อาทิตยที่ 15 เทศกาลธรรมดา
ขาวดี มธ 13:1-23 หรือ 13:1-9
1
วันเดียวกันนั้นพระเยซูเจาเสด็จออกจากบานมาประทับที่ริมทะเลสาบ 2ประชาชน
จํานวนมากมาเฝาพระองค พระองคจึงเสด็จไปประทับอยูในเรือ สวนประชาชนยืนอยูบนฝง 3
พระองคตรัสสอนเขาหลายเรื่องเปนอุปมา
พระองคตรัสวา “จงฟงเถิด ชายคนหนึ่งออกไปหวานเมล็ดพืช 4ขณะที่เขากําลังหวาน
อยูนั้น บางเมล็ดตกอยูริมทางเดิน นกก็จิกกินจนหมด 5บางเมล็ดตกบนพื้นหินที่มีดินเล็กนอย ก็
งอกขึ้นทันทีเพราะดินไมลึก 6แตเมื่อดวงอาทิตยขึ้น ก็ถูกเผาและเหี่ยวแหงไปเพราะไมมีราก 7
บางเมล็ดตกในพงหนาม ตนหนามก็ขึ้นคลุมไว ทําใหเหี่ยวเฉาตายไป 8บางเมล็ดตกในที่ดินดี
จึงเกิดผลรอยเทาบาง หกสิบเทาบาง สามสิบเทาบาง 9ใครมีหูก็จงฟงเถิด”
10
บรรดาศิษยเขามาทูลถามพระเยซูเจาวา “ทําไมพระองคตรัสแกพวกเขาเปนอุปมาเลา”
11
พระองคทรงตอบวา “พระเจาประทานธรรมล้ําลึกเรื่องอาณาจักรสวรรคใหทานทั้งหลายรู แต
ไมไดประทานใหแกผูอื่น 12เพราะผูที่มีมากจะไดรับมากขึ้นจนเหลือเฟอ สวนผูที่มีนอย จะถูกริบ
สิ่งเล็กนอยที่มีไปดวย 13เพราะฉะนั้น เรากลาวแกคนเหลานี้เปนอุปมา ถึงพวกเขามองดู ก็ไม
เห็น ถึงฟงก็ไมไดยินและไมเขาใจ 14สําหรับคนเหลานี้ คําทํานายของประกาศกอิสยาหก็เปน
ความจริงที่วา ทานทั้งหลายจะฟงแลวฟงเลาแตจะไมเขาใจ จะมองแลวมองเลาแตจะไมเห็น 15
เพราะจิตใจของประชาชนนี้แข็งกระดาง เขาทําหูทวนลมและปดตาเสีย เพื่อไมตองมองดวยตา
ไมตองฟงดวยหู จะไดไมเขาใจ จะไดไมตองกลับใจ เราจะไดไมตองรักษาเขา 16“สวนทาน
ทั้งหลาย ตาของทานเปนสุขที่มองเห็น หูของทานเปนสุขที่ไดฟง 17เราบอกความจริงแกทานวา
ประกาศกและผูชอบธรรมจํานวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ทานไดเห็นอยู แตก็ไมไดเห็น
ปรารถนาจะไดฟงสิ่งที่ทานฟงอยู แตก็ไมไดฟง
18
“เพราะฉะนั้น จงฟงความหมายของอุปมาเรื่องผูหวานเถิด 19เมื่อคนหนึ่งฟงพระวาจา
เรื่องพระอาณาจักรและไมเขาใจ มารรายก็มาและถอนสิ่งที่หวานลงในใจของเขาไปเสีย นั่นไดแก
เมล็ดที่ตกริมทาง 20เมล็ดที่ตกบนหินคือผูฟงพระวาจาและมีความยินดีรับไวทันที 21แตเขาไมมี
รากในตัว จึงไมมั่นคง เมื่อเผชิญความยากลําบากหรือถูกเบียดเบียนเพราะพระวาจานั้น เขาก็
ยอมแพทันที 22เมล็ดที่ตกในพงหนามหมายถึงบุคคลที่ฟงพระวาจา แตความวุนวายในทางโลก
ความลุมหลงในทรัพยสมบัติ เขามาบดบังพระวาจาไว จึงไมเกิดผล 23สวนเมล็ดที่หวานลงในดิน
ดี หมายถึงบุคคลที่ฟงพระวาจาและเขาใจ จึงเกิดผลรอยเทาบาง หกสิบเทาบาง สามสิบเทาบาง”
***********************************
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1. สภาพดิน
ทุงนาในปาเลสไตนสวนใหญมีลักษณะเปนริ้วคือแคบแตยาว ระหวางริ้วนาแตละผืน
ประชาชนมีสิทธิ์ใชเปนทางเดิน ดินจึงถูกผูสัญจรเหยียบย่ําจนอัดกันแนนชนิดที่เมล็ดพืชไมมี
ทางออกรากไชลงไปไดเลย
พื้นหินที่พระเยซูเจาตรัสถึงมิไดหมายถึงดินปนหิน แตเปนดินลวนที่มีความหนานอย
มาก บางแหงหนาเพียง 2-3 นิ้วเหนือชั้นหินปูนซึ่งมองไมเห็น เมื่อเมล็ดพืชตกลงบนพื้น มันจะ
งอกงามรวดเร็วมากเพราะดินบางจึงอบอุนเร็วยามตองแสงอาทิตย แตเมื่อโตขึ้น รากของมันไม
สามารถเจาะไชผานหินปูนลงไปในดินลึกได จึงขาดน้ําเลี้ยงและเหี่ยวแหงเฉาตายไปในที่สุด
พื้นดินมีพงหนามไมไดหมายความวาชาวนาละเลยการเตรียมดินกอนหวานเมล็ดพืช
พวกเขาไถและเตรียมดินอยางดีแตไมอาจเอาชนะหัววัชพืชที่ซอนอยูในดินได ทั้งเมล็ดพืชและ
หัววัชพืชจึงเจริญเติบโตขึ้นมาพรอมกัน เพียงแตวัชพืชแข็งแรงกวาจึงแยงน้ําเลี้ยงไปหมดและ
ปลอยใหเมล็ดพืชแหงตายไปในที่สุด
สวนดินดีนั้น ลึก นุม และปราศจากวัชพืช เมล็ดพืชสามารถเจริญเติบโตและบังเกิดผล
อุดมสมบูรณสําหรับการเก็บเกี่ยว
วิธีหวานเมล็ดพืชที่นิยมใชกันมี 2 วิธีคือ
1.
ใชคนเดินหวานเมล็ดพืช ซึ่งหากมีลมพัด เมล็ดพืชอาจปลิวไปตกที่ไหนก็ได
แมแตนอกที่นาของตัวเอง
2.
ใชกระสอบใสเมล็ดพืชวางบนหลังลา เจาะรูที่มุมกระสอบ แลวจูงลาเดินไปตาม
ทองนา เมล็ดพืชบางสวนอาจตกเรี่ยราดขณะลาขามทางเดิน
ขณะประทับอยูในเรือเพื่อประกาศขาวดี พระเยซูเจาทรงทอดพระเนตรเห็นชายคนหนึ่ง
กําลังหวานเมล็ดพืชอยูบนฝง พระองคจึงตรัสอุปมาเรื่อง “ผูหวาน” เพื่อสอนประชาชนซึ่งเปน
“ผูรับฟง” และในเวลาเดียวกันก็เพื่อใหกําลังใจบรรดาอัครสาวกซึ่งเปน “ผูประกาศ” พระวาจา
ของพระองค
นี่คืออัจฉริยภาพของพระองคที่ทรงสามารถใชสิ่งที่ทุกคนมองเห็นและเขาใจได เพื่อ
อธิบายสิ่งที่ยังมองไมเห็นและยังไมเขาใจ
2. ผูรับฟงพระวาจา
เรื่องขําขันจะขําหรือไมยอมขึ้นอยูกับอารมณของผูฟงฉันใด พระวาจาจะบังเกิดผล
หรือไมก็ยอมขึ้นอยูกับผูฟงฉันนั้น
จากอุปมาเรื่อง “ผูหวาน” พระเยซูเจาทรงแบงผูรับฟงพระวาจาออกเปน 4 ประเภทคือ
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1.
ปดใจ ผูฟงกลุมนี้ไมยอมเปดใจรับฟงขาวดีใด ๆ ทั้งสิ้น พระวาจาไมมีทางซึม
ซาบเขาไปในจิตใจของเขา ดุจเดียวกับเมล็ดพืชที่ไมสามารถเจาะไชรากเขาไปในดินที่ถูกเหยียบ
ย่ําจนอัดแนนเปนทางเดินได
สาเหตุหลักที่ทําใหคนเรา “ปดใจ” ไมยอมรับฟงพระวาจาไดแก
1.1 อคติ ซึ่งทําใหจิตใจของเราบอดมืดตอทุกสิ่งที่ไมอยากเห็น
1.2 หยิ่ง คิดวาตัวเองรูหมดแลว เลยพลาดโอกาสที่จะรูในสิ่งที่จําเปน
1.3 กลัว ไมกลาเผชิญหนากับความจริงและความคิดใหม ๆ
1.4 จมอยูในความชั่ว จนตองปดใจไมยอมรับฟงพระวาจา เพราะเกรงวาจะ
ถูกตําหนิและกลาวโทษโดยพระวาจานั้น การปดใจโดยตั้งใจเชนนี้ถือวาอันตรายที่สุด ดังคํา
กลาวทีว่ า “คนที่ตาบอดสนิทที่สุดก็คือคนที่จงใจมองไมเห็น” !
2.
ปดปญญา เมื่อคนกลุมนี้ไดฟงพระวาจาก็นอมรับไวดวยความตื่นเตนยินดี แต
ไมเคยนํามาไตรตรองใหเขาใจอยางลึกซึ้งถองแท เปรียบไดกับเมล็ดพืชที่ตกบนดินตื้นเหนือ
แผนหินปูน เมื่อรากไมหยั่งลึก ยอมไมอาจตานทานกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยมอันเปนภัย
ใหญหลวงของคนยุคนี้ได
ลักษณะภายนอกที่เห็นไดชัดของผูฟงกลุมนี้คือจับจด ตามแฟชัน่ เปลี่ยนงาน
อดิเรกบอย เขากลุมนี้ออกกลุมโนน ชีวิตของพวกเขาเต็มไปดวยสิ่งที่ริเริ่มไวแตไมเคยสานตอ
ใหสําเร็จ
3.
วุนวาย นี่คือลักษณะเฉพาะของคนเราทุกวันนี้ที่ปลอยใหชีวิตเต็มไปดวย
ความวุนวายและยุงเหยิง ไหนจะตองทํางานประจํา ไหนจะตองประชุม ไหนจะตองพาครอบครัว
ไปพักผอน ไหนจะตองรวมทํากิจเมตตาเชน ชวยเหลือผูประสบภัย เยี่ยมคนปวย คนชรา เด็ก
กําพรา ฯลฯ แตกลับไมมีเวลาเหลือสําหรับ “ผูที่เปนบอเกิดแหงความรักและความเมตตา”
ชีวิตของคนกลุมนี้เปรียบเสมือนเมล็ดพืชที่ถูกวัชพืชปกคลุมจนไมมีเวลาสําหรับ
สวดภาวนา อาน ศึกษา และไตรตรองพระวาจาของพระเจาผูทรงเปนแรงบันดาลใจใหเรารัก
และเปนผูที่เราอุทิศตนทํากิจเมตตาตาง ๆ ก็เพื่อพระองค มิใชเพื่อสิ่งอื่นใด
เห็นไดชัดวาสิ่งที่พรากเราจากพระเจาไมจําเปนตองเปนสิ่งเลวรายเสมอไป และ
นี่เปนกับดักของปศาจที่รายกาจที่สุดนั่นคือ มันใชกิจการดีมาพรากเราจากสิ่งที่ดีที่สุด
อยาลืมวา “ศัตรูตัวสําคัญของสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสิ่งที่ดีรองลงไป” เหมือนผูที่แชมป
โลกเกรงกลัวมากที่สุดก็คือรองแชมปนั่นเอง !
4.
ดินดี ลักษณะของผูฟงกลุมสุดทายและนาพึงปรารถนาสําหรับเราทุกคนคือ
4.1 เปดใจ พรอมและเต็มใจเรียนรู
4.2 ฟง โดยกําจัดความ “หยิ่ง” และความ “ยุงวุนวาย” ในชีวิตออกไป
เพราะหลายครั้งเราสามารถคลี่คลายปญหาโลกแตกไดเพียงแครูจักฟงเพื่อนและฟงพระเจา
เทานั้น
4.3 ไตรตรอง ใหเขาใจสิ่งที่ไดรับฟงมาวามีความหมายอยางไรกับตัวเรา
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4.4 ปฏิบัติ ตามสิ่งที่เราเขาใจเพื่อจะไดบังเกิดผล “รอยเทาบาง หกสิบเทา
บาง สามสิบเทาบาง” (มธ 13:8,23)
3. ผูประกาศพระวาจา
หากยอนเวลากลับไปสองพันป เราจะพบวาสภาพจิตใจของบรรดาอัครสาวกซึ่งจะเปน
“ผูประกาศพระวาจา” ตอไปนั้น ชางนาทอแทและหมดอาลัยตายอยากจริง ๆ
จริงอยูพระอาจารยของพวกเขาเปนคนดีที่สุดและฉลาดปราดเปรื่องที่สุด แตหากพูดจา
ตามประสามนุษยแลว คงตองยอมรับวาชีวิตของพระองคไมคอยประสบความสําเร็จนัก ไหน
ศาลาธรรมจะปดประตูไมตอนรับพระองค ไหนบรรดาผูนําศาสนาจะตอตานและจองกําจัด
พระองค อีกทั้งฝูงชนก็มีเพียงนอยนิดที่กลับใจจริง ๆ นอกนั้นลวนมาเพราะหวังผลประโยชน
จากพระองคซึ่งเมื่อไดแลวก็ตีจากพระองคไป
ดังนั้น เพื่อสราง “ความมั่นใจ” วา “จะมีผลผลิตใหเก็บเกี่ยวแน” พระองคจึงตรัส
อุปมาเรื่อง “ผูหวาน” ใหพวกเขาฟง
แมบางเมล็ดจะตกตามทางเดินและถูกนกจิกกิน บางเมล็ดจะตกบนดินตื้นและไมโต และ
บางเมล็ดอาจถูกพงหนามหรือวัชพืชปกคลุมจนเหี่ยวแหงเฉาตายไป แตถึงที่สุดแลวจะมีผลรอย
เทาบาง หกสิบเทาบาง หรือสามสิบเทาบาง ใหไดเก็บเกี่ยวอยางแนนอน
ความหมายทีพ่ ระองคปรารถนาสื่อถึง “ผูประกาศพระวาจา” ทุกคนคือ
1.
ผูประกาศพระวาจาตอง “หวาน” แมไมรูวาพระวาจาเติบโตอยางไร และจะ
เกิดผลมากนอยเพียงใด
ที่อังกฤษมีชายสูงวัยมากคนหนึ่งชื่อโทมัส เขามาวัดตามลําพังเปนประจําเพราะ
คนรุนราวคราวเดียวกับเขาตายไปหมดแลว ลูกวัดรุนหลังก็ไมมีใครรูจักเขา เมื่อโทมัสตาย
ลูกวัดคนหนึ่งซึ่งเปนผูเขียนเรื่องเลานี้เกรงวาจะไมมีคนไปฝงศพ เขาจึงตัดสินใจไปรวมงานศพ
ของโทมัส
วันนั้นฝนตก ที่สุสานมีเพียงนายทหารไมทราบยศเพราะใสเสื้อกันฝนทับ
เครื่องแบบรออยูเพียงคนเดียว ตอหนาหลุมศพ นายทหารผูนั้นทําความเคารพศพของโทมัส
แบบเดียวกับที่ทําใหพระมหากษัตริย
หลังพิธี นายทหารผูนั้นเดินคุยมากับผูเขียน ระหวางนั้นลมกระโชกแรง พัดเสื้อ
กันฝนออก เขาใสเครื่องแบบนายพลจัตวา !
ทานนายพลเลาวา สมัยเปนเด็กเขาดื้อและชอบแกลงโทมัสซึ่งเปนครูคําสอน
ของเขา โทมัสไมเคยรูเลยวาไดทําอะไรแกเขา แตเขาเปนอยางทุกวันนี้ไดก็เพราะครูโทมัส เขา
จึงตองมาคารวะคุณครูเปนครั้งสุดทายใหได
โทมัสไมรูวาไดทําอะไร เราเองก็ไมรู แตหนาที่ของเราคือ “หวานพระวาจา”
แลวพระเจาจะทรงจัดการสิ่งที่เหลือ
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2.
อยาหวังผลเร็ว อยาเรงรัดธรรมชาติ ลองคิดดูสิวาตองใชเวลากี่ปกันตนสักจึง
จะเติบโตจนตัดไมมาใชประโยชนได ?
พระวาจาก็เชนเดียวกัน บางครั้งตองใชเวลานานแสนนานกวาจะบังเกิดผลใน
จิตใจของเรามนุษย
บอยครั้งที่พระวาจาเขาไปฝงตัวและหลับอยูในจิตใจของเด็ก แตสักวันหนึง่ พระ
วาจาจะตื่นขึ้นและชวยเด็กใหรอดพนจากการประจญลอลวงและความตายฝายวิญญาณ
ทุกวันนี้เราคุนเคยกับดัชนีชี้วัดที่กําหนดใหงานนี้ตองเสร็จภายในสามวัน งาน
นั้นภายในเจ็ดวัน แตเราจะนําดัชนีชี้วัดมาใชกับการประกาศพระวาจาไมได
เพราะผูหวานพระวาจาจําเปนตอง “อดทน” และ “เปยมดวยความหวัง” !
4. ธรรมล้ําลึก
พระเยซูเจาตรัสวา “พระเจาประทานธรรมล้ําลึกเรื่องอาณาจักรสวรรคใหทานทั้งหลายรู
แตไมไดประทานใหแกผูอื่น” (มธ 13:11)
“ธรรมล้ําลึก” ตรงกับคํากรีก musteria (มูสเตรีอา) ซึ่งในอาณาจักรกรีกและโรมันสมัย
พระเยซูเจา ใชในความหมายของ “ความลับ” (secret) มากกวา “ธรรมล้ําลึก” (mystery)
“ธรรมล้ําลึก” สําหรับเราคือสิ่งที่ดํามืด ยาก และไมมีทางเขาใจได
สวน “ความลับ” คือสิ่งที่คนนอกไมรู แตคนในหรือสมาชิกรูและเขาใจดี ตัวอยางเชนพิธี
มิสซา ผูที่พบเห็นครั้งแรกอาจสงสัยวาทําไมคนมากมายจึงมารวมกันเพียงเพื่อกินขนมปงชิ้นเล็ก
นิดเดียว บางคนอาจนึกขําหรือเยาะเยยอยูในใจ ซึ่งตรงกันขามกับคริสตชนที่มองวา มิสซาและ
ศีลมหาสนิทคือสิ่งประเสริฐสุดในชีวิตของพระศาสนจักร
จึงดูเหมือนพระองคตองการจะบอกบรรดาศิษยวา “คนนอกไมเขาใจสิ่งที่เราพูดเกี่ยวกับ
อาณาจักรสวรรค แตเพราะพวกทานเปนศิษยของเราจึงเขาใจทุกสิ่งที่เราพูดกับทาน”
เพราะฉะนั้นเราอาจสรุปหลักการของพระองคไดวา “พระเจาไมทรงกีดกันผูหนึ่งผูใดจาก
ความรูเรื่องอาณาจักรสวรรค แตพระองคทรงเปดโอกาสแกทุกคนที่พรอมจะเปนศิษยของพระ
เยซูเจา และกลายเปน “คนใน” ของพระศาสนจักร”
เหตุผลที่พระองคทรงยกมาประกอบหลักการนี้คือ “เพราะผูที่มีมากจะไดรับมากขึ้นจน
เหลือเฟอ สวนผูที่มีนอย จะถูกริบสิ่งเล็กนอยที่มีไปดวย” (มธ 13:12)
ฟงดูเหมือนโหดราย แตชีวิตจริงมันเปนอยางนี้ !
คนที่มีเงินทุนมาก มีความรูสูง มีเพื่อนพองคอยอุปถัมภ ยอมมีโอกาสลงทุนในกิจการ
ใหญและไดกําไรสูง เปนการเพิ่มเงินทุนที่มีมากอยูแลวใหมากยิ่งขึ้นไปอีก ตรงกันขาม คนที่มี
เงินทุนนอย เพื่อนก็นอย โอกาสก็นอย ตอใหทํางานตัวเปนเกลียวก็อาจขาดทุนจนหมดตัวได
หรือนักกีฬาที่เกงและมีชื่อเสียงยอมไดรับเชิญไปรวมแขงขันรายการสําคัญ ทําใหมี
โอกาสแขงขันกับผูที่มีประสบการณสูงกวา พัฒนาตัวเองไดมากกวา สวนนักกีฬาที่ไมมีชื่อเสียง
โอกาสยอมนอย และหากหมดกําลังใจจน “ออนซอม” ยิ่งไมตองพูดถึงอนาคตเลย
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กับความดีก็เชนเดียวกัน หากเราชนะการประจญครั้งนี้ได เรายอมหวังวาจะชนะการ
ประจญครั้งตอ ๆ ไปและจะชนะในเรื่องใหญ ๆ ดวย หรือหากเราควบคุมตัวเองให รัก รับใช
และชวยเหลือผูอื่นอยูเปนนิจ เรายิ่งมีหลักประกันวาจะไมพลาดโอกาสดําเนินชีวิตเหมือนพระ
คริสตเจา เมื่อโอกาสนั้นผานมา
ยิ่งดําเนินชีวิตใกลชิดพระเยซูเจามากเทาใด เรายิ่งซึมซับอุดมการณของพระองคมากขึ้น
เทานั้น แตหากถอยหางจากพระองคมากเทาใด เรายิ่งหมดหวังทําความดีมากขึ้นเทานั้น !
เราจึงตองดําเนินชีวิตเปน “คนใน” ของพระองคใหมากขึ้น เพื่อพระเจาจะประทาน
“ธรรมล้ําลึก” เรื่องอาณาจักรสวรรคใหเรารูมากขึ้นและยิ่งมากขึ้นไปอีก !
5. ตรัสเปนอุปมา
ปญหาของบรรดาศิษยคือ “ทําไมพระองคตรัสแกพวกเขาเปนอุปมาเลา” คําตอบคือ
“เรากลาวแกคนเหลานี้เปนอุปมา ถึงพวกเขามองดู ก็ไมเห็น ถึงฟงก็ไมไดยินและไมเขาใจ” (มธ
13:13)
หมายความวา หากพระองคไมทรงสอนเปนคําอุปมา พวกเขาจะนึกภาพไมออก
และไมเขาใจสิ่งที่พระองคตรัส
เหตุผลนีง้ ายและรับฟงได !
แตเมื่อพระองคทรงยกคําทํานายของประกาศกอิสยาหที่รับบัญชาจากพระเจาวา “ไป
เถิด ไปบอกประชากรนี้วา ‘ทานจะฟงแลวฟงเลา แตจะไมเขาใจ ทานจะดูแลวดูเลา แตจะไมรู จง
ทําใหใจของประชากรนี้ดาน ทําใหหูของเขาหนวก ทําใหตาของเขาบอด ตาของเขาจะไมไดเห็น
หูของเขาจะไมไดยิน ใจของเขาจะไมเขาใจ เขาจะไดไมกลับมารับการรักษาใหหาย’” (อสย 6:910) กอปรกับมาระโกไดบันทึกเรื่องราวเดียวกันไววา พระเยซูเจาทรงสอนเปนคําอุปมา “เพื่อ
เขาจะมองแลวมองเลาแตไมเห็น ฟงแลวฟงเลาแตไมเขาใจ มิฉะนั้นแลวเขาคงไดกลับใจ และ
พระเจาคงจะทรงใหอภัยเขา” (มก 4:12)
จึงดูเหมือนพระเจาในหนังสือประกาศกอิสยาหและพระเยซูเจาในพระวรสารของนักบุญ
มาระโกจะทรงมีเจตนาทําใหประชาชนมองไมเห็น ฟงไมไดยิน เพื่อพวกเขาจะไดไมกลับใจ
สวนมัทธิวทําใหความรับผิดชอบของพระเจาออนลงโดยถือวามนุษยตองเปนผูรับผิดชอบเพราะ
“จิตใจของประชาชนนี้แข็งกระดาง” (มธ 13:15)
เพื่อจะเขาใจพระวาจาที่ยากที่สุดตอนหนึ่งนี้ เราคงตองยอนกลับไปดูสาเหตุที่ทําให
ประกาศกอิสยาหทํานายเชนนั้น เผื่อวาเราจะเขาใจพระเยซูเจาดีขึ้น
1.
อิสยาหงง ทานคิดวาคําสอนของทานชัดเจน นาสนใจ และสําคัญที่สุด แตทําไม
ประชาชนจึงไมเขาใจและไมยอมรับ ?
พระเยซูเจาก็ทรงงงเชนกัน !
2.
อิสยาหสิ้นหวัง ทานรูสึกวายิ่งสอน สถานการณยิ่งเลวรายลง ไหนตัวทานเอง
จะตกอยูในอันตราย ไหนประชาชนจะยิ่งดําเนินชีวิตถอยหางจากพระเจา
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นี่คือสาเหตุที่ทําใหอิสยาหพูดกึ่งประชดดังกลาว !
3.
แตเหนืออื่นใด ทั้งอิสยาหและพระเยซูเจาตาง “วางใจพระเจา” ดวยสิ้นสุด
จิตใจ เพราะเปนความเชื่อของชาวยิวอยูแลววา “ไมมีสิ่งใดในโลกนี้ที่บังเกิดขึ้นนอกเหนือพระ
ประสงคของพระเจา”
ทุกสิ่งลวนอยูในแผนการของพระเจา !
ไมวามนุษยจะฟงหรือไมฟงพระองค จะเขาใจหรือไมเขาใจ ลวนอยูในแผนการ
ของพระองคทั้งสิ้น
นักบุญเปาโลก็เชื่อเชนนี้และชี้ใหเห็นวา การทีช่ าวยิวปฏิเสธและตรึงกางเขน
พระเยซูเจาสงผลให “ขาวดีไดไปสูคนตางศาสนา” และสักวันหนึ่งคนตางศาสนานีเ่ องจะชวย
ชาวยิวใหรอดพน (รม 11)
สิ่งที่ดูเหมือนเปนความเลวราย กลับกลายเปนความดีสําหรับมนุษยสวนใหญ
นี่คือแผนการของพระเจา !
เพราะฉะนั้น พระเยซูเจาทรงอางคําทํานายของประกาศกอิสยาหก็เพื่อใหกําลังใจบรรดา
ศิษยของพระองควา “เรารูวามันนาผิดหวัง เรารูวาพวกทานรูสึกอยางไรเมื่อจิตใจของผูคน
ปฏิเสธไมยอมรับความจริง แตทั้งหมดนี้พระเจาทรงมีเปาหมาย คอยดูสิ !”
บางครั้งเราหวานเมล็ดพืชแลวไดผล บางครั้งไดแตผืนดินวางเปลา บางครั้งเรารูสึกวา
ไมไดรับการตอบสนองใด ๆ นอกจากความลมเหลว
วันนี้พระองคประทานกําลังใจแกเราทุกคน...
ทั้งความสําเร็จและความลมเหลวลวนอยูในแผนการอันยิ่งใหญของพระเจา !
จงวางใจพระองคเถิด...

7/7

