ก้ าวไปกับพระคริสต์
ยอห์ น 21:1-131 ต่อมาพระเยซูได้ ทรงสาแดงพระองค์แก่เหล่าสาวกอีกครัง้ หนึ่ง ที่ทะเลทิเบเรี ยส พระองค์
ทรงสาแดงพระองค์อย่างนี ้2 คือ ซีโมนเปโตร โธมัสที่เรี ยกว่าแฝด นาธานาเอลชาวบ้ านคานาแคว้ นกาลิลี
บุตรทั ้งสองของเศเบดี และสาวกของพระองค์อีกสองคนกาลังอยู่ด้วยกัน3 ซีโมนเปโตรบอกเขาว่า "ข้ าจะไป
จับปลา" เขาทั ้งหลายจึงพูดกับท่านว่า "เราจะไปด้ วย" แล้ วพวกเขาก็ออกไปลงเรื อ แต่คืนนั ้นเขาจับปลา
ไม่ได้ เลย4 ครัน้ รุ่งเช้ า พระเยซูประทับยืนอยูท่ ี่ฝั่ง แต่เหล่าสาวกไม่ร้ ูวา่ เป็ นพระเยซู5 พระเยซูตรัสถามเขาว่า
"ลูกเอ๋ย มีปลาบ้ างหรื อเปล่า" เขาตอบว่า "ไม่มี"6 พระองค์ตรัสกับเขาทั ้งหลายว่า "จงทอดอวนลงทาง
ด้ านขวาเรื อเถิดแล้ วจะได้ ปลาบ้ าง" เขาจึงทอดอวนลงและได้ ปลาเป็ นอันมาก จนลากอวนขึ ้นไม่ได้ 7 สาวก
คนที่พระเยซูทรงรักบอกเปโตรว่า "เป็ นองค์พระผู้เป็ นเจ้ า" เมื่อเปโตรได้ ยินว่า เป็ นองค์พระผู้เป็ นเจ้ า เขาก็
หยิบเสื ้อมาสวมเพราะตัวเปล่าอยู่ แล้ วก็กระโดดลงทะเล 8 แต่สาวกคนอื่นๆนั ้น นัง่ เรือมา และลากอวนที่
ติดปลาเต็มนั ้นมาด้ วย เพราะเขาอยู่ไม่ห่างจากฝั่งนัก ไกลประมาณหนึ่งร้ อยเมตรเท่านั ้น 9 เมื่อเขาขึ ้นมา
บนฝั่งเขาก็เห็นถ่านติดไฟอยู่ มีปลาวางอยู่ข้างบน และมีขนมปั ง 10 พระเยซูตรัสกับเขาทั ้งหลายว่า "เอา
ปลาที่ได้ เมื่อกี ้นี ้มาบ้ าง"11 ซีโมนเปโตรจึงลงไปในเรื อแล้ วลากอวนขึ ้นฝั่ง อวนติดปลาใหญ่เต็มมีหนึ่งร้ อย
ห้ าสิบสามตัว ถึงมากอย่างนั ้นอวนก็ไม่ขาด 12 พระเยซูตรัสกับเขาทั ้งหลายว่า "มารับประทานอาหารกัน
เถิด"พวกสาวกไม่มีใครกล้ าถามพระองค์ว่า "ท่านคือใคร" เพราะเขารู้อยู่ว่าเป็ นองค์พระผู้เป็ นเจ้ า 13 พระ
เยซูทรงเข้ ามาหยิบขนมปั งแจกให้ เขา และทรงหยิบปลาแจกด้ วย14 นี่เป็ นครัง้ ที่สาม ที่พระเยซูทรงสาแดง
พระองค์แก่พวกสาวก หลังจากที่ทรงให้ พระองค์คืนพระชนม์แล้ ว
 คำถำม มีใครเคยท้ อใจในกำรรั บใช้ ? และมีใครบ้ ำงเคยคิดอยำกสิ้นสุดกำรรั บใช้ ?
 แม้ แต่เปโตรที่เคยปฏิญาณว่า
ลูกา22:33 ฝ่ ายท่านจึงทูลพระองค์ว่า "พระองค์เจ้ าข้ า ข้ าพระองค์พร้ อมแล้ วที่จะไปกับพระองค์ ถึงจะต้ อง
ติดคุกหรื อถึงความตายก็ดี"
 ในคืนที่พระเยซูอยู่ในความทุกข์ลาบาก เปโตรอยู่ข้างนอกแต่ก่อนไก่ขนั 2 หน เปโตรได้ ปฏิเสธพระเยซูถึง
3 ครัง้ ความทุกข์ความท้ อใจ และความกลัวเข้ ามาแทนที่ในชีวติ ของสาวกของพระเยซูคริสต์ ทาให้ เขา
อยากเลิกการรับใช้ และต้ องการกลับไปสูอ่ าชีพเดิมของเขา หลายคนก็อยากกลับไปสูช่ ีวติ เดิมๆ ของเขา
 สาวกของพระเยซูทิ ้งอาชีพการจับปลาแล้ ว 3 ปี กว่าๆ แต่ความไม่สมหวังในสิง่ ที่เขาต้ องการให้ พระเยซู
เป็ น ทาให้ พวกเขากลับเข้ าสูเ่ ส้ นทางเดิมและชวนกันไป คือ กลับไปจับปลา….
 กลับไปสูโ่ หมดเดิมๆ กลับไปทาแบบเดิมๆ…ทิ ้งไร่ทิ ้งนามานานแล้ วกลับไปทาดีกว่า เลิกกินเลิกเที่ยวมา
นานแล้ วกลับไปกินเที่ยวเหมือนเดิมดีกว่า ฯ นี่คือลักษณะส่วนหนึ่งของคนที่ท้อใจ

 การที่เราจะไปสูน่ ้าพระทัยที่ดีเลิศได้ นั ้นเราจะต้ องมี 3 ก้ าวในชีวติ นี ้
1.ก้ าวที่หนึ่งคือ ก้ าวผ่ านความล้ มเหลวของชีวติ
 คำถำม เรำเคยล้ มเหลวในชีวติ ไหม ? เรื่ องอะไร ? เราก้าวผ่านมันไปให้ได้ ท้อได้แต่อย่าเลิ ก
 การหนีการทรงเรี ยกของพระเจ้ า จะทาให้ เราไปพบกับอีกความล้ มเหลวในชีวติ เช่นโยนาห์ที่ยิ่งหนีพระ
เจ้ าชีวติ ยิ่งตกต่า, เหมือนเมื่อสาวกจับปลาตลอดคืนยันรุ่งเขาจับไม่ได้ อะไรเลย…พระเจ้ าเห็นตลอด
o เราอาจล้ มเหลว เราเคยไปไม่รอด เราเคยหยุดรับใช้ เราเคยรู้สกึ ว่าการเป็ นหัวหน้ าเซลล์ การเป็ น
ทีมนมัสการนั ้นมันยากเราทาต่อไปไม่ได้ ฯ
 พระเยซูไม่เคยทอดทิ ้งพวกเราเลยในความท้ อแท้ ใจ พระองค์ไม่เคยซ ้าเติม เราต้ องตระหนักว่าระหว่างที่
เราท้ อใจพระเยซูกาลังตามหาท่าน พระเยซูจะมาเยี่ยมท่านและช่วยท่านให้ กลับเข้ าร่องเข้ ารอย
 เช่นที่พระเยซูถามสาวกว่า "ลูกเอ๋ย มีปลาบ้ างหรื อเปล่า" มีคนที่รับใช้ พระเจ้ าจานวนมากมายในวันนี ้
ไม่ได้ ยินเสียงพระเยซูที่ พระเยซูกาลังเรี ยก “ลูกเอ๋ย ลูกเอ๋ย” เพราะเรามัวหูอื ้อเหตุโดนปั ญหารุมเร้ า
 วันนีใ้ ห้ เราก้ าวต่ อไปผ่ านความล้ มเหลวของชีวติ ไปให้ ได้ ด้ วยความเชื่อว่ าพระเยซูห่วงใยท่ าน
2. ก้ าวที่สองคือ ก้ าวด้ วยความไว้ วางใจ
 พวกสาวกได้ เชื่อฟั ง ทั ้งที่เขายังไม่ร้ ูว่าเป็ นพระเยซู แต่เมื่อพระองค์บอกว่า "จงทอดอวนลงทางด้านขวา
เรื อเถิ ดแล้วจะได้ปลาบ้าง" เขาจึงทอดอวนลงและได้ ปลาเป็ นอันมาก จนลากอวนขึ ้นไม่ได้
 เมื่อสาวกเชื่อฟั งพระเยซู แม้ ว่าสิง่ ที่ทานั ้นจะฝื น แต่ผลลัพธ์จะออกมายอดเยี่ยมเสมอ
o น ้าลึกปลาตัวใหญ่ พระเจ้ าอยากให้ เรารับพระพรใหญ่ๆ
ฮัดสัน เทเล่ อร์ งานของพระเจ้ า ทาด้ วยวิธีของพระเจ้ า ผ่ านคนของพระเจ้ าจะไม่ ขาดการ
สนับสนุนที่มาจากพระเจ้ า
 ในการเชื่อฟั งพระเยซูสาวกจับปลาได้ ถึง 153 ตัว และเมื่อเขาขึ ้นมาบนฝั่ง เขาได้ พบพระเยซูบนฝั่ง
พระองค์ปิง้ ปลาและมีขนมปั งรอให้ กบั เหล่าสาวกด้ วย
 ทุกเช้ าวันใหม่เราควรมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั พระเยซู ด้ วยขนมปั งและปลาของพระองค์เสมอ เพื่อเราจะมี
กาลังในการรับใช้ ไม่ท้อใจหรื อเลิกง่ายๆ ในการรับใช้ พระเจ้ า
 จากสถิตคิ นที่รับใช้ พระเจ้ าล้ มเหลว 70% เหตุเพราะพวกเขาไม่ มีความสัมพันธ์ ท่ ดี กี ับพระเยซู
o เพราะถ้ าเรามีแรงฝ่ ายวิญญาณ เราจะปฏิเสธการล่อลวงได้ ง่าย
 เลข 153 ถ้ าเราเอา ตัวเลขภาษาฮีบรูมารวมกันจะได้ คาคือ เอนนี่ เอโลฮิม หมายถึง I am God ฉันคือ
องค์พระผู้เป็ นเจ้ า ฉันคือพระเจ้ าฉันคือพระผู้สร้ าง (พระองค์คือจอมกษัตริย์ในชีวติ ของเรา)
 ถ้ าพระเจ้ าเป็ นผู้เรี ยกท่ านให้ รับใช้ พระเจ้ า การเลีย้ งดูกม็ าจากพระเจ้ า

3.ก้ าวที่สามคือ ก้ าวไปด้ วยภาระใจ
 ขอให้ ภาระใจเกิดขึ ้นในความรับผิดชอบ แล้ วเราจะไม่กลับไปจับปลา
ยอห์ น 21:15-1715 เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ ว พระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่า "ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย
เจ้ ารักเรามากกว่าเหล่านี ้หรื อ" เขาทูลพระองค์ว่า "เป็ นความจริงพระเจ้ าข้ า พระองค์ทรงทราบว่าข้ า
พระองค์รักพระองค์" พระองค์ตรัสสัง่ เขาว่า "จงเลี ้ยงลูกแกะของเราเถิด"16 พระองค์ตรัสกับเขาครัง้ ที่สองว่า
"ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย เจ้ ารักเราหรื อ" เขาทูลตอบพระองค์ว่า "เป็ นความจริงพระเจ้ าข้ า พระองค์ทรงทราบว่า
ข้ าพระองค์รักพระองค์" พระองค์ตรัสกับเขาว่า "จงดูแลแกะของเราเถิด"17 พระองค์ตรัสกับเขาครัง้ ที่สามว่า
"ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย เจ้ ารักเราหรื อ"เปโตรก็เป็ นทุกข์ใจที่พระองค์ตรัสถามเขาครัง้ ที่สามว่า "เจ้ ารักเราหรือ"
เขาจึงทูลพระองค์ว่า "พระองค์เจ้ าข้ า พระองค์ทรงทราบทุกสิง่ พระองค์ทรงทราบว่า ข้ าพระองค์รักพระองค์
"พระเยซูตรัสกับเขาว่า "จงเลี ้ยงแกะของเราเถิด
 เจ้ ารักเรามากกว่าเหล่านี ้หรื อ ?
o ระหว่างพระเยซูกบั พระพรคือปลาที่จบั ได้ 153 ตัว เรารักเราคิดถึงอะไรมากกว่ากัน ? (พระเจ้ ำ
อวยพรเรำ เรำรั กพรหรื อรั กพระเยซูที่ให้ พรเรำ)
 คำถำม เรำรั บใช้ พระเจ้ ำเพรำะเรำรั กพระเยซู หรื อเพรำะอยำกให้ พระเยซูอวยพรเรำ ?
o ระหว่างเรากับพวกเพื่อนๆ ที่มาจับปลาด้ วยกัน เจ้ ารักใครมากกว่า ?
o ระหว่างเรื อกับอวน เจ้ าอยากกลับไปทาแบบเดิมๆ หรื อออกไปจับคนเหมือนจับปลาตามใจเรา เจ้ า
รักจะทาสิง่ ไหนมากกว่ากัน ?
 การเลี ้ยงดูลกู แกะ ในภาษากรี กมีคาอยู่ 3 คา คือ ลูกแกะน้ อย(เด็กๆ), แกะหนุ่มๆ(วัยรุ่นหนุ่มสาว), และ
แกะใหญ่(ผู้อาวุโส) เราต้ องดูแลพวกเขาทุกกลุม่ ด้ วยความเข้ าใจในบริบทของพวกเขา
 ขอให้ เราก้ าวไปกับพระคริสต์ด้วยกัน ก้ าวผ่านความล้ มเหลว อย่าพึง่ ท้ อ อย่าเลิกรับใช้ ก้ าวไปด้ วยความ
ไว้ วางใจ ด้ วยการเชื่อฟั ง พร้ อมที่หย่อนอวนลงทางขวามือ พร้ อมจะทางานหนัก ไปน ้าลึก และก้ าวไป
ด้ วยภาระใจในการเลี ้ยงดูฝงู แกะของพระเจ้ า

