วันอาทิตยที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา
ขาวดี มธ 3:1-12
1
ในครั้งนั้น ยอหน ผูทําพิธีลางมาประกาศสอนในถิ่นทุรกันดารแหงยูเดีย 2ยอหนกลาว
วา “จงกลับใจเถิดอาณาจักรสวรรคอยูใกลแลว” 3ยอหนผูนี้คือผูที่ประกาศกอิสยาหไดกลาวถึงวา
คนคนหนึ่งรองตะโกนในถิ่นทุรกันดารวา
“จงเตรียมทางขององคพระผูเปนเจา
จงทําทางเดินของพระองคใหตรงเถิด”
4
ยอหนนุงหมดวยผาขนอูฐ มีสายหนังรัดเอว กินตั๊กแตนและน้ําผึ้งปาเปนอาหาร 5
ประชาชนจากกรุงเยรูซาเล็ม จากทั่วแควนยูเดีย และจากทั่วเขตแมน้ําจอรแดนพากันไปพบเขา
6
รับพิธีลางจากเขาในแมน้ําจอรแดนโดยสารภาพบาปของตน 7เมื่อยอหนเห็นชาวฟาริสีและสะดู
สีหลายคนมารับพิธีลาง จึงกลาววา “เจาสัญชาติงูราย ผูใดแนะนําเจาใหหนีการลงโทษที่กําลังจะ
มาถึง 8จงประพฤติตนใหสมกับที่ไดกลับใจแลวเถิด 9อยาอวดอางเองวา “เรามีอับราฮัมเปน
บิดา” ขาพเจาบอกทานทั้งหลายวา พระเจาทรงบันดาลใหกอนหินเหลานี้กลายเปนลูกของอับ
ราฮัมได 10บัดนี้ขวานกําลังจออยูที่รากของตนไมแลว ตนไมตนใดที่ไมเกิดผลดีจะถูกโคนและ
โยนใสไฟ 11ขาพเจาใชน้ําทําพิธีลางใหทานทั้งหลาย เพื่อใหสํานึกผิดกลับใจ แตผูที่จะมา
ภายหลังขาพเจา ทรงอํานาจยิ่งกวาขาพเจา และขาพเจาไมสมควรแมแตจะถือรองเทาของเขา
เขาจะทําพิธีลางใหทานเดชะพระจิตเจาและไฟ 12เขากําลังถือพลั่วอยูแลว จะชําระลานนวดขาว
ใหสะอาด จะรวบรวมขาวใสยุง สวนฟางนั้นจะเผาทิ้งในไฟที่ไมรูดับ”
***************************************
เปนเวลา 400 ปมาแลวที่ชาวยิวไมไดยินเสียงของประกาศกเลย แตเมื่อยอหนปรากฏ
ตัวมาเทศนสอนและทําพิธีลาง ประชาชนตางพากันเชื่อวาทานเปน “ประกาศก”
“ยอหนนุงหมดวยผาขนอูฐ มีสายหนังรัดเอว” นี่เปนเครื่องแตงกายของประกาศกเอลี
ยาห (1 พกษ 1:8) ซึ่งชาวยิวเชื่อกันวาทานจะกลับมาอีกครั้งเพื่อเตรียมทางเสด็จใหแกพระเมสสิ
ยาห (มลค 4:5)
นอกจากนั้นมัทธิวยังนํายอหนไปเชื่อมกับคําทํานายของประกาศกอิสยาหที่วา “คนคน
หนึ่งรองตะโกนในถิ่นทุรกันดารวา จงเตรียมทางขององคพระผูเปนเจา จงทําทางเดินของ
พระองคใหตรงเถิด” (อสย 40:3)
สภาพถนนในปาเลสไตนไมตางอะไรกับทางเกวียน เปนดินแข็ง ขรุขระ ไมมีอิฐหรือหิน
ปกคลุม โยเซฟุสเลาวามีถนนที่มุงหนาสูกรุงเยรูซาเล็มเพียงบางเสนเทานั้นที่กษัตริยโซโลมอน
สรางขึ้นโดยปูดวยหินบะซอลต (basalt) ที่เกิดจากภูเขาไฟ มีสีดํา เนื้อละเอียด เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูจาริกแสวงบุญ และเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญและร่ํารวยของพระองค ถนนเหลานี้

สรางขึ้นโดยกษัตริยและเพื่อกษัตริย จึงเรียกกันวา “ทางสวนพระมหากษัตริย” (the king’s
highway) และจะไดรับการซอมแซมก็ตอเมื่อกษัตริยจะเสด็จผานเทานั้น โดยจะมีคนสงขาวให
ประชาชนทราบและเตรียมถนนหนทางเหลานีใ้ หพรอมลวงหนา
ยอหนจึงเปนประกาศกที่มาเตรียมทางรับเสด็จพระเยซูเจา ผูทรงเปนพระเมสสิยาหและ
กษัตริยที่พระเจาทรงเจิมไวเพื่อชวยเรามนุษยใหรอดพน
สารที่ทานเทศนสอนใหประชาชนทราบแบงออกเปนกลุมใหญ ๆ ไดดังนี้
1. คําขู
ยอหนอาศัยอยูในทะเลทรายเปนเวลานาน ทานคงเคยเห็นงู แมงปอง หรือสิ่งมีชีวิต
นานาชนิดที่อาศัยอยูในพงหญาหรือพุมไมในทะเลทราย กระเสือกกระสนหนีตายเวลาไฟปาลาม
มาถึง เพราะฉะนั้นเวลาเห็นพวกฟาริสีและสะดูสีหลายคนมารับพิธีลาง ทานจึงกลาววา “เจา
สัญชาติงูราย ผูใดแนะนําเจาใหหนีการลงโทษที่กําลังจะมาถึง”
นอกจากจะตําหนิพวกฟาริสีและสะดูสีวาทําตัวเหมือนงูรายหนีตายแลว ทานยังหาม
พวกเขาอวดอางวา “เรามีอับราฮัมเปนบิดา” ดวยชาวยิวพากันปกใจเชื่อวาอับราฮัมคือสุดยอด
แหงคนดี เปนผูที่พระเจาทรงโปรดปรานมากจนวาบรรดาลูกหลานของทานซึ่งก็คือชาวยิวทุกคน
ตางก็พลอยไดรับอานิสงสไปดวย ไมวาจะเปนโมเสสที่ไดขึ้นสวรรคไปรับธรรมบัญญัติก็ดี หรือ
ดาวิดที่พระเจาทรงสดับฟงคําวอนขออยูเสมอก็ดี และอื่น ๆ อีกมาก ลวนเปนผลแหงกุศลกรรม
ของอับราฮัมทั้งสิ้น
เรียกวา ใครเกิดมาเปนยิวก็รอดแลว
สวนยอหนนั้นเทศนสอนวา ความรอดมิไดขึ้นอยูกับความดีของบรรพบุรุษ แตขึ้นอยูกับ
การ “ประพฤติตนใหสมกับที่ไดกลับใจแลว” ตางหาก ที่ทําใหเราเปนตนไมซึ่งเกิดผลดี ไมถูก
ขวานโคนและโยนใสกองไฟ
สําหรับคริสตชนก็เชนเดียวกัน เราจะอวดอางคุณธรรมความดีของบรรดานักบุญหรือ
บุญราศีที่เรารูจักหรือศรัทธาโดยที่ตัวเราเองไม “กลับใจ” ไมได หาไมแลวเราคงเปนไดแค
ตนไมที่ไมเกิดผลดี
เมื่อไมเกิดผลดีก็ไมมีประโยชน และผูใดก็ตามที่ไมมีประโยชนตอพระเจาหรือตอเพื่อน
มนุษยยอมอยูในอันตรายที่จะ “ถูกโคนและโยนใสไฟ” อยางยิ่ง
2. คําสัญญา
แมยอหนจะไดรับการยอมรับอยางสูงจากประชาชนในฐานะประกาศก แตทานก็ไมไดให
ความสําคัญกับตัวทานเอง ตรงกันขาม ทานกลับชีน้ ําไปยังอีกคนหนึ่งซึ่งสําคัญกวาวา “ผูที่จะ
มาภายหลังขาพเจา ทรงอํานาจยิ่งกวาขาพเจา และขาพเจาไมสมควรแมแตจะถือรองเทาของ
เขา” พรอมกับสัญญาวา “เขาจะทําพิธีลางใหทานเดชะพระจิตเจาและไฟ”

เนื่องจากยอหนเปนชาวยิว เราจึงตองเรียนรูความคิดเรื่อง “พระจิต” ของชาวยิว คือ
1.
คําวา “จิต” ตามรากศัพทภาษาฮีบรู (ruach - รูอาค) และภาษากรีก (pneuma
- พเนวมา) มีความหมายเหมือนกันคือ “ลมหายใจ” ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับ “ชีวิต” นั่นเทากับ
ยอหนกําลังสัญญาวาผูที่จะมาภายหลังทานจะเปนผูให “ชีวิตใหม” แกผูที่เหน็ดเหนื่อย สิ้นหวัง
หรือทอแทในชีวิต
2.
นอกจากนี้ คํา “ruach” หรือ “pneuma” ยังหมายถึง “ลม” ซึ่งบงบอกถึง “พลัง
อํานาจ” (ดังเชนลมพายุ) อีกดวย เพราะฉะนั้นผูที่กําลังจะเสด็จมาจะชวยลดความออนแอของ
เราอาศัยพลังอํานาจอันยิ่งใหญของพระเจา เราจะสามารถทําในสิ่งที่เราไมเคยทําไดมากอน เรา
จะทนในสิ่งที่เราไมเคยแมแตจะคิดวาทนได และเราจะกลาเผชิญหนากับสิ่งที่เราเคยหลบหนาอยู
เสมอ
3.
เมื่อครั้งสรางโลก พระจิตของพระเจาลองลอยอยูเหนือน้ํา ทรงเปลี่ยนสิ่งที่
โกลาหลวุนวาย ไมมีระเบียบ ใหเปนสิ่งที่มีระเบียบและกลายเปนพิภพจักรวาล ดังนั้นผูทกี่ ําลัง
จะเสด็จมา จะชวยจัดระเบียบชีวิตที่สับสนวุนวายของเราใหสอดประสานกับชีวิตของพระเจา
4.
พระจิตชวยนําความจริงของพระเจามาสูมนุษย ดวยเหตุนี้ พระองคผูเสด็จมา
ภายหลังยอหนจะนําความรูที่เราเคยสงสัย เคยคาดเดา หรือไมเคยลวงรูมากอน มาบอกเรา
5.
และสุดทาย พระองคจะชวยใหเราเขาใจความรูที่เราไดรับมาอีกดวย
ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ยอหนสัญญาวาผูที่จะมาภายหลังทาน จะนํามาประทานแกพวกเราทุก
คน
3. คําสัญญาและคําขู
1.
ผูที่จะมาภายหลังยอหนนอกจากจะทําพิธีลางดวย “พระจิตเจา” แลว พระองค
ยังใช “ไฟ” อีกดวย และเมือ่ พูดถึง “ไฟ” ยอหนหมายถึง
1.1 แสงสวาง เหมือนแสงสวางจากประภาคารที่ชวยชาวเรือนําเรือเขาสูฝง
อยางปลอดภัย พระเยซูเจาก็จะทรงเปนแสงสวางที่ชวยนําเราไปสูความจริง และนําทางเรากลับ
บานไปหาพระบิดาของเราอยางปลอดภัย
1.2 ความอบอุน พระองคจะทรงนําความอบอุนแหงความรักตอพระเจา
และตอเพื่อนมนุษยมาสูหัวใจของเรา
1.3 การทําใหบริสุทธิ์ เหมือนทองที่ถูก “ไฟ” หลอมละลายสิ่งเจือปนให
ไหลออกไป คงเหลือไวแตทองคําบริสุทธิ์ฉันใด พระองคก็จะชวยกําจัดความเลวรายในจิตใจของ
เราออกไปฉันนั้น แมจะตองเผชิญกับความเจ็บปวดรวดราวบางก็ตาม แตถาเราเชื่อวาพระองค
ทรงทําทุกสิ่งเพื่อความดีของตัวเราเอง เราก็จะไดดื่มด่ํากับความสะอาดบริสุทธิ์ในจิตใจของเรา
จนวาเราสามารถมองเห็นองคพระผูเปนเจาได
2.
นอกจาก “ไฟ” แลว ผูที่จะเสด็จมาภายหลังยอหนยัง “จะชําระลานนวดขาวให
สะอาด จะรวบรวมขาวใสยุง สวนฟางนั้นจะเผาทิ้งในไฟที่ไมรูดับ”

เวลานวดขาว ฟางจะถูกแยกออกจากขาวฉันใด เมื่อพระเยซูเจาเสด็จมา มนุษย
เราก็จะถูก “แยก” ออกจากกันฉันนั้น
การแยกนี้ ขึ้นอยูกับการตัดสินใจเลือกของเราเอง !
เมื่ออยูตอหนาพระองค เราจําเปนตองเลือกระหวางตัวเลือกเพียง 2 ตัวคือ
“ยอมรับ” หรือ “ปฏิเสธ” พระองค
และการเลือกครั้งนี้ จะกําหนดชะตากรรมชีวิตของเราชั่วนิรันดร !
4. คําเรียกรอง
“จงกลับใจเถิด” นอกจากจะเปนคําเรียกรองของยอหนแลว (มธ 3:2) พระเยซูเจาเองก็
ทรงเรียกรองเชนเดียวกัน “เวลาที่กําหนดไวมาถึงแลว พระอาณาจักรของพระเจาอยูใกลแลว จง
กลับใจ และเชื่อขาวดีเถิด” (มก 1:15)
สําหรับชาวยิว การกลับใจคือหนทางเดียวที่จะนําเรากลับมาหาพระเจาได ตาม
ความคิดของชาวยิว การกลับใจ คือ
1.
“การกลับใจ” ตามรากศัพทฮีบรู shub (ฉูบ) หมายถึง “หมุน, หัน” (to turn)
การกลับใจจึงหมายถึงการหันจากบาปกลับมาหาพระเจาพรอมกับเปลี่ยนแปลงการกระทําและ
การดําเนินชีวิตใหเหมาะสม “พระเจาตรัสวา เรามีชีวิตอยูแนฉันใด เราไมพอใจในความตายของ
คนอธรรม แตพอใจในการที่คนอธรรมหันจากทางของเขาและมีชีวิตอยู จงหันกลับ จงหันกลับ
จากทางชั่วของเจา” (อสค 33:11)
การกลับใจจึงไมใชเพียงความรูสึก “เสียใจ” แตหมายถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิต
ของเราจริงๆ
2.
การกลับใจเกิดขึ้นไดทุกเวลาตราบเทาที่เรายังมีลมหายใจอยู แมตลอดชีวิตที่
ผานมาเราจะเปนคนชั่วชาเพียงใดก็ตาม (อสค 33:12)
3.
เมื่อเราดูหมิ่นเหยียดหยามผูใดในที่สาธารณะ เราจําตองขอโทษผูนั้นในที่
สาธารณะใหสมน้ําสมเนื้อกัน แตกับพระเจา เราสามารถกลับใจและขอโทษพระองค “สองตอ
สอง” ในที่ลับตาคนได
4.
โดยธรรมชาติ พระเจาไมมีทางหลงลืม แตหากเรากลับใจ พระองคพรอมจะลืม
ความผิดบาปทั้งสิ้นของเรา (มคา 7:18; สดด 85:2)
5.
การชดใชความเสียหายเปนสิ่งจําเปนที่ตองมีควบคูกับการกลับใจ
6.
การกลับใจที่แทจริงจําเปนตองมีความสุภาพ พรอมที่จะยอมรับและสารภาพ
ความผิดของตน (สภษ 28:13; สดด 32:5; ยรม 2:35)
7.
ไมมีผูใดหมดหวังที่จะกลับใจ ไมวากรณีใดก็ตาม แมแตกษัตริยมนัสเสหซึ่งหัน
ไปนับถือพระบาอัลและเผาบุตรของพระองคเองถวายแดเทพเจาโมลอกที่หุบเขาฮินโนม พระเจา
ก็ยังทรงสดับฟงคําภาวนาของพระองค (2 พศด 33:13)

การกลับใจจึงเปนศูนยกลางความเชื่อของชาวยิว และก็เปนศูนยกลางความเชื่อของ
เราคริสตชนดวย
เพราะการกลับใจคือการหันจากบาปกลับมาสูพระเจา และมาสูชีวิตที่พระองค
ทรงปรารถนาใหเราดําเนิน !

