
บทอ่านที่ 1 2 พกษ 5:1-15
ในครั้งนัน้ นาอามาน ผู้บัญชาการกองทัพของกษัตริย์แห่งอารัม เป็นคนส�าคัญ

ที่กษัตริย์ทรงยกย่องนับถืออย่างยิ่ง เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานชัยชนะแก่ชาว 
อารมัโดยทางเขา แต่ชายฉกรรจ์ผูน้ีป่้วยเป็นโรคผวิหนงัร้ายแรง... เขาจบัเดก็หญงิคนหนึง่
มาด้วย เด็กหญิงคนนัน้มาเป็นสาวใช้ของภรรยานาอามาน เธอบอกนายหญิงว่า “ถ้าเจ้า
นายผู้ชายเพียงแต่ไปหาประกาศกที่กรุงสะมาเรีย ประกาศกคงจะรักษาเจ้านายให้หาย
จากโรคได้” นาอามานไปเฝ้ากษัตริย์ ทูลว่าเด็กหญิงจากแผ่นดินอิสราเอลบอกอย่าง
นี้ กษัตริย์แห่งอารัมตรัสตอบว่า “ไปเถิด เราจะส่งสารไปถวายกษัตริย์แห่งอิสราเอล” 
นาอามานจงึออกเดนิทางไป น�าเงนิหนกัสามร้อยกโิลกรมั ทองค�าหนกัหกพนับาท พร้อม
กับเสื้อผ้าอย่างดีสิบชุดไปด้วย เขาน�าสารไปถวายกษัตริย์แห่งอิสราเอล... เมื่อกษัตริย์
แห่งอิสราเอลทรงอ่านสารนัน้แล้ว ก็ทรงฉกีฉลองพระองค์... 

สัปดาห์ที่ 3
เทศกาลมหาพรต

ทำ�วัตรสัปด�ห์ที่ 3

พระเยซเูจ้าตรสัจีใ้จด�าบรรดาชาวยวิทีห้่อมล้อมฟังพระองค์ คนยิวมีความเชื่อมั่นผิด ๆ อย่างหนึง่คือ 
พระเป็นของพวกเขาแต่ผู้เดียว พระต้องรักพวกเขาเท่านัน้ เพราะค�าว่า ของเรา ของฉนันัน้มีนัยยะของ
การไม่ยอมแบ่งปันให้คนอื่น พระเยซูเจ้าจึงสอนความจริงที่พวกเขารู้สึกอึดอัดใจ หัวใจคนเรานัน้หากตั้งมั่น
ไว้ที่การแสวงหาความจริงแล้วไซร้ แม้ค�าพูดจะไม่ไพเราะหูหรือคุ้นเคย หัวใจดวงนัน้ก็รับได้เพราะถือว่าเป็น
ความจริง  ให้เราแสวงหาความจริงของชีวิตกันเถิด ความจริงเปรียบเหมือนน�้าแห่งชีวิต และน�้ากว้างใหญ่
ไพศาล ตักกินไม่มีวันเหือดแห้ง

เมื่อเอลีชาคนของพระเจ้าได้ยินว่ากษัตริย์ทรงฉกีฉลองพระองค์... ก็ใช้คนไปบอกเขาว่า “จงไปช�าระตัว
ในแม่น�้าจอร์แดนเจ็ดครั้ง แล้วเนื้อหนงัของท่านจะหายจากโรคและสะอาดเหมือนเดิม” นาอามานโกรธมาก
จึงจากไป... เขาหันหลังกลับไปด้วยความโกรธ บรรดาผู้รับใช้ของเขาเข้ามาเตือนว่า “นายขอรับ ถ้าประกาศก 
บอกท่านให้ท�าสิ่งยาก ท่านก็คงจะท�าตามไม่ใช่หรือ บัดนี้ เขาบอกแต่เพียงว่า จงไปช�าระตัว แล้วท่านจะหาย
จากโรค” นาอามานจึงลงไปจุ่มตัวลงในแม่น�้าจอร์แดนเจ็ดครั้งตามที่คนของพระเจ้าบอก แล้วเนื้อหนงัของเขา
ก็หายจากโรค สะอาดเหมือนผิวของเด็กเล็ก ๆ... 

 
พระวรสาร ลก 4:24-30

เวลานัน้ พระเยซเูจ้าเสดจ็มาถงึเมอืงนาซาเรธ็ พระองค์ตรสักบัประชาชนในศาลาธรรมว่า “เราบอกความ
จริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ไม่มีประกาศกคนใดได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตน

เราบอกความจริงอีกว่าในสมัยประกาศกเอลียาห์ เมื่อฝนไม่ตกเป็นเวลาสามปีหกเดือน และเกิดความ
อดอยากครั้งใหญ่ทั่วแผ่นดิน มีหญิงม่ายหลายคนในอิสราเอล แต่พระเจ้ามิได้ทรงส่งประกาศกเอลียาห์ไปหา
หญิงม่ายเหล่านี้ นอกจากหญิงม่ายที่เมืองศาเรฟัทในเขตเมืองไซดอน ในสมัยประกาศกเอลีชา มีคนโรคเรื้อน
หลายคนในอิสราเอล แต่ไม่มีใครได้รับการรักษาให้หายจากโรค นอกจากนาอามานชาวซีเรียเท่านัน้”

เมื่อคนที่อยู่ในศาลาธรรมได้ยินเช่นนี้ ทุกคนโกรธเคืองยิ่งนกั จึงลุกขึ้นขับไล่พระองค์ออกไปจากเมือง 
น�าไปที่หน้าผาของเนนิเขาที่เมืองตั้งอยู่ ตั้งใจจะผลักพระองค์ลงไป แต่พระองค์ทรงด�าเนนิฝ่ากลุ่มคนเหล่า
นัน้ แล้วเสด็จจากไป

สดด 42:1-2,43:3,4



หลังจากทรงอานขอความจากหนังสอืประกาศกอิสยาหท่ีวา “พระจติของพระเจาทรง

อยูเหนือขาพเจา เพราะพระองคทรงเจิมขาพเจาไวใหประกาศขาวดีแกคนยากจน ทรงสง

ขาพเจาไปประกาศการปลดปลอยแกผูถูกจองจํา คืนสายตาใหแกคนตาบอด ปลดปลอยผูถูก

กดขี่ใหเปนอิสระ ประกาศปแหงความโปรดปรานจากพระเจา” (ลก 4:18-19) จบแลว 

พระเยซูเจาตรัสวา “ในวันน้ี ขอความจากพระคัมภีรท่ีทานไดยินกับหูอยูน้ีเปนความ

จริงแลว” (ขอ 21) 

หมายความวา “ผูท่ีประกาศขาวดี ผูท่ีประกาศการปลดปลอย และผูท่ีประกาศปแหง

ความโปรดปรานจากพระเจา” ท่ีประกาศกอิสยาหและชาวยิวเฝาคอยมานานกวา 700 ป... 

บัดน้ี “ผูนั้น” ไดเสด็จมาแลว....พระเมสสยิาหผูทรงเปน “พระผูชวยใหรอด” ไดเสด็จ

มาแลว  และพระองคทรงเร่ิมประกาศขาวดแีละการปลดปลอยใหชาวเมืองนาซาเร็ธไดยินกับหู

แลว !!! 

ชาวเมืองนาซาเร็ธเองก็รับรูและประหลาดใจใน “ถอยคํานาฟง” ท่ีพระองคตรัส 

และพากันสรรเสริญพระองค (ขอ 22) 

แต...บางคนต้ังคําถามวา “นี่เปนลูกของโยเซฟมิใชหรอื” (ขอ 22) 

 คําถามน้ีอาจตีความได 2 นัย 

 นัยแรก พวกเขา “ทึ่ง” ใน “ถอยคํานาฟง” ของพระองคท้ัง ๆ ท่ีรูดีวาพระองคไมไดมี

การศึกษาสูงสงแตประการใดเพราะเปนเพยีง “ลูกของโยเซฟ” ชางไมแสนจนคนหน่ึงเทาน้ัน 

กระน้ันก็ตาม พวกเขายัง “สรรเสริญ” พระองค 

จึงแปลเปนอื่นไปไมไดเลยนอกจากพวกเขา “ยอมรับ” วาพระองคทรงรับ “ถอยคํา

นาฟง” เหลาน้ันไมใชจากการศึกษาเลาเรียน แตจาก “พระเจา” โดยตรง ! 

เปน “พระเจา” เองท่ีทรงสอน “ถอยคํานาฟง” ใหแกพระเยซูเจา !!! 

 สวนนัยท่ีสองน้ันตรงกันขามกับนัยแรกเลย  น่ันคือแมถอยคําของพระองคจะนาฟง 

แตพวกเขา “ไมยอมรับ” และ “ไมเชื่อ” 

สาเหตุคอืพวกเขารูตนกําเนิดของพระองคด ี พวกเขาไมเพียงรูวาพระองคทรงเปนลูก

ของโยเซฟ แตรูแมกระท่ังวา “แมของเขาช่ือมารีย พี่ชายนองชายของเขามิใชยากอบ โยเซฟ ซี

โมน และยูดาหรือ พี่สาวนองสาวทุกคนของเขาก็อยูกับเรามใิชหรือ” (มธ 13:55-56) 

พวกเขา “ไมเชื่อ” เพราะยอมรับไมไดวา “ถอยคํานาฟง” เชนนี้จะออกมาจาก

ตระกูลจน ๆ อยางนี้ !!! 



 พวกเขาวัดคุณคาของคนดวย “เงนิ”…… 

 หากไมมเีงนิก็ไมไดรับ “การยอมรับ”….. 

เมื่อทรงทราบวาพวกเขา “ไมยอมรับ” พระองค  พระองคจึงดักคอพวกเขาวา “ทาน

คงจะกลาวคําพังเพยน้ีแกเราเปนแนวา ‘หมอเอย จงรักษาตนเองเถดิ’” (ขอ 23) 

 ความหมายของคําพังเพยน้ีคือ ขอใหพระองคทําอัศจรรยรักษาชาวเมืองนาซาเร็ธซึ่ง

เปนคนบานเดยีวกัน เหมอืนท่ีทรงกระทําในเมอืงอื่น ๆ เชนคาเปอรนาอุมดวยเถดิ 

 พรอมกับการดักคอ พระองคตรัสตอบคําขอลวงหนาเลยวา 

 “เราบอกความจริงแกทานท้ังหลายวา ไมมปีระกาศกคนใดไดรับการตอนรับอยางดใีน

บานเมอืงของตน” (ขอ 24) ซึ่งอาจเกดิจากสาเหตุ 2 ประกาศดวยกันคอื 

 ประการแรก พวกเขารูจัก “กําพืด” ของประกาศกดี  พวกเขารูวาทานเกิดจาก

ตระกูลใด ประกอบอาชีพอะไร มฐีานะอยางไร มกีารศึกษามากนอยเพยีงใด 

 เมื่อรูจักด ีผลท่ีตามมาคอื “ไมยอมรับ” ! 

 ฟงดูแปลก แตเปนเร่ืองจริง !  

เขาตําราเดียวกันกับพวกเราหลายคนท่ีรูจักนิสัยใจคอและความสามารถของคนไทย

ดวยกันเองด ี ผลท่ีตามมาคอื “ไมยอมรับ” สนิคาไทยแตหันไปใช “ของนอก” แทน 

และคงเหมือนพวกเราอีกหลายคนท่ีเห็นหญาบานอื่นเขียวกวาบานตนอยูรํ่าไป...ชาง

ไมใหเกยีรติ “หญา” บานตนเองเอาเสยีเลย ! 

 ประการท่ีสองเกิดจากความ “อิจฉา”  พวกเขาทนเห็นคนบานเดียวกันดีกวา เดน

กวา และดังกวา ไมได 

 เมื่อพวกเขามีอคติและไมยอมรับคนบานเดียวกันเชนน้ี  พระองคจึงปฏิเสธท่ีจะทํา

อัศจรรยรักษาพวกเขา 

 ลําพังไมทําอัศจรรยชวยเหลอืคนบานเดียวกัน ก็ทําใหชาวเมืองนาซาเร็ธไมพอใจมาก

แลว  แตพระเยซูเจายังเสริมอีกวา 

 “เราบอกความจริงอีกวาในสมัยประกาศกเอลียาห เมื่อฝนไมตกเปนเวลาสามปหก

เดอืน และเกดิความอดอยากคร้ังใหญท่ัวแผนดนิ มหีญงิมายหลายคนในอิสราเอล  แตพระเจา

มิไดทรงสงประกาศกเอลียาหไปหาหญิงมายเหลาน้ี นอกจากหญิงมายท่ีเมืองศาเรฟทในเขต

เมอืงไซดอน” (ขอ 25-26; ดู 1 พกษ 17:9-24) 



 เมอืงศาเรฟทต้ังอยูริมฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน เกือบกึ่งกลางระหวางเมืองไทระและ

ไซดอน เปนดนิแดนของชาวฟนิเซยีอันเปนถิ่นกําเนิดของพระบาอัล 

 เทากับวาพระองคทรงใหความสําคัญแก “คนตางชาติ” หรือ “คนตางศาสนา” มาก 

!! 

 เทาน้ียังไมพอ พระองคตรัสตอไปอีกวา  

  “ในสมัยประกาศกเอลีชา มีคนโรคเร้ือนหลายคนในอิสราเอล แตไมมีใครไดรับการ

รักษาใหหายจากโรค นอกจากนาอามานชาวซเีรียเทาน้ัน” (ขอ 27) 

 คราวน้ีนาอามานไมไดเปนเพียงคนตางชาติเทาน้ัน แตยังเปนถึงผูบัญชาการกองทัพ

ซเีรียซึ่งเปนศัตรูตัวสําคัญของชาวยิวอีกดวย 

 เทาน้ันแหละ “ทุกคนโกรธเคอืงย่ิงนัก” (ขอ 28) 

 นาเสยีดาย... 

แทนท่ีชาวเมืองนาซาเร็ธจะสํานึกผิด  พวกเขากลับโกรธ ลุกฮือ และหมายม่ันจะ

กําจัดพระองคใหได  สาเหตุอาจเกดิจาก 

 พวกเขารับไมไดท่ีพระองคทรงเปรียบพระองคเองกับประกาศกผูย่ิงใหญท่ีสุดดังเชนเอ

ลยีาห ท้ัง ๆ ท่ีพระองคเปนเพยีงลูกชางไมจน ๆ คนหน่ึง 

 สาเหตุอกีประการหน่ึงอาจเปนเพราะพวกเขารับไมไดท่ีถูกนําไปเปรียบเทียบกับบรรพ

บุรุษของตนในยุคสมัยของประกาศกเอลียาห ซึ่งตรงกับรัชสมัยของกษัตริยอาหับ อันเปน

ชวงเวลาท่ีตกตํ่าท่ีสุดในประวัติศาสตรของชาวยิว 

ท้ังนี้เปนเพราะกษัตริยอาหับ “ทรงอภิเษกสมรสกับเยเซเบล ราชธิดาของกษัตริยเอท

บาอัลแหงไซดอน” (1 พกษ 16:31) 

พระมเหสีเยเซเบลไดชักนําการนับถือพระบาอัลเขามาในแผนดินอิสราเอล พรอมกับ

ส่ังกําจัดบรรดาผูเผยพระวจนะของพระเจา 

แมแตกษัตริยอาหับก็หันไปนมัสการพระบาอัล ซึ่งถอืเปนการ “ทําความช่ัวเฉพาะพระ

พักตรพระยาหเวห มากกวากษัตริยองคกอน ๆ ทุกองค” (1 พกษ 16:30) 

พวกเขาโกรธเพราะพระองคนําพวกเขาไปเปรียบเทียบกับบรรพบุรุษในชวงท่ีทําบาป

หนักและหางเหนิจากพระเจามากท่ีสุด ! 

 สวนสาเหตุสุดทายท่ีนาจะสําคัญท่ีสุดก็คือ  ชาวยิวถือวาตนเปนประชากรท่ีพระเจา

ทรงเลอืกสรร พวกเขาจงึ “ดูหม่ิน” คนตางชาติ 



พวกเขาเช่ือวา “พระเจาทรงสรางคนตางชาติขึ้นมาเพื่อเปนเช้ือเพลงิสําหรับไฟนรก” 

แตพระเยซูเจาท่ีพวกเขารูจักเถือกเถาเหลากอดีกลับสอนราวกับวา “พระเจาทรง

โปรดปรานคนตางชาติ” เปนพเิศษ 

น่ีคอื “รุงอรุณ” ของขาวดท่ีีนําความรอดมาสู “นานาชาติ” ชนิดท่ีชาวยิวไมเคยคาด

ฝนมากอน และไมมวัีนท่ีจะยอมรับได !! 

วันน้ัน หากชาวเมอืงนาซาเร็ธไมอิจฉาหรือมอีคติตอพระเยซูเจา และไมถอืตัววาดกีวา

คนอื่น  พวกเขาคงไดรับ “ขาวด”ี และ “การปลดปลอย” จากพระองคไปแลว ! 

 เหมอืนท่ีวันน้ี พวกเรา “บางคน” ไดรับไปแลว !?!? 




