อาทิตยที่ 12 เทศกาลธรรมดา
ขาวดี มธ 10:26-33
26
“อยากลัวมนุษยเลย ไมมีสิ่งใดที่ปดบังไว จะไมถูกเปดเผย ไมมีสิ่งใดที่ซอนเรน จะไมมี
27
ใครรู สิ่งที่เราบอกทานในที่มืด ทานจงกลาวออกมาในที่สวาง สิ่งที่ทานไดยินกระซิบที่หู จง
ประกาศบนดาดฟาหลังคาเรือน” 28“อยากลัวผูที่ฆาไดแตกาย แตไมอาจฆาวิญญาณได จงกลัว
ผูที่ทําลายทั้งกายและวิญญาณใหพินาศไปในนรก 29นกกระจอกสองตัว เขาขายกันเพียงหนึ่ง
บาทมิใชหรือ ถึงกระนั้น ก็ไมมีนกสักตัวเดียวที่ตกถึงพื้นดินโดยที่พระบิดาของทานไมทรง
เห็นชอบ 30ผมทุกเสนบนศีรษะของทานถูกนับไวหมดแลว 31เพราะฉะนั้น อยากลัวเลย ทานมี
คามากกวานกกระจอกจํานวนมาก” 32“ทุกคนที่ยอมรับเราตอหนามนุษย เราจะยอมรับผูนั้น
เฉพาะพระพักตรพระบิดาของเราผูสถิตในสวรรค 33และผูที่ไมยอมรับเราตอหนามนุษย เราก็จะ
ไมรับผูนั้นเฉพาะพระพักตรพระบิดาของเรา ผูสถิตในสวรรคดวย”
***********************
1. อยากลัว
กอนสงบรรดาอัครสาวกออกไปประกาศขาวดีเรื่องอาณาจักรสวรรคและรักษาคนเจ็บไข
พระเยซูเจาทรงสั่งสอนพวกเขาใหไปหาชาวอิสราเอลกอนคนตางชาติ เมื่อเดินทางก็อยาพกเงิน
หรือยามติดตัว ใหพรอมที่จะถูกเบียดเบียน และที่สําคัญคือ “อยากลัว” (มธ 10:1-31)
พระองคตรัสวา “อยากลัว” ถึง 3 ครั้งดวยกัน
1.
อยากลัวเพราะ “ไมมีสิ่งใดที่ปดบังไว จะไมถูกเปดเผย” (มธ 10:26)
ความหมายของพระองคชัดเจนคือ “ความจริงจะมีชัย” ดังที่ภาษิตละตินกลาวไว
วา “ความจริงคือสิ่งยิ่งใหญและจะมีชัยเหนือทุกสิ่ง”
ในอดีตมีคริสตชนจํานวนมากที่ตองเสียสละ ทนทุกข หรือยอมตายในสถานทีไ่ ม
เปดเผย แตวันนี้ประวัติศาสตรไดรับรูและบันทึกไวแลววาใครคือผูกดขี่และใครคือวีรบุรุษ บัดนี้
ทุกคนตางไดรับการตอบแทนตามการกระทําของตนแลว
นี่คือขอพิสูจนวาคําสอนของพระองคเปนความจริงเพราะถึงคนจะตายไปนาน
แลว แต “ความจริงเปนสิ่งไมตาย” และมีชัยในที่สุด
เพราะฉะนั้น เมื่อเราทํางานรับใชพระองคจึงไมตองกลัววาจะมีคนเขาใจผิดหรือ
ถูกใสราย...
เพราะความจริงเปนสิ่งไมตายและจะถูกเปดเผย !
ในเมื่ออยางไรเสียความจริงก็ตองเปนฝายชนะ พระองคจึงตรัสสั่งวา “สิ่งที่เรา
บอกทานในที่มืด ทานจงกลาวออกมาในที่สวาง สิ่งที่ทานไดยินกระซิบที่หู จงประกาศบน
ดาดฟาหลังคาเรือน” (มธ 10:27)

นั่นคือ เราตองประกาศขาวดีที่ไดรับมาอยางกลาหาญ และเพื่อจะทําเชนนี้ได
เราจําเปนตอง

1.1 ฟง เราจะสอนผูอื่นใหวายน้ําไดอยางไรหากตัวเราเองยังวายน้ําไมเปน
เชนเดียวกันเราจะประกาศขาวดีใหผูอื่นไดอยางไรหากตัวเราเองยังไมไดรับขาวดี ภาษิตละติน
จึงกลาวไววา “ไมมีใครสามารถใหสิ่งที่ตนไมมีได” (Nemo dat quod non habet.)
เพราะฉะนั้นเราจําเปนตองปลีกตัวจากความวุนวายในชีวิตประจําวัน
เพื่อจะไดอยูตามลําพังกับพระเยซูเจา เผื่อวาในยามที่ชีวิตของเรามืดมนพระองคจะตรัสกับเรา
หรือในยามโดดเดี่ยวอางวางพระองคจะกระซิบกับเรา หาไมแลวเราจะเอาความจริงอะไรไป
ประกาศแกผูอื่น
1.2 พูด เราตองพูดสิ่งที่ไดยินจากพระเยซูเจา แมวาการพูดนั้นจะทําให
ผูอื่นเกลียดชังเราหรืออาจเปนอันตรายถึงแกชีวิตก็ตาม
เราไมตองกลัวแมแตความตายเพราะการตัดสินของพระเจาอยูเหนือ
การตัดสินที่ผิดพลาดของมนุษย พระองคจะทรงแกไขและทําให “ความจริงมีชัย” ในที่สุด
2.
“อยากลัวผูที่ฆาไดแตกาย” (มธ 10:28)
โทษสูงสุดเทาที่มนุษยสามารถหยิบยื่นใหเราไดกค็ ือความตายฝายกาย ซึ่ง
เทียบกันไมไดเลยกับชะตากรรมของผูที่ไมซื่อสัตยตอพระเจา
เพราะฉะนั้นพระเยซูเจาจึงตรัสสั่งวา “จงกลัวผูที่ทําลายทั้งกายและวิญญาณให
พินาศไปในนรก” (มธ 10:28) และผูท ี่สามารถกระทําเชนนั้นไดก็คือพระเจา
หากฟงเผินๆ ดูเหมือนพระเจาจะนากลัวมากกวามนุษยเสียอีก !
แตเบื้องหลังคําสอนของพระองคตั้งอยูบนพื้นฐานความเชื่อของชาวยิวที่วา
“พระเจาทรงอํานาจเหนือชีวิตและความตาย ทรงนํามนุษยลงไปยังประตูแดนมรณะ และใหเขา
กลับขึ้นมาอีก มนุษยใจรายอาจฆาคนได แตจะนําลมหายใจที่ออกจากรางไปแลวกลับมาอีก
ไมได และไมอาจนําวิญญาณที่ถูกจองจําในแดนมรณะใหเปนอิสระได” (ปชญ 16:13-14)
จากความเชื่อที่วาพระเจาทรงมีอํานาจเหนือมนุษย เอเลอาซารผูเปนธรรมา
จารยคนสําคัญของชาวยิวจึงยอมสละชีวิตแทนการกินเนื้อหมูซึ่งเปนสิ่งผิดธรรมบัญญัติ ทาน
กลาววา “ขาพเจาอาจพนโทษทัณฑของมนุษยได แตจะหนีไมพนพระหัตถของพระผูทรงสรรพา
นุภาพไดเลย ไมวาขาพเจาจะยังมีชีวิตอยูหรือตายแลว ดังนั้น ขาพเจาจึงสละชีวิตอยางกลาหาญ
ณ บัดนี้ เพื่อแสดงวาขาพเจาสมควรกับวัยชรา จะไดเปนตัวอยางที่มีเกียรติใหเยาวชนเห็นวา
ควรเต็มใจตายอยางกลาหาญเพื่อธรรมบัญญัติศักดิ์สิทธิ์นาเคารพ” (2 มคบ 6:26-28)
จาก “กลัวผิดธรรมบัญญัติ” รับบีโยคานานไดพัฒนาความคิดไปสู “กลัวนรก”
ทานจึงอดรองไหไมไดเมื่อเห็นบรรดาศิษยมาเยี่ยมยามปวยหนัก จนพวกศิษยตองถามวา “โอ
ทานผูเปนเสาหลักและเปนแสงสวางของอิสราเอล ทําไมทานจึงรองไหเลา ?” รับบีโยคานาน
ตอบวา “ถาขาพเจากําลังถูกนําไปอยูตอหนากษัตริยผูซึ่งวันนี้อยูที่นี่แตพรุงนี้ก็ไปอยูในหลุมศพ
ผูซึ่งวันนี้อาจพิโรธ อาจจําคุก หรืออาจประหารชีวิตขาพเจาไดแตก็ไมใชโทษหรือความตาย

ตลอดนิรันดร อีกทั้งขาพเจายังมีโอกาสเอาใจหรือติดสินบนพระองคได ลําพังอยูตอหนากษัตริย
เชนวานี้ก็นารองไหอยูแลว แตนี่ขาพเจากําลังจะถูกนําตัวไปอยูเบื้องพระพักตรของกษัตริยแหง
บรรดากษัตริยทั้งหลาย ตอหนาองคพระผูศักดิ์สิทธิ์ผูทรงเจริญชีพตลอดนิรันดร หากพระองค
ทรงลงโทษขาพเจา โทษนั้นคงอยูชั่วนิรันดรและขาพเจาก็ไมมีทางติดสินบนไดดวย ขณะนี้
ขาพเจาอยูตอหนาทางสองแพรง ทางหนึ่งนําไปสวนเอเดน อีกทางหนึ่งนําไปสูนรก ซึ่งขาพเจาก็
ไมรูวาจะถูกนําไปทางไหน อยางนี้จะไมใหขาพเจารองไหไดอยางไร ?”
ความกลัวแบบรับบีโยคานานไดสืบทอดตอมาในพระศาสนจักรตราบจนถึงทุก
วันนี้ ดังจะเห็นไดจากคริสตชนจํานวนไมนอยที่ “ไมทําบาป” เพราะ “กลัวตกนรก”
เราเรียกความกลัวเชนนี้วา “ความกลัวอันศักดิ์สิทธิ์” (holy fear) ซึ่งแมจะ
ศักดิ์สิทธิ์เพราะชวยปองกันเราไมใหทําบาป แตถึงอยางไรมันก็ยังเปนความกลัวอยูดี
หันกลับไปดูชาวยิว ใชวาพวกเขาจะคิดถึงแต “ความกลัว” จนลืมเรื่อง “ความ
รัก” พวกเขาสอนวา “ผูที่ทําทุกสิ่งดวยความรักจะไดรับรางวัลสองเทาและสี่เทา จงทําทุกสิ่ง
ดวยความรัก เพราะที่ใดมีความรักก็ไมมีความกลัวและที่ใดมีความกลัวก็ไมมีความรัก เวนแต
ความสัมพันธกับพระเจา”
แปลวาความสัมพันธกับพระเจาจะประกอบดวยความรักหรือความกลัวเพียง
อยางใดอยางหนึ่งมิได จําเปนตองประกอบดวย “ทั้งความรักและความกลัว”
นั่นคือ เราไมไดกลัววาพระเจาจะลงโทษเรา แตเรากลัววาจะทําให
พระองคเสียพระทัยหากเราปฏิเสธความรักของพระองคดวยการทําบาป !!
เราเรียกความรักและความกลัวที่จะสูญเสียความรักเชนนี้วา “ความเคารพยํา
เกรงพระเจา” ซึ่งแตกตางกันโดยสิ้นเชิงกับ “ความกลัวตกนรก”
คําสอนของพระเยซูเจาจึงแปลความไดวา “อยากลัวมนุษยผูฆาไดแตกาย แตจง
เคารพยําเกรงพระเจาผูทรงรักโลกและทรงมีอํานาจเหนือชีวิตและความตายชั่วนิรันดร”
อีกประเด็นหนึ่งคือพระวาจาที่วา “จงกลัวผูที่ทําลายทั้งกายและวิญญาณให
พินาศไปในนรก” นั้น ยังแฝงความหมายวา นอกจากความผิดที่ทําใหรางกายของเราพินาศแลว
ยังมีความผิดที่สามารถทําลายทั้งกายและวิญญาณใหพินาศไปในนรกดวย และหนึ่งในความผิด
นั้นก็คือ “ความไมซื่อสัตย”
ในยามสงคราม มีบางคนรักษาชีวิตของตนโดยยอมทรยศประเทศชาติหรือ
ผูรวมงาน จริงอยูเขาอาจรอดชีวิตได แตเขาจะสูหนาตัวเอง สูหนามนุษย หรือสูหนาพระเจาได
อยางไรกัน
หรือคนที่ไมซื่อสัตยตอครอบครัวหรือกระแสเรียกของตนยอมตระหนักดีวา การ
“มีชีวิต” แต “ไมมีชีวา” นั้นเปนอยางไร ?!
สวนผูที่ไมซื่อสัตยตอพระเจานั้น ยิ่งไมตองพูดถึง !
3.
อยากลัวเพราะ “ทานมีคามากกวานกกระจอกจํานวนมาก” (มธ 10:31)

มัทธิวบันทึกพระวาจาของพระเยซูเจาไววา “นกกระจอกสองตัว เขาขายกัน
เพียงหนึ่งบาทมิใชหรือ” (มธ 10:29) สวนลูกาแตกตางออกไปคือ “นกกระจอกหาตัวราคาขาย
สองบาทมิใชหรือ” (ลก 12:6)
ความแตกตางนี้มิใชเรื่องแปลกเพราะถาซื้อนกสองบาทคนขายยอมแถมใหอีก
หนึ่งตัว แตที่แปลกคือนกตัวที่ไดรับเปนของแถมซึ่งชาวยิวถือวาไมมีราคาและไรคานั้น กลับมีคา
อยางยิ่งสําหรับพระเยซูเจา พระองคตรัสวา “ไมมีนกสักตัวเดียวที่ตกถึงพื้นดินโดยที่พระบิดา
ของทานไมทรงเห็นชอบ” (มธ 10:29)
สิ่งที่นาสังเกตจากพระวาจาของพระองคคือคํากรีก “พีพโต” (piptō) ซึ่งแปลวา
“ตก” นั้น มิไดหมายถึงตกลงมาตายลูกเดียว แตหมายถึงรอนลงสูพื้นโดยยังมีชีวิตอยูดวย
อีกขอสังเกตหนึ่งคือคํา “อาเนว” (áneu) ในภาษากรีก มิไดหมายถึงเพียง “ไม
ทรงเห็นชอบ” แตยังหมายถึง “ไมทรงทราบ” อีกดวย
ทั้งหมดนี้บงบอกวา พระเจาทรงรับทราบและทรงเอาพระทัยใสในนกกระจอก
ทุกตัวแมในตัวที่มนุษยเห็นวาไรคา ทั้งนี้มิใชเฉพาะชวงเวลาสําคัญอยางเชนวินาทีแหงความ
เปนความตายเทานั้น แตทรงสนพระทัยในรายละเอียดทุกขณะจิต ทั้งขณะบินขึ้น รอนลง หรือ
แมแตเวลากระโดดโลดเตนอยูบนพื้น
เพราะฉะนั้น “อยากลัวเพราะทานมีคามากกวานกกระจอกมากนัก” !!!
2. ผูที่ยอมรับเราตอหนามนุษย เราจะยอมรับผูนั้นเฉพาะพระพักตรพระบิดา
คริสตชนใดที่ซื่อสัตยตอพระเยซูเจาในโลกนี้ พระองคจะซื่อสัตยตอผูนั้นในโลกหนา
และผูใดภูมิใจรับพระองคเปนเจานายในโลกนี้ พระองคจะภูมิใจรับผูนั้นเปนขารับใชของพระองค
ในโลกหนา
หากคริสตชนยุคเริ่มแรกไมซื่อสัตยตอพระองค ไมกลาเผชิญหนากับความทุกขทรมาน
และความตายเพื่อยืนยันความเชื่อในพระองค วันนี้เราอาจไมมีพระศาสนจักรแลวก็ได
เพราะความซื่อสัตยอันไมสั่นคลอนคือรากฐานของพระศาสนจักร
ตรงกันขามกับผูที่ซื่อสัตยก็คือ “ผูที่ไมยอมรับพระองคตอหนามนุษย พระองคก็จะไมรับ
ผูนั้นเฉพาะพระพักตรพระบิดาของพระองค ผูสถิตในสวรรคดวย” (มธ 10:33)
เราอาจ “ไมยอมรับพระองคตอหนามนุษย” ไดดังนี้
1.
ดวยการพูด
บางคนพูดเหมือนไมเต็มใจยอมรับพระองค เชน “ฉันเปนคริสตังเพราะพอแม
นําไปลางบาปตั้งแตเด็ก” หรือ “ผมเปนคริสตังก็เพราะตองการแตงงาน”
บางคนเมื่อถูกถามวาเปนคริสตังหรือไมก็ตอบวา “ใช แตไมเครงนัก” ซึ่งสอวา
คนเหลานีไ้ มตองการใหความเปนคริสตังเขามายุงเกี่ยวกับชีวิตของเขา ไมวาจะเวลาเขาสังคม
หรือเวลาพักผอนหยอนใจตามที่เขารักเขาชอบ พวกเขาตองการใหทุกอยางเหมือนเดิมราวกับ
วาพระเยซูเจามิไดมีความหมายอันใดตอชีวิตของพวกเขาเลย

แตคริสตชนจะยอมปลอยใหโลกของตนเปนเหมือนเดิมหรือจะยอมทําตนให
กลมกลืนไปกับโลกไมได เพราะหนาที่ของเราคริสตชนคือ “ทําใหโลกดีขึ้น” ตามแนวทางของ
พระคริสตเจา
2.
ดวยการเงียบ
ตองยอมรับวาหลายครั้ง “ความเงียบ” ทํารายจิตใจคนไดมากกวา “คําพูด” เสีย
อีก นักเขียนชาวฝรั่งเศสผูหนึ่งเลาวา เมื่อเขาพาภรรยาสาวเขาบาน ทุกคนในครอบครัวแสดง
อาการไมยอมรับอยางเห็นไดชัด บางคนถึงกับพูดวิพากษวิจารณใหไดยินแบบเสีย ๆ หาย ๆ
แตภายหลังภรรยาของเขากลับเขียนวาทั้งชีวิตของเธอตองทนทุกขอยูกับ “ความนากลัวของสิ่ง
ที่ไมไดพูด”
นาเสียดายที่ “ความนากลัวของสิ่งที่ไมไดพูด” ไดแทรกซึมเขามาในชีวิตของ
เราคริสตชนดวย กี่ครั้งกี่คราที่เรามีโอกาสพูดเพื่อพระเยซูเจา เพื่อคัดคานสิ่งที่ผิด หรือเพื่อ
แสดงจุดยืนวาเราอยูฝายใด แตเรากลับปลอยใหโอกาสเหลานี้หลุดลอยไป
เรา “เงียบ” แทนที่จะ “พูด”
และจริง ๆ แลวมนุษยเราปฏิเสธพระองคดวยการ “เงียบ” มากกวาการพูดหรือ
การกระทําเสียอีก
3.
ดวยการกระทํา
บอยครั้งเราดําเนินชีวิตสวนทางกับความเชื่อที่เราประกาศยืนยัน
เราเชื่อขาวดีเรื่องความบริสุทธิ์ แตกลับทําผิดและทําลายชื่อเสียงเกียรติยศของ
ตนเองดวยการไมซื่อสัตยตอภรรยาและครอบครัว
เราประกาศวาจะแบกกางเขนติดตามพระองค แตกลับมัววุนวายอยูกับการ
แสวงหาความสะดวกสบายใสตน
เราสัญญาวาจะรับใชพระองคผูทรงประทานการอภัย แตเรากลับจดจําความผิด
เคียดแคน และจองเวรผูอื่น
บางคนเพงสายตาอยูที่พระเยซูเจาผูทรงยอมพลีชีพเพราะรักมนุษย แตกลับ
ดําเนินชีวิตราวกับไมเคยรูวา “การรับใชแบบคริสตชน”, “ความรักแบบคริสตชน” หรือ
“น้ําใจแบบคริสตชน” นั้นเปนอยางไร ?!

