
บทอ่านจากหนงัสืออพยพ  อพย 20:1-3,7-8,12-17
พระเจ้าตรัสถ้อยค�าทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่า “เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน 

เป็นผู้น�าท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์ ให้พ้นจากการเป็นทาส ท่านต้องไม่มีพระเจ้าอื่น
ใดนอกจากเรา  

ท่านต้องไม่กล่าวพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านอย่างไม่เหมาะสม 
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงละเว้นโทษผู้ที่กล่าวพระนามของพระองค์อย่างไม่
เหมาะสม 

จงระลึกถึงวันสับบาโตว่าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 
จงนับถือบิดามารดา เพื่อท่านจะได้มีอายุยืนอยู่ในแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้า 

พระเจ้าของท่านประทานให้ท่าน 
อย่าฆ่าคน 
อย่าล่วงประเวณี 
อย่าลักขโมย 
อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน 
อย่าโลภมักได้บ้านเรือนของเพื่อนบ้าน อย่าโลภมักได้ภรรยาของเพื่อนบ้าน หรือ

บ่าวไพร่ชายหญิง โค ลา หรือทรัพย์สินใดที่เป็นของเพื่อนบ้าน”

เพลงสดุดี  สดด 19:7-8,9-10
ก) ธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้านัน้สมบูรณ์ทุกประการ
ให้ความชื่นบานแก่ดวงวิญญาณ
กฤษฎีกาของพระองค์ก็น่าเชื่อถือ
ให้ปรีชาญาณแก่ผู้ด้อยปัญญา
ข้อบังคับขององค์พระผู้เป็นเจ้านัน้สุจริต
ท�าให้ดวงจิตปีติยินดี
บทบัญญัติของพระองค์ก็ชัดเจน
ให้แสงสว่างแก่ดวงตา
ข) ความย�าเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้านัน้บริสุทธิ์ด�ารงอยู่ตลอดไป
กฎเกณฑ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็สัตย์จริง
เที่ยงธรรมทุกประการ
เป็นที่พึงปรารถนามากกว่าทองค�า
น่าปรารถนายิ่งกว่าทองค�าบริสุทธิ์มากมาย
หวานล�้ากว่าน�้าผึ้งที่หยดลงมาจากรวง

สัปดาห์ที่ 3
เทศกาลมหาพรต

ทำ�วัตรสัปด�ห์ที่ 3



บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึง
ชาวโครินธ์ ฉบับที่หนึง่ 1 คร 1:22-25

พีน้่อง ขณะทีช่าวยวิเรยีกร้องขอดอูศัจรรย์ และชาวกรกี
แสวงหาปรชีาญาณ เรากลบัประกาศเรือ่งพระครสิตเจ้าผูท้รง
ถกูตรงึกางเขน อนัเป็นข้อขดัข้องมใิห้ชาวยวิรบัไว้ได้และเป็น
เรือ่งโง่เขลาส�าหรบัชาวกรกี แต่ส�าหรบัผูท้ีพ่ระเจ้าทรงเรยีกนัน้ 
ไม่ว่าจะเป็นชาวยวิหรอืชาวกรกี พระครสิตเจ้าทรงเป็นทัง้พระ
อานุภาพและพระปรีชาญาณของพระเจ้า เพราะความโง่เขลา
ของพระเจ้ายังฉลาดยิ่งกว่าปรีชาญาณของมนุษย์ และความ
อ่อนแอของพระเจ้าก็ยังเข้มแข็งยิ่งกว่าพละก�าลังของมนุษย์

บทอ่านจากพระวรสารนกับุญยอห์น   ยน 2:13-25 
เทศกาลปัสกาของชาวยวิใกล้จะมาถงึ พระเยซเูจ้าเสดจ็

ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ในบริเวณพระวิหาร พระองค์ทรงพบพ่อค้าขายวัว พ่อค้าขายแกะ พ่อค้าขายนกพิราบ 
และคนแลกเงินนัง่อยู่ที่โต๊ะ พระองค์ทรงใช้เชือกเป็นแส้ ทรงขับไล่ทุกคนรวมทั้งแกะและวัวออกจากพระ
วิหาร ทรงปัดเงินกระจายเกลื่อนกลาด และทรงคว�่าโต๊ะของผู้แลกเงิน แล้วตรัสแก่คนขายนกพิราบว่า ‘จง
น�าของเหล่านี้ออกไป อย่าท�าบ้านของพระบิดาของเราให้เป็นตลาด’ บรรดาศิษย์จึงระลึกได้ถึงค�าที่เขียนไว้ใน
พระคัมภีร์ว่า “ความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อบ้านของพระองค์เป็นเสมือนไฟที่เผาผลาญข้าพเจ้า ชาวยิวจึงเข้ามาทูล
พระองค์ว่า ‘ท่านมีเครื่องหมายอะไรแสดงให้เรารู้ว่าท่านมีอ�านาจท�าดังนี้?’ พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า ‘จงท�าลาย
พระวิหารนี้ แล้วเราจะสร้างขึ้นใหม่ภายในสามวัน’ ชาวยิวกล่าวว่า ‘วิหารหลังนีต้้องใช้เวลาสร้างถึงสี่สิบหกปี 
แล้วท่านจะสร้างขึน้ใหม่ในสามวนัหรอื?’ แต่พระองค์ก�าลงัตรสัถงึพระวหิารซึง่หมายถงึพระวรกายของพระองค์ 
ดงันัน้เมือ่พระองค์ทรงกลบัคนืพระชนมชพีจากบรรดาผูต้ายแล้ว บรรดาศษิย์จงึระลกึได้ว่าพระองค์ตรสัไว้ดงันี้ 
เขาจึงเชื่อทั้งพระคัมภีร์และพระวาจาที่พระองค์ตรัสไว้

ขณะที่พระองค์ประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกา คนจ�านวนมากเชื่อในพระนามของพระองค์
เพราะได้เห็นเครื่องหมายต่าง ๆ  ที่ทรงกระท�า แต่พระเยซูเจ้าไม่วางพระทัยในคนเหล่านัน้เพราะทรงรู้จักทุกคน 
พระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้ผู้ใดเป็นพยานในเรื่องมนุษย์เพราะทรงทราบดีว่ามีอะไรอยู่ในใจมนุษย์

พระวาจาที่ตรัสว่า อย่าท�าให้บ้านของพระบิดาเราเป็นตลาดนัน้ เป็นค�าที่น่าคิด เพราะค�าว่าบ้านนัน้
มไิด้หมายถงึเพยีงตวัตกึหรอืวหิาร แต่หมายถงึจติใจด้วย ภายหลงัในพนัธสญัญาใหม่นกับญุเปาโลกส็อนเช่น
เดียวกันว่า ใจคนเรานัน้คือที่ประทับของพระจิตเจ้า เป็นวิหารใหม่ การท�าให้ใจเป็นเหมือนตลาดคือใจที่เต็ม
ไปด้วยการยึดติดกับสิ่งของต่าง ๆ มากมาย ทรัพย์สิน ชื่อเสียง หน้าตา ความโลภ อคติ ความเกลียดชัง 
การแบ่งแยก ฯลฯ สรุปแล้ว สิ่งไม่จีรัง หรือภาพลวงใจทุกอย่างก็เปรียบเสมือนสินค้าที่น�ามาขายในตลาด 
คนเราก�าลังแลกเปลี่ยนหรือเลือกซื้ออะไร?



 เทศกาลปสกาของชาวยิวตรงกับวันท่ี 15 เดือนนิสาน ซึ่งตกประมาณกลางเดือน

เมษายน  ตามกฎหมาย ชาวยิวท่ีอาศัยอยูภายในรัศมี 24 กิโลเมตรจากกรุงเยรูซาเล็มตองไป

รวมฉลองปสกาในพระวหิารท่ีกรุงเยรูซาเล็ม 

 แมพระเยซูเจาจะไมถูกบังคับโดยกฎหมายเพราะอยูไกลนอกรัศมี แตพระองคก็เสด็จ

ไปรวมฉลองปสกาท่ีกรุงเยรูซาเล็มดวย 

 สิ่งท่ีดูเหมอืนเปนปญหาสําหรับเราคือ มัทธิว มาระโก และลูกา ลวนบันทึกตรงกันวา

พระองคเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อรวมฉลองปสกาเพียงคร้ังเดียว และเปนคร้ังสุดทายดวย

เพราะพระองคถูกตรึงตายบนไมกางเขนก็ในโอกาสปสกาน้ีเอง 

สวนยอหนเลาวาพระองคเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อรวมงานปสกาอยางนอย 3 คร้ัง 

(ยน 2:13; 6:4; 11:55) งานเทศกาลอยูเพิง 1 คร้ัง (ยน 7:2,10) งานฉลองพระวิหาร 1 คร้ัง (ยน 

10:22) และงานฉลองท่ีไมระบุช่ืออีก 1 คร้ัง (ยน 5:1) 

 ความแตกตางน้ีมิไดหมายความวาพระวรสารท้ังสี่ขัดแยงกัน ตรงกันขาม กลับเปน

การเสริมซึ่งกันและกันเพื่อทําใหเห็นภาพของพระเยซูเจาสมบูรณมากขึ้นโดยผานทางมุมมองท่ี

ตางกันของผูเขยีนพระวรสารแตละคน กลาวคอืยอหนเนนภารกจิของพระองคในกรุงเยรูซาเล็ม 

สวนผูเขยีนพระวรสารอื่น ๆ เนนภารกจิของพระองคในแควนกาลลิ ี

 เหตุผลหน่ึงท่ีแสดงวาไมมีความขัดแยงกันคือ แมแตมัทธิวเองยังบันทึกไววา พระเยซู

เจาทรงเตือนชาวกรุงเยรูซาเล็มวา “เยรูซาเล็มเอย เยรูซาเล็ม เจาฆาประกาศก เอาหินทุมผูท่ี

พระเจาทรงสงมาพบเจา ก่ีคร้ังก่ีหนแลวท่ีเราอยากรวบรวมบุตรของทานเหมือนดังแมไก

รวบรวมลูกไวใตปก แตทานไมตองการ” (มธ 23:37) 

คํา “กี่คร้ังกี่หนแลว” แสดงถึงความคุนเคยและบงบอกวาพระองคเสด็จมากรุง

เยรูซาเล็มหลายคร้ังแลว 

 ภาพท่ีไดคือ พระเยซูเจาทรงกระทําภารกิจทั่วอิสราเอล ท้ังในแควนกาลิลีทาง

เหนอื และในแควนยูเดยีทางใต ! 

 แตท่ีเปนปญหาจริง ๆ คือ ยอหนเลาเร่ือง “การชําระพระวิหาร” ต้ังแตเร่ิมตนภารกิจ  

สวนพระวรสารสหทรรศนเลาเร่ืองเดยีวกันน้ีในชวงสุดทายของภารกิจ ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญอีก

ประการหน่ึงท่ีนําไปสูการตัดสินประหารชีวิตพระองค (มธ 21:12,13; มก 11:15–17; ลก 

19:45,46) 



 เกี่ยวกับประเด็นน้ี มคีวามคดิเห็นหลากหลายจากผูเช่ียวชาญพระคัมภรี บางคนถือวา

ยอหนเปนฝายถูก  บางคนประนีประนอมวาถูกทุกฝายคอืมกีารชําระพระวหิาร 2 คร้ัง  บางคน

คดิวายอหนเสยีชีวติกอนเย็บเลมตนฉบับ และเปนความผดิของเจาหนาท่ีท่ีเรียงหนาผดิ  ฯลฯ 

 แตสวนใหญเชื่อวาพระวรสารสหทรรศนระบุวันไดสมเหตุสมผลมากกวา เพราะ

ผูเขยีนพระวรสารท้ัง 3 ทานสนใจขอเท็จจริงมาก  ในขณะท่ียอหนสนใจ “ความจริง” มากกวา 

“ขอเท็จจริง” 

ประกาศกมาลาคทํีานายไววา “พระเจาผูซึ่งเจาแสวงหาน้ันจะเสด็จมายังพระวิหาร....

แตใครจะทนอยูไดในวันท่ีทานมา....เพราะวาทานเปนประดุจไฟถลุงแร และประดุจสบูของชาง

ซักฟอก...ทานจะชําระบุตรหลานของเลวใีหบริสุทธ์ิ.....แลวเคร่ืองบูชาของยูดาหและเยรูซาเล็ม

จะเปนท่ีพอพระทัยพระเจาดังสมัยกอน”  (มลค 3:1-4) 

คําทํานายน้ีชัดเจนวาหมายถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห ผูเปนพระบุตรของพระ

เจา เพื่อ “ชําระพระวหิารและการถวายบูชาใหบริสุทธ์ิ” จะไดเปนท่ีพอพระทัยของพระเจา 

เมื่อมีคําทํานายน้ีอยูในหัวใจ สิ่งท่ียอหนสนใจคือ “พระเยซูเจาทรงชําระพระวิหาร” 

สวนจะชําระเมื่อใดทานไมสนใจ 

เพราะ “การชําระพระวหิาร” นํามาสู “ความจรงิ” ท่ีวา “พระเยซูเจาคอืพระเมสสิ

ยาห ผูเปนพระบุตรของพระเจา” 

และยอหนตองการประกาศ “ความจริง” น้ีใหทุกคนทราบต้ังแตเร่ิมตนพระวรสาร 

น่ีคอืวธีิคดิของยอหน ! 

 

“พระองคทรงใชเชอืกเปนแส ทรงขับไลทุกคนรวมทั้งแกะและโคออกจากพระวหิาร ทรง

ปดเงนิกระจายเกลื่อนกลาด และทรงคว่ําโตะของผูแลกเงนิ” (ขอ 15) 

ทําไม ? ทําไมพระเยซูเจาจงึเกร้ียวกราดปานน้ี ? 

 ปสกาเปนงานฉลองสําคัญท่ีสุดของชาวยิว  ชาวยิวท่ีมีภูมิลําเนาภายในรัศมี 24 

กโิลเมตรจากกรุงเยรูซาเล็มตองไปรวมฉลองท่ีพระวหิาร  สวนชาวยิวท่ีกระจัดกระจายไปอาศัย

อยูตามประเทศตาง ๆ แมไมมีขอบังคับ แตทุกคนลวนพยายามมารวมพิธีท่ีพระวิหารในกรุง

เยรูซาเล็มอยางนอยคร้ังหน่ึงในชีวิตก็ยังดี  มีการประเมินวา บางปมีชาวยิวจากท่ีตาง ๆ มา

ชุมนุมกันท่ีพระวหิารมากถงึ 2,250,000 คน 



 ชาวยวิทุกคนท่ีมอีายุเกนิ 19 ปขึ้นไปตองชําระภาษีพระวหิารปละคร่ึงเชเขล ซึ่งมมูีลคา

เทียบไดกับคาแรงงานขั้นตํ่าในปจจุบันประมาณหน่ึงวันคร่ึง  ปกติชาวยิวยอมรับเงินตรา

ตางประเทศ ไมวาจะเปนของโรม กรีก อียิปต ไทระ ไซดอน รวมท้ังของปาเลสไตนเอง  แตการ

ชําระภาษีพระวิหารจําเปนตองใชเงินเชเขลของพระวิหาร หรือเงินเชเขลของปาเลสไตนเทาน้ัน 

จะใชเงนิตราตางชาติไมไดเด็ดขาด 

 ธุรกจิแลกเปลี่ยนเงนิตราจึงเกิดขึ้น คาธรรมเนียมในการแลกเงินตกประมาณรอยละ 

17 ของจํานวนเงนิท่ีตองการแลก มากกวาอัตราดอกเบ้ียสูงสุดท่ีกฎหมายไทยอนุญาตเสยีอีก 

 คาธรรมเนียมน้ีเรียกวา kollubos (คอลลูบอส) และคนรับแลกเปลี่ยนเงินตราเรียกวา 

kollubistai (คอลลูบิสไตย) ซึ่งตอมาพฤติกรรมการเก็บคาธรรมเนียม (คอลลูบอส) แบบมหา

โหดเชนนี้ไดกลายเปนตัวละครกรีกท่ีมีช่ือเสียงคือ Kollybos (คอลลีบอส) แปลเปนภาษาลาติน

วา Collybus (คอลลบุีส) ซึ่งมคีวามหมายเดยีวกับ Shylock (ไชลอค) ในภาษาอังกฤษ 

   ไชลอค จงึดูเหมอืนจะถอืกําเนิดมาจากชาวยิวท่ีรับแลกเปลี่ยนเงนิตราน้ีเอง ! 

 นอกจากเร่ืองแลกเปลี่ยนเงนิตราแลว ยังมเีร่ืองคากําไรเกนิควรอีกดวย ! 

ชาวยวิมธีรรมเนยีมถวายสัตวเปนเคร่ืองเผาบูชาแดพระเจา  การนําสัตวเขามาในพระ

วิหารจึงไมใชเร่ืองแปลก แตเนื่องจากกฎหมายกําหนดไววาสัตวท่ีจะถวายแดพระเจาตอง

สมบูรณไมมีท่ีติ  ทางวิหารจึงแตงต้ังผูตรวจสอบ คาตรวจสอบแตละคร้ังตกประมาณรอยละ 

25 ของคาแรงงานขั้นตํ่าหน่ึงวัน  นอกจากแพงแลวผูตรวจสอบของพระวิหารยังพยายามหา

เหตุทําใหสัตวท่ีผูจาริกแสวงบุญนํามาเองไมผานการตรวจสอบอีกดวย 

ธุรกิจคาโค แกะ นกพิราบ ฯลฯ ภายในพระวิหารจึงเกิดขึ้น  ซึ่งดูแลวนาจะเปนสิ่งดี

เพราะชวยอํานวยความสะดวกใหแกบรรดาผูจาริกแสวงบุญ  แตขอเท็จจริงคือ ราคานกพิราบ

ในพระวหิารสูงกวานอกพระวหิาร 18 - 19 เทา 

 สําหรับพระเยซูเจาแลว การไรจรรยาบรรณในการตรวจสอบสัตว รวมถงึการต้ังราคา

ขายสัตวแบบขูดรีดขูดเนื้อเชนน้ี แปลเปนอื่นไปไมไดนอกจาก เปนความอยุติธรรมในสังคม 

เปนการคากําไรเกนิควร และที่สําคัญ พวกเขาทําในนามของศาสนา 

พระองคไมอาจน่ิงเฉยปลอยใหผูนมัสการพระเจาถูกกดขี่เชนน้ีได 

และน่ีคอืสาเหตุท่ีทําใหพระองคตองเกร้ียวกราด ! 

 นอกจากทนเห็นผูนมัสการพระเจาถูกกดขี่ไมไดแลว พระเยซูเจายังมีเหตุผลลึก ๆ ใน

การชําระพระวหิารอีกดวย 



 1. บานของพระเจาถูกทําใหเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์  ผูคนขาดความเคารพยําเกรง

สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิสําหรับนมัสการพระเจา จนพระองคตองตรัสวา “จงนําของเหลาน้ีออกไป 

อยาทําบานของพระบิดาของเราใหเปนตลาด” (ขอ 16) 

 การนมัสการพระเจาโดยขาดความเคารพยําเกรงเปนเร่ืองนาวิตกอยางย่ิง โดยเฉพาะ

ในปจจุบันท่ีเราสักแตวาสวด รองเพลง หรือทําพธีิกรรมทุกอยางตามกฎเกณฑท่ีกําหนดไวโดย

ขาดสํานึกถึงความศักดิ์สิทธ์ิของพระเจา  หรือซ้ํารายกวาน้ันอีก หากผูนําสวด ผูนําขับรอง 

หรือแมแตพระสงฆเองขาดการเตรียมตัวนมัสการพระองคอยางพอเพยีง ! 

 2. พระองคตองการช้ีใหเห็นวา “การถวายบูชาดวยสัตวไมชวยใหมนุษยคืนดีกับ

พระเจา”  จงึ “ทรงขับไลแกะและโคออกจากพระวหิาร” (ขอ 15) 

 อันท่ีจริงความคิดน้ีมีมาต้ังแตพระธรรมเกาแลว ดังจะเห็นไดจากคําทํานายของ

ประกาศกอิสยาหท่ีวา “พระเจาตรัสวา เคร่ืองบูชาอันมากมายของเจาน้ันจะเปนประโยชนอะไร

แกเรา....เรามไิดปติยนิดใีนเลอืดของวัวผู หรือลูกแกะ หรือแพะผู.... อยานําเคร่ืองถวายอนิจจัง

มาอีกเลย.....เราทนตอความบาปช่ัวและการประชุมตามพิธีไมไดอีก....จงเลิกกระทําช่ัว จงฝก

กระทําด.ี...” (อสย 1:11-17) 

หรือตามคําของประกาศกโฮเชยาท่ีวา “สวนเคร่ืองสัตวบูชาท่ีถวายแกเราน้ัน เขา

ถวายเนื้อและรับประทานเนื้อน้ัน แตพระเจามไิดพอพระทัยในตัวเขา” (ฮชย 8:13) 

 ปจจุบันเราไมไดถวายสัตวเปนเคร่ืองบูชาแลว แตเราพยายามสรรหาออรแกนเสียงดีๆ 

กระจกสสีวย ๆ หนิออนจากอิตาล ีเคร่ืองเงนิเงาวับ ไมสักแกะสลัก ฯลฯ โดยหวังวาพระเจาจะ

ทรงพอพระทัยของถวายเหลาน้ี 

  จริงอยูสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีลวนเปนของประทานจากพระเจา และมคีุณคามากเพราะชวย

ใหเรายกจิตใจขึ้นหาพระองค  แตเมื่อใดก็ตามท่ีสิ่งเหลาน้ีเขามาแทนท่ี “หัวใจที่รักและอุทิศ

ตนแดพระเจา”  เมื่อน้ันเรากําลังทําใหการนมัสการพระเจาท่ีแทจริงหางไกลออกไปเร่ือย ๆ 

และสักวันหน่ึงเราคงถูกพระองคลงแสเหมอืนในพระวรสารวันน้ีเปนแน ! 

 3. พระองคตองการทําลายอุปสรรคที่กีดก้ันผูแสวงหาพระเจา 

 พระวิหารท่ีกรุงเยรูซาเล็มแบงเปนสัดสวนสําหรับคนแตละกลุม  ช้ันนอกสุดเปนลาน

สําหรับคนตางศาสนา ถัดเขามาเปนลานสําหรับผูหญงิและเด็ก ตามดวยลานสําหรับผูชาย และ

สําหรับพระสงฆตามลําดับ  การแลกเปลี่ยนเงินตราและคาสัตวทํากันท่ีลานช้ันนอก จึงเต็มไป

ดวยเสยีงคนตอรองราคา เสยีงสัตวรอง เสยีงเหรียญกระทบกัน และเสียงอื่น ๆ อีกมากมายซึ่ง



ลวนแลวแตเปนอุปสรรคตอคนตางชาติตางศาสนาท่ีปรารถนาจะแสวงหาและนมัสการพระเจา

ท้ังสิ้น 

 พระเยซูเจาจงึตรัสวา “มเีขยีนไวในพระคัมภีรมิใชหรือวา บานของเราจะไดช่ือวาบาน

แหงการอธิษฐานภาวนาสําหรับนานาชาติ แตทานท้ังหลายกลับมาทําใหเปนซองโจร” (มก 

11:17) 

 เทากับวาพระองคตองการตําหนิบรรดาผูมีอํานาจของพระวิหาร ท่ีไดรวมมือกับ

บรรดาพอคาแมขายในการสรางอุปสรรคสําหรับผูท่ีตองการเขาถงึพระเจา 

 ในปจจุบัน อุปสรรคทํานองน้ีใชวาจะหมดสิ้นไปเสียทีเดียว  มีบางไหมท่ีเราทําหนาตา

บอกบุญไมรับใสคนแปลกหนาแปลกถิ่น  มีบางไหมท่ีเราวางมาดกีดกันราวกับวามาน่ังตัวน้ี 

หนังสอืเลมน้ี หรือแมแตวัดน้ีเปนสมบัติสวนตัวของฉันคนเดียว คนอื่นหามแตะหามยุง  เราเคย

ชวยคนรอบขางเปดหนังสอืสวดหรือหนังสอืเพลง รวมถงึเคยแนะนําหรือชวยเหลอืผูอื่นใหมาวัด 

เชนใหโดยสารรถมาดวยบางไหม ? 

 

“จงทําลายพระวหิารนี้ แลวเราจะสรางขึ้นใหมภายในสามวัน” (ขอ 19) 

 ดังไดกลาวแลววา “การชําระพระวิหาร” ของพระเยซูเจาเทากับเปนการเปดเผย 

“ความจริง” วา “พระองคคอืพระเมสสยิาห” 

“ความจริง” น้ีกอใหเกดิปฏกิริิยา 2 ดานท่ีตรงขามกันอยางสิ้นเชิง 

ปฏิกิริยาแรกเปนของพวกศิษยท่ีระลึกไดถึงคําท่ีเขียนไวในพระคัมภีรวา “ความรักท่ี

ขาพเจามตีอบานของพระองคเปนเสมอืนไฟท่ีเผาผลาญขาพเจา” (ขอ 17) 

 ขอความน้ีมาจากเพลงสดุดีท่ี 69 ขอ 9 ท่ีวา “ความรอนใจในเร่ืองพระนิเวศของ

พระองคไดทวมทนขาพระองค.....” 

ผลท่ีตามมาคอืพวกศิษยเช่ือและยอมรับอยางสนิทใจวา “พระเยซูเจาคือพระเมสสิ

ยาหและทรงเปนพระบุตรของพระเจา” 

 ปฏกิริิยาท่ีสองเปนของชาวยิว พวกเขาไมเช่ือวาพระองคจะมสีทิธ์ิชําระพระวิหาร และ

ตองการขอพสูิจน  พระเยซูเจาจงึตรัสวา “จงทําลายพระวหิารน้ี แลวเราจะสรางขึ้นใหมภายใน

สามวัน” 



 พระองคคงไดพูดถอยคําทํานองน้ีจริง จงึมคีนกลาวหาพระองคตอหนามหาสมณะคา

ยาฟาสวา “คนคนน้ีไดพูดวา ‘ฉันมอํีานาจจะทําลายพระวิหารของพระเจา และสรางขึ้นใหมได

ภายในสามวัน’”  (มธ 26:61)  

 ทําไมพระองคจงึตรัสเชนน้ี ? 

 แนนอนวาพระองคไมไดหมายถึง “พระกายและการกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดา

ผูตายของพระองค” ดังท่ีปรากฏในขอ 21 และ 22  เพราะท้ังสองขอน้ียอหนเพิ่มเติมเขามาใน

ภายหลัง  อีกท้ังความคดิเชนน้ียอมไปไกลเกนิกวาชาวยิวในขณะน้ันจะเขาใจได   

 และแนนอนอีกเชนกันวา พระองคไมไดตองการทําลายพระวิหารของพระเจาท่ีกรุง

เยรูซาเล็มจริง ๆ  แมจะทรงทราบลวงหนาแลววาสักวันหน่ึงพระวหิารน้ีจะถูกทําลายจนไมมีหิน

เหลอืซอนกันแมแตกอนเดยีวก็ตาม 

 เพื่อจะเขาใจความคดิของพระเยซูเจา ใหเรานึกถงึคําสนทนาระหวางพระองคกับหญงิ

ชาวสะมาเรียท่ีวา “ถงึเวลาแลวท่ีทานท้ังหลายจะนมัสการพระบิดาเจาไมใชเฉพาะบนภูเขาเกรี

ซมิ หรือท่ีกรุงเยรูซาเล็ม แตผูนมัสการแทจริงจะนมัสการพระบิดาเจาดวยจิต และตามความ

จรงิ” (ยน 4:21) 

และอีกตอนหน่ึงเปนขอกลาวหาตอพระองคท่ีบันทึกไวโดยมาระโก “เราไดยินเขาพูด

วา “ฉันจะทําลายวิหารท่ีสรางดวยมือมนุษยน้ี และภายในสามวัน จะสรางขึ้นใหมอีกหลังหน่ึง 

ซึ่งไมไดสรางขึ้นดวยมอืมนุษย”“  (มก 14:58) 

 เราอาจสรุปไดวาการมนัสการท่ีแทจริงตามความคิดของพระเยซูเจาคือ “การ

นมัสการดวยจติและตามความจริงในวหิารท่ีไมไดสรางขึ้นดวยมอืมนุษย” 

 เพราะฉะน้ันเมื่อพระองคตรัสวา “จงทําลายพระวิหารน้ี แลวเราจะสรางขึ้นใหม

ภายในสามวัน”  พระองคตองการสื่อใหทุกคนทราบวา ทรงปรารถนาให “พระวิหารที่สราง

ดวยมือมนุษย รวมถงึพธิกีรรม และการถวายสัตวบูชาทั้งมวลจบสิ้นไป” เพราะสิ่งตาง ๆ 

เหลาน้ีไมอาจนํามนุษยกลับไปหาพระเจาได 

 น่ีคงเปนเนื้อหาใจความท่ีพระองคไดตรัสกับพวกยิวจริง 

 สวนยอหนมองไปไกลกวาน้ัน ทานเห็นวาน่ีคือคําทํานายแหงการ “กลับคืนพระชนม

ชีพ” 

 หลังการกลับคืนพระชนมชีพ พระเยซูเจาทรงทําใหโลกท้ังใบกลายเปนวิหารของพระ

เจาท่ีทุกคนสามารถนมัสการพระเจาอาศัยพระจติเจาและตามความจริง 



 พระองคคอื “วหิารใหม” ท่ีสามารถนํามนุษยกลับไปหาพระบิดาได 

 นับจากน้ีไป นานาชาติท่ัวโลกจะรูวาพระเจาประทับอยูทามกลางเรา โดยผานทาง

วหิารใหมซึ่งไมไดสรางขึ้นดวยมอืมนุษย แตดวยพระจติเจา 

 พระเจาไมถูกจํากัดวงอยูในพระวหิารท่ีกรุงเยรูซาเล็มหรือใน “วัด” อีกตอไป 

  

ทุกวันน้ี ไมวาจะเปนในวัด ท่ีบาน บนถนน ท่ีทํางาน หรือระหวางพักผอน เราม ี

“วหิารใหม” อยูภายในตัวเราทุกคน 

วิหารใหมนี้คือ พระเยซูคริสตเจาผูกลับคืนชีพ ผูประทับอยูทั่วสกลโลก และ

ตลอดกาล….. 

หรอืมใีครในพวกเราทําใหวหิารนี้กลายเปนซองโจรไปเสยีแลว ?! 




