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เอกอคัรสาวกสิบสองท่าน 

อนัดรูว์ 

เรามักจะมีความเข้าใจผิดในเร่ืองของเอกอัครสาวกสิบสองท่านอยู่อย่างน้อย 2 ประการ 
ประการแรก ก็คือเขา้ใจว่าเอกอคัรสาวกทั้งสิบสองท่านนั้นเป็นบุคคลท่ีไดรั้บพรสวรรค์พิเศษเป็นผูมี้
สติปัญญาอนัเลิศ เป็นผูมี้ศรัทธาแก่กลา้ และเป็นผูบ้ริสุทธ์ิมาแต่ก าเนิด ส่วนประการหลงั ก็คือเขา้ใจผิด
วา่ บุคคลท่ีจะเป็นเอกอคัรสาวกไดน้ั้น จะตอ้งไดเ้คยกระท ากิจการอนัส าคญัจนเป็นท่ีเล่ืองลืมมาก่อน 

อนัดรูว ์เอกอคัรสาวกผูห้น่ึงไดแ้สดงให้เราเห็นวา่แนวความคิดทั้ง 2 ประการท่ีไดก้ล่าวมาแลว้
ขา้งตน้นั้นผิดถนดัตวัท่านเองมิได้เคยออกเทศนาอย่างท่านเปโตร หรือเขียนหนงัสืออย่างท่านมทัธิว 
ไม่ไดท้่องเท่ียวไปมามากเหมือนท่านเปาโล หรือด ารงต าแหน่งส าคญัในคริสตจกัรเหมือนท่านยากอบ 
และก็มิไดมี้ความคิดเห็นกา้วหนา้ไกลเหมือนท่านยอห์น 

อนัดรูวเ์ป็นเพียงชาวประมง จบัปลาอยูใ่นทะเลสาบกาลิลี เป็นบุคคลธรรมดาไม่เคยปรากฏว่า
ท่านมีช่ือเสียงแต่อย่างใดมาก่อนเลย ในพระคมัภีร์ระบุช่ือท่านไวเ้พียง 14 คร้ังเท่านั้น แต่อย่างไรก็ดี 
พระเยซูทรงเลือกท่านเป็นสาวกมีช่ือปรากฏอยูใ่นบญัชีรายช่ือเอกอคัรสาวกตามพระคมัภีร์ใหม่และท่ี
น่าสนใจอีกอยา่งหน่ึงก็คือ ช่ือของท่านปรากฏอยูใ่นอนัดบัเอกอคัรสาวกส่ีคนแรกเสมอ 

อนัดรูวมี์บุคลิกลกัษณะท่ีน่านิยมอยูห่ลายประการท่านเป็นคนเปิดเผย เจียมตวัเอาการเอางาน
และสามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง วนัหน่ึงหลงัจากท่ีท่านไดส้นทนากบัพระเยซูแต่จนบ่ายจนดึกเพียง
คร้ังเดียวเท่านั้น ท่านก็ไดม้อบถวายชีวติทั้งหมดติดตามพระองคไ์ปอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย 

อนัดรูวเ์ป็นคนกลา้หาญ ท่านเขา้มาเป็นสาวกคนแรก การท่ีจะเป็นผูริ้เร่ิมท าอะไรเป็นคนแรก
นั้น จ  าเป็นจะต้องเป็นคนกล้าหาญ เด็ดเด่ียว นอกจากน้ีท่านเป็นคนช่างคิดชอบความสงบ และใช้
ความคิดอยา่งลึกซ้ึงคน้หาความจริง เม่ือท่านพบแลว้ ก็น ามาบอกกล่าวให้ผูอ่ื้นทราบอยา่งตรงไปตรงมา
ดว้ยถอ้ยค าง่าย ๆ แต่ทวา่ชดัเจน ท่านกล่าววา่ “เราไดพ้บพระเจา้แลว้” 

อนัดรูวเ์ป็นคนชอบท าอะไรจริงจงัเสมอ ท่านไม่ชอบพูด ชอบท า ในพระคมัภีร์เม่ือระบุช่ือท่าน
คร้ังใด ก็กล่าวว่าท่านน าคนมาหาพระเยซูทุกคร้ัง อนัดรูวมิ์ได้ท าตวัเป็นผูมี้ธุระมากเหมือนผูน้ับถือ
ศาสนาบางคน ท่านท างานท่ีเห็นวา่ สมควร เช่นการน าบุคคลมาให้รู้จกัพระเยซู เพราะท่านมีความรู้สึก
วา่ส่ิงท่ีพระองค์ประทานให้ท่านนั้น จะรักษาไวไ้ดก้็ดว้ยการแบ่งปันให้ผูอ่ื้น แทนท่ีจะเป็นผูรั้บแต่ฝ่าย
เดียว ดงันั้นท่านจึงเป็นส่ือให้คนอ่ืนดว้ย อนัดรูวจึ์งไม่เหมือนกบัพวกเราเป็นส่วนมากในขอ้น้ี เพราะ
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ท่านเป็นส่ือน าส่ิงท่ีพระเยซูประทานให้นั้ นแบ่งปันให้ผูอ่ื้นด้วย แทนท่ีจะเป็นผู ้นับแต่ฝ่ายเดียว 
พฤติกรรมของท่านช่วยตอบปัญหาท่ีวา่ คนธรรมดาท าอะไรไดบ้า้ง เพราะส่ิงท่ีท่านกระท านั้น เป็นส่ิงท่ี
คนธรรมดาสามญัก็ท าไดด้ว้ยเหมือนกนั 

อนัดรูวไ์ม่ไดป้ระกาศตนให้ใคร ๆ ทราบวา่จะไปเป็นศาสนทูตในต่างประเทศและท่านยืนยนั
วา่ ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีคนเป็นจ านวนมาก ๆ มาฟังท่านเทศนา ชีวิตของท่านมิไดเ้ป็นข่าวสังคมเหมือน
อยา่งพวกเรา แต่อยา่งไรก็ตามเราจะขาดท่านเสียมิได ้

อนัดรูวน์ าค  าสั่งสอนของพระเยซูคริสตไ์ปเผยแพร่แก่บุคคลทีละคนเป็นราย ๆ ไป บุคคลแรกก็
คือซีโมน พี่ชายของท่านเอง ถา้ไม่ไดอ้นัดรูวแ์ลว้ จะไม่ปรากฏช่ือซีโมนเปโตร และถา้ไม่ไดเ้ปโตรเป็น
สาวกแลว้ ลองคิดดูซิวา่ประวติัศาสตร์ของศาสนาคริสเตียนจะขาดความส าคญัลงเป็นอนัมาก 

การท่ีเราจะชกัชวนญาติพี่นอ้งของเราให้มีความสนใจในพระเยซูคริสตน์ั้นมกัจะท าไดย้ากกวา่
ท่ีเราจะชกัชวนคนอ่ืนท่ีเราไม่รู้จกั ศาสนาจารยเ์คยบอกวา่ มีบุคคลเป็นจ านวนมากขอร้องให้ท่านสอน
ศาสนาคริสเตียนใหแ้ก่บุคคลในครอบครัวของเขา และไดข้อร้องอีกวา่ อยา่ให้บุคคลในครอบครัวทราบ
วา่ตนเป็นผูข้อใหท้่านไปสอน พฤติการณ์เช่นน้ีมกัมีผูส้งสัยเสมอวา่ เหตุใดจึงเป็นเช่นน้ี แต่อนัดรูวรู้์ตวั
ดีวา่ ท่านอาจชกัชวนคนในครอบครัวไดดี้กวา่คนอ่ืน 

การเผยแพร่พระศาสนาแตกต่างกนัเป็น 2 ประการ คือ ประการแรก ประกาศแก่บุคคลจ านวน
มาก ๆ เหมาะส าหรับสถานท่ีใหญ่ ๆ จุคนได้มาก ๆ มีนกัร้องจ านวนมาก และมีการตดัสินใจเป็นหมู่ 
เช่นน้ีก็ดีอยู่ แต่บางทีขาดการติดต่อเป็นรายบุคคล ดังนั้นพระเจ้าจึงยงัทรงต้องการให้มีการติดต่อ
ระหวา่งบุคคลต่อบุคคลดว้ย พระองคจึ์งทรงใชบุ้คคลเช่นอนัดรูวแ์ละพวกเราให้ไปติดต่อกบับุคคลท่ีมี
ความเช่ือยาก 

อนัดรูวเ์ป็นคนถ่อมตวั ท่านท างานแลว้ก็ค่อย ๆ หายหนา้ไป เพราะท่านรู้ดีวา่มีความสามารถสู้
ซีโมนเปโตรไม่ไดต่้อมาคนทั้งหลายก็รู้จกัท่านแต่เพียงวา่เป็นพี่นอ้งกบัซีโมนเปโตรเท่านั้น 

การท่ีอนัดรูวมี์ความสามารถสู้เปโตร ซ่ึงเป็นพี่ไม่ไดเ้ช่นนั้น ไม่ไดท้  าให้ท่านมีใจอิจฉาริษยาแต่
อยา่งใดเพราะท่านไม่ใช่คนใจนอ้ย แต่มีใจคอกวา้งขวางจึงมิไดโ้กรธเคืองในการท่ีนอ้งชายไดเ้ป็นใหญ่
เป็นโต แต่อยา่งไรก็ตามอนัดรูวมี์ลกัษณะท่ีดีเด่นกวา่เปโตรหลายอยา่ง คือเป็นคนท่ีมีจิตใจถ่อมและไม่
นึกถึงตนเอง ท่านท างานโดยไม่ตอ้งการค าสรรเสริญเยินยอแต่อยา่งใด และไม่มีความเดือดร้อนวา่ใคร
จะไดเ้ป็นใหญ่เป็นโต เพราะท่านไดย้ึดพระเยซูคริสตไ์วแ้ลว้เป็นเบ้ืองตน้ และเป็นความช่ืนชมยินดีใน
ชีวติอนัติดสนิทอยูก่บัพระองค ์

อนัดรูวเ์ป็นเหมือนลูกกุญแจวเิศษไขปัญหาส าคญั ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ไดท้นัท่วงทีหลายต่อ
หลายคร้ัง เช่นในคราวพระเยซูทรงเล้ียงคนห้าพนัคน พออนัดรูวท์ราบว่าเด็กชายผูห้น่ึงมีขนมปังและ
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ปลาอยู่เพียงเล็กน้อย ท่านก็มองเห็นความส าคญัในส่ิงเล็กน้อยเช่นน้ีทนัที ซ่ึงคนอ่ืน ๆ อาจจะมองไม่
เห็นเขาอาจจะมองเห็นเด็กแต่เพียงว่าเป็นเด็กซุกซน อาหารท่ีมีอยู่นั้นพอส าหรับกินเพียงคนเดียว ไม่มี
ประโยชน์อนัใด อาจจะไล่เด็กไปเสียใหพ้น้ก็ได ้แต่อนัดรูวมิ์ไดคิ้ดเช่นนั้น ท่านกลบัน าส่ิงเล็กนอ้ยท่ีเด็ก
มีอยูน่ั้นไปถวายพระเยซู พระองคก์็ทรงเล้ียงคนหา้พนัคนจนอ่ิมหน าดว้ยส่ิงเล็กนอ้ยนั้น 

เรามกัลืมไปว่า เราก็เคยเป็นเด็กท่ีอยากรู้อยากเห็นซุกซนอยู่ไม่สุข ท่ีจริงท่านไอเซนเฮาว 
ท่านอตัเบิต ชไวเซอร์ ท่านมาติน ลูเธอร์ ฯลฯ ก็เคยเป็นเด็กเช่นน้ีมาก่อนเหมือนกนัเม่ืออนัดรูวม์องเห็น
เด็ก ท่านก็มองเห็นเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะไดน้ าเด็กมาหาพระเยซู และเป็นท่ีช่ืนชมยินดีเพราะเหตุการณ์
ส าคญัท่ีไดเ้กิดข้ึนนั้นก็ดว้ยส่ิงเล็กนอ้ย ทั้งน้ีเพราะอนัดรูวไ์ดม้องเห็นความสามารถขององคพ์ระเยซูและ
เด็กนอ้ยนั้น 

บางคนอาจจะตั้งปัญหาถามว่า เหตุใดเด็กน้อยท่ีน่ารักและน่าเอ็นดูจึงไดก้ลายมาเป็นผูใ้หญ่ท่ี
เลวทรามต ่าชา้ไปเล่าค าตอบขอ้หน่ึงก็คือวา่ เพราะพวกเรามิไดท้  าหนา้ท่ีของอนัดรูวใ์หเ้พียงพอนัน่เอง 

อนัดรูวเ์ป็นผูต้อ้นรับประชาชนใหเ้ขา้มาในคริสตจกัรท่ีดีท่ีสุดคนหน่ึง ท่านพร้อมเสมอท่ีจะเช้ือ
เชิญบุคคลต่าง ๆ ให้เขา้มารู้จกัพระเยซูคริสต์ วนัหน่ึงคนแปลกหน้าหมู่หน่ึงมารอพบพระเยซูอยู่ พวก
นั้นเป็นชนชาติยูดาห์ท่ีพูดภาษากรีกเพราะไปอยูต่่างประเทศเสียนาน พวกน้ีไดพ้บกบัสาวกคนหน่ึงท่ี
ช่ือฟีลิปก่อน แล้วขอให้ท่านพาไปเฝ้าพระเยซู ฟีลิปค่อนขา้งเป็นคนคิดมากและระมดัระวงั ท่านไม่
แน่ใจว่าพระเยซูจะยอมพบกบัคนต่างดา้วหรือไม่ ฟีลิปอาจใช้ถอ้ยค าเหมือนดงัท่ีเราเคยไดย้ินอยูเ่สมอ
ในปัจจุบนัน้ีว่า “พวกเรามีงานส าหรับชนชาติของเรามากพออยู่แล้ว เราไม่อาจไวว้างใจคนต่างชาติ
เหล่าน้ีได ้เขาอาจจะมาลบลา้งขนบธรรมเนียมของเราก็ได”้ แต่ส าหรับอนัดรูว ์ท่านรู้วา่พระเจา้มิไดท้รง
เห็นแก่หนา้บุคคลจึงไดต้อ้นรับคนแปลกหน้านั้น และน าเขา้มาเฝ้าพระเยซูจนได ้อาจกล่าวไดว้า่ อนัด
รูว ์นัน่แหละเป็นศาสนาทูตคนแรกท่ีไปประกาศพระศาสนาต่างประเทศ 

การท่ีจะยืนหยดัท าการประกาศพระศาสนาในหมู่คนแปลกหน้าไม่ใช่เป็นของง่าย แต่เพราะ
อนัดรูวเ์ป็นคนกลา้หาญจึงกระท าการน้ีไดส้ าเร็จ เราตอ้งการคนอย่างอนัดรูวซ่ึ์งระลึกอยู่เสมอว่า คน
แปลกหนา้ก็เป็นมนุษยเ์หมือนกนั เพราะเขาเป็นมนุษย ์เขาจึงเป็นประชากรของพระเจา้ ชาติ วุฒิ ส าเนียง
พูดจาและเช้ือชาติเหล่าน้ี ส าหรับพระเจา้แลว้หามีความส าคญัแต่อยา่งใดไม่ อนัดรูวก์ลา้พอท่ีจะเอาขอ้
เช่ือเหล่าน้ีมาปฏิบติัไดอ้ยา่งจริงจงั 

ตามภาษากรีก อนัดรูว ์แปลวา่ “กลา้หาญ” หรือ “ลูกผูช้าย” ท่านด าเนินชีวิตไดส้มช่ือ และตาม
เร่ืองเล่าวา่ ท่านตายอยา่งกลา้หาญดว้ย คือขณะท่ีท่านประกาศพระศาสนา ณ เมืองปาเตร ในประเทศอา
คาเอียเสร็จส้ินลงแลว้ ตามประวติัศาสตร์กล่าวว่าท่านถูกจบัมดัขึงพืดบนไมก้างเขนเป็นรูปกากะบาท 
โดยไม่ตอ้งใชต้ะปูตอก ทิ้งทรมานไวห้ลาย ๆ วนัในท่ีสุดก็ตาย น้ีแหละเป็นการจบชีวิตของคนธรรมดา
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สามญัผูมี้ความเช่ือมัน่และปฏิบติังานเพื่อพระเยซูคริสต ์อนัดรูวเ์ป็นคนธรรมดาสามญัเหมือนกบัท่าน
และขา้พเจา้น่ีแหละ 

คนธรรมดาสามญัสามารถท่ีจะเป็นสาวกไดอ้ยา่งดีเยี่ยมก็ดว้ยการไดเ้ขา้มาท าความรู้จกักบัพระ
เยซูเสียก่อน แลว้น าผูอ่ื้นมาหาพระองค ์น่ีแหละเป็นพระราชกิจอนัส าคญัและยิง่ใหญ่ของพระเจา้ 
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ซีโมนเปโตร 

ซีโมนเปโตรชาวประมงหนุ่ม ใชชี้วติอยูก่บัทะเลเป็นส่วนใหญ่ จนมีนิสัยใจคดเหมือนกบัความ
ผนัผวนของทะเล คือมีอารมณ์รุนแรงและมีความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

ซีโมนใช้มือท างานอย่างคล่องแคล่วรุนแรงเหมือนอย่างกะลาสีทัว่ ๆ ไป ท่านเป็นคนพูดโผง
ผาง ไม่ยบัย ั้ง เป็นคนหนุ่มท่ีหุนหนัพลนัแล่นและใจคอไม่แน่วแน่ 

แมว้่าซีโมนจะมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ แต่ประชาชนก็ยงัชอบท่าน เม่ือท่านปรากฏตวั ณ ท่ีใด 
ใคร ๆ ก็ทราบไดท้นัที เพราะท่านเป็นท่ีสะดุดตา มีนิสัยร่าเริง มีเสน่ห์สังเกตเห็นไดง่้าย แมว้า่ท่านจะมี
นิสัยค่อนขา้งหลุกหลิกก็ตามซีโมนมีลกัษณะแตกต่างกบัอนัดรูว ์นอ้งชายซ่ึงเป็นคนสุขมุหนกัแน่น 

อนัดรูวพ์ี่ชายของท่านเป็นผูน้ าท่านใหม้ารู้จกักบัพระเยซู บางทีเป็นเพราะอนัดรูวคิ์ดวา่ อาจเป็น
การดีท่ีซีโมนจะไดรู้้จกักบัพระเยซู เพื่อจะไดมี้ความรู้ทางศาสนาเสียบา้ง หรืออาจจะเป็นเพราะพี่นอ้ง
ทั้งสองน้ีไดเ้คยสนทนากนัถึงเร่ืองความลึกลบัของชีวิต หรืออาจจะเป็นเพราะ อนัดรูวแ์ละซีโมนได้
สนทนากนัถึงเร่ืองพระเมสสิยาห์ผูซ่ึ้งเสด็จมาก็เป็นไดเ้พราะในขณะนั้นประชาชนตอ้งการพบพระเมส
สิยาห์เป็นอยา่งยิง่ชนชาติยดูาห์หวงัวา่ พระเจา้จะส่งผูแ้ทนของพระองคใ์ห้เสด็จลงมาช่วยเขาให้พน้จาก
การกดข่ีข่มเหง ชนชาติยูดาห์เบ่ือหน่ายต่อการเสียภาษีอากรและภาระอนัหนกัจากชาวโรมนั เขาเบ่ือ
หน่ายต่อกฏขอ้บงัคบัอนัโหดร้ายของผูน้ าทางศาสนาเป็นอยา่งยิง่นกั 

อนัดรูวแ์ละซีโมนก็เช่นเดียวกนักบัชนชาติยดูาห์หลายพนัคนท่ีตั้งหนา้ตั้งตาคอยพระเมสสิยาห์ 
อนัดรูวไ์ดพ้บพระเยซูก่อน ภายหลงัจากท่ีท่านไดส้นทนาอยูก่บัพระองคอ์ยูเ่ป็นเวลานาน ท่านก็แน่ใจวา่ 
พระเยซูองคน้ี์แหละคือพระเมสสิยาห์ท่ีท่านและชนชาติยดูาห์ทั้งหลายตั้งหนา้ตั้งตาคอย 

ความอยากรู้ อยากเห็นอาจเป็นเหตุให้ซีโมนมาพบพระเยซู ท่านอยากจะทราบวา่ช่างไมช้าวนา
ซาเร็ธคนน้ีเป็นผูใ้ดมีนิสัยใจคออย่างใด เหตุใดอนัดรูวน์้องชายของท่านจึงยกย่องนกัเพราะอนัดรูวไ์ม่
ค่อยจะยอมเช่ือใคร ๆ ง่ายนกั 

เม่ือพระเยซูไดส้นทนากบัซีโมน หลงัจากท่ีพระองคท์รงทราบเร่ืองของท่านมาจากอนัดรูวบ์า้ง
แลว้ พระองค์ใคร่จะลองใจซีโมนดูวา่ เป็นคนมีนิสัยอยา่งไร พระองคจึ์งตรัสกบัซีโมนว่า “ตั้งแต่น้ีไป 
เราจะตั้งช่ือใหท้่านใหม่วา่เปโตร” คนท่ีฟังอยูน่ั้นพากนัหวัเราะชอบใจกนัใหญ่ เพราะเขาเคยรู้จกัซีโมน
มาก่อน “เปโตร” แปลว่า “ศิลา” ทุกคนรู้ไดท้นัทีว่า ช่ือนั้นมีความหมายตรงกนัขา้มกบัอุปนิสัยใจคน
ของซีโมนดงันั้นจึงไดข้บขนักนันกั 

ช่ือเปโตรจึงติดอยู่ท่ีริมฝีปากของคนเป็นอนัมากในลกัษณะท่ีลอ้เลียนและขบขนัเร่ือยมา แต่
ส าหรับพระเยซู ช่ือน้ีเป็นไปในอีกลกัษณะดีอ่ืน ๆ ดว้ย คือทรงเห็นความสามารถพิเศษในตวัซีโมนซ่ึง
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คนอ่ืนมองไม่เห็น ฉะนั้นพระองคจึ์งทรงตั้งช่ือใหว้า่ “เปโตร” คลา้ยกบัเป็นการทา้ทาย แสดงวา่พระองค์
มีความเช่ือมัน่และมีความหวงัในตวัซีโมน ค าว่า เปโตร จึงเท่ากบัเป็นการทา้ทายซีโมนให้พยายาม
ด าเนินชีวติกา้วไปสู่ระดบัมาตรฐานตามความเช่ือและความหวงัของพระองค ์เท่ากบัพระองคท์รงสร้าง
กระดูกสันหลงัอนัมัน่คงใหก้บัชีวติของซีโมนแลว้เปโตรก็กลายเป็นคนมีจิตวิญาณเขม้แข็งตั้งแต่บดันั้น
เป็นตน้มา 

พระเยซูทรงใชว้ธีิน้ีแก่มนุษยอ์ยูเ่สมอ คือทรงทา้ทายให้ทุกคนด าเนินชีวิตเสียใหม่ คนส่วนมาก
ไม่พยายามท่ีจะด าเนินชีวติตามสมญาท่ีคนอ่ืนแต่งตั้งให้ แต่ส าหรับซีโมนท่านไดด้ าเนินชีวิตตามสมญา
ท่ีพระเยซูตั้งให ้แมว้า่ท่านจะมีนิสัยโลเลมาแต่เดิมก็ตาม แต่ท่านก็ไดต้ดัสินใจอยา่งเด็ดเด่ียวติดตามพระ
เยซูไป มีหลายคร้ังหลายคราวท่ีเปโตรถือเอาใจของตนเป็นใหญ่คือเม่ือพระเยซูตรัสว่า การติดตาม
พระองค์ไปนั้นจะตอ้งเสียสละ ซีโมนก็ขดัข้ึนดว้ยความหยิ่งยะโสว่า “พวกขา้พเจา้ทั้งหลายไดส้ละส่ิง
สารพดัติดตามพระองค์มา พวกขา้พเจา้จะไดอ้ะไรบา้ง” ซ่ึงหมายความวา่ การท่ีท่านติดตามพระเยซูไป
นั้นจะไดรั้บประโยชน์อะไรบา้งเล่า 

ซีโมนเป็นคนหุนหนัพลนัแล่น คือหน่ึงขณะท่ีท่านกบัพรรคพวกแล่นเรือไปในทะเลกาลิลีพอซี
โมนเห็นพระเยซูเขา้ก็กระโดดลงจากเรือเพื่อไปหาพระเยซูทนัที การกระท าอยา่งกระต่ายต่ืนตูมเกือบจะ
ท าใหท้่านจมน ้าตาย เคราะห์ดีท่ีพระเยซูทรงฉวยไวท้นั 

ซีโมนเป็นคนบ้องต้ืน ท่านไม่เห็นพอ้งด้วยท่ีว่าพระเยซูจะตอ้งตาย จึงโตแ้ยง้ว่า คนเราอาจ
แสดงความรักไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียสละ และท่านไม่ยอมฟังแนวความคิดของพระเยซูท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
ท่านพยายามท่ีจะให้พระเยซูทรงเปล่ียนพระทยัในเร่ืองการปลงพระชนม์บนไมก้างเขน ท าให้พระเยซู
ทรงร าคาญพระทยัจนพระองคต์อ้งขนาบเอาอย่างรุนแรงวา่ท่านเป็นผูข้ดัขวางพระราชกิจของพระเจา้ 
และทรงรับสั่งใหท้่านหยดุกล่าวถอ้ยค าอนัเหลวไหลวา่ “อา้ยซาตาย จงถอยไปใหพ้น้” 

เปโตร เป็นคนพดูพล่อย ๆ รีบรับค าสัญญาง่าย ๆ จนบางคนคิดวา่ ท่านเป็นคนมีใจคดโลเล บาง
ทีอาจจะเป็นเพราะท่านมีความจงรักภกัดีชนิดลุ่ม ๆ ดอน ๆ อยา่งท่ีพวกเราส่วนมากมกัถวายแก่พระเยซู
ก็เป็นได ้แต่อย่างไรก็ตาม แมซี้โมนจะให้ค  ามัน่สัญญาอยา่งง่ายดายแต่ก็เป็นเคร่ืองเร้าใจ เม่ือคราวการ
เล้ียงคร้ังสุดทา้ย ท่านได้ให้ค  ามัน่สัญญาท่ีเร้าใจว่า “แมค้นทั้งปวงจะสะดุดกระดากใจ ขา้พเจา้จะไม่
สะดุดกระดากใจเลย” ดูเถอะ คน ๆ เดียวกนัน้ีแหละซ่ึงให้ค  ามัน่สัญญาอยา่งมัน่คง กลบัถูกเด็กหญิงรับ
ใช้ผูห้น่ึงหัวเราะเยาะเอา ซีโมนนกัพูดตวัยงท าให้ตนเองตอ้งขายหน้า เพราะเม่ือเห็นว่าจะมีอนัตราย
หลงัจากท่ีพระเยซูถูกจบัไปแลว้ ซีโมนก็ปฏิเสธอยา่งเขม้แขง็วา่ 

1. ท่านมิไดเ้คยเป็นสหายกบัพระเยซู 
2. ท่านไม่เคยรู้จกัพระเยซู 
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3. ท่านไมเ่คยมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพระเยซู 
ซีโมนไม่ใช่ศิลาอนัแข็งแกร่งเสียแลว้ อยา่งไรก็ตามคนท่ีเป็นดงัเช่นไมห้ลกัปักเลนผูน้ี้ไดก้ลาย

มาเป็นศิลาแข็งแกร่งข้ึนอีกทีละน้อย ๆ เราอาจให้ช่ือเร่ืองราวของซีโมนว่า “การเปล่ียนแปลงใหม่ใน
บุคคลท่ีไม่น่าจะเป็นไปได”้ ในท่ีสุด ท่านก็กลายเป็นบุคคลท่ีด าเนินชีวติตามสมญาท่ีพระเยซูทรงแต่งตั้ง
ให ้

ณ ถนนระหวา่งเมืองกายซาไรอาและฟีลิปปี มีบ่อน ้ าท่ีมีขอ้ความแกะสลกัสดุดีพระบาละ พระ
เยซูและบรรดาสาวกรวมทั้งคนอ่ืน ๆ ก็เคยเห็นมาแลว้ บางทีขอ้ความน้ีกระมงัท่ีดลพระทยัพระเยซูให้
ถามเหล่าสาวกวา่ “ท่านทั้งหลายคิดวา่เราเป็นผูใ้ด” 

สาวกคนอ่ืน ๆ ยงัลงัเลใจอยู ่ฝ่ายซีโมนผูป้ราดเปร่ืองกวา่คนอ่ืนในเชิงเจรจาจึงตอบอยา่งมัน่ใจ
เป็นท่ีน่าพิศวงว่า “พระองค์คือพระคริสต์บุตรของพระเจา้ผูท้รงพระชนม์อยู่” ถ้อยค าน้ีก้องกังวาน
ประดุจเสียงแตร เผยความรู้สึกภายในจิตใจของคนทั้งหลายให้รู้จักพระเยซูอย่างแจ่มกระจ่างน่า
มหศัจรรย ์ความรู้สึกอย่างซีโมนน้ีอาจจะเกิดข้ึนกบัใคร ๆ ก็ไดเ้ป็นคร้ังคราว หากผูน้ั้นไม่ปิดบงัเอาไว้
เสีย ในท่ีสุดพระเยซูตรัสแก่ซีโมนว่า “เปโตรท่านเป็นศิลาอนัแข็งแกร่ง ถึงท่านจะเป็นคนหุนหนัพลนั
แล่น ใจคอโลเล ไม่แน่นอน ชอบปฏิเสธ มีทั้งความเขม้แขง็และความอ่อนแอก็ตาม แต่ท่านก็มีความกลา้
หาญท่ีจะเป็นพยานดว้ย เหล่าน้ีลว้นเป็นบุคลิกลกัษณะของมนุษยทุ์กคน ถึงแมท้่านจะมีทั้งความอ่อนแอ
และความเขม้แข็งก็ตาม เราไม่มีวิธีอ่ืนใดท่ีจะประกาศพระศาสนาของเรา นอกจากค าพยานจากมนุษย์
ซ่ึงเป็นคนอ่อนแอ เราจะสร้างคริสตจกัรของเราโดยอาศยัท่านและมนุษยท่ี์เป็นเหมือนอย่างท่านน้ี
แหละ” 

เม่ือเราสารภาพว่าพระเยซูเป็นพระคริสต ์พระเจา้ก็ทรงสร้างคริสตจกัรของพระองค์ลงบนเรา 
พระองคท์รงอาศยัมนุษยท่ี์มีจิตใจร้อนรนในศาสนา และด ารงให้ถาวรยิ่ง ๆ ข้ึนไปเพื่อแผน่ดินของพระ
คริสตจ์ะไดเ้ขา้มาอยูใ่นโลกน้ี 

พระเยซูไดถู้กตรึงและฝังไวใ้นอุโมงค ์พระองคไ์ดส้ิ้นพระชนมไ์ปจริง พวกผูมี้อ  านาจทั้งหลาย
ต่างเช่ือมัน่วา่ เร่ืองราวซ่ึงเก่ียวกบัการสร้างแผน่ดินของพระคริสตจ์ะไดส้ิ้นสุดเสียที แลว้ทุกส่ิงทุกอยา่ง
จะกลบัเขา้สู่สภาพปกติ แต่แลว้หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ นบัตั้งแต่นั้นมาจนถึงสมยัปัจจุบนัน้ี ก็ยงัไม่เป็น
ปกติ สามวนัต่อมา ประชาชนอา้งว่าพระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนม์ข้ึนมาอีกเขาอา้งว่าพระเจา้ไดท้  าให้
พระเยซูทรงเป็นข้ึนมาจากความตาย 

พวกเรามกัจะมีความสงสัยในข่าวชนิดน้ี เราทราบกนัดีว่า เม่ือมนุษยต์ายแลว้ จะไม่มีวนัฟ้ืน
ข้ึนมาอีก เร่ืองท่ีวา่พระเยซูทรงเป็นข้ึนมาจากตายจึงเหลือเช่ือ และโตเ้ถียงกนัว่าจะเป็นไปไดห้รือ เรา
โตเ้ถียงกนัถึงเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเสมอ และเราตอ้งการพิสูจน์ขอ้เทจ็จริง 
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ขอ้พิสูจน์ท่ีวิเศษท่ีสุดก็คือเห็นได้จากการด าเนินชีวิตของผูเ้ช่ือในเร่ืองการคืนพระชนม์และ
ส าแดงความเช่ือนั้นในการด าเนินชีวติของเขา เราจึงไม่มีอะไรท่ีน่าสงสัยอีกต่อไป 

ซีโมนเปโตรเป็นบุคคลตวัอยา่งในเร่ืองน้ีไดเ้ป็นอยา่งดีภายหลงัการคืนพระชนมแ์ละการเสด็จ
มาของพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว้ เปโตรก็กลายเป็นศิลาอนัแข็งแกร่งจริง ๆ ท่านรู้ตวัดีว่าจะตอ้งถูกจบั 
ถูกลงโทษและถูกฆ่าตาย ท่านรู้ดีวา่จะไดรั้บการเหยียดหยามเยาะเยย้ แต่ท่านก็มิไดห้วาดเกรงกลบัเท่ียว
เสาะแสวงหาแหล่งชุมนุมและประกาศศาสนาอยา่งมโหฬาร การเทศนาของท่านสั่นสะเทือนไปทัว่กรุง
เยรูซาเล็ม มีผูเ้ช่ือในข่าวประเสริฐของพระเยซูเป็นจ านวนมากมาย 

ซีโมนคนเดียวกนัน้ีแหละท่ีถูกเด็กหญิงรับใชห้วัเราะเยาะในเร่ืองความเช่ือ มาบดัน้ีตรงกนัขา้ม 
ท่านกลบักลายเป็นพยานอยา่งกลา้หาญ กลา้ยืนหยดัต่อหนา้ขา้ราชการคนส าคญัท่ีสุดของประเทศ และ
ของวงการศาสนาดว้ย แมบุ้คคลเหล่านั้นจะขู่ดว้ยการทรมานและบงัคบัให้ท่านเลิกประกาศพระนาม
ของพระเจา้ แต่ซีโมนคนใหม่น้ีหาไดห้ว ัน่ไหวแต่อยา่งใดไม่ ท่านกลบัตอบอยา่งหนกัแน่นวา่ “พวกเรา
ควรจะเช่ือพระเจา้มากกวา่เช่ือมนุษย”์ 

บดัน้ีใคร ๆ ต่างพากนัประหลาดใจในช่ือของท่านเป็นอนัมาก ซ่ึงเม่ือก่อนน้ีเป็นท่ีเยาะเยย้ มา
บกัน้ีกลบักลายเป็นค าสดุดี คือกลายจากซีโมนมาเป็นเปโตร ศิลาอนัแข็งแกร่งความมัน่คงในพระเยซู
คริสต์ท าให้ท่านเป็นผูน้ าท่ีเขม้แข็งในคริสตจกัรจนกระทัง่ส้ินชีวิต ตามเร่ืองเล่าวว่า ท่านถูกฆ่าตาย
เพราะความเช่ือในกรุงโรม 

ซีโมนเปโตร เป็นเร่ืองตวัอยา่งของความสามารถท่ีพระเยซูทรงมองเห็นในตวัมนุษยท์ั้งชายและ
หญิง ปัจจุบนัน้ี พวกเราโดยมากมองเห็นเฉพาะปัญหาของเราฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่ทวา่ภายในตวัเรายงัมี
ความสามารถท่ีจะกระท าอะไรต่ออะไรใหก้นัและกนัได ้พระเยซูทรงมองเห็นความสามารถเหล่าน้ี ดว้ย
ฤทธานุภาพของพระองค ์ความสามารถท่ีเรามีอยูจ่ะไดรั้บการเปล่ียนแปลงใหก้ลายเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา
ได ้

ถา้เราเขา้ใจว่า ผูท่ี้เป็นคริสเตียนท่ีน่านบัถือนั้น มีชีวิตเป็นไปอย่างเงียบ ๆ โดยไม่ตอ้งกระท า
อะไรให้เป็นท่ีน่าสนใจ เป็นการเขา้ใจผิด พระเยซูมิไดม้าเรียกให้ท่านเป็นคนมีนิสัยเช่นนั้นคริสตจกัร
เป็นอนัมากมีลกัษณะเป็นเพียงพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บเอาคนเคร่งครัดในศาสนาซ่ึงตายแลว้ไวเ้ป็นจ านวนมาก 
แต่พระเยซูคริสต์ทรงมาเรียกคนอย่างเปโตร และท่านทั้งหลายซ่ึงมีความอ่อนแอและบกพร่องต่าง ๆ 
พระองคท์รงมองเห็นความสามารถซ่ึงซ่อนเร้นอยูใ่นตวัท่าน 

พระเยซูทรงมองเห็นความสามารถในตวัท่านซ่ึงคนอ่ืน ๆ แม้แต่ตวัท่านเองก็มองไม่เห็น 
พระองค์ทรงรู้จกัตวัท่านโดยแทจ้ริง และทรงสามารถปรับปรุงท่านให้มีอนาคตอยา่งท่ีท่านควรจะเป็น 
ท่านจะพบบุคลิกภาพอนัแทจ้ริงของท่านเองในพระเยซูคริสตเ์ท่านั้น และท่านจะไดรั้บลกัษณะใหม่เม่ือ
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ท่านมาหาพระเยซู พระองค์ทรงสัญญาให้ท่านท างานของพระองค์ พระองค์ทรงมอบต าแหน่งใน
แผน่ดินสวรรคใ์หแ้ก่ท่าน แลว้ชีวติของท่านจะบงัเกิดผล และเป็นผูไ้ดก้ระท าคุณประโยชน์มากมาย 

ในหินอ่อนทุกก้อนย่อมมีลักษณะงดงามทั้ งนั้น ไม่ว่าจะขรุขระสักเพียงไรก็ตาม นายช่าง
สถาปนิกอาจจะแกะสลกัให้เป็นรูปทูตสวรรคไ์ด ้ในชีวิตมนุษย์ไม่วา่ชายหรือหญิงก็ยอ่มมีลกัษณะท่ีจะ
เป็นสาวกไดท้ั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นผูเ้สียหาย และบกพร่องประการใด นายช่างคือองคพ์ระเยซูคริสต์ยอ่ม
แกะสลักชีวิตของท่านให้งดงามได้เสมอ พระเยซูตรัสกบัท่านทั้งหลาย ในปัจจุบนัน้ีเช่นเดียวกบัท่ี
พระองคต์รัสแก่เปโตรในอดีตวา่ 

“ท่านเป็น ...... (จงเขียนช่ือของท่านลง) ท่านจะตอ้งเป็นศิลาอนัแขง็แกร่ง” 
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ยากอบ บุตรเศเบด ี

สาวกของพระเยซูเป็นคนธรรมดาสามญัเหมือนดงัพวกเราทั้งหลาย ท่านมิได้เป็นผูมี้วาสนา
หรือบุญญาธิการสูงส่ง ไม่ไดว้างท่าทางเป็นสง่า หรือแต่งกายงดงาม และมีรัศมีเหนือศีรษะเหมือนดงัท่ี
จิตรกรเขียนข้ึนตามจินตนาการ สาวกเหล่านั้นเป็นเพียงปุถุชนธรรมดา สาวกท่ีจะกล่าวถึงน้ีก็คือ ยากอบ 

ยากอบเป็นผูมี้ฐานะพอมีอนัจะกิน เพราะท่านกบัน้องชายและบิดาเป็นเจา้ของเรือจบัปลาใน
ทะเลกาลิลี และมีลูกจา้งดว้ย 

ยากอบเหมือนกับพวกเราส่วนมากท่ีเร่ิมติดตามพระเยซูไปเม่ือยงัหนุ่ม ๆ อยู่ ท่านเป็นคน
ธรรมดาสามญัเหมือนพวกเราท่านไม่มีลกัษณะดีเด่นและดึงดูดเหมือนเปโตร ไม่มีลกัษณะท่ีจะไดรั้บ
เลือกเป็นประธานในหมู่คณะ ท่านไม่มีลกัษณะอนัเป็นท่ีประทบัใจท่ีจะใหผู้ใ้ดจดจ าไวไ้ดน้าน 

เปโตรเคยเรียกร้องความสนใจดว้ยการ ตะโกนเสียงดงัทูลพระเยซูวา่ “แมว้า่ขา้พเจา้จะตอ้งตาย
ร่วมกบัพระองค ์ขา้พเจา้ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค.์..แมพ้วกศิษยอ่ื์น ๆ จะละทิ้งพระองคไ์ปหมด ขา้พเจา้ก็
จะไม่ละมิ้งพระองค.์...” 

โธมสัก็เคยพดูอยา่งโออ้วดวา่ “ขอใหพ้วกเราติดตามพระองคไ์ป เพื่อจะตายร่วมกบัพระองค”์ 
ยากอบมิใช่เป็นคนแบบนั้น ท่านไม่มีไหวพริบท่ีจะแสดงความดีเด่นให้เป็นท่ีสนใจใคร ๆ ได ้

อยา่งไรก็ตาม พระเยซูยงัทรงเลือกท่านเป็นเอกอคัรสาวกในจ านวนสิบสองคน ท่ีจริงมีสาวกติดตามพระ
เยซูไปเป็นจ านวนหลายคน แต่พระองค์ทรงเลือกยากอบเป็นคนหน่ึงให้อยู่ในจ าพวกสาวกพิเศษ เพื่อ
ท างานของพระองค ์

พระเยซูทรงยกย่องยากอบเป็นพิเศษ เราจะเห็นว่า ช่ือของท่านอยู่ในอนัดบัท่ีสองหรือท่ีสาม
ตามบญัชีรายช่ือผูเ้ป็นสาวกช่ือของท่านปรากฏในพฤติการณ์อนัส าคญั ๆ เฉพาะพระพกัตร์ของพระเยซู
หลายคร้ังร่วมกบั “เปโตรและยอห์น” เช่นคราวเม่ือพระเยซูทรงรักษาแม่ยายของเปโตร มีเปโตร ยากอบ
และยอห์นเขา้ไปอยูใ่นท่ีนั้นดว้ย ในคราวท่ีทรงรักษาโรคบุตรีของใยรัสก็มี เปโตร ยากอบและยอห์น อยู่
ท่ีนั้นอีกเช่นกนั อาจกล่าวไดว้า่ เปโตร ยากอบและยอห์น เป็นสาวกผูใ้กลชิ้ดของพระเยซู 

เร่ืองราวของยากอบให้บทเรียนสอนใจแก่เราเป็นอยา่งดีวา่ ไม่จ  าเป็นท่ีเราจะตอ้งท าตวัเป็นคน
เด่นและหรูหราอะไรในการท่ีจะเป็นประโยชน์แก่พระเยซูคริสต์ บุคคลท่ีมีความจริงใจและเป็นคน
ธรรมดาสามญัก็นบัวา่เป็นคนส าคญัท่ีพระเยซูคริสตท์รงใชป้ระโยชน์ได ้ไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นนกัพูดลือ
นามแต่อยา่งใด 

ยากอบมีความบกพร่องเยี่ยงมนุษยท์ั้งหลาย มีสองเร่ืองในพระกิตติคุณท่ีแสดงความบกพร่อง
ของยากอบ คร้ังหน่ึงเกิดข้ึนเม่ือพระเยซูกบัสาวกสิบสองคนเดินทางไปยงักรุงเยรูซาเล็มเพื่อฉลองปัสกา 
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การท่ีจะเดินทางจากกาลิลีสู่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อฉลองปัสกา การท่ีจะเดินทางจากกาลิลีสู่กรุงเยรูซาเล็ม 
นั้นจะตอ้งผา่นแคลน้สะมาเรีย ชาวยดูาและชาวสะมาเรียเป็นเหมือนขมิ้นกบัปูน คร้ันพลบค ่าลง พระเยซู
จึงทรงใชส้าวกสองคนใหเ้ขา้ไปในหมู่บา้นชาวสะมาเรียเพื่อจดัท่ีพกัแรมคืน คนในหมู่บา้นแสดงอาการ
ดูหม่ิน อาจเป็นเพราะความผดิของพวกสาวกหรือของชาวสะมาเรีย หรือทั้งสองฝ่ายก็เป็นได ้เหตุฉะนั้น
พระเยซูและสาวกจึงไม่ไดพ้กัในหมู่บา้นนั้น เพราะพระองคแ์ละสาวกเป็นชนชาติยดูาห์ ชาวสะมาเรียจึง
ไม่ตอ้นรับ 

ยากอบเดือดดาลมาก ชาวบา้นนอกใจคอคบัแคบอะไรเช่นน้ี ดูเถอะไม่ยอมให้พระเยซูทรงพกั
แรมคืน ยากอบทนไม่ได ้คนอะไรใจไมใ้ส้ระก า ไม่ควรมีชีวิตอยูห่นกัแผน่ดินต่อไปแลว้ท่านจึงทูลพระ
เยซูวา่ “พระอาจารยเ์จา้ขา้ ขอโปรดเรียกไฟนรกมาเผาพวกน้ีเสียเถอะ” ยากอบพูดพลางถ่มน ้ าลายดว้ย
ความเดือดดาลเหลือท่ีจะทนได ้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ไม่ใช่เป็นผูป้ฏิบติัตามค าสั่งของมนุษย ์พระองคไ์ม่เคย
ใชอ้ านาจใหม้นุษยท์  าตามหรือเช่ือฟังพระองค ์

พระเยซูทรงเห็นวา่ชาวสะมาเรียเป็นคนใจแคบและโหดร้าย และพระองคท์รงทราบวา่ การท่ียา
กอบจะน าเอาความเห้ียมโหดร้ายออกผจญความเห้ียมโหดร้ายนั้นยอ่มไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์แต่อยา่งใด 
ท่ีจริงพระองคก์็ไดรั้บการเหยียดหยามเหมือนกนั แต่การท่ีจะแสดงการเหยียดหยามโตต้อบไปก็ไม่ได้
ประโยชน์อะไรเลย พระเยซูมิไดเ้สด็จมาท าลายโลก แต่ทรงมาเพื่อช่วยโลกให้รอด และเสด็จมาเพื่อคน
ทั้งหลายจะไดมี้ชีวติอนัเป็นชีวติบริบูรณ์ 

ยากอบเป็นคนมีอารมณ์ร้าย ขอ้น้ีเป็นเหตุหน่ึงท่ีพระเยซูทรงประทานสมญาให้แก่ยากอบและ
ยอห์นนอ้งชายของเขาวา่ “บุตรแห่งฟ้าร้อง” 

ยากอบโกรธในส่ิงท่ีไม่สมควรจะโกรธ เหมือนกบัพวกเราท่ีไปโกรธบุคคลแทนท่ีจะโกรธ
สาเหตุ เราโกรธในส่ิงเล็กนอ้ยแทนท่ีจะโกรธส่ิงส าคญั ๆ โกรธเถอะแต่จงโกรธให้ถูกเร่ืองราวพระเยซู
ทรงนิยมคนท่ีมีอารมณ์รุนแรง หวัน่ไหวง่าย พระองคต์อ้งการให้เราโกรธเป็นเหมือนกนั คือโกรธเคือง
ต่อสภาพความเป็นอยูข่องบุคคลท่ีถูกกดข่ีข่มเหงต่าง ๆ 

ยากอบค่อย ๆ มีความสามารถท่ีจะน าอารมร์ของตนไปใชใ้ห้ถูกทาง ท่านพยายามฝึกหดับงัคบั
ตนเองอยู่เสมอเพื่อใช้อารมณ์ในทางท่ีถูกตอ้ง ไฟสวรรค์ได้ตกลงบนท่าน หรือไฟแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิไดเ้ปล่ียนแปลงใหท้่านไดใ้ชอ้ารมณ์อนัก่อใหเ้กิดผลประโยชน์เพื่อองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ 

ยากอบและยอห์นนอ้งชายของท่านรู้จกัพระเยซูดี ดีกวา่คนอ่ืน ๆ เสียอีก ท่านมีความเช่ือมัน่ใน
พระองค ์และคิดใคร่จะไดฐ้านนัดรศกัด์ิสูงสุดในแผน่ดินท่ีพระเยซูทรงอธิบายให้ฟังบางทีท่านมีความ
อิจฉาเปโตร และเกรงวา่เปโรจะไดรั้บต าแหน่งสูงกวา่ท่าน 
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ยากอบมีความทะเยอทะยานในทางผดิ พระเยซูทรงนิยมชมชอบคนท่ีมีความทะเยอะทะยาน แต่
ตอ้งเป็นความทะเยอทะยานในทางถูก พระองคต์อ้งการคนท่ีมีความทะเยอทะยานอยากเป็นสาวกและ
เป็นผูร่้วมทุกขร่์วมสุขกบัพระองค ์ทรงตอ้งการชายหญิงท่ีมีความทะเยอทะยานท างานใหญ่โตเพื่อพระผู ้
เป็นเจา้ และพระองคท์รงท างานใหญ่โตเพื่อเราดว้ย 

เม่ือยากอบ มาเป็นสาวกและเป็นมิตรกับพระเยซู นิสัยของท่านก็ได้เปล่ียนไป ความ
ทะเยอทะยานของท่านกลายมาเป็นอ านาจในการเปล่ียนแปลงชีวิตของคนอ่ืน ๆ อนัเป็นเหตุให้เกิด
ครอบครัวและสังคมคริสเตียนท่ีดียิง่ข้ึน 

ตามปกติแลว้ ยากอบก็เหมือนกบัพวกเราส่วนมาก คือ โกรธในทางผิด ๆ และทะเยอทะยานใน
ส่ิงผิด ๆ แต่เพราะท่านไดรั้บการช่วยเหลือจากพระเจา้ นิสัยของท่านก็เปล่ียนแปลงเป็นประโยชน์ใน
พระราชกิจของพระองค์ ท่านทั้งหลายก็เช่นกนัพระองค์จะทรงเปล่ียนแปลงความโกรธและความ
ทะเยอทะยานของท่านใหเ้กิดเป็นคุณประโยชน์แก่พระองค ์

ภายหลงัท่ีพระเยซูถูกตรึงแลว้ประมาณ 10-12 ปี 
กษตัริยเ์ฮโรดผูห้วงัจะหาเสียงนิยมชมชอบจากประชาชนคิดว่า การท่ีจะกวาดล้างพวกคริส

เตียนและท าลายให้หมดส้ินไปนั้น จะเป็นท่ีสบอารมรณ์ของประชากร ดงันั้น กษตัริยจึ์งวางแผนการณ์
ประหารหวัหนา้คริสเตียนคนส าคญัท่ีสุดในกรุงเยรูซาเล็มเสีย บุคคลท่ีกษตัริยเ์ลือกประหารนั้น คือใคร 
ผูน้ั้นก็คือบุคคลผูมี้อารมณ์ร้อนแรงเพื่อพระเยซูคริสตผ์ูท่ี้ทะเยอทะยานเพื่อคริสตจกัร คือยากอบนัน่เอง 
ฉะนั้นในปี ค.ศ. 44 ยากอบจึงไดถู้กเพชฌฆาตฟาดฟันร่างกายเป็นสองท่อน ท่านเป็นสาวกคนแรกท่ีถูก
ฆ่าตายเพราะความเช่ือ 

ขณะท่ียากอบถูกฆ่านั้น ท่านยงัเป็นคนหนุ่มอยู ่มีอายุประมาณ 40 ปี การท่ีจะมีชีวิตยืนยาวมิใช่
เป็นส่ิงส าคญัอะไรขอ้ส าคญัอยูท่ี่ว่า เราท าประโยชน์ไดม้ากน้อยเพียงไรต่างหากการเสียสละชีวิตเพื่อ
องคพ์ระเยซูคริสตป์ระเสริฐกวา่การหวงแหนชีวติไวเ้พื่อตนเอง 

การเป็นสาวกจะต้องเสียสละ ในศาสนาคริสเตียนมีไม้กางเขนท่ีเราจะต้องแบก ดังนั้นเรา
จะตอ้งเสียลสะเวลา เสียสละทรัพย ์เสียสละความภาคภูมิใจ และบางทีถึงกบัตอ้งเสียสละชีวติดว้ย 
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ยอห์น 

ในประเทศทางตะวนัตก “ยอห์น เป็นช่ือท่ีใคร ๆ ชอบกนัมากกวา่ช่ืออ่ืน ๆ เขามกัตั้งช่ือเด็กเล็ก 
ๆ ว่า “ยอห์น” อาจจะเป็นช่ือสืบเน่ืองมาในประวติัตระกูลก็ได้ หรือเป็นเพราะช่ือน้ีเป็นภาษาฮีบรู
หมายความวา่ “พระเจา้ทรงพระกรุณาคุณ” ก็ไดห้รืออาจเป็นเพราะยอห์นเป็นช่ือศิษยค์นโปรดของพระ
เยซูก็ได ้

จิตรกรมกัวาดภาพของยอห์นผิดแผกไปจากลกัษณะอนัแทจ้ริงอยู่บา้ง คือเขียนภาพยอห์นเป็น
นักฝัน รูปร่างสะโอดสะองไม่มีหนวด บางภาพก็มีลกัษณะเป็นสตรี ข้อความในพระคมัภีร์ใหม่ได้
กล่าวถึงยอห์นวา่ “เป็นสาวกท่ีพระเยซูทรงรัก” หลายคนคงจะคิดว่า ท่านเป็นบุคคลท่ีน่ารัก แทจ้ริงหา
เป็นเช่นนั้นไม ่

ยอห์นเป็นคนเลือดร้อน หุนหนัพลนัแล่น และเขม้แข็งเขาเป็นลูกพระพาย มีลกัษณะเหมือนดงั
ทอ้งทะเลกาลิลี บางทีราบเรียบ บางทีก็ดุเดือน ยอห์นมีอารมณ์โกรธดงัพายุ และมีความกระตือรือร้น
อยา่งรุนแรง ดว้ยเหตุน้ีพระเยซูจึงทรงขนานท่านวา่ “ลูกฟ้าร้อง” 

ยอห์นมิใช่จะเป็นคนหุนหนัพลนัแล่น ในเร็วเท่านั้น บางแห่งในพระคมัภีร์กล่าววา่ ท่านเป็นคน
มีจิตใจเหมือนปุถุชนธรรมดา  เช่นเม่ือคราวท่ียอห์นเห็นชายผูห้น่ึงใชพ้ระนามของพระเยซูขบัผี ชายผูน้ี้
ไม่ใช่สาวกของพระเยซู แต่ได้ท าการรักษาคนป่วยในพระนามของพระองค์ ยอห์นทนต่อเหตุการณ์
เช่นน้ีไม่ไหวสั่งใหผู้รั้กษาโรคนั้นหยุดกระท าการทนัที แลว้ท่านก็ไปรายงานให้พระเยซูทรงทราบเร่ือง
ท่ีท่านไดก้ระท าดว้ยความภาคภูมิใจ ดว้ยความหวงัวา่จะไดรั้บค าชมเชยจากพระเยซู แต่กลบัตรงกนัขา้ม
พระองค์ไม่ทรงพอพระทยั บุคคลท่ียกตนข่มท่านโดยปราศจากความรัก พระองคท์รงยินดีท่ีจะให้คน
ทั้งหลายใชพ้ระนามของพระองคท์  าการช่วยเหลือผูอ่ื้น 

ยอห์นเป็นคนใจแคบ ท่านมีความคิดว่า บุคคลท่ีไม่ไดเ้ขา้มาเป็นพวกเดียวกบัตนเป็นฝ่ายผิด
ทั้งนั้น ดงันั้นจึงเห็นไดว้า่ยอห์นเป็นคนหยิ่ง ยกตน และมีอารมณ์หุนหนัพลนัแล่นเหมือนอยา่งกบัพวก
เรา อยา่งไรกต็าม พระเยซูทรงเลือกยอห์นเป็นสาวกของพระองคแ์ละเป็นสาวกใกลชิ้ดกบัพระองคด์ว้ย 
พระคมัภีร์ระบุช่ือยอห์นในจ านวนสาวกสามคนแรกเสมอ การท่ีพระเยซูทรงเรียกเอาคนอยา่งยอห์นเป็น
สาวก แสดงวา่พระองคท์รงมีพระราชกิจใหท้่านทั้งหลายและขา้พเจา้กระท าดว้ยเหมือนกนั 

เร่ืองของยอห์นแสดงใหเ้ห็นวา่ พระเยซูทรงสามารถเปล่ียนบุคลิกลกัษณะของมนุษยไ์ด ้ดงัท่ีได้
ทรงเปล่ียนนิสัยของยอห์นมาแล้ว การเขา้มาเป็นมิตรกบัพระองค์เปล่ียนนิสัยยอห์นจากลูกฟ้าร้องท่ี
จองหอง มาเป็นบุตรของพระเจา้ มีอะไรในองคพ์ระเยซูท่ีมีอ านาจเปล่ียนแปลงชีวติของยอห์นได ้
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1. บางทีอาจเป็นเร่ืองการเล้ียงอาหารคร้ังสุดทา้ยก็เป็นได ้ขณะท่ีพวกสาวกต่างคนต่างแก่งแย่ง
แข่งดี อิจฉาริษยากนัวุน่วาย ยอห์นก็โตเ้ถียงกบัสาวกอ่ืน ๆ เหมือนกนั ดว้ยเร่ืองท่ีวา่ ใครจะเป็นผูท้  างาน
มากท่ีสุด และใครจะเป็นสาวกคนส าคญัท่ีสุด สมควรจะไดรั้บบ าเหน็จรางวลั พระเยซูเสด็จด าเนินอยูใ่น
หมู่สาวกขณะท่ีก าลงัโตเ้ถียงกนัเหมือนเด็ก ๆ เสียงอ้ืออึงแต่พระองค์มิไดต้รัสวา่กระไร คร้ังมาถึงห้อง
รับประทานอาหารไม่มีคนรับใชอ้ยูท่ี่นัน่ พระเยซูทรงเอาน ้ าใส่อ่างจนเต็ม แลว้เสด็จไปท่ีสาวกคนแรก 
ทรงกระท าการอยา่งไม่มีใครคาดฝัน คือทรงท าหนา้ท่ีของพวกทาส อนัเป็นงานต ่าตอ้ยท่ีสุด นัน่คือทรง
ลา้งเทา้ใหพ้วกสาวก คนธรรมดาไม่มีใครอยากท างานเช่นน้ีเพราะถือกนัวา่เสียเกียรติ แมว้า่จะเป็นงานท่ี
ท าใหค้นอ่ืนไดรั้บความสะดวกสบายก็ตาม หนา้ท่ีลา้งเทา้น้ี ถือวา่เป็นงานท่ีน่าอบัอายขายหนา้ยิง่นกั 

งานลา้งเทา้น้ีเป็นค าอธิบายประกอบค าสอนของพระองค์ท่ีทรงกล่าวในค ่าวนันั้นว่า “บญัญติั
ใหม่ท่ีเราจะให้แก่ท่านทั้งหลายคือวา่ ให้ท่านทั้งหลายรักซ่ึงกนัและกนั.....คนทั้งปวงจึงจะรู้วา่ท่านเป็น
สาวกของเรา” เราทั้งหลายจะเห็นไดว้า่ค  าสอนเหล่าน้ีประทบัแน่นอยูใ่นจิตใจของยอห์นตลอดชีวิต ท่าน
ไม่เคยลืมเลยยอห์นมิไดรั้บช าระเพียงเหง่ือไคลและฝุ่ นละอองท่ีเทา้เท่านั้นท่านไดรั้บการช าระจิตใจให้
หายเยอ่หยิง่จองหองอีกดว้ย 

2. บางทีอาจจะเป็นเพราะในวนัท่ีพระเยซูถูกตรึงท าให้ยอห์นรู้สึกสะเทือนใจมากท่ีสุดกระมงั 
พระองค์ผูท้รงเขา้ใจลูกฟ้าร้องหัวร้ัน ทรงยอมเต็มพระทยัพลีชีวิตตายแทนบุคคลเหล่านั้นมิใช่หรือ 
“พระองค์ทรงเอาใจใส่คนหัวร้ันท่ีชอบอวดตวัเยี่ยงขา้พเจา้ ถึงกบัทรงยอมตายแทนเทียวรึน่ี” ยอห์น
อาจจะร าพึงเช่นน้ี “และเม่ือพระองคต์รัสวา่ พระเจา้ทรงรักเรานั้น พระองคก์็ตรัสดว้ยความจริงใจ” 

3. บางทีอาจจะเป็นค าตรัสของพระเยซูก่อนส้ินพระชนมเ์พียงเล็กนอ้ย เม่ือพระองคท์รงมอบให้
ยอห์นดูแลมารดาของพระองค ์ยอห์นจึงเห็นวา่พระเยซูทรงไวว้างใจท่านเป็นอนัมากละกระมงั 

4. หรือบางทีอาจจะเป็นเพราะเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ีรวมกนัท่ีเปล่ียนแปลงนิสัยยอห์นได ้
อยา่งไรก็ตาม เราจะเห็นท่านเป็นคริสเตียนท่ีไดก้ระท าคุณประโยชน์มากมายท่ีสุดคนหน่ึง 

หลงัจากท่ีพระเยซูทรงคืนพระชนมแ์ลว้ ยอห์นไดรั้บการยกยอ่งเป็นผูน้ าคนหน่ึงของคริสตจกัร
ท่ีเร่ิมแรก เม่ือคริสตศาสนาแพร่ไปยงัแควน้สะมาเรีย คริสตจกัรเดิมในกรุงเยรูซาเล็มเห็นว่าควรส่ง
บุคคลผูมี้ความเช่ือมัน่คงสักสองคนไปท าการอบรมสั่งสอนแก่ผูท่ี้เพิ่งบงัเกิดความเช่ือใหม่ ๆ เขาก็ได้
เลือกเอายอห์นไปกระท ากิจการอนัส าคญัน้ีดว้ยผูห้น่ึง บดัน้ียอห์นไม่ท าอะไรตามอ าเภอใจของท่านเอง 
ท่านคิดถึงแต่พระเยซูเท่านั้น ท่ีเมืองสะมาเรีย ท่านไดอ้ธิษฐานและวางมือบนศีรษะของประชาชนท่ีเพิ่ง
เขา้มาเช่ือพึ่งในพระเยซูดว้ยความถ่อมใจ เพื่อใหบุ้คคลเหล่านั้นท่ีเพิ่งเขา้มาเช่ือพึ่งในพระองคไ์ดรั้บพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ กล่าวกนัวา่ยอห์นเป็นส่ือใหบุ้คคลอ่ืน ๆ ไดรั้บฤทธ์ิเดชของพระผูเ้ป็นเจา้ 
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ประชาชนเห็นวา่ยอห์นเป็นบุคคลท่ีเรียนรู้วิธีบงัคบัอารมณ์หุนหนัพลนัแล่นของตวัเองได ้และ
รู้จกัใชค้วามหุนหันพลนัแล่นนั้นในทางท่ีถูก แทนท่ีท่านจะเห็นเหมือนเทียนไขริบหร่ี จวนจะดบัมิดบั
แหล่ กลบักลายมาเป็นคบเพลิงท่ีลุกโพลง 

ยอห์นไดส้มญาวา่เป็น “เพลโต” ของคริสตศาสนาหนงัสือท่ีท่านเขียนข้ึนจบัใจเรามาก เพราะ
ท่านเป็นผูมี้ความคิดในทางริเร่ิมเสริมสร้างความคิดใหม่ ๆ ท่ีส าคญัท่ีสุดคนหน่ึง ท่านไดเ้ขียนเร่ืองพระ
เยซูอยา่งซาบซ้ึงข้ึนเล่มหน่ึง ตามท่ีเรารู้จกักนัดี คือ “พระกิตติคุณยอห์น” เราอาจเรียกช่ือหนงัสือเล่มน้ี
เสียใหม่วา่ “ความส าคญัท่ีพระเยซูทรงมีต่อชีวติของขา้พเจา้” 

เราอ่านหนงัสือเล่มน้ีบ่อย ๆ เพื่อเป็นการปลอบประเลา้ประโลมใจ ดงัเช่นขอ้ความท่ีรู้จกักนัดี
ในพระธรรมยอห์น บทท่ี 14 วา่ “ในปราสาทพระบิดามีอยูห่ลายแห่ง....” ตามพระกิตติคุณยอห์น เราได้
เรียนรู้ว่าพระเยซูทรงอยูก่บัพระเจา้มาตั้งแต่ดั้งเดิม พระองค์เป็นพระค าของพระเจา้มาตั้งแต่ก่อนสร้าง
โลกยอห์นเขียนขอ้ความไวใ้นพระกิตติคุณอยา่งชดัเจนวา่ “พระเจา้ทรงรักโลกจนไดป้ระทานพระบุตร
องคเ์ดียวของพระองค ์เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินาศ แต่มีชีวิตชัว่นิรันดร์” ไม่มีใครได้
เคยเขียนขอ้ความทางศาสนาอยา่งซาบซ้ึงและชดัเจนยิง่ไปกวา่น้ีอีกแลว้ 

นกัปราชญห์ลายท่านกล่าววา่ ยอห์นผูน้ี้เป็นผูเ้ขียนพระคมัภีร์ใหม่ส่วนอ่ืน ๆ ดว้ยอีกส่ีเล่มใน
จ านวนพระคมัภีร์ใหม่ ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั 27 เล่ม ซ่ึงนอกเหนือไปจากพระกิตติคุณยอห์น ผูแ้ต่งช่ือยอห์น
เหมือนกนั คือจดหมายฝากของยอห์น ฉบบั 1 ฉบบั 2 และฉบบั 3 กบัพระธรรมววิรณ์ของยอห์น ซ่ึงเป็น
หนังสือเล่มสุดทา้ยในพระคมัภีร์ใหม่ กลุ่มนกัวิพากษ์วิจารณ์สงสัยว่าคน ๆ เดียวจะเขียนหนังสือได้
มากมายและเป็นระยะเวลาห่างกนัมาก ๆ ไดอ้ยา่งไร บางคนก็แสดงความคิดเห็นวา่บรรดาหนงัสือท่ีมี
ช่ือยอห์นเป็นผูแ้ต่ง มีส านวณโวหารคลา้ยคลึงกนั แมจ้ะเป็นยอห์นคนเดียวหรือหลายคนก็ตาม แต่ส่วน
ใหญ่ในใจความนั้นกล่าวถึงความรักของพระเยซูคริสตท์ั้งส้ิน 

ค าวา่ “ความรัก” เป็นถอ้ยค าท่ีจบัใจยอห์นมาก “พระเจา้ทรงรัก.....(ยอห์นบท 3:16) ท่านท่ีรัก
ทั้งหลาย ขอให้เรารักซ่ึงกนัและกนั เพราะความรักมาจากพระเจา้และทุกคนท่ีรักก็เกิดมาจากพระเจา้
และรู้จกัพระเจา้ คนท่ีไม่มีความรัก ย่อมไม่รู้จกัพระเจา้ เพราะพระเจา้ทรงเป็นความรัก....(ยอห์นฉบบั
ตน้ 4:7-9) ดูเถอะ ลูกฟ้าร้องผูจ้องหองไดเ้ปล่ียนจากหนา้มือเป็นหลงัมือเสียแลว้! 

ยอห์นมีชีวติอยูจ่นแก่เฒ่า ตามเร่ืองเก่า ๆ เล่าวา่ ในบั้นปลายชีวิต ท่านไปอยูท่ี่เมืองเอเฟซสั ทาง
ทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี เม่ือท่านชรามากจนเดินไปไหนไม่ได ้ตอ้งมีผูห้ามไปโบสถ์ ใน
เวลาเลิกนมสัการ ท่านมกัไดรั้บเชิญใหก้ล่าวค าปราศรัยสองสามค าเสมอ โดยมากท่านมกัจะกล่าวเบา ๆ 
วา่ “ลูกเอ๋ย จงรักซ่ึงกนัและกนั” 
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วนัหน่ึงตามเร่ืองเล่าวา่ มีผูถ้ามท่านวา่เหตุใดจึงไดก้ล่าวขอ้ความน้ีซ ้ าซาก ไม่เห็นกล่าวถอ้ยค า
อยา่งอ่ืนบา้งเลย ยอห์นผูช้ราตอบวา่ “เพราะวา่ขอ้น้ีเป็นพระบญัญติัของพระเจา้” นัน่คือท่านสอนให้เรา
เติบโตข้ึนในคุณงามความดี อนัเน่ืองมาแต่ความรักท่ีพระเยซูตริสตท์รงวางรากฐานไวแ้ลว้นัน่เอง 

เร่ืองความชราเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจมาก จากสถิติแสดงวา่คนเราอาจมีอายุยืนกวา่บิดาหรือปู่  ในปี 
1900 คนมีอายยุนืคิดเฉล่ีย 47 ปี ปัจจุบนัอายยุนืยาว 68.4 หรือมากกวา่น้ี ถา้ท่านมีอายถึุง 65 ปี ท่านอาจมี
โชคดีท่ีจะอยูต่่อไปไดอี้ก 13.6 ปี  

ยารักษาโรคช่วยใหเ้รามีอายยุนือยูไ่ด ้แต่จะเป็นประโยชน์อะไร เพราะโดยมากคนแก่มกัจูจ้ี้และ
ข้ีบ่น มีเร่ืองหน่ึงเล่าวา่ เด็กชายคนหน่ึงมารดาสั่งให้ช่วยคุณยา่ถือของ มารดาบอกวา่ “เรายา้ยคุณย่าไป
อยู่ใกลห้้องน ้ า จะไดไ้ม่ตอ้งข้ึนลงบนัได ท่านจะไดมี้อายุยืนอยู่กบัเรานาน” น้องคนเล็กถามข้ึนมาว่า 
“จะช่วยให้คุณย่ามีอายุยืนอยู่ต่อไปท าไม?” ปัญหาขอ้น้ีน่าคิดมาก มีอายุยืนยาวเพื่อประโยชน์อนัใด 
เอาไวเ้ป็นคนแก่เห็นแก่ตวัและเอาไวบ้่นจูจ้ี้หรือ 

คนเราส่วนมากคิดถึงเร่ืองการปลดเกษียณอายุเม่ืออายุ 65 ปี ก็ดว้ยเร่ืองการเงินเท่านั้น เร่ืองน้ีท่ี
จริงก็มีความส าคญัแต่เราไม่ควรจะหยุดเพียงแค่น้ี ควรเตรียมชีวิต ความคิด ความรู้สึกและจิตวิญญาณ
ดว้ย เพราะส่ิงเหล่าน้ีมีความส าคญัมากกวา่ 

ผูเ้ช่ียวชาญทางการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยฮาร์วาดได้ท าการศึกษาเก่ียวกับเร่ืองราวการปลด
เกษียณอายุว่า คนส่วนมากมกัใช้ชีวิตอย่างหมดความสุขภายหลังการปลดเกษียณอายุแล้ว ทั้ งน้ีก็
เพราะวา่บุคคลเหล่านั้นมิไดเ้ตรียมตวัล่วงหนา้วา่จะใชเ้วลาวา่งท าอะไรบา้ง คนส่วนนอ้ยหมดความสุข
เพราะไม่ไดจ้ดัแจงเร่ืองการเงินไวเ้พียงพอ ปัจจุบนัวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ช่วยให้เรามีชีวิตยืนยาว 
การประกนัสังคมและบ าเหน็จบ านาญท าให้ท่านด าเนินชีวิตต่อไปเพื่อประโยชน์อนัใด เพื่อให้เป็นลูก
ฟ้าร้องท่ีมีอารมณ์ฉุนเฉียวและจองหองหรือ พระผูเ้ป็นเจา้ไม่ตอ้งการเช่นนั้น 

ในวยัชรา ยอห์นเขียนจดหมายเวียน 3 ฉบบั เร่ิมตน้เล่าเร่ืองพระเยซูวา่ดงัน้ี “ซ่ึงเราไดเ้ห็นและ
ไดย้ินนั้น จะประกาศแก่ท่านทั้งหลาย.....” การกระท าเช่นน้ีแหละควรจะเป็นจุดประสงค์อนัส าคญัใน
ชีวติของเรา คือการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซู ไม่วา่เราจะมีอายยุีสิ่บแปดปีหรือแปดสิบปีก็ตาม 

ท่านทั้งหลายจงเขา้มาเป็นมิตรกบัพระเยซูคริสต์ ฟังค าสอนของพระองค์ จงมองเห็นพระองค์
ในขณะท่ีมนุษยต์กทุกขไ์ดย้าก ขอให้ความรักของพระองคไ์ดเ้ปล่ียนชีวิตจิตใจของท่านจงแสดงความ
รักในกิจการท่ีท่านกระท า และดว้ยค าพูดต่อสมาชิกในครอบครัวของท่าน เพื่อนร่วมงานเพื่อนบา้น จง
เร่ิมด าเนินชีวิตวยัชรา 65 ปี ของท่านเสียตั้งแต่บดัน้ี และจงเป็นบุคคลท่ีพระเยซูคริสต์ตอ้งการท่ีจะให้
ท่านเป็นเสียตั้งแต่บดัน้ีเถิด 
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ฟีลปิ 

พระเยซูทรงเลือกสาวก 12 คน เพื่อเป็นมิตรและเป็นผูช่้วยอย่างใกลชิ้ดของพระองค์ เราเรียก
บุคคลเหล่าน้ีว่าสาวก หรือ อคัรสาวก 12 คน ตลอดเวลาเกือบสองพนัปีเราไดเ้ชิญชูบุคคลเหล่าน้ีเป็น
ผูว้เิศษ และยกยอ่งนบัถือมากจนท าใหเ้ราลืมไปวา่บุคคลเหล่าน้ีก็เป็นบุคคลธรรมดาสามญันัน่เอง 

วา่กนัท่ีจริงแลว้ บุคคลเหล่าน้ีมีชีวติเหมือนกบัพวกเราถา้หากจะเอาบุคคลเหล่าน้ีจากศตวรรษท่ี
หน่ึงมาไวใ้นศตวรรษท่ียี่สิบ เอาตวัมาจากแควน้กาลิลีเขา้มาไวใ้นกรุงเทพฯ เสียเขาก็จะกลายเป็น
ชาวกรุงเหมือน ๆ กบัเราน่ีแหละ จงเอาฟีลิปเป็นตวัอย่าง ฟีลิปอยู่ทางภาคเหนือของแควน้กาลิลี ใน
หมู่บ้านเบธไซดา ซ่ึงแปลว่าหมู่บ้านชาวประมง ฟีลิปเป็นชาวประมงบ้านนอก ผูค้งแก่เรียนเป็น
ส่วนมากลงความเห็นวา่เบธไซดาเป็นส่วนหน่ึงของเมืองคาเปอร์นาอูม 

ฟีลิปมีอาชีพจบัปลา วนัหน่ึงมีชายผูห้น่ึงมาหาท่านและเชิญให้ท่านไปจบัส่ิงท่ีส าคญักวา่คือจบั
คน ฟีลิปก็ยอมตกลง กลายมาเป็นสาวกคนหน่ึงในจ านวนสิบสองคน ซ่ึงไดต้ั้งสมาคมหน่ึงข้ึนและเป็น
สมาคมท่ีส าคญัท่ีสุดในโลก เปิดรับสมาชิกทุกคนท่ียอมรับค าเชิญของพระเยซูคริสตแ์ละเป็นสมาคมท่ี
พวกเราทุกคนซ่ึงมีความเช่ือเป็นสมาชิกอยู ่สมาคมนั้นก็คือคริสตจกัรน่ีเอง 

ฟีลิปไม่ใช่บุคคลลมีช่ือเด่นในสังคม ไม่เคยเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัมาก่อนเลย ท่านเป็น
คนเอาการเอางาน เม่ือเผชิญกับปัญหา ท่านก็แก้ปัญหานั้นทันที เช่นคร้ังหน่ึงพระเยซูทรงสอน
ประชาชนอยู่ท่ีเชิงเขาห่างไกลหมู่บ้าน คร้ันตกเย็นลงพระองค์ก็ทรงเป็นห่วงประชาชน เพราะเขา
เดินทางมาไกล เม่ือยลา้และอ่อนเพลีย ทั้งมีความหิวกระหายมากดว้ย 

พระเยซูทรงหนัมาปรึกษากบัฟีลิปดว้ยเร่ืองการเล้ียงอาหารประชาชน ฟีลิปเป็นคนเอาการเอา
งานจึงคิดค านวณในใจกะจ านวนเงินท่ีจะตอ้งใชซ้ื้ออาหาร ถา้หากท่านเป็นบุคคลท่ีเกิดในสมยัน้ี ก็คงจะ
เป็นวิศวกร หรือสมุห์บญัชี เพราะท่านสามารถคิดค านวณในใจไดร้วดเร็วมาก เม่ือคิดแลว้ก็ไดค้  าตอบ
ทนัทีวา่ ไม่อาจจะไปซ้ืออาหารไดโ้ดยง่ายและรวดเร็วเพราะอยูห่่างไกลจากหมู่บา้นประการหน่ึง และ
ถึงแมว้า่สามารถจะกระท าได ้ก็ตอ้งใชเ้งินเป็นจ านวนมากจึงจะพอซ้ืออาหารแจกกนัคนละเล็กละนอ้ย
เท่านั้น ดงันั้นจึงไม่อาจจะท าไดอี้กนัน่แหละเพราะไม่มีเงินพอ 

ฟีลิปมองเห็นความจ าเป็นต่าง ๆ ดงักล่าว แต่ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ เด็กชายคนหน่ึงมี
อาหารกลางวนัเหลือบา้ง คือขนมปังและปลา แต่นอ้ยเหลือเกิน จึงช่วยอะไรไม่ได ้

ฟีลิปได้คิดค านวณตามเหตุของตนโดยมิได้ระลึกถึงพระเยซูคริสต์ คิดว่าสามารถจะกระท า
อะไรได ้เพราะความสามารถของท่านมีจ ากดั 
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มีเร่ืองน่าฟังอยู่เร่ืองหน่ึง เป็นเร่ืองของช่างเย็บรองเท้าชาวองักฤษผูห้น่ึง ซ่ึงในเวลาต่อมา
กลายเป็นศาสนทูตท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั ท่านผูน้ี้มีนามวา่ วิลเลียม คาเรย ์ท่านยึดสุภาษิตประจ าใจขอ้หน่ึง
ท่ีวา่ “จงเช่ือวา่พระเจา้ทรงกระท ากิจการอนัส าคญัไดทุ้กอย่าง ฉะนั้นจงพยายามกระท ากิจการส าคญั ๆ 
เพื่อพระองค”์ 

ฟีลิปเป็นเหมือนกบัพวกเรานัน่แหละ คือไม่มีความมัน่ใจในพระเจา้ และไม่พยายามกระท าส่ิง
ใดด้วยอาศยัฤทธ์ิอ านาจจากพระองค์ มัวแต่จะหาเหตุแก้ตัวต่าง ๆ นานาในอนัท่ีเราจะไม่ร่วมมือ
ช่วยเหลือในพระราชกิจของพระเจา้ ท่ีจริงค าแกต้วัเหล่านั้นไม่มีประโยชน์อะไร เราเองก็มกัจะท าเช่นน้ี
เหมือนกนั การคิคค านวณโดยมิไดพ้ึ่งในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เราจึงไม่สามารถจะกระท ากิจกรรมใด ๆ ให้
ลุล่วงไปได ้ถา้เราไดร่้วมมือกบัพระองค์แลว้ เราจะสามารถกระท าส่ิงต่าง ๆ ไดม้ากมายเกินกว่าท่ีเรา
คาดหมายไวเ้สียอีก “ส าหรับพระผูเ้ป็นเจา้แลว้ ทุกส่ิงทุกอยา่งยอ่มเป็นไปไดท้ั้งส้ิน” 

มีหญิงคนหน่ึงอาสาสมคัรท างานในโรงพยาบาลโรคจิตแห่งหน่ึง สามารถท างานไดดี้อย่างน่า
พิศวง ทั้ง ๆ ท่ีเม่ือแรก ๆ เธอเขา้มาท างานเพียงไม่ก่ีวนัก็มาขอลาออก เพราะทนพยาบาลคนป่วยดว้ยโรค
จิตไม่ไหว แมเ้พียงสัปดาห์ละไม่ก่ีชัว่โมงก็ตาม เธอยอมรับวา่เธอไม่สามารถท่ีจะอดทนท างานต่อไปได้
แน่นอนทีเดียวเธอทนไม่ไหว ถึงเราเองก็ทนไม่ไหวเหมือนกนัเพราะล าพงัก าลงัของเราอ่อนเปล้ีย แต่
พระเยซูคริสตท์รงมีก าลงัช่วยเราให้ทนได ้หญิงอาสาสมคัรผูน้ี้แต่เดิมมิไดรั้บเอาพระเจา้เขา้มาร่วมงาน
ดว้ย เช่นเดียวกบัฟีลิปตอนแรกก็ไม่มีความอดทนพอจึงมีความรู้สึกวา่ไม่อาจจะท าได ้

สามีภรรยาหลายคู่เกือบจะตอ้งเลิกร้างกนั เพราะทนต่อความอ่อนแอและความไม่รู้จบัเติบโต
ของแต่ละฝ่ายไม่ไหวท่ีจริงเขารู้ดีว่า เขาจะตอ้งร่วมอยู่กินต่อไปเยี่ยงสามีภรรยาแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่มี
ก าลงัพอท่ีจะอดทนอยู่ร่วมกนัต่อไปได้แลว้แน่นอน เขาไม่มีอ านาจในการท่ีจะท าให้อดทนเพียงพอ 
ล าพงัพวกเราเองก็ไม่มีก าลงัอดทนเพียงพอเหมือนกนั แต่อยา่ลืมว่าเรามีพระผูช่้วยให้รอดทรงกระท า
การอศัจรรยใ์นตวัเราได ้ความพ่ายแพข้องฟีลิปก็เช่นเดียวกบัความพ่ายแพข้องเราทั้งหลายเพราะเราลืม
พระเยซูคริสตเ์สีย และมิไดเ้ชิญพระองคเ์ขา้ร่วมงานกบัเรา 

พระเยซูตรัสถามสาวกวา่ มีอาหารอยูม่ากนอ้ยเท่าไร ฟีลิปก็น าขนมปังหา้กอ้นกบัปลาสองตวัมา
ถวายพระเยซู ขนมปังห้ากอ้นกบัปลาสองตวัจะพอเล้ีงคนมากมายไดห้รือ อาหารเพียงเล็กนอ้ยเช่นน้ีจะ
เล้ียงคนตั้งหา้พนัเทียวหรือ 

พวกเรามกัจะปรารภว่า ขา้พเจา้คนเดียวจะท าอะไรไดก้ารออกเสียงเลือกตั้งของขา้พเจา้เพียง
เสียงเดียวจะมีประโยชน์อะไร การถวายเล็กนอ้ยของขา้พเจา้จะเป็นประโยชน์อะไรแก่คริสตจกัร การท่ี
ขา้พเจา้คนเดียวไปประชุมนมสัการในวนัอาทิตยท์่ามกลางคนตั้งสามส่ีร้อยจะไปมีความส าคญัอะไร 
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ท่านมกัจะคิดวา่ ความสามารถ เวลา เงิน และการปรากฏตวัของท่านมีความส าคญันอ้ยไปหรือ 
แต่ถา้ท่านร่วมมือกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แลว้ ส่ิงเหล่าน้ีมีความส าคญัมากมายนกัจงน าสุภาษิตท่ีวา่ “จงเช่ือ
ว่าพระคริสต์ทรงกระท าการส าคัญ ๆ ได้ และจงกระท างานส าคัญเพื่อพระองค์” มาปฏิบัติดูใน
ชีวติประจ าวนัของท่าน 

ฟีลิปเหมือนกบัพวกเราอีกอยา่งหน่ึงก็คือ ท่านตอ้งการพิสูจน์ขอ้เท็จจริง และยึดหลกัท่ีวา่ “เห็น
เสียก่อนจึงเช่ือ” ท่านแสดงทศันะความคิดเห็นสมยัใหม่แบบวิทยาศาสตร์ ในวนัเล้ียงอาหารคร้ังสุดทา้ย 
เม่ือพระเยซูทรงสอนสาวกทั้งสิบสองคนดว้ยเร่ืองพระเจา้ องคพ์ระบิดา พระเยซูทรงอธิบายว่าพระเจา้
ทรงใชพ้ระองคม์าเพื่อส าแดงความรักของพระบิดาใหม้นุษยเ์ห็น 

ฟีลิปสอดข้ึนมา “ขอส าแดงพระบิดาให้ขา้พเจา้เห็น” ฟีลิปเป็นคนช่างสงสัย ท่านอยากจะเห็น
การพิสูจน์เป็นพิเศษจากพระเจา้ 

ในมลรัฐอาลาสกา ขา้พเจา้รู้จกักบัชายผูห้น่ึงช่ือแฮงค์เขามีนิสัยเหมือนฟีลิปไม่มีผิด คร้ังนั้น
แฮงค์และขา้พเจา้ไปท่ีแหล่งทองค าด้วยกนั เรามกัจะสนทนากันด้วยเร่ืองศาสนาแฮงค์พูดว่า ถ้าเขา
พิสูจน์ไดห้รือเห็นการอศัจรรยแ์ลว้ เขาจึงจะเช่ือเร่ืองพระเจา้ 

พวกเราเป็นส่วนมากมกัจะไม่ยอมรับว่า เราเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกนั คือตอ้งมีการส าแดง
เป็นพิเศษเสียก่อนเราจึงจะเช่ือมัน่ในพระเจา้ เราตอ้งการเห็น ฟัง และสัมผสั 

ถา้เราตอ้งการเคร่ืองพิสูจน์เพื่อยืนยนัในทางศาสนาแลว้ ความเช่ือของเราจะเป็นอยา่งไรถา้เรา
สามารถพิสูจน์พระเจา้ดว้ยความคิดของเรา พระเจา้พระองคน์ั้นจะเป็นอยา่งไร พระเจา้คงจะไม่ใหญ่โต
กวา่ความคิดของเราเท่าใดนกั ยิ่งกระนั้นถา้ความเช่ือของเราตอ้งอาศยัการพิสูจน์แลว้ เราจะมีความเช่ือ
ชนิดไหนกันแน่ ถ้าเราสามารถพิสูจน์ทุกส่ิงทุกอย่างได้ชีวิตของเราก็ไม่มีรสชาติอะไรเลย จะเป็น
เหมือนดงัเคร่ืองจกัร ชีวิตท่ีมีความเช่ือเป็นชีวิตท่ีน่าสนใจเพราะเราจะตอ้งขอ จะตอ้งคอยและมีความ
ไวว้างใจในพระเจา้ 

การท่ีจะพิสูจน์ให้พอใจเสียก่อนแลว้จึงจะเช่ือ หรือรับเอาศาสนาท่ีส าคญันั้นเป็นการเขา้ใจผิด 
คลา้ยกบัวา่เราตอ้งการขอ้ยืนยนัเป็นส่วนตวัอีกคร้ังหน่ึง ในเม่ือพระเจา้ไดส้ละชีวิตของพระองค์บนไม้
กางเขนเพื่อเรา และโปรดให้พระเยซูคริสตท์รงเป็นข้ึนมาจากความตายเรายงัจะขออะไรอีกหรือ ยงัจะ
ใหพ้ระองคท์รงกระท าอะไรใหเ้ราเพื่อเป็นการยนืยนัอีกหรือ เราตอ้งการอะไรยิง่ไปกวา่น้ีอีกเล่า 

พระเยซูตรัสตอบฟีลิปวา่ “เราไดอ้ยูก่บัท่านนานแลว้ท่านยงัไม่รู้จกัเราอีกหรือ....... ท่านไม่เช่ือ
หรือวา่ เราอยูใ่นพระบิดาและพระบิดาอยูใ่นเรา.......ผูท่ี้ไดเ้ห็นเราก็ไดเ้ห็นพระบิดา” 
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พวกเราเรียนรู้ถึงพระเจา้ไดช้า้ เพราะวา่จิตใจของเรามกัสงสัยเสมอ แมเ้ราจะยอมรับวา่ พระเยซู
คริสตเ์ป็นพระเจา้ แต่เราก็ยงัไม่แน่ใจวา่เรารู้จกัพระเจา้ เม่ือเรารู้จกัพระเยซู เรามกัคิดเสียวา่พระเจา้นั้นมี
ลกัษณะแตกต่างไปจากพระเยซู ท่ีแทเ้ม่ือเรารู้จกัพระเยซู เราก็รู้จกัพระเจา้ดว้ย 

อย่าลืมว่า พระเยซูทรงเรียกคนทั้งหลายเช่นเรา ทรงชวนให้ศิษยข์องพระองค์แมฟี้ลิปคนช่าง
สงสัย ฟีลิปผูเ้อาการเอางาน จะมีขอ้บกพร่องอยู่หลายประการก็ตามพระองค์ก็ยงัทรงตอ้งการให้ท่าน
เป็นอคัรสาวกของพระองคอ์ยูน่ัน่เอง 

แมฟี้ลิปจะเป็นคนช่างสงสัย เป็นบุคคลเอาการเอางานตามวิถีทางเงียบ ๆ ของท่าน ท่านยงัน า
บุคคลอ่ืนใหม้ารู้จกักบัพระเยซูไดอ้ยา่งประหลาด ไม่วา่ท่ีใดในพระคมัภีร์ใหม่เม่ือระบุช่ือฟีลิปแลว้ ท่าน
เป็นตอ้งน าผูห้น่ึงผูใ้ดมาหาพระเยซูเสมอ ตวัอย่างเช่น ฟีลิปไดเ้ล่าเร่ืองพระเยซูให้นาธานาแอลคนช่าง
สงสัยแบบเดียวกบัท่านฟัง นาธานาแอลสงสัยว่าคนดีจะเกิดจากนาซาเร็ธได ้หรือ ฟีลิปทราบดีว่า การ
โตเ้ถียงไม่ใช่วิธีน าบุคคลมาหาพระเยซูแมว้า่เราจะชนะก็ตาม เพราะไม่อาจเปล่ียนความเช่ือของเขาได ้
ดงันั้นท่านจึงชวนนาธานาแอลใหม้าดูพระเยซูดว้ยตนเอง 

การเช้ือเชิญบุคคลให้มาดูพระเจา้ดว้ยตนเองจึงเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด แมเ้ราจะมีความบกพร่องต่าง ๆ 
เช่นมีความสงสัย ขาดความเช่ือ ฯลฯ พระเจา้ก็ทรงใชพ้วกเราแต่ละคนใหท้ าประโยชน์ไดเ้สมอ แมว้า่จะ
มีคริสตจกัรมากมายก็ตาม มีคนเป็นอนัมากท่ียงัไม่รู้จกัพระเยซู บุคคลเหล่าน้ีก าลงัคอยผูท่ี้เช้ือเชิญเขาวา่ 
“จงมาดูดว้ยตนเองเถิด” 

แมท้่านทั้งหลายมีความบกพร่อง และไม่ใช่เป็นคนรอบรู้อะไรต่ออะไรครบถว้น แต่พระคริสต์
ยงัทรงตอ้งการใหท้่านท าหนา้ท่ีเช้ือเชิญเท่านั้น แมท้่านจะขาดความเช่ือและมีความสงสัยก็ตาม “จงเช่ือ
วา่พระเจา้ทรงกระท าการส าคญั ๆ ได ้และจงพยายามท าส่ิงส าคญั ๆ เพื่อพระองค”์ 
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นาธานาแอล หรือบาร์โธโลมวิ 

ชาวโลกพากนัมองนาธานาแอลเป็นคนถือดีวา่รอบรู้สารพดัและชอบเยาะเยย้ผูอ่ื้น แมมิ้ตรสหาย
ของท่านก็มีท่านก็มีความเห็นเช่นนั้นเหมือนกนั นาธานาแอลเป็นบุตรของโธมสัย มีช่ือเต็มวา่ บาร์โธโล
มิวแปลวา่ บุตรของโธมสัย 

วนัหน่ึงสหายคนหน่ึงของนาธานาแอลวิง่เขา้มาบอกท่านอยา่งต่ืนเตน้วา่ “เราพบพระเมสสิยาห์
แลว้ คือองคพ์ระเจา้ท่ีโมเสสไดก้ล่าวไวใ้นพระบญัญติั และตามหนงัสือท่ีท่านศาสดาพยากรณ์ไดท้  านาย
ไว ้คือพระเยซูชาวนาซาเร็ธ” 

นาธานาแอลพดูเยาะเยย้เอาวา่ “ของดีจะเกิดข้ึนในนาซาเร็ธไดห้รือ” 
“นาซาเร็ธน่ะรึ น่าขนัเหลือเกิน” นาธานาแอลนึกในใจเพราะท่านรู้จกัเมืองนาซาเร็ธดี นาซาเร็ธ

อยูห่่างจากบา้นเดิมของท่านเพียง 2-3 ไมล์เท่านั้น นาธานาแอลรู้ว่านาซาเร็ธเป็นหมู่บา้นชนบทอยูห่ลงั
ภูเขา พระเมสสิยาห์จะเกิดจากหมู่บา้นน้ีไดห้รือ ส่ิงส าคญั ๆ เกิดข้ึนไดเ้ฉพาะในกรุงเยรูซาเล็มเท่านั้น 
เป็นไปไม่ไดแ้น่ ๆ นาธานาแอลครุ่นคิดอยูเ่ช่นน้ีตลอดเวลา 

แท้จริงพระเจ้ามักจะทรงใช้ต าบลเล็ก ๆ กระท าพระราชกิจอันส าคัญของพระองค์เสมอ 
พระองคท์รงใช้ต าบลเล็ก ๆ และส่ิงธรรมดาสามญัส าแดงต่อมนุษย ์พระองค์ทรงให้พระเยซูบงัเกิดใน
โรงเล้ียงสัตวธ์รรมดา และให้พระเยซูทรงเจริญวยัข้ึนในครอบครัวชาวชนบทธรรมดาสามญัอย่างไม่มี
ใครคาดวา่จะเป็นไปไดถึ้งเพียงน้ี 

พระเยซูทรงใช้ส่ิงธรรมดาสามญั เช่นทรงใช้ขนมปังและน ้ าอุ่นธรรมดา ประกอบเป็นพิธีอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิ และให้ความหมายอนัลึกซ้ึง คือพิธี “ศีลมหาสนิท” และพระองค์ได้ส้ินพระชมน์บนไม้
ธรรมดาซ่ึงผกูกนัเขา้เป็นรูปกางเขน 

ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกนักบันาธานาแอล อาจจะมีผูม้องท่านในลกัษณะท่ีท่านเป็นคนถือ
ดี และชอบเหยยีดหยามผูอ่ื้นก็ได ้บางทีท่านอาจจะเป็นคนเหยยีดหยามส่ิงธรรมดาสามญัก็ได ้บางทีท่าน
อาจมุ่งแต่คิดจะแสวงหาพระเจา้ในลกัษณาการท่ีน่าต่ืนเตน้โลดโผนผิดธรรดาก็เป็นได้ ถา้ท่านมีนิสัย
เช่นนั้นจงละทิ้งเสีย พระเจ้าจะไม่ทรงส าแดงพระองค์ด้วยวิธีเช่นนั้นเป็นอนัขาด พระราชกิจของ
พระองคป์รากฏในส่ิงธรรมดาสามญัเท่านั้น 

บางทีท่านอาจคิดว่า งานส าคญั ๆ เกิดข้ึนเฉพาะในกรุงวอชิงตัน ลอนดอน กรุงเทพ ฯลฯ 
เท่านั้น แทจ้ริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ งานส าคญัท่ีสุดอาจเกิดข้ึนในประเทศไทย ทางภาคอีสานซ่ึงแห้งแลง้
และกนัดาร ในต าบลเล็ก ๆ ต าบลหน่ึง หรือในต าบลท่ีท่านอยูก่็เป็นได ้
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ท่านอาจคิดว่า เหตุการณ์ส าคญัและดีเด่นจะตอ้งเกิดข้ึนแก่บุตรหลานของท่าน เพื่อช่วยให้เขา
เรียนรู้ถึงพระคริสตศาสนาแต่ท่ีจริงหาได้เช่นนั้นไม่ การเรียนรู้ในพระคริสตศาสนาเรียนกันได้ใน
กิจวตัรประจ าวนั ซ่ึงเป็นไปอยา่งธรรมดาในครอบครัวของท่าน 

พวกเราส่วนมากมกัดูหม่ินเหยียดหยามส่ิงธรรมดาสามญัคิดไปเสียวา่เราเป็นคนมีการศึกษาสูง 
ช ่าช่องทางโลก มีประสบการณ์และมีความเจนจดัในทุกวิถีทาง เหล่าน้ีท าให้เรากลายเป็นคนถือดีและ
ชอบเหยียดหยามไป บางทีชาวโลกมองเห็นส่ิงเหล่าน้ีในตวัท่านก็ได ้แต่พระเจา้ทรงมองท่านลึกซ้ึงยิ่ง
ไปกวา่ท่ีชาวโลกมองเห็นได ้อยา่ถือเอาความคิดของพระเจา้เป็นเคร่ืองวดัตวัท่านแต่จงเอาความคิดของ
พระเจา้เป็นเคร่ืองวดั เพราะพระองคท์รงมองเห็นลึกซ้ึงยิง่กวา่ 

ตวัอยา่งบุคคลเช่นนาธานาแอล ชาวโลกมองเห็นวา่ท่านเป็นบุคคลท่ีชอบเยาะเยย้ความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น พระเยซูทรงมองเห็นเช่นเดียวกบัชาวโลกแต่ทรงเห็นซ้ึงยิ่งไปกว่านั้นอีก เช้าวนัหน่ึงขณะท่ี
พระองค์เสด็จผ่านพุ่มไมไ้ป พระองค์ทอดพระเนตรเห็นชายผูห้น่ึงก าลงัอ่านพระคมัภีร์และอธิษฐาน
ดว้ยใจร้อนรนชายผูน้ี้นึกถึงวา่คงจะไม่มีใครเห็นการกระท าของตน แต่พระเยซูทรงล่วงรู้วา่ชายผูน้ี้ก าลงั
เสาะแสวงหาและคน้ควา้ความเช่ืออนัแทจ้ริง นัน่คือนาธานาแอล บุคคลท่ีชาวโลกเรียกวา่เป็น “นกัเยาะ
เยย้” ตวัยง 

ในท่ีสุดสหายคนหน่ึงก็พานาธานาแอลมาพบกบัพระเยซู พระองค์ไม่ทรงเอาในใส่ในส่ิงท่ี
ชาวโลกมองเห็น พระองคท์รงมองเห็นวา่ชายผูน้ี้ยงัมีคุณสมบติัท่ีชาวโลกมองไม่เห็นซ่อนอยูใ่นตวัเป็น
อนัมาก ชายผูน้ี้ไดอ้ธิษฐานและใช้ความคิดอย่างลึกซ้ึงท่านต่อสู้เพื่อแสวงหาความเช่ืออนัแทจ้ริงอย่าง
เอาเป็นเอาตายบุคคลชนิดน้ีแหละเป็นผูมี้ความมัน่ใจ มีสติปัญญา ความจริงใจและความคิดลึกซ้ึงยิง่นกั 

พระเยซูไดส้นทนากบัชายผูน้ี้ และไดท้รงผกูมิตรกบันาธานาแอล พระองคไ์ดน้ าเอาส่ิงดีในตวั
นาธานาแอลซ่ึงชาวโลกหรือแมแ้ต่ตวันาธานาแอลก็ไม่ทราบว่าตนมีอยู่ออกมาตีแผ่ให้นาธานาแอล
ทราบ ในท่ีสุดนาธานาแอลก็กลายเป็นอคัรสาวกคนหน่ึง และเป็นมิตรท่ีใกลชิ้ดกบัองค์พระเยซูคริสต์
ดว้ย 

พระเยซูทรงมองเห็นส่ิงท่ีอยูใ่นท่านซ่ึงชาวโลกมองไม่เห็นส่ิงนั้นแมต้วัท่านเองก็ไม่เคยนึกคิด
ฝันวา่จะมีอยู ่บางทีท่านคิดวา่ท่านเป็นแต่เพียงนกัธุรกิจท่ีชอบเหยยีดหยามผูอ่ื้น เป็นคนหวัแข็งชอบข่มขู่
ผูอ่ื้น ด่ืมสุราจดั หรือบางทีก็นึกว่าท่านเป็นแต่เพียงคนเป็นโรคเส้นประสาท มีความรู้ต้ืนเขิน หรือเป็น
แต่เพียงแม่บ้านท่ีท าอะไรไม่เรียบร้อยถ่ีถ้วนเท่าท่ีควร หรือชาวโลกอาจมองเห็นท่านเป็นแต่เพียง
แม่บา้นท่ีแผดเสียงเกร้ียวกราดเท่านั้น 
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พระเยซูคริสต์ทรงมองเห็นท่านอีกแง่หน่ึง คือมองเห็นความสามารถในตวัท่าน ท่านอาจเป็น
บุคคลท่ีดีกวา่นั้นได ้โลกมองนาธานาแอลเป็นเพียงบุคคลท่ีชอบเหยียดหยามเท่านั้น ส่วนพระเยซูทรง
มองเห็นท่านในดา้นความเป็นสาวกท่ีดีของพระองคส์ าหรับพวกเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกนั 

ก่อนท่ีนาธานาแอลจะมาพบพระเยซู ท่านคิดวา่พระองคเ์ป็นชาวบา้นนอก มาจากนาซาเร็ธ เป็น
ช่างไมช้าวบา้นนอกธรรมดาเท่านั้น พวกเพื่อน ๆ เห็นวา่ไม่เป็นประโยชน์ท่ีจะโตเ้ถียงกบัท่านต่อไป ถา้
นาธานาแอลรู้จกัพระเยซูแต่เพียงข่าวลือเท่านั้นท่านก็จะไม่ไดพ้บพระผูช่้วยให้รอด ในท่ีสุดนาธานา
แอลไดม้าเห็นพระองคด์ว้ยตนเอง นิสัยของท่านจึงไดรั้บการเปล่ียนแปลงใหม่หมด 

บางทีพระเจ้าหรือพระเยซูมีความหมายแก่ตวัท่านทั้งหลายน้อยไป คร้ังหน่ึงบุคคลผูห้น่ึง
พิจารณาศาสนาคริสเตียนอยู่เป็นเวลานาน ก็ไม่ค่อยสนใจอะไรมากนกั เพื่อนท่ีฉลาดคนหน่ึงจึงช้ีให้ดู
รูปท่ีหนา้ต่างกระจกโบสถซ่ึ์งปรากฏเป็นรูปสีต่าง ๆ  

ชายผูน้ี้พดูวา่ “มองไม่เห็นภาพอะไรเลย” เพื่อนก็เห็นพอ้งดว้ย แลว้ชวนชายผูน้ี้เขา้ไปในโบสถ ์
เม่ือเขา้ไปขา้งใน ก็มองเห็นพระกายของพระเยซูคริสต์และลวดลายต่าง ๆ ไดช้ดัเจนเพราะแสงสว่าง
ภายนอกส่องทะลุหนา้ต่างเขา้ไปขา้งใน 

ท่านจะตอ้งเขา้ไปขา้งในจึงจะเห็นพระเจา้ได ้ถา้ยืนอยูเ่พียงภายนอก ถกเถียงปัญหากนัเร่ือยไป
แลว้ พระองคก์็มีความหมายแก่ท่านเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 

จงเขา้ไปขา้งใน เขา้เป็นสมาชิกในคริสตจกัร ถา้ท่านยงัมิไดเ้ขา้เป็นสมาชิกท่ีใด ๆ จงเขา้ไปขา้ง
ใน ในหนา้หนงัสือพระคมัภีร์ ถา้ท่านยงัไม่เคยไดอ่้านมาก่อนเลย 

จงเขา้ไปขา้งใน เขา้ไปเฝ้าพระเจา้ดว้ยการอธิษฐานและมอบถวายชีวิตของท่านแด่พระองค ์
ยอมรับวา่ท่านตอ้งการความช่วยเหลือจากพระองค ์และทูลขอดว้ยการถ่อมใจ 

จงเขา้ไปขา้งใน จงสนใจพระองคอ์ยา่งจริงจงั 
เม่ือท่านไดเ้ขา้ไปขา้งในแลว้ พระองค์เป็นคนละคนกบัท่ีท่านไดเ้คยรู้จกัมาก่อน ท่านจะพบว่า 

พระองคเ์ป็นบรมครู เป็นพระบุตรของพระเจา้ และเป็นกษตัริยด์งัท่ีนาธานาแอลไดพ้บมาแลว้ 
นาธานาแอลเป็นปุถุชน เม่ือเจา้พนกังานบงัคบัให้พระอาจารยแ์บกกางเขน และพาตระเวนไป

ตามถนนสายต่าง ๆ ราวกบัอาชญากร เขาไดเ้อาตะปูตอกท่ีพระหัตถ์และพระบาท ปล่อยให้พระองค์
ส้ินพระชนมอ์ยูบ่นไมก้างเขน นาธานาแอลรู้สึกตกใจกลวัยิง่นกั เพราะพระอาจารยพ์ระบุตรของพระเจา้ 
กษตัริยแ์ห่งอิสราเอลตายเสียแลว้ ชาวโลกพากนัเยาะเยย้นาธานาแอลอีกนาธานาแอลกลบัไปยงัหมู่บา้น
ชาวประมงท่ีเมืองคาเปอร์นาอูมซ่ึงอยูท่างเหนือของทะเลกาลิลีอีกวาระหน่ึง และท าการประมงร่วมกบั
สาวกองค์อ่ืน ๆ ของพระเยซู พระบุตรของพระเจา้และกษตัริยแ์ห่งอิสราเอล นาธานาแอลควรจะอยู่ท่ี
นั่นต่อไปจนกว่าจะตายเพราะคิดอยู่เสมอว่าต ารวจลบัของพวกโรมนัคงจะไม่ตามไปจบัท่านในข้อ
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กล่าวหาท่ีวา่เป็นพรรคพวกกบัพระเยซู และหวงัวา่ทุกคนจะเลิกกล่าวขวญัถึงเร่ืองการเป็นสาวกของพระ
เยซูเสียที ท่านหวงัว่าท่านคงจะลืมสมัยท่ีเคยด าเนินชีวิตอย่างมหัศจรรย์ในฐานะท่ีเป็นสาวกของ
พระองค ์

เม่ือนาธานาแอลมาอยู่เมืองคาเปอร์นาอูมได้สองสามวนั ท่านกบัพรรคพวกก็ออกไปหาปลา
ตลอดคืน โชคร้ายจบัปลาไม่ไดเ้ลย จนตวัเดียว รู้สึกเหน็ดเหน่ือย เบ่ือหน่ายและหมดก าลงัใจ 

พอแสงเงินแสงทองจบัขอบฟ้าเหนือภูเขาซีเรียน ชาวประมงพากนัแจวเรือเขา้ฝ่ัง เม่ือจวนจะถึง
ฝ่ังก็ไดย้ินเสียงคนร้องเรียก แลว้ก็ชายคนหน่ึงในเงาหมอกมืดสลวั ๆ สักครู่หน่ึงท่านและพรรคพวกก็
ประหลาดใจ เพราะบุคคลนั้นคือ พระเยซูผูท้รงพระชนมอ์ยู ่

ให้เราหยุดพิจารณาเร่ืองน้ีก่อนสักครู่หน่ึง พวกสาวกอา้งว่าเขาเห็นพระเยซูทรงเป็นข้ึนมาอีก 
เร่ืองน้ีอธิบายไดเ้ป็นสามประการ ดงัน้ี คือ 1 พวกน้ีแต่งเร่ืองกุข้ึนเอง หรือ 2. เขาอาจละเมอเพอ้ฝันไป 
และ 3. เป็นเร่ืองจริงตามค ายนืยนัของเขา คือพระเยซูทรงเป็นข้ึนมาอีก ขอให้เราไดพ้ิจารณาโดยละเอียด
ในสามประการดงักล่าวน้ี 

พวกสาวกอาจแต่งเร่ืองข้ึนเองวา่ ไดเ้ห็นพระเยซูทรงเป็นข้ึนมาจากตาย เป็นไปไดห้รือ ขอ้น้ีไม่
น่าเป็นไปไดเ้ลยเพราะสาวกมิไดคิ้ดวา่จะไดเ้ห็นพระเยซูอีก ทั้งการแต่งเร่ืองน้ีข้ึนจะไดป้ระโยชน์อะไร 
ไม่มีเลย ความจริง ถา้พวกสาวกประกาศว่าไดเ้ห็นพระเยซูทรงเป็นข้ึนมาจากตาย กลบัจะไดรั้บความ
เสียหายมาก เช่นถูกคนอ่ืนหวัเราะเยาะ ถูกเยย้หยนัถากถาง ถูกรังแก ถูกลงโทษ และในท่ีสุดอาจถูกฆ่า
ตายก็ได ้เพราะส่ิงต่าง ๆ ดงักล่าวน้ีเกิดข้ึนแก่สาวกแทบทุกคน 

อาจจะละเมอเพอ้ฝันไปน่ะรึ เป็นไปไม่ได ้เพราะพวกสาวกเป็นคนเอาการเอางานและเป็นคน
ธรรมดา ไม่ใช่นกัฝัน ทั้งนาธานาแอลก็เป็นคนช่างสงสัยและดูหม่ินในส่ิงซ่ึงไม่น่าจะเป็นไปไดท้่านเป็น
นกัศึกษา เป็นนกัคิดคน้ และมีจิตใจมัน่คง ยอ่มจะไม่ยอมเช่ือส่ิงลวงตาหรือหลงละเมอเพอ้ฝันไดง่้าย ๆ 

ฉะนั้นเราจึงตอ้งฟังค าอธิบายจากนาธานาแอลและคนอ่ืน ๆ ท่ีอธิบายเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไว ้คือว่า
พระเยซูทรงเป็นข้ึนมาจากความตายจริง นาธานาแอลก็เช่ือมัน่ในขอ้น้ี 

บทเรียนเร่ืองการคืนพระชนม์สอนนาธานาแอลให้รู้ว่าการถูกผูอ่ื้นเยาะเยย้ไม่ส าคญั บทเรียน
นั้นสอนให้ท่านเช่ือมัน่วา่พระเจา้ยงัทรงกระท าพระราชกิจของพระองคอ์ยูใ่นโลกน้ี และสอนท่านให้รู้
วา่ ไม่มีผูใ้ดหรือส่ิงใดจะท าลายหรือลบลา้งความรักของพระเจา้เสียได ้เหตุฉะนั้นจึงท าให้นาธานาแอ
ลกลายเป็นบุคคลส าคญัผูห้น่ึงในการตั้งคริสตจกัรในสมยัต่อมา 

ถา้พระเจา้ไม่ทรงให้พระเยซูคริสต์เป็นข้ึนมาจากความตายแลว้ ชีวิตของเราก็ไม่มีความหมาย
อะไรเลย 

พระเยซูคริสตท์รงพระชนมอ์ยู ่และเพราะพระองคย์งัทรงพระชนมอ์ยู ่เราจึงมีชีวตินิรันดร์ 
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มทัธิว 

มทัธิวมีช่ือเดิมวา่ เลว ีเป็นคนเก็บภาษี ในสมยัน้ีไม่มีความแตกต่างอะไรกบัคนมีอาชีพอ่ืน ๆ แต่
ในสมยัพระเยซู ใคร ๆ พากนัหลงรังเกียจคนเก็บภาษี เพราะคนเก็บภาษี สังคมถือวา่มีฐานะเหมือนกบั
คนคา้สุราเถ่ือน นกัเลงการพนนัหรืออนัธพาลในสมยัน้ี 

ท่านควรจะได้รู้เร่ืองราวของคนเก็บภาษีในสมยันั้นไวบ้้างเร่ิมแรกก็คือเขาต้องเสียเงินซ้ือ
ต าแหน่ง เม่ือไดต้  าแหน่งมาแลว้ก็มีหนา้ท่ีเก็บภาษีจากประชาชนส่งไปยงักรุงโรมจ านวนหน่ึงทุกปีส่วน
ท่ีเก็บไดน้อกเหนือไปจากจ านวนนั้นก็ยกัยอกเอาไวเ้ป็นผลก าไรของตน มิน่าล่ะ! คนเก็บภาษีจึงพากนั
ร ่ ารวยไปตาม ๆ กนั 

เลวไีดต้  าแหน่งคนเก็บภาษีประจ าเมืองคาเปอร์นาอูม ซ่ึงตั้งอยูบ่นเส้นทางการคา้ส าคญัระหวา่ง
เมืองดาเมเซ็กกบัเมืองเอเกอร์ (เมืองท่าริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน) เลวีคงจะยกัยอกเงินไวเ้ป็นจ านวน
มากมาย 

พวกเก็บภาษีร ่ ารวยมาก เขาซ้ือต าแหน่งร ่ ารวยดว้ยเงินแต่ในการกระท าเช่นน้ี เขาตอ้งขายมโน
ธรรมคือความรู้สึกผิดชอบในส่วนลึกแห่งจิตใจไปส้ิน ตลอดเวลาท่ีเขาด ารงต าแหน่งน้ีเร่ือยไป เขา
จะตอ้งทุจริตในหนา้ท่ี เป็นตน้วา่ การกินสินบน ฉอ้โกง และกดข่ีข่มเหงผูอ่ื้น ในไม่ชา้ก็จะกลายเป็นคน
ฉอ้ราษฎร์บงัหลวงอยา่งไม่น่าเป็นไปได ้

คนเก็บภาษีซ้ือต าแหน่งร ่ ารวยดว้ยเงิน แต่เขาตอ้งขายเพื่อนฝงูไปหมด เขาสูญเสียเพื่อนฝงูไป ก็
เพราะเพื่อนฝงูเหล่านั้นกลวัเขา จึงเลิกคบคา้สมาคมกนั ส่วนคนอ่ืน ๆ ก็พากนัเกลียดชงั คนเก็บภาษีจะ
ไม่ไดรั้บความยกยอ่งนบัถือจากพวกโรมนัเลยกลบัจะถูกเหยียดหยามดว้ยซ ้ าไป เพราะคนเก็บภาษีเป็น
เพียงเคร่ืองมือหาเงินให้เขาเท่านั้น ดงันั้นพวกเก็บภาษีจึงถูกขบัไล่ให้ไปคบคา้สมาคมกบัคนรวยเลว ๆ 
ท่ีไม่มีใครชอบพอ 

คนเก็บภาษีซ้ือต าแหน่งร ่ ารวยดว้ยการขายชาติของตนภาษีแสดงถึงภาระอนัหนกัแห่งการยึด
ครองโดยมหาอ านาจซ่ึงเขา้มารุกราน บุคคลท่ีเขา้ไปประจบประแจงพวกโรมนัถูกประณามวา่เป็นคน
ทรยศต่อชาติ คนเก็บภาษีถูกเหยียดหยามเป็นคนถ่อยแมแ้ต่ค าพยานของพวกน้ีศาลยุติธรรมก็ไม่ยอมรับ
ฟัง และไม่ยอมใหส้าบาน เพราะไม่มีใครเช่ือค าพดูของบุคคลจ าพวกน้ี 

คนเก็บภาษีซ้ือต าแหน่งร ่ ารวยดว้ยการขายศาสนาของตนสังคมท่ีดีถือวา่คนเก็บภาษีและโสเภณี
อยูใ่นระดบัชนชั้นต ่าท่ีสุดคนเก็บภาษีถูกเหยียดหยามวา่เป็นคนไม่มีความคิดและไร้ศีลธรรมจึงถูกห้าม
ไม่ใหเ้ขา้ร่วมนมสัการในโบสถ ์เงินของพวกเก็บภาษีศาสนาถือวา่เป็นเงินไม่บริสุทธ์ิ และทุกศาลาธรรม
ไม่ยอมรับเงินถวายของเขา 
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เม่ือพดูถึงคนเก็บภาษี ก็หมายถึงอาชีพของเขา แต่ยิ่งไปกวา่นั้นหมายถึงการเสียช่ือเสียง คือการ
มีช่ือเสียงไม่ดีนัน่เองลกัษณะต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้เหล่านั้นแหละ เป็นลกัษณะของเลว ี

พระเยซูทรงมองเห็นลกัษณะพิเศษของคนเก็บภาษีซ่ึงคนอ่ืนมองไม่เห็น พระองค์จึงไดท้รง
เลือกเลวเีขา้เป็นสาวกของพระองคแ์ละทรงยกยอ่งเป็นเอกอคัรสาวกดว้ย 

ในการท่ีพระเยซูทรงเลือกเลวี เราอาจจะกล่าวว่าพระองค์ไม่มีความสามารถในการเลือกตวั
บุคคลร่วมงานให้ถูกเป็นท่ีพอใจของสังคม เพราะวา่ยงัมีบุคคลอ่ืนอีกเป็นอนัมากท่ีมีคุณสมบติั มีพื้นเพ
น่านบัถือ และมีความประพฤติดี ปัญหามีวา่ เหตุใดพระองค์จึงทรงเลือกเอาเลวี ประชาชนตกตะลึงไป
ตาม ๆ กนั ท าไมหนอพระองคไ์ม่ทรงเลือกเอาใครสักคนหน่ึงซ่ึงมีผูน้บัหนา้ถือตามาช่วยในพระราชกิจ
ของพระองค์ ใครสักคนหน่ึงก็ไดท่ี้ไม่ใช่เลวี จะช่วยเพิ่มพูนความนิยมชมชอบในตวัพระองคแ์ละพระ
ราชกิจของพระองคอี์กมากมายทีเดียว 

พระเยซูมิไดเ้สด็จมาเพื่อแสวงหาความนิยมชมชอบจากมหาชน พระองคเ์สด็จมาเพื่อส าแดงวา่
พระเจ้าทรงสามารถกระท าการอัศจรรย์ได้ คือเปล่ียนแปลงจิตใจของบุคคลท่ีไม่น่าจะเปล่ียนได้
ดงัเช่นเลวผีูน้ี้ 

พระเยซูทรงตั้งช่ือใหเ้ลวใีหม่วา่ “มทัธิว” ซ่ึงแปลวา่ “ของประทานจากพระเจา้” เพราะพระองค์
ทรงมุ่งหวงัจะให้มทัธิวประพฤติตนให้สมกบัช่ือท่ีทรงประทานให้นั้นมทัธิวก็ท าได้เช่นนั้นจริง ๆ 
นบัตั้งแต่เม่ือท่านไดรู้้จกัพระเยซู ชีวิตของท่านก็เป็นของประทานจากพระเจา้ มทัธิวผูซ่ึ้งมีประวติัเดิม
มาไม่ดี ไดเ้สาะแสวงหาพระเจา้ พระเจา้ก็ทรงเสาะแสวงหาท่านด้วย พระเยซูคริสต์ไดเ้ขา้มาในชีวิต
ของมทัธิว ท่านก็ไดท้  างานเพื่อพระเจา้ทนัที ถา้พระเยซูคริสตเ์สด็จมาสู่จิตใจของผูใ้ดจริง ๆ แลว้บุคคลผู ้
นั้นก็มีความอยากท่ีจะกระท าอะไรสักอย่างเพื่อพระองค์ทนัที นัน่คือตอ้งการจะให้คนอ่ืน ๆ ไดเ้ขา้มา
รู้จกัพระเยซูคริสตด์ว้ย 

มทัธิวเป็นคนช่างคิด เป็นศิษย์ท่ีไม่ซ ้ าแบบศิษย์คนอ่ืน ๆ ท่านตระหนักดีว่า สิทธิคือความ
รับผิดชอบ ฉะนั้นสิทธิในการติดตามพระเยซูคริสต์ ก็คือการรับผิดชอบท่ีจะติดตามพระองค์ไปและ
จะตอ้งประกาศพระนามของพระองคใ์หค้นอ่ืนทราบดว้ย 

ส าหรับมทัธิวได้ใช้วิธีการท่ียงัไม่เคยมีผูใ้ดใช้มาก่อนคือท่านจดัเล้ียงอาหารคนร ่ ารวยท่ีถูก
เหยยีดหยาม เพื่อใหบุ้คคลเหล่านั้นไดม้าพบปะกบัพระเยซู วธีิการเช่นน้ีพระเยซูทรงพอพระทยัมาก 

มทัธิวไม่มีทีท่าจะเป็นนกับุญ (คือผูบ้ริสุทธ์ิ) คริสเตียนอ่ืน ๆ ก็ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น แมพ้ระ
เยซูเองก็เช่นกนัพระองค์เสด็จไปร่วมรับประทานอาหาร และเป็นมิตรกบัคนชั่วทั้งหลาย แมว้่าการ
ปฏิบติัของพระองคจ์ะท าใหผู้ท่ี้ถือตวัวา่ดีวเิศษตอ้งตกตะลึงไปก็ตาม 
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พระเยซูคริสต์ทรงนิยมบุคคลท่ีเอาการเอางาน มีวิธีติดต่อกบัผูอ่ื้นโดยไม่ซ ้ าแบบใคร เช่น
เดียวกบัมทัธิวและท่านทั้งหลาย ส่ิงส าคญัก็คือแบ่งปันความเช่ือในพระองคใ์ห้คนอ่ืน ๆ ดว้ย เรายิ่งแบ่ง
ความเช่ือใหผู้อ่ื้นมากเท่าใด ความเช่ือในตวัเราก็จะเจริญทวมีากข้ึนเป็นล าดบั ถา้หากเก็บความเช่ือเอาไว้
แต่ผูเ้ดียวแลว้ ความเช่ือนั้นก็จะหมดส้ินไป 

มทัธิวจดังานเล้ียงเหล่าเศรษฐีท่ีไม่มีใครคบคา้สมาคมเรามกัจะคิดวา่พวกท่ีไม่มีใครคบนั้นเป็น
คนยากจนอนาถา แต่ความจริงแลว้เศรษฐีท่ีไม่มีใครคบมีอยูร่อบตวัเรามากมาย คนท่ีร ่ ารวยทางวตัถุเป็น
ส่วนมากเหินห่างไปจากพระเจา้ และมกัจะชิงชงัตวัเองดว้ย 

ท่านจงช่วยเหลือบุคคลเหล่าน้ีท่ีท่านรู้จกั จงช่วยเหลือเขาเป็นพิเศษโดยเฉพาะ เพราะเขาเป็น
บุคคลท่ีตอ้งการความช่วยเหลือจากพระเจา้มาก เช่นชวนให้เขาไปนมสัการท่ีโบสถ์พร้อมกบัท่านในวนั
อาทิตย ์

อีกส่ิงหน่ึงท่ีมทัธิวท าก็คือ ท่านถวายสติปัญญาและความสามารถใหแ้ก่พระเยซูคริสต ์มทัธิวรับ
ราชการอยูใ่นกรมสรรพากรของรัฐบาลโรมนัเป็นเวลาหลายปี ท่านมีความคุน้เคยกบัความเป็นระเบียบ
ในการงานของพวกโรมนั เป็นคนท างานท่ีมีความคิดเฉียบแหลม มีความสามารถในทางบญัชีเป็นอยา่ง
ดี ท่านจึงสามารถจดังานไดอ้ยา่งเป็นระเบียบ เรียบร้อยและประณีต มทัธิวเป็นคนหลกัแหลมอาจสังเกต
รายละเอียดต่าง ๆ ไดดี้ ท่านมีความจ าแม่นย  า สามารถบนัทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดท้ั้งหมด และบนัทึก
อย่างตรงไปตรงมาความสามารถเหล่าน้ีเป็นคุณสมบติัของนักธุรกิจ บดัน้ีมทัธิวได้ใช้ความสามารถ
เหล่านั้นเพื่อพระราชกิจของพระเจา้แลว้ 

เพราะมทัธิวมีคุณสมบติัดงักล่าว จึงไดเ้ขียนพระกิตติคุณของพระเยซู ซ่ึงเราเรียกวา่ “พระกิตติ
คุณมทัธิว” ไดเ้ป็นอยา่งดี หนงัสือเล่มน้ีเช่ือมโยงพนัธสัญญาเดิม (พระคมัภีร์เดิม) กบัพนัธสัญญาใหม่ 
(พระคมัภีร์ใหม่) ใหก้ลมกลืนกนัไดอ้ยา่งแนบเนียน เพราะฉะนั้นจึงไดจ้ดัหนงัสือของท่านไวเ้ป็นอนัดบั
แรกในพนัธสัญญาใหม่ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั 27 เล่ม และใชม้าจนกระทัง่ทุกวนัน้ี 

มทัธิวไม่ใช่คนดีเด่นในสายตามหาชน คนทุกคนไม่จ  าเป็นตอ้งดีเด่น เราขอบพระคุณพระเจา้
ส าหรับคนแบบมทัธิวผูไ้ดถ้วายสติปัญญาและความสามารถของท่านใหพ้ระเยซูคริสต ์

เราทั้งหลายรู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณมทัธิวเป็นอนัมาก ถา้ไม่ไดท้่านผูน้ี้แลว้ เราจะไม่มีโอกาสไดฟั้ง
ค าเทศนาบนภูเขาอยา่งครบถว้น เพราะเม่ือพระเยซูทรงเทศนาท่านอาจจะบนัทึกเอาไวก้็เป็นได ้

ถา้ไม่ได้มทัธิวแล้ว เราจะไม่เขา้ใจถึงเหตุผลท่ีพระเยซูทรงย  ้าถึงขอ้ปฏิบติัซ่ึงพวกคริสเตียน
จะตอ้งกระท าไดโ้ดยแจ่มแจง้ มทัธิวเป็นผูรู้้จกัสันดานของมนุษยดี์เพราะท่านเองเคยกระท าผิดชัว่ร้ายมา
มากแล้ว ท่านจึงได้ย  ้ าถึงส่ิงท่ีพระเยซูทรงต้องการให้สาวกปฏิบัติ มัทธิวเขียนข้อความอย่าง
ตรงไปตรงมา เพื่อใหพ้วกเราเขา้ใจไดง่้าย เช่น “ไม่มีผูใ้ดปฏิบติันายสองนายได.้.......ท่านจะปฏิบติัพระ
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เจา้และปฏิบติัเงินทองดว้ยก็ไม่ได”้ “จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจา้และความชอบธรรมของพระองค์
ก่อน.......” (มทัธิวบท 6) ท่านจะรักพระเจา้หรือรักทองค าดี จงระลึกถึงส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก่อน 

มทัธิวได้น าเอาประสบการณ์ในชีวิตท่ีเหลวแหลกในอดีตของท่าน รวมทั้งความสามารถอนั
ยอดเยีย่มออกมอบถวายแด่พระเยซูและใชชี้วติท างานเพื่อพระองค ์ดว้ยความช่วยเหลือจากพระเจา้ มทัธิ
วไดก้ลายเป็น “ของประทานจากพระเจา้” อนัแทจ้ริง 

อยา่งไรก็ตาม มทัธิวมีความถ่อมใจอยูเ่สมอ แมเ้พื่อน ๆ พยายามลืมความหลงัของท่าน มทัธิวก็
ไม่ยอมปิดบงัความชัว่ของตน ความจริงเม่ือท่านกล่าวถึงตวัท่านเองในพระกิตติคุณมทัธิวก็อา้งว่าเป็น
คนเก็บภาษีช่ือเลว ีแต่ท่านก็ยงัมีความถ่อมใจใชช่ื้อน้ีเสมอมา 

มทัธิวไม่ยอมลืมความหลงัท่ีท่านเคยชัว่มาแลว้ และไม่ยอมลืมเร่ืองท่ีพระเยซูไดท้รงกระท าเพื่อ
ท่าน ท่านอยากให้คนอ่ืน ๆ ไดท้ราบเร่ืองของท่านดว้ยผูอ่้านคงไม่พอใจเป็นอยา่งยิ่งแต่พระเยซูคริสต์
ทรงเปล่ียนนิสัยของท่านโดยส้ินเชิง มทัธิวเคยกล่าวเสมอวา่ “ตวัขา้พเจา้น้ีแหละเป็นขอ้พิสูจน์ท่ีดีท่ีสุด
วา่พระเจา้ทรงกระท าการอศัจรรยไ์ด”้ 

มทัธิวกล่าววา่ พระเยซูทรงกระท าใหข้า้พเจา้กลายเป็นคนใหม่ไดฉ้นัใด พระองคก์็ทรงสามารถ
กระท าแก่ท่านทั้งหลายไดเ้ช่นเดียวกนัฉนันั้น คนเจบ็ป่วยและคนบาปทั้งหลายเชิญมาหาพระองคเ์ถิด 

การท่ีมทัธิวน าเอาเร่ืองการกลบัใจใหม่ของตนแทรกลงระหว่างเร่ืองหลายเร่ืองเก่ียวกบัการ
มหศัจรรยท่ี์พระเยซูทรงกระท านั้นมีความหมายลึกซ้ึงยิ่งนกั ท่านไดเ้ล่าเร่ืองพระเยซูรักษาคนง่อย คนผี
สิง คนตาบอด ฯลฯ แลว้แทรกเร่ืองของท่านซ่ึงเป็นเร่ืองมหัศจรรยด์ว้ยเหมือนกนั ว่าพระเยซูทรงช่วย
ท่านใหร้อด คือรอดจากความบาปและรอดจากความโลภไดอ้ยา่งไร 

การมหศัจรรยเ์คยเกิดข้ึนในชีวิตของท่านหรือไม่ ท่านอาจจะตอบวา่ การมหศัจรรยใ์นชีวิตของ
ขา้พเจ้าอาจไม่มีหวงัเกิดข้ึนได้ ผูท่ี้คิดว่าไม่มีหวงัเคยได้รับการเปล่ียนแปลงเป็นคริสเตียนได้อย่าง
มหศัจรรย ์

ความมุ่งหมายอนัแทจ้ริงในชีวติของท่านทั้งหลายก็คือการเขา้มาเป็นคนของพระเยซูคริสต ์เหตุ
ใดท่านจึงไม่ตั้งตน้เสียแต่บดัน้ีเล่า 
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โธมสั 

ในวนัท่ี 1 มกราคม ปี 1929 มีการแข่งขนัฟุตบอลระหว่างวิทยาลัยเทคนิคคาลิฟอร์เนียกับ
วทิยาลยัเทคนิคจอร์เจียท่ีสนามแข่งขนัโรสโบล์ พอเร่ิมแข่งขนัฝ่ายวิทยาลยัจอร์เจียเป็นฝ่ายไดลู้กบอลล ์
แต่ถูกฝ่ายตรงกนัขา้มแยง่เอาไปได ้คนท่ีแยง่ไดช่ื้อรอยริเกิลล ์

ริเกลลรี์บพาลูกวิง่ออกไปโดยเร็ว ผูดู้โห่ร้องเสียงดงัรอบสนาม เพราะริเกิลล์พาลูกวิ่งไปผิดทาง 
เขาวิ่งไปไดไ้กลถึง 63 หลา เพื่อนฝ่ายเดียวกนัท าให้เขาลม้ลง การท่ีริเกิลล์วิ่งผิดทาง ท าให้อีกฝ่ายหน่ึง
ไดเ้ปรียบและชนะการแข่งขนัในคราวนั้น 

ใคร ๆ ไม่ยอมลืมเร่ืองน้ี เม่ือพูดถึงริเกิลล์ทีไรก็พากนัให้สมญาว่า “ริเกิลล์ผูห้ลงทาง”  คนทั้ง
หลานยงัต าหนิวา่เขาเป็นคนวิง่หลงทางอยูเ่สมอ แมว้า่เขา้จะเติบโตเป็นผูใ้หญ่แลว้ก็ตาม ใคร ๆ ก็ยงัเรียก
เขาว่า “นายริเกิลล์ผูห้ลงทาง” เสมอมา คล้ายกับว่าถ้อยค าเหล่านั้นเป็นเหมือนฝ้ายแขวนคอเขาอยู่
ตลอดเวลาทีเดียว 

ยงัมีอีกผูห้น่ึงท่ีมีป้ายแขวนคอเช่นนั้นเหมือนกนั ผูน้ี้คือโธมสั ใคร ๆ พากนัเรียกท่านวา่ “โธมสั
ช่างสงสัย” เม่ือออกช่ือชายผูน้ี้ทีไร เรามกัจะดูถูกว่าเป็นคนเหลวไหล แต่โธมสัก็มีความดีอ่ืน ๆ อยู่
เหมือนกนั แมม้นุษยจ์ะมองไม่เห็นและจ าไม่ได ้พระเจา้ทรงมองเห็นและจ าได ้มนุษยเ์ราชอบจ าไดแ้ต่
ความไม่ดีของผูอ่ื้น แต่พระเจา้ทรงจ าไดย้ิง่ไปกวา่นั้นอีก 

บางทีท่านอาจเคยเป็นคนมีช่ือเสียงไม่ดี และพยายามด าเนินชีวิตใหม่ปกปิดความไม่ดีนั้น หรือ
เป็นคนมีความหลงัส่ิงไม่ดีเหล่าน้ีคนเราชอบจดจ ากนั แต่พระเจา้ทรงจ าทุก ๆ ส่ิงพระองค์ตอ้งการให้
ท่านตั้งตน้ชีวติใหม ่

โธมัสก็มีความดีอยู่บ้าง เช่นเม่ือคร้ังพระเยซูต้องการจะไปเยี่ยมลาซารัสผูเ้ป็นสหายของ
พระองค ์ซ่ึงป่วยหนกัอยูท่ี่เมืองเบธาเนีย เบธาเนียอยูใ่กล ้ๆ กบักรุงเยรูซาเล็ม เวลานั้นพระเยซูเป็นบุคคล
ท่ีทางการตอ้งการตวั ถา้พระองคขื์นเสด็จไปใกลก้รุงเยรูซาเล็มอีกอาจจะถูกจบั 

พวกสาวกอ่ืน ๆ ห้ามไม่ให้พระองค์เสด็จไปยงัหมู่บา้นเบธาเนีย เกรงว่าจะไม่ปลอดภยั แต่
โธมสัมองเห็นพระลกัษณะของพระเยซูมิไดเ้สด็จมาเพื่อช่วยพระองคเ์อง แต่เสด็จมาเพื่อช่วยเหลือและ
ปรนนิบติัผูอ่ื้น โธมสัทราบวา่พระเยซูอาจด าเนินชีวิตดว้ยความปลอดภยั และมัน่คงในแคลน้กาลิลีอนั
สงบเงียบ และโธมสัยงัทราบต่อไปวา่พระเยซูไม่ทรงเห็นวา่หนา้ท่ีของพระองค์นั้นเพื่อรักษาชีวิตของ
พระองคใ์ห้ปลอดภยัขณะน้ีลาซารัสตอ้งการความช่วยเหลือจากพระองค์โดยด่วนพระเยซูเท่านั้นท่ีจะ
ช่วยได ้และพระองคก์็ทรงเตม็พระทยัท่ีจะไปช่วย 
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โธมสัไดก้ล่าววา่ “ใหพ้วกเรารีบไปเถอะ ลาซารัสตอ้งการความช่วยเหลือ และพระอาจารยข์อง
เราก็ทรงสามารถช่วยได ้แมจ้ะถูกฆ่าตายเพราะการไปช่วยเหลือลาซารัสคร้ังน้ีก็ยอม ให้เรารีบไปกบั
เถอะ” เราตอ้งการบุคคลท่ีมีทศันคติเช่นน้ีมากมาย แมโ้ธมสัจะมองเห็นอนัตรายอยู่เบ้ืองหน้าก็ยงักลา้
กล่าววา่ “ใหเ้รารับไปช่วยเขาเถิด” 

มนุษยม์กัพูดแก้ตวัเสมอ เราเก่งในการแก้ตวักนันัก แต่เม่ือเราเห็นผูต้กทุกข์ได้ยากตอ้งการ
ความช่วยเหลือ หรือมีเหตุการณ์ท่ีจะตอ้งแก้ไขโดยปัจจุบนัทนัด่วน มีก่ีคร้ังท่ีเราให้ความช่วยเหลือ
บุคคลเหล่านั้น 

เรามกัจะกล่าวต าหนิติเตียนในโรงเรียนหรือนโยบายการปกครองบา้นเมือง แทนท่ีจะกล่าว
เช่นนั้น เราตอ้งการคนแบบโธมสัมาก ๆ ท่ีพดูวา่ “ใหเ้ราช่วยกนัเถอะ” 

เรามกัจะบ่นกนัเร่ืองอนัธพาลวยัรุ่นซ่ึงกลายเป็นอาชญากร เราพูดถึงเร่ืองน้ีซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าโดย
ไม่ไดป้ระโยชน์อะไรเลย เราตอ้งการคนกล้าท่ีกล่าวว่า “ให้เราตั้งตน้ช่วยกนัเถอะ” แล้วก็ไปช่วยใน
กิจการของลูกเสือ หรือช่วยสอนบทเรียนรววีารศึกษาตามโบสถต่์าง ๆ  

เรามวัแต่บ่นถึงเร่ืองอนาคตของโลก และของคนรุ่นหลงั ๆ เราตอ้งการบิดามารดาจ านวนมาก 
ๆ ท่ีหนุนก าลงัใจกนัดว้ยค าพดูท่ีวา่ “ให้เรามาช่วยกนัเถอะ” แลว้ช่วยกนัอบรมสั่งสอนศาสนาคริสเตียน
แก่พวกเด็ก ๆ อยา่งจริงจงั 

เราก าลงัต้องการอนุชนอีกมากมายท่ีกล้าลงมือท าการงาน ใช้สติปัญญาความสามารถและ
ความรู้ในวิชาการของเขา เพื่อเป็นศาสนาจารย ์ผู ้เช่ียวชาญในทางเกษตรวิศวกร แพทย ์นางพยาบาล 
และกิจการด้านอ่ืน ๆ เพื่อออกไปท าการประกาศพระศาสนาและช่วยเหลือบุคคลตามชนบทท่ียงัไม่
เจริญ 

อย่าเขา้ใจผิดคิดว่า การเป็นสาวกจะตอ้งประกาศพระศาสนาดว้ยเสียงอึกทึกครึกโครม โธมสั
เป็นคนคิดและพูดอย่างตรงไปตรงมา แต่ท่านก็ยงัมีความเข้าใจอะไรต่ออะไรผิดอยู่อีกหลายอย่าง 
อยา่งไรก็ตามพระเยซูยงัทรงตอ้งการโธมสัใหเ้ป็นสาวกของพระองค ์

โธมสัเขา้ใจผิดเม่ือพระเยซูตรัสภายหลงัการเล้ียงอาหารวา่ “ในปราสาทพระบิดาของเรามีท่ีอยู่
หลายแห่ง ถา้ไม่มีเราคงไดบ้อกท่านแลว้ เพราะเราจะไปจดัแจงท่ีส าหรับท่านทั้งหลาย ถา้เราไป....... เรา
จะมาอีก รับท่านไปอยู่กบัเราเพื่อเราอยู่ท่ีไหน ท่านทั้งหลายจะอยู่ท่ีนั่นด้วย เราจะไปทางไหน ท่าน
ทั้งหลายก็รู้จกัทางนั้น......” ขอ้ความท่ีกล่าวถึงปราสาทของพระบิดาท่ีมีอยูห่ลายแห่ง และทางนั้นเหล่าน้ี
โธมสัไม่เขา้ใจหมายถึงอะไร แลว้ท่านก็พดูออกมาตรง ๆ วา่ ท่านจะรู้จกัทางนั้นไดอ้ยา่งไร และทางนั้น
หมายถึงอะไร 
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ขอ้ความเหล่าน้ีเป็นปัญหาท่ีพวกเราถามกนัอยูเ่สมอ เราจะรู้จกัทางนั้นไดอ้ย่างไร ปัญหาเร่ือง
การด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลนั้นยุง่ยากมาก ยุ่งเหยิงซับซ้อนน่ากลวัยิ่งนกั ทางด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้ง
นั้นคืออะไร 

พระเยซูตรัสตอบว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต” มีทางเดียวเท่านั้นท่ีจะ
แกปั้ญหายุง่ยากต่าง ๆ ในชีวติของเราได ้นัน่คือทางพระเยซู ถา้เรารู้จกัพระองคก์็เท่ากบัเรารู้จกัแผนการ
ของพระเจา้ คือรู้จกัพระเจา้นัน่เอง 

เราเป็นหน้ีบุญคุณโธมสัอยูม่าก ปัญหาท่ีท่านถามข้ึนนั้นถามอย่างขวานผ่าซาก ตรงไปตรงมา 
พระเยซูก็ไม่ทรงบ่ายเบ่ียงในการตอบปัญหาของท่าน พระองค์ตรัสถึงเร่ืองเก่ียวกับพระองค์อย่าง
ตรงไปตรงมาท่ีสุดวา่ 

“เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต” ขา้พเจา้รู้สึกขอบคุณโธมสัมาก เพราะถา้โธมสั
มิไดพู้ดอย่างตรงไปตรงมาเช่นน้ีแลว้ เราก็จะไม่ทราบขอ้ความอนัเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราเป็น
อยา่งยิง่จากพระเยซูก็เป็นได ้

ขา้พเจา้รู้สึกยนิดีท่ีโธมสัสงสัยในเร่ืองท่ีพระเยซูทรงเป็นข้ึนมาจากความตาย เหตุการณ์เช่นน้ีจะ
ให้เช่ือกนัง่าย ๆ ไดอ้ย่างไร เพราะความสงสัยของโธมสัไดช่้วยให้ขา้พเจา้หายสงสัยและบงัเกิดความ
เช่ือน้ีได ้ถา้โธมสัซ่ึงเป็นคนหวัด้ือเช่ือยากและเป็นอยูใ่นสมยันั้นเกิดความเช่ือข้ึนไดแ้ลว้ เร่ืองน้ีจะตอ้ง
เป็นความจริงแน่นอน 

เน่ืองดว้ยเหตุผลบางประการ เม่ือคราวท่ีพระเยซูมาปรากฏเป็นคร้ังแรกภายหลงัท่ีพระองคถู์ก
ตรึงแลว้ โธมสัมิไดอ้ยูก่บัสาวกอ่ืน ๆ ขณะท่ีพระเยซูเสวยปลาช้ินหน่ึงต่อหน้าเหล่าสาวกเพื่อแสดงว่า
ส่วนท่ีเขามองเห็นอยูน่ั้นมิใช่นิมิต หรือความเพอ้ฝันหรือดว้ยใจนึกแต่อยา่งใด 

เหล่าสาวกจึงเล่าเร่ืองน้ีให้โธมสัฟัง มาตอบว่าเป็นไปไม่ได ้เป็นไปไม่ไดแ้น่นอน เพราะท่าน
ทราบเร่ืองท่ีพระเยซูถูกตรึงดีวา่ บุคคลท่ีถูกตรึงนั้น ร่างกายของเขาแขวนห้อยอยูบ่นไมก้างเขนอยา่งน่า
ทุเรศ โลหิตไหล ร้องครวญครางจนกวา่จะส้ินใจ ศพมีกล่ินเน่าเหม็น แมลงวนัตอมห่ึง บุคคลใดท่ีตกอยู่
ในสภาพเช่นน้ีไม่มีใครรอดชีวติมาไดเ้ลย ตอ้งตายอยา่งไม่มีปัญหา 

“ถา้เราไม่ไดเ้ห็นรอยตะปูท่ีฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์และมิได้เอาน้ิวมือของเราแยงเขา้ไปใน
สีขา้งของพระองค์แลว้เราจะไม่เช่ือ” โธมสักล่าวอย่างหนกัแน่น ถอ้ยค าของท่านเป็นทนายแกต่้างได้
เป็นอยา่งดี ในสมยัปัจจุบนัมีหลายคนท่ีถือว่าเร่ืองการคืนพระชนม์เป็นเร่ืองเหลวไหล บางคนถือวา่ไม่
เป็นความจริง และไม่มีหลกัฐานเพียงพอ คนท่ีเล่าเร่ืองก็เป็นคนท่ีเช่ือไม่ได ้หรือไม่ก็เป็นค าบอกเล่าของ
บุคคลท่ีมีอารมณ์อุปาทานอยา่งรุนแรง แต่น่ีเป็นโธมสั ท่านและสาวกคนอ่ืน ๆ บุคคลเหล่าน้ีไม่ใช่เป็น
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คนโง่ท่ีจะหลอกเล่นไดง่้าย ๆ ท่านมิใช่คนจ าพวกทรงเจา้เขา้ผี ท  าพิธีปลุกเสกให้เห็นส่ิงท่ีอยากเห็นตาม
ความนึกคิดของตน 

โธมสัและเหล่าสาวกเป็นคนท างานกลางแจง้อยา่งบึกบึนมาแลว้ คนจ าพวกน้ีก็เช่นเดียวกนักบั
พวกเรา คือตอ้งการทราบความจริง โธมสัและสาวกอ่ืน ๆ เป็นคนท างานท่ีเห็นของจริงมาแลว้ ไม่ใช่เป็น
คนนกัคน้คิดชนิดใจลอยฟุ้งซ่าน 

จงพิจารณาขอ้เทจ็จริงตามพระคมัภีร์ พระเยซูทรงปรากฏเพื่อให้โธมสัไดเ้ห็นพระองค ์พระเยซู
ผูเ้ป็นข้ึนมาแลว้จากความตาย เสด็จตรงมาหาโธมสั ตรัสวา่ จงเอาน้ิวมือของท่านแยงเขา้ไปในสีขา้งของ
เรา”  โธมสัคุกเข่าลงดว้ยความตกตะลึงทูลวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้” พระเยซูตรัสวา่ “ผูท่ี้มิได้
เห็นเราแต่มีความเช่ือก็เป็นสุข” 

โธมสัจึงเปล่ียนนิสัย ตามเร่ืองเล่าวา่ ท่านไดไ้ปประกาศเร่ืองการคืนพระชนมใ์นประเทศอินเดีย 
และจบชีวิตท่ีนัน่ เร่ืองน้ียงัไม่มีผูใ้ดพิสูจน์ได ้แต่ก็เป็นเร่ืองท่ีเหมาะกบับุคลิกลกัษณะของโธมสั และ
เหมาะกบับุคคลท่ีเช่ือในเร่ืองการคืนพระชนมอ์ยา่งจริงจงั 

เราควรยินดีในความสงสัยของโธมสั เพราะเป็นเร่ืองท่ีช่วยให้เรามัน่ใจว่า พระเยซูคริสต์ทรง
เป็นข้ึนมาจากความตายจริง เป็นเร่ืองท่ีให้คุณประโยชน์แก่โลก คือมีความหวงัในชยัชนะ การยกบาป
ผดิ และการมีชีวตินิรันดร์ 
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ซีโมน  เศโลเท 

พระคมัภีร์มิไดก้ล่าวอะไรไวม้ากมายเก่ียวกบั ซีโมนเศโลเทผูน้ี้ ท่านเป็นสาวกอีกคนหน่ึงของ
พระเยซูซ่ึงท าการช่วยเหลือพระราชกิจของพระองคอ์ยูเ่งียบ ๆ หลงัฉาก ขอบพระคุณพระเจา้ เพราะใน
สมยัน้ีคนชนิดซีโมน เศโลเทก็มีอยูเ่ป็นอนัมาก 

ค าว่า เศโลเท ท่ีต่อทา้ยช่ือของซีโมนนั้น มีความหมายวา่ “ใจร้อนรน” เป็นช่ือของคณะพรรค
หน่ึง แสดงว่าซีโมนเป็นสมาชิกในคณะพรรคนั้น พวกเศโลเทมีแผนการณ์ท่ีจะขบัไล่พวกโรมนัให้
ออกไปจากเมือง พยายามก่อการแขง็ขอ้แบบด าเนินงานใตดิ้นอยูต่ลอดเวลา พวกเศโลเทน้ีมาจากเมืองกา
ลิลี บา้นเดิมของพระเยซู พวกยูดาห์เป็นจ านวนมากไม่ชอบพวกเศโลเท และพวกโรมนัก็พยายามท่ีจะ
ก าจดัพวกน้ีใหห้มดไป 

ซีโมนอาจเป็นคนท่ีน่าสนใจอยา่งยิ่ง ขา้พเจา้เคยพบกบัพวกท าการใตดิ้นหลายคณะ ปรากฏว่า
บุคคลจ าพวกน้ีมีลกัษณะเป็นพิเศษ ขา้พเจา้เคยพกัอยู่กบัชายผูห้น่ึงท่ีเมืองลีเมอริดในประเทศไอเออร์
แลนด์ ประมาณ 2-3 วนั เขาเป็นคณะพรรคท่ีท าการต่อสู้กบัองักฤษในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ในปี 
1916 และในสมยัสงครามโลกคร้ังน้ี 2 ขา้พเจา้ก็ไดพ้บกบัสมาชิกคณะพรรคใตดิ้นท่ีเป็นชาวฮอลนัดา 
นอร์เวย ์ฝร่ังเศลและเบลเยีย่ม บุคคลหล่าน้ีลว้นแต่เป็นบุคคลท่ีน่าสนใจทั้งส้ิน 

คนพวกน้ีมีอะไร ๆ เหมือนกันหลายอย่าง ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าเขาเป็นบุคคลแสวงหา
จุดประสงคใ์นการด าเนินชีวิตเขาเป็นผูท่ี้ตอ้งการเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีไม่ดีให้ดีข้ึน ไม่ตอ้งการท่ีจะด าเนิน
ชีวติตามบุญตามธรรม แต่ชอบผจญภยั เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงดีอนัเป็นคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ซีโมนเป็นบุคคลดงักล่าวน้ี ท่านตอ้งการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ตอ้งการเปล่ียนแปลงปรับปรุงส่ิง
ต่าง ๆ ใหดี้ข้ึน เป็นคนกระตือรือร้น ชอบผจญภยัในชีวติ ท่านมีนิสัยเป็นเหมือนอยา่งพวกเรา ๆ น่ีแหละ 

เราทุกคนตอ้งการจุดประสงค์ในการด าเนินชีวิต เราทราบว่า คนใดด าเนินชีวิตเพื่อประโยชน์
ส่วนตวัเท่านั้นย่อมเป็นการโง่เขลาและไร้ผล เราตอ้งมีอุดมคติเพื่อจะใช้ชีวิตหรือสละชีวิต โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งเป็นคนเจา้อารมณ์ประกาศโฆษณาอุดมคติของเราอยา่งอึกทึกครึกโครม 

มีตวัอยา่งเร่ืองหน่ึงวา่ ชายคนหน่ึงเขา้มาสนทนากบัขา้พเจา้ในส านกังาน และเล่าเร่ืองชีวิตของ
เขาให้ฟังว่า เดิมเขามีอาชีพเป็นปึกแผ่น มีบา้น มีรถยนต์ มีภรรยายสาวสวยและมีข้าวของเคร่ืองใช้
ฟุ่มเฟือยอ่ืน ๆ มีมากมาย เขาน่าจะมีความสุขอย่างยิ่ง แต่กลบัตรงกนัขา้ม เขามีความละอายท่ีจะบอก
ขา้พเจา้วา่ ในระหวา่งสงครามโลก เขารู้สึกวา่ไดป้ระโยชน์จากชีวติและความสุขยิ่งกวา่เวลาใด ๆ เพราะ
เขาไดเ้ป็นนกับินรู้สึกพอใจมาก เขาชอบชีวติเช่นนั้น เพราะเขาไดทุ้่มเทชีวติของเขาในงานอยา่งจริงจงั 
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ปัญหาของบุคคลผูน้ี้เขา้ใจไดง่้าย เพราะในระวา่งสงครามเขามีจุดมุ่งหมายในการด าเนินชีวิต 
แต่บดัน้ีเขาไม่มีจุดหมายอะไรอีกแลว้ แมเ้ขากลบัมาสู้ครอบครัว มิตรสหายบา้นช่องท่ีสวยงามน่าอยู ่
เคร่ืองอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ฟุ่มเฟือยเขากลบัไม่มีความสุข เราก็เช่นเดียวกนั ยอ่มตอ้งการจุดมุ่งหมายใน
การด าเนินชีวติ 

อีกเร่ืองหน่ึง เกิดข้ึนในบ่ายวนัอาทิตย ์เดือนกรกฎาคม ซ่ึงมีอากาศอบอา้ว พนกังานดบัเพลิง
อาสาสมคัรพวกหน่ึงเป็นนกัดบัเพลิงอาสาสมคัรจริง ๆ เขาแต่งตวัรุ่มร่าม สวมรองเทา้ส าหรับดบัเพลิง
ขนาดหนกั เหง่ือท่วมตวัเพราะแดดร้อนจดั ก าลงัท าความสะอาดสายสูบอยู ่เขาชอบใจท างานเหล่าน้ีทั้ง 
ๆ  ท่ีอากาศร้อนจดั 

เขามีจุดมุ่งหมายในการกระท างานน้ี เพราะเป็นกองดบัเพลิงของพวกเขา เขามีความเช่ือวา่กอง
ดบัเพลิงมีความส าคญัยิ่งกวา่ตวัเขา มีความส าคญัพอท่ีจะเร้าใจให้เขาออกจากบา้นไปท างานในวนัหยุด 
ทั้ง ๆ ท่ีอากาศร้อนจดัในบ่ายวนันั้น 

ซีโมนมีจุดมุ่งหมายในชีวิตเหมือนกนั คือเป็นสมาชิกในคณะพรรคเศโลเท ซ่ึงเป็นคณะพรรค
ใจร้อนรน จนกระทัง่ได้พบกับพระเยซูคริสต์ เราทั้งหลายมีจุดมุ่งหมายต่าง ๆ กันและจุดมุ่งหมาย
ส่วนมากมีคุณประโยชน์ แต่มีจุดมุ่งหมายอยู่ประการหน่ึงซ่ึงมีคุณประโยชน์อนัแทจ้ริงท่ีเรียกร้องให้
อุทิศตนโดยส้ินเชิง คือจุดมุ่งหมายของพระเยซูคริสต์ จุดมุ่งหมายของพระองค์อย่างเดียวเท่านั้นท่ี
ยิง่ใหญ่ สมควรเราทั้งหลายจะอุทิศร่างกายและชีวติใหโ้ดยส้ินเชิง 

มนุษยเ์ราทั้งชายและหญิงเป็นบุคคลท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ ซีโมน เศโลเท ก็เป็น
บุคคลแบบน้ีเหมือนกนัท่านไม่พอใจในสถานการณ์ปัจจุบนั ดงันั้นท่านถึงไปเขา้เป็นพรรคพวกเศโลเท 
ท่านสนบัสนุนคณะน้ีอยา่งเตม็ท่ี เพราะเช่ือวา่พวกก่อการใตดิ้นสามารถท าการเปล่ียนแปลงได ้

ขา้พเจา้มกันึกประหลาดใจอยู่เสมอ ๆ ว่า เหตุใดซีโมนจึงละทิ้งคณะพรรคเศโลเทซ่ึงมีอ านาจ
มาก มาเป็นสาวกของพระเยซูผูเ้ป็นเพียงช่างไมจ้ากนาซาเร็ธและไม่มีอาวธุแต่อยา่งใด 

มีค  าตอบอยูป่ระการเดียววา่ พระเยซูทรงกระท าการส าคญัยิง่กวา่ การเปล่ียนแปลงของพระองค์
มีความมัน่คงและแน่นอนวา่ อาณาจกัรของพระองคก์็ย ัง่ยนืกวา่ เป็นท่ีถูกใจซีโมนผูไ้ม่พอใจในชีวิตของ
ตนและใจร้อนรนมาก 

ท่านเล่ารู้สึกอย่างไร พวกท่านส่วนมากก็เป็นเหมือนซีโมน คือมีจิตใจใคร่จะส่งเสริมสังคม
อย่างแรงกลา้เหมือนกนัท่านไม่พอใจในสถานการณ์ปัจจุบนั ท่านปรารถนาจะช่วยเหลือและอยากจะ
เปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ ในโลกน้ีให้ดีข้ึน มีหลายองคก์าร หลายคณะท่ีพยายามจะเปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ 
แต่มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นท่ีด ารงอยู่ได้ตลอดมาทุกยุคทุกสมยั นั่นคือคริสตจกัรของพระเยซูคริสต ์
เพราะองคก์ารอ่ืน ๆ เป็นเพียงองคก์ารท่ีมนุษยต์ั้งข้ึน จึงใหป้ระโยชน์เพียงชัว่คราวแลว้ลม้เลิกไป 
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ถา้ท่านตอ้งการจะเปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ จงสมคัรเขา้มาท างานในพระราชกิจของพระเยซูคริสต ์
เพราะพระองคไ์ดท้รงเปล่ียนแปลงจิตใจของมนุษยม์ามากต่อมาก และไดท้รงเปล่ียนประวติัศาสตร์ของ
โลกมาแลว้ทรงมีอิทธิพลต่อชีวติของมนุษยท์ั้งหลายมากกวา่ผูอ่ื้น หรือขององคก์ารใด ๆ ตลอดมายุคทุก
สมยั 

พระองค์ทรงเอาชนะน ้ าใจของคนตั้งหลายร้อยลา้นทรงยิ่งใหญ่กวา่อเล็กซานเดอร์มหาราช ซี
ซาร์ นโปเลียน ฮิตเล่อร์ ฯลฯ โดยไม่ตอ้งใชเ้งินหรือาวธุเลย พระองคมิ์ไดศึ้กษาวิทยาศาสตร์หรือมีความ
รอบรู้มากเท่าพวกเรา แต่พระองค์ทรงประทานความเข้าใจเก่ียวกับโลกมนุษย์และสวรรค์ยิ่งกว่า
นกัปราชญแ์ละปรัญชาเมธีรวมกนัเสียอีก พระองคไ์ดก้ล่าวพระค าอนัประกอบไปดว้ยชีวิตอยา่งท่ีไม่เคย
มีใครไดก้ล่าวมาก่อนเลยและบงัเกิดผลดียิ่งกว่าถ้อยค าของนกักล่าวสุนทรพจน์และจินตกวี ถึงแมว้่า
พระองค์ไม่เคยเขียนหนังสือเลยแม้แต่เล่มเดียว แต่พระองค์ก็ได้ดลบนัดาลใจให้นักเขียนได้เขียน
เร่ืองราวต่าง ๆ มากมาย ทรงใหห้วัขอ้ส าหรับนกัเทศน์ไดเ้ขียนค าเทศน์ นกัปาฐกถาไดเ้ขียนหวัขอ้เร่ืองท่ี
ตนจะกล่าว พระองค์เป็นผูท้รงกระท าให้เกิดงานศิลปะ เกิดมีหนังสือเรียนและดนตรียิ่งกว่าบรรดา
นกัปราชญใ์นสมยัโบราณและปัจจุบนัรวมกนัเสียอีก 

มนุษยท์ั้งหลายชอบการผจญภยั ขา้พเจา้แน่ใจวา่ซีโมนก็ชอบการผจญภยัเหมือนกนั ท่านจึงได้
ร่วมงานกบัคณะพรรคใตดิ้น เพราะคณะพรรคเศโลเทน้ีมีงานเส่ียงภยัให้ท ามากมายซีโมนอาจจะแอบ
ย่องออกมาจากบา้นในเวลากลางคืน ตอนดึกค่อย ๆ เดินแอบไปตามตรอกตามซอกต่าง ๆ เพื่อไม่ให้
ทหารโรมนัเห็น อาจจะปีนก าแพงกระโดดลงไปหมอบแอบฟังแลว้ก็วิ่งไปหลบซ่อนตามพุ่มมะกอกเทศ 
แลว้ก็หยุดอีก นอนราบไปกบัพื้นดินสักครู่เพื่อให้แน่ใจว่ามีคนมาสืบดู และสะกดรอยตามมาหรือไม่ 
แลว้ก็ออกวิ่งผา่นทุ่งนาไปดว้ยหวัใจเตน้ระทึก ลดัเลาะไปตามหุบเขา เลียบไปตามริมล าธารท่ีมีตล่ิงสูง
ชนั ใชอ้าณติัสัญญาณต่าง ๆ เม่ือผา่นยามรักษาการณ์ เดินทางไปดว้ยความจ าใจแลว้ฆ่าทหารรักษาการณ์
โรมนัอยา่งเงียบ ๆ  

อย่านึกว่าชีวิตของซีโมนจะเป็นชีวิตเงียบ ๆ ท่านเป็นบุคคลท่ีมีชีวิตโลดโผนเต็มท่ี จนกระทัง่
ท่านไดม้าพบกบับุคคลท่ีเป็นนกัผจญภยัยิ่งกวา่ท่านเขา้ และนกัผจญภยัผูย้ิ่งใหญ่น้ีเองท่ีเสนอค าทา้ทาย
มายงัท่าน 

ถ้าท่านคิดว่า พระเยซูคริสต์เป็นบุคคลท่ึม ๆ เงียบ ๆ หาแต่ความสบายใส่ตน หรือไม่
กระตือรือร้น ก็คงเป็นเพราะคริสเตียนบางคนท าให้ท่านเขา้ใจผิดไปเช่นนั้น ขออย่าให้ถือเอาบุคคล
เหล่านั้นมาเป็นมาตรฐานวดัพระเยซูเลย ซีโมนพบวา่พระเยซูทรงเป็นนกัผจญภยัชั้นเยี่ยมและเม่ือท่าน
ติดตามพระองคไ์ปแลว้ ก็ไดล้ิ้มรสแห่งการผจญภยัอยา่งดีเลิศ เราจะไดพ้บเหตุการณ์อยา่งเดียวกนัน้ีใน
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องคพ์ระเยซู เพราะวา่พระองคเ์ป็นบุคคลท่ีน่าสนใจ กลา้หาญและร่าเริง ทา้ทายเราอยูต่ลอดเวลาบุคคล
อ่ืน เม่ือเทียบกบัพระองคแ์ลว้ ก็ข้ีขลาดตาขาวและไม่น่าสนใจเลย 

ชีวติคริสเตียนเป็นชีวติท่ีตอ้งผจญภยัมากท่ีสุด เรามกัจะเขา้ใจผิดวา่ชีวิตท่ีเต็มไปดว้ยความบาป
และเห็นแก่ตวัเป็นชีวิตโลดโผนต่ืนเตน้โดยแท ้และคิดวา่ชีวิตคริสเตียนจืดชืดก็ตามท่ีจริงแลว้การเห็น
แก่ตัวและความบาปเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือหน่ายท่ีสุดไม่ช้าชีวิตอันมีค่าของเราก็จะสูญเสียไปเปล่า ๆ 
เหมือนกบับุคลลท่ีตายแลว้ 

พระเยซูคริสต์เป็นบุคคลท่ีเต็มไปด้วยชีวิตชีวา จงติดตามพระองค์ไป จะท าให้เราไดผ้จญภยั
อยา่งแทจ้ริง โปรดทดลองดูดว้ยตวัท่านเองเถิด 

บางทีท่านคิดวา่ท่านมีลกัษณะแตกต่างไปจากคนอ่ืนและไม่ใช่เป็นคนแบบนั้น “ขา้พเจา้ไม่ใช่
เป็นบุคคลท่ีเคร่งครัดต่อพระศาสนา...........” ซีโมนก็เป็นบุคคลเช่นนั้นเหมือนกนั 

การท่ีจะใหซี้โมน เศโลเท และมทัธิวคนเก็บภาษีเขา้มาเป็นพวกเดียวกนั ไม่น่าจะเป็นไปไดเ้ลย 
เพราะซีโมนไดเ้คยปฏิญาณไวเ้ม่ือจะเขา้เป็นคณะพรรควา่ จะตอ้งฆ่าคนเก็บภาษีเช่นมทัธิวให้หมดไป 
แต่บดัน้ีผูท่ี้ตั้งใจจะฆ่า และผูท่ี้ฆ่าไดม้าเป็นมิตรสหายสนิทสนมในคณะเดียวกนัแลว้ 

บุคคลทั้งสองน้ีเป็นตวัอยา่งอนัดีท่ีแสดงให้เห็นวา่พระเยซูอาจเปล่ียนแปลงนิสัยของบุคคลทั้ง
สองท่ีเคยเกลียดชงักนัและเอามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้ถา้ท่านไม่พร้อมท่ีจะติดตามพระองคไ์ปในวนัน้ี 
หวงัวา่ท่านคงจะติดตามไปเป็นบุคคลของพระองคใ์นวนัหน่ึงขา้งหนา้ 
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ธาดาย 

ชายผูห้น่ึงมีช่ือเล่น ๆ อยูถึ่ง 2 ช่ือ คือ “เล็บบาย” แปลวา่ “มีก าลงัใจเขม้แข็ง” และอีกช่ือหน่ึงวา่ 
“ธาดาย” แปลว่า “ใจกล้าหาญ” ส่วนช่ือจริงของท่านว่า “ยูดา” เป็นบุตรของยากอบ แต่ใคร ๆ ชอบ
เรียกช่ือเล่นของท่าน 

ช่ือเล่นมกัจะใช้เป็นเคร่ืองแสดงลกัษณะ หรืออุปนิสัยของบุคคล การท่ีคนใช้ช่ือเล่นว่า “มี
ก าลงัใจเขม้แขง็” หรือ “ใจกลา้หาญ” ก็เพราะมีเหตุผลเพียงพอ ยดูา บุตรของยากอบไดช่ื้อเล่นเหล่าน้ีมา
ดว้ยวธีิใด ขอใหเ้ราพิจารณาค าวา่ “ธาดาย” ท่ีแปลวา่ “ใจกลา้หาญ” อาจจะเป็นเพราะท่านไดเ้คยช่วยคน
เรือล่มก าลงัจะจมน ้าตายในทะเลกาลิลีมาก่อนก็ได ้ท่านอาจเคยเป็นกลาสีท่ีกลา้หาญมาก่อนก็ได ้หรือไม่
ก็อาจจะเป็นคนกลา้เผชิญสู้กบัพวกโรมนัก็ได ้

ช่ือเล่นอีกช่ือหน่ึงว่า “เล็บบาย” แปลว่า “มีก าลงัใจเขม้แข็ง” หมายความว่า น่าคบหาสมาคม
และใคร ๆ ชอบเป็นเพื่อนกบัท่าน เป็นคนท่ีพดูดว้ยง่าย และสนุกสนาน เล็บบายเป็นบุคคลท่ีมีชีวิตร่าเริง
ท่ีสุด ท่านเป็นคนเปิดเผย ชอบติดต่อกบัประชาชน รสนิยมในชีวิตของคนแบบน้ีควรจะเป็นพ่อคา้ท่ีดี
เป็นนกัปกครอง หรือเป็นผูน้ าในการด่ืมอวยพรในการเล้ียงใหญ่ ๆ 

บางทีท่านอาจจะคิดวา่ พระเยซูคริสตเ์ป็นบุคคลอ่อนแอช่างฝัน และไม่เป็นภยัต่อผูใ้ด ตามปกติ
คนชนิดน้ีย่อมไม่มีใครสนใจจะติดตาม แต่อย่าลืมว่า คนท่ีมีช่ือเล่นคนหน่ึงว่า “ใจกล้าหาญ” และมี
ก าลงัใจเขม้แขง็ไดย้อมสละทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อติดตามพระองคไ์ปตลอดเวลา 

บางทีท่านอาจจะคิดว่าศาสนาคริสเตียนเป็นศาสนาของคนแก่คนเฒ่า นัน่ไม่ใช่วิธีท่ีพระเยซู
และสาวกของพระองคป์ฏิบติั ยดูาบุตรของยากอบก็ไม่ใช่คนแบบนั้น 

ยดูาบุตรยากอบมีช่ือเล่นวา่ ผูมี้ก าลงัใจเขม้แข็ง และผูก้ลา้หาญ เป็นบุคคลท่ีพระเยซูตอ้งการให้
เขา้เป็นสาวกท่ีสนิทและไวว้างใจ พระเยซูไดเ้รียกท่านมาเป็นอคัรสาวกคนหน่ึงของพระองค ์

ยดูาบุตรยากอบผูมี้ช่ือเล่นว่า “เล็บบาย” หรือ “ธาดาย” ด าเนินชีวิตร่วมกบัเอกอคัรสาวกวงใน
ของพระเยซูเป็นเวลาประมาณ สองหรือสามปี ท่านไม่มีช่ือเสียงในทางใด ๆ โดยเฉพาะ แต่ก็ไม่แปลก
อะไร เพราะทุกคนไม่อาจเป็นผูย้ิง่ใหญ่ไดเ้สมอไป 

ชีวิตตอนปลายของพระเยซูตอ้งเป็นท่ีประทบัใจท่านมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวนัอาทิตยท่ี์มี
การแห่ใบตาล ขณะท่ีพระเยซูเสด็จเขา้กรุงเยรูซาเล็ม เป็นเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจยิง่นกั ประชาชนร้องเพลง
โห่ร้องตอ้นรับพระเยซู เขาเอาใบตาลและเส้ือผา้ออกปูตอ้นรับพระองค์ ทุกคนเปล่งเสียงสรรเสริญ
พระองคท์ัว่กรุงเยรูซาเล็ม ธาดายพอใจเหตุการณ์เช่นน้ีมาก การโห่ร้องตอ้นรับการปรบมือแสดงความ
นิยมชมชอบในองคพ์ระเยซูท าใหท้่านคิดวา่แผน่ดินของพระเจา้มาตั้งอยูแ่ลว้จริง ๆ  
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ต่อมาจากนั้นวนัหน่ึงหรือสองวนั พระเยซูเสด็จเขา้ไปในลานโบสถ์ ทรงผลกัโต๊ะแลกเงิน ทุก
ส่ิงทุกอยา่งบนโตะ๊นั้นตกลงมายงัพื้นลานโบสถ ์แลว้พระองคก์็เสด็จไปยงัท่ีขายสัตวท์รงเอาเชือกมดัท า
แส้ขบัตอ้นฝงูแพะ ฝงูแกะ ววั และปศุสัตวต่์าง ๆ ท่ีเบียดเสียดกนัอยูใ่นคอกใหอ้อกไปนอกบริเวณโบสถ์
จนหมดส้ิน แรก ๆ ประชาชนต่างพากนังงงนั แต่แลว้ก็พอใจมีการโห่ร้อง พูดกนัถึงเร่ืองการปฏิบติั และ
ปรึกษากนัท่ีจะยกพระเยซูข้ึนเป็นกษตัริย ์เขากล่าววา่ พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีพวกเรารอคอยกนัมา
นานแลว้ ธาดายพอใจในเหตุการณ์เหล่าน้ีมาก เพราะท่านเป็นบุคคลท่ีชอบการต่ืนเตน้และท าอะไรอยา่ง
เอาจริงเอาจงั พระเยซูไดท้รงสนองความตอ้งการของท่านแลว้โดยสมบูรณ์ 

คร้ังต่อมา การกระท าของพระเยซูก็หยุดชะงกัลง พระองคมิ์ไดไ้ปปรากฏในท่ีสาธารณะไม่ได้
ส าแดงความกลา้หาญอีกต่อไป มีอะไรเกิดข้ึนแก่พระองคห์รือ ธาดายรู้สึกวา่ พระองคท์รงเอาชนะจิตใจ
ประชาชนทั้งหมด และไดช้ยัชนะอย่างงดงามในการหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งเป็นกษตัริยแ์ลว้ ทุกคนก็
มัน่ใจเช่นนั้นและทุกคนก็พร้อมท่ีจะเลือกพระองค ์แต่แลว้เหตุการณ์ก็กลบัเปล่ียนแปลงไป พระเยซูทรง
เหินห่างไปเสียโดยไม่สนพระทยัเหล่าน้ีเป็นความรู้สึกของธาดาย 

เม่ือพระเยซูไดเ้ชิญอคัรสาวกทั้งสิบสองคนมารับประทานร่วมกนั พระองค์ตรัสว่าน่ีเป็นการ
เล้ียงคร้ังสุดทา้ยธาดายทนฟังไม่ได ้และเม่ือเห็นยดูา อิสคาริโอทออกไปเพื่อด าเนินแผนการณ์ทรยศต่อ
พระเยซู อารมณ์ของธาดายก็พลุ่งพล่าน ท่านได้เง่ียหูฟังพระเยซูสั่งให้เหล่าสาวกกระท าการของ
พระองคต่์อไป ยิง่เม่ือท่านไดย้นิพระเยซูตรัสวา่ พระองคจ์ะตอ้งถูกฆ่า ความรู้สึกของธาดายก็ถึงจุดเดือด 
ทนอยูต่่อไปไม่ไหว 

ธาดายจึงโพล่งออกมาวา่ “เหตุใดพระองคจึ์งตรัสเร่ืองเหล่าน้ีกบัเหล่าสาวก เหตุใดพระองคไ์ม่
ปรากฏพระกายแก่มหาชนดงัเช่นวนัก่อน ๆ เพื่อให้ทุกคนมัน่ใจว่า พระองคเ์ป็นพระเมสสิยาห์เสด็จมา
ช่วยโลกใหร้อดจริง ๆ พระองคจ์ะไดไ้ม่ถูกฆ่ามีประโยชน์อนัใดท่ีจะน าเอาเร่ืองความทุกขเ์ช่นน้ีมาตรัส
แก่เหล่าสาวกในโตะ๊อาหารเป็นส่วนตวั” 

ยูดาบุตรยากอบผูมี้ช่ือเล่นว่า “มีก าลงัใจเข้มแข็ง” และ “ใจกล้าหาญ” ควรจะได้บทเรียน 3 
ประการจากเร่ืองน้ี 

1) ท่านควรจะเรียนรู้เร่ืองความอดทนร่วมกบัพระผูเ้ป็นเจา้ พระองคท์รงกระท าการตามเวลาท่ี
พระองค์ทรงเห็นวา่เหมาะสม พระองค์จะไม่ทรงกระท าการตามก าหนดเวลาของเราและการรอช้านั้น
เป็นประโยชน์แก่ตวัเราเอง โดยมากคนเราในสมยัน้ีมกัจะใจร้อนเหมือนธาดาย ท่านผูอ่้านก็คงเป็น
เช่นเดียวกนักบัขา้พเจา้ เรามกัจะเร่งรัดพระเจา้ให้ทรงกระท าการตามโครงการอนัเล็กน้อยของเราให้
ลุล่วงไปในทนัทีทนัใด เราเป็นใครกนัท่ีจะไปบงการให้พระผูเ้ป็นเจา้ทรงกระท าโน่นกระท าน่ีตามใจ
ชอบของเรา 
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สมมุติวา่ เชา้วนัหน่ึงเราก าลงัท างานอยู ่แลว้มีเด็กคนหน่ึงบา้บ่ินเดินเขา้มาในท่ีท าการของท่าน 
แลว้บอกให้ท่านท าอย่างนั้นอย่างน้ี ท่านจะรู้สึกอย่างไร และมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเด็กคนนั้น เรา
ทั้งหลายมกัจะประพฤติต่อพระผูเ้ป็นเจา้ ดงัเด็กหนุ่มผูน้ั้นเหมือนกนั 

เม่ือไม่นานมาน้ี จ๊อค บุตรชายของขา้พเจา้น ารถตกัดินเคร่ืองเล่นของเขามาให้ขา้พเจา้ซ่อม 
ขา้พเจา้น ารถนั้นมาวางไวบ้นโตะ๊ท างานเพื่อตรวจดูวา่จะซ่อมไดด้ว้ยวิธีใด ขา้พเจา้เห็นวา่จะตอ้งใชเ้วลา
มากอยูส่ าหรับการซ่อมน้ี แต่บุตรชายของขา้พเจา้ออกความเห็นตั้งร้อยอยา่งพนัอยา่ง เพราะอยากจะให้
ซ่อมเสร็จภายในเวลา 2-3 วินาที เขาคิดวา่ใช้กาวติดท่ีเคร่ืองเหล็กประเด๋ียวประด๋าวก็ใช้การได ้สักครู่
หน่ึงจ๊อคก็กระวนกระวายและอดทนอยู่ไม่ได้ พอสักห้านาทีเขาก็ลุกข้ึนแสดงอาการโกรธจดัเดิน
ออกไปและบ่นพึมพ าวา่รถตกัดินของเขาเสียหมดแลว้ และขา้พเจา้ไม่มีความสามารถท่ีจะซ่อมแซมให้
เขาได ้พวกเรามกัจะปฏิบติัอยา่งน้ีต่อพระผูเ้ป็นเจา้บ่อย ๆ พยายามท่ีจะเร่งเร้าพระองคพ์ยายามท่ีจะสอน
พระองคใ์หท้รงกระท าอยา่งนั้นอยา่งน้ีตามใจเรา 

แน่นอนทีเดียวพระคริสตท์รงทราบว่าพระองคก์ าลงักระท าอะไรอยู ่และพระองคท์รงก าหนด
แผนการณ์ไวอ้ยา่งถูกตอ้งพระเจา้ก็ทรงเป็นเหมือนกนักบัพระเยซูคริสต ์

2) ธาดายควรจะเรียนรู้จกัการเช่ือฟังพระคริสต์ ยดูาบุตรยากอบปรารถนาแต่จะเป็นคนดู ท่าน
อยากจะนัง่ดูพระเจา้ทรงกระท ากิจการต่าง ๆ แทจ้ริงพระเจา้ไม่ตอ้งการใหค้นคอยดูหรือคอยแสดงความ
ยนิดีเพื่อเป็นก าลงัใจใหพ้ระองคแ์ต่อยา่งใดพระองคต์อ้งการคนท่ีเช่ือฟังและร่วมคู่เคียงไปกบัพระองค ์

เรามกัไดย้ินคนถามกนัว่า “ท าไมพระเจา้ไม่ทรงกระท างานอยา่งใดอย่างหน่ึง” คนท่ีถามนั้นก็
มิไดก้  าหนดแน่นอนลงไปว่า จะให้พระองค์ท าอะไร อยากแต่จะให้ท า เขาพูดเป็นท านองว่า อยากให้
พระเจ้าทรงกระท าการโดยเร่งรีบและให้กระท าการอัศจรรย์สักสองสามอย่างเพื่อเปล่ียนแปลง
สถานการณ์ เป็นต้น ว่า เร่ืองสงคราม เหตุใดพระเจา้ไม่ทรงก าจดัสงครามให้หมดไปหรือเร่ืองการ
กนัดารอาหารวา่พระเจา้ไม่ทรงกระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพื่อก าจดัความขาดแคลนกนัดารใหห้มดไป 

แทจ้ริงเคร่ืองมือท่ีพระเจา้ทรงใช้เพื่อให้กระท างานของพระองค์ในโลกน้ี คือมนุษยช์ายและ
หญิงท่ีเช่ือฟังพระองคส์งครามนั้นมนุษยเ์ป็นผูก่้อข้ึน เม่ือพวกเราและผูน้ าของเราไดเ้รียนรู้จกัการเช่ือฟัง
พระเจา้แลว้ อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็ท าให้ความตึงเครียดระหวา่งประเทศหมดไป การอดอยากกนัดารอาหารก็
ดีเป็นผลจากการกระท าของมนุษยเ์อง แทจ้ริงในโลกน้ีมีอาหารเหลือเฟือ ผูท่ี้เช่ือฟังพระเจา้จะตอ้ง
ช่วยกนัจดัการแบ่งสันปันส่วนท่ีเหลือนั้นใหแ้ก่คนท่ีไม่มี 

ปัญหาอีกข้อหน่ึงท่ีคนเรามักจะหยิบยกข้ึนมาถามกันบ่อย ๆ ก็คือ “เหตุใดข้าพเจ้าจึงไม่มี
ความรู้สึกอะไรเกิดข้ึนในจิตใจ” ถอ้ยค าเช่นน้ีมีผูก้ล่าวกนัมาก และเป็นอนัตรายในขอ้ท่ีวา่ ก่อนท่ีคนเรา
จะรับนับถือศาสนาใด ๆ จะตอ้งมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหน่ึงเสียก่อน เรามกัเขา้ใจผิดว่า ถา้ไม่เกิด
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ความรู้สึกอย่างใดอย่างหน่ึงข้ึนแลว้ จะตอ้งมีการบกพร่อง เรามุ่งหวงัเพียงความรู้สึกทางอารมณ์หรือ
การเร้าวิญญาณเท่านั้น ถ้าไม่รู้สึกว่าเกิดอะไรข้ึนในใจแล้ว ก็รู้สึกว่ามีมลทิน เคียดแค้นและผิดหวงั 
แนวคิดเช่นน้ีเกิดจากประชาชนไปอ่านหนงัสือทางศาสนาท่ีเหลวไหลซ่ึงพิมพอ์อกจ าหน่ายแพร่หลาย
ในทุกวนัน้ีหนงัสือซ่ึงมีทีท่าวา่จะเป็นเร่ืองศาสนา แต่ไม่เป็นความจริงเสมอไป พระคริสตย์งัคงเป็นทาง
นั้น เป็นความจริงและเป็นชีวติ 

พวกเราส่วนมากมกัจะไปหลงนมสัการความรู้สึกแทนท่ีจะนมสัการพระเจา้ ถา้ท่านแสวงหา
เพียงความรู้สึกจะตอ้งเสียเวลานาน เพราะว่าพระเยซูไม่ไดเ้สด็จมาประทานความรู้สึกในใจอย่างใด 
พระองคเ์สด็จมาเรียกร้องเอาความเช่ือฟังและสัญญาจะประทานชีวติให้ 

3) ธาดายควรจะไดเ้รียนรู้จกัการรับผดิชอบต่อองคพ์ระเยซูคริสต ์ยดูา ผูก้ลา้หาญและมีก าลงัใจ
อนัเขม้แข็งตอ้งการท าทุกส่ิงเพื่อพระศาสนา ท่านตอ้งการให้ทุกคนปฏิบติัเวน้แต่ตวัท่านเอง พวกเราก็
เป็นเช่นนั้นเหมือนกนั 

ในท่ีสุดธาดายก็เรียนรู้วา่ ศาสนาคริสเตียนเร่ิมตน้จากพระคริสต์ และจะมีความหมายในชีวิต
ของท่านก็ต่อเม่ือได้มาเผชิญหน้ากบัองค์พระเยซูคริสต์เป็นส่วนตวั ถ้าท่านไม่เขา้สนิทกับพระองค์
เสียก่อน ศาสนาคริสเตียนจะไม่มีประโยชน์อะไรแก่ตวัท่านเลย ถึงแมว้่าคริสเตียนในโลกน้ี จะมีมาก
นอ้ยสักเพียงใดก็ตาม 

เราจะโยนภาระเร่ืองศาสนาคริสเตียนให้ผูอ่ื้นไม่ได้ เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของเราโดยเฉพาะ 
ศาสนาคริสเตียนเร่ิมตน้ในตวัท่านและตวัขา้พเจา้ เราจะตอ้งท างานของพระคริสต ์เราตอ้งขยายความรัก
ของพระองค์ให้กวา้งออกไป และน าเอาการยกโทษของพระองค์ไปให้ผูอ่ื้น เราจะโยนภาระน้ีไปให้
ผูอ่ื้นท าแทนไม่ไดมี้ผูถ้ามวา่ “คนท่ีเห็นพระคริสตท์รงเป็นข้ึนมาจากตายก็เช่ือในพระองค์ไดง่้าย ๆ แต่
ในสมยัน้ีจะเช่ือไดอ้ยา่งไร” ค  าตอบก็คือวา่คนภายนอกจะรู้จกัพระคริสตโ์ดยทางตวัเรา หนา้ท่ีของเราก็
คือด าเนินชีวติเพื่อใหค้นอ่ืนรู้จกัพระองค ์

ถา้บุคคลมีความอดทนต่อพระเจา้ เช่ือฟังพระองคแ์ละพร้อมท่ีจะรับผิดชอบในพระราชกิจของ
พระองค์ อะไรจะบงัเกิดข้ึน พระเยซูไดต้รัสไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ว่า พระองค์จะสถิตอยู่ในใจผูน้ั้น แลว้
พระองคจ์ะทรงเป็นพระสหายและพระผูช่้วยใหร้อดของท่าน บุคคลท่ีจะไดรั้บส่ิงเหล่าน้ีอาจเป็นตวัท่าน
เองก็ได ้

เราไม่ทราบแน่วา่อะไรเกิดข้ึนแก่ยดูา บุตรยากอบ ซ่ึงมีช่ือเล่นวา่ ธาดายและเล็บบาย พระคมัภีร์
บอกแต่เร่ืองพระเยซูไม่บอกเร่ืองของคนอ่ืน ๆ แต่ก็เห็นไดช้ดัเจนวา่ชีวิตของพระคริสตป์ราฏอยูใ่นชีวิต
ของยดูาเป็นส่วนมาก โดยมากใคร ๆ ระลึกถึงท่านในนามของอคัรสาวกท่ีช่ือวา่ “ธาดาย” ซ่ึงแปลวา่ “ผู้
กลา้หาญ” 
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ตามเร่ืองเล่าว่าธาดายท างานอยูใ่นคริสตจกัรกรีกเป็นเวลาหลายปี ต่อมาจึงไดไ้ปยงัป่าร้างทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศตุรกี และตอนใตข้องประเทศรัสเซีย ค าบอกเล่ากนัต่อ ๆ มาวา่ ท่านได้
ประพฤติตนสมกบัช่ือเล่นอยา่งกลา้หาญในการรักษาคนเจบ็ป่วย และไดพ้ยาบาลโรคเร้ือนดว้ย ท่านมีใจ
กลา้หาญจนถึงท่ีสุด เขา้ใจกนัวา่ท่านตายดว้ยบาดแผลถูกธนูท่ีพวกคนป่าในเมืองอารารัตยิงมาสังหาร 
เร่ืองเป็นเพียงค าบอกเล่าต่อ ๆ กนัมา แต่ก็สอดคลอ้งกบัเร่ืองของธาดายดงัท่ีเราคิดวา่จะเป็นไปได ้เพราะ
พระคริสตท์รงประทบัอยูใ่นจิตใจของท่านผูน้ี้ 

คนเราส่วนมากมกัไม่มีความกลา้หาญเป็นคุณสมบติั เช่นกลา้ท่ีจะด าเนินชีวิตไปตามทางชอบ
ธรรม กลา้ยืนหยดัต่อสู้เพื่อความจริง กลา้ท่ีจะฝืนความปรารถนาอนัชัว่ร้ายของฝูงชน กลา้ท่ีจะเป็นคน
ของพระเยซูคริสต ์เรากลวัท่ีจะตอ้งถูกทอดทิ้งอยู่โดดเด่ียว เรามกัจะตกใจเม่ือคิดว่าเราอยู่อีกฝ่ายหน่ึง
ตามล าพงัคนเดียว เราตกใจจนหนา้ซีดเม่ือเผชิญชีวติ เผชิญโลก เผชิญกบัเพื่อนหรือศตัรูตามล าพงั 

ท่านไม่ตอ้งอยู่ตามล าพงัคนเดียว เพราะสหายคนส าคญัท่ีมองเห็นไม่ไดเ้ห็นดว้ยตาอยู่ใกล ้ๆ 
ท่าน ถา้ท่านท างานรวมกบัพระองค ์ท่านจะเป็นฝ่ายคนหมู่ใหญ่เสมอ จงอดทนท างานรวมกบัพระองค ์
เช่ือฟังพระองค ์และรับผดิชอบในหนา้ท่ีของพระองค ์แลว้พระองคจ์ะประทบัอยูใ่นตวัท่าน ช่ือเล่นของ
ท่านอาจไม่ใช่ธาดาย แต่ท่านจะไม่ตอ้งเปล่าเปล่ียวใจ และไม่ตอ้งสะดุง้กลวั เพราะพระคริสตป์ระทบัอยู่
ในตวัท่าน 
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ยากอบ บุตรอลัเฟอสั 

มีสาวกอีกผูห้น่ึงซ่ึงไม่ใคร่จะมีใครจดจ าเร่ืองราวของท่านได้มากนัก บุคคลผูน้ี้มีช่ือยากอบ
บุตรชายของอลัเฟอสั มีชีวิตอยูใ่นสมยัของพระเยซู แต่พระคมัภีร์มิไดร้ะบุถึงส่ิงท่ียากอบบุตรอลัเฟอสั
ไดก้ระท าหรือกล่าวไว ้มีแต่เสียงของท่านเท่านั้นท่ีปรากฏอยู ่แต่อยา่งไรก็ตาม พระเยซูทรงตระหนกัใน
ความสามารถของบุคคลผูน้ี้ แต่ทรงแต่งตั้งใหเ้ขาเป็นเอกอคัรสาวกของพระองค ์

เราไม่ทราบประวติัเดิมของบุคคลผูน้ี้ รู้แต่เพียงวา่ท่านมีพี่ชายคนหน่ึงซ่ึงเป็นบุตรของอลัเฟอสั
เหมือนกนั ช่ือเลวี เลวีเป็นคนมีความหลงั คือเป็นคนเก็บภาษีคดโกงและขายชาติเลวีผูน้ี้ไดน้ามใหม่ว่า 
มทัธิว เป็นเอกอคัรสาวกของพระเยซูเหมือนกนั 

ยากอบบุตรชายของอลัเฟอสัเป็นเหมือนกับพี่ชายของท่านหรือไม่ ท่านได้พบกับพระเยซู
ทางมทัธิวพี่ชายของท่านหรือไม่ บางทีเราลืมไปวา่ความประพฤติเป็นตวัอยา่งท่ีมีอิทธิพลเหมือนบุคคล
ในครอบครัว บางทียากอบรู้จกักบัพระเยซูก็เพราะวา่พี่ชายถือศาสนาคริสเตียนก็เป็นได ้

หรือว่าอาจจะเป็นเพราะการอบรมซ่ึงท่านได้รับในครอบครัวฝังลึกอยู่ในจิตใจของท่านก็
เป็นได้ อลัเฟอสับิดาและมาเรียมารดาของท่านเป็นคนเคร่งครัดในศาสนา และมีการสอนศาสนากนั
อย่างจริงจงัภายในครอบครัว ส่ิงเหล่าน้ีอาจเป็นตวัอย่างอนัดีแก่มทัธิวและยากอบก็เป็นได้ จิตใจของ
บิดามารดาอาจผิดหวงัและระทมทุกข ์เม่ือเลวีบุตรชายของตนมีอาชีพเป็นพนกังานเก็บภาษี และบางที
จิตใจของท่านทั้งสองจะตอ้งชอกช ้าอีกเป็นค ารบสองเม่ือยากอบมีอาชีพอยา่งเดียวกบัพี่ชาย 

อย่างไรก็ตาม การอบรมและแบบอย่างดงักล่าวไม่ไร้ผลเสียเลยทีเดียว เหมือนกบัเมล็ดพืชท่ี
เจริญข้ึนอยา่งชา้ ๆ จะตอ้งปลูกลงในดินให้ลึก การอบรมและตวัอยา่งภายในครอบครัวยอ่มเจริญข้ึนใน
ชีวติของบุตรทั้งสอง และไดบ้งัเกิดผลดีต่อไป บุคคลทั้งสองจึงไดเ้ขา้มาเป็นเอกอคัรสาวกของพระเยซู 

เลว ีหรือ มทัธิว เป็นบุคคลท่ีมีนามอุโฆษ ท่านเขียนพระกิตติคุณช่ือมทัธิว ช่ือของท่านจึงอยูใ่น
อนัดบัตน้ ๆ ในบญัชีช่ือสาวกของพระเยซู แต่ช่ือของยากอบน้องชายอยู่ในอนัดบัทา้ย ๆ คนทั้งหลาย
มกัจะลืมยากอบเสีย ท่านมิไดถู้กรัศมีของพี่ชายผูเ้รืองนามมาบดบงัเท่านั้น แต่ยงัถูกรัศมีของยากอบอีก
คนหน่ึงมาบดบงัรัศมีของท่านเสียดว้ย 

ยากอบซ่ึงเป็นเอกอคัรสาวกอีกผูห้น่ึงนั้นเป็นบุตรของเศเบดี ท่านเป็นคนหน่ึงในจ านวนสาวก
สามคนท่ีเด่น คือเปโตร ยากอบ และยอห์น ยากอบบุตรของเศเบดีน้ีเป็นคนใจร้อน พูดขวานผ่าซาก 
ส่วนยากอบบุตรของอลัเฟอสัมีลษัณะแตกต่างกนักบัยากอบบุตรเศเบดีเป็นอนัมาก 
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ยากอบบุตรอลัเฟอสัอาจจะเป็นคนเต้ีย หากพิจารณาช่ือเล่นท่ีว่า “ยากอบ” แปลวา่ “คนเล็ก ๆ” 
หรือ “คนเต้ีย” บางทีพระเยซูเป็นผูใ้หน้ามน้ีแก่ยากอบ “คนเต้ีย” พระเยซูทรงเป็นผูมี้อารมณ์ขบขนัชอบ
ตั้งสมญาใหบุ้คคลหลายคน เช่น ซีโมน เป็น เปโตร เลวเีป็นมทัธิวเป็นตน้ 

ยากอบ “ผูเ้ล็กน้อย” เม่ือพิจารณาโดยผิวเผินจะเห็นว่าท่านเป็นผูเ้ล็กน้อยในทุก ๆ ดา้น ไม่มี
อะไรเด่นเลย คนจึงลืมสาวกผูน้ี้เสีย ไม่มีใครเทศนาระบุช่ือท่านเลย ในพระคมัภีร์ก็มีแต่ช่ือของท่านระบุ
อยูใ่นบญัชีเอกอคัรสาวกทุกแห่ง รวมทั้งช่ือสาวกรุ่นแรกในคริสตจกัรภายหลงัการส้ินพระชนมแ์ละการ
คืนพระชนมข์องพระเยซู การท่ีท่านมีช่ือปรากฏวา่เป็นเอกอคัรสาวกคนหน่ึง แสดงวา่พระเยซูทรงถือวา่
ท่านมีส่วนส าคญัในพระราชกิจของพระองค ์ยากอบผูเ้ล็กนอ้ยเป็นเอกอคัรสาวก แสดงถึงบทบาทส าคญั
ของบุคคลเงียบ ๆ คนท่ีโลกลืม และบุคคลท่ีต ่าตอ้ยในโลกน้ี คนแบบน้ีมีมากจนเราไม่รู้ว่าจะไปตั้งตน้
หา ตวัอยา่งมาจากท่ีไหนดี ทุกยุคทุกสมยัมา บุคคลต ่าตอ้ยท่ีโลกลืมน้ีแหละไดก้ระท าคุณประโยชน์ไว้
มากมาย 

ตน้ ค.ศ.1200 ทุกคนทราบวา่ อินโนเซนตท่ี์ 3 ด ารงต าแหน่งมหาสันตปาปา ตน้ปีนั้นสันตปาปา
อินโนเซนต์ท าพิธีสวมมงกุฎให้แก่จกัรพรรดิอ๊อตโตท่ี 4 จอมจกัรพรรดิโฮลีโรมนัเอมไปร์ ทุกคนรู้จกั
จกัรพรรดิอ๊อตโตท่ี 4 เป็นอยา่งดี ในตน้ปีเดียวกนัน้ี ทุกคนไดก้ล่าวขวญัถึงซาลาติน ผูน้ ามอสเลม และ
พวกครูเสดซ่ึงท าการรบพุ่งกนั ขณะเดียวกนัน้ี มีบุคคลเงียบ ๆ ผูเ้ล็กน้อยผูห้น่ึงซ่ึงไดท้  าการรักษาคน
โรคเร้ือนสองสามคน และสงเคราะห์คนยากจนดว้ยบุคคลผูเ้ล็กน้อยน้ีอยู่เสมอ ท่านคือเซนตฟ์รานซิส
แห่งแอสซีซี ไม่มีใครสนใจกบัสันตปาปาอินโนเซนตท่ี์ 3 หรือจกัรพรรดิอ๊อตโตท่ี 4 หรือพวกครูเสดอีก
ต่อไป 

ในกรุงลอนดอนระหว่างปี ค.ศ.1850-1860 มีพ่อคา้ขายเส้ือผา้ผูห้น่ึงช่ือยอร์ชวิลเลียม เป็นคน
เงียบ ๆ เป็นผูเ้ล็กน้อยท่ีโลกไม่รู้จกั เพราะยอร์ช วิลเลียมมิไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรีองักฤษ หรือสมาชิก
รัฐสภาแต่ประการใด ท่านมิใช่เป็นคนมีช่ือเสียงเด่น ไม่เคยแต่งหนงัสือหรือรับรางวลัอยา่งใด ๆ ท่านไม่
เคยรบชนะในการสงคราม หรือชอบท าอะไรเอะอะโวยวายแต่ท่านไดเ้ชิญเด็กหนุ่มสองสามคนมาร่วม
อธิษฐาน และสนทนากนัแบบคริสเตียนในเวลาว่างงานเท่านั้น ตวัยอร์ช วิลเลียมเองหารู้ไม่ว่า การ
กระท าของท่านเป็นบ่อเกิดแห่งองคก์ารอยา่งหน่ึงข้ึนแลว้ ท่ีเราเรียกกนัในทุกวนัน้ีวา่ ไว. เอ็ม. ซี. เอ ซ่ึง
มีสาขาอยูใ่นประเทศต่าง ๆ ท่ีเจริญแลว้ทัว่โลก 

อย่าดูถูกอิทธิพลของคนเงียบ ๆ ผูเ้ล็กน้อยท่ีโลกลืมเป็นอนัขาด เพราะบุคคลเหล่านั้นเป็นคน
ส าคญัท่ีสุดอยา่งแทจ้ริง ถา้ต ารวจก็ดี พนกังานรถไฟก็ดี คนโดยสารก็ดี ประพฤติตนเป็นคนสงบเงียบ 
ท าตนเป็นคนเล็กนอ้ยท่ีโลกลืมเสียแลว้ เหตุการณ์จะไม่เกิดข้ึนเหมือนดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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วนัหน่ึงในปี ค.ศ.1893 ในอาฟริกาใต ้ชายผิวสีน ้ าตาลไหมผู้ห้น่ึงซ้ือตัว๋รถนอนในชั้นท่ีหน่ึง 
เพื่อเดินทางต่อไปยงัแควน้เปรตอเรีย เขาเขา้ไปนอนในห้องชั้นท่ี 1 เพื่อพกัผอ่นขณะรถแล่น คร้ังมาถึง
สถานีมาริสเบิร์ก ชายผิวขาวผูห้น่ึงข้ึนมาบนรถ เห็นคนผิวสีน ้ าตาลล่วงละเมิดเช่นนั้น ก็ถอยออกไป
สักครู่หน่ึง เขาไปตามพนกังานรถไฟสองนายเขา้มาดว้ย เจา้พนกังานรถไฟสั่งให้ชายผิวสีน ้ าตาลผูน้ั้น
ออกไปยงัรถการ์ด ชายผูน้ั้นน าตัว๋ชั้นหน่ึงออกแสดงวา่มีสิทธ์ิ แต่พนกังานรถไฟก็คงยงัยนืกรานตามเดิม 
ชายผิวสีน ้ าตาลไม่ยอมออกไป สักครู่หน่ึงต่อมาต ารวจนายหน่ึงข้ึนมาผลกัชายผิวสีน ้ าตาลและกระเป๋า
เดินทางของเขาลงไปยงัชานชาลาสถานีรถไฟ เหตุการณ์เกิดข้ึนคร้ังน้ีท าให้ชีวิตจิตใจของชายผิวสี
น ้ าตาลผูน้ั้นเปล่ียนไปทนัที เขาไดก้ลบัยงัประเทศอินเดียแลว้กลายเป็นคนมีช่ือเสียงในหลายปีต่อมา 
หวงัวา่ท่านคงรู้จกัชายผูน้ี้ มหาตมะคานธีนัน่เอง 

โลกควรจะมีบุคคลอย่างยากอบมากข้ึน เหตุการณ์ดงักล่าวจะไม่มีวนัเกิดข้ึนเป็นอนัขาด อีก
เร่ืองหน่ึงท่ีเกิดข้ึนเป็นดงัน้ี คือหน่ึงเจา้ของภตัตาคารในมลรัฐเซ้าตค์าโรไลนาไดส้ั่งให้ลูกคา้ผิวสีน ้ าตาล
และครอบครัวออกจากภตัตาคารทนัที หารู้ไม่วา่ไดมี้ผลร้ายแรงเกิดข้ึนภายหลงั ดว้ยเหตุท่ีเขาไดเ้หยียด
หยามชายผิวสีน ้ าตาลและครอบครัวของเขาอย่างรุนแรง พอชายผูน้ี้กลับไปถึงอเมริกาใต้อันเป็น
ภูมิล าเนาของเขาก็ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกในคณะพรรคคอมมิวนิสตท์นัที บดัน้ีเขากลายเป็นผูน้ าคณะพรรค
คอมมิวนิสตใ์นทวปีอเมริกาใตไ้ปแลว้ เขาอา้งวา่การท่ีเขานบัถือลทัธิน้ี ก็เพราะเหตุการณ์ในคืนวนันั้นท่ี
เซา้ตค์าโรไลนานัน่เอง 

ถา้มีคนเช่นยากอบผูเ้ล็กน้อยในโลกน้ีเป็นจ านวนมาก ๆ ก็จะดีไม่น้อย อีกตวัอย่างหน่ึงเล่าว่า 
ภารโรงผูห้น่ึงเป็นคนเฝ้าสมาคมพกัผอ่นหย่อนใจส าหรับผูย้ากจนแห่งหน่ึง วนัหน่ึงเห็นเด็กยากจนมา
ยืนอยูท่ี่ประตูสมาคม ภารโรงไม่ชอบกิริยาท่าทางของเด็กผูน้ั้น จึงไล่ไปเสียต่อมาทัว่โลกไดท้ราบข่าว
เด็กผูน้ี้ในประเทศรัสเซีย เขาเป็นคนหน่ึงท่ีมีมนัสมองคิดแผนการณ์ปฏิวติัในเดือนตุลาคม 1917 ท าให้
พวกคอมมิวนิสตมี์อ านาจมาก ชายผูน้ี้ช่ือเลออง ทรอสก้ี สมมุติวา่มีใครสักคนหน่ึงเชิญเด็กคนนั้นให้เขา้
ไปในสมาคม เป็นมิตรกบัเขา และช่วยเหลือเขา ชีวิตต่อมาเม่ือเขาเป็นผูใ้หญ่จะเป็นอยา่งไรบา้ง เขาคง
ท าส่ิงอนัเป็นคุณประโยชน์ใหแ้ก่โลกไดอ้ยา่งมากมายทีเดียว (ขา้พเจา้รู้สึกสะดุง้เม่ือนึกถึงเร่ืองน้ีคราวไร 
เพราะขา้พเจา้ก็เคยไล่เด็กซุกซนออกไปจากลานบา้นบางคร้ังบางคราวเหมือนกนั) 

จากเร่ืองท่ีเล่ามาขา้งตน้น้ี แสดงให้เห็นว่า การกระท าต่อบุคคลท่ีเห็นว่าไม่ส าคญัไดก่้อให้เกิด
ภยัอยา่งร้ายแรง ซ่ึงเป็นภยัต่อคนทัว่โลก แทจ้ริงคนเงียบขรึมและบุคคลเล็กนอ้ยมีอ านาจมาก 

บางคนอาจจะเห็นวา่ การหยอกลอ้ภริยาเล่นบา้งในครัวเป็นส่ิงไม่ส าคญั ผูใ้หญ่บางคนบ่นวา่มี
ธุระยุง่ไม่มีเวลากบับุตรหลาน ส่ิงเล็กนอ้ยเหล่าน้ีจะท าหรือไม่ท าก็ดูเหมือนวา่ไม่มีความส าคญัอะไร แต่
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จงคิดดูเสียใหม่ ส่ิงไม่ส าคญัน่ีแหละจะกลายเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด คนเงียบขรึมผูเ้ล็กนอ้ย และบุคคลท่ีไม่มี
ผูใ้ดเอาใจใส่อาจมีอิทธิพลส าหรับความดีไดเ้หมือนกนั 

ศาสนาจารยแ์ห่งคริสตจกัรเพรสไบทีเรียนในเมืองเล็ก ๆ แห่งหน่ึงเล่าว่าหลายปีมาแลว้ ท่าน
เห็นเด็กหนา้ตาสกปรกผูห้น่ึงมายืนอยูท่ี่หนา้ต่างโบสถ์ ท่านไม่ไดเ้อาใจใส่รอยสกปรกบนหนา้ต่าง แต่
ไดอ้อกไปขา้งนอกเพื่อดูวา่เด็กนั้นจอ้งดูอะไร จึงทราบวา่เด็กจอ้งดูแผนท่ีซ่ึงแขวนไวบ้นฝาผนงั แทนท่ี
ท่านจะไล่เด็กนั้นไปเสีย ท่านกลบัเชิญเด็กให้เขา้ไปขา้งในเพื่อจะเห็นแผนท่ีนั้นไดช้ดัเจน เพราะเห็น
แผนท่ีบอกสถานท่ีท าการของคณะเพรสไบทีเรียนมิชชัน่ทัว่โลก ท่านศาสนาจารยอ์ธิบายถึงงานของ
ศาสนาทัว่โลกตามท่ีปรากฏอยูใ่นแผนท่ีนั้น ในท่ีสุดท่านศาสนาจารยแ์ละเด็กต่างก็ลาจากกนัไป 

ต่อมาเด็กก็เติบโตข้ึน ท่านศาสนาจารยย์า้ยจากเมืองเล็ก ๆ นั้นไปท างานท่ีอ่ืนแต่เหตุการณ์ใน
คร้ังกระโนน้ยงัคงฝังอยูใ่นจิตใจของเด็กชายผูน้ั้น ท่ีช่ือบาวีมอแกน ต่อมาเขาไดไ้ปเป็นศาสนาทูตอยูใ่น
ประเทศปอตโตริโกเป็นเวลาหลายปี ปัจจุบนัเป็นเลขาธิการของบอร์ดมิชชัน่ประจ าชาติส าหรับหมู่เวส
อินดีส ทั้งน้ีเพราะมีผูย้อมเสียสละเวลาเพียงเล็กนอ้ยเพื่อเด็กผูน้ี้ 

มีเด็กสูงใหญ่คนหน่ึง ยอ่งเขา้ไปในหอ้งเรียนท่ีโรงเรียนอิลินอยส์ เม่ือโรงเรียนเลิกแลว้ อาจารย์
เมนเตอร์ เกรแฮมเงยหนา้ข้ึนเห็นเด็กหนุ่มร่างยกัษย์ืนเกก้งัอยูร่าวกบัเป็นนกัเลงโตบา้นนอกเขา้กรุงและ
ปราบนกัเลงในกรุงราบเรียบหมดแลว้ ฉะนั้นอาจารยเ์กรแฮมพิจารณาเด็กหนุ่มตั้งแต่หวัจดเทา้ ท่าทาง
ของเด็กดูคลา้ยกบัวา่เป็นคนโง่เขลา แต่ทวา่แข็งแรงบึกบึน ใคร ๆ อาจจะลืมอาจารยเ์มนเตอร์ เกรแฮม
กนัหมดแลว้ แต่คนจะรู้จกัลูกศิษยข์องท่านคนน้ีต่อไปอีกนาน ศิษยข์องท่านก็คือ อบัราฮมัลินคอล์น
นัน่เอง 

ทุกเยน็วนัพฤหสับดี ท่ีโบสถข์องเรามีคนประมาณ 20 คนมาประชุมพร้อมเพรียงกนั ตามปรกติ
บุคคลเหล่าน้ีควรจะไปอยูโ่รงอนาถาหรือสถานพยาบาลแห่งใดแห่งหน่ึง หรือไม่ก็ป่าช้าเสียนานแลว้ 
เพราะบุคคลพวกน้ีเดิมทีติดของเสพติดมึนเมาเสียงอมแงม แต่ดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้ได้
แสดงบทบาททางคนเงียบ ๆ เพียง 2-3 คน บุคคลเหล่าน้ีจึงไดเ้ลิกด่ืมอย่างเด็ดขาด เขากลบัมีความสุข
และท างานไดเ้ขม้แขง็ ชีวติของเขาจึงเป็นสุขร่าเริงสืบไป 

ความดีเด่นไม่มีความส าคญัประการใดเลย บุคคลส าคญัท่ีเป็นประโยชน์อนัแทจ้ริง คือบุคคลผู ้
เล็กน้อยมีชีวิตอยูเ่งียบ ๆ และท่ีคนทั้งหลายพากนัลืม คนพวกน้ีแหละเป็นบุคคลส าคญัท่ีไดก้ระท างาน
ส าคญั ๆ มาแลว้มากต่อมาก 

ท่านอาจคิดวา่ตวัเองไม่มีความส าคญั ไม่มีช่ือเสียงหรือความดีเด่นในทางใด ๆ ตราบใดท่ีท่าน
ยงัมีชีวติอยู ่พึงระลึกอยูเ่สมอวา่ พระเจา้ให้ท่านเกิดมาในฐานะเช่นน้ีก็ดว้ยทรงมีความมุ่งหมายประการ
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ใดประการหน่ึง ความมุ่งหมายนั้นก็คือ การรับใชพ้ระเจา้และการเขา้สนิทกบัพระองคต์ลอดไป การรับ
ใชพ้ระเจา้ในชีวติประจ าวนันัน่และเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในโลก 

นกัประพนัธ์ฝร่ังเศสผูห้น่ึงเคยเขียนเยาะเยย้ผูอ่ื้น และเคยมีช่ือเสียงอยูพ่กัหน่ึง เขาดูถูกมนุษยว์า่
มีความส าคญันอ้ยกวา่ท่ีดูเหมือนจะเป็น เขาพูดผิด เพราะขอ้ความน้ีขดัต่อความมุ่งหมายท่ีองค์พระเยซู
คริสตท์รงด าเนินชีวติ ทรงส้ินพระชนมแ์ละทรงเป็นข้ึนมาใหม่ มนุษยเ์ราอาจส าคญักวา่ท่ีเป็นอยูไ่ด ้

พระเยซูทรงเรียกคนเงียบ ๆ ผูเ้ล็กนอ้ย และผูท่ี้โลกลืมมาเป็นสาวกของพระองค ์ใคร ๆ พากนั
เรียกยากอบบุตรอลัเฟอสัวา่ยากอบ “ผูเ้ล็กนอ้ย” ท่านอาจมีร่างกายต ่าเต้ีย ไม่มีช่ือเสียง ไม่มีความดีเด่น
และไม่ได้รับการยกย่อง แต่ท่านเป็นคนมีความคิดไกล ใจคอกวา้งขวางและมีจิตใจสูง เหตุใดจึงเป็น
เช่นน้ีก็เพราะท่านเป็นคนของพระเยซูคริสตน์ัน่เอง 

ชาวโลกจะระลึกถึงเราชัว่เวลาไม่นานเท่าไรนัก อาจจะเป็นชัว่ระยะเวลาร้อยปี หรือห้าร้อยปี
เป็นอยา่งมาก แลว้เขาก็จะลืมพวกเราหมด อยา่ไดถื้อเอาส่ิงเหล่าน้ีมาเป็นอารมณ์แลว้มีความรู้สึกวา่ท่าน
ไม่มีความส าคญั แทจ้ริงท่านมีความส าคญัยิง่กวา่ท่ีท่านคิดหลายต่อหลายเท่านกั 

ท่านทั้งหลายจงเขา้มาเป็นคนของพระคริสต์เสียและเม่ือท่านไดเ้ขา้ร่วมงานกบัพระองค์แล้ว 
ท่านจะเป็นบุคคลส าคญัยิง่กวา่ท่ีท่านเป็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ี 
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ยูดา อสิคาริโอด 

ช่ือยดูา เม่ือฟังแลว้ท าใหเ้รารู้สึกขนลุก เพราะมีความหมายวา่เป็น “ผูท้รยศ” เป็นสัญลกัษณ์ของ
ความไม่ซ่ือตรงและทรลกัษณ์เป็นท่ีสุด นบัตั้งแต่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงเป็นตน้มาไม่มีใครนิยมตั้งช่ือ
ลูกหลานของตนวา่ ยดูา ทั้ง ๆ ท่ีช่ือยดูาน้ีเคยมีผูนิ้ยมกนัมามากและเป็นช่ือท่ีแพร่หลายกนัมาก่อน เป็น
ช่ือท่ีมีเกียรติในประวติัศาสตร์ของชนชาติยูดาห์ในพระคมัภีร์ เดิมยดูาเป็นช่ือหน่ึงในจ านวนบุตรชาย
สิบสองคนของยาโคบ และชายอีกผูห้น่ึงท่ีก่อการกบถเพื่อกูเ้อกราชของชาติในศตวรรษท่ี 12 ก่อนคริสต
ศกัราชก็ช่ือยูดาเหมือนกนั ยูดาผูน้ี้คือ “ยูดามคัคะปิยะ” ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นบิดาของชาชาติยูดาย
เหมือนยอร์ช วอชิงตนั ยดูาจึงกลายมาเป็นช่ือวรีชนของชาติ 

บิดามารดาเป็นอนัมากชอบตั้งช่ือบุตรของตนวา่ “ยดูา” บิดามารดาของพระเยซูก็ตั้งช่ือนอ้งชาย
ของพระองคว์า่ ยดูา และเอกอคัรสาวกของพระองคอี์กคนหน่ึงก็ช่ือวา่ ยดูา (คือยดูาบุตรชายยากอบซ่ึงมี
ช่ืออีกวา่ “เล็บบาย” และ “ธาดาย”) บุคคลใดท่ีมีช่ือน้ีก็ภาคภูมิใจในช่ือของตนยิง่นกั 

อาจจะเป็นเพราะบางทีบิดามารดาท่ีหมู่บา้นเคอริโอค ซ่ึงอยูท่างทิศใตข้องกรุงเยรูซาเล็มรู้สึก
ช่ืนชมยินดีเม่ือเกิดบุตรชายบางทีบิดามารดาคู่น้ีเป็นคนเคร่งศาสนาจึงไดต้ั้งช่ือบุตรของตนว่ายูดา อนั
เป็นช่ือท่ีมีความหมายและมีประวติัดีมาแต่ดั้งเดิมดงักล่าวแลว้ 

ยูดาได้รับการอบรมมาจากครอบครัวท่ีดี ท่านได้รับการศึกษาเช่นเดียวกบัเด็กชายชาวยูดา
ทั้งหลาย คือไดรั้บการอบรมสั่งสอนจากพระคมัภีร์เป็นรากฐาน ดงันั้นเม่ือยดูาเติบโตข้ึนใคร ๆ จึงเรียก
ท่านวา่ “ยดูา อิสคาริโอท” เพราะท่านมาจากหมู่บา้นเคอริโอด 

ก่อนท่ียูดาจะพบกบัพระเยซู ท่านไม่เคยมีเบ้ืองหลงัอนัชัว่ร้ายด่างพร้อยเหมือนมทัธิว และไม่
เคยเสียช่ือเสียงมาก่อนเหมือนกบัสาวกบางคนซ่ึงส่วนมากมีความบกพร่องมาก่อนทั้งส้ินไม่มีขอ้ความ
ใดกล่าวถึงความเลวทรามของยดูาก่อนท่ีท่านจะมาพบกบัพระเยซูเลย 

ยดูาเป็นบุคคลท่ีมีนิสัยดีมาแต่เดิม เป็นผูนิ้ยมชมชอบพระเยซูตั้งแต่เร่ิมแรก ท่านพอใจพระองค์
มาก ถึงกบัยอมมอบตวัเขา้สนิทสนมกบัพระองค ์แสดงวา่ท่านมีความเขา้ใจในพระองคอ์ยา่งลึกซ้ึง ยดูา
เป็นผูมี้อุดมคติสูงกว่าคนธรรมดาสามญัและคร้ังหน่ึงท่านเคยเป็นคนท่ีดีเลิศยิ่งกว่าบรรดาคนทั้งหลาย
เป็นอนัมาก 

ยดูามีบุคลิกลกัษณะว่าจะเป็นคนส าคญัต่อไปขา้งหน้าพระเยซูทรงเห็นว่าท่านมีคุณสมบติัสูง
และจะกระท าการอนัส าคญัยิง่ต่อไปภายหนา้ได ้คือท่านจะเป็นผูน้ า พระเยซูจึงยกยอ่งยดูามาก 

พระเยซูไดเ้ลือกเอายดูาและสาวกคนอ่ืน ๆ เขา้เป็นมิตรสหายร่วมทุกขร่์วมสุขกบัพระองคอ์ยา่ง
ใกลชิ้ด ภายหลงัท่ีพระองคไ์ดท้  าการอธิษฐานมาแลว้ตลอดคืน พระเยซูทรงรู้สึกวา่พระเจา้ พระบิดาทรง
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มีส่วนในการเลือกอคัรสาวกทั้งสิบสองคนดว้ย ยดูาไดเ้ขา้เป็นเอกอคัรสาวกดว้ยความรู้สึกในหนา้ท่ีซ่ึง
ท่านมีส่วนจะตอ้งปฏิบติัเพื่อพระผูเ้ป็นเจา้เช่นเดียวกบัเอกอคัรสาวกคนอ่ืน ๆ 

เราคงจ าได้ว่า พระเยซูเลือกอคัรสาวกของพระองค์จากบรรดาศิษยเ์ป็นจ านวนมาก พระองค์
ทรงพอใจบุคคลทั้งสิบสองคนน้ีมาก จึงต้องการให้บุคคลเหล่าน้ีได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขใกล้ชิดกนักับ
พระองค์ เดิมทียูดาเป็นบุคคลท่ีไวใ้จได ้พระเยซูเองก็ทรงเช่ือถือยูดา พระองค์ทรงถือว่าชายหนุ่มท่ีมา
จากหมู่บา้นเคอริโอดผูน้ี้เป็นมิตรแทท่ี้สัตยซ่ื์อจงรักภีกดีต่อพระองค ์

พระเยซูทรงไวว้างพระทยัยดูามากถึงทรงใชใ้หท้่านไปประกาศพระศาสนาร่วมกบัสาวกคนอ่ืน 
ๆ และเม่ือยูดากลบัมาพระองค์ก็ทรงตอ้นรับยูดาและสาวกอ่ืน ๆ ด้วยทรงถือว่า เป็นผูส้นิทสนมกบั
พระองคซ่ึ์งพระองคไ์วว้างพระทยัได ้ในระหวา่งท่ีพระเยซูทรงกระท าพระราชกิจของพระเจา้ พระองค์
ก็ไดร่้วมทุกขร่์วมสุขกบัยดูาอยา่งใกลชิ้ด 

ตอนแรก ๆ ยดูาเป็นคนมีช่ือเสียงดีท่ามกลางเอกอคัรสาวกทั้งสิบสองคน ท่านไดช่ื้อวา่เป็นผูน้ า 
เหตุฉะนั้นท่านจึงไดรั้บหนา้ท่ีเป็นเหรัญญิกดูแลการเงินของคณะ การท่ีหมู่คณะมอบความไวว้างใจใน
เร่ืองเช่นน้ี แสดงวา่ยดูาเป็นคนซ่ือสัตย ์ไวว้างใจได ้ทั้งยงัแสดงว่าเป็นผูร้อบคอบ มีความสามารถและ
สติปัญญา 

ถา้ยูดายงัมีชีวิตอยู่ในปัจจุบนัน้ี (คือก่อนหน้าท่ีท่านล้มเหลว) พวกเราคงตอ้งนบัถือท่านมาก 
แทบจะได้ช่ือว่าท่านเป็นบุคคลตวัอย่างทีเดียว เพราะท่านเป็นคนใจคอมัน่คงไม่อยากแสดงตวัเด่น
เหมือนยากอบและยอห์น ไม่พูดพล่อย ๆ หรืออวดโมเ้หมือนเปโตร แต่เป็นคนสุขุมเอาการเอางานอยา่ง
น่าเคารพท่านเป็นเหมือนกบัพวกเราทั้งหลาย เรารู้สึกหวาดเสียวเหลือเกิน เม่ือทราบว่าบุคคลท่ีเป็น
เหมือนอยา่งกบัเราน้ีไดต้กลงไปในเหวลึกแห่งความบาปมีทีท่าวา่จะเป็นบุคคลส าคญัในอนาคตมากลบั
กลายเป็นคนทรยศจนถึงกบัตอ้งฆ่าตวัตายไปเช่นน้ี 

เหตุใดยดูาจึงทรยศต่อพระเยซู มีเหตุอนัใดหรือ มทัธิวและมาระโกบนัทึกไวว้า่เพราะความโลภ
เป็นเหตุ ไม่น่าจะเป็นไปไดเ้ลย ถา้ยดูาเป็นคนโลภจริง เหตุใดท่านจึงเอาเงินสามสิบเหรียญไปคืนเสียเล่า 
ยิ่งกว่านั้นเงินสามสิบเหรียญนั้นถา้คิดเทียบกบัเงินไทยปัจจุบนัแลว้ประมาณ 500 บาทเท่านั้น คนโลภ
มากยอมรับสินบนเพียงจ านวนเล็กนอ้ยเท่านั้น ไม่น่าจะเป็นไปไดเ้ลย 

ส่วนลูกาและยอห์นอธิบายเหตุผลไวใ้นหนังสือของท่านว่า “มารได้เขา้ดลใจยูดา” ในสมยั
โบราณเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีเขา้ใจยาก โทษวา่มารเขา้ดลใจไวก่้อน คนมีความประพฤติผดิปรกติวิสัย ก็ถือ
กนัว่าผีสิง ในขอ้น้ี เราตอ้งยอมรับว่าเรายงัไม่รู้แน่ ท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณเขียนไวว้่า “มารไดด้ลใจ” มี
ความหมายวา่กระไร เราทราบกนัดีวา่พระเยซูทรงรักษาคนท่ีป่วยทางฝ่ายจิตใจและอารมณ์ให้หายได ้ถา้
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ผีหรือพญามารเขา้ดลใจยูดาจริง เหตุใดพระเยซูไม่ทรงขบัผีหรือมารนั้นออกจากยูดาเสียเล่า น่าแปลก
ท่ีวา่เหตุใดพระเยซูไม่ทรงสงสารเอกอคัรสาวกผูน้ี้ของพระองค ์และรักษาใหห้ายโรค 

บุคคลิกลกัษณะของมนุษยส์ลบัซับซ้อนเกินกว่าท่ีจะอธิบายได้ เราไม่อาจอธิบายเหตุผลให้
ชดัเจนไดว้า่ เหตุใดยดูาจึงทรยศต่อพระเยซู เรายิ่งไดศึ้กษาชีวิตของยดูามากข้ึนเพียงไรก็ยิ่งปราฏชดัวา่ยู
ดาปล่อยใหอ้ านาจฝ่ายต ่าเขา้ครอบง ามากเกินไปยดูาไดม้าพบบุคคลผูสู้งสุดแลว้เช่นน้ี แต่ท่านยงัไม่ยอม
ให้บุคคลผูสู้งสุดนั้นครอบครองจิตใจของท่าน ท่ีจริงยดูาไดถ้วายความจงรักภกัดีอนัสูงสุดต่อพระเยซู
เหมือนกนั แต่แลว้ท่านก็ปล่อยให้ความจงรักภกัดีต่อส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีรอง ๆ ลงมาแทรกแซงและขบัไล่ความ
จงรักภกัดีเดิมออกไปเสีย 

ความจงรักภกัดีรอง ๆ ลงมาประการหน่ึงก็คือความจงรักภกัดีต่อพระเมสสิยาห์ซ่ึงจะมาใน
ลกัษณะท่ีเป็นกษตัริยผ์ูย้ิ่งใหญ่ครอบครองแผ่นดินโลก เม่ือพระเยซูไม่ยอมเป็นกษตัริย ์และไม่ยอม
เป็นไปตามความปรารถนาของชนชาติยดูา ยดูาผิดหวงัมากเพราะท่านเป็นคนมกัใหญ่ใฝ่สูง ตอ้งการให้
ประเทศชาติของตนกลบัคืนเป็นเอกราชและขบัไล่ศตัรูออกไปเสีย ยูดามีเลือดรักชาติ หลงชาติ ด้วย
ความรักประเทศบา้นเมือง และมีความเช่ืออย่างแน่นแฟ้นว่าพระเยซูจะลงมือท าการกูช้าติอิสราเอลใน
วนัใดวนัหน่ึงขา้งหนา้ แต่เม่ือเห็นวา่พระองคจ์ะตอ้งถูกฆ่าตาย และความปรารถนาอนัแรงกลา้ของท่าน
จะตอ้งพลอยลม้เหลว ท่านจึงเอาใจออกห่างจากพระเยซู ความจงรักภกัดีจึงกลายเป็นความเคียดแคน้
ชิงชงัดว้ยความผดิหวงั ท่านจึงตดัสินใจท่ีจะแกห้นา้ความลม้เหลวโดยการตีตนออกห่างจากพระเยซูเสีย 

ในชีวติมนุษย ์ความจงรักภกัดีอนัสูงสุดมีอยูป่ระการเดียว คือความจงรักภกัดีต่อองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ ส่วนความจงรักภกัดีต่อส่ิงอ่ืน ๆ นั้นยอ่มเป็นรอง 

ยูดายกตนไวสู้งกว่าพระเยซู ท่านนึกถึงตนเองมากกว่านึกถึงพระเยซู เหตุน้ีจึงท าให้นิสัย
สันดานของท่านต ่าลง การท่ีเรายกตวัเองไวเ้หนือพระเยซูเป็นการกา้วไปสู่การฆ่าตวัตาย “ผูใ้ดใคร่จะ
สงวนชีวติของตนใหร้อด จะตอ้งสูญเสียชีวตินั้น” แมว้า่ยดูานิยมชมชอบพระเยซู และไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการ
ถวายความจงรักภกัดีต่อพระองคม์าแลว้ก็ตาม แต่ท่านหาไดย้อมให้พระองค์เก็บรักษาความจงรักภกัดี
ของท่านไวต้ลอดไปไม่ การฆ่าตวัตายจึงค่อย ๆ คืบคลานเขา้มาสู่ชีวิตของท่านนบัตั้งแต่วาระท่ีท่านยก
ตนเองไวเ้หนือพระผูเ้ป็นเจา้ การเห็นแก่ตวัและการยกตนเป็นการฆ่าตนเองลงทีละนอ้ย ๆ 

การฆ่าตวัตายไดเ้กิดข้ึนกบัยดูาทีละนอ้ย ๆ จนกระทัง่ในท่ีสุด ท่านจึงไดเ้อาเชือกรัดคอตนเอง 
บุคคลท่ีมีทีท่าวา่จะเป็นบุคคลส าคญัต่อไปขา้งหนา้มาจบชีวิตลงดว้ยการฆ่าตวัตายเช่นน้ีน่าอนาถใจยิ่ง
นกั สภาพอนัน่าหวาดกลวัดงัเช่นยดูาน้ีอาจเกิดข้ึนแก่ใคร ๆ ทัว่ไปได ้แมแ้ต่ตวัเราเอง 

เรายงัมองเห็นความผิดพลาดของยดูาไม่ถนดันกั ความผิดพลาดของท่านท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือการ
ไม่กลบัใจ และยอมรับการอภยัโทษจากพระเยซู ในคืนวนัท่ีท่านทรยศต่อพระองคแ์ทจ้ริงแลว้ไม่มีความ
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แตกต่างกนัเท่าใดนกัระหวา่งท่านและเปโตรในคืนเกิดเหตุร้ายนั้น คือทั้งคู่จมลึกอยู่ในความบาป ทั้งคู่
สละละทิ้งพระเยซูตามวิถีทางของตน คนหน่ึงตาย ส่วนอีกคนหน่ึงรอดคนหน่ึงสูญชีวิต อีกคนหน่ึง
ไดรั้บชีวตินิรันดร์ ทั้งน้ีเพราะเปโตรกลบัใจใหม่ ส่วนยดูาไม่ยอมกลบัใจ 

พระเยซูทรงให้โอกาสแก่ยดูาทุกขณะในอนัท่ีจะกลบัใจเสียใหม่ พระองค์ตรัสทกัทายยดูาใน
คืนวนันั้น เม่ือยดูาทรยศต่อพระองค์ว่า “สหายเอ๋ย...” นัน่คือพระองค์ทรงยื่นการอภยัโทษให้ยูดาแลว้ 
แต่ยดูาหาไดรั้บเอาไม่ พระผูเ้ป็นเจา้ทรงยื่นการอภยัโทษให้เราเสมอแต่ไม่ทรงบงัคบัให้เรายอมรับการ
อภยัโทษนั้น เราจะรับก็ได ้จะปฏิเสธไม่ยอมรับเสียก็ได ้เป็นหนา้ท่ีของเราท่ีจะเลือกเอา ยดูาปฏิเสธจึง
ตอ้งตายอยา่งน่าสยดสยองในประวติัศาสตร์แห่งมนุษยชาติ 

เหตุการณ์ในคร้ังน้ีแสดงถึงความรักอนัใหญ่ยิ่งท่ีสุดขององคพ์ระเยซู พระองคท์รงเศร้าโศกยิ่ง
นกัท่ีเอกอคัรสาวกท่ีพระองคท์รงรักทรยศต่อพระองค ์แต่อยา่งไรก็ตามพระองคท์รงยกโทษให้ได ้และ
ทรงพร้อมท่ีจะยกโทษให้เสมอ ทั้งน้ี เราจะเห็นไดว้า่ พระผูเ้ป็นเจา้ทรงมีพระทยัเป่ียมไปดว้ยพระมหา
กรุณาธิคุณอยา่งลน้เหนือ 

จากชีวติอนัน่าเศร้าสลดของยดูา เราไดรั้บบทเรียนท่ีมีค่ายิ่งวา่ น ้ าพระทยัของพระองคก์อปร์ไป
ด้วยเมตตาและพร้อมท่ีจะทรงยกโทษให้เราเสมอ ถ้าพระเยซูยกโทษให้ยูดาผูท้รยศต่อพระองค์ได ้
พระองค์ก็ทรงยกโทษให้ท่านทั้งหลายและขา้พเจา้ไดเ้ช่นเดียวกนั มนุษยเ์รายงัจะตอ้งการอะไรยิ่งไป
กวา่น้ีอีกเล่า! 


