วันอาทิตยที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา
ขาวดี มธ 3:1-12
1
ในครั้งนั้น ยอหนผูทําพิธีลางมาประกาศสอนในถิ่นทุรกันดารแหงยูเดีย 2ยอหนกลาววา
“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”
**************************
ชาวยิวไมไดยินเสียงของประกาศกเปนเวลานานถึง 400 ปมาแลว แตเมื่อยอหนปรากฏ
ตัวเทศนสอนและทําพิธีลาง ประชาชนกลับเชื่อและยอมรับทานเปน “ประกาศก” คําเทศนสอน
ของทานมีลักษณะพิเศษประการใดหรือ ?
1.
ทานเตือนคนผิดโดยไมหวั่นเกรงสิ่งใด แมแตกษัตริยเฮโรดซึ่งรับนางเฮโร
เดียส นองสะใภ มาเปนมเหสี ทานก็เตือนวา “ไมถูกตองที่พระองคทรงรับนางมาเปนมเหสี” (มธ
14:4) หรือพวกฟาริสีและสะดูสีซึ่งเปนถึงผูนําดานศาสนาของชาวยิวก็ไมวายถูกทานตําหนิวา
เปน “สัญชาติงูราย” (มธ 3:7) เพราะแทนที่จะพาประชาชนไปหาพระเจา พวกเขากลับทําให
ประชาชนจมมืดอยูในกฎเกณฑและจารีตพิธีกรรมตางๆ นอกจากนั้นเมื่อประชาชนหันเหจาก
พระเจา ทานก็ไมลังเลที่จะเตือนพวกเขาให “กลับใจ”
ไมวาความผิดนั้นจะเกิดกับผูมีอํานาจรัฐ ผูมีอํานาจในศาสนจักร หรือกับหมู
ประชาชน ยอหนเปนเสมือนแสงสวางที่ขับไลความมืดใหพนไป
ขอใหเรากลาตักเตือนคนผิดเชนเดียวกับทานเถิด !

2.
ทานสอนประชาชนใหเปนผูชอบธรรม นอกจากตักเตือนมิใหทําผิดแลว
ยอหนยังเชิญชวนและทาทายประชาชนใหประพฤติตนใหสมกับที่ไดกลับใจ คือใหทําในสิ่งที่
“ควรทํา” (should) และ “ทําได” (could) อีกดวย ทานกระตุนประชาชนใหทําในสิ่งที่สูงสง
กวาเดิมอยูเสมอ
นาเสียดายที่หลายครั้งเรามัวสลวนอยูกับการหามผูคนทําบาป แตใสใจเพียง
นอยนิดที่จะผลักดันพวกเขาใหดําเนินชีวิตตามจิตตารมณอันสูงสงของพระเยซูเจา
สําหรับพระเยซูเจา การไมทําผิดนั้นดี แตยังไมพอ ตองทําดีใหดีที่สุดดวย !
3.
ทานมาจากพระเจา ทานใชชีวิตตามลําพังในถิ่นทุรกันดารเพื่ออยูกับพระเจา
และเตรียมตัวสําหรับทําหนาทีป่ ระกาศก เพราะฉะนั้นเมื่อปรากฏตัว ทานจึงมิไดเทศนสอนสิ่งที่
เปนความคิดเห็นของทาน แตเทศนสอนสารของพระเจาอยางแทจริงและอยางจริงจัง
เชนเดียวกัน เราไมมีทางเทศนสอนขาวดีของพระเจาไดเลย หากตัวเราเองมิได
อยูกับพระเจาและออกมาจากเบื้องพระพักตรของพระองค
4.
ทานมาเพื่อพระเจา ทานมิไดมาเพื่อตัวเอง แตเพือ่ เตรียมทางใหแกผูที่จะมา
ภายหลังซึ่งทานยืนยันวา “ทรงอํานาจยิ่งกวาขาพเจา และขาพเจาไมสมควรแมแตจะถือรองเทา
ของเขา” (มธ 3:11)
นอกจากยืนยันดวยคําพูดแลว การแตงกายของทานก็บงบอกวาทานมาเพื่อ
พระเจาเพราะการ “นุงหมดวยผาขนอูฐ มีสายหนังรัดเอว” นั้นเหมือนกับการแตงกายของ
ประกาศกเอลียาห (1 พกษ 1:8) ซึ่งชาวยิวเชื่อวาทานจะกลับมาเพื่อเตรียมทางรับเสด็จพระเมส
สิยาห (มลค 4:5)
ทานคือผูที่ประกาศกอิสยาหทํานายวา “คนคนหนึ่งรองตะโกนในถิ่นทุรกันดาร
วา จงเตรียมทางขององคพระผูเปนเจา จงทําทางเดินของพระองคใหตรงเถิด” (อสย 40:3)
เหตุที่ตองมีคนรองตะโกนใหเตรียมทางก็เพราะวาถนนในปาเลสไตนมีสภาพไม
ตางจากทางเกวียน พื้นผิวเปนดินแข็ง ขรุขระ โยเซฟุสเลาวามีถนนสูกรุงเยรูซาเล็มเพียงบาง
เสนที่กษัตริยโซโลมอนสรางขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูจาริกแสวงบุญและเพื่อแสดงถึง
ความมั่งคั่งยิ่งใหญของพระองค พื้นผิวปูดวยหินสีดําเนื้อละเอียดจากภูเขาไฟ ถนนเหลานีไ้ ด
ชื่อวา “ถนนกษัตริย” (the king’s highway) เพราะสรางขึ้นโดยกษัตริยและเพื่อกษัตริย ซึ่งจะ
ไดรับการซอมแซมก็ตอเมื่อมีผูนําสารมาแจงใหประชาชนทราบลวงหนาวากษัตริยจะเสด็จผาน
เสนทางนีเ้ ทานั้น
ประชาชนยอมรับยอหนเปน “ประกาศก” เพราะทานเปนดังแสงสวางที่ขับไลความมืด
และความชั่วออกไป ทานเปนเสียงที่เรียกรองประชาชนใหตั้งมั่นอยูในความชอบธรรม และเปน
ผูทแี่ นะนําพระเมสสิยาหใหประชาชนรูจักเพื่อพวกเขาจะไดเตรียมทางไวรับเสด็จพระองค
ยอหนไดเทศนสอนและไดแนะนําพระเยซูเจาใหเรารูจักแลว เราเตรียมทางไวรับ
เสด็จพระองคแลวหรือยัง ?!

สาระสําคัญของสารที่ยอหนเทศนสอนมี 2 ประการดวยกัน กลาวคือ
1.
“จงกลับใจ” (มธ 3:2) นี่คือคําสั่งสอนหลักของยอหน
คําสั่งเดียวกันนี้ไดรับการเรียกรองจากพระเยซูเจาเชนเดียวกัน “เวลาที่กําหนด
ไวมาถึงแลว พระอาณาจักรของพระเจาอยูใกลแลว จงกลับใจ และเชื่อขาวดีเถิด” (มก 1:15)
สําหรับชาวยิว การกลับใจคือหนทางเดียวที่จะนําเรากลับมาหาพระเจาเพื่อรับ
การอภัยและไดรับความโปรดปรานจากพระองค
ตามความคิดของชาวยิว “การกลับใจ” คือ
1.1 ตามรากศัพทภาษาฮีบรู shub (ฉูบ) หมายถึง “หมุน, หัน” (to turn)
เพราะฉะนั้น “การกลับใจ” จึงหมายถึง “การเปลี่ยนแปลงจิตใจชนิดกลับหลังหันอันสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงชีวิตและความประพฤติของตน” ซึ่งในพระคัมภีรก็คือ “การหันจาก
บาปหรือความประพฤติชั่ว แลวกลับมาหาพระเจา” ดังที่พระยาหเวหตรัสผานประกาศกเอ
เสเคียลวา “เรามีชีวิตอยูแนฉันใด เราไมยินดีในความตายของคนชั่วราย แตยินดีในการกลับใจ
ของคนชั่วรายที่ละทิ้งความประพฤติของตนและมีชีวิต ทานทั้งหลายจงกลับใจ จงกลับใจละทิ้ง
ความประพฤติชั่วของทาน” (อสค 33:11)
การกลับใจจึงมิใชเพียงความรูสึก “เสียใจ” ที่ไดทําบาป แตตองหันจาก
บาปกลับมาหาพระเจาพรอมกับเปลี่ยนแปลงการกระทําใหสอดคลองกันดวย
สําหรับยอหน “การกลับใจ” ที่ขาด “การเปลี่ยนแปลงจิตใจ” หรือขาด
“การเปลี่ยนแปลงการกระทํา” ลวนสงผลใหเราเปน “ตนไมที่ไมเกิดผลดีซึ่งจะถูกโคนและโยนใส
ไฟ” ทั้งนั้น (มธ 3:10)
1.2 พระเจาประทานโอกาสใหเรากลับใจได “ทุกเวลา” ตราบเทาที่ยังมีลม
หายใจอยู พระองคตรัสผานประกาศกเอเสเคียลวา “ความชั่วรายของคนชั่วรายจะไมทําใหเขา
ตองพินาศ ถาเขาหันกลับจากความชั่วรายของตน” (อสค 33:12)
1.3 ไมมีคําวา “สิ้นหวัง” สําหรับการกลับใจ แมที่ผานมาเราจะเปนคนชั่ว
สักเพียงใดก็ตาม ตัวอยางเชนกษัตริยมนัสเสหซึ่งหันไปนับถือพระบาอัล และนําพระเท็จเทียม
เขามาสูกรุงเยรูซาเล็มอันเปนนครศักดิ์สิทธิ์ จนถึงกับยอมเผาลูกของตนถวายแดเทพเจาโมลอก
ที่หุบเขาฮินโนม หลังจากถูกกวาดตอนไปบาบิโลน พระองคทรงเปนทุกขกลับใจและ “อธิษฐาน
ตอพระเจา และพระเจาทรงรับคําวิงวอนของทาน ทรงฟงคําออนวอนของทาน และนําทาน
กลับมายังกรุงเยรูซาเล็มในราชอาณาจักรของทานอีก” (2 พศด 33:13)
1.4 พระเจาทรงเมตตายอมรับการกลับใจแบบ “สองตอสอง” ระหวางเรา
กับพระองค แมเราจะไดทําผิดตอพระองคในที่สาธารณะก็ตาม ตางจากมนุษยซึ่งมักเรียกรอง
การขออภัยในที่สาธารณะหากไดทําความผิดอยางเปดเผย
1.5 โดยธรรมชาติแลวพระเจาไมทรงหลงลืม แตหากเรากลับใจ พระองค
พรอมจะ “ลืมและใหอภัยความผิดบาป” ทั้งสิ้นของเราดังที่ประกาศกมีคาหกลาววา “เทพเจา
ใดเลาเปนเหมือนพระองค ผูทรงใหอภัยความผิด และทรงมองขามการลวงละเมิด แกผูที่เหลืออยู

เปนมรดกของพระองค พระองคไมทรงรักษาพระพิโรธไวตลอดไป แตพอพระทัยแสดงความรัก
มั่นคง” (มคา 7:18; สดด 85:2)
1.6 การกลับใจที่แทจริงตองมี “การสารภาพความผิดและชดใชความ
เสียหายหรือคืนดีกับเพื่อนพี่นอง” ดวย พระเจาตรัสสั่งโมเสสวา “ถาชายหรือหญิงคนใดทํา
ผิดตอผูอื่น ทําใหเขาไดรับความเสียหาย ผูนั้นก็ทําบาปผิดตอพระยาหเวห ผูนั้นจะตองสารภาพ
บาปที่ไดทํา และชดใชความเสียหายที่เขาไดทําทั้งสิ้น แลวเพิ่มอีกหนึ่งในหาของราคาความ
เสียหายนั้นแกผูเสียหายดวย” (กดว 5:6-7)
การกลับใจจึงเปนศูนยกลางความเชื่อทัง้ ของชาวยิวและของคริสตชน !
2.
“จงประพฤติตนใหสมกับที่ไดกลับใจแลวเถิด” (มธ 3:8) นี่คือคําสั่งซึ่งสืบ
เนื่องมาจากคําสอนหลัก “จงกลับใจ”
ชาวยิวเชื่อวาอับราฮัมคือผูชอบธรรมซึ่งพระเจาทรงโปรดปรานมาก ความดีของ
ทานพออับราฮัมสงผลใหลูกหลานพลอยไดรับอานิสงสไปดวย พวกเขาปกใจเชื่อวาชาวยิวทุก
คนตองไดรับความรอดอยางแนนอนเพราะตางก็เปนลูกหลานของอับราฮัม แตยอหนกลับกลาว
วา “จงประพฤติตนใหสมกับที่ไดกลับใจแลวเถิด อยาอวดอางเองวา ‘เรามีอับราฮัมเปนบิดา’
ขาพเจาบอกทานทั้งหลายวา พระเจาทรงบันดาลใหกอนหินเหลานี้กลายเปนลูกของอับราฮัมได”
(มธ 3:8-9)
เทากับยอหนมิไดถือวาความรอดขึ้นอยูกับความดีของบรรพบุรุษ แตขึ้นอยูกับ
การ “ประพฤติตนใหสมกับที่ไดกลับใจแลว” หาไมแลวเราจะกลายเปนตนไมที่ไมเกิดผลดี และ
ถูกโคนโยนใสกองไฟ
เชนเดียวกัน เราจะอวดอางคุณธรรมความดีของบรรพบุรุษ ของญาติพี่นอง
หรือของนักบุญที่เรารูจักและศรัทธา โดยที่ตัวเราเองไม “ประพฤติตนใหสมกับที่ไดกลับใจแลว”
ไมได
ดวยเหตุนี้ “จงกลับใจเถิด อาณาจักรสวรรคอยูใกลแลว” (มธ 3:2)

