แนวทาง แบบที่ 1
อาทิตยที่ 15 เทศกาลธรรมดาป A

(ขอมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาวันอาทิตย” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

พระวาจาเปนรากฐานของพระอาณาจักรของพระเจา
พระธรรมล้ําลึกพระคริสตเจา: พระเยซูเจา ประกาศพระวาจาเกี่ยวกับพระ
อาณาจักรสวรรค
ทาทีคริสตชน : ฟงพระวาจา เชื่อและแบงปนใหกับผูอื่น
การดําเนินชีวิต : ปฏิบัติตามพระวาจาที่พระองคตรัสในแตละวัน
บทนํา
สามอาทิตยตอไปนี้ (อาทิตยที่ 15-17) จะมีนิทานเปรียบเทียบ 3 เรื่องเกี่ยวกับพระ
อาณาจักรสวรรค ในอาทิตยแรกจะเปนการตอบคําถามสําคัญของชีวิตที่วา “ทําไมพระ
อาณาจักรใหมนี้ไมไดรับการยอมรับจากทุกคน?” พระวาจาในวันนี้เปนการถามใจเราแต
ละคนวา “ทานยอมรับพระวาจาที่ประกาศพระอาณาจักรใหมนี้หรือไม?”

ผังพระวาจา
บทอานที่ 1
เพลงสดุดี
บทอานที่ 2

อสย 55:10-11
สดด 65
รม 8:18-23

พระวรสาร

มธ 13:1-23

เหมือนน้ําฝนที่ทําใหพื้นดินบังเกิดพืชผล
เมล็ดพืชที่ตกในพื้นดินดี ก็บังเกิดผล
สิ่งสารพัดที่ทรงสราง รอคอยใหพระเจา
ทรงแสดงองคแกบรรดาบุตรของพระองค
ผูหวานไดออกไปหวานพืช
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1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา
1.1 พระเจาทรงจัดเตรียมประชากรใหพรอมรับฟงพระวาจาของพระ
อาณาจักร
การยอมรับ “พระอาณาจักร” การเปนประชากรใหมเปนพระธรรมล้ําลึก เปนความจริงที่
เกิดขึ้นจากการตอบรับพระวาจาที่ประกาศ “พระอาณาจักร ” แตพระเจาเองทรงเตรียม
ประชากรใหพรอมที่จะรับฟงพระวาจานั้นดวยเชนกัน ประชากรเปนเหมือนกับพื้นดิน
ในสวนหรือทองนา เมื่อมีการหวานเมล็ดพืชและไดรับน้ํา ถาพื้นดินดี เมล็ดพืชก็งอกงาม
ขึ้นได แตถาพื้นดินเปน “ทางเดิน” หรือเปน “หินผสมเปนสวนมาก ” หรือมี “กอหนาม”
ขึ้นอยูและเมล็ดพืชไปตกในกอ เมล็ดพืชที่งอกขึ้นก็อยูไดไมนานพอที่จะบังเกิดผล
เมล็ดพืชคือพระวาจาซึ่งเผยพระธรรมล้ําลึกของพระอาณาจักรสวรรค ซึ่งเปนพระ
อาณาจักรของสมณราชตระกูลประชากรศักดิ์สิทธิ์ ผูซึ่งพระเจาทรงเลือกสรร เปน
ประกาศกประกาศสันติและความจริงของความรอด ซึ่งถาคนหนึ่งไดยินแตไมฟง เห็น
แตไมมอง ก็เทากับวา ผูนั้นไมไดยอมรับความจริงของพระอาณาจักร และไมไดเขามา
เปนประชากร
อุปสรรคของการเขาในพระอาณาจักรคือ “การฟง แตไมเขาใจ ” มิฉะนั้น “ฟง เขาใจ
ยอมรับ แตไมลึกซึ้งจึงพายแพตอความยากลําบาก ” หรือ “ฟง เขาใจ ยอมรับ แตความ
กังวลฝายโลก ความลุมหลงในทรัพยสมบัติทําใหไมสามารถยอมรับกฎของความรักและ
การเปนคนจนได”
การเปนประชากรจึงหมายถึงการฟงความจริงของพระอาณาจักร เขาใจและยอมรับ ไม
วาจะมีผลตามใดที่ขัดกับความรูสึก ความเขาใจและความตองการสวนตัวมากเพียงใดก็
ตาม

1.2 พระวาจาของพระเจาในประสบการณและเหตุการณของชีวิต
พระวาจาของพระเจามาถึงเราในทุกสถานที่และทุกเวลา ประชากรใหมจึงเปน “ผูฟง
พระวาจาของพระเจา ” ตลอดชีวิต พระวาจาของพระเจาถูกกลาวออกมาใน “เหตุการณ
ในประสบการณจริงของชีวิต ” พระเจาตรัสกับเราโดยทาง “ประวัติศาสตร ” คือชีวิตที่
ดําเนินไปแตละวันในทุกสถานที่ จนกระทั่งวา แตละสิ่งที่เกิดขึ้น เปนเหมือนกับการเดิน
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ไปกับพระเจา มีการไตถามพระองคและฟงคําตอบ มีการฟงคําถามของพระองคและให
คําตอบ
พระวาจาของพระเจาที่ตรัสกับประชากรเปนพระวาจาที่ตรัสถามความสมัครใจวา
ประชากรจะบังเกิดผลเปนความชอบธรรม สันติและความดีหรือไม พระวาจาไดเผย
ความจริงเกี่ยวกับการเปนประชากรที่เปนสมณราชตระกูล ประชากรศักดิ์สิทธิ์ ไดรับ
เลือกสรร พระอาณาจักรแหงสันติ และทรงถามเราวา เราจะยอมรับที่จะเปนเชนนั้น
หรือไม การยอมรับหมายถึงการทําใหชีวิตบังเกิดผลออกมาตามความจริงดังกลาว สวน
การไมยอมรับก็หมายถึงการทําใหชีวิตดําเนินไปตามความจริงประสาโลกเหมือนกับคน
ที่ไมไดรับพระคุณของการไถใหรอด

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
การฉลองพิธีขอบพระคุณในวันนี้ จึงเปนการหวนระลึกถึงความจริงของการเปน “ผูฟง
พระวาจา” ซึ่งเปนรากฐานของการเปนประชากรและการเขาสูพระอาณาจักรใหมที่พระ
เยซูเจาทรงสถาปนาขึ้น การฉลองในวันนี้จึงใหความสําคัญกับ “ภาควจนพิธีกรรม ” เปน
พิเศษ เปนเหมือนกับเครื่องหมายและการฉลองความจริงอยางหนึ่งของชีวิตที่วา “เราคือ
ผูฟงพระวาจาของพระเจา”

2.2 ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลาตอไปนี้
เริ่มพิธี
- บทนํา คําทักทายอาจใหความคิดเกี่ยวกับ “การเปนผูฟง
พระวาจา” ซึ่งในพิธีขอบพระคุณจะหมายถึงการฟงเสียง
พระวาจาในความจริงของชีวิต และในชีวิตประจําวันจะ
หมายถึงการฟงเสียงของชีวิตตามแนวทางของพระวาจา
ในพระคัมภีร
- พิธีสารภาพบาปอาจใช “แบบที่สาม” และขอโทษพระเจา
ที่จิตใจของเราเปนเหมือน “พื้นดินตามทางเดิน ” “พื้นดิน
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-

ภาควจนพิธีกรรม
-

-

-

-

-

-

ภาคบูชาขอบพระคุณ
-

ที่มีหินมาก” และ “พื้นดินที่ถูกคลุมดวยกอหนาม”
บทภาวนาแรกของประธานเนนใหทุกคนที่เปนคริสต-ชน
ละเวนสิ่งที่ไมดีงามกับนามนี้ ปฏิบัติแตสิ่งที่คูควรเสมอ
พิธีกรเกริ่นนํา “บทนําประกาศหัวขอของบทอานทั้งสาม
บท”
ผูอานบทอานเนนความสัมพันธของบทอานทั้งสามอาศัย
หัวขอของ “การเปนผูฟงพระวาจาของพระเจา”
บทอัลเลลูยา ควรขับรองอยางสงา ซ้ําหลายครั้งเพื่อให
เกียรติพระวรสารเปนการใหเกียรติพระวาจา พิธีกรรมใน
วันนี้ควรมีการแหพระวรสาร และถวายกํายานตอพระวร
สาร
พระวรสาร ของวันนี้มีความยาวคอนขางมาก พระสงฆ
ควรเขาใจรูปแบบวรรณกรรมของพระวาจาใหดีโดยใน
ตอนตนเปน “คําเปรียบเทียบ” ซึ่งเปรียบเทียบจิตใจคนกับ
พื้นดินสามแบบ และในตอนทาย จะเฉลยความหมายของ
พื้นดินสามแบบนั้น
บทเทศนพระสงฆควรประยุกตความหมายของจิตใจสาม
แบบที่เปนอุปสรรคตอการบังเกิดของพระอาณาจักร และ
ที่สําคัญ จิตใจที่เปนพื้นดินดีหมายความวาอยางไร ? และ
กลาวถึงทาทีของการรับฟงพระวาจาของพระเจาและ
นําไปปฏิบัติใหเกิดผล
การตอบรับของที่ชุมนุมในเพลงสดุดี การประกาศบท
ขาพเจาเชื่อและการภาวนาเพื่อมวลชนจะมีความหมาย
สําหรับที่ชุมนุมมากยิ่งขึ้นถาที่ชุมนุมตระหนักถึงการเปน
“ผูฟงพระวาจา ” และความสําคัญของการตอบรับพระ
วาจาอยางไมมีเงื่อนไขตอการเปนประชากรใหม
การแหของถวาย ใหความหมายวาเปนการตอบสนองตอ
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ปดพิธี

พระวาจา เปนตนความรักตอผูยากไร
- บทนําขอบพระคุณควรเลือกแบบที่ 7 ที่กลาวถึงมนุษย
ไดรับความรอดอาศัยความนอบนอมเชื่อฟงพระคริสตเจา
- การรับศีล ใหศีลศักดิ์สิทธิ์บังเกิดผลใหทุกคนไดรอดยิ่งๆ
ขึ้น
-

การประกาศปดพิธีวันนี้ควรใชแบบที่ 1 “จงไปปฏิบัติตาม
พระวาจาของพระเจาเถิด” ซึ่งแตละหมูคณะอาจหาคําหรือ
ประโยคที่เหมาะสมที่สุดสําหรับหมูคณะของตนเอง
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางความตระหนักถึงการเปน
“ผูฟงและประกาศพระวาจา” ในชีวิตประจําวัน

2.3 บทภาวนาของมวลชน
ประธาน

ผูนํา

พี่นองที่รัก ใหเราภาวนาตอพระบิดาผูโปรดใหเราไดรับฟงพระวาจาของ
พระองค ทางพระเยซูเจาผูทรงประกาศพระวาจาเกี่ยวกับพระอาณาจักรสวรรค
เพื่อใหเราไดรับความรอด และรูจักที่จะแสวงหาพระองค
1) เพื่อองคสมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ พรอมดวย
บุคลากรของหนวยงานตางๆ ของสภาพระสังฆราชฯ ขอพระจิตเจาโปรดให
ทุกๆ ทานเปนเครื่องมือของพระองคที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหประชากรของพระ
เจาเปนที่ดินอยางดี ใหประสานงาน รวมมือกัน และใหกิจการตางๆ ไดสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี และบังเกิดผลในจิตใจของเขาอยางแทจริง ใหเราภาวนา
2) เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เขาสถิต ณ สรวงสวรรค มีความสุขนิรันดร พรอมกับบรรดาทูตสวรรคและนักบุญ
ทั้งหลายใหเราภาวนา
3) เพื่อผูนําประเทศตางๆ จะไดเปนพื้นดินที่ดีที่ใหพระวาจาบังเกิดผลในจิตใจ
ของเขา และชวยใหประชาราษฎรในการปกครองอยางยุติธรรมของพวกเขา
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เปนพื้นดินที่ดีเชนกัน มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันและอยูรวมกันอยางสันติ
กอใหเกิดสันติสุขในสังคมที่เขาอยู และในโลก ใหเราภาวนา
4) เพื่อผูเจ็บปวย คนพิการ และผูที่ถูกทอดทิ้ง โปรดสงผูมีน้ําใจดี ที่จะยื่นมือมา
ชวยพวกเขาใหพนจากสภาพความทุกขทรมานนี้ และชวยใหเขามีกําลังใจ
สามารถยอมรับและมองเห็นคุณคาของชีวิต ในความเปนมนุษยของตัวเขาเอง
มากยิ่งขึ้น
ใหเราภาวนา
5) เพื่อเราแตละคน จะไดหมั่นฟงพระวาจาของพระเจา ที่ชวยใหสามารถ
ยอมรับตนเองและผูอื่น รวมทั้งประสบการณแหงความสุขและความทุกข
พรอมทั้งเกิดความปรารถนาที่จะแสวงหาพระประสงคของพระองคใน
ชีวิตประจําวัน และในความสัมพันธกับผูอื่น
ใหเราภาวนา

ประธาน

ขาแตพระบิดาเจา ทุกสิ่งบังเกิดขึ้นดวยพระวาจาของพระองค โปรดแสดงพระ
อานุภาพและความรักของพระองค โปรดใหขาพเจาทั้งหลายนําพระวาจาของ
พระองคไปในทุกแหงหน และใหพระวาจาของพระองคเกิดผลในขาพเจา
ทั้งหลาย ขอพระสิริรุงโรจนของพระองคจงไดรับการสรรเสริญเสมอไปดวย
เถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจา พระเจาของขาพเจาทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต
ชีวิตของประชากรใหมมีลักษณะเปน “ผูฟงพระวาจา” พระวาจาที่เปนประสบการณของ
ชีวิต พระวาจาที่ถูกเผยในเหตุการณจริงของชีวิต ในความสัมพันธกับธรรมชาติ กับผูอื่น
กับพระเจาเองในการภาวนาและความจริงของการเปนประชากรขึ้นอยูกับ “ความเขาใจ
พระวาจา” และ “การปฏิบัติตาม”

3.1 ทาทีของการฟง, เชื่อ, แบงปน
พระศาสนจักรเสนออุปมาอุปมัยที่พระเยซูเจาทรงสอน เพื่อสอนถึงความจริงเกี่ยวกับ
พระอาณาจักรของพระเจา สามสัปดาหที่แลวพระเยซูเจาทรงเนนถึงการเผยแผพระวร
สาร โดยตรัสถึงผูแพรธรรมและผูรับการเผยแพรขาวดี ที่ตองเริ่มจากทาทีของการฟงที่ดี
คือ การตั้งใจฟงในสารที่พระเจาบอกกับเรา “ณ เวลานี้” วาพระองคทรงมีพระประสงคที่
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จะใหเราทําอะไร และเมื่อเราเชื่อในสิ่งที่พระเจาบอกกับเราแลว เราสามารถแบงปนสิ่งที่
เราไดเชื่อกับบุคคลอื่นๆ

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามทาที)
การนําขอปฏิบัติไปดําเนินชีวิตจะตองเริ่มตนดวยการฟงอยางตั้งใจ เพื่อใหเกิดความ
เขาใจวาพระเจาประสงคสิ่งใดจากเราแตละคน จากนั้นเราสามารถทําใหความเขาใจเปน
การปฏิบัติตาม เพราะพระวาจามีพลังที่ยิ่งใหญสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดและจิตใจ
ของเรา เพราะฉะนั้น การรูจักฟง ไตรตรอง ทบทวน สอบถาม วิเคราะหพระวาจา จึงเปน
แนวปฏิบัติที่สอดคลองกับการฟงพระวาจาเพื่อใหเกิดผลแหงชีวิตนิรันดร
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แนวทาง แบบที่ 1

ขอมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม”

หัวขอ: พระวาจาของพระเจา
ถอยคํา ไมวาจะเปนคําพูดหรือขอเขียน ยอมมีความสัมพันธกับบุคคลซึ่งพูดหรือเขียน
เสมอ ถอยคําของมนุษยมีอํานาจและแรงบันดาลใจ และอาศัยถอยคําที่ใชเรารูสึกวาไดติดตอกับ
บุคคลที่มีชีวิต เชนเดียวกันกับพระวาจาของพระเจา ดังที่กวีฮีบรูผูยิ่งใหญ คือ ประกาศอิสยาห
กลาวไวพระวาจาจะไมกลับไปโดยไมไดกอประโยชนแตพระวาจาจะนําความอุดมมาใหเสมอ
อํานาจของพระวาจาของพระเจา เปนเหมือนกับพลังการเติบโตของเมล็ดพืชซึ่งทําใหเราหวังผล
และการเก็บเกี่ยวได
บทอานประจําวันนี้บอกเราเกี่ยวกับพระวาจาของพระเจาถึงสิ่งที่สามารถและควรจะเกิด
แกพระวาจาเมื่อกลาวแกเราทุกคน ผูคนหลากหลายไดฟงพระวาจาของพระเจา แตการเก็บเกี่ยว
(ผลของการสัมผัสดวยชีวิตโดยทางพระวาจา) ไมเหมือนกันสําหรับทุกคน แลวทานเลาจัด
ตัวเองไวในประเภทใด ?“เมล็ดพืชคือพระวาจาของพระเจา ผูหวานคือพระคริสตเจาผูที่พบ
พระองคจะดํารงอยูชั่วนิรันดร” (บทรองรับพระวรสาร)
บทอานที่ 1 อสย 55 : 10-11
กวีบทนี้มีความหมายชัดในตัวเอง เปนบทนําหัวขอของพระวรสารประจําวันนี้ คือผล
สุดทายของพระวาจาเมื่อตกลงมาจากฟาสวรรคเพื่อรดน้ําแผนดินที่แหงผาก ผูแตงตองการที่
จะเนนวา พระวาจาของพระเจาจะบังเกิดผลตอเมื่อหวานลงอยางชุมฉ่ําในชีวิตมนุษย
จุดสําคัญอยูที่วา
“เราฟงหรือไม?” เราไมอาจตําหนิพระเจาวาไมทรงแนะนําชี้ทางแกเรา
พระศาสนจักรประยุกตใช สดุดี 65 อีกครั้งเพื่อเนนถึงเรื่องนี้ “พระทรงเอาพระทัยใสชาวโลกฝน
ตกโชก(ดวยพระวาจาของพระองค)ชุมดินทุกถิ่นที่ พสุธาอุดมสมบรูณดี ทั้งยังมีธารน้ําชุมฉ่ํา
เย็น” (บทอานสดุดีตอบรับพระวาจา)
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บทอานจากหนังสือประกาศกอิสยาห
พระเจาตรัสวา
“ดุจฝนและหิมะลงมาจากทองฟาและไมกลับไปที่นั่นถาไมไดรดแผนดิน
ทําใหแผนดินอุดม ทําใหพืชงอกขึ้นเพื่อใหผูหวานมีเมล็ดพันธุ และใหผูกินมีอาหารฉันใด
ถอยคําที่ออกจากปากของเราจะไมกลับมาหาเราโดยไมเกิดผลไมทําตามที่เราปรารถนาและไม
บรรลุจุดประสงคที่เราสงมาฉันนั้น”
บทอานที่ 2 รม 8 : 18-23
นักบุญเปาโลเสนอความเห็นของทานตอโลกที่ถูกสรางขึ้นมา พระเจาทรงสรางโลก
ดังนั้นโลกจึงควรเปนสิ่งที่ดี อยางไรก็ตาม โลกตกเปนทาสของความเสื่อมสลายเพราะบาปของ
อาดัม (ของมนุษยทุกคน) มนุษยในฐานะเปนสวนหนึ่งของโลกที่ถูกสรางจึงตองคร่ําครวญดวย
แตยังมีความหวังที่จะไดรับการปลดปลอย เราหวังที่จะมีฟาใหมและแผนดินใหมมนุษยชาติที่
ไดรับการกอบกูแลวจะดําเนินชีวิตในสันติกับพระเจาในโลกที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงดวยพระจิต
ของพระองค
บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม
พี่นอง ขาพเจาคิดวา ความทุกขทรมานในปจจุบันเปรียบไมไดเลยกับพระสิริรุงโรจนที่
จะทรงบันดาลใหปรากฏแกเรา เพราะสรรพสิ่งตางกําลังรอคอยอยางกระวนกระวาย เพื่อพระเจา
จะไดทรงบันดาลใหบรรดาบุตรของพระองคปรากฏในพระสิริรุงโรจน สรรพสิ่งตองอยูใต
อํานาจของอนิจจังมิใชโดยสมัครใจ แตตามความประสงคของผูที่บังคับใหสรรพสิ่งตองอยูใน
สภาพดังกลาว ถึงกระนั้น สรรพสิ่งยังมีความหวังวา จะไดรับการปลดปลอยจากการเปนทาส
ของความเสื่อมสลายเพื่อไปรับ อิสรภาพอันรุงเรืองของบรรดาบุตรของพระเจา เรารูดีวา จนถึง
เวลานี้ สรรพสิ่งกําลังรองครวญครางดวยความเจ็บปวดราวกับสตรีคลอดบุตร มิใชเพียงแต
สรรพสิ่งเทานั้น แมแตเราเองซึ่งไดรับผลิตผลครั้งแรกของพระจิตเจาแลว ก็ยังคร่ําครวญอยู
ภายใน ในเมื่อเรามีความกระตือรือรนรอคอย ใหพระเจาทรงรับเราเปนบุตรบุญธรรม ใหรางกาย
ของเราไดรับการปลดปลอยเปนอิสระ
พระวรสาร มธ 13 : 1-23 หรือ 13: 19
กอนที่นิทานเปรียบเทียบเรื่องผูหวานจะมาอยูในพระวรสารของนักบุญมัทธิว นิทาน
เรื่องนี้ ไดผานชวงของการเลาตอกันมาปากตอปากคอนขางยาวนาน ในสวนแรก (คือบทอาน
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แบบสั้น) สาระหลักเปนคําเปรียบเทียบที่พระเยซูเจาเองไดทรงเลา การตีความในแงของการ
เปรียบเทียบในตอนทายนั้นเปนสวนที่นํามารวมเขาในภายหลัง การถกเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับ
จุดประสงคของการสอนดวยนิทานเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นกอนหนานั้น ก็สอดใสเขามาในภายหลัง
เชนกัน ซึ่งหมายถึงอาณาจักรของพระเจา ที่มีความเปนอยูอยางลึกล้ําในกิจการพระเยซูเจา
เราอาจถามวา ถาพระเยซูเจาไมไดตรัสตามที่มีเขียนไวทั้งหมด จะถือวา เปนพระวาจา
ของพระเจาหรือไม คําตอบคือ “ใช” เปนที่รูจักกันวามีหลายสิ่งในพระวรสารที่พระเยซูเจาเอง
ไมไดตรัสไวแบบนั้นคําตอตํา พระวรสารสวนใหญยังเปนการตีความที่ไดจากการรําพึงถึง
อารมณและทัศนคติของพระเยซูเจาที่ทรงมีตอชีวิต ตอมาพระศาสนจักรไดยอมรับพระวรสารทั้ง
สี่อยางที่เรามี และยอมรับวาเปนพระวาจาของพระเจา
พระวาจาในนิทานเปรียบเทียบมีเสนอไวในพระคัมภีรเอง เราไมจําเปนตองใหคํา
อรรถาธิบายอีก เพียงแตใหทานถามตัวเองวา ในการอานพระคัมภีรและแสวงหาสิ่งที่เปนพระ
วาจาของพระเจาสําหรับเรานั้น ทานไดติอตอกับพระเจาโดยการรําพึงภาวนาหรือไม ?นี่เปน
ความหมายเดียวของการอานพระคัมภีรสําหรับคริสตชน
บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว
ในวันนั้น พระเยซูเจาเสด็จออกจากบานมาประทับที่ริมทะเลสาบ ประชาชนจํานวนมาก
มาเฝาพระองค พระองคจึงเสด็จไปประทับอยูในเรือ สวนประชาชนยืนอยูบนฝง พระองคตรัส
สอนเขาหลายเรื่องเปนอุปมาพระองคตรัสวา “จงฟงเถิด ชายคนหนึ่งออกไปหวานเมล็ดพืช
ขณะที่เขากําลังหวานอยูนั้น บางเมล็ดตกอยูริมทางเดิน นกก็จิกกินจนหมด บางเมล็ดตกบนพื้น
หินที่มีดินเล็กนอย ก็งอกขึ้นทันทีเพราะดินไมลึก แตเมื่อดวงอาทิตยขึ้น ก็ถูกเผาและเหี่ยวแหง
ไปเพราะไมมีราก บางเมล็ดตกในพงหนาม ตนหนามก็ขึ้นคลุมไว ทําใหเหี่ยวเฉาตายไป บาง
เมล็ดตกในที่ดินดี จึงเกิดผลรอยเทาบาง หกสิบเทาบาง สามสิบเทาบาง ใครมีหูก็จงฟงเถิด
”
บรรดาศิษยเขามาทูลถามพระเยซูเจาวา
“ทําไมพระองคตรัสแกพวกเขาเปนอุปมาเลา”
พระองคทรงตอบวา “พระเจาประทานธรรมล้ําลึกเรื่องอาณาจักรสวรรคใหทานทั้งหลายรู แตไม
ไดประทานใหแกผูอื่น เพราะผูที่มีมากจะไดรับมากขึ้นจนเหลือเฟอ สวนผูที่มีนอย จะถูกริบสิ่ง
เล็กนอยที่มีไปดวย เพราะฉะนั้น เรากลาวแกคนเหลานี้เปนอุปมา ถึงพวกเขามองดู ก็ไมเห็น ถึง
ฟงก็ไมไดยินและไมเขาใจ สําหรับคนเหลานี้ คําทํานายของประกาศกอิสยาหก็เปนความจริงที่วา
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ทานทั้งหลายจะฟงแลวฟงเลาแตจะไมเขาใจ จะมองแลวมองเลา แตจะไมเห็น เพราะ
จิตใจของประชาชนนี้แข็งกระดาง เขาทําหูทวนลม และปดตาเสีย เพื่อไมตองมองดวยตา ไมตอง
ฟงดวยหูจะไดไมเขาใจ จะไดไมตองกลับใจ เราจะไดไมตองรักษาเขา
“สวนทานทั้งหลาย ตาของทานเปนสุขที่มองเห็น หูของทานเปนสุขที่ไดฟง เราบอก
ความจริงแกทานวา ประกาศกและผูชอบธรรม จํานวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ทานไดเห็นอยู
แตก็ไมไดเห็น ปรารถนาจะไดฟงสิ่งที่ทานฟงอยู แตก็ไมไดฟง “เพราะฉะนั้น จงฟงความหมาย
ของอุปมาเรื่องผูหวานเถิด เมื่อคนหนึ่งฟงพระวาจาเรื่องพระอาณาจักรและไมเขาใจ มารรายก็มา
และถอนสิ่งที่หวานลงในใจของเขาไปเสีย นั่นไดแก เมล็ดที่ตกริมทาง เมล็ดที่ตกบนหินคือผูฟง
พระวาจาและมีความยินดีรับไวทันที แตเขาไมมีรากในตัว จึงไมมั่นคง เมื่อเผชิญความยากลําบาก
หรือถูกเบียดเบียนเพราะพระวาจานั้น เขาก็ยอมแพทันที เมล็ดที่ตกในพงหนามหมายถึงบุคคลที่
ฟงพระวาจา แตความวุนวายในทางโลก ความลุมหลงในทรัพยสมบัติ เขามาบดบังพระวาจาไว
จึงไมเกิดผล สวนเมล็ดที่หวานลงในดินดี หมายถึงบุคคลที่ฟงพระวาจาและเขาใจ จึงเกิดผลรอย
เทาบาง หกสิบเทาบาง สามสิบเทาบาง”
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