อาทิตยที่ 1 เทศกาลมหาพรต
ขาวดี มธ 4:1-11
1
เวลานั้น พระจิตเจาทรงนําพระเยซูเจาไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อใหปศาจมาผจญพระองค
2
เมื่อทรงอดอาหารสี่สิบวันสี่สิบคืนแลว ทรงหิว 3ปศาจผูผจญจึงเขามาใกล ทูลวา “ถาทานเปน
บุตรพระเจา จงสั่งกอนหินเหลานี้ใหกลายเปนขนมปงเถิด” 4แตพระองคตรัสตอบวา “มีเขียนไว
ในพระคัมภีรวา มนุษยมิไดดํารงชีวิตดวยอาหารเทานั้น แตดํารงชีวิตดวยพระวาจาทุกคําที่ออก
จากพระโอษฐของพระเจา” 5ตอจากนั้น ปศาจอุมพระองคไปยังนครศักดิ์สิทธิ์ วางพระองคลงที่
ยอดพระวิหาร แลวทูลวา 6“ถาทานเปนบุตรพระเจา จงกระโดดลงไปเบื้องลางเถิด เพราะมี
เขียนไวในพระคัมภีรวา พระเจาทรงสั่งทูตสวรรคเกี่ยวกับทาน ใหคอยพยุงทานไวมิใหเทา
กระทบหิน” 7พระเยซูเจาตรัสตอบวา “ในพระคัมภีรยังมีเขียนไวดวยวา อยาทดลององคพระผู
เปนเจา พระเจาของทานเลย” 8อีกครั้งหนึ่งปศาจนําพระองคไปบนยอดเขาสูงมาก ชี้ใหพระองค
ทอดพระเนตรอาณาจักรรุงเรืองตาง ๆ ของโลก 9แลวทูลวา “เราจะใหทุกสิ่งนี้แกทาน ถาทาน
กราบนมัสการเรา” 10พระเยซูเจาจึงตรัสวา “เจาซาตาน จงไปใหพน ยังมีเขียนไวในพระคัมภีร
วา จงกราบนมัสการองคพระผูเปนเจาพระเจาของทาน และรับใชพระองคแตผูเดียวเทานั้น” 11
ปศาจจึงไดละพระองคไป แลวทูตสวรรคก็เขามาปรนนิบัติรับใชพระองค
*******************************
มีขอสังเกตเกี่ยวกับการทดลองของพระเยซูเจาดังนี้
1.
คํากรีก peirazein (เปยราเซน) มีความหมายวา “ทดลอง” หรือ “ทดสอบ”
มากกวาจะแปลวา “ผจญ, ประจญ, หรือ ลอลวง” ซึ่งสอไปในทางชักชวนผูอื่นใหทําผิด หากเรา
แปลคํา peirazein ในหนังสือปฐมกาลบทที่ 22 ขอ 1 เปน “ผจญ” ก็จะไดความวาพระเจาทรง
ผจญอับราฮัมใหถวายอิสอัคบุตรชายเปนเครื่องเผาบูชา ซึ่งเปนไปไมไดที่พระเจาจะชักชวนอับ
ราฮัมใหทําผิด
เมื่อเปนเชนนี้ เราจึงควรเปลี่ยนความคิดจากสิ่งที่เคยเรียกวา “การผจญ” แลว
มักลงเอยดวยความพายแพและบาปเสียใหม !
หากจะสงนักบินสูอวกาศ เราจะไมทดสอบแลวทดสอบอีกจนแนใจวานักบินผู
นั้นมีความสามารถเหมาะสมกับภารกิจอันยิ่งใหญนี้ดอกหรือ เชนเดียวกัน พระเจาประทานการ
“ทดสอบ” แกผูที่พระองคทรงเลือกสรร ไมใชเพื่อใหตกในบาป แตเพื่อใหชนะ บริสุทธิ์ เขมแข็ง
และเหมาะสมกับภารกิจที่จะทรงมอบหมายใหมากขึ้น
การทดสอบหรือการทดลองจึงไมใชสิ่งนากลัวหรือนาอับอายที่จะตองปกปดกัน
อีกตอไป แตเปนสิ่งที่เราแตละคนจะตองสอบใหผานและเอาชนะใหจงได

2.
ถิ่นทุรกันดารในเหตุการณครั้งนี้ ตั้งอยูระหวางกรุงเยรูซาเล็มซึ่งอยูบนที่ราบสูง
ตอนกลางของประเทศกับทะเลตายซึ่งอยูทางตะวันออกต่ํากวาระดับน้ําทะเล มีเนื้อที่ประมาณ
1,300 ตารางกิโลเมตร ไมมีผูคนอาศัยอยูในดินแดนแหงนี้
พระองคเสด็จไปในดินแดนที่ไรผูคนเพราะทรงประสงคจะ “อยูตามลําพัง”
เพื่อพิจารณาหาวิธีการในอันที่จะทําใหภารกิจที่พระบิดาทรงมอบหมายสําเร็จลุลวงไป
นาเสียดายที่หลายครั้งเราดําเนินชีวิตหรือประกอบธุรกิจผิดพลาดเพียงเพราะ
เราไม “อยูตามลําพัง”
ในชีวิตนี้ มีบางสิ่งที่เราตองทําเองตามลําพัง และมีบางครั้งที่คําแนะนําไมวาของ
ใครก็ชวยเราไมได เราตองรูจัก “หยุดทํา” และ “เริ่มคิด” ดวยตัวเองตามลําพังบาง
อยาใหเราผิดพลาดเพียงเพราะไมมีโอกาสอยูตามลําพังกับพระเจา !
3.
พระวรสาร 3 ฉบับเนนเหมือนกันวาพระเยซูเจาทรงถูกทดลองทันทีหลังรับพิธี
ลางจากยอหน โดยเฉพาะมาระโกระบุชัดเจนวา “ทันใดนั้น พระจิตเจาทรงดลใหพระองคเสด็จ
เขาไปในถิ่นทุรกันดาร” (มก 1:12)
เปนความจริงวาเมื่อเราขึ้นสูจุดสูงสุดหรือผานเหตุการณสําคัญที่สุดในชีวิตแลว
จะเกิดปฏิกิริยาตอบโตในทางที่เปนภัยมากกวาเปนคุณ เหมือนดอกไมไฟที่ขึ้นสูจุดสูงสุดและ
สวางไสวที่สุดแลวก็จะมอดดับและรวงตกลงมาสูพื้นดิน
พระเยซูเจาก็เชนกัน พระองคพึ่งจะไดรับเกียรติสูงสุด โดยพระจิตเจาผูเสด็จมา
ในรูปของนกพิราบทรงรับรองวาพระองคเปน “บุตรสุดที่รัก” ของพระบิดา และทันทีเปนพระจิต
เจาอีกเชนกันที่ทรงนําพระองคสูการทดลองในถิ่นทุรกันดาร
เราจึงตองระมัดระวังมากเปนพิเศษเมื่อประสบความสําเร็จหรือขึ้นสูจุดสูงสุดใน
ชีวิต !
4.
การทดลองของพระเยซูเจาเปนการดิ้นรนตอสูภายในจิตวิญญาณของพระองค
เอง ไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก เหตุผลคือไมมี “ยอดเขาสูงมาก” จนสามารถ “ทอดพระเนตร
อาณาจักรรุงเรืองตาง ๆ ของโลก” ไดทั้งหมด (มธ 4:8)
แสดงวา “ปศาจโจมตีจากภายในจิตใจของเรา” มันสามารถเจาะแนว
ปองกันของเราเขามาได และที่รายกาจสุด ๆ ก็คือมันมี “ความคิดและความปรารถนาของ
เราเอง” เปนพันธมิตรและเปนอาวุธของมัน
อาจกลาวไดวา สมุนเอกของปศาจก็คือความคิดและความปรารถนาของตัวเรา
นั่นเอง !
5.
อยาคิดวาพระเยซูเจาทรงถูกทดลองเพียงครั้งเดียวในชีวิต ที่เมืองซีซารียาแหง
ฟลิป เปนเปโตรศิษยรักนั่นเองที่ลอ ลวงพระองคใหเลือกหนทางอื่นที่งายกวาหนทางของไม
กางเขน จนพระองคตองดุวา “เจาซาตาน ถอยไปขางหลัง” (มธ 16:21-23)
เมื่อใกลวาระสุดทาย พระองคทรงกลาวกับบรรดาศิษยวา “ทานทั้งหลายเปนผูที่
ยืนหยัดอยูกับเราในการทดลองที่เราไดรับ” (ลก 22:28)

และที่หนักสุดคือในสวนเกทเสมนี เมื่อพระองคทรงภาวนาวา “พระบิดาเจาขา
ถาพระองคมีพระประสงค โปรดทรงนําถวยนี้ไปจากขาพเจาเถิด” (ลก 22:42)
เมื่อเปนเชนนี้เราจึงตอง “เฝาระวังตลอดชีวิต” ไมใชหลงผิดตั้งหนาตั้งตา
บําเพ็ญตบะหรือทําการใด ๆ เพื่อใหบรรลุขั้นที่เรียกวา “ปลอดการทดลอง” เพราะพระเยซูเจา
เองก็ไมเคยและไมพยายามดวยที่จะบรรลุถึงขั้นนี้
6.
ปศาจรูวาพระเยซูเจาทรงมีฤทธิ์อํานาจพิเศษ และที่สําคัญพระองคก็ทรงทราบ
ดวยเชนกัน การทดลองที่เกิดขึ้นจึงเกี่ยวของกับฤทธิอ์ ํานาจหรือพรสวรรคของพระองคเอง
แมเราไมมีฤทธิอ์ ํานาจพอที่จะทําใหถูกทดลองกระโดดจากที่สูงหรือเปลี่ยนกอน
หินใหเปนขนมปงเหมือนพระองค แตเราตองระมัดระวังการใชพรสวรรคหรือความสามารถ
พิเศษที่เรามี จงอยาใชในทางที่ผิด เชนใชความสวยงามหลอกลวงผูอื่น หรือใชวาทศิลปเปลี่ยน
ขาวใหเปนดําหรือดําใหเปนขาว เปนตน
7.
เนื่องจากพระเยซูเจาทรงอยูตามลําพังในถิ่นทุรกันดาร ผูที่เลาเรื่องนี้จึงเปนใคร
อื่นไปไมไดนอกจากพระองคเอง เหตุการณเหลานี้จึงเปนเรื่องศักดิ์สิทธิ์เพราะเกี่ยวของกับชีวิต
ภายในที่พระองคเองทรงเปดเผยใหเราทราบ
และเพราะทรงถูกทดลองมากอน พระองคจึงทรงรู เขาใจ และสามารถชวยเรา
ใหชนะการทดลองตาง ๆ ได
ขอย้ําวามี “พระองคแตเพียงผูเดียว” ที่สามารถชวยเหลือเราได !!!
ความหมายของการทดลองแตละเรื่อง เปนดังนี้
1.
“จงสั่งกอนหินเหลานี้ใหกลายเปนขนมปงเถิด” (มธ 4:3)
เนื่องจากถิ่นทุรกันดารอยูใกลทะเลตายซึ่งเค็มจัด จึงมีหินปูนกอนเล็ก ๆ สีขาว
คลายขนมปงเกลื่อนอยูบนผืนทราย แลดูยั่วยวนนากิน
เมื่อปศาจขอใหพระเยซูเจาเปลี่ยนกอนหินเปนขนมปง มันกําลังทดลองพระองค
2 เดงเลยทีเดียว
เดงแรก มันหลอกใหพระองคใชฤทธิ์อํานาจอยางเห็นแกตัว มนุษยอยางเรา
ตองทํางานหนักกวาจะไดขนมปงสักกอน แตพระองคเสกนิดเดียวก็ไดขนมปงเยอะแยะ อยางนี้
เอาเปรียบคนอื่นชัด ๆ
เดงที่สอง นอกจากหลอกใหพระองคใชฤทธิ์อํานาจอยางเห็นแกตัวแลว ยัง
เปนไปเพื่อผลประโยชนสวนตัวอีกดวย นั่นคือไมใชเพื่อดับความหิวของผูอื่น แตเพื่อดับความ
หิวของพระองคเองหลังจากจําศีลอดอาหารมาเปนเวลานาน
แตพระองคไมทรงหลงกลของปศาจ
หลายครั้งเราเดินสวนทางกับพระองค เราใชพรสวรรคหรือความสามารถพิเศษ
ที่พระเจาประทานแกเราอยางเห็นแกตัว เชนคนที่มีน้ําเสียงดีก็ตั้งหนาตั้งตาใชเสียงรองเพลงหา

เงินเขากระเปาอยางเดียว โดยไมคิดจะใชเสียงนั้นนําคนอื่นมาหาพระเจาหรือใหความบรรเทาใจ
แกผูดอยโอกาส เปนตน
นอกจากจะไมใชฤทธิ์อํานาจอยางเห็นแกตัวแลว พระเยซูเจาในฐานะพระเมสสิ
ยาหยังทรงคํานึงถึง “วิธีการ” ที่จะนํามนุษยกลับมาหาพระบิดาเจาอีกดวย
การชักชวนฝูงชนใหติดตามพระองคโดยการแจกขนมปงหรือวัตถุสิ่งของยอม
ไดผลอยางแนนอน ในอดีตพระเจาก็ทรงประทานมานนาเปนอาหารเลี้ยงชาวอิสราเอลในถิ่น
ทุรกันดาร ยิ่งไปกวานั้นประกาศกอิสยาหยังทํานายวาพวกเขาจะไมหิวและกระหายอีก (อสย
49:10) ถาพระองคจะใชวิธีการเดียวกันบาง ยอมมีเหตุผลรองรับเกินพอ
แตพระองค “ไมเลือก” วิธีการ “ประชานิยม” ที่ปศาจเสนอมาดวยเหตุผลสําคัญ
2 ประการคือ
1.1 เปนการติดสินบนมนุษยใหติดตามพระองค ซึ่งขัดกับวิถีทางของ
พระองคที่ทรงสอนมนุษยใหดําเนินชีวิตดวยการ “ให” ไมใชดวยการ “รับ”
1.2 เปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ การแจกขนมปงแกผูหิวโหยเปนการ
แกปญหาที่ปลายเหตุเทานั้น แตพระองคตองการจะแกปญหาที่ “ตนเหตุ”
“ทําไมพวกเขาจึงหิว ?” อาจเปนเพราะพวกเขาไมรูจักทํามาหากิน ไม
ใสใจ หรือไมยอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือวิธีทํามาหากิน ฯลฯ ก็จริง แตเราไมอาจ
ปฏิเสธไดเลยวา “ความเห็นแกตัว” ของคนที่ครอบครองทรัพยากรและสมบัติมากเกินไปโดยไม
ชวยเหลือผูอื่นที่มีนอยเกินไป ก็เปนสาเหตุที่สําคัญดวย
ตนตอของปญหาจึงอยูที่จิตวิญญาณของมนุษย ถาจิตใจของมนุษยดี
มีความรัก รูจักแบงปนกัน ความหิวโหยอดอยากยอมหมดไป ดวยเหตุนี้พระองคจึงตอบปศาจ
วา “มนุษยมิไดดํารงชีวิตดวยอาหารเทานั้น แตดํารงชีวิตดวยพระวาจาทุกคําที่ออกจากพระ
โอษฐของพระเจา” (มธ 4:4; ฉธบ 8:3)
สําหรับพระองคแลว ลําพังวัตถุสิ่งของไมอาจทําใหมนุษยมีชีวิตอยาง
แทจริงไดเลย !
จริงอยูพระศาสนจักรจําเปนตองสงเสริมและผลักดันทุกวิถีทางเพื่อให
มนุษยมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น แตสิ่งสําคัญเหนืออืน่ ใดก็คือการพัฒนา “ชีวิตวิญญาณ” ของ
มนุษย เหตุวาเมื่อเขามี “ชีวิตใหม” แลว สภาพความเปนอยูใหมที่ดีขึ้นก็จะติดตามมาดวย
2.
“จงกระโดดลงไปเบื้องลางเถิด” (มธ 4:6)
หากรูวาผูใดมีอิทธิฤทธิ์ ไลผีได ใบหวยแมน หรือที่ไหนมีของแปลกประหลาด
ซึ่งอันที่จริงควรเรียกวาผิดปกติมากกวา เชน หมูสองหัว ตนไมประหลาด ฯลฯ แนนอนวาผูคน
ตองหลั่งไหลไปดูและสักการะเนืองแนนไปหมด
ทุกครั้งที่เกิดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยไมวาจะแนวบูหรือแนวบุนก็ตาม เรามักรูสึก
ตื่นเตน เกรงขาม ศรัทธา และสวนใหญมักเชื่อหัวชนฝา

ถาพระองคแสดงอภินิหารดวยการกระโดดจากยอดพระวิหารลงมาโดยไมเปน
อันตราย รับรองวาประชาชนตองตื่นเตน ศรัทธา เชื่อ และพรอมจะติดตาม “ผูวิเศษ” อยาง
พระองคแนนอน
การอวดอางอภินิหารเปนวิธีการที่พระคริสตเทียมนิยมใชกันมาก อยางเชน
เธวดัสไดโออวดกับประชาชนวาแคเอยปากคําเดียว เขาก็สามารถแยกน้ําในแมน้ําจอรแดน
ออกเปนสองฝงได หรือชาวอียิปตที่กอการกบฏ (กจ 21:38) ก็อางวาพวกเขาสามารถสั่งให
กําแพงกรุงเยรูซาเล็มพังทลายลงไดเชนกัน แตที่นาเศราก็คือกรณีของซีโมน มากุสที่คุยวาเหาะ
ได แตดันพลาดตกลงมาตายในที่สุด
แมประชาชนจะชื่นชอบ แตพระเยซูเจา “ไมเลือก” วิธีนี้เด็ดขาดเพราะวา
2.1 ไมมีอนาคต หากพระองคกระโดดจากที่สูงได 3-4 ครั้ง ประชาชนก็จะ
เริ่มชินชาและ “หมดอารมณ” ที่จะตื่นเตนอีกแลว
แลวศาสนาเที่ยงแทจะอิงอยูกับอารมณความรูสึกชั่วครั้งชั่วคราวของ
มนุษยไดอยางไรกัน ?
2.2 เปนการไมวางใจพระเจา เพราะการกระโดดจากที่สูงเปนการจงใจ
ปลอยตัวเองใหตกอยูในอันตรายเพื่อ “ทดลอง” พระเจาวาจะมีฤทธิอ์ ํานาจจริงหรือเปลา จะรัก
และชวยเหลือเราจริงหรือไม ?
พระองคจึงตรัสวา “อยาทดลององคพระผูเปนเจา พระเจาของทานเลย”
(มธ 4:7; ฉธบ 6:16)
ผูทเี่ รียกรองตองการเห็นอัศจรรยกอนจึงจะยอมเชื่อ ยอมไมใชผูมีความ
เชื่ออยางแทจริง แตเปนเพียงคนขี้สงสัยที่ตองการขอพิสูจนเทานั้น
อยาลืมวาฤทธิอ์ ํานาจในการชวยเหลือของพระเจามิไดมีไวใหเรา
ทดลองหรือพิสูจน แตมีไวเพื่อใหเรา “วางใจ” ในพระองค
3.
“ถาทานกราบนมัสการเรา” (มธ 4:9)
เหนือที่สูงที่สามารถมองเห็นอาณาจักรตาง ๆ ทั่วโลก ปศาจทูลพระเยซูเจา
ทํานองนีว้ า “ประชาชนในอาณาจักรตาง ๆ ที่เห็นลวนตกอยูในกํามือของขาพเจา เรามาตกลง
ประนีประนอมกันดีกวา ถาพระองคยอมลดมาตรฐานลงมาสักหนอย อยาใหสูงมากนัก เมื่อเห็น
ความผิดบกพรองก็ทําเปนเอาหูไปนาเอาตาไปไรเสียบาง ขาพเจาก็จะมอบประชาชนเหลานี้ให
ติดตามพระองค”
เพลงสดุดีก็กลาวไวมิใชหรือวา “จงขอจากเราเถิด และเราจะมอบบรรดา
ประชาชาติใหเปนมรดกของทาน จะใหทานมีกรรมสิทธิ์จนสุดปลายแผนดิน” (สดด 2:8)
หากพระองคยอมกมกราบปศาจหรือประนีประนอมกับมันนิดเดียว พระองคก็
จะได “มนุษยทั้งโลก” มาเปนกรรมสิทธิ์โดยไมตองออกแรงแบกไมกางเขนใหเหนื่อยยากแต
ประการใด !!

แตพระองคตรัสตอบปศาจวา “จงกราบนมัสการองคพระผูเปนเจา พระเจาของ
ทาน และรับใชพระองคแตผูเดียวเทานั้น” (มธ 4:10; ฉธบ 6:13)
คําวา “ผูเดียวเทานั้น” แปลวา “ไมมีผูอื่น” ซึ่งหมายความวาพระเจาตองเปน
พระเจาวันยังค่ํา ถูกก็คือถูก ผิดก็คือผิด จะเลี่ยงเปนอื่นไปไมไดเด็ดขาด
หลักการของพระองคคือ “ตองไมมีการประนีประนอมกับโลก” เราตองไมลด
มาตรฐานดานศีลธรรมของเราไปหาโลก แตตองพยายามยกระดับมาตรฐานของโลกมาสู
มาตรฐานของพระองค
ทุกวันนี้ เรามีแนวโนมที่จะมองสิ่งตาง ๆ เปน “สีเทา” ไปหมด อะไร ๆ ก็
หยวนหรือยอมรับไดไปกอนแลวคอยแกปญหาทีหลัง
นับจากนี้ไป เราตองดําเนินชีวิตใหขาวบริสุทธิ์เจิดจา แลวลบสีดําในชีวิตออกไป
ใหหมดจด
ในถิ่นทุรกันดาร พระเยซูเจาทรงตัดสินพระทัยเด็ดขาดวาจะไมติดสินบนมนุษย จะไมใช
วิธีการตื่นเตนโลดโผน และจะไมประนีประนอมคําสอนของพระองคกับโลกเพื่อชักจูงโลกใหหัน
มาติดตามพระองค
สําหรับพระองค หนทางเดียวที่จะนําเรากลับไปหาพระบิดาไดคือหนทางของ
“กางเขน” !!
หนทางอื่น ไมตองพูดถึง...

