เทศกาลธรรมดา (ภาคสอง)
พระคริสตเจ้าทรงสถาปนาประชากรใหม่ในอาณาจักรของพระเจ้า
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อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา
ต้อนรับพระเยซูเจ้าในฐานะผู้ประทานชีวิต
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์ : พระผู้กลับคืนพระชนมชีพ ประทานชีวิต
ท่าทีคริสตชน : ต้อนรับพระคริสตเจ้าด้วยความเชื่อ
การดําเนินชีวิต : ประกาศพระคุณของชีวิตให้พี่น้องทราบ

บทนํา
เราเพิ่งเสร็จสิ้นจากการฉลองระลึกถึงการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า และ
ฉลองพระตรีเอกภาพและพระคริสตกายา ซึ่งเป็นความจริงเกี่ยวกับการได้รับชีวิตใหม่ของ
พระคริสตเจ้า การได้เห็นความรักของพระบิดาผู้ทรงประทานชีวิตใหม่ให้กับพระคริสตเจ้า
อาศัยพระจิตเจ้า และได้เห็นการที่พระคริสตเจ้าประทานพระองค์เป็นผู้หล่อเลี้ยงชีวิตของ
ประชากรใหม่ วันนี้ พระวาจาเดียวกันกับที่พระองค์บอกกับหญิงหม้ายของเมืองนาอินที่ว่า
อย่าร้องไห้ไปเลย (เพราะการเสียชีวิตของบุตรของเดียวของนาง) ก็เป็นคําเดียวกันที่บอก
กับเรา เพราะพระองค์เสด็จมา “แตะต้อง” ประชากรใหม่ทุกคนด้วยพระกายพระโลหิต
และตรัสว่า “ลุกขึ้น” และทุกคนก็ลุกขึ้นและมีชีวิตใหม่

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 1 พกษ 17:17-24 ลูกของเธอยังมีชีวิตอยู่
เพลงสดุดี สดด 30
บทขอบพระคุณที่ได้พ้นจากโรคร้ายถึงชีวิต
บทอ่านที่ 2 กท 1:11-19
พระองค์ ท รงพอพระทั ย สํ า แดงพระบุ ต รของ
พระองค์แก่ข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ประกาศ
ข่าวดีถึงพระบุตรแก่บรรดาคนต่างศาสนา
พระวรสาร ลก 7:11-17
พ่อหนุ่มเอ๋ย จงลุกขึ้นเถิด
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1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระคริสตเจ้า ประกาศกผู้ยิ่งใหญ่อยู่ท่ามกลางเรา
เมื่อเอลียาห์ได้รับพระบัญชาจากพระเจ้าให้ไปเมืองซาเลปทา ท่านไปเข้าไปอาศัยอยู่ใน
บ้านของหญิงหม้าย และบังเอิญลูกชายคนเดียวของนางเกิดเสียชีวิตอย่างกระทันหัน จน
นางกล่ า วพ้ อ ต่ อ ว่ า ประกาศกว่ า “ท่ า นมาหาฉั น เพื่ อ เตื อ นให้ ร ะลึ ก ถึ ง ความผิ ด ของ
ฉันและทําให้ลูกของดิฉันตาย” เหมือนกับว่า คนของพระเจ้าเป็นสาเหตุให้เกิดความตาย
เอลียาห์ก็นําเด็กขึ้นไปชั้นบน และไถ่ตามพระเจ้าว่า “พระองค์ประหารเด็กคนนี้ทําไม”
และก็วิงวอนต่อว่า “โปรดให้ชีวิตของเด็กคนนี้กลับเข้าในตัวของเขาใหม่” และพระเจ้าทรง
กระทําเช่นนั้น
เรื่องราวทํานองเดียวกันเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่เมืองนาอิน ขณะพระเยซูเจ้ากําลังออก
ประกาศข่าวดี ทรงเห็นคนหามหีบศพออกมา เมื่อเห็นพระองค์ทรงรู้สึก “สงสาร” และ
ทรงแตะหีบศพและตรัสว่า “ลุกขึ้น” และเด็กคนนั้นก็กลับมามีชีวิต
ในทั้งสองเหตุการณ์ มนุษย์ผู้ตระหนักถึงความต่ําต้อยของตนเองเพราะบาปได้ตัดมนุษย์
ออกจากพระเจ้า และเห็นความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ของผู้พิพากษาและ
ผู้กระทําผิด รู้สึกว่า ความตายเกิดขึ้นทุกครั้งที่พระเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ แต่พระเจ้าได้พิสูจน์
ให้เห็นว่า ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น
การเสด็จเข้ามาใกล้มนุษย์ของพระเจ้าหลังจากที่มนุษย์ได้ทําบาป และตัดความสัมพันธ์กับ
พระองค์ เป็นการเสด็จเข้ามาของพระผู้ทรงรู้สึก “สงสาร” มนุษย์ และทรงแปรเปลี่ยน
ความสงสารให้เป็นการกระทําของการคืนชีวิตใหม่ให้กับมนุษย์ ชีวิตที่พระเจ้าประทานให้
ด้วยพระวาจาที่ตรัสว่า “ลุกขึ้น” อย่าท้อแท้ไปเลย เพราะเราคือพระเจ้าผู้ประทานชีวิต
ไม่ใช่พระเจ้าแห่งความตาย ทําให้การอยู่ท่ามกลางประชากรของประกาศกของพระเจ้า
ไม่ ไ ด้ เ ป็ น สาเหตุ แ ห่ ง ความตาย แต่ เ ป็ น ที่ ม าของชี วิ ต สํ า หรั บ ผู้ ที่ ต้ อ นรั บ ประกาศก
เหมือนกับที่หญิงหม้ายของซาเลปทาและหญิงหม้ายของนาอินได้กระทํา

1.2 พระคริสตเจ้าเผยแสดงพระคุณแห่งชีวิตให้ประชากรใหม่
เอลิยาห์ ในฐานะประกาศกผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของพระธรรมเดิม และผู้เป็นเครื่องหมาย
แสดงถึงพระเยซูเจ้า ประกาศกผู้เผยพระวจนะคนสุดท้ายและยิ่งใหญ่ที่สุด จึงเป็นผู้เผยให้
มนุษย์ทราบถึงพระคุณยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์กําลังแสวงหา นั่นคือชีวิตที่สมบูรณ์ ชีวิตที่
ดํารงอยู่ตลอดไปในความสุข และพระเยซูเจ้าเองทรงแสดงให้เห็นว่า พระองค์คือผู้มาเผย
และประกาศชีวิตใหม่ว่าเป็นพระคุณที่พระเจ้าปรารถนาจะประทานให้มนุษย์ทุกคนที่ต้อง
ตาย
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การที่พระองค์รักษาลูกชายคนเดียวของหญิงหม้ายเพียงด้วยการตรัสว่า “ลุกขึ้น” เป็นการ
แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรงรักษามนุษย์และประทานชีวิตให้มนุษย์ด้วยพระวาจา และ
สําหรับผู้ที่เชื่อในพระวาจา พระวาจาจะกลับเป็นที่มาของชีวิตใหม่ ชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วย
พระคุณของการเอาชนะบาป ซึ่งเป็นที่มาของความตาย และไม่ใช่พระเจ้าเป็นที่มาของ
ความตาย เหมือนกับที่หญิงหม้ายของเมืองซาเล็ปทาเข้าใจ ประชากรในพระธรรมเดิมเคย
คิดเสมอว่า ใครได้สัมผัสพระเจ้า ผู้นั้นต้องตาย แต่พระเยซูเจ้ามาแสดงให้เห็นว่า ใครที่
ปล่อยให้พระองค์แตะต้อง ผู้นั้นมีชีวิต

1.3 พระคริสตเจ้าปรารถนาให้ประชากรใหม่ประกาศข่าวดีเรื่องชีวิต
ใหม่
เมื่อประชากรใหม่ได้รับพระคุณนี้แล้ว พระคริสตเจ้าปรารถนาให้ทุกคนได้ประกาศข่าวดีนี้
ต่อไป เหมือนกับที่ผู้ประพันธ์เพลงสดุดีในวันนี้จะกล่าวด้วยความยินดีว่า “ประชากรที่
ซื่อตรงจงบรรเลง ร่วมร้องเพลงสรรเสริญองค์ทรงยิ่งใหญ่” เหมือนกับที่เปาโลเขียนถึงชาว
กาลาเทีย หลังจากที่พระคริสตเจ้าได้แตะต้องท่านขณะกําลังเดินทางเพื่อไปเบียดเบียน
ประชากรใหม่ที่เกิดจากปัสกาของพระเยซูเจ้า
เปาโลกล่าวว่า “พระวรสารที่ข้าพเจ้าประกาศ ข้าพเจ้าได้มาจากการเผยแสดงของพระ
เยซูคริสตเจ้า ในขณะที่ข้าพเจ้ายังเป็นยิวผู้แก่กล้าในศาสนา เพื่อข้าพเจ้าจะได้ประกาศข่าว
ดีเกี่ยวกับพระบุตรแก่บรรดาประชาชาติที่ยังเป็นคนต่างศาสนา” และพระเยซูเจ้าได้เสด็จ
มาแตะต้องเรา และไม่เพียงแต่แตะต้องเราเพียงอย่างเดียว ยังทรงประทับอยู่ในเราอาศัย
เครื่องหมายของพระกายพระโลหิต ด้วยฤทธิ์อํานาจของพระจิตเจ้า

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
เพื่อเน้นหัวใจ “พระเจ้าสัมผัส / แตะต้องเรา” อาจจะให้วาดรูปติดหน้าวัดหรือหน้าพระ
แท่นที่แสดงให้เห็นถึงความคิดนี้ หรืออาจจะวาดรูปพระเยซูเจ้าสัมผัสชายหนุ่มที่สิ้นใจไป
แล้วก็ได้

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- พิ ธี ก รเน้ น ถึ ง การสั ม ผั ส พระเจ้ า ในชี วิ ต ประจํ า วั น และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้
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-

ขบวนแห่ อาจจําลองการแห่ของชาวยิว เมื่อมีการแห่ศพ
ไปฝัง และให้พระเยซูเจ้าอยู่ในขบวนแห่ด้วย

ภาควจนพิธีกรรม
-

-

บทอ่าน ในวันนี้อาจจะมีการจําลองสถานการณ์ในอดีต
เช่น การสัมผัสแล้วมีชีวิต พระเยซูเจ้าทรงสัมผัสแตะต้อง
หีบศพ ฯลฯ เพื่อให้เกิดภาพพจน์และเข้าใจได้ง่ายขึ้น
บทเทศน์ ควรจะยกเหตุการณ์ หรือตัวอย่างที่ได้รับการ
สัมผัสจากพระเจ้าในชีวิตจริง

ภาคบูชาขอบพระคุณ
-

-

-

อาจมีการถวายสัญลักษณ์ของ “ชีวิต” เข่น ต้นมะพร้าว
จากจาวมะพร้าว, ต้นไม้เล็กๆ, ลูกไก่ลูกเจี๊ยบ ฯลฯ
บทภาวนาของมวลชน ควรพูดถึงความหมาย หรือคุณค่า
ของชีวิต
การรับศีลควรให้มองเห็นการให้ “ชีวิต” ของพระเยซูเจ้า
กับตัวเราแต่ละคน โดยผ่านทางศีลมหาสนิท

ปิดพิธี
-

สร้างบรรยากาศของความยินดี เมื่อได้รับชีวิตใหม่จากการ
สัมผัสของพระเยซูเจ้า เช่น การโห่ร้อง การแสดงความ
ยินดี ฯลฯ

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
พระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้าได้ให้ชีวิต พระวาจาของพระองค์ก็ให้ชีวิต และบ่อ
เกิดแห่งพระหรรษทาน พระองค์ทรงสัมผัสวิญญาณของเราด้วยปังทรงชีวิต และทรงสัมผัส
จิตใจเราด้วยพระวาจาบันดาลชีวิต พระองค์ทรงต้องการให้เรามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง เป็นชีวิต
ที่สมบูรณ์

3.1 ท่าทีของคริสตชน
เราแต่ละคนต้องยอมรับว่า “ชีวิต” มาจากพระเจ้า บางคนอาจยอมทิ้งชีวิตของตน บาง
คนอาจไม่สนใจที่จะเจริญชีวิตอย่างดี อย่างศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น คริสตชนที่ได้สัมผัสกับความ
รักของพระเจ้า ต้องมีท่าทีของการต้อนรับพระคริสตเจ้าด้วยความเชื่อมั่น ยอมให้พระองค์
สัมผัสและแตะต้องจิตวิญญาณของเรา
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3.2 การดําเนินชีวิต (ตามท่าที)
ก่อนอื่นหมด คริ สตชนต้ องยอมให้พระเจ้าแตะต้อง สัม ผัส จิ ตใจและชี วิตของเขาก่อน
จากนั้น เขาจึงพร้อมที่จะประกาศพระคุณของพระเจ้าที่ได้รับจากประสบการณ์ของการ
สัมผัสจากพระเจ้าในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต หรือในชีวิตประจําวัน การทําดังนี้เป็นการ
ตอกย้ําให้เห็นว่าชีวิตคริสตชนต้องผ่านการสัมผัสจากพระองค์เสมอ เป็นชีวิตที่มีคุณค่า
เพราะพระได้แตะต้องเขาแล้ว
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อาทิตย์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา
พระคริสตเจ้าประทานชีวิต ด้วยการประทานอภัยโทษบาป
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์ : พระคริสตเจ้าอภัยโทษบาปแก่ผู้ที่เชื่อ
ท่าทีคริสตชน : ความสํานึกในบาปที่กระทํา กับความเชือ่ ในพระเจ้า
การดําเนินชีวิต : การกลับใจ
บทนํา
อีกครั้งหนึ่งที่ธรรมล้ําลึกปัสกาบอกย้ําเตือนแก่ประชากรใหม่ถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับ
พระเจ้า ประกาศกนาธันบอกกับดาวิดว่า เพราะดาวิดเป็นสาเหตุของความตายแก่ อุรี
ยาห์เพื่อแย่งภรรยาของเขา พระเจ้าจะกระทําแบบเดียวกันกับราชวงศ์ของดาวิด แต่เมื่อ
ดาวิดสารภาพว่า “ข้าพเจ้าได้กระทําบาป”
พระเจ้าทรงอภัยบาปแก่ท่านในทันที
เหมือนกับที่หญิงคนบาปได้รับการอภัยจากพระเยซูเจ้าในพระวรสาร
สิ่งที่พระเยซูเจ้าปรารถนาให้ประชากรใหม่กระทําคือ การต้อนรับพระวาจาของพระเจ้าที่
พระองค์ประกาศด้วยการยอมรับและสํานึกถึงการที่ประชากรใหม่ได้กระทําบาปผิดต่อ
พระเจ้า เพราะการต้อนรับและเชื่อในพระวาจา จะเป็นหนทางของการทําให้การเสด็จเข้า
มาใกล้ของพระเจ้า จะไม่เป็นสาเหตุของความตายและการพิพากษาโทษ แต่เป็นวิถีทางที่
นําไปสู่การให้อภัยและชีวิตใหม่

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 2ซมอ 12:7-10,13
เพลงสดุดี สดด 32
บทอ่านที่ 2 กท 2:16,19-21
พระวรสาร

ลก 7:36-8:3

พระเจ้าได้อภัยบาปของพระองค์แล้ว พระองค์
จะไม่ถึงแก่ความตาย
การยอมรับผิด
มิ ใ ช่ ตั ว ข้ า พเจ้ า ที่ เ จริ ญ ชี วิ ต อี ก ต่ อ ไป แต่ พ ระ
คริสตเจ้าทรงดํารงชีวิตในข้าพเจ้า
บาปมากมายของนางได้รับอภัย เพราะนางได้รัก
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 บาปคือสาเหตุของความตาย
ในส่วนหนึ่งของความเป็นจริงเกี่ยวกับพระธรรมล้ําลึกปัสกาคือความจริงเกี่ยวกับบาปใน
มนุษย์ เมื่อพิจารณาว่า บาปเป็นการตัดความสัมพันธ์ของการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ผู้
ทรงเป็นจุดกําเนิดของชีวิตดังที่ประชากรเชื่อเมื่อยอมรับว่า พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งจาก
ความเปล่า บาปจึงเป็นสาเหตุของความตาย เพราะเป็นการตัดประชากรใหม่ออกจากจุด
กําเนิดของชีวิต และก่อให้เกิดการกระจัดกระจายของประชากรใหม่นี้ ทําให้ประชากรมี
ความอ่อนแอและพ่ายแพ้แก่อํานาจของศัตรู บาปจึงยิ่งทําให้มนุษย์และประชารกรใหม่
ต้องแปลกแยกจากตัวเอง เพราะมนุษย์ไม่สามารถดํารงความเป็นมนุษย์ไว้ได้ยกเว้นใน
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น กับพระบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด คือพระเจ้าเอง
เมื่อดาวิดคิดแย่งภรรยาของอุริยาห์ ท่านก็ใช้อํานาจในการเป็นสาเหตุให้อุริยาห์ต้องตาย
ด้วยน้ํามือของชาวอัมโมน และยอมกระทําบาปแม้ว่าพระเจ้าจะประทานให้ท่านแล้วแทบ
จะทุกสิ่ง แต่ดาวิดเป็นเพียงภาพของมนุษย์ทุกคน ที่ยอมเอาความสัมพันธ์อันดีเข้าแลกกับ
สิงที่ปรารถนา แม้ว่าจะเป็นความปรารถนาที่ไม่ถูกต้อง เพราะมนุษย์ปิดตัวเองและไม่
ยอมรับความสัมพันธ์กับพระเจ้า

1.2 ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้า ทําให้เอาชนะบาป
แต่ถึงแม้ว่า มนุษย์จะกระทําเช่นนั้น คือปิดตัวเองและไม่ยอมรับความสัมพันธ์กับพระเจ้า
ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขในส่วนของพระเจ้าสามารถเอาชนะสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้
เพียงแค่ดาวิดยอมรับและสํานึกถึงความผิดที่ได้กระทํา “ข้าพเจ้าได้ทําผิดต่อพระเจ้า”
และเพียงแค่หญิงที่ทุกคนตราหน้าว่าเป็นหญิงชั่ว สํานึกถึงชีวิตที่เหลวแหลกของนาง โดย
ยังไม่ได้กล่าวขอโทษ พระเยซูเจ้าก็ตรัสกับนางว่า “บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว” และก็
ตรัสอีกว่า “ความเชื่อของเจ้าได้ช่วยเจ้าให้รอดแล้ว จงไปเป็นสุขเถิด”
พระเยซูเจ้าจึงแสดงให้เห็นว่า ความรักของพระเจ้าไม่มีเงื่อนไข และแตกต่างจากความรัก
ของมนุษย์มาก เมื่อซีโมน ผู้เป็นฟาริสีผู้เคร่งครัดและเป็นผู้ได้รับการยกย่องในหมู่คณะ
เห็นหญิงคนนี้เข้ามาในบ้านและเริ่มเอาน้ําหอมชโลมพระบาทและจูบ เขาก็คิดเพียงว่า
ทําไมพระเยซูเจ้าจึงไม่ทราบว่าหญิงคนนี้เป็นคนชั่ว แล้วพระองค์จะไปยอมให้นางกระทํา
เช่นนั้นได้อย่างไร ทําไมจึงปล่อยให้คนชั่วมาสัมผัสและแตะต้อง ทําไมจึงยอมสมาคมกับคน
บาป
ในทั้งสองกรณีของดาวิดและหญิงที่สังคมตราหน้าว่าเป็นหญิงชั่ว ความสํานึกถึงสิ่งที่ตนเอง
กระทําไม่ได้หยุดยั้งพวกเขาในการที่จะเข้ามาใกล้พระเยซูเจ้า ในใจของพวกเขายังมีความ
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รักที่ถูกปลูกฝังไว้ตั้งแต่เมื่อกําเนิดมา และพวกเขาปล่อยให้เมล็ดเล็กๆ ของความรักที่ถูก
กดทับไว้ด้วยความบาปผิดของตนเอง ได้แทงยอดออกและมองหาแสงอาทิตย์ที่จะเป็น
พลังงานที่ก่อให้เกิดการสร้างอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโต “นางได้รับการอภัย เพราะ
นางรักมาก” หรือนางได้รับการอภัย เพราะพระเจ้ารักนางมาก ไม่ว่าในสายตาของมนุษย์
นางจะชั่วเพียงใด
แต่ดาวิดและหญิงนั้นก็คือตัวเรา พระเยซูเจ้าทรงรอคอยให้ประชากรใหม่เข้ามาใกล้และมา
หาพระองค์เพื่อจะได้รับการอภัยโทษบาป แต่พระองค์ก็ยังสอนอีกด้วยว่า หลังจากที่ได้รับ
การอภัยแล้ว จะต้องรู้จักให้อภัยแก่คนอื่นต่อไป แม้กระทั่งในบทภาวนาที่สอนให้บรรดา
ศิษย์และอัครสาวกสวด ในตอนท้ายก็ยังรวมการวิงวอนขอเพื่อให้เรารู้จักและสามารถให้
อภัยแก่ผู้อื่นเหมือนกับที่ได้รับการอภัย
ในพระธรรมล้ําลึกปัสกาของพระองค์ ทรงเผยและทรงสอนให้ประชากรใหม่รู้จักให้อภัย
เช่นกัน เมื่อในพระวาจาสุดท้ายทรงวิงวอนพระบิดา “โปรดให้อภัยแก่คนเหล่านี้ (ที่ทําให้
พระองค์ต้องตาย) เพราะพวกเขาไม่รู้หรอกว่า กําลังทําอะไรอยู่” ในห้วงเวลาสําคัญที่สุด
ของเหตุการณ์ของความรอด จึงเป็นการเผยแสดงที่สําคัญที่สุดของธรรมล้ําลึกของการให้
อภัย ของการสถาปนาความสัมพันธ์ในพันธสัญญาใหม่ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ในที่ซึ่ง
ความรักของพระเจ้าเอาชนะบาปและความตาย ด้วยการให้อภัย

1.3 พระเยซูเจ้าตรัสสอนประชากรใหม่ให้เป็นผู้รู้จักให้อภัย
สารนี้ของการให้อภัยจึงถูกประกาศออกไปในโลกทุกครั้งที่เราเห็นกางเขนที่มีพระเยซูเจ้า
ตึงอยู่ ทุกครั้งที่เราร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และเป็นการเน้นย้ําให้ประชากรรู้จักให้อภัย
โดยเริ่มต้นจากการรู้จักไม่ตัดสินพิพากษาคนอื่น แต่เริ่มต้นด้วยความเข้าใจ และการให้
อภัยที่นําไปสู่ชีวิตใหม่ เพราะความชอบธรรมของประชาใหม่ไม่ได้เกิดจากการถือตาม
บทบัญญัติ นั่นคือ จากความสามารถในการเป็นคนดี แต่ประชากรใหม่เป็นผู้ชอบธรรมได้
เพราะ “ความเชื่อในพระคริสตเยซู” ความเชื่อซึ่งทําให้เกิดการให้อภัย และเกิดกําลังที่จะ
ดําเนินชีวิตใหม่ตามความเชื่อนั้นด้วยความเป็นสุข
หญิงคนนั้นและเราเองถูกตราหน้าว่าเป็นคนชั่วเพราะ “ไม่สามารถถือตามบทบัญญัติ”
และไม่มีใครถือตามบทบัญญัติได้หากไม่ได้เกิดใหม่ในความเชื่อและได้รับการหล่อเลี้ยงด้วย
ชีวิตใหม่ของพระคริสตเจ้า จนกล่าวได้ว่า เพราะกางเขนที่พระเยซูเจ้าถูกตรึง “ข้าพเจ้าก็
ถูกตรึงไปพร้อมกับพระคริสตเจ้า และเวลานี้มีชีวิตอยู่จริง แต่มิใช่ข้าพเจ้าที่มีชีวิตอยู่อีก
ต่อไป แต่เป็นพระคริสตเจ้าที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ข้าพเจ้าดํารงชีวิตนี้อยู่ในร่างกายใน
ขณะนี้ เป็นการมีชีวิตอยู่ในความเชื่อถึงพระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงรักข้าพเจ้า และทรง
มอบพระองค์เพื่อข้าพเจ้า” (กท 2: 19-21) จนกว่า เมื่อเราทุกคนตระหนักถึงความจริงข้อ
นี้ เราก็จะรู้จักมองพี่น้องในสายตาของความเข้าใจ และการให้อภัยที่พระเยซูเจ้าสอนก็
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กลับเป็นหนทางที่เป็นไปได้ และทําให้ประชากรทุกคน ดําเนินชีวิตใหม่เดียวกันอย่างมี
ความสุข “เพราะความเชื่อช่วยเจ้าให้รอดแล้ว จงไปเป็นสุขเถิด”

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
พระเยซู เ จ้ า ทรงให้ อ ภั ย บาปเราทุ ก คน ดั ง นั้ น ควรสร้ า งบรรยากาศของความยิ น ดี
บรรยากาศของการยกโทษซึ่งกันและกัน บรรยากาศของความเป็นกันเอง การยอมรับ
ความผิดของตนเอง การขอ และการให้อภัย…

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- ควรให้เวลากับภาคสารบาปมากขึ้น โดยเน้นการอภัย
- บทร่ําวิงวอน และบทสารภาพบาปควรไปในทางเดียวกัน
- การขอโทษซึ่งกันและกัน ควรทําในโอกาสนี้ด้วย
ภาควจนพิธีกรรม
-

-

บทอ่านที่1 ควรเป็นแบบการ “เล่าเรื่อง” มากกว่าอ่าน
เพื่อให้เห็นบรรยากาศ และเข้าใจในเหตุการณ์อย่างลึกซึ้ง
มากขึ้น
บทเทศน์ ของพระสงฆ์ควรเน้นการสํานึก-การยกโทษ-การ
กลับใจอย่างแท้จริง

ภาคบูชาขอบพระคุณ
-

-

บทขอบพระคุณ ควรเน้นการที่พระเจ้าทรงอภัยโทษแก่
บรรพบุรุษของชาวยิวของเราแต่ละคน เพื่อให้มีชีวิตอย่าง
สมบูรณ์
ภาครับศีลควรปลุกจิตสํานึกว่า ผู้ที่ขอโทษพระเจ้า และยก
โทษให้ เ พื่ อ นพี่ น้ อ ง มี สิ ท ธิ์ ส มควรได้ รั บ พระกายของ
พระองค์ และให้บังเกิดชีวิตในตัวของผู้นั้น

ปิดพิธี
-

สร้างบรรยากาศของการอภัย และเป็นพี่น้องกัน
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3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
โทษของบาป คือ ความตาย แต่พระเยซูเจ้าทรงให้อภัยบาป เพราะฉะนั้น พระองค์ทรง
ประทานชีวิตให้พร้อมกับการอภัยบาป คริสตชนทุกคนได้รับการอภัยบาป อาศัยอํานาจที่
พระเยซูเจ้าประทานให้พระศาสนจักร และพระศาสนจักรมอบให้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์

3.1 ท่าทีของคริสตชน
คริสตชนที่ได้รับการอภัยบาปจากพระเจ้าแล้ว รู้สึกเหมือนมีชีวิตชีวา มีความชื่นชมยินดี
เพราะพระเจ้ายกบาปให้ ประทานชีวิตใหม่ให้ ดังนั้น พวกเขาจึงควรมีท่าทีแห่งการยอมรับ
การอภัยจากพระองค์ เป็นทุกข์ถึงบาป และกลับใจอย่างแท้จริง โดยคํานึงถึงความรักและ
พระเมตตาที่มีต่อพวกเขา

3.2 การดําเนินชีวิต (ตามท่าที)
การกลับใจของคริสตชนไม่เป็นเพียงแค่ด้วย “ปากและคําพูด” แต่ต้องเริ่มจาก “จิตใจที่รู้
สํานึก” ในความน่าชังของบาป และความตั้งใจจริงในการชดเชยใช้โทษบาปที่เป็นรูปธรรม
เพราะการปฏิบัติกิจใช้โทษบาปในที่ฟังแก้บาป (ในการสารภาพบาป) ไม่เพียงพอต่อคริสต
ชนที่ต้องการกลับใจอย่างแท้จริง การกําหนดกิจใช้โทษบาปอื่นๆ ที่ตนเองเลือกก็เป็น
วิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้การกลับใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งๆ ขึ้น
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อาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา
พระเยซูเจ้าคือพระคริสต์ของพระเจ้า
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์ : พระเยซูเจ้าคือผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมา
ท่าทีคริสตชน : ต้อนรับพระเยซูเจ้าด้วยการเชื่อในพระวาจาของพระองค์
การดําเนินชีวิต : ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับความเชื่อในพระเยซูเจ้า
บทนํา
ตลอดสองอาทิตย์ที่ผ่านมา เราได้สัมผัสกับความจริงเกี่ยวกับความรอดที่ว่า พระเจ้าทรงส่ง
พระเยซูเจ้ามาเป็นผู้ประทานชีวิตและการให้อภัย ในวันนี้ ตัวเราจึงถูกท้าทายจากพระ
วาจาด้วยคําถามที่ว่า “ท่านคิดว่า เราเป็นใคร” เป็นคําถามที่แตะต้องความคิดและการ
กระทําในเบื้องลึกทุกอย่างของเรา เป็นคําถามที่เปิดทางให้เลือกเพียงแค่สองทาง “เชื่อ
หรือไม่เชื่อ” และในแต่ละคําตอบ มีผลตามที่เป็นเรื่องเป็นเรื่องตายสําหรับตัวเรารออยู่
“ใครเชื่อผู้นั้นมีชีวิต ใครไม่เชื่อผู้นั้นต้องพินาศ” เพราะความชอบธรรมไม่ได้เกิดจากการ
ถือตามพระบัญญัติ และไม่มีใครชอบธรรมได้ถ้าเทียบกับพระบัญญัติ แต่ความชอบธรรม
เกิดจากความเชื่อในพระเยซูเจ้าว่าพระองค์เป็นพระคริสต์ ผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมาทําให้
แผนการของความรอดสําเร็จจริงในพระธรรมล้ําลึกปัสกา

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 ศคย 12:10-11
เพลงสดุดี สดด 63
บทอ่านที่ 2 กท 3:26-29
พระวรสาร

ลก 9:18-24

เขาทั้งหลายจะมองดูผู้ที่พวกเขาเองได้แทง
โหยหาพระเจ้า
ท่านทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปในพระคริสตเจ้า ก็
สวมพระคริสตเจ้าไว้
พระองค์ เ ป็ น พระคริ ส ตเจ้ า -บุ ต รแห่ ง มนุ ษ ย์
จะต้องรับทรมานมากมาย

1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระเยซูเจ้าถูกตรึงบนกางเขน
ในคําของประกาศกเศคาริยาห์ จะมีประกาศกอีกคนหนึ่งที่พระเจ้าจะส่งมา ในประกาศก
คนนั้น พระเจ้าจะ “เทจิตของความเมตตากรุณาและการอ้อนวอน” ลงในจิตใจของท่าน
301

แต่ประกาศกผู้นั้นจะถูกแทง และผู้คนจะไว้ทุกข์เหมือนการไว้ทุกข์ให้กับลูกคนเดียวที่ต้อง
ตาย เป็นการไว้ทุกข์อย่างใหญ่หลวงในกรุงเยรูซาเล็ม เหมือนการไว้ทุกข์เพื่อฮาดัดริมโมน
ณ ที่ราบเมกิดโดน
และวันหนึ่ง มีชายคนหนึ่งเดินสอนธรรมบริเวณทะเลสาบกาลิลี ไปจนถึงบริเวณแม่น้ํา
จอร์แดน ไปจนถึงเยรูซาเล็มและถูกตรึงกางเขนและถูกแทงที่สีข้าง ในขณะที่สอนอยู่ ได้
รักษาคนเจ็บป่วย รักษาคนโรคเรื้อน รักษาคนใบ้และผู้ถูกผีสิง จนกระทั่งปลุกคนตายให้
กลับคืนชีพ จนมาวันหนึ่ง คนผู้นี้ถูกจับด้วยข้อกล่าวหาว่า มากร่อนทําลายศาสนายิวที่ยึด
มั่นและเชื่อว่า พระเจ้าจะทรงไถ่กู้ประชากรให้พ้นจากอํานาจของศัตรูถ้าประชากรถือตาม
พระบัญญัติและธรรมประเพณีอย่างเคร่งครัด โดยที่ชายคนนี้กลับสอนว่า “อาณาจักรของ
พระเจ้ามาถึงแล้ว จงกลับใจและเชื่อในข่าวดี” ด้วยข้อหาของการทําลายศาสนา ชายคนนี้
ถูกส่งตัวขึ้นศาลโรมันด้วยข้อหาเป็นผู้ก่อการกบฏ เป็นอันตรายคุกคามอํานาจของชาว
โรมันผู้ยึดครองปาเลสไตน์อยู่ในขณะนั้น ถึงแม้ว่า ศาลจะไม่เห็นความผิดตามข้อกล่าวหา
แต่ชายคนนี้ก็ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตด้วยการตรึงบนกางเขน และก่อนตายถูกหอกแทง
ที่สีข้าง และคนที่แทงก็มองดูผู้ที่ถูกเขาแทง

1.2 พระเยซูเจ้าตรัสถามว่า “ท่านคิดว่า เราเป็นใคร?”
ชายคนนั้นชื่อเยซู และมีอยู่วันหนึ่ง ท่านได้ถามศิษย์ที่เดินติดตามไปด้วยว่า “คนอื่นคิดว่า
เราคือใคร” คนสมัยนั้นคิดว่า ท่านคือเอลิยาห์ เพราะเพิ่งทําให้ลูกชายของหญิงหม้ายเมือง
นาอินฟื้นจากความตาย เหมือนกับที่เอลิยาห์วอนขอชีวิตให้กับลูกชายของหญิงหม้ายที่
เมืองซาเลปทา บางคนคิดว่าท่านเป็นยอห์นผู้โปรดศีลล้างที่กลับมาเกิดใหม่ เพราะท่านมา
สอนให้กลับใจและเป็นทุกข์ถึงบาปเหมือนกับยอห์น และท่านก็ถามศิษย์ผู้ใกล้ชิดว่า “แล้ว
พวกท่านคิดว่าเราเป็นใคร” ศิษย์ผู้ใกล้ชิดก็ตอบว่า “ท่านคือพระคริสต์ ผู้ที่พระเจ้าทรงส่ง
มา” และท่านก็บอกพวกเขาว่า ใช่ เราคือพระคริสต์ ผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมาตามพระสัญญา
และ “บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมานมากมาย ไม่เป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองบ้านเมือง
จากปุโรหิตและธรรมาจารย์ ต้องถูกประหาร แต่จะกลับเป็นขึ้นมาใหม่ในวันที่สาม” และก็
เป็นเช่นนั้น เพราะชายคนที่ชื่อเยซู ถูกตรึงกางเขน และพวกศิษย์เหล่านี้ได้ประกาศว่า
ท่านกลับเป็นขึ้นมาจริง
วันนี้ ชายคนเดียวกันนี้ถามเราแต่ละคนว่า “ท่านคิดว่า เราเป็นใคร” และเสริมอีกว่า ถ้า
ท่านเชื่อว่าเราเป็นพระคริสตเจ้า “และอยากตามเรามา จงสละตนเอง แบกกางเขนของตน
ทุกวันและติดตามเรา เพราะผู้ที่อยากมีชีวิตรอด จะสูญเสียชีวิตนั้น ส่วนคนที่ยอมตาย
เพราะเห็นแก่เรา ผู้นั้นจะรอดชีวิต”
เมื่อพระองค์ยืนยันว่า พระองค์คือพระคริสต์ พระองค์หมายถึงผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมาเพื่อทํา
ให้แผนการของความรอดสําเร็จจริง พระคริสตเจ้าคือพระเมสสิยาห์ที่พระเจ้าตรัสสัญญา
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ว่า จะเป็นผู้ที่พระองค์ทรงส่งมา มาทําให้พระสัญญาทุกข้อสําเร็จ ไม่ว่าพระสัญญากับอา
อัมและเอวา พระสัญญาโนอาห์และอับราฮัม พระสัญญาผ่านทางโมเสส พระสัญญาผ่าน
ทางประกาศกทั้งหลาย เพียงแต่ว่า พระคริสตเจ้าทรงทําให้พระสัญญานั้นกลับเป็นจริง
ผ่านทางความตาย ไม่ใช่ผ่านทางอํานาจ และในแง่นี้ พระเยซูทรงเรียกพระองค์เองว่า
“บุตรแห่งมนุษย์” คือผู้ที่ได้รับบทบาทและอํานาจในปัจจุบัน แต่จะต้องพบกับชะตากรรม
อันเลวร้ายในบั้นปลายชีวิต และการยอมรับพระองค์ได้ จะต้องผ่านทางการยอมรับว่า
พระองค์กลับคืนพระชนม์ชีพในวันที่สาม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ของความเชื่อ ที่สัมผัสไม่ได้
โดยตรงในประวัติศาสตร์

1.3 ความเชื่อในพระคริสตเจ้าทําให้เราเป็นบุตรของพระเจ้า
และมีคนคนหนึ่งที่ได้เชื่อและประกาศความเชื่อของตนเองแม้ว่า เขาจะไม่ได้เห็นได้สัมผัส
กับพระเยซูขณะยังมีชีวิต คนนั้นคือเปาโล ผู้ซึ่งเขียนถึงชาวกาลาเทียว่า “พวกท่านทุกคน
เป็นบุตรของพระเจ้า อาศัยความเชื่อในพระคริสตเยซู”
คําถามนั้นจึงย้อนกลับมาหาเราในวันนี้ และหากเราเชื่อว่า ชายที่ชื่อเยซูคือพระคริสตเจ้า
ผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมาเพื่อทําให้พระสัญญาในพระธรรมเดิมทั้งหมดกลับเป็นจริง เราก็ถูก
เรียกให้ดําเนินชีวิตให้สอดคล้อง “เพราะทุกคนที่เชื่อและรับศีลล้างบาปในพระคริสตเจ้า ก็
สวมใส่พระคริสตเจ้าเป็นอาภรณ์” มองดูจึงไม่มี “ยิว กรีก ไม่มีทาสหรือไท ไม่มีชายหรือ
หญิง เพราะทุกคนเป็นคนเดียวกันในพระคริสตเยซู และถ้าท่านเป็นของพระคริสตเจ้า ก็
เป็นเชื้อสายของอับราฮัมและเป็นทายาทตามพระสัญญา” เพราะพระคริสตเจ้าคือผู้ที่ทํา
ให้พระสัญญาทุกประการของพระธรรมเดิมที่พระเจ้าตรัสกับมนุษย์กลับเป็นความจริง
การรู้จักและเชื่อในพระคริสตเจ้าจึงเป็นเรื่องของการกระทํา ไม่ใช่เรื่องของการปลี่ยน
แปลงเพียงแค่ความคิด และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ท่าที ซึ่งเป็นท่าทีของความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน เหมือนกับเป็นคนเดียวกัน เพราะเรา “สวมใส่พระคริสต์ เหมือนสวมใส่เสี้อ”
ทําให้เราเป็นเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นคริสต์ เป็นพุทธ เป็นไทยเป็นอื่น เป็นคนรวยคนจน
คนดีคนไม่ดี เพราะไม่ใช่เราอีกต่อไปที่มีชีวิต แต่เป็นพระคริสต์ที่เราเชื่อ ที่มีชีวิตอยู่ในตัว
เรา ทําให้เราทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าเหมือนกัน

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
ประดับตกแต่งหน้าวัด หรือหน้าพระแท่น หรือตู้ศีล ด้วยคําพูดตัวใหญ่ๆ “เราคือใคร?”
เพื่อให้ทุกคนที่มาร่วมพิธีได้หาคําตอบจากคําถามที่ว่า “ท่านคิดว่า เราคือใคร?” หรือ
อาจจะมีการแห่พระวรสารทั้ง 4 โดยให้เน้นพระวรสารที่บรรจุพระประวัติของพระเยซูเจ้า
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2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- แห่พระคัมภีร์ หรือ พระวรสารทั้ง 4 ในขบวนแห่ด้วย
- พิธีกร ควรเน้น หรือตั้งคําถามทักทาย “เราคือใคร?”
- พระสงฆ์ทักทายสัตบุรุษด้วยคําพูดของพระเยซูเจ้า “สันติ
สุขจงอยู่กับพวกท่าน” ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม มองดูทุกคน
ภาควจนพิธีกรรม
- ควรให้ผู้อ่านใช้การ “เล่า” แทนการอ่านธรรมดาๆ
- บทเทศน์ ควรจะให้มีการแบ่งปันความคิดจากสัตบุรุษว่า
“พวกท่านคิดว่าพระเยซูเจ้าคือใคร?” และเน้นความเชื่อ
ของผู้เทศน์ในองค์พระเยซูเจ้า
- บทภาวนาของมวลชน ควรสวดให้ ค วามเชื่ อ ในปั จ จุ บั น
ด้วย
- บทข้าพเจ้าเชื่อควรแยกให้เห็นเป็นข้อๆ ว่าพระเยซูเจ้าคือ
ใคร
ภาคบูชาขอบพระคุณ
- การแห่ของถวาย ควรเปิดโอกาสให้ถวายความตั้งใจ และ
ความคิดเกี่ยวกับความเชื่อที่มีชีวิต
-

-

บทขอบพระคุณ ควรบรรจุเรื่องราวชีวิตของพระเยซูเจ้าทั้ง
ครบ
พิธีรับศีล ควรเน้นการรับพระกายของพระเยซูในภาคที่
เป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้

ปิดพิธี
-

เน้นการไปปฏิบัติตามความเชื่อในชีวิตประจําวัน
เพลงจบพิธีควรเป็นการตอกย้ําในมิติแห่งความเชื่อในพระ
คริสตเจ้า
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3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
เรารู้จักพระคริสตเจ้าอาศัยพระวรสาร โดยที่เราไม่ได้สัมผัสกับพระองค์เหมือนบรรดาอัคร
สาวกได้รับโอกาสนั้นๆ แต่เราก็มั่นใจและเชื่อว่าพระองค์คือใคร และความเชื่อในพระองค์
ไม่มีทางผิดพลาดได้ ดังนั้น การรู้จักพระองค์นําเราแต่ละคนให้ค้นคว้าและศึกษาถึงตัวของ
พระองค์อย่างลึกซึ้งมากขึ้น

3.1 ท่าทีของคริสตชน
คริสตชนควรมีท่าทีของการต้อนรับพระองค์อย่างที่พระองค์เป็น อย่างที่เรานิยามพระองค์
อย่างที่เราแต่ละคนเข้าใจในพระองค์ ถ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระบุตรของพระเจ้า
เราต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นบาปได้ นี่เป็นขั้นตอนแรกของการเชื่อในพระองค์
การเชื่อด้วยใจเป็นท่าทีแรกของคริสตชน

3.2 การดําเนินชีวิต (ตามท่าที)
การปฏิบัติตนของคริสตชน ให้สอดคล้องกับความเชื่อในพระเยซูเจ้า มีหลายวิธีด้วยกัน
ตัวอย่างเช่น
-

การศึกษาประวัติของพระองค์

-

การอ่านข้อเขียนหรือหนังสือที่เกี่ยวกับพระองค์

-

การสวดภาวนาต่อพระองค์เป็นประจํา และสม่ําเสมอ

-

การแบ่งปันเรื่องราวของพระองค์ที่เราเชื่อแก่ผู้อื่นรอบข้าง

ซึ่งวิธีการเหล่านี้ทําให้เราเข้าถึงพระองค์มากยิ่งขึ้น
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อาทิตย์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา
ความตั้งใจแน่วแน่ในการสถาปนาพระอาณาจักรพระเจ้า
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์ : พระคริสตเจ้า ทรงซื่อสัตย์ต่อภารกิจที่
ได้รับ
ท่าทีคริสตชน : ความไม่ลังเล
การดําเนินชีวิต : การปฎิบัติตามคําสอนของพระเยซูเจ้าด้วยความ
ตั้งใจแน่วแน่
บทนํา
การหันหลังกลับและเดินจากไปโดยปราศจากความเด็ดเดี่ยว เกิดขึ้นได้ง่ายในทุกครั้งที่เรา
พบกับความยากลําบาก ชีวิตคริสตชนถูกเรียกให้ติดตามพระเยซูเจ้าด้วยความพร้อมและ
ตั้งใจที่จะเป็นสานุศิษย์ของพระองค์อย่างแท้จริง แต่พระองค์ก็ได้ทรงมอบอิสรภาพให้กับ
เราคริสตชนในการเลือก ซึ่งพระเยซูเจ้าไม่ได้คาดหวังที่จะได้จํานวนคริสตชนมากมาย แต่
พระองค์ ท รงประสงค์ ที่ จ ะได้ ผู้ ติด ตามพระองค์ ที่มี ค วามพร้ อมที่จ ะทํา ทุ ก อย่า งตามที่
พระองค์ ประสงค์ใ ห้ พวกเขาได้ กระทํ าด้วยดวงใจที่เด็ดเดี่ยวและมั่นคงในการติดตาม
พระองค์อย่างแท้จริง จากพระวาจาพระเจ้าโดย นักบุญลูกาวันนี้ “จงตามเรามาเถิด” จึง
เป็นเรื่องท้าทายบรรดาศิษย์และคริสตชนทุกคน

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 1 พกษ 19 : 16ข,
19-21
เพลงสดุดี สดด 16
บทอ่านที่ 2 กท 4 : 31ข-5 : 1,
13-18
พระวรสาร ลก 9 : 51-56

เอลีชาก็ลุกขึ้นตามเอลียาห์ไป
พระเจ้าทรงเป็นส่วนมรดกของข้าพเจ้า
ท่านได้รับเรียกมาสู่อิสรภาพ
พระองค์ ท รงตั้ ง พระทั ย แน่ ว แน่ จ ะไปกรุ ง
เยรูซาเล็ม ข้าพเจ้าตามท่านไป ไม่ว่าท่านจะไป
ทางใด
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระคริสตเจ้าผู้รับมอบหมายภารกิจด้วยความซื่อสัตย์
ภารกิ จ หลั ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ พ ระเยซู เ จ้ า ได้ ท รงรั บ มอบหมาย คื อ การเสริ ม สร้ า งพระ
อาณาจักรของพระเจ้าในโลกนี้ พระองค์ทรงกระทําตามหน้าที่ของพระองค์ ด้วยชีวิตที่
เป็นแบบอย่าง ด้วยการท้าทายบุคคลต่างๆ ที่จะมาเป็นผู้ร่วมส่วนในภารกิจที่พระองค์ได้
ทรงรับมอบหมาย และภารกิจดังกล่าวนี้มาถึงเราทุกคนโดยอาศัยศีล ล้างบาป จึงเป็น
หน้าที่หนึ่งสําหรับคริสตชน ที่จะมีส่วนร่วมในภารกิจที่จะเสริมสร้างพระอาณาจักรของ
พระเจ้า

1.2 พระเยซูเจ้าผู้นําที่มีความเด็ดเดี่ยว
พระเยซูเจ้าทรงให้แนวทางในการเป็นผู้ติดตามพระองค์ ซึ่งเรียกร้องความเด็ดเดี่ยว
มั่นคงในการตอบรับการเลือก และเรียกของพระองค์ แม้จะรู้ถึงการได้มาซึ่งการติดตาม
พระองค์ อาทิเช่น ความยากลําบาก, การกดขี่ข่มเหง ดูถูกเหยียดหยาม การสละทรัพย์
เงิน ทอง บิดามารดา และละทิ้งทุกสิ่งเพื่อติดตามพระเยซูเจ้า การติดตามพระองค์เป็น
ความพร้อมที่จะตอบสนองการท้าทายและการเรียกของพระ และทันทีทันใดด้วยความเด็ด
เดี่ยว เช่น “เอลีชาลุกขึ้นตามเอลียาห์ไป” บุคคลที่คิดจะตามพระองค์ จะต้องทนกับ
อุปสรรค แม้แต่พระเยซูเจ้าเอง คําพูดเชิญชวนของพระองค์ “จงตามเรามาเถิด” ดูเหมือน
จะทําให้สานุศิษย์ลังเลใจมากกว่าเสียอีก พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องให้มีความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจ เพราะภารกิจของพระองค์นั้นสําคัญกว่า เร่งด่วนกว่าสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ สิ่งสร้าง
ทั้งหลายกําลังรอคอยการปรากฎอย่างแท้จริงของพระอาณาจักรของพระเจ้า ในชีวิตและ
หมู่คณะคริสตชน โลกเป็นเหมือนคนป่วยที่คอยหมอ คอยยาเพื่อมาบําบัดรักษาพวกเขา
อย่างรวดเร็วและอย่างดีที่สุด ดังนั้น พระเยซูเจ้าจึงทรงเรียกร้องผู้ติดตามพระองค์ให้มี
ความมั่นคงเด็ดเดี่ยวในการทําหน้าที่เสริมสร้างพระอาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้ เมื่อ
คนหนึ่ ง จั บ คั น ไถ แต่ หั น กลั บ ไปมองข้ า งหลั ง จะทํ า ให้ เ ขาไม่ เ หมาะสมสํ า หรั บ พระ
อาณาจักรของพระเจ้า

1.3 พระคริสตเจ้าผู้อยู่เคียงข้างทุกคน
พระเยซูเจ้ามิใช่แค่ท้าทาย และเป็นผู้นําที่เด็ดเดี่ยวเท่านั้น แต่พระองค์ทรงอยู่เคียงข้าง
บรรดาศิษย์เสมอ ทรงสอนเขาให้ดําเนินชีวิตในความรัก “จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรัก
ตนเอง” ด้วยความผูกพันและอยู่เคียงข้างด้วยความรักนี้จะทําให้ภารกิจของพระองค์
สําเร็จไป
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2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
บรรยากาศของการฉลองเป็นการขอบพระคุณพระที่ทรงเรียกและเลือกแต่ละคนให้เป็น
ศิษย์ติดตามพระองค์โดยผ่านทางศีลล้างบาป และหล่อเลี้ยงและแนะนําแต่ละคนด้วยพระ
วาจาของพระองค์ ซึ่งเชิญชวนให้แต่ละคนเป็นผู้ที่จะติดตามพระองค์อย่างเด็ดเดี่ยวในการ
เสริมสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า จึงเป็นโอกาสทําให้แต่ละคนมองดูชีวิตถึงการตอบ
รั บ เสี ยงเรีย กของพระองค์ พระคุณ และพระพรต่ างๆ ในชีวิต ว่า แต่ล ะคนได้ ใ ช้ใ นการ
ติดตามพระเยซูเจ้าด้วยความเด็ดเดี่ยวและเสริมสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้ามากน้อย
แค่ไหน

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- บทนํา ประกาศหัวข้อ และสาระสําคัญ
- คําทักทาย อาจจะใช้จากพระวรสาร “ใครที่เอามือจับคัน
ไถแล้วเหลียวหลัง ผู้นั้นก็ไม่เหมาะสมกับพระอาณาจักร
ของพระเจ้า” เพื่อเชิญชวนและท้าทายให้ติดตามพระเยซู
เจ้าอย่างแท้จริง
- พิ ธี ส ารภาพบาป เชิ ญ ชวนให้ คิ ด ถึ ง การที่ แ ต่ ล ะคน ที่ ยั ง
ไม่ได้ประพฤติตนเป็นศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูเจ้า
ภาควจนพิธีกรรม
ช่วงของการรับฟังและรําพึง
- พิธีกรอ่านบทนําและเชิญชวนให้แต่ละคนฟังพระวาจาด้วย
ความตั้ ง ใจ เพื่ อ พระวาจาเป็ น อาหารหล่ อ เลี้ ย งและ
คําแนะนําบุคคลที่จะเป็นผู้ติดตามพระองค์
- บทเทศน์ เชิญชวนและท้าทายในการติดตามพระเยซูเจ้า
ด้วยใจที่อิสระและเด็ดเดี่ยวในทุกรูปแบบของชีวิต
ช่วงตอบรับพระวาจา
- บทภาวนาของมวลชน ควรเสริมภาวนาเพื่อกระแสเรียก
สําหรับพระสงฆ์ นักบวชให้ติดตามพระเยซูอย่างแท้จริง
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ภาคบูชาขอบพระคุณ
-

ร้องเพลง “บทข้าแต่พระบิดา” โดยเชิญชวนให้คิดถึงชีวิต
ของพระเยซูเจ้า ที่ทําตามน้ําพระทัยของพระบิดา

ปิดพิธี
-

เชิญชวนและท้าทายให้กล้าที่จะติดตามพระเยซูเจ้าด้วย
ความเด็ดเดี่ยว

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้า
ในชีวิตของแต่ละคนมีการท้าทายมากมายในชีวิตที่เป็นอุปสรรค เป็นการเชิญชวนที่จะทํา
ให้เราต้องเหลี่ยวหลังจากคันไถหรือภารกิจที่เรากระทําอยู่กับพระเยซูเจ้า ซึ่งทําให้เราไม่
สามารถติดตามพระเยซูเจ้าได้อย่างเต็มที่ด้วยความเด็ดเดี่ยว ในชีวิตจริงหลายครั้งอาจทํา
ให้คริสตชนหลายคนบอกกับพระเยซูเจ้าว่า เดี๋ยวก่อน ขอเวลาหน่อย พรุ่งนี้ก็แล้วกัน ฯลฯ
เมื่อเสร็จภารกิจของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าก็จะติดตามพระองค์ ข้าพเจ้าก็จะทํางานของ
พระองค์แต่การเป็นศิษย์ติดตามพระองค์อย่างแท้จริง ต้องเป็นการพร้อมทันทีและเด็ด
เดี่ยว ที่จะไปและทํางานกับพระองค์โดยไม่มีข้อแม้

3.1 ท่าทีของความไม่ลังเล
พระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของการกระทํา และการติดตามน้ําพระทัยของพระบิดาเจ้า
ด้วยชีวิตที่เต็มไปด้วยความยินดี และด้วยใจอิสระ บัดนี้พระองค์ให้ทางเลือก การท้าทาย
การเชิญชวนแต่ละคนในการติดตามหนทางของพระองค์ ด้วยความซื่อสัตย์และเด็ดเดี่ยว
ไม่ บั ง คั บ ให้ ย อมรั บ แต่ ใ ห้ อิ ส ระในการยอมรั บ หรื อ เดิ น จากไป ซึ่ ง ถ้ า ใครคิ ด จะอยู่ กั บ
พระองค์ ก็ต้องพร้อมที่จะสละทุกสิ่ง เพื่อเป็นศิษย์ที่แท้จริงของพระองค์ โดยที่เราจะไม่
ลังเล หรือสงสัยประการใด

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามท่าที)
ทุกชีวิตมีการเลือก มีการตัดสินใจ ที่จะทําอะไรสักอย่าง การเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า
ก็ต้องเลือกและตัดสินใจติดตามพระองค์อย่างจริงจัง ดําเนินชีวิตคริสตชนอย่างเปิดเผย
การแสดงออกและแสดงตนว่าเป็นคริสตชนโดยที่ไม่มีความละอายอย่างใด
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อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา
อาณาจักรพระเจ้าอยู่ใกล้ท่านแล้ว
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์ : พระคริสตเจ้า ทรงส่งศิษย์ออกไปประกาศ
ความรอด
ท่าทีคริสตชน : พร้อมรับภารกิจ
การดําเนินชีวิต : ดําเนินชีวิตตามภารกิจของการเป็นศิษย์ ไม่ว่าจะต้อง
ประสบกับปัญหาและอุปสรรคเพียงใด
บทนํา
ในบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมกล่าวว่า คนหนึ่งจะสามารถมีความเชื่อในพระ
คริสตเจ้าได้ ถ้าเขาได้รับและได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ ดังนั้นความเชื่อเรียกร้องการ
เติบโตด้วยการสั่งสอน และด้วยการประกาศ แต่ยังมีประชาชนจํานวนมากที่ยังไม่เคยได้
ยินและรู้จักพระเยซูเจ้า คริสตชนจึงถูกเรียกร้องและทําหน้าที่ประกาศความรักของพระ
เยซูเจ้า ประกาศอาณาจักรของพระเจ้า ในบทพระวรสารเริ่มต้นโดยการแสดงถึงความ
ต้องการผู้ร่วมงานยิ่งจํานวนมากที่จะมาร่วมงานกับพระองค์ในการประกาศข่าวดี โดยที่
พระองค์จะอยู่เคียงข้างพวกเขาเสมอ

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 อสย 66 : 10-14

เราจะบันดาลให้สันติสุขหลั่งไหลมาสู่เธอเหมือน
แม่น้ํา
เพลงสดุดี สดด 66
ทั่วพื้นพิภพจงส่งเสียงชื่นบานถวายพระเจ้าเถิด
บทอ่านที่ 2 กท 6 : 14-18
ข้าพเจ้ามีรอยประทับตราของพระเยซูเจ้าอยู่ใน
กายข้าพเจ้าแล้ว
พระวรสาร ลก 10 : 1-12,17- สันติสุขของท่านจะอยู่กับเขา
20
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระคริสตเจ้าผู้ดําเนินภารกิจแห่งความรอดพ้น
ภารกิจของพระเยซูเจ้ายังคงดําเนินอยู่ต่อไป ในขณะที่คริสตชนหลายคนยังไม่ได้ตระหนัก
ถึงชีวิต และอาณาจักรของพระเจ้าที่อยู่ใกล้เข้ามาแล้ว หลายคนยังไม่รู้จักพระนามของ
พระองค์และข่าวดีแห่งความรอดพ้น พระองค์ยังคงต้องทําหน้าที่นําความรอดพ้นสู่มวล
มนุษย์ ด้วยการส่งผู้ร่วมงานออกไปประกาศข่าวดีเกี่ยวกับความรอดพ้นนี้ การประกาศจึง
เป็นเรื่องและหน้าที่ของเราคริสตชนแต่ละคน มั่นคงไม่เพียงที่จะมีแต่ความเชื่อเท่านั้นใน
ฐานะคริสตชนคนหนึ่ง หรือคงไม่เพียงพอที่จะรักษาบทบัญญัติต่างๆ แต่ต้องเชื่อในคํา
สัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริง โดยการปฏิบัติและกล่าวประกาศในชีวิตของคริสตชนแต่ละ
คน เหมือนดังที่พระเยซูเจ้าผู้เป็นแบบอย่างที่ดีเลิศด้วยตัวของพระองค์เอง

1.2 พระคริสต์เป็นผู้นําสันติที่แท้จริง
การประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าที่กําลังใกล้เข้ามาแล้ว เป็นการเปิดเผย
แผนการณ์แห่งความรอดพ้น และนําพระเยซูเจ้าสู่พวกมนุษยชาติ ผู้ที่ประกาศนั้นได้รับ
การหล่อเลี้ยงจากพระวาจาของพระองค์ ความมั่นใจ การสถิตอยู่ของพระองค์ในทุกๆ ที่
ที่พวกเขาจะออกไปประกาศข่าวดี เขาจะเป็นผู้นําความรัก สันติภาพสู่ทุกคนที่เปิดใจกว้าง
ต้อนรับพระวาจา ซึ่งเป็นข่าวดีแก่ ทุกคนที่ยังอยู่ห่างไกล และยั งไม่รู้เกี่ยวกับข่าวดีอัน
ยิ่งใหญ่นี้

1.3 พระคริสต์ผู้ให้คําสัญญาแห่งความรอดพ้น
พระเยซูเจ้าบุคคลที่เปี่ยมด้วยความรัก และเมตตา พระองค์ทรงสร้างความมั่นใจให้แก่
บรรดาประกาศกและผู้ติดตามพระองค์ พระองค์ทรงให้ความหวังและความมั่นใจ ถึงผล
แห่งการทํางานเพื่อพระองค์ พวกเขาจะไม่ถูกทอดทิ้ง จะไม่ถูกสบประมาท เหมือนดังใน
โลกปัจจุบันนี้ ที่ต้องพบกับความยากลําบากในการติดตามพระองค์ พระองค์จะทรงดูแล
และอวยพรบุคคลที่ติดตามและทํางานในนามพระองค์ พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งพวกเขา
แต่จะทรงค้ําชู ดูแล เป็นกําลังใจ จดจําชื่อพวกเขาไว้ในเมืองสวรรค์ คริสตชนแต่ละคนจึง
ต้องตระหนักและเต็มเปี่ยมด้วยหวังและมั่นใจในองค์พระเยซูเจ้า ผู้ทรงเรียกเราให้เป็นผู้
ประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้นของพระองค์

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
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2.1 บรรยากาศของการฉลอง
บรรยากาศของการฉลองเป็นบรรยากาศแห่งการเชิญชวนให้มาร่วมส่วนในการประกาศ
ข่าวดีที่เต็มไปด้วยความหวังและภูมิใจที่ได้พระเยซูเจ้ามาครอบครอง และให้ทุกคนได้
ตระหนักถึงการที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันประกาศและเสริมสร้างพระอาณาจักรของพระ
เจ้า มองถึงความต้องการต่างๆ ในพระศาสนจักรที่ยังรอความช่วยเหลือ และการมีส่วน
ร่วมของคริสตชน ที่ถูกเรียกให้เป็นผู้ติดตามพระเยซูเจ้า
นอกนั้ นอาจจะจั ดบรรยากาศแห่ งการเชิญ ชวนเยาวชนให้มาร่วมส่ วนในงานของพระ
ศาสนจักร ที่ยังต้องการบุคคลที่เสียสละอย่างแท้จริงในการติดตามพระเยซูเจ้า

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- บทนํา ประกาศหัวข้อและสาระการฉลอง
- คําทักทาย อาจจะใช้คํา “ข้าวที่จะต้องเก็บเกี่ยวมีมาก แต่
คนงานมีน้อย” และ “อาณาจักรของพระเจ้าใกล้เข้า
มาแล้ว” เพื่อเชิญชวนให้ตระหนักถึงความต้องการของ
พระศาสนจักร ในการเผยแพร่พระวาจา
- พิธีสารภาพบาป พิจารณาถึงความเย็นเฉยในการประกาศ
ข่าวดีของพระองค์ในฐานะที่เราเป็นคริสตชน
ภาควจนพิธีกรรม
ช่วงรับฟังพระวาจาและรําพึง
- เชิญชวนให้อ่านบทอ่านแต่ละบทอย่างช้าๆ และด้วยความ
สง่า อีกทั้งมีการตบแต่งที่ประกาศพระวาจาเพื่อเชิญชวน
ให้เห็นถึงความสําคัญของพระวาจาและการประกาศพระ
วาจาของพระองค์
- บทเทศน์ ควรสรุปถึงการที่พระอาณาจักรอยู่ใกล้แล้ว แต่
ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ และยังคงนิ่งเฉยกับชีวิตในการ
เป็นคริสตชน หรืออาจจะเน้นถึงการเป็นผู้ประกาศและ
ติดตามพระเยซูเจ้า
-

บทภาวนาของมวลชน ให้กลุ่มเด็กหรือเยาวชนเป็นผู้อ่าน
คนละข้อ เพื่อสร้างและส่งเสริมในการมีส่วนร่วมการป็นผู้
ประกาศพระวาจา

ภาคบูชาขอบพระคุณ
-

เวลาเตรียมเครื่องบูชา อาจให้เยาวชนถวายเครื่องหมาย
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-

-

-

หรือสัญญลักษณ์ของการเป็นผู้ประกาศพระวาจาและให้
ความหมายขณะที่นํามาถวาย เช่น ย่าม, ไม้เท้า, รองเท้า,
พระคัมภีร์
บทนําขอบพระคุณเลือกแบบที่ 1 “พระธรรมล้ําลึกปัสกา
และประชากรของพระเจ้า”
ขับร้องบทประกาศพระธรรมล้ําลึกแห่งความเชื่อ
บทข้าแต่พระบิดา มีการเชิญชวนให้สวดด้วยความจริงใจ
และพนมมือขณะสวด
หลังรับศีลมหาสนิท อาจใช้เวลาเงียบสักครู่หนึ่ง เพื่อเลือก
ข้อตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกาศพระวาจาของพระได้อย่างดี

ปิดพิธี
-

เน้นการไปประกาศพระวาจาด้วยความเชื่อและไว้วางใจ
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3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้า
ผู้ประกาศถึงข่าวดีของพระเยซูเจ้าในสังคมปัจจุบัน จะต้องพบกับปัญหา อุปสรรค และ
ความยากลําบากมากมาย แต่ด้วยความมั่นใจ ว่าพระองค์จะอยู่เคียงข้างเสมอ งานอัน
มากมายของพระศาสนจักร ต้องเป็นหน้าที่ของเราทุกคนและแต่ละคนในฐานะคริสตชนที่
จะต้องเปิดใจ ร่วมมือ น้อมรับภารกิจ และออกไปประกาศข่าวดีตามที่พระองค์จะจัดส่ง
เราไป

3.1 ท่าทีของความหวัง
คริสตชนที่คิดจะร่ วมงานและเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า ต้องไม่หมดความหวัง และ
กําลังใจในการปฏิบัติตามภารกิจที่พระองค์ทรงมอบหมายตามรูปแบบชีวิตของเขา ตรงกัน
ข้ามกับต้องกระตือรือร้นมีความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวดีแห่งความรอดด้วยชีวิตจริง
ในทุกๆ เวลา และทุกๆ โอกาส

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามท่าที)
ชีวิตต้องไม่หยุดที่ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ แต่จะต้องดําเนินชีวิตด้วยความไว้วางใจ และ
เชื่อมั่นในพระเยซูเจ้า พร้อมทําหน้าที่สานุศิษย์ของพระองค์อย่างดีที่สุด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ตามบทบาทของตน เช่น ความเป็นพ่อ-แม่-ลูก, ความเป็น ครู-ศิษย์, ความเป็นหัวหน้า
ผู้บริหาร-ความเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงาน ฯลฯ ตามบทบาทหน้าที่ของตน
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อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
บทบัญญัติในพระอาณาจักร
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์ : พระคริสตเจ้า ผู้ประทานพระบัญญัติความ
รักสําหรับประชากร
ท่าทีคริสตชน : รับฟัง
การดําเนินชีวิต : ดําเนินชีวิตตามพระบัญญัติแห่งความรัก
บทนํา
คริสตชนเมื่อได้ชื่อว่าเป็นคริสตชนต้องปฏิบัติตน และเป็นคริสตชนอย่างแท้จริง คริสตชน
ไม่สามารถบอกกับทุกคนว่า ตัวเองคือใครได้ ถ้าเขาไม่ได้ปฏิบัติตาม และติดตามพระเยซู
เจ้าอย่างแท้จริง เพราะมิฉะนั้นแล้ว เขาจะเป็นคริสตชนที่มีแต่ชื่อ เราจึงต้องหันมามอง
หน้าที่ที่เราแต่ละคนต้องทํา เนื้อที่แห่งการเป็นคริสตชนจะต้องถูกแสดง และเห็นได้ในชีวิต
จริง โดยเฉพาะในบัญญัติแห่งความรัก ต้องหลั่งไหลจากดวงใจที่เต็มเปี่ยมและพร้อมที่รัก
ซึ่งต้องกลับถวายเป็นท่าทีพื้นฐานของคริสตชนที่จะรักพระเจ้าเหนือกว่าสิ่งอื่น และรัก
เพื่ อนมนุษ ย์ ผู้ที่ต กระกําลํ าบาก ผู้ที่ขัดสน ผู้ ยากจน ฯลฯ เพราะบุค คลเหล่านั้นเป็ น
“เพื่อนมนุษย์” เหมือนเรา

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 ฉธบ 30 : 10-14
เพลงสดุดี สดด 69
บทอ่านที่ 2 คส 1 : 15-20
พระวรสาร

ลก 10 : 25-37

ถ้อยคํานั้นอยู่ใกล้เจ้า เพื่อเจ้าจะได้ปฎิบัติตาม
ท่ า นผู้ ต่ํ า ต้ อ ย จงแสวงหาเถิ ด แล้ ว จิ ต ใจของ
ท่านจะมีชีวิตชีวา
สรรพสิ่งถูกเนรมิตสร้างมาโดยพระองค์ และเพื่อ
พระองค์
แล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้า
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1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 บทบัญญัติเอก
เพื่อเป็นคริสตชนและผู้ติดตามพระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง เราจําเป็นต้องรู้และตระหนักถึง
บทบัญญัติเอกในชีวิตคริสตชน “จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้ าสุดใจ สุดกําลังและ
ความคิดของเจ้า และจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” จากในพระธรรมเก่า (เฉลย
ธรรมบัญญัติ) โมเสสย้ําให้ชาวอิสราเอลถือตามบทบัญญัติ “กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าของเจ้าด้วยสิ้นสุดดวงใจ และสุดวิญญาณของเจ้า” แต่ในพระธรรมใหม่ (นักบุญลู
กา) พระเยซูเจ้าบอกให้เรารักทั้งพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ คงเป็นสิ่งที่ยากลําบากถ้าเรา
บอกว่า เรารักพระเจ้า แต่ในชีวิตจริงเราไม่เคยรักเพื่อนพี่น้องอย่างแท้จริง แต่เป็นไปเพื่อ
ผลประโยชน์หรือสังคมทางธุรกิจ ฯลฯ ความรักที่เรามีต่อพระเจ้าต้องเป็นเครื่องหมายแห่ง
ความหมายแห่งความเชื่อ และกุญแจที่จะเปิดเราแต่ละคนออกสู่ความรักที่เราต้องมีต่อ
ผู้อื่น เพราะทุกคนเป็นพี่น้องกัน คริสตชนจึงถูกเรียกร้องให้ถือตามบทบัญญัติแห่งความรัก
และประพฤติตัวเยี่ยงชาวสะมาเรียที่ดี ที่พร้อมที่จะรักรับใช้ ช่วยทุกคน แม้กระทั่งศัตรูของ
ตัวเอง

1.2 พระเยซูเจ้าแบบอย่างแห่งความรัก
พระเยซูเจ้าทรงสอนและมอบแบบอย่างที่ล้ําค่า คือ แบบอย่างแห่งความรักแก่เราแต่ละ
คน ความรักที่มีแต่ให้ พร้อมที่จะอภัยกับทุกคน ซึ่งพระองค์พยายามเชิญชวนให้เราดู และ
เลียนแบบในชีวิตของพระเยซูเจ้าเอง ความรักที่พระองค์มอบแก่เรา เป็นสิ่งที่เราจะหาได้
ยาก หรือน้อยคนนักที่จะกระทําได้นั้น คือ ความรักที่รักจนพร้อมที่จะมอบชีวิต กางเขน
ของพระองค์เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความจริงแห่งความรักนี้ ดังในจดหมายนักบุญเปาโล
ถึงชาวโคโลสี ในวันนี้ที่ว่า “พระองค์โปรดให้ทุกสิ่งมีสันติ อาศัยพระโลหิตที่ทรงหลั่งบนไม้
กางเขนของพระองค์”
ดวงพระทัยของพระองค์เต็มเปี่ยมด้วยความรัก ปราศจาก
ความแค้น ความเกลียดชัง พยาบาท อย่างที่เรามนุษย์มี เมื่อมีใครต้องมาทําให้เราเจ็บช้ํา
เสียใจ คริสตชนมีแบบอย่างที่ดี คือ องค์พระเยซูเจ้า ดังนั้น การที่ตามบทบัญญัติแห่งความ
รัก จึงเรียกร้องให้เราแสดงความรักต่อพระ และเพื่อนมนุษย์ ด้วยดวงใจดวงเดียวกัน และ
ด้วยการติดตามพระเยซูเจ้า ด้วยความรักนี้คริสตชนจึงต้องออกแรง และกระทําอย่างที่
พระองค์ พูด และ กระทํา คือ รักทุกคน แม้ดูเหมือนจะยากลําบาก แต่ถ้าเราต้องการ
ติดตามพระเยซูเจ้า และยึดพระองค์เป็นแบบอย่างแห่งความรักอย่างแท้จริง คริสตชนต้อง
ดําเนินชีวิตเป็นพยานถึงความรัก ดังที่พระองค์ทรงกระทํา เพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความ
รักที่เราแต่ละคนมีต่อพระเจ้าอย่างแท้จริง เหมือนกับ สดด 69 ที่เน้นว่า พระเจ้าทรงรักคน
ขัดสน คนขาดแคลน ฯลฯ ซึ่งเขาเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนเรา
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2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
บรรยากาศควรเป็นบรรยากาศแห่งความรัก การมีส่วนที่จะช่วยให้คริสตชนตระหนักถึง
หน้าที่ การถือตามบทบัญญัติที่พระเยซูเจ้าประทานให้อีกทั้งยังต้องช่วยส่งเสริมให้คริสต
ชนตระหนักถึง การส่งเสริมซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ในกลุ่มคริสตชน
ด้วยและสังคมรอบๆ ไม่ว่าเขาจะเป็นใครหรือนับถือศาสนาใดก็ตาม บรรยากาศต้องช่วย
ให้คริสตชนมีความรักที่จะเป็นสื่อแห่งความรักของพระเยซูเจ้าต่อทุกๆ คน เพื่อเชิญชวน
ให้คริสตชนกล้าปฏิบัติในชีวิตจริง

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- บทนํา ประกาศหัวข้อ และสาระของการฉลองให้ตรงกับ
หัวข้อดังกล่าว
- คําทักทาย อาจใช้คําที่คํานึงถึงคําว่า “เพื่อนแท้” หรือ
“รักแท้” คุณลักษณะแห่งความรักที่พระเยซูเจ้ามอบให้
เป็นแบบอย่าง
- พิธีสารภาพบาป เชิญชวนให้ย้อนดูในชีวิตในอดีตที่คริสต
ชนยังไม่สามารถแสดงความรักเยี่ยงคริสตชน
- บทร่ํ า วิ ง วอน อาจแต่ ง บทภาวนา เพื่ อ ขออภั ย ในการไม่
สามารถแสดงความรักในชีวิตจริง และตอบรับด้วยคํา “ข้า
แต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ”
ภาควจนพิธีกรรม
- บทเทศน์ ควรเน้ น เรื่ อ งของความรั ก และกิ จ เมตตา การ
เป็นคริสตชนที่แท้จริง จะต้องปฏิบัติในชีวิต
- การถือถุงทานวันนี้ หรือ กล่องรับบริจ าค ทางวัดอาจจะ
จั ด ทํ า เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นความรั ก ต่ อ เพื่ อ นมนุ ษ ย์ ที่
ยากจนก็ได้
- บทภาวนาของมวลชน สวดเพื่ อ ความรั ก ความมี เ มตตา
กรุณาต่อผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ยากจนขัดสน
ภาคบูชาขอบพระคุณ
- ควรเลื อ กบทนํ า ขอบพระคุ ณ ของวั น ธรรมดา แบบที่ 8
“พระคริสตเจ้าผู้ทรงบรรเทาความทุกข์ยาก”
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-

-

สวดบทข้าแต่พระบิดาด้วยการพนมมือ
เชิญชวนให้มอบสันติสุขด้วยการไหว้ช้าๆ และยิ้ม โดยอาจ
มี ก ารกล่ า วนํ า และเชิ ญ ชวนก่ อ น เพราะสิ่ ง นี้ เ ป็ น
เครื่องหมายแห่งความรัก
รับศีล มหาสนิทให้มี การขั บร้องเพลงที่เกี่ยวกับความรัก
โดยเฉพาะความรักของพระเยซูเจ้าที่มีต่อเรา

ปิดพิธี
-

ให้ดําเนินชีวิตด้วยความรัก เหมือนดังประโยคสุดท้ายของ
พระวรสารในวั น นี้ ที่ ว่ า “ท่ า นจงกลั บ ไปและทํ า
เช่นเดียวกันเถิด”

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้า
ในชีวิตจริงแห่งการเป็นคริสตชนคนหนึ่ง ยังคงมีเสียงดังก้องอยู่ในดวงใจของเราแต่ละคน
ที่จะต้องไม่นิ่งเฉย แต่จะต้องลงมือปฏิบัติ ทําชีวิตให้เราเป็นพระเยซูเจ้าที่เต็มเปี่ยมด้วย
ความรักอีกคนหนึ่งในครอบครัว หมู่เพื่อนฝูงที่ทํางาน และในสังคมที่เราอาศัยอยู่ ปฏิบัติ
ต่อทุกคนด้วยความรักที่เสมอภาค และดวงใจที่ไม่แบ่งแยกใดๆ ทั้งสิ้น แบบฉบับแห่งความ
รักของพระเยซูเจ้าต้องเป็นแบบฉบับแห่งการดํารงชีวิตของเราแต่ละคน

3.1 ท่าทีของผู้มีความรัก
เราสามารถรักทุกคนได้ ถ้าเรายึดเอาพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่าง ทําอย่างพระองค์ พูดอย่าง
พระองค์ ศัตรูและผู้ที่เราเกลียดชังก็จะจางหายไปจากชีวิต อีกทั้งเรายังคงต้องยึดเอา
ความคิดที่ว่า เราไม่สามารถรักพระเจ้าได้อย่างสุดดวงใจ ถ้าเราปราศจากการรักต่อเพื่อน
มนุษย์อย่างสุดดวงใจเช่นเดียวกัน

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามท่าที)
การดําเนินชีวิตตามบทบัญญัติแห่งความรักของพระองค์ การเป็นคริสตชนยังต้องปรากฎ
เด่นชัดในชีวิตจริงไม่ใช่เพียงแต่ได้ชื่อของการเป็นคริสตชนเท่านั้น แต่ด้วยการกระทํา
ภายนอก เช่น การบริจาคทาน การบริจาคสิ่งของ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เมื่อเขา
ประสบภัยพิบัติ ฯลฯ ซึ่งเราคริสตชนจะได้พบเห็นเสมอ

318

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
ประชากรของพระเจ้าต้องรับฟังพระวาจา
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์ : พระเยซูเจ้า ประทับและรับใช้ท่ามกลาง
ประชากร
ท่าทีคริสตชน : ความเชื่อ
การดําเนินชีวิต : รับใช้พระเยซูเจ้าด้วยการดําเนินชีวิตตามพระวาจา
บทนํา
การต้ อ นรั บ พระเยซู เ จ้ า อย่ า งอบอุ่ น ในบ้ า นของมารธาและมารี ย์ เ ป็ น ที่ ชื่ น ชมและน่ า
ประทับใจ แต่การที่มารีย์นั่งฟังการสนทนาของพระเยซู ก็เป็นมิติที่จําเป็นของชีวิต คริสต
ชนอันจะขาดเสียมิได้ เปรียบเสมือน 2 ด้านของเหรียญอันเดียวกัน มารธาและ มารีย์พี่
น้องทั้งสองนี้เป็นผู้ที่พระองค์ทรงคุ้นเคยและรู้จักอย่างดี แต่ละคนมีวิธีของตนเองในการ
ต้อ นรั บ และรับ ใช้ อ ย่า งเหมาะสมตามที่ เ ขาถื อ ว่า พระองค์ เป็ น บุค คลสํ าคั ญ ที่สุ ด และ
สอดคล้องกับพระธรรมเก่าที่อับราฮัมต้อนรับพระเจ้าในรูปปรากฏของชาย 3 คน
ดังนั้น พระวาจาทั้งสามบทนี้ได้ให้บทสอนแก่เราอย่างมากในฐานะผู้มีความเชื่อใน พระ
คริสตเจ้า

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 ปฐก 18 : 1-10
เพลงสดุดี

สดด 15

บทอ่านที่ 2 คส 1 : 24-28
พระวรสาร

ลก 10 : 38-42

เจ้ า นายของข้ า พเจ้ า ขออย่ า ผ่ า นผู้ รั บ ใช้ ข อง
ท่านไปเสียเลย
ข้าแต่พระเจ้า ผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพลับพลาของ
พระองค์
ข้อล้ําลึกที่ซ่อนอยู่ทุกยุคทุกสมัยมาแล้ว แต่บัดนี้
ประจักษ์แจ้งแก่บรรดาธรรมิกชนของพระองค์
มารธาต้อนรับพระองค์ที่บ้าน มารีย์ได้เลือกเอา
ส่วนที่ดีที่สุด
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระคริสตเจ้าทรงมอบวาจาทรงชีวิต
ในบทอ่านที่ 1 แบบฉบับของอับราฮัมและภรรยาในหนังสือปฐมกาล จากการจัดอาหาร
รับรองแขกทั้งสามเรียบร้อย “ขณะที่พวกเขารับประทานอาหารอยู่ อับราฮัมก็ยืนอยู่ใต้
ต้นไม้ใกล้ๆ เขา” และสิ่งที่ท่านได้รับเป็นการตอบแทนคือ คํามั่นสัญญาว่า ท่านจะมี
บุตรชาย เหมือนกับในพระวรสาร ขณะที่มารธาเป็นห่วงกังวลกับการต้อนรับพระเยซูเจ้า
ด้วยการจัดข้าวปลาอาหารและสิ่งต่างๆ ไว้รับรอง มารีย์ผู้ต้อนรับพระองค์โดยการ “นั่งฟัง
พระเยซูเจ้าตรัสสอนอยู่แทบพระบาทพระองค์” กลับได้รับการชื่นชมจากพระเยซูเจ้าว่า
“ได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุด ที่จะไม่มีใครเอาไปจากเขาได้ การต้อนรับพระเยซู กระทําได้
หลายแบบ “…สิ่งที่เจ้าทําแก่ผู้ที่ต่ําต้อยที่สุด…ก็เท่ากับว่าเจ้าได้ทํากับเรา…” (มธ 25:3146) แต่การต้อนรับด้วยการฟังพระวาจา และปฏิบัติตาม เป็นวิธีพระเยซูประกาศในพระ
วาจาวันนี้ว่า “ดีที่สุด” เนื่องจาก “มนุษย์มิได้ดํารงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียว แต่
ดํารงชีวิตด้วยพระโอวาททุกถ้อยคําของพระเจ้า” (มธ 4:4) การฟังพระวาจาของ พระ
เจ้า เป็นหน้าที่ประการแรกของคริสตชน พระเยซูทรงยืนยันความจริงนี้ ทั้งด้วย คําสอน
และชีวิตของพระองค์เอง ยิ่งกว่านั้น บทสดุดี 15 ก็ยืนยันถึงผู้มีความเชื่อใน พระเจ้านั้น
วาจาจะมีแต่ความจริงใจ “สารพัดกล่าวสัจวาจาไร้เล่ห์มายา เนื่องจากมาจากความจริงใจ”

1.2 พระเจ้าทรงประทับอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์
ในบทอ่านที่ 1 ผู้เดินทางทั้งสามได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมจากอับราฮัม ซึ่งนั่นเป็นการ
ต้อนรับองค์พระเจ้าเอง หนังสือปฐมกาลได้เล่าถึงการที่พระเจ้ามาพบปะ ร่วมทาง หรือ
รับประทานอาหารกับผู้ที่เชื่อในพระองค์ การอธิบายถึงพระเจ้าในรูปลักษณ์ของมนุษย์
เช่นนี้ เป็นวิธีที่ช่วยให้เรา เข้าใจพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพได้ง่ายชึ้น ว่าทรงเข้ามามีส่วน
ร่วมในการต่อสู้ดิ้นรนของมนุษย์อย่างไร แต่ในพระวรสาร เราได้เห็นพระเยซูเจ้าอยู่
ท่ามกลางประชากรของพระองค์ กิน ดื่ม และใช้ชีวิตร่วมกับพวกเขา นี่เป็นข้อความจริง
ทางประวัติศาสตร์ พระเจ้ามิได้เพียงแค่เสด็จมาในรูปมนุษย์ แต่พระเจ้าได้กลายเป็นมนุษย์
แท้ และอยู่ท่ามกลางเรา ดังที่นักบุญเปาโลกล่าวไว้ในบทอ่านที่ 2 ว่า “ธรรมล้ําลึกของ
พระเจ้า ซึ่งซ่อนเร้นอยู่ชั่วกัปชั่วกัลป์ บัดนี้ ได้รับการเผยแสดงแล้วในองค์
พระ
คริสต์” ในพระบุคคลของพระเยซูนั่นแหละ ที่พระเจ้าได้ประทับท่ามกลางประชากรของ
พระองค์ ในพระเยซูเ ราได้ เห็ น พระพัก ตร์ข องพระเจ้า ผู้ท รงชีวิ ต (แนวคิ ดจาก Denis
McBride Seasons of the Word, Redemptoris Publications England, 1991.) เมื่อ
เราต้อนรับพระคริสตเจ้าในเพื่อนมนุษย์ เราควรมีสายตาที่เปิดออกสู่ธรรมล้ําลึกประการนี้
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คือ ที่ใดก็ตามที่เราประสบกับความดี พระเจ้าประทับอยู่ที่นั่น “เราควรรับ พระคริสตเจ้า
ด้วยความเชื่อ แบบมีวุฒิภาวะแล้ว” (บทอ่านที่ 2)

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
การฉลองพิธีขอบพระคุณในวันนี้ เป็นการหวนระลึกถึงความจริงของการเป็น “ผู้ฟังพระ
วาจา” ซึ่งเป็นรากฐานของการเป็นประชากรและการเข้าสู่อาณาจักรใหม่ที่พระเยซูเจ้าทรง
สถาปนาขึ้น การฉลองในวันนี้จึงให้ความสําคัญกับ “ภาคพระวาจา” เป็นพิเศษ

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- อาจมีขบวนแห่เข้าวัดอย่างสง่านําหน้าด้วย “พระคัมภีร์”
- “บทนํา”
คําทักทาย อาจให้ความคิดเกี่ยวกับ “การ
ประทับอยู่ของพระเจ้าในพระคัมภีร์” และประธานในพิธี
ควรใช้คําพูดพิเศษที่บ่งบอกถึงการต้อนรับผู้ร่วมพิธี
- “พิธีสารภาพบาป” ควรใช้แบบที่ 3 และอาจใช้หัวข้อของ
การสารภาพผิดจาก เกี่ยวกับการไม่ให้ความสําคัญแก่พระ
วาจา และการละเลยไม่ ไ ด้ นํ า พระวาจามาปฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจําวัน
ภาควจนพิธีกรรม
- ให้ ที่ ชุ ม นุ ม นั่ ง จนเรี ย บร้ อ ยแล้ ว พิ ธี ก รจึ ง อ่ า น “บทนํ า
ประกาศหัวข้อของบทอ่านทั้งสามบท” หลังจากนั้น ผู้อ่าน
จึงเดินขึ้นไปอ่านบทอ่าน
- การตอบรับของที่ชุมนุมใน”เพลงสดุดี การประกาศความ
เชื่อ และการวิงวอน” จะมีความหมายสําหรับที่ชุมนุมมาก
ยิ่งขึ้น ถ้าที่ประชุมตระหนักถึงการเป็น “ผู้ฟังพระวาจา”
และความสํ า คั ญ ของการตอบรั บ พระวาจาอย่ า งไม่ มี
เงื่อนไขต่อการเป็นประชากรใหม่
ภาคบูชาขอบพระคุณ
-

ของถวายวันนี้ ก็เป็นเครื่องหมายการต้อนรับตามแบบของ
มารธา ซึ่งก็มีความสําคัญ
321

-

-

บทนํ า ขอบพระคุ ณ ควรเลื อ กใช้ วั น ธรรมดา แบบที่ 7
“พระเจ้าทรงกระทําพันธสัญญากับมนุษย์”
บทประกาศธรรมล้ําลึกแห่งความเชื่อ ร้องเพลงประกาศ
อย่างสง่าแสดงถึงการระลึกถึงและการคาดหวังเกี่ยวกับ
ความสําเร็จสมบูรณ์ของความรอดในองค์พระเยซูเจ้า

ปิดพิธี
-

แนะนําคริสตชนให้ดําเนิ นชีวิตของการ “ทํางาน” และ
“ภาวนา” ควบคู่กันไปในชีวิต

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้า
ชีวิตของประชากรใหม่มีลักษณะเป็น “ผู้ฟังพระวาจา” ที่เป็นประสบการณ์ของชีวิต พระ
วาจาที่ถูกเผยในเหตุการณ์จริงของชีวิต ในความสัมพันธ์กับธรรมชาติกับผู้อื่น กับพระเจ้า
เอง ในการภาวนา และความจริงของการเป็นประชากรขึ้นอยู่กับ “ความเข้าใจพระวาจา
และ “การปฏิบัติตาม”

3.1 ท่าทีของการรับฟังและรับใช้
เราเข้าถึงธรรมล้ําลึกด้วยการรําพึงที่ทําโดยสม่ําเสมอ อย่างที่เราเข้าใจคนที่เรารักมากขึ้น
ด้วยการพูดสนทนากันทุกวันฉันใด เราก็จะเติบโตขึ้นในความเข้าใจพระคริสตเจ้าด้วยการ
ฟังพระวาจาของพระองค์ในพระคัมภีร์ ด้วยการรําพึง และพบกับพระองค์ด้วยใจที่เปิด
กว้างรับใช้ในเพื่อนมนุษย์ผู้มาเยือนเราฉันนั้น
ชีวิตประจําวันของคริสตชนจึงเป็นชีวิตที่ดํารงอยู่ด้วยพระวาจาของพระเจ้าและความ
ใกล้ชิดกับพระเจ้าในพระจิตเสมอ

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามท่าที)
เรากล้าที่จะเผชิญปัญหา และยอมรับความยากลําบากที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน โดย
อาศัยการอ่านพระคัมภีร์ รําพึงไตร่ตรองพระวาจา ภาวนาด้วยความเชื่อและวางใจในพระ
เจ้า และสนใจที่จะให้ความช่วยเหลือต้อนรับขับสู้ผู้อื่นมากขึ้น เช่นทํากิจเมตตา การ
ต้อนรับผู้แปลกหน้า ที่มาขอความช่วยเหลือ ฯลฯ
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อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
ประชากรของพระเจ้าต้องสวดภาวนา
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์ : พระเยซูเจ้าทรงสอนให้เราภาวนา
ท่าทีคริสตชน : ความเชื่อ
การดําเนินชีวิต : ชีวิตที่กลับเป็นความสัมพันธ์กับพระเจ้าในการภาวนา
และการภาวนาด้วยชีวติ
บทนํา
พิธีขอบพระคุณของวันนี้เชิญชวนเราให้สร้างมโนภาพติดตามและพิจารณาไคร่ครวญดูพระ
เยซูกําลังอธิษฐานภาวนา ทรงภาวนาบ่อยๆ เป็นเวลานานด้วย เราเป็นเหมือนพวกศิษย์ที่มี
ความกระหายอยากจะภาวนาเหมือนพระเยซูเจ้า เราจะได้สัมผัสกับการอยู่เงียบๆพร้อม
กับพระเยซูเจ้าต่อหน้าพระบิดาอาศัยพระเยซูเจ้าและในพระเยซูเจ้าจริงๆ ก่อนกราบทูล
พระเจ้าถึงความต้องการของเรา เราจะสวดภาวนาพร้อมกันตามแบบฉบับของพระเยซูเจ้า
ขอให้พระประสงค์สําเร็จไป เพื่อให้แผนการความรักของพระบิดาสําเร็จโดยสมบูรณ์
บทอ่านที่หนึ่งและพระวรสารประจําวันนี้สอนเราให้ภาวนาด้วยความพากเพียร และยังได้
ให้การหยั่งรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งที่เราควรคาดหวังจากการวิงวอนขอของเราอีกด้วย

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 ปฐก 18 : 20-32
เพลงสดุดี

สดด 138

บทอ่านที่ 2 คส 2 : 12-14
พระวรสาร

ลก11 : 1-13

ขอองค์พระเจ้าอย่าทรงพิโรธเลย ข้าพระองค์จะ
ขอกราบทูล
ในวั น ที่ ข้ า พเจ้ า ร้ อ งทู ล พระองค์ ไ ด้ ท รงโปรด
ตามที่ข้าพเจ้าขอ
พระเจ้าทรงมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า โดย
ทรงอภัยการล่วงละเมิดทั้งสิ้นให้แก่เรา
จงขอเถิดแล้วเขาจะให้ท่าน
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 ความพากเพียรและความเชื่อในการภาวนา
ในบทอ่านแรก เราพบความพากเพียรและความเชื่อของอับราฮัมที่อ้อนวอนต่อพระเจ้า
ขอให้จํานวนของ ผู้ชอบธรรมในเมืองโซดมลดลง เพื่อพระเจ้าจะไม่ทําลายเมืองนั้น และ
เราก็ต้องประหลาดใจที่ได้พบพระทัยดีของพระองค์อย่างที่เราคาดไม่ถึง เมื่อทรงยอมให้
อับราฮัม “ต่อรอง” จนถึงที่สุด ภาพแห่งพระทัยดีของพระเจ้านี้ ปรากฏชัดเจนในบทอ่าน
ที่ 2 ของวันนี้ด้วย เมื่อนักบุญเปาโลกล่าวว่า “พระเจ้าทรงให้ท่านมีชีวิตพร้อมกับพระ
คริสตเจ้า โดยทรงอภัยการล่วงละเมิดทั้งสิ้นให้แก่เรา … ทรงยกเอาไปเสียให้พ้น โดยตรึง
มันไว้กับไม้กางเขน” อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนเรามนุษย์จะไม่ค่อยเชื่อว่า พระเจ้าทรง
พระทัยดีและพร้อมที่จะประทานอภัย ด้วยเหตุนี้ เมื่อพระเยซูเจ้าทรงสอนสานุศิษย์ให้
ภาวนา จึงสอนให้เรียกพระเจ้าเป็นพระบิดา และให้เราเข้าหาพระองค์ด้วยความวางใจ
เยี่ ย งเด็ ก น้ อ ยที่ แ น่ ใ จว่ า พ่ อ รั ก เขาเพื่ อ ให้ เ ด่ น ชั ด ในเรื่ อ งนี้ พระเยซู เ จ้ า ทรงใช้ เ รื่ อ ง
เปรียบเทียบของคนที่ไปรบกวนเพื่อนกลางดึก และอ้อนวอนขอขนมปังผ่านประตูที่ปิดอยู่
จนในที่สุด ผู้ที่ “ถูกปลุก” ขึ้นกลางดึก ต้องยอมให้ตามที่ได้รับการร้องขอ สําหรับพระเยซู
เจ้าแล้ว ความพากเพียรในการร้องขอเช่นนี้แหละที่ทรงยกย่อง พระเจ้าไม่อาจ “กําจัด” ผู้
ที่พากเพียรในการร้องขอไปให้พ้นพระพักตร์ได้ (แนวคิดจาก Denis McBride Seasons
of the Word, Redemptoris Publications England, 1991.)

1.2 พระเยซูเจ้าทรงสอนให้เราภาวนา
บทภาวนานี้บรรจุทุกสิ่งที่เราต้องวอนขอ ทุกสิ่งที่จําเป็นสําหรับบุตรของพระเจ้าในขณะที่
ติดตามพระเยซูเจ้าตามเส้นทางของพระองค์ เราต้องการพละกําลังที่มาจากคําภาวนาเป็น
อย่างมาก เพื่อเข้าหาพระเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นบิดาของตน เป็นบิดาผู้โปรดตามที่ขอ ผู้
บันดาลให้พบในสิ่งที่เสาะหา ผู้เปิดประตูให้แก่ผู้ที่เคาะ ผู้ประทานพระคุณล้ําค่าที่สุด คือ
ประทานพระจิตของพระองค์เองให้
พระเยซูเจ้าไม่ได้ตอบคําขอร้องของศิษย์ พระองค์ไม่ได้สอนเขาให้รู้จักสวดภาวนา ไม่ได้
บอกว่าอะไรเป็นการภาวนา แต่พระองค์ให้เขาภาวนาด้วยตัวเขาเองตามถ้อยคําของบทข้า
แต่พระบิดา การสวดบทข้าแต่พระบิดา ซ้ําไปซ้ํามาทุกวันๆ ด้วยความเชื่อ รัก และ วางใจ
ในพระบิดา จะก่อให้เกิดจิตตารมณ์การภาวนาในตัวเรา แล้วเราก็อาจจะเรียนรู้เองว่าอะไร
เป็นการภาวนา และในที่สุดคําภาวนาของพระเยซูเจ้าจะกลับกลายเป็นคําภาวนาของเรา
เอง ที่พัฒนาความสัมพันธ์กับพระองค์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
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1.3 ผลของการภาวนาด้วยความเชื่อจะได้รับ
เบื้องหลังคําแนะนําของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับคําภาวนาก็คือ ภาพลักษณ์ของพระเจ้าผู้ทรงมี
พระประสงค์ในการช่วยและไถ่กู้อย่างจริงจัง เนื่องจากพระเยซูเจ้าเชื่อในพระเจ้าผู้เป็นพระ
บิดาที่ทรงพระทัยดี พระองค์จึงเชื่อว่า เราควรมีความสัมพันธ์ และสนทนาวิสาสะกับ
พระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาพระทัยดี หลายคนอาจแย้งว่า “…แต่ผมได้ทําวันศุกร์
ต้นเดือน 9 ครั้ง เสาร์ต้นเดือน 3 ครั้ง ทํานพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์ ได้ร่วมกลุ่มพลัง
รักของพระจิตเจ้า กลุ่มภาวนาหลายรูปแบบแล้ว แต่ดูเหมือนไม่ได้รับอะไรเลย” คําตอบ
ของพระเยซูเจ้าในวันนี้ก็คือ แต่การพากเพียรขอต่อไป แสวงหาต่อไป และเคาะต่อไป ก็ยัง
มีความหมาย เพราะพระเจ้า ทรงเป็นมากกว่า “ความเงียบ” พระองค์ทรงเป็น “คําตอบ”
ได้ด้วย และพระองค์จะทรงตอบเราแน่นอน (แนวคิดจาก Denis McBride Seasons of
the Word, Redemptoris Publications England, 1991.) ยิ่งกว่านั้น บทสดุดี 138
น่าจะเป็น “คําตอบสุดท้าย” ว่า ผลการภาวนานั้นพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือ

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
สําหรับการฉลองพิธีขอบพระคุณของวันนี้ ควรจัดพิธีขอบพระคุณให้เป็นประสบการณ์ของ
การอยู่ใน หมู่สานุศิษย์ที่เห็นพระเยซูเจ้าทรงปลีกตัวไปภาวนาในที่สงบตามลําพังแล้วเกิด
ความประทับใจอยากให้พระองค์สอนพวกเขาให้รู้จักวิธีภาวนาเหมือนพระองค์บ้าง

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- ควรมี “บทนํา” ซึ่งมีสาระเป็นการเชิญชวนที่ชุมนุมให้นึก
ถึงการภาวนาบทที่พระอาจารย์ทรงสอนที่ให้ความหมาย
สําคัญแก่ชีวิตคริสตชน
- “พิธีสารภาพความผิด” อาจใช้แบบที่ 3 ในหัวข้อของการ
สารภาพผิดที่ตระหนักถึงความอ่อนแอในความสัมพันธ์กับ
พระเจ้าที่เรายังไม่ใส่ใจในการทําตนให้เหมาะสมกับเป็น
บุตรที่ดีของพระบิดา เป็นต้นการภาวนา
ภาควจนพิธีกรรม
- การตอบรั บ พระวาจาของวั น นี้ อ าจใช้ รู ป แบบของเพลง
สดุดีสรรเสริญซึ่งเป็นการประกาศว่าพระเจ้าผู้ทรงรับฟังคํา
ภาวนาของผู้ที่ทูลวอนขอต่อพระองค์ “ในวันที่ข้าพเจ้าร้อง
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-

ทูล พระองค์ได้ทรงโปรดตามที่ข้าพเจ้าขอ” หรือเพลงที่
66 “จงขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี”
บทภาวนาของมวลชน ควรแสดงให้เห็นการร่วมเป็นจิต
หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น ในการร้ อ งทู ล จากพระเจ้ า อย่ า งพร้ อ ม
เพรียงกัน เช่นอาจร้องเพลงในตอนก่อ-รับ เมื่อจบแต่ละ
ข้อว่า ”ให้เราภาวนา – โปรดฟังเทอญ พระเจ้าข้า”

ภาคบูชาขอบพระคุณ
-

-

-

-

ภาคถวายบู ช า ควรมี ก ารถวายกํ า ยาน เพื่ อ เป็ น
เครื่องหมายแห่งการภาวนา
ควรเลือกใช้บทนําขอบพระคุณ วันอาทิตย์ธรรมดา แบบที่
4 “ประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้น”
บทข้าแต่พระบิดา ควรใส่ใจเป็นพิเศษเมื่อจะภาวนาตามที่
พระองค์ทรงสอน อาจจะใช้สัญญลักษณ์จับมือกันขณะ
สวดบทนี้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นพี่น้องกันในพระ
บิดาเดียวกัน
การไหว้กัน ด้วยจิตสํานึกถึงการให้อภัยแก่ผู้ที่ทําร้ายเราไม่
ว่าทางใด

ปิดพิธี
-

หลังการขับร้องหรือสวดบทภาวนาแบบทางการ ควรให้มี
บรรยากาศสงบเพื่อการรําพึงภาวนาเป็นการส่วนตัวอย่าง
แท้จริง

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้า
เราร่ ว มฉลองพิ ธี มิ ส ซาขอบพระคุ ณ วั น นี้ ด้ ว ยการมี ป ระสบการณ์ ก ารภาวนา ทุ ก คน
ตระหนั ก ถึ ง การเป็ น สานุ ศิ ษ ย์ ที่ ติ ด ตามพระคริ ส ตเจ้ า ตามเส้ น ทางของพระองค์ และ
ต้องการเข้าใกล้พระองค์ เราภาวนาเพราะต้องการรู้จักพระองค์ เข้าใจ และชมดูพระผู้ทรง
เป็นเจ้า เราต้องการพละกําลังจากพระองค์มาบํารุงความเชื่อของเราให้เข้มแข็งในการ
เผชิญกับความยากลําบากประจํามนุษย์ เพื่อเอาชนะสิ่งชั่วร้ายได้ และมีสันติสุขในความ
ยากลํ าบากแห่ งชี วิต เราภาวนาเพื่ อขอให้พระองค์ นําเราไปสู่โครงการแห่ง ความรอด
สําหรับเราและผู้อื่น อีกทั้งช่วยเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เหมาะสมกับโครงการของพระองค์ที่
เกี่ยวกับตัวเราด้วย ดังนั้น เมื่อเราภาวนาด้วยความเชื่อ เพียรทน และซื่อสัตย์ เราก็เปิด
โอกาสให้พระจิตเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ยิ่งวันยิ่งเหมือนพระคริสตเจ้ามากยิ่งขึ้น
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3.1 ท่าทีการภาวนาด้วยความเชื่อ
แบบอย่างความสัมพันธ์กับพระเจ้าของอับราฮัมที่กล้าต่อรองต่อพระเจ้า และเชื่อว่าพระ
เจ้ า จะรั บ ฟั ง คํ า ภาวนาของท่ า น ในการช่ ว ยทู ล ขอพระพรสํ า หรั บ ผู้ อื่ น โดยไม่ ห วั ง
ผลตอบแทนใดๆ และบนเส้นทางของชีวิตแห่งความเชื่อในพระอาณาจักรของพระเจ้า เรา
ได้รับความรอดพ้นมิใช่ด้วยการถือตามกฎบัญญัติ แต่ด้วยพระหรรษทานที่เราได้รับทางศีล
ล้างบาป เพราะการสิ้นพระชนม์บนกางเขนของพระเยซูเจ้า พระเจ้าทรงมีชีวิตพร้อมกับ
พระคริสตเจ้า โดยทรงอภัยการล่วงละเมิดทั้งสิ้นให้แก่เรา กระตุ้นเราให้ภาวนาเพื่อผู้อื่น
มากขึ้น ด้วยความเชื่อและวางใจในพระเมตตาของพระองค์ พร้อมทั้งได้รับพละกําลังที่จะ
สามารถให้อภัยแก่ผู้อื่นได้ง่ายขึ้น

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามท่าที) สัมพันธ์กับพระเจ้าในการภาวนา
และการภาวนาด้วยชีวิต
-

-

ขุมทรัพย์แท้จริงที่เราสวดขอจากพระเจ้าคือองค์พระจิตเจ้า ทุกครั้งที่เราภาวนาตามที่
พระเยซูเจ้าทรงสอนพระจิตเจ้าทรงประทานความสํานึกตนแก่เราให้บอกกับพระเจ้า
และกับทุกคนว่า เราตั้งใจเป็นคําภาวนานั้นด้วย
คริสตชนควรสวดภาวนาในครอบครัวของตนอยู่เสมอ
คริสตชนควรกล้าแสดงออกถึงการภาวนา เช่น ก่อนนอน ก่อนทางอาหาร หรือทุก
ครั้งที่ทํากิจการใดๆ ฯลฯ

327

อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา
ทรัพย์สมบัติถาวรในอาณาจักรของพระเจ้า
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์ : พระคริสตเจ้า สมบัติแท้จริงของชีวิตคริสตชน
ท่าทีคริสตชน : ความไว้ใจ
การดําเนินชีวิต : ดําเนินชีวิตด้วยการรู้จักใช้สมบัติสิ่งของอย่างเกิดประโยชน์
สําหรับตัวเองและพี่น้อง
บทนํา
จากประสบการณ์ชีวิตทั่วไปสอนเราว่า เราไม่อาจพึ่งพิงตัวเราเองและสิ่งสร้างทั้งหลายได้
เพราะสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นอนิจจัง บุคคลที่มีความสุข คือผู้ที่มีความหวังหรือความวางใจ
ประสบการณ์ชีวิตคริสตชนจึงวางใจในพระเจ้า องค์ความดีงามสูงสุด ทรงความรักมั่นคง
และซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญา ชีวิตคริสตชนจะไม่หวั่นไหวเพราะมีรากฐานในพระเจ้า และมี
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้นํา
พระวาจาของวั นนี้ ให้บทเรี ยนที่สําคัญจากความโง่เขลาของการทํางานเหน็ดเหนื่ อย
ตรากตรําเพื่อได้สมบัติฝ่ายโลกอย่างเดียวซึ่งเป็นอนิจจัง ซึ่งทําให้ขาดความสัมพันธ์กับพระ
เจ้า คริสตชนจึงควรใฝ่หาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบนก่อน ณ ที่นั้นพระคริสตเจ้าสถิตอยู่

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 ปญจ 1:2, 2: 21- มนุษย์เราได้รับผลอะไรบ้างจากงานตรากตรําที่
23
เขาทํา
เพลงสดุดี สดด 90
ในวันนี้ ถ้าท่านได้ยินของพระองค์ ก็อย่าทําใจ
แข็งเลย
บทอ่านที่ 2 คส 3 : 1-5, 9-11 จงใฝ่หาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ณ ที่นั้น พระคริสต
เจ้าสถิตอยู่
พระวรสาร ลก 12 : 13-21
สิ่งที่เจ้าจัดเตรียมไว้ จะเป็นของใครเล่า
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1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 มิติฝ่ายจิตของผู้ติดตามพระคริสต์
ปัจจัย 4 พื้นฐานเพื่อการยังชีพ เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องน่งห่ม และยารักษาโรค เป็น
สิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธว่าจําเป็นสําหรับชีวิตมนุษย์ นักบุญเปาโลยังกล่าวว่า “ใครไม่ทํางานก็
ไม่ต้องกิน” พระศาสนจักรก็ยังกล่าวถึงมิติด้านปัจจัยทางโลก อันได้แก่ สิ่งที่มีค่าต่างๆใน
ชีวิตและในครอบครัว วัฒนธรรม เศรษฐกิจ วิชาและอาชีพ …ว่า มีคุณค่าในตัวเอง ซึ่ง
คุณค่านั้น พระเจ้าทรงใส่ไว้ (เอกสารสังคายนาวาติกันที่ 2 เรื่องการแพร่ธรรมของฆราวาส
ข้อ 7) แต่พระวาจาวันนี้เตือนเราว่า มิติทางโลกดังกล่าว มิใช่เป็นสิ่งจําเป็นแต่สิ่งเดียวของ
มนุษ ย์ สําหรับคริ สตชน มิติฝ่ายจิต คือองค์พระคริ สตเจ้ า ผู้ประทับเบื้องขวาพระเจ้า
พระวรสารวันนี้อธิบายว่า ชีวิตมิได้อยู่ที่ข้าวของที่มี การดําเนินชีวิตโดยคํานึงถึงวันที่ต้อง
ไปปรากฏเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าต่างหาก เป็นสิ่งสําคัญเหนือสิ่งอื่นใด แม้ข้าวของที่มีนั้น
ล้วนแต่อนิจจัง ตามหนังสือปัญญาจารย์ที่ว่า “อนิจจัง อนิจจัง ทุกสิ่งล้วนอนิจจัง”

1.2 พระคริสตเจ้า สมบัติแท้จริง
ในขณะที่เศรษฐีโง่ในพระวรสารนักบุญลูกาวันนี้ใช้เวลาทั้งชีวิตในการสะสมทรัพย์สมบัติ
ต่างๆ เพื่อตนเอง และสะสมให้มากขึ้น แต่พระเยซูเจ้าใช้ทั้งชีวิตในการแบ่งปันแก่ผู้อื่น
แบ่งปันการอาศัย ความรัก ทรงย้ํา “จงระวังตัวไว้ให้พ้นจากความโลภ” แนวคิด พลัง
จิ น ตนาการ คํ า ภาวนา และเรื่ อ งราวต่ า งๆของพระองค์ และสิ่ ง ที่ ท รงแบ่ ง ปั น ก็ ไ ด้
สร้ า งสรรค์ ชีวิต ใหม่แ ก่ผู้อื่ น โดยที่พระองค์ มิได้ ส งวนสิ่ งใดไว้เ พื่ อตนเองเลย เนื่อ งจาก
พระองค์ถือว่า ทุกสิ่งที่ทรงเป็นและทรงมี พระองค์ได้รับมาจากพระบิดาทั้งสิ้น การเจริญ
ชีวิตอย่างสร้างสรรค์เช่นนี้แหละ เป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าคาดหวังจากบรรดาศิษย์ และการ
แบ่งปันพระพรของพระองค์ที่ประทานแก่เราโดยไม่สงวนสิ่งใดไว้นั่นแหละ จึงทําให้เรามั่ง
คั่งอย่างแท้จริง สมบัติที่แท้คือ “สิ่งที่อยู่เบื้องบน ณ ที่นั้นพระคริสตเจ้าสถิตอยู่” ตาม
จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสีที่เตือนใจเรา พร้อมกับบทสดุดี 95 เตือนใจทุกคนให้
ไว้ใจในพระเจ้าอยู่เสมอ อย่าไปแสวงหาความจริงที่อื่น พระเจ้าเท่านั้นเป็นองค์ความดี
สูงสุด

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
เป็นบรรยากาศของผู้ที่มีความสุขลึกๆอยู่ในใจ แสดงออกถึงความมั่นคงในชีวิต พร้อมที่จะ
ประกาศแผนการความรักของพระเจ้าจากประสบการณ์ชีวิตของตน สําหรับผู้ที่วางใจใน
พระเจ้าและมีพระคริสตเจ้าเป็นทรัพย์สมบัติแท้ของตนแล้ว สิ่งที่ดูเหมือนเป็นความทุกข์
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ยากลําบากของชีวิตตามสายตาของคนในโลกนี้ แต่แท้จริงแล้วเป็นการสร้างบุญกุศล เป็น
โอกาสทองสําหรับผู้นั้น

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- บทนํา ประกาศหัวข้อและสาระของการฉลอง
- พิธีสารภาพบาป ควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สิ่งอนิจจัง
ของโลกอย่างเห็นแก่ตัว และสํานึกผิดในการละเลยที่จะ
เจริญชีวิตให้สอดคล้องกับชีวิตใหม่ในความสัมพันธ์กับพระ
คริสตเจ้าทั้งทางตรงและทางอ้อม
ภาควจนพิธีกรรม
- รอให้ทุกคนนั่งเรียบร้อยก่อน แล้วให้ผู้หนึ่งอ่านบทนําเพื่อ
อธิบายย่อๆทั้งสามบท ก่อนแล้วผู้อ่านจึงเดินไปอ่านพระ
วาจา
- การตอบรั บ พระวาจาของวั น นี้ ค วรออกจากใจจริ ง ใน
รูปแบบของเพลงสดุดีว่า เราเป็นประชากรของพระเจ้า
และยินดีเชื่อฟังพระองค์
- บทเทศน์ ของประธานในพิ ธี ควรสื่ อ ความหมายเรื่ อ ง
สมบัติถาวรในสวรรค์
- การถือถุงทาน ควรเน้นคริสตชนให้เห็นว่าสมบัติทางโลก
ยังมีไว้เพื่อแบ่งปันกัน
- บทภาวนาของมวลชน ควรแสดงให้ เ ห็ น การร่ ว มเป็ น จิ ต
หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น ในการร้ อ งทู ล จากพระเจ้ า อย่ า งพร้ อ ม
เพรียงกัน เช่นอาจร้องเพลงในตอนก่อ-รับ เมื่อจบแต่ละ
ข้อว่า ”ให้เราภาวนา – โปรดฟังเทอญ พระเจ้าข้า”
ภาคบูชาขอบพระคุณ
- ถวายเครื่องบูชา ที่เป็นเครื่องหมาย ปัง-เหล้าองุ่นในแบบที่
ธรรมดาที่สุด
- ควรเลือกบทนําขอบพระคุณ เทศกาลมหาพรต แบบที่ 3
“ผลการรู้จักประมาณตน”
- ขับร้องบท ประกาศพระธรรมล้ําลึกแห่งความเชื่อ
- เน้นบทยอพระเกียรติท้ายบทขอบพระคุณ อาจจะขับร้อง
ปิดพิธี
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-

หลังพิธีอาจเชิญชวนคริสตชนร่วมมีส่วนในหน่วยงานของ
วัดที่มีกิจกรรมช่วยเหลือคนยากจน เช่น สมาคมวินเซนต์
เดอ ปอล ฯลฯ

4. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้า
ในชีวิตประจําวัน คริสตชนจะพบกับบุคคลรอบข้างที่ดิ้นรนเพื่ อความสุขของชีวิตด้วย
ปรัชญาและวิถีทางดําเนินชีวิตที่แตกต่างจากความเชื่อแบบคาทอลิก บางคนจะพึ่งยาเสพ
ติด บางคนจะพึ่งหมอ บางคนจะพึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บางคนจะพึ่งตนเอง บาง
คนจะต้องพึ่งพรรคพวก ลักษณะการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันนี้บางครั้งก็ทําให้ คริสตชน
ไขว้เขว และสั่นคลอนในความเชื่อของตนได้ ความสุขชั่วคราวและความสําเร็จที่เกิดขึ้น
อาจทําให้เกิดความโลภ เป็นต้นทรัพย์สินเงินทองซึ่งทําให้ผู้นั้นหลงถือเอาเงินทองต่างพระ
เจ้า และใช้มันในทางที่ผิดต่อพระประสงค์ของพระเจ้า การดําเนินชีวิตแบบที่พระคริสตเจ้า
สอน จึงถูกท้าทายและเป็นที่ดูถูกสําหรับชาวโลก

3.1 ท่าทีความผู้ที่วางใจในพระเจ้ามากกว่าสิ่งภายนอก
บนเส้ น ทางความสุข ที่ห ลากหลาย ตามแต่ม นุษ ย์จ ะสรรหามานํา เสนอ คริ ส ตชนต้อ ง
ตัดสินใจยึดมั่นในแนวทางของพระเยซูเจ้า และพิสูจน์ด้วยชีวิตของตนเอง ความสุขแท้จริง
มิได้ขึ้นอยู่กับการเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติ ชื่อเสียง เกียรติยศ หรือการเที่ยว การกิน การ
ดื่ม หากแต่อยู่ที่การทําตามน้ําพระทัยพระบิดา การที่คริสตชนมีความวางใจในความรัก
ของพระเจ้า สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต จึงเป็นเพียงเมฆหมอกที่เกิดขึ้นในชีวิต จางลงและ
หายไป การตอบรับแผนการของพระเจ้าด้วยใจสงบราบคาบเหมือนแม่พระ จึงเป็นแบบ
ฉบับของผู้ที่มีความวางใจในพระเจ้าจริงๆ

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามท่าที)
-

-

-

ดําเนินชีวิตตามพระเยซูเจ้า มิได้ราบเรียบและสะดวกสบายเสมอ ชีวิตยังคงเป็นชีวิต
ธรรมดา แต่ในยามที่เราประสบความยากลําบาก อุปสรรคหรือวิกฤตใดๆในชีวิต เรา
ก็ จ ะสามารถผ่า นช่ วงเวลาและเหตุก ารณ์เ หล่านั้น ไปได้ อย่ างมั่น คง เพราะความ
ยากลําบากที่เราประสบชั่วคราวในโลกนี้ มิอาจเปรียบได้กับความสุขที่เราจะได้รับใน
โลกหน้า
ดําเนินชีวิตอย่างมีกําลังใจที่รับจากพระเจ้า มีพลังและมีประสิทธิภาพกว่าพละกําลัง
ของตนเองและจากเพื่อนมนุษย์มากมาย
ดําเนินชีวิตไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักใช้สิ่งของอย่างจําเป็นและเหมาะสม ไม่ควรแสดงออกถึง
ความหรูหรา (แม้ว่าเราจะมีทรัพย์มากจริงๆ)
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อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
ประชากรของพระเจ้าเฝ้ารอคอยความสมบูรณ์ของความรอดพ้น
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์ : พระคริสตเจ้าจะเสด็จมาเพื่อประทานความ
รอดพ้นสมบูรณ์แก่ผู้ที่เชื่อในพระองค์
ท่าทีคริสตชน: การเฝ้ารอคอย
การดําเนินชีวิต: ดําเนินชีวิตในความชอบธรรม
บทนํา
ชีวิตนี้คือการเดินทาง การเดินทางที่สมบูรณ์และราบรื่นจําเป็นต้องคํานึงอยู่สองประการ
คือ เป้าหมายที่ชัดเจน และการวางแผนระหว่างการเดินทาง นั่นคือ การดําเนินชีวิตของ
เราแต่ละคน ชีวิตคริสตชนก็ไม่อาจเดินทางที่ปราศจากจุดมุ่งหมายได้ การมองชีวิตเช่นนี้
เรียกร้องความเชื่อในพระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงเปิดเผยเป้าหมายชีวิตโดยทางองค์พระเยซูคริ
สตเจ้า และแม้จะไม่ได้ให้คําตอบทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางของชีวิต แต่ก็
เพียงพอที่จะทําให้มนุษย์เห็นความหมายของชีวิตเหมือนกับเด็กคนหนึ่งรู้สึกปลอดภัยเมื่อ
อยู่ในอ้อมอกของผู้เป็นบิดามารดา พระวาจาในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงชีวิตคริสตชนที่กําลัง
เดินทางไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ อาณาจักรของพระเจ้า ซึ่งทุกคนต่างก็เฝ้าคอยความสมบูรณ์
ของ การไถ่กู้ของพระเยซูคริสตเจ้า ดังนั้น คริสตชนจึงต้อง “เตรียมความพร้อม” อยู่เสมอ

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 ปชญ 18: 6-9
เพลงสดุดี

สดด 33

คนดีมีธรรมย่อมได้รับความรอด และฝ่ายศัตรูต้อง
พินาศ
เป็นบุญของชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกสรรมาให้
เป็นส่วนมรดกของพระองค์
ท่านรอคอยนครที่มีรากฐาน ซึ่งพระเจ้าทรงเป็น
นายช่าง และผู้ก่อสร้าง

บทอ่านที่ 2 ฮบ 11:1-2, 819 หรือ 11: 12, 8-12
พระวรสาร ลก 12 : 32-48 พวกท่านก็เช่นเดียวกัน จงเตรียมพร้อมไว้
หรือ 12: 35-40
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระคริสตเจ้า คือ องค์แห่งความรอดพ้น เป้าหมายแห่งการรอคอย
“อาศัยพระคริสตเจ้า พร้อมกับพระคริสตเจ้า และในพระคริสตเจ้า” เราได้ค้นพระธรรม
ล้ําลึกการไถ่กู้ เป้าหมายแห่งหนทางชีวิตของเราโดยมีพระเยซูเจ้าทรงเป็น “หนทาง ความ
จริง และชีวิต” ทรงเป็นอัลฟา และโอเมกา อันหมายถึง จุดเริ่มต้น และกาลอวสาน
พระองค์มาทรงเปิดเผยให้มนุษย์ได้ทราบถึงแผนการแห่งความรักของพระบิดาที่ปรารถนา
ให้ทุกคนได้รอดพ้น จนถึงขนาดที่พระบิดาได้ทรงส่งพระบุตรมาบังเกิดเป็นมนุษย์อย่าง
ถ่อมตนและยากจนที่สุด มาดําเนินชีวิตเช่นมนุษย์ทุกอย่างที่กําลังปฏิบัติตามพระประสงค์
ของพระบิดา คริสตชนกําลัง “รอคอย” การเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง การเตรียมความ
พร้อมจึงมีความจําเป็น ดังในพระวรสารนักบุญลูกา “พวกท่านจงคาดสะเอว และถือ
ตะเกียงจุดอยู่เสมอ” และยังสอดคล้องกับจดหมายถึงชาวฮีบรู ที่กล่าวถึงการรอคอย ด้วย
ความเชื่อของอับราฮัม “ท่านรอคอยนครที่มีรากฐาน ซึ่งพระเจ้าทรงเป็นนายช่าง และผู้
ก่อสร้าง” ซึ่งบ่งบอกถึงประชากรของพระเจ้ากําลังเฝ้ารอคอย

1.2 พระคริสตเจ้าทรงดูแล รัก และเอาใจใส่เรา
การเดินทางบนเส้นทางแห่งชีวิตของเรา มั่นใจได้ว่า พระองค์ทรงดูแล เอาใจใส่ รัก และ
เป็นห่วงเป็นใยทุกๆ คน พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี และปรารถนาให้แกะทุกตัวอยู่ใน
คอก อยู่ในฝูงที่มีผู้เลี้ยงแต่ผู้เดียว ทรงเป็นเจ้านายผู้ใจดีที่ไว้ใจมนุษย์ให้ปกครองดูแลสรรพ
สิ่งสร้างทั้งหลาย พระผู้ช่วยให้รอดจะย่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความเอาใจใส่ที่เต็มไปด้วย
ความรักของพระองค์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เหมือนกับทรงดูแลอับราฮัม (ฮีบรู 11) เพราะ
ความเชื่อพระองค์จึงประทานพระสัญญาให้กับเขา และพระองค์จะทรงดูแลผู้ที่เคารพยํา
เกรงพระเจ้า ซึ่งเราพบเห็นได้จากบทสดุดีที่ 33 ของวันนี้ ซึ่งตอกย้ําว่า พระเจ้าทรงดูแล
ประชากรและจะประคับประคองให้พบกับพระองค์ในพระอาณาจักร

1.3 พระคริสตเจ้าทรงมีชัยชนะเหนือศัตรู
ความจริงที่นี้มาจากบทอ่านจากหนังสือปรีชาญาณ “เพราะเมื่อพระองค์ทรงลงโทษศัตรู
ของเรา ก็ทรงให้เกียรติแก่พวกเราที่ได้ทรงเรียกมา” ศัตรูในที่นี้ หมายถึงประการทั้งปวงที่
เป็นเครื่องกีดขวางไม่ให้เราไปถึงจุดหมายที่แท้จริงของชีวิต หรืออาจจะหมายถึง ประการ
ทั้งปวงที่ทําให้เราเหินห่างจากองค์ผู้เป็นหนทาง ความจริงและชีวิตที่แท้จริงไปได้ พระ
คริสตเจ้าทรงมีชัยชนะต่อประการทั้งปวงเหล่านี้ด้วยชีวิตของพระองค์เองเป็นค่าไถ่ จน
สามารถพูดอย่างเต็มปากว่า “จะมีใคร/อะไร มาพรากเราจากความรักของพระคริสตเจ้า
ได้” ดังนั้นระหว่างการรอคอยเป้าหมาย คริสตชนจะต้องเผชิญปัญหาเหมือนโจรที่จ้องมา
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ขโมยทรัพย์สมบัติไปได้ (จากนักบุญลูกา) แต่พระคริสตเจ้าจะเป็นผู้ให้ประกันในชัยชนะ
เพียงแต่คริสตชนต้องเฝ้ารอคอยอยู่เสมอ

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
บรรยากาศการฉลองจึงเป็นบรรยากาศของการชุมนุมของชุมชนแห่งความเชื่อ ความรัก
และความไว้ใจ เชื่อ-รัก-มั่นใจในพระผู้สร้าง พร้อมทั้งรอคอยด้วยการเตรียมพร้อมและ
ดําเนินชีวิตในความชอบธรรมบนพื้นฐานที่แฝงไปด้วยความชื่นชมยินดีและความอบอุ่นใจ
และรวมทั้งกําลังใจในการเดินทางบนเส้นทางแห่งชีวิตที่ไม่ไร้จุดหมายปลายทาง ดังนั้น ผู้
ที่มาเข้าพิธีร่วมฉลองในวันนี้ สิ่งหนึ่งที่เขาควรได้รับกลับไปจากชุมชนที่มาร่วมฉลองนี้ คือ
เชื่ อ ทวี ขึ้ น รั ก แน่ น แฟ้ น ขึ้ น กํ า ลั ง ใจแข็ ง แกร่ ง ขึ้ น พร้ อ มที่ จ ะดํ า เนิ น ชี วิ ต ต่ อ ไปแม้ ใ น
ท่ามกลางอุปสรรคต่างๆ นานา

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- บทนํา ประกาศหัวข้อและสาระสําคัญของวันฉลองในวันนี้
- คําทักทายพระสงฆ์ ในรูปแบบของพิธีกรรม ควรจะทักทาย
อย่างชัดถ้อยชัดคําและแฝงไปด้วยคามชื่นชมยินดี
- พิ ธี ส ารภาพบาป เน้ น ไปถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเรากั บ
พระเจ้า เรากับเพื่อนมนุษย์ บางครั้งในชีวิตของเรา ความ
เชื่ อ ความรั ก และความไว้ ใ จไม่ ไ ด้ แ สดงออกอย่ า งเป็ น
รูปธรรมอย่างชัดเจน
ภาควจนพิธีกรรม
ช่วงการรับฟังและการรําพึง
- บทเทศน์น่าจะสรุปความจริงของพระคริสตเจ้าและนํามาสู่
การปฏิบัติ คือ ต้องรอคอยด้วยความเชื่อ รัก และวางใจใน
พระเจ้า

ช่วงการตอบรับพระวาจา
-

เน้ น บทเพลงสดุ ดี เ ป็ น พิ เ ศษ ไม่ ค วรหาเพลงอะไรมา
ทดแทน ให้ใช้บทสดุดี 33 ที่กําหนดเอาไว้จะดีมาก เพราะ
เป็นการสรุปลักษณะของผู้ที่กําลังเดินทางบนเส้นทางชีวิต
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ที่ต้อง “สรรเสริญ…เชื่อฟัง…ยินดี…วางใจ….หวัง… ฯลฯ”
-

บทภาวนาของมวลชน เน้ น ความต้ อ งการของชุ ม ชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาเพื่อผู้สิ้นหวัง และพบอุปสรรค
ของชีวิต

ภาคบูชาขอบพระคุณ
-

-

-

อาจจะใช้บทนําขอบพระคุณแบบที่สอง “การรอรับเสด็จ
พระคริสตเจ้าครั้งที่สอง”
การประกาศพระธรรมล้ําลึกความเชื่อ ให้เน้นอย่างสง่า
บางแห่งอาจจะใช้แบบร้องเพลงก็จะดีมาก เพราะจะนํา
ประชากรผู้มีความเชื่อมั่นใจในพระองค์ว่า “พระองค์จะ
เสด็จกลับมาอีกครั้งที่สอง”
พิ ธี รั บ ศี ล เน้ น เอกภาพระหว่ า งบทข้ า แต่ พ ระบิ ด า บท
ภาวนาเพื่อสันติภาพ และการแสดงความเป็นมิตรต่อกัน
ความสัมพันธ์เหล่านี้ แฝงไปด้วยความเชื่อ ความรัก และ
ความหวั ง ไว้ อ ย่ า งครบถ้ ว น เป็ น การเพิ่ ม พู น กํ า ลั ง ใจได้
อย่างดีเยี่ยมสําหรับผู้ที่สิ้นหวังในชีวิต

ปิดพิธี
-

เน้นท่าทีตามบทสดุดีที่ 33 ในวันนี้ อาจจะทวนถ้อยคํา
จากพระคั ม ภี ร์ ใ นวั น นี้ หรื อ บางตอนจากบทสดุ ดี เช่ น
“พระเจ้าเฝ้าดูผู้น้อมนบ ด้วยเคารพเกรงกลัวไม่มัวหลง ทั้ง
เชื่ อ ฟั ง วางใจในพระองค์ พระจะทรงรั ก มั่ น ดั ง สั ญ ญา”
หรือ “คนดีมีธรรมย่อมได้รับความรอด และฝ่ายศัตรูต้อง
พินาศ”

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้า
ในชีวิตจริงของคริสตชน มักถูกท้าทายต่อคําถามที่พบกันบ่อยๆ ที่เข้ามาสัมผัสกับความ
เชื่อ ความรัก และความไว้ใจของเราอยู่เสมอ หลายครั้งทําให้คริสตชนหมดกําลังใจ สิ้น
หวังเมื่อความกดดันมีมากขึ้น การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าของพิธีกรรมใน
วันนี้จะทําให้เราพบกับความหวัง และกําลังใจในองค์พระเยซูคริสตเจ้า หากมนุษย์เรา
ดํา รงชี วิ ต อาศั ย พระคริ ส ตเจ้ า พร้ อ มกับ พระคริส ตเจ้ า และในพระคริ ส ตเจ้า แล้ ว ไซร้
คริสตชนจะไม่ต่อสู้หรือต้องเผชิญความท้าทายตามลําพังคนเดียว แต่ยังมีพระเยซูทรงอยู่
เคียงข้างเราร่วมกับกลุ่มคริสตชนผู้ดํารงชีวิตอยู่ในความเชื่อเดียวกัน เพราะฉะนั้น เมื่อผู้
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ที่มาอ่อนแอลงในวันนี้ จะต้องพกพากําลังใจ ความเชื่อ ความรัก ความหวังที่เพิ่มทวีขึ้น
กลับออกไป

3.1 ท่าทีการเฝ้าคอยด้วยความหวังและความรัก
เป็ น ท่ า ที ที่ มี ค วามหวั ง ว่ า การเสด็ จ มาของพระคริ ส ตเจ้ า ในวาระสุ ด ท้ า ย จะเป็ น การ
ประกาศชัยชนะแห่งความสมบูรณ์ของความรอดที่พระประทานให้ ความหวังฝ่ายโลก
อาจจะสูญสิ้น แต่ความหวังในพระคริสตเจ้าจะต้องไม่สูญสลายไปจากหัวใจของความ
เป็นคริสตชน ความหวังที่จะเดินทางสู่เป้าหมายแห่งชีวิตแม้เป้าหมายจะเลือนลาง บางครั้ง
ไม่ชัดเจน แต่“เพราะความเชื่อ…อับราฮัมได้เชื่อฟัง…ท่านออกเดินทางไปโดยไม่ทราบว่าจะ
ไปไหน” ความเชื่อในพระเจ้าได้ทําให้การเดินทางของท่านทีความหมาย ความเชื่อของอับ
ราฮัมถูกทดสอบ ความเชื่อของเราถูกทดสอบเช่นเดียวกัน และจะต้องได้รับการหล่อเลี้ยง
จากกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการรําพึงภาวนา

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป
1. เป็นผู้ชอบธรรม ท่าทีความชอบธรรมที่ปรากฎในสดุดีที่ 33 ที่กล่าวไว้ในบทเพลง
สดุดีในพิธีกรรมในวันนี้ คือ “ท่าทีแห่งการสรรเสริญ…เชื่อฟัง…ยินดี…วางใจ….หวัง…
ฯลฯ เหล่านี้เป็นท่าทีที่ควรเกิดขึ้นในชีวิตคริสตชน เช่น “จงสรรเสริญพระเจ้าเราผู้
เชื่อ อย่ารู้เบื่อ แหนงหน่ายใน พระประสงค์ ผู้ชอบธรรม จงยินดี ที่พระองค์ กระทํา
ลง ให้เราเห็น เป็นพยาน”
2. เป็นผู้เตรียมพร้อม ชีวิตที่ต้องตรียมพร้อมตลอดเวลา ในพระวรสารเน้นจุดนี้เป็น
พิเศษ เพราะ “บุตรแห่งมนุษย์ จะเสด็จมาในเวลาที่พวกท่านไม่ได้คิด” อย่ามัวเมา
มัวแต่กินดื่ม หรือ สลวนแต่ความไร้สาระของชีวิต เช่น ความสนุกทางฝ่ายโลก วัตถุ
นิ ย ม และอื่ น ๆ จนทํ า ให้ เ ราลื ม พระผู้ ป ระทานสรรพสิ่ ง ให้ แ ก่ เ ราคื อ พระเจ้ า จง
เตรียมพร้อมไว้ เพราะเราไม่ทราบว่า วันเวลานั้นจะมาถึงเมื่อใด ลักษณะของการ
เตรียมพร้อมที่ได้กล่าวไว้ในข้อที่ 1
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