อาทิตยที่ 14 เทศกาลธรรมดา
ขาวดี มธ 11:25-30
25
เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสวา “ขาแตพระบิดา เจาฟาเจาแผนดิน ขาพเจาสรรเสริญ
พระองคที่ทรงปดบังเรื่องเหลานี้จากบรรดาผูมีปรีชาและรอบรู แตทรงเปดเผยแกบรรดาผูต่ํา
ตอย 26ถูกแลว พระบิดาเจาขา พระองคพอพระทัยเชนนั้น 27พระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก
ขาพเจา ไมมีใครรูจักพระบุตร นอกจากพระบิดา และไมมีใครรูจักพระบิดา นอกจากพระบุตร
และผูที่พระบุตรเปดเผยใหรู
28
“ทานทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนักจงมาพบเราเถิด เราจะใหทานได
29
พักผอน จงรับแอกของเราแบกไว และมาเปนศิษยของเรา เพราะเรามีใจสุภาพออนโยนและ
ถอมตน จิตใจของทานจะไดรับการพักผอน 30เพราะวาแอกของเราออนนุมและภาระที่เราให
ทานแบกก็เบา”
*******************************
1. ทรงเปดเผยแกบรรดาผูต่ําตอย
พระเยซูเจาตรัสวา “ขาแตพระบิดา เจาฟาเจาแผนดิน ขาพเจาสรรเสริญพระองคที่ทรง
ปดบังเรื่องเหลานี้จากบรรดาผูมีปรีชาและรอบรู แตทรงเปดเผยแกบรรดาผูต่ําตอย” (มธ 11:25)
คําสรรเสริญพระบิดานีอ้ อกมาจากประสบการณและชีวิตจริงของพระองคเอง บรรดาธรร
มาจารย ฟาริสี และผูมีปรีชารอบรูทั้งหลายไมยอมรับพระองคเปนพระเมสสิยาห แตประชาชนผู
ต่ําตอยกลับตอนรับพระองคดวยความปติยินดีเปนอยางยิ่ง
ที่ตรัสเชนนี้มิไดหมายความวาพระองคทรงรังเกียจ “พลัง” ของสติปญญา แตเปน
“ความหยิ่งจองหอง” ของสติปญญาตางหากที่พระองคทรงรังเกียจและตําหนิ
ทั้งนี้เปนเพราะความหยิ่งจองหองนั่นเองที่ฉุดรั้งมนุษยจากพระเจา สวนความเฉลียว
ฉลาดนั้นไมเคยปดกั้นเราจากพระองค
เราอาจเฉลียวฉลาดเทียบเทากษัตริยโซโลมอน แตถาขาดหัวใจที่สุภาพ วางใจ และใส
ซื่อเหมือนเด็กเล็ก ๆ เราก็ปดกั้นตัวเราเองจากพระองค
ปราชญทานหนึ่งจึงกลาวไววา “ที่พํานักของขาวดีคือหัวใจ ไมใชหัวคิด”
พวกธรรมาจารยเองก็ตระหนักดีถึงอันตรายของความหยิ่งจองหองของสติปญญา พวก
เขาจึงเลาเรื่องเตือนใจตัวเองวา “ครั้งหนึ่งเกิดโรคระบาดใหญในเมืองสูรา (Sura) แตผูที่อาศัยอยู
ในละแวกเดียวกับรับ (Rab) ซึ่งเปนธรรมาจารยผูมีชื่อเสียง กลับไมมีผูใดติดโรค ชาวบานพากัน
เชื่อวาคงเปนเพราะคุณงามความดีของรับ แตพวกเขาไดรับแจงในฝนวาเปนเพราะชายคนหนึ่ง
ซึ่งเต็มใจใหเพื่อนบานยืมจอบและพลั่วสําหรับขุดหลุมฝงศพ และเมื่อเกิดไฟไหมที่เมืองโดรเคอ
เรท (Drokeret) เพื่อนบานของรับบีฮูนาคิดวาเปนเพราะคุณงามความดีของทานรับบี บานของ
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พวกเขาจึงรอดพนจากกองเพลิง แตในฝนพวกเขาไดรับแจงวาเปนเพราะหญิงคนหนึ่งซึ่งเต็มใจ
ใหเพื่อนบานใชเตาอบ”
ชายและหญิงที่กลาวถึงมิไดมีสติปญญาโดดเดนดุจเดียวกับรับบีหรือธรรมาจารย แตสิ่ง
เล็ก ๆ นอย ๆ ที่พวกเขาทําดวยหัวใจที่เต็มเปยมดวยความรักและความสุภาพถอมตนตางหาก
ที่ทําใหพระเจาทรงพอพระทัย
ใช “พระองคทรงพอพระทัยเชนนั้น” ! (มธ 11:26)
2. ไมมีใครรูจักพระบิดานอกจากพระบุตร
ชาวกรีกถือวายากที่จะรูจักพระเจา และเมื่อรูจักแลวยิ่งยากที่จะอธิบายใหผูอื่นฟง
โซฟารเพื่อนของโยบไดชี้ใหเห็นความล้ําลึกของพระเจาเมื่อเขาถามโยบวา “ทานคิดวา
จะหยั่งรูความลึกลับของพระเจา และรูจักพระผูทรงสรรพานุภาพไดอยางสมบูรณหรือ ?” (โยบ
11:7)
แตวันนี้ พระเยซูเจาตรัสวา “พระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแกขาพเจา” (มธ 11:27)
นี่คือเอกสิทธิ์ชนิดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของพระองคแตเพียงผูเดียว เอกสิทธิ์อันเปน
ศูนยกลางความเชื่อของเราคริสตชน นั่นคือ “ไมมีใครรูจักพระบิดา นอกจากพระบุตร และผูที่
พระบุตรเปดเผยใหรู” (มธ 11:27) หรือตามสํานวนของนักบุญยอหนวา “ผูที่เห็นเรา ก็เห็นพระ
บิดาดวย” (ยน 14:9)
ความหมายของพระองคก็คือ หากเราตองการรูวาพระบิดาทรงมีนิสัยใจคอ ความรูสึก
นึกคิด จิตใจ ตลอดจนทัศนคติตอเราอยางไรแลวละก็ ใหดูที่พระองค
เปนความเชื่อมั่นสูงสุดของเราคริสตชนวา ในพระเยซูคริสตเจาเทานั้นที่เราสามารถ
รูจักพระเจา และพระองคเทานั้นสามารถประทานความรูนี้แกทุกคนที่มีความสุภาพถอม
ตนพอที่จะนอมรับความรูนั้น
3. ทานทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด
พระเยซูเจาตรัสถึงบรรดาธรรมาจารยและฟารีสีวาพวกเขา “มัดสัมภาระหนักวางบนบา
คนอื่น” (มธ 23:4)
สัมภาระหนักที่พวกเขาวางบนบาคนอื่นคือกฎระเบียบหยุมหยิมไมรูจักจบสิ้น พวกเขา
ทําใหคําวา “ทานจะตองไม...ทานจะตองไม...” กลายเปนหัวใจของศาสนา
พวกธรรมาจารยเองก็รับรูปญหาเหลานี้ พวกเขาเลานิทานเปรียบเทียบอันนาสลดใจ
เพื่อแสดงวาธรรมบัญญัตินั้นผูกพัน บีบรัด เรียกรอง และเปนภาระหนักมากเพียงใด
หญิงหมายยากจนคนหนึ่งมีบุตรสาวสองคนพรอมกับนาอีกแปลงหนึ่ง เมื่อนางเริ่มไถนา
โมเสส (นั่นคือธรรมบัญญัติของโมเสส) บอกนางวา “ทานจะตองไมไถนาดวยวัวและลาพรอมกัน”
เมื่อนางเริ่มหวานเมล็ดพืช โมเสสพูดวา “ทานจะตองไมหวานนาของทานดวยเมล็ดพืชตางชนิด
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กัน” ตอมานางเริ่มเก็บเกี่ยวพืชผล โมเสสคนเดิมพูดอีกวา “เมื่อทานเก็บเกี่ยวพืชผลในทุงนา
แลวลืมฟอนขาวไว ทานจะตองไมกลับไปเก็บ” (ฉธบ 24:19) และ “ทานจะตองไมเกี่ยวรวงขาวที่
ขอบนาจนหมด” (ลนต 19:9) เมื่อนางนวดขาว โมเสสกลับมาบอกนางวา “ทานตองถวายสิบชัก
หนึ่ง” นางก็แสนดี ปฏิบัติตามคําสั่งของโมเสสทุกประการ
แตเพื่อความอยูรอด นางตัดสินใจขายนาแลวนําเงินไปซื้อแกะสองตัว โดยหวังจะอาศัย
ขนแกะทําเครื่องนุงหม และขายลูกแกะเกิดใหมหารายไดปะทังชีวิต
เมื่อลูกแกะถือกําเนิดขึ้นมา อาโรน (นั่นคือขอเรียกรองของสมณะ) ตรงเขามาบอกนาง
วา “ลูกแกะหัวปตองเปนของเรา” นางก็ยอมใหลูกแกะตัวแรกไป เมื่อถึงเวลาตัดขนแกะ อาโรน
กลับมาบอกวา “ทานจะตองใหผลิตผลแรกจากขาวสาลี เหลาองุนใหมและน้ํามันมะกอก รวมทั้ง
ขนแกะแกสมณะ” (ฉธบ 18:4) นางสุดทนจึงคิดจะฆาแกะกิน แตอาโรนก็ตามนางไมเลิก
“สมณะจะมีสิทธิ์รับขาหนา เนื้อแกม และเนื้อทอง” (ฉธบ 18:3) นางจึงพูดกับบุตรสาววา “ถึงเรา
จะฆาแกะก็ยังไมรอดพนจากเงื้อมมือของพวกเขาอยูดี อยากระนั้นเลย ใหเราถวายแกะเหลานี้
แดพระเจาเถิด”
เหลือเชื่อ อาโรนพูดกับนางวา “ของทุกอยางที่ชาวอิสราเอลถวายขาดแดพระยาหเวหจะ
เปนของฉัน” (กดว 18:14) แลวก็ฉวยแกะไปทั้งหมด ปลอยใหนางรองไหอยูกับบุตรสาวทั้งสอง
แมเปนเพียงนิทานเปรียบเทียบ แตก็ชใี้ หเห็นวาธรรมบัญญัตเิ ขามายุงเกี่ยวกับชีวิตของ
มนุษยทุกแงทุกมุมและไมรูจักหยุดจักหยอนเลย
ชางเปนภาระที่หนักหนาสาหัสสากรรจจริง ๆ !
สําหรับผูที่เผชิญกับภาระหนักเชนนี้ พระองคตรัสวา “ทานทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย และ
แบกภาระหนักจงมาพบเราเถิด เราจะใหทานไดพักผอน” (มธ 11:28)
พรอมกันนี้ ทรงเชิญชวนทุกคนวา “จงรับแอกของเราแบกไว เพราะวาแอกของเราออน
นุม และภาระที่เราใหทานแบกก็เบา” (มธ 11:29-30)
ชาวยิวใชคําวา “แอก” เพื่อหมายถึง “การยอมมอบตนตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” เชน แอกของ
กฎหมายหมายถึงการยอมมอบตนปฏิบัติตามกฎหมาย แอกของอาณาจักรสวรรคหมายถึงการ
ยอมมอบตนตอขอเรียกรองของอาณาจักรสวรรค แอกของพระเจาหมายถึงการอุทิศตนมอบ
ถวายแดพระเจา เปนตน
แอกของพระเยซูเจาจึงหมายถึง “การยอมมอบตนเปนศิษยของพระองค”
ที่สําคัญแอกของพระองคนาแบกเพราะวา “ออนนุม” !
คํา “ออนนุม” ตรงกับภาษากรีก chrēstos (เครสตอส) ซึ่งหมายถึง “เหมาะพอดี”
ในปาเลสไตน ชาวยิวทําแอกเฉพาะอันใหวัวแตละตัว พวกเขานําวัวไปใหชางวัดขนาด
เมื่อชางทําแอกเสร็จ พวกเขาจะนําวัวกลับไปลองแอกและปรับแตงใหเหมาะพอดีกับคอวัวเพื่อจะ
ไดไมเกิดแผลเวลาใส
หมายความวา หากเราเปนศิษยของพระเยซูเจา พระองคจะประทานแอกที่ไมทํารายเรา
เพราะมันเหมาะพอดีกับความจําเปนและความสามารถของเราแตละคน
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และเมื่อตรัสวา “ภาระที่เราใหทานแบกก็เบา” (มธ 11:30) พระองคมิไดหมายความวา
ภาระของพระองคแบกไดงายหรือสบาย แตหมายความวาพระองคทรงประทานภาระแกเราดวย
“ความรัก” ซึ่งจะทําใหภาระที่หนักที่สุดกลายเปน “เบา”
มีเรื่องเลาวา ชายคนหนึ่งพบเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่งกําลังแบกเด็กพิการที่เล็กกวาอีกไวบน
หลัง ชายผูนั้นกลาววา “ภาระนั่นไมหนักไปหนอยหรือ พอหนุม ?” เด็กคนนั้นตอบวา “นี่ไมใช
ภาระ นี่เปนนองตัวจิ๋วของผม”
เมื่อเรารูซึ้งถึง “ความรักของพระเจา” และรูวาภาระที่พระองคทรงมอบแกเราคือ “รัก
พระเจาและรักเพื่อนมนุษย”
ภาระอะไรๆ ก็เบาไปหมด !
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