วันอาทิตยที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา
ขาวดี มธ 11:2-11
2
ขณะที่ยอหนถูกจองจําอยูในคุก เขาไดยินขาวกิจการของพระเยซูเจา จึงใชศิษยไปทูล
ถามพระองควา 3“ทานคือผูที่จะมาหรือเราจะตองรอคอยใครอีก” 4พระเยซูเจาตรัสตอบวา “จง
ไปบอกยอหนถึงสิ่งที่ทานไดยินและไดเห็น 5คนตาบอดกลับแลเห็น คนงอยเดินได คนโรคเรื้อน
หายจากโรค คนหูหนวกไดยิน คนตายกลับคืนชีพ คนยากจนไดรับการประกาศขาวดี 6ผูที่ไม
แคลงใจในเรายอมเปนสุข” 7ขณะที่คนเหลานั้นกําลังจะจากไป พระเยซูเจาตรัสกับประชาชน
เกี่ยวกับยอหนวา “ทานทั้งหลายไปดูอะไรในถิ่นทุรกันดาร ไปดูตนออไหวไปมาตามสายลมหรือ
มิใชเชนนั้น 8แลวทานไปดูอะไรเลา ดูคนสวมเสื้อผาสวยงามหรือ คนที่สวมเสื้อผาสวยงามอยูใน
พระราชวัง 9ถาเชนนั้นทานไปดูอะไร ไปดูประกาศกหรือ ถูกแลว เราบอกทาน 10และเหนือกวา
ประกาศกเสียอีก ผูนี้เองที่พระคัมภีรกลาวถึงวา
เราสงทูตของเรานําหนาทาน
เพื่อเตรียมทางไวสําหรับทาน
11
“เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ในหมูผูที่เกิดจากหญิง ไมมีใครยิ่งใหญกวายอหนผูทํา
พิธีลาง ถึงกระนั้น ผูต่ําตอยที่สุดในอาณาจักรสวรรค ก็ยังยิ่งใหญกวายอหน
*****************************
1. “ทานคือผูที่จะมาหรือเราจะตองรอคอยใครอีก”
ลักษณะเดนประการหนึ่งของยอหนที่ทําใหประชาชนเชื่อวาทานเปนประกาศกคือความ
ตรงไปตรงมาไมยอมออนขอใหคนผิด ทานทนเห็นคนผิดโดยไมติเตียนหรือตักเตือนไมได
เฮโรด อันติพาส โอรสของกษัตริยเฮโรดมหาราช เสด็จประพาสกรุงโรมเพื่อเยี่ยมเยียน
พระอนุชาแลวเกิดพอพระทัยชายาของพระอนุชา เมื่อเสด็จกลับแควนกาลิลีจึงหยามเหสีของตน
แลวอภิเษกสมรสใหมกับนองสะใภของพระองคเอง
ยอหนตําหนิเฮโรดอยางรุนแรงและเปดเผย จนถูกจับขังคุกใตดินในปอมมาเครัสซึ่งอยู
บนเทือกเขาทางตะวันออกของทะเลตาย
ปกติการติดคุกใตดินก็ถือวาเลวรายมากอยูแลว แตสําหรับยอหนยิ่งเลวรายมากกวาอีก
เพราะตั้งแตเด็กทานคุนเคยกับชีวิตในทะเลทรายซึ่งมีลมบริสุทธิ์พัดผาน มีทองฟากวางใหญเปน
หลังคา แลวจู ๆ ตองมาอยูในคุกใตดินที่ทั้งอับและคับแคบ
เมื่อตกอยูในสถานการณเลวรายเชนนี้ หลากหลายคําถามจึงผุดขึ้นในความคิดของ
ยอหน หนึ่งในนั้นคือ “ทานคือผูที่จะมาหรือเราจะตองรอคอยใครอีก” ?! (มธ 11:3)
เบื้องหลังของคําถามอาจเปนขอหนึ่งขอใดดังนี้

1.
บรรดาศิษยไปเยี่ยมยอหนในคุกแลวถามวาพระเยซูเจาคือผูที่จะเสด็จมาจริง
หรือ ? คําตอบของยอหนคือ “ถาพวกเจาสงสัยก็ไปพบพระองค แลวดูสิวาพระองคกําลังทํา
อะไร จะไดหายสงสัย”
หากสมมุติฐานนี้เปนจริงก็ตองถือวาคําตอบของยอหนยอดเยี่ยมทีส่ ุด เพราะ
สําหรับผูที่สงสัยในตัวพระเยซูเจา คําตอบที่ดีที่สุดไมไดอยูที่การหยิบยกเหตุผลมาโตเถียง
หักลางกัน แตอยูที่การพูดวา “ลองมอบชีวิตของคุณใหพระองคสิ แลวดูซิวาพระองคจะทํา
อะไรไดบาง ?”
2.
ยอหนอาจหมดความอดทนจริง ๆ เพราะทานเทศนสอนอยูเสมอวา “บัดนี้
ขวานกําลังจออยูที่รากของตนไมแลว ตนไมตนใดที่ไมเกิดผลดีจะถูกโคนและโยนใสไฟ” (มธ
3:10) หรือ “เขากําลังถือพลั่วอยูแลว จะชําระลานนวดขาวใหสะอาด จะรวบรวมขาวใสยุง สวน
ฟางนั้นจะเผาทิ้งในไฟที่ไมรูดับ” (มธ 3:12)
แตพระเยซูเจากลับไมลงมือทําลายคนบาปใหสิ้นซากเสียที ยอหนจึงเริ่มผิดหวัง
และหมดความอดทนจนตองสงศิษยไปถามพระองค
ใช ยอหนผิดหวังเพราะทานหวังผิด !
ผูใดก็ตามที่คาดหวังความเกรี้ยวกราดรุนแรงจากพระเยซูเจา ยอมตองผิดหวัง
เสมอ สวนผูที่แสวงหาความรักและความเมตตาจากพระองคจะไมมีวันพบกับคําวาผิดหวังเลย
3.
มีบางคนคิดวาหลังจากถูกจองจําในคุก ยอหนไดไตรตรองและเชื่อวาพระเยซู
เจาคือพระเมสสิยาห ทานสงศิษยไปถามพระองคเพียงเพื่อใหความเชื่อลุกโชนขึ้นเทานั้น ไมใช
เพราะทานหมดความอดทน
ไมวาเบื้องหลังของคําถามจะเปนเชนใดก็ตาม ความสําคัญนั้นอยูที่คําตอบของพระเยซู
เจาซึ่งมีน้ําเสียงบงบอก “ความเชื่อมั่น” เต็มที่
“จงไปบอกยอหนถึงสิ่งที่ทานไดยินและไดเห็น” (มธ 11:4)
พระองคเชื่อมั่นวาทรงเปน “พระเมสสิยาห” ถึงกับกลาทาใหดูที่ “ผลงาน” ของพระองค
ผลงานอันเกิดจากการ “กระทํา” มิใชเปนเพียง “ลมปาก” หรือ “สัญญาลม ๆ แลง ๆ” อยางที่
นักการเมืองสวนใหญนิยมพูดกัน
ทุกวันนี้ พระองคยังทรง “กระทําผลงาน” เดียวกันนั่นคือ
- ทรงทําใหคนตาบอด ที่มองไมเห็นความจริงเกี่ยวกับตัวเอง เกี่ยวกับเพื่อนมนุษย และ
เกี่ยวกับพระเจา ไดมองเห็น
- ทรงทําใหขาของคนงอยแข็งแรง สามารถยืนหยัดอยูในหนทางที่ถูกตองได
- ทรงทําใหคนโรคเรื้อนที่ติดเชื้อจากบาป บริสุทธิ์ผุดผอง
- ทรงทําใหคนหูหนวกที่ไมไดยินเสียงมโนธรรมและเสียงของพระเจา ไดยิน
- ทรงทําใหคนตายหรือหมดเรี่ยวแรงเพราะบาป ไดฟนคืนสูชีวิตใหม
- ทรงทําใหคนยากจนกลายเปนคนร่ํารวยความรักของพระเจา

พรอมกันนั้น พระองคทรงฝากศิษยไปบอกยอหนวา “ผูที่ไมแคลงใจในเรายอมเปน
สุข” (มธ 11:6)
นี่เปนดั่งคําเตือนเพราะยอหนยึดมั่นความจริงเพียงครึ่งเดียว !
สําหรับยอหน พระเจาคือผูศักดิ์สิทธิ์และผูทําลายลาง แตพระเยซูเจาทรงประกาศขาวดี
วาพระเจาคือ “ผูศักดิ์สิทธิ์และเปยมดวยความรัก”
จริงอยู พระองคไมไดกระทําตามที่ยอหนคาดหวัง แตพระองคทรงพิสูจนใหโลกเห็นแลว
วา “ความรักแกปญหาไดมากกวาความรุนแรง”
2. “ในหมูผูที่เกิดจากหญิง ไมมีใครยิ่งใหญกวายอหน”
นอยคนนักจะไดรับคําชมเชนเดียวกับยอหน พระองคทรงชมเชยยอหนดวยการถามนํา
วา “ทานทั้งหลายไปดูอะไรในถิ่นทุรกันดาร ?” (มธ 11:7)
1.
“ไปดูตนออไหวไปมาตามสายลมหรือ มิใชเชนนั้น” (มธ 11:7)
ตนออพบไดดาษดื่นสองฟากฝงแมน้ําจอรแดนจนคํา “ตนออไหว” กลายเปน
สํานวนหมายถึง “สิ่งธรรมดา”
อีกความหมายหนึ่งไดมาจากความสามารถในการลูลมของมัน ตนออจึง
หมายถึงคนโลเล เอาแนเอานอนไมได เหมือนคนไมมีกระดูกสันหลัง
เทากับพระเยซูเจาทรงชมเชยยอหนวา “หนักแนน” และ “ไมธรรมดา”
2.
“ดูคนสวมเสื้อผาสวยงามหรือ คนที่สวมเสื้อผาสวยงามอยูในพระราชวัง” (มธ
11:8)
คนสวมเสื้อผาสวยงามคือบรรดาขาราชสํานักซึ่งเชี่ยวชาญในการพูดปอยอให
กษัตริยพอพระทัย แตยอหนมีภารกิจเสี่ยงตายในการบอกความจริงแกกษัตริยเฮโรด
พระองคทรงยกยองทานเปน “ทูตของพระเจา” ไมใชขาราชสํานักของเฮโรด
3.
“ไปดูประกาศกหรือ ถูกแลว” (มธ 11:9) พระองคทรงยกยองยอหนเปน
ประกาศก
ประกาศกคือผูที่พระเจาทรงวางพระทัยเปดเผยความลับใหทราบดังที่ประกาศก
อาโมสกลาววา “พระเจามิไดทรงกระทําอะไรโดยมิไดเปดเผยความลี้ลับใหแกผูรับใชของ
พระองค คือประกาศก” (อมส 3:7)
พระองคทรงชื่นชมยอหนวาเปนประกาศกผูมีปรีชาญาณของพระเจาอยูใน
สติปญญา มีความจริงของพระองคอยูที่ริมฝปาก และมีความกลาหาญของพระองคอยูในหัวใจ
4.
“และเหนือกวาประกาศกเสียอีก” (มธ 11:10) พระองคทรงยืนยันวายอหนคือผู
เตรียมทางใหแกพระเมสสิยาห ดังที่ประกาศกมาลาคีไดทํานายไววา “ดูเถิด เราจะสงเอลียาหผู
เผยพระวจนะมายังเจากอนวันแหงพระเจา” (มลค 4:5)
ไมมีมนุษยคนไหนไดรับหนาที่อันยิ่งใหญเทียบเทายอหนอีกแลว !

แมจะทรงชื่นชมยอหนมากอยางยิ่ง แตพระองคกลับลงทายวา “ถึงกระนั้น ผูต่ําตอย
ที่สุดในอาณาจักรสวรรค ก็ยังยิ่งใหญกวายอหน” (มธ 11:11)
ยอหนยังขาดอะไรอีกหรือ ?
อะไรคือสิ่งที่คริสตชนมีเหนือยอหน ?
คําตอบงาย ๆ และเปนพื้นฐานของศาสนาคริสตก็คือ ยอหนไมเคยเห็นกางเขน !!
ยอหนอาจรูซึ้งถึงความศักดิ์สิทธิ์และความยุติธรรมของพระเจา แตทานไมรูจักความรัก
ของพระเจาวามากมายและยิ่งใหญเพียงใด
“กางเขน” ทําใหเราคริสตชน “เขาใจถึงความกวาง ความยาว ความสูง ความลึก อีกทั้ง
หยั่งรูซึ้งถึงความรักซึ่งเกินกวาจะหยั่งรูไดของพระคริสตเจา” (อฟ 3:18-19)
ใครเห็น “กางเขน” ก็เห็น “หัวใจ” ของพระเจา !!
จึงไมตองแปลกใจหากคริสตชนที่ต่ําตอยที่สุด ยังรูจักความรักของพระเจามากกวาผู
ยิ่งใหญที่สุดในพระธรรมเการวมถึงยอหนดวย
ในเมื่อรูจักความยิ่งใหญแหงความรักของพระเจาแลว เราไมคิดจะ “รัก” และ “ตอนรับ”
พระองคเขามาในจิตใจของเราดอกหรือ ?!?
อยาปลอยใหพระองคตองนอนในถ้ําเลี้ยงสัตวอีกเลย !!!

