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การถูกตรึงที่กางเขน / การกู้เงิน
หัวรายการ.......................................................
บัวขาบ: คุณผูฟ้ ังเคยได้ยนิ เกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยไหมคะ สินเชื่อรายย่อยหมายถึง การกูเ้ งินจานวน
ไม่มากโดยไม่ตอ้ งมีหลักทรัพย์มาค้ าประกัน สินเชื่อรายย่อยมีไว้เพือ่ ช่วยเหลือคนยากจนในการ
เริ่ มต้นทาธุรกิจเลี้ยงตนเองขนาดเล็ก เมื่อมีการชาระคืนเงินกู้ เงินนั้นก็เอาไปให้คนอื่นยืมต่อ วิธีน้ ีทา
ให้คนที่ยากจนที่สุดหลายพันคนมีโอกาสเริ่ มธุรกิจขนาดเล็กได้ เช่น การขายสบู่ที่ทาเองที่บา้ นหรื อ
เปิ ดร้านขายขนม การตัดเย็บเสื้อผ้า หรื อการเลี้ยงสัตว์ หรื อการเพาะปลูกพืชผลต่างๆ
บัวขาบ: สวัสดีคะ่ ดิฉนั บัวขาบ รองหานามได้มาอยูก่ บั เราในรายการ สตรี ที่มีความหวัง เช่นเคย
แอน: และดิฉนั ศศิธร สุขสิงคลีค่ะ พูดถึงเรื่ องการกูเ้ งินต้องบอกเลยว่า ดิฉนั ก็เคยกูค้ ่ะ ตอนที่เราซื้อ
บ้าน อันที่จริ งแล้ว ดิฉนั ไม่ชอบการเป็ นหนี้เลยค่ะ แต่การกูเ้ งินในบางครั้งก็มีประโยชน์มากถ้าเรา
จัดการกับเงินกูอ้ ย่างฉลาด รู ้จกั ใช้เงินนั้นเพือ่ ทาประโยชน์ ดิฉนั อยากจะเล่าเรื่ องของผูห้ ญิงคนหนึ่ง
ชื่อ จโยติ ให้คุณผูฟ้ ั ง ฟัง เธอและสุธี สามีของเธอ ต่างก็ตกงานทั้งคู่ พวกเขาพักอยูใ่ นกระท่อมเล็กๆ
หลังบ้านเช่าของพ่อแม่สามีของเธอ จโยติและสุธีพยายามหางานทาแต่ก็ลม้ เหลว เท่าที่เขาทาได้คือ
ทางานเป็ นลูกจ้างรายวันเป็ นครั้งเป็ นคราว ระหว่างช่วงเวลานั้น จโยติก็คลอดลูกสาวมาคนหนึ่ง
บัวขาบ: เมื่อเธอต้องเลี้ยงดูทารกน้อย นัน่ น่าจะทาให้เธอหางานทาได้ยากมากขึ้น
แอน : ถูกต้องค่ะ แต่แล้วจโยติก็มีโอกาสได้พบกับมูจิบาร์ ซึ่งเป็ นผูจ้ ดั การโครงการสินเชื่อรายย่อย
ขององค์การเอช อี อี ดี ซึ่งเป็ นองค์การเอกชนคริสเตียนในบังคลาเทศ องค์การนี้ให้ความช่วยเหลือ
ชุมชนยากจนเพือ่ พัฒนาวิธีที่จะช่วยสนับสนุนพวกเขาให้พ่งึ ตนเองได้ เขาให้คาแนะนาว่า จโยติ
น่าจะลองทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก เพราะหลายคนต้องการซื้อไข่และลูกไก่ จโยติและผูห้ ญิงอีกสอง
สามคนได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาโดยตั้งชื่อกลุ่มว่า “รังโธนุ” ซึ่งมีความหมายว่า “รุ ้ง” ในภาษาบัง
คลาเทศ องค์การเอช อี อี ดี ได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมแก่พวกเธอเป็ นเวลาห้าวัน เพือ่ เรี ยนรู ้วธิ ีดูแล
ลูกไก่ หลังจากการฝึ กอบรม องค์การเอช อี อี ดี ให้ผหู ้ ญิงแต่ละคนกูเ้ งินจานวนพอประมาณ เพือ่
สาหรับซื้อลูกเจี๊ยบเจ็ดตัว
บัวขาบ: ฟังดูไม่น่าจะเป็ นเงินมากมายอะไรเลยนะคะ
แอน: ไม่มากหรอกค่ะ แต่เป็ นจานวนเงินที่จโยติและสุธีไม่มี เธอเจอเศษไม้เก่าและลวด สุธีจึงช่วย
เธอสร้างเล้าไก่บริ เวณลานบ้าน เธอดูแลลูกไก่อย่างระมัดระวังขณะที่มนั ค่อยๆโตขึ้น และไป
รวบรวมเศษอาหารและเศษผักต่างๆจากเพือ่ นบ้านของเธอเพือ่ เอามาเป็ นอาหารเลี้ยงดูลูกไก่ และตัด
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หญ้าให้พวกลูกไก่กิน หลังจากนั้นไม่นานก็นาไก่ไปขายและทากาไรได้ เธอจึงนาเงินที่ได้ไปชาระ
เงินกูก้ ่อนที่จะเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่น จโยติได้รับการหนุนใจอย่างแท้จริ งและเธอต้องการทางานนี้อีก
ครั้งด้วยการเลี้ยงลูกไก่จานวนมากกว่าเดิม เธอจึงนาความคิดของเธอไปคุยกับทางองค์การเอช อี อี
ดี
องค์การเอช อี อี ดี จัดการให้เธอได้เข้าร่ วมการฝึ กอบรมที่ทางรัฐบาลจัดขึ้นที่เมืองดาคาเป็ นเวลา
หนึ่งเดือน หลังจากการฝึ กอบรมครั้งนั้น จโยติได้รับเงินกูจ้ ากองค์การเอช อี อี ดี 8,000 ทาคา (คิด
เป็ นเงินไทยประมาณ 3,500 บาท) โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ามาก เธอซื้อลูกเจี๊ยบมา 700 ตัว และขยาย
เล้าไก่ให้ใหญ่ข้ นึ เธอรวบรวมมูลไก่ที่มีอยูม่ ากมายแล้วนามาตากให้แห้ง จากนั้นก็เอาไปขายเป็ นปุ๋ ย
หลังจากนั้นสองเดือน เธอนาไก่ไปขายที่ตลาดในท้องถิ่นและมีกาไรมาก เธอรี บนาเงินไปชาระหนี้
เงินกู้ มูจิบาร์แนะนาให้จโยติทาสถานที่ฟักไข่เอง เธอสนใจคาแนะนาที่ทา้ ทายนี้จากมูจิบาร์ ที่ให้
เธอเพาะพันธุไ์ ก่และขายลูกเจี๊ยบ องค์การเอช อี อี ดี ให้ความช่วยเหลือเธออีกครั้งด้วยการให้เงินกู้
เพือ่ เช่าสถานที่และจัดตั้งโรงฟักไข่ และพวกเขายังช่วยเธอวางแผนธุรกิจเพือ่ ให้งานที่ทาประสบ
ผลสาเร็จ อย่างเช่น การหาวิธีที่จะขนส่งไก่เข้าไปขายที่ตวั เมือง และเรี ยนรู ้กฎระเบียบของกระทรวง
สาธารณสุขว่ามีอะไรบ้าง รวมทั้งเรื่ องภาษีทพี่ วกเขาจะต้องชาระ
ปั จจุบนั นี้ จโยติและครอบครัวของเธอสามารถผลิตลูกไก่จากโรงฟักไก่ไว้ขายได้ปีละเกือบ 5,000
ตัว พวกเขามีไก่ไว้เพาะพันธุใ์ นฟาร์มของเขาถึง 1,800 ตัว พวกเขามีไข่และเนื้อไก่จานวนมาก
พอที่จะเก็บไว้กินเองและขาย และพวกเขายังได้ซ้ือที่ไว้เป็ นของตนเอง นอกจากนี้จโยติยงั ให้
น้องสาวของเธอยืมเงินเพือ่ ซื้อจักรเย็บผ้า จะได้เอาไว้เย็บเสื้อผ้าเพือ่ เป็ นการหารายได้ จโยติคิดก็หวัง
ว่า น้องสาวของเธอจะมีธุรกิจที่ดีเช่นเดียวกับเธอ
บัวขาบ: นัน่ เป็ นเรื่ องราวที่ดีเยีย่ มจริ งๆค่ะ สินเชื่อรายย่อย หรื อเงินกูจ้ านวนน้อยที่คิดดอกเบี้ยอัตรา
ต่าน่าจะเป็ นวิธีการที่ดีเยีย่ มเพือ่ ช่วยประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของพวกเขาได้ แต่ก็มีบาง
คนเมื่อได้เงินกูม้ าแล้วก็กา้ วเข้าสู่วงั วนความเดือดร้อนสารพัดชนิด ให้เรากลับมาพูดถึงเรื่ องของจโย
ติดีกว่าว่าอะไรทาให้เธอประสบความสาเร็จมากขนาดนี้
แอน: ประการแรกเลย จโยติใช้สิ่งที่เธอมีอยูแ่ ล้ว เธอสามารถใช้พ้นื ที่เล็กมากบริ เวณบ้าน และเจียด
เวลามาดูแลเอาใจใส่ไก่ที่เลี้ยงไว้ เธอพร้อมที่จะทางานหนัก และสิ่งที่ตอ้ งการเป็ นเพียงเงินกูน้ ิด
หน่อยในการเริ่ มต้น
บัวขาบ: ฉะนั้น ถ้าหากว่าคุณผูฟ้ ังต้องการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ชีวติ เหมือนอย่าง จโยติ เพียง
เริ่ มต้นคิดว่าเรามีทรัพยากรอะไรและทาอะไรได้บา้ ง มีทกั ษะหรื อมีความในเรื่ องใด หรื อมีที่ดินหรื อ
พืน้ ที่บริ เวณบ้านรึ เปล่า มีเพือ่ นหรื อคนช่วยไหม สิ่งเหล่านี้ลว้ นเป็ นทรัพยากร ใกล้ ตวั ทั ้งนั ้นค่ะ
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แอน: ประการที่สอง เธอเรี ยนรู ้ในสิ่งที่เธอจาเป็ นต้องรู ้โดยการเข้าร่ วมในหลักสูตรการฝึ กอบรม
การเรี ยนรู ้เพิม่ เติมก่อนที่จะเริ่ มแผนงานใหม่เป็ นสิ่งที่ดีเสมอ บ่อยครั้งที่องค์การสินเชื่อรายย่อยจะ
ช่วยคุณหาหลักสูตรการฝึ กอบรม และค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึ กอบรมไม่มากเกินกว่าที่จะ
สามารถหามาจ่ายได้
บัวขาบ: สังเกตไหมคะว่า จโยติกเู้ งินจานวนเล็กน้อยในการเริ่ มต้นงานเพือ่ จะดูวา่ งานที่ทานั้นจะ
ได้ผลไหม จานวนเงินที่ลงทุนไม่ใช่ปัจจัยสาคัญที่สุดในการทาธุรกิจของเธอ แต่เป็ นงานของเธอเอง
เธอกูเ้ งินจากหน่วยงานที่มีอยูท่ ี่นนั่ เพือ่ ช่วยเหลือคนยากจน ไม่ใช่เพือ่ หาเงินจากคนจน
แอน: ใช่ค่ะ เขาเสนออัตราดอกเบี้ยต่ามากเมื่อเทียบกับธนาคารหรื อคนที่ให้ยมื เงินโดยคิดดอกเบี้ย
และเธอเข้าใจชัดเจนดีวา่ เธอต้องชาระหนี้คืนจานวนเท่าใด และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเธอไม่
สามารถชาระหนี้คืน
บัวขาบ: ถ้าหากใครตัดสินใจที่จะยืมเงิน จาเป็ นต้องเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับการกูเ้ งิน อัตราดอกเบี้ย
จะต้องชาระเงินคืนเมื่อใด คิดให้ดีวา่ สามารถชาระเงินคืนได้หรื อไม่ กว่าธุรกิจใหม่จะทาเงินได้คง
ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง ให้หาข้อมูลจากแหล่งเงินกูห้ ลายๆที่ และพิจารณาดูวา่ ธนาคารหรื อ
องค์การใดที่ดูเหมือนว่าดีที่สุด การไว้วางใจคนที่ให้ยมื เงินและเขาไว้ใจให้ยมื เป็ นเรื่ องสาคัญ ดิฉนั
ขอแนะนาให้สอบถามจากคนที่เคยยืมมาก่อก็จะดีค่ะ
บัวขาบ: ใช่แล้วค่ะน เหมือน จโยติ ที่เธอต้องแน่ใจว่า ต้องมีคนมาซื้อไก่ของเธอ คงจะไม่ดีแน่หาก
ว่ามีผลผลิตไม่มีใครซื้อ เธอเริ่ มต้นขายไก่ของเธอที่ตลาดในท้องถิน่ ที่เธอสามารถนาไปขายด้วยตัว
ของเธอเอง เธอยังมีสมาชิกในกลุ่มสตรี ที่ร่วมกาหนดราคาและสนับสนุนเธอถ้าเธอมีปัญหา และ
สมาชิกในครอบครัวจะช่วยเธอช่วงที่งานยุง่
จโยติฉลาดมาก เธอเรี ยนรู ้วิธีทาธุรกิจเล็กๆก่อนจะขยายธุรกิจให้ใหญ่ข้ นึ เธอเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล การจัดเก็บภาษี และการประกันภัย ดังนั้น เธอจึงสามารถจัดการกับ
ปั ญหาต่างๆได้วา่ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เธอต้องจ่าย และเธอจะต้องขายไก่กี่ตวั ธุรกิจไม่ได้เติบโต
ใหญ่เกินไปหรื อเร็วเกินไป ธุรกิจที่ใหญ่กว่าใช่วา่ จะดีกว่าเสมอไป
บัวขาบ: แต่บางครั้งการกูเ้ งินก็นามาซึ่งปั ญหาได้เหมือนกันนะค่ะ ให้เรามาคุยกันถึงเรื่ องนั้นนะคะ
ดิฉนั ได้ยนิ เกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่ยมื เงินมาเพือ่ จ่ายค่างานแต่งงานแฟนซี และพวกเขาไม่สามารถ
ชาระหนี้คืน เขาต้องสูญเสียที่ดินและบ้านของเขา และยังต้องทางานใช้หนี้ให้คนที่เขาไปยืมเงินมา
เพียงเพือ่ ความอยูร่ อด ซึ่งเป็ นเรื่ องน่าเศร้ามาก

3

แอน: ใช้ค่ะ เป็ นเครื่ องเตือนใจเราเกี่ยวกับการเรื่ องที่ อ.บัวขาบพูด เมื่อซักครู่ การกูเ้ งินไม่ช่วยทาให้
เงินนั้นงอกเงยขึ้นมาได้ ถ้าเรานาเงินมาซื้อรถยนต์ เสื้อผ้า หรื อเครื่ องเรื อน ของพวกนี้อาจจะชารุ ด
ก่อนที่จะใช้หนี้หมด และสิ่งที่เหลือไว้ให้คือหนี้สิน พูดได้ ว่ากู้เงินมาในทางที่ผิดนะค่ะ
บัวขาบ: บางคนอาจยืมเงินเพือ่ ซื้อวัตถุดิบเพือ่ จะทาของบางอย่างไว้ขาย หรื อต้องยืมเพือ่ เป็ นค่า
รักษาพยาบาล อย่ายืมเงินเพือ่ สิ่งที่ดูดีแต่จะหายวับไปในไม่ชา้ จะดีกว่าไหมถ้าครอบครัวนั้นจะจัด
งานแต่งงานที่เรี ยบง่ายและไม่ตอ้ งเป็ นหนี้
แอน: ดิฉนั อยากรู ้วา่ คุณผูฟ้ ัง ได้ออมเงินเก็บไว้บา้ งไหมค่ะ และเคยคิดที่จะให้คนอื่นยืมเงินก้อนนั้น
ไหม เพือ่ ให้เขาเริ่ มต้นทาหรื อขายของบางอย่าง จะได้มีรายได้บา้ งและเป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของเขา หรื อเราอาจจะให้เขายืมเงินเพือ่ ไปเรี ยนคอมพิวเตอร์ เพือ่ เขาได้หางานที่ได้เงินเดือนดี เมื่อ
เขาหาเงินได้ เขาก็จะจ่ายเงินคืนให้เรา ดิฉนั พบว่าผูห้ ญิงส่วนใหญ่เหมาะแก่การที่จะให้ยมื เพราะ
พวกเธอไม่ชอบเสี่ยง และมักชาระหนี้เงินกูค้ ืนเสมอ แต่เราไม่ควรให้ยมื หากใครคนนั้นไม่น่าไว้ใจ
ค่ะ
บัวขาบ: นัน่ จะเป็ นการแก้ปัญหาได้มากเลยค่ะ ดิฉนั คิดว่า การให้โอกาสคนอื่นได้พฒั นาคุณภาพ
ชีวติ ของเขา ด้วยการรับความเสี่ยงนิดหน่อยโดยการให้ยมื เงินก้อนเล็กๆ อาจจะเป็ นคนสองสาม
ครอบครัวสละเงินครอบครัวละเล็กน้อยเพือ่ จัดเป็ นกองทุนให้กยู้ มื เพือ่ ช่วยเหลืออีกครอบครัวหนึ่ ง
ในการเริ่ มต้นธุรกิจเล็กๆ แต่ตอ้ งแน่ใจว่า คนที่เราให้ยมื จะใช้จ่ายอย่างคุม้ ค่าและไว้ใจได้ เงินกูก้ อ้ น
เล็กๆทาให้เกิดความแตกต่างได้มากมายทีเดียวเลยค่ะ
บัวขาบ: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสตรี ที่มีความหวัง คุณผูฟ้ ังยังจาเหตุการณ์ปี 2000 ได้ไหมคะ
มีการเฉลิมฉลองมากมายสาหรับการเริ่ มต้นพันปี ใหม่ มีการจุดดอกไม้ไฟ งานเลี้ยง และอื่นๆอีก
มากมาย เคยสงสัยไหมคะว่า 2000 ปี นับจากอะไร คาตอบสาหรับคาถามนั้นก็คือ 2000 ปี นับตั้งแต่
พระเยซูคริ สต์ประสูติ องค์พระเยซูคริ สต์เจ้าทรงเป็ นผูท้ ี่สาคัญที่สุดที่เคยมีชีวติ อยูบ่ นโลกใบนี้ นัน่
เป็ นเหตุผลว่าทาไมคริ สเตียนและคนเกือบทัว่ โลกในเวลานี้กาหนดวันของเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่การ
ประสูติของพระองค์ เราฉลองวันประสูติของพระองค์ในช่วงเวลาคริ สตมาสใช่ไหมคะ และนัน่ เป็ น
การเฉลิมฉลองที่มีความสุขมาก
การประสูติของพระเยซูคริ สต์สาคัญมาก แต่สิ่งที่สาคัญยิง่ กว่านั้นคือการสิ้นพระชนม์ของพระองค์
คุณพิมจะมาเล่าให้เราฟังเพิม่ เติมว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์ยงั ไง และทาไมจึงสิ้นพระชนม์ ขอต้อนรับ
คุณพิมค่ะ
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แอน: ขอบคุณค่ะ อ.บัวขาบ ใช่ค่ะ พระเยซูประสูติเพือ่ ดาเนินชีวติ ที่สมบูรณ์ เพือ่ สาแดงให้เรารู ้ว่า
พระเจ้าทรงมีพระลักษณะเช่นไร และเพือ่ สาแดงให้เรารู ้วิธีการดาเนินชีวติ ที่ดีและถวายเกียรติแด่
พระเจ้า แต่มากยิง่ กว่านั้นคือพระองค์เสด็จมาเพือ่ สิ้นพระชนม์ ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ เราคิดถึง
เรื่ องที่พระองค์สิ้นพระชนม์และกลับมามีชีวติ อีกครั้งได้ยงั ไง และนัน่ เป็ นทางหนึ่งที่ทาให้มี
ความสุข แต่กเ็ ป็ นเรื่ องน่าเศร้ามากด้วยเช่นกัน ดิฉนั มักจะรู ้สึกว่าเป็ นเรื่ องยากที่จะพูดถึงพระเยซูว่า
สิ้นพระชนม์ยงั ไง วันนี้ดิฉนั อยากจะเล่าเรื่ องราวนั้นตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ให้คุณผูฟ้ ัง ดิฉนั
หวังว่าทุกท่านจะตั้งใจฟังและจะตอบสนองในใจ ถึงสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทา ( เรื่ องราวตามที่
บันทึกไว้ในพระกิตติคุณมาระโกเป็ นส่วนใหญ่)
บัวขาบ: เมื่อไม่นานมานี้ ดิฉนั ได้เล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันและสัปดาห์ก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์
จาได้ไหมคะว่า พระองค์บอกสาวกของพระองค์หลายต่อหลายครั้งว่า พระองค์จะสิ้นพระชนม์เพื่อ
ช่วยคนมากมายให้รอดพ้นจากความผิดบาปของเขา (มาระโก 10:45) พระองค์เสด็จไปที่กรุ ง
เยรู ซาเล็ม ซึ่งเป็ นเมืองหลวง ถึงแม้พระองค์จะรู ้ว่าผูม้ ีอานาจทางศาสนาต่อต้านพระองค์ ที่นนั่ มีท้งั
คนที่เชื่อพระเยซูและต้อนรับพระองค์ และคนทีต่ อ้ งการฆ่าพระองค์ดว้ ย แล้วยังมีสาวกคนหนึ่งของ
พระองค์เองทรยศต่อพระองค์ พระองค์ถูกจับในเวลากลางคืน และพวกเขาพาพระองค์ไปอยูต่ ่อหน้า
สภาสูงของประเทศของพระองค์
มหาปุโรหิต พวกผูใ้ หญ่ของประชาชน และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาชุมนุมพร้อมกันตอนดึกซึ่ง
เป็ นสภาผิดกฎหมายชนิดหนึ่ง พวกเขาพยายามหาหลักฐานบางอย่างมาปรักปราพระเยซูเพือ่ จะ
ประหารพระองค์ มีหลายคนมาเป็ นพยานเท็จปรักปราพระองค์ แต่พวกพยานเท็จกลับขัดแย้งกันเอง
พระเยซูยนื เงียบๆขณะที่พวกเขาเถียงกัน ในที่สุด มหาปุโรหิตจึงถามพระเยซูโดยตรงว่า “ท่านเป็ น
พระเมสสิยาห์ พระบุตรของพระเจ้าผูค้ วรแก่การนมัสการหรื อ” พระเยซูตอบว่า “เราเป็ น และท่าน
ทั้งหลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์นงั่ ข้างขวาของผูท้ รงฤทธานุภาพและเสด็จมาในเมฆแห่งฟ้ าสวรรค์”
แล้วมหาปุโรหิตพูดว่า “เราต้องการพยานอะไรอีกเล่า ท่านทั้งหลายได้ยนิ เขาพูดหมิ่นประมาทพระ
เจ้าแล้ว ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไร” พวกเขาต่างพร้อมใจกันลงคะแนนเสียงต่อต้านพระองค์ พวก
เขาบอกว่า พระองค์ทาผิดโดยการกล่าวอ้างงผิดๆและสมควรถูกลงโทษถึงตาย ดังนั้น พวกเขาจึงส่ ง
พระองค์ไปให้เจ้าเมืองชาวโรมัน เพราะพวกเขาไม่มีอานาจที่จะออกคาสัง่ ให้ลงโทษประหารชีวติ
เจ้าเมืองโรมันคือปี ลาต ปี ลาตถามพระเยซู และเขาก็รู้สึกอัศจรรย์ใจ เขาพอจะรู ้วา่ ที่สภาส่งพระเยซู
มาเพราะพวกเขาอิจฉาและมีเจตนาร้าย และจริ งๆแล้วพระองค์ไม่ได้ทาอะไรผิดเลย แต่มหาปุโรหิ ต
ได้ยยุ งฝูงชนที่เป็ นพวกต่อต้านให้ร้องตะโกนว่า “ตรึ งเขาเสียที่กางเขนเถิด ตรึ งเขาเสียที่กางเขนเถิด”
ปี ลาตต้องการเอาใจฝูงชน เขาจึงยอมจานนและสัง่ ให้ตรึ งพระเยซูไว้บนไม้กางเขน หรื อตอกตะปู
ตรึ งไว้บนกางเขนที่ทาจากไม้
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แอน: นี่เป็ นช่วงเวลาที่น่ากลัว และเป็ นสิ่งที่ยากมากที่จะพูดถึง พระเยซูถูกปิ ดตาและถูกทรมาน
พวกทหารเฆี่ยนตีพระองค์อย่างทารุ ณหลายครั้ง และถ่มน้ าลายรดพระองค์ พวกเขาแสร้งทาเป็ นว่า
พระเยซูเป็ นกษัตริ ย ์ โดยเอาหนามมาสานเป็ นมงกุฎแล้วสวมไว้ที่พระเศียรของพระองค์ และเยาะ
เย้ยพระองค์ พวกเขาถอดฉลองพระองค์ออกและจับฉลากเพือ่ จะได้รู้วา่ ใครจะได้เป็ นเจ้าของฉลอง
พระองค์ และในเวลาเก้าโมงเช้า พวกเขาพาพระองค์ไปยังภูเขาเล็กๆแห่งหนึ่งนอกเมืองแล้วตรึ ง
พระองค์ไว้บนไม้กางเขน พวกเขาเอาฐานของไม้กางเขนตอกลงบนพืน้ ดินและเฝ้ ารอให้พระเยซู
สิ้นพระชนม์ พวกเขาได้เอาโจรสองคนตรึ งไว้ที่กางเขนด้วยโดยตรึ งไว้ขา้ งละคน คนนอกกฎหมาย
ทหาร และประชาชนที่ผา่ นไปมาเยาะเย้ยพระเยซู ร้องตะโกนด้วยคาพูดที่โหดร้าย
เมื่อถึงเวลาเที่ยงวันก็เกิดฟ้ ามืดมัวทัว่ ประเทศ เหตุการณ์น้ ีกินเวลานานสามชัว่ โมง พระเยซูทรงทน
ทุกข์ทรมานเพียงลาพังบนกางเขนนั้น แล้วพระองค์ทรงร้องเสี ยงดังว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์
พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉนทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์เสีย” ทหารคนหนึ่งเอาฟองน้ าชุบเหล้าองุ่น
เปรี้ ยวเสี ยบปลายไม้ แล้วส่งขึ้นไปที่ริมฝี ปากของพระองค์ พระเยซูชิมดูแล้วทรงร้องเสียงดัง
“สาเร็ จแล้ว พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์”
แล้วพระองค์ทรงก้มพระเศียรลงและสิ้นพระชนม์
ทหารคนหนึ่งต้องการแน่ใจว่า พระเยซูสิ้นพระชนม์แล้วจริ งๆ เขาจึงเอาทวนแทงที่สีขา้ งของ
พระองค์ และโลหิตกับน้ าก็ไหลออกมาทันที นายร้อยที่เฝ้ าดูเหตุการณ์ท้งั หมดนี้ หันหน้าหนี จาก
ภาพนั้นแล้วพูดว่า “แท้จริ งท่านผูน้ ้ ีเป็ นพระบุตรของพระเจ้า”
แอน: ดิฉนั อยากรู ้จกั เลยค่ะว่า คุณผูฟ้ ังจะรู ้สึกยังไงหาก เมื่ออยูท่ ี่นนั่ เวลาที่ทหารตรึ งองค์พระเยซู
คริ สต์เจ้า ดิฉนั คิดว่า พวกเราส่ วนใหญ่คงจะเศร้าใจมากที่เห็นผูท้ ี่น่ารักและดียอดเยีย่ มเช่นนี้ได้รับ
การปฏิบตั ิอย่างทารุ ณโหดร้ายเช่นนี้ การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเป็ นความเจ็บปวดที่น่ากลัว ไม่
ยุติธรรมและเป็ นสิ่งที่ผดิ แต่วา่ มีคนมากกว่านั้นที่ตอ้ งตายในสภาพโหดร้ายเช่นนั้น ประชาชน
มากมายตายไปภายใต้การปกครองของโรมัน และเป็ นเช่นนั้นนับแต่น้ นั มา แต่เราไม่พดู ถึงพวกเขา
นับพันๆปี ต่อมา คุณอาจสงสัยว่า ทาไมการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูจึงเป็ นสิ่งที่พเิ ศษมาก
บัวขาบ: ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะว่า พระเยซูทรงมีลกั ษณะพิเศษเฉพาะซึ่งไม่มีใครเหมือนพระองค์ ชีวิต
ของพระองค์มีเอกลักษณ์พเิ ศษเฉพาะตัว คนที่อยูก่ บั พระองค์ทุกวันบอกว่า พระองค์ไม่เคยทาผิดเลย
และพระองค์ทรงสาแดงความรักของพระบิดาเจ้าในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทา พระเยซูตรัสว่า
พระองค์ยนิ ดีที่จะกระทาสิ่งที่พระบิดาผูส้ ถิตในสวรรค์สงั่ ให้พระองค์ทา พระองค์ทรงสาแดงฤทธา
นุภาพของพระเจ้าในการทรงรักษาโรคให้ประชาชนและทาให้บางคนกลับมามีชีวติ อีกครั้ง
พระองค์ตรัสถึงพระองค์เองว่าเป็ นพระบุตรของพระเจ้า และพระองค์ทรงกระทาในสิ่งที่พระเจ้า
เท่านั้นทาได้ อย่างเช่น การยกโทษบาป พระองค์ทรงทาให้คาพยากรณ์หลายอย่างที่พยากรณ์ไว้ก่อน
หน้านั้นหลายศตวรรษสาเร็ จ
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ดังนั้น สาวกของพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้าจริ งๆด้วยวิธีการที่พิเศษ
เฉพาะ พวกเขาไม่ได้หมายความว่า พระเจ้าทรงมีความสัมพันธ์ทางกายกับมารดาของพระองค์ แต่
พวกเขาหมายความว่า พระเยซูทรงมีส่วนในชีวติ พระลักษณะ และฤทธานุภาพของพระเจ้าตั้งแต่
ก่อนที่โลกจะถูกสร้างขึ้นมา พระองค์ทรงเป็ นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า และพระเจ้าทรงส่งพระองค์มา
แต่เราเข้าใจได้ดว้ ยเช่นกันว่า การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูมีลกั ษณะพิเศษเฉพาะ ซึ่งหมายความว่า
การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ต่างจากการตายของคนทัว่ ไป จาได้ไหมคะว่า พระเยซูตรัสว่า
พระองค์เสด็จมาเพือ่ ปรนนิบตั ิรับใช้ และเพือ่ ประทานชีวติ ของพระองค์เพือ่ ช่วยคนเป็ นอันมาก
(มาระโก 10:45) เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ พระองค์กาลังยืนแทนที่ของเราทุกคน เราทุกคนต่างต้อง
พบกับความตาย เป็ นความตายชัว่ นิรันดร์ นัน่ คือการถูกแยกจากพระเจ้าตลอดไปเพราะเราเป็ น
มนุษย์และเป็ นคนบาป แต่พระเยซูสิ้นพระชนม์แทนที่เรา
หลังจากที่พระเยซูเสด็จกลับสู่สวรรค์ สาวกของพระองค์เข้าใจดีวา่ ทาไมพระองค์จึงสิ้นพระชนม์
ขอให้ดิฉนั ได้อ่านข้อความตอนหนึ่งที่เขียนจากพระคัมภีร์ เขียนไว้วา่ “เราจึงขอร้องท่านในนาม
ของพระคริ สต์ให้คืนดีกนั กับพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทาพระองค์ผทู ้ รงไม่มีบาปให้บาป
เพราะเห็นแก่เรา เพือ่ เราจะได้เป็ นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2โคริ นธ์ 5:20-21)
ดังนั้น คุณผูฟ้ ังคงเข้าใจได้แล้วว่า ทาไมการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูจึงสาคัญมาก ถ้าเรามอบมอบ
ความเชื่อวางใจของเราไว้กบั พระเยซูตอนนี้ พระเจ้าก็จะยกโทษให้เราอย่างสมบูรณ์ (โรม 4:25-26)
เราจะมีส่วนร่ วมในพระชนม์ชีพของพระเยซู และเราจะเป็ นลูกรักของพระเจ้า
แอน: ดิฉนั จะอ่านคาพูดเหล่านั้นที่มาจากพระคัมภีร์อีกครั้ง “เราจึงขอร้องท่านในนามของพระ
คริ สต์ให้คืนดีกนั กับพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทาพระองค์ผทู ้ รงไม่มีบาปให้บาป เพราะ
เห็นแก่เรา เพือ่ เราจะได้เป็ นคนชอบธรรมของพระเจ้าในทางพระองค์” เราปรารถนาที่จะให้ทุกท่าน
ได้รับของประทานจากพระเจ้า นัน่ คือชีวติ ใหม่ที่พระเจ้าบอกว่าจะมอบให้เราทุกคน
บัวขาบ: ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องลาจากกันไปแล้ว แต่หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า คุณผูฟ้ ังจะคิดถึงสิ่งที่
เราได้ยนิ ได้ฟังในวันนี้ ถ้าคุณผูฟ้ ังท่านใดสนใจที่จะติดต่อกับเรา สามารถติดต่อกับเราได้ที่...
แอน: สวัสดีค่ะ ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะคะ
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