
บทอ่านจากหนงัสือประกาศกเยเรมีย์  ยรม 31:31-34 
องค์พระผูเ้ป็นเจ้าตรสัว่า “ดซู ิวนัเวลาจะมาถงึ เมือ่เราจะท�าพนัธสญัญาใหม่กบัพงศ์

พันธุ์อิสราเอลและพงศ์พันธุ์ยูดาห์ จะไม่เหมือนกับพันธสัญญาที่เราท�าไว้กับบรรพบุรุษ
ของเขา เมือ่เราจงูมอืเขาให้ออกมาจากแผ่นดนิอยีปิต์ เขาได้ละเมดิพนัธสญัญานัน้ แม้ว่า
เราเป็นเจ้านายของเขา” – องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส - นีจ่ะเป็นพันธสัญญาที่เราจะท�ากับ
พงศ์พนัธุอ์สิราเอลเมือ่เวลานัน้มาถงึ” - องค์พระผูเ้ป็นเจ้าตรสั - “เราจะใส่ธรรมบญัญตัิ
ของเราไว้ภายในเขา เราจะเขียนธรรมบัญญัติไว้ในใจของเขา เราจะเป็นพระเจ้าของเขา 
และเขาจะเป็นประชากรของเรา ไม่มีผู้ใดจะต้องสอนเพื่อนบ้านของตน หรือบอกพี่น้อง
ของตนอีกต่อไปว่า ‘จงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด’ เพราะทุกคนจะรู้จักเรา ตั้งแต่คนเล็ก
น้อยทีส่ดุจนถงึคนใหญ่โตทีส่ดุ” – องค์พระผูเ้ป็นเจ้าตรสั - “เราจะให้อภยัความผดิของ
เขา และจะไม่ระลึกถึงบาปของเขาอีกต่อไป”

เพลงสดุดี   สดด 51:1-2,10-13
ก) ข้าแต่พระเจ้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าตามความรักมั่นคงของพระองค์เถิด
โปรดทรงลบล้างการล่วงละเมิดของข้าพเจ้าเพราะพระกรุณาของพระองค์
โปรดทรงล้างข้าพเจ้าให้สะอาดหมดจดจากความผิดของข้าพเจ้า
โปรดช�าระข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์จากบาปที่ข้าพเจ้าได้กระท�า
ข) ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงสร้างใจที่ใสสะอาดไว้ในข้าพเจ้า
โปรดทรงฟื้นฟูดวงจิตของข้าพเจ้าให้มั่นคง
ขออย่าทรงผลักไสข้าพเจ้าไปจากพระพักตร์
ขออย่าทรงยกพระจิตศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ออกจากข้าพเจ้าเลย
ขอพระองค์ประทานความชื่นชมที่ทรงช่วยให้รอดพ้นคืนให้ข้าพเจ้า
ขอพระองค์ทรงค�้าจุนจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไว้ในข้าพเจ้า
ค) ข้าพเจ้าจะได้สอนผู้ล่วงละเมิดให้รู้จักทางของพระองค์
แล้วคนบาปก็จะกลับมาหาพระองค์

บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรู  ฮบ 5:7-9 
พี่น้อง ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระชนมชีพบนแผ่นดินนี้ พระองค์ทรงอธิษฐาน ทูล

อ้อนวอนคร�่าครวญและร�่าไห้ต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นความตายได้ 
พระเจ้ากไ็ด้ทรงสดบัเพราะความเคารพย�าเกรงของพระเยซเูจ้า ถงึแม้ว่าพระเยซเูจ้าทรง
เป็นพระบตุร กย็งัทรงเรยีนรูท้ีจ่ะนอบน้อมเชือ่ฟังโดยการรบัทรมาน และเมือ่ทรงกระท�า
ภารกิจของพระองค์ส�าเร็จบริบูรณ์แล้ว ก็ทรงกลับเป็นผู้บันดาลความรอดพ้นนิรันดรแก่
ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์

สัปดาห์ที่ 5
เทศกาลมหาพรต

ทำ�วัตรสัปด�ห์ที่ 1



บทอ่านจากพระวรสารนกับุญยอห์น ยน 12:20-33 
ผู้ที่ขึ้นไปนมัสการที่กรุงเยรูซาเล็มในงานฉลองนัน้ บาง

คนเป็นชาวกรีก เขาไปหาฟิลิป ซึ่งมาจากหมู่บ้านเบธไซดา 
ในแคว้นกาลิลี แล้วถามว่า ‘ท่านครับ พวกเราอยากเห็นพระ
เยซูเจ้า’ ฟิลิปจึงไปบอกอันดรูว์ แล้วอันดรูว์กับฟิลิปจึงไปทูล
พระเยซูเจ้า

พระเยซเูจ้าตรสัตอบเขาว่า “เวลาทีบ่ตุรแห่งมนษุย์จะได้
รบัพระสริริุง่โรจน์มาถงึแล้ว เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลาย
ว่า ถ้าเมลด็ข้าวไม่ได้ตกลงในดนิ และตายไป มนักจ็ะเป็นเพยีง
เมลด็เดยีวเท่านัน้ แต่ถ้ามนัตาย มนักจ็ะบงัเกดิผลมากมาย ผู้
ทีร่กัชวีติของตนย่อมจะเสยีชวีตินัน้ ส่วนผูท้ีพ่ร้อมจะสละชวีติ
ของตนในโลกนี้ ก็ย่อมจะรักษาชีวิตนัน้ไว้ส�าหรับชีวิตนิรันดร 
ถ้าผู้ใดรับใช้เรา ผู้นัน้จงตามเรามา เราอยู่ที่ใด ผู้รับใช้ของ
เราก็จะอยู่ที่นัน่ด้วย ถ้าผู้ใดรับใช้เรา พระบิดาจะประทานเกียรติแก่เขา บัดนี้ จิตใจของเราหวั่นไหว เราจะพูด
อะไรเล่า จะกล่าวว่า ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเวลานีก้ระนัน้หรือ? หามิได้ แต่เพราะเหตุ
นี้เองข้าพเจ้าได้มาถึงเวลานี้ ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดประทานพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระนามของพระองค์เถิด!”

แล้วมีเสียงดังจากฟ้าว่า ‘เราได้ให้พระสิริรุ่งโรจน์แล้ว และจะให้อีก’
ประชาชนที่ยืนอยู่ที่นัน่ได้ยินเสียง จึงพูดว่า “ฟ้าร้อง” แต่บางคนว่า ‘ทูตสวรรค์ได้พูดกับเขา’ พระเยซู

เจ้าตรัสว่า ‘เสียงนี้เกิดขึ้นมิใช่เพื่อเรา แต่เพื่อท่านทั้งหลาย บัดนี้ ถึงเวลาที่จะพิพากษาโลกแล้ว บัดนี้ เจ้า
นายแห่งโลกนีก้�าลังจะถูกขับไล่ออกไป และเมื่อเราจะถูกยกขึ้นจากแผ่นดิน เราจะดึงดูดทุกคนเข้ามาหาเรา’

พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้ แสดงว่าพระองค์ทรงทราบว่าจะสิ้นพระชนม์อย่างไร

หลังจากรอดพ้นเงื้อมมือของชาวยิวมาได้หลายครั้งหลายครา ที่สุดเวลาแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระ
เยซูเจ้าก็มาถึง เวลาที่พระองค์จะต้องถูกยกขึ้นจากแผ่นดิน เวลาที่พระองค์จะดึงดูดทุกคนมาหาพระองค์
เพื่อ “พระเจ้าจะให้อภัยความผิดของเขา และจะไม่ระลึกถึงบาปของเขาอีกต่อไป”

แม้จิตใจจะหวั่นกลัว แต่เมื่อ “เวลานี้” มาถึง พระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังพระบิดาโดย
การยอมรับทรมานและความตายบนไม้กางเขน เพื่อให้บังเกิดผลเป็นชีวิตนิรันดรแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อม
เชื่อฟังพระองค์

ส�าหรับพระองค์ ความตายและพระสิริรุ่งโรจน์คือสองด้านของเหรียญเดียวกัน!



ชาวกรีกมีนิสัยชอบทองเท่ียวไปท่ัวโลกเพื่อทําการคาขายและแสวงหา

ส่ิงใหม ๆ  จึงไมใชเรื่องแปลกท่ีเราจะพบชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็มระหวาง

เทศกาลปสกาอันย่ิงใหญเชนน้ี 

นอกจากชอบแสวงหาส่ิงใหม ๆ แลว ชาวกรีกยังชอบแสวงหาความ

จริงเปนชีวิตจิตใจ  พวกเขาชอบศึกษาลัทธิปรัชญา และศาสนาตาง ๆ  และมัก

เปล่ียนอาจารยไปเรื่อย ๆ จนกวาจะไดความจริงท่ีนาพอใจ 

ชาวยิวกลุมน้ีคงไดเขาไปในพระวิหารท่ีลานช้ันนอกสําหรับคนตาง

ศาสนา และมีโอกาสเห็นพระเยซูเจาชําระพระวิหาร จนเกิดแรงบันดาลใจให

อยากรูจักพระองค 

พวกเขาไปหาฟลิป อาจเปนเพราะช่ือฟลิปเปนภาษากรีก แตฟลิปไมรู

จะทําอยางไรดี เขาจึงไปปรึกษาอันดรูวซึ่งเคยพาเปโตร และเด็กชายเล็ก ๆ 

พรอมกับขนมปง 5 กอนและปลา 2 ตัวไปพบพระเยซูเจาแลว 

อันดรูวรูดีวาไมมีใครนารําคาญหรือนาเบ่ือหนายสําหรับพระเยซูเจา 

พระองคไมเคยขับไลไสสงคนท่ีมีหัวใจแสวงหาพระองคใหกลับไปมือเปลา ! 

 

“เวลาที่บุตรแหงมนุษยจะไดรับพระสิริรุงโรจนมาถึงแลว” (ขอ 23) 

คําพูดของพระเยซูเจาประโยคน้ีคงทําใหผูฟงพากันกั้นหายใจดวยความ

ต่ืนเตน เพียงแตวาส่ิงท่ีพวกเขาคาดหวังน้ันชางตางกับส่ิงท่ีพระเยซูเจาตองการ

หมายถึงราวหนามือกับหลังมือ 

คํา “บุตรแหงมนุษย” มีท่ีมาจากหนังสือประกาศกดาเนียลบทท่ี 7 ขอ 

13-14 ท่ีวา “ดูเถิด มีทานผูหนึ่งเหมือนบุตรมนุษยมาพรอมกับบรรดาเมฆของ

สวรรค และทานมาหาผูเจริญดวยวัยวุฒิน้ัน เขานําทานมาเฝาตอเบ้ืองพระ

พักตรพระองค  ราชอํานาจ ศักดิ์ศรี กับราชอาณาจักร เขานํามามอบไวกับทาน 

เพื่อบรรดาชนชาติ ประชาชาติท้ังปวง และภาษาท้ังหลายจะปรนนิบัติทาน 

ราชอาณาจักรของทานเปนราชอาณาจักรนิรันดร” 



 เบ้ืองหลังของคําทํานายน้ีคือ โลกในยุคของดาเนียลตกอยูภายใต

อํานาจของอาณาจักรใหญส่ีแหงอันไดแก อัสซีเรีย บาบิโลน มีเดีย และเปอรเซีย  

ผูคนของท้ังส่ีอาณาจักรลวนมีจิตใจโหดรายเหมือนสัตวปาซึ่งดาเนียลเปรียบตัว

แรกเปนสิงโตมีปกนกอินทรี  ตัวท่ีสองเหมือนหมีท่ีมีกระดูกซี่โครงสามซี่อยู

ระหวางฟน  ตัวท่ีสามเปนเสือดาวส่ีหัวพรอมกับปกนกส่ีปก  และตัวสุดทายเปน

สัตวรายพรอมฟนเหล็กมหึมาท่ีนากลัวท่ีสุด 

 จึงเปนความใฝฝนของชาวยิวท่ีจะเห็นอํานาจใหมและอาณาจักรใหม ท่ี

ผูคนมีจิตใจออนโยนเหมือน “บุตรมนุษย” ไมใชดุรายเหมือน “ลูกสัตวปา” 

 แตยุคทองแหงอํานาจใหมจะเกิดขึ้นไดอยางไร ในเมื่อชาวยิวเปนเพียง

ชนชาติเล็ก ๆ และออนแอ  หนทางเดียวท่ีจะเปนไปไดคืออาศัย “พระหัตถอัน

ทรงฤทธิ์ของพระเจา” 

 บุคคลท่ีมีจิตใจเหมือน “บุตรมนุษย” ในภาพนิมิตของดาเนียล จึงถูก

นํามาใชเพื่อหมายถึง “บุตรแหงมนุษย” ท่ีพระเจาจะสงมาเพื่อนําพาชาวยิว

ไปสูยุคใหมแหงอํานาจและสถาปนาอาณาจักรอันย่ิงใหญเท่ียงแทถาวร 

 เพราะฉะน้ัน เมื่อพระองคตรัสวา “เวลาท่ีบุตรแหงมนุษยจะไดรับพระ

สิริรุงโรจนมาถึงแลว” ยอมหมายความวาปกลองรบไดล่ันแลว  ขบวนการกูชาติ

ไดเริ่มตนแลว 

 แต “พระสิริรุงโรจน” ของพระเยซูเจาไมไดหมายถึงอาณาจักรอัน

ย่ิงใหญทางโลก ตรงกันขาม พระองคหมายถึง “กางเขน” 

นาเสียดายท่ีชาวยิวไมเขาใจคําสอนของพระองค อีกท้ังไมพยายามท่ี

จะเขาใจอีกดวย ! 

 นอกจากจะสอนวา “กางเขน” เปนหนทางสู “พระสิริรุงโรจน” แลว 

พระองคยังไดประทานคําสอนอันเปนอมตะแกเราอีก 3 ประการดวยกัน 

 1. ความตายกอใหเกิดชีวิต  เมล็ดขาวสาลีจะไมบังเกิดผลเลยหากมัน

ถูกเก็บรักษาไวในท่ีปลอดภัยและมั่นคง ตอเมื่อมันถูกโยนและจมลงบนพื้นดินท่ี

เย็นชุมดุจดังหลุมศพน่ันแหละ มันจึงจะเจริญงอกงามและบังเกิดผล 



 ในอดีต ไมใชเปนเพราะโลหิตของบรรดามรณสักขีดอกหรือท่ีทําให

พระศาสนจักรเจริญเติบโตดังเชนปจจุบัน ? 

 สําหรับตัวเราก็เชนกัน เมื่อใดก็ตามท่ีเราฝงความตองการและความ

ทะเยอทะยานสวนตัว เมื่อน้ันเราจะกลายเปนขารับใชท่ีมีประโยชนย่ิงสําหรับ

พระเจา 

 2. การสละชีวิตจะรักษาชีวิตไว  ผูท่ีรักชีวิตของตนมักมีสาเหตุ 2 

ประการคือ เห็นแกตัว และตองการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 

 ใหเราลองจินตนาการดูวาโลกของเราจะสูญเสียอะไรบาง หากไมมีผูใด

พรอมจะสละความเห็นแกตัวหรือความมั่นคงในชีวิตของตน เพื่องานพัฒนาวิจัย

ดานตาง ๆ ท่ีเต็มไปดวยอันตรายและเส่ียงภัย  โลกของเราเปนหน้ีบุญคุณผูท่ี

พลีแรงกายและแรงใจอุทิศตนแดพระเจาและเพื่อนมนุษยมากมายมหาศาล

จริงๆ 

 พระเยซูเจาจึงตรัสยํ้าหลายครั้งหลายโอกาสวา “ผูท่ีรักชีวิตของตน

ยอมจะเสียชีวิตน้ัน สวนผูท่ีพรอมจะสละชีวิตของตนในโลกน้ี ก็ยอมจะรักษา

ชีวิตน้ันไวสําหรับชีวิตนิรันดร” (มก 8:35; มธ 16:25; 10:39; ลก 9:24; 17:33) 

 3. การรับใชนํามาซ่ึงเกียรติอันย่ิงใหญ  บุคคลท่ีโลกจดจําดวยความ

รักคือผูท่ีอุทิศตนรับใชผูอ่ืน แตนาเสียดายท่ีโลกยุคใหมรูจักการรับใชนอยลงทุก

ที ส่ิงท่ีพวกเขาสนใจคือผลประโยชนทางธุรกิจ ซึ่งแมจะทําใหเขาร่ํารวยเปน

เศรษฐีหมื่นลานได แตจะไมมีผูใดรักเขา 

  บังเอิญวา “ความรัก” คือ “ความมั่งคั่ง” ท่ีแทจริงของชีวิต 

 ย่ิงเปนการรับใชพระเยซูเจาดวยแลว เกียรติท่ีไดรับน้ันชางย่ิงใหญ

จริงๆ เพราะพระองคตรัสวา “ผูใดรับใชเรา พระบิดาจะประทานเกียรติแกเขา” 

 

“บัดนี้ ใจของเราหว่ันไหว...บัดนี้ เจานายแหงโลกนี้กําลังจะถูกขับไล

ออกไป” (ขอ 27,31) 



 ยอหนไมไดเลาเรื่องความทุกขทรมานของพระเยซูเจาในสวนเกทเสมนี

เหมือนผูเขียนพระวรสารคนอ่ืน  แตทานเลาตอนน้ีวาพระองคพยายามหลีกหนี

กางเขนเชนกัน “ขาแตพระบิดาเจา โปรดชวยขาพเจาใหพนจากเวลาน้ี” (ขอ 27) 

 แนนอน ไมมีใครอยากตายขณะอายุ 33 ป  ย่ิงเปนความตายบนไม

กางเขนดวยแลวย่ิงไมมีใครตองการ  พระเยซูเจาก็กลัวและไมตองการ

เชนเดียวกัน 

เพราะกลัว คุณคาแหงความนบนอบท่ีพระองคมีตอพระบิดาจึงสูงสง

เปนอยางย่ิง  หากพระองคนบนอบไดงาย ๆ แลวจะมีคุณคาไดอยางไร ? 

 เพราะ “ความกลาหาญ” ท่ีแทจริงไมไดอยูท่ี “ไมกลัว” แตอยูท่ี แมกลัว

จนตัวส่ันก็ยัง “ทําในส่ิงท่ีควรทํา” 

 ท้ัง ๆ ท่ีกลัวและเครียด พระเยซูเจาก็ยังมีความบรรเทาใจ เพราะทรง

มองเห็นชัยชนะรออยูเบ้ืองหนา ! 

หากพระองคนบนอบพระบิดาและยอมรับไมกางเขน ผลท่ีจะตามมา

คือ “เจานายแหงโลกน้ี (ซาตาน) จะถูกขับไลออกไป” 

นอกจากอํานาจของซาตานจะถูกทําลายแลว พระองคยังมองเห็นภาพ

ท่ีพระองคถูกยกขึ้นบนไมกางเขน สามารถดึงดูดมนุษยทุกคนใหมาหาพระองค 

“เมื่อเราจะถูกยกขึ้นจากแผนดิน เราจะดึงดูดทุกคนเขามาหาเรา” (ขอ 

32) 

พระองคตระหนักดีวา หนทางสูชัยชนะขั้นสูงสุดอยูท่ี “พลังดึงดูดของ

ไมกางเขน” และประวัติศาสตรไดพิสูจนแลววาพระองคเปนฝายถูก 

“พลังรัก” ไมมีวันตาย  สวน “พลังอํานาจ” ตายหมด ! 

นครนินีเวห เมืองไทระอันย่ิงใหญ รวมถึงบรรดาชาติมหาอํานาจท้ังใน

อดีตและปจจุบันลวนลมสลายไปหมดแลว หรือกําลังจะลมสลายในเร็ววันน้ี 

แตอาณาจักรของพระคริสตเจาซึง่มีรากฐานอยูท่ี “ไมกางเขน” ยังคงอยู 

และกําลังแผขยายออกไปทุกวัน 



หากพระองคเลือกหนทางของพระเมสสิยาหผูพิชิตตามท่ีชาวยิว

คาดหวัง อาจมีนักประวัติศาสตรจารึกผลงานของพระองคไวในหนังสือบางบาง

เลม 

แตพระองคเลือกเปนกษัตริยแหงความรักท่ีมีบัลลังกจารึกอยูในหัวใจ

ของมนุษยทุกคนช่ัวกัลปวสาน 

อาณาจักรของพระองคมีพื้นฐานอันมั่นคงอยางย่ิงน่ันคือ “ความรักอัน

เสียสละ” ! 

 

เกิดอะไรขึ้นระหวางการเริ่มตนดวยความกลัว แลวลงเอยดวยชัยชนะ

หรือ ? 

คําตอบคือ “พระสุรเสียงของพระเจา” 

กอนหนาน้ี ชาวยิวเช่ือมั่นวาพระเจาตรัสกับมนุษยตรง ๆ เชน ทรงตรัส

กับซามูแอล (1 ซมอ 3:1-14) กับประกาศกเอลียาห (1 พกษ 19:1-18) และกับ

เอลีฟาซ (โยบ 4:16) 

แตในสมัยของพระเยซูเจา การท่ีพระเจาตรัสกับมนุษยตรง ๆ 

กลายเปนอดีตท่ีไมมีวันหวนกลับ  แมแตการตรัสผานประกาศกก็ยังไมมี  ส่ิง

เดียวท่ีชาวยิวเช่ือวามีอยูคือ Bath qol (บาธ โคล) แปลวา “ธิดาแหงเสียง” ซึ่ง

หมายถึงเสียงกอง เสียกระซิบ เสียงอันแผวเบายากแกการไดยิน  ไมใชเสียงพูด

ตรง ๆ อันมีชีวิตชีวาเหมือนยุคอดีตอันย่ิงใหญ 

แตเสียงท่ีตรัสกับพระเยซูเจาครั้งน้ีเปน “พระสุรเสียงของพระเจา” 

จริงๆ 

นาสังเกตวาพระสุรเสียงของพระเจามีมาถึงพระเยซูเจาในโอกาสสําคัญ

ท้ังส้ิน ไมวาจะเปนคราวท่ีพระองคทรงรับพิธีลางเพื่อเริ่มตนภารกิจท่ีไดรับ

มอบหมายจากพระบิดา (มก 1:11) หรือคราวท่ีพระองคทรงจําแลงพระกาย

อยางรุงโรจนเพื่อตัดสินใจวาจะเดินหนาตอไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับการตรึง

บนไมกางเขนหรือไม (มก 9:7) 



และครั้งน้ีท่ีรางกายและจิตใจของพระองคเหน่ือยลา และตองการ

ความชวยเหลือจากพระเจา !!! 

เปนบุญอยางย่ิงท่ีพระเจาทรงกระทําเชนเดียวกันน้ีกับเราทุกคนดวย  

พระองคไมเคยมอบหมายภารกิจแลวปลอยใหเราตอสูดิ้นรนตามลําพังเลย 

เมื่อเราเครียด  เมื่อเราออนแรง  หากเราฟง เราจะไดยินพระสุรเสียง

ของพระองค  พระสุรเสียงท่ีจะทําใหเรามีพลังสูชีวิตตอไป ! 

นาเสียดายท่ีทุกวันน้ี ไมใชพระเจาไมตรัสกับเรา แตเปนเราที่ไมฟง! 



สัปดาหท่ี 5 เทศกาลมหาพรต ป B 

วัน ท่ี 25 มีนาคม 2012/2555 

ยน 12.20-33 

บทเทศน  

 พระวรสารตอนน้ีกลาวถึงชวงพระมหาทรมานในพระชนมชีพ

ของพระเยซูเจา     พระองคประทับตามลําพังขณะที่พระองคเขาตรีทูตใน

สวนมะกอกเทศ. พระเยซู เจาทรงรําพึงถึงชี วิตและมรณกรรมของ

พระองควา “ถาเมล็ดขาวไมไดตกลงในดินและตายไป มนก็จะเปนเพียง

เมล็ดเดียวเทาน้ัน” (ยน 12.24) พระองคหมายถึงชีวิตของพระองคเอง คือ

การปลอยวางทุกสิ่งเพื่อนําชีวิตมาสูพระองคเองและคนอื่น 

 “kenosis” การทําตนใหวางเปลา.สิ่งที่ดูขัดแยงกันระหวางยอม

ตายแลวบังเกิดผล กับการรักษาชีวิตที่ไมบังเกิดผล  น่ันคือ ถาคุณรักษา

ชีวิตไว  คุณจะอยู “คนเดียว”  ประเด็นของลักษณะที่ขัดแยงกันน้ี คือ

ระหวางเมล็ดที่ไมตายกับ “การบังเกิดผลมากมาย”  ความขัดแยงกัน

เพิ่มขึ้น เมื่อเนนการใชคํา “รัก” กับคํา “เกลียด” แ ละคํา “การทําลาย 

(สูญเสีย) กับคํา“การสงวนรักษา”  

 ความรักกับความเกลียด, การทําลายกับเก็บรักษา เปนสิ่งขัดแยง

กันเวลาเราพูดคุยกัน 

 ในพระวรสารโดยนักบุญยอหน “การเกลียดโลก” หมายถึงการ

ปฏิเสธที่จะติดยึดชีวิตทางโลกที่ขัดขวางการเขาพระอาณาจักรสวรรค. 

ความหมายท่ีแทจริงของความสุข คือ มีชีวิตเพื่อผูอื่นและตายตอตัวเอง 

“ความจริง คนที่โงสําหรับโลกจะเปนคนฉลาดที่สุดเฉพาะพระพักตรพระ



เจา” โลกบอกวา “กอบโกยเขาตัวมากๆ” แตพระเจาตรัสวา “ใหคนอ่ืน

มากๆ”  

 บทอานพระวรสารเปนการเตือน ไมใหเราหมกมุนกับสิ่งของ

วัตถุ ความปลอดภัยทางโลก และหลักประกันสําหรับอนาคต. พระเยซูเจา

ทรงเทศนสอนตรงกันขาม น่ันคือ เราพรอมที่จะปลอยวางสิ่งที่เรามีและ

สิ่งที่เราเปน  แลวเหลือเพียงสิ่งเดียว คือ รักและรับใชคนอื่น. คนที่รับใช

ผูอื่นเชนน้ันได เขาตองใกลชิดพระเยซูเจา เดินตามหนทางพระองค ซึ่ง

ไปสูเนินกลโกธา 

 การปลดเปลี้องหรือไมติดยึดสิ่งใดเหมือนที่พระเยซูเจาทรง

ภาวนาเปนเวลานานในสวนมะกอกเทศวา“พระบิดาเจาขา ... ขออยาให

เปนไปตามใจขาพเจา แตใหเปนไปตามพระประสงคของพระองคเถิด” 

(มธ 26.39) เปนชวงเวลาที่พระเยซูเจาทรงยอมรับและยอมจํานนตอพระ

บิดาเจา ขณะเดียวกัน จึงเปนเวลาที่พระสิริของพระเจาเร่ิมฉายแสงมายัง

พระเยซูเจา. มาถึงจุดสุดยอดเมื่อพระเยซูเจาทรงภาวนาจากกางเขน  

 




