อาทิตยที่ 3 เทศกาลธรรมดา
ขาวดี มธ 4:12-23 หรือ 4:12-17
12
เมื่อพระเยซูเจาทรงทราบวายอหนถูกจองจํา จึงเสด็จไปยังแควนกาลิลี 13ทรงออก
จากเมืองนาซาเร็ธ มาประทับอยูที่เมืองคาเปอรนาอุม บนฝงทะเลสาบ ในดินแดนเผาเศบูลุน
และนัฟทาลี 14ทั้งนี้ เพื่อใหพระดํารัสที่ตรัสไวทางประกาศกอิสยาห เปนความจริงวา
15
ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
เสนทางไปสูทะเล ฟากโนนของแมน้ําจอรแดน
แควนกาลิลีแหงบรรดาประชาชาติ
16
ประชาชนที่จมอยูในความมืด
ไดเห็นความสวางยิ่งใหญ
ผูที่อาศัยอยูในดินแดนและในเงาแหงความตาย
แสงไดสองขึ้นมาเหนือพวกเขาแลว
17
นับแตนั้นมา พระเยซูเจาทรงเริ่มประกาศเทศนาวา “จงกลับใจเถิด เพราะอาณาจักร
สวรรคอยูใกลแลว”
18
ขณะที่ทรงดําเนินไปตามชายฝงทะเลสาบกาลิลี พระองคทอดพระเนตรเห็นพี่นองสอง
คนคือซีโมนที่เรียกวาเปโตรกับอันดรูวนองชายกําลังทอดแห เขาเปนชาวประมง 19พระองคตรัส
สั่งวา “จงตามเรามาเถิด เราจะทําใหทานเปนชาวประมงหามนุษย” 20เปโตรกับอันดรูวก็ทิ้งแห
ไว แลวตามพระองคไปทันที 21เมื่อทรงดําเนินไปจากที่นั่น พระองคทอดพระเนตรเห็นพี่นองอีก
สองคนคือ ยากอบบุตรของเศเบดีและยอหนนองชายกําลังซอมแหอยูในเรือกับเศเบดีผูบิดา
พระองคทรงเรียกเขา 22ทันใดนั้น เขาก็ทิ้งเรือและบิดา แลวตามพระองคไป
23
พระองคเสด็จไปทั่วแควนกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศขาวดีเรื่องพระ
อาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไขทุกชนิดของประชาชน
************************
1. สถานที่เริ่มภารกิจ
พระเยซูเจาทรงเริ่มภารกิจดวยการเสด็จออกจากนาซาเร็ธ บานเกิดเมืองนอน มา
ประทับที่เมืองคาเปอรนาอุม บนฝงทะเลสาบในแควนกาลิลี (มธ 4:12-13)
กาลิลีตั้งอยูทางเหนือสุดของปาเลสไตน ยาวจากเหนือจรดใต 80 ก.ม. กวาง 40 ก.ม.
แมพื้นที่จะเล็กแตกลับมีประชากรหนาแนนเพราะผืนดินอุดมสมบูรณมากกวาภาคอื่น จนมีคํา
กลาววา “ปลูกมะกอกพันตนในกาลิลียังงายกวาคลอดลูกสักคนในยูดาหเสียอีก”
โยเซฟุส นักประวัติศาสตรซึ่งเคยเปนผูวาราชการจังหวัดนี้มากอน บันทึกไววากาลิลี
ประกอบดวยหมูบาน 204 แหง แตละแหงมีประชากรไมต่ํากวา 15,000 คน แมผูคนสวนใหญ

จะมีอารมณรอน ชอบทะเลาะเบาะแวงและกอการจลาจลบอยๆ กระนั้นก็ตาม พวกเขามีความ
กลาหาญเปนเลิศ รักเกียรติของตนเหนือผลประโยชนอื่นใด มีความคิดริเริ่ม อีกทั้งพรอมรับ
ความคิด การเปลี่ยนแปลง และสิ่งประดิษฐใหมๆ
องคประกอบที่ทําใหชาวกาลิลีมีอุปนิสัยดังกลาว คือ
1.
พวกเขาอยูทามกลางคนตางชาติ ชื่อกาลิลีมาจาก “กาลิล” แปลวา “วงกลม”
เพราะพวกเขาถูกลอมรอบโดยชาวตางชาติทุกดาน ทางทิศเหนือและตะวันออกติดกับซีเรีย ทาง
ใตติดกับสะมาเรีย สวนทางตะวันตกติดกับฟนิเซีย จนไดชื่อเต็มวา “แควนกาลิลีแหงบรรดา
ประชาชาติ” (Galilee of the Gentiles) ดวยเหตุนี้ชาวกาลิลีจึงไดสัมผัสกับความคิดและอิทธิพล
ใหม ๆ ที่ “ไมใชยิว” อยูเสมอ
2.
มีถนนสําคัญผานหลายเสนทาง เสนทางแรกคือถนนเรียบทะเลจากดามัสกัส
ผานกาลิลีเรื่อยลงไปจนถึงอียิปตและอัฟริกา อีกเสนหนึ่งจากฝงทะเลทางตะวันตกตัดผาน
พรมแดนไปบรรจบกับทางหลวง King’s Highway ทางตะวันออกของแมน้ําจอรแดน กาลิลีจึง
อยูในเสนทางคมนาคมระดับโลกที่ซึ่งความคิดใหม ๆ ผานไปมาไมขาดสาย
3.
โยชูวาแบงดินแดนที่เปนแควนกาลิลีใหแกตระกูลอาเชอร นัฟทาลี และเศบูลุนก็
จริง แตพวกเขาไมเคยขับไลชนพื้นเมืองออกไปไดสําเร็จ (เทียบ ยชว 9) การผสมระหวางเชื้อ
ชาติและเผาพันธุจึงเกิดขึ้น นอกจากนั้นในศตวรรษที่ 8 ก.ค.ศ. กองทัพอัสซีเรียไดยึดอาณาจักร
ทางเหนือแลวกวาดตอนชาวยิวสวนใหญไปอยูตามหัวเมืองตางชาติ พรอมกับนําคนตางชาติเขา
มาอาศัยแทนที่ชาวยิว สายเลือดตางชาติจึงถูกสูบฉีดเขาสูกาลิลีอยางทวมทน
จากศตวรรษที่ 8 ถึงศตวรรษที่ 2 ก.ค.ศ. กาลิลีตกอยูใตเงื้อมมือของชนตางชาติ
เปนสวนใหญ เมื่อชาวยิวกลับจากถิ่นเนรเทศในสมัยของประกาศกเนหะมียและเอสรา ชาวกาลิ
ลีจํานวนมากไดอพยพลงใตมาอาศัยที่กรุงเยรูซาเล็ม ตอมาในป 164 ก.ค.ศ. ซีโมน มัคคาบีได
ยกทัพขับไลชาวซีเรียออกจากกาลิลีแลวพาชาวยิวที่หลงเหลือกลับมากรุงเยรูซาเล็ม ที่สุดในป
104 ก.ค.ศ. อริสโตบูลุสสามารถยึดกาลิลีกลับมาเปนของชาวยิวอีกครั้งหนึ่ง พรอมกับบังคับทุก
คนใหเขาสุหนัตเปนยิวไมวาจะเต็มใจหรือไมก็ตาม
สภาพภูมิศาสตรและประวัติศาสตรดังกลาว ทําใหชาวกาลิลีเปดประตูรับสายเลือดพันธุ
ใหม ความคิดและอิทธิพลใหม ๆ สมดังคําของประกาศกอิสยาหที่กลาวถึงดินแดนแหงนี้วา
“ดินแดนเศบูลุน และนัฟทาลี
เสนทางไปสูทะเล ฟากโนนของแมน้ําจอรแดน
แควนกาลิลีแหงบรรดาประชาชาติ” (มธ 4:15)
กาลิลีจึงเปนดินแดนที่เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการเริ่มตนประกาศขาวดีของพระเยซู
เจา !
2. ทรงประกาศขาวดี

ที่เมืองคาเปอรนาอุมในแควนกาลิลี “พระเยซูเจาทรงเริ่มประกาศเทศนาวา ‘จงกลับใจ
เถิด เพราะอาณาจักรสวรรคอยูใกลแลว’” (มธ 4:17)
เมื่อไดยินคํา “ประกาศเทศนา” ซึ่งตรงกับคํากรีก kērussein (เครุสเซน) หลายคนอาจ
รูสึกเบื่อหนาย แตชาวกรีกกลับฟงคํานี้ดวยความตื่นเตนเพราะ kērux (เครุกซ) คือ “คนนําพระ
ราชสาสน” และคํากริยา kērussein (เครุสเซน) คือการ “ประกาศสารของพระมหากษัตริย”
คํา “เครุสเซน” จึงบงบอกลักษณะการสอนของพระเยซูเจาซึ่งเราพึงเลียนแบบอยาง
ยิ่ง กลาวคือ
1.
สอนดวยความ “แนใจ” เนือ่ งจากสิ่งที่สอนเปนพระราชสาสนของกษัตริย จึง
ตองไมมีที่วางสําหรับคําวา “อาจจะ” หรือ “บางที” หากเราไมแนใจในสิ่งที่สอน เราจะไมมีทาง
ทําใหผูอื่นแนใจในสิ่งที่เราเองยังสงสัยอยูไดเลย
2.
สอนอยาง “ผูมีอํานาจ” เพราะเรากําลังพูดในพระนามของพระมหากษัตริย
อีกทั้งเนื้อหาก็เปนพระบัญชาหรือพระราชวินิจฉัยของกษัตริย เราจึงตองไมพูดออมแอม ออม
คอม หรือคลุมเครือ
3.
สอนคําสอนของ “พระเยซูเจา” เพราะวาพระราชสาสนมีที่มาจาก
พระมหากษัตริยฉันใด เนื้อหาคําสอนของศาสนาคริสตก็มีที่มาจากพระเยซูคริสตเจาฉันนั้น เรา
จึงตองสอนคําสอนของพระเยซูเจา มิใชความคิดเห็นของตนเอง
‘จงกลับใจเถิด เพราะอาณาจักรสวรรคอยูใกลแลว’ จึงเปนทั้งขาวดีและภารกิจที่
จําเปนและเรงดวนที่สุด เพราะอาณาจักรของพระเจาเริ่มตนแลว ชีวิตนิรันดรเขามาสูโลกแลว
หากพูดแบบคอหนังก็ตองบอกวา “พระเจาบุกโลก” แลว
ในเมื่อพระเจาทรงบุกโลก จึงเปนเรื่องสําคัญยิ่งยวดที่เราจะตองตัดสินใจใหถูกตองวาจะ
หันกลับมาหาพระเจาหรือยังจะดึงดันอยูฝายเดียวกับโลก !
3. ชาวประมงหามนุษย
ทะเลสาบกาลิลีมีขนาดเล็ก ยาวจากเหนือจรดใต 21 ก.ม. กวาง 13 ก.ม. อยูต่ํากวา
ระดับน้ําทะเลถึง 200 เมตร ภูมิอากาศโดยรอบจึงอบอุนและอุดมสมบูรณ มีอยางนอย 9 เมือง
ตั้งอยูริมทะเลสาบ แตทุกวันนี้เหลือตีเบรีอัสเพียงเมืองเดียวที่ยังคงอยูและเจริญเติบโตอยาง
ตอเนื่อง
ในสมัยพระเยซูเจา มีเรือประมงจํานวนมาก โยเซฟุสเลาวาเฉพาะที่ตารีเคอาเมืองเดียว
ก็มีมากถึง 240 ลําแลว
วิธีจับปลาของชาวกาลิลีมี 3 แบบคือใชเบ็ด แห หรืออวนลาก ทั้งเปโตร อันดรูว ยากอบ
และยอหนตางใชแหจับปลาขณะที่พระเยซูเจาตรัสเรียกพวกเขา
ชาวประมงไมถึงกับยากจนก็จริง แตดอยการศึกษา ไมมีสถานภาพในสังคม ขาด
อิทธิพลและความมั่งคั่ง อนาคตของพวกเขาจึงไมนาจะไปไดไกลนัก

กระนั้นก็ตาม พระเยซูเจาทรงเรียกพวกเขา เพราะพวกเขาพรอมจะลาจากบิดา
ทิ้งเรือ ทิ้งแห ทิ้งอาชีพ แลวอุทิศตัวติดตามพระองค
นักวิชาการสวนใหญเห็นพองตองกันวา คุณสมบัติที่จําเปนของชาวประมงซึ่งสงผลให
เปน “ชาวประมงหามนุษย” ที่ดีคือ
1.
อดทน ชาวประมงตองรอปลากินเหยื่อดวยความอดทน หากยายที่บอยยอม
เปนชาวประมงที่ดีไมได เชนเดียวกัน เราตองรูจักรอและอดทนเพราะยากที่ขาวดีจะบังเกิดผล
โดยเร็ว
2.
พากเพียร ไมทอถอยหรือละทิ้งความพยายามแมดูเหมือนจะไมเกิดผลอะไรก็
ตาม
3.
กลาหาญ ชาวประมงตองกลาเสี่ยงแลนเรือออกไปในทะเลลึกจึงจะไดปลา เรา
ก็ตองกลาประกาศขาวดีแมจะรูถึงอันตรายอันอาจเกิดจากการพูดความจริงก็ตาม
4.
รูจังหวะ วาเมื่อไรควรกลับเขาฝง เมื่อไรควรหรือไมควรเหวี่ยงแห ผูประกาศ
ขาวดียอมตองรูจังหวะจะโคนเชนกันวาเมื่อใดควรพูดหรือเมื่อใดควรเงียบ
5.
รูจักเลือกเหยื่อ ใหเหมาะกับปลาแตละชนิด ผูประกาศขาวดีหรือครูคําสอนก็
ตองรูจักใชวิธีการที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละกลุม
6.
ซอนตัว แมแตเงาก็ตองไมใหปลาเห็น มิฉะนั้นปลาจะหนีไปหมด ผูประกาศ
ขาวดีจึงตองซอนตัวและนําเสนอพระเยซูเจา ไมใชเสนอหนาตัวเองใหแกมวลมนุษย
4. วิธีการของพระเยซูเจา
พระองคทรงเลือกแควนกาลิลีเพราะประชาชนพรอมที่จะรับขาวดี และในกาลิลีนี้เอง
พระองคทรงเลือก “ศาลาธรรม” เปนสถานที่ประกาศขาวดี
พระวิหารของชาวยิวมีเพียงแหงเดียวที่กรุงเยรูซาเล็มและใชเพื่อการถวายบูชาเทานั้น
สวนศาลาธรรมพบไดทุกแหงที่มีชาวยิวชุมนุมกันสิบครอบครัวขึ้นไป เปนศูนยกลางชีวิตและเปน
เสมือน “มหาวิทยาลัยศาสนา” ที่แพรหลายที่สุดของชาวยิว
กิจกรรมในศาลาธรรมมี 3 สวนคือ การสวดภาวนา การอานพระคัมภีร และการปราศรัย
ตอที่ประชุม
เนื่องจากไมมีนักเทศนอาชีพ หัวหนาศาลาธรรมจึงมีหนาที่เชิญสมาชิกหรือแขกผูมี
ชื่อเสียง รวมถึงพิจารณาอนุญาตใหผูที่ตองการแบงปนพระวาจา ขึ้นกลาวคําปราศรัยตอที่
ประชุม หลังจากนั้นจึงเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามปญหา และสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน
ศาลาธรรมจึงเปนแหลงรวมของคนที่มีศาสนาอยูในหัวใจ และพระเยซูเจาทรงเลือกพวก
เขาสําหรับรับขาวดีของพระองค

จากบทที่ 4 ขอ 23 “พระองคเสด็จไปทั่วแควนกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรง
ประกาศขาวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไขทุกชนิดของประชาชน”
มัทธิวไดจําแนกกิจกรรมสําคัญของพระเยซูเจาไว 3 ประการดวยกัน กลาวคือ
1.
ทรงประกาศขาวดี ดวย “ความแนใจ” และ “อยางผูมีอํานาจ” พระองคทรงทํา
ใหความไมรู ความโงเขลา หรือการคาดเดาของเราหมดสิ้นไป นับจากนี้ไปเรารูความจริงดวย
ความแนใจวาพระเจาทรงเปนใคร ทรงดีงามและนารักสักเพียงใด
2.
ทรงสอน การประกาศขาวดีทําใหเรารูความจริงดวยความแนใจ สวนการสอน
ชวยอธิบายความหมายและความสําคัญของความจริงนั้น หลายครั้งเรารูความจริงแตเขาใจผิด
และลงเอยดวยขอสรุปผิด ๆ แตพระองคทรงสอนใหเรารูความหมายแทจริงของศาสนา
3.
ทรงรักษา พระองคไมเพียงบอกความจริงแกมนุษยดวย “คําพูด” เทานั้น แต
ทรงเปลี่ยนความจริงใหเปน “การกระทํา” ดวย
หากเราไมประกาศขาวดีดวยความแนใจ ไมอธิบายความจริงใหถองแท และไม
เปลี่ยนความจริงใหเปนการกระทํา เรากําลังเดินคนละทางกับพระเยซูเจา... !!

