อาทิตยที่ 5 เทศกาลธรรมดา
ขาวดี มธ 5:13-16
13
ทานทั้งหลายเปนเกลือดองแผนดิน ถาเกลือจืดไปแลว จะเอาอะไรมาทําใหเค็มอีกเลา
เกลือนั้นยอมไมมีประโยชนอะไร นอกจากจะถูกทิ้งใหคนเหยียบย่ํา 14ทานทั้งหลายเปนแสงสวาง
สองโลก เมืองที่ตั้งอยูบนภูเขาจะไมถูกปดบัง 15ไมมีใครจุดตะเกียงแลวเอามาวางไวใตถังแตยอม
ตั้งไวบนเชิงตะเกียง จะไดสองสวางแกทุกคนในบาน 16ในทํานองเดียวกัน แสงสวางของทาน
ตองสองแสงตอหนามนุษย เพื่อคนทั้งหลายจะไดเห็นกิจการดีของทาน และสรรเสริญพระบิดา
ของทานผูสถิตในสวรรค
*******************************
1. เกลือดองแผนดิน
เกลือมีคุณคาสูงยิ่งสําหรับคนโบราณ ชาวกรีกถือวาเกลือเปนของประทานจากพระเจา
สวนชาวโรมันถือวาในโลกนี้ไมมีสิ่งใดจะมีประโยชนมากไปกวาดวงอาทิตยและเกลืออีกแลว (Nil
utilius sole et sale)
เกลือมีคุณสมบัติพิเศษสุด 3 ประการดวยกันคือ
1.
บริสุทธิ์ ชาวโรมันถือวาเกลือเปนสิ่งบริสุทธิ์ที่สุดเพราะเกิดมาจากดวงอาทิตย
และทะเลซึ่งตางก็เปนสิ่งบริสุทธิ์ที่สุดเชนกัน พวกเขาจึงใชเกลือเปนของถวายแดเทพเจา
แมแตสีขาวแสบตาของเกลือก็บงบอกถึงความบริสุทธิ์ในตัวของมันเองอยูแลว
ทุกวันนี้มาตรฐานดานศีลธรรม ไมวาจะเรื่องความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย ความ
ขยันหมั่นเพียร หรือการประพฤติตามมโนธรรม นับวันมีแตจะตกต่ําลง จึงเปนหนาที่ของคริสต
ชนทุกคนที่จะตองยึดมั่นในมาตรฐานขั้นสูงสุดของความบริสุทธิ์ทั้งในความคิด วาจา และกิจการ
ใหสมกับที่เปน “เกลือดองแผนดิน”
2.
กันเนา เราใชเกลือใสผัก ใสเนื้อ ใสปลาเพื่อปองกันมิใหเนาเปอยหรือเสื่อม
สลายไปฉันใด คริสตชนผูเปน “เกลือดองแผนดิน” ก็ตองเปนเสมือนยากันเนา (Antiseptic)
ใหกับทุก ๆ ชีวิตฉันนั้น
มีบางคนที่เราติดตอคบหาดวยแลวศีลธรรมของเราดีขึ้น บางคนเราคบหาดวย
แลวหยอนยานลง หากเราเปนหนึ่งในกลุมคนประเภทหลังก็หมายความวา นอกจากเราจะไมได
เปนเกลือกันเนาแลว เรายังทําตัวเปนสารเรงการเนาซะเองอีกดวย
3.
เพิ่มรสชาติ อาหารที่ปราศจากเกลือยอมจืดชืด ไมมีรสชาติฉันใด ชีวิตที่
ปราศจากความเปนคริสตชนก็ยอมจืดชืด ไมมีรสชาติฉันนั้น
หลังจากจักรพรรดิคอนแสตนตินรับศาสนาคริสตเปนศาสนาประจําอาณาจักร
โรมันแลว จักรพรรดิองคตอมาคือจูเลียนเกือบหันกลับไปนับถือเทพเจาแบบเดิมดวยทรงบนวา

“ดูพวกคริสตชนสิ ตากลวง แกมซีด อกแฟบ ซังกะตาย พระอาทิตยสองแสง พวกเขาก็มองไม
เห็น โลกหยิบยื่นความอุดมสมบูรณให พวกเขาก็ไมสนใจ”
นาเสียดายที่ความเปนคริสตชนไดดูดซับเอาความมีชีวิตชีวาออกไปจากตัวพวก
เขาจนหมดสิ้น
ในทามกลางโลกที่เต็มไปดวยความวิตกกังวล ไรความเบิกบานเชนนี้ เปน
หนาที่ของเราคริสตชนทุกคนที่จะตองเปนตัวกระจายความราเริงยินดีและเพิ่มรสชาติชีวิตใหแก
ทุกคน หากเรายังรักที่จะเปน “เกลือดองแผนดิน”
ในปาเลสไตน ประชาชนนิยมสรางเตาไวนอกบาน และเพื่อทําใหเตารอนอยูเสมอ พวก
เขาจะโรยเกลือเปนพื้นหนาในดิน ปูทับดวยกระเบื้อง แลวตั้งเตาที่ทําดวยหินไวบนพื้นกระเบื้อง
อีกทีหนึ่ง เมื่อวันเวลาผานไปเกลือจะหมดประสิทธิภาพ พวกเขาตองรื้อกระเบื้องและขุดเกลือ
เกาออกโยนทิ้งไป แลวใสเกลือใหมเขาแทนที่
ชาวยิวยังมีประเพณีใหคนที่ละทิ้งศาสนาแลวตองการกลับใจ นอนขวางประตูศาลาธรรม
เพื่อใหประชาชนที่ผานเขามาในศาลาธรรมเหยียบย่ําบนรางกายของเขา กอนที่จะยอมรับเขา
กลับมาเปนสมาชิกของศาลาธรรมอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อพระเยซูเจาตรัสวา “ถาเกลือจืดไปแลว จะเอาอะไรมาทําใหเค็มอีกเลา เกลือนั้นยอม
ไมมีประโยชนอะไร นอกจากจะถูกทิ้งใหคนเหยียบย่ํา” พระองคจึงไมไดหมายถึงเกลือจืดจริง ๆ
เพราะเกลือไมเคยจืด แตพระองคตองการหมายถึงเกลือที่หมดประโยชนแลวยอมถูกโยนทิ้งให
คนเหยียบย่ํา
จุดหมายของคริสตชนคือการเปน “เกลือดองแผนดิน” แตหากเราไมสามารถเปน
แบบอยางแกผูอื่นในเรื่องความบริสุทธิ์ผุดผองได หรือหมดประสิทธิภาพในการปองกันการเนา
หรือในการใหรสชาติแกชีวิต นั่นยอมแสดงวาเราไมอาจบรรลุวัตถุประสงคของชีวิตเราได
การไมบรรลุวัตถุประสงค ก็คือการไมมีประโยชน และ การไมมีประโยชนก็คือหนทาง
สูความหายนะ !
2. แสงสวางสองโลก
พระเยซูเจาเคยตรัสไววา “ตราบที่เรายังอยูในโลก เราเปนแสงสวางสองโลก” (ยน 9:5)
และวันนี้พระองคตรัสสั่งเราวา “ทานทั้งหลายเปนแสงสวางสองโลก” จึงนับเปนเกียรติสูงสุด
สําหรับเราคริสตชนที่พระองคทรงปรารถนาใหเราเปนเหมือนพระองค และสืบทอดบทบาทการ
เปน “แสงสวางสองโลก” หลังจากพระองคเสด็จสูสวรรคแลว
ชาวยิวตระหนักดีวาพระเจาทรงตั้งพวกเขาใหเปน “แสงสวางสองนานาชาติ” โดยที่พวก
เขามิไดเปนผูจุดแสงสวางนี้ดวยตัวเอง แตเปนพระเจาที่ทรงจุดแสงสวางนีใ้ หแกพวกเขา
คริสตชนจึงตองระลึกอยูเสมอวา พระเยซูเจามิไดทรงเรียกรองใหเราผลิตแสงสวางดวย
ตัวเราเอง แตทรงเรียกรองใหแสงสวางนั้นออกมาจากหัวใจที่มีพระองคประทับอยู

เราตองเปนแสงสวางสองโลก เพื่อ
1.
ใหผูอื่นมองเห็น บานในปาเลสไตนสวนใหญมืด เพราะมีหนาตางกลมกวาง
ประมาณ 18 นิ้วเพียงบานเดียวเทานั้น ประชาชนจึงตองจุดตะเกียงตั้งไวในที่ที่ทุกคนมองเห็น
ไดเสมอ แตเมื่อไมมีผูใดอยูในบาน พวกเขาจะนําตะเกียงวางลงในถังตวงขาวซึ่งทําดวยดินเพื่อ
ปองกันอันตรายจากไฟไหม เหตุที่พวกเขาไมดับตะเกียงก็เพราะการจุดไฟใหมไมงายเหมือนใน
ปจจุบันที่มีไมขีดไฟ
ในเมื่อแสงสวางมีไวเพื่อใหทุกคนมองเห็น ความเปนคริสตชนของเราก็ตอง
สองสวางเพื่อใหทุกคนมองเห็นเชนเดียวกัน การดําเนินชีวิตคริสตชนแบบหลบ ๆ ซอน ๆ หรือ
ทําราวกับวาเปนสมาชิกขององคกรลับจึงตองสิ้นสุดไป และเพราะพระเยซูเจามิไดทรงสั่งใหเรา
เปน “แสงสวางสองวัด” แตเปน “แสงสวางสองโลก” กิจการดีของเราจึงตองไมจํากัดอยูเฉพาะใน
วัดเวลามีพิธีกรรมเทานั้น แตตองสองสวางทุกแหงและทุกเวลา ไมวาจะเปนในละแวกบาน ใน
หองเรียน ในที่ทํางาน ในครัวเรือน เวลาซื้อของจายตลาด หรือแมแตเวลาขับรถ เราก็ตองมี
น้ําใจแกผูอื่นจนวาคนใชรถใชถนนดวยกันตางเห็นกิจการดีของเราและสรรเสริญพระเจา
2.
นําทาง ตามสนามบิน ถนนหนทาง หรือแมน้ําบริเวณปากอาว เราจะพบแสง
สวางเปนแนวยาวเพื่อชวยนําทางแกนักบิน คนขับรถ หรือชาวเรือใหไดรับความปลอดภัย
คริสตชนก็ตองเตรียมหนทางใหโลงและปลอดภัยสําหรับผูอื่นดวยการเปน
แบบอยางที่ดีใหแกพวกเขา
คนจํานวนมากยังไมเข็มแข็งพอที่จะดําเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมอันดี แตถามี
คนอื่นชวยแนะนําหรือเปนเสมือนกําแพงใหพวกเขาไดพิงหลังสู พวกเขาก็พรอมจะทําสิ่งที่
ถูกตองได นี่จึงเปนหนาที่ของเราคริสตชนทุกคนที่จะตองนําทางและใหกําลังใจแกพวกเขา
3.
เตือนภัย เพื่อใหระวังหรือหยุด
นี่เปนหนาที่ที่ยากและอาจกอใหเกิดภัยอันตรายตอตัวเอง แตเราทุกคนจําตอง
กระทํา หาไมแลวจะเปนโศกนาฏกรรมสักเพียงใดหากเด็กคนหนึ่งมาบอกเราวา “ผมคงไมทํา
อะไรเลว ๆ แบบนั้นแน หากมีใครสักคนบอกผม”
ถาเราเตือนผูอื่นดวยความรัก ไมใชเพราะโกรธ หรือตองการเยาะเยย ถากถาง
วิพากษวิจารณ หรือประณาม คําเตือนของเรายอมบังเกิดผลเสมอ
3. เพื่อคนทั้งหลายจะไดเห็นกิจการดีของทาน
และสรรเสริญพระบิดาของทานผูสถิตในสวรรค
1.
กิจการดี ในภาษากรีกมีคําวา “ดี” อยู 2 คําคือ agathos (อากาธอส) ซึ่งบง
บอกวาสิ่งหนึ่งมีคุณภาพดี อีกคําหนึ่งคือ kalos (คาลอส) ซึ่งนอกจากจะ “ดี” แลว ยังมี “เสนห
สวยงาม และดึงดูด” อีกดวย และคําที่ใช ณ ที่นี้คือ kalos

เพราะฉะนั้นกิจการที่คริสตชนทํานอกจากจะตอง “ดี” แลวยังตอง “ดึงดูด” อีก
ดวย แตนาเศราที่ความดีของหลายคนมาพรอมกับความแข็งกระดาง ความเย็นชา หรือความ
เครงขรึมแบบหนาตาบอกบุญไมรับ
กิจการดีจึงมีทั้งที่ดึงดูด หรือผลักดันผูอื่นใหถอยหางจากเรา สําหรับคริสตชน
แลวกิจการที่ดีจริงตองดึงดูดเทานั้น
2.
สรรเสริญพระเจา กิจการดีของเราตองดึงดูดผูอื่นไมใชใหเขามาหาตัวเราเอง
แตมาหาพระเจา
ในการสัมมนาระดับชาติครั้งหนึ่ง ผูเขารวมประชุมตางรอนรนและสวดภาวนา
ตลอดคืน รุงเชาประธานถามสมาชิกวาไดทําอะไรกันบางเมื่อคืนที่ผานมา พวกเขาตอบวา “ดู
หนาพวกเราสิ มันสองแสงแลวนะ” แตประธานกลับตอบดวยน้ําเสียงนุมนวลวา “โมเสสไมรูนะวา
หนาตัวเองสองแสง”
ตราบใดที่เรายังทําทุกอยางโดยคํานึงถึงความชื่นชม ชื่อเสียง การยกยอง
สรรเสริญ หรือคําขอบคุณที่ตัวเราจะไดรับ ตราบนั้น เรายังไมไดเริ่มตนเดินตามหนทาง
เยี่ยงคริสตชนดวยซ้ํา !

