สมโภชพระเยซูเจากษัตริยแหงสากลจักรวาล
ขาวดี มธ 25:31-46
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“เมื่อบุตรแหงมนุษยจะเสด็จมาในพระสิริรุงโรจนพรอมกับบรรดาทูตสวรรคทั้งหลาย
พระองคจะประทับเหนือพระบัลลังกอันรุงโรจน 32บรรดาประชาชาติจะมาชุมนุมกันเฉพาะพระ
พักตร พระองคจะทรงแยกเขาออกเปนสองพวก ดังคนเลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ 33ใหแกะ
อยูเบื้องขวา สวนแพะอยูเบื้องซาย 34แลวพระมหากษัตริยจะตรัสแกผูที่อยูเบื้องขวาวา ‘เชิญมา
เถิด ทานทั้งหลายที่ไดรับพระพรจากพระบิดาของเรา เชิญมารับอาณาจักรเปนมรดกที่เตรียมไว
ใหทานแลวตั้งแตสรางโลก 35เพราะวา เมื่อเราหิว ทานใหเรากิน เรากระหาย ทานใหเราดื่ม เรา
เปนแขกแปลกหนา ทานก็ตอนรับ 36เราไมมีเสื้อผา ทานก็ใหเสื้อผาแกเรา เราเจ็บปวย ทานก็
มาเยี่ยม เราอยูในคุก ทานก็มาหา’ 37บรรดาผูชอบธรรมจะทูลถามวา ‘พระเจาขา เมื่อไรเลา
ขาพเจาทั้งหลายเห็นพระองคทรงหิว แลวถวายพระกระยาหาร หรือทรงกระหาย แลวถวายให
ทรงดื่ม 38เมื่อใดเลาขาพเจาทั้งหลายเห็นพระองคทรงเปนแขกแปลกหนา แลวตอนรับ หรือทรง
ไมมีเสื้อผา แลวถวายให 39เมื่อใดเลาขาพเจาทั้งหลายเห็นพระองคประชวรหรือทรงอยูในคุก
แลวไปเยี่ยม’ 40พระมหากษัตริยจะตรัสตอบวา ‘เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ทานทําสิ่ง
ใดตอพี่นองผูต่ําตอยที่สุดของเราคนหนึ่ง ทานก็ทําสิ่งนั้นตอเรา’ 41แลวพระองคจะตรัสกับพวกที่
อยูเบื้องซายวา ‘ทานทั้งหลายที่ถูกสาปแชง จงไปใหพน ลงไปในไฟนิรันดรที่ไดเตรียมไวให
ปศาจและพรรคพวกของมัน 42เพราะวา เมื่อเราหิว ทานไมใหอะไรเรากิน เรากระหาย ทาน
ไมใหอะไรเราดื่ม 43เราเปนแขกแปลกหนา ทานก็ไมตอนรับ เราไมมีเสื้อผา ทานก็ไมใหเสื้อผา
เราเจ็บปวยและอยูในคุก ทานก็ไมมาเยี่ยม’ 44พวกนั้นจะทูลถามวา ‘พระเจาขา เมื่อไรเลาที่
ขาพเจาทั้งหลายเห็นพระองคทรงหิว ทรงกระหาย ทรงเปนแขกแปลกหนา หรือไมมีเสื้อผา
เจ็บปวย หรืออยูในคุก และไมไดชวยเหลือ’ 45พระองคจะตรัสตอบวา ‘เราบอกความจริงแกทาน
ทั้งหลายวา ทานไมไดทําสิ่งใดตอผูต่ําตอยของเราคนหนึ่งทานก็ไมไดทําสิ่งนั้นตอเรา’ 46แลว
พวกนี้ก็จะไปรับโทษนิรันดร สวนผูชอบธรรมจะไปรับชีวิตนิรันดร”
***********************************
แมจะยอมรับกันวาพระวรสารตอนนี้เปนอุปมาเรื่องหนึ่ง แตองคประกอบที่ทําใหเปน
อุปมากลับมีเพียง 2 ขอซึ่งกลาวถึงการแยกแกะออกจากแพะ นั่นคือ “บรรดาประชาชาติจะมา
ชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร พระองคจะทรงแยกเขาออกเปนสองพวกดังคนเลี้ยงแกะแยกแกะ
ออกจากแพะ ใหแกะอยูเบื้องขวา สวนแพะอยูเบื้องซาย” (มธ 25:32-33)
นอกจาก 2 ขอนี้แลว ที่เหลือก็คือ “คําทํานายถึงอนาคต” ดังจะเห็นไดจากคํา “บุตร
แหงมนุษย”, “พระสิริรุงโรจน”, “ทูตสวรรค”, “พระบัลลังก” และ “การพิพากษา” ซึ่งลวนแลวแต
นํามาจากคําทํานายของประกาศกดาเนียลทั้งสิ้น

ประกาศกดาเนียลทํานายไววา “ขณะที่ขาพเจามองดู ขาพเจาเห็นบัลลังกตาง ๆ จัดตั้ง
ไวแลว และองคผูดํารงอยูตั้งแตดึกดําบรรพประทับที่บัลลังกของพระองค.... การพิจารณาคดีเริ่ม
ขึ้น หนังสือเลมตาง ๆ ถูกเปดออก.... ขาพเจาเห็นผูหนึ่งเหมือนบุตรแหงมนุษยเสด็จมาพรอม
ดวยหมูเมฆแหงฟาสวรรค พระองคเสด็จเขาไปใกลและเขาเฝาองคผูดํารงอยูตั้งแตดึกดําบรรพ
พระองคไดรับสิทธิอํานาจ พระสิริรุงโรจน และอํานาจปกครองสูงสุด ชาวโลกทุกชาติทุกภาษา
นมัสการพระองค ราชอํานาจของพระองคดํารงอยูตลอดกาล ราชอํานาจที่จะไมมีวันสิ้นสุดและ
พระราชอาณาจักรของพระองคจะไมมีวันถูกทําลาย” (ดนล 7:9-14)
นี่คือคําทํานายถึง “ความเปนกษัตริย พระราชอํานาจ และพระราชอาณาจักร” อัน
ดํารงอยูตลอดกาลของพระเมสสิยาห
อีกคําทํานายหนึ่งเปนของประกาศกโยเอลซึ่งกลาวถึงการพิพากษาบรรดาประชาชาติวา
“เราจะรวบรวมประชาชาติทั้งปวง พาเขาลงมายังหุบเขาเยโฮชาฟท ที่นั่นเราจะเริ่มพิพากษา
พวกเขา” (ยอล 3:2 - “เยโฮชาฟท” แปลวา “องคพระผูเปนเจาทรงพิพากษา”)
ในอุปมาเรื่องการพิพากษาครั้งสุดทายก็พูดทํานองเดียวกันวา “บรรดาประชาชาติจะมา
ชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร พระองคจะทรงแยกเขาออกเปนสองพวกดังคนเลี้ยงแกะแยกแกะ
ออกจากแพะ ใหแกะอยูเบื้องขวา สวนแพะอยูเบื้องซาย” (มธ 25:32-33)
ตางกันแตเพียงผูพิพากษาตามคําทํานายของโยเอลคือองคพระผูเปนเจา สวนในอุปมา
เรื่องนี้ ผูพิพากษาคือพระเยซูเจาเอง !
ทั้งหมดนี้นํามาสูขอสรุปวา อุปมาเรื่องการพิพากษาครั้งสุดทายคือการประกาศยืนยันวา
“พระเยซูเจาผูทรงเปนพระเมสสิยาห ทรงเปนกษัตริยผูจะพิพากษาบรรดาประชาชาติ พระราช
อํานาจ และพระราชอาณาจักรของพระองคจะไมมีวันสิ้นสุด”
หรือสั้น ๆ คือ “พระเยซูเจาทรงเปนกษัตริยแหงสากลจักรวาล” ซึ่งบรรดาประกาศก
ไดกลาวทํานายไวแลวในอดีต และเรากําลังรวมใจกันสมโภชในวันนี้ !
ในเมื่อสักวันหนึ่ง บรรดาประชาชาติซึ่งรวมถึงเราแตละคน จะตองถูกพิพากษาโดยพระ
เยซูเจากษัตริยแหงสากลจักรวาล เราจึงควรเรียนรูจากอุปมาเรื่องนี้วา “พระองคทรงใชเกณฑ
อะไรในการตัดสิน ?”
จากพระดํารัสของพระมหากษัตริยที่ตรัสตอบบรรดาผูชอบธรรมวา “‘เราบอกความจริง
แกทานทั้งหลายวา ทานทําสิ่งใดตอพี่นองผูต่ําตอยที่สุดของเราคนหนึ่ง ทานก็ทําสิ่งนั้นตอเรา”
(มธ 25:40) และที่ตรัสตอบบรรดาผูถูกสาปแชงวา “เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ทาน
ไมไดทําสิ่งใดตอผูต่ําตอยของเราคนหนึ่ง ทานก็ไมไดทําสิ่งนั้นตอเรา” (มธ 25:45)
เราจึงไดขอสรุปวา พระเยซูเจากษัตริยแหงสากลจักรวาลจะทรงพิพากษาตัดสินตาม
“ความชวยเหลือที่เราใหแกผูต่ําตอยและขัดสน”
ผูใดชวยเหลือผูขัดสนก็จะถูกตัดสินใหอยูเบื้องขวา สวนผูที่ไมชวยเหลืออยูเบื้องซาย

อนึ่ง อุปมาเรื่องการพิพากษาครั้งสุดทายไดใหลักษณะของ “ความชวยเหลือ” ตอผูต ่ํา
ตอยและขัดสนไวดังนี้
1.
เรียบงาย พระเยซูเจาทรงยกตัวอยางความชวยเหลือที่ผูชอบธรรมไดกระทํา
ไววา “เมื่อเราหิว ทานใหเรากิน เรากระหาย ทานใหเราดื่ม เราเปนแขกแปลกหนา ทานก็
ตอนรับ เราไมมีเสื้อผา ทานก็ใหเสื้อผาแกเรา เราเจ็บปวย ทานก็มาเยี่ยม เราอยูในคุก ทานก็
มาหา” (มธ 25:35-36)
จะเห็นวาการใหอาหารแกผูหิวโหยสักมื้อหนึ่ง ใหน้ําแกผูหิวกระหายสักแกว
หนึ่ง รวมถึงการตอนรับแขกและเยี่ยมคนเจ็บปวยหรือติดคุก ลวนเปนความชวยเหลือที่แสนจะ
เรียบงาย
พระองคไมไดเรียกรองใหเราบริจาคเงินหรือสิ่งของจํานวนมาก แตทรงหวังให
เรา “มองเห็นหัว” คนต่ําตอยและรูจักมี “น้ําใจ” ตอคนที่เราพบเห็นในชีวิตประจําวันบาง แมจะ
เพียงเล็กนอยก็ตาม
ไมมีคําสอนใดที่เปดทางสูความยิ่งใหญแกสามัญชนผูต่ําตอยเชนเราเทากับคํา
สอนของพระเยซูเจาอีกแลว !
2.
ไมหวังผล บรรดาผูชอบธรรมทูลถามพระมหากษัตริยวา “พระเจาขา เมื่อไร
เลาขาพเจาทั้งหลายเห็นพระองคทรงหิว แลวถวายพระกระยาหาร หรือทรงกระหาย แลวถวาย
ใหทรงดื่ม....” (มธ 25:37-39)
เห็นไดชัดเจนวาพวกเขาใหความชวยเหลือโดยไมหวังผลตอบแทนทั้งในโลกนี้
และในโลกหนา
พวกเขาไมคิดดวยซ้ําไปวาความชวยเหลือตาง ๆ ที่ไดกระทําลงไป เปนการให
ความชวยเหลือแกพระเยซูเจาซึ่งจะสงผลตอความดีความชอบในโลกหนา
พวกเขาชวยเหลือผูอื่นเพราะพวกเขามีพระเจาอยูในหัวใจ
“พระเจาทรงเปนความรัก” (1 ยน 4:8)
สัญชาติญาณของพวกเขาจึงเปน “สัญชาติญาณรัก”
ตรงกันขาม บรรดาผูถูกสาปแชงทูลถามพระมหากษัตริยวา “พระเจาขา เมื่อไร
เลาที่ขาพเจาทั้งหลายเห็นพระองคทรงหิว ทรงกระหาย ทรงเปนแขกแปลกหนา หรือไมมีเสื้อผา
เจ็บปวย หรืออยูในคุก และไมไดชวยเหลือ” (มธ 25:44)
พวกเขาพูดราวกับวา “ถาพวกเรารูวาเปนพระองคก็คงชวยไปแลว แตนี่เราเห็น
พวกเขาต่ําตอย ชวยไปก็ไรประโยชน !”
นาเสียดายที่ยังมีบางคนคิดเหมือนผูถูกสาปแชง พวกเขาพรอมจะใหความ
ชวยเหลือหากไดรับผลประโยชนตอบแทน เชน ไดรับการยกยองหรือคําขอบคุณอยางเปดเผย
อันที่จริง ความชวยเหลือเชนนี้เปนเพียงการแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศใสตัว
และเปนไดเพียง “ความเห็นแกตัวที่แฝงกายมาในรูปของความเอื้ออาทร” เทานั้น

อนึ่ง พระเยซูเจาทรงประทานกําลังใจเพื่อใหเราชวยเหลือผูอื่นอยางเรียบงายและไมหวัง
ผลตอบแทนไววา “เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ทานทําสิ่งใดตอพี่นองผูต่ําตอยที่สุดของ
เราคนหนึ่ง ทานก็ทําสิ่งนั้นตอเรา” (มธ 25:40)
ทุกความชวยเหลือ พระองคทรงรับรองวาเปนการกระทําตอพระองคเอง !
ความคิดนี้เขาใจไดงายหากเราเขาถึง “หัวอก” ของผูเปนพอและแม...
พอแมทุกคนยอมดีใจและกตัญูรูคุณตอผูทชี่ วยเหลือลูกของตน บางคนถึงกับจดจํา
บุญคุณของผูฝากลูกของตนเขาโรงเรียนที่มีชื่อเสียงตราบจนวันตายก็มี
“หัวอก” ของพระเจาก็เปนเชนเดียวกัน พระองคทรงเปน “บิดา” และมนุษยทุกคนคือ
“บุตร” ของพระองค
ผูใดชวยเหลือเพื่อนมนุษยผูเปนบุตรของพระองค ก็เปรียบเสมือนชวยเหลือพระองคผู
ทรงเปนบิดาเอง !
นักบุญมารตินแหงตูรสเปนทหารโรมัน ขณะเดินเขาเมืองทามกลางความหนาวเย็นของ
ฤดูหนาววันหนึ่ง ขอทานคนหนึ่งตรงเขามาขอเงินซึ่งทานไมมีติดตัวเลย แตเมื่อเห็นขอทานซีด
และสั่นดวยความหนาวเหน็บ ทานจึงถอดเสื้อคลุมของทหารที่ขาดหลุดลุยออกมา ฉีกเปนสอง
ชิ้นแลวใหชิ้นหนึ่งแกขอทาน
คืนนั้น ทานฝนเห็นพระเยซูเจาประทับอยูทามกลางทูตสวรรค สวมเสื้อคลุมทหารครึ่ง
ตัว ทูตสวรรคองคหนึ่งทูลถามพระองควา “พระเจาขา ทําไมพระองคทรงสวมเสื้อเกาแกและฉีก
ขาดแบบนี้ ใครใหพระองคหรือ ?”
พระเยซูเจาตรัสตอบดวยน้ําเสียงนุมนวลวา “มารตินผูรับใชของเรา ใหเรา”
โอกาสสมโภชพระเยซูเจากษัตริยแหงสากลจักรวาล ขอใหเราตัดสินใจเลือกเสียแตวันนี้
วาจะเปน “แกะ” หรือเปน “แพะ”
อยาลืมวา มีแตคนโงเทานั้นที่จะยอมเปน แพะรับบาป !

