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2 พศด 36:14-16,19-23

บรรดาหัวหน้าชาวยูดาห์ สมณะ และประชากรท�ำบาปมากยิ่ง ๆ ขึ้นตามแบบอย่าง
ความชัว่ ร้ายของบรรดาชนต่างชาติ ท�ำให้พระวิหารทีอ่ งค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงท�ำให้ศกั ดิส์ ทิ ธิ์
เป็นของพระองค์ทกี่ รุงเยรูซาเล็มนัน้ เป็นมลทิน องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า พระเจ้าของบรรพบุรษุ
ทรงส่งผูถ้ อื สารของพระองค์มาเตือนเขาทัง้ หลายอย่างต่อเนือ่ ง เพราะทรงพระเมตตาต่อ
ประชากรและต่อที่ประทับของพระองค์ แต่เขาเหล่านัน้ เยาะเย้ยผู้ถือสารของพระเจ้า
ดูหมิ่นพระวาจา และหัวเราะเยาะบรรดาประกาศก จนกระทั่งองค์พระผู้เป็นเจ้ากริ้ว
ประชากรของพระองค์อย่างยิ่ง ไม่มีทางแก้ไข
พระองค์ทรงเผาพระวิหารของพระเจ้า ทรงท�ำลายก�ำแพงกรุงเยรูซาเล็ม จุดไฟเผา
อาคารบ้านเรือนทั้งหมด และท�ำลายสิ่งของที่มีค่าทั้งปวง พระองค์ทรงกวาดต้อนทุกคน
ที่รอดชีวิตไม่ถูกฆ่าไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลน เขาเหล่านี้ได้เป็นทาสรับใช้พระองค์และ
พระราชวงศ์จนกระทั่งอาณาจักรเปอร์เซียขึ้นมีอำ� นาจปกครองแทน 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) พวกเรานัง่ และรํ่าไห้อยู่ริมฝั่งนํ้าแห่งบาบิโลน
และระลึกถึงศิโยน
พวกเราแขวนพิณใหญ่ของเรา
ไว้บนต้นหลิวริมฝั่งนํ้า
ข) ที่นนั่ ผู้กวาดต้อนเรามายังถิ่นเนรเทศชวนเราให้ร้องเพลง
ผู้กดขี่เราสั่งเราให้ร้องเพลงยินดี
พูดว่า “จงร้องเพลงแห่งศิโยนให้เราฟังเถิด”
ค) พวกเราจะร้องเพลงขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร
บนผืนดินของชนต่างด้าว
กรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย ถ้าข้าลืมเจ้า
มือขวาของข้าจงลีบเถิด

บทอ่ า นจากจดหมายนัก บุ ญ เปาโลอั ค รสาวกถึ ง
ชาวเอเฟซัส
อฟ 2:4-10

พี่น้อง พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา ได้ทรงส�ำแดง
ความรักอันยิ่งใหญ่ต่อเรา เมื่อเราตายไปแล้ว เพราะการล่วง
ละเมิด พระองค์ก็ทรงบันดาลให้เรากลับมีชีวิตกับพระคริสต
เจ้า ท่านได้รับความรอดพ้นก็เพราะพระหรรษทาน พระองค์
โปรดให้เรากลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเยซู โปรดให้เรามี
ทีน่ งั่ ในสวรรค์พร้อมกับพระองค์ทา่ น เพือ่ จะได้ทรงแสดงพระ
หรรษทานอันอุดมล้นเหลือของพระองค์แก่มนุษย์ทกุ ยุคสมัย
ในอนาคต โดยทรงพระกรุณาต่อเราในพระคริสตเยซู ท่านได้
รับความรอดพ้นเพราะพระหรรษทานอาศัยความเชื่อ ความ
รอดพ้นนี้มิได้มาจากท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า
มิใช่จากการกระท�ำใด ๆ ของท่าน เพื่อมิให้ใครโอ้อวดตนได้
เรานัน้ เป็นผลงานของพระองค์ ถูกสร้างมาในพระคริสตเยซูเพื่อ
ให้ประกอบกิจการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงก�ำหนดล่วงหน้าให้เราปฏิบัติ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น		

ยน 3:14-21

เวลานัน้ พระเยซูตรัสกับนิโคเดมัสว่า
“โมเสสได้ยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนัน้ เพื่อทุกคนที่มีความ
เชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงได้ประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของ
พระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร เพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมา
ในโลกนี้ มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลก แต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนัน้ ผู้ที่มีความเชื่อในพระ
บุตรจะไม่ถกู ตัดสินลงโทษ แต่ผทู้ ไี่ ม่มคี วามเชือ่ ก็ถกู ตัดสินลงโทษอยูแ่ ล้ว เพราะเขามิได้มคี วามเชือ่ ในพระนาม
ของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้า ประเด็นของการตัดสินลงโทษก็คอื ความสว่างได้เข้าในโลกนีแ้ ล้ว
แต่มนุษย์รกั ความมืดมากกว่ารักความสว่าง เพราะการกระท�ำของเขานัน้ ชัว่ ร้าย ทุกคนทีท่ �ำความชัว่ ย่อมเกลียด
ความสว่าง และไม่เข้าใกล้ความสว่าง เกรงว่าการกระท�ำของตนจะปรากฏชัดแจ้ง แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามความจริง
ย่อมเข้าใกล้ความสว่าง เพื่อการกระท�ำของเขานัน้ จะปรากฏว่าได้กระท�ำเดชะพระเจ้า’

พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา ได้แสดงความรักใหญ่หลวงต่อชาวอิสราเอลด้วยการน� ำพวกเขา
กลับจากการเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลน
ทุกวันนี้ พระองค์ทรงแสดงความรักใหญ่หลวงกว่าอีกต่อมนุษย์ทุกคน ด้วยการส่งพระบุตรแต่เพียง
พระองค์เดียวมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อช่วยโลกให้รอดพ้น ผู้ที่เชื่อในพระองค์ก็จะได้รับพระหรรษ
ทาน เป็นอิสระจากความชั่ว ประกอบกิจการดี รักความสว่างมากกว่าความมืด และมีชีวิตนิรันดร

“โมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรแหงมนุษยก็จะตองถูกยกขึ้น
ฉันนั้น” (ขอ 14)
ชาวยิวบนวาพระเจาและโมเสสที่พาพวกเขาออกจากประเทศอียิปตมา
รับความทุกขทรมานในถิ่นทุรกันดาร พระเจาจึงลงโทษโดยใหงูพิษมากัด
ประชาชนตายไปเปนจํานวนมาก เมื่อพวกเขาสํานึกผิดและรองขอพระเมตตา
จากพระเจา พระองคทรงสั่งโมเสสใหทํารูปงูติดไวที่เสาสูงกลางคาย ผูใดถูกงู
กัด ถามองที่รูปงูก็หาย (กดว 21:4-9)
ตอมาชาวยิวหลงผิดหันไปกราบไหวและถวายเครื่องบูชาแกรูปงูแทน
พระเจา กษัตริยเฮเซคียาหจึงสัง่ ใหทําลายรูปงูที่โมเสสสรางจนไมเหลือซาก (2
พกษ 18:4)
พวกรับบีพยายามอธิบายวา ผูท ี่รักษาชาวยิวใหหายจากพิษงูรา ยคือ
พระเจาซึ่งเปนผูสั่งโมเสสใหสรางรูปงูนี้ขึ้นมา หาใชเปนเพราะฤทธิ์อํานาจของรูป
งูแตประการใดไม
ยอหนนําเรื่องโมเสส “ยกรูปงูขึ้น” มากลาวที่นี้เพื่อเปรียบเทียบวา
เมื่อชาวยิวมองดูรูปงู จิตใจของพวกเขาจะคิดถึงพระเจา และฤทธิ์อํานาจของ
พระเจาที่พวกเขาวางใจจะชวยพวกเขาใหรอดฉันใด “พระเยซูเจาทรงถูก
ยกขึ้น” เพื่อวาผูใ ดมองกางเขน จะคิดถึงพระองค เชื่อพระองค และมีชีวิต
นิรันดรฉันนั้น
คํา “ยกขึ้น” ตรงกับภาษากรีก hupsoo (ฮุฟซอโอ) ใชกับพระเยซูเจา
ใน 2 กรณีเทานั้น คือ
1. เมื่อพระองคถูกยกขึ้นบนไมกางเขน ดังที่พระเยซูเจาตรัสวา
“เมื่อใดที่ทานยกบุตรแหงมนุษยขึ้น (ฮุฟซอโอ) เมื่อนั้นทานจะรูวา เราเปน และรู
วาเราไมทําอะไรตามใจตนเอง แตพูดอยางที่พระบิดาทรงสั่งสอนเราไว” (ยน
8:28)

และอีกตอนหนึ่ง พระองคตรัสวา “เมื่อเราจะถูกยกขึ้นจากแผนดิน
(ฮุฟซอโอ) เราจะดึงดูดทุกคนเขามาหาเรา” (ยน 12:32)
2. เมื่อพระองคไดรับการยกขึน้ สูพระสิริรุงโรจนในสวรรค ดังที่เป
โตรปราศรัยตอหนาประชาชนในวันเปนเตกอสเตวา “พระองคทรงไดรับการ
เทิดทูน (ฮุฟซอโอ) ใหประทับเบื้องขวาของพระเจา” (กจ 2:33) และเปาโลย้ํา
อีกครั้งวา “เพราะเหตุนี้ พระเจาจึงทรงเทิดทูน (ฮุฟซอโอ) พระองคขึ้นสูงสง
และประทานพระนามใหแกพระองค พระนามนี้ประเสริฐกวานามอื่นใดทั้งสิ้น”
(ฟป 2:9)
แสดงวาในชีวิตของพระเยซูเจา การ “ยกขึ้น” ในทั้งสองกรณีมี
ความสัมพันธกันชนิดแยกจากกันไมออก นั่นคือ ถาไมมีกางเขนก็ไมมีความ
รุงโรจน
สําหรับพระเยซูเจา กางเขนคือหนทางสูความรุงโรจน !
สําหรับเราคริสตชนก็เชนกัน หากปราศจากกางเขน ก็ปราศจาก
มงกุฎ – No Cross No Crown !
“เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองคจะมีชีวิตนิรันดร” (ขอ 15)
“เชื่อในพระองค” มีความหมายอยางนอย 3 ประการคือ
1. เชื่อวาพระเจาทรงเปนดังทีพ
่ ระเยซูเจาบอกเรา นั่นคือ พระองค
ทรงรักเรา หวงใยเรา และปรารถนาจะใหอภัยเรา
ความเชื่อเชนนี้ไมใชชาวยิวจะยอมรับไดงาย ๆ เพราะพวกเขามองพระ
เจาเปนผูตราบทบัญญัติที่พรอมจะลงโทษทุกคนที่ลวงละเมิด เปนผูที่เรียกรอง
ของถวายและเครื่องบูชามากมายจากมนุษย เปนผูพิพากษาที่จอ งจับผิดมนุษย
ฯลฯ
และเพื่อจะบอกวาพระเจาคือ “บิดา” ที่เฝารอบุตรผูหลงผิดใหกลับ
บาน พระองคตองยืนยันสิ่งนี้ดวยชีวิตของพระองคเองบนไมกางเขน

ดังนี้ เราจะเปนคริสตชนไมไดเลยหากเราไมเชื่อดวยสิ้นสุดจิตใจวา
“พระเจารักเรา”
2. เชื่อวาพระเยซูเจาทรงเปนพระบุตรของพระเจา ดวย
ความสัมพันธใกลชิดฉัน “พอลูก” นี้เอง พระองคจึงลวงรูความคิดและจิตใจของ
พระเจา และสามารถบอกความจริงทุกประการเกี่ยวกับพระเจาแกเราได
3. เชื่อฟงและนบนอบพระเยซูเจา เพราะทุกสิ่งที่พระองคตรัสลวน
เปนความจริง เราจึงตองเดิมพันชีวิตนิรันดรของเราดวยการปฏิบัติตามคําสั่ง
สอนทุกประการของพระองคอยางไมมีเงื่อนไข
ทั้งหมดนี้คือ “ความเชื่อ” ที่จะนําเราไปสู “ชีวิตนิรันดร” !
ในภาษากรีก คํา “ไอโอนีออส” ซึ่งแปลวา “นิรันดร” นั้น มีความหมาย
เชิงคุณภาพมากกวาปริมาณ
เพราะฉะนั้น “ชีวิตนิรันดร” จึงไมใชเพียง “ชีวิตที่ไมมีวันสิ้นสุด” หรือ
“ชีวิตที่ไมรูจักตาย” อันเปนความหมายเชิงปริมาณเทานั้น แตยังหมายรวมถึง
“ชีวิตที่มีคุณภาพเหมาะสมกับองคพระผูเปนเจา” หรือพูดงาย ๆ คือ “ชีวิตแบบ
พระเจา”
สรุปคือ คนทีเ่ ชื่อในพระเยซูเจาจะมีชีวิตแบบพระเจา !
“ชีวิตแบบพระเจา” คือชีวิตแหง “สันติสุข”
1. เรามีสันติสุขกับพระเจา พระองคทรงเปนบิดาของเรา เราไมตอง
กลัวพระเจาที่เรียกรองเครื่องบูชา และจองลงโทษมนุษยอยางเครงครัดอีกตอไป
2. เรามีสนั ติสุขกับโลก หลังจากไดประสบกับผลพวงจากสึนามิ เฮ
อริเคน ไตฝุน แผนดินไหว การกอการราย ความทุกขยาก อุบัติเหตุ ความตาย
ฯลฯ เราอาจเริ่มสงสัยวาโลกใบนี้นาอยูและเปนมิตรกับเราหรือไม ?
เมื่อพระเยซูเจาทรงบอกวาพระเจาผูทรงสรางโลกใบนี้มีหัวใจแบบ
“พอ” ความกังวลสงสัยในเรื่องดังกลาวจึงหมดไป เพราะ “พอ” ยอมไมสราง
โลกที่เปนศัตรูใหลูกอยูอาศัย

เมื่อขอเท็จจริงเปนเชนนี้ เราจึงเขาใจความหมายของความทุกขยาก
ตาง ๆ ในชีวิตไดมากขึ้นวา “ทุกสิ่ง” ลวนอยูในแผนการของ “พอ” เพื่อสอนและ
เตรียมเราใหพรอมสําหรับโลกใหมที่ดีกวา เมื่อเขาใจดังนี้ เรายอมอดทนและ
เผชิญหนากับความทุกขยากตาง ๆ ไดอยางมีสันติสุข
นอกจากนั้น บางปญหายังเปนผลดีกับตัวเราแมในโลกนี้เอง เชน “การ
เจ็บปวย” แมไมใชสิ่งที่นาปรารถนาแตก็เปนเสมือน “สัญญาณเตือนภัย” ใหเรา
ไปพบแพทยกอนที่โรครายหรือความตายจะมาเยือนเรา
3. เรามีสนั ติสุขกับเพื่อนมนุษย เมื่อเราไดรับการอภัยจากพระเจา
เราจึงรูจักใหอภัยและมองเพื่อนมนุษยอยางที่พระเจาทรงมอง เรารวมเปน
ครอบครัวเดียวกันดวยความรักและมีสันติสุข
4. เรามีสันติสขุ กับตัวเอง ในโลกนี้ไมมีใครรูจักตัวเราเองดีไปกวาตัว
เรา เรารูวาตัวเองเปนคนบาป ออนแอ และเหลวไหลมากเพียงใด จนบางครั้ง
เรารูสึกเกลียดตัวเอง ดูหมิ่นตัวเอง และสํานึกวาตัวเองไรคา
แตพระเยซูเจาทรงสอนใหเรามี “สันติสุข” กับตัวเอง เพราะแมเราจะ
รูสึกวาตัวเองดอยคามากสักเพียงใดก็ตาม เรายังมีคาเสมอในสายพระเนตรของ
พระเจาผูทรงเปน “พอ” ของเรา และพระองคยังทรงกางพระหัตถตอนรับเราใน
ฐานะ “บุตรและทายาทสวรรค” อยูเสมอ
“สันติสุข” เหลานี้เริ่มตนแลวตั้งแตในโลกนี้ และยังเปนความหวัง เปน
แรงบันดาลใจ และเปนเปาหมายในการดําเนินชีวิตของเรา เพื่อใหบรรลุถึง
“สันติสุข” ที่ครบสมบูรณในโลกหนา
“พระเจาทรงรักโลกอยางมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองคเดียว
ของพระองค เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไมพินาศแตจะมีชีวิต
นิรันดร” (ขอ 16)
นี่คือสาระสําคัญของพระวรสาร !

ที่วาเปนสาระสําคัญ เพราะพระวาจานี้เผยใหเราทราบความจริง
เกี่ยวกับพระเจา “พระบิดา” ชนิดที่ไมเคยมีใครคาดคิดมากอน จวบจนพระเยซู
เจาทรงบอกเราในวันนี้
1. พระบิดาคือผูริเริ่มแผนการแหงความรอด
ในอดีต ศาสนาของเราไดรับการนําเสนอราวกับวา อับราฮัม โมเสส
หรือบรรดาประกาศกตองคอยทําใหอารมณของพระบิดาสงบ หรือตองเฝาออน
วอนขอใหพระองครูจักอภัยโทษ แมทุกวันนี้บางคนยังพูดถึงพระบิดาราวกับวา
พระองคทรงเปนพระเจาที่นาเกรงขาม โกรธงาย และชอบจดจําความผิด
สวนความออนโยน ความรัก และการใหอภัยนั้นเปนลักษณะเฉพาะ
ของพระเยซูเจา บางคนถึงกับพูดวา เปนพระเยซูเจาเองที่ทรงออนวอนพระ
บิดาใหเปลี่ยนทัศนคติจากชอบลงโทษมาเปนใหอภัยมนุษย
แตวันนี้ พระเยซูเจาทรงทุบโตะบอกเราวา พระเจาพระบิดาคือผู
เริ่มตนแผนการแหงความรอด โดยทรง “ประทานพระบุตรเพียงพระองค
เดียวของพระองค” เพื่อทําใหผูที่เชื่อในพระองคมีชีวิตนิรันดร
2. พระบิดาคือองคความรัก
มนุษยมักคิดและเชื่อวา พระเจาคอยเฝาจับผิดมนุษยที่เลินเลอ ไมเชื่อ
ฟง หรือทรยศพระองค แลวทรงลงโทษเฆี่ยนตีเพื่อใหมนุษยหันกลับมาหา
พระองค
บางคนคิดวา พระเจาตองการใหมนุษยจงรักภักดีตอพระองค และให
โลกพิภพยอมจํานนตอพระองค เพียงเพื่อจะไดอวดศักดาบารมีของพระองคเอง
แตพระเยซูเจาทรงบอกเราชัดเจนวา พระบิดาทรงกระทําทุกสิ่ง “เพื่อ
ทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไมพนิ าศ แตจะมีชีวิตนิรนั ดร”
หมายความวาพระองคทรงกระทําทุกสิ่งไมใชเพื่ออวดศักดาหรือทําให
โลกสยบอยูแทบเทาของพระองค แตทรงทําทุกสิ่ง “เพื่อเรามนุษย” จะไดมีชีวิต
นิรันดร

พระองคจะไมมีวันมีความสุขเลยจนกวาบรรดาลูก ๆ ที่เรรอนของ
พระองคจะกลับถึงบานอยางปลอดภัย
ที่เปนเชนนี้เพราะธาตุแทของพระบิดาคือ “ความรัก”
3. สิ่งทีพ
่ ระเจารักคือโลก
พระวาจานี้บงบอกถึงความกวาง ความยาว และความลึกแหงความรัก
ของพระเจาวายิ่งใหญเพียงใด
พระเจาไมไดรักเฉพาะชาวยิว เฉพาะคนดี หรือเฉพาะคนที่รักพระองค
เทานั้น แตพระองครักคนทัง้ โลก !
นั่นคือทุกคน “ไมเวนใครเลย” ลวนรวมอยูในความรักอันกวางใหญ
ไพศาลของพระเจาทั้งสิ้น แมผนู ั้นจะนารังเกียจ หรือโดดเดี่ยวไรคนเหลียวแล
เพียงใดก็ตาม
ดังที่นักบุญเอากุสตินเคยพูดไววา “พระเจาทรงรักเราแตละคนราวกับ
วามีเราเพียงคนเดียวใหทรงรัก”
“ผูที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไมถูกตัดสินลงโทษ แตผทู ี่ไมมีความเชื่อก็
ถูกตัดสินลงโทษอยูแลว” (ขอ 18)
เราพึ่งจะไดยินวา “พระเจาทรงรักโลกมากจนประทานพระบุตรเพียง
พระองคเดียวของพระองคแกมนุษย” แลวอีกสองบรรทัดถัดมายอหนกลับพูดวา
“ผูที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไมถูกตัดสินลงโทษ แตผูที่ไมมีความเชื่อก็ถูกตัดสิน
ลงโทษ” ยิ่งไปกวานั้น พระเยซูเจาเองยังตรัสวา “เรามาในโลกนี้เพื่อพิพากษา”
(ยน 9:39)
พระเจาจะรักและตัดสินลงโทษมนุษยในเวลาเดียวกันไดอยางไร ?
เราสามารถอธิบายปรากฏการณดังกลาวไดดังนี้

สมมุติวาเรารักและคลั่งไคลละครเรื่อง “แดจังกึม” มาก จึงพยายาม
เก็บเงินเพื่อพาคนที่เรารักมากที่สุดไปดูสถานที่ถายทําในประเทศเกาหลี แตเดิน
ชมไดสักครูเดียว คนที่เรารักก็ออกอาการเซ็ง หงุดหงิด และเบือ่ หนายสุด ๆ
จะเห็นวา ความรักของเรากลายเปนการตัดสินคนที่เรารักไปแลว !
และคนที่ตัดสินยอมไมใชเราแน เพราะเรารักเขาอยางสุด ๆ และ
ปรารถนาดีตอเขาอยางสุด ๆ แตเปนคนที่เรารักนั่นแหละที่ตัดสินตัวเองวาเปน
คนที่ไมมีศิลปะอยูในหัวใจ !
ปฏิกิริยาของคนที่เรารักนั่นเองคือการตัดสิน !
กรณีของพระเยซูเจาก็เปนเชนเดียวกัน พระบิดาทรงสงพระองคมา
พรอมกับความรักและความปรารถนาอันยิ่งใหญที่จะชวยเรามนุษยใหรอดและมี
ชีวิตนิรันดร
เมื่อเราเผชิญหนากับพระองคแลวเราเชื่อ ไวใจ และรักพระองค เราได
ตัดสินตัวเองใหอยูในหนทางแหงความรอด
ตรงกันขามเมื่อเราเผชิญหนากับพระองคแลวรูสึกเฉย ๆ เย็นชา
ซ้ํารายบางคนยังรูสึกไมพอใจทีพ่ ระองคเขามายุงเกี่ยวกับชีวิตของตนมากเกินไป
...
ถาปฏิกิริยาของเราเปนดังนี้ เรานั่นแหละตัดสินลงโทษตัวเราเอง
พระเจามีแตรัก เปนเรามนุษยเองแหละที่ตัดสินและพิพากษาลงโทษ
ตัวเอง !
ผูที่เปนศัตรูกับพระเยซูเจาจะเกลียด “ความสวาง” เพราะความสวาง
ทําใหเขามองเห็นความเลวรายของตนเอง
สวนผูที่เชื่อในพระองคจะอยูฝายเดียวกับความจริง และไมกลัว “ความ
สวาง”
คําถามคือ “เรากลัวความสวางหรือไม ?”

