บทที่ 1
พระคริสตประทับอยูทามกลางเรา
เมื่อครั้งที่พระเยซูเจาทรงจําแลงพระกายบนภูเขา ณ แควนกาลิลี (มธ 28:20)
พระองคทรงสัญญาวาจะรวมงานแพรธรรมกับเราจนกระทั่งวันสิ้นพิภพ ความจริงแลว
ในการปรากฏพระองคแตละครั้ง เราไดเรียนรูวาพระองคทรงประทับอยูกับเราตลอดเวลา
ทรงกาวเดินไปพรอมๆ กับเราในเวลากลางวัน ทรงรวมโตะอาหารค่ํากับเรา ทรงเฝาดู
และรอคอยเราตลอดคืนจนถึงรุงเชา
ปญหาคือ เราไดรูถึงการประทับอยูของพระองคหรือยัง จําพระองคไดหรือเปลา!
ที่หลุมอุโมงคฝงศพ มารีย มักดาลา รองไหดวยความเศราโศกและอางวาง นาง
จําพระองคไมได สาวกที่กําลังเดินทางไปยังหมูบานเอ็มมาอุส หมดหวังทอแท พวกเขา
ตางจําพระองคไมได สาวกที่อยูบนเรือ ที่เมื่อยลาหลังจากจับปลาทั้งคืน พวกเขาก็ลวน
แตจําพระองคไมไดเชนกัน
อย า งน อ ยพวกเขาก็ จํ า พระองค ไ ม ไ ด เมื่ อ พบพระองค ค รั้ ง แรก พวกเขาจํ า
พระองคไดก็ตอเมื่อโดยผานทางพระประทานของพระเจาซึ่งหมายถึง การเปาเมฆหมอก
แหงความเวทนาตนเองและเปดดวงตาแหงวิญญาณให พระพรนั้นก็คือ พระพรแหง
ความรู พระพรแหงความรัก และพระพรแหงการรับใช
มารีย มักดาลา จําพระองคได เมื่อพระองคทรงเรียกชื่อของนาง สาวกที่กําลัง
เดินทางไปยังเมืองเอ็มมาอุส จําพระองคไดเมื่อพระองคทรงบิขนมปง สวนสาวกที่อยูบน
เรือก็จาํ พระองคได เมื่อพระองคทรงทําอัศจรรยในการจับปลา
ยังมีวิธีที่สามารถปดเปาความมืดบอดของความโดดเดี่ยว ความอางวาง และ
ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาได พระองคทรงรูจักเรา ทรงเรียกชื่อของเรา ทรงรักเรา ทรง
ประทานปงทรงชีวิตแกเราทรงรับใชเรา ทรงอวยพรการงานของเราใหบรรลุผลสําเร็จอยาง
นาอัศจรรย และแนนอน พระพรของศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามประการ (ศีลลางบาป ศีล
มหาสนิ ท ศีล กํา ลัง ) ไดทํ าใหเรามั่น ใจวาพระองคทรงประทั บอยู ทามกลางเรา ขอ
เพียงแตเราจะจําพระองคไดเทานั้น
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บทที่ 2
หนทาง ความจริง และชีวิต
ของการสอนคําสอน
หากมีใครถามเราวา การสอนคําสอนนั้นสอนอยางไร สอนอะไร สอนทําไม
และมีจุดประสงคเพื่ออะไร คําตอบนั้นลวนมาจากองคพระคริสตเจา ซึ่งทรงบอกเราไววา
“เราคือหนทาง ความจริงและชีวิต” คําตอบของคําถามที่วา “สอนอยางไร” คือ
หนทางของพระองค “สอนอะไร” คือ ความจริงของพระองค “สอนทําไม” คือชีวิต
ของพระองค
1. ประการแรก หนทางของพระคริสตคอื อะไร ?
เราแนใจไดเลยวา ไมใชหนทางฝายโลก ซึ่งหนทางฝายโลกนั้น ดําเนินไปตาม
ทางของตน ซึ่งปราศจากองคพระคริสตเจา หนทางของพระคริสตนั้น เปนหนทางของ
เราดวย (พระเยซูเจาตรัสวา “จงตามเรามา”) ไมใชหนทางที่กวางใหญ ไมงายและไม
สะดวกสบาย? หนทางที่ขาดการระมัดระวัง จะนําไปสูการจํากัดขอบเขต และการ
ทําลาย หนทางของพระเปนเจานั้น เปนหนทางที่คอนขางแคบ เต็มไปดวยอุปสรรค
แตนําไปสูสวรรคอันกวางใหญ เปนหนทางแหงไมกางเขน ซึ่งนําไปสูชีวติ นิรันดร
“หนทาง” ของการสอนคําสอน คือ หนทางแหงความอดทน และความ
ยากลําบาก ซึ่งทําใหเรานึกถึงภาพมหาทรมานของพระเยซูเจา ครูคําสอนที่แทจริงตอง
“อดทน” กับการตองเตรียมเพียงลําพังคนเดียว และตองผูกมัดตัวเองไวกับหลักความ
จริงของพระคริสต โดยไมแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงของตนเอง เขาจะสวมมงกุฎหนาม
แทนมงกุฎแหงเกียรติยศของโลกนี้ และจะประสบกับความวิตกกังวลตางๆ ความ
รับผิดชอบ การปวดหัว รวมทั้งตองยอมรับการเดินทางที่เต็มไปดวยอุปสรรค อันอาจ
นําไปสูจุดหมายที่ขมขืน่ ซึ่งอาจจะประสบกับการถูกทอดทิ้ง หรือแมกระทั่งตองยอมรับ
การละทิ้งศาสนาของลูกศิษยบางคน
อยางไรก็ตาม หนทางของพระคริสต คือ หนทางแหงไมกางเขน ตองพบกับ
ความยากลําบากและตองเสียสละ แตเปนหนทางแหงความยินดี ยินดีกับพระพรทีไ่ ดรับ
ในกรณีนี้ เปนความยินดีที่พิเศษลึกซึ้ง เพราะเปนพระพรทีย่ ิ่งใหญที่สุดในพระพรทั้งหมด
คือพระพรของตนเอง หนทางของการสอนคําสอน คือหนทางแหงการอุทิศตนและแบบ
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ฉบับของการอุทิศตน คือ องคพระคริสตเจาผูทรงมอบตนเองบนไมกางเขนและไดประทาน
ของขวัญแกเราซึ่งก็คือพระองคเอง มาประทับอยูกับเราโดยทางศีลมหาสนิทเปนหนทาง
เดียว ที่เราจะพบอาหาร เครื่องดื่ม และพระวาจาที่ใหกําลังใจ ซึ่งค้ําจุนใหเราดําเนิน
ชีวิตตอไปได
2. หนทางของพระคริสตไมสามารถแยกจากความจริงแหงพระคริสตได
หนทางของพระคริสตคือหนทางแหงความจริง ความจริงที่โลกมิอาจเขาใจ แต
พระเปนเจาทรงเขาใจ หนทางของพระมิใชหนทางฝายโลก และความเฉลียวฉลาดฝาย
โลกคือความโงเขลาในสายพระเนตรของพระเจา แตอาศัยหนทางที่ทรงแสดงแกเรา
ความจริงนั้นก็ปรากฏแกเราดวย ในเรื่องของความเชื่อ ไมมคี วามเห็นแกตัว ไมมีที่วา ง
สําหรับคนที่เห็นแกตัว ดังที่เราไดกลาวตั้งแตตนแลววา เราถูกมัดไวกับหลักความจริง
แหงพระคริสต เรา “ถูกตรึง” จนเราสามารถพูดถึงการไขแสดงขั้นสูงสุดของความจริง
แหงพระคริสตได คือ กางเขนแหงกัลปวารีโอ อยางไรก็ตามแมสิ่งที่ปรากฏตอโลก คือ
รางกายที่ถูกลามดวยโซ แตไมมีอะไรนอยไปกวา “ความจริงทําใหเราเปนอิสระ” ซึ่งก็
หมายถึง “การวางใจในพระหฤทัยของพระคริสตเจา” และทําใหความคิดของเราตรงกับ
ความคิดของพระปรีชาญาณที่หาขอบเขตมิได
ความจริงของพระคริสตปรากฏอยูในพระคัมภีรแ ละธรรมประเพณี ซึ่งถายทอดมา
สูเราในการดําเนินชีวิตโดยทางคําสอนของพระศาสนาจักรแหงพระคริสตเจา ที่นี่เปนที่
เดียวที่เราจะพบกับแสงสวาง ดังเชนคําพูดของนักแตงเพลงสดุดีวา “ความสวางสอง
ทางเรา” ซึ่งจะนําเราตลอดหนทางแหงการไถกู
3. เปาหมายคือ ชีวิต ชีวิตของตนเอง ชีวิตของพระคริสตเจา อันเปนชีวิต
นิรันดร พระเยซูเจาตรัสวา “ขโมยยอมมา เพื่อขโมย ฆาและทําลาย เรามาเพื่อใหแกะมี
ชีวิต และมีชีวิตอยางสมบูรณ” (ยน 10:10)
เรามิไดกําลังพูดถึงชีวิตฝายโลก หรือชีวิตที่ดาํ รงอยูในขณะนี้ แตหมายถึงชีวิตซึ่ง
ไดมาดวยคุณคาของมันเอง ชีวิตซึ่งดูเหมือนวาตองสละทุกอยาง ตองสูญเสียทุกอยาง
แมกระทั่งชีวติ
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ชีวิตของพระคริสตเจา ในอีกแงหนึ่งเปนชีวิตที่ทรงคุณคามาก เพราะพระองคทรง
สิ้นพระชนมเพื่อเรา เปนชีวิตที่ทรงคุณคา เพราะเปนชีวิตที่แตกตางอยางมากกับชีวิตใน
ปจจุบันของเรา ซึ่งเหมือนกับเงาที่ผานไป ดังคําพูดของนักบุญยากอบที่วา “ทาน
ทั้งหลายเปนเหมือนหมอกซึ่งปรากฏอยูเพียง ชั่วครูแลวก็หายไป” (ยก 4:14) ถาจุดหมาย
ของเรา คือชีวิตอันเปนนิรนั ดรแลว จะมีประโยชนอันใดเลา ถาเราไดโลกทั้งโลกมา
ครอบครอง แตตองสูญเสียวิญญาณไป?
ชีวิตบนโลกนี้ เราไดรับเครื่องหมายและไดลิ้มรสชีวิตที่จะมาถึงแลวโดยทางศีล
ศักดิ์สิทธิ์ ไมมีที่ไหนอีกแลวนอกจากที่นี่ ที่เราจะพบประตูที่แทจริงทีจ่ ะนําเราไปสูพระ
หรรษทานของพระคริสตเจา และชีวิตนิรันดรบนสรวงสวรรค
ขอใหเราคิดทบทวนถึงหนทาง ความจริง และชีวิตของพระคริสตเจา พรอมกับ
คําปลอบโยนที่ปรากฏอยูตอนทายบทจดหมายของทานนักบุญยากอบ “พี่นองทั้งหลาย
ถาทานใดหลงผิดไปจากความจริงและอีกคนหนึ่งนําเขากลับมา จงรูไวเถิดวา ผูที่ชวยคน
บาปใหกลับมาจากทางผิด ก็จะชวยวิญญาณของตนใหรอดพนจากความตาย และจะไดรับ
การอภัยบาปทั้งมวล” (ยก.5:19-20)
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บทที่ 3
การสอน คือ การเปนพยานถึงพระคริสตเจา
การสอนเปนภารกิจสําคัญในชีวิตของพระเยซูเจา และในพระวาจาที่ไดใหไวกับ
บรรดาอัครสาวก พระองคเองเปนผูถายทอดใหเขาและเปนการสอนนั่นเองซึ่งเปนหลัก
สําคัญ
“เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา ทําพิธี
ลางบาปใหเขา เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาใหปฏิบัติตาม
คําสั่งทุกขอที่เรา ใหแกทานแลวจงรูเถิดวาเราอยูกับทานทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ”
(มธ 28:19-20)
เราควรใสใจเปนพิเศษตอคําขอรองที่ใหเราออกไปสั่งสอน ซึ่งถือวาเปนการปฏิบัติ
ตามคําสั่งของพระเปนเจา ปจจุบันเรื่องนี้มิไดรบั ความสําคัญมากนัก เพราะมีหลักปฏิบัติ
ตามคําสอนของพระวรสารใหเลือกมากมาย
พระเยซูเจาทรงเนนในจุดนี้วา
“เพราะฉะนั้น ผูใดละเมิดพระบัญญัติเพียงขอเดียวแมทเี่ ล็กนอยที่สุด และสอน
ผูอื่นใหประพฤติตาม ผูนั้นจะต่ําตอยที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค ตรงกันขาม ผูใด
ประพฤติและสอนผูอื่นใหกระทําตามบัญญัติ ก็จะเปนใหญในสวรรค” (มธ 5:19)
ในจุดนี้ เราอาจเสริมดวยคําพูดของนักบุญยากอบวา “ผูที่ละเมิดธรรมบัญญัติ
แมเพียงขอเดียว ทั้งๆ ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัตขิ ออื่นทั้งหมด ยอมผิดตอธรรมบัญญัติทั้ง
มวล” (ยก 2:10) ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวาธรรมบัญญัตมิ ีรากฐานอยูบนความรัก และการ
ไมเคารพตอธรรมบัญญัติก็เปนบาปที่ตอตานความรัก ซึ่งเทากับตอตานองคพระคริสตเจา
พระเยซูเจาตรัสวา “ถาทานทั้งหลายรักเรา ทานจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา” (ยน
14:15)
ปจจุบัน เรียกรองอะไร สมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ที่ 23 เคยกลาวในพิธี
เปดสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 วา “เราตองรื้อฟนคําสอนของพระศาสนจักรแลวทําใหสงา
ราบรื่นทั้งหมด และชัดเจนโดยยึดมัน่ ตอคําสอนของพระศาสนจักรในลักษณะที่แนนอนและ
ถูกตอง ดังที่เคยปรากฏในสังคายนาเมืองเตรนท และสังคายนาวาติกันครั้งที่ 1
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ใหเราติดตามจุดอื่นจากถอยคําของพระเยซูเจาที่ทรงกลาวไวขางตน พระองคทรง
กลาวถึงพระบัญญัตขิ องพระองควา “ผูใดที่เฝาประพฤติตามธรรมบัญญัติ แลวสอนให
ผูอื่นทําตาม ผูนั้นจะเปนใหญในอาณาจักรของพระเจา” ตอมานักบุญลูกาไดกลาวถึง
พระเยซูเจาวา “เธโอฟลัสที่รัก ในหนังสือเลมแรก ขาพเจากลาวถึงทุกสิ่งที่พระเยซูเจาทรง
กระทําและทรงสั่งสอน เริ่มตั้งแตตนจนกระทั่งถึงวันที่พระองคทรงไดรับการยกขึ้นสวรรค
หลังจากที่ทรงแนะนําสั่งสอนบรรดาอัครสาวกที่ทรงเลือกสรรโดยทางพระจิตเจา” (กจ.
1:1)
การปฏิบัตกิ ารและการสอน สองคํานี้ตองไปดวยกันเสมอ ถาการสอนของเรามี
ขอมูลความจริงและบรรลุขั้นสุดทาย เราตองปฏิบัติตามที่เราประกาศ เราตองรับตามที่
เราสอน พระเยซูเจาตรัสวา “จงระวังเชื้อแปงของบรรดาชาวฟาริสี คือความหนาซื่อใจคด
ของเขา” (ลก12:1) ปราศจาก “การกระทํา” การสอนของเราก็ไรสาระ ไมลึกซึ้งสั่นคลอน
งาย ซึ่งเปนเหมือนกับบานที่เราสรางไวบนพื้นทรายคลอนแคลนไปมา เมื่อเกิดพายุก็
พังทลาย ตรงกันขาม ขออางถึงถอยคําของพระเยซูเจาอีกครัง้ “ทุกคนทีม่ าหาเรา ยอม
ฟงคําของเรา และนําไปปฏิบัติ เราจะชี้ใหทานทั้งหลายเห็นวา เขาเปรียบเสมือนผูใด
เขาเหมือนกับคนที่สรางบาน เขาไดขุดหลุมขุดลึกลงไป และวางรากฐานไวบนหิน เมือ่
เกิดน้ําทวม น้ําในแมนํา้ ไหลมาปะทะบานหลังนั้น แตทําใหบานนั้นสั่นคลอนไมได เพราะ
บานหลังนั้นสรางไวอยางดี” (ลก.6:47-48) คําพูดและการกระทําเปนปจจัยพื้นฐานใน
การสรางชีวิตบนศิลาของคริสตชน ศิลาแหงพระคริสตเจา และโดยพระคริสตเจา ศิลา
ของนักบุญเปโตร
เมื่อศิลาของนักบุญเปโตร เราคิดถึงบานของทาน เรือของทาน บานเกิดเมืองนอน
ของทาน ทั้งหมดนีม้ ีความสัมพันธอยางลึกซึ้งตอพระคริสตเจา ดังที่เราเรียนรูจากพระวร
สารวา ศูนยกลางภารกิจของพระเยซูเจาอยูในบานเกิดเมืองนอนของนักบุญเปโตร
พระองคทรงรักษาในบานของทาน พระองคทรงสอนบนเรือของทาน สิ่งเหลานี้ยังคงอยู
และจะคงอยูต ลอดไปจนกระทั่งสิ้นพิภพ เราสามารถมองเปนหลักฐานของการสอนคํา
สอนไดจากตัวของทานนักบุญเปโตร นั่นก็คือ ผูเปนบอเกิดแหงความจริงและความรัก
ศิลาของพระเจาซึ่งน้ําทรงชีวิตแหงการไถกูไหลจากที่นั่นตลอด ทุกกาลสมัย ตนตําหรับ
การสอนและอํานาจทั้งสิน้ มีอยูในพระบิดา และอางถึงพระบิดาผูศักดิ์สิทธิ์
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บทที่ 4
สอนอยางมีอํานาจ
เรารูวาอะไรก็ตามที่ดลใจใหเราเสียสละและอุทิศตน นั้นก็ทําใหเราทอแท
เหมือนวาเราจะหมดกําลังใจ และอะไรที่ตื่นเตนทาทาย ก็ทําใหเราเกิดความกลัว
หากเปนเชนนี้ก็หมายความวา เราจะตองรูสึกวาเราตองอยูในชวงเวลาแหงการ
สิ้นหวัง คือกลัวการทาทายที่เราจะทําใหประชาชนตกใจหนีไป และกลัววาจะเปนการทา
ทายที่มากเกินไปก็จะทําใหผูเรียนจากไป และก็หวังจะปราศจากการทาทาย ซึ่งทําใหเรา
ไมสามารถสรางความเชือ่ อะไรได
มีคําถามที่นา คิดอยูวา การกระทําที่ถูกตองเหมาะสม คือการกระทําที่ปราศจาก
ความกลัวหรือพึงพอใจที่จะทาทายตอกระแสเรียกขององคพระคริสตเจา
การพูดเชนนัน้ หมายถึงการพูดดวยอํานาจ เพียงแคการพูดอยางเดียวก็สามารถ
ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกทาทายและตื่นเตนได และอาจจะถึงจุดหมายที่ทําใหพวกเขา
เกิดความประหลาดใจ ยิ่งไปกวานั้น การสอนของเราตองสะทอนถึงภาพการสอนคําสอน
ของพระเยซูคริสตเจาที่ชัดเจนและแนนอน
ในพระวรสาร พระเยซูเจาตรัสวา “...คําสั่งสอนของพระองคทําใหเขารูสึก
ประทับใจเปนอยางมาก เพราะทรงสอนเขาอยางทรงอํานาจไมเหมือนกับพวกธรรมจารย”
(มก.1:22)
ลักษณะการสอนของพระเยซูเจานาพิศวงยิ่งนัก พระองคทรงสอนดวยสิทธิอํานาจ
ซึ่งยืนยันที่จะตอตานกับเทวศาสตรในสมัยของพระองค คือพวกธรรมจารย พวกธรรม
จารยเอาตําแหนงมาขัดขวางผูที่มีความคิดเห็นขัดแยงกับเขา โดยอางอํานาจตอตาน
อํานาจ จนถึงกับวาไมมใี ครยอมใคร เพราะตางคนตางมีอํานาจ
เมื่อสันตะสํานักตําหนิหนังสือคําสอนที่เปนคําสอนที่นิยมที่ชื่อวา “พระคริสต
ประทับทามกลางเรา” (Christ among Us) ที่คดั คานสําคัญเพราะผูเขียนชอบอางงาน
ของนักเทววิทยา หลายคนที่มีความเห็นขัดแยงกับคําสอนของพระศาสนจักร
เชนเดียวกับที่พระสังฆราชอเมริกันหลายองคคัดคานหนังสือ “Catholicism” 2 เลม
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ของคุณพอริชารด แมคเบรียน เปนการคัดคานซึ่งผูเชี่ยวชาญดานคําสอนสมัยใหม
หลายคนพยายามยืนยันมาหลายปแลว
เมื่อมีอํานาจที่แยกยอยลงมา มันก็กระจัดกระจายเปนอํานาจตางๆ อีกมากมาย
ในที่สุดแตละคนก็กลายเปนเจาของอํานาจนั้น ในเวลาเดียวกันก็กลายเปนผูเชี่ยวชาญ
แบบมนุษย ซึ่งพยายามหาทางปกปอง อํานาจของตนเองกลายเปน “พระเท็จเทียม”
ไปอีกรูปแบบหนึ่ง พระเท็จเทียมเหลานี้ พยายามสงเสริมความเพียงพอสวนตัว พยายาม
ขจัดความรูส กึ สงสัยลึกๆ ตอเสียงเรียกรองใหฟงอํานาจใดๆ ซึ่งอยูสูงกวาการเรียกรอง
สิทธิ์ที่เห็นแกตัว ของแหงอํานาจหนาที่นั้น ในขณะเดียวกันก็มักจะหันหนาไปพึ่ง
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อเปนเกราะกําบังใหกบั ผลงานของตนเอง
โดยปกติแลว อํานาจที่แทจริงตองทาทายความเห็นแกตัวเสมอ ซึ่งพูดอีกนัยหนึ่ง
ก็คือ การสอนดวยอํานาจไมใชเปนเรื่องของการแสดงความเห็นแกสวนตัว หรือความ
คิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง การสอนเชนที่วานี้เปนการสอนที่ไมเปนคุณแกนกั เรียน เปนการ
สนับสนุนความคิดเห็นสวนบุคคล การชื่นชมตนเองเทานั้น เพราะฉะนั้นควรทิ้งไว ไมตอง
สอนอีก
ลองฟงวาพระเยซูเจาตรัสถึงการสอนอยางมีอํานาจของพระองควาอยางไร
“คําสอนของเราไมใชของเรา แตเปนของพระองคผูทรงสงเรามา ผูที่พูดตามใจ
ตนเอง ยอมแสวงหาเกียรติของตน แตผูที่แสวงหาพระสิริรุงโรจนของผูทรงสงเขามา ยอม
พูดความจริง และไมมีทจุ ริตแตอยางใด” (ยน 7:16, 18)
มีสองอยางที่เห็นไดชัดคือ การสอนอยางมีอํานาจนั้น ไมใชการสอนที่มาจาก
อํานาจของใครคนใดคนหนึ่ง และการสอนความเปนจริงนัน้ หมายถึง การสอนที่ไมได
ทําไปเพื่อความรุงโรจนของผูใดผูหนึ่งเชนกัน
คําสอนนี้ไมใชของเราเอง และเราไมไดแสวงหาเกียรติใสตัว แตเพื่อ
เทิดพระเกียรติของพระองคผูทรงใชเรามา
ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 ตรัสไววา
“...ครูคําสอนตองไมยัดเยียดความคิดเห็นและการตัดสินใจสวนตัวใหแกผูเรียน
และนั่นก็คือ คําสอนและวิถีชีวิตของพระคริสตเจา ครูคําสอนทุกคนตองยึดพระวาจาของ
พระเยซูคริสตเจาที่วา “คําสอนนี้ไมใชเปนของเรา แตเปนของผูที่ทรงใชเรามา
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บทที่ 5
เนื้อหาสาระของการสอนคําสอน
ถอยคําของเราเกี่ยวของกับพระธรรมผูเปนชีวิต พระธรรมมีอยูแตดั้งเดิม
มาแลว เราไดเห็นพระธรรมดวยตาของเราเอง เราไดยิน และจับตองพระ
ธรรมดวย (1 ยน.1:1)
คํากลาวขางบนนี้ เปนบทเริ่มตนบทจดหมายของทาน นักบุญยอหน
อัครสาวก ฉบับที่ 1 ซึ่งไดใหขอสรุปที่ดีของการสอนคําสอนแกเรา
1. “ถอยคําของเราเกีย่ วของกับพระธรรม ผูเปนชีวติ …”
พระเยซูคริสตเจา คือ พระวจนาตถทเี่ ปนพระบุคคลบริสุทธิ์ และแสดง
อยางสมบูรณถึงพระเจาผูทรงชีวิต พระองคทรงเปนพระวจนาตถซึ่งปลูกคนตาย
ใหฟนคืนชีพ พระวจนาตถซึ่งไปถึงสุดปลายแผนดิน นําชีวิตใหมสูคนตายที่นอน
อยูในหลุมฝงศพ และนําชีวิตใหมมาสูคนบาป พระเยซูเจาตรัสวา “เราเปนการ
กลับคืนชีพและเปนชีวิต ใครเชื่อในเรา แมตายไปแลวก็จะมีชวี ิต และทุกคนที่มชี ีวิต
และเชื่อในเรา จะไมมีวันตายเลย ทานเชื่อเชนนีห้ รือ” (ยน.11:25-26)
ความเชื่อนี้ตอ งเปนหลักสําคัญในการสอนคําสอนของเราในขั้นแรก เรา
ตองสอนวาพระเยซูเจาคือผูทรงนํามาซึ่งชีวิต พระเมสสิยาห พระบุตรของพระเจา
ผูทรงชีวิต ดังนั้น ใหเราตอบดังเชน มารธาทูลตอบพระองควา “เชื่อพระเจาขา
ดิฉันเชื่อวาพระองคเปนพระคริสตเจาพระบุตรของพระเจา ที่จะตองเสด็จมาในโลก
นี้” (ยน 11:27)
ดังนั้นขอใหเรารับเอาพระวาจาของพระเยซูเจาไวใจดังที่พระองคทรงตรัสกับ
เราวา ทําไมพระองคจึงถึงตองเสด็จมาในโลก “ขโมยยอมมา เพื่อขโมย ฆาและ
ทําลาย เรามาเพื่อใหแกะมีชีวิต และมีชีวิตอยางสมบูรณ” (ยน 10:10)
ชีวิตที่สมบูรณพรอม คือ ชีวิตที่พระเปนเจาสถิตอยูกับเรา ชีวิตที่หลั่งมาสู
เราดุจสายธารจากใจกลางของสวรรค จากกลางสวนเอเดน จากพระวิหาร
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ศักดิ์สิทธิ์ จากแผนศิลาที่จารึกพระบัญญัตขิ องพระเปนเจา และจากดวงหทัยที่
ถูกแทงขององคพระคริสตเจาบนไมบนกางเขน เปนชีวิตที่รินหรั่งในหัวใจของเราที่
เปดรับพระวจนาตถผูทรงเรียกชื่อเราแตละคน และผูทรงสัญญากับเราดวยความ
รักของพระองควา “ผูใดรักเรา ผูนั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะ
ทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จมาพรอมกับเรามาหาเขา จะทรงพํานักอยูกับเขา” (ยน
14:23)
ทุกวันนี้ หนาที่ของครูคําสอนคือ โตตอบการชี้แจงพระวาจาอันทรงคา
ของพระเปนเจากับบุคคลรอบขางที่มีความสงสัยและอธิบายความโนมเอียงที่จะตั้ง
ตนเปนปฏิปก ษกับพระวาจาของพระคริสตเจา ที่ทําใหการพูดถึงพระคัมภีรออนลง
และสรางความรูสึกที่วา การอุทิศชีวิตเพื่อพระวาจาทั้งครบ ไมมีอะไรมากไปกวา
การตักเตือนเรื่องความตาย
การที่ตองเผชิญกับคนรอบขางที่เต็มไปดวยความเคลือบแคลงสงสัยในพระ
วาจาอันทรงชีวิตขององคพระผูเปนเจา ซึ่งดูเหมือนวาถอยคําของพระวาจานั้น จะ
เปนปฏิปกษตอตัวของพวกเขา และครูคําสอนจะตองพยายามและใชถอยคําที่ดูไม
แข็งกระดาง ในการกลาวถึงพระคัมภีร เพื่อที่จะสรางความเขาใจและซาบซึ้ง
ที่วาพระวาจาทรงชีวิตแทบทั้งหมดนั้นไมมีอะไรมากไปกวาการตักเตือนเรื่องความ
ตาย
2. “พระวจนาตถมอี ยูแ ตแรกเริ่มมาแลว
ภาระของเราเรื่องที่ 2 เกี่ยวกับ “พระวจนาตถผูเปนชีวิตคือ “พระวจ
นาตถ ผูทรงเปนอยูแตดั้งเดิม” ซึ่งไดกลาวไวในตอนเริ่มตนบทจดหมายของนักบุญ
ยอหน อัครสาวก ซึ่งสะทอนถึงบทเริ่มตนในพระวรสารของทาน ดังที่เราอาน
พบวา “เมือ่ แรกเริ่มนั้น พระจนนาถตก็ทรงดํารงอยูแลว พระวจนาตถประทับอยู
กับพระเจาและพระวจนาตถเปนพระเจา พระองคประทับอยูกับพระเจาแลวตั้งแต
แรกเริ่ม” (ยน 1:1-2)
หากจะถามวา ทําไมสิ่งนี้จึงเขามาเกี่ยวของกับการสอนคําสอนในปจจุบัน
คงเปนคําถามที่ทําใหเราตองตระหนักถึง ความสํานึกที่จําเปนในปจจุบนั ถึง
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ความสําคัญในการยืนยันความเชื่อ ของเราในการเปนอยูตั้งแตแรกเริ่มของพระ
เยซูคริสตเจา
3. เราไดยินอะไรเกี่ยวกับพระองค...”
พระวจนาตถผูเปนชีวิต พระวจนาตถผูเปนพระเจามีแตแรกเริ่มแลว
พระองคมิไดตรัสโดยพระองคเทานั้น ตั้งแตคําพูดคําแรกตรัสผานทางคนอืน่ ดวย
จากหลักฐานของพระคัมภีรตอจากคําพูดคําแรกในหนังสือของโมเสส จนถึงคําพูด
สุดทายของพระคัมภีรนกั บุญยอหน อัครสาวก
พระเยซูเจาตรัสวา “ถาทานเชื่อโมเสสจริงๆ แลว ทานก็จะเชื่อถึงเราดวย
เพราะโมเสสไดเขียนถึงเรา” (ยน 5:46) หลักฐานนี้ ตั้งแตเริ่มตนจนจบ คือ
หลักฐานแหงความรัก และเปนสัญญาที่พระบิดาจะทรงประทานชีวิตนิรนั ดรใหเรา
โดยทางพระบุตรของพระองคพยานหลักฐานของพระบิดาปรากฏอยูในพระวรสาร
ทั้งหมด 3 ครั้งวา “นี่คือบุตรสุดที่รักของเรา จงเชื่อฟงทานเถิด”
คําพูดของนักบุญยอหน ชวยทําใหภาพนั้นสมบูรณยิ่งขึ้น “...ขอความที่
ทานไดยินมาตั้งแตแรกนั้นมีดังนี้ เราตองรักกัน...” (1ยน3:11) และในตอนตน
ทานไดเขียนวา “นี่เปนบัญญัตเิ กาแกที่ทานมีมาตัง้ แตแรกแลว...ขอใหแนใจวา
ทานเก็บขอความที่ทานไดยินมาตั้งแรกไวในใจ ถาสิ่งใดที่ทานไดยินเมื่อเรานั้นอยูใน
ใจทาน ทานก็จะสนิทกับพระบุตร และพระบิดาอยูเสมอ นี่เปนพระสัญญาที่
พระเยซูเจาประทานแกเรา คือพระองคทรงสัญญาวาจะประทานชีวิตนิรันดรให”
(ยน.2:7,24-25)
ภาระของเราจึงเกี่ยวของกับผูที่ปดหูของตนไมยอมรับฟงหลักฐานทางพระ
คัมภีรและธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับพระคริสตเจา เปนความยากลําบากที่เกิดขึ้น
บอยๆ (แมในทามกลางผูที่เรียกตนวาคริสตชน) และเปนการนิ่งซึ่งแสดงออกโดย
การนิ่งเฉยในเรื่องเกี่ยวกับพระวาจา หรือในเรื่องที่พวกเขาเห็นวาเหลวไหล รับใช
ตนเองหรือแกไขใหงายเขา แบบไมถูกตอง ใหเราเสริมวา สิ่งนี้ไมใชเปนเรื่องของ
”สติปญญา” ที่จะตองอาศัยความเขาใจ แตเปนเรื่องธรรมดาๆ เพียงแตวาเขา
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ไมตองการทีจ่ ะฟง ดังนั้นพระเยซูเจาตรัสถามวา “ทําไมทานจึงไมเขาใจสิ่งที่เรา
พูด เพราะทานฟงถอยคําของเราไมได” (ยน.8:43)
4. “เราไดเห็นอะไรในพระองคบา ง ขณะที่เราเฝามองดูพระองค”
นี่คือภาระของเราในอันดับตอไป ซึ่งเปนสวนประกอบ อันหนึ่งที่เราตอง
ปฏิบัติกอน สิ่งที่เราไดยินก็เห็นดวย และเราไมควรคิดวาหลักฐานทางสายตาเปน
หลักฐานธรรมดาๆ “เราไดเห็นพระองคดวยตาของเราเอง” แมกระทั่งหลักฐาน
แหงความเชือ่ “เราไดสบตาพระองค” การจองมองในกรณีของพระเยซูเจามีคา
มากยิ่งกวาการเห็นแบบธรรมดาๆ พระเยซูเจาตรัสวา “ใครที่เห็นเราก็เห็นพระ
บิดาดวย” เราสามารถพูดวาเราไดจองมองพระองค คือภาพแหงความรักที่เปดสู
ธรรมล้ําลึกแหงพระตรีเอกภาพของพระเปนเจา มหาสมุทรแหงชีวิตซึ่งเปดสูชีวิต
นิรันดร ดังที่นักบุญยอหนไดอธิบายวา “ชีวิตนัน้ ไดปรากฏ เราไดเห็นและไดเปน
พยาน เราประกาศใหทานทั้งหลายรูถึงชีวิตนิรันดร ซึ่งอยูกับพระบิดา” (1ยน 1:2)
ในพระเยซูเจาเราไดเห็นแสงสวางแหงชีวิต และแสงสวางแหงความรัก
นักบุญยอหนบันทึกไววา “บทบัญญัติที่ขาพเจาเขียนถึงทานนั้น ก็ยังนับวาใหม
ใหมจริงสําหรับพระองคและสําหรับทาน เพราะความมืดกําลังผานพนไป ความ
สวางที่แทจริงกําลังทอแสงขึ้นมาแลว (1ยน 2:8) “แตถาเราดําเนินชีวิตในความ
สวาง ดังที่พระองคทรงดํารงอยูในความสวางแลว เราทุกคนก็สนิทสัมพันธกันดวย
และพระโลหิตของพระเยซูเจา พระบุตรของพระองคก็ชําระเราใหสะอาดจากบาป
ทั้งปวง” (1ยน 1:7) “ผูที่พูดวาเขาอยูในพระองค ก็ตองดําเนินชีวิตเหมือนกับที่
พระองคทรงดําเนินชีวิต”(1ยน 2:6)
การที่เราปฏิเสธหนาที่นนั้ จะถูกแสดงในถอยคําของนักบุญยอหน ไดเคยพูด
ไววา “ผูที่กลาววากําลังดําเนินชีวิตอยูในแสงสวาง แตยังชังพี่นองของตนอยู เขา
ยังอยูในความมืด... ผูที่เกลียดชังพี่นองของเขาก็อยูในความมืด เขาเหมือนผูที่เดิน
อยูในความมืด ไมรูวาตนกําลังไปทางไหน เพราะความมืดทําใหเขาเหมือนคนตา
บอดไป” (1ยน.2:9,11) แตกอนภาระของเราคือ คนหูหนวก แตเดี๋ยวนี้คือคนตา
บอด แตสําหรับภาระอันกอนของเรานั้นแสดง กลาวคือ ดังการไมยอมรับฟง
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เหมือนคนหูหนวกและในภาระนี้ก็ไดแสดงถึงความตาบอดของเราที่ปฏิเสธที่จะเห็น
พระองค”
5. “เห็นและไดสัมผัสพระองค”
ถอยคําเหลานี้ไดแสดงใหเห็นถึงความเปนจริงทีน่ าทึ่ง การที่พระเปนเจาผู
ทรงความศักดิ์สิทธิ์ ยอมปกปดสภาวะของพระองคเองเพื่อมาอยูในสภาพมนุษย
พระองคทรงสัมผัสและยอมถูกสัมผัสโดยสิ่งสรางของพระองค อีกแงหนึ่ง หนาที่
ของการสอนคําสอนคือ ไมใชเรื่องธรรมดาๆ กับความเปนพระเจาขององคพระ
คริสต แตกับความเปนมนุษยของพระองคดวย
สังเกตดูวา ในบรรดาผูนิพนธพระวรสาร นักบุญยอหน คือ ผูที่แสดงภาพ
ก็ไมเปนเพียงแตของความเปนพระเจาของพระเยซูเทานัน้ แตยังแสดงถึงภาพของ
ความเปนมนุษยของพระองคที่สามารถสัมผัสได สิ่งนี้ไมใชเรื่องแปลกสําหรับผูที่
ใกลชิดพระเยซูเจา นักบุญยอหน สาวกที่พระองคทรงรักไดวางใจในดวงพระทัย
ของพระองค เพียงแคหวังวาดวงหทัยดวงนี้จะเผยแสดงตอทานเปนแบบพิเศษ คือ
ในลักษณะทีเ่ ปนที่โปรดปรานของพระองค
สรุปภาระของเราในฐานะครูคําสอน คือ การรูฟง ฝกฝนในการฟงและ
เปดสายตาของเราออกสูความเชื่อที่สวางโชคชวง ความเชื่อเพื่อไดยินและไดเห็น
อยางชัดเจนถึง “พระวจนาตถ ผูเปนชีวิต” ภาระของเรากับ “พระองคเปนอยู
ดั้งเดิมแลว” พระวาจานิรันดร พระบุตรของพระเจา และกับสิ่งที่พระองคได
พิสูจนในพระองคเองวาจะอยูเสมอไปจนสิ้นพิภพ พระวจนาตถผูทรงรับเอากาย
พระเจาแท และมนุษยแท ผูใหเราสัมผัสพระองค ถึงความเปนนิรันดร และที่
ทรงดํารงอยูไปจนสิ้นพิภพ เปนพระวจนาตถที่พรอมสําหรับเราในทุกวัน เปนพระ
เจาแทจริง ที่ทรงรับเอากายในสภาพมนุษย และเปนผูที่ยอมใหเรา ไดสัมผัสกับ
พระหัตถของพระองค
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