พระคุณที่มาถึงผู้ทรยศ
มัทธิว 26:47-56 47 พระองค์ตรัสยังไม่ทนั ขาดคา ยูดาสคนหนึ่งในเหล่าสาวกสิบสองคนนั ้นได้ เข้ ามา และ
มีประชาชนเป็ นอันมากถือดาบ ถือไม้ ตะบอง มาจากพวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่แห่งประชาชน 48 ผู้ที่
จะอายัดพระองค์นั ้นได้ ให้ อาณัติสญ
ั ญาณแก่เขาว่า "เราจะจุบคานับผู้ใดก็เป็ นผู้นั ้นแหละ จงจับกุมเขาไว้ "
49 ขณะนั ้นยูดาสตรงมาหาพระเยซูทลู ว่า "สวัสดีพระอาจารย์" แล้ วจุบคานับพระองค์ 50 พระเยซูได้ ตรัส
กับเขาว่า "สหายเอ๋ย มาที่นี่ทาไม" คนเหล่านั ้นก็เข้ ามาจับพระเยซูและคุมไป 51 ขณะนั ้น มีคนหนึ่งที่อยู่กบั
พระเยซูยื่นมือชักดาบออกฟั นหูทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตประจาการขาด 52 พระเยซูจงึ ตรัสกับเขาว่า
"จงเอาดาบของท่านใส่ฝักเสีย ด้ วยว่าบรรดาผู้ถือดาบจะต้ องพินาศเพราะดาบ 53 ท่านคิดว่าเราจะขอพระ
บิดาของเราไม่ได้ หรื อ และในครู่เดียวพระองค์จะประทานทูตสวรรค์แก่เรากว่าสิบสองกอง 54 แต่ถ้าเช่นนั ้น
พระคัมภีร์ที่ว่า จาจะต้ องเป็ นอย่างนี ้ จะสาเร็จได้ อย่างไร"55 ขณะนั ้นพระเยซูได้ ตรัสกับหมูช่ นว่า "ท่าน
ทั ้งหลายเห็นเราเป็ นโจรหรื อจึงถือดาบถือตะบองออกมาจับเรา เราได้ นงั่ สัง่ สอนในบริเวณพระวิหารทุกวัน
ท่านก็หาได้ จบั เราไม่ 56 แต่เหตุการณ์ที่ได้ บงั เกิดขึ ้นครัง้ นี ้ เพื่อจะสาเร็จตามที่ผ้ เู ผยพระวจนะได้ เขียนไว้ "
แล้ วสาวกทั ้งหมดก็ได้ ละทิ ้งพระองค์ไว้ และพากันหนีไป
 คำถำม ทำไมพระเยซูคริสต์ ถงึ ได้ เลือกคนทรยศที่ชื่อยูดำสมำเป็ นสำวกของพระองค์ ?
 พระเจ้ าได้ ให้ อสิ ระแก่มนุษย์ในการตัดสินใจว่า เขาเลือกที่จะเชื่อฟั งพระองค์หรื อเลือกที่จะไม่เชื่อฟั งพระ
เจ้ า เลือกที่จะรักพระองค์หรื อเลือกที่จะไม่รักพระองค์
 ยูดาสได้ รับมอบหมายให้ เป็ นคนเก็บเงินของทีมดังนั ้นขอให้ เราเข้ าใจว่า พระเยซูไม่ได้ เลือกคนทรยศ มา
เป็ นสาวกของพระองค์แต่เลือกคนบาปและรวมทั ้งเลือกพวกเราให้ มาเป็ นสาวกของพระองค์

อะไรเป็ นสาเหตุท่ ที าให้ ยดู าสทรยศพระเยซู
1. สาเหตุท่ ที าให้ ยูดาสทรยศพระเยซูคือ ความไม่ สัตย์ ซ่ ือ
กิจการ1:25 ให้ รับส่วนในการปรนนิบตั ินี ้ และรับตาแหน่งเป็ นอัครทูตแทนยูดาส ซึง่ ได้ หลงจากหน้ าที่ไปยัง
ที่ของตน"
 ชี ้ให้ เห็นว่าลักษณะนิสยั ของยูดาสเริ่มเปลี่ยนไป หมายถึง มันค่อยๆ เป็ นไปอย่างช้ าๆ ทีละเล็กทีละน้ อย
 เช่นเดียวกับความบาป มันเริ่มจากจุดเล็กๆ ที่เรายอมอ่อนข้ อ และเมือ่ ความบาปชัว่ นั ้นมันสะสมได้ ที่
แล้ ว มนุษย์ก็พร้ อมที่จะทาบาปที่ใหญ่กว่านั ้นได้
 เช่น ในกรณี(ยอห์ น12:1-8) เมื่อยูดาสทักท้ วงมารี ย์ที่เอาน ้ามันหอมนารดาบริสทุ ธิ์มาชโลมพระบาทพระ
เยซูว่า “เหตุไฉนจึงไม่ขายน้ามันนัน้ เป็ นเงินสักสามร้อยเดนาริ อนั แล้วแจกให้แก่คนจน"
 แท้ จริงแล้ วยูดาสได้ ซ่อน ความโลภของเขาเอาไว้ ในคราบของคนที่มใี จเมตตาสงสาร ต่อคนยากจนพระ

คัมภีร์ได้ บนั ทึกต่อว่า “เขาพูดอย่างนัน้ มิ ใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจน แต่เพราะเขาเป็ นคนหัวขโมยคือเขา
ได้ถือกล่องเก็บเงิ นและได้ยกั ยอกเงินทีใ่ ส่ไว้ในนัน้ ไป”
 พระเยซูไม่ ได้ เลือกคนทรยศมาเป็ นสาวก แต่ คนซึ่งถูกเลือกให้ เป็ นสาวกต่ างหากที่กลับกลาย
มาเป็ นคนทรยศพระเยซู
 คำถำม พระเยซูทรงรั กยูดำสไหม? รักและด้วยเหตุทีพ่ ระเยซูรกั ยูดาสมาก เมือ่ พระองค์ทรงเห็น
ความชัว่ ร้ายในชีวิตของยูดาส พระองค์ก็ทรงเริ่ มกระตุน้ เตือนยูดาสให้รู้ตวั ในทันที เพือ่ เขาเองจะได้
กลับใจใหม่
2. สาเหตุท่ ที าให้ ยูดาสทรยศพระเยซูคือ ความไม่ พอใจ
 เปโตรก็เป็ นคนหนึ่งที่พระเยซูตาหนิตเิ ตียนเขาหลายต่ อหลายครั ง้ แต่ เขารั กพระเยซูและกลับ
ใจทุกครัง้ มาหาพระเยซูและไม่ ร้ ู สึกไม่ พอใจที่พระเยซูทรงเตือนเขา ซึง่ แตกต่างกับยูดาส
มัทธิว26:14-16 14ครัง้ นั ้นคนหนึ่งในพวกสาวกสิบสองคนชื่อยูดาสอิสคาริโอท ได้ ไปหาพวกมหาปุโรหิต
15ถามว่า "ถ้ าข้ าพเจ้ าจะชี ้พระองค์ให้ ท่านจับ ท่านทั ้งหลายจะให้ ข้าพเจ้ าเท่าไร" ฝ่ ายเขาก็ให้ เงินแก่ยดู าส
สามสิบเหรี ยญ 16ตั ้งแต่นั ้นมา ยูดาสคอยหาช่องที่จะชี ้พระองค์ให้ แก่เขา
 ในช่วงเทศกาลปั สกา พระองค์ได้ ทรงเผยว่าสาวกคนหนึ่งจะทรยศพระองค์ในค่าคืนนี ้ (มัทธิว26:20-25)
… "เราบอกความจริ งแก่ท่านทัง้ หลายว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะอายัดเรา" พระองค์พดู กับยูดาสอย่าง
ตรงไปตรงมาว่าเป็ นเขา ยูดาสคาดไม่ถึงว่าพระองค์จะล่วงรู้แผนการของเขาแต่ก็ไม่กลับใจ
 ยูดาส ไม่พอใจต่อพระเยซูทาให้ เขาตกเป็ นเครื่ องมือของมาร แทนการเป็ นคนงานของพระเจ้ า
 เมื่อพระเยซูร้ ู ว่ำยูดำสจะทรยศพระองค์ ทำไมพระเยซูถงึ ไม่ จัดกำรกับยูดำสในเวลำนั้น ?
 แต่ พระองค์ กลับทาสิ่งดี 2 อย่ างแก่ ยูดาสคือ การให้ ขนมปั งกับนา้ องุ่นและการล้ างเท้ าแก่ ยูดาส
นัน้ หมายความว่ า ยูดาส ได้ รับพระคุณจากพระเจ้ าและได้ รับโอกาสที่จะกลับใจใหม่ แต่ เขา
กลับปล่ อยให้ โอกาสนัน้ ผ่ านไป
มัทธิว26:49-50 49 ขณะนั ้นยูดาสตรงมาหาพระเยซูทลู ว่า "สวัสดีพระอาจารย์" แล้ วจุบคานับพระองค์ 50
พระเยซูได้ ตรัสกับเขาว่า "สหายเอ๋ย มาที่นี่ทาไม" คนเหล่านั ้นก็เข้ ามาจับพระเยซูและคุมไป
 นี่คือความรักครัง้ สุดท้ ายที่พระเยซูทรงแสดงออกมายังยูดาส พระองค์เรี ยกเขาว่า สหายเอ๋ย เพื่อจะนา
เขาให้ กลับใจใหม่ แต่ยดู าสได้ ปฎิเสธความรักครัง้ สุดท้ ายที่พระเยซูทรงหยิบยื่นให้ กบั เขา
3. สาเหตุท่ ที าให้ ยูดาสทรยศพระเยซู เพราะเขาไม่ กลับใจใหม่
 เริ่มจากการขโมยเงิน และจบลงด้ วยการขายพระเยซูด้วยราคาซื ้อขายทาสในเวลานั ้น
 ยูดาสปล่อยให้ ตนเองตกอยู่ในการทดลองนานเกินไป ซาตานอาศัยความโลภซึง่ เป็ นทั ้งจุดอ่อนของยู

ดาส และเป็ นข้ อห้ ามในพระบัญญัติของพระเจ้ า และผลักดันให้ เขาละเมิดพระบัญญัติอีกหลายข้ อ
มัทธิว27:3-4 3เมื่อยูดาสผู้อายัดพระองค์ เห็นว่าพระองค์ต้องปรับโทษก็กลับใจ นาเงินสามสิบเหรี ยญนั ้น
มาคืนให้ แก่พวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ 4กล่าวว่า "ข้ าพเจ้ าได้ ทาบาป ที่ได้ อายัดคนบริสทุ ธิ์มาให้ ถึง
ความตาย" คนเหล่านั ้นจึงว่า "การนั ้นไม่ใช่ธุระอะไรของเรา เจ้ าต้ องรับธุระเอาเอง
 ความต้ องการที่ไม่ร้ ูจกั พอของเขาเป็ นรูปเคารพที่เขามีอยู่แล้ ว ก่อนที่เขาจะติดตามพระเยซูในฐานะ
สาวกของพระองค์ เมื่อเขาไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์และไม่กลับใจใหม่ เขาได้ เว้ นที่นงั่ ในใจของเขาให้
ซาตานทางานสะดวกขึ ้น
 ยูดาสไม่เคยกลับใจใหม่ และไม่เชื่อในพระเยซูเขาจึงมองพระเยซูคริสต์เป็ นเพียงผู้ที่มีผลประโยชน์ให้ เขา
ตักตวงเท่านั ้น
สาเหตุของการที่มีทรยศหักหลังเกิดขึน้ ก็มาจาก
1.การไม่สตั ย์ซื่อในหน้ าที่ของตนโดยเฉพาะเรื่องเงินๆ ทองๆ
2.การไม่พอใจที่มีการตักเตือนว่ากล่าวโดยผู้นาหรื อพี่เลี ้ยงของตน
3.การไม่กลับใจใหม่ และการไม่เชื่อ
 ดังนั ้นไม่ว่าเราจะเป็ นคนที่หกั หลังคนอื่นหรื อถูกคนอื่นหักหลัง วันนี ้พระโลหิตของพระเยซูที่เกิดขึ ้นที่สวน
เกทเสมนีที่เหงื่อของพระองค์ได้ หลัง่ ออกมา สามารถเยียวยารักษาเราได้ และทาให้ เรากลับใจใหม่
ลูกา22:42 “พระบิดาเจ้ าข้ า ถ้ าพระองค์พอพระทัย ขอให้ ถ้วยนี ้เลื่อนพ้ นไปจากข้ าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็
ดีอย่าให้ เป็ นไปตามใจข้ าพระองค์ แต่ให้ เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด”
 พระโลหิตที่หลัง่ ออกที่สวนเกทเสม จะลบล้ างความเจ็บปวดแห่งการทรยศและการปฏิเสธ เมื่อเราได้
ประพรมพระโลหิตนี ้ไว้ ในใจของเรา ใจเราจะได้ รับการรักษาให้ หาย เราได้ กลับใจใหม่ ทาให้ เรากล้ ารับ
ใช้ พระเจ้ า เทชีวิตให้ พระเจ้ าได้ อย่างจริงใจ

