อาทิตยที่ 19 เทศกาลธรรมดา
ขาวดี มธ 14:22-33
22
ทันทีหลังจากนั้น พระเยซูเจาทรงสั่งใหบรรดาศิษยลงเรือขามทะเลสาบลวงหนา
พระองคไป ในขณะที่พระองคทรงจัดใหประชาชนกลับ 23เมื่อทรงลาประชาชนแลว พระองคก็
เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่อทรงอธิษฐานภาวนาตามลําพัง ครั้นเวลาค่ํา พระองคทรงอยูที่นั่นเพียง
พระองคเดียว 24สวนเรืออยูหางจากฝงหลายรอยเมตร กําลังแลนโตคลื่นอยางหนักเพราะทวน
ลม 25เมื่อถึงยามที่สี่พระองคทรงดําเนินบนทะเลไปหาบรรดาศิษย 26เมื่อบรรดาศิษยเห็น
พระองคทรงดําเนินอยูบนทะเลดังนั้น ตางตกใจมากกลาววา “ผีมา” และสงเสียงอื้ออึงดวยความ
กลัว 27ทันใดนั้นพระเยซูเจาตรัสแกเขาวา “ทําใจใหดี เราเอง อยากลัวเลย” 28เปโตรทูลตอบวา
“พระเจาขา ถาเปนพระองค ก็จงสั่งใหขาพเจาเดินบนน้ําไปหาพระองคเถิด” 29พระองคตรัสวา
“มาเถิด” เปโตรจึงลงจากเรือ เดินบนน้ําไปหาพระเยซูเจา 30แตเมื่อเห็นวาลมแรง เขาก็กลัวและ
เริ่มจมลง แลวรองวา “พระเจาขา ชวยขาพเจาดวย” 31ทันใดนั้นพระเยซูเจาทรงยื่นพระหัตถจับ
เขา ตรัสวา “ทานชางมีความเชื่อนอยจริง สงสัยทําไมเลา” 32เมื่อพระองคเสด็จขึ้นมาประทับใน
เรือพรอมกับเปโตรแลว ลมก็สงบ 33คนที่อยูในเรือจึงเขามากราบนมัสการพระองค ทูลวา
“พระองคเปนพระบุตรของพระเจาอยางแทจริง”
**************************
1. เราเอง อยากลัวเลย
หลังจากทรงเลี้ยงอาหารประชาชนจํานวนมากจนอิ่มหนําและเก็บเศษที่เหลือไดถึงสิบ
สองกระบุง (มธ 14:13-21) “พระเยซูเจาทรงสั่งใหบรรดาศิษยลงเรือขามทะเลสาบลวงหนา
พระองคไป ในขณะที่พระองคทรงจัดใหประชาชนกลับ” (มธ 14:22)
เราอาจสงสัยวาทําไมพระองคจึงตอง “สั่ง” หรือถึงขั้น “anagkazō” (อานักคาโซ) ตาม
ตนฉบับภาษากรีก ซึ่งหมายถึง “บังคับ” บรรดาศิษยใหลงเรือขามทะเลสาบกลับไปกอน สวน
พระองคทรงอยูสงประชาชนกลับภูมิลําเนาตามลําพัง ?
เหตุผลปรากฏในพระวรสารของยอหนซึ่งระบุวา หลังจากอิ่มหนําแลวประชาชน “จะใช
กําลังบังคับพระองคใหเปนกษัตริย” (ยน 6:15) ซึ่งแนนอนวาจะเปนชนวนใหชาวยิวลุกฮือขึ้นกอ
การจลาจลเพื่อปลดแอกตนเองจากโรม
นี่ยอมเขาทางของบรรดาศิษยซึ่งคิดเหมือนประชาชนวาพระเมสสิยาหตองเปนกษัตริยผู
มากดวยอํานาจทางโลก !
เพื่อปองกันมิใหสถานการณบานปลาย พระองคจึงทรงบังคับบรรดาศิษยใหลงเรือขาม
ทะเลสาบกลับไปกอน เพื่อพระองคจะสามารถควบคุมฝูงชนไดตามลําพังโดยไมมีพวกเขาคอย
ยัว่ ยุใหทายประชาชน
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นี่คือ “ความละเอียดออนและรอบคอบ” อยางยิ่งของพระเยซูเจา !!
เมื่อทรงสงประชาชนกลับไปแลว “พระองคก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่อทรงอธิษฐาน
ภาวนาตามลําพัง” จนถึงเวลาค่ํา (มธ 14:23)
แมเปนเวลาค่ําแตก็ไมมืด เพราะมัทธิวเลาวาพระเยซูเจาทรงสั่งใหประชาชนนั่งบนพื้น
หญากอนทวีขนมปงเลี้ยงพวกเขา (มธ 14:19) หากพื้นหญามีขนาดกวางใหญเพียงพอสําหรับ
คนมากมายขนาดนี้ก็นาจะอยูในชวงของฤดูใบไมผลิ และเปนไปไดวาใกลเทศกาลปสกาซึ่งตก
กลางเดือนเมษายน อันเปนเดือนที่พระจันทรเต็มดวงและสองแสงสวางจนมองเห็นถนนหนทาง
และทองทะเลไดอยางชัดเจน
ดังนั้น หลังจากอธิษฐานภาวนาเสร็จแลว พระองคจงึ ทรงดําเนินเลียบชายฝงทางเหนือ
ของทะเลสาบเพื่อกลับไปอีกฟากหนึ่ง
สวนบรรดาศิษยซึ่งลงเรือลวงหนาไปกอนพระองค กลับไปไมถึงไหนเพราะทะเลสาบกา
ลิลีขึ้นชื่อลือชาเรื่องพายุฉับพลัน เรือของพวกเขาตอง “แลนโตคลื่นอยางหนักเพราะทวนลม”
(มธ 14:24)
เมื่อถึงยามที่สี่ซึ่งตกประมาณตีสาม (ชาวยิวแบงกลางคืนออกเปนสี่ยามเริ่มจาก หกโมง
เย็นถึงสามทุม สามทุมถึงเที่ยงคืน เที่ยงคืนถึงตีสาม และตีสามถึงหกโมงเชา) พระองคทรง
ทอดพระเนตรเห็นบรรดาศิษยกําลังตอสูกับพายุและคลื่นที่ถาโถมเขาใสเรือจึง “ทรงดําเนินบน
ทะเลไปหาบรรดาศิษย” (มธ 14:25)
ในยามที่บรรดาศิษยตกอยูในความยากลําบาก พระองคเสด็จไปหาพวกเขา...
นี่คือสุดยอด “ความเอาใจใส” ของพระเยซูเจา !
เชนเดียวกับบรรดาศิษย เราแตละคนยอมมีพายุพัดทวนเขามาในชีวิตบอย ๆ ไมวาจะ
เปนการตอสูกับคนรอบขางที่ดูเหมือนจะไมเขาใจเราเอาเสียเลย หรือการตอสูกับตัวเอง กับการ
ประจญ กับการตัดสินใจที่ยากสุดหิน หรือกับมรสุมชีวิตอื่น ๆ อีกมากมาย แตขอใหจดจําไววา
ไมมีใครถูกทอดทิ้งใหตอสูดิ้นรน “ตามลําพัง” เพราะพระเยซูเจาจะเสด็จมาพรอมกับพระหัตถ
อันทรงฤทธิ์ที่ยื่นออกมาเพื่อชวยเหลือ และพระสุรเสียงที่กระตุนหัวใจของเราใหลุกขึ้นตอสูอยู
เสมอ “ทําใจใหดี เราเอง อยากลัวเลย” (มธ 14:27)
ขอเพียงเรารองทูลพระองคแบบเปโตรวา “พระเจาขา ชวยขาพเจาดวย” (มธ 14:30)
2. สงสัยทําไมเลา
นอกจากความละเอียดออนและความเอาใจใสขั้นสูงสุดของพระเยซูเจาแลว บุคลิกภาพ
ของเปโตรก็ใหบทเรียนแกเราเชนกัน
1.
เปโตรเปนคนหุนหัน ทานชอบทําตามสัญชาติญาณโดยไมไดคิดหรือไตรตรอง
ใหรอบคอบเสียกอนจนนําไปสูความผิดพลาดครั้งแลวครั้งเลา อยางเชนครั้งนี้ก็เกือบทําใหทาน
ตองจมลงกนทะเล
ความผิดพลาดของทานคือทานใช “หัวใจ” มากกวา “หัวคิด”
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แตพระเยซูเจาทรงสอนเราใหคิดใหรอบคอบกอนจะตัดสินใจทําอะไรก็ตาม
พระองคตรัสวา “ทานที่ตองการสรางหอคอย จะไมคํานวณคาใชจายกอนหรือวามีเงินพอสรางให
เสร็จหรือไม” (ลก 14:28) “หรือกษัตริยที่ทรงยกทัพไปทําสงครามกับกษัตริยอีกองคหนึ่ง จะไม
ทรงคํานวณกอนหรือวา ถาใชกําลังพลหนึ่งหมื่นคน จะเผชิญกับศัตรูที่มีกําลังพลสองหมื่นคนได
หรือไม” (ลก 14:31)
แมแตเมื่อชายผูหนึ่งทูลพระองควา “ขาพเจาจะติดตามพระองคไปทุกแหงที่
พระองคจะเสด็จ” พระองคยังทรงสั่งเขาใหคิดใหดีเสียกอน เหตุวา “สุนัขจิ้งจอกยังมีโพรง นกใน
อากาศยังมีรัง แตบุตรแหงมนุษยไมมีที่จะวางศีรษะ” (ลก 9:57-58)
เราจึงตองระมัดระวังอยาใหชีวิตตองลมเหลวหรือผิดพลาดไปเพียงเพราะเรา
“อิงอยูกับอารมณมากกวาเหตุผล”
2.
เปโตรรักพระเยซูเจา แมทานจะชอบทําตามสัญชาติญาณ แตโชคดีที่สัญชาติ
ญาณของทานคือ “รักพระเยซูเจา”
เมื่อพระองคตรัสกับบรรดาศิษยระหวางอาหารค่ํามื้อสุดทายวา “ทุกทานจะ
ทอดทิ้งเราในคืนนี้” เปโตรลุกขึ้นตอบทันทีวา “แมทุกคนจะทอดทิ้งพระองค ขาพเจาจะไม
ทอดทิ้งพระองคเลย” (มธ 26:31,33)
นี่เปนสัญชาติญาณรักของผูนําที่ยิ่งใหญโดยแท !
3.
เปโตรยึดพระเยซูเจาเปนสรณะ เมื่อเห็นวาลมแรง ทานกลัวและเริ่มจมลง แต
“สัญชาติญาณรักพระเยซูเจา” ทําใหทานรองออกมาวา “พระเจาขา ชวยขาพเจาดวย” (มธ
14:30)
ทันทีพระองคทรงยื่นพระหัตถจับทานไว !
และเปนทานแตเพียงผูเดียวที่มีโอกาสไดสัมผัสพระหัตถของพระเยซูเจา จน
กลาวไดวา “ยิ่งพลาด ทานยิ่งใกลชิดกับพระเยซูเจา”
และเพราะใกลชิดกับพระเยซูเจา ทานจึง “ลุกขึ้นทุกครั้งที่ลมลง” ซึ่งสงผลให
ทานเปนนักบุญผูยิ่งใหญ เพราะนักบุญไมใชคนที่ไมเคยลม แตเปนคนที่ลมลงแลวลุกขึ้นทุกครั้ง
หากเรายึดพระเยซูเจาเปนสรณะดุจเดียวกับเปโตร ความผิดพลาดของเราจะทํา
ใหเรา “รักและใกลชิด” พระองคมากขึ้น
3. ลมสงบ
ที่สุด “เมื่อพระองคเสด็จขึ้นมาประทับในเรือพรอมกับเปโตรแลว ลมก็สงบ” (มธ 14:32)
นักบุญฟรังซิสเดอซาลสสังเกตเห็นชาวบานใสเศษไมชิ้นหนึ่งลงในถังน้ําที่ลนเปยมกอน
หิ้วกลับบาน ทานจึงถามเด็กหญิงคนหนึ่งวาทําไมจึงทําเชนนั้น เธอตอบดวยทาทางแปลกใจวา
“ทําไม ? ก็เพื่อใหน้ํานิ่ง ไมกระเพื่อมหกนะสิ..” ภายหลังทานเขียนจดหมายเลาเรื่องนี้ใหเพื่อน
คนหนึ่งฟงพรอมกับเสริมวา “เพราะฉะนั้น เมื่อหัวใจของทานเศราหมองและปนปวน จงใส
กางเขนลงไปเพื่อทําใหมันมั่นคง !”
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ไมวามรสุมชีวิตของเราจะใหญหลวงเพียงใด ขอใหระลึกอยูเสมอวา
“ที่ใดมีพระเยซูเจา ที่นั่นมีความสงบสุขและชื่นชมยินดี” !
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