ยอห์ น 3:16
ศจ.ดร.มาโนช แจ้ งมุข
บริ เวณสี่ แยกแห่งหนึ่ง
เด็กขายหนังสื อพิมพ์เคาะกระจกรถยนต์ขอร้องให้คนในรถช่วยซื้ อ
หนังสื อพิมพ์ที่เขารับมาจาหน่าย แต่ดเเหมือนบ่ายวันนั้นูเค้ นเย็นชาไม่มีใครสนใจที่จะซื้ อหนังสื อพิมพ์
จากเขา ประกอบกับอากาศกาลังเย็นลง ลมหวานที่พดั ไอของหิ มะมาปะทะร่ างอันูอมบางของเด็กน้อย
ูเน้ ่าสงสาร เขาทนความหนาวและความหิ วที่อาหารไม่ตกถึงท้องมาทั้งวันแล้ว เขาจึงเดินไปหาตารวจที่
ป้ อมยามสี่ แยกพร้อมกับถามว่า ูมจะหาอาหารและหลบความหนาวเย็นได้ที่ไหน
ตารวจูเใ้ จดีได้แต่บอกเส้นทางให้วา่ หากเขาเดินทางไปประมาณสองแยกแล้วเลี้ยวซ้ายจะพบ
บ้านหลังใหญ่สีขาวให้แวะเข้าไปและเคาะประตเ หากมีคนออกมาเปิ ดประตเให้พดเ ว่า “ยอห์นบทที่สาม
ข้อสิ บหก” (ยอห์น 3:16) เด็กน้อยเหมือนเชื่อฟังและเขาทาตามคาแนะนา
เมื่อู่านสองแยกและ เลี้ยวซ้าย เขาพบบ้านหลังใหญ่สีขาวจริ งตามคาบอกเขา เคาะประตเแบบ
กล้า ๆ กลัว ๆ สักครเ่ ใหญ่มีหญิงชราูมขาวและท่าทางใจดีออกมาเปิ ดประตเและเอ่ยถามว่า “มีอะไรรึ ”
ไม่ทนั ขาดคาเด็กน้อยรี บพเดอออกไปว่า “ยอห์น 3:16” หญิงชรายิม้ พร้อมกับพเดว่า “เอาเข้ามาซิ ” ท่าท่าง
เธอจะหนาวมากนะ เอานีู่า้ ห่มและไปนัง่ ที่หน้าเตาูิงนะร่ างกายจะได้อุ่น... เด็กน้อยเริ่ มแปลกใจ แต่
พเดว่า “ยอห์น 3:16” เธอก็ตอ้ นรับ แต่ก็เก็บความสงสัยไว้ในใจ สักครเ่ นมร้อน ๆ พร้อมคุกกี้สี่หา้ ชิ้นถเก
วางลงที่โต๊ะในห้องรับแขกพร้อมกับคาเชิ ญให้ดื่มนมอุ่น ๆ และทานคุกกี๊รองท้องก่อน “จากนั้นเธอไป
อาบน้ า ชาระร่ างกายให้สะอาดนะท่าทางเธอไม่ได้อาบน้ ามาหลายวันแล้วใช่ไหม เสื้ อู้าเธอดเสกปรก
และมอมแมมมากเลย” หญิงชราพเดเด็กน้อยพยักหน้ารับคาแนะนา
คุณยายครับ “ยอห์น 3:16 คืออะไรครับ” เด็กถาม คุณยายไม่ตอบอะไรแต่บอกว่า “หลังอาบน้ า
แล้วเปลี่ยนเสื้ อู้าชุดใหม่ที่ฉนั เตรี ยมให้และเดี๋ยวมาทานอาหารนะ นี่ก็เย็นมากแล้ว “เธอสาทับ เด็กน้อย
เหมือนยังงง ๆ แต่ก็ทาตามที่เธอบอก หลังอาหารเย็นมื้อวิเศษสุ ดที่มีอาหารเต็มโต๊ะ ซึ่ งเด็กน้อยไม่เคยมี
โอกาสลิ้มรสอาหารแบบนี้เลยในชีวติ เวลาู่านไปเด็กน้อยครุ่ นคิดในใจ และแปลกใจ “ยอห์น 3:16” คือ
อะไรนะ
อีกครั้งหนึ่งหน้าเตาูิง เวลาประมาณสามทุ่มแล้ว เด็กน้อยถาม “คุณยายครับ คุณยายพอจะบอก
ูมได้หรื อยังครับว่า ยอห์น 3:16 คืออะไรครับ” คุณยายกลับบอกหนเนอ้ ยว่า “เอ้านี่ สามทุ่มแล้ว เธอ
ท่าทางเหนื่ อยล้า ยายว่าเธอน่าจะเข้านอนก่อนนะ ข้างนอกหิ มะกาลังตกแต่ห้องนอนที่ฉนั เตรี ยมไว้ให้
เธอ มีูา้ ห่มและเครื่ องทาความร้อนไว้ ซึ่ งฉันได้ปรับอุณหภเมิเอาไว้น่าจะพอดีแล้ว” เด็กน้อยเดินตาม
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คุณยายไปห้องนอนที่เธอบอก ด้วยความตกตะลึงและประหลาดใจ ห้องนอนดเหรเ หา เตียงนอนู้าห่ม
และห้องถเกจัดไว้อย่างดีเยีย่ ม เขานึกในใจว่าเขาไม่สมควรและเหมาะสมกับห้องแบบนี้เลย เขารี บบอก
คุณยายว่า “คุณยายครับ ูมขอนอนที่หน้าเตาูิงก็ได้ครับ ไม่ตอ้ งถึงขนาดนี้หรอกครับ” แต่คุณยายกลับ
บอกว่า “เอาเถอะนอนให้หลับนะ ราตรี สวัสดิ์”
คืนนั้น เด็กน้อยนอนคิดทั้งคือว่า ยอห์น 3:16 คืออะไรนะถามยายเธอก็ไม่ตอบ น่าแปลกใจจริ ง
ๆ เขาคิดจนหลับไป เพราะความเหนื่อยล้า
เช้าวันใหม่ ที่บริ เวณห้องรับแขกห้องเตาูิง มีตน้ คริ สต์มาสพร้อมไฟประดับ ของขวัญและ
เสี ยงเพลง “ชาวโลกทั้งหลายชื่มใจยินดี” ดนตรี ตามจังหวะสัญญาณไฟกระพริ บ เด็กน้อยตื่นขึ้นมาด้วย
ความงุนงงหลังอาหารเช้ามื้อยอดเยีย่ มอีกมื้อที่เขาได้รับ และที่หอ้ งรับแขกหน้าเตาูิง คุณยายบอกให้หนเ
น้อยนัง่ ลงและเธอก็ยนื่ ของขวัญกล่องใหญ่ห่อด้วยกระดาษสี เขียวูเกด้วยริ บบิ้นสี แดง ยืน่ ให้หนเนอ้ ย
พร้อมกับพเดว่า “ยอห์น 3:16” และเธอก็ได้อ่านพระคัมภีร์จากพระธรรม ยอห์น 3:16 ให้หนเนอ้ ยฟัง
พร้อมอธิ บายให้หนเนอ้ ยฟังถึงความหมายของพระธรรมตอนนี้ ซึ่ งเป็ นการแสดงออกของความรักของ
พระเจ้ายิง่ ใหญ่สเงสุ ดที่สร้างโลกจักรวาลรวมทั้งมนุษย์ทุกคนด้วย แต่เสี ยดายที่มนุษย์ไม่ได้เชื่อฟังพระ
เจ้าประพฤติตนหันหลังให้พระเจ้าไปนับถือธรรมชาติ และสิ่ งที่ถเกสร้างทั้งหลาย และคิดว่านัน่ คือพระูเ้
ประทานความสุ ขให้กบั มนุษย์ แต่พระเจ้าก็ยงั รักมนุษย์ทุกคนเสมอ แม้วา่ มนุษย์จะทาความูิดบาปหรื อ
ไม่ได้นบั ถือพระองค์ แล้วที่สุดพระเจ้าอยากจะช่วยมนุษย์ให้พน้ จากความูิดบาปจึงได้ประทานพระเยซเ
คริ สต์ให้มาเกิดเป็ นมนุษย์ เพื่อไถ่โทษบาปเราทุกคน พระองค์ทรงยอมตายบนกางเขนเพื่อชาระโทษ
แทนเราทุกคนเด็กน้อยรี บเอ่ยขึ้นขานรับ “พระเยซเตายไถ่บาปูมด้วยไหมครับ และคนอย่างูมพระเจ้า
ทรงรักไหม” “รักซิ ” ยายตอบ แล้วเธอก็ได้อธิ บายเพิ่มเติมจนหนเนอ้ ยเข้าใจ และได้คุกเข่าลงต้อนรับพระ
เยซเคริ สต์เข้ามาในชีวิตของเขา พร้อมกับพเดว่า “ูมเข้าใจแล้วครับว่า ยอห์น 3:16 คืออะไร
พี่นอ้ งที่รัก คริ สต์มาสปี นี้ขอให้ ยอห์น 3:16 เต็มล้นในชีวติ ของท่านจนแสดงออกมาเป็ นการ
กระทาเหมือนคุณยายนะครับ ขอพระเจ้าอวยพรสมาชิกและูเอ้ ่านพระคริ สตธรรมประทีปทุกท่าน และ
รับความสุ ขวันปี ใหม่ ตลอดปี 2006 ครับ

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 56 ฉบับที่ 307 พฤศจิกายน – ธันวาคม
2005, หน้า 3-4.

2

