อาทิตยที่ 22 เทศกาลธรรมดา
ขาวดี มธ 16:21-27
21
ตั้งแตนั้นมาพระเยซูเจาทรงเริ่มแจงแกบรรดาศิษยวา พระองคจะตองเสด็จไปกรุง
เยรูซาเล็มเพื่อรับการทรมานอยางมากจากบรรดาผูอาวุโส หัวหนาสมณะและธรรมาจารย จะถูก
ประหารชีวิต แตจะทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สาม 22เปโตรนําพระองคแยกออกไป ทูลทัด
ทานวา “ขอเถิด พระเจาขา เหตุการณนี้จะไมเกิดขึ้นกับพระองคอยางแนนอน” 23แตพระองค
ทรงหันมาตรัสแกเปโตรวา “เจาซาตาน ถอยไปขางหลัง เจาเปนเครื่องกีดขวางเรา เจาไมคิด
อยางพระเจา แตคิดอยางมนุษย”
24
พระเยซูเจาตรัสแกบรรดาศิษยวา “ถาผูใดอยากตามเรา ก็จงเลิกคิดถึงตนเอง จงแบก
ไมกางเขนของตนและติดตามเรา 25ผูใดใครรักษาชีวิตของตนใหรอดพน ก็จะสูญเสียชีวิต
นิรันดร แตถาผูใดเสียชีวิตของตนเพราะเรา ก็จะพบชีวิตนิรันดร 26มนุษยจะไดประโยชนใดใน
การที่ไดโลกทั้งโลกเปนกําไร แตตองเสียชีวิต มนุษยจะตองใหสิ่งใดเพื่อแลกกับชีวิตที่สูญเสียไป
ใหกลับคืนมา 27บุตรแหงมนุษยจะเสด็จกลับมาในพระสิริรุงโรจนของพระบิดาพรอมกับบรรดา
ทูตสวรรค เมื่อนั้นพระองคจะประทานรางวัลแกทุกคนตามความประพฤติของเขา”
****************************
1. เจาซาตาน ถอยไปขางหลัง
แมเปโตรจะประกาศที่เมืองซีซารียาแหงฟลิปวา “พระเยซูเจาคือพระคริสตเจา พระบุตร
ของพระเจาผูทรงชีวิต” (มธ 16:16) แต “พระคริสตเจา” ตามความคิดของเปโตรนั้นแตกตางจาก
พระเยซูเจาอยางสิ้นเชิง
“พระคริสตเจา” (จากภาษากรีก) หรือ “พระเมสสิยาห” (จากภาษาฮีบรู) ตามความคิด
ของเปโตร คือกษัตริยนักรบที่พระเจาทรงสงมานํากองทัพของชาวยิวขับไลชาวโรมันออกจาก
แผนดินปาเลสไตน และนําพาชนชาติยิวใหกลับมามีอํานาจรุงเรืองเหนือชนชาติอื่น
เพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูเจาตรัสวาพระเมสสิยาห “จะตองเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อรับ
การทรมานอยางมากจากบรรดาผูอาวุโส หัวหนาสมณะ และธรรมาจารย และจะถูกประหาร
ชีวิต” (มธ 16:21) เปโตรจึงยอมรับไมได และไวเทาความคิด ทานพาพระองคออกไปพรอมกับ
ทูลคัดคานวา “เหตุการณนี้จะไมเกิดขึ้นกับพระองคอยางแนนอน” (มธ 16:22)
แลวคําตําหนิอันหนักหนวงชนิดที่ใครไดฟงแลวเปนตองหายใจไมทั่วทองก็ตามมาทันที
“เจาซาตาน ถอยไปขางหลัง” (มธ 16:23)
แตอยาเพิ่งคิดวาพระองคตรัสดวยน้ําเสียงเกรี้ยวกราดหรือแววตาแดงก่ําดวยความโกรธ
ตรงกันขาม พระองคทรงตําหนิเปโตรดวยความปวดราว โศกเศรา และตระหนกจนตัวสั่น
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เพราะการประจญที่เคยหลอกหลอนพระองคในถิ่นทุรกันดารกอนเริ่มตนภารกิจนั้น ได
หวนกลับมาหาพระองคอีกครั้งหนึ่ง
ปศาจรูจุดออนของทุกคนดีวาไมมีใครอยากตายอยางเจ็บปวดทรมานบนไมกางเขน มัน
จึงพยายามลอลวงพระองคใหเลือกวิธีที่สบายกวาในกอบกูมนุษยชาติ (ดู มธ 4:1-11)
- “จงใชฤทธิ์อํานาจที่มีเปลี่ยนกอนหินเปนขนมปงแจกผูคนสิ แลวพวกเขาจะติดตาม
พระองค”
- “จงแสดงอภินิหารดวยการกระโดดจากที่สูงสิ หากประชาชนรูสึกพิศวง พวกเขาก็จะ
เชื่อฟงพระองคเองแหละ”
- “จงยอมกมหัวใหเราบางสิ อยาเครงครัดนัก หัดเอาหูไปนาเอาตาไปไรบาง คนเขาจะ
ไดติดตามพระองคงายหนอย”
แมกอนถูกจับในสวนเกทเสมนีเพียงไมกี่นาที มันก็ยังไมเลิกลอลวงพระองค “ขอใหถวย
นี้พนขาพเจาไปเถิด” (มธ 26:39)
แตครั้งนี้ปศาจมันโหดรายสุด ๆ !
มันใชเปโตรผูเปนศิษยรักศิษยเอกของพระองคเองใหลอลวงพระองค !!
ปศาจตรงกับภาษาฮีบรู “ซาตาน” ซึ่งแปลวา “ปรปกษ” มันจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะ
ทําใหมนุษยหันเหจากหนทางของพระเจาและกลายเปนปรปกษกับพระองค
เปโตรถูกปศาจทําใหเปน “ซาตาน” ผูเปนปรปกษกับพระองค จนพระองคตองตรัสวา
“เจาเปนเครื่องกีดขวางเรา เจาไมคิดอยางพระเจา แตคิดอยางมนุษย” (มธ 16:23)
และนีค่ ือสาเหตุที่ทําใหพระองคตื่นตระหนกและปวดราวหัวใจมากที่สุด เพราะซาตาน
ทีม่ าลอลวงพระองคคือผูซึ่งรักพระองคมากที่สุด
แต “ความรักแท” ยอมสงเสริม “คนรัก” ใหอยูในหนทางของพระเจา ไมใชพยายามลาก
พระองคออกไปจากพระเจาดังที่เปโตรไดกระทํา !
ความรักแทยอมไมหนวงเหนี่ยวอัศวินใหอยูกับบาน แตยอมปลอยเขาออกไปผจญภัย
เพื่อชัยชนะและเกียรติยศอันยิ่งใหญ
ความรักที่ปกปองคนรักจากการเปนทหารหาญของพระคริสตเจา หรือจากการดําเนิน
ชีวิตตามหนทางของพระองคจึงไมใช “รักแท”
อยางไรก็ตาม แมจะถูกดุวาเปนซาตาน แตคําสั่งที่พระองคทรงใช “ขับไล” เปโตรก็ยัง
แฝงไปดวยคําเชิญชวนและการใหโอกาสกลับมาติดตามพระองค
กอนหนานีพ้ ระองคทรงขับไลปศาจที่ลอลวงพระองคในถิ่นทุรกันดารวา “เจาซาตาน จง
ไปใหพน” (มธ 4:10) ซึ่งตรงกับภาษากรีก “Hupage Satana” (ฮูพาเก ซาตานา)
แตกับเปโตร พระองคตรัสสั่งวา “เจาซาตาน ถอยไปขางหลัง” (มธ 16:23) ภาษากรีกคือ
“Hupage opiso mou, Satana” (ฮูพาเก โอพีโซ มู, ซาตานา)
แมจะใชคําสั่ง “ฮูพาเก” เหมือนกัน แตสิ่งที่เพิ่มเขามาคือ “โอพีโซ มู” ซึ่งแปลวา “ขาง
หลังฉัน”
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หมายความวา พระองคทรงขับไลปศาจให “ไปแลวไปลับ” แตกับเปโตรไมใชไปแลวไป
ลับ เพียงแคให “ถอยไปอยูขางหลัง” หรืออีกนัยหนึ่งคือ “จงกลับมาติดตามเรา !”
นี่คือสิ่งที่ทําใหเปโตรแตกตางจากปศาจอยางสิ้นเชิง เพราะปศาจมันหยิ่งจองหองเกิน
กวาจะยอมติดตามพระเยซูเจา สวนเปโตร แมจะผิดพลาดครั้งแลวครั้งเลา แตทานก็หันกลับมา
ติดตามพระองคทุกครั้ง
แลวเราจะเลือกหนทางแบบเปโตรหรือปศาจ ?
2. เงื่อนไขในการติดตามพระคริสตเจา
คําสอนหลักที่พระเยซูเจาตรัสถึงบอยที่สุดคือ “เงื่อนไขในการติดตามพระองค” (มธ
10:37-39; มก 8:34-37; ลก 9:23-27; 14:25-27; 17:33; ยน 12:25) ซึ่งมี 3 ประการดวยกัน
1.
เลิกคิดถึงตนเอง หรือ “ปฏิเสธตนเอง” (self-denial) ซึ่งเราคุนเคยกันดี แต
สวนใหญมักปฏิเสธตนเองแบบมีขอจํากัด เชน อดเนื้อ(เฉพาะ)วันศุกร หรือทําพลีกรรมชดเชย
บาป(เฉพาะ)เทศกาลมหาพรต เปนตน
แตนี่เปนเพียงเศษเสี้ยวเดียวของการเลิกคิดถึงตนเองตามความหมายของพระ
เยซูเจา เพราะสําหรับพระองค การเลิกคิดถึงตนเองหมายถึงการพูด “ไม” กับตัวเอง และ
“ใช” กับพระเจาทุกลมหายใจตลอดชีวิต ไมใชเลิกคิดถึงตนเองเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่ง
ทุกวันและทุกขณะจิต เราตองพยายามลดความเปน “ตัวกู-ของกู” ลง แลว
อัญเชิญพระเจามาเปนหลักในการดําเนินชีวิต ดังแบบอยางของนักบุญเปาโลที่กลาวไววา
“ขาพเจาถูกตรึงกางเขนกับพระคริสตเจาแลว ขาพเจามีชีวิตอยู มิใชตัวขาพเจาอีกตอไป แตพระ
คริสตเจาทรงดํารงชีวิตอยูในตัวขาพเจา ชีวิตที่ขาพเจากําลังดําเนินอยูในรางกายขณะนี้ ขาพเจา
ดําเนินชีวิตในความเชื่อถึงพระบุตรของพระเจาผูทรงรักขาพเจาและทรงมอบพระองคเพื่อ
ขาพเจา” (กท 2:20)
2.
แบกไมกางเขนของตน นั่นคือยอมรับภาระทุกอยางอันเกิดจากการรับใชดวย
ความเสียสละ เชน ยอมละทิ้งความทะเยอทะยานสวนตัวเพื่อรับใชพระเยซูเจา ยอมสละเวลาวาง
และความบันเทิงสวนตัวเพื่อเยี่ยมเยียนผูสูงอายุ เด็กกําพรา ผูพิการ ผูขัดสนและดอยโอกาส ซึ่ง
ลวนแลวแตเปนการรับใชพระเจาที่ดีที่สุด
นอกจากภาระอันเกิดจากการรับใชพระเจาแลว กางเขนยังหมายรวมถึงภาระ
อันเกิดจากหนาที่การงานประจําวัน มรสุมชีวิต ตลอดจนการประจญลอลวงอีกมากมายซึ่งลวน
แลวแตเปนโอกาสใหเรา “ชนะ เขมแข็ง มั่นคง เปนคนดี และประสบความสําเร็จ” เพิม่ มากขึ้น
3.
ติดตามพระเยซูคริสตเจา คือยอมรับพระองคเปนผูนําของเรา และพรอมนบ
นอบเชื่อฟงพระองค
เมื่อนบนอบเชื่อฟงพระองคก็เทากับเรากําลังคิดเหมือนพระองค และปรารถนา
เหมือนพระองค ซึ่งแนนอนวาจะนําเราไปสูการดําเนินชีวิตเหมือนพระองคดวย
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แลวยังจะมีสิ่งใดยิ่งใหญไปกวาการดําเนินชีวิตและมี “ชีวิตเหมือนพระเจา”
อีกเลา ?!?
3. เคล็ดลับชีวิต
อีกดวย

นอกจากเงื่อนไขทั้ง 3 ประการแลว พระองคยังทรงสอนเคล็ดลับในการ “มีชีวิต” แกเรา

สําหรับพระองค “คนเปน” (existing) และ “คนมีชีวิต” (living) นั้นตางกัน
ทุกคนที่หายใจไดและหัวใจยังเตนอยูก็ถือวาเปน “คนเปน” แลว แตใชวา “คนเปน” ทุก
คนจะไดชื่อวา “มีชีวิต” เพราะคนที่ “มีชีวิต” จําเปนตองมีคุณคามากกวาหายใจได เชน ตองมี
จิตใจที่สงบ ราเริงเบิกบาน และเปนสุขอยูทุกขณะจิต
เคล็ดลับของพระองคในการทําให “คนเปน” มีชีวิตคือ “การสละชีวิต” !
พระองคตรัสวา “ผูใดใครรักษาชีวิตของตนใหรอดพน ก็จะสูญเสียชีวิตนิรันดร แตถาผูใด
เสียชีวิตของตนเพราะเรา ก็จะพบชีวิตนิรันดร” (มธ 16:25)
มัทธิวเขียนพระวรสารราว ค.ศ. 80 - 90 ซึ่งเริ่มมีการเบียดเบียนศาสนาแลว ทานจึงนํา
พระวาจาของพระเยซูเจามาบันทึกไวเพื่อเตือนใจคริสตชนวา “หากทานละทิ้งความเชื่อ จริงอยู
ทานอาจรักษาชีวิตไวได แตทานมีชีวิตตอไปก็เพื่อรอวันตายและเปนความตายชั่วนิรันดร
ตรงกันขาม หากทานรักษาความเชื่อไว ทานอาจตาย แตทานตายเพื่อจะมีชีวิตนิรันดร”
ทุกวันนี้ แมโอกาสตายเพื่อยืนยันความเชื่อจะเหลือนอยเต็มที แตเราสามารถ “ตายตอ
ตนเอง” ไดทุกวัน
หากเรามัวแตแสวงหาความสะดวกสบาย เจริญชีวิตตามใจตัวเอง และตัดสินใจตาม
มาตรฐานชาวโลก เรากําลังปลอยตัวใหหยอนยาน เห็นแกตัว และยึดติดอยูกับสิ่งของของโลก
ซึ่งเปนชีวิตที่สวนทางกับพระเจาและทําใหความเปน “ฉายาของพระเจา” ในตัวเราลดนอยถอย
ลงอันสงผลให “ความเปนคน” ของเราดอยคาลงจนกลายเปนคนไรคาไปในที่สุด
ในทางกลับกัน เราพบเห็นนักบุญและวีรบุรุษมากมายที่ยอมสูญเสียทุกสิ่งแมแตชีวิตของ
ตนเองเพื่อพระเยซูเจา ตางไดรับการจารึกชื่อไวอยางยิ่งใหญในประวัติศาสตร
หากไมมีผูใดดําเนินชีวิตตาม “เคล็ดลับ” ของพระเยซูเจา ตางคนตางเห็นแกความ
ปลอดภัยของตนเอง ไมยอมเสี่ยง ไมยอมเสียสละ เราคงไมมียารักษาโรคใหม ๆ ไมมี
สิ่งประดิษฐใหม ๆ ซึ่งคงทําใหชีวิตของเรายากลําบากมากกวานีห้ รืออาจจบสิ้นไปนานแลวก็
เปนได
หรือหากผูเปนแมกลัวเจ็บ กลัวถูกลูกรบกวน เลยไมยอมคลอดบุตร แลวเราจะเกิดมาได
อยางไรกัน ?
เพราะฉะนั้น ผูที่พรอมเดิมพันชีวิตของตนเพื่อพระเจาเทานั้นแหละที่จะพบชีวิต
และเปนชีวิตที่มีคุณคามากดวย !
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อยาลืมวา ทุกครั้งที่เราตัดสินใจกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรากําลังทําใหสิ่งนั้นกลายเปนนิสัย
และบุคลิกลักษณะเฉพาะของเราตลอดไป เราจะทําสิ่งนั้นบอย ๆ และทําไดอยางคลองแคลวจน
ลืมคิดถึงสิ่งอื่นและไมสามารถทําสิ่งอื่นไดอีก ตัวอยางเชน หากเราเปนคนเห็นแกตัว ไมเคยฟง
หรือคิดถึงผูอื่น เราไมมีทางคาดหวังไดเลยวาจะกลับกลายเปนคนเอื้อเฟอเผื่อแผและรูจักรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่นในบั้นปลายชีวิตของเรา
หรือหากเราดําเนินชีวิตยึดติดอยูกับโลก มุงแสวงหาตําแหนง ชื่อเสียง เกียรติยศ และ
ทรัพยศฤงคาร จนมีอํานาจวาสนาและบารมีลนเหลือ ผูคนนับหนาถือตา มีคนลอมหนาลอมหลัง
แลวเรากลาคาดหวังวาจะ “ละโลก” หันมาหาพระเจากอนตายไดละหรือ ?!?
พระเยซูเจาจึงทรงเสริม “เคล็ดลับ” ของพระองคดวยการเตือนสติเราทุกคนวา “มนุษย
จะไดประโยชนใดในการที่ไดโลกทั้งโลกเปนกําไร แตตองเสียชีวิต มนุษยจะตองใหสิ่งใดเพื่อ
แลกกับชีวิตที่สูญเสียไปใหกลับคืนมา” (มธ 16:26)
คําวา “แลก” ตรงกับภาษากรีก antallagma (อันตัลลักมา) ซึ่งมีตัวอยางการใชในพระ
ธรรมเกา เชน “ไมมี antallagma สําหรับเพื่อนตาย” (บสร 6:15) และ “ไมมี antallagma สําหรับ
วิญญาณที่สัตยซื่อ” (บสร 26:14)
ความหมายในพระธรรมเกาคือ ไมมีสิ่งใดมีคาเพียงพอที่จะ “แลก” กับเพื่อนตายหรือ
วิญญาณที่สัตยซื่อได
เมื่อพระเยซูเจาทรงนําคํา “antallagma” มาใช ยอมหมายความวา โลกไมมีคาเพียง
พอที่จะแลกกับพระองค !
เมื่อพูดถึง “โลก” พระองคทรงหมายถึงวัตถุสิ่งของซึ่งถือวาอยูตรงขามกับพระเจา และ
เพราะมันอยูตรงขามกับพระเจา เราจึงควรคํานึงอยูเสมอวา
1.
เมื่อวาระสุดทายมาถึง เราไมอาจนําสิ่งใดในโลกติดตัวไปไดเลยนอกจากตัวของ
เราเอง หากเราลดตัวลงไปยึดติดกับสิ่งที่นําติดตัวไปไมไดมันจะนาเศราและขมขื่นสักเพียงใด ?
2.
ในวันที่เราตองเผชิญกับมรสุมชีวิต จะมีวัตถุใดในโลกที่ชวยเยียวยาหัวใจซึ่ง
แตกสลายหรือดวงวิญญาณที่เปลาเปลี่ยวของเราได ?
3.
ยิ่งถาเราไดสิ่งของนั้นมาอยางไมถูกตอง แลวถูกมโนธรรมติเตียน เราจะทนฟง
เสียงติเตียนเหมือนตกนรกทั้งเปนไดหรือ ?
พรอมกับ “เคล็ดลับ” พระองคทรงประทานคําเตือนไวดวยวา “บุตรแหงมนุษยจะเสด็จ
กลับมาในพระสิริรุงโรจนของพระบิดาพรอมกับบรรดาทูตสวรรค เมื่อนั้นพระองคจะประทาน
รางวัลแกทุกคนตามความประพฤติของเขา” (มธ 16:27)
อยาลืมวา ทุก ๆ วินาที ชีวิตของเรากําลังเคลื่อนที่ไปสู “ความตาย” และ “การ
พิพากษา”
ไมมีใครสามารถรอดพนจากสองสิ่งนี้ไปไดสักคนเดียว !
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และเกณฑในการพิพากษาตัดสินของพระเยซูเจาก็คือ “ผูใดใครรักษาชีวิตของตนให
รอดพน ก็จะสูญเสียชีวิตนิรันดร แตถาผูใดเสียชีวิตของตนเพราะเรา ก็จะพบชีวิต
นิรันดร” !!
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