สาระการเรี ยนรู้
คำสอน / คริสตศำสตร์
หน่ วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง โลกสวยด้ วยมือเรำ
ออกแบบโดย
นำงสำวศศิญำ มหัตกุล

ระดับชั้น มัธยมศึกษำปี ที่ 1
โรงเรี ยน วำสุ เทวี กรุ งเทพมหำนคร

1. กำรให้ ภำพรวม
1.1 วัตถุประสงค์ (Objectives)
(1) เพื่อให้นกั เรี ยนเข้าใจ เกิดความภาคภูมิใจ และซาบซึ้ งถึงความรัก ความเมตตาของพระเจ้าผ่านทาง
สิ่ งสร้างต่างๆ
(2) เพื่อนักเรี ยนแสดงออกซึ่ งหน้าที่ในการช่วยกันดูแล และรักษาสิ่ งสร้างของพระองค์
1.2 ความจาเป็ น (Needs)
- นักเรี ยนมีความชื่นชม ความรัก ความยินดี ความภาคภูมิใจ ต่อสิ่ งสร้างของพระเจ้า ซึ่ งเป็ นการเผยแสดง
ความรั ก ความเมตตาของพระเจ้า ที่ มี ต่ อ มนุ ษ ย์ และสามารถปฏิ บ ัติ ต่ อ สิ่ ง เหล่ า นั้น ได้อ ย่ า งถู ก ต้อ งใน
ชีวติ ประจาวัน
1.3 หัวข้อและเนื้อหา (Range)
1. พระเจ้าทรงสร้างโลก (ปฐก.1-2)
2. ข่าวดี “พระเจ้าทรงรักโลก” (ยน. 3: 14-21)
3. สมณสาส์น “ขอสรรเสริ ญองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (Laudato Si)” พระสันตปาปาฟรังซิส บทที่...
1.4 การสร้างความน่าสนใจ (Interest)
- ดูการสร้างบรรยากาศ
1.5 เวลา (Time)
- 5 คาบๆ ละ 45 นาที
2. กำรประเมินผลและกำรวัดผล
- นักเรี ยนแสดงความคิดเห็น อภิปราย
- สังเกตการเข้าร่ วมกิจกรรม การตอบคาถาม
- ทากิจกรรม “ชวนเพื่อนทาดี”
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- การเขียนป้ายคาขวัญ คาคมเตือนใจ ติดเพื่อรณรงค์
3. กำรสร้ ำงบรรยำกำศ
- นักเรี ยนดูภาพสถานที่ต่างๆทัว่ โลก ทั้งภาพที่สวยงาม ภาพความเสื่ อมโทรมของสถานที่ต่างๆ
- นักเรี ยนภาวนาไตร่ ตรองตาม VDO เพลง “โลกสวยด้วยมือเรา”
4. กำรนำเสนอบทเรียน
คำบที่ 1
4.1.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- หลังจากดู VDO เพลง “โลกสวยด้วยมือเรา” นักเรี ยนแบ่งกลุ่ ม ช่ วยกันวิเคราะห์ อภิ ปรายและ
แสดงความคิดเห็น พร้อมรวบรวมสรุ ปข้อมูล และนาเสนอว่ามีวิธีใดบ้างที่จะทาให้โลกของเรายัง คง
สวยงามต่อไป
- นักเรี ยนดูภาพ สถานที่สวยงามและภาพความเสื่ อมโทรม ที่เกิดขึ้นในโลก เช่นภาพขยะในแม่น้ าลา
คลอง ช่วยกันพูดคุยแสดงความรู ้สึกโดยใช้คาถามนา นักเรี ยนเกิดความรู ้สึกอย่างไร เมื่อดูภาพเหล่านี้
และภาพทั้งสองลักษณะทาให้เกิดความรู ้สึกแตกต่างอย่างไร?
- นักเรี ยนชม VDO CLIP “การทิ้งขยะไม่ถูกที่” “ไม่รักษากฎระเบียบวินยั ” โดยใช้คาถามนา “ถ้าเป็ น
ตัวนักเรี ยนเอง นักเรี ยนจะแสดงออกอย่างไร? เพราะอะไร?” พูดคุย อภิปราย และแสดงความคิดเห็น
อธิษฐำน
ภาวนาส่ วนตัวๆ ขอบคุณพระเจ้าจากใจ ในการที่พระองค์ทรงมอบสิ่ งสร้ างต่างๆ ในโลกให้มนุ ษย์
เรา และขอโทษที่หลายครั้งพวกเราทาลายและไม่ช่วยกันสิ่ งสร้างที่พระองค์ทรงมอบให้เรา

บทพระวรสำร: นักบุญยอห์ น บทที่ 3: 16 – 21
“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจใน
พระบุตรนั้น....จะมีชีวติ นิรันดร์ ”
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คำบที่ 2-3
4.1.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- เริ่ มคาบเรี ยนโดยภาวนา ด้วยบทเพลง “พระเจ้าทรงรักโลก” และกล่าวภาวนาออกเสี ยงด้วยถ้อยคา
สั้นที่ได้คดั เลือกจากเพลง
- นักเรี ยนชม VDO พระคัมภีร์ “พระเจ้าสร้ างโลก” (ปฐก.1-2) พร้ อมกับบอกความประทับใจ ว่า
ชอบช่วงใดของVDO มากที่สุด และถ้านักเรี ยนกาลังอยูต่ ่อหน้าพระองค์ที่นกั เรี ยนทราบว่า พระองค์เป็ น
พระผูส้ ร้าง นักเรี ยนต้องการหรื อพูดอะไรกับพระองค์บา้ ง
- นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม ศึกษาเอกสารพระสมณสาส์ น “ขอสรรเสริ ญองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” (Laudato Si)
ของพระสันตะปาปาฟรังซิส (คัดบางส่ วน) ของบทที่... เกี่ยวกับการช่วยกันดูแลรักษาบ้านส่ วนรวมของ
พวกเรา นักเรี ยนร่ วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็ นว่า ชอบ หรื อไม่ชอบ เห็นด้วยหรื อไม่เห็ นด้วยใน
ข้อความที่ อ่าน อย่างไร เพราะอะไร พร้ อมช่ วยกันนาเสนอว่า เราแต่ละคนมี หน้าที่ อะไรบ้างในการ
ช่วยกันดูแลรักษาบ้านส่ วนรวมของพวกเราตามความสามารถของนักเรี ยน
- นักเรี ยนภาวนาด้วยเพลง “เชิญพระจิต” เพื่อประทานสติปัญญา ปรี ชาญาณ เพื่อจะให้เกิดการเข้าใจ
อย่างลึ กซึ้ ง ในการอ่านบทอ่าน ข่าวดี “พระเจ้าทรงรักโลก” (ยน.3:16-21) พร้อมบทวิเคราะห์ อธิ บาย
พระคัมภีร์ (คุณพ่อชัยยะ) พร้อมเลือกคาหรื อข้อความประทับใจ หรื อเตือนใจ พร้อมกล่าว ข้อความหรื อ
คานั้นดังๆ 3 ครั้ง ให้เพื่อนๆในห้องได้ยนิ
อธิษฐำนภำวนำ
พร้อมราพึงในใจด้วยคาหรื อข้อความประทับใจที่เลือก 3 นาที
คำบที่ 4-5
4.1.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- นักเรี ยนทากิจกรรม “ชวนเพื่อนทาดี” โดยแบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่มๆละ 3-4 คน และช่วยกันกิจกรรม
หรื อโครงการเพื่อเป็ นการช่วยเหลื อ หรื อเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในโรงเรี ยน บ้าน และชุ มชน
ในอนาคตต่อไป พร้อมกันนั้น ต้องพยายามชักชวน พูดคุยโน้มน้าวให้บุคคลรอบข้าง เช่นพ่อแม่ เพื่อนๆ
รุ่ นน้อง ให้มามีส่วนช่วยในกิจกรรมให้สาเร็ จไป โดยมีหลักฐานว่า บุคคลเข้าร่ วมจริ งๆ เช่น สมุดลงชื่อ
ตัวอย่างกิ จกรรมเช่ น ร่ วมมื อปิ ดน้ า ปิ ดไฟทุ กครั้ งหลังใช้ แยะขยะทิ้งถู กที่ ทานอาหารหมดจาน ใช้
กระดาษทั้ง 2 หน้า ฯลฯ นักเรี ยนทาการบันทึกกิจกรรม บอกผลดี ผลเสี ย และคุณค่าทางจิตใจที่เกิดขึ้น
- นักเรี ยนช่วยกันคิดและเขียนคาขวัญ คติเตือนใจ ติดตามบอร์ ดหรื อป้ ายประกาศโรงเรี ยน เพื่อช่วย
รณรงค์ภายในโรงเรี ยน บ้าน โดยเริ่ มจากตัวเอง ตัวอย่างคาขวัญ ข้อความเตือนใจ เช่น “โลกจะสวยด้วย
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มือของฉัน” “ถ้ารักพระเจ้า เราต้องรักษ์โลก” ฯลฯ นาคาขวัญที่ร่วมกันแต่งเป็ นคาราพึงภาวนาในใจ
เสมอและร่ วมรณรงค์เป็ นเวลา 2 สัปดาห์
5.1 คาถามเพื่อการไตร่ ตรอง
Reflect - 1. นักเรี ยนจะมีส่วนทาให้โลกนี้สวยงามขึ้นได้อย่างไร?
2. นอกจากวิธีการที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ หรื อนาเสนอไปแล้ว นักเรี ยนจะแสดงออกหรื อ
กระทาอะไรได้อีกบ้าง ที่เป็ นการรักษาบ้านส่ วนรวมของพวกเรา
3. ถ้า นัก เรี ย นเดิ น ทางไปกับ เพื่ อ นๆ และนัก เรี ย นเห็ น นัก ท่ อ งเที่ ย งก าลัง ทิ้ ง ขยะลงพื้ น
นักเรี ยนจะทาอย่างไร? เพราะอะไร?
6. สื่ อกำรเรียน กำรสอน
- วีดิโอ “พระเจ้าสร้างโลก”(ปฐก.1-2)
- ข่าวดี “พระเจ้าทรงรักโลก” (ยน.3:16-21)
- สมณสาส์น “ ขอสรรเสริ ญองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” (Laudato Si) ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
- VDO เพลง “โลกสวยด้วยมือเรา” และ เพลง “พระเจ้าทรงรักโลก”
- VDO ส่ งเสริ มการทาความดี (www.youtube.com)
7. กำรเตรียมตัวของครู
- อ่าน ศึกษา และราพึงบทเทศน์คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ เรื่ อง พระเจ้าทรงรักโลก (ยน 3: 14-21)
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พระเจ้ ำทรงรักโลก
ข่ ำวดี ยน 3:14-21
โมเสสยกรู ปงู ข้ ึนในถิ่ นทุรกันดารฉันใดบุตรแห่ งมนุ ษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น 15เพื่อทุกคนที่มี
ความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร 16พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียว
ของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่ อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิ รันดร 17เพราะพระเจ้าทรงส่ งพระ
บุตรมาในโลกนี้ มิใช่เพื่อตัดสิ นลงโทษโลก แต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น 18ผูท้ ี่มีความ
เชื่ อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสิ นลงโทษแต่ผทู ้ ี่ไม่มีความเชื่ อก็ถูกตัดสิ นลงโทษอยูแ่ ล้ว เพราะเขามิได้มีความ
เชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้า 19ประเด็นของการตัดสิ นลงโทษก็คือความสว่าง
เข้ามาในโลกนี้แล้ว แต่มนุษย์รักความมืดมากกว่ารักความสว่าง เพราะการกระทาของเขานั้นชัว่ ร้าย 20ทุกคนที่
ทาความชัว่ ย่อมเกลียดความสว่าง และไม่เข้าใกล้ความสว่างเกรงว่าการกระทาของตนจะปรากฏชัดแจ้ง 21แต่
ผูท้ ี่ปฏิบตั ิตามความจริ งย่อมเข้าใกล้ความสว่างเพื่อให้เห็นชัดว่าสิ่ งที่เขาทา ได้ทาโดยพึ่งพระเจ้า”
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********************************

(1)
โมเสสยกรูปงูขึ้นในถิน่ ทุรกันดารฉันใด
บุตรแห่ งมนุษย์ กจ็ ะต้ องถูกยกขึ้นฉันนั้น” (ยน 3:14)
ชาวยิวบ่นว่าพระเจ้าและโมเสสที่พาพวกเขาออกจากประเทศอียปิ ต์ซ่ ึงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์
มารับความทุกข์ทรมานในถิ่นทุรกันดาร พระเจ้าจึงลงโทษโดยให้งูพิษกัดประชาชนตายไปเป็ นจานวนมาก
เมื่อพวกเขาสานึกผิดและร้องขอพระเมตตา พระองค์จึงทรงสั่งโมเสสให้ทารู ปงูติดไว้ที่เสาสู งกลางค่าย ผูใ้ ด
ถูกงูกดั ถ้ามองรู ปงูก็จะหาย (กดว 21:4-9) ต่อมาชาวยิวหลงผิดหันไปกราบไหว้และถวายเครื่ องบูชาแด่รูปงู
แทนพระเจ้า กษัตริ ยเ์ ฮเซคียาห์จึงสั่งให้ทาลายรู ปงูที่โมเสสสร้างไว้จนไม่เหลือซาก (2 พกษ 18:4) พวกรับบี
พยายามอธิ บายว่า ผูท้ ี่รักษาชาวยิวให้หายจากพิษงูร้ายคือพระเจ้า ซึ่ งเป็ นผูส้ ั่งโมเสสให้สร้างรู ปงูข้ ึนมา หาได้
เป็ นเพราะฤทธิ์ อานาจของรู ปงูเองแต่ประการใดไม่ ยอห์นนาเรื่ องโมเสส “ยกรู ปงูขึ้น” มากล่าว ณ ที่น้ ี เพื่อ
เปรี ยบเทียบว่า เมื่อชาวยิวมองดูรูปงู จิตใจของพวกเขาจะคิดถึงพระเจ้า และฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าที่พวกเขา
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วางใจจะช่ วยพวกเขาให้รอดชี วิตฉันใด “พระเยซู เจ้ า ทรงถู ก ยกขึ้ น” เพื่ อว่า ผูใ้ ดมองกางเขน จะคิ ดถึ ง
พระองค์ เชื่อพระองค์ และมีชีวติ นิรันดรฉันนั้น
ในพระธรรมใหม่ คากรี ก hupsoō (ฮุฟซอโอ) ซึ่ งหมายถึง “ยกขึ้น” นั้น ถูกนามาใช้กบั พระเยซู เจ้า
เพียง 2 กรณี เท่านั้น คือ
1. เมื่อพระองค์ ถูกยกขึ้นบนไม้ กางเขน ดังที่พระเยซู เจ้าตรัสว่า “เมื่อใดที่ท่านยกบุตรแห่ งมนุษย์ ขึน้
(ฮุ ฟซอโอ) เมื่อนั้นท่ านจะรู้ ว่ า เราเป็ น และรู้ ว่ าเราไม่ ทาอะไรตามใจตนเอง แต่ พูดอย่ างที่พระบิ ดาทรงสั่ ง
สอนเราไว้ ” (ยน 8:28) และอีกตอนหนึ่ ง พระองค์ตรัสว่า “เมื่อเราจะถูกยกขึน้ (ฮุ ฟซอโอ) จากแผ่ นดิน เรา
จะดึงดูดทุกคนเข้ ามาหาเรา” (ยน 12:32) และ
2. เมื่อพระองค์ ได้ รับการยกขึ้นสู่ พระสิ ริร่ ุ งโรจน์ ในสวรรค์ ดังที่เปโตรปราศรัยต่อหน้าประชาชน
ในวันเปนเตกอสเตว่า “พระองค์ ทรงได้ รับการเทิ ดทูน (ฮุ ฟซอโอ) ให้ ประทับเบื อ้ งขวาของพระเจ้ า ” (กจ
2:33) และเปาโลย้ า อี ก ครั้ งว่า “เพราะเหตุนี ้ พระเจ้ าจึ งทรงเทิ ดทู น (ฮุ ฟ ซอโอ) พระองค์ ขึ้นสู งส่ ง และ
ประทานพระนามให้ แก่ พระองค์ พระนามนีป้ ระเสริ ฐกว่ านามอื่นใดทั้งสิ ้น” (ฟป 2:9)
แสดงว่าในชี วิตของพระเยซู เจ้า การ “ยกขึ้น” ในทั้งสองกรณี มีความสัมพันธ์กนั ชนิ ดแยกออกจาก
กันไม่ได้ นัน่ คือ ถ้ ำไม่ มีกำงเขนก็ไม่ มีกำรเทิดทูน ไม่ มีควำมรุ่ งโรจน์ สาหรับพระเยซู เจ้า กางเขนคือหนทาง
สู่ ความรุ่ งโรจน์ สาหรั บเราคริ สตชนก็เช่ นกัน หากปราศจากกางเขน ก็ปราศจากมงกุฎ – No Cross No
Crown !

(2)
เพือ่ ทุกคนทีม่ ีความเชื่ อในพระองค์ จะมีชีวิตนิรันดร” (ยน 3:15)
“เชื่ อในพระองค์ ” มีความหมายอย่างน้อย 3 ประการ คือ
1. เชื่ อ ว่ า พระเจ้ า เป็ นดั งที่พ ระเยซู เจ้ า ทรงบอกเรา นั่นคื อ พระองค์ท รงรั ก เรา ห่ วงใยเรา และ
ปรารถนาจะให้อภัยเรา ความเชื่ อเช่นนี้ ไม่ใช่ชาวยิวจะยอมรับได้ง่ายๆ เพราะพวกเขามองพระเจ้าเป็ นผูต้ รา
บทบัญญัติที่พร้อมจะลงโทษทุกคนที่ล่วงละเมิด เป็ นผูท้ ี่เรี ยกร้องของถวายและเครื่ องบูชามากมายจากมนุ ษย์
เป็ นผูพ้ ิพากษาที่จอ้ งจับผิดมนุ ษย์ ฯลฯและเพื่อจะบอกว่าพระเจ้าคือ “บิ ดา” ที่เฝ้ารอบุตรผูห้ ลงผิดให้กลับ
บ้าน พระองค์ ต้องยืนยันสิ่ งนีด้ ้ วยชีวิตของพระองค์ เองบนไม้ กางเขน ดังนี้ เราจะเป็ นคริ สตชนไม่ได้เลยหาก
เราไม่เชื่อด้วยสิ้ นสุ ดจิตใจว่า “พระเจ้ าทรงรักเรา”
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2. เชื่ อว่ าพระเยซู เจ้ าทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้ า ด้วยความสัมพันธ์ใกล้ชิดฉัน “พ่ อลูก” นี้ เอง
พระองค์จึงทรงล่วงรู ้ความคิดและจิตใจของพระเจ้า และสามารถบอกความจริ งทุกประการเกี่ยวกับพระเจ้า
แก่เราได้
3. เชื่ อฟังและนบนอบพระเยซูเจ้ า เพราะทุกสิ่ งที่พระองค์ตรัสล้วนเป็ นความจริ ง เราจึงต้องเดิ มพัน
ชี วิตนิ รันดรของเราด้วยการปฏิ บตั ิตามคาสั่งสอนทุกประการของพระองค์อย่างไม่มีเงื่ อนไขทั้งหมดนี้ คือ
“ความเชื่ อ” ซึ่ งจะนาเราไปสู่ “ชีวิตนิรันดร” !
ในภาษากรี ก คา aíōnios (ไอโอนี ออส) ซึ่ งแปลว่า “นิรันดร” นั้น มีความหมายเชิ งคุณภาพมากกว่า
ปริ มาณ เพราะฉะนั้น “ชี วิตนิ รันดร” จึงไม่ใช่ เพียง “ชี วิตที่ไม่ มีวันสิ ้นสุ ด” หรื อ “ชี วิตที่ไม่ ร้ ู จักตาย” อัน
เป็ นความหมายเชิ งปริ มาณเท่านั้น แต่ยงั หมายรวมถึ ง “ชี วิตที่มีคุณภาพเหมาะสมกับองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ”
หรื อพูดง่าย ๆ คือ “ชีวิตแบบพระเจ้ า” เราจึงกล่าวได้วา่ คนทีเ่ ชื่ อในพระเยซูเจ้ าจะมีชีวิตแบบพระเจ้ า !
“ชีวิตแบบพระเจ้ า” คือชีวติ แห่ง “สันติสุข” คึอ
1. เรามีสันติสุขกับพระเจ้ า เมื่อเราเชื่ อว่าพระองค์ทรงเป็ นบิดาผูเ้ ปี่ ยมด้วยพระเมตตาและทรงรักเรา
เราก็ไม่ตอ้ งกลัวพระเจ้าที่เรี ยกร้องเครื่ องบูชา และจ้องลงโทษมนุษย์อย่างเคร่ งครัดอีกต่อไป
2. เรามีสันติสุขกับโลก หลังจากได้ประสบกับผลพวงจากสึ นามิ เฮอริ เคน ไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว การ
ก่อการร้ าย ความทุกข์ยาก อุบตั ิเหตุ ความตาย ฯลฯ เราอาจเริ่ มสงสัยว่าโลกใบนี้ น่าอยู่และเป็ นมิ ตรกับเรา
หรื อไม่ ? เมื่ อพระเยซู เจ้าทรงบอกว่าพระเจ้าผูท้ รงสร้ างโลกใบนี้ “รั กโลก” ความกังวลสงสัยในเรื่ อง
ดังกล่าวจึงหมดไป เพราะพระองค์ยอ่ มไม่สร้างโลกที่เป็ นศัตรู ให้เราอยู่อาศัย เมื่อข้อเท็จจริ งเป็ นเช่ นนี้ เรา
จึงเข้าใจความหมายของความทุกข์ยากต่าง ๆ ในชี วิตได้มากขึ้นว่า “ทุกสิ่ ง” ล้วนอยูใ่ นแผนการของพระเจ้า
เพื่อสอนและเตรี ยมเราให้พร้ อมสาหรับโลกใหม่ที่ดีกว่า เมื่อเข้าใจดังนี้ เราย่อมอดทนและเผชิ ญหน้ากับ
ความทุกข์ยากต่าง ๆ ได้อย่างมีสันติสุข นอกจากนี้ บางปั ญหายังเป็ นผลดีกบั ตัวเราแม้ในโลกนี้ เอง เช่น “การ
เจ็บป่ วย” ซึ่ งแม้จะไม่ใช่สิ่งที่น่าปรารถนาแต่ก็เป็ นเสมือน “สัญญาณเตือนภัย” ให้เราไปพบแพทย์ก่อนที่โรค
ร้ายหรื อความตายจะมาเยือนเรา
3. เรามีสันติ สุขกับ เพื่อ นมนุษ ย์ ในเมื่อพระเจ้าทรงให้อภัย เราได้ เราก็ตอ้ งให้อภัย เพื่ อนมนุ ษ ย์
เช่นเดียวกัน เราสามารถมองเพื่อนมนุษย์อย่างที่พระเจ้าทรงมอง เรารวมเป็ นครอบครัวเดียวกันด้วยความรัก
และมีสันติสุข
4. เรามีสันติสุขกับตัวเอง ในโลกนี้ ไม่มีใครรู ้จกั ตัวเราดีไปกว่าตัวเราเอง เรารู ้วา่ ตัวเองเป็ นคนบาป
อ่อนแอ และเหลวไหลมากเพียงใด จนบางครั้งเรารู ้ สึกเกลียดตัวเอง ดู หมิ่นตัวเอง และสานึ กว่าตัวเองไร้ค่า
แต่พระเยซู เจ้าทรงสอนให้เรามี “สั นติ สุข” กับตัวเอง เพราะแม้เราจะรู ้ สึกว่าตัวเองด้อยค่ามากสักเพียงใดก็
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ตาม เรายังมีค่าเสมอในสายพระเนตรของพระเจ้าผูท้ รงรักเรา และพระองค์ยงั ทรงกางพระหัตถ์ตอ้ นรับเราใน
ฐานะ “บุตรและทายาทสวรรค์ ” อยูเ่ สมอ “สันติสุข” เหล่านี้เริ่ มต้นแล้วตั้งแต่ในโลกนี้ และยังเป็ นความหวัง
เป็ นแรงบันดาลใจ และเป็ นเป้าหมายในการดาเนินชี วติ ของเรา เพื่อให้บรรลุถึง “สันติสุข” ที่ครบสมบูรณ์ใน
โลกหน้า

(3)
“พระเจ้ าทรงรั กโลกอย่ างมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์ เดียวของพระองค์
เพือ่ ทุกคนทีม่ ีความเชื่ อในพระบุตรจะไม่ พนิ าศแต่ จะมีชีวติ นิรันดร” (ยน 3:16)
นี่คือสาระสาคัญของพระวรสาร ที่วา่ เป็ นสาระสาคัญ เพราะพระวาจานี้ เผยให้เราทราบความจริ ง
เกี่ยวกับพระเจ้า “พระบิดา” ชนิดที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อน จวบจนพระเยซู เจ้าทรงบอกเราในวันนี้
1. พระบิดาคือผู้ริเริ่ มแผนการแห่ งความรอดพ้ น ในอดีต ศาสนาของเราได้รับการนาเสนอราวกับว่า
อับราฮัม โมเสส หรื อบรรดาประกาศกต้องคอยทาให้อารมณ์ของพระบิดาสงบลง หรื อต้องคอยเฝ้าอ้อนวอน
ขอให้พระองค์รู้จกั อภัยโทษ แม้ทุกวันนี้บางคนยังพูดถึงพระบิดาราวกับว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าที่น่าเกรง
ขาม โกรธง่าย และชอบจดจาความผิด ส่ วนความอ่อนโยน ความรัก และการให้อภัยนั้นเป็ นลักษณะเฉพาะ
ของพระเยซู เจ้า บางคนถึ งกับพูดว่าเป็ นพระเยซู เจ้าที่ ท รงอ้อนวอนพระบิ ดาให้เปลี่ ย นทัศ นคติ จากชอบ
ลงโทษมาเป็ นให้อภัยมนุษย์ แต่วนั นี้ พระเยซู เจ้าเองทรงบอกเราว่า พระเจ้ าพระบิดาคือผู้เริ่ มต้ นแผนการแห่ ง
ความรอดพ้ น โดยทรง “ประทานพระบุตรเพียงพระองค์ เดียวของพระองค์ ” เพื่อทาให้ผทู ้ ี่เชื่อในพระองค์มี
ชีวติ นิรันดร
2. พระบิดาคือองค์ ความรัก มนุษย์มกั คิดและเชื่อว่า พระเจ้าคอยเฝ้าจับผิดมนุษย์ที่เลินเล่อ ไม่เชื่อฟั ง
หรื อทรยศพระองค์ แล้วทรงลงโทษเฆี่ ย นตี เพื่ อให้มนุ ษ ย์หันกลับ มาหาพระองค์ บางคนคิ ดว่า พระเจ้า
ต้องการให้มนุ ษย์จงรักภักดี ต่อพระองค์ และให้โลกพิภพยอมจานนต่อพระองค์ เพียงเพื่อจะได้อวดศักดา
บารมีของพระองค์เอง แต่พระเยซู เจ้าทรงบอกเราชัดเจนว่า พระบิดาทรงกระทาทุกสิ่ ง “เพื่อทุกคนที่มีความ
เชื่ อในพระบุตรจะไม่ พินาศ แต่ จะมีชีวิตนิรันดร” หมายความว่าพระองค์ทรงกระทาทุกสิ่ งไม่ใช่ เพื่ออวด
ศักดาหรื อทาให้โลกสยบอยูแ่ ทบพระบาทของพระองค์ แต่ทรงทาทุกสิ่ ง “เพื่อเรามนุษย์ ” จะได้มีชีวติ นิรันดร
พระองค์จะไม่มีวนั มีความสุ ขเลยจนกว่าบรรดาลูก ๆ ที่เร่ ร่อนของพระองค์จะกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย ที่
เป็ นเช่นนี้เพราะธาตุแท้ของพระบิดาคือ “ความรั ก”
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3. ทรงรั กคือโลก พระวาจานี้ บง่ บอกถึงความกว้าง ความยาว และความลึกแห่ งความรักของพระเจ้า
ว่า ยิ่ง ใหญ่ เพี ย งใด พระเจ้า ไม่ ไ ด้รัก เฉพาะชาวยิว เฉพาะคนดี หรื อเฉพาะคนที่ รัก พระองค์เท่ า นั้น แต่
พระองค์ ทรงรักคนทัง้ โลก ! นัน่ คือทุกคน “ไม่ เว้ นใครเลย” ล้วนรวมอยูใ่ นความรักอันกว้างใหญ่ไพศาลของ
พระเจ้าทั้งสิ้ น แม้ผนู ้ ้ นั จะน่ารังเกียจ หรื อโดดเดี่ยวไร้คนเหลียวแลเพียงใดก็ตาม เหมือนที่นกั บุญเอากุสติน
เคยพูดไว้วา่ “พระเจ้ าทรงรั กเราแต่ ละคนราวกับว่ ามีเราเพียงคนเดียวให้ ทรงรั ก”

(4)
“ผู้ทมี่ ีความเชื่ อในพระบุตรจะไม่ ถูกตัดสิ นลงโทษ
แต่ ผ้ ทู ไี่ ม่ มีความเชื่ อก็ถูกตัดสิ นลงโทษอยู่แล้ ว” (ยน 3:18)
เราพึ่งจะได้ยินว่า “พระเจ้ าทรงรั กโลกมากจนประทานพระบุตรเพียงพระองค์ เดียวของพระองค์ แก่
มนุษย์ ” แล้วอีกสองบรรทัดถัดมายอห์นกลับพูดว่า “ผู้ที่มคี วามเชื่ อในพระบุตรจะไม่ ถกู ตัดสิ นลงโทษ แต่ ผ้ ทู ี่
ไม่ มคี วามเชื่ อก็ถกู ตัดสิ นลงโทษ” ยิง่ ไปกว่านั้น พระเยซู เจ้าเองยังตรัสว่า “เรามาในโลกนีเ้ พื่อพิพากษา” (ยน
9:39) พระเจ้ าจะรั กและตัดสิ นลงโทษมนุษย์ ในเวลาเดียวกันได้ อย่ างไร ? เราสามารถอธิ บายปรากฏการณ์
ดังกล่าวได้ดงั นี้ สมมุติวา่ เรารักและคลัง่ ไคล้ภาพยนตร์ เรื่ อง “แดจังกึม” มาก จึงพยายามเก็บเงินเพื่อพาคนที่
เรารักมากที่สุดไปดูสถานที่ถ่ายทาในประเทศเกาหลีใต้ แต่เดินชมได้สักครู่ เดียว คนที่เรารักก็ออกอาการเซ็ง
หงุ ดหงิ ด และเบื่อหน่ ายสุ ด ๆ จะเห็ นว่า ความรั กของเรากลายเป็ นการตัดสิ นคนที่เรารั กไปแล้ ว และคนที่
ตัดสิ นย่อมไม่ใช่เราแน่ เพราะเรารักและปรารถนาดีต่อเขาอย่างสุ ดหัวใจ แต่เป็ นคนที่เรารักนัน่ แหละที่ตดั สิ น
ตัวเองว่าเป็ นคนที่ไม่มีศิลปะอยูใ่ นหัวใจ ! ปฏิ กิริยาของคนที่เรารั กนั่นเองคื อการตัดสิ น กรณี ของพระเยซู
เจ้าก็เป็ นเช่นเดี ยวกัน พระบิดาทรงส่ งพระองค์มาพร้อมกับความรักและความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่จะช่ วย
เรามนุษย์ให้รอดพ้นและมีชีวิตนิรันดร เมื่อเราเผชิ ญหน้ากับพระองค์แล้วเราเชื่ อ วางใจ และรักพระองค์ เรา
ได้ตดั สิ นตัวเราเองให้อยูใ่ นหนทางแห่ งความรอดพ้น ตรงกันข้ามเมื่อเราเผชิ ญหน้ากับพระองค์แล้วรู ้สึกเฉย
ๆ เย็นชา ซ้ าร้ายบางคนยังรู ้สึกไม่พอใจที่พระองค์เข้ามายุง่ เกี่ยวกับชี วิตของตนมากเกินไป...ถ้าปฏิกิริยาของ
เราเป็ นดังนี้ เรานั่นแหละตัดสิ นลงโทษตัวเราเอง
พระเจ้ ามีแต่ รัก เป็ นเรามนุษย์ เองนั่นแหละที่ตัดสิ นและพิพากษาลงโทษตัวเอง ! ผูท้ ี่เป็ นศัตรู กบั พระ
เยซู เจ้าจะเกลียด “ความสว่ าง” เพราะความสว่างทาให้เขามองเห็ นความเลวร้ายของตนเอง ส่ วนผูท้ ี่เชื่ อใน
พระองค์จะอยูฝ่ ่ ายเดียวกับความจริ ง และไม่กลัว “ความสว่ าง”
คาถามคือ “เรากลัวความสว่ างหรือไม่ ?”
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