
พระเยซ:ูเพื่อนของคนบาป 

ศจ.ดร.นันทชัย  มีชูธน 

(มาระโก 2: 15-17, ลูกา 15:1-2) 

1.คํานํา 

ในสังคมยวิสมัยพระเยซูมีสุภาษิตยิวบทหนึ่งเขียนเปนภาษาอังกฤษวา “A man is known by the 
company that he keeps.” แปลเปนไทยไดความวา “เราจะรูวาใครเปนคนเชนใด กใ็หดูกลุมคนท่ีคนนั้น
ไปคบหาสมาคมดวย” พูดงาย ๆ คือ โจรยอมคบกับโจร พระยอมมีสมาคมในกลุมพระ คนเลนการพนัน 
เลนมา เลนไพ เรามักพบเขาในวงคนเลนมาและในวงไพ คนกินเหลาก็ตองอยูในหมูคนกินเหลา อะไร
ทํานองนี ้

โดยสุภาษติบทนี้ จึงเกดิมาตรฐานในแวดวงฟาริสีและธรรมาจารยท่ีเอามาใชวัดพฤติกรรมของ
พระเยซูเพราะพระองคมักใชเวลาอยูกับคนบาป คนเก็บภาษี และคนนอกรีต พวกธรรมาจารยและ
พวกฟาริสีจึงเขาใจเปนอ่ืนไมได นอกจากจะเขาใจวา พระเยซูเปนคนประเภทนั้นไปโดยปริยาย 

ขอพระธรรมท่ีผมจะใชมี 2-3 ตอนดวยกนั ตอนแรกอยูในพระธรรมมาระโก 2: 16 และตอนท่ี
สองอยูในพระธรรม ลูกา 15:1-2 พระธรรมมาระโก 2:16 เปนคําถามของพวกฟาริสีและธรรมาจารยซ่ึง
ถามวา “ทําไมพระเยซูจึงชอบรับประทานอาหารอยูกับคนเก็บภาษีและคนนอกรีตเลา” และลูกา 15:2 
เปนคําบนของธรรมาจารยและฟาริสีวา “คนนี้ตอนรับคนบาป และกินดวยกันกับเขา” 

บรรยากาศของพระธรรม 2 ตอนนี้พวกธรรมาจารยและฟาริสีกําลังวจิารณและตําหนิวา ทําไม
พระเยซูจึงมีพฤติกรรมแบบนี้ พวกเขามิไดคิดจะไดคําตอบอะไรจากใครเลย พวกเขาคิดวา ถาพระเยซู
มานั่งรับประทานอาหารกับพวกเขา คือพวกธรรมาจารยและฟาริสี ดูจะเปนเร่ืองดีเร่ืองปกติและเร่ืองท่ี
เหมาะสมกวาเปนไหน ๆ กลาวคือการกระทําดังกลาวยอมดีและเหมาะสมกวาท่ีจะไปนั่งรับประทานกับ
คนเก็บภาษีและคนนอกรีต ซ่ึงเปนคนท่ีสังคมรังเกียจเปนอยางมาก และบางคนในสมัยนี้อาจเกิดคําถาม
เหมือนฟาริสีและธรรมาจารยวา ทําไมพระเยซูจึงทําแบบนี้ดวยเลา 

จากพระธรรม 2 ตอน ผมเห็นภาพ 2 ภาพ ภาพแรกมีพื้นฐานจากพระธรรมลูกา 15:1 ซ่ึงกลาววา 
“ในเวลานั้นบรรดาคนเก็บภาษีและพวกคนบาปเขามาใกลเพื่อจะฟงพระองค” พระธรรมตอนน้ีทําใหผม
เห็นภาพ คนบาป คนเก็บภาษี คนนอกรีต คนท่ีสังคมรังเกียจและทอดท้ิง คนกลุมนีอ้ยากเขามาใกลพระ
เยซูมากเพื่ออยากจะฟงพระองค พวกเขาอยากเขาใกลคนท่ีมีจิตใจแบบพระเยซู พวกเขาอาจอยากไดยิน
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ถอยคําท่ีหนุนใจท่ีมาจากพระองค เพราะตลอดชีวิตของคนพวกน้ีคงไมเคยมีใครอยากเขาใกลและอยาก
เปนเพื่อนเลย และเทาท่ีผานมาก็ยังไมเคยมีใครทําเหมือนกับพระเยซูไดกระทําเสียดวย 

สวนอีกภาพหนึ่งเปนภาพของกลุมธรรมาจารยและคนเกบ็ภาษี ซ่ึงกําลังจับกลุมอยูหางออกไป
เล็กนอย คนเหลานี้คงจะแตงตัวอยางดีและชอบแสดงตนตอสายตาคนอ่ืนวาเปนคนชอบธรรม คนพวก
นี้คงกําลังพึมพําในหมูของตน และพระเยซูคงไดยินคําพึมพําแวว ๆ มาเขาหขูองพระองควา “คนนี้
ตอนรับคนบาปและกินดวยกันกับเขา” 

2.พระเยซูทรงตอนรับคนบาป 

พี่นองท่ีรัก จากการสังเกตขอพระคัมภีรขางตน ผมพบความจริงวา พระองครับคําบนเหลานั้น
โดยดุษฏี พระองคไมไดปฏิเสธ หรือโตแยงอะไรเลยในการบนของคนเหลานั้นเลย ทําไมพระเยซูไม
ควรไปรวมกนิขาวกับคนบาปดวยเลา มีเหตุผลอันใดท่ีพระองคจะตองงดเวนกิจกรรมนั้นดวย ทําไม
พระองคจะเปนเพื่อนกับคนบาปและคนเกบ็ภาษีไมไดเลา พระองคตองการเสด็จมาหาคนพวกนี้มิใช
หรือ คนเหลานี้คือ คนท่ีพระองคตองการชวยใหรอดจากบาปมิใชหรือ ทันทีท่ีพวกธรรมาจารยและฟาริ
สีถามพระองคในมาระโก 2:16 “เม่ือพวกธรรมาจารยท่ีเปนพวกฟาริสีเห็นพระองคเสวยอาหารกับพวก
คนบาปและพวกคนเก็บภาษจีึงถามสาวกของพระองควา “ทําไมอาจารยของทานจึงรวมรับประทาน
ดวยกันกับพวกคนเก็บภาษแีละพวกคนบาป” พระเยซูกต็อบในมาระโก 2:17 คร้ันพระเยซูทรงทราบ
ดังนั้น จึงตรัสแกเขาวา “คนเจ็บตองการหมอ แตคนสบายไมตองการ เรามิไดมาเพื่อจะเรียกคนท่ีเหน็วา
ตัวชอบธรรม แตมาเรียกคนท่ีพวกทานวานอกรีต” และคําตอบของพระองคดูจะทาทายตอพวกเราท่ีได
ยินอยางมากดวย คําตรัสตอบของพระองคในมาระโก 2:17 ถาจะแปลเปนภาษาปจจบัุนคงจะไดใจความ
วา “คนสุขภาพดีไมตองการหมอ แตคนปวยตองการหมอ เราไมไดมาในโลกเพื่อจะเรียกคนท่ีเห็น
ตนเองวาเปนคนดี คนชอบธรรมแตมาเรียกคนท่ีทานเรียกวา นอกรีต” (คําวา “นอกรีต” หมายถึง คน
บาป) 

เม่ือผมศึกษามาถึงตอนน้ี ผมอดไมไดท่ีจะถามตัวเองและถามคริสตจักรของเราวา งานรับใชท่ี
เราทําอยูนี ้ เราทํากับคนปวยและคนบาปใชหรือไมหรือเรากําลังทํากับคนสุขภาพดแีละคนที่รอดแลว
เสียเปนสวนมาก เราชอบเทศนาใหคนท่ีรอดแลวไดรอดอีกใชหรือไม ทําไมพวกเราจึงตองไดรับฟงพระ
กิตติคุณเปนรอยคร้ัง ในขณะท่ีคนอีก 65 ลานคนยังไมเคยฟงแมแตคร้ังเดียว พวกธรรมาจารยและพวก
เก็บภาษีกลาววา “ชายคนนี้ตอนรับคนบาป” พี่นองท่ีรัก ถาคริสตจักรของเราไดทําเหมือนพระเยซู 
คริสตจักรของเราก็ไมควรอาย ผมวาคริสตจักรของเราควรอวดเสียดวยซํ้าไปวา คริสตจักรตอนรับคน
บาป เพราะเราไดทําเหมือนพระเยซูท่ีทํากบัคนบาปและคนนอกรีต 
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เหตุท่ีพระเยซูชอบอยูกับคนพวกน้ี เพราะพระองครักพวกเขา หวงใยพวกเขา พระองครูวาคน
พวกนี้ตองการพระคุณท่ีจะนาํพวกเขาใหรอด หมอตองอยูใกล ๆ คนไขฉันใด พระเยซูก็ตองอยูใกลคน
บาปฉันนั้น พระองคชอบอยูทามกลางคนบาป เพราะพระองคตองการแสดงใหพวกเขาเหน็วาพระองค
เปนผูชวยใหรอดจากบาป นี่คือเหตุผลและวัตถุประสงคท่ีพระองคไปเปนเพื่อนกบัคนบาป พระองค
ไมไดไปหาเขาเพ่ือตําหนพิวกเขา แตพระองคตองการชวยพวกเขาใหรอด เพื่อพวกเขาจะไดมี
ประสบการณของความรอด คําพูดท่ีวา “ชายคนนี้ตอนรับคนบาป” จึงเปนคําพูดท่ีถูกตอง และพระองค
เต็มใจรับคําพดูนี้เสียดวย พีน่องท่ีรัก ถาพระเยซูของเราไมไดตอนรับคนบาปแลว พวกเราที่นั่งอยูท่ีนี่ใน
วันนีจ้ะไปอยูท่ีไหน และพวกเราจะมีความหวังอะไรเหลือในชีวติบางก็ไมทราบจากท่ีกลาวมาท้ังหมด
ทําใหผมไดขอสรุป 2 ประการ 

ประการแรก ทัศนคติของพระเยซูตอคนบาปในสมัยพระคัมภีรไดเปนทัศนคติของพระองคตอ
พวกเราในสมยันี้ดวยเชนกนั เพราะเราเองก็เปนคนบาป พระเยซูจึงเปนพระผูชวยใหรอดของเรา 

ประการท่ีสอง ในบรรดาคนบาปคือพวกเราแลว กย็ังมีคนบาปอีกหลายกลุม และมีจาํนวนมาก
มากเสียดวย และทัศนคติของพระเยซูตอคนบาปควรเปนทัศนคติของเราท่ีจะมีตอคนบาปคนอ่ืน ๆ ดวย
เหมือนกนั และเราเองควรเอาพระองคเปนแบบอยางในชีวิตของเรา 

คําเทศนาในวนันี้ทําใหผมตองพูด 2 ดาน ดานแรกมีขอพระคัมภีรไดพูดถึงวา พระเยซูเปน
ผูชวยใหรอดพนบาปในตอนน้ี พระคัมภีรพูดถึงคนบาปซํ้า ๆ กันหลายคร้ังจึงเกดิคําถามวา เพราะเหตุใด
พระเยซูจึงมักไปหาคนบาปและคนเก็บภาษี ทําไมพระองคชอบไปตอนรับและไปรับประทานอาหาร
กับคนบาปและคนเก็บภาษ ี ดูเหมือนพระองคทําส่ิงเหลานี้อยางเปนธรรมชาติ พระเยซูของเราตอง
ดําเนินชีวิตแบบนี้แหละและส่ิงท่ีธรรมาจารยและฟาริสีเห็นนัน้ถูกตองแลว คําพดูเหลานี้ของธรรมา
จารยเปนคําพดูท่ีถูกตองตรงความเปนจริงทุกประการ 

และไมใชวาพระเยซูจะกินและจะตอนรับคนบาปและคนเก็บภาษีเทานั้น แตในความเปนจริง
แลว พระองคไมเคยตอนรับใครเลย คนท่ีพระองคตอนรับมีพวกเดียว คือคนบาปและคนเก็บภาษ ี หรือ
คนท่ียอมรับวาตนเปนคนบาปเทานั้น 

มีขอพระคัมภรีเขียนเปนภาษาอังกฤษวา “He fills the hungry with good things, but the rich he 
sends them empty away” พระคัมภีรฉบับภาษาไทยมีใจความวา “พระองคใหคนท่ีหิว อ่ิมดวยของด ี
และใหคนม่ังมีกลับไปมือเปลา” อันนี้หมายความวา พระองคตอนรับคนท่ีรูตัวเองวา ตัวเองมีความ
ตองการพระองคอยางแทจริง คือคนท่ีหิวกระหายฝายวญิญาณ คนท่ีหิวพระองค อยากพบพระองค และ
อยากรูสัจธรรมของพระองค แตสวนคนท่ีคิดวาตนเองชอบธรรมแลว ดีแลวไมรูสึกวาตองการอะไรใน
ชีวิตอีกแลวพระองคไมตอนรับเลย 
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ก.ลักษณะของคนบาป 

เราทุกคนควรท่ีจะยอมรับความจริงขอหนึง่วา “เราทุกคนไมไดเปนคนอยางเราควรจะเปน” 
(We are not what we ought to be) หรือเราทุกคนไปไมถึงมาตรฐานอยางท่ีเราอยากจะไปหรือเราไมได
เปนคนท่ีมีคุณธรรมอยางท่ีเราควรจะเปน หรือเราไปไมถึงมาตรฐานของพระเยซู เราสอบตกและดวย
เหตุนี้เราจงึเปนคนบาป ถาเราจะสัตยซ่ือตอตัวเอง เรากจ็ะพบวาเราเคยผิดสัญญากับลูก ภริยา สามี และ
คนใกลชิดบาง บางทีเราผิดคําสาบาน กลาวคือ เราไมไดทําในส่ิงท่ีเราบอกวาเราจะทํา เราควรจะคืนดีแต
เราไมคืนดี เรารูวาเรามีหนาท่ีท่ีเราควรทําบางประการ แตเราไมไดทํา ถาเราลองมองยอนอดีตของเรา 
เราจะพบวา ถาชีวิตของเราไมมีพระคุณของพระเจากํากับ ช ีวิตของเราอาจมาถึงวันนีไ้มไดเลย ชีวิตของ
เราคงจะลมเหลวและลมเหลวเปนระยะเวลายาวนานทีเดียว เพราะเราเปนแตคนบาปเรามิไดเอาพระเจา
เปนท่ี 1 คนอ่ืนเปนท่ี 2 และตัวเองเปนท่ี 3 ถาเรากลาเผชิญความจริง และถาเราเปนคนจริงเราก็จะพบวา
เราคนบาปโดยแท แตผมมีขาวดีจะบอกคุณ ขาวดีนั้นกคื็อ พระเยซูองคนี้ตอนรับคนบาปนอกจากคน
บาปแลวพระองคไมไดตอนรับใครเลย นี่คือ ความจริงจากพระคัมภีร ถาคําพูดของพระองคปลอบ
ประโลมใจคุณอยางมากในวันนีแ้ละถาชีวิตของพระองคมีความหมายกับคุณในวนันี ้ ถาคําตรัสของ
พระองคทําใหชีวิตของคุณท่ีหมดหวังไปแลว กลับมีความหวังข้ึนใหมในวนันี้ กบ็อกใหทราบแลววา
คุณคือ คนท่ีพระองคตองการจะชวยเหลือ 

มีใครในท่ีนี้ท่ีรูสึกหมดหวัง ทําผิดพลาด รูสึกลมเหลว และมีความทอแท มีใครในที่นี้ไมอยาก
ทําดีอีกตอไป เพราะเราไปทําบาปและลมเหลวไปในดานใดดานหนึ่งของชีวิต มีใครในท่ีนี้ท่ีรูสึก
ผิดหวังตลอดเวลา รูสึกในใจวาเราทําบาปตลอดเวลา บางทีเราไดทําอะไรท่ีไมเหมาะสมเลยเถิดไปหรือ
เราดําดิ่งลงไปในบาปอยางมาก จนกระท่ังเราคิดเอาเองวาคงไมมีใครในโลกจะมาชวยเราใหรอดได เรา
ทําผิดอะไรไปในบางอยาง เม่ือไมนานมานี้ หรือเพ่ิงไปทํามา เรามีภาระ มีความทุกข บางทีเราอาจรูสึกมี
ความผิดอันมหันตทับถมอยูในจิตใจจนเราลืมมันไมได และเรายกโทษใหกับตนเองไมได และเราบาง
คนถูกทดลองใหคิดเอาวา แมพระเจาก็ไมสามารถยกโทษใหเราไดเชนกัน โปรดฟงผมดี ๆ พระคัมภีร
สอนเราในวนันี้วา คุณเปนบุคคลชนิดท่ีพระเยซูจะตอนรับโดยแท พระองคอยากเปนเพื่อนกบัคุณมาก
ท่ีสุด ถาคุณกลายอมรับกบัตัวเองวาคุณเปนคนบาปแลวไซร พระเยซูจะตอนรับคุณโดยปราศจากขอ
สงสัย พระองคพรอมเสมอท่ีจะตอนรับคุณและนี่คือคําพูดท่ีปรากฏในพระคัมภรีซ่ึงพวกธรรมาจารย
และฟาริสีกลาวอยางถูกตองแลววา “พระองคตอนรับคนบาป” นี่คือคนกลุมแรกท่ีผมอยากกลาวถึง 

ข.ตัวอยางจากคนท่ีชื่อ “เลวี” 

ถาเราลองกลับมาดูพระธรรมมาระโก 2 อีกคร้ัง เราก็จะเรียนรูถึงคนบาปประเภทท่ีพระเยซูทรง
ตอนรับในรายละเอียด เร่ืองเหลานี้ปรากฏกอนคําพูดอันสําคัญนี้ เปนเร่ืองพระเยซูตอนรับคนเลว ี ใน
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มาระโก 2:14-15 เราทราบวา เลวีคนนิ้ไดกลับใจใหมในเวลาตอมาและมีชื่อใหมวา มัทธิว มัทธิวหรือเล
วีเปนคนเก็บภาษี และเปนคนนอกรีต เขาเปนคนท่ีสังคมอัปเปหิเพราะเขาเปนคนข้ีโกง คนหิวเงิน คน
โกงเงินจากคนยากจน มัทธิวรํ่ารวยข้ึนมาจากความบอบช้ําของคนยากจนและคน ๆ นี้ เปนคนท่ีพระเยซู
เลือกเขาเปนสาวกของพระองค 1 ใน 12 คน และผมคิดวา ไมมีใครจะแปลกใจมากไปกวาตัวของเลวเีอง 
ท่ีเขายอมประหลาดใจ ท่ีเขาเองถูกเลือกเปนสาวกคนสําคัญของพระเยซู เลวีอาจเปนคนหมดหวังในชีวิต
มากอน แตตองประหลาดใจและต้ืนตันใจที่รูวาเขากลายเปนเพื่อนของพระเยซู คร้ังหนึ่งเขาเปนคนท่ีคน
ทุกคนเกลียดเพราะเขามีนิสัยคอรัปช่ัน และคนท้ังปวงเรียกเขาวา คนขายชาติ 

ฝร่ังท่ีมาจากยโุรปมักจะคุนเคยกับคําภาษาอังกฤษคําหนึง่ คํานั้นคือ “QUIZLING” ใครก็ตามท่ี
ถูกเรียกวา QUIZLING ยอมหมายถึงคนทรยศ ท่ีมาของคํานี้ ปรากฏวา ในสมยัสงครามโลก มีชายชาว
นอรเวยคนหนึ่งช่ือ QUIZLING ขายขอมูลใหกับเยอรมันซ่ึงเปนขาศึก เขาทรยศตอประเทศชาติของ
ตนเอง ช่ือนี้จึงติดปากคนนอรเวยและคนยโุรป จํานวนมากจนกลายเปนคําท่ีใชเรียกคนท่ีทรยศ (Traiter) 

เลวีคือ “QUIZLING” ของคนยิวในสมัยพระเยซูถาคน ๆ ใดเปนคนทําหนาท่ีเก็บภาษี ก็จะถูก
เขาใจวาเปนคนมีกิเลสเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ เปนคนชอบคอรัปช่ันและมีความชั่วรายตาง ๆ เปนกลุมคนช้ัน
ต่ําในหมูคนยวิดวยกันเอง เปนเศษมนษุย เปนคนไรความสําคัญ เปนเศษธุลี และตํ่าทรามในสังคมยิว ถา
จะมีใครท่ีจะนาไดช่ือวาเปนคนบาปแลว ผมคิดวา ก็คงจะไดแก เลวคีนนี้นั่นเอง แตพระเยซูกลับเลือก
เปนเพื่อนกับเขา วางมือบนเขาและใหช่ือแกเขาใหมวา “มัทธิว” พระองคทรงชวยไถเขาใหรอดจากบาป 

ใครก็ตามท่ีไดช่ือใหมจากพระเยซู เขามักจะมีคุณภาพของชีวิตบุคลิกภาพ และนิสัยใหมดวย 
ในพระคัมภีรการเปล่ียนช่ือกับการเปล่ียนชีวิตมักไปดวยกันเสมอ เม่ือเลวีถูกเปล่ียนเปนมัทธิวนัน้ 
“มัทธิว” แปลวา ของขวัญท่ีมาจากพระเจา หมายถึงคนบาปคนหน่ึงไดกลายเปนของขวัญท่ีมาจากพระ
เจาไปเสียแลว เลวีซ่ึงเม่ือกอนเปนคนเก็บภาษี ไดกลายเปนคนท่ีประกาศพระกิตติคุณของพระเยซู และ
เม่ือเราเปดพระคัมภีรใหม ช่ือแรกท่ีปรากฏตอสายตาของเราคือ “มัทธิว” เปนหนังสือเลมแรกในพระ
คัมภีรใหม คือ พระกิตติคุณโดยทานมัทธิว นี่คือเร่ืองราวในชีวิตของมัทธิวซ่ึงแสดงถึงพระคุณอันลน
เหลือท่ีมาจากพระเจา ดงันัน้คําพูดท่ีพูดวา “พระเยซูทรงตอนรับคนบาป” จึงเปนคําพูดท่ีถูกตอง ถา
พระองคยังตอนรับเลวี ซ่ึงตอมาเปนมัทธิวได พระองคจะตอนรับทานดวย อยาทอใจไปดวยเร่ืองตาง ๆ 
อยาใหใครคิดเอาเองวาตนเปนคนหมดหวงัในช ีวิตแลว ถาทานยอมรับแกตัวเองวาเปนคนบาปในเชา
วันนี ้ ชายคนนี้ท่ีช่ือพระเยซูก็ยินดีตอนรับทานดวย พระเยซูทรงตอนรับคนบาป ความบาปท่ีทําใหเรา
ทุกขใจ ความบาปท่ีเปนเร่ืองกีดขวางตวัเราจากพระเจานั้น กลับกลายเปนคุณสมบัติขอท่ีสําคัญท่ีจะ
ทําใหพระเยซูตอนรับเรา 
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ผมจึงเห็นวาขอความในมาระโก 2:16 กลายเปนขอความท่ีหนนุใจคนบาปมากกวาท่ีเปน
ขอความท่ีทําใหไมสบายใจ แตผมยังเห็นอะไรบางอยางจากพระคัมภีรตอนนี้กลาวคือ พวกธรรมาจารย
และพวกฟาริสี พวกนี้คิดเอาเองวา พวกเขาอยูใกลพระเยซูมากกวาคนบาป คนเกบ็ภาษแีละคนนอกรีต 
ท้ัง ๆ ท่ีในความเปนจริงพวกเขาอยูหางไกลจากพระเยซูเอามาก ๆ พวกนี้คิดวา พระเยซูนาจะตอนรับ
พวกเขาและกินอาหารรวมกนักับพวกเขาเพราะพวกเขาเปนคนเครงศาสนาและคนชอบธรรม พวกนี้จึง
รูสึกขมข่ืนใจมากท่ีเห็นพระเยซูไมกินขาวกับเขาแตไปกนิขาวกับคนบาปและคนเก็บภาษ ี

ค. คุณสมบัตขิองคนท่ีจะเขาในแผนดินของพระเจา 

แมสมัยนี้จะเปนศตวรรษท่ี 21 แลว ก็ยังมีธรรมาจารยและคนเก็บภาษใีนยุคโลกาภวิฒันท่ียังคิด
เหมือนกับฟาริสี และธรรมาจารยในสมยัศตวรรษแรกอยู กลาวคือ พวกเขาคิดวาเขาเปนคนดีพรอม และ
ดีกวาคนอ่ืน มีความชอบธรรมมากกวาคนอ่ืน และมีความพึงพอใจในสภาพของชีวิตและสภาพความ
เปนอยูของตนมากกวาคนอ่ืน คนพวกนีจ้ะพูดวา ผมไมเคยทําผิดอะไรและทําผิดตอใครเลย ผมทําดี ทํา
ถูกตองตามศีลธรรมทุกอยาง ผมไปวัดไปมัสยิด ไปคริสตจักรตามท่ีพอแมของผมสอนมา ผมประพฤติ
ตัวในศีลในธรรม ผมเช่ือในหลักขอเช่ือผมทําตามพระบัญญัติ 10 ประการทุกอยาง แมผมจะไมไดไป
คริสตจักรบอยแตผมกด็ีกวาคนในคริสตจกัรเสียอีก 

คนพวกนี้เช่ือวา ตนมีความสําคัญ มีความเชื่อม่ัน และมีจุดยนือันมีพืน้ฐานมากจากความดีของ
ตน แตเราจะพบวาไมมีตอนใดในพระคัมภีรเลยท่ีพระองคตอนรับคนพวกนี้ ทัศนคติของคนพวกนี้ทํา
ใหตวัเขาเองปดประตูเขาแผนดินสวรรคของพระเจา ความดีและความชอบธรรมในตัวของเขาเองได
กลายเปนบาปในตัว เพราะส่ิงท่ีเขาคิดวาตัวเขาดแีละตัวเขาชอบธรรมนั้นเปนเร่ืองเท็จท้ังส้ิน ส่ิงท่ีเขา
รูสึกเกี่ยวกับตัวเขาเองเปนเร่ืองหลอกตัวเขาเองทั้งส้ิน ไมมีใครเลยในโลกน้ีท่ีเปนคนชอบธรรมไดโดย
ตัวของเขาเอง ถาใครคิดวาตนเองชอบธรรมและคิดวาตนเองดีกวาคนอ่ืนกแ็สดงวาเขาหลงและหลอก
ตัวเอง แถมยังโดนหลอกกลางวันแสก ๆ อีกดวย พระคัมภีรสอนวาไมมีใครเปนมนุษยท่ีชอบธรรมได
โดยตัวของเขาเอง 

นี่คือเหตุผลท่ีวาทําไมนักการเมือง นักการศึกษา นกัการทหาร และบุคคลช้ันสูงในสังคมไทยจึง
ไมคอยมีใครเปนคริสเตียนกัน เหตุผลอันหนึ่งท่ีจะเปนคําตอบของเร่ืองนี้ไมใชเพราะวาศาสนาคริสต
เปนศาสนาท่ีคนฉลาดไมชอบ หรือ ศาสนาคริสตเปนศาสนาของคนฉลาดไมได แตเหตุผลอันแทจริงก็
คือ พระเยซูจะตอนรับเฉพาะคนบาปเทานัน้ เพราะคนเหลานี้พึ่งพิงในส่ิงท่ีตนมี และแมท่ีตนมีลวนเปน
ส่ิงดีท้ังส้ิน และสัจธรรมนี้ใหความรูแกเราวามนุษยนัน้มีความหยิ่งในตน ผมอยากจะบอกแกพี่นองวา 
ศาสนาพระเยซูนั้น ปริญญา ประกาศนยีบัตร การประกาศเกียรติคุณใด ๆ ไรความหมาย เวลาเขาจะเช่ือ
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ในพระเยซูและในศาสนาพระเยซูอีกเชนกนั พระเจาไมรับสิทธิพิเศษทางสายเลือด และพระเจาไมรับ
คนท่ีอางตนเองมี DNA ชนิดพิเศษในตัว หรือคนท่ีมี 

บุคคลิกภาพพิเศษกวาคนอ่ืน คนท่ีแตงตัวเร่ิดหรู หรือ คนท่ีมีมันสมองท่ีเลิศ IQ สูง หรือคนท่ีมี
ช่ือเสียงหรือคนใหญ คนมียศสูง คนดัง แตเราก็ขอบพระคุณพระเจาท่ีมีคนเหลานี้มาเปนคริสเตียนบาง 
เพราะเขารูตัววาเขาตองการพระองค ผมไมเคยไปดูถูกดูแคลนในการท่ีคนท่ีมีส่ิงตาง ๆ อยางท่ีกลาว
ขางตนและไดมาเปนคริสเตียนและไมเคยไปดูถูกดแูคลนคนเหลานีใ้นการท่ีคริสเตียนมักนําคําพยาน
ของคนเหลานีม้าเผยแพร ส่ิงเหลานั้นเปนส่ิงดีในตวัของมันเองอยู และพระเจาสามารถใชคนเหลานี้ใน
แผนดินของพระองคเพื่อถวายเกยีรติแดพระองคได แตถาเรามองส่ิงเหลานี้ในเร่ืองคุณสมบัติท่ีจะ
นํามาใชแลกกบัความรอดพนจากบาป และไดชีวิตนิรันดรแลวไซร ส่ิงตาง ๆ ท่ีกลาวมาขางตนมันไมมี
ประโยชนใด ๆ ท้ังส้ิน เพราะตามสายพระเนตรของพระเจาแลว มนุษยมีสถานภาพเทาเทียมกนัหมด 
พระเจาไมเห็นแกหนาผูใดท้ังส้ิน ทางเดียวท่ีจะรอดจากบาปได คือ เราตองเขามาหาพระเจาแบบคนบาป
เขามา กลาวคือ เขาตองมาท่ีไมกางเขน ไมมีใครมาหาพระเยซูแลวคิดเสมอวา พระองคตองปฏิบัติตอเขา
เปนกรณพีิเศษเพราะเขาเปนถึงนักวิชาการชั้นสูงเปนนักวิทยาศาสตรท่ีมีช่ือเสียง หรือเปนอาจารย หรือ
ครู หรือนักกฏหมายหรือผูพากษา หรือ แมแตเปนนักเทศน นกัธรรม เพราะในสายพระเนตรของพระ
เจาแลว เราทุกคนลวนเปนคนบาปท้ังส้ิน และพระเยซูชอบเปนเพื่อนกบัคนบาป 

พี่นองท่ีรัก พระเยซูมาไมใชมาตอนรับคนท่ีเปนนักวิชาการ หรือคนมีธรรมะ หรือ
นักวิทยาศาสตรท่ีไมคิดวาตนเองเปนคนบาป แตพระองคเสด็จมาตอนรับคนบาป ความบาปนั่นแหละ
เปนคุณสมบัตอัินสําคัญท่ีคนนั้นจะตองมี และจะตองตระหนักกอนท่ีเขาจะมาหาพระเยซู ถาเราเกิดไมมี 
“ความบาป” หรือ ไมมีลักษณะการเปน “คนบาป” ซ่ึงควรเปนคุณสมบัติประจําตัวของเรา เราก็ขาด
คุณสมบัติท่ีพระเยซูจะตอนรับ ส่ิงท่ีเราสมควรทําคือ การท่ีไดมีโอกาสคุกเขาใกล ๆ กับคนบาปและคน
เก็บภาษี และอธิษฐานตอพระเจา โดยบอกกับพระองควา ขอพระองคไดโปรดเมตตาตอขาพระองคดวย
เถิด นี่คือพระธรรมท่ีกอใหเกิดความหวงัใจแกพวกเราทุกคนและเปนพระธรรมขอท่ีหนุนใจแกผูท่ีทอ
ใจ และในเวลาเดียวกันก็เปนขอพระคัมภรีท่ีทําใหคนทีคิ่ดวาตนเองชอบธรรมไมคอยสบายใจดวย 

นับต้ังแตผมอธิบายพระคัมภีรจากหนาแรกมาจนถึงตอนนี้ อาจทําใหคริสตชนในคริสตจักร
รูสึกสบายอกสบายใจไดรับพร และเห็นชอบกับผมโดยดุษฏี แตคําเทศนาท่ีผมจะสอนจากพระคัมภรี
ตอนตอจากนีไ้ป อาจทําใหคริสตชนลําบากใจสักเล็กนอย และอาจเปนเร่ืองยากสําหรับผมเองดวย แต
มันเปนความจริงท่ีเราหลีกหนีมันไมได ดังนั้นขอใหพวกเราเปดใจรับฟงสวนท่ีผมจะกลาวตอไปนี้สัก
เล็กนอย เหมือนทานท่ีไดเปดใจรับฟงในสวนแรก 
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3. พระเยซูเปนตนแบบของการเปนคริสเตียน 

พระวจนะท่ีกลาวมาท้ังหมดนอกจากจะบอกเราวา พระเยซูเปนผูชวยคนบาปใหรอดจากความ
บาปแลว เรายังเหน็จากพระวจนะตอนนีอี้กวา พระองคทรงเปนตนแบบแหงการดําเนินชีวิตคริสเตียน
อีกดวย เม่ือเราฟงสัจจธรรมนี้ เราอาจรูสึกเหมือนโดนตําหนิดวย เรามีความยินดีท่ีจะยอมรับวาพระเยซู
เปนพระผูชวยใหรอดแตใครขอถามวา เรามีความยินดีท่ีจะรับพระองคเปนตนแบบในการดํารงชีวติคริส
เตียนหรือไม หมายความวา เรายินดท่ีีจะคลุกคลีกับคนบาปหรือไมเราเต็มใจรับคนบาปหรือไม เรายินดี
ออกจากถ่ินท่ีเราพัก สถานท่ีท่ีเราทํางาน และวงโคจรของชีวิตของเราท่ีเราเองกําหนดไดบางหรือไม เรา
ยอมที่จะออกจากสังคมคริสเตียนท่ีอบอุนช่ัวคราว และออกไปทําตามท่ีพระเยซูทรงทําหรือไม เรายินดี
รับคําดูถูกตําหนิ ถากถาง และการขมเหงคะเนงรายไดบางหรือไม ผมอยากใหผูอานไดเห็นภาพ 2 ภาพ 
จากเร่ืองของพระเยซูดังนี ้

ก.ดานดงึดดูใจของคน (ลูกา 15: 1) 

ภาพแรกเปนภาพท่ีพระคัมภรีลูกา 5:1 ชวยใหเราเห็นวาพระเยซูมีบุคลิกภาพดึงดูดฝูงชนอยาง
ฉมังผมจึงถามตัวผมเองวา ชีวิตของผมเองดึงดูดผูคนบางหรือไม เราก็มีพระเยซูองคนี้อยูในจิตใจของ
เรา พระองคก็มีเมตตาตอคนบาปอยางลนเหลือ แตเราบางคนกลับขาดคุณสมบัติขอนี้เรามีพระดีในตัว 
เปนพระรุนดดูคนและมีเมตตามหานิยมสูง ขอใหเราดู ลูกา 15:1 ใหดี คนจํานวนไมนอยสนใจคําอุปมา
เร่ือง บุตรนอยหลงหาย จนลืมดูขอแรกของบทนั้น ซ่ึงกลาววา “คร้ังนั้นบรรดาคนเก็บภาษี และพวกคน
บาปเขามาใกลเพื่อจะฟงพระองค” นี่คือ ตัวอยางท่ีเราไดเรียนรูจากพระเยซูของเรา กลาวคือ “บรรดาคน
บาป และคนเก็บภาษเีขามาใกลเพื่อจะเขาเฝาพระองค” พวกนี้ชอบเข าใกลพระเยซู พระองคดูเหมือนจะ
ดูดคนเกงเพราะพระองคคงจะมีคุณลักษณะประจําตัวหรือบุคลิกภาพท่ีเช้ือเชิญใหคนเขาใกล วาไปแลว 
คนพวกนี้อดไมไดท่ีจะเขาใกลพระองค กลาวคือเห็นพระองคก็อยากจะเขาไปหา จนมีขอพระคัมภีรอีก
ขอหนึ่งฉบับภาษาอังกฤษ เขียนไววา “The came to Him from every quarter.” แปลเปนไทยไดความวา 
“คนท่ัวสารทิศมุงมาเพ่ือจะเขาเฝาพระองค” 

เราเคยถามตัวเราเองไหมวา ทําไมคนจํานวนมากจึงชอบเขามาหาพระองค แตไมคอยเขามาหา
เรา เราคงพอรูคําตอบบางไมใชไมรูคําตอบเสียเลย บางคนตอบวาเพราะผมไมใชพระเยซู พระองคเปน
ถึงพระบุตรของพระเจา และพระองคยังมีฤทธานุภาพอันไมจํากดัเสียดวย ผมเปนแตคนบาป คนจึงไม
คอยมาหาผม ผมเปนคนไมมีฤทธ์ิอํานาจ คนในสมัยกอนชอบเขามาหาพระเยซู เพราะพระองคมีฤทธานุ
ภาพ แตเราอยูศตวรรษท่ี 21 แลว คนไมชอบเขาหาศาสนาแตชอบเขาหาอยางอ่ืนแทน คนจึงไมคอยมา
หาเรา 

 8 



แตสวนตัวของผม ผมคิดวาคําตอบตาง ๆ ขางตนอาจคลาดเคล่ือนคําตอบท่ีถูกตองและอาจทํา
ใหเราไมสบายใจบางก็คือ ผมวา คนมักไมมาหาผมเหมือนมาหาพระเยซูเพราะผมไมเหมือนพระองค 
ผมควรจะเหมือนพระองค เพราะพระองคเรียกผมใหเปนราชทูตของพระองค พระองคสอนใหเรา
ดําเนินชีวิตใหเปนตัวอยาง (sample) ใหคนในโลกน้ีไดเห็นและรูวาเราเปนของพระองค การท่ีเราถือ
ศาสนาพระคริสตนาจะเปนเหตุใหชีวิตของเราดึงดูดผูคนท่ีอยูรอบขางบาง แตในปจจุบันคนรอบขาง
อาจไมรูสึกเลยวา เขาอยากเขาใกลศาสนาพระคริสตก็เปนได เพราะเขาอาจไมเหน็อะไรในตัวของเราท่ี
ตางไปจากคนอ่ืนเลย หรือชีวิตของเราอาจไมมีอะไรไปกระตุนใหคนรอบขางสนใจ หรือคิดท่ีอยากจะ
เขาใกลพระเจาเลยก็เปนได มีบางคนอาจคิดวา ศาสนาคริสตเขากับคนในยุคนี้ไมไดแลว ทําไมคน
เหลานั้นจึงคิดอยางนั้น เปนไปไดไหมวา พวกเราบางคนไมเหมือนพระองค ชีวิตของเราบางคนอาจขาด
พยานหลักฐานสําคัญท่ีสามารถบอกใหโลกรูวา เราเหมือนพระคริสต 

ข. ดานมีชีวิตท่ีเปนเลิศ 

หลายปมาแลว ผมเคยไดยินนักเทศนชาวอังกฤษพูดว “A master always draws” หมายความวา 
“คนท่ีมีอะไรยอดเยีย่มอยูในตัว มักดึงดูดคนไดเอง” นักเทศนคนน้ันเลาเร่ืองเสริมคําพูดของตนวามีอยู
วันหนึ่ง เขาไดไปท่ีเมืองดาจีริง ซ่ึงอยูในประเทศเนปาล และเขาเหน็คนมากมายมุงอยูรอบ ๆ บานหลัง
หนึ่ง เขาสังเกตวาทุกวันจะมีคนมุงอยูรอบบางหลังนี้ เขาจึงเกิดความสงสัยจึงถามชาวบาน ชาวบานบอก
วาบานนัน้เปนบานของเชอรปา เทนซิง ผูพิชิตยอดเขาเอเวอเรสเปนคนแรกของโลก ทานจึงไดสรุปวา 
“คนท่ีมีอะไรยอดเยีย่มอยูในตัวมักดงึดูดคนไดเอง (A master always draws.)” 

เนื่องจากคริสตชน คือ คนท่ีพระคริสตสถิตในชีวิต ถาเปนเชนนัน้เราจะสามารถแสดงใหผูคน
เห็นไดไหมวา พระองคแนและเกงโดยแสดงจากชีวติของเราหรือส่ิงท่ีเราทํา ชีวิตของคริสตชนนาจะ
ดึงดูดคนได เรามีพระผูมีความสามารถดูดคน เรามีพระผูมีความสามารถดูดคน เรามีพระผูมีความเมตตา
มหานิยมอยูในตัวแลว เราสามารถดําเนินชีวิตโดยทําใหคนมาหาเราไดบางหรือไม ผูคนเขามาถึงตัวเรา
และถึงชีวิตของเรายากหรือไม หรือเราไมชอบเปนเพื่อนกับคนบาป ตอไปขอใหเรามาดูอุปสรรคตาง ๆ 
ในชีวิตคริสเตียนท่ีทําใหเราขาดเพ่ือนท่ีเปนพุทธศาสนิกชน 

4. อุปสรรคตาง ๆ ในชีวิตคริสเตียนท่ีทําใหเราขาดเพ่ือนท่ีเปนพุทธศาสนิกชน 

ประการแรก เราตองถามตัวเราเองวา เราเปนคนชอบตัดสิน วิพากษ วจิารณคนอ่ืนหรือไม เรา
เห็นคนอ่ืนเปนศัตรู จนพวกเขาไมกลาเขาใกลเราหรือเปลา เรามักวิจารณคน ตั้งกฏตาง ๆ มากมาย เราต้ัง
ขอเรียกรองไวสูง เราเปนคริสเตียนท่ีบางคร้ังคนพุทธเขาใกลไมได เขาไมถึง เขาไมตดิหรือไม หรือเรา
เองไมกลาเขาใกลพวกเขา หรือเราเขาใกลไมได เพราะเรามีขอติติงมาก เราต้ังดานกั้นตัวเราเองไวมาก 
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คนรอบขางเราเลยไมอยากจะมาใกลชิดคริสตชน เราตัดสินคนกอนท่ีเราจะรูจักเขาจริง ๆ หรือไม เม่ือ
คนรอบขางลวงรูทัศนคติของเราแลว เขาก็เลยไมมาหาเรา แตพระเยซูองคนี้รับและรักคนบาป ท้ังคน
บาปและคนเกบ็ภาษีมักเขาใกลพระองคเพือ่จะฟงพระองค 

ก.มองจากชีวติของพระเยซู 

ประการแรก พระเยซูมักทําใหคนแปลกใจในพระจริยาวัฒนของพระองคอยูเสมอ 
พระองคมักทําใหพวกธรรมาจารยและพวกฟาริสีแปลกใจอยูบอย ๆ โดยเฉพาะตอนท่ีพระองค

เดินไปบานของซักเคียส และรวมรับประทานอาหารกับเขา เราทราบวาท้ังซักเคียสและเลวีเปนพวก
เดียวกัน พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสีมีความแปลกใจมากท่ีพระองคทรงทําแบบนี้ จึงไดกลาวตําหนิ
พระองค ถึงกระนั้นพระเยซูก็ไมกลัวท่ีจะตอนรับคนเก็บภาษ ี เพราะวาพระองคทรงอยากเปนเพื่อน
อยากชวยเหลือ อยากแสดงความเมตตา และอยากใหความรอดแกพวกเขา 

เราคงจะจําไดถึงเร่ืองราวของซีโมนซ่ึงเปนฟาริสีคนหนึ่ง (ลูกา 7:40-44) ท่ีไดเชิญพระองคไป
รับประทานอาหารท่ีบานของตน และพระองคก็ยนิดีไปกับเขา และขณะท่ีพระเยซูยังอยูในบานของซี
โมน มีสตรีผูหนึ่งเดนิติดตามพระเยซูเขามาแลวเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค พระเยซูก็ยอม
ใหเธอแสดงความรักของนางตอพระองคตามวิถีของนาง การกระทํานี้ถึงกับทําใหซีโมนตกตะลึง เรา
ตองยอมรับวา เราบางคนสนใจความบาปของคนมากกวาท่ีจะตอนรับคนบาป ผมคิดวา การรักคนบาป
เปนส่ิงท่ีจะทําใหเราเหมือนพระเยซูมากท่ีสุด 

ประการท่ีสอง ชีวิตของพระเยซูนอกจากจะไมใชดึงดดูผูคนมาหาพระองคเฉย ๆ แตพระองค
เต็มใจเปนเพื่อนกับคนบาปท่ีมาหาพระองคและเต็มใจน่ังฟงคนบาป เต็มใจกนิขาวกับคนบาป พระองค
ไมอายท่ีจะถูกลอมรอบโดยคนบาป และนี่เองเปนจดุท่ีชีวิตของพระองคแตกตางจากชีวิตของฟาริสีและ
ธรรมาจารย ซ่ึงพวกเขามกัจะชอบอยูในหมูในพวกของตนและทําตัวใหหางจากคนบาป คนเก็บภาษี
และพวกโสเภณีใหมากท่ีสุด ในทางตรงกนัขาม พระองคกลับตอนรับคนเหลานี้ แถมยังรับประทาน
อาหารตอนรับและสนใจฟงความทุกขของพวกเขา 

ผมพบคริสเตียนจํานวนไมนอยทําตัวเหมือนฟาริสีมากกวาทําตัวเหมือนพระเยซู ทําใหอดถาม
ตัวเองไมไดตวัของเราเปนเหมือนฟาริสี หรือเหมือนพระเยซู คําถามนี้ไมไดตั้งใจท่ีจะถามตามครรลอง
ของการถามเพ่ือปดคําเทศนาในวันนี้ แตผมคิดวาคําถามนี้เปนคําถามท่ีสําคัญท่ีสุดในการประกาศขาว
ประเสริฐในสมัยนี ้

ผมมีความรูสึกวา พวกเราบางคนตีตัวออกหางคนท่ีไมเปนคริสเตียนในสังคม เราชอบนั่งคุย
และชอบคบหามีสามัคคีธรรมกับคริสเตียน เราบางคนจึงสูญเสียทักษะเรื่องนวัตกรรมทางสังคมในดาน
ปฏิสัมพันธกับคนพุทธในสังคมไทย และทักษะในการเขาหาคนท่ีไมเปนคริสเตียนและผมคิดวาจุดนี้
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เองท่ีเราไมเหมือนพระเยซู เราไปตีความพระคัมภีรท่ีพระเยซูสอนวา อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้
ผิดไปจากความต้ังใจของพระองคและผิดไปจากบริบท 

ข. คริสตชนขาดเพื่อนท่ีไมเปนคริสเตยีน 

การประกาศพระกิตติคุณในประเทศไทยไปไดชา อาจเปนเพราะเราเปนทหารของพระเยซูท่ี
ไมไดรูจักศัตรูท่ีแทจริง เราอาจไปมองคนในโลกนีว้าเปนศัตรูท่ีจะตองตอสูมากกวาท่ีเราควรจะมองวา
พวกเขาเปนเพ่ือนมนุษยท่ีคริสตชนจะตองนําเขามารูจักกบัพระองค ไมวาคนในโลกนี้จะเปนคนพวก
ไหนกต็ามท่ี พวกเขานาจะเปนเพื่อนของเราและท่ีเราจะนําพวกเขามาหาพระเยซู เราควรตอนรับพวก
เขา ส่ิงหนึ่งท่ีเราเห็นชัดและเปนปญหาท่ีนาวิตกก็คือ คริสตชนขาดเพ่ือนท่ีไมเปนคริสเตียนเอามาก ๆ 
และอันนีเ้ปนชองวางทางสังคม และชองวางในความสัมพันธในการประกาศพระกิตติคุณ ดวยเหตุนี้
คริสตจักรจึงไมคอยมีคนท่ีไมเปนคริสเตียนมาคริสตจักรเทาท่ีควร คริสตจักรจึงมีแตคริสเตียนมาเสีย
เปนสวนมาก เราสูญเสียการติดตอกับพุทธศาสนิกชนซ่ึงเราควรจะติดตอสัมพันธกับเขาบาง 

เม่ือพูดถึงเร่ืองนี้ ก็อาจรูสึกขัดกับความเปนจริง เพราะในความเปนจริงเรามักพบปะเจอะเจอ
ผูคน เดินกระทบไหลคนที่ไมไดเปนคริสเตียนอยูทุกวนั วาไปแลว เราพบปะพูดจากับคนท่ีไมไดเปนค
ริสเตียนมากกวาท่ีเปนคริสเตียนเสียอีก แตเราอาจไมเคยใชโอกาสนีใ้หเปนประโยชนเลย เราอาจขาด
ทักษะทางสังคมในการปฏิสัมพันธกับคนท่ีไมไดเปนคริสเตียนไปแลวก็ได 

ค.คนมาเปนคริสเตียนเพราะมีเพื่อนคริสเตียน 

ถาเราฟงคําพยานตาง ๆ ของคนท่ีมาเปนคริสเตียน เราก็จะพบวา เขามารูจักพระเยซูเพราะมี
เพื่อนคริสเตียนท่ีดีพาเขามาที่คริสตจักร เราตองเตือนตัวเองเสมอวา พระเยซูชอบเปนเพื่อนกบัตัวเรา 
พอ ๆ กับท่ีพระองคชอบเปนเพื่อนกับคนอ่ืนนั่นแหละ ถาเรารูตัววาเราพูดไมเปน พดูไมเกง ขาดปญญา 
เราก็นาจะเปนเพ่ือนท่ีดกีับคนท่ีไมเปนคริสเตียนสักคนเดียวก็พอ บางทีคริสเตียนบางคนอาจมี
ความสามารถแตเพยีงเทานีก้ไ็ด แตผมคิดวา ความสามารถแตเพียงเทานีน้าจะพอ ผมคิดวา 
ความสามารถท่ีจะเปนเพื่อนกับคนได ดูจะเปนความสามารถท่ีประเสริฐสูงสุดอยางหนึ่ง 

กอนท่ีผมจะจบคําเทศนานี้ ผมขอพูดซํ้าวา เราทุกคนรูจกัวา พระเยซูนั้นเปนพระผูชวยพวกเรา
ใหรอด จากบาป และรูจกัตัวเองวาเปนคนบาป ขอใหเราเปนเหมือนพระเยซูสักเล็กนอยในการเปน
เพื่อนกับคนบาป อยาใหพวกเรารูจกัพระองคในฐานะเปนพระผูชวยใหรอดจากบาปเทานั้น แตขอให
พระองคเปนโมเดลในการดาํเนินชีวิตของพวกเราดวย ขอใหเรารวมใจอธิษฐาน 

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 58 ฉบับที่ 315 มีนาคม – เมษายน 

2007, หนา 11-18. 
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