สตรีทมี่ คี วามหวัง 585
ริดสี ดวงตา / การชโลมและการทรยศ (อีสเตอร์ 3)
หัวรายการ...........................................................
เสี ยง: สวัสดีฮะ ผมเป็ นแมลงวัน ชื่อลุย บางทีคุณคงจะพอรู ้มาบ้างแล้วว่า ผมเป็ นตัวแพร่ เชื้อโรค
ต่างๆ รู ้ไหมว่า ผมทาให้คุณตาบอดได้นะ ผมจะนาเชื้อโรคจากใบหน้าที่สกปรกของคนหนึ่งไปยัง
อีกคนหนึ่ง และเชื้อโรคพวกนั้นเป็ นสาเหตุทาให้เกิดโรคร้ายแรงที่เรี ยกว่า โรคริ ดสีดวงตา ผม
สามารถทาให้คุณ หรื อใครก็ตามที่คุณรัก ตาบอดได้นะ จะบอกให้
แอน: สวัสดีค่ะ ดิฉนั ศศิธร สุขสิงคลีค่ะ และนี่คอื รายการสตรี ที่มีความหวัง วันนี้คุณผูฟ้ ังสบายดี
หรื อเปล่าค่ะ
บัวขาบ: สวัสดีคะ่ ดิฉนั บัวขาบ รองหานามค่ะ และวันนี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคที่เกิดกับดวงตา
ซึ่งเรี ยกว่า โรคริ ดสีดวงตา เราได้ทาการค้นคว้ามากมาย อีกทั้งได้พดู คุยกับคุณหมอของเรา และพบ
วิธีที่เราสามารถป้ องกันโรคนี้ได้ ตลอดจนวิธีเยียวยารักษา เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งสูญเสียสายตาของเราไป
ในชุมชนของคุณผูฟ้ ังมีโรคริ ดสีดวงตาเกิดขึ้นบ้างไหมค่ะ
แอน: จะรู ้ได้ยงั ไงหรื อคะ เออ...มีใครเคยพบเห็นคน โดยเฉพาะเด็กๆที่ดวงตามีอาการติดเชื้อ ระคาย
เคือง มีอาการคัน ตาแดง และมีหนองหรื อมีน้ าตาไหลลงมาที่ใบหน้าตลอดเวลาบ้างหรื อเปล่าคะ รู ้
ไหมคะว่า คนที่ดวงตาเกิดการติดเชื้อหลายๆอย่าง และตอนนี้เปลือกตาของเขางุม้ งอหลบเข้าข้างใน
ซึ่งจะทาให้ขนตาเข้าไปเขี่ยถูกกระจกตา คนที่น่าสงสารพวกนี้จะมีอาการเจ็บตามากๆ และมองเห็น
ไม่คอ่ ยชัด และบางคนถึงขั้นตาบอด ถ้าในชุมชนที่ของผูฟ้ ังท่านใดมีการแพร่ ระบาดของโรค
ริ ดสีดวงตา ขอช่วยกรุ ณาตั้งใจฟั งหน่อยนะคะ เพราะมีอะไรมากมายที่ท่านทาได้เพือ่ ที่จะหยุดยั้ง
การแพร่ ระบาดของโรคร้ายแรงนี้ได้ ค่ะ
บัวขาบ: โรคริ ดสีดวงตาพบในประเทศต่างๆทัว่ โลกกว่า 50 ประเทศ ทั้งนี้รวมถึงหลายๆประเทศ
ในทวีปอาฟริ กา ตะวันออกกลาง และทวีปเอเชีย แต่ส่วนต่างๆของอเมริ กาและออสเตรเลีย มีคน
ประมาณ 8 ล้านคนที่ตาบอดเนื่องมาจากโรคริ ดสีดวงตา เรื่ องนี้เคยเป็ นเรื่ องปกติทวั่ ไปที่เกิดขึ้นใน
ทวีปยุโรป แต่เมื่อสภาพความเป็ นอยูด่ ีข้ นึ โรคร้ายนี้ก็หายไปจากทวีปยุโรปค่ะ
แอน: นี่เป็ นตัวอย่างหนึ่งของการแพร่ ระบาดของโรคริ ดสีดวงตา ลองนึกถึงภาพเด็กผูช้ ายตัวเล็กๆที่
น่ารัก แต่ใบหน้ากลับสกปรกมอมแมม เด็กคนนี้ชื่อ เรโอ อาจเป็ นไปได้วา่ ใบหน้าเขาสกปรกเพราะ
ร้องไห้ มีน้ ามูกไหล ก็เลยทาให้ใบหน้าของเขาเปี ยกชื้นและเหนียวเหนอะหนะ แมลงวันตัวหนึ่งบิน
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มาเกาะใกล้ๆตาของเขา และเจ้าแมลงวันตัวนี้เพิง่ บินมาจากใบหน้าของคนที่เป็ นโรคริ ดสีดวงตา เจ้า
เชื้อริ ดสีดวงตาชื่นชอบนักละกับใบหน้าเหนียวเหนอะหนะ ของเรโอ เชื้อชนิดนี้เข้าไปในดวงตา
ของเขาและเริ่ มก่อให้เกิดภาวะติดเชื้อ เขาจะมีอาการน้ าตาไหลออกมาตลอดเวลา พร้อมกับเชื้อโรค
เข้าไปในตามากขึ้น ลองนึกภาพของเรโอวิง่ ไปหาคุณแม่ของเขาและเช็ดใบหน้าของเขากับผ้ากัน
เปื้ อนของคุณแม่ แล้วคุณแม่ก็ใช้ผา้ กันเปื้ อนนั้นเช็ดมือของเธอ และต่อมาคุณแม่ก็เช็ดตาของเธอเอง
คุณแม่เห็นใบหน้าลูกชายสกปรก ก็เลยใช้ผา้ กันเปื้ อนของเธอเช็ดหน้าให้ลูกชาย แล้วเธอก็เช็ดมือ
ของเธอด้วยผ้าเช็ดมือที่ใช้กนั ทั้งครอบครัว เรโอออกไปเล่นกับกับเพือ่ นๆของเขา และเขาจับมือกัน
และแพร่ การติดเชื้อดวงตาไปให้แก่กนั พวกเขาขยี้ตา เมื่อพวกเขากลับบ้านไปหาครอบครัวของเขา
และสัมผัสกับพ่อแม่พนี่ อ้ งของเขาโดยที่ไม่ได้ลา้ งมือล้างหน้า ทาให้คนทั้งหมดนี้ต่างก็ได้รับเชื้อ
ริ ดสีดวงตา และหลังจากนั้นสองสามวันพวกเขาอาจจะมีอาการเจ็บตาหรื อเคืองตา
บัวขาบ: เห็นไหมคะว่า โรคริ ดสีดวงตาแพร่ ระบาดได้ง่ายขนาดไหน เชื้อโรคแพร่ ระบาดตาม
เส้นทางนี้โดยวิธีไหนหรื อคะ คุณแอน
แอน: ก็โดยมีเชื้อโรคอยูท่ ี่ขาและปากของแมลงวัน...
บัวขาบ: ...และแพร่ ไปอยูท่ ี่มือและใบหน้าของเด็กๆและผูใ้ หญ่...
แอน: ...และแพร่ ไปบนผ้ากันเปื้ อนและผ้าเช็ดมือ เมื่อเป็ นแบบนี้แล้ว อ.บัวขาบคิดว่าพวกเขา
สามารถป้ องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ ระบาดไปได้อย่างไรคะ
บัวขาบ: ดิฉนั คิดว่า สิ่งที่น่าจะช่วยได้ คือ ต้องล้างหน้าบ่อยๆ เพราะเจ้าแมลงวันน่าราคาญพวกนั้น
ชอบใบหน้าที่สกปรกเปี ยกชื้น เมื่อเราล้างหน้าแล้วใบหน้าของเราจะสะอาดไร้ซ่ ึงแมลงวันมาตอม
บนใบหน้าแน่นอนค่ะ
แอน: นัน่ เป็ นสิ่งที่ถูกต้องค่ะ อ.บัวขาบ เราควรจะใช้ผา้ เช็ดหน้าทาความสะอาดเฉพาะสาหรับแต่
ละคนไม่ควรใช้ร่วมกัน ควรซักผ้าเช็ดหน้าเสมอและตากแดดให้แห้ง ถ้ามีใครมีอาการติดเชื้อที่ตา
ควรทิ้งผ้าเช็ดหน้าหรื อไม่ก็ ต้องแช่น้ ายาฆ่าเชื้อโรคไว้นานๆ และควรให้สมาชิกทุกคนล้างมือให้
สะอาดหมดจดอยู่เสมอ
บัวขาบ: ทุกคนควรจะล้างมือของเขาบ่อยๆหรื อค่ะ ...
แอน: .ใช่ค่ะ ..ด้วยสบู่ ถ้าทาได้ หรื อใช้โลชัน่ ที่ช่วยป้ องกันแบคทีเรี ย รู ้ไหมค่ะการล้างมือจัดว่าเป็ น
สุขอนามัยที่ดีข้นั พื้นฐานที่เราควรปฏิบตั ินะค่ะ
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ตอนนี้ให้เรามาดูเกี่ยวกับแมลงวันที่เป็ นตัวแพร่ เชื้อโรคบ้างนะค่ะ แมลงวันชอบอยูใ่ นที่ร้อนชื้น
โดยเฉพาะในอาหารที่เน่าบูด หรื อปุ๋ ยคอกจากมูลสัตว์ ดังนั้น ชุมชนจาเป็ นช่วยกันดูแลความสะอาด
ของหมู่บา้ น ไม่ทิ้งของเน่าเสียในแม่น้ าหรื อข้างทาง นาสัตว์แยกออกไปจากสถานที่ซ่ ึงคนพักอาศัย
อยู่ แต่ถา้ หากว่ามีแมลงวันเป็ นจานวนมาก จนมีคนติดเชื้อ หากอยูใ่ กล้ๆบริ เวณบ้านเรา เชื้อโรคก็
ยังคงมีอยูแ่ ถวบริ เวณนั้นและสามารถเข้ามาในบ้าน ทาให้เข้าสู่ดวงตาของเราได้อย่างง่ายดาย
บัวขาบ: นี่คือรายการสตรี ที่มีความหวังค่ะ เรากาลังพูดคุยกันเกี่ยวกับการติดเชื้อที่ตาซึ่งทาให้เกิด
โรคริ ดสีดวงตาซึ่งสามารถแพร่ ระบาดเข้ามาในชุมชนได้ยงั ไง ขอให้ดิฉนั เล่าให้ฟังเพิม่ เติมเกี่ยวกับ
การติดเชื้อริ ดสีดวงตา อันที่จริ งแล้ว เชื้อโรคริ ดสี ดวงตาโดยตัวของมันเองไม่ได้ทาให้คนเราตาบอด
เวลาที่ได้รับเชื้อโรคนี้ มันจะเข้าไปทาลายเยือ่ บุของเปลือกตาด้านในและจะทาให้เปลือกตาด้านใน
สาก ทุกครั้งที่ได้รับเชื้อ มันก็จะก่อตัวเป็ นตุ่มเล็กๆที่เปลือกตาด้านในที่ทาให้เปลือกตางองุม้ และใน
ที่สุดขนตาก็จะชี้ลงและบาดกระจกตา
แอน: ฟังดูแล้วคงจะเจ็บน่าดูเลยนะคะ
บัวขาบ: ใช่คะ่ ขนตาก็จะเข้าไปบาดกระจกตาดา ซึ่งเป็ นกระจกใสที่ครอบลูกตาไว้ ในที่สุดขนตา
ก็เข้าไปขูดบาดกระจกตาดาและทาลายกระจกตา จนไม่สามารรถมองเห็นได้ชดั อีกต่อไป
แอน: คุณผูฟ้ ังคงจะเข้าใจแล้วใช่ไหมค่ะว่า การป้ องกันการแพร่ เชื้อโรคริ ดสีดวงตาเป็ นเรื่ องสาคัญ
และการจัดการกับการติดเชื้อโดยเร็วก็เป็ นเรื่ องสาคัญด้วยเช่นกัน ฉะนั้น ถ้าหากว่าในบริ เวณที่คุณ
ผูฟ้ ังพักอาศัยอยูม่ ีการแพร่ ระบาดของโรคริ ดสีดวงตา และคนในครอบครัวมีการติดเชื้อที่ตาก็ให้พา
ไปหาหมอทันที
บัวขาบ: มียาปฏิชีวนะที่เรี ยกว่า ซิสโธรแมซ (Zithromax) ซึ่งเป็ นตัวยาที่ให้ฟรี ในหลายประเทศ
และยาตัวนี้ใช้ฆ่าเชื้อโรค รัฐบาลในบางประเทศและองค์การสหประชาชาติกาลังพยายามอย่างหนัก
ที่จะกวาดล้างโรคริ ดสีดวงตาให้หมดไป จะมีการส่งคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกไปทุกปี เพือ่
แจกจ่ายยาปฏิชีวนะนี้ให้กบั ทุกคนตามหมู่บา้ นต่างๆ ในบางประเทศก็จะมีการกาจัดเชื้อโรคนี้พร้อม
กันโดยวิธีการนี้
(ผู้ผลิตรายการพยายามตรวจสอบดูว่า นโยบายอะไรที่เหมาะสมในบริ เวณที่คุณอยู่ และหนุนใจให้
ผู้ฟังของคุณเข้ ามามีส่วนร่ วม)
บัวขาบ: นัน่ เป็ นวิธีที่ยอดเยีย่ มมากค่ะ โรคริ ดสีดวงตาเป็ นโรคหนึ่งในบรรดาโรคที่อยูค่ วบคู่กบั คน
ยากจนซึ่งมักจะถูกละเลยหรื อมองข้าม คนที่ยากจนกว่ามักจะไม่มีสุขอนามัยที่ดี อย่างเช่น ส้วม
สะอาดสาหรับทุกคน หรื อการจัดหาแหล่งน้ าที่ดีให้ ดังนั้นการรักษาความสะอาดจึงเป็ นเรื่ องยาก
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ด้วยเหตุน้ ีคนยากจนจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับเชื้อโรคริ ดสีดวงตา และแน่นอนว่า หากคุณต้อง
เจ็บป่ วยบ่อยๆ หรื อคุณเกิดตาบอดขึ้นมา คุณก็ทางานไม่ได้ ก็จะทาให้คุณยังคงยากจนต่อไป
แอน: ฉะนั้น เราจึงอยากหนุนใจ ให้เราช่วยกันทาลายการแพร่ ระบาดของโรคนี้เท่าที่สามารถทาได้
เป็ นการช่วยครอบครัวของเราเอง และยังรวมไปถึงเพือ่ นบ้านด้วย การดูแลความสะอาด เป็ นสิ่งที่
จาเป็ นมาก คือ ทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันเพือ่ ให้มีสุขอนามัยและการส่งเสริ มสุขภาพที่ดีข้ นึ เรา
สามารถทาให้ชุมชนของเราเป็ นต้นแบบในการเริ่ มต้นสิ่งดีๆได้ค่ะ
บัวขาบ: องค์การอนามัยโลกได้ต้งั เป้ าไว้วา่ จะกาจัดโรคริ ดสีดวงตาให้หมดไปภายในปี 2020 เขา
ต้องการใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคริ ดสีดวงตาให้ผปู ้ ่ วยทุกคน และทาลายวงจรการติดเชื้อโดยการ
ช่วยเหลือชุมชนในการปรับปรุ งสุขอนามัยและการส่งเสริ มให้มีสุขภาพที่ดีข้ นึ องค์การอนามัยโลก
ยังต้องการให้คนที่เปลือกตางองุม้ มารับการผ่าตัดย่อยเพือ่ แก้ไขเปลือกตาของเขาให้เข้าที่จะได้ไม่ตา
บอด
แอน: ดิฉนั ได้อ่านเรื่ องราวที่เกิดขึ้นจริ ง เกี่ยวกับคุณซาเฟี ย ซึ่งเป็ นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
โรคริ ดสีดวงตาแห่งหนึ่งที่หมู่บา้ นมาลิในอาฟริ กา เธอเห็นคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลเข้า
มาที่นี่ทุกปี เธอต้องการที่จะช่วยเหลือหมู่บา้ นของเธอ เธอเป็ นสมาชิกในกลุ่มสตรี และพวกเขาได้
รวบรวมคนในกลุ่มให้ช่วยกันทาความสะอาดถนนในหมู่บา้ นและสถานที่สาธารณะ เธอบอกว่า
“เรารู ้สึกภาคภูมิใจที่สถานที่สาธารณะของเราสะอาดเหมือนกับบ้านของเราเอง” พวกเธอยังได้ยนื่
เรื่ องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานสงเคราะห์ และทาเรื่ องขอกูเ้ งินจานวนไม่มากนักเพือ่ เป็ นทุน
เริ่ มต้นให้กลุ่มสตรี ทาสบู่ไว้ใช้ในครัวเรื อนของตนเอง ก่อนหน้านี้ การจะมีสบูไ่ ว้ใช้ในหมู่บา้ นแห่ ง
นั้นเป็ นเรื่ องค่อนข้างยาก กลุ่มสตรี นาสบู่ที่เหลือใช้ในครัวเรื อนออกจาหน่ายและได้กาไร พวกเธอ
จึงน้ าเงินส่วนหนึ่งไปชาระหนี้ และเก็บไว้บา้ ง ส่วนพวกผูห้ ญิงที่ไม่ได้ทาสบู่ก็สามารถซื้อสบู่ได้ใน
ราคาถูกและสามารถรักษาความสะอาดให้สมาชิกในครอบครัวของพวกเธอ และยังทาให้เรื่ องการ
ชาระล้างทาความสะอาดมีความเป็ นไปได้ง่ายมากขึ้นค่ะ
บัวขาบ: นับว่าเป็ นเรื่ องที่ดีมากๆเลยค่ะ คุณผูฟ้ ังล่ะคะ คิดว่าสามารถทาอะไรได้บา้ งคะ บางทีวนั นี้
อาจจะมีบางคนคิดทาไม้ตีแมลงวัน แล้วนาไอเดียไปคุยกับเพือ่ นบ้านดีไหมคะ
แอน: วันนี้ เราจะมาฟังถึงบางสิ่งที่เกิดในสัปดาห์ก่อนที่องค์พระเยซูคริ สต์เจ้าจะถูกตรึ งที่กางเขน
จาได้ไหมคะว่าพระองค์บอกสาวกของพระองค์วา่ พระองค์จะสิ้นพระชนม์เพือ่ ช่วยคนมากมายให้
รอด และต่อมาฝูงชนที่ติดตามพระองค์ก็พากันต้อนรับพระองค์เข้าสู่กรุ งเยรู ซาเล็มราวกับพระราชา
แต่พระเยซูทรงทราบดีวา่ ผูน้ าและคนส่วนใหญ่จะปฏิเสธพระองค์
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วันนี้ดิฉนั อยากจะเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับวิธีที่แตกต่างกันมากๆสองวิธีที่ประชาชนตอบสนองพระเยซู
ขณะที่ฟังเรื่ องราวจากพระคัมภีร์ ซึ่งเป็ นพระวจนะของพระเจ้าเรื่ องนี้ ขอทุกท่านคิดตามไปด้วยว่า
จะตอบสนองพระองค์อย่างไร
บัวขาบ: เมื่อพระเยซูเสร็จสิ้นพันธกิจการสอน พระองค์ตรัสกับสาวกของพระองค์วา่ “อีกสองวันจะ
ถึงเทศกาลปั สกา และบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้ให้เขาตรึ งที่กางเขน”
พวกมหาปุโรหิตและพวกผูใ้ หญ่ของประชาชนวางแผนกันเพือ่ จะจับพระเยซูและฆ่าพระองค์ พวก
เขาพูดกันว่า “ในช่วงเทศกาลอย่าเพิง่ ทาเลย เดี๋ยวประชาชนจะเกิดวุน่ วาย” พวกเขายังจาได้ถึง
เหตุการณ์ก่อนหน้านี้เพียงสองวันที่ฝงู ชนพากันต้อนรับพระเยซู และพวกเขาเกรงว่า ถ้าพระเยซู
ได้รับความชื่นชอบมากขึ้น พวกเจ้าหน้าที่โรมก็จะลงมือปฏิบตั กิ าร แล้วพวกเขาก็จะสูญเสียอานาจ
ของพวกเขา
พระเยซูและเพือ่ นสนิทของพระองค์กลับไปที่เบธานี ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นบนภูเขาที่อยูต่ รงกันข้ามกับ
กรุ งเยรู ซาเล็ม ลาซารัสและพีส่ าวของเขา มารี ยแ์ ละมารธาซึ่งเป็ นเพือ่ นๆของพวกเขาอยูท่ ี่น้ นั พระ
เยซูทรงทาให้ลาซารัสกลับมามีชีวติ อีกครั้งหลังจากที่ได้ตายไปแล้ว ดังนั้นพวกเขาจึงสนิทกันมาก
มารธามาช่วยจัดเตรี ยมอาหารให้แขกของพวกเขา
ขณะที่พระเยซูกาลังรับประทานอาหาร มารี ยไ์ ด้น้ าผอบที่สวยงามทามาจากหินสีขาวเนื้อดี ภายใน
บรรจุน้ ามันหอมนาระดาครึ่ งลิตรซึ่งมีราคาแพงมาก น้ ามันหอมชนิดนี้มกั จะเก็บไว้ชโลมศพผูต้ าย
ก่อนนาไปฝัง และมีราคาเท่ากับค่าแรงเกือบหนึ่งปี มารี ยเ์ ปิ ดผอบและเทน้ ามันหอมลงบนพระบาท
ของพระเยซูและเช็ดพระบาทของพระองค์ดว้ ยผมที่ยาวของเธอ ทาให้ทวั่ ทั้งบ้านหอมฟุ้ งไปด้วย
กลิ่นน้ ามันหอมนั้น
สาวกคนหนึ่งของพระเยซู ชื่อยูดาสอิสคาริ โอท เขาพูดต่อต้านสิ่งที่เธอทาว่า “ทาไมไม่ขายน้ ามัน
หอมนี้เป็ นเงินสัก 300 เหรี ยญเงิน เพือ่ จะได้นาเงินนี้ไปแจกจ่ายให้คนยากจนได้” แต่ยดู าสไม่ได้เอา
ใจใส่คนยากจนจริ งๆ เขาเป็ นคนถือกล่องเก็บเงินของคนในกลุ่ม และเขาเคยยักยอกเอาเงินไปเป็ น
ของเขาเอง
แต่พระเยซูตรัสว่า “ปล่อยให้เธอทาไปเถอะ เธอได้กระทาสิ่งที่งดงามแก่เรา พวกคนยากจนมีอยูก่ บั
พวกท่านเสมอเพือ่ ให้ท่านช่วยเหลือ แต่เราจะไม่อยูก่ บั พวกท่านเสมอไป เธอได้ทาสิ่งนี้เพือ่ เตรี ยม
เราให้พร้อมสาหรับการฝังศพของเรา”
แล้วพระเยซูตรัสอีกว่า “เราบอกความจริ งแก่ทา่ นทั้งหลายว่า การซึ่งผูห้ ญิงนี้ได้กระทาก็จะเลื่องลือ
ไปเป็ นที่ระลึกถึงเขาทีไ่ หนๆ ที่ข่าวประเสริ ฐนี้จะประกาศไปทัว่ พิภพ”
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แอน: สิ่งที่มารี ยไ์ ด้ทานั้นเป็ นเรื่ องราวที่งดงามมากค่ะ ผอบน้ ามันหอมนั้นอาจจะเป็ นสิ่งที่มีค่าที่สุด
ที่เธอมี นับว่าเป็ นภาพที่แสดงถึงความใจกว้างที่งดงามที่เธอแสดงออกมาให้เห็นว่า เธอรักองค์พระ
เยซูเจ้ามากเพียงใด
บัวขาบ: ใช่ค่ะ และพระเยซูยอมรับการกระทานั้นอย่างมีเมตตา สิ่งใดก็ตามที่เราทาเพือ่ พระเยซู
พระองค์ทรงให้คุณค่ากับสิ่งนั้นเสมอ เพราะพระองค์ตอ้ งการให้เรารักพระองค์เหมือนอย่างที่
พระองค์ทรงรักเรา
แอน: แล้วพระเยซูทรงประทานความหมายพิเศษให้กบั การกระทานั้น ก่อนหน้านี้ มารี ยเ์ ห็นพระ
เยซูทาให้นอ้ งชายของเธอกลับมามีชีวติ อีกครั้ง ของขวัญของเธอเล็งถึงบางอย่างที่เหลือเชื่อ นัน่ คือ
พระเยซู องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ซึ่งเป็ นผูป้ ระทานชีวติ จะสิ้นพระชนม์ มารี ยก์ าลังแสดงให้เห็นถึงการ
ถวายพระเกียรติและการยอมรับนับถือพระองค์อย่างมาก เธอรู ้ดีวา่ พวกเจ้าหน้าที่ซ่ ึงมีอานาจรออยู่
ข้างนอกเพือ่ จะเอาตัวพระเยซูไป แต่เธอก็แสดงให้เห็นอย่างเปิ ดเผยว่า เธออยูฝ่ ่ ายพระองค์
บัวขาบ: เรารู ้วา่ พระเยซูทรงห่วงใยและเอาใจใส่มากในการช่วยเหลือคนยากจน และพระองค์
มักจะสอนสาวกของพระองค์ให้ช่วยเหลือพวกเขา อันที่จริ งแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ พระองค์สอนว่า
การช่วยเหลือคนยากจนเท่ากับเป็ นการช่วยเหลือพระองค์ (มัทธิว 25:31-46) ดังนั้น พระองค์จึง
ไม่ได้เห็นแก่ตวั แต่พระองค์ตอ้ งการให้เราเข้าใจว่าอะไรเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สุด พระองค์ตอ้ งการให้
เรารักและนมัสการพระองค์ดว้ ยทุกสิ่งที่เราทา ดิฉนั อยากทราบเลยค่ะว่า เราสามารถแสดงความรัก
ของเราต่อพระเยซูได้อย่างไรค่ะ
บัวขาบ: อันที่จริ งแล้ว เราอาจจะแสดงความรักของเราโดยการช่วยเหลือคนยากจนหรื อขัดสนซึ่ง
ต้องการความช่วยเหลือ เพราะพระเยซูสอนเราว่า นัน่ เป็ นการปรนนิบตั ิรับใช้พระองค์อย่างแท้จริ ง
หรื อเราอาจจะสละเวลา หรื อเงินทอง ซึ่งเป็ นสิ่งที่มีค่าที่เราอยากเก็บเอาไว้ มานมัสการพระเจ้าและ
อธิษฐาน อะไรก็ตามที่เราถวายหรื อทาเพือ่ เห็นแก่พระเยซู เพือ่ แสดงความรักของเราที่มีต่อพระเยซู
พระองค์ทอดพระเนตรเห็นและพระองค์ทรงพอพระทัยหากเราสละทุกอย่างแล้วมาหาพระองค์ มี
อะไรไหมคะที่เป็ นสิ่งพิเศษที่คุณผูฟ้ ังทาได้ในช่วงสัปดาห์น้ ี เพือ่ แสดงให้เห็นว่ารักพระเยซูมาก
ขนาดไหน ตัวดิฉนั เองก็คงจะต้องคิดหนักเกี่ยวกับเรื่ องนั้น
แอน: ของขวัญของมารี ยเ์ ป็ นสิ่งที่งดงาม แต่เกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นซึ่งเป็ นสิ่งที่น่าเกลียดมาก ยูดาส
ไม่ชอบสิ่งที่พระเยซูพดู ดิฉนั ไม่รู้หรอกค่ะว่า เขาอยากจะได้เงินมากขึ้นเพือ่ ตัวเขาเองหรื อเปล่า บาง
ทีเขาอาจจะเข้าใจว่า พระเยซูจะไม่จดั ตั้งกองทัพขึ้นมาปราบปรามพวกโรมันในที่สุด และพระองค์
กาลังจริ งจังเกี่ยวกับความตาย ตอนนี้ให้เรามาฟังเรื่ องนี้กนั ต่อซึ่งอยูใ่ นพระวจนะของพระเจ้าค่ะ
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พิม: พวกมหาปุโรหิตและนายทหารรักษาพระวิหารกาลังหาทางที่จะจับพระเยซูอย่างเงียบๆ ยูดาส
อิสคาริ โอทไปพบพวกเขาและถามว่า “พวกท่านจะให้อะไรเราถ้าเราหาวิธีที่พวกท่านจะจับพระเยซู
ได้โดยที่พวกประชาชนไม่รู้ พวกเขาพอใจมาก จึงได้นบั เหรี ยญเงิน 30 เหรี ยญให้แก่ยดู าส แล้วยู
ดาสก็เริ่ มหาช่องทางที่จะทรยศพระเยซู
สองวันต่อมาเป็ นเทศกาลปั สกา ซึ่งเป็ นเทศกาลทางศาสนาที่สาคัญ พระเยซูและเพือ่ นๆของ
พระองค์ 12 คนรับประทานอาหารด้วยกันซึ่งเป็ นการรับประทานปั สกามื้อพิเศษ ขณะที่กาลัง
รับประทานอาหารอยูน่ ้ นั พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เราบอกความจริ งแก่ท่านทั้งหลายว่า คนหนึ่ ง
ในพวกท่านจะทรยศเรา” พวกเขาต่างก็เป็ นทุกข์กบั สิ่งที่ได้ยนิ ก็เลยทูลถามพระองค์วา่ “องค์พระผู ้
เป็ นเจ้าเจ้าข้า พระองค์คงไม่ได้หมายถึงข้าพระองค์ใช่ไหม” พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่า “ผูท้ ี่เอา
อาหารจิ้มในชามเดียวกันกับเรา ผูน้ ้ นั แหละ ที่จะทรยศเรา เพราะว่าบุตรมนุษย์ ซึ่งหมายถึงเราจะตาย
ตามที่พระคัมภีร์พยากรณ์ไว้ แต่วบิ ตั ิที่น่ากลัวจะเกิดขึ้นกับคนที่ทรยศเรา”
ยูดาส อิสคาริ โอท ก็ถามด้วยเช่นเดียวกันว่า “อาจารย์เจ้าข้า แน่นอนว่าท่านคงไม่ได้หมายถึงคือข้า
พระองค์ใช่หรื อไม่” พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ท่านว่าถูกแล้ว ท่านจะทาอะไรก็จงทาเร็วๆเถิด”
พระองค์ทรงเอาอาหารจิ้มลงในชามแล้วทรงยืน่ ให้ยดู าส เมื่อยุดาสรับอาหารชิ้นนั้นแล้วเขาก็
ออกไปทันที ขณะนั้นเป็ นเวลากลางคืน
แอน: ดิฉนั รู ้สึกเศร้าใจเมื่อได้ฟังเรื่ องนี้ ลองคิดดูซิคะว่า คนที่รู้จกั กับพระเยซูเป็ นอย่างดี กลับมา
เป็ นศัตรู กบั เพือ่ นของเขา เราไม่ชอบคนทรยศหักหลังใช่ไหมคะ เรื่ องนี้ฟังดูคล้ายกับว่า พระเยซูรู้ว่า
ยูดาสจะทาอะไร และให้โอกาสเขาที่จะเปลี่ยนใจ แต่เรื่ องราวในพระคัมภีร์บอกเราว่า ซาตานเข้าดล
ใจยูดาส ซาตานเป็ นวิญญาณซึ่งเป็ นศัตรู ตวั สาคัญของพระเจ้าและมนุษย์ ยูดาสต้องเลือก และเขา
เลือกที่จะทรยศพระเยซู พระบุตรของพระเจ้า เลือกที่จะติดตามซาตาน เพียงเพราะเงินแค่ 30 เหรี ยญ
ซึ่งเป็ นจานวนไม่มาก
บัวขาบ: เช่นเดียวกับเราทุกคนที่บอ่ ยครั้งเรามักต้องเลือกทาไม่วา่ จะในสิ่งใดก็ตาม บ่อยครั้งที่เรา
จาเป็ นต้องเลือกว่าจะอยูฝ่ ่ ายพระเจ้าหรื ออยูฝ่ ่ ายซาตาน คุณผูฟ้ ังเข้าใจการเลือกของยูดาสไหมคะ
ดิฉนั คิดว่า ดิฉนั พอจะเข้าใจได้ เราทุกคนถูกล่อลวงให้ทาผิดได้ เพียงเพือ่ จะได้เงินเป็ นค่าตอบแทน
หรื อเลือกอยูฝ่ ่ ายที่มีชื่อเสียงและมีอานาจ
แอน: มีการเลือกที่สาคัญอย่างแท้จริ งอยูเ่ รื่ องหนึ่ งที่เราทุกคนต้องเลือก พระเยซูสิ้นพระชนม์เพือ่
ช่วยเราให้รอด เพราะพระองค์ทรงรักเรามาก เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์แทนเรานั้น พระองค์ได้รับ
เอาความเจ็บปวดและการลงโทษเพราะบาปของเราทุกคนและความผิดของเราทุกคนไว้ แต่เวลานี้
พระองค์ทรงดารงพระชนม์อยู่ และพระองค์ขอให้เรายอมรับการเสี ยสละชีวติ ของพระองค์ พระองค์
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กาลังถามคุณว่า “ท่านจะติดตามเราในฐานะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอดเดี๋ยวนี้และ
ตลอดไปไหม
บัวขาบ: ถ้าคุณผูฟ้ ังตอบรับ พระเจ้าจะต้อนรับคุณในฐานะลูกของพระองค์ พระองค์จะยกโทษบาป
ที่เคยทาและประทานชีวติ ใหม่ให้ และพระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ของ
พระองค์เพือ่ จะสาแดงให้รู้สิ่งที่เป็ นความจริ ง และช่วยเราเลือกหนทางที่ถูกต้อง ไม่ใช่ทางของ
ซาตาน คุณผูฟ้ ังเคยทาการเลือกแบบนั้นไหมคะ หรื อกาลังคิดที่จะตัดสินใจเลือกอยูห่ รื อเปล่าคะ
เป็ นการตัดสินใจครั้งใหญ่ เป็ นการตัดสินใจที่สาคัญที่สุดที่เคยทา อย่าปล่อยไว้นานเกินไปที่จะ
ตัดสินใจติดตามพระเยซูนะคะ
บัวขาบ: พระเยซูตรัสว่า คนจะพูดถึงสิ่งที่งดงามที่มารี ยท์ า พวกเขายังพูดถึงยูดาสด้วย แม้กระทัง่ คา
ว่า ยูดาส ในเวลานี้หมายถึง คนทรยศ ดิฉนั อยากจะเป็ นเหมือนมารี ยแ์ ละทาอะไรก็ได้ที่ดิฉนั ทาได้
เพือ่ แสดงให้เห็นว่า ดิฉนั รักพระเยซู ถ้าหากว่าคุณผูฟ้ ังอยากจะคุยกับเราเพิม่ เติมเกี่ยวกับการเลือกนี้
คุณสามารถเขียนจดหมายมาคุยกับเรา หรื อจะส่งอีเมล หรื อข้อความสั้นๆมาหาเราก็ได้คะ่ ที.่ ..
เราอยากจะได้ยนิ ข่าวคราวเกี่ยวกับคุณผูฟ้ ังบ้าง ตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องลาเพือ่ นๆไปก่อนนะคะ
ท้ ายรายการ......................................................................................
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