ไม้ กางเขนเปล่ า ๆ
ทาสพระคริสต์
“ท่านทั้งหลายอย่าปลูกต้นไม้ใดใช้เป็ นอาชาริ ม ข้างแท่นบูชาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่ ง
ท่านสร้ างไว้ และท่านอย่าตั้งเสาศักดิ์สิทธิ์ เป็ นรู ปเคารพ ซึ่ งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงรังเกียจ”
เฉลยธรรมบัญญัติ 18:21-22
แท่นบูชาของพระเจ้า เป็ นสัญลักษณ์กางเขนของพระเยซูคริ สต์เจ้า ที่พระองค์ถูกตรึ ง
แท่นบูชาไม่ได้เป็ นสถานที่สวยงามน่าดู
แท่นบูชาไม่ได้เป็ นสถานที่ สวยงามน่ าดู แต่เปรอะเปื้ อนไปด้วยเลื อด น้ าเหลื อง เศษเนื้ อ สิ่ ง
เหล่านี้ตามปกติแล้วชนอิสราเอลไม่เห็นเป็ นเรื่ องแปลกอะไร เขาชินกับพิธีกรรมที่แท่นเผาบูชาที่เขาเห็น
มาตั้งแต่เล็กแล้ว แต่เมื่อเขาได้สังเกตเห็นแท่นบูชาของพระต่างชาติ ที่มีการประดับประดาแท่นบูชาของ
เขาเหล่านั้นว่าต่างจากแท่นบูชาของพระเจ้าอย่างไรชนอิสราเอลก็เปลี่ยนแปลงท่าทีของเขาต่อแท่นบูชา
ของพระเจ้าไป
ในสมัยนั้น แท่นบูชาของพระต่างชาติ มีรูปเคารพที่แกะสลักจากไม้หรื อหิ น ตบแต่งแท่นบูชา
จนมองดูขลังน่านับถือ แต่กระนั้นก็ตามพระเจ้าทรงรังเกียจ เพราะเป็ นเพียงผลงานของมือมนุ ษย์ที่สร้าง
รู ปเคารพเหล่านี้ ให้มนุ ษย์ดว้ ยกัน กราบไหว้วา่ เป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ด้วยเหตุน้ ี ชนอิสราเอลจึงพยายามปลูก
ต้นไม้ที่เขาเอาไปทารู ปเคารพไว้ขา้ ง ๆ แท่นบูชาของพระเจ้า เพื่อจะปิ ดบังแท่นบูชาของพระเจ้าและ
พยายามกลมกลืนกับความเชื่อของพระต่างชาติเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับจากคนทัว่ ไป
พระเจ้าไม่ตอ้ งการให้มีอะไรปิ ดบังแท่นบูชาของพระองค์มากเท่าใดในสมัยนั้น พระองค์ก็ไม่
ต้องการให้มีอะไรมาเพิ่มเติมกับงานแห่ งไม้กางเขนของพระเยซู คริ สต์เช่นเดียวกัน พระเจ้าต้องการให้
โลกได้รู้และเข้าใจว่า ที่แท่นบูชาอันน่ ากลัวนั้น คือสถานที่ มนุ ษย์คนบาปทุกคนสมควรจะต้องไปรั บ
บาปที่นนั่ แต่ข่าวประเสริ ฐคือองค์พระเยซู คริ สต์เจ้าได้ยอมรับการลงโทษทั้งหมดให้เราแล้วที่กางเขน
นั้น คริ สตจักรจะต้องประกาศให้คนทั้งหลาย ไม่ว่ายากดีมีจนก็ไม่พน้ แท่นบูชาอันน่ากลัวนั้น นอกเสี ย
จากการเปิ ดใจต้อนรั บองค์พ ระเยซู ค ริ ส ต์เจ้า เป็ นพระผูช้ ่ วยให้รอดของเขาจริ ง อยู่ที่ ค นทัว่ ไปมองดู
กางเขนเป็ นเรื่ องน่ ากลัว สยดสยอง สะอิดสะเอียน ใครเล่าที่น่ากลัว น่ าสะอิดสะเอียน พระเยซู คริ สต์
พระบุ ตรของพระเจ้าหรื อเปล่ าเลย คนที่ เอาพระเยซู คริ สต์ไปตรึ งที่ กางเขนต่างหากที่ น่ากลัวและน่ า
สะอิ ดสะเอียน ผูร้ ั บใช้ของพระเจ้าที่ ไม่เทศนาตรงไปตรงมาเรื่ องกางเขน เลี ยบ ๆ เคียง ๆ เพื่อไม่ให้
สมาชิกบางคนกลัวหรื อตกใจ จนไม่มีการกลับใจใหม่จริ ง ๆ จากบาป
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อิสราเอลไม่ยอมเชื่ อฟั ง ในที่สุดก็หันไปกราบไหว้รูปเคารพพระบาอัล ถ้าบรรพบุรุษในอดี ต
ล้มเหลวได้ คริ สตจักรก็มีสิทธิ์ ที่จะล้มเหลวได้เหมือนกัน เขาลืมนิมิตที่พระเจ้าได้เลือกเขามาเป็ นผูร้ ับใช้
พระเจ้าและทาลายแผนการแห่งความรอด ด้วยการอะลุ่มอล่วยในพระคาของพระเจ้า
เรื่ องของความรอด จะต้องเทศนาอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการปลูกต้นไม้มาบังแท่นบูชาของ
พระเจ้า ไม่ตอ้ งเติมแต่งใส่ สีให้กบั งานของกางเขน อย่าให้การกลับใจเป็ นเรื่ องยุง่ ยาก ทุกคนไม่วา่ ยากดี
มีจน จะต้องกลับใจจากบาปของเขาต่อพระเจ้า ถ้าเขาต้องการความรอด
นี่ คือหน้าที่ และความรับผิดชอบของผูร้ ับใช้พระเจ้าทุ กคน ยิ่งเราประกาศความจริ งแห่ งข่าว
ประเสริ ฐล้วน ๆ ปราศจากของเสริ มจากตัวเรามากเท่าไหร่ พระสิ ริของพระเจ้าก็ยิ่งสาแดงและปรากฏ
มากยิง่ ขึ้นเท่านั้น
ยิ่งเราเต็มใจ และชื่ นชมยินดี ในการประกาศเรื่ องไม้กางเขนเปล่า ๆ โดด ๆ คนบาปก็จะเข้าใจ
สนองตอบต่อข่าวประเสริ ฐได้ง่ายและเกิดการกลับใจใหม่ได้อย่างแท้จริ งดีกว่าการกลับใจใหม่เพราะกล
อุบายของนักเทศน์ที่หวังจะหาคนมาเพิ่มในคริ สตจักรด้วยชั้นเชิ งในการพูด หรื อชักจูงใจให้คนถวาย
โดยไม่พดู ถึงการกลับใจใหม่จากบาป
โฮเชยา 4:12-14 ในบทนี้ ได้กล่าวถึงความล้มเหลวที่สุดของอิสราเอล ผลของการที่ผรู้ ับใช้ของ
พระเจ้าผิดพลาด การทาตามใจของตนเอง พระราชาอาหัสแม้พระองค์ยงั คงเชื่ อในพระเจ้า แต่เป็ นความ
เชื่ อคนละด้านกับความจริ งไม่ได้สอดคล้องตามน้ าพระทัยของพระเจ้าเลย มีการกราบไหว้รูปเคารพ
แม้กระทัง่ ให้พระโอรสลุยไฟถวายเป็ นเครื่ องบูชา พระราชาอาหัสได้ไปเห็นที่แท่นบูชาของพระต่างชาติ
ที่ดามัสกัส ก็ให้ปุโรหิ ตของพระเจ้าไปเลี ยนแบบเอามาเปลี่ ยนเอามาเปลี่ ยนแท่นบูชาของพระเจ้า ย้าย
แท่นบูชาของพระเจ้าเอาไปไว้ที่อื่นตบแต่งบริ เวณทางเข้าของพระวิหารไม่ให้มองเห็ นการเผาบูชาอีก
ต่อไป พระคัมภีร์บอกว่า ทรงเปลี่ยนเสี ยเพราะเห็นแก่พระราชาอัสซี เรี ย พระราชาอาหัสได้ยา้ ยแท่นบูชา
ของพระเจ้าลงไป และตั้งแท่นบูชาของพระองค์ไว้แทน เพราะสวยกว่ามองดูไม่น่าเกลียดเท่าของเดิ ม
คนทัว่ ไปรับได้ แม้พระองค์เชื่อการเผาบูชาด้วยเลือด แต่เลือดที่พระองค์ไปถวายไม่ได้เป็ นที่ยอมรับจาก
พระเจ้า เพราะมีแท่นบูชาเดียวที่พระเจ้ายอมรับ แท่นบูชาเปล่า ๆ กางเขนเปล่า ๆ ไม่ตอ้ งตบแต่งอะไร
อีก ไม่มีอะไรมาลบล้างความบาปความชัว่ ได้นอกจากการกลับใจใหม่ที่กางเขน
ข่าวประเสริ ฐเดียว พระเยซูองค์เดียว แท่นบูชาเดียว กางเขนเดียว ไม่มีทางลัดไปสู่ ความรอด ไม่
กลับใจจากบาปก็ไม่รอดเท่านั้นเอง มิฉะนั้นผูร้ ับใช้ที่ไม่เทศนาเรื่ องกางเขนเปล่า ๆ ก็เพิ่มเอาข้าวละมาน
เข้ามาในคริ สตจักร ทาลายข้าวดี นักเทศน์เห็นแก่หน้าตา ชื่อเสี ยง เงินทอง ยอมให้มีบาปอยูใ่ นพระวิหาร
ของพระเจ้า พระเจ้ารักคนบาปเป็ นเรื่ องจริ ง ผูร้ ับใช้ชอบเน้น ชอบอ้าง แต่ความบาปนั้น ผูร้ ับใช้เห็นด้วย
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และมีความรู ้สึกเกลียดเท่ากับที่พระเจ้าเกลียดหรื อไม่ ถ้าเราเทศนา ยอย่องพระเยซู แต่ผเู ้ ดียว พระองค์จะ
นาคนทั้งหลายไปสู่ พระบิดา
ไม่ใช่เทศนาแต่บทความ แต่เทศนาตัวบุคคล
ไม่ใช่เป็ นเรื่ องของขบวนการใหม่ ๆ แต่เป็ นเรื่ องของข่าวประเสริ ฐดั้งเดิม
ไม่ใช่เน้นแต่หลักข้อเชื่อของคณะนิกายใด ๆ แต่ตอ้ งเน้นตัวตนพระเยซูคริ สต์เจ้า
ไม่ใช่ดว้ ยวิธีการหรื อหลักการใด แต่เป็ นเรื่ องของพระผูช้ ่วยให้รอดเท่านั้นเอง

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่ งประเทศไทย, ปี ที่ 55 ฉบับที่ 299 กรกฎาคม –สิ งหาคม
2004, หน้า 11-12.
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