อาทิตยที่ 3 เทศกาลธรรมดา ป C
ขอมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

หัวขอ : พระวาจาทรงชีวิตของพระเจาในพระคัมภีร
ถอยคํานี้มีผลกระทบที่นากลัว นักการเมืองที่กําลังรณรงค นักกฎหมายในศาล และนักเทศนเพื่อการ
ฟนฟู ตางตระหนักดีถึงมนตของคําพูดและอัศจรรยที่เกิดจากคําพูด เราสื่อคําพูดไดดวยการการเขียนหรือการพูด
หนังสือของฮิตเลอรเรื่อง “การตอสูของขาพเจา” ไดนําคนนับลานไปสูหายนะ ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะที่
คําเทศนของพระสังฆราชชีนทางโทรทัศนที่สหรัฐอเมริกาไดชี้ท างแหงความเที่ยงธรรมแกผูฟงจํานวนมาก
หนังสือที่ขายดีที่สุดซึ่งยังไมมีหนังสือเลมใดพิชิตไดคือพระคัมภีร

กอนพระคริสตเจาจะเสด็จมา

หนังสือนี้เรียกวา “โทราห” หรือบทบัญญัติ เรารูจักพระคัมภีรซึ่งเปนหนังสือบทบัญญัติของชาวยิว แตมีการ
ตีความในแบบคริสตเสริมเขาไป (พันธสัญญาใหม) คําวา “ไบเบิล” แปลจากคําภาษากรีกวา “biblos” ซึ่ง
หมายถึงเปลือกชั้นในของตนปาปรัส กระดาษที่ใชเขียนหนังสือ และดังนั้น แปลวาหนังสือนั่นเอง ถือไดวาบท
อานแรกและพระวรสารวันนี้เปน “พระคัมภีรเกี่ยวกับเรื่องพระคัมภีร”ทีเดียว
“หนังสือดี ๆ เลมหนึ่ง ” มีความหมายเพียงไรสําหรับทาน ? ทานอานหรือฟงดวยความเชื่อ หรือการอาน
พระคัมภีรเพื่อหาขอมูลขาวสารจะเปนเรื่องนาเบื่อ เนื่องจากหลายตอนเปนเรื่องที่เรารูดีอยูแลว เราควรอานพระ
คัมภีรดวยบรรยากาศของการภาวนาและการรําพึง โดยประยุกตพระวาจาของพระเจาเขากับสถานการณของเรา
เอง
บทอานที่ 1 นหม 8:2-4,5-6,8-10
บทอานนี้พูดถึงสมัยเมื่อการถูกเนรเทศที่บาบิโลนสิ้นสุดลง และเชลยหลายคนไดกลับถึงบานแลว แตก็
เพื่อจะพบกับความลมเหลวในการสรางเมืองขึ้นใหม ขาวนี้คอยๆ แพรไปถึงหูผูที่ยังอยูในบาบิโลน และชาวยิวผู
มีอิทธิผลสองคนจึงกลับมาชวยสรางเมืองใหม คนหนึ่งคือเอสราซึ่งเปนพระสงฆ อีกคนหนึ่งคือเนหะมีย ซึ่งเปน
ผูรินเหลาของกษัตริยเปอรเซีย ซึ่งสามารถสรางกําแพงเยรูซาเล็มขึ้นสําเร็จ
บทอานในวันนี้บรรยายถึงการกอตั้งพิธีบูชาทางศาสนาขึ่นใหมในเมื่องที่ไดรับการฟนฟูและมีผูคน
กลับมาอยูอาศัยอีกครั้งหนึ่ง จงสังเกตวาถอยคําไมไดเพียงแตถูกนํามาอานแตยังมีการอธิบายและการแสดงความ

คิดเห็นดวยการขอผูฟงโดยการตอบรับวา “อาแมน” เอสรา ผูอานและอธิบายพระคัมภีรเปนภาพลวงหนาของ
พระเยซูเจาในศาลาธรรมในเมืองของพระองค (พระวรสาร)
บทอานจากหนังสือเนหะมีย
เอสราสมณะนําธรรมบัญญัติออกมาตอหนาชุมชนทั้งชายหญิงและเด็กที่มีวัยพอจะฟงเขาใจได เอสรา
อานหนังสือที่ลานหนาประตูน้ําตั้งแตเชาตรูจนถึงเที่ยง ตอหนาชายหญิงและเด็กที่มีวัยพอจะฟงเขาใจได
ประชากรทั้งปวงตั้งใจฟงขอความที่อานจากหนังสือธรรมบัญญัติ เอสราธรรมาจารยยืนอยูบนยกพื้นไมที่ทําขึ้น
เพื่อการนี้ เอสรายืนอยูสูงกวาประชากรทั้งปวง ทุกคนจึงเห็นเขาได เมื่อเขาเปดหนังสือ ประชากรทุกคนก็ยืนขึ้น
เอสราถวายพระพรแดองคพระผูเปนเจา พระเจาผูยิ่งใหญ ประชากรทั้งปวงก็ชูมือขึ้นพูดวา “อาเมน อาเมน” และ
กมลงหนาจรดพื้นนมัสการองคพระผูเปนเจา
เขาทั้งหลายแปลขอความจากหนังสือธรรมบัญญัติของพระเจาเปนตอนๆ และอธิบายความหมายให
ประชากรเขาใจ ประชากรทุกคนที่ฟงถอยคําของธรรมบัญญัติก็รองไห เนหะมียซึ่งเปนผูวาราชการ เอสราซึ่งเปน
สมณะและธรรมาจารย และชนเลวีผูสอนประชากรจึงพูดกับประชากรทั้งปวงวา “วันนี้เปนวันศักดิ์สิทธิ์ถวายแด
องคพระผูเปนเจาพระเจาของทาน อยาเปนทุกขโศกเศราหรือร่ําไหเลย จงกลับไปบาน เลี้ยงอาหารเลิศรส ดื่ม
เหลาองุนอยางดี และแบงปนอาหารใหคนที่ไมมี เพราะวันนี้เปนวันศักดิ์สิทธิ์ถวายแดองคพระผูเปนเจาของเรา
อยาเศราใจเลย เพราะความยินดีจากองคพระผูเปนเจาเปนพละกําลังของทาน”
บทอานที่ 2 1คร 12:12-30 หรือ 12:12-14, 27
นักบุญเปาโลไดชี้เห็นเอกภาพในความหลากหลายของเรา เราเปนหนึ่งและรับผิดชอบตอกันและกัน เรา
แตละคนควรทํางานสวนของเราเทาที่เปนไปได และดังนั้น ก็มีสวนในการสรางการอยูดีกินดีใหแกทุกคน จง
ประยุกตสิ่งนี้เขากับวิถีชีวิตแบบคริสตอยางที่ทานดําเนินอยูกับเพื่อนคริตชนดวยกัน

ทานไมควรที่จะ

“ไปแตลําพัง” ลักษณะนั้นไมเคยประสบความสําเร็จ เชนเดียวกับสมาชิกในครอบครัวและนักบวชในหมูคณะ
เราจําเปนตองไดรับแรงบันดาลใจจากกันและกัน ซึ่งหมายถึงการใหและการรับ
จงประยุกตสิ่งนี้กับคณะกรรมการสภาอภิบาลของวัด พวกเขาสามารถใชความหลากหลายใน
ความสามารถของเขาใหเปนประโยชน ในสนามงานใดที่ทานมีความสามารถเปนพิเศษ ? พระสงฆของทานเปน

ครู (ผูเทศน) แตทานสามารถแสดงน้ําใจไมตรีโดยการใหที่พักอาศัย โดยทําใหผูมาจากที่อื่นรูสึกอบอุนเหมือน
อยูในบานของตนเอง หรือในเรื่องอื่น ๆ ที่สําคัญพอๆ กัน
บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธฉบับที่หนึ่ง
พี่นอง แมรางกายเปนรางกายเดียว แตก็มีอวัยวะหลายสวน อวัยวะตาง ๆ เหลานี้แมจะมีหลายสวนก็รวม
เปนรางกายเดียวกันฉันใด พระคริสตเจาก็ฉันนั้น เดชะพระจิตเจาพระองคเดียว เราทุกคนจึงไดรับการลางมา
รวมเขาเปนรางกายเดียวกัน ไมวาจะเปนชาวยิวหรือชาวกรีก ไมวาจะเปนทาสหรือเปนไทยก็ตาม เราทุกคนตาง
ไดรับพระจิตเจาพระองคเดียวกัน รางกายไมไดประกอบดวยอวัยวะสวนเดียว แตมีอวัยวะหลายสวน ถาเทาจะ
พูดวา “ขาพเจาไมใชมือ จึงไมเปนสวนหนึ่งของรางกาย ” แตเทาไมไดเปนอวัยวะของรางกายนอยกวาอวัยวะ
สวนอื่น เพราะเปนเพียงเทา หรือถาหูจะพูดวา “ขาพเจาไมใชดวงตา จึงไมใชสวนหนึ่งของรางกาย ” แตก็ไมได
ทําใหหูไมเปนอวัยวะของรางกายเลย ถารางกายทั้งหมดเปนดวงตา แลวจะไดยินไดอยางไร ถารางกายทั้งหมด
เปนหู แลวจะไดกลิ่นไดอยางไร
โดยแทจริงแลวพระเจาทรงจัดอวัยวะตางๆ ในรางกายใหอยูในที่ที่ทรงพระประสงค ถารางกายทุกสวน
เปนอวัยวะเดียวแลว รางกายจะอยูที่ไหน เทาที่เปนอยู มีอวัยวะหลายสวน แตมีรางกายเดียว ดวงตาพูดกับมือ
ไมไดวา “เราไมตองการเจา” และศีรษะก็พูดกับเทาไมไดวา “เราไมตองการเจา”
ตรงกันขาม สวนที่เราคิดวาเปนอวัยวะที่ออนแอของรางกายกลับเปนอวัยวะที่จําเปนมากกวา อวัยวะ
สวนที่เราคิดวาไมมีเกียรติในรางกาย เรากลับทะนุถนอมดวยความเคารพเปนพิเศษ และอวัยวะที่นาอับอายของ
เรากลับไดรับการตกแตงใหงดงามมากกวาสวนอื่น อวัยวะที่นาดูอยูแลวไมตองการตกแตงอะไรอีก พระเจาทรง
ประกอบรางกายขึ้น โดยใหเกียรติแกอวัยวะที่ไมมีเกียรติมากกวาอวัยวะอื่นๆ เพื่อรางกายจะไดไมมีการแตกแยก
ใดๆ ตรงกันขาม อวัยวะแตละสวนจะเอาใจใสซึ่งกันและกัน ถาอวัยวะหนึ่งเปนทุกข อวัยวะอื่นๆ ทุกสวนก็รวม
เปนทุกขดวย ถาอวัยวะหนึ่งไดรับเกียรติ อวัยวะอื่นๆ ทุกสวนก็รวมยินดีดวยเชนเดียวกัน
ทานทั้งหลายเปนพระกายของพระคริสตเจา แตละคนตางก็เปนอวัยวะของพระกายนั้น พระเจาทรง
แตงตั้งบางคนใหทําหนาที่ตางๆ ในพระศาสนจักร คือ หนึ่งใหเปนอัครสาวก สองใหเปนประกาศก และสามให
เปนครูอาจารย ตอจากนั้น คือผูมีอํานาจทําอัศจรรย ผูรักษาโรค ผูชวยเหลือ ผูปกครอง และผูพูดภาษาที่ไมมีใคร
เขาใจ ทุกคนเปนอัครสาวกหรือ ทุกคนเปนประกาศกหรือ ทุกคนเปนครูอาจารยหรือ ทุกคนเปนผูทําอัศจรรย

หรือ ทุกคนไดรับพระพรพิเศษใหบําบัดโรคไดหรือ ทุกคนพูดภาษาที่ไมมีใครเขาใจไดหรือ ทุกคนเปนผูตีความ
อธิบายความหมายของภาษานั้นหรือ
(หรือ แบบสั้น)
พี่นอง แมรางกายเปนรางกายเดียว แตก็มีอวัยวะหลายสวน อวัยวะตาง ๆ เหลานี้แมจะมีหลายสวนก็รวม
เปนรางกายเดียวกันฉันใด พระคริสตเจาก็ฉันนั้น เดชะพระจิตเจาพระองคเดียว เราทุกคนจึงไดรับการลางมา
รวมเขาเปนรางกายเดียวกัน ไมวาจะเปนชาวยิวหรือชาวกรีก ไมวาจะเปนทาสหรือเปนไทยก็ตาม เราทุกคนตาง
ไดรับพระจิตเจาพระองคเดียวกัน รางกายไมไดประกอบดวยอวัยวะสวนเดียว แตมีอวัยวะหลายสวน
ทานทั้งหลายเปนพระกายของพระคริสตเจา แตละคนตางก็เปนอวัยวะของพระกายนั้น
พระวรสาร ลก 1:1-4 ; 4:14-21
เราควรตั้งขอสังเกตบางประการ พระเยซูเจาไดเสด็จเขาไปในศาลาธรรมในวันสับบาโต

“อยางที่

พระองคทรงกระทําเสมอๆ” แปลวา นอกจากรักษาโรคและการขับไลปศาจแลว พระเยซูเจาทรงใชเวลาในการ
รวมพิธีนมัสการบูชาเปนประจํา บุคคลที่เห็นดวยกับ

“คริสตศาสนาในแนวราบ” (การบูชาพระเจาในเพื่อน

มนุษยเทานั้นที่สําคัญ) ควรใหความเอาใจใส พระเยซูเจาทรงเห็นวาการบูชาเปนเรื่องสําคัญ นอกนั้น พระองค
ทรงอานพระคัมภีร ประทับนั่งเพื่ออธิบาย และประยุกตใชกับสถานการณ นั่นคือกับพระองคเอง
ขอความนี้ซึ่งพวกทานไดยินกับหูก็สําเร็จลงแลว”

“ในวันนี้

นี่เปนองคประกอบสําคัญทั้งในการอานพระคัมภีรเปนการ

สวนตัวและเปนหมูคณะ
การอธิบายเปนเรื่องสําคัญ เนื่องจากโดยการเขาใจ

“ถอยคํามนุษย” เทานั้น ที่จะทําใหเราเขาใจ “พระ

วาจาของพระเจา” ในถอยคํานั้นไดการประยุกตเปนสิ่งที่สําคัญเทาเทียมกัน พระคัมภีรมีพระวาจาของพระเจา
เขียนไวสําหรับเรา พระเยซูเจาทรงถูกสงมาเพื่อนําขาวดีมายังเราและเพื่อรักษาความมืดบอดของดวงใจ บทอาน
แรกเสนอองคประกอบที่สี่ในการอานพระคัมภีรนั่นคือ คําตอบ “อาแมน” ของทาน (การเห็นดวย) ตอพระวาจา
ของพระเจาสําหรับเรา

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญลูกา
ทานเธโอฟลัสที่เคารพยิ่ง คนจํานวนมากไดเรียบเรียงเรื่องราวเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นกับพวกเรา ผูที่
เปนพยานรูเห็นและประกาศพระวาจามาตั้งแตแรกไดถายทอดเหตุการณเหลานี้ใหเรารูแลว ขาพเจาจึงตกลงใจ
คนควาเรื่องราวทั้งหมดตั้งแตตนอยางละเอียด แลวเรียบเรียงตามลําดับเหตุการณอีกครั้งหนึ่งสําหรับทานดวย
ทานเธโอฟลัสที่เคารพ เพื่อทานจะไดรูวาคําสอนที่ทานรับมานั้นเปนความจริง
เวลานั้น พระเยซูเจาเสด็จกลับไปแควนกาลิลีพรอมดวยพระอานุภาพของพระจิตเจา กิตติศัพทของ
พระองคเลื่องลือไปทั่วแวนแควนนั้น

พระองคทรงสอนตามศาลาธรรมของชาวยิวและทุกคนตางสรรเสริญ

พระองค พระเยซูเจาเสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธซึ่งเปนสถานที่ที่พระองคทรงเจริญวัย ในวันสับบาโต พระองค
เสด็จเขาไปในศาลาธรรมเชนเคย ทรงยืนขึ้นเพื่อทรงอานพระคัมภีร

มีผูสงมวนหนังสือประกาศกอิสยาหให

พระองค พระเยซูเจาทรงคลี่มวนหนังสือออก ทรงพบขอความที่เขียนไววา พระจิตขององคพระผูเปนเจาทรงอยู
เหนือขาพเจา เพราะพระองคทรงเจิมขาพเจาไว ใหประกาศขาวดีแกคนยากจน ทรงสงขาพเจาไปประกาศการ
ปลดปลอยแกผูถูกจองจํา คืนสายตาใหแกคนตาบอด ปลดปลอยผูถูกกดขี่ใหเปนอิสระ ประกาศปแหงความ
โปรดปรานจากองคพระผูเปนเจา แลวพระเยซูเจาทรงมวนหนังสือสงคืนใหเจาหนาที่และประทับนั่งลง สายตา
ของทุกคนที่อยูในศาลาธรรมตางจองมองพระองค พระองคจึงทรงเริ่มตรัสวา “ในวันนี้ ขอความจากพระคัมภีรที่
ทานไดยินกับหูอยูนี้เปนความจริงแลว”

