จนความคิด แต่ไม่จนความเชื่อ
• วันนี้ถ้าเรามีความรับผิดชอบบางอย่างที่ใหญ่มาก แต่เรามีเพียงทรัพยากรเล็กน้อย
เราจะทําได้เพราะเรามีพระเจ้า ลําพังตัวเองเราอาจจะจนความคิด แต่เราไม่จนความเชื่อ
ยอห์น6:1-13 (John 6:1-13)
1 หลังจากนั้นพระเยซูก็เสด็จไปข้ามทะเลสาบกาลิลี คือทะเลทิเบเรียส After this Jesus went away to the
other side of the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias.
2 คนเป็นอันมากได้ตามพระองค์ไป เพราะเขาเหล่านั้นได้เห็นหมายสําคัญ
ที่พระองค์ได้ทรงกระทําต่อบรรดาคนป่วย And a large crowd was following him, because they saw the
signs that he was doing on the sick.
3 พระเยซูเสด็จขึ้นไปบนภูเขา และประทับกับเหล่าสาวกของพระองค์ Jesus went up on the mountain, and
there he sat down with his disciples.
4 ขณะนั้นใกล้จะถึงปัสกาซึ่งเป็นเทศกาลของพวกยิวแล้ว Now the Passover, the feast of the Jews, was at
hand.
5 พระเยซูทรงเงยพระพักตร์ทอดพระเนตรเห็นคนเป็นอันมากพากันมาหาพระองค์ พระองค์จึงตรัสกับฟีลิปว่า
"ทําอย่างไรเราจึงจะซื้ออาหารให้คนเหล่านี้กินได้" Lifting up his eyes, then, and seeing that a large crowd
was coming toward him, Jesus said to Philip, “Where are we to buy bread, so that these people may
eat?”
6 พระองค์ตรัสอย่างนั้นเพื่อจะลองใจฟีลิป เพราะพระองค์ทรงทราบแล้วว่า พระองค์จะทรงกระทําประการใด
He said this to test him, for he himself knew what he would do.
7 ฟีลิปทูลตอบพระองค์ว่า "สองร้อยเหรียญเดนาริอัน {หนึ่งเหรียญเดนาริอัน
เป็นเงินค่าจ้างคนงานให้ทํางานวันหนึ่ง} ก็ไม่พอซื้ออาหารให้เขากินกันคนละเล็กละน้อย" Philip answered
him, “Two hundred denarii would not buy enough bread for each of them to get a little.”
8 สาวกคนหนึ่งของพระองค์ คืออันดรูว์น้องชายของซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่า One of his disciples, Andrew,
Simon Peter's brother, said to him,
9 "ที่นี่มีเด็กคนหนึ่งมีขนมบารลีห้าก้อนกับปลาสองตัว แต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี"้ “There is a boy
here who has five barley loaves and two fish, but what are they for so many?”
10 พระเยซูตรัสว่าให้คนทั้งปวงนั่งลงเถิด ที่นนั่ มีหญ้ามาก
คนเหล่านั้นจึงนั่งลงนับแต่ผู้ชายได้ประมาณห้าพันคน Jesus said, “Have the people sit down.” Now there
was much grass in the place. So the men sat down, about five thousand in number.
11แล้วพระเยซูก็ทรงหยิบขนมปังนั้น เมื่อโมทนาพระคุณแล้ว ก็ทรงแจกแก่บรรดาคนที่นั่งอยู่นั้น
และให้ปลาด้วยตามที่เขาปรารถนา Jesus then took the loaves, and when he had given thanks, he
distributed them to those who were seated. So also the fish, as much as they wanted.
12 เมื่อเขาทั้งหลายกินอิ่มแล้วพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า "จงเก็บเศษอาหารที่เหลือไว้
อย่าให้มีสิ่งใดตกหล่น" And when they had eaten their fill, he told his disciples, “Gather up the leftover
fragments, that nothing may be lost.”

13 เขาจึงเก็บเศษขนมบารลีห้าก้อนซึ่งเหลือจากที่คนทั้งหลายได้กินแล้วนั้นใส่กระบุงได้สิบสองกระบุงเต็ม So
they gathered them up and filled twelve baskets with fragments from the five barley loaves, left by
those who had eaten.
• การข้ามทะเลสาบกาลิลถี ้าลงเรือใช้ระยะทาง 13 กิโล ถ้าหากเดินเท้าระยะทาง 15 กิโล
และพวกเขาติดตามพระองค์ไป
o “คนเป็นอันมากได้ตามพระองค์ไป” ในภาษาเดิม
ได้บ่งชี้ถึงการติดตามพระเยซูอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
o เพราะเขาได้เห็นพระเยซูทรงทําการอัศจรรย์กับคนป่วย
หรือได้เห็นพระพรของพระเจ้าที่ได้อวยพรผู้คน
Ø เวลาคุณเห็นพระเยซูอวยพร คุณอยากจะติดตามพระเยซูไหม ?
ข้อที่3 พระเยซูเสด็จขึ้นไปบนภูเขา และประทับกับเหล่าสาวกของพระองค์ Jesus went up on the mountain,
and there he sat down with his disciples.
• การเติมเต็มของพระเยซูคือพระองค์จะใช้เวลากับพระเจ้า และเมื่อพระองค์ได้รับการเติมเต็มจากพระเจ้า
จากนั้นพระองค์ก็ใช้เวลากับคนที่ใกล้ชิดเพื่อเติมเต็มคนใกล้ชิดให้ได้รับพระพรจากพระเจ้า
ข้อที่4 เมื่อใกล้ปัสกาคนยิวจํานวนมากจะมายังกรุงเยรูซาเล็ม Now the Passover, the feast of the Jews,
was at hand.
ข้อที่5 พระองค์จึงตรัสกับฟีลิปว่า "ทําอย่างไรเราจึงจะซื้ออาหารให้คนเหล่านี้กินได้" Jesus said to Philip,
“Where are we to buy bread, so that these people may eat?”
• เมื่อพระเยซูมองดูเรา พระองค์จะมองดูเราด้วยความเป็นห่วงใย 2 เรื่องหลักๆคือ
1.พระเยซูทรงห่วงใย ในทุกความต้องการในชีวิตของเรา
• พระเยซูทรงห่วงใยแม้กระทั่งคนอดข้าวสักมื้อหนึ่ง
แสดงว่าพระเยซูทรงห่วงใยเราทุกความต้องการของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่
2.พระเยซูทรงห่วงใย การเสริมสร้างความเชื่อของเราให้เติบโตขึ้น
• พระเยซูจะอนุญาตให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆ ว่า
พระองค์เป็นพระเจ้าที่ห่วงใยเราและช่วยเราได้ในทุกๆ เรื่อง
Ø มีใครบ้างต้องการให้พระเจ้าจัดเตรียมในทุกความต้องการในชีวิตคุณ?
ความเชื่อ 3 ระดับที่เราต้องพัฒนาให้เติบโตขึ้น

1.ความเชื่อระดับที่หนึ่งคือ ความเชื่อแบบติดลบ
• เป็นความเชื่อที่พึ่งกําลังของตัวเอง
1.1 อิงความรู้ของตัวเอง
ในข้อ 5-6 5 พระเยซูทรงเงยพระพักตร์ทอดพระเนตรเห็นคนเป็นอันมากพากันมาหาพระองค์
พระองค์จึงตรัสกับฟีลิปว่า "ทําอย่างไรเราจึงจะซื้ออาหารให้คนเหล่านี้กินได้" Lifting up his eyes, then, and
seeing that a large crowd was coming toward him, Jesus said to Philip, “Where are we to buy bread,
so that these people may eat?” 6พระองค์ตรัสอย่างนั้นเพื่อจะลองใจฟีลิป เพราะพระองค์ทรงทราบแล้วว่า
พระองค์จะทรงกระทําประการใด He said this to test him, for he himself knew what he would do.

• ทําไมต้องถามลองใจฟีลิป ?
o เพราะฟีลิปเป็นคนมาจากเบธไซดา และเบธไซดาอยู่ในบริเวณที่พระเยซูอยู่พอดี เขาเป็นคนพื้นที่ที่
น่าจะเป็นคนรู้ดีว่าควรจะไปซื้อหาอาหารได้ที่ไหน ?
• ฟิลิปมั่นใจในความรู้ของตัวเองมาก และเขาสอบตก เพราะอิงความรู้และอิงประสบการณ์ของตัวเอง
โดยไม่พึ่งพาพระเยซู
• วันนี้เราต้องมาถึงจุดๆ หนึ่งที่เราจะไม่อิงในความรู้และประสบการณ์ของตัวเอง แต่เราจะอิงที่พระเจ้า
เชื่อในพระเจ้า วางใจในพระเจ้าและพึ่งพระเจ้าด้วยกัน

1.2.อย่างที่สองความเชื่อแบบติดลบ โดยอิงตัวเลขที่เป็นไปไม่ได้
ข้อที่7 ฟีลิปทูลตอบพระองค์ว่า "สองร้อยเหรียญเดนาริอัน {หนึ่งเหรียญเดนาริอัน
เป็นเงินค่าจ้างคนงานให้ทํางานวันหนึ่ง} ก็ไม่พอซื้ออาหารให้เขากินกันคนละเล็กละน้อย" Philip answered
him, “Two hundred denarii would not buy enough bread for each of them to get a little.”
o ถ้าเราอิงตัวเลขมันจะทําให้เรารู้สึกมากเกินไป
o ถ้าเราอิงตัวเลขเราจะรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้เลย
o ถ้าเราอิงกับตัวเลขเราจะเห็นแต่ความเป็นไปไม่ได้
• เรามีบางอย่างที่ใหญ่กว่าตัวเลข คือพระเจ้า ดังนั้นอย่าอิงตัว แต่จงอิงที่พระเจ้า
• เงิน 200 เหรียญเดนาริอัน ต้องทํางาน 8 เดือนเพื่อให้ได้มา
และเงินจํานวนนี้กช็ ่วยให้กินได้เพียงคนละเล็กละน้อยไม่พออิ่ม
• พระเยซูไม่เคยให้เราแบบเล็กๆ น้อยๆ เพราะพระองค์ “มาเพือ่ ให้ท่านมีชีวิตอย่างครบบริบูรณ์”
• เราไม่ใช่เป็นคนโลภมากแต่เรารู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่ใจกว้างมากๆ
2.ความเชื่อระดับที่สองคือ ความเชื่อแบบสองจิตสองใจ
• คือ มีความเชื่ออยู่ในใจก็จริงแต่ขณะเดียวกันก็มคี วามสงสัยอยู่ด้วย
ในข้อที่8-9 สาวกคนหนึ่งของพระองค์ คืออันดรูว์น้องชายของซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่า
"ที่นี่มีเด็กคนหนึ่งมีขนมบารลีห้าก้อนกับปลาสองตัว แต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี"้ One of his
disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, There is a boy here who has five barley loaves
and two fish, but what are they for so many?”
2.1 เขาจะรักและอุทิศตัวให้พระเยซู
• อย่างเช่น อันดรูว์ต่างกับฟีลิป ฟีลปิ เห็นแต่ปัญหาและหยุดที่ปัญหา และไม่ทําอะไรเลย
• แต่อันดรูวซ์ ึ่งมีความเชื่อแบบสองจิตสองใจ ออกไปหาและพยายามรวบรวมทรัพยากรที่พอจะหาได้
เพราะอันดรูว์เห็นความห่วงใยของพระเยซู จึงเข้าไปยังฝูงชนเพื่อค้นหาดูว่ามีอาหารที่ไหนบ้าง
• คนแบบนี้เป็นคนที่ไม่นิ่งเฉย จะกระตือรือร้น ไม่ปล่อยให้ปัญหามาทับตัวเอง
ไม่ปล่อยตัวเองให้อยู่ในความเป็นไปไม่ได้ แต่เขาจะทําบางอย่าง เขาจะดูว่ามีอะไรอยู่ในมือบ้าง
มีอะไรที่เขาพอจะรวบรวมได้บ้าง
• เช่น ในคริสตจักรของเราเราไม่เพียงแต่อธิษฐานอดอาหารกับพระเจ้า
แต่เราได้มีการรวบรวมทรัพยากรที่พอจะหาได้ และทําในทุกๆ ทางเท่าที่จะทําได้เพื่อสร้างพระนิเวศหลังใหม่

2.2 อย่างที่สองความเชื่อแบบสองจิตสองใจ เขาจะมอบสิ่งที่มีให้พระเยซู
• อันดรูวเ์ จอเด็กอยู่คนเดียวที่มีอาหารเหลืออยู่ และเขามีสิ่งที่เล็กน้อยมากๆ นั่นคือมีขนมปัง 5 ก้อนกับปลา 2
ตัว แต่เด็กคนนี้ได้ถวายทั้งหมดให้กับพระเยซูผ่านทางอันดรูว์
และอันดรูวไ์ ด้นําทั้งหมดที่เขาหามาได้มามอบให้กับพระเยซู
• สําหรับเด็กคนนี้นี่คือการถวายทุกอย่างที่มีแด่พระเยซู
หลักการ พระเยซูสามารถใช้สิ่งเล็กน้อยเพื่อทําการใหญ่เพื่อพระเจ้าได้ อาหารเล็กน้อย
ของเด็กเล็กน้อย เมื่อถูกนํามามอบกับพระเยซูสามารถทําการใหญ่ได้
• เมื่อพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย พระเจ้าทรงใช้ซึ่งเล็กน้อยเพื่อทําการใหญ่ของพระองค์
• มันไม่สําคัญว่าจะเล็กหรือใหญ่ จะมีมากหรือน้อย แต่ที่สําคัญคือมันอยู่ในมือของใคร
Ø คําถาม เรามีอะไรอยู่ในมือที่จะมอบให้กับพระเยซูเพื่อทําการใหญ่ได้บ้าง ?
• วันนี้เราต้องรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้คริสตจักรทําอะไร และเราก็มอบสิ่งที่เรามีอยู่ให้กับคริสตจักร
เพื่อคริสตจักรจะมอบความต้องการเหล่านี้ไปสู่ผู้คนทัฎง้ หลายได้
• พระเยซูไม่ได้ดูจํานวนที่ให้ แต่พระองค์ดูจํานวนที่เหลือ เช่น เรื่องโครงการขายเข็มกลัดเลข 9
ระดมทุนสร้างคริสตจักร
2.3 อย่างที่สามความเชื่อแบบสองจิตสองใจ เขามีความสงสัยพระเยซู
ข้อที่9 "ที่นี่มีเด็กคนหนึ่งมีขนมบารลีห้าก้อนกับปลาสองตัว แต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี"้ “There is
a boy here who has five barley loaves and two fish, but what are they for so many?”
• เราต้องไม่ให้ที่สําหรับความคิดสงสัยพระเยซู เพราะจะไม่มีโอกาสเห็นการอัศจรรย์ของพระองค์
• เราต้องเชื่อว่า
ว่าสิ่งเล็กน้อยที่ได้มามอบไว้กับพระเยซูมันจะทําให้เราเห็นการอัศจรรย์ในการจัดเตรียมของพระเจ้า
3.ความเชื่อระดับที่สามคือ ความเชื่อบวกแบบไม่หวั่นไหว
• ถึงแม้อันดรูว์สงสัยอันดรูว์ก็มอบถวายให้กับพระเยซู
ในข้อ11 แล้วพระเยซูก็ทรงหยิบขนมปังนั้น เมื่อโมทนาพระคุณแล้ว ก็ทรงแจกแก่บรรดาคนที่นั่งอยู่นั้น
และให้ปลาด้วยตามที่เขาปรารถนา
3.1ใช้สิ่งที่มีและขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่มี
• พระเยซูมองไปที่เบื้องบนและขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งเล็กน้อยที่เรามีด้วยความเชื่อที่ยิ่งใหญ่
หลักการ : จงนําสิ่งเล็กน้อยที่มีมามอบไว้กับพระเยซู
และเชื่อว่าพระเยซูจะใช้สิ่งนั้นได้และจะเพิ่มพูนสิ่งที่มีน้อยนั้นให้มากขึ้นได้
3.2 เขาจะแจกจ่ายสิ่งที่มี
• พระองค์แจกสิ่งที่อยู่ในมือ และเมื่อยิ่งแจกยิ่งมี เราได้เห็นการเพิ่มพูน
3.3 ให้คนอื่นเข้าส่วนในการรับใช้
หลักการ : พระเยซูรับสิ่งที่เล็กน้อย พระเยซูไว้วางใจในพระเจ้าที่ทวีคูณสิ่งเล็กน้อยให้ทวีมากขึ้น
และจากนั้นพระเยซูมอบสิ่งทีฎม่ ีเล็กน้อยให้กับสาวก ไม่ใช่ให้สาวกไปกินเองแต่ให้ไปแจกจ่ายคนอื่นต่อ
Ø ใครคิดว่าพระเจ้าให้บางอย่างอยู่ในมือของเราแล้ว ? คุณพร้อมจะแจกออกไปบางไหม ?

• ผลที่เกิดขึ้นในวันนั้น พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน นับแต่ผู้ชาย ด้วยขนมปัง 5ก้อนกับปลา 2 ตัว
และยังมีเหลืออีก 12 กระบุง เรามั่นใจได้เลยว่าส่วนทีเ่ หลือจะย้อนไปมาสู่ผู้ที่ให้ออกไป

