อาทิตยที่ 18 เทศกาลธรรมดา
ขาวดี มธ 14:13-21
13
เมื่อพระเยซูเจาทรงทราบขาวนี้ ไดเสด็จออกจากที่นั่น ลงเรือไปยังที่สงัดตามลําพัง
เมื่อประชาชนรูตางก็เดินเทาจากเมืองตาง ๆ มาเฝาพระองค 14เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงเห็น
ประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร และทรงรักษาผูเจ็บปวยใหหายจากโรค 15เมื่อถึงเวลาเย็น
บรรดาศิษยเขามาทูลพระองควา “สถานที่นี้เปนที่เปลี่ยว และเปนเวลาเย็นมากแลว ขอพระองค
ทรงอนุญาตใหประชาชนไปตามหมูบานเพื่อซื้ออาหารเถิด” 16พระเยซูเจาตรัสวา “เขาไม
จําเปนตองไปจากที่นี่ ทานทั้งหลายจงหาอาหารใหเขากินเถิด” 17เขาทูลตอบวา “ที่นี่เรามีขนม
ปงเพียงหากอนกับปลาสองตัวเทานั้น” 18พระองคจึงตรัสวา “เอามาใหเราที่นี่เถิด” 19พระองค
ทรงสั่งใหประชาชนนั่งลงบนพื้นหญา ทรงรับขนมปงหากอนกับปลาสองตัวขึ้นมา ทรงแหงนพระ
พักตรขึ้นมองทองฟา ทรงกลาวถวายพระพร ทรงบิขนมปงสงใหบรรดาศิษยไปแจกแกประชาชน
20
ทุกคนไดกินจนอิ่ม แลวยังเก็บเศษที่เหลือไดถึงสิบสองกระบุง 21จํานวนคนที่กินมีผูชาย
ประมาณหาพันคน ไมนับผูหญิงและเด็ก
******************************
หลังจากยอหนผูทําพิธีลางถูกกษัตริยเฮโรดสั่งตัดศีรษะ “บรรดาศิษยของยอหนไดมารับ
ศพไปฝง แลวแจงขาวใหพระเยซูเจาทรงทราบ” (มธ 14:12) ซึ่งนอกจากจะทําใหพระองคเสีย
พระทัยกับการจากไปของยอหนแลว ยังทําใหพระองคอดหวั่นพระทัยในชะตากรรมทํานอง
เดียวกันที่กําลังรอคอยพระองคอยูเบื้องหนาไมได
การหลบจากประชาชนไปหาที่สงัดตามลําพังเพื่อพักกาย พักใจ และเพื่อวอนขอความ
ชวยเหลือและพละกําลังจากพระบิดาเจา จึงเปนสิ่งที่พระองคปรารถนาอยางยิ่ง !
แตการจะแสวงหาที่สงัดในแควนกาลิลีสําหรับบุคคลผูมีชื่อเสียงอยางพระองคคงไมใช
เรื่องงายเพราะโยเซฟุส นักประวัติศาสตรชาวยิว บันทึกไววาดวยขนาดเพียง 80 กิโลเมตรจาก
เหนือจดใตและ 40 กิโลเมตรจากตะวันออกจดตะวันตก กาลิลีสมัยพระเยซูเจาประกอบไปดวย
เมืองและหมูบานมากถึง 204 แหง แตละแหงมีพลเมืองไมนอยกวา 15,000 คน รวมแลวจึงมี
ประชากรหนาแนนมากกวาสามลานคน
หากตองการอยูตามลําพังจึงเหลือเพียงหนทางเดียว นั่นคือ ลงเรือขามทะเลสาบกาลิลี
ไปอีกฟากหนึ่งซึ่งมีประชากรเบาบางกวากันมาก
แตเมื่อเสด็จลงเรือประชาชนก็คาดเดาไดทันทีวาพระองคกําลังไปที่ใด พวกเขาจึงเรง
รีบเดินเลียบไปตามชายฝงทะเลสาบดานเหนือเพื่อดักรอเฝาพระองค (มธ 14:13)
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ดวยเหตุนี้ เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ พระองคจึงทรงพบเห็นประชาชนมากมาย กระนั้นก็ตาม
พระองค “ทรงสงสารและทรงรักษาผูเจ็บปวยใหหายจากโรค” (มธ 14:14) ครั้นตกเย็นยังทรง
ตรัสสั่งบรรดาศิษยวา “ทานทั้งหลายจงหาอาหารใหเขากินเถิด” (มธ 14:16)
เหตุการณทั้งหมดนี้เผยแสดงความจริงหลายประการเกี่ยวกับพระเยซูเจา
1.
พระองคทรงเปยมดวยความเมตตาสงสาร
ทั้ง ๆ ที่เสด็จมาเพื่อแสวงหาความสงัดตามลําพัง แตเมื่อขึ้นจากเรือ พระองค
กลับพบประชาชนมากมายเฝารออยู
พระองคจะทรงปฏิเสธพวกเขาก็ได พวกเขามีสิทธิอะไรมากาวกายความเปน
สวนตัวของพระองคดวยการเรียกรองขอความชวยเหลือแบบไมรูจักจบสิ้นเชนนี้ พระองคไมมี
สิทธิพักผอนหรือมีเวลาสวนตัวบางเลยหรือ ?
กระนั้นก็ตาม แทนที่จะรูสึกวาถูกกวนใจ พระองคกลับ “ทรงสงสาร และทรง
รักษาผูเจ็บปวยใหหายจากโรค” (มธ 14:14)
“สงสาร” ตรงกับคํากริยากรีก “สพรากคนีซอมาย” (splagchnizomai) อันมีราก
ศัพทเดียวกันกับคํานาม “สพรากคนา” (splagchna) ซึ่งหมายถึง “ตับไตไสพุง”
“สพรากคนีซอมาย” จึงหมายถึงความรูสึกเมตตาสงสารที่ถูกขับเคลื่อนออกมา
จากสวนลึกที่สุด นั่นคือตับไตไสพุงซึ่งอยูลึกกวาหัวใจของเรามนุษยเสียอีก
เทากับวานอกจากจะไมทรงโกรธหรือรําคาญใจแลว พระองคยังทรงสงสารพวก
เขาอยางสุดซึ้งอีกดวย
พระองคทรงทําใหประชาชนไดประจักษวา “พระเจาทรงเอาพระทัยใสทุกคน” !!!
เชนเดียวกัน หากจะประกาศขาวดีของพระองค เราจําตองให “เวลา” แกทุก
คน หากเราแสดงอาการเหนื่อยลา หมดความอดทน เรงรีบ หรือทําราวกับถึงเวลารับประทาน
อาหารแลว กลุมเปาหมายของเราจะทยอยหายไป และจะไมมีวันหวนกลับมาอีก
ดังนั้น เราจะประกาศขาวดีโดยที่ตาขางหนึ่งจับจองอยูที่นาฬิกาไมได !
และทีร่ ายไปกวานาฬิกาก็คือความเปนคนเจายศ เจาอยาง และเจาระเบียบซึ่ง
กอใหเกิดความเสียหายยิ่งใหญกวาอีก
อิสวาร จันดาร วิทยสักกะ บัณฑิตชาวอินเดียผูกอตั้งวิทยาลัยฮินดูในกัลกัตตา
เปนนักปฏิรูปสังคม นักเขียนและนักการศึกษาผูมีชื่อเสียงของอินเดีย ทานไดรับมอบหมายจาก
ชาวฮินดูในเมืองกัลกัตตาใหมาสรางความสัมพันธกับชาวคริสต แตตอ งผิดหวังกลับไปเพราะ
พระสังฆราชไมยินยอมใหพบเวนแตจะไดนัดหมายไวลวงหนา ทานจึงรวบรวมชาวฮินดูเพื่อ
ตอตานพระศาสนจักรนับแตนั้นมา
หาไมแลว คริสตศาสนาคงไดงอกงามในเบงกอลมากกวานีส้ ักเพียงใด !
2.
พระองคทรงกตัญูรูคุณ
หลังจากรับขนมปงหากอนกับปลาสองตัวจากศิษยแลว พระองค “ทรงแหงน
พระพักตรขึ้นมองทองฟา ทรงกลาวถวายพระพร” (มธ 14:19)
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คําถวายพระพรทีพ่ ระองคและชาวยิวทุกครอบครัวใชกอนรับประทานอาหารคือ
“ขอถวายพระพรแดพระยะโฮวาห พระเจาของเราและกษัตริยแหงสากลจักรวาล พระองคทรง
ประทานขนมปงจากผืนแผนดิน”
ซึ่งบงบอกวา “ขนมปง ปลา และทุกสิ่งที่พระองคทรงนํามามอบแกมนุษยลวน
เปนของประทานจากพระเจา”
แมแตพระเยซูเจายังทรงขอบพระคุณพระเจาดวยความกตัญูรูคุณ แตนา
เสียดายที่ลําพังความกตัญูรูคุณตอเพื่อนมนุษยดวยกันเองเราก็มีนอยมากอยูแลว แตความ
กตัญูรูคุณตอพระเจาเรายิ่งมีนอยกวาอีก !
3.
พระองคทรงตองการเราทุกคน
หลังจากกลาวถวายพระพรแลว “พระองคทรงบิขนมปงสงใหบรรดาศิษยไปแจก
แกประชาชน” (มธ 14:19)
เทากับวาบรรดาศิษยมีบทบาทสําคัญในงานของพระเยซูเจา เพราะพระองค
ทรงแจกจายขนมปงโดยผานทาง “มือ” ของพวกเขา
เปนความจริงที่บรรดาศิษยไมอาจทําอะไรไดหากปราศจากพระเยซูเจา แตใน
เวลาเดียวกันพระองคก็ไมอาจทําอะไรไดหากปราศจากบรรดาศิษย
ทุกวันนี้พระองคยังทรงตองการ “ศิษยอยางเรา” ใหรวมมือกับพระองคดังเดิม
ใครละจะอบรมสั่งสอนเด็ก ๆ หรือจะใหความชวยเหลือแกผูขัดสนหากไมใช “เรา” ?
พระองคทรงตองการ คนที่พระองคสามารถมอบความจริงและความรักให เพื่อ
นําไปมอบแกผูอื่นตอไป
ทําไมคน ๆ นั้นจะเปนเราไมได ?
อยาวิตกกังวลวาผูที่รอคอยความจริงและความรักจากเรามีอยูมากมาย ลําพัง
เราคนเดียวจะไปทําอะไรได
ลืมไปแลวหรือวาบรรดาศิษยเคยทูลพระองควา “ที่นี่เรามีขนมปงเพียงหากอน
กับปลาสองตัวเทานั้น” จะพอเลี้ยง “ผูชายประมาณหาพันคน ไมนับผูหญิงและเด็ก” ไดละหรือ ?
(มธ 14:17, 21)
แตอาศัยสิ่งของเล็กนอยที่พวกเขานํามามอบแดพระองคนี้เอง พระองคทรงทํา
ใหเกิดอัศจรรยอันยิ่งใหญ
ทั้งหมดนี้บงบอกวาพระองคมิไดทรงเรียกรองความยิ่งใหญเกงกาจมากมายจาก
เรา ขอเพียงเรามอบสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ ที่มีแดพระองค พระองคก็สามารถทํากิจการใหญหลวง
ผานทางเราไดแลว
4.
พระองคไมทรงฟุมเฟอย
เมื่อ “ทุกคนไดกินจนอิ่มแลวยังเก็บเศษที่เหลือไดถึงสิบสองกระบุง” (มธ 14:20)
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สําหรับพระเยซูเจาแลว ตองไมมีการทิ้งขวางใหเสียของเด็ดขาดเพราะแมพระ
เจาจะทรงประทานทุกสิ่งแกเราดวยพระทัยกวางขวาง แตการฟุมเฟอยโดยเปลาประโยชนเปน
สิ่งที่ผิดเสมอ
ความใจกวางของพระเจาจึงตองควบคูไปกับการใชอยางชาญฉลาดของมนุษย !
พระเยซูเจาทรงทําอัศจรรยอยางไร
หลักการที่เราทุกคนควรยึดถือเมื่อศึกษาอัศจรรยของพระเยซูเจาก็คือ อัศจรรยไมใชสิ่ง
ที่ “ไดเกิดขึ้น” เพียงครั้งหนึ่งในอดีต แตเปนสิ่งที่ “เกิดขึ้น” ทุกเมื่อเชื่อวัน เพราะอัศจรรยคือ
การเผยแสดงอํานาจแหงความรักของพระเจาชั่วกัปชั่วกัลป
เกี่ยวกับการเลี้ยงอาหารประชาชนจํานวนมาก มีความเปนไปได 3 แนวทางคือ
1.
เปนการทวีขนมปงและปลา แนวทางนี้เปนความเชื่อที่งายแตอธิบายใหเขาใจ
ไดยาก อีกทั้งเปนการจํากัดใหการทวีขนมปงและปลาเปนอัศจรรยที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเมื่อ
สองพันปกอนและยังไมเคยเกิดซ้ําอีกจนถึงปจจุบัน
2.
เปนศีลศักดิ์สิทธิ์ แนวทางนี้ถือวาประชาชนไดรับขนมปงหรือปลาเพียงชิ้นเล็ก
ๆ ทีเ่ ปนเสมือนอาหารฝายวิญญาณจากพระเยซูเจาและทําใหพวกเขามีพลังเดินทางกลับบาน
เหตุการณเดียวกันนี้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เรารวมพิธีบูชามิสซาและรับศีลมหาสนิท
3.
เปนการแบงปน แนวทางนี้มองวาดานหนึ่งเปนเหตุการณตามธรรมชาติ แตอีก
ดานหนึ่งก็เปนอัศจรรยจริง ๆ และมีคุณคาอยางยิ่งยวด
ตามแนวทางนี้ สันนิษฐานวาเปนไปไมไดที่ประชาชนจะเดินทางไกลจากเมือง
ตาง ๆ (มธ 14:13) โดยไมมีอาหารติดตัวมาดวย แตสาเหตุที่ทําใหพวกเขาหิวคือ “ความเห็น
แกตัว” ไมยอมนําอาหารออกมากิน เกรงวาจะตองแบงปนแกผูอื่นจนเหลือไมพอสําหรับตนเอง
ตอเมื่อพระเยซูเจาทรงนําอาหารที่พระองคและบรรดาศิษยนําติดตัวมา ออกมา
แบงปนแกผูอื่นนั่นแหละ พวกเขาจึงเริ่มแบงปนกันจนทุกคนอิ่มหนําและมีอาหารเหลืออีกดวย
หากแนวทางนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง อัศจรรยนี้ก็ไมใชการทวีขนมปงและปลา แต
เปนการเปลี่ยนมนุษยที่เห็นแกตัวใหเปนมนุษยที่เอื้อเฟอเผื่อแผ
เปนอัศจรรยแหงการเกิดขึ้นของความรักในหัวใจของคนทีต่ ระหนี่ถี่เหนียว !
เหตุวาเมื่อไดสัมผัสพระเยซูเจา ความเห็นแกตัวก็กลับกลายเปนความรัก
ไมวาเราจะเขาใจอัศจรรยนี้อยางไร สิ่งที่แนนอนที่สุดคือ “ที่ใดมีพระเยซูเจา ที่นั่นมี
การพักผอนสําหรับผูเหน็ดเหนื่อยและความอิ่มหนําสําหรับดวงวิญญาณที่หิวกระหาย”
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