อาทิตยที่ 11 เทศกาลธรรมดา
ขาวดี มธ 9:36 – 10:8
36
เมื่อพระองคทอดพระเนตรเห็นประชาชน ก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหลานั้นเหน็ดเหนื่อย
และทอแทประดุจฝูงแกะที่ไมมีคนเลี้ยง 37แลวพระองคตรัสแกบรรดาศิษยวา “ขาวที่จะเก็บ
เกี่ยวมีมาก แตคนงานมีนอย จงวอนขอเจาของนาใหสงคนงานมาเก็บเกี่ยวขาวของพระองค
เถิด”
1
พระเยซูเจาทรงเรียกศิษยสิบสองคนเขามาพบ ประทานอํานาจใหเขาขับไลปศาจ ให
รักษาโรคและความเจ็บไขทุกชนิด 2อัครสาวกสิบสองคนมีนามดังนี้ คนแรกคือซีโมน ผูมีสมญา
วาเปโตร กับอันดรูวนองชายของเขา ยากอบบุตรของเศเบดีกับยอหนนองชาย 3ฟลิปและบาร
โธโลมิว โธมัสและมัทธิวคนเก็บภาษี ยากอบบุตรอัลเฟอัส และธัดเดอัส 4ซีโมนจากกลุม
ชาตินิยม และยูดาสอิสคาริโอท ตอมายูดาสผูนี้ทรยศพระองค 5พระเยซูเจาทรงสงอัครสาวกสิบ
สองคนนี้ออกไป ทรงสั่งเขาวา “อยาเดินตามทางของคนตางชาติ อยาเขาไปในเมืองของชาว
สะมาเรีย 6แตจงไปหาแกะพลัดฝูงของวงศวานอิสราเอลกอน 7จงไปประกาศวาอาณาจักร
สวรรคใกลเขามาแลว 8จงรักษาคนเจ็บไข จงปลุกคนตายใหกลับคืนชีพ จงรักษาคนโรคเรื้อนให
สะอาด จงขับไลปศาจใหออกไป ทานไดรับมาโดยไมเสียคาตอบแทนก็จงใหเขาโดยไมรับ
คาตอบแทนดวย
************************
1. พระเยซูเจาทรงสงสารประชาชน
คํา “สงสาร” ตรงกับคํากริยากรีก “สพรากคนีซอมาย” (splagchnizomai) อันมีรากศัพท
เดียวกันกับคํานาม “สพรากคนา” (splagchna) ซึ่งหมายถึง “ตับไตไสพุง”
“สพรากคนีซอมาย” จึงหมายถึงความรูสึกเมตตาสงสารที่ถูกขับเคลื่อนออกมาจากสวน
ลึกที่สุด นั่นคือตับไตไสพุงซึ่งอยูลึกกวาหัวใจของเรามนุษยเสียอีก
นอกจากในนิทานเปรียบเทียบเพียงบางเรื่องแลว พระคัมภีรไมเคยใชคํา “สพรากคนีซอ
มาย” กับบุคคลอื่นนอกจากกับพระเยซูเจาเทานั้น
สาเหตุที่ทําใหพระองคทรงสงสารประชาชนจากกนบึ้งแหงอวัยวะภายในหรือกนบึ้งแหง
หัวใจ ไดแก
1.
ความเจ็บปวย
- “เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร และทรงรักษาผู
เจ็บปวยใหหายจากโรค” (มธ 14:14)
- “พระเยซูเจาทรงสงสาร ทรงสัมผัสนัยนตาของเขา ทันใดนั้น เขากลับมองเห็น
และติดตามพระองคไป” (มธ 20:34)

ความเศราโศกเสียใจ
- “เมื่อองคพระผูเปนเจาทรงเห็นนาง (หญิงมายที่เมืองนาอิน) ก็ทรงสงสารและ
ตรัสกับนางวา ‘อยารองไหไปเลย’ แลวพระองคเสด็จเขาไปใกล ทรงแตะแครหามศพ คนหามก็
หยุด พระองคจึงตรัสวา ‘หนุมเอย เราบอกเจาวา จงลุกขึ้นเถิด’” (ลก 7:13-14)
3.
ความหิว
- พระเยซูเจาทรงเรียกบรรดาศิษยเขามา ตรัสวา “เราสงสารประชาชน เพราะ
เขาอยูกับเรามาสามวันแลว และเวลานี้ไมมีอะไรกิน เราไมอยากใหเขากลับบานโดยไมไดกิน
อะไร เขาจะหมดแรงขณะเดินทาง” (มธ 15:32)
4.
ความโดดเดี่ยว
- คนโรคเรื้อนซึ่งถูกตัดขาดจากสังคมและตองอยูตามลําพังอยางโดดเดี่ยวเขา
มาเฝาพระองค พระองคทรงสงสาร ตื้นตันพระทัย จึงทรงยื่นพระหัตถสัมผัสเขา ตรัสวา “เรา
พอใจ จงหายเถิด” (มก 1:41)
5.
ความทอแท
นี่คือสาเหตุสําคัญที่ทําใหพระเยซูเจาทรงสงสารประชาชนจากกนบึ้งแหงหัวใจ
ในวันนี้ “เพราะเขาเหลานั้นเหน็ดเหนื่อยและทอแทประดุจฝูงแกะที่ไมมีคนเลี้ยง” (มธ 9:36)
“เขาเหลานั้น” คือประชาชนผูตองการพระเจาและกําลังแสวงหาพระองคอยาง
สุดหัวใจ แตบรรดาคัมภีราจารย ชาวฟารีสี ตลอดจนพวกสะดูสี ซึ่งลวนเปนเสาหลักของศาสนา
ยิวในสมัยนั้น กลับไมมีคําแนะนําหรือกําลังใจเพื่อใหเขาเหลานั้นมีพลังตอสูกับปญหาในชีวิตเลย
ตรงกันขาม พวกเขากลับทําใหประชาชนหลงทางและสับสนดวยการออก
กฎระเบียบหยุมหยิมมากมาย ซึ่งนอกจากจะไมชวยใหชีวิตดีขึ้นแลว ยังทําใหประชาชนทอแท
และสิ้นหวังอีกดวย
จากตัวอยางที่กลาวมา เราสามารถสรุปแบบฟนธงไดวา “ไมวาเราจะมีทุกขอะไร
ทุกขของเราคือทุกขของพระเยซูเจา” !!!
2.

2. ขาวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แตคนงานมีนอย
นี่คือมุมมองอันเปยมดวยความรักและความเมตตาเปนอยางยิ่งของพระเยซูเจาที่ทรงมี
ตอประชาชนคนบาปเชนเรา พระองคทรงมองคนบาปเปน “ขาว” ที่จะตองเก็บเกี่ยวและรักษา
ไวในยุงฉางใหปลอดภัย อีกทั้งทรงยอมสิ้นพระชนมบนไมกางเขนก็เพื่อความรอดปลอดภัยของ
คนบาปเหลานี้นี่เอง !
ตางจากพวกฟารีสีซึ่งถือตนวาเปนคนดี พวกเขามองคนบาปเปนเสมือน “ฟางขาว” ที่
จะตองถูกเผาและทําลายใหสิ้นซากไปจากโลกนี้
ในเมื่อมี “ขาว” จํานวนมากใหเก็บก็จําตองมี “คนเก็บเกี่ยว” จํานวนมาก ดวยเหตุนี้
พระองคจึงตรัสวา “ขาวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แตคนงานมีนอย จงวอนขอเจาของนาใหสงคนงาน

มาเก็บเกี่ยวขาวของพระองคเถิด” (มธ 9:37) ซึ่งบงบอกพระประสงคไดชัดเจนวา “ทรง
ตองการเราทุกคน” เพื่อเก็บเกี่ยวขาวของพระองค
ขณะที่ยังทรงมีพระชนมชีพอยู พระองคไมเคยเสด็จออกนอกปาเลสไตนเลย ขาวดีของ
พระองคจึงถูกจํากัดวงอยูกับชาวยิวจํานวนไมมากนัก ในขณะทีค่ นทั้งโลกตางเฝาคอยขาวดีนี้
ดวยจิตใจจดจอเชนกัน
แลวใครละจะเปนคนนําขาวดีไปประกาศแกพวกเขาหากไมใช “เรา” ?!
ลําพังการบริจาคเงินหรือสวดภาวนาเพื่องานแพรธรรมคงไมเปนการเพียงพออีกตอไป
เพราะคําภาวนาที่ปราศจากกิจการเปนคําภาวนาที่ตายแลว
ดังนั้น ถาจะตอง “เก็บเกี่ยว” ขาวในนาซึ่งมีอยูทั่วโลก เราทุกคนนั่นแหละตองเปน “คน
เก็บเกี่ยว”
เวนแตเราจะมีความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจเทานั้น !
3. อัครสาวกสิบสองคน
มีขอสังเกตสําคัญเกี่ยวกับอัครสาวกทั้งสิบสองคนที่พระเยซูเจาทรงเลือกสรร ดังนี้
1.
ทุกคนลวนเปนสามัญชน พวกเขาไมไดร่ํารวย ไมมีการศึกษา ไมมีฐานะใน
สังคม สวนใหญเปนเพียงชาวประมงพื้นบานธรรมดา ๆ
เทากับวาพระเยซูเจาไมไดสนพระทัยพื้นฐานในอดีตของพวกเขา แตทรงมอง
การณไกลวาพวกเขาจะสามารถทําสิ่งใดไดบางภายใตการนําทางและพระพรของพระองค
เราจึงไมตองวิตกกังวลวาตนดอยความรู ดอยความสามารถ เกรงวาจะชวยงาน
พระองคไมได เพราะพระองคสามารถใชทุกสิ่งที่เรามอบถวายแดพระองค เพื่อความยิ่งใหญของ
พระอาณาจักรของพระเจาได
2.
แตละคนมีพื้นฐานแตกตางกัน ยกตัวอยางเชนกรณีของมัทธิวและซีโมน
มัทธิวมีอาชีพเก็บภาษีใหกษัตริยเฮโรด อันตีพาส ผูไดรับการแตงตั้งโดยโรม
และถือวาเปนคนของโรม มัทธิวจึงถูกชาวยิวตราหนาวาเปนคนทรยศขายชาติ สวนซีโมนไดรับ
สมญาวา “ผูรักชาติ” (ลก 6:16) และเปนสมาชิกของกลุม “ชาตินิยม” สุดโตง
โยเซฟุสบันทึกไววาพวก “ชาตินิยม” ถือเปนหนึ่งในสี่กลุมใหญ ๆ ของชาวยิว
อีกสามกลุมคือ พวกฟารีสี (Pharisees) สะดูสี (Sudducees) และเอสซีน (Essenes)
กลุมชาตินิยมนับถือพระเจาเปนกษัตริยเหนือหัวเพียงพระองคเดียว พวกเขาไม
ยอมใหมนุษยหนาไหนทั้งสิ้นมาเปนกษัตริยปกครองพวกเขา ดวยเหตุนี้ พวกเขาจึงมุงมั่นจะ
ปลดแอกปาเลสไตนจากการเปนเมืองขึ้นของจักรวรรดิโรมัน โดยพรอมจะพลีชีพหรือทําทุกสิ่ง
แมแตสังหารคนที่ตนรักเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
แนนอนวาถาซีโมนพบมัทธิวกอนเปนศิษยของพระเยซูเจา เขาคงเอามีดปกอก
หรือเสียบพุงมัทธิวเรียบรอยไปแลว

และนี่คือความจริงที่ไมอาจปฏิเสธไดวา ศัตรูคูอาฆาตสามารถรักกันได เมื่อตาง
ฝายตางรักพระเยซูเจา !!
เพราะฉะนั้น หากพระสงฆ นักบวช หรือสัตบุรุษไมสามารถรักกันได ตางฝาย
ตางตองหันมาถามตัวเองแลววาเรา “รักพระเยซูเจาจริง”...
หรือเพียงใชพระองคเปนเครื่องมือและขออางของเราเองเทานั้น ?
4. สุดยอดผูบัญชาการ
กอนสงบรรดาอัครสาวกออกไปประกาศขาวดี พระเยซูเจาตรัส “สั่ง” พวกเขาวา “อยา
เดินตามทางของคนตางชาติ อยาเขาไปในเมืองของชาวสะมาเรีย แตจงไปหาแกะพลัดฝูงของ
วงศวานอิสราเอลกอน” (มธ 10:5-6)
คําวา “สั่ง” ตรงกับ “พารอังเยลโล” (paraggello) ซึ่งชาวกรีกใชใน 4 โอกาสดวยกันคือ
1.
“ทหารสั่งการ” พระเยซูเจาจึงเปนเสมือนแมทัพที่กําลังสรุปภารกิจกอนสง
บรรดาขุนพลออกไปปฏิบัติภารกิจ
2.
“เรียกเพื่อนมาชวย” พระองคเปนเสมือนผูเปยมดวยวิสัยทัศน และกําลังเรียก
เพื่อนคืออัครสาวกและเราทุกคนมาชวยกันทําใหวิสัยทัศนนั้นเปนจริง
3.
“สั่งสอนศิษย” พระองคเปนครูที่กําลังอบรมบมเพาะศิษยใหพรอมออกไป
เผชิญหนากับโลก
4.
“คําสั่งของจักรพรรดิ” พระองคเปรียบเสมือนกษัตริยที่กําลังสงทูตออกไป
ประกาศขาวดีและคําสั่งสอนของพระองคแกชาวโลก
การใชคํา “พารอังเยลโล” จึงบงบอกวาพระเยซูเจาทรงเปน “ผูบัญชาการ” ที่ไมมีผูใด
เสมอเหมือน เพราะพระองคทรงเปนทั้งกษัตริย แมทัพ ครู และเพื่อนของผูใตบังคับบัญชา
เทานั้นยังไมพอ เมื่อไดอานเนื้อหาของคําสั่งที่ทรงหามอัครสาวกไปหาคนตางชาติแลว
เราตองยอมรับวาพระองคทรงเปนนักวางแผนชั้นยอดจริง ๆ
บางคนอาจแยงวาคําสั่งนี้แสดงถึงความคับแคบทางจิตใจของพระองค แตเราตองไมลืม
วานีเ่ ปนคําสั่งเฉพาะกิจที่เหมาะสมกับสถานการณหนึ่ง ๆ เทานั้น สวนคําสั่งถาวรคือ “ทาน
ทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา” (มธ 28:19)
สถานการณที่ทําใหพระองคทรง “สั่ง” เชนนี้ คือ
1.
พระองคทรงยอมรับวาชาวยิวมี “สถานภาพพิเศษ” ในแผนการแหงความรอด
พวกเขารอคอยพระเมสสิยาหมาเปนเวลานานแลว จึงควรไดรับโอกาสกอนชนชาติอื่น
2.
บรรดาอัครสาวกยังขาดความพรอม พวกเขาไมรูจักขนบธรรมเนียมของคน
ตางชาติ ไมรูเทคนิคการสื่อสารกับคนตางชาติ หากสงพวกเขาไปหาคนตางชาติในขณะนี้
โอกาสสําเร็จยอมริบหรี่เต็มที ตองรอจนมีคนที่พรอมดังเชนนักบุญเปาโลนั่นแหละ ขาวดีจึงจะ
เผยแพรไปสูคนตางชาติอยางไดผล

เราจึงควรเลียนแบบอยางความรอบคอบของพระเยซูเจา ดวยการตระหนักถึง
ขอจํากัดของเราเอง และพยายามมองใหออกวาเรา “เหมาะ” หรือ “ไมเหมาะ” ที่จะทําสิ่งใด
3.
เหตุผลหลักของพระองคคือเรื่องอัตรากําลัง เมื่อมีกําลังคนนอย พระองค
จําเปนตองลดขอบเขตของภารกิจลงมาใหจํากัดวงอยูภายในแควนกาลิลีกอน แลวคอยขยายวง
ออกไปเรื่อย ๆ จนครอบคลุมชนทุกชาติ ทุกภาษาในที่สุด
ในเมื่อพระเยซูเจาทรงเปนผูบัญชาการผูปราดเปรื่อง ทรงอํานาจ และเปนมิตรกับ
ผูใตบังคับบัญชาเชนนี้ เราไมคิดจะมอบชีวิตของเราไวภายใตการบัญชาการของพระองค
ดอกหรือ ?!
5. ทั้งพูดทั้งทํา
เมื่อจํากัดเปาหมายของภารกิจใหเหมาะสมกับสถานการณแลว พระเยซูเจาทรงกําหนด
เนื้อหาของภารกิจรวม 2 ดานดวยกัน กลาวคือ
1.
“จงไปประกาศวาอาณาจักรสวรรคใกลเขามาแลว” (มธ 10:7)
จากบทขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย เราทราบวา อาณาจักรสวรรคคือ
สังคมบนโลกนี้ที่พระประสงคของพระเจาไดรับการปฏิบัติอยางสมบูรณเหมือนในสวรรค และผู
เดียวในโลกนี้ที่สามารถปฏิบัติตามพระประสงคของพระเจาไดอยางสมบูรณก็คือพระเยซูเจา
เพราะฉะนั้น พระเยซูเจานั่นเองทรงเปนอาณาจักรสวรรค และมนุษยสามารถ
พบอาณาจักรสวรรคในโลกนี้ไดก็โดยการคิดเหมือนพระองค ปรารถนาเหมือนพระองค และ
ดําเนินชีวิตเหมือนพระองค
ดังนั้น ขาวดีที่เราทุกคนตองพูดและตองประกาศก็คือ “อาณาจักรสวรรคมาถึง
โลกนี้แลว อยามัวรีรอจนถึงโลกหนาอีกเลย”
2.
“จงรักษาคนเจ็บไข จงปลุกคนตายใหกลับคืนชีพ จงรักษาคนโรคเรื้อนให
สะอาด จงขับไลปศาจใหออกไป” (มธ 10:8)
ภารกิจดานนี้บงบอกวา เราจะมัวพูดหรือประกาศขาวดีเพียงอยางเดียวไมได
แตตองลงมือกระทําดวย และสิ่งที่ทรงมอบหมายใหกระทํานั้น เกี่ยวของกับมนุษยทั้งทาง
รางกายและจิตใจ กลาวคือ
2.1 จงรักษาคนเจ็บไข ซึ่งคํากรีก “อาสเธแนโอ” (astheneo) หมายถึง
“ออนแอ ไมมีเรี่ยวแรง” แตถกู นํามาใชเพื่อหมายถึงคนเจ็บไขในที่สุด
ภารกิจจึงไมจํากัดเพียงรักษาคนเจ็บปวยเทานั้น แตรวมไปถึงการ
ชวยเหลือผูที่มีจิตใจออนแอใหเขมแข็ง มีกําลังใจ และสามารถสานตอความตั้งใจของตนใหเปน
ความจริงได อีกทั้งชวยค้ําจุนและปกปองผูที่หมดหนทางตอสูกับชีวิตแลวอีกดวย
2.2 จงปลุกคนตายใหกลับคืนชีพ บาปทําใหเราตายทั้งเปน เพราะมันทํา
ใหสายตาของเรามืดมัวลงจนมองไมเห็นความดี หูอื้อจนไมไดยินเสียงของพระเจา ไมสามารถ
ชวยเหลือตัวเองได ทอแท สิน้ หวัง และตกอยูในอุงมือของบาปที่เรากระทํา

ภารกิจอันยิ่งใหญของเราคือการนําพระเยซูเจาไปสูผูที่ตายในบาป
เพราะพระองคสามารถปลดปลอยเขาจากอุงมือของบาป และทําใหเขากลับมีชีวิตใหมที่สดใสอีก
ครั้งหนึ่ง
2.3 จงรักษาคนโรคเรื้อนใหสะอาด คนโรคเรื้อนถือวาสรางมลพิษและตอง
ถูกขับไลออกจากสังคม (ลนต 13:46)
บาปทําใหชีวิตของเราเปรอะเปอน ยิ่งไปกวานั้น คําพูด การกระทํา
และทุกสิ่งที่ออกมาจากคนบาปลวนกอใหเกิดมลพิษอันอาจแพรกระจายไปสูผูอื่นได
มีพระเยซูเจาเพียงพระองคเดียวที่สามารถชําระลางมลพิษในตัวคน
บาปอยางเราได และในเวลาเดียวกันพระองคยังทรงเปนเสมือนยาปฏิชีวนะหรือวัคซีนปองกัน
มลพิษของบาปมิใหแพรระบาดมาสูเราอีกดวย
2.4 จงขับไลปศาจใหออกไป ผูถูกปศาจสิงคือคนที่ตกอยูในอุงมือของ
อํานาจชั่วรายซึ่งทําใหเขาเปนทาสของความเคยชินในบาป จนไมสามารถเปนนายเหนือตัวเอง
อีกตอไป
พระเยซูเจาไมเพียงสามารถยกบาปเทานั้น แตยังสามารถปลดปลอย
เราจากการครอบงําของอํานาจชั่วราย และทําใหเราเปนอิสระจากความเคยชินในบาปอีกดวย
ทั้งหมดนี้คือภารกิจสองดานที่ตองทั้ง “พูด” และ “ทํา” ควบคูกันไป !!
6. ทานไดรับมาโดยไมเสียคาตอบแทน ก็จงใหเขาโดยไมรับคาตอบแทนดวย
คําสั่งประการนี้มใิ ชเรื่องใหมสําหรับชาวยิว พวกเขามีกฎอยูแลววา เพราะโมเสสไดรับ
ธรรมบัญญัติจากพระเจาโดยไมเสียคาใชจาย รับบีทุกคนจึงตองสอนธรรมบัญญัติโดยไมคิด
คาตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น
มีเพียงกรณีเดียวที่รับบีจะคิดคาตอบแทนไดนั่นคือเมื่อสอนเด็ก เพราะการสอนเด็กถือ
เปนหนาที่ของพอแม หากพอแมไมทําหนาที่นี้ก็ตองจายคาตอบแทนแกผูที่ทําหนาที่แทน
ในหนังสือ Mishnah มีกฎหมายบัญญัติไววา “ผูที่คิดคาตอบแทนจากการทําหนาที่ผู
พิพากษา ใหถือวาคําตัดสินของเขาเปนโมฆะ และผูที่คิดคาตอบแทนจากการเปนพยาน ใหถือ
วาคํายืนยันของเขาเปนโมฆะ”
รับบีฮิลเลลผูมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของชาวยิวทั่วไปกลาวไววา “ผูใดหาผลประโยชน
จากธรรมบัญญัติ ก็ปลอยเวลาใหเสียไปโดยเปลาประโยชน”
ดังนั้น พระเยซูเจาจึงมิไดเรียกรองสิ่งใดใหม เพียงแตทรงย้ําเตือนสิ่งที่ปฏิบัติกัน
อยูแลว !
ในเมื่อเราไดรับความรักและขาวดีจากพระองคโดยไมเสียคาใชจาย เรานาจะภูมิใจและ
ถือเปนเกียรติอันยิ่งใหญที่ไดแบงปนความรักและขาวดีนี้แกผูอื่น “โดยไมหวังคาตอบแทน” !!!

