้พียงหกประการเท่านั้น คือ การประกาศ
แนะน าพระเยซูให้ประชาชนรู้จกัโดยยอห์นบพัติศมา การเลือกสาวกของพระองค์การเสด็จร่วมในพิธี
สมรสท่ีหมู่บา้นคานา การช าระพระวิหาร การเขา้เฝ้าของนิโคเดมสั และการขดัแยง้กนัในเร่ืองการให้
บพัติศมา เหตุการณ์คร้ังสุดทา้ยน้ีเอง เป็นเหตุให้พระองคย์ุติการประกาศสั่งสอนในมณฑลยดูาคร้ังแรก 
แลว้เสด็จข้ึนไปทางทิศเหนือมุ่งสู่มณฑลกาลิลี โดยผา่นเขา้ไปในมณฑลสะมาเรียตามความคิดเห็นของ
ยอห์นถือวา่ การเสด็จไปเยีย่มเยยีนเมืองซูคารคร้ังน้ี เป็นเหตุการณ์ท่ีส าคญัยิง่ 

ประการท่ีสอง การท่ียอห์นอธิบายถึงการสนทนาปราศรัยระหว่างพระเยซู และหญิงชาว
สะมาเรียไวอ้ยา่งละเอียดละออ สมเหตุสมผลตามหลกัตรรกวิทยา โดยมิไดต้ดัทอนหรือสรุปไวเ้พียงยอ่ 
ๆ แต่ประการใด แมว้่าพระธรรมยอห์นจะมีดว้ยกนัถึงยี่สิบเอ็ดบท แต่ท่ีบนัทึกไวอ้ย่างละเอียดถ่ีถว้น
เช่นเดียวกบัเร่ืองน้ีมีเพียงแปดเร่ืองเท่านั้น คือเร่ืองการรักษาคนตาบอดให้หาย เร่ืองของลาซะรัส นิโค
เดมสั เร่ืองทิพยอาหารแห่งชีวติ การเล้ียงคร้ังสุดทา้ย การถูกจบัข้ึนฟ้องศาลและการถูกตรึงท่ีไมก้างเขน 
การฟ้ืนคืนพระชนม ์และการปรากฏพระกายภายหลงัจากการฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ ท่ีชายฝ่ังทะเลกาลิลี
ในเวลารุ่งเชา้ 

การสนทนาปราศรัยระหวา่งพระเยซู กบัหญิงชาวสะมาเรีย จะตอ้งมีสาระส าคญัซ่ึงเป็นบทเรียน
แก่เราหลายประการทีเดียว มิฉะนั้นแลว้ ท่านยอห์นคงไม่บนัทึกไวใ้นบทตน้ของพระธรรมยอห์น และ
คงไม่อธิบายไวอ้ยา่งละเอียดถ่ีถว้นเช่นน้ีเป็นแน่ เราตอ้งจ าไวว้า่ ขณะท่ีพระเยซูทรงสนทนาปราศรัยกบั
หญิงชาวสะมาเรียนั้น ยอห์นและสาวกอ่ืน ๆ ของพระเยซู ไม่ได้อยู่ท่ีนั่น และพระเยซูเองก็คงไม่
ประสงคท่ี์จะเล่าใหผู้ใ้ดทราบ ถึงชีวติของหญิงแพศยาท่ีสังคมรังเกียจผูน้ี้ ดงัท่ีนางไดเ้ปิดเผยให้พระองค์
ทราบเป็นแน่ ถา้เช่นนั้นใครเล่าเป็นผูบ้อกกล่าวให้ยอห์นทราบ อาจเป็นหญิงผูน้ั้นเอง หรือชาวเมืองซู
คาร ท่ีทราบเร่ืองราวจากเจา้ตวัหญิงผูน้ั้นก็ได ้

เราอาจนึกวาดภาพหญิงผูส้วยงามน้ีไดว้า่ ภายหลงัจากท่ีพระเยซูไดท้รงปลดปล่อยนางให้พน้
จากความเป็นทาสของความบาปแล้ว นางคงถวายตัวเป็นศิษยแ์ละรวมติดตามพระองค์ เช่นเดียวกบั
สาวกทั้ งสิบสองคนของพระองค์ และทุกคร้ังท่ีนางมีโอกาส นางคงยินดีเล่าให้ผู ้อ่ืนฟังถึงการ
เปล่ียนแปลงในชีวติของนาง จากสภาพการเป็นคนชัว่ชา้เลวทราม มาเป็นศิษยผ์ูซ่ื้อสัตยข์องพระคริสต ์

ประเด็นท่ีส าคญั ในการสนทนาระหวา่งมหาบุรุษแห่งมณฑลกาลิลี และหญิงชาวสะมาเรียคือ
อะไร คือเร่ืองน ้ า น ้ าบริสุทธ์ิ ใสสะอาด ซ่ึงไม่เพียงแต่จะหมายถึงน ้ าอนัใสสะอาดในบ่อโบราณ ท่ี
ยาโคบขดุข้ึนมาใช ้จนกระทัง่บดัน้ี เป็นเวลาสิบสองศตวรรษมาแลว้ และยงัคงมีน ้ าท่าบริบูรณ์ ให้ความ
ชุ่มช้ืนแก่ประชาชนไดอ้ยา่งอ่ิมเอมน้ีเท่านั้น หากยงัหมายถึงน ้าอนัประกอบดว้ยชีวิตอีกดว้ย และการพูด
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ถึงน ้ าน้ี ได้เปิดโอกาสให้พระเยซูได้อธิบายถึงมูลเหตุ ท่ีท าให้ชนชาติยิวและชนชาติสะมาเรียพิพาท
บาดหมางกนัเร่ือยมา แลว้พระองคก์็ไดช้กัชวนให้ผูห้ญิงนั้นกลบัใจใหม่ ค  าตรัสในการชกัชวนของพระ
เยซูในท่ีน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีเลิศส าหรับพวกเรา ในการท่ีจะน าวญิญาณผูอ่ื้นใหม้าเช่ือพระคริสต ์

ขณะท่ีพระเยซูทรงนัง่บนขอบบ่อน ้ าโบราณ ระหว่างการสนทนานั้น พระองค์ไดช้กัชวน ให้
หญิงสะมาเรียผูน้ั้นรับเอา “น ้าประกอบด้วยชีวิต” ซ่ึงพระองค์เสด็จมาเพื่อประทานน ้ าน้ีให้มนุษย์
โดยตรง พระองคท์รงสัญญาวา่ผูใ้ดก็ตามเม่ือด่ืมน ้าน้ีแลว้ จะไม่รู้สึกกระหายอีกเลย เม่ือไดรั้บน ้ าน้ีไวใ้น
จิตใจแล้ว ก็จะกลายเป็นบ่อน ้ าท่ีไม่มีว ันเหือดแห้ง แต่จะไหลพลุ่งข้ึนถึงชีวิตเป็นนิตย์ (ยอห์น 
4:13,14,7:37-39) เม่ือนางไดฟั้งพระวจนะของพระองคเ์ช่นนั้น จิตวญิญาณของนางก็รู้สึกกระหายน ้ านั้น
ทนัที นางจึงทูลขอว่า “ท่านเจา้คะ ขอน ้ านั้นให้ดิฉันเถิด เพื่อดิฉันจะไม่กระหายอีก” เม่ือนางได้เปิด
จิตใจต้อนรับ พระองค์ ๆ จึงสอนให้นางรู้จกัรการนมสัการท่ีแท้จริง “พระเจ้าเป็นวิญญาณและผูท่ี้
นมสัการพระองค์ ตอ้งนมสัการโดยจิตวิญญาณและความจริง” ทั้งน้ี เพื่อให้นางสนใจต่อพระเจา้ผูท้รง
รักมนุษย์นั่นเอง พระองค์ได้ทรงน าหญิงผูห้น่ึงซ่ึงอดีตของนาง ได้เคยผิดพลาดจนเป็นคนท่ีสังคม
รังเกียจมาแลว้ ใหห้นัมาเช่ือพระองค ์และโดยการเป็นพยานของหญิงผูน้ี้ ท  าให้ประชาชนทั้งหมู่บา้นซ่ึง
ไม่มีผูใ้ดเป็นชาวยวิเลย หนัมาเช่ือพระเยซูและเป็นคริสเตียน 

ในพระกิตติคุณทั้งส่ีเล่ม ไม่มีเร่ืองใดท่ีจะท าให้เรามีความอบอุ่นใจเกินกว่าเร่ืองน้ีเลย ซ่ึง
กล่าวถึงผลแห่งการช าระความผิดบาปดว้ย “น า้ประกอบด้วยชีวิต” และการเปล่ียนแปลงในชีวิตของ
หญิงผูห้น่ึง เม่ือพระเยซูทอดพระเนตรเห็นหญิงผูน้ั้น พาผูค้นออกมาจากเมืองซูคาร เดินตดัทุ่งนามาเฝ้า
พระองค ์พระองค์จึงตรัสแก่บรรดาสาวกของพระองคว์่า “จงลืมตามองดูนาเถิด เพราะว่าทุ่งนาเหลือง 
ถึงฤดูเก่ียวแลว้” พืชผลยอ่มรอคอยผูเ้ก็บเก่ียวเสมอ 

ข้อไตร่ตรอง 
คนไขท่ี้ไดรั้บการเยีย่วยารักษาจนหายเป็นปกติ ยอ่มเป็นผูย้นืยนัถึงความสามารถของนายแพทย์

ไดดี้ท่ีสุดฉนัใด หญิงชาวสะมาเรียผูน้ี้ก็เป็นฉนันั้น เพราะนางเคยมีอดีตท่ีไม่ดีงามมาก่อน คร้ันนางมารับ
เช่ือในพระเยซูคริสตแ์ลว้ ก็ไดป่้าวประกาศใหบุ้คคลทัว่ ๆ ไปไดท้ราบ ถึงเร่ืองราวขององคพ์ระเมสิยาห์ 
จึงเป็นธรรมดาอยูเ่องท่ีจะตอ้งมีผูส้นใจกนัมาก ดงันั้นการท่ีมีผูค้นเป็นจ านวนมากหนัมาเช่ือพระองค ์จึง
ไม่ใช่ส่ิงท่ีน่าฉงนอะไรนกั 

โลกน้ีมีอะไรหรือ ท่ีมนุษยห์ว ัน่กลวัยิ่งไปกว่าผลแห่งการกระท าผิดของตนเอง พระเยซูมิได้
ปลุกมนุษยใ์หมี้สติสัมปชญัญะเพียงเพื่อให้มีความจดจ าเท่านั้น พระองคย์งัทรงเร่งเร้าให้เราเกิดก าลงัใจ 
ในการปฏิบติัและแสวงหาความจริงอีกดว้ย 
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พระเจา้ทรงใช้ค  าพยาน ของผูท่ี้ “ต ่าตอ้ยท่ีสุด” ในบรรดาพี่น้องของพระคริสต์ เพื่อพิสูจน์ให้
เห็นสง่าราศีแห่งพระกิตติคุณ และบางคร้ังพระองคก์็ใชค้  าพยานน้ี เพื่อน าประชาชนเป็นจ านวนมากให้
เช่ือในพระองคด์ว้ย 

เป็นท่ีแน่นอนอยา่งยิ่งวา่ พระเจา้ไม่ทรงเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั หรือเห็นแก่ผูห้น่ึงผูใ้ดเลย ดงัจะเห็น
ไดจ้ากการท่ีพระเยซูทรงโปรดประทานพระธรรมแห่งความจริง อนัล ้าค่าเกินกวา่มุกดาใด ๆ ให้แก่หญิง
ท่ีสังคมรังเกียจน่าเวทนาผูน้ั้น เท่าเทียมกบัท่ีพระองคไ์ดป้ระทานให้แก่นิโคเดมสั ขุนนางชาวยิว ซ่ึงมีผู ้
นบัหนา้ถือตาทัว่เมือง 

พระเจา้ทรงปรารถนาส่ิงใดจากมนุษยห์รือ ส่ิงท่ีพระองค์ทรงปรารถนาจากมนุษย ์ก็คือ การ
นมสัการท่ีแทจ้ริง ท่านถวายการนมสัการท่ีแทจ้ริงให้แก่พระองคห์รือ การงานของเราจะไร้ผล หากเรา
ไม่รู้จกัวิธีท่ีจะนมสัการพระองค์อย่างถูกตอ้ง เม่ือเราศึกษาเร่ืองเก่ียวกบัสวรรค์นั้น เราเห็นทูตสวรรค์
กระท าอะไรกนับ้าง ก็คือนมสัการพระเจา้ แล้วมนุษย์มิได้นมสัการพระเจ้ามาแต่โบราณดอกหรือ 
นมสัการก็จริงอยู่ แต่มิใช่นมสัการดว้ยวิญญาณและความจริง อย่างท่ีพระเจา้ทรงพอพระทยั น่ีคือยุค
ใหม่ พระเยซูทรงพร้อมท่ีจะโปรดมนุษยทุ์กคนให้รับชีวิตใหม่จากพระเจา้ โดยการสละพระชนม์ชีพ
ของพระองค ์ฉะนั้นชีวิตใหม่ท่ีมนุษยจ์ะไดรั้บน้ี จึงข้ึนอยูก่บัการนมสัการนัน่เอง การประกอบพิธีใด ๆ 
ท่ีมิไดเ้กิดจากใจจริงของผูป้ระกอบพิธีนั้น ย่อมไม่เป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ การนมสัการท่ีแทจ้ริงนั้น 
ทั้งชีวิตจิตใจของเราตอ้งอ่อนน้อมต่อพระเจา้ กอปรดว้ยความรัก และสรรเสริญพระองค์ผูเ้ป็นสายธาร
แห่งความรัก ซ่ึงไม่มีวนัเหือดแหง้ พระเจา้ทรงปรารถนาท่ีจะรับเอาการนมสัการจากใจจริงของเราเสมอ 
การนมสัการท่ีแทจ้ริงก็คือ การถวายความรักของเราใหแ้ก่พระองคน์ัน่เอง 

ในภาษากรีกค าท่ีแปลวา่ “บ่อน ้ า” มีอยูส่องค า ในขอ้ 11 ค าวา่ “บ่อน ้ า” ท่ีหญิงชาวสะมาเรียพูด
ถึงนั้นหมายถึง “บ่อน ้ า” “หลุมขงัน ้ า” หรือ “อ่างเก็บน ้ า” ส่วนบ่อท่ีพระเยซูตรัสถึงนั้น พระองค์ทรง
หมายถึงภาวะจิตใจของผูท่ี้รับน ้ าประกอบดว้ยชีวิตแลว้ ซ่ึงเป็น “บ่อน ้ าพุ” ท่ีไหลพุ่งข้ึนมาเองโดยไม่
จ  าเป็นตอ้งตกัหรือสูบดว้ยแรงใด ๆ ทั้งส้ิน 

ทบทวน 
มณฑลท่ีคัน่อยู่ระหว่างมณฑลยูดากบัมณฑลกาลิลี คือมณฑลอะไร? (ชนชาติยิวผูเ้คร่งครัด

ศาสนา จะไม่ยอมเหยียบยา่งเขา้ไปในมณฑลน้ีเลย เพราะถือว่า ชนชาติสะมาเรียเป็นชนชาติเลือดผสม 
ไม่บริสุทธ์ิ และมีความเช่ือขดัแยง้กบัพระบญัญติั ตั้งแต่สมยัก่อนคริสศกัราช เป็นเวลา 722 ปีมาแลว้) 

การท่ีพระเยซูคริสต ์“เสด็จเขา้ไปในมณฑลสะมาเรีย” ถือวา่เป็นการสร้างความเช่ือถือระหวา่ง
ชนชาติยวิ กบัชนชาติสะมาเรียข้ึนใหม่ ไดห้รือไม่? 
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พระเยซูทรงแวะเยี่ยมเยียนเมืองใด ในมณฑลสะมาเรีย? ใกล้ ๆ เมืองนั้ น มีอะไรเป็น
เคร่ืองหมายส าคญัในทางประวติัศาสตร์บา้ง? 

ขณะท่ีพระเยซูประทบัอยูใ่กล ้ๆ บ่อน ้ ายาโคบนั้น มีใครมาตกัน ้ าบา้ง? หญิงผูน้ี้ไดย้กอะไรข้ึน
กล่าวอา้ง ในการปฏิเสธไม่ยอมถวายน ้าด่ืมใหพ้ระเยซู? 

พระเยซูทรงหมายถึงอะไร ในการท่ีพระองคต์รัสวา่ “น ้ าประกอบดว้ยชีวิต”? เหตุใดท่านจึงคิด
ว่า หญิงผูน้ั้นไม่เขา้ใจในค าตรัสน้ี และต่อมาเหตุใดนางจึงทูลขอ “น ้ าประกอบดว้ยชีวิต” น้ี จากพระ
เยซู? 

ผูใ้ดบ้างท่ีพระเยซูตรัสว่าจะไม่รู้สึกกระหายอีก? ในขณะท่ีพระเยซูทรงซักถามหญิงนั้ น 
พระองคท์รงทราบหรือไม่วา่ นางไม่มีสามี? 

นางมีเหตุผลอะไรในการท่ีเช่ือวา่ พระเยซูทรงเป็นศาสดาพยากรณ์? 
พระเยซูตรัสเก่ียวกบัพระเจา้ว่าอย่างไรบา้ง? เราจะตอ้งนมสัการพระองค์อย่างไร จึงจะเป็นท่ี

ชอบพระทยัพระองค?์ 
พระเยซูตรัสแก่หญิงนั้นวา่อยา่งไร เม่ือนางพดูถึงพระเมสิยาห์? 
สาวกของพระเยซูมีความรู้สึกอยา่งไรบา้ง ในการท่ีพระองคท์รงสนทนากบัหญิงชาวสะมาเรียผู ้

น้ี? 
ท่านคิดวา่ ในท่ีสุดผูห้ญิงน้ีไดถ้วายน ้าด่ืมใหแ้ก่พระเยซูหรือไม่? 
เม่ือไดฟั้งค าบอกเล่าถึงเร่ืองราวของพระเยซูจากหญิงผูน้ี้แลว้ ชาวเมืองซูคารไดท้  าอยา่งไรบา้ง? 
พระเยซูประทบัอยูท่ี่เมืองซูคารเป็นเวลานานเท่าใด? การท่ีพระเยซูเสด็จเยี่ยมเยียนเมืองซูคารน้ี 

ก่อใหเ้กิดผลอะไรข้ึนบา้ง? 
ท่านไดรั้บบทเรียนฝ่ายวญิญาณจิตอะไรบา้ง จากเหตุการณ์น้ี? 
อะไรคือสาระท่ีส าคญัท่ีสุดในบทเรียนน้ี ตามความคิดเห็นของท่าน? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. ในบทเรียนท่ีแล้ว ท่านคิดบ้างไหมว่า ชาวยิวได้พยายามท าให้เกิดการแตกแยกกันข้ึน 

ระหวา่งพระเยซูกบัยอห์นบพัติศมา (ยอห์น 3:25) 2. ท่านคิดไหมว่าพระเยซูทรงพยายามหลีกเล่ียงเสีย
จากยอห์นบพัติศมา (ซ่ึงขณะนั้นก าลงัเทศนาอยู่ท่ีหมู่บา้นอายโนน) โดยการเสด็จผา่นเขา้ไปในมณฑล
สะมาเรีย 3. อะไรเป็นเหตุแห่งการเป็นศตัรูกนั ระหวา่งชนชาติยิวและชนชาติสะมาเรีย และเป็นเหตุให้
ชนชาติยิวถือวา่ การเหยียบยา่งเขา้ไปในมณฑลสะมาเรีย ไม่เป็นมงคลส าหรับตนเอง 4. ท่านคิดวา่พระ
เยซูจะปฏิบัติตามความเช่ือถือท่ีไร้เหตุผลเช่นน้ีหรือไม่ 5. พระเยซูเคยทรงลังเลต่อการฝ่าฝืน
ขนบธรรมเนียมในสมยันั้นหรือไม่ หากวา่ประเพณีเหล่านั้นฝ่าฝืนต่อความรู้สึก และขดัต่อพระราชกิจ
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ของพระองค ์6. การท่ีพระเยซูไม่ทรงสนพระทยัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของผูค้นในสมยันั้น ท าให้
พระองค์เป็นท่ีนิยมรักใคร่ของประชาชนมากข้ึน หรือเป็นท่ีเกลียดชงัของประชาชน 7. จากค าพูดของ
หญิงชาวสะมาเรียผูน้ี้ ท่านพอจะตดัสินใจไดห้รือไม่วา่ ชนชาติซะมาเรียทั้งหมด ต่างก็มีความรู้สึกขม
ข่ืนและเคียดแคน้ชนชาติยิวอยู ่หรือท่านคิดวา่ หญิงผูน้ั้นรู้สึกภูมิใจท่ีพระเยซูทรงให้เกียรติแก่นาง ดว้ย
การตรัสทกัทายปราศรัยกบันาง โดยไม่ถือสาแต่อยา่งได 8. เหตุท่ีนางไม่ยอมถวายน ้ าให้แก่พระเยซูนั้น 
เป็นเพราะความประหลาดใจ หรือเป็นเพราะความรู้สึกขมข่ืนเคียดแคน้ และทรนงในเช้ือชาติของนาง
เป็นส าคญั 9. ท่านคิดบา้งไหมวา่ ก่อนท่ีหญิงชาวสะมาเรียผูน้ี้จะสามารถเขา้ใจในเร่ืองราวฝ่ายวิญญาณ
จิตไดน้ั้น นางจ าเป็นตอ้งปฏิเสธความรู้ความเขา้ใจเดิมของนางเสียก่อน 10. บ่อน ้ าพุประกอบดว้ยชีวิตน้ี 
เป็นส่ิงท่ีอยูภ่ายในตวัเราทุกคน ซ่ึงเพียงแต่เราตอ้งแสวงหาให้ถูกวิธีเท่านั้นจึงจะพบ หรือวา่เป็นส่ิงท่ีอยู่
ภายนอกตวัเรา 11. เป็นไปไดห้รือไม่ ท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดอาจมี “บ่อน ้ าพุประกอบดว้ยชีวิตซ่ึงไหลพุ่งข้ึนสู่ชีวิต
เป็นนิตย”์ น้ี โดยท่ีบุคคลผูน้ั้นไม่รู้สึกตวัเลย หรือวา่เร่ือง “บ่อน ้า” ดงักล่าวน้ี เป็นความจริงอยา่งเดียวกนั
กบัท่ี พระเยซูไดท้รงแนะน าให้นิโคเดมสัรับไว ้เม่ือพระองคต์รัสถึง “การบงัเกิดแต่เบ้ืองบน” 12. ท่าน
คิดวา่ ค  าอธิบายของพระเยซูท่ีทรงโปรดแก่หญิงชาวสะมาเรียผูน้ั้น เป็นค าอธิบายท่ีน่ายินดีส าหรับท่าน
หรือไม่ 13. ท่านจะอธิบายอย่างไรว่า “พระเจา้ทรงเป็นพระวิญญาณ” 14. การท่ีจะเขา้เฝ้าหรือนมสัการ
พระเจา้นั้น เราจ าเป็นตอ้งจดัหาสถานท่ีไวเ้ป็นพิเศษหรือไม่ 15. พระเจา้ตอ้งเสด็จไปสู่สถานท่ีท่ีมีคน
นมสัการพระองค ์หรือวา่พระองคส์ถิตอยูใ่นสถานท่ีนั้นอยูก่่อนแลว้ มีแห่งใดบา้ง ท่ีพระเจา้มิไดส้ถิตย์
อยู่ห รือพระเจ้าทรงสามารถประทับอยู่ทั่ว ทุกหนทุกแห่งในขณะเดียวกัน  ในสภาพอ่ืน ๆ 
นอกเหนือไปจากสภาพพระวญิญาณไดห้รือไม่ 
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ขั้นทีสิ่บเอด็,สิบสองพระเยซูทรงถูกปฏิเสธ-ทีเ่มอืงนาซาเร็ธ 

มทัธิว 4:12-17, มาระโก 1:14,15ลูกา 4:14-31, ยอห์น 4:43-54 

บัดน้ีถึงเวลาแล้ว ท่ีพระเยซูจะเสด็จออกไปปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์อย่างเปิดเผย 
พระองค์ได้รับการชโลมด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีแม่น ้ าจอร์แดนทรงได้รับการทดลองในป่า
ทุรกนัดาร อนัเป็นสถานท่ีซ่ึงพระองคไ์ดรั้บชยัชนะอยา่งใหญ่หลวงต่อศตัรูท่ีร้ายกาจท่ีสุดของพระองค ์
คือพญามาร ทรงไดรั้บการประกาศยืนยนัว่า พระองค์ทรงเป็นองค์พระเมสิยาห์ โดยยอห์นบพัติศโต 
พระองคไ์ดท้รงส าแดงฤทธ์ิอ านาจ ในการช าระพระวิหารของพระเจา้ในกรุงเยรูซาเล็ม ไดท้รงสนทนา
กบัประชาชนเป็นรายบุคคล และไดท้รงชกัชวนหลายคนให้กลบัใจใหม่ เช่ือในพระองค ์และสาวกของ
พระองคไ์ดใ้หบุ้คคลเหล่านั้นรับศีลบพัติศมา พระเยซูมิไดใ้หบ้พัติศมาดว้ยพระองคเ์องเลย 

ศิษยข์องยอห์นบพัติศมาหลายคนไดถ้วายตวัติดตามพระองค ์ซ่ึงยอห์นเองก็ยินดีท่ีจะมอบศิษย์
เหล่าน้ีใหแ้ก่พระองค ์ต่อมาเม่ือเกิดการโตแ้ยง้กนัข้ึนระหวา่งศิษยข์องยอห์นและพวกยิว และเม่ือไดไ้ต่
ถามยอห์นดูแลว้ (ยอห์น 3:26) ยอห์นก็ไดรั้บรองอยา่งหนกัแน่นวา่ พระเยซูทรงเป็นศูนยร์วมแห่งการ
แสวงหาของมนุษย ์และพระวจนะของพระเจา้ก็อยู่ท่ีพระองค์ ฉะนั้นผูท่ี้ไดรั้บค าพยานของพระองค ์
และยอมรับวา่ “พระเจา้เป็นสัตยจ์ริง” จึงตอ้งรับค าพยานของพระเยซูดว้ย เพราะวา่พระเจา้ไดม้อบทุก
ส่ิงทุกอย่าง ไวใ้นพระหัตถ์ของพระองค์แลว้ และผูท่ี้ปฏิเสธพระองค์จะตอ้งอยู่ภายใตพ้ระพิโรธของ
พระเจา้ มีทางเดียวเท่านั้นท่ีจะไดรั้บชีวิตนิรันดร์ คือโดยการเช่ือฟังและยอมรับเอาพระบุตรของพระเจา้
เป็นท่ีพึ่ง 

เม่ือพระเยซูทรงทราบถึงการโตแ้ยง้กบัพวกฟาริสี พระองคจึ์งเสด็จจากมณฑลยดูาไปสู่มณฑล
กาลิลีอีกคร้ังหน่ึง ในการเสด็จไปคร้ังน้ี พระองค์ทรงตดัผา่นเขา้ไปในมณฑลสะมาเรีย และไดท้รงพกั
อยู่ท่ีเมืองซูคารเป็นเวลาสองวนั และผลแห่งการท่ีพระองค์ไดส้นทนาปราศรัย และแสดงพระธรรม
ให้แก่หญิงชาวสะมาเรียผูห้น่ึงท่ีบ่อน ้ าของยาโคบ ไดท้  าให้ประชากรของเมืองน้ีรับการฟ้ืนฟูจิตใจกนั
เป็นการใหญ่ 

ขณะท่ีพระเยซูประทบัอยูใ่นเมืองซูคารนั้นเอง ยอห์นบพัติศมาก็ถูก กษตัริยเ์ฮโรดจบัไปขงัไว้
ในเรือนจ า ทั้งน้ีก็เพราะยอห์นไดก้ล่าวตกัเตือนกษตัริยเ์ฮโรด ในกรณีท่ีแย่งเอาน้องสะใภม้าเป็นชายา 
และการท่ียอห์นบพัติศมาถูกจ าคุกเช่นน้ี ดูเหมือนจะเป็นเคร่ืองหมายให้พระเยซูทรงทราบว่า บดัน้ีถึง
เวลาแล้วท่ีพระองค์จะตอ้งเสด็จออกไป ปฏิบติัพระราชกิจของพระองค์อย่างเปิดเผยเพื่อจะท าให้ค  า
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พยากรณ์ส าเร็จ พระองค์จึงเสด็จไปสู่มณฑลกาลิลี และทรงเทศนาสั่งสอนประชาชน “ตั้งแต่นั้นมา” 
(มทัธิว.4:17) 

เน่ืองจากชาวกาลิลีหลายคน ไดมี้โอกาสฟังพระวจนะของพระองคแ์ละเห็นพระองคก์ระท าการ
อศัจรรย์หลายอย่าง ตลอดจนการแสดงฤทธ์ิอ านาจในการขับไล่พวกพ่อค้าออกจาพระวิหาร ใน
เทศกาลปัศกาท่ีกรุงเยรูซาเล็มมาแล้ว และด้วยการบอกกล่าวของบุคคลเหล่าน้ีเอง กิตติศัพท์ของ
พระองค์จึงเล่ืองลือไปในมณฑลกาลิลี ฉะนั้นเม่ือพระองค์เสด็จไปถึงมณฑลน้ี จึงได้มีผูค้นตอ้นรับ
พระองคเ์ป็นจ านวนมาก พระเยซูทรงเร่ิมปฏิบติัพระราชกิจของพระองค ์โดยประกาศวา่ “เวลาก าหนด
มาถึง และแผ่นดินของพระเจ้าใกล้จะตั้งอยู่แล้ว” และทรงเทศนาสั่งสอนว่า “ท่านท้ังหลาย จงกลับใจ
ใหม่และเช่ือกิตติคุณเถิด” 

เม่ือพระองค์เสด็จไปถึงหมู่บา้นคานา อนัเป็นสถานท่ี ๆ พระองค์กระท าการอศัจรรยค์ร้ังแรก 
โดยทรงเปล่ียนน ้ าให้เป็นน ้ าองุ่นนั้น ไดมี้ขุนนางผูห้น่ึงมาจากเมืองคาเปอรนาอูม เขา้เฝ้าพระองค์ และ
ทูลเชิญพระองคไ์ปรักษาบุตรของเขาซ่ึงก าลงัป่วยหนกัอยู่อาการน่าวิตกมาก พระเยซูตรัสสั่งขุนนางผู ้
นั้นใหก้ลบัไปและท าใจใหส้บาย เพราะบุตรของเขาจะไม่ตายดงัท่ีเขาเป็นทุกขอ์ยูน่ั้น เม่ือเขากลบัไปถึง
บา้น ก็ปรากฏวา่บุตรชายของเขาไม่ไดต้าย และนอกจากนั้นอาการป่วยไขก้็ทุเลาลงมามากจนเกือบหาย
เป็นปกติอีกด้วย ขุนนางผูน้ั้ น และครอบครัวของเขาต่างก็รู้สึกปล้ืมปีติเป็นล้นพ้น และได้เช่ือพึ่ ง
พระองคต์ั้งแต่นั้นมา 

เวลานั้นพระเยซูทรงมีสาวกประมาณส่ีหรือห้าคน แต่ตอนท่ีพระองคท์รงประทบัอยูใ่นหมู่บา้น
คานาดงักล่าว ไม่มีสาวกคนใดอยู่กบัพระองค์เลย เวน้แต่นะธันเอล ซ่ึงตั้งบา้นเรือนอยู่ในหมู่บา้นน้ี
เท่านั้น ส่วนนอกนั้น ต่างก็กลับไปประกอบกิจธุระท ามาหาเล้ียงชีพของตน ท่ีเมืองคาเปอรนาอูม
เช่นเดิม ซ่ึงในกาลต่อมา พระองคไ์ดเ้สด็จมาหาพวกเขาท่ีเมืองนั้นอีก ตามท่ีบนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรม
คมัภีร์นั้น ปรากฏวา่ พระเยซูมิไดเ้สด็จไปยงับา้นของขุนนางผูน้ั้นเลย เป็นแต่เพียงตรัสสั่งเขาดว้ยวาจา
เท่านั้น แล้วพระองค์ก็เสด็จออกจากหมู่บา้นคานาไปสู่ท่ีอ่ืน แต่ไม่ปรากฏว่าพระองค์เสด็จไปสู่ท่ีใด 
เพียงแต่สันนิษฐานเอาไวว้า่ พระองคอ์าจเสด็จไปยงัเมืองคาเปอรนาอูมก็ได ้เพราะพระธรรม ลูกา.4:23 
บ่งไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ก่อนท่ีพระองคเ์สด็จไปสู่เมืองนาซาเร็ธนั้น พระองคไ์ดท้รงส าแดงการอศัจรรย ์ใน
เมืองน้ีหลายประการดว้ยกนั 

เน่ืองจากพระเยซูไดเ้สด็จจากเมืองนาซาเร็ธ อนัเป็นสถานท่ีอยูอ่าศยัของพระองค์ มาเป็นเวลา
ถึงหน่ึงปีแลว้ ดงันั้นพระองค์จึงเสด็จกลบัไปสู่เมืองน้ีอีกคร้ังหน่ึง เพื่อเยี่ยมเยียนมารดาและญาติมิตร
ของพระองค ์ระหวา่งท่ีประทบัอยูใ่นเมืองน้ี พระองคไ์ดไ้ปนมสัการพระเจา้ท่ีธรรมศาลาในวนัซะบาโต
ดงัท่ีพระองค์ทรงเคยปฏิบติัเสมอมา ประชาชนได้ทูลเชิญให้พระองค์อ่านพระคมัภีร์ให้พวกเขาฟัง 
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หลงัจากนั้น พระองคไ์ดท้รงเทศนาสั่งสอนประชาชนหลายอยา่งดว้ยกนั แต่พวกเขากลบัไม่พอใจในค า
เทศนาของพระองค ์และพากนัโกรธแคน้จนถึงกบัจะปลงพระชนมพ์ระองคเ์สีย แต่พระองคเ์สด็จหนีไป
ไดแ้ลว้เสด็จกลบัไปยงัเมืองคาเปอรนาอูมอีกคร้ังหน่ึง และตั้งศูนยก์ารประกาศของพระองคข้ึ์นในเมือง
น้ี 

อภิปราย 
ท่านมทัธิวไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 14 อยา่งชดัเจนวา่ พระเยซูทรงเร่ิมปฏิบติัพระราชกิจอยา่งเปิดเผย

ในมณฑลกาลิลี เพื่อท่ีจะท าให้ค  าพยากรณ์ของอิสยาห์บทท่ี 9 ส าเร็จ ดงัเราจะไดเ้ห็นในบทต่อ ๆ ไปวา่ 
พระองค์ได้ทรงปฏิบติัพระราชกิจ ตรงกับวิถีทางท่ีพระคมัภีร์เดิม พยากรณ์ถึงองค์พระเมสิยาห์ทุก
ประการ พระองคม์กัตรัสอยูเ่สมอวา่ “ทั้งน้ี” ก็เพื่อท่ีพระคมัภีร์ท่ีเขียนไวแ้ลว้นั้นจะส าเร็จ” 

มณฑลกาลิลีเป็นดินแดน ท่ีโยชูวาห์เคยแบ่งใหต้ระกลูซะบูโลน และตระกูลนพัธาลี พระคริสต
ธรรมคมัภีร์เรียกว่า “แว่นแควน้แห่งทะเลกาลิลี” หรือดินแดนแห่งชาวต่างชาติ ดงันั้นประชาชนของ
มณฑลกาลิลีจึงประกอบดว้ยชนชาติต่าง ๆ ปะปนกนัอยูห่ลายชาติ ศาสดาพยากรณ์ ซิมโอนไดพ้ยากรณ์
เก่ียวกบัพระกุมารเยซู เม่ือคร้ังท าพิธีถวายพระองคต่์อพระเจา้ในพระวิหารกรุงเยรูซาเล็มวา่ พระองคจ์ะ
ทรงเป็น “ความสว่าง ส่องแสงแก่ชาวต่างประเทศ” ซ่ึงบดัน้ีก็ไดส้ าเร็จสมจริงทุกประการ “ความสวา่ง
นั้นไดแ้ผ่รัศมีออกไปอย่างกวา้งใหญ่ไพศาล” (ขอ้ 16) พระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลก พระองค์
ทรงประทบัอยูท่่ามกลางมนุษยช์าติทั้งปวง พระองคท์รงเทศนาวา่ “เวลาก าหนดมาถึง และแผน่ดินของ
พระเจา้ใกลจ้ะตั้งอยูแ่ลว้” และนบัแต่นั้นมาพระองคก์็เสด็จออกไปประกาศ ให้แก่ประชาชนทัว่ทุกแวน่
แควน้ แต่ทรงโปรดเทศนาสั่งสอนใหแ้ก่ “ชาวยวิ” เป็นพวกแรก 

ค าประกาศของพระองค์ ก็เช่นเดียวกบัท่ีพระองค์ไดส้อนนิโคเดมสันัน่เอง คือ “จงกลับใจเสีย
ใหม่ และเช่ือกิตติคุณเถิด” ผูใ้ดเช่ือพึ่งพระองคก์็จะไดรั้บความรอด กล่าวคือเป็นความรอดโดยความเช่ือ 
แผน่ดินของพระเจา้ใกลจ้ะตั้งอยูแ่ลว้ และไดเ้ร่ิมตั้งอยูใ่นจิตใจ ของผูท่ี้ยอมรับและเช่ือพึ่งพระองค ์พระ
เยซูมิไดเ้สด็จมา เพื่อครอบครองทรัพยส์มบติัของโลก แผน่ดินของพระองคมี์ไวส้ าหรับผูท่ี้ยอมถวายตวั
เป็นพลไพร่ของพระองค์ ดังนั้นแผ่นดินของพระองค์จึงต้องตั้งอยู่ในจิตใจ ของผูท่ี้มีความเช่ือใน
พระองค์ ผูเ้ป็นพระมหากษตัริย์เป็นพวกแรก ผูใ้ดท่ีไม่ยอมให้บุตรมนุษยเ์ป็นกษตัริยค์รอบครองเขา ผู ้
นั้นจะเขา้ไปในแผน่ดินของพระเจา้ไม่ไดเ้ลย 

ขณะท่ีพระเยซูประทบัอยู่ในหมู่บา้นคานานั้น ไดมี้ขุนนางผูห้น่ึงเขา้เฝ้าพระองค ์(ยอห์น 4:46) 
เขา้ใจวา่คงเป็นขา้ราชการชาวโรมนั ดงันั้นขนุนางผูน้ี้จึงเป็นคนต่างชาติ เขาตั้งบา้นเรือนอยูใ่นเมืองคาเป
อรนาอูม ขณะนั้นบุตรชายของเขาเจ็บป่วยอยู่อาการหนกัมาก อยู่ระหวา่งความเป็นความตายอยูที่เดียว 
เม่ือเขาไดท้ราบข่าววา่ พระเยซูเสด็จมายงัมณฑลกาลิลี และประทบัอยูท่ี่หมู่บา้นคานา เขาจึงรีบเดินทาง
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ไปเฝ้าพระองค ์เพื่อทูลเชิญพระองคใ์หเ้สด็จไปรักษาบุตรของเขา เป็นท่ีน่าสังเกตอยูว่า่ สถานท่ีท่ีขุนนาง
ผูน้ี้เดินทางมาเฝ้าพระเยซู ก็คือหมู่บา้นคานา ซ่ึงเป็นสถานท่ีซ่ึงพระองคก์ระท าการอศัจรรยเ์ป็นคร้ังแรก
นัน่เอง เขามีความเช่ือมัน่อยา่งเต็มเป่ียมวา่ เม่ือพระองค์ทรงสามารถบนัดาลให้น ้ าธรรมดาให้กลายเป็น
น ้ าองุ่นได ้พระองคก์็คงสามารถรักษาบุตรชายของเขาให้หายโรคไดเ้ช่นเดียวกนั หรือมิฉะนั้นเขาก็คง
ต้องได้ยินกิตติศัพท์ของพระองค์จากชาวกาลิลี ผูซ่ึ้งได้เห็นพระองค์ส าแดงฤทธ์ิท่ีพระวิหารกรุง
เยรูซาเล็ม ในเทศกาลปัศคาคร้ังนั้น (ขอ้ 45) และกิตติศพัทก์ารรักษาโรคของพระองคม์าแลว้เป็นแน่ ขอ้
ท่ี 54 กล่าววา่ การรักษาโรค ใหบุ้ตรชายของขุนนางผูน้ี้ เป็นการกระท าการอศัจรรยค์ร้ังท่ีสอง แต่เป็นท่ี
ปรากฏชดัวา่ การรักษาโรคคร้ังน้ีเป็นการกระท าการอศจัรรยข์องพระองค ์เป็นคร้ังท่ีสอง ในมณฑลกาลิ
ลีเท่านั้น มิไดร้วมถึงการส าแดงอิทธิฤทธ์ิอ่ืน ๆ ซ่ึงพระองค์ไดท้รงกระท าไวใ้นกรุงเยรูซาเล็ม (ยอห์น 
2:23) ในการปฏิบติัพระราชกิจของพระเยซูนั้น พระองคท์รงปฏิบติัต่อ “ชาวยิวก่อน” โดย “ตั้งตน้ท่ีกรุง
เยรูซาเล็ม” 

เน่ืองจากขนุนางท่ีกล่าวถึงน้ียงัมิไดก้ลบัใจใหม่เช่ือพึ่งพระองค ์ฉะนั้นพระองคจึ์งตรัสแก่เขาวา่ 
“ถา้ท่านไม่เห็นนิมิตและการอศัจรรย ์ท่านจะไม่เช่ือเลย” ชายผูน้ี้จะมีโอกาสรับฟังพระกิตติคุณมาก่อน
หรือไม่ เราไม่ทราบ แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ได้ส าแดงความเช่ือของเขาออกมา โดยการรบเร้าทูลเชิญ
พระองค ์ให้เสด็จไปรักษาบุตรของเขาอย่างรีบด่วน ดว้ยกลวัวา่บุตรของเขาจะถึงแก่ความตายเสียก่อน 
เม่ือพระเยซูทรงเห็นความเช่ือของเขาเช่นนั้น พระองคต์รัสตอบวา่ “บุตรของท่านจะไม่ตาย” และเขาก็
เช่ือว่าบุตรของเขาจะตอ้งไดรั้บการรักษาให้หาย และทา้ยขอ้ 53 กล่าวว่า ขุนนางผูน้ั้นและครอบครัว
ของเขาได้รับเช่ือพระเยซูและได้รับความรอด น่ีแสดงให้เห็นว่าเพียงค าตรัสของพระเยซูไม่ก่ีค  า ก็
สามารถช่วยชีวติของเด็กคนหน่ึงใหพ้น้จากความตายได ้และนอกจากนั้นยงัช่วยทุกคนในครอบครัวนั้น 
ใหไ้ดรั้บความรอดอีกดว้ย 

เม่ือขนุนางผูน้ั้นกลบัถึงบา้น พวกบ่าวก็รีบรายงานถึงอาการป่วยของบุตรของเขา นบัแต่อาการ
เร่ิมทุเลาข้ึน จนเวลาดงักล่าวนั้น เกือบหายเป็นปกติอยูแ่ลว้ เม่ือขนุนางผูน้ั้นเทียบเวลาดูก็รู้แน่ชดัวา่ เวลา
ท่ีอาการป่วยของบุตรชายของเขาเร่ิมทุเลาข้ึนนั้น เป็นเวลาเดียวกนัท่ีพระเยซูตรัสวา่ บุตรของเขาจะไม่
ตาย เหตุการณ์น้ีจึงเป็นหลกัฐานอีกประการหน่ึง ท่ีแสดงถึงฤทธ์ิอ านาจของพระเยซู ขุนนางผูน้ั้นและ
ครอบครัวของเขา รวมทั้งคนรับใชด้ว้ย จึงเช่ือพึ่งพระองคน์บัตั้งแต่นั้นมา 

ไม่ว่าพระเยซูจะเสด็จไปถึงหมู่บ้านไหน ต าบลใดก็ตาม พระองค์ก็ได้ทรงเทศนาสั่งสอน
ประชาชน ในธรรมศาลาประจ าหมู่บา้นนั้น ๆ ทุกคร้ัง และก็ได้รับ “การสรรเสริญจากคนทั้งปวง” 
ส าหรับเมืองนาซาเร็ธนั้น พระองค์ทรงเป็น “ลูกบา้น” ของเมืองน้ีโดยตรง และพระองค์ได้เคยไป
นมสัการพระเจา้ ในธรรมศาลาร่วมกบัชาวบา้น มาตั้งแต่ยงัทรงเยาวว์ยั ดงันั้นจึงไม่ตอ้งสงสัยเลยว่า 
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พระองค์จะตอ้งมีผูรู้้จกั ตลอดจนหมู่มิตรสหายร่วมรุ่นเดียวกนัมาแต่คร้ังกระโน้นอยู่ไม่น้อย ศาสนา
จารยท่ี์ท าการสอนอยู่ในเมืองนั้นบางคนก็เคยเป็นมิตรสหายร่วมชั้นกบัพระองค์มาก่อน เม่ือกิตติศพัท์
ของพระองคเ์ล่ืองลือไปทัว่ทุกต าบลท่ีอยู่รอบ ๆ เช่นน้ี เราอาจวาดภาพความต่ืนเตน้ของชาวบา้นไดว้่า
เป็นอยา่งไร ต่อการท่ีพระเยซูเสด็จเขา้ไปในธรรมศาลา เพื่อนมสัการพระเจา้ร่วมกบัพวกเขา เน่ืองจาก
นาซาเร็ธเป็นเมืองเล็ก ๆ เมืองหน่ึงซ่ึงไม่มีอะไรเป็นจุดเด่น เป็นท่ีเชิดชูตาเลย ฉะนั้นเม่ือชาวนาซาเร็ธ
คนหน่ึงคนใดไปสร้างช่ือเสียง จนแพร่สะพดัไปทัว่ และกลบัมาดว้ยเกียรติยศ เช่นน้ี จึงเป็นธรรมดาอยู่
เอง ท่ีชาวเมืองนาซาเร็ธทั้งปวง จะรู้สึกภูมิใจในบุคคลผูน้ั้น แต่ขณะเดียวกนัก็มีผูอิ้จฉาริษยาไม่น้อย 
และในพวกน้ีก็มีศาสนาจารยช์ั้นผูน้ าบางคน ท่ีไม่เห็นกบัขอ้อา้งของพระเยซู ซ่ึงอา้งวา่พระองคท์รงเป็น
พระบุตรของพระเจา้ เพราะขอ้อา้งเช่นน้ีเป็นการยกฐานะของพระองค์ให้สูงกว่าพวกศาสนาจารยท์ั้ง
ปวง 

การนมสัการในธรรมศาลาโดยทัว่ ๆ ไปนั้น ก าหนดใหมี้ผูอ่้านพระคมัภีร์เจ็ดคนดว้ยกนั น าโดย
ปุโรหิตแลว้ต่อมาเป็นพวกเลว ีส่วนอีกห้าคนถดัจากนั้นไดแ้ก่ชาวบา้นท่ีมาประชุมในธรรมศาลานั้นเอง 
โดยอ่านพระธรรมอิสยาห์ พระองค์ทรงเปิด บทท่ี 61 แล้วอ่านให้ประชาชนท่ีชุมนุมกนัในท่ีนั่นฟัง 
อยา่งมิไดล้งัเลพระทยัเลยแมแ้ต่นอ้ย ซ่ึงความจริงแลว้  พระองคส์ามารถเล่าขอ้ความในพระคมัภีร์ตอน
นั้น ไดอ้ย่างถูกตอ้งไม่ผิดตกบกพร่อง โดยไม่ตอ้งอ่านจากพระคมัภีร์ก็ได ้ขอ้ท่ีน่าสังเกตยิ่งอีกประการ
หน่ึงก็คือ พระองคท์รงจบขอ้ความท่ีอ่านลงตรงกลางขอ้ท่ีสองนัน่เอง ทั้งน้ีก็เพราะขณะนั้น ยงัไม่ถึง 
“เวลาแห่งความแกแ้คน้ของพระเยโฮวาห์” ซ่ึงวาระดงักล่าวน้ี เก่ียวขอ้งกบัการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของ
พระองค ์ขณะน้ีพระองคเ์สด็จมาก็เพื่อสอนใหม้นุษยรู้์ถึง “ปีท่ีพระเจา้ของเราก าหนดจะทรงโปรดปราน
นั้น” “บดัน้ีเป็นเวลาอนัชอบ” เป็นวนัแห่งพระคุณพระราชกิจของพระองคก์็คือ การปลดปล่อยมนุษย ์
ใหพ้น้จากความยากจน ความผดิหวงั ความเป็นทาส ความชอกช ้า และโรคภยัไขเ้จบ็ 

พระสุรเสียงของพระองคเ์ม่ืออ่านพระคมัภีร์นั้น คงไพเราะยิ่ง ดุจกลัน่กรองเอาถอ้ยค าพยากรณ์
ออกมาทีเดียว เพราะเม่ือพระองคท์รงมว้นพระคมัภีร์และทรงนัง่ลงแลว้ “สายตาของคนทั้งปวงในธรรม
ศาลาก็เพ่งดูพระองค์” ต่างรอคอยฟัง ดว้ยใจจดจ่อวา่ พระองค์จะอธิบายหรือตีความหมายอย่างไรบา้ง 
แต่พระองคเ์พียงตรัสวา่ “วนันีคั้มภีร์ตอนนี ้ท่ีท่านได้ยินกับหูของท่าน กส็ าเร็จแล้ว” พระองคท์รงเป็นผู ้
ท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ ไดท้รงชโลมไว ้เพื่อช่วยพลไพร่ของพระองคใ์ห้รอด และคนทั้งปวง
ได้รับการชโลมด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นพิเศษ และต่างพากัน “ประหลาดใจด้วยถ้อยค าอัน
ประกอบด้วยคุณของพระองค์” และรู้สึกอศัจรรยใ์จมาก  เพราะรู้กนัดีอยูว่า่ พระองคท์รงเป็น “บุตรของ
โยเซฟ” และทรงเจริญเติบโตข้ึนท่ีเมืองนาซาเร็ธน่ีเอง พวกเขาคาดหมายว่าจะไดฟั้งการแสดงปาฐกถา
จากพระองค์ ตลอดจนเร่ืองราวจากประสบการณ์ ในการปฏิบติัพระราชกิจของพระองค์ รวมทั้งการ
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อศัจรรยต่์าง ๆ ท่ีพระองค์ไดท้รงกระท า และตอ้งการให้พระองค์กล่าวย  ้าให้คนทั้งหลายประจกัษ์ว่า 
พระองค์เป็นชาวนาซาเร็ธ ทรงเจริญเติบโตในเมืองนาซาเร็ธ และทรงเป็นหน้ีบุญคุณเมืองน้ีอยู่อย่าง
มากมาย ตลอดจนเป็นหน้ีธรรมศาลาท่ีพวกเขานมสัการอยู่น้ี ในฐานะท่ีพระองค์ทรงใช้เป็นสถานท่ี
นมสัการพระเจา้ มาตั้งแต่ทรงเยาวว์ยั เพื่อว่าพวกเขาจะไดมี้ส่วนร่วมในเกียรติยศ ท่ีพระองคไ์ดรั้บนั้น
ดว้ย หรือมิฉะนั้นพวกเขาก็คงประสงค ์ท่ีจะใหพ้ระองคส์ าแดงการอศัจรรยใ์หพ้วกเขาเห็นบา้งก็ได ้

พระเยซูทรงรู้ถึงความนึกคิดของเขาเหล่านั้น พระองค์จึงตรัสแก่พวกเขาว่า “เรารู้ว่าพวกท่าน
ปรารถนาท่ีจะใหเ้ราส าแดงการอศัจรรยใ์หพ้วกท่านดูเหมือนกบัท่ีเราไดก้ระท ามาแลว้ในเมืองอ่ืน แต่เรา
ขอบอกแก่ท่านทั้งหลายตามจริงวา่ ไม่มีศาสดาพยากรณ์คนใด ซ่ึงเป็นท่ีนบัถือในเมืองของตน” พระเยซู
มิไดส้ าแดงการอศัจรรยต่์อหน้าบุคคลเหล่านั้นเลย พระองค์ไม่เคยส าแดงอิทธิฤทธ์ิตามค าขอร้องของ
ผูใ้ด และไม่เคยกระท าเพื่ออวดฤทธ์ิอ านาจของพระองคเ์ลย พระเยซูทรงทราบว่า มีหลายคนในท่ีนั้นท่ี
ไม่ตอ้นรับพระองค ์ดงันั้นพระองคจึ์งตรัสอา้งถึงประสบการณ์ ของศาสดาพยากรณ์ของพวกเขา คือเอลี
ยาและอลีซา เป็นตวัอย่างเพื่อท่ีจะสั่งสอนให้พวกเขาตระหนกั ถึงความจริงศาสดาพยากรณ์ทั้งสองน้ี 
เคยถูกชาวยิวเป็นจ านวนมากในประเทศอิสราเอลปฏิเสธไม่ยอมรับเช่นเดียวกัน แต่ขณะเดียวกัน
ต่างชาติซ่ึงมิใช่ชนชาติท่ีพระเจา้ทรงเลือกสรรไว ้กลบัไดรั้บพระพรจากพระเจา้อยา่งเหลือลน้ 

พระเยซูจึงตรัสถึงเร่ืองราวของแม่หมา้ยชาวซาเร็บตา แขวงเมืองซีโดน ซ่ึงเคยรับใชเ้อลียา และ
เร่ืองของนาอามาน ชาวเมืองซุเรียว่าเดิมนั้นนาอามาน เป็นโรคร้ือน สมยันั้นมีคนเป็นโรคเร้ือนเป็น
จ านวนมากแต่ไม่มีผูใ้ดไดรั้บการรักษาให้หายเลย เวน้แต่นาอามานคนเดียวเท่านั้น อนัเป็นการเตือนให้
ชาวกาลิลีเหล่านั้นตระหนกัถึงเหตุผลวา่ เหตุใดหญิงหมา้ยชาวบา้นซาเร็บตาและนาอามาน จึงไดรั้บพระ
พรจากพระเจา้ ทั้ง ๆ ท่ีเป็นชนต่างชาติ ส่วนชาวยิวเองกลบัไม่ไดรั้บพระพรเลย เม่ือผูค้นในธรรมศาลา
ไดฟั้งพระเยซูทรงเปรียบเทียบพระองคเ์อง ประดุจศาสดาพยากรณ์ ผูย้ิ่งใหญ่ทั้งสองของชนชาติยิว และ
ช้ีถึงผลร้ายในการปฏิเสธพระองคเ์ช่นเดียวกนั ก็ไม่พอใจ ต่างโกรธแคน้พระองคย์ิ่งนกั แมแ้ต่มิตรสหาย
ของพระองค์ ก็กลบักลายเป็นศตัรูเขาเหล่านั้นได้ยุติการประชุมลงกลางคนั ต่างพากนัขบัไล่ผลกัดนั
พระองค์ออกนอกเมือง พาไปยงัเง้ือมผาสูงแห่งหน่ึง หวงัจะผลกัพระองค์ลงไป แต่ขณะนั้นยงัไม่ถึง
วาระท่ีพระองคจ์ะส้ินพระชนม ์ฉะนั้นพระองคจึ์งเสด็จผา่นกลุ่มคนเหล่านั้นไปไดอ้ยา่งปลอดภยั บางที
อาจเป็นเพียงพระองค์ผินพระพกัตร์มาให้พวกเขาเห็นรัศมีของพระเจา้ จนเกิดความกลวัและปล่อยให้
พระองคเ์สด็จพน้ไปก็ได ้

เม่ือพลเมืองของพระองคป์ฏิเสธ ไม่ตอ้นรับพระองคเ์ช่นน้ี พระองคจึ์งเสด็จจากเมืองนาซาเร็ธ 
ไปยงัเมืองคาเปอรนาอูม เพื่อกระท าพระราชกิจของพระองคใ์นเมืองนั้นต่อไป และท่ีเมืองคาเปอรนาอูม
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น้ีแหละ ท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์ได้อ้างว่า พระองค์ทรง “กระท าการอิทธิฤทธ์ิ” ไวห้ลายประการ 
(มทัธิว.บทท่ี 11) 

ข้อไตร่ตรอง 
พระเยซูคริสตท์รงเป็นผูท้รงกระท าใหพ้ระคมัภีร์เดิมส าเร็จ 
ค าสั่งสอนค าแรกของพระคริสต ์ในการสั่งสอนประชาชนก็คือ “จงกลบัใจเสียใหม่” ชีวิตคริส

เตียนจะตอ้งมีรากฐานท่ีถูกตอ้ง คือ “การกลบัใจเสียใหม่จากการประพฤติท่ีตายแลว้ และมีความเช่ือใน
พระเจา้” (ฮีบรู 6:1) “การกลบัใจเสียใหม่เฉพาะพระเจา้ และความเช่ือในพระเยซูคริสต์เจา้ของเรา” 
(กิจการ 20:21) 

“ในพระองคมี์ชีวติ” ฉะนั้นเพียงแต่พระองคต์รัสวา่ “บุตรของท่านจะไม่ตาย” ชีวิตของบุตรชาย
ขนุนางผูน้ั้นก็กลบัฟ้ืนข้ึนอีก แมว้า่ระยะทางจะห่างไกลกนัสักเท่าใดก็ตาม 

ความอคติมกัจะท าให้เราไม่เห็นความส าคญัของเพื่อนบา้น ความสนิทสนมกนัจนเกินไป มกั
ก่อใหเ้กิดความเหยยีดหยามกนั แมแ้ต่ศาสดาพยากรณ์เอง ก็หาไดเ้ป็นท่ีนบัถือในบา้นเมืองของตนไม่ 

พระเยซูทรงยนือ่านพระคมัภีร์ เม่ือเอษรากางพระธรรมพระบญัญติัออกมาก่อน ทุก ๆ คนซ่ึงอยู ่
ณ ท่ีนั้นก็ยนืข้ึนฟัง เพื่อแสดงความเคารพต่อพระวจนะของพระเจา้ คริสเตียนในทุก ๆ วนัน้ี จ  าเป็นตอ้ง
มีความคารวะต่อการอ่าน และการฟังพระคริสตธรรมคมัภีร์เช่นกนั เพราะพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็น
พระวจนะของพระเจา้ส าหรับมนุษยทุ์กคน 

พระเยซูทรงนมสัการพระเจา้ในโบสถข์องพระเจา้อยา่งสม ่าเสมอ พระองคท์รงแตกฉานในพระ
คมัภีร์อยา่งยิ่ง ทรงทราบวา่ ควรอา้งขอ้พระธรรมตอนใด ต่อสถานการณ์เช่นใด จึงจะเหมาะสม ในทุก
วนัน้ีคนส่วนใหญ่มกัขาดความรู้ในพระวจนะของพระเจา้อย่างน่าใจหาย แมก้ระทัง่สมาชิกคริสตจกัร
เอง ก็เช่นเดียวกนั เร่ืองน้ีเป็นปัญหาส าคญัยิ่ง ซ่ึงจะตอ้งหาทางแก้ไขคริสตจกัรจะเขม้แข็ง สามารถ
กระท าตามน ้ าพระทยัของพระเจา้ และน าจิตวิญญาณของผูอ่ื้นให้หนัมาเช่ือพระเจา้ได ้ก็โดยพระวจนะ
ของพระองค์ “จงค้นดูพระคัมภีร์ท่ีเขียนไว้นั้น...เพราะว่าในพระคัมภีร์นั้นมีชีวิตนิรันดร์... พระคัมภีร์
นั้นเป็นพยานถึงเรา” 

พระองค์ทรงเป็นพระวจนะของพระเจ้า ฉะนั้นพระองค์จึงตรัสได้อย่างเต็มท่ี จนคนทัว่ไป
สรรเสริญวา่ “ไม่เคยมีผู้ใดพูดได้เหมือนคนนั้น” แต่ในทนัทีท่ีพระองคต์รัสวา่ “เราคือผูน้ั้น” พระองค์ก็
ถูกพวกปรปักษต่์อตา้นคดัคา้นอยา่งรุนแรง ประชาชนท่ีมานมสัการในธรรมศาลาต่างรุมลอ้ม เพื่อท าร้าย
พระองคอ์ย่างบา้คลัง่ เพราะเหตุวา่พระเยซูมิไดท้รงตีความหมายของขอ้พระธรรมตามอยา่งท่ีพวกเขา
ปรารถนา ประชามติของชนหมู่นั้นช่างไม่มีความแน่นอนอะไรเลย ประเด๋ียวก็ร้องสรรเสริญวา่ “จงสวม
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มงกุฏและเทิดพระองคใ์หเ้ป็นพระเจา้เหนือพวกเราทั้งหลาย” ประเด๋ียวก็ร้องวา่ “จงตรึงเขาเสีย” “เราไม่
ยอมใหผู้น้ี้ครอบครองเรา” 

การปฏิเสธพระเยซูเป็นความผดิบาปอยา่งใหญ่หลวง มนุษยอ์าจปฏิเสธไม่ยอมรับเอาพระคริสต์
ได้ แต่จะหลีกเล่ียงจากโทษทณัฑ์อนัเป็นผลแห่งการกระท าของเขาไม่ได้เลย พระองค์มิได้บงัคบักะ
เกณฑใ์หผู้ใ้ดรับเอาพระองคเ์ป็นท่ีพึ่ง และมิไดท้รงขืนใจผูท่ี้ปฏิเสธพระองค ์พระวิญญาณของพระองค ์
“จะไม่สถิตอยูก่บัมนุษยน์านเป็นนิตย”์ 

ผูท่ี้เป็นพลไพร่ของพระองค์อย่างแทจ้ริงทุกคน ย่อมมีส่วนร่วมในการรับการชโลมดว้ยพระ
วิญญาณ และในการปฏิบติัพระราชกิจของพระองค์ “พระบิดาได้ทรงใช้เรามาฉันใด เราก็จะใช้ท่าน
ออกไปฉันนั้น” “ดว้ยว่าค าสัญญาท่ีไดต้รัสนั้น ไดแ้ก่ท่านทั้งหลายกบัลูกหลานของท่านดว้ย...และแก่
คนทั้งหลายท่ีพระเจา้จะทรงเรียกมาเฝ้าพระองค”์ 

มิตรภาพของมนุษยชาติมกัจะขาดสบั้นจากกนั เน่ืองดว้ยรสนิยม และความคิดเห็นไม่ลงรอยกนั 
แต่ “มิตรสหายท่ีสนิทยิง่กวา่พี่นอ้งก็มี” 

มีหลายคนท่ีไดป้ฏิเสธพระเยซู เพราะวา่พระองคมิ์ไดเ้สด็จมาตามท่ีเขาคาดหวงัไว ้มนุษยใ์นทุก
วนัน้ีก็เช่นเดียวกนั ความหวงัของมนุษยใ์นปัจจุบนัมีเพียงประการเดียวเท่านั้น คือการเสด็จกลบัมาแห่ง
พระบุตรของพระเจา้ เพื่อฟ้ืนฟูพระราชกิจของพระองคอี์กคร้ังหน่ึง 

ค าวา่ “พน้ทุกข”์ ใน ลูกา.4:18 นั้น ในภาษากรีก เป็นค าเดียวกนักบัค าท่ีใชเ้ก่ียวกบัการอภยัโทษ
ความผิดบาป ดงันั้นการอภยัโทษก็คือการช่วยให้พน้ทุกข์นั่นเอง พระเจา้ไม่ทรงประสงค์ท่ีจะให้ผูท่ี้
พระองคไ์ดท้รงอภยัโทษใหแ้ลว้ อยูใ่ตอ้  านาจของความผดิบาปต่อไป 

ทบทวน 
เหตุใดยอห์นบพัติศโตจึงถูกจ าคุก? ขณะนั้นพระเยซูคริสต ์ทรงประกาศสั่งสอนประชาชนอยู ่

ณ ท่ีใด? 
ขณะนั้นพระเยซูคริสต์ ไดท้รงตั้งตน้ปฏิบติัพระราชกิจของพระองค์ ในมณฑลยูดายแลว้หรือ

ยงั? พระองคท์รงใหบ้พัติศมาแก่ผูท่ี้กลบัใจใหม่รับเช่ือในพระองคห์รือไม่? 
ขณะนั้นพระองคไ์ดท้รงเลือกอคัรสาวกผูห้น่ึงผูใ้ด ในจ านวนสิบสองคนนั้นหรือยงั? พระองค์

เสด็จไปแต่ล าพงัหรือ? 
พระองคท์รงปฏิบติัพระราชกิจอยา่งเปิดเผย เป็นคร้ังแรก ณ ท่ีใด? เหตุใดพระองคจึ์งเสด็จไปท่ี

นัน่? พระองคไ์ดท้รงเร่ิมตน้ปฏิบติัพระราชกิจอยา่งไร? ขอ้ความในการเทศนาสั่งสอนของพระองคมี์วา่
อยา่งไร? 
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พระองค์ได้ท าให้ค  าพยากรณ์ใดส าเร็จบา้ง? พระองค์ทรงปฏิบติัตรงตามท่ีไดพ้ยากรณ์ไว้ใน
พระคมัภีร์หรือไม่? 

ชาวกาลิลีตอ้นรับพระองค์หรือไม่? เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น? ชาวกาลิลีเคยเห็นพระองค์ท่ีใดมา
ก่อน? พระองคท์รงเป็นท่ีรู้จกัในมณฑลกาลิลีหรือไม่? 

สถานท่ีท่ีพระองค์ประทบัเป็นแห่งแรกในมณฑลกาลิลี ตามท่ีบนัทึกไวน้ั้น คือท่ีใด? พระองค์
เคยประทบัอยูท่ี่นัน่มาก่อนหรือไม่? พระองคเ์คยกระท าอะไร ณ ท่ีนัน่มาก่อนบา้ง? 

พระองค์ทรงกระท าการอศัจรรยใ์นมณฑลกาลิลีก่ีคร้ัง? พระองค์ไดส้ าแดงการอศัจรรยท่ี์อ่ืน
บา้งหรือไม่? ในการส าแดงการอศัจรรยน์ั้น คลุมไปถึงการรักษาโรคดว้ยหรือไม่? 

ท่านคิดว่าขุนนางผู ้นั้ นเคยได้ยินข่าวน้ีมาก่อนหรือไม่? ขุนนางผู ้นั้ นเป็นชาวยิว หรือ
ชาวต่างชาติ? ฐานะมัง่มีหรือยากจน? เขาทูลต่อพระองคว์า่อยา่งไร? พระองคต์รัสตอบวา่อยา่งไร? เขามี
ความเช่ือในพระองคห์รือไม่? เหตุใดท่านจึงคิดเช่นนั้น? 

พระเยซูเสด็จไปรักษาบุตรชายของขุนนางถึงบา้นหรือไม่? หรือวา่พระองคท์รงรักษาเพียงดว้ย
ค าตรัส? ขอ้น้ีเปิดเผยใหเ้ราทราบเก่ียวกบัพระเยซูเจา้ของเราอยา่งไรบา้ง? 

ถอ้ยค าท่ีพระเยซูตรัสแก่ขุนนางผูน้ี้มีใจความวา่อยา่งไร? เขาเช่ือวา่พระองคจ์ะสามารถกระท า
ตามท่ีพระองคต์รัสไวห้รือไม่? เหตุใดท่านจึงคิดเช่นนั้น? 

ขณะท่ีขนุนางเดินทางกลบัไปยงับา้นของเขา เขาพบผูใ้ดบา้ง? บุคคลผูน้ั้นพูดกบัเขาวา่อยา่งไร? 
ผลท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดท่ีไดจ้ากการรักษาโรคคร้ังน้ีคืออะไร? 

การกระท าการอศัจรรยเ์ช่นน้ี สามารถช่วยกูว้ญิญาณของมนุษยใ์หร้อดพน้จากบาปไดห้รือไม่? 
ท่านคิดวา่ เพียงแต่การไดย้ินไดฟั้งเร่ืองราวน้ี จะช่วยบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากครอบครัวน้ี ให้

ไดรั้บความรอดหรือไม่? 
เม่ือออกจากหมู่บา้นคานาแลว้ พระเยซูเสด็จไป ณ ท่ีใด? เพราะเหตุใด? พระองค์ไดเ้สด็จจาก

มารดา และญาติพี่น้องของพระองค์ไปเป็นเวลานานเท่าใด? พระองค์เสด็จกลบัไปสู่เมืองนาซาเร็ธ
หรือไม่? 

พระเยซูได้ทรงกระท าอะไรในวนัซะบาโต? ใครเป็นผูทู้ลเชิญให้พระองค์อ่านพระคมัภีร์? 
พระองคท์รงอ่านพระธรรมเล่มใด? บทใด? 

ขอ้พระธรรมท่ีพระองค์อ่านนั้นมีใจความว่าอย่างไร? พระองค์ทรงตีความหมายของขอ้พระ
ธรรมนั้นวา่อยา่งไร? สุภาษิตทั้งสองขอ้ท่ีพระองคท์รงยกมาอา้งนั้น มีใจความวา่อยา่งไร? บุคคลในพระ
คมัภีร์เดิมท่ีพระองคท์รงอา้งถึงนั้นคือใคร? พระองคท์รงมีพระประสงคอ์ยา่งไร? ผลเป็นอยา่งไร? 
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ประชาชนในธรรมศาลาท่ีได้ฟังพระองค์ตรัสนั้ น ตั้ งใจจะจัดการอย่างไรกับพระองค์? 
เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนอยา่งทนัด่วน หรือเป็นไปตามแผนการณ์ท่ีไดเ้ตรียมไวล่้วงหนา้? พระเยซูเสด็จพน้ไป
ไดอ้ยา่งไร? พระองคเ์สด็จไปสู่ท่ีใด? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. ท่านคิดว่าการท่ียอห์นถูกจ าคุกนั้น มีส่วนเก่ียวขอ้งในการท่ีพระเยซูเสด็จจากมณฑลยูดาย

หรือไม่ 2. มีสาวกติดตามพระองค์ไปดว้ยหรือไม่ 3. พระเยซูได้ทรงประกาศว่า พระองค์จะทรงเร่ิม
ปฏิบติัพระราชกิจของพระองคอ์ยา่งเปิดเผยนบัตั้งแต่นั้นมา เช่นนั้นหรือ 4. ท่านจะอธิบายความหมาย
ของค าสั่งสอนของพระองคอ์ยา่งไร 5. หากวา่การรักษาอาการป่วยของบุตรขุนนางผูน้ั้น เป็นการส าแดง
การอศัจรรยข์องพระองค ์เป็นคร้ังท่ีสองแลว้ไซร้ ขุนนางผูน้ี้ทราบไดอ้ย่างไรว่าพระองคท์รงสามารถ
รักษาบุตรของเขาได ้ในเม่ือการอศัจรรยค์ร้ังแรกมิใช่การรักษาคนป่วย 6. พระเยซูเคยเสด็จไปยงัเมือง
คาเปอรนาอูมก่อนหรือไม่ ท่านคิดว่าการรักษาบุตรชายของขุนนาง เป็นการอศัจรรยค์ร้ังท่ีสองของ
พระองค์ หรือเป็นเพียงคร้ังท่ีสองท่ีพระองค์กระท าในมณฑลกาลิลี 7. การอศัจรรยท่ี์พระเยซูได้ทรง
กระท าในกรุงเยรูซาเล็มนั้น มีการรักษาคนป่วยรวมอยู่ดว้ยหรือไม่ 8. ท่านคิดวา่ ชาวกาลิลีท่ีถวายการ
ตอ้นรับพระองค์นั้น เป็นชาวยิวทั้งหมดหรือ 9. เหตุใดพระคริสตธรรมคมัภีร์จึงเรียกดินแดนแห่งน้ีว่า 
“ดินแดนแห่งคนต่างชาติ” 10. พระเยซูทรงรักษาชีวติเด็กผูน้ั้นอยา่งไร จงอธิบาย 

11. พระเยซูทรงทราบล่วงหน้าหรือไม่ว่า ชาวเมืองนาซาเร็ธจะปฏิบติัต่อพระองค์อย่างไร 
เหตุการณ์ร้ายน้ีเกิดข้ึนเพราะไดเ้ตรียมแผนการณ์ไวล่้วงหนา้หรือเป็นผลแห่งการท่ีพระองคส์ั่งสอนพวก
เขาในธรรมศาลา 12. การท่ีผูน้ าฝ่ายศาสนายิว ทูลเชิญพระองคใ์ห้อ่านพระคมัภีร์นั้น เขามีเจนตจ์ านงท่ี
จะถวายพระเกียรติแก่พระองคอ์ยา่งจริงใจหรือไม่ ถา้พระเยซูจะแสดงธรรมเทศนาเร่ืองอ่ืน ๆ ท่านคิดวา่ 
เหตุการณ์จะแตกต่างไปจากนั้นหรือไม่ 13. ผูท่ี้เคร่งครัดศาสนาในสมยัน้ี ประพฤติตวัท านองเดียวกนั
กบัชาวกาลิลีเหล่านั้นหรือไม่ คริสเตียนมีความรู้สึกมุ่งร้าย ต่อผูท่ี้มีความเช่ือและแนวปฏิบติัแตกต่างไป
จากตนบา้งหรือไม่ 14. ท่านคิดวา่พระเยซูทรงเล่ียงพน้จากการมุ่งร้ายของชนหมู่นั้น โดยการวิ่งหนีซ่ึง ๆ 
หนา้เยีย่งสามญัชน หรือพระองคเ์สด็จออกไปอยา่งน่ามหศัจรรย ์หรือวา่พระองคท์รงหยุดย ั้งการกระท า
อนับา้ระห ่าของคนเหล่านั้น ดว้ยฤทธ์ิแห่งค าตรัส หรือดว้ยการจอ้งมองของพระองค ์15. หากวา่พระเยซู
ทรงสามารถหยุดย ั้ง การประพฤติท่ีเลวร้ายของบุคคลเหล่านั้น ดว้ยค าตรัสของพระองคแ์ลว้ เหตุใดเล่า
พระเยซูจึงไม่ทรงกระท าเสียตั้งแต่อยูใ่นธรรมศาลา 16. เป็นการยากหรือ ท่ีชีวิตของเราจะเป็นพยานเพื่อ
พระเจา้ ในคริสตจกัร หรือในบา้นเมืองของเราเอง 
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ขั้นทีสิ่บสามทรงเรียกอคัรสาวกส่ีคน- เมอืงคาเปอรนาอูม 

มทัธิว 4:18-22,มาระโก 1:16-20, ลูกา 5:1-11 

ไม่มีผูใ้ดรู้ถึงฐานะท่ีแทจ้ริงของพระเยซู ในพระราชฐานแห่งพระบิดาของพระองค์ ในกรุง
เยรูซาเล็มเลย พระองค์ทรงถูกขับไล่ออกจากบา้นเมืองถ่ินท่ีพกัอาศยัของบิดามารดาฝ่ายเน้ือหนงัของ
พระองค ์แต่กระนั้นก็ตามพระองคก์็เต็มไปดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทรงมีชยัชนะต่ออ านาจแห่งความ
มืดเม่ือออกจากเมืองนาซาเร็ธแล้ว พระองค์ก็เสด็จตรงไปสู่เมืองคาเปอรนาอูมทันทีทรงเร่ิมต้น
วางรากฐานแห่งแผ่นดินของพระองค์ โดยจดัตั้งศูนยก์ลางของการประกาศข้ึนในเมืองนั้น โดยการ
ร่วมมือของศิษยข์องพระองคส์องสามคน ซ่ึงตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่นัน่ คือ ฟีลิป เปโตร และอนัดะเรอา 

พระองค์ทรงมีแผนการณ์ ท่ีจะรวบรวมเอาเฉพาะผูช้ายบางคน ท่ีไวว้างใจในพระองค์ให้เป็น
สาวก เพื่อเป็นหมู่คณะออกไปประกาศพระกิตติคุณดว้ยกนั ฉะนั้นการท่ีพระองคท์รงทอดพระเนตรเห็น
การท างานของพวกเขาอย่างใกลชิ้ดเช่นน้ี จึงนบัว่าเป็นโอกาศดีอย่างหน่ึง ท่ีจะไดส้ังเกตถึงอุปนิสัยใจ
คอของแต่ละคนวา่เป็นอยา่งไร พระเยซูทรงรู้จกัมนุษยทุ์กคน พระองคท์รงทราบวา่ พระองคเ์สด็จเลียบ
ชายฝ่ังทะเลกาลิลี (พระธรรมลูกาเรียกวา่ทะเลเฆ็นเนซาเร็ต) ดว้ยพระอริยาบทสงบเสง่ียม และไดเ้ลือก
เอาผูท่ี้เหมาะสม ท่ีจะเป็นสาวกของพระองค ์พระธรรมมทัธิวและมาระโกกล่าววา่ เพียงแต่พระองคโ์บก
พระหัตถ์เรียก และตรัสแก่ชาวประมงเหล่านั้นว่า “จงตามเรามาเถิด” เท่านั้น พวกเขาก็เช่ือฟังพระองค ์
แต่พระธรรมลูกาไดเ้ล่ารายละเอียดถึงการเลือกสาวกของพระเยซู รวมทั้งการอศัจรรยใ์นการจบัปลา อนั
เป็นเหตุใหช้าวประมงเหล่านั้น สละทิ้งสารพดัส่ิงและติดตามพระองคไ์ป เพื่อท่ีจะเป็นผู ้“จบัคน” ต่อไป 
น่ีเป็นจุดตั้ งต้นแห่งสามัคคีธรรม และการอบรมสั่งสอนพวกเขา ซ่ึงได้ด าเนินไปอย่างสนิทสนม 
จนกระทัง่พระองค์ส้ินพระชนม์ แมว้่าพระเยซูจะเสด็จข้ึนสู่สวรรค์แลว้ก็ตาม พวกเขาก็ยงัไดรั้บการ
อบรมสั่งสอนจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิสืบต่อไป 

อภิปราย 
พระเยซูทรงเรียกซีโมนและอนัดะเรอาขณะท่ีก าลงั “ตีอวนอยู่ท่ีทะเล” และทรงเรียกยากอบ

และยอห์น ขณะท่ีเขาทั้งสองก าลงั “ซุนอวน” อยู่ บุคคลทั้งส่ีน้ี ต่างก็เป็นสามญัชนธรรมดา มีความ
เป็นอยู่อย่างเงียบ ๆ ไม่ใช่นักสังคมชั้นสูง ไม่มียศฐาบรรดาศกัด์ิฝ่ายโลกแต่ประการใด ดูเหมือนว่า
ครอบครัวทั้งสองน้ี ด าเนินธุรกิจการประมงร่วมกนัด้วย แมว้่าสาวกของพระเยซูรุ่นแรกน้ีจะเป็นผูมี้
ฐานะต ่าตอ้ยก็ตาม แต่พระเจา้ก็ไดท้รงเลือกสรรพวกเขาไว ้เพื่อท ากิจการของพระองค์ หลกัฐานตาม
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ประวติัศาสตร์ทั้งของฝ่ายศาสนาจกัรและฝ่ายโลกไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่วรีบุรุษคนส าคญัส่วนมาก มกัมาจากผูท่ี้
มีความเป็นอยู ่และอาชีพการงานต ่าตอ้ย ตวัอยา่งเช่น โมเสสเดิมเป็นคนเล้ียงแกะ ฆิดโอนเป็นคนนวด
ขา้ว เอลียามีอาชีพท าไร่ท านา และดาวดิเป็นเด็ก เล้ียงแกะเป็นตน้ ความยากจนหรือการท ามาหากินดว้ย
น ้ าพกัน ้ าแรงของตัวเองน้ี ไม่ใช่ส่ิงท่ีน่าอับอายแต่ประการใด แผ่นดินของพระเจ้ามิได้ข้ึนอยู่กับ
ยศฐาบรรดาศกัด์ิ หรืออ านาจฝ่ายโลกแมใ้นทุกวนัน้ี พระเจา้ก็ยงัทรงเตือนพวกเราอยู่เสมอวา่ แผ่นดิน
ของพระเจา้ไม่ใช่ดว้ยก าลงัและฤทธ์ิ แต่โดยพระวญิญาณของพระองค ์

ค าสอนของอคัรสาวกเปาโลในกาลต่อมา มีอยูว่่า “คนมีอ านาจ คนตระกูลสูงมีน้อยคนนกั แต่
พระเจา้ทรงเลือกส่ิงท่ีโลกถือว่าโฉดเขลา เพื่อให้คนมีปัญญาอบัอาย และไดท้รงเลือกส่ิงท่ีโลกถือว่า
อ่อนก าลงั เพื่อจะให้คนมีก าลงัมากอบัอาย” นั้นก็เป็นความจริงซ่ึงไม่มีผูใ้ดคดัคา้นได ้ยงัจะมีหลกัฐาน
ใดอีกหรือท่ีเป็นขอ้พิสูจน์ในเร่ืองน้ี ดีไปกว่าคริสตจกัรซ่ึงพระเจา้ไดท้รงสถาปนาข้ึน โดยเร่ิมตน้ดว้ย
ชาวประมงผูต้  ่าตอ้ยเพียงไม่ก่ีคน แต่บดัน้ีคริสตจกัรของพระองค์ก็ไดแ้ผ่ขยายไปทัว่ทุกมุมโลก ผูใ้ด
ปฏิบติัพระคริสตด์ว้ยความสัตยซ่ื์อ พระเจา้จะทรงยกผู ้นั้นให้สูงเด่นกวา่ผูท่ี้มีทรัพยส์มบติัทุกอย่างฝ่าย
โลก แต่ด าเนินชีวติเกลือกกลั้วอยูใ่นความบาป 

จงสังเกตดูการงานท่ีพระเยซูทรงมอบหมาย ให้แก่ผูท่ี้พระองคท์รงเลือกไวน้ั้น พระเยซูตรัสวา่ 
“จงตามเรามาเถิด เราจะตั้งท่านให้เป็นผู้จับคน” พระเยซูไดท้รงมอบหมายการงานอนัสูงส่งน้ีให้พวกเขา 
ต่อจากนั้นไปพวกเขาจะตอ้งบากบัน่ต่อภารกิจ ในการน าจิตวิญญาณของมนุษย ์ออกจากความมืด เขา้สู่
ความสวา่ง และจากอ านาจของพญามาร เขา้สู่รัศมีภาพของพระเจา้ ก่อนนั้นพวกเขาเคยลากอวนหาปลา 
แต่บดัน้ีเขาตอ้งดึงมนุษย ์เขา้สู่แผ่นดินของพระเจา้เพื่อให้ไดรั้บความรอด (มดัธิว13:47) คริสตจกัรจึง
ตอ้งเป็นดุจ “อวน” ในการจบัคน 

ประชาชนเป็นจ านวนมาก ไดพ้ากนัมาฟังค าสอนของพระเยซู ซ่ึงพระองค์ก็ไดส้อนเขา และ
รักษาโรคภยัไขเ้จ็บให้เขาดว้ย เน่ืองจากประชาชนไดเ้บียดเสียดจนแน่นชายฝ่ังเกินไป พระองคจึ์งตอ้ง
ประทบัสั่งสอนพวกเขาแต่บนเรือ หลงัจากนั้นพระองค์ไดต้รัสสั่งซีโมน เจา้ของเรือหาปลาท่ีพระองค์
ประทบัอยู่นั้น ให้ถอยเรือออกจากฝ่ังเล็กน้อย แลว้ให้หย่อนอวนลงจบัปลาในบริเวณนั้น ซีโมนรู้สึก
ฉงนต่อพระกระแสรับสั่งนั้นมาก เพราะเขาลากอวนมาจนเกือบทัว่แลว้ ไม่ปรากฏว่าบริเวณนั้นมีปลา
เลย แต่ก็มิไดข้ดัขืนต่อค าสั่งของพระองค์ เขาทูลตอบพระองค์เยี่ยงบ่าวท่ีดีว่า “อาจารยเ์จา้ขา้ ขา้พเจา้
ทั้งหลายทอดอวนคืนยงัรุ่ง ไม่ไดอ้ะไรเลย แต่ขา้พเจา้จะหย่อนอวนลงตามค าสั่งของพระองค”์ ผลแห่ง
การเช่ือฟังไดท้  าใหเ้ขาลอ้มปลาไวไ้ดเ้ป็นอนัมาก จนอวนไม่อาจทานต่อน ้าหนกัของปลาเหล่านั้นได ้

น่ีเป็นบทเรียนส าหรับคริสเตียนทุกคน การเช่ือฟังและกระท าตามพระบญัชาของพระคริสตใ์น
ฉบัพลนัโดยไม่ลงัเลใจนั้น ยอ่มน าพระพรอนัใหญ่หลวงมาสู่เรา โลกน้ีถูกความบาปครอบง าเสียจนไม่
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อาจมองเห็น สติปัญญาในการกระท าของเรา แต่ก็จงอยา่ไดป้ล่อยให้ขอ้น้ีเป็นอุปสรรคขดัขวางเราเลย 
เม่ือพระเยซูตรัสสั่งให้ “ไป” หรือ “ท า” เราก็ตอ้งเช่ือฟัง ด าเนินชีวิตอยู่ดว้ย “ความเช่ือ” มิใช่ดว้ยส่ิงท่ี 
“มองเห็น” ฉะนั้นเราตอ้งเช่ือฟังพระองค์เสมอ แมว้่าพระกระแสรับสั่งนั้น จะขดักบัความรู้สึกหรือดู
คลา้ยกบัว่า ไม่มีเหตุผลท่ีจะพึงเช่ือถือไดใ้นขณะนั้นก็ตาม แต่ภายหลงัก็จะเขา้ใจในปัญหานั้นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ในท่ีสุดเราจะทราบว่า เรามิใช่ผูพ้า้ยแพ ้เพราะว่าการเช่ือฟังพระคริสต์ยอ่มน าไปสู่บ าเหน็จอนั
ใหญ่หลวง 

ปัญหายุ่งยากของคริสเตียนส่วนใหญ่ในทุกวนัน้ี ก็คือความเช่ือของพวกเขา ยงัไม่เขม้แข็งพอ 
คือมกัจะอยูเ่พียงบริเวณชายฝ่ังทะเลเท่านั้น ขอให้เราจงมีใจกลา้ ลงไปในใจกลางของห้วงมหาสมุทร
แห่งความรักของพระเจา้โดยการแสวงหาความจริงอนัลึกซ้ึงของพระองค์ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
และหย่อนอวนลงไป ในบ่อลึกแห่งความรอดของพระองค์แลว้ ก็เท่ากบัเราได ้“ท าการลากอวนตาม
ทะเลใหญ่” แทนท่ีจะลอยคอยอยูเ่พียงในล าธาร หรือเล่นอยูใ่นน ้าต้ืน ๆ แถบชายฝ่ังทะเลเท่านั้น 

เม่ือชาวประมงเหล่านั้นไดท้  าเช่นนั้นแลว้ ก็ไม่จ  าเป็นอะไรท่ีจะตอ้งพูดย  ้าถึงพระคริสตธรรม
คมัภีร์ และความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเช่ือฟังให้เขาฟังอีก พระเจา้ทรงเทพระพรให้เราก็ต่อเม่ือเราเช่ือฟัง
พระองค์จริง ๆ เท่านั้น “...ดูที หรือว่าเราจะ...เทพรให้เจา้จนเกินความตอ้งการหรือไม่” (มาลาคี 3:10) 
เม่ือชาวประมงไดเ้ช่ือฟังกระท าตามกระแสรับสั่งของพระเยซู พวกเขาจึงจบัปลาไดเ้ป็นจ านวนมาก 

ซีโมนและอนัดะเรอาตอ้งร้องเรียกให ้“เพื่อนร่วมงาน” ของตน มาช่วยกูป้ลาดว้ยกนั โดยไม่คิด
เก็บง าไวเ้ป็นสมบติัของตนอยา่งเห็นแก่ตวัเลย แมก้ระนั้น เรือทั้งสองล าก็ยงัเพียบแปร้ แทบจะบรรทุก
ไปไม่ไหว การปฏิบติังานรับใช้พระเจา้นั้น จ  าตอ้งให้ความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เป็นท่ีน่า
สังเกตวา่ ขอ้พระธรรมน้ีมิไดอ้า้งถึงอนัดะเรอาเลย แต่อยา่งไรก็ตาม เราก็ทราบกนัดีแลว้วา่ ท่านผูน้ี้เป็น
เพื่อนร่วมงานกบัซีโมนอยา่งแนบแน่น ทั้งในการ “จบัปลา” และในการ “จบัคน” 

เม่ือซีโมนเปโตรประจกัษใ์นฤทธานุภาพของพระเยซูนั้น ก็เขา้ใจไดใ้นทนัใดนั้นวา่ พระองคคื์อ
ผูใ้ด สามญัประการแรกของเขาในขณะนั้น ก็คือ การนึกถึงสภาพบาปและความไม่เหมาะสมของตนเอง 
ท่ีจะบงัอาจเผยอตวัท าความสนิทสนมกบัพระองค ์ดงันั้นเขาจึงกราบลงแทบพระบาทของพระองค ์แลว้
ทูลว่า “ขอเสด็จไปให้ห่างจากข้าพเจ้าเถิด” ทั้ ง ๆ ท่ีซีโมนเปโตรสารภาพต่อพระเยซูเช่นนั้นก็ตาม 
พระองคก์็มิไดท้รงรังเกียจเขาเลย กลบัแจง้ให้ทราบวา่ พระองคไ์ดท้รงเลือกเขาให้ออกไปประกาศพระ
กิตติคุณ เพื่อน าวญิญาณของมนุษยใ์หเ้ขา้มาหาพระเจา้ร่วมกบัพระองค ์ทั้งซีโมนเปโตร อนัดะเรอา ยาก
อบ และยอห์น ต่างพร้อมท่ีจะถวายกายและวิญญาณให้แก่พระองค์ โดยไม่ตอ้งมีผูใ้ดมาแนะน าหรือ
ชกัชวนอีกเลย พวกเขาทั้งส่ีได ้“สละทิ้งส่ิงสารพดัและติดตามพระองคไ์ป” เขาไดติ้ดตามพระองค์ไป
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นบัตั้งแต่เร่ิมเช่ือพึ่งในพระองคเ์ป็นตน้มา แต่คร้ังน้ีพระองคท์รงเรียกร้อง ให้พวกเขาเป็นอคัรสาวกของ
พระองคโ์ดยตรง 

ข้อไตร่ตรอง 
เปโตรไดถ้วายเรือล าเล็กของเขา ให้พระเยซูใช้แทนธรรมมาส แสดงพระธรรมเทศนาให้แก่

ประชาชนชัว่คราว ดงันั้นจึงมีส่วนร่วมในพระราชกิจอนัใหญ่ยิง่ท่ีสุดในจกัรวาล มีคริสเตียนเป็นจ านวน
ไม่นอ้ย ท่ีมีประสบการณ์อยา่งลึกซ้ึง แต่เขาเหล่านั้นกลบัเก็บง าไว ้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ไม่ยอม 
“หยอ่นอวนลง” เพื่อช่วยผูอ่ื้นใหไ้ดรั้บประสบการณ์เช่นเดียวกบัตน 

อวนก็ขาด และเรือก าลงัจะจมลง เม่ือพระเจา้ทรงส าแดงอ านาจของพระองค ์ในเรือล าเล็กแห่ง
ชีวติของเรา ก็ยอ่มมีเหตุการณ์ใหญ่หลวงเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน 

“อยา่กลวัเลย” น่ีเป็นพระบญัชาของพระเยซู พระองค์ทรงสามารถรักษาทั้งความผิดบาป และ
ความอ่อนแอของเราไดทุ้กอยา่ง 

พระเยซูคริสตท์รงแสวงหาผูท่ี้มีคุณสมบติั อนัเหมาะสมท่ีพระองคจ์ะทรงใชง้านได ้ผูท่ี้พระเจา้
ทรงเรียกไวน้ั้น ตอ้งอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะปฏิบติักิจการงานตามน ้าพระทยัของพระองคทุ์กเม่ือ 

องคป์ระกอบท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบติัพระราชกิจของพระเจา้ ก็คือ ความเช่ือและการเช่ือฟัง พระ
เจา้ทรงช่วยใหม้นุษยบ์รรลุผลส าเร็จในการกระท าภารกิจของเขาเสมอ 

ค าสารภาพของเปโตร ขณะท่ีกราบลงแทบพระบาทของพระเยซูนั้น เป็นการแสดงความรู้สึก
อย่างแทจ้ริงของมนุษย ์เฉพาะพระพกัตร์ของพระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิ มนุษยต์รากตร าอยู่กบัธุรกิจการงาน
ประจ าวนั โดยไม่เกิดผลอะไรข้ึนมาเลย แต่เม่ือพระเยซูเสด็จมาหาเรา และทรงช่วยจดัการทุกส่ิงทุกอยา่ง 
ใหแ้ก่เรา นัน่แหละเราจึงไดส้ านึก ถ่อมกายและใจลงดว้ยความละอาย การงานของมนุษย์มกัเต็มไปดว้ย
การเห็นแก่ตวั แต่พระราชกิจของพระเจา้เป็นงานท่ีบริสุทธ์ิ ดงันั้นเราจึงรู้วา่เราอยูห่่างไกลจากพระองค ์

มนุษยโ์ลกต่างรู้สึกเบ่ือหน่ายต่ออุปสรรค ต่อการท่ีไม่อาจท าอะไรไดส้มตามความปรารถนา
ของตวัเอง แต่พระเยซูทรงสามารถท าได้ทุกอย่าง จงมอบตวัของท่านลงแทบพระบาทของพระองค ์
หยุดย ั้งการด้ินรนของตนเองเสีย และมอบภารกิจทุกอยา่งไวใ้ห้แก่พระองค ์เพียงแต่คอยฟังพระบญัชา
ของพระองค์ว่า “ควรหย่อนอวนลงท่ีใด” คือคอยฟังว่า พระองค์จะให้ปรนนิบติัอย่างไรต่อไปโดยไม่
ตอ้งกงัวลถึงผลท่ีเกิดข้ึนวา่จะเป็นอยา่งไร 

ค าว่า “อาจารย์” น้ี แปลมาจากภาษากรีกหลายค าด้วยกัน แต่ในท่ีน้ีหมายถึง “ผูท่ี้เฝ้าดูแล
รับผดิชอบ” กล่าวคือเป็นผูต้รวจตราดูแล ท่านยอมใหพ้ระเยซูเป็นผูดู้แลทุกส่ิงในชีวติของท่านหรือไม่ 
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ทบทวน 
ก่อนท่ีพระเยซูเสด็จไปยงัเมืองคาเปอรนาอูมนั้น พระองคป์ระทบัอยู ่ณ ท่ีแห่งใด? 
เหตุใดพระเยซู จึงทรงใชเ้มืองกปัเรานาอูมเป็นศูนยร์วมพระราชกิจของพระองค?์ 
มิตรสหายของพระองคใ์นเมืองคาเปอรนาอูมมีผูใ้ดบา้ง? พระองคท์รงรู้จกั บุคคลเหล่าน้ีท่ีไหน

มาก่อน? ในเวลานั้นพวกเขามอบตวัเป็นสาวกของพระองคแ์ลว้หรือยงั? 
ขณะท่ีพระองค์อยู่ในเมืองคาเปอรนาอูมนั้น? พระองค์ไดเ้รียกร้องให้มิตรสหายดงักล่าว เป็น

สาวกติดตามพระองคไ์ปตลอดไปหรือไม่? 
บุคคลทั้งส่ีน้ีต่อมาได้เป็นอคัรสาวกในจ านวนสิบสองคน จริงหรือไม่? ขณะท่ีพระองค์ทรง

เรียกพวกเขานั้น เขาก าลงัท าอะไรกนัอยู?่ พวกเขามีอาชีพอะไร? บุคคลทั้งส่ีน้ีมีความสัมพนัธ์กนัในทาง
ใดบา้ง? มีใครท างานร่วมกบัเขาอีกหรือไม่? 

มีคนมาฟังพระเยซูเทศนาสั่งสอนมากนอ้ยเพียงใด? พระเยซูทรงใชอ้ะไรแทนธรรมมาส? ของ
ส่ิงนั้นเป็นของใคร? 

พระเยซูได้ตรัสสั่งซีโมนให้ท าอะไร? เขาทูลตอบพระองค์ว่าอย่างไร? ผลแห่งการเช่ือฟัง
พระองค์นั้ นคืออะไร เม่ือเขาลากอวนข้ึนมา มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน? มีผูใ้ดมาช่วยเขากู้ปลาบ้าง
หรือไม?่ ปลาเหล่านั้นเตม็ล าเรือหรือไม่? 

เม่ือซีโมนเห็นพระเยซูส าแดงการอศัจรรยเ์ช่นนั้น เขาท าอย่างไร? เหตุใดเขาจึงเรียกตวัเองว่า
เป็นคนบาป? พระเยซูตรัสแก่เขาว่าอย่างไร? พระองค์ทรงเรียกร้องให้ท างานอะไร? ในการติดตาม
พระองคไ์ปนั้น พวกเขาตอ้งสละทิ้งอะไรบา้ง 

อคัรสาวกคนใดท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์ตอนน้ี ไม่ไดเ้อ่ยถึง? 
ท่านไดรั้บบทเรียนอะไรบา้งจากขั้นน้ี? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1.ท่านจะอธิบายถึงการท่ีพระเยซู ทรงเรียกสาวกของพระองค์โดยทนัด่วน และการท่ีบรรดา

สาวกเหล่านั้น ตอบสนองการทรงเรียกของพระองค ์ในทนัทีทนัใดเช่นนั้นไดอ้ยา่งไร 2. ท่านคิดวา่พระ
เยซูทรงมองเห็นคุณสมบติั และความเหมาะสมของสาวกเหล่าน้ี นบัตั้งแต่พระองค์ไดท้รงพบพวกเขา
เป็นคร้ังแรก ท่ีแม่น ้าจอร์แดนเช่นนั้นหรือ 3. ในสาวกส่ีคนน้ีมีผูใ้ดไดน้ าผูอ่ื้นมาหาพระคริสตห์รือไม่ 4.
การท่ีชาวประมงวยัฉกรรจ์เหล่าน้ีละทิ้งการงานของตน ติดตามพระเยซูไปเช่นนั้น ท่านคิดว่าเป็นการ
ตดัสินใจท่ีถูกตอ้งหรือไม่ 5. การท่ีผูห้น่ึงผูใ้ด ละทิ้งบิดาผูช้ราภาพของตนออกไปท างานอยา่งอ่ืน ทั้ง ๆ 
ท่ีไม่ทราบว่า การงานใหม่นั้นจะยงัชีพของตนได้หรือไม่นั้น เป็นการท าท่ีถูกตอ้งตามน ้ าพระทยัของ
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พระเจา้เสมอไป หรือ 6. เพราะเหตุใดประชาชน จึงพากนัมาฟังพระเยซูเทศนาสั่งสอน เป็นจ านวน
มากมาย เช่นนั้น 7. ท่านคิดว่า การท่ีพระเยซูทรงรักษาบุตรชายของขุนนางให้หายนั้น ได้เร่งเร้าให้
ประชาชน พากนัมาฟังพระเยซู ดว้ยความอยากรู้อยากเห็นเช่นนั้นหรือ 8. ท่านจะอธิบายถึงการทอดอวน 
อนัน่าอศัจรรยค์ร้ังน้ีได้อย่างไร ในเม่ือชาวประมงได้ทอดอวนมาแล้วตลอดคืนยงัรุ่ง และไม่ได้ปลา
แมแ้ต่ตวัเดียว แต่เม่ือกระท าตามค าบญัชาของพระเยซู กลบัจบัปลาไดอ้ย่างมากมายเหลือคณานบั 9. 
พระเยซูทรงรู้วิธีจบัปลาบา้งหรือไม่ 10. ชาวประมงเหล่าน้ีคาดหวงัมาก่อนหรือไม่ว่า พระเยซูจะทรง
เรียกพวกเขาให้ติดตามพระองคไ์ป 11. การท่ีเปโตรรู้สึกส านึกตวัวา่ เขาเป็นคนผิดบาปเช่นนั้น ท่านคิด
วา่เขาเป็นคนท่ีมัว่สุมอยูก่บัความบาปจริงหรือ เหตุใดเปโตรจึงส านึกตนเป็นคนบาปเช่นนั้น 12. ท่านคิด
วา่พระเยซูอาศยัอยู ่ณ ท่ีใด ทรงประทบัอยูก่บัเปโตรในเมืองคาเปอรนาอูม หรือประทบัอยู่กบัยากอบ
และยอห์น หรือแห่งอ่ืน 13. พระเยซูทรงเรียกมนุษยทุ์กคนให้สละสารพดัส่ิงท่ีเขามีอยู่ และติดตาม
พระองคไ์ปเช่นนั้นหรือ 
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ขั้นทีสิ่บส่ีวนัแห่งการรักษาโรค-เมอืงคาเปอรนาอูม 

มทัธิว 8:14-17,มาระโก 1:21-34,ลูกา 4:31-41 

ไม่ว่าพระเยซูจะเสด็จไปแห่งหนต าบลใด พระองคก์็ไดท้รงเทศนาสั่งสอนประชาชนในธรรม
ศาลาในวนัซะบาโต โดยไม่ไดล้ะเวน้ และประชาชนต่างก็พากนัประหลาดใจ ในอานุภาพแห่งค าสอน
ของพระองค ์แมแ้ต่ผีร้ายก็ยงัเช่ือฟังพระองค ์พระเยซูไดท้รงรักษาโรคภยัไขเ้จ็บให้ประชาชน อยา่งน่า
มหศัจรรยห์ลายราย ช่ือเสียงเกียรติคุณของพระองคแ์พร่สะพดัไปทัว่มณฑลกาลิลี ท าใหป้ระชาชนจากท่ี
ต่าง ๆ พากนัหลัง่ไหล มาเฝ้าพระองคอ์ยา่งเนืองแน่น และน าเอาคนเจ็บป่วย และคนท่ีถูกผีร้ายเขา้สิงมา
ให้พระองคท์  าการรักษา ซ่ึงพระองคก์็ไดท้รงรักษาผูเ้จ็บป่วยเหล่านั้น ให้หายเป็นปกติทุกคน “ค าของ
ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ก็ส าเร็จ ซ่ึงวา่ บรรดาความทุกขภ์ยัไขเ้จบ็ของเรา ท่านน้ีไดท้รงรับเอาเอง” 

เมืองคาเปอรนาอูม ไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางแห่งการปฏิบติัพระราชกิจของพระองค์ ในโลกน้ีมี
อยูห่ลายเมืองท่ีกลายเป็นเมืองส าคญั และมีช่ือเสียงข้ึนมา เน่ืองดว้ยประชากรของเมืองนั้นเพียงคนเดียว 
ส าหรับเมืองคาเปอรนาอูมน้ีพระเยซูทรงถือวา่เป็น “เมืองของพระองค์” (มทัธิว 9:1) เมืองคาเปอรนาอูม
น้ีแหละ เป็นสถานท่ีซ่ึงพระเยซูทรงคดัเลือก และรวบรวมบรรดาอคัรสาวกของพระองค์ ให้เป็นหมู่
คณะ เพื่อออกไปปฏิบติัพระราชกิจร่วมกบัพระองค ์และเพื่อปฏิบติัคริสตจกัรของพระองคใ์นภายหลงั 

เมืองคาเปอรนาอูมเป็นเมืองท่ีพระองค ์ไดก้ระท าการอิทธิฤทธ์ิอนัใหญ่หลวงหลายประการ แต่
ในท่ีสุดก็กลบัเป็นเมือง ท่ีพระองค์ทรงต าหนิและกล่าวโทษปรักปร าอย่างรุนแรง ว่า “เจา้จะถูกยกข้ึน
เทียมฟ้าหรือ มิได ้เจา้จะตอ้งลงไปถึงเมืองผีต่างหาก” (มทัธิว 11:23) การท่ีพระเจา้แห่งสวรรค์ประทบั
อยู่กบัพวกเขา พวกเขาจึงไดรั้บการยกข้ึนสู่สวรรค์ แต่เพราะเขามิไดก้ลบัใจเสียใหม่ ฉะนั้นเม่ือถึงวนั
พิพากษาโลก พวกเขาจะตอ้งไดรั้บโทษอย่างหนกั แมแ้ต่โทษของเมืองโสโดมอนัชัว่ร้าย ก็ยงัเบากว่า
โทษของพวกเขาเสียอีก เน่ืองจากชาวเมืองคาเปอรนาอูมไดรั้บความสวา่งมาก ฉะนั้นเขาจึงตอ้งมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบมาก 

ท่ีเมืองน้ี พระเยซูไดท้รงรักษาคนเจ็บป่วยทุพพลภาพตลอดจนคนตาบอด ท่ีมาขอรับการรักษา
จากพระองค ์เป็นจ านวนมาก ใหห้ายเป็นปกติทุกคน พระองคไ์ดท้รงช่วยบุตรีของนายธรรมศาลาไยรัส 
ให้รอดพน้จากความตายได้ทรงรักษาแม่ยายของเปโตรให้หายจากโรคภยัไข้เจ็บ และในเมืองน้ีเอง
พระองคไ์ดท้รงประสบผูท่ี้มีความเช่ือท่ีใหญ่ยิ่งสูงสุด คือของนายร้อยผูห้น่ึง อนัเป็นตวัอยา่งแห่งความ
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เช่ือท่ีดียิ่ง ซ่ึงพระองคไ์ม่เคยพบเห็นในผูอ่ื้นใดมาก่อนเลย จนกระทัง่พระองค์ตรัสชมเขาวา่ “ถึงแม้ใน
พวกอิสราเอล เรากมิ็ได้พบความเช่ือมากเช่นนี”้ พระองคไ์ม่เคยยกยอ่งผูใ้ดเท่ากบันายทหารผูน้ี้เลย 

นอกจากพระราชกิจดงักล่าวมาแลว้ คาเปอรนาอูมยงัเป็นสถานท่ีท่ีพระองคแ์สดงธรรมโอวาท 
ท่ีส าคญัอีกหลายเร่ือง ตวัอยา่งเช่น ค าอุปมาเก่ียวกบัคนหวา่นพืช และเร่ืองทิพยอาหารแห่งชีวิต เป็นตน้ 
นอกจากน้ีพระองค์ยงัได้แสดงธรรมเทศนาสั่งสอนประชาชน เก่ียวกับรากฐานแห่งคริสตจกัรของ
พระองคบ์นภูเขานอกเมืองน้ีอีกดว้ย 

ในสมัยท่ีพระเยซูย ังทรงด ารงพระชนม์อยู่ในโลกน้ี เมืองคาเปอรนาอูม เป็นเมืองท่ีมี
ความส าคญัมาก เป็นศูนยร์วมแห่งอารยะธรรม และการคา้ขายของเมืองต่าง ๆ ทางภาคเหนือของมณฑล
กาลิลี มีถนนท่ีส าคญั ๆ ตดัผา่นหลายสาย การคมนาคมเจริญกา้วหนา้ และคบัคัง่ไปดว้ยยวดยานพาหนะ 
ผูป้กครองบา้นเมืองไดป้ระจกัษถึ์งความส าคญัของเมืองคาเปอรนาอูมมาก จนถึงกบัตั้งดา้นเก็บภาษีใน
เมืองน้ี เน่ืองจากคาเปอรนาอูมตั้ งอยู่บนชายฝ่ังด้านเหนือ ของทะเลกาลิลีอันสวยงาม ฉะนั้ น
อุตสาหกรรมท่ีข้ึนช่ืออีกด้านหน่ึงของเมืองน้ีก็คือ อุตสาหกรรมการจบัปลา และการท่องเท่ียว จาก
เหตุผลดงักล่าว เมืองคาเปอรนาอูมจึงไดช่ื้อวา่ เป็นศูนยร์วมของผูค้นเกือบทุกประเภท 

นกัศึกษาพระคริสตธรรม ไดค้น้ควา้แสวงหาท่ีตั้งของเมืองน้ีเป็นเวลาหลายปี มีอยูแ่ห่งหน่ึงซ่ึง
สันนิษฐานกนัวา่ เคยเป็นท่ีตั้งโบสถ์ ซ่ึงสร้างข้ึนโดยคณะสงฆช์าวเยอรมนั ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี
หน่ึง ระหวา่งท่ีนกัศึกษาพระคริสตธรรม ถูกกกักนัตวัอยูใ่นบริเวณแห่งหน่ึง พวกเขาไดอ้อกก าลงัดว้ย
การถางหญา้และขุดดิน แต่ขณะท่ีพวกเขาก าลงัขุดดินอยู่นั้นเอง ต่างก็รู้สึกประหลาดใจมาก ท่ีไดพ้บ
กอ้นหินขนาดใหญ่ฝังอยูเ่ป็นจ านวนมาก จึงไดพ้ากนัขุดคน้เพื่อหาความจริงกนัต่อไปวา่ ส่ิงท่ีตนไดพ้บ
เห็นนั้นคืออะไรกนัแน่ จนในท่ีสุดก็ปรากฏวา่เป็นซากธรรมศาลา ซ่ึงบทเรียนน้ีไดก้ล่าวถึงนัน่เอง 

หมู่บา้นเบธซายะดา อนัเป็นท่ีอยูข่องซีโมนเปโตร อนัดะเรอา ฟีลิปและเขา้ใจกนัวา่คงเป็นท่ีอยู่
อาศยัของยากอบและยอห์นดว้ยนั้น ตั้งอยูบ่ริเวณชานเมืองคาเปอรนาอูม ห่างจากตวัเมืองประมาณสอง
กิโลเมตร ดังนั้ นเม่ือสาวกเหล่าน้ีสละทิ้งทุกส่ิงทุกอย่างออกติดตามพระเยซูไป เปโตรคงได้ยา้ย
ครอบครัวของเขาเขา้ไปอยู่ในตวัเมืองคาเปอรนาอูม (มาระโก 1:29) โดยปกติแลว้ตามชานเมืองมกัมี
บริเวณท่ีกวา้งขวาง สามารถบรรจุคนไดม้ากกวา่ในตวัเมือง ซ่ึงแออดัไปดว้ยบา้นเรือนของราษฎร แทบ
จะไม่มีท่ีว่าง นอกจากถนนแคบ ๆ ภายในตวัเมืองเท่านั้น เขา้ใจกนัวา่บา้นหลงัท่ีครอบครัวของเปโตร
อาศยัอยูใ่นหมู่บา้นเบธซายะดา ก่อนท่ีจะยา้ยไปอยูใ่นเมืองคาเปอรนาอูมนั้น เป็นหลงัท่ีพระเยซูเสด็จเขา้
ไป รักษาอาการป่วยไขข้องแม่ยายของเปโตรนัน่เอง 
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เม่ือพระเยซูได้ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ ในวนันั้นเสร็จส้ินลงแล้ว และทรงเห็นว่า
ประชาชนหลัง่ไหลกนัมาชุมนุมกนัมากข้ึนทุกที โดยไม่ยอมกลบับา้นช่องของตน พระองคจึ์งเสด็จเล่ียง
ไปเสียท่ีอ่ืน หาท่ีสงบเงียบเพื่อจะอธิษฐาน 

อภิปราย 
อีกคร้ังหน่ึงท่ีเราสังเกต ถึงวิถีทางการปฏิบติัพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ ในการจะท าให้ค  า

พยากรณ์ของศาสดาพยากรณ์ส าเร็จ (มทัธิว 8:17) แมว้า่พระเยซูไดเ้สด็จเขา้มาในโลกน้ีเพื่อ “แบกรับเอา
ความบาปของเราไวใ้นพระกายของพระองค์ บนไม้กางเขนนั้น” และเพื่อจะ “ช าระเราให้เป็นคน
บริสุทธ์ิ ส าหรับใหเ้ป็นของพระองคเ์อง คือเป็นคนท่ีมีใจร้อนรนกระท าการดี” เป็นประการส าคญัก็จริง
อยู่ แต่พระองค์ก็ทรงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะท าลายอ านาจแห่งความมืดและ “ท าลายกิจการของมาร” และ
ความชั่วร้ายทั้งหมดท่ีเป็นภยัต่อมนุษย์ด้วย พระองค์ทรงแบกเอาส่ิงทั้งหมดเหล่าน้ีไวท่ี้ไม้กางเขน 
ขณะท่ีพระเยซูทรงมีสภาพในรูปกายเน้ือหนัง พระองค์ทรงปฏิบติัต่อมนุษยทุ์กคนด้วย ความเมตตา
สงสาร พระองคท์รงเห็นความทุกขท์รมานของเขา และทรงปรารถนาท่ีจะช่วยเขา ให้พน้ห้วงแห่งความ
ทุกขท์รมานทุกคน 

เหตุการณ์ท่ีบนัทึกไวใ้นขั้นน้ี เป็นการแสดงให้เห็นถึง “ชีวิตประจ าวนั” ของพระเยซู พระองค์
ไดเ้สด็จไปกระท าคุณ และช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จ็บทุกอย่างให้แก่ประชาชน แมก้ระทัง่ผูท่ี้ถูกพญามาร
เบียดเบียน และในวนัซะบาโต พระองคก์็ไดเ้สด็จไปนมสัการพระเจา้ และแสดงธรรมเทศนาสั่งสอน
ประชาชน ในธรรมศาลาเป็นประจ ามิได้เวน้ และดูเหมือนว่า “นายธรรมศาลา” มกัจะเปิดโอกาสให้
พระองคเ์ทศนาสั่งสอนประชาชนอยูเ่สมอ ผูท่ี้ไดฟั้งค าเทศนาสั่งสอนของพระองค ์ต่างก็รู้สึกประหลาด
ใจในค าสอนยิ่งนัก เพราะว่า “ค าของพระองค์ประกอบด้วยอ านาจ” และสังเกตเห็นความแตกต่าง
ระหวา่งพระธรรมโอวาทของพระองค ์กบัค าสั่งสอนของพวกอาลกัษณ์ ซ่ึงเป็นผูอ่้านและตีความหมาย
ของพระคมัภีร์ ให้ผูท่ี้มาร่วมประชุมฟัง ไดอ้ยา่งชดัเจน ประชาชนต่างประจกัษว์า่ พระองคท์รงมีอาญา
สิทธ์ิ และฤทธ์ิอ านาจอยา่งแทจ้ริง 

ในวนัซะบาโตท่ีกล่าวถึงในขั้นน้ี มีชายผูห้น่ึงมีผีโสโครกเขา้สิงอยู ่มาประชุมนมสัการดว้ย เขา
อาจจะมาเพื่อทูลขอร้องให้พระองค์รักษาเขาให้หายหรืออาจมาประชุมตามปกติเช่นเดียวกบัคนอ่ืน ๆ 
หรืออาจจะถูกพวกฟาริสีส่งเขา้มา เพื่อทดสอบวา่ พระองคจ์ะทรงรักษาใหห้ายหรือไม่ ถา้เป็นไปตามขอ้
สงสัยประการสุดทา้ย ก็นบัวา่เป็นการส่งเสริมพระราชกิจของพระองคใ์ห้ขยายออกไปยิ่งข้ึน แทนท่ีจะ
เป็นการขดัขวาง อนัเป็นจุดประสงคข์องฝ่ายศตัรูของพระองค์ เพราะวา่คนเจ็บป่วยทัว่ทุกคนในแควน้
นั้น ก็ไดย้ินถึงเร่ืองน้ีภายในค ่าวนันั้นเอง อยา่งไรก็ตามชายผูน้ั้นอาจจะร่วมประชุมนมสัการพระเจา้ใน
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ธรรมศาลา ดงัท่ีเขาเคยกระท าอยูเ่ป็นประจ าก็ได ้ผูท่ี้ไดรั้บความทุกขเ์ข็ญ เช่นนั้น มกัจะแสวงหาพระเจา้
เสมอ เพราะตระหนกัดีวา่ความหวงัในผูอ่ื้นนั้นไม่มีอีกแลว้ เวน้แต่พระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้น 

ชายผูน้ั้ นไม่เคยรู้จักพระเยซูมาก่อนเลย แต่ผีโสโครกท่ีสิงอยู่ในตวัเขา รู้จักพระองค์ดีว่า 
พระองค์ “เป็นผูบ้ริสุทธ์ิของพระเจา้” มนัรู้สึกเกรงกลวัพระองค์มาก เพราะรู้แน่แก่ใจว่า ในท่ีสุดมนั
จะตอ้งถูกพระบุตรของพระเจา้ท าลายลา้งใหสู้ญส้ินไป แต่มนัก็ยงัอยากสิงอยูใ่นร่างกายของชายผูน้ั้นให้
นานท่ีสุดเท่าท่ีจะนานได ้มนัจึงร้องว่า “เรากบัท่านมีอะไรเก่ียวขอ้งกนัหรือ...” ผีร้ายตนนั้นรู้ว่าพระ
คริสต์ก็คือพระเยซูชาวนาซาเร็ธ พระคริสตธรรมคัมภีร์มิได้บนัทึกไวว้่า ชายท่ีถูกผีเข้าสิงนั้นพูด
อะไรบา้ง เพราะวา่อ านาจของผีร้ายนั้นครอบง าเขาอยู ่แต่ในบางรายผีสิงก็เปิดโอกาสให้คนท่ีมนัเขา้สิง
อยู่นั้นพูดไดบ้า้งเหมือนกนั เราตอ้งสังเกตดูว่าค าพูดตอนใดเป็นของผี และตอนใดเป็นของมนุษย ์ใน
บางรายกลบัซ ้ าร้ายยิ่งไปกว่าน้ี กล่าวคือมีผีหลายตนเขา้สิงอยู่ในคนคนเดียว (มทัธิว 8:28) ผีมีดว้ยกนั
หลายประเภท แต่ในรายท่ีกล่าวถึงน้ีเป็น “ผโีสโครก” ผมีีวธีิท าร้ายมนุษยไ์ดห้ลายประการ 

พระเยซูคริสตท์รงสั่งใหผ้ร้ีายตนนั้นสงบปากในทนัที และไล่มนัออกจากผูเ้คราะห์ร้ายนั้น โดย
ตรัสวา่ “จงน่ิงเสีย แลว้ออกมาจากเขาเถิด” ผีร้ายรู้ตวัวา่มนัจ าตอ้งเช่ือฟังและกระท าตามพระบญัชาของ
พระองค์ เพราะว่าอ านาจแห่งความมืดทั้งปวง ลว้นอยู่ภายใตฤ้ทธ์ิอ านาจขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเรา 
แต่ก่อนท่ีมนัจะออกจากร่างของชายผูน้ั้น มนัก็พยายามท าลายชายผูน้ั้นเท่าท่ีมนัจะท าได ้หลงัจากท า
ฮึดฮดัฟัดเหวีย่งเขาอยูค่รู่หน่ึง มนัจึงยอมออกมา แต่ชายผูน้ั้นก็มิไดรั้บบาดเจ็บเลย และหายเป็นปกติ เรา
ไม่อาจล่วงรู้ถึงจิตใจท่ีเต็มต้ืนไปดว้ยความปิติของชายผูน้ั้นว่าเป็นอย่างไร ต่อการท่ีเขาไดรั้บการปลด
เปล้ืองจากความทุกขอ์นัมหนัตเ์ช่นนั้น แต่เราก็อาจวาดภาพไดว้า่ เขาคงขอบพระคุณสรรเสริญพระเยซู
มิไดห้ยุด และคุกเข่าลงกราบแทบพระบาทของพระองค์เป็นแน่ หรือเขาอาจจะต่ืนเตน้ดีใจจนพูดอะไร
ไม่ออกอยู่ชัว่ขณะ ก่อนท่ีจะสรรเสริญขอบพระคุณพระองคก์็ได ้พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดบ้นัทึกไว้
เลยวา่ ชายผูน้ั้นกระท าอยา่งไร เพียงแต่บนัทึกวา่ ผูท่ี้อยูใ่นธรรมศาลา และไดเ้ห็นเหตุการณ์น้ีต่างก็รู้สึก
ต่ืนเตน้อศัจรรยใ์จไปตาม ๆ กนั เพราะเป็นเหตุการณ์ท่ีแปลกประหลาด เร่ืองผีสิงเป็นเหตุการณ์ธรรมดา 
เพราะมีอยูท่ ัว่ไป แต่การขบัผใีหอ้อกจากร่างผูเ้คราะห์ร้าย เป็นส่ิงท่ีเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลย แต่ ณ ท่ีนั้น
ไดมี้ “ผูห้น่ึง” สามารถขบัผอีอกได ้ซ่ึงผกี็ยอมเช่ือฟังและออกมาทนัที 

ข่าวน้ีแพร่สะพดัไปอยา่งรวดเร็ว ผูท่ี้ไดรั้บความทุกขต่์าง ๆ ในละแวกนั้น ต่างก็เดินทางเขา้ไป
ในเมือง เพื่อขอรับการรักษาจากแพทยผ์ูป้ระเสริฐผูน้ี้ และต่างก็รอคอยให้วนัซะบาโตผ่านพน้ไป ดว้ย
ความกระวนกระวายใจ เพราะว่าชนชาติยิวเคร่งครัดในการถือรักษาวนัซะบาโตไวเ้ป็นวนับริสุทธ์ิมาก 
การกระท ากิจการใด ๆ ท่ีไม่ควรแก่เหตุในวนัซะบาโตนั้น เป็นการท าผิดต่อพระบญัญติั แมแ้ต่จะเป็น
การรักษาโรคก็ถือวา่ผดิ ดงันั้นจึงไม่กลา้ไปขอรับการรักษาจากพระองคใ์นวนัน้ี 
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หลงัจากเสร็จส้ินการประชุมนมสัการในเช้าวนันั้นแลว้ พระเยซูและสาวกของพระองค์ไดพ้า
กนัไปยงับา้นของเปโตร บรรดาสาวกของพระองค ์ต่างก็มีความกระหายท่ีจะไดอ้ยูใ่กลชิ้ดสนิทสนมกบั
พระองค์ และมีความร้อนใจท่ีจะฟังพระธรรมโอวาทท่ีพระองคต์รัสทุกถอ้ยค า และพระองคย์ิ่งส าแดง
ฤทธ์ิอ านาจขับไล่ผีสิงเช่นนั้น ก็ยิ่งท าให้บรรดาสาวกของพระองค์ มีความกระตือรือร้น ใคร่จะรู้
เร่ืองราวของพระองคม์ากข้ึนเป็นล าดบั 

ขณะท่ีพระองค์เสด็จไปถึงบา้นของเปโตรนั้น แม่ยายของเขาก าลงันอนป่วยอยู่ แต่คงไม่มีผูใ้ด
กราบทูลใหพ้ระเยซูทราบ หรือพาพระองคม์ารักษานางให้หายเลย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ เปโตรรอคอย
จนกวา่จะถึงเวลาอนัเหมาะสมเสียก่อน แลว้จึงจะทูลให้พระองคท์ราบก็ได ้เม่ือพระเยซูทรงทราบข่าวน้ี 
พระองคก์็รีบเสด็จไปหาแม่ยายเปโตรทนัที ทรงยนือยูข่า้ง ๆ เตียงนอนของนางและตรัสห้ามอาการป่วย
ไข ้นางจึงหายเป็นปกติ ซ่ึงแสดงใหเ้ราทราบวา่ ความเจ็บไขไ้ดป่้วยนั้น เป็นผลจากการกระท าของพญา
มารเช่นเดียวกนั พญามารเป็นตน้เหตุแห่งโรคภยัไขเ้จบ็ทุกอยา่ง ไม่ทางตรงก็ทางออ้ม น่ีเป็นเหตุผลท่ีท า
ให้พระเยซูแบกรับเอาโรคภยัไขเ้จ็บของเราไว ้ดงัขอ้พระคมัภีร์ซ่ึงวา่ “บรรดาความทุกข์ภัยไข้เจ็บของ
เรา ท่านได้ทรงรับเอาเอง” เช่นเดียวกบัท่ีพระองคท์รงแบกเอาความผิดบาปทั้งปวงของเรา อนัเป็นผลมา
แต่พญามาร ถา้หากวา่ การป่วยไขน้ั้นมาจากพระองคแ์ลว้ พระองคค์งไม่ทรงรักษาคนป่วยเป็นแน่ พระ
เจา้ “จะไดก้ระท าให้เกิดทุกข.์..ดว้ยชอบพระทยัของพระองค์ก็หามิได”้ แมว้่าในบางคร้ังพระองค์อาจ
อนุญาตใหค้วามเจบ็ป่วยเกิดข้ึน เช่นเดียวกบัท่ีพระองคท์รงอนุญาตให้พญามารกระท ากิจการอ่ืน ๆ ของ
มนัก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงการทดลอง เพื่อให้เรามีความเช่ือในพระองค์มากข้ึนเท่านั้น กิจการทุกอยา่งของ
พญามาร ไม่สามารถย ัง่ยืนอยูเ่ฉพาะพระหตัถ์ของพระองค ์พระผูพ้ิชิตไดเ้ลย ในทนัทีท่ีพระเยซูไดต้รัส
ห้ามความเจ็บป่วย และพยุงแม่ยายของเปโตรให้ลุกข้ึน อาการเจ็บป่วยของนางก็หายเป็นปลิดทิ้ง 
สามารถรับใชป้ฏิบติัพระเยซูและบรรดาสาวก ท่ีมาเยีย่มเยยีนนางไดใ้นวนิาทีนั้นเอง 

พระเยซูและบรรดาสาวกของพระองค์ ไดส้นทนาปราศรัยกบัเปโตร และพกัผ่อนอยู่ในบา้น
ของเขาตลอดวนันั้น แต่เม่ือวนัซะบาโตล่วงพน้ไปแลว้ ประชาชนก็พากนัมาหาพระองคอ์ยา่งเนืองแน่น 
ดงัท่ีมาระโกบนัทึกไวว้่า “คนทั้งเมืองก็แตกต่ืนกนัมาอยู่หน้าประตู” พวกเขาไดน้ าเอาผูทุ้พพลภาพไม่
สมประกอบ และคนป่วยเป็นโรคนานาชนิด มาให้พระองครั์กษา เป็นตน้วา่ คนพิการ คนตาบอด คนหู
หนวก คนใบ ้ตลอดจนคนท่ีถูกผเีขา้สิง ซ่ึงไดรั้บความทุกขท์รมานน่าเวทนาเป็นท่ีสุด บุคคลเหล่าน้ีลว้น
แต่อยูใ่นสภาพท่ี “ไร้ส้ิน ซ่ึงความหวงั” ทั้งนั้น ขอให้เราลองนึกภาพดูเองเถิดวา่ เม่ือพระเยซูผูท้รงเป่ียม
ไปดว้ยความสุภาพอ่อนโยน ความเมตตากรุณา ไดพ้บผูเ้จ็บป่วยในสภาพเช่นน้ี พระองคท์รงคร ่ าครวญ
เวทนาสงสารสักเพียงใด แต่พระองค์ก็ทรงมีฤทธ์ิอ านาจใหญ่หลวง จึงบ าบดัโรคภยัไขเ้จ็บ และความ
ปวดร้าวทรมาน ให้สูญหายไปจากทุกคน พระเยซูมิไดท้รงรังเกียจขยะแขยงต่อ “แผลอนัเน่าเฟะ” และ
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อาการอนับา้คลัง่ของพวกเขาเลย พระองค์ทรงช่วยเหลือทุกคน เช่นเดียวกบัท่ีทรงช่วยคนบาปทุกคน 
ท่ีมาหาพระองคเ์พื่อรับความรอด พระองค์ทรง “วางพระหัตถ์บนเขา” พระหัตถ์อนักอปรดว้ยความรัก 
ความเมตตา ของพระองคไ์ดส้ัมผสัถูกตอ้งเขาทุกคน แลว้พวกเขาก็หายเป็นปกติ ผีร้ายท่ีเขา้สิงอยูใ่นร่าง
ของคนป่วย จ าตอ้งละเหยือ่ซ่ึงมนัไดสิ้งอยูใ่นร่างของเขามาเป็นเวลาแรมปี โดยไม่อาจขดัขืนได ้พระเยซู
ไม่ทรงเปิดโอกาสให้มนัเลย แมแ้ต่จะพูดจาสักค าหน่ึง เพราะวา่มนัรู้แลว้ว่า “พระองค์เป็นพระคริสต์” 
มนัจึงเช่ือฟังและท าตามค าสั่งพระองค์ ดงันั้นบรรดาคนป่วยในท่ีนั้น จึงไดรั้บการปลดปล่อยให้เป็น
อิสระทุกคน 

พระเยซูทรงปฏิบติัพระราชกิจของพระองคต์ลอดคืนนั้น พระองคไ์ดส้ าแดงการอศัจรรยห์ลาย
ประการ ฝงูชน ณ ท่ีนัน่ จึงไม่ยอมกลบับา้นช่องของตนเอง จนกระทัง่เชา้วนัรุ่งข้ึน พระเยซูก็ไดท้รงละ
พวกเขาไว ้เสด็จไปหาท่ีสงบเงียบในป่าทราย เพื่ออธิษฐานเขา้เฝ้าพระเจ้า ประชาชนได้ทูลขอร้อง
พระองคใ์ห้ประทบัอยู่กบัพวกเขา แต่พระองค์ไม่อาจประทบัอยู่ประจ า ณ ท่ีแห่งหน่ึงแห่งใดตลอดไป
ได ้พระองคต์รัสแก่เขาวา่ “เราตอ้งไปประกาศกิตติคุณแห่งแผน่ดินของพระเจา้แก่เมืองอ่ืนดว้ย” 

ข้อไตร่ตรอง 
“ฝ่ายพระองคท์รงลุกข้ึนออกจากธรรมศาลา เสด็จเขา้ไปในเรือนของซีโมน” อนัเป็นสถานท่ีท่ี

พระงอค์ไดท้รงรักษาโรค และบ าบดัความทุกข์ของประชาชน พระเยซูเสด็จจากพระราชฐานของพระ
เจ้า เขา้ไปสู่ท่ีพกัอาศยัของมนุษย์ เพื่อกระท าคุณรักษาโรค และอวยพรให้เขา ส่วนเราล่ะออกจาก
คริสตจกัรของพระเจา้ ไปปฏิบติัเพื่อมนุษย ์และน าเขาไปสู่บ่อเกิดแห่งความยินดีและพระพรทั้งปวง 
เช่นเดียวกบัพระเยซูหรือไม่ ความสุขยอ่มบงัเกิดแก่ผูท่ี้เปิดจิตใจ ยอมให้พระองคเ์ป็นแพทยผ์ูป้ระเสริฐ
ของเขา และครอบครัวของเขา 

“พระองคท์รงถูกตอ้งมือของเขา” พระองค์เคยสัมผสัท่านบา้งหรือไม่ จงสังเกตถึงผลแห่งการ
รักษาโรคของพระเยซูว่า ในทนัทีท่ีพระองค์ทรงสัมผสัถูกมือแม่ยายของเปโตร นางก็ “หายป่วยเป็น
ปกติ” และปฏิบติัรับใชผู้ท่ี้มาเยีย่มเยยีนนางไดใ้นวนิาทีนั้นเอง ฤทธ์ิอ านาจในการรักษาโรคของพระเยซู
นั้น มิใช่เพียง แต่ท าใหผู้ป่้วยหายโรคเท่านั้น แต่ยงัท าให้มีก าลงัแข็งแรงเหมือนเดิม โดยไม่ตอ้งเสียเวลา
พกัฟ้ืนอีกดว้ย การงานของพระคริสตย์อ่มส าเร็จอยา่งสมบูรณ์เสมอ 

“พระองคไ์ดท้รงสั่งสอนเหมือนผูมี้อ านาจ ไม่เหมือนพวกอาลกัษณ์” พระเยซูทรงเป็นบรมครูท่ี
ไม่มีผูใ้ดเสมอเหมือน ในโลกน้ีมีนกัศึกษาคน้ควา้เร่ืองเปร่ืองปราด และมีนกัปาฐกท่ีมีช่ือเสียงอยูห่ลาย
คน แต่พระธรรมโอวาทของพระคริสต์กลบัใหญ่ยิ่งกว่านั้นมากนกั และไม่เหมือนกบัค าสอนของผูใ้ด
เลย พระธรรมโอวาทของพระองค์เป็นสัจจธรรมแห่งชีวิตท่ีแท้จริง เหมาะกับความจ าเป็นในการ
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ด ารงชีวติของเราทุกกรณี ต าราของมนุษย ์หลกัปรัชญา และทุกส่ิงทุกอยา่งในโลก จกัตอ้งเปล่ียนแปลง
ไปตามกาลเวลา มีแต่พระเยซูคริสตเ์ท่านั้น ท่ีไม่ทรงเปล่ียนแปลง “ค าของพระองคป์ระกอบดว้ยอ านาจ” 

ผีโสโครกท่ีเขา้สิงอยูใ่นชายผูน้ั้นร้องวา่ “เรารู้วา่ท่านเป็นผูใ้ด ท่านเป็นผูบ้ริสุทธ์ิของพระเจา้” 
แมค้  าพดูน้ีจะเป็นค าพดูของผูมี้ริมฝีปากไม่สะอาดก็ตาม แต่ก็แสดงฤทธ์ิอ านาจของพระเยซูอยา่งแทจ้ริง
ว่า “แมแ้ต่พวกปีศาจทั้งปวงก็เช่ือเหมือนกนั และกลวัจนตวัสั่น” การท่ีพระเยซูตรัสห้ามผีโสโครกว่า 
“จงน่ิงเสีย” นั้น ก็เพราะพระองคไ์ม่ทรงตอ้งการรับค าพยานของผูมี้ริมฝีปากไม่สะอาดนัน่เอง 

ผีร้ายอนัเป็นพรรคพวกของพญามารเหล่าน้ี ไม่ตอ้งการให้พระเยซูก าจดัมนั จึงร้องทูลต่อ
พระองคว์่า “เรากบัท่านมีอะไรเก่ียวขอ้งกนั” เพราะมนัรู้วา่ พระองค์จะทรงมีชยัต่อมนั และภูตผีปีศาจ
ทั้งปวงรวมทั้งพญามารดว้ย ดงัขอ้พระธรรมซ่ึงวา่ “เพื่อโดยความตาย พระองคจ์ะไดท้รงท าลายผูน้ั้น ท่ี
มีอ านาจแห่งความตายคือมาร” (ฮีบรู 2:14) 

“คนทั้ งเมืองก็แตกต่ืนกันมาอยู่หน้าประตู” ภาพอันน่าเศร้าสลดของบรรดาคนเจ็บป่วยท่ี
เบียดเสียดกนั เพื่อรอรับการรักษาจากพระเยซูเช่นนั้น อาจเกิดข้ึนในเมืองใดเมืองหน่ึงก็ได้ แต่เม่ือ
นายแพทยผ์ูป้ระเสริฐ ไดท้รงยืน่พระหตัถอ์นัทรงฤทธ์ิของพระองค ์ออกไปแตะตอ้งรักษาเขา ความเศร้า
โศกของเขาก็จะหายทนัที มีแต่รัศมีเดชของพระองคผ์ูท้รงเป่ียมลน้ไปดว้ยความเมตตากรุณาเท่านั้นท่ีแผ่
เขา้มาแทนท่ี พระองค์ “ทรงรักษาเขาทุกคน” รวมทั้งผูท่ี้ถูกผีเขา้สิงด้วย ภาพอนัน่าปล้ืมปิติเช่นน้ี ใน
ปัจจุบนัจะมีบา้งไหมหนอหรือเราอาจเห็นว่าเด๋ียวน้ีไม่มีพระเยซูคริสต ์ประทบัอยู่กบัเราแลว้ เม่ือไม่มี
ผูรั้กษาก็ควรให้ผูเ้คราะห์ร้ายเหล่าน้ีกลบัไปเสีย โดยไม่รับการรักษาให้หาย กาลเวลาไดล่้วงเลยมาจน
บดัน้ีแลว้ เหตุการณ์จะไม่เปล่ียนแปลงบา้งเชียวหรือ ขอให้เราอยา่ไดเ้ขา้ใจผิดคิดเช่นนั้นเป็นอนัขาด น ้ า
พระทยัของพระเจา้มัน่คงอยู่เสมอ ไม่มีการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด แมใ้นทุกวนัน้ีพระองค์ก็ยงัทรง
รักษาเราอยู ่“พระเยซูคริสต์ทรงเป็นอยู่อย่างเดียวกัน ในเวลาวานนีแ้ละเวลา วันนี ้และสืบ ๆ ไปเป็นนิจ
กาล” 

“บรรดาความทุกข์ภยัไขเ้จ็บ ท่านไดท้รงรับเอาเอง” ถ้อยค าน้ีอยู่ในพระคริสตธรรมใหม่ ซ่ึง
แปลมาจากถอ้ยในพระธรรมอิสยาห์บทท่ี 53 โดยใชค้  ากิริยาเดียวกนัในภาษากรีกฮีบรูรายสองค า ซ่ึงอา้ง
ถึง “คนรับใช”้ ของพระยะโฮวาห์วา่จะ “แบก” และ “รับ” เอา ทั้งความบาป และโรคภยัไขเ้จ็บของเราไว ้
ถา้เรามีความเช่ือมัน่ในฤทธานุภาพของพระองค ์วา่ทรงมีความสามารถล ้าเลิศ และทรงเต็มพระทยัท่ีจะ
รับเอาความผิดบาป และความชั่วช้าของเราแล้ว เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า พระเยซูไม่ทรงมี
ความสามารถหรือไม่เต็มพระทยัท่ีจะรักษาโรคของเราในทุกวนัน้ี ถา้เราจะเจาะจงลงไปว่า การรักษา
โรคของพระเยซู มีเฉพาะในสมยัท่ีพระองคย์งัทรงด ารงพระชนม์อยู่ในโลกน้ีเท่านั้นแลว้ เหตุใดเราจึง
เช่ือวา่ ทุกวนัน้ีพระองคก์็ยงัทรงแบกรับความบาปของเราอยู ่ขอ้ความมิขดักนัหรือ ความโศกเศร้าของ
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มนุษยโ์ลกในยุคใกลจ้ะส้ินโลกน้ี ก าลงัรอคอยกรับการบ าบดัรักษาจากพระองคอ์ยู ่ส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการ
และร ่ าร้องเรียกหา ท่ีส าคญัยิง่ท่ีสุดก็คือ พระเยซูเจา้ แพทยผ์ูป้ระเสริฐนัน่เอง 

ทบทวน 
ในบทเรียนท่ีแลว้ เราไดศึ้กษาการปฏิบติัพระราชกิจของพระเยซูถึงตอนใด? 
สาวกทั้งส่ีท่ีติดตามพระเยซูไปนั้นมีใครบา้ง? ระยะทางจากหมู่บา้นเบธซายะดา ไปยงัเมืองคาเป

อรนาอูมห่างกนัเท่าใด? 
พระเยซูทรงนมสัการพระเจา้ในวนัซะบาโต ณ ท่ีใด? พระองค์ได้ทรงกระท าอะไรในการ

ประชุมนมสัการนั้นบา้ง? 
ค าสั่งสอนของพระเยซูมีลกัษณะอย่างไร? และก่อให้เกิดผลอะไรข้ึนบา้ง? ลูกาไดพู้ดถึงพระ

วจนะของพระองค์ว่าอย่างไร? ชายคนท่ีพระองค์ทรงรักษาในธรรมศาลานั้นป่วยเป็นโรคอะไร? “ผี
โสโครก” ไดทู้ลต่อพระองค์ว่าอย่างไร? ก่อนท่ีผีโคโครกจะออกจากร่างของชาบผูน้ั้น มนัท าอย่างไร
บา้ง? ชายผูน้ั้นไดรั้บอนัตรายหรือไม่? ประชาชนท่ีไดเ้ห็นเหตุการณ์ ณ ท่ีนั้น มีความรู้สึกอยา่งไรบา้ง? 

พระองคไ์ดเ้คยรักษาผูใ้ดในเมืองน้ีมาก่อนวนันั้นหรือไม่? 
เม่ือเสร็จจากการประชุมนมสัการในวนันั้นแลว้ พระเยซูเสด็จไป ณ ท่ีใด? หญิงผูท่ี้พระองคท์รง

รักษานั้นคือใคร? พระองคท์รงทราบล่วงหนา้หรือไม่วา่บา้นหลงัน้ีมีคนป่วยอยู?่ หญิงผูน้ั้นป่วยดว้ยโรค
อะไร? พระองคท์รงรักษานางดว้ยวิธีการอยา่งไร? นางหายโรคในทนัทีทนัใด หรือวา่ค่อย ๆ ทุเลาลงที
ละน้อย? เม่ือแข็งแรงเป็นปกติแล้ว นางได้ท าอะไรบ้าง? ยอห์นและยากอบ ได้เห็นเหตุการณ์อัน
มหศัจรรยน้ี์หรือไม่? 

พระเยซูทรงพกัอยูใ่นบา้นของเปโตรเป็นเวลานานเท่าใด? ภายหลงัจากท่ีดวงอาทิตยต์กดินไป
แลว้ มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนบา้ง? จงนึกถึงสภาพของคนเจ็บป่วย ท่ีชุมนุมกนัอยูห่นา้บา้นของเปโตรดู
วา่เป็นอยา่งไร? 

คนป่วยท่ีไดรั้บการรักษาจากพระเยซูคริสต์คร้ังน้ีมีประมาณเท่าใด? พระองคท์รงรักษาแต่ละ
คนโดยวธีิการอยา่งไรบา้ง? ค าพยากรณ์ท่ีพระเยซูทรงกระท าใหส้ าเร็จในคร้ังน้ีมีวา่อยา่งไร? 

พระเยซูทรงแบกรับเอาโรคภยัไขเ้จ็บของเรา เท่าเทียมกบัท่ีพระองค์ทรงแบกรับเอาความผิด
บาปของเราไปเช่นนั้นหรือ? ผลอนัสืบเน่ืองมาแต่การรักษาโรคของพระองคใ์นวนันั้น คืออะไร? 

พระเยซูเสด็จจากฝูงชนเหล่านั้นไปเม่ือใด? พระองค์เสด็จไป ณ ท่ีใด? ประชาชนทูลขอร้อง
พระองคใ์หท้  าอะไร? พระองคต์รัสตอบเขาวา่อยา่งไร? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
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1. ท่านเคยสังเกตบา้งหรือไม่วา่ บุคคลแรกท่ีไดรั้บการรักษาจากพระเยซู คือบุตรชายของขุน
นางชาวโรมนั เป็นคนต่างชาติ น่ีเป็นขอ้ท่ีน่าสังเกตอย่างยิ่งเพราะในสมยันั้น ชนชาติยิวต่างก็มีความ
เกลียดชังชาวโรมนัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากความคบัแคน้ท่ีตอ้งตกอยู่ในความปกครองของรัฐบาลโรมนั
นัน่เอง แต่อยา่งไรก็ตาม พระเยซูก็มิไดท้รงมีความรู้สึกรังเกียจเดียดฉนัท์ ต่อการรักษาบุตรชายของขุน
นางชาวโรมนัผูน้ั้นเลย และการรักษาโรคคร้ังน้ี นบัวา่เป็นรายแรกท่ีพระองคท์รงกระท าในมณฑลกาลิลี 

2. การท่ีบรรดานายธรรมศาลาไดพ้ากนัทูลเชิญพระเยซู ให้เทศนาสั่งสอนประชาชน ทุกคร้ังท่ี
พระองค์เสด็จเขา้ไปร่วมประชุมนมสัการนั้น ท่านคิดว่าเป็นเพราะนายธรรมศาลารู้สึกประทบัใจใน
พระองค์เป็นพิเศษ หรือว่าเป็นเพราะพระองค์ทรงมีสง่าราศี น่าเคารพย  าเกรงควรแก่การให้เกียรติ 3. ผี
โครกท่ีสิงอยูใ่นชายผูน้ั้นมาจากไหน เป็นวิญญาณชัว่ซ่ึงมาจากภายนอก หรือเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในจิต
วญิญาณของบุคคลผูน้ั้นเอง แต่สามารถมองเห็นความผดิปกติไดจ้ากอาการภายนอก เหตุใดผีโสโครกจึง
ร้องเอด็อึงข้ึนมา ขณะท่ีพระเยซูยงัตรัสไม่ทนัขาดค า ชายผูน้ั้นร้องออกมาเอง หรือผีโสโครกท่ีเขา้สิงอยู่
ในตวัเขาบงัคบัให้เขาร้องออกมา โดยท่ีเขาไม่รู้สึกตวัเลย พวกผีปีศาจรู้ไดอ้ย่างไรว่า พระเยซูคือพระ
คริสต ์

4. เปโตรไดพ้าพระเยซูไปรักษาแม่ยายของเขา เพราะรู้วา่พระองคท์รงสามารถรักษาให้หายได้
เช่นนั้นหรือ 5. การท่ีพระเยซูทรงพยุงนางให้ลุกข้ึน ก็เพื่อหนุนใจของนางให้มีความเช่ือมากข้ึน จน
สามารถช่วยตวัเองไดเ้ช่นนั้นหรือ 6. เหตุใดพระเยซูจึงทรงรักษาชายท่ีถูกผีสิงดว้ย “ค าตรัส” แต่ทรง
รักษาแม่ยายของเปโตรดว้ยการ “ถูกตอ้งมือของนาง” และรักษาคนป่วยอ่ืน ๆ “โดยการวางพระหตัถ์” 
ลงบนเขาเหล่านั้น การท่ีพระองคท์รงรักษาเขาเหล่านั้นดว้ยวิธีแตกต่างกนัเช่นน้ี ข้ึนอยูก่บัชนิดของโรค
แต่ละอยา่ง โดยเฉพาะเช่นนั้นหรือ 7. พระเยซูทรงห้ามความป่วยไขไ้ดอ้ยา่งไร 8. โรคภยัไขเ้จ็บทั้งปวง
มาจากพญามาร หรือมาจากพระเจา้ ถา้ไม่ใช่มาจากพระเจา้แลว้ การท่ีเราตอ้งทนต่อความเจ็บไขไ้ดป่้วย
นั้น เป็นน ้าพระทยัของพระองคห์รือ พระองคไ์ดท้รงจดัเตรียมวธีิแกไ้ขไวใ้หเ้ราหรือไม่ 

9. ท่านคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุท่ีท าให้ประชาชนทั้งเมือง มาชุมนุมกนัอยูห่นา้ประตูบา้นของเป
โตร อยา่งเนืองแน่นเช่นนั้น เป็นเพราะประชาชน รู้สึกประทบัใจในพระธรรมโอวาทของพระองค ์หรือ
เป็นเพราะพวกเขามีความศรัทธาในพระองค ์ต่อการท่ีไดเ้ห็นพระองคท์รงรักษาคนไข ้ท่ีถูกผีเขา้สิงให้
หายเช่นนั้นหรือ 10. นอกเหนือไปจากความปรารถนา ท่ีจะฟังพระธรรมโอวาทจากพระองค์แล้ว 
ประชาชนเหล่านั้นยงัตอ้งการให้พระองค์กระท าส่ิงใดเพื่อพวกเขาอีก พระองค์ทรงยินดีสนองความ
ตอ้งการของพวกเขา เพื่อเป็นการปลูกฝังความเช่ือ ความสนใจ อนัเป็นรากฐานในการท่ีจะประกาศสั่ง
สอนเขาต่อไปในวนัขา้งหน้า เช่นนั้นหรือ 11. เหตุใดบรรดาคนเจ็บป่วยจึงตอ้งรอคอยให้วนัซะบาโต
ผา่นพน้ไปเสียก่อน แลว้จึงเดินทางมารับการรักษาจากพระองค์ ท่านจะอธิบายขอ้พระธรรม ลูกา 4:41 
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ว่าอย่างไร 12. เหตุใดพระเยซูจึงไม่ทรงอนุญาตให้บรรดาผีท่ีสิงอยู่ในคนไข้พูด 13. ประชาชนมี
ความรู้สึกอยา่งไร ในการท่ีพระองคไ์ดท้รงรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ และความทุกขโ์ศกของคนเหล่านั้น 14.
พระเยซูเสด็จเล่ียงไปจากฝงูชนเหล่านั้น เพราะเห็นแก่พระองคเ์องเพียงผูเ้ดียวเท่านั้นหรือ 



 110 

ขั้นทีสิ่บห้าการเทศนาส่ังสอน-มณฑลกาลลิ ี

มทัธิว 8: 2, มาระโก 1:35-45, ลูกา 4:42-44, 5:12-16 

นบัตั้งแต่พระเยซูไดท้รงเร่ิมตน้ออกไปปฏิบติัพระราชกิจของพระองค์ มาจนกระทัง่ถึงเวลาท่ี
กล่าวน้ีเป็นเวลาประมาณหน่ึงปีคร่ึง ความส าคญัแห่งการเสด็จมารับสภาพในโลก และฤทธ์ิอ านาจของ
พระองค์ ได้เป็นท่ีประจกัษ์แก่ประชาชน พวกผูน้ าศาสนายิวเท่านั้นท่ีท าการต่อสู้ขดัขวางพระองค ์
(เช่นเดียวกบัท่ีไดก้ระท ามาแลว้ในเมืองนาซาเร็ธ) ในการปฏิบติัพระราชกิจของพระเยซูนั้น พระองคไ์ด้
ส าแดงการอศัจรรยห์ลายคร้ังหลายคราว แต่เป็นท่ีน่าสงสัยอยู่วา่ ประชาชนเขา้ใจถึงพระธรรมโอวาท
ของพระองค์อย่างแทจ้ริงหรือไม่ พระเยซูมิได้ทรงตั้งพระทยัท่ีจะแสวงหาคนป่วยเพื่อท าการรักษา 
พระองค์มิไดท้รงป่าวประกาศ ให้ประชาชนมาชุมนุมกนัท่ีหน้าบา้นของเปโตร พระองค์มิไดเ้สด็จไป
เพื่อรักษาแม่ยายของเปโตร และมิไดบ้อกให้คนท่ีถูกผีสิงรู้วา่ พระองค์จะทรงรักษาเขาให้หาย หากแต่
คนป่วยไขแ้ละผูท่ี้ไดรั้บความทุกขท์รมารเหล่านั้นต่างหาก ท่ีเป็นฝ่ายแสวงหาพระองค์ และพระองค์ก็
ไดท้รงบ าบดัรักษาเขาดว้ยน ้าพระทยัอนัเป่ียมลน้ไปดว้ยความรักและความเมตตา 

การอศัจรรยห์รือ “หมายส าคญั” เหล่าน้ี ไดส้ าแดง ถึงความเป็นพระเมสิยาห์ของพระองค์ดว้ย 
การเทศนาสั่งสอนในธรรมศาลาซ่ึงเต็มไปดว้ยฤทธ์ิอ านาจของพระองค ์และการรักษาคนท่ีถูกผีเขา้สิง 
ตลอดจนการรักษาแม่ยายของเปโตรในเมืองคาเปอรนาอูมนั้น ท าให้ชาวยิวประหลาดใจมาก และใน
ท่ีสุดก็รู้ว่าพระองค์ทรงมีฤทธ์ิอ านาจทั้งในสวรรค์ ในโลกมนุษย ์และในนรก กิตติศพัท์ของพระองค์
แพร่สพดัไปทัว่แวน่แควน้ จึงเป็นเหตุใหป้ระชาชนน าผูป่้วยต่าง ๆ มาชุมนุมกนัอยูท่ี่หนา้บา้นของเปโตร 
อนัเป็นสถานท่ีพระองคไ์ดท้รงวางพระหตัถ ์บ าบดัรักษาโรคของเขา 

เมืองคาเปอรนาอูม ได้กลายเป็นศูนยแ์ห่งการปฏิบติัพระราชกิจของพระองค์ ในระยะเวลาท่ี
กล่าวถึงน้ี พระองคไ์ดท้รงรวบรวมสาวกส่ีห้าคนเพื่อให้ติดตามพระองค์ไป เน่ืองจากพระองคไ์ดเ้สด็จ
เขา้มาในโลกเพื่อรับใชค้นทั้งปวง พระองคจึ์งตอ้งเสด็จไปท่ีอ่ืน ๆ ดว้ย พระองคจึ์งเสด็จจากฝงูชนท่ีมา
เฝ้าพระองค์ ไปสู่ท่ีสงบเงียบในทะเลทราย ส่ิงท่ีมนุษยป์รารถนาและก าลงัรอคอยอยู ่ก็คือการสัมผสัท่ี
เต็มไปดว้ยฤทธ์ิเดช และพระธรรมโอวาทแห่งความรอดของพระองค์ แต่พระเยซูทรงมีเวลาปรนนิบติั
มนุษยอ์ยูเ่พียงไม่ก่ีปี และทรงท าการในวงแคบภายในรัศมีไม่ก่ีกิโลเมตร พระเยซูทรงจ ากดัขอบเขตของ
พระองคอ์ยูใ่นร่างกายเน้ือหนงัเยีย่งมนุษยท์ั้งหลาย เม่ือพระองคไ์ดท้รงถวายพระกายของพระองคบ์นไม้
กางเขนแลว้ พระองคก์็ไดท้รงส่งพระวิญญาณของพระองคล์งมาจากสวรรค ์ให้มนุษยรั์บบพัติศมาดว้ย
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พระวิญญาณ เขา้เป็นสมาชิกคริสตจกัรซ่ึงเปรียบเสมือนพระกายของพระองค์ เพื่อว่าพระราชกิจของ
พระองคจ์ะไดแ้พร่ไปทัว่ไลก และ “งานใหญ่ยิง่กวา่นั้นอีก” จะไดส้ าเร็จ 

อภิปราย 
หลงัจากท่ีพระองค์ไดท้รงแสดงพระธรรมโอวาท และรักษาคนถูกผีเขา้สิงในธรรมศาลา และ

ทรงกระท าคุณรักษาโรคของผูป่้วยไขต่้าง ๆ หน้าบ้านเปโตรในคร้ังนั้นแล้ว ประชาชนต่างก็พากัน
โจษขานถึงพระองค ์จนแทบจะกล่าวไดว้า่ ทั้งในเมืองคาเปอรนาอูมและต าบลละแวกนั้น ไม่มีผูใ้ดท่ีไม่
ทราบข่าวของพระองค์ ผูท้รงเป็นบรมครู และแพทยผ์ูป้ระเสริฐของโลก และมีคนจ านวนไม่น้อยท่ี
ทราบถึงการท่ีพระองค์ไดท้  าการรักษาบุตรชายของขุนนาง ขา้ราชการคนส าคญัในเมืองคาเปอรนาอูม
มาแลว้วา่ พระองคท์รงรักษาเด็กผูน้ั้น โดยท่ีพระองคป์ระทบัอยูห่่างจากเขาถึงสามสิบกิโลเมตร บุคคลท่ี
ไดรั้บการรักษาจากพระเยซู ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่ ชายหรือหญิง ต่างก็เป็นพยานถึงความจริงใน
เร่ืองน้ีให้แก่ผูอ่ื้นฟังโดยทัว่หนา้ รวมทั้งไดเ้ล่าถึงความรู้สึกของเขา ขณะท่ีพระเยซูทรงวางพระหตัถ์ลง
บนร่างกายของเขา ท่ีเต็มไปดว้ยโรคภยันานาประการ ตลอดจนความปลาบปล้ืมปีติยินดี ในเม่ือฤทธ์ิ
อ านาจของพระองค์ไดรั้กษาเขาให้หายปกติ ซ่ึงพระเมตตากรุณาของพระเยซูท่ีมีต่อเขาในคร้ังน้ี เขา
จะตอ้งจดจ าไวต้ราบชัว่ชีวติของเขา แทบทุกครัวเรือนไม่วา่จะเป็นคนมัง่มีหรือยากจน ต่างก็สนทนากนั
ถึงเร่ืองราวอนัมหศัจรรยน้ี์ ดว้ยความต่ืนเตน้ยินดี พระเยซูคงไม่สามารถเล่ียงจากฝงูชนเหล่านั้น เขา้ไป
พกัผอ่นอริยาบทอยู่ในบา้นเปโตรได ้แต่จะเป็นดว้ยวิธีใดก็ตาม พระองคก์็ไดเ้สด็จจากพวกเขา ไปสู่ท่ี
สงดัเพื่ออธิษฐาน 

การใช้เวลาอธิษฐานของพระเยซูเป็นท่ีประทบัใจเรามาก ไม่วา่พระองค์จะเผชิญกบัเหตุการณ์
เช่นใด พระองค์ก็เสด็จไปสู่ท่ีเงียบสงดัเพื่ออธิษฐานทูลพระบิดาเจา้อยู่เสมอ ทั้งน้ีก็เพราะพระเยซูและ
พระบิดาเจา้ต่างก็ทรงปฏิบติัร่วมกนั “พระบิดาของเราก็ยงัทรงกระท าการอยู ่และเราก็กระท าดว้ย” “เรา
มาเพื่อท าใหน้ ้าพระทยัของพระองคส์ าเร็จ” พระเยซูไม่เพียงแต่จะทรงอธิษฐานอยา่งเดียวเท่านั้น หากแต่
ยงัสนทนาปราศรัยกบัพระบิดาเจา้ และมีความสัมพนัธ์กบัพระองคอ์ยา่งลึกซ้ึงดว้ย ดว้ยเหตุน้ีพระองคจึ์ง
ได้ทรงรับฤทธ์ิอ านาจจากเบ้ืองบน แมว้่าภารกิจในวนันั้นจะได้รับความส าเร็จอย่างใหญ่หลวงก็ตาม 
พระเยซูยงัมีภาระหนกัอยู ่ในการท่ีจะให้บุคคลท่ีพระองคไ์ดท้รงรักษาโรคภยัไขเ้จ็บของเขา ตลอดจน
ประชาชนท่ีได้ฟังค าสั่งสอนของพระองค์เขา้ใจความหมายท่ีแทจ้ริงแห่งการปฏิบติัพระราชกิจของ
พระองค ์และเขา้ใจถึงความจริงท่ีใหญ่ยิง่ ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงสั่งสอนพวกเขา เพื่อให้พวกเขาไดรู้้จกัพระ
เจ้าท่ีใหญ่ยิ่ง ซ่ึงพระองค์ได้ทรงสั่งสอนพวกเขา เพื่อให้พวกเขาได้รู้จักพระเจ้าโดยทางพระองค์ 
เพราะว่าผูใ้ดท่ีรู้จกัพระเจา้ ผูน้ั้นก็จะไดรั้บชีวิตนิรันดร์ โดยการติดต่อกบัพระบิดาในสวรรค์เช่นนั้น 
พระองคจึ์งสามารถปฏิบติัพระราชกิจอนัใหญ่หลวง ในรูปกายอนัจ ากดัเยีย่งมนุษยท์ั้งหลายได ้



 112 

พระคริสตธรรมคมัภีร์บนัทึกไดว้า่ พวกสาวกไดต้ามหาพระองคไ์ป จนพบ ดงันั้นจึงสันนิษฐาน
วา่ หลงัจากท่ีไดต้รากตร าท างานมาอยา่งเหน็ดเหน่ือย ตลอดทั้งวนันั้นแลว้ พวกสาวกก็คงพากนัพกัผอ่น
หลบันอนกนัหมด จวบจนรุ่งเชา้จึงไดรู้้วา่ พระเยซูมิไดป้ระทบัอยูท่ี่นัน่ จึงไดพ้ากนัติดตามพระองคไ์ป 
เน่ืองจากพวกสาวกของพระองค์ ต่างซาบซ้ึงถึงปกติพระนิสัยของพระองค์ว่า พระองค์ทรงโปรดการ
อธิษฐานอยู่ตามล าพงั ดงันั้นการติดตามคน้หาพระองค์จึงไม่เป็นการยากจนเกินไป พวกเขาไดทู้ลให้
พระองค์ทรงทราบว่า ฝูงชนเหล่านั้นต่างก็พากนัตามหาพระองค์ ฝูงชนดงักล่าวน้ี อาจจะเป็นพวกท่ี
ชุมนุมกนัอยูห่นา้บา้นเปโตรตั้งแต่คืนก่อน ซ่ึงยงัไม่ยอมกบับา้นช่องของตน หรืออาจเป็นพวกท่ีมาใหม่ 
เราก็ไม่อาจทราบได ้แต่เท่าท่ีรู้ก็คือ พวกเขาไดพ้ากนัติดตามเหล่าสาวกของพระเยซูไปจนพบพระองค ์
และทูลออ้นวอนใหพ้ระองคป์ระทบัอยูก่บัเขา ขออยา่ไดเ้สด็จไปจากเมืองคาเปอรนาอูมเลย แต่พระองค์
ตรัสตอบวา่ พระองค์ไม่สามารถประทบัอยู่ท่ีแห่งหน่ึงแห่งใดตลอดไปได ้พระองค์ “ตอ้ง” เสด็จไปสู่
เมืองอ่ืน ๆ อีก พระเจา้ทรงใช้พระเยซูมาให้เทศนาสั่งสอนถึงแผ่นดินของพระเจา้ ให้แก่คนทัว่หน้า 
ฉะนั้นพระองคจึ์งไม่สามารถประทบัอยู ่เพื่อรักษาโรคของชาวเมืองคาเปอรนาอูมต่อไปได ้การประกาศ
สั่งสอนของพระองค์ก็ส าคญัยิ่งกว่าส่ิงอ่ืนใด ดงันั้นพระองค์จึงตรัสแก่สาวกของพระองค์ว่า “ให้เรา
ท้ังหลาย เข้าไปในบ้านเมืองใกล้เคียง เพ่ือเราจะเทศนาท่ีนั้นด้วย ท่ีเราได้มากเ็พราะเหตุน้ันเอง” พระองค์
จ  าตอ้งบ าเพญ็พระราชกิจของพระองคใ์หส้ าเร็จ 

บรรดาสาวกของพระเยซูไดติ้ดตามพระองค ์ออกไปสั่งสอนประชาชนตามหัวเมืองต่าง ๆ ทัว่
แควน้กาลิลี ภูมิภาคแถบน้ีเป็นดินแดนท่ีอุดมสมบูรณ์มาก มีพลเมืองอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น และ
ประชาชนต่างก็ขยนัขนัแขง็ในการท ามาหาเล้ียงชีพ ประเทศทางตะวนัออกเหล่าน้ี ประชาชนส่วนใหญ่
อาศยัอยูต่ามชนบท แต่ละครอบครัวต่างก็มีท่ีดินท ามาหากินเป็นของตนเอง และหมู่บา้นแต่ละแห่งลว้น
มีธรรมศาลา ส าหรับประกอบศาสนกิจดว้ยกนัทั้งส้ิน ไม่วา่พระเยซูจะเสด็จไปสู่หมู่บา้นใด “ประชาชน
ต่างก็ไดต้อ้นรับพระองคด์ว้ยความยินดี” คร้ันพอถึงวนัซะบาโต พระองคก์็เสด็จเขา้ไปนมสัการพระเจา้ 
และแสดงธรรมเทศนาสั่งสอนประชาชนในธรรมศาลา อนัเป็นพระราชฐานของพระเจา้พระองคไ์ดท้รง
กระท าคุณ รักษาโรคภยัไขเ้จ็บของประชาชน รวมทั้งได้ขบัผีสิงออกจากพวกเขาด้วย พระองค์ทรง
กระท าเช่นน้ีทุกแห่ง เพราะวา่ทุกหนทุกแห่งท่ีพระองคผ์า่นมานั้น ประชาชนต่างก็ไดเ้รียกร้อง ขอความ
ช่วยเหลือจากพระองคเ์สมอ 

ขณะท่ีพระองคป์ระทบัอยูใ่นเมือง “เมืองหน่ึง” ไดมี้ชายผูห้น่ึง “เป็นโรคเร้ือนเตม็ท้ังตัว” มาหา
พระองค ์เพื่อขอร้องใหพ้ระองครั์กษาเขาใหห้ายจากโรคร้ายนั้น เขาคงเคยไดฟั้งพระวจนะของพระองค์
มาแลว้ และมีความเช่ือมัน่ในฤทธ์ิอ านาจของพระองค์อยา่งยิ่ง ชายผูเ้ป็นโรคเร้ือนน้ีไดซ้บหน้าของเขา
ลงแทบพระบาทของพระองค ์แลว้ร้องนมสัการพระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้” และทูลขอร้องต่อพระองค์
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วา่ “ถา้พระองคท์รงพอพระทยัจะโปรดให้ขา้พเจา้เจา้หายสะอาด พระองคก์็ทรงกระท าได”้ น้ีแสดงให้
เห็นวา่ ชายผูน้ั้นมิไดมี้ความสงสัยในพระปรีชาสามารถของพระเยซูเลย ส่ิงท่ีเขาหวัน่เกรงอยูไ่ดแ้ก่น ้ า
พระทยัของพระองค์นัน่เอง ดว้ยไม่ทราบวา่ พระองค์จะพอพระทยัให้เขาหายหรือไม่ แต่พระเยซูก็ได้
ทรงโปรดเขา พระองค์ตรัสตอบวา่ “เราพอใจแลว้” ในทนัทีท่ีส้ินกระแสรับสั่ง ชายผูน้ั้นก็หายสะอาด
จากโรคเร้ือน ปราศจากมลทินดุจคนอ่ืน ๆ ทัว่ไป ค าของพระองค์ประกอบดว้ยอ านาจเสมอ พระองค์
ทรงพร้อมท่ีจะช่วยมนุษยใ์ห้รอด และรักษาเขาให้หายจากการป่วยไขไ้ดทุ้กเม่ือ ถา้จิตใจของเขาโอน
อ่อนผอ่นตามน ้าพระทยัของพระองค ์

พระองคท์รงเหยียดพระหตัถ์ “ถูกตอ้งเขา” เป็นการส าแดงถึงพระกรุณาธิคุณอนัใหญ่ยิ่ง ซ่ึงไม่
มีผูใ้ดเสมอเหมือน พระองค์มิได้มีความรังเกียจเดียดฉัน ในการแตะตอ้งบุคคลท่ีสังคมถือว่าเป็นผูท่ี้ 
“แตะตอ้งไม่ได”้ ไม่มีโรคชนิดใดจะร้ายแรงน่ารังเกียจเกินไปส าหรับพระองค ์และไม่มีความผิดบาปใด 
ๆ ท่ีพระองคจ์ะทรงโปรดยกใหม้นุษยไ์ม่ได ้พระองคท์รงช่วยเราจนถึงท่ีสุดได ้

โรคเร้ือนเป็นโรคท่ีร้ายแรงยิง่อยา่งหน่ึงซ่ึงมีอยูท่ ัว่ ๆ ไป แมใ้นประเทศตะวนัออกทุกวนัน้ี ก็ยงั
มีคนเป็นโรคเร้ือนอยูเ่ป็นจ านวนมาก บางคนปล่อยให้เช้ือโรคลุกลามตั้งแต่จนจดศีรษะก็มี ในประเทศ
อิสราเอลสมยัก่อนนั้น ปุโรหิตจะแยกคนเป็นโรคเร้ือนออกต่างหาก เพราะถือว่าเป็นผูท่ี้มีมลทิน ไม่
สมควรจะอยูร่่วมกบัคนอ่ืน ๆ และสั่งห้ามมิให้เขา้ไปในบา้นหรือในเมืองเป็นอนัขาด หากผูใ้ดฝ่าฝืนก็
จะถูกโบยถึงส่ีสิบคร้ัง ในการนมสัการพระเจา้ในธรรมศาลาพวกเจา้หนา้ท่ีก็ไดจ้ดัท่ีไวใ้ห้บุคคลเหล่าน้ี
โดยเฉพาะ ถา้ผูใ้ดมีแผลและสงสัยว่าจะเป็นโรคเร้ือน ก็จะตอ้งไปขอรับการตรวจจากปุโรหิต (เลวีนิติ 
13) ถา้ปรากฏว่าแผลนั้นยงัไม่ลุกลาม “กินลึกเขา้ไปในเน้ือหนงั” ปุโรหิตก็จะขงัเขาไวเ้ป็นเวลาเจ็ดวนั 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่โรคนั้นจะไม่เป็นอนัตราย ถา้ครบก าหนดแลว้แต่โรคนั้นมีท่าทีจะลุกลามต่อไป เขาก็จะ
ถูก “ขงั” ต่อไปอีกเจ็ดวนั หากว่าแผลนั้นทุเลาลงหรือหายแลว้ ปุโรหิตก็จะประกาศรับรองว่า เป็นผูท่ี้
สะอาดปราศจากมลทินและปล่อยตวัไป แต่ถา้ปรากฏวา่เป็นโรคเร้ือนจริง ๆ เขาก็จะตอ้งถูกกกักนัตวัไว ้
“อยู่ต่างหากแต่ผูเ้ดียว มิให้อยู่ร่วมกบับุคคลอ่ืน ๆ” และเม่ือมีผูเ้ขา้ใกล ้เขาก็จะตอ้งร้องเตือนให้ผูน้ั้น
ทราบว่าตนเป็นโรคเร้ือน เพื่อป้องกนัมิให้โรคเร้ือนติดต่อไปสู่ผูอ่ื้น นอกจากนั้นเส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม
ของผูป่้วยเป็นโรคเร้ือน ก็ยงัตอ้งถูกเผาเสียอีกดว้ย การรักษาผูป่้วยเป็นโรคเร้ือนเป็นการส าแดงถึงการ
ช าระของพระโลหิตไถ่ของพระเยซูคริสต ์

เม่ือผูเ้ป็นโรคเร้ือนหายแลว้ ก็จะตอ้งส าแดงตวัต่อปุโรหิต ท าทุกส่ิงตามท่ีสั่งไวใ้นพระบญัญติั 
(เลวีนิติ 14) ให้ปุโรหิตประกาศรับรองเสียก่อนว่า บดัน้ีบุคคลผูน้ั้นเป็นผูส้ะอาดแลว้ ต่อจากนั้นจึงมี
สิทธิเขา้สังคมกบัผูอ่ื้น 
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โดยปกติแล้ว พระเยซูทรงเคารพบัญญัติของโมเสสเสมอ พระองค์จึงตรัสสั่งชายผูน้ั้ นท่ี
พระองคท์รงรักษาให้หายจากโรคเร้ือนนั้น ให้ไปรายงานตวัต่อปุโรหิต และถวายเคร่ืองบูชาตามท่ีพระ
บญัญติัไดก้ าหนดไว ้เพื่อใหเ้ขาเป็นพยานในการท่ีหายโรคแลว้ ดว้ยเหตุน้ีปุโรหิตจึงไดรู้้ถึงพระเยซู 

พระเยซูทรงก าชบัชายผูน้ั้นมิใหบ้อกเล่าแก่ผูใ้ด แต่เน่ืองจากเขาถูกตดัขาดจากสังคมมาเป็นเวลา
หลายปีแล้ว ฉะนั้ นเม่ือมีโอกาสกลับเข้าไปร่วมวงสังคมได้อีก เขาจึงเต็มไปด้วยความปีติยินดี 
ขอบพระคุณในความเมตตาอารีของพระองค์ และอดมิไดท่ี้จะประกาศให้คนทั้งปวงทราบวา่ เขาไดรั้บ
การรักษาจนหายดีแลว้ ไม่ว่าไปถึง ณ ท่ีใด เขาก็แจง้ข่าวดีน้ีให้แก่ประชาชนมิไดห้ยุดทั้งน้ีก็เพราะโรค
เร้ือนเป็นโรคร้าย ท่ีน่ากลวัท่ีสังคมรังเกียจมากท่ีสุด และไม่มีผูใ้ดรักษาให้หายขาดได ้นอกจากพระเยซู
คริสต์เจา้ ดงันั้นเม่ือประชาชนทราบข่าวจากชายผูน้ี้ จึงท าให้กิตติศพัท์ของพระองค์เป็นท่ี “เล่ืองลือ
ยิ่งข้ึน”ทัว่ทั้งแผน่ดิน ไม่วา่พระองคจ์ะเสด็จไปท่ีใด ประชาชนก็พากนัห้อมลอ้มพระองคไ์วอ้ย่างเนือง
แน่น จนไม่อาจเสด็จมาไดโ้ดยเปิดเผย ในหวัเมืองทางตะวนัออกเหล่าน้ี ถา้มีเหตุการณ์หน่ึงเหตุการณ์ใด 
หรือผูห้น่ึงผูใ้ดท าส่ิงใดแปลกประหลาดน่าสนใจแลว้ ประชาชนมกัจะห้อมลอ้มมุงดู และชัว่เวลาเพียง
ไม่ก่ีนาทีก็จะแน่นขนดัไปดว้ยผูค้น จนกระทัง่บุคคลผูน้ั้นไม่อาจปลีกตวัไปไหนไดเ้ลย 

แมว้่าพระเยซูจะหลีกหนีจากฝูงชนในเมืองคาเปอรนาอูม ออกมาสู่ชนบทแต่ “ประชาชนเป็น
อนัมา” ทัว่ทิศทาง ก็ยงัหลัง่ไหลมาเฝ้าพระองคอ์ยู่ “เพื่อจะฟังพระองค์ และให้พระองครั์กษาโรคของ
เขา” ประชาชนมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะฟังพระธรรมโอวาท ซ่ึงเต็มไปด้วยพระคุณของ
พระองค ์เท่า ๆ กบัท่ีตอ้งการรับการรักษาจากพระหตัถ ์อนัทรงฤทธ์ิของพระองคเ์ม่ือพระเยซูทรงปฏิบติั
รับใชพ้วกเขาเสร็จแลว้ พระองคก์็เสด็จเล่ียงไปสู่ท่ีสงบเงียบเพื่อทรงพกัผอ่นและอธิษฐาน 

ข้อไตร่ตรอง 
พระเยซูทรงเตรียมตวัปฏิบติั พระราชกิจประจ าวนั ดว้ยการอธิษฐานในเวลาเชา้มืดเป็นประจ า 

พระองคท์รงติดต่อกบัพระบิดา และไดรั้บฤทธ์ิอ านาจจากพระวิญญาณองคถ์าวรดว้ย พระเยซูทรงเป็น
แบบอย่าง ในดา้นวิญญาณจิตท่ีประเสริฐท่ีสุด ส าหรับสาวกของพระองค์ ไม่ว่าพระองค์จะทรงไดรั้บ
ผลส าเร็จในการปฏิบติัพระราชกิจมากสักเพียงใด พระองค์ก็มิไดเ้วน้การอธิษฐาน พระองค์เสด็จเล่ียง
ออกจากฝงูชน เพื่อเขา้เฝ้าเฉพาะพระพกัตร์ของพระบิดาเจา้ตามล าพงัพระองคเ์สมอ แมแ้ต่พระบุตรของ
พระเจา้เอง ยงัตอ้งอธิษฐานเขา้เฝ้าสนทนาปราศรัย ท าความสนิทสนมกบัพระบิดเจา้ โดยมิไดเ้ห็นแก่
การพกัผ่อนให้หายเหน่ือยแลว้ เราซ่ึงเป็นเพียงมนุษยจ์ะมีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติัยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด
หนอ การเขา้เฝ้าพระเจา้มีความจ าเป็นใหญ่ยิ่งสูงสุดในชีวิตของเรา เราหมกมุ่นอยู่กบัมนุษยม์ากเกินไป 
จนท าให้มีเวลาอยูก่บัพระเจา้น้อยมาก การอยูก่บัมนุษยท์  าให้เรามีลกัษณะเหมือนมนุษย ์แต่การอยู่กบั
พระเจ้าในสถานท่ีลับลึกของพระองค์ ก็จะท าให้เราเป็นเหมือนพระเจ้า และสามารถน ารัศมีของ
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พระองคไ์ปสู่ผูอ่ื้นได ้เพราะวา่การท่ีเรารับสง่าราศีจากพระเจา้ไดน้ั้น ก็โดยการมองดูพระเยซู และรับเอา
การเปล่ียนแปลง ตามแบบพระฉายาของพระเจา้ 

การเทศนาสั่งสอนประชาชนนั้นเป็นงานหนกัมาก พระวจนะของพระเยซูเดินคู่กนัไปกบัพระ
ชนม์ชีพอนัประเสริฐยิ่งของพระองค์ ซ่ึงไม่มีผูใ้ดเสมอเหมือนไดเ้ลย ความเช่ืออนัมัน่คงของพระองค ์
ตลอดจนความหวงัท่ีไม่มีขอบเขตจ ากดัของพระองค์ แยกจากกนัไม่ไดเ้ลย ดงัจะเห็นไดจ้ากถอ้ยค าซ่ึง
พระองคต์รัสไวด้งัน้ี “ถ้อยค าซ่ึงเราได้กล่าวแก่ท่านท้ังหลายนั้น กเ็ป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิต” 

การอธิษฐานขจดัระยะทางระหว่างพระเจา้กบัมนุษยใ์ห้หมดไป ค าว่า “เมืองอ่ืนดว้ย” ในท่ีน้ี
หมายถึง กรุงเยรูซาเล็ม มณฑลยดูา มณฑลซะมาเรีย และถึงท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก 

“ในทนัใดนั้นโรคเร้ือนก็หาย” โรคภยัไขเ้จ็บ ไม่สามารถด ารงอยู่ในร่างกายของผูท่ี้ไดรั้บฤทธ์ิ
อ านาจจากพระเจา้ ความบาปจะสูญหายไปเม่ือความบริสุทธ์ิของพระคริสตเ์ขา้มาแทนท่ี ความตายตอ้ง
สูญหายไปเม่ือความบริสุทธ์ิของพระคริสตเ์ขา้มาแทนท่ี ความตายตอ้งสูญเสียเหล็กไนของมนัไป จากผู ้
ท่ี “มีชีวิต” อยูน่ั้น แมแ้ต่หลุมฝังศพเอง ก็ยงัตอ้งพ่ายแพต่้อพระผูพ้ิชิต ผูมี้ชยัเหนือความตาย มนัไม่อาจ
ครอบง าเหยือ่ของมนัไดอี้กต่อไป 

“ตั้งตน้ป่าวร้องมากมาย...” ส่วนท่านเล่าไดป้ระกาศพระกิตติคุณให้เผยแพร่ออกไปเช่นนั้นหรือ 
หรือความสว่างของท่านก าลงัดบัไป ท่านเป็นดุจเปลวไฟท่ีลุกโชติช่วงเพื่อพระเจา้ และเพื่อความจริง
ของพระองคห์รือไม่ 

ในภาษากรีก ค าว่า “ป่าวร้อง” เป็นค ากริยา หมายถึง “การแจกหรือการจ าหน่าย” “รายงาน” 
หรือ “เผยแพร่” เม่ือเรารับเอาพระเยซูอย่างแท้จริง เราก็ตอ้งเผยแพร่พระกิตติคุณของพระองค์ ให้
กวา้งขวางออกไปทัว่ทุกแห่ง 

ทบทวน 
ในบทเรียนท่ีแลว้ พระเยซูทรงกระท าอะไรในธรรมศาลาเมืองคาเปอรนาอูม? พระองค์ทรง

รักษาผูใ้ด? 
พระองคท์รงรักษาผูใ้ดในบา้นของเปโตร? หลงัจากดวงอาทิตยต์กดินไปแลว้ มีเหตุการณ์อะไร

เกิดข้ึนบา้ง? ในเชา้วนัรุ่งข้ึนพระเยซูเสด็จไป ณ ท่ีใด? พระองคเ์สด็จไปเม่ือใด? ท่านคิดวา่พระองคท์รง
มีโอกาสพกัผ่อนหลบันอนบา้งหรือไม่? พระองค์เสด็จไปจากบา้นของเปโตรโดยมิได้บอกกล่าวให้
สาวกของพระองค์ทราบเช่นนั้นหรือ? บรรดาสาวกได้ติดตามพระองค์ไปด้วยหรือไม่? พวกเขาทูล
พระองคว์า่อยา่งไร? 
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เม่ือประชาชนไดพ้บพระองคแ์ลว้ เขาทูลพระองคว์า่อยา่งไร? เหตุใดพระองคจึ์งปฏิเสธ ไม่ยอม
กลบัไปยงัเมืองคาเปอรนาอูมอีก? พระองคท์รงมีจุดมุ่งหมายอยา่งไร ในการเสด็จจากเมืองคาเปอรนาอูม
คร้ังน้ี? สาวกของพระองคมี์ความคิดเห็นอยา่งไรในเร่ืองน้ี? 

พระเยซูตรัสวา่พระเจา้ทรงใชพ้ระองคม์าหาผูใ้ด? ในการเดินทางคร้ังน้ีมีระยะทางไกลเท่าใด? 
พระองคท์รงเทศนาโปรดประชาชนท่ีไหน ในวนัซะบาโต? เท่าท่ีบนัทึกไวน้ั้น พระองค์ทรงรักษาโรค
ใหค้นไขท้ั้งหมดก่ีราย? 

พระองคท์รงรักษาคนป่วยเป็นโรคเร้ือนท่ีเมืองใด? ทนัทีท่ีเห็นพระเยซูเขากระท าอยา่งไร? เขา
สรรเสริญพระนามพระองค์ว่าอย่างไร? เขาทูลขอร้องพระองค์ว่าอย่างไร? พระองค์ตรัสตอบเขาว่า
อยา่งไร? พระองคท์รงรักษาโรคของเขาดว้ยวิธีใด? หลงัจากนั้นแลว้พระองคไ์ดต้รัสสั่งให้เขาท าอะไร? 
พระองคท์รงใหเ้หตุผลวา่อยา่งไร? เราจะคน้ควา้พระบญัญติั วา่ดว้ยการช าระกายให้สะอาดได ้จากพระ
ธรรมเล่มใดในพระคมัภีร์เดิม? 

พระเยซูไดท้รงก าชบัชายผูน้ั้นมิให้กระท าอะไร? เขาเช่ือฟังพระองคห์รือไม่? เหตุใดเขาจึงป่าว
ประกาศเร่ืองน้ีให้แก่ประชาชน ในเม่ือพระเยซูก็ไดต้รัสห้ามไวแ้ลว้? เขามีเหตุผลอะไรในการกระท า
เช่นนั้น? 

เหตุใดพระเยซูจึงเสด็จไปจากเมืองนั้น? พระองค์เสด็จไปสู่ท่ีใด ประชาชนตามหาพระองคไ์ป
ยงัท่ีนัน่ดว้ยหรือไม่? มีคนจ านวนมากน้อยเพียงใด? พวกเขามาจากแห่งหนต าบลใด? พระองค์ไดท้รง
รักษาโรคใหพ้วกเขา เช่นเดียวกบัท่ีไดเ้ทศนาโปรดพวกเขาหรือไม่? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. การท่ีพระเยซูเสด็จออกไปจากเมืองคาเปอรนาอูมตอนเช้ามืดนั้น ท่านคิดว่าเป็นเพรา

พระองคไ์ม่พอพระทยั ในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในวนัก่อนเช่นนั้นหรือ พระองคเ์สด็จเล่ียงออกจากฝงูชน
โดยวธีิใด 2. เหตุใดพระเยซูจึงมิไดส้นพระทยัต่อค าขอร้องของประชาชนในเมืองคาเปอรนาอูม ทั้ง ๆ ท่ี
พระองค์ก็ทรงทราบว่า พวกเขาเรียกร้องต้องการพระองค์อยู่ พระองค์ทรงคิดว่า การเรียกร้องของ
ประชาชนเหล่านั้นเป็นเพียงการถวายพระเกียรติให้แก่พระองค์เช่นนั้นหรือ 3. ระหว่างการรักษาโรค
และการเทศนาสั่งสอนของพระองค์ อย่างไหนประทบัใจประชาชนมากกว่ากันในการเทศนาของ
พระองคน์ั้นมีอะไรบา้งไหม ท่ีช้ีให้เห็นวา่ พระองคท์รงประกอบไปดว้ยฤทธ์ิอ านาจในการรักษาโรค 4. 
พระเยซูทรงประสงคท่ี์จะใชเ้วลาทั้งหมดเทศนาสั่งสอนประชาชน หรือทรงประสงคจ์ะบ าบดัรักษาโรค
ให้พวกเขา 5. พระเยซูทรงทราบล่วงหนา้หรือไม่วา่ พระองคท์รงมีเวลาปฏิบติัพระราชกิจอยู่ในโลกน้ี
เพียงไม่ก่ีปีเท่านั้น ท่านคิดบา้งไหมวา่ บรรดาสาวกของพระองค์ต่างก็ตระหนกัดีวา่ชีวิตใหม่ของพวก
เขานั้น เป็นชีวติท่ีตอ้งสู้ทนต่อความทุกขย์ากอยา่งยิง่ 
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6. ท่านคิดวา่ ผูป่้วยเป็นโรคเร้ือนผูน้ั้นไดท้ราบถึงการอศัจรรยท่ี์พระเยซูไดท้รงกระท า ในเมือง
คาเปอรนาอูมมาก่อนแลว้เช่นนั้นหรือ เหตุใดพระเยซูจึงเหยียดพระหตัถ์สัมผสัชายผูน้ั้น 7. โรคเร้ือนมี
ลกัษณะอาการอยา่งไร ในปัจจุบนัน้ีสามารถรักษาโรคน้ีใหห้ายขาดไดห้รือไม่ 8. พระวจนะของพระเยซู
ประกอบดว้ยฤทธ์ิอ านาจจริงหรือ 9. เหตุใดพระเยซูจึงปฏิบติัตามพระบญัญติัของโมเสส 10. การท่ีชายผู ้
นั้นไปรายงานตวัต่อปุโรหิต และถวายเคร่ืองบูชาเช่นนั้นมีประโยชน์อะไรบา้ง 11. เหตุใดพระเยซูจึง
ทรงก าชบัมิให้ชายผูน้ั้นเล่าเร่ืองท่ีพระองคไ์ดรั้กษาโรคเร้ือนของเขาจนหายให้แก่ผูใ้ด เหตุใดเขาจึงไม่
เช่ือฟังค าสั่งของพระองค ์ก่อนหนา้น้ีพระเยซูเคยรักษาผูป่้วยเป็นโรคเร้ือนมาบา้งหรือไม่ เป็นน ้ าพระทยั
ของพระเจา้ท่ีจะรักษาโรคภยัไขเ้จ็บของเราให้หายทุกคร้ัง เช่นนั้นหรือ 12. เหตุใดพระเยซูจึงเสด็จไป
จากหมู่บา้นนั้น พระองคท์รงอธิษฐานทูลขอส่ิงต่าง ๆ จากพระเจา้ เช่นเดียวกบัมนุษยท์ัว่ไป มีอะไรหรือ
ท่ีพระองคผ์ูท้รงสร้างสรรพส่ิงข้ึนโดยพระองคเ์อง กระท าไม่ได ้(อ่าน ฮีบรู 1:2, ยอห์น 1:3, เอเฟซสั 3:9,
ยอห์น 1:4) เหตุใดเล่าพระองคจึ์งตอ้งทรงอธิษฐานอยูเ่สมอ 13. ท่านมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการอธิษฐาน
เพียงใด พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐาน เน่ืองดว้ยความทุกขย์ากขาดแคลนของเรา หรือเน่ืองดว้ยเรามีความ
เช่ือในพระองค ์
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ขั้นทีสิ่บหกทรงเรียกมทัธิว-เมอืงคาเปอรนาอูม 

มทัธิว 9: 1-17, มาระโก 2:1-22, ลูกา 5:17-39 

ภายหลงัจากท่ีพระเยซูคริสต์เสด็จออกจากเมืองคาเปอรนาอูม พระองค์ทรงเทศนาสั่งสอน
ประชาชนตามหัวเมืองต่าง ๆ ทัว่ทั้งมณฑลกาลิลีเป็นเวลาหลายสัปดาห์ มีบ่อยคร้ังท่ีพระองคต์อ้งทรง
หลีกเล่ียงจากฝงูชนท่ีคอยติดตามพระองคใ์นฐานะท่ีพระองคท์รงเป็นผูรั้กษาโรคภยัไขเ้จ็บของเขา เพื่อ
ใช้เวลาในการประกาศข่าวประเสริฐ อนัเป็นจุดประสงค์ท่ีส าคญัท่ีสุดในการเสด็จมาของพระองค์ ซ่ึง
พระองคไ์ดต้รัสเนน้วา่ “ท่ีเราไดม้าก็เพราะเหตุนั้นเอง” 

เม่ือพระองค์เสด็จกลับไปสู่เมืองคาเปอรนาอูม ประชาชนได้พากันมาเฝ้าพระองค์อย่าง
หนาแน่น จนพระเยซูเองและสาวกของพระองค์ ต้องพลอยพลัดปะปนไปกับฝูงชนเหล่านั้นด้วย 
พระองคไ์ดท้รงสอนพวกเขาใหท้ราบถึงความจริงอนัประเสริฐอยูห่ลายประการ วนัหน่ึงขณะท่ีพระเยซู
ก าลงัเทศนาสั่งสอนประชาชนอยูใ่นตึกหลงัหน่ึง ไดมี้ชายกลุ่มหน่ึงหามคนง่อยคนหน่ึง มาให้พระองค์
รักษา แต่เน่ืองจากประชาชนมาเฝ้าพระองค์อย่างแน่นขนดั ไม่มีทางท่ีพวกเขาจะน าคนง่อยเขา้ไปเฝ้า
พระองค์ในตึกได้ ดงันั้นพวกเขาจึงได้ปีนข้ึนไปบนดาดฟ้าตึกหลงันั้น แล้วร้ือคาดฟ้าตรงท่ีพระเยซู
ประทบัออก แลว้ช่วยกนัหย่อนคนง่อยนั้นลงไปเฉพาะพระพกัตร์พระองค ์เม่ือพระองคท์รงเห็นความ
เช่ือของเขาเช่นนั้น จึงไดโ้ปรดรักษาใหค้นง่อยผูน้ั้นหายเป็นปกติ และทรงอภยับาปใหเ้ขา การท่ีพระเยซู
อภยับาปของคนง่อย ท าให้พวกฟาริสีซ่ึงอยูใ่นท่ีนั้น กล่าวพึมพมัต าหนิพระองคด์ว้ยความไม่พอใจเป็น
อยา่งยิง่วา่ ไม่มีผูใ้ดยกความผดิบาปได ้นอกจากพระองคเ์ดียวเท่านั้น 

ในระยะเวลาท่ีกล่าวถึงน้ี พระเยซูทรงมีสาวกติดตามพระองค์ประมาณส่ีห้าคน รวมทั้งฟีลิป
ดว้ย ในโอกาสน้ีเองพระองคไ์ดท้รงเรียกสาวกเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงคน คือมทัธิวหรือเลวี ซ่ึงเป็นบุตรของอา
ละฟาย เพื่อให้เป็นอคัรสาวกคนหน่ึงในสิบสองคนของพระองค์ เน่ืองจากมทัธิวเป็นนายด่านเก็บภาษี
และเป็นคนร ่ ารวยมาก เขาจึงไดจ้ดังานเล้ียงถวายตอ้นรับพระองค์ และบรรดาอคัรสาวกของพระองค์
ดว้ย และไดเ้ชิญพวกเก็บภาษีและคนอ่ืน ๆ ให้มาร่วมในงานเล้ียงคร้ังน้ีดว้ย เม่ือพวกฟาริสีเห็นพระองค์
ทรงเสวยพระกระยาหารร่วมกับคนบาปเช่นนั้น เขาจึงว่ากล่าวต าหนิพระองค์ พระองค์ทรงได้ยิน
เช่นนั้น จึงตรัสสั่งสอนเป็นเชิงเปรียบเทียบว่า คนท่ีมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย่อมไม่ตอ้งการหมด แต่
คนเจบ็นั้นตอ้งการหมอ พระองคมิ์ไดเ้สด็จมาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่เพื่อเรียกคนบาปให้กลบัใจเสีย
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ใหม่ บุคคลท่ีมีจิตใจบอบช ้ าไม่ปกตินั้น ย่อมไม่อาจเป็นผูท่ี้มีร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่างได ้ไม่วา่เขาจะมี
ร่างกายล ่าสันแขง็แรงเพียงใด 

ในการท่ีตอบปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีผูช้ายถามนั้น พระเยซูมกัจะทรงถือโอกาสสอนความจริงให้
บุคคลเหล่านั้นอยู่เสมอ พระองค์ทรงเปิดเผยโครงการอนัยิ่งใหญ่ เก่ียวกบัการปฏิบติัพระราชกิจของ
พระองคอ์อกทีละนอ้ย ในบทเรียนน้ีพระองคไ์ดท้รงรักษาคนง่อยผูห้น่ึง พร้อมทั้งไดท้รงประกาศฤทธา
นุภาพในการยกโทษบาป ไดท้รงเรียกอคัรสาวกผูห้น่ึง ทรงสั่งสอนเร่ืองความชอบธรรมการกลบัใจใหม่ 
การอดอาหาร และไดท้รงยกอุทาหรณ์เปรียบเทียบเร่ือง การรักษาน ้าองุ่นวา่ ไม่ควรจะเอาน ้ าองุ่นใหม่ใส่
ในถุงหนงัเก่า และไม่ควรเอาผา้ใหม่ปะเส้ือเก่า พระองคต์รัสเปรียบเทียบพระองคเ์องวา่ ทรงเป็นเสมือน
เจา้บ่าว ซ่ึงประทบัอยูท่่ามกลางปวงมนุษยเ์พียงชัว่ระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น ไม่ชา้ ไม่นานนกั ก็จะทรงจาก
พวกเขาไป และ “วนันั้นเขาจะอดอาหาร” 

อภิปราย 
ทนัทีท่ีข่าวได้แพร่ไปว่าพระเยซูเสด็จกลบัมาแล้ว และยงัอยู่ในเรือน (อาจจะเป็นบา้นของเป

โตรก็ได)้ ประชาชนก็พากนัมาเฝ้าพระองคอ์ยา่งเนืองแน่นเช่นเคย จนไม่มีท่ีตอ้นรับได ้ทั้งในบา้นและ
นอกบ้านเต็มล้นไปด้วยผูค้นจนแทบไม่มีท่ีจะยืน ท่านลูกาได้กล่าวว่า ผูท่ี้นั่งอยู่รายรอบพระเยซู
ส่วนมากเป็นพวกฟาริสี และผูท้รงคุณวุฒิรอบรู้ในพระบญัญติั ซ่ึงได้เดินทางมาจากเมืองต่าง ๆ ใน
มณฑลกาลิลี ตลอดจนกรุงเยรูซาเล็มและมณฑลยดูาดว้ยพระโอวาทของพระองคเ์ป็นท่ีนบัถือกนัทัว่ทั้ง
ประเทศปาเลศไตน์ จนกระทัง่ผูท่ี้มีช่ือเสียงและอิทธิพลเหล่านั้น เดินทางมายงัเมืองคาเปอรนาอูม เพื่อ
ฟังพระธรรมจากบรมครูดว้ยตนเอง 

“ฤทธ์ิของพระเจา้สถิตอยู่ในพระองค์ เพื่อท าการรักษาโรคดว้ย” เราไม่ทราบว่า คนง่อยรายน้ี
เป็นรายแรกท่ีพระองคท์รงรักษาหรือไม่ พระองคอ์าจรักษาคนอ่ืน ๆ อยา่งน่าอศัจรรยห์ลายคนมาก่อนก็
ได ้แต่ท่ีไดก้ล่าวถึงคนง่อยรายน้ีเป็นพิเศษ ก็เพราะเป็นเหตุการณ์ท่ีผดิปกติ และเป็นการส าแดงความเช่ือ
ของชายทั้งส่ี ท่ีด้ินรนหาทางน าคนง่อยนั้น เขา้เฝ้าขอรับการรักษาจากพระองค ์จนเป็นผลส าเร็จ 

แมว้่าเราได้ศึกษาในบทก่อนมาแลว้ว่า พระเยซูได้ทรงรักษาทุกคนท่ีมาขอรับการรักษาจาก
พระองค ์แต่ก็อาจมีคนเจ็บป่วยเหลืออยูบ่า้ง ท่ีไม่มีผูใ้ดช่วยน าไปหาพระองค ์หรือพวกเขาอาศยัอยูไ่กล
จากท่ีประทบัของพระองคม์ากเกินไป จึงไม่มีโอกาสรับการรักษาจากพระองคก์็ได ้คนง่อยท่ีกล่าวถึงใน
บทเรียนน้ี ไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดเ้ลย แต่ไดรั้บการช่วยเหลือจากเพื่อนของเขาส่ีคน ซ่ึง
ต่างก็ปรารถนาท่ีจะใหเ้ขาหายจากโรคร้ายน้ี และยนิดีท่ีจะน าเขาไปหาพระเยซู 

เม่ือชายทั้งส่ีช่วยกนัหามคนง่อยมาถึงท่ีประทบัของพระเยซู ก็ปรากฏว่ามีผูค้นแออดักนัอยู่
มากมาย จึงไม่อาจพาเขา้ไปเฝ้าพระองคใ์นบา้นหลงันั้นได ้แต่เน่ืองจากพวกเขาไดอุ้ตส่าห์หามคนป่วย 
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มาดว้ยความล าบากเหน็ดเหน่ือยฉะนั้นจึงไม่คิดท่ีจะพาคนป่วยกลบัไปโดยง่าย เราไม่ทราบว่า การท่ี
เพื่อนทั้งส่ีพาเขามาหาพระเยซูในคร้ังน้ี เป็นเพราะเขาขอร้องให้พามาหรือไม่ เขาอาจไม่คาดคิดมาก่อน
เลยวา่จะไดมี้โอกาสเช่นน้ีก็ได ้คงเป็นเพราะเพื่อนทั้งส่ีของเขา มีความเช่ือมัน่ในองคพ์ระเยซูนัน่เอง จึง
ไดต้ดัสินใจพาคนง่อยผูน่้าสงสารผูน้ี้มาหาพระองค์ เน่ืองจากคนไขร้ายน้ีเป็นรายท่ีผิดปกติ และเหตุท่ี
เขาตอ้งทุกข์ทรมานเช่นนั้น เน่ืองมาแต่ความผิดของเขาเอง ฉะนั้นพระเยซูจึงตรัสวา่ “ความผิดของเจา้
ทรงโปรดยกเสียแลว้” พระองคท์รงทราบวา่ความเจบ็ป่วย ลว้นเป็นผลมาแต่ความผิดบาปทั้งส้ิน (ยอห์น 
5:14) พระองค์ทรงทราบทั้งมูลเหตุ และวิธีแกไ้ขคือการไถ่บาปของมนุษย ์ในทุกวนัน้ีคริสตจกัรก็อาจ
ช่วยเหลือคนเจ็บไขไ้ดป่้วย ไดเ้ช่นเดียวกนั หากเราสามารถน าคนเจ็บป่วยเหล่านั้นให้กลบัใจใหม่ รับ
การอภยัโทษ รับการช าระให้พน้จากความคิดบาปไดจ้ริง ๆ แลว้ โรคภยัไขเ้จ็บของเขาก็จะสูญหายไป
ดว้ย ทั้งน้ีโดยการช าระให้พน้จากความผิดบาป โดยพระโลหิตของพระเยซู โรคภยัไขเ้จ็บเป็นศตัรูต่อ
สันติสุข ความยินดี และการปฏิบติัพระเจา้ ดงันั้นพระเยซูจึงเสด็จมาเพื่อปราบศตัรูทั้งหมดเหล่าน้ี ให้
ราบคาบอยูใ่ตเ้ทา้ของเรา 

เม่ือชายทั้งส่ีไม่สามารถน าคนง่อยเขา้ไปเฝ้าพระเยซูทางประตูได ้พวกเขาจึงช่วยกนัหามคนง่อย
ข้ึนไปบนดาดฟ้าหลงัคาตึกหลงันั้น ดงัท่ีเราไดศึ้กษามาแลว้วา่ พวกเขาได ้“ร้ือดาดฟ้า หลงัคาตึกหลงันั้น
ออก” แล้วหย่อนคนง่อยนั้น พร้อมด้วยแคร่ท่ีเขานอนอยู่นั้น ลงไปเบ้ืองหน้าพระพกัตร์ของพระเยซู
ประชาชนท่ีเห็นเหตุการณ์น้ี รวมทั้งพวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสีเอง ต่างพากนัประหลาดใจมาก แต่
พระเยซูทรงทราบเร่ืองราวไดดี้ และทรงเห็นถึงความเช่ือของเขา พระองค์จึงตรัสวา่ “ลูกเอ๋ย ความผิด
ของเจา้ทรงโปรดยกเสียแลว้” พระเยซูทรงทราบว่า การท่ีพระองค์ตรัสเช่นนั้น ท าให้พวกฟาริสีเกลียด
ชัง และแสดงท่าทีเป็นศตัรูต่อพระองค์มากข้ึน พระองค์ทรงรู้จกัวิธีการท่ีจะเผชิญกับปัญหาเหล่าน้ี 
พระองค์ทรง “รู้จกัรมนุษยทุ์กคน” ดงันั้นจึงไม่ตอ้งสงสัยเลยว่า พระองค์จะไม่ทรงมองทลุเขา้ไปใน
จิตใจของคนง่อย ผูเ้ต็มไปด้วยความผิดบาปนั้น ค าตรัสของพระองค์ได้เตือนให้เขาส านึก ถึงความ
จ าเป็นท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในชีวติของเขา น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีพระเยซูทรงเนน้ถึงฤทธ์ิอ านาจของพระองคใ์นการ
ยกโทษบาป เม่ือไดย้ินพระองค์ตรัสเช่นนั้น พวกฟาริสีและพวกอาลกัษณ์ ก็พากนัโกรธแคน้พระองค์
มาก แมว้า่พวกเขาไม่ไดพู้ด แต่พระเยซูก็ทรงล่วงรู้ความนึกคิดของพวกเขาว่า พวกเขาก าลงันึกแช่งด่า
และกล่าวหาพระองค์ว่า ทรงเป็นผูห้ม่ินประมาทพระเจา้ ทั้งน้ีเพราะมีแต่พระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้นท่ีจะ
ทรงยกบาปได ้พวกเขาไม่เขา้ใจในขอ้อา้งของพระองคซ่ึ์งบ่งชดัวา่ พระองคท์รงเป็นพระเมสิยาห์ ฉะนั้น
ค าตรัสของพระองคจึ์งเป็น “โอวาทใหม่” ส าหรับพวกเขา (มาระโก 1:27) และเขาไม่ยอมรับวา่พระองค์
ทรงเป็นพระเจา้ 
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พระเยซูทรงเปิดเผยความคิดของบุคคลเหล่านั้น โดยตรัสวา่ “ซ่ึงจะว่าความผิดของเจา้ยกเสีย
แลว้ หรือจะว่า จงลุกข้ึนเดินไปเถิด ขา้งไหนจะง่ายกว่ากนั” พระองค์ทรงเน้นอย่างหนกัแน่นว่า บุตร
มนุษยมี์อ านาจจะยกความผิดบาปได ้และทรงไดพ้ิสูจน์ให้เห็นจริง โดยตรัสสั่งคนง่อยผูน้ั้นให้ลุกข้ึน
เดินค าตรัสของพระเยซูท าให้ชายง่อยผูน่้าสงสารผูน้ั้นมีความเช่ือมากยิ่งข้ึน เช่นเดียวกบัเพื่อนทั้งส่ีของ
เขา และพวกเขาก็ไม่ไดผ้ิดหวงัเลย ทนัทีท่ีพระเยซูตรัสจบชายง่อยก็รีบลุกข้ึน ยกท่ีนอนของเขา “เดิน
ออกไปต่อหนา้คนทั้งปวง” น่ีคือการเปล่ียนแปลงท่ีสมบูรณ์แบบ เป็นการฟ้ืนคืนข้ึนมาสู่ชีวิตใหม่อยา่ง
แทจ้ริง เพราะวา่พระราชกิจของพระองคย์อ่มสมบูรณ์ทุกประการ ผูค้นท่ีอยูใ่นท่ีนั้นต่างรู้สึกอศัจรรยใ์จ
เป็นอย่างยิ่ง แมแ้ต่พวกฟาริสีเองก็ถึงกบัเงียบงนัไป เพราะเขาไม่เคยเห็นเช่นน้ีมาก่อนเลย ชายผูน้ั้น
กลับไปยงับ้านของเขา ด้วยความรู้สึกสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าตลอด เวลา ประชาชนต่างก็
สรรเสริญพระเจ้ามีความเคารพย  าเกรงพระเจ้ายิ่งนัก ต่างพากันพูดว่า “วนัน้ีเราได้เห็นส่ิงแปลก
ประหลาด” พระเยซูไดท้รงส าแดงฤทธ์ิอ านาจของพระองคใ์หป้ระจกัษแ์ก่ตาประชาชน ซ่ึงไม่มีผูใ้ดท่ีจะ
ปฏิเสธได ้ทั้งน้ีท าใหพ้วกฟาริสีรู้สึกวติกกนัมากดว้ยเกรงวา่ ประชาชนจะหนัไปเช่ือถือพระเยซู 

เร่ืองน้ีท าใหพ้วกฟาริสีรู้สึกชิงชงั และโจมตีพระเยซูยิง่ข้ึนอีกเร่ืองหน่ึง ไดแ้ก่การท่ีพระเยซูทรง
เรียกมทัธิวหรือเลวี ซ่ึงมีอาชีพเป็นคนเก็บภาษีให้เป็นสาวกติดตามพระองค์ ทั้งน้ีเพราะพวกเขาถือ
วา่มทัธิวเป็นคนบาป มทัธิวมีชีวติแตกต่างไปจากสาวกคนอ่ืน ๆ ของพระองคม์าก ในสมยันั้นชนชาติยิว
เกลียดชงัพวกเก็บภาษีท่ีสุด เพราะถือวา่เป็นผูรั้บจา้งรัฐบาลโรมนั มาเก็บภาษีรีดนาทาเร้นจากพี่นอ้งร่วม
ชาติเดียวกนั เขา้ใจว่ามทัธิวคงเป็นผูท่ี้ได้รับการศึกษาดีผูห้น่ึง แต่ไม่ใคร่จะสนใจในศาสนามากนัก 
อยา่งไรก็ตามเช่ือแน่ไดว้า่มทัธิวไดฟั้งพระเยซูเทศนาหลายคร้ังมาแลว้ และคงรู้สึกด่ืมด ่าซาบซ้ึงในพระ
ธรรมโอวาทของพระองค ์เพราะค าสั่งสอนของพระเยซูนั้น ไม่เหมือนค าสั่งสอนของพวกผูน้ าศาสนายู
ดา ซ่ึงมีการแบ่งชั้นวรรณะ และถือว่าเขาอยู่ในวรรณคนบาป พระเยซูก็คงได้สังเกตดูความเป็นอยู่
ของมทัธิวและหมายตวัเขาไวแ้ลว้เช่นเดียวกนั และในท่ีสุดพระองคท์รงเลือกเขาให้เป็นอคัรสาวกหน่ึง
ในสิบสองคนของพระองค ์เม่ือพระเยซูทอดพระเนตรเห็นมทัธิว ขณะท่ีเขาท างานในด่านเก็บภาษีอยู่
นั้น พระองคไ์ดเ้สด็จตรงเขา้ไปหาเขา แลว้ตรัสสั่งวา่ “จงตามเรามาเถิด” มทัธิวไดเ้ช่ือฟังพระองค ์ยอม
ละทิ้งการงานและทุกส่ิงไวอ้อกติดตามพระองคไ์ปทนัที พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดบ้นัทึกถึงการเทศนา
ของมทัธิว ดงัท่ีไดบ้นัทึกเร่ืองราวการเทศนาของเปโตรไวเ้ลย แต่อยา่งไรก็ตาม ท่านไดบ้นัทึกพระราช
ประวติัของพระเยซู ไวใ้นพระธรรมมทัธิวซ่ึงสอนให้เราทราบวา่ พระเยซูคือองคพ์ระเมสิยาห์ กษตัริย์
ของชนชาติอิสราเอลและพระผูช่้วยใหร้อดของโลก 

มทัธิวเป็นพยานประกาศให้ประชาชนทัว่ทุกหนทุกแห่งทราบว่า บดัน้ีเขาไดเ้ปล่ียนแปลงวิถี
ชีวติใหม่ โดยสละทุกส่ิงทุกอยา่งติดตามพระเยซูไป การตดัสินใจของมทัธิวมีความหมายต่อชีวิตคนใน
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สมยันั้นอยา่งมากมาย โดยเฉพาะต่อผูท่ี้มีความเป็นอยูใ่นฐานะร ่ ารวยเช่นเดียวกบัเขา การท่ีพระเยซูทรง
เรียกมทัธิวให้เป็นสาวกของพระองค์นั้น ท าให้ผูท่ี้อยู่ในวรรณะเดียวกันกับเขาหันมาฟังพระธรรม
โอวาทของพระองคม์ากยิ่งข้ึน เน่ืองจากมทัธิวไดทุ้่มเทชีวิตในการงานเพื่อสร้างหลกัฐาน ดงันั้นจึงเป็น
คนร ่ ารวย สามารถจดังานเล้ียงท่ีหรูหราข้ึนในบา้นได ้โดยไม่เดือดร้อนอะไร และก่อนท่ีจะออกติดตาม
พระเยซูไป เขาไดจ้ดังานเล้ียงฉลองอย่างเอิกเกริก โดยเชิญแขกเหร่ือมาร่วมในงานน้ีอยา่งคบัคัง่ มีทั้ง
เพื่อน ๆ ท่ีเป็นคนเก็บภาษีดว้ยกนักบัเขา ทั้งน้ีเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระเยซู พระผูน้ าใหม่ของเขา 
และเป็นการส่งทา้ยก่อนท่ีอ าลาญาติมิตร วงสังคมท่ีเคยผกูพนัอยู่กบัชีวิตของเขา เพื่อวา่บุคคลเหล่านั้น
จะไดฟั้งข่าวประเสริฐจากพระเยซูคริสตด์ว้ย 

พวกฟาริสีไดถื้อเอามูลเหตุท่ีพระเยซูเสวยพระกระยาหาร ร่วมกบัคนเก็บภาษีและคนบาปใน
คร้ังน้ี ตั้งขอ้กล่าวหาว่า พระองค์กระท าผิด และสอบถามสาวกของพระองค์วา่ เหตุใดพระองคจึ์งทรง
คบคา้สมาคมกบับุคคลเหล่านั้น เม่ือพระเยซูทรงไดฟั้งเช่นนั้นจึงตรัสตอบวา่ “คนปกติไม่ต้องการหมอ 
แต่คนเจ็บต้องการหมอ เรามิได้มาเพ่ือจะเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาป” พระเยซูทรงเผชิญกบั
ปัญหาของพวกศตัรูอยู่เสมอ แต่ก็ทรงแกไ้ขไดด้ว้ยสติปัญญาอนัเฉียบแหลมยิ่ง พระองคมิ์ไดท้รงลงัเล
พระทยั ในการท่ีประกาศให้พวกเขาทราบว่า พระองค์เสด็จมาก็เพื่อแสวงหาคนบาปและคนป่วย ท่ี
ตอ้งการความช่วยเหลือจากพระองค์เท่านั้น มิใช่เสด็จมาเพื่อแสวงหาคนท่ีคิดว่าตนเองเป็นคนชอบ
ธรรมแลว้ 

พวกฟาริสีถือวา่ตนเป็นคนชอบธรรม และมีสติปัญญาฉลาดล ้าเลิศแลว้ แต่พระเยซูกลบัตรัสแก่
เขาว่า “ท่านทั้งหลาย จงไปเรียนขอ้น้ีให้เข้าใจ ซ่ึงว่าเราประสงค์ความเมตตา และเคร่ืองบูชาเราไม่
ประสงค”์ แมว้า่พวกฟาริสีจะเคร่งครัดในพิธีรีตองต่าง ๆ ทางศาสนา และการถวายเคร่ืองสักการะบูชา
พระเจา้ก็ตาม แต่พวกเขาก็มิไดมี้ความรู้เก่ียวกบัพระเจา้ และพระเมตตากรุณาของพระองคอ์ยา่งแทจ้ริง
เลย ฉะนั้นการท่ีพระเยซูตรัสเช่นนั้น จึงเป็นการท่ิมแทงความรู้สึกของพวกเขาโดยตรง แต่พวกเขาไม่
ยอมกลบัใจใหม่ และไดพ้ากนัขดัขวางต่อตา้นพระองคต่์อไป พระวจนะของพระองค ์“คมกวา่ดาบสอง
คม...และอาจวินิจฉัยความคิด และความมุ่งหมายในใจ” ของมนุษยทุ์กคนได ้และเป็นท่ีน้อมน าจิตใจ
ของเราทั้งหลายใหอ้ธิษฐานดงัน้ีวา่ “โอพระเจา้ขา้ ขอโปรดทรงเมตตาแก่ขา้ผูเ้ป็นคนบาปเถิด” 

ผูรั้บใช้พระเจา้ทุกคนต่างรู้ดีว่า การท่ีจะชกัน าผูท่ี้ถือวา่ ตวัเป็นผูช้อบธรรม ให้กลบัใจใหม่หัน
มาหาพระเจา้นั้น เป็นส่ิงท่ีกระท าให้ยากมาก เพราะในการท่ีจะรับความรอดนั้น เราจะตอ้งส านึกว่าเรา
ไม่สามารถช่วยตวัเองได ้และตอ้งส านึกถึงความผิดบาปของเรา หากว่าเราไม่ตอ้งการความช่วยเหลือ 
เราก็คงไม่แสวงหาองคพ์ระผูช่้วยเป็นแน่ ฉะนั้นเม่ือเราตอ้งการให้พระองค์ช่วยเหลือ เราก็ตอ้งปฏิบติั
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ตามเง่ือนไขของพระองค์ จุดประสงค์ในการท่ีพระเจา้ประทานพระบญัญติัให้มนุษย ์ก็เพื่อให้มนุษย์
ส านึกถึงความรับผดิชอบดงักล่าวน้ีเพราะวา่พระบญัญติัเป็น “ครูสอน ซ่ึงน าเราใหม้าถึงพระคริสต”์ 

ปัญหาต่อไปได้แก่ปัญหาของบรรดาศิษย์ของยอห์น ซ่ึงทูลถามพระเยซูว่า “เหตุไฉนพวก
ข้าพเจ้าและพวกฟาริสี ถือศีลอดอาหารบ่อย ๆ แต่พวกศิษย์ของพระองค์ไม่ถือ” พระเยซูทรง
เปรียบเทียบเร่ืองน้ีว่า อุปมาเหมือนหน่ึงการสมรส โดยมีพระองค์เป็นเจา้บ่าว และสาวกของพระองค์
เป็นสหายของเจา้บ่าว “เจา้บ่าวจะอยูด่ว้ยสหายนานเท่าใด สหายก็อดอาหารไม่ไดน้านเท่านั้น” กล่าวคือ
พระองคป์ระสงคท่ี์จะให้เวลาท่ีพระองคย์งัทรงประทบัอยูก่บัเขาน้ี เป็นเวลาแห่งความร่ืนรมยย์ินดี และ
สามคัคีธรรม แต่อยา่งไรก็ตามพระองคไ์ดต้รัสถึงกาลอนาคตวา่ พระองคเ์สด็จข้ึนสู่สวรรคเ์ม่ือใด พวก
เขาพากนัอดอาหารเม่ือนั้น พระองคท์รงเรียกสาวกของพระองคว์า่ “สหายของเจา้บ่าว” 

บดัน้ี “วาระนั้น” ไดม้าถึงแลว้ เราจะตอ้งอดอาหาร อธิษฐาน และ “คอยท่าพระบุตรของพระเจา้
จากสวรรค์” และเม่ือราตรีแห่งการอดอาหารน้ีล่วงพน้ไปแลว้ เจา้บ่าวซ่ึงไดเ้สด็จไปเป็นเวลานานแลว้
นั้น จะเสด็จกลบัมาและวาระแห่งการอดอาหารก็จะผา่นพน้ไป 

เน่ืองจากเร่ืองแผน่ดินของพระเจา้เป็นส่ิงใหม่ส าหรับชนชาติยิว ดงันั้นเพื่อให้พวกเขาเขา้ใจได้
แจ่มแจง้ พระเยซูจึงตรัสเปรียบเทียบให้พวกเขาฟังวา่ พระองคท์รงเป็นดุจเจา้บ่าวซ่ึงก าลงัอยูท่่ามกลาง
พวกเขา ในแผน่ดินของพระองค์ ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะกนั ไม่มีชนชาติยิวและไม่มีชนต่างชาติ ไม่มี
ทาสหรือไท ไม่มีเพศชายหรือหญิง ทุกอย่างล้วนเป็นของใหม่ทั้ งส้ิน พระเยซูเสด็จเขา้มาในโลกก็
เพื่อท่ีจะสอนให้มนุษยท์ราบว่า ทางของพระองค์เป็นทางท่ีดีกว่า (ฮีบรู 8:6) พระธรรมมทัธิวกล่าวว่า 
ทางท่ีพระเยซูทรงจดัเตรียมให้เรานั้นดียิ่งกว่าทางเก่ามากนกั ถา้เราคน้ควา้ค าวา่ “ดีกว่า” ในพระธรรม
ฮีบรูใหต้ลอดแลว้ เราจะทราบวา่พระคริสตท์รงเป็นผูย้ิง่ใหญ่เหนือผูอ่ื้นใดหรือส่ิงอ่ืนใดทั้งปวง 

ประสบการณ์ในการบงัเกิดใหม่ก็มีลกัษณะเช่นเดียวกนัน้ี กล่าวคือ พระเจา้มิไดป้ระทานชีวิตนิ
รันดร์ ให้เขา้อยูใ่นชีวิตเก่าท่ีผิดบาป พระองคไ์ม่ทรงปะผา้เก่าดว้ยผา้ข้ีร้ิวของชีวิตเก่าท่ีแสนสกปรก ผา้
ผนืใหม่นั้นจะตอ้งเป็นผา้ใหม่ทั้งผนื เราจ าเป็นตอ้งเปล้ืองชีวติเดิมของเราออก และสวมชีวิตใหม่ “ท่ีทรง
สร้างข้ึนใหม่ในพระเยซูคริสต ์เพื่อจะใหก้ระท าการดี” “ถา้แมค้นหน่ึงคนใดอยูใ่นพระคริสต ์คนนั้นเป็น
คนถูกสร้างใหม่แลว้” เราจะตอ้งตายต่อชีวิตเก่าและบังเกิดใหม่ มนุษยเ์รามกัคิดวา่ “ของเก่านั้นดีแลว้” 
จนกระทัง่เม่ือได้ชิม “น ้ าองุ่นใหม่” ของพระวิญญาณแล้ว นั่นแหละ จึงจะรู้ว่าพระยะโฮวาห์เป็นผู ้
ประเสริฐ 

ข้อไตร่ตรอง 
“เขาหาช่องทางท่ีจะหามคนง่อยนั้น เขา้มาวางลงตรงพระพกัตร์ของพระเยซู” โดยความเช่ือ

และความเพียรพยายาม ของเพื่อนทั้งส่ีคน ในท่ีสุดคนง่อยผูน้ั้น ก็ไดรั้บการรักษาจากพระเยซูคริสต ์จึง
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หายจากโรคร้ายนั้น เราสามารถน ามนุษย์ให้มาหาพระคริสต์ได้อยู่เสมอ หากว่าเราเต็มใจท่ีจะให้
พระองค์ใช้ตวัเราอย่างเต็มท่ี พระเยซูทรงตอ้งการความร่วมมือจากเรามาก พระองค์ตรัสว่า “ท่าน
ท้ังหลายจงออกไป ส่ังสอนชนทุกประเทศให้เป็นสาวก” มนุษยส่์วนมากมกัถูกทอดทิ้งไวใ้ห้พบกบั
ความหมดหวงัอยูเ่สมอ เพราะวา่ไม่มีใครสนใจในจิตวญิญาณของเขา และแสวงหาหนทางท่ีจะน าเขามา
หาพระเยซู มนุษยโลกมกัมีใจแข็งกระดา้ง ไม่มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั แมแ้ต่พี่น้อง
ชาวคริสเตียนดว้ยกนัก็มีจิตใจเช่นน้ี โดยมากเรามกัจะไม่สนใจใยดีต่อความทุกขย์ากของผูอ่ื้น เราควรจะ
ร่วมมือกนัให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้น ช่วยส่งเสริมความเช่ือของเขา ช่วยแกปั้ญหาในชีวิตให้เขา และหา
หนทางน าเขามาหาองคพ์ระเยซูคริสต ์เพื่อให้เขาประสบความมีชยั เช่นเดียวกบัเพื่อนทั้งส่ีของคนง่อยผู ้
นั้น แทนท่ีจะเพิกเฉยพากนั “เดินเลยไปเสียอีกฟากหน่ึง” 

พระเยซู “ทรงรับประทานอาหารกบัพวกเก็บภาษี และคนบาป” พระกิตติคุณของพระองคมี์ไว้
ส าหรับคนทั้ งปวง มิใช่มีไว้ส าหรับคนยากจน หรือคนท่ีมีวรรณะต ่าต้อย เช่นคนเล้ียงแกะหรือ
ชาวประมงโดยเฉพาะ และก็มิใช่มีไวส้ าหรับคนร ่ ารวยหรือคนชั้นสูง มีความเฉลียดฉลาดเช่นนิโกเดมสั
โดยเฉพาะ เช่นเดียวกนั หากแต่มีไวส้ าหรับมนุษยช์าติทั้งปวงไม่วา่จะเป็นคนขอทาน คนเป็นโรคเร้ือน 
คนท่ีถูกตดัขาดจากวงสังคม พระเยซูทรงยนิดีตอ้นรับทุกคน พระองคต์รัสวา่ “ถ้าผู้ใจจะฟังเสียงเรา และ
เปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้น และจะรับประทานกับเขา” พวกเราทุกคนสามารถพูดไดอ้ย่างเต็มท่ีว่า 
“พระองคท์รงตอ้นรับขา้พเจา้ดว้ยเช่นเดียวกนั” 

น ้ าองุ่นใหม่นั้นตอ้งใส่ไวใ้นถุงหนงัใหม่” ส่ิงใดเป็นของใหม่จะตอ้งจดัแยกไวใ้ห้อยู่รวมกบั
ของใหม่ จะปล่อยให้ปะปนอยูก่บัของเก่าไม่ได ้เราจะน าเอาประสบการณ์ในการเช่ือพึ่งพระคริสต ์ซ่ึง
น าไปสู่ชีวตินิรันดร์ ไปปะปนกบัชีวติเก่า ๆ ไม่ไดอ้ยา่งเด็ดขาด เราจะตอ้งขบัไล่หรือละทิ้งของเก่าๆ ให้
หมดส้ินเสียก่อน เพราะวา่ชีวิตใหม่น้ี มีความจ าเป็นต่อชีวิตของเราอยา่งยิ่งยวดและมีความแตกต่างจาก
ประสบการณ์เก่า ๆ ทุกประการ ฉะนั้นจึงไม่อาจปล่อยให้อยูร่วมกนัได ้ชีวิตใหม่เปรียบเสมือนน ้ าองุ่น
ใหม่ ซ่ึงพระเยซูไดท้รงสร้างข้ึนเป็นพิเศษ เพื่อพิธีมงคลสมรสของพระองคโ์ดยเฉพาะ 

ความย ัง่ยืนของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ ท่ีด ารงอยูเ่ป็นนิตยไ์ม่มีวนัร่วงโรยไปนั้น เป็นเคร่ืองหมาย
แห่งการกลบัใจเกิดใหม่ โดยเดชพระวญิญาณบริสุทธ์ิชายชราอายุเจ็ดสิบปีเศษคนหน่ึงกล่าววา่ “ขา้พเจา้
มิได้ใช่คนชรา ขา้พเจา้พึ่งเกิดใหม่” พระเยซูทรงน าข่าวประเสริฐน้ีมาสู่มนุษย ์พระองค์ตอ้งการให้
มนุษยรั์บเอาข่าวประเสริฐ และกลบัใจเสียใหม่ ซ่ึงเปรียบดุจน ้าองุ่นใหม่ในถุงหนงัใหม่ 

พระเยซูคริสต์ทรงยินดีท่ีจะพบปะกับมนุษย์ทุกคน ท่ีพยายามฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ มาหา
พระองคเ์สมอ โดยปกติแลว้มนุษยม์กัจะถือเอาสาเหตุเล็ก ๆ นอ้ย ๆ มาเป็นเคร่ืองตดัสินใจ เลิกติดตาม
พระเยซูเอาอยา่งง่ายดาย เช่นวา่เม่ือพบอุปสรรคหรือไม่ไดรั้บค าตอบในการอธิษฐาน ก็มกัคิดวา่พระเจา้
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ไม่ทรงสนใจต่อเราเสียแล้ว หรือปรับปร าตัวเองว่าเป็นคนไม่ดี ท าให้เกิดท้อถอยและเลิกติดตาม
พระองค์ต่อไป แต่โดยแท้จริงแล้ว การฟันฝ่าอุปสรรคตลอดจนความสงสัยต่าง ๆ ในชีวิตขอความ
ช่วยเหลือจากพระเจา้วา่ “พระองค์เจ้าข้า ขอโปรดช่วยข้าพเจ้าเถิด” จะท าให้พระองคป์ระทบัอยูใ่กลชิ้ด
เสมอ และคอยช่วยเหลือเราในการต่อสู้อุปสรรค ท่ีกีดขวางมิใหเ้ราเขา้มาหาพระองค ์

ค าว่า “จงตามเรามา” ท่ีพระเยซูตรัสสั่งมทัธิวนั้น ในภาษากรีก หมายถึงการกระท าท่ีด าเนิน
สืบเน่ืองกนัไปโดยไม่หยดุย ั้ง กล่าวคือใหติ้ดตามพระองคต์ลอดไป 

ทบทวน 
ในบทเรียนน้ีพระเยซูทรงปฏิบติัพระราชกิจ ณ ท่ีใด? ก่อนท่ีจะเสด็จกลบัมาประทบัอยูใ่นเมือง

น้ี พระองคป์ระทบัอยู ่ณ เมืองใด? พระองคเ์สด็จไปจากเมืองน้ีเป็นเวลานานเท่าใด? 
พระองคท์รงรักษาโรคควบคู่กนัไปกบัการเทศนาสั่งสอนเช่นนั้นหรือ? เม่ือพระองคเ์สด็จกลบั

เขา้ในเมือง ประชาชนยงัแสวงหาพระองค์ต่อไปหรือไม่? พวกเขาพากนัเฝ้าฟังพระธรรมโอวาทจาก
พระองค ์ณ ท่ีใด? 

ผูท่ี้นัง่รายรอบฟังพระธรรมจากพระองค์อยู่นั้นมีใครบา้ง? ขณะนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน
บ้าง? ชายผู ้นั้ นเป็นโรคอะไร? ใครเป็นผู ้พาเขามาเฝ้าพระเยซู? พวกเขาท าอย่างไร พระเยซูจึง
ทอดพระเนตรเห็นคนป่วยผูน้ั้น? พระองคต์รัสแก่เขาวา่อยา่งไร? ค าตรัสน้ีมีผลต่อบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงนัง่อยูท่ี่
นัน่ เช่นเดียวกบัท่ีบงัเกิดผลแก่คนง่อยดว้ยหรือไม่? 

ท่านคิดว่าคนง่อยผูน้ั้นเป็นคนบาปหนา และท่ีเป็นง่อยก็เพราะผลแห่งความผิดบาปของเขา
เช่นนั้นหรือ? เขารีบลุกข้ึนในทนัทีท่ีพระเยซู ตรัสยกโทษใหเ้ขาหรือ? 

เหตุใดพวกฟาริสีจึงพากนัต าหนิพระเยซู ในการท่ีพระองคต์รัสยกโทษบาปให้แก่คนง่อยผูน้ั้น? 
พระเยซูทรงรักษาคนง่อยโดยตรัสว่าอย่างไร? และผลเป็นอย่างไร? เขายงัเป็นคนอ่อนแออยู่เช่นเดิม 
หรือกลายเป็นคนแขง็แรง? เขาขอบพระคุณพระเยซูหรือไม่? 

ประชาชนยอมรับในการส าแดงการอศัจรรยค์ร้ังน้ีหรือไม่? พวกเขามีความรู้สึกอยา่งไร? เหตุใด
พวกเขาจึงพากนัเกรงกลวัพระเยซู? 

สาวกท่ีติดตามเสด็จพระเยซูในขณะนั้นมีก่ีคน? สาวกคนใหม่ช่ืออะไร? พระเยซูทรงคดัเลือก
เขาไวใ้หเ้ป็นอคัรสาวกหน่ึงในสิบสองคนใช่หรือไม่? 

สาวกคนน้ีมีช่ือสองช่ือ ช่ือทั้งสองนั้นคืออะไร? บิดาของเขาช่ือวา่อะไร? เดิมเขามีอาชีพอะไร? 
เขาเป็นคนจนหรือ? เหตุใดชาวยวิจึงถือวา่เขาเป็นคนบาป? 
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เม่ือพระเยซูทรงเรียกเขา เขาตอบสนองประสงค์ของพระองค์หรือไม่? เขาจดังานเฉลิมฉลอง 
ถวายการตอ้นรับพระเยซูอย่างไร? การจดังานฉลองคร้ังน้ี เพื่อเป็นพยานต่อสาธารณชนอย่างเปิดเผย
เช่นนั้นหรือ? แขกเหร่ือท่ีมาในงานเล้ียงคร้ังน้ีมีใครบา้ง? 

ในงานน้ีพวกฟาริสีถือเอาอะไรเป็นมูลเหตุ ในการกล่าวหาพระเยซู? พวกเขาตั้งปัญหาถามผูใ้ด? 
ใครเป็นคนตอบ? ค าตอบมีวา่อยา่งไร? พระเยซูทรงหมายความวา่อยา่งไร? 

พวกฟาริสีเป็นคนชอบธรรมจริงหรือ? เหตุใดพวกเขาจึงถือศีลอดอาหาร? เหตุใดสาวกของพระ
เยซูจึงไม่ถือศีลอดอาหาร? พระเยซูตรัสสั่งพวกเขาใหท้  าเช่นนั้นหรือ? 

เจา้บ่าวในเร่ืองน้ีหมายถึงผูใ้ด? พระองคก์ าลงัจะจากสาวกของพระองคไ์ปเช่นนั้นหรือ? 
ขอ้แตกต่างระหวา่งศิษยข์องยอห์น กบัสาวกของพระเยซูมีอะไรบา้ง?  
ค าว่า “ถุงหนังเก่า” กับ “ถุงหนังใหม่” ท่ีพระเยซูตรัสสั่งสอนพวกฟาริสีนั้นหมายถึงอะไร? 

เปรียบเทียบกบัชีวติส่วนตวัของเราไดอ้ยา่งไร? 
พระเยซูทรงสอนวา่ มนุษยทุ์กคนควรจะช่ืนชมยนิดีกบัชีวติใหม่ ในทนัทีท่ีไดรั้บเช่นนั้นหรือ? 
พระวจนะของพระเจา้เก่ียวกบั “เส้ือผา้แห่งความชอบธรรมของเรา” มีใจความวา่อยา่งไร? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. จุดประสงคท่ี์ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในการปฏิบติัพระราชกิจของพระเยซู คือการเทศนาสั่งสอน หรือ

การรักษาโรค 2. ท่านคิดวา่ก่อนหนา้ท่ีพระเยซูจะทรงรักษาคนง่อยผูน้ั้น พระองคไ์ดท้รงรักษาคนอ่ืนมา
บา้งแลว้หรือ 3. เหตุใดเพื่อนๆ ของคนง่อยจึงไม่หาทางพาเขาเขา้ไปเฝ้าพระเยซูโดยทางประตู 4. พระ
เยซูไดท้รงอภยับาปใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดก่อนท่ีไดรั้กษาโรคของเขาหรือไม่ ท่านคิดวา่ คนง่อยผูน้ี้มีความเช่ือ
หรือไม่ 5. พระเยซูทรงยกโทษบาปใหเ้รา ก่อนท่ีเราทูลขอต่อพระองคห์รือไม่ 

6. พวกฟาริสีถือวา่ การท่ีมทัธิวละทิ้งต าแหน่งการงานของเขาเพื่อติดตามพระเยซูไปนั้น จะท า
ให้เขามีฐานะดีข้ึนกว่าเดิมเช่นนั้นหรือ 7. ความคิดเห็นของพระเยซู และความคิดเห็นของพวกฟาริสี 
เก่ียวกบัคนบาป มีความแตกต่างกนัอย่างไรบา้ง พวกฟาริสีต่างตระหนักว่า พระเยซูทรงทราบสภาพ
จิตใจของเขาเช่นนั้นหรือ 8. พวกฟาริสีได้ขอร้องให้บรรดาศิษยข์องยอห์น ขดัขวางงานของพระเยซู
คริสต ์โดยการตั้งปัญหาซักไซร้ถึงเร่ืองการถือศีลอดอาหารใช่หรือไม่ 9. จุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงแห่งการ
ถือศีลอดอาหารในทุกวนัน้ีคืออะไร ในปัจจุบนัน้ียงัมีการถือศีลอดอาหารกันอยู่หรือ การถือศีลอด
อาหารเป็นเคร่ืองหมายของอะไรบา้ง 10.พระเยซูทรงประสงคท่ี์จะให้เราเศร้าโศกเสียใจตลอดเวลา ท่ี
พระองคเ์สด็จจากเราไปเช่นนั้นหรือ 11. พระเยซูทรงสรุปวา่ ชนชาติยิวจะไม่มีโอกาสรับ “น ้ าองุ่นใหม่” 
ในแผ่นดินของพระเจา้เลยเช่นนั้นหรือ มนุษยเ์ราน้ี มีคุณงามความดีพอท่ีพระเจา้จะปะหรือท าให้เป็น 
“ผา้ใหม”่ บา้งหรือไม่ 12. พระเจา้ทรงสอนถึงเร่ือง “มนุษยเ์ก่า” วา่อยา่งไรบา้ง (โรม 6:6) 



 127 

ขั้นทีสิ่บเจ็ดทรงรักษาคนง่อย ทีส่ระเบเธศดา-กรุงเยรูซาเลม็ 

ยอห์น 5:1-47 

เน่ืองจากการบนัทึกเหตุการณ์ระหว่างขั้นท่ีแลว้ กบัขั้นน้ีห่างกนัมาก ฉะนั้นในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว จึงอาจจะมีเหตุการณ์ต่าง ๆ หลายอย่าง ท่ีไม่ไดบ้นัทึกไว ้ส าหรับขั้นน้ีกล่าวถึงงานเล้ียงฉลอง
ของชนชาติยวิในกรุงเยรูซาเล็มซ่ึงพระเยซูก็ไดเ้สด็จไปในงานน้ีดว้ย พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดอ้ธิบาย
ไวว้า่ เป็นงานเล้ียงอะไร หรือเป็นเทศกาลอะไร ดงันั้นเราจึงไม่ทราบวา่งานน้ีจดัข้ึนเม่ือใด และมิไดบ้่ง
ไวด้ว้ยวา่ สาวกของพระเยซูติดตามพระองคไ์ปดว้ยหรือไม่ 

กรุงเยรูซาเล็มเมืองบริสุทธ์ิของพระเจา้ เป็นสถานท่ีรวมไวซ่ึ้งเหตุการณ์ท่ีส าคญั ๆ ในพระราช
ประวติัของพระเยซู เร่ืองราวท่ีเราจะศึกษาในขั้นน้ีเกิดข้ึนท่ีสระเบเธศดา ใกลป้ระตูเมืองดา้นหน่ึงของ
กรุงเยรูซาเล็ม 

ความเป็นมาของสระน้ีมีดงัน้ี เดิมนั้นชาวเมืองไดช่้วยกนัขุดร่องหรือทางน ้ าเพื่อทดน ้ าจากสระ
น ้าซาโลมอน ไปยงัยอดเขาแห่งหน่ึงใกล ้ๆ กรุงเยรูซาเล็ม บนเนินเขาแห่งนั้นเขาสกดัพื้นหินออกท าเป็น
แอ่งน ้าขนาดใหญ่เป็นท่ีกกัน ้า เพื่อล าเลียงน ้าไปยงัพระวหิาร และเพื่อใหป้ระชาชนไดมี้น ้ าไวใ้ชก้นัอยา่ง
บริบูรณ์แต่เน่ืองจากร่องน ้ าดงักล่าวไม่มีล้ินหรือประตูน ้ าส าหรับกั้นไว ้เม่ือชาวเมืองใชน้ ้ าไม่ทนั น ้ าจึง
ลน้ไหลไปสู่ท่ีอ่ืน ชาวเมืองตอ้งสร้างสระน ้าไวใ้นกรุงเยรูซาเล็มหลายแห่ง เพื่อกกัน้ีไวไ้ม่ให้ไหลไปสู่ท่ี
อ่ืน และสระเบเธศดาก็เป็นหน่ึงในจ านวนสระท่ีสร้างข้ึนเหล่าน้ี สระน ้ าน้ีอยู่ใกลป้ระตูเมืองท่ีมีช่ือว่า
ประตูแกะ อนัเป็นสถานท่ีพอ่คา้น าแกะมาขายให้แก่ประชาชน เพื่อใชใ้นการกระท าพิธีสักการะบูชาใน
พระวหิาร 

ประชาชนทุกคนในกรุงเยรูซาเล็มคงตอ้งรู้จกัสระน ้ าแห่งน้ี และรู้ถึงการรักษาโรคท่ีบริเวณสระ
น้ีเป็นแน่ ขอ้ความในขอ้ 3 และ 4 นั้น (ซ่ึงกล่าววา่คนไขเ้ป็นจ านวนมาก ต่างเฝ้ารอคอยเวลาท่ีทูตสวรรค์
ลงมาท าใหน้ ้าในสระนั้นกระเพื่อม แลว้ชิงกนัลงในสระนั้นเป็นคนแรกเพื่อให้หายโรค) ในตน้ฉบบัเดิม
บางฉบบัไม่ไดบ้นัทึกไว ้แต่อยา่งไรก็ตาม ก็พอจะเช่ือไดว้า่เป็นความจริง เพราะถา้เร่ืองทูตสวรรคท์  าให้
น ้ ากระเพื่อมน้ี เป็นเพียงข่าวลือ หรือเร่ืองท่ีโจษขานกนัมาโดยปราศจากมูลความจริงแลว้ ก็น่าจะเป็น
ปัญหาอยู่ว่า เหตุใดจึงมีคนป่วยไขม้ารอคอยเพื่อหวงัท่ีจะได้รับการรักษาให้หาย เป็นจ านวนมากมาย
เช่นนั้น หลกัฐานท่ีสนบัสนุนวา่เร่ืองน้ีเป็นความจริง ท่ีเด่นชดัประการหน่ึงก็คือมีศาลารายรอบสระนั้น
ห้าหลงัซ่ึงคนป่วยยึดเป็นท่ีพ  านกัชัว่คราวแน่นไปหมด ต่างก็คอยหาโอกาสท่ีจะกระโจนลงไปในสระ
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เป็นคนแรก เวลาน ้ าเร่ิมกระเพื่อม หากเร่ืองน้ีมิไดก้ล่าวถึงทูตสวรรคแ์ลว้ การรักษาโรคดงักล่าวก็คงไม่
ผดิอะไรกบัการรักษาตามสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ  

แต่อยา่งไรก็ตาม พระเยซูก็ไดท้รงกระท าให้สระน ้ าน้ีมีความส าคญัมาก โดยการรักษาคนท่ีเป็น
ง่อยมาเป็นเวลาถึงสามสิบแปดปีแลว้ ใหห้ายปกติไดโ้ดยค าตรัสของพระองคไ์ม่ก่ีค  า ส่วนคนป่วยต่าง ๆ 
ท่ีไดรั้บการบ าบดัรักษาจากสระเบเธศดานั้น จะหายโรคอยา่งเด็ดขาด เช่นเดียวกบัท่ีไดรั้บการรักษาจาก
พระเยซูคริสตห์รือไม่ เราไม่ทราบ 

วนัท่ีพระเยซูทรงรักษาคนง่อยผูน้ั้นเป็นวนัซะบาโต ฉะนนัเม่ือเขาแบกท่ีนอนของเขากลบับา้น 
เขาจึงถูกชาวยวิสอบสวน เพราะเป็นการขดักบัพระบญัญติั ซ่ึงหา้มมิใหผู้ใ้ดกระท าการใด ๆ ในวนัซะบา
โต เม่ือชาวยวิเหล่านั้นทราบเร่ืองราวโดยตลอด และสืบทราบวา่ผูท่ี้รักษาเขาให้หายคือพระเยซู ก็พากนั
ข่มเหงรังแกพระองค ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เม่ือพวกเขาไดย้นิพระองคต์รัสอภยัโทษให้แก่คนป่วย และอา้ง
วา่พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้ ก็กล่าวหาวา่พระองคก์ระท าตนเท่าเทียมกบัพระเจา้ และพากนั
เคียดแคน้พระองคม์ากจนถึงกบัวางแผนปลงพระชนมพ์ระองคเ์สีย แมว้า่ถูกปองร้ายแต่พระเยซูก็มิได้
ทรงหวัน่หวาดพระทยั พระองคไ์ดท้รงยกเอาเหตุผลซ่ึงพิสูจน์วา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้ ช้ีแจงให้พวก
เขาฟังถึงส่ีประการ และทรงยืนหยดัอย่างกล้าหาญถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพระองค์กบัพระเจา้ว่า 
พระองค์ทรงไดรั้บอ านาจและสง่าราศีจากพระเจา้ นอกจากนั้นยงัไดท้รงอา้งถึงฤทธ์ิอ านาจ และสิทธิ
ต่าง ๆ ท่ีพระบิดาเจา้ไดป้ระทานใหแ้ก่พระองคอี์กดว้ย 

อภิปราย 
อาจเป็นไปไดว้่าน ้ าในสระเบเธศดานั้น นาน ๆ จึงจะกระเพื่อมสักคร้ังหน่ึง และพระเยซูเสด็จ

ไปยงัสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงน้ี ในเวลาท่ีคนป่วยก าลงัรอคอยเวลาน ้ ากระเพื่อมอยู ่พระองคท์รงเป็นผูรั้กษา
โรคท่ีมีฤทธ์ิอ านาจสูงสุด ฉะนั้นจึงเช่ือแน่วา่ คงมีคนหอ้มลอ้มพระองคอ์ยูท่ี่นัน่เป็นจ านวนมาก เขา้ใจวา่
ในบรรดาคนป่วยเหล่าน้ีคงมีไม่นอ้ย ท่ีตอ้งเดินทางมาเป็นระยะทางไกลแสนไกลเพื่อรอรับการรักษาท่ี
สระน้ี แต่ในการเสด็จมายงัสระเบเธศดาคร้ังน้ีดูเหมือนว่าพระเยซูทรงรักษาคนป่วย เฉพาะรายท่ีมี
อาการหนกัท่ีสุดเพียงรายเดียวเท่านั้นซ่ึงไดแ้ก่คนง่อยผูน้ั้น ซ่ึงป่วยมาเป็นเวลาสามสิบแปดปีแลว้ โดยท่ี
ไม่มีใครสามารถช่วยรักษาเขาไดเ้ลย เขามาถึงสระน้ีไดอ้ยา่งไรเราไม่ทราบ เขาอาจมีผูอ่ื้นช่วยน ามาก็ได ้
และอาจต้องเดินทางมา เป็นระยะทางไกล ๆ หรือว่ามีบา้นเรือนอยู่ในบริเวณนั้น เราก็ไม่ทราบอีก
เช่นเดียวกนั แต่จากค าพูดของเขาแสดงให้เห็นวา่ เขาไดพ้ยายามท่ีจะกระโจนลงในสระนั้นเป็นคนแรก
ในเวลาท่ีน ้ ากระเพื่อมหลายคร้ังมาแลว้ แต่ไม่เป็นผลส าเร็จ เพราะว่าไม่ทนัคนอ่ืนเขา คงจะเป็นเพราะ
พระเยซูทอดพระเนตร เห็นชายผูน้ี้ถูกปล่อยให้อยูต่ามล าพงั โดยท่ีไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเลย และ
ทราบวา่เขาไดพ้ยายามทุกวิถีทางท่ีจะช่วยเหลือตนเองแลว้ แต่ไม่ประสบความส าเร็จ ดงันั้นพระองคจึ์ง
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ตรัสกบัเขาด้วยน ้ าเสียงท่ีแผ่วเบา เต็มไปดว้ยความเมตตาว่า “เจา้ปรารถนาจะหายโรคเป็นปกติหรือ” 
ท่านลองคิดดูเถิดว่า ค  าถามท่ีเต็มไปด้วยความกรุณาปราณีน้ีจะท าให้คนง่อยท่ีทนทุกขเวทนา มาเป็น
เวลาสามสิบแปดปีแลว้นั้น รู้สึกปลาบปล้ืมเพียงใด แต่เน่ืองจากเขารู้จกัวธีิรักษาโรคเพียงวิธีเดียว คือการ
รักษาจากสระน้ีเท่านั้น ดงันั้นเขาจึงทูลตอบอย่างทอ้แท ้โดยอา้งถึงประสบการณ์ของเขาเองว่า “ไม่มี
ผูใ้ดท่ีจะเอาตวัขา้พเจา้ลงไปในสระ คนอ่ืนก็ลงไปก่อนเสมอ” การขาดความเช่ือและขาดความรู้ มกัจะ
ท าให้เราตีปัญหาพระวจนะของพระเจา้ผิดพลาดไป โดยมกัจะยึดเอาประสบการกรณ์ของเราเองเป็น
หลกัแทนท่ีจะเช่ือวางใจในพระสัญญา อ านาจ และความรักของพระองค์ ดงันั้นเราจึงพลาดในการท่ีจะ
กระโดดลงใน “น ้า” นั้นเช่นเดียวกนั 

พระเยซูทรงสามารถรักษาโรคไดอ้ยา่งเด็ดขาดในทนัทีทนัใด พระองคเ์พียงแต่ตรัสสั่งชายง่อย
คนนั้นวา่ “จงลุกข้ึนเดินไปเถิด” ในทนัใดนั้นเขากห้ายจากโรคง่อย เขาไดรั้บการบ าบดัโรคให้หายอยา่ง
เด็ดขาด มีก าลงัวงัชาแข็งแรง นอกจากยงัไดรั้บความรอดอีกดว้ย “พระเจา้ของขา้พเจา้จะประทานส่ิง
สารพดั ตามท่ีพวกท่านตอ้งการนั้น จากทรัพยอ์นัรุ่งเรืองของพระองคใ์นพระเยซูคริสต”์ พระเยซูไม่เคย
กระท าส่ิงใดเพียงคร่ึง ๆ กลาง ๆ เลย 

ชายง่อยผูน้ี้ไม่ทราบว่าผูท่ี้รักษาให้หายจากโรคง่อยนั้นเป็นใคร เน่ืองจากท่ีนั่นมีผูค้นเป็น
จ านวนมาก และเม่ือพระองคต์รัสรักษาเขาแลว้ พระองคไ์ดรี้บเสด็จไปสู่ท่ีอ่ืน อีกประการหน่ึงชายผูน้ั้น
อยู่ในอาการต่ืนเตน้ต่อเหตุการณ์อนัมหัศจรรยซ่ึ์งบงัเกิดแก่ตนเองมากเกินไป ท่ีไดห้ายจากโรคร้ายน้ี 
หลงัจากท่ีตอ้งทนทรมานอยู่ถึงสามสิบแปดปี กว่าเขาจะระงบัความต่ืนเตน้ยินดีลงได ้พระเยซูก็มิได้
ประทบัอยูใ่นท่ีนั้นอีกแลว้ เขาจึงไม่ทราบวา่ พระองคมี์รูปร่างหนา้ตาอยา่งไร แต่อยา่งไรก็ตาม หลงัจาก
นั้นพระเยซูทรงพบเขาอีกในพระวิหาร และส าแดงพระองคใ์ห้เขารู้จกั การท่ีพระเยซูทรงพบชายผูน้ี้ใน
พระวิหารเช่นน้ีเป็นท่ีน่าสังเกตมาก เพราะแสดงให้เห็นวา่ เขาส านึกถึงพระคุณของพระเจา้ท่ีไดโ้ปรด
ใหเ้ขาหายโรค จึงไดรี้บมานมสัการขอบพระคุณพระเจา้ 

พระเยซูส าแดงความสัมพนัธ์ ระหว่างโรคภยัไขเ้จ็บกบัความผิดบาปอีกคร้ังหน่ึง โดยการตรัส
ก าชับชายผูน้ั้นว่า “น่ีแน่ะ เจา้หายโรคเป็นปกติแล้วอย่าท าผิดอีก” ซ่ึงพอจะท าให้เราทราบว่า ความ
เจบ็ป่วยของชายผูน้ั้นสืบเน่ืองจากความผดิบาปของเขานัน่เอง แต่โดยการรักษาของพระเยซู พระองคไ์ด้
ทรงช าระความผิดบาปนั้นให้สูญส้ินไปด้วย (ยากอบ 5:15) พระเยซูได้ทรงตกัเตือนเขามิให้กระท า
ความผดิบาป เพื่อวา่จะไดไ้ม่ตอ้งทนทุกขท์รมานเพราะผลแห่งความผิดนั้นอีก ในทุกวนัน้ีหากวา่มนุษย์
จะตระหนกัถึงสาเหตุแห่งการเจ็บไขไ้ดป่้วยของตน โดยการตรวจคน้หาความบกพร่องของจิตใจของ
ตวัเองและขอรับการช าระแล้ว ก็สามารถตา้นทานต่อโรคภยัไขเ้จ็บเหล่าน้ีได้โดยเดชพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ สาเหตุประการหน่ึงท่ีท าให้เราละเลยไม่ปฏิบติัเช่นน้ี ก็เพราะความโง่เขลา ไม่ทราบถึงตน้เหตุ
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และผลของความบาปอยา่งถ่องแท ้จึงไดก้ระท าไปโดยไม่รู้เท่าไม่ถึงการ เช่นความผิดบาปของนางเอวา 
ในการกินผลไมท่ี้พระเจา้ทรงห้ามนั้น แมว้า่นางจะกระท าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ แต่ก็เป็นการขดัต่อน ้ า
พระทยัและฝ่าฝืนพระบญัชาของพระเจา้ ฉะนั้นนางจึงตอ้งถูกตดัขาดจากพระเจา้ในทนัที และเป็น
ตน้เหตุใหม้นุษยโ์ลกทั้งปวง ตอ้งพลอยไดรั้บความทุกขเวทนามากยิง่ข้ึนมาจนทุกวนัน้ี 

พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดบ้นัทึกไวว้า่ หลงัจากพระเยซูไดท้รงรักษาคนง่อยผูน้ั้นแลว้ พระองค์
เสด็จมายงัสระเบเธศดาอีกหรือไม่ และมิได้กล่าวถึงการรักษาโรคท่ีสระน้ีอีกเลย ทั้งน้ีย่อมเป็นท่ีน่า
สังเกตอยูม่าก เพราะเท่าท่ีทราบพระเยซูทรงละจากบรรดาคนป่วยซ่ึงก าลงัรอคอยให้น ้ ากระเพื่อม โดยท่ี
มิไดท้รงรักษาผูใ้ดอีกเลย นอกจากคนง่อยผูน้ั้นคนเดียว แต่ในขอ้พระธรรมอ่ืน ๆ หลายขอ้ไดบ้นัทึกไว้
ว่า “พระองค์ไดท้รงรักษาเขาให้หายทุกคน” ค  าพูดน้ีหมายถึงเฉพาะผูท่ี้ขอรับการรักษาจากพระองค์
เท่านั้น มิไดห้มายความถึงคนป่วยในสระเบเธศดา เพราะบุคคลเหล่าน้ีรอรับการรักษาจากสระเพียงอยา่ง
เดียวเท่านั้น มิไดห้วงัพึ่งพระองคเ์ลย 

เม่ือชาวยิวเห็นคนง่อยท่ีหายแล้วผูน้ั้น แบกท่ีนอนเดินไป ก็พากันกล่าวหาว่าเขาท าผิดกฏ
เก่ียวกบัวนัซะบาโต และไดท้  าการสอบสวนเขา แมว้า่ตวัเขาเองจะรู้จกักฎขอ้น้ีดี แต่เขาก็ยินดีจะกระท า
ทุกอย่าง ตามพระบญัชาของผูมี้พระคุณ ซ่ึงไดโ้ปรดรักษาเขาให้หายจากโรค ซ่ึงแมต้วัเขาเองก็ยงัไม่
ทราบว่าผูท่ี้มีพระคุณต่อเขานั้นคือใคร ต่อมาเม่ือเขาทราบวา่ผูท่ี้รักษาเขาให้หายโรคคือพระเยซูคริสต ์
เขาก็ไดบ้อกกล่าวใหช้าวเมืองรู้ โดยปราศจากความสะทกสะทา้นแต่ประการใด และผลแห่งการเปิดเผย
ของชายง่อยผูน้ี้ ท  าใหพ้วกยวิข่มเหงรังแกพระเยซู โดยถือวา่พระองคท์รงท าลายบทบญัญติัของพวกเขา 
และเม่ือพระองคต์รัสแก่พวกเขาวา่ พระองคก์ าลงักระท าพระราชกิจของพระบิดาเจา้ (ขอ้ 17) พวกยิวก็
เพิ่มความโกรธแคน้ชิงชงัพระองคย์ิง่ข้ึนอีก โดยหาวา่พระองคย์กตวัเองให้เสมอกบัพระเจา้ จนถึงกบัหา
หนทางปลงพระชนมพ์ระองคเ์สีย 

ค าตอบอนัอาจหาญและเต็มไปด้วยอ านาจของพระเยซู ได้ส าแดงให้เห็นถึงความเป็นพระ
เจา้ของพระองค์ และอ านาจท่ีพระเจา้ไดท้รงมอบหมายให้แก่พระองค์อย่างเด่นชดั ทุกคร้ังท่ีพระเยซู
ตรัสถอ้ยค าท่ีส าคญั ๆ พระองคจ์ะทรงข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ “เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงวา่....” เสมอ ดงัจะ
เห็นไดจ้ากขอ้ 19,24,25 ในขณะเดียวกนัพระองคก์็ไดป้ระกาศถึงสองคร้ังวา่พระบุตรไม่สามารถกระท า
ส่ิงใดได้ตามล าพัง (ข้อ 19,30) พระองค์ยอมถ่อมตนเองเพื่อเทิดพระเจ้าให้เป็นใหญ่แต่ผู ้เดียว 
นอกจากนั้นพระองคย์งัไดเ้ปิดเผยถึงความรักท่ียิ่งใหญ่ ของพระบิดาเจา้ท่ีมีต่อพระองค ์ตลอดจนความ
ใกลชิ้ดสนิทสนมระหวา่งพระองคก์บัพระบิดาเจา้ ในการปฏิบติัพระราชกิจ (ขอ้ 19-27) พระบิดาเจา้ได้
ทรงมอบสิทธิอ านาจ ในการพิพากษาให้แก่พระบุตร (ขอ้ 22,27) ไดป้ระทานอ านาจให้พระบุตรมีชีวิต
ในพระองคเ์อง (ขอ้ 26) ทรงให้มีพระเกียรติเท่าเทียมกบัพระเจา้เอง (ขอ้ 23) และยงัไดป้ระทานอ านาจ
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ในการฟ้ืนคืนชีพให้แก่พระบุตรอีกดว้ย (ขอ้ 28,29) ฉะนั้นจึงไม่แปลกอะไรท่ีพวกยิวจะพากนัโกรธ
แคน้ และหาทางก าจดัพระองคเ์สีย 

ข้อ 24 เป็นข้อพระกิตติคุณท่ีใหญ่ยิ่งท่ีสุดข้อหน่ึง เป็นแนวทางท่ีเราได้รับความรอดอย่าง
สมบูรณ์ เร่ิมดว้ย การฟัง พระวจนะ การ เช่ือฟัง พระบุตร การรับเอา ชีวิตนิรันดร์ การได ้รับอิสระภาพ 
จากการปรับโทษ จนกระทัง่ถึงการรอดพน้ จากความตาย เขา้สู่ ชีวิต ในท่ีน้ีเราจะไดรู้้ว่า การฟังพระ
วจนะของพระองคน์ั้น มีความส าคญัยิ่ง ซ่ึงพระองคเ์องไดต้รัสวา่ มีความส าคญัยิ่งกวา่การฟังค าพูดของ
โมเสส ผูพ้ยากรณ์ล่วงหน้าถึงพระองค์ ฉะนั้นถ้าพวกยิวไม่เช่ือฟังโมเสส พวกเขาก็ย่อมไม่เช่ือฟัง
พระองคด์ว้ยเช่นเดียวกนั พระเยซูประกาศวา่ วนัแห่งการพิพากษาก าลงัใกลเ้ขา้มาแลว้ และในวนันั้นแม้
คนท่ีตายไปแลว้และอยูใ่นหลุมฝังศพ ก็จะไดย้นิพระสุรเสียงของพระองค ์แลว้เขาจะฟ้ืนข้ึนมาจากความ
ตาย แต่การฟ้ืนข้ึนมาจากความตายน้ี แบ่งออกเป็นสองอยา่งคือ ผูท่ี้ประพฤติดีจะฟ้ืนข้ึนสู่ชีวิต ส่วนผูท่ี้
ประพฤติชัว่จะฟ้ืนข้ึนมาสู่การพิพากษา (ขอ้ 29) 

พระเยซูทรงช้ีแจงใหพ้วกยวิทราบอยา่งชดัเจนวา่ พระวจนะของพระเจา้มิไดมี้อยูใ่นพวกเขาเลย 
ทั้งน้ีเพราะความไม่เช่ือของพวกเขานัน่เอง แมว้า่พวกเขาจะปฏิบติัตามพระบญัญติัอย่างเคร่งครัด และ
ศึกษาจากพระคริสตธรรมคมัภีร์เพราะคิดวา่ในพระคมัภีร์นั้นมีชีวิตนิรันดร์ แต่พวกเขากลบัไม่เขา้ใจวา่
ชีวิตนิรันดร์นั้นอยู่ท่ีพระองค์ ผูซ่ึ้งพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นพยานถึง (ขอ้ 39) ถา้เราพิจารณาค าสอน
เร่ืองน้ีใหถ่ี้ถว้น จะเห็นไดว้า่ “พระวจนะและพระราชกิจของพระองค ์มกัด าเนินไปดว้ยกนัเสมอ” 

พยานหลกัฐานส่ีประการท่ีแสดงว่า พระเยซูทรงเป็นพระเจา้ มีดงัน้ีคือ ยอห์นบพัติศโต เป็นผู ้
ตระเตรียมทาง และเป็นแสงสว่างส่องให้มนุษยไ์ดเ้ห็นพระองค์ แต่พระเยซูตรัสว่า พระองค์มีพยานท่ี
ยิ่งใหญ่กวา่นั้นอีกคือ พระราชกิจของพระบิดาเจา้ ท่ีพระองคก์ าลงักระท าอยู่ พระสุรเสียงของ พระเจา้
เอง ซ่ึงตรัสจากสวรรคโ์ดยตรง ไดเ้ป็นพยานถึงพระเยซูเช่นเดียวกบัท่ี พระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นพยาน
ถึงพระองค ์

ค าตกัเตือนในตอนสุดทา้ยนั้น พระเยซูไดท้รงพิสูจน์ให้ชาวยิวทราบอย่างชดัเจนว่า พระองค์
เสด็จมาในโลกน้ี ในพระนามของพระเจา้พระบิดา แต่พวกเขากลบัพากนัปฏิเสธพระองค ์ดงันั้นจึงเป็น
การเปิดทางใหผู้รั้บใชพ้ญามารมาในนามของมนัเอง และพวกเขาก็จะตอ้นรับมนัไว ้( 2 เธสะโลนิกา 2: 
9, 10) 

ข้อไตร่ตรอง 
“พระบุตรจะกระท าส่ิงใดแต่ล าพงัตนเองไม่ได”้ น่ีเป็นเคล็ดลบัในพระชนม์ชีพท่ียิ่งใหญ่ของ

พระองค ์และเป็นการส าแดงถึงรากฐานในการไถ่บาปและน าความรอดมาสู่มนุษย ์ซ่ึงพระองคไ์ดท้รง
กระท ามาแลว้ พระเยซูทรงยกยอ่งถวายพระเกียรติ ให้พระเจา้ทรงเป็นใหญ่อยูเ่สมอ การด ารงชีวิตท่ีเต็ม
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ไปดว้ยการถ่อมตวั และยอมอ่อนนอ้มต่อน ้ าพระทยัของพระเจา้ทุกประการน่ีเอง ท่ีท าให้พระเยซูทรง
ไดรั้บความสงบสุข และความยินดีอยา่งเหลือลน้เสมอ พระองคมิ์ไดสู้ญเสียอะไรเลย ในการท่ีพระองค์
ทรงมอบทุกส่ิงไวก้บัพระเจา้ คุณค่าแห่งชีวิตคริสเตียนนั้น ข้ึนอยู่กบัการด ารงชีวิตเจริญตามรอยพระ
บาทของพระคริสต์ ดงัท่ีกล่าวมาน้ี คือไม่เห็นแก่ตนเอง ยอมสละทุกอยา่งเพื่อเทิดพระเจา้ให้เป็นใหญ่ 
อนัเป็นสภาพท่ีตรงกนัขา้มกบัความเยอ่หยิง่ ถือดี และเช่ือมัน่ในตวัเองของชาวโลกอยา่งมากมาย ขอให้
เราจงติดตามแสวงหาชีวิตน้ี โดยยอมให้พระเจา้จดัการกบัชีวิตของเรา เพื่อท่ีพระเจา้จะไดท้รงปรับปรุง
และเปล่ียนนิสัยสันดาน อนัมุทะลุเอาแต่ใจตวัเอง และขาดความย ั้งคิดของเราเสียเคล็ดลบัเก่ียวกับ
อ านาจของพระเยซูอยูท่ี่การสนิทสนม มีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ เช่นเดียวกบัเรานัน่เอง 

“อย่าประหลาดใจในข้อนีเ้ลย” พระเจา้ไดท้รงยอมมอบอ านาจในการพิพากษาให้พระเยซูแลว้ 
เพราะวา่ พระองคท์รงเป็น บุตรมนุษย ์การพิพากษาของพระองคเ์ป็นการพิพากษาท่ียุติธรรมท่ีสุด ทั้งน้ี
เพราะพระองค์ทรงเป็นอนัเดียวกนักบัเรา และมิได้ทรงท าตามอ าเภอใจ แต่ทรงกระท าทุกส่ิงตามน ้ า
พระทยัของพระบิดาเจา้เสมอ 

“ชีวติในพระองค”์ พระเยซูทรงเป็นเหตุให้คนทั้งปวงท่ีเช่ือวางใจในพระองค ์ฟ้ืนจากความตาย
เข้าสู่ชีวิตใหม่ เม่ือพระองค์ตรัส หลุมฝังศพทั้งปวงก็จะเปิดออก คนท่ีตายไปแล้วก็จะฟ้ืนข้ึนใหม่ 
“พระองค์ได้ทรงกระท าให้ท่านท้ังหลายมีชีวิตอยู่  แม้ว่าท่านท้ังหลายได้เคยตายแล้วในการผิดบาป ” 
(เอเฟซสั 2:1) 

ความกตญัญูรู้คุณ เป็นการแสดงความรู้สึกของเราต่อผูมี้พระคุณต่อเราและดว้ยจิตส านึกอนัน้ี
แหละ ท าให้เราอดไม่ไดท่ี้จะสรรเสริญพระคุณในความดีของผูน้ั้น ดว้ยเหตุน้ีเอง เม่ือคนง่อยผูน้ั้นรู้แน่
ชดัวา่ ผูท่ี้รักษาเขาใหห้ายจากโรคอนัแสนทรมานนั้นคือพระเยซูเขาก็รีบป่าวประกาศให้คนทัว่ไปรู้ และ
ไดไ้ปนมสัการขอบพระคุณพระเจา้ในพระวหิาร 

“เม่ือพระเยซูทรงเห็นคนนั้น” พระองคท์รงแสวงหา และทรงช่วยเหลือผูท่ี้ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได ้ผูท่ี้ตอ้งทนทุกขท์รมานอยูใ่นสภาพท่ีหมดหวงั เป็นเวลาถึงสามสิบแปดปี และไม่มีผูใ้ดช่วยน า
เขาลงไปในสระเวลาน ้ ากระเพื่อมเลย บุคคลท่ีสังคมรังเกียจเดียดฉนัทเ์ช่นน้ีแหละ ท่ีพระเยซูทรงเอาใจ
ใส่และช่วยเหลือดว้ยความยนิดี 

ทบทวน 
เหตุใดพระเยซูจึงเสด็จไปยงักรุงเยรูซาเล็มในเวลาน้ี? สถานท่ีส าคญัซ่ึงพระองคเ์สด็จไปนั้นคือ

อะไร? สาวกของพระองคต์ามเสด็จไปดว้ยหรือไม่? 
สระน ้ าแห่งน้ีใช้ท าอะไร? มีอะไรเกิดข้ึนท่ีสระน้ีบา้ง? มีประชาชนไปท่ีนัน่มากน้อยเพียงใด? 

ขณะท่ีพวกเขารอคอยเวลาน ้ากระเพื่อมอยูน่ั้นพวกเขาพกัอยูท่ี่ไหน? 
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ผูท่ี้หายโรคในสระดงักล่าวมีมากนอ้ยเพียงใด? ผูท่ี้ไดรั้บการรักษาจากพระเยซูคือใคร? เขาป่วย
เป็นโรคน้ีเป็นเวลานานเท่าใด? เหตุใดเขาจึงไม่ไดรั้บการรักษาให้หายก่อนน้ี? พระเยซูตรัสถามเขาว่า
อยา่งไร? เขาทูลตอบวา่อยา่งไร? ขณะท่ีพระเยซูทรงรักษาเขา พระองคต์รัสกบัเขาวา่อยา่งไร? 

เม่ือชายผูน้ั้นหายป่วยแลว้เขาไปท่ีไหน ผูท่ี้สอบสวนเขาในขณะท่ีเขาแบกท่ีนอนกลบัไปบา้น
ของเขานั้นคือใคร? เหตุใดเขาจึงถูกสอบสวน? เขาตอบวา่อยา่งไร? เม่ือชาวยิวรู้วา่ผูท่ี้รักษาชายผูน้ั้นให้
หายป่วยคือผูใ้ดแลว้มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนบา้ง? 

พระเยซูทรงพบชายผูน้ั้นท่ีไหนอีก? พระองค์ตรัสแก่เขาว่าอย่างไร? เหตุใดพระองค์จึงตรัส
เช่นนั้น? เขาหายจากโรคอยา่งเด็ดขาดเช่นนั้นหรือ? 

เม่ือชาวยิวต าหนิติเตียนพระเยซู พระองค์ตรัสตอบเขาว่าอย่างไร? ขอ้กล่าวหาทั้งสองขอ้ท่ี
ชาวยวิโจมตีพระเยซูนั้น มีใจความวา่อยา่งไร? 

พระเยซูทรงกล่าวถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งพระองคก์บัพระบิดาเจา้วา่อยา่งไร? พระองคไ์ดรั้บ
อ านาจอะไรบา้งจากพระบิดา? 

ค าพยานส่ีประการท่ีแสดงวา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้นั้น มีใจความวา่อยา่งไรบา้ง? 
เหตุการณ์ท่ีพระองคต์รัสวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตนั้นมีอะไรบา้ง? 
ขอ้พระกิตติคุณท่ีใหญ่ยิง่ในบทเรียนน้ีคืออะไร? จงอา้งใหถู้กตอ้ง พระเยซูทรงช้ีแจงให้ชาวยิวรู้

ถึงท่าที ท่ีพวกเขามีต่อพระวจนะของพระเจา้วา่อยา่งไร? 
เหตุใดพระคริสตธรรมคมัภีร์จึงเป็นบ่อเกิดแห่งชีวตินิรันดร์? 
พระเยซูทรงตกัเตือนชนชาติยิวว่าอยา่งไร? พระองค์ตรัสวา่ พวกเขาจะตอ้งถูกปรับโทษเพราะ

เหตุใด? พระองคต์รัสแก่พวกเขาหรือไม่วา่ พระองคจ์ะฟ้องพวกเขาต่อพระบิดาเจา้? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. ท่านคิดวา่ทูตสวรรคท์  าให้น ้ าในสระนั้นกระเพื่อมจริงหรือ 2. เป็นไปไดไ้หม ท่ีน ้ ากระเพื่อม

เน่ืองดว้ยแรงดนัของกระแสน ้า ท่ีไหลออกจากร่องน ้า 3. เหตุใดพระเยซูจึงทรงเลือกรักษา เฉพาะคนง่อย
ผูน้ี้คนเดียวเท่านั้น โดยท่ีไม่ไดรั้กษาผูอ่ื้นใดอีกเลย 4. ชายผูน้ั้นเขา้ไปในพระวิหารเพื่อนมสัการพระเจา้
ใช่หรือไม่ เหตุใดพระเยซูจึงตรัสห้ามมิให้เขากระท าบาปอีก 5. สาเหตุท่ีชาวยิวคิดหาทางปลงพระชนม์
นั้นเป็นเพราะ พระองค์ฝ่าฝืนพระบญัญติั ซ่ึงห้ามมิให้ผูใ้ดกระท าการใด ๆ ในวนัซะบาโต หรือเป็น
เพราะพระองค์ทรงอา้งว่า พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้ 6. ท่านจะอธิบายถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างพระเยซูกบัพระบิดา ดว้ยขอ้ความสั้น ๆ ว่าอย่างไร 7. เหตุใดพระเยซูจึงตรัสว่า พระองค์ทรง
เป็นพระบุตรของพระเจา้ แต่ขณะเดียวกนั พระองคก์ลบัตรัสวา่ พระองคไ์ม่สามารถท าอะไรตามล าพงั
ได ้8. คนท่ีตายไปแลว้จะไดย้ินพระสุรเสียงของพระเยซูอย่างไร 9. การล่วงพน้จากความตายเขา้สู่ชีวิต
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ความหมายวา่อะไร 10. การแสวงหาเกียรติยศจากมนุษยน์ั้นเป็นความผิดหรือไม่ 11. ผูท่ี้ “จะมาในนาม
ของตวัเอง” (ขอ้ 43) นั้นคือใคร 
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ขั้นทีสิ่บแปดทรงรักษาคนมอืลบี-เมอืงคาเปอรนาอูม 

มทัธิว 12: 1-14, มาระโก 2:23-3:6, ลูกา 6:1-11 

พระราชกิจของพระเยซูในขั้นน้ี อาจเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีพระองคเ์สด็จไปเยี่ยมสระเบเธศดา
ไม่นานนกั อาจเป็นในวนัซะบาโตถดัไปนัน่เอง เวลาท่ีกล่าวถึงน้ีเป็นเวลาท่ีพระเยซูเสด็จผา่นทุ่งนาแห่ง
หน่ึงกบัสาวกของพระองค์ ในขณะเดินทางกลบัมาจากกรุงเยรูซาเล็ม ทุ่งนาแห่งน้ีคงอยู่ใกล้ ๆ เมือง
คาเปอรนาอูม เพราะพระคริสตธรรมคมัภีร์บนัทึกไวว้่า ในวนัซะบาโตต่อมาพระเยซูได้เสด็จเขา้ไป
นมสัการพระเจา้ในธรรมศาลา อนัเป็นกิจวตัรประจ าของพระองคแ์ละท่ีธรรมศาลาแห่งน้ีเอง พระเยซูได้
ทรงรักษาคนมือลีบ 

การต่อสู้ขดัขวางพระเยซูได้ทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ นบัตั้งแต่เกิดเหตุร้ายท่ีธรรมศาลาใน
เมืองนาซาเร็ธเป็นตน้มา เม่ือพระเยซูไดท้รงเรียกสาวกส่ีคนท่ีเมืองคาเปอรนาอูม และไดท้ าการรักษา
โรคตลอดวนัในเมืองนั้น พวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสี ต่างประหลาดใจ ในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นอยา่ง
ยิ่ง เพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาแลว้ ไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นน้ีมาก่อนเลย แต่ก็ไม่มีผูใ้ดแสดงความคิดเห็น
คดัคา้นพระองค ์หรือต่อตา้นการกระท าอนัมหัศจรรยข์องพระเยซูเลย แต่เม่ือพระเยซูไดท้รงโปรดยก
โทษความผิดบาปและรักษาโรคของคนง่อยผูซ่ึ้งเพื่อน ๆ ของเขาไดพ้าเขา้เฝ้าพระองค์ทางหลงัคาตึก 
พวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสี ต่างติเตียนพระองคด์ว้ยความรู้สึกอนัขมข่ืน 

การต าหนิติเตียน และความรู้สึกไม่พอใจของบุคคลเหล่าน้ี ไดเ้พิ่มความรุนแรงข้ึน เม่ือพระองค์
ทรงเสวยพระกระยาหารร่วมกบัคนเก็บภาษีและคนบาป ในงานเล้ียงท่ีบา้นของมทัธิวสาวกคนใหม่ของ
พระองค ์และโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือพระองคท์รงรักษาคนง่อย ท่ีสระเบเธศดาในวนัซะบาโต ความเคียด
แคน้ชิงชงัของพวกเขาไดพุ้ง่ข้ึนถึงขีดสุด พวกผูน้ าฝ่ายศาสนาของชนชาติยิว ไดป้ระกาศตนเป็นศตัรูต่อ
พระองคอ์ยา่งเปิดเผย และไดว้างแผนการณ์ท่ีจะก าจดัพระองคเ์สีย แต่อยา่งไรก็ตามพวกเขาก็ยงัไม่กลา้
ท่ีจะกระท าอะไรลงไป เพราะกลัวว่าจะได้รับการตอบโตจ้ากประชาชน ฉะนั้นจึงตอ้งอดใจค่อย ๆ 
รวบรวมหลกัฐานผูกมดัพระองค์ให้มากยิ่งข้ึน แล้วจึงด าเนินตามแผนการณ์ขั้นต่อไป เน่ืองจากพระ
บญัญติัไดว้างก าหนดลงโทษผูก้ระท าผิดในวนัซะบาโตไวอ้ยา่งชดัเจน ดงันั้นพวกผูน้ าฝ่ายศาสนาของ
ชนชาติยวิ จึงไดต้กลงกนัฟ้องร้องพระองคด์ว้ยขอ้หาอนันั้น 

มีขอ้น่าสังเกตอยู่ขอ้หน่ึงคือ นบัตั้งแต่พวกฟาริสีมีเร่ืองบาดหมางกบัพระเยซูเป็นตน้มา ไม่ว่า
พระองคจ์ะกระท าอะไรก็ตาม พวกฟาริสีก็จะส่งสายลบัออกสืบสวน คอยดูวา่พระองคท์  าผิดพระบญัญติั
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ขอ้ใดบา้ง เพื่อหาทางจบัผิดพระองคอ์ยูต่ลอดเวลา แมแ้ต่ในขณะท่ีพระองคเ์สด็จผา่นทุ่งนาดงัไดก้ล่าว
ในตอนตน้ ซ่ึงอยูน่อกเมืองและเป็นสถานท่ีเปล่ียวปราศจากผูค้นแท ้ๆ สายลบัของพวกฟาริสีก็มิไดเ้วน้
ท่ีจะติดตามพระองค ์และในวนัซะบาโตต่อมา ขณะท่ีพระเยซูทรงนมสัการพระเจา้ท่ีธรรมศาลาในเมือง
คาเปอรนาอูมนั้นเอง พวกฟาริสีก็ไดว้างแผนการณ์ ส่งคนมือลีบมาขอรับการรักษาจากพระเยซู เพื่อท่ีจะ
จบัผดิพระองค ์ในขอ้หาล่วงละเมิดกฎวนัซะบาโตอีก 

นับตั้งแต่พระเยซูทรงเร่ิมถูกปรับปร ากล่าวโทษ ในข้อหาท าผิดกฎวนัซะบาโตเป็นต้นมา 
พระองค์ทรงทราบถึงความมุ่งหมายอนัชัว่ร้ายของพวกเขาและไดต้รัสตอบพวกเขาอย่างเปิดเผย โดย
ประกาศวา่ วนัซะบาโตมีไวก้็เพื่อประโยชน์ของมนุษย ์ฉะนั้นการกระท าการดีเพื่อมนุษย ์ไฉนเล่าจึงถือ
วา่ผดิ และไดต้รัสวา่ พระองคท์รงเป็นเจา้แห่งวนัซะบาโต นอกจากนั้นยงัไดท้รงต าหนิพวกฟาริสี ท่ีขาด
ความเมตตากรุณา และไม่เอาใจใส่ต่อความจ าเป็นของเพื่อนมนุษยด์้วยกนั ซ่ึงพระองค์ทรงถือว่า ส่ิง
เหล่าน้ีมีความส าคญัยิง่กวา่การปฏิบติัตามพระบญัญติัอยา่งเคร่งครัดมากนกั 

อภิปราย 
ส าหรับพวกผูน้ าฝ่ายศาสนาของชนชาติยิวแลว้ ถือว่าการรักษาวนัซะบาโตเป็นส่ิงท่ีประเสริฐ

ท่ีสุดในชีวิตของเขา พวกเขามีกฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการปฏิบติัในวนัซะบาโตถึง 613 ขอ้ และในบรรดา
กฎขอ้บงัคบัเหล่าน้ีมีอยูข่อ้หน่ึงกล่าวว่า ห้ามมิให้ท างานในวนัน้ี แมแ้ต่การเด็ดรวงขา้วหรือการรักษา
โรคก็ถือวา่เป็นงานท่ีตอ้งหา้มในวนัน้ีดว้ย ถา้ผูใ้ดฝ่าฝืนก็จะเป็นความผิดบาปซ่ึงจะอภยัให้ไม่ไดเ้ลย แต่
พระเยซูทรงมีความคิดเห็นแตกต่างจากพวกเขา พระองคท์รงทราบถึงความจ าเป็นของการท่ีสาวกของ
พระองคต์อ้งเด็ดรวงขา้วในนา รับประทาน นัน่คือความหิวกระหาย และความจ าเป็นแห่งการท่ีพระองค์
ทรงโปรดรักษาคนมือลีบ นัน่คือ ร่างกายท่ีอ่อนแอไม่สมบูรณ์ของชายผูน้ั้น ความจ าเป็นทั้งสองขอ้น้ี
พระองคท์รงเห็นวา่ มีค่ายิง่กวา่พระบญัญติั กฎขอ้บงัคบั และพิธีรีตองเสียอีก และพระบญัญติัไม่อาจจะ
น ามาเปรียบเทียบไดก้บัคุณค่าของมนุษยพ์ระเยซูทรงมีพระทยักลา้ประกาศต่อปวงชนวา่ มนุษยมี์ค่ามาก
ท่ีสุด พระเจา้ทรงก าหนดวนัซะบาโตข้ึนเพื่อมนุษย ์เพื่อผลประโยชน์ของมนุษย ์เพื่อช่วยมนุษยโ์ดยตรง 
เพื่อให้มนุษยใ์ชก้ระท าการดี และเพื่อสง่าราศีของพระเจา้เอง พระองค์มิไดก้  าหนดวนัซะบาโตข้ึนให้
เป็นห่วงถ่วงคอหรือเป็นเคร่ืองปรับโทษนอกจากนั้นพระองคย์งัไดท้รงอธิบายไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ การท่ี
พวกเขาต าหนิติเตียนพระองคน์ั้น แทท่ี้จริงพวกเขาก าลงัต าหนิพระเจา้ผูท้รงตั้งวนัซะบาโตข้ึนพระองค์
ทรงเป็นพระเจา้และทรงเป็นเจา้แห่งวนัซะบาโต 

พระเยซูมกัทรงพิสูจน์ค  าตรัสของพระองค ์โดยอา้งขอ้พระธรรมในพระคมัภีร์เดิม ซ่ึงเป็นพระ
ค าท่ีถาวร และไม่ผดิพลาดแต่ประการใด พระองคไ์ดท้า้วความถึงเร่ืองราวของกษตัริยด์าวิด เม่ือคร้ังพา
ทหารหนีภยัจากกษตัริยซ์าอูล โดยมิไดน้ าเสบียงอาหารติดตวัไปดว้ย ตอ้งอด ๆ อยาก ๆ ต่อสู้กบัความ
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หิวโหย ในท่ีสุดก็ไดไ้ปขออาหารจากปุโรหิต และปุโรหิตผูน้ั้นไม่มีอาหารเหลืออยูเ่ลย นอกจากขนมปัง
ท่ีถวายบูชาแก่พระเจา้ ซ่ึงโดยปกติแลว้เป็นของหวงห้ามไวส้ าหรับปุโรหิตเท่านั้น ผูอ่ื้นจะรับประทาน
ไม่ได ้แต่เน่ืองจากความจ าเป็นของดาวดิและพวกทหาร ปุโรหิตผูน้ั้นจึงไดม้อบขนมปังถวายนั้นให้พวก
เขารับประทาน พระเยซูไดท้รงช้ีแจงให้พวกฟาริสีเห็นวา่ แมแ้ต่ปุโรหิตเองก็ยงัท าผิดกฎวนัซะบาโตอยู่
เสมอ เป็นตน้วา่ไดฆ่้าสัตว ์เผาสัตว ์เป็นเคร่ืองบูชาในพระวิหารทุกวนัซะบาโต (กนัดารวิถี 28:9,10) แต่
ปุโรหิตเหล่านั้นก็ “ไม่ผิด” เพราะวา่การกระท าใด ๆ ท่ีกอปรไปดว้ยความเมตตากรุณา และจ าเป็นต่อ
การด ารงชีวติ หรือเพื่อถวายเกียรติยศแด่พระเจา้ก็ยอ่มกระท าได ้พระองคต์รัสวา่ “ท่ีน่ีมีผูห้น่ึงเป็นใหญ่
กว่าปุโรหิตอีก” นอกจากนั้นยงัเป็นเจ้าแห่งพระวิหารและเป็นเจ้าแห่งวนัซะบาโตอีกด้วย ในการ
แกปั้ญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัศาสนา มีผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีมีอ านาจวินิจฉยัช้ีขาดได ้ผูน้ั้นก็คือองคพ์ระเยซูคริสต์
เจา้นัน่เอง 

พวกฟาริสียึดถือเอาความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ ในการท่ีจะวินิจฉัยว่าอะไรจริงหรือเท็จ แต่
พระเยซูทรงปฏิเสธ ไม่ยอมให้ความอยุติธรรมของพวกฟาริสี และการตีความหมายของพระบญัญติั
อย่างแคบ ๆ ของพวกเขาผูกมดัพระองค์ไว ้พวกเขาไม่สู้จะสนใจนกัว่าการกระท าของพวกเขาจะเป็น
การยุติธรรมหรือขดัต่อมนุษยธรรมหรือไม่ เขาเคร่งครัดในการปฏิบติัตามพิธีรีตองต่าง ๆ และกฎ
ขอ้บงัคบัทุกขอ้ท่ีก าหนดไวใ้นพระบญัญติัเท่านั้น เป็นท่ีน่าสังเกตอยูไ่ม่น้อยในการท่ีพวกฟาริสีไม่ได้
กล่าวโทษสาวกของพระเยซู ในขอ้หาลกัขโมยขา้วของชาวนา แต่กลบัตั้งขอ้หาวา่กระท าผิดกฎวนัซะบา
โต แต่อย่างไรก็ตาม พระเยซูไดป้ระกาศลบลา้งขอ้กล่าวหานั้น ว่าสาวกของพระองค ์“ไม่มีความผิด” 
สาวกของพระองค์ถูกกล่าวหาว่า ได้ท าผิดต่อพระบัญญัติของโมเสส แต่พระเยซูได้เสด็จมาเพื่อ
ปลดปล่อยผูท่ี้ติดตามพระองค ์ใหพ้น้จากอ านาจพระบญัญติั และการครอบง าอนัชัว่ร้ายของพวกฟาริสี” 

ในวนัซะบาโตต่อมา ขณะท่ีพระเยซูประทบัอยู่ในธรรมศาลานั้นเอง พวกศตัรูของพระองค์ ก็
เตรียมท่ีจะหาเร่ืองใส่พระองค์อีก โดยไดน้ าชายมือลีบผูห้น่ึงมาขอรับการรักษาจากพระองค์ เพื่อท่ีจะ
จบัผดิพระองค์ ในขอ้หากระท าผิดกฎวนัซะบาโต ดว้ยการเตรียมตั้งกระทูถ้ามพระองคว์า่ ควรจะรักษา
ในวนัซะบาโตหรือไม่ พวกฟาริสีต่างรู้ดีวา่ พระองคจ์ะไม่ปล่อยปละละเลยต่อความจ าเป็นของชายมือ
ลีบผูน้ั้นเป็นแน่ ดงันั้นจึงกล่าวเป็นเชิงตกัเตือนพระองค์วา่ ถา้พระองค์ทรงรักษาเขาก็จะเป็นการฝ่าฝืน
พระบญัญติั ในพระกิตติคุณทั้งส่ีเล่มไดอ้ธิบายไวว้่า การท่ีพวกฟาริสีกระท าเช่นน้ีก็ “เพื่อเขาจะหาเหตุ
ฟ้องพระองคไ์ด”้ 

พวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสี ไดต้ั้งปัญหาดงักล่าวแลว้ แต่แมว้่าพระองค์จะทรงยกเหตุผลมา
อธิบายช้ีแจงอย่างไร พวกเขาก็ไม่ยอมเปล่ียนความตั้งใจ หรือเลิกล้มความคิดเห็นท่ีว่าพระองค์ทรง
กระท าผดิ พระเยซูทรงทราบถึงกลอุบายของบุคคลเหล่านั้นดี แต่พระองคมิ์ไดส้นพระทยั เพราะทรงถือ
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วา่ไม่ใช่เร่ืองส าคญั พระองค์ตรัสสั่งคนมือลีบนั้นว่า “จงยืนข้ึนเถิด” ชายผูน้ั้นก็เช่ือฟังและกระท าตาม
ค าสั่งของพระองคท์นัที แลว้พระองคจึ์งผนิพระพกัตร์มาทางพวกฟาริสี และทรงยอ้นถึงปัญหาของพวก
เขาเองท่ีวา่ “ในวนัซะบาโตควรจะท าการดีหรือท าชัว่ ควรจะช่วยชีวิตดีหรือผลาญชีวิตเสียดี” พระองค์
ทรงหยิบยกเอาปัญหาของพวกเขามาสั่งสอนตกัเตือนพวกเขาเอง อยา่งเฉลียวฉลาดท่ีสุดวา่ “มีผู้ใดใน
พวกท่าน ถ้ามีแกะตัวเดียว และแกะตัวนั้นตกบ่อในวันซะบาโต เขาจะไม่ฉุดลากแกะตัวนั้นขึน้มาหรือ 
ฝ่ายมนุษย์คนหน่ึงกป็ระเสริฐย่ิงกว่าแกะมากเท่าใด” พระองคต์รัสย  ้าอีกคร้ังหน่ึงวา่ การกระท าท่ีกอปร
ไปดว้ยความเมตตากรุณา และการช่วยเหลือความจ าเป็นของมนุษยน์ั้น มีคุณค่าเหนือกวา่การปฏิบติัตาม
พระบญัญติั “เหตุฉะนั้นจึงสมควรจะกระท าการดีในวนัซะบาโต” กฎท่ีพระเยซูทรงตั้งข้ึนนั้น เหมาะ
ส าหรับมนุษยทุ์กยคุทุกสมยั แมใ้นทุกวนัน้ีก็อ  านวยผลประโยชน์ใหแ้ก่เราผูเ้ป็นคริสเตียนอยู ่

พวกฟาริสีไม่สามารถพดูจาโตต้อบพระองคไ์ดเ้ลยแมแ้ต่นอ้ย “เขาทั้งหลายก็น่ิงอยู”่ การท่ีพระ
เยซูทรงยึดมัน่ในสัจธรรมโตต้อบกบัศตัรูของพระองค์อย่างอาจหาญเช่นน้ี มิใช่ส่ิงท่ีจะท าได้ง่ายนัก 
ทั้งน้ีเพราะพระองคท์รงถูกอาฆาตมาดร้ายอยา่งหนกั เม่ือพระองคท์อดพระเนตรดูรอบ ๆ ดว้ยพระพิโรธ 
มีพระทยัเป็นทุกข์ เพราะวา่ “ใจของเขาแข็งกระดา้งนกั” แลว้พระองค์ก็ส าแดงความเมตตากรุณาของ
พระองค ์โดยตรัสสั่งคนมือลีบใหเ้หยยีดมือของเขาออก ทนัใดนั้นมือขา้งลีบนั้น “ก็หายเป็นปกติเหมือน
มืออีกขา้งหน่ึง” 

ผลแห่งการกระท าของพระองค์ท าให้พวกท่ีปองร้ายพระองค์ “มีความเดือดดาลมาก” เพราะ
ตอ้งเป็นฝ่ายพ่ายแพ ้และไม่สามารถท าอะไรต่อพระเยซูไดเ้ลย พวกเขาจึงไดว้างแผนการณ์ท าร้ายลา้ง
ผลาญพระองคย์ิง่ข้ึน ก่อนหนา้น้ีหลายเดือนมาแลว้ ณ ท่ีธรรมศาลาแห่งเดียวกนัน้ีเอง พระองคไ์ดรั้กษา
คนถูกผีสิงผูห้น่ึง พวกเขาต่างพากนัยกย่องสรรเสริญพระองค์ แต่มาบดัน้ีพวกเขากลบัปรารถนาท่ีจะ
ปลงพระชนมพ์ระองคเ์สีย แมแ้ต่สมคัรพรรคพวกบริวารของกษตัริยเ์ฮโรดเอง ซ่ึงเม่ือก่อนเคยเป็นศตัรู
ต่อกนั พวกเขาก็ยงัยอมคบหาดว้ยเพื่อสมคบกนัก าจดัพระองค ์

บทเรียน้ีมีขอ้สอนใจหลายประการดว้ยกนั ซ่ึงจะพอสรุปไดด้งัน้ี 
ชีวติมนุษยมี์คุณค่าอยูเ่หนือส่ิงใด ๆ 
การเช่ือฟังเป็นส่ิงจ าเป็น แมว้า่จะตอ้งเผชิญหนา้กบัศตัรูหรืออุปสรรคท่ีขดัขวาง 
การกระท าใด ๆ ท่ีกอปรไปดว้ยความเมตตา การตอบสนองความจ าเป็นของมนุษย ์เป็นส่ิงท่ี

ควรกระท าแมใ้นวนัซะบาโต 
“การเช่ือฟังก็ประเสริฐยิ่งกวา่เคร่ืองบูชา” การปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงพระเจา้ไดท้รงมอบหมายให้นั้น 

มีค่าสูงกวา่การปฏิบติัตามบทบญัญติั เราไม่ควรพลาดในการกระท าหนา้ท่ีของเรา 
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เราจ าเป็นต้อง “เช่ือฟังพระเจา้ยิ่งกว่าเช่ือฟังมนุษย”์ พระคริสต์ทรงเป็นผูมี้อ านาจสิทธิขาด
สูงสุด และทรงเป็นเจา้ชีวติของมนุษยท์ั้งปวง 

ข้อไตร่ตรอง 
ความผดิพลาดท่ีใหญ่หลวงของพวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสีก็คือ การยึดมัน่ต่อการปฏิบติัตาม

ขนบธรรมเนียม และพิธีการต่าง ๆ ตามพระบัญญัติ ซ่ึงสืบเน่ืองมาแต่บรรพบุรุษ แต่ไม่เคยได้รับ
ประสบการณ์ฝ่ายจิตวิญญาณเลย แม้แต่ศาสดาพยากรณ์ต่าง ๆ ในพระคมัภีร์เดิมเองก็รู้ว่า พิธีรีตอง
เหล่านั้นเป็นแต่เพียงของชัว่คราวเท่านั้น ศาสดาพยากรณ์ซามูเอลกล่าวไวว้า่ “การเช่ือฟังก็ประเสริฐกวา่
เคร่ืองบูชา” เยเรมีห์ไดพ้ยากรณ์ไวว้า่ วนัหน่ึงพระเจา้จะทรงจารึกพระบญัญติัของพระองค์ไวใ้นจิตใจ
ของเรา มิใช่จารึกไวบ้นแผน่ศิลา และอคัรสาวกเปาโลไดก้ล่าวไวว้า่ ชนชาติยิวท่ีแทจ้ริงนั้นไม่ใช่ผูรั้บ
พิธีสุหนัต แต่เพียงภายนอกเท่านั้น จะต้องเป็นผูท่ี้รับพิธีสุหนัตภายในจิตใจกล่าวคือ จิตใจของเขา
จะตอ้งไดรั้บการเปล่ียนแปลงใหม่ และไดรั้บการแยกตั้งไวเ้พื่อพระเจา้ 

การด ารงชีวติเคร่งครัดตามศาสนา ท่ีพระเยซูทรงต าหนิติเตียนนั้น มิไดห้มายถึงสมยันั้นหรือยุค
นั้นโดยเฉพาะเท่านั้น การท่ีเราพอใจกบัการไปโบสถ์เพียงเพื่อนมสัการพระเจา้และถวายทรัพย ์ในบาง
โอกาสเช่นวนัคริสตมาส วนัอิสเตอร์ ฯลฯ โดยถือวา่เป็นหนา้ท่ี แต่มิไดมี้ความรักพระเจา้อยา่งจริงใจนั้น 
ยอ่มเป็นภยัอยา่งยิง่ เพราะวา่ความสัมพนัธ์ของเรากบัพระเจา้นั้น จะตอ้งแสดงออกมาทางจิตใจ และเป็น
จิตใจท่ีไดรั้บการช าระโดยพระโลหิตของพระเยซูเจา้ เต็มลน้ไปดว้ยความรักพระเจา้และเพื่อนมนุษย ์
และการด ารงชีวติท่ีมีสามคัคีธรรมกบัองคพ์ระผูช่้วยใหร้อด ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่

เราจ าเป็นตอ้งระมดัระวงัตวัใหดี้ ในการท่ีจะยุง่เกียวกบั การปฏิบัติ ทั้งน้ีเพื่อมิให้หลงกระท าส่ิง
หน่ึงส่ิงใดเกินขอบเขตจน “ลืมชีวติฝ่ายจิตวญิญาณ” เสีย 

“บุตรมนุษย์เป็นเจ้าแห่งวันซะบาโต” วนัซะบาโตจะส าคญัยิ่งไปกวา่ผูต้ ั้งวนันั้นข้ึนมาไม่ได ้น่ี
เป็นรากฐานท่ีแทจ้ริงแห่งวนัของพระเจา้ ในเม่ือวนัซะบาโตเป็นวนัของพระคริสต์ ฉะนั้นพระองค์จึง
ตรัสว่าพระองค์เป็นเจา้แห่งวนันั้น ศูนยร์วมทุกส่ิงทุกอยา่งควรจะอยู่ท่ีพระองค ์การนมสัการก็ดี หรือ
การรับใชพ้ระเจา้ก็ดี ลว้นแต่เป็นการหล่อเล้ียงจิตวิญญาณท่ีหิวโหย ช่วยรักษาความป่วยไขข้องร่างกาย 
และก่อใหเ้กิดก าลงัวงัชาแก่คนท่ีอ่อนแอ 

“ตัวอักษรนั้นประหารให้ตาย แต่พระวิญญาณนั้นประทานชีวิต” การประพฤติตามพระบญัญติั
นั้นเป็นการประหารทุกอยา่ง ท่ีขดัต่อวิถีทางของพระบญัญติั เป็นเคร่ืองปรับโทษ แต่พระวิญญาณเป็นผู ้
ปลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระ 

การด้ือร้ันตามความคิดเห็นของตวัเองน้ีท าให้เกิดการแตกแยกกนั เป็นการขดัขวางความเจริญ 
เป็นทางน าไปสู่การปฏิบติัท่ีนอกลู่นอกทางทุกอยา่ง และเป็นเหตุแห่งการประหตัประหารผูท่ี้อุทิศชีวิต
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เพื่อรับใชพ้ระเจา้ เราอาจกระท าตามกฎขอ้บงัคบั และพิธีรีตองต่าง ๆ ทางศาสนาทุกอยา่ง แต่เราก็อาจจะ
ยงัไม่ทราบถึงความหมายท่ีแทจ้ริงของการปฏิบติันนัก็ได ้ท่านก าลงัแสวงหาความจริงหรือ หรือวา่ก าลงั
แสวงหาส่ิงท่ีสนับสนุนความคิดเห็นของท่านเองระหว่างความคิดเห็นกบัความจริงอย่างไหนส าคญั
มากกวา่กนั 

พวกฟาริสีปรารถนาท่ีจะให้คนมือลีบนั้น มีสภาพเป็นอยูเ่ช่นนั้นไปจนตลอดชีวิต มากกวา่ท่ีจะ
ใหพ้ระเยซูรักษาเขาในวนัซะบาโต ซ่ึงพวกเขาถือวา่เป็นการผิดต่อพระบญัญติั ส าหรับพระเยซูแลว้ไม่มี
อะไรส าคญัเท่ากบัคุณค่าของความเป็นมนุษย ์พระเจา้ประทานพระบญัญติัให้ก็เพื่อผลประโยชน์ของ
มนุษย ์ฉะนั้นพระบญัญติัจึงไม่มีความส าคญัเท่าเทียมมนุษย ์เราควรช่วยเหลือเก้ือกูลต่อความจ าเป็นของ
เพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั เป็นตน้ว่าเม่ือเขาไดรั้บอนัตรายหรือไดรั้บความทุกข์ยาก เราตอ้งหาทางช่วยเหลือ
เขาทนัที ก่อนท่ีจะกระท าส่ิงอ่ืนใด แมว้า่พระคริสตธรรมคมัภีร์ จะไดส้อนขอ้น้ีไวอ้ยา่งชดัเจน แต่มนุษย์
ก็มกัจะไม่ค่อยปฏิบติัตาม แมแ้ต่คริสเตียนเองก็เช่นเดียวกนั 

ค าวา่ “หายปกติ” เป็นค ากริยาในภาษากรีก หมายความวา่ “สร้างข้ึนใหม่” มีบางคนกล่าววา่การ
กระท าการอศัจรรยต่์าง ๆ นั้น เป็นการฝืนธรรมชาติ แต่ถา้เราพิจารณาให้ถ่ีถว้นแลว้จะเห็นวา่โรคภยัไข้
เจ็บนั้นเป็นส่ิงท่ีผิดธรรมชาติ ส่วนการหายโรคนั้นเป็นการส าแดงน ้ าพระทัยของพระเจ้า ในการ
ประทานสุขภาพเดิม ท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ใหแ้ก่เขา 

ทบทวน 
ในขั้นท่ีแลว้ มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนบา้ง? เกิดข้ึนท่ีไหน? ชายผูน้ั้นป่วยเป็นเวลานานเท่าใด? 
พวกฟาริสีมีความรู้สึกอยา่งไรต่อเหตุการณ์เช่นนั้น? พวกผูน้ าฝ่ายศาสนายิว เห็นสาวกของพระ

เยซูเด็ดรวงขา้วรับประทานดว้ยตาของตนเองหรือ? ทุ่งนานั้นอยู่ท่ีไหน? สาวกของพระเยซูมีความหิว
โหยจริง ๆ หรือ? 

พวกฟาริสีตั้งขอ้กล่าวหาสาวกของพระองคว์า่อยา่งไร? พระเยซูทรงเห็นวา่ บรรดาสาวกท าผิด
จริงๆ หรือ? พระองคต์รัสตอบพวกผูก้ล่าวหานั้นวา่อยา่งไร? 

พระองคพ์ิสูจน์ขอ้อา้งของพระองค์ว่าอยา่งไร? ขอ้พระธรรมในพระคมัภีร์เดิมท่ีพระองคท์รง
ยกข้ึนกล่าวอา้งนั้นมีใจความวา่อยา่งไร? พระเยซูตรัสวา่ จุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงของการตั้งวนัซะบาโตนั้น
คืออะไร? พระองคต์รัสวา่วนัซะบาโตมีความเก่ียวพนัธ์กบัพระองคอ์ยา่งไร? เหตุใดพระองคจึ์งทรงเป็น
เจา้แห่งวนัซะบาโต? 

ในวนัซะบาโตต่อมาพระเยซูประทบัอยู่ท่ีไหน? พวกฟาริสีเตรียมตวัตั้งขอ้กล่าวหาพระองค์
อยา่งไร? 



 141 

พวกเขาตั้งปัญหาถามพระเยซูว่าอยา่งไร? เขาตั้งใจจะปฏิบติัตามค าตอบของพระองคห์รือไม่? 
จุดประสงคท่ี์แทจ้ริงของพวกเขาในการถามเช่นนั้นคืออะไร? พระองคต์รัสตอบเขาอยา่งไร และทรงตั้ง
ปัญหายอ้นถาม พวกฟาริสีวา่อยา่งไร? 

พระเยซูสอนวา่ควรจะท างานใดบา้งในวนัซะบาโต? ขณะท่ีพระเยซูก าลงัโตแ้ยง้กบัพวกฟาริสี
นั้น คนมือลีบอยูท่ี่ไหน? ขณะนั้นพระเยซูตรัสรักษาเขาหรือยงั? 

พระองค์ทรงมีความรู้สึกต่อพวกฟาริสีอย่างไร? พระองค์ตรัสกับคนมือลีบนั้นว่าอย่างไร? 
พระองคท์รงรักษาเขาใหห้ายหรือไม่? 

ผลของการท่ีพระเยซูทรงกระท าการอศัจรรยค์ร้ังน้ีคืออะไร? พวกฟาริสีตดัสินใจท่ีจะกระท า
อยา่งไรต่อพระเยซู? พวกเขาไดป้รึกษาหารือกบัใคร? เหตุใดจึงท าเช่นนั้น? 

พระเยซูและสาวกของพระองค ์ก าลงัเดินทางไปท่ีไหน? นอกเหนือไปจากบรรดาสาวกแลว้ มี
ผูใ้ดติดตามพระเยซูไปอีกบา้ง? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. มูลเหตุท่ีพวกฟาริสีกล่าวหาว่า สาวกของพระเยซูท าผิดกฎวนัซะบาโตคืออะไร สาเหตุเกิด

จากการท่ีบรรดาสาวกเด็ดรวงขา้วในทุ่งนาของผูอ่ื้นโดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือเป็นเพราะพวกเขาขยี้รวง
ขา้วเอาเปลือกออกเพื่อรับประทาน 2. เหตุใดพวกฟาริสีจึงไดเ้จาะจง ตั้งขอ้กล่าวหาพระเยซูวา่ กระท าผิด
กฎวนัซะบาโต 3. ท่านคิดว่า ชายมือลีบนั้นมาขอรับการรักษาจากพระเยซูดว้ยตนเอง หรือพวกฟาริสี
วางแผนพามา 4. ท่านคิดวา่การท่ีพระเยซูทรงยินดีเผชิญกบัเหตุการณ์เช่นน้ี ก็เพราะพระองคท์รงทราบ
วา่ พระองคส์ามารถจดัการกบัเหตุการณ์ไดดี้เช่นนั้นหรือ 5. ท่านคิดวา่การท่ีพวกฟาริสีน าชายมือลีบมา
หาพระเยซูคร้ังน้ี ไดท้  าให้เขามีความเช่ือในพระเยซูมากข้ึน เพื่อให้พร้อมท่ีจะรับการรักษาหรือไม่ 6.
เหตุใดการท่ีกษัตริย์ดาวิดเสวยขนมปังท่ีตั้ งถวาย จึงเป็นการท าผิดพระบญัญัติ 7. ท่านจะอธิบาย
ความหมายของค าวา่ “วนัซะบาโตมีไวเ้พื่อมนุษย”์ วา่อยา่งไร 8. พระเยซูคริสตท์รงเป็นเจา้แห่งวนัซะบา
โตในทุกวนัน้ีหรือ ขอ้น้ีมีความหมายว่าอย่างไร 9. พรรคพวกของกษตัริย์เฮโรดคือใคร 10. เหตุใด
พวกฟาริสีจึงไดป้รึกษาหารือกบับุคคลเหล่านั้น 11. ชาวยิวจะประหารผูห้น่ึงผูใ้ด โดยไม่ไดรั้บความ
เห็นชอบจากรัฐบาลโรมนัไดห้รือไม่ 12. การติดต่อกบัพรรคพวกของเฮโรด เป็นการหาทางขอรับอนุมติั
จากรัฐบาลโรมนั และในท่ีสุดเป็นผลส าเร็จในการท่ีปีลาตได้ “มอบพระองค์ให้เขา พาไปตรึงเสียท่ี
กางเขน” หรือไม่ (ยอห์น 19:16) 
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ขั้นทีสิ่บเก้าค าเทศนาบนภูเขา 

มทัธิว 5:1-7:29,มาระโก 3:7-19 ลูกา 6:12-49 

ในขั้นท่ีแล้วเราได้ศึกษามาแล้วว่า การต่อสู้ขดัขวางพระเยซูไดท้วีความรุนแรงมากข้ึนทุกที 
จนถึงกบัไดมี้การวางแผนการณ์ปลงพระชนมพ์ระองคเ์สีย แต่ขณะเดียวกนัช่ือเสียงของพระองคก์็แพร่
สะพดัไปทัว่อยา่งรวดเร็ว ประชาชนจากหวัเมืองต่าง ๆ ทัว่ประเทศ พากนัหลัง่ไหลมาเฝ้าพระองค ์และ
ฟังพระธรรมจากพระองคอ์ยา่งเนืองแน่น 

ภายหลงัจากเหตุการณ์อนัยุง่ยาก (ซ่ึงเกิดจากการท่ีพระเยซูทรงคดัคา้นความเช่ือถือของพวกฟา
ริสีเก่ียวกบัวนัซะบาโต โดยการประกาศวา่ พระองคท์รงเป็นเจา้เหนือส่ิงทั้งปวง แมแ้ต่วนัซะบาโตเอง) 
ได้ผ่านพน้ไปแล้ว พระองค์ได้เสด็จออกจากเมืองคาเปอรนาอูม เสด็จเลียบไปตามชายฝ่ังทะเล แต่
กระนั้นก็ไดมี้ประชาชนติดตามพระองคไ์ปเป็นจ านวนมาก ฝงูชนเหล่าน้ีมิใช่มาจากมณฑลกาลิลีแห่ง
เดียวเท่านั้น หากแต่มาจาก “ทุกแห่ง ทุกต าบล” นบัตั้งแต่กรุงเยรูซาเล็ม มณฑลยดูาย เมืองอะโดม ลุ่มน ้ า
จอร์แดนฟากขา้งโนน้ ตลอดจนแถบฝ่ังทะเลดา้นเหนือของเมืองตุโรและเมืองซีโดน ประชาชนเหล่าน้ี
ต่างก็ไดย้ินกิตติศพัทก์ารปฏิบติัพระราชกิจ และการกระท าการอศัจรรยข์องพระองค์ จึงปรารถนาท่ีจะ
อยูใ่กลชิ้ดพระองค์ ในการน้ีไดมี้คนป่วยหลายคนพยายามหาโอกาสสัมผสัพระองค ์เพื่อจะไดห้ายจาก
โรคภยัไขเ้จ็บท่ีตนเป็นอยู ่ทั้งน้ีก็เพราะว่า “มีฤทธ์ิแผ่ซ่านออกมาจากพระองค ์รักษาเขาให้หายทุกคน” 
ส่วนผูท่ี้ถูกผีสิงก็ไดก้ราบไหวน้มสัการพระองค์และร้องทูลว่า “พระองค์เป็นพระคริสตพ์ระบุตรของ
พระเจา้” แมว้า่จะมีผูค้นมาเฝ้าพระองคเ์ป็นจ านวนมาก จนพระองคไ์ม่มีเวลาท่ีจะเสวยพระกระยาหารก็
ตาม พระองคก์็มิไดป้ฏิเสธความประสงคข์องเขาเหล่านั้น จนกระทัง่พวกศิษยข์องพระองคถึ์งกบัร าพึง
วา่พระองค์ ถา้จะวิกลจริตไปเสียแลว้ ในท่ีสุดพระองคไ์ดท้รงยืมเรือเล็ก ๆ ล าหน่ึง เสด็จหนีไปจากฝูง
ชนเหล่านั้น และไดก้ าชบัศิษยข์องพระองค ์มิใหแ้พร่งพรายใหแ้ก่ผูใ้ดรู้วา่ พระองคเ์สด็จไปท่ีใด 

พอตกค ่าพระเยซูเสด็จไปยงัภูเขาแห่งหน่ึง และไดใ้ชเ้วลาตลอดคืนท่ีนัน่ในการอธิษฐาน เพื่อ
เป็นการตระเตรียมส าหรับการเทศนาสั่งสอนประชาชนในวนัรุ่งข้ึน พระองค์ทรงสั่งสอนประชาชน 
หลงัจากท่ีไดต้รากตร าท างานมาอยา่งเหน็ดเหน่ือย เชา้วนัรุ่งข้ึน ประชาชนยงัคงพากนัรอคอยพระองค์
อยู่ พระองค์ทรงเรียกศิษยข์องพระองคอ์อกมาจากกลุ่มชนนั้น และจากจ านวนคนท่ีพระองคท์รงเรียก
ออกมาน้ี พระองคไ์ดท้รงคดัเลือกไวเ้ป็นพิเศษสิบสองคน ให้เป็นอคัรสาวกคนสนิทของพระองค ์คอย
ติดตามพระองคไ์ปตลอดเวลา เพื่อรับการอบรมสั่งสอนจากพระองค์ ให้รู้ซ้ึงในพระธรรมและวิถีทาง
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แห่งการปฏิบติัพระราชกิจของพระองค์ เพื่อว่าจะได้เป็นหัวใจของคริสตจกัร ปฏิบติัหน้าท่ีสืบแทน
พระองคใ์นเวลาขา้งหนา้ เม่ือพระองคไ์ดเ้สด็จจากพวกเขาไปแลว้ รายช่ือของอคัรสาวกทั้งสิบสองคนน้ี
มีบนัทึกไวใ้นพระกิตติคุณทั้งส่ีเล่ม แต่รายละเอียดอาจจะเพี้ยนกนัไปบา้งเล็กนอ้ย 

ในบรรดาอคัรสาวกเหล่าน้ี เราไดท้ราบเร่ืองราวของบางคนมาแลว้ เช่นชาวประมงทั้งส่ี คือ อนั
ดะเรอา เปโตร ยอห์น และยากอบ นอกจากนั้นก็มีมทัธิว ซ่ึงเป็นคนเก็บภาษี นอกจากห้าคนน้ีเรายงั
ไม่ไดศึ้กษาประวติัความเป็นมาของเขา แต่ก็พอจะกล่าวรวม ๆ ไดว้า่ อคัรสาวกทั้งหมดเป็นชาวกาลิลีทุก
คน เวน้แต่ยูดาอิศการิโอดคนเดียวเท่านั้น ส่วนอาจารยเ์ปาโลผูเ้ป็นอคัรสาวกในสมยัต่อมานั้นเป็น
ชาวฟาริสี ในบรรดาอคัรสาวกทั้งสิบสองคนดงักล่าว บางคนพระเยซูทรงตั้งช่ือให้ใหม่ เช่น ทรงเรียกซี
โมนวา่เปโตร ซ่ึงหมายความวา่ มีความแขง็แกร่ง บึกบึนดัง่ศิลา และทรงเรียกยากอบ และยอห์นวา่ “ลูก
ฟ้าร้อง” ซ่ึงแสดงให้รู้ว่าบุคคลทั้งสองน้ีเป็นคนใจร้อน หุนหันพลนัแล่น แต่ในกาลต่อมา ยอห์นก็ได้
กลายเป็นอคัรสาวก ท่ีพระเยซูทรงรักใคร่ไวว้างใจมาก ส่วนยากอบต่อมาก็ได้เป็นหัวหน้าคริสตจกัร 
และเป็นประธานสภาคริสตจกัรในกรุงเยรูซาเล็ม 

การแต่งตั้งอคัรสาวกคร้ังน้ี เป็นการแต่งตั้งคนงาน เพื่อให้รับใช้พระเจา้เป็นคร้ังแรก ซ่ึงพระ
เยซูคริสตเจา้ไดท้รงกระท าดว้ยพระองค์เอง ต่อมาภายหลงัอคัรสาวกเหล่าน้ีก็ได้แต่งตั้งเจา้หน้าท่ีข้ึน 
เพื่อบริหารงานคริสตจกัรตามทอ้งถ่ินต่าง ๆ ทัว่ไป โดยการทรงน าของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ในการ
แต่งตั้งอคัรสาวกคร้ังน้ี พระเยซูทรงใช้เวลาอธิษฐานเตรียมพร้อมตลอดทั้งคืน พระองค์ไดท้รงบญัชา
อคัรสาวกเหล่าน้ี ให้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐแก่ประชาชน เช่นเดียวกบัท่ีพระองคท์รงประกาศอยู ่
คือ “จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้ว” และไดป้ระทานอ านาจในการรักษา
โรคภยัไขเ้จ็บทุกอย่าง อ านาจในการขบัไล่ผีสิง แมแ้ต่อ านาจในการเรียกคนตายให้ฟ้ืนคืนชีวิตข้ึนใหม่ 
แต่ก่อนท่ีพระเยซูจะส่งอคัรสาวกออกไปประกาศ พระองค์ก็ได้ทรงทบทวนค าสั่งสอนทุกอย่าง ท่ี
พระองค์ได้ทรงสั่งสอนพวกเขามาแล้ว และได้ทรงสั่งสอนเพิ่มเติมให้อีกหลายประการ ซ่ึงล้วนแต่
เก่ียวกบัความจ าเป็นในการด ารงชีวติมนุษยท์ั้งส้ิน และ “ส่ิงสารพดัท่ีจะใหเ้รามีชีวติและมีธรรม” 

พระธรรมมทัธิวไดบ้นัทึกค าเทศนาบนภูเขาน้ี ไวอ้ยา่งละเอียดละออ ภูเขาท่ีกล่าวถึงน้ี เขา้ใจวา่
คงเป็นภูเขาฮตัตนั ซ่ึงอยูห่่างจากเมืองคาเปอรนาอูมประมาณ 9 กิโลเมตร 

อภิปราย 
ขณะท่ีพระเยซูทรงเทศนาพระธรรมอนัยิ่งใหญ่ของพระองค์ ให้แก่อคัรสาวกนั้น ประชาชนก็

ไดฟั้งอยูด่ว้ย (มทัธิว 5:1 ลูกา 6:20) พระองคป์ระทานค าสั่งสอนน้ีส าหรับผูท่ี้ติดตามพระองค ์และผูท่ี้จะ
เขา้มีส่วนในแผ่นดินและคริสตจกัรของพระองค์ พระองคไ์ดท้รงแยกบุคคลเหล่าน้ีออกจากประชาชน
และแต่งตั้งใหเ้ป็นอคัรสาวกทั้งสิบสองคน ศิเมโอนไดล้ดก าลงัทหารในกองทพัอนัมหึมาของตนลง จน
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ในท่ีสุดเหลือเพียงไม่ก่ีร้อยคน เพื่อให้ออกไปประกาศสั่งสอนฉนันั้น เพราะวา่เขาจะตอ้งสละทุกส่ิงทุก
อยา่งติดตามพระองคไ์ป พระเยซูทรงเปิดโอกาสให้เขาเหล่านั้น ตดัสินเอาทางชีวิตของเขาเอง มิไดท้รง
บงัคบัใหพ้วกเขาติดตามพระองคไ์ป เพราะต่างก็เป็นผูใ้หญ่ มีความคิดดว้ยกนัทุกคนแลว้ และท่ีพวกเขา
ออกติดตามพระองคไ์ปนั้น ก็ดว้ยความสมคัรใจของพวกเขาเอง และในบรรดาอคัรสาวกเหล่าน้ี ก็มีคน
ซ่ึงจะปฏิเสธและทรยศต่อพระองค ์และเม่ือถึงคราวคบัขนั ก็จะกลบัมอบพระองคไ์วก้บัศตัรู แมว้า่พระ
เยซูทรงทราบถึงนิสัยใจคอของมนุษยทุ์กคน แต่กระนั้นพระองคก์็ยงัทรงตอ้นรับเขาไว ้ให้ร่วมคณะไป
กบัพระองค์ การท่ีพระองค์ทรงเลือกเอายูดาอิศการิโอดผูท้รยศ ให้เป็นอคัรสาวกเป็นเร่ืองท่ีลึกลับ
ซบัซอ้นมาก ไม่มีผูใ้ดท่ีจะล่วงรู้ได ้แต่อยา่งไรก็ตาม ยดูาก็ไดอ้ยูก่บัพระเยซูเจา้ ดว้ยความสนิทสนมเยี่ยง
สาวกคนอ่ืน ๆ มาเป็นเวลาถึงสามปี 

ระหวา่งท่ีพระเยซูทรงรวบรวมอคัรสาวกทั้งสิบสองคนนั้น พระองคก์็ไดท้รงเปิดเผยให้พวกเขา
รู้ถึงความลึกต้ืน ของพระราชกิจท่ีพระองคท์รงเรียกใหเ้ขากระท าเป็นล าดบั พระองคท์รงด ารงพระชนม์
อยูใ่นโลกอยา่งไร พวกเขาก็จะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งนั้น กล่าวคือจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีจิตใจบริสุทธ์ิ รู้จกัถ่อม
ตน และจะต้องเป็นแสงสว่างให้แก่โลก ในขณะเดียวกันเขาจะต้องถูกข่มเหงเบียดเบียนจะตอ้งหิว
กระหาย แม้แต่ความชอบธรรม แต่พระเยซูตรัสแก่พวกเขาว่า น่ีแหละคือสภาพท่ีจะได้รับพระพร 
พระองค์ไดต้กัเตือนพวกเขาให้มีความยินดีสู้ทนอุปสรรคทั้งปวง เพื่อรับบ าเหน็จในสวรรค์ พระองค์
อาจจะมิไดท้รงถามเขาโดยตรง แต่โดยนยัแห่งค าสั่งสอนทุกขอ้ ก็มิไดผ้ิดอะไรไปจากการถามวา่ “ท่าน
พร้อมท่ีจะท าตามหรือไม่” ซ่ึงจิตใจของอคัรสาวกทุกคนก็คงตอบว่า “ข้าพระองค์พร้อมแล้ว” จาก
เหตุการณ์ในกาลต่อมา เราทราบวา่ บรรดาอคัรสาวกไดมี้ปัญหามากมายหลายประการ แต่พวกเขาก็มี
ความไวว้างใจในพระเยซูทุกอย่าง และยินดีติดตามพระองคไ์ปโดยมิไดย้่อทอ้ เช่นเดียวกบัผูท่ี้ติดตาม
พระองค์อย่างแทจ้ริงในทุกวนัน้ี แมแ้ต่ผูท่ี้ติดตามไปเพียงห่าง ๆ และไม่ค่อยเขา้ใจ ในความจริง อนั
ยิง่ใหญ่แห่งพระวจนะของพระองคเ์ท่าใดนกั ก็มิไดคิ้ดหนักลบัไปสู่วิถีชีวิตเดิมของตน ทั้งน้ีเพราะศูนย์
แห่งความเช่ือของเขาอยูท่ี่พระองคน์ัน่เอง 

พระเยซูคริสตท์รงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต ์การเป็นคริสเตียนคือการรู้จกัน ้ าพระทยัของ
พระคริสต์ (1 โครินธ์ 2:16) และมีพระวิญญาณของพระคริสต์สถิตอยู่ดว้ย (โรม 8:9) อาจารยเ์ปาโลก
ล่าววา่ “ขา้พเจา้รู้จกัพระองคท่ี์ขา้พเจา้ไดเ้ช่ือนั้น” การท่ีพระเยซูทรงเทิดพระสง่าราศีของพระเจา้ไว ้ใน
การแสดงพระธรรมเทศนาท่ีใหญ่ยิง่ เหนือค าสั่งสอนของบุคคลใด ๆ ท าให้เรามองเห็นพระลกัษณะของ
พระองคไ์ดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงศาสนาจารยใ์นยุคต่อมาไม่สามารถปิดบงัไวไ้ด ้ความจ าเป็นท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด
ส าหรับคริสตศาสนาในปัจจุบนัน้ีก็คือการคน้ควา้หาความหมายแห่งหลกัค าสั่งสอน ท่ีพระองคป์ระทาน
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ใหใ้นวนันั้น ซ่ึงเป็นสัจธรรมแห่งความจริง ท่ียงัมีผลอยูต่ราบเท่าทุกวนัน้ี และคน้ควา้หาทางท่ีจะรับเอา
อ านาจ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลในการด ารงชีวติ ตามหลกัค าสอนดงักล่าว 

เซซเทอตนั นักประพนัธ์ชาวองักฤษกล่าวว่า เม่ือศึกษาค าสั่งสอนน้ีตอนแรก รู้สึกว่าทุกส่ิง
ตรงกนัขา้มกบัความจริงอย่างส้ินเชิง แต่คร้ันได้ศึกษาทบทวนอย่างถ่ีถ้วนแล้ว จึงเห็นว่าไม่มีส่ิงใด
ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงเลย เม่ือเราไดพ้บความจริงของค าสั่งสอนน้ี เราก็ตระหนกัอยา่งแน่ชดัว่า 
เราไม่สามารถปฏิบติัตามแบบอยา่งอนัประเสริฐน้ีได ้แต่ถา้เราไดไ้ตร่ตรองให้รอบคอบ โดยค านึงถึงผล
ในบั้นปลายว่า ถา้เราตอ้งการมีชีวิตท่ีบริบูรณ์ ซ่ึงพระเยซูเสด็จมาประทานให้แก่พลไพร่ของพระองค์
แลว้ เราก็ตอ้งไม่ด าเนินชีวิตต ่าไปกว่าระดบัท่ีพระเยซูทรงก าหนดไวน้ี้ หลกัค าสอนแห่งแผ่นดินของ
พระองคเ์ป็นหลกัค าสอนท่ีมัน่คงถาวร ไม่มีการเปล่ียนแปลง เพราะเป็นหลกัส าคญัซ่ึงจะก่อให้เกิดผล ท่ี
ประเสริฐสุดในชีวิตของมนุษยชาติ เท่าท่ีโลกพึงรู้จกั แบบอย่างการด าเนินชีวิต ตามท่ีพระเยซูทรง
ก าหนดไวน้ี้ มิใช่กฎเกณฑเ์ฉพาะกาล ชัว่คร้ังชัว่คราว แต่เป็นแบบอยา่งมัน่คงถาวรเป็นนิตย ์ส าหรับชีวิต
มนุษยท์ั้งปวง 

ปัญหาส าคญัของอคัรสาวกในสมยันั้น ก็เช่นเดียวกับปัญหาของมนุษย์เราในทุกวนัน้ี มิได้
ผดิเพี้ยนกนัเลย คือต่างก็กงัวลถึงเร่ืองความเป็นอยู ่เป็นตน้วา่ “เราจะด ารงชีพอยา่งไร จะหาอาหารเคร่ือง
นุ่งหุ่ม และท่ีพกัอาศัยได้ท่ีไหน” ปัญหาชีวิตประจ าวนัเหล่าน้ี พระเยซูได้ทรงหาทางแก้ไขให้เรา
เรียบร้อยแล้ว พระองค์ทรงช้ีให้เห็นว่าดอกไมใ้นท้องทุ่งนา ฝูงนกในอากาศ ไม่ต้องกังวลในความ
เป็นอยูข่องมนัเลย ทั้งน้ีเพราะพระเจา้ทรงบ ารุงเล้ียงและรักษามนัตลอดเวลา และพระองคไ์ดท้รงสรุป
ไวใ้นตอนทา้ยว่า “จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนแล้วพระองค์ก็จะทรงเพ่ิมเติมส่ิงท้ังปวงเหล่านี้
ให้” พระองค์มีค  าตอบส าหรับทุก ๆ ปัญหาท่ีมีเหตุผล ของผูท่ี้มีความทุกข์ร้อน และมีความตั้งใจท่ีจะ
แสวงหาความจริง ซ่ึงพระองค์ไดท้รงเปิดเผยให้แก่มนุษยโลก มนุษยเ์ราส่วนใหญ่มกัมีชีวิตหมกมุ่นอยู่
กบัการแข่งขนัชิงดีกนัทางเศรษฐกิจ และการเห็นแก่ตวัในสังคมเป็นเวลานานเกินไป จนกระทัง่เห็นว่า 
การให้ความช่วยเหลือและการแสดงความรักซ่ึงกนัและกนั แบบคริสเตียน ช่างอยูห่่างจากเราเหลือเกิน 
เสมือนหน่ึงอยูก่นัคนละโลก ซ่ึงความจริงก็เป็นเช่นนั้น  

ค าเทศนาบนภูเขาน้ีเป็นหลกัปกครองแห่งแผน่ดินสวรรค ์ซ่ึงมนุษยไ์ม่อาจเขา้ใจได ้เม่ือเราเต็ม
ใจท่ีจะแยกตวัเองออกจากกิจการของมนุษยโ์ลก พน้จากอ านาจแห่งความมืด พระเจา้จะ “ทรงยา้ยเรามา
ตั้งไวใ้นแผ่นดินแห่งพระบุตรท่ีรักของพระองค์” คือเม่ือเราเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ และอยู่ใต้กฎ
ขอ้บงัคบัดา้นจิตวญิญาณ นัน่แหละเราจึงจะเขา้ใจได ้ขอ้น้ีส าคญัยิ่งนกั เพราะไม่มีผูใ้ดสามารถท าให้กฎ
ขอ้บงัคบัเหล่าน้ีสัมฤทธ์ิผล หรือสามารถด ารงชีวิตอยู่ตามแบบน้ีจนกว่าจะไดบ้งัเกิดใหม่ รับชีวิตใหม่
แห่งแผน่ดินของพระเจา้แลว้นัน่แหละ 



 146 

ก่อนหน้าท่ีพระเยซูจะแสดงพระธรรมเทศนาบนภูเขา พระองค์ไดท้รงช้ีแจง ให้มนุษยเ์ห็นถึง
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบงัเกิดใหม่ กล่าวคือเป็นการบงัเกิดจากเบ้ืองบน เป็นการบงัเกิดฝ่ายวิญญาณจิต 
พระองคต์รัสวา่ “ผูท่ี้วางใจในพระบุตร...มีชีวตินิรันดร์” (ยอห์น 3:36) เราจะตอ้งระลึกอยูเ่สมอวา่ ผูท่ี้รับ
ฟังค าสั่งสอนเป็นคนประเภทใด พระเยซูทรงสอนอคัรสาวกของพระองคโ์ดยตรงดงันั้นชีวิตดงักล่าวน้ี
จึงมีไวส้ าหรับผูเ้ช่ือโดยเฉพาะเท่านั้น ค าสอนน้ีมิได้กล่าวไวว้่าตอ้งท าอย่างไร จึงจะได้รับความรอด 
(กิจการ 16:31) แต่ไดก้ล่าวถึงแนวทางการด ารงชีวติ ภายหลงัจากท่ีไดรั้บความรอดแลว้ บรรดาผูท่ี้รับฟัง
ค าสั่งสอนน้ีต่างก็เป็น “เกลือของแผ่นดินโลก” และเป็น “ความสว่างของโลก” เขาไดรั้บชีวิตจากพระ
เจา้ โดยการอ่อนนอ้มและมีสามคัคีธรรมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัพระบุตร เขาเป็นคน “ชอบธรรม” แลว้ 
ดงันั้นเขาจึงพร้อมท่ีจะ “ทนต่อความราวเีบียดเบียน เพราะเห็นแก่ความชอบธรรม” 

ตามท่ีสอนกันโดยทัว่ไปในทุกวนัน้ี กล่าวว่าหลักค าสอนของพระเยซูคริสต์ ดังท่ีได้กล่าว
มาแลว้ เหมาะส าหรับใชใ้นแผน่ดินของพระเจา้ในอนาคตเท่านั้น แต่อยา่งไรก็ตาม ส าหรับผูท่ี้เรียกพระ
เยซูวา่ “พระผูเ้ป็นเจา้” จะไม่ยอมรับรู้ต่อพระบญัชาน้ีเชียวหรือ พระเยซูตรัสวา่ “ทุกคนท่ีมาหาเรา และ
ฟังค าของเรา และประพฤติตามค านั้น” เป็นผูท่ี้ตั้งอยูบ่นรากศิลา คือพระเยซูคริสตเจา้นัน่เอง 

มหาตมะคานธี บรมครูผูย้ิง่ใหญ่ของประเทศอินเดียว ไดเ้นน้ถึงค าสอนของพระเยซู โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ค  าเทศนาบนภูเขา มิชชัน่นารีคนหน่ึงถามมหาตมะคานธีวา่ ท าอยา่งไรชาวอินเดียจึงจะไม่รู้สึกวา่ 
ศาสนาคริสต ์“เป็นศาสนาของคนต่างชาติ” ท่านตอบวา่ “จงอยา่ให้มีขอ้บกพร่องในการปฏิบติัจงสอน
ใหต้รงไปตรงมา” 

ทุกวนัน้ี ชาวโลกมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามค าสั่งสอนของพระเยซูเหล่าน้ี เหตุท่ีบอกว่า 
“ท าไม่ได”้ อาจจะเป็นเพราะยงัไม่เคยตั้งใจท าอยา่งจริงจงัก็ได ้หากวา่หลกัจริยธรรมในพระกิตติคุณเป็น
ส่ิงท่ีมนุษยไ์ม่อาจปฏิบติัตามไดแ้ลว้ เร่ืองราวเก่ียวกบัความรอด ก็คงตอ้งเป็นไปไดเ้ช่นเดียวกนั หลกัค า
สอนท่ีองค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเราได้วางไวน้ั้น มิใช่เป็นเพียงกฎขอ้บงัคบัท่ีส าคญัอย่างยิ่งยวดส าหรับ
คริสตจกัรของพระองค์เท่านั้น หากยงัเป็น “กฎแห่งธรรม” ส าหรับมนุษย์ในโลกทั้งปวงอีกด้วย ซ่ึง
มนุษยจ์ะตอ้งรับเอาหรือปฏิเสธเสียอยา่งหน่ึง อยา่งใด ความคิดเห็นในค าสอนของพระองค ์ไดช้ี้ให้เห็น
ถึงแก่นหวัใจ ของการด าเนินชีวติตามแบบแผนของชาวโลก ซ่ึงลว้นเป็นการแก่งแยง่ชิงดีและเห็นแก่ตวั
ทั้งส้ิน ไม่วา่จะเป็นดา้น เศรษฐกิจ การเมือง หรือดา้นอ่ืนใดก็ตามค าสอนของพระองค์ ไดเ้รียกร้องให้
มวลมนุษยทุ์กชาติช่วยเหลือเก้ือกลูกนัดว้ยความรัก ถา้มิฉะนั้นแลว้จะตอ้งพินาศยอ่ยยบัลง ดว้ยการสู้รบ
กนัอยา่งแน่นอน เหตุท่ีโลกตอ้งเผชิญกบัปัญหาสงครามบ่อย ๆ ก็เพราะต่างไม่มีความรักต่อกนันัน่เอง 

ภายหลังจากท่ีนโปเลียนมหาราชถูกเนรเทศไปสู่เกาะเซนต์ เฮเลนนาแล้ว นโปเลียนก็ได้
สารภาพไวใ้นค าพยานอนัอมตะของพระองค์วา่ “ทั้งอเล็กซานเดอร์ ซีซาร์ ซาโลเม่ และตวัขา้พเจา้เอง 
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ไดแ้สวงหาอาณาจกัรดว้ยการสงคราม แต่พระเยซูทรงสร้างอาณาจกัรของพระองค์โดยอาศยัความรัก 
และเพียงในชั่วโมงน้ีเท่านั้น ผูค้นนับเป็นจ านวนล้าน อาจยินดีสละชีวิตเพื่อพระองค์ ส่วนตวัของ
ขา้พเจา้เองจกัตอ้งถูกลืม ร่างกายเน่าเป่ือยกลายเป็นอาหารของหนอนไปในไม่ช้าและระหว่างความ
ทุกขเวทนาของขา้พเจา้ และแผน่ดินนิรันดร์ของพระคริสต ์มีเหวลึกอนัน่าสะพึงกลวัคัน่อยู ่พระคริสตผ์ู ้
ทรงเป็นท่ีรักใคร่ เคารพบูชาของประชาชน ซ่ึงต่างก็พากนัประกาศพระนามของพระองคใ์ห้แพร่สะพดั
ไปทัว่ แผน่ดินของพระองคไ์ดแ้ผข่ยายออกไปทัว่แผน่ดินโลก อยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด โอ น่ีคือความตายหรือ 
ขา้พเจา้ขอบอกให้ท่านทั้งหลายทราบวา่ การส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ก็คือการส้ินพระชนมข์อง
พระเจา้นัน่เอง ขา้พเจา้ขอบอกท่านทั้งหลายอีกคร้ังหน่ึงวา่ พระเยซูคริสตคื์อพระเจา้” 

เม่ือพิจารณาตามค าเทศนาบนภูเขาแลว้ จะเห็นไดว้า่ตั้งอยูบ่นรากฐานแห่งความรักพี่นอ้ง และมี
จุดประสงคอ์ยา่งเดียวกนั คริสตจกัรของพระเยซูคริสตมิ์ไดรั้กษาระดบัมาตรฐานไวใ้ห้คงท่ี กลบัปล่อย
ให้ตกต ่าลงไปทุกที จนกระทัง่เห็นว่ากฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีพระเจ้าทรงตั้งไวใ้ห้ปฏิบติัตามนั้น เป็นส่ิง
เหลือวสิัยท่ีจะกระท าได ้มิหน าซ ้ ายงัเบ่ียงบ่ายผลกัไสให้เป็นเร่ืองของอนาคต จนกวา่พระเจา้จะเรียกเรา
ออกไปจากโลก หรือจนกว่าแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในโลกนัน่แหละ จึงจะเอาใจใส่ปฏิบติัตาม 
เหตุท่ีเป็นเช่นนั้นก็เพราะ เราขาดหลกัท่ีจ าเป็นแห่งการด ารงชีวิตนัน่เอง กล่าวคือ ขาดฤทธ์ิอ านาจแห่ง
การบงัเกิดใหม่จากเบ้ืองบน 

ขอ้เรียกร้องของพระเยซูนั้นมัน่คงถาวร ไม่มีการเปล่ียนแปลง และมาตรฐานท่ีพระองคต์ั้งไวใ้ห้
เราปฏิบติั ก็เป็นมาตรฐานแห่งการเป็นผูดี้รอบคอบ (มทัธิว 5:48) “เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงเป็นผูดี้
รอบคอบ เหมือนอย่างพระบิดาของท่าน ผูอ้ยูใ่นสวรรค์นั้นเป็นผูดี้รอบคอบ” ขอ้เรียกร้องน้ีมิใช่ตั้งไว้
ส าหรับอนาคต หากแต่ส าหรับเราในทุกวนัน้ี กุญแจของขอ้เรียกร้องน้ีคือวา่ “เหตุฉะนั้น” ซ่ึงช้ีให้เห็น
ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพระองคไ์ดต้รัสไว ้และทุกส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงั ชีวิตท่ีดีรอบคอบจริง ๆ นั้น จะตอ้ง
เป็นชีวิตท่ีถ่อมตวั มีความอ่อนสุภาพ หิวกระหายความชอบธรรม มีจิตใจบริสุทธ์ิผอ่งใส มีความเมตตา
กรุณา รักสันติสุข สู้ทนการข่มเหงรังควาน ยอมทนต่อการด่าวา่และการใส่ความเท็จ เป็นเกลือและแสง
สวา่งของแผน่ดินโลก มีความชอบธรรมยิง่กวา่ ผูอ่ื้นไม่มีความโกรธ ไม่แตกแยกกบัผูใ้ด สมานไมตรีกบั
ผูอ่ื้นไดเ้ร็ว ไม่ใฝ่ใจในตณัหาราคะ ไม่ผิดประเวณี ไม่หยา่ร้างกนั ไม่สบถสาบาน ไม่หวัแข็ง ขดัขืนต่อผู ้
ท่ีท  าให้เราขุ่นเคือง มีสัจจะทั้งวาจาและการประพฤติ เม่ือเขาตบแกม้ซ้ายแลว้ก็จงหนัแกม้ขวาให้เขาตบ 
ยอมให้มากกวา่ท่ีเขาขอ ยอมท างานมากกว่าหน้าท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย ให้เขายืมเม่ือเขาขอร้อง รักศตัรู
ของตนเอง อธิษฐานเผื่อผูท่ี้ข่มเหงเรา ไม่หนา้ซ่ือใจคด ไม่อธิษฐานซ ้ า ๆ ซาก ๆ ส ่ าสมทรัพยส์มบติัไว้
ในสวรรค ์เตม็ไปดว้ยความสวา่ง รับใชน้ายคนเดียว แสวงหาแผน่ดินของพระเจา้ก่อนส่ิงอ่ืนใด ไม่ปรับ
โทษผูอ่ื้น ไม่คุย้เข่ียความผิดของผูอ่ื้น โดยท่ีตนเองก็ยงัท าผิดอยู ่ขอแลว้จะได ้เต็มไปดว้ยพระวิญญาณ
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บริสุทธ์ิ บงัเกิดผลท่ีดีท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้ ยอมรับการสร้างข้ึนบนศิลาท่ีมัน่คงแข็งแรง คือองค์
พระเยซูคริสตเ์จา้ของเรา “ด้วยว่าผู้ใดจะวางรากชนิดอ่ืนอีกไม่ได้” 

พระเยซูทรงกล่าวสรุปค าเทศนาน้ีดว้ยขอ้พระธรรมท่ีเรียกวา่ “บญัญติัทองค า” (มทัธิว 7:12) จง
สังเกตค าว่า “เหตุฉะนั้น” ตลอดทั้งค  าเทศนาน้ีสาเหตุท่ีท าให้คริสเตียนพากนัผิดพลาด ก้าวไปไม่ถึง
เป้าหมายน้ี มีดว้ยกนัหลายประการ ลว้นข้ึนอยูก่บัสภาพจิตใจของเราในทุกวนัน้ีทั้งส้ิน บางคนเรียกว่า
เป็นการ “ต่อสู้ภายใน” ของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ ซ่ึงบางคร้ัง “ภายนอกกมี็การต่อสู้ ท้ังภายในกมี็ความ
กลัว” พระเยซูไดท้รงก าหนดแนวทางไวใ้หม้นุษยป์ฏิบติัเกา้แนวทางดว้ยกนั ลว้นเป็นความจริงท่ีมนุษย์
ต้องต่อสู้กับชีวิตท่ีเห็นแก่ตวัเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งน้ีเพราะ “ไม่มีคนใดปรนนิบติันายสองนายได้” 
แนวทางทั้งเกา้ท่ีพระองคท์รงก าหนดไวมี้ดงัต่อไปน้ี 

1. การท าความดี มีสองแบบ คือ ท าเพื่ออวดมนุษยด์้วยกนั หรือท าเพื่อให้พระเจา้พอพระทยั 
(มทัธิว 6:1-4) 

2. การอธิษฐาน มีสองแบบคือ อธิษฐานเพื่ออวดมนุษย ์หรืออธิษฐานเพื่อให้พระเจา้สดบัฟัง 
(มทัธิว 6:5-15) 

3. การอดอาหาร มีสองแบบคือ อดอาหารเพื่อให้มนุษยย์กย่อง หรืออดอาหารเพื่อนมสัการเขา้
เฝ้าพระเจา้ (มทัธิว 6:16-18) 

4. การส ่าสมทรัพยส์มบติัมีสองแบบคือ ส ่ าสมไวใ้นโลก หรือส ่ าสมไวใ้นสวรรค ์(มัทธิว 6:19-
21) 

5. การมองดูมีสองแบบคือ มองดว้ยตาแห่งความสว่าง หรือมองดว้ยสายตาแห่งความชัว่ คือ
ความสวา่งและความมืด (มทัธิว 6:22,23) 

6. ความจงรักภกัดีมีสองแบบคือ จงรักภกัดีต่อพระเจา้ หรือจงรักภกัดีเพื่อเห็นแก่ทรัพยส์มบติั 
จะตอ้งเลือกเอาอยา่งหน่ึงอยา่งใด ทั้งน้ีเพราะไม่มีผูใ้ดสามารถปรนนิบติันายสองนาย ในเวลาเดียวกนัได ้
(มทัธิว 6:24) 

7. จุดมุ่งหมายมีสองแบบคือ เห็นแก่ส่ิงของส าหรับชีวิตในโลกน้ี หรือส่ิงของแห่งแผ่นดิน
สวรรค ์(มทัธิว 6:25-34) 

8. การกล่าวโทษมีสองแบบคือ กล่าวโทษผูอ่ื้น หรือกล่าวโทษตวัเอง (มทัธิว 7:1-5) 
9. การใหมี้สองแบบคือ ใหต้ามแบบอยา่งพระเจา้ หรือแบบโยนแกว้มุกดาใหสุ้กร (มวัธิว 7 6) 
ทั้งเก้าขอ้ท่ีกล่าวมาน้ี คือมูลฐานส าคญัท่ีอาจท าให้เราผิดพลาดฝ่ายจิตวิญญาณ พระเยซูทรง

กล่าวสรุปข้อบกพร่องเหล่าน้ี ด้วยค าพูดสั้ น ๆ เพียงค าเดียวว่า “อย่าเป็นเหมือนคนหน้าซ่ือใจคด” 
(มทัธิว 6:2,5,16) “วิบติัแก่เจ้า” (ลูกา 6:24-26) ถ้าท่านผิดผลาดในการแสวงหาความก้าวหน้าฝ่าย
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วญิญาณจิต ก็จงตรวจดูขอ้บกพร่องของท่านจากเกา้ขอ้ขา้งบนน้ี แลว้ท่านก็จะพบโดยไม่ยากนกั หากวา่
เรายงัผจญกบัการต่อสู้ภายในอยูแ่ลว้ เราก็ไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นศิษยข์ององคส์ันติราช 

ค าสอนทั้งหมดในการแสดงพระธรรมเทศนาบนภูเขา ซ่ึงพระเยซูทรงเรียกยอ่ ๆ วา่ “ค าเหล่าน้ี
ของเรา” นั้น มิใช่เพียงหลกัในการปฏิบติัธรรมดาเท่านั้น แต่ยงัเป็นองคป์ระกอบของรากฐานแห่งชีวิต ท่ี
เราจะสร้างข้ึนใหม่อีกดว้ย การปฏิบติัตามค าสอนน้ีเป็นการส าแดงออกของชีวิตใหม่ซ่ึงอยูภ่ายใน และผู ้
ท่ี “ได้ยินและประพฤติตาม” ค  าสอนน้ี ก็จะได้รับแผ่นดินสวรรค์เป็นมรดก ดังข้อพระธรรมท่ีว่า 
“แผ่นดินสวรรคก์็เป็นของเขาแลว้” แต่เราจ าเป็นตอ้งรับเอาชีวิตใหม่แห่งแผ่นดินสวรรค์น้ี เป็นอนัดบั
แรกเสียก่อน แนวทางท่ีจะท าให้เราไดรั้บชีวิตใหม่น้ี ไดอ้ธิบายไวอ้ยา่งชดัเจนในพระธรรม มทัธิว 7:7-
11 ซ่ึงพอสรุปยอ่ ๆ ไดด้งัน้ี “จงขอ” “จงแสวงหา” และ “จงเคาะ”  แลว้จะได ้พระเจา้ไม่เคยเรียกร้องให้
เราท าส่ิงใดโดยท่ีไม่ทรงจดัเตรียมลู่ทางไว ้ให้เราไดรั้บผลส าเร็จในการกระท าส่ิงนั้น ๆ เลย พระองค์
มิไดท้รงทอดทิ้งใหม้นุษยต์อ้งอาศยัก าลงัความสามารถของตวัเอง เม่ือพระองคไ์ดท้รงจดัเตรียมหนทาง
ให้เราเป็นผูดี้รอบคอบไวแ้ลว้ พระองคไ์ดท้รงอธิบายให้เราทราบถึงมูลเหตุท่ีเราไม่อาจปรับระดบัชีวิต
ของเราให้เท่าเทียม กบัระดบัท่ีพระองค์ทรงก าหนดไว ้และได้ทรงให้ค  ามัน่ว่า พระบิดาเจา้ผูอ้ยู่ใน
สวรรค์จะประทาน “พระพร” ท่ีจ  าเป็นให้แก่เรา เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตตามแบบอย่างนั้นได ้พระ
ธรรมลูกาบทท่ี 11 กล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ “พระบิดาเจา้ผูอ้ยูใ่นสวรรคจ์ะประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
ใหเ้รานั้น เป็นทางเดียวท่ีสามารถปรับระดบัชีวติของเรา ใหเ้กิดผลในทุกมาตรการท่ีพระเยซูทรงก าหนด
ไว ้และเป็นทางเดียวเท่านั้นท่ีจะท าให้เรามีชีวิตตามแบบอยา่งท่ีพระองคต์รัสสั่งสอน พระเยซูตรัสแก่นิ
โกเดโมวา่ “ท่านตอ้งบงัเกิดใหม่ ดว้ยน ้ าและพระวิญญาณ” การท่ีเราจะรับจิตใจใหม่เพื่อให้สมกบัชีวิต
ใหม่ได ้จ าเป็นตอ้งมีพระวิญญาณของพระเจา้ ผูท้รงพระชนมอ์ยูส่ถิตอยูด่ว้ย ขอ้น้ีเตือนให้เราระลึกถึง
เร่ืองราวเนรมิตสร้างโลก ซ่ึงบนัทึกไวใ้นพระธรรมปฐมกาลวา่ “ดินนั้นกว่็างเปล่าอยู่ มีความมืดอยู่ เหนือ
น า้ และพระวิญญาณของพระเจ้าได้ปกคลุมอยู่ เหนือน า้นั้น” การบงัเกิดใหม่เป็นการแก่งแย่งชิงดีกนั 
หรือการเห็นแก่ตวัเลย การด าเนินชีวติทุกอยา่ง อยูใ่นกรอบข่ายของค าสอนท่ีพระเยซูทรงก าหนดไว ้ใน
ค าเทศนาบนภูเขา ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 

“เราเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์” (ฟิลิปปิ 3:20) เราเป็นชาวสวรรค์อยู่ในกฎขอ้บงัคบัของสวรรค ์
ซ่ึงลว้นแต่ตรงกนัขา้มกบัการประพฤติของชาวโลกทั้งส้ิน ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้พระธรรมต่อไปน้ี “จง
อย่าประพฤติตามอย่างชาวโลกน้ี แต่ว่าจงเปล่ียนนิสัยเสียใหม่” หากวา่เรารับเอาหลกัค าสอนของพระ
คริสต์เหล่าน้ี เขา้สู่จิตใจของเราแลว้ ก็จะเปล่ียนแปลงชีวิตของเราทุก ๆ ดา้น แต่ทั้งน้ีตอ้งยอมให้พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิเป็นผูจ้ดัการ 
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มีทางเดียวเท่านั้นท่ีจะน าไปสู่ชีวิต ท่ีเป่ียมไปดว้ยความสุขอย่างแทจ้ริง ทางนั้นคือทางคบัและ
ประตูแคบ (มทัธิว 7:13,14) ไม่ใช่ทางท่ีเรา “เขา้ใจเอาเอง” เช่นเดียวกบัท่ีสอนกนัอยูใ่นทุกวนัน้ี หากแต่
เป็นทางท่ี ปฏิเสธตนเอง ซ่ึงพระเยซูเจา้ของเราเป็นผูส้ั่งสอนอยูต่ลอดเวลา “ผูใ้ดจะใคร่เอาชีวิตของตน
รอด ผูน้ั้นจะเสียชีวิต แต่ผูใ้ดจะเสียชีวิตของคน เพราะเห็นแก่เรา ผูน้ั้นจะไดชี้วิต” ค  าสอนน้ีมิใช่เป็น
เพียงหลกัเบ้ืองตน้แห่งการท่ีจะรับความรอดเท่านั้น เพราะความจริงทั้งหมดของพระเจา้ไม่วา่จะเป็นไป
ในแง่ใดก็ตาม ยอ่มเป็นจริงอยู่เสมอ และสามารถน ามาใชใ้นชีวิตคริสเตียนไดทุ้กสถานการณ์ และทุก
โอกาสเสมอไป เม่ือใดก็ตามท่ีเราปล่อยปละละเลยชีวติคริสเตียนของเราจนกลายเป็น “ความวา่งเปล่า มี
แต่ความมืดครอบง าอยู”่ กล่าวคือ เม่ือความมืดมีทีท่าจะชนะความสวา่ง เม่ือเราจะรู้สึกวา่ชีวิตของเราไร้
ความหมาย ดุจดงั “วิ่งไล่ตามลม” ก็มีเพียงแต่พระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้เท่านั้น ทรงสามารถ
ครอบง าชีวติของเรา ทรงช่วยจดัความวุน่วายในชีวติใหห้มดไปได ้ทรงแยกความสวา่งออกจากความมืด 
และทรงน าเอา “ความยนิดีในความรอดของพระองค”์ ประทานใหแ้ก่เรา 

ต่อจากนั้นพระเยซูก็ไดท้รงกล่าวตกัเตือน (มทัธิว 7:15-23) ทุกคร้ังท่ีพระเยซูสอนหลกัความ
จริง พระองคจ์ะทรงพร ่ าตกัเตือนใหเ้ราระมดัระวงัในค าสอนท่ีผดิอยูเ่สมอ เพื่อจะไดเ้ล่ียงให้พน้จากผูช้ัว่ 
หมู่มารทั้งปวงท่ีมกัจะ “นุ่งห่มดุจแกะ แต่ภายในเขาร้ายยิ่งกว่าสุนขัป่า” ตลอดจนพวกครูเทียมเท็จการ
เป็นพยานในทางท่ีผดิ การกระท าในส่ิงท่ีไร้สาระ พระองคข์อใหเ้ราค านึงถึงผลเสีย การท่ีจะพิสูจน์วา่ขอ้
ใดจริงหรือเท็จ ดีหรือไม่ดีนั้ น เราอาศยั มทัธิว 7:21) เป็นหลัก เพราะว่าผูท่ี้จะกระท าการดี เป็นท่ี
น่าเช่ือถือนั้น จะตอ้งเป็น “ผูท่ี้ปฏิบติัตามพระทยัพระบิดา” 

ในการสรุปปิดทา้ยค าเทศนาคร้ังยิ่งใหญ่น้ี เราอาจจะคิดไวว้า่ พระเยซูจะทรงยกอุทาหรณ์หรือ
ค าอุปมา มาเป็นตวัอยา่งเปรียบเทียบ ให้เราเขา้ใจในความจริงของพระองคย์ิ่งข้ึนอีก และพระองค์ก็ได้
ทรงโปรดกระท าเช่นนั้นจริง ๆ โดยยกค าอุปมาเปรียบเทียบเร่ืองการวางรากฐานสองชนิด (มทัธิว 7:24-
27) น่ีเป็นหลกัความจริง ซ่ึงสามารถน ามาใชใ้หเ้กิดผล ไม่วา่จะใชเ้ป็นหลกัเบ้ืองตน้ ในการรับความรอด 
หรือใช้เป็นหลกัในการด ารงชีวิตประจ าวนัของเรา พระธรรมมทัธิว 7 :23 ท าให้เราทราบว่า มีคนเป็น
จ านวนมากท่ีพระเยซูจะตรัสกบัเขาว่า “เราไม่รู้จกัเจา้เลย” เพราะบุคคลเหล่าน้ีมิได้สร้างชีวิตไวบ้น
รากฐานท่ีถูกตอ้ง “ดว้ยว่าผูใ้ดวางรากชนิดอ่ืนอีกไม่ได ้นอกจากท่ีวางไวแ้ลว้ คือพระเยซูคริสต์” (1 โค
รินธ์ 3:11) พระองค์ทรงเป็นศิลา การด าเนินชีวิตตามแบบอย่างอ่ืน ๆ ลว้นแต่เป็นแนวทางท่ีไร้เหตุผล 
เป็นการสร้างเรือนไวบ้นทราย ซ่ึงจะตอ้งถูกถอนรากโคนพงัในท่ีสุด เราจะตอ้งแน่ใจวา่รากฐานท่ีเรายึด
เหน่ียวอยูน่ั้นเป็นรากฐานท่ีคงทนถาวร ดงันั้นเราจึงตอ้งสร้างชีวิตบนรากท่ีเป็นหลกัมัน่คงคือ “การกลบั
ใจเสียใหม่ เฉพาะพระเจา้ และความเช่ือในพระเยซูคริสตเจา้ของเรา” (กิจการ 20:21 ฮีบรู 6:1) 
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แต่การมีเพียงรากฐานเท่านั้นยงัไม่เป็นการเพียงพอ พระคริสต์มิได้ทรงเป็นรากฐานเท่านั้น 
หากแต่ยงัทรงเป็นทั้งตวัตึกตั้งอยู่บนรากฐานนั้นอีกดว้ย ดงันั้นตวัตึกท่ีตั้งอยู่บนรากฐานน้ีจึงมีความ
มัน่คงแขง็แรงทดัเทียมกนั (1 โครินธ์ 3: 11-15) การท่ีตวัตึกแห่งชีวติฝ่ายจิตวญิญาณของเราพงัทะลายลง 
มิใช่เป็นเพราะรากศิลาดงักล่าวเป็นตน้เหตุ แต่เป็นเพราะตวัตึกท่ีเราก่อสร้างข้ึนบนรากฐานแห่งพระ
ชนมชี์พของพระองค ์ไม่มัน่คงแข็งแรงพอ พายุร้ายอาจโหมกระหน ่า เช่นเดียวกบัในสมยัเม่ือพระองค์
ทรงด ารงพระชนม์อยู่ในโลกน้ี แต่ถา้เราก่อสร้างตึกแห่งชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรา บนรากฐานศิลาอนั
มัน่คงถาวรเป็นนิตยแ์ลว้ เรา “จะมิไดส้ะเทือนสะทา้นไป” 

การเทศนาคร้ังน้ีประสบความส าเร็จอย่างใหญ่หลวง ประชาชนพากนัประหลาดใจในค าสั่ง
สอนและฤทธ์ิอ านาจของพระองคม์าก พระองคมิ์ไดท้รงสอน หลกัปฏิบติัในการเขา้สังคมตามแบบอยา่ง
ของมนุษย ์หากแต่พระองค์ทรงสอนหลกัในการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล ให้ปฏิบติัในทางท่ีถูกท่ี
ควร ในสายพระเนตรของพระเจา้ คือแก่ “ทุกคนท่ีมาหาเรา และฟังค าของเรา และประพฤติตามค านั้น” 
พระองค์ทรงเรียกร้องเราเป็นรายบุคคล หากว่าเราน าเอาหลกัค าสอนน้ีไปใช้ระงบัความวุ่นวายของ
สังคม แกปั้ญหาเศรษฐกิจและขจดัขอ้ขดัแยง้ยุง่เหยงิของประเทศต่าง ๆ แลว้ ทัว่โลกก็จะมีความสงบสุข
อยา่งแทจ้ริง แต่ทั้งนั้นตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจของแต่ละคนอยา่งพร้อมเพรียงกนั 

ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่บรรดาสาวกของพระองค ์ก็คงตอ้งประทบัใจในค าสอนของพระองค์อยา่ง
ท่ีสุด เช่นเดียวกบั เม่ือรู้ถึงการเลือกสรรอนัยิ่งใหญ่ของพระเจา้ ซ่ึงทรงมอบหมายหน้าท่ี ให้พวกเขา
ปฏิบติัพระราชกิจของพระองคด์งันั้นจึงไม่น่าแปลกใจอะไรเลย ในการท่ีเปโตรทูลสรรเสริญพระองคว์า่ 
“ค าส่ังให้มีชีวิตนิรันดร์นั้นอยู่ ท่ีพระองค์” 

ขอ้ไตร่ตรอง 
แมใ้นทุกวนัน้ีพระเยซูก็ยงัทรงเรียก บรรดาผูท่ี้พระองคท์รงเลือกสรรไวใ้ห้ออกจากฝูงชนให้

เดินไปตามทางแคบ ซ่ึงจะน าไปสู่ชีวติท่ีแทจ้ริง คนส่วนใหญ่มกัจะชอบเดินไปตามทางกวา้งอนัเป็นทาง
ท่ีสะดวกสบาย มีนอ้ยคนท่ีจะยอมถ่อมตวัปฏิเสธตนเอง เพื่อรับเอาชีวติใหม่ 

พระพรแห่งความสุขท่ีสูงสุดทั้งเกา้ประการ ท่ีพระเยซูคริสตท์รงจดัเตรียมไวใ้ห้เรานั้นตรงกนั
ขา้มกบัความสุขตามแบบอย่างของชาวโลก แต่พระองค์ไดท้รงพิสูจน์ให้เห็นแลว้ว่า หลกัปรัชญาของ
พระองค์ ทรงอยู่เหนือปรัชญาของชาวโลกทุกประการ “ท่านทั้งหลายท่ีอดอยาก เด๋ียวนี้ ก็เป็นสุข 
เพราะวา่ท่านจะได ้อ่ิมหน า” (ลูกา 6:21) 

การท่ีเราด้ินรนต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคนานาชนิดให้ชีวิตของเรา หรือสู้ทนต่อการติฉินนินทาจาก
เพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ไม่ก่อให้เกิดกุศลผลบุญข้ึนมาแต่อย่างใด แต่ถา้เราอดทน “เพราะเหตุความชอบ
ธรรม” และเพื่อเห็นแก่ความผูกพนัท่ีมีต่อแผ่นดินสวรรค์แลว้ เราก็จะไดรั้บบ าเหน็จเป็นส่ิงตอบแทน 
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หรืออธิบายง่าย ๆ ก็คือ ถา้หากเราถูกต าหนิติฉินนินทาเพราะเราประพฤติผิดจริง เราก็ไม่ไดรั้บพระพร
จากพระเจา้ แต่ถา้เราถูกกล่าวหาใส่ร้ายอย่างไม่เป็นธรรม เน่ืองจากการสู้ทนเพื่อพระเจา้แลว้ เราจะ
ไดรั้บความช่ืนชมยินดีจากพระคริสต์ ฉะนั้นเม่ือเราถูกข่มเหงเพราะค าพยานของเรา เราก็ควรมีความ
ยนิดี ไม่ทอ้ถอย จงมีความอดทน เช่นเดียวกบัศาสดาพยากรณ์ในสมยัโบราณไดป้ฏิบติัมาแลว้ 

“ใหค้วามสวา่ง ของท่านส่องต่อหนา้คนทั้งปวงอยา่งนั้น” (มทัธิว 5:16) ทั้งน้ีมิให้หมายความวา่
จะให้เขายกย่องสรรเสริญท่าน แต่เพื่อให้เขาเห็นการประพฤติดีประพฤติชอบของท่าน เพื่อเขาจะได้
สรรเสริญพระบิดาของท่านผูอ้ยูใ่นสวรรค ์ท่านก าลงัส่องสวา่งไปสู่หมู่ชนท่ีอยูล่อ้มรอบตวัท่าน เพื่อให้
เขาพบหนทางท่ีไปสู่พระผูช่้วยใหร้อดหรือยงั 

“ผูใ้ดท าให้ขอ้เล็กนอ้ยขอ้หน่ึงในพระบญัญติัเบาข้ึน... ผูน้ั้นจะไดช่ื้อวา่เป็นผูน้อ้ยท่ีสุดในเมือง
สวรรค์” (มทัธิว 5:19) ในท่ีน้ีมิไดห้มายความวา่ผูน้ั้นจะถูกขบัไล่ออกจากสวรรค ์แต่หมายความวา่ จะ
ไดส่้วนในแผน่ดินสวรรค์นอ้ยลง แต่ “ผูใ้ดจะประพฤติและสอนตามพระบญัญติั ผูน้ั้นจะไดช่ื้อว่าเป็น
ใหญ่ในเมืองสวรรค”์ (มทัธิว 5:19) การสอนใหผู้อ่ื้นประพฤติตามวิธีทางของชีวิตท่ีชอบธรรมนั้น ยงัไม่
เป็นการเพียงพอ ตัวเราเองก็จ  าต้องประพฤติตามด้วย ความชอบธรรมของเราจะต้องมีมากกว่า 
ความชอบธรรมของพวกฟาริสี ซ่ึงการปฏิบติัตามพิธีการศาสนาของพวกเขาเป็นแต่เพียงการปฏิบติั
ภายนอกเท่านั้น การท่ีจะเขา้สู่แผน่ดินสวรรคไ์ดน้ั้น จะตอ้งไดรั้บการเปล่ียนแปลงภายใน 

“จงไปคืนดีกบัพี่นอ้งผูน้ั้นเสียก่อน” (มทัธิว 5:23,24) หากวา่เรามีเร่ืองบาดหมางกบัญาติพี่นอ้ง
ของเรา ก็จงไปท าการปรองดองกบัเขาเสียก่อน แมว้า่เขาจะเป็นฝ่ายผิดคิดร้ายต่อเราก็ตาม ไม่ควรคอย
ใหเ้ขามาหาเราก่อน แต่จงไปหาเขาแลว้หาทางคืนดีกนัเสีย พระเจา้ทรงบญัชาให้เราเป็นฝ่าย “ไปหาเขา” 
ดงัขอ้พระธรรมท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ถา้มิเช่นนั้นแลว้ พระเจา้จะไม่ทรงรับเคร่ืองบูชาจากเราเลย ทั้งน้ีเพราะ 
“การเช่ือฟังก็ประเสริฐกว่าเคร่ืองบูชา” น่ีคือขอ้ผูกมดัประการหน่ึงท่ีเราจะตอ้งเอาใจใส่ เช่นเดียวกบั
พระบญัชาอ่ืน ๆ ของพระองค ์ซ่ึงถา้คริสเตียนทุกคนเช่ือฟังท าตามโดยเคร่งครัดแลว้ ปัญหาการวิวาท 
บาดหมาง แตกแยกกนัในระหวา่งคนของพระเจา้ก็จะลดนอ้ยลง และคล่ีคลายไปในทางท่ีดีไดใ้นท่ีสุด 
“จงปรองดองกบัเขาเสียโดยเร็ว” ซ่ึงแมจ้ะเป็นความจริงดงัท่ีเขากล่าวหา ก็จงมอบให้เป็นภาระของพระ
เจา้พระองคจ์ะทรงจดัการให้ แลว้ท่ีกล่าวโทษนั้นก็จะไม่มีอ านาจท่ีจะฟ้องร้องท่านอีกต่อไป ถา้ท่านไม่
มอบให้เป็นภาระของพระเจา้ ท่านอาจถูก “ขงัไวใ้นเรือนจ า และไม่สามารถหลุดพน้จากสถานะการณ์
อนัยุง่ยากคบัขนันั้นไดเ้ลย จนกวา่จะใชห้น้ีครบ” ถา้พี่นอ้งของท่านช้ีหรือโพนทนาความผิดของท่าน ก็
จงรีบหาทางปรองดองกบัเขาโดยเร็ว ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความเขา้อกเขา้ใจกนัดีข้ึน ความโกรธแคน้ขุ่นเคือง
ท่ีมีต่อกนัก็จะคลายลง และเป็นมิตรให้ความเก้ือกูลแก่กนัไดใ้นท่ีสุด จงสารภาพความผิด ขออภยัจาก
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เขา ขอร้องให้เขาอธิษฐานเผื่อท่าน แลว้ในไม่ช้า เขาก็จะเป็นฝ่ายสารภาพในความผิดบาปของเขาต่อ
ท่านเอง แทนท่ีจะคอยกล่าวหาท่านเหมือนเม่ือก่อน 

“ท่านทั้งหลายไดย้ินค าซ่ึงกล่าวแก่คนในคร้ังโบราณวา่...ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายวา่...” ค  าสั่ง
สอนของพระเยซูไม่ว่าในเร่ืองใด ๆ ลว้นแต่มีสารกินใจสูงส่ง กว่าค าสอนในสมยัโบราณทั้งส้ิน พระ
บญัญติัใหม่แห่งอาณาจกัรของพระองคสู์งเด่นเหนือกวา่พระบญัญติัเดิมยิ่งนกั ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้พระ
ธรรม 2 โครินธ์ 3:11 

“อย่าต่อสู้คนชั่ว” (มทัธิว 5:39) คริสเตียนส่วนมากมกัจะท าให้จิตวิญญาณของตนมีมลทิน 
หมองมวัไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ คือมกัจะแขง็ขอ้ ไม่ยอมแพผู้ใ้ด มกัจะแสดงตวัใหเ้ด่น หาทางเอาชยัชนะ
ต่อศตัรูดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีผดิพลาดอยา่งยิง่ 

“เพื่อท่านทั้งหลายจะเป็นบุตร ของพระบิดาของท่านผูอ้ยูใ่นสวรรค”์ (มทัธิว 5:45) แนวทางการ
ปฏิบติัทั้งหลายท่ีกล่าวมาแลว้น้ี ก็เพื่อให้เราน าไปใช้รับในการด ารงชีวิต ให้เหมาะสมกบัสภาพท่ีเรา
ไดรั้บจากพระคริสต ์กล่าวคือด ารงชีวติเยีย่งบุตรของพระเจา้ ในท่ามกลางหมู่ชนท่ีชัว่ชา้โฉดเขลา ซ่ึงไม่
ยอมเช่ือฟังพระเจา้ในยุคน้ี เพื่อจะไดส่้องทางชีวิตให้แก่เขา “ปรากฏดุจดวงสว่างต่าง ๆ ในโลก” “เหตุ
ฉะนั้นท่านทั้ งหลายจงเป็นผูดี้รอบคอบ เหมือนอย่างพระบิดาของท่านผูอ้ยู่ในสวรรค์นั้น เป็นผูดี้
รอบคอบ” (มทัธิว 5:48) “อยา่ท าเหมือนเขาเลย” (มทัธิว 6:8) 

“ค าอธิษฐานตามแบบของพระเยซู” มีศูนย์กลางอยู่ท่ีสง่าราศีและแผ่นดินของพระเจ้า 
นอกเหนือไปจากการทูลขออาหารประจ าวนัจากพระองคแ์ลว้ เราทูลขอพระองคใ์ห้ทรงรักษาเราไว ้ให้
พน้อ านาจความบาปและความชัว่ ขอ้เตือนใจท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง ซ่ึงพระเยซูทรงเน้นถึงก็คือ ภยั
อนัตรายของการท่ีเราไม่ยอมอภยัโทษให้แก่ผูอ่ื้น เพราะเม่ือเราไม่ยอมอภยัโทษให้ผูอ่ื้นพระเจา้ก็จะไม่
ทรงโปรดยกโทษใหเ้ราเช่นเดียวกนั 

“อย่ากระวนกระวายถึงการเล้ียงชีพของตน” (มทัธิว 6:25-34) ข้อพระธรรมเหล่าน้ีจดัเป็น
วรรณคดีชั้นสูงมาก ในการสร้างมโนภาพให้เห็นถึงการท่ีพระเจา้ทรงพิทกัษ์รักษาสรรพส่ิงทั้งปวงท่ี
พระองคท์รงสร้างข้ึน ดว้ยความรัก ความเอน็ดู “โอ คนมีความเช่ือนอ้ย จงแสวงหาแผน่ดินของพระองค์
เสียก่อน” เพราะวา่ “พระบิดาของท่านทั้งหลาย ทรงทราบวา่ ท่านตอ้งการส่ิงเหล่าน้ี”  

ทบทวน 
เหตุใดสาวกของพระเยซูจึงคิดวา่พระองคท์รงเสียพระสติไป? 
ท่านจ าช่ือสาวกทั้งสิบสองคนไดห้รือไม่? พระเยซูทรงแต่งตั้งพวกเขา ณ ท่ีใด? พระองค์ทรง

โปรดใหพ้วกเขามีฤทธ์ิอ านาจในทางใด? และทรงมอบหมายหนา้ท่ีใหพ้วกเขาท าอะไรบา้ง? 
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พระเยซูประทบัอยูท่ี่ภูเขาเป็นเวลานานเท่าใด? นอกเหนือไปจากอคัรสาวกแลว้ มีใครอยูท่ี่นัน่
อีกดว้ยหรือไม่? พวกเขามาจากแห่งหนต าบลใด? 

พระเยซูทรงเทศนาบนภูเขา หรือเสด็จลงไปเทศนา ณ ท่ีราบขา้งล่าง? พระองค์ทรงเทศนาให้
ใครฟัง? ประชาชนได้ฟังค าเทศนาของพระองค์ด้วยหรือไม่? พระองค์มีพระประสงค์ท่ีจะสอน
ประชาชนโดยทัว่ไปเช่นนั้นหรือ? ทุกคนสามารถปฏิบติัตามค าสั่งสอนไดค้รบทุกขอ้หรือไม่? ค  าว่า 
“เป็นสุข” หมายถึงอะไร? 

พระเยซูทรงเปรียบเทียบผูท่ี้ติดตามพระองคว์า่มีสภาพเหมือนอะไร? ท่านจะอธิบายความหมาย
ของค าเปรียบเทียบเหล่าน้ีวา่อยา่งไร? 

พระเยซูตรัสถึงความสัมพนัธ์ ระหว่างพระองค์กบัพระบญัญติัของโมเสสว่าอย่างไร? ค าสั่ง
สอนของพระองค์สูงกว่าพระบญัญติัของโมเสสเช่นนั้นหรือ? พระเยซูทรงวางระดบัมาตรฐานของ
ความชอบธรรมไวอ้ยา่งไร? 

พระเยซูทรงสอนถึงเร่ืองความโกรธวา่อยา่งไร? เราสามารถเขา้เฝ้าพระเจา้โดยการอธิษฐานและ
การนมสัการ โดยท่ีเรามิไดคื้นดีกบัพี่นอ้งของเราไดห้รือไม่? ในการคืนดีกนันั้น พระเยซูทรงก าหนดให้
ผูใ้ดเป็นฝ่ายรับผดิชอบ? การท าความเขา้ใจและคืนดีกบัคู่ความนั้น หมายความวา่อยา่งไร? 

พระเยซูทรงสอนถึงเร่ืองการผิดประเวณี การหยา่ร้าง และการสบถสาบานวา่อยา่งไร พระเยซู
ทรงอธิบายความหมายของค าวา่ “ตาแทนตา ฟันแทนฟัน” ในพระบญัญติัเดิมวา่อยา่งไร? 

คริสเตียนควรกระท าอยา่งไรเม่ือถูกคนอ่ืนฟ้องร้อง? ในการเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้นนั้น เราควรปฏิบติั
อยา่งไร? และมีขอบเขตเพียงใด? (มทัธิว 5:41) 

เราควรจะกระท าอยา่งไร เม่ือถูกคนอ่ืนข่มเหงรังแก? 
พระเยซูทรงสอนใหเ้ราปฏิบติัต่อศตัรูของเราอยา่งไร? 
พระเจา้ทรงจดัการกบัมวลมนุษยอ์ยา่งไร? (มทัธิว 5:45) 
พระเยซูทรงวางมาตรฐานการเป็นผูดี้รอบคอบส าหรับเราอยา่งไร? พระองค์ทรงสอนเก่ียวกบั

การใหท้าน และการแสดงความเมตตากรุณาต่อผูอ่ื้นวา่อยา่งไร? 
พระองคท์รงสอนเก่ียวกบัการอธิษฐานวา่อยา่งไร? ท่ีพระเจา้ทรงสดบัฟังค าอธิษฐานของเรานั้น 

เน่ืองดว้ยเน้ือหาสาระของค าอธิษฐาน หรือเน่ืองดว้ยความยดืยาวในการอธิษฐาน? 
แบบอย่างการอธิษฐานท่ีพระเยซูประทานให้เรา มีความวา่อย่างไรบา้ง? จงอา้งมาให้ละเอียด 

ในค าอธิษฐานน้ีพระเยซูทรงเนน้ตอนไหนมากท่ีสุด? 
ถา้เราไม่อภยัโทษใหแ้ก่ผูอ่ื้นแลว้ พระเจา้ทรงโปรดอภยัโทษใหเ้ราหรือไม่? 
พระเยซูทรงสอนเก่ียวกบัการถือศีลและการส ่าสมทรัพยส์มบติัวา่อยา่งไร? 
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ค าว่ามีดวงตา “เป็นปกติ” ในท่ีน้ีหมายความว่าอะไร? ความสว่างกลบักลายเป็นความมืดได้
อยา่งไร? 

เหตุใดเราจึงไม่สามารถเป็นบ่าวสองนายในเวลาเดียวกนัได?้ 
พระเยซูทรงสอนเร่ืองความจ าเป็นในชีวติประจ าวนัของเราวา่อยา่งไร? 
พระเจา้ทรงพิทกัษ์รักษาสารพดัส่ิง ท่ีพระองคท์รงสร้างข้ึนเช่นเดียวกบัท่ีพระองค์ทรงพิทกัษ์

รักษามนุษยห์รือไม่? 
เราไม่ควรเตรียมส่ิงใดไวส้ าหรับวนัพรุ่งน้ีเลยหรือ? 
พระเยซูทรงสอนเก่ียวกบัการกล่าวโทษคนอ่ืนวา่อยา่งไร? การท่ีเราพยายามมองดูเศษผงในตา

ของญาติพี่นอ้งของเรา โดยไม่ค  านึงวา่ในดวงตาของเราก็มีท่อนไมอ้ยูน่ั้น หมายความวา่อยา่งไร? 
พระเยซูสอนเก่ียวกบัคนหนา้ซ่ือใจคดวา่อยา่งไร? 
พระเยซูสอนเก่ียวกบัการขอว่าอย่างไร? พระองค์ทรงยกตวัอย่างอะไรบา้งในอนัท่ีจะสอนให้

เราทราบแนวทางนั้นวา่ ท าอยา่งไร พระองคจึ์งจะทรงตอบค าอธิษฐานของเรา? 
“บญัญติัทอง” หมายถึงอะไร? เราจะหาไดจ้ากท่ีไหน? การรักษาบญัญติัน้ีจะท าให้เรารอดได้

หรือไม่? 
จงอธิบายความหมายของค าสอนเร่ืองทางแคบและทางกวา้ง วา่หมายความถึงอะไร? 
ค าพดูท่ีวา่ “นุ่งห่มดุจแกะ แต่ภายในร้ายกาจดุจสุนขัป่า” นั้นหมายความวา่อะไร? 
พระเยซูทรงหมายถึงอะไร ในการท่ีพระองคต์รัสวา่ “ท่านจะรู้จกัเขาเพราะผลของเขา”? 
ผูใ้ดบา้งท่ีพระเยซูตรัสวา่ สามารถเขา้ไปในแผน่ดินของพระเจา้ได?้ (มทัธิว 7:21) 
เหตุใดบางคนจะตอ้งถูกขบัไล่ออกไป เม่ือพระองคเ์สด็จกลบัมาคร้ังท่ีสอง? 
จงอธิบายค าอุปมาเร่ืองการวางรากฐานทั้งสองอยา่ง ผูท่ี้สร้างตึกไวบ้นทรายและผูท่ี้สร้างตึกไว้

บนศิลานั้น คือคนประเภทใดบา้ง? ศิลาในท่ีน้ีหมายความถึงใคร? 
การเทศนาบนภูเขาคร้ังน้ีก่อใหเ้กิดผลอยา่งไรบา้ง? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. อะไรคือสาเหตุส าคญัท่ีสุด ซ่ึงท าใหป้ระชาชนหลัง่ไหลมาเฝ้าพระเยซู 2. เหตุใดพระเยซูทรง

ก าชบัมิให้เขาเหล่านั้น แพร่งพรายให้ผูใ้ดทราบวา่พระองคคื์อใคร 3. ท่านคิดวา่พระเยซูคดัเลือกสาวก
ทั้งสิบสองคนในเวลานั้นหรือ หรือเป็นเพียงแต่งตั้งผูท่ี้พระองคท์รงเลือกไวก่้อนแลว้ 4. เหตุใดพระเยซู
จึงทรงเร่ิมการเทศนาโดยสอนถึงพระพรแห่งความสุข 5. ค  าสั่งสอนในการเทศนาคร้ังน้ีส าหรับอคัร
สาวกสิบสองคนเท่านั้น หรือส าหรับมนุษยชาติทัว่ไป 6. เม่ือพระเยซูตรัสวา่ “ท่านทั้งหลายเป็นเหมือน
เกลือแห่งแผ่นดินโลก” นั้น พระองค์ทรงหมายถึงอคัรสาวกทั้งสิบสองคนโดยเฉพาะเท่านั้น หรือทรง
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หมายถึงผูติ้ดตามพระองคทุ์กคน 7. การท่ีพระเยซูสอนถึงเร่ืองเกลือ การสร้างเมืองบนภูเขา และเทียนท่ี
จุดไวบ้นเชิงเทียนนั้น พระองค์ทรงสอนถึงความจริงเร่ืองเดียวกันใช่หรือไม่ การกระท าเป็นเคร่ือง
พิสูจน์ได้ดีกว่าค าพูด จริงหรือไม่ 8. จากค าเทศนาของพระเยซูคร้ังน้ี ท่านจะอธิบายเร่ืองความบาป
อย่างไร 9. ท่านคิดว่าผูท่ี้แสวงหาแผ่นดินของพระเจา้เป็นอนัดบัแรก จะไดรั้บการเล้ียงดู ไดรั้บเส้ือผา้ 
เคร่ืองนุ่งห่ม และท่ีอยู่อาศยั อาหารตลอดไปเช่นนั้นหรือไม่ 10. ท่านคิดว่าค าสอนของพระเยซูคริสต์
เร่ืองการหยา่ร้างนั้น จะน ามาใชใ้นปัจจุบนัไดห้รือไม่ 11. ระหวา่งการอธิษฐานขอ กบัการเช่ือฟังท าตาม
น ้ าพระทยัของพระเจา้ อยา่งไหนจะไดรั้บค าตอบในการอธิษฐาน 12. การพูด “ค าซ ้ ากนั” เม่ืออธิษฐาน
นั้นหมายความวา่อยา่งไร 13. การส ่าสมทรัพยส์มบติัไวเ้พื่อแกไ้ขฐานะเม่ือคราวตกทุกขไ์ดย้าก หรือเม่ือ
วยัชรานั้น เป็นความผิดบาปหรือไม่ 14. เราจะรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ด้วยการอธิษฐานขอเพียง
ประการเดียวไดห้รือไม่ 15. การอธิษฐานขอท่ีแทจ้ริงนั้นหมายความวา่อยา่งไร 16. ท่านคิดวา่บุคคลต่าง 
ๆ ท่ีพระเยซูทรงกล่าวถึงในพระธรรมมทัธิว 7: 22 ได้รับความรอดหรือไม่ 17. การสร้างตึกไวบ้น
รากฐานศิลานั้นหมายความวา่อยา่งไร 
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ขั้นทีย่ีสิ่บทรงรักษาคนใช้ของนายร้อยทหาร-เมอืงคาเปอรนาอูม 

มทัธิว 8: 1-13ลูกา 7:1-10 

ในขั้นท่ีแล้ว หลังจากท่ีพระเยซูได้ทรงใช้เวลาในการอธิษฐานอยู่บนภูเขาตลอดคืนแล้ว 
พระองค์ก็ได้ทรงคดัเลือกและแต่งตั้งอคัรสาวกไวสิ้บสองคนและได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอนั
ประเสริฐยิ่ง โปรดแก่พวกเขาท่ีภูเขานั้น พระองค์ทรงแนะน าสั่งสอนพวกเขาให้รู้ถึงหลกัธรรม กฎ
ขอ้บงัคบัแห่งแผน่ดินของพระเจา้ ซ่ึงพวกเขาจะตอ้งออกไปประกาศใหช้าวโลกทราบต่อไป ในการน้ีได้
มีประชาชนหลัง่ไหลติดตามพระองคม์าเป็นจ านวนมาก ซ่ึงพระองค์ก็ไดท้รงรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ และ
ขบัไล่ผีสิงให้แก่พวกเขาหลายคนด้วยกัน พระเยซูทรงบ าบดัรักษาโรคภยัไข้เจ็บให้แก่ประชาชน 
เช่นเดียวกบัท่ีพระองคท์รงพิทกัษรั์กษาจิตวญิญาณของพวกเขา ทั้งน้ีเพราะ “บรรดาความทุกขภ์ยัไขเ้จ็บ
ของเรา ท่านไดรั้บเอาเอง” แต่ก็มีอยู่บ่อยคร้ังท่ีพระองค์ทรงหลีกเล่ียงไปจากฝูงชนผูเ้จ็บป่วยเหล่านั้น 
เพื่อสั่งสอนสาวกของพระองค ์และสอนใหรู้้ถึงความจริงแห่งแผน่ดินของพระเจา้ 

ประชาชนท่ีได้ฟังค าเทศนาบนภูเขาของพระองค์ ต่างก็พากันประหลาดใจในค าสอนของ
พระองคย์ิง่นกั เพราะวา่ค าสอนของพระองคเ์ตม็ไปดว้ยฤทธ์ิเดช และมีความหมายลึกซ้ึงแตกต่างไปจาก
พวกฟาริสีมาก และเม่ือพระองค ์เสด็จจากภูเขากลบัไปสู่เมืองคาเปอรนาอูม ประชาชนก็ไดต้ามเสด็จไป
ดว้ย เมืองคาเปอรนาอูม อยูห่่างจากภูเขาท่ีพระเยซูแสดงพระธรรมเทศนาประมาณแปดกิโลเมตร เป็น
เมืองท่ีพระองคท์รงเคยใชเ้ป็นศูนยก์ลางในการปฏิบติัพระราชกิจของพระองค์และกระท าการอศัจรรย์
ไวห้ลายประการดว้ยกนั ตรงน้ีแหละท่ีมทัธิวไดบ้นัทึกไวว้า่ พระองคไ์ดท้รงรักษาคนเป็นโรคเร้ือนให้
หาย ดงัท่ีมาระโกไดบ้นัทึกไวใ้นขั้นท่ี 15 การส าแดงการอศัจรรยต่์าง ๆ ของพระเยซู เท่าท่ีมทัธิวบนัทึก
เอาไวใ้นเวลานั้นมีทั้งหมดหลายประการดว้ยกนั ส่วนใหญ่ไดแ้ก่การบ าบดัรักษาโรค ซ่ึงบางคร้ังพระ
เยซูก็ทรงรักษาคนป่วยให้หาย โดยการสัมผสั หรือโดยค าตรัส บางคร้ังก็ทรงรักษาทั้ง ๆ ท่ีคนป่วยผูน้ั้น 
อยูห่่างจากท่ีพระองคป์ระทบัเป็นระยะทางไกล ไม่อาจติดต่อถึงกนัได ้

การกระท าการอศัจรรย ์คือการเอาชนะต่อกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ดว้ยฤทธ์ิอ านาจท่ีเหนือกว่า 
เป็นขอ้ยกเวน้อยา่งหน่ึงท่ีมิไดด้ าเนินตามกฎธรรมชาติ แต่ก็มิไดท้  าให้กฎธรรมชาติเปล่ียนแปลงไปแต่
อยา่งใด ทุกอยา่งยงัคงเป็นเช่นเดิมเป็นตน้วา่กฎของความโนม้ถ่วง เดิมเป็นอยา่งไร เด๋ียวน้ีก็เป็นอยา่งนั้น 
เม่ือเคร่ืองบินข้ึนไปได ้ก็จะตอ้งลงไดเ้ช่นเดียวกนั แต่มีกฎอยา่งหน่ึง ท่ีอยูเ่หนือกฎของความโนม้ถ่วงน้ี 
นัน่คืออ านาจของพระเจา้ 
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ฤทธ์ิอ านาจของพระเยซูมีแหล่งก าเนิดมาแต่สวรรค ์พระเยซูทรงมีฤทธ์ิอ านาจท่ีเราไม่รู้จกัและ
ไม่เขา้ใจ ประดุจสัตว์เล้ียงย่อมไม่รู้ถึงการด ารงชีวิตของผูเ้ป็นนายของมนั ดงันั้นเราจึงไม่อาจเขา้สู่
ดินแดนนิตยถาวรของพระเจา้ได ้พระเยซูทรงคุน้เคยกบัอ านาจของพระเจา้ และไดใ้ชอ้  านาจนั้น พิสูจน์
ใหเ้ห็นวา่การท่ีพระองคอ์า้งวา่ พระองคคื์อองคพ์ระเมสิยาห์นั้นเป็นความจริง เพื่อใหม้นุษยเ์ขา้ใจถึงพระ
ราชกิจของพระองค์ในโลกน้ี พระองค์เสด็จมาจากสวรรค์ซ่ึงเป็นดินแดนแห่งจิตวิญญาณ ซ่ึงด ารงอยู่
เป็นนิตย ์เพื่อปฏิบติัพระราชกิจให้ลุล่วงไปตามพระประสงคข์องพระเจา้ ฉะนั้นบางคร้ังพระองคจึ์งได้
ส าแดงใหเ้ห็นวา่ พระองคท์รงมีอ านาจเหนือกฏเกณฑข์องธรรมชาติ 

มีบางคนคดัคา้นวา่การกระท าการอศัจรรยน้ี์เป็นเร่ืองท่ีอยูเ่หนือความเขา้ใจของมนุษย ์ดงันั้นเรา
จึงเขา้ใจผดิคิดวา่เป็นส่ิงท่ีผิดหลกั “วิทยาศาสตร์” หากวา่เรายึดถือเอาหลกัวิทยาศาสตร์เป็นบรรทดัฐาน 
คือไม่ยอมรับรู้การกระท าการอศัจรรยแ์ลว้ เขาก็จ  าตอ้งปฏิเสธเร่ืองสสาร เร่ืองชีวิตจิตใจ กระแสไฟฟ้า 
กฎของความโน้มถ่วง ฯลฯ ทั้งน้ีเพราะส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่ลึกลบั เกินความเขา้ใจของเราทั้งส้ิน แมแ้ต่
นกัวิทยาศาสตร์ท่ีเปร่ืองปราดท่ีสุด ก็ไม่สามารถอธิบายให้ถูกตอ้งได ้ฉะนั้นจึงขอให้เราเช่ือพึ่งในพระ
เจา้ผูท้รงสร้างชีวติ โลกและสารพดัส่ิงท่ีอยูใ่นโลก ซ่ึงทรงสามารถเปล่ียนแปลงทุกอยา่ง ให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีพระองคท์รงก าหนดไวไ้ดทุ้กอยา่ง พระเจา้ทรงเปิดเผยให้เราทราบถึงความจริงอนัประเสริฐ
ของพระองค์ โดยทางการกระท าการอศัจรรยข์องพระบุตรของพระองค์และโดยทางพระกิตติคุณ ซ่ึง
เป็น “ฤทธ์ิเดชของพระเจ้า ให้คนท้ังปวงท่ีเช่ือ ได้ถึงท่ีรอดทุกคน” ฉะนั้นเราจึงมีหนทางท่ีจะเขา้ไปสู่
แผน่ดินแห่งพระวิญญาณ” กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระคริสต ์ไดท้  าให้ขา้พเจา้พน้จากกฎของ
ความผดิและของความตาย” น่ีคือตวัอยา่งอีกตวัอยา่งหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่กฎหน่ึงสามารถท าลายกฎอีก
กฎหน่ึงได ้ความจริงนั้น ความบาปไม่ไดต้าย แต่เม่ือเราอยู่ในพระคริสต์ เราก็ตอ้ง “ตายแก่ความบาป 
และมีชีวติอยูเ่พื่อพระเจา้” โดยความเช่ือ 

ในการรักษาคนใชข้องนายร้อยทหารชาวโรมนันั้น พระเยซูไดท้รงสั่งสอนให้เราตระหนกัถึง
การตอบสนองความเช่ือ ท่ีพระองคท์รงโปรดแก่นายทหารผูน้ั้น ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความเช่ือมัน่อยา่งสุด
จิตสุดใจ ท่ีเขามีต่อพระองคน์ัน่เอง จนพระองคต์อ้งตรัสชมเขาวา่ พระองคไ์ม่เคยพบความเช่ือเช่นน้ีมา
ก่อนเลย พระองคท์รงใชค้วามเช่ือเป็นหลกัในการเตือนพลไพร่ของพระองค ์โดยตรัสวา่ ผูใ้ดไม่มีความ
เช่ือ ผู ้นั้ นจะต้องถูกขับไล่ออกจากแผ่นดินของพระเจ้า แม้ว่าการบันทึกของมัทธิว และลูกา มี
ขอ้ปลีกย่อยแตกต่างกนัอยู่บา้ง แต่เม่ือเราน ามาเปรียบเทียบกนัแลว้ เราก็จะไดเ้ร่ืองราวท่ีละเอียดครบ
ถว้ยบริบูรณ์ 

 

 



 159 

อภิปราย 
ดูเหมือนวา่ ในระหวา่งท่ีพระเยซูเสด็จจากภูเขากลบัไปสู่เมืองคาเปอรนาอูมนั้น นายร้อยทหาร

โรมนัผูน้ี้ก าลงัรอคอยพระเยซูอยู ่แต่ในพระธรรมลูกาบนัทึกไวว้า่ นายร้อยผูน้ี้ไดส่้งชาวยิวคณะหน่ึงไป
ทูลเชิญพระองคใ์หรั้กษาคนใชข้องเขา 

เน่ืองจากเขา “เป็นนายร้อยทหารโรมนั” ฉะนั้นเป็นท่ีแน่นอนว่าเขาจะตอ้งมีคนอยู่ใตบ้งัคบั
บญัชาของเขาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน ตามยศศกัด์ิของเขา แต่ตามสภาพความเป็นอยูน่ั้นรู้สึกวา่เขาเป็นผู ้
ท่ีไดรั้บเกียรติสูงมาก ฉะนั้นจึงสันนิษฐานวา่ เขาอาจเป็นผูบ้ญัชาการทหาร ของหน่วยท่ีเขาประจ าอยูใ่น
คาเปอรนาอูมก็เป็นได ้และในฐานะท่ีเขาเป็นผูแ้ทนของรัฐบาลโรมนั ดงันั้นเขาจึงมีอ านาจสิทธ์ิขาด ทั้ง
ในเมืองคาเปอรนาอูมและอาณาเขตโดยรอบ ตามหลกัฐานปรากฏวา่นายร้อยผูน้ี้เป็นผูท่ี้มีอธัยาศยัไมตรี
ดีงามยิง่ แมว้า่ชาวยวิจะอยูใ่ตย้งัคบัของรัฐบาลโรมนัก็ตาม แต่เขาก็มิไดก้ดข่ีข่มเหงชาวยิวเยี่ยงผูมี้อ  านาจ
แต่ประการใด ตรงกนัขา้ม เขากลับมีความเห็นอกเห็นใจ และให้การสงเคราะห์พวกเขาหลายด้าน
ดว้ยกนั ชาวยวิคณะท่ีเขาส่งไปทูลเชิญพระเยซูนั้น ทูลพระเยซูวา่ นายร้อยผูน้ี้ รักชนชาติยิวมาก และได้
สร้างธรรมศาลาไวใ้หพ้วกเขาหน่ึงหลงั ฉะนั้นจึงไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ เขาจะตอ้งมีความสนใจศาสนายิวอ
ยา่งใกลชิ้ดและไดรู้้ถึงความจริงของพระเจา้บางประการแลว้ดว้ย เขาคงจะทราบถึงกิตติศพัท์ของพระ
เยซู และการส าแดงการอศัจรรยข์องพระองค ์ทั้งท่ีพระองคก์ระท าในเมืองและนอกเมืองคาเปอรนาอูม 
อาจเป็นไปไดว้า่ ทุกคร้ังท่ีประชาชนพากนัไปเฝ้าพระเยซูเป็นจ านวนมากมาย เขาไดส่้งทหารของเขาไป
ปะปนกบัฝูงชนเหล่านั้นดว้ย ทั้งน้ีเพื่อรักษาความสงบ ระงบัความโกลาหลต่าง ๆ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจาก
การยื้อแยง่เบียดเสียดกนัเขา้ไปฟังพระธรรมเทศนา หรือพาคนป่วยเขา้ขอรับการรักษาจากพระองค ์เขา
คงไดไ้ตร่ตรองถึงขอ้โจษจนัท่ีวา่ พระเยซูทรงเป็นผูรั้กษาโรคผูย้ิ่งใหญ่และเป็นบรมครู มาบา้งแลว้ และ
เช่ือวา่เขาคงรู้จกักบัขนุนางชาวโรมนัซ่ึงอยูใ่นเมืองคาเปอรนาอูมน้ีอยา่งแน่นอน ขุนนางท่ีกล่าวถึงน้ีคือ
ผูท่ี้พระเยซูไดท้รงรักษาบุตรชายของเขา ให้รอดพน้ความตายไดอ้ย่างน่าอศัจรรยเ์ม่ือคราวท่ีพระองค์
ประทบัอยูใ่นหมู่บา้นคานานัน่เอง (มีบางคนเขา้ใจวา่ นายร้อยและขุนนางชาวโรมนัดงักล่าว เป็นบุคคล
เดียวกนั) 

อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าคนใช้ท่ีนายร้อยผูน้ี้รักใคร่ และมีคุณค่าต่อเขามากนั้น ไดล้ม้ป่วยลง 
อาการหนกัและก าเริบรุนแรงมาก จนถึงกบัตอ้งกลายเป็นง่อย และก าลงัอยูใ่นระหวา่งความเป็นความ
ตายทีเดียว ตามท่ีไดบ้นัทึกไวก้ล่าววา่ “เขาตอ้งทนทุกข์เวทนามาก” นายร้อยชาวโรมนัจึงตดัสินใจอยา่ง
เด็ดขาดวา่ จะตอ้งทูลเชิญใหพ้ระเยซูช่วยเหลือเขาใหจ้งได ้ในทนัทีท่ีพระองคเ์สด็จมาถึงเมืองคาเปอรนา
อูม คร้ันมาไตร่ตรองดูแลว้ว่าตนเป็นคนบาปไม่เหมาะสมท่ีจะเขา้เฝ้าพระเยซู เขาจึงขอร้องให้ชาวยิวก
ลุ่มหน่ึง ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการทูลเชิญพระองค ์เน่ืองจากเขาเป็นผูท่ี้มีเมตตาธรรมต่อชาวยิว และ
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คบหาสมาคมกบัชาวยิวโดยไม่ได้มีความรังเกียจเดียดฉันท์ จนถึงกบัสร้างธรรมศาลาไวใ้ห้พวกเขา
ประกอบศาสนกิจ ฉะนั้นการขอร้องใหช้าวยวิไปทูลเชิญพระเยซูจึงไม่เป็นปัญหาแต่อยา่งใด ทุกคนยินดี
ไปดว้ยความรักและดว้ยความเต็มใจ เหตุผลส่วนตวัของเขาอีกประการหน่ึงท่ีเขาขอร้องให้ชาวยิวช่วย
ท าหน้าท่ีแทนเขาก็คือ พระเยซูเองก็เป็นชาวยิว ฉะนั้นเขาจึงคาดว่าการติดต่อขอร้อง ระหว่างชนชาติ
เดียวกันนั้นย่อมจะได้ผลดีกว่า เพราะนอกจากเขาจะเป็นคนต่างชาติแล้ว ยงัเป็นคนบาปอีกด้วย 
เน่ืองจากความรักความห่วงใยท่ีเขามีต่อคนใชข้องเขามากเกินไป จึงท าให้นายร้อยผูน้ี้ทุกขร้์อน ตอ้งการ
ความช่วยเหลือจากพระเยซูเป็นท่ีสุด โดยไม่ค  านึงถึงเกียรติยศทางสังคม หรือเช้ือชาติแต่อยา่งใด 

ทนัทีท่ีพระเยซูเสด็จมาถึงประตูเมืองคาเปอรนาอูม พวกผูแ้ทนชาวยิวดงักล่าวก็เขา้เฝ้าพระองค ์
ทูลขอให้พระองคท์รงโปรดช่วยเหลือคนใชข้องนายร้อยทหาร ดว้ยเหตุท่ีนายร้อยผูน้ี้เป็นผูท่ี้มีช่ือเสียง 
และสร้างคุณประโยชน์ใหแ้ก่ชาวยวิหลายอยา่ง ดงันั้นชาวยวิคณะน้ีจึงเห็นวา่ เขาน่าจะมีสิทธ์ิขอร้องจาก
องค์พระผูเ้ป็นเจา้บา้ง จึงได้ช่วยกนัทูลออ้นวอนพระองค์ อา้งเหตุผลต่าง ๆ ให้เห็นว่าเขาเป็นคนดีมี
คุณคา่คนหน่ึง ควรท่ีพระองคจ์ะทรงโปรดตามค าขอร้องของเขา ซ่ึงพระเยซูก็ตรัสรับค าทูลเชิญในทนัที
วา่ “เราจะไปรักษาเขาใหห้าย” 

คร้ันเม่ือพระเยซูเสด็จไป จวนจะถึงบา้นของนายร้อยผูน้ั้นอยู่แลว้นายร้อยผูน้ั้นก็ออกมาถวาย
การตอ้นรับ เขารู้สึกต้ืนตนัไปดว้ยความปีติยินดี แต่ในขณะเดียวกนัเขารู้สึกส านึกตนวา่ เขาเป็นคนบาป 
เป็นคนไร้ค่า อีกประการหน่ึงอาจเป็นเพราะวา่ ชาวยวิส่วนใหญ่ดูหม่ินชาวต่างชาติ เม่ือตระหนกัเช่นน้ีก็
ไดคิ้ดวา่ ควรหรือจะใหพ้ระองคเ์ขา้ไปในเรือนของตน เม่ือคิดดงันั้นแลว้จึงทูลพระองคว์า่ “ขา้พเจา้เป็น
คนไม่สมควร ท่ีพระองคจ์ะเสด็จเขา้ใตช้ายคาของขา้พเจา้” (ส าหรับตอนน้ีลูกาบนัทึกไวว้า่ นายร้อยชาว
โรมนัรู้สึกตวัวา่ตนไม่ดี ไม่เหมาะสมท่ีจะเขา้ไปหาพระเยซู จึงไดข้อร้องใหช้าวยวิไปทูลเชิญพระองคม์า 
และเม่ือเสด็จมาจวนจะถึงบา้นของเขา ถอ้ยค าท่ีร้องทูลมิให้พระองคเ์ขา้ไปในบา้นของเขา ก็เป็นของ
ผูอ่ื้นเพราะนายร้อยผูน้ั้นไม่กล้าพูด ส่วนมทัธิวนั้นบนัทึกไวว้่า ทั้งการทูลร้องขอให้พระเยซูเสด็จมา
รักษาคนใช้ของเขา ตลอดจนทูลมิให้พระองค์เข้าไปในบา้นของเขานั้น นายร้อยผูน้ี้เป็นคนทูลด้วย
ตวัเองทั้งส้ิน มิไดส่้งใครไปแทน) เขาทูลพระองค์ต่อไปว่า “แต่ขอพระองค์ตรัสเพียงค าเดียว บ่าวของ
ขา้พเจา้ก็จะหายโรค ดว้ยวา่ขา้พเจา้...มีทหารอยูใ่ตบ้งัคบัของขา้พเจา้ ขา้พเจา้สั่งคนน้ีวา่ ไป เขาก็ไป... ”
เน่ืองจากนายร้อยชาวโรมนัผูน้ี้เป็นผูบ้งัคบับญัชา รู้ว่าค  าสั่งของผูเ้ป็นนายต่อคนใตบ้งัคบับญัชานั้นมี
อ านาจมาก นอกจากนั้นยงัรู้อีกดว้ยวา่ พระเยซูทรงมีฤทธ์ิอ านาจใหญ่ยิง่สามารถตรัสสั่ง และโรคใด ๆ ก็
หาย ผร้ีายก็ออก ตลอดจนมีอิทธิฤทธ์ิทุกอยา่งทัว่ทั้งจกัรวาล ให้เป็นไปตามน ้ าพระทยัของพระองคไ์ดน่ี้
ยอ่มแสดงใหเ้ห็นความเด่นชดัวา่ นายร้อยผูน้ี้พอจะเขา้ใจบา้งแลว้วา่พระเยซูคริสตคื์อผูใ้ด 
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พระเยซูทรงรู้สึกประหลาดพระทยั ในความเช่ือของเขามาก เพราะนอ้ยคร้ังนกัท่ีพระองคจ์ะได้
ทรงพบเห็นผูใ้ดส าแดงความเช่ือท่ีแทจ้ริงออกมา อยา่งน่าช่ืนชมเช่นน้ี แน่นอนละพระองค์จะตอ้งรู้สึก
ช่ืนชมยินดีอย่างมากทีเดียว ท่ีไดเ้ห็นบุรุษผูมี้ช่ือเสียง รู้จกัอ่อนนอ้ม มอบความไวว้างใจให้แก่พระองค ์
พระเยซูมิไดท้รงปล่อยให้โอกาสอนังามน้ี ผา่นไปโดยเปล่าประโยชน์ ทรงผินพระพกัตร์มายงัฝูงชนท่ี
ติดตามพระองคม์า พร้อมกบัตรัสวา่ “เราหาได้พบความเช่ือมากเช่นนี ้ในพวกอิสราเอลไม่” ทั้ง ๆ ท่ีเขา
เป็นชาวต่างชาติแต่ยงัมีความเช่ือมากเช่นน้ี 

ส่วนชาวยวิซ่ึงเป็นชาติท่ีพระเจา้ทรงเลือกสรรไวแ้ท ้ๆ กลบัไม่มีผูใ้ดมีความเช่ือในพระองค ์ซ่ึง
เป็นองค์พระเมสิยาห์ของพวกเขามากเช่นน้ีเลย เม่ือทรงหวนคิดถึงชาวอิสราเอลผูข้าดความเช่ือแล้ว 
พระองคก์็ทรงเศร้าพระทยัยิ่งนกั เพราะคนเป็นจ านวนมากยงัพากนัปฏิเสธพระองคอ์ยู ่พระองคไ์ดท้รง
ตกัเตือนพวกเขาให้ระมดัระวงัตวัให้ดี เพราะว่าจะมีชนชาติเช่ือพึ่งพระเยซูเป็นจ านวนมาก จากทาง
ตะวนัออกและทางตะวนัตกดว้ย (ดู กิจการ 2:5) แมว้า่พวกท่ีมาใหม่เหล่าน้ี ไม่ใช่ชนชาติอิสราเอลก็ตาม 
แต่พวกเขาก็มีโอกาสท่ีจะได ้“นัง่” ร่วมกบั “บรรพบุรุษ” ของพวกเขา คืออบัราฮมัและอิสอคั ในแผน่ดิน
ของพระเจา้ แต่ในขณะเดียวกนั “ลูกแห่งแผน่ดิน” คือชนชาติยิวซ่ึงเป็นชนชาติเดียวกนักบัพระเยซู และ
เป็นชนชาติแรกท่ีพระเจา้ใหมี้โอกาสรับแผน่ดินของพระองคเ์ป็นมรดก ก่อนชาติอ่ืนใด กลบัตอ้งถูกขบั
ไล่ออกไปสู่ความมืด” 

หลงัจากนั้น พระเยซูทรงหันกลบัมาทางนายร้อยทหารชาวโรมนัอีกคร้ังหน่ึง แล้วตรัสด้วย
กระแสเสียงแผว่เบาวา่ “ไปเถิด ท่านไดเ้ช่ืออย่างไร ก็ให้เป็นแก่ท่านอยา่งนั้น” พระเยซูทรงส าแดงการ
อศัจรรยใ์นการรักษาโรคคร้ังน้ีโดยพระด ารัสของพระองค์เอง เม่ือนายร้อยผูน้ั้นและเพื่อน ๆ ของเขา
กลบัเขา้ไปในบา้น ก็พบว่าคนใช้ของเขาได้หายเป็นปกติแลว้ เขาหายป่วยในทนัที ท่ีส้ินพระกระแส
รับสั่งของพระองค์นัน่เอง ความเช่ือท่ีแทจ้ริงเยี่ยงความเช่ือของนายร้อยผูน้ี้ ย่อมไดรั้บการตอบสนอง
จากพระเจา้เสมอ “พระองค์จะปฏิเสธพระองคเ์องไม่ได”้ เช่นเดียวกบัท่ีพระองคจ์ะปฏิเสธพระสัญญา
ของพระองค์ไม่ได ้กฎแห่งความเช่ือ เป็นกฎท่ีแน่นอนเสมอ ผิดพลาดไม่ได ้“พระเจา้ผูท้รงมุสาไม่ได ้
เป็นผูท้รงสัญญา” 

ขอให้เราพิจารณาดูการอัศจรรย์ของพระเยซูให้ถ่ีถ้วนเถิดว่า ต้องอาศัยความเช่ือมากน้อย
เพียงใด การส าแดงฤทธ์ิอ านาจยอ่มข้ึนอยูก่บัการส าแดงความเช่ือเป็นส่วนส าคญั ท่ีพระเยซูไม่ไดส้ าแดง
การอศัจรรยใ์นเมืองนาซาเร็ธก็ดว้ยเหตุน้ีเอง พระเยซูตรัสวา่ พระองคไ์ม่ไดท้รงกระท าอิทธิฤทธ์ิมากใน
เมืองนั้น เพราะเขาไม่มีความเช่ือ (มทัธิว 13:58) เพราะความไม่เช่ือน่ีเองจึงท าให้ “ลูกแห่งแผน่ดิน” ของ
พระเจา้ อนัเป็นชนชาติท่ีพระเจา้ไดท้รงส่งพระเยซูให้เสด็จลงมาในท่ามกลางเขาเหล่านั้นโดยตรง กลบั
ตอ้งพลาดไปไม่อาจเขา้ไปในแผน่ดินของพระองคไ์ด ้เขาจะตอ้งถึงซ่ึงความพินาศ และตอ้งไดรั้บความ
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ทุกขโ์ศกอยา่งใหญ่หลวง การเช่ือพึ่งพระเยซูคริสตเ์ป็นส่ิงท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อชีวิตท่ีสุด ประชาชนท่ี
ติดตามพระเยซูไปดงักล่าวมาแล้วนั้น ไม่ใช่เพียงแต่เช่ือพระเยซูอย่างเดียวเท่านั้น หากยงัได้ติดตาม
พระองคไ์ปอีกดว้ย ดูเถิดแมแ้ต่ “พวกปีศาจก็เช่ือเหมือนกนัและกลวัจนตวัสั่น” แต่ผูท่ี้เช่ือวางใจในพระ
เยซูอยา่งแทจ้ริง จะไดรั้บชีวตินิรันดร์ 

ข้อไตร่ตรอง 
“เราทั้งหลายจงมีใจกลา้ เขา้มาถึงพระท่ีนัง่แห่งพระคุณ” ความเช่ือของนายร้อยโรมนัสอนให้

เรารู้ถึง วิธีท่ีจะไดรั้บส่ิงท่ีเราตอ้งการจากพระเจา้ นายร้อยมาหาพระองคอ์ยา่งกลา้หาญ แมก้ระนั้นก็ยงั
ถ่อมตวั น่ีแหละคือเคล็ดลบั ถ้าเราไม่ถ่อมตวั ไม่ส านึกว่าตวัเรานั้นไม่สามารถท่ีจะช่วยตวัเองได ้ไม่
ตระหนกัวา่เราเป็นคนไร้ค่าแลว้ เราจะไม่มีทางไดรั้บความช่วยเหลือจากพระเจา้เลย แต่อีกนยัหน่ึง เรา
จะตอ้งมีความกลา้หาญในการเขา้เฝ้าพระองค์ ท่ีเรากลา้ท่ีจะเขา้ไปถึงพระท่ีนัง่ของพระเจา้ก็เพราะว่า
เป็นพระท่ีนัง่ แห่งพระคุณ เราไม่มีคุณค่าพอท่ีจะรับเอาของประทานจากพระเจา้เลย และพระคุณของ
พระเจา้น่ีแหละท่ีเปิดเผยให้เราทราบถึงความรักอนัยิ่งใหญ่ท่ีพระเจา้ทรงมีต่อเรา จนกระทัง่ไดท้รงส่ง
พระบุตรของพระองค์ให้ลงมาตายเพื่อเรา และเพื่อจดัเตรียมทุกอย่างไวส้นองความตอ้งการของเราทั้ง
ฝ่ายวญิญาณ จิตใจ และร่างกาย 

ความเช่ือของผูเ้ช่ือแต่ละคนสามารถช่วยผูอ่ื้นได ้ฉะนั้นพระเจา้จึงทรงบญัชาให้เรา “อธิษฐาน
เพื่อกนัและกนั” และเม่ือผูห้น่ึงผูใ้ดเจ็บไขไ้ดป่้วยพระองค์ก็ทรงบญัชาให้เรา “เชิญพวกผูป้กครองใน
คริสตจกัรมาอธิษฐานเพื่อเขา” น่ีคือเคล็ดลบัแห่งการรับเอาอ านาจจากสวรรค ์คือวา่ ถา้ในพวกท่านท่ีอยู่
ในแผ่นดินโลก สองคน จะ ร่วมใจกัน ขอส่ิงหน่ึงส่ิงใด พระบิดาเจา้ของเราผูอ้ยู่ในสวรรค์ก็จะทรง
กระท าให”้ 

นายร้อยทหารชาวโรมนั ไม่ไดร้้องขอความช่วยเหลือจากกษตัริยเ์ฮโรด พระเยซูผูเ้ดียวเท่านั้นท่ี
สามารถช่วยเหลือเขาได ้มีหลายคร้ังท่ีความช่วยเหลือฝ่ายโลกไม่สามารถช่วยเราไดเ้ลย ไม่วา่เราจะเป็น
คนส าคญัสักเพียงใดก็ตามจะตอ้งมีสักวาระหน่ึงท่ีเรารู้สึกตวัวา่ เป็นผูอ่้อนแอไม่สามารถช่วยตนเองได้
วาระนั้นแหละท่ีเราหนัมาหาพระเจา้ 

การท่ีเราตระหนกัวา่ตวัเราเองมีความตอ้งการแต่ไม่มีคุณค่าอะไร คือขั้นแรกท่ีเราจะกา้วเขา้หา
พระคริสต์ พระองค์ทรงยินดีตอ้นรับและช่วยเหลือผูท่ี้ถ่อมตวั เหตุท่ีคนเก็บภาษีซ่ึงบนัทึกไวใ้นพระ
ธรรมลูกาบทท่ี 18 กลายเป็นคนชอบธรรม ก็เพราะวา่เขารู้สึกส านึกถึงความบกพร่องของตวัเองและรู้วา่ 
ตวัเขาไม่มีค่าอะไรเลย ดงันั้นพระเจา้จึงทรงโปรดเขา 
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“ขอแต่พระองคต์รัสเพียงค าเดียว บ่าวของขา้พเจา้ก็จะหายโรค” ค  าตรัสของพระเยซูเต็มไปดว้ย
อ านาจของพระเจา้เบ้ืองบน พระด ารัสของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่มีฤทธ์ิยิ่งกวา่อ านาจใด ๆ ท่ีมนุษย์
ประดิษฐคิ์ดคน้ข้ึนได ้

“เราจะไปรักษาเขาใหห้าย” พระเยซูทรงตอบสนองความเช่ือไม่วา่คนนั้นจะอยูใ่นสภาพเช่นใด 
เวลาใด สถานท่ีใด หรือมีเร่ืองใด ๆ ก็ตาม พระองคท์รงช่วยเหลือผูท่ี้มาหาพระองคทุ์กคน 

ชาวยิวซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของนายร้อยทหารโรมนั ต่างก็พูดถึงความดีของเขา แต่ตวัเขา
เองกลบัพดูถึงความไม่เหมาะสมของตนเอง 

ในภาษากรีกค าวา่ “สมควร” นั้นมาจากค าวา่ “เอ้ือมใหถึ้ง” ซ่ึงหมายความวา่ เพียงพอ เหมาะสม 
สามารถ แต่อาจารยเ์ปาโลไดใ้ชเ้พียงค าเดียวเท่านั้น ซ่ึงหมายถึง “ความสามารถของเรานั้นมาจากพระ
เจา้” นายร้อยรู้วา่ตวัเองไม่สามารถช่วยตวัเองได ้แต่ในท่ีสุดเขาก็ไดพ้บความช่วยเหลือท่ีพระเยซู 

ทบทวน 
เราเรียกค าเทศนาสั่งสอนของพระเยซูในขั้นท่ีแลว้วา่อย่างไร? พระเยซูไดท้รงแต่งตั้งสาวกให้

ท าอะไร? 
เม่ือพระเยซูเสด็จกลบัไปสู่เมืองคาเปอรนาอูมนั้น มีผูใ้ดติดตามพระองคไ์ปบา้ง? ผูท่ี้เขา้เฝ้าพระ

เยซูในทนัทีท่ีพระองคเ์สด็จไปถึงเมืองคาเปอรนาอูมนั้นคือใคร? 
ท่านคิดว่านายร้อยผูน้ั้นมาเฝ้าพระเยซูเอง หรือส่งชาวยิวมาเป็นตวัแทน? นายร้อยมีหน้าท่ี

อะไร? เป็นคนเช้ือชาติอะไร? นบัถือศาสนาอะไร? เขาเป็นคนส าคญัของบา้งเมืองหรือ? 
ชาวยิวและคนต่างชาติมีความรู้สึกต่อกนัอย่างไร? นายร้อยผูน้ั้นปฏิบติัต่อชาวยิวอยา่งไร? ผล

แห่งการกระท าของเขา ท าใหช้าวยวิเป็นมิตรกบัเขาใช่หรือไม่? 
นายร้อยชาวโรมนัตอ้งการความช่วยเหลือจากใคร? เขามีจุดประสงคอ์ะไร ในการส่งผูแ้ทนไป

เฝ้าพระเยซู? คนใช้ผูซ่ึ้งก าลังอยู่ในอาการป่วยไข้นั้น เป็นคนใช้ธรรมดาเช่นเดียวกับคนใช้อ่ืน ๆ 
หรือไม่? เขาป่วยเป็นโรคอะไร? 

ชาวยิวท่ีเป็นตวัแทนนายร้อยนั้นทูลต่อพระเยซูว่าอย่างไร? พระองค์ตรัสตอบว่าอย่างไร? 
เร่ืองราวท่ีนายร้อยสั่งใหผู้แ้ทนของเขา ทูลแก่พระเยซูคืออะไร? เหตุใดเขาจึงไม่ไปเฝ้าพระเยซูโดยตรง? 
เร่ืองน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่นายร้อยผูน้ี้เป็นคนอยา่งไร? 

เหตุใดเขาจึงเช่ือวา่เพียงแต่ค าตรัสของพระเยซู ก็เพียงพอท่ีจะรักษาคนใชข้องเขาให้หาย? พระ
เยซูทรงรู้สึกอยา่งไร เม่ือทรงเห็นความเช่ือของนายทหารผูน้ี้? พระองคต์รัสสรรเสริญเขาต่อประชาชน
ทั้งปวงท่ีติดตามพระองค์วา่อยา่งไร? จงอา้งมาให้ถูกตอ้ง มีใครบา้งหรือไม่ ท่ีพระองค์ทรงยกย่องว่ามี
ความเช่ือเหมือนอยา่งนายร้อยผูน้ี้? 
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พระองคท์รงต าหนิชนชาติยวิวา่อยา่งไร? เหตุใดพระองคจึ์งทรงต าหนิเช่นนั้น? เหตุใดพระองค์
จึงตรัสถึงอบัราฮมั อิสอคั และยาโคบ? ผูท่ี้พระองคต์รัสวา่ จะมาจาก “ทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก” 
นั้นคือใคร? “ลูกแห่งแผน่ดินของพระเจา้” หมายถึงใคร? ใครจะถูกขบัไล่ออกจากแผน่ดินของพระเจา้? 
ท่ีวา่จะตอ้งถูกขบัไล่น้ีหมายถึงชาวยิวทั้งชาติหรือ? การร้องไห้ และขบเข้ียวเค้ียวฟันนั้น หมายความว่า
อยา่งไร? 

พระเยซูตรัสแก่นายร้อยชาวโรมนันั้นวา่อยา่งไร? การท่ีพระเยซูทรงกระท าตามค าขอร้องของ
เขานั้น เป็นผลเน่ืองจากความดี ความเหมาะสมของเขา หรือเน่ืองจากความเช่ือของเขา? เม่ือกลบัเขา้ไป
ในบ้านแล้ว เขาพบอะไร? คนใช้ผูน้ั้ นหายป่วยเม่ือใด? ท่านคิดว่าคนป่วยน้ีทราบว่า นายของเขา
ตลอดจนคนอ่ืนแสวงหาทางช่วยเหลือเขาอยา่งเต็มท่ีหรือไม่? ท่านคิดวา่ประชาชนมีความรู้สึกอย่างไร 
เม่ือทราบวา่คนใชผู้น้ั้นหายเป็นปกติแลว้? 

บทเรียนท่ีส าคญัท่ีสุดในขั้นน้ีคืออะไร? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. นายร้อยทหารชาวโรมนัผูน้ี้มีหน้าท่ีอะไร 2. เขามีส่วนเก่ียวข้องกบัชนชาติยิวอย่างไร 3.

ชาวยิวยกย่องให้เกียรติแก่นายทหารโรมนัทุกคนเสมอไปหรือ 4. ท่านคิดว่านายร้อยผูน้ี้มีความสนิท
สนมรักใคร่ ชาวยวิอยา่งจริงใจเช่นนั้นหรือ หรือวา่การท่ีเขาสร้างธรรมศาลาให้แก่ชาวเมืองนั้น ก็เพราะ
เหตุผลทางการเมือง 5. เหตุใดนายร้อยจึงขอร้องให้ชาวยิวท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทน ในการทูลเชิญพระองค์
ให้เสด็จมารักษาคนใช้ของเขา เขาคิดว่าพระเยซูจะไม่ทรงช่วยเหลือชาวโรมนัเช่นนั้นหรือ 6. ในการ
รักษาอาการป่วยคร้ังน้ี ผูป่้วยตอ้งกระท าอะไรบา้งหรือไม่ 7. องคป์ระกอบท่ีช่วยให้พระเยซูรักษาคน
ป่วยไดผ้ลนั้น ข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัทางสังคม เช้ือชาติประสบการณ์ในทางศาสนาของผูป่้วย หรือข้ึนอยู่
กบัความเช่ือเป็นส าคญั 8. เหตุใดนายร้อยทหารจึงขอร้องมิให้พระเยซูเสด็จเขา้ไปในบา้นของเขา เป็น
เพราะความอ่อนสุภาพของเขา หรือเป็นเพราะเขามีเหตุผลอยา่งอ่ืน 9.ชาวยิวมีความรู้สึกอย่างไรต่อชน
ต่างชาติ ท่านคิดว่าบา้นของนายร้อยชาวโรมนัท่ีกล่าวถึงน้ีมีลกัษณะอยา่งไร 10. ท่านคิดว่านายร้อยผูน้ี้ 
กบัขนุนางชาวโรมนั ซ่ึงพระเยซูไดท้รงโปรดรักษาบุตรของเขาให้หายป่วยโดยค าตรัส ขณะท่ีพระองค์
ประทบัอยู่ท่ีหมู่บา้นคานานั้น เป็นคนเดียวกนัหรือ 11. เหตุท่ีพระเยซูทรงโปรดกระท าตามค าขอร้อง
ของเขานั้น เป็นเพราะพระองค์ทรงเห็นว่า เขาเป็นคนดีมีคุณประโยชน์ต่อชนชาติยิวเช่นนั้นหรือ 12. 
เหตุใดนายร้อยจึงมีความเช่ือในพระเยซูอยา่งแทจ้ริง 13. ท่านคิดวา่ชาวยิวมีความรู้สึกอยา่งไร ในการท่ี
ถูกพระเยซูทรงต าหนิติเตียนต่อหน้าชาวต่างชาติ และในขณะเดียวกนักลบัทรงยกย่องความเช่ือของ
ชาวต่างชาติ 14. การท่ีพระเยซูตรัสวา่ ลูกแห่งแผน่ดินของพระเจา้จะตอ้งถูกขบัไล่ออกไปนั้น พระองค์
ทรงตีความหมายวา่อยา่งไร 
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ขั้นทีย่ีสิ่บเอด็ทรงโปรดให้ชายหนุ่มฟ้ืนขึน้จากความตาย-เมอืงนาอนิ 

มทัธิว 11: 2-30, 7:11-35 

ประชาชนท่ีติดตามพระเยซูไปยงับา้นของนายร้อยทหารชาวโรมนั ยงัคงติดตามพระองคต่์อไป
อีก เพราะพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าวไวว้า่ ในวนัต่อมาไดมี้ผูค้นเป็นอนัมาก ติดตามพระองคไ์ปยงัเมือง
นาอิน ซ่ึงอยูห่่างออกไปประมาณสามสิบสองกิโลเมตร 

ทะเลสาบกาลิลีอยู่ต  ่ากว่าระดบัน ้ าทะเลกว่าห้าร้อยฟุต ดงันั้นในฤดูร้อนอากาศจึงอบอา้วมาก 
การเดินทางของพระเยซูคร้ังน้ี คงเกิดข้ึนในฤดูร้อนน่ีเอง ดว้ยเหตุน้ีจึงเช่ือไดว้่า พระองคค์งจะเร่ิมออก
เดินทางในตอนเช้าตรู่อย่างแน่นอน เพราะว่าเป็นเวลาท่ีอากาศยงัสดช่ืนร่มเยน็ เหมาะแก่การเดินทาง
มาก จากเร่ืองราวดงักล่าวมาน้ี จึงเป็นเคร่ืองช้ีใหเ้ราทราบวา่ ในคืนวนันั้นประชาชนเหล่านั้น คงพกัผอ่น
คา้งคืนอยู่ในเมืองคาเปอรนาอูมนั่นเอง ถา้การเดินทางไม่เร่ิมตน้แต่เช้าตรู่แลว้ ย่อมไม่สามารถไปถึง
เมืองนาอินก่อนตะวนัตกดินไดเ้ลย และคงสายเกินกว่าท่ีจะพบขบวนแห่ศพในวนันั้นเป็นแน่ ในสมยั
นั้นการฝังศพมกัจะกระท าข้ึน ในวนัเดียวกนักบัผูท่ี้ตายเสียชีวตินั้นเอง 

ไม่ตอ้งสงสัยเลยว่าประชาชนคงจะตอ้งมีความกระตือรือร้น ท่ีจะติดตามพระเยซูยิ่งข้ึน ทั้งน้ี
เพราะประจกัษพ์ยาน ในการท่ีพระองคไ์ดท้รงรักษาคนใชข้องนายร้อยโรมนัซ่ึงป่วยหนกั สุดท่ีผูใ้ดจะ
เยียวยารักษานั้น ให้หายเป็นปกติยอ่มเป็นเคร่ืองหนุนน ้ าใจพวกเขา พวกเขาต่างพากนัช่ืนชมยินดี และ
แซ่ซอ้งสรรเสริญพระองคต์ลอดเวลา แมว้า่พระคริสตธ์รรมคมัภีร์มิไดบ้นัทึกรายละเอียดในการเดินทาง
คร้ังน้ีไวก้็ตาม แต่เราก็ทราบไดดี้ว่า การเดินทางของพระเยซูในคร้ังน้ีมีความส าคญัมาก เพราะว่าเป็น
คร้ังแรกท่ีพระองคท์รงโปรดคนตายให้ฟ้ืนและขอ้ท่ีน่าสังเกตอีกประการหน่ึงก็คือ เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึน
ใกลเ้คียงกบัเมืองซุเนม อนัเป็นสถานท่ีศาสดาพยากรณ์อะลีซาไดรั้กษาบุตรชายของหญิงหมา้ยชาวเมือง
ซุเนม (ซ่ึงเคยใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกลูอะลีซา) ใหฟ้ื้นจากความตาย 

พระราชกิจอนัใหญ่หลวงของพระเยซู ได้เป็นท่ีประทบัใจของผูค้นทัว่ไปมากข้ึนทุกขณะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือพระองค์ทรงกระท าให้คนตายฟ้ืนข้ึนไดเ้ช่นน้ี กิตติศพัท์ของพระองค์จึงเป็นท่ี
เล่ืองลือไปทัว่มณฑลยูดาย และแวน่แควน้ขา้งเคียงโดยรอบ แมแ้ต่ศิษยข์องยอห์นเอง ก็ไดน้ าข่าวน้ีไป
รายงานให้แก่ยอห์นถึงในคุก (นบัแต่ยอห์นถูกคุมขงัมาจนกระทัง่เวลาดงักล่าวน้ี เป็นเวลาเกือบหน่ึงปี
พอดี) 



 166 

ยอห์นบพัติศโตถูกจ าคุก ก่อนท่ีพระเยซูจะลงมือกระท าพระราชกิจของพระองคอ์ยา่งเปิดเผย ดู
ในขั้นท่ี 11 “เฮโรดไดจ้บัยอห์นมดัแลว้ขงัคุกไว”้ (มทัธิว 14:1-5) เหตุการณ์ท่ียอห์นถูกจ าคุกน้ีเกิดข้ึนใน
ปีท่ี 15 แห่งรัชสมยัของกษตัริย์ติเบเรียว กายะซา มีความเป็นมาดังน้ี เม่ือเฮโรดมหาราช (กษตัริย์ผู ้
เห้ียมโหด ในสมยัท่ีพระเยซูทรงบงัเกิด) ถึงแก่พิราลยัแลว้ เฮโรดอนัติพสั ราชโอรสก็ไดค้รองราชสมบติั
สืบแทน มีสิทธิปกครองทัว่มณฑลกาลิลีและเจา้ชายฟีลิป ซ่ึงเป็นพระอนุชาไดค้รอบครองแควน้อิตูรายะ 
แต่เน่ืองจากกษตัริยเ์ฮโรดอนัติพสัผูน้ี้มีนิสัยกกัขละโหดร้ายยิ่งนกั ไดแ้ย่งชิงเอาน้องสะใภข้องตนคือ
พระนางเฮโรเดีย ซ่ึงเป็นชายาของเจา้ชายฟีลิปมาเป็นชายาของตน ยอห์นบพัติศโต ไม่อาจน่ิงเฉยต่อ
พฤติการณ์อนัชัว่ร้ายของกษตัริยเ์ฮโรดได ้ท่านจึงไดต้  าหนิติเตียนอยา่งรุนแรงว่า เป็นการกระท าท่ีเลว
ทราม และไม่สมควรอยา่งยิ่ง เพราะวา่เป็นการฝ่าฝืนพระบญัญติัของพระเจา้ (กนัดารวิถี 18:6) (น่ียอ่ม
แสดงให้เห็นว่า พระบัญญัติท่ีว่าด้วยมนุษยธรรมน้ี มิได้มีไว้เพื่อชาติยิวเท่านั้ น หากแต่มีไวเ้พื่อ
มนุษยโลกทัว่ไป) นอกจากนั้นยอห์นยงัไดต้กัเตือนเฮโรดถึง “การชัว่ทั้งหมดท่ีเฮโรดไดก้ระท านั้น” แต่
แลว้เฮโรดก็กลบัท าความชัว่ยิ่งกวา่ท่ีไดท้  ามาแลว้ คือไดจ้บัยอห์นจ าไวใ้นคุก (ลูกา 3:20) เน่ืองจากพระ
นางเฮโรเดียเห็นว่ายอห์นกล่าวต าหนิติเตียน ถึงความชัว่ของพระนาง จึงพิโรธยิ่งนกัพยายามหาทางยุ
แหย่ให้เฮโรดประหารชีวิตยอห์นเสีย แต่เฮโรดไม่กลา้ท่ีจะกระท าอะไรรุนแรงเช่นนั้น เพราะกลวัว่า
ประชาชนซ่ึงต่างก็เคารพนบัถือยอห์นว่าเป็นศาสดาพยากรณ์จะลุกฮือข้ึนต่อตา้น อนัอาจจะก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนข้ึนได ้อีกประการหน่ึงเฮโรดเองก็มีความกร่ิงเกรงยอห์นอยู ่เพราะ “รู้วา่ท่านเป็นคนสัตย์
ซ่ือและบริสุทธ์ิ” เฮโรดจึงไดป้้องกนัไว ้เม่ือเฮโรดไดย้ินค าสอนของท่านก็ท าให้ฉงนสนเท่ห์นกั แต่ก็ยงั
ยนิดีอยากฟัง 

เราไม่ทราบว่าศิษยข์องยอห์นไดรั้บอนุญาต ให้เขา้ไปเยี่ยมเยียนท่านบ่อยคร้ังสักเพียงใด แต่
อยา่งไรก็ตาม ยอห์นก็ไดท้ราบถึงข่าวการปฏิบติัพระราชกิจ อนัใหญ่หลวงของพระเยซูอยู่เสมอ จึงได้
ส่งศิษยข์องท่านสองคนไปทูลถามขอ้สงสัยของท่านต่อพระเยซู และไดข้อร้องให้พระองคท์รงตอบดว้ย
พระองคเ์อง ซ่ึงท่านก็ไม่ไดรั้บความผิดหวงัแต่ประการใด พระเยซูมิไดเ้พียงทรงตอบค าถามของยอห์น
เท่านั้น หากแต่พระองคย์งัทรงอวยพระพรใหแ้ก่ยอห์นและยกยอ่งท่านไวอ้ยา่งสูงส่งอีกดว้ย พระเยซูได้
ทรงสั่งสอนประชาชนและผูท่ี้กลบัใจใหม่ไดรั้บพระวจนะของพระองค ์แต่พวกฟาริสีกลบัพากนัปฏิเสธ 
(ลูกา 7:30) พระองค์ไดท้รงเร่ิมตกัเตือนพวกเขา ถึงวนัพิพากษาท่ีจะมาในภายหลงั และไดท้รงต าหนิ
เมืองต่าง ๆ ท่ีพระองค์ได้ทรงปฏิบติัพระราชกิจผ่านมา พระองค์มิได้เชิญชวนเฉพาะพลไพร่ของ
พระองคคื์อชนชาติยวิ ใหไ้ดรั้บความรอดเท่านั้น หากแต่ไดเ้ชิญชวนทุก ๆ คนท่ียอมมาหาพระองค ์

เราไม่ทราบว่าศิษยข์องยอห์น ได้เขา้เฝ้าพระเยซูพร้อมกบัทูลถามปัญหาต่าง ๆ ท่ียอห์นมอบ
หมายให้ ณ ท่ีใด ไดแ้ต่เพียงสันนิษฐานเอาว่า คงเป็นเวลาภายหลงัจากท่ีพระองค์เสด็จกลบัมาสู่เมือง
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คาเปอรนาอูม ซ่ึงเป็นเมืองหน่ึงท่ีพระองคไ์ดท้รงต าหนิติเตียนอยา่งรุนแรง เพราะความไม่เช่ือของพวก
เขา 

อภิปราย 
เม่ือพระเยซูและบรรดาอคัรสาวกพร้อมดว้ยฝงูชนท่ีติดตามพระองค ์เดินทางมาจวนจะถึงเมือง

นาอินอยู่แลว้ ก็ได้พบคนหมู่ใหญ่กลุ่มหน่ึงก าลงัแห่ศพของชายหนุ่มผูห้น่ึง ออกไปฝังภายนอกเมือง 
ชายหนุ่มผูต้ายน้ีเป็นบุตรคนเดียวของหญิงหม้าย เม่ือพระเยซูทรงเห็นนางคร ่ าครวญร้องไห้อาลัย
บุตรชายเช่นนั้น ก็ทรงเมตตาสงสาร จึงตรัสแก่นางว่า “อย่าร้องให้เลย” แลว้พระองค์ก็เสด็จเขา้ไปจบั
ตอ้งโลงศพแลว้ตรัสวา่ “ชายหนุ่มเอ๋ย เราสั่งใหเ้จา้ลุกข้ึนเถิด” เน่ืองจากหญิงหมา้ยผูน้ี้เป็นคนดี มีคนนบั
ถือมาก ดงันั้นในการฝังศพบุตรชายของนาง จึงมีผูม้าร่วมในพิธีน้ีเป็นจ านวนมาก และเม่ือบุคคลเหล่าน้ี 
รวมทั้งประชาชนท่ีติดตามพระองคม์าทั้งหมด ไดเ้ห็นพระองคก์ระท าเช่นนั้น ต่างก็ประหลาดใจยิ่งนกั 
และยิง่ประหลาดใจมากข้ึนอีก เม่ือชายหนุ่มผูต้ายไดลุ้กข้ึนนัง่และพูดจาไดต้ามพระบญัชาของพระองค ์
การท่ีพระองคท์รงให้คนตายฟ้ืนคร้ังน้ี นบัเป็นการกระท าการอศัจรรยท่ี์ยิ่งใหญ่ท่ีสุด ท่ีพระองคไ์ดท้รง
กระท ามา ผูท่ี้ไดเ้ห็นการกระท าของพระองคทุ์กคน ต่างก็รู้สึกเกรงกลวัพระองคย์ิ่งนกั พวกเขาตระหนกั
วา่พระเจา้เสด็จมาเยี่ยมพลไพร่ของพระองคอ์ยา่งแทจ้ริง โดยทรงใช้ผูห้น่ึงซ่ึงมีอ านาจมากสามารถสั่ง
คนตายใหฟ้ื้นข้ึนได ้ใหม้าอยูท่่ามกลางพวกเขา พวกเขาต่างพากนัสรรเสริญพระเจา้ และประกาศวา่ไดมี้
ศาสดาพยากรณ์ผูย้ิง่ใหญ่ บงัเกิดข้ึนท่ามกลางพวกเขาแลว้ 

ชาวเมืองนาอินต่างพากนัเห็นอกเห็นใจ ในความทุกขโ์ศกของหญิงหมา้ยผูน้ี้อยา่งสุดซ้ึง ในการ
ท่ีตอ้งสูญเสียบุตรคนเดียวของนางไป และพลอยเป็นทุกขไ์ปกบันางดว้ย แต่ความสงสารเห็นอกเห็นใจ
ของพระเยซูคริสต ์ทรงมีมากมายเป็นอเนกอนนัตย์ิง่นกั พระองคไ์ม่เพียงแต่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจ
ในความทุกขข์องนางเท่านั้น หากยงัมีฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ท่ีจะก าจดัความทุกข์ของนางให้หมดส้ิน
ไป และตอบสนองความประสงคข์องนางไดอี้กดว้ย เพราะวา่พระองคท์รง “เป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็น
ข้ึน” และให้ทุกคนท่ีวางใจในพระองคมี์ชีวิต เหตุฉะนั้น โดยค าตรัสของพระองค ์พระองคไ์ดป้ระทาน
ชีวิตใหม่ให้แก่ชายหนุ่มผูน้ั้น ให้คืนสู่ออ้มอกมารดาของเขาอีกคร้ังหน่ึง พระเยซูทรงเมตตากรุณาต่อ
มนุษยผ์ูมี้ความทุกข์ทุก ๆ คน พระเจา้ไดท้รงชโลมพระองค์ไว ้เพื่อจุดประสงค์ท่ีจะตอบสนองความ
จ าเป็นของมนุษยโ์ดยเฉพาะ น่ีคือเหตุผลในการท่ีพระเยซูทรงส่งยอห์นมาพิสูจน์วา่ พระองคคื์อพระมาซี
ฮา อยา่งแทจ้ริง 

กิตติศพัท์เร่ืองการท่ีท าคนตายให้ฟ้ืนข้ึนน้ี ได้แพร่สะพดัไปทัว่มณฑลยูดา และแควน้ต่างๆ 
โดยรอบอย่างรวดเร็ว ไม่ผิดอะไรกบัไฟลามป่า ศิษยข์องยอห์นบพัติศโตไดน้ าข่าวน้ีไปบอกให้ท่าน
ทราบถึงในคุก ข่าวน้ีคงจะท าให้ยอห์นมีความแน่ใจโดยไม่มีขอ้สงสัยแต่ประการใด น่ีคือความมัน่ใจ
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อยา่งหน่ึงซ่ึงเราประมาณเอาจากความเช่ืออนัเขม้แขง็ของท่าน แต่เราไม่อาจทราบถึงความทุกขท์รมานท่ี
ท่านตอ้งสู้ทนอยา่งโดดเด่ียว ในคุกมืดท่ีแสนจะทารุณของชาวโรมนัอนัเป็นแผนการของพญามารเพื่อ
จะบัน่ทอนความเช่ือ ของผูแ้ผว้ถางทางผูย้ิ่งใหญ่ของพระเจา้ผูน้ี้เสีย ศิษยข์องยอห์นคงจะส่งข่าวให้ท่าน
ทราบถึงพระราชกิจของพระเยซู และการอศัจรรยข์องพระองค์ แต่ท่านก็ไดท้ราบถึงการท่ีพวกฟาริสี
ต่อตา้นพระเยซูอยา่งรุนแรงนั้นดว้ย และเม่ือไม่ไดย้นิวีแ่วววา่ พระเยซูจะทรงจดัตั้งแผน่ดินของพระองค ์
และครอบครองแผน่ดินนั้นดว้ยแลว้ ยอห์นก็เร่ิมมีความสงสัยข้ึนมาวา่ บางทีการท่ีท่านถ่อมตวัลง และ
ประกาศใหป้ระชาชนรู้ถึงพระเยซูเพื่อท่ีพระองคจ์ะ “ใหญ่ข้ึน” จนกระทัง่ตอ้งถูกจ าขงัเช่นน้ี อาจจะเป็น
การกระท าท่ีผดิพลาดเสียแลว้กระมงั แต่อยา่งไรก็ตามยอห์นก็ไม่อาจลืมเคร่ืองหมายท่ีพระเจา้ประทาน
แก่ท่าน เม่ือคร้ังท่ีท่านไดใ้ห้บพัติศมาท่ีแม่น ้ าจอร์แดนโดยท่ีทรงส่งพระวิญญาณลงมาสวมทบัพระเยซู 
ในสัณฐานของนกพิราบ และเม่ือไดย้ินถึงพระราชกิจอนัใหญ่ยิ่งซ่ึงพระเยซูไดท้รงกระท าสัมฤทธ์ิผล
มาแลว้ จนกระทัง่ประชาชนไดติ้ดตามพระองคไ์ปเป็นจ านวนมาก ตลอดจนรายงานข่าวท่ีวา่ประชาชน
ทัว่ไป เคารพนบัถือพระองค์ในฐานะศาสดาพยากรณ์ผูย้ิ่งใหญ่ รวมทั้งข่าวท่ีวา่พระเจา้ไดเ้สด็จมาเยี่ยม
พลไพร่ของพระองคแ์ลว้ ยอห์นไดส้ านึกและกลบัมีความเช่ือเขม้แข็งอีกเช่นเดิม อาจเป็นไดว้า่ยอห์นไม่
อาจทนต่อภาวะความไม่แน่ใจโดยล าพงัเช่นน้ีได ้ดงันั้นท่านจึงตดัสินใจท่ีจะส่งคนไปไถ่ถามขอ้ขอ้งใจ
เหล่านั้น ต่อพระเยซูผูท้รงความเมตตากรุณา และทรงเขา้ใจในทุกส่ิงทุกอยา่งอยูเ่สมอ โดยส่งศิษยท่ี์ท่าน
ไวว้างใจและมีความจงรักภกัดีต่อท่านเป็นพิเศษสองคน ให้ไปทูลถามพระเยซูโดยตรงวา่ “ท่านเป็นผู้ ท่ี
จะมานั้นหรือ หรือจะต้องคอยผู้ อ่ืน” ทั้งน้ีเราจะตอ้งจ าไวว้่า ยอห์นถูกจ าคุกก่อนหนา้ท่ีพระเยซูจะทรง
ปฏิบติัพระราชกิจของพระองคอ์ยา่งเปิดเผย ดงันั้นท่านจึงไม่ไดรู้้เห็นพระราชกิจของพระองค ์ตลอดจน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง เป็นเพียงแต่รู้จากศิษยข์องท่าน ซ่ึงนาน ๆ จึงจะมีโอกาสเขา้ไปเยี่ยมเยียน
ท่านสักคร้ัง 

ขณะท่ีศิษย์ทั้ งสองของยอห์นเข้าเฝ้า และทูลถามปัญหาต่าง ๆ ต่อพระเยซูนั้ น เป็นเวลาท่ี
พระองคก์ าลงัทรงรักษาโรคให้แก่ประชาชน รวมทั้งการขบัผีสิงและรักษาคนตาบอดให้เห็น พระองค์
ทรงกระท าการนั้นต่อหนา้พวกเขา เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้เห็นวา่ พระองคคื์อผูท่ี้พระเจา้ไดท้รงชโลมไว้
โดยเฉพาะ ใหส้มกบัท่ีพระองคไ์ดท้รงประกาศไวใ้นธรรมศาลาท่ีเมืองนาซาเร็ธ (ลูกา 4:18) หลงัจากนั้น
พระองคจึ์งตรัสออกค าถามของศิษยข์องยอห์น และตรัสสั่งให้เขาทั้งสองกลบัไปบอกแก่ยอห์นว่า เขา
ไดเ้ห็นการณ์ซ่ึงท าใหค้  าพยากรณ์อิสยาห์บทท่ี 61 ขอ้ 1 ส าเร็จแลว้ อนัเป็นการยืนยนัวา่พระองคคื์อองค์
พระเมสิยาห์อยา่งแทจ้ริง เพราะวา่เขาไดเ้ห็นแก่ตาและไดย้นิดว้ยหูของเขาแลว้วา่ พระเยซูทรงกระท าให้
คนตาบอดเห็นได ้คนง่อยกลบัเดินได ้คนเป็นโรคเร้ือนก็หายสะอาดเป็นปกติ แมค้นตายก็ทรงโปรดให้
ฟ้ืนข้ึนมาได ้นอกจากนั้นพระองคย์งัไดป้ระกาศข่าวประเสริฐใหแ้ก่คนยากจนทัว่ไปมิไดเ้วน้ 
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การท่ีพระเยซูเจา้ทรงให้ค  าตอบท่ีตรงไปตรงมา แก่สหายผูพ้ากเพียรและสู้ทนการทุกอยา่งเพื่อ
พระองคเ์ช่นน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่พระองคท์รงประกอบไปดว้ยพระคุณใหญ่หลวงยิ่งนกั พระองคมิ์ไดท้รง
ต าหนิในขอ้สงสัยของยอห์นเลย เพราะขอ้สงสัยเหล่าน้ีกลบัเป็นเคร่ืองยืนยนัและพิสูจน์ให้ยอห์นเกิด
ความมัน่ใจยิ่งข้ึนวา่ พระองคคื์อ “ผู้ ท่ีจะมา” นอกจากนั้นพระองคย์งัทรงอวยพระพรให้แก่ท่านอีกดว้ย
วา่ “บุคคลใดไม่สะดุดกระดากเพราะเรากเ็ป็นสุข” พระเยซูทรงทราบอยา่งชดัเจนวา่ ยอห์นจะไม่สะดุด
กระดากเพราะเห็นแก่พระองคเ์ลย พระองคท์รงทราบวา่ ท่านยินดีท่ีจะถ่อมตวัให้ “น้อยลง” และยอมสู้
ทนความทุกข์ในการถูกจ าคุกทุกอยา่ง เป็นคนสัตยซ่ื์อตราบจนวาระสุดทา้ย อีกในไม่ชา้น้ี ท่านจะสละ
แมแ้ต่ชีวติของท่านเพื่อเห็นแก่พระองค ์ผูท่ี้ท่านเพียรประกาศแก่ชาวโลกมาเป็นเวลาชา้นาน  

เม่ือเราถูกทดลองหรือถูกทรมานให้ได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัส เราก็อาจจะเกิดความ
ทอ้ถอยท่ีจะกระท าการเพื่อพระเจา้โดยง่าย แต่เม่ือใดเราถูกจ าขงัอยูใ่นสภาพหมดท่ีพึ่ง ไร้ความหวงัทุก
ส่ิงเหลือแต่ความเช่ือของเราเท่านั้น เม่ือนั่นแหละเราจะซาบซ้ึงในคุณค่าของความเช่ือว่า มีมากน้อย
เพียงใด อาจเป็นได้ว่ายอห์นบพัติศมา คงหวงัท่ีจะให้พระเยซูส าแดงฤทธาภาพอนัใหญ่หลวงของ
พระองค ์ช่วยเหลือท่านให้รอดพน้จากคุก แต่พระองคก์็มิไดท้รงช่วยเหลือท่านแต่ประการใด นอกจาก
จะทรงปลอบประโลมดว้ยค าตรัสวา่ “จงอย่าสะดุดกระดากในเราเลย ไม่ว่าจะเผชิญกบัอุปสรรคอย่าง
ใด” โดยปกติแลว้เราจะไม่สามารถเขา้ใจความมุ่งหมายของพระเจา้เลย เวน้แต่เม่ือเราไดชี้วิตนิรันดร์ใน
สวรรค์แลว้เท่านั้น แต่ในขณะท่ีเรายงัไม่สามารถเขา้ใจความมุ่งหมายของพระเจา้อยู่น้ี เราก็สามารถ
กระท าตามน ้าพระทยัของพระองคไ์ด ้คือโดยการเช่ือพึ่งและไวว้างใจพระองค ์

ไม่ตอ้งสงสัยเลยว่า ยอห์นบพัติศมาจะมีความห่วงใยในศิษยข์องตน และการท่ียอห์นส่งศิษย์
ของท่านไปเฝ้าพระเยซู ก็เพราะตอ้งการใหพ้วกเขาไดท้ราบวา่ พระเยซูคือองคพ์ระเมสิยาห์อยา่งแทจ้ริง 
ยอห์นตระหนกัดีว่าถา้หากพระเยซูไม่ทรงจดัการอย่างหน่ึงอย่างใด เพื่อช่วยเหลือท่านแล้ว ชีวิตของ
ท่านก็จะตอ้งตกอยูใ่นอนัตรายอย่างแน่นอน เน่ืองจากท่านไม่ตอ้งการให้บรรดาสานุศิษยข์องท่านตอ้ง
ขาดท่ีพึ่งดุจลูกแกะปราศจากผูเ้ล้ียง ฉะนั้นยอห์นจึงปรารถนาท่ีจะให้ศิษยข์องท่านมอบความซ่ือสัตย์
จงรักภกัดี ใหแ้ก่พระเยซูจนสุดจิตสุดใจส้ินทุกคน ยอห์นมีลูกศิษยห์ลายคนดว้ยกนั แต่ก่อนท่ีพระเยซูจะ
เร่ิมลงมือปฏิบติัพระราชกิจบุคคลเหล่าน้ีบางคนไดแ้ยกยา้ยกนัไปตามหัวเมืองต่าง ๆ เสียก่อน ดงันั้น
พวกเขาจึงไม่มีโอกาสทราบข่าวเก่ียวกบัองคพ์ระเมสิยาห์เลย ตราบจนกระทัง่เวลาล่วงไปถึงยี่สิบปีเศษ 
อาจารยเ์ปาโลจึงไดใ้หบ้พัติศมาแก่บุคคลเหล่าน้ีบางคน ซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง ในพระนามของพระเยซูคริสตท่ี์
เมืองเอเฟซสั (กิจการ 19:3-5) 

การท่ีพระเยซูทรงรอจนกระทัง่ศิษยข์องยอห์นกลบัไป แลว้จึงค่อยตรัสยกยอ่งสรรเสริญยอห์น
นั้น เป็นปัญหาท่ียากแก่การเขา้ใจอย่างยิ่ง พระองค์มิไดท้รงยกย่องชมเชยยอห์นต่อหน้าศิษยข์องท่าน 
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เพื่อให้ศิษยเ์หล่านั้นกลบัไปบอกเล่าให้แก่ยอห์นแต่ประการใด แมว้่าขณะนั้นยอห์นจะตกอยู่ในภาวะ
ทุกขย์ากก็ตามทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่พระเยซูเจา้ของเรา ไม่พึงประสงคจ์ะให้พวกเราหยิ่งผยองในความ
เป็นบุตรของพระเจา้ของพวกเราก็ได ้พระเยซูทรงสู้ทนความทุกขท์รมานในการด ารงพระชนม์อยู่ใน
โลกน้ีเช่นใด เราก็ควรจะสู้ทนต่อความทุกขย์ากเช่นเดียวกนั 

ส าหรับประชาชนทัว่ไปแลว้ พระเยซูทรงยกย่องสรรเสริญยอห์นผูแ้ผว้ถางทางของพระองค ์
อยา่งเปิดเผยดว้ยความเตม็พระทยั พระองคท์รงสอนถึงยอห์นวา่ “ท่านทั้งหลายไดเ้ขา้ไปดูอะไรในป่า ดู
ตน้ออ้ไหวโดยถูกลมพดัหรือ แต่ท่านทั้งหลายไดไ้ปดูอะไร ดูคนนุ่งห่มผา้งดงาม และกินของดีวิเศษ
ยอ่มอยูใ่นราชวงั แต่ท่านทั้งหลายออกไปดูอะไร ดูศาสดาพยากรณ์หรือ คือยอห์นน่ีแหละ” ยอห์นผูน้ี้
แหละท่ีท าให้ค  าพยากรณ์ในพระธรรมมาลาคีซ่ึงวา่ “ดูนะเราจะใชทู้ตของเราออกไป และเขาจะจดัแจง
หนทางไวล่้วงหนา้” ส าเร็จ เม่ือก่อนนั้น ยอห์นเคยสั่งสอนประชาชน ให้รู้ถึงพระเยซูวา่พระองคคื์อ “ผู้
นั้นแหละ” (ยอห์น 1:30) มาบดัน้ีพระเยซูทรงใช้ค  าพูดข้อน้ีของยอห์น ตรัสสรรเสริญยอห์นเองว่า 
“ยอห์นน้ีแหละท่ีพระคมัภีร์กล่าวถึง” 

“เราบอกท่านท้ังหลายว่าในบรรดาคนท่ีบังเกิดมา ไม่มีผู้ใดใหญ่กว่ายอห์น” พระเยซูมิไดท้รง
ยกยอ่งผูห้น่ึงผูใ้ดสูงยิ่งไปกวา่ยอห์นบพัติศมา พระองคท์รงมีความจงรักภกัดีต่อยยอห์น เช่นเดียวกบัท่ี
ยอห์นมีต่อพระองค ์แต่กระนั้นพระองคย์งัตรัสวา่ “ผูท่ี้เล็กนอ้ยในแผน่ดินสวรรคก์็ใหญ่กวา่ยอห์นอีก” 
พึงสังเกตให้ดีว่ามทัธิวใช้ค  าว่า “แผน่ดินสวรรค”์ ส่วนลูกาใชค้  าวา่ “แผ่นดินของพระเจา้” ทั้งสองค าน้ี
ใช้แทนกนัได ้เพราะมีความหมายเดียวกนั เป็นการแสดงให้เห็นว่า พระเจา้แห่งแผ่นดินสวรรค์ ทรง
ครอบครองพลไพร่ของพระองคท์ัว่ทั้งแผน่ดินโลกน้ีดว้ย 

ท่ีวา่ผูท่ี้เล็กนอ้ยในแผน่ดินสวรรคก์็ใหญ่กวา่น้ี มิไดห้มายถึงดา้นจริยธรรมหรือดา้นวิญญาณจิต 
แต่หมายถึงฐานะต าแหน่งท่ีพระเจา้ทรงเตรียมไวใ้ห้ตามพระประสงคข์องพระองค์ ดว้ยพระเจา้ “ทรง
จดัเตรียมการอยา่งดีกวา่” ไวส้ าหรับผูท่ี้อยูใ่นแผน่ดินของพระองค ์(ฮีบรู 11:39,40) ผูท่ี้ล่วงหนา้ไปก่อน
การเสด็จกลบัมาของพระคริสต์ และก่อนแผ่นดินของพระองค ์“คนเหล่านั้นทุกคนจะไดช่ื้อเสียงอนัดี 
เล่าลือโดยความเช่ือของเขา แต่การณ์ซ่ึงทรงสัญญาไวแ้ลว้นั้นเขาไม่ไดรั้บ” คือพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (กา
ลาเทีย 3:14) ซ่ึงพระองค์ไดท้รงสัญญาไวว้า่ จะทรงเทลงมาให้แก่มนุษยท์ั้งปวงในยุคน้ี (กิจการ 2:17) 
ยอห์นมิไดรั้บสิทธิท่ีจะเขา้ไปในแผน่ดินของพระเจา้ ท่านเป็นเพียงผูป้ระกาศให้มนุษยท์ราบถึงแผน่ดิน
นั้น และพระมหากษตัริยท่ี์จะทรงครอบครองแผน่ดินนั้นยอห์นเป็นบุคคลในยุคเก่าอนัมีสง่าราศี แต่ยุค
ใหม่น้ียิง่มี “สง่าราศีมากกวา่” “มีพระบญัญติัและศาสดาพยากรณ์มาจนกระทัง่ถึงยอห์น ตั้งแต่นั้นมาเขา
ก็ประกาศแผน่ดินของพระเจา้ และคนทั้งปวงก็ชิงกนัเขา้ไปในแผน่ดินนั้น” แต่เดิมนั้นพระเจา้ประทาน
ศาสดาพยากรณ์ ให้ชนชาติอิสราเอลโดยเฉพาะ แต่ค าพยากรณ์ต่าง ๆ ก็ “ส าเร็จตั้งแต่นั้นมา” และพระ
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สัญญาท่ีวา่น้ีก าลงัจะส าเร็จ (ยอห์น 7:39) พระองคจ์ะประทานให้แก่ทุกคนท่ีจะ “เขา้ไปในแผน่ดินนั้น” 
กล่าวคือพระองค์จะ “ให้แก่คนทั้งปวงโดยความเช่ือท่ีเขาไดเ้ช่ือในพระเยซูคริสต์” (โรม 3:22) “ไดแ้ก่
ท่านทั้งหลายกบัลูกหลานของท่านดว้ย และแก่คนทั้งหลายท่ีอยูไ่กล คือทุกคนท่ีพระเจา้ของเราจะทรง
เรียกมาเฝ้าพระองค”์ (กิจการ 2:39) ทุกวนัน้ีแผน่ดินของพระเจา้เป็นท่ีประกาศให้แก่ “ทุกคน” และ “ผูท่ี้
จะมาหาพระองค”์ 

“ผูท่ี้มีใจร้อนรนก็เป็นผูท่ี้ชิงเอาได”้ ผูท่ี้มีใจร้อนรนต่างประสงคจ์ะชิงเอาพระองคไ์ปตั้งให้เป็น
กษตัริยใ์หไ้ด ้(ยอห์น 6:15) เน่ืองจากพระเยซูไดท้รงกระท าการมหศัจรรยห์ลายอยา่งในขณะปฏิบติัพระ
ราชกิจ ประชาชนเหล่าน้ีจึงไดน้ าคนเจ็บไขไ้ดป่้วยต่าง ๆ ตลอดจนคนถูกผีสิงมาให้พระองคท์รงรักษา
พยายามคาดคั้นแสวงหาผลประโยชน์จากพระองค์อยู่มิได้หยุด มีแต่ผูท่ี้มีใจร้อนรนเท่านั้นท่ีกล้า
ตดัสินใจ “สละส่ิงสารพดัและติดตามพระองคไ์ป” 

พระเยซูตรัสว่า “หากท่านทั้งหลายพอใจรับ ก็ยอห์นน้ีแหละ เป็นเอลียาซ่ึงจะมานั้น” (มทัธิว
11:14) พระองค์ทรงทราบว่าผูท่ี้ติดตามพระองค์มา คงไม่ค่อยเขา้ใจความหมายของปัญหาต่าง ๆ ท่ี
พระองคท์รงเปิดเผยให้แก่พวกเขาเท่าใดนกั เพราะผูท่ี้จะเขา้ใจในพระประสงค์ของพระเจา้ได ้จะตอ้ง
เป็นบุคคลท่ีมีหูฝ่ายจิตวิญญาณ ซ่ึงบรรดาผูท่ี้ติดตามพระองค์ทั้งหมดนั้นก็มีเพียงไม่ก่ีคนเท่านั้น ท่ี
สามารถเขา้ใจในค าตรัสของพระองค ์ฉะนั้นพระองคจึ์งตรัสวา่ “ใครมีหูจงฟังเถิด”  

“น่ีแหละคือเอลียา” ยอห์นไดม้า “โดยแสดงอารมณ์และฤทธ์ิเดชอย่างเอลียา” (ลูกา 1:17) ชน
ชาติยวิรู้วา่จะมีผูห้น่ึงมา มีฤทธ์ิเดชเหมือนอยา่งเอลียา แต่พระเยซูตรัสวา่ “เอลียาก็มาแลว้ และเขาหารู้จกั
ท่านไม่ แต่ไดท้  าแก่ท่านตามความปรารถนาของตน” (มทัธิว 17:12) และต่อมาไม่นานนกั พวกเขาก็ได้
ปฏิบติัอยา่งเดียวกนักบัองคพ์ระเยซูคริสต ์ผูท่ี้ยอห์นไดม้าแผว้ถางทางเตรียมไวใ้ห ้

พระเยซูตรัสแก่ชนชาติยวิวา่ การกระท าของพวกเขาเปรียบเหมือน “เด็กนัง่ท่ีกลางตลาด”  
(มทัธิว 11:16) พระองคไ์ดท้รงกระท าหนา้ท่ีของพระองค์ ในโครงการของพระเจา้ส าเร็จแลว้ 

เช่นเดียวกบัยอห์น แต่ชนชาติยูดายกลบัมิไดก้ระท าหน้าท่ีของตนให้ส าเร็จเสร็จส้ินไป ท่ียอห์นเองได้
ตรากตร าอาศยัอยู่ในป่า และ “กินจกัจัน่และน ้ าผึ้ งป่าเป็นอาหาร” แทนท่ีจะยกย่องนับถือเขา กลับ
กล่าวหาวา่มีผีสิงอยู ่คร้ังมาบดัน้ีพระองคไ์ดท้รงร่วมเสวยพระกระยาหาร และด่ืมกบัพวกเขาทุกชนชั้น 
โดยมิไดท้รงรังเกียจเดียดฉนั เขากลบักล่าวหาวา่พระองค์เป็นคนสับปรับ เป็นพวกพอ้งกบัคนเก็บภาษี 
และคนบาป แต่ไม่วา่พระองคจ์ะไดรั้บการตอ้นรับจากพวกเขาหรือไม่ก็ตาม พระองคก์็คงมุ่งมัน่กระท า
พระราชกิจตามประสงคข์องพระเจา้อยูเ่สมอ “พระคริสตเ์ป็นฤทธ์ิเดชและพระปัญญาของพระเจา้”  

(1 โครินธ์ 1:24) ถอ้ยค าต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมาน้ีเป็นถอ้ยค าท่ีใหญ่ยิ่งนกั เพราะเป็นการพิสูจน์ให้
เห็นถึงพระสติปัญญาของพระเจา้ ซ่ึงผูมี้ “หู” ยอ่มไดย้ิน คนเก็บภาษียอ่มยอมรับว่า “พระเจา้ยุติธรรม” 
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บุคคลท่ียอมรับในค าเหล่าน้ีคือผูท่ี้ได้กลับใจใหม่ รับเอาความรอดและรับบพัติศมาจากยอห์น แต่
พวกฟาริสีและพวกท่ีรู้พระบญัญติั กลบัพากนัปฏิเสธพระวจนะของพระเจา้อยา่งไม่ใยดี พวกเขา “มิได้
รับบพัติศมา” ไม่ยอมส านึกในความผิดบาป กลบัใจใหม่ คืนดีกบัพระเจา้ และไม่มีความเช่ือในพระเยซู
คริสตเ์จา้ของเราเลย 

พระเยซูทรงทราบว่าพวกเขามีความกระด้างกระเด่ือง ไม่ยอมกลับใจและปฏิเสธพระองค ์
ฉะนั้นพระองคจึ์งไดท้รงตกัเตือนวา่กล่าว ในความด้ือร้ันไม่เช่ือของพวกเขา (มทัธิว 11:20) เมืองทั้งสาม
ท่ีพระองคท์รงวา่กล่าวอยา่งขมข่ืนน้ี คือเมืองโคราซิน เบธซายะดา และเมืองคาเปอรนาอูม ซ่ึงเป็นเมือง
ท่ีพระองค์กระท าการอศัจรรยไ์วม้ากท่ีสุด พระองค์ไดท้รงทดสอบชาวอิสราเอลในเมืองท่ีกล่าวมาน้ี 
ทรงเปิดโอกาสท่ีจะเขา้สู่แผ่นดินของพระเจา้ให้แก่พวกเขา แต่เน่ืองจากผูน้ าทางศาสนาของพวกเขา
ปฏิเสธ จึงท าให้บุคคลอ่ืน ๆ พลอยปฏิเสธไปดว้ย พระเจา้ไดท้รงยกพวกเขาข้ึนสู่สวรรค์ โดยประทาน
แสงสว่างให้แก่พวกเขา พระมหากษตัริยผ์ูย้ิ่งใหญ่ไดป้ระทบัอยู่ท่ามกลางพวกเขา และไดก้ระท าการ
อศัจรรยต่์อหนา้พวกเขาหลายประการ แต่เน่ืองดว้ยความไม่เช่ือของพวกเขา พวกเขาจะ “ตอ้งลงไปถึง
เมืองผ”ี ดว้ยเหตุน้ีพระองคจึ์งตรัสวา่ “โทษของเมืองโสโดมและเมืองตุโรในวนันั้น จะเบากวา่โทษของ
เมืองนั้น” เพราะถา้ชาวเมืองโสโดมและเมืองตุโรมีโอกาสเช่นน้ี พวกเขาก็คงกลบัใจรับความรอดเป็น
แน่ 

คร้ันแลว้พระเยซูก็ทรงอธิษฐาน พระองคท์รงเศร้าพระทยัเหลือท่ีจะกล่าว ในการท่ีพลเมืองของ
พระองคไ์ม่ยอมเช่ือฟังพระองค ์กลบัพากนัต่อตา้นขดัขวางพระองคทุ์กดา้น แต่กระนั้นพระองคก์็ยงัทรง
อ่อนน้อมต่อพระบิดาเจา้ผูอ้ยู่ในสวรรค์ พระองค์ทรงยอมรับต่อพระบิดาเจา้ว่า “โอ พระบิดาเจา้ขา้ ท่ี
เป็นดงันั้นก็เพราะพระองค์เห็นชอบ” ดูเหมือนว่าพระบิดาเจา้ทรงพอพระทยัต่อการท่ีพระเยซูทรงถูก
ปฏิเสธ และถูกข่มเหงเบียดเบียน เช่นนั้น ทั้งน้ีเพราะพระเยซูเสด็จเขา้มาในโลก ก็เพื่อจะกระท าตามน ้ า
พระทยัของพระบิดาเจา้นัน่เอง พระเจา้ทรงเห็นวา่สมควรท่ีจะส าแดงความจริงของพระองคแ์ก่ “ทารก” 
และบรรดาคนท่ีถ่อมตวัรู้เสียบา้ง ไม่ไดท้รงส าแดงให้แก่พวกผูน้ าศาสนายิว หรือผูท่ี้ส าคญัวา่ตนเป็นผู ้
“มีปัญญาเปร่ืองปราด” 

อีกคร้ังหน่ึงท่ีพระเยซูทรงประกาศ ถึงอ านาจท่ีพระบิดาทรงมอบหมายให้แก่พระองค ์พระเจา้
ไดท้รงมอบทุกส่ิงทุกอยา่งไว ้ใหอ้ยูใ่นพระหตัถ์ของพระเยซู และไม่มีผูใ้ดท่ีจะเขา้ถึงพระบิดาไดเ้วน้ไว้
ทางของพระองค์เท่านั้น (ยอห์น 14:6) แต่อยา่งไรก็ตาม ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ของพระเยซูก็คือ
ตอ้งการใหทุ้กคนเขา้มาหาพระบิดา ฉะนั้นพระองคจึ์งไดเ้ชิญชวนมายงัทุกคน นบัแต่นั้นเป็นตน้มา พระ
เยซูก็ทรงมีค าสอนใหม่เพิ่มข้ึนอีกประการหน่ึงคือ “บรรดาผู้ เหนด็เหน่ือยท้ังหลาย จงมาหาเรา และเรา
จะให้ท่านท้ังหลายหายเหน่ือยและเป็นสุข จงเอาแอกของเราแบกไว้” พระองคมิ์ไดท้รงบงัคบัให้ผูใ้ดรับ
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แอกของพระองคไ์ว ้ผูท่ี้จะรับเอาแอกของพระองคจ์ะตอ้งรับเอาดว้ยความสมัครใจ ถา้เราตอ้งการท่ีจะ
เจริญรอยตามพระองค์ และปฏิบติัพระองค ์เราก็จ  าตอ้งรับแบกเอาแอกของพระองคไ์วด้ว้ยความเต็มใจ 
และเรียนรู้ถึงพระองค ์จะตอ้งเป็นคนวา่นอนสอนง่าย เป็นคนอ่อนสุภาพ มีความทรหดอดทน และอ่อน
น้อมต่อน ้ าพระทยัของพระเจ้า เช่นเดียวกับท่ีพระเยซูทรงปฏิบติั น่ีแหละคือหนทางท่ีจะท าให้จิต
วิญญาณของเรา ไดรั้บการพกัผ่อนและเป็นสุขอย่างแทจ้ริง พระองค์ไม่ทรงมีท่ีจะวางพระเศียรและ
สถานท่ีพกัผ่อนอ่ืนใด นอกจากไม้กางเขน อนัเป็นท่ีซ่ึงพระองค์วางชีวิตของพระองค์ลงเพื่อคนอ่ืน
เท่านั้น ฉะนั้นทางท่ีจะท าให้เราหายเหน่ือยเป็นสุขก็โดยทางไมก้างเขน อนัเป็นทางของพระคริสต์
นัน่เอง การรับแอกเอาแอกของพระองค์นั้น เป็นส่ิงท่ีเราย่อมกระท าได ้เพราะว่าพระองค์ทรงช่วยเรา
แบกอยูต่ลอดเวลา พระองคท์รงรับเอาส่วนท่ีหนกั และใหเ้รารับเอาส่วนท่ีเบา 

ข้อไตร่ตรอง 
“อยา่ร้องไห”้ พระเยซูเองก็เคยกนัแสงมาก่อน และทรงทราบถึงความหมายของน ้ าตาไดดี้ และ

บางทีพระองค์ก็อาจกนัแสงในเหตุการณ์น้ีด้วยก็ได้ เพราะ “พระองค์ทรงเมตตากรุณาเขา” มาก พระ
กิตติคุณทั้งส่ีเล่มก็เต็มไปดว้ยการส าแดงความรัก ความเห็นอกเห็นใจท่ีพระเยซูมีต่อมนุษยผ์ูต้กอยู่ใน
หว้งความทุกขอ์ยูเ่สมอ พระทยัของพระองคเ์ป่ียมลน้ไปดว้ยความรัก และไดท้รงตอบสนองความจ าเป็น
ของมนุษยอ์ยู่มิไดเ้วน้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม โลกน้ีก าลงัเรียกร้องให้คริสเตียนส าแดงความเมตตาต่อ
เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เช่นเดียวกับท่ีพระเยซูได้ทรงกระท ามาแล้ว มนุษย์โลกต่างรู้ว่าน่ีแหละคือ
ความหมายของข่าวประเสริฐแห่งพระกิตติคุณ “ผูใ้ดเล่าท่ีติดตามพระองคไ์ป” 

“จงกลบัไปแจง้แก่ยอห์นซ่ึงท่านไดเ้ห็นไดย้ินเถิด” เคร่ืองหมายของพระคริสต์ในพระธรรม
วิวรณ์นั้นมิใช่เคร่ืองหมายท่ีน่าประหลาด หากแต่เป็นการส าแดงฤทธานุภาพของพระเจา้ ในการช่วย
บ าบดัความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นตน้วา่ ช่วยคนตาบอดให้สามารถมองเห็น ช่วยคนขาเขยกให้เดินได ้
ช่วยคนเป็นโรคเร้ือนให้หาย ช่วยคนหูหนวกให้ไดย้ิน ช่วยคนตายให้ฟ้ืน ช่วยคนโหยให้มีอาหารยงัชีพ
ช่วยคนหิวกระหายให้ไดน้ ้ าประกอบดว้ยชีวิต ช่วยให้คนยากจนไดฟั้งข่าวพระกิตติคุณ ช่วยรักษาดวง
จิตท่ีชอกช ้ า ช่วยปลอบประโลมใจผูท่ี้ตกอยู่ในยามทุกข์โศก ช่วยให้คนเหน็ดเหน่ือยไดพ้กัผ่อน อภยั
ให้แก่คนบาปและท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ภายหลงัจากท่ีพระเยซูทรงกระท าพระราชกิจของพระองคเ์สร็จส้ิน
แลว้ พระองคจ์ะทรงอธิษฐานขอบพระคุณพระบิดาเจา้ทุกคร้ังเสมอ ไม่วา่กรณีใด? 

ถา้พิจารณาให้ถ่ีถว้นจะเห็นไดว้่า การส าแดงการอศัจรรยข์องพระเยซูก็คือการสร้างค าอุปมา
ดว้ยการกระท าของพระองค์นัน่เอง กล่าวคือ ทุกถอ้ยค าท่ีพระองค์ตรัสนั้นพระองค์สามารถอธิบายได้
ดว้ยการกระท า ท านองเดียวกนัทุกอยา่งท่ีพระองคก์ระท าลงไปนั้น ก็สามารถอธิบายไดด้ว้ยถอ้ยค าของ
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พระองค ์เช่นเดียวกนั พระองคมิ์ไดเ้ป็นเพียง “ครูมาจากพระเจา้เท่านั้น” เพราะการฟ้ืนคืนพระชนมข์อง
พระองค ์ยงัเป็นการประกาศใหท้ราบอยา่งเด่นชดัวา่พระองค ์“ทรงเป็น” บุตรของพระเจา้อีกดว้ย 
(โรม 1:4) “คนท่ีตายนั้นก็ลุกข้ึนนัง่” พระเยซูคริสต์เจา้ทรง “ถือลูกกุญแจแห่งความตาย” พระองค์ทรง
สามารถเปิดประตูแห่งความตายและปลดปล่อยชีวติท่ีดบัสูญไปแลว้ ให้ฟ้ืนคืนชีวิตข้ึนใหม่ได ้พระองค์
ทรงเป็นทั้งเจา้แห่งความตายและเจา้แห่งชีวิต เพราะว่าพระองค์ทรงมีชยัชนะอยู่เหนือความตาย เหนือ
หุบเขานรก หลุมฝังศพ และไดท้รง “ท าลายผู้นั้นท่ีมีอ านาจแห่งความตาย” คือมาร (ฮีบรู 2:14) “บรรดา
คนท่ีอยูใ่นอุโมงคฝั์งศพ จะไดย้นิส าเนียงของพระองค ์และจะไดเ้ป็นข้ึนมา” 

“ท่านเป็นผูท่ี้จะมานั้นหรือ” ความหวงัเก่ียวกบัการเสด็จกลบัมาขององคพ์ระเมสิยาห์ ยอ่มจะไม่
มีวนัมอดดบัได ้ไม่ชา้ก็เร็ว พระองคก์็จะตอ้งเสด็จมาปรากฏอยา่งแน่นอน สงครามอาจท าลายทุกส่ิงให้
ยอ่ยยบัไปในพริบตา และความผดิบาปท าให้เป็นมลทิน แต่ถึงกระนั้นมนุษยก์็ยงัฝันและหวงัอยูเ่สมอวา่
คงจะมีแผน่ดินโลกท่ีดีกวา่น้ี ความหวงัยอ่มเกิดข้ึนในห้วงนึกคิดของมนุษยไ์ม่รู้ส้ินสุด “ความหวงันั้น 
เรายึดต่างสมอของจิตวิญญาณ เป็นความหวงัทั้งแน่และมัน่คง และไดท้อดไวใ้นพระวิสูตร ท่ีผูน้  าหน้า
ไดเ้สด็จเขา้ไปเผือ่เราแลว้ คือพระเยซู” (ฮีบรู 6:19,20) 

“บรรดาผู้ล  าบากเหน็ดเหน่ือยท้ังหลายจงมาหาเรา” ประชาชนต่างก็เหน็ดเหน่ือยเพราะภาระ
บาปและค าสอนของพวกฟาริสี ซ่ึงมิไดบ้  าบดัความตอ้งการของพวกเขาแต่อยา่งใดเลย หากวา่พระกิตติ
คุณไม่สามารถยกเอาความผิดบาปให้แก่เราไดแ้ลว้ ก็ย่อมไม่ใช่พระกิตติคุณ แต่พระกิตติคุณของพระ
คริสตเ์ป็น “ฤทธ์ิเดชของพระเจา้ ให้คนทั้งปวงท่ีเช่ือนั้นไดถึ้งท่ีรอดทุกคน” (โรม 1:16) ฉะนั้น “จงมา... 
จงเอา...แลว้เรียน...และท่านทั้งหลายจะไดค้วามสุขส าราญ” 

“แม้ว่าข้าพเจ้าจะด าเนินไปตามหว่างเขา อันมัวมืดแห่งความตาย ข้าพเจ้าจะไม่กลัวอันตรายเลย 
เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่ ด้วยข้าพเจ้า” พระเยซูทรงพบขบวนแห่ศพอนัเศร้าโศก และพระองคไ์ดท้รง
เปล่ียนความโศกเศร้าของบุคคลเหล่านั้น ใหก้ลายเป็นความยนิดี และสรรเสริญขอบพระคุณพระเจา้ 

ค าวา่ “ง่าย” ในท่ีน้ีมาจากค ากิริยา “ใช”้ ในภาษากรีก ซ่ึงหมายความวา่ “สามารถใชไ้ด ้ควบคุม
ได ้วา่นอนสอนง่าย ดี สุภาพ น่าช่ืนชม” ถา้ใชเ้ก่ียวกบัอาหารหมายความวา่รสดี แอกของพระเยซู ท่ียอ่ม
ท าตามน ้ าพระทยัพระบิดานั้น ไม่ใช่ภาระหนกัท่ีน่าหนกัใจหรือขมข่ืนแต่อยา่งใด ตรงกนัขา้มส าหรับผู ้
ท่ีรักพระองคแ์ลว้ กลบัมีรสหวานและสามารถปฏิบติัตามไดโ้ดยง่าย โดยใชค้วามรัก (1 ยอห์น 5:3) 

ทบทวน 
ผูท่ี้ติดตามพระเยซูไปยงัเมืองนาอิน มีใครบา้ง? 
เมืองนาอินอยูห่่างจากเมืองคาเปอรนาอูมเท่าไร? 
เม่ือเดินทางไปจนจะถึงประตูเมืองแลว้ไดพ้บใครบา้ง? 
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ผูท่ี้ไปช่วยงานศพร่วมกบัหญิงหมา้ยผูน้ั้น มีจ  านวนมากนอ้ยเท่าใด? 
พระเยซูตรัสแก่หญิงหมา้ยผูน้ั้นวา่อยา่งไร? หลงัจากนั้นพระองคท์รงกระท าอยา่งไร? พระองค์

ตรัสแก่ศพชายหนุ่มนั้นวา่อยา่งไร? ผลเป็นอยา่งไร? 
ประชาชนมีความรู้สึกอยา่งไร ต่อการกระท าการอศัจรรยข์องพระเยซูคร้ังน้ี? 
ใครเป็นผูน้ าข่าวน้ีไปบอกแก่ยอห์น? ขณะนั้นยอห์นอยู่ท่ีไหน? เหตุใดท่านจึงตกอยู่ในสภาพ

เช่นนั้น? และอยูท่ี่นัน่มานานเท่าใดแลว้? 
ปัญหาท่ียอห์นฝากลูกศิษยม์าถามพระเยซูนั้น มีความหมายวา่อยา่งไร? ขณะท่ีศิษยข์องยอห์น

เขา้เฝ้าพระเยซูนั้น พระองคก์ าลงัท าอะไรอยู?่ พระองคท์รงตอบค าถามของยอห์นดว้ยพระองคเ์องหรือ? 
ค าตอบของพระเยซูมีความหมายอย่างไร? เหตุใดพระเยซูจึงทรงเน้นถึงพระราชกิจของ

พระองค?์ ท่านคิดวา่ยอห์นรู้สึกทอ้ถอยในองคพ์ระเยซูบา้งหรือไม่? 
พระเยซูตรัสถึงชีวิตและผลงานของยอห์น ให้ประชาชนฟังว่าอย่างไร? พระเยซูทรงยกย่อง

สรรเสริญยอห์นหรือไม่? 
ค าพยากรณ์ท่ียอห์นเป็นผูท้  าส าเร็จนั้นคือค าพยากรณ์ขอ้ใด? อยูใ่นพระธรรมเล่มใด? พระเยซู

ตรัสวา่ยอห์นคือศาสดาพยากรณ์เช่นนั้นหรือ? 
ผูท่ี้พระเยซูตรัสวา่เป็นใหญ่กวา่ยอห์นคือใคร? เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น? 
พระเยซูตรัสเก่ียวกบัพระบญัญติัและศาสดาพยากรณ์ว่าอย่างไร? ยุคใหม่เร่ิมตั้ งแต่เม่ือใด? 

เพราะเหตุใด? 
ยอห์นมีหน้าท่ีอะไร? แผ่นดินของพระเจา้มีลกัษณะความเป็นอยู่อย่างไร? เหตุใดพระเยซูจึง

ตรัสวา่ “ผูท่ี้มีใจร้อนรนก็เป็นผูท่ี้ชิงเอาได?้ 
พระเยซูทรงเปรียบชนชาตินั้นวา่อยา่งไร? พระองคท์รงหมายความวา่อยา่งไร? ชนชาติใดบา้งท่ี

ไดรั้บข่าวประเสริฐของพระองค?์ ชนชาติใดบา้งท่ีปฏิเสธพระองค?์ เหตุใดเขาจึงปฏิเสธ? 
เหตุใดพระเยซูจึงทรงต าหนิติเตียนชาวเมืองต่าง ๆ ท่ีพระองค์ได้ทรงกระท าพระราชกิจผ่าน

มาแลว้? พระองคต์รัสถึงเมืองเหล่าน้ีวา่อยา่งไร? เมืองเหล่านั้นไดแ้ก่เมืองอะไรบา้ง? 
พระเยซูทรงอธิษฐานต่อพระบิดาวา่อยา่งไร? 
ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสตใ์นยุคใหม่น้ีมีใจความวา่อย่างไร? ค าเชิญชวนน้ีมีไวส้ าหรับผู ้

ใดบา้ง? พระองคท์รงสัญญาวา่จะประทานอะไรใหแ้ก่เขา? ท าอยา่งไรเขาจึงจะไดรั้บ? แอกของพระองค์
คืออะไร? การพกัผอ่นซ่ึงพระองคต์รัสถึงน้ีหมายถึงอะไร? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
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1. การท่ีพระเยซูทรงช่วยชายหนุ่มท่ีตายแลว้ให้ฟ้ืนคืนชีพข้ึนมารายน้ี มีความหมายโดยเฉพาะ
ในวาระนั้นหรือไม่ 2. เหตุท่ีพระเยซูทรงช่วยชายหนุ่มผูน้ี้ให้ฟ้ืนข้ึนมาอีก ก็เพราะพระองค์ทรงเห็นว่า
เขายงัหนุ่มยงัแน่นอยู่ หรือเป็นเพราะพระองค์ทรงสงสารมารดาของเขา หรือเป็นเพราะพระองค์ทรง
ตอ้งการส าแดงฤทธ์ิอ านาจ ใหป้ระจกัษแ์ก่ตาของสาวกของพระองค ์และประชาชนท่ีติดตามพระองคม์า 
3. ปัจจุบนัน้ีมีผูใ้ดสามารถช่วยคนตาย ใหฟ้ื้นคืนชีพข้ึนมาบา้งหรือไม่ เพราะเหตุใด 4. ยอห์นบพัติศมามี
ความสงสัยจริงหรือ วา่พระเยซูมิใช่องคพ์ระเมสิยาห์ เช่นนั้นหรือ? ท่านจะอธิบายเร่ืองน้ีอยา่งไร ในเม่ือ
พระเจ้าได้ประทานเคร่ืองหมายพิเศษคือพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ลงมาจากสวรรค์ในรูปสันฐานของ
นกพิราบ ให้ยอห์นรู้เห็นเป็นประจกัษพ์ยานแก่ตวัท่านเองแลว้ และยอห์นก็เคยประกาศให้ประชาชนรู้
ถึงพระเยซูวา่ พระองคคื์อ “พระเมษโปดกของพระเจา้” มาแลว้ 5. ท่านคิดวา่ค าตอบของพระเยซู จะท า
ให้ยอห์นมีความช่ืนชมยินดี และเช่ือว่าพระองค์คือองค์พระเมสิยาห์หรือไม่ 6. จงพิจารณาพระด ารัส
ของพระเยซูต่อไปน้ีใหร้อบคอบแลว้ใหต้อบอยา่งชดัแจง้วา่ เป็นค าอวยพรหรือค าตกัเตือน “บุคคลใดไม่
สะดุดกระดากเพราะเราก็เป็นสุข” 7. เหตุใดพระเยซูจึงไม่ยกย่องยอห์นบตัติศมาต่อหน้าศิษยข์องท่าน 
แต่กลบัทรงรอคอยให้พวกเขาทูลลากลบัไปเสียก่อน แล้วจึงคอยยกย่องสรรเสริญท่านในภายหลงั 8.
ท่านจะอธิบายถอ้ยค าน้ีวา่อยา่งไร “แผน่ดินสวรรคก์็เป็นส่ิงท่ีตอ้งชิงเอา และผูท่ี้มีใจร้อนรนก็เป็นผูท่ี้ชิง
เอาได”้ 9. “ทารก” ท่ีพระเจา้ทรงเปิดเผยความจริงของพระองคใ์หน้ี้คือใคร และผูท่ี้อวดอา้งตวัวา่เป็น “ผู้
มีปัญญาและนกัปราชญ”์ คือใคร 
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ขั้นทีย่ีสิ่บสองหญงิคนหน่ึงเอาน า้มนัชโลมพระบาทของพระเยซู-

เมอืงคาเปอรนาอูม 

มทัธิว 12:22-50,มาระโก 3:20-35,ลูกา 7:36-8:21 

ในขั้นท่ีแล้ว เราได้ศึกษาถึงตอนท่ีพระเยซูเสด็จไปยงัเมืองนาอิน พร้อมด้วยอคัรสาวกของ
พระองค ์และไดท้รงช่วยชายหนุ่มผูห้น่ึงให้ฟ้ืนคืนชีวิตข้ึนมาใหม่ การกระท าของพระองคค์ร้ังน้ี ท าให้
ผูค้นต่ืนเตน้พิศวงกนัมาก เร่ืองราวต่อมามีใจความดงัน้ี มีชาวฟาริสีคนหน่ึง ไดทู้ลเชิญพระองค์ให้ไป
เสวยพระกระยาหารม้ือเยน็ ท่ีบา้นของเขาในเมืองคาเปอรนาอูม เม่ือพระองคเ์สด็จเขา้ไปในบา้นของเขา
แลว้ ไดมี้หญิงผูห้น่ึงซ่ึงเคยเป็นหญิงคนชัว่ ร ่ าไห้เอาน ้ าตาช าระพระบาทให้แก่พระองค ์และชโลมดว้ย
น ้ ามนัหอม การณ์น้ีไดท้  าให้ชาวฟาริสีนึกต าหนิติเตียนพระเยซูอยู่ในใจ แต่พระองค์ก็ทรงทราบ จึงได้
ทรงยกเอาค าอุปมาเร่ืองลูกหน้ีสองคนมาอธิบาย เปรียบเทียบสั่งสอนให้เขาเขา้ใจแลว้พระองคก์็ทรงยก
โทษบาปใหแ้ก่หญิงคนนั้น 

หลงัจากนั้นพระเยซูไดเ้สด็จไปสู่มณฑลกาลิลี ทรงเทศนาสั่งสอนและรักษาโรคให้แก่
ประชาชนทัว่ทุกหมู่บา้นมิไดเ้วน้ มีประชาชนตามเสด็จไปมากมาย รวมทั้งบรรดาอคัรสาวกของ
พระองค ์และผูห้ญิงอีกจ านวนหน่ึง คอยใหค้วามช่วยเหลือ แต่เม่ือพระองคเ์สด็จกลบัคืนไปสู่เมืองคาเป
อรนาอูมอีก ก็พบวา่ ชาวฟาริสีไดต่้อสู้คดัคา้นพระองคอ์ยา่งรุนแรงโดยเปิดเผย กล่าวหาวา่พระองคท์รง
กระท าพระราชกิจ โดยใชฤ้ทธ์ิอ านาจของมารและภูตผปีีศาจ พระเยซูไดท้รงตกัเตือนเขา มิใหก้ระท า
ความผดิบาป ท่ีพระเจา้ไม่อาจทรงอภยัใหไ้ด ้ ทรงช้ีแจงใหพ้วกเขาถึงอ านาจของความชัว่วา่มีขอบเขต
เพียงใด ทรงต าหนิติเตียนในความด้ือดา้นไม่เช่ือของพวกเขา และทรงปฏิเสธท่ีจะส าแดงนิมิตตามท่ี
พวกเขาไดข้อร้อง 

อภิปราย 
ภายหลงัท่ีไดเ้สร็จไปเยี่ยมเยียนเมืองนาอินแลว้ พระเยซูก็เสด็จกลบัไป ยงัเมืองคาเปอรนาอูม 

ในการน้ีมีชาวฟาริสีผูห้น่ึงทูลเชิญพระองค ์ใหไ้ปเสวยพระกระยาหารท่ีบา้นของเขา (ลูกา 7:36) ไม่ตอ้ง
สงสัยเลยวา่ การเชิญพระเยซูคร้ังน้ี จะตอ้งเป็นแผนการของพวกฟาริสี เพื่อท่ีจะหาทางจบัผิดพระองค์
อยา่งแน่นอน และการท่ีพวกเขาเชิญหญิงซ่ึงเคยเป็นคนชัว่มาในการเล้ียงน้ีดว้ย ก็เป็นแผนการของพวก
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เขานัน่เอง ถา้มิฉะนั้นแลว้นางคงไม่มีโอกาสเขา้ไปในห้องอาหารของพวกฟาริสีเหล่าน้ีไดเ้ลย เพราะ
พวกฟาริสีเคร่งครัดต่อพระบญัญติัมาก เขาจะไม่ยอมคบหาสมาคมกบัคนท่ีมีอดีตอยา่งนางเลย แต่คิดไป
อีกแง่หน่ึงก็อาจเป็นไดว้่า พวกเขาจา้งหญิงผูน้ี้มาเตน้ระบ าร าฟ้อน ปรนเปรอความสุขให้แก่พวกเขา 
เหมือนดงัท่ีชาวตะวนัออกส่วนใหญ่นิยมกนั อย่างไรก็ดีหญิงผูน้ั้นคงไม่มีส่วนร่วมในแผนการของ
พวกฟาริสี นางไดน้ าผะอบน ้ ามนัหอมมาดว้ย เพื่อจะไดช้โลมพระบาทพระเยซูโดยเฉพาะ ตลอดเวลาท่ี
นางเทน ้ ามนัชโลมพระบาทของพระเยซูนั้น นางได้ร ่ าไห้คร ่ าครวญไปด้วยมิได้หยุดประเพณีการ
ตอ้นรับแขก ในการรับประทานอาหารในสมยันั้น เขาจดัให้แขกนอนตะแคงรับประทานอาหารอยูบ่น
เกา้อ้ียาว คลา้ยกบัท่ีนอนอยา่งสะดวก สบาย หญิงคนท่ีกล่าวถึงน้ียืนอยู่ดา้นหลงัตรงพระบาทของพระ
เยซู ถา้หากหญิงผูน้ี้สมรู้ร่วมคิดกบัพวกฟาริสีวางแผนจบัผิดพระองคจ์ริง ๆ นัน่ยอ่มแสดงวา่ การท่ีนาง
ไดเ้ห็นพระองค์และอยู่เฉพาะพระพกัตร์ของพระองคเ์ช่นนั้น ฤทธ์ิอ านาจของพระองค์ไดเ้ปล่ียนจิตใจ
ของนางให้ส านึกผิดและร้องให้ในทันทีนั้นเอง ข้อ 45 กล่าวว่าในทันทีท่ีพระองค์เสด็จเข้ามาใน
หอ้งอาหาร นางก็รีบเขา้ไปเฝ้าทรุดตวัลงจูบพระบาทของพระองค ์แลว้เช็ดพระบาทนั้นดว้ยผมของนาง
เอง จากเร่ืองน้ีแสดงให้เห็นว่า ผูห้ญิงในสมยันั้นนิยมไวผ้มยาวมากกว่าในสมยัน้ี แมว้่านางจะเป็นคน
บาป แต่นางก็ไวผ้มยาวตามพระบญัญติัของพระเจา้ท่ีวา่ ถา้ผูห้ญิงไวผ้มยาวก็เป็นสง่าแก่ตวั (1 โครินธ์ 
11:15) 

เม่ือชาวฟาริสีผูเ้ป็นเจ้าของงาน ได้เห็นพระเยซูทรงปล่อยให้หญิงผูน้ั้น ปฏิบติัต่อพระองค์
เช่นนั้น ก็นึกต าหนิพระองคใ์นใจ และคิดระแวงวา่ “ถา้ท่านน้ีเป็นศาสดาพยากรณ์ ก็คงจะรู้วา่หญิงผูน้ั้น
ท่ีถูกตอ้งกายของท่านเป็นผูใ้ด และเป็นคนอย่างไร เพราะเขาเป็นคนชัว่” พระเยซูทรงทราบความรู้สึก
ของเขาจึงตรัสแก่เขาวา่ “ซีโมนเอ๋ย เรามีอะไรจะพูดกบัท่าน” จงสังเกตพระด ารัสของพระองคใ์ห้ดี จะ
เห็นวา่ พระองคต์รัสแก่เขาอยา่งตรงไป ตรงมาไม่ออ้มคอ้ม หรือพูดจาเพื่อรักษาน ้ าใจของเขาไวเ้ลย เม่ือ
ซีโมนทูลให้พระองค์ตรัสต่อไป พระองค์จึงทรงยกค าอุปมาเร่ืองลูกหน้ีสองคน ซ่ึงเป็นหน้ีนายจา้งให้
เขาฟัง เพื่อเป็นการสั่งสอนให้เขาส านึกตวั เน้ือเร่ืองมีใจความว่าดงัน้ี มีลูกหน้ีสองคนเป็นหน้ีนายจา้ง
ของตนอยู่ คนหน่ึงเป็นหน้ีมาก อีกคนหน่ึงเป็นหน้ีน้อย แต่คนทั้งสองน้ีไม่สามารถหาเงินมาช าระให้
นายจา้งของตนได้ นายจา้งของเขาจึงยกหน้ีสินให้ แล้วพระเยซูจึงตรัสถามซีโมนว่า ลูกจา้งทั้งสอง
ดงักล่าว ผูใ้ดจะรักนายของตนมากกวา่กนั ซีโมนก็ตอบไดถู้กตอ้งวา่ ผูท่ี้ไดรั้บการยกหน้ีสินให้มากกวา่ 
เป็นผูรั้กนายของเขามากกวา่ 

คร้ันแลว้พระเยซูจึงทรงช้ีไปยงัหญิงผูน้ั้นแลว้ถามซีโมนวา่ “ท่านเห็นผูห้ญิงนั้นหรือ เราไดเ้ขา้
มาในบา้นของท่าน ท่านมิไดใ้ห้น ้ าลา้งเทา้ของเราแต่หญิงผูน้ี้ไดเ้อาน ้ าตาช าระเทา้ของเรา...” พระองค์
ทรงช้ีให้เห็นการกระท าของหญิงผูน้ั้น เพื่อให้คนอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในท่ีนั้นรู้ว่า โดยการกระท าของนางนั้น
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พระองคไ์ดท้รงยกบาปโทษใหน้างแลว้ แต่เม่ือพระองคต์รัสกบันาง พระองค ์กลบัช้ีให้นางตระหนกัใน
ความเช่ือวา่ การท่ีพระองคท์รงยกโทษให้แก่นางก็เพราะความเช่ือของนาง มิใช่เพราะการปรนนิบติัท่ี
นางกระท าต่อพระองค์ พระองค์ทรงยอมรับว่าความผิดบาปของนางมีมากนกั แต่ก็ไดท้รงอภยัให้แลว้ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากความรักท่ีนางมีต่อพระองคม์ากมาย จนไดส้ าแดงออกมาโดยการปฏิบติันัน่เอง (ยากอบ 2 
:18) “ผูใ้ดท่ีไดรั้บการยกโทษนอ้ย ผูน้ั้นก็รักนอ้ย” พระเยซูตรัสเช่นน้ีเพื่อเนน้ให้ซีโมนทราบวา่ ตวัเขา
นั้นรักพระองคน์้อยเหลือเกินเพราะเขามิไดทู้ลขออภยัต่อพระองคเ์ลย พระเยซูทรงผินพระพกัตร์มายงั
หญิงผูน้ั้นแลว้ตรัสวา่ “ความผิดปาบของเจา้โปรดยกเสียแลว้ ความเช่ือของเจา้ไดท้  าให้เจา้รอด จงไป
เป็นสุขเถิด” 

พระเยซูทรงต าหนิซีโมนซ่ึงเป็นเจา้ของบา้นก็ เพราะเขามิไดแ้สดงความเอ้ืออารีในการตอ้นรับ
แขกเท่าท่ีควรเลยแมแ้ต่น ้ าลา้งเทา้เขาก็มิไดจ้ดัไวใ้ห้ ตลอดจนการชโลมน ้ ามนัหอมบนศีรษะของแขก 
และการจูบต้อนรับแขก เพื่อแสดงความคารวะ และความมีไมตรีจิตต่อแขกเหร่ือ เขาก็มิได้กระท า 
ฉะนั้นซีโมนจึงเปรียบเสมือนลูกหน้ี ผูท่ี้ไดรั้บการยกหน้ีใหน้อ้ยนั้นเอง ส่วนหญิงดงักล่าวเปรียบเสมือน
ลูกหน้ีท่ีได้รับการยกหน้ีให้มาก เพราะนางรักพระองค์มากนั่นเอง การท่ีพระเยซูทรงยกค าอุปมา
เปรียบเทียบเช่นน้ีแสดงให้เห็นวา่พระองคท์รงหย ัง่รู้จิตใจของมนุษยไ์ดอ้ยา่งลึกซ้ึง พระองคไ์ม่เพียงแต่
จะทรงอภยัโทษให้แก่หญิงผูน้ั้น แลว้พิสูจน์วา่พระองคท์รงมีเหตุผล ในการอภยัโทษให้แก่นางเท่านั้น 
หากยงัทรงขจดัขอ้ครหานินทาต่าง ๆ ในการท่ีพระองคท์รงยอมให้หญิงซ่ึงเป็นคนบาปผูน้ั้นแตะตอ้งถูก
พระกายของพระองค์ ให้หมดส้ินไปอีกดว้ย มิหน าซ ้ าซีโมนเองกลบัตอ้งถูกบงัคบัให้ตอบค าถามของ
ตนเองอีกดว้ย แต่อยา่งไรก็ตาม การท่ีพระเยซูทรงอา้งวา่ พระองค์ทรงสามารถยกโทษบาปไดน้ี้ ท าให้
ชาวฟาริสีอ่ืน ๆ ท่ีรู้เห็นเหตุการณ์ในวนันั้น เร่ิมวิพากษ์วิจารณ์ต าหนิพระองค์ ดงันั้นการต่อสู้ขดัขวาง
พระองค ์จึงขยายวงกวา้งยิง่ข้ึน 

หลงัจากนั้นไม่นานนกั พระเยซูไดเ้สด็จออกจากเมืองคาเปอรนาอูมอีกคร้ังหน่ึง เพื่อ “ประกาศ
พระกิตติคุณแห่งแผน่ดินของพระเจา้” (ลูกา 8:1-3) ไปตามหมู่บา้นและหวัเมืองต่าง ๆ ทัว่มณฑลกาลิลี 
พระองค์ทรงย  ้าให้ประชาชนเห็นฤทธ์ิอ านาจแห่งค าสอนของพระองค์ ดว้ยการบ าบดัรักษาโรคให้แก่
พวกเขา ในการน้ีอคัรสาวกทั้งสิบสองคนไดติ้ดตามพระองค์ไปดว้ย เพื่อศึกษาการปฏิบติัพระราชกิจ
ของพระองคไ์วเ้ป็นบทเรียน ส าหรับปฏิบติังานสืบจากพระองคต่์อไปในวนัขา้งหนา้ นอกจากนั้น “ยงัมี
ผูห้ญิงบางคน” ผูซ่ึ้งไดรั้บการรักษาจากพระเยซู ให้หายจากโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ ไดต้ามเสด็จไปดว้ย 
เน่ืองจากพระเยซูทรงยกโทษให้พวกเขามาก ฉะนั้นพวกเขาจึงรักพระองค์ และร่วมแรงร่วมใจกัน
ช่วยเหลือพระราชกิจของพระองค ์โดยการถวายทรัพยส์มบติัและเงินทองการช่วยเหลือในดา้นอ่ืนเท่าท่ี
จะท าได ้เพื่อว่าผลแห่งการกระท าของพวกเขาจะไดมี้ส่วนเก้ือกูลผูอ่ื้นไปดว้ย หญิงเหล่าน้ีไดช่้วยเป็น
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พยานถึงพระราชกิจและพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองคท์รงโปรดต่อพวกเขา ถา้เราศึกษาถึงความเป็นมา
ของหญิงเหล่าน้ีแลว้ จะเห็นวา่พระเยซูทรงช่วยเหลือมนุษยโ์ดยไม่มีการเห็นแก่หนา้เลย (ไม่มีการเลือก
ท่ีรักมกัท่ีชงั) ความตอ้งการ และความเช่ือน้ีแหละคือกุญแจท่ีจะไขคลงัทรัพยข์องพระเจา้ ให้หลัง่ไหล
มาสู่มนุษยไ์ดอ้ยา่งทดัเทียมกนัทัว่หนา้ ไม่วา่จะเป็นคนเลวทรามต ่าชา้ หรือผูดี้มีสกุลเพียงใดก็ตามหญิง
เหล่าน้ี คือ นางมาเรียมฆัดาลา ผูซ่ึ้งพระเยซูทรงขบัผอีอกจากนางถึงเจด็ตน นางโยอนันา ภรรยาของดูซา 
ตน้เรือนของกษตัริยเ์ฮโรดและ “หญิงอ่ืน ๆ อีกหลายคน” การปฏิบติัของสตรีเหล่าน้ีไดมี้ส่วนช่วยใน
การงานของพระเจา้เป็นอนัมาก (มทัธิว 27:55) 

เม่ือพระเยซูเสด็จกลับมาสู่เมืองคาเปอรนาอูมอีกคร้ังหน่ึง ก็ทรงพบว่า การต่อสู้ขัดขวาง
พระองค์ได้ทวีความรุนแรงยิ่งกว่าเดิมมาก ชาวเมืองได้น าคนถูกผีสิงผูห้น่ึงไปขอรับการรักษาจาก
พระองค์ ชายผูน้ั้นนอกจากจะถูกผีสิงแลว้ยงัหูหนวก และตาบอดอีกดว้ย พระเยซูไดท้รงรักษาเขาให้
หายเป็นปกติ สามารถพูดและมองเห็นได้ในทนัทีนั้นเอง (มทัธิว 12:22) การกระท าของพระองคค์ร้ังน้ี
ท าให้ประชาชนอศัจรรยใ์จยิ่งนกั เพราะพวกเขาต่างก็รู้วา่ พระองคเ์ป็นชนชาติเดียวกบัพวกเขา คือเป็น 
“บุตรของดาวดิ” แต่ส าหรับพวกฟาริสีแลว้กลบัถือวา่ เป็นมูลเหตุอีกประการหน่ึงส าหรับโจมตีพระองค ์
และพยายามหาทางท าลายความศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อพระองคใ์ห้หมดส้ินไป พวกอาลกัษณ์บาง
คนท่ีลงมาจากรุงเยรูซาเล็มไดก้ล่าวค าหม่ินประมาทพระองค์ว่า “ผูน้ั้นขบัผีออกได ้ก็เพราะไดใ้ชฤ้ทธ์ิ
ของเบลละซะบูล นายของผีทั้งหลายนั้นเอง” ทั้งน้ีเพราะพวกเขาไม่อาจปฏิเสธฤทธ์ิอ านาจ และการ
อศัจรรยต่์าง ๆ ท่ีพระองค์ทรงกระท าอยูไ่ด ้จึงพยายามบิดเบือนความจริงเสียว่า ฤทธ์ิอ านาจท่ีพระองค์
ทรงมีอยูน่ั้นมาจากพญามารซาตาน 

พระเยซูทรงทราบถึงความนึกคิดอนัชั่วร้ายของเขาทุกอย่าง จึงไดต้รัสว่า ซาตานจะไม่ต่อสู้
ขดัขวางพวกเดียวกนัเลย ถา้มารขบัมารออก มนัก็แก่งแย่งกนัระหว่างมนัเอง แล้วจะย ัง่ยืนอย่างไรได ้
พระองค์ทรงตอบขอ้กล่าวหาต่าง ๆ ของพวกศตัรูได้เสมอ และด้วยค าตรัสท่ีเต็มไปด้วยเหตุผลของ
พระองคน่ี์เอง ท าใหบุ้คคลเหล่านั้นไม่อาจเอาชนะพระองคไ์ด ้พระเยซูตรัสวา่นอกจากพระองคแ์ลว้ แม้
ผูติ้ดตามพระองคไ์ปก็มีอ านาจขบัผไีด ้และโดยเหตุท่ีบุคคลเหล่านั้นบางคนเป็นลูกหลานของชาวฟาริสี
เอง พระองค์จึงทรงยอ้นถามวา่ “ถา้เช่นนั้น พวกพอ้งของท่านทั้งหลาย เคยขบัผีออกโดยฤทธ์ิของใคร
เล่า” การท่ีพระองคต์รัสถามเช่นนั้นก็เพื่อเนน้ใหพ้วกเขาเห็นวา่ อคัรสาวกของพระองคข์บัออกโดยพระ
นามของพระองคน์ัน่เอง (ลูกา 9:49:10:17) แต่ทั้งน้ีมิไดห้มายถึงพวกหมอผีชาวยิวบางคน ท่ีเท่ียวเร่ร่อน
ไปดงัท่ีกล่าวไวใ้นพระธรรมกิจการบทท่ี 19 พวกหมอผีพวกน้ีพยายามขบัผีออกโดยอา้งพระนามของ
พระเยซูเจา้ และใช้นามของอคัรสาวกเปาโล แต่ไม่เป็นผล กลบัถูกผีท าร้ายเอาเสียอีก พระเจา้ผูเ้ดียว
เท่านั้นท่ีมีอ านาจเหนือพญามาร และโดยพระนามของพระเยซูคริสตเ์จา้เท่านั้นมนุษยจึ์งสามารถขบัผี
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ออกได ้พระเยซูตรัสแก่พวกฟาริสีวา่ “พวกพอ้งของท่านเองจะเป็นผูต้ดัสินได ้ถา้เราขบัผีออกดว้ยพระ
วญิญาณของพระเจา้ แผน่ดินของพระเจา้ก็มาถึงท่านแลว้” ขอ้น้ีพิสูจน์ให้เห็นวา่พระเจา้ทรงเป็นกษตัริย์
เหนือกษตัริยท์ ั้งหลาย เพราะพระเยซูตรัสวา่ จะตั้งแผน่ดินอยูใ่นโลกน้ีไม่ได ้จนกวา่พระองคจ์ะทรงจบั
เอาพญามารหรือผูค้รองโลกน้ีมาพนัธนาการเสียก่อน ถา้จะถามว่า ผูท่ี้มีฤทธ์ิอ านาจสูงสุดในโลกน้ีคือ
ผูใ้ด ซ่ึงโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ ผูน้ั้นจึงมีฤทธ์ิอ านาจเหนือพญามาร และพรรคพวกของ
มนั สามารถพนัธนาการมนัได ้ตลอดจนสามารถท าลายกิจการของมนั และปลดปล่อยเหยื่อของมนัให้
หลุดพน้ไป พระองคผ์ูน้ั้นก็คือพระเยซูนัน่เอง 

พระเยซูทรงสอนย  ้าอย่างหนกัแน่นวา่ มนุษยจ์ะตอ้งอยูฝ่่ายใดฝ่ายหน่ึงระหวา่งพระองคก์บัผูท่ี้
ต่อสู้พระองค์ ไม่มีทางสายกลาง พระองค์ตรัสว่า “ผูท่ี้ไม่อยู่ฝ่ายเราก็อยู่ฝ่ายต่อสู้เรา” พระองค์ทรง
พยายามช้ีแจงให้พวกฟาริสีทราบวา่พระวิญญาณของพระเจา้นั้น สถิตอยูใ่นทุกคนท่ีท าพระราชกิจของ
พระองค์ ส่วนผูท่ี้มิไดอ้ยูเ่พื่อพระองค์ ก็คือพรรคพวกของซาตาน พระองค์ไดท้รงตกัเตือนถึงความผิด
บาป ในการกล่าวค าหม่ินประมาทหยาบหยามพระวิญญาณบริสุทธ์ิวา่เป็นความผิดบาปอยา่งใหญ่หลวง 
ซ่ึงพระเจา้ไม่อาจจะอภยัโทษให้ได ้(มทัธิว 12:31) การหม่ินประมาทต่อบุตรมนุษยห์รือพระเยซูนั้น 
อาจจะอภยัโทษใหไ้ด ้แต่การหม่ินประมาทต่อพระวญิญาณบริสุทธ์ินั้น เป็นส่ิงท่ีไม่อาจจะอภยัให้ได ้ไม่
วา่จะเป็นภพน้ีหรือภพหนา้ ทั้งน้ีเพราะเป็นการปฏิเสธพระผูมี้อ  านาจ ในการอภยัโทษบาป และมีอ านาจ
ในการน าความรอดมาสู่เรา ฉะนั้นการท่ีจะกล่าววา่พระราชกิจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นงานของมาร 
จึงเป็นการส าแดงถึงสภาพบาปท่ีพระเจา้ทรงอภยัโทษใหไ้ม่ได ้“ท่ีตรัสอยา่งนั้น ก็เพราะเขาวา่พระองคมี์
ผีโสโครก” (มาระโก 3:30) พระเจา้ทรงส่งพระวิญญาณมาก็เพื่อเรียกมนุษยเ์ป็นคร้ังสุดท้าย เพราะ
นอกเหนือจากโดยทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว้ เราไม่มีวิถีทางอ่ืนใดท่ีจะเขา้เฝ้าพระเจา้ได ้ฉะนั้นผูใ้ด
ขดัขืนต่อพระวญิญาณ ก็เท่ากบัวา่ ผูน้ั้นท าลายจิตวญิญาณของเขาเอง (หากศึกษาต่อไปก็จะพบเร่ืองน้ีใน 
ฮิบรู 6:4-6,10:26-29,1 ยอห์น 5:16,17) 

ขณะท่ีประชาชนก าลงันัง่ลอ้มรอบฟังพระธรรมเทศนาจากพระเยซูนั้น ก็มีผูม้าทูลวา่มารดาและ
นอ้ง ๆ ของพระองค์ เดินทางมาจากเมืองนาซาเร็ธ ขณะน้ีก าลงัคอยเฝ้าพระองค์อยู่ขา้งนอก เน่ืองจาก
พระเยซูมิไดป้ระทบัอยูก่บัมารดารและญาติพี่นอ้งของพระองคเ์ป็นเวลานาน ดงันั้นจึงไม่ตอ้งสงสัยเลย
วา่ พระองคจ์ะทรงมีความปีติยนิดีสักเพียงใด ในการท่ีจะไดพ้บปะพวกเขาอีก แต่อยา่งไรก็ตาม พระองค์
ทรงเทิดพระราชกิจแห่งแผ่นดินสวรรค์ไวเ้หนือส่ิงใดเสมอ แมใ้นการน้ีก็เช่นเดียวกนั พระองค์ทรง
ตอ้งการช้ีใหทุ้กคนเห็นความสัมพนัธ์ต่อแผน่ดินสวรรคข์องพระเจา้นั้นอยูเ่หนือญาติพี่นอ้ง พระองคจึ์ง
ตรัสแก่ผูท่ี้น าข่าวมาทูลนั้นวา่ “ใครเป็นมารดาของเราและใครเป็นพี่นอ้งของเรา” ทั้งน้ีใช่วา่พระองคจ์ะ
ทรงมีเจตนาดูหม่ินเหยียดหยามมารดา และน้อง ๆ ของพระองค์ก็หาไม่ หากแต่ทรงต้องช้ีให้เห็น
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ความสัมพนัธ์ระหว่างพระองค ์กบัชาวแผน่ดินของพระเจา้นั้นว่า สนิทสนมแน่นแฟ้นยิ่งกวา่ความเป็น
ญาติพี่นอ้ง หลงัจากท่ีไดท้อดพระเนตรดูประชาชนท่ีเฝ้าพระองคโ์ดยรอบแลว้ จึงทรงช้ีพระหตัถ์ไปยงั
บรรดาอคัรสาวกแลว้ตรัสวา่ “น่ีเป็นมารดาและพี่นอ้งของเรา ดว้ยผูใ้ดจะกระท าตามน ้ าพระทยัของพระ
บิดาของเรา ผูอ้ยูใ่นสวรรค ์ผูน้ั้นแหละเป็นพี่นอ้งชายหญิงและมารดาของเรา” (มทัธิว 12:49,50) “คือคน
เหล่าน้ีท่ีไดฟั้งค าของพระเจา้และประพฤติตาม” (ลูกา 8:21) การเช่ือฟังและท าตามน ้ าพระทยัของพระ
เจ้าเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด ท่ีจะท าให้เราเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัพระคริสต์ด้วยอาการอย่างน้ีแหละ เรา
ทั้งหลายจึงรู้วา่เรา “อยูใ่นพระองค”์ (1 ยอห์น 2:5) 

การท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดจะบงัเกิดใหม่เขา้ร่วมในวงศว์านของพระเจา้ไดน้ั้น ก็โดยการเช่ือฟังปฏิบติัตาม
พระวจนะของพระเจา้ และ “ถ้าแม้คนหน่ึงคนใดอยู่ในพระคริสต์ คนนั้นเป็นคนถูกสร้างใหม่แล้ว” 
กลายเป็นสมาชิกของครอบครัวใหม่ คือครอบครัวแห่งความเช่ือมสัมพนัธภาพใหม่ ซ่ึงมีความใกลชิ้ด
สนิทสนมยิ่งกวา่ความสัมพนัธ์ใด ๆ ในโลก บทเพลงบทหน่ึงไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์น้ีว่า “ความรัก
นั้นไซร้ ไดผ้กูจิตใจของศิษยท์ั้งหลาย ใหส้ามคัคีเจริญเป็นสุข ดงัชาวสวรรคส์บาย”  

พระเยซูตรัสแก่เขาเหล่านั้นวา่ “เราจะรู้จกัตน้ไม ้ดว้ยผลของมนั” ถา้หากวา่ท่านมีความสัมพนัธ์
กบัพระเจา้อย่างแท้จริง เป็น “ต้นไมท่ี้ดี” แล้วชีวิตของท่านก็จะเกิดผลดีอย่างแน่นอน ชีวิตทุกชีวิต
ยอ่มข้ึนอยูก่บักฎสองกฎคือความดีกบัความชัว่ กล่าวคือถา้ไม่ใช่คนดีก็ตอ้งเป็นคนชัว่  

เม่ือพระเยซูทรงค านึงถึงความเป็นตน้ไมช้ัว่ ความด้ือร้ันไม่ยอมเช่ือของพวกฟาริสี ตลอดจน
เหตุร้ายต่าง ๆ ท่ีกดดนัพระองคอ์ยูต่ลอดเวลาแลว้ พระองคก์็ไม่สามารถท่ีจะอดกลั้นต่อความรู้สึกขมข่ืน
ท่ีอดัอั้นอยู่ต่อไปได ้จึงทรงต าหนิติเตียนพวกเขาอย่างรุนแรงวา่ “โอ ชาติงูร้าย เจา้ท่ีเป็นคนชัว่แลว้ จะ
พดูความดีอยา่งไรได ้ดว้ยวา่ใจเตม็บริบูรณ์ดว้ยอะไร ปากก็พูดอยา่งนั้น” (มทัธิว 12:34) นอกจากนั้นยงั
ทรงเตือนอีกว่า “ค าท่ีไม่เป็นสาระทุกค าท่ีมนุษย์พูดนั้ น เขาจะต้องให้การด้วยค าเหล่านั้นในวนั
พิพากษา” 

แมว้า่พระองค์จะทรงตกัเตือนเช่นนั้นแลว้ก็ตาม พวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสีก็ยงัคงยืนกราน
ตามความคิดเห็นของตนอยู่ และตอ้งการให้พระองค์ส าแดง เคร่ืองหมายให้พวกเขาเห็น โดยกล่าวว่า 
“ขา้พเจา้อยากเห็นนิมิตจากท่าน” แต่พระเยซูทรงปฏิเสธไม่ยอมท าตามค าขอร้องของพวกเขา และทรง
ตกัเตือนวา่พวกเขาไดเ้ห็นนิมิตจากศาสดาพยากรณ์โยนามาแลว้ เป็นความผิดพลาดของพวกเขาเองท่ีไม่
เอาใจในใส่และไม่ยอมเช่ือ พระองคเ์องก็จะทรงเป็นเคร่ืองหมายส าหรับพวกเขาอีก เช่นเดียวกบัโยนา 
โยนาอยูใ่นทอ้งปลาวาฬสามวนัสามคืนฉนัใด พระองคจ์ะอยูใ่นหลุมฝังศพเป็นเวลาสามวนัสามคืนฉัน
นั้น ท่ีพระเยซูตรัสเช่นน้ีเป็นการบอกให้รู้ล่วงหนา้วา่ พระองค์จะส้ินพระชนม ์และจะทรงฟ้ืนคืนพระ
ชนมข้ึ์นมาอีก พระองคท์รงเรียกพวกฟาริสีเหล่าน้ีวา่คนชาติชัว่ และคนล่วงประเวณี ซ่ึงจะตอ้งถูกบุคคล
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ท่ีไดก้ลบัใจเพราะค าประกาศของโยนากล่าวโทษอยา่งแน่นอน ทั้งน้ีเพราะเขาไดฟั้งข่าวประเสริฐจากผู ้
ท่ียิง่ใหญ่กวา่โยนา แต่แลว้กลบัพากนัปฏิเสธ ไม่ยอมรับข่าวประเสริฐนั้นจากพระองค ์พระนางซีบาก็จะ
กล่าวโทษพวกเขาดว้ย เพราะแมพ้ระนางจะไดรั้บฟังเพียงเร่ืองราวของกษตัริยซ์าโลมอน พระนางก็เช่ือ 
ส่วนพวกเขาสิทั้ง ๆ ท่ีไดรั้บข่าวประเสริฐจากพระเยซูโดยตรง แต่แลว้กลบัพากนัปฏิเสธพระองค ์ผูเ้ป็น 
“ใหญ่กวา่ซะโลมอน” เสียอีก 

ข้อไตร่ตรอง 
ไม่ว่าปราสาทราชวงัใด ๆ ก็ตาม แม้ว่าจะมีทหารรักษาการแวดล้อมก าแพงวงัแข็งแรงสัก

เพียงใด ก็ไม่อาจป้องกัน “ผีร้ายและโรคต่าง ๆ ได้” ดังนั้ นเม่ือฤทธ์ิอ านาจของพระคริสต์เข้ามา 
ประชาชนทุกคนแมแ้ต่พวกเจา้ขนุมูลนายจึงพร้อมกนัท่ีจะ “ปรนนิบติัพระองคด์ว้ยการถวายส่ิงของ” 

“ผูท่ี้ปฏิบติัตามน ้ าพระทยัของพระบิดา” คร้ังแลว้คร้ังเล่าท่ีพระเยซูไดท้รงเน้นถึงความส าคญั
ของการกระท าตามน ้ าพระทยัของพระองค์วา่ การท่ีจะท าให้ความสัมพนัธ์ท่ีสนิทสนมท่ีสุดในโลก มี
ความหมายข้ึนมาอยา่งแทจ้ริง โดยการเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัพระองคไ์ดน้ั้น ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขเพียงขอ้
เดียว โดยการมีน ้ าใจเช่นเดียวกบัพระองค์ น่ีคือวิถีทางท่ีจะท าให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวไดอ้ย่างแทจ้ริง 
ล าพงัแต่การคิดถึงพระเจา้ การติดตามพระองค ์หรือแมก้ระทัง่การไดย้ินไดฟั้งพระวจนะของพระองค ์ก็
ไม่สามารถท าใหเ้รามีส่วนร่วมในพระชนมชี์พพระองคไ์ด ้เวน้ไวแ้ต่เราจะเช่ือฟังและท าตามน ้ าพระทยั
ของพระองค์เท่านั้น ดังจะเห็นได้จากขอ้พระธรรมตอนหน่ึง ซ่ึงกล่าวไวว้่า “ถ้าผูใ้ดรักเรา ผูน้ั้นจะ
ประพฤติตามค าของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา แลว้พระบิดากบัเราจะมาหาเขา และจะสถิตอยู่กบั
เขา” อนาคตท่ีเตม็ไปดว้ยสง่าราศีน้ีเป็นของผูเ้ช่ือเท่านั้น 

สตรีไดมี้ส่วนอุปถมัภค์  ้าจุนงานของคริสตจกัร ตั้งแต่สมยัเร่ิมแรกเป็นตน้มา กลุ่มสตรีผูส้ัตยซ่ื์อ
ได้ติดตามรับใช้พระเยซู ด้วยส่ิงของดงัได้กล่าวมาแล้วในตอนตน้นั้น นับได้ว่าเป็นผูริ้เร่ิม “สมาคม
สตรีคริสเตียน” ในปัจจุบนัน้ี 

พระเยซูทรง “ประกาศพระกิตติคุณแห่งแผ่นดินของพระเจ้า” ส่วนท่านเล่าด าเนินชีวิตตามรอย
พระบาทของพระองค ์และประกาศข่าวประเสริฐให้คนทั้งปวงทราบว่าพระกิตติคุณนั้น “เป็นฤทธ์ิเดช
ของพระเจา้ ให้คนทั้งปวงท่ีเช่ือนั้นได้ถึงท่ีรอดทุกคน” และส าแดงให้เขาทราบว่า พระองค์คือความ
ปรารถนาสุดยอด และเพียงพอแก่ความตอ้งการของมนุษยทุ์กคน เพราะทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษยต์อ้งการ
นั้นมีอยูท่ี่พระองคท์ั้งส้ิน ท่านท าดงัน้ีหรือไม่ 

“เหตุท่ีท่านจะพ้นโทษได้ หรือต้องถูกปรับโทษนั้นก็เพราะวาจาของท่าน” ถ้อยค าของเรามี
ความส าคญัและมีอิทธิพลมาก ซ่ึงเราจ าตอ้งระมดัระวงัการพูดจาให้ดี “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
จดัการแวดลอ้มปากของขา้พเจา้” ดว้ยวา่ “ใจเตม็บริบูรณ์ด้วยอะไร ปากกพ็ูดอย่างนั้น” 
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ค าว่า “จูบ” น้ีในภาษากรีกมีความหมายหนกัแน่นมาก เป็นการแสดงการตอ้นรับดว้ยความรัก
หรือความยินดีอยา่งยิ่ง ในท่ีน้ีแสดงถึงความรักอนัยิ่งใหญ่ท่ีหญิงผูน้ั้นมีต่อพระเยซู นางไดจู้บพระบาท
ของพระองคอ์ยูต่ลอดเวลามิไดห้ยดุ ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้พระธรรมท่ีวา่ “มิไดห้ยุดจูบเทา้ของเรามาก” (ลู
กา 7:45) 

ทบทวน 
ในขั้นท่ีแลว้พระเยซูประทบัอยู่ ณ ท่ีใด? บา้นของซีโมนอนัเป็นสถานท่ีท่ีพระองค์ไดท้รงรับ

เชิญ ใหไ้ปเสวยพระกระยาหารนั้นอยูท่ี่ไหน? 
มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน ในระหวา่งงานเล้ียง? 
พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าวถึงหญิงผูน้ั้นว่าเป็นคนอย่างไร? น ้ าตาของนางส าแดงถึงอะไร? 

พระเยซูทรงรับการปรนนิบติัจากนางดว้ยลกัษณะอาการอยา่งไร? 
ซีโมนมีท่าทีอยา่งไรต่อการกระท าเช่นนั้น? พระเยซูตรัสแก่เขาวา่อยา่งไร? พระองคท์รงยกค า

อุปมาเร่ืองใดข้ึนมาสั่งสอนเขา? 
พระเยซูทรงให้เหตุผลอย่างไร ในการท่ีพระองค์ตรัสว่า หญิงผูน้ั้นสมควรท่ีจะไดรั้บการยก

โทษบาป? พระเยซูตรัสแก่หญิงผูน้ั้นวา่เหตุใดนางจึงไดรั้บความรอด? พระองค์ทรงต าหนิซีโมนผูเ้ป็น
เจา้ของบา้นวา่อยา่งไร? เหตุใดชาวฟาริสีอ่ืนๆ จึงพากนัต าหนิพระองค?์ 

หลงัจากนั้นพระเยซูไดเ้สด็จไปประกาศพระกิตติคุณ ณ ท่ีใด? พระองคเ์สด็จไปยงัเมืองต่าง ๆ ก่ี
เมือง? 

ค าประกาศของพระองค์มีใจความวา่อยา่งไร? มีผูใ้ดติดตามพระองค์ไปบา้ง? ผูห้ญิงท่ีติดตาม
พระองคไ์ปนั้นมีผูใ้ดบา้ง? ก่อนหนา้นั้นพระเยซูทรงช่วยเหลือพวกเขาอยา่งไรบา้ง? หญิงเหล่าน้ีปฏิบติั
พระองคอ์ยา่งไร? ในปัจจุบนัน้ีสตรีมีส่วนส าคญั ในการบริหารงานของคริสตจกัรหรือไม่? 

ชายผูท่ี้ประชาชนน ามาเฝ้าขอรับการรักษาจากพระเยซูนั้น ป่วยเป็นโรคอะไร? เขาไดรั้บความ
ทุกข์ทรมานมากน้อยเพียงใด? ผูท่ี้ต  าหนิพระเยซู ในการท่ีพระองค์ทรงรักษาคนป่วยรายน้ีให้หายคือ
ใคร? เขาต าหนิพระองคด์ว้ยเร่ืองอะไร? พระองค์ตรัสตอบเขาว่าอย่างไร? “คนมีก าลงัมาก” ท่ีพระองค์
ตรัสถึงนั้นคือใคร? 

พระเยซูทรงสอนเขาว่าอย่างไร เก่ียวกบัความบาปท่ีอภยัโทษให้ไม่ได?้ เหตุใดจึงไม่อาจอภยั
โทษใหแ้ก่ผูท่ี้ท  าความบาปชนิดน้ีได?้ 

“พวกพอ้ง” ของพวกฟาริสีท่ีสามารถขบัผีสิงออกได ้ตามท่ีพระเยซูตรัสนั้นคือใคร? มีผูใ้ดบา้ง
หรือไม่ท่ีสามารถขบัผอีอกโดยวิธีการอ่ืน นอกเหนือไปจากการขบัผีออกในพระนามของพระเยซู? การ
ต่อตา้นหรือขดัขืนต่อพระวิญญาณนั้นหมายความวา่อยา่งไร? 
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ในขณะท่ีพระเยซูก าลังสั่งสอนประชาชนอยู่นั้ น มีใครมาหาพระองค์บ้าง? พระองค์เสด็จ
ออกไปพบบุคคลเหล่านั้นหรือไม่? เพราะเหตุใด? พระองคต์รัสแก่ผูท่ี้ฟังพระธรรมอยูน่ั้นวา่อยา่งไร? 

การเป็นพี่นอ้งกบัพระคริสตน์ั้นข้ึนอยูก่บัรากฐานอะไร? การท่ีจะตดัสินใจวา่ ผูห้น่ึงผูใ้ดรักพระ
เจา้นั้นมีอะไรเป็นขอ้พิสูจน์? ระหว่างความสัมพนัธ์ฝ่ายเน้ือหนัง กับความสัมพนัธ์ฝ่ายวิญญาณนั้น 
อยา่งไหนมีความสนิทสนมมากกวา่กนั? 

การท่ีพระเยซูตรัสว่า “ตน้ไมช้ัว่” นั้น พระองค์ทรงหมายถึงอะไร? คนเราถา้ไม่ใช่คนดีก็ตอ้ง
เป็นคนชัว่ จะเป็นคนเดินสายกลางไดห้รือไม่? 

พระเยซูทรงเรียกพวกฟาริสีว่าอย่างไร เหตุใดพระองค์จึงทรงเรียกเช่นนั้น? ทรงให้เหตุผลว่า
อยา่งไรต่อค าพดูท่ีชัว่ร้ายของพวกเขา? 

พระองค์ทรงอธิบายว่าอย่างไรเก่ียวกับการพูดท่ีในส่ิงไร้สาระ? มนุษยจ์ะถูกตดัสินลงโทษ
อย่างไร? พระเยซูตรัสตอบพวกฟาริสีว่าอย่างไร ต่อการท่ีพวกเขาทูลขอร้องให้พระองค์ส าแดงนิมิต
ใหแ้ก่พวกเขา? ผูท่ี้พระเยซูทรงอา้งจากพระคมัภีร์เดิมนั้น มีใครบา้ง? 

พระเยซูทรงเปรียบเทียบพวกฟาริสีวา่ เหมือนกบัอะไร? 
ในบทเรียนน้ี เหตุการณ์ตอนใดประทบัใจท่านมากท่ีสุด? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. พวกฟาริสีท่ีกล่าวถึงน้ีคือใคร หลกัความเช่ือของพวกเขามีอะไรบา้ง 2. การท่ีพวกฟาริสี

ต่อตา้นพระเยซู เป็นเพราะการขดัแยง้กนัในหลกัความเช่ือในทางศาสนา หรือเป็นเพราะพระองคท์รง
แทรกแซงอิทธิพลของพวกเขา 3. ค  าสอนของพระเยซูและค าสอนของพวกฟาริสีต่างกนัตรงไหนบา้ง 4.
การท่ีคนใช้ของซีโมนมิไดล้า้งพระบาทของพระเยซู แสดงว่าพวกฟาริสีมิไดใ้ห้การตอ้นรับพระองค ์
ดว้ยความเคารพนบัถืออยา่งแทจ้ริงเช่นนั้นหรือ 5. เหตุใดพระเยซูจึงทรงรับเชิญไปในการเล้ียงคร้ังน้ี 6.
ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อการท่ีหญิงคนชั่ว เขา้ไปในบา้นของชาวฟาริสี ผูเ้คร่งครัดต่อธรรมเนียม
เช่นนั้น เหตุใดนางจึงร้องไห้ การท่ีพระเยซูทรงอภยับาปให้นางนั้นหมายความว่าอย่างไร ในเม่ือนาง
มิไดทู้ลขอให้พระองคอ์ภยัโทษแก่นางเลย 7. ท่านคิดว่าการท่ีพระเยซูทรงประกาศพระกิตติคุณ “โดย
การส าแดงนิมิตและการท าการอศัจรรยน์ั้น” เพื่อดึงดูดให้ประชาชนมาหาพระองค ์หรือเพื่อให้เป็นการ
ยนืยนัถึงค าสั่งสอนของพระองค ์หรือเพื่อช่วยบ าบดัความทุกขใ์ห้แก่ประชาชน 8. ท่านคิดวา่กลุ่มสตรีท่ี
กล่าวถึงในบทน้ี ไดติ้ดตามพระเยซูไปจริง ๆ หรือ หรือเพียงแต่ช่วยเหลือทางการเงินเท่านั้น 9. ชายท่ีถูก
ผีสิงนั้นเป็นคนตาบอด หูหนวก อยู่ก่อนแลว้ จึงถูกผีสิงภายหลงั หรือวา่ผีท่ีสิงอยู่ในร่างกายของเขานั้น 
เป็นเหตุให้เขาตาบอดและหูหนวก 10. พระเยซูทรงปฏิเสธไม่ยอมรับวา่ พญามารสามารถรักษาโรคได้
เช่นนั้นหรือ 11. ท่านจะอธิบายเร่ืองความผดิบาปท่ีพระเจา้ไม่อาจอภยัโทษใหไ้ดน้ั้น วา่อยา่งไร 
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ขั้นทีย่ีสิ่บสามทรงกล่าวค าอุปมา-ชายทะเลเมอืงคาเปอรนาอูม 

มทัธิว 13:1-53,มาระโก 4:1-34,ลูกา 8:4-18 

นบัตั้งแต่ขั้นน้ีเป็นตน้ไป เราจะไดศึ้กษาพระราชกิจของพระเยซูอยา่งกวา้งขวางยิ่งข้ึน ในขั้นท่ี
แลว้ ๆ มานั้น เราไดศึ้กษาค าสอนอนัลึกซ้ึงของพระองคโ์ดยทัว่ไป ซ่ึงพระองคไ์ม่ค่อยให้ค  าอธิบายมาก
นกั ทั้งน้ีเพราะพระธรรมเหล่านั้นพระเยซูประกาศสั่งสอนแก่ชาวยิวโดยเฉพาะ ผูซ่ึ้งเขา้ใจพระวจนะ
ของพระเจ้าดีอยู่แล้ว นับตั้ งแต่ค าเทศนาบนภูเขาเป็นต้นมา จึงเป็นค าสั่งสอนส าหรับประชาชน
โดยทัว่ไป ซ่ึงเป็นการวางรากฐานเพื่อท่ีจะสถาปนาแผน่ดินของพระเจา้ข้ึน และเป็นการตระเตรียมสาวก
ของพระองค์ไวใ้ห้พร้อมท่ีจะปฏิบติัเพื่อแผ่นดินน้ี แมว้่าผูน้  าฝ่ายศาสนาของชาวยิวจะพากนัปฏิเสธ
ความจริง แห่งพระธรรมโอวาทของพระเยซูอยา่งส้ินเชิง แต่ก็หาท าให้ประชาชนส่วนใหญ่คลายความ
ศรัทธาในพระองคไ์ปดว้ยไม่ ประชาชนทุกสารทิศทัว่ประเทศไดพ้ากนัหลัง่ไหลมาสู่เมืองคาเปอรนาอูม 
และท่ีชายฝ่ังทะเลกาลิลีนอกเมืองอยา่งเน่ืองแน่น เพื่อท่ีจะเขา้เฝ้าและฟังพระธรรมจากบรมครูผูย้ิ่งใหญ่ 
นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา พระเยซูจึงทรงสั่งสอนประชาชนดว้ยถอ้ยค าท่ีง่าย ๆ แต่พวก “นกัปราชญแ์ละผู ้
มีปัญญา” กลบัปฏิเสธไม่ยอมเช่ือฟัง แต่ทั้งน้ีใช่ว่าพวกเขาจะเขา้ใจในพระวจนะของพระองค์ก็หาไม่ 
เพราะพระองคท์รงปิดบงัความลึกลบัทั้งมวลไวมิ้ให้บุคคลผูจ้องหองเหล่าน้ีรู้ นอกจากพวก “ทารก” คือ
ผูท่ี้ติดตามพระองค์เท่านั้น ท่ีพระองค์ทรงเปิดเผยให้รู้ ในขั้นท่ี 21 หลงัจากท่ีพระองคไ์ดท้รงประนาม
พวกท่ีปฏิเสธพระองคแ์ลว้ พระองคไ์ดท้รงประกาศเชิญชวนประชาชนวา่ “บรรดาผูล้  าบากเหน็ดเหน่ือย 
จงมาหาเรา” 

ในขั้นท่ีแลว้ พวกฟาริสีไดข้ดัขวางพระเยซูอยา่งรุนแรง ฉะนั้นพระองคค์งจะเสด็จไปสู่ท่ีเงียบ
สงดัเพื่ออธิษฐานตามล าพงั เพราะวา่ขอ้พระธรรมบ่งไวว้า่ พระองคไ์ดเ้สด็จ “ออกจากเรือนไปประทบัท่ี
ชายทะเล” ความเงียบสงดัและเสียงคล่ืนท่ีกระทบฝ่ังอยา่งไม่หยดุย ั้งนั้น คงจะท าให้พระองครู้์สึกเป็นสุข
อยา่งยิ่ง นอกจากนั้นยงัคงเป็นเคร่ืองเตือนพระทยัของพระองค ์ให้ร าลึกถึงอุปสรรคต่าง ๆ ซ่ึงพระองค์
จะตอ้งฟันฝ่าเป็นเวลายาวนาน ในการสถาปนาอาณาจกัรของพระองค ์แต่พระองคไ์ม่ค่อยมีโอกาสไดอ้ยู่
ตามล าพงัเช่นน้ีมากนกัเพราะ “คนเป็นอนัมาก” จากทุกทิศทาง ต่างพากนัมาเฝ้าพระองคอ์ยา่งลน้หลาม 
แมว้า่ชายทะเลตอนนั้นจะมีบริเวณกวา้งขวาง แต่ก็แทบจะไม่พอท่ีจะจุคนเหล่านั้นไวไ้ดห้มด บางกลุ่ม
ไดเ้บียดเสียดเขา้รุมลอ้มพระองค์ไว ้จนพระองค์ตอ้งเสด็จลงเรือเล็ก  ๆ ล าหน่ึง ทรงถอยเรือล านั้นออก
จากฝ่ังเล็กนอ้ย และทรงใชเ้รือล านั้นเป็นท่ีประทบัแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชน ช่างเป็นภาพท่ี
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น่าประทบัใจยิ่งนกั ท่ีพระบุตรของพระเจา้ทรงใช้เรือเป็นท่ีประทบัต่างธรรมมาสสั่งสอนความจริงอนั
ถาวรแห่งแผนดินสวรรค ์ 

ในขั้นน้ีเราจะไดศึ้กษาถึงวธีิสอนแนวใหม่ของพระเจา้ คือการสอนโดยใชค้  าอุปมาเปรียบเทียบ 
ในบทเรียนท่ีแลว้มา การสอนของพระเยซูเป็นไปในแบบตรงไปตรงมา เช่นการเทศนาบนภูเขาเป็นตน้ 
ซ่ึงแมว้า่จะมีการใชค้  าเปรียบเทียบอยูบ่า้งเป็นตน้ว่า ถุงหนงัเก่าและถุงหนงัใหม่ การสร้างตึกบนทราย
และบนศิลา ฯลฯ แต่ก็เป็นค าเปรียบเทียบท่ีง่าย ๆ กินใจความในวงแคบ ๆ ไม่ลึกซ้ึงกวา้งขวางพอท่ีจะ
จดัอยูใ่นกลุ่มค าอุปมาซ่ึงกล่าวถึงน้ี ค  าอุปมาเหล่าน้ีในพระคริสตธรรมใหม่มีประมาณ 30 ถึง 50 เร่ือง 

ค าอุปมา คือเร่ืองราวหรือค าสอนท่ีเป็นอุทาหรณ์ถึงความจริงเก่ียวกบัฝ่ายวิญญาณจิต พระเยซู
ทรงใชว้ิธีสอนระบบใหม่น้ี กบัผูท่ี้ไม่เขา้ใจในพระวจนะของพระเจา้โดยเฉพาะ ค าอุปมาต่าง ๆ เหล่าน้ี
บางเร่ืงอคลา้ยคลึงกนัมาก ฉะนั้นไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ พระองคจ์ะตอ้งทรงใช้สอนประชาชนอยู่บ่อย ๆ 
ในแต่ละทอ้งถ่ินท่ีพระองคเ์สด็จไป บางคร้ังพระเยซูทรงใชค้  าอุปมาต่าง ๆ กนัหลายเร่ืองอธิบายให้เห็น
ความส าคญัของความจริงเดียวกนั และบางคร้ังก็ทรงใชค้  าอุปมาเพียงเร่ืองเดียว อธิบายถึงความจริงต่าง 
ๆ ไดห้ลายอยา่ง 

ขณะนั้นศตัรูของพระองค ์ไดผ้นึกก าลงัต่อสู้ขดัขวางพระองคอ์ยา่งหนกัหน่วงยิ่งข้ึน การเทศนา
สั่งสอนของพระองคต์ามแบบเดิมนั้น นบัวนัแต่จะตอ้งเส่ียงภยัอนัตรายมากข้ึนทุกที พระองคจึ์งไดท้รง
ใชว้ิธีน้ี เพื่อจะไดมี้โอกาสกระท าพระราชกิจของพระองคใ์ห้ส าเร็จ โดยใชข้อ้ความซ่ึงพระองคไ์ดท้รง
เปิดเผยให้แก่บางคน แต่ทรงปิดบังไว้ส าหรับบางคน การสอนแบบน้ีได้ท าให้มีผู ้สนใจและ
กระตือรือร้นตอ้งการฟัง เป็นจ านวนมาก 

การสอนโดยค าอุปมาน้ีมีประโยชน์หลายประการ และท าให้ผูท่ี้ได้ยินได้ฟังสามารถจดจ า
เร่ืองราวไวไ้ดน้าน แมว้า่หัวขอ้ท่ีใชส้อนนั้นจะถูกลืมเลือนไปแลว้ก็ตาม และเม่ือเราไดไ้ตร่ตรองถึงค า
อุปมา และความจริงท่ีพระองค์ไดท้รงสอน (ซ่ึงตอนแรกเราอาจปฏิเสธ) นั้นแลว้ เราก็อาจตอ้งยอมรับ
ดว้ยความจริงใจ 

ขอ้เสียอยา่งหน่ึงของการสอนโดยการใชค้  าอุปมาก็คือ การเปิดโอกาสใหทุ้กคนตีความหมายเอา
ตามความคิดความเขา้ใจของตนเอง ฉะนั้นความรู้สึกความเขา้ใจของแต่ละคนท่ีมีต่อค าอุปมานั้น จึง
แตกต่างกนัไปหลายแง่หลายมุมค าอุปมาต่าง ๆ ในบทเรียนน้ี มีบางเร่ืองท่ีพระเยซูไดท้รงตีความหมาย
ไว ้ให้เราอย่างชดัเจน ส่วนค าอุปมาอ่ืน ๆ นั้น เราตอ้งตีปัญหาเอาเอง แต่เพื่อให้มีส่วนถูกตอ้งใกลเ้คียง
ความจริงมากท่ีสุด เราจะตอ้งพยายามศึกษาให้ถ่องแทเ้สียก่อนวา่ พระเยซูทรงมีพระประสงคท่ี์จะสอน
เราในเร่ืองใด แลว้จึงค่อยตีปัญหาเพราะในการสั่งสอนความจริงเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดนั้น พระองคท์รงใชค้  า
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อุปมาเพียงเร่ืองเดียวโดยเฉพาะเท่านั้น ฉะนั้นเราควรระวงัในการใช้ค  าอุปมาหลาย ๆ เร่ือง เพื่ออธิบาย
บทเรียนเดียวกนักบัท่ีพระองคท์รงสอนนั้น 

อภิปราย 
ค าอุปมาในขั้นน้ีเป็นค าอุปมาเก่ียวกบัแผน่ดินของพระเจา้ และเป็นค าอุปมาท่ียิ่งใหญ่ชุดแรก ท่ี

พระองค์ทรงสั่งสอนติดต่อในคราวเดียวกัน ซ่ึงเราก็พอจะทราบมาแล้วว่า พระเยซูทรงถือว่าการ
ประกาศเร่ืองแผ่นดินของพระเจา้นั้นเป็นพระราชกิจท่ีส าคญัท่ีสุดของพระองค์ ฉะนั้นค าอุปมาทุก ๆ
เร่ือง จึงมกัเร่ิมตน้ดว้ยค าว่า “แผ่นดินสวรรค์ เปรียบเหมือน...” ก่อนหนา้ท่ียอห์นไดป้ระกาศมาแลว้ว่า 
แผน่ดินของพระเจา้ไดใ้กลเ้ขา้มาแลว้ และไดส้อนถึงรากฐานแห่งความจริงนั้น มาบดัน้ีพระเยซูไดท้รง
สอนใหเ้ราทราบรายละเอียดยิ่งข้ึนวา่ แผน่ดินของพระเจา้ เปรียบเหมือนอะไร มีความเป็นมาอยา่งไร มี
ลกัษณะอยา่งไร ตลอดจนความเจริญรุ่งเรืองวา่เป็นอยา่งไร เน่ืองจากความคิดเห็นของพระเยซูไม่ตรงกบั
ความคิดเห็นของประชาชนเหล่านั้น จึงท าให้พระองค์ตอ้งเผชิญกบัความทุกขย์ากนานาประการ ทั้งน้ี
เพราะความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นอยูใ่นวงแคบ ส่วนแนวความคิดเห็นของพระองคน์ั้นเป็นไปอยา่ง
กวา้งขวางไม่มีขอบเขตจ ากดั พระองคย์งัทรงทราบวา่ บรรดาผูท่ี้มาฟังค าสอนของพระองค ์ต่างก็มีความ
เขา้ใจผิดแผกกนัไป ดงัท่ีพระองคไ์ดท้รงกล่าวไวใ้นค าอุปมาคนหว่านพืช พระองคไ์ดท้รงวางรากฐาน
แห่งการฟัง และวิถีทางท่ีรับเอาความจริงจากพระธรรมท่ีไดฟั้งนั้นให้แก่ประชาชน โดยการช้ีให้เห็น
คุณลกัษณะของดินชนิดต่าง ๆ แต่ละชนิด ท่ีหวา่นพืชลงไปวา่เป็นอยา่งไร และจะใหผ้ลอยา่งไร 

การท่ีพระเยซูทรงสอนค าอุปมาเร่ืองคนหวา่นพืชน้ี อาจเป็นเพราะว่าในบริเวณใกลเ้คียงนั้น มี
ทุ่งนาซ่ึงตน้ขา้วก าลงัเจริญงอกงาม มีโขดหิน และถนนอยู่ดว้ย พระองค์จึงทรงหยิบยกส่ิงเหล่าน้ีข้ึนมา
สั่งสอนเปรียบเทียบ ให้รู้ซ้ึงและเขา้ถึงความจริงว่า อนัคนท่ีมีใจเช่ือสั่งสอนอะไรก็จดจ าเขา้ใจง่ายและ
น าไปใชไ้ดผ้ลดี เปรียบเช่นดินดี จะเพาะปลูกส่ิงใดก็ไดผ้ลดี ส่วนคนชัว่ใจทรามนั้นปลูกฝังส่ิงใดลงใน
จิตใจก็เกิดผลไดย้าก ดุจดัง่ถนนหรือหินผาจะหาดินใหพ้ืชยอึอาศยัอยา่งไรมี 

พระเยซูมกัทรงใชส่ิ้งแวดลอ้ม เป็นอุทาหรณ์ในการสั่งสอน จึงท าให้ประชาชนสามารถเขา้ใจ
ถึงความจริง ต่อค าถามของอคัรสาวกท่ีถามวา่ เหตุใดพระองคจึ์งทรงสั่งสอนเป็นค าอุปมา พระองคต์อบ
ว่า เหตุท่ีพระองค์ทรงสั่งสอนแบบน้ี ก็เพื่อให้ประชาชนทัว่ไปเขา้ใจจุดมุ่งหมายของพระองค์ไดง่้าย 
เพราะถา้จะสอนกนัแบบตรงไปตรงมาแลว้ คนส่วนใหญ่มกัไม่เขา้ใจกนั (มทัธิว 13:10-16) พระองค์
ตรัสแก่อคัรสาวกวา่ “ขอ้ลึกลบัแห่งแผน่ดิน ทรงโปรดใหท้่านทั้งหลายรู้ได ้แต่คนเหล่านั้นไม่ทรงโปรด
ให้รู้...เหตุฉะนั้นเราจึงกล่าวแก่เขาเป็นค าอุปมา” และ “นอกจากค าอุปมาพระองคมิ์ไดต้รัส แก่เขาเลย” 
(มทัธิว 13:34) ทั้งน้ีเพราะวา่จิตใจของพวกเขาแข็งกระดา้งนกั (มทัธิว 13:15) พระองค์ทรงประกาศว่า
บุคคลเหล่าน้ี ก าลงัจะท าใหค้  าพยากรณ์ของอิสยาห์ส าเร็จ เพราะวา่เขามองเห็นพระองคด์ว้ยตามิใช่ดว้ย
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จิตใจ เขาฟังพระธรรมของพระองคด์ว้ยหู แต่มิใช่ดว้ยหูท่ีจะรับความจริงเพื่อกลบัใจใหม่ ดว้ยเหตุน้ีเอง 
พระองค์จึงไดท้รงต าหนิเมืองต่าง ๆ ซ่ึงพระองค์ได้ทรงกระท าการอศัจรรยใ์หญ่ยิ่งไวม้ากมายหลาย
ประการ (ดูขั้นท่ี 21) ดว้ยวา่ “ผู้ใดมีอยู่แล้ว จะเพ่ิมเติมให้ผู้นั้นมีบริบูรณ์ แต่ผู้ใดไม่มี แม้ว่าซ่ึงเขามีอยู่
นั้น จะต้องเอาไปจากเขา” (มทัธิว 13:12) พระเยซูตรัสแก่อคัรสาวกเป็นการลบัโดยเฉพาะ (ลูกา 10:23) 
วา่ “ตาของท่านท้ังหลายกเ็ป็นสุข เพราะได้เห็น และหูของท่านกเ็ป็นสุขเพราะได้ยิน” (มทัธิว 13:16) 

บทเรียนตอนน้ีไดเ้ตือนซ ้ าใหเ้ราเห็นวา่ พระราชกิจของพระเยซูนั้นไม่วา่จะเป็นโดยวิธีใดก็ตาม 
ลว้นแต่เป็นการท าให้พระคริสตธรรมคมัภีร์ส าเร็จทั้งส้ิน แมแ้ต่วิธีสั่งสอนก็เช่นเดียวกนั (มทัธิว 13:35) 
พระองคท์รงเปิดเผยความลึกลบัทั้งปวง ซ่ึงถูกปิดบงัไวน้บัตั้งแต่วางรากสร้างโลกมาจนทุกวนัน้ี ให้เป็น
ท่ีประจกัษแ์ก่มนุษยทุ์กคน ตลอดเวลาทุกยุคทุกสมยัท่ีผา่นมา ไดมี้ศาสดาพยากรณ์และผูช้อบธรรมเป็น
อนัมาก (มทัธิว 13:17) ปรารถนาจะเห็นและไดย้นิส่ิงท่ีพระเยซูทรงเปิดเผยใหแ้ก่อคัรสาวกของพระองค ์
แต่พวกเขาก็ไม่มีโอกาสท่ีจะได้เห็นและได้ยินเลย เพราะว่าตอนนั้นยงัไม่ถึงเวลาท่ีพระองค์จะทรง
เปิดเผยให้แก่พวกเขา ศาสดาพยากรณ์เหล่าน้ีไดก้ล่าวถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีพวกเขาไม่เขา้ใจไวด้้วย พวกเขา
ทราบว่า ความรู้ในข้อลึกลับเหล่าน้ีมิใช่ส าหรับพวกเขา (1 เปโตร 1:10-12) แต่ไม่ทราบเก่ียวกับ
ก าหนดเวลานั้น โดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ศาสดาพยากรณ์เหล่านั้นจึงสามารถพยากรณ์ 
ถึงความทุกขท์รมานของพระคริสตแ์ละสง่าราศีของพระองค ์ซ่ึงจะมาภายหลงัความทุกขท์รมาน ทั้ง ๆ 
ท่ีพวกเขาไม่ทราบว่า ความทุกข์ทรมานและพระสง่าราศีของพระคริสต์ทั้งสองอย่างน้ีเก่ียวขอ้งกัน
อย่างไร และไม่ทราบว่าเวลาท่ีคัน่อยู่ระหว่าง “สมยัก่อน” และ “บดัน้ี” ในขอ้พระธรรมต่อไปน้ีว่าจะ
เป็นเม่ือใด “ขอ้ลบัลึก... ซ่ึงในสมยัก่อนไม่ได้ทรงโปรดส าแดงแก่มนุษยเ์หมือนอย่างบดัน้ีทรงโปรด
ส าแดงแก่พวกอคัรสาวก...” (เอเฟซัส 3:3-5) ขอ้ “ลบัลึก” ดงักล่าวน้ี พระเยซูทรงเปิดเผยให้ เราทราบ
โดยทางค าอุปมา ดงันั้นพระองคจึ์งตรัสวา่ “ท่านทั้งหลายจงฟังค าอุปมาวา่ดว้ยผูห้วา่นพืชนั้น” เพราะวา่
โดยการยอมรับ “ค าแห่งแผ่นดิน” น่ีแหละจะท าให้เราสามารถเขา้ใจขอ้ลบัลึกท่ีพระเยซูทรงเปิดเผย 
(มทัธิว 13:18,19) 

ค าอุปมาในชุดแรกน้ีมีดว้ยกนัเจ็ดเร่ือง แบ่งออกเป็นสามหมวด หมวดละสองเร่ือง และหมวด
สรุปอีก หน่ึงหมวด ส าหรับหมวดสรุปน้ีมีเพียงเร่ืองเดียวคือเร่ืองท่ีเจ็ด ซ่ึงจะไดแ้ยกอธิบายตามล าดบั
ต่อไปน้ี 

1.  ระเบียบแบบแผนแห่งแผ่นดินของพระเจ้า ค  าอุปมาหมวดแรกคือค าอุปมาเร่ืองผูห้วา่น
พืชและเร่ืองขา้วละมาน ไดแ้นะใหท้ราบถึงการสถาปนาแผน่ดินของพระเจา้วา่ จะตอ้งข้ึนอยูก่บัดินและ
เมล็ดพืช เมล็ดพืชนั้นหมายถึงพระวจนะของพระเจา้ ส่วนลกัษณะของดินแต่ละประเภทนั้น หมายถึง
จิตใจของมนุษยอ์นัเป็นปัญหาในการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชว่า จะเจริญงอกงามหรือเน่าเป่ือยสูญ
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หายไป พระเยซูอาจสอนเร่ืองน้ีจากประสบการณ์ของพระองคเ์อง เพื่อเป็นเคร่ืองกระตุน้เตือนให้เห็นวา่ 
พระราชกิจท่ีพระองคป์ฏิบติัมาตั้งแต่เร่ิมแรก จนกระทัง่บดัน้ีไดผ้ลเป็นท่ีพอใจหรือไม่เพียงใด พระองค์
ไดท้รงพิพาทบาดหมางกบัพวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสี ไดท้รงรักษาโรคให้แก่ประชาชนเป็นจ านวน
มากมายสุดคณานบั และสู้ทนต่อความล าบากยากเข็ญเพื่อมนุษยโ์ลกมาเป็นเวลาแรมปีนั้น มีก่ีคนบา้งท่ี
ยอมรับเอา “ค าแห่งแผน่ดิน” ดว้ยความจริงใจ ท่ีจะยอมสละทุกส่ิงทุกอยา่งออกติดตามพระองค ์ก็มีเพียง
สิบสองคนเท่านั้น ส่วนนอกนั้นก็อาจจะมีผูท่ี้เช่ือฟังค าสอนของพระองคอ์ยู่บา้งก็ไม่ก่ีร้อยคน แต่ก็ยงั
เป็นปัญหาอยูว่า่ บุคคลเหล่านั้นจะยงัคงติดตามพระองคอ์ยูห่รือวา่ได ้“เห่ียวแห้ง” ไปเสียแลว้ พระองค์
ไดท้รงหว่านพระวจนะของพระเจา้ลงในจิตใจของบุคคลทุกชนิด ประดุจหวา่นเมล็ดพืชลงตามริมทาง 
ตามชายทะเล ตามถนนหนทาง ตามเนินหิน และตามท่ีต่าง ๆ ซ่ึงนอกจากจะถูกนกจิกกินไปบา้งแล้ว 
ตรงใดมีดินนอ้ยเมล็ดพืชก็เห่ียวแหง้ตายไปไม่งอกงาม นอกจากบริเวณท่ีดินดีเท่านั้นจึงจะเจริญงอกงาม 
ดงัเช่นนายร้อยทหารชาวโรมนั ผูซ่ึ้งพระองค์ตรัสชมความเช่ือของเขาวา่ “เราหาได้พบความเช่ือเช่นนี ้
ในพวกอิสราเอลไม่” 

ค าสอนของพระเยซูส่วนใหญ่ พระองคม์กัจะทรงหยบิยกเอามาจากขอ้สังเกตเก่ียวกบัธรรมชาติ 
และความเป็นอยูข่องมนุษยชาตินัน่เอง เช่นทรงเห็นวา่ทุ่งนาท่ีอยูบ่ริเวณขา้งเคียงตรงท่ีพระองคป์ระทบั
สั่งสอนประชาชนอยู่นั้น เป็นท่ีดินแปลงเล็ก ๆ ชาวนาหวา่นเมล็ดขา้วชิดกบัถนนหนทางมาก บา้งก็ตก
เร่ียราดอยูต่ามพื้นถนน แมพ้ื้นดินจะแข็งและแห้งแลง้เช่นนั้น ชาวนาก็ยงัหวงัผลอยู่สู่อุตส่าห์ปรับปรุง
พื้นดินถากถางพงหนาม ซ ้ าตอ้งเป็นห่วงกงัวลนกกาต่าง ๆ ซ่ึงคอยจิกกินเมล็ดพืชท่ีหวา่นไวอี้ก รวมทั้ง
เส่ียงต่อดินฟ้าอากาศและอุปสรรคนานาชนิด แต่กระนั้นเขาก็ยงัรอคอยฤดูเก็บเก่ียว “ดว้ยใจทนนาน” 

พึงสังเกตดูเมล็ดท่ีเห่ียวแห้งไป และเมล็ดท่ีถูกปกคลุมโดยพงหนามไดดี้ เมล็ดพืชเหล่น้ีเปรียบ
ไดก้บัพระวจนะของพระเจา้นัน่เอง เรารับเขา้ไวใ้นจิตใจของเรา แลว้ก็ตอ้งหล่อเล้ียงให้มีรากท่ีแข็งแรง
เพื่อความเจริญวฒันาต่อไป เพราะถา้ไม่มีรากแลว้ ก็จะตอ้งอบัเฉาเห่ียวแห้งไป การฟังพระวจนะของ
พระเจา้เพียงอยา่งเดียวยงัไม่เป็นการเพียงพอ เราจะตอ้งปฏิบติัตามพระวจนะนั้นดว้ย เพราะ “ผูท่ี้ไดย้ิน 
และกระท าตาม” เท่านั้นท่ีจะเขา้สนิทกบัพระเยซูได ้การบงัเกิดใหม่นั้น “ไม่ใช่จากพืชท่ีจะเป่ือยเน่าเสีย 
แต่จากพืชอนัไม่รู้เป่ือยเน่า คือดว้ยพระค าของพระเจา้” (1 เปโตร 1:23) เม่ือผูห้น่ึงผูใ้ดเร่ิมเช่ือฟังและ
ปฏิบติัตามพระวจนะของพระองค์ ในชีวิตของเขาก็จะบงัเกิดมีรากและมีผล ซ่ึงกระท าให้เขาสามารถ
เขา้ใจถึงค าสอนของพระองค ์(ยอห์น 7:17) และจะไดรั้บพระพรเพิ่มเติมยิ่งข้ึน ดว้ยวา่ “ผูใ้ดมีอยูแ่ลว้ ก็
จะเพิ่มเติมใหผู้น้ั้นมีบริบูรณ์” (มทัธิว 13:12) 

พญามารคือผูท่ี้คอยฉกชิงพระวจนะของพระเจา้ ไปจากจิตใจของมนุษยอ์ยูทุ่กขณะ แต่ถา้มนัไม่
สามารถฉกชิงไปได ้มนัก็จะหาทางท าลายเมล็ดแห่งพระวจนะนั้นเสีย ไม่ยอมให้มีโอกาสหยัง่รากลง
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ไปสู่ “ความชุ่มช้ืน” จากหยาดน ้ าคา้งแห่งสวรรค์ หรือน ้ าจากบ่อน ้ าแห่งความรอดได้เลย หรือไม่ก็จะ
พยายามให้แสงแดดแผดเผาให้เห่ียวแห้งไป โดยการให้เกิดความล าบากยากแค้น และถูกข่มเหง
เบียดเบียนอยูเ่สมอ จนไม่มีเวลาจะนึกถึงพระค าของพระเจา้ และในท่ีสุดก็ถอยไปจากพระองค ์

พึงสังเกตค าอุปมาน้ีให้ดี เมล็ดท่ีตกอยู่ริมทางมกัสูญหายไปส้ิน และเมล็ดท่ีตกอยู่ตามท่ีมีหิน
มากดินนอ้ย ในระยะแรกความเช่ือก็งอกงามดี แต่เม่ือรากหยัง่ไปถูกหินไม่สามารถหยัง่ลึกลงไปอีก ก็จะ
อับเฉาตายไป ส่วนเมล็ดท่ีตกอยู่ในพงหนาม แม้จะงอกงาม แต่ก็ถูกหนามคลุมไวห้มด ไม่อาจ
เจริญเติบโตเท่าท่ีควรกล่าวคือความเช่ือท่ีตกอยู่ในสภาพเช่นน้ี ก็ไม่อาจเกิดผลเท่าท่ีควรดวงจิตท่ีดีและ
สัตยซ่ื์อนั้นจะตอ้งเช่ือฟัง และรักษาพระวจนะของพระเจา้ไวใ้ห้มัน่คง ดว้ยความอดทนจึงจะไดผ้ล แต่
จะไดผ้ลมากนอ้ยเท่าใดนั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัการปฏิบติัของเรา 

ค าอุปมาเร่ืองขา้งละมานนั้น มีเฉพาะในพระธรรมมทัธิวเพียงเล่มเดียวเท่านั้น ส่วนค าอุปมา
เร่ืองผูห้ว่านพืชอนัเป็นรากฐานส าคญันั้น มีบนัทึกไวใ้นพระกิตติคุณถึงสามเล่ม เร่ืองขา้วละมานเป็น
ตวัอยา่งให้เห็นถึงวิธีการสถาปนาแผ่นดินของพระเจา้ เมล็ดในท่ีน้ีมิไดห้มายถึงพระวจนะของพระเจา้ 
แต่หมายถึงผลิตผลท่ีเกิดจากพระวจนะนั้น คือ “ลูกแห่งแผ่นดิน” ซ่ึงพระเยซูทรงหว่านไวใ้นโลกน้ี
นัน่เอง พญามารก็หวา่นพืช (ลูกของมนั) ลงไปในนาขา้วสาลีของพระเจา้ดว้ยเช่นเดียวกนั และพยายาม
ปลอมแปลงให้มีลกัษณะคลา้ยกบัขา้วสาลี พญามารด าเนินงานของมนัในขณะท่ีมนุษยก์ าลงันอนหลบั
อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ต่อมาภายหลงัจะไดท้ราบถึงความผิดปกติน้ีเขา้ พวกผูรั้บใชข้องพระเจา้ก็ไม่มีสิทธิ
ยุง่เก่ียวกบัพืชผลเหล่าน้ี เพราะเป็นภาระของพระเจา้ท่ีจะทรงจดัการเอง ในแผน่ดินของพระองคห์รือใน
คริสตจกัรก็เช่นเดียวกนั อ านาจในการพิพากษาอยูท่ี่พระองค ์ผูอ่ื้นจะอาจเอ้ือมไม่ไดเ้ป็นอนัขาด เพราะ
เม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียวพระองคก์็จะส่งคนเก็บเก่ียวของพระองคม์าจดัการเอง ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการผิดพลาด
นัน่เอง 

จงสังเกตพระธรรมมทัธิวบทท่ี 13 ขอ้ 30 ให้ดีวา่ เม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียวขา้ว ขา้วละมานจะถูกเก็บ
เก่ียวออกมาก่อน ขอ้น้ีเล็งถึงวนัท่ีพระเยซูเจา้จะเสด็จกลบัมาวา่ พระองคจ์ะทรงพิพากษาโลกเสียก่อน 
(มทัธิว 13:40-43,2 เธสะโลยกิส 1:6-10)  

หลงัจากท่ีไดท้รงสั่งสอนค าอุปมาหลายเร่ืองแลว้ พระเยซูก็เสด็จกลบัเขา้ไปในเรือน บรรดา
อคัรสาวกไดติ้ดตามพระองคเ์ขา้ไป และทูลขอร้องใหพ้ระองคอ์ธิบายค าอุปมาเร่ืองขา้วละหมานให้พวก
เขาฟังอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงพระองค์ก็ไดอ้ธิบายให้ฟังอย่างชดัเจนดว้ยถอ้ยค าท่ีง่าย ๆ ดงัท่ีปรากฏใน มทัธิว
13:37-43 และในขอ้ 41 ก็ไดบ้นัทึกไวอ้ย่างชดัเจนว่า พระเยซูจะทรงเก็บกวาดทุกส่ิงทุกอย่างท่ีท าให้
หลงผิดดุจ “ขา้วละมาน” และคนชัว่ช้าทั้งหลาย ทิ้งลงในเตาไฟ เป็นอนัดบัแรก “แล้วคราวนั้นคนชอบ
ธรรมจะรุ่งเรืองในแผ่นดินพระบิดาของเขาดุจแสงดวงอาทิตย์” “ใครมีหูจงฟังเถิด” (ขอ้4) 
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2 .  ความเจริญก้าวหน้าของแผ่นดินของพระเจ้า ค าอุปมาหมวดท่ีสองน้ี ไดแ้ก่ค าอุปมา
เร่ืองเมล็ดพนัธ์ุผกักาด และเร่ืองเช้ือแป้ง ซ่ึงเป็นตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญกา้วหนา้ของแผน่ดิน
ของพระเจา้วา่ เป็นไปอยา่งรวดเร็ว โดยเร่ิมตน้จากสถานท่ีเล็กนอ้ยไม่มีความส าคญัอะไรเลย จนกระทัง่
กลายเป็นสถานท่ีส าคญัท่ีสุด และมีอาณาเขตแผข่ยายไปทุกมุมโลก ปัจจุบนัมีหลายคนท่ีอา้งตวัวา่เป็น
คนของพระเยซูคริสต ์โดยเรียกตนเองว่า “คริสเตียน” ซ่ึงบางคนก็เป็นคริสเตียนท่ีแทจ้ริง แต่บางคนก็
เป็นคริสเตียนแต่นามเท่านั้น 

เมล็ดพนัธ์ุผกักาด แมว้า่จะเป็นเมล็ดท่ีเล็กท่ีสุด แต่ก็เจริญงอกงามจนนกสามารถเกาะอยูใ่นพุ่ม
ใบของมนัได ้มนุษยทุ์กชาติทุกภาษาจะไดรั้บส่วนในแผ่นดินน้ี “และนกมีปีกทั้งปวงทุกอย่างจะอยู่ใต้
ตน้ไมน้ั้น มนัจะอาศยัในร่มก่ิงทั้งปวงแห่งตน้ไมน้ั้น” (เอเสเคียล 17:23) นกในท่ีน้ีพอจะจบัคู่ไดก้บัขา้ว
ละมาน (ลูกแห่งความชัว่) โดยความจริงแลว้ นกเพียงเกาะอาศยัก่ิงไมอ้ยูเ่ท่านั้น มิไดมี้ส่วนในตน้ไมเ้ลย 
แต่กระนั้นก็ตาม ยงัมีผูน้  าค  าวา่ “นก” ไปใชใ้นความหมายผดิ ๆ อยูบ่่อย ๆ (กล่าวคือใชเ้ล็งถึงส่ิงท่ีชัว่ร้าย 
เช่นเดียวกบัขา้วละมานนัน่เอง) ศาสนาคริสตไ์ดเ้จริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผน่เป็นล าดบัมาเป็นเวลาช้านาน 
ฉะนั้นจึงมีร่มใบส าหรับเป็นท่ีพึ่งพิงของมนุษยไ์ดทุ้กชาติทุกภาษา 

เช้ือแป้งเป็นตวัอยา่ง แสดงใหเ้ห็นถึงการแผข่ยายอาณาจกัรของพระเจา้ ออกไปอยา่งกวา้งขวาง
และรวดเร็ว ค าอุปมาเหล่าน้ีไม่มีเร่ืองใดบ่งถึงเวลาท่ี พระกิตติคุณจะแผ่ไปทัว่โลกน้ีไวท้ั้งหมด และท า
ให้มนุษยทุ์กคนเป็นคนชอบธรรมไดเ้ลย นอกจากจะกล่าวรวม ๆ ว่า พระราชกิจอนัใหญ่หลวงน้ีจะ
ส าเร็จลง เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมา ทุกเร่ืองลว้นแต่ประกาศวา่ทั้งฝ่ายการดีและฝ่ายการชัว่จะเจริญ
คู่กนัไป จนกว่าจะถึงวาระนั้น ค าอุปมาเร่ืองเช้ือแป้งน้ีเป็นแบบเล็งถึงส่ิงท่ีชั่วร้าย ตามท่ีปรากฏอยู่ใน
พระคริสตธรรมคมัภีร์ (ถา้ท่านคน้ดูค าน้ีในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ท่านก็จะทราบเร่ืองน้ีไดดี้) กล่าวคือ
เนน้ถึงความผิดบาปของมนุษยม์ากกวา่ท่ีจะเผยถึงความจริงของพระเจา้ เพราะเม่ือถึงก าหนดท่ีพระเยซู
จะเสด็จกลบัมา มนุษยจ์ะกระท าความผดิมากข้ึน 

3 .  คุณค่าของแผ่นดินของพระเจ้า เม่ือพระเยซูได้ทรงสั่งสอนค าอุปมาให้แก่ประชาชน 
เพื่อให้รู้ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างแผ่นดินของพระเจ้า กับแผ่นดินโลกได้หลายเร่ืองพอเหมาะแล้ว 
พระองคก์็ทรงบญัชาใหแ้ยกยา้ยกนักลบัเหยา้เรือนของตน เสร็จแลว้พระองคพ์ร้อมทั้งอคัรสาวกก็พากนั
เขา้ไปในเรือนและไดท้รง “อธิบายส่ิงสารพดัแก่เหล่าสาวกให้แจง้” (มาระโก 4:34) ส าหรับค าอุปมาใน
หมวดต่อไป เป็นเร่ืองสั้น ๆ ทั้งสองเร่ือง ไดแ้ก่เร่ืองขุมทรัพยท่ี์ซ่อนไว ้และเร่ืองมุกดาราคาแพง ท่ีพระ
เยซูทรงสอนค าอุปมาเร่ืองน้ีให้เขาฟัง ก็เพื่อตอ้งการให้เขาทราบถึงคุณค่าของคนของพระองค์ ซ่ึง
พระองค ์“ไดท้รงไถ่....ไวแ้ลว้ตามราคา” อนัสูงยิ่ง (1 โครินธ์ 6:20) คือดว้ยพระโลหิตและพระชนมชี์พ
ของพระองคเ์อง ขมุทรัพยอ์นัมหาศาลน้ีพระองคท์รงซ่อนไวใ้นโลกเราน้ีเอง พระองคไ์ดท้รงกระท าทุก
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ส่ิงทุกอยา่งเพื่อซ้ือท่ีนา (โลก) ไวเ้ป็นของพระองค ์“เพื่อจะทรงเลือกพวกหน่ึงออกจากเขาทั้งหลาย ให้
ถือพระนามของพระองค์” (กิจการ 15:14) “เพราะเห็นแก่ความยินดีท่ีมีอยูต่รงหนา้นั้น พระองคไ์ดท้รง
ทนเอากางเขน” (ฮีบรู 12:2) “ไม่ใช่ของพวกเราพวกเดียว แต่ว่าของมนุษยโ์ลกทั้งส้ินดว้ย” (1 ยอห์น 
2:2) พระองค์ทรงซ้ือโลกน้ีไวเ้พื่อจะ “ช าระเราให้เป็นพลไพร่ของพระองค์โดยเฉพาะ” เม่ือไดรั้บการ
ช าระให้เป็นพลเมืองของพระองค์แลว้ เราก็จะเป็นเสมือนขุมทรัพยท่ี์ซ่อนอยู่และปรากฏ “ในวนันั้น” 
(โรม 8:19) คือวนัท่ีพระองค์จะเสด็จมา “รับเกียรติยศเพราะสิทธชนของพระองค์...” (2 เธสะโลนิกา 
1:10) 

ค าอุปมาเร่ืองมุกดาราคาแพงน้ี มีความหมายเพียงประการเดียวเท่านั้น คือ “เพื่อพระองค์จะได้
คริสตจกัรซ่ึงมีสง่าราศี ไม่มีต าหนิรอยยน่ หรือมลทินอ่ืน ๆ แต่อยา่งใดเลย แต่บริสุทธ์ิปราศจากต าหนิ” 
(เอเฟซสั 5:27) พระองคท์รงขายทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมีอยู ่เพื่อซ้ือคริสตจกัรของพระองคไ์ว ้

และโดยนัยแห่งค าอุปมาเร่ืองน้ี เราอาจจะตั้งข้อก าหนดเป็นบทกลับได้ว่า ผูท่ี้จะเข้าไปใน
แผน่ดินของพระเจา้ ก็จะตอ้งขายและสละหมดทุกส่ิงทุกอยา่งและแบกไมก้างเขนของตนตามพระองค์
ไป (ลูกา 14:26-33) 

4. ขั้นสุดท้ายแห่งแผ่นดินของพระเจ้า ค  าอุปมาเร่ืองท่ีเจ็ดน้ีคือเร่ืองอวน เป็นเร่ืองสุดทา้ย
อนัเป็นหมวดสรุปและเป็นการท านายถึงการด าเนินงานในขั้นสุดทา้ยของแผ่นดินของพระเจา้ว่า จะ
เป็นไปในรูปใด และส่ิงท่ีดีและชัว่นั้นจะอยูค่ละเคลา้ปะปนกนัตลอดไปหาไดไ้ม่ วนัท่ีส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้ง
แยกจากกนั และวนัท าพิธีราชาภิเษก ใหแ้ก่พระมหากษตัริยข์องเรา จะตอ้งมาถึงอยา่งแน่นอน “คราวนั้น
ผูช้อบธรรมจะรุ่งเรือง อยูใ่นแผน่ดินของพระบิดาของเขาดุจแสงดวงอาทิตย”์ ผูช้อบธรรมในท่ีน้ีก็คือผูท่ี้
ไดย้นิพระวจนะของพระองค ์และตอ้นรับพระวจนะนั้นไวด้ว้ยความยนิดี และยดึเป็นหลกัปฏิบติัให้เป็น
ส่วนหน่ึงในชีวติของเขานัน่เอง 

อวนลากปลาทุกชนิดมารวมกนัฉนัใด แผน่ดินของพระเจา้ก็ฉนันั้น แต่ในวาระสุดทา้ยของยุคน้ี 
ทูตสวรรค์ก็จะมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมแล้วทิ้งในบึงไฟ การท่ีแผ่นดินของพระเจ้า
เจริญกา้วหนา้ไปโดยไม่มีผูใ้ดสังเกตนั้นมีค าอธิบายไวแ้ลว้ในมาระโก บทท่ี 4 ขอ้ 26-29 กล่าวคือ เม่ือ
หวา่นเมล็ดพืชลงไปแลว้ ก็ปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ มนัจะเจริญงอกงามข้ึนมาอยา่งไร ก็ไม่รู้ ไม่ผิด
อะไรกบัประสาทสัมผสัของเราท่ีมีต่อกระแสลม มนัจะพดัจากไหนไปสู่ทิศใดเราไม่รู้ รู้อยา่งเดียววา่มนั
พดัมาถูกตวัเราเท่านั้นเอง (ยอห์น 3:8) แต่พื้นดินยอ่มจะท าให้เกิดผล เพราะเป็นการทรงสร้างของพระ
เจา้ และฤทธ์ิอ านาจแห่งการทรงสร้างของพระเจา้นั้น ไม่มีทางลม้เหลวไปได ้“พืชงอกเจริญ ข้ึนเป็นล า
ตน้ก่อน ภายหลงัก็ออกรวงแลว้ก็มีเมล็ดขา้วเต็มรวงนั้น” คร้ันขา้วสุกแลว้ชาวนาก็จะออกไปเก็บเก่ียว 
เพราะวา่ถึงฤดูเก่ียวแลว้ ในท านองเดียวกนัคริสตจกัรส าเร็จครบถว้นเม่ือใด บุตรมนุษยจ์ะเสด็จมาเก็บ
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เก่ียวพืชผลของพระองคเ์ม่ือนั้น (วิวรณ์ 14:15,16) ต่อจากนั้นก็จะถึงฤดูเก็บเก่ียวแห่งพระพิโรธของ
พระเจา้ เพราะวา่บดัน้ีส่ิงท่ีจะเก็บเก่ียวนั้นได ้“สุกดีแลว้” (ววิรณ์ 14:18,19) 

เม่ือพระเยซูทรงสอนค าอุปมาทั้งเจด็เร่ืองจบลงแลว้ พระองคไ์ดต้รัสถามอคัรสาวกวา่ “ขอ้ความ
ทั้งปวงน้ีท่านทั้งหลายเขา้ใจแลว้หรือ” ซ่ึงบรรดาอคัรสาวกไดทู้ลตอบวา่ “เขา้ใจ พระองคเ์จา้ขา้” แต่จาก
เหตุการณ์ในเวลาต่อมาไดแ้สดงให้เห็นว่า ค  าสอนต่าง ๆ ท่ีพระเยซูไดท้รงพร ่ าสอนให้พวกอคัรสาวก
อย่างมากมายนั้น พวกเขามีความเขา้ใจน้อยมาก จ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาหาความเขา้ใจใหม่ซ ้ าอีกหลาย
อยา่ง (ตราบจนกระทัง่พระเยซูเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์แลว้ส่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิใหเ้สด็จลงมา ช่วยตีปัญหา
ใหอี้กนัน่แหละ พวกเขาจึงเขา้ใจ) แต่อยา่งไรก็ตาม เม่ือพระเยซูไดรั้บค าตอบจากอคัรสาวกวา่เขา้ใจแลว้ 
พระองค์ก็ทรงมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบต่าง ๆ ให้แก่พวกเขา (มทัธิว 13:52) ผูท่ี้ไดรั้บการสั่งสอน
เก่ียวกบัแผ่นดินสวรรค์ทุกคน จะตอ้งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการแบ่งขุมทรัพยแ์ห่งความรู้น้ีให้ผูอ่ื้นอีก
ดว้ย ด้วยว่า “ไม่มีผูใ้ดเม่ือจุดตะเกียง แล้วจะเอาภาชนะปิดบงัไว ้หรือวางไวใ้ตเ้ตรียง แต่ตั้งไวท่ี้เชิง
ตะเกียง เพื่อคนทั้งหลายท่ีเขา้มาจะเห็นแสงสวา่งได”้ (ลูกา 8:16) 

พระเยซูทรงตกัเตือนเราอยูเ่สมอวา่ “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจะฟังอยา่งไร ก็จงระวงัใหดี้”  
(ลูกา 8:18) 
“พระองค์ได้ตรัสสั่งสอนเขา เป็นค าอุปมาอย่างนั่นหลายประการ ตามท่ีเขาจะฟังเขา้ใจได้” 

(มาระโก 4:33) หลงัจากท่ีพระเยซูไดท้รงสั่งสอนเพิ่มเติมให้แก่อคัรสาวกแลว้ พระองคไ์ดเ้สด็จไปยงั
ชายหาดอีกคร้ังหน่ึง 

ข้อไตร่ตรอง 
“แผน่ดินสวรรคเ์ปรียบเหมือนคนหน่ึงไดห้วา่นพืชดีในนาของตน” โลกน้ีเป็นของพระบิดาของ

เรา แต่พญามารไดฉ้วยโอกาสยึดครองไว ้แต่ในเวลาเม่ือพระองคจ์ะเสด็จกลบัมา... พระองคจ์ะไดท้รง
ปราบศตัรูทั้งส้ิน ใหอ้ยูใ่ตพ้ระบาทของพระองค ์

การเตรียมพร้อมส าหรับแผน่ดินของพระเจา้ ส าคญัยิง่กวา่การท่ีจะรู้วา่พระเยซูจะเสด็จมาเม่ือใด 
และแผน่ดินสวรรคจ์ะส าเร็จเม่ือใด 

แผ่นดินสวรรค์มีไวส้ าหรับทุกคนท่ียินดีเข้าไป เป็นท่ีรวมคนทุกชั้นวรรณะ โดยไม่มีการ
แบ่งแยก ดงัจะเห็นไดจ้ากค าอุปมาต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้คือ ขา้วสาลี กบัขา้วละมาน หมายถึงชาวนา
โดยตรง เช้ือแป้งหมายถึงแม่บา้นหรือคนท าครัว การซ้ือทุ่งนาหมายถึงนักธุรกิจ แก้วมุกดาหมายถึง
พ่อคา้หรือเศรษฐี และอวนหมายถึงชาวประมง แมบุ้คคลเหล่าน้ีจะต่างฐานะ ต่างวรรณะ แต่ก็มีโอกาส
เขา้ไปในแผน่ดินของพระเจา้ไดเ้ช่นเดียวกนั 
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“...พืชเจริญงอกข้ึนเป็นล าตน้ก่อน ภายหลงัก็ออกรวง แลว้ก็มีเมล็ด ขา้วเต็มในรวงนั้น” พระเจา้
มิไดห้วงัวา่ พวกเราจะเป็นผูช้อบธรรมอยา่งสมบูรณ์เม่ือแรกบงัเกิดใหม่ในแผน่ดินของพระองค ์แต่เรา
จะค่อย ๆ เปล่ียนเป็นล าตน้ท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นรวงขา้วท่ีดก และเป็นเมล็ดท่ีสมบูรณ์ได ้เม่ือเราได้
เจริญเติบโตข้ึนสู่พระลักษณะของพระคริสต์เจา้ เต็มขนาดแล้ว “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเป็นผูดี้
รอบคอบ” 

เราจะเป็นชาวนาท่ีเกียจคร้านไม่ได้ เราจะตอ้งช่วยกนั เก็บเก่ียวพืชผลของพระเจา้ ไม่มีคริส
เตียนท่ีแทจ้ริงคนใดท่ีไม่ท าการเก็บเก่ียวเลย แมใ้นการศึกษาก็เช่นเดียวกนั ถา้ปราศจากการประกาศพระ
กิตติคุณเสียแลว้ ก็จะไม่มีประโยชน์อนัใดเลย เพราะมีสภาพไม่ผดิอะไรกบัคนนอกศาสนา 

การหว่านพืชเพื่อให้ได้ผลอย่างแทจ้ริงนั้น ตอ้งหว่านพืชลงในจิตใจไม่ใช่หว่านลงในสมอง 
เพราะการหว่านลงในสมองนั้น มกัก่อให้เกิดขอ้คิดเห็นขดัแยง้กนั ท าให้ไม่สามารถน าคนมาเช่ือพระ
คริสตเ์จา้ไดม้ากเท่าท่ีควร มีวิธีเดียวเท่านั้นท่ีจะท าให้พืชผลฝ่ายจิตใจเจริญงอกงาม คือการหมัน่พรวน
ดิน โดยความรักในพระเจา้ 

เวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเพาะเมล็ดแห่งพระกิตติคุณ ลงในจิตใจของมนุษยก์็คือ เวลาท่ีจิตใจ
ยงัอ่อนอยู ่ซ่ึงไดแ้ก่เยาวชน และคนหนุ่มสาวนั้นเอง คนในวยัน้ีอบรมสั่งสอนไดง่้ายเปรียบเช่นไมอ่้อน 
จะดดัเป็นรูปอะไรก็เป็นไดโ้ดยง่าย ไม่แขง็กระดา้งเหมือนไมแ้ก่ และเม่ือเราสามารถควบคุมไมท่ี้ดดันั้น
ใหอ้ยูต่วั คือ สามารถหล่อเล้ียงน ้าใจของเขาให้มัน่คงไดแ้ลว้ ต่อไปจิตใจของเขาก็จะไม่แปรเปล่ียนเป็น
อย่างอ่ืนเลย เช่นเดียวกบัตน้ไมเ้ม่ือยงัอ่อนอยู่ หากเอนไปทางใด เม่ือเจริญเติบโตข้ึนมกัจะเอนไปทาง
นั้น 

แมว้า่จะมีขา้วละมานปะปนอยู ่แต่แผน่ดินของพระเจา้ก็เจริญกา้วหนา้ไปอยา่งไม่หยุดย ั้งตลอด
ทุกยุคทุกสมยั เพราะว่าพระคริสต์ผูเ้ป็นพระมหากษตัริยแ์ห่งแผ่นดินสวรรค์นั้นทรงมี “ฤทธานุภาพ
ทั้งส้ิน ในสวรรคก์็ดี ในแผน่ดินโลกก็ดี” และจะทรงจดัการทุกส่ิงให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง พระเยซูทรง
ปกครองผูท่ี้มีความจงรักภกัดีต่อพระองค ์และจะทรงช่วยเหลือในยามท่ีเขาผิดพลาดและพ่ายแพเ้สมือน
หน่ึงเจา้ของบา้น (เจา้ของท่ีนา) ซ่ึงย่อมเอาใจใส่ต่อขา้วในนาของตนเสมอ ฉะนั้นหากว่าเราแสวงหา
แผ่นดินของพระองค์ก่อน พระองค์จะทรงเพิ่มเติมส่ิงทั้งปวงให้ ถ้าเราไม่ยอมมอบอ านาจทุกอย่าง 
(แมแ้ต่ในส่ิงท่ีเล็ก ๆ น้อย”) ในชีวิตของเราให้แก่พระองค์แล้ว เราก็ไม่มีสิทธิจะเป็นขา้วในนาของ
พระองค ์

ค าว่า “ขา้วละมานน้ี” มิใช่มาจากภาษากรีก แต่มาจากภาษาทางตะวนัออก เป็นค าของภาษา
อาหรับ มาจากรากศพัท ์ซ่ึงเป็นช่ือของตน้ไมช้นิดหน่ึง ซ่ึงแปลว่า “อาการคล่ืนเหียน” เพราะเมล็ดพืช
ชนิดน้ีมีพิษมาก ถา้รับประทานเขา้ไปจะท าให้เกิดอาเจียน และมีอาการปวดร้าวไปทัว่ร่างกาย และอาจ
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ถึงแก่ชีวติได ้ฉะนั้นค าน้ีจึงเหมาะสมมาก เพราะวา่เม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียวบรรดาครูท่ีสอนเทียมเท็จทั้งหลาย 
จะถูกพระเจา้ “บว้นออกมา” 

ทบทวน 
เม่ือก่อนนั้นพระเยซูทรงสั่งสอนดว้ยวิธีการอยา่งไร? ในขั้นน้ีพระองคท์รงสั่งสอนดว้ยวิธีการ

อยา่งไร? เหตุใดพระองคจึ์งทรงเปล่ียนแปลงวธีิการสอน? 
ในบทท่ีแลว้พระองคท์รงสอนประชาชน ณ ท่ีใด? และในบทเรียนน้ี พระองคท์รงสั่งสอน ณ ท่ี

ใด? ผูท่ี้มาฟังค าสั่งสอนของพระองค์เป็นชนชั้นใดบา้ง? พระองค์ทรงใช้อะไรต่างธรรมมาส? ค าสอน
ใหม่ท่ีพระเยซูทรงใช้สอนในตอนน้ีมีอะไรบา้ง? ค าพยากรณ์ท่ีพระองค์ทรงกระท าให้ส าเร็จในขั้นน้ีมี
ใจความวา่อยา่งไร? 

ค าอุปมาคืออะไร? ขอ้ดีและขอ้เสีย ของการใชค้  าอุปมาในการสั่งสอนมีอะไรบา้ง? 
การท่ีพระเยซูทรงใช้ค  าอุปมาในการสั่งสอนน้ี พระองค์ทรงมีพระประสงค์ท่ีจะสอนผูใ้ด

โดยเฉพาะ? เพราะหตุใด? พระองคท์รงอธิบายค าอุปมาเหล่าน้ี ให้แก่อคัรสาวกของพระองคว์า่อยา่งไร? 
ค าพยากรณ์ใดท่ีพระองค์ตรัสว่าประชากรในยุคนั้นจะเป็นผูท้  าให้ส าเร็จ? เหตุใดพระเจ้าจึงไม่ทรง
เปิดเผยขอ้ลบัลึกเก่ียวกบัแผน่ดินของพระองค ์ใหค้นในสมยัก่อนรู้? พระเจา้ทรงโปรดบรรดาผูท่ี้ฟังพระ
วจนะเหล่าน้ีโดยเฉพาะหรือ? 

มีศาสดาพยากรณ์คนใดพยากรณ์ถึงค าอุปมาเหล่าน้ีบา้งหรือไม่? ศาสดาพยากรณ์เหล่านั้นเขา้ใจ
ค าอุปมาเหล่าน้ีหรือไม่? เพราะเหตุใด? ท าอยา่งไรเราจึงจะเขา้ใจขอ้ลบัลึกแห่งแผน่ดินของพระเจา้ได?้ 

ค าอุปมาในบทเรียนน้ีมีก่ีเร่ือง? ค าอุปมาเหล่าน้ีสอนว่าอย่างไร? เร่ืองท่ีเป็นรากฐานของค า
อุปมาทั้งหมดน้ีคืออะไร? จงตีความหมายของค าอุปมาน้ีใหถู้กตอ้ง 

เมล็ดพืชหมายถึงอะไร? ค าอุปมาในบทเรียนน้ีกล่าวถึงดินก่ีชนิด? ผลท่ีเกิดจากดินแต่ละชนิด
เป็นอย่างไร? ส่ิงท่ีบัน่ทอนความเจริญของเมล็ดพืชไดแ้ก่อะไรบา้ง? อะไรเป็นตน้เหตุให้เมล็ดพืชตก
หล่นเสียไป? เหตุใดดินบางชนิดจึงให้ผลไดไ้ม่เต็มท่ี? เมล็ดพืชในค าอุปมาเหล่าน้ี เป็นเมล็ดพืชชนิด
เดียวกบัในค าอุปมาเร่ืองขา้วละมาน ใช่หรือไม่? 

ขา้วละมานเปรียบไดก้บัอะไร? ศตัรูผูห้ว่านขา้วละมานลงในแผน่ดินของพระเจา้คือใคร? เหตุ
ใดพระเจา้จึงทรงปล่อยใหข้า้วละมานเจริญงอกงามในแผน่ดินของพระองค?์ 

เม่ือใดจึงจะแยกขา้วละมานออกจากขา้วสาลี ใครเป็นผูแ้ยก? จะจดัการกบัขา้วละมาน และขา้ว
สาลีอยา่งไร? 

พระกิตติคุณท่ีกล่าวถึงค าอุปมาเร่ืองขา้วละมานน้ีมีทั้งหมดก่ีเล่ม? ค าอุปมาท่ีส าคญัทั้งสองน้ี 
สอนถึงแผน่ดินสวรรคว์า่อยา่งไร? ค าอุปมาอีกสองเร่ืองสอนวา่อยา่งไร? 
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พระเยซูทรงสอนค าอุปมาส่ีเร่ืองแรก ณ ท่ีใด? หลงัจากนั้นแลว้พระองค์เสด็จไปท่ีใด? ก่อนท่ี
พระเยซูจะเสด็จไปนั้น พระองคท์รงท าอยา่งไรกบัประชาชน? 

ค าอุปมาสองเร่ืองต่อมาคือเร่ืองอะไร? พระเยซูทรงสอนค าอุปมาเร่ืองน้ีให้แก่ใคร? เพราะเหตุ
ใด? ค าอุปมาสองเร่ืองน้ีสอนเก่ียวกบัแผน่ดินสวรรคว์่าอยา่งไร? จงอธิบายความหมายของค าอุปมาทั้ง
สอง? ผูท่ี้จะเขา้ไปในแผน่ดินสวรรคค์วรมีคุณลกัษณะอยา่งไร? 

ค าอุปมาเร่ืองสุดทา้ยคือเร่ืองอะไร? ค าอุปมาน้ีท านายถึงอะไร? “อวน” รวมปลาไวก่ี้ชนิด? ใคร
เป็นผูแ้ยกปลาเหล่าน้ีออกจากกนั? ค าอุปมาเร่ืองใดบา้งท่ีพระเยซูเจา้ทรงตีปัญหาใหเ้รา? 

ขอ้พระธรรมท่ีวา่ “พืชงอกเจริญข้ึนเป็นล าตน้ก่อน ภายหลงัก็ออกรวงแลว้ก็มีเมล็ดขา้วเต็มใน
รวงนั้น” สอนถึงอะไรบา้ง เหตุใดพระองคจึ์งทรงสอนค าอุปมาเร่ืองน้ี? อีกเม่ือใดจึงจะมีฤดูเก็บเก่ียว? 

นอกเหนือจากค าอุปมาเหล่าน้ีแลว้ พระเยซูเจา้ทรงสั่งสอนค าอุปมาอ่ืนใดอีกบา้งหรือไม่? 
เม่ือพระเยซูทรงสอนอคัรสาวกจบลงแลว้ พระองคท์รงถามพวกเขาวา่อยา่งไร? พวกเขาทูลตอบ

วา่อยา่งไร? 
หนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีพระเยซูทรงมอบหมาย ให้แก่อคัรสาวกมีอะไรบา้ง? พระองคท์รงตกัเตือน

พวกเขาวา่อยา่งไร? หลงัจากนั้นแลว้ พระเยซูเสด็จไปท่ีใด? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1.ระหวา่งการสั่งสอนอยา่งตรงไปตรงมา กบัการสั่งสอนโดยค าอุปมา วิธีไหนไดผ้ลกวา่กนั 2. 

“ค าอุปมา” หมายความว่าอะไร 3.ท่านคิดว่าพระเยซูไม่ทรงประสงค์ท่ีจะให้ผูฟั้งบางกลุ่มเข้าใจ
ความหมายเร่ือง แผ่นดินสวรรค์ท่ีพระองค์ตรัสนั้นหรือ 4.อคัรสาวกของพระองค์มีความเขา้ใจในค า
อุปมานั้นอยา่งไรบา้งซ่ึงคนอ่ืนไม่เขา้ใจ 5.ในค าอุปมาเร่ืองผูห้วา่นพืชนั้น แบ่งจิตใจของผูฟั้งออกเป็นส่ี
จ าพวก พวกใดบา้งท่ีเกิดผล (ไดรั้บความรอด) พวกใดบา้งท่ีไม่เกิดผล (คนบาปซ่ึงจะตอ้งถูกปรับโทษ) 
6.การเผาขา้วละมานเล็งถึงอะไร 7.เช้ือแป้งนั้น หมายถึงอคัรสาวกกลุ่มนอ้ยของพระองค ์ซ่ึงจะประกาศ
พระกิตติคุณแผ่ขยายไปทัว่กรุงเยรูซาเล็ม มณฑลซะมาเรีย ตลอดจนทัว่แผ่นดินโลก หรือว่าหมายถึง
ความเช่ือท่ีมนุษยแ์ต่ละคนรับไว ้ซ่ึงจะเจริญงอกงามแผ่ไปทัว่ทุกส่วนของชีวิต 8.แผ่นดินของพระเจา้
หมายถึงคริสตจกัร โดยตรงเช่นนั้นหรือ 9.ท่านคิดวา่บรรดาอคัรสาวกสามารถเขา้ใจทุกอย่าง เก่ียวกบั
โครงการของพระเจา้ส าหรับยุคน้ีโดยการฟังค าอุปมาเหล่าน้ีหรือ 10.ศาสดาพยากรณ์เขียนค าพยากรณ์ 
ในส่ิงท่ีตนเองไม่เขา้ใจไดอ้ยา่งไร 
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ขั้นทีย่ีสิ่บส่ีทรงห้ามลมพายุ-ทีท่ะเลกาลลิ ี

มทัธิว 8:18-27,มาระโก 4:35-41,ลูกา 8:22-25,9:57-62 

ในขั้นท่ีแลว้ พระเยซูไดท้รงกล่าวค าอุปมา สั่งสอนประชาชนกลุ่มใหญ่จ านวนหน่ึง ท่ีชายฝ่ัง
ทะเลตะวนัตกของทะเลกาลิลี แลว้จากนั้นพระเยซูไดเ้สด็จกลบัไปสู่บา้นของพระองคพ์ร้อมดว้ยบรรดา
อคัรสาวก และไดท้รงอธิบายความหมายของค าอุปมาเหล่านั้นให้แก่พวกเขา ซ่ึงเป็นผูท่ี้ “พระเจา้ทรง
โปรดให้รู้ขอ้ลบัลึก แห่งแผ่นดินของพระองค์” และไดท้รงสั่งสอน ให้บรรดาอคัรสาวกทราบวา่ พวก
เขามีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรับผดิชอบในการสั่งสอนผูอ่ื้นต่อไป 

ตามท่ีบนัทึกไวใ้นพระธรรมมทัธิวนั้นปรากฏวา่ ภายหลงัจากท่ีพระเยซูไดท้รงแสดงพระธรรม
เทศนา แก่ประชาชนในวนันั้นแล้ว พระองค์ได้เสด็จกลบัไปสู่เมืองนาซาเร็ธ เป็นคร้ังท่ีสอง แต่พระ
ธรรมมาระโก (ซ่ึงมกัใช้อ้างอิงในบทเรียนเหล่าน้ี) บนัทึกไวว้่า หลังจากท่ีพระเยซูได้ทรงอธิบาย
ความหมายของค าอุปมาต่าง ๆ ให้แก่บรรดาอคัรสาวกแล้ว พระองค์พร้อมด้วยบรรดาอคัรสาวกได้
กลบัไปยงัชายทะเล ณ ท่ีเดิมอีกคร้ังหน่ึง และในคราวน้ีประชาชนไดห้้อมลอ้มพระองคไ์วอี้ก พระองค์
จึงไดท้รงใชเ้รือเล็ก ๆ ล าเดียวกนักบัท่ีพระองคท์รงใชเ้ป็นท่ีประทบัสั่งสอนประชาชนต่างธรรมมาสใน
วนันั้น แลว้ทรงบญัชาอคัรสาวกให้แล่นเรือขา้มฟากทะเลสาบไป ทั้งน้ีก็เพื่อให้ประชาชนเหล่านั้นแยก
ยา้ยกนักลบัช่องทางตนนั่นเอง แมก้ระนั้นก็ยงัมีบางคนพยายามแล่นเรือติดตามพระองค์ไปอีก แต่ดู
เหมือนวา่พอเรือเหล่านั้นแล่นติดตามไปไดเ้พียงเล็กนอ้ยก็เกิดพายุข้ึน เรือเหล่านั้นจึงวกกลบัเขา้สู่ฝ่ังไม่
กลา้ติดตามพระองคต่์อไปอีก 

นอกจากนั้นพระธรรมมทัธิว ก็ยงัยงัมีขอ้แตกต่างจากพระธรรมลูกาอีกเล็กนอ้ย เก่ียวกบัสถานท่ี 
และวนัเวลาในการทดสอบความเช่ือของศิษยบ์างคน (ลูกา 9:57) ส าหรับพระธรรมมทัธิวนั้นบนัทึกไว้
ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนก่อนการผจญลมพายุในทะเลสาบ ทั้งน้ีอาจเป็นได้ว่า อคัรสาวกทั้งสองคนท่ี
กล่าวน้ี อยูใ่นเรือล าอ่ืนท่ีแล่นติดตามพระองคไ์ปก็ได ้

พระเยซูทรงปฏิบติัรับใชแ้ละบ าบดัความจ าเป็น ใหแ้ก่ประชาชนอยา่งสม ่าเสมอตลอดมา แต่ก็มี
บ่อยคร้ังท่ีพระองค์ตอ้งเสด็จเล่ียงไปจากพวกเขาไปสู่ท่ีอ่ืน เพื่อใช้เวลาในการอธิษฐาน โดยท่ีไม่ทรง
บอกกล่าวใหพ้วกเขาทราบเลยและคราวน้ีก็เช่นเดียวกนั พระองคท์รงตดัสินใจวา่จะแล่นเรือขา้มฟากไป
ยงัฝ่ังทะเลตะวนัออก อนัเป็นท่ีซ่ึงพระองคท์รงทราบวา่ มีผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือจากพระองค ์ซ่ึงเรา
จะไดท้ราบในขั้นต่อไป 



 199 

ทะเลกาลิลี อยู่ต  ่ากว่าระดบัน ้ าทะเลประมาณ 500 ฟุต และมีเนินเขาสูงเรียงรายอยู่โดยรอบ 
อาจจะเป็นเพราะสภาพภูมิศาสตร์เช่นน้ีเอง จึงท าให้เกิดลมพายุใหญ่พดักระหน ่ามาอยา่งไม่รู้เน้ือรู้ตวัอยู่
เสมอ ทะเลสาบน้ีมีความยาวประมาณยี่สิบเอ็ดกิโลเมตร และมีความกวา้งประมาณสิบกิโลเมตร การ
แล่นเรือขา้มทะเลสาบน้ี ถา้หากทะเลเรียบก็อาจกินเวลาประมาณหน่ึงชัว่โมงแต่ส าหรับวนันั้น เขา้ใจวา่
ก่อนท่ีบรรดาอคัรสาวกจะปลุกพระเยซูให้ทรงห้ามคล่ืนลม พวกเขาคงต้องแล่นเรือฝ่าคล่ืนลม ซ่ึงพดั
กระหน ่ามาอยา่งรุนแรงโดยไม่หยดุย ั้งมาแลว้เป็นเวลาหลายชัว่โมง 

ประชาชนบนฝ่ังทะเลตะวนัออกนั้น ส่วนใหญ่เป็นชาวกรีก ซ่ึงถูกรัฐบาลโรมนักวาดตอ้นให้มา
อยูต่ามแขวงเมืองเดกาโปลี (หวัเมืองทั้งสิบ) ภายหลงัจากท่ีรัฐบาลโรมนัสามารถยึดครองประเทศปาเลศ
ไตน์ไดจ้าก ยดูา แมค้คาเบ้ียส 

อภิปราย 
ในระหวา่งฝงูชนท่ีติดตามพระองคไ์ปนั้น มกัมีผูท่ี้เช่ือในค าสั่งสอนของพระองค ์และปรารถนา

ท่ีจะติดตามพระองคอ์ยูเ่สมอ อาลกัษณ์คนหน่ึงทูลต่อพระองค์วา่ “อาจายเ์จา้ขา้ ท่านจะเสด็จไปท่ีไหน 
ขา้พเจา้จะตามท่านไปดว้ย” แมว้า่อาลกัษณ์ผูน้ี้จะพูดออกมาดว้ยน ้ าใสใจจริง แต่พระเยซูก็ทรงทราบว่า 
เขายงัไม่เข้าใจความหมายท่ีแท้จริงของค าพูด ท่ีเขาพูดออกมานั้น ว่าลึกซ้ึงเพียงใด เพราะนั่นย่อม
หมายถึงการเสียสละหมดทุกส่ิงทุกอย่าง ลกัษณะท่าทีและความรู้สึกเพียงผิวเผินเช่นน้ี มิใช่เป็นแต่
อาลกัษณ์ผูน้ี้เท่านั้น ประชาชนทัว่ ๆ ไปหรือแมแ้ต่คริสเตียนเองก็เป็นเช่นเดียวกนัน้ี ขณะท่ีพวกเขาก าลงั
ฟังพระธรรมโอวาทจากพระองค์อยู่นั้ น จิตใจของเขาได้รับการยกระดับให้สูงข้ึน จึงมีความ
กระตือรือร้น ประหน่ึงมองเห็นนิมิตวา่ ถา้หากเขาถวายตวัให้แก่พระองคแ์ลว้ เขาจะมีชีวิตอยา่งไร และ
สามารถกระท าอะไรบา้งเพื่อพระองค์ แต่เขาไม่รู้หรอกว่า การด าเนินชีวิตประจ าวนัเช่นนั้น มีโอกาส
ผดิพลาดไดง่้าย และไม่มีทางท่ีจะ “เช่ือฟังนิมิตซ่ึงมาจากสวรรคน์ั้น...” ไดเ้ลย แต่การท่ีประชาชนแสดง
ความกระตือรือร้น ใคร่ท่ีจะติดตามพระองค์ไป หรือปรารถนาจะกระท าการใหญ่โตนั้น ไม่ไดท้  าให้
พระเยซูหลงเขา้ใจผิดพลาดแต่อยา่งใด พระองคท์รงทราบภาวะจิตใจของเขาเหล่านั้นวา่ ไม่มัน่คง มีแต่
จะกระเจิดกระเจิงไปดุจฝูงแกะท่ีปราศจากผูเ้ล้ียงคอยควบคุม คร้ังหน่ึงพระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า “...
ท่านมาหาเรามิใช่เพราะเห็นการอัศจรรย์นั้น แต่เพราะได้กินขนมปังอ่ิม” พระเยซูตรัสแก่อาลกัษณ์ผูน้ั้น
ว่า “สุนัขจ้ิงจอกก็ยงัมีโพรง และนกในอากาศก็ยงัมีรังแต่บุตรมนุษยไ์ม่มีท่ีจะวางศีรษะ” แต่ถ้าท่าน
ปรารถนาท่ีจะด าเนินชีวิตเช่นนั้ นจริง ก็ “จงตามเรามาเถิด” พระคริสตธรรมคัมภีร์มิได้บ่งไวว้่า 
อาลกัษณ์ผูน้ั้นรับค าเชิญชวนของพระองค์หรือไม่ มีหลายคนท่ีไดรั้บค าชกัชวนให้ติดตามพระองค์ไป 
แต่เขาเหล่านั้นกลบัมองเห็นความส าคญัของพระราชกิจน้ีนอ้ยเกินไปกล่าวคือพวกเขาคิดวา่ มิใช่ภารกิจ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งกระท าโดยรีบด่วน ภาระอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัและจ าเป็นกว่าน้ี ซ่ึงจ าจะตอ้งกระท าให้เสร็จ
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เสียก่อนนั้นยงัมีอีกมากนกั พระเยซูไดต้รัสแก่พวกเขาว่า เม่ือพวกเขาไดติ้ดตามพระองคไ์ปเช่นน้ีแลว้ 
ถา้ยงัมีความฝักใฝ่ใคร่ท่ีจะหนักลบัไปสู่กิจการของชาวโลกอยู ่พวกเขาก็ไม่เหมาะสมส าหรับแผ่นดิน
ของพระองค ์และไม่เหมาะสมท่ีจะติดตามพระองคไ์ป 

ส าหรับผูซ่ึ้งตอ้งการกลบัไปฝังศพบิดาของตนเสียก่อนนั้น พระองค์ตรัสวา่ “ให้คนตายฝันคน
ตายเองเถิด” ค  าว่า “คนตาย” ค  าแรกในท่ีน้ีพระองค์ทรงหมายถึงผูท่ี้ตายในการล่างละเมิด และการผิด
บาป และไม่สนใจในแผน่ดินของพระเจา้ ส าหรับผูท่ี้เช่ือในพระเยซูคริสตน์ั้น ไม่มีความตายเลยเพราะ
เขาจะมีชีวติอยูก่บัพระองคต์ลอดไปเป็นนิตย ์เม่ือเป็นเช่นน้ี เหตุใดเล่าจึงตอ้งมาสนใจกบัส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความตายอีก จริงอยูม่นุษยทุ์กคนยอ่มมีความเห็นอกเห็นใจ ต่อการสูญหายตายจากไปของผูอ่ื้นเป็น
ธรรมดา เช่นเดียวกบัท่ีพระเยซูทรงส าแดงแก่ญาติพี่นอ้งของลาซะรัส ท่ีหมู่บา้นเบธาเนีย แต่พระองค์ก็
มิไดล้ะทิ้งพระราชกิจแห่งแผ่นดินสวรรค์เลย พระองค์ทรงกระท าพระราชกิจของพระองค์ก่อนท่ีจะ
กระท าส่ิงอ่ืนเสมอ ดงัจะเห็นไดว้า่กว่าพระองคจ์ะเสด็จไปช่วยลาซะรัส เขาก็ตายไปแลว้เป็นเวลาถึงส่ี
วนั 

ส าหรับสาวกผูห้น่ึงซ่ึงประสงคจ์ะกลบัไปลาญาติพี่นอ้ง ในครอบครัวของตนเสียก่อนนั้น พระ
เยซูตรัสวา่ “ผูใ้ดเอามือจบัคนัไถ แลว้หนัหนา้กลบัไปเสีย ผูน้ั้นไม่สมควรกบัแผน่ดินพระเจา้” พระองค์
จะตอ้งเป็นใหญ่ในชีวติของเรา พระองคท์รงเป็นพระเจา้และเจา้ชีวิตของเรา ดงันั้นแผน่ดินของพระองค์
ก็ตอ้งเป็นภาระส าคญัอนัดบัหน่ึงในชีวติของเราดว้ย แต่เท่าท่ีเป็นมานั้นปรากฏวา่ มีบ่อยคร้ังท่ีมนุษยเ์รา
ละความส าคญัของพระองค์ ลงให้อยูใ่นอนัดบัท่ีสองหรือต ่ากวา่นั้น ฉะนั้นพระองค์จึงไม่อาจให้ความ
ช่วยเหลือเราตามความประสงคข์องเราได ้การท่ีเป็นเช่นน้ี ไม่ใช่โครงการของพระองค์ ส าหรับเราแต่
อยา่งใดการกระท าเช่นน้ีเป็นการกระท าให้พระองคเ์ศร้าพระทยัมาก พระราชกิจของพระวิญญาณก็คือ 
“สอนท่านทุกส่ิง...ให้ท่านระลึกถึงส่ิงท่ีเราได้กล่าวแก่ท่านแล้ว” เพื่อวา่เราจะไดรั้บการช าระโดยความ
จริง และเพื่อพระองคจ์ะไดค้รอบครองทุกส่วนในชีวิตของเรา เม่ือผูห้น่ึงผูใ้ดเขา้รับราชการทหารรับใช้
ประเทศชาติ เขาก็จะตอ้งสละทุกส่ิงทุกอย่าง มุ่งหน้าปฏิบติัราชการทหาร จนสุดความสามารถ ตอ้ง
เคารพเช่ือฟังต่อขอ้เรียกร้อง และค าสั่งทุก ๆ อยา่งในวงราชการโดยเคร่งครัด ดงัท่ีขอ้พระธรรมขอ้หน่ึง
กล่าวไวว้่า “ผูอ้ารักขาเหล่านั้นตอ้งเป็นคนสัตยซ่ื์อทุกคน” ท านองเดียวกนั ถ้าเราได้เร่ิมติดตามพระ
คริสตแ์ละปฏิบติัพระองคม์าแลว้ เราก็ตอ้งเลิกลม้การยุง่เก่ียวกบัส่ิงของฝ่ายโลก ไม่วา่ส่ิงเหล่าน้ีนจะเป็น
ของดีมีค่า และถูกต้องตามกฎหมายสักเพียงใดก็ตาม ทหารมิใช่ว่าจะตอ้งละทิ้งเฉพาะแต่ส่ิงชั่วร้าย
เท่านั้น แต่จ าจะตอ้งสละหมดทุกส่ิงทุกอยา่งในชีวติ ตอ้ง “ออกมาจากท่ามกลางเขาเหล่านั้น และ .... อยู่
ต่างหาก” เพื่อ “ผูท่ี้ไดล้งทะเบียนทหารเขาไดช้อบใจ” (2 ทีโมธี 2:4) “ทุกคนในพวกท่าน ท่ีมิได้สละส่ิง
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สารพัดท่ีตนมีอยู่ จะเป็นสาวกของเราไม่ได้” ถา้หากผูท่ี้ติดตามพระองค ์ไม่ยอมแยกตวัออกจากชีวิตฝ่าย
เน้ือหนงัของเขาแลว้ เขาก็จะไม่สามารถปฏิบติัพระองคไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริงเลย 

ขณะท่ีพระเยซูและสาวกของพระองค์ แล่นเรือออกจากฝ่ังนั้น เรือล าอ่ืน ๆ ก็ไดแ้ล่นติดตาม
พระองคไ์ปดว้ย โดยเกาะกลุ่มอยูล่อ้มรอบเรือของพระองคแ์ต่หลงัจากนั้นไม่นานนกั เรือของพระองคก์็
แล่นน าหนา้ไป ทิ้งเรือเหล่านั้นไวเ้บ้ืองหลงั ทั้งน้ีเพราะขณะนั้นเกิดลมพายุพดักระหน ่ามาอยา่งรุนแรง 
เรือเหล่านั้นไม่กลา้ท่ีจะติดตามต่อไป เน่ืองจากการเช่ือฟังพระบญัชาของพระเยซูคริสต์อย่างเคร่งครัด
ทุกประการ บรรดาสาวกจึงไดแ้ล่นเรือต่อไปสู่กลางทะเล อคัรสาวกเหล่านั้นไดก้ระท าตามพระบญัชา
ของพระเยซูอยา่งเคร่งคดัทุกประการ แต่กระนั้น ก็หาไดก้ระท าให้พวกเขารอดพน้จากการผจญพายุไป
ไดไ้ม่ ขอ้น้ีสอนให้เรารู้วา่ แมแ้ต่การปฏิบติัหนา้ท่ีและการเช่ือฟังพระเจา้จริง ๆ ก็ยงัตอ้งเผชิญกบัความ
ทุกข์นานาประการ แต่การท่ีเราตอ้งประสบพายุร้ายนั้น มิไดเ้ป็นเคร่ืองหมายช้ีให้เห็นว่า เราขดัต่อน ้ า
พระทยัของพระเจา้ หากเป็นเคร่ืองโนม้น าใหเ้รามีความเช่ือมากยิ่งข้ึน ขอให้ผูรั้บเช่ือใหม่ทุกคนสังวรณ์
ไวใ้ห้ดี อย่าได้เขา้ใจผิด คิดหวงัผลเกินไปว่า การท่ีตนรับเช่ือนั้น จะท าให้ชีวิตมีแต่ความสุขราบร่ืน 
ปราศจากมรสุมแห่งชีวิตตลอดไป แต่อยา่งไรก็ตาม เขาก็มีพระผูส้ามารถห้ามมรสุมร้ายเหล่านั้น และ
สามารถขจดัความกลวัใหห้ลุดพน้ไปจากจิตใจของเขา สถิตอยูก่บัพวกเขาตลอดไป 

นอ้ยคร้ังเหลือเกินท่ีเราจะคิดถึงความเหน่ือยยาก ความชอกช ้ า และความผิดหวงัของพระเยซู 
ในท่ีน้ีไดส้ าแดงให้เห็นพระอาการของพระองค์ว่าทรงเหน็ดเหน่ือย ยิ่งกว่าบรรดาสาวกของพระองค์
มากนกั เพราะตลอดเวลาท่ีบรรดาสาวกแล่นเรือฝ่าคล่ืนลมอยูก่ลางทะเลนั้น พระองค์บรรทมหลบัอยู่
ทา้ยเรือพระเยซูทรงสามารถบรรทมไดใ้นทุกหนทุกแห่งทุกสภาพ ทั้งน้ี เพราะตอ้งเสด็จออกไปเทศนา
สั่งสอนประชาชนเร่ือย ๆ ไม่มีท่ีพกัอาศยัเป็นหลกัแหล่ง ฉะนั้นพระองคจึ์งตอ้งสู้ทนต่อสภาพแวดลอ้ม
ทุกอยา่ง พระองค์คงเหน็ดเหน่ือยอ่อนเพลีย หลงัจากท่ีไดท้รงเทศนาสั่งสอนประชาชนมาตลอดทั้งวนั 
หรือมิฉะนั้นก็อาจเป็นเพราะว่า พระองค์ทรงทราบล่วงหน้าแลว้ว่า จะมีพายุเกิดข้ึนและทรงตอ้งการ
ทราบวา่บรรดาอคัรสาวกจะจดัการกบัปัญหาเฉพาะหนา้อยา่งไรก็ได ้

แมว้า่ลมพายุจะพดัจดั แต่บรรดาอคัรสาวกก็ยงัพยายามแล่นเรือขา้มไปโดยมิไดท้อ้ถอย แต่ใน
ท่ีสุดเม่ือถูกคล่ืนซดัน ้ าเขา้ไปในเรือจนแทบจะเต็มล าและมีทีท่าวา่จะจมไปในไม่ชา้ บรรดาอคัรสาวกก็
ไม่อาจกระท าอะไรต่อไปไดจึ้งปลุกพระเยซูและร้องทูลวา่ “พระองค์เจา้ขา้ ขอพระองคท์รงโปรดช่วย
เถิด ขา้พเจา้ก าลงัจะพินาศอยู่แลว้” พระเยซูทรงต่ืนบรรทมทนัที ทั้งมทัธิวและมาระโกไดบ้นัทึกไวว้่า 
เม่ือพระองค์ทรงห้ามพายุเรียบร้อยแลว้ จึงไดท้รงวา่กล่าวบรรดาอคัรสาวกท่ีขาดความเช่ือในพระองค์ 
พึงสังเกตใหดี้วา่ในการหา้มพายคุร้ังน้ี พระเยซูมิไดท้รงอธิษฐานขอใหพ้ระบิดาหา้มลมพายุให้ พระองค์
ตรัสห้ามลมพายุและคล่ืนในทะเลดว้ยค าพูดง่าย ๆ เท่านั้น และในทนัทีนั้นทั้งลมพายุและคล่ืนทะเลก็
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สงบ เพราะมนัรู้ว่าเป็นพระบญัชาของพระเจา้ผูส้ร้างส่ิงสารพดั (ฮีบรู 1:2) จึงไดเ้ช่ือฟัง พระเยซูตรัส
ห้ามคล่ืนลมว่า  “จงสงบเงียบเถิด” แลว้ “ลมก็หยุดและคล่ืนก็สงบเงียบ” การคร้ังน้ีเป็นการอศัจรรยท่ี์
ใหญ่หลวงบรรดาอคัรสาวกต่างพากนัประหลาดใจ ต่อการท่ีพระองคท์รงตอบค าร้องทุกข์ของพวกเขา
ในคร้ังน้ีมาก เช่นเดียวกบัท่ีพวกเรามกัเป็นกนัอยูเ่สมอ กล่าวคือเวลาเราอธิษฐานขอต่อพระเจา้ คร้ันเม่ือ
พระองค์ทรงตอบค าอธิษฐาน พวกเขาก็พากันต่ืนเต้นและประหลาดใจ จนลืมแม้กระทั่งการ
ขอบพระคุณพระองค ์

ไม่น่าแปลกใจอะไรเลย ในการท่ีอคัรสาวกรู้สึก “เกรงกลวั และประหลาดใจ” เม่ือพวกเขาได้
เห็นการอศัจรรยเ์ช่นนั้น เพราะมีพายเุกิดข้ึนอยา่งกระทนัหนั และพดักระหน ่าพวกเขาอยา่งรุนแรง แทบ
วา่จะเอาชีวิตไม่รอด แต่แลว้ในทนัทีนั้นก็กลบัสงบเงียบไปจึงเกิดปัญหาข้ึนวา่ ลมพายุนั้นมาจากไหน
มนัเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติจริง ๆ หรือ หรือวา่พระเจา้ทรงส่งพายุมา เพื่อส าแดงให้เห็นถึงฤทธ์ิอ านาจ
ของพระบุตรของพระองค ์หรือวา่พญามารส่งมาเพื่อท าลายพระบุตรของพระเจา้ ขณะท่ีก าลงับรรทมอยู ่
หรือว่าพระเยซูคริสต์ทรงบนัดาลพายุนั้นให้เกิดข้ึนเอง เพื่อทดสอบความเช่ือของอคัรสาวก และทรง
ส าแดงใหพ้วกเขาทราบถึงวถีิทางแห่งความมีชยั 

เคล็ดลบัของพระเยซูคริสต ์ในการท่ีพระองค์ทรงสามารถบรรทมท่ามกลางความป่ันป่วนของ
คล่ืนลมน้ี เป็นท่ีประทบัใจอคัรสาวกคนหน่ึงในเรือ ซ่ึงไดร่้วมผจญภยัคร้ังน้ีเป็นอยา่งยิง่ ต่อมาอคัรสาวก
ผูน้ั้นไดบ้นัทึกไวว้า่ “ความรักท่ีสมบูรณ์ ก็ขจดัความกลวัเสีย ดว้ยความกลวั เป็นท่ีให้ใจสะดุง้ต่อโทษ”
ความรักท่ีสมบูรณ์ และความเช่ือท่ีสมบูรณ์นั้น จะตอ้งมีความสัมพนัธ์ต่อกนัอยา่งแนบแน่น ดงัจะเห็น
ไดว้า่ พระเยซูไม่เพียงแต่ทรงสามารถบรรทมอยูท่่ามกลางลมพายุเท่านั้น แต่ยงัทรงสามารถห้ามลมพายุ
นั้นไดอี้กดว้ย ขอ้ท่ีน่าประหลาดใจยิ่งอยา่งหน่ึง ส าหรับเหล่าอคัรสาวกก็คือ ในการท่ีพระเยซูทรงกล่าว
ติเตียนพวกเขานั้น ดูเหมือนวา่พระองคจ์ะเพง่เล็งเฉพาะแต่ขอ้บกพร่องท่ีพวกเขาไม่สามารถห้ามคล่ืนลม
ไดเ้อง ฉะนั้นจึงเกิดปัญหาท่ีเราตอ้งขบคิดเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอีกเล็กนอ้ยวา่ ท่ีพระองคท์รงติเตียนอคัรสาวก 
เป็นเพราะความหวาดกลวัของพวกเขา และเป็นเพราะพวกเขาไม่มีความเช่ือวา่ เรือล านั้นไม่จมเพราะมี
พระองคป์ระทบัอยูด่ว้ย หรือเป็นเพราะพระองคท์รงตอ้งการช้ีแจงให้บรรดาอคัรสาวกเขา้ใจวา่ ถา้พวก
เขามีความเช่ืออยา่งแมจ้ริงแลว้ พวกเขาก็จะมีอ านาจหา้มคล่ืนลมไดเ้ช่นเดียวกนั 

พระเยซูทรงเป็นมนุษย ์ทรงจ ากดัพระองค์เองเยี่ยงมนุษยท์ั้งหลาย และทรงปฏิบติัพระราชกิจ
ของพระองค์ในฐานะทรงเป็นมนุษย ์โดยอาศยัฤทธ์ิอ านาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระองคต์รัสถาม
อคัรสาวกวา่ “ความเช่ือของท่านอยูท่ี่ไหน” รบกวนเราท าไม ท่านมีความเช่ือแลว้ เหตุใดจึงไม่จดัการเอง
เอง “โอ คนมีความเช่ือนอ้ย” ความเช่ือของท่านมีนอ้ยเหลือเกิน ท่านควรจะ “แล่นเรือ” เขา้ไปสู่แผน่ดิน
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สวรรค ์แผน่ดินท่ีพระเจา้ทรงเรียกและเตรียมไวใ้ห้ท่าน บดัน้ีท่านไดอ้ยูใ่นแผน่ดินสวรรคแ์ลว้ แผน่ดิน
ท่ีปกครองเหนือโลกเหนือสรรพส่ิงทัว่ทั้งจกัรวาล 

ส าหรับพระเยซูแลว้ ไม่มีอะไรท่ีพระองคจ์ะตอ้งกลวัเลย เพราะวา่พระบิดาเจา้ทรงพิทกัษรั์กษา
อยูต่ลอดเวลา ไม่วา่จะอยูบ่นบกหรือในทะเลพระองคท์รงมีความเช่ือท่ีสมบูรณ์อยา่งแทจ้ริง ฉะนั้นพระ
บิดาจึงไดป้ระทาน “ฤทธานุภาพท้ังส้ินในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกกดี็” ให้แก่พระองค์ และถึงแมว้่า
พระองคจ์ะเป็นมนุษย ์พระองคก์็มิไดอิ้ดเอ้ือน ท่ีจะทรงใชแ้ละส าแดงฤทธ์ิอ านาจท่ีพระเจา้ไดป้ระทาน
ใหเ้ลย พระองคท์รงมีความเช่ือในพระบิดาเจา้ตลอดเวลา 

การท่ีพระเยซูทรงสามารถหา้มคล่ืนลมในทะเลไดน้ี้ เป็นท่ีประทบัใจบรรดาอคัรสาวกเป็นอยา่ง
ยิ่ง เพราะต่างรู้ว่าพระองค์ทรงเป็น “มนุษย”์ มีสภาพเช่นเดียวกบัพวกเขา ฉะนั้นจึงพากนัฉงนสนเท่ห์
และถกเถียงกนัว ่“ท่านนีเ้ป็นใครหนอ จนช้ันลมและทะเลกฟั็งท่าน” ยากอบไดก้ล่าวถึง ศาสดาพยากรณ์
เอลียาวา่ “เป็นคนมีสภาพเหมือนเราทั้งหลาย” แต่กระนั้น ก็ยงัสามารถอธิษฐาน ห้ามฝนมิให้ตกถึงสาม
ปีหกเดือน (ยากอบ 5:17) สามารถขอไฟจากสวรรค ์และกระท าการอศัจรรยต่์าง ๆ ไดอี้กหลายประการ 
เพราะ “ค าอธิษฐานดว้ยใจร้อนรนแห่งความชอบธรรม ก็มีอ านาจซ่ึงจะน าให้เกิดผล” ในกาลต่อมาพระ
เยซูไดต้รัสแก่บรรดาอคัรสาวกวา่ “ถา้ท่านมีความเช่ือ เท่าเมล็ดพนัธ์ุผกักาดเมล็ดหน่ึง ท่านจะสั่งภูเขาน้ี
วา่ จงเล่ือนจากท่ีน้ีไปอยูท่ี่โน่น แลว้มนัก็จะไป ส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีท่านท าไม่ไดจ้ะไม่มีเลย” พระเยซูเสด็จ
เขา้มาในโลก ก็เพื่อประทานอ านาจให้แก่อคัรสาวก แต่ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยูก่บัความเช่ือและปรากฏวา่พวก
เขาขาดความเช่ือ ท่ีไหนมีความกลวั ท่ีนัน่ยอ่มไม่มีความเช่ือ 

ถอ้ยค าเหล่าน้ีของพระเยซู คงท่ิมแทงจิตใจของอคัรสาวกอยา่งเจบ็ปวดท่ีสุด เพราะพวกเขาไม่มี
ความเช่ือ ดูเหมือนว่าการท่ีพระองค์ผูท้รงฤทธ์ิประทบัอยู่กบัพวกเขานั้น มิได้ประทบัใจอคัรสาวก
เท่าท่ีควรเลย ความเช่ือของพวกเขาช่างมีนอ้ยเหลือเกิน พวกเขาหลาดกลวัอยา่งไร้เหตุผล และนึกต าหนิ
พระองคว์า่ไม่สนใจต่อพวกเขาดงัถอ้ยค าท่ีวา่ “พระองคไ์ม่ทรงเป็นห่วงบา้งหรือ” ทั้ง ๆ ท่ีพวกเขาเป็นผู ้
ท่ีใกลชิ้ดพระองค ์มีประสบการณ์ร่วมกบัพระองคม์าเป็นเวลาชา้นาน พอท่ีจะรู้น ้ าพระทยัของพระองค ์
ว่าทรงเป็นห่วงกงัวลพวกเขาอย่างไร อคัรสาวกเคยผิดหวงัส่ิงใดจากพระองค์บา้งหรือ พระองค์เคย
ผิดพลาดในการตอบสนองความจ าเป็นของพวกเขาแมเ้พียงสักคร้ังไหม การกระท าของพระองคย์อ่มมี
เหตุผลเสมอ และท่ีสุดพระองคก์็ไดท้รงลุกข้ึนห้ามคล่ืนลมให้สงบไปในบดันั้นเอง พวกเขาควรจะด้ิน
รน แสวงหาความเช่ือมากกวา่ท่ีจะคอยกงัวลในเร่ืองพาย ุ

โรเบิร์ต หลุย สตีเวน นกัเขียนมีช่ือผูห้น่ึง ไดเ้ล่าถึงประสบการณ์ของคุณปู่ ของเขา ตอนหน่ึงมี
ใจความวา่ หลายปีมาแลว้ คุณปู่ ของเขาไดโ้ดยสารเรือขา้มมหาสมุทร แอ๊ตแลนติก ระหวา่งทาง เรือได้
ถูกมรสุมพดักระหน ่าอยา่งหนกั เรือโคลงเคลงไปมาตลอดเวลา ขา้วของทุกอยา่งท่ีวางไวบ้นดาดฟ้า ถูก
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ลมและลูกคล่ืนซัดตกทะเลสูญหายหมด กปัตนัเรือสั่งให้ผูโ้ดยสารอยูแ่ต่ในห้องพกัในเรือเท่านั้น ห้าม
พลุ่กพล่านไปไหนเป็นอนัขาด เพราะกลวัวา่จะไดรั้บอนัตรายนัน่เอง ลมมรสุมไดพ้ดักระหน ่าอยา่งหนกั
ติดต่อกนัเช่นน้ีเป็นเวลาหลายวนั จนในท่ีสุด คุณปู่ ของเขาอดใจไม่ไหว จึงไดปี้นข้ึนบนดาดฟ้าเรือและ
ตรงไปยงัห้องของกปัตนั ก็พบวา่กปัตนัเรือไดใ้ช้เชือกผกูตวัเองไวก้บัท่ีนัง่อย่างมัน่คง เพื่อให้สามารถ
บงัคบัเรือไดอ้ยา่งแน่นอนนัน่เอง หลงัจากนั้นปู่ ของเขาจึงไดล้งไปในห้องพกัและนอนหลบัอยา่งสบาย
อารมณ์ ไม่ตอ้งสะดุง้หวาดผวาอีกต่อไป เพราะเขาเช่ือว่าตราบใดท่ีกปัตนัยงัคงถือพวงมาลยับงัคบัเรือ
อยูแ่ลว้ตราบนั้นเขาก็ตอ้งไดรั้บความปลอดภยัอยา่งแน่นอน 

เร่ืองน้ีเป็นอุทาหรณ์ เตือนสติของพวกเราไดเ้ป็นอย่างดีว่า ตราบใดท่ีพระเจา้ยงัทรงเป็นผูน้ า
ชีวติของเราแลว้ เราจะไม่ไดรั้บอนัตรายแต่อยา่งใดเลย 

ขอ้พระธรรมท่ีพอจะเป็นแนวทางแห่งค าอุปมาท่ีดีท่ีสุดขอ้หน่ึง ส าหรับบทเรียนน้ีก็คือ มาระโก 
4:35 ซ่ึงเม่ือถึงบั้นปลายแห่งชีวติ พระเยซูก็ทรงกระซิบภายในจิตใจของเราวา่ ให้พวกเราขา้มไปฝ่ังฟาก
ขา้งโนน้เถิด เช่นเดียวกนัและเราก็จะไดไ้ปอยูก่บัพระองคต์ลอดไปเป็นนิตย ์แมว้า่เราอาจรู้สึกเกรงกลวั
ต่อการท่ีจะตอ้งเผชิญกบัพายุร้าย และความมืดอยูบ่า้ง แต่พระเยซูก็จะตรัสห้ามลมพายุนั้นให้สงบ แลว้
เราก็จะถึงอีกฟากหน่ึงโดยปลอดภยั ท่ีนัน่จะมีความสงบสุขอยา่งแทจ้ริง 

ข้อไตร่ตรอง 
ผูท่ี้สามารถสู้ทนต่อมรสุมชีวิตได ้ย่อมเป็นผูมี้ชยัอย่าง “เหลือลน้โดยพระองค์ผูไ้ดท้รงรักเรา

ทั้งหลาย” 
“พระองค์เจา้ขา้ ไม่ทรงเป็นห่วงบา้งหรือ” เม่ือเราเผชิญกบัมรสุมชีวิตหนกั ๆ เราก็มกัจะถาม

เช่นน้ี เรือชีวติล านอ้ยของท่านมีทีท่าจะจมลง พร้อมกบัพระเยซูคริสตซ่ึ์งก าลงับรรทมอยู ่โดยท่ีพระองค์
ไม่ทรงช่วยเหลือท่านเช่นนั้นหรือ “ดูเถอะ ผูท่ี้ทรงรักษาพวกอิสราเอลไวน้ั้น จะไม่เคล้ิมหรือหลบัไป” 
พระองค์มิไดท้รงเพิกเฉยต่อวิกฤติกาลของเรา อย่าเขา้ใจผิดเลย ท่ามกลางความหวากกลวั และความ
สงสัยของอคัรสาวกนัน่เอง เม่ือพวกเขาไปปลุกพระองค ์พระองคก์็ทรงห้ามคล่ืนลมให้สงบลงในทนัที 
และไดท้รงเลา้โลมจิตใจของพวกเขาดว้ย ความจริงแลว้อคัรสาวกควรจะกลวัความสงสัย และการไม่
ไวว้างใจพระองค ์มากกวา่ท่ีจะกลวัพาย ุและคล่ืนทะเล ความกลวัและการไม่เช่ือของเรานัน่แหละ ท่ีเป็น
เคร่ืองถ่วงให ้“เรือชีวติ” ของเราล่มพินาศไป ยิง่กวา่การทดลองและอุปสรรคอ่ืน ๆ ใด หนา้ท่ีอนัดบัแรก
ท่ีใหญ่ยิง่สูงสุดในชีวติของเรา ก็คือการเช่ือในพระเจา้ และการสงบใจในความรักพระองค ์

การสู้ทนต่อมรสุมชีวติและการท่ีไดด้ าเนินชีวติเป็นเวลานานร่วมกบัพระองคผ์ูท้รงฤทธานุภาพ 
น่ีแหละ ท าใหเ้รายนืหยดัอยา่งมัน่คง โดยไม่มีส่ิงใดท าลายลงได ้และเป็นวิธีท่ีจะศึกษาถึงการใชอ้  านาจ
ท่ีพระองคป์ระทานใหเ้ราในเม่ือเราไม่มีทางออกอ่ืนใดอีกแลว้ 
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การพิจารณาเหตุการณ์เพียงผวิเผนิ จะไม่ท าใหเ้ราทราบถึงมูลเหตุแห่งความทุกขย์ากในชีวิตเลย 
เราจะตอ้งคน้หาสาเหตุเหล่าน้ี ดว้ยการใคร่ควรญพิจารณาอุปสรรคหรือมรสุมต่าง ๆ ท่ีพดัเขา้มาในชีวิต
ของเรา ดว้ยความสุขมุลึกซ้ึง หากวา่พระเยซูทรงอนุญาต ใหม้รสุมเหล่าน้ีบงัเกิดข้ึนแก่ท่าน อยา่งรุนแรง 
โดยปัจจุบนัทนัด่วน พระองคก์็ยอ่มมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะท าเช่นนั้น แต่ถา้ท่านจะมองขา้มพายุร้ายน้ีเสีย
โดยความเช่ือ และพยายามสดบัฟังพระสุรเสียงของพระองคท่ี์วา่ “จงช่ืนใจเถิด คือเราเอง อยา่กลวัเลย” 
หากวา่เรามีความเช่ือ ไม่กลวั และไม่สงสัย พระองคก์็จะทรงช่วยน าเราให้พน้จากพายุร้ายโดยปลอดภยั 
ในเม่ือพระประสงคข์องพระองค์ส าเร็จแลว้ สาเหตุแห่งความทุกขล์ าบากเหล่าน้ีอาจจะซ่อนอยูลึ่กมาก 
จนเราไม่รู้สึกตวัเลย กล่าวคือ ความทุกข์ยากบางอยา่งอาจเกิดจากสาเหตุท่ีล่วงเลยมาเป็นเวลาหลายปี
มาแลว้ก็ได ้เป็นตน้วา่ เราอาจเคยหลงกระท าในส่ิงท่ี ไม่เหมาะสมกบัความเป็นบุตรของพระเจา้ของเรา 
และไม่ไดส้ารภาพความผิดนั้นต่อพระองค ์ความผิดอนันั้นแหละซ่ึงก่อให้เกิดมรสุมในชีวิตของเรา แต่
เม่ือเราสารภาพต่อพระองค ์และยอมให้พระองคท์รงจดัการให้ เราก็จะไดรั้บความสงบสุขอยา่งแทจ้ริง 
แมแ้ต่ความผิดบาปซ่ึงเราไม่ไดก้ระท าเป็นเวลานานแลว้ แต่ถา้เรามิไดจ้ดัการให้เด็ดขาดลงไปก็อาจท า
ให้เกิดความทุกขล์ าบากข้ึนไดใ้นภายหลงั ความผิดบาปใด ๆ ท่ีพระเจา้ทรงอภยัให้แก่เราแลว้ พระองค์
จะไม่หยบิข้ึนมาปรับโทษเราอีกเลย 

เราประจักษ์อย่างแน่ชัดว่า พระเยซูประทับอยู่กับเรา และเราสามารถเรียกร้องขอความ
ช่วยเหลือจากพระองคไ์ด ้ก็ต่อเม่ือเราตกอยูท่่ามกลางพายุแห่งชีวิต และจะรู้ซ้ึงถึงคุณค่าของความสุขได ้
ก็ต่อเม่ือเราผา่นมรสุมชีวติมาแลว้เท่านั้น ถา้เราปราศจากมรสุมร้าย ๆ เหล่าน้ีแลว้ ชีวติก็จะไม่น่าอภิรมณ์
และเขม้แขง็เท่าท่ีควรเลย 

แมว้า่อคัรสาวกจะลงเรือดว้ยความเช่ือ ตามค าบญัชาของพระเยซูเอง แท ้ๆ ก็ยงัตอ้งผจญกบัลม
พายุ แต่กระนั้นพวกเขาก็มุ่งหน้าแล่นเรือข้ามฟากไปอย่างไม่ย่อท้อ และแล้วเขาก็ไปถึงจุดหมาย
ปลายทางตามความประสงค์ เม่ือพระองค์ผูซ่ึ้งเป็นกปัตนัของเราประทบัอยู่กบัเรา เราก็สามารถยิ้มรับ
พายรุ้ายอยา่งไม่ตอ้งสะทกสะทา้น และก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางไดอ้ยา่งปลอดภยั เรือชีวติของเราไม่
มีทางจะพินาศล่มจมไปไดเ้ลย และจะตอ้งถึงฝ่ังคือจุดมุ่งหมายโดยสวสัดิภาพอยา่งแน่นอน การท่ีพระ
คริสตป์ระทบัในชีวิตของเรานั้น เป็นประสบการณ์อนัประเสริฐของมนุษย ์ท่านไดต้อ้นรับเอาพระผูน้ า
ท่ียิง่ใหญ่ไวส้ าหรับ “เรือชีวติ” ของท่านหรือยงั 

ค าวา่ “กลวั” นั้นในภาษากรีก มกัจะใชใ้นแง่ “ความข้ีขลาด” มากกวา่ท่ีจะใชใ้นความหมายว่า 
“กลวั” จริง ๆ การไม่เช่ือก็คือความข้ีขลาดนัน่เอง การท่ีเราพยายามต่อสู้กบัมรสุมชีวิตดว้ยตวัเองนั้น ดู
เผนิ ๆ ก็เป็นการแสดงความกลา้หาญ แต่แทจ้ริงก็คือ การสวมหนา้กากเพื่อปิดบงัความข้ีขลาดนัน่เอง คือ
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ยงัขลาดกลวัไม่ยอมวางใจในพระเยซู และไม่ยอมให้พระองคต่์อสู้เพื่อเรา (ขอให้ดูการใช้ค  าเดียวกนัน้ี
ใน ววิรณ์ 21:8) 

ทบทวน 
ในขั้นท่ีแลว้ พระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนประชาชน ณ ท่ีใด? เหตุใดพระองค์จึงทรงบญัชาให้

ประชาชนกลบัไปสู่เหยา้เรือนของพวกเขา? 
พระองคต์รัสกบัอคัรสาวกวา่จะไดเ้ดินทางไปท่ีใด? ใชอ้ะไรเป็นพาหนะ? 
ผูท่ี้ไม่ติดตามพระองคไ์ปทนัทีนั้น มีขอ้แกต้วัอยา่งไร? พระเยซูตรัสตอบเขาวา่อยา่งไร? เหตุใด

พระองคจึ์งตรัสวา่ พวกเขาไม่เหมาะสมกบัแผน่ดินของพระองค?์ 
เม่ือเร่ิมออกเรือขา้มทะเลสาบไปนั้น มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน? ขณะนั้นพระเยซูประทบัอยู ่ณ ท่ี

ใด? เหตุใดพระองคจึ์งบรรทม? จงอธิบายเร่ืองลมพายใุนบทเรียนน้ี 
อคัรสาวกปลุกพระองค์เม่ือใด? พวกเขาทูลพระองค์ว่าอย่างไร? อคัรสาวกรู้สึกกลวัลมพายุ

หรือไม่? พระองคต์รัสวา่อยา่งไร? 
พระเยซูตรัสกบัอคัรสาวกก่อนท่ีจะตรัสห้ามลมพายุ? หรือตรัสกบัลมพายุก่อน? พระองค์ทรง

หา้มลมพายอุยา่งไร? 
พระองค์ทรงต าหนิอคัรสาวกดว้ยความผิดขอ้ไหน? พระองค์ทรงมีพระประสงค์ท่ีจะให้อคัร

สาวกหา้มคล่ืนลมดว้ยตนเองเช่นนั้นหรือ? 
ภายหลงัจากท่ีพระเยซูทรงห้ามคล่ืนลมแลว้ เหตุการณ์เป็นอย่างไร? เวลานั้นอคัรสาวกยงัมี

ความกลวัอยูห่รือไม่? 
การเกรงกลวัพระเยซูกบัการกลวัลมพายนุั้น แตกต่างกนัอยา่งไร? 
การเกรงกลวัพระเยซูกบัการกลวัลมพายนุั้น แตกต่างกนัอยา่งไร 
เหตุใดบรรดาอคัรสาวกจึงพากนัประหลาดใจ ในการอศัจรรยค์ร้ังน้ี? เหตุใดทั้งคล่ืนและลมพาย ุ

จึงเช่ือฟังพระองค?์ 
พระเยซูและอคัรสาวกขา้มฟากไปถึงฝ่ังตรงกนัขา้มหรือไม่? ฝ่ังทะเลท่ีพระเยซูและอคัรสาวก

ขา้มไปนั้นอยูทิ่ศไหน? ประชาชนท่ีอาศยัอยูแ่ถบนั้น เป็นคนเช้ือชาติใด? 

ข้อพจิารณา 
1. ท่านคิดวา่อะไรเป็นมูลเหตุของลมพายใุนเร่ืองน้ี 2. การท่ีพระเยซูทรงต าหนิอคัรสาวกนั้น เป็นเพราะ
พวกเขากลวัลมพาย ุหรือเป็นเพราะพวกเขาไม่เช่ือวา่พระองคจ์ะสามารถดูแลรักษาพวกเขา หรือเป็น
เพราะพวกเขาไม่หา้มคล่ืนลมดว้ยตนเอง 3. ขณะท่ีพระเยซูบรรทมอยูน่ั้น พระองคท์รงรู้ถึงความ
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ตอ้งการของพวกเขาหรือไม่ พระองคบ์รรทม “หลบั” จริง ๆ หรือ 4.ท่านคิดวา่ พระเยซูทรงทราบ
ล่วงหนา้วา่ ลมพายจุะเกิดข้ึนเช่นนั้นหรือ 5. ท่านคิดวา่ พญามารสามารถบงัคบัลมไดเ้ช่นนั้นหรือ  
(ยากอบ 1:12,19) 6.ท่านคิดวา่มนุษยเ์ราอาจจะมีอ านาจเหนือธรรมชาติได ้ถา้หากมีความเช่ือเพียงพอ
เช่นนั้นหรือ 7.หลงัจากท่ีคล่ืนลมไดส้งบลงแลว้ เหตุใดบรรดาอคัรสาวกจึงยงัมีความ “เกรงกลวั
นกัหนา” อยูอี่ก 8. ท่านคิดวา่การท่ีพระเยซูทรงกระท าการอศัจรรยค์ร้ังน้ี พระองคท์รงกระท าในฐานะท่ี
ทรงเป็นพระเจา้ หรือในฐานะท่ีทรงเป็นมนุษย ์ใครเป็นผูส้ร้างลมและทะเล มนุษยจ์ะมีทั้งความเช่ือและ
ความกลวัอยูใ่นขณะเดียวกนัไดห้รือไม่ 
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ขั้นทีย่ีสิ่บห้าทรงขับไล่ผโีสโครก-เมอืงฆะดารา 

มทัธิว 8:28-34,มาระโก 5:1-20,ลูกา 8:26-39 

ในขั้นท่ีแลว้ พระเยซูและบรรดาอคัรสาวก ตอ้งประสบคล่ืนลมกลางทะเลกาลิลี ในขณะท่ีก าลงั
แล่นเรือขา้มฟากไปยงัฝ่ังตะวนัออก เม่ือเร่ิมแล่นเรือออกจาฝ่ังไปนั้น เป็นเวลาพลบค ่าแลว้ (มาระโก 
4:35) และก่อนหนา้ท่ีพายุจะโหมกระหน ่ามาอยา่งรุนแรงจนทอ้งทะเลป่ันป่วนบา้คลัง่ แทบวา่จะท าให้
เรือล่มลงไป อคัรสาวกจึงตอ้งไปปลุกพระเยซู และทูลขอให้พระองคท์รงช่วยเหลือพวกเขานั้น ลมพายุ
ไดพ้ดัติดต่อกนัโดยไม่หยดุย ั้งตลอดคืนแลว้ ฉะนั้นเม่ือพระเยซู และอคัรสาวกไปถึงฝ่ังตรงขา้ม ในแขวง
เดกาโปลี (หวัเมืองทั้งสิบ) ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากเมืองฆะดารานกั ก็คงเป็นเวลารุ่งเชา้ 

ภายหลงัจากท่ีประเทศปาเลศไตน์ ไดต้กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของรัฐบาลโรมนัแลว้ ชาวกรีก
ได้ถูกกวาดตอ้นให้มาตั้งหลกัแหล่งท ามาหากินเป็นเอกเทศ ในแขวงเดกาโปลีหรือหัวเมืองทั้งสิบน้ี 
ฉะนั้นชาวกรีกเหล่าน้ีจึงไม่สู้จะมีการติดต่อกบัชาวโรมนัเท่าใดนัก และไม่สนใจต่อชาวยิวด้วย อีก
ประการหน่ึงเน่ืองจากมีชาวยิวอาศยัอยู่ในแขวงน้ีเป็นจ านวนน้อย ดงันั้นชาวกรีกดงักล่าวจึงไม่ค่อยจะ
ไดท้ราบถึงพระวจนะของพระเจา้เลย 

ฝ่ังทะเลตรงท่ีพระเยซู และอคัรสาวกจอดเรืออยู่นั้น เป็นท่ีเปล่ียว เต็มไปดว้ยภูเขาและหนา้ผา
สูงชนั ตามภูเขาเหล่าน้ี มกัจะมีถ ้าซ่ึงคนในสมยัก่อนใชเ้ป็นท่ีฝังศพ แต่ในสมยัต่อ ๆ มา คนยากจนไดเ้ขา้
ไปยดึเป็นท่ีอาศยัจนตราบเท่าสมยัพระเยซู 

อภิปราย 
ทนัทีท่ีพระเยซูและอคัรสาวกข้ึนจากเรือ ก็มีชายผูห้น่ึงซ่ึงมีผีโสโครกสิงอยู่ ออกจากอุโมงค ์

(ถ ้ า) ฝังศพมาหาพระองค์ (พระธรรมมทัธิวกล่าวว่ามีสองคน แต่พระธรรมมาระโกและลูกากล่าวถึง
เพียงคนเดียวเท่านั้น) เขาเป็นคนท่ี “ดุร้ายนกั” และเปลือยกายอยูต่ลอดเวลา พระเยซูและอคัรสาวกต่าง
ทราบไดท้นัทีว่า ชายผูน้ี้ถูกผีโสโครกเขา้สิงอยู่ เขาตอ้งตกเป็นทาสของผีโสโครกในสภาพเช่นน้ีเป็น
เวลานานมาแล้ว มีอยู่บ่อยคร้ังท่ีผีโสโครก “ส าแดงฤทธ์ิในตวัเขา” ท  าให้เขาคุ้มคลั่งอาละวาด จน
ชาวบา้นตอ้งจบัมาจ าโซ่ตรวนไวแ้ต่ดว้ยก าลงัของบรรดาผีโสโครกท่ีสิงอยู่ในตวัเขา ท าให้เขาท าลาย
เคร่ืองพนัธนาการหนีไปไดทุ้กคร้ัง ไม่มีผูใ้ดสามารถท าให้เขาสงบสติอารมณ์ไดเ้ลย และดว้ยความบา้
คลัง่ ซ่ึงเกิดจากอ านาจของผีโสโครกน่ีเอง บงัคบัขบัไสให้เขาตอ้งพรากจากญาติมิตร ไปอาศยัอยู่ใน
อุโมงคฝั์งศพตามหุบเขา เขาไดรั้บความทุกขท์รมาน เพราะอ านาจของผีร้ายอยา่งสาหสั มีอาการคุม้คลัง่ 
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ร้องครวญครางตลอดทั้งกลางวนัและกลางคืน บางคร้ังก็เอาหินแหลมเชือดเฉือนร่างกายตวัเองอยา่งดุ
ร้าย น่าสยดสยองยิ่งนกั จนไม่มีผูใ้ดกลา้เดินทางผ่านบริเวณนั้นเลย จะมีบา้งก็แต่คนใจบาปหยาบช้าท่ี
ตอ้งการผ่านเขา้ไปใกล้ ๆ เขาเพื่อจะเอากอ้นหินขวา้งปาท าร้ายร่างกาย เพิ่มความทุกข์ทรมานให้เขา
ยิง่ข้ึนเท่านั้น 

ฉะนั้นความทุกขท์รมานท่ีชายผูน้ี้ตอ้งแบกรับอยู ่จึงทบัถมเป็นอเนกอนนัต ์สุดท่ีจะบรรยายได้
อยา่งถูกตอ้ง เขาอาจเกิดมาในตระกูลผูดี้มีสัจธรรมก็ได ้แต่ต่อมาไดถู้กผีเขา้สิงโดยไม่รู้สึกตวั คร้ันเม่ือ
ประชาชนรู้ความจริงขอ้น้ีเขา้ ก็เกิดความรังเกียจเดียดฉนัท์ไม่ยอมคบคา้สมาคมดว้ย และพากนัข่มเหง
รังแกเขา จึงท าให้สภาพชีวิตของเขาซ่ึงตกต ่าอยู่แลว้ กลบัตอ้งเลวร้ายยิ่งข้ึน จนในท่ีสุดตอ้งถูกตดัขาด
จากวงสังคม และเป็นท่ีเกลียดกลวัของชาวบา้นในละแวกใกลเ้คียงโดยทัว่ไป พระคริสตธรรมคมัภีร์
กล่าวว่า ผีโสโครกได้ครอบครองชายผูน้ี้ทัว่ทุกส่วนทั้งร่างกายและสมอง และได้ท าให้ชีวิตของเขา
วิปริตแปรผนัไปจากเดิมอย่างส้ินเชิง พลงัอ านาจในการต่อสู้ผีร้ายซ่ึงเคยมีอยู่ สูญหายไปส้ินโดยไม่มี
ทางหลีกเล่ียงไดเ้ลย นอกจากโดยฤทธานุภาพอนัใหญ่ยิง่ของพระเจา้เท่านั้นท่ีจะช่วยได ้ตามร่างกายของ
เขาเต็มไปด้วยบาดแผลและร้ิวรอยของโซ่ตรวน ดวงตาเต็มไปดว้ยแววดุร้าย อนัเป็นการบ่งถึงสภาพ
จิตใจท่ีบา้งคลัง่เขามีความเป็นอยู่อยา่งสกปรก และทุกข์ทรมานอยา่งสาหสั รูปกายเปล่ียนแปลงไปส้ิน 
จนมีสภาพไม่ผดิอะไรกบัสัตวป่์า 

คร้ันเขาเห็นพระเยซูแต่ไกล เขาก็วิง่เขา้มากราบไหวพ้ระองค ์พระเยซูทรงเขา้ใจในเร่ืองราวของ
เขาโดยตลอด พระองคมิ์ไดท้รงค านึงถึงความบา้คลัง่ดุร้ายของเขาท่ีตกเป็นเหยื่อของพญามารผูโ้หดร้าย 
มิไดท้รงค านึงถึงดวงตาท่ีวาวโรจน์ ส าแดงความป่าเถ่ือน ตลอดจนร่างกายท่ีเปลือยเปล่า ผมเผา้ท่ียาวรก
รุงรัง และเล็บมือเล็บเท้าซ่ึงยาวดุจอุ้งเล็บของสัตว์ป่าของเขาเลย หากแต่พระองค์ทรงค านึงถึงจิต
วิญญาณ อนัประเสริฐของความเป็นมนุษยข์องเขา คือมนุษยซ่ึ์งพระเจา้ไดท้รงสร้างข้ึน ตามพระฉายา
ของพระองค ์ผูซ่ึ้งพระเยซูเองเสด็จลงมาประทานพระชนมชี์พของพระองค ์เพื่อให้มีสิทธิเป็นบุตรของ
พระเจ้า เป็นผู ้ “รับมรดกของพระเจ้า  และเป็นทายาทด้วยกัน” กับพระองค์ในแผ่นดินสวรรค ์
นอกจากนั้นพระองคย์งัทรงประจกัษถึ์ง เล่ห์เหล่ียมกลโกงของศตัรูท่ีร้ายกาจของพระเจา้และมนุษย ์ซ่ึง
พระองคไ์ดป้ระสบดว้ยพระองคเ์องมาแลว้ จากการทดลองในป่าเปล่ียว ศตัรูร้ายน้ีแหละท่ีพระองคจ์ะ
ไดท้รงท าลายเสีย ดงัขอ้พระธรรมท่ีว่า “พระองค์จะไดท้  าลายผูน้ั้นท่ี มีอ านาจแห่งความตาย คือมาร” 
(ฮีบรู 2:14) 

พระเยซูทรงขบัไล่ผโีสโครกออกจากชายผูน้ั้นทนัที แต่มนัท าท่าจะขดัขืนและร้องดว้ยเสียงอนั
ดงัวา่ “ขา้พเจา้มีสาเหตุอะไรกบัท่าน โอ เยซูบุตรของพระเจา้สูงสุด ท่านจะทรมานพวกขา้พเจา้ก่อนเวลา
หรือ” 



 210 

ตวัชายผูน้ั้นเอง อาจจะไม่ทราบวา่พระเยซูคือผูใ้ด แต่บรรดาผโีสโครกซ่ึงสิงอยูใ่นตวัของเขารู้ดี
วา่ พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้ ทรงมีอ านาจเหนือพวกมนั และจะทรงปรับโทษพวกมนัใน
วนัส้ินโลก พวกมนัต่างรู้ชะตากรรมของตนเองดี แต่พวกมนัต่างก็รู้วา่ เวลานั้นยงัไม่มาถึง 

พระเยซูตรัสถามผโีสโครกวา่ “เอง็ช่ืออะไร” มนัทูลตอบวา่ “ช่ือ กอง เพราะพวกขา้พเจา้มีหลาย
ตนดว้ยกนั” ท่ีผีโสโครกตอบเช่นนั้น ก็เพราะมีผีหลายตนส่ิงอยู่ในชายอยู่นั้น มนัอาจจะมิไดม้าสิงอยู่
พร้อม ๆ กนัทีเดียวหมดทุกตน แต่เม่ือมีผีตนหน่ึงตนใดเขา้สิงอยูแ่ลว้ ก็ยอ่มเป็นโอกาสให้แก่ผีโสโครก
อ่ืน ๆ เขา้สิงไดง่้ายยิง่ข้ึน จนในท่ีสุดทัว่ทุกส่วนในร่างกายของเขา ถูกครอบง าดว้ยผเีหล่านั้นจนหมดส้ิน 

ผโีสโครกไดพ้ากนัออ้นวอนต่อพระเยซูวา่ ถา้พระองคจ์ะทรงขบัไล่มนัออกจากชายผูน้ั้น มนัก็
จะยอมออกไปโดยดี ขอแต่เพียงอยา่ไดส่้งกลบัไปสู่ “นรกขมุลึก” อนัเป็นท่ีอยูเ่ดิมของมนั (และเป็นท่ีซ่ึง
มนัจะตอ้งไปในวนัพิพากษาโลก) (วิวรณ์ 9:2,20:3) 

ขณะนั้นมีสุกรฝงูใหญ่ฝงูหน่ึง ก าลงัหากินอยูบ่นไหล่เขา ไม่ไกลจากบริเวณท่ีพระเยซูประทบั
เท่าใดนกั ผโีสโครกทั้งหมดจึงไดอ้อ้นวอนวา่ “ขอโปรดใหข้า้พเจา้ทั้งหลายเขา้สิงอยูใ่นสุกรเหล่าน้ีเถิด” 
ช่างเป็นการขอร้องท่ีน่าประหลาดอะไรเช่นนั้น แต่อย่างไรก็ดี ในท่ีน้ีเราก็ได้เห็นแล้วว่า ผีโสโครก
เหล่าน้ีมีสติปัญญาและความรอบรู้อยูไ่ม่นอ้ย ท่ีรู้วา่ในละแวกนั้นมีฝงูสุกรอยู ่และไม่พึงประสงคจ์ะกลบั
ไปสู่เหวนรกถ่ินเดิมของมนัอีกเลย นอกจากนั้นมนัก็ยงัไม่ตอ้งการให้ถูกขบัไล่ออกไป โดยปราศจากท่ี
อยู่อาศยัอีกดว้ย เม่ือรู้ตวัว่าจะตอ้งถูกขบัไล่ออกจากชายผูเ้คราห์ร้ายคนนั้น มนัก็รีบแสวงหาท่ีอยู่ใหม่
ทนัที แมว้า่ท่ีซ่ึงมนัจะไปเขา้สิงอยู่ใหม่น้ีจะเป็นสุกรก็ตาม แต่ก็เป็นท่ีปรากฏกนัอยา่งแน่ชดัแลว้วา่ มนั
ตอ้งการสิงอยู่ในมนุษยม์ากกว่าส่ิงอ่ืนใด ขอ้สังเกตท่ีเด่นชดัอีกประการหน่ึงก็คือ ผีโสโครกเหล่าน้ีมี
ลกัษณะของมนัโดยเฉพาะ มนัสามารถพูดและเขา้ใจภาษามนุษยไ์ด ้เสียงพูดท่ีเปล่งออกมานั้นเป็นเสียง
ของมนัเอง มิใช่เสียงของชายผูเ้คราห์ร้ายท่ีมนัสิงอยู ่นอกจากนั้นมนัยงัรู้อีกดว้ยวา่ พระเยซูทรงเป็นพระ
บุตรของพระเจา้ ตอนแรกผโีสโครกพยายามต่อสู้ขดัขืนพระเยซู โดยยกเอาเหตุผลต่าง ๆ มาอา้ง แต่แลว้
มนัก็ตอ้งยอมเช่ือฟังพระบญัชาของพระองคแ์ละรู้ตวัวา่จะตอ้งออกจากชายผูน้ั้น ส่ิงท่ีน่าแปลกและเกิน
ความเขา้ใจของเราก็คือ การท่ีพระเยซูทรงอนุญาตให้ผีโสโครกเหล่าน้ีไป เขา้สิงอยู่ในฝูงสุกรตามค า
ขอร้องของพวกมนั แทนท่ีจะส่งพวกมนัไปสู่ขุมนรก “ก่อนเวลา” แมว้่าพระเยซูจะทรงมีฤทธ์ิอ านาจ
เหนือพวกมนัทุกอย่าง แต่ก็ยงัทรงมีขอบเขตในการใช้ฤทธ์ิอ านาจของพระองค์อยู่ ฉะนั้นพระองค์จึง
มิไดท้รงจดัการกบัพวกมนัเสีย “ก่อนเวลา” แต่เม่ือเวลาของพระเจา้มาถึง ผีโสโครกทั้งปวงก็จะตอ้งถูก
ทิ้งลงในขมุนรกอยา่งไม่มีทางหนีพน้ (ววิรณ์ 20:3) 

พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าวว่า พระเยซูเพียงแต่ตรัสว่า “ไปเถิด” แล้ว “ผีโสโครกเหล่านั้นก็
ออกไป” เม่ือผีโสโครกถูกบงัคบัให้ออกไปจนหมดแล้ว ชายผูน้ั้นก็หายไปเป็นปกติดงัเดิม การขบัผี
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โสโครกรายน้ี เป็นการขบัผีท่ีร้ายกาจท่ีสุด ในการท าพระราชกิจของพระเยซู แมว้่าความชัว่ร้ายจะมี
นานาชนิดแต่มนัก็มีตน้ก าเนิดจากแหล่งเดียวกนันัน่เอง และก็ไม่มีอะไรท่ียากเกินไปส าหรับพระเจา้ 
พระเยซูมิไดท้รงกระท าการใด ๆ เพียงแต่ตรัสค าเดียวเท่านั้น ชายผูเ้คราะห์ร้ายก็เป็นอิสระ หลุดพน้จาก
อ านาจอนัชัว่ร้ายของผีโสโครกท่ีครอบง าอยูท่นัที เราไม่อาจบอกไดว้า่ ร่างกาย สมอง และจิตวิญญาณ
ของชายผูน้ี้ ซ่ึงตอ้งทนทุกข์ทรมานมาเป็นแรมปี จะมีความปีติยินดีและเป็นสุขเพียงใดท่ีไดรั้บอิสระ
เช่นน้ี โอ ช่างเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีอศัจรรยย์ิ่งนกั บดัน้ีเขามีสภาพเป็นปกติเหมือนแต่ก่อนทุกประการ 
เขากราบลงท่ีพระบาทของพระเยซูดว้ยจิตส านึกท่ีเป่ียมไปดว้ยความกตญัญู 

เม่ือผีโสโครกออกจากชายผูน้ั้นแลว้ ก็ไดเ้ขา้ไปสิงอยู่ในฝูงสุกร ตามค าอนุญาตของพระเยซู
ทนัที อาการดุร้ายและคึกคะนองท่ีเกิดข้ึนอยา่งกระทนัหนัในฝงูสุกรนั้น ส าแดงให้เห็นถึงอ านาจอนัร้าย
กาจของผีโสโครก และทนัใดนั้นสุกรทั้งฝูงต่างก็วิ่งตรงไปท่ีหน้าผาแลว้ก็กระโจนลงไปในทะเล ตาย
ส้ินทุกตวั สุกรฝงูนั้นมีสองพนัตวั และการท่ีสุกรทุกตวัเป็นเช่นน้ี อาจจะเป็นเพราะวา่ สุกรแต่ละตวัต่าง
ก็ถูกผโีสโครกสิงประจ าอยู ่หรือมิฉะนั้นก็คงเป็นเพราะสุกรบางส่วนท่ีถูกผีสิงอยูเ่ป็นฝ่ายวิ่งน าหนา้ไป
ก่อน ท าใหสุ้กรตวัอ่ืน ๆ ท่ีมิไดถู้กผสิีงพลอยวิง่ตามไปดว้ย จนในท่ีสุดตอ้งจมน ้าตายทุกตวั ค าวา่ “กอง” 
น้ี ในกองทพัโรมนัหมายถึงก าลงัทหาร ตั้งแต่ 4,500 ถึง 6,000 คน คือหน่ึงกองพลนัน่ทีเดียว การท่ีผีร้าย
จ านวนตั้งมากมายเขา้สิงอยู่ในบุคคลคนเดียว เช่นน้ี คิด ๆ ดูก็ออกจะเป็นส่ิงท่ีเหลือเช่ือ แต่พระวจนะ
ของพระเจา้ไดบ้นัทึกไวเ้ช่นน้ี 

ไม่ว่าเราจะอยู่แห่งหนต าบลใด ก็จะมีผีสิงนับหม่ืนนับแสน รายล้อมเราอยู่ตลอดเวลา ผีชั่ว
เหล่าน้ีมี “ผู้มีอ านาจ ผู ้ครอบครองในอากาศ” เป็นหัวหน้า (เอเฟซัส 6:12) ลองคิดดูเถิดว่าตาม
โรงพยาบาลโรคจิต เรือนจ า โรงพยาบาลและรมณียสถานต่าง ๆ เช่น สถานเตน้ร า แหล่งโสเภณี ฯลฯ 
จะมีผีโสโครกแทรกซึมอยูม่ากมายเพียงใด ท่ีพูดเช่นน้ีก็เพราะ “มนุษยโ์ลกทั้งส้ินทอดตวัอยูใ่นมาร้าย” 
(1 ยอห์น 5:19) และท่ีร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือ มนัไดท้  าให้ผูท่ี้ขาดความเขา้ใจในความจริงของพระเจา้ นบั
จ านวนไม่ถว้น แมก้ระทัง่คริสเตียนเอง ตอ้งอยูใ่นอ านาจของมนั โดยไม่รู้สึกตวั เราจะตอ้งจ าไวเ้สมอวา่ 
พญามารมิไดม้าทดลองคนของพระเจา้ ในรูปร่างท่ีดุร้ายหนา้ตาน่ากลวัดงัท่ีท่ีเราคาดคิด แต่มนัมาในรูป
ของ “ทูตแห่งความสวา่ง” และผูรั้บใชข้องซาตานนั้นปลอมตวัเป็นคนรับใชข้องความชอบธรรม (2 โค
รินธ์ 11:14) 

เราไม่อาจทราบไดว้า่ พญามารไดใ้ชเ้วลาล่อลวงนางฮาวานานเท่าใด จึงท าให้นางหลงเล่ห์กล
ของมนั ท าการฝ่าฝืนพระบญัชาของพระเจา้ อนัเป็นผลให้มนุษยชาติทั้งปวง ตอ้งไดรั้บความหายนะ
อยา่งใหญ่หลวง สืบเน่ืองมาจนทุกวนัน้ี ในการทดลองทุกคร้ังท่ีพระเจา้ทรงอนุญาตให้เกิดข้ึนในชีวิต 
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คริสเตียน พญามารจะคอยหาโอกาสแทรกแซงอยูเ่สมอ โดยพยายามล่อลวงเราให้หลงคลอ้ยไป
ตามค าล่อลวงของมนั ถา้หากเราไม่เช่ือการทรงน าของพระวิญญาณของพระเจา้ แมว้า่เป็นเร่ืองท่ีเล็ก ๆ 
นอ้ย ๆ ก็ตาม เราก็จะตกอยูใ่นอ านาจของพญามารทนัที เม่ือมนัสามารถล่อลวงเราไดแ้ลว้ ต่อไปมนัก็จะ
บงัคบัขบัไสเราให้ท าผิดคิดชัว่ยิ่งข้ึน พญามารไม่สามารถท าลายพระคริสตไ์ด ้เพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมาย
ท่ีใหญ่ยิ่งของมนัก็คือ ตอ้งการท าลายผูติ้ดตามพระเยซูคริสต์ทุกคน ถา้หากว่า พญามารไม่เป็นภยัต่อ
มนุษยแ์ลว้ พระเจา้ก็คงไม่ทรงสั่งสอนตกัเตือนใหเ้ราต่อสู้ขดัขืน และคอยระวงัเล่ห์กลของมนัเป็นแน่  
(1 เปโตร 5:8,9, เอเฟซสั 6:11-16) ความเช่ือในพระเจา้เท่านั้น ท่ีจะท าใหเ้ราชนะพญามารได ้ 
(ววิรณ์ 12:11) แต่ทั้งน้ีตอ้งเป็นความเช่ือท่ีแนบแน่นและมัน่คงอยา่งจริงจงัมิใช่เช่ืออยา่งหละหลวม
หรือเชือเพียงแต่ปาก พยายามปฏิบติัตามแนวทางท่ีพระองคก์ าหนดไวใ้ห ้ และจงหลีกเล่ียงทางของพญา
มาร (ซ่ึงจะท าใหเ้ราตกเป็นเหยือ่ของมาร) ใหม้ากท่ีสุดท่ีจะกระท าได ้แลว้เราก็จะชนะมนั 

ทั้งสุกรและผูเ้ล้ียง อยูห่่างไกลจากบริเวณท่ีพระเยซูประทบัอยู ่ (มทัธิว 8:30) ฉะนั้นจึงเป็น
ปัญหาอยูว่า่ ผูเ้ล้ียงสุกรรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ มีอะไรเกิดข้ึนแก่สุกรของตน ซ่ึงปัญหาน้ีก็อาจจะเฉลยไดโ้ดยไม่
ยากนกั จริงอยูแ่มพ้วกเขาจะไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาของตนเองวา่ ผีโสโครกไดอ้อกจากชายเคราะห์
ร้ายผูน้ั้น เขา้สิงในฝงูสุกร แต่จากกิริยาท่าทางอนัดุร้าย ท่ีเกิดข้ึนแก่สุกรทั้งฝงูอยา่งกระทนัหนันั้น ซ่ึงไม่
ผดิอะไรกบัท่าทางวปิริตบา้คลัง่ ของชายผูน้ั้นเลย มิหน าซ ้ าอาการท่ีเกิดข้ึนแก่ฝงูสุกร ก็เกิดข้ึนในเวลา
เดียวกนัท่ีชายผูเ้คราะห์ร้ายดงักล่าว หายเป็นปกติเสียอีก ส่ิงเหล่าน้ีคงจะพอท าใหค้นเล้ียงสุกรวนิิจฉยั
เหตุการณ์ไดว้า่การท่ีสุกรของตนเป็นเช่นนั้น มีสาเหตุมาจากอะไร อาการท่ีสงบเสง่ียมหลงัจากท่ีเขาหาย
เป็นปกติแลว้ พวกคนเล้ียงสุกรอาจจะสังเกตเห็นจากบนไหล่เขาซ่ึงเขาเล้ียงสุกรอยูก่็ได ้ หรือมิฉะนั้นก็
คงเป็นเพราะบรรดาอคัรสาวกของพระเยซูนัน่เอง เป็นผูเ้ล่าเร่ืองน้ีใหพ้วกเขาฟัง แต่ไม่วา่พวกเขาจะ
ทราบโดยทางใดก็ตาม พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ พวกเขาต่างรีบวิง่ไปบอกข่าวน้ีใหแ้ก่ผูค้นในเมือง
ฆะดาราทราบโดยทัว่กนั ดงันั้นชัว่ครู่ต่อมาจึงมีผูค้นเป็นอนัมากมาเฝ้าพระเยซู เพื่อพิสูจน์กนัใหแ้น่ชดั
วา่ เร่ืองราวท่ีตนไดรั้บทราบจากคนเล้ียงสุกรนั้น เป็นความจริงหรือไม่ 

เม่ือประชาชนเหล่านั้นมาถึงก็ไดพ้บว่า ชายท่ีเคยถูกผีโสโครกสิงอยูก่่อนก าลงันัง่อยู่แทบพระ
บาทของพระเยซู ในลกัษณะอาการเรียบร้อย ดงัท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดก้ล่าวไวใ้นตอนน้ีวา่ เขา “นุ่ง
ห่มผา้ นัง่อยูมี่สติอารมณ์ดี” เม่ือเขาหายจากการบา้คลัง่ มีสติสัมปชญัญะเช่นเดิมแลว้ ก็เกิดความละอาย
ใจท่ีเปลือยกายอยู ่และตอ้งการเคร่ืองนุ่งห่มมาปกปิดร่างกาย ฉะนั้นเส้ือผา้ท่ีเขาสวมใส่ดงักล่าวน้ี อาจ
เป็นเส้ือผา้ท่ีคนเล้ียงสุกร หรือไม่ก็บรรดาอคัรสาวกช่วยกนับริจาคให้นัน่เอง เม่ือประชาชนเห็นสภาพ
ของชายผูเ้คยถูกผสิีงหายเป็นปกติประกอบกบัไดท้ราบเร่ืองราวเก่ียวกบัสุกรทั้งฝงูจากผูเ้ล้ียงสุกรมาแลว้ 
“เขาจึงเกรงกลวันกั” และไดข้อร้อง ให้พระเยซูออกไปจากเขตแดนของพวกเขา เพราะความเกรงกลวั
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ฤทธ์ิของพระเจา้ และเช่ือว่า ถ้าพระเยซูยงัคงประทบัอยู่ในเขตแดนของตนแลว้ ก็อาจจะมีเหตุการณ์
ประหลาดท านองเดียวกนัน้ีเกิดข้ึนอีก ซ่ึงจะท าใหพ้วกตนตอ้งสูญเสียทรัพยสิ์นยิง่ข้ึนอีก จริงอยูแ่มว้า่ผล
ของการเทียบกบัการท่ีตอ้งสูญเสียสุกรถึงสองพนัตวัแลว้ ก็ดูเหมือนวา่มิไดท้  าให้พวกเขาช่ืนชมแต่อยา่ง
ใด ดงันั้นพวกเขาจึงไม่ตอ้งการใหพ้ระองค ์เขา้มายุง่เก่ียวกบัชีวติความเป็นอยูก่บัพวกเขา 

ในปัจจุบนัน้ีก็เช่นเดียว คนเป็นจ านวนมากท่ีไดป้ฏิเสธ ไม่ยอมเก่ียวขอ้งกบัฤทธ์ิอ านาจของพระ
เจา้ ต่างยึดเอาความคิดเห็นของตวัเองเป็นใหญ่ ดร. เอ. เจ. กอร์ดอนได้กล่าวไวใ้นหนังสือ “การทรง
รักษาโรคของพระเจา้” ของเขา ตอนหน่ึงมีใจความว่า พระเจา้ไดท้รงรักษาหญิงสาวผูห้น่ึง ให้รอดพน้
จากอาการป่วยของนาง แต่แทนท่ีคนอ่ืน ๆ จะเห็นถึงพระคุณของพระองค ์และเคารพนมสัการพระองค ์
กลบัพากนัเยาะเยย้ถากถาง และโจมตีหญิงสาวผูน้ั้นรวมทั้งครอบครัวของนาง อย่างรุนแรง คนส่วน
ใหญ่มกัเอาใจใส่แต่หน้าท่ีการงาน และความเป็นอยู่ของตวัเอง มากกว่าจะไปสนใจต่อความทุกข์ยาก
ของผูอ่ื้น การท่ีจะปรับปร าใส่ร้าย หรือติเตียนผูท่ี้ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของมาร โดยไม่ให้ความช่วยเหลือ
แกเขานั้น เป็นส่ิงท่ีกระท าไดง่้าย แต่หากว่าเรามองให้ลึกซ้ึงสักนิดว่า ผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อของมาร อาจจะ
มิไดมี้สันดานชัว่ร้าย เป็นเพียงแต่หลงกระท าความผิด โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และถูกมารครอบง าไวโ้ดย
ไม่รู้สึกตัว ซ่ึงกว่าเขาจะรู้ส านึกก็ถล าลึกเกินกว่าเขาจะแก้ไขได้เสียแล้ว สมควรแล้วหรือท่ีเราจะ
กล่าวโทษเขา โดยไม่ยอมใหค้วามเมตตาธรรม 

พระเยซูไดท้รงบญัชาให้เรา “แบกภาระซ่ึงกนัและกนั... เป็นท่ีให้พระบญัญติัของพระคริสต์
ส าเร็จ” “อธิษฐานเพื่อกนัและกนั เพื่อท่านทั้งหลายจะไดห้ายโรค” ช่วยกนัดูแลรักษาอาการป่วยไข ้และ
ขบัไล่ผร้ีาย ตลอดจนออกไปประกาศพระวจนะของพระองคใ์ห้แก่ชาวโลก โดยไม่เลือกวนัเวลา เพื่อวา่
เขาจะได ้“ถอนตวัออกจากบ่วงแร้วของมาร” (2 ทิโมธี 2:26) พญามารไดว้างกบัดกัผูท่ี้ประมาทเลินเล่อ
ไวแ้ทบทุกฝีกา้ว การใหค้  าตกัเตือน และการช่วยเหลือเขาเสียตั้งแต่ตอนตน้ ๆ แมจ้ะเป็นเพียงเล็กนอ้ย ก็
อาจช่วยเหลือเขามิใหก้า้วผดิพลาด ซ่ึงอาจน าความทุกขท์รมานมาสู่เขาเป็นเวลานานปี 

หากวา่พระเยซูยงัคงด ารงพระชนมใ์นสภาพเน้ือหนงัอยู ่จนตราบเท่าทุกวนัน้ี และเสด็จไปตาม
ถนนหนทางในเมืองใหญ่โตทนัสมยั ก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกนัว่า พระองค์จะได้รับการตอ้นรับจาก
ประชาชนมากน้อยเพียงใด คงมีสภาพไม่ผิดอะไรกบัท่ีชาวเมืองฆะดารามีต่อพระองค์ เม่ือสองพนัปี
มาแลว้โลกในปัจจุบนัน้ีเต็มไปดว้ยการท าสงคราม ความเกลียดชงั ความอยุติธรรม ความขมข่ืน และ
ความแตกร้าวระหว่างกัน และก็คงจะพากนัขอร้องให้พระองค์ “ไปเสียจากเขตแดนของเขา” และ
พระองคก์็คงจะตอ้งถูกตรึงอีกอย่างไม่ตอ้งสงสัย ในทวีปยุโรปไดมี้หลายประเทศท่ีปฏิเสธไม่ยอมรับ
พระองค์ และคริสตจกัรของพระองค์ แต่อย่างไรก็ตามคริสตจกัรของพระองค์ จะตอ้งด ารงอยู่สืบไป
เพราะพระเจา้ไดต้รัสวา่ “ประตูแห่งความตาย จะมีชยัชนะต่อคริสตจกัรนั้นหามิได”้  
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เม่ือพระเยซูและอคัรสาวกของพระองค์ ถูกชาวเมืองฆะดาราปฏิเสธไม่ตอ้นรับเช่นนั้น จึงพา
กนัลงเรือเตรียมตวัเดินทางจากไป การน้ีไดท้  าใหช้ายผูท่ี้ไดรั้บการช่วยเหลือให้รอดพน้จากอ านาจของผี
โสโครก รู้สึกเศร้าใจมาก พระกรุณาธิคุณอนัใหญ่หลวงท่ีพระเยซูทรงโปรดแก่เขานั้น ท าให้เขาต้ืนตนั
ใจเป็นท่ีสุด และรู้สึกวา่ชีวติของเขาขาดพระองคไ์ม่ได ้จึงไดทู้ลออ้นวอนขอติดตามไปดว้ย แต่พระองค์
ไม่ทรงอนุญาต ทรงสั่งให้เขากลบัไปหาญาติมิตร และเล่าให้บุคคลเหล่านั้น ทราบถึงพระเมตตากรุณา
อนัใหญ่หลวงของพระเจา้ และฤทธ์ิอ านาจของพระองค ์ท่ีพระองคท์รงช่วยเหลือให้พน้จากความทุกข์
ทรมาน และอ านาจของผีโสโครก ชายผูน้ั้นตระหนักแน่ว่า เขาไม่มีเพื่อนฝูงใด ๆ อีกแล้ว นอกจาก
พระองคผ์ูเ้ป็นมิตรใหม่ผูเ้ดียวเท่านั้น ทั้งน้ีเพราะถูกตดัขาดจากวงสังคมและทุกคร้ังท่ีมีผูพ้บเห็นเขา ก็จะ
ช่วยกนัล่ามโซ่เขาไว ้ฉะนั้นเขาจึงตอ้งการอยูก่บัพระองค ์ผูซ่ึ้งไดท้รงช่วยเหลือเขาให้พน้จากความทุกข ์
มีพละก าลงั ความสุข มีสติปัญญหา และความนึกคิดเช่นเดิม 

แมว้า่เขาจะมีความปรารถนาท่ีจะติดตามพระเยซูเพียงใดก็ตาม แต่เขาก็ยินดีเช่ือฟัง และปฏิบติั
ตามพระบญัชาของพระองค์โดยมิได้ขดัขืน เขาไดอ้อกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ ทัว่ทั้ง
แขวงเดกาโปลี ซ่ึงไดท้  าใหป้ระชาชนทัว่ไป พากนัพิศวงงงงวย ในการเปล่ียนแปลงของเขาเป็นอยา่งยิ่ง 
เขากลายเป็นผูป้ระกาศท่ีเคร่งครัดต่อหนา้ท่ีมาก ดงันั้นจึงไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่เขาจะตอ้งปูพื้นฐาน เตรียม
ทางไวใ้ห้พระเยซูเสด็จกลบัมา ปฏิบติัพระราชกิจในแขวงเดกาโปลีแห่งน้ีอีก และดินแดนแห่งน้ีแหละ 
ท่ีพระองคท์รงเล้ียงอาหารแก่ประชาชน เป็นจ านวนมากถึงสองคร้ัง คร้ังแรกห้าพนัคน และคร้ังท่ีสองส่ี
พนัคน นอกจากนั้นพระองคย์งัไดท้รงกระท าการอศัจรรยอ่ื์น ๆ ในดินแดนแห่งน้ีอีกหลายประการ 

ข้อไตร่ตรอง 
“จงระลึกถึงคนเหล่าน้ีท่ีถูกจองจ าอยู่ เหมือนหน่ึงท่านทั้งหลายถูกจ าจองอยู่ด้วยกัน” (ฮีบรู 

13:3) การหลีกเล่ียงหรือขบัไล่ผูท่ี้ถูก “ล่ามไว”้ นั้นยอ่มเป็นส่ิงท่ีกระท าไดง่้ายกวา่ การท่ีจะแบ่งเบาความ
ทุกขไ์ปจากเขา และช่วยน าเขาใหก้ลบัคืนมาหาพระเจา้ ด าเนินชีวติตามแบบอยา่งคริสเตียนท่ีดี 

พระเยซูเสด็จเขา้มาในโลก เพื่อปลดปล่อยเชลย (คนบาป) ทุกคนให้ไดรั้บอิสระภาพ และเพื่อ
ท าลายโซ่ตรวนทุกอย่างท่ีผูกมดัร่างกาย และจิตวิญญาณของมนุษยไ์ว ้“เหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรนั้นจะ
กระท าใหท้่านทั้งหลายเป็นไทย ท่านก็จะเป็นไทยจริง ๆ” (ยอห์น 8:36) 

“นุ่งห่มผ้านั่งอยู่มีสติอารมณ์ดี” ชายผูท่ี้ถูกผโีสโครกสิงอยู ่ตอ้งเปลือยกายมาเป็นเวลาแรมปี แต่
เม่ือเขาหายเป็นปกติ มีสติรู้ผิดชอบ เขาก็รีบจดัการนุ่งห่มเส้ือผา้ทนัที “พระองคไ์ดท้รงเอาความรอดมา
สวมใส่ขา้พเจา้เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม และพระองคท์รงเอาความชอบธรรม มาตกแต่งขา้พเจา้อยา่งเส้ือคลุม” 
(อิสยาห์ 61:10) ขณะท่ีชายผูน้ี้ยงัตกอยูใ่นอ านาจผีโสโครกนั้น เขาไม่รู้สึกตวัวา่ ตนเป็น “คนเปลือยกาย
อยู”่ (ววิรณ์ 3:17) “ผูท่ี้เฝ้าระวงัให้ดี และรักษาเส้ือผา้ของตนจะเป็นสุข เกลือกวา่ผูน้ั้นจะเดินเปลือยกาย 
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และคนทั้งหลายจะไดเ้ห็นความน่าละอาจของเขา” (วิวรณ์ 16:15) (ขอ้น้ีน่าจะเป็นบทเรียนท่ีดีส าหรับ
สตรีท่ีชอบแต่งกายตามแบบสมยัใหม่ โดยท่ีไม่ค  านึงถึงประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามของบา้นเมือง) 

“เขาอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพ” พญามารมกัจะน าเราไปสู่ดินแดนแห่งความตายเสมอ “ความ
ตายก็เกิดมาเพราะความผดินั้น” (โรม 5:12) ความผิดบาปท าให้เราขุดคน้อยูร่อบ ๆ ป่าชา้ คือขุดคน้ส่ิงท่ี
ไดต้าย และถูกฝังไวก้บัพระคริสตแ์ลว้ 

“ไม่มีผู้ใด ท าให้เขาสงบได้” เน่ืองจากมีผีโสโครกสิงอยูใ่นชายผูน้ั้น ดงันั้นจึงไม่มีผูใ้ดสามารถ
ท าใหเ้ขาสงบสติอารมณ์ไดเ้ลย แต่เม่ือพระเยซูขบัไล่บรรดาผีโสโครกออกจากตวัเขาจนหมดแลว้ เขาก็
ทรุดตวัลงนัง่แทบพระบาทของพระองค ์ดว้ยอาการสงบเสง่ียมท่ีสุด “เหตุวา่ใจสมกบัเน้ือหนงันั้นก็เป็น
ศตัรูต่อพระเจา้ เพราะว่าหาไดอ้ยู่ใตบ้งัคบัพระบญัญติัของพระเจา้ไม่ และจะอยู่ใตบ้งัคบัพระบญัญติั
ไม่ได”้ (โรม 8:7) พญามารจะท างานของมนัไดก้็เฉพาะแต่ในชีวติเน้ือหนงัเท่านั้น เพราะชีวิตน้ีก็ “ติดไฟ
มาจากนรก” ดว้ยเช่นเดียวกนั (ยากอบ 3:6) 

“เขาจึงเกรงกลัวนัก” ชาวเมืองฆะดาราต่างรู้สึกเกรงกลวัพระเยซูยิ่งนกัและเช่ือว่าถา้ปล่อยให้
พระองคส์ าแดงอ านาจ ท่ามกลางพวกเขาต่อไปแลว้ จะตอ้งมีเหตุการณ์ร้ายอ่ืน ๆ เกิดข้ึนแก่พวกเขาอีก 
ฉะนั้นชาวเมืองฆะดาราเหล่าน้ี จึงตอ้งการให้พระองคอ์อกจากเมืองไปเสียโดยเร็ว ไม่ตอ้งสงสัยเลยว่า 
ความคิดผดิเช่นน้ี จะตอ้งน าไปสู่การพิพากษาอยา่งแน่นอน มีหลายคนตอ้งการฟังพระธรรมโอวาทของ
พระองค์ แต่การท่ีพวกเขาใกลชิ้ดสนิทสนมกบัพระองค์ กบัการท่ีจะให้พระองค์ช้ีให้เห็นถึงความผิด
บาปของตนเองนั้น เป็นคนละเร่ือง มนุษยทุ์กคนลว้นแต่ไม่พึงปรารถนาท่ีจะไดย้ินถึงเร่ืองความผิดบาป
ของตวัเอง “พระเจา้ไม่ไดท้รงประทานให้เรามีใจสะดุง้กลวั แต่ทรงประทานให้เรามีใจประกอบดว้ย
ฤทธ์ิ และดว้ยความรัก และดว้ยกริยาเสง่ียมเจียมตวั” (2 ธิโมที 1:7) 

“คร้ันเขาเห็นพระเยซู...กว่ิ็งเข้าไปกราบไหว้พระองค์” “เพื่อทุกหัวเข่าในสวรรค์ก็ดี ท่ีแผ่นดิน
โลกก็ดี ใตพ้ื้นแผ่นดินโลกก็ดี จะไดคุ้กกราบลงนมสัการ ในพระนามแห่งพระเยซูนั้น” (ฟิลิปปี 2:10) 
“พวกปีศาจทั้งปวงก็เช่ือเหมือนกนั และกลวัจนตวัสั่น” (ยากอบ 2:19) 

พระเยซูตรัสแก่เขาว่า “จงกลับไปบ้านเรือนของตัว” และ “คนนั้นก็กลับไป” อย่างว่าง่าย 
เช่นเดียวกบัเร่ืองบุตรเสเพล ตอนท่ีเขาส านึกตวัไดแ้ละพูดวา่ “ขา้พเจา้จะลุกข้ึนและกลบัไปหาบิดาของ
ขา้พเจา้ท่ีบา้น” เขาไดอ้อกไปประกาศใหป้ระชาชนทัว่ทุกแห่งหน ทราบถึงพระราชกิจยิ่งใหญ่ท่ีพระเจา้
ไดก้ระท าเพื่อเขา ขอให ้“เหล่าคนท่ีพระเยโฮวาห์ทรงไถ่ไว ้ทูลกล่าวดงันั้น” เถิด 

ค าวา่ “ประกาศ” น้ี ในภาษากรีกหมายถึง การมีสิทธิหรืออ านาจซ่ึงบุคคลอ่ืนจะตอ้งเช่ือฟัง และ
ปฏิบติัตาม เน่ืองจากชายผูน่้าสงสาร ซ่ึงถูกผีโสโครกสิงนั้น ไดร้อดพน้จากความทุกข์ทรมาน เขาจึง
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กลายเป็นผูมี้อ  านาจเช่นเดียวกบัทุกคน ท่ีพระเยซูไดท้รงช่วยให้รอดพน้จากความเจ็บไขไ้ดป่้วย ดงันั้น
เราตอ้งออกไปประกาศพระราชกิจของพระองค ์ใหแ้ผข่ยายออกไปโดยอาศยัอ านาจของพระองค ์

ทบทวน 
ในขั้นท่ีแลว้ พระเยซูทรงส าแดงการอศัจรรยอ์ะไรบา้ง? พระเยซูและอคัรสาวกของพระองค ์

ขา้มไปถึงดา้นทิศตะวนัออก เม่ือเวลาเท่าใด? 
ตรงท่ีพระเยซูและอคัรสาวกจอดเรือนั้น อยู่ใกล้เมืองอะไร? ภูมิประเทศแถบนั้นมีลกัษณะ

อยา่งไร? ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นแขวงนั้นเป็นชนชาติใด? 
บุคคลแรกท่ีพระเยซูและอคัรสาวกพบ ในทนัทีท่ีข้ึนฝ่ังคือใคร? เขามาจากไหน? เขาไดรั้บความ

ทุกขท์รมานเน่ืองจากอะไร? จงอธิบายถึงลกัษณะท่าทางการปรากฏตวัของเขา และสภาพความเป็นอยู่
ของเขา เม่ือเขาเห็นพระเยซูเสด็จมาเขาท าอยา่งไร? พระองคท์รงกระท าอยา่งไรต่อชายผูน้ั้น? ผีโสโครก
ยอมออกจากเขาในทนัที ท่ีพระเยซูทรงขบัไล่มนัหรือไม่? พวกมนัทูลต่อพระเยซูวา่อยา่งไร? พระองค์
ตรัสถามผโีสโครกอยา่งไร? มนัทูลตอบวา่อยา่งไร? 

ผโีสโครกท่ีสิงอยูใ่นร่างของเขามีทั้งหมดก่ีตน? ค าวา่ “กอง” มีปริมาณมากนอ้ยเพียงใด? 
ชายผูน้ั้นตอ้งตกอยูใ่นสภาพเช่นน้ี เป็นเวลานานเท่าใด? ชาวเมืองฆะดารามีความรู้สึกต่อชายผู ้

นั้นอยา่งไร? พวกเขากระท าอย่างไรต่อชายผูน้ั้น? ชายผูน้ั้นมีพละก าลงัแข็งแรงผิดมนุษยเ์ช่นนั้นหรือ? 
พระเยซูทรงเกรงกลวัเขาหรือไม่? เพราะเหตุใด? 

ผีโสโครกทูลอ้อนวอนพระเยซูอย่างไร? เหตุใดพวกมันจึงต้องการเข้าไปสิงอยู่ในสุกร? 
ขณะนั้นสุกรฝงุนั้นอยูท่ี่ไหน? พระเยซูทรงอนุญาตตามค าออ้นวอนของพวกมนัหรือไม่ เพราะเหตุใด? 

พระเยซูทรงกระท าอยา่งไร ในการช่วยเหลือชายผูน้ั้นใหร้อดพน้จากความทุกขท์รมาน? ค าตรัส
เพียงค าเดียว ท่ีพระเยซูทรงใชใ้นการขบัไล่ผีโสโครก ให้ออกจากชายผูน้ั้นมีใจความว่าอยา่งไร? ผลท่ี
เกิดข้ึนในทนัทีทนัใดนั้นเป็นอยา่งไร? มีอะไรบงัเกิดข้ึนแก่สุกรฝงูนั้น? 

สุกรฝูงนั้นมีทั้งหมดก่ีตวั? คนเล้ียงสุกรมีความรู้สึกอย่างไร ต่อเหตุการณ์นั้น? พวกเขาท า
อยา่งไร? 

ผโีสโครกไดส้ าแดงฤทธ์ิเดชของมนัอยา่งไร? 
เม่ือชาวเมืองฆะดารา และประชาชนในอาณาเขตโดยรอบไดท้ราบเร่ืองราวเก่ียวกบัการอศัจรรย์

น้ีแลว้ พวกเขากระท าอยา่งไร? เม่ือพวกเขาพากนัมาเฝ้าพระเยซู พวกเขาพบเห็นอะไร? ชายผูน้ั้นอยูใ่น
สภาพอย่างไร? เขาเอาเส้ือผา้มาจากไหน? ประชาชนเหล่านั้นมีความรู้สึกอย่างไร ต่อการกระท าของ
พระเยซู? เหตุใดพวกเขาจึงมีความรู้สึกเช่นนั้น? พวกเขาไดข้อร้องใหพ้ระเยซูท าอยา่งไร? พระองคเ์สด็จ
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จากดินแดนแห่งนั้นไปตามค าขอร้องของพวกเขา หรือยงัทรงอยู่ในแควน้นั้น เพื่อเทศนาสั่งสอนพวก
เขาต่อไปอีก? 

ชายผูท่ี้ไดรั้บการรักษาใหพ้น้จากความทุกขเ์วทนาแลว้นั้น ท าอยา่งไร? เหตุใดเขาจึงปรารถนาท่ี
จะติดตามพระเยซูไป? พระองคต์รัสสั่งใหเ้ขาท าอะไร? โดยปกติแลว้พระเยซูมกัจะก าชบัผูท่ี้พระองคไ์ด้
ทรงรักษาให้หายจากโรคภยัไขเ้จ็บ ให้เขาออกไปประกาศถึงการอศัจรรย์ของพระองค์หรือให้เขาปิด
เป็นความลบั ไม่ตอ้งบอกกล่าวใหแ้ก่ผูใ้ด? 

ท่านคิดวา่ชายผูน้ี้เหมาะสมท่ีจะเป็นผูป้ระกาศหรือไม่? หลงัจากท่ีเขาทูลลาจากพระเยซูแลว้ เขา
ไปท่ีใดเป็นแห่งแรก? เขาประกาศถึงพระราชกิจอนัใหญ่หลวงท่ีพระเยซูได้ทรงช่วยเหลือเขา ให้แก่
ประชาชนในถ่ินใด? การปฏิบติังานของเขาใหเ้กิดผลอะไรข้ึนบา้ง? 

พระเยซูเสด็จกลบัไปสู่แขวงเดกาโปลี เพื่อเทศนาสั่งสอนประชาชนท่ีนั้นอีกหรือไม่? เร่ืองน้ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบับรรดาอคัรสาวกอยา่งไร? 

เม่ือออกจากแขวงเดกาโปลีแลว้ พระเยซูและอคัรสาวกของพระองคไ์ปยงัเมืองใดต่อไป? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1.ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร เก่ียวกบัเร่ืองผสิีงน้ี 2.ท่านคิดวา่ในทุกวนัน้ียงัมีเหตุการณ์เช่นน้ีอยู่

อีกหรือ 3. ถา้หากผีโสโครกรู้ว่าพระเยซูเสด็จมาเพื่อท่ีจะทรมานมนัแลว้ เหตุใดพวกมนัจึงกราบไหว้
นมสัการพระองค ์4. ค  าพูดท่ีวา่ “ขา้พเจา้ช่ือกอง” นั้น เป็นค าพูดของชายผูน้ั้นเอง หรือเป็นค าพูดของผี
โสโครก 5. ผีโสโครกสามารถพูดเอง โดยไม่ตอ้งอาศยัการเปล่งเสียงของชายผูน้ั้นได้หรือไม่ 6. ผี
โสโครกพูดโดยอาศยัการเปล่งเสียงของชายผูน้ั้นจริงหรือ พวกมนัสามารถพูดพร้อม ๆ กนัในเวลา
เดียวกนัได้อย่างไร (มาระโก 5:12) 7. เหตุใดพระเยซูจึงปล่อยให้ผีโสโครกโตแ้ยง้พระองค์ เหตุใด
พระองค์จึงทรงอนุญาตให้ตามค าวิงวอนของพวกมนั 8. ท่านคิดว่าผีโสโครกท าร้ายผูเ้ล้ียงสุกรด้วย
หรือไม่ 9. การท่ีสุกรจมน ้าตาย ท าใหผ้โีสโครกเป็นอนัตรายหรือไม่ พวกมนัจมน ้ าดว้ยหรือไม่ 10. ท่าน
คิดว่า เหตุใดประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นจึงไม่ตอ้งการ ให้พระองค์ประทบัอยู่ท่ีนั้นต่อไป 11. ท่านคิดว่า
ชายผูน้ั้น หายเป็นปกติดีทุกอยา่งทั้งร่างกายและจิตใจ เช่นนั้นหรือ 12. คนวิกลจริต กบัคนท่ีถูกผีสิง มี
ลกัษณะแตกต่างกนัอยา่งไร 13. ท่านคิดวา่มูลเหตุเบ้ืองตน้ ท่ีท าให้เขาตกอยูใ่นสภาพเช่นน้ี คืออะไร 14.
ท่านคิดวา่ค าพยานของเขาไดช่้วยให้ประชาชนในเมืองเดกาโปลี รู้จกัพระเยซูมากข้ึน เช่นนั้นหรือ 15.
ท่านคิดวา่ หากพระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนประชาชน แทนท่ีจะช่วยขบัไล่ผีโสโครกออกจากชายผูน้ั้น
แลว้ การปฏิบติัพระราชกิจของพระองคจ์ะไดผ้ลดีกวา่น้ีเช่นนั้นหรือ 
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ขั้นทีย่ีสิ่บหกทรงช่วยให้บุตรสาวของไยรัสฟ้ืนคนืชีพ-เมอืงคาเปอร

นาอูม 

มทัธิว 9:18-34,มาระโก 5:21-43,ลูกา 8:40-56 

พระเยซูและอคัรสาวกของพระองค ์ออกจากเมืองคาเปอรนาอูม เป็นเวลาหน่ึงวนั ภายหลงัจาก
ท่ีพระองคต์อ้งผจญกบัลมพายุตลอดทั้งคืนแลว้ พระองคก์็ไดเ้สด็จข้ึนฝ่ัง ท่ีบริเวณนอกเมืองฆะดารา ณ 
ท่ีนั้นเองพระองคไ์ดท้รงขบัไล่ผโีสโครกหลายตนใหอ้อกจากชายผูห้น่ึง ผลของการขบัไล่ผีโสโครกคร้ัง
น้ี ไดท้  าใหช้าวเมืองหวาดกลวัเป็นอนัมาก จึงไดพ้ากนัทูลขอร้องให้พระองคเ์สด็จไปจากดินแดนแห่งน้ี
เสีย ดงันั้นพระองคจึ์งไดเ้สด็จกลบัมาสู่เมืองคาเปอรนาอูมซ่ึงเป็นเมือง “ของพระองค”์ โดยปล่อยให้ชาย
ท่ีพระองค์ทรงขบัผีโสโครกออกนั้นอยู่ท่ีนั่น เพื่อว่าเขาจะได้เป็นพยานให้ประชาชน ในแว่นแควน้
โดยรอบทราบถึงพระราชกิจอนัยิง่ใหญ่ ท่ีพระเจา้ไดท้รงกระท าเพื่อเขา 

การเสด็จกลบัไปสู่เมืองคาเปอรนาอูมของพระเยซูคร้ังน้ี ประชาชนไดถ้วายการตอ้นรับอย่าง
อบอุ่นใจยิ่ง ในทนัทีท่ีพระองค์เสด็จข้ึนฝ่ัง ประชาชนเป็นอนัมากต่างก็เบียดเสียดกนัเขา้ไปห้อมลอ้ม 
ตอ้นรับพระองคด์ว้ยความยนิดี บุคคลเหล่าน้ีต่างคอยท่าการเสด็จกลบัมาของพระองคด์ว้ยใจจดจ่อ และ
หวงัอยา่งยิ่งท่ีจะไดเ้ห็นพระองคป์ฏิบติัพระราชกิจในเมืองน้ีสืบไป เพราะวา่เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีพระองค์
ทรงกระท าการอศัจรรย ์ท่ียิ่งใหญ่ของพระองคเ์ป็นคร้ังแรก และทรงกระท าการอศัจรรยห์ลายประการ
ดว้ยกนั 

ในบรรดาผูท่ี้ถวายการตอ้นรับพระเยซูนั้น มีชายผูห้น่ึงเขา้ใจวา่คงรอคอยการเสด็จกลบัมาของ
พระองคอ์ยู ่ณ ท่ีนั้นตลอดเวลา นบัตั้งแต่พระองคแ์ล่นเรือเสด็จจากเมืองคาเปอรนาอูม เขาคือ ไยรัส เป็น
นายธรรมศาลา และเป็นผูน้ าคนหน่ึงของชนชาติยวิในเมืองนั้น ในเวลาท่ีกล่าวถึงน้ี ไยรัสก าลงัตกอยูใ่น
ความทุกขโ์ศกอยา่งใหญ่หลวง ทั้งน้ีเพราะบุตรสาวของเขาป่วยหนกั แมเ้ขาจะเฝ้ารักษาพยาบาลอยา่งไร
ก็ไร้ผล อาการมีแต่ทรุดหนกัลง อยู่ในลกัษณะท่ีเรียกไดว้า่ อยู่หรือตายเท่ากนั เม่ือหมดหนทางท่ีจะด้ิน
รนต่อไปอีกแล้ว เขาจึงหวงัท่ีจะยึดเอาพระเยซูเป็นท่ีพึ่ง เขาตดัสินใจอย่างเด็ดเด่ียวว่าจะตอ้งไปทูล
ขอร้องพระองค ์ใหท้รงช่วยรักษาบุตรสาวของเขาใหไ้ด ้ดงันั้นระหวา่งท่ีเขารอคอยพระองคอ์ยูน่ั้นจึงไม่
ตอ้งสงสัยเลยวา่เขาคงเฝ้าอธิษฐานขอให้พระองค์และอคัรสาวกรอดพน้จากพายุร้ายทั้งปวง และเสด็จ
กลบัมาโดยเร็ว ดงันั้นในทนัทีท่ีพระองค์เสด็จข้ึนฝ่ัง เขาจึงเป็นคนแรกท่ีเขา้ไปถวายการตอ้นรับ และ
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ทกัทายปราศรัยกบัพระองค ์เขาไดทู้ลขอร้องใหพ้ระองคเ์สด็จไปรักษาบุตรสาวของเขา ซ่ึงพระองคมิ์ได้
ปฏิเสธ ทรงด าเนินไปกบัเขาดว้ยความยนิดี ในการน้ีไดมี้ผูค้นตามเสด็จเป็นจ านวนมาก และในบรรดาผู ้
ท่ีตามเสด็จเหล่าน้ี มีหญิงผูห้น่ึง ซ่ึงป่วยเป็นโรคโลหิตตกมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่มีผูใ้ดท่ีจะเยียวยา
รักษาให้หายได ้นางเป็นคนท่ีมีความเช่ือมัน่ว่า ถา้แมน้างไดแ้ตะตอ้งชายฉลองพระองค ์โรคของนางก็
จะหายทนัที และในท่ีสุดผลแห่งความเช่ือของนางก็ไดท้  าใหน้างหายโรค 

ระหว่างทางท่ีพระเยซูก าลังเสด็จไปยงับ้านของไยรัสนั้น ปรากฏว่าบุตรสาวของไยรัสได้
ส้ินชีวติลงเสียแลว้ แต่เม่ือพระองคเ์สด็จไปถึง ก็ทรงช่วยให้เด็กหญิงผูน้ั้นฟ้ืนคืนชีพไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์
นอกจากนั้นพระองคก์็ยงัทรงรักษาชายตาบอดสองคน และใบอี้กคนหน่ึงใหห้ายอีกดว้ย 

อภิปราย 
ไยรัส ผูน้ าชนชาติยิวในเมืองคาเปอรนาอูมผูน้ี้ เคยเห็นและไดฟั้งพระธรรมเทศนาจากพระเยซู

คริสตม์าแลว้ เม่ือคร้ังท่ีพระองคท์รงเทศนาในธรรมศาลาในเมืองนั้น และคงเป็นผูห้น่ึงท่ีเคยคดัคา้นการ
ปฏิบติัพระราชกิจของพระเยซูคริสตม์าก่อน แต่คร้ันถึงคราวคบัขนัเขา้ เขาก็กลบัตอ้งพึ่งพระเยซู เพราะ 
“ยามคบัขนัของมนุษย ์ก็คือโอกาศของพระเจา้” แมว้่าเม่ือก่อนเขาจะสงสัยในขอ้เรียกร้องของพระองค ์
และไม่เช่ือในการท าการอศัจรรยข์องพระองค์ แต่มาบดัน้ีเขาตอ้งละทิ้งความหยิ่งผยองของเขาเสียส้ิน 
อาการป่วยหนกัของบุตรสาวอายุเพียงสิบสองขวบ ซ่ึงแทบจะกล่าวไดว้่า นอนรอคอยความตายอยูน่ั้น 
(มทัธิวกล่าววา่ตายแลว้) ท าให้เขาไม่อาจมีท่าทีจะแข็งกร้าวต่อไปไดอี้ก เขาตดัสินใจท่ีจะทูลขอความ
ช่วยเหลือจากพระองค์ เป็นท่ีคาดหมายกนัว่าเขาคงไดเ้สาะหาหมอท่ีมีช่ือเสียงทุกคน มารักษาจนสุด
ความสามารถแลว้ แต่ก็ไม่ไดผ้ลในท่ีสุด เขาจึงตดัสินใจเดินทางไปหาพระเยซู จนกระทัง่พบพระองค ์
แต่ขณะนั้นพระองคก์ าลงัลงเรือเสด็จขา้มทะเลสาบกาลิลี ฉะนั้นเขาจึงรอคอยพระองคอ์ยู ่ณ ท่ีนั้น ดว้ย
ความกระวนกระวายใจยิ่งนัก และเม่ือพระองค์เสด็จกลับมาก็ได้รีบตรงเข้าไปเฝ้า และทูลขอความ
ช่วยเหลือจากพระองคท์นัที เขาทูลต่อพระองคว์า่ “ขอเชิญพระองคไ์ปวางหตัถ์บนเขา แลว้เขาจะฟ้ืนข้ึน
อีก” นอกจากนั้นยงัไดก้ราบลงท่ีพระบาทของพระองค ์และนมสัการพระองคอี์กดว้ย เหตุการณ์ตอนน้ี
แสดงใหเ้ห็นวา่ไยรัส ไดรู้้สึกส านึกในความผดิบาปของตน และเช่ือพึ่งพระเยซูอยา่งแทจ้ริง 

“พระเยซูจึงลุกข้ึนเสด็จตามไป และพวกอคัรสาวกก็ตามพระองคไ์ปดว้ย” ประชาชนท่ีอยู ่ณ ท่ี
นั้นต่างก็ตามเสด็จไปดว้ย และเบียดเสียดกนัเขา้มาห้อมลอ้มพระองคอ์ยา่งเนืองแน่น ในกลุ่มชนเหล่าน้ี 
มีหญิงผูห้น่ึงซ่ึงป่วยเป็นโรคโลหิตตกมาเป็นเวลาสิบสองปีแล้ว เดินปะปนอยู่ด้วย นางได้ทราบถึง
กิตติศพัทข์องพระองค ์และทราบวา่พระองคท์รงมีฤทธานุภาพท่ียิ่งใหญ่ สามารถรักษาโรคไดทุ้กอยา่ง 
นางคิดในใจว่า “ถ้าเราถูกตอ้งแต่เส้ือของพระองค์ เราก็จะหายโรค” นางทนทุกข์ทรมานเพราะโรค
โลหิตตกน้ีเป็นเวลานานถึงสิบสองปีแลว้ และไดใ้ชจ่้ายเงินทองในการรักษาโรคน้ี เป็นจ านวนมาก ตอ้ง
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ขายทรัพยส์มบติัท่ีมีอยูทุ่กอยา่ง จนกล่าวไดว้า่แทบส้ินเน้ือประดาตวั แต่ก็สุดปัญญาของหมอท่ีจะรักษา
ให้หายได้ มิหน าซ ้ าอาการกลับทรุดหนักลงไปอีก พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าวว่า “นางได้ทนทุกข์
ล าบากมาช้านาน เพราะไดห้าหมอหลายคนมารักษา และไดเ้สียทรัพยจ์นหมดส้ิน” แต่การณ์กลบัมา
ปรากฏว่าบ่อยคร้ังท่ีการรักษา ได้ท าให้อาการของนางทรุดหนักยิ่งข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ อน่ึงความรู้
ความสามารถของแพทยท์ั้งหมดเหล่าน้ี มีอยูใ่นขอบเขตจ ากดั ฉะนั้นนางจึงตระหนกัดีวา่ ความหวงัท่ีจะ
ใหห้ายโรคโดยอาศยัมนุษยด์ว้ยกนันั้น เป็นไปไม่ไดเ้สียแลว้ แต่แมก้ระนั้นนางก็ยงัมีความเช่ือมัน่อยา่ง
เต็มเป่ียมวา่ นางจะตอ้งหายจากโรคน้ีอย่างแน่นอน หากมีโอกาสจบัตอ้งองคพ์ระเยซูคริสตเจา้แพทยผ์ู ้
ประเสริฐสุดของโลก 

ดว้ยความเช่ือมัน่ดงักล่าวแลว้ หญิงผูน้ั้นจึงพยายามเบียดผูค้นเขา้ไปจนกระทัง่อยูใ่นระยะใกล้
พอท่ีจะเอ้ือมมือไปแตะตอ้งฉลองพระองค ์ขณะนั้นพระองคก์ าลงัเสด็จไปตามถนนทรงถูกห้อมลอ้มไป
ดว้ยผูค้นอยา่งเนืองแน่น บุคคลเหล่าน้ีบางคนก็ตามไปดว้ยความอยากรู้อยากเห็น บางคนก็ตามเสด็จไป
ดว้ยความสนใจและนิยมชมชอบ บางคนก็ตามเสด็จไปดว้ยความเคารพและจงรักภกัดี ในทนัทีท่ีนาง
เอ้ือมมือไปแตะตอ้งถูกชายฉลองพระองค ์อาการโลหิตตกท่ีนางเป็นอยูน่ั้นก็หยุดและแห้งไปในบดัดล
นั้นเอง นาง “รู้สึกตวัว่า โรคร้ายของนางไดห้ายแล้ว” ช่างน่าอศัจรรยอ์ะไรเช่นน้ี โรคร้ายซ่ึงเร้ือรังมา
เป็นเวลานานถึงสิบสองปี สร้างความทุกขท์รมาน ความอ่อนแอ และบัน่ทอนความสุขความสะดวกทุก
อยา่งของนาง สุดท่ีจะพรรณนาได ้บดัน้ีไดห้ายสนิทแลว้ นางมิไดทู้ลขอความเมตตาต่อพระเยซูโดยตรง 
ไดแ้ต่เดินตามพระองคม์าอยา่งใกลชิ้ด แลว้ก็ถือโอกาสเอ้ือมมือมาแตะตอ้งชายฉลองพระองค ์อยา่งเงียบ 
ๆ ดว้ยความเช่ือหลงัจากนั้นจึงถอยห่างออกมา แต่ถึงกระนั้นพระเยซูก็ทรงรู้สึกว่า “ฤทธ์ิซ่านออกจาก
พระองค์แลว้” พระองค์ทรงหันไปรอบ ๆ แลว้ตรัสถามวา่ “ใครถูกตอ้งเรา” ค  าถามของพระองคท์  าให้
ทุกคน ณ ท่ีนั้นตกใจกลวัมาก ต่างพากนัปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกนัหมด บรรดาอคัรสาวกซ่ึงต่างก็คุน้เคย
ต่อค าถามอนัแปลก ๆ เช่นน้ีของพระองค ์ไดทู้ลตอบวา่ “พระองคเ์ห็นแลว้วา่ ประชาชนก าลงัเบียดเสียด
พระองค์ และพระองค์ยงัจะทรงถามอีกหรือว่า ใครถูกตอ้งเรา” พระองค์ทรงหันพระพกัตร์ไปรอบ ๆ 
ดวงเนตรท่ีเคร่งขรึมแต่เต็มไปดว้ยความเมตตาปราณี จบัจอ้งคน้หาผูท่ี้ถูกตอ้งพระองค์ พร้อมกนันั้นก็
ไดต้รัสแก่อคัรสาวกวา่ “มีผูห้น่ึงไดถู้กตอ้งเรา เพราะเรารู้สึกวา่ฤทธ์ิไดซ่้านออกจากเราแลว้” 

ลกัษณะท่ีพระองค์แสดงออกมานั้น ท าให้หญิงผูน้ั้นตกใจกลวัเป็นอนัมาก นางได้เขา้ไปหา
พระองค์ดว้ยอาการงนังกสั่นเทา นางไดก้ราบท่ีพระบาทของพระองค ์และทูลความจริงท่ีนางแตะตอ้ง
ถูกพระองค ์เม่ือพระเยซูทรงเห็นความเกรงกลวัของนาง ความเคารพย  าเกรง และความเช่ือของนางท่ีมี
ต่อพระองคเ์ช่นนั้น พระองคจึ์งตรัสใหก้ าลงัใจแก่นางดว้ยความเมตตาวา่ “ลูกเอ๋ย ความเช่ือของเจา้ไดท้  า
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ใหต้วัรอด จงไปเป็นสุข และหายโรคเถิด” นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาโรคของหญิงผูน้ั้นก็หายอยา่งเด็ดขาด 
และไม่เคยเป็นเช่นนั้นอีกเลย พระราชกิจของพระเยซูส าเร็จครบถว้นบริบูรณ์เสมอ 

เน่ืองจากฝูงชนท่ีติดตามพระเยซูดังกล่าว ห้อมล้อมพระองค์แน่นจนเกินไป นอกจากนั้น
พระองคย์งัตอ้งเสียเวลาตรัสกบัหญิงท่ีเป็นโรคโลหิตตกนั้นอีกดว้ย ดงันั้นการเสด็จไปยงับา้นของไยรัส
จึงด าเนินไปอยา่งลา้ชา้มาก ในระหวา่งท่ีพระเยซูก าลงัตรัสอยูก่บัหญิงอยูน่ั้น ก็มีผูน้  าข่าวมาแจง้ให้ไยรัส
ทราบวา่ บุตรสาวของเขาไดส้ิ้นชีวิตเสียแลว้ ไม่มีประโยชน์อนัใดท่ีจะตอ้งรบกวนพระเยซูเจา้ต่อไปอีก 
ข่าวร้ายน้ีท าใหไ้ยรัสเสียใจมาก เพราะวา่ขณะนั้นพระเยซูและตวัเองก็จวนถึงบา้นของเขาอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้ง
สงสัยเลยว่า การตายของบุตรสาวคงท าให้ไยรัสนึกต าหนิ ในความล่าช้าของพระเยซูเป็นแน่ หากว่า
พระองค์ทรงเร่งรีบกว่าน้ี ไม่ทรงทกัทายปราศรัยกบับรรดาผูท่ี้มาติดตามพระองค์ และไม่เสียเวลากบั
การรักษาโรคโลหิตตกของหญิงผูน้ั้นแลว้ ก็คงทนัต่อเหตุการณ์อยา่งแน่นอน หรืออาจจะเป็นไดว้า่ไยรัส
ยงัคงเช่ือมัน่อยู่ว่า อย่างไรเสียพระองค์ก็คงสามารถช่วยเหลือชีวิตบุตรสาวของเขาไวไ้ด้ เม่ือพระเยซู
ทรงทราบข่าวเช่นนั้น ก็ทรงทราบถึงความนึกคิด และความระแวงสงสัยของไยรัสทนัทีพระองคจึ์งตรัส
ปลอบประโลมใจเขาวา่ “อยา่กลวัเลย จงเช่ือเท่านั้น และลูกจะหาย” 

คร้ันไปถึงบา้นของไยรัสแลว้ พระเยซูก็ทรงบญัชาให้บรรดาผูค้นท่ีติดตามพระองค์มานั้นแยก
ยา้ยกนักลบับา้นเสีย พระองค์ทรงเลือกเอาเฉพาะอคัรสาวกคนสนิท ให้ติดตามพระองคเ์ขา้ไปในบา้น
ของไยรัสเพียงสามคือ เปโตร ยากอบ และยอห์น น้องชายของยากอบ และเม่ือเขา้ไปในบา้นก็พบว่า
ญาติพี่น้องของเด็กหญิงผูต้าย ไวทุ้กข์ และก าลงัร ่ าไห้กนัอยู ่อีกทั้งป่ีพาทยก์็พร้อมท่ีจะบรรเลงงานศพ
กนัพอดี (ในประเทศตะวนัออกนั้นเม่ือมีผูห้น่ึงผูใ้ดตายลงไป ญาติพี่น้องผูต้ายจะพากนัร้องไห้เแสดง
ความโศกเศร้าอาลยัดว้ยเสียงอนัดงัแทบจะกล่าวไดว้่า เสียงดงัไปหลายช่วงตึกทีเดียว นอกจากนั้นถา้
เจา้ของงานศพเป็นผูม้ ัง่มี ก็มกัจะมีการจา้งพวกนกัร้องไห้อาชีพ มาร้องไห้สมทบเป็นพิเศษอีกดว้ย) เม่ือ
พระเยซูและอคัรสาวกเห็นดงันั้น พระองค์จึงตรัสวา่ “ท่านทั้งหลายพากนัร้องไห้วุ่นวายไปท าไม เด็ก
นั้นไม่ตายแต่นอนหลบัอยู”่ บรรดาผูค้นท่ีอยูใ่นบา้นนั้นต่างก็พากนัหวัเราะเยาะพระองค ์เพราะพวกเขา
รู้กนัดีอยู่แลว้ว่าเด็กหญิงผูน้ั้นไดต้ายไปแลว้จริงๆ แต่มิใช่เพียงบุคคลเหล่านั้นท่ีรู้ พระเยซูก็ทรงทราบ
เช่นเดียวกนั และทรงทราบวา่ พระองคท์รงมีฤทธ์ิอ านาจท่ีจะประทานชีวิตคืนให้แก่เด็หญิงผูน้ั้นไดอี้ก 
พระองค์จึงทรงขบัไล่ทุกคนท่ีไม่เช่ือให้ออกไปจากบา้นนั้น คงเหลือแต่บิดามารดาของเด็กผูต้าย และ
อคัรสาวกทั้งสามเท่านั้น พระองคเ์สด็จน าคนทั้งหา้เขา้ไปในหอ้งเก็บศพ ทรงจบัมือศพเด็กหญิงนั้น แลว้
ตรัสว่า “จงลุกข้ึนเดิน” ทนัใดนั้นวิญญาณซ่ึงได้ออกจากร่างกายของเด็กหญิงผูน้ั้นไปแลว้ ก็ได้หวน
กลบัมาเข้าสิงอยู่ในร่างเช่นเดิม และเธอก็ฟ้ืนชีวิตข้ึนมาใหม่ ทั้งน้ีเพราะพระเจา้ทรงเป็น “บิดาแห่ง
วิญญาณจิต” (ฮีบรู 12:9) พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งจิตวิญญาณเน้ือหนังทั้ งปวง (กันดารวิถี 
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16:22,27:16) และทรงสามารถบญัชาให้บุคคลใดท่ีตายไปแลว้ ฟ้ืนคืนชีวิตมาใหม่ได ้ตามพระประสงค์
ทุกประการ 

ทนัทีท่ีวิญญาณไดก้ลบัคืนมาสิงอยู่ในร่าง เด็กหญิงผูน้ั้นก็ลุกข้ึน และเดินไปมาได ้พระเยซูจึง
ตรัสสั่งใหบิ้ดามารดาของเขา น าอาหารมาใหเ้ขารับประทาน การท่ีพระเยซูทรงสามารถช่วยให้บุตรสาว
เล็กๆ ฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาสู่ออ้มอกของบิดามารดาไดอี้กเช่นน้ีท าให้เขารู้สึก “ประหลาดอศัจรรยใ์จอย่าง
ยิง่” ผูเ้ป็นบิดาหรือไยรัสนั้นมีความเช่ือมัน่มาก่อนแลว้วา่ อยา่งไรเสียพระเยซู ก็คงสามารถรักษาอาการ
ป่วยของบุตรสาวของตนได ้แต่การท่ีบุตรสาวของเขาตายไปนั้น และพระองค์ทรงช่วยให้ฟ้ืนคืนชีวิต
นั้นมาเช่นน้ี เป็นการส าแดงฤทธานุภาพท่ีใหญ่หลวงยิ่งนกั ซ่ึงเขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลย พระเยซูได้
ทรงหา้มไยรัสและภรรยามิใหเ้ล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีแก่ผูใ้ด แต่เขาก็ไม่อาจเก็บง าข่าวประเสริฐน้ีไวไ้ด ้
(มทัธิวบนัทึกไวว้า่ กิตติศพัทข์องพระเยซูในเร่ืองน้ีไดเ้ล่ืองลือไปทัว่แวน่แควน้) 

เม่ือพระเยซูเสด็จออกมาจากบา้นของไยรัส ก็ทรงพบวา่ประชาชนเป็นจ านวนมากยงัคงรอคอย
พระองค์อยู่ แน่นอนเหลือเกินบุคคลเหล่าน้ีคงกระหายท่ีจะไดรั้บฟังผลการรักษาจากพระองค์นัน่เอง 
ขณะท่ีพวกเขาก าลงัติดตามพระเยซูไปนั้น ไดมี้ชายขอทานตาบอดสองคน ร้องขอความช่วยเหลือจาก
พระองคว์่า “บุตรดาวิดเจา้ขา้ ขอไดเ้อ็นดูขา้พเจา้เถิด” เขา้ใจว่าคนขอทานตาบอดทั้งสองน้ีเป็นชาวยิว
เช่นเดียวกบัพระองค ์ดงัจะเห็นไดว้า่เขาเรียกพระองคว์า่ “บุตรดาวดิ” (น่ีเป็นคร้ังแรกในพระคริสตธรรม
ใหม่ ท่ีใช้สรรพนามแทนพระองค์วา่บุตรดาวิด) ตามปกติแลว้ ในประเทศตะวนัออก มีคนขอทานเป็น
จ านวนมาก ตามถนนหนทางต่าง ๆ มกัมีขอทานนัง่เรียงรายกนัอยู ่คอยขอสตางคจ์ากผูท่ี้สัญจรไปมา แต่
คนขอทานตาบอดทั้งสองน้ี มิได้ขอสตางค์จากพระเยซูเลย หากทูลขอในส่ิงท่ีสูงค่ากว่านั้น คือให้
พระองคช่์วยรักษาสายตาของเขา ให้สามารถมองเห็นไดเ้ช่นตาของคนทัว่ๆ ไป พระองคท์รงปล่อยให้
เขาติดตามพระองคไ์ปจนกระทัง่ “เม่ือพระองคเ์สด็จเขา้ไปในเรือนแห่งหน่ึง” หลงัจากนั้นจึงค่อยรักษา
เขา บา้นหลงันั้นอาจจะเป็นบา้นของพระองคเ์อง หรืออาจเป็นบา้นของอคัรสาวกซ่ึงพระองค์พ  านกัอยู่
ดว้ยก็ได ้เม่ือพระองคไ์ดย้นิเขาทูลขอร้องดงันั้น จึงตรัสวา่ “เจา้เช่ือหรือวา่เราจะกระท าการน้ีได”้ เขาทูล
ตอบวา่ “ขา้พเจา้เช่ือ พระองคเ์จา้ขา้” พระองคจึ์งยืน่พระหตัถไ์ปแตะท่ีดวงตาของเขาทั้งสอง แลว้จึงตรัส
วา่ “ให้เป็นไปตามความเช่ือของเจา้เถิด” และผลก็ปรากฏวา่ชายตาบอดทั้งสองมีความเช่ืออย่างแทจ้ริง 
เพราะ “ตาของเขาก็เห็นได”้ 

ในการรักษาหญิงโลหิตตกคนนั้น นางเป็นคนแตะตอ้งพระเยซู แต่ในการรักษาคนขอทานตา
บอดสองคนน้ี พระองค์ทรงเอ้ือมพระหัตถ์ไปแตะตอ้งตาเขาเอง และก็ไดผ้ลเช่นเดียวกนั คือต่างก็หาย
เป็นปกติสมความปรารถนา เม่ือผูใ้ดไดถู้กตอ้งแลว้ “ผูน้ั้นก็หายโรค” (มทัธิว 14:36) ในกรณีทั้งสองน้ี 
ท่านเห็นวา่ผูป่้วยฝ่ายไหนมีความเช่ือมากกวา่กนั 
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พระเยซูทรงห้ามชายตาบอดทั้งสอง ซ่ึงบดัน้ีไดห้ายเป็นปกติแลว้ มิให้บอกกล่าวให้ผูใ้ดทราบ
ถึงเร่ืองน้ี แต่การหา้มปรามของพระองคค์งไร้ผลอีกเช่นเคย เพราะพวกเขา “จะไม่พูดตามท่ีไดเ้ห็น และ
ไดย้นินั้นก็หามิได”้ (กิจการ 4:20,เยเรมีย ์20:9) 

เม่ือพระเยซูและอคัรสาวกของพระองค์ออกจากบา้นหลงันั้น ก็พบวา่ ฝงูชนท่ีติดตามพระองค์
มา ยงัรอคอยพระองค์อยู่อีกเช่นเคย “ขณะเม่ือก าลงัออกไป” (มทัธิว 9:32) ก็มีผูพ้าคนใบค้นหน่ึงมาหา
พระองค ์(เขา้ใจวา่ผูท่ี้พาคนใบม้าก็คือชายตาบอดทั้งสองนัน่เอง เม่ือเขาไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระองค์จนสามารถมองเห็นได้เช่นคนทัว่ไปแล้ว เขาก็ไม่พึงประสงค์ท่ีจะเก็บง าเอาพระพรนั้นไว้
ส าหรับตวัเองแต่ผูเ้ดียว หากยงัตอ้งการให้ผูอ่ื้นไดรั้บพระพรจากพระองคด์ว้ย) สาเหตุท่ีท าให้ชายผูน้ั้น
เป็นใบก้็เพราะถูกผใีบเ้ขา้สิง และเม่ือพระเยซูทรงขบัไล่ผีร้ายนั้นออกไปแลว้ เขาก็สามารถพูดไดด้งัเดิม 
น่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ผสีามารถควบคุมอวยัวะท่ีใชใ้นการเปล่งเสีย และอวยัวะทุกส่วนในร่างกายของมนุษย์
ได ้ดงันั้นเขาจึงไม่อาจต่อสู้ขดัขืนมนัไดเ้ลย เม่ือประชาชนท่ีอยูใ่นท่ีนั้นไดย้ินคนใบพู้ดนั้นพูด พวกเขาก็
ประหลาดใจนกั และพูดเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “ไม่เคยเห็นเช่นนี ้ในประเทศอิสราเอล” ชนชาติอิสราเอล
ต่างก็รู้เร่ืองพระเจา้ด้วยกนัทุกคน แต่พวกเขาไม่เคยเห็นการส าแดงฤทธานุภาพของพระองค์ ดุจการ
กระท าการอศัจรรยข์องพระเยซูเลย เม่ือพวกเขาไดเ้ห็นพระราชกิจของพระองคท่ี์ใหม่ และใหญ่ยิ่งเช่นน้ี 
จึงท าใหพ้วกเขาประหลาดใจ และประจกัษใ์นฤทธานุภาพของพระองคม์ากข้ึน 

ในสองขั้นท่ีแล้ว มิได้กล่าวถึงการต่อสู้ขดัขวางพระเยซูเลย ทั้งน้ีเพราะในขั้นแรกพระองค์
ปฏิบติัพระราชกิจอยูใ่นดินแดนของกรีก และขั้นต่อมาคงเป็นเพราะอิทธิพลของนายธรรมศาลา ช่วยคุม้
กนัพระองคไ์วน้ั้นเอง แต่อยา่งไรก็ตาม พญามารยงัคอยจอ้งหาโอกาสหยิบฉวยเอาสง่าราศีของพระองค์
อยูต่ลอดเวลา เม่ือชาวฟาริสีไดเ้ห็นฤทธานุภาพของพระเยซู ในการรักษาคนใบใหส้ามารถพูดไดเ้ช่นนั้น 
ก็เร่ิมกล่าวหาอีกว่า พระองค์ทรงรักษาดว้ยฤทธ์ิของพญามาร การกระท าเช่นน้ีนบัว่าเป็นความผิดบาป
อนัมหนัตท่ี์พระเจา้ไม่อาจอภยัได ้(มาระโก 3:29,30) 

พระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนประชาชนต่อไปทัว่ทุกหนทุกแห่ง โดยมิไดห้ยุดย ั้ง และทรงรักษา
โรคใหแ้ก่ผูเ้จบ็ป่วยทุกคนท่ีมาหาพระองค ์โดยไม่มีการเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 

ข้อไตร่ตรอง 
เม่ือพระเยซูเสด็จไปถึงบา้นของไยรัสแล้ว ความทุกข์โศกก็กลบักลายเป็นความช่ืนชมยินดี 

พระองคท์รงโปรดประทาน “น า้มนัแห่งความช่ืนชมยินดี แทนเคร่ืองแต่งกายไว้ทุกข์ บทเพลงสรรเสริญ 
แทนจิตใจท่ีห่อเห่ียว (อิสยาห์ 61:3) 

ผูท่ี้พาคนใบม้าหาพระเยซูไดป้ระจกัษ์ความจริงวา่ ความเช่ือของตนนั้นเกิดผลยิ่งนกั เพราะว่า
พระองคไ์ดต้อบสนองความเช่ือของพวกเขา โดยช่วยให้คนใบพู้ดได ้คนเป็นจ านวนมากไม่ไดรั้บพระ



 224 

พรจากพระเจา้ ทั้งส าหรับตนเอง และผูอ่ื้น ทั้งน้ีเพราะพวกเขาไม่ไดมี้ความเช่ือนัน่เอง บางคนจะไม่ได้
รับชีวตินิรันดร์เลย เพราะคริสเตียนไม่ไดน้ าเขามาหาพระองค ์หรือไม่ยอมอธิษฐานเผือ่ผูอ่ื้น 

“อย่ากลัวเลย จงเช่ือเท่านั้น” ความเช่ือของเรา จะตอ้งเป็นความเช่ือท่ีอยูใ่นท านองคลองธรรม 
เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจา้ และเป็นไปในด้านท่ีดีงาม สมกบัความรักของพระองค์ ไม่ใช่
ความเช่ือท่ีเป็นไปตามอ าเภอใจของตวัเอง หรือเป็นตามแบบแผนของมนุษย ์

ความเช่ือของเราส าแดงออกมาโดยการอธิษฐานของเรา และการอธิษฐานของเรา ก็คือวิธีท่ีเปิด
ประตูใหเ้ราเขา้ไปหาพระเจา้ 

ความตายจะไม่มีฤทธ์ิอ านาจอนัใด เฉพาะพระพกัตร์ของพระเยซูคริสต ์ผูท้รงฟ้ืนคืนพระชนม์
และทรงเป็นชีวติ หากวา่เราสนิทสนมกบัพระเยซูคริสตจ์นสามารถไดย้ินเสียงกระซิบของพระองค ์“จง
เช่ือเท่านั้น” แลว้ ความตายก็จะไม่สามารถเอาชนะต่อเราไดเ้ลย หรือแมแ้ต่ส าเนียงของความโศกเศร้า ก็
ไม่ท าใหรู้้สึกกลวัแต่อยา่งใด 

มีประสบการณ์บางอยา่ง ท่ีพระเยซูทรงสงวนไวส้ าหรับผูท่ี้มีความเช่ือ ความรัก สนิทสนมกบั
พระองคท่ี์สุดโดยเฉพาะ ดงัจะเห็นไดจ้ากเม่ือคราวท่ีพระองค์ทรงช่วยบุตรสาวของไยรัสให้ฟ้ืนข้ึนมา
ใหม่นั้น พระองคท์รงคดัเลือกเอาแต่อคัรสาวกท่ีมีความเช่ือ ความรัก สนิทสนมกบัพระองคม์ากท่ีสุด ให้
มีส่วนรู้เห็นในการปฏิบติัของพระองคเ์พียงสามคนเท่านั้น บุคคลท่ีหม่ินแคลนเยย้หยนัชีวิตฝ่ายวิญญาณ
จิต มวัเมาลุ่มหลงอยู่กบัชีวิตฝ่ายโลก จกัตอ้งหลงหายไปในความผิดบาป และเป็นทาสของความตาย 
พระเยซูเท่านั้นท่ีเป็นความหวงัของเรา 

“เม่ือผู้ใดได้ถกูต้องแล้ว ผู้นั้นกห็ายโรค” การติดตามพระเยซูไปพร้อมกบัฝงูชนเป็นจ านวนมาก
นั้นอาจเป็นส่ิงสนุกสนานน่าช่ืนชมยินดี แต่อย่างไรก็ตาม การทดสอบท่ีจะท าให้เราไดรั้บความยินดี
อย่างแทจ้ริงนั้นอยู่ท่ีว่า เรากล้าท่ีจะเข้าเฝ้าพระองค์ตามล าพงั และกล้าพอท่ีจะเอ้ือมมือไปแตะตอ้ง
พระองคห์รือไม่ หญิงผูน้ั้นไดเ้อ้ือมมือไปแตะตอ้งพระองค ์และในทนัทีนั้นนางก็รู้สึกวา่ นางไดรั้บการ
ฟ้ืนข้ึนมาสู่ชีวติใหม่ การท่ีนางถูกตอ้งพระเยซูนั้น มีความหมาย แตกต่างจากการกระทบกระแทก ของผู ้
ท่ีติดตามพระองคอ์ยา่งมากมายนกั เพราะนางตระหนกัแน่แลว้วา่ น่ีคือการพบกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของ
นาง นางไดส้ารภาพถึงความตอ้งการความเช่ือของนาง ตลอดจนการบ าบดัรักษา การเลา้โลมใจความ
แน่ใจในการรักษา และพระพรแห่งสันติสุข ท่ีนางไดรั้บจากพระองค ์

แมปั้จจุบนัน้ีพระเยซูก็ยงัทรงเป็นแพทยผ์ูป้ระเสริฐของเราอยู ่พระองค์ทรงสามารถรักษาโรค
ได้ทุกอย่าง ซ่ึงแพทยท์ัว่ ๆ ไปไม่อาจรักษาได ้หากว่าเรามิได้ทูลขอให้พระองค์ ทรงช่วยเหลือเรา ก็
เท่ากบัเราละเลยพระผูช่้วย ผูมี้ปัญญาและความสามารถสูงสุด ซ่ึงทรงช่วยเหลือเราไดย้ิ่งกว่าทุกคนใน
โลก นัน่เองการท่ีพระเยซูทรงกระท าการอศัจรรยเ์พื่อบุคคลอ่ืนนั้น นบัวา่เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจไม่นอ้ย และ
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จะน่าสนใจและอศัจรรยใ์จยิง่นกั ถา้เรายอมใหป้ระสบการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนแก่ตวัของเราเอง กล่าวคือยอม
ใหพ้ระองคช่์วยเหลือเราโดยตรง 

พระเยซูมิได้ทรงเพิกเฉย ต่อการสังเกตนิสัยใจคอของผูห้น่ึงผูใ้ด ในกลุ่มชนท่ีมาขอความ
ช่วยเหลือจากพระองคเ์ลย 

“ให้เป็นตามความเช่ือของเจ้าเถิด” การท่ีพระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของเรา ย่อมเป็นเคร่ือง
พิสูจน์ความเช่ือของเราอยา่งเด่นชดั 

ผูท่ี้เขา้สนิทกบัพระเจา้ ยอ่มสามารถมองเห็นเหตุการณ์ไดไ้กล และกระจ่างชดักว่าดวงตาฝ่าย
เน้ือหนัง แม้จะมองในท่ีมืดก็ยงัเห็นได้ชัดยิ่งกว่าดวงตาฝ่ายเน้ือหนังมองในแสงสว่าง อย่างไม่อาจ
เปรียบเทียบกนัไดเ้ลย เราจะตอ้งไดรั้บ “ความสวา่งของโลก” เพื่อวา่ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรา จะได้
มองเห็นวถีิทางท่ีถูกตอ้ง 

พญามารพยายามขัดขวางการเป็นพยานของเราทุกวิถีทาง เม่ือพระวจนะของพระเจ้าได้
ปลดปล่อยเราให้พน้จากความบาปและความสงสัยแลว้ ล้ินของเราก็สามารถพูดไดอ้ยา่งอิสระ เรามิใช่
เพียงแต่รับพระพรส าหรับตวัเองเท่านั้น หากยงัมีข่าวประเสริฐ ซ่ึงจะตอ้งประกาศให้ผูอ่ื้นทราบอีกดว้ย 
ซะคาเรียตอ้งเป็นใบไ้ปก็เพราะเขาสงสัยพระวจนะของพระเจา้ (ลูกา 1:20) 

การท่ีจะสัมผสัถูกต้อง (เข้าสนิทกับ) พระเยซูนั้น มีด้วยกันหลายวิธี บางคนก็เข้าสนิทกับ
พระองค์ โดยการศึกษาประวติัศาสตร์ ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของพระองค์ บางคนก็เข้าสนิทกับ
พระองค์ โดยการศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ และทราบความจริงเก่ียวกบัพระชนม์ชีพของพระองค ์
บางคนก็เขา้สนิทกบัพระองค ์โดยการแตะตอ้ง “ชายฉลองของพระองค์” และรู้วา่พระองคท์รงมีชีวิตอยู่
สืบ ๆ ไปเป็นนิตย ์และสามารถประทานชีวิตให้แก่เขา หลงัจากพวกเขาไดส้ัมผสัถูกพระองคแ์ลว้ ชีวิต
ของเขาก็ไดรั้บการเปล่ียนแปลงใหม่อยา่งส้ินเชิงทั้งน้ีเพราะพวกเขาสัมผสัพระองค ์ดว้ยความเช่ือ ซ่ึงได้
ท าใหจิ้ตใจท่ีตายไปแลว้ และร่างกายท่ีเจบ็ไขไ้ดป่้วยของเขา ฟ้ืนข้ึนมาสู่ชีวติใหม่ในพระองค ์

มีขอ้ความบางอยา่งซ่ึงเราจะพบเห็นอยูเ่สมอ ในการสังเกตพระราชกิจของพระเจา้ทุกคร้ัง คือ 
ก. การแสดงพระเมตตากรุณาของพระเยซูไม่รู้จกัส้ินสุด พระองคท์รงตอบสนองความจ าเป็น

ของมนุษยทุ์กคน อยา่งเสมอตน้เสมอปลาย 
ข. การมอบทุกส่ิงทุกอย่างไวใ้นพระหัตถ์ของพระองค์ โดยความเช่ือนั้น เป็นส่ิงจ าเป็นอย่าง

ยิง่ยวด 
ค. พระองคท์รงมีฤทธ์ิอ านาจเพียงพอ ท่ีจะช่วยให้ทุกคนพน้จากความผิดบาป และรักษาทุกคน

ท่ีมาหาพระองคใ์หห้าย 
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ง. ทั้งผูท่ี้พาคนป่วยมาหาพระองค์ และคนป่วยท่ีไดรั้บการรักษาให้หาย ต่างก็เป่ียมลน้ไปดว้ย
ความช่ืนชมยนิดีดว้ยกนัทุกคน 

ทบทวน 
ในขั้นท่ีแล้วพระเยซูประทบัอยู่ ณ ท่ีใด? พระองค์เสด็จจากเมืองคาเปอรนาอูมเป็นเวลานาน

เท่าใด? เม่ือพระองคเ์สด็จกลบัมาพระองคไ์ดรั้บการตอ้นรับอยา่งไรบา้ง? 
ชายผูท่ี้ร้อนรนตอ้งการพบพระเยซูอยา่งยิ่งนั้น เป็นใคร? มีความส าคญัอยา่งไร? เขาเคยพบเห็น

พระเยซูมาก่อนหรือไม่? เขาขอร้องไห้พระองค์ท าอะไร? บุตรสาวของเขาอายุเท่าใด? ป่วยเป็นโรค
อะไร? ชายผูน้ั้นมีความเช่ือวา่พระเยซูทรงสามารถรักษาบุตรสาวของเขาใหห้ายหรือไม่? 

พระเยซูเสด็จไปกบัเขาในทนัทีทนัใดนั้นหรือไม่? มีผูใ้ดตามเสด็จไปบา้ง? เหตุใดพระเยซูจึง
เสด็จไปถึงบา้นของชายผูน้ั้นล่าชา้นกั? 

ระหว่างทางมีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนบา้ง? หญิงผูน้ั้นป่วยมาเป็นเวลานานเท่าใด? ก่อนหน้าน้ี
นางเคยหาทางบ าบดัโรคน้ีดว้ยวิธีอ่ืนบา้งหรือไม่? นางไดใ้ชจ่้ายเงินทองไปมากนอ้ยเท่าใด? อาการป่วย
ของนางทุเลาข้ึนหรือกลบัทรุดหนกัลง? 

เหตุใดนางจึงมาเฝ้าพระเยซู? นางไดท้  าอะไร? เหตุใดพระเยซูจึงทรงทราบวา่ นางแตะตอ้งชาย
ฉลองพระองค?์ บรรดาอคัรสาวกทูลพระองคว์า่อยา่งไร? 

หญิงผูน้ั้นทูลต่อพระเยซูบา้งหรือไม่? นางทูลต่อพระองค์ว่าอย่างไร? พระองค์ตรัสตอบว่า
อยา่งไร? นางหายโรคตั้งแต่เม่ือใด? 

ผูท่ี้มาแจง้ข่าวแก่พระองคแ์ละไยรัส ในขณะท่ีพระองคแ์ละหญิงท่ีป่วยเป็นโรคโลหิตตกก าลงั
สนทนากันอยู่นั้น เป็นใคร? ข่าวน้ีมีใจความว่าอย่างไร? ข่าวนั้นท าให้ไยรัสบิดาของเด็กผูน้ั้นรู้สึก
ทอ้ถอยหรือไม่? พระเยซูตรัสปลอบเขาวา่อยา่งไร? 

เม่ือพระเยซูพร้อมด้วยไยรัส และบรรดาอัครสาวก ไปถึงบ้านของไยรัสแล้ว ได้พบเห็น
อะไรบา้ง? ผูท่ี้ติดตามพระเยซูเขา้ไปในบา้นนั้นมีใครบา้ง? พระเยซูและอคัรสาวกไดก้ระท าอยา่งไร ต่อ
ญาติมิตร และผูท่ี้ก าลงัร้องห่มร้องไห้แสดงความทุกข์โศกในบา้นนั้น? ผูท่ี้ติดตามพระองค์เขา้ไปใน
หอ้งของเด็กหญิงผูน้ั้นมีใครบา้ง? เม่ือพระองคเ์ขา้ไปในหอ้งนั้นแลว้พระองค ์ทรงกระท าอะไรบา้ง? ผล
เป็นอยา่งไร? 

พระองคต์รัสแก่ไยรัสและภรรยาของเขาวา่อยา่งไร? ทั้งสองสามีภรรยามีความรู้สึกอยา่งไรต่อ
เหตุการณ์น้ี? 

ผูท่ี้รอคอยอยู ่จนกระทัง่พระเยซู และอคัรสาวก ออกมาจากบา้นของไยรัสคือใคร? 
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ขณะท่ีพระเยซูและอคัรสาวกก าลงัเดินไปนั้น ไดมี้ผูร้้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์? เขา
เหล่านั้นคือใคร? เขาเรียกพระนามพระองค์ว่าอย่างไร? และขอร้องให้พระองค์ทรงช่วยเหลือเขา
อยา่งไร? พระองคเ์สด็จไปท่ีไหน? พระองคท์รงพบพวกเขาท่ีไหน? เขาตอ้งการอะไร? พระเยซูตรัสถาม
พวกเขาอยา่งไร? พวกเขาทูลตอบพระองคว์า่อยา่งไร? 

พระเยซูทรงรักษาพวกเขาอย่างไร? พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่าอย่างไร? ผลเป็นอย่างไร? 
พระองคก์ าชบัพวกเขาเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่อยา่งไร? เขาเช่ือฟังพระองคห์รือไม่? 

เม่ือพระเยซูและอคัรสาวกออกจากบา้นหลงัจากนั้น ประชาชนไดน้ าผูใ้ดมาเฝ้าพระองค?์ อะไร
คือมูลเหตุท่ีท าใหเ้ขาตอ้งไดรั้บความทุกขท์รมานเช่นนั้น? พระเยซูทรงบ าบดัรักษาเขาอยา่งไร? ผลเป็น
อยา่งไร? ประชาชนท่ีอยู ่ณ ท่ีนัน่พดูวา่อยา่งไร? พวกฟาริสีพดูวา่อยา่งไร? 

หลงัจากนั้นแลว้ พระเยซูเสด็จไป ณ ท่ีใด? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1.ท่านคิดวา่นายธรรมศาลาผูน้ี้ เคยเคารพนบนอบกราบไหวพ้ระเยซูมาก่อนหรือไม่ ท่านคิดวา่

พระเจา้ไดท้รงเปล่ียนจิตใจของไยรัสอยา่งแทจ้ริง หรือวา่การท่ีเขาคุกเข่าลงนมสัการพระองค ์ก็เพื่อขอ
ความช่วยเหลือจากพระองค์เท่านั้น 2.หากว่าเขาไม่มีความเช่ือในพระองค์ เขาจะขาดพระพรอนัใหญ่
หลวงน้ีหรือไม่ 3. พระเยซูเคยส าแดงความแตกต่างระหวา่งการรักษาชนชาติยวิ คนต่างชาติ ชาวกรีก คน
ขอทาน คนถูกผสิีง และบุตรสาวของนายธรรมศาลา หรือไม่ 4. การท่ีมทัธิวบนัทึกวา่บุตรสาวของไยรัส
ไดต้ายไปแลว้ ส่วนมาระโกและลูกาบนัทึกไวว้่า เขาเพียงแต่ป่วยหนกั อาการอยู่ในระหว่างความเป็น
ความตายเท่านั้น ยงัไม่ถึงกบัตาย ท่านคิดว่าเร่ืองน้ีส าคญัหรือไม่ 5. พระเยซูทรงคิดว่า บุตรสาวของ
ไยรัสตายไปแลว้จริงหรือในขณะท่ีพระองคต์รัสวา่เธอเพียงแต่นอนหลบัไปเท่านั้น เหตุใดพระเยซูจึงสั่ง
ให้ไยรัสและภรรยาหาอาหารให้ลูกสาวรับประทาน 6. พระเยซูเคยสอนไวห้รือไม่วา่ การแตะตอ้งชาย
ฉลองของพระองค์ สามารถรักษาโรคให้หายได ้7. การท่ีหญิงซ่ึงเป็นโรคโลหิตตกผูน้ั้นหายโรค เป็น
เพราะนางแตะตอ้งถูกชายฉลองพระองค ์หรือเป็นเพราะนางมีความเช่ือ 8. หากวา่นางหายโรคเน่ืองดว้ย
ความเช่ือของนางดงัท่ีพระเยซูตรัสแลว้ พระเยซูทรงมีส่วนช่วยในการรักษาอยา่งไรบา้ง 9. หากนางมีแต่
ความเช่ือ แต่มิไดแ้ตะตอ้งถูกชายฉลองของพระองค์ หรือมิไดเ้ขา้เฝ้าเฉพาะพระพกัตร์ของพระองคเ์ลย 
นางจะหายโรคหรือไม่ 10. พระเยซูทรงทราบว่าชายตาบอดทั้งสองมีความเช่ืออยู่ก่อนแล้ว หรือว่า
พระองคป์ระสงคท่ี์จะให้พวกเขาส าแดงความเช่ือของพวกเขาแก่พระองค ์11. วิญญาณชัว่เป็นตน้เหตุท่ี
ท าใหช้ายผูน้ั้นเป็นใบจ้ริงหรือไม่ 
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ขั้นทีย่ีสิ่บเจ็ดทรงใช้อคัรสาวกออกไปส่ังสอน-เสดจ็เยีย่มเมอืงนาซา

เร็ธ 

มทัธิว 9:35-11:1, 13:53-58, มาระโก 6:1-13, ลูกา 9:1-6 

หลงัจากท่ีพระเยซูไดท้รงช่วยเหลือบุตรสาวของไยรัส ให้ฟ้ืนคืนชีพจากความตาย และไดท้รง
รักษาโรคใหแ้ก่ประชาชน ในเมืองคาเปอรนาอูมในขั้นท่ีแลว้ พระองคไ์ดเ้สด็จไปสู่เมืองนาซาเร็ธ ซ่ึงอยู่
ห่างจากเมืองคาเปอรนาอูมประมาณ 35 กิโลเมตร อีกคร้ังหน่ึง มีหลกัฐานบางอยา่งอา้งวา่การเสด็จไป
เยีย่มเยยีนเมืองนาซาเร็ธของพระเยซูคริสต ์ในบทเรียนน้ี (มาระโก 6:1,มทัธิว 13:53) ก็คือการเสด็จคร้ัง
เดียวกนักบัท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นลูกาบทท่ี 4 (ในขั้นท่ี 12) นัน่เองแต่อาจจะเป็นเพราะวา่การล าดบัเหตุการณ์
แตกต่างกนั และปฏิกิริยาของประชาชนท่ีมีต่อพระเยซูคริสต์ในคร้ังนั้น ตามท่ีมาระโกไดบ้นัทึกไวน้ั้น 
แตกต่างจากปฏิกิริยาของประชาชนในลูกาบทท่ี 4 ดงันั้นจึงไม่มีผูใ้ดสามารถยืนยนัให้ชดัแจง้ลงไปว่า 
พระเยซูมิไดเ้สด็จกลบัสู่นาซาเร็ธเป็นคร้ังท่ีสอง เพื่อเยี่ยมเยียนเมืองและญาติพี่นอ้งของพระองค ์การท่ี
พระเยซูเสด็จกลับไปเมืองนาซาเร็ธคร้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผลส าเร็จในการกระท าพระราชกิจของ
พระองค์ ในเมืองคาเปอรนาอูม (ทั้ง ๆ ท่ีพวกผูน้ าฝ่ายศาสนาของชนชาติยิว ไดต่้อสู้ขดัขวางพระองค์
อยา่งเขม้แข็ง) เป็นเหตุให้พระองคท์รงมีก าลงัใจ ท่ีจะเผชิญอุปสรรคต่อไป พระองคท์รงปรารถนาท่ีจะ
ใหโ้อกาสแก่ชาวเมืองนาซาเร็ธ (เมืองท่ีพระองคเ์คยอาศยัมาตั้งแต่ยงัทรงเยาวยั จนกระทัง่เติบใหญ่) ได้
ท าการแกต้วัอีกสักคร้ังหน่ึง ซ่ึงหากจะถือเอาความผกูพนัตามธรรมชาติแลว้ พระองคท์รงยอมถือวา่เป็น 
“ถ่ิน” หรือ “ภูมิล าเนา” ของพระองคน์ัน่เอง มารดาของพระองค์และน้อง ๆ ชายหญิงของพระองค์ ซ่ึง
เกิดแต่โยเซฟ ก็คงอาศยัอยูใ่นเมืองน้ี คาดวา่เวลาท่ีกล่าวถึงน้ี โยเซฟผูซ่ึ้งเล้ียงพระองคม์าแต่เล็กแต่นอ้ย
เพราะพระองค์เคยร่วมท างานช่างไมก้ับเขา ตั้ งแต่ยงัทรงเยาวยันั้น คงส้ินชีวิตเสียก่อนแล้ว การรัก
บา้นเมืองของตนนั้น เป็นของธรรมดาซ่ึงเกิดแก่ปุถุชนทุกคน 

มิตรสหายของพระเยซูในเมืองนาซาเร็ธ คงได้ให้การต้อนรับพระองค์เป็นอย่างดี แต่เม่ือ
พระองคไ์ดท้รงส าแดงพระองคว์่า ทรงเป็นบรมครู ดว้ยการเทศนาสั่งสอนประชาชนในธรรมศาลาใน
วนัซะบาโต พวกเขาก็คงเกิดอกุศลจิตคิดสงสัยในพระองค ์และผลก็คงลงเอยเช่นเดียวกนักบั การเสด็จ
เยีย่มเยยีนในคราวแรกนัน่เอง พระองคไ์ม่สามารถกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด ให้เกิดผลแก่ชาวนาซาเร็ธไดเ้ลย 
ทั้งน้ีเพราะพวกเขาไม่มีความเช่ือในพระองค์ ดงันั้น พระองคจึ์งเสด็จไปยงัเมืองอ่ืน ๆ ต่อไป เน่ืองจาก
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พระองคท์รงรู้สึกเวทนาสงสารประชาชนเป็นอนัมาก ฉะนั้นจึงไดท้รงวางโครงการขยายการปฏิบติัพระ
ราชกิจ ให้กวา้งขวางออกไป โดยส่งอคัรสาวกทั้งสิบสองคน แยกยา้ยกนัเป็นหกหมู่ หมู่ละสองคน 
ออกไปประกาศทุกแห่งหนต าบล ทัว่มณฑลกาลิลี 

อภิปราย 
พอถึงวนัซะบาโต พระเยซูก็เสด็จไปนมสัการพระเจา้ในธรรมศาลา เช่นเดียวกบัท่ีพระองคเ์คย

ปฏิบติัในเมืองนาซาเร็ธ มาแต่ก่อนเป็นประจ า และไดท้รงเร่ิมตน้สั่งสอนประชาชนในเมืองนั้นอีก ใน
การเยี่ยมเยียนธรรมศาลา เมืองนาซาเร็ธคร้ังแรกของพระองค์นั้น พระองค์ทรงถูกขดัขวางต่อสู้อย่าง
รุนแรงประชาชนไดท้  าลายพิธีในวนันั้น และพากนับงัคบัขบัไสพระองคอ์อกจากเมืองและตั้งใจจะผลกั
พระองค์ให้ตกจากเง้ือมผาอนัสูงชนั ส าหรับในคร้ังน้ี แมว้่าจะไม่มีการต่อสู้ขดัขวางอย่างเปิดเผย เช่น
คร้ังก่อน แต่ประชาชนก็ยงัมีท่าทีเยน็ชา ไม่เช่ือพระองคอ์ยูเ่ช่นเดิม ประชาชนผูท่ี้ไดย้ินไดฟั้งค าสั่งสอน
ของพระองคแ์ละเร่ืองการอศัจรรยต่์าง ๆ ท่ีพระองคไ์ดก้ระท าในเมืองอ่ืน ๆ ต่างก็รู้สึกประหลาดใจเป็น
อยา่งยิง่ จึงไดซุ้บซิบถามกนัเองวา่ “คนน้ีมีสติปัญญาและอิทธิฤทธ์ิอยา่งนั้นมาแต่ไหน เขาเป็นลูกช่างไม้
มิใช่หรือ... เขาไดส่ิ้งทั้งปวงน้ีมาแต่ไหน” ทั้งน้ีเพราะเขาเหล่านั้นต่างก็รู้จกัมกัคุน้กบัมารดา และพี่นอ้ง
ของพระองคทุ์กคนเป็นอยา่งดี และไม่สามารถเขา้ใจเป็นอยา่งอ่ืนไปไดเ้ลย นอกจากวา่พระเยซูคือหนุ่ม
ชาวนาซาเร็ธ เช่นเดียวกบัพวกเขานั่นเอง แต่ไฉนเล่าพระองค์จึงทรงมีฤทธ์ิอ านาจ และสติปัญญาผิด
มนุษยเ์ช่นน้ี “คนน้ีเป็นลูกช่างไมมิ้ใช่หรือ มารดาของเขาช่ือมาเรียมิใช่หรือ” การเอ่ยถึงช่ือของนางมา
เรียน่าจะท าให้เขาระลึกถึง การก าเนิดอนัมหัศจรรยข์องพระเยซูคริสต์ แต่ชาวนาซาเร็ธ เหล่าน้ีมิได้มี
ความนึกคิดเช่นนั้นเลย และเพราะเหตุท่ีพวกเขามกัตั้งค  าถามเชิงเยาะเยย้เช่นน้ี พระเยซูจึงตรัสย  ้าเสมอวา่ 
“ศาสดาพยากรณ์ไม่ขาดความนบัถือเวน้แต่ในเมืองของตน” 

“พวกเขาสะดุดกระดากเพราะพระองค์” (ลูกา 7:23) ทั้ง ๆ ท่ีชาวนาซาเร็ธไดรู้้เห็นและไดย้ิน
เร่ืองราวการอศัจรรยข์องพระองค ์ดว้ยกนัทุกคนแลว้ก็ตาม แต่เน่ืองจากพวกเขารู้จกัมกัคุน้ กบัชีวิตความ
เป็นอยู ่ฝ่ายเน้ือหนงัของพระองค์มาก่อน จึงเขา้ใจวา่พวกเขารู้จกัพระองค์เป็นอยา่งดี ดงันั้นพวกเขาจึง
ตดัสินใจอย่างง่ายดายท่ีจะไม่ยอมเช่ือเร่ืองราวเก่ียวกบัฤทธานุภาพ และสติปัญญาอนัปราดเปร่ืองของ
พระองค์ การเสด็จมายงัเมืองนาซาเร็ธคร้ังน้ี อคัรสาวกทั้งสิบสองของพระองค์ก็ตามเสด็จมาดว้ย แต่
เวลาท่ีกล่าวถึงน้ีคงไดแ้ยกยา้ยกนัออกไปประกาศถึงพระราชกิจของพระเยซู ให้แก่ประชาชนตามทอ้งท่ี
ต่าง ๆ แต่ส าหรับในเมืองนาซาเร็ธ ส่ิงท่ีพระเยซูทรงกระท า ก็คือ “รักษา” คนเจ็บไขบ้างคนให้หาย
เท่านั้น ซ่ึงคนเจบ็น้ีต่างก็พร้อมแลว้ท่ีจะรับการรักษา ไม่วา่ดว้ยวธีิใด ๆ ก็ตาม เพื่อให้หายโรค “พระองค์
จึงไม่ได้กระท าการอิทธิฤทธ์ิมากในเมืองนั้น เพราะความไม่เช่ือของเขา” พระเยซูมิได้ทรงรู้สึกเสีย
พระทยัในการตอ้นรับอนัเยน็ชาของชาวเมืองนาซาเร็ธ แต่ท่ีพระองค์ทรงผิดหวงัและเศร้าพระทยัมาก
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ท่ีสุดก็คือ การสงสัยของพวกเขาซ่ึงไดฝั้งรกราก ในความรู้สึกของพวกเขา ซ่ึงกลายเป็นความไม่เช่ือ จน
สุดท่ีจะแกไ้ขได ้พระองคป์ระหลาดพระทยั เพราะคนเหล่านั้นไม่ใคร่จะเช่ือ ใน ลูกา 7:9 นั้น พระเยซู
ทรงประหลาดใจต่อความเช่ือท่ีพระองคท์รงพบเห็นเป็นอยา่งยิ่ง แต่ในท่ีน้ีกลบัตรงกนัขา้ม คือมีแต่คน
ไม่เช่ือ จนป่ิมว่าจะท าให้พระองค์ช ้ าใจตายก็ว่าได ้เพราะแมแ้ต่พี่น้องของพระองค์แท ้ๆ ก็ยงัไม่เช่ือ
พระองค ์(ยอห์น 7:5) พระองคจึ์งตรัสดว้ยความเศร้าพระทยัวา่ “ศาสดาพยากรณ์ไม่ขาดความนบัถือ เวน้
แต่ในเมืองของตน” (มาระโก 6:4) แต่อยา่งไรก็ตาม การท่ีจะกล่าววา่ไม่มีผูใ้ดเช่ือพระองคเ์ลยนั้น ก็ออก
จะขดัความจริงอยู ่เพราะอย่างน้อยท่ีสุดก็ยงัมีมารดาของพระองค์อีกคนหน่ึง ท่ีเช่ือและเขา้ใจพระองค์
ทุกอยา่ง 

“โอ คนมีความเช่ือนอ้ย เม่ือบุตรมนุษยจ์ะมา ท่านจะพบความเช่ือในแผน่ดินโลกหรือ”  
(ลูกา 18:8) การขาดความเช่ือ เป็นความอ่อนแอท่ีสุดของมนุษย ์นบัตั้งแต่สมยัอาดมัเป็นตน้มา

จนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี มนุษยส์ามารถส าแดงความเช่ือได ้เช่นเดียวกบัท่ีสามารถส าแดงความคิดเห็น แสดง
ความรัก ฯลฯ จนนบัเป็นส่วนหน่ึงในชีวติของมนุษย ์ซ่ึงมนุษยอ์าจจะน าไปใชใ้นทางท่ีถูกหรือในทางท่ี
ผิดก็ได ้ไม่วา่จะเป็นความเช่ือต่อมนุษยด์ว้ยกนั การไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั หรือความเช่ือในส่ิงใด ๆ ก็
ตาม จะเห็นได้ว่า ความเช่ือมีความสัมพนัธ์ต่อชีวิตของมนุษยอ์ย่างแน่นแฟ้นเสมอ และเป็นอ านาจท่ี
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลก หากประชาชนไม่มีความเช่ือไวว้างใจในรัฐบาล การปกครองของรัฐบาลก็ตอ้ง
ประสบความลม้เหลว หากประชาชนไม่มีความเช่ือไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัในการประกอบกิจการงาน 
การงานนั้น ๆ ก็ประสบความหายนะถึงแก่ลม้ละลายได ้หากท่านไม่มีความเช่ือไวว้างใจในครอบครัว ก็
จะท าให้เกิดการระแวงกินแหนงแคลงใจกนั ก่อให้เกิดความร้าวฉานและความทอ้ถอ้ยข้ึนได ้และชีวิต
ของท่านก็จะไม่มีความสุข ไม่มีความเช่ือมัน่ในคริสตศาสนา โลกน้ีตอ้งมีแต่ความขาดแคลนส าหรับ
ท่าน และจะไม่มีทางรับค าตอบในการอธิษฐาน นิวตนัเพียงแต่มองเห็นแอปเป้ิลผลเดียวลงมาสู่พื้นดิน
เท่านั้น ความเช่ือของเขาก็ยงัโลดแล่นไปถึงดวงจนัทร์ และน่ีเองท่ีเป็นมูลเหตุให้เขาคน้พบกฎแห่งความ
ดึงดูดของโลกเพียงแต่ทรายไม่ก่ีเม็ดท่ีติดอยูก่บัเศษไม ้ท่ีลอยเขา้มาสู่ฝ่ังประเทศสเปน ก็ไดท้  าให้ความ
เช่ือของโคลมับสัคิดกวา้งไกลไปถึงป่าไม ้และผืนแผ่นดินซ่ึงเขาคิดว่าคงอยู่ไม่ไกลจากท่ีนั้นมากนัก 
(และน่ีเองท่ีเป็นแรงกระตุน้ให้เขาคน้พบทวีปอเมริกา) แต่ความเช่ือในพระเจา้เป็นดุจสะพานเช่ือมโยง 
ระหว่างความตายและชีวิตระหว่างความสูญเสียชีวิตนิรันดร์ และการไดรั้บชีวิตนิรันดร์ ความเช่ือใน
พระเจา้ เป็นส่ิงจ าเป็นต่อชีวติซ่ึงจะขาดเสียมิได ้

เน่ืองจากชาวนาซาเร็ธไม่ยอมเช่ือพระเยซู ดงันั้นพวกเขาจึงสูญเสียโอกาสอนัดีงามท่ีพระองค์
ประทานใหน้ั้น ทั้งน้ีเพราะพระองคไ์ม่สามารถกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดเพื่อพวกเขาได ้ดว้ยเหตุน้ีพระเยซูจึง
ทรงประหลาดพระทยั ในการไม่เช่ือของพวกเขายิ่งนกั เป็นส่ิงท่ีน่าสังเกตวา่หลงัจากเหตุการณ์น้ีแลว้ 
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พระองค์มิได้เสด็จกลับมาเยี่ยมเยียนเมืองนาซาเร็ธอีกเลย เพราะพระองค์จะไม่ประทบัอยู่ในท่ีซ่ึง
พระองค์ ไม่สามารถปฏิบติัพระราชกิจไดเ้ป็นอนัขาด ดงันั้นพระองค์จึงได้เสด็จไปตามชนบทต่าง ๆ 
ทัว่ไป เพื่อปฏิบติัพระราชกิจสามประการของพระองค์ต่อไปอนัมี การเทศนา การสั่งสอนอบรม และ
การรักษาโรค พระองคไ์ดท้รงเทศนาสั่งสอนเร่ืองแผน่ดินของพระเจา้ ไดท้รงสั่งสอนอบรมประชาชน
ในธรรมศาลาในวนัสะบาโต และไดท้รงรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ใหแ้ก่ประชาชน โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ผล
แห่งการปฏิบติัพระราชกิจของพระองค์ ไดท้  าให้ประชาชนเช่ือถือและติดตามพระองค์ไปเป็นจ านวน
มาก พวกเขาต่างละทิ้งถ่ินฐานบา้นช่อง ติดตามพระองคไ์ปทุกหนทุกแห่ง จนกระทัง่หิวโหยอิดโรยและ
เป็นลมไปเน่ืองด้วยอดอาหาร น ้ าพระทยัอันเป่ียมไปด้วยความรักอนัใหญ่หลวงของพระเยซู เม่ือ
พระองคท์รงเห็นพวกเขาอยูใ่นสภาพเช่นนั้น พระองคก์็ทรง “พระกรุณาเขา” ยิ่งนกั เพราะพวกเขาเป็น
ดุจฝงูแกะซ่ึงปราศจากผูเ้ล้ียง 

ค าว่า “เมตตากรุณา” มีความหมายหนกัแน่นค าวา่ “เวทนา” “สงสาร” มาก เพราะค าวา่เวทนา
สงสารนั้น เป็นเพียงความรู้สึกท่ีเรามีต่อผูท่ี้หิวกระหายเท่านั้น แต่ค าวา่เมตตากรุณากินความหมายลึกซ้ึง
ยิง่กวา่นั้น คือ หมายถึงการจดัหาอาหาร มาให้ผูหิ้วกระหายเหล่านั้นดว้ย ความเวทนาสงสารเพียงแต่ท า
ใหเ้สียน ้าตา แต่ความเมตตากรุณานั้น สามารถแบกภาระของคนอ่อนแอ และปลอบโยนจิตใจอนัชอกช ้ า
เขาได ้มนุษยโลกมีความหิวกระหายความรัก และความเป็นมิตรอยูม่าก และความตอ้งการฝ่ายวิญญาณ
จิตของเขายิ่งมีมากกว่านั้นหลายเท่าทวีคูณ แต่มีน้อยคนเหลือเกิน ท่ียอมเสียสละร่วมกบัใชพ้ระเจา้ ใน
การบ ารุงเล้ียงจิตวิญญาณท่ีหิวกระหายของเขาเหล่านั้น พระเยซูไดท้รงแบกรับกางเขน แห่งความทุกข์
ทรมานของชาวโลกทั้งมวล ท่ีหลงหายไป ดว้ยพระเมตตากรุณาของพระองค ์

เม่ือพระเยซูทรงมองดูฝงูชนนั้นแลว้ จึงตรัสแก่อคัรสาวกของพระองคว์า่ “การเก่ียวนั้นเป็นการ
ใหญ่นกัหนา แต่คนท าการยงันอ้ยอยู”่ พระองค์ทรงตระหนกัแน่ชดัวา่ การเก็บเก่ียวอนัยิ่งใหญ่ คือการ
น าวิญญาณของมนุษยโลกให้มาเช่ือพึ่งพระองค ์พระองคท์รงทราบถึงความจ าเป็น ฝ่ายจิตวิญญาณวา่มี
มากนอ้ยเพียงใด ฉะนั้นหากวา่พระองคป์ฏิบติัพระราชกิจล าพงัแต่ผูเ้ดียวในชัว่เวลาอนัสั้นท่ีพระองคจ์ะ
ประทบัอยูใ่นโลกน้ีแลว้ การงานก็ยอ่มจะไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร ดงันั้นพระองคจึ์งทรงประสงคท่ี์จะให้อคัร
สาวกของพระองค์รู้ถึงภาระรับผิดชอบต่อการงานท่ีมีอยู่รอบขา้ง และรู้ถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีผู ้
ประกาศเพิ่มเติม พระองค์จึงตรัสว่า “จงอธิษฐานขอต่อพระเจา้ของการเก็บเก่ียวนั้นให้ใช้คนท าการ
หลายคน ไปในการเก่ียวของพระองค์” แต่ทั้งน้ีพระองค์มิไดท้รงหมายถึงพวกศาสดาพยากรณ์ หรือ
อาจารยส์อนศาสนาตามสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ หากแต่พระองคท์รงหมายถึงผูป้ระกาศ ท่ีประกอบดว้ย
พระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระองค์ และยินดีท่ีจะเสียสละทุกส่ิงทุกอย่าง ออกติดตามพระองค์ไปมิใช่
เพียงไดรั้บการสั่งสอนอบรม จากวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัเท่านั้น แต่ไดรั้บการสั่งสอนอบรมจากพระ
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เจา้โดยตรง โดยการอธิษฐาน เขา้เฝ้าพระเจา้ดว้ยใจร้อนรนอย่างสม ่าเสมอ และมิใช่เพียงแต่ไดรั้บการ
แต่งตั้งโดยมนุษยเ์ท่านั้น แต่ตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากพระเจา้โดยตรง พระเจา้ทรงส่งผูรั้บใชท้ั้งชายและ
หญิง ท่ีมีความร้อนรนเพื่อพระองค์ ออกไปเทศนาสั่งสอนและรักษาโรคให้แก่ชาวโลกดว้ยอ านาจของ
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ โดยพระนามอนัประเสริฐของพระองค ์ซ่ึงอยูเ่หนือนามอ่ืนใดทั้งปวง 

ขอใหเ้ราอธิษฐานขอคนงานของพระเจา้เพิ่มข้ึน เพื่อวา่พระองคจ์ะไดส่้งบุคคลเหล่านั้นออกไป 
เราไม่ควรพึงพอใจอยู่กบัการงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีเรากระท าเท่านั้น แต่จะตอ้งอธิษฐานเผื่อคนงานอ่ืน
ของพระเจา้อีกดว้ย ใหเ้ขาไดรั้บการทรงน า และการอบรมจากพระเจา้ และออกไปปฏิบติังานยงัดินแดน
ต่าง ๆ ทัว่โลก เพื่อ “กิตติคุณแห่งแผ่นดินอนัประเสริฐน้ี จะได้ประกาศไปทัว่โลก ให้เป็นพยานแก่
บรรดาชาติมนุษยแ์ลว้ท่ีสุดปลายจะมาถึง” และถา้เราเร่ิมตน้อธิษฐานอย่างจริงจงั พระเจา้ก็อาจจะทรง
เรียกร้องใหเ้รา ออกไปปฏิบติัพระราชกิจของพระองค ์เป็นการตอบค าอธิษฐานของเราเองก็ได ้

เพื่อท่ีจะขยายการปฏิบติัพระราชกิจให้กวา้งขวางออกไป ตามเหตุผลดงัไดก้ล่าวมาแลว้ พระ
เยซูจึงทรงเรียกอคัรสาวกทั้งสิบสองคนมาหาพระองค ์ทรงแบ่งอคัรสาวกทั้งหมดออกเป็นหมู่ ๆ หมู่ละ
สองคน ให้แยกยา้ยกนัออกไปเทศนาตามหมู่บา้นต่าง ๆ ทัว่ทั้งมณฑลกาลิลีเพื่อให้ข่าวประเสริฐ แห่ง
แผ่นดินสวรรค์ของพระเจา้ แพร่ไปอย่างรวดเร็ว พระองค์ทรงก าชับบรรดาอคัรสาวกมิให้เขา้ไปใน
ดินแดนของชนต่างชาติ และมณฑลซะมาเรียเป็นอนัขาด ทรงช้ีเฉพาะเจาะจงให้เทศนาแก่ “แกะชาติ
อิสราเอลท่ีหายไปนั้น” (มทัธิว 15:24) เท่านั้น ในสมยันั้นอคัรสาวกมีโครงการอนัแน่วแน่ ในอนัท่ีจะน า
วิญญาณของ “พวกยิว” ก่อน (โรม 1:16) โดยมีข่าวประเสริฐท่ีจะตอ้งประกาศ และภารกิจอ่ืน ๆ ท่ี
แน่นอน ซ่ึงไดแ้ก่การเทศนาเร่ืองแผน่ดินของพระเจา้ไดใ้กลเ้ขา้มาแลว้ การรักษาโรคให้แก่คนเจ็บป่วย 
รักษาคนโรคเร้ือนให้หาย ช่วยคนตายให้ฟ้ืน ตลอดจนการขบัผีสิงออกจากร่างกายของมนุษย ์พระเยซู
ไดท้รงโปรดให้อคัรสาวกมีฤทธ์ิอ านาจ ในการช่วยเหลือมนุษยท์ั้งร่างกายและวิญญาณให้พน้จากการ
ผกูมดัของอ านาจชัว่ทั้งปวง พระองคไ์ดป้ระทานอ านาจให้เขาขบัผีต่าง ๆ และรักษาโรคต่าง ๆ ให้หาย” 
(ลูกา 9:1) พระองค์ได้ประทานฤทธ์ิอ านาจให้แก่อัครสาวก เพื่อให้ออกไปปฏิบติัพระราชกิจของ
พระองค์ พระองค์ทรงอบรมสั่งสอนพวกเขา ทรงเป็นแบบอย่างอนัดีแก่พวกเขา และทรงส่งพวกเขา
ออกไปปฏิบติัพระราชกิจ โดยท่ีมิไดมี้การตระเตรียมเงินทอง อาหาร เส้ือผา้ รองเทา้หรืออุปกรณ์พิเศษ
ใด ๆ แมแ้ต่ประการเดียว นอกจากไมเ้ทา้ท่ีใชใ้นการเดินทางเท่านั้น (มาระโก 6:8) บรรดาอคัรสาวกเคย
มีความเป็นอยู่ในลกัษณะเช่นใด พระองคก์็ทรงส่งออกไปในสภาพเช่นนั้น เพราะพระองค์ทรงเช่ือว่า 
พระบิดาเจา้ คงได้จัดการทุกส่ิงไวล่้วงหน้า ไม่ถึงกบัปล่อยให้หิวโหยอดอยาก จนเกินก าลงัเป็นแน่ 
เพราะ “ผูท้  าการ ควรจะไดอ้าหารกิน” (มทัธิว 10:10) 
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ค าสอนท่ีพระเยซูทรงก าชบับรรดาอคัรสาวก ในการออกไปประกาศสั่งสอนประชาชนนั้นมี
ใจความย่อ ๆ ดังน้ี เม่ือไปถึงเมืองใด ก็ควรสืบดูก่อนว่า มีใครบ้างท่ีเป็นคนดี มีความชอบธรรม 
เหมาะสมท่ีจะขออาศยัไดบ้า้ง แลว้ก็อาศยัอยูก่บัผูน้ั้นตลอดเวลา ท่ียงัพกัแรมอยูใ่นเมืองนั้น จนกวา่จาก
ไป เม่ือข้ึนบา้นใดก็ควรใหพ้รแก่บา้นนั้น แต่ถา้เห็นวา่คนในบา้นนั้น ประพฤติตวัไม่เหมาะสมแก่การให้
พร ก็ให้พรนั้นกลบัคืนมาสู่อคัรสาวกดงัเดิม และก่อนท่ีจะออกจากบา้นนั้น ก็ควรสะบดัผงคลีดิน ท่ี
ติดตามเทา้และร่างกาย ออกใหห้มดดว้ยเพื่อแสดงให้ทราบวา่การท่ีเขาปฏิเสธพระวจนะของพระเจา้นั้น 
เขาจะตอ้งถูกปรับโทษในวนัพิพากษาโลก แต่ถา้ผูใ้ดใหก้ารตอ้นรับอคัรสาวก แมแ้ต่เพียงน ้ าเยน็สักแกว้ 
ผูน้ั้นก็จะไดรั้บบ าเหน็จในสวรรค์ (มทัธิว 10:41) พระเยซูตรัสว่า “ผูท่ี้รับท่าน ก็รับเรา” อคัรสาวกได้
ออกไปประกาศในพระนามของพระเยซูคริสต์คือเป็นตวัแทนของพระองค์ (2 โครินธ์ 5:20) เน่ืองจาก
บรรดาอคัรสาวก เป็นผูรั้บใช้ของพระองค์ ฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่า “ซ่ึงท่านได้กระท าแก่ผูเ้ล็กน้อย
ท่ีสุด คนหน่ึงในพวกพี่นอ้งของเราน้ี ก็เหมือนท่านไดก้ระท าแก่เราดว้ย” 

นอกจากค าตกัเตือนต่าง ๆ ดงักล่าวแลว้ พระเยซูยงัทรงสั่งสอนอคัรสาวกเพิ่มเติมวา่ ตอ้งระวงั
มนุษยใ์หจ้งหนกั ใหเ้ป็นคนฉลาดเหมือนงู และเป็นคนสภาพเหมือนนกพิราบ (มัทธิว 10:17) “พระองค์
ทรงทราบทุกส่ิงซ่ึงมีอยูใ่นมนุษย”์ (ยอห์น 2:25) พระองคท์รงทราบวา่ อคัรสาวกของพระองคจ์ะตอ้งถูก
ท าร้ายข่มเหง และรังควาน ดงัท่ีพระองค์เคยประสบมาแล้ว เพราะว่า “ทาสไม่ใหญ่กว่านายของตน” 
(มทัธิว 10:24) ศตัรูของพระองคเ์รียกพระองคว์า่ “เบลละซะบูล” (นายผี) และอคัรสาวกของพระองค ์ก็
คงจะต้องถูกเรียกท านองน้ีเช่นเดียวกนั (มทัธิว 10:25) เพราะว่าพวกเขาเป็น “ลูกบ้าน” หรือ พวก
เดียวกนักบัพระองค ์

หลงัจากท่ีพระเยซูคริสต ์ไดท้รงส่งอคัรสาวกออกไปประกาศแลว้ พระองคก์็ไดท้รงเทศนาสั่ง
สอนประชาชนกวา้งขวางยิ่งข้ึน รวมทั้งไดท้  าการพยากรณ์ดว้ย พระองคมิ์ไดมุ้่งหมายเพียงแต่จะแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ โดยการส่งอคัรสาวกออกไป สั่งสอนทัว่ทั้งมณฑลกาลิลีเท่านั้น หากยงัทรงตอ้งการ
ให้อคัรสาวกท าการประกาศสืบต่อจากพระองค ์ไปจนตลอดชีวิตของพวกเขา พระองคท์รงตอ้งการให้
การประกาศ เร่ืองแผ่นดินของพระเจ้าด าเนินตลอดไป ตลอดชีวิตของพวกเขา ตลอดทุกยุคของ
คริสตจกัร ดงันั้นพระองค์จึงมิได้สั่งสอนเฉพาะอคัรสาวกเพียงสิบสองคนเท่านั้น หากยงัได้สั่งสอน
สาวกอ่ืน ๆ อีกท่ีวางใจในพระองค ์เพราะค าของเขา (ดู ยอห์น 17:20) และทุกคนท่ีเป็นทูตของพระองค์
ตราบจนกระทัง่ส้ินสุดยคุน้ี 

อคัรสาวกออกไปเทศนายงัดินแดนต่าง ๆ ในสภาพท่ีไม่ผิดอะไรกบั “แกะอยูท่่ามกลางฝงูสุนขั
ป่า” ตอ้งเผชิญกบัการต่อสู้ขดัขวางของศตัรูผูมุ้่งร้าย พวกเขาจะตอ้งถูกชาวยิวจบัโบยตีในธรรมศาลา 
และจะถูกส่งไปใหก้ษตัริยแ์ละผูค้รอบครองต่าง ๆ ซ่ึงเป็นชนต่างชาติ (มทัธิว 10:17,18) แต่พระเยซูตรัส
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ว่า “อย่าคิดกระวนกระวายในใจว่า จะพูดอย่างไร หรือกล่าวอะไร” เพราะว่าเม่ือถึงเวลานั้น “พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิจะดลใจใหพ้วกเขาพดูเอง” (มทัธิว 10:19,20) อคัรสาวกไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งความสามารถ
ของตนเองเลย ไม่วา่ประการใด ๆ เพราะพระบิดาเจา้ของพวกเขา ไดท้รงรับผดิชอบแทนพวกเขาแลว้ 

พระเยซูทรงสอนเร่ืองน้ีแก่อคัรสาวกอยา่งชดัเจนวา่ อยา่ไดคิ้ดวา่การออกไปประกาศเป็นงานท่ี
ง่าย พระองคต์รัสวา่ “อยา่คิดวา่เรามา เพื่อจะให้เกิดความสงบสุขท่ีแผน่ดินโลก เรามิไดม้าเพื่อจะให้เกิด
ความสงบสุข แต่เพื่อจะใช้ดาบ” (มทัธิว 10:35) พระองค์มิไดม้า เพื่อประทานความร่มเย็นเป็นสุขแต่
พระองคม์าเพื่อ “ใหแ้ตกแยก” (ลูกา 12:51) คือการแตกแยกระหวา่งผูท่ี้ตอ้นรับพระองค ์และผูท่ี้ปฏิเสธ
พระองค์ พระองค์จะตอ้งเป็นเอกเหนือสรรพส่ิงทั้งปวง (โคโลสี 1:18) อคัรสาวกจะตอ้งถูกชาวโลก
ชิงชงั และหยามหยนั เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค ์และแมแ้ต่พี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั ก็จะ
มอบกนัเองใหแ้ก่ศตัรู และลูกก็จะทรยศต่อบิดามารดา (มทัธิว 10:21,22) และผูท่ี้อยูร่่วมเรือนเดียวกนัก็
จะเป็นศตัรูต่อกนั (มทัธิว 10:36) 

ต่อจากนั้น ก็มาถึงการพิสูจน์ซ่ึงวา่ “ผูใ้ดท่ีรักบิดามารดาหรือรักบุตรชาย บุตรหญิง ยิ่งกวา่รักเรา 
ผูน้ั้นก็ไม่เหมาะสมกบัเรา ผูใ้ดท่ีไม่รับเอากางเขนของตนตามเราไป ผูน้ั้นก็ไม่เหมาะสมกบัเรา” (มทัธิว 
10:37,38) การแบกกางเขนคือการละทิ้งชีวิตฝ่ายเน้ือหนงัอย่างส้ินเชิง หันมาด าเนินชีวิตเจริญตามรอย
พระบาทของพระเยซูเจา้ ซ่ึงเป็นวิถีทางแห่งไมก้างเขน เป็นวิถีทางท่ีเราตอ้งเสียสละอยา่งมากมาย เพื่อ
รับใชพ้ระองค์ ซ่ึงอาจหมายถึงการเสียสละชีวิตดุจเดียวกบัท่ีพระเยซูคริสต์ไดท้รงเสียสละมาแลว้ก็ได ้
(มทัธิว 10:39) 

บดัน้ีอคัรสาวกพอจะเขา้ใจบา้งแลว้วา่ ตนตอ้งรับผิดชอบต่อภาระหนา้ท่ีอยา่งไรและเผชิญกบั
อุปสรรคอะไรบา้ง แต่พระเยซูก็ไดท้รงให้ค  ามัน่แก่พวกเขาวา่ “ทุกคนท่ีจะรับเราต่อหน้ามุนษย ์เราจะ
รับผู ้นั้ นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู ้อยู่ในสวรรค์” เหตุฉะนั้ น “อย่ากลัวเลย” (มัทธิว 
10:26,28,31) ไม่มีส่ิงใดจะน่ากลวัเลย เพราะแมแ้ต่ “ผมของท่านก็ทรงนบัไวแ้ลว้ทุกเส้น” หรือแมแ้ต่นก
กระจาบสักตวัหน่ึง จะตกลงสู่พื้นดินโดยท่ีพระบิดาไม่รู้นั้น ไม่มีเลย ท่านทั้งหลายยอ่มประเสริฐกวา่น
กกระจาบมากมายนกั (มทัธิว 10:29-31) ฉะนั้นจง “อยา่กลวัเลย” ส่ิงใดท่ีเราไดส้ั่งสอนให้ท่าน ก็จงสั่ง
สอนให้ประชาชนรู้ดว้ยเถิด จงประกาศค าสั่งสอนของเรา ให้แก่ประชาชนทัว่ทุกหนทุกแห่ง แมแ้ต่บน
ดาดฟ้าหลงัคาตึก ทั้งน้ีเพราะไม่มีความลบัใด ๆ ท่ีจะปิดบงัซ่อนเร้นไดต้ลอดไป สักวนัหน่ึงจะตอ้งถูก
เปิดเผยให้ผูอ่ื้นรู้ ดงัพระด ารัสท่ีว่า ไม่มีส่ิงใดปิดบงัไวท่ี้จะไม่เปิดเผยออก หรือการลบัท่ีจะไม่ปรากฏ
แจง้ 

เม่ือพระเยซูได้ทรงสั่งสอนอบรมอคัรสาวกทั้งสิบสองคน จนเป็นท่ีเข้าใจกนัเรียบร้อยแล้ว 
พระองคก์็เสด็จจากพวกเขาไป ในขณะเดียวกนัอคัรสาวกก็แบ่งออกเป็นคู่ ๆ แยกยา้ยกนัไปประกาศสั่ง
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สอนประชาชนตามทิศทางต่าง ๆ พระเยซู “ไดเ้สด็จจากท่ีนัน่ไปสั่งสอนและเทศนาในบา้นเมืองของ
เขา” แต่ต่อมาต่างก็กลบัมารวมกนัในเมืองคาเปอรนาอูมอีก พระเยซูไดท้รงยกตวัอยา่งสั่งสอนอคัรสาว
กว่า “ซ่ึงศิษย์จะเสมอครูของตน ก็พออยู่แล้ว” (มทัธิว 10:25) “คนท้ังปวงจะเกลียดชังท่านเพราะนาม
ของเรา แต่อย่าได้ย่อท้อ จงแบกกางเขนของท่านต่อไปเถิด เพราะ “ผู้ใดท่ีทนเอาจนถึงท่ีสุดปลาย ผู้นั้น
จะรอด”(มทัธิว 10:22) ถ้าเขาข่มเหงรังควานท่านในเมืองหน่ึง กจ็งหนีไปสู่อีกเมืองหน่ึง (มทัธิว 10:23) 
และ “เราบอกท่านตามจริงวา่ จะไม่ทนัไปทัว่ เมืองทั้งหลายแห่งประเทศอิสราเอล กวา่บุตรมนุษยจ์ะมา” 
(มทัธิว 10:23) 

ส าหรับค าสอนของพระเยซูขา้งบนน้ี (โดยเฉพาะ มทัธิว 10:23) ไดมี้ผูใ้ห้ความคิดเห็นแตกต่าง
กนัไปหลายทรรศนะในปัญหาท่ีวา่ ค  าสอนน้ีอา้งถึงการออกไปประกาศสั่งสอนของพวกอคัรสาวกคร้ัง
แรกนั้นโดยเฉพาะ หรืออา้งถึงบั้นปลายของยุคน้ี แต่เน่ืองจากค าสั่งสอนน้ี เจาะจงจะถึงเมืองต่าง ๆ ของ
ชนชาติอิสราเอลโดยตรง ฉะนั้นจึงน่าจะหมายถึงเวลาท่ีพระเยซูจะไดพ้บปะปรึกษาหารือ และรับฟัง
รายงานผลของการประกาศ ของอคัรสาวกโดยเฉพาะนั้น (ขอใหดู้ในขั้นต่อไป) 

ข้อไตร่ตรอง 
“บุคคลผู้ใดไม่สะดุดกระดากเพราะเราก็เป็นสุข” แมว้่าค  าสอนของพระเยซูคริสต์ จะมิใช่ค า

สอนท่ีชาวโลกนิยมชมชอบนักก็ตาม แต่ถ้าเราติดตามพระองค์อย่างแท้จริงแล้ว เราก็จะไม่สะดุด
กระดากเพราะไมก้างเขนเลย และจะไดรั้บพระพรเป็นบ าเหน็จรางวลั 

พืชผลในไร่นามีมากมาย แต่ผูเ้ก็บเก่ียวมีน้อยเหลือเกิน ดุจดงัเกลือในอาหารท่ีเรารับประทาน
นัน่เอง จะเห็นไดว้่ามีเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ขอ้เปรียบเทียบดงักล่าวน้ีช้ีให้ทราบว่า จ  านวนผูเ้ช่ือในพระ
เยซูนั้นมีเพียงส่วนนอ้ย แต่อยา่งไรก็ตาม “พระเยโฮวาแห่งพลโยธาทั้งหลายตรัสวา่ ไม่ใช่ดว้ยก าลงัและ
ฤทธ์ิแต่โดยพระวญิญาณของเรา” 

“อย่ากลัวผู้ ท่ีฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่มีอ านาจท่ีจะฆ่าจิตวิญญาณ แต่จงกลัวท่านผู้มีฤทธิ, ท่ีจะให้ท้ัง
จิตพินาศในนรกได้” แมว้่าพระองค์จะสามารถท าให้พินาศไปได ้แต่พระองค์ “ไม่ประสงค์จะให้คน
หน่ึงคนใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาจะให้คนทั้งปวงกลบัใจเสียใหม่” ความบาปจะตอ้งถูกพิพากษา
โทษอยา่งแน่นอน กระนั้นพระองคก์็ยงัทรง “ปลืม้พระทัยในความเมตตากรุณาของพระองค์อยู่” (มีคาห์
7:18) กล่าวคือพระองค์ไม่ประสงคใ์ห้เราเป็นคนบาปนัน่เอง พระองค์ได ้“ประทานพระบุตรองค์เดียว
ของพระองค์ เพ่ือทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” ความจริงท่ีส าคญัท่ีสุด
ของศาสนาคริสต์นั้น ได้แก่คุณค่าวิญญาณของมนุษย ์พระเจา้ทรงสร้างมนุษยใ์ห้มีฐานะ “ต ่ากว่าทูต
สวรรคอ์ยูช่ัว่คราวหน่ึง” ตามแบบพระฉายาของพระองคแ์ละตามแบบของพระคริสต ์ซ่ึงทรงไดรั้บการ
ยกยอ่งไวสู้งยิง่ “เหนือการปกครอง เหนืออ านาจ เหนือฤทธ์ิ เหนืออานุภาพ” (เอเฟซสั 1:21,2:6) 
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“เรามิไดม้าเพื่อให้เกิดความสงบสุข แต่เพื่อจะใชด้าบ” น่ีหรือผูท่ี้ทูตสวรรคร้์องเพลงสรรเสริญ
ในการประสูติของพระองคว์่า “บนแผน่ดินโลกจงมีความสุขสงบท่ามกลางมนุษยท์ั้งปวง” น้ีหรือผูซ่ึ้ง
กล่าววา่ “ความสุขของเรา เราใหแ้ก่ท่าน” ถูกแลว้พระองคน้ี์แหละ แต่พระองคไ์ดต้รัสไวเ้ช่นเดียวกนัวา่ 
“ในโลกน้ีท่านทั้งหลายมีความทุกขย์าก แต่จงยินดีเถิด เพราะเราชนะโลกแลว้” ผูท่ี้เกียจคร้านจะไม่ได้
รับความสงบสุขเลย ความสงบสุขจะบงัเกิดแก่ผูท่ี้ไดรั้บชยัชนะเท่านั้น “พระบุตรของพระเจา้ไดอ้อกไป
ในกองทพัแลว้ ผูใ้ดจะตามเสด็จไปบา้ง” “มีพระแสงสองคมออกมาจากพระโอษฐ์” (วิวรณ์ 1:16) “พระ
แสงของพระวิญญาณ คือค าของพระเจ้า” (เอเซสัฟ 6:17) พระวจนะของพระองค์คือพระแสงดาบ ซ่ึงจะ
แบ่งแยกคนชอบธรรมและคนบาปให้ออกจากกัน “เรามาเพ่ือให้เกิดความสงบสุขท่ีแผ่นดินโลกหรือ เรา
บอกท่านว่า มิใช่ แต่ให้แตกแยกกันต่างหาก” (ลูกา 12:51) และเพื่อให ้“ลูกชายหมางใจกบับิดาของตน” 
ในทันทีท่ีพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านหลังใด บ้านหลังนั้ นก็จะเกิดการแบ่งแยก การต่อสู้ พิพาท
บาดหมางกนั ต่อเม่ืสมาชิกทุกคนในบา้นนั้นยอมรับเอาพระวจนะของพระองค์ และอยู่ฝ่ายพระเจ้า
ดว้ยกนัเรียบร้อยแลว้ นัน่แหละความสงบสุขท่ีแทจ้ริงจึงเกิดข้ึน 

“อยา่คิดกระวนกระวายในใจ ว่าจะพูดอยา่งไรหรือจะกล่าวอย่างไร” ค  าเตือนขอ้น้ีมิใช่ส าหรับ
นกัเทศน์ทัว่ ๆ ไป แต่ส าหรับผูท่ี้ถูกจ าขงัเพราะการเป็นพยาน ไม่ใช่ค าเตือนส าหรับผูป้ระกาศ แต่เป็นค า
เตือนส าหรับผูท่ี้ไดรั้บความทุกขท์รมาน และอาจตอ้งถึงแก่สละชีวิตเพื่อเห็นแก่พระเยซู หากท่าน “ถูก
มอบไว”้ เพราะเห็นแก่พระคริสตแ์ลว้ พระบิดาจะทรงป้องกนัท่าน และพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะตรัสแก่
ท่าน แต่ในการรับใชพ้ระองคน์ั้นท่านจะตอ้ง “ประกาศพระค า” (2 ธีโมที 4:2) “จงอุตส่าห์ส าแดงตนให้
เป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ เป็นคนงานท่ีไม่ตอ้งอาย เพราะเป็นคนท่ีซ่ือตรง ในการใช้ค  าแห่งความจริง
นั้น” (2 ธีโมที 2:15) จง “เอาความดีเพิ่มดว้ยความรู้” (2 ธิโมที 1:5) 

ทบทวน 
ในขั้นท่ีแลว้พระเยซูประทบัอยูท่ี่ไหน? พระองคท์รงกระท าอะไรท่ีนัน่? 
ในการเสด็จกลบัมาเยี่ยม “เมืองของพระองค์” คร้ังน้ี พระองค์ไดเ้สด็จไปท่ีใดบา้ง? น่ีเป็นคร้ัง

แรกท่ีพระองคเ์สด็จไปท่ีนัน่หรือ? 
นอ้งชายของพระองคมี์ก่ีคน? ช่ืออะไรบา้ง? พระองคท์รงมีนอ้งสาวหรือไม่? 
อัครสาวกตามเสด็จไปด้วยหรือไม่? ประชาชนในเมืองนั้ นได้ต้อนรับพระองค์อย่างไร? 

ประชาชนมีทีท่าต่อพระองคอ์ยา่งไร? อะไรเป็นเหตุใหพ้ระองคท์รงแปลกพระทยั?  
พระด ารัสท่ีพระเยซูตรัสในเวลานั้น ซ่ึงต่อมาไดก้ลายเป็นสุภาษิต มีอะไรบา้ง? 
พระเยซุทรงกระท าการอศัจรรย ์ในเมืองนาซาเร็ธบา้งหรือไม่? เพราะเหตุใด? 
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เม่ือออกจากเมืองนาซาเร็ธแลว้ พระเยซูเสด็จไป ณ ท่ีใด? เม่ือพระองค์ทรงเห็นผูค้นมากมาย
เช่นนั้น พระองคท์รงกระท าอยา่งไร? พระองคต์รัสเปรียบเทียบพวกเขาวา่ เป็นเหมือนอะไร? พระองค์
ตรัสแก่อคัรสาวกวา่อยา่งไร? 

การเก็บเก่ียวท่ีพระเยซูตรัสนั้น พระองคท์รงหมายถึงอะไร? การประกาศเผยแพร่แผนใหม่ของ
พระองคน์ั้นคืออะไร? พระองคท์รงส่งอคัรสาวกออกไปประกาศอยา่งไร? พระองคท์รงให้ค  าแนะน าแก่
อคัรสาวกในการปฏิบติัอย่างไรบา้ง? พระเยซูทรงบญัชาอคัรสาวกให้ออกไปประกาศแก่ใคร ท่ีไหน
บา้ง? 

หวัขอ้ท่ีอคัรสาวกจะตอ้งประกาศคืออะไร? พวกเขาจะไดรั้บฤทธ์ิอ านาจจากผูใ้ด? 
อคัรสาวกไดรั้บค าสั่งให้เตรียมตวัในการเดินทางอยา่งไร? พวกเขาไดรั้บการอบรมสั่งสอนใน

เร่ืองน้ีบา้งหรือไม่? 
เคร่ืองใช้ไม้สอยท่ีอคัรสาวกต้องน าไปนั้น มีอะไรบ้าง? พวกเขามีอาวุธ ยุทธภณัฑ์ส าหรับ

ป้องกนัตวัหรือไม?่ พวกเขารู้หรือไม่วา่ จะตอ้งประสบกบัอุปสรรคนานาชนิด? 
พวกเขาจะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร ในแต่ละเมืองท่ีพวกเขาพกัอยูน่ั้น? พวกเขาจะอยูใ่นฐานะอะไร? 

พระเยซูทรงเปรียบไวเ้ช่นไร? พระเยซูทรงตกัเตือนอคัรสาวกวา่อยา่งไร? 
ค าสั่งสอนตักเตือนต่าง ๆ ท่ีพระเยซูประทานให้แก่อัครสาวกทั้ งหมดนั้น มีความหมาย

เฉพาะเจาะจง ถึงการออกไปประกาศคร้ังน้ีเท่านั้นหรือ? 
ค าสั่งสอนของพระเยซูมีขอบเขตกวา้งขวางเพียงใด? เราจะน ามาใชใ้นปัจจุบนัน้ีไดห้รือไม่? 
พระเยซูทรงสอนให้อคัรสาวกทราบวา่ พวกเขาตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคอะไรบา้ง? หากถึงคราว

คบัขนัถูกจบักุม อคัรสาวกจะตอ้งพดูวา่อยา่งไร? 
พระเยซูตรัสวา่ พระองคเ์สด็จมาเพื่อประทานความสงบสุขให้แก่มนุษยโลกเช่นนั้นหรือ? เหตุ

ใดพระองคจึ์งตรัสวา่ “ผูท่ี้อยูร่่วมเรือนเดียวกนัก็จะเป็นศตัรูต่อกนั”? 
ในปัจจุบนัน้ีคนทั้งปวงยงัเกลียดชงัพวกคริสเตียนอยูอี่กหรือไม่? 
เราควรมีความคิดเห็นต่อชีวติของเราเองอยา่งไร? 
พระเยซูตรัสเก่ียวกบัความกลวัว่าอย่างไร? พระองค์ทรงให้ค  ามัน่สัญญาแก่อคัรสาวก ถึงการ

พิทกัษรั์กษาของพระเจา้วา่อยา่งไร? 
ขอ้พิสูจน์ท่ีแทจ้ริง ในการเป็นสาวกของพระเจา้คืออะไร? 
ผูใ้ดบา้งท่ีพระเยซูจะทรงรายงานช่ือของเขา ใหแ้ก่พระบิดาของพระองค?์ 
เม่ือพระเยซูได้ทรงสั่งสอนอบรมอคัรสาวก และส่งพวกเขาออกไปประกาศเรียบร้อยแล้ว 

พระองคเ์สด็จไป ณ ท่ีใด? พระองคต์รัสวา่ พระองคจ์ะทรงพบปะกบัพวกเขาอีกเม่ือใด? 
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ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1.เหตุใดพระเยซูจึงเสด็จไปสู่เมืองนาซาเร็ธอีก การเสด็จเยีย่มเมืองนาซาเร็ธของพระองคใ์นคร้ัง

น้ีกบัคร้ังแรก มีขอ้แตกต่างกนัอย่างไรบา้ง 2. เหตุใดประชาชนชาวเมืองนาซาเร็ธ จึงไม่พอใจพระองค ์
ท่านคิดว่า เน่ืองจากฐานะของครอบครัวของพระองค์ยากจนต ่าตอ้ย จึงเป็นเหตุให้ประชาชน ไม่ยอม
ตอ้นรับพระองคเ์ช่นนั้นหรือ ความส าเร็จของผูห้น่ึงผูใ้ด จ  าตอ้งข้ึนอยูฐ่านะครอบครัวของเขาเป็นส าคญั 
เช่นนั้นหรือ 3. ท่านคิดว่าประชาชนในสมยันั้น ทราบถึงการประสูติอนัแปลกประหลาดของพระองค์
หรือไม่ 4. อะไรคือมูลเหตุส าคญัท่ีท าให้ประชาชนไม่เช่ือพระองค์ การท่ีพวกเขาไม่เช่ือพระองค์นั้น 
ใครเป็นฝ่ายสูญเสีย 5. ขณะท่ีประชาชนติดตามพระองคไ์ปนั้น เหตุใดพวกเขาจึงอิดโรยอ่อนเปล้ียและ
กระจดักระจายไป 6. เม่ือพระเยซูบญัชาให้สาวกอธิษฐานเผื่อคนงานของพระเจา้นั้น ท่านคิดว่าอคัร
สาวกอาสาออกไปท าการเองหรือไม่ 7. เหตุใดพระองค์จึงทรงใช้อคัรสาวกออกไปเป็นคู่ ๆ 8. เหตุใด
พระเยซูสั่งพวกเขาไม่ใหน้ าเส้ือผา้ เงินทอง ติดตวัไปดว้ย การท่ีอคัรสาวกหวงัในความอุปถมัภค์  ้าจุนจาก
ประชาชนนั้น เป็นการเหมาะสมหรือไม่ 9. ท่านคิดวา่ค าสั่งสอนตกัเตือนน้ีหมายถึงนกัเทศน์ และศิษยาภิ
บาลในปัจจุบนัน้ีดว้ยหรือไม่ 10. การแบกไมก้างเขนติดตามพระองค์ไปนั้นหมายความว่าอะไร การท่ี
ตอ้งอดทนให้ถึงท่ีสุดปลายนั้นหมายความว่าอย่างไร 11. การสูญเสียชีวิตเพื่อเห็นแก่พระนามของ
พระองคน์ั้นหมายความวา่อยา่งไร 12. ท่านคิดวา่หากนกัเทศน์และศิษยาภิบาลในปัจจุบนัพากนัออกไป
ประกาศ สั่งสอนใหแ้ก่ประชาชนดว้ยตนเอง เช่นเดียวกบัท่ีอคัรสาวกกระท ามาแลว้ จะเกิดผลมากกวา่ท่ี
จะมวัสร้างโบสถว์หิารใหใ้หญ่โตสวยงามแลว้คอยใหป้ระชาชนเป็นฝ่ายเขา้มาหาหรือไม่ 
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ขั้นทีย่ีสิ่บแปดทรงเลีย้งอาหารแก่ห้าพนัคน-เบธซายะดา 

มทัธิว 14:1-23,มาระโก 6:14-46,มาระโก 9:7-17,ยอห์น 6:1-15 

พระเยซูทรงใช้อคัรสาวกทั้งสิบสองคนของพระองค์ ให้ออกไปประกาศพระกิตติคุณของ
พระองค์ แก่ประชาชนทัว่ทั้งมณฑลกาลิลี พระองค์ทรงใช้พวกเขาออกไปเยี่ยมเยียนและเทศนาเร่ือง
แผน่ดินของพระเจา้ ใหแ้ก่ชาวอิสราเอล ทัว่ทุกแห่งหนต าบล พระองคไ์ดท้รงสัญญากบับรรดาอคัรสาว
กว่า ก่อนท่ีพวกเขาจะปฏิบติัภารกิจอนัส าคญัน้ีเสร็จส้ินลง พระองค์จะพบปะหารือกบัพวกเขาอีก 
(มทัธิว 10:23) ในเวลาเดียวกนันั้น พระเยซูก็ไดท้รงออกไปสั่งสอนประชาชนดว้ยเช่นเดียวกนั พระองค์
ไดท้รงกระท าการอศัจรรยม์ากมายหลายประการ กิตติศพัท์ของพระองค์ ไดเ้ล่ืองลือไปทัว่แว่นแควน้ 
จนทราบไปถึงกษตัริยเ์ฮโรด อนัติพสั ผูค้รองมณฑลกาลิลี ขณะนั้นประชาชนต่างก็โจษจนัถึงพระเยซู
ต่าง ๆ นานา บางคนกล่าววา่พระองคคื์อ ยอห์นบพัติศมา ซ่ึงฟ้ืนคืนชีวิตข้ึนมาใหม่ เพราะวา่พระองคก์็มี
ศิษยผ์ูติ้ดตามมากมาย เช่นเดียวกนักบัยอห์นบติัติศมา และนอกจากนั้นยงัประกาศสั่งสอนประชาชน
ดว้ยหวัขอ้เดียวกนัอีกดว้ย คือประกาศสั่งสอนเร่ืองแผน่ดินของพระเจา้ แต่บางคนกล่าววา่พระองคคื์อศา
สนดาพยากรณ์ในโบราณกาล ซ่ึงไดฟ้ื้นคืนชีวิตมาใหม่ และบางคนกล่าววา่พระองค ์คือ “เอลียา ซ่ึงจะ
มานั้น” (มทัธิว 11:14) เม่ือเฮโรดไดท้ราบข่าวของพระเยซู ก็รู้สึกฉงนสนเทห์เป็นยิ่งนกั และปรารถนาท่ี
จะพบเห็นพระเยซู และการส าแดงการอศัจรรยข์องพระองคเ์ป็นท่ีสุด แต่ความหวงัของกษตัริยเ์ฮโรดไม่
เคยเป็นจริงข้ึนมาได ้เพราะไม่มีโอกาสพบเห็นพระเยซูเลย ทั้ง ๆ ท่ีเฮโรดติดต่อกบัยอห์นบพัติศมาอยู่
เสมอ ตราบจนกระทัง่พระองค์ถูกปีลาตจบัส่งตวัไปให้ท่านพิพากษาโทษนัน่แหละ ท่านจึงไดพ้บเห็น
พระองค ์

การท่ีกษตัริยเ์ฮโรด อนัติพสั ตอ้งการพบเห็นพระเยซูอย่างยิ่งน้ี คงไม่ใช่เพราะท่านสนใจใน
กิตติศพัทอ์นัเล่ืองลือของพระเยซู แต่เพียงอยา่งเดียว หากยงัตอ้งการพิสูจน์ให้รู้แน่ชดัวา่พระองคคื์อผูใ้ด
กนัแน่ เพราะก่อนหน้าน้ีเฮโรดไดป้ระหารยอห์นบพัติศมามาแล้ว คร้ันเม่ือได้ทราบข่าวว่า มีผูท้  าการ
แบบเดียวกบัยอห์นอีก จึงใคร่ท่ีจะทราบขอ้เท็จจริงว่าผูน้ั้นเป็นใคร จะเป็นไปได้ไหมว่าพระเยซูคือ
ยอห์น ซ่ึงฟ้ืนข้ึนมาใหม่ ดงัค าเล่าลือของประชาชน 

ในสมยัท่ีพระเยซูเร่ิมออกปฏิบติัพระราชกิจของพระองคน์ั้น เฮโรดอนัติพศัไดจ้  าคุกยอห์นบพั
ติศมาไวใ้นคุกมืด (ดูขั้นท่ี 11) ทั้งน้ีเพราะยอห์นบงัอาจต าหนิติเตียนกษตัริยเ์ฮโรดอยา่งรุนแรง ในการท่ี
กษตัริยเ์ฮโรดแยง่ชิงเอาพระนางเฮโรเดีย ซ่ึงเป็นชายาของเจา้ชายฟีลิบพระอนุชาของตนแท้ ๆ มาเป็น
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ชายาของตน (ดูขั้นท่ี 21) เน่ืองจากยอห์นเป็นคนกลา้หาญ ตรงไปตรงมา ไม่เกรงกลวัผูใ้ด เขามิใช่คน
ประเภท “ตน้ออ้ไหวโดยถูกลมพดั” (ลูกา 7:24) เม่ือผูใ้ดกระท าผิดอย่างไร ท่านก็ตกัเตือนไปตามตรง 
ไม่ยอมอ่อนขอ้หรือยกเวน้กนัเลย แมว้า่ผูน้ั้นจะเป็นกษตัริยก์็ตาม ยอห์นไม่ยอมขดัเกลาค าพูดให้นุ่มนวล
เป็นการเอาอกเอาใจผูฟั้งแม้แต่น้อย ท่านไม่ยอมท าลายพระบญัญติัสิบประการเพื่อแลกกับความ
สะดวกสบายท่ีจะไดรั้บจากกษตัริยเ์ฮโรดเลย ยอห์นตกัเตือนกษตัริยเ์ฮโรดอยูเ่สมอวา่ “ท่านไม่ควรรับ
นางนั้นมาเป็นภรรยา” ดว้ยท่าทีอนัจริงจงัและแข็งกร้าวของยอห์นเช่นน้ีเอง ท่านจึงถูกประหารชีวิตใน
ท่ีสุด ในฐานะท่ียอห์นบพัติศมาเป็นผูแ้ผว้ถางทางส าหรับพระเยซู และเป็นผูป้ระกาศพระกิตติคุณของ
พระเจา้ในยุคใหม่ ดงันั้นท่านจึงเป็นผูเ้ตรียมทางไวเ้พื่อให้ค  าสัญญาของพระเมสิยาห์ส าเร็จ ยอห์นได้
เนน้ถึงความส าคญัของพระเจา้ ผูซ่ึ้งเป็นกษตัริยข์องกษตัริยท์ ั้งปวง โดยพยายามถ่อมกายถ่อมใจลง ไม่
ยอมโออ้วดตวัหรือส าแดงความดีเด่นของตนเองแมแ้ต่น้อย ตราบจนตอ้งถูกจ าขงัอยู่ในคุกมืด และใน
ท่ีสุดก็ถูกประหารชีวติ ดว้ยแผนการอนัชัว่ร้ายของพระนางเฮโรเดียคนใจบาปหยาบชา้ พระนางเฮโรเดีย
ผูน้ี้ตอ้งการท่ีจะก าจดัยอห์นเป็นเวลานานมาแล้ว แต่เน่ืองจากเฮโรดยงัรักใคร่นับถือยอห์นอยู่ ทั้งน้ี
เพราะท่านเป็นคนยุติธรรมและเป็นคนบริสุทธ์ิดงันั้นพระนางเฮโรเดีย จึงไม่อาจท าร้ายได้ดงัใจ จวบ
จนกระทัง่ถึงวนัเฉลิมพระชนมพ์รรษาของกษตัริยเ์ฮโรด พระนางจึงไดส้บโอกาสเฮโรดมวัเพลิดเพลิน
อยู่กบัการเตน้ระบ าร าฟ้อน ในงานเล้ียงจนเกินขนาดถึงกบัหลวมตวัเอ่ยแก่นางระบ า ซ่ึงเป็นบุตรีของ
นางเฮโรเดียว่า ไม่ว่านางจะทูลขอส่ิงใด ๆ พระองค์ก็จะยกให้ทั้งส้ิน ดงันั้นนางจึงทูลขอ “ศีรษะของ
ยอห์นบพัติศมา” ตามความประสงคข์องผูเ้ป็นมารดาทนัที เฮโรดรู้สึก “เป็นทุกข์” เป็นอยา่งยิ่งท่ีเผลอตวั
ไปเช่นนั้น แต่ดว้ยขตัติยะของกษตัริย ์เม่ือตรัสส่ิงใดออกไปแลว้ ก็ไม่อาจคืนค า หรือถอนค าตรัสได ้ดว้ย
เหตุน้ียอห์นจึงตอ้งถูกตดัศีรษะในคุกมืดนัน่เอง เน่ืองจากยอห์นไดป้ฏิบติัภาระกิจอนัยิ่งใหญ่ ท่ีพระเจา้
ทรงมอบหมายให้ส าเร็จลงแลว้ ดงันั้นดวงวิญญาณของท่าน จึงไดก้ลบัคืนไปสู่พระบิดาตามเดิม ศิษย์
ของยอห์นบางคนท่ียงัคงจงรักภกัดีต่อท่านอยู ่เม่ือไดท้ราบข่าวร้ายน้ีก็ไดติ้ดต่อขอรับศพของท่าน น าไป
ฝังไวใ้นอุโมงคฝั์งศพ แลว้จึงเร่งไปทูลให้พระเยซูทรงทราบ ซ่ึงขณะนั้นพระองค์ก าลงัประทบัอยู ่ตาม
ชายฝ่ังทะเลรอบ ๆ เมืองคาเปอรนาอูม 

ในระยะเวลาดงักล่าว อคัรสาวกทั้งสิบสอง ไดพ้ากนัเดินทางกลบัจากการประกาศเรียบร้อยแลว้ 
และไดร้ายงานผลของการประกาศของตนให้แก่พระองค์ซ่ึงเป็นท่ีประจกัษ์ชดัแจง้ว่า การปฏิบติังาน
ของพวกเขา ไดรั้บผลส าเร็จอยา่งใหญ่หลวง เพราะไดท้  าใหป้ระชาชนเป็นจ านวนมากรู้เร่ืองของพระเจา้ 
และรับเช่ือตามท่ีพวกเขาได้สั่งสอนนั้น ทนัทีท่ีพระเยซูและอคัรสาวกกลบัไปสู่เมืองคาเปอรนาอูม 
ชาวเมืองก็ไดพ้ากนัมาห้อมลอ้มเขา้เฝ้าพระองคอ์ยูต่ลอดเวลา จนพระองคแ์ละอคัรสาวก แทบไม่มีเวลา
รับประทานอาหาร หรือเวลาพกัผอ่นเลย 
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เน่ืองจากบรรดาอคัรสาวก ตอ้งปฏิบติัภาระกิจเหน็ดเหน่ือยมาตลอดวนั ดงันั้นพระเยซูจึงทรง
แนะน าใหพ้วกเขาหลีกหนีจากฝงูชน ไปพกัผอ่นในท่ีสงดับา้งชัว่ครู่ แน่ละข่าวการสูญเสียของยอห์นบพั
ติศมา ย่อมน าความวิปโยคมาสู่พระองค์อย่างสุดซ้ึง เพราะว่าพระองค์ทรงรักใคร่ยอห์นมาก พระองค์
ทรงยกยอ่งยอห์นไวอ้ยา่งสูงส่งว่า “ในบรรดาคนท่ีบงัเกิดมานั้น ไม่มีผูใ้ดใหญ่กว่ายอห์น” (ลูกา 7:28) 
เน่ืองจากพระเยซูทรงทราบวา่ กษตัริยเ์ฮโรดอนัติพสัตอ้งการพบพระองคอ์ยา่งยิ่ง แต่การท่ีพระองคท์รง
เฉยเมยเสียนั้น จึงน่าจะเป็นท่ีเขา้ใจไดว้า่ พระองค์ทรงปรารถนาท่ีจะหลีกเล่ียงกษตัริยผ์ูน้ี้เช่นเดียวกนั 
เม่ือเฮโรดไดส้ดบัฟังเร่ืองราวของพระเยซูจากประชาชน ก็ฉงนพระทยัยิ่งนกั ถึงกบัตรัสว่า “ยอห์นนั้น
เราไดต้ดัศีรษะแลว้ แต่คนน้ีท่ีเราไดย้ินเหตุการณ์ของเขาอย่างน้ีคือผูใ้ดเล่า...คือยอห์นนัน่เอง ท่านได้
เป็นข้ึนมาจากตาย” 

กษตัริยเ์ฮโรดอนัติพสัผูน้ี้เป็นราชโอรสของเฮโรดมหาราช แห่งแควน้อดูเมีย เป็นเช้ือสายของ
อบัราฮมั โดยสืบเช้ือสายมาทางยิศมาเอล และเอซาว ซ่ึงปัจจุบนัน้ีเรียกวา่ บิโดอิน เป็นพวกท่ีไม่มีหลกั
แหล่งถ่ินฐานแน่นอนถึงแมว้า่ชาวบิโดอิน และชาวยวิจะมีเลือดเน้ือเช้ือไขเก่ียวพนัเป็นลูกพี่ลูกนอ้งกนัก็
ตาม แต่ชนชาติทั้งสองน้ี กลบัเป็นศตัรูอย่างขมข่ืนต่อกันอยู่เสมอมา แมแ้ต่ในสมยัของพระเยซูเอง 
พรรคพวกของเฮโรด ก็ยงัเป็นศตัรูคู่แคน้กนักบัพวกผูน้ าศาสนาของชนชาติยิวอยู ่และท่ียิศมาเอลและเอ
ซาวครอบครองแควน้ยาโคบก็ดว้ยเหตุดงักล่าวน้ีเอง เฮโรดอนัติพสั ทรงเป็นกษตัริยห์น่ึงในส่ีพระองค์
ในยุคนั้น โดยครองมณฑลกาลิลี ส่วนเจา้ชายฟีลิปซ่ึงเป็นพระอนุชาเป็นผูค้รอบครองเมืองอิตูรายะ ใน
ระหวา่งท่ีข้ึนครองราชสมบติัน้ีเฮโรดอนัติพสัไดท้รงสร้างเมืองติเบเรียว ข้ึนใหม่อีกเมืองหน่ึง ทางดา้น
ฝ่ังตะวนัตกของทะเลกาลิลี และอยูห่่างจากเมืองคาเปอรนาอูมประมาณ 16 กิโลเมตร และคงจะประทบั
อยูใ่นเมืองน้ีจนตลอดรัชกาล 

สถานท่ีอนัสงบยิง่ซ่ึงพระเยซู และบรรดาอคัรสาวกใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นชัว่คราว เพื่อปรึกษาหารือ 
เก่ียวกับการปฏิบัติพระราชกิจของพระเจ้านั้ น อยู่ตรงชายแดนของเมืองอิตูรายะ ซ่ึงเจ้าชายฟีลิบ
ครอบครองอยู ่เป็นป่าทุรกนัดาร อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลสาบกาลิลี และเป็นเขตแดน
ติดต่อกับเมืองเบธซายะดา แม้กระนั้นประชาชนเป็นจ านวนมากก็ยงัติดตามพระองค์ และอยู่กับ
พระองค์ตลอดวนั พระเยซูทรงสั่งสอนและรักษาโรคภยัไข้เจ็บให้แก่พวกเขาจนตกเย็น ประชาชน
เหล่านั้นต่างก็รู้สึกหิวกระหายกนัมาก เพราะมิไดเ้ตรียมอาหารมาดว้ย แต่แทนท่ีพระเยซูจะทรงสั่งพวก
เขา ใหไ้ปหาอาหารกินเอง พระองคก์ลบัทรงเล้ียงพวกเขาซ่ึงมีประมาณกวา่ห้าพนัคน ให้อ่ิมหน าส าราญ
ดว้ยขนมปัง เพียงห้ากอ้นและปลาสองตวั ซ่ึงทรงไดรั้บจากเด็กชายคนหน่ึง พระองคไ์ดท้รงกระท าการ
อศัจรรย์ โดยขอพรจากพระบิดา และท าให้อาหารดังกล่าวเพิ่มพูนยิ่งข้ึน จนเพียงพอแก่การเล้ียง
ประชาชนทั้งหมดนั้น 



 242 

พระกิตติคุณทั้งส่ี ไดบ้นัทึกเร่ืองราวตอนน้ีไวอ้ยา่งละเอียดถ่ีถว้น ส าหรับหลกัส าคญัต่าง ๆ นั้น 
ผูบ้นัทึกพระกิตติคุณทั้งส่ีท่าน ต่างก็มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัทั้งส้ิน ท่ีมีความคิดเห็นต่างกนัอยูบ่า้งก็
ตรงประเด็นปลีกย่อยเท่านั้นคือพระธรรมมทัธิว มาระโก และลูกา บนัทึกไวว้า่ อคัรสาวกเป็นฝ่ายทูล
พระเยซูถึงการเล้ียงประชาชนนั้น และขนมปังห้ากอ้นและปลาสองตวันั้นอคัรสาวกก็เป็นฝ่ายจดัหามา
เอง ส่วนพระธรรมยอห์นนั้นบนัทึกไวว้่า พระเยซูทรงเป็นผูบ้อกอคัรสาวกเองว่าจะด าเนินการอย่างไร 
และขนมปังหา้กอ้นและปลาสองตวัดงักล่าว ก็เป็นของเด็กชายเล็ก ๆ ผูห้น่ึงเอามาถวายให้ 

อภิปราย 
เน่ืองจากพระเยซูทรงเห็นว่า บรรดาอคัรสาวกตอ้งท างานหนักมาตลอดวนั อีกประการหน่ึง 

ประชาชนพากนัมาหาพระองค์และอคัรสาวกมากเกินไป จนไม่มีเวลาพกัผอ่นเลย พระองค์จึงตรัสแก่
บรรดาอคัรสาวกว่า “ท่านทั้งหลายจงไปหาท่ีสงดั หยุดพกัหายเหน่ือยสักหน่อยหน่ึง” แลว้ต่างก็ค่อย ๆ 
เล็ดลอดลงเรือแล่นขา้มทะเลสาบไปสู่ฟากตะวนัออก โดยมิให้ใครล่วงรู้ แต่ชาวเมืองคาเปอรนาอูม
จ านวนไม่นอ้ยท่ีเห็นพระองค ์และจ าพระองคไ์ด ้เม่ือพวกเขาเห็นพระองคเ์สด็จจากพวกเขาไปเช่นนั้น ก็
พากนัติดตามพระองคต่์อไป ประจวบเหมาะกบัขณะนั้นเป็นเวลาเทศกาลปัศกาพอดี ดงันั้นจึงมีฝงูชน
จากมณฑลกาลิลี เดินทางไปร่วมในพิธีน้ีท่ีกรุงเยรูซาเล็ม เป็นจ านวนมาก และระหว่างทางก็ตอ้งผ่าน
เมืองคาเปอรนาอูมดว้ย เน่ืองจากประชาชนเหล่าน้ี เคยไดย้ินกิตติศพัทข์องพระเยซูมาแลว้ และมีความ
ปรารถนา ท่ีจะไดเ้ขา้เฝ้า และฟังพระธรรมจากพระองคอ์ยา่งยิง่ เม่ือพวกเขาไดท้ราบจากเมืองคาเปอรนา
อูมว่า พระองค์และอคัรสาวกก าลงัแล่นเรือขา้ฟากทะเลสาบเช่นนั้น พวกเขาจึงได ้“ออกจากเมืองทั้ง
ปวง” พากนัเดินเลียบชายฝ่ังทะเลสาบไปดกัพบพระองคท่ี์ฝ่ังตรงกนัขา้ม ดงันั้นเม่ือพระเยซูและบรรดา
อคัรสาวกข้ึนฝ่ัง แทนท่ีจะไดพ้กัผอ่นก็กลบัพบวา่ ประชาชนเป็นอนัมาก ไดร้อพบพระองคอ์ยูก่่อนแลว้ 
แมจ้ะทรงเหน็ดเหน่ือยแต่พระเยซูก็มิไดท้รงขบัไล่บรรดาผูค้นเหล่านั้นกลบัไปแต่อยา่งใด พระองคท์รง
เมตตาปราณีพวกเขาเสมอ เพราะวา่ “เขาเป็นเหมือนฝงูแกะไม่มีผูเ้ล้ียง” พระองคไ์ดเ้สด็จข้ึนไปบนเนิน
เขาและเทศนาสั่งสอนพวกเขาท่ีนัน่ “พระองค์ทรงต้อนรับเขา ส่ังสอนเขาถึงแผ่นดินของพระเจ้า และ
ทุกคนท่ีต้องการให้หายโรคพระองค์กท็รงรักษาให้” 

ประชาชนเหล่านั้นติดตามพระเยซูไปตลอดวนั โดยมิได้รับประทานขา้วปลาอาหารกนัเลย 
เพราะมิไดต้ระเตรียมกนัมาก่อน ต่างจึงพากนัหิวโหยอิดโรยไปตาม ๆ กนั ดว้ยเหตุน้ีเม่ือจวนจะพลบค ่า
วนันั้น บรรดาอคัรสาวกจึงทูลพระองคด์ว้ยความเป็นห่วงวา่ “ขอให้ประชาชนไปตามบา้นไร่ บา้นนาท่ี
อยู่รอบ ๆ หาท่ีพกั และซ้ืออาหารกิน เพราะท่ีเราอยู่น้ีเป็นป่ากนัดาร” พระเยซูทอดพระเนตรดูฝูงชน
เหล่านั้น พระองค ์“ทรงทราบแลว้วา่พระองคจ์ะท าประการใด” แต่เน่ืองจากพระองคท์รงประสงคท่ี์จะ
ทดสอบความเช่ือของบรรดาอคัรสาวก จึงตรัสถามฟีลิปวา่ “เราจะซ้ืออาหารท่ีไหนให้คนเหล่าน้ีกินได”้ 
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ฟีลิปทูลตอบวา่ “อาหารราคาสองร้อยบาทก็ไม่พอให้คนละนอ้ย” อคัรสาวกทั้งหมดต่างก็ขย ั้นขยอให้
พระองค์สั่งให้ประชาชนเหล่านั้นกลบัไปเสีย แต่พระองค์กลบัตรัสว่า “ไม่ตอ้งให้เขาไป พวกท่านจง
เล้ียงเขาเถิด” ทั้งน้ีก็ “เพื่อลองใจเขา” และ เน้นให้อคัรสาวกตระหนกัถึงภาระท่ีพวกเขาจะตอ้งปฏิบติั
เช่นเดียวกบัพระองคใ์นการตอบสนองความจ าเป็นของประชาชน ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือจากพวกเขา 
โดยอาศยัฤทธ์ิอ านาจท่ีพระองค์ได้ประทานให้แก่พวกเขา พระเยซูทรงบญัชาให้อคัรสาวกไปเก็บ
รวบรวมอาหารจากฝงูชนเหล่านั้น ดูวา่มีมากน้อยสักเท่าใด แต่ปรากฎไม่มีผูใ้ดน าอาหารติดตวัมาดว้ย
เลย เพราะต่างก็เร่งรีบติดตามพระองคม์าอยา่งกระทนัหนั โดยไม่รู้ตวัล่วงหนา้ จึงมิไดน้ าเสบียงอาหาร
มาด้วย มีเพียงเด็กชายคนหน่ึงเท่านั้นท่ีน าขนมปังห้าก้อนและปลาเล็ก ๆ สองตวั ติดตวัมาเพื่อเป็น
อาหารเท่ียง เขาไดม้อบอาหารน้ีให้อนัดะเรอา ซ่ึงอนัดะเรอาก็ไดแ้ต่บ่นอยา่งทอ้ถอยวา่ “จะพออะไรกบั
คนมากมายอยา่งน้ี” 

สถานท่ีซ่ึงพระเยซูทรงสั่งสอนประชาชนดงักล่าวนั้น เป็นท่ีราบมีหญา้ ข้ึนเขียวขจี อยูร่ะหวา่ง
ทะเลสาบและเทือกเขาต่าง ๆ ดงันั้นจึงมิใช่มีสภาพเป็น “ป่ากนัดาร” ตามท่ีเราเขา้ใจกนั เป็นแต่เพียงอยู่
ห่างไกลหมู่บา้นเท่านั้นเอง พระเยซูทรงสั่งอคัรสาวกวา่ “จงให้คนทั้งปวงนัง่ลงเป็นหมู่ ๆ หมู่ละห้าสิบ
คน” (ประเพณีการรับประทานอาหารของชาวตะวนัออกนั้น ส่วนใหญ่นัง่ราบกบัพื้น และผูช้ายเป็นฝ่าย
รับประทานก่อนสตรี เม่ือผูช้ายรับประทานเสร็จแลว้ สตรีจึงค่อยรับประทานทีหลงั หรือมิฉะนั้นก็แยก
รับประทานอาหารกนัในครัว) เม่ือผูค้นทั้งปวงนั่งลงเป็นหมู่ ๆ ตามพระบญัชาของพระองค์ดีแลว้ ก็
ปรากฎวา่ เฉพาะเพียงแต่ผูช้ายเท่านั้น ก็มีจ  านวนกวา่หา้พนัคน สตรีและเด็กไม่นบั (มทัธิว 14:21) 

พระเยซูทรงรับขนมปัง และปลาซ่ึงมีเพียงเล็กนอ้ย ท่ีไดจ้ากเด็กผูน้ั้น มาแลว้ ทรงเงยพระพกัตร์
มองดูฟ้า ทรงขอบพระคุณพระบิดา และอธิษฐานขอพร และหกัส่งให้แก่เหล่าอคัรสาวก ให้เขาน าไป
แจกให้แก่ประชาชน และดว้ยพระหตัถ์อนัทรงฤทธ์ิของพระองคน์ัน่เอง ขณะท่ีอคัรสาวกน าอาหารไป
แจกจ่ายให้แก่ประชาชนนั้น ปริมาณอาหารไดเ้พิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จนสามารถเล้ียงทุกคนให้อ่ิมหน าส าราญ
ไดอ้ยา่งเพียงพอ โดยมิไดใ้ชอ้าหารอ่ืนใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากขนมปังทั้งห้ากอ้น และปลาเล็ก ๆ สอง
ตวันั้นเลย (มาระโก 6:41) แต่อาหารเหล่านั้นก็ “มิไดห้มดไป” (1 พงศ์กษติัรย ์17:16) จนกระทัง่ “กิน
อ่ิม” กนัทุกคน การแจกอาหารนั้นแจกกนัอยา่งเต็มท่ี ไม่มีการกระเบียดกระเสียนหรือประหยดักนัเลย 
และไม่มีการแยง่ชิงกนัดว้ย ผูใ้ดตอ้งการมากน้อยเพียงใด อคัรสาวกก็ให้ “ตามท่ีเขาปรารถนา” จนอ่ิม
หน าส าราญกนัทุกคน (ยอห์น 6:11) ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ อคัรสาวกทั้งสิบสองคนร่วมรับประทานอาหาร
ในคร้ังน้ีดว้ยและแมพ้ระเยซูเองก็คงเสวยขนมปังและปลาน้ีดว้ยเช่นเดียวกนั 

ในการน้ีบรรดาอคัรสาวก มิไดมี้ส่วนในการบนัดาล ให้อาหารมีปริมาณเพิ่มข้ึนดว้ยเลย พวก
เขาเพียงแต่ปฏิบติัตามพระบญัชาของพระองค์เท่านั้นเอง อคัรสาวกไดรั้บอาหารจากพระหัตถ์อนัทรง
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ฤทธ์ิของพระองค ์จึงท าใหพ้วกเขาสามารถแจกจ่างอาหาร ใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง การปฏิบติัฝ่าย
จิตวญิญาณของเราก็เช่นเดียวกนั คือตอ้งรับเอาจากพระหตัถ์ของพระเจา้ผูเ้ดียวเท่านั้น จึงจะสนองความ
ตอ้งการของมนุษยไ์ด ้“มีค  าเขียนไวว้่า มนุษยจ์ะบ ารุงชีวิตด้วยอาหารส่ิงเดียวหามิได้ แต่ด้วยบรรดา
โอวาท ซ่ึงออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” (มทัธิว 4:4) “ท าไมเจ้าจึงจะไปจ่ายเงินซ้ือส่ิงท่ีไม่ใช่
อาหารหรือเอาเงินท่ีหาได้ของเจ้า ไปซ้ือส่ิงท่ีไม่จุใจ ถ้าเจ้าจะได้ฟังเรา เจ้าจะได้กินส่ิงท่ีดี เจ้าก็จะพึง
พอใจในอาหารท่ีเลีย้งชีพจริง ๆ” (ปฐมกาล 55:2) ชีวิตของเรานั้น จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการบ ารุงเล้ียง ดว้ย
พระวจนะอนัมีชีวิตของพระเจา้ซ่ึงเป็น “อาหารจากสวรรค์” ถา้เราจะเล้ียงกลุ่มชนท่ีหิวกระหาย เราก็
ตอ้งเล้ียงเขาดว้ยอาหาร จะเล้ียงดว้ย “ส่ิงซ่ึงมิใช่อาหาร” นั้น หาไดไ้ม่ ชีวิตของคริสเตียนทุกคนควรจะ
เป็นดุจ “บ่อน ้ าประกอบดว้ยชีวิต ซ่ึงพลุ่งข้ึน...” และไหลไปสู่บุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงอยู่รอบ ๆ ตวัเรา “จงให้
พระค าของพระคริสต ์ด ารงอยูใ่นท่านทั้งหลาย บริบูรณ์ดว้ยปัญญาทั้งปวง” (โคโลสี 3:16) 

เม่ือประชาชนทั้งหมดรับประทานอาหารอ่ิมกนัหมดทุกคนแลว้ พระเยซูจึงทรงบญัชาให้บรรดา
อคัรสาวก ไปเก็บรวบรวมเศษอาหารท่ีเหลือไว ้เพื่อมิให้สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ปรากฏว่าเก็บ
อาหารเหลือกินเหล่านั้นไดสิ้บสองกระบุงเต็ม พระคุณของพระเจา้มีเพียงพอส าหรับเราเสมอ “มากยิ่ง
กวา่ท่ีจะขอหรือคิดได”้ “จอกด่ืมของขา้พเจา้เตม็ลน้อยู”่ 

เน่ืองจากประชาชนเหล่านั้น ไม่ไดรั้บประทานอาหารมาทั้งวนั เม่ือเห็นอาหารมีมากมายเช่นนั้น 
จึงรับประทานกนัอย่างเต็มท่ี อน่ึงเช่ือว่าอาหารท่ีมาแต่พระหัตถ์อนัทรงฤทธ์ิของพระเจา้ คงต้องมี
รสชาติเอร็ดอร่อยเป็นพิเศษเด็กชายคนท่ีมีขนมปังกบัปลานั้น คงตอ้งสนใจในองคพ์ระเยซู และค าสอน
อนัมหัศจรรยข์องพระองค์เป็นพิเศษ มิฉะนั้นแลว้เขาก็คงไม่ถึงกบัลืมรับประทานอาหารเท่ียงของเขา
เป็นแน่ เพราะขณะนั้นผูใ้หญ่เองก็ยงัหิวโหยอิดโรยไปตาม ๆ กนัอยู่แลว้  จึงเช่ือวา่เด็กคงตอ้งรู้สึกหิว
ยิง่กวา่นั้นเป็นแน่ 

เม่ือประชาชนได้เห็นพระเยซู ส าแดงการอัศจรรย์เช่นนั้น จึงพูดว่า แท้จริงท่านผู้ นี้ คือผู้
พยากรณ์ท่ีจะมานั้น (ดู เฉลยธรรมบญัญติั 18:18) บางคนก็คงจะโห่แสดงความยินดี และบางคนก็คงจะ
กราบไหวน้มสัการพระองคด์ว้ยพระเยซูทรงสังเกตดูท่าทีของผูค้นเหล่านั้น เห็นวา่พวกเขามีความเคารพ
รักใคร่พระองค ์มากยิง่ข้ึนตามล าดบั ซ่ึงแน่ละหากเป็นเช่นน้ีเร่ือยไป สักวนัหน่ึงพวกเขาคงตอ้ง “บงัคบั
ให้พระองค์เป็นกษตัริย์” ของพวกเขาเป็นแน่แท ้เม่ือพระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนและประทานอาหาร 
เล้ียงประชาชนเหล่านั้นแลว้พระองคท์รงตดัสินพระทยัท่ีหลีกเล่ียง จากพวกเขาไปอยา่งเงียบ ๆ เพราะวา่
แผ่นดินของพระองค์ “มิไดเ้ป็นอย่างแผ่นดินโลกน้ี” (ยอห์น 18:36) และ “บุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์
ทรมานหลายประการ” (มาระโก 8:31) การท่ีจะหลีกหนีไปจากฝงูชนจ านวนมากมายเช่นน้ี มิใช่ส่ิงท่ีจะ
ท ากนัไดง่้ายนกั ดงันั้นพระองคจึ์งสั่งให้บรรดาอคัรสาวกลงเรือ แล่นขา้มไปยงัเมืองคาเปอรนาอูมก่อน
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ส่วนพระองคจ์ะทรงอยูก่บัประชาชนเหล่านั้น เพื่อมิให้เกิดความสงสัย ต่อเม่ือมีโอกาสพระองคจ์ะทรง
หลบหนีไปภายหลงั และเม่ือบรรดาอคัรสาวกแล่นเรือไปไดไ้กลแลว้ พระองคก์็หลบไปจากท่ีนัน่ เสด็จ
ข้ึนสู่ภูเขา เพื่ออธิษฐาน และ “คร้ันพลบค ่าแลว้ พระองคอ์ยูท่ี่นั้นผูเ้ดียว” 

การท่ีมีผูค้นมากมายนบัพนันบัหม่ืนเช่นนั้น ท าให้พระเยซูและอคัรสาวกมีโอกาสหลบหนีไป
ได ้อีกประการหน่ึงเวลาก็ใกลค้  ่าอยูแ่ลว้ กวา่เขาจะรู้วา่พระเยซูมิไดป้ระทบัอยูก่บัพวกเขา ก็กินเวลานาน
หานอ้ยไม่ ในคืนนั้นปรากฏวา่ประชาชนส่วนใหญ่ ไดค้า้งอยูท่ี่เนินเขานั้นเอง จวบจนวนั “รุ่งข้ึน” จึงได้
ทราบว่า พระเยซูมิไดป้ระทบัอยู่ท่ีนัน่ (ยอห์น 6:24) ขณะนั้นมีเรือโดยสารจากเมืองติเบเรียวหลายล า 
แล่นรับส่งผูข้า้มทะเลสาบ อยู่ใกล้บริเวณนั้น ดงันั้นผูค้นบางกลุ่ม จึงโดยสารเรือขา้มฟากไป ส่วน
นอกนั้นพากนัเดินกลบัเช่นเดียวกบัขามา 

ข้อไตร่ตรอง 
“ในบรรดาคนซ่ึงบังเกิดมานั้น ไม่มีผู้ใดใหญ่กว่ายอห์น” แต่แมก้ระนั้นท่านก็ยงัถูกตดัศีรษะใน

คุก โดยพระหตัถข์องกษตัริยผ์ูช้ัว่ร้าย เน่ืองดว้ยความเกลียดชงัของสตรีผูมี้ใจบาปหยาบชา้ พระเยซูทรง
ช่วยลาซะรัสและบุคคลอ่ืน ๆให้ฟ้ืนจากความตายได ้ไฉนเล่าพระองคจึ์งไม่ทรงช่วยยอห์นบพัติศมาให้
ฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาบา้ง น่ีเป็นปัญญาท่ีพวกเราฉงนกนัอยู่ แต่แทจ้ริง “ความคิดของพระเจา้ ไม่เหมือน
ความคิดของเรา และทางของพระองค ์ก็ไม่เหมือนทางของเรา” ดว้ย 

“ขอให้ประชาชนไป...” น่ีแสดงให้เห็นว่าอคัรสาวกของพระองค์ยงัมีความเช่ือน้อยมาก และ
แมว้่าการเล้ียงประชาชนเป็นจ านวนมากไดผ้่านพน้ไปแล้วก็ตาม พวกเขายงัไม่เขา้ใจ ในการส าแดง
ฤทธานุภาพของพระองคอ์ยูน่ัน่เอง “เร่ืองขนมปังนั้นยงัไม่เขา้ใจ แต่ใจเขายงัแข็งกระดา้งอยู”่ (มาระโก 
6:52,8:21) 

“พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด” ท่ีพระเยซูตรัสเช่นน้ี พระองค์ทรงตอ้งการให้พวกอคัรสาวกเล้ียง
ประชาชนจริง ๆ หรือ หรือวา่ทรงตอ้งการพิสูจน์ให้อคัรสาวกเห็นวา่ การท่ีพวกเขาขาดฤทธ์ิอ านาจนั้น 
พวกเขาจ าตอ้งไดรั้บ “ฤทธ์ิท่ีมาแต่เบ้ืองบน” “ซ่ึงผูท่ี้วางใจในพระองคจ์ะไดรั้บ” (ยอห์น 7:39) หลงัจาก
ท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิไดส้วมทบัอคัรสาวกแลว้ พวกเขาไดก้ระท าการอศัจรรยแ์ละเทศนาพระวจนะ
ของพระเจา้ ให้แก่ประชาชนดว้ยฤทธ์ิอ านาจของพระองคโ์ลกน้ียงัเต็มไปดว้ยคนหิวโหยอดอยากเป็น
จ านวนมาก กล่าวคือพวกเขาขาดทิพยอาหารแห่งชีวิต ฉะนั้นพระเยซูจึงตรัสสั่งเราวา่ “พวกท่านจงเล้ียง
เขาเถิด” 

“เขาได้กินอ่ิมทุกคน” ในพระราชฐานของพระบิดาของเรานั้นยงัมี “อาหารกินอ่ิมและยงัเหลือ
อีก” (ลูกา 15:17) “ผูท่ี้ย  าเกรงพระองคจ์ะไม่ขดัสนส่ิงใดเลย...คนท่ีแสวงหาพระเยโฮวาห์จะไม่ขดัสนส่ิง
ท่ีดีเลย” (สดุดี 34:9,10) 
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“พระองค์ทรงขอบพระคุณ” ความจริงแลว้อาหารท่ีเรารับประทานอยูทุ่กวนัน้ีก็เป็นอาหารท่ีดีมี
ความน่าอศัจรรย ์เช่นเดียวกบัอาหารท่ีพระเยซูใช้เล้ียงผูค้นทั้งห้าพนัดงักล่าว แต่คนส่วนใหญ่เม่ือมี
อาหารกินอย่างเหลือเฟือ ก็มกัละเลยไม่ยอมขอบพระคุณพระเจา้ ในขณะท่ีคนนบัจ านวนลา้นทัว่โลก 
ตอ้งทนทุกขท์รมานเพราะการขาดแคลนอาหาร และส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการยงัชีพอยา่งน่าเวทนายิ่ง สมยัน้ีไม่
ควรจะมีผูใ้ดจะรับประทานอาหารอยา่งอ่ิมหมีพีมนั โดยท่ีไม่ยอมขอบพระคุณพระเจา้ผูป้ระทานส่ิงท่ี
จ  าเป็นให้ ดูเถิด แมแ้ต่พระเยซูผูท้รงสร้างส่ิงสารพดัทั้งปวงแท ้ๆ ก็ยงัขอบพระคุณพระบิดา ฉะน้ีแลว้ 
เราทั้งหลายซ่ึงเป็นบุตรของพระองค ์ควรจะขอบพระคุณพระบิดามากยิง่กวา่นั้นสักเท่าใด 

“พระองค์ทรงทราบแล้วว่าพระองค์จะทรงกระท าประการใด” นับเป็นเวลานานมาแล้ว ท่ี
คริสตจกัรได้ยึดถือปฏิบติัตามพิธีการต่าง ๆ เช่น การประชุมฟ้ืนฟู การศึกษาเก่ียวกับศาสนา การ
ประกาศเป็นรายบุคคล ฯลฯ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีคุณประโยชน์ดว้ยกนัทั้งส้ิน แต่กระนั้นก็ยงัมีบางคน ท่ี
ตอ้งการกราบไหวแ้ทบพระบาทของพระองค ์และเรียนรู้จากพระองค์โดยตรง บางคนก็รอคอยให้อคัร
สาวกน าทิพยอาหารแห่งชีวิตมาเล้ียงจนถึงท่ี หากเราเพียงแต่มอบเร่ืองน้ีไวใ้นพระหัตถ์ของพระองค ์
และเช่ือฟังท าตามค าแนะน าของพระองคแ์ลว้ มวลชนท่ีหิวกระหายทั้งปวงก็จะอ่ิมหน าส าราญ เพราะวา่ 
“พระองคท์รงรู้” วธีิท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของพวกเขา 

“ไม่ตอ้งให้เขาไป” พระองค์มิได้ตรัสว่า พระองค์จะทรงเล้ียงผูค้นเหล่านั้น หากแต่พระองค์
ตรัสว่า “พวกท่านจงเล้ียงเขาเถิด” จงส ารวจดูตวัเองแล้วจะรู้ว่าในตวัเรานั้น ไม่มีอะไรท่ีสามารถ
ตอบสนองความจ าเป็นฝ่ายจิตวิญญาณของบุคคลท่ีอยู่รอบ ๆ ตวัเราไดเ้ลย แมว้า่เราขาดสติปัญญาและ
ความสามารถแต่เราก็ไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งความสามารถของเราเลย การมองดูตวัเองและพึ่งตวัเองหมายถึง
การพ่ายแพ ้ส่วนการมองดูพระองค์ผูท้รงมี “ฤทธานุภาพทั้งส้ินในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินก็ดี” หมายถึง
ชนะของเรา “ความสามารถของเรานั้นมาจากพระเจา้” การปฏิบติัภาระกิจของเรา จะตอ้งเป็นดุจสายธาร
ไหลออกมาจากชีวติของพระองค ์(ซ่ึงพระองคไ์ดป้ระทานให้เราแลว้) ความปรารถนาอนัใหญ่ยิ่งสูงสุด
ของมนุษย ์ก็คือองคพ์ระเยซูคริสต์ แมเ้ราจะเป็นเพียงผูแ้จกจ่ายขนมปัง ท่ีพระองคท์รงอวยพระพรและ
หกัส่งให้ แต่เราก็มีส่วนร่วมกบัความยินดีในการแจกจ่ายอาหารนั้นให้แก่ผูอ่ื้น เพราะว่า “เราทั้งหลาย
เป็นผูร่้วมท าการด้วยกันกับพระเจ้า” เม่ืออคัรสาวกแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชน พวกเขาก็รู้สึก
ประหลาดใจยิง่นกัท่ีไดเ้ห็นอาหารทวมีากข้ึนเร่ือย ๆ 

“จงเก็บเดนท่ีเหลือนั้นเพื่อมิให้ส่ิงใดเสียไป” อาหารทุกอย่างควรใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่อการ
ปฏิบติัพระราชกิจของพระเจา้ ไม่ควรละทิ้งให้สูญเปล่าและก็ไม่ควรใชใ้นส่ิงท่ีไม่จ  าเป็นอนัขาด พระ
กิตติคุณท่ีพระเยซูเจา้ประทานใหเ้ราน้ี เป็นส่ิงท่ีประเสริฐสุด พระวจนะของพระเจา้ยอ่มไม่ไร้ผล  
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(อิสยาห์ 55:11) ฉะนั้นเราจ าเป็นตอ้งด าเนินชีวิตโดยอาศยั “บรรดาโอวาท ซ่ึงออกมาจากพระ
โอษฐข์องพระเจา้” เราควรศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่งละเอียดถ่ีถว้น โดยตอ้งค านึงอยูเ่สมอวา่ทุก 
ๆ ถอ้ยค าในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ลว้นเตม็ไปดว้ยความหมายอยา่งครบถว้น ซ่ึงแม ้“สักจุดหน่ึง จะขาด
ไปก็หามิได”้ 

อคัรสาวกเก็บเศษอาหารได ้“สิบสองกระบุงเต็ม” ขอ้น้ีย่อมหมายความว่า อคัรสาวกเก็บเศษ
อาหารไวใ้ห้คนละหน่ึงกระบุง ซ่ึงมีปริมาณมากกวา่ของเดิมหลายเท่านกั เม่ือเราแบ่งปันของท่ีเรามีอยู่
ใหแ้ก่คนอ่ืน ของนั้นก็จะเพิ่มข้ึนจนเพียงพอแก่ความตอ้งการของเรา และผูท่ี้เราแบ่งใหน้ั้น 

ประชาชนจะ “จบัพระองค์ไปตั้งให้เป็นกษตัริย”์ ความจริงพระองค์ทรงเป็นกษตัริยอ์ยู่แล้ว 
หากแต่บุคคลเหล่านั้นยงัไม่เขา้ใจดีพอ อน่ึง “เวลาของพระองค์ยงัมาไม่ถึง” ฉะนั้นพระองค์จึงมิได้
เปิดเผยให้ผูใ้ดรู้บางทีพวกเขาอาจจะคิดว่า น่ีเป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุด ท่ีจะไดรั้บอาหารจากพระองค ์และเม่ือ
พระองคเ์ป็นกษตัริยข์องพวกเขาแลว้ พระองคก์็จะทรงช่วยแกปั้ญหาเศรษฐกิจทั้งปวงให้พวกเขา ซ่ึงจะ
ท าใหมี้ความอยูดี่กินดี มีอาหารอุดมสมบูรณ์ 

ค าว่า “เดน” หรือ “เหลือ” กบัค าว่า “ครบบริบูรณ์” ใน ยอห์น 10:10 นั้น มาจากรากศพัท์ใน
ภาษากรีกค าเดียวกนั ชีวติท่ีพระองคเ์สด็จลงมาประทานใหเ้รานั้น เหลือลน้ส าหรับความตอ้งการของเรา
อยูเ่สมอ และเป็นชีวติท่ีเตม็ลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ ซ่ึงพระองคท์รงตอ้งการให้เรามี
ส่วนร่วมดว้ย 

ทบทวน 
ในขั้นท่ีแลว้บรรดาอคัรสาวกอยู ่ณ ท่ีใด? อคัรสาวกกลบัมาสมทบกบัพระเยซูท่ีใด? การเทศนา

สั่งสอนของพวกเขาไดรั้บผลส าเร็จเพียงใด? 
ข่าวร้ายท่ีน าความเศร้าโศกมาสู่พระเยซูคืออะไร? ใครเป็นคนแจง้ข่าวน้ีให้แก่พระองค?์ ยอห์น

บพัติศมาถูกจ าคุก ณ ท่ีใด? อะไรคือมูลเหตุท่ีท าให้ท่านตอ้งถูกประหารชีวิต? ท่านถูกประหารชีวิตโดย
วธีิใด? 

กษตัริย์เฮโรดมีความรู้สึกอย่างไรต่อการประหารชีวิตของยอห์น? เหตุใดกษตัริยเ์ฮโรดจึง
ตอ้งการพบพระเยซู? 

พระเยซูและอัครสาวกตั้งใจว่าจะไปพกัผ่อน ณ ท่ีใด? สถานท่ีแห่งนั้นเป็นป่ากันดารจริง
หรือไม่? และอยู ่ณ ท่ีใด? พระเยซูและอคัรสาวกไปสู่ท่ีนั้น โดยวิธีใด? การเดินทางของพระองคค์ร้ังน้ีมี
ใครเห็นบา้ง? พวกเขาท าอยา่งไร? 

เม่ือพระเยซูและอคัรสาวกแล่นเรือขา้มฟากและข้ึนถึงฝ่ังแลว้ ไดพ้บใครรออยู่ท่ีนัน่? พระเยซู
ทรงสัง่ใหพ้วกเขากลบัไป เพื่อท่ีพระองคจ์ะไดพ้กัผอ่นเช่นนั้นหรือ? เพราะเหตุใด? 
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บุคคลเหล่านั้นอยูท่ี่นัน่เป็นเวลานานเท่าใด? ตลอดเวลาดงักล่าวเขาท าอะไรบา้ง? พระเยซูทรง
รักษาโรคใหผู้ใ้ดบา้งหรือไม่? พระองคป์ระทบัสั่งสอนพวกเขา ณ ท่ีใด? 

ใครเป็นคนปรารภวา่ประชาชนคงรู้สึกหิวกระหาย? บรรดาอคัรสาวกทูลใหพ้ระเยซูท าอยา่งไร? 
พระองค์ตรัสว่าอย่างไร? อคัรสาวกทูลว่า จะต้องใช้เงินสักเท่าใด จึงจะซ้ืออาหารเล้ียงประชาชน
เหล่านั้นได?้ 

อาหารท่ีอคัรสาวกรวบรวมไดจ้ากผูค้นทั้งหมดมีมากน้อยเพียงใด? ใครเป็นผูน้ าเด็กชายผูเ้ป็น
เจา้ของอาหารมาเฝ้าพระเยซู? อาหารท่ีเขาน าติดตวัมานั้นมีอะไรบา้ง? 

ก่อนอ่ืนพระเยซูทรงกระท าอยา่งไร? พระองคท์รงกระท าให้อาหารมีปริมาณทวีข้ึนโดยการท า
อยา่งไร? และทรงแจกจ่ายอาหารนั้นให้แก่ประชาชนโดยวิธีใด? บรรดาอคัรสาวกมีส่วนร่วมในการท า
การอศัจรรยค์ร้ังน้ีหรือไม่? พวกเขาท าอะไรบา้ง? 

ผูค้นทั้งหมดอยูใ่นท่ีนั้นมีก่ีคน? อคัรสาวกจดัแบ่งใหพ้วกเขานัง่อยา่งไร? แต่ละคนไดรับอาหาร
มากนอ้ยเพียงใด? ท่านคิดวา่พวกเขารับประทานกนัอยา่งอ่ิมหน าส าราญหรือไม่? 

พระเยซูและอคัรสาวกของพระองค์ ไดร่้วมรับประทานอาหารน้ีดว้ยหรือไม่? อาหารท่ีเหลือมี
ประมาณมากนอ้ยเพียงใด? อคัรสาวกท าอยา่งไรกบัอาหารท่ีเหลือเหล่าน้ี?  

ผลของการกระท าการอศัจรรยค์ร้ังน้ีมีอะไรบา้ง? ประชาชนโจษจนัถึงพระเยซูอยา่งไร? พวก
เขาปรารถนาจะท าอะไรแก่พระองค์? เหตุใดพระเยซูจึงไม่ทรงอนุญาตให้เขาท า? พระเยซูทรงเป็น
พระมหากษตัริยจ์ริง ๆ หรือ? 

พระองค์เสด็จเล่ียงออกจากฝูงชนในค ่าวนันั้นไดอ้ย่างไร? พระองค์เสด็จไปสู่ท่ีใด? อคัรสาวก
ไป ณ ท่ีใด? ฝงูชนเหล่านั้นแยกยา้ยกนักลบัเม่ือใด? พวกเขากลบัไปสู่เมืองคาเปอรนาอูมโดยวธีิใด? 

ท่านคิดวา่ บรรดาอคัรสาวกมีความประทบัใจต่อการส าแดงการอศัจรรยน้ี์และมีความเช่ือมาก
ยิง่ข้ึนหรือไม่? 

พระธรรมกิตติคุณท่ีบนัทึกเหตุการณ์น้ีไว ้ทั้งหมดมีก่ีเล่ม? เน้ือหาท่ีบนัทึกไวใ้นพระธรรมแต่
ละเล่มนั้น มีขอ้ความแตกต่างกนับา้งหรือไม่? ท่านคิดวา่บทเรียนท่ีส าคญัท่ีสุด ท่ีท่านไดรั้บจากขั้นน้ีคือ
อะไร? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. เหตุใดท่านจึงคิดวา่พระเยซู มิไดท้รงช่วยยอห์นบพัติศมาให้ฟ้ืนคืนชีพข้ึนมา 2. ท่านคิดวา่จะ

มีอะไรเกิดข้ึนบา้ง หากกษตัริยเ์ฮโรดไดพ้บพระเยซู กษตัริยเ์ฮโรดผูน้ี้เคยพบพระเยซูบา้งหรือไม่ 3. หาก
พระเยซูสั่งสอนพระกิตติคุณให้แก่กษตัริยเ์ฮโรด ท่านคิดวา่กษตัริยเ์ฮโรดจะทรงเช่ือฟังหรือไม่ 4. ท่าน
คิดว่าพระเยซูทรงต้องการพกัผ่อนเช่นนั้นหรือ หรือว่าพระองค์ทรงเห็นแก่อคัรสาวกของพระองค ์
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พระองคท์รงเกรงกลวักษตัริยเ์ฮโรดบา้งหรือไม่ 5. เหตุใดพระเยซูจึงทรงอนุญาต ให้ประชาชนคา้งอยู่
กบัพระองค ์ในเม่ือพระองคแ์ละอคัรสาวกตอ้งการพกัผอ่น 6. ท่านคิดวา่บรรดาอคัรสาวก มีความเช่ือวา่
พระเยซูทรงสามารถเล้ียงผูค้น เป็นจ านวนมากเช่นนั้นไดห้รือ 7. พระเยซูทรงกระท าการอศัจรรยเ์พื่อ
อวดอา้งอ านาจของพระองคห์รือเพราะทรงสงสารประชาชนซ่ึงก าลงัหิวโหย 8. พระคริสตธรรมคมัภีร์
ไดก้ล่าวถึงการเล้ียง ท่ีเตม็ไปดว้ยการอศัจรรยอ่ื์นใดอีกบา้งหรือไม่ 9. ท่านคิดวา่พระเยซูทรงประสงค ์ท่ี
จะให้อคัรสาวกเล้ียงประชาชนทั้งหมดนั้น ดว้ยตวัของเขาเองหรือ 10. เหตุใดท่านจึงคิดว่า เด็กผูน้ั้นยงั
มิไดรั้บประทานอาหารเท่ียงของเขา 11. เหตุใดการนบัจ านวนผูค้นท่ีมาฟังพระธรรมเทศนา ในวนันั้น 
จึงนบัเฉพาะแต่ผูช้าย 12. เหตุใดพระเยซูจึงตอ้งกล่าวขอบพระคุณส าหรับอาหารท่ีพระองคท์รงไดรั้บ 
ในเม่ือพระองคท์รงเป็นผูส้ร้างอาหารเหล่านั้น 13. ท่านคิดวา่ปริมาณอาหารไดท้วีข้ึนเวลาไหน 14. ท่าน
คิดวา่ประชาชนรับประทานอาหารกนัจนอ่ิมหน าส าราญทุกคนเช่นนั้นหรือ 15. อาหารท่ีเหลือไดท้วีมาก
ข้ึนดว้ยหรือไม่ 16. หากวา่ประชาชนมิไดน้ าอาหารติดตวัมาดว้ยแลว้ กระบุงใส่อาหารท่ีวา่นั้น เขาเอามา
จากไหน 17. พระเยซูทรงทราบไดอ้ยา่งไรวา่ ประชาชนเหล่านั้นจะพยายามตั้งพระองค์ให้เป็นกษตัริย ์
18. ท่านคิดวา่พระเยซูเสด็จหลีกเล่ียงไปจากฝงูชนนั้นไดอ้ยา่งไร 
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ขั้นทีย่ีสิ่บเก้าทรงด าเนินบนน า้-ทะเลกาลลิ ี

มทัธิว 14:22-15:20,มะระโก 6:45-7:23,ยอห์น 6:16-71 

หลงัจากท่ีพระเยซูไดท้รงเล้ียงอาหารแก่ประชาชนกวา่ห้าพนัคน บนฝ่ังตะวนัออกของทะเลกา
ลิลีในวนันั้นแลว้ ประชาชนเหล่านั้นต่างก็พร้อมท่ีจะบงัคบัให้พระองค์เป็นกษตัริยข์องพวกเขา แมว้่า
พระองคจ์ะทรงเป็นพระมหากษตัริยเ์หนือกษตัริยท์ ั้งปวง และทรงเป็นเจา้ชายเหนือเจา้ชายทั้งปวงก็ตาม 
แต่เม่ือยงัไม่ถึงวาระท่ีพระองค์จะส าแดงพระองค์ให้ผูใ้ดทราบ พระองค์จึง “ต้องรับความทนทุกข์
ทรมานต่าง ๆ อย่างสาหสั” เพราะพระองคเ์สด็จมาเพื่อ “ประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอนั
มาก” ดงันั้น พระองคจึ์งทรงไล่ประชาชนเหล่านั้นกลบัไป แต่พวกเขาไม่ยอมท าตาม เพราะตอ้งการอยู่
กบัพระองค ์เม่ือเป็นเช่นน้ีพระองคจึ์งทรงบญัชาให้อคัรสาวกของพระองค ์ลอบลงเรือขา้มฟากไปก่อน 
ขณะเดียวกนัพระองคก์็ทรงเล่ียงไปอธิษฐานบนภูเขา 

บรรดาอคัรสาวกพยายามตีกรรเชียงเรือมุ่งหนา้ไปสู่เมืองคาเปอรนาอูม แต่เน่ืองจากคล่ืนลมแรง 
และขณะนั้นก็ค  ่าลงแล้ว การเดินทางจึงไม่สะดวก และต่อมาอีกเพียงครู่เดียว พวกเขาก็ตอ้งผจญกบั
ความมืดและคล่ืนลมอย่างหนกัขณะนั้นพระเยซูทรงด าเนินบนผิวน ้ ามาหาพวกเขา แต่พวกเขาคิดว่า
พระองค์เป็นผี พระองค์จึงพิสูจน์ให้เห็นจริง โดยการตรัสอนุญาตให้เปโตรเดินบนผิวน ้ าเม่ือพระองค์
เสด็จข้ึนบนเรือแลว้ คล่ืนลมก็สงบ และในไม่ชา้ก็ขา้มไปถึงฝ่ังตรงกนัขา้ม 

พระเยซูและอคัรสาวกข้ึนฝ่ังท่ีต าบลเฆน็นาซาเร็ธ และ “เม่ือคนในต าบลนั้นรู้จกัพระองคแ์ลว้ ก็
ใชค้นไปทัว่แวน่แควน้นั้น และใหพ้าบรรดาคนโรคต่าง ๆ มาเฝ้าพระองค์ เขาทูลขอพระองคอ์นุญาตให้
เขาถูกต้อง แต่พู่ห้อยเส้ือของพระองค์เท่านั้น และเม่ือผูใ้ดได้ถูกต้องแล้ว ผูน้ั้นก็หายโรค” (มทัธิว 
14:35,36) 

หลังจากท่ีพระเยซูได้ทรงรักษาคนเป็นอันมากในแควน้นั้นแล้ว ก็ได้มีพวกอาลักษณ์และ
พวกฟาริสีจากกรุงเยรูซาเล็มมาหาพระองค์ พวกเขาได้ต าหนิติเตียนพระองค์ เก่ียวกบัการช าระตวัให้
สะอาดตามพระบญัญติั พระเยซูทรงหลีกเล่ียงจากการต่อตา้นของเขามาเป็นเวลานาน ยกเวน้แต่เม่ือคร้ัง
ท่ีพวกเขากลาวหาวา่ พระองคท์รงขบัผสิีงโดยอาศยัอ านาจของพญามาร (ดู ขั้นท่ี 26) เท่านั้น ท่ีพระองค์
ทรงตอบโตพ้วกเขาอยา่งรุนแรง แมว้่าพระเยซูจะมิไดก้ระท าการใด ๆ เก่ียวขอ้งกบัพวกอาลกัษณ์และ
พวกฟาริสีก็ตาม คนพวกน้ีก็ยงัพยายามต่อสู้ขดัขวางการงานของพระองค ์และกล่าวหาพระองคอ์ยูเ่สมอ 
พระองคไ์ดท้รงตอบพวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสี โดยอา้งพระบญัญติัของพวกเขาเอง และไดท้รงช้ีให้
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พวกเขาทราบวา่ การนบัถือศาสนาเพียงผวิเผนิภายนอกนั้น จะไม่สามารถช าระจิตใจท่ีชัว่ร้ายของผูใ้ดได้
เลย 

ประชาชนนบัพนั ๆ คน ท่ีไดรั้บการเล้ียงดูจากพระเยซูดว้ยขนมปังกบัปลาในวนันั้น คร้ันพอรุ่ง
เช้าไม่เห็นพระเยซูและอคัรสาวกของพระองค์อยู่กบัเขาจึงไดแ้ยกยา้ยกนักลบัไปสู่เมืองคาเปอรนาอูม 
เพื่อแสวงหาพระองค์อีก ในการน้ีบางคนก็เดินกลบั (ดูขั้นท่ี 28) แต่บางคนก็ข้ึนเรือโดยสาร (ซ่ึงผ่าน
มายงับริเวณนั้น) แล่นขา้มฟากไป บุคคลเหล่าน้ีตอ้งรู้ดีวา่พระเยซูมิไดล้งเรือเสด็จร่วมกบัอคัรสาวกของ
พระองคเ์ป็นแน่ เพราะเม่ือตอนท่ีอคัรสาวกลงเรือแล่นไปนั้น พวกเขาก็เห็นกนัอยู ่แต่อยา่งไรก็ตามพวก
เขาเช่ือวา่ พระองคจ์ะตอ้งเสด็จกลบัไปสู่เมืองคาเปอรนาอูมแลว้ คร้ันเม่ือพวกเขาไดพ้บพระองคใ์นเมือง
คาเปอรนาอูมอีก จึงทูลถามว่าพระองค์เสด็จมาโดยวิธีใด คร้ังน้ีพระเยซูทรงเตือนพวกเขาว่า อย่าได้
แสวงหาพระองคเ์พื่อเห็นแก่กินเลย แต่จงแสวงหาพระองคเ์พื่อรับชีวิตนิรันดร์ ซ่ึงพระองคท์รงสามารถ
ท่ีจะประทาน ให้แก่พวกเขาได้เช่นเดียวกนั คร้ังน้ีเป็นโอกาสเหมาะท่ีพระองค์ทรงเทศนาเร่ืองทิพย
อาหารโปรดแก่พวกเขา ซ่ึงเป็นเหตุให้หลายคนละทิ้งพระองค์ แมก้ระนั้นก็ตาม การเทศนาคร้ังน้ี ท า
ใหเ้ปโตรเป็นพยานวา่ พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้ และพระเยซูทรงเปิดเผยถึงเร่ืองราว ของยู
ดาอิศการิโอดวา่จะทรยศต่อพระองค ์

จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของพระเยซูในบทเรียนน้ี ก็เพื่อส าแดงให้ประชาชนเขา้ใจถึงเร่ืองแผน่ดิน
ของพระองคว์า่ เป็นแผน่ดินฝ่ายจิตวญิญาณ ซ่ึงพระองคท์รงเป็นผูป้กปักรักษาชีวติฝ่ายจิตวญิญาณนั้น 

การปฏิบติัพระราชกิจของพระเยซูคร้ังน้ี นบัเป็นพระราชกิจคร้ังสุดทา้ย ท่ีพระองคท์รงปฏิบติั
ในมณฑลกาลิลี โอกาสอนัดีงามของประชาชนชาวกาลิลีไดห้มดส้ินลงแลว้ พระองคท์รงอ าลาพวกเขา 
โดยเสด็จผา่นเมืองคาเปอรนาอูมอีกเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น (ดูขั้นท่ี 34) พระองคท์รงคา้งคืนท่ีนัน่ แต่มิได้
ตรัสกบัผูใ้ดเลย พระองค์ได้ทรงพิพากษาเมืองคาเปอรนาอูม แล้ว (มทัธิว 12:20-24) พระราชกิจของ
พระองคใ์นเมืองน้ีไดส้ าเร็จลงแลว้ 

อภิปราย 
เม่ือพระเยซูเสด็จเล่ียงออกจากฝูงชน ท่ีฝ่ังตะวนัออกของทะเลกาลิลีใกลก้บัเมืองเบธซายะดา 

(บริเวณท่ีพระองค์ทรงเล้ียงอาหารแก่พวกเขา) นั้นแล้ว พระองค์ก็เสด็จข้ึนไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐาน 
ขณะนั้นไดเ้กิดลมพายพุดัอยา่งแรงกลา้ พระองคท์อดพระเนตรเห็นเรือของบรรดาอคัรสาวก ถูกกระแส
คล่ืนซดัโคลงไปโคลงมา บรรดาอคัรสาวกตอ้ง “ตีการเชียง” เรืออยา่งหนกั พวกเขาตอ้งฟันฝ่าคล่ืนลม
ซ่ึงพดักระหน ่ าอย่างบ้าคลั่งตลอดทั้งคืน พวกเขาเหน่ือยอ่อนอิดโรยไปตาม ๆ กัน เพราะเม่ือตอน
กลางวนัก็ท างานอยา่งหนกั เม่ือพระเยซูทรงเล้ียงอาหารแก่ประชาชนร่วมหม่ืนคนนั้น พวกเขาก็ตอ้งเป็น
ผูน้ าอาหารไปแจกใหแ้ก่ผูค้นอนัมากมายเหล่านั้นดว้ย 
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จวบจนเวลายามส่ี พระเยซูจึงเสด็จไปช่วยอคัรสาวก ตอนน้ียอห์นบนัทึกไวว้่า อคัรสาวกตี
กรรเชียงเรือมาไดป้ระมาณหน่ึงร้อยยีสิ่บเส้นถึงหน่ึงร้อยส่ีสิบเส้น ส่วนมทัธิวและมาระโกมิไดก้ล่าวถึง
ระยะทางเช่นน้ี นอกจากกล่าววา่ ขณะนั้นอคัรสาวกก าลงั “อยูก่ลางทะเล” พระเยซูทรงด าเนินบนผิวน ้ า
มาหาพวกเขา แต่พอพวกเขามองเห็นเขา้ ก็พากนัตกใจเพราะนึกว่าผี และดูเหมือนว่าพระองคจ์ะเสด็จ
ผา่นพวกเขาไป (มาระโก.6:48) เม่ือพระองคเ์สด็จเขา้ไปใกลเ้รือ พวกเขาก็ยิ่งตกใจกลวักนัมาก และร้อง
ขอความช่วยเหลืออยา่งเอด็อึง นบัวา่เป็นภาพท่ีน่ากลวัไม่นอ้ย ในยามท่ีตอ้งตีกรรเชียงเรือโตก้บัคล่ืนลม
อย่างหนัก ท่ามกลางความมืด อย่างโดดเด่ียว มิหน าซ ้ ายงัมองเห็นคนเดินมาบนผิวน ้ าเช่นนั้น ดู
เหมือนวา่ไม่มีอคัรสาวกคนใดจ าพระองคไ์ดเ้ลย เพราะ “เม่ือพวกสาวกเห็นพระองค.์..เขาก็ตกใจ” เม่ือ
พระองคท์รงเห็นพวกอคัรสาวกตกใจร้องเอด็อึงเช่นนั้น พระองคก์็รีบส าแดงพระองค ์ให้เขาประจกัษว์า่
ทรงเป็นผูใ้ดทนัที โดยตรัสแก่พวกเขาวา่ “จงช่ืนใจเถิด คือเราเอง อยา่กลวัเลย” แมว้า่เหล่าอคัรสาวกจะ
เต็มไปด้วยความหวาดกลวั และไม่เช่ือว่าจะเป็นพระองค์ แต่พระองค์ก็มิได้ปล่อยให้เสียเวลาชักช้า 
พระองค์ได้ตรัสกบัพวกเขาให้รู้ว่าเป็นพระองค์ในทนัที แมว้่าบรรดาอคัรสาวกจะขาดความเช่ือ แต่
พระองคก์็ทรงเมตตากรุณาพวกเขาเสมอ 

พระเยซูทรงสามารถส าแดงพระองคใ์ห้เราเห็นบ่อยคร้ัง เม่ือเราอยู่ท่ามกลางลมพายุและความ
ทุกขย์ากล าบาก ในชีวิตประจ าวนั การท่ีเราตอ้งผจญกบัความทุกขย์ากล าบากอย่างโดดเด่ียว ท่ามกลาง
ความมืดมิด ดูประหน่ึงไร้ท่ีพึ่งพิงนั้น แทจ้ริงพระเยซูทรงพิทกัษรั์กษาเราอยูต่ลอดเวลา เราไม่มีเหตุผล
อนัใดท่ีจะปักใจแน่วา่พระองคท์รงทอดทิ้งเรา พระองคท์รงทอดพระเนตรดูศิษยท่ี์ซ่ือสัตยข์องพระองค์
อยู่เสมอ ทรงพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือในยามท่ีเราตกอยู่ในภาวะคบัขนั หรือในยามทุกข์ยากทุก
ขณะ 

แต่แมว้่าพระองคจ์ะไดต้รัสแก่อคัรสาวกเช่นนั้นแลว้ก็ตาม พวกเขาก็ยงัไม่เช่ือวา่เป็นพระองค์
อยูน่ัน่เอง ดงัจะเห็นไดจ้ากค าพูดของเปโตรท่ีวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ถา้เป็นพระองคแ์น่แลว้ ขอทรงโปรด
ใหข้า้พเจา้เดินบนน ้าไปหาพระองค”์ น่ีเป็นบุคลิกลกัษณะของเปโตร ซ่ึงเป็นคนใจร้อนหุนหนัพลนัแล่น
ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่เปโตรยงัมีความแคลงใจอยู่ คือทั้งเช่ือและไม่เช่ือ เขาไม่เช่ือว่าบุคคลท่ีเดินบนผิวน ้ า
นั้น คือพระเยซูคริสต์ แต่เขาเช่ือว่าถา้เป็นพระเยซูคริสตจ์ริง พระองคค์งสามารถบนัดาลให้เขาเดินไป
บนผวิน ้าไดเ้ช่นเดียวกบัพระองค ์น่ีแหละคือลกัษณะของความสับสนวุน่วายและไม่แน่ใจ ซ่ึงผูท่ี้มีความ
กลวัมกัจะมี 

“ความกลัวเป็นท่ีให้ใจสะดุ้งต่อโทษ” แต่ “ความรักท่ีสมบูรณ์ก็จ  ากัดความกลัวเสีย” เม่ือ
พระองคต์รัสแก่เปโตรวา่ “มาเถิด” ความรักของพระองคก์็ชนะความกลวัไดช้ัว่ขณะ ความเช่ือไดเ้ขา้มา
แทนท่ี เปโตรไดก้า้วเดินไปบนพื้นน ้าซ่ึงก าลงัเป็นละลอกคล่ืนซดัไปมา อยา่งกลา้หาญ และพบวา่พื้นน ้ า
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ท่ีเขาเหยยีบเดินไปนั้นแขง็ประดุจศิลา เขาพบวา่เขาสามารถ “เดินบนน ้าไปหาพระเยซู” ไดอ้ยา่งแน่นอน 
แต่เม่ือลมพดัแรงกลา้ยิง่ข้ึน และละลอกคล่ืนซดัไปมารอบ ๆ เทา้ของเขา เขาก็นหนัไปมองคล่ืนเหล่านั้น 
แทนท่ีจะมองดูพระเยซูคริสต์ เขารู้สึกหวาดกลวัข้ึนทนัที และเร่ิมจมลงไปในน ้ า ในท านองเดียวกนั 
หากวา่เรามวัพะวงอยูก่บัความทุกขล์ าบากของเรา จนลืมมองดูพระองค ์เราก็จะจมลงในความทุกขน์ั้น 

เปโตรร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากพระเยซูวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขอช่วยขา้พเจา้ให้รอดเถิด” 
เปโตรรู้วา่ผูท่ี้เป็นแหล่งก าเนิดแห่งการช่วยเหลือนั้นคือผูใ้ด ถา้มิฉะนั้นแลว้ เขาคงไม่กลา้กา้วออกจาก
เรือเป็นแน่ เม่ือเปโตรประจกัษ์แน่ชดัวา่ผูท่ี้เดินบนผิวน ้ านั้นคือพระเยซู เขาก็รู้ว่าเขาสามารถวางใจใน
พระองคไ์ดอ้ยา่งเตม็ท่ี ทนัใดนั้นพระองคไ์ดท้รงเอ้ือมพระหตัถอ์อกยดึเขาไว ้เป็นการช่วยเหลือจากพระ
หตัถอ์นัทรงฤทธ์ิอยา่งน่าช่ืนใจโดยแท ้มิฉะนั้นแลว้เปโตรก็คงจมน ้าตายอยา่งแน่นอน 

พระเยซูตรัสแก่เปโตรวา่ “โอ คนมีความเช่ือน้อย เจ้าสงสัยท าไม” ทั้งน้ีเพื่อช้ีให้เขาทราบวา่การ
ท่ีเขาตอ้งจมน ้ านั้น ก็เพราะเขาขาดความเช่ือ และสงสัยในพระองค์นัน่เอง และความเช่ือน้ีแหละเป็น
หลกัส าคญั ท่ีท าใหพ้ระองคส์ามารถเสด็จด าเนินไปบนน ้า และช่วยให้เปโตรเดินบนน ้ าได ้แต่การสงสัย
และการขาดความเช่ือ ซ่ึงท าใหเ้ปโตรตอ้งจมน ้ านั้น ไม่มีส่วนในพระเยซูเจา้ของเราเลย น่ีคือการส าแดง
กฎแห่งความเช่ือซ่ึงว่า “ให้เป็นไปตามความเช่ือของเจา้เถิด” ความเช่ือสามารถห้ามคล่ืนลมให้สงบ 
รักษาคนเจบ็ไขไ้ดป่้วยใหห้าย และช่วยคนตายใหฟ้ื้นได ้และสามารถเคล่ือนยา้ยภูเขาได ้เม่ือเปโตรมอง
เห็นพระเยซูเสด็จมาบนผวิน ้า เขาก็มัน่ใจวา่เขาสามารถกระท าเช่นนั้นไดส้ายตาของเขาจอ้งมองพระองค์
ดว้ยความเช่ือมัน่ แลว้เขาก็พบวา่พื้นน ้ าท่ีเขาเหยียบยา่งไปนั้นมีความแข็งดุจถนนหนทาง แต่เม่ือเขาละ
สายตาจากพระองคห์ันไปมองดูคล่ืนซ่ึงอยู่รอบ ๆ ตวัเขา เขาก็รู้สึกวา่ตวัเองก าลงัจมลงไปในน ้ า ความ
เช่ือจะเตรียมทางแห่งรัศมีภาพ ซ่ึงจะท าให้เดินผา่นพน้ทะเลแห่งความยุง่ยาก ในชีวิตของเราไดอ้ยา่งน่า
มหศัจรรย ์แต่ “ผูท่ี้สงสัยนั้นเป็นเหมือนคล่ืนแห่งทะเล ซ่ึงถูกลมพดัซดัไปซดัมา อยา่ให้คนนั้นคิดวา่จะ
ไดรั้บส่ิงใดจากพระเจา้เลย เขาเป็นคนสองใจ ไม่ย ัง่ยนืในบรรดาทางทั้งหลาย ท่ีตนประพฤตินั้น”   (ยาก
อบ 1:6-8) เขาจะตอ้งจมลงอยา่งแน่นอนไม่เร็วก็ชา้ 

เม่ือเปโตรรู้ถึงขอ้บกพร่องของตนแล้ว เขาก็ไดก้ระท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งเยี่ยงผูฉ้ลาดกระท า คือ
สารภาพความผดิต่อพระองค ์และร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค ์โผเขา้สู่ออ้มพระหตัถ์อนัทรงฤทธ์ิ
และทรงมีชีวติของพระเยซู ซ่ึงแมแ้ต่พายท่ีุแรงกลา้ท่ีสุด ก็ไม่อาจกร ้ ากรายได ้“พระหตัถอ์นัถาวรเป็นนิจ
ของพระองค์ก็รับรองเจ้าอยู่” แม้ว่าค  าออ้นวอนของเปโตรจะสั้ น แต่ก็ชัดเจนและเป็นค าพูดท่ีกล่าว
ออกมาจากใจจริง เปโตรรู้ตวัว่ามีความจ าเป็นในส่ิงใด ก็กราบทูลให้พระองค์ทรงทราบทนัที ด้วย
ถอ้ยค าท่ีง่าย ๆ และตรงไปตรงมา ซ่ึงไดรั้บการตอบสนองจากพระองค ์ในทนัทีทนัใด โดยไม่ไดช้กัชา้
แมแ้ต่นอ้ย กล่าวคือพระองคท์รงเอ้ือมพระหตัถอ์อกช่วยชีวติเขาไว ้ผูท่ี้ทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจา้ 
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ดว้ยความจริงใจ เม่ือตกอยู่ในความทุกข์ยาก พระเจา้จะทรงตอบสนองความจ าเป็นของเขาทุกอย่าง 
อุปสรรคใด ๆ ท่ีเขาไม่สามารถแกไ้ขไดก้็จะผา่นพน้ไปดว้ยดี และเขาจะไดรั้บความปลอดภยัอยา่งมัน่คง 
โดยการพิทกัษรั์กษาอนัเขม้แขง็ของพระเจา้ 

“เขาจึงยอมรับพระองคข้ึ์นบนเรือ” อคัรสาวกต่างประจกัษแ์น่แลว้วา่ บุคคลท่ีพวกตนสงสัยนั้น
คือองค์พระผูเ้ป็นเจ้า ดังนั้น “เขาทั้งหลายท่ีอยู่ในเรือจึงมากราบไหวพ้ระองค์” แล้วทูลว่า “แทจ้ริง
พระองคเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้” จากประสบการณ์ในคร้ังน้ีท าให้เหล่าอคัรสาวกไดรั้บความรู้ใหม่ ๆ 
เก่ียวกบัพระเยซูเพิ่มข้ึนอีก และขณะเดียวกนัก็ได้ท  าให้พระองค์ ทรงรู้ถึงชีวิตจิตใจท่ีแทจ้ริงของอคัร
สาวกมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกนั น่ีเป็นประสบการณ์ส่วนตวัซ่ึงเราทุกคนมีต่อพระเจา้ ในการท่ีจะรู้จกัและ
อยูใ่กลชิ้ดสนิทสนมกบัพระองคเ์ป็นส่วนตวั (ปฐมกาล 22:12) 

ในทันทีท่ีพระองค์เสด็จข้ึนประทับบนเรือ ลมพายุและคล่ืนทะเลก็สงบไป “เหล่าสาวกก็
ประหลาด อศัจรรยเ์หลือประมาณ” การท่ีตอ้งน าขอ้พระคมัภีร์ในพระธรรมมาระโกมากล่าวย  ้าเช่นน้ี ก็
เพื่อส าแดงใหเ้ราทราบวา่ บรรดาอคัรสาวกประหลาดและอศัจรรยใ์จ ในการกระท าของพระเยซูอยา่งยิ่ง
นั้นเอง มาระโกกล่าวต่อไปวา่ “เพราะว่า เร่ืองของขนมปังนั้น เขายงัไม่เขา้ใจ แต่ใจเขายงัแข็งกระดา้ง
อยู่” มาระโกแสดงทรรศนะของตนเองว่า อคัรสาวกไม่ควรท่ีจะประหลาดใจ ต่อการท่ีพระเยซูทรง
กระท าการอศัจรรย ์ในการเล้ียงอาหารแก่ประชาชนกวา่หา้พนัคนนั้นเลย แต่ดูเหมือนวา่ไม่วา่พระเยซูจะ
ทรงกระท าการอศัจรรยค์ร้ังใดก็ตาม บรรดาอคัรสาวกมกัจะประหลาดใจและงุนงงอยูเ่สมอ 

“แล้วในทนัใดนั้น เรือก็ถึงฝ่ังท่ีจะไปนั้น” เม่ือมีพระคริสต์ประทบัอยู่ด้วย การเดินทางก็ถึง
จุดหมายอย่างรวดเร็ว การเดินทางอนัยาวนาน ท่ามกลางความมืดมิด และตอ้งฝ่าคล่ืนลมตลอดคืน ได้
ผา่นพน้ไปแลว้ แสงสว่างแห่งอรุณรุ่งของวนัใหม่ก็พลนัมาถึง “ความทุกขย์ากในวิถีชีวิตของเรา ไม่มี
ความหมายอะไรเลย หากวา่ เราไดบ้รรลุถึงปลายทางแลว้” 

พระเยซูและอคัรสาวกไดม้าถึงฝ่ังท่ีแขวงเฆ็นนาซาเร็ธ ณ ท่ีนัน่มีผูรู้้จกัพระองคอ์ยู่ดว้ย ดงันั้น
เขาจึงรีบน าข่าวการเสด็จมาของพระองคไ์ปประกาศแก่บุคคลอ่ืน ๆ ในทอ้งถ่ินนั้น เพียงไม่นานนกั ข่าว
คราวของพระองค ์ก็แพร่สะพดัไปดุจไฟลามป่า ชาวบา้นทัว่ทั้งเขตแดนนั้น ต่างน าคนเจ็บไขไ้ดป่้วยไป
ขอรับการรักษาจากพระองค์ คนป่วยบางคนท่ีเดินไปเองไม่ได ้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง ก็ช่วยกนัแบกหาม
กนัมาทั้งท่ีนอนดว้ย ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปสู่แห่งหนต าบลใด ชาวบา้นก็จะน าผูป่้วยมาวางไวต้าม
ถนนหนทาง และออ้นวอนพระองค์ ขอให้ทรงโปรดแก่คนเจ็บป่วยเหล่านั้น ไดมี้โอกาสจบัตอ้งชาย
ฉลองพระองค ์ซ่ึงพระองคก์็ทรงโปรดตามความประสงคข์องพวกเขา และคนไขท่ี้ไดแ้ตะตอ้งชายฉลอง
พระองค ์ต่างก็หายโรคส้ินทุกคน (มาระโก 6:55,56) 
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ผูค้นนบัจ านวนพนั ซ่ึงพระเยซูไดท้รงเล้ียงอาหารแก่เขาอยา่งน่าอศัจรรยน์ั้น ไดพ้ากนัขา้มฟาก
มาแสวงหาพระองคท่ี์เมืองคาเปอรนาอูม และตามหมู่บา้นนอ้ยใหญ่ท่ีอยูใ่กลเ้คียงโดยรอบ บุคคลเหล่าน้ี
ไม่ทราบเลยว่าพระองคเ์สด็จไป จากพวกเขาไดอ้ย่างไร เพราะรู้อยูว่่า พระองค์มิไดล้งเรือเสด็จไปกบั
เหล่าอคัรสาวก มีหลายคร้ังท่ีพระองค์ทรงหายไปจากพวกเขา เป็นตน้วา่ เม่ือคร้ังท่ีพระองค์ทรงถูกข่ม
เหงรังแก ในธรรมศาลาเมืองนาซาเร็ธ และท่ีพระวหิารกรุงเยรูซาเล็ม พระองคก์็ทรงหายไปอยา่งเงียบ ๆ 
ถึงสองคร้ัง ดูประหน่ึงวา่พระองคท์รงมีฤทธ์ิอ านาจท่ีจะหายตวัไดทุ้กเม่ือ 

หลงัจากท่ีพระเยซูไดท้รงท าการรักษาโรค ใหแ้ก่ประชาชนในแขวงเฆน็นาซาเร็ธ เรียบร้อยแลว้ 
พระองคก์็เสด็จกลบัไปสู่เมืองคาเปอรนาอูมอีก บรรดาผูท่ี้แสวงหาพระองคใ์นเมืองนั้นไดพ้บพระองค ์
ขณะทรงเทศนาสั่งสอนประชาชนอยู่ในธรรมศาลา พวกเขาจึงทูลถามพระองคว์่า “ท่านอาจารยเ์จา้ขา้ 
ท่านมาท่ีน้ีเม่ือไร” พระเยซูตรัสตอบวา่ “เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่า ท่านมาหาเรามิใช่เพราะเห็น
การอศัจรรยน์ั้น แต่เพราะไดกิ้นขนมปังอ่ิม” พระองคท์รงต าหนิติเตียนพวกเขา ในการท่ีพวกเขามุ่งแต่
แสวงหาผลประโยชน์จากการฝ่ายโลก มิไดแ้สวงหาการฝ่ายจิตวญิญาณ การกระท าของบุคคลเหล่าน้ี ท า
ใหดู้เหมือนวา่ พวกเขามีความสนใจในการส าแดงฤทธานุภาพของพระองค ์มากกวา่ท่ีจะเห็นแก่กิน แต่
พระเยซูทรงทราบความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาเป็นอยา่งดีพระองคต์รัสแก่พวกเขาวา่ อยา่ไดข้วนขวาย
เพื่ออาหารท่ีจะสูญหายไปโดยเร็วแต่จงแสวงหาอาหารแห่งชีวิตซ่ึงย ัง่ยืนอยู่เป็นนิตย ์อาหารน้ี บุตร
มนุษยผ์ูเ้ดียวเท่านั้นท่ีสามารถประทานใหไ้ด ้เพราะวา่พระเจา้พระบิดาไดท้รงประทบัตราตั้งพระองคไ์ว้
แลว้ (มทัธิว 12:18,สดุดี 45:7,เอเฟซสั 1:13) ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณนั้นเราจะรับเอาโดยทางอ่ืนใดไม่ได้
ทั้งส้ิน เพราะ “ผู้ท่ีมีพระบุตรนั้นกมี็ชีวิต ผู้ ท่ีไม่มีพระบุตรของพระเจ้ากไ็ม่มีชีวิต” (1 ยอห์น 5:12) 

เม่ือประชาชนถามว่า “ขา้พเจา้จะตอ้งกระท าประการใด จึงจะท าการของพระเจา้ได้” พระเยซู
ตรัสตอบว่า ภารกิจของพระเจา้ซ่ึงพวกเขาจะตอ้งท าก็คือเช่ือในพระองค์ ไม่มีงานอ่ืนใดส าหรับผูท่ี้ยงั
ไม่ได้รับความรอด ทั้งน้ีเพราะผูท่ี้ไม่เช่ือนั้น ไม่สามารถกระท าการใด ๆ ส าหรับพระเจา้ได้เลย เขา
จะตอ้งรับชีวิตใหม่ และรับของประทานจากพระองค์คือความรอด ตามล าดบัขั้นเสียก่อนแล้วจึงจะ
สามารถท างานเพื่อพระองคไ์ด ้ปัจจุบนัมีหลายคนท่ีพยายามปฏิบติัพระเจา้ดว้ยชีวิตฝ่ายเน้ือหนงัของเขา 
แทนท่ีจะรับชีวิตโดยพระบุตร กล่าวคือรับ “ของประทานจากพระเจา้ คือชีวิตนิรันดร์ โดยพระเยซู
คริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา” ฉะนั้นการกระท าของบุคคลดงักล่าวน้ี จึงเป็นท่ีสะอิดสะเอียนต่อพระ
เจา้เป็นอยา่งยิง่ 

บุคคลเหล่านั้นทูลขอให้พระองค์ส าแดง “นิมิต” ให้แก่พวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะได้เช่ือใน
พระองค ์ดงัเช่นมานาซ่ึงโมเสสให้บรรบุรุษของพวกเขารับประทานในป่ากนัดาร เม่ือโบราณกาลก่อน
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โนน้ ดว้ยค าทูลของพวกเขาน้ีเอง ท าให้พระเยซูสบโอกาส เทศนาเร่ืองทิพยอาหารแห่งชีวิต ให้แก่พวก
เขา (ยอห์น บทท่ี 6) 

พระเยซูตรัสแก่บุคคลเหล่านั้นวา่ โมเสสมิไดใ้ห้อาหาร ท่ีมาแต่สวรรคแ์ก่พวกเขา อาหารซ่ึงมา
แต่สวรรคท่ี์แทจ้ริงนั้น พระเจา้ผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีประทานให้ได ้เพราะวา่ “อาหารท่ีแทจ้ริงของพระเจา้นั้น
คือ ท่านท่ีลงมาจากสวรรคแ์ละประทานชีวิตแก่โลก” ประชาชนเหล่าน้ีมิไดเ้ฉลียวใจแมแ้ต่นอ้ยวา่ พระ
เยซูทรงอา้งถึงพระองค์เองว่า ทรงเป็นของประทานท่ีพระเจา้ไดท้รงโปรดประทานให้แก่โลกท่ีก าลงั
พินาศน้ี ฉะนั้นจึงเฝ้าคิดแต่เร่ืองอาหารประจ าวนั ซ่ึงพระองคท์รงสามารถประทานให้แก่พวกเขาได ้เขา
ทูลพระองคว์่า “พระองคเ์จา้ขา้ ขอพระองคท์รงโปรดประทานอาหารนั้นให้แก่ขา้พเจา้ทั้งหลายเสมอ” 
(ยอห์น 6:34) พระเยซูตรัสแก่พวกเขาอยา่งชดัถอ้ยชดัค าวา่ “เราเป็นทิพยอาหารแห่งชีวิต” มานานั้นตก
ลงมาจากทอ้งฟ้าก็จริง แต่มิไดม้าจากสวรรค ์พระเจา้ไดป้ระทานให้มานาแก่มนุษยใ์นสมยัโบราณอยา่ง
น่าอศัจรรย ์เช่นเดียวกบัท่ีพระองคไ์ดป้ระทานขนมปัง และปลาดงักล่าวมาแลว้ แต่ถึงกระนั้นมนัก็เป็น
เพยีงอาหารส าหรับชาวโลก อาหารของพระเจา้ยอ่มมาจากสวรรค ์มาจากพระเจา้โดยตรง แน่ละอาหาร
นั้นก็คือพระเจา้นัน่เอง พระองค์เสด็จลงมา เพื่อท่ีจะ “ประทานชีวิตแก่โลก” อาหารจากสวรรค์ ย่อม
เหมาะสมส าหรับชาวสวรรคคื์อ “ลูกแห่งแผน่ดินของพระองค”์ เท่านั้น 

พระเยซูตรัสแก่ประชาชนเหล่นั้นว่า “ท่านได้เห็นเราแลว้ แต่ก็ยงัไม่เช่ือ” เราได้ส าแดงนิมิต
ให้แก่ท่านแลว้ แต่ท่านไม่ยอมรับ เรามิไดม้าเพื่อจะท าตามความปรารถนาของเรา แต่เรามาเพื่อท าตาม
ความประสงคข์องพระบิดา ผูท้รงใชเ้รามา และผูท่ี้พระเจา้ประทานให้เราเท่านั้น จึงจะมาหาเราได ้และ 
“ผูท่ี้มาหาเรา เราจะไม่ทิ้งเลย” “องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงรู้จกัคนเหล่านั้น ท่ีอยู่ฝ่ายพระองค์” (2 ธิโมที 
2:19) และคนเหล่านั้นจะไม่มีผูใ้ดพินาศเลย เพราะวา่ “เราจะให้ผูน้ั้น เป็นข้ึนมาในวนัท่ีสุด” น่ีแหละคือ
น ้าพระทยัของพระบิดา กล่าวคือทุกคนท่ีเช่ือในพระบุตรจะมีชีวตินิรันดร์ และในวนัท่ีสุดนั้นก็จะไดฟ้ื้น
ข้ึนมาอีก พระเยซูทรงย  ้าค  าวา่ “เราจะใหผู้น้ั้น เป็นข้ึนมาในวนัท่ีสุด” ถึงส่ีคร้ังดว้ยกนั 

เม่ือชาวยวิไดย้นิพระเยซูตรัสวา่ พระองคท์รงเป็นทิพยอาหารจากสวรรคเ์ช่นนั้น ก็พึมพมัข้ึนมา
ดว้ยความไม่พอใจ เพราะเขาไม่เช่ือ เป็นการยากท่ีจะเขา้ใจถึงความไม่เช่ือ และจิตใจอนัแข็งกระดา้งของ
พวกเขา ในเม่ือเขาไดย้ินและไดเ้ห็นทั้งค  าสั่งสอน และการอศัจรรยต่์าง ๆ ของพระองค ์ดว้ยตาของเขา
แลว้ เร่ืองน้ีเราอธิบายได ้ก็แต่เพียงอาศยัถอ้ยค าของอคัรสาวกเปาโลในพระธรรมโรมบทท่ี 11 ขอ้ 25 
เท่านั้น อคัรสาวกเปาโลกล่าววา่ “บางคนในพวกอิสราเอลไดมี้ใจแขง็กระดา้งไป จนถึงพวกต่างประเทศ
จะไดเ้ขา้มาครบจ านวน” ชาวยิวต่างซุบซิบกนัว่า “คนน้ีเป็นลูกของโยเซฟมิใช่หรือ พ่อแม่ของเขา เรา
รู้จกัมิใช่หรือ เหตุไฉนคนน้ีจึงพดูวา่เขาไดล้งมาจากสวรรค”์ 
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พระเยซูทรงเขา้ใจขอ้ความท่ีชาวยิวซุบซิบนินทานั้น พระองคจึ์งตรัสย  ้าอีกวา่ “ไม่มีผูใ้ดมาถึง
เราไดเ้วน้ไวพ้ระบิดาผูท้รงใชเ้รามา จะชกัน าเขา” ขอ้พระธรรมขอ้น้ี แสดงให้เห็นถึงการชกัน าของพระ
เจา้ พระองคท์รงชกัน าจิตใจของมนุษยใ์ห้แสวงหาพระผูช่้วยให้รอด ดว้ยน ้ าพระทยัอนัเป่ียมลน้ไปดว้ย
ความรักพระองค์ แต่ก็มีเฉพาะแต่ผูท่ี้ได้รับฟังการชักน าและเรียนรู้จากพระเจ้าเท่านั้นท่ีจะเข้าหา
พระองค์ได ้(ยอห์น 6:45) “ไม่มีผูใ้ดจะมาถึงเราไดเ้วน้ไวพ้ระบิดาของเราทรงโปรดประทานให้ผูน้ั้น” 
(ยอห์น 6:65) “ท่านก็คงจะวา่แก่ขา้พเจา้ว่า ถา้เป็นอย่างนั้นแลว้ พระองคจ์ะทรงติเตียนเราท าไม” (โรม 
9:19) “พระองคไ์ม่ทรงประสงคจ์ะให้คนหน่ึงคนใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาจะให้คนทั้งปวงกลบัใจ
เสียใหม”่ “ผูใ้ดจะใคร่ตามเรามา” แต่พระเจา้ทรงรู้ล่วงหนา้แลว้วา่ ผูใ้ดบา้งจะเช่ือพระองค ์และ “ผูห้น่ึง
ผูใ้ดท่ีพระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้ว ผูน้ั้นพระองค์ทรงด าริไว ้ให้เป็นตามพระลกัษณะพระบุตรของ
พระองค์” (โรม 8:29) “พระเยซูทรงทราบแต่เดิมว่า เป็นผูใ้ดท่ีมิไดเ้ช่ือ...เหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่า 
ไม่มีผูใ้ดจะมาถึงเราได ้เวน้ไวพ้ระบิดาของเราทรงโปรดประทานให้ผูน้ั้น” “ความสวา่งแทน้ั้น ซ่ึงส่อง
สวา่งถึงทุกคน ก็ก าลงัเขา้มาในโลก” (ยอห์น 1:9) 

พระเยซูมกัจะยอ้นมาสู่จุดส าคญัแห่งการสอนอยู่เสมอคือ “เราเป็นทิพยอาหารแห่งชีวิตนั้น” 
(ยอห์น 6:48) พระองค์ทรงเน้นให้บุคคลเหล่านั้นทราบว่าบรรพบุรุษของพวกเขา ซ่ึงกินมานาในป่า
กนัดารนั้น ไดต้ายส้ินแลว้ทุกคน ทั้งน้ีเพราะมานาท่ีเขากินนั้นมิไดม้าจากสวรรค์ แต่อาหารซ่ึงมาจาก
สวรรค์นั้นทิพยอาหารของพระเจา้ ผูใ้ดไดกิ้นอาหารน้ีแลว้ ผูน้ั้นจะมิไดต้าย “เราเป็นทิพยอาหารแห่ง
ชีวตินั้น” พระเยซูตรัสย  ้าขอ้พระธรรมน้ีถึงหา้คร้ัง (ยอห์น 6:33,35,48,51,58) และตรัสย  ้าซ ้ าอีกหลายคร้ัง
หลายหน ถึงความจริงอนัยิ่งใหญ่ท่ีวา่ ผูใ้ดไดรั้บประทานทิพยอาหารนั้นแลว้จะมิไดพ้ินาศ แต่จะมีชีวิต
นิรันดร์ ดูเถิดถอ้ยค าท่ีพระเยซูตรัสใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่เช่ือเหล่านั้น ช่างเป็นพระด ารัสท่ีส าคญัใหญ่หลวงยิ่งนกั 
และก็มิใช่เพียงเท่านั้น พระองคย์งัตรัสถึงความจริงท่ีลึกซ้ึงยิ่งกว่านั้นอีกว่า “อาหารท่ีเราจะให้นั้น คือ
เน้ือของเรา ซ่ึงเราจะใหเ้พื่อเป็นชีวติของโลก” 

เม่ือชาวยิวไดย้ินพระองค์ตรัสเช่นนั้นก็เดือดดาลยิ่งนกั ต่างเอะอะถกเถียงกนัข้ึนมาทนัที (โดย
ไม่ยอมปล่อยให้พระองคต์รัสจบกระแสความเสียก่อน) วา่ “ผูน้ี้จะเอาเน้ือของตนให้เรากินอยา่งไรได”้ 
ทั้งน้ีเพราะเขาคิดว่าอาหารท่ีพระองค์ตรัส คืออาหารฝ่ายเน้ือหนงันั่นเอง พระเยซูตรัสถึงชีวิตฝ่ายจิต
วญิญาณต่อไปวา่ “ถา้ท่านไม่กินเน้ือและด่ืมโลหิตของบุตรมนุษย ์ท่านไม่มีชีวิตในตวัท่าน” “ผูท่ี้กินและ
ด่ืมโลหิตของเรา ผูน้ั้นอยูใ่นเรา และเราอยูใ่นผูน้ั้น เรามีชีวิตเพราะพระบิดานั้นฉนัใด ผูท่ี้ไดกิ้นเรา ผูน้ั้น
จะมีชีวิตเพราะเราฉันนั้น” “ก่ิงจะเกิดผลเองไม่ได ้เวน้ไวติ้ดอยู่กบัตน้ฉันใด ท่านทั้งหลายจะเกิดผล
ไม่ได ้เวน้ไวไ้ดเ้ขา้สนิทในเราฉนันั้น” (ยอห์น 15:4) ชีวติท่ีหลัง่ไหลมาแต่พระบิดาเจา้ โดยทางพระบุตร 



 258 

จะไหลไปสู่ผูท่ี้เขา้สนิทกบัพระบุตร (อย่างแทจ้ริงโดยความเช่ือ) แต่ “ถา้ท่านมิไดเ้ช่ือว่าเราเป็นผูน้ั้น 
ท่านจะตายในการบาปของตวั” (ยอห์น 8:24) 

พระเยซูตรัสถึง กิจการฝ่ายจิตวญิญาณแห่งแผน่ดินของพระองคต่์อไปอีกผูฟั้งต่างพากนัผิดหวงั
ไปตาม ๆ กนั เพราะไม่สามารถเขา้ใจและไม่เช่ือเร่ืองราวฝ่ายจิตวิญญาณท่ีพระองค์ตรัสนั้นเลย ใน
บรรดาผูท่ี้ฟังพระองคน์ั้น มีหลายคนไดรั้บประทานอาหารท่ีพระองคท์รงเล้ียงนั้น แต่มาบดัน้ี พระองค์
มิไดส้ัญญาว่าจะประทานอาหารดงักล่าวแก่เขาอีก และมิไดมี้ท่ีท่าวา่จะตั้งแผ่นดินของพระองคข้ึ์นใน
โลกน้ีเลย พระองคต์รัสเฉพาะแต่เร่ืองราวฝ่ายจิตวิญญาณอยา่งเดียวเท่านั้น ซ่ึงพวกเขาไม่อาจเขา้ใจได้
เลยแมแ้ต่นอ้ย ฉะนั้นจึงมีหลายคนพูดข้ึนว่า “ถอ้ยค าเหล่านั้นยากนกั ใครจะฟังได”้ พระเยซูทรงทราบ
ถึงการบ่น ต่อวา่ของพวกเขา จึงตรัสวา่ “ขอ้ความนั้นท าให้ท่านทั้งหลายสะดุดกระดากหรือ”  “ท่านไม่
เช่ือหรือว่า เรามาจากสวรรค์ ท่านจะรู้สึกอย่างไร ถ้าหากเห็นเราขึน้ไปสู่สวรรค์อีก เม่ือเป็นเช่นนี ้อาหาร
ฝ่ายร่างกายจะมีประโยชน์อันใดเล่า” “เน้ือหนังไม่สู้เป็นประโยชน์นกั ถ้อยค าซ่ึงเราไดก้ล่าวแก่ท่าน
ทั้งหลายก็เป็นจิตวิญญาณ และเป็นชีวิต” พระองคท์รงพยายามท่ีจะอธิบายให้พวกเขาทราบวา่ ชีวิตฝ่าย
จิตวญิญาณนั้นเป็นชีวติท่ีเท่ียงแท ้ส่วนชีวติฝ่ายเน้ือหนงัเป็นส่ิงท่ีไม่ย ัง่ยืน จะตอ้งสูญหาย และพินาศไป
ในท่ีสุด แม้พระองค์เองจะอยู่ในสภาพเน้ือหนังก็จริง แต่ในไม่ช้าก็จะถูกทรมานให้ได้รับความ
ทุกขเวทนาอยา่งสาหสั จนถึงแก่ส้ินพระชนม ์พระองคจ์ะทรงละทิ้งพวกเขาไว ้เสด็จ “ข้ึนไปสู่สถานท่ีท่ี
พระองคเ์คยสถิตอยูก่่อน” แลว้วนันั้นแหละเขาจะเช่ือวา่พระองคไ์ดเ้สด็จลงมา จากสวรรคอ์ยา่งแทจ้ริง 
อคัรสาวกเปาโลกล่าววา่ “แมว้า่เม่ือก่อนเราไดรู้้จกัรพระคริสตต์ามเน้ือหนงัก็จริง แต่เด๋ียวน้ีเราจะไม่รู้จกั
พระองค์เช่นนั้ นอีก” (2 โครินธ์ 5:16) วิญญาณเท่านั้ นท่ีสามารถให้ชีวิต ท่ีพระองค์ตรัสน้ี มิได้
หมายความว่าจะให้พวกเขากินเลือดเน้ือของพระองค์จริง ๆ ตามความเข้าใจของพวกเขา หากแต่
หมายถึงการรับชีวติฝ่ายจิตวญิญาณจากพระองค ์

เพื่อท่ีจะสอนความจริงอนัยิ่งใหญ่น้ีให้แก่ประชาชน พระเยซูจึงไดท้รงจดัให้มีพิธีศีลมหาสนิท
ในกาลต่อมา ซ่ึงเล็งถึงพระกายของพระองคท่ี์ตอ้งทนทุกขท์รมานอยา่งแสนสาหสั และพระโลหติของ
พระองคจ์ะหลัง่ไหล เพื่อปกป้องค ้าจุนผูท่ี้มีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณร่วมกบัพระองค ์โดยการ “สังเกตพระ
กายของพระองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” (1 โครินธ์ 11:29) ฉะนั้นการสมานสามคัคี เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ของ
ผูเ้ช่ือ จึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับพระกายทิพยข์องพระองค์อย่างยิ่ง พระวจนะของพระองค์ก็เป็นอาหาร
ส าหรับเราดว้ยเช่นเดียวกนั เพราะ “ถอ้ยค าซ่ึงเราไดก้ล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้น ก็เป็นจิตวิญญาณและเป็น
ชีวติ” (ยอห์น 6:63) 

พระเยซูเองก็ทรงตระหนกัดีว่า พระด ารัสของพระองค์นั้น “ยากนกั” มีน้อยคนนกัท่ีจะเขา้ใจ 
แต่ก็ถึงเวลาแลว้ท่ีจะทรงแยกผูเ้ช่ือท่ีแทจ้ริง และผูท่ี้ไม่เช่ือออกจากกนั เหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสแก่
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พวกเขาว่า “ในพวกท่าน มีบางคนท่ีจะไม่เช่ือ” แม้ว่าบางคนจะติดตามพระองค์มาอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลา แต่พระองค์ก็ทรงทราบแต่ตน้แลว้ว่า ใครบา้งท่ีเช่ือพระองค์อย่างแทจ้ริง ใครบา้งท่ีติดตาม
พระองคเ์พื่อหวงั “ขนมปังและปลา” เหล่านั้น หรือเพื่อเจตนาอยา่งอ่ืน พระองคท์รงทราบวา่จะมีผูท้รยศ
ต่อพระองค ์ถึงกบัวางแผนการปลงพระชนม์พระองค์เสีย และผูน้ั้นก็คือ ยูดาอิศการิโอด อคัรสาวกผู ้
ใกลชิ้ดหน่ึงในสิบสองของพระองคน์ัน่เอง 

ไม่มีผูใ้ดท่ีจะมาถึงพระองค์ได้อย่างแทจ้ริง “เวน้ไวพ้ระบิดาของเราทรงโปรดประทานให้ผู ้
นั้น” เม่ือผูค้นทั้งหมดตระหนกัแน่ชดัแลว้วา่ พระเยซูทรงล่วงรู้ความนึกคิดทุกส่ิงทุกอยา่งของเขา โดยท่ี
พวกเขาไม่อาจกล่าววาจาเท็จต่อพระองคไ์ดเ้ลย หลายคนในพวกเขาจึงรู้สึกทอ้ถอย ไม่ติดตามพระองค์
ต่อไปอีก ทั้งน้ีเพราะเขาไม่ยอมมอบทุกส่ิงใหแ้ก่พระองค ์ดงันั้นเขาจึง “ถอยกลบั” ช่างเป็นภาพท่ีเศร้าใจ
อะไรเช่นนั้น ในเม่ือพวกเขาต่างก็รู้แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ทั้ งยงัได้ติดตามพระองค์อย่าง
ใกลชิ้ด แต่แลว้ก็หนักลบัจากพระองคต์ลอดจนโอกาสอนัประเสริฐท่ีพระองคท์รงหยบิยืน่ให ้

แม้ว่าพระเยซูจะทรงทราบล่วงหน้าถึง จิตใจของบุคคลเหล่าน้ีแล้วว่าใครบ้างท่ีไม่เช่ือว่า
พระองค ์กระนั้นก็ตาม เม่ือคนส่วนใหญ่หนักลบัจากพระองคก์็อดท่ีจะสั่นสะเทือนความรู้สึก อนัเป่ียม
ลน้ไปดว้ยความรักของพระองคไ์ม่ไดเ้พราะนัน่ยอ่มหมายความวา่ พวกเขาจะตอ้งถึงแก่ความพินาศส้ิน
ทุกคน ซ่ึงพระองคไ์ม่ทรงประสงค ์ท่ีจะปล่อยใหพ้วกเขาหนัหลงั กลบัไปสู่ทางแห่งความพินาศเช่นนั้น
เลย จากความเศร้าโศกเสียใจท่ีพระองคไ์ดรั้บในคร้ังน้ี ผนวกกบัความน้อยเน้ือต ่าใจท่ีทรงมีต่อบรรดา
อคัรสาวก เม่ือนึกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีผ่านมา อคัรสาวกมกัจะมีความระแวงสงสัยพระองค์เสมอ 
พระองคจึ์งตรัสแก่อคัรสาวกทั้งสิบสองคนวา่ “ท่านทั้งหลายจะกลบัถอยไปดว้ยหรือ” ซีโมนเปโตรทูล
ตอบพระองค์อย่างจริงใจวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ พวกขา้พเจา้จะกลบัไปหาผูใ้ดเล่า ค  าซ่ึงให้มีชีวิตนิรันดร์
นั้นมีอยูท่ี่พระองค”์ น่ีคือปัญหาส าคญัท่ีสุดในชีวติมนุษยซ่ึ์งไม่มีผูใ้ดอาจเฉลยได ้ประสบการณ์ของชีวิต
ท่ีผา่นมาแลว้ ไดพ้ิสูจน์ให้เราเห็นวา่ยงัไม่มีผูใ้ดตอบปัญหาน้ีได ้จงพิจารณาให้ถ่ีถว้นเถิดว่า หากเราไม่
พบความพอใจในพระคริสตแ์ลว้ เราจะพบจากท่ีใด ถา้พระองคไ์ม่สามารถตอบสนองความจ าเป็นของ
เราไดแ้ลว้ ใครเล่าจะเป็นผูแ้กไ้ขได ้หากวา่พระองคมิ์ใช่ทิพยอาหารแห่งชีวิตแลว้ เราจะหาอาหารน้ีได้
จากท่ีใด หากปราศจากพระองค์เสียแลว้ เราก็จะไม่มีหวงัในชีวิตนิรันดร์เลย นอกจากนั้นยงัไม่มีความ
มัน่ใจในส่ิงใดเลย และชีวติของเราจะโดดเด่ียวหงอยเหงา ปราศจากผูป้ระเลา้ประโลม 

แม้เราจะได้ศึกษาต่อไปในภายหลังว่า เปโตรยงัต้องรับบทเรียนอนัล ้ าค่าจากพระองค์อีก
มากมายหลายอยา่งก็ตาม แต่เขาก็เขา้ใจหลกัความจริงท่ีวา่ ชีวิตนิรันดร์นั้นอยูใ่นพระบุตร เขา้ได ้“ชิมดู 
จึงรู้ว่าพระเยโฮวาห์ เป็นผูป้ระเสริฐ” และรู้ว่าชีวิตท่ีปราศจากพระองค์ เป็นชีวิตท่ีปราศจากสง่าราศี 
เปโตรทูลต่อพระเยซูวา่ “ขา้พเจา้ทั้งหลายเช่ือและรู้มาแลว้วา่ พระองคเ์ป็นผูบ้ริสุทธ์ิของพระเจา้” เปโตร
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ประจกัษ์อย่างแน่ชัดอย่างปราศจากขอ้สงสัยใด ๆ ว่า พระคริสต์ผูบ้ริสุทธ์ิของพระเจา้ไดป้ระทบัอยู่
ท่ามกลางพวกเขาแลว้ ฉะนั้นเขาจึงไม่ปรารถนาท่ีจะหนักลบัไปจากพระองค ์แมว้า่ต่อมาภายหลงัเขาจะ
หลงผดิปฏิเสธพระองค ์ดว้ยการทวนสบถและสาปแช่ง แต่ก็เป็นเพียงความเขลา รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หาได้
เกิดจากใจจริงของเขาไม่ 

เปโตรทูลว่า “ขา้พเจา้ทั้งหลายเช่ือ” เปโตรมกัจะกระท าตนเป็นตวัแทนของอคัรสาวกทั้งสิบ
สองคนอยูเ่สมอ เขาเป็นพยานถึงความเช่ือท่ีเขามีต่อพระองคใ์นนามของอคัรสาวกทั้งหลาย แต่เป็นท่ีน่า
เศร้าใจอยา่งยิ่ง ท่ีพระเยซูไดท้รงเปิดเผยให้อคัรสาวกทราบวา่ ในกลุ่มอคัรสาวกผูใ้กลชิ้ดของพระองค์
ทั้งสิบสองคนน้ีแหละ จะมีผูห้น่ึงทรยศต่อพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “เราไดเ้ลือกพวกท่านสิบสองคน
มิใช่หรือ และคนหน่ึงในพวกท่านเป็นผีชัว่” ผีชัว่ในท่ีน้ีหมายถึง “ศตัรู” หรือ “ผูท่ี้ท าการขดัขวาง”  ซ่ึง
โดยปกติแลว้มกัหมายถึงพญามาร ยดูาเป็นศตัรู ซ่ึงพญามารซาตานใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการทรยศหกัหลงั 
ขายพระบุตรของพระเจา้ ผูซ่ึ้งเสด็จมาเพื่อขจดัความชัว่ร้ายทั้วปวง พญามารได ้“เขา้ดลใจยูดาอิศการิ
โอด” ก่อน (ยอห์น 13:2) แลว้ต่อมาก็เขา้สิงอยูใ่นใจของเขา (ยอห์น 13:27) เพื่อด าเนินตามแผนการอนั
ชัว่ร้ายของมนัพญามารผีชัว่มีบริวารคอยท าตามค าสั่งของมนัอยูม่ากมาย พญามารใชบ้ริวารของมนัให้
กระท าทุกอยา่ง ในอนัท่ีจะขจดัขดัขวางพลไพร่ของพระเจา้ ซ่ึงบางคร้ังมนัลงมือท าดว้ยตนเอง และใน
วนัท่ีผูท้รยศต่อพระคริสตเ์ขา้มาในแผน่ดินโลก พญามารก็เขา้สิงอยูใ่นผูน้ั้น เป็นงานช้ินสุดทา้ยของมนั 
ในอนัท่ีจะแยง่ชิงเอาต าแหน่งแห่งพระบุตรของพระเจา้ 

พวกฟาริสียงัคงคอยจอ้งจบัผิดพระเยซู และอคัรสาวกของพระองค์อยูต่ลอดเวลา เพื่อท่ีจะหา
เหตุกล่าวโทษฟ้องร้องพระองค ์คร้ังน้ีมีพวกอาลกัษณ์กลุ่มหน่ึงเดินทางมาจากกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อรับฟัง
พระธรรมค าสอนของพระองค์ ผูท้รงเป็นบรมครู แต่ขณะเดียวกันพวกเขาก็พยายามหาทางจบัผิด
พระองคแ์ละอคัรสาวกไปดว้ย พวกอาลกัษณ์สังเกตเห็นวา่อคัรสาวกของพระเยซูมิไดล้า้งมือ ตามแบบ
ฉบบัของชนชาติยวิ ก่อนรับประทานอาหาร หากวา่เราจะพิจารณากนัตามทรรศนะทัว่ ๆ ไปแลว้การไม่
ลา้งมือก็เพียงแต่ผิดสุขลกัษณะอนามยัเท่านั้น เช่นเดียวกบัเด็กซ่ึงส่วนมากมกัรับประทานอาหาร โดยท่ี
มิไดล้า้งมือก่อนนั้นเอง แต่พวกอาลกัษณ์มิไดม้องในแง่นั้น กลบัตีความหมายลึกซ้ึงยิ่งกวา่น้ี โดยถือว่า
บุคคลใดท่ีไม่ลา้งมือตามแบบยึดถือปฏิบติัสืบเน่ืองมาแต่โบราณ (ซ่ึงเคร่งครัดต่อพิธีรีตองมาก) ก่อน
รับประทานอาหาร ถือว่าผูน้ั้นมีมลทิน หรือไดล้า้งมือแลว้ แต่ลา้งไม่ถูกตอ้งตามค าสอนท่ีบรรพบุรุษ
สอนไว ้ก็จดัว่าเป็นมลทิน ซ่ึงมีค่าเท่ากบัไม่ไดล้า้ง เน่ืองจากอคัรสาวกลา้งมือเพียงตอ้งการให้สะอาด
ตามอยา่งท่ีเรากระท ากนั คือมิไดถื้อเคร่งตามขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษ ดงันั้นจึงถูกพวกอาลกัษณ์
และฟาริสีกล่าวหาวา่ ฝ่าฝืน “ค าสอนของบรรพบุรุษ” ซ่ึงถือเสมือนวา่เป็นการกระท าท่ีผดิกฎหมาย 
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ประเพณีการลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร ท่ีพวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสีถือปฏิบติักนัมาแต่
โบราณมีอยูว่า่ ให้เทน ้ าลงบนฝ่ามือ โดยให้ระดบัปลายน้ิวมือสูงกวา่ระดบัขอ้ศอก เม่ือเวลาเทน ้ าลงบน
มือจะไดถู้กตอ้งปลายน้ิวมือก่อน (เพราะเขาถือว่าเราใชน้ิ้วมือมากกวา่ส่วนอ่ืน ดงันั้นน้ิวมือจึงสกปรก
มากกว่า ฉะนั้นตอ้งช าระล้างก่อนส่วนอ่ืน) ไม่ปล่อยให้น ้ าท่ีไหลลงมา ถูกขอ้มือแลว้ยอ้นกลบัไปถูก
ปลายน้ิวมืออีก และจะตอ้งไม่ปล่อยให้ชายแขนเส้ือถูกตอ้งกบัน ้ าท่ีลา้งมือแลว้นั้น หรือแตะตอ้งกบัมือ 
ในขณะท่ีก าลงัล้างเป็นอนัขาด เทน ้ าล้างมือในลกัษณะเช่นน้ี สองคร้ังก็เป็นอนัเสร็จพิธี หากกระท า
บกพร่องหรือผดิแผกไปจากท่ีกล่าวน้ีถือวา่เป็นมลทิน จะตอ้งลา้งมือใหม่ใหถู้กตอ้ง เหตุท่ีชาวยิวในสมยั
นั้นยึดถือปฏิบติัตามระเบียบแบบแผนน้ี สืบเน่ืองกนัมาจนเป็นประเพณี ก็เพราะในสมยันั้นประเทศปา
เลศไตน์แหง้แลง้กนัดารน ้ามาก ตอ้งล าเลียงกนัมาเป็นระยะทางไกล ๆ (อน่ึงการหาบน ้าก็ไม่มี ตอ้งใชว้ิธี
ตกัน ้ าใส่หมอ้ หรือภาชนะใส่น ้ าท่ีไม่ใหญ่นกั แลว้ทูนไวบ้นศีรษะ และผูท่ี้ตกัน ้ า โดยมากมกัเป็นสตรี 
จะเห็นไดว้า่การตกัน ้าแต่ละเท่ียวนั้น เตม็ไปดว้ยความยากล าบาก และไดน้ ้ านอ้ยมาก) ฉะนั้นการลา้งมือ
ก่อนรับประทานอาหาร หรือใช้น ้ ากระท าการใด ๆ ก็ตาม จึงตอ้งกระท ากนัอย่างประหยดั ดว้ยเหตุน้ี
ประชาชนส่วนใหญ่จึงรักษาความสะอาดได้ยาก พระเจา้จึงทรงบญัญติักฎหรือระเบียบการต่าง ๆ ไว้
หลายอย่าง ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บให้แก่ประชาชน เช่นกฎว่าดว้ยเร่ืองอาหาร สุขอนามยั การ
รักษาความสะอาดของบา้นเรือน ฯลฯ แต่สมยัต่อ ๆ มาตราบจนกระทัง่ถึงสมยัของพระเยซู ความเขา้ใจ
ของประชาชนเขวไป มิไดถื้อวา่ควรลา้งมือเพื่อความสะอาด ตามจุดประสงคท่ี์แทจ้ริงของพระเจา้ กลบั
ถือเอาวา่เป็นประเพณีท่ีสืบเน่ืองมาแต่บรรพบุรุษ ซ่ึงจะตอ้งด าเนินตามอยา่งเคร่งครัดจะขาดตกบกพร่อง
หรือผิดเพี้ยนไปไม่ได้ พวกเขาไดถื้อ “พิธีช าระลา้งต่าง” (ฮีบรู 9:10) ตลอดจนการช าระลา้งถอ้ยชาม 
โต๊ะ ฯลฯ “เม่ือเขามาจากตลาด ถา้มิไดล้า้งมือก่อนเขาก็ไม่รับประทานอาหาร” (มาระโก 7:4) ขอ้น้ีถา้
พิจารณาในแง่สุขภาพอนามยัแล้วย่อมเป็นการดีหาน้อยไม่ เพราะในตลาดย่อมคบัคั่งไปด้วยผูค้น
มากมายหลายประเภท ทั้งท่ีเป็นโรค และไม่เป็นโรค ซ่ึงเราอาจติดเช้ือมาดว้ยก็ได ้

พวกอาลกัษณ์ทูลต่อพระเยซูว่า “เหตุไฉนพวกสาวกของท่านจึงละเมิดค าสอนของบรรพบุรุษ 
ดว้ยวา่พวกเขามิไดล้า้งมือเม่ือรับประทานอาหาร” พระเยซูตรัสยอ้นอยา่งรุนแรงวา่ พวกเขาเป็นคนหนา้
ซ่ือใจคด แสร้งท าประหน่ึงวา่เคร่งครัดต่อพระบญัญติัของพระเจา้ แต่แทจ้ริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ เป็นเพียง 
“นับถือพระองค์ด้วยริมผีปาก” ส่วนจิตใจนั้นห่างไกลจากพระองค์ พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า การ
นมสัการของพวกเขาไม่เกิดผลอะไรข้ึนมาเลย เพราะพวกเขามิไดส้ั่งสอนหลกัพระธรรมของพระเจา้ แต่
กลบัสั่งสอนถ้อยค าของมนุษย ์พวกเขาปฏิบติัตามธรรมเนียมความเช่ือถือของมนุษย ์แต่ปฏิเสธพระ
บญัญติัของพระเจา้ ดงันั้นพระองค์จึงไดท้รงส าแดงให้พวกเขารู้แจง้ว่า พวกเขาไดล้ะเมิดพระบญัญติั
ของพระเจา้ ซ่ึงไดถื้อรักษากนัมาแต่เดิม โดยอา้งขอ้ท่ีห้าแห่งพระบญัญติัของพระเจา้ ซ่ึงไดถื้อรักษากนั
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มาแต่เดิม โดยอา้งขอ้ท่ีห้าแห่งพระบญัญติัสิบประการซ่ึงวา่ “จงนบัถือบิดามารดา” ซ่ึงสภาพความเป็น
จริงแลว้ พวกฟาริสีและพวกอาลกัษณ์เหล่านั้นมิไดเ้คารพนับถือ เก้ือหนุนจุนเจือ บิดามารดาของตน
เท่าท่ีควรเลย ส่ิงของอนัใดท่ีควรจะเจือจุนบิดามารดาได ้ก็กลบัหลีกเล่ียงตลบตะแลงวา่ไดถ้วายให้แก่
พระเจา้แลว้ พวกเขาพยายามหาทางออกให้ตนเองเสมอ ท าเสมือนหน่ึงวา่พระบญัญติัของพระเจา้ ไม่มี
ความหมายอะไรส าหรับเขาเลย และในการหลอกลวงเอาทรัพยส์มบติัจากประชาชนนั้น เขาก็ชกัชวนให้
ประชาชนละทิ้งภาระหนา้ท่ีการดูแล รับผิดชอบบิดามารดาของตนเสียแลว้เอาทรัพยส์มบติัท่ีควรจะใช้
ในการปรนนิบติับิดามารดา ไปมอบให้แก่พวกเขา พวกเขาหลอกลวงประชาชนผูห้ลงเช่ือวา่ จะเอาไป
ถวายใหแ้ก่พระเจา้แทนท่ีพวกฟาริสีและพวกอาลกัษณ์จะตอบสนองบุญคุณ ของบิดามารดาผูใ้ห้ก าเนิด
และอุปการะตนมาแต่เล็กแต่น้อย เขากลบัตลบตะแลงเรียกทรัพยส์มบติัเหล่านั้นว่า “โกระบนั” (เป็น
ภาษาทางศาสนาของพวกฟาริสี) หมายความวา่ เป็นส่ิงท่ีแยกตั้งไวเ้พื่อพระเจา้ เป็นของศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีไม่มี
ผูใ้ดอาจเอ้ือมไดแ้มแ้ต่บิดามารดาซ่ึงหิวโหยสักเพียงใด ก็ไม่อาจแตะตอ้งได ้(ชาวฟาริสีเคร่งครัดกนัมาก 
ในเร่ืองทรัพยส์มบติัของพระเจา้) จนเวลาล่วงเลยอีกกว่าสองร้อยปี ผูท่ี้เป็นหน้ีก็ยงัหลอกลวงไม่ช าระ
หน้ีของตนเขากล่าวว่า สมบติัท่ีเขามีอยู่นั้นเป็น “โกระบนั” เพื่อหลีกเล่ียงหน้าท่ีรับผิดชอบของตน 
ตลอดจนหลีกเล่ียงพระบญัญติัขอ้ท่ีห้าดว้ย พระเยซูทรงช้ีให้พวกเขาเห็นว่า การถือรักษาตามค าสอน
ของบรรพบุรุษของพวกเขา แทจ้ริงก็คือการท าลายพระบญัญติัของพระเจา้นัน่เอง 

ของท่ีเราถวายต่อพระเจา้นั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย หากวา่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อพระบญัญติัของ
พระเจา้ ส่ิงใดท่ีพระเจา้ทรงบญัชาให้เราใช้เพื่อประโยชน์ในทางอ่ืนแลว้ เราไม่อาจน าส่ิงนั้นมาถวาย
ให้แก่พระองค์ได้อีก เราไม่อาจจะถวายส่ิงท่ีเป็นมลทิน หรือส่ิงท่ีเรายงัเป็นหน้ีผูอ่ื้น ให้แก่พระเจา้ได ้
เพราะไม่ใช่ส่ิงท่ีควรแก่การถวาย “การเช่ือฟังก็ประเสริฐกวา่เคร่ืองบูชา” (1 ซามูเอล 15:22) เหตุฉะนั้น 
“ถา้ท่านน าเคร่ืองบูชามาถึงแท่นแลว้ และระลึกข้ึนไดว้่า ท่านมีเหตุขดัเคืองขอ้หน่ึงขอ้ใดกบัพี่นอ้ง จง
วางเคร่ืองบูชาไวท่ี้หน้าแท่น แล้วไปคืนดีกบัพี่น้องผูน้ั้นเสียก่อน จึงค่อยมาถวายเคร่ืองบูชาของท่าน 
(มทัธิว 5:23,24) 

ถ้อยค าทั้ งหมดท่ีกล่าวมาน้ี เป็นค าสั่งสอนท่ีพระเยซูตรัสแก่พวกฟาริสีและพวกอาลักษณ์
โดยเฉพาะ ต่อจากนั้นพระองคไ์ดท้รงเรียกประชาชนท่ียงัอยูใ่นท่ีนั้นมาหาพระองค ์แลว้ทรงอธิบายให้
พวกเขาทราบถึงความแตกต่างระหวา่งการเช่ือถือศาสนาเพียงผิวเผิน และการเช่ือถือศาสนาซ่ึงเกิดจาก
จิตใจท่ีแทจ้ริง พระองคต์รัสอยา่งหนกัแน่นว่า “จงฟังและเขา้ใจเถิด มิใช่ส่ิงซ่ึงเขา้ไปในปาก จะท าให้
มนุษยเ์ป็นมลทิน แต่ส่ิงซ่ึงออกมาจากปากนั้นแหละ ท าให้มนุษยเ์ป็นมลทิน” น่ีคือพระด ารัสตอนหน่ึง 
ซ่ึงพระองค์ตรัสแก่ประชาชนหลงัจากนั้นพระองค์ได้เสด็จเข้าไปในเรือน พร้อมกับอคัรสาวกของ
พระองค์ อคัรสาวกทูลต่อพระองค์วา่ พวกฟาริสีสงสัยในค าตรัสของพระองค ์แต่พระองค์ตรัสตอบว่า 
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“ช่างเขาเถิด เขาเป็นคนตาบอด จูงคนตาบอด ถ้าคนตาบอด จูงคนตาบอด ทั้งสองจะตกลงในบ่อ” 
“ตน้ไมใ้ด ๆ ทุกตน้ ซ่ึงพระเจา้ของเรา ผูส้ถิตในสวรรคมิ์ไดท้รงปลูกไว ้จะตอ้งถอนเสีย” 

เม่ืออคัรสาวกขอร้องให้พระเยซูอธิบายความหมายของค าอุปมา ท่ีพระองค์ตรัสแก่ประชาชน
เหล่านั้น พระองค์ก็ตรัสในเชิงต าหนิอยู่ในทีว่า “บัดน้ีท่านทั้ งหลายยงัไม่เข้าใจหรือ” ทั้ งน้ีเพราะ
พระองคไ์ดท้รงอธิบายใหพ้วกเขาทราบอยูเ่สมอ ถึงความจ าเป็นท่ีพระเจา้ตอ้งท างานในจิตใจของมนุษย ์
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายใน ฉะนั้นพระองค์จึงทรงแปลกพระทยัยิ่งนัก ท่ีพวกเขาไม่เข้าใจ 
พระองค์ไดท้รงอธิบายเพิ่มเติมถึงส่ิงชัว่ร้าย ท่ีซ่อนเร้นอยูภ่ายในของมนุษยว์า่ ส่ิงท่ีท าให้จิตเป็มลทินก็
คือ ส่ิงท่ีซ่อนเร้นอยูภ่ายในจิตใจนัน่เอง หาใช่เกิดจากส่ิงมาจากภายนอกร่างกายไม่ ส่ิงของจากภายนอก
เช่นอาหารท่ีเรารับประทานเขา้ไปนั้น เพียงแต่ก่อใหเ้กิดผลแก่ร่างกายภายนอกเท่านั้น มิไดก่้อให้เกิดผล
แก่จิตใจแต่อยา่งใด ส่ิงท่ีเรารับประทานเขา้ไป ส่ิงนั้นก็จ  าตอ้งถูกขบัถ่ายออกมา (มาระโก 7:19) กระนั้น
ก็ตาม จิตใจของมนุษยก์็อาจช าระลา้งให้สะอาดบริสุทธ์ิได ้โดยการรับชีวิตใหม่จากพระเจา้ ซ่ึงพระเยซู
ไดเ้สด็จมาเพื่อจะประทานให้แก่ทุกคนท่ีเช่ือพระองค์ ส่ิงชัว่ร้ายท่ีออกจากจิตใจของมนุษยมี์มากมาย
หลายอยา่งเช่นความคดโกง ความโลภ ความเยอ่หยิ่งจองหอง ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่ท าให้ทัว่ทุกส่วน
ของร่างกายเป็นมลทินดว้ยกนัทั้งส้ิน เพราะมนัเป็น “เช้ือไฟเผาวฎัฎ์แห่งชีวิตอยู”่ (ยากอบ 3:6) แต่ถา้เรา
มองดูพระเจ้าแต่ผูเ้ดียว ร่างกายของเราก็จะประกอบด้วยแสงสว่างแห่งชีวิต ท าให้ชีวิตมีความสุข
สมบูรณ์ (มทัธิว 6:22) ถา้จิตใจของเราด าเนินไปในวถีิทางท่ีถูกตอ้ง ร่างกายของเราก็จะด าเนินไปในทาง
ท่ีถูกตอ้งดว้ย 

พระเยซูไดท้รงสั่งสอนอคัรสาวกดว้ยวิธีการต่าง ๆ ในอนัท่ีจะจดัเตรียมอคัรสาวกของพระองค ์
ให้เข้าใจถึงอาณาจักรฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าและคริสตจักรของพระองค์ ซ่ึงอัครสาวกจะเป็นผู ้
สถาปนาข้ึนเองในภายหลงั 

ข้อไตร่ตรอง 
“คล่ืนลมจัดต้านหน้าไว้” การติดตามพระเยซูคริสต์อย่างใกล้ชิดด้วยความสัตย์ซ่ือมิได้

หมายความว่า เราจะรอดพน้จากการคุกคามของความทุกข์ทรมานต่าง ๆ การถูกทดลอง และการสู้ทน
ต่อความยากล าบาก เป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของคริสเตียนเสมอ ดังจะเห็นได้จากข้อพระธรรมท่ีว่า 
“บรรดาคนท่ีตั้งใจประพฤติธรรมในพระเยซูคริสต์ ก็จะตอ้งอดทนการข่มเหงดว้ยกนัทั้งนั้น” แมว้า่เรา
จะเช่ือฟังพระองค ์ด าเนินชีวิตตามแนวทางท่ีพระองคท์รงวางไวใ้ห้ และการปฏิบติัตามพระบญัชาของ
พระองค์อย่างเคร่งครัดก็ตาม เราก็อาจถูกมรสุมชีวิตพดักระหน ่าไดเ้ช่นกนั แต่ “ถา้เจา้ป้อแป้ในวนัท่ีมี
ความทุกขย์าก ก็เห็นไดว้า่ก าลงัของเจา้นั้นนอ้ย” (สุภาษิต 24:10) 
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“คือเราเองอย่ากลัวเลย” มีปรัชญาอยู่เพียงข้อเดียวท่ีจะท าให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมัน่คง 
ท่ามกลางโลกอนัผนัผวนน้ี ก็คือความเช่ืออยา่งมัน่คงวา่ ทุกส่ิงท่ีเขา้สู่ชีวติบุตรของพระเจา้นั้น จะตอ้งมา
จากพระบิดาเจา้ในสวรรค ์ผูเ้ป่ียมลน้ไปดว้ยความรัก 

อุปสรรคนานาชนิดท่ีพระเจา้ทรงอนุญาตให้เกิดข้ึนแก่ชีวิตของเรานั้น ก็เพื่อส าแดงให้เราทราบ
ถึงความจ าเป็นของเรา ซ่ึงพระเยซูจะทรงกระซิบกบัเราว่า “คือเราเอง อย่ากลัวเลย” ในเม่ือเราเข้า
ใจความจริงเช่นน้ีแลว้ หากจะมีอุปสรรคใ์ด ๆ เกิดข้ึนกบัเรา ก็จงยอมรับแต่โดยดี เพราะอุปสรรคนั้นมา
แต่พระหัตถ์ของพระองค์ พระประสงค์ของพระองค์จะส าเร็จ และอุปสรรคหรือมรสุมเหล่านั้น ก็จะ
สงบลงในท่ีสุด 

“ขอโปรดให้ข้าพเจ้าเดินบนน า้ไปหาพระองค์” เปโตรเช่ือมัน่อย่างเต็มท่ีวา่ เขาจะตอ้งเดินบน
ผวิน ้าไดเ้ช่นเดียวกบัพระเยซู ดว้ยความเช่ืออนัเขม้แข็งเด็ดเด่ียวท่ีเขามีต่อพระองค ์ผนวกกบัไดรั้บความ
แน่ใจจากค าตรัสของพระองคท่ี์วา่ “มาเถิด” เปโตรจึงกา้วออกจากเรือ เดินไปบนผิวน ้ าทะเล เพื่อไปหา
พระองค ์โดยมิไดห้ว ัน่กลวั ต่อสายลมซ่ึงพดัมาอยา่งแรงกลา้ และคล่ืนอนัป่ันป่วนของทอ้งทะเล ในยุค
แห่งความผนัผวนซ่ึงเตม็ไปดว้ยความยุง่ยากนานาประการเช่นน้ี เราจ าเป็นตอ้งมีความกลา้หาญเด็ดเด่ียว
เช่นเดียวกบัเปโตร เพื่อวา่จะไดเ้ช่ือในพระเจา้ และไวว้างใจในพระองคม์ากยิง่ข้ึน 

“เจ้าสงสัยท าไม” เม่ือการไวว้างใจในพระเจา้ เป็นบ่อเกิดแห่งพลก าลงัของเรา เราก็สามารถ
กระท าส่ิงท่ีเกินความสามารถของเราให้ส าเร็จลุล่วงไปได ้แต่เม่ือเราพะวงอยูก่บัความกลวั เราก็จะไม่มี
พลก าลงัท่ีจะกระท าส่ิงใดได ้แมแ้ต่จะเป็นหนา้ท่ีการงานของเราเองก็ตาม 

หากศึกษาและพิจารณาดูเร่ืองราวของเปโตรในตอนน้ี จะเห็นว่าขณะเม่ือเขาเกิดความสงสัย 
และร่างของเขาจมไปในน ้านั้น เขามีความทุกขม์าก แต่ต่อมาภายหลงั เม่ือเขาไดรั้บฤทธ์ิอ านาจจากพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ เขา้มาในชีวติของเขา โดยไดรั้บการเปล่ียนแปลงแลว้ เขาก็สามารถช่วยเหลือบุคคลอ่ืน 
ๆ ท่ีมีความทุกข ์เช่นช่วยเหลือคนง่อยท่ีหนา้ประตูพระวิหาร เปโตรมีฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ สามารถท่ี
จะสั่งคนง่อยผูน้ั้นใหลุ้กข้ึนได ้การเปล่ียนแปลงของเปโตรดงักล่าวน้ีเกิดจากอ านาจท่ีเขาไดรั้บจากพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ 

“การของพระเจ้าคือท่ีจะวางใจ...” มนุษยใ์นสมยันั้นมกัไม่ยอมเช่ือเรามกัจะอธิษฐานวา่ “ขอให้
น ้าพระทยัของพระองคส์ าเร็จ” แต่เวลาปฏิบติัเราก็กลบัท าตามความปรารถนาของตวัเอง ความเช่ือของ
ในพระคริสต์ คือกุญแจท่ีจะบนัดาลให้พระราชกิจของพระเจา้สัมฤทธ์ิผล ถ้าเราเช่ือในพระองค์ น ้ า
พระทยัของพระองค ์ก็จะปรากฏชดัต่อการด าเนินชีวติของเรา ทุกวิถีกา้ว และพระองคจ์ะประทานความ
กลา้หาญ เพื่อใหเ้รากระท าตามน ้าพระทยันั้นดว้ย (ยอห์น 7:17) 
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“เราเป็นทิพยอาหารแห่งชีวิต” “ถา้ท่านไม่กินเน้ือ และด่ืมโลหิตของบุตรมนุษย ์ท่านไม่มีในตวั
ท่าน” อาหารเป็นสัญลกัษณ์ของชีวิต หากปราศจากอาหารเสียแลว้ เราก็ไม่อาจด ารงชีวิตอยูไ่ด ้พระเยซู
มิไดเ้สด็จเขา้มาในโลก เพื่อเป็นของหวานหรืออาหารวา่ง หรือส่ิงท่ีไม่จ  าเป็นต่อร่างกาย หากแต่ทรงเป็น
ทิพยอาหารเพื่อการยงัชีพโดยแท ้พระองคเ์สด็จเขา้มาในโลก เพื่อให้มนุษยทุ์กคนไดรั้บทิพยอาหารแห่ง
ชีวิตนั้น เพื่อจะไม่ตอ้งถึงซ่ึงความพินาศอาหารน้ี พระองคป์ระทานให้แก่เราท่ีไมก้างเขน “จงมาซ้ือกิน 
เออ มาเถอะ มาซ้ือธญัญาหารโดยไม่ตอ้งออกเงิน” (อิสยาห์ 55:1) 

“เราจะให้ผู้นั้นเป็นขึน้มาในวนัท่ีสุด” ทิพยอาหารแห่งชีวิตน้ี มิใช่เพียงท าให้เรามีชีวิตในโลกน้ี
เท่านั้น หากแต่ยงัท าให้เรามีชีวิตนิรันดร์อีกดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากพระด ารัสท่ีว่า “ผูท่ี้กินอาหารน้ีจะมี
ชีวตินิรันดร์” พระเยซูทรงเป็นเหตุใหค้นทั้งปวงเป็นข้ึน และใหมี้ชีวติ 

การ “ลา้งมือ” หรือการช าระลา้งร่างกาย เพียงแต่ภายนอกเท่านั้น แมจ้ะพิถีพิถนัช าระลา้งกนั
อย่างไร ก็ไม่อาจลบรอยมลทินให้จางหายไปได ้ดัง่เช่นปีลาตท่ีพยายามลา้งมืออนัเป้ือนมลทินของตน 
โดยหวงัจะให้โลหิตของพระเยซูไปตกอยู่กบัผูอ่ื้น ซ่ึงไม่มีทางท่ีจะเป็นไปไดเ้ลย การท่ีชีวิตของเราจะ
สะอาด บริสุทธ์ิไดอ้ยา่งแทจ้ริงนั้น ตอ้งเกิดจากการช าระลา้งภายใน มิใช่กระท าแต่ภายนอก มือท่ีสะอาด 
และดวงใจท่ีบริสุทธ์ิ ย่อมเป็นของคู่กนัเสมอ “ผูใ้ดจะข้ึนไปยงัภูเขาของพระเยโฮวาห์... คือผูท่ี้มีมือ
สะอาดหมดจด และมีใจบริสุทธ์ิ” 

ทบทวน 
1. อคัรสาวกตีกรรเชียงเรือขา้มทะเลสาบกาลิลีเพื่อไปยงัท่ีใด? ก่อนหนา้นั้นอคัรสาวกท าอะไร? 

อยูท่ี่ไหน? ขณะท่ีเกิดลมพายนุั้นพวกเขาตีกรรเชียงเรือออกจากฝ่ังไปไดไ้กลเท่าใด? 
2. พระเยซูเสด็จไปหาอคัรสาวกเม่ือใด? พระองคเ์สด็จไปหาเขาโดยวิธีใด? พวกเขาจ าพระองค์

ไดห้รือไม่? พวกเขาจ าพระองคไ์ดห้รือไม่? เหตุใดพวกเขาจึงกลวัพระองค?์ พวกเขากระท าอยา่งไร? 
3. พระเยซูทรงท าใหอ้คัรสาวกเกิดความแน่ใจไดอ้ยา่งไร? พวกเขาเช่ือวา่เป็นพระองคห์รือไม่? 
4. เปโตรทูลต่อพระองคว์า่อยา่งไร? จงเล่าถึงประสบการณ์ของเปโตรในตอนน้ีมาอยา่งละเอียด 
5. เหตุใดเปโตรจึงเร่ิมจมลงไปในน ้ า? เปโตรรอดพน้จากการจมน ้ าตายไดอ้ย่างไร? เขาออ้น

วอนขอใหพ้ระเยซูช่วยชีวติเขาไว ้โดยทูลวา่อยา่งไร? 
6. เม่ือพระเยซูเสด็จข้ึนไปในเรือเรียบร้อยแลว้ มีอะไรเกิดข้ึนบา้ง? หลงัจากนั้นอคัรสาวกตอ้ง

ใชเ้วลานานเท่าใดจึงเขา้ถึงฝ่ัง? 
7. พระเยซูและอคัรสาวกของพระองคข้ึ์นฝ่ัง ณ ท่ีใด? ดินแดนตอนนั้นอยูใ่นแควน้ใด? 
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8. เม่ือพระเยซูและอคัรสาวกข้ึนฝ่ังแลว้ไดพ้บปะกบัผูใ้ดบา้ง? ผูค้นเหล่านั้นไดท้  าอะไรบา้ง? 
คนเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่ีไดรั้บการรักษาจากพระเยซู ณ ท่ีนั้น มีทั้งหมดก่ีราย พระเยซูทรงรักษาเขาโดยวิธี
ใด? 

9. ผูท่ี้ “ถูกต้องพระองค์” ได้รับการรักษาโรคให้หาย เช่นเดียวกับผูท่ี้พระองค์ทรงถูกต้อง
หรือไม่? 

10. ประชาชนกลุ่มท่ีไดรั้บการเล้ียงอาหาร จากพระเยซู ณ ฝ่ังทะเลฟากตรงกนัขา้มนั้น ไดพ้า
กนัไปไหน? พวกเขาไดเ้ท่ียวแสวงหาพระเยซู ณ ท่ีใดบา้ง? ในท่ีสุดพวกเขาไดพ้บพระองคท่ี์ใด? เขาทูล
พระองคว์า่อยา่งไร? 

11. พระเยซูทรงต าหนิประชาชนเหล่านั้นดว้ยเร่ืองอะไร? พระองคต์รัสสั่งให้พวกเขาแสวงหา
อะไร? เม่ือพวกเขาทูลถามพระเยซู ถึงวิธีท่ีจะปฏิบติัการงานของพระเจา้ พระองคต์รัสตอบพวกเขาว่า
อยา่งไร? 

12. เหตุใดประชาชนเหล่านั้นจึงตอ้งการเห็น “นิมิต” จากพระเยซู? 
13. พระเยซูตรัสเก่ียวกบัเร่ืองมานาว่าอย่างไร? พระองค์ตรัสเก่ียวกบัอาหารอนัแทจ้ริง ซ่ึงมา

จากสวรรคว์า่อยา่งไร? 
14. พระองคไ์ดท้รงเทศนาสั่งสอนประชาชนเหล่านั้น ดว้ยเร่ืองอะไรบา้ง? เราจะคน้ควา้ไดจ้าก

พระธรรมเล่มใด ในพระคริสตธรรมใหม่? มีพระกิตติคุณก่ีเล่มท่ีบนัทึกเร่ืองราวน้ีไว?้ ใจความส าคญัยิ่ง
ของค าสอนน้ีคืออะไร? จงอธิบายความหมายของหลกัค าสอนน้ี ใหช้ดัเจนตามความเขา้ใจของท่าน? 

15. ชนชาติยวิรับเอาหลกัค าสอนน้ีอยา่งไร? เพราะเหตุใด? 
16. พระเยซูตรัสว่าพระองค์เสด็จเขา้มาในโลก เพื่อประทานทิพยอาหารแห่งชีวิตให้แก่ผูใ้ด? 

พระเยซูตรัสอยา่งไร เก่ียวกบัการท่ีพวกเขาจะไดรั้บชีวิตใหม่จากพระองค?์ พระองคท์รงหมายความว่า
อยา่งไร? 

17. พระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนเร่ืองน้ีท่ีใด? การสั่งสอนขอ้น้ี ท าให้ผูท่ี้ติดตามพระองค์เกิด
ความรู้สึกอยา่งไร? ผลเป็นอยา่งไร? 

18. พระองค์ตรัสแก่อคัรสาวกของพระองค์ว่าอย่างไร? ใครเป็นผูทู้ลตอบพระองค์? เขาเป็น
พยานถึงความเช่ือของเขา ท่ีมีต่อพระองค์ว่าอย่างไร? พระองค์ตรัส เก่ียวกบัอคัรสาวกทั้งสิบสองคน 
ของพระองคว์า่อยา่งไร? พระองคต์รัสเก่ียวกบัผูท่ี้จะทรยศต่อพระองคว์า่อยา่งไร? บุคคลผูน้ั้นคือใคร? 

19. ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวยิว ท่ีอคัรสาวกไม่ไดถื้อปฏิบติัตามในขั้นน้ีคืออะไร? ใคร
เป็นคนกล่าวโทษอคัรสาวก? เพราะเหตุใด? อคัรสาวกมิไดล้า้งมือก่อนรับประทานอาหารจริงๆ หรือ? 
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20. การกระท าของอคัรสาวกในคร้ังน้ี เป็นการฝ่าฝืนพระบญัญติัของพระเจา้จริงหรือ? พระเยซู
ทรงประนามพวกอาลกัษณ์ และพวกฟาริสีเหล่านั้น ว่าเป็นคนอย่างไร? ค าวา่พยากรณ์ท่ีพระองค์ทรง
อา้งเก่ียวกบัพวกเขา มีใจความวา่อยา่งไร? พระองคท์รงกล่าวหาพวกเขาดว้ยเร่ืองอะไร? 

21. พระเยซูตรัสวา่พวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสี กระท าการฝ่าฝืนพระบญัญติัสิบประการขอ้
ใด? พวกเขาฝ่าฝืนอยา่งไร? 

22. การ “เคารพนบัถือบิดามารดา” มีความหมายต่อมนุษยใ์นปัจจุบนัอยา่งไร? ธรรมจริยาขอ้น้ี
เหมาะส าหรับเด็ก ๆ เท่านั้นหรือ? 

23. พระเยซูตรัสวา่พวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสี กระท าผดิต่อพระบญัญติัของพระเจา้อยา่งไร? 
24. หลงัจากพระเยซูทรงเทศนาสั่งสอน พวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสีแลว้ พระองค์ทรงเรียก

ผูใ้ดมาหาพระองค?์ พระองคต์รัสแก่บุคคลเหล่าน้ีวา่อยา่งไร? 
25. เม่ือพระเยซูและอคัรสาวกเขา้ไปในเรือนแลว้ อคัรสาวกไดทู้ลถามพระองค์ว่าอย่างไร? 

พระองคท์รงอธิบายความหมายของค าอุปมา ท่ีอคัรสาวกทูลถามนั้นวา่อยา่งไร? 
26. ความชัว่ร้ายท่ีมนุษยส์ าแดงออกมานั้น มาแต่ไหน? การด่ืมกินเป็นเหตุให้มนุษยเ์ป็นมลทิน

หรือ? อะไรเป็นเหตุใหม้นุษยท์  าความผดิบาป? 
27. ปัญหาท่ีพระเยซูทรงหาทางอธิบายให้อคัรสาวกของพระองคเ์ขา้ใจ ในบทเรียนน้ีคืออะไร? 

พระเยซูตรัสอยา่งไร เก่ียวกบัการท่ีพวกเขาจะไดรั้บชีวิตใหม่? มีพระกิตติคุณก่ีเล่มท่ีบนัทึกเร่ืองราวน้ี
ไว?้ ใจความส าคญัยิ่งของค าสอนน้ีคืออะไร? จงอธิบายความหมายของหลกัค าสอนน้ีให้ชัดเจนตาม
ความเขา้ใจของท่าน 

 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. การท่ีพระเยซูทรงส าแดงอ านาจในการด าเนินบนน ้านั้น ใหบ้ทเรียนอะไรแก่ผูเ้ช่ือบา้ง 2. การ

ด าเนินบนน ้ าและการกระท าการอศัจรรยใ์นการเล้ียงประชาชนกว่าห้าพนัคน เป็นการวางรากฐาน
ส าหรับการเทศนาสั่งสอนเร่ืองทิพยอาหารแห่งชีวิต เร่ืองพระกายและพระโลหิต และการจ าแลงพระ
กายซ่ึงจะเกิดข้ึนภายในสองสามสัปดาห์ต่อมา ใช่หรือไม่ 3. ท่านจะอธิบายอยา่งไรเก่ียวกบัการท่ีพระ
เยซูทรงสามารถด าเนินบนน ้า ท่านคิดวา่อะไรเป็นเหตุให้เปโตรเดินบนน ้ าได ้4. พระเยซูตรัสวา่ “โอคน
มีความเช่ือนอ้ย” ในขณะท่ีเปโตรก าลงัเดินบนน ้ า หรือขณะเม่ือเขาเร่ิมจมน ้ า 5. เหตุใด ประชาชนจึงไม่
เขา้ใจถึงเร่ืองทิพยอาหารแห่งชีวิต ท่านคิดว่าการท่ีประชาชนไม่เขา้ใจในเร่ืองน้ี เป็นเหตุให้หลายคน
ถอยกลบัไปจากพระองคห์รือ 6.  “การท่ีมนุษยส์ามารถกินเน้ือ และด่ืมโลหิตของพระบุตร” เป็นไปได้
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อยา่งไร 7. หากวา่ไม่มีผูใ้ดท่ีจะมาถึงพระคริสตไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง เวน้แต่ผูท่ี้พระเจา้ทรงชกัน าแลว้ ผูท่ี้ไม่
เขา้ถึงพระคริสตน์ั้น จะตอ้งรับผิดชอบดว้ยหรือ พระบิดาเจา้ทรงชกัน ามนุษยทุ์กคนหรือ 8. มีเฉพาะแต่
คนของพระคริสต์เท่านั้นหรือ ท่ีจะได้ “เป็นข้ึนมาในวนัท่ีสุด” 9. ท่านคิดว่า ในเวลาดงักล่าวน้ี อคัร
สาวกทั้งสิบสองก็ถูกทดลองเพื่อให้ถอยกลบัไปจากพระองคด์ว้ยหรือ 10. พระเยซูทรงทราบไดอ้ยา่งไร
วา่  

ยดูาอิศการิโอดจะทรยศต่อพระองค ์11. เปโตรเคยถอยกลบัจากความเช่ือของเขาหรือไม่ 
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ขั้นทีส่ามสิบทรงเลีย้งอาหารแก่คนส่ีพนัคน-แขวงเมอืงเดกาโปล ี

มณฑลฟอยนิเก 

มทัธิว 15:21-38,มาระโก 7:24-8:9 

นับตั้งแต่พระเยซูทรงเร่ิมปฏิบติัพระราชกิจในมณฑลกาลิลี มาจนกระทัง่บดัน้ี ก็เป็นเวลา
ประมาณสองปี โดยมีศูนยป์ฏิบติังานในเมืองคาเปอรนาอูม ณ ท่ีเมืองคาเปอรนาอูมน้ีเอง ท่ีพระองคไ์ด้
ทรงรวบรวมสาวกของพระองค์ ทรงเลือกและแต่งตั้งสิบสองคนให้เป็นอคัรสาวก พระองค์ได้ทรง
อบรมสั่งสอนให้อคัรสาวกทุกคน เขา้ใจถึงการปฏิบติัหนา้ท่ี ในการประกาศเร่ืองแผ่นดินของพระเจา้ 
และไดท้รงใช้พวกเขาออกไปเทศนาสั่งสอนประชาชน ทัว่ทั้งมณฑลกาลิลี พระเยซูเองก็ไดเ้ทศนาสั่ง
สอนประชาชนเป็นอนัมาก ท่ีติดตามพระองค์ไป ให้ทราบถึงข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจา้
เช่นเดียวกนั พระองคไ์ดท้รงบ าบดัรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ และความทุกขท์รมานนานาประการของพวกเขา
ใหห้าย พระองคไ์ดท้รงส าแดงฤทธานุภาพ ใหเ้ป็นท่ีประจกัษแ์ก่พวกเขามากมายหลายประการ 

ในขั้นท่ีแลว้ ภายหลงัท่ีพระเยซูไดท้รงกระท าการอศัจรรย ์ในการเล้ียงประชาชนกวา่ห้าพนัคน 
ดว้ยขนมปังเพียงห้ากอ้น และปลาเล็ก ๆ สองตวันั้น พระองคก์็ไดเ้สด็จขา้มฟากไปสู่ฝ่ังตะวนัตกของ
ทะเลสาบกาลิลีพระองค์ไดเ้สด็จด าเนินบนผิวน ้ าท่ามกลางพายุอนัแรงกลา้ และคล่ืนลมซ่ึงทะเลก าลงั
ป่ันป่วนอยา่งบา้คลัง่ และเม่ือข้ึนฝ่ังท่ีเขตแดนเฆ็นนาซาเร็ธแลว้ ก็ไดท้รงรักษาคนไขไ้ดป่้วยท่ีนัน่เป็น
จ านวนมากราย 

หลังจากนั้นพระองค์จึงได้เสด็จกลับไปสู่เมือกัปเรนาอุม ณ ท่ีนั่น พระองค์ทรงได้รับการ
ตอ้นรับจากผูค้นอยา่งลน้หลาม ผูค้นเหล่าน้ีต่างก็ก าลงัแสวงหาพระองคด์ว้ยจิตใจท่ีร้อนรน พระเยซูได้
ทรงเทศนาสั่งสอนประชาชน ในธรรมศาลาดว้ยขอ้พระธรรมอนัประเสริฐยิ่ง คือเร่ืองทิพยอาหารแห่ง
ชีวิตเพื่อให้พวกเขาได้เขา้ใจ ถึงความหมายท่ีแทจ้ริงในเร่ืองแผ่นดินของพระเจา้ เป็นแผ่นดินในดา้น
วิญญาณจิต การเทศนาของพระเยซูคร้ังน้ี ไดท้  าให้ผูติ้ดตามพระองคมี์ความคิดเห็นแตกต่างกนั มีหลาย
คนท่ีไม่ยอมรับรู้ค าสอนน้ี และเร่ิมถอยหลงัไปจากพระองค์ พฤติการของประชาชน ท่ีไม่เช่ือดงักล่าว 
ท าให้พระองคเ์ศร้าพระทยัมาก พระองค์จึงตรัสถามอคัรสาวกว่า ในกลุ่มอคัรสาวกน้ีมีผูใ้ดบา้งหรือ ท่ี
ตอ้งการถอยหลงัไปจากพระองคดุ์จคนอ่ืน เปโตรไดทู้ลตอบใหพ้ระองคท์รงทราบ ถึงความตั้งใจอนัเด็ด
เด่ียวของเหล่าอคัรสาวก ท่ีจะติดตามพระองคต์ลอดไป และไดเ้ป็นพยานถึงความเช่ือมัน่ของพวกเขาท่ีมี
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ต่อพระองคใ์นโอกาสน้ีพระเยซูไดเ้ปิดเผยวา่ ในกลุ่มอคัรสาวกทั้งสิบสองคน มีคนหน่ึงซ่ึงจะทรยศต่อ
พระองค ์

พระเยซูทรงทราบวา่ ชาวยิวก าลงัหาโอกาสท่ีจะปลงพระชนมพ์ระองคแ์ละหน่ึงในบรรดาอคัร
สาวกของพระองค์ จะเป็นผู ้มอบพระองค์ให้อยู่ในมือของมนุษย์ใจทรามเหล่านั้ น นอกจากพวก
อาลกัษณ์และพวกฟาริสี ท่ีไดต่้อสู้และขดัขวาง บีบคั้นพระองคอ์ยา่งขมข่ืนแลว้ ยงัมีกษตัริยเ์ฮโรด อีกผู ้
หน่ึงท่ีสนใจในพระองค์และพระราชกิจของพระองค์ ทั้งน้ีเพราะกษตัริย์เฮโรดเขา้ใจว่าพระเยซูคือ
ยอห์นบพัติศมา ซ่ึงเฮโรดไดท้รงประหารชีวิตเสียแลว้นั้น ฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาใหม่ ดงันั้นเฮโรดจึงกระหาย
ท่ีจะไดพ้บเห็นพระเยซูอย่างยิ่ง พระเยซูทรงทราบถึงพระประสงค์ของเฮโรดเป็นอย่างดี แต่เน่ืองจาก
พระองค์เกรงว่า หากเปิดโอกาสให้เฮโรดไดพ้บปะพระองค์แลว้ อาจเกิดปัญหาต่าง ๆ ข้ึน ซ่ึงจะเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบติัพระราชกิจของพระองค์ ฉะนั้นพระองค์จึงไดท้รงหลีกเล่ียงไม่ยอมพบปะกบั
กษตัริยเ์ฮโรด 

ขณะเดียวกนัพระองคท์รงประสงคท่ี์จะหลีกหนีไปจากชาวยวิ พระองคจึ์งเสด็จจาก มณฑลกาลิ
ลี ไปสู่ดินแดนแห่งอ่ืนต่อไป เหตุท่ีพระเยซูทรงตอ้งการหลีกหนีจากชนชาติยิว ก็เพราะพระองค์และ
อคัรสาวกไดอุ้ตส่าห์พากเพียรประกาศข่าวประเสริฐ และเทศนาสั่งสอนพวกเขา ดว้ยความสัตยซ่ื์อ ดว้ย
ความรักความเมตตาสงสารเสมอมา แต่พวกเขากลบัไม่ยอมเช่ือฟัง มิหน าซ ้ ายงัดูหม่ินเหยียดหยาม
พระองคด์ว้ยใจอนัแข็งกระดา้ง พระองค์จึงรู้สึกเอือมระอาท่ีจะอยูก่บัพวกเขาต่อไป ก่อนท่ีจะเสด็จจาก
มณฑลกาลิลี พระองค์ได้ทรงต่อว่าเมืองต่าง ๆ ในมณฑลน้ีซ่ึง “พระองค์ได้ทรงกระท าการอิทธิฤทธ์ิ
มากกวา่ท่ีอ่ืน” (มทัธิว 11:20-24) เพราะเขาไม่ยอมกลบัใจใหม่ แลว้พระราชกิจของพระองคใ์นเมืองน้ีก็
เป็นอนัเสร็จส้ินลง นบัตั้งแต่พระเยซูทรงเร่ิมปฏิบติัพระราชกิจเป็นตน้มา จนกระทัง่เวลาท่ีกล่าวถึงน้ี 
ชาวยวิไดก้ระท าการคดัคา้น ขดัขวาง และข่มเหงรังแกพระองคม์ากข้ึนทุกขณะ แมแ้ต่ในธรรมศาลาอนั
เป็นพระราชฐานของพระเจา้แท ้ๆ ชาวยวิก็ยงับงัอาจข่มเหงรังแกพระองค ์

ในขั้นท่ีแลว้ พระองค์ไดท้รงแสดงพระธรรมเทศนา สั่งสอนประชาชนในธรรมศาลา ท่ีเมือง
คาเปอรนาอูมเป็นคร้ังสุดทา้ย ต่อจากนั้นพระองคก์็มิไดเ้สด็จเขา้ไปท าการในเมืองนั้นอีกเลย เวน้ไวแ้ต่
พระองคจ์ะทรงอาศยัพกัแรม ขณะเม่ือเดินทางผา่นไปเท่านั้น เป็นอนัวา่ พระองคไ์ดท้รงยุติการประกาศ
ข่าวประเสริฐในมณฑลกาลิลีอยา่งเด็ดขาดแลว้ พระองคท์รงท่องเท่ียวไปประกาศข่าวประเสริฐของพระ
เจา้ ในดินแดนอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่อาณาเขตของชาวยิว เม่ือออกจากเมืองคาเปอรนาอูม พระเยซูไดเ้สด็จออ้ม
มณฑลกาลิลี ข้ึนไปทางตอนเหนือมุ่งหน้าสู่เมืองตุโร และเมืองซีโดน เมืองฟอยนิเก แล้ววกลงมายงั
เมืองต่าง ๆ ทางดา้นตะวนัออกของทะเลสาบกาลิลี ผา่นแขวงเมืองเดกาโปลีแลว้วกข้ึนทางเหนือ สู่เมือง
กายซาไรอา ฟีลิปปอย และภูเขาท่ีพระองคท์รงจ าแลงพระกาย 
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ในการขบัผีโสโครกออกจากบุตรสาวของหญิงผูห้น่ึง ในเมืองฟอยนิเก เม่ือหญิงผูน้ั้นทูลขอ
ความช่วยเหลือจากพระองค ์พระองคต์รัสตอบวา่ “เรามิได้รับใช้มาหาผู้ใด เว้นแต่แกะของชาติอิสราเอล
ท่ีหายไปนั้น” แต่เม่ือพระเยซูส่งอคัรสาวกออกไปประกาศข่าวประเสริฐแก่ประชาชนในคร้ังก่อน 
พระองคท์รงตกัเตือนพวกเขาวา่ “อยา่ไปทางพวกต่างประเทศ” แมก้ระนั้นก็ตาม การเทศนาสั่งสอนของ
พระองคแ์ต่ละคร้ัง ก็อาจมีชาวต่างชาติรวมอยูด่ว้ย และเม่ือชาวต่างชาติเหล่านั้นมีความเช่ือในพระองค ์
และขอความช่วยเหลือจากพระองค ์พระองคไ์ม่อาจปฏิเสธความหวงัของเขาได ้

เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ การปฏิบติัพระราชกิจของพระเยซู ท่ีทรงกระท าต่อประชาชนเป็นส่วนบุคคล
นั้น ส่วนใหญ่มกัเป็นชาวต่างชาติ เป็นตน้วา่หญิงชาวซะมาเรีย ท่ีบ่อน ้าเมืองซูคาร (ขั้นท่ี 10) ขุนนางชาว
โรมนัในเมืองคาเปอรนาอูม (ขั้นท่ี 11) นายร้อยทหารชาวโรมนั ในเมืองคาเปอรนาอูม (ขั้นท่ี 20) ผูซ่ึ้ง
พระเยซูไดท้รงยกยอ่งวา่ พระองค์ไม่เคยพบความเช่ือมากมายเช่นน้ี จากผูใ้ด ในประเทศอิสราเอล คน
ถูกผสิีงท่ีเมืองฆะดารา (ขั้นท่ี 25) และในขั้นน้ีก็คือหญิงชาวฟอยนิเก 

เม่ือพระเยซูเสด็จมาถึงแขวงเมืองเดกาโปลี ประชาชนไดน้ าคนหูหนวกและเป็นใบใ้ห้พระองค์
รักษา ในการน้ีมีไดผู้ติ้ตตามพระองคอ์ยา่งเนืองแน่น พวกเขาไดน้ าคนเจบ็ป่วยมาใหพ้ระองครั์กษาหลาย
รายดว้ยกนั หลงัจากท่ีฝงูชนเหล่าน้ีไดติ้ดตามพระองคเ์ป็นเวลาถึงสามวนัแลว้ พระองคก์็ไดท้รงกระท า
การอศัจรรย ์โดยเล้ียงอาหารแก่พวกเขาซ่ึงมีจ านวนกวา่ส่ีพนัคน และเม่ือพระองคไ์ดบ้ญัชาให้พวกเขา
แยกยา้ยกนักลบัไปแลว้ พระองคไ์ดเ้สด็จขา้มทะเลไปสู่เมืองมกักะดาลาอีกคร้ังหน่ึง แต่ประทบัอยูท่ี่นั้น
ไม่นานนกั และทรงปฏิเสธท่ีจะกระท าการอศัจรรยใ์ด ๆ ใหแ้ก่ชาวเมือง 

อภิปราย 
ในการเสด็จกลบัไปสู่เมืองของพระองค ์คือเมืองคาเปอรนาอูม ในคร้ังสุดทา้ยก่อนท่ีพระองคจ์ะ

ทรงอ าลาพวกเขา ตลอดไปจนชั่วนิรันดร์นั้น พระองค์ไดท้รงเทศนาเร่ืองทิพยอ์าหารแห่งชีวิตให้แก่
ประชาชน และจากการเทศนาสั่งสอนขอ้พระธรรมน้ีเอง ไดท้  าให้ผูติ้ดตามพระองคห์ลายคนถอยหลงั
กลบัไปจากพระองค์ “แลว้พระเยซูเสด็จจากท่ีนัน่ เขา้ไปในเขตแดนเมืองตุโรและเมืองซีโดน” อนัเป็น
หวัเมืองส าคญัฝ่ายเหนือของมณฑลฟอยนิเก 

พระเยซูทรงอาศยัอยูใ่นเรือนหลงัหน่ึง โดยหวงัวา่จะประทบัอยูท่ี่นัน่อยา่งเงียบ ๆ แต่เหตุการณ์
กลบัไม่เป็นดงัท่ีพระองค์ทรงตอ้งการ กล่าวคือประชาชนไดม้าเฝ้าพระองค์อย่างเนืองแน่นอยู่เช่นเคย 
ฉะนั้น “พระองคจ์ะซ่อนอยู่ไม่ได”้ ทั้งน้ีเพราะผูค้นในแว่นแควน้น้ี มีหลายคนไดเ้ดินทางไปยงัมณฑล
กาลิลีอยูเ่สมอ “เม่ือประชาชนไดย้ินถึงส่ิงท่ีพระองคท์รงกระท านั้น” (มาระโก 3:8) ก็น าไปบอกกล่าว
ให้แก่ประชาชนในเมืองของตนรับทราบ จนกิตติศพัท์ของพระเยซูเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่ทั้งแว่นแควน้ 
ฉะนั้นเม่ือพระองค์เสด็จไปถึงดินแดนแห่งน้ีจึงมีผูรู้้จกัพระองค์ และในไม่ช้าข่าวการเสด็จมาของ
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พระองค์ก็แพร่สะพดัไปทัว่ ประชาชนเป็นอนัมากได้เร่ิมหลัง่ไหลไปเฝ้าพระองค์ เพื่อทูลขอความ
ช่วยเหลือจากพระองค ์ดว้ยเหตุน้ีพระเยซูจึงไม่อาจประทบัอยูใ่นเมืองน้ีไดน้านนกั 

ในบรรดาผูท่ี้แสวงหาพระองค์นั้น มีหญิงคนหน่ึงเป็นคนเช้ือชาติกรีกและเป็นชาวเมืองซุ
เรียมณฑลฟอยนิเก (พระธรรมมทัธิวกล่าวว่า เป็นหญิงชาติคะนาอนั) บุตรสาวของหญิงผูน้ั้นถูกผี
โสโครกเขา้สิงอยู่ ท  าให้ได้รับทุกข์ทรมานมาก นางได้ทราบถึงการอศัจรรยต่์าง ๆ ท่ีพระเยซูไดท้รง
กระท าในมณฑลกาลิลีมาแล้ว ดงันั้นนางจึงมาเฝ้าพระองค์เพื่อทูลขอร้องให้พระองค์ขบัผีออกจาก
บุตรสาวของนาง แมว้า่นางจะเป็นคนต่างศาสนากบัพระองค ์และไม่ทราบเร่ืองราวเก่ียวกบัพระเจา้มาก
นกั แต่ดว้ยสัญชาติญาณอยา่งหน่ึงบอกให้นางตระหนกัแน่วา่ พระเยซูคือนายแพทยผ์ูป้ระเสริฐท่ีสุดใน
โลก ดงันั้น นางจึงร้องทูลพระองค์ว่า “พระองค์ผู้บุตรของดาวิตเจ้าข้า ขอทรงโปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิด
...” แต่พระองค์มิไดต้รัสตอบแมส้ักค าเดียว ทั้งน้ีเพราะหญิงผูน้ี้เป็นชาวต่างชาติ ไม่ใช่ชนชาติยิว อคัร
สาวกเห็นพระเยซูทรงเฉยเมย มิไดต้รัสตอบค าขอร้องของนางเช่นนั้น ก็เขา้ใจวา่ พระองคค์งนึกต าหนิ
นาง และพระองค์คงไม่ยอมให้ความช่วยเหลือนางเป็นแน่ อน่ึงหญิงน้ีเฝ้าร้องออ้นวอนต่อพระเยซูมา
ตลอดทาง ท าให้อคัรสาวกเกิดความร าคาญมาก พวกเขาจึงทูลต่อพระองค์วา่ “ไล่เขาไปเสียเถิด เพราะ
เขาร้องตามเรามา” โดยท่ีมิไดค้  านึกถึงความทุกขร้์อนของนางเลย ในท่ีสุดเม่ือพระเยซูทรงทนต่อการรบ
เร้าออ้นวอนของนางไม่ได ้จึงตรัสแก่นางวา่ “เรามิได้รับใช้มาหาผู้ใด เว้นแต่แกะอิสราเอลท่ีหายไปนั้น” 
ท่ีพระเยซูตรัสเช่นน้ี อาจตีความหมายไดส้องแง่คือพระองคอ์าจตรัสเพราะความเมตตาสงสารผูน้ี้ หรือ
อาจตรัสต าหนิอคัรสาวกของพระองค์ในการท่ีพวกเขามีความล าเอียงในเช้ือชาติของตนเองมากเกินไป 
จนไม่ตอ้งการใหพ้ระองคช่์วยเหลือชาวต่างชาติผูห้น่ึงใดเลยก็ได ้

แมว้่าพระเยซูจะทรงเฉยเมยต่อค าออ้นวอน ซ ้ ายงัถูกอคัรสาวกแสดงความรังเกียจ ถึงกบัทูล
พระเยซูใหท้รงขบัไล่ไสไปเสีย แต่หญิงผูน้ั้นมิไดย้อ่ทอ้นางเดินเขา้มาใกล ้ๆ พระเยซู แลว้กม้ลงกราบท่ี
พระบาทของพระองค ์สรรเสริญนมสัการพระองค ์พลางทูลขอร้องพระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขอทรง
โปรดช่วยขา้พเจา้เถิด” เน่ืองจากนางทูลขอใหพ้ระองคท์รงช่วยเหลือ บ าบดัความทุกขร้์อนของนาง โดย
มิไดอ้า้งอิง ค าวา่ “บุตรดาวิด” เหมือนคร้ังแรก หากแต่เคารพสักการะพระองค ์ในฐานะท่ีพระองคท์รง
เป็นพระเจา้ของคนทั้งปวงจึงนบัวา่นางไดข้อร้องพระองคถู์กทางแลว้ การแสดงออกของหญิงผูน้ั้น ท า
ให้ทรงเมตตาสงสารมาก แต่กระนั้นพระองคมิ์ไดแ้สดงท่าทีออกมาตรง ๆ หากตรัสตอบเป็นนยัวา่ “จง
ใหพ้วกลูกกินอ่ิมเสียก่อน เพราะวา่ซ่ึงจะเอาอาหารของลูก โยนใหแ้ก่สุนขัก็ไม่ควร” 

พระเยซูมกัจะทรงแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยหยิบเอาสมมติฐานของปัญหานั้น ๆ เป็น
หลักพิจารณา บ่อยคร้ังท่ีพระองค์ทรงตอบโต้ผูท่ี้มาไต่ถามพระองค์ โดยการใช้ถ้อยค าของบุคคล
เหล่านั้นเอง พระองค์ทรงเป็นนกัปาฐกท่ีปราดเปร่ืองท่ีสุด เพราะพระวจนะของพระเจา้เป็นพระวจนะ
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แห่งความจริงท่ีประเสริฐสุด ซ่ึงไม่มีผูใ้ดขดัแยง้หรือลบลา้งได ้พระองคต์รัสแก่หญิงชาวซุเรียผูน้ั้น ใน
ฐานะท่ีพระองค์ทรงเป็น “บุตรของดาวิด” พระเมสิยาห์ของชนอิสราเอล โดยตรัสว่า ผลประโยชน์
ทั้งหมดแห่งแผน่ดินของพระเจา้นั้น มีไวส้ าหรับ “ลูกแห่งแผน่ดินของพระเจา้เท่านั้น” หาเหมาะส าหรับ 
“สุนขั” ไม่ ลูกแห่งแผน่ดินในท่ีน่ีหมายถึงชนชาติยิว ซ่ึงเป็นชนชาติท่ีพระเจา้ทรงเลือกไวน้ั้นเอง ส่วน 
“สุนขั” ไดแ้ก่ชาวต่างชาติทั้งมวล 

พระด ารัสของพระเยซูดังกล่าว หากพิจารณาดูแต่ผิวเผินแล้ว จะเห็นว่า เป็นถ้อยค าท่ีเห้ียม
เกรียมไร้ความเมตตาปราณีอย่างยิ่ง เพราะหญิงผูน้ั้นไดข้อความช่วยเหลือจากพระองค์ ดว้ยอาการอนั
อ่อนสุภาพน่าสงสารเป็นท่ีสุด แต่แทจ้ริงพระเยซูหาไดท้รงมีพระทยัแข็งกระดา้ง ปราศจากความเมตตา
สงสารแต่ประการใดไม่ น ้าพระทยัของพระองคน์ั้นเป่ียมไปดว้ยความรักและความสงสารมนุษยทุ์กคน
เสมอ แต่ท่ีพระองค์ทรงกระท าดงัน้ี ก็เพื่อตอ้งการทดสอบความเช่ือของหญิงผูน้ั้นว่า นางมีความเช่ือ
มากนอ้ยเพียงใดนั้นเอง ทั้งน้ีเพราะพระองค์ไม่ค่อยจะกระท าการอศัจรรยใ์ห้แก่ผูใ้ดนกั เวน้ไวแ้ต่ว่าผู ้
นั้นมีความเช่ือในพระองค์อยา่งจริงจงัเท่านั้น พระองคท์รงทราบวา่หญิงผูน้ั้นมีความเช่ืออนัมัน่คงแน่ว
แน่เป็นความเช่ือท่ีสามารถเอาชยัชนะต่อความทุกขย์าก และค าเยาะเยย้ดูหม่ินเหยียดหยาม นบัวา่เป็นชยั
ชนะท่ียิง่ใหญ่เหนือกวา่ผูพ้ิชิตใด ๆ ซ่ึงหากเป็นหญิงอ่ืน ๆ ทัว่ไปก็คงรู้สึกทอ้แท ้หมดความอดกลั้นท่ีจะ
ขอความช่วยเหลือจากพระองคอี์กต่อไป แต่หญิงท่ีกล่าวน้ีเป็นผูท่ี้มีความเพียรเป็นเลิศ แมพ้ระองค์จะ
ตรัสวา่ อาหารนั้นควรใหลู้กกิน ไม่ควรจะโยนใหแ้ก่สุนขัก็ตาม แต่นางก็ยงัสมคัรใจท่ีจะรับเศษอาหารท่ี
เหลือนั้น นางทูลตอบพระองคว์า่ “จริงเจา้ค่ะ แต่สุนจันั้นยอ่มกินเดน ท่ีตกจากโตะ๊นายของมนั” 

นางสามารถผ่านการทดสอบของพระเยซูไดอ้ย่างน่าสรรเสริญ นางมิไดถื้อว่าพระเยซูดูหม่ิน
เหยียดหยามนาง เพราะนางทราบว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ซ่ึงบุตรของนางจ าต้องได้รับการ
บ าบดัรักษา จากพระองค์ผูเ้ดียวเท่านั้น จึงจะหาย แม้ความเมตตาปราณีท่ีได้รับจะเล็กน้อย เปรียบ
ประดุจเศษอาหารก็ตาม แต่ก็มีคุณค่ามหาศาลส าหรับนาง พระเยซูทรงแสร้งท าเป็นไม่เอาใจใส่ต่อนาง 
มิหน าซ ้ ายงัหม่ินประมาท แต่นางมิไดย้อ่ทอ้ จนในท่ีสุดพระเยซูก็ทรงตอบสนองความตอ้งการของนาง
สมตามความปรารถนา ผูท่ี้มีความสุภาพอ่อนโยน ถ่อมตนและมีความอดทนนั้น ย่อมจะไดรั้บชยัชนะ
ในบั้นปลายเสมอ 

เราอาจจะยกย่องชมเชยหญิงผูน้ี้ ในฐานะท่ีนางมีสติปัญญา มีความสุภาพอ่อนน้อม ถ่อมตวัมี
ความมานะพากเพียร แต่ส าหรับพระเยซูแลว้ ส่ิงเหล่าน้ีไม่มีคุณค่าอะไรส าหรับพระองคเ์ลย คุณสมบติั
ของหญิงผูน้ี้ท่ีพระองคท์รงนิยมชมช่ืนก็คือ ความเช่ือของนางนัน่เอง พระองคต์รัสแก่นางวา่ “หญิงเอ๋ย 
ความเช่ือของเจา้ก็มาก ให้เป็นไปตามความปรารถนาของเจา้” และบุตรสาวของนางก็หายในชัว่โมงท่ี
พระองคต์รัสนั้นเอง การอธิษฐานดว้ยใจร้อนรน มกัจะท าให้เหตุการณ์เปล่ียนแปลงเสมอ ดงัเช่นหญิงผู ้
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น้ีไดรั้บตามท่ีใฝ่ฝันสมความปรารถนาพระเยซูไดท้รงยกยอ่งความเช่ือของนางวา่ “เพราะเหตุถอ้ยค าน้ี 
จงกลบัไปเถิดผีออกจากลูกสาวของเจา้แลว้” หญิงผูน้ี้ตระหนักแน่ว่า พระเยซูคือแพทยผ์ูป้ระเสริฐ ผู ้
เดียวเท่านั้นท่ีสามารถขบัไล่ผีโสโครก ท่ีสิงอยูใ่นร่างบุตรสาวของนางได ้นางทราบวา่ พระองคท์รงมี
ฤทธ์ิอ านาจเหนือภูมิผปีีศาจ และวญิญาณทั้งปวง นอกจากนั้นนางเช่ือถือวา่ พระเยซูเสด็จเขา้มาในโลกก็
เพื่อปฏิบติัคนทั้งปวง มิไดจ้  ากดัแต่ “ลูก” อิสราเอลโดยเฉพาะเท่านั้น 

เม่ือผูห้ญิงนั้น กลบัไปถึงบา้น นางก็พบวา่ผีโสโครกไดอ้อกจากบุตรสาวของนางแลว้ พระเยซู
ไม่เพียงแต่จะยกย่องชมเชยในความเช่ือของนางเท่านั้น หากยงัประทานพระคุณให้แก่นาง โดยการ
ช่วยเหลือบุตรสาวของนาง ใหพ้น้จากความทุกขท์รมาน อนัเน่ืองมาแต่ผสิีงอีกดว้ย 

ในระยะเวลาท่ีกล่าวถึงน้ี พระเยซูก าลงัประทบัอยู่ในต่างแดน มิไดอ้ยู่ในประเทศอิสราเอลซ่ึง
แวดลอ้มไปด้วยชนชาติยิว ซ่ึงเป็นคนของพระองค์ เช่นเคย แต่เหตุใดเล่าพระองค์จึงตรัสว่า พระองค์
มิไดรั้บใช้มาหาผูใ้ดเวน้ไวแ้ต่ “แกะชาติอิสราเอลท่ีหายไปนั้น” ขอ้น้ีออกจะเป็นปัญหาบา้ง เพราะใน
เม่ือพระองคก์็มิไดอ้ยูใ่นประเทศของพระองคแ์ลว้ เหตุใดจึงยงัทรงปฏิเสธค าขอร้องของหญิงผูน้ั้น โดย
ถือวา่นางเป็นชนต่างชาติอยูอี่ก มิหน าซ ้ ายงัตรัสเปรียบเทียบไวอ้ยา่งต ่าตอ้ยวา่เป็น “สุนขั” เสียอีก จะวา่
เป็นเพราะนางเป็นคนต่างชาติหรือก็ยงัไม่ใช่มูลเหตุท่ีให้ความกระจ่างแก่เราไดแ้น่ชดันกั เพราะถา้เป็น
เช่นนั้น เหตุใดพระองคจึ์งไม่ทรงเรียกขุนนาง และนายร้อยทหาร ชาวโรมนัท่ีเมืองคาเปอรนาอูมวา่เป็น
สุนขัเล่า คร้ันจะว่าเป็นเพราะนางเป็นสตรีก็ยงัมีน ้ าหนกัไม่เพียงพออยูน่ัน่เอง เพราะถา้เช่นนั้น เหตุใด
พระองค์จึงไม่ทรงเรียกหญิงชาติซะมาเรีย ท่ีบ่อน ้ าเมืองซูฆารว่าเป็น “สุนขั” ในเมืองชาวซะมาเรียเป็น
พวกท่ีชนชาติยิวดูหม่ินเหยียดหยามท่ีสุดและไม่ยอมคบคา้สมาคมดว้ยเลย พวกเขาไม่ยอมยา่งกรายเขา้
ไปในบา้นของชาวซะมาเรียเป็นอนัขาด การรับประทานอาหารก็ไม่ยอมร่วมโต๊ะเดียวกนักบัชาวซะมา
เรีย หรือแมแ้ต่เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของคนพวกน้ี เขาก็ไม่ยอมแตะตอ้ง เพราะเกรงว่าเป็นมลทิน หรือ
เสนียดจญัไรไป ชาวยิวโดยทัว่ไปมกัรังเกียจชาวต่างชาติเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม ท่ีกล่าวมาน้ีมิใช่
คุณลกัษณะของพระเยซูเลย พระองคท์รงเมตตากรุณารักใคร่ และตอบสนองความจ าเป็นของผูท่ี้มีความ
เช่ือทุกคน โดยไม่มีการแบ่งชั้นวา่จะเป็นชาวยวิ ซ่ึงเป็นชนชาติเดียวกนักบัพระองคห์รือไม่ 

เม่ือออกจากเมืองตุโร และเมืองซีโดน ในมณฑลฟอยนิเกแลว้ พระองคก์็เสด็จเลียบชายฝ่ังทะเล
ข้ึนทางเหนือ แลว้วกลงสู่ทะเลสาบกาลิลีฝ่ายชายฝ่ังทะเลแขวงเมืองเดกาโปลีหวัเมืองทั้งสิบ ชาวเมืองเด
กาโปลีลว้นเป็นชาวกรีกทั้งส้ิน (ดงัไดอ้ธิบายมาแลว้ในขั้นตน้ ๆ) ฉะนั้นตลอดเวลาดงักล่าว พระองคจึ์ง
ปฏิบติัพระราชกิจอยูท่่ามกลางชาวต่างประเทศทั้งส้ิน เม่ือพระเยซูเสด็จข้ึนไปประทบับนภูเขาแห่งหน่ึง 
ไดมี้ประชาชนติดตามพระองคไ์ปเป็นจ านวนมาก พวกเขาไดน้ าคนง่อย คนตาบอด คนใบค้นเขยก และ
คนเจบ็เป็นโรคอ่ืน ๆ หลายคน มาวางไวใ้กลพ้ระบาทของพระองค ์และพระองคก์็ไดท้รงรักษาคนป่วย
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ให้ส้ินทุกคน ณ ตรงท่ีพระเยซูทรงรักษาผูป่้วยเหล่าน้ี เป็นดินแดนส่วนหน่ึงของเมืองฆะดารา ซ่ึงคร้ัง
หน่ึงพระองค์ไดส้ าแดงฤทธานุภาพขบัไล่ผีโสโครกจ านวนหลายพนัตน ให้ออกจากชายผูห้น่ึง (ดงัได้
กล่าวมาแล้วในขั้นท่ี 25) หลังจากท่ีชายผูน้ั้นมีสภาพสมบูรณ์เป็นปกติดีทุกอย่างแล้ว เขาก็ได้ป่าว
ประกาศถึงพระราชกิจอนัยิ่งใหญ่ของพระองค ์ท่ีพระองคไ์ดท้รงกระท าแก่เขา ให้ประชาชนทั้งปวงได้
ทราบ ฉะนั้นเม่ือพระองคเ์สด็จไปถึงแควน้น้ี ประชาชนจึงใหก้ารตอ้นรับพระองคอ์ยา่งอบอุ่น 

ในระยะน้ีพระเยซูไม่คอยจะไดเ้ทศนาสั่งสอนผูใ้ดมากนกั พระองค์ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ ใน
การรักษาโรคใหแ้ก่ประชาชน ตรงขา้มกบัเม่ือคร้ังท่ีพระองคป์ระทบัอยูใ่นมณฑลกาลิลี ซ่ึงพระองคม์กั
หลีกเล่ียงไปจากผูท่ี้มาขอรับการรักษาจากพระองค์อยู่เสมอ เพื่อทรงใชเ้วลาท่ีมีอยูท่ ั้งหมดประกาศสั่ง
สอนประชาชน ฉะนั้นจึงเห็นไดว้า่ พระองคท์รงสงวนค าเทศนาสั่งสอนไวส้ าหรับชนชาติยิวเป็นส่วน
ใหญ่ 

มาระโกไดบ้รรยายถึงการรักษาคนไขร้ายหน่ึง ไวอ้ยา่งละเอียดถ่ีถว้นท าให้เราสามารถมองเห็น
ภาพลกัษณ์อาการต่าง ๆ ท่ีพระเยซูทรงกระท าไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงเราไม่อาจคน้หาไดจ้ากพระธรรมกิตติ
คุณเล่มใด 

มาระโกบรรยายไวด้งัน้ีวา่ ประชาชนไดน้ าชายคนหน่ึงซ่ึงเป็นคนหูหนวกและพูดติดอ่างมาหา
พระเยซู พวกเขาไดทู้ลขอให้พระองคว์างพระหตัถ์ลงบนชายผูน้ั้น พระองคจึ์งไดท้รงน าเขาออกจากฝงู
ชน ไปอยู่แห่งหน่ึงตามล าพงั (เช่นเดียวกบัเม่ือคร้ังท่ี พระองค์ทรงรักษาบุตรสาว ของนายธรรมศาลา
ไยรัส พระองคไ์ดท้รงขบัไล่บุคคลอ่ืนให้ออกจากบา้น คงเหลือแต่เพียงอคัรสาวกคนสนิทสามคน บิดา
มารดาของเด็ก และพระองคเ์ท่านั้น...) พระองคท์รงเอาน้ิวพระหตัถ์ยอนเขา้ไปในหูของชายผูน้ั้น และ
ทรงบ้วนน ้ าลาย และเอาน้ิวพระหัตถ์จ้ิมน ้ าลายแล้วแตะท่ีล้ินของเขา จากนั้นพระองค์ทรงแหงน
พระพตัถดู์ทอ้งฟ้า อธิษฐาน ๆ อยูเ่งียบในพระทยั เสร็จแลว้จงตรัสแก่เขาวา่ “จงเปิดออก” แลว้หูของชาย
คนนั้นก็เป็นปกติ และส่ิงท่ีขดัล้ินของเขาก็หลุดออก การรักษาของพระองค์วิธีน้ี แตกต่างไปจากการ
รักษาคนใบใ้นขั้นท่ี 26 มาก เพราะสาเหตุท่ีชายผูน้ั้นเป็นใบ ้ก็เพราะอ านาจของวิญญาณชั่วท่ีสิงอยู่
ภายใน ส่วนในกรณีน้ีเหตุท่ีชายหูหนวกพูดติดอ่างก็เพราะมี “ส่ิงท่ีขดัล้ิน” อยู่และองค์ประกอบของหู
เส่ือมผดิปกติ โดยท่ีมิไดมี้วญิญาณชัว่สิงอยู ่

พระองค์ทรงทราบถึงความแตกต่างระหว่างความทุกข์ ซ่ึงเกิดจากวิญญาณชั่วทั้ งปวงเป็น
มูลเหตุ และโรคภยัไขเ้จบ็ซ่ึงเกิดข้ึนจากความผิดบาปทางร่างกาย เยี่ยงธรรมดาสามญัทัว่ ๆ ไป พระองค์
ทรงสามารถรักษาโรคธรรมดาไดแ้ละยงัสามารถขบัไล่ผสิีงออกจากร่างกายของมนุษย ์

การรักษาของพระเยซูเป็นการรักษาท่ีได้ผลสมบูรณ์ท่ีสุด เพราะชายผูน้ั้ น “พูดได้คล่อง” 
ประชาชนรู้สึกอศัจรรยใ์จเหลือท่ีจะกล่าว เม่ือพวกเขาเห็นเป็นประจกัษแ์ก่ตาของตนเองวา่ พระเยซูทรง
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สามารถท าให้ชายหูหนวกและพูดติดอ่างผูน้ั้น ไดย้ิน และพูดไดเ้ช่นคนทัว่ ๆไป ต่างก็สรรเสริญเป็น
เสียงเดียวกนัว่า “สรรพส่ิงซ่ึงพระองค์ทรงกระท านั้นล้วนแต่ดี” พระเยซูไดท้รงห้ามปรามประชาชน
เหล่านั้นมิให้แพร่งพรายเร่ืองน้ีให้แก่ผูใ้ด แต่พระองค์ยิ่งห้ามปรามมากเท่าใด “เขาก็ยิ่งเล่าลือไปมาก
เท่านั้น” ถา้เราพิจารณาใหดี้จะเห็นวา่ค าก าชบัหา้มปรามของพระเยซูในคร้ังน้ี แตกต่างไปจากค าก าชบัท่ี
พระองคต์รัสแก่ชายท่ีถูกผีโสโครกนบัพนัตนส่ิงอยู ่(ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงบ าบดัรักษาให้เม่ือคร้ังก่อนใน
ดินแดนเดียวกนัน้ี) ส าหรับชายคนนั้น พระเยซูสั่งใหเ้ขาประกาศเผยแพร่การอศัจรรยข์องพระองคใ์ห้แก่
ประชาชนทัว่ ๆไป 

เม่ือประชาชนเห็นคนใบพู้ดได้ คนหูหนวกก็ไดย้ิน คนง่อยก็เดินได ้และคนตาบอดสามารถ
มองเห็นได้เช่นนั้น ก็อดท่ีจะบอกกล่าวให้คนอ่ืนทราบไม่ได้ พวกเขาต่างพากันสรรเสริญพระเจ้า
แห่งชาติอิสราเอล และรู้สึก “ประหลาดใจ” อย่างยิ่ง ท่ีพระองค์ทรงส าแดงฤทธ์ิอ านาจของพระองค ์
ท่ามกลางชนต่างชาติ โดยไม่มีการเลือกท่ีรักมกัท่ีชงัเลยแมแ้ต่นอ้ย 

ประชาชนทั้งใกล้และไกล ต่างหลั่งไหลมาเฝ้าพระเยซูอย่างเนืองแน่นและอยู่กับพระองค์
ติดต่อกนัเป็นเวลาสามวนั พระเยซูทรงเห็นวา่ฝงูชนเหล่าน้ีไม่มีอาหารท่ีจะรับประทาน พระองคจึ์งทรง
เรียกอคัรสาวกมาหาพระองค ์แลว้ตรัสวา่ “เรามีใจเมตตาคนเหล่าน้ี...เพราะวา่บางคนมาแต่ไกล ถา้เราจะ
ให้เขากลบัไปบา้น เม่ือยงัอดอาหารอยู ่เขาจะหิวโหยอิดโรยไปตามทาง” อีกคร้ังหน่ึงท่ีพวกอคัรสาวก
พากนัหวัน่ไหว ไม่เช่ือในความสามารถของพระองค์ ทั้ง ๆ ท่ี พวกเขาก็ได้เห็นพระองค์กระท าการ
อศัจรรยต่์าง ๆ เป็นประจกัษแ์ก่ตาของเขาเองมาหลายคร้ังแลว้ พวกเขาทูลต่อพระองคว์า่ “ในป่าน้ีเราจะ
หาอาหารท่ีไหนพอเล้ียงคนมากเท่าน้ีให้อ่ิมได”้ พวกเขาสงสัยพระสติปัญญาของพระองค ์พระเยซูตรัส
ถามอคัรสาวกวา่ พวกเขามีอาหารอะไรบา้งหรือไม่ มีมากน้อยเท่าใด ก็ปรากฏว่ามีขนมปังอยูเ่จ็ดกอ้น 
และปลาเล็ก ๆ สองตวั พระองค์ไดท้รงบญัชาเหล่าอคัรสาวกให้ไปจดัแจงประชาชนให้นัง่ลงเรียบร้อย 
จากนั้ นพระองค์ก็ทรงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า แล้วหักส่งให้อัครสาวกให้เขาน าไปแจกแก่
ประชาชน ปรากฏวา่ ทุกคนต่างกินอ่ิมหน าส าราญกนัอยา่งทัว่หนา้ ทั้งน้ีเพราะ พระเยซูไดท้รงบนัดาล
ใหอ้าหารทวข้ึีน ดว้ยพระหตัถอ์นัทรงฤทธ์ิของพระองคน์ั้นเอง ฉะนั้นพวกเขาจึงได ้“รับประทานอ่ิมทุก
คน” แมว้า่พวกเขาจะเก็บสะสมไดน้อ้ย แต่พระองคก์็มิไดป้ล่อยให้ขดัสน (2 โครินธ์ 8:15) ประชาชนท่ี
ไดรั้บเล้ียงอาหารในคร้ังน้ีมีกวา่ส่ีพนัคน (ไม่นบัสตรีและเด็ก) ของประทานทุกอยา่งท่ีมาจากพระหตัถ์
ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ยอ่มมีเพียงพอส าหรับเราเสมอ “สารพดัมากยิ่งกวา่ท่ีเราจะขอหรือคิดได”้ อาหาร
ท่ี “เหลือ” จากการเล้ียงเก็บไดถึ้งเจด็กระบุงเตม็ 

ประชาชนเหล่านั้นไดอ้ยูก่บัพระเยซูเป็นเวลาสามวนั ไดเ้ห็นการอศัจรรยต่์าง ๆ หลายอยา่ง และ
ลงทา้ยดว้ยการเล้ียงอาหาร ดว้ยความรักอนัใหญ่หลวงของพระองค ์และไดรั้บพระพรจากพระหตัถ์ซ่ึง
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เป่ียมลน้ไปดว้ยความรัก ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แห่งมนุษยชาติทั้งปวง เม่ือประชาชนรับประทานอาหาร
เรียบร้อยแลว้ พระองคก์็ทรงบญัชาให้พวกเขาแยกยา้ยกนักลบัไป จากนั้นพระองคก์็เสด็จลงเรือร่วมกบั
บรรดาอคัรสาวกมุ่งหน้าไปสู่เมืองมฆัดาลา แต่พระองค์ก็มิไดท้รงประทบัอยู่นาน เพียงแต่แวะชัว่ครู่
เท่านั้น แลว้ก็เสด็จจากไป ทนัทีท่ีพระองคเ์สด็จข้ึนฝ่ัง พวกฟาริสีกบัพวกสะดูสี ก็ไดม้าทดลองพระองค์
โดยขอให้พระองค์ส าแดงนิมิตให้พวกเขาเห็น แต่พระองคท์รงปฏิเสธ และรีบเสด็จลงเรือขา้มฟากไป
ทนัที  

ข้อไตร่ตรอง 
“แล้วพระเยซูเสด็จจากท่ีนั่น ...” ขณะท่ีชนต่างชาติพากันต้อนรับพระเยซู และได้รับการ

บ าบดัรักษาโรค และพระพรจากพระองค ์พลเมืองของพระองคซ่ึ์งอยูบ่นฝ่ังตรงกนัขา้ม กลบันัง่อยูอ่ยา่ง
หมดหวงัทั้ง คนตาบอด หูหนวกเป็นใบ ้และคนท่ีถูกผีเขา้สิงอยู่ เพราะวา่พวกเขาปฏิเสธไม่ยอมรับเอา
ทิพยอาหารแห่งชีวิตจากพระองค ์ลองคิดดูเถิดวา่จะเป็นภาพท่ีน่าเศร้าใจสักเพียงใด หากพวกเขาทราบ
ว่า พระองค์ก าลงัจะเสด็จจากเขาไป อย่างไม่วนักลบัมาสู่ พวกเขาอีกเลย อนิจจา “ลูก” อิสราเอลของ
พระองคแ์ท ้ๆ กลบัปฏิเสธอยา่งไม่ใยดี ต่อทิพยอาหารแห่งชีวิต ท่ีพระองคป์ระทานให้ดว้ยความเมตตา 
อาหารดงักล่าวจึงตอ้งทิ้งใหแ้ก่ “สุนขั” คือคนต่างชาติไป 

“พระองค์จะซ่อนอยู่ไม่ได้” เม่ือหญิงผูมี้ทุกข์มากยิ่งผูน้ั้น ไดรั้บการสนองจากพระเยซูคริสต ์
ดว้ยฤทธ์ิอ านาจของพระองคแ์ลว้ นางก็ไปป่าวประกาศให้ผูอ่ื้นไดท้ราบ ไม่วา่พระองค์จะประทบัอยู่ท่ี
ไหน ก็มีคนรู้และไดรั้บพระพรจากพระองคอ์ยูเ่สมอ 

“ความเช่ือของเจ้ากม็าก” การท่ีเราประสบความส าเร็จในชีวิตของเรานั้น มิไดอ้ยู่ท่ีการปฏิบติั
ทางศาสนาหรือฐานะต าแหน่งในหนา้ท่ีการงาน หรือทางสังคมใด ๆ หรือความรู้ความสามารถของเรา 
หากแต่ข้ึนอยู่กบัความเช่ือ “ถ้าไม่มีความเช่ือแลว้ จะเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจา้ก็หามิได”้ (ฮีบรู 11:6) 
“ใครเช่ือก็ท าไดทุ้กส่ิง” ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะความเช่ือท าให้เราไดรั้บฤทธ์ิอ านาจจากพระเจา้ ความเช่ือ
มิใช่ความสามารถภายในตวัเรา มิใช่ความมัน่ใจในการกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด หากแต่เป็นเพียง ความ
ไวว้างใจในพระเยซูคริสตว์า่ พระองคท์รงสามารถกระท าทุกส่ิงเพื่อเราได ้ความเช่ือคือสายใยเช่ือมโยง
ระหว่างตวัเราเองกบัพระเยซูคริสต์ และ “ส่ิงสารพดันั้น เป็นของท่านทั้งหลาย และท่านทั้งหลายเป็น
ของพระคริสต”์ 

“ฝ่ายหญิงนั้น เม่ือไปยังเรือนของตน ก็ได้เห็นว่าผีออกแล้ว” เม่ือเรายึดถือความเช่ือเป็นท่ีตั้ง 
มารก็จะพา่ยแพห้นีไป “จงต่อสู้กบัศตัรูนั้น ดว้ยตั้งมัน่คงในความเช่ือ” (1 เปโตร 5:9) 

หญิงผูน้ั้นทูลออ้นวอนต่อพระเยซูด้วยค าพูดท่ีสั้ น ๆ เพียงสามประโยคคือ “ขอโปรดเมตตา
ข้าพเจ้า” “พระองค์เจ้าข้า ขอโปรดช่วยข้าพเจ้าเถิด” และ “สุนัขย่อมเกิดเดนท่ีตกจากโต๊ะนายของมัน” 
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ดว้ยค าพูดเหล่านั้นแหละท่ีท าให้พระเยซูทรงเมตตาสงสาร และยกย่องชมเชยนาง พระองค์ทรงตอบ
ค าพดูของนางในทนัที โดยการขบัไล่ผโีสโครกออกจากบุตรสาวของนาง ในชัว่โมงนั้นเอง 

“เขาก็สรรเสริญพระเจา้ของชาติอิสราเอล” ประชาชนจะด าเนินตามแสงสวา่งของพระเจา้ (อิส
ยาห์ 60:3) ชาวต่างชาติทุกคนจ าตอ้งยอมรับความจริงวา่ พระเจา้ของชนชาติอิสราเอลมีเพียงองค์เดียว
เท่านั้น เป็นพระเจ้าท่ีเท่ียงแท้แต่พระองค์เดียว “เราจะเรียกเขาเหล่านั้นว่า เป็นพลไพร่ของเรา ซ่ึง
เม่ือก่อนหาไดเ้ป็นพลไพร่ของเราไม่” (โรม 9:25) “พวกต่างชาตินั้น จะเป็นผูรั้บมรดกร่วมกนั และเป็น
อวยัวะของกายอนัเดียวกนั” (เอเฟซสั 3:6) 

“จริงเจา้ค่ะ แต่สุนขันั้นยอ่มกินเดนท่ีตกจากโต๊ะนายของมนั” จงอยา่ทอ้ถอย เพราะพระสัญญา
ของพระเจา้เป็นส่ิงท่ีแน่นอนเสมอ ดุจเดียวกบัความแน่นอนของพระองคน์ัน่เอง เพราะ “พระเจา้ผูต้รัส
มุกสาไม่ได ้ไดต้รัสสัญญาไว”้ พระเยซูทรงเมตตาสงสารผูค้นในสมยั ท่ีพระองคป์ระทบัอยูใ่นท่ามกลาง
มนุษยเ์ช่นใด ในปัจจุบนัน้ีพระองคท์รงเมตตาสงสารเช่นนั้น และพระองคท์รงพร้อมท่ีกระท าการใหญ่
หลวงเพื่อเราเสมอ ฉะนั้นจงเขา้เฝ้าพระองคด์ว้ยความกลา้หาญดว้ยความถ่อมตน สารภาพต่อพระองคว์า่ 
ตวัเรานั้นไม่สมควรท่ีจะรับส่ิงใดจากพระองค์เลย จงอา้งพระสัญญาของพระองค์ “พระองคจ์ะปฏิเสธ
พระองคเ์องไม่ได”้ 

“สรรพส่ิงซ่ึงพระองค์กระท านั้นลว้นแต่ดี” ไม่ว่าพระเยซูจะสนองความจ าเป็นของประชาชน
ในส่ิงใด ๆ ก็ตาม ลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงท่ีดีงาม และเป็นท่ีพออกพอใจของพวกเขาเสมอ เป็นตน้วา่ “ผีออก
แลว้” “คนใบพ้ดูไดค้ล่อง” “หูคนนั้นก็ปกติ” “คนขาเขยกหายปกติ” และคนหิวกระหายก็ได ้“กินอ่ิม” 

“ส่ิงท่ีขัดลิ้นนั้นก็หลุด” เม่ือหูของเรายงัคงได้ยินอยู่ ก็จงใช้ในการฟังพระวจนะของพระเจา้ 
และเม่ือล้ินของเรายงัพดูไดค้ล่องอยู ่ก็จงใชใ้นการ “สรรเสริญพระเจา้” และเป็นพยานเพื่อพระองค ์

ค าว่า “ช่วย” ในท่ีน้ี มาจากรากศัพท์ของภาษากรีก ซ่ึงเป็นค าประกอบระหว่างสองค า 
หมายความวา่ “วิง่ตาม และร้องเรียก” ในฮีบรู 13:6 ก็มีท านองน้ี คือ “ผูท้รงช่วย” เราสามารถร้องทูลขอ
ความช่วยเหลือจากพระองคด์ว้ยความกลา้หาญไดว้า่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขอทรงช่วยขา้พเจา้เถิด” 

ทบทวน 
1. อะไรคือมูลเหตุท่ีท าใหผู้ติ้ดตามพระเยซู เกิดแตกแยกกนัในขั้นท่ีแลว้? ขณะนั้นพระองคท์รง

เทศนาอยูท่ี่ใด? พระองคท์รงพยายามท่ีจะท าใหเ้ขาเขา้ใจในเร่ืองอะไร? 
2. ขณะนั้นชาวยวิมีทีท่าอยา่งไรต่อพระเยซูคริสต?์ เหตุใดกษตัริยเ์ฮโรดจึงสนใจในองคพ์ระเยซู

คริสต?์ 
3. ตลอดเวลาสองปีแห่งการปฏิบติัพระราชกิจของพระเยซูนั้น พระองคท์รงปฏิบติัการในแควน้

ใดบา้ง? ส่วนใหญ่ของการกระท าการอศัจรรยต่์าง ๆ นั้น พระองคท์รงกระท า ณ ท่ีใด? 
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4. เม่ือพระเยซูเสด็จออกจากเมืองคาเปอรนาอูมไปแลว้ พระองคไ์ดเ้สด็จกลบัมาสู่เมืองนั้นอีก
หรือไม่? 

5. เหตุใดพระองคจึ์งเสด็จไปจากมณฑลกาลิลี? พระองค์เสด็จไป ณ ท่ีใด? พระองคป์ระทบั ณ 
ท่ีใดก่อน? 

6. พระองค์ทรงป่าวประกาศให้ประชาชน ทราบถึงการเสด็จมาของพระองค์หรือไม่? 
ประชาชนรู้วา่พระองคป์ระทบัอยูท่ี่นัน่หรือไม่? 

6. หญิงชาวต่างชาติ ผูม้าขอความช่วยเหลือจากพระเยซูนั้นเป็นใคร? นางเป็นคนชาติใด? ท่าน
คิดว่านางเคยได้ยินเร่ืองราวของพระองค์มาก่อนหรือไม่? นางทราบได้อย่างไร? นางทูลขอความ
ช่วยเหลือจากพระองค์ดว้ยเร่ืองอะไร? นางสรรเสริญพระองค์อย่างไร? พระองคต์รัสตอบว่าอยา่งไร? 
บรรดาอคัรสาวกมีความรู้อยา่งไรในเร่ืองน้ี? 

8. พระเยซูตรัสวา่พระองคเ์สด็จมาเพื่อรับใชผู้ใ้ด? หญิงผูน้ั้นทูลขอร้องพระองคใ์นคร้ังท่ีสองวา่
อยา่งไร? พระองคต์รัสตอบว่าอย่างไร? พระองคท์รงหมายถึงอะไร? นางทูลตอบพระองคว์่าอย่างไร? 
และทูลออ้นวอนพระองคเ์ป็นคร้ังท่ีสามวา่อยา่งไร? 

9. “ลูก” ในท่ีน้ี หมายความถึงใคร? “สุนขั” หมายถึงใคร? พระเยซูทรงตอบสนองความตอ้งการ
ของนางหรือไม่? พระองค์ทรงตอบสนองความจ าเป็นของนางในฐานะอะไร? พระองคต์รัสสรรเสริญ
นางดว้ยเหตุใด? 

10. การท่ีพระเยซูทรงช่วยเหลือหญิงผูน้ั้น เป็นเพราะนางมีความเช่ือ หรือเป็นเพราะความมานะ
พยายามของนาง? เม่ือนางกลบัไปถึงบา้นแลว้พบวา่บุตรสาวเป็นอยา่งไร? 

11. ก่อนหนา้น้ี พระเยซูเคยช่วยเหลือชาวต่างชาติมาบา้งหรือไม่? จงเอ่ยช่ือของบุคคลเหล่านั้น? 
12. เม่ือพระเยซู และอคัรสาวกของพระองค ์ออกจากมณฑลฟอยนิเกไปแลว้ ไดเ้ดินทางต่อไป

ยงัเมืองใด? พระองคแ์ละอคัรสาวกกลบัไปสู่เมืองคาเปอรนาอูมอีกหรือไม่? พระองคแ์ละอคัรสาวกเดิน
ทางผา่นมณฑลกาลิลีหรือไม่? 

13. พระเยซูทรงไดรั้บการตอ้นรับจากประชาชนชาวเมืองเดกาโปลีอย่าไงรบา้ง? พระองคท์รง
รักษาคนป่วยไขท่ี้นัน่ก่ีราย? คนป่วยไขเ้หล่านั้นเป็นโรคอะไร? 

14. การบ าบดัโรคซ่ึงกล่าวไวอ้ยา่งละเอียดในบทเรียนน้ี วา่ดว้ยการรักษาคนไขช้นิดใด? เร่ืองน้ี
มีบนัทึกไวใ้นพระกิตติคุณเล่มใด? ชายผูน้ั้นเป็นโรคอะไร? พระเยซูทรงรักษาเขาโดยการท าอย่างไร? 
กรรมวิธีในการรักษาของพระเยซูคร้ังน้ี ผิดแผกไปจากกรรมวิธีท่ีพระองค์ทรงรักษาคนไขอ่ื้น ๆ ทัว่ไป
หรือไม่? เหตุใดพระเยซูจึงทรงถอนพระทยั? ผลของการรักษาเป็นอยา่งไร? การรักษาของพระองคเ์ป็น
การรักษาท่ีสมบูรณ์หรือไม่? 
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15. พระเยซูตรัสห้ามประชาชนท่ีรู้เห็นเหตุการณ์ว่าอย่างไร? พวกเขาเช่ือฟังพระองคห์รือไม่? 
เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 

16. ประชาชนมีความรู้สึกอยา่งไรเม่ือเห็นการอศัจรรยน้ี์? พวกเขาวิพากษว์ิจารณ์เก่ียวกบัพระ
เยซูวา่อยา่งไร? 

17. ประชาชนเหล่าน้ีมาจากไหน? พวกเขาอยูก่บัพระเยซูเป็นเวลานานเท่าใด? เหตุใดพระองค์
จึงทรงเมตตาสงสารพวกเขา? เหตุใดพระองคจึ์งไม่ทรงไล่พวกเขากลบัไป? ในขณะท่ีพวกเขาก าลงัอด
อาหารอยู ่พระเยซูตรัสแก่อคัรสาวกวา่อยา่งไร? เหล่าอคัรสาวกมีความคิดเห็นอยา่งไร? พวกเขามีอาหาร
มากนอ้ยเพียงใด? 

18. พระเยซูทรงเล้ียงประชาชนทั้งหมดท่ีอยู่ ณ ท่ีนัน่อยา่งไร? แต่ละคนไดรั้บอาหารมากนอ้ย
เพียงใด? อาหารท่ีเหลือมีปริมาณมากนอ้ยเพียงใด? เม่ือไดรั้บการเล้ียงอยา่งอ่ิมหน าส าราญกนัทุกคนแลว้ 
ประชาชนเหล่าน้ีไดก้ระท าอะไร? 

19. พระเยซูเสด็จไปสู่ท่ีใด? พระองคป์ระทบัอยู ่ณ ท่ีนัน่นานเท่าใด? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. เหตุใดพระเยซูจึงทรงละทิ้งบา้นเมืองของพระองค์ เสด็จเขา้ไปสู่มณฑลฟอยนิเก ซ่ึงเป็น

ดินแดนของชนต่างชาติเช่นนั้น 2. ท่านคิดว่าหญิงชาวซุเรียฟอยนิเกผูน้ี้ เขา้ใจความหมายของการเรียก
พระเยซูวา่ “บุตรดาวิด” หรือไม่ เหตุใดพระเยซูจึงทรงเรียกนางวา่ “สุนขั” แต่ไม่ทรงเรียกชาวต่างชาติ 
ซ่ึงเคยมาขอความช่วยเหลือจากพระองคเ์ช่นน้ี เป็นตน้วา่ขุนนางโรมนั นายร้อยทหารชาวโรมนั ฯลฯ 3.
ชาวยวิมีความเช่ือมัน่วา่ พระเจา้จะไม่ทรงเมตตากรุณา และกระท าการใด ๆ เพื่อคนต่างชาติเช่นนั้นหรือ 
4. พระเจา้ทรงเมตตา รักใคร่มนุษยทุ์กคนเท่าเทียมกนัใช่หรือไม่ เคยมีคร้ังใดบา้งหรือไม่ ท่ีพระเจา้ทรง
เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 5. เหตุใดพระเยซูจึงทรงรักษาคนหูหนวกและเป็นใบผู้น้ั้น ดว้ยวิธีการแตกต่างไปจาก
ท่ีพระองคเ์คยทรงรักษาคนอ่ืน ๆ 6. การท่ีพระเยซูทรงรักษาคนหูหนวก และเป็นใบผู้น้ั้นแตกต่างไปจาก
คนอ่ืนก็เพราะ พระองคท์รงตอ้งการเพิ่มพลงัฤทธ์ิของพระเจา้ให้มากยิ่งข้ึน เช่นนั้นหรือ หรือเป็นเพราะ
คนนั้นเป็นคนหูหนวก ไม่สามารถเขา้ใจความหมายของถอ้ยค าท่ีพระองค์ตรัสแก่เขา 7. เหตุใดพระเยซู
จึงทรงหา้มมิใหป้ระชาชนในท่ีนั้น แพร่งพรายการอศัจรรยน้ี์ให้คนอ่ืนทราบ ซ่ึงตรงกนัขา้มกบั เม่ือคร้ัง
ท่ีพระองค์ทรงขบัไล่ผีโสโครกนบัพนัตน ให้ออกจากชายผูห้น่ึงในแควน้เดียวกนัน้ี คร้งนั้นพระองค์
ทรงบญัชา ให้เขาป่าวประกาศแก่ประชาชนทัว่ ๆไปไดท้ราบ 8. ท่านคิดวา่ การท่ีพระเยซูทรงยอนน้ิว
พระหัตถ์ เขา้ไปในหูของคนหูหนวกผูน้ั้นก็ดี หรือทรงยอนน้ิวพระหัตถ์เขา้ไปในพระกรรณ (หู) ของ
พระองคก์็ดี เป็นการพดูภาษาใบก้บัเขาหรือ 9. อะไรเป็นมูลเหตุให้ประชาชนมาเฝ้าพระเยซูมากมาย ใน
เวลาอนัรวดเร็วเช่นนั้น 10. ชาวเมืองเดกาโปลีเป็นชนชาติใด 11. อะไรเป็นมูลเหตุส าคัญท่ีท าให้
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ประชาชนกวา่ส่ีพนัคน มาเฝ้าพระองค ์และอยูก่บัพระองคใ์นป่ากนัดารเช่นนั้น เป็นเวลาถึงสามวนั 12. 
การเล้ียงประชาชนกวา่ส่ีพนัคนในคร้ังน้ีกบัการเล้ียงประชาชนกวา่ห้าพนัคน ในคร้ังก่อน มีขอ้แตกต่าง
กนัอยา่งไรบา้ง 
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ขั้นทีส่ามสิบเอด็ทรงรักษาคนตาบอด-เมอืงเบธซายะดา 

มทัธิว 16:1-12,มาระโก 8:10-26 
การเดินทางของพระเยซูคริสต ์เขา้ไปปฏิบติัพระราชกิจในมณฑลฟอยนิเก และแวน่แควน้ทาง

ฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าจอร์แดน ตลอดจนแขวงเมืองเดกาโปลี ไดรั้บผลส าเร็จอย่างดียิ่ง เขา้ใจว่าการ
ปฏิบติัพระราชกิจในดินแดนเหล่าน้ี คงกินเวลาประมาณสองสามเดือน ในการน้ีไดมี้ประชาชนติดตาม
พระองคไ์ปเป็นจ านวนมาก ต่างก็ไดเ้ห็นเป็นประจกัรษพ์ยาน ในฤทธ์ิอ านาจของพระองค ์ในการรักษา
โรค และการกระท าการอศัจรรยต่์าง ๆ มากมายหลายอยา่ง พระองค์ยิ่งประทบัอยู่ในดินแดนเหล่านั้น
นานเท่าใด ก็มีผูติ้ดตามพระองค์มากข้ึนเท่านั้น จนกระทัง่วนัสุดทา้ยท่ีพระองคเ์สด็จจากเขาไปนั้น ผูท่ี้
ติดตามพระองค ์มีจ  านวนถึงกวา่ส่ีพนัคน ไม่นบัเด็กและสตรี ฝงูชนเหล่าน้ีไดติ้ดตามพระองคข้ึ์นไปบน
เนินเขา และอยูก่บัพระองคท่ี์นัน่ เป็นเวลาสามวนัสามคืน โดยไม่มีท่ีจะหาซ้ืออาหารรับประทานไดเ้ลย 
พระเยซูไม่ทรงประสงค์ท่ีจะให้พวกเขา เดินทางกลบัไปสู่บา้นช่อง ในลกัษณะอ่อนระโหยโรยแรง
เช่นนั้น เพราะทรงเกรงวา่จะเป็นลมไปตามทาง ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายถึงแก่ชีวิตได ้ฉะนั้นพระองคจึ์งทรง
ส าแดงฤทธ์ิอ านาจ เล้ียงอาหารแก่พวกเขา โดยบนัดาลใหข้นมปังเจด็กอ้นและปลาเล็ก ๆ สองสามตวัทวี
เป็นจ านวนเพียงพอ แก่ความตอ้งการของทุกคนในจ านวนนั้น หลงัจากท่ีพระองคไ์ดท้รงบญัชาให้พวก
เขากลบัไปแลว้ พระองค์และอคัรสาวกก็ลงเรือขา้มฟาก ไปสู่มณฑลกาลิลีอีกคร้ังหน่ึง พระองค์ทรง
ประทบัอยูท่ี่นัน่เพียงชัว่ครู่ (คิดวา่คงไม่เกินหน่ึงชัว่โมง) แลว้ก็เสด็จจากไป 

พระเยซูพร้อมดว้ยอคัรสาวก ข้ึนฝ่ังท่ีเมืองมฆัดาลา และไดพ้บกบัพวกผูน้ าฝ่ายศาสนาของชน
ชาติยิวกลุ่มหน่ึง พวกนั้นไดข้อร้องให้พระองค์ส าแดง “นิมิต” จากสวรรคใ์ห้พวกเขาเห็น แต่พระองค์
ทรงปฏิเสธค าขอร้องของพวกเขา ตลอดเวลาท่ีพระองค์กระท าพระราชกิจในดินแดนของคนต่างชาติ 
พระองค์ทรงสบายพระทยัมาก เพราะไม่ตอ้งผจญกบัการวิพากษ์วิจารณ์ การใส่ร้ายของพวกอาลกัษณ์
และพวกฟาริสี ทั้งน้ีเพราะพระองคป์ระทบัอยูน่อกอาณาเขตของชนชาติยิว พวกอาลกัษณ์และพวกฟาริ
สี ไม่มีสิทธิอ านาจใด ๆ ท่ีจะเขา้ไปกา้วก่าย ผูค้นในดินแดนนั้นได ้เท่าท่ีบนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรม
คมัภีร์นั้นปรากฏวา่ ขณะท่ีพระองคป์ระทบัอยูท่ี่นัน่ พระองคมิ์ไดรั้บการต่อสู้ขดัขวางเลยแมแ้ต่คร้ังเดียว 
ไม่มีการโกหกมดเท็จ และไม่มีการกระท าการทารุณโหดร้ายข่มเหงพระองค์ ชาวต่างชาติไดต้อ้นรับ
พระองค์ด้วยความปีติยินดีอย่างล้นพน้และเม่ือพระองค์กระท าคุณรักษาโรค และบ าบดัความทุกข์
ทรมานใหแ้ก่พวกเขา พวกเขาก็ไดถ้วายสรรเสริญเคารพนมสัการพระองคอ์ยา่งจริงใจและพากนัติดตาม
พระองคเ์ป็นเวลาหลาย ๆ วนัโดยมิไดย้อ่ทอ้ ตลอดระยะเวลาดงักล่าว พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดก้ล่าว
ไวว้า่ พระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนผูใ้ดเลย แต่อยา่งไรก็ดี “พระเยซูชาวนาซาเร็ธเป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงโปรด
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ช้ีแจงใหท้่านทั้งหลายทราบแลว้โดยอิทธิฤทธ์ิ การอศัจรรย ์และศุภนิมิตต่าง ๆ ซ่ึงพระเจา้ไดท้รงกระท า
โดยพระองค์นั้น ท่ามกลางท่านทั้งหลาย” (กิจการ 2:22) พระราชกิจของพระองค์ล้วนแต่ส าแดงให้
ทราบวา่ พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้และทรงเป็นพระเมสิยาห์ ระยะน้ีดูเหมือนวา่การปฏิบติั
พระราชกิจของพระองค ์ลว้นมุ่งแต่ส าแดงถึงฤทธานุภาพของพระเจา้ แต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น 

พระเยซูทรงปฏิเสธค าขอร้องของพวกฟาริสี ท่ีทูลขอให้พระองค์ส าแดงนิมิตแก่พวกเขา และ
หลงัจากท่ีไดก้ล่าวต าหนิติเตียน เพราะความไม่เช่ือของพวกเขาแลว้ พระองคท์รงหนัหลงัให้ และเสด็จ
ลงเรือจากไป พระเยซูและเหล่าอคัรสาวกรีบขา้มฟากไปสู่ฝ่ังตรงกนัขา้ม พระองคท์รงเศร้าพระทยั ใน
ความไม่เช่ือของพวกฟาริสีมาก พระองคไ์ดท้รงตกัเตือนอคัรสาวก มิให้รับ “เช้ือ” แห่งความไม่เช่ือของ
พวกฟาริสี แต่บรรดาอคัรสาวกไม่เขา้ใจ กลบัคิดวา่พระเยซูตรัสถึงเร่ืองขนมปัง ซ่ึงพวกเขาลืมน าติดตวั
มาดว้ย 

เม่ือขา้มไปถึงฝ่ังตรงขา้มแลว้ พระเยซูและอคัรสาวกไดเ้ดินทางต่อไปยงัเมืองเบธซายะดา ณ ท่ี
เมืองนั้น พระองคไ์ดท้รงรักษาชายตาบอดคนหน่ึงให้หาย ชายคนน้ีอาจเป็นเพียงคนเดียว ท่ีหลงเหลือ
มิไดรั้บการรักษาจากพระองค ์ในการเสด็จมาท่ีน่ีคร้ังแรกก็ได ้

การท่ีพระเยซูเสด็จเขา้ไปในดินแดนของชนต่างชาติเช่นน้ี มิใช่เป็นการหลีกเล่ียงเฉพาะแต่เพียง
พวกผูน้ าฝ่ายศาสนาของชนชาติยิว ซ่ึงเป็นปรปักษ์คอยขดัขวางพระองค์ หากยงัเป็นการหลบหลีกจาก
การเผชิญหน้ากับกษตัริย์เฮโรดอีกด้วย เพราะไม่แน่นักว่ากษตัริยพ์ระทยัโหดผูน้ี้ อาจจะมีแผนการ
จบักุมพระเยซูก็ได ้เม่ือพระเยซูพร้อมดว้ยอคัรสาวก ออกจากเมืองเบธซายะดาไปแลว้ ไดเ้ดินทางข้ึนไป
ทางเหนือ ตดัผา่นเขา้ไปในดินแดน ในความครอบครองของเจา้ชายฟิลิบ มุ่งตรงไปยงัภูเขาเฮระโมน อนั
เป็นสถานท่ีซ่ึงพระองค์จ  าแลงพระกายให้อคัรสาวกสามคนได้เห็นประจกัษ์ ถึงสภาพท่ีแทจ้ริงของ
พระองค ์ 

อภิปราย 
เม่ือเรือของพระเยซูและอคัรสาวกเขา้เทียบท่าเมืองมฆัดาลา พวกฟาริสีและพวกสะดูสีหมู่หน่ึง 

ก็รีบรุดมาหาพระองค์ทนัที เพื่อจะทดลองพระองค์ บุคคลพวกน้ีคงได้ทราบถึงการอศัจรรยต่์าง ๆ ท่ี
พระองคไ์ดท้รงกระท าบนฝ่ังทะเลฟากตรงขา้ม และทราบล่วงหนา้แลว้วา่พระองคจ์ะเสด็จมายงัเมืองน้ี 
จึงได้พากันมาพบพระองค์ เพื่อทดสอบและหาทางจบัผิดพระองค์ ฉะนั้นเม่ือพวกเขาเห็นเรือของ
พระองคแ์ล่นใกลฝ่ั้งเขา้มา ต่างจึงกระหยิม่ยิม้ยอ่งวา่ คราวน้ีเป็นโอกาสเหมาะของพวกเขาแลว้ 

ทั้งพวกฟาริสีและพวกสะดูสีท่ีกล่าวน้ี ต่างก็มาในฐานะผูแ้ทนพรรคพวกของตน ตามปกติแลว้
บุคคลสองจ าพวกน้ี ไม่ลงรอยกนั แต่มาคร้ังน้ีทั้งสองฝ่ายกลบัผนึกเขา้ดว้ยกนั เพื่อท่ีจะลบลา้งค าสอน
ของพระเยซูคริสตเจา้ให้เส่ือมสูญไป โชเล็ม แอชส์ นกับนัทึกและนกัประพนัธ์คนส าคญัคนหน่ึงของ
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ชนชาติยิว ได้กล่าวว่า แท้จริงแล้ว ชาวยิวโดยทัว่ไปมิได้ต่อต้านขดัขวางพระเยซูเลย พวกท่ีท าการ
ขดัขวางพระองค์นั้น ลว้นแต่เป็นผูน้ าฝ่ายศาสนาและปุโรหิตท่ีเลว ไม่ถือรักษาพระบญัญติั และเป็นท่ี
ขาดความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีทั้งส้ิน หาใช่ผูน้ าฝ่ายศาสนาและราชครูผูป้ระกอบดว้ยคุณธรรม ซ่ึงเป็นท่ี
เคารพนบัถือของชาวยวิทั้งปวง 

พระเยซูไดท้รงต าหนิติเตียนพวกเขาอยา่งรุนแรง ทางประณามวา่พวกเขาเป็นคนหนา้ไหวห้ลงั
หลอก เป็นคนหนา้ซ่ือใจคด และเป็น “คนชาติชัว่ คิดคดทรยศ” ทุกคร้ังท่ีพระองคท์รงเผชิญกบัคนพวก
น้ี พระองคก์็ทรงหลีกเล่ียงเสีย ทรงมุ่งหนา้เทศนาสั่งสอน และรักษาโรคให้เฉพาะผูท่ี้แสวงหาพระองค์
อย่างแทจ้ริงเท่านั้น ผูท่ี้แสวงหาพระองค์ดงักล่าว พระองค์ทรงเลือกและแต่งตั้งให้เป็นอคัรสาวกของ
พระองคเ์ป็นจ านวนสิบสองคน เพื่อใหเ้ป็นรากฐานในการสถาปนาคริสตจกัรของพระองคสื์บไป 

โดยปกติแล้ว พวกฟาริสีและพวกสะดูสีมิได้เป็นมิตรต่อกนั ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีความคิดเห็น
ขดัแยง้กนัอยา่งรุนแรง มาเป็นเวลาชา้นาน พวกสะดูสีปฏิเสธค าสอนทุก ๆ อยา่งของพวกฟาริสี พวกสะ
ดูสีไม่มีหลกัค าสอนของตนเองโดยเฉพาะ แต่เขาปฏิเสธค าสอนทุกอย่างท่ีเขาเช่ือว่าเป็นส่ิงท่ีเป็นไป
ไม่ได ้หรือขดักบัธรรมชาติ เป็นตน้วา่การฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย และการกระท าการอศัจรรยต่์าง ๆ ทั้ง
ปวง ดงันั้นแมว้่าพวกสะดูสีและพวกฟาริสีไม่ลงร้อยกนัก็ตาม แต่โดยทรรศนะส่วนตวั ต่างก็ไม่พอใจ
กบัหลกัค าสอนของพระเยซูเช่นเดียวกนั ฉะนั้นการท่ีพวกเขารวมกลุ่มเพื่อหาทางลบลา้งค าสอนอนั
มหศัจรรยข์องพระเยซู ดงัในกรณีน้ี จึงไม่เป็นท่ีน่าแปลกอะไร 

มนุษยส่์วนใหญ่ในปัจจุบนัก็มีสภาพไม่ผิดอะไรกับพวกฟาริสี และพวกสะดูสีท่ีกล่าวมาน้ี 
บรรพบุรุษเคยจมอยูใ่นความมืดอยา่งไร เขาก็ยงัคงเป็นอยูอ่ยา่งนั้น ดงัขอ้พระธรรมซ่ึงวา่ “ตั้งแต่บรรพ
บุรุษหลบัล่วงไปแลว้ ส่ิงทั้งปวงก็เป็นอยู่เหมือนท่ีได้มีอยู่ตั้งแต่เดิมทรงสร้างโลก” (2 เปโตร 3:4) ดู
เหมือนวา่การอศัจรรยต่์าง ๆ ท่ีพระเยซูคริสตท์รงกระท าเพื่อมนุษยช์าตินั้น ไม่อยูใ่นวิสัยท่ีมนุษยจ์ะรับ
ไวไ้ด้เลย ปรัชญาของพระคริสต์นั้นแตกต่างจากปรัชญาของมนุษยจ์ะรับไวไ้ด้เลย ปรัชญาของพระ
คริสต์นั้นแตกต่างจากปรัชญาของมนุษยม์ากมายนัก ทั้งน้ีเพราะแผ่นดินของพระองค์มิได้เป็นอย่าง 
“แผ่นดินโลกน้ี” พระองค์ก็ไดท้รงกล่าวย  ้าอย่างหนักแน่นว่า ชีวิตของมนุษยใ์นโลกน้ี มิใช่ชีวิตท่ีจีรัง 
หากเป็นแต่เพียงการเตรียมตวัไวใ้ห้พร้อม เพื่อท่ีจะเขา้สู่โลกใหม่ ซ่ึงจะมีมาในภายภาคหน้าเท่านั้นเอง 
พวกฟาริสีดูและพวกสะดูสีต่างก็มีความคิดเห็นสอดคลอ้งตอ้งกนัวา่ พระเยซูทรงเป็นคนหลอกลวง หาก
ไม่หาทางก าจดัเสีย ก็จะเป็นผูน้ าศาสนา ท่ีเป็นอนัตรายต่อพวกตนอยา่งยิง่ 

การท่ีพวกเขาทูลขอ “นิมิตในทอ้งฟ้า” จากพระองค ์ก็เพราะต่างเช่ือมัน่วา่ การอศัจรรยต่์าง ๆ ท่ี
พระองค์ทรงกระท านั้น แทจ้ริงเป็นเพียงการแสดงมายากลเท่านั้น หาใช่เป็นการส าแดงอิทธิฤทธ์ิของ
พระเจา้ ในการปฏิบติัพระราชกิจเพื่อประโยชน์สุขของมนุษยไ์ม่ 
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การทูลขอเช่นน้ีเป็นการทูลขอท่ีไม่สุจริตใจ ซ่ึงผูบ้นัทึกพระกิตติคุณได้ประณามไวว้่า เป็น 
“การทดลอง” พระองค ์หรือ “การล่อลวง” ซ่ึงหากพิจารณาใหถ่ี้ถว้นแลว้ จะเห็นไดว้า่ ค  าน้ีควรเป็น “ทา้
ทายหรือลองดี” จะเหมาะกวา่ ทั้งน้ีเพราะความชัว่จะมาล่อลวงพระเจา้ไม่ได ้(ยากอบ 1:13) และถึงแมว้า่
พญามารจะล่อลวงพระเยซูคริสตจ์ริง ๆ ได ้พระองคก์็สามารถทูลขอให้พระบิดาเจา้ ส าแดงฤทธานุภาพ 
ปิดปากพวกมนัไดท้นัทีทนัใด จุดมุ่งหมายท่ียิ่งใหญ่ของพวกฟาริสีและพวกสะดูสีก็คือ ไม่ตอ้งการให้
พระเยซูเป็นผูน้ าศาสนา เพราะกลวัว่าพระวจนะแห่งความจริงอนัเท่ียงธรรมของพระองค์ จะริดรอน
อ านาจของพวกตนให้ตกต ่าไป ดงันั้นพวกเขาจึงไดทู้ลขอเคร่ืองหมายเพื่อพิสูจน์ถึงความยิ่งใหญ่ของ
พระองคว์า่ จะเทจ็จริงเพียงใด 

มนุษยทุ์กยคุทุกสมยัต่างก็ไดข้อคริสตจกัรใหส้ าแดง “นิมิต” เช่นเดียวกนั และเม่ือไม่ไดส้มควร
ปรารถนาก็พากนัหันหนา้ไปเสีย แมช้าวโลกมีความปรารถนาท่ีจะเห็นนิมิต แต่พระเยซูไดต้รัสวา่ “ไม่
ทรงโปรดให”้ พระองคต์รัสอยา่งน้ีมาแต่โบราณกาลแลว้ และแมใ้นปัจจุบนัยงัตรัสเช่นนั้นอยู ่ความเช่ือ 
เป็นมรดกของคริสตจกัร เป็นส่ิงท่ีจะท าให้ไดรั้บประโยชน์สุขจากพระองค ์และเป็นกุญแจไขให้เขา้ใจ
ขอ้ลึกลบัของคริสตจกัร 

พระเยซูมิไดท้รงเปิดเผยความลึกลบัแห่งทอ้งฟ้าของพระองค์ ให้แก่บุคคลเหล่านั้น ตามท่ีเขา
ทูลขอ หากแต่พระองค์ทรงช้ีให้พวกเขาเขา้ใจ ถึงการเปล่ียนแปลงของทอ้งฟ้าในแต่ละวนั ซ่ึงเป็นไป
อยา่งน่าอศัจรรยว์า่ เป็นการกระท าของพระเจา้ พระองคท์รงเป็นศิลปินผูย้ิ่งใหญ่ท่ีสุด ไม่มีผูใ้ดเทียบได้
พระองคท์รงระบายสีของทอ้งฟ้า นบัตั้งแต่ดวงอาทิตยเ์ร่ิมส่องแสง จนกระทัง่ตกดินไวอ้ยา่งสวยงามยิ่ง 
การเหล่าน้ีก็คือเคร่ืองหมายหรือนิมิตอยา่งหน่ึงของพระเจา้ ซ่ึงพวกเขาต่างก็รู้เห็นและเขา้ใจกนัดี ฉะนั้น
เม่ือพวกเขาทูลขอนิมิตจากพระองค ์พระองคจึ์งตรัสวา่ “ทอ้งฟ้านั้นเจา้ทั้งหลายยงัอาจสังเกตรู้และเขา้ใจ
ได ้แต่เคร่ืองหมายแห่งเวลาปัจจุบนั เจา้กลบัไม่เขา้ใจ” 

พระเยซูไม่เคยหลงเช่ือในการแสดงความกระตือรือร้น ซ่ึงแอบแฝงไปด้วยเล่ห์เหล่ียมของ
มนุษยเ์ลย พระองคไ์ม่เคยกระท าการอศัจรรยห์รือส าแดง “นิมิต” ใด ๆ โดยปราศจากเหตุผลอนัสมควร
เลย พระองค์จะทรงกระท าส่ิงเหล่าน้ี ก็เฉพาะเพื่อส าแดงให้มนุษยรู้์ ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งพระองค์
กับพระบิดาเจ้า หรือมิฉะนั้นก็เพื่อบ าบัดความทุกข์ทรมานของมนุษย์โลกเท่านั้น ข่าวประเสริฐท่ี
พระองค์ทรงตอ้งการให้มนุษยโ์ลกรู้ก็คือ พระเจา้ทรงรักมนุษย์ทุก ๆ คน ตามความคิดเห็นของคน
ชาติยิวแลว้ เขาถือวา่พระเจา้ทรงเป็นพระเจา้ของพวกเขา ชนชาติเดียวเท่านั้น ฉะนั้นพระประสงค์ของ
พระเยซู และความคิดเห็นของชนชาติยิว จึงแตกต่างกนั ไม่ผิดอะไรกบักลางวนัและกลางคืน เม่ือพระ
เยซูทรงเห็นวา่ พวกเขาไม่สามารถเขา้ใจถึงความแตกต่างน้ี มิหน าซ ้ ายงัถือทิษฐิในความไม่เช่ืออยา่งไร้
เหตุผล พระองคจึ์ง “ถอนพระทยั” และตรัสวา่ “คนยคุน้ี แสวงหานิมิตท าไม...ไม่ทรงโปรดให้มีนิมิตแก่
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คนในยุคน้ี” เพราะว่าพระองค์ได้ประทานให้มากพอแล้ว ปัญหาของพวกฟาริสีนั้ น ไม่ได้อยู่ท่ีว่า 
พระองคท์รงสามารถส าแดงนิมิตหรือไม่ หากแต่ข้ึนอยูก่บัสภาวะจิตใจของเขาเอง โดยสามญัส านึกของ
พวกเขาแลว้ ยอ่มสามารถเขา้ใจไดว้า่การงานท่ีพระเยซูทรงกระท านั้น ส าแดงฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ผู ้
สูงสุดโดยไม่ยากนกั แต่เน่ืองจากจิตใจของเขา มุ่งแต่ในส่ิงท่ีผิดท านองคลองธรรม ฉะนั้นจึงไม่สามารถ
ท่ีจะเขา้ใจในเหตุการณ์นั้น ๆ ได ้พระเยซูทรงประณามบุคคลพวกน้ีว่าเป็น “คนชาติช่ัว คิดคดทรยศ” 
พวกเขาท าผิดบาป หันหนีไปจากทางของพระเจา้ และกิจการทั้งปวงของพระเจา้ท่ีมาแต่เบ้ืองบน หัน
กลบัไปสู่เส้นทางแห่งความบาปของพวกเขา (เยเรมีย ์3:8,ยอค บทท่ี 16) 

“จะไม่โปรดให้นิมิตแก่เขา เวน้ไว ้แต่นิมิตของโยนาห์ ศาสดาพยากรณ์” (มัทธิว 12:39) 
ประสบการณ์ของโยนาห์ ซ่ึงถูกปลาวาฬกลืนเขา้ไปในทอ้งของมนั เป็นเวลาสามวนัสามคืน แลว้รอดมา
ไดน้ั้น เป็นเคร่ืองหมายช้ีให้ชนชาติอิสราเอลทราบ ถึงการส้ินพระชนม์ และการฟ้ืนคืนพระชนม์ของ
พระเยซูคริสตพ์ระองคไ์ดท้รงอา้งถึงนิมิตน้ีซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกหลาย ๆ หน และตรัสแก่พวกเขาวา่พระองคจ์ะ
ไม่ประทานนิมิตใด ๆ ให้พวกเขาอีก วนัหน่ึงพวกเขาจะจบัพระองค์ไปตรึงไวบ้นไมก้างเขน แต่เม่ือ
พระองค์ฟ้ืนคืนพระชนม์ พระองค์จะเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ และในวนัสุดท้ายท่ีจะทรงพิพากษาโลก 
พระองค์ก็จะกลบัมาอีก พร้อมดว้ยสง่าราศีและฤทธานุภาพอนัใหญ่ยิ่งของพระองค์ “แล้วจะเห็นบุตร
มนุษย์เสดจ็มาบนเมฆ ในท้องฟ้าด้วยฤทธานุภาพ และสง่าราศีเป็นอันมาก” (มทัธิว 24:30) 

เม่ือนั้นทอ้งฟ้าจะมว้นเขา้ดุจหนังสือท่ีเขามว้นนั้น (วิวรณ์ 6:14-17) และชนชาติอิสราเอลทั้ง
มวล จะขอร้องภูเขาและศิลาให้ตกลงมาปิดบงัพวกเขาไว ้ให้พน้จากพระพกัตร์ของพระองค์และพระ
นิเคราะห์ของพระเมษโปดก 

พระเยซูทรงปฏิเสธค าขอร้องของพวกฟาริสีกบัพวกสะดูสี และทรงต าหนิติเตียนความไม่เช่ือ
ของพวกเขา แล้วก็ทรงหันหลงักลบัเสด็จลงเรือพระองค์ทรงสะบดัฝุ่ นผง ซ่ึงติดอยู่ท่ีพระบาทของ
พระองค์ให้แก่พวกเขา (มทัธิว 10:14) ประหน่ึงตรัสว่า “ถ้าส่ิงท่ีท่านทั้งหลายต้องการ คือนิมิตจาก
ทอ้งฟ้า ก็แสดงว่า ท่านทั้งหลายเป็นคนหน้าซ่ือใจคด และเราไม่มีส่ิงใดท่ีจะให้ท่านอีกต่อไปแลว้” ว่า
แลว้ “พระองคก์็เสด็จจากเขาไป” 

ขณะท่ีพระเยซูประทบัอยู่ในเรือ พระองค์ไดท้รงตกัเตือนอคัรสาวกให้ระมดัระวงัตวั อย่าได้
หลงปล่อยตวั ใหต้กอยูใ่ตอิ้ทธิพลของพวกผูน้ าศาสนาของชนชาติยวิเหล่านั้น ซ่ึงลว้นแต่เป็นคนหนา้ซ่ือ
ใจคดเป็นอนัขาด พระองคท์รงทราบวา่ ในยุคท่ีจะมาถึงน้ี เหล่าสาวกจะพากนัสงสัยในเหตุการณ์ ซ่ึงจะ
บงัเกิดข้ึนนั้น ฉะนั้นพระองคจึ์งตรัสเตือนอคัรสาวกวา่ “จงสังเกตและระวงัเช้ือแห่งพวกฟาริสี และพวก
สะดูสีใหดี้” 
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ทั้ง ๆ ท่ีพระเยซูตรัสไวอ้ยา่งชดัเจนเช่นนั้น แต่บรรดาอคัรสาวกก็ไม่เขา้ใจ พวกเขากลบัคิดไป
วา่ท่ีพระองคต์รัสถึง “เช้ือ” นั้น พระองคค์งหมายถึงเร่ืองขนมปังนัน่เอง เพราะวา่ก่อนท่ีจะลงเรือมานั้น 
พวกเขาลืมน าขนมปังติดตวัมาดว้ย ดงันั้นพวกเขาจึงซุบซิบกนัว่า “เห็นจะเป็นเพราะเราไม่มีขนมปัง” 
พระเยซูทรงรู้ถึงความนึกคิดของอคัรสาวกทุกคน และทรงรู้สึกผิดหวงัและเศร้าพระทยัมาก ท่ีสาวกไม่
เขา้ใจในพระด ารัสของพระองค ์แต่กลบัยึดถือเอาเร่ืองอาหารเป็นปัญหาส าคญั ในเม่ือพวกเขาก็ไดเ้ห็น
การอศัจรรยต่์าง ๆ มากมายหลายคร้ัง และรู้แน่แก่ใจแลว้ว่า พระองค์ทรงสามารถช่วยเหลือเขาไดทุ้ก
กรณีไฉนจึงมวัพะวงอยูก่บัส่ิงเหล่าน้ี พระองคท์รงรู้วา่ “โอ คนมีความเช่ือน้อย... ท่านยังไม่เข้าใจ และ
จ าไม่ได้หรือ เร่ืองขนมปังห้าอันกับคนห้าพันนั้น... หรือขนมปังเจ็ดอันกับคนส่ีพันนั้น ท่านเกบ็ท่ีเหลือ
ได้กระบุงใหญ่” พระองคต์รัสยอ้นถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีอคัรสาวกไดก้ระท าดว้ยมือของพวกเขาเอง เพื่อวา่จะ
มิได้มีขอ้สงสัยอีกต่อไป พระองค์ทรงเน้นอย่างหนักแน่นว่า “ท่านยงัไม่เขา้ใจอีกหรือ” ตาของท่าน
ไม่ไดเ้ห็น หูของท่านไม่ไดย้นิหรือ ท่านจ าไม่ไดห้รือ” 

ต่อจากนั้นพระองค์จึงทรงอธิลายให้อคัรสาวกฟังอยา่งง่าย ๆ ชดัถอ้ยชดัค าวา่ “เรามิไดพู้ดกบั
ท่านดว้ยเร่ืองขนมปัง” อคัรสาวกจึงไดเ้ขา้ใจวา่ พระองคท์รงตกัเตือนพวกเขาให้ระมดัระวงั เก่ียวกบัค า
สอนของพวกฟาริสีแลพวกสะดูสี เพราะค าสอนของคนพวกน้ี จะเป็นดุจเช้ือแป้ง ซ่ึงแผไ่ปทั้งทั้งกอ้นท า
ให้มีผูท่ี้เช่ือคลอ้ยตาม เกิดความสงสัยในพระเจา้ และหนัเหไปในทางท่ีผิดมีจิตใจท่ีเลวทราม หลงไป
จาก “ความสัตยซ่ื์อ” และความบริสุทธ์ิต่อพระคริสต”์ (2 โครินธ์ 11:3) พระเยซูทรงเกรงอคัรสาวกของ
พระองคจ์ะ “โยกยา้ยไปเสีย จากความไวใ้จในกิตติคุณ” ซ่ึงพวกเขาไดย้ิน และไดป้ระกาศให้แก่คนอ่ืน 
ๆ แลว้ (โคโลสี 1:23) พระองคท์รงตกัเตือนวา่ การท่ีพระองคแ์ละอคัรสาวกไปเยี่ยมเมืองมฆัดาลาคร้ังน้ี 
ก็เท่ากบัเป็นการเยือนค่ายของศตัรูนัน่เอง ฉะนั้นอคัรสาวกจึงจ าตอ้งสังเกตและระมดัระวงั ทฤษฎี และ
ปรัชญาของผูท่ี้ท  าการคดัคา้นพระบุตรของพระเจา้ใหดี้ พระเยซูทรงใหนิ้ยามค า “เช้ือ” น้ีวา่ เป็นเช้ือของ
ความหนา้ซ่ือใจคด (ลูกา 12:1) พระองคมิ์ไดต้  าหนิติเตียนอคัรสาวก ในการท่ีเขาหลงลืมมิไดน้ าอาหาร
ติดตวัมาดว้ย หรือการท่ีพวกเขาพะวา้พะวงักบัความหิวกระหาย หากแต่พระองค์ทรงห่วงใย ถึงเร่ือง
อาหารฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเขา เพราะวา่ อาหารน้ีเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของชีวิต ซ่ึงยากนกัท่ีผูค้นจะ
เขา้ใจได ้แมแ้ต่พระองค์เอง ก็ยงัถูกชนชาติเดียวกนัในมณฑลกาลิลีปฏิเสธมาแลว้ ดงันั้นพระองค์จึง
พยายามอยา่งยิง่ ท่ีจะช้ีใหอ้คัรสาวกของพระองค ์เห็นถึงอนัตรายของค าสอนของฝ่ายศตัรูคือ ความหนา้
ซ่ือใจคด และการไม่เช่ือ ซ่ึงก าลงัแผ่ขยายโอบล้อมพระองค์เขา้มาทุกขณะ และในท่ีสุดมนุษย์ใจชั่ว
เหล่านั้น ก็จะตรึงพระองค์ไวบ้นไมก้างเขน รากฐานแห่งความผิดบาป ของมนุษยช์าติทั้งสองอย่างน้ี
แหละ ท่ีท าใหม้นุษยต์อ้งตกอยูใ่นปลกัแห่งความพินาศ 
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โลกในยุคปัจจุบบัน้ีเป็นโลกแห่งความหลอกลวง และความหนา้ซ่ือใจคดส่ิงใดท่ีเรายึดถือเป็น 
ของดีและอยู่ในท านองคลองธรรมอนัประเสริฐ ชาวโลกก็จะพากนัโกรธแคน้ ฉะนั้นผูท่ี้จะติดตาม
พระองคไ์ปอยา่งแทจ้ริง จึงตอ้งละทิ้งค าสอนผิด ๆ ของชาวโลกให้หมดส้ิน การกระท าของชาวโลก หา
ดีข้ึนแต่ประการใดไม่ ชาวโลกส่วนมากตอ้งการให้เรามีความเช่ือเช่นเดียวกบัเขา ทั้ง ๆ ท่ีวิถีชีวิตของ
พวกเขาชัว่ร้ายเลวทราม ต ่าชา้อยา่งไม่อาจเทียบกนัไดเ้ลย และความชัว่ร้ายน้ีจะ “ก าเริบชัว่ร้ายมากยิ่งข้ึน 
ทั้งล่อลวงคนอ่ืนใหห้ลง และตวัเองก็ถูกลวงดว้ย” สภาพจิตใจและศีลธรรมของประชาชนเส่ือมโทรมลง
อย่างน่าใจหาย แต่ชาวโลกจะรู้ตวัสักนิดก็หาไม่ คงมีแต่ผูท่ี้เจริญรอยตามพระคริสตเจา้เท่านั้น ท่ีรู้ถึง
ความวิบติัอนัน่าสะพึงกลวัน้ี ฉะนั้นเราจึงตอ้งหมัน่อธิษฐานให้มาก ๆ เป็นประจ าทุกวนั จึงจะสามารถ
ชนะอ านาจของความชัว่ร้ายเหล่าน้ีได ้

ความหน้าซ่ือใจคด และความไม่เช่ือ อนัร้ายกาจทั้งสองอย่างน้ี เราพบเห็นไดจ้ากตวัอย่างใน
พระคริสตธรรมคมัภีร์ หรือจากประสบการณ์ในชีวติของคนทัว่ ๆ ไป ความชัว่ทั้งสองอยา่งน้ี นบัวา่เป็น
แหล่งเกิดของความบาปโดยแท ้พระเยซูทรงตกัเตือนอคัรสาวกของพระองค์ถึงอนัตราย ซ่ึงจะมาจาก
ความชั่วเหล่าน้ี นอกจากนั้นยงัทรงเตือนพวกเขาให้ระมดัระวงั “เช้ือของเฮโรด” อีกด้วย ค าเตือน
ประการหลงัน้ี พระองคก์็ทรงตอ้งการให้อคัรสาวกมีความสุขุมรอบคอบ ไม่หลงในกลอุบายของเฮโรด 
ซ่ึงแสร้งท าประหน่ึงว่า มีความปรารถนาท่ีจะไดพ้บปะกบัพระเยซูคริสตย์ิ่งนกั แต่แทจ้ริงแลว้ เป็นกล
ลวงเพื่อท่ีจะปลงพระชนม์พระเยซู ดุจเดียวกบัท่ีเขาไดก้ าจดัยอห์นบพัติศมามาแล้วนัน่เอง อน่ึงค าว่า 
“เช้ือของเฮโรด” ในท่ีน้ี ก็อาจหมายถึงเช้ือแห่งความผิดบาปของเฮโรด ซ่ึงไดท้  าการล่วงประเวณี โดย
การแย่งเอาชายาของเจา้ชายฟิลิบ ซ่ึงเป็นพระอนุชาของตนแท ้ๆ มาเป็นชายาของตนเอง (ซ่ึงเป็นการ
ละเมิดพระบญัญติัของพระเจา้อยา่งร้ายแรง) ดว้ยก็ได ้

พระเยซูพร้อมด้วยเหล่าอคัรสาวกไดเ้ดินทางออกจากเขตแดนของเฮโรดโดยลงเรือขา้มฟาก
ทะเลสาบกาลิลีไปสู่ฝ่ังตะวนัออก ซ่ึงเป็นเขตแดนของเจา้ชายฟิลิบ แลว้เดินทางต่อไปยงัเมืองเบธซายะ
ดา อนัเป็นสถานท่ีพระองค์ทรงเล้ียงอาหารแก่ประชาชนกวา่ห้าพนัคน (ดูขั้นท่ี 28) ณ ท่ีนัน่ประชาชน
ไดห้ลัง่ไหล มาเฝ้าพระองคอ์ยา่งเนืองแน่น พวกเขาไดน้ าคนตาบอดมารับการรักษาจากพระองค์ พระ
ธรรมมาระโกบนัทึกการรักษาโรคตอนน้ีไวอ้ย่างละเอียดว่า พระเยซูทรงท าการรักษาชายตาบอดผูน้ี้ 
ด้วยวิธีท่ีแตกต่างจากการรักษาตนตาบอดอ่ืน ๆ ท่ีพระองค์ได้ทรงรักษามาแล้ว และเป็นคร้ังแรกท่ี
พระองคท์รงสัมผสัถูกตอ้งคนไขถึ้งสองหน คนไขถึ้งหายเป็นปกติ 

เท่าท่ีเราได้ศึกษา ถึงการรักษาโรคของพระเยซูมาแล้ว จะเห็นไดว้่า พระองค์ทรงมีวิธีรักษา
คนไขม้ากมายหลายวิธี สุดแล้วแต่กรณี พระองค์มิได้ก าหนดลงไปว่า จะตอ้งใช้วิธีหน่ึงวิธีใด เป็น
กฎหมายตายตวัเสมอไป ทั้งน้ีอาจเป็นไดว้า่ พระเยซูทรงตอ้งการสร้างความประทบัใจ และความเช่ือมัน่
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แก่ผูท่ี้ติดตามพระองค์มากยิ่งข้ึน และเพื่อส าแดงถึงสติปัญญาอนัล ้ าลึก และฤทธานุภาพอนัใหญ่หลวง
ของพระองค ์อน่ึงเราตอ้งจดจ าไวด้ว้ยว่า การท่ีพระเยซูทรงกระท าการอศัจรรยต่์าง ๆ นั้น ก็เพื่อพิสูจน์
ค  าสั่งสอนของพระองค์ และการรักษาโรคในแต่ละวิธี ก็คือการวางแนนทางเพื่อท่ีจะสั่งสอนความจริง
เก่ียวกบัวญิญาณจิต ในแต่ละดา้นนัน่เอง การปฏิบติัพระราชกิจของพระเยซูครสิต ์ไม่วา่จะเป็นโดยทาง
กายหรือวาจา ลว้นแต่บ่งถึงความจริงอนัถาวรของพระองค์ และวิธีการต่าง ๆ ท่ีพระเจา้ทรงกระท าต่อ
มนุษยโ์ลกทั้งส้ิน “เหตุการณ์เหล่านี.้...ได้บันทึกไว้แล้ว เพ่ือจะเตือนสติเราท้ังหลายผู้อยู่ในปัจจุบันนี ้ผู้
ซ่ึงก าลังอยู่ในกาลสุดปลายแห่งแผ่นดินโลก” (1 โครินธ์ 10:11) หลกัความจริงของพระเจา้มีอยู่เพียง
ประการเดียว และดว้ยหลกัอนัส าคญัยิ่งน่ีแหละ ท่ีมนุษยส์ามารถน าไปใชแ้กปั้ญหาต่าง ๆ ได ้ตลอดทุก
ยคุทุกสมยั เร่ืองราวของคนตาบอด ซ่ึงเราจะไดศึ้กษาต่อไปน้ี เป็นเร่ืองท่ีน่าเวทนาสงสารและประทบัใจ
เราอยา่งยิ่งพระเยซูทรงจูงมือชายตาบอด ดัง่หน่ึงจูงเด็กและพาเขาออกไปนอกหมู่บา้น ลองคิดดูเถิดว่า 
ความเมตตาปราณีแห่งองคพ์ระผูช่้วยใหร้อดของมนุษยน์ั้น มีมากยิ่งสักเพียงใด “บิดาเมตตาบุตรของตน
มากฉันใด พระเยโฮวาห์ทรงเมตตาคนท่ีย  าเกรงพระองคม์ากฉนันั้น” พระเยซูทรงจูงเขาออกไปจากฝูง
ชน เช่นเดียวกบัท่ีพระองค์ไดท้รงกระท า แก่คนหูหนวกและติดอ่างมาแล้ว ในคร้ังน้ีพระครสิตธรรม
คมัภีร์ มิไดก้ล่าวไวด้ว้ยวา่ อคัรสาวกของพระองคไ์ดต้ามเสด็จไปดว้ยหรือไม่ การรักษาคนตาบอดรายน้ี 
พระเยซูก็ทรงกระท าเช่นเดียวกบัการรักษาชายหูหนวก และพูดติดอ่าง (ดูขั้นท่ี 30) กล่าวคือ แทนท่ี
พระองคจ์ะตรัสดว้ยวาจา เหมือนดงัท่ีรักษาคนอ่ืน ๆ พระองคก์ลบัทรงบว้นน ้ าลายลงท่ีตาของชายผูน้ั้น 
เขา้ใจว่าการรักษาแบบน้ี คงเป็นการรักษาเฉพาะโรควิธีหน่ึง โดยการแผ่ฤทธ์ิอ านาจ ให้ซ่านออกจาก
พระกายของพระองค ์ถ่ายทอดให้แก่ผูป่้วยโดยตรงนัน่เอง (ขอให้ดูเร่ืองผูห้ญิงโลหิตตกใน ลูกา 8:46) 
ต่อจากนั้นพระเยซูก็ทรงวางพระหตัถ์บนชายตาบอดผูน้ั้น แลว้ตรัสถามเขาวา่ สามารถมองเห็นส่ิงใด ๆ 
หรือยงั พระคริสตธรรมคมัภีร์มิได้กล่าวไวว้่า ชายตาบอดผูน้ั้น ตาบอดเป็นเวลานานเท่าใด บางทีเขา
อาจจะตาบอดแต่ก าเนิดก็ได ้เม่ือไดย้นิพระเยซูตรัสถามเช่นนั้น เขาก็รีบ “เงยหนา้” มองดูส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่
รอบทนัที นบัเป็นเวลาหลายปีท่ีเขาตอ้งระหกระเหินไปไหนมาไหน ดว้ยเปลือกตาท่ีปิดสนิท และพบ
แต่ความมืดมนตลอดเวลา แต่เม่ือพระเยซูทรงวางพระหตัถ์บนร่างของเขา เขาก็สามารถมองเห็นไดร้าง 
ๆ เขาทูลพระองคว์า่ “ขา้พเจา้แลเห็นคนเหมือนตน้ไมเ้ดินไป เดินมา” เขารู้วา่ฤทธ์ิอ านาจของพระเยซูได้
ซ่านเขา้ไปสู่ร่างกายของเขา และไดเ้ร่ิมส าแดงการอศัจรรยแ์ลว้ แต่ยงัเกิดผลไม่สมบูรณ์ อาจะเป็นไดว้า่
พระเยซูทรงเห็นวา่ชายผูน้ี้ตาบอดเป็นเวลานานมาแลว้ หากพระองคจ์ะท าให้มองเห็นไดช้ดัเจนในทนัที
ทนัใด แสงสว่างก็อาจท าให้เขาตาพร่า และตกใจเกินไปก็ได ้จึงทรงตอ้งการให้เขาเคยชินกบัแสงสวา่ง
ไปทีละนอ้ย ๆ 
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พระเยซูทรงวางพระหัตถ์บนตาเขาอีกเป็นคร้ังท่ีสอง และตรัสสั่งให้เขามองดูส่ิงท่ีอยู่รอบ ๆ 
กายของเขาอีก คราวน้ีตาเขาก็ “หายเป็นปกติ และเห็นส่ิงทั้งหลายไดช้ดั” ตอนแรกเขามองเห็นเพียงราว 
ๆ แต่ต่อมาก็สามารถมองเห็นแสงสวา่งไดอ้ยา่งชดัเจน 

การรักษาซ่ึงค่อย ๆ ด าเนินไปทีละขั้นเช่นน้ี ไดท้  าให้พระราชกิจของพระเจา้ในจิตใจของผูเ้ช่ือ 
เจริญวฒันาข้ึนเป็นล าดบั ทั้งก่อนและหลงัจากท่ีไดก้ลบัใจใหม่แลว้ พระกรุณาของพระเจา้เป็นท่ีจะน า
ใหม้นุษยก์ลบัใจใหม่ (โรม 2:4 ยอห์น 6:44) เม่ือแรกนั้นเราก็อาจเป็นเพียง “ทารกในพระคริสต์” คือยงั
ไม่รู้และเขา้ใจอะไรนกั ดุจชายตาบอดเม่ือเร่ิมหายใหม่ ๆ ซ่ึงแลเห็นคนเหมือนตน้ไม ้“เม่ือขา้พเจา้ยงั
เป็นเด็ก ขา้พเจา้ไดพู้ดอย่างเด็ก ไดคิ้ดอย่างเด็ก ไดใ้คร่ครวญหาเหตุผลอย่างเด็ก แต่คร้ันขา้พเจา้เป็น
ผูใ้หญ่แลว้ ขา้พเจา้จึงเลิกธรรมเนียมอยา่งเด็กเสีย” (1 โครินธ์ 13:11) คือเม่ือขา้พเจา้ “โตข้ึนเป็นผูใ้หญ่
เต็มท่ี คือเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์” (เอเฟซัส 4:13) ดุจ “พืชงอกจ าเริญข้ึนเป็นล าตน้
ก่อน ภายหลงัก็ออกรวง แลว้ก็มีเมล็กขา้วเต็มในรวงนั้น” (มาระโก 4:28) และเกิดผล “ร้อยเท่าบา้ง หก
สิบเท่าบา้ง สามสิบเท่าบา้ง” ทัว่ทุกส่วนของชีวิตคริสเตียน จ าตอ้งมีชีวิตของพระบุตรแห่งพระเจา้อยู่
ภายในเพื่อให้ “เป็นไปตามพระลักษณะพระบุตรของพระองค์” (โรม 8:29 ฟิลิปปิ 2:9-11,3:10) 
“พระองค์ทรงสัตยซ่ื์อและเท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปโทษของเรา และทรงช าระเรา ให้พน้จาก
อธรรมทั้งส้ิน” (1 ยอห์น 1:9) “จงใหน้ ้าและพระโลหิตซ่ึงหลัง่ไหลออกจากบาดแผลของพระองค ์ช าระ
เราใหบ้ริสุทธ์ิ ปราศจากมลทินเถิด” 

พระเยซูไม่มีพระประสงค์ท่ีจะหยุดย ั้งการรักษาชายตาบอดผูน้ั้น ดว้ยการสัมผสัเขาเพียงคร้ัง
เดียว แลว้ปล่อยให้เขาอยูใ่นลกัษณะหายคร่ึง ๆ กลาง ๆ “พระองคผ์ูต้ ั้งตน้การดีไวใ้นท่านทั้งหลายแลว้ 
คงจะกระท าใหส้ าเร็จจนถึงกาลวนัแห่งพระเยซูคริสต”์ (ฟิลิปปี 1:6) เพราะ “น่ีแหละเป็นน ้ าพระทยัของ
พระเจา้ คือท่ีจะให้ท่านทั้งหลาย เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ” (1 เธสะโลนิกา 4:3) “หวงัจะให้ท่านทั้งหลาย ย ัง่ยืน
จนถึงท่ีส าเร็จ และบริบูรณ์ในการซ่ึงชอบพระทยัพระเจา้ทุกส่ิง” (โคโลสี 4:12) และ “เพื่อท่านทั้งหลาย
จะไดส้ังเกต รู้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้วา่อะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบ และอะไรยอดเยีย่ม” (โรม 12:2) 

เม่ือพระเยซูคริสต์ทรงรักษาชายตาบอดให้หายดีแลว้ พระองคก์็ตรัสสั่งให้เขากลบับา้นได ้แต่
ทรงก าชบัมิให้เขาเขา้ไปในหมู่บา้น หรือบอกกล่าวให้ผูใ้ดทราบถึงเร่ืองน้ีเป็นอนัขาด เพราะการท่ีตา
ของเขาหายบอดนั้น ก็เป็นเคร่ืองพิสูจน์ถึงฤทธานุภาพของพระองคอ์ยา่งเพียงพอแลว้ 

 

ข้อไตร่ตรอง 
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ผูท่ี้ทูลขอนิมิตจากพระองค์ ด้วยความไม่บริสุทธ์ิใจ จะไม่ได้รับอะไรเลย แต่ขณะเดียวกัน 
ชายตาบอดผูซ่ึ้งแทบจะไม่ไดทู้ลขออะไรจากพระองคเ์ลย กลบัไดร้บการบ าบดัรักษาจากพระองค ์ทั้งน้ี
เพราะ ไม่มีใคร “ตาบอด” เท่ากบัผูท่ี้ไม่ยอมเห็น (ไม่ยอมเช่ือ) 

การทูลขอ “นิมิต” หรือ “เคร่ืองหมาย” เป็นการแสดงถึงการขาดความเช่ือ และการแกต้วัในการ
ท่ีไม่ยอมรับวา่ พระเยซูคริสตคื์อผูท่ี้พระเจา้ส่งลงมายงัโลก ก็เป็นการส่อให้เห็นวา่ เรามีจิตใจท่ีเป็นขบถ
ต่อพระเจา้ และไม่เต็มใจท่ีจะถวายชีวิตของเราให้แก่พระองค์ ผูท่ี้มีสติปัญญาเฉลียดฉลาด และมีความ
สัตยซ่ื์อ มีนอ้ยคนนกัท่ีจะสงสัยพระเจา้ การท่ีมนุษยจ์ะรู้สึกคุณค่าแห่งพระราชกิจของพระเจา้ โดยทาง
พระบุตรของพระองค์นั้น จะตอ้งอาศยัความเช่ือเป็นพื้นฐาน หาใช่เขา้ใจไดด้ว้ยสติปัญญาฝ่ายโลกแต่
ประการใดไม่ กล่าวคือเราจ าตอ้งถ่อมตวั เป็นผูว้่านอนสอนง่ายเยี่ยงทารก พร้อมท่ีจะเช่ือฟังพระเจา้
เสมอ แลว้เราก็ “จะรู้ถึงค าสอนนั้น” (ยอห์น 7:17) 

การท่ีจะ “สังเกตรู้เคร่ืองหมายแห่งเวลานั้น” จ  าเป็นตอ้งทราบถึงเร่ืองราว ของผูท่ี้เคร่ืองหมาย
หรือนิมิตเหล่านั้นเล็งถึงเสียก่อน ดว้ยวา่ “ในคราวท่ีสุดน้ีไดต้รัสแก่เราทางพระบุตร” (ฮีบรู 1:2) การท่ี
สามารถรู้วา่เหตุการณ์ต่าง ๆ ลว้นแต่เล็งถึงพระบุตรน้ีแหละ เป็นทางเดียวเท่านั้น ท่ีจะท าให้เราเขา้ใจถึง
ความส าคญัของเคร่ืองหมายเหล่านั้น เพราะวา่พระองค์ทรงเป็นศูนยร์วมแห่งพระประสงค์ของพระเจา้ 
“ประสงคเ์ม่ือเวลาก าหนดครบบริบูรณ์แลว้ พระองคจ์ะทรงรวบรวมส่ิงสารพดั ซ่ึงอยูใ่นสวรรคก์็ดี และ
ท่ีแผน่ดินโลกก็ดี ไวใ้หพ้ระคริสตเ์ป็นประมุข” (เอเฟซสั 1:10) 

“ท่านท้ังหลายจ าไม่ได้หรือ” (มาระโก 8:18) เป็นการง่ายเหลือเกินในการท่ีจะลืมส่ิงต่าง ๆ ท่ี
พระเยซูทรงกระท าเพื่อเรา รวมทั้งการท่ีพระองคท์รงส าแดงถึงความรักและอ านาจของพระองคใ์นชีวิต
ของเรา บ่อยคร้ังเหลือเกินท่ีเรามกัจะลืมสรรเสริญ นมสัการ และขอบพระคุณพระองค์ และบ่อยคร้ัง
เหลือเกินท่ีเรา “ลืมการซ่ึงช าระความผิดของตนเม่ือก่อนนั้น” ( 2 เปโตร 1:9) แมก้ระนั้นพระองคก์็มิได้
ทรงลืมเรา พระองคต์รัสวา่ “แต่ทวา่พวกเราจะระลึกถึงความไมตรีของเรากบัเจา้...เจา้จึงไดร้ะลึกถึงทาง
ทั้งหลายของเจา้ และเจา้จะละอายไป” (เอเสเคียล 16:60,61) 

“พระองคไ์ดจู้งมือคนตาบอด พาออกไปนอกหมู่บา้น” พระองคท์รงจูงเขาออกไป และเขาก็เดิน
ตามพระองคไ์ปดว้ยความเต็มใจ บุคคลใดก็ตามท่ีตาบอด (ฝ่ายจิตวิญญาณ) จนไม่อาจเดินตามพระผูน้ า
ท่ีประเสริฐได ้เราก็ตอ้งใหค้วามช่วยเหลือ จูงเขาไปดว้ยความเมตตาสงสาร เสมือนหน่ึงเราจูงเด็กเล็ก ๆ
ท่ีไร้เดียงสา การน าคนอ่ืนดว้ยความอ่อนสุภาพ ให้เขา้มาหาพระเยซูคริสตเจา้ ผูซ่ึ้งสามารถตอบสนอง
ความจ าเป็นของเขาได ้เช่นน้ีแหละ คือการรับผิดชอบของบุตรของพระเจา้ทุกคน การท่ีจะติดตามพระ
เยซูไปนั้น เราจ า “ตอ้งออกไปนอกหมู่บา้น” คือตอ้งตดัขาดจากวงสังคม มิตรสหาย และแมก้ระทัง่ 
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ครอบครัวของเราเอง “เพราะฉะนั้น ให้เราทั้งหลายพึงออกไปหาพระองค ์ภายนอกค่ายท่ีพกันั้น สู้ทน
ความนินทา ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงทนมานั้น” (ฮีบรู 13:13) 

“พระองคจึ์งวางพระหตัถบ์นตาเขาอีก” พระเยซูทรงวางพระหตัถถู์กตอ้งตาของชายตาบอดสอง
คร้ัง ตาเขาจึงหายดี สามารถมองเห็นส่ิงต่าง ๆ ไดช้ดั เขา “เงยหนา้” เป็นคร้ังท่ีสอง “การมองดูพระองคผ์ู ้
ทรงถูกตรึงไวน้ั้น เป็นท่ีให้ชีวิต” การมองดูคร้ังท่ีสองน่ีแหละ จะเปิดเผยให้เราทราบถึงความล้ีลบัแห่ง
ความจริงของพระองค ์ซ่ึงลึกล ้าเกินกว่าท่ีเราจะคาดหมายได ้นอกจากนั้นยงัท าให้เราไดรั้บพระพรอีก
ดว้ย “ทูตพระเยโฮวาห์ตรัสแก่อบัราฮมัจากฟ้าอีกเป็นค ารบสอง...” (ปฐมกาล 22:15) เม่ือเราไดก้ลายเป็น 
“วหิารของพระเจา้ ผูท้รงพระชนมอ์ยู”่ แลว้ เราก็ตอ้ง “ช าระตวัของเราให้ปราศจากมลทินทุกอยา่งแห่ง
เน้ือหนงัและวญิญาณจิต และใหเ้รากระท าความบริสุทธ์ิใหส้ าเร็จโดยความเกรงกลวัพระเจา้” (2 โครินธ์ 
7:1) 

ค าวา่ “ถอนพระทยั” ในท่ีน้ี ส าแดงถึงความรู้สึกอนัปวดร้าวขมข่ืนต่อความไม่เช่ือของคนของ
พระองค ์ความไม่เช่ือเป็นบาปท่ีหนกัท่ีสุด 

ทบทวน 
1. ในขั้นท่ีแลว้พระเยซูทรงปฏิบติัพระราชกิจอยู ่ณ ท่ีใด? มีประชาชนไปเฝ้าพระองคป์ระมาณ

เท่าใด? การอศัจรรยท่ี์พระคริสตธรรมใหม่บนัทึกไวใ้นขั้นน้ี คืออะไร? 
2. เม่ือออกจากแขวงเมืองเดกาโปลีแลว้ พระเยซูและอคัรสาวกเดินทางไปยงัเมืองใด? เดินทาง

ไปโดยวธีิใด? พระองคป์ระทบัอยู ่ณ ท่ีนั้น เป็นเวลานานเท่าใด? ทนัทีท่ีพระองคข้ึ์นฝ่ัง พระองคท์รงพบ
ใคร? บุคคลเหล่าน้ีมีจุดประสงคอ์ะไร? เขาทูลขออะไรจากพระองค?์ 

3. หลกัค าสอนของพวกสะดูสีมีใจความวา่อยา่งไร? พวกสะดูสีและพวกฟาริสี มีสัมพนัธ์พนัธ
ไมตรีต่อกนัหรือไม่? เหตุใดในคร้ังน้ีพวกเขาจึงสามารถผนึกก าลงักนัได?้ พระองคป์ระณามพวกเขาวา่
อยา่งไร? 

4. นิมิตหรือเคร่ืองหมายส าคญั ท่ีพระเยซูตรัสวา่ พระองคไ์ดป้ระทานให้แก่พวกเขาแลว้นั้นคือ
อะไร? พระองค์ยกอุทาหรณ์อธิบายถึงความไม่เช่ือของบุคคลพวกน้ีว่าอย่างไร? พระองค์ทรงแสดง
ความรู้สึกอะไรออกมาบา้งหรือไม่? 

5. พระเยซูเสด็จจากพวกฟาริสี และสะดูสีโดยทางใด? พระองคแ์ละเหล่าอคัรสาวกเดินทางไป
ยงัท่ีใดต่อไป? ดินแดนตรงนั้นช่ืออะไร? เป็นดินแดนในความครอบครองของใคร? ขณะท่ีพระเยซูและ
อคัรสาวกอยู่ในเรือ พระองค์ตรัสกบัอคัรสาวกถึงเร่ืองใด? เหตุใดอคัรสาวกจึงไม่เขา้ใจถึงค าตรัสของ
พระองค?์ 
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6. เม่ือพระเยซูทรงทราบ ถึงถอ้ยค าท่ีบรรดาอคัรสาวกก าลงัซุบซิบกนัอยูน่ั้น พระองคต์รัสแก่
พวกเขาวา่อยา่งไร? พระองคต์รัสถามพวกเขาวา่อยา่งไรบา้ง? พระองคท์รงเตือนให้พวกเขาระลึกถึงการ
อศัจรรยอ์ะไรบา้ง? พระองคต์รัสเก่ียวกบัความเช่ือของพวกเขาวา่อยา่งไร? 

7. การอศัจรรยท่ี์พระเยซูทรงกระท าในเมืองเบธซายะดาคืออะไร? พระเยซูทรงพาชายตาบอดผู้
นั้นไป ณ ท่ีใด? พระองค์ทรงพาเขาออกจากหมู่บ้านโดยการท าอย่างไร? เหตุใดพระองค์จึงกระท า
เช่นนั้น? พระองค์ทรงกระท าอะไรบา้งในการรักษาเขา? น ้ าลายของพระองค์มีฤทธ์ิอ านาจดว้ยหรือ? 
พระองค์ตรัสสั่งให้เขาท าอะไร? เขาท าอย่างไร? และทูลตอบพระองค์ว่าอย่างไร? หมายความว่า
อย่างไร? ในตอนแรกน้ีตาของเขาหายดีหรือยงั? พระเยซูทรงกระท าอะไรอีก? ผลดีเป็นอย่างไร? การ
รักษาชายตาบอดผูน้ี้ แตกต่างจากการรักษาคนตาบอดรายอ่ืน ๆ อยา่งไร? การรักษาคร้ังน้ีหมายถึงอะไร? 

8. ภายหลงัจากท่ีพระเยซูไดท้รงรักษาเขาจนหายดีแลว้ พระองคท์รงก าชบัเขาวา่อยา่งไร? 
9. เม่ือออกจากเมืองเบธซายะดาแลว้ พระเยซูเสด็จไป ณ ท่ีใด ต่อไป? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. ท่านคิด่าพระเยซูจะทรงส าแดง “นิมิต ให้แก่พวกฟาริสี และพวกสะดูสีหรือไม่ หากวา่พวก

เขาแสวงหาพระองคด์ว้ยความสัตยซ่ื์อ อยา่งแทจ้ริง 2. การท่ีพระเยซูปฏิเสธค าขอร้องของบุคคลเหล่าน้ี 
ขณะท่ีทรงตกอยูใ่นสภาพแวดลอ้มเช่นนั้น เป็นการชอบดว้ยเหตุผลแลว้หรือ หรือวา่ หากพระองค์ทรง
กระท าการอศัจรรยใ์ด ๆ ซ่ึงจะท าให้พวกเขาตระหนกตกใจ พระองค์ก็จะถูกคนพวกน้ี จองล้างจอง
ผลาญหนกัยิง่ข้ึนเช่นนั้นหรือ 3. ท่านเคยสงสัยบา้งหรือไม่วา่ เหตุใดพระเยซูจึงไม่ทรงบนัดาล ให้พวกท่ี
จองลา้งจองผลาญพระองค์เป็นง่อย หรือพิกลพิการไปมิฉะนั้นก็น่าจะเรียกไฟให้ลงมาจากทอ้งฟ้า เผา
ผลาญคนพวกน้ีให้พินาศไป ซ่ึงตามพระบญัญติันั้น พระเจา้ไดท้รงก าหนดโทษ ผูท่ี้ท  าผิดคิดชัว่เช่นน้ี
อย่างหนกัท่ีสุด (1 เอเสเคียน 13:10,2 พงศ์กษตัริย ์1:10,12) แมแ้ต่อะนาเนีย และภรรยาของเขาช่ือสับ
ไฟเร ก็ตอ้งถูกลงโทษถึงแก่ความตาย เพราะเหตุท่ีกล่าวมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (กิจการบทท่ี 5) 4. 
เหตุใดท่านจึงคิดว่า พระเยซูเสด็จจากเมืองมฆัดาลาไปอย่างรวดเร็ว 5. ท่านคิดว่า การท่ีพระเยซูทรง
เตือนอคัรสาวกของพระองค์ให้ระมดัระวงั “เช้ือของพวกฟาริสี” นั้น ก็เพราะพระองค์ทรงห่วงใยอคัร
สาวกอยา่งยิ่งเช่นนั้นหรือ 6. พระเยซูเคยหวัน่วิตกบา้งไหมวา่ อคัรสาวกจะพลาดพลั้งตกเป็นเหยื่อของ
ศตัรู และไม่สามารถปฏิบติัพระราชกิจของพระองคใ์ห้ส าเร็จลุล่วงไปได ้7. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร
บา้ง ต่อการท่ีอคัรสาวกไม่ค่อยจะเขา้ใจในค าสั่งสอนของพระเยซู 8. เหตุใดท่านจึงคิดวา่พระเยซูทรงพา
ชายตาบอดออกนอกหมู่บา้น 9. ท่านจะอธิบายอยา่งไร ต่อการสัมผสัคร้ังแรกของพระเยซูท่ีไม่ไดรั้กษา
ชายตาบอดใหห้ายอยา่งสมบูรณ์ เหมือนดงัการรักษารายอ่ืน ๆ ท่ีพระองคไ์ดท้รงกระท ามาแลว้ 10.ท่าน
คิดว่าพระเยซูทรงมีความเช่ือไม่เพียงพอ ท่ีจะกระท าการใด ๆ ได ้ตามท่ีทรงตั้งพระทยัไวเ้ช่นนั้นหรือ 
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11. ท่านคิดว่าความเช่ือของชายตาบอดผูน้ั้น มีส่วนช่วยในการรักษาตาของเขาหรือไม่ 12. ท่านคิดว่า
พระเยซูทรงเคยพา่ยแพ ้ไม่สัมฤทธ์ิผล ในการรักษาโรคของคนหน่ึงคนใดหรือไม่ 
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ขั้นทีส่ามสิบสองค าพยานของเปโตร-เมอืงกายซาไรอา-ฟีลปิปี 

มทัธิว 16:13-28 มาระโก 8:27-38 ลูกา 9:18-27 

เมืองกายซาไรอา-ฟิลิปปี ตั้งอยูร่ะหว่างเนินเขาเต้ีย ๆ ของเทือกเขาเฮระโมน สะพานเช่ือมโยง
ระหว่างภูเขาและตวัเมือง ท่ีเจา้ชายฟีลิปสร้างข้ึนเพื่อเป็นทางสัญจรของชาวโรมนัในสมยันั้น บดัน้ีก็
ยงัคงอยู่ ทศันียภาพแถบน้ีสวยงาม และน่าร่ืนรมย์มาก ฉะนั้นจึงเช่ือว่าพระเยซูและอคัรสาวกของ
พระองคค์งไดพ้กัผอ่น ณ สถานท่ีแห่งน้ีระยะหน่ึงเป็นแน่ ในระหวา่งการเดินทาง พระเยซูคงไดก้ระท า
พระราชกิจของพระองค์หลายอย่าง แต่พระคริสตธรรมคมัภีร์มิได้บนัทึกไว ้เป็นตน้ว่าพระองค์คงได้
ส าแดงพระเมตตากรุณา ในการบ าบดัรักษาโรคภยัไขเ้จ็บให้แก่ประชาชน สนทนาปราศรัยกบับรรดา
อคัรสาวก ในขณะท่ีหยุดพกัผอ่นตามรายทาง และเสด็จข้ึนไปบนภูเขาตามล าพงัพระองค ์เพื่ออธิษฐาน
เขา้เฝ้าพระบิดาเจา้ บดัน้ีพระเยซูและทั้งอคัรสาวกของพระองค์ เพื่ออธิษฐานเขา้เฝ้าพระบิดาเจา้ บดัน้ี
พระเยซูและทั้งอคัรสาวกของพระองค์ ได้ปลีกตวัออกจากแหล่งชุมนุมชน เขา้ไปสู่ดินแดนของชน
ต่างชาติ ซ่ึงไม่ค่อยจะมีผูค้นแออดัมากนกั และเป็นดินแดนท่ีชนชาติยิวไม่อาจแผ่อิทธิพลล่วงล ้ าเขา้มา
ได ้

มีอยู่บ่อยคร้ังท่ีพระเยซูได้ทรงสืบถาม เพื่อหย ัง่ความรู้สึกคิดของประชาชนดูว่า พวกเขามี
ความคิดเห็นอย่างไรเก่ียวกบัพระองค์ มีความรู้ความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ ระหว่างพระองค์กบัพระ
บิดาเจ้ามากน้อยเพียงใด ตลอดจนมีความเข้าใจในพระราชกิจของพระองค์ ซ่ึงได้ทรงกระท าเพื่อ
ประโยชน์ของมุนษยช์าติอย่างไร แต่เม่ือพระองค์ทรงสั่งสอนให้พวกเขาทราบถึงความจริงเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ระหว่างพระองค์ กบัพระบิดาเจา้ และผูท่ี้จะมีส่วนร่วมในการปฏิบติัพระราชกิจของ
พระองค์ ผูท่ี้ติดตามพระองค์เป็นอนัมาก ก็ถอยกลบัไปจากพระองค์ คงเหลือแต่อคัรสาวกทั้งสิบสอง
เท่านั้น ท่ียงัคงมีความเช่ือมัน่ในพระองค ์และติดตามพระองคต่์อไปอยา่งไม่ยอ่ทอ้ ดงัจะเห็นไดจ้ากค า
พยานของเปโตร (ในขั้นท่ี 29) เปโตรกล่าวไวว้า่ นอกเหนือไปจากพระองคแ์ลว้ พวกเขาก็ไม่รู้จะติดตาม
ผูใ้ด เพราะวา่พระองคผ์ูเ้ดียวเท่านั้นท่ีสามารถประทานชีวตินิรันดร์ใหแ้ก่พวกเขา และมนุษยช์าติทั้งปวง 
อคัรสาวกไม่เคยคิดท่ีจะละทิ้งพระองค ์แต่กระนั้นก็ตาม พระเยซูก็ทรงทราบวา่ ในบรรดาอคัรสาวกของ
พระองค ์มีผูห้น่ึงซ่ึงจะทรยศต่อพระองค ์ซ่ึงพระองคก์็ไดท้รงบอกกล่าวเร่ืองน้ีให้พวกเขารู้ล่วงหนา้ไว้
ดว้ย 
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ในระหว่างท่ีเดินทางไปสู่เมืองกายซาไรอา-ฟีลิปปีนั้น พระเยซูได้สอบถามอัครสาวกถึง
ความรู้สึกของประชาชนว่า บุคคลโดยทัว่ไปมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัพระองค ์และขณะเดียวกนั
พระองคก์็ทรงถามความรู้สึกของอคัรสาวกเองดว้ย ในโอกาสนั้นเปโตรไดเ้ป็นพยานประกาศถึงความ
ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ และเป็นพระบุตรของพระเจา้ผูท้รงพระชนม์อยู ่
และด้วยค าพยานของเปโตรน้ีเอง เป็นเหตุให้พระเยซูตรัสถึงคริสตจกัรของพระองค์เป็นคร้ังแรก 
พระองคต์รัสวา่ พระองคท์รงสร้างคริสตจกัรของพระองคข้ึ์นจาก “ผูท่ี้อยูบ่นศิลา” คือผูท่ี้มีความเช่ือมัน่
ในพระองคว์า่พระองคท์รงเป็นพระคริสตพ์ระบุตรของพระเจา้ 

จากวาระนั้นเป็นตน้มา พระเยซูก็เร่ิมสอนให้บรรดาอคัรสาวกทราบถึงส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงจะเกิดข้ึน
ในอนาคต พระองคต์รัสแก่พวกเขาวา่ พระองคจ์ะตอ้งเสด็จไปสู่กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อรับความทุกขท์รมาน 
จนถึงส้ินพระชนม์ แต่ในวนัท่ีสาม พระองค์จะทรงฟ้ืนคืนพระชนม์ข้ึนมาใหม่ พระองค์ทรงสอนอคัร
สาวกวา่การท่ีจะติดตามพระองคน์ั้น จะตอ้งเสียสละทุกส่ิงทุกอยา่ง และจะตอ้งประสบความทุกขล์ าบาก 
และอุปสรรคนานาประการ ตราบจนกระทัง่ส้ินพระชนม์ แต่พระองค์ก็ไดต้รัสไวเ้ช่นเดียวกนัว่า วนั
หน่ึงพระองค์จะเสด็จกลบัมาอีก และจะเป็นการเสด็จมาพร้อมดว้ยสง่าราศี และเม่ือนั้นแหละบรรดา
อคัรสาวกจะไดรั้บบ าเหน็จจากพระองค์ นอกจากนั้นพระองคย์งัตรัสอีกว่า อคัรสาวกบางคนซ่ึงยืนอยู่
กบัพระองคใ์นวาระอนัส าคญัยิ่งนั้น จะไดเ้ห็นอาณาจกัรของพระองคใ์นไม่ชา้ไม่นานน้ี หลงัจากท่ีพระ
เยซูได้ทรงสั่งสอนอคัรสาวกดงักล่าวน้ี ประมาณไม่ก่ีวนัพระองค์ก็ได้พาอคัรสาวกบางคนข้ึนไปบน
ภูเขาเฮระโมน ในวาระนั้น พระบิดาเจา้ ไดท้รงจ าแลงพระกายของพระเยซู ให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่อคัร
สาวกเหล่านั้น และไดท้รงส าแดงพระรัศมีของพระองคใ์หพ้วกเขาเห็น 

อภิปราย 
พระราชกิจของพระเยซูได้ขยายกวา้งออกไปมากแล้ว และอคัรสาวกของพระองค์ก็จะตอ้ง

เผชิญกบัความจริงท่ีพระเยซูไดพ้บมาแลว้ ขณะท่ีพระเยซูก าลงัอธิษฐานอยูใ่นท่ีเงียบสงดัแห่งหน่ึง (ลูกา 
9:18) บรรดาอคัรสาวกไดพ้ากนัมาเฝ้าพระองค์ พระองค์จึงถามพวกเขาว่า “คนทั้งหลายพูดกนัว่า เรา
เป็นผูใ้ด” ท่ีพระองคต์รัสถามเช่นน้ี ก็เพราะทรงตอ้งการทราบความคิดเห็นมนุษยว์า่ มีความแตกต่างจาก
การเปิดเผยของพระเจา้อยา่งไรบา้ง โดยความจริงแลว้พระเยซูอาจจะมิไดส้นใจต่อปัญหาน้ีมากนกัก็ได ้
แต่ท่ีพระองคท์รงถามเช่นนั้น ก็เป็นการวางรากฐาน เพื่อตั้งค  าถามท่ีส าคญัยิ่งกวา่นั้น ค าตอบท่ีพระองค์
ทรงได้รับนั้นเป็นท่ีน่าสนใจอยู่มาก และท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนมากมายหลาย
ทรรศนะว่า มีน้อยคนเหลือเกินท่ีคิดว่าพระองค์คือองค์พระเมสิยาห์ อคัรสาวกตอบว่า มีบางคนคิดว่า
พระองคคื์อยอห์นบพัติศมา ซ่ึงฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาใหม่ บางคนก็วา่พระองคก์็คือ เอลียาห์หรือมิฉะนั้นก็คง
เป็นเยเรมีห์ และบา้งก็ว่าพระองค์คือศาสดาพยากรณ์คนใดคนหน่ึง ซ่ึงฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาใหม่ ค  าตอบ



 297 

เหล่าน้ี ลว้นแต่ยึดถือเอาค าสอนท่ีผิด ๆ ซ่ึงสอนกนัมาแต่โบราณ กล่าวคือ เขาเช่ือกนัวา่บรรพบุรุษของ
พวกเขาซ่ึงล่วงลบัไปแลว้ อาจมาเกิดใหม่ เพื่อท างานของท่านท่ียงัตกคา้งอยูต่ ั้งแต่ก่อน ๆ โนน้ ต่อไปอีก 
แต่อย่างไรก็ตาม น่ีย่อมแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติพระราชกิจของพระเยซู เป็นท่ีประทับใจของ
ประชาชนเป็นอนัมาก แมว้า่พวกเขาจะยงัไม่ยอมรับวา่ พระองคคื์อองคพ์ระเมสิยาห์ของพวกเขาก็ตาม 
แต่พวกเขาบางคนก็เช่ือว่า พระองคคื์อผูแ้ผว้ถางทางให้แก่องคพ์ระเมสิยาห์น่ีมิใช่คร้ังสุดทา้ยท่ีมนุษย์
ปฏิเสธพระองค์ผูใ้หญ่ยิ่งสูงสุด พวกเขายงัคงหวงัอยูว่่าต่อไปภายภาคหนา้คงจะมีผูท่ี้จะตามใจพวกเขา
มากกวา่ และเป็นท่ีพอใจของพวกเขามากกวา่น้ี 

หลงัจากนั้นพระเยซูก็ทรงถามถึงความรู้สึกของอคัรสาวก เป็นรายบุคคลการท่ีอคัรสาวกได้
ติดตามพระองคอ์ยา่งใกลชิ้ด เป็นเวลาถึงสองสามปี ฉะนั้นการท่ีพวกเขาจะตอ้งรู้วา่พระเยซู (ในรูปกาย
เน้ือหนังท่ีพวกเขารู้จกันั้น) แทจ้ริงคือผูใ้ด และพระองค์เสด็จมาท าอะไร จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอย่าง
ยิ่งยวดเพราะถา้หากวา่ อคัรสาวกยงัไม่รู้แจง้ในเร่ืองน้ีแลว้ ประชาชนทัว่ ๆ ไปจะรู้ไดอ้ย่างไรเล่า พระ
เยซูทรงทราบว่า พระองค์จ  าตอ้งละทิ้งพระราชกิจของพระองค์ ให้อยู่ในความดูแลของบุคคลไม่ก่ีคน 
แม้กระนั้นพระองค์ก็ยงัตอ้งการทดสอบให้แน่ใจว่าในบรรดาคนไม่ก่ีคนนั้น ใครบ้างท่ีจะสามารถ
รับภาระท่ีพระองค์จะทรงมอบให้ได ้จึงไดท้รงตั้งปัญหาถามดงักล่าวมาแลว้น้ี ถา้หากเราเองตอ้งตอบ
ปัญหาเช่นน้ีบา้ง เช่ือแน่วา่เราก็ตอ้งส ารวจดูจิตใจของเรา ใหถ่ี้ถว้นเสียก่อนเช่นเดียวกนั 

เม่ือพระเยซูตรัสถามเช่นนั้น เปโตรซ่ึงเป็นผูท่ี้มีนิสัยหุนหันพลนัแล่นหรือใจร้อนก็ทูลตอบ
อยา่งฉบัพลนัวา่ “พระองคเ์ป็นพระคริสตบุ์ตรของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู”่ แต่อยา่งไรก็ตามค าตอบน้ี 
หาใช่ค าตอบท่ีเกิดข้ึนจากอารมณ์ ตามนิสัยของเปโตรไม่ หากแต่เป็นค าตอบซ่ึงเกิดจาการเปิดเผยของ
พระเจ้า เปโตรยอมรับว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นทั้งบุตรมนุษย์ และพระบุตรของพระเจ้า ในเวลา
เดียวกนั กล่าวคือพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้ ซ่ึงเสด็จมารับสภาพเป็นบุตรมนุษย ์คือพระ
คริสตผ์ูท่ี้พระบิดาเจา้ไดท้รงชโลมไว ้เพื่อใหป้ฏิบติัพระราชกิจอนัใหญ่ยิง่ของพระองค ์

“บุตรมนุษย์” น่ีคือพระฉายาของพระองค์ ในฐานะท่ีพระองค์ทรงเป็นมนุษยแ์ละผูแ้ทนของ
มนุษยช์าติทั้งปวง ขณะเดียวกนัหากเรียกวา่ “บุตรดาวิด” ก็ตอ้งหมายถึงสภาพของพระองค์ในฐานะท่ี
พระองคท์รงเป็นชนชาติยวิ ทรงสืบเช้ือสายมาแต่ดาวิด และทรงเป็นผูแ้ทนของชนชาติยิวทั้งปวง แต่ถา้
เรียกสรรพนามของพระองคว์า่ “พระบุตรของพระเจา้” ก็ตอ้งหมายถึงสภาพท่ีพระองคท์รงเป็นพระเจา้ 
พระเยซูยงัทรงเป็นผูแ้ทนหรือส่ือสารระหว่างพระเจา้กบัมนุษยใ์นขั้นแรกสุดพระเยซูทรงยอมพลีพระ
ชนม ์เป็นเคร่ืองสักการะบูชาเพื่อไถ่โทษของมนุษยชาติทั้งปวง ดว้ยการยอมถูกตรึงบนกางเขนท่ีภูเขาโก
ลาโกธา ขั้นต่อมาพระองคไ์ดป้ระทบัเบ้ืองขวาพระหตัถ์ของพระเจา้ ผูใ้หญ่ยิ่งสูงสุด ณ ท่ีนัน่ พระองค ์
“ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย ์เพื่อจะไดช่้วยเสนอความให้คนเหล่านั้น (เรา)” พระองค์คือ “อาดมั ซ่ึงมา
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ภายหลงันั้น” ทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้ผูซ่ึ้งจะท าให้พระประสงค ์และโครงการอนัสูงส่งท่ีพระเจา้
ทรงก าหนดไวเ้พื่อมนุษยชาติ บรรลุผลส าเร็จ พระเจา้ทรงสร้างมนุษยข้ึ์น เพื่อให้มีความสนิทสนม มี
สามคัคีธรรมกบัพระองค์ แต่เน่ืองจากมนุษยไ์ดห้ลงท าความผิดบาปจึงท าให้ความผกูพนัระหวา่งพระ
เจา้กบัมนุษยข์าดจากกนั ทางท่ีมนุษยจ์ะคืนดีกบัพระเจา้ได้อีก มีอยู่ทางเดียวเท่านั้น คือโดยทางพระ
ผูช่้วยใหร้อด พน้จากความบาป (บุตรมนุษย)์ 

แต่ก่อนหนา้ท่ีพระองคจ์ะเสด็จลงมารับสภาพเป็นบุตรมนุษยน์ั้น พระองคท์รงเป็น “พระคริสต์
ของพระเจ้า” ทรงเป็นพระบุตรองค์ถาวรของพระเจ้า สถิตอยู่กับพระเจ้า และทรงเป็นอนัหน่ึงอัน
เดียวกนักบัพระบิดาเจา้อยูก่่อนแลว้ เป็นเวลานานแสนนาน จนไม่มีผูใ้ดสามารถค านวณเวลาเหล่าน้ีได ้
ส่วนมนุษยท์ัว่ไป เช่นศาสดาพยากรณ์ในสมยัโบราณนั้น ไดรั้บการทรงน าจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ให้
พยากรณ์ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงจะบงัเกิดข้ึนแก่โลกในอนาคตรวมทั้งการเสด็จมารับสภาพเป็นมนุษยใ์น
โลกของพระเยซู การทนทุกข์ทรมานตลอดจนสง่าราศีซ่ึงพระองค์จะทรงไดรั้บในภายหลงั (1 เปโตร 
1:11) ข่าวประเสริฐของพระเจา้ท่ีทรงโปรดประทานแก่มนุษยน์ั้น เม่ือแรกพระเจา้ตรัสโดยอาศยัค าพูด
ของมนุษย ์จวบจนบุตรมนุษยบ์งัเกิดมาในโลกแลว้ พระองคจึ์งไดน้ าไปเผยแพร่ให้แก่มนุษยโ์ลกทั้งปวง
ดว้ยพระองคเ์อง (ฮีบรู 1:2) พระเจา้ทรงสร้างมนุษยข้ึ์นมา แต่วา่เราเห็น...พระเยซู...ทรงรับสง่าราศีและ
ยศศกัด์ิเป็นมงกุฎ” และพระประสงค์ของพระองค์คือ “จะทรงพาบุตรเป็นอนัมากถึงสง่าราศี” (ฮีบรู 
2:9,10) พระเยซูทรงรับสภาพเป็นมนุษยก์็เพื่อจะน ามนุษยซ่ึ์งพระเจา้ทรงสร้างข้ึนตามแบบพระฉายา
ของพระองค ์ให้คืนดีกนักบัพระเจา้ เพราะวา่มนุษยไ์ดพ้ลาดไปจากต าแหน่งอนัสูงส่งท่ีพระเจา้ทรงตั้ง
ให ้

เปโตรมองดูพระเยซูลึกซ้ึงเกินกว่าสภาพเน้ือหนัง และความเป็นบุตรมนุษยท่ี์พระองค์ทรง
เป็นอยู ่ซ่ึงตอ้งท่องเท่ียวเร่ร่อนไปตามถนนหนทาง ท่ีแสนจะขรุขระวก ๆ วน ๆ ข้ึน ๆ ลง ๆ และเต็มไป
ดว้ยฝุ่ นละออง เช่นคนสามญัทัว่ไป แมจ้ะเป็นเพียงการเขา้ใจท่ีเกิดข้ึนเพียงชัว่พริบตาเดียว แต่ก็ท  าให้เป
โตรเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งว่า พระเยซูมิใช่มนุษยธ์รรมดาสามญั หากแต่ทรงเป็นพระคริสตผ์ูท้รงบงัเกิดมา
จากพระเจา้ พระองคท์รงเป็น “พระบุตรองคเ์ดียวของพระบิดาเจา้” เปโตรไดม้องเห็นนิมิตแห่งพระองค์
ผูมี้ชีวตินิรันดร์ ซ่ึง “ไดบ้งัเกิดเป็นเน้ือหนงัและไดอ้าศยัอยูก่บัเรา” (ยอห์น 1:14) 

เปโตรเป็นคนแรก ท่ีสามารถเขา้ใจถึงสภาพท่ีแทจ้ริงของพระเยซูเจ้าไดอ้ย่างถูกตอ้ง พระเยซู
ทรงรู้สึกปล้ืมปิติในค าพยานของเปโตรยิ่งนกั จึงทรงอวยพรแก่เขาในทนัทีนั้นวา่ “ซีโมนบุตรโยนาเอ๋ย 
ท่านก็เป็นสุข เพราะว่าเน้ือและโลหิต มิไดแ้จง้ความน้ีแก่ท่าน แต่พระบิดาของเราผูอ้ยู่ในสวรรค์ทรง
แจง้ใหท้ราบ” น่ีคือการเปิดเผยของพระเจา้อยา่งแทจ้ริง บดัน้ีความจริงอนัยิ่งใหญ่ท่ีวา่พระเยซูคริสตคื์อ
ผูใ้ดนั้น พระเจา้ไดท้รงเปิดเผยให้ทราบแลว้ โดยอาศยัค าพูดของมนุษยผ์ูอ่้อนแอ พระเยซูทรงทราบว่า
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โดยสามญัส านึกของเปโตรเองนั้น เขาก็พอจะเขา้ใจเร่ืองน้ีอยูบ่า้งเพียงราง ๆ แต่การท่ีเปโตรสามารถพูด
ไดอ้ยา่งชดัแจง้เช่นนั้น ก็เพราะพระเจา้ก าลงัทรงกระท าพระราชกิจใหลุ้ล่วงไปตามพระประสงค ์และได้
ทรงเปิดเผยใหเ้ปโตรทราบนัน่เอง เพราะการของฝ่ายโลก (เน้ือและเลือด) จะไม่สามารถเปิดเผยเร่ืองราว
ของพระเจา้ให้เขาไดเ้ลย ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้พระคมัภีร์ซ่ึงว่า “เน้ือและเลือดจะมีส่วนในแผ่นดินของ
พระเจา้ไม่ได”้ และนอกจากนั้น ยงัไม่สามารถเขา้ใจถึงเร่ืองพระเจา้ไดอี้กดว้ย เวน้ไวแ้ต่ว่าพระองคจ์ะ
ทรงเปิดเผยใหท้ราบโดยทางพระบุตรเท่านั้น (มทัธิว 11:27,1 โครินธ์ 12:3) 

ในการเทศนาสั่งสอนเร่ืองทิพยอาหารแห่งชีวิตนั้น พระเยซูไดท้รงพยายามอยา่งยิ่งท่ีจะเผยให้
บรรดาผูท่ี้ติดตามพระองค ์ทราบถึงความล้ีลบัของความสัมพนัธ์ระหวา่งพวกเขา พระบุตร และพระบิดา
เจา้วา่ ถา้หากพวกเขาปรารถนาท่ีจะไดรั้บชีวิตนิรันดร์จากพระองค ์และปรารถนาท่ีจะมีความสัมพนัธ์
กบัพระบิดาเจา้อยา่งแทจ้ริง พวกเขาก็จ  าเป็นตอ้งมีความสัมพนัธ์เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัพระบุตรเป็น
มูลฐานเสียก่อน พระองค์ทรงสอนว่า พวกเขาจะต้องด าเนินชีวิตโดยอาศยัพระองค์ เช่นเดียวกับท่ี
พระองค์ทรงด ารงพระชนม์ชีพโดยอาศยัพระบิดาเจา้ (ยอห์น 6:57) น่ีคือแก่นหัวใจแห่งข่าวประเสริฐ
ของพระองค์เป็นมูลฐานส าคญัยิ่งและถาวรของพระองค์ ซ่ึงเปรียบเสมือน “ดาบ” ท่ีท าให้มนุษย์
แตกแยกกนั (มทัธิว 10:34) เม่ือพระองคท์รงสอนเร่ืองน้ีเสร็จส้ินลง บรรดาผูติ้ดตามพระองค์ เกิดความ
คิดเห็นแตกแยกกนัอยา่งรุนแรง หลายคนไดถ้อยกลบัไปจากพระองค ์(ดูขั้นท่ี 29) 

ในการสนทนาวสิาสะกบันิโกเดโม (ในขั้นท่ี 9) นั้น พระเยซูก็ไดเ้ปิดเผยความจริงน้ีวา่ เป็นการ
บงัเกิดซ่ึงมาแต่เบ้ืองบน และในการสนทนากบัหญิงแพทศยาชาวเมืองซูคาร (ขั้นท่ี 10) พระองค์ทรง
อธิบายว่า ความจริงน้ีเปรียบเสมือนบ่อน ้ าประกอบดว้ยชีวิต ซ่ึงพลุ่งข้ึนเป็นนิตย ์และเม่ือทรงสั่งสอน
ประชาชนเป็นจ านวนมาก พระองค์ทรงอธิบายไวว้า่ เป็นทิพยอาหารแห่งชีวิตเป็นแหล่งเกิดแห่งชีวิต
ฝ่ายจิตวิญญาณ และเป็นพลงัอ านาจท่ีจะค ้ าจุนชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้ด ารงอยู่เป็นนิตย ์บดัน้ีเปโตรก็
สามารถเขา้ใจถึงพระประสงคอ์นัยิ่งใหญ่ของพระเจา้ ในการท่ีส่งพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ให้ลง
มารับสภาพเป็นมนุษย ์

ความเช่ือดงัค าพยานของเปโตรน่ีแหละคือ “ศิลา” อนัเป็นรากฐานแห่งคริสตจกัรของพระองค ์
เป็นศิลาท่ีย ัง่ยนืเป็นนิตย ์ในท่ีน้ีพระเยซูไดท้รงอา้งถึง “ขมุทรัพยท่ี์ซ่อนไว”้ ซ่ึงพระองคจ์ะได ้“ประทาน
พระองคเ์อง” (เอเฟซสั 5:25) และซ้ือแผน่ดินโลกทั้งหมดไว ้(มทัธิว 13:44) คือคริสตจกัรของพระองค ์ผู ้
ท่ีพระองคท์รงเรียก ให้ปฏิบติัพระราชกิจร่วมกบัพระองค์ แมว้่าเปโตรจะยงัไม่เขา้ใจถึงความจริงท่ีว่า 
พระเยซูทรงพา “บุตรเป็นอนัมากมาถึงสง่าราศี” (ฮีบรู 2:10) แต่เขาก็สามารถเขา้ใจไดว้า่ พระเยซูทรง
เป็นพระบุตรองคถ์าวร เป็นพระเจา้ผูท้รงสถิตอยูใ่นจิตใจมนุษย ์
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นบัตั้งแต่เปโตรเร่ิมติดตามพระเยซูเป็นตน้มา ตราบจนเวลาท่ีกล่าวถึงน้ี พระองค์ทรงเรียกช่ือ
เขาว่าซีโมน แต่ต่อจากน้ีไป พระองคท์รงเรียกเขาวา่เปโตรซ่ึงเป็นช่ือท่ีพระองค์ทรงประทานให้แก่เขา 
ในภาษากรีก (เฉพาะตอนน้ี) มีการเล่นค าอยูคื่อ พระเยซูตรัสวา่ “เปโตร แมท้่านเป็นเพียงศิลากอ้นเล็ก ๆ 
กอ้นหน่ึง แต่ท่านก็เป็นองคป์ระกอบของหินผากอ้นใหญ่ ท่านเป็นส่วนหน่ึงแห่งพระกายของเรา” คือ
เป็นส่วนของศิลาท่ีแทจ้ริงคือพระเยซู และบนศิลาน้ีแหละคือพระองคเ์อง พระองคจ์ะไดส้ร้างคริสตจกัร
ของพระองค์ข้ึน การท่ีพระเยซูทรงทราบว่า เปโตรเป็นหินท่ีแทจ้ริง ก็เพราะพระบิดาเจา้ไดท้รงติดต่อ
กบัเขาทรงเปิดเผยความจริงเก่ียวกบัพระองคใ์ห้เขาทราบ พึงพิจารณาให้ดีว่าไม่ไดต้รัสว่า พระองค์จะ
ทรงสร้างคริสตจกัรไวบ้นเปโตร หากแต่จะทรงสร้างไวบ้นพระองค์ ซ่ึงเป็นศิลาท่ีแทจ้ริง (1 โครินธ์ 
10:4) เปโตรเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น และเปโตรก็ไดอ้ธิบายเร่ืองน้ีไว ้อยา่งชดัเจนแลว้ในจดหมาย
ฝากของเขา (1 เปโตร 2:4-8) คือกล่าววา่คริสตจกัรเปรียบดงัวิหารซ่ึงสร้างข้ึนดว้ยหินท่ีมีชีวิตอยู ่โดยมี
พระเยซูทรงเป็น “ศิลาหวัมุม ท่ีทรงเลือกไวแ้ลว้”  

คริสตจกัรตั้งอยูบ่นรากฐานแห่งความจริงท่ีวา่ พระเยซูคือบุตรมนุษยแ์ละพระองคท์รงสามารถ
ท่ีจะท าใหม้นุษยทุ์กคน เขา้เป็นส่วนหน่ึงของพระกายของพระคริสต ์โดยท่ีพระองคท์รงเป็นศีรษะและ
คนอ่ืน ๆ เป็นอวยัวะ น่ีแหละคือศิลาท่ีแทจ้ริง (สดุดี 18:31 โรม 9:33) เป็นศิลาท่ีย ัง่ยืนอยูเ่ป็นนิตย ์เป็น
ปราการอนัแขง็แกร่ง ซ่ึงอ านาจของความตายไม่อาจกร ้ ากรายได ้พระเยซูเจา้ทรงทราบวา่พญามาร และ
พรรคพวกของมนัจะกระท าทุกส่ิงทุกอย่าง เพื่อจะท าลายพระองคใ์ห้พินาศไปเป็นด่านแรก ต่อจากนั้น
มนัก็จะพยายามท าลายคริสตจกัรของพระองค ์ฉะนั้นพระองคจึ์งไดท้รงตกัเตือนอคัรสาวกและผูเ้ช่ือทุก
คนวา่ นบัตั้งแต่น้ีต่อไป การต่อสู้ก็จะยิ่งทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ แต่อยา่งไรก็ตาม พระองคไ์ดท้รงให้
ค  ามัน่สัญญาไวว้า่ “ประตูแห่งความตาย จะมีชยัชนะต่อคริสตจกัรนั้นหามิได”้ 

นอกเหนือจากการสั่งสอนในเร่ืองต่าง ๆ แล้ว พระเยซูยงัได้ทรงส าแดงให้อคัรสาวกของ
พระองค์ทราบเพิ่มเติมอีกดว้ยว่า พระองค์จะทรงมอบลูกกุญแจแห่งแผ่นดินสวรรค์ให้แก่พวกเขา อคัร
สาวกไดอ้อกไปเทศนาแก่ประชาชนวา่ แผน่ดินสวรรคไ์ดเ้ขา้มาใกลแ้ลว้ แน่ละเม่ือใดท่ีพระองคย์งัทรง
ประทบัอยูก่บัพวกเขา แผ่นดินก็ย่อมจะอยู่ใกลพ้วกเขาเสมอ และอีกในไม่ช้าน้ีเหตุการณ์เหล่านั้นก็จะ
เกิดข้ึนอยา่งจริงจงั ซ่ึงจะท าให้เร่ืองแผ่นดินของพระเจา้ เป็นจริงข้ึนมาในจิตใจของมนุษย ์พระเยซูได้
ทรงเผยให้บรรดาอคัรสาวกทราบถึงกาลเวลาท่ีพระองคจ์ะทรงอ าลาจากพวกเขาไป เพื่อเสด็จ ข้ึนไปรับ
สง่าราศีของพระองค์ในสวรรค์ตามเดิม และเม่ือนั้นแหละพระองค์จะทรงมอบลูกกุญแจแห่งแผ่นดิน
สวรรค ์ใหพ้วกเขาดูแลรักษาแทนพระองค ์ในยคุใหม่นั้นจะไดช่ื้อวา่เป็นยุคของคริสตจกัร คริสตจกัรจะ
มีอ านาจสิทธ์ิขาดในแผน่ดินสวรรค์ ไม่วา่คริสตจกัรจะผูกมดัหรือปลดปล่อยส่ิงใดในแผ่นดินโลก ส่ิง
นั้น ๆ ก็จะตอ้งถูกผูกมดั หรือไดรั้บการปลดปล่อยในแผน่ดินสวรรคด์ว้ย กุญแจแห่งสวรรค์ดงักล่าวน้ี 
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พระเยซูจะทรงมอบใหอ้คัรสาวก และผูเ้ช่ือทุกคน ช่วยกนัถือรักษาไวมิ้ใช่มอบให้ผูห้น่ึงผูใ้ดโดยเฉพาะ 
ฉะนั้นแมว้า่เปโตรจะเป็นคนแรก ท่ีเป็นพยานประกาศถึงความจริงอนัยิ่งใหญ่ของพระองค ์แต่พระองค์
มิไดม้อบให้เขาเป็นผูดู้แลเพียงคนเดียว พระเยซูตรัสวา่ “เราจะมอบลูกกุญแจแห่งแผ่นดินสวรรค์ให้ไว้
แก่ท่าน” การมอบอ านาจน้ีพระองคจ์ะทรงกระท าในวนัเพน็เทคศเต คือภายหลงัจากท่ีพระองคเ์สด็จข้ึน
สู่สวรคแ์ลว้ พระองคจ์ะทรงเทพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระองค ์ลงมาสวมทบัคริสตจกัรของพระองค์
ไว ้หลงัจากนั้นอคัรสาวกจะไดอ้อกไปประกาศข่าวประเสริฐดว้ยฤทธ์ิอ านาจของพระวิญญาณ ในการ
น้ีเปโตรเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัของพระเจา้ ไดท้  าการเทศนาสั่งสอน เกิดผลอย่างน่ามหศัจรรยย์ิ่ง ดงัจะ
เห็นไดจ้ากพระธรรมกิจการบทท่ี 2 ในอนัท่ีจะเปิดประตูให้แก่ชนชาติอิสราเอลทุกคน จากทัว่ทุกส่วน
ของประเทศ ตลอดจนชาวต่างชาติ (เช่นคนในบา้นของโกระเนเลียว) ไดมี้โอกาสเขา้ไปในแผน่ดินของ
พระเจา้ดว้ย เพราะในกาลต่อมา พระเจา้ไดท้รงเปิดเผยใหเ้ปโตรทราบวา่ พระกิตติคุณของพระองค ์มีไว้
ส าหรับมนุษยชาติทั้งมวล (กิจการบทท่ี 10) 

เม่ือพระเยซูไดท้รงฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ (ยอห์น 20:22,23) พระองคก์็ไดท้รงมอบอ านาจในการ
อภยัโทษบาป และอ านาจในการผกูมดัหรือปลดปล่อย ใหแ้ก่อคัรสาวก 

เปโตรไม่เคยอวดอา้งวา่เขาเป็นประมุขของคริสตจกัร และไม่เคยอวดอา้งตนวา่ มีฐานะพิเศษ
อ่ืนใด นอกจากความเป็นอคัรสาวกเท่านั้น ( 1 เปโตร 1:1) และผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเป็นประธานในการประชุม
สภาคริสตจกัร ท่ีกรุงเยรูซาเล็มนั้น ก็ไม่ใช่เปโตร หากแต่เป็นยากอบ (กิจการ 15:13-19) เปโตรเป็นอคัร
สาวก ท่ีน าพระกิตติคุณไปสู่ชนชาติอิสราเอลโดยแท ้(กาลาเทีย 2:7-9) เช่นเดียวกบัท่ีอคัรสาวกเปาโล 
เป็นผูน้ าพระกิตติคุณไปเผยแพร่แก่ชนต่างชาติแต่จะเป็นชนชาติยิวหรือชนต่างชาติก็ตาม หากวา่ไดรั้บ
อ านาจจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เขาย่อมจะมีส่วนรับอ านาจในการผกูมดัหรือปลดปล่อย เท่าเทียมกนั
หมดทุกคน (มทัธิว 18:18,19) 

อ านาจในการผูกมดั หรือปลดปล่อยส่ิงหน่ึงส่ิงใดน้ี มิได้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอนาคตของดวง
วิญญาณมนุษย ์เพราะวา่พระคริสต์ผูเ้ดียวเท่านั้น ท่ีทรงมีอ านาจสิทธ์ิขาดในอ านาจน้ี (วิวรณ์ 1:18) คือ
พระองค์ทรงมีชยัชนะเหนือ “ผูน้ั้นท่ีมีอ านาจแห่งความตาย คือมาร” (ฮีบรู 2:14) เรามีความรู้เก่ียวกบั
ฤทธ์ิอ านาจของคริสตจกัรเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น เรารู้แต่เพียงวา่คริสตจกัรรับฤทธ์ิอ านาจจากพระเจา้โดย
ทางศีรษะ” กล่าวคือรับโดยทางพระเยซูคริสตเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูน่ัน่เอง 

น่ีแหละคือการเร่ิมตน้ คริสตจกัรของพระเยซูคริสต ์และความสัมพนัธ์ระหวา่งสวรรค ์และโลก 
จะตอ้งตั้งอยูบ่นรากฐานแห่งศิลาน้ี (1 โครินธ์ 3:11) และโดยรากฐานน้ีแหละ พลเมืองแห่งแผน่ดินพระ
เจา้จะไดเ้จริญข้ึน (ฟิลิปปี 3:20) 
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แต่กางเขนต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก “ตั้ งแต่เวลานั้นมา พระเยซูตรัสแก่อัครสาวกของ
พระองคว์า่ พระองคจ์ะตอ้งเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะทนทุกขท์รมานต่าง ๆ จนถึงแก่ตอ้งถูกประหาร
ชีวิต แต่ในวนัท่ีสามพระองคจ์ะเป็นข้ึนมาใหม่”  พระเยซูทรงตระหนกัดีวา่ พระองคจ์  าตอ้งเตรียมอคัร
สาวกของพระองค์ไวใ้ห้พร้อม ท่ีจะเผชิญกบัสถานการณ์อนัร้ายแรง ซ่ึงจะเกิดในอนาคต มิฉะนั้นแลว้
เหตุการณ์เหล่าน้ี จะท าให้พวกเขาสะดุง้ตกใจกลวั เกิดความทอ้แท ้และความเช่ือรวนเร หลงเขา้ไปใน
ปลกัแห่งความมืดมน และความหมดหวงั พระองคไ์ดท้รงหา้มปรามบรรดาอคัรสาวก มิให้บอกกล่าวแก่
ผูใ้ดวา่ พระองคท์รงเป็นพระคริสต ์ทั้งน้ีเพราะมนุษยโ์ดยทัว่ไปมกัจะเขา้ใจวา่ “พระคริสต”์ นั้นหมายถึง
ฤทธ์ิอ านาจ สง่าราศี และแผ่นดินสวรรค์ ท่ีสามารถมองเห็นได้ด้วยตา แต่เขาเหล่านั้นไม่ทราบว่า 
พระองค์จะตอ้ง “ทนทุกข์ทรมานและส้ินพระชนม์เสียก่อน” จะตอ้งเป็น “ตอไม”้ และเป็นผูท่ี้มนุษย์
เขา้ใจวา่ มีแต่ “ความโฉดเขลา” แต่แทจ้ริง “พระองคท์รงฤทธ์ิเดชของพระเจา้ ให้คนทั้งปวงท่ีเช่ือนั้นได้
ถึงท่ีรอดทุกคน”  

ช่างน่าสงสารเปโตรยิ่งนกั ท่ีเขามีโอกาสมองเห็นสภาพต่าง ๆ ท่ีพระเจา้ทรงเปิดเผยให้แก่เขา 
เพียงประเด๋ียวเดียวเท่านั้น แลว้รังสีแห่งความสวา่ง ท่ียกระดบัวิญญาณจิตของเขาให้สูงเด่น จนสามารถ
เขา้ใจถึงพระประสงคข์องพระเจา้ ก็พลนัดบัวูบไปในพริบตา แทนท่ีเขามองเห็นพระรัศมีแห่งแผ่นดิน
สวรรคอี์กต่อไป กลบัเห็นแต่เพียงเงาอนัน่าเกลียดน่าสะพรึงกลวัของกางเขนแทน เขาไม่ปรารถนาท่ีจะ
ให้พระเยซูองค์บริสุทธ์ิของเขา ตอ้งได้รับความทุกข์ทรมานดงัท่ีพระองค์ไดต้รัสแก่เขาอย่างเปิดเผย 
เช่นนั้นเลย พระองคต์รัสวา่เหตุการณ์เหล่าน้ีจะตอ้งบงัเกิดข้ึนแก่พระองค ์ท่ีกรุงเยรูซาเล็มอยา่งแน่นอน 
ขณะท่ีอคัรสาวกทั้งหลายก าลงัเดินตามพระเยซูอยูน่ั้น เปโตรไดเ้ร่งฝีเทา้ใหเ้ร็วข้ึนจนกระทัง่ทนัพระองค ์
เขาเอามือกุมพระหตัถ์ของพระองคไ์ว ้แลว้ทูลทดัทานว่า “พระองคเ์จา้ขา้ ให้เหตุการณ์นั้น อยู่ห่างไกล
จากพระองคเ์ถิด อยา่ใหเ้ป็นอยา่งนั้นแก่พระองคเ์ลย”  

ในทนัใดนั้น พระองคท์รงหันมาหาเปโตร แลว้ตรัสแก่เขาดว้ยความพิโรธวา่ “ซาตาน จงถอย
ไปขา้งหลงัเรา เจา้เป็นเหมือนกอ้นหิน ท่ีให้เราสะดุด” ก่อนหน้าน้ีไม่นานนัก พระเยซูได้ทรงยกย่อง
ชมเชยเปโตรอย่างสูงส่ง และทรงอวยพระพรให้แก่เขา แต่มาบดัน้ีพระองค์กลบัเรียกเขาว่า “ซาตาน” 
และตรัสว่าเขาเป็นเหตุให้พระองค์สะดุด เขาเป็น “ซาตาน” ศตัรูท่ีร้ายกาจของพระเจา้ “เจา้มิไดคิ้ดตาม
พระด าริของพระเจา้ แต่ตามความคิดของมนุษย”์ (มาระโก 8:33,ดู โรม 8:7 ดว้ย) เปโตรได้ลดระดบั
จิตใจของตวัเองลง จากระดับท่ีพระเจ้าทรงเปิดเผยความลึกลบัของพระองค์ให้ทราบ ลงมาสู่ระดับ
เดียวกบัมนุษยท์ัว่ไป ซ่ึงมีแต่ความเห็นแก่ตวั จะตดัสินใจท าอะไรก็ข้ึนอยูก่บัจิตใจของตวัเองเป็นส าคญั 
หาได้ค  านึงถึงพระประสงค์ของพระเจา้ หรือโครงการท่ีพระองค์ทรงวางไวเ้พื่อมนุษยแ์ต่อย่างใดไม่ 
ทั้งน้ีเพราะเป็นชีวติ ท่ีมีเน้ือหนงัเป็นพื้นฐาน เป็นชีวิตท่ีพญามารสามารถเขา้ท างานในจิตใจได ้เป็นการ
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ยากยิ่งนกั ท่ีเราจะเขา้ใจถึงพระสติปัญญาอนัปราดเปร่ืองของพระองค์ ในวิถีทางแห่งไมก้างเขน ทั้งน้ี
เพราะการเหล่าน้ีเป็นของฝ่ายจิตวญิญาณ ซ่ึงมิไดเ้ป็นไปตามความปรารถนาของเน้ือหนงั 

พระเยซูไดท้รงเรียกประชาชน กบัอคัรสาวกให้เขา้มาหาพระองค์ แลว้ตรัสว่า “ถา้ผูใ้ดจะใคร่
ตามเรามา ให้ผูน้ั้นเอาชนะตวัเอง และรับกางเขนของตนแบกตามเรามา” (มาระโก 8:34) เปโตรไดทู้ล
ต่อพระองคว์่า “พระองค์เจา้ขา้ จงช่วยพระองคเ์องเถิด” แต่พระเยซูทรงทราบว่า หากพระองคท์รงช่วย
พระองคเ์อง พระองคก์็ไม่อาจช่วยเหลือคนอ่ืน ๆ ให้รอดได ้และหากวา่พระองคท์รงช่วยเหลือพระองค์
เอง ก็จะเป็นการเห็นแก่ตวั และเพราะการเห็นแก่ตนเองของมนุษยน่ี์แหละ ท่ีท าให้ไม้กางเขนเป็น
ส่ิงจ าเป็น มนุษยส์มควรท่ีจะรับการปรับโทษถึงแก่ความตายเป็นนิตย ์แต่โดยเหตุท่ีพระคริสตท์รงเป็น
ผูแ้ทนของมนุษย์ทรงยอมรับความทุกข์ทรมานนานาประการ ตราบจนวาระสุดท้ายท่ีไม้กางเขน 
พระองค์ก็ไดท้รง “ชิมความตาย เผื่อมนุษยทุ์กคน” พระองคท์รงทนรับความผิดบาปของมุนษยชาติทั้ง
ปวงไว ้ฉะนั้นมนุษย์จึงรอดจากความพินาศแต่ทั้ งน้ีต้องหมายความว่า พวกเขาต้องตายพร้อมกับ
พระองค์ท่ีไมก้างเขนแลว้ การท่ีเราจะติดตามพระองค์ไดอ้ย่างใกลชิ้ดอย่างแทจ้ริงนั้น มีเพียงทางเดียว
คือ เราจะตอ้งยอมรับว่า เราได้ตายพร้อมกบัพระองค์ โดยการปฏิเสธตวัเอง คือความเห็นแก่ตวั และ
ความปรารถนาฝ่ายเน้ือหนงัทั้งปวง เราจะตอ้งสารภาพดงัน้ีวา่ “ขา้พเจา้ถูกตรังไวก้บัพระคริสตแ์ลว้ และ
ไม่ใช่ขา้พเจา้เองท่ียงัมีชีวติเป็นอยู”่ (กาลาเทีย 2:20) เราจ าตอ้งด าเนินตามรอยพระบาทของพระเยซูอยา่ง
เคร่งครัด เพื่อให้ค  าแนะน าต่าง ๆ และขอ้พระธรรมท่ีกล่าวมาน้ี เป็นความจริง ในชีวิตของเรา โดยการ
ยึดเอาความเช่ือและสภาพอ่อนน้อมเป็นท่ีตั้ง ดว้ยว่า “ผูใ้ดใคร่จะเอาชีวิตของตนรอด ผูน้ั้นจะเสียชีวิต 
แต่ผูใ้ดจะเสียชีวติของตน เพราะเห็นแก่เรา ผูน้ั้นจะไดชี้วติรอด” 

ในท่ีน้ีพระเยซูทรงประกาศถึงคุณค่าแห่งจิตวญิญาณของมนุษยว์า่ มีคุณค่ามากยิ่ง แมแ้ต่โลกทั้ง
โลกก็ยงัไม่มีค่าพอท่ีจะเทียบกบัดวงวิญญาณของมนุษยเ์พียงดวงเดียว ไม่มีส่ิงใดดีพอท่ีจะแลกเปล่ียน
กบัดวงวญิญานของมนุษยไ์ด ้ฉะนั้นแมว้า่เราจะไดโ้ลกทั้งโลก เราก็ไม่สามารถช่วยดวงวิญญาณให้รอด
ได ้วิญญาณของมนุษยเ์ป็นส่ิงเดียวเท่านั้น ท่ีมีคุณค่าสูงสุด และสามารถธ ารงคุณค่าน้ีไวจ้นชัว่นิรันดร์ 
เพราะวิญญาณเป็นส่ิงท่ีไม่รู้จกัรแตกดบั ไม่รู้จกัตาย และการท่ีพระเยซูเสด็จมาเพื่อตายในโลกน้ี ก็เพื่อ
ช่วยจิตวญิญาณของมนุษย ์หาใช่ส่ิงของอ่ืนใดไม่ 

เม่ือพระเยซูได้ทรงสั่งสอนให้อคัรสาวก ทราบถึงวิถีทางแห่งไมก้างเขนและชีวิตท่ีปฏิเสธ
ตนเองแลว้ พระองคก์็ไดท้รงช้ีแจงถึงความหวงัใจซ่ึงจะมีมาภายหลงัวา่ เม่ือการทนทุกขท์รมานไดล่้วง
พน้ไปแลว้ พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาดว้ยสง่าราศี เพื่อประทานบ าเหน็จรางวลัให้แก่ผูท่ี้ไดป้ฏิเสธตนเอง 
ติดตามพระองคอ์ยา่งใกลชิ้ด และผูท่ี้ไดเ้สียสละชีวิตเพื่อพระองค ์บุคคลดงักล่าวน้ีจะไดรั้บชีวิตนิรันดร์ 
ส่วนผูท่ี้มีความละอาย ไม่กลา้กระท าการใด ๆ เพื่อพระองคแ์ละปฏิเสธไม่ยอมรับไมก้างเขนของตน จะ
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ไม่ไดรั้บอะไรเลย และพระองคก์็จะทรงมีความละอายเพราะพวกเขาดว้ย ในวนันั้นพระเยซูคริตจ์ะเสด็จ
มาด้วยรัศมีภาพของพระองค์เอง ของพระบิดเจา้ และของเหล่าทูตสวรรค์ผูบ้ริสุทธ์ิ (ลูกา 9:26) เป็น
ขบวนพยหุยาตราแห่งชยัชนะ รุ่งเรืองไปดว้ยรัศมีท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุด 

ลองคิดดูเถิดว่า เราจะมีความยินดีสักเพียงใดในการท่ีจะยอมรับพระองค์ในวนันั้น การท่ีพระ
เยซูทรงด ารงพระชนมชี์พในโลกน้ี ดว้ยความอ่อนนอ้มถ่อมตวั จึงท าให้ผูค้นทั้งหลายในยุคนั้นซ่ึงหวงั
อยา่งยิง่ท่ีจะให้เห็นเผน่ดินของพระองค ์พากนัทอ้ถอย แต่เม่ือพระองคเ์สด็จกลบัมาอีก พระองคจ์ะทรง
ส าแดงรัศมีภาพของพระองค์ และสภาพท่ีแทจ้ริงของพระองค์ (ซ่ึงถูกปกคลุมไวด้ว้ยกายเน้ือหนงั ใน
การรับสภาพเป็นมนุษย ์เพื่อกระท าใหพ้ระประสงคข์องพระบิดาเจา้ส าเร็จ) ใหป้รากฏแจง้แก่ทุกคน 

ต่อจากนั้นพระองค์ไดเ้ปิดเผยให้อคัรสาวกทราบว่า แมว้่าพระองค์จะตอ้งถูกทรมานให้ไดรั้บ
ความทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส แต่ก็จะมีบางคนท่ียืนอยู่กบัพระองค์ในวนันั้น ซ่ึงพระองค์ตรัสว่า 
บุคคลเหล่าน้ีแหละจะไดเ้ห็นแผ่นดินแห่งสง่าราศีของพระองค์ ถอ้ยค าตอนน้ีอาจหมายถึงการจ าแลง
พระกายและการส าแดงพระสง่าราศีของพระองค์ท่ีภูเขาเฮระโมน ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลงัจากการสั่งสอน
คร้ังน้ีไม่ก่ีวนัก็ได ้แต่ก็เป็นปัญหาอยู่วา่ ถา้หากเหตุการณ์เกิดข้ึนในระยะท่ีกระชั้นชิดกบัการเทศนาสั่ง
สอนของพระองคแ์ลว้ ก็ไม่จ  าเป็นอะไรท่ีจะกล่าวอา้งอิงถึงอคัรสาวกผูซ่ึ้งยืนอยูก่บัพระองคท่ี์นัน่ วา่เขา
ยงัมิไดล้ิ้มรสความตาย ฉะนั้นเราจึงอาจตีความหมายของถอ้ยค าของพระองค์เหล่าน้ีได้อีกแง่หน่ึงว่า 
พระองค์อาจหมายถึงความจริงท่ีว่า บรรดาอคัรสาวกจะได้เห็นการสถาปนาคริสตจกัรของพระองค์ 
เพราะมาระโกไดบ้นัทึกไวว้า่ “...จนกวา่เขาจะไดเ้ห็นแผน่ดินของพระเจา้มาดว้ยฤทธานุภาพ (มาระโก 
9:1) ฤทธ์ิอ านาจท่ีพระเจา้ประทานใหแ้ก่อคัรสาวกในวนัเพน็เทคศเต ก็คือพระวิญญาณบริสุทธ์ิของบุตร
มนุษยผ์ูสู้งสุดนัน่เอง ในวนันั้นบรรดาอคัรสาวก จะประกอบไปดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และจะไดใ้ช้
กุญแจแห่งแผน่ดินของพระเจา้ ซ่ึงพระองคไ์ดป้ระทานให้นั้น ออกไปประกาศสั่งสอนพระกิตติคุณแห่ง
แผน่ดินสวรรคน์ั้นใหแ้ก่ชนทุกชาติ 

ข้อไตร่ตรอง 
การท่ีเปโตรสามารถเขา้ใจถึงสภาพท่ีแทจ้ริงของพระเยซูนั้น มิใช่เกิดจากสติปัญญาของมนุษย ์

แต่เป็นโดยการเปิดเผยของพระเจ้า ซ่ึงพระเยซู เองก็ได้เป็นพยานถึงความจริงข้อน้ี เราทั้ งหลายก็
เช่นเดียวกนั กล่าวคือเราจะรู้จกัพระองค ์โดยการศึกษา ดา้นประวติัศาสตร์ หรือศึกษาดา้นศาสนศาสตร์
นั้นหาไดไ้ม่ เราจะรู้จกัพระองค์ได ้ก็โดยการอธิษฐาน โดยทางความเช่ือ และโดยการมีความสัมพนัธ์ 
กบัพระชนมชี์พของพระองค ์ผลแห่งการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว จะท าให้เรากลายเป็นคนท่ีมีความ
สุภาพอ่อนนอ้ม ปฏิบติัพระองคด์ว้ยความเตม็ใจ 



 305 

“อ้ายซาตานจงถอยไปข้างหลังเรา” เปโตรลืมภาพท่ีพระเจา้ทรงเปิดเผยให้อยา่งส้ินเชิง และเร่ิม
มองถึงชีวิตฝ่ายเน้ือหนงั เขาลดฐานะจิตวิญญาณของเขา ลงสู่ระดบัท่ีต ่าตอ้ย จนกระทัง่พระองค์ตรัส
เรียกเขาวา่ “ซาตาน” หากเราไม่มองดูความสวา่งจากสวรรค์ ชีวิตของเราก็จะตอ้งลม้ลงสู่ความหายนะ 
พระเยซูเคยเรียกท่านวา่ “ซาตาน” บา้งหรือไม่ ท่านพยายามท่ีหลีกเล่ียงจากการรับแบกกางเขนในชีวิต
ของท่านเช่นนั้นหรือ? การเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นกิจการของซาตานทั้งส้ิน จุดประสงคข์องพญามารเก่ียวกบั
เรา ก็เช่นเดียวกบัจุดประสงคท่ี์มนัมีต่อพระบุตรของพระเจา้นัน่เอง คือมนัตอ้งการให้เราหนัหนีไปจาก 
การด าเนินชีวติตามวถีิทางแห่งไมก้างเขน 

เม่ือพระเยซูทรงไดย้นิเปโตรทูลเช่นนั้น พระองคก์็ทรงทราบถึงความห่วงใยท่ีเขามีต่อพระองค ์
แต่อยา่งไรก็ตาม พระองคท์รงทราบลึกซ้ึงยิ่งกวา่นั้นอีกวา่ ท่ีเขาพูดเช่นน้ีหาใช่เกิดจากความรู้สึกนึกคิด
ของเขาโดยตรงไม่ หากแต่เป็นความคิดของพญามาร พญามารไม่ตอ้งการให้พระเยซู กระท าตามพระ
ประสงคข์องพระบิดาเจา้ ในการทนทุกขท์รมานเพื่อช่วยมนุษยโ์ลกให้รอดพน้จากความผิดบาป จากมูล
ฐานขอ้น้ีท าให้เราสามารถสังเกตรู้ถึงเล่ห์เหล่ียมของพญามารไดว้่า ในการท่ีมนัจะล่อลวงคนของพระ
เจา้นั้น มนัจะลอกเลียนแบบให้เหมือนกบัพระเจา้ทุกอย่าง มนัพร้อมเสมอท่ีจะขดัขวางพระราชกิจของ
พระเจา้ ไม่วา่คนของพระเจา้จะกระท าอยา่งไร อยูท่ี่ไหน ตลอดจนไดรั้บการเปิดเผยจากพระเจา้อยา่งไร 
พญามารก็มกัจะปะปนอยูด่ว้ย และหาโอกาสแทรกแซงขดัขวางอยูเ่สมอ เช่นเดียวกบัท่ีมนักระท าแก่เป
โตรในขณะน้ี แต่พระเยซูทรงรู้เท่าทนั พระองค์ทรงตวาดและต าหนิมนั โดยมิไดห้ว ัน่หวาดหรือชกัช้า
แต่ประการใด 

“เราจะมอบกุญแจแห่งแผ่นดินสวรรค์ให้ไว้แก่ท่าน” โดยปกติแลว้ลูกกุญแจจะไม่มีประโยชน์
อนัใดเลย หากวา่ไม่มีผูใ้ดน าไปใช ้ลูกกุญแจท่ีจะไขเขา้สู่แผน่ดินสวรรค์นั้น พระเจา้ไดท้รงมอบให้อยู่
ในมือของเราแลว้ แต่เน่ืองจากเรามิไดน้ าไปใช ้ใหเ้ป็นไปตามพระประสงคข์องพระองค ์ฉะนั้นเราจึงไม่
อาจมองเห็นสง่าราศีและขุมทรัพย์ของพระองค์ ด้วยเหตุท่ีเรามิได้ไขเอาส่ิงเหล่าน้ีออกมา เพื่อ
ผลประโยชน์ของตวัเองและผูอ่ื้น และมิได้พนัธนาการอ านาจชั่วของพญามารซ่ึงคอยขดัขวางเราอยู่
ตลอดเวลาไว ้ดงันั้นเราจึงตอ้งพา่ยแพแ้ก่มนั 

“เจา้เป็นเหมือนกอ้นหินท่ีให้เราสะดุด” เปโตรตอ้งกลายเป็น “กอ้นหินท่ีให้สะดุด” เพราะเขา
ขดัขวางทางแห่งไม้กางเขน (กาลาเทีย 5:11) ด้วยการทูลทัดทานพระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า ให้
เหตุการณ์นั้น อยูห่่างไกลจากพระองคเ์ถิด อยา่ใหเ้ป็นอยา่งนั้นแก่พระองคเ์ลย” ทางแห่งไมก้างเขน ตอ้ง
สะดุด หยุดชงกัไป เม่ือเราเลือกด าเนินชีวิตตามแบบท่ีเห็นแก่ตวั คือทางแห่งความสะดวกสบาย ฉะนั้น
หากว่าเราไม่ปรารถนาท่ีจะเป็นหินสะดุดต่อพระเจา้ เราก็ตอ้งปฏิเสธตวัเอง แบกรับกางเขนติดตาม
พระองคไ์ป 
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“เจา้มิไดติ้ดตามพระด าริของพระเจา้” ท่านปฏิบติัตนต่อผูท่ี้คบคา้สมาคมกบัท่านดว้ยลกัษณะ
เช่นใด การปฏิบติัตนของท่านเป็นเหมือน “สุคนธรส อนัหอมหวานของพระคริสตแ์ก่พระเจา้” หรือเป็น
กล่ินแห่งความชัว่ร้ายของพญามาร (คือการเห็นแก่ตวัเอง) ท่านด าเนินตามแนวทางอนัชอบธรรม ซ่ึงจะ
น าชีวติไปสู่ผูอ่ื้น หรือด าเนินตามแนวทางแห่งความตาย ซ่ึงจะตอ้งถึงแก่ความพินาศในท่ีสุด  

(ดู 2 โครินธ์ 2:15) 

ทบทวน 
1. เมืองท่ีตั้งอยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของทะเลกาลิลี ซ่ึงพระเยซูคริสตแ์ละอคัรสาวกแวะเยือนเพียงชัว่

ครู่ แลว้ก็จากไปนั้น ช่ืออะไร? เหตุใดพระเยซูและอคัรสาวกของพระองค์ จึงเร่งรีบออกจากเมืองนั้น
นกั? 

2. เม่ือขา้มไปถึงฟากตรงขา้มแล้ว พระเยซูและอคัรสาวกข้ึนฝ่ังท่ีใด? ณ ท่ีนั้นพระองค์ทรง
กระท าการอศัจรรยอ์ะไรบา้ง? หลงัจากนั้นพระเยซูและอคัรสาวกไดเ้ดินทางไปยงัท่ีใดต่อไป? 

3. ขณะท่ีกล่าวถึงน้ี พระเยซูและอคัรสาวกอยูใ่นเขตแดนของผูใ้ด? หวัเมืองท่ีส าคญัของแควน้
น้ี คือเมืองอะไร? หลงัจากนั้นพระเยซูประทบัอยูใ่นแควน้น้ี พระองคไ์ดท้รงไปเยีย่มเยยีมท่ีใดบา้ง? 

4. ในบทเรียนน้ี มีตอนใดกล่าวถึงฝงูชนเป็นอนัมาก บา้งหรือไม่? 
5. พระเยซูไดต้ั้งปัญหาถามอคัรสาวกวา่อยา่งไร? พวกเขาทูลตอบวา่อยา่งไร? พระองคท์รงถาม

พวกเขาเป็นการเฉพาะตวัวา่อยา่งไร? ใครเป็นผูต้อบ? ตอบวา่อยา่งไร? พระเยซูตรัสแก่เขาวา่อยา่งไร? 
6. พระเยซูตรัสว่าเปโตรสามารถเขา้ใจความจริงน้ีไดอ้ยา่งไร? พระองค์ทรงทราบไดอ้ยา่งไร? 

เปโตรจะสามารถเขา้ใจในเร่ืองน้ีโดยทางอ่ืนใดไดห้รือไม่? เพราะเหตุใดท่านจึงคิดวา่พระเจา้ทรงเป็นผู ้
เปิดเผยให้แก่เปโตร? พระเยซูทรงอา้งถึงอะไรเป็นคร้ังแรกในตอนน้ี? พระองค์ตรัสว่าอย่างไร? ค าว่า
ศิลาในท่ีน้ีเล็งถึงอะไร? พระองคท์รงเรียกเปโตรวา่อยา่งไร? เพราะเหตุใด? พระองคต์รัสวา่ คริสตจกัร
ของพระองคจ์ะด าเนินไปอยา่งราบร่ืน หรือจะตอ้งประสบกบัอุปสรรคขดัขวาง” 

7. ผูท่ี้จะเป็นศตัรูของคริสตจกัรคือใคร? คริสตจกัรจะพา่ยแพแ้ก่ศตัรูหรือไม่? 
8. พระเยซูตรัสว่า พระองค์จะประทานอะไรให้แก่อคัรสาวก? พระองค์ทรงหมายถึงเปโตร

โดยเฉพาะหรือหมายถึงคริสตจกัรทั้งปวง? การท่ีพระองคป์ระทานให้แก่พวกเขาเช่นน้ี เพื่อจุดประสงค์
อะไร? ท่านมีความเขา้ใจในเร่ืองน้ีอยา่งไร? 

9. ในปัจจุบนัมีผูใ้ดบา้งท่ีสามารถใชอ้ านาจน้ีได?้ 
10. พระเยซูตรัสสั่งอคัรสาวก ให้ท าอย่างไร เก่ียวกบัความจริงท่ีพระเจา้ไดท้รงเปิดเผยให้เขา

ทราบโดยทางเปโตร? 
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11. นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา พระเยซูไดท้รงเปิดเผยให้อคัรสาวก ทราบถึงเร่ืองอะไรบา้ง? เพระ
เหตุใด? เปโตรทูลต่อพระองค์อย่างไรในเร่ืองน้ี? การท่ีเปโตรทูลทดัทานพระเยซูเช่นน้ี เป็นโดยพระ
บิดาหรือ? พระองค์ทรงกระท าอย่างไร? พระองคเ์รียกเปโตรวา่อย่างไร? เพราะเหตุใดพระองคจึ์งทรง
เรียกเขาเช่นนั้น? อะไรเป็นมูลเหตุท่ีท าใหเ้ปโตรเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วเช่นนั้น? เหตุใดพระเยซูจึง
ตรัสวา่เปโตรเป็นหินสะดุด? 

12. พระเยซูตรัสวา่ ขอ้พิสูจน์ในการติดตามพระองคคื์ออะไร? การสละชีวิตของเราจะท าให้เรา
รับความรอดไดอ้ยา่งใด? พระองคต์รัสเก่ียวกบัคุณค่าแห่งดวงวญิญาณของมนุษยว์า่อยา่งไร? 

13. พระเยซูทรงเปิดเผยอะไรบา้ง เก่ียวกบัการเสด็จกลบัมาของพระองค?์ พระองคจ์ะมาในสง่า
ราศีของผูใ้ด? พระองค์ตรัสอย่างไร เก่ียวกับบ าเหน็จรางวลั ท่ีพระองค์จะประทานให้แก่คนของ
พระองค?์ พระองคต์รัสวา่ ผูท่ี้มีความละอาย ไม่ยอมรับพระองคใ์นโลกน้ี จะไดรั้บผลตอบแทนอยา่งไร
ในวนันั้น? 

14. พระเยซูทรงท านายวา่อยา่งไร เก่ียวกบัผูย้นืหยดัอยูก่บัพระองค ์ในวนันั้น? 

ข้อพจิารณาในการศึกษา 
1. ท่านคิดวา่ พระเยซูทรงสนพระทยั ในส่ิงท่ีประชาชนคิดเห็นเก่ียวกบัพระองคเ์ช่นนั้นหรือ 2.

ค าพยานของเปโตรเป็นค าพูดท่ีเกิดจากประสบการณ์ของเขาเอง หรือเป็นค าพูดท่ีมาแต่พระเจา้ 3.การท่ี
พระเจา้ทรงเปิดเผยให้เปโตรทราบความจริงนั้น อยูท่ี่น ้ าพระทยัของพระบิดา หรือข้ึนอยูก่บัความตั้งใจ
ของเปโตร 4. ท่านคิดว่าอคัรสาวกคนอ่ืน ๆ รู้ถึงสภาพท่ี แทจ้ริงของพระเยซู เช่นเดียวกบัท่ีเปโตรรู้
เช่นนั้นหรือ 5. พระบิดาเจา้ทรงเปิดเผยความจริงน้ีให้แก่เปโตรโดยวิธีใด 6. ความส าคญัของการเปิดเผย
ความจริงน้ี ข้ึนอยู่ท่ีพระประสงค์ของพระเจ้า หรืออยู่ท่ีความสามารถของเปโตรในการท่ีจะรับข่าว
ประเสริฐน้ี 7. พระเจา้จะทรงส าแดงน ้ าพระทยัของพระองค ์ให้แก่มนุษยทุ์กคน โดยวิธีเดียวกนัเช่นนั้น
หรือ 8. พระเจา้ทรงเปิดเผยให้แก่เปโตรทางดา้นสมอง หรือดา้นจิตวิญญาณ 9. เหตุใดพระเยซูจึงทรง
ห้ามบรรดาอคัรสาวก มิให้บอกกล่าวให้ผูใ้ดทราบวา่ พระองคคื์อ พระคริสต์ ในเม่ือพระองค์ก็ทรงพอ
พระทยั ต่อการท่ีเปโตรเขา้ใจถึงความจริงน้ี 10. ลูกกุญแจแห่งแผ่นดินสวรรค์ คืออะไร ผูใ้ดบา้งท่ีจะมี
อ านาจในการผกูมดั หรือปลดปล่อยส่ิงหน่ึงส่ิงใด เหตุใดพระเยซูทรงเรียก เปโตรวา่ “ซาตาน” 11. การ
รับแบกกางเขนติดตามตามพระเยซูไปนั้นหมายความว่าอย่างไร 12. คุณค่าของดวงวิญญาณมีมาก
เพียงใด 13. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เก่ียวกบัการท่ีพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลบัมาดว้ยสง่าราศีของ
พระองค ์
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