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สนทนากับคุณคร ู
นักเทศนเรืองนามคนหนึ่งกลาววา “ขาพเจาจะไมเทศนาหรือส่ังสอนคําสอนใด หากคําสอนนั้นมิได

สอนใจขาพเจาเองกอน” 
ครูท่ีดียอมสละเวลาในการเตรียมบทเรียนท่ีจะสอนใหพรอม การเตรียมตัวมีสองประการดวยกนั 

คือ การเตรียมตัวฝายวิญญาณจิตและฝายความรู 
ก. การเตรียมตัวฝายวิญญาณจิต ไดแกการเขาเฝาพระเจา โดยการอานพระวจนะของพระองคท่ี

ทานจะสอน และการอธิษฐานเผ่ือการสอนของทาน จงอานขอพระธรรมท่ีทานจะสอนหลาย ๆ คร้ัง 
อธิษฐานทูลขอใหพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงสอนทาน ใหรูจักใชขอพระธรรมเหลานั้น เพื่อนกัเรียนของ
ทานจะไดรับพระพร และขอสอนใจจากพระองค อยาลืมอธิษฐานเผ่ือนักเรียนทุกคนในช้ันของทานดวย 

ข. การเตรียมตัวฝายความรู ไดแกการศึกษาขอพระธรรมท่ีจะสอนอยางละเอียด โดยคํานึงถึง
จุดมุงหมายของบทเรียน และคําอธิบายตาง ๆ เพื่อจะใหนกัเรียนเขาใจบทเรียนนัน้ ๆ อยางแจมแจง โดยใช
คูมือครูประกอบ หากมีคําอุปมาหรือขอเปรียบเทียบอ่ืนใด ท่ีทานเห็นวาจะชวยใหนกัเรียนเขาใจคําสอนได
ดียิ่งข้ึน ก็จงใชคําอุปมาและขอเปรียบเทียบเหลานั้นใหเปนประโยชนแกนกัเรียน 

ขอแนะนํา จงใชเวลาอยางนอยท่ีสุดสองช่ัวโมง สําหรับเตรียมการสอนทุกคร้ัง โปรดจําไววา 
อยาเทศนาในช้ันเรียน แตจงส่ังสอนเหมือนครูสอนศิษย 
อยาอานจากคูมือครูในเวลาสอน แตจงศึกษากับนกัเรียน จากพระคริสตธรรมคัมภีรโดยตรง 
อยาถือคูมือครูในเวลาสอน จงถือพระคริสตธรรมคัมภีร 
อยาพูดแตฝายเดียว แตจงใหนักเรียนมีโอกาสพูดบาง 
ขอพระเจาทรงอวยพรทาน ใหการสอนของทานเกิดผลเพื่อพระองค 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร 
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บทเรียนที่ 1 อันดรูว อัครสาวกผูมีมติรจิต 0

จุดประสงค ของการสอนบทเรียนนี้ เพือ่ใหรูวาพระเยซูคริสตทรงใชความสามารถท่ัว ๆ ไปของ
อันดรูว ในการนําคนอ่ืนมาเช่ือพึ่งในพระองค หนุนใจใหนักศึกษาสํารวจดูความสามารถของตนเอง แลว
ทูลขอพระเยซูทรงใชความสามารถนั้น ใหเปนประโยชนในพระราชกิจ ของพระองค 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ยอหน 1:35-42, 6:1-14, 12:20-22 

คํานํา ถาหากพระเจา จะทรงใชคนท่ีดีครบถวนทุกอยาง หรือคนท่ีมี “พรสวรคเทานั้น กจ็ะเปนส่ิงท่ี
นาทอแทใจอยางยิ่งสําหรับคริสเตียนท่ัวไป เพราะเขาจะไมมีโอกาสไดรับใชพระองคเลย แตพระองคมิได
ทรงเลือกคนเชนนั้น พระองคทรงเลือกผูท่ียินดใีหพระองคทรงใช แมเขาจะมีความสามารถเพียงเล็กนอยก็
ตาม พระคริสตธรรมคัมภีรใหม กลาวถึงเร่ืองราวของอันดรูวเพยีงเล็กนอยเทานั้น ทานอาจจะเปนคนหนึ่ง
เหมือนอันดรูว มีความสามารถเพียงเล็กนอย แตเม่ือยนิดีใหพระเยซูคริสตทรงใช ก็อาจนําพระพรอยาง
ใหญหลวงมาสูคนจํานวนมาก ใหเรามาศึกษาจากพระคําของพระเจา เกี่ยวกับอันดรูว เทาท่ีบันทึกไว” 

บทเรียน ก. อันดรูวพบพระเยซูคริสต (ยอหน 1:35-40) 

อันดรูว เดิมเปนศิษยคนหนึ่งของยอหนบัพติศมา (ดูยอหน 1:35-37,40) เขามีใจกระหาย ใครจะพบ
พระเยซูคริสตซ่ึงทรงเปนพระมาซีอา หรือพระผูชวยใหรอดของโลก เม่ือไดยินยอหนประกาศถึงเร่ืองการ
เสด็จมาของพระเยซูคริสต ก็ติดตามเปนศิษยของยอหน เพื่อรับคําสอนจากทานเกีย่วกับพระคริสต 
ประการหน่ึงอีกประการหนึ่ง เพื่อหวังจะไดพบพระเยซูคริสตทันที เม่ือพระองคทรงปรากฎ 

วันหนึ่ง ขณะท่ีอันดรูวและเพื่อนอีกคนหนึ่งยืนอยูกับยอหน เห็นบุรุษผูหนึ่งเดินผานไป ยอหนกลาว
วา “ดูแนะ พระเมษโปดกของพระเจา” แมอันดรูวกระหายจะพบพระเยซูคริสต แตเขามิใชคริสเตียน
จําพวก “เช่ือตามบิดามารดา” หรือ “เช่ือตามเพ่ือนฝูง” หรือ “เช่ืออยางงมงาย” เขาและเพื่อนตัดสินใจ
ติดตามพระเยซูคริสตไป เพื่อสืบดูวาบุรุษนั้นคือ พระคริสตอยางแทจริงหรือไม 

พระเยซูคริสต ทรงทราบถึงความตองการของทุกคน ทรงเปดทางใหทุกคนท่ีตองการแสวงหา
พระองค เขามาหาพระองค เม่ือพระองคทรงเห็นวามีชายสองคนติดตามพระองคมา จึงตรัสถามวา “ทาน
หาอะไร” เขาทูลพระองควา “อาจารยทานอาศัยอยูท่ีไหน” พระองคตรัสแกเขาวา “มาดูเถิด” เขาท้ังสอง ก็
ติดตามพระเยซูคริสตตอไปเช่ือวา ตลอดเวลาท่ีติดตามพระเยซูคริสตนั้น พวกเขาไดยินถึงคําสอนตาง ๆ 
ของพระองค เห็นการอัศจรรยท่ีพระเยซูคริสตทรงกระทํา ทําใหเขาปฏิเสธไมไดวาพระองคคือพระมาซีอา 
พระผูชวยใหรอดของชาวโลก หากทานมีใจใครจะแสวงหาความจริง และองคพระผูชวยใหรอดจงเปดใจ
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ออก เพื่อศึกษาใหรูจักพระเยซูคริสตยิ่งข้ึน จากพระดํารัสของพระองค พระองคจะทรงสําแดงใหทานเห็น 
อยางชัดแจงพระองคไมทรงปรารถนาใหผูหนึ่งผูใดเช่ือพระองคอยางงมงาย แตเช่ือดวย “ความเขาใจ” เพื่อ
ทานจะทราบวา ผูท่ีทานเช่ือนั้นคือผูใด 

ข. อันดรูว แนะนําพ่ีชายใหรูจักพระเยซูคริสต (ยอหน 1:41,42) 

เม่ืออันดรูว ไดพบพระเยซูคริสตและทราบวาพระองคคือผูใดแลว เขารีบกลับไปบอกพี่ชายของตน 
เกี่ยวกับขาวดนีี้ การท่ีอันดรูวอาจจะชักชวนใหพี่ชายของตนเช่ือพระเยซูคริสตนั้น มิใชเปนส่ิงท่ีงายนัก
เพราะเขามีฐานะเปนนอง มีหนาท่ีคอยเช่ือฟงและติดตามพ่ีชาย มิใชส่ังสอนและเปนผูนําของพี่ชาย แต
ดวยความต่ืนเตนดีใจท่ีไดพบพระคริสต เขาไมอาจเก็บซอนขาวดีนี้ไวได จึงบอกพี่ชายดวยความกลาดวย
ความภาคภูมิใจและม่ันใจวา “เราพบพระมาซีอาหแลว” จากความเช่ือ ความกระตือรือรน และความม่ันใจ
ของนองชาย ขณะบอกขาวนี้ใหพี่ชายทราบ ทําใหพี่ชายตองติดตามอันดรูวไป เพื่อดูวาจริงตามท่ีเขาไดเลา
ใหฟงหรือไม และพ่ีชายก็ไดพบพระเยซูคริสต 

ทานเคยนึกสงสัยไหมวา ทําไมเม่ือเราบอกใหคนอ่ืน ทราบถึงเร่ืองพระเยซูคริสต ดูประหนึ่งวาไมมี
ใครอยากฟงอยากสนใจ บางคร้ังกลับหวัเราะใหอีกท้ังนี้เปนเพราะ เราไมมีความกระตือรือรน ความ
เช่ือม่ัน และความภาคภูมิใจอยางอันดรูว เม่ือเราเองรูสึกอับอายท่ีจะบอกคนอ่ืน คนอ่ืนก็รูสึกอับอายท่ีจะ
ฟงหากเราจะแสดงใหเขาเหน็วา เรามีความม่ันใจในส่ิงท่ีเราเช่ือ เรารูสึกภูมิใจและกระหายท่ีจะบอกขาวดี
นี้ คนอ่ืนกจ็ะมองเห็นความสําคัญของเร่ืองราวท่ีจะพูด 

ค. อันดรูว นาํเด็กชายคนหน่ึง มาพบพระคริสต (ยอหน 6:1-14) 

แมอันดรูวจะไมมี “พรสวรรค” หรือความสามารถอะไรมากนัก แตเม่ือเขายินดีตดิตามพระเยซู
คริสต พระองคก็ทรงรับเขาเปนสานุศิษย ตอมาไดรับการแตงต้ังใหเปนอัครสาวกคนหน่ึงของพระองค 

คร้ังหนึ่ง พระเยซูคริสตทรงประกาศเทศนา ใหคนจํานวนกวาหาพันคนฟงจนถึงเวลาเย็น พระองค
ทรงทราบวา คนเหลานั้นกําลังหิวกระหาย จึงทรงดําริจะเล้ียงเขาเหลานั้น พระองคตรัสถามเหลาสาวกวา 
“เราจะซ้ืออาหารท่ีไหนใหคนเหลานี้กนิได” แทจริงพระองคทรงทราบวาควรจะทําประการใด พระองค
ทรงตองการลองใจเหลาสาวกเทานั้น วามีความเช่ือม่ันในพระองคมากมายเพียงใด ฟลิปทูลตอบวา “พวก
เราไมมีเงินพอท่ีจะซ้ืออาหารใหคนเหลานัน้” สาวกคนอ่ืน ๆ ก็ไมทราบจะทําประการใด 

ขณะนัน้ อันดรูวเหลือบไปเห็นเดก็ชายคนหนึ่ง มีขนมบาละลีหาอันและปลาสองตัว เขาเช่ือวาถานํา
เด็กคนนี้มายังพระเยซูคริสต พระองคทรงตองมีวิธี ท่ีจะใชอาหารเพยีงเล็กนอย ท่ีเดก็คนนั้นมีอยูเล้ียงคน
จํานวนท้ังหมด ความเช่ือม่ันของอันดรูวก็บังเกิดผล คนท้ังหาพันคนไดรับการเล้ียงอยางอ่ิมหนาํสําราญ 
และยังมีเหลืออีกสิบสองกระบุง 
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ในพระราชกิจของพระเจา บางคร้ังเรามักมองขามความสําคัญของ “ส่ิงเล็กนอย” เชนทุนทรัพยเพยีง
เล็กนอย คนงานจํานวนนอย ผูมีสติปญญานอยเปนตน งานบางอยางท่ีเรานาจะทําไดเรากลับบนวา “ไมมี
เงิน” “มีคนนอยเกนิไป” “ฉันไมมีความสามารถพอ” ฯลฯ ในท่ีสุด ไมมีงานอะไรเจริญกาวหนาใน
คริสตจักร แมแตอยางเดียว สมาชิกเดิมมีจํานวนเทาใด หาปสิบปผานพนไป ก็ยังคงมีจํานวนเทาเดมิ 
มิหนําซํ้ายังกลับลดจํานวนลงไปอีก ถาทานรอคอยจนกวาจะมีทุนทรัพยมาก จนกวาจะมีสมาชิกมาก หรือ
จนกวาจะมีผูประกอบดวยคุณวุฒิมาชวย ทานจึงจะเร่ิมงานของพระเจา ทานจะไมมีวนัท่ีจะเจริญกาวหนา 
ดุจเหลาสาวกที่บอกพระเยซู วาไมมีเงนิเพียงพอท่ีจะซ้ืออาหารใหคนท้ังหาพันคน หากพวกเขามวัแตพึ่ง
ความสามารถของตนเอง หาเงินจนเพียงพอ เช่ือวาในเย็นวันนั้นคนท้ังหาพันคนจะตองอดอาหารอยาง
แนนอน ใหเราปฏิบัติตามตัวอยางของอันดรูว รูจกัใชส่ิงเล็กนอย สติปญญาเพียงเล็กนอย เด็กชายเล็ก ๆ 
คนหน่ึงใหเปนประโยชนในพระราชกจิของพระเจา มอบเทาท่ีมีอยูใหพระองคทรงใช เร่ิมตนทํางานของ
พระเจากําลังและความสามารถท่ีมีอยู แลวพระองคก็จะทรงอวยพร ใหงานนั้นเจริญกาวหนา เกิดผล
ทวีคูณ 

ง. อันดรูว พาชาวเฮเลนมาหาพระคริสต (ยอหน 12:20-22) 

อันดรูวดเูหมือนจะมี “พรสวรรค” เพียงอยางเดียว คือนําคนมาหาพระเยซูคริสต ไมวาจะเปนเพียง
คนเดียวหรือสองคน จะเปนคนชาติเดยีวกันหรือคนตางชาติอันดรูว เปนหวงวิญญาณของทุกคนไมเคย
ปฏิเสธ ท่ีจะนาํผูหนึ่งผูใดมารูจักพระเยซูคริสต 

เหตุการณอีกอยางหนึ่งเกิดข้ึนท่ีกรุงเยรูซาเล็ม พวกเฮเลนซ่ึงเปนชาวตางประเทศ ตองการจะพบ
และรูจักพระเยซูคริสตจึงพาไปหาฟลิป อัครสาวกคนหนึ่งของพระองค ฟลิปไมอยากนําคนเหลานั้นไป
พบพระองค จงึบอกอันดรูว อันดรูวไมรอชา รีบไปบอกใหพระเยซูคริสตทราบทันที 

คริสตจักรปจจบัุน ตองการคนอยางอันดรูว ผูมีใจรักและเปนหวงตอคนอ่ืน มีความกระตือรือรนท่ี
จะเปนพยานเพื่อพระเยซูคริสต นําพี่นองของตนมาสูทางแหงความรอด แมจะมีความสามารถและ
พรสวรรคเพียงเล็กนอย แตยนิดีใหพระเยซูคริสตทรงใช นอกจากนั้นเขายังไมมองขามความสําคัญของคน
อ่ืน ไมกลัวอาย ท่ีจะพาเดก็นอยมายังพระเยซูคริสตแมเขาเองจะไมทราบวา ส่ิงท่ีเด็กนอยมีอยูนัน้จะเปน
ประโยชน แกคนจํานวนกวาหาพนัคนกต็าม แตเขาทราบวา ไมมีอะไรยากเกนิไปสําหรับพระเยซูคริสต 
ทานรูสึกวาทานมีสติปญญา และความสามารถนอยเกนิไปไหม จงมอบใหแกพระเยซูคริสตพระองคจะ
ทรงใชทาน เหมือนดังท่ีพระองคทรงใชอันดรูว 
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บทเรียนที่ 2 ฟลิป อัครสาวกผูใฝเหตุผล 1

จุดประสงค ของการเรียนบทเรียนนี้เพื่อใหทราบวา พระเยซูคริสตทรงพอพระทัยผูท่ีชอบเหตุผล 
หนุนใจใหนกัศึกษาแสวงหาความจริงในพระเยซูคริสต 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ยอหน 1:43-46, 14:6-12 

คํานํา ทานเคยไดยินคํานนิทา และคําวจิารณของคนบางพวก เกี่ยวกับคริสเตียนบางไหม เชน 
“พวกคริสเตียนเปนพวกที่ไมมีสมอง เช่ือในส่ิงไรเหตุผลไรสาระ” คําวิจารณของเขาอาจมีความจริงอยูบาง 
เพราะมีคนมากมายอางตนวาเปนคริสเตียน แตไมมีความม่ันใจในส่ิงท่ีตนเช่ือ ไมมีเหตุผลอันใดที่จะอาง
ใหคนอ่ืนทราบวา ส่ิงท่ีตนเชื่อนั้น “จริง” “ถูกตอง” เชนเม่ือถูกถามวา “คุณทราบไดอยางไรวามีพระเจา?” 
“คุณทราบไดอยางไรวา พระคัมภีรเปนพระดํารัสของพระเจา?” “สวรรคและนรกมีจริง?” เปนตน คริส
เตียนจํานวนไมนอยนิ่งอ้ัน อธิบายเหตุผลใหคนอ่ืนฟงไมไดแมแตนอย ผลท่ีติดตามมาก็คือ เสียงหัวเราะ
เยาะและคํานนิทาวา “คริสเตียนเปนพวกท่ีไมมีเหตุผล” เปนความจริงท่ีวาเรารอดไดดวย “ความเชื่อ” เรา
เปนคริสเตียนโดย “ความเช่ือ” แตหาไดหมายความวา เราไมมีเหตุผลใน “ความเกีย่วกับความเช่ือในพระ
เยซูคริสต เปนส่ิงท่ีคริสเตียนทุกคนพึงปฏิบัติเพื่อใหทราบแนวาส่ิงท่ีตนเช่ือนั้นคืออะไร” 

ก. พระเยซูทรงเรียก ฟลปิ (ยอหน 1:43-46) 

ทามกลางคนเหลานั้น ท่ีพระเยซูคริสตทรงเรียกใหเปนอัครสาวก มีคนหนึ่งช่ือฟลิป เปนผูท่ีชอบ
เหตุผล เช่ือและทําในส่ิงท่ีเปนไปไดเทานัน้ แมจะมีจดุออนแอในความเช่ือ พระเยซูคริสตก็ทรงเลือกเขา
เพราะทราบวาจะใชเขาในพระราชกิจของพระองคได 

คนท่ีชอบหาเหตุผล จะชักชวนเขามาเช่ือพระเยซูคริสตไมยากเกินไปนกั ทานตองไปหาเขา เรียกเขา 
จะรอใหเขามาหาทานไมได ในกรณีของฟลิป พระเยซูคริสตตรัสเรียกเขากอนเชนกัน วันหนึ่ง พระองค
กําลังจะเสดจ็ไปยังมณฑลกาลิลาย พบฟลิปในท่ีแหงหนึง่ ทรงทราบความคิดของฟลิป วาตองการจะรูจัก
และเช่ือพระองค แตเขาตองการหาเหตุผลและความจริงมากกวานี้ จึงตรัสแกฟลิปวา “จงตามเรามา” ดวย
ใจอยากทราบความจริงอยูกอนแลว ฟลิปจงึติดตามพระเยซูคริสตไป เพื่อแสวงหาความจริง เราไมทราบวา 
เขาติดตามพระเยซูคริสตนานเพียงใด เช่ือวาตลอดเวลาท่ีติดตามพระเยซูคริสต เขาคงถามปญหาท่ีเขา
สงสัย พระเยซูคริสตก็ทรงตอบใหทราบอยางชัดเจน ประกอบกับฤทธ์ิอํานาจของพระองค ท่ีทรงสําแดง
ใหประจักษแกตาฟลิป ทําใหเขาเช่ืออยางไมมีขอสงสัยวา พระเยซูคริสตคือพระผูชวยใหรอดเขารีบ
กลับไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่ง ช่ือนาธานาเอล บอกขาวดีนีใ้หทราบ จงสังเกตดูคําพดูของเขา จะเห็นวา เขา
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มิไดเชื่ออยางงมงาย แตทราบแนวาผูท่ีตนเชื่อนั้นคือผูใด ฟลิปบอกแกนาธานาเอลวา “เราไดพบพระองค
นั้น (1) ท่ีโมเสสไดกลาวถึงในคัมภีรพระบัญญัติ (2) และพวกศาสดาพยากรณไดกลาวถึงดวย (3) คือพระ
เยซูบุตรของโยเซฟ ชาวนาซาเร็ธ” 

นาซาเร็ธเปนเมืองเล็ก ๆ เปนท่ีอยูของคนที่ยากจน และมีการศึกษานอยผูท่ีมาจากเมืองนาซาเร็ธ จึง
ไมเปนท่ียกยองนับถือของคนท่ัวไป เม่ือฟลิปบอกวา “พระเยซู บุตรของโยเซฟชาวนาซาเร็ธ” นาธานาเอ
ลถามทันท่ีวา “ส่ิงดีอันใดจะมาจากนาซาเร็ธไดหรือ?” ฟลิปใหคําตอบที่ฉลาดท่ีสุดวา “มาดูเถิด” เพราะฟ
ลิปเช่ือพระเยซูคริสต ก็โดยการติดตามดูพระองค (ดูขอ 28) พระเยซูคริสตมิไดเทศนาเปนพยาน ใหเขาฟง
อยางยืดยาว แตจากชีวิตของพระองค ทําใหผูท่ีมองเหน็ตองเช่ือ วาพระองคคือพระคริสตพระบุตรของ
พระเจา สมดังสุภาษิตท่ีวา “การประพฤติมีเสียงดังยิ่งกวาคําพูด” ชีวิตประจําวนัและการประพฤติของคริส
เตียนเปนจํานวนมาก ในปจจุบันแตกตางกับชีวิตของพระเยซู คนจํานวนไมนอย ท่ีไมยอมเช่ือพระเยซู
คริสต โดยอางเหตุผลเพียงงาย ๆ วา “ไมเห็นพวกคริสเตียนมีอะไรวิเศษไปกวาเรา” บางมีความต้ังใจ
อยากจะรับเช่ือ พระเยซูคริสตแตเห็นการประพฤติ ของคริสเตียนบางคนทําใหเขาสะดุดและทอถอย เลิก
ลมความต้ังใจไป คริสเตียนทุกคนจึงพึงสังวรณไวเสมอวา ไมเพียงแตพระเจาทอดพระเนตรเห็น 
ชีวิตประจําวันของเรา ผูท่ีไมเช่ือในองคพระเยซูคริสตก็สังเกตทวงทีอิริยาบถของเราดวย ทานอาจบอกคน
อ่ืน ดังท่ีฟลิปบอกนาธันเอบไดหรือไมวา “มาดูเถิด” และเม่ือเขาไดเหน็ชีวิตประจําวนั ของทานจะทําให
เขาชมเชยไดหรือไมวา ทานเปนคริสเตียนอยางแทจริง และทําใหเขาอยากเปนคริสเตียน อยากตอนรับองค
พระเยซูคริสตเปนผูชวยใหรอด 

ข. ความเชื่อแลกเหตุผล (ยอหน 6:5-7) 

การชอบแสวงหา “เหตุผล” และรูจักใช “สมอง” ในการทุกอยางเปนส่ิงดียิ่ง แตอยางไรก็ตาม 
สติปญญา ความสามารถ ความนึกคิด และกําลัง “สมอง” ของมนุษยมขีดจํากัด เราไมอาจเขาใจทกุส่ิงทุก
อยางได เราไมอาจใหเหตุผลและหาคําตอบทุกอยาง แกปญหาท่ีเราเผชิญได หากเราเช่ือพึ่งแตสติปญญา
และเหตุผลของเราเอง บางคร้ังก็จะเปนส่ิงท่ีขัดขวางตอ พระพรของพระเจา ท่ีจะมาถึงทานและคนอ่ืน 
เพราะส่ิงสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่งในชีวิตคริสเตียนคือ “ความเช่ือ” เราไมอาจเขาใจหลายส่ิงหลายอยาง ใน
พระคริสตธรรมคัมภีรแตเรายึดถือและปฏิบัติตาม โดยความเช่ือตามพระดํารัสของพระเยซูคริสต 

เหตุการณการเล้ียงคนหาพนัคนดวยขนมปง 5 กอน และปลาสองตัว เปนตัวอยางท่ีดีในเร่ืองนี้ เม่ือ
พระเยซูคริสตทรงเห็นคนจํานวนมากมาย และทรงทราบวา พวกเขากําลังหิว จึงตรัสถามฟลิปวา “เราจะ
ซ้ืออาหารที่ไหน ใหคนเหลานี้กิน” ฟลิปผูใฝเหตุผล เร่ิมคํานวณในใจถึงส่ิงท่ีเปนไปได แลวสรุปวา ไมมี
ทางท่ีจะเล้ียงคนท้ังหมดนี้ได เพราะพวกเขามีเงินเพียงเล็กนอย ไมอาจซ้ืออาหารเล้ียงดูคนเหลาน้ีได
เพียงพอ อีกประการหนึ่งในบริเวณใกล ๆ นั้น ก็ไมมีท่ีขายอาหารเลย ตามเหตุผลของฟลิปแลวการนี้
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เปนไปไมได และเขาก็บอกพระเยซูคริสตตามความเขาใจของเขา พระเยซูคริสตมิไดทรงตําหนิเขาในเร่ือง
นี้ แตทรงสําแดงใหเขาเห็นวา ไมมีอะไรเปนไปไมไดสําหรับพระองค พระองคทรงกระทําในส่ิงท่ีเกิน
ความสามารถ และกําลังของมนุษย เดก็นอยท่ีคนสวนมากมองขามขนมปงหากอนและปลาสองตัวท่ีอัคร
สาวกท้ังหลายไมเอาใจใส ไดกลายเปนส่ิงอัศจรรย นําพระพรไปสูคนจํานวนมากแมฟลิปเองกพ็ลอยได
พระพรดวย ถาจะพิจารณาในแงเหตุผล ใครบางอาจคิดวาส่ิงนี้เปนไปได ใครอาจใหคําตอบและเหตุผลวา 
ส่ิงนี้เกิดข้ึนไดอยางไร ฟลิปก็หาเหตุผล ประกอบคําตอบใหถูกตองไมไดแตเหตุการณนี้ก็เกิดข้ึนแลว จะ
ปฏิเสธอยางไรไดวาไมเปนความจริง 

“ความเช่ือ” ของคริสเตียนบางคร้ังก็เปนส่ิงท่ีอธิบายใหเขาใจถองแท ไดยาก นอกจากจะประสบ
หรือ “ชิมด”ู ดวยตนเอง อาจเปรียบเทียบไดกับการรับประทานทุเรียน ผูท่ีไมเคยรับประทานทุเรียนมา
กอน แมทานจะอธิบายใหเขาฟงอยางละเอียดถ่ีถวนเพยีงใด เขาก็ไมมีวนัท่ีจะเขาใจไดอยางถูกตอง จนกวา
เขาจะชิมด ู จึงจะทราบถึงรสอันโอชะของมัน ทานท่ียังไมเคยเปนคริสเตียนหรือคิดอยากจะเปนคริสเตียน 
แตตองการทราบเหตุผลทุกอยางกอนจึงจะยอมเช่ือ อาจจะไมมีโอกาสเปนคริสเตียนเลยก็ได เพราะทาน
ไมอาจเขาใจพระเยซูคริสต และชีวิตคริสเตียนไดอยางแทจริง จนกวาทานจะตอนรับพระเยซูคริสตเขามา
ในจิตใจ เปนพระผูชวยใหรอดของทานโดย “ความเช่ือ” เม่ือนั้นแหละทานจะเร่ิมเขาใจพระองคดยีิ่งข้ึน 
เราอาจสรุปไดวา “เหตุผล” เปนส่ิงสําคัญและประเสริฐ แต “เหตุผลอยางเดียวไมอาจชวยใหทานเขาใจ
พระเยซูคริสต และไมอาจนําทานไปสูพระพรอยางใหญหลวง ของพระองค เหตุผลประกอบกับความเช่ือ 
จึงจะนําทานไปสูพระคริสต และเปนกุญแจแหงพระพร 

ค.จุดออนของฟลิป (ยอหน 12:20-22, 14:7-9) 

ฟลิปประสบกับความลมเหลว ในการใชเหตุผล และสติปญญาของตนสองคร้ัง คร้ังท่ีหนึ่ง เม่ือคราว
ท่ีอยูในกรุงเยรูซาเล็ม ฟลิปไมยอมนําพวกกรีกซ่ึงเปนคนตางชาติไปพบพระองค เขาคิดวาพระเยซูคริสต
อาจไมชอบคนตางชาติก็ไดอีกคร้ังหนึ่ง พระเยซูคริสตไดทรงสอนสาวกของพระองค เกี่ยวกับพระบิดาใน
สวรรค พระองคตรัสวา “ถาทานท้ังหลายรูจักเราแลว ทานก็คงไดรูจกัพระบิดาของเราดวย” ฟลิปไมยอม
เช่ือพระคําของพระเยซูคริสตงาย ๆ จึงทูลวา “พระองคเจาขา ขอสําแดงพระบิดาใหขาพเจาท้ังหลายเหน็ 
ขาพเจาจึงจะพอใจ” 

จากการศึกษาขอดีและขอเสีย ของฟลิป ทําใหเราเห็นวา พระเยซูคริสตทรงสามารถใชคนทุกชนดิ
ได พระองคไมเคยปฏิเสธคนท่ีชอบซักชอบถาม และชอบเหตุผล คริสเตียนทุกคนก็ควรตอนรับและ
ชวยเหลือคนเหลานั้น ท่ีมีขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับความเช่ือ ทานท่ียังสงสัยความเช่ือในองคพระเยซูคริสต 
โปรดทราบดวยวาพระเยซูคริสตทรงไมรังเกียจทาน แตทรงตรัสเชิญทานพิสูจน ดวยตัวของทานเอง “มาดู
เถิด” 
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บทเรียนที่ 3 นาธานาเอล อัครสาวกแหงจินตนาการ 2

จุดประสงค สอนใหนกัศึกษาอยาตัดสิน หรือนินทาคนหนึ่งคนใด ในทันทีท่ีพบเหน็การประพฤติ
ของเขา และอยามองคนในแงรายเสมอไป 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ยอหน 1:43-51 

ทานเคยไดยนิประโยคอยางนี้ไหมวา “หนาเหี้ยมแตใจดี ปากกลาแตใจออน” คิดวา จากประสบกาณ
ในชีวิตประจําวันของทาน คงทําใหทานยอมรับวา ประโยคน้ี บางคร้ังเปนความจริง จากความนึกคิดท่ัว ๆ 
ไปของเรา เม่ือเราพบคนท่ีหนาตายิม้แยมแจมใส พดูจาสุภาพเรียบรอย มีมารยาทดี เราก็คิดวา คนนั้นเปน
คนดีหรือเม่ือพบคนท่ีแตงกายโออา ภูมิฐานประดับดวยเคร่ืองแตงตัวราคาแพง ก็คิดวาเขาเปนคนรํ่ารวย 
ในทางตรงกนัขามหากเราพบคนท่ีหนาตา “บอกบุญไมรับ” เงียบขรึม พูดเสียงดัง เราก็คิดวา คนนั้นคงมี
อารมณราย หรือใจเหี้ยม การตัดสินคนจากลักษณะท่ีมองเพียงคร้ังแรก อาจมีสวนถูกตองอยูบาง แต
บอยคร้ัง ทานจะเผชิญความผิดพลาด และผิดหวังอยางใหญหลวง เพราะคนท่ีขรึมพดูเสียงดังมิไดเปนคน
ท่ีใจเหีย้มเสมอไป เขาอาจเปนคนท่ีใจดีท่ีสุด ดังท่ีทานไมเคยพบเห็นมากอนเลยก็ได 

ก. นาธานาเอล ผูเต็มไปดวยอคติ (ยอหน 1:45,46) 

นาธานาเอลเปนคนหนึ่ง ท่ีจดัอยูในประเภทคน “ปากกลาใจออน” หากทานพบเขาคร้ังแรก และฟง
คําพูดของเขาทานจะไมเช่ือเลยวา คนอยางนาธานาเอลจะกลายเปนอัครสาวกคนหนึง่ ของพระเยซูคริสต 
(นาธานาเอลกบับารโธโลมาย เปนบุคคลเดียวกัน) นาธานาเอลเปนเพ่ือนท่ีดีท่ีสุดคนหนึ่งฟลิป ภาษิตหนึ่ง
ท่ีวา “ถาทานตองการจะทราบวาบุคคลนั้นเปนคนเชนใด จงดจูากเพือ่นท่ีเขาคบ” ดูเหมือนจะเปนความ
จริง นาธานาเอลเปนคนชอบเหตุผลเหมือนฟลิป ยึดถือความเช่ือ และความคิดของตนเปนหลักเสมอ เม่ือฟ
ลิปไดพบพระเยซูคริสต ในฐานะพระผูชวยใหรอดแลว ก็มาบอกเพือ่นของตน คือนาธานาเอล แตเม่ือ
นาธานาเอลไดยินวา พระเยซูเปนชาวนาซาเร็ธก็รูสึกหม่ินประมาท พูดดวยสําเนยีงเยยหยนัข้ึนมาทันทีวา 
“ส่ิงดีอันใดจะมาจากนาซาเร็ธไดหรือ” ดวยในสมยันัน้เปนท่ีทราบกันวา ชาวนาซาเร็ธเปนพวกท่ีดอย
ในทางอารยธรรม พูดจาไมนิ่มนวล ออนหวาน คนสวนมากไรการศกึษา เม่ือเอยถึงชาวนาซาเร็ธ ก็เปนท่ีดู
หม่ินเหยยีดหยามของคนอ่ืน ดุจคําวา “บานนอก” ผูท่ีเดินทางไปกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ ยอมไมอยากจะ
ใหใครเรียกเขาวา “คนบานนอก” เพราะเม่ือเราเอยคําวา “บานนอก” เรามักนึกไปเสียวาเปนคนท่ีลาหลัง
ในทางอารยธรรม ไมทันโลกทันสมัย นาธานาเอลก็มีความรูสึกเชนนั้น ตอชาวนาซาเร็ธทุกคน 
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ฟลิปไมยอมถกเถียงกับนาธานาเอลซ่ึงมีอคติอยูแลว ไดแตเรียนนาธานาเอลใหไปดูดวยตาของเขา
เอง ท้ังนี้อาจเนื่องจากฟลิปทราบนิสัยของนาธานาเอลวา แมจะเปนคนปากกลาแตใจออน ไมมีประโยชน
อันใดท่ีจะไปถกเถียงกับคนปากกลา ถาเขาไดพบพระเยซูคริสตโดยตนเอง นาธันเลอาอจจะเช่ือคําพูดของ
เขาก็ได อีกประการหนึ่ง การท่ีนาธานาเอลกลาวคําหม่ินประมาทนั้น อาจเปนเพียงแตปากของเขาซ่ึงพูด
ตามความคิดเห็น และความเช่ือถือของคนอ่ืน สวนน้ําใสใจจริงนัน้ คงไมชอบจะหม่ินประมาทผูหนึง่ผูใด 

ข. “นาธานาเอลผูไมมีอุบาย” (ยอหน 1:47, 48) 

ตอนนี้ ทําใหเราเห็นวา คนท่ี “ปากแข็ง” มิไดใจแข็งเสมอไป นาธานาเอลเพิ่งพูด ดวยเสียงเยยหยนั
เม่ือสักครูนี้เองวา “มาดูเถิด” นาธานาเอลก็ติดตามไปโดยดี เม่ือพระเยซูทรงเห็นนาธานาเอลมาหา 
พระองคก็ตรัสข้ึนวา “ดูแนะ คนชาติอิสราเอลแทท่ีไมมีอุบาย” ท้ังนี้ทําใหเราเขาใจเปนอยางอ่ืนไปไมได 
วาแทจริง นาธานาเอลเปนคนดี ตองการแสวงหาพระผูชวยใหรอด ซ่ึงพยากรณไวในพระคัมภีรเดิมแตอาจ
เปนเพราะเขาจินตนาการของพระเยซูคริสตในภาพของกษัตริยผูเกรียงไกรผูถือกําเนิดในพระราชวังอันระ
โหฐานเปนผูท่ีมีช่ือเสียงโดงดังเปนท่ีคร่ันครามของนานาประเทศเปนผูทรงนําทัพอันแกรงกลา ทําลาย
ศัตรูท่ีขมขูดูแคลนชาวยิวใหราบเรียบ กูชาติของชาวยวิ ใหรุงเรืองอีกคร้ังหนึ่ง นาธานาเอลคงคอยพระ
คริสต ตามภาพท่ีตนวาดไวตลอดเวลา เม่ือฟลิปบอกวา เขาไดพบพระเยซูพระผูชวยใหรอดแลว คือพระ
เยซูบุตรของโยเซฟ ชาวนาซาเร็ธ นาธานาเอลจึงไมยอมเช่ือคําพูดของเขา และบอกวา “ส่ิงดีอันใด จะมา
จากนาซาเร็ธไดหรือ” เราจะวาเขาจงใจเยยหยันพระเยซูคริสต จึงไมถูกตองนัก คนอ่ืนคงไมเขาใจนาธานา
เอลไดถองแท และอาจเขาใจผิดนาธานาเอลอยางถนัด เม่ือไดยนิประโยคนั้นของเขาแตพระเยซูคริสตไม
เคยเขาใจผิดผูหนึ่งผูใดพระองคไมเพียงแตทรงมองภายนอกของมนุษยเทานั้น ยงัมองลึกซ้ึงเขาในจิตใจ
และทราบความตองการของทุกคน พระองคทรงรูจักนาธานาเอลดีกวาใคร ๆ ทรงรูจักเขา กอนท่ีเขาจะ
รูจักพระองค 

ทานเปนคนหนึ่งท่ีรูสึกวา คนอ่ืนไมเขาใจทานไหม พระเยซูคริสตทรงเขาใจทาน แมทานอาจจะ
เขาใจพระองคผิด แตพระองคไมเขาใจทานผิดพระองคทรงเห็นทุกอริยบทของทาน ไมวาจะน่ัง ยนื นอน 
เดิน พระองคทรงเฝาสังเกตเสมอ เพราะพระองคสนพระทัยทาน ทรงอยากรูจักทานเหมือนพระองค ทรง
อยากรูจักนาธานาเอล ทานเคยเปนพยานตอคนอ่ืนและถูกเยาะเยยดงัฟลิปไหม อยามองเขาในแงราย
เกินไปนัก ใจจริงของเขา เขาอาจสนใจและตองการแสวงหาความจริง แตดวยความอาย หรือดวยเหตุผล
อยางไรอยางหนึ่ง ทําใหเขาไมกลารับ อยางตรงไปตรงมา การติเตียน การถกเถียงไมชวยใหเขารูจกัพระ
เยซูคริสตได จงใชความสุภาพนิ่มนวล ความอดทน นาํเขามาหาพระเยซูคริสต ใหเขามาพิสูจนความจริง
ดวยตัวของเขาเอง 
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ค. นาธานาเอลรับเชื่อพระเยซูคริสต (ยอหน 1:49,50) 

เม่ือนาธานาเอลไดยินคําตรัสของพระเยซูคริสต โดยไมตองรอขอพิสูจนอ่ืนใดอีก เขาเช่ือทันที วา
พระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจา เปนกษัตริยของชาติอิสราเอลในการเปนพยานก็ดี ในการชกัจูงคน
อ่ืนมาเช่ือพระเยซูคริสตก็ดี บางคร้ังเราพ่ึงความสามารถ สติปญญา และกําลังของตนเองมากเกินไป จน
พระเยซูคริสตไมมีโอกาสจะชวยเรา ปรากฎวางานท่ีกระทําไปมิไดบังเกิดผลเทาท่ีควร 

ท่ีศูนยคริสเตียนแหงหนึ่ง ผูอํานวยการจัดประชุมฟนฟู ประกาศกิตติคุณข้ึนหนึ่งอาทิตย ผูท่ีมารวม
ประชุม สวนมากเปนนกัศึกษาในมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการจึงเชิญนกัเทศนท่ีจบมาจากตางประเทศ มี
ปริญญาสูง มาเทศนา นกัเทศนผูนั้นพยายามทุกวิถีทาง ท่ีจะชักจูงความสนใจของผูฟง จึงใชหลักปรัชญา 
ความรูทางวิทยาศาสตร สังคมศาสตร จิตวิทยาและอ่ืน ๆ เปนสวนใหญ และใชพระวจนะของพระเจาเปน
เพียงสวนประกอบเล็กนอย วันสุดทายของการประชุม นักเทศนผูนัน้เชิญใหผูท่ีตองการรับเช่ือพระเยซู
คริสต ยกมือข้ึน ไมมีใครยกมือแมแตคนเดียว ท้ังนี้เปนเพราะเขาพ่ึงตัวเองทุกอยาง แทนท่ีจะเช่ือพึ่งพระ
เยซูคริสตอธิษฐานทูลขอกําลังและอํานาจจากเบ้ืองบน หากฟลิปใชความสามารถของตนเอง ชักจูง
นาธานาเอลมาเช่ือพระเยซูคริสต เช่ือวาเขาตองลมเหลว 

นี่เปนเร่ืองเตือนใจคนท่ีนึกวาตนฉลาด มีความรูความสามารถ อาจทําทุกอยางดวยพละกําลังของตน 
ใหถอมตัวลงจาํเพาะพระเนตร พระเยซูคริสตทูลพระองควา “พระองคเจาขาฯ ขาพเจาไรความรู 
ความสามารถ โปรดชวยขาพเจาดวยเถิด” สําหรับผูท่ีนึกวาตนไมมีความสามารถอะไรเลย ทุกคร้ังเม่ือมีคน
เชิญใหเปนพยาน หรือขอรองใหนําเพื่อน ๆ มาโบสถ มักปฏิเสธวา “ทําไมเปน พูดไมได” นี่เปนขอหนุน
ใจทานใหมีความกลา ทําทุกอยางเพื่อพระเยซูคริสต พระเยซูคริสตทรงสามารถใชทุกคน หากเขายินยอม
ใหพระองคทรงใช ถาทานจะทํางานในบริษัท หรือสมัครงานแหงใดแหงหนึ่ง เขาจะพิจารณาถึงเพศ อายุ 
ความรู ประสบการณ เปนตน หากทานไมมีคุณสมบัตเิหลานั้น เขาก็ไมยอมรับทานเปนผูรวมงาน แต
คุณสมบัติเหลานี้ มิไดเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดสําหรับพระเยซูคริสต คุณสมบัติท่ีพระองคทรงตองการ คือ ชีวิต
ใหม เช่ือฟง สัตยซ่ือ ไมจํากดั เพศ อายุ เพราะพระองคทรงสามารถฝกฝนทุกคน ท่ียนิยอมเปนภาชนะของ
พระองคได 

นาธานาเอลมิไดเปนผูวิเศษไปกวาทุกทาน แตเม่ือเขายินยอมติดตามพระเยซูคริสตดวยใจสัตยซ่ือ 
พระองคทรงต้ังเขาเปนอัครสาวกคนหน่ึงของพระองค อยาดูถูกตวัเองหรือคนหนึ่งคนใด อยามองคนใน
แงรายเสมอไป ในทันทีท่ีทานพบเหน็ คนท่ีทานนกึวา “ไมมีหวัง” “ไมมีประโยชน” “ไมเอาถาน” อาจจะ
กลายเปนกําลังสําคัญยิ่ง ในพระราชกิจของพระเจา นําประโยชนอยางใหญหลวงมาสูสังคม ความสุภาพ
ออนโยน ความอดทน ความรักในพระคริสตของทานจะสามารถชนะจิตใจเขาได 
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บทเรียนที่ 4 มัทธิว คนเก็บภาษี 3

จุดประสงค 1. ใหนักศึกษาทราบถึงความหวงใยของพระเยซูคริสต ท่ีมีตอมัทธิว ทรงชวยมัทธิ
วใหออกจากการเปนทาสของวัตถุนิยม 

2. พระเยซูคริสตทรงเปนหวงและทรงอยากชวยทุกคน 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มัทธิว 9:9-13 

ทุกคนอยากจะไดช่ือท่ีเพราะพริ้ง มีความหมายท่ีดี เชน ช่ือ สมยศ วิโรจน อรชร โสภา บุญมาก เปน
ตน นอกจากช่ือท่ีบิดามารดาตั้งใหแลว บางคนยังไดรับช่ืออ่ืน ๆ ท่ีคนอ่ืนต้ังใหเชน ดํา หมู นอย ติ่ม ออย ท่ี
เราเรียกวา “ช่ือเลน” ซ่ึงมีความหมายสําคัญตอแตละคนมาก เพราะอาจเปนการแสดงถึงบุคคลิกลักษณะ 
หรืออุปนิสัยใจคอของเขา เชน เม่ือเราเรียกคนหนึ่งคนใด วา “อวน” หรือ “ตุม” เรามักนึกถึงภาพของเขา
ทันทีวาเขาเปนคนอวน หรือหากใครเรียกเขาวา “อัศวิน” เราตองนึกทันทีวา เขาตองมีความสามารถพิเศษ 
ในทางใดทางหน่ึง ในทางตรงกันขาม หากใครคนหนึ่งคนใดถูกเรียกวา “เตา” เราคงนึกวาเขาตองเปนคน
โงหรือเฉ่ือยชา ถาถูกเรียกวา “พอมด” หรือ “ยิว” เรากน็ึกวาเขาเปนคนนาเกลียดนากลัว ตระหนี่ถ่ีเหนีย่ว 
เปนตน ในสมัยของพระเยซูคริสต มีช่ือ ช่ือหนึ่งท่ีคนสวนมากไมชอบ ชาวยวิถือวาคนท่ีถูกเรียกช่ือนัน้ 
เปนพวกที่ไมบริสุทธ์ิไมควรคบคาสมาคมดวย ช่ือนั้นคือ “คนเก็บภาษี” แตเปนท่ีนาอัศจรรยเหลือเกิน
ทามกลางเหลาอัครสาวก ของพระเยซูคริสต มีคนหน่ึงเคยเปน “คนเกบ็ภาษ”ี มากอน เราจะศึกษาตอไปวา 
“คนเก็บภาษ”ี คนนี้ มาเปนอัครสาวกของพระเยซูคริสตไดอยางไร และทําไมพระเยซูจึงรับเขาเปนอัคร
สาวก 

ก. มัทธิว คนเก็บภาษ ี

ความจริง อาชีพการเก็บภาษีมิใชอาชีพท่ีไมด ี แตการท่ีคนเก็บภาษีเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวยิวนั้น เพราะพวกเขาทุจริตตอหนาท่ีของเขา หลอกลวงและคดโกงผูท่ีมาเสียภาษ ี
เรียกเงนิเกินกวาท่ีรัฐบาลเรียกรองเชน ตามกฎหมายของบานเมือง เม่ือเฉล่ียรายไดแลว นายรอดตองเสีย
ภาษี 50 บาท แตแทนท่ีคนเก็บภาษจีะเรียกรองเก็บเพยีง 50 บาทจากนายรอด เขาโกหกนายรอดวา เขาตอง
เสียภาษ ี 70 บาท แลวเก็บเงิน 20 บาทท่ีเกนิเขากระเปาตนเอง การกระทําของคนเก็บภาษีเปนท่ีทราบของ
คนท่ัวไป แตไมมีใครกลาฟองรอง ไดแตเก็บความเจ็บแคนใจไวโดยเหตุนี้ คนเก็บภาษีจึงไมเปนท่ีรักใคร
ชอบพอของคนอ่ืน เม่ือเอยช่ือ “คนเก็บภาษี” ทุกคนก็พากันรังเกยีจ ถือวาเปนคนบาป ไมควรคบคาสมาคม
ดวย 
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เช่ือวา มัทธิวในฐานะคนเกบ็ภาษีเปนคนหนึ่งท่ีถูกสังคมรังเกียจ แตอํานาจเงินสามารถทําใหคนทํา
ทุกอยางได ไมวาจะดีหรือช่ัว คนอ่ืนชอบหรือไมชอบบางคร้ังคนเกิดตีรันฟงแทงกนั เพราะเงินเพียงไมกี่
บาท ยูดาอิสการิโอยอมทรยศขายพระเยซูคริสต เพราะเงินเพียงสามสิบเหรียญ คนปจจุบันกราบไหวเงิน
เปนพระเจา ทุมเทหยาดเหง่ือแรงงานและชีวิต เพื่อเงิน เงิน เงิน เงินเปนส่ิงสําคัญและเปนส่ิงจําเปนในชีวิต 
แตตราบใดทานตกเปนทาสของเงิน ตราบนั้น ทานก็จะตกเปนทาสของความช่ัว เพราะ “การรักเงินเปน
รากเงาแหงความช่ัว” เม่ือทานมีมาก ทานยิง่อยากไดมาก ไมมีมนุษยคนใดท่ีอ่ิมใจดวยเงินท่ีมีอยู มัทธิวคง
เขาใจเร่ืองนีด้ ี เขาคิดวา เขาคงจะอ่ิมใจ พอใจ และสุขใจ หากเขามีเงินเปานจํานวนมาก แตความจริง
ปรากฏวา เขาไมมีความสุขใจเลย เพราะเงินไมสามารถทําใหเขาอ่ิมใจไดประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง 
เขามิไดเปนท่ีรักใครชอบพอของคนท่ัวไป แตเขาไมอาจจะแกปญหานี้ได ไดแตภาวนาอยูในจิตใจวา วัน
หนึ่ง จะพบทาง ท่ีจะนําความสุขใจ และอ่ิมใจมาสูเขา เขายอมรับวา การมีความสุขใจก็ดีกวาการมีเงินทอง
เปนหม่ืนแสน หลายเทานกั 

ข. การกลับใจใหมของมทัธิว (มัทธิว 9:9) 

ไมมีใครอาจทราบจิตใจ และความตองการท่ีแทจริงของมัทธิวเลย มีแตพระเยซูคริสตเทา วันหนึ่ง
นั้น พระเยซูคริสตเสด็จผานเมืองท่ีมัทธิวอาศัยอยู ทรงเห็นเขานัง่อยูท่ีดานเก็บภาษ ี จากกิริยาทาทางและ
ใบหนาของมัทธิว พระองคทรงทราบวา มัทธิวตองมีปญหายุงยากอยูในจิตใจจึงเสด็จเขาไปทักทายมัทธิว 
มัทธิวอาจเคยไดยนิช่ือเสียงของพระเยซูมาแลวก็ได เขาอาจไดยินคนกลาวขวญัถึงคําสอนของพระองค 
การอัศจรรยตาง ๆ ท่ีพระองคทรงกระทํา ทําใหเขาอยากจะพบและรูจกักับพระองค แตเนื่องจากหนาท่ีการ
งานของเขา และอํานาจเงินซ่ึงยังครอบงําอยู เขาจึงไมอาจปลีกตัวไปแสวงหาพระองคได เม่ือเขาเห็นบุรุษ
ผูหนึ่งทาทางมีอํานาจ ขณะเดียวกัน ก็มีความละมุนละไมปรากฏอยูในใบหนา เขามาทักทายเขา ก็รูสึก
แปลกใจและสนใจบุรุษผูนัน้ทันที จากคําสนทนาเพียงสองคํา มัทธิวอาจคิดในใจวา “นี่คงเปนพระเยซูท่ี
คนท้ังหลายกลาวถึงกระมัง” เม่ือเขาไดยนิพระองคตรัสวา “จงตามเราเถิด” มัทธิวลุกข้ึน และติดตาม
พระองคไปทันที โดยไมถามเหตุผลอ่ืนใดตอไป และเขาก็ไดรูจักพระเยซูคริสตอยางแทจริงและตอนรับ
พระองค เปนผูชวยใหรอดของเขา 

เช่ือวามีคนจํานวนไมนอย ท่ีเปนเหมือนมัทธิว ตองการจะพบราชาแหงสันติสุข แตไมทราบจะไป
หาพระองคท่ีใดแมใคร ๆ จะพากันรังเกยีจคนเก็บภาษ ี ไมอยากคบเปนเพื่อนกบัพวกเขา พระเยซูคริสต
ทรงไมรังเกียจ ทรงเสด็จไปเรียกมัทธิวโดยพระองคเอง เราเคยไปหา “มัทธิว” ในสมัยนี้ไหม เรารังเกียจ
คนท่ีสังคมคิดวา “ช่ัว” เลวทรามหรือไม เราเคยไปเปนพยานใหแกคนท่ีถูกสังคมทอดท้ิงหรือไม คน
เหลานี้ตองการพระกิตติคุณ ของพระเยซูคริสตมากท่ีสุด 
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ค. มัทธิว สาวกผูมีใจรอนรน (มัทธิว 9;10-13) 

เม่ือมัทธิวไดกลับใจใหม พบทางแหงความรอดและสันติสุขแลวเขารูสึกปล้ืมปติยินดีเปนอันมาก 
จนไมสามารถจะเก็บความยนิดีนี้ไวในจิตใจเพยีงคนเดียวได เขาเช่ือวาเพื่อน ๆ ของเขาท่ีมีอาชีพเดยีวกัน ก็
ตองการสันติสุขท่ีเขาไดรับเขาอยากจะใหเพื่อนทุกคนไดพบพระเยซูคริสตเหลือเกิน เพื่อจะมีโอกาสไดฟง
พระวจนะของพระองค และพบทางแหงความรอด จึงจดัการเล้ียงใหญข้ึน เชิญใหพวกเพื่อนท่ีเปนคนเก็บ
ภาษี มารับประทานอาหารดวยกันท่ีบานของเขา โดยมีพระเยซูคริสตเปนแขกผูมีเกยีรติ รวมอยูดวย 

ดังไดกลาวมาแลวขางตน พวกเก็บภาษีเปนท่ีรังเกียจของพวกชาวยวิ ไมมีใครตองการคบคาสมาคม
ดวย หากใครคบคาสมาคมกับคนพวกนี ้ ก็เปนท่ีติฉินนินทา เม่ือพวกฟาริสีชายเดินผานบานของมัทธิว 
เห็นพระเยซูและเหลาสาวกนั่งรับประทานอาหาร อยูกบัพวกเก็บภาษรูีสึกไมพอใจมาก จึงพูดแกสาวกของ
พระองควา เหตุไฉนอาจารยของทานจึงรับประทานอาหาร รวมกับคนเก็บภาษแีละคนบาปเลา” พระเยซู
คริสตไดยินเชนนั้นจึงตรัสอธิบายวา จุดประสงคท่ีพระองคเสด็จมานี้ ก็เพื่อจะชวยคนบาป มิใชมาเพ่ือชวย
คนชอบธรรม พระองคทรงเปรียบเทียบใหฟงวา คนปกติท่ีมีรางกายแข็งแรงสมบูรณไมตองการหมอ คน
เจ็บปวยเทานัน้ท่ีตองการ พวกคนเก็บภาษีเหลานี้เปนคนบาป เหมือนคนเจ็บปวยตองการหาหมอรักษา 
พระองคคือหมอฝายวิญญาณจิต หนาท่ีของพระองค กคื็อรักษาคนท่ีมีโรคฝายวิญญาณจิต 

ความจริงอยางหน่ึง ท่ีทานไดเห็นรูจากเร่ืองที่เกิดข้ึนนี้คือ ถาทานตองการจะชวยวิญญาณของคนอ่ืน 
และทราบวาไมมีทางจะเชิญเขามายังโบสถ หรือบานของทานได ก็จงออกไปพบเขา และเปนพยานตอเขา
ในสถานท่ีท่ีเขาอยู หรือสถานท่ีท่ีเขาทํางาน ถาจะรอใหเขามาโบสถ แลวทานจึงจะเปนพยาน นากลัว
เหลือเกินวารออีกสัก 20 ป ก็ไมมีใครกลับใจใหมรับเช่ือพระเยซูคริสต ทานตองออกไปหาเขา ดจุคนจับ
ปลา ตองออกไปในสถานท่ีท่ีมีปลาอยู มิใชรอใหปลาวายเขามาติดแหหรืออวนของทาน คริสตจักรใน
ประเทศไทยหลายแหง มองขามความสําคัญขอนี้เสีย ไมเคยจัดกองประกาศกติติคุณ ไมหนุนใจคริสเตียน
ใหออกไปเปนพยานไมสงคนงานของพระเจาออกไปตามท่ีตาง ๆ คริสตจักรจึงไมเจริญกาวหนา มีแต
เฉ่ือยชาลงทุกวัน 

มัทธิวนอกจากเปนสาวกท่ีรอนรนของพระเยซูคริสตแลว ตอมาเขายังไดรับเลือกเปนอัครสาวก และ
ไดเขียนพระธรรมมัทธิว จากเร่ืองราวของทานท่ีเราทราบเพียงยอ ๆ ทําใหเราตระหนักวา แทจริงมัทธิว
มิไดมีคุณสมบตัิพิเศษ ท่ีควรแกการเปนอัครสาวกแตอยางใด แตพระเยซูทรงเรียกเขา เปล่ียนแปลงเขา 
ทรงใชเขาตามความสามารถท่ีเขามีอยู พระเยซูคริสตก็อยากชวยทาน เปล่ียนแปลงทานและใชทานเชนกัน 
จงจําไววา แมพระเยซูคริสตจะทรงไวซ่ึงความบริสุทธ์ิ พระองคไมทรงรังเกียจคนบาป แตทรงเปนหวงคน
บาปทุกคน ดังนั้นเราผูซ่ึงเปนคนบาปยิ่งตองรัก และเปนหวงคนท้ังหลายนําเขามาพบทางแหงความรอด  
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บทเรียนที่ 5 ซีโมน อัครสาวกผูรอนรน 4

จุดประสงค หนุนใจใหนักศกึษารอนรนในงานของพระเจา 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มัทธิว 28:16-20,โรม 1:16,17, 1 โครินธ 15:58 

ทานอาจเคยไดพบพอคา แมคาหรือผูแทนจําหนายสินคาบางคน กระตือรือรนในการจําหนายสินคา 
จนทานรูสึกรําคาญตอการฟงคําโฆษณา และคําชักชวนของเขา นี่เปนพอคาท่ีเราเรียกวามีใจ “รอนรน” 
ทานอาจพบพอคาหรือผูแทนจําหนายสินคาอีกประเภทหนึ่ง ท่ีพดูจาดวยอาการสงบ แตทวาแตละคําเต็ม
ไปดวยน้ําหนกั มีเหตุผลชักจูงใจผูฟงนี่กเ็ปนความรอนรนอีกชนิดหนงึ เชนเดยีวกนั ซ่ึงแสดงออกมาใน
ลักษณะท่ีแตกตางกัน ฉะนัน้เราจึงอาจกลาวไดวา ความรอนรนมีหลายชนิด แสดงออกมาในรูปลักษณะที่
แตกตางกัน บางรอนรนดวยอากัปกิริยาทาทางตึงตัง ใชกําลังเปนสวนใหญ บางรอนรนอยางเรียบรอยแต
ความคิดนั้นรอนระอุดุจไฟ ท่ีจะเผาทุกอยางใหราบเรียบในช่ัวพริบตา อัครสาวกคนหน่ึงของพระเยซู
คริสต ซ่ึงเราจะศึกษาในวันนี้ ไดรับขนานนามวา อัครสาวก “ผูมีใจรอนรน” 

ก. ซีโมน เซโลเต (มัทธิว 10:4, มาระโก 3:18, ลูกา 6:15, กิจการ 1:13) 

ในพระธรรมกติติคุณ มีคนชือ่ซีโมนหลายคน เชน ซีโมน เปโตร ซีโมน พี่นองของยากอบ และยูดา 
(มัทธิว 13:55) ซีโมน คนโรคเร้ือน (มัทธิว 26:6) ซีโมน ชาวกุเรเน ผูแบกกางเขนแทนพระเยซูคริสต 
(มัทธิว 27:32) ซีโมนชาวฟาริสี (ลูกา 7:31-40) ซีโมนบิดาของยูดา อิสคาริโอท (ยอหน 6:71) เปนตน ซี
โมนท่ีเราเรียนในวนันี้ เปนซีโมนอีกคนหนึง่ท่ีไดรับฉายาวา “เซโลเต” แปลวา “รอนรน” พระคริสตธรรม
คัมภีร กลาวถึงเร่ืองราวของเขาไวนอยมาก เราทราบเพียงแตวาเขาเปนอัครสาวกคนหน่ึง ของพระเยซู
คริสต (มัทธิว 10:4, มาระโก 3:18) เปนชาวเมืองคานาอัน (มัทธิว 10:4) และไดรับขนานนามวา เซโลเต (ลู
กา 6:15, กิจการ 1:13) แมพระคริสตธรรมคัมภีร จะกลาวถึงเขานอยมาก แตหาไดหมายความวา เขามี
ความสําคัญนอย หรือมีความรอนรนนอยกวาอัครสาวกคนอ่ืน ๆ ไม แทจริงจากฉายาท่ีเขาไดรับ บอกให
เราทราบวาเขาเปนคนรอนรนมากคนหนึ่ง 

ในสมัยนัน้ “เซโลเต” เปนช่ือใชสําหรับเรียก พรรคการเมืองท่ีรักชาติชนิดท่ีวา “บาคล่ัง” ในความ
รักชาติประกอบดวยชาวยิวกลุมหนึ่ง ท่ีตองการนําอิสระเสรีมาสูชาวยิวทุกคน โดยไมยอมออนนอมตอ
การกดข่ีขมเหง ของรัฐบาลโรมัน พยายามทุกวิถีทางท่ีจะใหชนชาติยิวไดรับเอกราช มีอิสระเสรีภาพ
ในทางการเมืองและศาสนา ซีโมนเคยเปนสมาชิกคนหนึ่งของพรรคการเมืองนี้ กอนท่ีจะเปนอัครสาวก
ของพระเยซูคริสต ดังนั้นช่ือ “เซโลเต” จึงตอทายช่ือเขาตลอดมา 
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เปนส่ิงท่ีนาแปลกใจ ท่ีคน “บาคล่ัง” การเมืองอยางซีโมน หนัมาติดตามพระเยซูคริสต เราไมทราบ
วาเหตุไรเขาจงึเลือกติดตามพระองค อาจเปนเพราะเขาคิดวา พระเยซูจะเปนผูนําท่ีดี หรือเปนเพราะเขา
เห็นฤทธ์ิอํานาจของพระเยซูขับไลผี รักษาโรค และเทศนาส่ังสอนอยางผูมีอํานาจ หรือเปนเพราะเขาคิดวา
พระเยซู คือ พระคริสตท่ีจะมาครองโลกหรืออาจเปนเพราะเขาคิดวา พระเยซูคริสตจะนําอิสระเสรี และชัย
ชนะทางการเมืองมาสูชาวยวิ ไมเปนส่ิงท่ีนาแปลกใจจนเกินไปนัก ท่ีซีโมนเลือกพระเยซูคริสตแตส่ิงท่ีนา
แปลกใจกวานัน้คือ ทําไมพระเยซูจึงทรงเลือก ซีโมนคนท่ีบาคล่ังในการเมือง ผูท่ีมีอุดมคติแตกตางกับ
พระองค ซีโมนมุงหวังจะไดรับชัยชนะทางการเมืองในแผนดินโลก โดยกําลังอาวุธ และดวยการเสียเลือด
เนื้อ สวนพระเยซูคริสตทรงมุงหวังจะไดชันชนะ ฝายวิญญาณจิตในแผนดินสวรรค โดยความถอมตน 
และการเสียสละตนเอง เราอาจกลาวไดวาการทรงเลือกของพระเยซูคริสต เปนการเส่ียงไมนอย นอกจาก
ตองเส่ียงในตัวของซีโมนเองแลว ยังเส่ียงตอคําครหานินทาของคนอ่ืน ท่ีรับคน “บาคล่ัง” การเมืองเขา
มารวมงานกับพระองค แตพระองคก็ทรงเส่ียงไมนอยเชนกัน ท่ีทรงเลือกเราท้ังหลายเปนผูรวมงาน เราไม
ปฏิเสธวา บอยคร้ังทีเดียวท่ีเราไมสัตยซ่ือตอพระองค ไมปฏิบัติตามคําส่ังสอนของพระองค ไมรวมมือรวม
ใจกับพระองค ฉะนั้นเราจึงไมมีอะไรดีกวาคนอ่ืน ท่ีพระองคทรงเลือกเรา มิใชเพราะเราเหมาะสมแตเปน
เพราะความรัก และพระเมตตาของพระองค 

เหตุผลประการที่สองท่ีพระเยซูทรงเลือกซีโมน ก็เพราะพระองคทรงตองการคนท่ีมีความสามารถ 
ชนิดแตกตางกนัดุจรางกายของเรา ท่ีมีอวัยวะชนิดตาง ๆ เชน มือ ขา ปาก ตา ทอง จมูกเปนตน อวัยวะ
เหลานี้ตางมีหนาท่ีพิเศษของตน แตทํางานรวมกัน เพื่อความเจริญเติบโตสมบูรณของรางกาย พระเยซูทรง
ตองการคนชนิดตาง ๆ รับใชพระองค ทานจึงไมตองเสียใจ หรือนอยใจท่ีไมมีพรสวรรคเหมือนกับคนอ่ืน 
ๆ พรสวรรคท่ีทานมีอยูนั่นแหละ สามารถเปนประโยชนอยางใหญหลวงในราชกิจของพระองค 
พรสวรรคและความสามารถ ท่ีแตกตางกันนี้รวมกันเขา จะสามารถชวยใหคริสตจักรเจริญเติบโตและ
กาวหนา 

เหตุผลอีกประการหนึ่งท่ีพระเยซูทรงเลือกซีโมน เพราะซีโมนเปนคนรอนรนดังฉายานามของเขา 
เปนคน “เลือดรอน” กระตือรือรน เอาการเอางานแตเขากระตือรือรนในทางฝายโลก พระองคทรงตองการ
ใหเขาใชความรอนรนนั้นในราชกิจของพระองค และพระองคเช่ือวา หากเขาติดตามพระองค ไดรับการ
เปล่ียนแปลงจากพระองค เขาก็จะเปนสาวกท่ีรอนรน ดังท่ีเขาเคยรอนรนในทางการเมือง 

ข. ความจําเปนของความรอนรน 

ความรอนรนเปนส่ิงจําเปน และสําคัญยิ่งตอพระราชกิจของพระองค ดวยเหตุดังตอไปน้ี 
1. คนท่ีมีใจรอนรนจะไมหยุดอยูกับท่ี จะพยายามทุกวถีิทาง ท่ีจะนําความเจริญกาวหนามาสูงานท่ี

ตนไดรับมอบหมาย คริสตจักรในสมัยแรกท่ีเร่ิม เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว เพราะคริสเตียนสวนมากใน
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สมัยนั้น รอนรนในการเปนพยาน ประการพระกิตติคุณ และประกอบพระราชกิจตาง ๆ ในคริสตจักร นา
เสียดายเหลือเกินท่ีความรอนรนชนิดนั้นคอย ๆ เส่ือมคลายลงกระท่ังปจจุบันคนที่รอนนรนเพือ่พระราช
กิจของพระเจา หาไดยากเหลือเกิน หากคริสตจักรปจจุบัน ประกอบดวยคริสเตียนอยางซีโมน เซโลเต เช่ือ
วาการฟนฟูอยางใหญหลวง จะเกิดข้ึนในประเทศไทยอยางแนนอน 

2. พระเยซูคริสตทรงมีพระทัยรอนรนตอพระราชกิจของพระองค (ยอหน 2:17) พระองคไม
เพียงแตหนนุใจใหคนอ่ืนรอนรนในงานของพระองค แตพระองคเองเปนตัวอยางในความรอนรน ทรง
กรากกรําเหน็ดเหนื่อย สูทนความทุกขลําบากทุกอยาง เพือ่กิตติคุณของพระองคจะเผยแพรออกไป 

3. ผูมีใจรอนรนจะเปตเหตุทําใหคนอ่ืนพลอยรอนรนไปดวย (2 ทิโมธี 9:2) คริสเตียนท่ีมีใจรอนรน
เปรียบประดจุถานไฟท่ีรอนแรงกอนหนึ่ง ซ่ึงเปนเช้ือทําใหถานไฟอ่ืนๆ คุโพลง ความรอนรนเหลานี้
รวมกันเขาก็เกดิพลังมหาศาลเปนส่ิงท่ีนาสนใจท่ีทราบวาการฟนฟูอยางใหญหลวงของคริสตจักรใน
ประเทศตาง ๆ เกิดข้ึนเนื่องจากความรอนรนของคนเพียงบางคนกอนความรอนนัน้คอย ๆ ขยายออกไป 
จนเกดิการฟนฟูใหญข้ึน ดังนั้นความรอนรนท่ีทานมีอยู อาจเปนเหตุนําการฟนฟูมาสูคณะและคริสตจักร
ของทานก็ได 

ค. ขอเตือนใจ 

ความรอนรนเปนส่ิงสําคัญและจําเปนยิ่ง แตบางคร้ังก็อาจเปนอันตราย หากเราใชในทางท่ีผิด หรือ
ขาดสติยั่งคิดเชนหนุมสาวท่ีรอนรุมในความรัก ขาดความยั่งคิด กระทําในส่ิงซ่ึงนาํความอับอายมาสูตน 
ความรอนรนท่ีปราศจากสติปญญา ก็ไมเกดิประโยชนอันใดเชนกัน ดจุคนท่ีไมรูจักพายเรือ ดวยใจรอนรน
อยากจะพาย เขาเหน็ดเหนื่อยเม่ือยลาพยายามตีกรรเชียง แตเรือก็วกไปวนมาอยูนั่นเอง จงขอบพระคุณ
สรรเสริญพระเจา หากทานมีใจรอนรนเพือ่พระราชกิจของพระองค แตขณะเดียวกนั จงทูลขอสติปญญา
จากพระองค เพื่อความรอนรนนั้นจะไมเปลาประโยชน 

แมพระคริสตธรรมคัมภีรจะมิไดบันทึกเหตุการณตาง ๆ เกี่ยวกับงานของซีโมน เซโลเต แตเราเช่ือ
วา ความรอนรนของเขาไมไรประโยชน จากการติดตามพระเยซูคริสต ทําใหเขาเขาใจถึงความจําเปน ของ
การรับใชพระองค เขาจึงทุมเทชีวิตจิตใจทุกอยาง เพื่อพระราชกิจของพระเยซูคริสต ดังท่ีเขาไดทุมเททุก
อยางเพื่อการเมือง เราไมทราบวาเขาไดกระทําส่ิงใดบาง แตนั่นไมสําคัญนัก พระเยซูคริสตทรงทราบงาน
ทุกอยางของเขา และจะตอบสนองความดีของเขา โดยพระองคเอง คนอ่ืนอาจไมทราบความรอนรนของ
ทาน และทานอาจไมไดรับการตอบแทนเทาท่ีควร แตจงช่ืนใจยินดี เพราะพระเยซูคริสต ทรง
ทอดพระเนตรงานทุกอยางท่ีทานทํา จะตอบสนองใหมากกวาท่ีทานไดเสียสละเพ่ือพระองค 
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บทเรียนที่ 6 ยากอบ อัครสาวกที่ไมมีใครรูจัก 5

จุดประสงค ช้ีใหนกัศึกษาเห็นวา ทามกลางอัครสาวกคนหน่ึงของพระเยซูคริสต มีคนหนึ่งท่ีไมมี
ใครมองเห็นความสําคัญของเขา นอกจากพระเยซูคริสต ใหนักศึกษาทุกคนเขาใจวา เขาเปนคนสําคัญ
จําเพาะพระพักตรพระเจา 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน บทเพลงสรรเสริญ 159:1-10 

ทานคงแปลกใจเม่ือทราบวา ทาม เชน ผูท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งตอความเจริญกลางอัครสาวกของพระ
เยซูคริสต มีบาง กาวหนาของคริสตจักร และตอพระราชคนเราเกือบจะไมทราบเร่ืองราว เกีย่วกับเขาเลย 
ดังเชน ซีโมน เซโลเต ท่ีเราศึกษาเม่ืออาทิตยกอน พระเยซูคริสตมีอัครสาวกสองคนท่ีช่ือ ยากอบ คนหน่ึง
คือ ยากอบ บุตรเซเบดาย พระคริสตธรรมคัมภีรไดกลาวถึงเขาไมนอย สวนอีกคนหนึง่ คือ ยากอบ บุตร
อาระฟาย เกือบจะไมเปนท่ีรูจักของผูใดเลย บางคนอาจคิดวา ยากอบคนน้ี มีความสําคัญหรือมี
ความสามารถนอยกวา อัครสาวกคนอ่ืน ๆ พระคริสตธรรมคัมภีรจึงไมไดกลาวถึงเขามากนัก มนุษยอาจ
คิดเชนนี้ แตในสายพระเนตรของพระเจาแลว ไมมีใครสําคัญหรือเดนกวาผูใด และความจริงบุคคลสําคัญ
ของโลกมากมย ก็มีคนรูจักนอยเชน ผูท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งตอความเจริญกาวหนาของคริสตจักร และตอ
พระราชกิจของพระเจามากมายในสมัยกอน เราไมทราบวาพวกเขาไดกระทําอะไรบาง ดังตัวอยางบุคคล
สําคัญบางคน ท่ีเราจะใชประกอบในบทเรียนวันนี ้

ก. เด็กชาย ทีไ่มมีใครรูจกั (ยอหน 6:9) 

ทานคงเคยไดยิน เร่ืองการเล้ียงคน 5,000 คน ดวยปลาสองตัวกับขนมปงหากอน เบ้ืองหลังการ
อัศจรรยนี้ มีคนหนึ่งท่ีมีความสําคัญยิ่ง แตเราไดมองขามเขาไปเสีย คนนี้คือเด็กนอยท่ีไมมีใครรูจกัเราไม
ทราบถ่ินฐานบานเกิดเมืองนอนของเขา เพียงแตทราบวาเดก็ชายคนนี้ มีปลาสองตัวและขนมปงหากอน 
ในสายตาของคนท่ัวไป เดก็คนนี้ไมมีความสําคัญอะไรเลย แตในสายพระเนตรของพระเยซูคริสต เขามี
ความสําคัญมาก เพราะหากไมไดปลาและขนมปงจากเดก็ชายคนนี้การอัศจรรยคร้ังนั้นอาจไมบังเกดิก็ได 
ส่ิงเล็กนอยซ่ึงเราเห็นวาไมสําคัญ เม่ืออยูในพระหัตถของพระเยซูคริสตก็กลายเปน “ส่ิงใหญ” และส่ิง
อัศจรรย บางคนอาจจะคิดวา เด็กนอยคนนี้มีความสามารถนอยและมีสติปญญานอยเกินไปทีจ่ะรับใชพระ
เยซูคริสต แทจริงไมมีอะไรนอยเกนิไปสําหรับพระองค ผูมีความสามารถและสติปญญาเพียงเล็กนอย แต
ยนิดีรับใชพระเยซูคริสต พระองคจะทรงใชคนเชนนี้ได ยิ่งกวาผูท่ีมีสติปญญามาก แตเกบ็ไวสําหรับ
ตัวเอง หรือรับใชพระเจาโดยพึ่งความสามารถของตนเอง เด็กนอยท่ีไมมีใครรูจัก ไดมอบปลาสองตัวและ
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ขนมปงหากอนแกพระเยซู ซ่ึงพระองคกท็รงสามารถนําไปเล้ียงคนมากมาย กวาหาพันคน เชนเดียวกัน 
พระองคทรงใชความสามารถและสติปญญาอันเล็กนอยของทานใหเปนพระพรแกผูอ่ืนอีกมากมายได 

ข. เด็กหญิง ที่ไมมีใครรูจกั (2 พงศกษตัริย 5:2,3) 

เร่ืองนามานหายจาก การเปนโรคเร้ือน เปนท่ีรูจักกนัดีของคริสเตียนทัว่ไปเม่ือเราเอยถึงเร่ืองนี้ เราก็
นึกถึงความเกรียงไกรของนามาน ฤทธ์ิอํานาจของศาสดาพยากรณเอลียา การจุมตัวในแมน้ํายะระเดนเจ็ด
หน และการหายโรคของนามาน แตมักลืมคนสําคัญท่ีสุดของหน่ึงเสีย คือเด็กหญิงผูถูกจับเปนเชลยจาก
อียิปต เราไมทราบอีกเชนเคยวา เขาเปนลูกเตาเหลากอของใคร เหตใุดจึงถูกจับมาตามลําพัง และเราไม
สนใจท่ีจะทราบเร่ืองเกี่ยวกับเด็กหญิงคนน้ีเสียดวยซํ้า แตแทจริงเดก็หญิงคนนี้มีความสําคัญยิ่ง ตอการหาย
โรคของนามานมาก เธอเปนคนบอกขาวดนีี้ใหนายของตนทราบ แนะนําใหนายไปหาศาสดาพยากรณ ซ่ึง
อาจรักษาโรคของเขาใหหายได ดวยความสัตยซ่ือของเธอท่ีมีตอนายตลอดมา นามานเช่ือฟงคําพูดของเธอ 
จึงเดินทางไปยังประเทศอิสราเอล เร่ืองนามานหายโรคจึงไดเกดิข้ึน และไดเลาตอ ๆ กันมาจนถึงทุกวันนี้ 
เราจึงปฏิเสธไมไดวาเด็กหญิงท่ีไมมีใครรูจกัคนนี้มีความสําคัญยิ่ง 

ค. สุภาพสตรีคนสําคัญแหงเมืองซูเมน (2 พงศกษตัริย 4:8-10)  

สุภาพสตรีตาง ๆ ท่ีคนสวนมากรูจักในพระคริสตธรรมคัมภีร ไดแก นางรูธ นางเอสเธอร อะริซา
เบ็ธ นางมาเรีย เปนตน เพราะคนเหลานีมี้บทบาทตาง ๆ ท่ีสําคัญและนาสนใจ แตคงมีนอยทานท่ีรูจัก
สุภาพสตรีแหงเมืองซูเนม นางไมมีบทบาทอะไรสําคัญ ในสายตาของมนุษยพระเจาเทานั้นท่ีทรงทราบ 
และทรงเหน็ความสําคัญของนาง นางเปนเพียงชาวพืน้เมืองธรรมดาคนหน่ึง แหงเมืองซุเมนส่ิงท่ีทําให
นางกลายเปนคนสําคัญ และพระคริสตธรรมคัมภีรตองบันทึกเร่ืองราวของนาง คือ ความมีใจเมตตากรุณา
ของนาง ท่ีมีตอคนรับใชของพระเจาทุกคร้ังท่ีนางเห็นอะลีซา ศาสนดาพยากณของพระเจา เดนิทางผาน
เมืองท่ีนางอาศัยอยู ก็เชิญใหพักรับประทานอาหารในบาน เม่ือหายเหนื่อยแลวจึงคอยเดินทางตอไป 
นอกจากนั้น นางยังแนะนําใหสามี เตรียมหองเล็ก ๆ หองหนึ่งไวใหพรอมเสมอ เพื่ออะลีซาจะมาพักอาศัย
ไดทุกโอกาส ประชาชนในเมืองนั้นไมทราบ และไมสนใจในการกระทําของสุภาพสตรีคนนนี้ แตความ
เมตตาของนางเปนท่ีตรึงใจของอะลีซามาก เพราะโดยท่ัวไป เม่ือทานเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมือง
หนึ่ง เพื่อรับใชพระเจานั้น ทานจะตองเหน็ดเหนื่อย กบัการหาท่ีพักอาหารและอ่ืน ๆ อีก แตเม่ือทาน
เดินทางมาถึงเมืองซูเนม ทานไดรับการตอนรับอยางดีท่ีสุด มีท่ีพักอาศัยและอาหารทุกอยางพรอมเพียง 
พระเจาทรงเหน็ความเมตตาอารีของนาง จึงไดประทานบุตรใหคนหน่ึง เม่ือบุตรของนางเติบโตข้ึนวัน
หนึ่ง ปวยและเสียชีวิต อะลีซาก็ไดชุบชีวติบุตรของนางใหฟนข้ึนมา เปนโอกาสอีกคร้ังหนึ่ง ท่ีนางไดเหน็
ฤทธ์ิอํานาจของพระเจา ความเมตตากรุณาของสุภาพสตรีแหงเมืองซูเนม ซ่ึงไมมีใครรูจัก จะตองไดรับ
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บําเหน็จจากพระเจาอยางแนนอน พระเยซูคริสตตรัสวา “ผูใดจะเอาน้ําจอกหน่ึงใหพวกทานกิน เพราะ
ทานท้ังหลายเปนฝายพระคริสต เราบอกทานท้ังหลายตามจริงวา ผูนัน้จะขาดบําเหน็จก็หามิได” (มาระโก 
9:41) 

ง. งานของกลุมชนที่ไมมใีครรูจัก  

ในยุคแรกเร่ิมของคริสตจักร กิตติคุณไดแผไปอยางรวดเร็ว จากอาเซียออกไปถึงยุโรป ท้ังนี้มิใช
เพราะความรอนรนของเปาโล เปโตร และเหลาสาวกท่ีเรารูจักเทานั้น ความสําเร็จคร้ังนั้น เกดิจากความ
รวมมือ ของคริสเตียนท้ังหลายในเมืองตาง ๆ ซ่ึงเราไมรูจัก คนเหลานัน้มีชีวิตการเปนอยูแตกตางกนั บาง
เปนพอคา บางเปนชาวสวน ชาวนา บางเปนนายแพทย และบางเปนชาวประมง เม่ือพวกเขาไดยินพระ
กิตติคุณ และไดตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอดแลว กช็วยกันประกาศพระกิตติคุณชวยกัน
สรางคริสตจักรข้ึน เปนเหตุใหคริสตจักรในสมัยนั้น เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว 

เราไดยกตัวอยางพอสมควร เกี่ยวกับคนสําคัญท่ีไมมีใครรูจัก คนสุดทายท่ีเราตองเอยถึงคือ ยากอบ 
บุตรอาละฟาย เขาเปนอัครสาวกคนหนึ่งของพระเยซูคริสต แตเราทราบเร่ืองราวของเขานอยกวาผูท่ีเรา
กลาวมาแลว ขางตนเสียอีกเราทราบเพียงแตวาเขาเปนบุตรของสุภาพสตรีคนหน่ึงช่ือมาเรีย (มัทธิว 27:56) 
บิดาช่ือ อาละฟาย (มัทธิว 10:5) เขามีช่ืออีกช่ือหนึ่งวา “ยาโกโบนอย” (มาระโก 15:40) ท้ังนี้อาจเปนเพราะ
เขามีอายุนอย หรือรูปรางบอบบางกวายากอบบุตรเซเบดายก็ได นอกจากขอความบันทึกดังกลาวแลว เรา
ไมทราบเร่ืองราวอ่ืน ๆ เกี่ยวกับเขาอีก แมมนุษยไมทราบผลงานของเขา แตพระเยซูคริสตทรงทราบทุก
อยาง และเช่ือแนวาช่ือและงานของเขาไดถูกบันทึกไว ในแผนดนิสวรรคแลว 

ทานมีความรูสึกเชนนี้หรือไม วาทานไมมีความสําคัญตอคริสตจักร ตอหมูคณะ ตอสังคม ไมมีใคร
รูจักและเอาใจใสทาน ทานมีความสามารถนอยท่ีจะรับใชพระเจา ทานมีความรูสึกนอยใจหรือไม เม่ือได
ยินคนอ่ืนเอยชือ่ หรือยกยองคนอ่ืนเสมอ มิไดเอยช่ือหรือยกยองทานเลย จงทราบเถิดวา ผูท่ีสําคัญใน
สายตาของมนษุย อาจไมสําคัญในสายพระเนตรของพระเจากไ็ด พระองคทรงเหน็ความสําคัญของทาน 
ทรงตองการใชทาน พระองคทรงสามารถใชผูเล็กนอย ในสายตามนุษยใหเปนประโยชนในพระราชกิจ
อันยิ่งใหญของพระองค 
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บทเรียนที่ 7 ยูดา อัครสาวกผูมั่นคงในความรกั 6

จุดประสงค หนุนใหนักศึกษา รักษาความรักซ่ึงมีตอพระเยซูคริสตตลอดไปเปนนิจ 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ยอหน 14:15-24 

ความรัก เปนพลานุภาพท่ีใหญยิ่งท่ีสุดอยางหนึ่ง ในการดําเนินชีวิตประจําวันของเรา เพราะความรัก 
ชายหนุมคนหนึ่ง อาจเดนิทางเปนระยะทางหลายกิโลเมตร ผานหุบเขา ปาดงพงทึบ ตามลําพังเพือ่พบคน
รักของเขา เพราะความรัก บิดามารดายอมเหน็ดเหน่ือยตรากรํา เพื่อบุตรจะไดอยูดีกนิดี มีอนาคตท่ี
กาวหนาเพราะความรัก เหลาสาวกของพระเยซูคริสต เปนจํานวนมาก ยอมเสียสละชีวติเพื่อพระองค และ
เพราะความรักอีกนั่นแหละ ท่ีพระเยซูคริสตเสด็จมาในโลก ทรงสละพระชนมชีพของพระองคเพือ่มนุษย
ท้ังหลาย พระคริสตธรรมคัมภีรสอนใหเรารักพระเจา ดวยสุดใจสุดจิตและดวยส้ินสุดกําลัง เปนส่ิงท่ีงายท่ี
จะพดูวาเรารักพระเยซูคริสต แตการปฏิบัตนิั้นกลับกลายไปอีกอยางหนึ่ง ความรักของคนมากมาย ท่ีมีตอ
พระคริสตมักขึ้นอยูกับอารมณ ความรูสึก เม่ือวันไหนมีอารมณดี หรือเพ่ิงกลับจากการประชุมฟนฟู การ
ฟงคําเทศนาท่ีเราใจมาใหม ๆ ก็เกิดรอนรนรักพระคริสต แตเม่ือเวลาผานไปไมกีว่ัน ความรักนั้นกจ็ะเยือก
เย็นและคอย ๆ จางหายไป บางคนเปรียบความรักชนิดนี้เหมือนปรอทท่ีข้ึน ๆ ลง ๆ ตามอุณหภมิู ความรัก
ท่ีพระเยซูคริสตทรงตองการจากเราเปนความรักท่ีม่ันคง สมํ่าเสมอ ไมวาอยูในสถานกาณเชนใด ความรัก
ท่ีมีตอพระองค จะไมจืดจางสูญสลายไป ยูดาสอัครสาวกของพระเยซูคริสตเปนตัวอยางท่ีดใีนเร่ืองความ
รัก 

ก. บุคคลท่ีรักพระคริสต (ยอหน 14:15, 21, 23) 

เราคงจะเคยไดยินคําสนทนาของคริสเตียนบางคนวา “คนนั้นรักพระเจา” “คนนี้รอนรน” แตเม่ือ
ยอนถามวา ทําไมจึงกลาววาคนนัน้รอนรนรักพระเจา มักจะไดรับคําตอบเชนนี้เสมอวา “เพราะเขามา
โบสถเสมอ” “เพราะเขาอธิษฐานบอย ๆ” “เพราะเขาอานพระวจนะของพระเจาทุกวัน” “เพราะเขาชอบ
เปนพยาน” “เพราะเขาถวายทรัพยใหโบสถมาก” ฯลฯ คําตอบเหลานี้มีบางสวนถูกตอง เพราะความรักของ
พระเยซูคริสตอยูในจิตใจของเขา เขาจึงมาโบสถ อธิษฐาน อานพระวจนะของพระเจา เปนพยาน ถวาย
ทรัพย ฯลฯ แตเราบอกไมได วาคนท่ีกระทําเชนนีเ้ปนคนท่ีรักพระเจาเสมอไป บางคนอาจทําไปเพราะ
หนาท่ี เพราะมีคนมาขอรอง เพราะนิสัยเคยชิน ส่ิงเหลานี้ มิใชเปนเคร่ืองวัดความรักท่ีแทจริงของแตละคน
ท่ีมีตอพระเยซูคริสต บางคนปฏิบัติหนาท่ีนี้ ท้ัง ๆ ท่ีมิใชเปนคริสเตียนเสียดวยซํ้า 
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พระเยซูคริสต ทรงสอนใหเรารูจักจําแนกคนท่ีรักพระเจา ดังท่ีพระองคตรัสวา “ถาทานท้ังหลายรัก
เรา ทานกจ็ะประพฤติตามบัญญัติของเรา” “ผูท่ีมีบัญญัติของเรา และปฏิบัติตามบัญญัตินั้นผูนั้นแหละรัก
เรา” เม่ือฟงดูเผิน ๆ ทานจะนึกวาเปนส่ิงท่ีงาย ท่ีจะแสดงวาทานรักพระเยซูคริสต ความจริงก็เปนส่ิงท่ีงาย
คือเพียงแตปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสตเทานั้น ทานก็ไดช่ือวาเปนคนรักพระคริสต แตหากทาน
จะวิเคราะหตนเองใหละเอียดสักเล็กนอย ทานอาจจะไมกลาบอกวา ทานรักพระคริสตอยางแทจริงก็ได 

ข. วธิีรักพระคริสต 

หัวขอตอไปนี ้ อาจจะเปนกระจกสองใหทานเห็นถึงความรักของทานท่ีมีตอพระคริสต และชวยให
ทานรูจักรักพระองคมากยิ่งข้ึน 

1. “ผูท่ีมีบัญญัติของเรา” (21) บัญญัติในทีน่ี้ไมไดหมายถึง บัญญัติสิบประการ หรือบัญญัติขอหนึ่ง
ขอใดโดยเฉพาะ แตหมายถึงพระดํารัสหรือคําสอนของพระเยซูคริสตท่ีบันทึกอยูในพระคริสตธรรม
คัมภีร จะเปนคําสอนโดยตรงของพระองค หรือจากสาวกของพระองคก็ด ี ถือเปนบัญญัติของพระองค
ท้ังนั้น หากทานตองการทีจ่ะรักพระเยซูคริสตอยางแทจริง ทานตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยให
รอดเสียกอน เพราะความรักมาจากพระองค หากไมมีพระองคอยูในทาน ทานกไ็มอาจจะรักพระองคได 
เม่ือทานตอนรับพระเยซูคริสตอยูในทานแลว ทานก็มีใจปรารถนาใครจะรักพระองค แตทานไมรูวาจะรัก
พระองคไดอยางไร เพราะทานไมเคยเหน็พระเยซูคริสตมากอน และไมทราบวา พระองคทรงตองการ
ความรักชนิดใดจากทาน พระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกไวอยางชัดเจนท่ีสุด เกี่ยวกับความรักของพระเจาท่ี
มีตอมนุษย และความรักของมนุษยซ่ึงควรมีตอพระเจา ฉะนั้นการอานพระดํารัส หรือพระบัญญัติของพระ
เจาจึงเปนส่ิงจาํเปนยิ่ง เพราะจะชวยใหทานดําเนินชีวิตประจําวัน เปนท่ีพอพระทัยของพระองคได 

การฟงเทศนในเวลาประชุมนมัสการการประชุมฟนฟหูรือการประชุมพิเศษและการรวมเรียนรวีวาร
ศึกษา ก็เปนประโยชน อยางยิ่ง ท่ีชวยใหเราจะรูรักพระเยซูคริสตมากยิ่งข้ึน การอานพระดํารัสของพระเจา
บางคร้ัง เราอาจจะไมเขาใจลึกซ้ึงถึงความหมายท่ีแทจริง สวนคําเทศนานั้น นักเทศนไดศึกษาอยางละเอียด
ถ่ีถวนและตระเตรียมอยางดท่ีีสุด เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของผูฟง การเรียนรววีารศึกษา เปน
การศึกษาพระธรรมของพระเจารวมกนั เปนโอกาสท่ีทานจะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคนอ่ืน ๆ 
แกปญหาขอของใจตาง ๆ ดวยกันได 

คนท่ีรักพระเจาทุกคน มีใจกระหายใครจะอาน และฟงพระวจนะของพระเจาเสมอ ถาใครบอกวา
เขารักพระเจาแตไมอยากมาโบสถ ไมอยากฟงเทศน ความรักนั้นกเ็ปนความนาสงสัย 

“ประพฤติตามบัญญัติของเรา” (ขอ 15,21,23) 
คร้ังหนึ่ง ดร.อันดรูจี นกัเทศนท่ีมีช่ือเสียงคนหนึ่งไดวาดภาพคนบนกระดานดําประกอบคําเทศนา

ของทาน ขณะท่ีทานกําลังวาดอยูนัน้ ผูท่ีเขาฟงเทศนในโบสถตางพากันหวัเราะชอบใจ เพราะเห็นภาพ
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ของคนมีศีรษะโต หกูวาง แตดวงตา จมูกปากมือและเทาเล็กมาก สวนทองโตเหมือนตุมใหญ เม่ือวาดเสร็จ
แลวทานอธิบายวานี่แหละ คือภาพของคริสเตียนปจจุบันหูกวาง อยากจะฟงพระคําของพระเจาฟงแลวเอา
ไปเก็บไวในทอง แตไมเคยยอยสักที เม่ือเกบ็มากเขา สวนทองก็โตข้ึนแตสวนอ่ืนเล็กลง เปรียบเหมือนคน
ท่ีรับประทานอาหาร ไมถูกสวนกับความตองการของรางกาย คือหมายถึงคริสเตียน ท่ีฟงพระคําของพระ
เจาทุกอาทิตย แตไมเคยนําไปปฏิบัติ 

พระเยซูคริสตตรัสวา ผูท่ีมีบัญญัติของเราและประพฤติตามน้ัน ผูนั้นแหละรักเรา ขอพิสูจนถึงความ
รักของแตละคนท่ีมีตอพระเยซูคริสต จึงไมใชอยูท่ีการอานและฟงพระคําของพระเจาอยางเดยีว ส่ิงสําคัญ
ท่ีสุดคือ “การปฏิบัติตาม” พระดํารัสท่ีทานไดอานและไดฟงทุกคร้ัง บางคนเปนคริสเตียนมาเปนเวลานาน 
ฟงเทศน เรียนรวีวารศึกษาต้ังแตยังเล็ก แตชีวิตคริสเตียนของเขาไมเจริญเติบโตเลย สิบปกอนเปนอยางไร 
เดี๋ยวนี้กเ็ปนอยางนั้นท้ังนี้เพราะเขา “ฟง” แตไม “ปฏิบัติ” ตาม การฟงคําเทศนาเปนเร่ืองหนึ่งแตการ
ปฏิบัติตามเปนอีกเร่ืองหนึ่ง ทานอาจฟง และอานคําเทศนาใด ๆ ไดงาย บางคร้ังทานชมเชยและชอบคํา
เทศนานั้น แตคําเทศนาและพระคําท่ีทานไดยินหรืออาน จะไมเปนประโยชนอันใดเลยจนกวาจะไดปฏิบัติ
ตาม การอานพระธรรมเพียงขอเดียว แตสามารถนําไปปฏิบัติตามได ยอมดีกวาการอานพระธรรมเปนรอย 
ๆ ขอ แตไมอาจปฏิบัติตามไดเลย 

การปฏิบัติตามพระคําของพระเจาไมใชเปนส่ิงท่ีงายเสมอไป คนท่ีรักพระเจาอยางแทจริงเทานั้น จึง
จะปฏิบัติตามไดจนถึงท่ีสุด โดยเหตุนี้พระเยซูคริสตจึงตรัสวา “ถาผูใดรักเรา ผูนั้นจะประพฤติตามคําของ
เรา” (ขอ 23) การประพฤติตามน้ี เปนการประพฤติตามทุกอยาง ทุกคํา ทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกยุค ทุกสมัย
จงลองสํารวจดูตัวเองวา ทานไดประพฤติตามพระคําของพระเจาไดเพยีงใด แลวทานก็จะทราบวา ทานรัก
พระเยซูคริสตมากเพียงใด 

ค. ตัวอยางของยูดาส 

พระคริสตธรรมคัมภีรกลาวถึงเร่ืองยูดาสไดนอยมาก แตยูดาสเปนตัวอยางท่ีดเียีย่มในความรักท่ี
ม่ันคง ซ่ึงมีตอพระเยซูคริสต พระเยซูคริสตทรงมีอัครสาวกสองคนท่ีช่ือยูดาส คือยดูาส อิสคาริโอท ท่ีขาย
พระเยซูคริสต อีกคนหนึง่คือ ยูดาส นองของยาโกโบ ญาติของพระเยซูคริสต ยูดาสก็เชนเดยีวกนักับยาก
อบ ซ่ึเราเรียนในอาทติยกอน ท่ีไมคอยมีใครรูจัก พระกิตติคุณท้ังส่ีเลม มิไดเอยถึงงานของเขาแมแตนอย 
พระกิตติคุณยอหนเทานัน้ท่ีบันทึกคําถามเพียงขอเดยีวของเขา (ดู ยอหน 14:22) แตยูดาสไมสนใจตอส่ิง
เหลานี้ไมวาคนอ่ืนจะรูจักเขา หรือสนใจเขาหรือไมก็ตาม ความรักของเขาท่ีมีตอพระเยซูคริสตไม
เปล่ียนแปลง เขาเคยรับใชพระเยซูคริสตอยางไร ในขณะท่ีพระองคยังทรงอยูรวมกับเขา เขาก็ยังรับใช
พระองคเชนนัน้ เม่ือพระองคเสด็จกลับสูสวรรคแลว พระธรรมยูดาสท่ีเขาเขียนเปนเคร่ืองพิสูจนอยางดี

 26 



ท่ีสุด ทามกลางความทุกขลําบาก ความเส่ือมทรามในทางศีลธรรมความเช่ือ และความยุงเหยิงตาง ๆ ใน
คริสตจักร ความรักของยูดาสไมเปล่ียนแปลง เขายึดม่ันอยูเพื่อพระเยซูคริสตเสมอ 
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บทเรียนที่ 8 ยูดาส ผูทรยศ 7

จุดประสงค ก. เพื่อใหนักศึกษาทราบวา ยดูาส อิสคาริโอท ก็มีใจรักพระเจาอยางเราดวย 
       ข. เตือนใหนักศึกษาอยายอมแพตอการทดลอง 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มัทธิว 26:20-25,27:1-5 

เม่ือเอยถึงช่ือ ยูดาส อิสคาริโอท ทุก คริสต มิใชตําแหนงธรรมดาซ่ึงทุกคนจะคนก็ส่ันหัว แชงสาป
ในใจทันทีวา เปน เปนได ถาเราจะพูดตามความจริงของคนช่ัวชา เลวทราม เปนคนทรยศ หักหลัง นี่คือ
นิสัยของมนุษยท่ัวไป ท่ีมองเห็นสวนเสียของคนอ่ืน มากกวาสวนดีความดีท่ีเขาทําไวรอยคร้ัง อาจถูกลืม
ไปส้ิน หากเขาทําความช่ัวเพียงคร้ังเดยีว อาจเปนการอยุติธรรม จนเกินไป หากเขาจะตราหนา ยูดาส อิส
คาริโอท วาเปนคนทรยศ แตไมศึกษาถึงสวนดีของเขาบาง บางทานอาจถามวาคนอยาง ยูดาส อิสคาริโอท 
ยังมีสวนดีควรแกการชมเชยอีกหรือ ใหเรามาเรียนบทเรียนอันสําคัญนี้ จากชีวิตของเขาดวยกัน 

ก. การทรงเลอืกของพระเยซูคริสต (มทัธิว 6:12-16) 

ตําแหนงการเปนอัครสาวกของพระคริสต มิใชตําแหนงธรรมดาซ่ึงทุกคนจะเปนได ถาเราจะพูด
ตามความคิดของมนุษย เราอาจกลาววา เปนตําแหนงท่ีสูงสุดในงานของพระเจา เพราะพระเยซูคิรสตมี
พระทัยจะต้ังอัครสาวกเหลานี้ ใหเปนรากฐานของคริสตจักร ในการกอสรางอาคารหรือส่ิงกอสรางอ่ืน ๆ 
รากฐานเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด ชางกอสรางตองวางรากฐานที่แข็งแรงม่ันคง ส่ิงท่ีกอสรางนั้นจึงจะแข็งแรงได 
หากชางกอสรางวางรากฐานที่ไมแข็งแรง ส่ิงกอสรางนั้นก็ไมอาจยืนยงคงอยูไดนาน การตั้งอัครสาวกของ
พระเยซูคริสตก็ดุจกัน พระองคทรงเลือกดวยความระมัดระวัง คืนกอนท่ีพระเยซูคริสตจะทรงเลือกอัคร
สาวก 12 คนนั้นพระองคเสด็จข้ึนไปยังภเูขา ตามลําพังพระองคเดยีว และอธิษฐานทูลตอพระเจาตลอดคืน
ยังรุง เช่ือวาพระองคทรงทูลขอใหพระบิดาประทานสติปญญาแกพระองค เพื่อพระองคจะสามารถเลือก
คนท่ีเหมาะสมท่ีสุด สําหรับทําการใหญรวมกับพระองคในเชาวนัรุงข้ึน พระองคทรงเรียกหมูศิษยของ
พระองคมา แลวทรงเลือกสิบสองคนออกจากคนเหลานัน้ ใหเปนอัครสาวกของพระองค ในการเลือกนี ้
พระองคจะตองพิจารณาถึงคุณสมบัติตาง ๆ ของพวกเขาอยางแนนอน คนท่ีไดรับเลือกคงเปนผูท่ีตดิตาม
พระองค ดวยความสัตยซ่ือตลอดมา เปนผูท่ีมีใจรอนรนตอพระราชกิจของพระองค เปนผูท่ียอมเสียสละ
ทุกอยางเพื่อแผนดินของพระเจาเปนตน ทามกลางสาวก 12 คนท่ีพระองคทรงเลือกนั้น มี ยดูาส อิสคาริ
โอท ซ่ึงตอมาไดทรยศตอพระเยซูคริสต และเปนท่ีสาปแชงของคริสเตียนท้ังหลายในปจจุบัน รวมอยูดวย 
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มีปญหาขอหนึ่งท่ีชวนใหขบคิดในท่ีนี้คือ ทําไมพระเยซูคริสตจึงทรงเลือก ยูดาส อิสคาริโอท 
พระองคทรงเลือกคนผิดหรือเปนไปไมได เราพอจะไดเหตุผลดังนี ้

1. ยูดาส อิสคาริโอท เปนผูท่ีมีคุณสมบัติเชนเดียวกับอัครสาวกคนอ่ืน ๆ ท่ีไดรับเลือก เหมาะสมท่ี
จะเปนอัครสาวกคนหน่ึงของพระเยซูคริสต ถาเขามิไดมีใจแสวงหาแผนดินพระเจา มิไดรอนรนในพระ
ราชกิจของพระองค มิไดรักและศรัทธาในพระเยซูคริสต เขาคงจะไมตดิตามพระเยซูคริสต ตลอดมาอยาง
แนนอนเม่ือไดรับเลือกเปนอัครสาวกแลว เขาไปในท่ีทุกหนทุกแหง ซ่ึงอัครสาวกคนอ่ืน ๆ ไป ทํางาน
ชนิดเดยีวกับคนอ่ืนทํา ตอมายังไดรับเลือกเปนเหรัญญิก รับผิดชอบในการเงิน ท้ังนี้ เราจะเขาใจเปนอ่ืน
ไมได เพราะยูดาสเปนท่ีไววางใจ ของหมูคณะ มีความสามารถในการควบคุมดูแลเงิน เหลาสาวกจึงมอบ
หนาท่ีนีใ้ห จึงเปนไปไดวา ยดูาสเปนคนดใีนตอนตน ๆ มิใชคนช่ัวดังท่ีเรานึก 

2. พระเยซูคริสตทรงใหโอกาสแกทุกคนท่ีจะรับใชพระองค และใหอิสระเสรีเต็มท่ี ในการเลือก
ปรนนิบัติผูหนึ่งผูใด พระองคทรงทราบถึงบ้ันปลายของยูดาส แตดวยความรักของพระองค ท่ีมีตอมนุษย
ทุกคน ท่ีมีใจแสวงหาพระองค พระองคทรงใหโอกาสแกเขา หวังพระทัยวา ยูดาสจะติดตามพระองคได
ตลอด ความจริงยูดาสยกพ็ยายามรับใชพระองคอยางดีท่ีสุด 

3. ยูดาสไมมีขอตําหนิอะไร ในอุปนิสัยเดิมของเขา เขาสมควรอยางยิ่งท่ีจะเปนอัครสาวกคนหน่ึง 
ของพระเยซูคริสต แตท่ีไดกลายเปนคนทรยศไปนัน้ เพราะพายแพตอการทดลองของมาร เราจะอธิบายให
ละเอียดในหวัขอท่ีสอง 

ข. เงินหรือพระเจา (มัทธวิ 22:3-6) 

พระเยซูคริสตทรงแสวงหาคนท่ีมีใจเสียสละ และรักพระองคเพือรับใชพระองค แตพระองคมีคูแขง
ท่ีสําคัญผูหนึ่งคือมาร มารก็พยายามเกณฑคนเพื่อรับใชมันเชนกัน และมารกเ็ลือกคนท่ีดีท่ีสุด มี
ความสามารถท่ีสุด เทาท่ีมันจะเลือกไดคนหนึ่งท่ีมารจองอยูเสมอ คือ ยูดาส อิสคาริโอท แมยูดาสจะ
ติดตามพระเยซูคริสตไปแลว แตมารก็ไมทอถอย มันทราบจุดออนท่ีสุดจุดหนึ่งของมนุษยคือ “ความโลภ” 
หรือ “การเห็นแกเงิน” เม่ือยดูาสเปนท่ีไววางใจของหมูคณะ ใหรับผิดชอบในเร่ืองเงิน มารก็เห็นชองทางท่ี
จะเอาชนะจิตใจของยูดาสได โดยใชเงินเหลานั้นลอลวงจิตใจของเขา ความรักของยูดาสก็คอย ๆ 
เปล่ียนแปลง จากความรักพระเยซูคริสตมารักเงิน เงินชางมีอํานาจอะไรเชนนี้ คนมากมายยอมเส่ียงชีวิต
เพราะเห็นแกเงิน คนดีกลับกลายเปนช่ัวเพราะเหน็แกเงิน มนุษยฆากนัเองอยางผักปลา เพราะเหน็แกเงิน 
ไมมีใครยอมรับใชพระองคกเ็พราะอํานาจของเงิน เม่ือเงินมีอํานาจเหนอืจิตใจของเขา เขาก็เห็นผิดเปน
ชอบ ดวงตาแหงความชอบธรรมก็ดับไป ชางเปนเร่ืองท่ีนาเศราและอนาถใจอะไรเชนนั้น 

เงินมิใชส่ิงท่ีช่ัว แตการรักเงินเปนรากฐานแหงความช่ัว พระเยซูคริสตมิไดทรงหามผูใดวาอยารับ
เงินเดือนสูง หรือมีรายไดด ี หรือเปนเศรษฐีเงินลาน ความจริงพระราชกิจของพระองคตองการใชเงินมาก 
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และพระองคกท็รงหนุนใจใหเราขยันขันแข็ง ในการทํางานหาเล้ียงชีพแตตราบใด ท่ีเรายอมใหเงินมี
อํานาจเหนือชีวิตจิตใจของเรา และเรายอมตกเปนทาสของเงิน ตราบนั้นความช่ัวกจ็ะเร่ิมตน เขาจะเร่ิมทํา
ในส่ิงท่ีเขาไมนึก คอย ๆ หันจากความดไีปสูความช่ัว จนแมกระท่ังคนดีอยางทูตสวรรคก็กลับกลายเปน
คนช่ัวเยี่ยงผีรายได 

ค. คนทรยศ และบั้นปลายของเขา (มทัธิว 26:22-25;27:1-5) 

เม่ือเงินเขาไปมีอํานาจในจิตใจของยูดาส ชีวิตของยูดาสก็เปล่ียนแปลง ส่ิงท่ีเขาคิดอยูตั้งแตนั้นเปน
ตนมา ก็มีแตเงิน เงิน เทานั้น แทนท่ีจะเปนพระราชกิจของพระเจา เขาเร่ิมขโมยยักยอกเงินของพระเจา เร่ิม
เห็นแกตวั เร่ิมกระทําความผิดบาปตาง ๆ จนกระท่ังความช่ัวนัน้เพิม่พูนถึงขีดสุด เขาก็กระทําช่ัวได
แมกระท่ังตอพระเยซูคริสต พระอาจารยท่ีตนติดตามมาเปนเวลาสามปเต็ม ๆ แทนท่ีจะเช่ือฟงพระเยซู
คริสต ซ่ึงทรงรัก ทรงเปนหวงทรงอบรมส่ังสอนฝกฝนเขา ผูซ่ึงเปนพระบุตรของพระเจา ถอมพระองคลง
มาเพื่อชวยคนบาปอยางเขา เขากลับไปเช่ือฟงพวกปุโรหิตใหญ และผูเฒาซ่ึงเปนเคร่ืองมือของมาร เปน
ศัตรูรายของพระเยซูคริสต อํานาจเงินทําใหเขาไมรูสึกสะทกสะทานตอความช่ัวนั้นเลย เขายงัคงปลอม
แปลงตนเปน “แกะขาว” อยูรวมกับพระเยซูคริสตและเหลาสาวก แตหามีผูใดอาจตบตาพระองคไม ใน
อาหารมื้อสุดทาย พระเยซูคริสตตรัสวา มีคนหนึ่งในพวกอัครสาวกจะทรยศตอพระองค แทนท่ียูดาสจะ
ตกใจหรือสํานึกตัว เขากลับทูลถามพระองค เชนเดียวกับคนอ่ืน ๆ วา “พระองคเจาขา คือขาพเจาหรือ” 

ยูดาสทรยศพระเยซู ดวยวิธีเลือดเย็นท่ีสุด โดยการจบูพระองคดังภาษติไดกลาวไววา “คําดุดาของ
คนชอบธรรม ก็ดีกวาจูบของคนช่ัว” 

หลังจากยดูาส ไดขายพระเยซูคริสตและเหน็พระองคทรงถูกลงโทษ จิตสํานึกผิดและชอบของเขาก็
กลับคืนมา เขารีบนําเงินท่ีไดมาคืนแกพวกปุโรหิต แตทวาสายเกินไปเสียแลว ความผิดพลาดคร้ังนี้ใหญ
หลวงนกั ดวยความเสียใจในการกระทําของตน ยูดาสก็ทําลายชีวิตของตนเอง นี่แหละบ้ันปลายของการ
รับใชมาร มารมักช้ีใหทานเห็นของวิเศษตาง ๆ ในเบ้ืองตน แตไมเคยบอกใหทานทราบถึงเบ้ืองปลายของ
การรับใชมัน 

ทานอาจเปนคนหนึ่งท่ีพระเยซูคริสตทรงตองการใช ขณะเดยีวกัน มารก็คอยจองจะชักชวนทาน ให
รวมมือกับมันมารอาจจะใชเงิน ช่ือเสียง ตาํแหนง ส่ิงท่ีทานรัก หรืออยางใดอยางหน่ึง ทําใหทานทรยศตอ
พระเยซูคริสต เร่ืองของยูดาสนาจะเปนส่ิงเตือนใจทานไดดี จงถามพระเยซูคริสตทุกวัน ดังท่ีเหลาสาวก
ของพระองค ถามพระองควา “พระองคเจาขาฯ คือขาพเจาหรือ” 
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บทเรียนที่ 9 เปโตร อัครสาวกคนเดน 8

จุดประสงค เพื่อหนุนน้ําใจใหนกัศึกษาทราบวา พระเจาทรงสามารถเปล่ียนแปลงเขาจากสภาพท่ี
เขาเปนอยู ใหเปนภาชนะท่ีพระองคทรงตองการใช 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ลูกา 5:1-11 

อาทิตยกอน เราไดเรียนถึงการเลือกอัครสาวกของพระเยซูคริสตบางแลววา พระองคทรงเลือกดวย
ความระมัดระวัง ผูท่ีไดรับเลือกนั้น มีคุณสมบัติเหมาะสม ท่ีจะเปนอัครสาวกของพระองค บางทานอาจจะ
เขาใจผิดกไ็ดวา พระเยซูคริสตทรงเลือกเฉพาะ ผูท่ีมีความสามารถ หรือผูท่ีมีความดีเปนพิเศษแลวเทานัน้ 
แตความจริงหาเปนเชนนั้นไมพระองคมิไดทรงเลือกคนดีวิเศษ มีวิชาความรูสูงเสมอไป แตทรงเลือกคน
ซ่ึงพระองคจะฝกฝนได อัครสาวกท่ีนับวาเดนมากท่ีสุดคนหนึ่งของพระเยซูคริสต คือเปโตร เขาไมมีความ
ดีพิเศษไปกวาคนอ่ืน ๆ เลย ท้ังยังมีขอบกพรองหลายอยางซ่ึงยังแสดงออกมา แมเม่ือไดเปนอัครสาวกแลว 
แตจากการฝกฝนของพระเยซูคริสตและความยนิยอมท่ีจะเรียนรูของเขา เปโตรก็กลายเปนอัครสาวกท่ีนา
ชมเชยท่ีสุดคนหนึ่งของพระองค  

ก. การทรงเรยีกเปโตร (ลูกา 5:1-11) 

เปโตร เปนเพียงชาวประมงคนหน่ึงไมมีวิชาความรูอะไรมากมายนัก วันหนึ่งพระเยซูคริสตทรง
เทศนาส่ังสอน ท่ีชายทะเลใกลกับเรือซ่ึงเขาจอดอยู มีคนเปนจํานวนมากเบียดเสียดกันเพื่อฟงพระคําของ
พระองค จนพระองคไมอาจยืนอยูท่ีนั่นตอไปได เม่ือทรงเห็นเรือท่ีซีโมนจอดอยู จึงขอยืมจากเขา และ
ขอรองใหเขาถอยเรือออกจากฝงสักเล็กนอย แลวทรงส่ังสอนประชาชนจากเรือนัน้ เม่ือตรัสสอนเสร็จแลว 
พระองคตรัสชวนซีโมนออกไปจับปลาท่ีน้ําลึก เปโตรทูลพระองควา พวกเขาทอดอวนคืนยังรุง ไมไดปลา
แมสักตัวเดียว อยางไรก็ตาม ซีโมนมิไดจบคําพูดเพยีงเทานั้น ประโยคตอไป เปนประโยคท่ีมีคามากท่ีสุด 
และเปนประโยชนท่ีทําใหซีโมนไดกาวไปสูความดีเดน ของการเปนอัครสาวก เขาพูดตอไปวา “แต
ขาพเจาจะหยอนอวนลงตามคําของพระองค” แมซีโมนจะผิดหวังมาตลอดคืน มองไมเห็นทางท่ีจะจับปลา
ไดอีกตอไป และไมเขาใจวา ทําไมพระเยซู จึงแนะนําใหเขาถอยเรือออกไปท่ีน้ําลึก หยอนอวนจับปลา
ขณะน้ี ซ่ึงมิใชเวลาท่ีจะจับปลาเลย ซีโมนไมยอมใหความสงสัยเหลานี้ เขามาเปนอุปสรรคตอการเช่ือฟง
พระเยซูคริสต ไมวาเขาจะเขาใจหรือไมกต็าม เขาทําตามท่ีพระองคตรัสส่ังทุกประการ และไดปลาเปน
จํานวนมากจนอวนของเขาแทบจะขาด จากเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ทําใหเขาทราบไดทันทีวาพระเยซูไมใชคน
ธรรมดา แตเปนผูมีอํานาจจากเบ้ืองบน เขากราบลงท่ีพระชานุของพระเยซูคริสต ทูลพระองควา เขาเปน
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คนบาป ไมเหมาะสมท่ีจะอยูรวมกับพระองค พระองคทรงพอพระทัยตอความเช่ือและความถอมตน
ของเปโตรเปนอยางยิ่ง จึงตรัสวา “อยากลัวเลย ตั้งแตนี้ไป ทานจะเปนผูจับคน”  

เม่ือเปโตรนําเรือถึงฝงแลว เขาก็สละท้ิงทุกอยาง ตดิตามพระเยซูไปทันท่ีแลวรับการฝกฝนอบรม
ตั้งแตนั้นมา จนกระท่ังไดรับแตงต้ัง ใหเปนอัครสาวกคนหน่ึงของพระเยซูคริสต และไดรับนามใหมจาก
พระองควา “เปโตร” ซ่ึงแปลวา “หิน” หมายความวา ซีโมนจะไดรับการเปล่ียนแปลงจากผูท่ีออนไหวได
งาย ตามอารมณและส่ิงแวดลอม ใหเปนผูท่ีมีจิตใจม่ันคงแข็งแกรงดจุหิน 

ข. จุดออนของเปโตร 

เปโตรมีจุดออนแอตาง ๆ มากมายเชนเดยีวกับทาน จดุออนแอท่ีสุดจุดหนึ่งของเขาคือ เปนคน 
“เลือดรอน” ตกเปนทาสของอารมณไดงาย มักทําหรือพูดกอนคิด ดังตัวอยางท่ีจะยกใหเห็นตอไปนี ้

1. การเดินบนน้ํา (มัทธิว 14:22-23) คร้ังหนึ่ง พระเยซูตรัสส่ังใหเหลาสาวกลงเรือขามฟากไปในท่ี
แหงหนึ่ง สวนพระองคทรงปลีกตัวไปอธิษฐาน ในท่ีสงัดบนภเูขา เม่ือพลบคํ่า เรือท่ีเหลาสาวกโดยสารถูก
คล่ืนใหญซัดโคลงเคลง ไปมากลางทะเล จนกระท่ังยามสาม ทันใดนัน้ พวกเขาเหน็บุรุษผูหนึ่งเดินมาบน
ผิวน้ํา ทําใหหวาดกลัวยิ่งนัก ดวยคิดวาเปนผี พระเยซูตรัสแกเขาวา “จงช่ืนใจเถิด คือเราเอง อยากลัวเลย” 
เม่ือเปโตรไดยนิเชนนัน้ ดวยอารมณอันต่ืนเตนยินด ี เขาทูลขอพระเยซูคริสต ใหเขาเดินบนนํ้าไปหา
พระองค เม่ือไดรับอนุญาตแลว โดยไมรอชา เขากาวลงจากเรือ เดนิไปไดสักเล็กนอย เห็นพายแุละคล่ืนจัด 
นึกข้ึนไดทันทีวา ตนยืนอยูบนน้ําก็ตกใจกลัว และในทันทีนั้นเขาเร่ิมจมลงไปในน้ํา แตเขาเรียกรองขอ
ความชวยเหลือจาก พระเยซูคริสตอยางรวดเร็วเชนกัน และพระองคกท็รงชวยเขาไว 

จากเหตุการณนี้ ทําใหเราเหน็ความเปนคน “ใจเร็ว” ของเปโตรสามอยางคือ หนึ่ง ตัดสินใจเร็วแลว
ลงมือทําทันทีไมวาความคิดนั้นจะผิดหรือถูก จะเปนไปไดหรือไมก็ตาม สอง พายแพอยางรวดเร็ว เม่ือเขา
สํานึกไดวา กาํลังทําในส่ิงท่ีเกินความสามารถของเขา ความตกใจทําใหพายแพและเร่ิมจมลงไป ประการ
สุดทาย ทูลขอความชวยเหลืออยางรวดเร็ว ทันทีท่ีทราบวา ตนกําลังจะจมลงไปเขาทูลขอความชวยเหลือ 
จากพระเยซูคริสต 

บางทานอาจมีประสบการณเชนเดียวกับเปโตร เปนคนท่ีทํากอนคิด ประสบความลมเหลวและ
ความผิดหวังเสมอ แตอยาลืมวา พระเยซูคริสตพรอมเสมอท่ีจะชวยทานเม่ือทานพลาดพล้ัง จงทูลขอ
พระองคใหชวยทาน ดจุเปโตรท่ีรองขอทันทีวา “พระองคเจาขาฯ ขอทรงชวยขาพเจาใหรอด” 

2. เปนคนไมระมัดระวังในคําพูด เม่ือใกลวันท่ีพระเยซูจะถูกทรยศ พระองคตรัสแกเหลาสาวก วา
จะเสดจ็ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม จะตองทนทุกขหลายอยาง พวกผูเฒาและพวกปุโรหิต และพวกอาลักษณจะ
จับพระองค และจะปลงพระชนมพระองคเสีย เปโตรจึงทูลหามพระองควา “พระองคเจาขา ใหเหตุการณ
นั้นอยูหางจากพระองคเถิด อยาใหเปนอยางนั้นแกพระองคเลย” (มัทธิว 16:22) ความไมรอบคอบในคําพูด
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ของเขา ทําใหเขาพูดในส่ิงท่ีขัดตอน้ําพระทัยของพระเจา และเขาไดรับการติเตียนอยางรุนแรงท่ีสุด จาก
พระเยซูคริสตวา “ซาตาน” จงถอยไปขางหลังเถิด” 

3. ความอวดตัว กอนพระเยซูคริสตจะทรงถูกตรึง พระองคตรัสแกเหลาสาวกวา พวกเขาจะละท้ิง
พระองค แตเปโตรกลาวอยางคน “ปากไว” อีกทันทีวา “ถึงแมขาพเจาจะตองตายกับพระองค ขาพเจาจะไม
ปฏิเสธพระองคเลย” (มาระโก 14:31) “แมคนท้ังปวงจะสะดดุกระดากใจ ขาพเจาจะไมสะดดุกระดากใจ
เลย” คําพูดของเปโตรก็กลายเปนเพยีงคําโออวด เม่ือผลปรากฎวา เปโตรไดปฏิเสธพระเยซูถึงสามคร้ัง 

ค. เปโตรทําการใหญ 

ภาษิตบทหนึ่งวา “ไมลมขามไดแตคนลมอยาขาม” ถาจะพิจารณาเปโตรตามสติปญญาของมนุษย
แลว เขาไมนาจะทําการใหญท่ีพระเยซูทรงมอบหมายไดเลยเขาไมเพียงแตไมไดรับการศึกษาสูงยังมี
ขอบกพรองอีกหลายอยาง และประสบลมเหลวเสมอ การทรงนําของพระเยซูคริสตก็อัศจรรยเชนนี้แหละ 
พระองคทรงสามารถเปล่ียนแปลงคนท่ีไมเหมาะสม ไมมีความสามารถพิเศษอะไรใหเปนภาชนะท่ีดีเดน
ของพระองค แตมีขอแมอยูเพียงขอเดยีว คือคนน้ัน ตองยอมใหพระองคแกไขดดัแปลงสํานึกผิดเม่ือพลาด
พล่ัง ทูลขอความชวยเหลือจากพระองค แลวกาวตอไปอยางไมทอถอย 

ชีวิตในบ้ันปลายของเปโตรนั้น หลังจากเขาไดปฏิเสธพระเยซูคริสต และละท้ิงพระองคไปชวย
ขณะหนึ่งแลว พระเยซูคริสตก็ทรงเรียกเขากลับมารับใชพระองคตามเดิม ในวันเพน็เตคอส เปโตรและ
สาวกคนอ่ืน ๆ ไดรับการเจิมโดยฤทธ์ิอํานาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ตั้งแตนั้นมาเขาออกไปประกาศ
กิตติคุณแหงความรอดของพระเยซูคริสต ดวยความกลาหาญคร้ังหนึ่งจากคําเทศนาของเขา ทําใหคนถึง
สามพันคน กลับใจใหมรับเช่ือพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด อีกคร้ังหนึ่งมีคนกลับใจใหมหาพันคน 
เขากระทําการอัศจรรยโดยฤทธ์ิอํานาจ แหงพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เชนเดียวกับพระเยซูคริสตไดทรงกระทํา 
เขารักษาคนปวยใหหาย คนตาบอดใหเห็น คนงอยใหลุกข้ึนเดินไดพระกิตติคุณไดรับการเผยแพรไมเพียง
แกชาวยิว แตแกคนตางประเทศดวย ทําใหคนมากมาย มีโอกาสไดยินขาวประเสริฐและพบทางแหงความ
รอด เม่ือกอนเปโตรเปนคน “ข้ีขลาด” ใจโลเล แตบัดนี้เขาเปนคนกลาหาญ ม่ันคงแข็งแรงดุจ “หิน” ไมวา
จะพบอุปสรรคอันตรายหรือการขมเหงรังแกอยางใด เขายังคงประกาศกิตติคุณดวยความสัตยซ่ือ 
จนกระท่ังถูกประหารชีวิตโดยการตรึงบนกางเขน เชนเดยีวกับพระเยซู 

ทานอาจเปนคนหนึ่ง ท่ีมีนิสัยคลายเปโตร และสงสัยวาจะรับใชพระเยซูไดอยางไร แทจริงแลว ไมมี
ผูใดที่เหมาะสมท่ีจะรับใชพระเยซูคริสต แมแตคนเดียว ตางก็มีขอบกพรองและจุดออนแอดวยกนัท้ังนั้น 
แตพระเยซูคริสต ทรงสามารถใชทานและทุกคนได จะทรงเปล่ียนแปลงทาน ใหทานเปนภาชนะท่ี
เหมาะสม สําหรับการใหญของพระองค 
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บทเรียนที่ 10 ยากอบ อัครสาวกผูมีใจทะเยอทะยาน 9

จุดประสงค สอนใหนักศึกษาทราบวา ความทะเยอทะยานเพื่อความสําเร็จนั้นเปนส่ิงท่ีดีแต
ความสําเร็จนัน้ ตองไมเกดิจากหยาดเหง่ือแรงงานของคนอ่ืน 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มัทธิว 4:21-22, มาระโก 10:35-40, กิจการ 12:1,2 

ทุกคนมีใจทะเยอทะยาน มุงหวังความสําเร็จในส่ิงใดส่ิงหนึ่ง บางมีใจทะเยอทะยานอยากเปน
นักวิทยาศาสตร บางอยากเปนนักกวี นักวาดเขียน บางอยากเปนนายแพทย ฯลฯ ใจทะเยอทะยานเหลานี้
เปนส่ิงท่ีดี เพราะเปนแรงผลักดันแรงหนึ่งกระตุนใหมนุษยกาวสูความสําเร็จ เพราะใจทะเยอทะยาน
อยากจะบินในอากาศมนุษยจงึพยายามคิดคน หาวิธีสรางเคร่ืองบินและปรับปรุงคุณภาพใหดีข้ึน จึงมี
เคร่ืองบินดังท่ีเราเห็นอยูเดีย๋วนี้ เพราะใจทะเยอทะยาน อยากเปนนายกรัฐมนตรี นาย ก.จึงต้ังหนาต้ังตาเลา
เรียน อุตสาหฟนฝาอุปสรรคนานาประการ ยอมสูอดทนความยากลําบากทุกอยาง จนพบความสําเร็จ 
อยางไรก็ตาม ความทะเยอทะยานของเราบางคร้ังอาจเปนไปในทางท่ีผิด ดังไดเกิดข้ึนแกอัครสาวกคน
หนึ่ง ของพระเยซูคริสต ช่ือยากอบ ซ่ึงเราจะศึกษาในวนันี้ 

ก. เบื้องหลังการทรงเรียก (มัทธิว 4:21, 22) 

ยาโกโบท่ีเราศึกษาวนันี้เปนบุตรของเซเบดาย มารดาของเขาเปนนองสาวของนางมาเรีย ผูเปน
มารดาของพระเยซูคริสต ฉะนั้นยาโกโบกบัพระเยซูคริสต จึงเปนญาติพี่นองกัน เขายังมีพี่นองอีกคนหนึ่ง
ช่ือยอหน ซ่ึงเปนอัครสาวกคนโปรดของพระเยซูคริสตยาโกโบคงจะสืบนิสัยทะเยอทะยานจากมารดา จึง
ไดกลายเปนอัครสาวกผูมีใจทะเยอทะยาน คร้ังหนึ่ง มารดาของยาโกโบทูลพระเยซูวา ขอใหบุตรท้ังสอง
ของนาง ไดนั่งขางขวาและขางซายของพระองคในแผนดินของพระองค คือ นางมีใจทะเยอทะยาน 
ตองการใหบุตรของนางท้ังสองคน มีตําแหนงใหญท่ีสุดรองลงมาจากพระเยซู โดยไมคํานึงวาเปนการ
บังควรหรือไม จากคําของรองของนาง ทําใหเราทราบนิสัยของนาง วานางคงเปนผูบงการทุกอยางใน
ครอบครัว ซ่ึงเปนนิสัยไมดนีัก ผูเปนมารดาหลายทานมีนิสัยเชนนี ้ คือมีใจทะเยอทะยานอยากใหบุตรเปน
ส่ิงท่ีเปนไปไมได ปรารถนาใหบุตรมีหนาตา แตการท้ังนี้มิใชเพื่อบุตรอยางเดยีว ยังเพ่ือผลประโยชนท่ีตน
จะไดรับดวย อยางไรก็ตามมีขอนาชมเชยประการหน่ึง เกี่ยวกับมารดาของยากอบก็คือ นางมิไดมีนิสัย
เชนนั้นตลอดไป จากการตดิตามพระเยซูคริสต นิสัยของนางก็เปล่ียนแปลง ในวนัท่ีพระเยซูคริสต ทรงถูก
ตรึงท่ีกางเขนนางไดติดตามเฝาดูการตรึงพระองค อยางใกลชิด 
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ภาษิตบทหนึ่งกลาววา “ผลไมหลนไมไกลตน” จึงไมเปนการนาแปลกใจอะไรสําหรับยากอบ ท่ีมี
นิสัยทะเยอทะยานเชนนั้น แตยากอบมีนิสัยท่ีดีท่ีสุดอยางหน่ึง คือมีใจยนิดีติดตามพระเยซูคริสต วนัหนึง่
ขณะท่ีเขาและนองชายกําลังชุนอวนอยูกับบิดาท่ีชายหาด พระเยซูคริสตทรงเห็นเขา และทรงเรียกเขา เขา
ท้ังสองละบิดาและงาน ตดิตามพระเยซูคริสตไปทันที การเสียสละเชนนี้มิไดเปนส่ิงท่ีงายไมมีใครอยากละ
ท้ิงงานซ่ึงมีรายไดดี และสมํ่าเสมอแกตน ไมมีใครอยากจากบิดามารดาและญาติพี่นองท่ีตนรัก แตพระเยซู
คริสตตรัสสัญญาในพระคริสตธรรมคัมภีรวา “ผูใดไดสละบานเรือนหรือพี่นองชายหญิงหรือบิดามารดา 
หรือภรรยา บุตร และไรนา เพราะนามของเรา ผูนั้นจะไดผลรอยเทา และจะไดชวีิตนิรันดรเปนมรดกดวย” 
(มัทธิว 19:29) 

ข. การแสดงออกของใจทะเยอทะยาน (ลูกา 9:51-56, มาระโก 10:35-40) 

คร้ังหนึ่งพระเยซูคริสตทรงเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ตองผานหมูบานชาวสะมาเรีย พระองคทรง
สงทูตคนหนึ่งลวงหนาไปกอน เพื่อหาท่ีพักแกพระองคในหมูบานนัน้ ในสมัยนัน้ ชาวสะมาเรียและ
ชาวยวิไมมีสัมพันธไมตรีตอกัน ไมวาในดานการคาหรือในดานสังคม เม่ือทูตคนนั้นไปติดตอหาท่ีพัก จึง
ไมมีผูใดยนิยอมตอนรับพระองค ขาวนั้นทําใหยาโกโบโกรธเคืองเปนอันมาก เขานกึถึงเหตุการณในพระ
คัมภีรเดิม ท่ีเอลียาเรียกไฟจากสวรคลงมาเผาศัตรู จึงทูลแนะนําวา “พระองคเจาขา พระองคพอพระทัยจะ
ใหขาพเจาเรียกไฟลงมาจากสวรรค เผาผลาญเขาเสียหรือ” (ลูกา 9:54) เขาอาจคิดวา การกระทําเชนนั้น จะ
ทําใหชาวสะมาเรียเหน็ถึงฤทธ์ิอํานาจของพวกเขา ตองยนิยอมออนนอมและเคารพยําเกรง แตพระเยซู
คริสตทรงหามปรามเขา วาพระองคเสด็จมาเพื่อจะชวยคนบาป มิใชมาทําลายคนบาป 

อีกคร้ังหนึ่ง เราพบยากอบกับยอหนมาทูลขอพระองคอีกวา “อาจารยเจาขา ขาพเจาท้ังสอง
ปรารถนาจะขอใหพระองคทรงกระทําตามคําของขาพเจา... เม่ือพระองคทรงสงาราศีนั้น ขอใหขาพเจานั่ง
ท่ีเบ้ืองขวาพระหัตถคนหนึ่ง เบ้ืองซายคนหน่ึง” ยากอบมีใจปรารถนาจะเปนใหญกวาทุก ๆ คน โดยวิธีงาย
ท่ีสุด คือทูลขอใหพระองคแตงต้ังเขา โดยเขาเองไมตองเสียสละหยาดเหงื่อแรงงานแตประการใด พระเยซู
คริสตมิไดทรงติเตียนความทะเยอทะยานของเขา แตทรงอธิบายวาท่ีเขาขอน้ัน เขาไมเขาใจ ความรอดเปน
ส่ิงท่ีพระองคประทานใหทุกคนอยางเปลา ๆ สวนบําเหนจ็รางวัลหรือตําแหนงในแผนดินสวรรคนั้น 
พระองคไมอาจประทานใหตามใจปรารถนาของทุกคน คนท่ีตองการจะตองขวนขวายแสวงหาเอาเอง 
พระองคตรัสถามวา “จอกนั้นซ่ึงเราจะดืม่ ทานจะดื่มไดหรือ และบัพติศมาซ่ึงเราจะรับทานจะรับไดหรือ” 
ยากอบไมเขาใจวาพระองคหมายถึงอะไร แตดวยใจทะเยอทะยานอยากเปนใหญ พาใหเขาตอบทันทีวา 
“ไดพระองคเจาขา” 

แทจริง “จอก” และ “บัพตศิมา” ท่ีพระองคทรงเอยถึงนั้นหมายถึงอะไร จอก หมายถึงความทุกข
ยากลําบาก ความเศราโศกเสียใจ และการทดลองตาง ๆ สวน บัพติศมา หมายถึง การเขารวมการชําระลาง 
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คําถามท่ีพระเยซูคริสตทรงถามยากอบ จงึมีความหมายวา “ทานจะรับการเฆ่ียนตี การถูกเยาะเยย การถูก
ตรึง และรับความทุกขทรมานทุกอยาง ดังท่ีเรารับไดหรือ” ถาทานตองการรับสงาราศีมากเพียงใด 
ความสําเร็จมากเทาใด ทานก็จะตองเสียสละมากเทานัน้ ไมมีความสําเร็จใดเกิดจากการไมเสียสละสินจาง
แรงงานหยาดเหง่ือ ทุนทรัพยยากอบไมเขาใจในคําพูดท่ีตนไดตอบพระเยซูคริสต เชนเดียวกับคริสเตียน
มากมายท่ีไมเขาใจความหมายของคําวา การเปนคริสเตียน การติดตามพระเยซูคริสต และการถวายชีวิตแก
พระองค พระเยซูจึงตรัสสอนยากอบและเราท้ังหลายในปจจุบันวา “จอกท่ีเราจะดื่มทานคงจะดื่ม และบัพ
ติศมาท่ีเรารับทานคงจะรับ..” “ถาผูใดใครจะตามเรา ใหผูนั้นเอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตน แบก
ตามเรามา...” (มาระโก 9:34) ผูท่ีติดตามพระเยซูคริสตจะตองเดินทางท่ีพระองคเคยเดิน รับความทุกข
ลําบากท่ีพระองคเคยรับ ผูท่ีติดตามพระองค จนถึงท่ีสุดก็จะไดรับสงาราศีเชนเดยีวกับพระองค 

ค. ความทะเยอทะยาน เพ่ือพระคริสต 

ในตอนตน ยากอบมีใจทะเยอทะยานในทางท่ีผิด รับปากจะรวมทุกขรวมสุขกับพระเยซูโดยท่ีตน
ไมเขาใจ แตในวนัท่ีพระเยซูคริสตทรงถูกจับและถูกตรึงยากอบ ไดหลบหนไีปซอนตัวในท่ีมิดชิดท่ีสุด 
หากทานศึกษาถึงความออนแอของอัครสาวกทุกคนแลว จะทําใหทานรูสึกหมดศรทัธาในตัวเขาเหลานั้น
ไปมาก พวกเขาทําใหโลกเปล่ียนแปลงมีความเช่ือจนอาจส่ังภูเขาใหเส่ือมไปได แตก็ไมมีอะไรแตกตางกับ
เรา ซ่ึงเต็มไปดวยความเห็นแกตวั อารมณรอน มีใจใฝสูง ทะเยอทะยาน จึงเปนส่ิงท่ีนาสนใจที่ทราบวา 
พระเยซูทรงสามารถใชคนทุกชนิดได แมวาจะเปนคนมักใหญใฝสูง ทะเยอทะยานอยางยากอบ โดย
พระองคทรงเปล่ียนใหเขาเปนคนใหมเสีย แลวทรงใชเขาในทางท่ีพระองคพอพระทัย 

ในบ้ันปลายของชีวิต ยากอบไดใชความทะเยอทะยานในทางท่ีถูกตอง เราพบเขาอธิษฐาน รอคอย
ฤทธ์ิอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ในหองช้ันบน ณ กรุงเยรูซาเล็ม รวมกับสาวกคนอ่ืน ๆ (ดกูิจการ 
1:13) คร้ังสุดทาย เราอานพบเขาในสมัยท่ีกษัตริยเฮโรดขมเหงรังแกคริสตจักร คริสเตียนมากมายถูกทํา
ราย ยากอบคงใชความทะเยอทะยานของเขายืนหยัดตอสูเพื่อพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต หนุนน้ําใจ
ใหคริสเตียนท้ังหลายมีความกลารับพระนามของพระองค เขาจึงเปนอัครสาวกคนแรกท่ีถูกจับประหาร 
เพื่อพระเยซูคริสต เขาไดดื่ม “จอก” ชนิดเดียวกับท่ีพระเยซูคริสตเคยด่ืม และรับ “บัพติศมา” ชนิดเดียวกับ
ท่ีพระองคเคยรับแลว ความทะเยอทะยานเพื่อความสําเร็จของเขา ไดบรรลุผลสําเร็จอยางแทจริง มิใชโดย
วิธีของตนเอง แตโดยวิธีของพระเยซูคริสต 

ทานคงมีใจทะเยอทะยาน หลายอยางจงทูลขอพระเยซูคริสตใหควบคุม และทรงใชความ
ทะเยอทะยานของทาน เพื่อทานจะบรรลุผลสําเร็จ ตามนํ้าพระทัยของพระองค 
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10บทเรียนที่ 11 ยอหน อัครสาวกแหงความรัก 

จุดประสงค สอนใหนกัศึกษาทราบวา ชีวิตคริสเตียนเปนชีวิตท่ีเจริญเติบโตเสมอในความรัก เรา
ตองเรียนรูฝกฝนใหรูจักรักพระเจา และรักเพื่อนมนุษยมากยิ่งข้ึนทุกวนั 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ยอหน 1:33-39, ยอหน 4:7-12 

คริสเตียนสมัยกอน มีลักษณะท่ีเดนท่ีสุดอยางหนึ่งคือมี “จิตใจแหงความรัก” ผูท่ีขมเหงรังแก
คริสตจักรในสมัยนั้นพดูเปนเสียงเดยีวกนัวา “ดูเถิดพวกเขาชางรักซ่ึงกันและกนัมากมายอะไรเชนนั้น” 
อัครสาวกท่ีทําใหโลกเปล่ียนแปลง ลวนเปนผูเขาใจในเร่ืองความรัก คนท่ีผานพนการถูกขมเหงรังแก และ
การทดลองตาง ๆ อยางมีชัย คือผูท่ีเขาใจบทเรียนแหงความรัก อาจเปนไปไดวาท่ีโลกปจจุบันไมได
เปล่ียนแปลงเทาท่ีควร งานของคริสตจักรไมคอยเจริญกาวหนา เพราะคริสเตียนปจจบัุนขาดความรักชนิด
ท่ีคริสเตียนสมัยกอนมีเราทํางานของพระเจา มิใชเกิดจากความรัก แตเกิดจากเหตุผลและแรงผลักดนัอยาง
อ่ืน 1 โครินธ บทท่ี 13 กลาววา ไมวางานใดก็ตาม หากกระทําโดยปราศจากความรัก งานนัน้ก็ไมเกดิ
ประโยชนอันใด (13:2,2) 

ชีวิตของอัครสาวกยอหน จงึเปนบทเรียนท่ีมีคายิ่งสําหรับเราทุกคน จากชีวิตของทาน คงจะชวยให
เรารูจักความรักมากยิ่งข้ึน 

ก. ชีวิตกอนติดตามพระเยซูคริสต  

ยอหนเปนชาวประมงคนหนึง่ มีอาชีพที่นํารายไดมาสูตนไดดี แตเขาไมมีความพอใจในชีวิตที่
เปนอยู เม่ือเขาไดยนิวา ศาสดาพยากรณคนหน่ึง ช่ือยอหน บัพติศมา กําลังเทศนาส่ังสอนอยูในปา ก็ชวน
เพื่อนรักคนหนึ่งช่ืออันดรูวไปฟงส่ังสอนนั้น เพื่อหวังจะพบทางท่ีจะทําใหเขาพอใจ และอ่ิมใจในชีวิตได 
เขารูสึกเล่ือมใสในคําสอนของยอหน บัพติศมามาก และไดรับบัพติศมาตามคนอ่ืน ๆ ในแมน้ํายาระเดน
ดวย และสมัครเปนศิษยคนหนึ่งของยอหนบัพติศมา เขารูสึกตื่นเตนยนิดีมาก เม่ือไดยินยอหน บัพติศมา 
ประกาศวา “เราใหบัพติศมาดวยน้ํา แตมีพระองคหนึ่งยนือยูทามกลางทาน ซ่ึงพวกทานไมรูจัก พระองค
นั่นแหละมาภายหลังเรา เราไมควรจะแกสายรัดฉลองพระบาทของพระองค” (ยอหน 1:27) เช่ือวาเขามีใจ
กระหายใครจะไดพบพระคริสต ผูท่ียอหน บัพติศมา ไดกลาวถึง ในวันตอมา ยอหนบัพติศมา ช้ีใหเขาดู
ชายคนหนึ่งท่ีกําลังเดินมา พรอมกับกลาววา “ดูเถิด พระเมษโปดกของพระเจา” เขาเหลียวไปดดูวยความ
ตื่นเตน แตแลวก็ฉงนสนเทห แทบจะไมเช่ือคําพูดท่ีไดยินเพราะผูท่ีเขาเห็นนัน้คือ “เยซู” ลูกพี่ลูกนองของ
เขา เขาอาจจะเคยเลนดวยกันกับ “เยซู” อยูเม่ือยังเด็กก็ได เปนไปไดหรือเยซูชาวนาซาเร็ธ ลูกพี่ลูกนองของ
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ตนจะเปนพระคริสต ผูเสด็จมาโปรดมนุษยไมเปนการงายนัก สําหรับยอหน ท่ีเช่ือเชนนั้น เพื่อพสูิจนดู
ความจริง เขาติดตามพระเยซูไป จากการสังเกตและความสัมพันธอยางใกลกับพระองค ทําใหเขาเช่ือวา 
พระเยซูคือพระบุตรของพระเจา หรือ “พระเมษโปดก” ผูเสด็จมาโปรดมนุษย ดวยความเช่ือและความ
ม่ันใจท่ีมีตอพระเยซูคริสตนี ้เขาจึงติดตามเปนศิษยของพระองคนับต้ังแตนั้นมา 

ข. นสิัยของยอหน (มาระโก 9:38-40,10:35-32) 

ยอหนไดช่ือวา เปนอัครสาวกแหงความรัก ดวยเหตนุี้หลายคนอาจเขาใจวา เขาเปนคนออนแอ นิม่
นวล สุภาพ เยือกเย็น สุขุม มีอารมณดเีสมอไป แตความจริงหาเปนเชนนัน้ไม เขามีนิสัยหลายอยาง
คลายคลึงกับพวกเรา เชนนิสัยเหน็แกตวั ใจทะเยอทะยานอยากเปนใหญ อารมณราย เปนตน เราจะ
กลาวถึงเหตุการณท่ีเกิดขึน้ เพื่อพิสูจนวาเขามีนิสัยดังกลาว 

นิสัยเหน็แกตวั คร้ังหนึ่งยอหนเหน็คนหนึง่ แสดงการอัศจรรยขับผีออกโดยอาศัยพระนามของพระ
เยซูคริสต จึงหามปรามเขา โดยเขาใจวา พวกเขาสิบสองคนเทานั้น ซ่ึงเปนผูติดตามท่ีแทจริงของพระเยซู
คริสตมีสิทธ์ิในพระนามของพระองค กระทําการอัศจรรยได สวนคนอ่ืนไมมีสิทธ์ิท้ังนั้น คริสเตียนบาง
กลุมในปจจุบันก็มีความคิดเชนนี้ เขาคิดวากลุมหรือคณะของเขาเทานัน้เปนคริสเตียนท่ีแทจริงมีความเชื่อ
ท่ีถูกตอง คริสเตียนนอกจากนี้ลวนมีความเชื่อท่ีผิดพลาด ไมอาจมีหุนสวนในแผนดินสวรรค บางคร้ังส่ิง
เหลานี้เกดิข้ึนแกเราเอง เม่ือเราเห็นคริสเตียนบางคณะซ่ึงมีความเช่ือผิดจากเรา เราก็เกิดมใีจรังเกียจข้ึน
ทันที ไมอยากทักทายปราศรัย หรือมีความสัมพันธไมตรีกับเขาไมยอมตอนรับเขา ในฐานะพี่นองในพระ
คริสต พระเยซูตรัสแกยอหน หลังจากไดยินคําทูลขอเขาแลววา “... ผูใดไมเปนฝายตอสูเรา ผูนั้นเปนฝาย
เราแลว” ไมวาผูใดก็ตามท่ีเช่ือในพระนามของพระเยซูคริสต และมิไดตอสูพระองค เราถือวาเขาเปนพี่
นองในพระคริสตรวมกับเรา 

นิสัยมักใหญใฝสูง เขามีนิสัยเหมือนกับยากอบพ่ีนองของเขา อยากจะพบความสําเร็จ เปนใหญเปน
โต โดยวิธีท่ีงายท่ีสุด คือ ทูลขอพระเยซูแตงต้ังเขา ใหมีตาํแหนงหนาท่ีสูงท่ีสุดในแผนดินของพระองค 

นิสัยวูวาม หรือ “ใจรอน” เม่ือชาวสะมาเรีย ไมยอมตอนรับพระเยซูในหมูบานของเขา ยอหนและยา
กอบเคืองมากทูลขอพระเยซูคริสต อนุญาตเรียกไฟลงมาจากสวรรค เผาผลาญชาวสะมาเรียเหลานีเ้สีย ท้ัง
ยอหนและยากอบอาจเปนคนพูดจาฉะฉาน ไมเกรงกลัวผูใดกลาพูดกลาทํา จึงไดรับขนานนามจากพระเยซู
วา “ลูกฟารอง” (ดู มาระโก 3:17) 

เม่ือพิจารณาดนูิสัยดั้งเดิม ของยอหนแลว ทําใหเราเขาใจดยีิ่งข้ึนวา ไมมีมนุษยคนใดท่ีเปนคนดี
ตั้งแตกําเนิด คนท่ีมีช่ือเสียงดีมีตําแหนงสูง มีความสามารถอยางยอดเยี่ยม ลวนเกดิจากการฝกฝนการไต
เตาข้ึนมาทีละเล็กละนอย บางคนกวาจะไตเตาข้ึนมาเปนผูนําของชาติได ตองตอสูดิ้นรนชนิดเลือดตาแทบ
กระเดน็ ยอหนไมมีอะไรวิเศษไปกวาพวกเขา ในแรกเร่ิมซํ้ายังมีอารมณ และนิสัยบางอยางรายกวาพวกเรา
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เสียอีก แตเขาพยายามปรับปรุงตัวเอง ไมหยุดอยูกับท่ี ไมทอถอย โดยอํานาจแหงพระวิญญาณบริสุทธ์ิเขา
คอย ๆ เจริญเติบโตข้ึนในความเช่ือ และความรักจนไดช่ือวาเปนศิษยท่ีพระเยซูคริสตรักมากท่ีสุด แทจริง
พระเยซูคริสตมีใจลําเอียงรักยอหนมากกวาศิษยคนอ่ืน ๆ หรือ ก็หามิได ความจริงมีอยูวา คนท่ีรักพระเยซู
คริสตมากเทาใด ก็จะสํานึกถึงความรักของพระเยซูคริสตมากเทานัน้ ยอหนรักพระเยซูคริสตมาก จนเขา
รูสึกวาพระเยซูคริสตรักเขามากท่ีสุด ในพระกิตติคุณท่ียอหนเขียน เขาใชคําวา “ศิษยท่ีพระเยซูรัก” แทน
ช่ือของตน 

ค. อัครสาวกแหงความรัก 

เม่ือพระเยซูคริสต ทรงถูกตรึงบนไมกางเขน อัครสาวกคนอ่ืน ๆ พากนัวิ่งหนหีมด คนท่ีเดินผานไป
มา ตางมองดูพระเยซูดวยความดูถูกเหยยีดหยาม คนมากมายท่ีเคยติดตามพระเยซูคริสต ท่ีเคยทูลขอความ
ชวยเหลือจากพระองค ตางพากันละท้ิงพระองค แตยอหนไมเปนเชนนั้น เขาไมเกรงกลัวตอคําถูกเยาะเยย 
ท่ีอาจะไดรับ ไมเกรงกลัวตอภยันตรายท่ีอาจจะเกิดแกตนในฐานศิษยคนหน่ึงของพระองค พลังแหงความ
รักทําใหเขาชนะส่ิงเหลานัน้ พระเยซูคริสตทอดพระเนตรเห็นยอหนและมารดาของพระองค เฝามองดู
พระองคอยู ทรงทราบกระจางแจงถึงความรักของยอหน ท่ีมีตอพระองค จึงตรัสแกมารดาของพระองควา 
“ทานสุภาพสตรี จงดูบุตรของทานเถิด” แลวตรัสแกยอหนวา “จงดูมารดาของทานเถิด” การท่ีพระองค
ทรงตรัสดังนั้น เราอาจอธิบายวา เพราะพระองคทรงถือวา ยอหนเปนพี่นองรวมครรภมารดาเดียวกันกับ
พระองค ซ่ึงพระองคทรงไววางใจ พระองคเช่ือวายอหนจะรักมารดาของพระองคเชนเดียวกับท่ีพระองค
ทรงรัก จึงทรงมอบมารดาใหอยูในความดแูลของยอหน ตั้งแตนั้นมา ยอหนไดรับมารดาของพระองค มา
อยูในบานของตนปรนนิบัติเล้ียงดูอยางดีท่ีสุดเปนเวลา 15 ป 

ยอหนซ่ึงคร้ังหนึ่งเต็มไปดวยการเหน็แกตวั เต็มไปดวยความมักใหญใฝสูง นิสัยมุทะลุดดุัน ได
กลายเปนอัครสาวกท่ีเต็มไปดวยความรัก ในพระธรรมยอหนฉบับตน ทานไดเนนถึงความสําคัญของ
ความรัก ทานบอกใหคริสเตียนทุกคนรักซ่ึงกันและกัน เพราะวาพระเจาคือความรัก ผูใดท่ีไดตอนรับพระ
เยซูอยูในจิตใจของเขา ผูนั้นจะตองมีความรัก หากผูนัน้ไมมีความรัก ก็แสดงวาผูนั้นยังไมมีพระเยซูคริสต
อยูในจิตใจของเขา ไมมีใครเคยเหน็พระเจามากอน แตเราทราบวาผูใดรักพระเจา ก็เนื่องจากความรักของ
เขาท่ีมีตอพี่นองในพระคริสต หากเขากลาววา เขารักพระเจา แตเกลียดชังพี่นองของตน เขาก็เปนคนพูด
มุสา เปนท่ีกลาวกันวาในชีวติบ้ันปลายของยอหน ทานเทศนาและส่ังสอนเร่ืองเดียวเทานั้น คือ “ความรัก” 

เราไดความรักท่ีแทจริง จากพระเจาและความรักนี้เจริญเติบโตได แตเราจะเปนคนท่ีเต็มไปดวย
ความรักดุจยอหนทันทีมิได ความรักของยอหนก็เกิดจากการฝกฝนเรียนรูจากพระเยซูคริสต และการทรง
ชวยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธ์ิไมเปนการงายนกัท่ีจะรักคนท่ีไมนารักหรือ ส่ิงท่ีไมนารัก แตเม่ือความ
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รักของทานเจริญเติบโตถึงท่ีสุด ทานก็อาจรักทุกคนได เพื่อเห็นแกพระนามของพระเยซูคริสต เปนความ
รักท่ีมิใชเกดิจากการฝนใจ แตเกิดจากชีวติจิตใจของทานซ่ึงไดรับการเปล่ียนแปลงจากพระเยซูคริสต 

 40 



11บทเรียนที่ 12 โธมัส ราชาแหงความสงสัย 

จุดประสงค ทางขจัดความสงสัย คือเขาใกลชิดสนิทสนมกับพระคริสต 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ยอหน 14:1-7,20:26-29 

เม่ือ ทานชวนคนใหมาเช่ือพระเยซูคนมากมายจะถามทานดังนี้ “พระเจาอยูท่ีไหนสําแดงใหฉันเหน็
ซิ แลวฉันจะเชื่อ” บางวา “ฉันจะไมยอมเช่ือวามีพระเจาจริง จนกวาคุณจะพิสูจนใหฉันเห็น” โธมัส อัคร
สาวกคนหนึ่งของพระเยซูคริสตก็เปนคนเชนนั้น เขาไมยอมเช่ือส่ิงใดงาย ๆ จนกวาจะเห็นดวยตา แตพระ
เยซูคริสต ทรงเลือกคนสงสัยอยางโธมัสเปนอัครสาวก คงมีอะไรบางอยางเบ้ืองหลังความสงสัยของโธมัส
กระมัง ท่ีทําใหเขารับเลือกเปนอัครสาวก และส่ิงนั้นคงจะเปนกุญแจไขสูคําตอบ ของผูท่ีกลาววา “จง
สําแดงพระเจาใหขาพเจาเหน็แลวจึงจะเช่ือ” 

ก. อัครสาวกผูมอบกายถวายชีวิต 

เราอานพบ เร่ืองราวของโธมัสคร้ังแรก เม่ือคราวพระองคตรัสแกเหลาสาวกวาจะเสด็จไปมณฑลยู
ดาสย เหลาสาวกรบทูลหามวา อยาไปท่ีนัน่เลย เนื่องจากการถกเถียงเรื่องความเช่ือ ระหวางพวกยดูาสยกับ
พระองค พวกยูดาสยจงึคอยหาโอกาสที่จะปลงประชนมพระองคเสีย โดยขวางพระองคดวยกอนหนิ หาก
พระองคเสด็จไปท่ีนั่นอีก นากลัวจะไดรับอันตรายถึงชีวติ พระองคตรัสวาจะไปหาลาซารัสสหายท่ีรักของ
พระองค ซ่ึงนอนหลับอยูและจะปลุกเขาใหลุกข้ึน แทจริงพระองคหมายความวา ลาซารัสไดตายแลวจะไป
ปลุกใหฟนข้ึน เหลาสาวกไมเขาใจความหมายของพระองค จึงใหเหตุผลท่ีตนนึกวาฉลาดวา ถาลาชะโร
นอนหลับกด็ีแลว เขาต่ืนข้ึนเองไดโดยไมตองมีใครไปปลุกหรอก เหลาสาวกคิดวาคงจะชักชวนใหพระ
เยซู อยาไปมณฑลยดูาสยไปสําเร็จ แตพระเยซูตรัสแกเขาอยางตรงไปตรงมาวา ลาซารัสสหายของ
พระองคไดตายแลว พระองคจะเสด็จไปเรียกเขาใหฟนข้ึน เพื่อการอัศรรยนี้จะชวยใหพวกเขา มีความ
เช่ือม่ันในพระเยซูคริสตมากยิ่งข้ึน กระนั้นก็ตาม จิตใจของเหลาสาวก ก็ยังเต็มไปดวยความกลัวตอภัยอัน
ตาย ซ่ึงรออยูท่ัวมณฑลยูดาสยมีคนเดยีวเทานั้นท่ีดูเหมือนวาจะไมกลัวตออันตรายใด ๆ เลย เขายนิดีและ
พรอมเสมอท่ีจะตายรวมกับพระเยซูคริสต คนนี้เปนคนเดียวกับท่ีเราเรียกวา “จอมสงสัย” คือโธมัส เขา
หนุนใจเพ่ือน ๆ วา “ใหเราท้ังหลายไปดวย เพื่อจะตายดวยกันกับพระองค” จากคําพูดของเขาแสดงใหเรา
เห็นวา โธมัสมีใจจงรักภักดตีอพระเยซูคริสตมากกวาใคร ๆ เขายินดตีิดตามพระเยซูคริสตเสมอ แมอาจ
ตองประสบอันตายถึงแกชีวติ 

 41 



โธมัสมีการเร่ิมตนท่ีดีกวาคนอ่ืน ๆ เขาเต็มไปดวยความเช่ือ ความม่ันใจในองคพระเยซูคริสต แต
ขอเสียของเขา คือ ความเช่ือของเขาไมเจริญเติบโต ปลอยใหความสงสัย เขามามีสวนในชีวิตของเขา
เหมือนกับคริสเตียนมากมาย เม่ือเปนคริสเตียนใหม ๆ มีความเชื่อม่ันในองคพระเยซูคริสตมาก แตเม่ือ
เวลาผานพนไปความเช่ือนั้นคอย ๆ จางลง ความสงสัยตาง ๆ เร่ิมเขามาแทนท่ี 

ข. คําถามของโธมัส 

เราพบโธมัสอีกคร้ังหนึ่งระหวางท่ีรับประทานอาหารม้ือสุดทาย กับพระเยซูคริสต และอัครสาวก
คนอ่ืน ๆ พระเยซูคริสตทรงใหคําสอน อันมีคายิ่งแกเหลาสาวก พรอมกับปลอบโยนเหลาสาวกวา “อยาให
ใจของทานท้ังหลายวิตกเลย ทานวางใจในพระเจา จงวางใจในเราดวย ในปราสาทพระบิดาของเรา มีท่ีอยู
หลายแหงถาไมมีเราคงไดบอกทานแลว เพราะเราไปจัดแจงท่ีสําหรับทานท้ังหลาย ถาเราไปจัดแจงท่ี
สําหรับเจาแลว เราจะมาอีก รับทานไปอยูกับเรา เม่ือเราอยูท่ีไหน ทานท้ังหลายจะอยูท่ีนั่นดวย เราจะไป
ทางไหนทานท้ังหลายก็รูจกัทางนั้น” โธมัสไมติดใจสงสัยเร่ืองปราสาทท่ีพระเยซูคริสต จะทรงเตรียมให 
เขาไมติดใจสงสัยเร่ืองการเสด็จมารับพวกเขา แตเขาไมเขาใจคําตรัสท่ีวา “... เราจะไปทางไหน ทาน
ท้ังหลายก็รูจกัทางนั้น” เขาถามทันทีวา “พระองคเจาขาขาพเจาท้ังหลายไมทราบวา พระองคจะไปทาง
ไหน ขาพเจาจะรูจักทางนั้นอยางไรได?” 

โธมัสก็เปนตัวอยางท่ีดีแกเราในท่ีนี้เม่ือเขาไมเขาใจส่ิงหนึ่งส่ิงใด เขาไมนิ่งเฉยแกลงทําเปนคนรอบ
รู พยักหนาหรืออมยิ้มดังบางคน เขาถามอยางไมกลัวอายวา เขาจะรูจักทางนัน้ไดอยางไร ในเม่ือเขาไม
ทราบวาพระองคจะไปท่ีใด เช่ือวาคงไมใชโธมัสคนเดียวเทานั้นท่ีไมเขาใจสาวกอ่ืน ๆ อีกหลายคนดวยท่ี
ไมเขาใจในเร่ืองนี้ แตไมมีใครกลาถาม หากโธมัสมิไดถามข้ึน เหลาสาวกท้ังหลายรวมท้ังเราผูเปนคริส
เตียนปจจุบัน ก็คงไมเขาใจคําตรัสของพระองค พระเยซูคริสตทรงพอพระทัย ท่ีจะใหเราเขาใจความจริง
ทุกอยาง ท่ีพระองคทรงสอน จึงตรัสตอบโธมัสวา “เราเปนทางน้ัน เปนความจริง และเปนชีวติ ไมมีผูใด
มาถึงพระบิดาเวนไวมาทางเรา” พระองคทรงตอบขอสงสัยโธมัสทุกอยาง จากคําตอบส้ัน ๆ นั้น “พระองค
จะไปทางไหน” ไปยังพระบิดา “ไปโดยทางใด” พระองคคือทางนั้น “ขาพเจาจะไปอยางไร” โดยพระองค 
โธมัสพอใจในคําตอบนั้นมาก และไมถามอะไรอีกตอไป 

คําวา “ความรู” ในภาษาจีนมาจากคําสองคํารวมกันคือ “หัด” และ “ถาม” การสอบถามและฝกฝน
ในส่ิงท่ีทานไมรูไมเขาใจนีแ่หละ จะนํา “ความ” รูมาสูทาน จะเปนการเรียนพระดํารัสของพระเจาก็ดี เรียน
หนังสือในโรงเรียนกด็ีจะทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดก็ดี เราจึงไมควรละอายที่จะถามเม่ือเราไมเขาใจ ไมแกลงทําเปน
รูในส่ิงท่ีตนไมรู แมจะตองถามสักสิบคร้ังแมจะตองถามคนท่ีมีอายุ ตําแหนงคุณวฒุิต่ํากวา กจ็งถาม อยา
ใหความละอาย ความอวดตัว เปนอุปสรรคขัดขวางตอการเรียนของทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาพระ
วจนะของพระเจา ทางท่ีจะชวยใหทานเขาใจไดอยางแจมแจงท่ีสุดคือ การซักถาม การสงสัยชนิดนี้มิใช
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เปนการบาปเพราะเปนการสงสัย ชนิดท่ีเกิดจากการอยากทราบความจริง ทุกคนควรจะมีการสงสัยอยางนี ้
จงอยาเช่ือส่ิงหนึ่งส่ิงใดอยางงมงาย ไรสาระ ไรเหตุผล พระเยซูคริสตก็ไมทรงปรารถนาใหผูใดเชื่อ
พระองคอยางงมงาย แตการสงสัยอีกชนิดหนึ่ง เปนอันตรายอยางรายแรงตอทุกคน คือ การสงสัยชนิดท่ี
โธมัสมีตอการฟนพระชนมของพระเยซูคริสต 

ค. ความสงสัยของโธมัส 

เราพบโธมัสคร้ังสุดทาย หลังจากพระเยซูคริสต ไดถูกตรึงส้ินพระชนมแลว เหลาสาวกท้ังหลาย 
ตางเกรงกลัวอันตรายหลบซอนตัวอยูในหอง ปดประชุมอธิษฐานปรึกษากัน วาควรจะทําประการใดตอไป
เช่ือวา พวกเขาคงจําคําท่ีพระเยซูคริสตตรัส เกี่ยวกับการฟนคืนพระชนมของพระองค แมอาจมีความสงสัย
อยูบาง แตกร็อคอยดวยความหวัง เพราะมีพระเยซูเทานั้นท่ีจะบอกพวกเขาได วาควรจะทําประการใด
ตอไป อัครสาวกอ่ืน ๆ มาประชุมรวมกนัทุกคน นอกจากสองคนเทานั้นท่ีมิไดมารวม คนหนึ่งคือ ยูดาส
อิสคาริโอท ซ่ึงไดทําลายชีวติของตนเองเสียแลว เนื่องจากสํานึกถึงความช่ัวชาเลวทรามของตนท่ีมีตอพระ
เยซูคริสต อีกคนหนึ่งคือโธมัส เราไมทราบเหตุผลท่ีแทจริงวา ทําไมโธมัสจึงไมมารวมประชุมกบัเหลา
สาวกอ่ืน ๆ อาจเนื่องจากโธมัสโศกเศราเสียใจ ตอการส้ินพระชนมของพระเยซูคริสตมากจนเกินไป เขา
คิดวา คงไมมีโอกาสไดพบพระองคอีกแลว เร่ืองการฟนคืนพระชนมท่ีพระเยซูตรัสนั้นคงเปนไปไมได 
ความหวังทุกอยางของเขากําลังจะสูญสลาย จะไปประชุมอธิษฐานใหเสียเวลาอีกทําไมเลา ความไมเช่ือ
และความสงสัยเปนเหตุทําให โธมัสเกิดทอแทใจ ในทํานองเดียวกนั ความไมเช่ือและความสงสัย เปนเหตุ
ทําใหคริสเตียนท้ังหลายเกิดความทอใจ ในการติดตามพระเยซูคริสต และประกอบพระราชกิจของ
พระองค 

คํ่าวันอาทิตยวนันั้น ขณะท่ีพวกเขารวมประชุมอยูในหอง พระเยซูคริสตไดทรงปรากฎพระองคให
พวกเขาเห็น และตรัสวา “ทานท้ังหลายจงเปนสุขเถิด” พรอมกันนั้นพระองคทรงสําแดงฝาพระหตัถซ่ึงมี
รอยถูกตรึง และสีขางซ่ึงถูกแทงใหเหลาสาวกเห็น เปนส่ิงท่ีพิสูจนวาพระองคไดทรงฟนข้ึนจากความตาย 
อยางแทจริงเหลาสาวก ตางปล้ืมปติยินดีเปนอันมากรีบไปบอกโธมัส เกี่ยวกับเร่ืองท่ีเกิดข้ึนแตโธมัสไม
เช่ือ คิดวาเปนเร่ืองท่ีปนขึ้นมาหลอกใหเขาไปรวมประชุม เขาพูดวา ถาไมไดเห็นดวยตาของตนเองแลว จะ
ไมยอมเช่ือเปนอันขาด เหลาสาวกไมละความพยายามอยางงาย ๆ พยายามอธิบายใหโธมัสฟง จนในท่ีสุด 
เขาทนการรบเราของเพ่ือนไมได ก็ไปรวมประชุมกับพวกเขา คราวนั้นเอง เขาก็ไดพบพระเยซูคริสต และ
เช่ือวาพระองคทรงฟนพระชนมอยางแทจริง แตพระเยซูตรัสวา “โธมัสเอย เพราะทานไดเห็นเราทานจึง
เช่ือ ผูท่ีมิไดเหน็เราแตไดเช่ือก็เปนสุข” 

มีหลายอยางในพระคริสตธรรมคัมภีรท่ีเราอาจไมเขาใจ และพิสูจนใหเห็นดวยตาได แตพระเยซู
คริสตทรงใหเราเช่ือและปฏิบัติตามท่ีพระองคทรงสอนแลวเรากจ็ะพบพระพรอันใหญหลวงจากพระองค 
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12บทเรียนที่ 13 เปาโล อัครสาวกผูยิ่งใหญ 

จุดประสงค หนุนใจนักศึกษาใหเห็นความประเสริฐของการติดตามและรับใชพระเยซูคริสต 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฟลิปป 33:11 

ในสายตาของคนท่ัวไป งานรับใชพระเจา ไมไดเปนท่ีนิยมชมชอบอะไรมากนัก ไมวาจะเปนดาน
รายได ตําแหนง ช่ือเสียง และความสะดวกสบาย เราไมอาจนําไปเปรียบเทียบกับงานอ่ืน ๆ ไดเลย แมจะ
เห็นถึงขอเสียเปรียบตาง ๆ มากมาย แตเปนท่ีอัศจรรยเหลือเกินท่ีคนเปนจํานวนมากยอมละท้ิง เกียรติยศ 
ตําแหนง ช่ือเสียง และทรัพยสินท่ีตนไดรับ มารับใชงานอันต่ําตอยของพระเจา อะไรเปนเหตุทําใหคน
เหลานั้นยอมเสียสละทุกอยางเชนนี้ ชีวิตของเปาโลอาจจะใหคําตอบทีด่ีแกเราได 

ก. ชีวิตเบื้องตนของเปาโล 

คงมีคนนอยมากในสมัยเปาโล ท่ีจะสามารถอวดตัวไดดงัเปาโล ถาเขาจะอวดถึงเร่ืองศาสนา เขาก็
เปนคนท่ีเครงครัดและรอนรน เม่ือเขาเกิดมาไดแปดวนั ก็ไดรับพิธีสุหนัต ตามความเช่ือของศาสนาเม่ือ
เติบโตเปนหนมุ ความรอนรนในทางศาสนา ทําใหเขาออกไปขมเหงรังแกคริสเตียน ผูไมยอมปฏิบัติตาม
คําสอนของศาสนาเดิม เขายงัจัดอยูในพวกฟาริสีท่ีเครงครัดตอกฎวนิัยของพระเจา เช่ียวชาญแตกฉานใน
ขอพระบัญญัติ พูดถึงตระกลูเขาก็อยูในตระกูลเบนยามิน ซ่ึงเปนตระกูลท่ีเกงกาจในการรบ พูดถึงเช้ือชาติ 
เขาก็เปนชาติฮบีรูโดยแท ซ่ึงนับวาเปนเช้ือชาติท่ีมีเกียรติท่ีสุด พูดถึงการศึกษาเขารับการอบรมส่ังสอน 
จากอาจารยท่ีมีช่ือเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในสมัยนั้น จากคุณสมบัติท่ีเขามีอยู และความรอนรนตอพระเจา
ท่ีตนนับถือ ทําใหเขาเกลียดชังคริสเตียน และหม่ินประมาทพระเยซูคริสตวา “ศาสนาใหมท่ีพวกครสิเตียน
ตั้งข้ึนนั้น นาขบขันเหลือเกนิ ผูท่ีมีสติสัมปชัญญะ และความรูสึกนึกคิด คงไมเช่ือคําสอนเหลานัน้หรอก 
ฟงดูซิ พวกเขาสอนวาอยางไร พระเยซูคริสตเปนมนุษยบังเกิดที่เบธเลเฮ็ม และเติบโตท่ีนาซาเร็ธ ทุกคนรู
เร่ืองนี้ดี เราไมเถียง... พระเยซูยังออกไปส่ังสอน มีคนเปนจํานวนมากติดตามพระองค พระองคสําแดงการ
อัศจรรย รักษาคนปวย อาจเปนไปได นกัศึกษารวมสํานกัก็ยอมรับ แตมีส่ิงหนึ่งท่ีเราไมเขาใจ พระเยซูเปน
คนธรรมดา ไมไดศึกษาศาสนศาสตร หรือจบจากมหาวิทยาลัยใด ทําไมคําสอนของพระองคจงึมีฤทธ์ิ
อํานาจมากมายนัก และคนจํานวนมากติดตามเปนศิษยของเขา ดูเหมือนจะเพิ่มจํานวนข้ึนทุกวนั แตส่ิง
เหลานี้ยังไมทําใหเราขุนเคืองใจ เทากับท่ีไดยนิพวกคริสเตียนสอนวา พระเยซูฟนจากความตายและ
กลับไปยังเมืองสวรรค โดยอางวาพระองคเปนพระบุตรของพระเจา นี่ซิ เราทนฟงไมได ความคิดวุนวาย
ตาง ๆ ในจิตใจของเปาโล ทําใหเขาอยากทาทายพระเยซูคริสต ทําลายพวกคริสเตียนท่ีเขาถือวาเปนศัตรูตอ
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ศาสนาเดิมใหหมดส้ิน เขาคิดวาคนท้ังหลายจะพากนัยกยองนับถือเขา ท่ีไดพยายามกําจัดศาสนาท่ี
เหลวไหลนี”้ 

เปาโล เร่ิมขมเหงรังแกคริสเตียนหนักข้ึน แตเขาตองแปลกใจอีก แทนท่ีพวกคริสเตียนจะเกรงกลัว
ทอถอย และแตกสลายไป พวกเขากลับเขมแข็งและทวีจํานวนมากข้ึนอยางรวดเร็ว “ลองดูซิวา เปาโล 
หรือคริสเตียนจะแนกวากนั” แผนการลบลางคริสเตียนครั้งใหญไดอุบัติข้ึน เปาโลขออนุญาตเปนทางการ
จากมหาปุโรหติ เพื่อจะจับทุกคนไมวาหญิงหรือชาย ท่ีเช่ือพระเยซู แลวนํามาลงโทษท่ีกรุงเยรูซาเล็ม  

ข. การกลับใจใหม 

ตลอดทางท่ีไปยังเมืองดาเมเช็ค เพื่อจับพวกคริสเตียน เปาโลยิ้มกระหยิ่มตอชัยชนะของตน เม่ือเขา
เดินทางใกลเมืองดาเมเซ็ค ซ่ึงเขาคิดวาจะสําแดงเดชเต็มท่ีทันใดนั้นเหตุการณอันประหลาดกเ็กิดข้ึนทําให
เปาโล ท่ีหยิง่ยะโสอวดตัวกลายเปนเปาโล “ผูเล็กนอย” เขาเห็นแสงสวางเจิดจายิ่งกวาแสงดวงอาทิตย 
ปรากฎเบ้ืองหนา จนทําใหเขาไมอาจลืมตาตานทานแสงนั้นได จนตองฟุบกายลงกับพื้น “เซาโล เปาโลเอย 
เจาขมเหงเราทําไม” มีเสียงเรียกช่ือเขา “พระองคเปนผูใด” สัญชาตญาณบอกวา เขากําลังเผชิญกับผูมีฤทธ์ิ
อํานาจอันยิ่งใหญ จึงทําใหเขาตัวส่ัน เกือบจะพดูอะไรไมได  “เราคือเยซูซ่ึงเจาขมเหงนั้น แตเจาจงลุกข้ึน
เขาไปในเมือง และเจาควรจะทําประการใดจะมีคนบอกใหรู” เปาโลคงจะสะดุงสุดตัวเม่ือไดยินคําวา “เรา
คือเยซูซ่ึงเจาขมเหงนั้น” เปนไปไดหรือ พระเยซูไดฟนข้ึนจากความตาย และเปนพระเจาผูทรงฤทธ์ิหรือ 
เขาไมมีขอถกเถียงประการใดอีก เพราะเขาไดเหน็กับตา ประสบดวยตนเอง เขาจากกรุงเยรูซาเล็มมาดวย
ตาท่ีแวววาว หยิ่งผยอง บัดนี้ตานั้นไดบอดมิด เขายอมจาํนนทุกประการ เช่ือฟงและปฏิบัติตาม “เยซู” ซ่ึง
เขาเคยหม่ินประมาททันที “เรานึกวา เราฉลาดแทจริงเราเปนคนโงทีสุด พระเยซูจะทรงอภัยโทษแกเรา
ไหมหนอ โอ พระองคเจาขา ขาพเจาผิดไปเสียแลว” เขาคงรูสึกเสียใจ และสํานึกผิดในการกระทําของตน
อธิษฐาน อดอาหารสารภาพผิด ตอพระเยซูคริสต 

เปาโลไมสามารถมองเห็นส่ิงใด ๆ ได ตองอาศัยคนอ่ืนจูงเขาไปยังเมืองดาเมเซ็คดวยความโศกเศรา
เสียใจ เขามิไดกิน มิไดดื่มเปนเวลาสามวนั พระเยซูตรัสแกอะนาเนีย ศิษยของพระองคคนหนึ่งในความ
ฝน ใหไปวางมือแกเปาโลเพื่อเขาจะมองเห็นได และบอกเขาวาพระองคไดทรงเลือกเปาโลใหเปนศิษย
ของพระองคเพื่อจะประกาศพระกิตติคุณแกคนตางชาติ และเขาจะพบความทุกขลําบากมากมายเพ่ือพระ
นามของพระองค อะนาเนยี ปฏิบัติตามคําส่ังของพระเยซูคริสตออกไปหาเปาโลทันที เม่ือวางมือบน
เปาโลแลว กบ็อกเขาทุกอยางตามท่ีพระเยซูไดตรัส เราคงจะจินตนาถึงภาพของเปาโลขณะน้ันได เขาคง
ท้ังต่ืนเตนดีใจ ระคนกับความยําเกรงตอฤทธ์ิ อํานาจของพระเยซูคริสต ทําใหเขานิ่งอ้ึงพูดไมออกไปช่ัว
ขณะหนึ่ง แลวสายตาของเขาก็กลับคืนสูสภาพปกติอีกคร้ังหนึ่ง แตเปล่ียนจากแววตาท่ีหยิงยะโสอวดดี 
เปนแววตาท่ีถอมตัว ไมนึกเลยวา พระเยซูคริสตจะทรงพระเมตตาแกเขามากมายเชนนี้ ไมเพยีงแตยกโทษ
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ใหแกเขา ชวยใหเขาสามารถมองเห็นโลกอีกคร้ังหนึ่ง ยังทรงเลือกสรรเขาใหเปนศิษยของพระองค เพื่อนํา
กิตติคุณไปประกาศแกเพื่อนมนุษย พระเยซูคริสต ไดทรงเปล่ียนแปลงใหเปาโลกลับกลายเปนคนใหม
ตั้งแตนั้นมา เขาจึงมีความคิดใหม ความเชือ่ใหม ความกระตือรือรนในงานใหม 

วันสะบาโตตอมา เซาโลซ่ึงไดช่ือใหมวาเปาโล ไดเขาไปยังธรรมศาสนาของพวกยวิท่ีนับถือศาสนา
ยิวดัง้เดิม แทนท่ีเขาจะพูดถึงเร่ืองการทาํลายพวกคริสเตียนเขากลับเปนพยานเพื่อพระเยซูคริสต บอกให
ประชาชนทราบถึงเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ขณะท่ีเขาเดินทางมายงัเมืองนั้นเขาประกาศใหประชาชน
ท้ังหลาย ทราบวาพระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจาทรงเปนพระผูชวยใหรอดของโลก ทรงเปน
ข้ึนมาจากความตายอยางแทจริง วันตอ ๆ มาเขาไดเขาไปเปนพยาน และประกาศพระกิตติคุณในธรรม
ศาลาอ่ืน ๆ อีกหลายแหงทําใหชาวยิวไมพอใจเปนอันมากคิดหาทางท่ีจะฆาเขาเสีย จนเขาตองหลบหนี
ออกจากเมือง ทางหนาตางบนกําแพงเมืองในเวลากลางคืน  

ค. เปาโลคนใหม 

ชีวิตตอมาของเปาโล เปนชีวติท่ีตรงกันขามกับชีวิตเดิม อยางหนามือเปนหลังมือ เม่ือกอนเขาเกลียด
ชังพระเยซูคริสต ขมเหงรังแกคริสเตียน บัดนี้คนท่ีเขารักมากท่ีสุดในโลกคือ พระเยซูคริสตเพื่อนท่ีสนิท
ท่ีสุดคือเหลาคริสเตียนเขาถวายชีวิตจิตใจ และทุกอยางแดพระเยซูคริสตและเพื่อพระราชกิจของพระองค 
เขาไมเพียงแตประกาศพระกติติคุณในประเทศของเขา ยังเผยแพรกิตติคุณถึงตางประเทศชวยเหลือดวง
วิญญาณเปนจาํนวนมากใหพบผูชวยใหรอด เขาไดรับการขมเหงรังแกและความทุกขลําบากเพ่ือพระเยซู
คริสตนับคร้ังไมถวน (ดู 2 โครินธ 11:23-28) เกยีรติประวัติของเขาไดเล่ืองลือมาจนกระท่ังทุกวันนี้ ใน
ฐานะ “มิชชันนารีผูยิ่งใหญ” คนหนึ่งของพระเยซูคริสต 

อะไรทําใหเปาโลเปล่ียนจากคนท่ีขมเหงรังแกคริสตจักร มาเปนคนที่ยอมเสียสละชีวิตยอมถูกขม
เหงรังแกและรับความทุกขลําบากทุกอยางเพ่ือพระเยซูคริสต อะไรทําใหเปาโล ยอมละท้ิงเกียรติตําแหนง
และอํานาจท่ีเขามี มาเปนคนรับใชพระเยซู คําตอบคือ “พระคริสต” เม่ือเขาทราบวาพระเยซูคริสตคือผูใด 
งานท่ีเขาทํานัน้คืองานอะไร เขาก็สามารถมองขามทุกอยางในโลกนีไ้ด ทานรูจักพระเยซูคริสตมากมาย
เพียงใด 

ไมมีอะไรเปนไปไมไดสําหรับพระเยซูคริสต พระองคทรงสามารถเปล่ียนแปลงคนทุกชนิด ไมวา
จะบกพรองมากนอยเพียงใด ช่ัวรายเพียงใด ใจแข็งกระดางเพยีงใด โงเขลาเพียงใด ใหเปนคนชนิดที่
พระองคทรงตองการได คนท้ังสิบสามคนซ่ึงทําใหโลกเปล่ียนแปลงนัน้ ไมมีอะไรวิเศษไปกวาทาน แต
เม่ือเขายอมติดตามพระเยซูคริสต ยินดีใหพระองคทรงใช เขาก็กลายเปนบุคคลท่ีโลกไมอาจลืมได พระ
เยซูคริสตก็ทรงสามารถใชทานได และพระองคทรงตองการทานทานยนิดีใหพระองคทรงใชไหม. 
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