พระเยซู:เพื่อนของคนบาป
ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน
(มาระโก 2: 15-17, ลูกา 15:1-2)
1.คํานํา
ในสังคมยิวสมัยพระเยซูมีสุภาษิตยิวบทหนึ่งเขียนเปนภาษาอังกฤษวา “A man is known by the
company that he keeps.” แปลเปนไทยไดความวา “เราจะรูวาใครเปนคนเชนใด ก็ใหดูกลุมคนที่คนนั้น
ไปคบหาสมาคมดวย” พูดงาย ๆ คือ โจรยอมคบกับโจร พระยอมมีสมาคมในกลุมพระ คนเลนการพนัน
เลนมา เลนไพ เรามักพบเขาในวงคนเลนมาและในวงไพ คนกินเหลาก็ตองอยูในหมูคนกินเหลา อะไร
ทํานองนี้
โดยสุภาษิตบทนี้ จึงเกิดมาตรฐานในแวดวงฟาริสีและธรรมาจารยที่เอามาใชวัดพฤติกรรมของ
พระเยซูเพราะพระองคมักใชเวลาอยูกับคนบาป คนเก็บภาษี และคนนอกรีต พวกธรรมาจารยและ
พวกฟาริสีจึงเขาใจเปนอืน่ ไมได นอกจากจะเขาใจวา พระเยซูเปนคนประเภทนั้นไปโดยปริยาย
ขอพระธรรมที่ผมจะใชมี 2-3 ตอนดวยกัน ตอนแรกอยูใ นพระธรรมมาระโก 2: 16 และตอนที่
สองอยูในพระธรรม ลูกา 15:1-2 พระธรรมมาระโก 2:16 เปนคําถามของพวกฟาริสีและธรรมาจารยซึ่ง
ถามวา “ทําไมพระเยซูจึงชอบรับประทานอาหารอยูกับคนเก็บภาษีและคนนอกรีตเลา” และลูกา 15:2
เปนคําบนของธรรมาจารยและฟาริสีวา “คนนี้ตอนรับคนบาป และกินดวยกันกับเขา”
บรรยากาศของพระธรรม 2 ตอนนี้พวกธรรมาจารยและฟาริสีกําลังวิจารณและตําหนิวา ทําไม
พระเยซูจึงมีพฤติกรรมแบบนี้ พวกเขามิไดคิดจะไดคําตอบอะไรจากใครเลย พวกเขาคิดวา ถาพระเยซู
มานั่งรับประทานอาหารกับพวกเขา คือพวกธรรมาจารยและฟาริสี ดูจะเปนเรื่องดีเรื่องปกติและเรื่องที่
เหมาะสมกวาเปนไหน ๆ กลาวคือการกระทําดังกลาวยอมดีและเหมาะสมกวาที่จะไปนั่งรับประทานกับ
คนเก็บภาษีและคนนอกรีต ซึ่งเปนคนที่สังคมรังเกียจเปนอยางมาก และบางคนในสมัยนี้อาจเกิดคําถาม
เหมือนฟาริสีและธรรมาจารยวา ทําไมพระเยซูจึงทําแบบนี้ดวยเลา
จากพระธรรม 2 ตอน ผมเห็นภาพ 2 ภาพ ภาพแรกมีพื้นฐานจากพระธรรมลูกา 15:1 ซึ่งกลาววา
“ในเวลานั้นบรรดาคนเก็บภาษีและพวกคนบาปเขามาใกลเพื่อจะฟงพระองค” พระธรรมตอนนี้ทําใหผม
เห็นภาพ คนบาป คนเก็บภาษี คนนอกรีต คนที่สังคมรังเกียจและทอดทิ้ง คนกลุมนีอ้ ยากเขามาใกลพระ
เยซูมากเพื่ออยากจะฟงพระองค พวกเขาอยากเขาใกลคนที่มีจิตใจแบบพระเยซู พวกเขาอาจอยากไดยิน

1

ถอยคําที่หนุนใจที่มาจากพระองค เพราะตลอดชีวิตของคนพวกนี้คงไมเคยมีใครอยากเขาใกลและอยาก
เปนเพื่อนเลย และเทาที่ผานมาก็ยังไมเคยมีใครทําเหมือนกับพระเยซูไดกระทําเสียดวย
สวนอีกภาพหนึ่งเปนภาพของกลุมธรรมาจารยและคนเก็บภาษี ซึ่งกําลังจับกลุมอยูห างออกไป
เล็กนอย คนเหลานี้คงจะแตงตัวอยางดีและชอบแสดงตนตอสายตาคนอื่นวาเปนคนชอบธรรม คนพวก
นี้คงกําลังพึมพําในหมูของตน และพระเยซูคงไดยินคําพึมพําแวว ๆ มาเขาหูของพระองควา “คนนี้
ตอนรับคนบาปและกินดวยกันกับเขา”

2.พระเยซูทรงตอนรับคนบาป
พี่นองที่รัก จากการสังเกตขอพระคัมภีรขางตน ผมพบความจริงวา พระองครับคําบนเหลานั้น
โดยดุษฏี พระองคไมไดปฏิเสธ หรือโตแยงอะไรเลยในการบนของคนเหลานั้นเลย ทําไมพระเยซูไม
ควรไปรวมกินขาวกับคนบาปดวยเลา มีเหตุผลอันใดทีพ่ ระองคจะตองงดเวนกิจกรรมนั้นดวย ทําไม
พระองคจะเปนเพื่อนกับคนบาปและคนเก็บภาษีไมไดเลา พระองคตองการเสด็จมาหาคนพวกนี้มิใช
หรือ คนเหลานี้คือ คนที่พระองคตองการชวยใหรอดจากบาปมิใชหรือ ทันทีที่พวกธรรมาจารยและฟาริ
สีถามพระองคในมาระโก 2:16 “เมื่อพวกธรรมาจารยที่เปนพวกฟาริสีเห็นพระองคเสวยอาหารกับพวก
คนบาปและพวกคนเก็บภาษีจึงถามสาวกของพระองควา “ทําไมอาจารยของทานจึงรวมรับประทาน
ดวยกันกับพวกคนเก็บภาษีและพวกคนบาป” พระเยซูกต็ อบในมาระโก 2:17 ครั้นพระเยซูทรงทราบ
ดังนั้น จึงตรัสแกเขาวา “คนเจ็บตองการหมอ แตคนสบายไมตองการ เรามิไดมาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นวา
ตัวชอบธรรม แตมาเรียกคนที่พวกทานวานอกรีต” และคําตอบของพระองคดูจะทาทายตอพวกเราที่ได
ยินอยางมากดวย คําตรัสตอบของพระองคในมาระโก 2:17 ถาจะแปลเปนภาษาปจจุบันคงจะไดใจความ
วา “คนสุขภาพดีไมตองการหมอ แตคนปวยตองการหมอ เราไมไดมาในโลกเพื่อจะเรียกคนที่เห็น
ตนเองวาเปนคนดี คนชอบธรรมแตมาเรียกคนที่ทานเรียกวา นอกรีต” (คําวา “นอกรีต” หมายถึง คน
บาป)
เมื่อผมศึกษามาถึงตอนนี้ ผมอดไมไดทจี่ ะถามตัวเองและถามคริสตจักรของเราวา งานรับใชที่
เราทําอยูนี้ เราทํากับคนปวยและคนบาปใชหรือไมหรือเรากําลังทํากับคนสุขภาพดีและคนที่รอดแลว
เสียเปนสวนมาก เราชอบเทศนาใหคนที่รอดแลวไดรอดอีกใชหรือไม ทําไมพวกเราจึงตองไดรับฟงพระ
กิตติคุณเปนรอยครั้ง ในขณะที่คนอีก 65 ลานคนยังไมเคยฟงแมแตครั้งเดียว พวกธรรมาจารยและพวก
เก็บภาษีกลาววา “ชายคนนี้ตอนรับคนบาป” พี่นองที่รัก ถาคริสตจักรของเราไดทําเหมือนพระเยซู
คริสตจักรของเราก็ไมควรอาย ผมวาคริสตจักรของเราควรอวดเสียดวยซ้ําไปวา คริสตจักรตอนรับคน
บาป เพราะเราไดทําเหมือนพระเยซูที่ทํากับคนบาปและคนนอกรีต
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เหตุที่พระเยซูชอบอยูกับคนพวกนี้ เพราะพระองครักพวกเขา หวงใยพวกเขา พระองครูวาคน
พวกนี้ตองการพระคุณที่จะนําพวกเขาใหรอด หมอตองอยูใกล ๆ คนไขฉันใด พระเยซูก็ตองอยูใ กลคน
บาปฉันนั้น พระองคชอบอยูทามกลางคนบาป เพราะพระองคตองการแสดงใหพวกเขาเห็นวาพระองค
เปนผูชวยใหรอดจากบาป นี่คือเหตุผลและวัตถุประสงคที่พระองคไปเปนเพื่อนกับคนบาป พระองค
ไมไดไปหาเขาเพื่อตําหนิพวกเขา
แตพระองคตองการชวยพวกเขาใหรอด
เพื่อพวกเขาจะไดมี
ประสบการณของความรอด คําพูดที่วา “ชายคนนี้ตอนรับคนบาป” จึงเปนคําพูดที่ถกู ตอง และพระองค
เต็มใจรับคําพูดนี้เสียดวย พีน่ องที่รัก ถาพระเยซูของเราไมไดตอนรับคนบาปแลว พวกเราที่นั่งอยูท ี่นี่ใน
วันนีจ้ ะไปอยูท ี่ไหน และพวกเราจะมีความหวังอะไรเหลือในชีวติ บางก็ไมทราบจากที่กลาวมาทัง้ หมด
ทําใหผมไดขอสรุป 2 ประการ
ประการแรก ทัศนคติของพระเยซูตอคนบาปในสมัยพระคัมภีรไดเปนทัศนคติของพระองคตอ
พวกเราในสมัยนี้ดว ยเชนกัน เพราะเราเองก็เปนคนบาป พระเยซูจึงเปนพระผูชวยใหรอดของเรา
ประการที่สอง ในบรรดาคนบาปคือพวกเราแลว ก็ยังมีคนบาปอีกหลายกลุม และมีจาํ นวนมาก
มากเสียดวย และทัศนคติของพระเยซูตอคนบาปควรเปนทัศนคติของเราที่จะมีตอคนบาปคนอื่น ๆ ดวย
เหมือนกัน และเราเองควรเอาพระองคเปนแบบอยางในชีวิตของเรา
คําเทศนาในวันนี้ทําใหผมตองพูด 2 ดาน ดานแรกมีขอพระคัมภีรไ ดพูดถึงวา พระเยซูเปน
ผูชวยใหรอดพนบาปในตอนนี้ พระคัมภีรพ ูดถึงคนบาปซ้ํา ๆ กันหลายครั้งจึงเกิดคําถามวา เพราะเหตุใด
พระเยซูจึงมักไปหาคนบาปและคนเก็บภาษี ทําไมพระองคชอบไปตอนรับและไปรับประทานอาหาร
กับคนบาปและคนเก็บภาษี ดูเหมือนพระองคทําสิ่งเหลานี้อยางเปนธรรมชาติ พระเยซูของเราตอง
ดําเนินชีวิตแบบนี้แหละและสิ่งที่ธรรมาจารยและฟาริสีเห็นนัน้ ถูกตองแลว คําพูดเหลานี้ของธรรมา
จารยเปนคําพูดที่ถูกตองตรงความเปนจริงทุกประการ
และไมใชวาพระเยซูจะกินและจะตอนรับคนบาปและคนเก็บภาษีเทานั้น แตในความเปนจริง
แลว พระองคไมเคยตอนรับใครเลย คนทีพ่ ระองคตอนรับมีพวกเดียว คือคนบาปและคนเก็บภาษี หรือ
คนที่ยอมรับวาตนเปนคนบาปเทานั้น
มีขอพระคัมภีรเขียนเปนภาษาอังกฤษวา “He fills the hungry with good things, but the rich he
sends them empty away” พระคัมภีรฉบับภาษาไทยมีใจความวา “พระองคใหคนที่หิว อิ่มดวยของดี
และใหคนมั่งมีกลับไปมือเปลา” อันนี้หมายความวา พระองคตอนรับคนที่รูตัวเองวา ตัวเองมีความ
ตองการพระองคอยางแทจริง คือคนที่หิวกระหายฝายวิญญาณ คนทีห่ ิวพระองค อยากพบพระองค และ
อยากรูสัจธรรมของพระองค แตสวนคนทีค่ ิดวาตนเองชอบธรรมแลว ดีแลวไมรูสึกวาตองการอะไรใน
ชีวิตอีกแลวพระองคไมตอนรับเลย
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ก.ลักษณะของคนบาป
เราทุกคนควรที่จะยอมรับความจริงขอหนึง่ วา “เราทุกคนไมไดเปนคนอยางเราควรจะเปน”
(We are not what we ought to be) หรือเราทุกคนไปไมถึงมาตรฐานอยางที่เราอยากจะไปหรือเราไมได
เปนคนที่มีคุณธรรมอยางที่เราควรจะเปน หรือเราไปไมถึงมาตรฐานของพระเยซู เราสอบตกและดวย
เหตุนี้เราจึงเปนคนบาป ถาเราจะสัตยซื่อตอตัวเอง เราก็จะพบวาเราเคยผิดสัญญากับลูก ภริยา สามี และ
คนใกลชิดบาง บางทีเราผิดคําสาบาน กลาวคือ เราไมไดทาํ ในสิ่งที่เราบอกวาเราจะทํา เราควรจะคืนดีแต
เราไมคืนดี เรารูวาเรามีหนาที่ที่เราควรทําบางประการ แตเราไมไดทํา ถาเราลองมองยอนอดีตของเรา
เราจะพบวา ถาชีวิตของเราไมมีพระคุณของพระเจากํากับ ชีวิตของเราอาจมาถึงวันนีไ้ มไดเลย ชีวิตของ
เราคงจะลมเหลวและลมเหลวเปนระยะเวลายาวนานทีเดียว เพราะเราเปนแตคนบาปเรามิไดเอาพระเจา
เปนที่ 1 คนอืน่ เปนที่ 2 และตัวเองเปนที่ 3 ถาเรากลาเผชิญความจริง และถาเราเปนคนจริงเราก็จะพบวา
เราคนบาปโดยแท แตผมมีขาวดีจะบอกคุณ ขาวดีนั้นก็คือ พระเยซูองคนี้ตอนรับคนบาปนอกจากคน
บาปแลวพระองคไมไดตอนรับใครเลย นี่คือ ความจริงจากพระคัมภีร ถาคําพูดของพระองคปลอบ
ประโลมใจคุณอยางมากในวันนีแ้ ละถาชีวิตของพระองคมีความหมายกับคุณในวันนี้ ถาคําตรัสของ
พระองคทําใหชีวิตของคุณทีห่ มดหวังไปแลว กลับมีความหวังขึ้นใหมในวันนี้ ก็บอกใหทราบแลววา
คุณคือ คนที่พระองคตองการจะชวยเหลือ
มีใครในที่นี้ทรี่ ูสึกหมดหวัง ทําผิดพลาด รูสึกลมเหลว และมีความทอแท มีใครในที่นี้ไมอยาก
ทําดีอีกตอไป เพราะเราไปทําบาปและลมเหลวไปในดานใดดานหนึ่งของชีวิต มีใครในทีน่ ี้ที่รูสึก
ผิดหวังตลอดเวลา รูสึกในใจวาเราทําบาปตลอดเวลา บางทีเราไดทําอะไรที่ไมเหมาะสมเลยเถิดไปหรือ
เราดําดิ่งลงไปในบาปอยางมาก จนกระทั่งเราคิดเอาเองวาคงไมมีใครในโลกจะมาชวยเราใหรอดได เรา
ทําผิดอะไรไปในบางอยาง เมื่อไมนานมานี้ หรือเพิ่งไปทํามา เรามีภาระ มีความทุกข บางทีเราอาจรูสึกมี
ความผิดอันมหันตทับถมอยูใ นจิตใจจนเราลืมมันไมได และเรายกโทษใหกับตนเองไมได และเราบาง
คนถูกทดลองใหคิดเอาวา แมพระเจาก็ไมสามารถยกโทษใหเราไดเชนกัน โปรดฟงผมดี ๆ พระคัมภีร
สอนเราในวันนี้วา คุณเปนบุคคลชนิดที่พระเยซูจะตอนรับโดยแท พระองคอยากเปนเพื่อนกับคุณมาก
ที่สุด ถาคุณกลายอมรับกับตัวเองวาคุณเปนคนบาปแลวไซร พระเยซูจะตอนรับคุณโดยปราศจากขอ
สงสัย พระองคพรอมเสมอที่จะตอนรับคุณและนี่คือคําพูดที่ปรากฏในพระคัมภีรซึ่งพวกธรรมาจารย
และฟาริสีกลาวอยางถูกตองแลววา “พระองคตอนรับคนบาป” นี่คือคนกลุมแรกที่ผมอยากกลาวถึง
ข.ตัวอยางจากคนที่ชื่อ “เลวี”
ถาเราลองกลับมาดูพระธรรมมาระโก 2 อีกครั้ง เราก็จะเรียนรูถึงคนบาปประเภทที่พระเยซูทรง
ตอนรับในรายละเอียด เรื่องเหลานี้ปรากฏกอนคําพูดอันสําคัญนี้ เปนเรื่องพระเยซูตอ นรับคนเลวี ใน
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มาระโก 2:14-15 เราทราบวา เลวีคนนิ้ไดกลับใจใหมในเวลาตอมาและมีชื่อใหมวา มัทธิว มัทธิวหรือเล
วีเปนคนเก็บภาษี และเปนคนนอกรีต เขาเปนคนที่สังคมอัปเปหิเพราะเขาเปนคนขี้โกง คนหิวเงิน คน
โกงเงินจากคนยากจน มัทธิวร่ํารวยขึน้ มาจากความบอบช้ําของคนยากจนและคน ๆ นี้ เปนคนที่พระเยซู
เลือกเขาเปนสาวกของพระองค 1 ใน 12 คน และผมคิดวา ไมมีใครจะแปลกใจมากไปกวาตัวของเลวีเอง
ที่เขายอมประหลาดใจ ที่เขาเองถูกเลือกเปนสาวกคนสําคัญของพระเยซู เลวีอาจเปนคนหมดหวังในชีวิต
มากอน แตตองประหลาดใจและตื้นตันใจที่รูวาเขากลายเปนเพื่อนของพระเยซู ครั้งหนึ่งเขาเปนคนที่คน
ทุกคนเกลียดเพราะเขามีนิสยั คอรัปชั่น และคนทั้งปวงเรียกเขาวา คนขายชาติ
ฝรั่งที่มาจากยุโรปมักจะคุนเคยกับคําภาษาอังกฤษคําหนึง่ คํานั้นคือ “QUIZLING” ใครก็ตามที่
ถูกเรียกวา QUIZLING ยอมหมายถึงคนทรยศ ที่มาของคํานี้ ปรากฏวา ในสมัยสงครามโลก มีชายชาว
นอรเวยคนหนึ่งชื่อ QUIZLING ขายขอมูลใหกับเยอรมันซึ่งเปนขาศึก เขาทรยศตอประเทศชาติของ
ตนเอง ชื่อนี้จึงติดปากคนนอรเวยและคนยุโรป จํานวนมากจนกลายเปนคําที่ใชเรียกคนที่ทรยศ (Traiter)
เลวีคือ “QUIZLING” ของคนยิวในสมัยพระเยซูถาคน ๆ ใดเปนคนทําหนาที่เก็บภาษี ก็จะถูก
เขาใจวาเปนคนมีกิเลสเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เปนคนชอบคอรัปชั่นและมีความชั่วรายตาง ๆ เปนกลุมคนชั้น
ต่ําในหมูคนยิวดวยกันเอง เปนเศษมนุษย เปนคนไรความสําคัญ เปนเศษธุลี และต่ําทรามในสังคมยิว ถา
จะมีใครที่จะนาไดชื่อวาเปนคนบาปแลว ผมคิดวา ก็คงจะไดแก เลวีคนนี้นั่นเอง แตพระเยซูกลับเลือก
เปนเพื่อนกับเขา วางมือบนเขาและใหชื่อแกเขาใหมวา “มัทธิว” พระองคทรงชวยไถเขาใหรอดจากบาป
ใครก็ตามที่ไดชื่อใหมจากพระเยซู เขามักจะมีคุณภาพของชีวิตบุคลิกภาพ และนิสัยใหมดว ย
เมื่อเลวีถูกเปลี่ยนเปนมัทธิวนัน้
ในพระคัมภีรก ารเปลี่ยนชื่อกับการเปลี่ยนชีวิตมักไปดวยกันเสมอ
“มัทธิว” แปลวา ของขวัญที่มาจากพระเจา หมายถึงคนบาปคนหนึ่งไดกลายเปนของขวัญที่มาจากพระ
เจาไปเสียแลว เลวีซึ่งเมื่อกอนเปนคนเก็บภาษี ไดกลายเปนคนที่ประกาศพระกิตติคณ
ุ ของพระเยซู และ
เมื่อเราเปดพระคัมภีรใหม ชื่อแรกที่ปรากฏตอสายตาของเราคือ “มัทธิว” เปนหนังสือเลมแรกในพระ
คัมภีรใหม คือ พระกิตติคณ
ุ โดยทานมัทธิว นี่คือเรื่องราวในชีวิตของมัทธิวซึ่งแสดงถึงพระคุณอันลน
เหลือที่มาจากพระเจา ดังนัน้ คําพูดที่พูดวา “พระเยซูทรงตอนรับคนบาป” จึงเปนคําพูดที่ถูกตอง ถา
พระองคยังตอนรับเลวี ซึ่งตอมาเปนมัทธิวได พระองคจะตอนรับทานดวย อยาทอใจไปดวยเรื่องตาง ๆ
อยาใหใครคิดเอาเองวาตนเปนคนหมดหวังในชีวิตแลว ถาทานยอมรับแกตัวเองวาเปนคนบาปในเชา
วันนี้ ชายคนนี้ที่ชื่อพระเยซูก็ยินดีตอนรับทานดวย พระเยซูทรงตอนรับคนบาป ความบาปที่ทําใหเรา
ทุกขใจ ความบาปที่เปนเรือ่ งกีดขวางตัวเราจากพระเจานั้น กลับกลายเปนคุณสมบัติขอที่สําคัญที่จะ
ทําใหพระเยซูตอนรับเรา
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ผมจึงเห็นวาขอความในมาระโก 2:16 กลายเปนขอความที่หนุนใจคนบาปมากกวาทีเ่ ปน
ขอความที่ทําใหไมสบายใจ แตผมยังเห็นอะไรบางอยางจากพระคัมภีรตอนนี้กลาวคือ พวกธรรมาจารย
และพวกฟาริสี พวกนี้คิดเอาเองวา พวกเขาอยูใกลพระเยซูมากกวาคนบาป คนเก็บภาษีและคนนอกรีต
ทั้ง ๆ ที่ในความเปนจริงพวกเขาอยูหางไกลจากพระเยซูเอามาก ๆ พวกนี้คิดวา พระเยซูนาจะตอนรับ
พวกเขาและกินอาหารรวมกันกับพวกเขาเพราะพวกเขาเปนคนเครงศาสนาและคนชอบธรรม พวกนี้จึง
รูสึกขมขื่นใจมากที่เห็นพระเยซูไมกินขาวกับเขาแตไปกินขาวกับคนบาปและคนเก็บภาษี
ค. คุณสมบัตขิ องคนที่จะเขาในแผนดินของพระเจา
แมสมัยนี้จะเปนศตวรรษที่ 21 แลว ก็ยังมีธรรมาจารยและคนเก็บภาษีในยุคโลกาภิวฒ
ั นที่ยังคิด
เหมือนกับฟาริสี และธรรมาจารยในสมัยศตวรรษแรกอยู กลาวคือ พวกเขาคิดวาเขาเปนคนดีพรอม และ
ดีกวาคนอื่น มีความชอบธรรมมากกวาคนอื่น และมีความพึงพอใจในสภาพของชีวิตและสภาพความ
เปนอยูของตนมากกวาคนอืน่ คนพวกนีจ้ ะพูดวา ผมไมเคยทําผิดอะไรและทําผิดตอใครเลย ผมทําดี ทํา
ถูกตองตามศีลธรรมทุกอยาง ผมไปวัดไปมัสยิด ไปคริสตจักรตามทีพ่ อแมของผมสอนมา ผมประพฤติ
ตัวในศีลในธรรม ผมเชื่อในหลักขอเชื่อผมทําตามพระบัญญัติ 10 ประการทุกอยาง แมผมจะไมไดไป
คริสตจักรบอยแตผมก็ดีกวาคนในคริสตจักรเสียอีก
คนพวกนี้เชื่อวา ตนมีความสําคัญ มีความเชื่อมั่น และมีจุดยืนอันมีพนื้ ฐานมากจากความดีของ
ตน แตเราจะพบวาไมมีตอนใดในพระคัมภีรเลยที่พระองคตอนรับคนพวกนี้ ทัศนคติของคนพวกนี้ทํา
ใหตวั เขาเองปดประตูเขาแผนดินสวรรคของพระเจา ความดีและความชอบธรรมในตัวของเขาเองได
กลายเปนบาปในตัว เพราะสิ่งที่เขาคิดวาตัวเขาดีและตัวเขาชอบธรรมนั้นเปนเรื่องเท็จทั้งสิ้น สิ่งที่เขา
รูสึกเกี่ยวกับตัวเขาเองเปนเรื่องหลอกตัวเขาเองทั้งสิ้น ไมมีใครเลยในโลกนี้ที่เปนคนชอบธรรมไดโดย
ตัวของเขาเอง ถาใครคิดวาตนเองชอบธรรมและคิดวาตนเองดีกวาคนอื่นก็แสดงวาเขาหลงและหลอก
ตัวเอง แถมยังโดนหลอกกลางวันแสก ๆ อีกดวย พระคัมภีรสอนวาไมมีใครเปนมนุษยที่ชอบธรรมได
โดยตัวของเขาเอง
นี่คือเหตุผลที่วาทําไมนักการเมือง นักการศึกษา นักการทหาร และบุคคลชั้นสูงในสังคมไทยจึง
ไมคอยมีใครเปนคริสเตียนกัน เหตุผลอันหนึ่งที่จะเปนคําตอบของเรื่องนี้ไมใชเพราะวาศาสนาคริสต
เปนศาสนาที่คนฉลาดไมชอบ หรือ ศาสนาคริสตเปนศาสนาของคนฉลาดไมได แตเหตุผลอันแทจริงก็
คือ พระเยซูจะตอนรับเฉพาะคนบาปเทานัน้ เพราะคนเหลานี้พึ่งพิงในสิ่งที่ตนมี และแมที่ตนมีลวนเปน
สิ่งดีทั้งสิ้น และสัจธรรมนี้ใหความรูแกเราวามนุษยนนั้ มีความหยิ่งในตน ผมอยากจะบอกแกพี่นองวา
ศาสนาพระเยซูนั้น ปริญญา ประกาศนียบัตร การประกาศเกียรติคณ
ุ ใด ๆ ไรความหมาย เวลาเขาจะเชื่อ
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ในพระเยซูและในศาสนาพระเยซูอีกเชนกัน พระเจาไมรับสิทธิพิเศษทางสายเลือด และพระเจาไมรับ
คนที่อางตนเองมี DNA ชนิดพิเศษในตัว หรือคนที่มี
บุคคลิกภาพพิเศษกวาคนอื่น คนที่แตงตัวเริด่ หรู หรือ คนที่มีมันสมองที่เลิศ IQ สูง หรือคนที่มี
ชื่อเสียงหรือคนใหญ คนมียศสูง คนดัง แตเราก็ขอบพระคุณพระเจาทีม่ ีคนเหลานี้มาเปนคริสเตียนบาง
เพราะเขารูตัววาเขาตองการพระองค ผมไมเคยไปดูถูกดูแคลนในการที่คนที่มีสิ่งตาง ๆ อยางที่กลาว
ขางตนและไดมาเปนคริสเตียนและไมเคยไปดูถูกดูแคลนคนเหลานีใ้ นการที่คริสเตียนมักนําคําพยาน
ของคนเหลานีม้ าเผยแพร สิง่ เหลานั้นเปนสิ่งดีในตัวของมันเองอยู และพระเจาสามารถใชคนเหลานี้ใน
แผนดินของพระองคเพื่อถวายเกียรติแดพระองคได
แตถาเรามองสิ่งเหลานี้ในเรื่องคุณสมบัติที่จะ
นํามาใชแลกกับความรอดพนจากบาป และไดชวี ิตนิรนั ดรแลวไซร สิ่งตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนมันไมมี
ประโยชนใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะตามสายพระเนตรของพระเจาแลว มนุษยมีสถานภาพเทาเทียมกันหมด
พระเจาไมเห็นแกหนาผูใดทัง้ สิ้น ทางเดียวที่จะรอดจากบาปได คือ เราตองเขามาหาพระเจาแบบคนบาป
เขามา กลาวคือ เขาตองมาที่ไมกางเขน ไมมีใครมาหาพระเยซูแลวคิดเสมอวา พระองคตองปฏิบัติตอเขา
เปนกรณีพิเศษเพราะเขาเปนถึงนักวิชาการชั้นสูงเปนนักวิทยาศาสตรทมี่ ีชื่อเสียง หรือเปนอาจารย หรือ
ครู หรือนักกฏหมายหรือผูพ ากษา หรือ แมแตเปนนักเทศน นักธรรม เพราะในสายพระเนตรของพระ
เจาแลว เราทุกคนลวนเปนคนบาปทั้งสิ้น และพระเยซูชอบเปนเพื่อนกับคนบาป
พี่นองที่รัก พระเยซูมาไมใชมาตอนรับคนที่เปนนักวิชาการ หรือคนมีธรรมะ หรือ
นักวิทยาศาสตรที่ไมคิดวาตนเองเปนคนบาป แตพระองคเสด็จมาตอนรับคนบาป ความบาปนั่นแหละ
เปนคุณสมบัตอิ ันสําคัญที่คนนั้นจะตองมี และจะตองตระหนักกอนที่เขาจะมาหาพระเยซู ถาเราเกิดไมมี
“ความบาป” หรือ ไมมีลักษณะการเปน “คนบาป” ซึ่งควรเปนคุณสมบัติประจําตัวของเรา เราก็ขาด
คุณสมบัติที่พระเยซูจะตอนรับ สิ่งที่เราสมควรทําคือ การที่ไดมีโอกาสคุกเขาใกล ๆ กับคนบาปและคน
เก็บภาษี และอธิษฐานตอพระเจา โดยบอกกับพระองควา ขอพระองคไดโปรดเมตตาตอขาพระองคดวย
เถิด นี่คือพระธรรมที่กอใหเกิดความหวังใจแกพวกเราทุกคนและเปนพระธรรมขอที่หนุนใจแกผูที่ทอ
ใจ และในเวลาเดียวกันก็เปนขอพระคัมภีรที่ทําใหคนทีค่ ิดวาตนเองชอบธรรมไมคอยสบายใจดวย
นับตั้งแตผมอธิบายพระคัมภีรจากหนาแรกมาจนถึงตอนนี้ อาจทําใหคริสตชนในคริสตจักร
รูสึกสบายอกสบายใจไดรับพร และเห็นชอบกับผมโดยดุษฏี แตคําเทศนาที่ผมจะสอนจากพระคัมภีร
ตอนตอจากนีไ้ ป อาจทําใหคริสตชนลําบากใจสักเล็กนอย และอาจเปนเรื่องยากสําหรับผมเองดวย แต
มันเปนความจริงที่เราหลีกหนีมันไมได ดังนั้นขอใหพวกเราเปดใจรับฟงสวนที่ผมจะกลาวตอไปนี้สัก
เล็กนอย เหมือนทานที่ไดเปดใจรับฟงในสวนแรก
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3. พระเยซูเปนตนแบบของการเปนคริสเตียน
พระวจนะทีก่ ลาวมาทั้งหมดนอกจากจะบอกเราวา พระเยซูเปนผูชวยคนบาปใหรอดจากความ
บาปแลว เรายังเห็นจากพระวจนะตอนนีอ้ ีกวา พระองคทรงเปนตนแบบแหงการดําเนินชีวิตคริสเตียน
อีกดวย เมื่อเราฟงสัจจธรรมนี้ เราอาจรูสึกเหมือนโดนตําหนิดว ย เรามีความยินดีที่จะยอมรับวาพระเยซู
เปนพระผูชวยใหรอดแตใครขอถามวา เรามีความยินดีทจี่ ะรับพระองคเปนตนแบบในการดํารงชีวติ คริส
เตียนหรือไม หมายความวา เรายินดีทจี่ ะคลุกคลีกับคนบาปหรือไมเราเต็มใจรับคนบาปหรือไม เรายินดี
ออกจากถิ่นที่เราพัก สถานที่ที่เราทํางาน และวงโคจรของชีวิตของเราทีเ่ ราเองกําหนดไดบางหรือไม เรา
ยอมที่จะออกจากสังคมคริสเตียนที่อบอุนชั่วคราว และออกไปทําตามที่พระเยซูทรงทําหรือไม เรายินดี
รับคําดูถูกตําหนิ ถากถาง และการขมเหงคะเนงรายไดบางหรือไม ผมอยากใหผูอานไดเห็นภาพ 2 ภาพ
จากเรื่องของพระเยซูดังนี้
ก.ดานดึงดูดใจของคน (ลูกา 15: 1)
ภาพแรกเปนภาพที่พระคัมภีรลูกา 5:1 ชวยใหเราเห็นวาพระเยซูมีบุคลิกภาพดึงดูดฝูงชนอยาง
ฉมังผมจึงถามตัวผมเองวา ชีวิตของผมเองดึงดูดผูคนบางหรือไม เราก็มีพระเยซูองคนี้อยูในจิตใจของ
เรา พระองคก็มีเมตตาตอคนบาปอยางลนเหลือ แตเราบางคนกลับขาดคุณสมบัติขอนี้เรามีพระดีในตัว
เปนพระรุนดูดคนและมีเมตตามหานิยมสูง ขอใหเราดู ลูกา 15:1 ใหดี คนจํานวนไมนอยสนใจคําอุปมา
เรื่อง บุตรนอยหลงหาย จนลืมดูขอแรกของบทนั้น ซึ่งกลาววา “ครั้งนั้นบรรดาคนเก็บภาษี และพวกคน
บาปเขามาใกลเพื่อจะฟงพระองค” นี่คือ ตัวอยางที่เราไดเรียนรูจากพระเยซูของเรา กลาวคือ “บรรดาคน
บาป และคนเก็บภาษีเขามาใกลเพื่อจะเขาเฝาพระองค” พวกนี้ชอบเขาใกลพระเยซู พระองคดูเหมือนจะ
ดูดคนเกงเพราะพระองคคงจะมีคุณลักษณะประจําตัวหรือบุคลิกภาพที่เชือ้ เชิญใหคนเขาใกล วาไปแลว
คนพวกนี้อดไมไดที่จะเขาใกลพระองค กลาวคือเห็นพระองคก็อยากจะเขาไปหา จนมีขอพระคัมภีรอีก
ขอหนึ่งฉบับภาษาอังกฤษ เขียนไววา “The came to Him from every quarter.” แปลเปนไทยไดความวา
“คนทั่วสารทิศมุงมาเพื่อจะเขาเฝาพระองค”
เราเคยถามตัวเราเองไหมวา ทําไมคนจํานวนมากจึงชอบเขามาหาพระองค แตไมคอยเขามาหา
เรา เราคงพอรูคําตอบบางไมใชไมรูคําตอบเสียเลย บางคนตอบวาเพราะผมไมใชพระเยซู พระองคเปน
ถึงพระบุตรของพระเจา และพระองคยังมีฤทธานุภาพอันไมจํากัดเสียดวย ผมเปนแตคนบาป คนจึงไม
คอยมาหาผม ผมเปนคนไมมีฤทธิ์อํานาจ คนในสมัยกอนชอบเขามาหาพระเยซู เพราะพระองคมีฤทธานุ
ภาพ แตเราอยูศ ตวรรษที่ 21 แลว คนไมชอบเขาหาศาสนาแตชอบเขาหาอยางอื่นแทน คนจึงไมคอยมา
หาเรา
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แตสวนตัวของผม ผมคิดวาคําตอบตาง ๆ ขางตนอาจคลาดเคลื่อนคําตอบที่ถูกตองและอาจทํา
ใหเราไมสบายใจบางก็คือ ผมวา คนมักไมมาหาผมเหมือนมาหาพระเยซูเพราะผมไมเหมือนพระองค
ผมควรจะเหมือนพระองค เพราะพระองคเรียกผมใหเปนราชทูตของพระองค พระองคสอนใหเรา
ดําเนินชีวิตใหเปนตัวอยาง (sample) ใหคนในโลกนี้ไดเห็นและรูวา เราเปนของพระองค การที่เราถือ
ศาสนาพระคริสตนาจะเปนเหตุใหชวี ิตของเราดึงดูดผูคนที่อยูรอบขางบาง แตในปจจุบันคนรอบขาง
อาจไมรูสึกเลยวา เขาอยากเขาใกลศาสนาพระคริสตก็เปนได เพราะเขาอาจไมเห็นอะไรในตัวของเราที่
ตางไปจากคนอื่นเลย หรือชีวิตของเราอาจไมมีอะไรไปกระตุนใหคนรอบขางสนใจ หรือคิดที่อยากจะ
เขาใกลพระเจาเลยก็เปนได มีบางคนอาจคิดวา ศาสนาคริสตเขากับคนในยุคนี้ไมไดแลว ทําไมคน
เหลานั้นจึงคิดอยางนั้น เปนไปไดไหมวา พวกเราบางคนไมเหมือนพระองค ชีวิตของเราบางคนอาจขาด
พยานหลักฐานสําคัญที่สามารถบอกใหโลกรูวา เราเหมือนพระคริสต
ข. ดานมีชีวิตที่เปนเลิศ
หลายปมาแลว ผมเคยไดยินนักเทศนชาวอังกฤษพูดว “A master always draws” หมายความวา
“คนที่มีอะไรยอดเยีย่ มอยูในตัว มักดึงดูดคนไดเอง” นักเทศนคนนั้นเลาเรื่องเสริมคําพูดของตนวามีอยู
วันหนึ่ง เขาไดไปที่เมืองดาจีริง ซึ่งอยูในประเทศเนปาล และเขาเห็นคนมากมายมุงอยูรอบ ๆ บานหลัง
หนึ่ง เขาสังเกตวาทุกวันจะมีคนมุงอยูรอบบางหลังนี้ เขาจึงเกิดความสงสัยจึงถามชาวบาน ชาวบานบอก
วาบานนัน้ เปนบานของเชอรปา เทนซิง ผูพ ิชิตยอดเขาเอเวอเรสเปนคนแรกของโลก ทานจึงไดสรุปวา
“คนที่มีอะไรยอดเยีย่ มอยูในตัวมักดึงดูดคนไดเอง (A master always draws.)”
เนื่องจากคริสตชน คือ คนที่พระคริสตสถิตในชีวิต ถาเปนเชนนัน้ เราจะสามารถแสดงใหผูคน
เห็นไดไหมวา พระองคแนและเกงโดยแสดงจากชีวติ ของเราหรือสิ่งที่เราทํา ชีวิตของคริสตชนนาจะ
ดึงดูดคนได เรามีพระผูมีความสามารถดูดคน เรามีพระผูม ีความสามารถดูดคน เรามีพระผูมีความเมตตา
มหานิยมอยูในตัวแลว เราสามารถดําเนินชีวิตโดยทําใหคนมาหาเราไดบางหรือไม ผูคนเขามาถึงตัวเรา
และถึงชีวิตของเรายากหรือไม หรือเราไมชอบเปนเพื่อนกับคนบาป ตอไปขอใหเรามาดูอุปสรรคตาง ๆ
ในชีวิตคริสเตียนที่ทําใหเราขาดเพื่อนที่เปนพุทธศาสนิกชน

4. อุปสรรคตาง ๆ ในชีวิตคริสเตียนที่ทําใหเราขาดเพื่อนที่เปนพุทธศาสนิกชน
ประการแรก เราตองถามตัวเราเองวา เราเปนคนชอบตัดสิน วิพากษ วิจารณคนอื่นหรือไม เรา
เห็นคนอืน่ เปนศัตรู จนพวกเขาไมกลาเขาใกลเราหรือเปลา เรามักวิจารณคน ตั้งกฏตาง ๆ มากมาย เราตั้ง
ขอเรียกรองไวสูง เราเปนคริสเตียนที่บางครั้งคนพุทธเขาใกลไมได เขาไมถึง เขาไมตดิ หรือไม หรือเรา
เองไมกลาเขาใกลพวกเขา หรือเราเขาใกลไมได เพราะเรามีขอติติงมาก เราตั้งดานกั้นตัวเราเองไวมาก
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คนรอบขางเราเลยไมอยากจะมาใกลชิดคริสตชน เราตัดสินคนกอนที่เราจะรูจักเขาจริง ๆ หรือไม เมื่อ
คนรอบขางลวงรูทัศนคติของเราแลว เขาก็เลยไมมาหาเรา แตพระเยซูองคนี้รับและรักคนบาป ทั้งคน
บาปและคนเก็บภาษีมักเขาใกลพระองคเพือ่ จะฟงพระองค
ก.มองจากชีวติ ของพระเยซู
ประการแรก พระเยซูมักทําใหคนแปลกใจในพระจริยาวัฒนของพระองคอยูเสมอ
พระองคมักทําใหพวกธรรมาจารยและพวกฟาริสีแปลกใจอยูบอย ๆ โดยเฉพาะตอนทีพ่ ระองค
เดินไปบานของซักเคียส และรวมรับประทานอาหารกับเขา เราทราบวาทั้งซักเคียสและเลวีเปนพวก
เดียวกัน พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสีมีความแปลกใจมากที่พระองคทรงทําแบบนี้ จึงไดกลาวตําหนิ
พระองค ถึงกระนั้นพระเยซูก็ไมกลัวทีจ่ ะตอนรับคนเก็บภาษี เพราะวาพระองคทรงอยากเปนเพื่อน
อยากชวยเหลือ อยากแสดงความเมตตา และอยากใหความรอดแกพวกเขา
เราคงจะจําไดถึงเรื่องราวของซีโมนซึ่งเปนฟาริสีคนหนึ่ง (ลูกา 7:40-44) ที่ไดเชิญพระองคไป
รับประทานอาหารที่บานของตน และพระองคก็ยนิ ดีไปกับเขา และขณะที่พระเยซูยังอยูในบานของซี
โมน มีสตรีผูหนึ่งเดินติดตามพระเยซูเขามาแลวเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค พระเยซูก็ยอม
ใหเธอแสดงความรักของนางตอพระองคตามวิถีของนาง การกระทํานี้ถึงกับทําใหซีโมนตกตะลึง เรา
ตองยอมรับวา เราบางคนสนใจความบาปของคนมากกวาที่จะตอนรับคนบาป ผมคิดวา การรักคนบาป
เปนสิ่งที่จะทําใหเราเหมือนพระเยซูมากทีส่ ุด
ประการที่สอง ชีวิตของพระเยซูนอกจากจะไมใชดึงดูดผูคนมาหาพระองคเฉย ๆ แตพระองค
เต็มใจเปนเพื่อนกับคนบาปทีม่ าหาพระองคและเต็มใจนั่งฟงคนบาป เต็มใจกินขาวกับคนบาป พระองค
ไมอายที่จะถูกลอมรอบโดยคนบาป และนี่เองเปนจุดทีช่ ีวิตของพระองคแตกตางจากชีวิตของฟาริสีและ
ธรรมาจารย ซึ่งพวกเขามักจะชอบอยูใ นหมูในพวกของตนและทําตัวใหหางจากคนบาป คนเก็บภาษี
และพวกโสเภณีใหมากที่สุด ในทางตรงกันขาม พระองคกลับตอนรับคนเหลานี้ แถมยังรับประทาน
อาหารตอนรับและสนใจฟงความทุกขของพวกเขา
ผมพบคริสเตียนจํานวนไมนอ ยทําตัวเหมือนฟาริสีมากกวาทําตัวเหมือนพระเยซู ทําใหอดถาม
ตัวเองไมไดตวั ของเราเปนเหมือนฟาริสี หรือเหมือนพระเยซู คําถามนี้ไมไดตั้งใจทีจ่ ะถามตามครรลอง
ของการถามเพื่อปดคําเทศนาในวันนี้ แตผมคิดวาคําถามนี้เปนคําถามที่สําคัญที่สุดในการประกาศขาว
ประเสริฐในสมัยนี้
ผมมีความรูสึกวา พวกเราบางคนตีตัวออกหางคนที่ไมเปนคริสเตียนในสังคม เราชอบนั่งคุย
และชอบคบหามีสามัคคีธรรมกับคริสเตียน เราบางคนจึงสูญเสียทักษะเรื่องนวัตกรรมทางสังคมในดาน
ปฏิสัมพันธกับคนพุทธในสังคมไทย และทักษะในการเขาหาคนทีไ่ มเปนคริสเตียนและผมคิดวาจุดนี้
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เองที่เราไมเหมือนพระเยซู เราไปตีความพระคัมภีรที่พระเยซูสอนวา อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้
ผิดไปจากความตั้งใจของพระองคและผิดไปจากบริบท
ข. คริสตชนขาดเพื่อนที่ไมเปนคริสเตียน
การประกาศพระกิตติคุณในประเทศไทยไปไดชา อาจเปนเพราะเราเปนทหารของพระเยซูที่
ไมไดรูจักศัตรูที่แทจริง เราอาจไปมองคนในโลกนีว้ าเปนศัตรูที่จะตองตอสูมากกวาที่เราควรจะมองวา
พวกเขาเปนเพือ่ นมนุษยที่คริสตชนจะตองนําเขามารูจักกับพระองค ไมวาคนในโลกนี้จะเปนคนพวก
ไหนก็ตามที่ พวกเขานาจะเปนเพื่อนของเราและที่เราจะนําพวกเขามาหาพระเยซู เราควรตอนรับพวก
เขา สิ่งหนึ่งทีเ่ ราเห็นชัดและเปนปญหาที่นา วิตกก็คือ คริสตชนขาดเพื่อนที่ไมเปนคริสเตียนเอามาก ๆ
และอันนีเ้ ปนชองวางทางสังคม และชองวางในความสัมพันธในการประกาศพระกิตติคุณ ดวยเหตุนี้
คริสตจักรจึงไมคอยมีคนที่ไมเปนคริสเตียนมาคริสตจักรเทาที่ควร คริสตจักรจึงมีแตคริสเตียนมาเสีย
เปนสวนมาก เราสูญเสียการติดตอกับพุทธศาสนิกชนซึ่งเราควรจะติดตอสัมพันธกับเขาบาง
เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ ก็อาจรูสึกขัดกับความเปนจริง เพราะในความเปนจริงเรามักพบปะเจอะเจอ
ผูคน เดินกระทบไหลคนที่ไมไดเปนคริสเตียนอยูทกุ วัน วาไปแลว เราพบปะพูดจากับคนที่ไมไดเปนค
ริสเตียนมากกวาที่เปนคริสเตียนเสียอีก แตเราอาจไมเคยใชโอกาสนีใ้ หเปนประโยชนเลย เราอาจขาด
ทักษะทางสังคมในการปฏิสัมพันธกับคนที่ไมไดเปนคริสเตียนไปแลวก็ได
ค.คนมาเปนคริสเตียนเพราะมีเพื่อนคริสเตียน
ถาเราฟงคําพยานตาง ๆ ของคนที่มาเปนคริสเตียน เราก็จะพบวา เขามารูจักพระเยซูเพราะมี
เพื่อนคริสเตียนที่ดีพาเขามาที่คริสตจักร เราตองเตือนตัวเองเสมอวา พระเยซูชอบเปนเพื่อนกับตัวเรา
พอ ๆ กับที่พระองคชอบเปนเพื่อนกับคนอื่นนั่นแหละ ถาเรารูตัววาเราพูดไมเปน พูดไมเกง ขาดปญญา
เราก็นาจะเปนเพื่อนที่ดกี ับคนที่ไมเปนคริสเตียนสักคนเดียวก็พอ
บางทีคริสเตียนบางคนอาจมี
ความสามารถแตเพียงเทานีก้ ไ็ ด แตผมคิดวา ความสามารถแตเพียงเทานีน้ าจะพอ ผมคิดวา
ความสามารถที่จะเปนเพื่อนกับคนได ดูจะเปนความสามารถที่ประเสริฐสูงสุดอยางหนึ่ง
กอนที่ผมจะจบคําเทศนานี้ ผมขอพูดซ้ําวา เราทุกคนรูจกั วา พระเยซูนั้นเปนพระผูช วยพวกเรา
ใหรอด จากบาป และรูจกั ตัวเองวาเปนคนบาป ขอใหเราเปนเหมือนพระเยซูสักเล็กนอยในการเปน
เพื่อนกับคนบาป อยาใหพวกเรารูจกั พระองคในฐานะเปนพระผูชวยใหรอดจากบาปเทานั้น แตขอให
พระองคเปนโมเดลในการดําเนินชีวิตของพวกเราดวย ขอใหเรารวมใจอธิษฐาน
ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 58 ฉบับที่ 315 มีนาคม – เมษายน
2007, หนา 11-18.
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