อาทิตยที่ 21 เทศกาลธรรมดา
ขาวดี มธ 16:13-20
13
พระเยซูเจาเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซารียาแหงฟลิปและตรัสถามบรรดาศิษยวา “คน
ทั้งหลายกลาววาบุตรแหงมนุษยเปนใคร” 14เขาทูลตอบวา “บางกลาววาเปนยอหนผูทําพิธีลาง
บางกลาววาเปนประกาศกเอลียาห บางกลาววาเปนประกาศกเยเรมียหรือประกาศกองคใดองค
หนึ่ง” 15พระองคตรัสกับเขาวา “ทานละคิดวาเราเปนใคร” 16ซีโมน เปโตรทูลตอบวา “พระองคคือ
พระคริสตเจา พระบุตรของพระเจาผูทรงชีวิต” 17พระเยซูเจาตรัสตอบเขาวา “ซีโมน บุตรของ
ยอหน ทานเปนสุขเพราะไมใชมนุษยที่เปดเผยใหทานรู แตพระบิดาเจาของเราผูสถิตในสวรรค
ทรงเปดเผย 18เราบอกทานวา ทานคือศิลาและบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตู
นรกจะไมมีวันชนะพระศาสนจักรได 19เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรคให ทุกสิ่งที่ทานจะผูก
บนแผนดินนี้ จะผูกไวในสวรรคดวย ทุกสิ่งที่ทานจะแกในแผนดินนี้ ก็จะแกในสวรรคดวย” 20
แลวพระองคทรงกําชับบรรดาศิษยมใิ หบอกใครวาพระองคคือพระคริสตเจา
***************************
1. ทานละคิดวาเราเปนใคร
เมืองซีซารียาแหงฟลิปเดิมชื่อเมืองพานิอัส (Panias) อยูหางจากทะเลสาบกาลิลีไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร พนเขตปกครองของกษัตริยเฮโรด อันติพาส
ประชากรสวนใหญไมใชชาวยิว พระเยซูเจาจึงมีเวลาอยูกับบรรดาอัครสาวกตามลําพัง
ที่เมืองพานิอัส เฮโรดมหาราช ผูเปนพระราชบิดา ไดทรงสรางวิหารใหญ ทําดวยหิน
ออนสีขาวเพื่อถวายแดซีซารซึ่งเปนเทพเจาแหงโรม ตอมาฟลิปบุตรชายไดตอเติมและประดับ
ประดาวิหารนี้ใหสวยตระการตายิ่งขึ้นไปอีก แลวเปลี่ยนชื่อเมืองจากพานิอัสมาเปนซีซารียาซึ่ง
แปลวาเมืองของซีซาร และเพิ่มชื่อของตนคือฟลิปตอทายเขาไปดวย เพื่อใหแตกตางจากเมืองซี
ซารียาอีกแหงหนึ่งซึ่งตั้งอยูริมฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน
ณ เมืองซีซารียาแหงฟลิปซึ่งมีวิหารยิ่งใหญตระการตาถวายแดซีซารผูเกรียงไกรตั้ง
ตระหงานอยูเบื้องหนานี้เอง ที่ชางไมชาวกาลิลีผูไรบาน ไรเงินทอง ไรอนาคตเพราะถูกกลาวหา
วาสอนผิดความเชื่อจนตองนับเวลาถอยหลังรอความตาย กําลังตั้งคําถามกับบรรดาศิษยของ
ตนวา “คนทั้งหลายกลาววาบุตรแหงมนุษยเปนใคร” (มธ 16:13)
ถาพระองคไมใชพระเจาจริงก็คงไมกลาตั้งคําถามแบบนี้ ที่นี่ และเวลาอยางนี้แน
!
คําตอบที่ไดคือ “บางกลาววาเปนยอหนผูทําพิธีลาง” (มธ 16:14)
ยอหนคือผูยิ่งใหญที่สุดในยุคนั้นจนกษัตริยเฮโรดผูทรงสั่งใหตัดศีรษะของทานยัง
หวาดระแวงวาพระเยซูเจาอาจเปน “ยอหนผูทําพิธีลางที่กลับคืนชีพจากบรรดาผูตาย” (มธ 14:2)

“บางกลาววาเปนประกาศกเอลียาห” (มธ 16:14)
ชาวยิวถือวาเอลียาหคือประกาศกยิ่งใหญที่สุด ทานจะกลับมาเพื่อเตรียมทางใหแกพระ
เมสสิยาห (มลค 4:5) ทุกวันนี้ ขณะกินเลี้ยงปสกาชาวยิวยังเตรียมเกาอี้วางไวสําหรับทาน โดย
หวังวาทานยิ่งกลับมาเร็วเทาใด พระเมสสิยาหก็จะยิ่งเสด็จมาเร็วเทานั้น
“บางกลาววาเปนประกาศกเยเรมีย” (มธ 16:14)
ชาวยิวเชื่อกันวากอนบรรพบุรุษของพวกตนจะถูกกวาดตอนไปกรุงบาบิโลน เยเรมียได
นํากระโจมนัดพบ หีบพันธสัญญา และพระแทนเผากํายานออกจากพระวิหารไปซอนไวในถ้ํา
แหงหนึ่งแถบภูเขาเนโบ และจะนํากลับมาประดิษฐานไวกอนพระเมสสิยาหจะเสด็จมาเพื่อให
พระสิริรุงโรจนของพระเจากลับมาอยูทามกลางประชากรอีกครั้งหนึ่ง (2 มคบ 2:1-12)
เมื่อประชาชนคิดวาพระเยซูเจาคือยอหนผูทําพิธีลาง หรือประกาศกเอลียาห หรือ
ประกาศกเยเรมีย จึงเทากับวา พวกเขายกพระองคไว ณ จุดสูงสุดเทาที่มนุษยคนหนึ่งพึง
ไดรับ เพราะทานเหลานี้ลวนเปนผูเตรียมทางใหแกพระเมสสิยาหผูเปนพระบุตรของพระเจา
ทวาสิ่งที่คนอื่นพูดถึงพระองคมีหรือจะสําคัญเทียบเทาความเชื่อของตนเอง พระองคจึง
ตรัสถามบรรดาอัครสาวกวา “ทานละคิดวาเราเปนใคร” (มธ 16:15)
เปโตรทูลตอบวา “พระองคคือพระคริสตเจา พระบุตรของพระเจาผูทรงชีวิต” (มธ
16:16)
คําตอบของเปโตรคงชวยใหพระเยซูเจาใจชื้นขึ้นเปนกอง เพราะอยางนอยก็ยังมีคนหนึ่ง
ที่รับรูวาพระองคเปนใครและเปนอะไร
คําวา “พระคริสตเจา” เปนภาษากรีก สวน “พระเมสสิยาห” เปนภาษาฮีบรู ทั้งสองคํามี
ความหมายเดียวกันคือ “ผูที่ไดรับการเจิม”
เพราะฉะนั้น หากจะถามวาพระเยซูเจาเปนใคร คําตอบแบบเปโตรก็คือ “พระบุตรของ
พระเจาผูทรงชีวิต” และถาจะถามวาพระองคเปนอะไร คําตอบก็คือ “ผูที่พระเจาทรงเจิมไวให
เปนกษัตริย เพื่อกอบกูมวลมนุษยใหรอดพนจากความตายฝายวิญญาณ”
จากเหตุการณที่เมืองซีซารียาแหงฟลิป เราอาจสรุปแนวทางในการดําเนินชีวิตไดสอง
ประการ กลาวคือ
1.
แมเราจะยกพระเยซูเจาไวสูงสุดจนเทียบชั้นกับประกาศกเอลียาหและเยเรมีย
แลวก็ตาม แตก็ยังไมเพียงพอ เหตุผลเห็นไดจากคําพูดของจักรพรรดินโปเลียนที่วา “ขาพเจา
รูจักมนุษยมากมายหลายคน แตพระเยซูคริสตเจาทรงเปนมากกวามนุษย”
ดวยเหตุนี้ พระเยซูเจาจึงตรัสวา “ซีโมน บุตรของยอหน ทานเปนสุขเพราะไมใช
มนุษยที่เปดเผยใหทานรู แตพระบิดาเจาของเราผูสถิตในสวรรคทรงเปดเผย” (มธ 16:17)
พูดงาย ๆ ก็คือ เปนพระบิดาที่ทรงเปดเผยใหเปโตรรูจักพระเยซูเจา
ดังนั้น เราจึงตองหมั่นวอนขอพระบิดาเจา โปรดใหเรารูจักพระเยซูเจามากขึ้น
จะไดรักและดําเนินชีวิตตามแบบอยางของพระองคยิ่งขึ้น

2.
ไมเปนการเพียงพอที่จะรูจักพระเยซูเจาโดยอาศัยคําบอกเลาของผูอื่น เราตอง
คนใหพบและรูจักพระองคดวยตัวของเราเอง
หากพระองคตรัสถามวา “ทานละคิดวาเราเปนใคร” เราตองตอบดวยตัวของเรา
เองใหได ไมเวนแมแตบุคคลผูยิ่งใหญอยางปลาต ซึ่งถามพระองควา “ทานเปนกษัตริยของ
ชาวยิวหรือ” ก็ยังตองหันกลับไปคนหาคําตอบดวยตนเอง เพราะพระองคทรงยอนวา “ทานถาม
ดังนี้ดวยตนเอง หรือผูอื่นบอกทานถึงเรื่องของเรา” (ยน 18:33-34)
เราอาจเปนผูเชี่ยวชาญดานพระคัมภีร เทววิทยา หรือคําสอน แตตราบใดที่เรา
ยังไมสามารถคนพบและรูจักพระองคดวยตัวของเราเอง ตราบนั้นความรูที่ร่ําเรียนมาก็ยังคงเปน
เพียงความรูมือสองที่ชวยใหเรา “รูเกี่ยวกับ” พระเยซูเจาเทานั้น แตยงั ไม “รูจัก” พระองค !
2. ทานคือศิลาและบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา
ที่มาของพระวาจานี้คือ “ทานคือ ‘เปตรอส’ และบน ‘เปตรา’ นี้ เราจะตั้งพระศาสนจักร
ของเรา” (มธ 16:18)
คํากรีก “เปตรอส” (Petros) คือ “เปโตร” เปนชื่อเฉพาะ ไมมีคําแปล สวน “เปตรา”
(petra) แปลวา “ศิลา”
หากแปลตามตนฉบับภาษากรีกจะไดความวา “ทานคือเปโตร และบนศิลานี้ เราจะตั้ง
พระศาสนจักรของเรา”
ซึ่งสอดคลองกับความเชื่อของชาวยิวซึ่งถือวา “ศิลา” คือองคพระผูเปนเจาเอง
- “พระองคทรงเปนศิลา พระราชกิจของพระองคก็ดีพรอม” (ฉธบ 32:4)
- “บรรดาศัตรูนาจะเขาใจวา พระผูปกปองเขาไมเหมือนเรา ซึ่งเปนศิลาแหง
อิสราเอล” (ฉธบ 32:31)
- “ไมมีผูใดศักดิ์สิทธิ์เหมือนพระยาหเวห ไมมีศิลาใดเหมือนพระเจาของ
ขาพเจาทั้งหลาย” (1 ซมอ 2:2)
- “ใครเลาเปนพระเจานอกจากพระยาหเวห ใครเลาเปนหลักศิลาถาไมใชพระ
เจาของเรา” (สดด 18:2, 31)
สวนในพระธรรมใหม “ศิลา” คือองคพระเยซูเจาเอง
- “บรรดาอัครสาวกและประกาศกเปนรากฐาน มีพระคริสตเยซูทรงเปนศิลาหัว
มุม” (อฟ 2:20)
- “รากฐานที่วางไวแลวนี้คือพระเยซูคริสตเจาและไมมีใครวางรากฐานอื่นได
อีก” (1 คร 3:11)
- “จงเขาไปเฝาพระองคผูทรงเปนศิลาทรงชีวิตซึ่งมนุษยละทิ้งไป แตพระเจา
ทรงเลือกสรรไวและมีคาประเสริฐ .... ดังที่มีเขียนไวในพระคัมภีรวา ‘เราเลือกศิลาประเสริฐและ
วางไวในนครศิโยนเปนศิลาหัวมุม ทุกคนที่มีความเชื่อในศิลานี้จะไมตองอับอายเลย’” (1 ปต
2:4,6)

จากพระคัมภีรที่ยกมาแสดงวา พระเยซูคริสตเจาทรงเปน “ศิลาหัวมุม” และทรงเปน
รากฐานแทจริงของพระศาสนจักร หากปราศจากพระองค พระศาสนจักรยอมไมอาจตั้งอยูได
แตดวยเจตนาเลนคํา ชื่อของ “เปโตร” ในภาษากรีกจึงถูกแปลตามชื่อ “เคฟาส”
(Kephas) ในภาษาอาราเมอิกซึ่งบังเอิญหมายถึง “ศิลา” เราจึงไดสํานวนแปลวา “ทานคือศิลา
และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา” (มธ 16:18)
ใช เปโตรคือ “ศิลา” แตไมใช “ศิลาหัวมุม”
ทานคือ “ศิลาแรก” ของพระศาสนาจักรซึ่งพระองคกําลังสถาปนาขึ้น เพราะวาทาน
เปน “มนุษยคนแรก” ที่รูและเชื่อวาพระเยซูเจาคือพระคริสตเจา ผูเปนบุตรของพระเจาผูทรง
ชีวิต (มธ 16:16)
ดวยเหตุที่เปโตรเปนสมาชิกคนแรกของพระศาสนจักร ทานจึงเปนรากฐานและเปน
เสมือนเชื้อแปงที่ทําใหมีสมาชิกคนอื่นตามมาอีกมากมายทุกยุคทุกสมัย
สวนผูกอตั้งและเปน “ศิลาหัวมุม” ของพระศาสนจักรคือองคพระเยซูคริสตเจาเอง !
เพราะฉะนั้น หากเรารักนักบุญเปโตรผูเปนศิลาแรกมากเทาใด เรายิ่งตองรักพระ
เยซูเจาผูทรงเปนศิลาหัวมุมมากขึ้นเทานั้น
3. ประตูนรกจะไมมีวันชนะพระศาสนจักรได
เราอาจเขาใจความหมายของ “ประตูนรกจะไมมีวันชนะพระศาสนจักรได” (มธ 16:18)
ไดดังนี้

“ประตู” มีไวเพื่อ ปด ควบคุม กักขัง จํากัดเขต
“นรก” ตรงกับภาษากรีก “ades” (อาเดส) และภาษาอังกฤษ “Hades” (เฮดีส) ซึ่งมี
ความหมายตามตัวอักษรคือ “สถานที่ที่มองไมเห็น” เดิมชาวยิวเชื่อวาคนตายทุกคนไมวาดี
หรือเลวจะไปรวมกันอยูในสถานที่ที่มองไมเห็นนี้ คํา “เฮดีส” แรกเริ่มจึงหมายถึงแดนผูตาย แต
ตอมาพัฒนาเปนสถานที่สําหรับคนบาปพักรอการตัดสิน และหมายถึงนรกในที่สุด
เมื่อพระเยซูเจาตรัสวา “ประตูนรกจะไมมีวันชนะพระศาสนจักรได” จึงหมายความวา
“ประตูแหงแดนผูตายจะไมมีทางปดขังคนคนหนึง่ ซึ่งเปนผูกอตั้งพระศาสนจักรไดเลย”
เพราะคนคนนั้น “คือพระคริสตเจา พระบุตรของพระเจาผูทรงชีวิต” (มธ 16:16)
พระองคทรงกลาวเชนนี้ก็เพื่อทํานายถึงการสิ้นพระชนมและการกลับคืนพระชนมชีพ
ของพระองคเอง และเปโตรไดประกาศยืนยันความจริงนี้ในวันเปนเตกอสเตวา “พระเจาทรง
บันดาลใหพระองคกลับคืนพระชนมชีพ พนจากอํานาจแหงความตาย เพราะความตายยึด
พระองคไวใตอํานาจอีกตอไปไมได” และอีกตอนหนึ่งวา “เพราะพระองคจะไมทรงละทิ้งขาพเจา
(คือพระเยซูเจา) ไวในแดนผูตาย และจะไมทรงปลอยผูศักดิ์สิทธิ์ของพระองคใหเนาเปอย” (กจ
2:24,27)

นอกจากเปนการทํานายถึงการกลับคืนพระชนมชีพแลว เราอาจเขาใจความหมายอีกนัย
หนึ่งวา ประตูนรกคืออํานาจแหงความชั่วราย ซึ่งไมมีทางจะเอาชนะหรือทําลายพระศาสนจักร
ของพระเยซูคริสตเจาไดเลย
4. สิทธิและหนาทีข่ องพระศาสนจักร
เพื่อใหพระศาสนจักรบนความเชื่อของเปโตรมีความมั่นคง พระเยซูเจาจึงทรงมอบสิทธิ
และหนาที่พิเศษใหแกทานอีกดวย
1.
“เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรคให” (มธ 16:19)
ในพระธรรมใหม ผูถือกุญแจคือพระเยซูเจาเอง “เราเปนผูมีชีวิต เราตายไปแลว
แตบัดนี้เรามีชีวิตอยูตลอดนิรันดร เรามีอํานาจ (ตนฉบับภาษากรีกคือ kleis แปลวา “กุญแจ”)
เหนือความตายและเหนือแดนผูตาย” (วว 1:18)
และ “พระองคผูศักดิ์สิทธิ์ ผูทรงสัตย ผูทรงถือกุญแจของกษัตริยดาวิด เมื่อ
พระองคทรงเปด ไมมีผูใดปดได และเมื่อพระองคทรงปด ก็ไมมีผูใดเปดได” (วว 3:7)
ขอความหลังนี้ชางคลายกับพระวาจาของพระเจาจอมโยธาที่มีถึงเอลียาคิมผาน
ทางประกาศกอิสยาหวา “เราจะวางกุญแจราชวังของกษัตริยดาวิดไวบนบาของเขา ถาเขาเปด
จะไมมีผูใดปด ถาเขาปด จะไมมีผูใดเปดได” (อสย 22:22) นั่นคือ พระองคทรงตั้งเอลียาคิมให
เปนผูดูแลพระราชวังของกษัตริยดาวิดแทนเชบนา มีอํานาจเต็มในการสั่งเปดประตูพระราชวังใน
ยามเชา และปดในยามเย็น
หมายความวา พระเยซูเจาทรงมอบกุญแจอาณาจักรสวรรคของพระองคแกเป
โตร เพื่อใหทานเปนผูดูแลอาณาจักรสวรรคและ “เปดประตูตอนรับคนทุกชาติ” ทั้งที่เปนยิว
และไมใชยิว
ดังที่ทานไดเปดประตูตอนรับดวงวิญญาณสามพันดวงในวันเปนเตกอสเต (กจ
2:41) รวมถึงดวงวิญญาณของโครเนลิอัสซึ่งเปนนายทหารตางชาติ (กจ 10) อีกทั้งในการ
ประชุมที่กรุงเยรูซาเล็ม ทานไดผลักดันใหขาวดีเผยแผไปสูคนตางศาสนาดวยการยืนยันวา “พี่
นองทั้งหลาย ทานรูแลววา ตั้งแตแรกเริ่ม พระเจาทรงเลือกสรรขาพเจาในหมูทานทั้งหลาย
เพื่อใหคนตางศาสนาไดฟงพระวาจาที่เปนขาวดีจากปากของขาพเจาและมีความเชื่อ” (กจ 15:7)
2.
“ทุกสิ่งที่ทานจะผูกบนแผนดินนี้ จะผูกไวในสวรรคดวย ทุกสิ่งที่ทานจะแกใน
แผนดินนี้ ก็จะแกในสวรรคดวย” (มธ 16:19)
คําวา “ผูก” และ “แก” เปนสํานวนที่ชาวยิวนิยมใชกับคําตัดสินดานกฎหมาย
ของอาจารยหรือรับบีผูมีชื่อเสียง ผูกหมายถึงไมอนุญาต และแกหมายถึงอนุญาต
เทากับวาพระเยซูเจาทรงมอบภาระรับผิดชอบอันหนักหนวงไวบนบาของเปโตร
ทานตองใหคําแนะนําและนําพาพระศาสนจักร ทานตอง “ตัดสินใจ” วาจะอนุญาตหรือไม
อนุญาต ซึ่งการตัดสินใจของทานยอมสงผลอันใหญหลวงตอวิญญาณของมนุษยทั้งในโลกนี้และ
ในโลกหนา

นี่คือความยิ่งใหญของเปโตรเพราะทานเปนผูสืบสานภารกิจของพระเยซูคริสต
เจา บุตรพระเจาผูทรงชีวิต !

