
บทอ่านจากหนงัสือพงศาวดาร ฉบับที่สอง   2 พศด 36:14-16,19-23
บรรดาหัวหน้าชาวยูดาห์ สมณะ และประชากรท�าบาปมากยิ่ง ๆ  ขึ้นตามแบบอย่าง

ความชัว่ร้ายของบรรดาชนต่างชาต ิท�าให้พระวหิารทีอ่งค์พระผูเ้ป็นเจ้าทรงท�าให้ศกัดิส์ทิธิ์
เป็นของพระองค์ทีก่รงุเยรซูาเลม็นัน้เป็นมลทนิ องค์พระผูเ้ป็นเจ้า พระเจ้าของบรรพบรุษุ
ทรงส่งผูถ้อืสารของพระองค์มาเตอืนเขาทัง้หลายอย่างต่อเนือ่ง เพราะทรงพระเมตตาต่อ
ประชากรและต่อที่ประทับของพระองค์ แต่เขาเหล่านัน้เยาะเย้ยผู้ถือสารของพระเจ้า 
ดูหมิ่นพระวาจา และหัวเราะเยาะบรรดาประกาศก จนกระทั่งองค์พระผู้เป็นเจ้ากริ้ว
ประชากรของพระองค์อย่างยิ่ง ไม่มีทางแก้ไข

พระองค์ทรงเผาพระวิหารของพระเจ้า ทรงท�าลายก�าแพงกรุงเยรูซาเล็ม จุดไฟเผา
อาคารบ้านเรือนทั้งหมด และท�าลายสิ่งของที่มีค่าทั้งปวง พระองค์ทรงกวาดต้อนทุกคน
ที่รอดชีวิตไม่ถูกฆ่าไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลน เขาเหล่านี้ได้เป็นทาสรับใช้พระองค์และ
พระราชวงศ์จนกระทั่งอาณาจักรเปอร์เซียขึ้นมีอ�านาจปกครองแทน และดังนี้พระวาจา
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประกาศกเยเรมีย์ประกาศไว้จึงเป็นความจริงว่า แผ่นดินจะร้าง
อยู่เป็นเวลาเจ็ดสิบปีเพื่อชดเชยการหยุดพักในปีที่เจ็ดที่เขาไม่ได้ปฏิบัติมาหลายครั้ง

ปีแรกในรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้พระ
วาจาที่ตรัสโดยประกาศกเยเรมีย์เป็นความจริง จึงทรงดลใจกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย
ให้ทรงประกาศไปทั่วพระราชอาณาจักร และมีพระราชสาสน์เป็นลายลักษณ์อักษร
ด้วยว่า “กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียตรัสว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งสวรรค์ได้
ประทานอาณาจักรทั้งหลายบนแผ่นดินแก่เรา และพระองค์ทรงบัญชาให้เราสร้างพระ
วิหารถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับทุกคน
ที่เป็นประชากรของพระองค์ และให้เขากลับขึ้นไปเถิด’”

เพลงสดุดี  สดด 137:1-2,3,4-5,6
ก) พวกเรานัง่และร�่าไห้อยู่ริมฝั่งน�้าแห่งบาบิโลน
และระลึกถึงศิโยน
พวกเราแขวนพิณใหญ่ของเรา
ไว้บนต้นหลิวริมฝั่งน�้า
ข) ที่นัน่ ผู้กวาดต้อนเรามายังถิ่นเนรเทศชวนเราให้ร้องเพลง
ผู้กดขี่เราสั่งเราให้ร้องเพลงยินดี
พูดว่า “จงร้องเพลงแห่งศิโยนให้เราฟังเถิด”
ค) พวกเราจะร้องเพลงขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร
บนผืนดินของชนต่างด้าว
กรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย ถ้าข้าลืมเจ้า
มือขวาของข้าจงลีบเถิด

สัปดาห์ที่ 4
เทศกาลมหาพรต

ทำ�วัตรสัปด�ห์ที่ 4



บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึง
ชาวเอเฟซัส   อฟ 2:4-10 

พี่น้อง พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา ได้ทรงส�าแดง
ความรักอันยิ่งใหญ่ต่อเรา เมื่อเราตายไปแล้ว เพราะการล่วง
ละเมิด พระองค์ก็ทรงบันดาลให้เรากลับมีชีวิตกับพระคริสต
เจ้า ท่านได้รับความรอดพ้นก็เพราะพระหรรษทาน พระองค์
โปรดให้เรากลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเยซู โปรดให้เรามี
ทีน่ัง่ในสวรรค์พร้อมกบัพระองค์ท่าน เพือ่จะได้ทรงแสดงพระ
หรรษทานอนัอดุมล้นเหลอืของพระองค์แก่มนษุย์ทกุยคุสมยั
ในอนาคต โดยทรงพระกรุณาต่อเราในพระคริสตเยซู ท่านได้
รับความรอดพ้นเพราะพระหรรษทานอาศัยความเชื่อ ความ
รอดพ้นนี้มิได้มาจากท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า 
มิใช่จากการกระท�าใด ๆ ของท่าน เพื่อมิให้ใครโอ้อวดตนได้ 
เรานัน้เป็นผลงานของพระองค์ ถูกสร้างมาในพระคริสตเยซูเพื่อ
ให้ประกอบกิจการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงก�าหนดล่วงหน้าให้เราปฏิบัติ

 
บทอ่านจากพระวรสารนกับุญยอห์น  ยน 3:14-21 

เวลานัน้ พระเยซูตรัสกับนิโคเดมัสว่า 
“โมเสสได้ยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉนัใด บุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉนันัน้ เพื่อทุกคนที่มีความ

เชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงได้ประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของ
พระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร เพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมา
ในโลกนี้ มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลก แต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนัน้ ผู้ที่มีความเชื่อในพระ
บตุรจะไม่ถกูตดัสนิลงโทษ แต่ผูท้ีไ่ม่มคีวามเชือ่กถ็กูตดัสนิลงโทษอยูแ่ล้ว เพราะเขามไิด้มคีวามเชือ่ในพระนาม
ของพระบตุรเพยีงพระองค์เดยีวของพระเจ้า ประเดน็ของการตดัสนิลงโทษกค็อื ความสว่างได้เข้าในโลกนีแ้ล้ว 
แต่มนษุย์รกัความมดืมากกว่ารกัความสว่าง เพราะการกระท�าของเขานัน้ชัว่ร้าย ทกุคนทีท่�าความชัว่ย่อมเกลยีด
ความสว่าง และไม่เข้าใกล้ความสว่าง เกรงว่าการกระท�าของตนจะปรากฏชัดแจ้ง แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามความจริง 
ย่อมเข้าใกล้ความสว่าง เพื่อการกระท�าของเขานัน้จะปรากฏว่าได้กระท�าเดชะพระเจ้า’

พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา ได้แสดงความรักใหญ่หลวงต่อชาวอิสราเอลด้วยการน�าพวกเขา
กลับจากการเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลน

ทุกวันนี้ พระองค์ทรงแสดงความรักใหญ่หลวงกว่าอีกต่อมนุษย์ทุกคน ด้วยการส่งพระบุตรแต่เพียง
พระองค์เดียวมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อช่วยโลกให้รอดพ้น ผู้ที่เชื่อในพระองค์ก็จะได้รับพระหรรษ
ทาน เป็นอิสระจากความชั่ว ประกอบกิจการดี รักความสว่างมากกว่าความมืด และมีชีวิตนิรันดร



“โมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรแหงมนษุยก็จะตองถูกยกขึ้น

ฉันนั้น” (ขอ 14) 

 ชาวยวิบนวาพระเจาและโมเสสท่ีพาพวกเขาออกจากประเทศอียิปตมา

รับความทุกขทรมานในถิ่นทุรกันดาร  พระเจาจงึลงโทษโดยใหงูพษิมากัด

ประชาชนตายไปเปนจํานวนมาก  เมื่อพวกเขาสํานึกผดิและรองขอพระเมตตา

จากพระเจา  พระองคทรงส่ังโมเสสใหทํารูปงูติดไวท่ีเสาสูงกลางคาย  ผูใดถูกงู

กัด ถามองท่ีรูปงูก็หาย (กดว 21:4-9) 

ตอมาชาวยิวหลงผดิหันไปกราบไหวและถวายเคร่ืองบูชาแกรูปงูแทน

พระเจา  กษัตริยเฮเซคยีาหจงึส่ังใหทําลายรูปงูท่ีโมเสสสรางจนไมเหลอืซาก (2 

พกษ 18:4) 

  พวกรับบีพยายามอธิบายวา ผูท่ีรักษาชาวยิวใหหายจากพษิงูรายคอื

พระเจาซึ่งเปนผูส่ังโมเสสใหสรางรูปงูน้ีขึ้นมา หาใชเปนเพราะฤทธ์ิอํานาจของรูป

งูแตประการใดไม 

 ยอหนนําเร่ืองโมเสส “ยกรูปงูขึ้น” มากลาวท่ีน้ีเพื่อเปรียบเทียบวา 

เมื่อชาวยวิมองดูรูปงู จติใจของพวกเขาจะคดิถงึพระเจา และฤทธ์ิอํานาจของ

พระเจาท่ีพวกเขาวางใจจะชวยพวกเขาใหรอดฉันใด  “พระเยซูเจาทรงถูก

ยกขึ้น” เพื่อวาผูใดมองกางเขน จะคดิถงึพระองค เช่ือพระองค และมชีีวติ

นิรันดรฉันน้ัน 

คํา “ยกขึ้น” ตรงกับภาษากรีก hupsoo (ฮุฟซอโอ) ใชกับพระเยซูเจา

ใน 2 กรณีเทาน้ัน คอื  

  1. เมื่อพระองคถูกยกขึ้นบนไมกางเขน  ดังท่ีพระเยซูเจาตรัสวา 

“เมื่อใดท่ีทานยกบุตรแหงมนุษยขึ้น (ฮุฟซอโอ)  เมื่อน้ันทานจะรูวา เราเปน และรู

วาเราไมทําอะไรตามใจตนเอง แตพูดอยางท่ีพระบิดาทรงส่ังสอนเราไว” (ยน 

8:28) 



 และอีกตอนหน่ึง พระองคตรัสวา “เมื่อเราจะถูกยกขึ้นจากแผนดนิ 

(ฮฟุซอโอ)  เราจะดงึดูดทุกคนเขามาหาเรา” (ยน 12:32) 

  2. เมื่อพระองคไดรับการยกขึน้สูพระสริรุิงโรจนในสวรรค  ดังท่ีเป

โตรปราศรัยตอหนาประชาชนในวันเปนเตกอสเตวา “พระองคทรงไดรับการ

เทิดทูน (ฮุฟซอโอ) ใหประทับเบ้ืองขวาของพระเจา” (กจ 2:33)  และเปาโลยํ้า

อีกคร้ังวา “เพราะเหตุน้ี พระเจาจงึทรงเทิดทูน (ฮุฟซอโอ) พระองคขึ้นสูงสง 

และประทานพระนามใหแกพระองค พระนามน้ีประเสริฐกวานามอื่นใดท้ังสิ้น” 

(ฟป 2:9) 

  แสดงวาในชีวติของพระเยซูเจา การ “ยกขึ้น” ในท้ังสองกรณีมี

ความสัมพันธกันชนิดแยกจากกนัไมออก  น่ันคอื ถาไมมีกางเขนก็ไมมีความ

รุงโรจน 

  สําหรับพระเยซูเจา กางเขนคอืหนทางสูความรุงโรจน ! 

สําหรับเราครสิตชนก็เชนกัน หากปราศจากกางเขน ก็ปราศจาก

มงกุฎ – No Cross No Crown ! 

  

“เพื่อทุกคนที่มคีวามเชื่อในพระองคจะมีชวีตินรัินดร” (ขอ 15) 

 “เช่ือในพระองค”  มคีวามหมายอยางนอย 3 ประการคอื 

  1. เชื่อวาพระเจาทรงเปนดงัทีพ่ระเยซูเจาบอกเรา  น่ันคอื พระองค

ทรงรักเรา หวงใยเรา และปรารถนาจะใหอภัยเรา 

 ความเชื่อเชนน้ีไมใชชาวยิวจะยอมรับไดงาย ๆ  เพราะพวกเขามองพระ

เจาเปนผูตราบทบัญญัติท่ีพรอมจะลงโทษทุกคนท่ีลวงละเมดิ  เปนผูท่ีเรียกรอง

ของถวายและเคร่ืองบูชามากมายจากมนุษย  เปนผูพพิากษาท่ีจองจับผดิมนุษย  

ฯลฯ 

 และเพื่อจะบอกวาพระเจาคอื “บิดา” ท่ีเฝารอบุตรผูหลงผดิใหกลับ

บาน พระองคตองยนืยันสิ่งน้ีดวยชวีติของพระองคเองบนไมกางเขน 



 ดังน้ี เราจะเปนคริสตชนไมไดเลยหากเราไมเช่ือดวยสิ้นสุดจติใจวา 

“พระเจารักเรา” 

 2. เชื่อวาพระเยซูเจาทรงเปนพระบุตรของพระเจา  ดวย

ความสัมพันธใกลชิดฉัน “พอลูก” น้ีเอง พระองคจงึลวงรูความคดิและจติใจของ

พระเจา และสามารถบอกความจริงทุกประการเกี่ยวกับพระเจาแกเราได 

  3. เชื่อฟงและนบนอบพระเยซูเจา เพราะทุกสิ่งท่ีพระองคตรัสลวน

เปนความจริง  เราจงึตองเดมิพันชีวตินิรันดรของเราดวยการปฏบัิติตามคําส่ัง

สอนทุกประการของพระองคอยางไมมเีงื่อนไข 

 ท้ังหมดน้ีคอื “ความเช่ือ” ท่ีจะนําเราไปสู “ชีวตินิรันดร” ! 

  ในภาษากรีก คาํ “ไอโอนีออส” ซึ่งแปลวา “นิรันดร” น้ัน มคีวามหมาย

เชิงคุณภาพมากกวาปริมาณ 

เพราะฉะน้ัน “ชีวตินิรันดร” จงึไมใชเพยีง “ชีวติท่ีไมมวัีนสิ้นสุด” หรือ 

“ชีวติท่ีไมรูจักตาย” อันเปนความหมายเชิงปริมาณเทาน้ัน  แตยังหมายรวมถงึ 

“ชีวติท่ีมคีุณภาพเหมาะสมกับองคพระผูเปนเจา” หรือพูดงาย ๆ คอื “ชีวติแบบ

พระเจา” 

สรุปคอื คนทีเ่ชื่อในพระเยซเูจาจะมีชวีติแบบพระเจา ! 

“ชีวติแบบพระเจา” คอืชีวติแหง “สันติสุข” 

 1. เรามสีันติสุขกับพระเจา  พระองคทรงเปนบิดาของเรา เราไมตอง

กลัวพระเจาท่ีเรียกรองเคร่ืองบูชา และจองลงโทษมนุษยอยางเครงครัดอีกตอไป 

 2. เรามสีนัติสุขกับโลก  หลังจากไดประสบกับผลพวงจากสนึาม ิเฮ

อริเคน ไตฝุน แผนดนิไหว การกอการราย ความทุกขยาก อุบัติเหตุ ความตาย 

ฯลฯ เราอาจเร่ิมสงสัยวาโลกใบน้ีนาอยูและเปนมติรกับเราหรือไม ? 

 เมื่อพระเยซูเจาทรงบอกวาพระเจาผูทรงสรางโลกใบน้ีมหัีวใจแบบ 

“พอ”  ความกังวลสงสัยในเร่ืองดังกลาวจงึหมดไป เพราะ “พอ” ยอมไมสราง

โลกท่ีเปนศัตรูใหลูกอยูอาศัย 



  เมื่อขอเท็จจริงเปนเชนน้ี เราจงึเขาใจความหมายของความทุกขยาก

ตาง ๆ ในชีวติไดมากขึ้นวา “ทุกสิ่ง” ลวนอยูในแผนการของ “พอ” เพื่อสอนและ

เตรียมเราใหพรอมสําหรับโลกใหมท่ีดกีวา  เมื่อเขาใจดังน้ี เรายอมอดทนและ

เผชิญหนากับความทุกขยากตาง ๆ ไดอยางมสัีนติสุข 

  นอกจากน้ัน บางปญหายังเปนผลดกีับตัวเราแมในโลกน้ีเอง เชน “การ

เจ็บปวย” แมไมใชสิ่งท่ีนาปรารถนาแตก็เปนเสมอืน “สัญญาณเตอืนภัย” ใหเรา

ไปพบแพทยกอนท่ีโรครายหรือความตายจะมาเยอืนเรา 

 3. เรามสีนัตสิุขกับเพื่อนมนุษย  เมื่อเราไดรับการอภัยจากพระเจา 

เราจงึรูจักใหอภัยและมองเพื่อนมนุษยอยางท่ีพระเจาทรงมอง  เรารวมเปน

ครอบครัวเดยีวกันดวยความรักและมสัีนติสุข  

 4. เรามสีันตสิขุกับตัวเอง  ในโลกน้ีไมมใีครรูจักตัวเราเองดไีปกวาตัว

เรา  เรารูวาตัวเองเปนคนบาป ออนแอ และเหลวไหลมากเพยีงใด จนบางคร้ัง

เรารูสกึเกลยีดตัวเอง ดูหมิ่นตัวเอง และสํานึกวาตัวเองไรคา 

  แตพระเยซูเจาทรงสอนใหเราม ี“สันติสุข” กับตัวเอง เพราะแมเราจะ

รูสึกวาตัวเองดอยคามากสักเพยีงใดก็ตาม เรายังมคีาเสมอในสายพระเนตรของ

พระเจาผูทรงเปน “พอ” ของเรา และพระองคยังทรงกางพระหัตถตอนรับเราใน

ฐานะ “บุตรและทายาทสวรรค” อยูเสมอ  

 “สันติสุข” เหลาน้ีเร่ิมตนแลวต้ังแตในโลกน้ี และยังเปนความหวัง เปน

แรงบันดาลใจ และเปนเปาหมายในการดําเนินชีวติของเรา เพื่อใหบรรลุถงึ 

“สันติสุข” ท่ีครบสมบูรณในโลกหนา 

 

“พระเจาทรงรักโลกอยางมาก จึงประทานพระบุตรเพยีงพระองคเดยีว

ของพระองค เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไมพนิาศแตจะมีชวีติ

นรัินดร” (ขอ 16) 

 น่ีคอืสาระสําคัญของพระวรสาร ! 



 ท่ีวาเปนสาระสําคัญ เพราะพระวาจาน้ีเผยใหเราทราบความจริง

เกี่ยวกับพระเจา “พระบดิา” ชนิดท่ีไมเคยมใีครคาดคดิมากอน จวบจนพระเยซู

เจาทรงบอกเราในวันน้ี 

1. พระบดิาคอืผูรเิริ่มแผนการแหงความรอด 

 ในอดตี ศาสนาของเราไดรับการนําเสนอราวกับวา อับราฮัม โมเสส 

หรือบรรดาประกาศกตองคอยทําใหอารมณของพระบิดาสงบ หรือตองเฝาออน

วอนขอใหพระองครูจักอภัยโทษ  แมทุกวันน้ีบางคนยังพูดถงึพระบิดาราวกับวา

พระองคทรงเปนพระเจาท่ีนาเกรงขาม โกรธงาย และชอบจดจําความผดิ 

  สวนความออนโยน ความรัก และการใหอภัยน้ันเปนลักษณะเฉพาะ

ของพระเยซูเจา  บางคนถงึกับพูดวา เปนพระเยซูเจาเองท่ีทรงออนวอนพระ

บิดาใหเปลี่ยนทัศนคติจากชอบลงโทษมาเปนใหอภัยมนุษย 

 แตวันน้ี พระเยซูเจาทรงทุบโตะบอกเราวา พระเจาพระบิดาคอืผู

เร่ิมตนแผนการแหงความรอด โดยทรง “ประทานพระบุตรเพยีงพระองค

เดยีวของพระองค” เพื่อทําใหผูท่ีเช่ือในพระองคมชีีวตินิรันดร 

2. พระบดิาคอืองคความรัก 

 มนุษยมักคดิและเช่ือวา พระเจาคอยเฝาจับผดิมนุษยท่ีเลนิเลอ ไมเช่ือ

ฟง หรือทรยศพระองค แลวทรงลงโทษเฆี่ยนตีเพื่อใหมนุษยหันกลับมาหา

พระองค 

 บางคนคดิวา พระเจาตองการใหมนุษยจงรักภักดตีอพระองค และให

โลกพภิพยอมจํานนตอพระองค เพยีงเพื่อจะไดอวดศักดาบารมขีองพระองคเอง 

 แตพระเยซูเจาทรงบอกเราชัดเจนวา พระบิดาทรงกระทําทุกสิ่ง “เพื่อ

ทุกคนที่มคีวามเชื่อในพระบุตรจะไมพนิาศ แตจะมีชวีตินรัินดร” 

 หมายความวาพระองคทรงกระทําทุกสิ่งไมใชเพื่ออวดศักดาหรือทําให

โลกสยบอยูแทบเทาของพระองค แตทรงทําทุกสิ่ง “เพื่อเรามนุษย” จะไดมชีีวติ

นิรันดร 



 พระองคจะไมมวัีนมคีวามสุขเลยจนกวาบรรดาลูก ๆ ท่ีเรรอนของ

พระองคจะกลับถงึบานอยางปลอดภัย 

 ท่ีเปนเชนน้ีเพราะธาตุแทของพระบิดาคอื “ความรัก” 

3. สิ่งทีพ่ระเจารักคอืโลก 

 พระวาจาน้ีบงบอกถงึความกวาง ความยาว และความลกึแหงความรัก

ของพระเจาวายิ่งใหญเพยีงใด 

 พระเจาไมไดรักเฉพาะชาวยิว เฉพาะคนด ีหรือเฉพาะคนท่ีรักพระองค

เทาน้ัน แตพระองครักคนทัง้โลก ! 

 น่ันคอืทุกคน “ไมเวนใครเลย” ลวนรวมอยูในความรักอันกวางใหญ

ไพศาลของพระเจาท้ังสิ้น  แมผูน้ันจะนารังเกยีจ หรือโดดเดี่ยวไรคนเหลยีวแล

เพยีงใดก็ตาม 

 ดังท่ีนักบุญเอากุสตินเคยพูดไววา “พระเจาทรงรักเราแตละคนราวกับ

วามเีราเพยีงคนเดยีวใหทรงรัก” 

 

“ผูที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไมถูกตัดสนิลงโทษ แตผูที่ไมมีความเชื่อก็

ถูกตัดสนิลงโทษอยูแลว” (ขอ 18) 

 เราพึ่งจะไดยินวา “พระเจาทรงรักโลกมากจนประทานพระบุตรเพยีง

พระองคเดยีวของพระองคแกมนุษย” แลวอีกสองบรรทัดถัดมายอหนกลับพูดวา 

“ผูท่ีมคีวามเชื่อในพระบุตรจะไมถูกตัดสนิลงโทษ แตผูท่ีไมมคีวามเช่ือก็ถูกตัดสนิ

ลงโทษ”  ยิ่งไปกวาน้ัน พระเยซูเจาเองยังตรัสวา “เรามาในโลกน้ีเพื่อพพิากษา” 

(ยน 9:39) 

 พระเจาจะรักและตัดสนิลงโทษมนุษยในเวลาเดยีวกันไดอยางไร ? 

 เราสามารถอธิบายปรากฏการณดังกลาวไดดังน้ี 



 สมมุติวาเรารักและคล่ังไคลละครเร่ือง “แดจังกมึ” มาก จงึพยายาม

เก็บเงนิเพื่อพาคนท่ีเรารักมากท่ีสุดไปดูสถานท่ีถายทําในประเทศเกาหล ี แตเดนิ

ชมไดสักครูเดยีว คนท่ีเรารักก็ออกอาการเซ็ง หงุดหงดิ และเบ่ือหนายสุด ๆ 

 จะเห็นวา ความรักของเรากลายเปนการตัดสนิคนท่ีเรารักไปแลว ! 

 และคนท่ีตัดสนิยอมไมใชเราแน เพราะเรารักเขาอยางสุด ๆ และ

ปรารถนาดตีอเขาอยางสุด ๆ  แตเปนคนท่ีเรารักน่ันแหละท่ีตัดสนิตัวเองวาเปน

คนท่ีไมมศิีลปะอยูในหัวใจ ! 

 ปฏกิริิยาของคนท่ีเรารักน่ันเองคอืการตัดสนิ ! 

 กรณีของพระเยซูเจาก็เปนเชนเดยีวกัน  พระบิดาทรงสงพระองคมา

พรอมกับความรักและความปรารถนาอันย่ิงใหญท่ีจะชวยเรามนุษยใหรอดและมี

ชีวตินิรันดร 

 เมื่อเราเผชิญหนากับพระองคแลวเราเช่ือ ไวใจ และรักพระองค เราได

ตัดสนิตัวเองใหอยูในหนทางแหงความรอด 

 ตรงกันขามเมื่อเราเผชิญหนากับพระองคแลวรูสกึเฉย ๆ  เย็นชา 

ซ้ํารายบางคนยังรูสกึไมพอใจท่ีพระองคเขามายุงเกี่ยวกับชีวติของตนมากเกนิไป

... 

ถาปฏกิริิยาของเราเปนดังน้ี เราน่ันแหละตัดสนิลงโทษตัวเราเอง 

 พระเจามแีตรัก เปนเรามนุษยเองแหละท่ีตัดสนิและพพิากษาลงโทษ

ตัวเอง ! 

  

 ผูท่ีเปนศัตรูกับพระเยซูเจาจะเกลยีด “ความสวาง” เพราะความสวาง

ทําใหเขามองเห็นความเลวรายของตนเอง 

 สวนผูท่ีเช่ือในพระองคจะอยูฝายเดยีวกับความจริง และไมกลัว “ความ

สวาง” 

 คําถามคอื “เรากลวัความสวางหรอืไม ?” 




