สมโภชพระเยซูเจาเสด็จขึ้นสวรรค
ขาวดี มธ 28:16-20
16
บรรดาศิษยทั้งสิบเอ็ดคนไดไปยังแควนกาลิลี ถึงภูเขาที่พระเยซูเจาทรงกําหนดไว 17
เมื่อเขาเห็นพระองค ก็กราบนมัสการ แตบางคนยังสงสัยอยู 18พระเยซูเจาเสด็จเขามาใกล ตรัส
แกเขาเหลานั้นวา “พระเจาทรงมอบอํานาจอาชญาสิทธิ์ทั้งหมดในสวรรคและบนแผนดินใหแก
เรา 19เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา ทําพิธีลางบาป
ใหเขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต 20จงสอนเขาใหปฏิบัติตามคําสั่งทุกขอที่เรา
ใหแกทาน แลวจงรูเถิดวาเราอยูกับทานทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ”
******************************
นักบุญลูกาเลาวา “เมื่อตรัสดังนี้แลว พระองคเสด็จขึ้นสวรรคตอหนาเขาทั้งหลาย เมฆ
บังพระองคจากสายตาของเขา เขายังคงจองมองทองฟาขณะที่พระองคทรงจากไป ทันใดนั้นมี
ชายสองคนสวมเสื้อขาวปรากฏกับเขากลาววา ‘ชาวกาลิลีเอย ทานทั้งหลายยืนแหงนมองทองฟา
อยูทําไม พระเยซูเจาพระองคนี้ที่ทรงเสด็จขึ้นสูสวรรค จะเสด็จกลับมาเชนเดียวกับที่ทาน
ทั้งหลายเห็นพระองคทรงจากไปสูสวรรค’” (กจ 1:9-11)
เหตุการณนี้เกิดขึ้นใกลหมูบานเบธานี (ลก 24:50) ทางทิศตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็ม
บนภูเขามะกอกเทศ (กจ 1:12)
อยางไรก็ตาม “การเสด็จขึ้นสวรรคของพระเยซูเจา” มิไดเปนเพียงเหตุการณในอดีต
ที่เกิดขึ้นเมื่อสองพันปกอนเทานั้น แตยังมีความหมายสําคัญและเปนปจจุบันอยูเสมอทั้งสําหรับ
พระเยซูเจาเองและสําหรับเราคริสตชนทุกคนดวย....
สําหรับพระเยซูเจา การเสด็จขึ้นสวรรคเปนสิ่งจําเปนในการเขาสูพระสิริรุงโรจนที่พระ
เจาตรัสสัญญาไววา “จงประทับทางขวาของเรา จนกวาเราจะทําใหศัตรูของทานเปนดังแทนวาง
เทาของทาน” (สดด 110:1) ซึ่งเปนขอความจากพระธรรมเกาที่ไดรับการอางอิงถึงมากที่สุดใน
พระธรรมใหม
นอกจากนั้น การเสด็จขึ้นสวรรคยังเปนเครื่องพิสูจนวาพระองคทรงไดรับการเทิดทูน
เหนือบรรดาวีรบุรุษในพระธรรมเกาอยางเชนกษัตริยดาวิดซึ่ง “ยังไมเคยเสด็จขึ้นสวรรค” (กจ
2:34) และทรงอยูเหนือทูตสวรรคดังที่ผูนิพนธจดหมายถึงชาวฮีบรูตั้งคําถามวา “พระเจาตรัสกับ
ทูตสวรรคองคใดบางวา ‘เชิญมาประทับ ณ เบื้องขวาของเราเถิด จนกวาเราจะปราบศัตรูทั้งหมด
ใหเปนที่วางเทาของทาน’” (ฮบ 1:13) และนักบุญเปโตรเสริมวา “ทั้งทูตสวรรค ทั้งศักดิเทพ และ
ทั้งอิทธิเทพทั้งหลายลวนอยูใตพระอํานาจของพระองคผูเสด็จสูสวรรคและประทับ ณ เบื้องขวา
ของพระเจา” (1 ปต 3:22)

รวมความวา อาศัยการเสด็จขึ้นสวรรค พระเยซูเจาทรง “ครอบครองทุกสิ่งอยาง
สมบูรณ” (อฟ 4:10) และไดรับ “พระนามที่ประเสริฐกวานามอื่นใดทั้งสิ้น เพื่อทุกคนในสวรรค
และบนแผนดิน รวมทั้งใตพื้นพิภพ จะยอเขาลงนมัสการพระนาม ‘เยซู’ นี้ และเพื่อชนทุกภาษา
จะไดรองประกาศวา พระเยซูคริสตทรงเปนองคพระผูเปนเจา” (ฟป 2:9-11)
ทั้งหมดนี้พระองคทรงสรุปใหบรรดาอัครสาวกฟงสั้น ๆ วา “พระเจาทรงมอบอํานาจ
อาชญาสิทธิ์ทั้งหมดในสวรรคและบนแผนดินใหแกเรา” (มธ 28:18)
บางคนอาจสายหนาดวยความผิดหวังที่พระองคลงเอยดวยน้ําเนาเหมือนมนุษยทั่วไป
คือทรงกระทําทุกสิ่งเพื่อ “อํานาจ” นี่เอง
แตอํานาจของพระองคแตกตางจากอํานาจที่มนุษยแสวงหาอยางสิ้นเชิง !
ตัวอยางที่เราพบเห็นจนกลายเปนความเคยชินไปแลวก็คือพวกนักการเมืองซึ่งพยายาม
ทุกวิถีทางเพื่อเขาสูวงจรอํานาจ เริ่มตั้งแตโกงเลือกตั้ง ซื้อตําแหนง แกกฎหมายเพื่อเพิ่มและ
คงไวซึ่งอํานาจ ฯลฯ เพราะอํานาจทําใหตัวเขาและพวกพอง “ไดรับผลประโยชน”
แตอํานาจของพระเยซูเจาเปน “อํานาจเหนือความตาย” และพระองคทรงใชอํานาจนี้
มิใชเพื่อพระองคเอง แต “เพือ่ ชวยเราทุกคน” ใหเอาชนะความตายและมีชีวิตนิรันดรเหมือน
พระองค
ในเมื่อความตายพระองคยังสามารถพิชิตได แลวยังจะมีอะไรอีกหรือที่อยูนอกเหนือ
ความสามารถและฤทธิอ์ ํานาจของพระองค ไมวาในสวรรคหรือบนแผนดินก็ตาม ?
เมื่อเปนเชนนี้ เราจะตองกลัวอะไรอีกเพราะเจานายของเราทรงมีอํานาจชนิดปราศจาก
ขอกังขาใด ๆ ทั้งสิ้น ?!
สําหรับคริสตชน การเสด็จขึ้นสวรรคของพระเยซูเจามีความสําคัญตอเราอยางยิ่งยวด
1.
ทําใหเราไดรับพระจิตเจา พระองคตรัสวา “ถาเราไมไป พระผูชวยเหลือก็จะ
ไมเสด็จมาหาทาน แตถาเราไป เราจะสงพระองคมาหาทาน” (ยน 16:7)
หากพระองคไมเสด็จขึ้นสวรรค รางกายของพระองคก็ประทับอยูเพียงสถานที่
เดียวในปาเลสไตนเมื่อสองพันปกอน แตเมื่อเสด็จขึ้นสวรรค พระจิตของพระองคสามารถ
ประทับอยูทุกแหง และ “อยูกับเราตลอดไป” (เทียบ ยน 14:16)
ดวยเหตุนี้ พระองคจึงกลาสัญญากับบรรดาอัครสาวกวา “จงรูเถิดวาเราอยูกับ
ทานทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” (มธ 28:20)
แปลวาเรามีพระองคประทับอยูเคียงขางเราเสมอไมวายามสุขหรือทุกขก็ตาม
นับจากนี้ไป เราไมตองหวั่นกลัวอะไรอีกเพราะ เรามีพระเยซูเจาผูมีอํานาจเต็ม
ทั้งในสวรรคและบนแผนดิน อยูกับเราและชวยเหลือเราตลอดไป ตราบจนสิ้นพิภพ...!
2.
ทําใหเรามีความหวัง ในเมื่อพระเยซูเจาผูทรงเปนมนุษยเหมือนเรายังเสด็จ
ขึ้นสวรรคได เรายอมหวังวาจะขึ้นสวรรคไดเชนเดียวกับพระองค ยิ่งพระองคตรัสวา “เรากําลัง
ไปเตรียมที่ใหทาน” (ยน 14:2) เรายิ่งมีความหวังอยางเต็มเปยมวา “เมื่อกระโจมที่เราอาศัยอยู

ในโลกนี้ถูกเก็บไปแลว เรายังมีบานซึ่งพระเจาทรงสรางไวสําหรับเรา เปนบานที่ไมไดสรางดวย
มือมนุษย แตเปนบานถาวรนิรันดรอยูในสวรรค” (2 คร 5:1)
3.
ทําใหเครื่องบูชาของเราเปนที่พอพระทัย เพราะพระเยซูเจาคือ “มหาสมณะ
ยิ่งใหญผูซึ่งผานเขาสูสวรรค” (ฮบ 4:14) และเสด็จลวงหนาเขาไปถึงหองภายในพระวิหาร (ฮบ
6:19-20) ซึ่งเปนพระวิหารแท โดยมีพระวิหารที่น้ํามือมนุษยสรางขึ้นในโลกนีเ้ ปนเพียงภาพ
จําลอง (ฮบ 9:24) นอกจากนี้พระองค “ทรงถวายเครื่องบูชาชดเชยบาปเพียงครั้งเดียว แลวจึง
เสด็จเขาประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจาตลอดไป” (ฮบ 1:3; 10:12; 12:2)
การเสด็จขึ้นสวรรคเขาสูห องภายในซึ่งมีแตมหาสมณะเทานั้นที่สามารถเขาถึง
ไดและประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจาตลอดไปคือเครื่องพิสูจนวาพระเจาทรงพอพระทัยและ
ยอมรับเครื่องบูชาลบลางมลทินบาปที่พระองคทรงถวายบนไมกางเขน และไมจําเปนตอง “ถวาย
เครื่องบูชาอยางเดียวกันซ้ําแลวซ้ําเลา” (ฮบ 10:11)
4.
ทําใหเรามีทนายแกตาง ดังที่นักบุญยอหนกลาววา “ถาใครทําบาป เรายังมี
ทนายแกตางใหเฉพาะพระพักตรของพระบิดา คือพระเยซูคริสตเจา ผูทรงเที่ยงธรรม” (1 ยน
2:1)
ที่สําคัญคือพระองคทรงบังเกิดเปนมนุษยเหมือนกับเราทุกประการ ทรงประสบ
กับทุกสิ่งที่เราประสบไมวาจะเกิด แก เจ็บ ตาย และ “ทรงผานการทดลองทุกอยางเหมือนกับเรา
ยกเวนบาป” (ฮบ 4:15) ดวยเหตุนี้พระองคจึง “ติดตอกับพระเจาเพื่อไถโทษชดเชยบาปของ
ประชากร” (ฮบ 2:17) และ “บันดาลความรอดพนนิรันดรแกทุกคนที่ยอมนอบนอมเชื่อฟง
พระองค เพราะพระเจาทรงแตงตั้งพระองคใหทรงเปนมหาสมณะตามแบบอยางของเมลคีเซเดค”
(ฮบ 5:9-10)
การเสด็จขึ้นสวรรคของพระองคจึงเปนเครื่องยืนยันวา “พระเจาทรงเขาใจ
มนุษยอยางถองแท” เราจึง “วอนขอพระหรรษทานไดดวยความมั่นใจ และพบพระหรรษทาน
เกื้อกูลในยามที่เราตองการ” (ฮบ 4:16)
ในเมื่อพระองคสามารถบันดาลความรอดพนนิรันดรใหแกทุกคนที่นอบนอมเชื่อ
ฟงพระองค พระองคจึงตรัสสั่งบรรดาอัครสาวกวา “ทานทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติใหมา
เปนศิษยของเรา” (มธ 28:19)
นี่คือสุดยอดภารกิจที่ทรงมอบหมายแกสาวกและเราทุกคน !
ภารกิจนี้คือ “ทําใหโลกเปนศิษยและนอบนอมเชื่อฟงพระองค”
พระองคตองการศิษยมิใชเพื่อชื่อเสียงหรือเกียรติยศของพระองคเอง แตเพื่อ
ชวยศิษยใหรอดและ “มีชีวิตเหมือนพระองค”
พระบิดาทรงสงพระองคมา และพระองคทรงสงเราไป ก็เพื่อวัตถุประสงค
นี้เอง !

