ความสุขแทจริง
ขาวดี มธ 5:1-12ก
1
พระเยซูเจาทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแลว
บรรดาศิษยเขามาหอมลอมพระองค 2พระองคทรงเริ่มตรัสสอนวา
3
“ผูมีใจยากจน ยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา
4
ผูเปนทุกขโศกเศรา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับการปลอบโยน
5
ผูมีใจออนโยน ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับแผนดินเปนมรดก
6
ผูหิวกระหายความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะเขาจะอิ่ม
7
ผูมีใจเมตตา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา
8
ผูมีใจบริสุทธิ์ ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา
9
ผูสรางสันติ ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดชื่อวาเปนบุตรของพระเจา
10
ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปน
11
ของเขา ทานทั้งหลายยอมเปนสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ขมเหงและใสรายตางๆ นานาเพราะเรา 12จง
ชื่นชมยินดีเถิด เพราะบําเหน็จรางวัลของทานในสวรรคนั้นยิ่งใหญนัก”
***************************
กอนศึกษาความหมายของความสุขแตละประการ มีขอสังเกตสําคัญดังตอไปนี้
1.
ตามสํานวนแปลภาษาไทย ความสุขแตละประการเปนประโยคเพราะมีทั้ง
ประธานและกริยาครบถวน เชน “ผูมีใจยากจน ยอมเปนสุข” แตตนฉบับภาษากรีกกลับไม
ปรากฏคํากริยาใดๆ เลย
เมื่อยอนกลับไปศึกษาพระธรรมเกา เราพบวาภาษาฮีบรูและอาราเมอิกก็มี
สํานวนซึ่งไมปรากฏคํากริยาดวยเหมือนกัน แตเปนคําอุทานไมใชประโยค
แสดงวาความสุขทั้งแปดประการตามตนฉบับไมใชประโยค ซึ่งเปนไดทั้งอดีต
ปจจุบัน และอนาคต แตเปนคําอุทาน ซึ่งเกิดขึ้นในปจจุบันเทานั้น เพราะคงไมมีผูใดอุทานเผื่อ
อดีตหรืออนาคต เชน “โอ ชางสุขจริงหนอ ปหนาจะถูกหวย !” จึงเทากับวาความสุขทั้งแปด
ประการเกิดขึ้น “ขณะนี้” โดยไมจําเปนตองรอจนถึงโลกหนา
จริงอยู ความสุขอยางสมบูรณจะเกิดขึ้นเมื่อไดพบพระเจาในโลกหนา แตเรา
สามารถลิ้มรสความสุขแทจริงไดแลวตั้งแตเวลานี้ และบนโลกใบนี้ !!
2.
makarios (มาคารีออส) ซึ่งแปลวา “สุข” เปนคําที่ชาวกรีกใชเฉพาะกับพระเจา
เทานั้น ความสุขที่พระเยซูเจาตรัสถึงจึงเปน “ความสุขแบบพระเจา” กลาวคือเปนความสุขที่
สมบูรณในตัวเอง ไมขึ้นกับโชค โอกาส หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อีกทั้งไมมีผูใดสามารถ
ทําลายหรือแยงชิงไปได
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ตางจากความสุข (happiness) ที่โลกหยิบยื่นให เพราะคํา happiness มาจาก
รากศัพท “hap-” ซึ่งหมายถึง “โชค, โอกาส” ความสุขตามประสาโลกจึงอาจเพิ่มขึ้น ลดลง หรือ
หมดไปไดหากโชค สุขภาพ อากาศ แผน หรือปจจัยอื่นๆ เปลี่ยนแปลง
ความสุขที่พระเยซูเจาประทานใหจึงเปน “ความสุขแทจริง” ซึ่งจะทําให “ใจ
ของทานยินดี” และ “ไมมีใครนําความยินดีไปจากทานได” (ยน 16:22)

1. ผูมีใจยากจนยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา
ภาษากรีกใชศัพทซึ่งมีความหมายวา “จน” สองคําคือ
Penēs (เปเนส) หมายถึง “จน” ในใจความของการขาดสิ่งของฟุมเฟอย แตยัง
1.
ชวยเหลือตัวเองไดและสามารถดํารงชีพดวยน้ําพักน้ําแรงของตนเองได
Ptōchos (ปโตคอส) มาจากรากศัพท ptossein (ปตอสเซน) ซึ่งแปลวา หมอบ
2.
หรือ คลาน “ปโตคอส” จึงหมายถึง “จน” แบบสิ้นเนื้อประดาตัวชนิดไมมีทางยืนหยัดดํารงชีพอยู
ไดดวยน้ําพักน้ําแรงของตนเอง จําตองหมอบหรือคลานไปพึ่งความชวยเหลือจากผูอื่น
คําที่ใช ณ ที่นี้คือ “ปโตคอส” ซึ่งหมายถึงความยากจนชนิดยืนอยูบนลําแข็งของตนเอง
ไมไดเลย
สวนในภาษาอาราเมอิก คํา ’ani (อานี) และ ebiōn (เอบีโอน) ซึ่งตางก็แปลวา “จน, ขัด
สน” นั้น มีวิวัฒนาการทางความหมาย 4 ขั้นตอนดวยกัน คือ
1.
เริ่มแรกหมายถึง “จน”
2.
เพราะ “จน” ความหมายจึงพัฒนาไปเปน “ไมมีอิทธิพล ไมมีอํานาจ ไมมี
ชื่อเสียง ไมมีผูใดชวยเหลือ”
3.
เพราะไมมีอิทธิพล จึงถูกผูอื่นดูหมิ่น และกดขี่ขมเหงตางๆ นานา
4.
เพราะถูกกดขี่ขมเหงจนไมมีที่พึ่งพิงในโลกนี้อีกแลว เขาจึง “มอบความวางใจ
ทั้งหมดไวในองคพระผูเปนเจา” ดังตัวอยางจากเพลงสดุดีที่วา “พระองคทรงชวยคนออนแอ
และขัดสนใหพนจากผูที่ฉกฉวยทรัพยสินของเขา” (สดด 35:10) จะเห็นวาคน “ขัดสน” ไมได
หมายถึงคนจนเพราะเขาคงไมมีทรัพยสินใหผูอื่นฉกฉวย แตหมายถึง “ผูทวี่ างใจในพระเจา” (ดู
สดด 9:18; 34:6; 68:10; 72:4; 107:41; 132:15)
เมื่อรวมความหมายในภาษากรีกและอาราเมอิกเขาดวยกัน เราอาจแปลความหมาย
ทอนแรกไดดังนี้ “โอ ชางสุขจริงหนอ ผูที่ตระหนักวาไมสามารถชวยเหลือตัวเองได จึงมอบความ
วางใจทั้งหมดไวในพระเจา”
สําหรับผูที่วางใจในพระเจา เขาจะพบวาพระองคเทานั้นทรงเปนองคความชวยเหลือ
ความหวัง และพละกําลัง อีกทั้งทรงบันดาลความสุขและความมั่นคงอยางแทจริงใหแกชีวิตของ
ตนได สิ่งอื่นๆ ลวนแลวแตเปนอนิจจังและกอใหเกิดทุกข
อนึ่ง พึงสังเกตวาความยากจนนีเ้ ปนเรื่องของ “จิตใจ” (ผูมีใจยากจนยอมเปนสุข) เพราะ
ไมมีทางเลยที่พระเจาจะทรงปรารถนาใหบรรดาบุตรของพระองคอาศัยอยูในสลัม กินมื้ออดมื้อ
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หรือตองทนเจ็บปวยเรื้อรัง ซึ่งความยากจนทางกายเหลานี้คือสิ่งที่เราคริสตชนจะตองชวยกัน
กําจัดใหหมดสิ้นไป
ทอนที่สอง พระองคตรัสถึงการได “อาณาจักรสวรรค” มาเปนกรรมสิทธิ์
ชาวยิวนิยมลีลาการเขียนอยางหนึ่งเรียกวา Parallelism ตามลีลานี้ พวกเขาพูดหรือ
เขียนสิ่งเดียวกันซ้ํา 2 ครั้ง โดยครั้งที่สองอาจเปนเพียงการซ้ําครั้งแรกหรืออาจเปนการขยาย
ความเพิ่มเติมก็ได แทบทุกขอในหนังสือเพลงสดุดีลวนใชลีลาการเขียนแบบนี้ ตัวอยางเชน
ครั้งแรก
“ผูชอบธรรมยอมเปนสุข” (สดด 1:1)
ครั้งที่สอง
“เขาไมเดินตามคําแนะนําของคนชั่ว” (สดด 1:1)
เราจึงไดความหมายของผูชอบธรรมวาคือ ผูที่ไมเดินตามคําแนะนําของคนชั่ว
หากเรานําลีลาดังกลาวมาใชกับคําวอนขอที่พระเยซูเจาทรงสอนในบท “ขาแตพระบิดา
ของขาพเจาทั้งหลาย” ดังนี้
ครั้งแรก
“พระอาณาจักรจงมาถึง” (มธ 6:10)
ครั้งที่สอง
“พระประสงคจงสําเร็จในแผนดินเหมือนในสวรรค” (มธ 6:10)
เราอาจใหคํานิยามของอาณาจักรสวรรคไดวาเปน “สังคมบนโลกนี้ที่พระประสงค
ของพระเจาไดรับการปฏิบัติอยางสมบูรณเหมือนในสวรรค”
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ผูที่ปฏิบัติตามพระประสงคของพระเจาอยางสมบูรณเทานั้นจึงจะมี
สิทธิ์เปนพลเมืองของอาณาจักรสวรรค ดังที่พระเยซูเจาตรัสวา “คนที่กลาวแกเราวา ‘พระเจาขา
พระเจาขา’ นั้นมิใชทุกคนจะไดเขาสูอาณาจักรสวรรค แตผูที่ปฏิบัติตามพระประสงคของพระ
บิดาของเรา ผูสถิตในสวรรคนั่นแหละจะเขาสูสวรรคได” (มธ 7:21)
แลวผูใดกันเลาจะปฏิบัติตามพระประสงคของพระเจาหากเขาไมวางใจพระองค และผูที่
จะมอบความวางใจทั้งหมดไวในพระองคไดก็คือผูที่มีจิตใจยากจนดังไดกลาวมาแลวนั่นเอง
เพราะฉะนั้น ความหมายโดยรวมของความสุขประการนี้จึงไดแก
“โอ ชางสุขจริงหนอ ผูที่ตระหนักวาไมสามารถชวยเหลือตนเองได จึงมอบความวางใจ
ทั้งหมดไวในพระเจา เหตุวาเขาจะไดเปนสมาชิกของอาณาจักรสวรรค เพราะสามารถปฏิบัติตาม
พระประสงคของพระเจาไดอยางสมบูรณ”

2. ผูเปนทุกขโศกเศรายอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับการปลอบโยน
“ความทุกขโศกเศรา” ซึ่งแปลจากคํากรีก penthéō (เพนแธโอ) นั้นบงบอกถึงความทุกข
โศกเศราอยางสุดซึ้งซึ่งออกมาจากกนบึ้งแหงหัวใจจนไมอาจกลั้นน้ําตาไวได มักใชกับการ
สูญเสียบุคคลอันเปนที่รักยิ่ง ดังเชนความทุกขโศกเศราของยาโคบเมื่อทราบวาโยเซฟบุตรสุดที่
รักเสียชีวิต (ปฐก 37:34 และดู ปฐก 50:3; 1 มคบ 12:52; 13:26; 2 คร 12:21)
เราอาจเขาใจความสุขอันเกิดจากความทุกขโศกเศราแบบสุดๆ ได 3 แนวทางดวยกัน
กลาวคือ
1.
เขาใจตามตัวอักษรวา “ผูเปนทุกขโศกเศรามีบุญเพราะไดรับการปลอบโยน”
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เหตุผลคือ เวลาปกติสุขเรามักมองชีวิตเพียงผิวเผินและไมคอยสนใจใยดีกับ
ผูอื่นมากนัก ตอเมื่อความสูญเสียใหญหลวงถาโถมเขามาในชีวิต เราจึงเริ่มมองเห็นความรัก
และการปลอบโยนจากพระเจารวมถึงความชวยเหลือและน้ําใจดีของเพื่อนมนุษยชนิดที่ไมเคย
คาดหวังมากอน ดังเชนความชวยเหลือที่หลั่งไหลมาสูผูประสบภัยจากคลื่นยักษสึนามิซึ่งถลม
ภาคใตของไทยและอีกหลายๆ ประเทศเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2004 ที่ผานมา
- เด็กชายชาวนอรเวยวัย 10 ขวบสองคน รวมมือรวมแรงกันนําของเลนและ
ขนมเคกออกมาขายที่จัตุรัสกลางกรุงออสโลทามกลางหิมะเปนเวลากวา 4 ชั่วโมง เพื่อนําเงิน
จํานวน 2,750 คราวนสหรือประมาณ 17,687 บาทไปมอบใหกาชาดสากลและองคกรการกุศล
อื่นๆ (ขาวรอยเตอร)
- เด็กไทยอายุ 5 ขวบขอใหคุณแมพาไปทําเนียบรัฐบาล เด็กนอยเอากระปุก
ออมสินไปนั่งแคะกับเจาหนาที่ทําเนียบ (จากอินเตอรเน็ต)
- เด็กหญิงอายุ 10 ขวบไปกับคุณแมเพื่อบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทย แต
เจาหนาที่ไมรับบริจาคเพราะอายุไมถึงเกณฑ เธอถามพยาบาลวา “แลวอยางหนู จะชวยอะไรได
บางคะ ?” (จากอินเตอรเน็ต)
- คุณยายคนหนึ่งหาบมะละกอจากบานหลังเขา มานั่งอยูขางศาลาการเปรียญ
วัดเขาหลัก คุณยายนั่งสับมะละกอวางไวตรงหนาตั้งแตเชาจนบาย ฝามือยายยนเหมือนเราเอา
มือแชน้ําไวสัก 5 ชั่วโมง มือสับไปๆ สวนแววตายายก็เชิญชวนทุกคนที่ผานไปผานมาใหหยิบ
กิน มีทั้งฝรั่งทั้งไทยนั่งกินหยิบกินมะละกอกันพออิ่ม แลวก็เดินหลบไปใหคนอื่นเขามากินตอ
(จากอินเตอรเน็ต)
พระหรรษทานและความชวยเหลือเหลานี้ชวย “เปดหัวใจ” ของผูตกทุกขใหได
สัมผัสกับ “คุณคา” ซึ่งไมอาจซื้อหามาได อีกทั้งเปนพลังและกําลังใจชวยพวกเขาในการแบก
กางเขนจนไดชัยชนะและพบกับความมั่นคงแทจริงในที่สุด
2.
ความหมายนัยที่สองคือ “เปนบุญของผูเปนทุกขโศกเศราเพราะเห็นความทุกข
ยากและความตองการของผูอื่น” เพราะนี่คือการดําเนินชีวิตตามรอยพระบาทของพระเยซูเจาผู
ทรงสงสารและเยียวยาชวยเหลือความทุกขยากของทุกคน ไมวาจะเปนคนเจ็บปวย (มธ 14:14)
ผูหิวโหย (มธ 14:13-21) คนตาบอด (มธ 20:29-34) คนโรคเรื้อน (มก 1:40-45) คนขาดผูดูแล
(มธ 9:35-37) หรือแมแตผูสูญเสียญาติมิตร (ลก 7:11-17)
มัทธิวเลาแบบอยางของพระองคไวในบทที่ 14 วา หลังจากยอหนผูทําพิธีลาง
ถูกกษัตริยเฮโรดสั่งตัดศีรษะ “บรรดาศิษยของยอหนไดมารับศพไปฝง แลวแจงขาวใหพระเยซู
เจาทรงทราบ” (มธ 14:12) ซึ่งนอกจากจะทําใหพระองคเสียพระทัยกับการจากไปของยอหนผู
เปนญาติแลว ยังทําใหพระองคอดหวั่นพระทัยในชะตากรรมทํานองเดียวกันที่กําลังรอคอย
พระองคอยูเบื้องหนาไมได

4/13

ดวยเหตุนี้ พระองคจึงเสด็จลงเรือขามทะเลสาบกาลิลีไปอีกฟากหนึ่งโดยหวังจะ
อยูตามลําพังเพื่อพักกาย พักใจ และวอนขอความชวยเหลือจากพระบิดาเจา แตเมื่อขึ้นจากเรือ
กลับทรงพบเห็นประชาชนมากมายเฝารอความชวยเหลือจากพระองค
แทนที่จะรูสึกรําคาญที่ความเปนสวนตัวถูกรบกวน พระองคกลับ “สงสารและ
ทรงรักษาผูเจ็บปวยใหหายจากโรค” (มธ 14:14)
“สงสาร” ตรงกับคํากริยากรีก “สพรากคนีซอมาย” (splagchnizomai) อันมีราก
ศัพทเดียวกันกับคํานาม “สพรากคนา” (splagchna) ซึ่งแปลวา “ตับไตไสพุง”
“สพรากคนีซอมาย” จึงหมายถึงความรูสึกเมตตาสงสารที่ถูกขับเคลื่อนออกมา
จากสวนลึกที่สุด นั่นคือตับไตไสพุงซึ่งอยูลึกกวาหัวใจของเรามนุษยเสียอีก
เทากับวานอกจากจะไมทรงโกรธเคืองหรือรําคาญใจเมื่อถูกผูอื่นรบกวนแลว
พระองคยังทรงสงสาร ทรงโศกเศรา และทรงเปนทุกขในความทุกขยากทั้งหลายทั้งปวงของเรา
มนุษยอยางสุดซึ้งอีกดวย
เพราะฉะนั้น ผูที่เปนทุกขโศกเศราเพราะเห็นความทุกขยาก ความโศกเศรา
และความตองการของผูอื่น จะไมเปนสุขไดอยางไรในเมื่อเขากําลังดําเนินชีวิตตามรอยพระบาท
ของพระองคผูทรงเปนพระบุตรของพระเจา !
3.
สิ่งแรกที่พระเยซูเจาทรงเทศนสอนเมื่อเริ่มตนภารกิจคือ “จงเปนทุกขกลับใจ”
ดังนั้นความหมายประการสุดทายคือ “เปนบุญของผูเศราโศกเสียใจอยางสุดซึ้งที่เห็นวาบาปของ
ตนไดทํารายพระเยซูเจา อีกทั้งทําใหตนเองตองพลัดพรากจากพระองค จึงเปนทุกขกลับใจ และ
ไดรับการอภัยจากพระองค”
นักบุญเปาโลจึงกลาววา “บัดนี้ ขาพเจามีความยินดี ไมใชเพราะทานไดมีความ
ทุกข แตเพราะความทุกขนั้นทําใหทานกลับใจ ความทุกขใจของทานเปนไปตามพระประสงค
ของพระเจา ความทุกขใจตามพระประสงคของพระเจาทําใหกลับใจ ทําใหรอดพน จึงไมมี
ผูใดเสียใจ สวนความทุกขใจของโลกนําไปสูความตาย ความทุกขใจตามพระประสงคของพระ
เจากอใหเกิดผลดีหลายประการแกทาน เชน ความเอื้ออาทร การปองกันตน ความกระตือรือรน
...” (2 คร 7:9-11)
นอกจากจะเปนสุขเพราะไดรับการปลอบโยน ไดดําเนินชีวิตตามรอยพระบาท และไดรับ
การอภัยบาปแลว จิตใจที่เปนทุกขโศกเศรายังเปนเครื่องบูชาที่พระเจาทรงพอพระทัยอีกดวย
ดังเพลงสดุดีที่วา “ขาแตพระเจา เครื่องบูชาของขาพเจาคือดวงจิตที่เปนทุกข ขาแตพระเจา
พระองคไมทรงรังเกียจใจที่เปนทุกขและถอมตน” (สดด 51:17)
เราอาจสรุปความหมายของความสุขประการที่สองไดวา
“โอ ชางสุขจริงหนอ ผูที่หัวใจแตกสลายเพราะเห็นความทุกขยากของโลก และสํานึกใน
บาปของตน เหตุวาเขาจะพบความยินดีในพระเจา”

3. ผูมีใจออนโยนยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับแผนดินเปนมรดก
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คํา “ออนโยน” ตรงกับ praus (พราอูส) ในภาษากรีกซึ่งมีการใชดังนี้
1.
อริสโตเติ้ลถือวาคุณธรรมยอมเดินสายกลาง จึงใหคําจํากัดความของ “พราอูส”
วาอยูกึ่งกลางระหวาง “โกรธสุด” (orgilotēs – ออรกีลอเตส) กับ “ไมโกรธเลย” (aorgēsia – อา
ออรเกซีอา) ความหมายประการแรกจึงไดแก “เปนบุญของผูที่รูจักโกรธในเวลาที่สมควรโกรธ
และไมโกรธเลยในเวลาที่ไมสมควรโกรธ”
หลักปฏิบัติก็คือ เราจะโกรธแบบเห็นแกตัวเพราะตัวเองถูกทํารายหรือสูญเสีย
ผลประโยชนไมได และในเวลาเดียวกันเราจะนิ่งเฉยไมรูรอนรูหนาวเมื่อเห็นผูอื่นถูกทําราย
หรือไมไดรับความยุติธรรมก็ไมไดอีกเชนกัน เพราะกรณีแรกเราโกรธในเวลาที่ไมสมควรโกรธ
สวนกรณีหลังเราไมโกรธในเวลาที่สมควรโกรธ
2.
คํา “พราอูส” ยังใชกับสัตวเลีย้ งที่ไดรับการฝกฝนอยางดีจนสามารถควบคุมหรือ
สั่งได ความหมายประการที่สองจึงหมายถึง “เปนบุญของผูที่สามารถควบคุมสัญชาติญาณ แรง
กระตุน และกิเลสตัณหาทั้งปวงของตนเองได”
แตจะมีใครกันเลาที่สามารถควบคุมตัวเองไดอยางสมบูรณ เพราะยิ่งพยายาม
ควบคุมตัวเองมากเทาใด เราก็ยิ่งตกอยูภายใตอิทธิพลและถูกควบคุมโดยความพยายามหรือ
ความมุงมั่นที่จะทําสิ่งนั้นมากขึ้นเทานั้น
วิธีแกไขจึงเหลือเพียงหนทางเดียวนั่นคือ อัญเชิญพระเจาเขามาในชีวิตของเรา
ดุจเดียวกับนักบุญเปาโลซึ่งกลาววา “ขาพเจาถูกตรึงกางเขนกับพระคริสตเจาแลว ขาพเจามีชีวิต
อยู มิใชตัวขาพเจาอีกตอไป แตพระคริสตเจาทรงดํารงชีวิตอยูในตัวขาพเจา ชีวิตที่ขาพเจากําลัง
ดําเนินอยูในรางกายขณะนี้ ขาพเจาดําเนินชีวิตในความเชื่อถึงพระบุตรของพระเจาผูทรงรัก
ขาพเจาและทรงมอบพระองคเพื่อขาพเจา” (กท 2:20)
การมีพระเจาดํารงชีวิตอยูในตัวยอมสงผลใหเราคิดเหมือนพระองค ปรารถนา
เหมือนพระองค และมีชีวิตเหมือนพระองค ซึ่งนอกจากจะเปนสุดยอดแหงความปรารถนาที่เรา
เลือกดวย “อําเภอใจอิสระ” ของเราเองโดยไมตกอยูภายใตอิทธิพลอื่นใดแลว ยังเปนการควบคุม
และตรึง “อัตตา” ของเราไวกับกางเขนไดอยางสมบูรณแบบอีกดวย
3.
“พราอูส” ยังใชเปนคําตรงขามกับศัพทกรีกที่แปลวา “หยิ่งยโส” (hupsēlokardia
– ฮุพเซลอคารดีอา) ความหมายประการสุดทายจึงไดแก “เปนบุญของผูที่มีความสุภาพถอม
ตน” เหตุวาเขาจะตระหนักถึงความ “ไมรู” แลวเกิดความตองการเรียนรูสิ่งใหมๆ ซึ่งตางจากคน
หยิ่งยโสที่มักทะนงตนวารูทุกสิ่งแลวจึงไมยอมเรียนรูหรือรับสิ่งใหมๆ เขามาในชีวิต แลว
กลายเปนคนโงลาหลังไปในที่สุด
นอกจากนี้ผูที่มีความสุภาพถอมตนยังจะมีศาสนาอยูในหัวใจอยางแทจริง
เพราะเขาตระหนักถึงความออนแอของตนและ “ตองการพระเจา” ดวยจริงใจและสิ้นสุดจิตใจ
การควบคุมตัวเองใหรูจักโกรธหรือไมโกรธและใหมีความสุภาพถอมตนเชนนี้เองที่ทําให
เราเปนผูยิ่งใหญอยางแทจริง เพราะหากควบคุมตัวเองไดเรายอมควบคุมผูอื่นไดดวย ตรงกัน
ขามหากตัวเองยังควบคุมไมได เราจะไปควบคุมผูอื่นไดอยางไรกัน ดูอยางกษัตริยอเล็กซาน
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เดอร (356-323 ก.ค.ศ.) ที่ควบคุมสติไมไดและพุงหอกใสเพื่อนรักจนเสียชีวิตสิ พระองคทรง
เปนมหาราชก็จริงแตไมอาจครองใจประชาชนไวได และอาณาจักรของพระองคก็ไมยืนยาวเลย
ความหมายของความสุขประการนี้คือ
“โอ ชางสุขจริงหนอ ผูที่รูจักโกรธในเวลาที่สมควรโกรธ และไมโกรธในเวลาที่ไมสมควร
โกรธ ผูที่สามารถควบคุมสัญชาติญาณ แรงกระตุน และตัณหาของตัวเองเพราะวาพระเจาทรง
ดําเนินชีวิตอยูในตัวเขา ตลอดจนผูมีความสุภาพที่ตระหนักถึงความไมรูและความออนแอของ
ตนเอง เหตุวาเขาผูนั้นจะเปนกษัตริยทามกลางมวลมนุษย”

4. ผูหิวกระหายความชอบธรรมยอมเปนสุข เพราะเขาจะอิ่ม
ความหมายของคําใดคําหนึ่งจะลึกซึ้งหรือหนักแนนเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับประสบการณ
ทั้งของผูพูดและผูฟงดวย
เรายังไมเคยมีประสบการณเลยวา คนหิวอาหารหรือกระหายน้ําถึงขั้นอดตายมีอาการ
อยางไร ? ทรมานมากนอยเพียงใด ?
แตสิ่งที่พระเยซูเจาทรงประสบพบเห็นเปนประจําคือคนใกลอดตาย เพราะลําพังคาแรง
แตละวันของคนงานสมัยนั้นก็แทบไมพอประทังชีวิตอยูแลว หากวันใดปวยหรือไมมีงานทํา วัน
นั้นสมาชิกในครอบครัวยอมหมิ่นเหมตอการอดตายเปนอยางยิ่ง ดวยเหตุนี้ในอุปมาเรื่องคนงาน
ในสวนองุน จึงมีผูรอคอยคนจางงานแมเปนเวลาเย็นมากแลวก็ตาม (มธ 20:1-16)
นอกจากนั้น เมื่อพบพายุทรายระหวางเดินทาง สิ่งที่ชาวยิวสมัยนั้นทําไดก็คือเอาเสื้อ
คลุมมาคลุมตัวเองไว หันหลังใหพายุ แลวรอจนกวาพายุจะสงบ ขณะทีพ่ ายุก็จะพัดทรายเขา
จมูกและคอจนแสบและหายใจแทบไมออก จะกินน้ําก็ไมไดเพราะทรายเต็มปากไปหมด ตอนนี้
แหละที่พวกเขาตระหนักดีวาการอดน้ําตายเปนอยางไร
ความหิวและกระหายที่พระเยซูเจาตรัสถึงจึงมิใชแคความ “อยากกิน” หรือ “อยากดื่ม”
แตเปนความหิวชนิดที่หากไมมีอาหารตกถึงทองเปนตองอดตายแน และเปนความกระหายชนิด
ที่หากไมไดดื่มน้ําสักแกวเปนตองอดน้ําตายแน
ความหมายของความสุขประการนี้จึงขึ้นอยูกับ “ความเขมขน” ของความหิวและ
กระหาย ดังนั้นเราควรถามตัวเองวา “เราตองการความชอบธรรมมากเพียงใด มากเทาคนที่
กําลังหิวตายตองการอาหาร หรือมากเทาคนที่กําลังอดน้ําตายตองการน้ําหรือไม ?”
แมพระองคจะทรงเรียกรองใหเราใฝหาความดีและความชอบธรรมอยางเขมขนจนหลาย
คนเกรงวาจะทําไมได แตอยาพึ่งทอใจเพราะพระองคตรัสวา “เปนบุญของผูที่หิวกระหาย” ไมใช
“เปนบุญของผูที่อิ่มหนําแลว” ความหมายก็คือ “ผูที่ใฝหาความชอบธรรมอยางเขมขนโดยยังไม
บรรลุถึงความชอบธรรม ก็เปนบุญแลว”
ดังนั้น แมเราจะทําผิดพลาดซ้ําซากจนบางครั้งรูสึกทอแท แตหากยังใฝหาความดีอยูก็
เปนบุญของเราแลว ดุจเดียวกับกษัตริยดาวิดที่แมจะสังหารขาศึกเปนจํานวนมากในการรบ แต
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พระองคไมเคยหยุดใฝหาความชอบธรรมดวยการสรางพระวิหารถวายพระเจาเลย ดวยเหตุนี้
พระองคจึงเปนที่โปรดปรานของพระเจามาก
อีกสิ่งหนึ่งที่นาสังเกตคือ คํากริยาจําพวก “หิว” และ “กระหาย” ในภาษากรีกมักตาม
ดวย genitive case ซึ่งบงบอกความเปนเจาของ เวลาแปลเปนไทยมักมีคําวา “ของ” นําหนา
ในทางภาษาศาสตรเรียกวา partitive genitive ซึ่งหมายถึงการเปนเจาของเพียงบางสวน เมื่อ
ชาวกรีกตองการพูดวา “ฉันกระหายน้ํา” เขาจะพูดวา “ฉันกระหายบางสวนของน้ํา” เพราะเขา
อยากไดน้ําสวนเดียว ไมใชทั้งตุมหรือทั้งบอ
แตในกรณีนี้ “ความชอบธรรม” (dikaiosunēn – ดีคัยออซูเนน) ไมไดอยูในรูป genitive
case แตอยูในรูป accusative case ซึ่งเทียบไดกับ “กรรมตรง” (direct object) ในภาษาไทย
หมายความวา ความสุขประการนี้นอกจากจะเรียกรองใหเราใฝหาความชอบธรรมอยาง
เขมขนที่สุดแลว ยังเรียกรองใหเราใฝหาความชอบธรรมทั้งครบอีกดวย
ตัวอยางของผูใฝหาความชอบธรรมหรือทําดีแตเพียงบางสวนเชน บรรดาผูที่มีคุณธรรม
สูงสง ซื่อสัตย นายกยอง แตไมมผี ูใดอยากเขาหาเพราะนิสัยใจคอเย็นเฉย ขาดมนุษยสัมพันธ
ไมรูจักเห็นอกเห็นใจผูอื่น เปนตน
หรือคนขี้เหลาเมายา ชอบเลนการพนัน แตใจกวางพรอมจะหยิบเหรียญบาทสุดทายใน
กระเปาของตนออกมาทําบุญแกผูยากไร ก็เปนผูชอบธรรมเพียงบางสวนเชนกัน
เราอาจสรุปความหมายของความสุขประการนี้ไดวา
“โอ ชางสุขจริงหนอ ผูทใี่ ฝหาความชอบธรรมทั้งครบดุจเดียวกับคนใกลอดตายอยากได
อาหาร หรือคนกระหายน้ําใกลตายอยากไดน้ํา เหตุวาเขาจะอิ่มหนําจริงๆ”

5. ผูมีใจเมตตายอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรบั พระเมตตา
“ผูที่เมตตาผูอื่นยอมไดรับความเมตตาจากพระเจา” เปนความคิดที่พบไดทั่วไปในพระ
ธรรมใหม เชน “ผูใดที่ไมแสดงความเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษย จะถูกพิพากษาโดยปราศจาก
ความเมตตากรุณา” (ยก 2:13) หรือในบทสวด “ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย” พระเยซู
เจาทรงสอนวา “โปรดประทานอภัยแกขาพเจา เหมือนขาพเจาใหอภัยแกผูอื่น เพราะถาทานให
อภัยผูทําความผิด พระบิดาของทานผูสถิตในสวรรค ก็จะประทานอภัยแกทานดวย แตถาทาน
ไมใหอภัยผูทําความผิด พระบิดาของทานก็จะไมประทานอภัยแกทานเชนเดียวกัน” (มธ 6:12,
14-15)
คํา “เมตตา” ตรงกับภาษาฮีบรู chesedh (เขะเส็ด) ซึ่งหมายถึง “ความสามารถที่จะเขา
ไปอยูในผูอื่น แลวมองดวยสายตาของผูอื่น คิดดวยความคิดของผูอื่น และรูสึกดวยความรูสึกของ
ผูอื่น”
จากคํานิยามนี้ ผูที่มีความเมตตาสูงสุดก็คือพระเจานั่นเอง เพราะพระองคทรงสงพระ
บุตรแตเพียงพระองคเดียวลงมาบังเกิดเปนมนุษย เพื่อพระบุตรจะไดมองแบบมนุษย คิดแบบ
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มนุษย และรูสึกแบบมนุษย พระบุตรจึงทรงรูจักและเขาใจชีวิตมนุษยอยางถองแท ดวยเหตุนี้
พระองคจึงสามารถชวยเหลือเราไดในทุกกรณีและทุกสถานการณไมวาจะเลวรายเพียงใดก็ตาม
อาศัยความเมตตาแบบพระเจานี้เอง เราจึงเจริญชีวิตรวมกันไดอยางสงบสุข เพราะแต
ละคนตางเอาใจใสซึ่งกันและกัน และคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่นกอนตนเอง
นอกจากนี้ ความเมตตายังชวยใหเรา
1.
ไมเมตตาผูอื่นอยางผิดๆ ตัวอยางเชนครั้งที่พระเยซูเจาทรงแวะบานของมารธา
และมารียกอนเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับการตรึงกางเขน (ลก 10:38-42) จริงอยูทั้งสองตาง
รักและตองการตอนรับพระองคอยางดีที่สุด แตมีเพียงมารียทตี่ อนรับพระองคดวยความเมตตา
และเขาถึงความตองการที่แทจริงของพระองคนั่นคือความสงบและการพักผอน
2.
อดทนและใหอภัยผูอื่นไดงายขึ้น มีหลักการอยูขอหนึ่งคือ “ไมวาผูใดจะคิดหรือ
ทําอะไรก็ตาม เขายอมมีเหตุผลของเขาเสมอ” หากเราเขาถึงเหตุผลของเขาได เชน เขากําลัง
วิตกกังวล เจ็บปวย อกหัก มีคนอื่นใสไฟ เปนลูกคนเดียวที่พอแมตามใจมาตลอด ฯลฯ ก็จะชวย
ใหเราอดทนและใหอภัยเขาไดงายขึ้น
ความหมายของความสุขประการนี้คือ
“โอ ชางสุขจริงหนอ ผูที่สามารถเขาไปอยูในผูอื่นจนกระทั่งสามารถมองดวยดวงตาของ
พวกเขา คิดดวยความคิดของพวกเขา และรูสึกดวยความรูสึกของพวกเขา เหตุวาผูอื่นก็จะ
ปฏิบัติตอเขาเชนเดียวกัน และเขายังไดรับรูอีกวากําลังทําเหมือนที่พระเจาไดทรงกระทําในองค
พระเยซูคริสตเจา”

6. ผูมีใจบริสุทธิ์ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา
คํา “บริสุทธิ์” ตรงกับภาษากรีก katharos (คาธารอส) ซึง่ มีความหมายดังนี้
1.
สะอาด เชน เสื้อผาสะอาด จานสะอาด
2.
แยกแยะ เชน ฝดขาว (กระพือขาวหรือสิ่งอื่นๆ เพื่อใหแกลบ รํา หรือผงแยก
ออกไป) หรือใชเพื่อหมายถึงการคัดแยกทหารดีออกจากทหารเลว
3.
ไมเจือปน เชน เหลาองุนที่ไมมีน้ําเจือปน โลหะแทที่ไมมีสิ่งอื่นเจือปน เปนตน
ความหมายเบื้องตนของความสุขประการนี้จึงไดแก “ผูมีแรงจูงใจอันสะอาดบริสุทธิ์
ปราศจากสิ่งอื่นเจือปน ยอมเปนสุข เหตุวาเขาจะเห็นพระเจา”
เพื่อจะมีแรงจูงใจอันสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งอื่นเจือปน เราจําเปนตองสํารวจมโน
ธรรมของตนเองอยางละเอียดถี่ถวน เชน
• เรารับใชพระเจาอยางไมเห็นแกตัวหรือเพราะอยากเดนอยากดังกวาคนอื่น ?
• เราไปวัดเพราะอยากพบพระเจาหรือเพราะถูกบังคับโดยบทบัญญัติ ?
• เราทําบุญใหทานเพราะเห็นแกพระเจาหรือเพราะเห็นแกชื่อเสียงของตนเอง ?
• เราสวดภาวนาและอานพระคัมภีรเพราะตองการสนิทสัมพันธกับพระเจาหรือ
เพราะเหตุผลอื่น ?
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นอกจากความหมายเบื้องตนแลว ยังมีหลักการอีกขอหนึ่งคือ “คนเรามองเห็นเฉพาะสิ่ง
ที่ตนสามารถเห็นไดเทานั้น” อยางเชนในคืนที่ทองฟาเต็มไปดวยดวงดาว สิ่งที่คนสวนใหญ
มองเห็นไดคือแสงระยิบระยับของดวงดาว ตางจากนักดาราศาสตรซึ่งนอกจากจะมองเห็นแสง
ระยิบระยับแลว พวกเขายังรูจักชื่อดาว แบงดาวเปนกลุมตางๆ หรือแมแตมองเห็นดาวดวงอื่น
ซึ่งอยูไกลออกไปได ทั้งนี้เปนเพราะพวกเขามีความสามารถที่จะเห็นดวงดาวไดมากกวาเรา
นั่นเอง
จากหลักการเดียวกัน ผูที่จะมองเห็นพระเจาผูทรงเปนองคความบริสุทธิ์ได จึงตองเปนผู
ทีม่ ีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์เทานั้น
ความหมายของความสุขประการนี้คือ
“โอ ชางสุขจริงหนอ ผูที่มีแรงจูงใจอันบริสุทธิ์ผุดผองปราศจากสิ่งเจือปน เหตุวาสักวัน
หนึ่งเขาจะเห็นพระเจา”

7. ผูสรางสันติยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดชอื่ วาเปนบุตรของพระเจา
เพื่อจะเขาใจความหมายของความสุขประการนี้ มี 3 ประเด็นที่ควรคํานึงถึงคือ
1.
คํา “สันติ” หรือ shalōm (ชาโลม) ในภาษาฮีบรู ไมไดหมายถึงเพียง “ขอใหพน
ทุกข” เทานั้น แตหมายรวมถึง “ขอใหบรรลุถึงความดีและความสมบูรณสูงสุด” ดวย
การไมมีโรคภัยเบียดเบียนถือวา “พนทุกข” ไปเปลาะหนึ่งซึ่งก็นับวาดีมากแลว
แตยังไมอาจรับประกันวาเราจะบรรลุถึงความดีและความสมบูรณสูงสุดได จําเปนที่จิตใจ
รางกาย สติปญญา โอกาส สภาพแวดลอม และสิ่งอื่นๆ ตองไดรับการพัฒนาควบคูกันไปอยางดี
ที่สุดดวย
สําหรับพระเยซูเจา “ไม” อยางเดียวจึงยังไมพอ จําเปนตอง “ดีที่สุด” ดวย
2.
พระองคทรงเรียกรองใหเรา “สรางสันติ” ไมใชแค “รักสันติ”
หลายคนชอบอางวาตนรักสันติ ตองการสมานฉันท จึงไมเผชิญหนากับปญหา
ใดๆ เลย อยางนี้จะเรียกวาเปนผูสรางสันติไมได เพราะปญหาถูกซุกไวใตพรมโดยยังไมไดรับ
การแกไข มีแตรอวันและเวลาที่จะระเบิดออกมาเทานั้น
ผูสรางสันติที่แทจริงจักตองพรอมเผชิญหนากับปญหา จัดการกับปญหา และ
เอาชนะปญหาใหได แมตัวเองจะตองดิ้นรนและเจ็บปวดสักเพียงใดก็ตาม
3.
ภาษาฮีบรูไมคอยมีคําคุณศัพท จึงตองเลี่ยงไปใชคําวา “บุตรของ” หรือ “บุตร
แหง” (son of…) แลวตามดวยคํานามแทน สําหรับชาวฮีบรู “บุตรแหงความสวาง” จึงหมายถึง
“คนดี” และ “บุตรของพระเจา” หมายถึง “เหมือนพระเจา” เปนตน
พระเจาคือผูสรางสันติ ดังที่นักบุญเปาโลกลาววา “ขอพระเจาผูประทานสันติ
สถิตอยูกับทานทั้งหลายเทอญ” (รม 15:33) และ “จงดําเนินชีวิตอยางสันติ แลวพระเจาแหง
ความรักและสันติจะสถิตอยูกับทาน” (2 คร 13:11)
ผูสรางสันติจึงทําเหมือนพระเจา และดังนี้จึงไดชื่อวาเปน “บุตรของพระเจา”
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ในทางปฏิบัติ ผูสรางสันติหมายถึง
1.
ทุกคนที่มีสวนทําใหโลกนี้ดีขึ้น นาอยูขึ้น เพื่อผูที่อาศัยอยูในโลกนี้จะสามารถ
บรรลุถึงความดีและความสมบูรณสูงสุดได
2.
ทุกคนที่มีสันติในจิตใจ ไมมีความขัดแยงหรือการตอสูกันระหวางความดีและ
ความชั่วในจิตใจอีกตอไป
3.
ทุกคนที่สรางความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนมนุษยดวยกันเอง ไมใชเขาที่ไหน
วงแตกที่นั่น หรือชอบสรางความขัดแยงและทะเลาะเบาะแวงกับคนอื่นอยูร่ําไป
ความหมายของความสุขประการนี้คือ
“โอ ชางสุขจริงหนอ ผูที่สรางความสัมพันธอันดีระหวางมนุษยดวยกันเอง เหตุวาเขา
กําลังทําแบบพระเจา”

8. ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรมยอมเปนสุข
เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา

ทานทั้งหลายยอมเปนสุขเมื่อถูกดูหมิ่นขมเหงและใสรายตางๆ นานาเพราะเรา
จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบําเหน็จรางวัลของทานในสวรรคนั้นยิ่งใหญนัก
เขาไดเบียดเบียนบรรดาประกาศกที่อยูกอนทานดังนี้ดวยเชนกัน
ความสุขประการสุดทายนี้บงบอกถึงความจริงใจของพระเยซูเจาอยางแทจริง พระองค
ทรงบอกผูที่ปรารถนาจะติดตามพระองคตรงไปตรงมาวา พระองคมิไดเสด็จมาเพื่อทําใหชีวิต
ของพวกเขาสะดวกสบายขึ้น แตเพื่อทําใหชีวิตของพวกเขา “ยิ่งใหญและไดรับความรุงโรจน”
ดุจเดียวกับพระองค
คริสตชนยุคเริ่มแรกจํานวนมากไดยืนหยัดอยูเคียงขางพระองคอยางนาชื่นชม แม
จะตองสูญเสียหลายสิ่งหลายอยางในชีวิตก็ตาม
1.
พวกเขาสูญเสียอาชีพและการงาน เชน ชางไมที่ไดรับการวาจางใหสรางวัด
ของคนตางศาสนา หรือชางตัดเสื้อที่ถูกขอรองใหตัดเย็บอาภรณศักดิ์สิทธิ์สําหรับพระตางศาสนา
พวกเขาไมลังเลใจเลยที่จะเลือกขางพระเยซูเจามากกวาความอยูรอดของธุรกิจ
2.
พวกเขาสูญเสียฐานะทางสังคม ในสมัยโบราณงานเลี้ยงมักจัดในวิหารของเทพ
เจา เริ่มดวยการดื่มถวายเกียรติแดเทพเจาแลวกินเนื้อที่เหลือจากการเผาถวายแดเทพเจา พวก
เขาจึงตองปฏิเสธงานเลี้ยงอันทําใหฐานะในสังคมตองสูญเสียไปเพื่อจะเปนคริสตชนที่สัตยซื่อ
3.
พวกเขาสูญเสียครอบครัว สมาชิกในครอบครัวบางคนกลับใจเปนคริสตชน
บางคนไมยอมกลับใจ ครอบครัวตองแตกแยก แตพวกเขาก็พรอมที่จะรักพระเยซูเจามากกวา
ภรรยาและบุตรซึ่งอยูใกลชิดเขามากที่สุดและเขาเองก็รักมากที่สุดดวย
นอกจากนี้ ยังมีคริสตชนจํานวนมากตองทนทุกขและพลีชีพเพื่อเปนพยานยืนยันถึงพระ
เยซูเจา บางคนถูกโยนใหสิงโตกิน บางคนถูกเผาไฟทั้งเปน บางคนถูกหอดวยผาเต็นทชุบน้ํามัน
แลวจุดเปนคบไฟในสวนของจักรพรรดิเนโร บางคนถูกเย็บติดกับหนังสัตวสดๆ แลวปลอยให
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สุนัขลาเนื้อไลลาจนตาย บางคนถูกคีมบีบ ถูกรมควัน ถูกควักลูกตา ถูกตัดแขนขายางตอหนา
ตอตา ถูกเผามือเผาแขนพรอมกับรดน้ําเย็นเพื่อยืดเวลาทรมาน ถูกเทตะกั่วเดือดราดตัว ฯลฯ
อีกมากมาย
สาเหตุของการถูกเบียดเบียนอาจแบงออกเปน 3 ประเด็นใหญๆ คือ
1.
การใสราย
1.1 จากคําที่วา “นี่คือกายของเรา นี่คือโลหิตของเรา” พวกเขาถูกใสรายวา
ฆาและกินเนื้อเด็ก
1.2 พวกคริสตชนเนนความรัก และมี kiss of peace (พิธีแสดงความเปน
มิตรตอกัน) จึงถูกใสรายวาประพฤติผิดศีลธรรม มั่วเซ็กซ
1.3 พวกเขาถูกใสรายวาเปนนักวางเพลิง เพราะชอบพูดถึงไฟลางโลกอยู
บอยๆ เชน “วันนั้นทองฟาจะอันตรธานสูญสิ้นไปดวยเสียงกึกกอง โลกธาตุจะลุกเปนไฟแตก
แยกจากกัน แผนดินและสรรพสิ่งที่อยูบนแผนดินจะมอดไหมสูญสิ้นไป” (2 ปต 3:10) หรือ “ใน
วันนั้นทองฟาจะถูกไฟเผาผลาญ และโลกธาตุจะถูกไฟเผาละลายไป” (2 ปต 3:12)
1.4 พวกเขาถูกกลาวหาวาทําใหครอบครัวแตกแยก
2.
การเมือง
2.1 เนื่องจากอาณาจักรโรมันมีขนาดใหญ ประกอบดวยชนหลายชาติหลาย
ศาสนา เพื่อใหเปนหนึ่งเดียวกัน พลเมืองทุกคนจึงถูกบังคับใหถวายกํายานแด “เทพเจาซีซาร”
อยางนอยปละครั้ง หลังจากไดหนังสือรับรองวาถวายกํายานแดซีซารแลวจึงจะนมัสการพระเจา
ที่ตนนับถือได
ในสายตาของชาวโรมัน คริสตชนประกอบอาชญากรรมใหญหลวง
เพราะไมยอมถวายกํายานแดซีซาร แตกลับนมัสการพระเยซูเจาเปนพระเจาเที่ยงแทแตเพียง
พระองคเดียว
2.2 ดวยจํานวนทาสทั่วอาณาจักรโรมันซึ่งมีมากถึง 60 ลานคน หากพวก
เขากระดางกระเดื่องหรือกอการจลาจล อาณาจักรยอมสั่นคลอนอยางแนนอน
แมพระศาสนจักรจะมิไดพยายามปลดปลอยทาสใหเปนอิสระหรือ
ประณามการมีทาส แตการสอนวาไมวา “ทาส” หรือ “ไทย” ตางก็เปนบุตรของพระเจาเทาเสมอ
กัน หรือการยอมใหทาสมีตําแหนงสูงในพระศาสนจักรอยางเชนพระสันตะปาปากัลลิสตุสและป
อุส ซ้ํารายไปกวานั้นพระสันตะปาปากัลลิสตุสยังทรงอนุญาตใหสตรีผูสูงศักดิ์แตงงานกับทาสที่
ไดรับอิสรภาพแลว ซึ่งเปนสิ่งที่ขัดกับกฎหมายโรมัน ฯลฯ เหลานี้ลวนแลวแตสงผลใหผูมีอํานาจ
ของชาวโรมันมองพระศาสนจักรและคริสตชนเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงของอาณาจักรอยาง
หลีกเลี่ยงไมได
3.
ผลประโยชน
ไมตองสงสัยเลยวาคริสตศาสนามีผลกระทบใหญหลวงตอผลประโยชนของคน
ตางศาสนา นักบุญลูกาเลาไวในหนังสือกิจการอัครสาวกวา ที่เมืองเอเฟซัส “เกิดการจลาจล
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อยางรุนแรงเพราะคําสอนใหม ชางเงินคนหนึ่งชื่อ เดเมตรีอัส เปนผูจัดหางานทีท่ ํารายไดดีใหแก
บรรดาชาง โดยสรางรูปจําลองพระวิหารของเทพีอารเทมิส เขาเรียกประชุมบรรดาชาง รวมทั้งผู
มีอาชีพที่เกี่ยวของกัน พูดวา ‘เพื่อนรวมอาชีพทั้งหลาย ทานรูแลววา ความสะดวกสบายในความ
เปนอยูของเราขึ้นอยูกับอาชีพนี้ ทานเห็นและไดยินแลววาเปาโลผูนที้ ําใหประชาชนจํานวนมาก
มีความเชื่อมั่นเปลี่ยนศาสนา ไมเพียงที่เมืองเอเฟซัสเทานั้น แตเกือบทั่วแควนอาเชียดวย โดย
สอนวารูปที่มือมนุษยสรางนั้นยอมไมใชพระเจา อาชีพชางเงินของเรากําลังอยูในอันตราย จะ
เสื่อมความนิยม ยิ่งกวานั้นพระวิหารของเทพีอารเทมิสผูยิ่งใหญจะตองหมดความสําคัญ และ
เทพีซึ่งทั่วแควนอาเชียและทั่วโลกเคารพกราบไหวนั้นจะสูญเสียความยิ่งใหญไปดวย’” (กจ
19:23-27)
ทุกวันนี้ แมโอกาสที่จะ “พลีชีพ” เพื่อยืนยันความเชื่อในพระเยซูเจาคงไมเกิดขึ้นบอยนัก
แตเราสามารถ “เจริญชีพ” เพื่อเปนพยานยืนยันถึงพระองคไดตลอดเวลา เชน รักและรับใช
เพื่อนมนุษย ใหอภัยเพื่อนมนุษย ซื่อสัตยตอหนาที่การงานของตน ดังนี้เปนตน
สิ่งที่ตองจําใสใจคือ ถึงจะ “พลีชีพ” เพื่อพระองคไมได แตเราสามารถ “พลีตน” และ
“เจริญชีพ” เพื่อพระองคไดทุกวัน จนตลอดชีวิต !
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