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บทน�า
ข่าวร้ายประจ�าวัน

  โลกนี้มีแต่ข่าวร้าย เราไม่จ�าเป็นจะต้องมีข้อพิสูจน์อะไรมาก 

วันนี้เพียงแค่ดูข่าวทีวี หรืออ่านหนังสือพิมพ์ ก็จะเห็นว่าโลก

ของเราไม่มีความร่มเย็นเป็นสุข มีแต่การเข่นฆ่า มีสงคราม มี

การเอารัดเอาเปรียบ ความยากจน การฉ้อโกง การหลอกลวง 

ความแตกแยก การก่อการร้าย ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีภัยพิบัติจาก

ธรรมชาติ ทั้งพายุ แผ่นดินไหว ไฟไหม้ ควันพิษ น�้าท่วม คลื่น

ยักษ์สึนามิ ทั้งๆที่มนุษย์มีความรู้มากมาย แต่ปัญหาทั้งหมดนี้

ท�าให้เรารู้ถึงขีดจ�ากัดของมนุษย์

  ยิ่งดูข่าวใกล้ตัว ก็อาจเห็นการทะเลาะวิวาท ครอบครัว

แตกแยก พ่อแม่ทิ้งลูก ลูกดื้อรั้นไม่เชื่อฟังพ่อแม่ พี่น้องโลภมาก

แย่งมรดก บางคนอาจจะรู้สึกเหงา พอหาความรักก็พบแต่คนที่

เห็นแก่ตัว ต้องการรักกันเพื่อความสุขชั่วคราว เพลงรักก็ฟังกัน

จนเบื่อเพราะมีแต่เรื่องผิดหวัง
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อย่าหมดหวัง
  ทั้งหมดนี้อาจจะท�าให้เราไม่อยากตั้งความหวังในชีวิต เพราะ

หากผิดหวังเราก็จะเศร้าใจขึ้นไปอีก

  ผมจึงขอเชิญผู้อ่านหนังสือองค์สันติราชเล่มนี้ ขอให้อ่านตั้งแต่

ต้นจนจบ เมื่อท่านรู้จักองค์สันติราช ท่านก็จะเข้าใจว่าท�าไมคน

ทั่วโลก ตลอดสองพันปีที่ผ่านมา ถึงมั่นใจว่าพระองค์จะน�ายุค

แห่งสันติสุขมาสู่ประชาชนของพระองค์

  ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย เด็กหรือผู้ใหญ่ ยากจนหรือร�่ารวย

หรือด้อยโอกาสเพียงใด ทุกชาติ ทุกภาษา ทุกวัฒนธรรมจากทุก

ทวีปทั่วโลก พวกเขาฉลองวันคริสต์มาส เพราะว่าองค์สันติราช

มีฤทธิ์อ�านาจเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต จากยุคปัจจุบันที่น่าสิ้นหวัง 

จะน�าเราไปสู่ยุคแห่งนิรันดร์กาลที่เต็มไปด้วยสันติสุข
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ค�าโบราณที่ไม่ล้าสมัย
  หนังสือเล่มนี้ มาจากนักบุญผู้หนึ่งชื่อท่านลูกา เขียนมาได้

เกือบสองพันปีแล้ว ท่านลูกาเป็นลูกศิษย์รุ่นที่สองของท่านเยซู 

ถึงแม้จะเป็นเรื่องโบราณแต่ก็ไม่มีวันล้าสมัย เพราะเป็นเรื่อง

จริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ และองค์สันติราชยังทรงมีชีวิตอยู่

จนถึงปัจจุบัน ยังปกครองประชากรของพระองค์ด้วยความรัก

ความชอบธรรมมาจนถึงทุกวันนี้และตลอดไป องค์สันติราชยินดี

ต้อนรับทุกคนให้มารู้จักพระองค์ ให้เราฉลองคริสต์มาสด้วยกัน 

ร่วมใจชื่นชมยินดี เพราะพระราชอาณาจักรแห่งสันติสุขจะมาถึง

แผ่นดินเราแน่นอน

  ขอสันติสุขจงมาสู่ท่านและครอบครัวของท่านในช่วงคริสต์มาส

และปีใหม่นี้ด้วยเถิด

ทรงสถิต
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วันคริสต์มาส เราร�าลึกว่า ท่านเยซูก�าเนิดสองพันปีมาแล้ว 

แต่เจ็ดร้อยปี ก่อนท่านก�าเนิดนั้น 

มีนักสื่อพระธรรมจากพระเจ้าชื่ออิสยาห์ ท�านายไว้ว่า

มีทารกน้อยผู้หนึ่ง 

ก�าเนิดมาเพื่อเรา 

มีพระราชบุตรพระองค์หนึ่ง 

ประทานมาให้เรา 

พระองค์จะปกครองบ้านเมือง 

รับภาระด้วยบ่าของพระองค ์

ขนานนามของพระองค์ก็คือ 

ที่ปรึกษา มหัศจรรย์ 

พระเจ้า ผู้ทรงอานุภาพ 

พระบิดา แห่งนิรันดร์กาล 

และ ...
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เรื่องราวขององค์สันติราชเริ่มต้นด้วยหญิงผู้ต�่าต้อยสองคน 

คนแรกเป็นหญิงชรา เป็นหมัน แต่อยากมีลูก 

คนที่สองเป็นหญิงสาว ไม่มีคู่ แต่ตั้งท้อง

บุคคลภายนอกอาจจะสงสัย และคิดว่านี่เป็นเรื่องน่าอาย 

แต่หญิงทั้งสองคนนี้รู้ว่า พระเจ้าจะใช้สถานะที่ต�่าต้อยของพวกเธอ 

เพื่อน�าสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาสู่โลกนี้

หากท่านคิดอยู่ว่า ชีวิตของท่านนั้นไม่มีอะไรพิเศษ หรือผู้คนอาจจะ

ไม่เข้าใจสถานการณ์ชีวิต โปรดระลึกถึงหญิงสองคนนี้ไว้ว่า 

พระเจ้าสามารถอวยพรชีวิตคนธรรมดา 

ด้วยน�้าพระทัยอันแสนดีของพระองค์
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บทที่ 1
  แด่ท่านเธโอฟีลัส ผู้มีเกียรติ และเพื่อนๆผู้รักพระเจ้าทุกๆท่าน

ก่อนหน้านี้ มีมิตรสหายอยู่หลายคน ลงมือเรียบเรียงเหตุการณ์

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินของเรา เรื่องราวที่มีผู้เห็นเหตุการณ์ 

และนักเทศน์พระธรรมน�ามาเล่าให้เราฟัง ข้าพเจ้าสืบสวนอย่าง

รอบคอบมานานแล้ว จึงเห็นสมควรเขียนหนังสือเล่มนี้ อุทิศให้

ท่าน อยากจะเรียบเรียงให้เที่ยงตรง ต่อเนื่องและเรียบร้อย ท่าน

จะได้มั่นใจในสิ่งที่ท่านเคยเรียนรู้มา

เศคาริยาห์ไม่มีลูก
  ในอดีต สมัยที่กษัตริย์เฮโรดยังเป็นผู้ปกครองแคว้นยูเดีย มี

นักบวชผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งชื่อเศคาริยาห์ อยู่ในกลุ่มนัก

บวชอาบียาห์ ภรรยาของท่านชื่อเอลีซาเบธ ผู้สืบเชื้อสายจาก

ท่านอาโรน ทั้งสองท่านมีคุณงามความดีในสายตาของพระเจ้า 

เชื่อฟังกฎศีลธรรมทั้งมวลของพระองค์เจ้า แต่ไม่มีลูก เพราะ

เอลีซาเบธเป็นหมัน และทั้งสองท่านก็ชราแล้ว

  วันหนึ่ง กลุ่มนักบวชของท่านเศคาริยาห์มีเวรรับใช้ที่
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พระวิหารของพระเจ้า ท่านเศคาริยาห์จับฉลากตามประเพณี ได้

หน้าที่จุดเครื่องหอมเพียงผู้เดียวที่ใจกลางพระวิหาร แล้วเมื่อถึง

เวลาเผาเครื่องหอม  ก็มีคนมากมายอธิษฐานและบูชาพระเจ้าอยู่

ข้างนอก

ทูตสวรรค์ท�านาย ว่าเศคาริยาห์จะมีลูก
  เศคาริยาห์เผาเครื่องหอมอยู่ตามล�าพังที่ใจกลาง

พระวิหาร แล้วจู่ๆ ก็มีทูตสวรรค์ของพระองค์เจ้ายืนอยู่ด้าน

ขวา ใกล้แท่นเครื่องหอมศักดิ์สิทธิ์ พอสังเกตเห็นแล้ว ท่าน

เศคาริยาห์ก็ตกใจ ทั้งขวัญหายและเกรงกลัว แต่ทูตสวรรค์

ปลอบใจท่านว่า

  “ไม่ต้องกลัว เศคาริยาห์ พระเจ้ารับฟังเสียงร้องอธิษฐานของ

เจ้าแล้ว เอลีซาเบธภรรยาของเจ้าจะตั้งท้อง คลอดลูกชายให้

เจ้า เจ้าต้องตั้งชื่อลูกของเจ้าคนนี้ว่า ยอห์น” 

เมื่อสองพันปีที่แล้ว ชาวยิวทุกคนนมัสการพระเจ้าร่วมกันที่พระวิหารแห่งกรุง

เยรูซาเล็ม พระวิหารนี้ใหญ่ตระการตาที่สุดในอาณาจักรโรมัน ชาวยิวไม่มีพระ

วิหารอื่นใด นี่แหละ คือมหาวิหารประจ�าชาติ
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พระวิหารของพระเจ้า ท่านเศคาริยาห์จับฉลากตามประเพณี ได้

หน้าที่จุดเครื่องหอมเพียงผู้เดียวที่ใจกลางพระวิหาร แล้วเมื่อถึง

เวลาเผาเครื่องหอม  ก็มีคนมากมายอธิษฐานและบูชาพระเจ้าอยู่

ข้างนอก

ทูตสวรรค์ท�านาย ว่าเศคาริยาห์จะมีลูก
  เศคาริยาห์เผาเครื่องหอมอยู่ตามล�าพังที่ใจกลาง

พระวิหาร แล้วจู่ๆ ก็มีทูตสวรรค์ของพระองค์เจ้ายืนอยู่ด้าน

ขวา ใกล้แท่นเครื่องหอมศักดิ์สิทธิ์ พอสังเกตเห็นแล้ว ท่าน

เศคาริยาห์ก็ตกใจ ทั้งขวัญหายและเกรงกลัว แต่ทูตสวรรค์

ปลอบใจท่านว่า

  “ไม่ต้องกลัว เศคาริยาห์ พระเจ้ารับฟังเสียงร้องอธิษฐานของ

เจ้าแล้ว เอลีซาเบธภรรยาของเจ้าจะตั้งท้อง คลอดลูกชายให้

เจ้า เจ้าต้องตั้งชื่อลูกของเจ้าคนนี้ว่า ยอห์น” 

เมื่อสองพันปีที่แล้ว ชาวยิวทุกคนนมัสการพระเจ้าร่วมกันที่พระวิหารแห่งกรุง

เยรูซาเล็ม พระวิหารนี้ใหญ่ตระการตาที่สุดในอาณาจักรโรมัน ชาวยิวไม่มีพระ

วิหารอื่นใด นี่แหละ คือมหาวิหารประจ�าชาติ
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  “เจ้าจะชื่นใจในตัวลูก ตื่นเต้นฉลอง และผู้คนจะชื่นบานต่อวัน

ที่เขาก�าเนิด เพราะยอห์นจะยิ่งใหญ่มากมายในสายตาของพระ

ผู้เป็นเจ้า และห้ามยอห์นดื่มเหล้าดื่มสุรา ยอห์นจะเต็มเปี่ยม

ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ ลูกหลานชาว

อิสราเอลหลายต่อหลายคนจะกลับใจไปหาพระเจ้า องค์จอม

เจ้านายของพวกเขา” 

  “ยอห์นนี่แหละ จะเบิกทางให้พระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและ

อ�านาจของท่านเอลียาห์ เขาจะช่วยคนที่เป็นพ่อให้มีหัวใจ กลับ

มารักและห่วงใยลูกๆ เขาจะช่วยคนที่ดื้อรั้น ให้กลับมาใส่ใจใน

ความชอบธรรม  เขาจะเตรียมปวงชนให้เรียบร้อย พร้อมต่อ

พระผู้เป็นเจ้า” 

ทูตสวรรค์มิใช่มนุษย์ ทูตสวรรค์คือผู้รับใช้พระเจ้าจากสวรรค์ พระคริสตธรรม

คัมภีร์กล่าวถึงทูตสวรรค์หลายครั้ง ส่วนใหญ่จะมาบอกข่าวส�าคัญ แต่บางครั้ง

พวกท่านก็เป็นดั่งกองทัพจากสวรรค์ที่พระเจ้าส่งมาสู้รบสิ่งชั่วร้าย
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เศคาริยาห์เป็นใบ้ เพราะไม่เชื่อทูตสวรรค์
  แต่แล้วท่านเศคาริยาห์กลับถามองค์ทูตสวรรค์ว่า “กระผมจะ

แน่ใจได้อย่างไร กระผมเป็นคนแก่ ภรรยาก็อายุไม่น้อย”  

ทูตสวรรค์จึงกล่าวว่า 

  “เราคือกาเบรียล ผู้ยืนประจ�าการต่อหน้าพระเจ้า 

พระองค์ส่งเรามา เพื่อน�าข่าวดีนี้มาบอกเจ้า” 

  “ตั้งแต่บัดนี้ เจ้าจะเป็นใบ้ พูดไม่ได้จนถึงวันที่ค�าท�านายนี้เกิด

ขึ้นจริงๆ เพราะตัวเจ้าไม่เชื่อค�าพูดของเรา ทุกสิ่งที่เราบอกไว้

จะส�าเร็จบริบูรณ์ ตามเวลาที่เหมาะสม” 

  ข้างนอก ปวงชนก็เริ่มจะเป็นห่วงท่านเศคาริยาห์ สงสัยว่า

ท�าไมถึงล่าช้าเนิ่นนานอยู่ข้างใน เมื่อท่านเศคาริยาห์ออกมาข้าง

นอกแล้ว ท่านพยายามพูดแต่พูดไม่ออก พวกเขาจึงตระหนักว่า

ท่านเห็นนิมิตในพระวิหาร

  ท่านเศคาริยาห์จึงออกท่าออกทางใช้ภาษามือ และยังคงเป็น

ใบ้ เมื่อเวรรับใช้ของท่านเสร็จสิ้นลง ท่านก็เดินทางกลับบ้าน
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ภรรยาเศคาริยาห์ตั้งท้องตามค�าท�านาย
  วันเดือนผ่านไป เอลีซาเบธภรรยาของท่านเศคาริยาห์ก็ตั้งท้อง 

เธอเก็บตัวอย่างโดดเดี่ยวห้าเดือน  เธอกล่าวว่า “นี่คือวิถีทางที่

องค์พระผู้เป็นเจ้าดูแลฉัน พระองค์ลบล้างความอัปยศของฉัน

จากสายตาผู้คน”

ทูตสวรรค์ท�านาย ว่าองค์สันติราชจะก�าเนิด
  หลังจากนั้นอีกหกเดือน พระเจ้าส่งทูตสวรรค์กาเบรียลไปสู่

เมืองนาซาเร็ธแห่งแคว้นกาลิลี เพื่อไปพบสาวบริสุทธิ์ผู้หนึ่งชื่อ

มารีย์ เธอเป็นคู่หมั้นของนายโยเซฟ ซึ่งเป็นทายาทราชวงศ์

กษัตริย์ดาวิดมหาราช เมื่อมาถึง ทูตสวรรค์กล่าวต่อสาวน้อย

คนนี้ว่า  “สวัสดี หญิงผู้ได้รับพระพร พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่

กับเจ้า” มารีย์ก็ต้องวุ่นวายใจและนิ่งคิดสงสัยจุดประสงค์ของค�า

ทักทายนี้  ทูตสวรรค์จึงกล่าวว่า 

  “ไม่ต้องกลัว มารีย์ พระเจ้าชอบใจและโปรดปรานเจ้ามาก 

ตั้งใจฟังให้ดีนะ เจ้าจะตั้งท้องและคลอดบุตรชาย เจ้าต้องตั้งชื่อ

ลูกของเจ้าว่า เยซู” 
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  “เยซูจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ และผู้คนจะยอมรับนับถือว่าเป็น

พระราชบุตรของพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด กษัตริย์ดาวิดมหาราช

เป็นบรรพบุรุษของเยซู พระเจ้าองค์จอมเจ้านายจะมอบราช

บัลลังก์ของกษัตริย์ดาวิดนั้นให้เขา เพื่อปกครองราชวงศ์

ยาโคบจนถึงยุคแห่งนิรันดร์กาล พระราชอาณาจักรของเยซูจะ

ไม่มีวันสิ้นสุด” 

  มารีย์จึงถามทูตสวรรค์ว่า  “จะเป็นได้อย่างไร เพราะฉันยังไม่มี

คู่”  ทูตสวรรค์ตอบว่า

  “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตเหนือเจ้า พระราชอ�านาจของ

พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดจะปกคลุมเจ้า ลูกของเจ้าจึงเป็นเด็ก

ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระราชบุตรของพระเจ้า” 

  “รู้ไหม แม้แต่ญาติของเจ้า คือเอลีซาเบธที่เป็นหมัน นางก็ตั้ง

ชาวอิสราเอล (หรือเรียกว่าคนยิว) นับถือกษัตริย์ดาวิดมหาราชว่าเป็น

กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเขา กษัตริย์ดาวิดรักพระเจ้าด้วยสุด

หัวใจของท่าน พระเจ้าจึงสัญญากับท่านไว้ว่า พระราชอาณาจักรของดาวิดจะ

ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะองค์สันติราชจะมาเกิดเป็นทายาทในวงศ์ตระกูลของท่าน 
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ท้องมาได้หกเดือนแล้ว จะเกิดเป็นลูกชาย ส�าหรับพระเจ้าแล้ว 

ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้” 

  มารีย์จึงตอบว่า  “ฉันเป็นทาสหญิงผู้รับใช้พระเจ้า ฉันเต็มใจรับ

ทุกสิ่งที่ท่านกล่าวไว้ ขอให้เป็นจริงด้วยเถิด”  แล้วองค์ทูตสวรรค์

ก็ลาจากไป

ยอห์นกับองค์สันติราช พบกันก่อนเกิด
  หลังจากนั้นมารีย์ก็ตั้งใจเดินทางไปเยี่ยมบ้านเศคาริยาห์ เป็น

เมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขาแห่งแคว้นยูเดีย เมื่อมารีย์ไปถึงบ้าน

เศคาริยาห์ ก็ส่งเสียงทักทาย ทันทีที่เอลีซาเบธได้ยินเสียงมารีย์ 

ทารกในท้องเธอก็ดิ้นด้วยความดีใจ เธอจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยพระ

วิญญาณบริสุทธิ์ เอลีซาเบธส่งเสียงดังลั่น และร้องออกไปว่า

  “มารีย์ น้องมีพระพรเกินหญิงทั้งปวง และพระมงคลก็มาสู่ลูก

น้อยในท้องของน้องด้วย แล้วนี่ท�าไมฉันถึงได้มีเกียรติต้อนรับ

มารดาขององค์เจ้าเหนือหัว  รู้ไหม พอพี่ได้ยินเสียงของน้อง 

ลูกของพี่ก็ดีใจดิ้นอยู่ในท้อง องค์จอมเจ้านายจะอวยพร เพราะ

น้องแน่ใจด้วยความเชื่อ ว่าพระองค์จะส�าแดงถ้อยค�าของ
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พระองค์ให้เสร็จสมบูรณ์ทุกประการ” 

มารดาองค์สันติราชสรรเสริญพระเจ้าด้วยเพลง
มารีย์จึงร้องออกมา เป็นบทเพลงว่า

“ชีวาข้า ยกยอพระ เจ้าเหนือหัว

วิญญาณข้า ปรีดาองค์ ผู้กอบกู้

พระองค์เห็น ความต�่าต้อย ของทาสหญิง

คนทุกยุค ทุกสมัย ด้วยความจริง

จะเรียกข้า ว่าเป็นผู้ รับพระพร” 
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  “เพราะว่าพระ ผู้เกรียงไกร ด�าเนินการ  

สิ่งประเสริฐ สิ่งล�้าเลิศ มาให้ข้า 

เทิดพระเกียรติ เทิดพระนาม แสนศักดิ์สิทธิ์” 

  “ชั่วยุคนี้ ชั่วยุคหน้า ชั่วเวลา 

พระเมตตา จะมาสู่ ผู้ย�าเกรง 

แต่พระองค์ ทรงส�าแดง ความแข็งแกร่ง 

แรงล�าแขน ของพระองค์ ลงมือต ี

คนเย่อหยิ่ง คนจองหอง ให้กระเจิง” 

  “พระเจ้าลาก จ้าวดินแดน จากบัลลังก ์

พระมุ่งมั่น ยกเชิดชู คนอ่อนน้อม 

คนอดอยาก พระเติมเต็ม ด้วยของดี 

คนมั่งมี พระขับไล่ ไปมือเปล่า” 

  “พระเจ้าช่วย อิสราเอล ผู้รับใช้ 

เป็นอนุสรณ์ พระเมตตา พระปรานี 

ดั่งค�าที่ พระบอกปู่ ย่าตายาย” 

  “ค�าสัญญา พระเจ้าให้ อับราฮัม 
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และลูกหลาน อับราฮัม ชั่วนิรันดร์” 

เศคาริยาห์พูดได้ เมื่อยอห์นก�าเนิด
  มารีย์อยู่กับพี่ได้สามเดือนแล้วจึงกลับบ้าน  หลังจากนั้นก็ถึง

เวลาที่เอลีซาเบธจะต้องคลอดลูกชาย เมื่อชาวบ้านและวงศา

คณาญาติได้ข่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าเพิ่มพูนพระกรุณาปรานีต่อ

คุณแม่ พวกเขาก็ปลาบปลื้มใจไปกับเธอ พอทารกเกิดได้แปด

วัน พวกเขาก็มาร่วมพิธีขลิบหนัง ซึ่งเป็นเวลาที่เขาจะตั้งชื่อให้

เด็ก พวกเขาอยากตั้งชื่อว่าเศคาริยาห์ ให้เหมือนกับคุณพ่อตาม

ธรรมเนียมชาวยิว  แต่เอลีซาเบธบอกว่า “ไม่ได้ ต้องตั้งชื่อลูกว่า 

ยอห์น” พวกเขาโต้ว่า “ได้ยังไง ญาติพี่น้องของเธอไม่เห็นมีชื่อนี้

สักคน” 

  พวกเขาเลยออกภาษามือถามคุณพ่อว่า อยากจะตั้งชื่อลูกว่า

อะไรดี  เศคาริยาห์จึงขอแผ่นกระดานมาเขียนว่า 

อับราฮัมเป็นบรรพบุรุษแต่โบราณกาลของชาวยิว พระเจ้าให้สัญญาท่านไว้

ว่า วงศ์ตระกูลของท่านจะอวยพรทุกชนชาติ ชาวคริสเตียนทั่วโลกนับถือว่า 

อับราฮัมเป็นบรรพบุรุษแห่งความเชื่อ เพราะว่าท่านเป็นตัวอย่างแห่งการเชื่อ

ฟังพระเจ้าต่อเราทุกคน
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“เด็กคนนี้ชื่อ ยอห์น” ทุกๆคนก็แปลกใจ แต่แล้วอยู่ๆคุณพ่อก็

เริ่มพูดจา เขาออกเสียงสรรเสริญพระเจ้าอย่างคล่องลิ้น  หัวใจ

ของชาวบ้านทุกๆคนจึงเต็มไปด้วยความย�าเกรงพระเจ้า  เรื่อง

ที่เกิดขึ้นนี้จึงกลายเป็นเรื่องเล่า ที่ชาวเขาแคว้นยูเดียพูดคุยกัน 

ต่างคนต่างไตร่ตรองในใจว่า เด็กคนนี้จะโตไปเป็นใคร เพราะ

เห็นชัดอยู่แล้วว่า พระผู้เป็นเจ้าวางมือเหนือชีวิตของเขาอย่าง

ชัดเจน

เศคาริยาห์ท�านายชีวิตยอห์น
  แล้วเศคาริยาห์ คุณพ่อของยอห์น ก็เปี่ยมล้นไปด้วยพระ

วิญญาณบริสุทธิ์ และสื่อพระธรรมจากพระเจ้าไว้ว่า

  “สดุดี องค์จอมเจ้านาย พระเจ้าของอิสราเอล 

พระองค์ทรงก้าวเยี่ยมเยือน 

และไถ่ชีวิตปวงประชาของพระองค์” 

  “ทรงเชิดชูวีรบุรุษผู้ทรงฤทธิ์ขึ้นมาเพื่อกู้ชีพเรา ท่านมาจาก

ราชวงศ์ของผู้รับใช้พระเจ้า คือราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดมหาราช” 

  “พระเจ้าบอกมาแล้วจากโบราณกาล ด้วยริมฝีปากศักดิ์สิทธิ์
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ของนักสื่อพระธรรมของพระองค์ ว่าพวกเราจะรอดชีวิตจาก

ศัตรู รอดชีวิตจากเงื้อมมือทุกคนที่เกลียดชังเรา” 

  “พระเจ้าแสดงความกรุณาปรานีต่อบรรพบุรุษของพวกเรา 

และทรงระลึกถึงพระพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ค�า

ปฏิญาณที่พระองค์สาบานไว้กับอับราฮัมผู้เป็นต้นตระกูล  

ว่าเมื่อพระองค์อนุญาตให้เราเป็นไทจากศัตรูแล้ว เราก็จะ

สามารถรับใช้พระองค์ได้โดยไม่หวาดหวั่น   รับใช้ได้ด้วยชีวิต

ที่ศักดิ์สิทธิ์และเที่ยงธรรม ตลอดชั่วชีวิตของพวกเรา” 

  “และตัวเจ้าเอง ลูกน้อยของพ่อ เจ้าจะมีสมญานามว่าเป็นนัก

สื่อพระธรรมจากพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด ลูกจะมุ่งไปก่อนองค์

จอมเจ้านาย เพื่อเบิกทางให้พระองค์ ปวงประชาของพระองค์

จะได้รู้และเข้าใจ ว่าอะไรคือทางรอดของชีวิต 

รอดได้ เพราะพระองค์ทรงอภัยบาปให้พวกเขา 

รอดได้ เพราะได้รับความกรุณาปรานีอันอบอุ่นจากพระเจ้า 

รอดได้ เพราะพระเจ้ามาเยี่ยมเยือนเรา” 

  “ดั่งดวงตะวันยามย�่ารุ่ง ที่ทอแสงสู่เราจากเบื้องบน 
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ทอแสงสู่มวลชนผู้ใช้ชีวิตภายใต้ความมืดมิด 

ทอแสงสู่มวลชนผู้ใช้ชีวิตในเงามรณะ

เพื่อน�าทางชีวิต ให้เท้าของเราย่างเข้าสู่

หนทางแห่งสันติสุข” 

  แล้วเด็กชายยอห์นก็เติบโต เป็นคนที่

แข็งแกร่งในฝ่ายจิตวิญญาณ เขาอาศัยอยู่ในถิ่น

ทุรกันดารจนถึงวันที่เขามีชื่อเสียงในชาติอิสราเอล

บทที่ 2
ก�าเนิดองค์สันติราช พระราชบุตรของพระเจ้า

  ในยุคนั้น มีโองการจากจักรพรรดิ ซีซาร์ ออกัสตัส แห่งราช

อาณาจักรโรมัน ว่าปวงชนทั่วราชอาณาจักรต้องลงทะเบียน

ส�ามะโนครัวประชากร นี่คือบัญชาส�ามะโนครัวเล่มแรกในสมัยที่

คีรินิอัสเป็นผู้ว่าการแคว้นซีเรีย ประชากรต้องไปลงทะเบียน ที่

บ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง

  นายโยเซฟจึงต้องเดินทางจากเมืองนาซาเร็ธแห่งแคว้นกาลิลี 
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ไปสู่นครของดาวิด คือกรุงเบธเลเฮม เพราะเขามีเชื้อสายวงศ์

ตระกูลกษัตริย์ดาวิดมหาราช เขาต้องลงทะเบียนกับมารีย์ คู่

หมั้นของเขา และตามประเพณีชาวอิสราเอล สองคนนี้มีข้อ

ผูกมัดว่าต้องแต่งงานกัน มารีย์ตอนนั้นตั้งท้องอยู่ ใกล้จะคลอด

แล้ว แต่ก็ยังร่อนเร่อยู่ในเมืองเบธเลเฮมนั้น เธอคลอดบุตรหัวปี 

ต้องห่อตัวลูก และวางตัวลูกน้อยนอนในรางใส่อาหารสัตว์ 

เพราะไม่มีโรงแรมที่มีห้องว่าง

ทูตสวรรค์พบคนเลี้ยงแกะ
  ในเวลานั้น มีคนเลี้ยงแกะหลายคนเป็นยามดูแลฝูงแกะ ค้าง

คืนอยู่ในทุ่งหญ้า อยู่มาทันใด พวกเขาก็เผชิญหน้ากับทูตสวรรค์

องค์หนึ่งของพระผู้เป็นเจ้า ส่องแสงแรงกล้ารอบตัวคนเลี้ยงแกะ 

ดินแดนอิสราเอลเป็นเมืองขึ้นของราชอาณาจักรโรมัน ซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่ง

ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น  ในศตวรรษนั้นราชอาณาจักรโรมันแผ่อ�านาจกว้างไกล 

จากแผ่นดินอังกฤษทางตะวันตก ไปถึงประเทศอิรักในปัจจุบันทางตะวันออก

ชาวยิวถือว่าชาวโรมันเป็นฝรั่งที่มารุกรานแผ่นดินของพวกเขา และหวังไว้ว่า

พระเจ้าจะส่งพระคริสต์เจ้าเหนือหัวมาเพื่อขับไล่ศัตรูนี้ออกไปจากแผ่นดิน แต่

ศัตรูที่แท้จริงคือความชั่วในหัวใจ มิใช่ชาวต่างชาติ
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ด้วยรัศมีขององค์จอมเจ้านาย พวกคนเลี้ยงแกะตัวสั่นขวัญหาย

  แต่องค์ทูตสวรรค์กล่าวว่า “ไม่ต้องกลัว ตั้งใจฟังให้ดีนะ เรา

มาพบเจ้าเพื่อประกาศข่าวดี ข่าวแห่งความยินดีปรีดา มาสู่

ปวงชนทุกๆคน เพราะวันนี้ที่เมืองของดาวิด มีผู้กอบกู้ชีวิตมา

บังเกิดเพื่อเจ้า คือพระเมสยาห์ พระคริสต์เจ้าเหนือหัว และเรา

จะมอบเครื่องหมายให้เจ้าเห็นอย่างชัดเจน คือเด็กอ่อน พร้อม

ผ้าห่อตัวนอนอยู่ในรางหญ้า” 

ทันใดนั้น มีกองทัพชาวสวรรค์เป็นร้อยเป็นพัน ปรากฏกับทูต

สวรรค์นั้น และร้องสรรเสริญพระเจ้า

“เทิดพระเกียรติสูงสุด แด่พระเจ้า 

 สุขสันติไปทั่วหล้า แด่ประชา 

ที่พระองค์ทรงปรีดา พอพระทัย” 

คนเลี้ยงแกะเข้าเฝ้า
  เมื่อกองทัพชาวสวรรค์กลับไปสู่เบื้องบน พวกคนเลี้ยงแกะก็คุย

กันว่า “พวกเราทุกคน ไปเบธเลเฮมกันเถิด จะได้เห็นสิ่งที่พระผู้

เป็นเจ้าบอกไว้ด้วยตาของเราเอง” พวกเขาจึงกระตือรือร้น รีบ
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วิ่งไป มุ่งค้นหาจนพบมารีย์และโยเซฟ เด็กทารกก็นอนอยู่ในราง

หญ้าจริงๆ พวกคนเลี้ยงแกะจึงเล่าเรื่องทุกสิ่งที่เขาเห็นมาด้วย

ตาของตัวเอง และเล่าเรื่องข่าวประเสริฐที่ได้ยินมาเกี่ยวกับทารก

น้อยผู้นี้ ทุกๆคนที่ได้ยินก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจ  แต่

มารีย์ไตร่ตรองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ และจดจ�าไว้ในหัวใจของเธอ

  พวกคนเลี้ยงแกะลาจากไปด้วยเสียงสรรเสริญและเชิดชู

พระเจ้า เพราะสิ่งที่เขาเห็นและได้ยินมานั้นตรงตามหมายส�าคัญ

ที่พระองค์บอกไว้  หลังจากวันเกิดแปดวันทารกน้อยก็เข้าพิธี

ขลิบหนัง พวกเขาตั้งชื่อทารกนี้ว่า เยซู ตามนามที่ทูตสวรรค์ให้

ไว้ก่อนบังเกิดในท้องมารดา

หากมีพระราชามาประสูติ ท่านจะเลือกเกิดที่ไหน ท่านจะเชิญใครมาเป็นแขก 

องค์สันติราชก�าเนิดในสมัยรัชกาลของซีซาร์ ออกัสตัส ซึ่งเป็นจักรพรรดิ

คนแรกของราชอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ แต่พระเจ้ากลับส่งทูตสวรรค์

มาประกาศวันคริสต์มาสต่อคนเลี้ยงแกะ ซึ่งเป็นชนชั้นต�่าที่สุดในแผ่นดิน  

นอกจากนั้น แทนที่จะมีที่พักที่สมเกียรติราชา องค์สันติราชกลับมาเกิดในถ�้า

เลี้ยงสัตว์ นี่คือวิธีที่พระเจ้าบ่งบอกว่า สันติสุขจะมิได้มาจากอ�านาจของคนที่มี

ต�าแหน่งพิเศษในโลกนี้ องค์สันติราชเกิดมาเพื่อสามัญชนทุกคน
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สิเมโอนอุ้มทารกเยซู ก่อนสิ้นลมหายใจ
  เมื่อถึงเวลาที่ครอบครัวต้องประกอบพิธีช�าระให้บริสุทธิ์หลัง

ก�าเนิด ตามระเบียบธรรมบัญญัติจากโมเสส พวกเขาก็พาทารก

เยซูไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อประกอบพิธีถวายทารกให้องค์พระ

ผู้เป็นเจ้า เพราะพระธรรมบัญญัติก�าหนดไว้ว่า “ลูกชายหัวปี ที่

เปิดครรภ์มารดา เป็นที่อุทิศแด่องค์จอมเจ้านาย” และต้องถวาย

สัตว์บูชาตามธรรมบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า “นกเขาพันธุ์เล็กคู่

หนึ่งหรือนกพิราบอ่อนสองตัว”

  ในขณะนั้น ที่กรุงเยรูซาเล็มมีชายชราผู้หนึ่ง ชื่อ

สิเมโอน  เป็นคนชอบธรรม และหัวใจเต็มไป

ด้วยความจงรักภักดีต่อพระเจ้า ท่านตั้งหน้าตั้ง

ตารอวันเดือนปีที่เชื้อชาติอิสราเอลจะได้รับการ

ปลอบประโลมใจ  พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิต

อยู่เหนือสิเมโอน และทรงเปิดเผยไว้ล่วงหน้า ว่าจะไม่

สิ้นลมหายใจก่อนวันที่ดวงตาจะมองเห็นองค์พระคริสต์เจ้าเหนือ

หัว จอมราชันจากพระผู้เป็นเจ้า  ในวันนั้น ด้วยการทรงน�าของ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่านสิเมโอนเข้าพระวิหาร คุณพ่อคุณแม่
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ก�าลังพาทารกเยซูมาปฏิบัติตามประเพณีที่พระธรรมบัญญัติระบุ

ไว้  สิเมโอนขออุ้มทารกเยซูไว้ในอ้อมแขนของท่าน แล้วก็พูด

ชื่นชมพระเจ้าว่า

 “พระองค์เจ้าข้า ณ บัดนี้ พระองค์ทรงกรุณาให้ข้าทาสคน

นี้บอกลาชีวิตด้วยสันติสุข  เพราะดวงตาของข้าได้เห็นทาง

รอดชีวิตที่พระองค์ทรงตระเตรียมไว้ให้เหล่าชนชาติ เป็นดวง

ประทีปส่องสว่าง เปิดเผยทางแห่งความรู้ให้เหล่าชาวต่างชาติ 

และเป็นศักดิ์ศรีของชาติอิสราเอล ประชาชนของพระองค์” 

สิเมโอนท�านาย ว่าองค์สันติราชจะเป็นดั่งคมดาบ
  เมื่อคุณพ่อและคุณแม่ของทารกเยซูได้ยินค�าพูดของสิเมโอน 

ทั้งสองคนก็อัศจรรย์ใจ ท่านสิเมโอนอวยพรทั้งครอบครัว แล้ว

ท่านก็กล่าวกับมารีย์ผู้เป็นมารดาว่า 

  “ฟังให้ดี ลูกของเจ้าคนนี้ พระเจ้าลิขิตชีวิตไว้แล้ว 

ส�าหรับชนชาติอิสราเอลหลายคน เด็กคนนี้จะเป็นความย่อยยับ 

แต่ส�าหรับอีกหลายคน เด็กคนนี้จะเป็นความรุ่งเรือง 

พระเจ้าทรงลิขิต ให้ลูกของเจ้าเป็นหมายส�าคัญที่ผู้คนจะรวม
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ตัวต่อต้าน  แต่ตัวเจ้าเองนั้น ก็จะเหมือนมีคมดาบแทงชีวิต

เพราะฉะนั้น หลายต่อหลายคน ความประสงค์ที่ซ่อนไว้ใน

หัวใจจะเปิดเผยอย่างชัดเจนด้วยเด็กคนนี้” 

หญิงชราชื่ออันนา ท�านายว่าองค์สันติราชจะมอบ
ความเป็นไท

  แล้วในขณะนั้น มีนักสื่อพระธรรมจากพระเจ้า เป็นหญิงชราชื่อ 

อันนา ทายาทของท่านฟานูเอลจากเผ่าอาเชอร์

  ท่านอันนาแก่มาก หลังจากแต่งงานตอนสาวๆได้เจ็ด

ปี สามีของท่านก็เสียชีวิตไป ท่านเลยอยู่เป็นแม่

ม่ายมาจนถึงทุกวันนี้ ท่านมีอายุได้แปดสิบสี่ปีแล้ว 

ท่านดูเหมือนกับไม่เคยออกไปจากพระวิหารเลย 

ทั้งนมัสการ ทั้งถือศีลอดอาหาร ทั้งอธิษฐาน และ

รับใช้พระเจ้าอยู่ในพระวิหารทั้งกลางวันและกลางคืน  ใน

ขณะนั้นท่านเดินขึ้นพระวิหารมาขอบคุณพระเจ้า และประกาศ

บารมีของพระเจ้าต่อทุกคน ที่รอความเป็นไทให้กรุงเยรูซาเล็ม
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พ่อแม่ตามหาเด็กชายเยซูสามวัน
  เมื่อปฏิบัติตามพระธรรมบัญญัติของพระเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ทั้งครอบครัวก็เดินทางกลับบ้าน สู่เมืองนาซาเร็ธในแคว้นกาลิลี 

เด็กชายเยซูก็เติบโตแข็งแรง เต็มไปด้วยภูมิปัญญา อีกทั้งพระ

กรุณาธิคุณของพระเจ้าก็ติดตามเยซูอยู่ตลอดเวลา

  หลังจากนั้นทุกปี โยเซฟกับมารีย์พาครอบครัวเดินทางไปสู่

กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อฉลองสักการะเทศกาลลูกแกะปัสกา ซึ่งเป็น

เทศกาลประจ�าปีที่ส�าคัญที่สุดของชาติอิสราเอล ตอนนี้เด็กชาย

เยซูอายุได้สิบสองปี ทั้งครอบครัวก็เดินทางตามปกติ พอครบ

วันสุดท้ายของงานฉลองใหญ่พวกเขาก็เดินทางกลับบ้าน แต่

เด็กชายเยซูยังอยู่ต่อตามล�าพังที่กรุงเยรูซาเล็ม คุณพ่อกับคุณ

แม่ก็ไม่ได้เฉลียวใจ เพราะนึกว่าเขาเดินทางมาด้วยกันในขบวน

คาราวาน 

  หลังจากเดินทางไปได้หนึ่งวันเต็มๆ คุณพ่อคุณแม่ก็ตามหา

ลูกชายในขบวน ถามตามกลุ่มวงศาคณาญาติก็ไม่เจอ ถาม

เพื่อนๆก็ไม่เห็น พวกเขาจึงเดินทางกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม 

เพื่อตามหาลูกชาย ใช้เวลาถึงสามวันจึงมาพบลูกที่พระวิหาร 
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เด็กชายเยซูก็นั่งคุยกับเหล่าครูบาอาจารย์ ทั้งตั้งใจฟัง และ

ไถ่ถามข้อข้องใจ พวกอาจารย์ต่างก็ทึ่งตะลึงต่อความรู้ความ

เข้าใจและค�าตอบอันชาญฉลาดของเขา

  เมื่อเห็นดังนี้ พ่อแม่ก็รู้สึกประหลาดใจ คุณแม่ถามว่า “ลูก

จ๋า ท�าไมลูกถึงท�าอย่างนี้ พ่อแม่เป็นห่วงลูกแทบตาย เราแทบ

พลิกแผ่นดินตามหาลูก” เด็กชายเยซูก็ตอบว่า “ท�าไมต้องพลิก

แผ่นดินล่ะครับ ไม่รู้หรือว่าผู้เป็นลูกก็ต้องอยู่ที่บ้านของพ่อ” แต่

พวกเขาก็ไม่เข้าใจความหมาย แล้วเด็กชายเยซูก็ติดตามพ่อแม่

ลงภูเขา ไปสู่เมืองนาซาเร็ธ เยซูเป็นเด็กอ่อนน้อม เชื่อฟังคุณ

พ่อคุณแม่ มารีย์เก็บถนอมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไว้ในหัวใจของเธอ 

ส่วนเด็กชายเยซูก็เติบโตต่อไป เจริญด้วยเชาว์ปัญญา วุฒิภาวะ 

และเป็นที่ชื่นชอบของพระเจ้าและผู้คน 

บทที่ 3
  ณ บัดนี้คือปีที่สิบห้าในรัชกาลของจักรพรรดิ ซีซาร์ ทิเบริอัส 

แห่งราชอาณาจักรโรมัน ในขณะนั้น ปอนทิอัส ปีลาต เป็นผู้

ว่าการแคว้นยูเดีย เฮโรดเป็นเจ้าเมืองปกครองแคว้นกาลิลี และ
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น้องชายเขาชื่อฟีลิป เป็นเจ้าเมืองปกครองแคว้นอิทูเรีย และ

แคว้นตราโคนิติส ลีซาเนียสเป็นเจ้าเมืองปกครองแคว้นอาบีเลน 

และที่พระวิหาร อันนาส และ คายาฟาส เป็นประมุขกลุ่มนักบวช

ยอห์นบุกเบิกเส้นทางให้องค์สันติราช
  ไกลจากตัวเมือง สู่ถิ่นทุรกันดารในแดนชนบท บุตรชายของ

ท่านเศคาริยาห์ ชื่อยอห์น ได้รับพระค�าจากพระเจ้า ท่านจึงเดิน

ทางไปสู่แคว้นต่างๆแถบแม่น�้าจอร์แดน ท่านป่าวประกาศและ

จัดพิธีศีลจุ่ม ให้มวลชนกลับเนื้อกลับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับการ

อภัยโทษบาป ดั่งที่คัมภีร์ของท่านอิสยาห์ นักสื่อพระธรรม เขียน

ไว้ว่า

 “ยินเสียงร้องดังลั่นจากผู้หนึ่งในถิ่นทุรกันดาร บอกไว้ว่า 

 พวกเจ้าเอ๋ย 

จงเตรียมถนนหนทางของพระผู้เป็นเจ้าให้เรียบร้อย 

จงสร้างชีวิตตามแบบพระองค์ ดั่งเส้นทางที่เที่ยงตรง” 

  “หุบเหวทั้งหมดจะเติมเต็ม 

 ภูเขาสูงและเนินเขาทั้งหมด จะตัดเป็นระนาบ” 
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  “เส้นทางที่คดเคี้ยวจะเที่ยงตรง  เส้นทางที่ขรุขระจะราบเรียบ  

และทุกๆคนจะเห็นทางรอดชีวิตจากพระเจ้า” 

ยอห์นสอนให้ทุกคนส�านึกบาป กลับเนื้อกลับตัว
  มีฝูงชนจากเมืองต่างๆออกมารับพิธีศีลจุ่ม ท่านยอห์นสอน

พวกเขาว่า 

 “พวกเจ้าเอ๋ย เชื้อสายงูพิษ มีใครมาเตือนภัยเจ้าไว้ ถึงได้หัน

หน้าหนีความหายนะมาที่นี่ จงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเจ้าให้

บังเกิดผลที่คู่ควร  เหมือนกับคนที่กลับเนื้อกลับตัวจริงๆ” 

  “แล้วอย่าคิดนะ ว่าหากพวกเรามีอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษแล้ว

มันก็น่าจะพอ  ข้าบอกเจ้าไว้เลยว่า แม้แต่กองหินนี้พระเจ้า

ก็ยังสามารถปลุกขึ้นมา ให้เป็นลูกหลานของอับราฮัมได้  รู้

หรือไม่ว่า ตอนนี้มีขวานมาวางไว้ใกล้รากต้นไม้ เตรียมตัดทิ้ง  

ต้นไม้ต้นไหนไม่ออกผลที่ดีงาม ขวานก็จะโค่นไปทิ้งในกองไฟ” 

  เหล่าฝูงชนจึงถามท่านยอห์นว่า “ท่านครับ แล้วพวกเราจะ

ต้องท�าตัวอย่างไรดีครับ”  ยอห์นตอบว่า “ใครก็ตามที่มีเสื้อผ้า

เหลือเฟือ จงแบ่งปันกับคนที่ไม่มี  เช่นเดียวกัน ใครที่มีอาหาร
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การกิน จงแบ่งปันกับคนที่ไม่มี” 

  คนเก็บภาษีหลายคนก็มารับพิธีศีลจุ่ม พวกเขาถามว่า  “ท่าน

อาจารย์ครับ แล้วส�าหรับพวกเราละครับ”  ยอห์นตอบว่า “อย่า

เก็บภาษีเกินกว่าที่รัฐบาลอนุญาต” 

  หมู่ทหารก็ถามท่าน  “พวกกระผมละครับ จะต้องท�าอะไร” 

ยอห์นตอบว่า  “อย่าใช้อ�านาจมาบังคับใส่ร้ายรีดไถประชาชน  

และหากเจ้ามีเงินเดือนเจ้าก็ต้องรู้จักค�าว่าพอ” 

ยอห์นสอนว่า ตัวเองไม่ใช่พระคริสต์เจ้าเหนือหัว
  ด้วยใจปรารถนา ฝูงชนต่างก็ปรึกษากันว่า ท่านยอห์นอาจเป็น

พระคริสต์เจ้าเหนือหัว แต่ท่านยอห์นกลับตอบไปว่า

ท่านยอห์นเป็นญาติผู้พี่ขององค์สันติราช 

งานของท่านคือท�าพิธีศีลจุ่มเพื่อสอนให้ประชาชนรู้ทางแห่งสันติสุข ให้ทุกคน

รักความยุติธรรมและใช้ชีวิตอย่างไม่เห็นแก่ตัว หากเราท�าแบบ “ใครมือยาว

สาวได้สาวเอา” เราก็ไม่มีวันได้รับสันติสุข  ถึงแม้ว่าท่านมีค�าสอนที่ถูกต้อง 

ท่านยอห์นก็เข้าใจดีว่าค�าสอนของท่านยังไม่พอเพียง 

โลกนี้ต้องมีองค์สันติราช ผู้ทรงบารมีด้วยฤทธิ์อ�านาจเหนือสิ่งอื่นใดในโลก
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  “ข้าท�าพิธีศีลจุ่มพวกเจ้าด้วยน�้า แต่อีกไม่นานจะมีท่านผู้

เกรียงไกร บารมีของท่านยิ่งใหญ่ล้นหัวข้า แม้แต่เกียรติของหัว

ข้าก็ยังอยู่ใต้ฝ่าพระบาทของพระองค์ ท่านผู้นี้จะชุบชีวิตของ

เจ้าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยเปลวไฟ” 

  “ท่านเตรียมตัวเตรียมเครื่องมือมาฟาดข้าวไว้แล้ว ท่านจะ

เก็บกวาดจนลานสะอาด คนที่เป็นข้าวจะถูกเก็บไปใส่ในยุ้ง แต่

คนที่เป็นฟางท่านจะเผาทิ้งด้วยไฟที่ไม่มีวันดับ” 

  แล้วยอห์นก็เตือนสติ และให้บทเรียนหลายหลาก เพื่อสั่งสอน

ข่าวประเสริฐแก่ประชาชน 

ชาวคริสเตียนเรียกพิธีศีลจุ่มว่าพิธีบัพติศมา 

เป็นพิธีที่คริสเตียนรับครั้งเดียวในชีวิต เป็นการแถลงให้ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นลูก

ของพระเจ้าแล้ว และเป็นส่วนหนึ่งในประชากรของพระองค์

พิธีบัพติศมามีความหมายลึกซึ้ง รวมทั้งการช�าระชีวิตจากความบาป 

การตายจากชีวิตเก่าแล้วรับชีวิตใหม่จากพระเจ้า 

เขาตั้งใจที่จะติดตามองค์สันติราชเข้าสู่พระราชอาณาจักรของพระองค์
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เจ้าเมืองเฮโรดชั่วร้าย จับยอห์นขังคุก
  แต่เจ้าเมืองเฮโรดถูกท่านยอห์นต�าหนิ เพราะว่าเขาไปแย่งนาง

เฮโรเดียส ภรรยาของน้องชายตัวเอง และถูกต�าหนิพฤติกรรมที่

ชั่วร้ายอื่นๆอีกมากมาย เท่านั้นก็ยังไม่พอ เจ้าเมืองเฮโรดยังเพิ่ม

ความชั่วร้ายโดยการจับยอห์นไปขังคุก 

พระราชบุตรรับพิธีศีลจุ่ม มีพระวิญญาณ 
กับเสียงของพระบิดาจากฟ้าเบื้องบน

  ในเวลาที่ฝูงชนยังมารับพิธีศีลจุ่มจากยอห์น ท่านเยซูก็มารับ

พิธีศีลจุ่มด้วย เมื่อท่านเยซูอธิษฐาน ฟ้าเบื้องบนก็เปิดออก และ

องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ลอยลงมา เห็นพระกายเป็นดั่งนก

พิราบ  แล้วมีเสียงก้องลงมาจากฟ้าสวรรค์ว่า  

 “ลูกคือราชบุตรที่รักของพ่อ พ่อชอบใจลูกจริงๆ” 
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รายชื่อวงศ์ตระกูลองค์สันติราช ตามจารีต
  ท่านเยซูเริ่มงานรับใช้พระเจ้า ตอนอายุราวสามสิบปี

  ตามจารีต  ท่านเป็นบุตรของโยเซฟ บุตรของเฮลี 

บุตรของมัทธัต บุตรของเลวี บุตรของเมลคี บุตรของยันนาย 

บุตรของโยเซฟ บุตรของมัทธาธีอัส บุตรของอาโมส 

บุตรของนาฮูม บุตรของเอสลี บุตรของนักกาย  

บุตรของมาอาท บุตรของมัทธาธีอัส บุตรของเสเมอิน  

บุตรของโยเสค บุตรของโยดา บุตรของโยอานัน บุตรของเรซา 

บุตรของเศรุบบาเบล บุตรของเชอัลทิเอล บุตรของเนรี  

บุตรของเมลคี บุตรของอัดดี บุตรของโคสัม บุตรของเอลมาดัม 

บุตรของเอร์ บุตรของโยชูวา บุตรของเอลีเยเซอร์ บุตรของโยริม 

บุตรของมัทธัต บุตรของเลวี บุตรของสิเมโอน บุตรของยูดาห์ 

บุตรของโยเซฟ บุตรของโยนาม บุตรของเอลียาคิม  

บุตรของเมเลอา บุตรของเมนนา บุตรของมัทตะธา  

บุตรของนาธัน
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  บุตรกษัตริย์ดาวิดมหาราช บุตรของเจสซี บุตรของโอเบด  

บุตรของโบอาส บุตรของสัลโมน บุตรของนาโชน  

บุตรของอัมมีนาดับ บุตรของอัดมิน บุตรของอารนี  

บุตรของเฮสโรน บุตรของเปเรศ บุตรของยูดาห์ บุตรของยาโคบ 

บุตรของอิสอัค 

  บุตรของอับราฮัม บุตรของเทราห์ บุตรของนาโฮร์  

บุตรของเสรุก บุตรของเรอู บุตรของเปเลก บุตรของเอเบอร์ 

บุตรของเชลาห์ บุตรของไคนาน บุตรของอารฟาซัด  

บุตรของเชม บุตรของโนอาห์ บุตรของลาเมค 

บุตรของเมธูเสลาห์ บุตรของเอโนค บุตรของยาเรด  

บุตรของมาหะลาเลเอล บุตรของไคนาน บุตรของเอโนส  

บุตรของเสท 

 บุตรของอาดัม 

 บุตรของพระเจ้า
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ในยุคแรกเริ่ม พระเจ้าสร้างมนุษย์คู่แรก ผู้ชายชื่ออาดัม ผู้หญิงชื่อ

เอวา ท่านทั้งสองเป็นต้นตระกูลของมนุษยชาติ คือพวกเราทุกคน พระเจ้า

รักพวกเขา และพระองค์แต่งตั้งมนุษยชาติ ให้เป็นตัวแทนของพระองค์ เพื่อ

ปกครองดูแลโลกนี้ด้วยความชอบธรรม แต่มารซาตานมาชักชวนเขาทั้งสอง

ให้ดื้อดึงไม่เชื่อฟังพระเจ้า นี่แหละคือความบาป แต่ผลของการกบฏนั้นก็คือว่า

พวกเขาต้องยอมจ�านนสิทธิปกครองโลกไปให้มารซาตาน

ตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงยุคปัจจุบัน มารซาตานแทรกแซงและครอบง�าความคิด

อาณาจักรและสังคมมนุษย์ทั่วโลกมาตลอด โลกของเราจึงเต็มไปด้วยความ

ชั่ว ความโหดร้าย ไม่ร่มเย็นเป็นสุข ไม่เชื่อฟังพระเจ้า มีแต่การแตกแยกในทั้ง

ครอบครัวและประเทศชาติ มีสงครามและปัญหาที่ไม่รู้จักจบจักสิ้น

แต่พระเจ้าสัญญาไว้ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม ว่าพระองค์จะส่งมนุษย์ผู้หนึ่ง คือ

องค์สันติราช มาสู่มวลมนุษย์ ด้วยความรัก พระองค์จะน�ามนุษยชาติเข้าสู่

ชัยชนะต่อสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง รวมทั้งชัยชนะต่อมารซาตาน องค์สันติราชจะน�า

ความร่มเย็นเป็นสุข มาสู่โลกมนุษย์ในยุคใหม่ เป็นยุคแห่งนิรันดร์กาล

มารซาตานทดสอบหัวใจองค์สันติราช เมื่อร่างกายของพระองค์อ่อนแอจาก

การอดอาหาร หากองค์สันติราชกบฎต่อพระเจ้า มารซาตานก็จะมีชัยชนะต่อ

มนุษย์อีกครั้งหนึ่ง แต่พระองค์ซื่อสัตย์ต่อพระบิดา มารซาตานจึงต้องหลบ

หน้าจากพระองค์ไปอยู่หลังฉาก 

มันจะปรากฏตัวขึ้นใหม่อีกทีเมื่อมีสหายมาทรยศพระองค์
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บทที่ 4
พระราชบุตรของพระเจ้าอดอาหาร 

มารซาตานมาลองใจ
  ท่านเยซูนั้นเปี่ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เดินทางกลับ

ไปจากถิ่นแม่น�้าจอร์แดน พระวิญญาณบริสุทธิ์น�าท่านเข้าสู่ถิ่น

ทุรกันดาร และมารซาตานก็พยายามล่อลวงทดสอบท่านร่วมสี่

สิบวัน ช่วงเวลานั้นท่านเยซูไม่ได้กินอาหารเลย ในที่สุดท่านก็

หิวโซ  มารซาตานจึงกล่าวว่า 

   “ถ้าเจ้าเป็นราชบุตรของพระเจ้าจริงๆ 

 จงเสกก้อนหิน ให้กลายเป็นก้อนขนมปังสิ” 

ท่านเยซูตอบมันไปว่า  “พระธรรมของพระเจ้าจารึกไว้ว่า 

ชีวิตมนุษย์นี้ พึ่งพาแต่อาหารการกินเท่านั้นไม่ได้” 

  หลังจากนั้น มารซาตานพาท่านขึ้นไปที่สูง อวดนานาราช

อาณาจักรทั่วโลกในช่วงพริบตาเดียว แล้วแนะน�าว่า 

   “ราชอาณาจักรเหล่านี้ มีทั้งสิทธิอ�านาจและชื่อเสียง 

 ถ้าเจ้าอยากได้ เราก็จะยกให้ทั้งหมด 



44



45



46

 เพราะกรรมสิทธิ์บรรดาอาณาจักรนั้นโอนมาให้เราแล้ว 

 เราจะมอบให้ใครก็ได้ ตามใจเราชอบ 

 หากเจ้าเทิดทูนเรา ทุกสิ่งจะเป็นของเจ้า”  

ท่านเยซูตอบดังนี้ 

   “พระธรรมของพระเจ้าจารึกไว้ 

 จงเทิดทูนนมัสการองค์จอมเจ้านาย พระเจ้าของเจ้า 

 และจงให้การสักการะบูชาเฉพาะพระองค์เท่านั้น 

 และรับใช้พระองค์แต่เพียงผู้เดียว” 

แล้วมารซาตานก็น�าท่านไปกรุงเยรูซาเล็ม ให้ท่านยืนบนยอด

หลังคาพระวิหาร แล้วมันก็กล่าวว่า 

   “หากเจ้าเป็นพระราชบุตรของพระเจ้าจริงๆ 

 จงกระโดดลงไป 

 เพราะพระธรรมของพระเจ้าจารึกไว้ 

 พระเจ้าจะบัญชาทูตสวรรค์ ให้ปกป้องคุ้มครองเจ้า 

 มือทูตสวรรค์จะยกชูเจ้า ไม่ยอมให้เท้าเจ้ากระแทกหิน” 

ท่านเยซูตอบดังนี้ 

  “พระธรรมของพระเจ้าบอกไว้ว่า 
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 ห้ามทดลององค์จอมเจ้านาย พระเจ้าของเจ้า” 

เมื่อมารซาตานหมดทางล่อลวงแล้ว มันก็ทิ้งท่านไว้ เพื่อรอ

โอกาสต่อไป

บ้านเกิดเมืองนอนไม่ยอมรับ
  ท่านเยซูกลับไปสู่แคว้นกาลิลี ด้วยอิทธิอ�านาจของพระ

วิญญาณบริสุทธิ์ ชื่อเสียงของท่านโด่งดังไปทั่วภูมิภาค 

ท่านไปสั่งสอนตามธรรมศาลาในหลายหมู่บ้าน ทุกคน

ต่างก็ยกย่องท่านมากมาย  แล้วในที่สุด ท่านก็เข้าเมือง

นาซาเร็ธ บ้านเดิมที่ท่านเติบโตขึ้นมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก วัน

นี้วันสะบาโต คือวันนมัสการพระเจ้าประจ�าสัปดาห์ของ

ชาติอิสราเอล ท่านก็เข้าธรรมศาลาตามปกติ แล้วก็ยืนอ่าน

พระคัมภีร์ดังๆให้ชาวบ้านฟัง ม้วนคัมภีร์ที่ได้รับคือคัมภีร์จาก

ท่านอิสยาห์ นักสื่อพระธรรมจากพระเจ้า  ท่านเยซูเปิดคัมภีร์ 

ไปเจอบทต่อไปนี้

  “พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงสถิตเหนือตัวข้า 

เพราะพระองค์เจิมข้า เพื่อให้ข้าประกาศข่าวประเสริฐสู่คนจน 

พระองค์ส่งข้าไปป่าวประกาศความเป็นไทสู่เชลย 
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ประกาศการมอบสายตาให้คนตาบอด 

ให้เสรีภาพต่อคนที่ถูกกดขี่ข่มเหง 

และแถลงพระราชโองการประกาศฤกษ์มงคล 

คือเดือนปีแห่งการโปรดปรานจากพระเจ้า” 

  พออ่านจบแล้ว ท่านก็ม้วนคัมภีร์คืนผู้ดูแลธรรมศาลา แล้วก็

นั่งลงบนแท่น สายตาของชาวบ้านที่ธรรมศาลาต่างก็จับจ้อง รอ

คอยค�าสอนจากท่าน  แล้วท่านเยซูก็สั่งสอนดังนี้ 

 “ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านเพิ่งได้ยินไป 

  วันนี้ บรรลุผลแล้ว...” 

  ชาวบ้านต่างก็ชอบใจและกล่าวค�าชื่นชมท่าน ประทับใจค�าสอน

อันดีงามของท่าน  แต่แล้วชาวบ้านก็เอ่ยถามว่า “เอ๊ะ นี่ลูกชาย

ของโยเซฟใช่ไหม”

  ท่านเยซูจึงตอบว่า  “พวกท่านคงอยากจะยกสุภาษิตที่บอก

ว่า คนเป็นหมอ ก็ต้องรักษาเยียวยาครอบครัวของตัวเอง งาน

ตื่นตาตื่นใจอะไรดีๆที่ท�าไว้ในเมืองคาเปอรนาอุม ก็อย่าลืมกลับ

มาแสดงที่บ้านเดิมของตัวเองด้วย” 
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  “แต่อาเมน เราจะบอกความจริงให้พวกท่านฟัง ไม่มี

ผู้เผยพระธรรมของพระเจ้าคนไหนที่บ้านเดิมของตัวเองจะยินดี

ต้อนรับ” 

  “ถ้าอยากรู้ความจริงก็ฟังให้ดี ในยุคของท่านเอลียาห์ มีหญิง

ม่ายอยู่หลายคนในแผ่นดินอิสราเอล ฝนแล้งไปตั้งสามปีครึ่ง 

แผ่นดินจึงเต็มไปด้วยความขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง แต่

ท่านเอลียาห์ไม่ได้ไปช่วยหญิงม่ายชาวอิสราเอลแม้แต่คนเดียว 

แต่พระเจ้าส่งท่านไปช่วยแม่ม่ายที่บ้านศาเรฟัทแห่งแคว้น

ไซดอน” 

  “หรืออีกเรื่องหนึ่ง จ�าได้ไหม ในยุคของชื่อท่านเอลีชา นักสื่อ

พระธรรมจากพระเจ้า มีชาวอิสราเอลเป็นโรคเรื้อนอยู่หลายคน 

แต่คนที่พระเจ้ารักษามีอยู่ผู้เดียว คือนาอามาน นายพลชาว

ซีเรีย” 
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  พอได้ยินค�าสอนนี้ ทุกคนที่ธรรมศาลาก็เต็มไปด้วยความโมโห

ร้าย พวกเขาลากตัวท่านออกไปนอกเมือง พาท่านไปสู่หน้าผา 

ริมภูเขาที่เมืองนั้นตั้งอยู่ ตั้งใจจะผลักท่านให้ตกหน้าผาตาย แต่

ท่านเยซูเดินฝ่าฝูงชนที่จะรุมท�าร้าย แล้วท่านก็ลาจากท้องถิ่น

นั้นไป

แสดงอ�านาจไล่ผีที่เมืองคาเปอรนาอุม
  วันนมัสการพระเจ้าที่เมืองคาเปอรนาอุม แคว้นกาลิลี ท่าน

เยซูสั่งสอนชาวบ้าน ทุกๆคนที่ได้ยินต่างตกตะลึงต่อค�าสอนของ

ท่าน เพราะถ้อยค�าของท่านเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชและอ�านาจ แต่

ที่ธรรมศาลา มีชายคนหนึ่งถูกวิญญาณผีโสโครกเข้าสิง 

เขาตะโกนออกเสียงดังลั่นว่า “ฮะฮ่า เจ้ามาหาเรื่อง

อะไรกับพวกเรา พระองค์เจ้าเยซูชาวนาซาเร็ธ 

วันนี้เจ้าตั้งใจจะมาท�าลายล้างพวกเราใช่ไหม ข้า

รู้นะว่าเจ้าคือใคร องค์พระผู้บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์

จากพระเจ้า”

แต่ท่านเยซูสั่งปราบปรามผีทันทีว่า “เจ้าหุบปาก

เดี๋ยวนี้ แล้วก็ออกไปจากตัวเขา” 
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  ผีโสโครกจึงผลักเหยื่อลงบนพื้นท่ามกลางหมู่ชาวบ้าน แล้วมัน

ก็ออกจากตัวเหยื่อไป แต่ชายคนนั้นปลอดภัยจากผีร้าย ไม่มี

อาการบาดเจ็บเลย  ชาวบ้านอัศจรรย์ใจมากมาย พูดคุยกันว่า 

“ค�าสอนเช่นนี้จะหาได้จากที่ไหน ค�าพูดของท่านมีทั้งบารมีและ

ฤทธิ์อ�านาจ แม้แต่ผีโสโครกก็ต้องหนีออกไปตามค�าสั่งของท่าน” 

ชื่อเสียงของท่านจึงแพร่สะพัดไปทั่วภูมิภาค

รักษาแม่ยายของนายซีโมน
  เมื่อออกจากธรรมศาลา ท่านเยซูไปเป็นแขกเยี่ยมบ้านนาย

ซีโมน แต่วันนั้น แม่ยายของนายซีโมนป่วยเป็นไข้สูง พวกเขา

จึงขอร้องให้ท่านช่วยรักษา ท่านเยซูยืนใกล้แม่ยายของนาย

ซีโมน แล้วก็พูดปรามไข้สูงให้ออกไปจากร่างกายของ

เธอ เธอจึงหายสนิทรู้สึกดีขึ้นทันที แม่ยายของนาย

ซีโมนจึงลุกขึ้นต้อนรับขับสู้พวกเขาเป็นอย่างดี

เยียวยารักษาคนเจ็บและไล่ผี
  เมื่อยามตะวันจะลับลง ชาวบ้านพาคนป่วยหลาย

คนมาให้ท่านรักษา มีโรคภัยไข้เจ็บหลากหลาย ท่าน

วางมือแตะต้องทีละคน รักษาจนหายดี มีผีหลายตัวเข้าสิงเหยื่อ 
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ท่านก็ไล่มันไป พวกผีร้องกันลั่นว่า “เจ้าคือพระราชบุตรของ

พระเจ้า” แต่ท่านเยซูสั่งห้าม ไม่ให้ผีพูดออกมา เพราะผีพวกนี้

รู้ดีว่า ท่านคือพระคริสต์เจ้าเหนือหัวนั่นเอง

ชาวบ้านอยากรั้งตัว ไม่ให้ไปที่อื่น
  ในวันรุ่งขึ้น ท่านออกจากเมืองไปสู่ที่เปลี่ยวตามล�าพัง แต่ชาว

บ้านก็ตามมาหาท่านจนพบ พวกเขาขอร้องท่าน ไม่อยากให้

ท่านลาจากท้องถิ่นของพวกเขา แต่ท่านเยซูตอบพวกเขาว่า 

“เราจะต้องป่าวประกาศและสั่งสอนเรื่องพระราชอาณาจักรของ

พระเจ้าให้ทั่วถึงเมืองอื่น นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าที่ส่งเรา

มา”  ท่านเยซูจึงแรมรอนไปสั่งสอนตามธรรมศาลาที่เมืองต่างๆ 

ในแคว้นยูเดีย

องค์สันติราชมาสู่โลกเพื่อท�างานของพระเจ้า เป็นงานที่บ่งบอกถึงพระราช

อาณาจักรแห่งสันติสุข พระองค์ปลดปล่อยเชลยให้เป็นไท ให้พวกเขาหลุดพ้น

จากพันธนาการที่เหนือความสามารถของพวกเขา

ผู้คนตอบสนองงานอันยิ่งใหญ่ขององค์สันติราชในหลายรูปแบบ 

บางคนไม่พอใจ บางคนเรียกร้องอย่างเห็นแก่ตัว บางคนอยากจะกักเก็บท่าน

ไว้ในกลุ่มของตัวเอง แต่องค์สันติราชท�างานตามน�้าพระทัยของพระเจ้า ซึ่งจะ

ไม่ตรงกับสิ่งที่หัวใจมนุษย์ในยุคนี้ปรารถนา
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บทที่ 5
องค์สันติราชเรียกชาวประมงมาเป็นศิษย์

  หลังจากนั้นไม่นาน ท่านเยซูยืนอยู่ริมทะเลสาบชื่อเยนเนซา

เรทเพื่อสั่งสอนชาวบ้าน มีผู้คนมากมายมาเบียดกันแน่น เพื่อรับ

ฟังพระธรรมของพระเจ้า  พอดีมีเรืออยู่สองล�าลอยน�้าอยู่ใกล้ๆ 

แต่ชาวประมงไม่ได้อยู่ในเรือ พวกเขาก�าลังล้างอวนอยู่ริมฝั่ง 

ท่านจึงขึ้นเรือของนายซีโมน แล้วก็วานเขาให้ผลักเรือออกจาก

ฝั่งไปนิดหน่อย ท่านจึงสามารถนั่งลง และสอนพระธรรมจากใน

เรือได้  พอสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านก็บอกนายซีโมน “ช่วย

พายเรือให้หน่อยนะ ออกไปที่น�้าลึกๆ แล้วก็ลงอวนจับปลา” 

  นายซีโมนยิ้มตอบว่า  “อาจารย์ พวกเราหาปลากันทั้งคืน แต่

เสียแรงจับอะไรไม่ได้เลย แต่ถ้าอาจารย์อยากจะหาปลาจริงๆ 

กระผมจะลงอวนให้ก็ได้ ไม่มีปัญหา”  พอพวกชาวประมงท�าตาม

ที่ท่านสั่ง อวนก็ล้อมปลาได้เป็นร้อยๆพันๆตัว จนกระทั่งอวน

เกือบจะขาด พวกเขาจึงต้องส่งสัญญาณ ให้สหายชาวประมง

จากเรืออีกล�าหนึ่งออกมาช่วย ปลาเต็มเรือทั้งสองล�าจนเรือเกือบ

ล่ม
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  นายซีโมนเปโตรล้มคุกเข่าแทบเท้าท่านเยซู ด้วยความย�าเกรง

ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

   “พระองค์เจ้าข้า ทิ้งข้าไว้ที่นี่เถิด 

 ท่านอย่าอยู่ที่นี่เลย เพราะข้าเป็นคนบาป” 

ทั้งนายซีโมนและสหายชาวประมงทุกคนใจสั่น ไม่เชื่อสายตา

ตนเองว่าจะจับปลาได้มากมายถึงขนาดนี้ คู่หูของนายซีโมน ชื่อ

นายยากอบ กับนายยอห์น ก็ใจสั่นไปด้วย ทั้งสองคนเป็นบุตร

ของเศเบดี  ท่านเยซูจึงบอกนายซีโมนว่า   

   “ไม่ต้องกลัว  

 ต่อแต่นี้ไปเจ้าจะมีอาชีพใหม ่

 คือลงอวนหาปวงชน”  

องค์สันติราชมีฤทธิ์อ�านาจอวยพระพรอาชีพเรา แม้ว่าเราอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ อ�านาจ

ของพระองค์ก็ยังเหนือความรู้ความสามารถของเรา พระองค์ต้องการให้เราติดตาม

พระองค์  บางคนอาจจะต้องสละอาชีพ แต่พระองค์จะให้หลายคนรับใช้พระองค์ด้วยการ

ประกอบอาชีพในปัจจุบันโดยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องศีลธรรม ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน 

นักศึกษา ชาวไร่ชาวนา แม่บ้าน ข้าราชการต�ารวจ ทหาร วิศวกร พ่อค้าแม่ค้า หรือนัก

ธุรกิจ เมื่อเรามีองค์สันติราชในชีวิต พระพรก็จะมาถึงงานของเรา
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สามสหายน�าเรือขึ้นฝั่ง แล้วพวกเขาก็ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างใน

ชีวิต เพื่อติดตามท่านเยซูไปทุกหนทุกแห่ง

รักษาคนเป็นโรคเรื้อน
  ในเมืองหนึ่งที่ท่านเดินทางไปสั่งสอน มีผู้ชายคนหนึ่ง 

ดูร่างกายของเขาสิ เต็มไปด้วยโรคเรื้อน  เมื่อชายคนนั้นพบท่าน

เยซู เขาก็ซบหน้าลงบนพื้นดิน ส่งเสียงวิงวอนขอร้องท่าน “ได้

โปรดเถิด พระองค์เจ้าข้า หากพระองค์เต็มใจ ข้ารู้ว่าพระองค์

สามารถรักษาผิวของข้าให้สะอาดหมดจดได้”  ท่านเยซูยื่นมือ

ออกมาแตะต้องตัวเขา และบอกเขาว่า “ฉันเต็มใจ ร่างกายของ

เจ้า จงสะอาด” ทันใดนั้นโรคเรื้อนก็หายไป

ชาวยิวห้ามไม่ให้คนบริสุทธิ์แตะต้องคนที่มีมลทิน เพราะว่าคราบมลทินจะมาเปื้อนคน

บริสุทธิ์ และจะท�าให้เขากลายเป็นคนที่มีมลทินอีกคนหนึ่ง  ฤทธิ์อ�านาจขององค์สันติราช

ผู้บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์นั้น ท�าสิ่งตรงกันข้าม เมื่อพระองค์แตะต้องคนที่ไม่บริสุทธิ์ คราบ

มลทินไม่อาจจะเปื้อนพระองค์ได้ นอกจากนั้นพระองค์จะถ่ายทอดพลังอ�านาจให้ท�าความ

สะอาดต่อคนที่มีมลทิน เขาจะบริสุทธิ์ยิ่งกว่าเดิม  หากท่านมีมลทินอะไรก็ตามในชีวิต จง

กลับใจใหม่แล้วเข้าใกล้ชิดกับองค์สันติราช ฤทธิ์อ�านาจของพระองค์จะล้างมลทินและน�า

ศักดิ์ศรีมาสู่ชีวิตท่าน
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  แล้วท่านเยซูจึงสั่งเขาว่า “อย่าเล่าให้ใครฟัง แต่จงแสดงตัว

ต่อนักบวช และถวายเครื่องบูชาขอบคุณพระเจ้าตามพระธรรม

บัญญัติจากโมเสส ผู้คนจะได้รู้ว่าเจ้าหายดีแล้ว”  แต่ชื่อเสียงของ

ท่านเยซูกลับเลื่องลือกว้างไกลขึ้นไปอีก มีหมู่ชนมหาศาลตาม

มาฟังค�าสั่งสอนของท่าน และรับการเยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ  

แต่ท่านเยซูมักจะหาเวลาไปยังที่เปลี่ยวเพื่ออธิษฐานตามล�าพัง

ฝูงชนเบียดแน่น คนพิการจึงต้องเข้าทางหลังคา
  วันหนึ่ง มีอาจารย์สอนศาสนานิกายฟาริสีและครูสอนพระธรรม

บัญญัติมานั่งฟังค�าสั่งสอนของท่าน อาจารย์กลุ่มนี้มาจากถิ่น

ต่างๆ อย่างเช่นหมู่บ้านในแคว้นกาลิลี แคว้นยูเดีย และมหานคร

เยรูซาเล็ม

  ในขณะนั้นท่านเยซูมีฤทธิ์อ�านาจจากพระเจ้าเพื่อท�าการรักษา

โรคภัยไข้เจ็บ ข้างนอกมีชาวบ้านสามสี่คน ยกแคร่หามชาย

ผู้เป็นโรคอัมพาตมาที่ธรรมศาลา ต้องการพาเขามาข้างในให้

ท่านรักษา แต่ธรรมศาลามีคนเบียดกันแน่น ไม่มีทางพาคนไข้

เข้ามาข้างในได้ พวกเขาเลยปีนหลังคา ถอดแยกแผ่นกระเบื้อง 

แล้วก็หย่อนแคร่ลงไปอย่างระมัดระวัง จากหลังคาลงมาถึงพื้น 



ต่อหน้าต่อตาท่านเยซู

  เมื่อท่านมองเห็นความเชื่อของชาวบ้านพวกนี้ ท่านจึงบอกคน

ที่เป็นอัมพาตว่า “บาปกรรมของเจ้าที่มีอยู่ อภัยโทษให้เจ้าแล้ว” 

เมื่อพวกครูบาอาจารย์และเหล่านิกายฟาริสีได้ยิน ก็เริ่มปรึกษา

กันว่า “ใครนะนี่ พูดจาเพ้อเจ้อหมิ่นประมาทพระเจ้าถึงขนาดนี้ 

ใครจะมีอ�านาจอภัยโทษบาปได้ มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถ

อภัยโทษบาป”

59



60

  แต่ท่านเยซูหยั่งรู้ความคิดของพวกอาจารย์ ท่านจึงตอบว่า 

“คิดอะไรอยู่ในใจ เราขอถามพวกท่านสักหน่อยว่า ค�าพูดไหน

อ้างได้ง่ายกว่ากัน บอกอภัยโทษบาปนี่ง่ายใช่ไหม หรือออกค�า

สั่งให้คนเป็นอัมพาตลุกขึ้นเดินจะง่ายกว่า” 

  “แต่เพื่อให้ท่านรู้อย่างแน่นอน ว่าบุตรมนุษย์ผู้นี้มีสิทธิอ�านาจ

ที่จะให้อภัยโทษบาปได้ในโลกนี้” แล้วท่านก็หันไปมองผู้ชาย

คนที่เป็นอัมพาต สั่งเขาว่า “ฟังให้ดี จงลุกขึ้น แล้วยกแคร่ของ

เจ้า กลับบ้าน”  ทันใดนั้น ต่อหน้าพวกอาจารย์ คนพิการก็ลุก

ขึ้นยืน เก็บที่นอนของเขาแล้วก็เดินกลับบ้านด้วยล�าแข้งของตัว

เอง ออกเสียงสรรเสริญพระเจ้าไปด้วย  ทุกๆคนต่างก็ตาค้าง

และอัศจรรย์ใจ พวกเขาจึงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วย

ความย�าเกรง และพูดกันว่า “วันนี้เราได้เห็นสิ่งดีๆ เห็นความ

มหัศจรรย์ที่น่าปลื้มใจจริงๆ” 

องค์สันติราชเรียกคนเก็บภาษีมาเป็นศิษย์
  หลังจากนั้น ท่านเยซูออกไปจากธรรมศาลา ท่านพบ

คนเก็บภาษีคนหนึ่ง ชื่อนายเลวี เขานั่งท�างานอยู่ในป้อมเก็บ

ภาษี ท่านบอกนายเลวีว่า “จงตามเรามาเถิด” นายเลวีจึงลุกขึ้น 
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ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพื่อติดตามท่านเยซูไปทุกหนทุก

แห่ง

ท�าไมท่านสุงสิงกับคนชั้นต�่า
  ในวันนั้น นายเลวีก็จัดงานเลี้ยงใหญ่โตที่บ้านเพื่อให้เกียรติแก่

ท่านเยซู เขาเชิญเพื่อนร่วมงานเก็บภาษีและแขกอีกหลายคนมา

เป็นหมู่เป็นคณะ ร่วมนั่งโต๊ะทานอาหารด้วยกันกับท่านเยซู

  พอถึงเวลาคุยกัน พวกอาจารย์สอนศาสนานิกายฟาริสีและ

พวกครูสอนพระธรรมบัญญัติต่างก็แสดงความไม่พอใจต่อ

สานุศิษย์ของท่านเยซู และบ่นกันว่า “ท�าไมพวกท่านยอมกิน

ดื่มร่วมกับบุคคลชั้นต�่า คนบาปที่ไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้า คนที่น่า

รังเกียจ อย่างเช่นคนเก็บภาษีขี้โกงจอมทรยศชาติพวกนี้”  

  ท่านเยซูจึงตอบเขาว่า “คนที่มีสุขภาพดีก็ไม่ต้องไปหาหมอ แต่

คนที่ต้องการหมอคือคนเจ็บคนป่วย เราไม่ได้มาที่นี่เพื่อค้นหา

คนที่ชอบธรรมอยู่แล้ว แต่เราค้นหาคนบาป เพื่อเขาจะได้กลับ

เนื้อกลับตัว”

ชาวยิวสมัยนั้นไม่ชอบคนเก็บภาษี พวกเขาเก็บเงินจากคนยิวไปจ่ายรัฐบาลฝรั่งโรมัน 

นอกจากนั้นพวกเขามักจะร�่ารวยจากการยักยอกทรัพย์ จึงเหมือนกับเป็นโจรปล้นชาติ
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  จากนั้นพวกเขาก็ถามท่านเยซูกันต่อว่า “ลูกศิษย์ของท่าน

ยอห์น ถือศีลอดอาหารเพื่อวิงวอนอธิษฐานกันเป็นประจ�า ลูก

ศิษย์นิกายฟาริสีก็ปฏิบัติตนเช่นเดียวกัน แต่ท�าไมลูกศิษย์ของ

ท่านมักจะสังสรรค์และดื่มกิน” ท่านเยซูตอบว่า  “สมมุติว่า เจ้า

บ่าวจัดงานเลี้ยงฉลองวันแต่งงาน พวกท่านจะบังคับให้เพื่อน

ถือศีลอดอาหารในวันมงคลได้อย่างไร แต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้า

บ่าวต้องลาไปจากเพื่อน พอถึงวันนั้นพวกเขาก็จะเริ่มถือศีลอด

อาหาร”

ค�าสอนเรื่องสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เข้ากันกับประเพณีเก่าๆ
แล้วท่านเยซูจึงอธิบายเพิ่มเติม ให้พวกเขานึกภาพดังนี้ 

  “ไม่มีใครต้องการตัดผ้าจากเสื้อใหม่ แล้วเอาผ้าชิ้นนั้นไปปะ

เสื้อเก่า หากท�าเช่นนั้นเสื้อใหม่ก็จะเสีย และชิ้นผ้าใหม่ที่เอามา

ปะ ก็จะไม่เข้าตัวกับเสื้อเก่า ในที่สุดอะไรๆก็ดูไม่ดีใช้ไม่ได้” 

  “อีกหนึ่งตัวอย่าง ไม่มีใครต้องการเทน�้าองุ่นสดไปเติมถุงหนัง

เก่า หากท�าเช่นนั้น น�้าองุ่นสดจะกัดผิวถุงหนังเก่าจนแตก น�้า

องุ่นสดจะรั่วไหลไปน่าเสียดาย และถุงหนังเก่าก็จะเสียหายไร้
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ประโยชน์ ท�าอย่างนั้นไม่ได้ น�้าองุ่นสดต้องเอามาใส่ถุงหนัง

ใหม่ที่ทนทาน  แต่จ�าสุภาษิตนี้ได้ไหม ใครที่ชอบไวน์องุ่นเก่าก็

ไม่อยากดื่มน�้าองุ่นสดเพราะเขาอ้างว่าของเก่าดีอยู่แล้ว” 

บทที่ 6
องค์สันติราชยิ่งใหญ่ เหนือวันนมัสการ

  วันนี้วันสะบาโต คือวันนมัสการพระเจ้าประจ�าสัปดาห์ ท่าน

เยซูกับลูกศิษย์ไปเดินเล่นในทุ่งนากับชาวบ้าน ลูกศิษย์ของท่าน

เด็ดยอดข้าวสาลีมาถู กินกันเป็นของว่าง แต่อาจารย์สอนศาสนา

นิกายฟาริสีบางคนไม่เห็นด้วย เพราะพระธรรมบัญญัติห้าม

ท�างานในวันนมัสการ พวกเขาถามว่า “ท�าไมพวกท่านท�าสิ่งต้อง

ห้ามในวันนมัสการ” ท่านเยซูช่วยตอบว่า

  “ท่านจ�าเรื่องของกษัตริย์ดาวิดได้ไหม ตอนนั้นดาวิดกับผู้ร่วม

เดินทางต่างก็หิวโซ จ�าได้ไหมว่าดาวิดเข้าไปในพระวิหารของ

พระเจ้า แล้วเอาขนมปังที่เป็นเครื่องบูชามากินด้วยกัน

องค์สันติราชก�าลังพูดถึงประเพณีที่คนคุ้นเคย เรื่องใหม่ๆบางครั้งก็ต้องมากับ

ประเพณีใหม่ จะมาใช้ประเพณีเดิมไม่ได้
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กับสหาย ถึงแม้ว่าเครื่องบูชาเป็นของต้องห้าม มิให้ผู้ใด

รับประทานยกเว้นนักบวชเท่านั้น”  แล้วท่านก็ย�้ารับประทานยกเว้นนักบวชเท่านั้น”  แล้วท่านก็ย�้ารับประทานยกเว้นนักบวชเท่านั้น”  แล้วท่านก็ย�้ ไว้ว่า

“บุตรมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่

เป็นองค์จอมเจ้านายเหนือวันนมัสการพระเจ้า” 

รักษาชายพิการมือลีบ
  อีกสัปดาห์หนึ่ง ก็เป็นวันนมัสการเช่นเดียวกัน ท่านเยซูสั่ง

สอนผู้คนที่ธรรมศาลาตามปกติ วันนั้นมีชายพิการมือลีบ พวก

ครูสอนพระธรรมบัญญัติและอาจารย์นิกายฟาริสีต่างก็จับตามอง

ท่าน หากท่านรักษาคนพิการในวันนมัสการ พวกเขาจะหาเรื่อง 

ฟ้องร้องว่าท่านท�าสิ่งต้องห้าม

  แต่ท่านหยั่งรู้ถึงแนวคิดของพวกเขา ท่านจึงเรียกชาย

วันสะบาโตเป็นวันนมัสการพระเจ้าทุกสัปดาห์ตามพระธรรมบัญญัติของชาว

ยิว เป็นวันที่พระเจ้าต้องการให้เขาหยุดงานประจ�าวัน เพื่อพักผ่อนร่างกายและ

จิตใจ และให้พวกเขาร�าลึก ว่าต้องพึ่งพาพระเจ้า ชาวยิวจะไปฟังธรรมด้วยกัน

ที่ธรรมศาลาในหมู่บ้าน เพราะว่าพระวิหารประจ�าชาติอยู่ไกลเกินไป
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พิการมือลีบ “คุณลุง ช่วยลุกขึ้นมา

ยืนกลางที่ประชุมหน่อยนะ” เขา

ก็ลุกขึ้นตามค�าสั่งท่าน 

  แล้วท่านเยซูจึงถามพวก

อาจารย์เหล่านี้ว่า “ขอถามท่าน

หน่อย ในวันนมัสการนั้น มีอะไร

บ้างเป็นสิ่งต้องห้าม มีอะไรบ้างเป็น

สิ่งเหมาะสม ท�าดีหรือท�าร้าย ช่วยชีวิต

หรือท�าลายชีวิต”  ท่านใช้เวลามองหน้าพวกอาจารย์ทุกๆคน 

หลังจากนั้นท่านจึงออกค�าสั่งว่า “คุณลุงมือลีบ จงยื่นมือออกมา” 

ชายพิการก็เชื่อฟัง มือที่ลีบของเขาก็หายดี กลายเป็นปกติโดย

ทันที  แต่เหล่าพวกอาจารย์โมโหมากจนเกือบขาดสติ พวกเขา

จึงปรึกษากันว่าจะท�าการต่อต้านท่านเยซูได้อย่างไร 

มีบางคนน�ากฎศีลธรรมมาใช้เพื่อยกย่องตนเอง และกดขี่ข่มเหงหรือลบหลู่ดู

หมิ่นผู้อื่น บางคนน�ากฎศีลธรรมมาเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง

องค์สันติราชสอนสั่งไว้ว่า กฎศีลธรรมที่ดีงามจากพระเจ้ามีมาไว้เพื่ออ�านวย

สันติสุขต่อประชากรของพระองค์ในชีวิตประจ�าวัน
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แต่งตั้งคณะทูตพันธกิจ
  หลังจากวันนั้น ท่านเยซูขึ้นภูเขาไปอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้า

ทั้งคืน ในวันรุ่งขึ้นท่านเรียกลูกศิษย์มาชุมนุมกัน แล้วก็เลือก

ลูกศิษย์คนสนิทสิบสองคนมารับหน้าที่เป็นคณะทูตพันธกิจ มี

นายซีโมน ท่านตั้งชื่อเล่นว่าเปโตร มีนายอันดรูว์ เป็นน้องชาย

ของซีโมน นายยากอบ นายยอห์น นายฟีลิป นายบารโธโลมิว 

นายมัทธิว นายโธมัส แล้วก็มีนายยากอบอีกคนหนึ่ง คนนี้เป็น

ลูกชายของนายอัลเฟอัส มีนายซีโมนอีกคนหนึ่ง คนนี้มีชื่อ

เล่นว่าเศโลเท มีนายยูดาส ลูกของลุงยากอบ และสุดท้ายคือ

นายยูดาส อิสคาริโอท คนนี้กลายเป็นคนทรยศในภายหลัง

  แล้วท่านเยซูกับลูกศิษย์ก็เดินทางลงจากเนินเขามาสู่ที่ราบ มี

ลูกศิษย์มากมาย มาชุมนุมพร้อมกับฝูงชนจากแคว้นยูเดีย จาก

กรุงเยรูซาเล็ม จากสองเมืองริมฝั่งทะเล ชื่อกรุงไทระและกรุง

ไซดอน พวกเขาตามมาฟังค�าสอนของท่าน หรือไม่ก็มาเพื่อให้

ท่านรักษาโรค บางคนถูกวิญญาณโสโครกรบกวนก็ได้รับการ

รักษา ทุกๆคนต้องการสัมผัสท่าน เพราะฤทธิ์อ�านาจและพลัง

รักษาโรคภัยไข้เจ็บออกมาจากท่านเพื่อรักษาทุกๆคน
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ค�าสอนขององค์สันติราช 
พระราชอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงคนจน

ท่านเยซูหันหน้าไปมองลูกศิษย์ของท่านและสอนพวกเขาดังนี้

“คนจนๆ ยากไร้ ชื่นใจด้วยพระพร

เพราะพระราชอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของเจ้า”

  “คนที่อดอยากหิวกระหายในวันนี้ ชื่นใจด้วยพระพร

เพราะพวกเจ้าจะอิ่มเอม  คนที่โอดครวญร้องไห้ในวันนี้ ชื่นใจ

ด้วยพระพร เพราะพวกเจ้าจะมีเสียงหัวเราะ” 

  “พวกเจ้าชื่นใจด้วยพระพร

เมื่อผู้คนรังเกียจเจ้า เมื่อพวกเขาผลักไสไล่

ส่งเจ้า  เมื่อพวกเขาดูถูก หยามหน้าเจ้า 

และกล่าวหาเจ้าอย่างผิดๆ  เขากล่าวหา

ว่าเจ้าเป็นคนชั่ว  เพราะเจ้าเจริญรอย

ตามบุตรมนุษย์ผู้นี้” 

เมื่อผู้คนรังเกียจเจ้า เมื่อพวกเขาผลักไสไล่
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  “ในวันนั้น เจ้าจงยินดีปรีดาและกระโดดร้องไชโย  มองไปสู่

เบื้องบนสิ มีบ�าเหน็จเต็มล้นให้พวกเจ้าอยู่ในสรวงสวรรค์ 

เพราะเช่นเดียวกัน บรรพบุรุษของคนร้ายก็ท�าสิ่งนี้ต่อนักสื่อ

พระธรรม” 

“แต่คนที่ร�่ารวยมั่งคั่ง วิบัติแล้ว 

เพราะความสบายของพวกเจ้าก็มีอยู่แค่นี้” 

  “คนที่อิ่มหน�าส�าราญในวันนี้ วิบัติแล้ว เพราะพวกเจ้าจะ

อดอยากหิวกระหาย  คนที่หัวเราะในวันนี้ วิบัติแล้ว เพราะ

พวกเจ้าจะเศร้าหมองร้องไห้”  วิบัติแล้ว เมื่อผู้คนทุกคนนิยม

ชมชอบเจ้า  เพราะเมื่อก่อนบรรพบุรุษของคนพวกนี้ก็นิยมชม

ชอบคนจอมปลอมที่แสร้งตัวเป็นนักสื่อพระธรรม”

ลูกหลานของพระเจ้าต้องมีความรักให้ศัตรู
  “แต่ใครที่ยอมรับฟัง ก็ต้องฟังเราให้ดีๆ”

“พวกเจ้าต้องมีความรักต่อเสี้ยนหนามของเจ้า 

ต้องมุ่งมั่นท�าความดีต่อคนที่เกลียดชังเจ้า 

ต้องอวยพรคนที่สาปแช่งเจ้า 
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ต้องอธิษฐานเผื่อคนที่ข่มเหงเจ้า” 

  “คนที่มาชกแก้มเจ้าข้างหนึ่ง ก็จงหันอีกข้างหนึ่งให้เขาชก 

อย่าไปต่อต้าน  คนที่มาแย่งเสื้อกันหนาวไป ก็อย่าขัดขวางเขา 

ปล่อยให้เขายึดเสื้อแขนสั้นไปด้วย  จงยกให้ทุกคนที่ขอร้อง 

และหากมีคนมาฉกฉวยก็อย่าไปทวงคืน” 

“อยากให้คนอื่นใจดีต่อเจ้าเช่นไร 

เจ้าก็ต้องใจดีต่อคนอื่นเช่นนั้น” 

  “สมมุติว่าพวกเจ้ารักเฉพาะคนที่รักเจ้าเอง มันจะพิเศษ

เหนือคนทั่วไปได้อย่างไร แม้แต่คนเลวๆก็รักเฉพาะคนที่รัก

เขาเองอยู่แล้ว  สมมุติว่าพวกเจ้าใจดีต่อคนที่หวังดีต่อตัวเจ้า

เองเท่านั้น มันจะพิเศษเหนือธรรมดาได้อย่างไร แม้แต่คน

เลวๆ ก็ท�ากันอย่างนั้น  สมมุติว่าเจ้ายืมของมีค่าให้เฉพาะคนที่

ตอบแทนแน่นอน มันจะพิเศษเหนือธรรมดาได้อย่างไร แม้แต่

คนใจบาปก็ยืมของมีค่าให้คนใจบาป เพื่อได้รับผลตอบแทนจน

ครบ” 

  “แต่พวกเจ้าต้องรักศัตรูของเจ้า มุ่งมั่นท�าความดี และให้
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ยืมโดยไม่หวังผลตอบแทน แล้วเจ้าก็จะได้รับบ�าเหน็จเหลือล้น 

เจ้าจะได้เป็นบุตรและธิดาของพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด เพราะ

พระเจ้าใจดี มีเมตตาให้แม้แต่คนที่เนรคุณชั่วร้าย

“เจ้าต้องมีใจเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่

ดั่งที่พระบิดาของเจ้าเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่” 

  “จงอย่าตัดสินโทษ หากพวกเจ้าไม่ยอมตัดสินโทษคนอื่น ก็จะ

ไม่มีวันที่ตัวเองจะถูกตัดสินโทษ จงอย่าประณาม หากพวกเจ้า

องค์สันติราชสอนแนวทางแห่งชีวิตแห่งสันติสุข หากเรารู้สึกว่าชีวิตในโลก

นี้ไม่เป็นที่น่าพอใจ ให้เราด�าเนินชีวิตตามค�าสอนและตามแบบอย่างขององค์

สันติราช แล้วเราก็จะเข้าสู่พระราชอาณาจักรของพระองค์ 

แต่ส�าหรับคนที่รักความสุขที่ผิดๆ และรักผลก�าไรจากโลก และรักสังคมที่ไม่มี

ความยุติธรรม คนพวกนั้นก็จะไม่ต้องการองค์สันติราช พระราชอาณาจักรของ

พระเจ้าจะขัดแย้งชีวิตของพวกเขาอย่างแน่นอน

แล้วพระองค์ก็สอนให้หัวใจเราเป็นดั่งประชากรของยุคแห่งสันติสุข มีความรัก

ให้แม้แต่ศัตรู ไม่ยอมตัดสินโทษ ไม่ยอมแก้แค้น มีใจกว้างขวางไม่ขี้เหนียว

นอกจากนั้น เรายังต้องตรวจสอบชีวิตตัวเองด้วยความจริงใจ 

ไม่โกหกตัวเองหรือคิดว่าเราดีกว่าที่เป็นจริง
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ไม่ยอมประณามคนอื่น ก็จะไม่มีวันที่ตัวเองถูกประณาม จงให้

อภัย แล้วพวกเจ้าก็จะได้รับอภัยโทษ” 

  “เจ้าต้องมีใจกว้างขวาง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แล้วเจ้าจะได้รับ

น�้าใจ  ของเยอะๆ อัดแน่นๆ เขย่าจนเต็ม เทเข้ามาจนล้นถุง ก็

จะมาวางอยู่บนตัก หลักมาตรฐานที่ใช้ในการให้ 

จะเป็นหลักมาตรฐานที่ได้ในการรับ” 

ให้เราเที่ยงแท้ จริงใจ ไม่เสแสร้ง
แล้วท่านจึงกล่าวค�าสุภาษิต เป็นค�าเปรียบเทียบ ว่า

  “คนตาบอดน�าทางคนตาบอด ได้หรือไม ่

น�าไปน�ามา ทั้งสองคนก็จะตกหลุมตาย 

ลูกศิษย์จะไม่ยิ่งใหญ่กว่าอาจารย ์

แต่เมื่อลูกศิษย์ได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างสมบูรณ ์

เขาก็จะบรรลุเท่าเทียมอาจารย์” 

  “ท�าไมเจ้าถึงอยากเป็นผู้น�าที่ชอบจ้องหาเศษผงในตาของพี่

น้อง แต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในตาของตัวเอง  เจ้าจะมาบอกพี่
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น้องของเจ้าได้อย่างไรว่า ‘น้องเอ๋ย พี่อยากจะช่วยน้อง เขี่ยผง

จากตาให้นะ’ แต่กลับไม่เห็นท่อนซุงที่ซ่อนอยู่ในตาของตัวเอง” 

  “เจ้าคนหน้าซื่อใจคด เจ้าต้องเอาท่อนซุงออกจากตา

ของตัวเองก่อน หลังจากนั้นจึงจะเห็นได้ชัด เพื่อช่วยขจัด

เศษผงจากตาของพี่น้องได้” 

  “ในสวนผลไม้นั้น ต้นไม้ดีก็ไม่ออกผลเลว เช่นเดียวกัน ต้นไม้

เลวก็ไม่ออกผลดี ต้นไม้แต่ละต้นจะมีชื่อตามผลของมัน ไม่มี

ทางเก็บผลมะเดื่อจากวัชพืช และไม่มีทางเก็บพวงองุ่นจากไม้

หนาม” 

“คนที่ดีงามนั้น มีขุมทรัพย์อันประเสริฐในหัวใจ 

ก็ย่อมจะให้ผลที่ดีงามในชีวิต 

คนที่ต�่าทรามนั้น มีขุมทรัพย์อกุศลในหัวใจ 

ก็ย่อมให้ผลที่เลวร้ายในชีวิต 

เพราะอะไรก็ตาม ที่อยู่ในหัวใจ 

จะล้นทะลัก เป็นถ้อยค�าออกมาจากปาก”

  “ท�าไมพวกเจ้าถึงเรียกเราว่า พระองค์เจ้าข้าอย่างนั้น 
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พระองค์เจ้าข้าอย่างนี้ แต่ไม่ยอมเชื่อฟังค�าสอนของเรา ทุกคน

ที่มารับค�าสอนจากเรา แล้วก็ลงมือปฏิบัติตาม เราจะบอกให้

ว่าคุณสมบัติของเขาเป็นเช่นไร เขาจะเป็นเหมือนคนสร้างบ้าน 

แล้วเริ่มด้วยการขุดดิน ขุดไปลึกๆ เพื่อสร้างบ้านของเขาเหนือ

รากฐานแผ่นศิลา เมื่อมีน�้าท่วมใหญ่ธารน�้าไหลเชี่ยวล้นมาชน

บ้าน ก็ไม่สามารถกระทบกระเทือนบ้านหลังนั้นได้ เพราะเขา

สร้างมาอย่างดี” 

  “แต่คนที่ฟังค�าสั่งสอนของเราแล้วไม่ยอมปฏิบัติตาม ก็เป็น

เหมือนคนสร้างบ้านบนพื้นดิน แต่ไม่ยอมวางรากฐานให้ดีๆ 

เมื่อแม่น�้าล้นตลิ่ง น�้าก็จะไหลเชี่ยวมาชนบ้าน บ้านหลังนั้นก็พัง

ทลายทันที เป็นความพินาศอันใหญ่หลวง” 

บทที่ 7
องค์สันติราชทึ่งแรงศรัทธาของทหารต่างชาติ

  เมื่อสอนฝูงชนจนจบแล้ว ท่านเยซูก็เดินทางเข้าเมือง

คาเปอรนาอุม ในขณะนั้นก็มีทหารนายร้อยต่างชาติผู้หนึ่งจาก

กองทัพราชอาณาจักรโรมัน นายร้อยผู้นี้มีบ่าวไพร่คนโปรดล้ม

ป่วยสาหัสจนเกือบจะสิ้นหวัง
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  เมื่อนายร้อยได้ข่าวเกี่ยวกับท่านเยซู เขาก็ส่งผู้อาวุโสชาวยิว

มาขอร้องให้ท่านรักษาชีวิต พวกเขาวิงวอนขอร้องท่านเยซูอย่าง

เร่งด่วนว่า “ได้โปรดเถิด ท่านเยซู ทหารต่างชาติคนนี้สมควรจะ

ได้รับการช่วยเหลือ เพราะเขามีใจรักชาติของเราจริงๆ เขาเป็น

คนสร้างธรรมศาลาให้พวกเราด้วย”  ท่านเยซู

จึงออกเดินทางกับพวกเขา แต่เมื่อท่านเกือบจะ

ถึง ทหารนายร้อยต่างชาติคนนี้ก็ฝากถ้อยค�าให้

เพื่อนของเขามาบอกท่านว่า

  “พระองค์เจ้าข้า ข้าผู้น้อยเกรงใจไม่อยาก

รบกวนพระองค์ ข้าเป็นคนต�่าต้อยไม่สมควร

จะได้รับเกียรติต้อนรับพระองค์มาใต้ชายคาบ้าน ด้วยเหตุนี้ข้า

ผู้น้อยถึงไม่กล้าที่จะแบกหน้ามาหาพระองค์  แต่ได้โปรดเถิด 

เพียงแค่พระองค์เจ้าออกค�าสั่ง บ่าวไพร่คนโปรดของข้าผู้น้อยก็

จะหายดีแน่นอน เพราะข้าเป็นทหารที่อยู่ภายใต้ผู้บังคับบัญชา 

และตัวเองก็เป็นเจ้านายของทหารคนอื่น เมื่อสั่งทหารคนนี้ให้

ไปไหน เขาก็ต้องไป ถ้าสั่งคนอื่นให้มา เขาก็ต้องมา สั่งบ่าว

ไพร่ให้ท�าอะไร เขาก็ต้องท�า”
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  พอได้ยินแล้ว ท่านเยซูก็ทึ่งใจนายร้อยผู้นี้จริงๆ ท่านหันหน้า

ไปบอกฝูงชนที่เดินตามกันมาว่า “โอ้โฮ เราไม่เคยเห็นแรง

ศรัทธาอันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแม้แต่ในชาติอิสราเอล” และ

เมื่อเพื่อนๆของนายร้อยกลับมาถึงบ้านก็พบว่าบ่าวไพร่คนโปรด

ของเขาหายดีแล้ว

ปลุกชีวิตชายหนุ่มจากความตาย
  หลังจากนั้นไม่นาน ท่านเยซูเดินทางไปสู่เมืองนาอินกับลูก

ศิษย์ และมีคนเดินตามท่านกันเป็นขบวน เมื่อท่านเข้าใกล้ประตู

เมือง มีขบวนงานศพของชายหนุ่มผู้หนึ่งแห่ออกมา

ทหารนายร้อยฝรั่งคนนี้ แม้จะมีเงินและอ�านาจก็ยังรู้ว่าเขาไม่สามารถน�า

สันติสุขมาได้ด้วยความสามารถของเขาเอง แต่เขาต้องพึ่งพาองค์สันติราช 

มีบทเรียนให้เราสองเรื่อง เรื่องแรกก็คือว่า องค์สันติราชไม่ประทับใจต่อคนที่

มีเงินทอง ไม่ประทับใจต่อคนที่มีชื่อเสียง หรือยศต�าแหน่ง พระองค์ประทับใจ 

ต่อคนที่เชื่อและวางใจพระเจ้า  

อีกบทเรียนหนึ่งก็คือ ถึงแม้ว่าโลกนี้มีความรู้ใหม่ๆมากมาย ก็ยังไม่สามารถแก้

ปัญหาที่ส�าคัญได้ สงคราม การแตกแยก ความเจ็บป่วย ผู้ก่อการร้าย ความ

เหงา การสิ้นหวัง และหัวใจที่หมกมุ่นกับความชั่ว ไม่มีใครปราบปรามได้เลย

นอกจากพระเจ้าและองค์สันติราชของพระองค์
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  ชายหนุ่มคนนี้เป็นลูกคนเดียวของหญิงม่าย แล้วก็มีชาวเมือง

หลายคนร่วมแห่ศพมากับคุณแม่  เมื่อพระองค์เจ้าเห็นหญิงผู้

เป็นแม่ร้องห่มร้องไห้ ใจท่านก็เต็มไปด้วยความเมตตาสงสาร 

ท่านกล่าวปลอบประโลมเธอว่า “คุณแม่ครับ โปรดอย่าร้องไห้”  

และท่านก็เดินไปสัมผัสโลงศพ ให้ขบวนหยุดชะงัก แล้วท่านจึง

กล่าวว่า “เจ้าหนุ่ม ฟังให้ดี จงลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้”

  ชายหนุ่มที่ตายไปแล้วก็ลุกขึ้นนั่งแล้วเริ่มคุยจ้อ แล้วท่านก็พา

ชายหนุ่มที่ฟื้นขึ้นมาไปคืนคุณแม่ เหตุการณ์นี้จับใจทุกๆคนที่

เห็น หัวใจเต็มไปด้วยความย�าเกรง พวกเขาสรรเสริญพระเจ้าว่า 

“มีนักสื่อพระธรรมผู้ยิ่งใหญ่จากพระเจ้ามาบังเกิดท่ามกลางพวก

เราแล้ว ในที่สุดพระเจ้าก็มาเยี่ยมเยือนประชาราชของพระองค์”  

เหตุการณ์นี้ท�าให้ข่าวเกี่ยวกับท่านเยซูแพร่สะพัดไปทั่วแคว้น

ยูเดียและปริมณฑล

ยอห์นสงสัยว่าเยซูเป็นองค์สันติราชตัวจริงหรือไม่
  ขณะนั้น ท่านยอห์นถูกกักขังในคุก ลูกศิษย์ของท่านบอกข่าว

ทั้งหมดนี้ให้ท่านฟัง ท่านยอห์นจึงวานลูกศิษย์สองคนให้ไปหา

พระองค์เจ้า เพื่อไปถามท่านว่า “ท่านคือบุคคลที่โลกคาดหวังรอ
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คอยอยู่ใช่หรือไม่ หรือว่าพวกเราควรจะรอคอยผู้อื่นแทน”

  เมื่อมาถึง ลูกศิษย์ของท่านยอห์นสองคนก็บอกท่านเยซูว่า 

“ท่านยอห์นผู้มอบพิธีศีลจุ่มให้ปวงประชา ส่งพวกเรามาหาท่าน

เยซู ท่านยอห์นฝากถามว่า ท่านคือบุคคลที่โลกคาดหวังรอคอย

อยู่ใช่หรือไม่ หรือว่าพวกเราควรจะรอคอยผู้อื่นแทน” เวลานั้น

ท่านเยซูเพิ่งจะรักษาโรคร้ายและความเจ็บป่วยต่างๆ  ท่านไล่

วิญญาณชั่วออกไปจากผู้คนมากมาย  นอกจากนั้น ท่านก็เพิ่งให้

พระคุณกับคนตาบอดหลายคนได้มองเห็น ท่านจึงตอบลูกศิษย์

ของท่านยอห์นว่า 

 “โปรดไปแจ้งข่าวให้ยอห์นรับทราบสิ่งต่างๆที่พวกท่านได้รับ

ฟัง และสิ่งที่ท่านเห็นมาด้วยตาตัวเอง” 

“คนตาบอดรับรักษาให้ตาเห็น 

คนขาเสียเดินได้ไม่พิการ  

คนโรคเรื้อนล้างสะอาดไร้มลทิน 

คนหูหนวกก็ได้ยินเสียงชัดเจน 

คนตายแล้วลุกฟื้นคืนชีวิต 
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คนยากไร้ก็ได้รับค�าประกาศ  

ฤทธิ์อ�านาจอาณาจักรของพระเจ้า” 

  “แล้วช่วยบอกท่านยอห์นด้วยว่า คนที่ไม่ขุ่นข้องหมองใจใน

ตัวเราจะชื่นใจด้วยพระพร” 

ให้เกียรติท่านยอห์นผู้ยิ่งใหญ่
  เมื่อลูกศิษย์ของยอห์นลาจากไป ท่านเยซูก็เริ่มสั่งสอนฝูงชน 

เกี่ยวกับท่านยอห์น ดังนี้ 

 “เมื่อพวกเจ้าแสวงบุญไปยังถิ่นทุรกันดาร จริงๆแล้วเจ้าอยาก

พบเห็นใคร อยากจะเห็นคนที่เป็นเหมือนต้นอ้อพลิ้วไหวใน

สายลมใช่หรือไม่ พวกเจ้าออกไปดูอะไร ดูคนใส่เสื้อผ้าอาภรณ์

โสภาใช่หรือไม่ คิดให้ดีก็จะรู้ว่าคนที่แต่งตัวเลิศเลอและใช้ชีวิต

หรูหรานั้นมักจะอยู่ที่คฤหาสน์ราชวัง” 

  “ดังนั้น จริงๆแล้วเจ้าอยากจะพบเห็นใคร นักสื่อพระธรรม

จากพระเจ้าใช่หรือไม่” 

  “ถูกต้องแล้ว  แต่ฟังให้ดี ไม่เพียงแต่เป็นนักสื่อพระธรรม

เท่านั้น ยิ่งกว่านั้นอีก ยอห์นคือบุคคลที่พระธรรมของพระเจ้า
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ก�าหนดไว้ว่า  ‘ดูให้ดี เราจะส่งตัวแทนของเรา มุ่งหน้าไปก่อน

เจ้า จะได้เบิกทาง เตรียมถนนไว้ให้เจ้า’” 

  “จริงๆแล้ว ทุกๆคนที่บังเกิดมาจากท้องมารดานั้น ไม่มีใคร

เทียมเท่ายอห์น แต่ถึงกระนั้นคนที่มีฐานะต�่าต้อยที่สุดในพระ

ราชอาณาจักรของพระเจ้าก็ยังยิ่งใหญ่กว่าเขา” 

  เมื่อผู้คนทั้งหลาย รวมทั้งพวกคนเก็บภาษี ได้รับฟังค�าสอนนี้ 

พวกเขาก็แถลงว่าพระเจ้ากระท�าถูกต้องตามพระพันธสัญญา

แล้ว เพราะพวกเขายอมรับพิธีศีลจุ่มจากยอห์น  แต่พวกอาจารย์

นิกายฟาริสีและเหล่าผู้รอบรู้พระธรรมบัญญัติไม่ยอมรับแผนการ

ที่พระเจ้ามุ่งหมายไว้ พวกเขาปฏิเสธพิธีศีลจุ่มจากยอห์น

  “คนยุคนี้เปรียบเสมือนอะไร ชีวิตเขามีลักษณะอย่างไรบ้าง 

พวกเขาเปรียบเสมือนเด็กๆที่นั่งเล่นอยู่ในตลาด  บ่นกันไปบ่น

กันมา ว่า  เออ พวกฉันเป่าขลุ่ย ท�าไมพวกเธอไม่ยอมเต้นตาม

จังหวะ  เฮ้ย พวกเราร้องเพลงเศร้า ท�าไมพวกเจ้าไม่ร้องไห้” 

  “ท่านยอห์นปรากฏตัวไม่ยอมกินขนมปังและไม่ยอมดื่ม

ไวน์องุ่น พวกเจ้าก็บ่นว่าเขามีผีสิงแน่ๆ แต่บุตรมนุษย์ผู้นี้
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ปรากฏตัวทั้งกินทั้งดื่ม พวกเจ้าก็บ่นว่า ดูสิ คนนี้ทั้งตะกละทั้ง

ขี้เมา นอกจากนั้นยังเป็นสหายคนเก็บภาษีขี้โกงและเป็นเพื่อน

คนบาป” 

  “ถึงกระนั้นสติปัญญาก็เป็นดั่งคุณแม่ ลูกๆของเธอจะรู้ ว่าสติ

ปัญญาเป็นทางที่ถูกต้อง” 

คนมีมลทินรักองค์สันติราชมากกว่าคนสมบูรณ์แบบ
  อาจารย์สอนศาสนาคนหนึ่ง เป็นนิกายฟาริสี เชิญท่านเยซูมา

เลี้ยงข้าวที่บ้าน ท่านไปอิงกาย นั่งร่วมโต๊ะอาหารกับเขาอยู่บน

พื้นเรือน

  จู่ๆ ก็มีหญิงชาวเมืองคนหนึ่ง ชีวิตของเธอมีบาปกรรมท่วมหัว 

พอได้ข่าวว่าท่านเยซูทานข้าวอยู่ที่เรือนของอาจารย์ผู้นี้ เธอก็น�า

ขวดน�้าหอมมายืนร้องไห้อยู่ใกล้เท้าท่าน น�้าตาของเธอร่วงหล่น

จนชุ่มเท้าของท่านเยซู ผมของเธอสยายลงมาเช็ดเท้าของท่าน 

ริมฝีปากของเธอจูบเท้าของท่าน น�้าหอมของเธอก็ชโลมมาเจิม

เท้าของท่าน  เจ้าภาพจับตามองสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด เขาก็คิดอยู่

ในใจว่า “ถ้าเจ้าเยซูนี่เป็นนักสื่อพระธรรมจากพระเจ้าที่แท้จริง 
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ก็น่าจะรู้ว่าหญิงสาวที่แตะเนื้อต้องตัวอยู่นี้ เธอเป็นใครมีอาชีพ

อะไร น่าจะรู้ว่าเธอเป็นคนบาปน่ารังเกียจ” 

  ดังนั้น ท่านเยซูจึงหันไปตอบความในใจว่า “ซีโมน มีสิ่งหนึ่งที่

เราอยากจะบอกเจ้า” อาจารย์ซีโมนตอบว่า “เชิญเลยครับท่าน

อาจารย์” 

  “นายทุนคนหนึ่งมีลูกหนี้อยู่สองคน คนแรกติดเงินหนึ่งแสน 

อีกคนติดเงินหนึ่งหมื่น แต่ทั้งสองคนไม่สามารถจะจ่ายคืนได้ 

เจ้าหนี้มีเมตตา ยกหนี้ให้ทั้งสองคน เจ้าคิดว่า ลูกหนี้คนไหนจะ

รักเจ้าหนี้มากกว่า” 

  อาจารย์ซีโมนตอบว่า “กระผมคิดว่า น่าจะเป็นคนที่นายทุนยก

หนี้ให้มากที่สุด” ท่านเยซูจึงกล่าวว่า “เจ้าตอบได้ถูกต้องแล้ว” 

แล้วท่านก็หันหน้าไปมองผู้หญิงคนนั้น แล้วบอกอาจารย์

ซีโมนว่า 

  “เจ้าเห็นผู้หญิงคนนี้ไหม เราเข้ามาเยี่ยมเยือนบ้านเจ้า แต่

เจ้าไม่มีน�้าสะอาดมาล้างเท้าเราตามธรรมเนียม เธอต่างหาก

ใช้น�้าตาของเธอเองมาล้างเท้าเรา เธอต่างหากใช้ผมของเธอ
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เองมาเช็ดเท้าเราจนสะอาด เจ้าไม่ได้จูบแก้มทักทายเราตาม

ธรรมเนียม เธอต่างหากน้อมตัวลงมาจูบเท้าเราไม่ยอมหยุด 

เจ้าไม่ได้เจิมน�้ามันหอมบนศีรษะของเราเพื่อต้อนรับเรา เธอ

ต่างหากมีน�้าหอมมาเจิมบาทเรา ดังนั้น ฟังให้ดี ความบาป

ท่วมหัวของเธอนั้นยกโทษให้เรียบร้อยแล้ว เพราะเธอ

รักมาก แต่คนที่ได้รับอภัยโทษเพียงเล็กน้อย ก็รักแค่นิด

หน่อย” 

  แล้วท่านจึงบอกหญิงสาวคนนี้ว่า “ลูกเอ๋ย ความบาปของ

ลูก ได้ถูกยกโทษให้ลูกแล้วนะ” แขกที่มาร่วมงานเลี้ยงกับท่าน 

ต่างก็พึมพ�ากันว่า “เขาคิดว่าตัวเองเป็นใคร ถึงมีสิทธิ์ยกโทษ

มีหญิงชาย และเด็กน้อยในสังคมมากมาย ที่คนจะเรียกเขาว่า ชีวิตน่า

รังเกียจ แต่องค์สันติราชรู้ว่า หากหญิงชายและเด็กน้อยเหล่านี้ หันหน้าหา

พระองค์ พระองค์ก็จะให้อภัยสิ่งที่เขาท�าผิดพลาดไป  นอกจากนั้น สิ่งที่ไม่ดี

ในชีวิตและคนที่มุ่งร้าย ก็จะไม่มีอ�านาจครอบง�าชีวิตของเขาอีกต่อไป เพราะ

องค์สันติราชรักเขา และมอบก�าลังให้เขาเพื่อต่อสู้ความชั่ว สันติสุขจะมาถึงได้

เมื่อเขายึดมั่นในองค์สันติราชนี้  คนอื่นที่ไม่เคยประสบความทุกข์ยาก ก็จะไม่

เข้าใจ ว่าท�าไมเขาถึงรักท่านเยซูมากถึงขนาดนี้
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บาปกรรมได้”  แต่ท่านเยซูบอกหญิงสาวผู้นี้ว่า “ความเชื่อของ

ลูกช่วยชีวิตลูกแล้ว จงกลับไปด้วยสันติสุขเถิด” 

บทที่ 8
  หลังจากนั้นไม่นานนัก ท่านเยซูเดินทางไปเยี่ยมหลาย

เมืองและหลายหมู่บ้าน เพื่อสั่งสอนและป่าวประกาศพระราช

อาณาจักรของพระเจ้า ลูกศิษย์คนสนิททั้งสิบสองคนก็เดินทาง

ร่วมกับท่าน มีผู้หญิงร่วมคณะมาด้วย บางคนได้รับการรักษา 

ไม่ว่าจะเป็นผีร้ายหรือโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งมารีย์ชาวมักดาลา 

คนนี้เคยมีผีสิงตั้งเจ็ดตัว ท่านเยซูไล่ผีทั้งเจ็ดตัวออกไปแล้ว มี

ภรรยาของนายคูซา ชื่อโยอันนา นายคูซาเป็นหัวหน้าพนักงาน

ดูแลครัวเรือนของเฮโรด มีนางสุสันนา และผู้หญิงอีกหลายคน ที่

ใช้ทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อช่วยงานของท่าน

ความเชื่อเป็นดั่งเมล็ดข้าว
  ฝูงชนออกมาชุมนุมต่อหน้าท่าน รวมทั้งผู้คนมากมายจาก

นานานคร เดินทางและรวมตัวมาพบท่าน ท่านจึงเล่าเรื่องเป็น

ค�าเปรียบเทียบเกี่ยวกับฝูงชนไว้ดังนี้
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  “ชาวนา ตื่นแต่เช้า ไปหว่านข้าว  

เมื่อเขาหว่านไป ข้าวบางเมล็ดลงไปบนคันนา  

มีผู้คนมาเหยียบย�่าและมีนกกามาจิกกิน” 

  “ข้าวบางเมล็ดกระจายลงบนดินกรวด 

เมื่อต้นกล้าเติบโตขึ้นมานิดหน่อย 

มันก็แห้งตายไปเพราะดินปนกรวดนั้นไม่อุ้มน�้า” 

  “ข้าวบางเมล็ดลงไปในพุ่มไม้หนาม 

ไม้หนามจึงโตมาด้วยกัน และเสียดแทงต้นกล้า” 

  “แต่ข้าวบางเมล็ดลงสู่ดินดี งอกงามเจริญเติบโต 

และในที่สุด ก็มีรวงข้าวอันอุดมสมบูรณ์ เป็นร้อยเท่าพันเท่า” 

แล้วท่านเยซูก็ออกเสียงดังๆว่า “ใครมีหู ก็จงฟังให้เข้าใจ”  

ลูกศิษย์ตามมาถามท่านว่า เรื่องเมล็ดข้าวนี้มีความหมายว่า

อย่างไร ท่านก็ตอบว่า 

  “พวกเจ้าจะรับรู้ความหมายสิ่งเร้นลับของพระราชอาณาจักร

ของพระเจ้าได้อย่างชัดเจน  แต่ส�าหรับคนอื่น เขาจะได้แต่ค�า

เปรียบเทียบ  ดังนั้น แม้จะมองเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตา พวกเขาก็
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มองไม่ออก  แม้จะได้ยินอยู่เต็มหู พวกเขาก็ไม่เข้าใจ”  

  “เรื่องเมล็ดข้าวนั้นมีความหมายดังนี้  

  เมล็ดข้าวคือพระธรรมของพระเจ้า 

ข้าวที่ตกไปบนคันนา คือพวกคนที่ฟังพระธรรมของพระเจ้า 

แต่หลังจากนั้น มีมารร้ายมาขโมยพระธรรมออกไปจาก

หัวใจ  พวกเขาจึงไม่เชื่อและอยู่ไม่รอด” 

  “ข้าวที่ลงบนดินกรวด คือพวกคนที่ฟังพระธรรมของ

พระเจ้า ด้วยความชื่นชอบ แต่ว่าพวกเขาไม่มีราก 

เชื่อไปชั่วคราว แต่พอมีการทดสอบชีวิตหรือมีสิ่งล่อใจ 

เขาก็ลืมความเชื่อไปเสียแล้ว” 

  “ข้าวที่ลงไปในพุ่มไม้หนาม คือพวกคนที่รับฟัง 

แต่เมื่อด�าเนินชีวิต กลับมีทั้งความกังวล อีกทั้งความมั่งคั่ง

บวกกับสิ่งส�าราญในชีวิตมาบีบคั้น จึงไม่มีผลผลิตที่

สมบูรณ์”  
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  “แต่ข้าวที่ลงดินดี คือพวกคนที่รับฟังพระธรรมของ

พระเจ้า แล้วยึดมั่นพระธรรมด้วยหัวใจที่ดีงามและเที่ยง

แท้ แล้วหัวใจที่พากเพียรบากบั่นก็ท�าให้เขามีผลผลิตได้

อย่างเต็มเปี่ยม” 

  “คิดให้ดีนะ ไม่มีใครจุดตะเกียงเสร็จแล้วเอาโอ่งมาครอบ ไม่มี

ใครเอาตะเกียงสว่างๆไปซ่อนไว้ใต้เตียง ถ้าจุดตะเกียงก็ต้อง

เอาไปตั้งไว้บนแท่น เพื่อคนจะได้เห็นแสงสว่าง” 

  “เช่นเดียวกัน อะไรที่เจ้าซ่อนไว้ก็จะถูกส�าแดงออก อะไรที่เจ้า

คิดว่าเป็นสิ่งเร้นลับก็จะถูกเปิดเผย พวกเจ้าไม่อาจจะซ่อนชีวิต

ที่แท้จริงได้ เมื่อได้ยินพระธรรม จะมีผลดีหรือไร้ผลทุกคนก็จะ

เห็น  เพราะฉะนั้น พวกเจ้าต้องระมัดระวังวิธีฟังของเจ้า คนที่มี

พร้อมจะได้รับเพิ่ม แต่คนที่ไม่มีพร้อม แม้แต่สิ่งที่เขาคิดว่าเขา

มี ก็จะถูกยึดเอาไปเสีย” 

  ในเวลานั้น คุณแม่และพี่น้องของท่านเยซูก�าลังตามหาท่าน แต่

พวกเขาไม่สามารถเข้ามาข้างในได้ เพราะว่ามีฝูงชนมากมายจึง

มีคนมาบอกท่านว่า “ขอโทษครับ คุณแม่และพี่น้องของท่านมา
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หา พวกเขายืนรออยู่ข้างนอก” แต่ท่านตอบพวกเขาว่า 

“คุณแม่และพี่น้องของเรา 

คือทุกคนที่รับฟัง 

และเชื่อฟังพระธรรมของพระเจ้า” 

องค์สันติราชแสดงอ�านาจเหนือคลื่นลมและทะเล
  วันหนึ่ง ท่านเยซูลงเรือกับลูกศิษย์ ท่านบอกพวกเขาว่า “พวก

เราจะข้ามทะเลสาบไปฝั่งโน้น” แล้วเขาก็ออกเรือไปด้วยกัน เมื่อ

เดินเรือไปเรื่อยๆ ท่านเยซูก็ง่วงหลับไป จู่ๆ ทะเลสาบก็มีพาย ุ

ลมแรงโหมกระหน�่า น�้าจึงล้นเข้าไปท่วมเรือ ทุกคนจึงตกอยู่ใน

อันตราย พวกเขาจึงรีบไปปลุกท่านเยซู “ท่านอาจารย์ครับ ท่าน

อาจารย์ แย่แล้วครับ เราจะจมน�้าตายอยู่แล้ว” 

คนที่รับฟังและเชื่อฟังพระธรรมขององค์สันติราช จะมีสันติสุขในชีวิต และจะ

น�าสันติสุขสู่ครอบครัวเพื่อนฝูงและประเทศชาติ  สันติสุขมิใช่มรดกที่ถ่ายทอด

ได้ด้วยสายเลือด แต่เป็นมรดกที่ต้องถ่ายทอดด้วยการสอนพระธรรมขององค์

สันติราชให้กับคนที่ยอมรับฟังและเชื่อฟัง
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  ท่านจึงลุกขึ้นมา ปรามลมและสยบคลื่นจนท้องน�้าและลมฟ้า

อากาศสงบเงียบ แล้วท่านก็หันไปถามลูกศิษย์ของท่านว่า 

“ความเชื่อของเจ้าหายไปไหน” พวกเขาจึงใจสั่นและอัศจรรย์ใจ

กันว่า “คนนี้แท้จริงเป็นใครนะ สามารถบัญชาการทั้งพายุและ

คลื่นทะเล แล้วมันก็เชื่อฟัง” 

ไล่กองทัพผีไปเข้าสิงฝูงหมู
  จากแคว้นกาลิลี เมื่อข้ามทะเลสาบใหญ่ก็จะไปถึงชาติเก-ราซา 

เมื่อท่านเยซูขึ้นฝั่ง ก็เผชิญหน้าชาวเมืองผู้หนึ่ง ชายคนนี้ถูกผีสิง 

เขาไม่ยอมอาศัยอยู่ในบ้าน แต่เปลือยกายเร่ร่อนอาศัยอยู่ตาม

ถ�้าที่เป็นสุสาน   เมื่อเขาเห็นท่านเยซู เขาก็ร้องลั่นและสยบลง

ต่อหน้าท่าน ตะเบ็งเสียงร้องออกมาว่า “เยซู พระราชบุตรของ

พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด มายุ่งอะไรกับข้า ได้โปรดอย่าทรมานข้า

เลย” 

  คือตอนนั้น ท่านเยซูก�าลังกล่าวขับไล่ผีตัวนี้ บอกให้มันออก

องค์สันติราชมีฤทธิ์อ�านาจที่จะน�าความสงบสุขมาสู่โลกธรรมชาติ เพราะ

พระองค์คือพระเจ้าผู้สร้างโลกสร้างทะเลและทุกอย่างในจักรวาล
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ไปจากเหยื่อ เพราะผีโสโครกตัวนี้ชอบมายึดร่างกายเขา ถึง

แม้จะมียามมาเฝ้าหรือมัดด้วยโซ่ตรวนก็ยังสามารถแหกเครื่อง

พันธนาการ แล้วผีก็บังคับให้เขาหนีสู่ถิ่นทุรกันดาร 

  ท่านเยซูจึงถามมันว่า “เจ้าชื่ออะไร” มันตอบว่า “กองพัน” 

เพราะมีภูตผีปีศาจอยู่หลายตัวมารุมสิงอยู่ พวกมันก็อ้อนวอน

ท่าน ไม่อยากให้ท่านทิ้งมันลงไปสู่เหวใต้พิภพ 
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เมื่อชีวิตของท่านไม่มีสันติสุข ท่านอาจจะหาทางออก โดยการพึ่งพาอ�านาจ

มืด อยากไปดูดวง เล่นไสยศาสตร์ ท่องเวทมนตร์คาถา เชิญวิญญาณมาเข้าทรง 

หรือหาเครื่องรางต่างๆ เพื่อน�าโชคหรือป้องกันตนเอง

แท้จริงแล้ว สิ่งเหล่านี้จะน�าภัยสู่ตัวท่านและครอบครัวของท่านอย่างแน่นอน 

มารซาตานเป็นผู้ครอบครองอ�านาจมืดเหล่านี้ มันจะไม่มีวันหวังดีต่อชีวิตของ

ท่าน เพราะมันคือศัตรูผู้อาฆาตมนุษยชาติ มันอาจจะให้ค�าตอบตื่นตาตื่นใจ 

หรือให้ความสุขระยะสั้นๆได้ แต่จุดมุ่งหมายของมารซาตานก็คือ มันต้องการ

ครอบง�าชีวิตของท่าน โดยโกหกและล่อลวง หากท่านยอมมีส่วนในอ�านาจมืด

เหล่านี้แม้เพียงนิดหน่อย มันก็จะลวงท่านให้มอบตัวมอบใจให้มัน 

และอาจจะลามปามถึงกับมีผีมาสิงได้

หากบ่วงแห่งอ�านาจมืดจับกุมท่านไว้ ท่านจะไม่สามารถสู้มันได้ด้วยก�าลังของ

ท่านเอง จงเข้าหาแสงสว่างขององค์สันติราช ด้วยการพนมมืออธิษฐานว่า “เยซู 

องค์สันติราช ช่วยข้าด้วย“ แล้วก็บอกปัญหาที่ท่านมี ต่อพระองค์ พระองค์จะ

ได้ยิน และรับฟังท่านอย่างแน่นอน 

เมื่อท่านมอบชีวิตให้กับพระองค์ มุ่งหน้าละทิ้งอ�านาจมืด ไม่หน่วงเหนี่ยวอะไร

ในชีวิตต่อองค์สันติราช ฤทธิ์อ�านาจของพระองค์จะปลดปล่อยท่านจากค�าสัญญา

อะไรก็ตามที่ท่านเคยมีไว้ต่ออ�านาจมืดอย่างสิ้นเชิง แล้วแสงสว่างแห่งสันติสุขก็

จะฉายเข้าสู่ชีวิตท่าน ไม่มีความมืดใดๆ ที่จะยับยั้งพระองค์ได้
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  แถบนั้นมีสุกรฝูงใหญ่ที่คนเขาเลี้ยงไว้อยู่บนเนิน กองทัพปีศาจ

จึงอ้อนวอนท่าน ให้ส่งพวกมันเข้าไปสิงฝูงหมู เมื่อท่านอนุญาต 

ฝูงผีก็ออกจากร่างเหยื่อแล้วหนีเข้าไปสิงฝูงหมู หมูฝูงใหญ่จึงวิ่ง

กระโดดหน้าผาจมน�้าตาย

  พอพวกคนเลี้ยงหมูเห็นเหตุการณ์ พวกเขาก็วิ่งหนีไปเล่า

เหตุการณ์ให้ชาวบ้านฟัง ทั้งคนเมืองและแถวบ้านนอก

  ชาวเมืองและชาวบ้านจึงออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อพบท่าน

เยซู พวกเขาก็เห็นชายที่เคยมีผีสิง นั่งอยู่ข้างบาทของท่านเยซู 

เขาแต่งตัวเรียบร้อย ทั้งสติและจริตก็ดูดี ผู้คนจึงเต็มไปด้วย

ความหวาดกลัว พยานที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังว่าคนผีสิงคน

นี้ดีขึ้นมาได้อย่างไร

  ชาวเมืองเก-ราซาและผู้คนจากพื้นที่รอบเมือง รวมตัวมา

ขอร้อง ให้ท่านเยซูออกจากเมืองไป เพราะพวกเขาใจสั่น เต็มไป

ด้วยความหวาดกลัว ท่านจึงลงเรือและเดินทางกลับ 

แต่ก่อนกลับ ชายที่เคยถูกผีสิงก็มาอ้อนวอนท่านเยซู เขาอยาก

จะติดตามท่านไปทุกหนทุกแห่ง แต่ท่านบอกเขาว่า “เจ้าจงกลับ
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บ้าน และจงประกาศให้ทุกๆคนรู้ ว่าสิ่งประเสริฐที่พระเจ้ากระท�า

ให้แก่เจ้านั้น ยิ่งใหญ่มากมายสักเพียงใด” เขาจึงออกประกาศให้

ทั่วเมืองรู้ว่า สิ่งประเสริฐที่ท่านเยซูกระท�าให้แก่เขานั้นยิ่งใหญ่

มากมายสักเพียงใด

ลูกสาวนายไยรัส กับหญิงลับๆล่อๆ
  เมื่อท่านเยซูเดินทางกลับมาถึง ก็มีฝูงชนออกมาต้อนรับ 

เพราะพวกเขาตั้งอกตั้งใจรอท่านที่นั่นอยู่แล้ว ตรงนั้น

ก็มีผู้น�าธรรมศาลาคนหนึ่งชื่อนายไยรัส เขาทรุดตัว

ลงต่อเบื้องพระบาทของท่าน อ้อนวอนให้มาเยี่ยม

ที่บ้าน เพราะว่าลูกสาวคนเดียวของเขาไม่สบายจน

เกือบจะตาย เธออายุแค่สิบสองปี

  แต่เมื่อท่านเดินไป ก็มีคนมาเบียดกันแน่น มีผู้หญิงคนหนึ่ง 

เจ็บป่วยด้วยอาการตกเลือดมาแล้วสิบสองปี มีเงินเท่าไร 

ไปหาหมอกี่คน ก็ยังรักษาไม่หาย เธอจึงแอบเดิน

ตามหลังท่าน พอเธอแตะต้องชายเสื้อคลุมของท่าน 

โลหิตเธอก็หยุดไหลโดยทันที 
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  แต่แล้วท่านเยซูก็พูดออกมาว่า “เอ๊ะ ใครนะมาสัมผัสเรา” 

ทุกคนต่างก็กล่าวปฏิเสธ นายเปโตรก็กล่าวเสริมว่า “แต่ท่าน

อาจารย์ครับ ที่นี่มีฝูงชนมารุมล้อมท่าน เบียดกันแน่นอยู่แล้ว” 

  ท่านเยซูตอบว่า “มีคนมาสัมผัสเราแน่ๆ เพราะเรารู้ถึงฤทธิ์

อ�านาจที่หลั่งไหลออกไปจากเรา” เมื่อหญิงคนนี้รู้ตัวว่าเธอไม่

อาจจะซ่อนความลับนี้ได้ ร่างกายของเธอก็สั่นสะท้าน เธอจึง

หมอบกราบต่อหน้าท่าน แล้วก็เปิดเผยให้ทุกคนรู้ถึงเหตุผลที่

เธอมาสัมผัสท่าน และบอกว่าอาการของเธอหายไปทันที ท่านจึง

ตอบเธอว่า “ลูกเอ๋ย ความเชื่อของลูกนี่แหละช่วยชีวิตลูกแล้ว จง

ไปด้วยสันติสุขเถิด” 

  ท่านพูดกับหญิงคนนี้ยังไม่ทันจบ ก็มีคนจากบ้านผู้น�าธรรม

ศาลามาบอกคุณพ่อว่า “ลูกสาวเสียไปแล้ว อย่าไปรบกวนท่าน

อาจารย์เลย”  เมื่อท่านเยซูได้ยิน ท่านก็บอกนายไยรัสผู้เป็นพ่อ

ของเด็กว่า “อย่ากลัว เพียงแต่เชื่อ แล้วลูกของเจ้าก็จะรอดชีวิต”

  เมื่อท่านมาถึงที่บ้าน ท่านไม่ยอมให้ใครเข้าไปข้างใน นอก

จากนายเปโตร นายยอห์น นายยากอบ แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของ
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เด็กน้อย ทุกคนต่างก็คร�่าครวญร้องห่มร้องไห้ แต่ท่านบอกพวก

เขาไปว่า “หยุดร้องได้แล้ว เด็กยังไม่ตาย เพียงแค่นอนหลับอยู่

เท่านั้น” พวกเขาจึงหัวเราะเยาะเพราะรู้ว่าเด็กตายไปแล้ว

  ท่านเยซูเข้าบ้านไปจับมือเด็กน้อย แล้วกล่าวว่า “ลูกเอ๋ย ตื่นได้

แล้ว” วิญญาณของลูกน้อยก็คืนสู่ร่าง แล้วเธอก็ลุกขึ้นมาในทันใด

นั้น  ท่านจึงสั่งให้ไปหาข้าวปลามาให้ลูกทาน คุณพ่อคุณแม่เต็ม

ไปด้วยความอัศจรรย์ใจ แต่ท่านห้ามเขา ไม่ให้เอาเรื่องนี้ไปเล่า

ให้ใครฟังเป็นอันขาด

บทที่ 9
ส่งคณะทูตสิบสองคนไปประกาศ

  ท่านเยซูเรียกลูกศิษย์คนสนิททั้งสิบสองคนมารวมตัวกัน 

ท่านมอบฤทธิ์เดชและอิทธิอ�านาจ ให้พวกเขามีชัยเหนือภูตผี

ปีศาจทุกชนิด และสามารถเยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้  แล้ว

ท่านก็ส่งทั้งคณะไปป่าวประกาศพระราชอาณาจักรของพระเจ้า 

และรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ท่านมีค�าสั่งให้พวกเขาดังนี้ 

  “เวลาเจ้าออกเดินทาง ห้ามมีของติดตัว ห้ามน�าไม้เท้าไม้ถือ 
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ห้ามน�าถุงย่าม ห้ามพกพาของกินและเงินทอง แม้แต่เสื้อผ้า

ส�ารองก็ห้าม  เมื่อไปเยี่ยมบ้านไหนที่เขายินดีต้อนรับ จงกินอยู่

กับเขา จนกว่าจะถึงเวลาที่ต้องลาไปจากเมือง” 

  “แต่ถ้าเมืองไหนไม่มีใครยินยอมต้อนรับ จงก้าวเดินออกไป

จากตัวเมืองแล้วปัดฝุ่นจากเมืองที่ติดสกปรกอยู่บนเท้า นี่คือ

การยืนยันว่าเจ้าตัดขาดจากเมืองนั้น” 

  แล้วลูกศิษย์คนสนิททั้งสิบสองคนก็เดินทางออกไปตาม

หมู่บ้านต่างๆ เพื่อประกาศพระราชอาณาจักรของพระเจ้าและ

รักษาคนเจ็บคนป่วยทั่วทุกแห่งหน
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  พอเจ้าเมืองเฮโรดได้รับค�ารายงานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ก็รู้สึก

สับสน บางคนรายงานว่านี่คือท่านยอห์นฟื้นคืนชีพจากความ

ตาย บางคนรายงานว่า เอลียาห์นักสื่อพระธรรมจากโบราณกาล

ปรากฏตัว แต่บางคนก็บอกว่า มีนักสื่อพระธรรมคนอื่นจาก

โบราณกาลฟื้นคืนชีพขึ้นมา เจ้าเมืองเฮโรดจึงคิดออกมาดังๆว่า 

“เจ้ายอห์น ฉันก็ตัดคอไปแล้ว เรื่องที่ฉันได้ข่าวมานี่ มันเป็นใคร

กันแน่” เจ้าเมืองเฮโรดจึงพยายามหาทางพบท่านเยซู

  เมื่อลูกศิษย์คนสนิททั้งสิบสองคนกลับมาถึง พวกเขาก็น�า

ประสบการณ์มาเล่าให้ท่านเยซูฟัง แล้วท่านก็ถอนตัวทั้งคณะ ไป

พักผ่อนกันตามล�าพังที่เมืองเบธไซดา  แต่หมู่ชนสืบหาเบาะแส

ลาดเลาที่พักของท่าน พวกเขาจึงแห่ตามมาหาท่าน ท่านเยซูก็

เต็มใจต้อนรับทุกๆคน ท่านมีค�าสอนเรื่องพระราชอาณาจักรของ

พระเจ้ามาให้ และเยียวยารักษาทุกคนที่มีปัญหาทางสุขภาพ

เลี้ยงอาหารจากเบื้องบน
  นี่ก็บ่ายแก่ๆแล้ว ลูกศิษย์คนสนิทสิบสองคนจึงมาเตือนท่านว่า 

“ท่านครับ กระผมคิดว่า พวกเราต้องบอกให้พวกเขาไปหาที่พัก

และของกินตามหมู่บ้านแถวนี้จะดีกว่า เพราะที่นี่
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มันเปลี่ยวเกินไป” แต่ท่านเยซูบอกลูกศิษย์ว่า “พวกเจ้าจงไปหา

อะไรมาให้เขากิน” พวกเขาตอบท่านว่า “เราก็มีขนมปังอยู่เพียง

ห้าก้อน แล้วก็มีปลาอยู่สองตัว หรือว่าเราจะต้องไปซื้ออาหารมา

ให้ทุกคนกิน” ตอนนี้ ถ้านับเฉพาะผู้ชายก็มีประมาณห้าพันคน

อยู่ที่นั่น

  ท่านจึงบอกลูกศิษย์ว่า “สั่งให้พวกเขาจับกลุ่มนั่ง กลุ่มละห้าสิบ

คนนะ” เหล่าลูกศิษย์ก็ท�าตาม สั่งให้ทุกๆคนนั่งกันเป็นกลุ่ม แล้ว

ท่านเยซูก็รับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวที่มี ท่านทอดสายตา

คนเราคิดอย่างจ�ากัด มักจะคิดว่า อะไรก็ท�าไม่ได้ แต่องค์สันติราชสามารถ

ทวีคูณสิ่งเล็กน้อยที่เรามี เพื่อผลประโยชน์ของประชากรของพระองค์ ขอเพียง

แต่ให้เราไม่ขี้เหนียว ไม่เห็นแก่ตัว ให้เราน�าของประทานที่เรามีมาถวายให้

พระองค์ด้วยความเชื่อ แล้วพระองค์ก็จะใช้ของประทานของเรา ไม่ว่าจะมาก

หรือน้อย เพื่องานพระราชอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
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ไปยังฟ้าสวรรค์เบื้องบน แล้วก็กล่าวค�าอวยพระพรส�าหรับ

อาหาร แล้วท่านเยซูก็หักก้อนขนมปัง แบ่งอาหารไปให้ลูกศิษย์

คนนั้นบ้าง คนนี้บ้าง แล้วก็สั่งพวกเขาให้จัดอาหารไปให้ฝูงชน

รับประทาน ทุกๆคนกินกันจนอิ่มหน�าส�าราญ แล้วยังมีอาหาร

เหลือเก็บไว้ได้ถึงสิบสองกระบุงเต็มๆ

องค์สันติราชท�านาย 
ว่าพระองค์ต้องทนทุกข์บนไม้กางเขน

  ขณะนี้ ท่านเยซูก�าลังอธิษฐานอยู่ตามล�าพัง มีลูกศิษย์มา

อยู่ใกล้ชิดกับท่าน แล้วท่านถามพวกเขาว่า “รู้ไหมว่าฝูงชน

เขาคิดว่าเราเป็นใคร” ลูกศิษย์ตอบว่า “เป็นท่านยอห์น ผู้มอบ

พิธีศีลจุ่มให้ประชาชน หลายคนบอกว่าเป็นท่านเอลียาห์ อีก

หลายคนก็บอกว่าเป็นนักสื่อพระธรรมจากสมัยโบราณกาลฟื้น

คืนชีพขึ้นมา” ท่านจึงถามลูกศิษย์ว่า “แล้วพวกเจ้าล่ะ คิดว่าเรา

เป็นใคร” นายเปโตรตอบว่า

“พระองค์คือพระคริสต์เจ้าเหนือหัว 

  พระมหากษัตริย์จากพระเจ้า” 
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  ท่านเยซูห้ามปรามลูกศิษย์ ไม่ให้เอาข้อความนี้ไปเล่าให้ใคร

ฟังอย่างเด็ดขาด ท่านกล่าวเสริมว่า “บุตรมนุษย์ผู้นี้จะต้อง

เผชิญความทุกข์มากมาย แล้วพวกผู้น�าอาวุโส ประมุขนักบวช 

และศาสนาจารย์จะผลักไสไล่ส่งไม่ยอมรับ และบุตรมนุษย์ผู้นี้

จะถูกเข่นฆ่าและได้รับการยกชูขึ้นในวันที่สาม”  แล้วท่านก็มีค�า

สอนให้ทุกๆคนดังนี้

  “หากผู้ใดอยากจะเจริญรอยตามเรา จงปฏิเสธตนเอง 

จงแบกไม้กางเขนของตัวเองทุกๆวัน และติดตามเรามา 

เพราะหากผู้ใดต้องการรักษาชีวิตตัวเอง จะกลับสูญเสียมันไป 

แต่หากเขายอมสละชีวิตตัวเองเพื่อเรา ก็จะรักษาชีวิตได้” 

“คิดดูสิ ถึงได้โลกทั้งโลกเป็นก�าไร จะมีประโยชน์ไฉน 

หากต้องสูญเสียตัวเองเป็นค่าปรับ”

  “หากผู้ใดรู้สึกอับอายขายหน้าเพราะเราหรือด้วยค�าสอนของ

เรา เขาจะต้องอัปยศต่อหน้าบุตรมนุษย์ในวันที่พระองค์ปรากฏ

ตัวด้วยพระบารมีรุ่งโรจน์กับพระสิริของพระบิดาและบรรดาทูต

สวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์” 



106

  “แต่ฟังให้ดี มีบางคนที่ยืนอยู่ที่นี่ จะไม่ได้ลิ้มรสความตาย

จนกว่าจะเห็นพระราชอาณาจักรของพระเจ้า”

เปิดเผยพระฉายาบนภูเขา
  หลังจากที่ท่านเยซูให้ค�าสอนนี้ไปสักแปดวัน ท่านก็พานาย

เปโตร นายยอห์น และนายยากอบ ขึ้นภูเขาไปอธิษฐาน ใน

ขณะที่ท่านภาวนาอธิษฐานอยู่นั้น ลักษณะใบหน้าของท่านก็

แปรเปลี่ยนไป เสื้อผ้าของท่านขาวสว่างเป็นประกายดั่งสายฟ้า  

แล้วตรงนั้น ก็มีชายอีกสองคนยืนพูดคุยกับท่าน คือท่าน

การเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสันติสุขนั้น จะไม่เหมือนกษัตริย์หรือผู้น�า

อาณาจักรต่างๆในโลกนี้ ค�าว่าพระคริสต์เจ้านั้น มีความหมายว่าเป็นบุคคลที่

พระเจ้าเจิมไว้ให้เป็นองค์สันติราชของปวงชนทั่วโลก แต่ท่านเยซูไม่ต้องการให้

คนเรียกพระองค์ว่า เป็นองค์สันติราช โดยไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริง ผู้คน

อาจจะเหมาไปว่าองค์สันติราชก็เป็นเหมือนผู้น�าอื่นๆที่ต้องใช้อ�านาจเก่าๆ

ในโลก คือเงินตรา ชื่อเสียง ฐานะ หรืออาวุธและกองทัพ แต่ความจริงแล้ว 

ลักษณะอ�านาจของพระองค์นั้นจะเป็นฤทธิ์อ�านาจแห่งความรัก 

การเสียสละ ชัยชนะเหนือมารซาตาน และชัยชนะเหนือความตาย
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โมเสสและท่านเอลียาห์ ทั้งสองท่านปรากฏตัวด้วยแสงรุ่งโรจน์ 

พวกเขาคุยเรื่องการลาจากไปของท่านเยซู ที่จะส�าเร็จลุล่วงใน

มหานครเยรูซาเล็ม

  แต่ขณะนี้นายเปโตรกับสหายนอนหลับสนิท พอเขาตื่นตัวขึ้น

มาก็แลเห็นรัศมีแห่งพระสิริของท่านเยซู และเห็นชายอีกสอง

คนยืนอยู่กับท่าน และเมื่อชายทั้งสองคนนี้จะลาจากไป นาย

เปโตรก็ส่งเสียงร้องว่า “ท่านอาจารย์ ดีนะที่พวกกระผมได้มาอยู่

ที่นี่ ขออนุญาตให้เราจัดซุ้มให้สามซุ้ม ซุ้มหนึ่งให้ท่านอาจารย์ 

ซุ้มหนึ่งให้ท่านโมเสส แล้วอีกซุ้มหนึ่งให้ท่านเอลียาห์” นาย

เปโตรพูดออกมาโดยที่ไม่เข้าใจ พอพูดๆไปก็มีหมอกเมฆลอย

มาปกคลุมพื้นที่ พอเงาเมฆหนาทึบปกคลุมทั้งสามสหาย พวก
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เขาก็ขวัญหนีดีฝ่อ แล้วมีสุรเสียงก้องสนั่นออกมาจากใจกลาง

หมอกเมฆว่า

“นี่คือพระราชบุตรของเรา องค์ที่เรารัก 

องค์ที่เราแต่งตั้งไว้  ให้เป็นพระผู้เป็นเจ้า 

จงตั้งใจฟังพระองค์ให้ดี” 

  เมื่อพระสุรเสียงเสร็จสิ้นค�าบัญชา ก็เหลือแต่ท่านเยซูยืนอยู่

เพียงผู้เดียว ทั้งสามสหายต่างก็เงียบกริบและไม่ยอมน�าสิ่งที่เขา

เห็นนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟัง 

ท่านเยซูไล่ผีออกจากเด็กชาย 
แล้วท�านายว่าจะมีคนทรยศ

  ในวันรุ่งขึ้น พวกเขาก็เดินทางกลับลงมาจากภูเขา มีฝูงชนแห่

มาพบท่าน แล้วชายคนหนึ่งก็ส่งเสียงร้องอ้อนวอนท่านว่า “ท่าน

อาจารย์ครับ ได้โปรดดูแลลูกชายของกระผมด้วยเถิด แกเป็น

ลูกคนเดียวของกระผม จู่ๆก็มีผีมาสิง แล้วแกก็ร้องลั่น ผีท�าร้าย

แกจนเป็นลมชักแล้วน�้าลายก็ฟูมปาก มันมาแล้วมาอีก เกือบไม่



109

เคยออกเลย แต่เวลามันจะออกมันก็ขย�้าร่างกายแก กระผมมา

ขอร้องลูกศิษย์ของท่านให้ไล่มันออกไป แต่พวกเขาท�าไม่ได้”

  ท่านเยซูจึงมีค�าตอบว่า “คนยุคนี้ หัวใจบิดเบี้ยวและหาความ

เชื่อความศรัทธาก็ไม่มี จะให้เราทนอยู่กับพวกเจ้าไปนานอีกสัก

เท่าไร พาลูกชายของเจ้ามาที่นี่” 

  เมื่อเด็กน้อยมาใกล้ท่านเยซู ผีร้ายก็โยนตัวเด็กลงบนพื้นเป็น

ลมชัก แต่ท่านเยซูปรามวิญญาณโสโครกตัวนี้ และรักษาเด็ก

จนหายดี แล้วท่านก็มอบลูกชายคืนให้คุณพ่อ ทุกๆคนที่นั่น

อัศจรรย์ใจต่อพระราชอ�านาจของพระเจ้า

  แต่ในขณะที่ทุกๆคนยังฮือฮาต่อสิ่งที่ท่านส�าแดงไว้ ท่านเยซู

หันหน้าไปบอกเหล่าลูกศิษย์ของท่านว่า “จงให้ค�าพูดนี้ฝังอยู่

ในหูของพวกเจ้าให้ดีๆ จะมีคนคิดคดทรยศบุตรมนุษย์ หักหลัง

พระองค์เข้าสู่เงื้อมมือของคนร้าย” แต่พวกเขาไม่เข้าใจข้อความ

นี้ เพราะมันซ่อนเร้นความหมายจนไม่อาจจะหยั่งรู้ได้ แล้วก็ไม่

กล้าถามท่าน ว่าสิ่งนี้หมายความว่าอะไร
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ลูกศิษย์โต้เถียงกัน ว่าใครจะยิ่งใหญ่ที่สุด
  หลังจากนั้น เหล่าลูกศิษย์ก็เริ่มเถียงกันว่าใครจะยิ่งใหญ่และ

ส�าคัญที่สุดในกลุ่ม แต่ท่านเยซูหยั่งรู้ถึงความคิดในใจของพวก

เขา ท่านจึงพาเด็กน้อยคนหนึ่งมายืนอยู่ใกล้ตัวท่าน แล้วก็สอน

เหล่าลูกศิษย์ดังนี้

 “ผู้ใดที่ให้เกียรติต้อนรับเด็กน้อยคนนี้ในนามของเรา ก็ถือว่า

ให้เกียรติต้อนรับเรา และคนที่ให้เกียรติต้อนรับเรา ก็ถือว่าให้

เกียรติต้อนรับพระเจ้าผู้ทรงบัญชาส่งเรามา บุคคลที่มีฐานะ

ต�่าต้อยที่สุดในกลุ่มของเจ้านั่นเอง คือบุคคลที่ส�าคัญและยิ่ง

ใหญ่” 

  นายยอห์นถามท่านว่า “ท่านอาจารย์ วันก่อนพวกเราเจอใคร

บางคน เขาใช้นามของท่านมาขับผี พวกเราเลยพยายามห้าม

เขา เพราะเขาไม่ติดกลุ่มกับพวกเรา” แต่ท่านเยซูตอบนาย

ยอห์นว่า “อย่าไปกีดกันเขา คนที่ไม่ต่อต้านพวกเจ้าก็คือคนที่อยู่

ฝ่ายเจ้า” 
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บางคนต่อต้าน บางคนอยากติดตาม
  เมื่อใกล้ถึงวันที่ท่านเยซูจะขึ้นสู่เบื้องบน ท่านก็มุ่งมั่นที่จะเดิน

ทางสู่มหานครกรุงเยรูซาเล็ม ท่านส่งกลุ่มตัวแทนไปล่วงหน้า 

เข้าเยือนหมู่บ้านชาวสะมาเรียเพื่อเตรียมต้อนรับท่าน แต่คน

สะมาเรียกลับไม่ยินยอมต้อนรับ เพราะพวกเขาไม่ชอบใจที่ท่าน

ตั้งใจเข้าไปสู่กรุงเยรูซาเล็ม

  เมื่อนายยากอบกับนายยอห์นลูกศิษย์ของท่านเห็นดังนั้น เขาก็

ถามท่านว่า “พระองค์เจ้าข้า ให้เราสั่งเปลวไฟจากฟ้าสวรรค์ ลง

มาฟาดให้พวกมันพินาศไปเลยดีไหม” แต่ท่านหันมาห้ามปราม

ทั้งสองคนนี้ว่า “พวกเจ้าไม่รู้จักลักษณะจิตวิญญาณของตัวเอง

เลย บุตรมนุษย์ผู้นี้มิได้มาเพื่อท�าลายชีวิตปวงชน แต่มาเพื่อ

รักษาชีวิต” แล้วพวกเขาก็เข้าหมู่บ้านอื่นแทน

  ในขณะที่พวกเขาก�าลังเดินทางอยู่ มีคนมาบอกท่านเยซู ว่า 

“กระผมจะติดตามท่านไปทุกหนทุกแห่ง” แต่ท่านเยซูตอบว่า 

“จิ้งจอกมีโพรงอยู่ใต้ดิน วิหคมีรังอยู่บนไม้ แต่บุตรมนุษย์ผู้นี้ไม่มี

ที่ซุกหัวนอน” 



112

  อีกคนหนึ่ง ท่านเยซูบอกเขาว่า “จงติดตามเรามา” แต่เขากลับ

มีค�าตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า รอให้กระผมเสร็จสิ้นพิธีฝังกระดูก

ของคุณพ่อก่อนเถิด” แต่ท่านตอบว่า “ให้พวกคนตายไปฝังคน

ตายกันเอง แต่ตัวเจ้าจงออกไปป่าวประกาศพระราชอาณาจักร

ของพระเจ้า”

  แล้วก็มีอีกคนหนึ่งกล่าวว่า “กระผมจะติดตามพระองค์ แต่ขอ

ให้กระผมกลับบ้านไปกล่าวค�าอ�าลาก่อน” ท่านเยซูตอบว่า “คน

ที่เริ่มไถนา แต่ชอบหันหน้าไปมองข้างหลัง จะไม่เหมาะสมต่อ

พระราชอาณาจักรของพระเจ้า” 

บทที่ 10
ส่งลูกศิษย์เจ็ดสิบสองคนออกประกาศ

  หลังจากนั้น พระองค์เจ้าแต่งตั้งลูกศิษย์อีกเจ็ดสิบสองคนให้

เดินทางไปเป็นคู่ มีสถานที่ต่างๆ และเมืองอยู่หลายเมืองที่ท่าน

หมายตาไว้ว่าจะไปด้วยตนเองเร็วๆนี้ ท่านจึงส่งคณะลูกศิษย์ ให้

เดินทางไปล่วงหน้า ท่านบอกพวกเขาว่า
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  “พืชผลมีมากมายให้เก็บเกี่ยว แต่หาคนงานได้ไม่กี่คน 

ดังนั้น พวกเจ้าต้องอธิษฐานวิงวอนองค์จอมเจ้านาย เพราะ

พระองค์เป็นผู้ปกครองฤดูเก็บเกี่ยว วิงวอนให้พระองค์ส่งคน

งานไปเก็บเกี่ยวผลผลิตของพระองค์” 

  “จงก้าวออกไป แต่ระวังนะ เราส่งเจ้าไปเป็นลูกแกะในดง

หมาป่า ห้ามพกพากระเป๋าสตางค์ ห้ามส�ารองถุงย่ามหรือ

รองเท้า อย่าวอกแวกทักทายคุยกับคนระหว่างทาง” 

  “ก่อนจะเข้าชายคาบ้านที่เจ้าเยี่ยมเยือน ค�าแรกที่เจ้าทักเขา

ก็คือ ขอสันติสุขจงมาสู่ครอบครัวนี้  หากที่นั่นมีบุคคลแห่ง

สันติภาพ สันติสุขของเจ้าจะคงอยู่กับเขา แต่ถ้าไม่มีบุคคลแห่ง

สันติภาพ สันติสุขนั้นจะย้อนกลับคืนสู่เจ้า  พักอยู่บ้านนั้น ดื่ม

กินอะไรก็ได้ที่พวกเขาเอามาให้ เพราะคนงานสมควรจะได้รับ

ค่าแรง แต่อย่าย้ายไปบ้านโน้นบ้านนี้ จงอยู่บ้านหลังเดิม” 

  “ถ้าเข้าเมืองแล้วชาวเมืองยินดีต้อนรับ จงยอมรับของกินที่

เขาเสนอ เยียวยารักษาชาวเมืองที่เจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็บอก

พวกเขาว่า ‘พระราชอาณาจักรของพระเจ้าใกล้ถึงท่านแล้ว” 
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  “แต่ถ้าเข้าเมือง แล้วชาวบ้านไม่ยินดีต้อนรับ จงออกไปยืน

ที่ถนนกลางเมืองแล้วประกาศว่า ‘แม้แต่ฝุ่นจากเมืองที่ติดเท้า

เรา จะปัดออกให้สะอาดเพื่อตัดขาดจากเมืองท่าน อย่างไร

ก็ตาม พวกท่านจงจ�าไว้ให้ดีว่าพระราชอาณาจักรของพระเจ้า

ใกล้จะถึงแล้ว’ เราบอกเจ้าไว้เลยว่า ในยุคที่จะมาถึงนั้น แม้แต่

เมืองโสโดมที่ชั่วช้าจนพินาศก็ยังจะสบายกว่าเมืองที่ไม่ยินยอม

ต้อนรับเจ้า” 

  “วิบัติแล้วเมืองโคราซิน วิบัติแล้วเมืองเบธไซดา หากงาน

อัศจรรย์ในเมืองเจ้าเกิดขึ้นที่กรุงไทระและกรุงไซดอนใน

อดีต พวกเขาก็คงนุ่งผ้าขี้ริ้ว คุกเข่านั่งในกองขี้เถ้าเพื่อกลับ

ใจส�านึกผิดมานานโน่นแล้ว ดังนั้นกรุงไทระกับกรุงไซดอนใน

วันพิพากษาโลกาวินาศก็ยังสบายกว่าเมืองเจ้า แล้วเมือง

คาเปอรนาอุมละ เจ้าคิดหรือว่าเจ้าจะได้รับการยกย่องไปสู่

สรวงสวรรค์ คิดผิดแล้ว เจ้าจะถูกลากไปลงเหวใต้พิภพอย่าง

แน่นอน  ใครก็ตามที่รับฟังเจ้าก็เหมือนรับฟังเรา คนที่ปฏิเสธ

เจ้าก็เหมือนปฏิเสธเรา และคนที่ปฏิเสธเราก็เหมือนว่าเขา

ปฏิเสธพระเจ้าผู้ทรงบัญชาส่งเรามา” 
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เห็นมารซาตานร่วงลงดั่งสายฟ้าแลบ
  ลูกศิษย์เจ็ดสิบสองคนเดินทางกลับมาด้วยใจชื่นบาน เขาเล่า

ให้ท่านเยซูฟังว่า “พระองค์เจ้าข้า ด้วยพระนามของพระองค์ 

แม้แต่เหล่ามารร้ายก็ต้องสยบต่อเรา” ท่านจึงตอบพวกเขาว่า  

“เรามองเห็นมารซาตาน หล่นจากฟ้าสวรรค์เบื้องบนดั่ง

สายฟ้าแลบ  ดูให้ดี เราให้พวกเจ้ามีอ�านาจเหยียบย�่าทั้งผี

ต่างๆที่เป็นดั่งงูพิษและแมงป่อง และให้พวกเจ้ามีอ�านาจเหนือ

อิทธิฤทธิ์ศัตรูอันดับหนึ่ง ไม่มีสิ่งใดจะท�าร้ายเจ้าได้ ถึงกระนั้น

ก็ตาม จงอย่าดีอกดีใจที่วิญญาณร้ายสยบหัวต่อเจ้า แต่จงชื่นชม

ยินดีที่นามของเจ้าจารึกไว้แล้วที่ฟ้าสวรรค์เบื้องบน”  แล้วใน

เวลานั้น ท่านเยซูก็ชื่นใจด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่านออก

เสียงสรรเสริญว่า

 “ขอบพระคุณองค์พระบิดา องค์จอมเจ้านายจากฟ้าถึงธรณี 

ขอบคุณที่พระองค์ซ่อนเร้นสิ่งเหล่านี้จากสายตาปัญญาชน คน

ฉลาดรอบรู้ แต่พระองค์ทรงส�าแดงสิ่งเหล่านี้กับทารกน้อย ใช่

แล้วพระบิดา นี่แหละคือวิถีทางที่พระองค์โปรดปราน” 
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  “พระบิดาของเราประทานทุกสิ่งให้แก่เรา ไม่มีใครรู้จักพระ

ราชบุตรนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจาก

พระราชบุตร มีทางเดียวที่คนจะรู้จักพระบิดาได้ คือเมื่อ

พระราชบุตรยินยอมเปิดเผยให้เขา” 

  แล้วท่านก็หันไปบอกลูกศิษย์ของท่านโดยส่วนตัวว่า   

“ดวงตาที่เห็นสิ่งที่พวกเจ้าเห็นมานั้นเต็มไปด้วยพระพร ความ

จริงแล้ว มีนักสื่อพระธรรมและจอมราชาหลายคนใฝ่ฝันที่จะ

มองเห็นสิ่งที่เจ้าได้เห็นมา แต่ก็ไม่ได้เห็น เขาใฝ่ฝันที่จะรับฟัง

สิ่งที่เจ้าได้ยินมา แต่ก็ไม่ได้ยิน” 

เราต้องรักทุกคน รักแม้แต่คนแปลกหน้า
  แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญกฎพระธรรมบัญญัติคนหนึ่ง ยืนขึ้นมา 

ทดสอบท่านว่า “ท่านอาจารย์ เราต้องท�าดีอะไรบ้าง เพื่อสืบทอด

ชีวิตแห่งนิรันดร์กาล” ท่านจึงตอบเขาว่า “พระธรรมบัญญัติเขียน

ไว้ว่าอย่างไร เวลาเจ้าอ่านธรรมบัญญัติ ได้ค�าตอบว่าอย่างไร” 

  เขาคนนั้นตอบว่า
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“จงรักองค์จอมเจ้านาย พระเจ้าของเจ้า 

รักพระเจ้าสุดหัวใจ รักพระเจ้าสุดชีวิต รักพระเจ้าสุดก�าลัง 

รักพระเจ้าสุดปัญญา และจงรักเพื่อนบ้านดั่งรักตนเอง”

  ท่านเยซูก็ตอบเขาว่า “ค�าตอบของเจ้าถูกต้องแล้ว ท�าสิ่งนี้แล้ว

เจ้าจะได้รับชีวิตแห่งนิรันดร์กาล”  แต่เขาคนนั้นอยากจะพิสูจน์

ตัวเองว่าไม่มีความผิด เขาจึงถามท่านเยซูว่า “เพื่อนบ้านจริงๆ

ของกระผมนั้น เป็นใครบ้างครับ” ท่านเยซูจึงตอบดังนี้

  “มีชายผู้หนึ่งเดินทางจากเยรูซาเล็มไปเมืองเยรีโค แต่ถูกโจร

ปล้นจนหมดตัว ไม่เหลือแม้แต่เสื้อผ้า ถูกท�าร้ายสาหัส แล้วโจร

ก็ทิ้งเขาไว้ข้างทาง เป็นตายเท่ากัน” 

  “แต่บังเอิญ มีนักบวชเดินลงภูเขามาทางเดียวกัน พอนักบวช

เห็นคนเจ็บ นักบวชก็เดินเลี่ยงไปไกลๆ ไม่อยากมอง” 

  “เช่นเดียวกัน มีคนเผ่าเลวีเดินมาถึงตรงนั้น เผ่านี้มีหน้าที่

ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า แต่พอเห็นคนเจ็บ ชาวเผ่าเลวีก็เดิน

เลี่ยงไปไกลๆ ไม่อยากมอง”  
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  “แต่มีชาวสะมาเรียคนหนึ่งเดินทางมาไกล เป็นคนแปลก

หน้าที่ชาติเรามักจะดูถูกดูแคลน แต่พอพบคนเจ็บ ใจของเขา

ก็เต็มไปด้วยความเมตตาสงสาร เขาหยุดการเดินทาง ช่วย

เจิมน�้ามันและเทยาล้างบาดแผลจนสะอาดแล้วก็พันแผลให้ 

นอกจากนั้น เขายังพาคนเจ็บขึ้นสัตว์บรรทุกของเขา น�าไปพัก

ที่โรงแรม ดูแลรักษาคนเจ็บเป็นอย่างดี แต่ยังไม่พอ ในวันรุ่ง

ขึ้นเขาเอาเงินค่าจ้างสองวันเต็มๆไปให้เจ้าของโรงแรม แล้ว

บอกว่า ‘ช่วยดูแลคนเจ็บให้ด้วยนะ หากมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่ม

เติม ก็จ่ายไปเลย ขากลับฉันจะจ่ายคืนให้’  สามคนที่ว่ามานี้ 

เจ้าคิดว่าคนไหนพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นเพื่อนบ้านที่แท้จริงต่อคน

ที่ถูกโจรปล้น” 

  ผู้เชี่ยวชาญกฎพระธรรมบัญญัติก็ตอบท่านว่า “น่าจะเป็นคนที่

แสดงความเมตตาช่วยเหลือเขา”  ท่านเยซูจึงตอบว่า “จงไป 

แล้วก็ท�าตามนั้น” 

องค์สันติราชไม่ต้องการให้เราแตกแยก แบ่งพรรคแบ่งกลุ่มเพื่อกีดกันความ

รักและความเมตตากรุณา เราต้องไม่แบ่งแยกเชื้อสาย ภาษา สีผิว ระดับการ

ศึกษา อาชีพ หรืออายุ เราต้องรักทุกคนดั่งรักตนเอง



119



120



121



122

ใช้เวลากับองค์สันติราชส�าคัญที่สุด
  แล้วพวกเขาก็เดินทางต่อไป ท่านเยซูเข้าสู่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง มี

หญิงชื่อมารธาให้เกียรติต้อนรับท่านที่บ้านของเธอ มารธามีน้อง

สาวชื่อมารีย์

  ในขณะนั้น มารีย์นั่งฟังค�าสอนของพระองค์เจ้าข้างพระบาท

ของพระองค์ แต่มารธาใจว้าวุ่นวอกแวกด้วยการรับใช้ เธอจึง

บอกท่านว่า “พระองค์เจ้าข้า ท่านไม่ใส่ใจหรือว่าน้องสาวของฉัน

ทิ้งฉันไว้ให้รับใช้อยู่คนเดียว บอกเธอให้มาช่วยฉันหน่อย” 

  แต่พระองค์เจ้าตอบเธอว่า “มารธาเอ๋ย มารธา ลูกวิตกกังวล

และเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยสรรพสิ่งมากมาย แต่เพียงนิด

หน่อยเท่านั้นเป็นสิ่งจ�าเป็น หรือไม่ก็สิ่งเดียวเท่านั้นที่จ�าเป็น 

มารีย์เลือกส่วนที่ดีงามที่ไม่มีใครจะพรากไปจากเธอได้” 
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บทที่ 11
องค์สันติราชสอนวิธีอธิษฐาน

  ณ ที่หนึ่ง ท่านเยซูเพิ่งภาวนาอธิษฐานเสร็จ มีลูกศิษย์ขอร้อง

ท่านว่า “พระองค์เจ้าข้า ได้โปรดสอนเราเรื่องการอธิษฐาน 

เพราะท่านยอห์นก็สอนลูกศิษย์ของท่าน” ท่านเยซูจึงสอนพวก

เขาว่า “เมื่อพวกเจ้าอธิษฐาน จงภาวนาดังนี้” 

“องค์พระบิดา 

ขอให้พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เป็นที่สักการะบูชา 

ขอให้พระราชอาณาจักรของพระองค์ มาตั้งอยู่ที่นี่” 

“ขอให้พระองค์ประทานอาหารประจ�าวัน 

ที่พวกเราจ�าเป็นต้องมีกิน” 

“และโปรดอภัยบาปของพวกเรา 

เพราะเราเองก็ให้อภัยทุกคนที่ผิดต่อเรา 

และโปรดอย่าน�าเราเข้าสู่การทดสอบ” 
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การอธิษฐานต่อองค์พระบิดานั้น มิใช่การสวดมนต์ท่องคาถา เรา

ต้องตระหนักว่า พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสร้างสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ด้วย

เหตุนี้ พระองค์จึงเป็นพระเจ้าพระบิดาแต่ผู้เดียว พระองค์เป็นดั่งคุณพ่อ ที่เรา

สมควรจะให้ความเคารพ  

พระบิดารักเรา ดูแลเรา และเรียกหาเราดั่งเป็นคุณพ่อผู้เอ็นดูลูก ดังนั้นเรา

ต้องอธิษฐานต่อพระองค์ด้วยใจสนิทสนมและย�าเกรง

เราไม่สามารถเป่าหูพระบิดา หมายให้พระองค์ท�าตามใจเราอย่างเห็นแก่ตัว 

เราต้องไม่เอาตนเองเป็นหลัก เวลาเราอธิษฐานเราต้องยอมให้พระองค์เป็น

จอมเจ้านายเหนือชีวิตของเรา แล้วมั่นใจได้เลยว่าพระองค์จะน�าสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่

ชีวิตเรา เกินกว่าความเข้าใจที่จ�ากัดของเรา

การอธิษฐานต่อพระบิดาจะเป็นบทสนทนา เราบอกสรรเสริญพระองค์ เล่า

สิ่งในใจให้พระองค์ฟัง แล้วเราก็เงียบลงเพื่อให้พระองค์ตอบตรงมาสู่จิตใจและ

ความคิดของเรา แต่เราต้องคุ้นเคยกับค�าสอนของพระองค์ ไม่เช่นนั้น เราอาจ

จะแยกแยะไม่ออก ว่าเป็นความคิดของเราเองหรือเป็นค�าตอบจากพระบิดา 

เราต้องอ่านพระคัมภีร์และไปฟังเทศนาที่คริสตจักร ค�าตอบของพระบิดาจะไม่

ขัดแย้งต่อค�าสอนของพระองค์เองในพระคัมภีร์ 
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เวลาขออะไรจากพระบิดา ห้ามเกรงใจ
ท่านเยซูเล่าเรื่องเสริมดังนี้ 

  “สมมุติว่าตอนเที่ยงคืนเจ้าต้องไปปลุกเพื่อน แล้วขอร้องว่า 

‘เพื่อนเอ้ย มีขนมปังให้ฉันไหม ขอยืมไปก่อนสักสามก้อนก็พอ 

แขกของฉันเดินทางมาตั้งไกล ถึงบ้านฉันดึกมาก แต่ฉันไม่มี

อะไรให้เขากินเลย’” 

  “จากในบ้าน เพื่อนเจ้าจะตอบอย่างนี้ไหม ‘อย่ามากวนใจฉัน

เลย ประตูบ้านของฉันก็ปิดสนิทแล้ว ฉันกับลูกๆ ก็หลับสบาย

กันอยู่ ฉันตื่นมาหาของกินให้เธอไม่ได้หรอก’” 

  “จริงอยู่ ถึงแม้เขาอาจจะไม่ยอมตื่นมาช่วยในฐานะที่เป็น

เพื่อน แต่หากคนขอไม่ยอมเกรงใจ ขอไปเรื่อยๆไม่ลดละ เพื่อน

ก็ต้องตื่นนอนและยอมจ�านนทุกสิ่งที่เขาต้องการ” 

“ดังนั้นฟังให้ดี ขอแล้ว เจ้าจงขออีก แล้วก็จะมีมาให ้

หาแล้ว เจ้าจงหาอีก แล้วจะหาเจอ 

เคาะแล้ว เจ้าจงเคาะอีก แล้วประตูก็จะเปิดให้เจ้า 

เพราะทุกๆคนที่ขอตลอด ก็ได้รับตลอด 
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ทุกๆคนที่มักแสวงหา ก็มักจะเจอ 

และทุกๆคนที่เคาะไปไม่หยุด ประตูก็จะเปิดให้” 

  “ถ้าลูกของเจ้าหิวแล้วมาขอพ่อ อยากกินปลา มีพ่อคนไหน

บ้างจะให้งูพิษ  หรือถ้าลูกของเจ้าอยากกินไข่ไก่  มีพ่อคนไหน

บ้างจะให้แมงป่อง แม้คนชั่วอย่างเจ้าก็ยังรู้ว่าต้องหาของดีมา

ให้ลูก  ยิ่งกว่านั้น ไม่คิดหรือว่าองค์พระบิดาผู้สูงกว่าฟ้าสวรรค์

เบื้องบนจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่ทุกๆคนที่ขอ” 

แม้มีหมายส�าคัญ หลายคนก็ยังไม่เชื่อ
  ท่านเยซูขับไล่ผีร้ายตัวหนึ่ง ซึ่งท�าให้เหยื่อเป็นใบ้ พอผีร้าย

ออกไปแล้วเหยื่อที่เคยเงียบกริบก็กลับมาพูดได้ ผู้คนต่างก็

ประทับใจ  แต่บางคนกลับไปพูดว่า “ชายคนนี้ ใช้อ�านาจของ

ผีเบเอลเซบูล ซึ่งเป็นพญามาร มาไล่ผีตัวอื่น” อีกหลายๆคนก็

อยากจะทดสอบท่าน โดยเรียกร้องให้ท่านเนรมิตหมายส�าคัญ

จากฟ้าเบื้องบน แต่ท่านหยั่งรู้ถึงแนวคิดของพวกเขา

  ท่านจึงตอบว่า 
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  “อาณาจักรที่แตกแยกจากภายใน ก็ย่อมจะสลายไป 

ครอบครัวที่แตกแยกจากภายใน ก็ย่อมจะล่มจม 

ดังนั้น หากพญามารซาตานแตกแยกต่อตัวมันเอง  

อาณาจักรของมันจะยืนหยัดอยู่ได้อย่างไร” 

  “พวกเจ้าพูดกันว่า เยซูนี้ขับไล่ผีร้ายด้วยพลังอ�านาจของพญา

มาร ผีเบเอลเซบูล หากเป็นจริงที่เราจ�าเป็นต้องใช้อ�านาจของ

พญามารมาไล่ผีร้าย แล้วลูกหลานของเจ้าจะเอาอ�านาจจาก

ที่ไหนมาไล่ผี พวกเขานี่แหละจะเป็นคนตัดสินโทษเจ้า แต่หาก

เราขับไล่ผีร้ายด้วยนิ้วมือของพระเจ้า ก็หมายความว่าพระราช

อาณาจักรของพระเจ้ามาอยู่เหนือเจ้าแล้ว” 

  “สมมุติว่า มีผู้ทรงพลังติดอาวุธเต็มที่มาเฝ้าป้อมปราการของ

ตัวเอง ทรัพย์สมบัติที่เขารักษาไว้ก็ปลอดภัย แต่หากมีผู้รุกราน

ที่แข็งแกร่งกว่ามาเอาชนะ ผู้มีชัยก็จะปลดเกราะที่เขาเคยเชื่อ

มั่นและแย่งชิงทรัพย์สมบัติทุกๆสิ่งที่เขารักษาไว้” 

  “ใครที่ไม่อยู่ฝ่ายเราก็เป็นปรปักษ์ต่อเรา ใครที่ไม่ร่วมเก็บ

เกี่ยวกับเราก็จะแตกตัวแยกย้ายกระจัดกระจาย” 
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  “หากผีโสโครกออกจากตัวเหยื่อ ผ่านที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พัก

อาศัย แต่พอหาไม่เจอ มันจะบอกตัวเองว่า ‘ข้าอยากกลับไป

หาบ้านเก่า’ และเมื่อมันกลับไปก็เห็นบ้านเก่า เห็นว่าเก็บกวาด

สะอาดเรียบร้อยไปแล้ว มันก็พาผีอีกเจ็ดตัวที่ร้ายกาจกว่าตัว

เองมาสิงเหยื่อด้วยกัน สภาพของเหยื่อนั้นจึงแย่หนักยิ่งขึ้นไป

อีก” 

  ในขณะที่ท่านสั่งสอนสิ่งเหล่านี้ มีหญิงคนหนึ่งส่งเสียงร้องออก

มาจากท่ามกลางมวลชนว่า “ท้องที่รักษาท่านจนก�าเนิด และ

อกที่บ�ารุงท่านด้วยน�้านม จงเปี่ยมล้นด้วยพระพร” แต่ท่านตอบ

เธอว่า “ไม่ใช่หรอก แท้จริงแล้วคนที่รับฟังพระธรรมของพระเจ้า  

แล้วใส่ใจเชื่อฟังต่างหาก ที่จะเปี่ยมล้นด้วยพระพร” 

จงใช้สายตาแห่งความเชื่อ ไม่พึ่งพาปาฏิหาริย์
เมื่อฝูงชนรอบตัวท่านเพิ่มจ�านวนไปเรื่อยๆ ท่านก็กล่าวว่า 

  “คนยุคนี้ชั่วร้าย เพราะสายตาพวกเขาอยากจะเห็นลาง 

เห็นปาฏิหาริย์มาเป็นเครื่องพิสูจน์ แต่จะไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆ
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มาพิสูจน์ให้ นอกจากปาฏิหาริย์แบบท่านโยนาห์ เพราะ

ดั่งท่านโยนาห์ปรากฏตัวเป็นเครื่องหมายปาฏิหาริย์ให้แก่

ชนชาตินีนะเวห์ เช่นเดียวกันบุตรมนุษย์ผู้นี้ก็จะปรากฏเป็น

เครื่องหมายปาฏิหาริย์ให้แก่ชนยุคนี้” 

  “ในวันพิพากษาโลกาวินาศ พระราชินีแห่งดินแดนฝั่งทิศใต้

จะลุกขึ้นมาพร้อมกับชนยุคนี้และประณามหน้าพวกเขา เพราะ

ในอดีต เธอเดินทางจากสุดขอบโลกเพื่อฟังสติปัญญากษัตริย์

ซาโลมอน ดูให้ดีสิ สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ซาโลมอนปรากฏอยู่

ที่นี่แล้ว” 

  “ในวันพิพากษาโลกาวินาศ ปวงชนชาวนีนะเวห์จะลุก

ขึ้นพร้อมกับชนยุคนี้และประณามหน้าพวกเขา เพราะชาว

นีนะเวห์กลับตัวกลับใจส�านึกผิดเมื่อได้ยินค�าสั่งสอนของท่าน

โยนาห์ ดูให้ดีสิ สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าท่านโยนาห์ปรากฏอยู่ที่นี่แล้ว” 

  “ไม่มีใครจุดโคมไฟ เสร็จแล้วเอาไปซ่อนไว้ใต้ถุนบ้าน 

ไม่มีใครเอากระบุงมาครอบโคมไฟ พอจุดโคมไฟแล้วก็ต้องไป

ตั้งไว้หน้าบ้าน เพื่อให้คนที่เข้าบ้านได้เห็นแสงสว่าง” 
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  “ดวงตาก็คือโคมไฟของร่างกาย หากตาเจ้าดีเจ้าก็สว่างทั้งตัว 

แต่หากตาเจ้าไม่เอาไหนเจ้าก็มืดทั้งตัว ดังนั้นจงระวังไว้ อย่า

ให้แสงสว่างที่อยู่ในตัวกลายไปเป็นมืด  หากตัวเจ้ามีแต่แสง

สว่างและไม่มีส่วนใดที่มืดมิด เจ้าก็จะสว่างจ้าไปทั้งหมด ดั่งมี

โคมไฟที่เปล่งรัศมีฉายในตัวเจ้า”

เปิดโปงอาจารย์สอนศาสนา
  ขณะที่ท่านยังสอนอยู่ มีอาจารย์สอนศาสนาคนหนึ่ง เป็น

นิกายฟาริสี อยากร่วมทานอาหารกับท่าน ท่านจึงเข้าเรือนและ

ตรงไปนั่งอิงที่โต๊ะอาหารพร้อมจะกินข้าว อาจารย์คนนี้ก็แปลกใจ

ว่าท�าไมท่านเยซูถึงไม่ท�าพิธีช�าระมือให้บริสุทธิ์ก่อนทานอาหาร

ตามขนบธรรมเนียม แต่พระองค์เจ้าบอกเขาว่า

  “ดูสิ เจ้าพวกฟาริสี เจ้าชอบล้างถ้วยล้างจานแต่ด้านนอก แต่

ข้างในเจ้ากลับเต็มไปด้วยความละโมบและความโหดร้าย” 

  “คนโง่ ไม่รู้หรือว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างส่วนที่อยู่ภายนอก ก็

เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างส่วนที่อยู่ภายในเช่นเดียวกัน  แต่จง

ถวายสิ่งดีๆในหัวใจให้เป็นการกุศล หากเจ้าท�าเช่นนั้น ดูให้ดีสิ 
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ทุกๆสิ่งก็จะบริสุทธิ์ผุดผ่อง” 

  “แต่วิบัติแล้ว เจ้าพวกฟาริสี เจ้าเคร่งครัดแบ่งใบสะระแหน่ 

และสมุนไพรทุกๆชนิดมาเป็นสิบลดเพื่อถวายแด่พระเจ้า แต่

พวกเจ้าลืมความยุติธรรม ลืมรักพระเจ้า  สิ่งที่เจ้าเคร่งครัด เจ้า

ก็ควรท�าโดยที่ไม่ลืมสิ่งส�าคัญ” 

  “วิบัติแล้ว เจ้าพวกฟาริสี เจ้าชอบใจเหลือเกิน เมื่อได้ที่นั่ง

ดีเด่นที่ธรรมศาลา และชอบใจเมื่อมีคนมานอบน้อมเคารพที่

ตลาดนัด เจ้าวิบัติแล้ว เพราะเจ้าเป็นดั่งหลุมฝังศพที่อ�าพราง

ตา ท�าให้คนเดินข้ามสิ่งโสโครกโดยไม่รู้ตัว” 

อย่าใช้ศาสนาหรือฐานะมาพรางตาปกปิดสิ่งชั่วร้ายในหัวใจ นักบุญใจบาป

เป็นที่น่ารังเกียจต่อองค์สันติราช

การเป็นคนหน้าซื่อใจคด เป็นสิ่งอันตรายต่อตนเอง เพราะคนเช่นนั้นโกหก

แล้ว หลงเชื่อค�าโกหกของตนเองว่าเขาเป็นคนดีจริงๆ 

แต่ในที่สุด พระเจ้าก็จะพิพากษาชีวิตจริงที่ชั่วร้ายของเขา

ยิ่งกว่านั้น คนหน้าซื่อใจคดเป็นบุคคลอันตรายต่อสังคม เพราะผู้คน

วางใจว่าเขาเป็นคนดี แต่เขาจะทรยศทุกคนด้วยความเห็นแก่ตัวและด้วย

สิ่งโสโครกในใจเขา
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  มีครูบางคนเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎพระธรรมบัญญัติ คนหนึ่งก็

ตอบท่านเยซูว่า “ท่านอาจารย์ ท่านพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับดู

หมิ่นพวกเราด้วย” ท่านเยซูก็ตอบดังนี้

  “เจ้าพวกครูสอนพระธรรมเอ๋ย เจ้าก็วิบัติด้วย เพราะเจ้าน�า

ภาระหนักๆมาทับถมจนผู้คนยกไม่ไหว แต่ตัวเจ้าเองกลับไม่

ยอมช่วย ไม่ยอมยกแม้แต่นิ้วมือมาแตะงาน” 

  “เจ้าวิบัติแล้ว เพราะเจ้าขุดหลุมฝังศพเป็นอนุสาวรีย์อุทิศให้

นักสื่อพระธรรม แต่บรรพบุรุษของเจ้านี่เองเป็นผู้สังหารชีวิต 

เห็นไหม เจ้าก็รู้เห็นเป็นใจกับบรรพบุรุษของเจ้านี่เอง เห็นว่า

บรรพบุรุษฆ่านักสื่อพระธรรมก็เลยร่วมมือกับพวกเขา ขุดหลุม

ฝังศพไว้ให้เรียบร้อย” 

  “ดังนั้น พระปัญญาของพระเจ้าจึงตรัสไว้ว่า ‘เราจะส่งนักสื่อ

พระธรรมและตัวแทนของเราไปหาพวกมัน บางคนจะถูกพวก

มันฆ่า บางคนจะถูกพวกมันข่มเหง’” 

  “ดังนั้น คนยุคนี้จะเป็นจ�าเลยต้องโทษคดีฆาตกรรมนักสื่อ

พระธรรมทุกๆคน โลหิตพวกเขาที่หลั่งไหลออกไป นับตั้งแต่
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วันที่โลกถูกสถาปนาขึ้นมา จากเลือดของท่านอาเบล ถึงเลือด

ของท่านเศคาริยาห์ผู้ตายไประหว่างแท่นบูชากับเคหาของ

พระเจ้า ใช่แล้ว ฟังให้ดี คนรุ่นนี้นี่แหละจะต้องโทษ” 

  “วิบัติแล้ว เจ้าพวกครูสอนพระธรรม เพราะเจ้าแย่งชิงกุญแจ

แห่งความรู้ไป ท�าไมตัวเองไม่ยอมเข้า ซ�้าแล้วก็ยังกีดกันคนอื่น

อีกด้วย” 

  เมื่อท่านออกจากที่นั่นแล้ว พวกครูสอนพระธรรมกับอาจารย์

นิกายฟาริสีเคียดแค้นอาฆาต ยั่วยุท่านด้วยค�าถาม และหมอบ

ตัวรอตะครุบท่าน เผื่อท่านจะพูดอะไรผิดพลาดออกไป 

บทที่ 12
จงระวังคนใจคด จงย�าเกรงพระเจ้า 

ไม่ต้องกลัวคนอื่น
  มีผู้คนเข้ามาเบียดเสียดรุมล้อมท่านเยซูกันเป็นพันๆคน จนถึง

กับหกล้มและเหยียบตัวกัน ท่านก็เริ่มสอนลูกศิษย์ล่วงหน้าไว้

ก่อนว่า
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  “จงระวังเชื้อของพวกฟาริสี เป็นเชื้อพฤติกรรมคนหน้าซื่อ

ใจคดที่ไม่มีความจริงใจ จ�าไว้ให้ดีว่าจะไม่มีการปิดบังใดๆที่ไม่

แพร่งพราย และจะไม่มีความลับใดๆที่ไม่เปิดโปง ดังนั้น ค�าพูด

ที่เจ้าเอ่ยในมุมมืด ผู้คนจะได้ยินในที่สว่าง และค�าพูดใดที่เจ้า

กระซิบในห้องลับ ก็จะถูกประกาศจากดาดฟ้า  เพื่อนรักของ

เราทุกๆคน ฟังให้ดี” 

“อย่าไปกลัวคนที่ฆ่าได้เพียงแค่ร่างกาย  

แต่พอฆ่าแล้วไม่สามารถท�าอะไรได้อีกเลย

รู้ไหมว่าควรจะกลัวใคร ขอเตือนไว้เลยว่า  

  จงย�าเกรงพระองค์ผู้สามารถสังหารร่างกาย 

แล้วมีอ�านาจโยนเจ้าลงทิ้งขุมนรกได้อีก” 

  “ใช่แล้ว จงฟังให้ดี เจ้าต้องย�าเกรงพระองค์ผู้นี้  แม้นกกระ

จอกห้าตัวขายได้ไม่กี่สตางค์ แต่พระเจ้าก็ไม่เคยมองข้ามนก

น้อยเลยแม้แต่ตัวเดียว นี่คือความจริงที่น่าอัศจรรย์ แม้แต่

เส้นผมบนหัวของเจ้าทุกๆเส้น พระเจ้าก็นับไว้แล้ว เจ้าต้อง

ไม่หวั่นกลัวเพราะชีวิตของเจ้ามีค่ามากกว่าชีวิตนกกระจอก

มากมายนัก” 
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  “ฟังให้ดี ใครก็ตามที่มีความจงรักภักดีให้เราต่อหน้ามนุษยชน 

บุตรมนุษย์ก็จะภักดีต่อเขาต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้า 

แต่ใครที่ปฏิเสธเราต่อหน้ามนุษยชน เราก็จะปฏิเสธเขาต่อหน้า

เหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้า ใครก็ตามที่กล่าวร้ายบุตรมนุษย์ 

ก็ยังจะมีการอภัยโทษ แต่คนที่กล่าวร้ายองค์พระวิญญาณ

บริสุทธิ์นั้นจะยกโทษให้ไม่ได้” 

  “ดังนั้นเมื่อเขาน�าตัวเจ้าไปยื่นฟ้องต่อหน้าธรรมศาลา ต่อหน้า

ผู้ปกครอง ต่อหน้าผู้มีอ�านาจ เจ้าต้องไม่หวั่นใจว่าจะปกป้อง

ตัวเองได้อย่างไร ไม่ต้องกังวลว่าจะพูดอะไรดี เพราะองค์พระ

วิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองจะสอนเจ้าทันเวลา พระองค์จะประทาน

ค�าพูดที่เหมาะเจาะให้เจ้า” 

ความโลภเป็นสิ่งอันตราย 
จงพึ่งพาพระเจ้าผู้ทรงดูแลรักษา

  ท่ามกลางมวลชน มีชายคนหนึ่งเรียกร้องท่านว่า “ท่านอาจารย์ 

โปรดสั่งให้พี่ชายของกระผมแบ่งมรดกให้กระผมด้วย” แต่ท่าน

เยซูตอบเขาว่า “เจ้าหนุ่ม มีใครมาแต่งตั้งเราให้เป็นผู้พิพากษา

หรือเป็นสื่อกลางให้พวกเจ้า” แล้วท่านก็บอกพวกเขาว่า “พวก
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เจ้าต้องระวังตัวให้ดีนะ จงพิทักษ์รักษาตนเอง ให้ไกลจากความ

ละโมบโลภมากในทุกรูปแบบ เพราะถึงแม้ว่าใครจะมั่งมีด้วย

สมบัติมากมาย ชีวิตแท้ก็ไม่มีวันผุดขึ้นจากทรัพย์สมบัติได้เลย” 

  แล้วท่านก็เล่าเรื่องเป็นค�าเปรียบเทียบดังนี้ “ที่ดินของเศรษฐี

คนหนึ่ง มีพืชผลอุดมสมบูรณ์ เขาจึงถามตัวเองว่า ‘เออ จะท�า

ยังไงดี ตอนนี้ยุ้งเราเต็มแล้ว จะเอาข้าวของไปเก็บไว้ที่ไหน’” 

  “เขาจึงตอบตัวเองว่า ‘เอาอย่างนี้ดีกว่า เราจะรื้อยุ้งเก่าแล้ว

สร้างโกดังหลังใหญ่ๆ ไว้เก็บข้าวเก็บของได้เยอะๆ เสร็จแล้ว

เราจะบอกตัวเองว่า โอ้ชีวิตของเราที่ช่างแสนดี เจ้ามีของดี

มากมาย มีพอใช้เป็นปีๆ เจ้าจงพักผ่อนให้สบาย กินดื่มให้เต็ม

ที่ สนุกสนานส�าราญใจ’” 

  “แต่แล้วพระเจ้ากลับตอบเขาว่า ‘เจ้าคนโง่ คืนนี้นี่แหละ เจ้า

จะเสียชีวิต หลังจากนั้น ข้าวของที่สะสมไว้จะเป็นของใคร’” 

“นั่นแหละ จะเป็นชะตา

ของคนที่สงวนทรัพย์สมบัติให้ตัวเอง

แต่ไม่มั่งคั่งในสายตาของพระเจ้า”
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แล้วท่านก็สอนลูกศิษย์ของท่านว่า

 “ดังนั้นพวกเจ้าจงฟังให้ดี จงอย่าวิตกกังวลเรื่องชีวิต อย่าเป็น

ห่วงเรื่องอาหาร ว่าจะมีอะไรกิน อย่าเป็นห่วงเรื่องร่างกายว่า

จะมีอะไรสวมใส่” 

“เพราะชีวิตนั้น ส�าคัญกว่าอาหารการกินนัก 

และร่างกายนั้น ก็ส�าคัญกว่าเสื้อผ้าอาภรณ์” 

  “ลองคิดถึงนกน้อยดูสิ มันไม่ต้องหว่าน ไม่ต้องเก็บไม่ต้อง

เกี่ยว ไม่ต้องมียุ้ง ไม่ต้องมีโกดัง แม้กระนั้นองค์พระเจ้าก็ยัง

ดูแลนกน้อย ชีวิตเจ้ามีคุณค่ามากกว่านกยิ่งนัก  มีใครบ้างที่

กังวลแล้วสามารถยืดเวลาชีวิตได้ สักครู่เดียวก็ยืดไม่ได้  หาก

เจ้าไม่สามารถกระท�าสิ่งเล็กน้อยเช่นนี้ เจ้าจะกลุ้มอกกลุ้มใจ

กังวลเรื่องต่างๆไปท�าไม” 
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  “ลองพิจารณาดอกไม้ป่าดูว่ามันเติบโตได้อย่างไร  มันไม่

ต้องท�างานตรากตร�า มันไม่ต้องถักไม่ต้องทอ แต่ดูให้ดีสิ แม้

กษัตริย์ซาโลมอนแต่งตัวสง่างามแค่ไหน  ก็ไม่สวยงามเทียม

เท่าดอกไม้ป่า หากองค์พระผู้เป็นเจ้าตบแต่งทุ่งหญ้าด้วย

ดอกไม้งามซึ่งบานวันนี้แต่พรุ่งนี้ก็ถูกแดดเผาจนแห้งเกรียม ยิ่ง

กว่านั้นเจ้าไม่คิดหรือว่าพระองค์ก็จะประทานเสื้อผ้าให้เจ้าสวม

ใส่ เจ้าคนด้อยความเชื่อเสื่อมศรัทธาเอ๋ย” 

  “จงอย่าห่วงหาอาหารการกิน จงอย่าห่วงหาเครื่องดื่ม 

อย่าร้อนอกร้อนใจ เพราะนานาชาติทั่วโลกต่างห่วงหาเรื่อง

เหล่านี้ แต่พระบิดาของพวกเจ้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าจ�าเป็นต้องมีกิน

มีใช้” 

“จงพากเพียร แสวงหาพระราชอาณาจักรของพระเจ้า  

แล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะมีเพิ่มพูนแก่เจ้า” 

  “อย่ากลัวเลย ลูกแกะฝูงน้อย  พระบิดาของพวกเจ้ายินดีที่

จะมอบพระราชอาณาจักรให้พวกเจ้า จงขายทรัพย์สมบัติแล้ว

บริจาคให้คนยากไร้ จงจัดหากระเป๋าสตางค์ที่ไม่มีวันเสื่อมเสีย 
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เป็นขุมทรัพย์เบื้องบนที่ไม่มีวันล้มเหลว จะไม่มีโจรมาปล้น 

ไม่มีตัวมอดตัวปลวกมาท�าลาย” 

“ขุมทรัพย์ของเจ้าอยู่ที่ไหน 

หัวใจของเจ้าก็จะอยู่ที่นั่น” 

จงเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ เตรียมพร้อมอยู่เสมอ
  “พวกเจ้าต้องกระตือรือร้นแต่งตัวให้พร้อมงาน 

ต้องเตรียมโคมไฟให้สว่าง พวกเจ้าต้องเป็นดั่งหมู่คนรับใช้ที่รอ

เจ้านายกลับบ้านจากงานวิวาห์ หากเจ้านายถึงบ้านแล้วเคาะ

ประตู พวกเขาก็ต้องพร้อมเปิดประตูต้อนรับท่าน  แล้วพวก

เขาจะชื่นใจด้วยพระพร เพราะเจ้านายเห็นว่าผู้รับใช้ตื่นตัว

พร้อมหน้าพร้อมตา” 

คนที่รักเงินทองและคนที่โลภมากจะท�าลายสันติสุขได้ทั้งไกลตัวและใกล้ตัว 

หลายครอบครัวแตกแยกอย่างสิ้นเชิงเพื่อแย่งมรดกกัน นี่คือบทเรียนที่ส�าคัญ 

เมื่อเราแสวงหาพระราชอาณาจักรขององค์สันติราช 

พระองค์ก็จะประทานให้เราอย่างพอเพียง 

ความร่มเย็นเป็นสุขนั้น ส�าคัญกว่าเงินทองยิ่งนัก
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  “อาเมน ฟังให้ดี ท่านเจ้านายนี่แหละจะเปลี่ยนเสื้อเพื่อ

ปรนนิบัติพวกเขา ให้พวกเขาเอนกายที่โต๊ะอาหาร แล้วเจ้า

นายก็จะรับใช้พวกเขา อาจจะเป็นสามทุ่ม อาจจะเป็นตีสาม 

หากเจ้านายเห็นว่าพวกเขาตื่นตัว ผู้รับใช้เหล่านั้นจะชื่นใจด้วย

พระพร  แต่มั่นใจได้เลยว่า หากเจ้าของบ้านรู้ว่ากี่โมงขโมยจะ

มาปล้น เขาก็คงตื่นตัว ไม่ทิ้งบ้านไว้ให้โจรเข้า เช่นเดียวกัน

พวกเจ้าก็ต้องตื่นตัวพร้อมอยู่เสมอ เพราะบุตรมนุษย์ผู้นี้จะ

กลับมาในเวลาที่เจ้าไม่ได้คาดคะเนไว้” 

  นายเปโตรถามท่านเยซูว่า “พระองค์เจ้า เรื่องนี้ท่านตั้งใจ

ให้เป็นของพวกเราเท่านั้น หรือว่าให้ทุกๆคน” พระองค์เจ้าจึง

ตอบว่า

  “ให้ใครก็ตามที่เป็นผู้บริหารที่ซื่อสัตย์และเต็มไปด้วยไหวพริบ 

ใครที่เจ้านายไว้วางใจ  ให้ท�าอาหารพอเพียงมาเลี้ยงดูกลุ่ม

ผู้รับใช้ตามเวลาที่เหมาะสม พอเจ้านายกลับบ้านแล้วเห็นผู้รับ

ใช้เช่นนี้ ผู้รับใช้คนนั้นก็จะชื่นใจด้วยพระพร เราบอกเจ้าไว้เลย

ว่า เจ้านายจะมอบหน้าที่ให้เขารับผิดชอบทรัพย์สมบัติทุกสิ่ง

ทุกอย่างของท่าน” 



144

  “แต่หากผู้รับใช้คนไหนคิดในใจว่า ‘ไม่เป็นไร อีกตั้งนานก่อน

เจ้านายของฉันจะกลับบ้าน’ แล้วก็เริ่มรังแกตบตีผู้รับใช้คนอื่น 

ทั้งผู้ชายและผู้หญิง แล้วก็กินเลี้ยงดื่มเหล้าเมามาย เจ้านาย

ของเขาก็จะกลับบ้านในวันที่เขาไม่คาดคิด ในเวลาที่เขาไม่หยั่ง

รู้ เจ้านายจะหั่นเขาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แล้วก็โยนทิ้งไปกับพวก

คนที่ไม่ซื่อสัตย ์ ผู้รับใช้ที่รู้ใจเจ้านายแต่ไม่ยอมเตรียมตัวไม่

ยอมเชื่อฟัง ก็จะถูกเฆี่ยนหนักๆ แต่คนที่ท�าผิดโดยไม่รู้ตัวก็จะ

ถูกเฆี่ยนเบาๆ  ใครที่มีมากเจ้านายจะเรียกร้องมาก  ใครที่เจ้า

นายไว้ใจมากก็ต้องรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นไปอีก” 

  “เรามาที่นี่เพื่อเทไฟใส่โลก ในใจของเราเองก็อยากให้ไฟนี้จุด

ไปนานแล้ว เราจะต้องเผชิญหน้ากับการชุบตัวครั้งใหญ่ ใจของ

เราก็ต้องทนเจ็บปวดต่อไปจนกว่าสิ่งนี้จะส�าเร็จไปด้วยด ีเจ้า

คิดหรือว่า เรามาที่นี่เพื่อน�าสันติภาพมาสู่โลก ฟังให้ดี จะมีการ

แตกแยก  ตั้งแต่นี้ต่อไปครอบครัวไหนมีห้าคนก็จะแตกแยก 

ค�าสอนนี้ มิได้ขัดแย้งเรื่องสันติสุข องค์สันติราชเตือนเราว่าโลกนี้อาจมีคนต่อต้าน

ทางแห่งสันติสุข คนเหล่านั้นอาจจะอยู่ในครอบครัวของเราเองก็เป็นได้



145

สองต่อสามและสามต่อสอง พ่อแยกกับลูกชาย ลูกชายแยกกับ

พ่อ แม่แยกกับลูกสาว ลูกสาวแยกกับแม่ แม่ยายแยกกับลูก

สะใภ้ ลูกสะใภ้แยกกับแม่ยาย” 

  แล้วท่านก็กล่าวกับฝูงชนว่า “เมื่อเจ้าเห็นเมฆครึ้มลอยมา เจ้า

ก็พูดทันทีว่า ‘เออ เดี๋ยวฝนตกแล้ว’ แล้วมันก็ตกจริงๆ และเมื่อ

เจ้าเห็นลมใต้โชยมาร้อนๆ เจ้าก็คุยกันว่า ‘วันนี้ร้อนจัดแน่ๆ’ 

แล้วมันก็ร้อนจริงๆ เจ้าคนหน้าซื่อใจคด เจ้ารู้วิธีตีความจาก

ท้องฟ้าและพื้นดิน แต่ท�าไมไม่รู้วิธีตีความเหตุการณ์และเวลาที่

ส�าคัญในปัจจุบัน” 

 “ท�าไมเจ้าไม่ยอมพิจารณาด้วยตนเอง ว่าต้องท�าอะไรถึงจะถูก

กาละเทศะ หากคู่กรณีพาตัวเจ้าไปพบผู้พิพากษา ระหว่างทาง

เจ้าก็ต้องหาทางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับเขา ก่อนที่เขาจะลากตัว

เจ้าไปขึ้นศาล พอขึ้นศาลแล้วมันจะสายเกินไป ศาลจะมอบตัว

เจ้าให้สารวัตร และสารวัตรก็ขังเจ้าในคุก เราบอกเจ้าไว้เลยว่า 

ถึงเวลานั้นเจ้าจะไม่พ้นจากตารางได้เลย จนกว่าเจ้าจะคืนเงิน

เขาทุกๆบาท ทุกๆสตางค์” 
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บทที่ 13
อย่าต่อต้านพระราชอาณาจักรของพระเจ้า

  ในเวลานั้น มีคนมาแจ้งข่าวให้ท่านฟังว่า มีชาวกาลิลีมา

นมัสการพระเจ้า ถูกผู้ว่าการปีลาตสังหาร เลือดนองปนกับ

เครื่องบูชา ท่านเยซูจึงตอบเขาว่า 

  “เจ้าคิดหรือว่า ชาวกาลิลีกลุ่มนั้นบาปกว่าชาวกาลิลีคนอื่น 

เพราะเขาต้องทนทุกข์เช่นนี้ ฟังให้ดี เจ้าคิดผิดไปแล้ว หากเจ้า

ไม่ยอมกลับใจ พวกเจ้าทุกคนก็จะวิบัติย่อยยับเหมือนกัน แล้ว

อีกสิบแปดคนที่ถูกทับตายเมื่อหอคอยสิโลอัมถล่มละ เจ้าคิด

หรือว่าพวกเขาร้ายกว่าชาวเยรูซาเล็มคนอื่น  ไม่จริง หากเจ้า

ไม่ยอมกลับใจ พวกเจ้าทุกคนก็จะวิบัติย่อยยับด้วยวิธีเดียวกัน”

  แล้วท่านก็เล่าเรื่องเป็นค�าเปรียบเทียบดังนี้  “ชายคนหนึ่ง 

ปลูกต้นมะเดื่อไว้กลางสวนองุ่นของเขา  อยู่มาวันหนึ่ง เขา

ออกมาหาลูกมะเดื่อ แต่กลับหาไม่เจอสักลูกเดียว เขาจึงบอก

คนดูแลสวนว่า ‘เออ ดูต้นมะเดื่อต้นนี้สิ ฉันรอให้มันออกลูก

มาตั้งสามปีแล้ว แต่ก็ยังไม่เห็นจะออกสักลูก โค่นมันทิ้งซะ 
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จะปลูกไว้ให้มันเปลืองพื้นที่ไปท�าไม’ คนสวนจึงตอบท่านว่า 

‘ท่านเจ้านาย ขอเวลาอีกซักปีหนึ่ง กระผมจะพรวนดินแล้วก็ใส่

ปุ๋ย ถ้าปีหน้ามีลูกก็ดีเยี่ยมเลย ถ้าไม่มีก็ควรโค่นทิ้ง’” 

  วันนี้เป็นวันนมัสการพระเจ้าประจ�าสัปดาห์อีกครั้ง ท่านก�าลัง

สั่งสอนผู้คนที่ธรรมศาลา ที่นั่นมีหญิงผู้หนึ่งป่วยเพราะวิญญาณ

ที่ท�าให้ร่างกายของเธอพิการมาถึงสิบแปดปี หลังของเธอค่อม 

ยืนตรงไม่ได้ เมื่อท่านเยซูเห็น ท่านก็เรียกเธอมาข้างหน้าแล้ว

บอกเธอว่า “หญิงเอ๋ย เจ้าเป็นอิสระต่อโรคภัยของเจ้าแล้ว” 

  แล้วท่านก็วางมือของท่านเหนือตัวเธอ ทันใดนั้นร่างของ

เธอก็ยืดตรงขึ้นมา ปากของเธอจึงเต็มไปด้วยค�ายกย่อง

สรรเสริญพระเจ้า แต่ผู้น�าธรรมศาลากลับ

โมโห เพราะท่านเยซูรักษาคนเจ็บใน

วันที่ต้องหยุดงานเพื่อนมัสการพระเจ้า 

ผู้น�าจึงบอกชุมนุมชนว่า “หนึ่งอาทิตย์

มีหกวันที่ต้องท�างาน กลับมารับการ

รักษาในช่วงหกวันนั้น แต่ห้ามท�างาน

ในวันนมัสการพระเจ้า” 
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  ดังนั้นพระองค์เจ้าจึงโต้เขาว่า “เจ้าคนหน้าซื่อใจคด แม้เป็น

วันนมัสการ เจ้าก็ยังปลดควายจากคอกไปดื่มน�้าวันนมัสการ เจ้าก็ยังปลดควายจากคอกไปดื่มน�้าวันนมัสการ เจ้าก็ยังปลดควายจากคอกไปดื่มน�้  แต่หญิงคนนี้

เป็นถึงธิดาของอับราฮัม มารซาตานผูกมัดเธอไว้ตั้งสิบแปดปี 

วันนมัสการพระเจ้าเป็นวันนี้ที่เธอต้องได้รับการปลดปล่อยจาก

พันธนาการ พวกเจ้าลองไปคิดดูว่าถูกหรือผิด” 

  ค�าพูดของท่านท�าให้กลุ่มที่ต่อต้านท่านเสียหน้า ชาวบ้านต่างก็

ดีใจด้วยภารกิจอันประเสริฐของท่าน 

  ดังนั้นท่านจึงกล่าวว่า “พระราชอาณาจักรของพระเจ้านั้นมี

ลักษณะเช่นไร เราจะเปรียบเทียบพระราชอาณาจักรเหมือนกับ

อะไรดี เป็นเหมือนกับเมล็ดน้อยๆเมล็ดเดียวที่ชายคนหนึ่งเอา

ไปปลูกไว้ในสวน แล้วเจริญเติบโต แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นต้นไม้

ใหญ่ที่นกกาในนภาอากาศมาท�ารัง” 

  แล้วท่านก็ย�้า  แล้วท่านก็ย�้า  แล้วท่านก็ย�้ ว่า “พระราชอาณาจักรของพระเจ้านั้น เราจะ

เปรียบเทียบได้กับอะไร เป็นดั่งเชื้อฟูที่หญิงคนหนึ่งแอบเอาไป

หมักไว้ในโอ่งกับแป้งสามถัง ท�าให้ก้อนแป้งนั้นฟูเต็มโอ่ง” 
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  แล้วท่านก็เดินทางต่อไป ผ่านตามตัวเมืองและหมู่บ้านต่างๆ 

ท่านสั่งสอนและมุ่งหน้าสู่มหานครเยรูซาเล็ม มีคนหนึ่งมาถาม

ท่านว่า “พระองค์เจ้า กระผมขอถามหน่อยว่า คนที่จะรอดชีวิตมี

อยู่ไม่กี่คนใช่ไหม” 

ท่านจึงตอบเป็นค�าสอนว่า  “จงดิ้นรนเพื่อ

เข้าสู่ประตูบานแคบ ฟังให้ดี จะมีหลาย

ต่อหลายคนที่อยากจะเข้าแต่เข้าไม่ได้ หาก

เจ้าของบ้านปิดประตูเรียบร้อยแล้ว พวกเจ้าก็

จะยืนเคาะประตูอยู่ข้างนอกแล้วร้องออกมาว่า 

‘พระองค์เจ้าข้า ได้โปรดเปิดประตูให้พวกเรา

เถิด’ พระองค์จะตอบว่า ‘เราไม่รู้จักเจ้า’ แล้ว

พวกเจ้าก็จะตอบว่า ‘ข้าพระองค์กินดื่มกับ

พระองค์ แล้วพระองค์ก็เคยสอนสั่งพวกเราที่

หมู่บ้านด้วย’ แต่พระองค์จะตอบว่า ‘ฟังให้ดี 

พระราชอาณาจักรขององค์สันติราชเติบโตอย่างเงียบๆ

จากภายนอกอาจจะมองไม่เห็นว่ามีพระราชอาณาจักรอยู่ที่นั่น

เพราะพระราชอาณาจักรแห่งสันติสุขนี้เติบโตด้วยหัวใจของแต่ละคนที่มอบชีวิตให้แก่

องค์สันติราช แต่แน่ใจได้เลยว่าประชากรของพระองค์จะอยู่กว้างไกลท้่วโลก
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เราไม่รู้จักเจ้า พวกเจ้าเป็นใครมาจากที่ไหน ทุกคนที่ท�าชั่ว 

จงออกไปให้พ้นซะ” 

  “ณ ที่นั้นพวกเจ้าจะมีการร�่าไห้และการเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน 

เมื่อเจ้าเห็นท่านอับราฮัม ท่านอิสอัค ท่านยาโคบ และบรรดา

นักสื่อพระธรรมเข้ามาอยู่ที่พระราชอาณาจักรของพระเจ้า  แต่

ตัวเจ้าเองกลับถูกเสือกไสไล่ส่งออกไป ผู้คนจะเดินทางมาจาก

ฟากตะวันออกสุดถึงฟากตะวันตก จากทิศเหนือสุดทิศใต้ มา

ร่วมดื่มกินงานเลี้ยงฉลองพระราชอาณาจักรของพระเจ้าด้วย

กัน แล้วดูให้ดี พวกคนสุดท้ายจะกลายเป็นคนแรก แต่พวกคน

แรกๆจะกลายเป็นคนสุดท้าย” 

  ในขณะนั้น มีกลุ่มอาจารย์สอนศาสนานิกายฟาริสีมาบอกท่าน

ว่า “หนีออกไปจากที่นี่ซะ เจ้าเมืองเฮโรดตั้งใจจะฆ่าท่านทิ้ง” 

ท่านจึงตอบพวกเขาว่า

  “จงไปบอกเจ้าจิ้งจอกตัวนั้นว่า ‘ดูให้ดี วันนี้และวันพรุ่งนี้เรา

ขับผีและเยียวยารักษาผู้คน และในวันที่สามเราจะบรรลุเป้า

หมาย  ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะเดินบนเส้นทางนี้ต่อไปไม่
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ยอมหยุด ไม่ว่าจะเป็นวันนี้ พรุ่งนี้ หรือวันต่อไป เพราะว่านัก

สื่อพระธรรมจะไปตายที่ไหนได้ หากไม่ใช่มหานครเยรูซาเล็ม” 

  “เยรูซาเล็มเอ๋ย เยรูซาเล็ม มหานครที่เข่นฆ่าบรรดานักสื่อ

พระธรรมจากพระเจ้าและขว้างหินประหารทุกคนที่พระเจ้าส่ง

มาให้  กี่ครั้งแล้วที่เราอยากจะรวบรวมบุตรธิดาของเจ้า ดั่งแม่

ไก่เรียกลูกไก่มาซ่อนอยู่ใต้ปีก แต่เจ้ากลับไม่ยินยอม ดูให้ดีสิ 

บ้านเมืองของเจ้าถูกตัดขาดไปแล้ว” 

  “ฟังให้ดี เจ้าจะไม่มีทางเห็นเราอีกครั้ง จนถึงวันที่เจ้ายอม

กล่าวว่า ‘ขออวยพรต้อนรับพระองค์ผู้มาด้วยพระนามขององค์

จอมเจ้านาย’” 

บทที่ 14
คนที่เหมาะสมต่อพระราชอาณาจักรของพระเจ้า

  ผู้น�านิกายฟาริสีคนหนึ่งเชิญท่านเยซูไปทานอาหารที่บ้าน 

วันนั้นเป็นวันนมัสการพระเจ้า พวกเขาจึงจับตามองท่าน  มี

คนป่วยเป็นโรคบวมน�้ามายืนอยู่ต่อหน้าท่าน ท่านจึงถาม

พวกอาจารย์ว่า “การรักษาโรคในวันนมัสการพระเจ้าถูกต้อง
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ตามพระธรรมบัญญัติหรือไม่” แต่พวกอาจารย์กลับเงียบกริบ ไม่

ยอมตอบ ท่านเยซูจึงรักษาคนไข้และส่งเขาออกไปข้างนอก แล้ว

ท่านก็ถามพวกอาจารย์ว่า “หากลูกชายของท่านหรือแม้แต่วัว

ควายของท่าน ตกบ่อน�้าในวันนมัสการพระเจ้า มีคนไหนบ้างที่

จะไม่ช่วยดึงตัวออกมาทันที” พวกเขาก็ไม่สามารถตอบท่านได้

  ที่งานเลี้ยง ท่านสังเกตเห็นว่าแขกรับเชิญต่างก็พยายามแย่งที่

นั่งบุคคลส�าคัญ ท่านจึงบอกเขาว่า 

  “หากมีใครเชิญท่านไปงานวิวาห์ จงอย่าให้เกียรติตัวเองไป

นั่งในที่พิเศษ ไม่อย่างนั้นเจ้าภาพอาจเชิญแขกคนส�าคัญกว่า

ตัวเองมาถึงทีหลัง แม้ว่าเจ้าภาพเชิญมาทั้งสองคน ก็ยังต้อง

บอกว่า ‘ขอโทษครับ ที่นั่งนี้ส�ารองไว้ให้ท่านผู้มีเกียรตินะครับ’ 

แล้วตัวเองก็ต้องเสียหน้าไปนั่งที่ไหนก็ตามที่เหลืออยู่ คือที่ที่

ต�่าต้อยที่สุด” 

  “หากท่านเป็นแขกรับเชิญ จงไปนั่งในที่ที่ต�่าต้อยที่สุด พอ

เจ้าภาพเห็นว่านั่งอยู่ในที่ต�่าต้อย เขาก็จะเชิญท่านว่า ‘เพื่อนรัก 

ที่นั่งตรงนั้นดีกว่ามาก เชิญไปนั่งตรงนั้นดีกว่าครับ’ แล้วท่าน
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ก็จะได้รับเกียรติต่อหน้าแขกทุกๆคนที่ร่วมรับประทานอาหาร

กับท่าน เพราะคนที่เชิดชูตัวเองขึ้นสูงก็จะต้องถ่อมลง แต่คนที่

ถ่อมใจตัวเองจะได้รับการเชิดชู” 

  แล้วท่านก็บอกเจ้าภาพว่า  “เวลาจัดงานเลี้ยง อย่าไปเชิญ

เพื่อนฝูง พี่น้อง วงศาคณาญาติ หรือเพื่อนบ้านผู้มั่งมี เพราะ

เขาก็คงตอบแทนเชิญท่าน จงท�าตรงกันข้าม ถ้าจะจัดงานเลี้ยง 

ก็เชิญคนจนๆ คนพิการ คนง่อย คนขาเป๋ คนตาบอด แล้วท่าน

ก็จะชื่นใจด้วยพระพร เพราะว่าพวกเขาไม่มีทางจะตอบแทน

ท่านได้ แล้วท่านก็จะได้รับผลตอบแทนในวันคืนชีพของผู้ชอบ

ธรรม” 

  พอได้ยินค�าสอนของท่าน ผู้ร่วมโต๊ะอาหารคนหนึ่งก็กล่าวเสริม

ว่า “พระพรเปี่ยมล้นเป็นแด่ทุกๆคนที่ร่วมทานอาหารในพระราช

อาณาจักรของพระเจ้า” แต่ท่านตอบเขาว่า

  “มีชายผู้หนึ่ง จัดงานเลี้ยงใหญ่โตมโหฬารและเชิญแขก

มากมาย พออาหารพร้อมแล้วก็ส่งคนงานไปบอกแขกว่า ‘เชิญ

มาได้แล้วครับ อาหารพร้อมแล้ว’ แต่แขกแต่ละคนต่างก็ขอตัว 



154

คนแรกบอกว่า ‘เอ่อ กระผมเพิ่งจะซื้อที่ดินมา ก็เลยต้องไป

ดู กระผมขอตัวก่อนนะครับ’ อีกคนบอกว่า ‘โอ้โห กระผมเพิ่ง

ซื้อควายตั้งห้าตัวมาไถนา จะไปตรวจควายก่อน กระผมขอตัว

ก่อนนะครับ’ แล้วอีกคนก็บอกว่า ‘กระผมเพิ่งแต่งงานกับ

ภรรยาก็เลยมาไม่ได้ครับ’” 

  “ลูกน้องจึงกลับมาเล่าเหตุการณ์ให้เจ้านายฟัง เจ้าบ้านจึง

โกรธมาก แล้วบอกลูกน้องว่า ‘รีบไปหาคนจนๆ คนพิการ คน

ง่อย คนตาบอด คนขาเป๋ ในเมือง หาตามตรอกซอกซอย

ด้วย พาเขามาที่นี่’ หลังจากนั้น ลูกน้องก็มาบอกว่า ‘ท่าน

ครับ กระผมท�าตามค�าสั่งแล้ว แต่ก็ยังมีที่นั่งเหลืออยู่’ เจ้าบ้าน

จึงบอกว่า ‘ไปหาคนจากนอกเมือง ทั้งถนนใหญ่และข้างทาง 

ชักจูงเขาให้มาจนเต็มบ้าน  ฉันบอกไว้เลยว่า พวกแรกที่ได้รับ

เชิญจะไม่มีวันได้ลิ้มรสงานเลี้ยงของฉัน’” 

มีฝูงชนกลุ่มใหญ่ตามท่านมา ท่านจึงหันไปบอกพวกเขาว่า

  “ใครก็ตามที่ติดตามเรา แต่ไม่ยอมชังพ่อชังแม่ ชังลูกชังเมีย 

ชังพี่ชังน้อง อีกทั้งใครก็ตามที่ไม่ยอมชังชีวิตตัวเอง คนนั้นก็
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ไม่อาจจะเป็นลูกศิษย์ของเราได้ ใครก็ตามที่ไม่ยอมแบกไม้

กางเขนของตัวเองแล้วเจริญรอยตามเรามา ก็ไม่อาจจะเป็นลูก

ศิษย์ของเราได้” 

  “หากเจ้าอยากจะสร้างตึก มีใครบ้างที่ไม่ยอมค�านวณค่าใช้

จ่ายก่อนจะลงมือสร้าง จะได้รู้ว่ามีเงินพอให้งานเสร็จหรือไม่ 

หากไม่คิดวางแผนให้ดีๆ พอวางรากฐานตึกเสร็จแล้วก็ไม่มีเงิน

พอที่จะสร้างให้เสร็จ ทุกคนก็จะล้อเลียนว่า ‘เขาเริ่มสร้างตึก 

แต่เงินไม่พอ เลยสร้างไม่เสร็จ’” 

  “มีเจ้าเมืองต้องการจะออกศึกสู้รบกับเจ้าเมืองอีกเมืองหนึ่ง 

เขาจะไม่พิจารณาดูก่อนหรือ ว่ากองทัพหมื่นดาบของเขาจะ

ต่อสู้กับข้าศึกสองหมื่นดาบไหวหรือไม่ หากคิดว่าไม่ไหวก็ต้อง

ส่งตัวแทนไปเจรจาสงบศึก ดังนั้นพวกเจ้าจงคิดให้ดี  หากไม่

ยอมปฏิเสธทุกๆสิ่งที่ครอบครองในชีวิต ก็ไม่อาจจะเป็นลูก

ศิษย์ของเราได้” 

  “เกลือจะดีหากมีรสเค็ม แต่ถ้าหากเกลือจืดไป ก็ไม่มี

ประโยชน์ จะหาอะไรมาใส่เกลือให้เค็มได้ กลายเป็นสิ่งไร้ค่า 
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ไส่ดินก็ไม่ได้ไส่ปุ๋ยก็ไม่ดี ได้อย่างเดียวก็คือ โยนมันทิ้งไปซะ 

 หากใครมีหู ฟังให้ดี ฟังให้ดี” 

บทที่ 15
องค์สันติราชตามหาคนที่หลงทางไปจากพระบิดา

  ในช่วงนั้นมีคนเก็บภาษีและคนบาปมากมายมาอยู่ใกล้เพื่อฟัง

ค�าสอนของท่านเยซู แต่แล้วอาจารย์สอนศาสนานิกายฟาริสีและ

ครูสอนพระธรรมต่างก็บ่นกันว่า “นายคนนี้ยินดีต้อนรับคนบาป

คนชั่ว เขาร่วมทานอาหารกับพวกมัน”  ท่านจึงเล่าเรื่องเป็น

ค�าเปรียบเทียบให้พวกเขาดังนี้

  “หากมีแกะหนึ่งร้อยตัว แล้วตัวหนึ่งหลงหายไป เจ้าของฝูง

แกะจะท�าเช่นไร เขาก็คงทิ้งฝูงแกะเก้าสิบเก้าตัวไว้ในทุ่งโล่ง 

เขาจะตั้งหน้าตั้งตาหาแกะที่หลงทางไปจนกว่าจะเจอ และเมื่อ

ประชากรขององค์สันติราชผูกพันกับพระองค์ รักพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นใดใน

ชีวิต เชื่อฟังพระองค์ ไม่ตั้งตัวเองเป็นหลัก ต้องรักพระเจ้ามากที่สุด มากกว่า

รักครอบครัว มากกว่ารักชีวิตตัวเอง แต่มิได้หมายความว่าเราจะรักครอบครัว

ของเราน้อยลง เมื่อเรารักพระเจ้ามากที่สุด ความรักที่เรามีให้ต่อผู้อื่นก็จะ

เพิ่มพูนมากขึ้น และดียิ่งกว่าเดิม
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เจอแล้วเขาก็ดีอกดีใจ หามแกะขึ้นคอกลับบ้าน พอถึงบ้านแล้ว

เขาก็เรียกมิตรสหายและเพื่อนบ้านให้มายินดีด้วย บอกว่า ‘มา

ฉลองกับฉันหน่อย แกะตัวนี้หลงทางไป ฉันพลิกแผ่นดินหามัน

จนเจอ’ เช่นเดียวกัน เราบอกเจ้าได้เลยว่า” 

“ฟ้าเบื้องบนจะปิติยินด ี

ต่อคนบาปหนึ่งคนที่ส�านึกตัว 

มากไปกว่าคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคน 

ที่ไม่จ�าเป็นต้องกลับเนื้อกลับตัว” 

  “หากหญิงคนหนึ่งมีเหรียญเงินล�้าค่าอยู่สิบเหรียญ แต่เหรียญ

หนึ่งหล่นหายไป เธอก็คงจะเก็บกวาดบ้านเรือน แล้วก็ส่อง

ตะเกียงอย่างรอบคอบ เพื่อเพียรพยายามค้นหาเหรียญที่หาย

ไปจนกว่าจะเจอ พอเจอแล้วเธอก็จะเรียกมิตรสหายและเพื่อน

ท่านอาจจะรู้จักใครสักคนที่ท่านคิดว่าไม่สมควรจะได้รับสันติสุข 

แต่พระเจ้าก็เป็นพระบิดาของเขาและรักเขาเช่นเดียวกัน 

องค์สันติราชต้องการให้เขากลับใจ ให้เขาเข้าหาพระองค์ 

เพื่อรับสันติสุขที่แท้จริง คนผู้นั้นอาจเป็นตัวท่านเองใช่หรือไม่?



158

บ้านของเธอ บอกว่า ‘มาฉลองกับฉันหน่อย เพราะฉันพบ

เหรียญล�้าค่าที่หายไป’ เช่นเดียวกัน แม้มีคนบาปกลับใจใหม่

แค่หนึ่งคน ทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ปิติยินดี” 

อีกเรื่อง ท่านก็เล่าให้ฟังว่า

  “คุณพ่อคนหนึ่งมีลูกชายอยู่สองคน วันหนึ่งลูกคนเล็กก็

มาบอกพ่อว่า ‘พ่อครับ ลูกต้องการมรดกส่วนของลูก ขอยก

ให้ลูกวันนี้เลย’ คุณพ่อจึงแบ่งมรดกที่เขาสะสมไว้ทั้งชีวิตให้

ลูกชายทั้งสองคน” 

  “อีกไม่กี่วัน ลูกคนเล็กก็รวบรวมสมบัติที่ได้มาทั้งหมด แล้ว

ออกเดินทางไกลไปต่างแดน แล้วเขาก็ใช้ชีวิตอย่างเหลวไหล 

ผลาญสมบัติไป พอเงินทองเขาหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือ แผ่นดินก็

เกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรง เขาจึงขาดแคลน อดอยาก หิว

กระหาย ต้องออกไปเป็นผู้รับใช้คนต่างแดน  เจ้านายก็ส่งเขา

ไปเลี้ยงหมูอยู่ในทุ่ง ท้องเขาก็หิวจนกระทั่งอาหารหมูก็ยังดูน่า

กิน แต่ไม่มีใครเอาอะไรมาเลี้ยงเขาเลย” 

  “แต่เมื่อเขาส�านึกตัว เขาก็บอกตัวเองว่า ‘ที่บ้านพ่อของฉัน 
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แม้แต่ลูกจ้างก็ยังมีข้าวปลาอาหารกินกันเหลือเฟือ แต่ดูฉันสิ 

ทุเรศตัวเอง อดอยากหิวกระหายจนเกือบจะตายอยู่แล้ว ฉันจะ

กลับบ้าน  ไปขอร้องพ่อของฉันว่า คุณพ่อครับ ลูกเป็นคนผิด

บาป เนรคุณฟ้าเบื้องบน และเนรคุณพ่อ ลูกไม่สมควรจะเป็น

ลูกของพ่อแล้ว โปรดรับตัวลูกเป็นลูกจ้างของพ่อเถิด’”

  “เขาจึงเดินทางกลับบ้านไปหาพ่อ แต่ขณะที่ยังเดินอยู่ไกลสุด

สายตา คุณพ่อมองเห็นเขาอยู่ไกลโน่น ใจของพ่อเวทนาสงสาร

ลูก แล้วพ่อก็วิ่งไป ทั้งกอดและหอมแก้มลูกชาย ลูกบอกพ่อ

ว่า ‘คุณพ่อครับ ลูกเป็นคนผิดบาป เนรคุณฟ้าเบื้องบน และ

เนรคุณพ่อ ลูกไม่สมควรจะเป็นลูกของพ่อแล้ว’” 

  “แต่คุณพ่อหันไปบอกลูกจ้างว่า ‘รีบวิ่งไปเอาเสื้อผ้าที่ดีที่สุด

มาให้ลูกฉันใส่ หาแหวนงามๆมาให้เขา แล้วก็หารองเท้าใหม่

มาให้เขาสวม แล้วก็ไปล้มลูกวัวที่ตอนไว้ พวกเราจะได้เฉลิม

ฉลองด้วยกัน เพราะลูกชายของฉันคนนี้ ตายไปแล้วแต่กลับ

ชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ หลงหายไปแต่กลับถึงบ้านแล้ว’ พวกเขาจึง

รื่นเริงเฉลิมฉลองด้วยกัน” 
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  “แต่ตอนนั้น ลูกชายคนโตท�างานอยู่ในทุ่ง พอเดินกลับมา

เกือบถงึบ้าน เขาก็ได้ยนิเสยีงดนตรกีกึก้องอกีท้ังเสยีงคนเต้นร�า 

เขาจึงเรียกลูกน้องมาถามว่า เกิดอะไรขึ้น ลูกน้องก็ตอบว่า 

‘น้องชายของท่านกลับบ้านมาแล้วครับ คุณพ่อจึงล้มลูกวัวที่

ตอนไว้ เพราะเขากลับมาหาพ่อได้โดยสวัสดิภาพ’” 

  “แต่พอได้ยินเรื่องนี้ ลูกชายคนโตก็โมโหไม่ยอมเข้าบ้าน คุณ

พ่อจึงต้องออกมาอ้อนวอนเขา ลูกชายคนโตกล่าวด้วยความ

น้อยใจว่า ‘ดูสิ ตัวกระผมอยู่ที่นี่เพื่อรับใช้พ่อหลายต่อหลาย

ปี ค�าสั่งค�าสอนของพ่อกระผมก็ไม่เคยขัด แต่พ่อก็ไม่เคย

มอบแม้แต่ลูกแพะให้กระผมเอาไปเลี้ยงฉลองกับเพื่อน แต่

พอลูกชายของพ่อคนนี้กลับถึงบ้าน ทั้งๆที่เขาเอาสมบัติที่พ่อ

สะสมไว้ทั้งชีวิตไปผลาญกับนางโลม พ่อก็ยังล้มวัวมาฉลองกับ

เขา’ แล้วคุณพ่อก็ตอบลูกชายคนโตว่า ‘ลูกเอ๋ยลูกรัก ลูกอยู่กับ

พ่อมาตลอด ทุกๆสิ่งที่พ่อมีก็เป็นของลูก แต่วันนี้เราต้องฉลอง

ด้วยจิตใจชื่นชมยินดี เพราะน้องของลูกคนนี้” 

“เขาตายไป แต่กลับมีชีวิตขึ้นมาใหม ่

เขาหลงหายไป แต่หากันเจอแล้ว’”
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บทที่ 16
จงใช้ทรัพย์สินเงินทอง 

เพื่อพระราชอาณาจักรของพระเจ้า
แล้วท่านก็สอนลูกศิษย์ของท่าน ดังนี้

  “มีเศรษฐีคนหนึ่ง จ้างผู้จัดการมาบริหารงาน แต่ผู้จัดการคน

นี้ถูกกล่าวหาว่าเขาผลาญสมบัติของเจ้านาย เจ้านายจึงเรียก

เขามารายงานตัว ‘เจ้าจะมีอะไรมาแก้ตัว เจ้ามีแต่ข่าวอื้อฉาว 

ต้องเอาบัญชีของเจ้ามาคืนเราเดี๋ยวนี้ เจ้าเป็นผู้จัดการต่อไปไม่

ได้แล้ว” 

  “ผู้จัดการคนนี้จึงบอกตัวเองว่า ‘แย่แล้ว ท�าอย่างไรดี เจ้านาย

จะยึดบัญชีของฉันแล้ว ร่างกายของฉันก็ไม่แข็งแกร่งพอที่จะ

ท�านาท�าไร่ ละอายใจด้วยถ้าต้องไปเป็นขอทาน  คิดได้แล้วว่า

จะท�าอย่างไรดี พอฉันถูกไล่ออกคนเขาจะได้ตอบแทนบุญคุณ 

ยินดียอมรับให้ฉันไปพักอาศัยที่บ้านเขา’” 

  “แล้วผู้จัดการก็เรียกลูกหนี้ของเจ้านายมาทีละคน เขาถาม

คนแรกว่า ‘ท่านติดหนี้เจ้านายเท่าไร’ ลูกหนี้ตอบว่า ‘ติดน�้ามัน
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หนึ่งร้อยถังครับ’ ผู้จัดการจึงบอกว่า ‘เร็วๆเข้า เอาใบแจ้งหนี้

มา แล้วก็นั่งเขียนใบใหม่ ลดให้เป็นห้าสิบถังนะ’” 

  “อีกคนหนึ่ง ผู้จัดการก็ถามว่า ‘แล้วท่านละ ติดหนี้เจ้านายอยู่

เท่าไร’ คนนี้ตอบว่า ‘ติดข้าวเปลือกหนึ่งพันถังครับ’ ผู้จัดการ

จึงบอกว่า ‘เอาใบแจ้งหนี้มาเขียนใหม่ ลดเป็นแปดร้อยถังนะ’” 

แม้ผู้จัดการคนนี้มีใจคด เจ้านายของเขาก็จ�าต้องชมเชยว่าเขา

หัวแหลมจริงๆ คนยุคนี้มีเล่ห์เหลี่ยมต่อกันและกัน หัวแหลม

กว่าทายาทแห่งแสงสว่าง  ดังนั้นพวกเจ้าจงฟังให้ดี” 

“จงสร้างมิตร 

ด้วยทรัพย์สมบัติอนิจจังที่เจ้ามี” 

“เมื่อทรัพย์สินมันล้มเหลวไป พวกเขาจะได้ยินดีต้อนรับเจ้าเข้า

บ้านที่ยั่งยืนชั่วนิรันดร์” 

“ใครสุจริตกับสิ่งเล็กน้อย ก็จะสุจริตกับสิ่งใหญ่หลวง 

ใครทุจริตกับสิ่งเล็กน้อย ก็จะทุจริตกับสิ่งส�าคัญ 

หากพวกเจ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตกับทรัพย์สมบัติอนิจจัง 

ใครจะยอมให้เจ้ารับผิดชอบความมั่งคั่งที่เที่ยงแท้ถาวร” 
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“หากพวกเจ้าไม่ยอมซื่อสัตย์สุจริตกับทรัพย์สมบัติของคนอื่น 

ใครจะยอมให้เจ้าครอบครองทรัพย์สมบัติของตัวเอง” 

“หนึ่งข้าทาส ไม่อาจภักดีต่อสองเจ้านาย 

จะเกลียดคนหนึ่งแล้วก็รักอีกคนหนึ่ง 

จะอุทิศตนเองต่อคนหนึ่ง 

แล้วดูหมิ่นอีกคนหนึ่ง” 

“ดังนั้น หากเจ้าภักดีรับใช้พระเจ้าจริงๆแล้ว 

ก็ยอมให้เงินทองเป็นเจ้านายชีวิตไม่ได”้ 

องค์สันติราช สอนเรื่องทรัพย์สินเงินทองอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นค�าเตือนใจให้

คนที่ต้องท�ามาหากินและนักธุรกิจทุกคน พระองค์เตือนเราว่าเงินทองเป็นของ

หลอกลวง หากมีเงินน้อยไปเราจะกังวลว่ามีไม่พอ อาจล่อใจให้เราฉ้อโกงได ้

แต่หากมีเงินมากเราก็กังวลมากขึ้นไปอีก 

พ่อแม่ที่มีเงินมากให้แก่ลูก จะเห็นว่าลูกไม่มีความสุข เพราะเงินซื้อสันติสุขใน

หัวใจของลูกไม่ได้ สันติสุขจะมาได้ ก็ต่อเมื่อเรามอบชีวิตให้แก่องค์สันติราช 

ชีวิตเราจะมีสุข เพราะพระองค์ทรงเลี้ยงดูเราด้วยความรัก เงินทองจึงกลาย

เป็นเครื่องมือที่เราน�ามารับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ นี่แหละ คือพระพรที่แท้จริง

ต่อตัวเองและครอบครัว
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  พวกฟาริสีที่มักจะรักเงิน เมื่อได้ยินค�าสอนนี้ก็เยาะเย้ยท่าน 

ท่านจึงตอบพวกเขาว่า  “พวกท่านชอบแสดงตัวว่าเป็นคนดีใน

สายตาของมวลมนุษย์ แต่พระเจ้าหยั่งรู้หัวใจที่แท้จริง เพราะ

สรรพสิ่งที่ผู้คนยกย่องนั้นน่ารังเกียจในสายตาของพระเจ้า” 

จงใส่ใจพระธรรมบัญญัติ ก่อนที่จะสายเกินไป
  “พระธรรมบัญญัติและนักสื่อพระธรรมมีมาจนถึงท่านยอห์น 

หลังจากนั้นก็มีการประกาศพระราชอาณาจักรของพระเจ้า 

แล้วทุกๆคนต่างก็ใช้ความรุนแรงต่อพระราชอาณาจักรนั้น” 

  “แม้สวรรค์และโลกจะล่วงลับไป พระธรรมบัญญัติจะไม่มีวัน

โมฆะ แม้กระทั่งตัวอักษรเพียงหนึ่งตัวในพระธรรมบัญญัติก็

ไม่อาจจะล่วงลับไปได้ อย่างเช่น หากผู้ชายหย่าร้างกับภรรยา

เพื่อแต่งงานกับหญิงอื่น ชายคนนั้นก็ผิดประเวณี หากผู้ชาย

แต่งงานกับหญิงที่หย่าร้างกับสามีของเธอ ก็ผิดเมียคนอื่น” 

  “มีคนร�่ารวยคนหนึ่ง แต่งกายด้วยผ้าลินินสีม่วง ทั้งสง่าและ

หรูหรา กินอยู่อิ่มหน�าส�าราญทุกๆวัน แต่ที่หน้าประตูรั้วมีนาย

ลาซารัสผู้ยากจนข้นแค้น ร่างกายเต็มไปด้วยแผลพุพอง โหย
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หาอยากกินเศษอาหารจากใต้โต๊ะมหาเศรษฐี  ยิ่งกว่านั้น ก็มี

ฝูงสุนัขตามมาเลียแผลพุพองของเขา” 

  “นายลาซารัสตายไป แล้วก็มีทูตสวรรค์อุ้มชูเขาไปที่อ้อมอก

ของอับราฮัม  และเศรษฐีเองก็ตายไปด้วย แล้วก็มีงานศพ  แต่

เศรษฐีคนนี้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในบึงไฟนรก เมื่อเขาทอด

สายตามองขึ้นไปไกลโพ้น ก็เห็นอับราฮัมอยู่ตรงโน้น และเห็น

นายลาซารัสอยู่ในอ้อมอกของท่าน” 

  “เขาจึงส่งเสียงร้องออกไปว่า ‘อับราฮัม ท่านพ่อครับ โปรด

เมตตากรุณากระผมด้วย โปรดส่งนายลาซารัสให้จุ่มนิ้วมือใน

น�้าเย็น แล้วช่วยแตะลิ้นกระผมให้เย็นชื่น เพราะตอนนี้กระผม

ทนทุกข์อยู่ในบึงไฟ’” 

  “แต่อับราฮัมตอบว่า ‘ลูกเอ๋ย จ�าได้ไหมว่าชีวิตของลูกเคยได้

รับแต่ของดีๆ สบายๆมาตลอด แต่ทั้งชีวิตของนายลาซารัสมี

แต่สิ่งไม่ดี เขายากล�าบากมาตลอด ดังนั้นตอนนี้เขาจึงสบาย

แล้วลูกก็ทนทุกข์ และระหว่างเราก็มีเหวลึกตั้งไว้ เพื่อป้องกัน

ไม่ให้ใครข้ามจากฟากนี้ไปฟากโน้น ลูกเองก็ข้ามมาฝั่งพวกเรา
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ไม่ได้’

  “เศรษฐีจึงบอกอับราฮัมว่า ‘ถ้าอย่างนั้น กระผมก็ขอร้องท่าน

อับราฮัม ให้ส่งนายลาซารัสไปที่บ้านคุณพ่อของกระผม เพราะ

กระผมมีพี่น้องอยู่ห้าคน นายลาซารัสจะได้ไปเตือนพวกเขา ไม่

เช่นนั้นเขาก็ต้องมาทนทุกข์ที่นี่ด้วย’” 

  “แต่อับราฮัมตอบว่า ‘พวกเขามีท่านโมเสสบอกพระธรรม

บัญญัติอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีหนังสือของนักสื่อพระธรรมจาก

พระเจ้าด้วย ให้พี่น้องของลูกตั้งใจฟังพวกเขา’” 

  “เศรษฐีตอบว่า ‘อย่าเลยท่านพ่อ หากมีคนฟื้นคืนชีพจาก

ความตายไปเตือน พวกเขาคงกลับเนื้อกลับตัวแน่ๆ’” 

  “อับราฮัมตอบว่า ‘หากพวกเขาไม่ยอมฟังท่านโมเสสและ

เหล่านักสื่อพระธรรมจากพระเจ้า เขาก็ไม่มีวันเชื่อคนที่ฟื้นขึ้น

จากความตาย’”
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บทที่ 17
จงระวัง อย่าเป็นสาเหตุให้คนอื่นสะดุด

  แล้วท่านเยซูก็สอนลูกศิษย์ของท่านว่า  “สิ่งลวงใจนั้นหลีก

เลี่ยงไม่ได้ มันอาจท�าให้ผู้เชื่อเสียหลัก แต่ใครก็ตามที่ด�าเนิน

การลวงใจให้ผู้เชื่อเสียหลักนั้นวิบัติแน่ๆ” 

“เอาหินโม่มาถ่วงคอให้จมใต้มหาสมุทร 

ก็ยังจะดีกว่าท�าตัวเองเป็นสาเหต ุ

ให้ผู้น้อยสะดุดหกล้มด้วยความบาป” 

  “พวกเจ้าต้องระมัดระวังตรวจสอบตัวเองให้ดี หากพี่น้องของ

เจ้าท�าบาป เจ้าก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนต�าหนิเขา และหากเขา

กลับเนื้อกลับตัว เจ้าก็ต้องให้อภัยเขา หากเขาผิดบาปต่อเจ้า

วันละเจ็ดครั้ง แล้วหันกลับมาขอโทษเจ้าทั้งเจ็ดครั้ง บอกว่า 

‘ฉันกลับใจแล้ว’ เจ้าก็ต้องให้อภัยเขา” 
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จงเชื่อและเชื่อฟังพระเจ้า โดยที่ไม่มีเงื่อนไข
  ลูกศิษย์คนสนิทสิบสองคน ที่พระองค์แต่งตั้งเป็นคณะทูต 

ขอร้องพระองค์ว่า “โปรดเพิ่มความศรัทธาให้พวกเราด้วยเถิด” 

  พระองค์เจ้าตอบพวกเขาว่า “หากพวกเจ้ามีความศรัทธา

เพียงเล็กน้อย แม้จะเล็กเทียมเมล็ดข้าว ก็สามารถสั่งต้นหม่อน

ต้นนี้ว่า ‘จงยกรากไปปลูกที่มหาสมุทร’ มันก็จะเชื่อฟัง  สมมุติ

ว่าพวกเจ้ามีลูกจ้าง สั่งให้ไปไถนาหรือไปดูแลฝูงแกะ พอ

ท�างานเสร็จแล้วก็กลับมาจากทุ่ง มีเจ้านายคนไหนบ้างจะเชิญ

ลูกจ้าง ‘โปรดรีบมานั่งพักผ่อนร่วมโต๊ะอาหารกับเรา’ จริงๆแล้ว

จะเป็นอย่างไร เจ้านายจะบอกว่า ‘ไปท�ากับข้าวให้ฉัน พอท�า

อาหารเสร็จแล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อย แล้วก็มายืนรับใช้เวลาที่

ฉันกินดื่ม พอฉันกินเสร็จแล้วเจ้าจะกินจะดื่มก็ได้’” 

  “เจ้านายจะติดหนี้บุญคุณลูกจ้างไหม เจ้านายต้องขอบใจ

ลูกจ้างหรือไม่ ลูกจ้างก็ท�าตามหน้าที่ของเขามิใช่หรือ เช่น

เดียวกัน เมื่อพวกเจ้าเชื่อฟังค�าสั่ง ก็จงคิดไว้ว่า ‘พวกเราเป็น

เพียงแค่ผู้รับใช้ ไม่สมควรรับเกียรติได้อะไรเพิ่มเติม เราเพียง

แต่ท�างานตามหน้าที่ของเราอยู่แล้วเท่านั้น’” 
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รักษาโรคเรื้อนสิบคน แต่มีคนเดียวที่ตื้นตันใจ
  นี่คือหนทางสู่มหานครเยรูซาเล็ม ท่านเยซูเดินทางระหว่าง

แคว้นสะมาเรียและแคว้นกาลิลี ในขณะที่ท่านก�าลังจะเข้าสู่

หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ก็พบคนป่วยเป็นโรคเรื้อนสิบคน พวกเขา

ยืนอยู่ห่างๆและส่งเสียงร้องอ้อนวอนมาดังลั่น “ท่านเยซู ท่าน

อาจารย์ โปรดเมตตากรุณาพวกเราด้วยเถิด” พอท่านมองเห็น

พวกเขาท่านก็สั่งว่า “ไปเถิด จงแสดงตัวให้นักบวชตรวจร่างกาย 

จะได้ยืนยันว่าผิวของเจ้าหายดีแล้ว” พอพวกเขาเดินทางออกไป 

ร่างกายของพวกเขาก็สะอาดบริสุทธิ์ 

  แต่ในกลุ่มนั้นมีอยู่คนหนึ่ง ซึ่งเห็นว่าตนเองได้รับการรักษา 

เขาจึงย้อนกลับมา ส่งเสียงดังลั่นเพื่อยกย่องพระเจ้า ก้มศีรษะ

มาจดอยู่ที่เท้าของท่านเยซูเพื่อแสดงความตื้นตันใจ บอกค�า

ขอบพระคุณต่อท่าน แต่ชายคนนี้เป็นชาวสะมาเรีย ท่านเยซูจึง

กล่าวว่า “สิบคนได้รับการรักษาแต่อีกเก้าคนหายไปไหน ท�าไม

ไม่มีใครย้อนกลับมายกย่องสรรเสริญพระเจ้านอกจากชาวต่าง

ชาติคนนี้” แล้วท่านเยซูก็กล่าวกับชาวสะมาเรียคนนี้ว่า “ลุกขึ้น

เถิด กลับบ้านได้แล้ว ความศรัทธาของเจ้าได้ช่วยชีวิตเจ้าแล้ว” 
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พระราชอาณาจักรของพระเจ้าจะขยายไปทั่วโลก 
แต่อาจมองไม่เห็น

  มีอาจารย์สอนศาสนานิกายฟาริสี มาถามท่านเยซูว่า 

พระราชอาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึงเมื่อไร ท่านจึงตอบว่า

  “พระราชอาณาจักรของพระเจ้ามิได้เป็นสิ่งที่จะปรากฏมา

ชัดๆต่อหน้าต่อตา จะไม่มีคนสามารถมาบอกได้ว่า ‘ดูนี่สิ อยู่

ตรงนี้’ หรือว่า ‘นั่นไง อยู่ตรงนั้น’ ต้องดูให้ดี เพราะว่าพระราช

อาณาจักรของพระเจ้านั้นอยู่ท่ามกลางพวกเจ้า” 

  แล้วท่านก็หันไปสอนลูกศิษย์ของท่านว่า  “ในวันข้างหน้า จะ

มีหลายคราที่พวกเจ้าปรารถนาอยากจะเห็นวันเวลาของบุตร

มนุษย์ เพียงแค่วันเดียวก็จะพอใจ แต่เจ้าไม่อาจจะเห็นได้ แล้ว

จะมีผู้คนมาบอกว่า ‘นั่นไง อยู่ที่นั่น’ หรือไม่ก็ ‘นี่ไง อยู่ที่นี่’ แต่

อย่าตามเขาออกไป ห้ามไล่ตาม เพราะดั่งฟ้าแลบ แปลบแสง

จากฟากฟ้า ข้ามนภาไปอีกฟาก นั่นแหละจะเป็นวันเวลาของ

บุตรมนุษย์ แต่ก่อนหน้านั้น บุตรมนุษย์ผู้นี้จะต้องทนทุกข์

มากมายแล้วถูกคนยุคนี้ต่อต้านและไม่ยอมรับ” 
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  “ยุคสมัยของท่านโนอาห์เป็นเช่นไร วันเวลาของบุตรมนุษย์

ก็จะเป็นเช่นนั้น ในยุคอดีตของท่านโนอาห์นั้นผู้คนดื่มกันกิน

กันตามประสา มีการขอแต่งงานและให้แต่งงานกันตามประสา 

จนถึงวันที่ท่านโนอาห์เข้าเรือใหญ่ น�้าจึงท่วมท�าลายล้างทุกๆ

คน” 

  “เช่นเดียวกันกับยุคสมัยของท่านโลท ในยุคนั้น ผู้คนต่างก็ดื่ม

กันกินกันตามประสา ค้าขายกันตามประสา มีทั้งการเพาะปลูก

และการก่อสร้าง แต่ในวันที่ท่านโลทหนีออกจากเมืองโสโดม 

ไฟก�ามะถันจากท้องฟ้ากระหน�่าดั่งพายุฝนมาเผาทุกๆคน วัน

เวลาที่บุตรมนุษย์เผยตัวก็จะเป็นเช่นนั้น” 

  “ในวันนั้น หากมีใครยืนอยู่บนดาดฟ้าที่บ้านแต่ทรัพย์สินอยู่

ชั้นล่าง จงอย่ากลับลงไปเก็บสมบัติ เช่นเดียวกัน ใครที่ท�างาน

อยู่ในสวนก็ต้องไม่ย้อนกลับบ้าน จ�าเรื่องภรรยาของท่านโลทให้

ดีว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ” 

ท่านโลทเป็นญาติของอับราฮัม เขาอาศัยในเมืองโสโดมที่ชั่วช้า  

พระเจ้าตัดสินโทษเมืองโสโดม พระองค์ส่งทูตสวรรค์มาเตือนท่านโลทให้หนีออกมาก่อน  

แต่ภรรยาของท่านโลทเหลียวหลังกลับไปมองเมือง นางจึงตาย กลายไปเป็นเสาเกลือ
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“ผู้ใดที่มุ่งหมายพิทักษ์รักษาดวงชีวาของตนเอง 

จะกลับสูญเสียมันไป  

แต่หากยอมเสียสละ 

ก็จะฟื้นฟูรักษาดวงชีวาไว้ได้” 

  “ฟังให้ดี คืนนั้นจะมีอยู่สองคนนอนร่วมเตียงเดียวกัน จะรับ

ไปคนหนึ่ง จะทิ้งไว้คนหนึ่ง หญิงสองคนจะโม่แป้งด้วยกัน จะ

รับไปคนหนึ่ง จะทิ้งไว้คนหนึ่ง ชายสองคนจะอยู่ด้วยกันในทุ่ง

นา จะรับไปคนหนึ่ง จะทิ้งไว้คนหนึ่ง” 

แล้วพวกเขาก็ถามท่านว่า “ที่ไหนหรือ พระองค์เจ้า” พระองค์

ตอบพวกเขาว่า “ศพอยู่ที่ไหน แร้งก็จะอยู่ที่นั่น”

ผู้อ่านในสมัยปัจจุบัน อาจจะไม่เข้าใจว่า ท่านเยซูท�านายถึงอะไรอยู่ ท่าน

ก�าลังเตือนลูกศิษย์ของท่านว่ากรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารของชาวยิวจะถูก

ท�าลายโดยชาติโรมัน (แร้งและนกอินทรีเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพโรมัน) 

เหตุการนี้มีชื่อว่า “วันเวลาของบุตรมนุษย์” จะเป็นวันที่พระราชอาณาจักรของ

พระเจ้าเริ่มแผ่อ�านาจไปทั่วโลก

สิ่งที่ท่านท�านายไว้ก็เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ โปรดอ่านต่อไปจนถึงบทที่ 

19 และบทที่ 21 ท่านเยซูจะสอนเพิ่ม มีกล่องขยายความอธิบายเรื่องนี้ด้วย
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บทที่ 18
จงอย่าท้อใจ จงอธิษฐานอย่างสม�่าเสมอ ด้วยใจถ่อม
  แล้วท่านก็เล่าเรื่องเป็นค�าเปรียบเทียบ เพื่อแสดงให้เห็นว่า

พวกเขาต้องอธิษฐานอย่างสม�่าเสมอต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่เสีย

ก�าลังใจ

  “มีผู้พิพากษาในเมืองหนึ่งไม่เคยย�าเกรงพระเจ้า และไม่เคย

เอาใจใส่ผู้คน แล้วก็มีหญิงม่ายชาวเมืองมาตามตื๊อท่านว่า 

‘โปรดให้ความยุติธรรมต่อฉันกับผู้กดขี่ข่มเหงด้วยเถิด’” 

  “ตอนแรกๆ ผู้พิพากษาก็ไม่สนใจรับฟัง แต่พอเวลาผ่านไปผู้

พิพากษาก็คิดในใจว่า ‘ถึงแม้ฉันไม่ย�าเกรงพระเจ้าและไม่เอาใจ

ใส่ผู้คน แต่หญิงม่ายคนนี้คะยั้นคะยอรบกวนฉันไม่รู้จักจบจัก

สิ้น ฉันจะตัดสินคดีตามความยุติธรรม และรับรองว่าเธอชอบ

ธรรม ไม่เช่นนั้นเธอก็มาเรื่อยๆไม่ยอมหยุดจนฉันเอือมระอา’”

  แล้วพระองค์เจ้าก็กล่าวว่า “เจ้าจงฟังค�าตอบของเขาให้ดี แม้

ผู้พิพากษาจะไร้ความเที่ยงธรรมก็ยังตอบเช่นนี้ แล้วก็คิดดูว่า

เป็นไปได้หรือไม่ ว่าพระเจ้าผู้ทรงธรรมจะปฏิเสธความยุติธรรม
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ต่อปวงชนของพระองค์ ปวงชนที่พระองค์คัดเลือกไว้ ปวงชน

ที่โอดครวญร�่าร้องต่อพระองค์อยู่ทุกวันทุกคืน พระองค์จะถ่วง

เวลาชักช้ากับเขาหรือ” 

  “ฟังให้ดี พระองค์จะให้ความยุติธรรมอย่างเร่งด่วนต่อพวก

เขา ถึงอย่างนั้นก็ตาม ในวันเวลาที่บุตรมนุษย์ผู้นี้มาถึง จะมี

ความศรัทธาในแผ่นดินให้พระองค์ได้พบได้เห็นหรือไม่”

  แล้วท่านก็สอนพวกคนที่วางใจในตัวเอง คิดว่าตัวเองชอบ

ธรรมแล้วดูหมิ่นดูแคลนผู้อื่น เล่าเรื่องเป็นค�าเปรียบเทียบดังนี้

  “ชายสองคนเข้าพระวิหารไปอธิษฐาน คนหนึ่งเป็น

อาจารย์สอนศาสนานิกายฟาริสี อีกคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษี 

อาจารย์ฟาริสียืนอธิษฐานให้ตัวเองฟังว่า ‘โอ้พระเจ้า ข้า

พระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ ที่ข้าไม่เหมือนคนอื่น ไม่เป็น

คนที่ชอบรีดไถเงินทองจากคนอื่น ไม่เป็นคนขี้โกง ไม่เป็นคน

ขี้โลภ ไม่เป็นคนที่ไม่มีธรรมะ ไม่เป็นคนเจ้าชู้ผิดประเวณี แล้ว

ก็ไม่เหมือนกับคนเก็บภาษีจอมทรยศคนนี้ ข้าพระองค์ถือศีล

อดอาหารอาทิตย์ละสองครั้ง ทุกๆสิ่งที่ข้าพระองค์ได้มาก็ถวาย
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หนึ่งในสิบให้แก่พระองค์’” 

  “แต่คนเก็บภาษีคนนั้นยืนอยู่ไกลๆ และไม่ยอมแม้แต่จะทอด

สายตาสู่ฟ้าเบื้องบน เขากลับชกหัวใจตัวเอง แล้วร้องไห้ว่า ‘โอ้

พระเจ้า โปรดเมตตาปรานีข้าพระองค์ด้วยเถิด ข้าเป็นคนชั่ว’” 

  “ฟังให้ดี พอสองคนนี้กลับบ้านไป พระเจ้าจะรับรองว่าคนเก็บ

ภาษีชอบธรรมกว่าอาจารย์ฟาริสี” 

“เพราะทุกๆคนที่ยกย่องตนเองนั้น จะถูกถ่อมลง 

แต่คนที่ถ่อมตน จะได้รับการยกย่อง” 

พระราชอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของเด็กๆ
  แล้วผู้คนก็น�าเด็กทารกมาขอให้ท่านเยซูวางมืออวยพร แต่พอ

เหล่าสานุศิษย์เห็นก็ห้ามปรามพวกเขา แต่ท่านเยซูเรียกลูกศิษย์

ของท่านมาสอนว่า

  “พวกเจ้าต้องยอมให้เด็กๆเข้ามาหาเรา อย่าไปกีดกั้นขัด

ขวางเขา เพราะพระราชอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของเด็กๆ” 
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“อาเมน ฟังให้ดี ใครก็ตามที่ไม่ต้อนรับ 

พระราชอาณาจักรของพระเจ้า เท่าเทียมกับเด็กน้อย  

ก็ไม่มีทางเข้าพระราชอาณาจักรได้” 

คนรวยเข้าพระราชอาณาจักรของพระเจ้าได้ยาก
  แล้วก็มีผู้น�าคนหนึ่งถามท่านเยซูว่า “ท่านอาจารย์แสน

ประเสริฐ กระผมจะต้องท�าอะไรบ้าง เพื่อที่จะสืบทอดชีวิตแห่ง

นิรันดร์กาล” ท่านเยซูตอบเขาว่า “ท�าไมเจ้าถึงเรียกเราว่าแสน

ประเสริฐ มีพระเจ้าอยู่เพียงพระองค์เดียว และไม่มีใครแสน

ประเสริฐอีกแล้ว เจ้าก็คงรู้ค�าสอนจากพระธรรมบัญญัติ ‘ห้าม

ผิดประเวณี ห้ามฆาตกรรม ห้ามขโมย ห้ามเป็นพยานเท็จ 

ต้องเคารพให้เกียรติคุณพ่อคุณแม’่” 

ผู้ใหญ่อาจจะคิดว่าเด็กน้อยเป็นผู้ต�่าต้อย แต่องค์สันติราชรักเด็ก และ

สอนเราว่าเด็กๆมีสิทธิสมบูรณ์ในพระราชอาณาจักรแห่งสันติสุข 

ยิ่งกว่านั้นผู้ใหญ่ยังต้องเลียนแบบความเชื่อ 

ความวางใจที่เรียบง่ายและจริงใจของเด็กน้อย
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  เขาก็ตอบว่า “กระผมรักษากฎเกณฑ์ทั้งหมดนี้ไว้แล้ว ตั้งแต่

ยังเป็นหนุ่ม” เมื่อท่านเยซูได้ยินค�าตอบ ท่านจึงบอกผู้น�าคนนี้ว่า 

“แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เจ้ายังขาดอยู่ จงขายทรัพย์สมบัติทุกๆสิ่งที่เจ้า

มี แล้วแจกให้คนจน แล้วเจ้าจะมีทรัพย์สมบัติที่ฟ้าเบื้องบน เสร็จ

แล้วจงตามเรามา” 

  แต่เมื่อเขาได้ยินค�าตอบนี้จากท่าน ใจของเขาก็เศร้าสลดเพราะ

เขาเป็นคนร�่ารวยมหาศาล พอท่านเยซูเห็นว่าใบหน้าเขาสลดลง 

ท่านก็บอกว่า “คนรวยเข้าพระราชอาณาจักรของพระเจ้าได้ยาก

จริงๆ ล�าบากมากๆ  อูฐลอดผ่านรูเข็ม ยังง่ายกว่าคนรวยเข้า

พระราชอาณาจักร” 

  ใครที่ได้ยินค�าสอนนี้ก็ตะลึงตอบว่า “อ้าว อย่างนี้มีใครบ้างที่จะ

รอดชีวิตได้”  ท่านก็ตอบว่า  

“สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ส�าหรับมนุษย์ จะเป็นไปได้ด้วยพระเจ้า” 

  แล้วนายเปโตรก็กล่าวว่า “เห็นไหม พวกเราละทิ้งทุกสิ่งทุก

อย่างที่เรามี เพื่อตามท่านไปทุกหนทุกแห่ง”  ท่านก็บอกพวก

เขาว่า “ฟังให้ดี ใครก็ตามที่อ�าลาบ้าน อ�าลาเมีย อ�าลาพ่อแม่ 
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พี่น้อง และลูกหลาน เพื่อเห็นแก่พระราชอาณาจักรของพระเจ้า 

มั่นใจได้เลยว่าเขาจะได้รับผลตอบแทนหลายต่อหลายเท่าในยุค

นี้ ยิ่งไปกว่านั้น ในยุคหน้าเขาก็จะได้รับชีวิตแห่งนิรันดร์กาล”  

องค์สันติราชจะต้องทนทุกข์ เสียสละชีวิต 
และฟื้นคืนชีพจากความตาย

  แล้วท่านเยซูก็แยกตัวออกมาคุยกับลูกศิษย์คนสนิททั้งสิบ

สองคนว่า  “ดูให้ดี พวกเราจะขึ้นเมืองเยรูซาเล็มด้วยกัน และ

ทุกๆสิ่งที่นักสื่อพระธรรมเขียนไว้เกี่ยวกับบุตรมนุษย์ผู้นี้ก็

จะบรรลุเป้าหมาย เพราะจะมีคนมอบตัวบุตรมนุษย์ไปใน

เงื้อมมือของชาวต่างแดน พวกเขาจะข่มเหงบุตรมนุษย์อย่าง

อัปยศ โดยการเยาะเย้ย ดูถูก ถ่มน�้าลายใส่ และฟาดด้วยแส้  

พอเสร็จแล้ว พวกเขาก็จะสังหารบุตรมนุษย์ และในวันที่สาม 

บุตรมนุษย์ก็จะฟื้นขึ้นอีกครั้ง” 

แต่ทั้งสิบสองคนไม่เข้าใจอะไรสักอย่าง ความหมายนั้นลี้ลับ

ส�าหรับพวกเขา สิ่งที่ท่านพูดไปพวกเขาไม่สามารถหยั่งรู้ได้
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ใกล้ถึงเยรูซาเล็ม 
รักษาขอทานตาบอดแห่งเมืองเยรีโค

  ในขณะที่ท่านเยซูเดินทางเข้าสู่เมืองเยรีโค มีชายตาบอด

ขอทานอยู่ข้างถนน พอได้ยินเสียงผู้คนเดินตามกันมาเป็นขบวน

ก็ถามคนแถวนั้นว่าตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้น “ท่านเยซูจากเมือง

นาซาเร็ธก�าลังเดินผ่านมาทางนี้” 

  เขาจึงร้องดังๆออกมาว่า “ท่านเยซู พระราชบุตรของกษัตริย์

ดาวิดมหาราช ได้โปรดแสดงความเมตตากรุณาต่อกระผมด้วย” 

พวกคนที่มุงอยู่ข้างหน้าก็ด่าเขา บอกให้เขาเงียบๆซะ แต่เขา

กลับร้องดังลั่นขึ้นไปอีก “ท่านเยซู พระราชบุตรของกษัตริย์

ดาวิดมหาราช ได้โปรดแสดงความเมตตากรุณาต่อกระผมด้วย” 

  ท่านเยซูจึงหยุดขบวน แล้วสั่งให้คนพาเขามาหา เมื่อมาอยู่

ใกล้ๆก็ถามเขาว่า “เจ้าอยากให้เราช่วยอะไร” เขาก็ตอบท่านว่า 

“พระองค์เจ้าข้า กระผมอยากมองเห็น”

  ท่านเยซูจึงตอบเขาว่า “เห็นได้แล้ว ความศรัทธาของเจ้านี่

แหละ ช่วยชีวิตเจ้า”  ทันใดนั้นคนตาบอดก็มองเห็น เขาจึง
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ติดตามท่านไป ปากของเขาป่าวเสียงร้องเชิดชูพระเจ้า ผู้ที่รู้เห็น

เหตุการณ์ทุกๆคนต่างก็สรรเสริญพระเจ้าร่วมกัน

บทที่ 19
นายศักเคียสตัวเตี้ย ปีนต้นไม้ มองหาองค์สันติราช

  ท่านเยซูเดินทางเข้าสู่เมืองเยรีโค พอจะผ่านใจกลางตัวเมือง 

มีชายคนหนึ่งชื่อนายศักเคียส เขาเป็นหัวหน้าคนเก็บภาษี 

นายศักเคียสเป็นคนร�่ารวยมากมาย เขาอยากมองเห็นว่าท่าน

เยซูเป็นใคร แต่มองไม่เห็นเพราะมีคนเบียดเสียดกันเยอะแยะ 

แล้วนอกจากนั้นเขาก็ตัวเตี้ยกว่าคนอื่น  เขาจึงวิ่งแซงขบวนไป

ไต่ต้นมะเดื่อซิคะโม่ ดักรอท่านเยซูจากที่สูงจะได้เห็นชัดๆ ท่าน

เยซูก�าลังจะเดินผ่านมาทางนั้นอยู่แล้ว

  พอท่านเยซูเดินมาถึงที่นั่น ท่านก็เงยหน้ามอง และพูดกับเขา

บางครั้งปัญหาในชีวิตอาจท�าให้ท่านสิ้นหวังและคิดว่าหาทางออกไม่มี หาก

ท่านอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ จงคุกเข่าอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากองค์

สันติราช เชื่อในใจได้เลยว่าพระองค์จะไม่ละทิ้ง และพระองค์จะมีทางออกเหนือ

จินตนาการมาให้
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ว่า “นายศักเคียส รีบลงมาเร็วๆเข้า เพราะวันนี้เราต้องค้างคืนที่

บ้านของเจ้า”  เขาจึงรีบปีนลงจากต้นไม้ แล้วก็ดีอกดีใจต้อนรับ

ท่านไปค้างคืนที่บ้านเขา แต่พอคนอื่นเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น พวก

เขากลับบ่นกันว่า “ท�าไมท่านเยซูยอมไปเป็นแขกรับเชิญที่บ้าน

ของคนบาป”

  นายศักเคียสกลับหยุดยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น แล้วบอกพระองค์เจ้า

ว่า “ได้โปรดเถิด พระองค์เจ้าข้า ทรัพย์สมบัติทุกๆสิ่งที่กระผม

มีอยู่ กระผมจะแบ่งครึ่งให้คนยากจน และถ้าหากกระผมเคยท�า

ผิดฉ้อโกงใครไปสักเท่าไร ก็จะจ่ายคืนเขาเป็นสี่เท่า”  ท่านเยซู

จึงตอบนายศักเคียสว่า “วันนี้ ทางรอดบาปก็มาถึงครอบครัวนี้

แล้ว เพราะเขาก็เป็นทายาทของอับราฮัมเช่นเดียวกัน  

ดังนั้นเห็นไหมว่า” 

“บุตรมนุษย์ผู้นี้ มาเพื่อแสวงหาและกอบกู้คนที่หลงทางไป” 
ศักเคียสเป็นมหาเศรษฐีไม่มีสันติสุขในชีวิต เงินทองที่เขามีมากมาย บาง

ส่วนก็ได้มาโดยสุจริต บางส่วนก็โกงเขามา สงสัยว่าองค์สันติราชจะยอมรับ

เขาหรือไม่ ศักเคียสไขว่คว้าหาพระองค์ ดังนั้นพระองค์ก็ต้อนรับเขาอย่างไม่

ตะขิดตะขวงใจ ศักเคียสกลับใจและเปลี่ยนชีวิตตัวเองอย่างสิ้นเชิง เพราะเขารู้

ซึ้งถึงความกรุณาปรานีของพระองค์ นี่แหละ คือหนทางแห่งสันติสุข
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ห้ามเป็นคนขี้ขลาด ห้ามเป็นคนขี้เกียจ
  เมื่อพวกเขาได้รับฟังสิ่งเหล่านี้ ท่านเยซูก็เล่าเรื่องต่อไป 

เป็นค�าเปรียบเทียบ ข้อความส�าคัญก็คือว่า เมื่อท่านเยซูใกล้

ถึงเยรูซาเล็มแล้ว พวกเขาก็คิดผิดไปว่าพระราชอาณาจักรของ

พระเจ้านั้นจะกลับมาเป็นของพวกเขาอย่างเรียบง่ายทันทีทันใด 

ดังนั้นท่านจึงกล่าวว่า

  “มีชายผู้สูงศักดิ์คนหนึ่งเดินทางไกลเพื่อรับอ�านาจเป็นพระ

ประมุขครอบครองพระราชอาณาจักร เสร็จแล้วท่านก็จะกลับ

บ้าน แต่ก่อนออกเดินทาง ท่านเรียกผู้รับใช้ของท่านสิบคน

มาหา แล้วก็มอบเงินสิบชั่งให้พวกเขา แต่ละชั่งมีค่าเท่าเงิน

เดือนสามเดือน และท่านก็สั่งพวกเขาว่า ‘เอาเงินไปลงทุนท�า

ธุรกิจจนกว่าเราจะกลับบ้าน’  แต่ประชากรในอาณาจักรเกลียด

ชังท่าน แล้วก็ส่งตัวแทน ตามหลังไปประท้วงว่า ‘พวกเราไม่

ต้องการนายคนนี้มาเป็นพระประมุขปกครองพวกเรา’” 

  “เมื่อชายผู้สูงศักดิ์ได้รับอ�านาจครอบครองพระราชอาณาจักร

เรียบร้อยแล้ว ท่านก็กลับบ้าน แล้วก็เรียกผู้รับใช้สิบคนที่

ฝากเงินไว้ เพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาเอาเงินไปลงทุนท�าธุรกิจ
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อะไรบ้าง” 

  “ผู้รับใช้คนแรกมายืนต่อหน้าท่าน แล้วรายงานว่า ‘พระองค์

เจ้าข้า เงินหนึ่งชั่งของท่าน กระผมท�าก�าไรได้สิบชั่ง’ ท่านจึง

ชมเชยผู้รับใช้คนนี้ว่า ‘เก่งมาก เจ้าเป็นผู้รับใช้ที่ดีเยี่ยม เพราะ

เจ้าซื่อสัตย์และพากเพียรในสิ่งเล็กน้อย เราก็จะมอบอ�านาจให้

เจ้าปกครองสิบเมือง’” 

  “แล้วผู้รับใช้คนที่สองก็มารายงาน บอกท่านว่า ‘พระองค์

เจ้าข้า เงินหนึ่งชั่งของท่าน กระผมท�าก�าไรได้ห้าชั่ง’ ท่านจึง

ตอบว่า ‘ดังนั้น เจ้าจะมีอ�านาจปกครองห้าเมือง’” 

  “แต่ผู้รับใช้อีกคนหนึ่งกลับมาบอกว่า ‘พระองค์เจ้าข้า เงิน

หนึ่งชั่งของท่านอยู่ที่นี่ กระผมเอาไปห่อผ้าไว้ด้วยใจที่หวั่น

เกรง เพราะท่านเป็นคนเข้มงวด ชอบทวงยึดสิ่งที่มิได้ฝากและ

เก็บเกี่ยวสิ่งที่มิได้หว่าน’” 

  “ชายสูงศักดิ์จึงตอบเขาว่า ‘เจ้าไพร่เหลวไหลต�่าช้า เราจะ

ตัดสินโทษเจ้าด้วยค�าพูดของเจ้าเอง เจ้ารู้แน่ใช่ไหม ว่าเราเป็น

คนเข้มงวด เราชอบทวงสิ่งที่มิได้ฝากใช่ไหม เราชอบเก็บเกี่ยว
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สิ่งที่มิได้หว่านใช่ไหม แล้วท�าไมเจ้าไม่เอาเงินของเราไปฝาก

ธนาคารไว้ พอเรากลับบ้านเราจะได้เก็บดอกเบี้ย’  แล้วท่าน

ก็บอกคนที่ยืนอยู่ใกล้ตัวท่านว่า ‘ยึดเงินหนึ่งชั่งจากเขา แล้ว

ก็เอาไปให้คนที่มีก�าไรสิบชั่ง’ พวกเขาก็ตอบท่านว่า ‘พระองค์

เจ้าข้า คนนั้นเขามีอยู่ตั้งสิบชั่งแล้ว’” 

  “‘ฟังให้ดี ทุกๆคนที่มีก็จะได้รับเพิ่ม แต่ส�าหรับคนที่ไม่มี 

แม้แต่สิ่งที่เขามีอยู่ก็จะถูกยึดไป แต่ส�าหรับศัตรูผู้ต่อต้านเรา 

พวกที่ไม่อยากให้เราเป็นพระประมุข เอามันมาที่นี่แล้วก็เชือด

คอมันต่อหน้าเรา’” 

  หลังจากนั้นท่านก็มุ่งหน้าต่อไปเพื่อขึ้นสู่มหานครเยรูซาเล็ม

องค์สันติราชเข้าสู่เมืองหลวง
  ท่านเยซูจวนจะถึงหมู่บ้านเบธฟายีและหมู่บ้านเบธานีซึ่งอยู่

ตามไหล่ภูเขามะกอก ท่านส่งลูกศิษย์สองคนให้ออกไปก่อนหน้า

ท่าน ท่านเยซูสั่งเขาว่า “จงเดินเข้าหมู่บ้านไปก่อน พอเข้าไป

แล้วก็จะเห็นลาน้อยล่ามเชือกอยู่ตรงนั้น ไม่มีใครเคยขี่มันมา

ก่อน จงปลดเชือกมันแล้วก็จูงมาหาเราที่นี่ หากมีใครมาถามว่า 
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‘เออ ท�าไมมาปลดเชือกปล่อยลาน้อย’ ก็จงตอบเขาไปว่า ‘องค์

จอมเจ้านาย เจ้าของลูกลาตัวนี้จ�าเป็นต้องใช้’”

  ลูกศิษย์ทั้งสองคนก็พบลาน้อยอยู่ที่นั่นตามที่ท่านบอก พอ

เขาเริ่มจะปลดเชือก พวกที่เป็นเจ้าของก็ถามเขาว่า “อ้าว ท�าไม

พวกเจ้ามาปลดเชือก ปล่อยลาน้อย” พวกเขาจึงตอบว่า “องค์

จอมเจ้านาย เจ้าของลูกลาตัวนี้จ�าเป็นต้องใช้”

  พวกเขาจูงลูกลามาหาท่านเยซู แล้วก็ปูผ้าคลุมของพวกเขา

บนหลังลูกลา แล้วก็ยกชูท่านเยซูให้ขึ้นขี่หลังลาน้อย พอท่านขี่

ลูกลาไปข้างหน้า พวกเขาก็ปูผ้าคลุมเป็นดั่งพรมบนพื้นดินต่อ

หน้าท่าน พอท่านลงเนินจากภูเขามะกอกมาใกล้ๆ มวลชนผู้

เป็นลูกศิษย์ของท่านจึงส่งเสียงร้องดังลั่น สรรเสริญพระเจ้าด้วย

ใจชื่นบาน เอ่ยถึงงานอัศจรรย์ที่พวกเขาเห็นมาด้วยตาตนเอง 

เสียงของพวกเขาตะโกนก้องออกไปว่า
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“ยินดีต้อนรับ และอวยพรจอมราชัน 

ทรงเสด็จด้วยพระนามขององค์จอมเจ้านาย 

ขอให้ชื่นใจด้วยพระพรเทอญ  

สันติสุขแด่ฟ้าเบื้องบน พระสิริรุ่งโรจน์แด่ที่สูงสุด” 

  แต่แล้วท่ามกลางฝูงชน ก็มีอาจารย์สอนศาสนานิกายฟาริสี

บางคนเรียกร้องท่านว่า “ท่านอาจารย์ ตักเตือนลูกศิษย์ของท่าน

ด้วย สั่งเขาไม่ให้พูดอย่างนี้” ท่านจึงตอบพวกเขาว่า “อยากจะรู้

ความจริงไหม หากพวกเขาไม่ยอมพูด ก้อนหินนี่แหละจะตะโกน

ออกไป”  เมื่อประชิดถึงหน้าเมือง ท่านก็มองเห็นเมืองหลวงอยู่

ต่อหน้าท่าน แล้วท่านเยซูก็ร�่าไห้คร�่าครวญต่อเมืองนี้ว่า 

  “เจ้านะเจ้า วันนี้เจ้าน่าจะเข้าใจดี ว่ามีอะไรบ้างที่สร้าง

สันติภาพ แต่สายตาเจ้ากลับมองไม่เห็น ว่าจะมีข้าศึกตั้งกอง

พะเนินเป็นด่านไว้รอบตัวเจ้า ข้าศึกจะรุมล้อมเจ้าและบีบคั้น

เจ้าจากทุกทิศทุกทาง แล้วก็ขุดโค่นเจ้าไปกับลูกหลาน จนเจ้า

ทลายลงสู่แผ่นดิน ก�าแพงก้อนหินใหญ่ๆถอดเป็นชิ้นส่วนไม่มี

เหลือ เพราะว่าอะไร ...เพราะเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าเข้ามาตรวจ

สอบ เจ้ากลับไม่รับไม่รู้” 
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เมืองหลวงไม่ยอมต้อนรับองค์สันติราช 

พระองค์เศร้าใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าพวกเขาดื้อดึง ไม่ยอมเชื่อทางแห่ง

สันติสุขของพระเจ้า พระองค์ท�านายไว้ว่า กรุงเยรูซาเล็ม 

และพระวิหาร ซึ่งเป็นวัดประจ�าชาติแห่งเดียวของชนชาติยิว 

จะถูกท�าลาย

สิ่งนี้เกิดขึ้นจริง ในปี ค.ศ. 70 

(ประมาณ 30 ปี หลังจากค�าท�านายขององค์สันติราช) 

บุตรชายของจักรพรรดิแห่งราชอาณาจักรโรมัน 

ชื่อผู้บัญชาการทิตัส น�ากองทัพฝรั่งโรมัน มาท�าลายมหานครเยรูซาเล็มและ

พระวิหารอย่างสิ้นเชิง 

ประชากรในเมืองถูกเข่นฆ่าไปหมด 

แต่ชาวคริสเตียนเชื่อฟังค�าเตือนของท่านเยซู พวกเขารีบหนีภัย 

ออกจากเมืองหลวงไปก่อน จึงรอดชีวิตได้

คนเชื้อชาติยิวไม่มีพระวิหารหลังใหม่ตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงทุกวันนี้

ท่านเยซูจะสอนเรื่องนี้อีก บทที่ 21
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  ท่านเยซูเดินเข้าสู่บริเวณพระวิหาร แล้วท่านก็ขับไล่พวกพ่อค้า

แม่ค้าออกไปจากพระวิหาร ท่านบอกพวกเขาว่า “พระธรรมของ

พระเจ้าจารึกไว้ว่า” 

“‘ให้พระวิหารของเราเป็นบ้าน ส�าหรับอธิษฐาน’  

แต่พวกเจ้าแปลงบ้านเรา ไปเป็นซ่องโจร” 

  หลังจากนั้น ท่านก็สั่งสอนผู้คนที่พระวิหารอยู่ทุกวัน เหล่า

ผู้น�านักบวช ครูสอนพระธรรมบัญญัติ และคนสูงต�าแหน่ง ต่างก็

พยายามจะหาทางท�าลายล้างท่าน แต่พวกเขาไม่มีทางที่จะท�า

อะไรได้ เพราะปวงประชาพึ่งพาค�าสอนของท่านทุกๆค�า 

บทที่ 20
ประจันหน้ากลุ่มผู้น�าเมืองเยรูซาเล็ม

  ในช่วงนั้น ที่กรุงเยรูซาเล็ม ในพระวิหารของพระเจ้า ท่านเยซู

สั่งสอนประชาชนและประกาศพระราชอาณาจักรของพระเจ้า 

มีกลุ่มผู้น�านักบวช ครูสอนพระธรรมบัญญัติและผู้อาวุโส รวม

ตัวออกมาประจันหน้ากับท่าน “บอกมาซิ ว่าท่านใช้สิทธิอะไร
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มากระท�าสิ่งเหล่านี้ มีใครมอบอ�านาจมาให้ท่าน”

  ท่านเยซูตอบพวกเขาว่า “เช่นเดียวกันเราก็มีค�าถามให้พวก

ท่าน ตอบเรามาซิว่าพิธีศีลจุ่มของท่านยอห์นนั้นมาจากฟ้าเบื้อง

บนหรือจากมวลมนุษย์”  พวกเขาจึงปรึกษาหารือกันเอง “หาก

พวกเราตอบว่ามาจากฟ้าเบื้องบน เขาก็จะถามพวกเราว่า ‘แล้ว

ท�าไมพวกเจ้าไม่เชื่อถือท่านยอห์น’ แต่หากเราตอบว่าจากมวล

มนุษย์ หมู่ชนก็จะรุมขว้างก้อนหินฆ่าพวกเราแน่ๆ เพราะพวก

เขายึดมั่น ว่าท่านยอห์นเป็นนักสื่อพระธรรมจริงๆ”  พวกเขาจึง

ตอบท่านเยซูว่า “พวกเราไม่รู้ว่ามาจากไหน” ท่านเยซูจึงตอบ

พวกเขาว่า “เช่นเดียวกัน เราก็จะไม่เปิดเผยให้ท่านรู้ว่าเราใช้

สิทธิอะไรมากระท�าสิ่งเหล่านี้” 

  แล้วท่านเยซูก็เล่าเรื่องเป็นค�าเปรียบเทียบให้มวลชนฟังดังนี้  

“มีชายคนหนึ่งปลูกสวนองุ่นไว้ แล้วก็ยกให้คนสวนบางคนมา

เช่า หลังจากนั้นท่านก็เดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลาเนิ่น

นาน เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็ส่งลูกจ้างไปเก็บผลจากสวนองุ่นของ

ท่าน แต่แล้วพวกคนสวนกลับไปตบตีลูกจ้างของท่าน ไล่กลับ

ไปหาเจ้านายด้วยมือเปล่า” 
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  “เจ้านายจึงส่งลูกจ้างไปอีกคนหนึ่ง แต่พวกคนสวนก็ตบตี

ลูกจ้างคนนี้ด้วย ท�าสิ่งไม่ดีให้เขาอับอายขายหน้า แล้วก็ไล่เขา

กลับไปหาเจ้านายด้วยมือเปล่า” 

  “แต่ท่านก็ยังส่งลูกจ้างไปอีกคน เป็นคนที่สามแล้ว แต่พวก

เขาก็ยังท�าร้ายจนบาดเจ็บ เสร็จแล้วก็ไล่เขาออกไป” 

  “ท่านเจ้าของสวนองุ่นจึงคิดออกไปดังๆว่า ‘เออ เราจะท�า

อย่างไรดี เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เราจะส่งลูกชายที่รักของเราไป

หาคนสวนพวกนี้ พวกเขาก็น่าจะเกรงใจเคารพลูกแก้วลูกขวัญ 

ของเรา’” 

  “แต่พอพวกคนสวนเห็นบุตรชายของท่าน พวกเขาก็รวมหัว

ปรึกษากันว่า ‘นี่มันเป็นถึงกับทายาทเชียวนะ ฆ่ามันทิ้งซะเลย 

มรดกจะได้ตกไปเป็นของพวกเรา’  พวกเขาจึงผลักไสบุตรชาย

ของท่านออกไปจากสวนองุ่น แล้วก็สังหารเขา

  “รู้หรือไม่ว่าองค์จอมเจ้านายของสวนองุ่นจะท�าอะไรกับพวก

เขา ท่านจะกลับมาท�าลายล้างคนสวนพวกนี้ แล้วก็มอบสวน

องุ่นให้คนสวนคนอื่น” 
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  เมื่อพวกเขาได้ยินเรื่องนี้ก็ตอบค้านกันว่า “ไม่ได้หรอก เป็น

อย่างนี้จริงๆไม่ได้” แต่ท่านเยซูจ้องหน้าพวกเขา แล้วตอบว่า 

  “ถ้าไม่จริง แล้วท�าไมพระธรรมของพระเจ้าถึงจารึกไว้ว่า 

ก้อนหิน ที่ช่างก่อสร้างไม่ยอมรับ กลับกลายไปเป็นศิลามุมเอก 

ใครก็ตามที่ล้มลงบนก้อนหินนั้นก็จะพังทลาย และหากศิลานั้น

กระแทกใครก็จะบดขยี้คนนั้นจนแหลกลาญ กระจายเป็นผงธุลี”

  ณ บัดนั้น พวกครูสอนพระธรรมบัญญัติและผู้น�านักบวชก็

ตัดสินใจว่าจะลงมือจับกุมท่าน เพราะพวกเขาเห็นกันชัดๆว่าตัว

เองเป็นคนร้ายในเรื่องนี้ แต่พวกเขาไม่กล้าจับเพราะเกรงกลัว

ประชาชน

กลุ่มผู้น�าส่งสายลับมาจับผิด
  พวกครูสอนพระธรรมบัญญัติและผู้น�านักบวชจึงจับตามอง 

และส่งสายลับมาสอดแนม พวกนี้แสร้งตัวว่าจริงใจ แต่ความ

จริงแล้วพวกเขาคอยจับผิดถ้อยค�าของท่าน หวังจะหาข้ออ้างมา

จับกุมและมอบตัวท่านให้เจ้าหน้าที่ และให้ผู้ว่าการเมืองหลวง

ตัดสินคดี พวกเขาตั้งค�าถามดังนี้  “ท่านอาจารย์ พวกเรารู้ดีว่า
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ท่านเป็นคนพูดจาสั่งสอนถูกต้องตรงไปตรงมา ท่านเที่ยงแท้ไม่

ล�าเอียงต่อใครๆ เพียงแต่สอนให้เราเรียนรู้ทางของพระเจ้าด้วย

สัจธรรมที่แท้จริง พวกเราอยากจะรู้ว่าพระธรรมบัญญัติอนุมัติให้

เราจ่ายภาษีบรรณาการให้จักรพรรดิซีซาร์หรือไม่” 

  แต่ท่านเห็นถึงความกลิ้งกลอกของพวกเขา จึงบอกพวกเขา

ว่า “เอาเหรียญเงินมาดูให้ดีสิ เหรียญนี้มีดวงตราหรือรูปลักษณ์

เหมือนใคร และมีลายลักษณ์อักษรเขียนถึงใคร” พวกเขาตอบว่า 

“จักรพรรดิซีซาร์”  ท่านจึงบอกพวกเขาว่า 

“ดังนั้น สิ่งใดที่เป็นของราชา ก็จงคืนให้ราชา 

และสิ่งใดที่เป็นของพระเจ้า ก็จงถวายให้พระเจ้า”

  พวกเขาไม่สามารถจับผิดค�าพูดของท่านต่อหน้าผู้คนได้ และ

นอกจากนั้นพวกเขาก็เงียบอึ้ง ทึ่งใจค�าตอบของท่าน 
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มีอาจารย์คัดค้านเรื่องการฟื้นคืนชีพจากความตาย
  แล้วมีอาจารย์สอนศาสนากลุ่มหนึ่ง เป็นนิกายสะดูสี อาจารย์

กลุ่มนี้ไม่เชื่อในการฟื้นคืนชีวิตจากความตาย พวกเขาตั้งค�าถาม

ให้ท่านเยซูว่า 

  “อาจารย์ ครั้งก่อนท่านโมเสสตั้งกฎไว้ว่า หากพี่ชายตาย

ไป แล้วทิ้งเมียไว้ตามล�าพังโดยที่ยังไม่มีลูก น้องชายเขาก็ต้อง

แต่งงานกับเมียของพี่ชาย เพื่อมีทายาทสืบสกุลให้เขา” 

  “แต่สมมุติว่ามีพี่น้องเจ็ดคน พี่ชายคนแรกแต่งงานกับเมีย 

แต่ตายไปโดยที่ไม่มีลูก แล้วก็คนที่สอง คนที่สาม ก็ตามกันมา

แต่งงานกับพี่สะใภ้คนนี้ แต่งแล้วตาย แต่งแล้วตาย จนพี่น้อง

ผู้ชายทั้งเจ็ดคนตายกันไปหมด ไม่มีลูกด้วยกันซักคนเดียว ใน

ที่สุดแล้วพี่สะใภ้คนนี้ก็ตายไปด้วย ดังนั้นพอถึงเวลาลุกฟื้นคืน

ชีวิตจากความตายแล้ว พี่สะใภ้คนนี้จะเป็นภรรยาของใครกัน

แน่ เพราะทั้งเจ็ดคนก็เคยแต่งงานเป็นสามีเธอ”

  ท่านเยซูจึงตอบพวกเขาว่า  “ลูกหลานแห่งยุคปัจจุบันนี้จับคู่

แต่งงานและยกลูกให้แต่งงาน แต่ส�าหรับทุกๆคนที่มีคุณสมบัติ
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คู่ควรต่อยุคที่ก�าลังจะมาถึง และคู่ควรต่อการฟื้นคืนชีพจาก

ความตายนั้น จะไม่มีการแต่งงานและจะไม่ยกลูกให้ใคร

แต่งงาน เพราะพวกเขาไม่อาจจะประสบความตายได้อีกต่อไป 

พวกเขาเป็นเหมือนทูตสวรรค์ และเป็นลูกหลานของพระเจ้า 

เป็นลูกหลานแห่งการลุกฟื้นคืนชีวิตจากความตาย” 

  “แต่พูดถึงเรื่องคนตาย สงสัยว่าจะลุกฟื้นคืนชีวิต 

จริงๆหรือไม่ แม้แต่ท่านโมเสสก็ส�าแดงในบทความเรื่อง

เพลิงพุ่มไม้ดังนี้ พระธรรมบัญญัติเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า 

เป็นพระเจ้าแห่งพันธสัญญาของอับราฮัม และเป็นพระเจ้า

ของอิสอัค และเป็นพระเจ้าของยาโคบ แต่เรารู้แน่นอนว่า

พระเจ้าไม่เป็นพระของคนตาย แต่พระองค์เป็นพระเจ้าของคน

ที่ด�ารงชีวิต เพราะในสายตาของพระเจ้านั้นบรรพบุรุษทั้งสาม

คนนี้ยังสืบเนื่องชีวิตต่อไป” 

  ครูสอนพระธรรมบัญญัติบางคนจึงกล่าวว่า “ดีมากท่าน

อาจารย์ ท่านพูดถูกต้องแล้ว ตอบได้ดีมาก” พวกเขาไม่กล้า

ตรวจสอบท่านด้วยค�าถามอะไรอีกต่อไป
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องค์สันติราชคือพระคริสต์เจ้าเหนือหัว
  แล้วท่านเยซูก็ถามพวกเขาว่า “ท�าไมผู้คนถึงพูดกันว่า 

พระคริสต์เจ้าเหนือหัวจะต้องเป็นพระราชบุตรของกษัตริย์

ดาวิดมหาราช”

  “แม้แต่กษัตริย์ดาวิดเองก็ยังเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีดังนี้  

‘องค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวต่อเจ้าเหนือหัวของข้าพระองค์ว่า 

 จงประทับอยู่ทางขวามือของเรา 

 จนกว่าเราจะปราบศัตรูของพระองค์ 

 มาวางเป็นฐานรองพระบาทของพระองค์’” 

  “ขนาดกษัตริย์ดาวิดก็ยังนับถือพระองค์ว่า เป็นพระคริสต์เจ้า

เหนือหัวของตัวเอง ดังนั้นพระคริสต์จะเป็นพระราชบุตรของ

กษัตริย์ดาวิดได้อย่างไร” 

วิจารณ์ครูสอนพระธรรมบัญญัติ
  แล้วท่านเยซูก็บอกลูกศิษย์ของท่านต่อหน้าทุกๆคน ให้ได้

ยินชัดๆว่า  “จงจับตา ระวังพวกครูสอนพระธรรมบัญญัติที่

ชอบเดินวางท่าด้วยเสื้อคลุมยาวๆ เขาชอบให้ผู้คนแสดงความ
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เคารพตามตลาดนัด และชอบจองที่นั่งพิเศษตามธรรมศาลา 

ท�าตัวเป็นบุคคลส�าคัญตามงานเลี้ยง พวกเขาชอบล้างผลาญ

ทรัพย์สินและบ้านเรือนของหญิงม่ายผู้ยากไร้ แต่แล้วก็ยังเส

แสร้งออกเสียงอธิษฐานสวดมนต์ยาวๆ ลักษณะภายนอกดู

เหมือนเป็นคนดี พวกนี้นี่แหละจะถูกตัดสินโทษหนักกว่าคน

อื่น” 

บทที่ 21
ชื่นชมของถวายจากหญิงม่ายผู้ยากไร้

  พอท่านเยซูเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นคนรวยๆน�าของถวายมาใส่

ท้องพระคลังของพระวิหาร แล้วท่านเห็นหญิงม่ายผู้ยากไร้คน

หนึ่ง หยอดเหรียญทองแดงสองเหรียญใส่ท้องพระคลัง ท่านจึง

กล่าวว่า “เจ้าต้องฟังให้ดี แท้จริงแล้วหญิง

ม่ายผู้ยากไร้คนนี้มอบของถวายมากกว่า

คนอื่นทุกๆคน คนอื่นน�าของเหลือกิน

เหลือใช้มาถวาย แม้ว่าเธอขาดแคลนสิ่ง

จ�าเป็น เธอก็ยังถวายทุกสิ่งที่เธอมี”

หนึ่ง หยอดเหรียญทองแดงสองเหรียญใส่ท้องพระคลัง ท่านจึง

กล่าวว่า “เจ้าต้องฟังให้ดี แท้จริงแล้วหญิง
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ท�านายอนาคตกรุงเยรูซาเล็ม 
ว่าจะถูกท�าลายโดยสิ้นเชิง

  มีบางคนที่นั่นให้ค�าชื่นชมต่อพระวิหาร ว่าสร้างด้วยศิลาที่ยิ่ง

ใหญ่สวยงามตระการตา แล้วก็ยังประดับประดาด้วยของถวาย

ที่ผู้สักการะบูชาอุทิศให้มากมาย ท่านเยซูจึงกล่าวว่า “สิ่งต่างๆ

ที่เจ้าเห็นอยู่นี้ วันเวลาจะมาถึงแล้ว ที่ศิลายิ่งใหญ่ที่สร้างไว้ใน

พระวิหารจะถูกท�าลายลงไปทั้งหมดไม่มีเหลือ”  พวกเขาจึงถาม

ท่านว่า “ท่านอาจารย์ เมื่อไรสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น แล้วจะมีหมาย

ส�าคัญอะไรมาบ่งบอกล่วงหน้าว่าถึงเวลาแล้ว” 

  ท่านก็ตอบว่า  “เจ้าต้องระมัดระวัง อย่าไปยอมให้ตนเองหลง

ผิด เพราะจะมีหลายคนมาอ้างชื่อเรา เขาจะบอกว่า ‘ฉันเอง

เป็นตัวจริง’ หรือ ‘เวลานั้นใกล้จะถึงแล้ว’ อย่าไปติดตามคน

พวกนี้  และเมื่อเจ้าได้ยินข่าวสงครามและความปั่นป่วน เจ้า

ต้องไม่อกสั่นขวัญแขวน เพราะสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นก่อน 

แต่จุดจบจะไม่เริ่มทันทีที่ตรงนั้น” 

  ท่านเยซูบอกพวกเขาต่อไปว่า  “ชาติต่อชาติ อาณาจักรต่อ

อาณาจักร จะมีการสู้รบกัน แผ่นดินจะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง 

เคารพตามตลาดนัด และชอบจองที่นั่งพิเศษตามธรรมศาลา 

ท�าตัวเป็นบุคคลส�าคัญตามงานเลี้ยง พวกเขาชอบล้างผลาญ

ทรัพย์สินและบ้านเรือนของหญิงม่ายผู้ยากไร้ แต่แล้วก็ยังเส

แสร้งออกเสียงอธิษฐานสวดมนต์ยาวๆ ลักษณะภายนอกดู

เหมือนเป็นคนดี พวกนี้นี่แหละจะถูกตัดสินโทษหนักกว่าคน

อื่น” 

บทที่ 21
ชื่นชมของถวายจากหญิงม่ายผู้ยากไร้

  พอท่านเยซูเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นคนรวยๆน�าของถวายมาใส่

ท้องพระคลังของพระวิหาร แล้วท่านเห็นหญิงม่ายผู้ยากไร้คน

หนึ่ง หยอดเหรียญทองแดงสองเหรียญใส่ท้องพระคลัง ท่านจึง

กล่าวว่า “เจ้าต้องฟังให้ดี แท้จริงแล้วหญิง

ม่ายผู้ยากไร้คนนี้มอบของถวายมากกว่า

คนอื่นทุกๆคน คนอื่นน�าของเหลือกิน

เหลือใช้มาถวาย แม้ว่าเธอขาดแคลนสิ่ง

จ�าเป็น เธอก็ยังถวายทุกสิ่งที่เธอมี”
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อีกทั้งความอดอยากและโรคภัยร้ายแรงก็จะมีอยู่มากมาย

หลายที่ จะมีสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวและหมายส�าคัญยิ่งใหญ่จากฟ้า

เบื้องบน” 

  “แต่ก่อนหน้าทุกสิ่งนี้พวกเขาจะลงมือกับเจ้า ข่มเหงรังแกเจ้า 

ส่งตัวเจ้าไปรับโทษที่ธรรมศาลาและเรือนจ�า พวกเขาจะลากตัว

เจ้ามาให้ราชาและผู้ว่าการรัฐสอบสวน เจ้าจะประสบสิ่งเหล่านี้

เพื่อเห็นแก่นามของเรา” 

  “นี่แหละจะเป็นโอกาสให้เจ้าเป็นพยาน ดังนั้น จงตั้งใจไว้ก่อน 

ว่าจะไม่เตรียมค�าป้องกันตัวไว้ล่วงหน้า เพราะเราเองนี้แหละ

จะมอบฝีปากมอบสติปัญญาและไหวพริบให้เจ้า ถึงขนาดที่ไม่มี

ฝ่ายตรงข้ามคนใดจะสามารถต้านทานหรือโต้แย้งได้” 

  “พวกเจ้าบางคน แม้แต่พ่อแม่ พี่น้อง วงศาคณาญาติ และ

เพื่อนฝูงก็จะจับเจ้าไปหาผู้มีอ�านาจ เขาจะสังหารพวกเจ้าเอง

เลยด้วยซ�้า ผู้คนจะเกลียดชังเจ้าเพราะนามของเรา ถึงกระนั้น

แม้แต่เส้นผมของเจ้าก็จะไม่สูญเสียไป ด้วยความยึดมั่นอดทน 

พวกเจ้าจะช่วงชิงดวงชีวาตัวเองได้” 
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  “แต่เมื่อเจ้าเห็นกรุงเยรูซาเล็มถูกล้อมรอบด้วยกองทัพ เจ้า

ก็จะรู้แน่นอนว่าความหายนะสิ้นหวังนั้นอยู่ใกล้มันแล้ว พอ

ถึงเวลานั้น คนที่อยู่ในแคว้นยูเดียต้องรีบหนีไปตามหุบเขา 

ใครที่อยู่ในตัวเมืองหลวงก็ต้องรีบออกไป ใครที่อยู่บ้านนอก

ก็อย่าเข้าเมืองหลวง เพราะนี่แหละจะเป็นวันพิพากษา สิ่งที่

พระธรรมของพระเจ้าจารึกไว้จะเสร็จลุล่วง” 

  “น่าเศร้าเหลือเกิน ส�าหรับหญิงที่ตั้งท้องเลี้ยงนมทารกในช่วง

วันเวลานั้น เพราะแผ่นดินจะอยู่ในสภาวะคับขัน และมวลชน

กลุ่มนี้จะรับแรงโทสะ ถูกเข่นฆ่าด้วยคมดาบ และถูกต้อนไป

เป็นเชลยต่อนานาชาติ กรุงเยรูซาเล็มจะถูกเหยียบอยู่ใต้เท้า

ชาวต่างแดน จนกว่ายุคต่างๆของชาวต่างแดนจะจบลง” 

  “และจะมีหมายส�าคัญในดวงตะวันจันทราและดวงดารา 

นานาชาติในโลกจะขวัญหนีดีฝ่อ สับสนกันด้วยเสียงทะเลที่

ค�ารามและระลอกคลื่นแปรปรวน ผู้คนหน้ามืดตาลายด้วย

ความกลัว และสังหรณ์ถึงลางร้าย ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้” 
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‘บุตรมนุษย์ผู้มาในหมอกเมฆ’ แปลว่าอะไร? ประมาณ 200 ปีก่อนหน้ายุค

ขององค์สันติราช มีผู้เผยพระธรรมจากพระเจ้าท่านหนึ่งชื่อท่านดาเนียล ท่าน

ท�านายไว้ดังนี้

“เราเห็นนิมิตในยามค�่า 

ดูสิ มีพระองค์ผู้หนึ่ง ซึ่งดูเหมือนเป็นบุตรมนุษย์ 

พระองค์มาด้วยหมอกเมฆแห่งฟ้าเบื้องบน 

เพื่อเข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยั่งยืนจากโบราณกาล 

บุตรมนุษย์ผู้นี้ได้รับอ�านาจปกครองโลก  

ได้รับเกียรติศักดิ์และพระราชอาณาจักร 

เพื่อว่าทุกกลุ่มชน ทุกชนชาติ ทุกภาษา 

จะก้มกราบรับใช้พระองค ์

อ�านาจปกครองของพระองค์นั้นจะคงอยู่จนชั่วนิรันดร์ 

ไม่มีวันผ่านพ้น 

พระราชอาณาจักรของพระองค์ 

จะไม่มีทางสลายไปได้”

ค�าท�านายนี้บ่งบอกไว้ว่าองค์สันติราชจะเป็นมนุษย์ผู้ครอบครอง

พระราชอาณาจักรแห่งสันติสุขจากพระเจ้า จะมีคนจากทุกเผ่าพันธุ์ทุกชาติทุก

ภาษา มาเป็นประชากรของพระองค์ ชาวไทยทุกคนก็มีสิทธิ์เป็นส่วนร่วมใน

ประชากรของพระองค์ด้วยเช่นกัน
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“อ�านาจต่างๆ  แห่งฟ้าเบื้องบน จะสั่นระรัว 

แล้วพวกเขาก็จะเห็น 

บุตรมนุษย์ผู้มาในหมอกเมฆ 

ด้วยอิทธิอ�านาจ และสง่าราศี” 

  “ฉะนั้นพอสิ่งเหล่านี้ที่เราบอกไว้เริ่มเกิดขึ้น เจ้าจงยืนตัวตรง 

และเงยหน้าขึ้น เพราะวันแห่งความเป็นไทของเจ้าใกล้จะถึง

แล้ว” 

  แล้วท่านมอบค�าเปรียบเทียบ ให้พวกเขาดังนี้ “ดูต้นมะเดื่อสิ 

กับต้นไม้อื่นๆที่มีการแห้งเหี่ยวผลัดใบ พอเห็นใบไม้เริ่มจะผลิก็

รู้ทันทีว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้ว เช่นเดียวกัน พอเจ้าเห็นสิ่งที่เรา

บอกไว้นี้เกิดขึ้น เจ้าก็ต้องรู้ ว่าพระราชอาณาจักรของพระเจ้า

นั้นอยู่ใกล้เจ้าแล้ว” 

  “อาเมน เจ้าจงมั่นใจได้เลยว่าคนรุ่นนี้จะไม่สิ้นสุดไป ก่อนที่

ทุกสิ่งที่เราบอกเจ้าไว้จะเกิดขึ้น ฟ้าเบื้องบนและแผ่นดินโลกจะ

สิ้นสุดแน่นอน แต่ค�าพูดของเราจะไม่มีวันสิ้นสุด” 
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  “จงระวังตัวไว้ให้ดี อย่ายอมให้หัวใจของเจ้าถูกถ่วงไว้ด้วย

การส�ามะเลเทเมาหรือถ่วงด้วยภาระต่างๆในชีวิต อย่ายอมให้

วันนั้นตะครุบตัวเจ้าอย่างกระทันหัน เหมือนกับตัวเองตกหลุม

พราง เพราะวันนั้นจะมาถึงทุกคนที่มีชีวิตอยู่ทั่วแผ่นดินโลก” 

  “แต่จงตื่นตัวตลอดเวลา อธิษฐานเผื่อตัวเองให้มีก�าลังหนีภัย

จากสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น และอธิษฐานให้มีความ

หนักแน่นเมื่อยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์” 

  ช่วงนั้น ตอนกลางวันท่านเยซูสอนที่พระวิหาร แต่ตอนค�่าท่าน

ออกไปค้างคืนที่ภูเขามะกอก แล้วผู้คนก็ตื่นนอนแต่เช้าตรู่เพื่อ

มาฟังค�าสอนของท่านที่พระวิหาร



207

บทที่ 22
นายยูดาส สมคบกับผู้น�าเมืองเยรูซาเล็ม 

ทรยศองค์สันติราช
  เทศกาลขนมปังไร้เชื้อเกือบจะถึงแล้ว คือเทศกาลลูกแกะปัส

กาซึ่งเป็นเทศกาลประจ�าปีที่ส�าคัญที่สุดของชาวยิว พวกผู้น�า

นักบวชและครูสอนพระธรรมบัญญัติรวมหัวกัน เพื่อหาทาง

สังหารท่านเยซู แต่พวกเขาต้องระวังตัวเพราะไม่กล้าเผชิญพลัง

ประชาชน

ก่อนหน้านี้มารซาตานต่อต้านลับหลังองค์สันติราช แต่ตอนนี้มันใช้นายยูดาส

เพื่อทรยศพระองค์ อาวุธที่ร้ายแรงที่สุดที่มารซาตานมีอยู่ก็คือความตาย หาก

ใครต่อต้าน มันก็จะฆ่าทิ้ง มารซาตานเชื่อว่าหากสังหารท่านเยซูได้ก็ถือว่ามี

ชัยชนะไปแล้ว  แต่พระราชอ�านาชขององค์สันติราชยิ่งใหญ่กว่าความตาย 

นี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยคาดคิดไว้

เมื่อเราต่อสู้กับความชั่วร้ายตามแบบอย่างขององค์สันติราช มารซาตานก็

อยากจะฆ่าเรา แต่ในที่สุดองค์สันติราชจะมอบชีวิตใหม่ให้เรา เป็นร่างกายใหม่

ในยุคใหม่แห่งนิรันดร์กาล หลักฐานแห่งชีวิตใหม่นี้ก็คือองค์สันติราชนั่นเอง แม้

พระองค์ตายบนไม้กางเขน ความตายก็ยังไม่อาจจะหน่วงเหนี่ยวพระองค์ไว้ได้ 

เพียงแค่สามวัน พระองค์ก็จะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมา ในตอนเช้าวันอีสเตอร์
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  แล้วมารซาตานก็มาครอบง�านายยูดาส อิสคาริโอท คนนี้

เป็นหนึ่งในลูกศิษย์สิบสองคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับท่าน นาย

ยูดาสแยกตัวไปสมคบกับผู้น�านักบวชและผู้เชี่ยวชาญพระธรรม

บัญญัติ  เพื่อหาทางทรยศท่านเยซูไปสู่เงื้อมมือฝ่ายเขา พวก

เขาก็ชอบใจและร่วมมือหาเงินรางวัลมาให้ ดังนั้นนายยูดาสจึง

ยินยอมวางแผน หาโอกาสที่ท่านเยซูจะห่างจากสายตามวลชน 

เพื่อพวกเขาจับตัวท่านได้ง่ายๆ

ฉลองมื้อสุดท้ายกับลูกศิษย์คนสนิท
  แล้วในที่สุด เทศกาลขนมปังไร้เชื้อก็มาถึง วันแรกจะเป็นวัน

สังเวยลูกแกะปัสกา ท่านเยซูมอบหมายงานให้นายเปโตรกับ

นายยอห์นไว้ว่า “จงไปเตรียมงานเลี้ยงลูกแกะปัสกา พวกเราจะ

ได้กินดื่มเลี้ยงฉลองด้วยกัน”  พวกเขาจึงถามท่านว่า “เราจะจัด

งานเลี้ยงที่ไหนดีครับ”  ท่านตอบพวกเขาว่า “พอเจ้าเข้าถึงตัว

เมือง ก็จะเห็นผู้ชายคนหนึ่งแบกไหน�้ามาหาเจ้า ตามเขาไปถึง

บ้าน แล้วก็บอกเจ้าของบ้านว่า ‘ท่านอาจารย์ถามว่า ห้องรับแขก

อยู่ที่ไหน เราจะฉลองงานเลี้ยงลูกแกะปัสกากับลูกศิษย์ของเรา’ 

แล้วเขาก็จะพาเจ้าไปชมห้องใหญ่ชั้นบน มีเครื่องเรือนตกแต่งไว้
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เรียบร้อยแล้ว เจ้าจัดงานเลี้ยงที่นั่นได้เลย” พวกเขาออกไปตาม

ค�าสั่ง และทุกสิ่งก็ตรงตามที่ท่านบอกไว้ พวกเขาจึงเริ่มจัดงาน

เลี้ยงลูกแกะปัสกา

พิธีมหาสนิทกับองค์สันติราช
  เมื่อเวลามาถึง ท่านเยซูก็นั่งอิงข้างโต๊ะอาหารร่วมกับคณะทูต 

ท่านบอกพวกเขาว่า “เราตื่นเต้นจริงๆ ตั้งใจมานานแล้ว อยาก

จะฉลองงานลูกแกะปัสกาครั้งนี้กับพวกเจ้าก่อนที่เราจะต้องรับ

ความเจ็บปวด เราขอบอกเจ้าไว้เลยว่า หลังจากนี้เราจะไม่ยอม

ฉลองงานเลี้ยงปัสกาอีกต่อไป จนกว่าที่ความหมายงานปัสกาจะ

เสร็จสมบูรณ์ในพระราชอาณาจักรของพระเจ้า”  แล้วท่านก็ยก

ถ้วยขึ้นมา ขอบพระคุณพระเจ้า เสร็จแล้วก็กล่าวว่า 

 “พวกเจ้าจงรับถ้วยนี้ไปแบ่งกันดื่ม 

 เพราะเราบอกเจ้าไว้เลยว่า ตั้งแต่นี้ต่อไป 

พิธีมหาสนิท เป็นพิธีที่ชาวคริสเตียนฉลองเป็นประจ�าเพื่อร�าลึกถึงร่างกาย

และโลหิตขององค์สันติราชที่พระองค์มอบให้ เพื่อที่เราจะรอดได้จากความชั่ว

ร้ายและความตาย ซึ่งเป็นผลจากความบาป และน�าเราเข้าใกล้ชิดองค์พระบิดา

เพื่อสันติสุขที่แท้จริง
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 เราจะไม่ยอมดื่มน�้าที่คั้นจากพวงองุ่น 

 จนกว่าพระราชอาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึง” 

  แล้วท่านรับก้อนขนมปัง ขอบพระคุณพระเจ้า หักก้อนขนมปัง 

แบ่งให้พวกเขา เสร็จแล้วก็กล่าวว่า 

 “นี่คือร่างกายของเรา ประทานไว้เพื่อพวกเจ้า 

 จงท�าเช่นนี้เพื่อระลึกถึงเรา” 

  เมื่อพวกเขากินอาหารเสร็จแล้ว ท่านก็ยกถ้วยขึ้นมาเช่น

เดียวกันกับครั้งก่อน และกล่าวว่า 

 “ถ้วยนี้ เป็นพระพันธสัญญาใหม่ 

 คือโลหิตของเรา หลั่งเพื่อพวกเจ้า”

  “แต่ดูสิ มือของคนทรยศอยู่ร่วมกับเราบนโต๊ะอาหารนี้ เพราะ

บุตรมนุษย์ต้องไปตามทางที่ก�าหนดไว้แล้วล่วงหน้า 

แต่คนที่ทรยศบุตรมนุษย์นั้นวิบัติแน่ๆ” 

  พวกเขาจึงสนทนากันว่า ใครหนอใคร จะเป็นคนกระท�าสิ่งเลว

ร้ายอย่างนี้ได้ 



213

  แต่คุยกันไปคุยกันมา เหล่าลูกศิษย์ก็เริ่มเถียงกันเองว่า 

ในกลุ่มนี้ ลูกศิษย์คนไหนยิ่งใหญ่ที่สุด 

  ท่านเยซูจึงสอนพวกเขาว่า  

  “พวกราชาของคนต่างชาติมักจะกดขี่พลเมือง  และพวกที่มี

อ�านาจควบคุมคนอื่นกลับไปมีสมญานามว่าเป็นผู้มีพระคุณ แต่

ส�าหรับพวกเจ้านั้น ต้องไม่ท�าตัวอย่างนี้” 

“คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกลุ่ม ต้องถ่อมตัวเสมือนผู้น้อย 

และผู้น�า ก็ต้องถ่อมตัวเสมือนผู้รับใช้” 

  “เพราะใครหนอใครที่ยิ่งใหญ่กว่ากัน คนที่นั่งอิงกายทาน

อาหารหรือคนที่คอยปรนนิบัติ คนที่อิงกายสบายๆไม่ใช่หรือ 

แต่เห็นไหมว่า แม้แต่ตัวเราเองก็ยังอยู่ร่วมกับพวกเจ้าในฐานะ

ที่เราเป็นผู้รับใช้” 

หากเราต้องการเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสายตาของพระเจ้า 

เราก็ต้องท�าตามแบบอย่างองค์สันติราชและไม่เลียนแบบ 

ผู้น�าในโลกนี้ เราต้องใช้ความสามารถของเราเพื่อแสดงความรัก 

และรับใช้ผู้อื่นตามแบบองค์สันติราช
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กล่าวค�าอ�าลาลูกศิษย์คนสนิท
  “ตลอดการทดสอบของเรา พวกเจ้าก็อยู่ร่วมทุกข์ร่วมยาก

กับเรามาตลอด พระบิดามอบหมายพระราชอาณาจักรมาให้

เราปกครอง เราก็มอบหมายพระราชอาณาจักรให้พวกเจ้า

ร่วมปกครอง ดังนั้น เจ้าก็จะได้ร่วมกินดื่มงานฉลองของเราที่

พระราชอาณาจักรของเรา และพวกเจ้าจะนั่งบัลลังก์พิพากษา

ชนชาติอิสราเอลทั้งสิบสองเผ่า” 

  “ซีโมนเอ๋ย ซีโมน ดูให้ดี มารซาตานเรียกร้องต้องการตัวพวก

เจ้า อยากจะร่อนพวกเจ้าทั้งกลุ่มดั่งร่อนข้าว แต่เราภาวนา

อธิษฐานเผื่อตัวเจ้าไว้แล้ว ว่าความเชื่อของเจ้าจะไม่ขาดหาย

ไป พอเจ้ากลับตัวมาได้อีกครั้งหนึ่ง จงเสริมก�าลังให้พี่น้องของ

เจ้า” 

  นายเปโตรตอบท่านว่า “พระองค์เจ้า กระผมพร้อมอยู่แล้วที่

จะติดตามพระองค์ไป ถึงเข้าคุกก็จะตาม ถึงตายก็จะตาม”
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  ท่านเยซูจึงบอกเขาว่า 

“ฟังให้ดีเปโตร วันนี้ไก่จะไม่ขัน  

จนกว่าเจ้าจะปฏิเสธว่า 

เจ้าไม่รู้จักเราเลย ถึงสามครั้ง” 

  แล้วท่านเยซูก็ถามพวกเขาว่า “จ�าได้ไหม ตอนที่เราส่งพวก

เจ้าไปท�างาน ไม่ให้พกพากระเป๋าสตางค์ ถุงย่าม หรือรองเท้า

ส�ารอง เจ้าขาดแคลนอะไรไหม” พวกเขาตอบว่า “ไม่ขาดแคลน

อะไรเลย” 

  ท่านบอกพวกเขาว่า “แต่ตอนนี้ ถ้าเจ้ามีกระเป๋าสตางค์ก็

จงน�าติดตัวไป ถ้ามีถุงย่ามก็ต้องเอาไป ใครไม่มีดาบก็จงขาย

เสื้อคลุม ไปซื้อดาบมา เพราะพระธรรมของพระเจ้าจารึกไว้ว่า 

‘ผู้คนจะถือว่าเขาร่วมกลุ่มกับผู้ร้าย’ สิ่งนี้ต้องเป็นขึ้นจริงกับเรา 

เพราะอะไรก็ตามที่พระธรรมของพระเจ้าท�านายไว้เกี่ยวกับเรา 

ก็จวนจะเป็นจริงทั้งหมดแล้ว” 

  พวกเขาบอกท่านว่า “พระองค์เจ้า นี่ไง มีดาบอยู่สองเล่ม”  

ท่านจึงตอบว่า “แค่นั้นแหละพอแล้ว”
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ดิ้นรนอธิษฐาน
  ท่านเยซูออกไปจากที่นั่น แล้วก็ขึ้นภูเขามะกอกตามกิจวัตร

ของท่าน ลูกศิษย์ก็ตามท่านไป บนภูเขาท่านบอกพวกลูกศิษย์

ว่า “จงอธิษฐานเผื่อตัวเอง ไม่ให้เข้าสู่การทดสอบ”

แล้วท่านก็แยกตัวจากพวกเขาไปไม่ไกลนัก ท่านคุกเข่าอธิษฐาน

ตามล�าพังว่า

“พระบิดา หากพระองค์พอพระทัย 

โปรดน�าถ้วยนี้ออกไปจากข้าด้วยเถิด 

อย่างไรก็ตาม อย่าท�าตามความพอใจของข้า 

แต่ท�าให้ส�าเร็จตามความพอใจของพ่อ”

  ทันใดก็มีทูตจากสวรรค์เบื้องบนปรากฏมาต่อหน้าท่าน เสริม

ก�าลังให้ท่าน ท่านดิ้นรนอธิษฐานด้วยความปวดร้าวและความ

ทุกข์ใจมากขึ้นไปอีก เหงื่อของท่านเปลี่ยนไปเป็นดั่งหยาดโลหิต

ทางแห่งสันติสุขคือการเชื่อฟังพระบิดาและด�าเนินชีวิตตามตัวอย่างขององค์

สันติราช ซึ่งหมายความว่าเราอาจจะต้องทนทุกข์ยอมล�าบากต่อร่างกาย สูญ

เสียทรัพย์สิน หรือสละชีวิตตัวเอง เราจะน�าสันติสุขสู่โลกเพื่อผลประโยชน์ของ

พระราชอาณาจักรของพระเจ้า พระบิดาโปรดปรานคนเช่นนี้ยิ่งนัก



217

เม็ดใหญ่ ร่วงลงบนพื้นดิน  เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้ว ท่านก็ลุกไป

หาลูกศิษย์ของท่าน พบว่าพวกเขาหลับไปด้วยความเศร้า ท่าน

จึงบอกพวกเขาว่า “นอนหลับอยู่ท�าไม ตื่นขึ้นมาอธิษฐานเพื่อตัว

เอง ไม่ให้เข้าสู่การทดสอบ”

สู้รบพิษแห่งความชั่ว เผชิญหน้าคนทรยศ
  ท่านเยซูพูดยังไม่ทันจบ ดูสิ มีคนมาเป็นกลุ่มใหญ่ ลูกศิษย์คน

สนิทของท่านชื่อนายยูดาส เดินน�าฝูงเข้ามาใกล้ท่านเยซูเพื่อ

จุมพิตทักทายตามธรรมเนียมเพื่อนฝูง แต่ท่านเยซูถามเขาว่า 

“นายยูดาส เจ้าแน่ใจหรือว่าจะทรยศบุตรมนุษย์ด้วยการจุมพิต”

  พอทุกๆคนรอบข้างเห็นว่าอะไรก�าลังจะเกิดขึ้น พวกเขาก็ถาม

ว่า “พระองค์เจ้า ให้เราชักดาบสู้เลยดีไหม” มีคนหนึ่งชักดาบมา

ต่อสู้ ฟันดาบใส่ผู้รับใช้ของประมุขนักบวช ตัดหูข้างขวาของเขา

ขาด แต่ท่านเยซูกล่าวว่า “ไม่ได้ หยุดเดี๋ยวนี้” แล้วท่านก็แตะ

ต้องรักษาหูของคนเจ็บจนหายดี  พวกหัวหน้านักบวชกับเจ้า

หน้าที่พระวิหารและผู้อาวุโสออกมาพบ ท่านเยซูจึงพูดกับพวก

เขาว่า
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  “เอาดาบ เอาตะบอง มาปะทะกับโจรร้ายอุกฉกรรจ์หรือ

อย่างไร เราก็อยู่ในพระวิหารกับพวกท่านทุกๆวัน แต่ท่านไม่

เห็นจะลงมือท�าอะไรต่อเรา แต่ค�่าคืนนี้ต่างหาก เป็นเวลาของ

ท่าน พลังแห่งความมืดมิด” 

  พวกเขาจับกุมท่านเยซู แล้วก็พาท่านไปที่บ้านของประมุข

นักบวช นายเปโตรก็ตามหลังมาห่างๆ มีคนนั่งสุมไฟอยู่กลาง

สนามหน้าบ้าน นายเปโตรก็ร่วมนั่งกับพวกเขาด้วย แล้วก็มีสาว

รับใช้คนหนึ่งอยู่ที่นั่น เธอเห็นหน้านายเปโตรสะท้อนแสงจาก

เปลวไฟ พอจ้องหน้าได้ดีๆ เธอก็กล่าวว่า “นายคนนี้เป็นพวก

เดียวกันกับเขา” นายเปโตรกล่าวปฏิเสธว่า “สาวน้อย เราไม่รู้จัก

เขาเลย” สักครู่หนึ่ง ก็มีอีกคนเห็นหน้านายเปโตร “นี่เจ้าก็พวก

เดียวกันใช่ไหม” แต่นายเปโตรตอบว่า “ไม่ใช่หรอก เจ้าหนุ่ม”  

อีกหนึ่งชั่วโมงให้หลัง อีกคนก็ยืนกรานว่า “นายคนนี้เป็นพวก

เดียวกันกับเขาแน่นอน เห็นไหมว่าเป็นชาวกาลิลีเหมือนกัน”  

แต่นายเปโตรกล่าวว่า “พี่ชาย พูดเรื่องอะไรอยู่ กระผมไม่รู้เรื่อง”

  พูดยังไม่ทันขาดค�า ทันใดนั้น  ไก่ก็ขัน...
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  พระองค์เจ้าหันหน้ามามองนายเปโตร เขาจึงระลึกถึงค�าของ

พระองค์ที่ท�านายไว้ว่า “วันนี้ไก่จะไม่ขัน จนกว่าเจ้าจะปฏิเสธว่า

เจ้าไม่รู้จักเราเลย ถึงสามครั้ง” นายเปโตรจึงเดินออกไปจากที่

นั่น และร�่าไห้ด้วยความขมขื่น

  พวกคนที่คุมตัวท่านเยซู เยาะเย้ยท่านไปด้วย ทุบตีท่านไป

ด้วย แล้วเขาก็ปิดตาท่าน แล้วก็ล้อเลียนท่านว่า “สื่อพระธรรม

ออกมาสิท่าน บอกมาสิว่าใครนะทุบตีเรา” แล้วพวกเขาก็พูดจาดู

หมิ่นสบประมาทท่านอีกมากมาย

  พอถึงรุ่งเช้า สภาผู้อาวุโสของประชาชนก็มารวมตัวกัน มีทั้ง

เหล่าผู้น�านักบวชและครูสอนพระธรรมบัญญัติ พวกเขาน�าตัว

ท่านเข้าสภา แล้วก็ถามท่านว่า “ถ้าเป็นพระคริสต์เจ้าเหนือหัว

จริงๆ ก็บอกเรามาเลย”

  แต่ท่านเยซูตอบพวกเขาว่า “แม้เราจะบอก ท่านก็จะไม่เชื่อ แม้

เราจะถาม ท่านก็จะไม่ตอบ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่นี้ต่อไปบุตร

มนุษย์จะนั่งทางขวามือแห่งพระราชอ�านาจของพระเจ้า” ทุก

คนที่นั่นจึงถามท่านว่า “ถ้าเช่นนั้น ท่านก็เป็นพระราชบุตรของ



220

พระเจ้า”  ท่านก็ตอบพวกเขาว่า “พูดถูกแล้วว่าเราคือพระองค์” 

จากนั้นพวกเขาก็คุยกันว่า “อย่างนี้เราต้องมีค�าพยานอีกหรือไม่ 

เราได้ยินค�าพูดจากปากเขาเองอยู่แล้ว”

บทที่ 23
เผชิญหน้านักการเมือง

  ทั้งสภายืนขึ้นพร้อมเพรียงกัน และน�าท่านเยซูออกจากที่

ประชุมไปหาผู้ว่าการปีลาต ฟ้องร้องท่านเยซูดังนี้ “สภาของเรา

ตัดสินชี้ขาดไว้แล้วว่า ชายคนนี้ชักน�าชาติของเราไปในทางที่ผิด 

เขาห้ามปรามประชาชนไม่ให้จ่ายภาษีบรรณาการต่อจักรพรรดิ

ซีซาร์ แล้วก็ยังแต่งตั้งตัวเองให้เป็นพระคริสต์เจ้าเหนือหัว ซึ่ง

แปลว่าเป็นพระมหากษัตริย์”

  ผู้ว่าการปีลาตจึงสอบถามท่านว่า “เจ้าเป็นกษัตริย์ของคนยิว” 

ท่านเยซูตอบเขาว่า “เป็นอย่างที่ท่านพูด” ผู้ว่าการปีลาตจึงบอก

ผู้น�านักบวชและฝูงชนว่า “เราไม่เห็นว่าชายผู้นี้มีความผิด

แต่อย่างใด” แต่พวกเขายืนกรานอย่างร้อนรนว่า “ชายคนนี้

ก่อกวนผู้คน สั่งสอนประชาชนทั่วแคว้นยูเดีย เขาเริ่มจากแคว้น

กาลิลีจนถึงที่นี่”  พอผู้ว่าการปีลาตได้ยินดังนั้นก็ถามทันทีว่า 
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เขาเป็นคนกาลิลีใช่ไหม แคว้นกาลิลีเป็นขอบเขตอ�านาจของเจ้า

เมืองเฮโรด ปีลาตจึงส่งตัวท่านเยซูไปหาเขา เพราะในขณะนั้น 

เจ้าเมืองก็อยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มเช่นเดียวกัน

เผชิญหน้าเจ้าเมืองเฮโรด
  เมื่อเจ้าเมืองเฮโรดพบท่านเยซูก็ดีอกดีใจ เพราะรู้ชื่อเสียงของ

ท่านและอยากจะพบท่านมาเนิ่นนานแล้ว หวังไว้ในใจว่าจะได้ชม

ท่านเยซูส�าแดงปาฏิหาริย์  เจ้าเมืองเฮโรดใช้เวลาสอบปากค�า

นานพอสมควร แต่ท่านเยซูเงียบกริบไม่ยอมตอบอะไรเลย

  ผู้น�านักบวชและครูสอนพระธรรมบัญญัติก็ยืนอยู่ที่นั่น ใส่ความ

ท่านอย่างร้อนแรง ทั้งเจ้าเมืองเฮโรดและนายทหารใต้บัญชา

ต่างก็หมิ่นประมาทและเยาะเย้ยท่าน นอกจากนั้นก็เอาเสื้อ

คลุมหรูหรามาแกล้งแต่งตัวท่านเพื่อเป็นการล้อเลียน แล้วก็ส่ง

ท่านกลับไปหาผู้ว่าการปีลาต  ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ผู้ว่าการ

ปีลาตกับเจ้าเมืองเฮโรดกลับกลายเป็นเพื่อนกัน ซึ่งก่อนหน้านั้น

เขาเป็นคู่อริ
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องค์สันติราชเลือกไม้กางเขนเพื่อพิชิตความตาย
  ผู้ว่าการปีลาตจึงเรียกตัวผู้น�านักบวชและผู้ปกครอง รวมทั้ง

ปวงชนมาชุมนุมกัน เขากล่าวว่า 

  “พวกท่านน�าชายผู้นี้มาหาเรา ด้วยข้อกล่าวหาว่าเขาชักน�า

ประชาชนไปในทางที่ผิด แต่เมื่อเราสอบสวนคดีต่อหน้าพวก

ท่านแล้ว เราไม่เห็นว่าเขามีความผิดอะไรตามข้อกล่าวหา 

เจ้าเมืองเฮโรดก็ไม่คิดว่าเขามีความผิดอะไร จึงส่งตัวกลับ

มาหาเรา  ดังนั้น เนื่องจากว่าเขาไม่มีความผิดที่สมควรโทษ

ประหารชีวิต เราก็จะเฆี่ยนตักเตือนแล้วก็ปล่อยตัว” 

  ทุกๆปี ในวันฉลองเทศกาลลูกแกะปัสกา ผู้ว่าการปีลาตมีข้อ

ผูกมัดให้แสดงความกรุณาปล่อยตัวนักโทษหนึ่งคน

  แต่ฝูงชน พร้อมเพรียงกัน ส่งเสียงเรียกร้องดังลั่นว่า “ไม่เอา

คนนี้ ปล่อยตัวนายบารับบัสมาให้เรา” นายบารับบัสเข้าคุก 

เพราะเขาก่อการกบฏที่กรุงเยรูซาเล็มและเป็นฆาตกร

  ผู้ว่าการปีลาตปราศรัยอีกครั้งเพราะอยากจะปล่อยตัวท่านเยซู 

แต่ฝูงชนตะโกนออกมา “ต้องตรึงไม้กางเขน เอามันมาตรึงไม้
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กางเขนให้ตาย”  ผู้ว่าการปีลาตจึงตอบเป็นครั้งที่สาม “ท�าไมละ 

เขาท�าความชั่วร้ายอะไรไป เราไม่เห็นว่าเขามีความผิดต้องโทษ

ประหารชีวิต ฉะนั้นเราจะเฆี่ยนตักเตือนแล้วก็จะปล่อยตัว”

  แต่ฝูงชนยืนกรานด้วยเสียงดังลั่นให้ประหารชีวิตท่านเยซู

ด้วยไม้กางเขน ในที่สุดพลังเสียงของพวกเขาก็ชนะ  ผู้ว่าการ

ปีลาตตัดสินคดีตามค�าเรียกร้อง ปล่อยตัวคนร้ายที่จ�าคุกด้วยคดี

กบฏและฆาตกรรม แต่ส�าหรับท่านเยซู ผู้ว่าการปีลาตส่งตัวไป

ให้ฝูงชนท�าตามใจชอบ

  ในขณะที่พวกเขาน�าตัวท่านออกไป พวกเขาก็ดึงตัวชายคน

หนึ่ง ชื่อนายซีโมนจากกรุงไซรีนให้แบกไม้กางเขนตามหลังท่าน

เยซู ชายคนนี้พึ่งจะเข้ามาจากนอกเมือง แล้วก็มีขบวนใหญ่แห่

ตามหลังท่านมา มีทั้งผู้หญิงอีกหลายคนโศกเศร้าคร�่าครวญ

เพราะท่าน แต่ท่านเยซูหันหน้าไปทางกลุ่มผู้หญิงนั้น และกล่าว

ว่า 

  “อย่าร้องไห้เพื่อเราเลย ธิดาแห่งกรุงเยรูซาเล็ม แต่จงร้องไห้

เพื่อตัวเองและเพื่อลูกหลาน เพราะดูสิ วันหนึ่งคนเขาก็จะ
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ร้องออกมาว่า ‘คนที่เป็นหมัน ท้องที่ไม่เคยมีลูก อกที่ไม่เคย

มีน�้านม ทั้งหมดนี้ชื่นใจด้วยพระพร’ และเขาก็จะอ้อนวอนต่อ

ภูเขาสูง ‘ได้โปรดถล่มทับเรา’ อ้อนวอนต่อเนินเขา ‘ได้โปรด

ก�าบังเราด้วย’ เพราะหากพวกเขาท�าสิ่งเหล่านี้เมื่อต้นไม้ยัง

เขียวขจี อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อต้นไม้แห้งตายไปแล้ว” 

ต่อสู้อ�านาจความตายบนไม้กางเขน 
เพื่อให้อภัยคนบาป

  มีคนร้ายสองคนถูกส่งมาตายพร้อมกับท่านเยซู เมื่อพวกเขา

มาถึงสถานที่ที่มีชื่อว่าแดนกะโหลก พวกเขาก็ตรึงท่านบนไม้

กางเขน คนร้ายสองคนก็ถูกตรึงด้วย คนหนึ่งทางซ้ายมือ อีกคน

ทางขวามือของท่าน  แต่ท่านเยซูกล่าวว่า

“พระบิดา ให้อภัยพวกเขาเถิด 

เพราะเขาไม่รู้ ว่าท�าอะไรลงไป”

  แล้วก็มีคนจับสลากแบ่งเสื้อผ้าของท่าน หลายคนก็มามุงด ู

แต่พวกผู้น�าพูดจาเสียดสีท่าน “เขาช่วยชีวิตผู้อื่นได้ เราก็ยอมให้

เขาช่วยชีวิตตัวเอง หากเขาเป็นพระคริสต์เจ้าเหนือหัวที่พระเจ้า
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ส่งมาจริงๆ หากพระเจ้าเลือกเขาไว้จริงๆ ก็ให้เขาช่วยชีวิตตัว

เองเถิด”  หมู่ทหารก็มาเยาะเย้ยท่าน เสนอเหล้าองุ่นเปรี้ยวให้

ท่านดื่ม แล้วก็พูดว่า “หากเจ้าเป็นพระมหากษัตริย์ของคนยิว ก็

ช่วยชีวิตตัวเองสิ” แล้วก็เขียนป้ายไว้เหนือศีรษะของพระองค์ว่า

“นี่คือพระมหากษัตริย์ของคนยิว”

 ในขณะที่ตรึงอยู่บนไม้กางเขน หนึ่งในสองคนร้ายก็มีวาจา

สบประมาทท่าน “เป็นพระคริสต์เจ้าเหนือหัวใช่ไหม ช่วยชีวิตตัว

เอง แล้วก็ช่วยชีวิตเราด้วย”  แต่คนร้ายอีกคนหนี่งประณามเขา

ว่า  “ท�าไมเจ้าไม่ย�าเกรงพระเจ้า เห็นไหมว่าถูกประหารชีวิตด้วย

กัน ส�าหรับเรานั้นยุติธรรมแล้ว เพราะเราท�าผิดสมควรตาย แต่

ชายคนนี้ไม่ได้ท�าผิดอะไรเลย”  แล้วเขาก็พูดว่า 

 “ท่านเยซู พอไปถึงพระราชอาณาจักรของพระองค์แล้ว 

 โปรดระลึกถึงกระผมด้วย”

  พระองค์จึงตอบเขาว่า 

 “อาเมน เจ้าเชื่อเราได้เลย 

 วันนี้นี่แหละ เจ้าจะอยู่กับเราในสวนแห่งความสุข”
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  ใกล้เที่ยงวันแล้ว ความมืดมิดลงมาปกคลุมทั่วแผนดินจนถึง

บ่ายสามโมง แสงตะวันหยุดยั้ง ม่านใหญ่ในพระวิหารขาดครึ่ง

  ท่านเยซูส่งเสียงร้องดังลั่นว่า 

“พระบิดา ลูกมอบวิญญาณสู่อุ้งมือพ่อ”

  พอพระองค์พูดจบก็หายใจออกไปเป็นครั้งสุดท้าย

  เมื่อนายร้อยแห่งกองทัพราชอาณาจักรโรมันเห็นดังนี้ ก็

สรรเสริญพระเจ้าว่า

 “แน่นอนแล้ว ชายคนนี้ชอบธรรม ไร้มลทิน”

  ฝูงชนทุกคนที่มาชุมนุมดูเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่นี้ พอเห็นว่า

อะไรเกิดขึ้นก็ชกหัวใจตัวเองด้วยความเศร้าโศก แล้วก็เดินทาง

กลับไป เพื่อนฝูงของพระองค์และหมู่สตรีที่ติดตามพระองค์มา

จากแคว้นกาลิลี ก็จับตามองสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้จากที่ห่างๆ
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พักในอุโมงค์หิน
  มีชายผู้หนึ่ง ชื่อนายโยเซฟจากเมืองอาริมาเธียซึ่งเป็นเมือง

ของชาวยิว เป็นคนดีและคนชอบธรรม ถึงแม้ว่าจะเป็นสมาชิก

สภาผู้อาวุโส ก็มิได้เห็นชอบต่อแผนการและการกระท�าของสภา 

และเขาก็ยังตั้งหน้าตั้งตารอคอยไขว่คว้าหาพระราชอาณาจักร

ของพระเจ้า

  ชายคนนี้ไปหาผู้ว่าการปีลาต ขอศพท่านเยซูไปฝัง เขาปลด

ร่างของท่านเยซูลงมา ห่อร่างกายของพระองค์ด้วยผ้าลินิน และ

พาพระองค์ไปฝังไว้ในอุโมงค์ใหม่ที่ภูเขาหิน เป็นอุโมงค์ที่ไม่

เคยมีใครมาฝังไว้ก่อน   วันนี้เป็นวันเตรียมพัก และวันนมัสการ

พระเจ้าประจ�าสัปดาห์ก็จะเริ่มเย็นวันนั้น หมู่สตรีที่ติดตาม

พระองค์มาจากแคว้นกาลิลีก็เดินตามกันมา พวกเธอเห็นอุโมงค์

และรู้ว่าร่างกายของพระองค์ฝังไว้เช่นไร แล้วพวกเธอก็กลับไป

เตรียมน�้าหอมและสมุนไพร

  เมื่อถึงวันนมัสการพระเจ้าประจ�าสัปดาห์ พวกเธอก็พักผ่อน

ตามพระธรรมบัญญัติของพระเจ้า
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บทที่ 24
วันอีสเตอร์ คือวันที่องค์สันติราชเอาชนะความตาย

เพื่อเราทุกคน
  เช้ามืดวันแรกของสัปดาห์ กลุ่มสตรีเดินทางไปยังอุโมงค์นั้น

พร้อมด้วยเครื่องหอมที่เขาจัดเตรียมไว้ พวกเธอพบว่าศิลาที่

ปิดปากอุโมงค์กลิ้งออกไปแล้ว แต่พอเข้าไปข้างในกลับไม่เห็น

ร่างของเยซูองค์จอมเจ้านาย พวกเธอก�าลังวุ่นวายใจ แต่ดูตรง

นั้นสิ จู่ๆก็มีชายสองคนปรากฏกายอยู่ใกล้ๆ เสื้อผ้าสว่างด้วย

แสงประกายเจิดจ้า

  พวกผู้หญิงต่างก็ตกอกตกใจ และคุกเข่าน้อมหัวลงสู่พื้นดิน 

ชายสองคนนี้บอกพวกเธอว่า

  “ท�าไมเจ้ามองหาคนเป็นในแดนคนตาย  พระองค์มิได้อยู่ที่นี่ 

พระองค์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้ว จ�าได้ไหม ตั้งแต่ที่พระองค์อยู่ที่

แคว้นกาลิลีก็บอกเจ้าไว้ก่อนแล้วว่า บุตรมนุษย์ผู้นี้จะต้องเข้าสู่

เงื้อมมือคนใจบาป จะถูกตรึงบนไม้กางเขน และในวันที่สามจะ

ฟื้นขึ้นจากความตาย”
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องค์สันติราชตายบนไม้กางเขนบ่ายวันศุกร์ พระองค์ฟื้นคืนชีพ 

เช้าวันอาทิตย์ นี่คือเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 

ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ความตายไม่มีฤทธิ์อ�านาจเหนือพระองค์และ

ประชากรของพระองค์อีกต่อไป ยุคใหม่ขององค์สันติราช 

เริ่มต้นขึ้น ณ บัดนี้ เป็นยุคใหม่แห่งสันติสุข 

ยุคแห่งนิรันดร์กาลนี้จะมาแทนที่ยุคปัจจุบัน 

ชาวคริสเตียนระลึกถึงวันที่น่ายินดีน่าเปรมปรีดิ์นี้ทุกวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวัน

นมัสการพระเจ้าของชาวคริสเตียนทั่วโลก และทุกปีจะมีงานฉลองใหญ่ปีละครั้ง

คือวันอีสเตอร์ ซึ่งก็เป็นวันอาทิตย์เช่นเดียวกัน

องค์สันติราชเป็นความหวังเพื่อให้ท่านใช้ชีวิตโดยสันติสุข 

ในยุคนี้และยุคแห่งนิรันดร์กาล ที่จะมาถึงแน่นอน
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  พวกผู้หญิงจึงระลึกถึงค�าพูดของท่าน พวกเธอออกจากอุโมงค์

ไปบอกทุกๆคน รวมทั้งลูกศิษย์คนสนิทของท่านเยซูทั้งสิบ

เอ็ดคนที่ท่านแต่งตั้งให้เป็นคณะทูต กลุ่มผู้หญิงนี้ มีมารีย์ชาว

มักดาลา มีโยอันนา มีมารีย์แม่ของนายยากอบ แล้วก็มีผู้หญิง

คนอื่นที่ไปกับพวกเธอด้วย กลุ่มนี้เล่าเหตุการณ์ให้คณะทูตฟัง 

แต่พวกเขาคิดว่านี่เป็นเรื่องเหลวไหล ไม่มีใครเชื่อพวกเธอ แต่

นายเปโตรรีบวิ่งไปที่อุโมงค์ เขานั่งยองๆ มองไปข้างใน ก็เห็น

แต่ผ้าลินินกองไว้ที่นั่น เขาจึงกลับบ้านด้วยความประหลาดใจใน

สิ่งที่เกิดขึ้น

ลูกศิษย์สองคนเดินทางกับองค์สันติราช 
แต่ดูไม่ออกว่าเป็นพระองค์

  ในวันเดียวกัน ลูกศิษย์อีกสองคนก�าลังเดินทางไปสู่หมู่บ้าน

เอมมาอูส ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปประมาณสอง

ชั่วโมงครึ่ง ทั้งสองคนเดินไปก็สนทนากันไปเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น 

ในขณะที่เขาพูดคุยปรึกษากันอยู่ ตัวท่านเยซูเองก็เดินมาใกล้ๆ

ร่วมเดินทางกับเขา แต่ดวงตาของทั้งสองคนกลับมองไม่ออกว่า

เป็นพระองค์เอง
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  พระองค์จึงถามพวกเขาว่า “เดินไปคุยไป เถียงกันเรื่องอะไร

อยู่”  ทั้งสองคนหยุดเดิน หน้าตาก็เศร้าหมอง คนหนึ่งมีชื่อว่า 

เคลโอปัสตอบว่า “ช่วงนี้ท่านมาเยี่ยมกรุงเยรูซาเล็มแล้วท�าไม

ไม่รู้เรื่องส�าคัญ ใครๆก็รู้เรื่องนี้ มีแต่ตัวท่านเองที่ไม่รู้”  ท่านเยซู

จึงถามเขาว่า  “เรื่องอะไร” 

  ทั้งสองคนจึงเล่าเรื่องให้ท่านเยซูฟัง “เกี่ยวกับท่านเยซูจาก

เมืองนาซาเร็ธ เป็นนักสื่อพระธรรม ผลงานและค�าสอนของ

ท่านยิ่งใหญ่มากมายในสายตาของพระเจ้าและผู้คน แต่ผู้น�า

นักบวชและผู้ปกครองบ้านเมืองเรากลับพิพากษาลงโทษ

ประหารชีวิตท่าน ตรึงท่านบนไม้กางเขน” 

  “แต่พวกเราก็เคยหวังใจไว้ว่า คนนี้นี่แหละจะเป็นผู้ปลดปล่อย

ชาติอิสราเอลให้มีอิสรภาพ  แล้วอีกอย่าง วันนี้เป็นวันที่สาม

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้หญิงบางคนในกลุ่มของเราก็มีเรื่อง

น่าพิศวงมาบอก พวกเขาไปที่อุโมงค์ตั้งแต่เช้ามืด แต่หาศพ

ของท่านไม่เจอ แล้วกลับมาบอกพวกเราว่า มีนิมิตเห็นทูต

สวรรค์บอกว่าท่านเยซูยังทรงชีพอยู่” 
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  “บางคนในกลุ่มของเราก็ตามกันไปที่อุโมงค์ แล้วก็เห็นว่าทุก

อย่างตรงตามที่พวกผู้หญิงเล่าให้ฟัง แต่ไม่มีใครเห็นตัวท่าน” 

  ท่านเยซูจึงบอกพวกเขาว่า  “โอ้ คนโง่เขลา ใจก็เฉื่อยชา แล้ว

ยังไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟังค�าสอนของนักสื่อพระธรรม ไม่รู้หรือ

ว่าคนที่เป็นพระคริสต์เจ้าเหนือหัวก็จ�าเป็นจะต้องทนทุกข์เช่น

นี้ เมื่อส�าเร็จแล้วพระองค์จึงจะครองราชย์ด้วยพระสิริ” 

  แล้วพระองค์ก็อธิบายความหมายพระธรรมของพระเจ้า 

ที่เกี่ยวเนื่องกับตัวเอง เริ่มจากค�าสอนของท่านโมเสส 

จนถึงนักสื่อพระธรรมทั้งหลาย

  เมื่อใกล้ถึงที่หมายปลายทางของพวกเขา พระองค์ท�าท่า

เหมือนกับว่าจะเดินทางต่อไปอีก แต่พวกเขาคะยั้นคะยอว่า  

“ค้างคืนกับพวกเราเถิด ตอนนี้ก็บ่ายแก่ๆแล้ว  อีกสักครู่ก็จะมืด

เกินไป” 

  พระองค์จึงยอมเข้าที่พักของพวกเขา พระองค์อิงกายที่โต๊ะ

อาหารร่วมกัน ยกก้อนขนมปังขึ้นมา แล้วกล่าวค�าอวยพระพร 

เสร็จแล้วก็หักก้อนขนมปังไปแบ่งให้พวกเขากิน ทั้งหมดนี้ท�าให้
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ดวงตาของพวกเขากระจ่างแจ้ง มองออกทันทีว่าชายคนนี้คือ

ท่านเยซูนั่นเอง

  แต่แล้วพระองค์ก็หายวับไปกับตา

  พวกเขาจึงพูดกันว่า “รู้สึกไหม เหมือนว่ามีไฟร้อนๆ ระอุใน

หัวใจตอนที่ท่านพูดคุยกับเรามาตลอดทาง ไฟระอุในหัวใจเมื่อ

ท่านอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟัง” 

  พวกเขาจึงลุกขึ้นทันที และรีบเดินกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม 

เขามาพบชุมนุมกลุ่มลูกศิษคนสนิทของท่านเยซูสิบเอ็ดคน

พร้อมกับอีกหลายคนด้วย กลุ่มนี้รายงานให้พวกเขาฟังว่า 

“พระองค์เจ้าคืนชีพขึ้นมาจริงๆ พระองค์ปรากฏตัวต่อนาย

ซีโมนด้วย”

  พวกเขาจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางให้กลุ่มนี้ฟัง 

เล่าว่า พอพระองค์หักก้อนขนมปังก็รู้ทันทีว่าคนแปลกหน้าคน

นั้นคือพระองค์นั่นเอง
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ปรากฏตัวท่ามกลางกลุ่มลูกศิษย์
  ในขณะที่พวกเขาคุยกัน ท่านเยซูก็มายืนอยู่ท่ามกลางพวกเขา

จริงๆ พระองค์กล่าวว่า “ขอสันติสุขจงมาสู่ท่านเถิด” แต่พวกเขา

ตกใจขวัญหนีดีฝ่อ เพราะนึกว่าพระองค์เป็นวิญญาณ

  ท่านกล่าวว่า  “ท�าไมหัวใจของเจ้าถึงปั่นป่วนเช่นนี้ และท�าไม

ถึงคลางแคลงใจ ดูให้ดีสิ นี่ก็มือของเรา นี่ก็เท้าของเรา แน่ใจได้

เลยว่าใช่เราจริงๆ แตะต้องตัวเรา มองเราให้ดี ถ้าเป็นวิญญาณ

ก็จะไม่มีเนื้อหนังร่างกายอย่างที่เรามี พวกเจ้าก็เห็นแล้วชัดๆ”

  พอพูดจบแล้ว พระองค์ก็ยื่นมือและเท้าของท่านให้พวกเขา

ดู  ในขณะนั้น พวกเขาก�าลังดีอกดีใจจนไม่อยากจะเชื่อสายตา

ตนเอง เต็มไปด้วยความประหลาดใจอย่างเหลือล้น แล้วพระองค์

ก็ถามว่า “มีอะไรให้เรากินไหม” พวกเขาจึงน�าปลาเผามาเสนอ 

พระองค์ก็หยิบปลาชิ้นนั้นมารับประทานต่อหน้าต่อตาพวกเขา

  แล้วพระองค์ก็บอกพวกเขาว่า “แต่ก่อน ตอนที่เราอยู่กับเจ้า 

เราสอนไว้ว่าทุกสิ่งที่พระคัมภีร์จารึกไว้เกี่ยวกับเราจะต้องเสร็จ

สมบูรณ์ ทั้งพระธรรมบัญญัติจากโมเสส และค�าสอนของนักสื่อ
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พระธรรม รวมทั้งบทเพลงสดุดี”

ค�าสัญญาว่าจะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ลูกศิษย์
  แล้วพระองค์ก็เปิดหูเปิดตาพวกเขาให้เข้าใจพระคัมภีร์ ท่าน

บอกว่า 

  “เป็นดั่งที่พระคัมภีร์จารึกไว้ พระคริสต์เจ้าเหนือหัวจ�าต้องทน

ทุกข์ และในวันที่สามพระองค์ก็จะคืนชีพจากความตาย” 

  “หลังจากนั้นจะมีการป่าวประกาศในพระนามของพระองค์ 

ประกาศให้ทุกเผ่าพันธุ์ทุกชนชาติกลับเนื้อกลับตัว  เพื่อพวก

เขาจะได้รับอภัยโทษบาป เริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็ม พวกเจ้าเป็น

ประจักษ์พยานต่อสิ่งเหล่านี้” 

“ดูให้ดี เราจะส่งพระสัญญาขององค์พระบิดาของเรา 

มาอยู่เหนือเจ้า” 

  “แต่จงรออยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม จนกว่าเจ้าจะได้รับการห่อหุ้ม

ด้วยอ�านาจจากเบื้องบน” 
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องค์สันติราช ลาไปรับอ�านาจจากฟ้าเบื้องบน
  แล้วท่านเยซูก็น�าพวกเขาออกไปไกล ถึงหมู่บ้านเบธาน ี

พระองค์ก็ชูมืออวยพรพวกเขา

ในขณะที่พระองค์อวยพรพวกเขาอยู่ 

พระองค์ก็ลาจากพวกเขาไปสู่ฟ้าเบื้องบน

พวกเขานมัสการพระองค์ 

แล้วก็กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม 

ด้วยใจยินดีปรีดา

หลังจากนั้นพวกเขาก็เข้าพระวิหารต่อไปเรื่อยๆ 

เพื่อสรรเสริญพระเจ้า
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เรื่ององค์สันติราชยังไม่จบแค่นี้...
  ลูกศิษย์ของพระองค์น�าหมายส�าคัญวันคริสต์มาส 

มาประกาศให้โลกรู้จนถึงทุกวันนี้ หากท่านอยากมีส่วนร่วม 

ในพระราชอาณาจักรแห่งสันติสุขนี้ ก็จงเชื่อฟังพระองค์ 

และติดตามพระองค์ สิ่งนี้มิใช่เรื่องของชาวยิวหรือฝร้่งเท่านั้น 

ความจริงแล้วพระเยซูเป็นชาวเอเชียเหมือนกับคนไทย 

ประชากรขององค์สันติราช มาจากทุกทวีป ทุกชาติ ทุกภาษา 

ทุกวัฒนธรรม องค์สันติราชรักคนไทย และต้องการมอบสันติสุข

ของพระองค์เข้ามาสู่บ้านเมืองของเรา

  ขอให้เรามีความรักซึ่งกันและกัน ต่อสู้ความชั่ว รักความ

ยุติธรรม ไม่แตกแยก ไม่ยอมรับผลงานของมารซาตาน ใช้ชีวิต

โดยชอบธรรม

  องค์สันติราชยินดีต้อนรับท่านสู่พระราชอาณาจักรของพระองค์ 

ท่านจะปฏิเสธพระองค์ได้หรือ?
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หากท่านอยากติดตามองค์สันติราช จงอธิษฐานดังนี้

  ข้าแต่พระบิดา วันนี้ลูกเชื่อแล้วว่า พระองค์เป็นพระเจ้าผู้สร้าง
โลก และจักรวาล ฉะนั้นลูกจะบูชา นมัสการพระองค์แต่เพียงผู้
เดียว

  ลูกขอสารภาพว่าลูกผิดบาปต่อพระองค์ และขอขอบคุณ
พระองค์ที่ทรงประทานพระเยซูมาเป็นองค์สันติราช ตรึงกางเขน
เพื่อรับโทษบาปแทนลูก

  ขอบคุณพระบิดา ที่ทรงยกโทษความบาปให้ลูกแล้ว ลูกเชื่อว่า
องค์สันติราชมีชัยชนะต่อความตาย ลูกจะติดตามพระเยซู รัก
และรับใช้พระองค์ด้วยชีวิตของลูก ด้วยความจริงใจ ด้วยทุกสิ่งที่
ลูกมี

  และลูกรู้ว่าวันหนึ่ง พระองค์จะให้ลูกคืนชีพจากความตาย 
เช่นเดียวกันกับพระองค์ พระเยซูจะเป็นความมั่นคงต่อลูก
พระองค์จะดูแลลูกตลอดไป ตั้งแต่ยุคนี้ จนถึงยุคแห่งนิรันดร์กาล

  ลูกขออธิษฐาน ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

  หลังการอธิษฐาน ขอให้ท่านไปนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร

เป็นประจ�า เพื่อมีส่วนร่วมในพระราชอาณาจักรแห่งสันติสุข 

ตลอดชีวิตในยุคนี้และยุคแห่งนิรันดร์กาล
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องค์สันติราชฟื้นคืนชีพจากความตาย เป็นไปได้หรือ?

  เรื่องขององค์สันติราช ที่พระองค์ฟื้นคืนชีพจากความตาย เป็น

เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ แต่เราอาจจะสงสัยว่าสิ่งนี้

เป็นไปได้หรือ?

  ค�าตอบก็คือ พระบิดาเป็นผู้สร้างโลกและจักรวาล ความ

สามารถของมนุษย์มีขีดจ�ากัด แต่พระเจ้าไม่มีขีดจ�ากัดเหมือน

มนุษย์ ชีวิตของเรามิใช่สิ่งบังเอิญ พระองค์เป็นผู้มอบชีวิตให้กับ

เรา พระองค์มีฤทธิ์เดชปกครองธรรมชาติ และพระองค์ก็มีฤทธิ์

เดชเหนือธรรมชาติ เหนือความตาย

  ส�าหรับพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ หากพระองค์สามารถ

มอบชีวิตสู่โลกนี้ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม พระองค์สามารถมอบชีวิตใหม่

ให้เราได้ ส�าหรับยุคแห่งนิรันดร์กาล



https://www.facebook.com/ThaiChristmas
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