แนวทาง แบบที่ 1

อาทิตยที่ 14 เทศกาลธรรมดาป A

(ขอมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาวันอาทิตย” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

การสถาปนาพระอาณาจักรแหงสันติ
พระธรรมล้ําลึกพระคริสตเจา: พระเยซูเจา กษัตริยแหงสันติ
ทาทีคริสตชน: ความสุภาพออนโยน และความถอมตน
การดําเนินชีวิต : รับเอาแอกแบกไวและมาเปนศิษยของพระเยซูเจา

บทนํา
ประชากรใหมที่กอกําเนิดขึ้นจากปสกาของพระเยซูเจาเปนประชากรที่ประกอบดวยคน
ซื่อ
คนธรรมดาประชากรนี้มีชีวิตอยูในพระอาณาจักรที่ไดรับการสถาปนาขึ้นดวย
การสิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจา พระวาจาสามบทของวันนี้หมุนอยู
รอบสิ่งที่ตรงขามกับสิ่งที่โลกยึดถือ ขณะที่อํานาจทางการเมืองของทุกพระอาณาจักรอยู
ที่อานุภาพของการตอสู แตพระอาณาจักรของพระเยซูเปนการอยูรวมกันอยางสันติ
ขณะที่กษัตริยของพระอาณาจักรที่มีอํานาจจะไดรับการยกยองดวยอํานาจที่มีแตพระเยซู
เจากษัตริยในพระอาณาจักรใหมนี้จะยกยองความสุภาพถอมตน พระองคปกครองจาก
กางเขนของพระองค สิ่งที่ตามมาจึงเปน “กฎหมาย” ของประชากรในพระอาณาจักร
กฎหมายไมไดเปนเงื่อนไขของการเปนประชากร แตเปน “ผลตาม” พระวาจาสามบท
ของวันนี้มีดังนี้
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ผังพระวาจา
บทอานที่ 1

ศคย 9:9-10

กษัตริยของเจาเสด็จมาหาเจา ทรงถอมองค

เพลงสดุดี

สดด 145

ขาพเจาถวายสดุดีพระนามพระองคเปนนิตย

บทอานที่ 2

รม 8:9, 11-13

ถาอาศัยพระจิต ทานกําจัดกิจการฝายเนื้อหนัง
แลวทานจะมีชีวิต

พระวรสาร

มธ 11:25-30

เรามีใจออนโยนและสุภาพ

1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา
1.1 พระเยซูเจาเสด็จมาสถาปนาพระอาณาจักรแหงสันติ
ในขณะที่พระอาณาจักรยูดาหอยูในสภาพของการไรอํานาจทางการเมืองและกษัตริยที่
ปกครองอยูก็หมดบทบาททั้งในประเทศและตางประเทศ ประกาศกเศคาริยาหได
ประกาศการมาถึงของ “กษัตริยคนใหม ” ผูมาประกาศ “นโยบายของการนําสันติมาสู
ประชาชาติ ” และจะปกครอง “โลก” เพื่อแผสันตินั้นไปยังทุกคน การมาของกษัตริยผู
นั้นจะมีลักษณะแปลก คือไมมีลักษณะของอํานาจและเกียรติยศ แตภายใตภาพของการ
ไมมีอํานาจและอานุภาพนั้นเอง ที่พระองคจะสถาปนาพระอาณาจักรใหมโดยไมมีการ
ตอสูและสงคราม
พระเยซูเจาไดประกาศวา พระองคคือกษัตริยผูนั้น ทรงสถาปนาพระอาณาจักรใหม
“อาศัยกางเขน ” ของการพลีองคตามพระประสงคของพระบิดา และพลานุภาพแทจริง
ของพระองคจึงอยูที่การนอมรับพระประสงคอยางไมมีเงื่อนไข จนกระทั่งวา อานุภาพ
แทจริงจึงปรากฏออกมาใน “พระเมตตาของพระบิดา ” ผูทรงยกพระองคขึ้นจากความ
ตาย อานุภาพของชีวิตเปนอํานาจของความดีและความรัก ซึ่งในสมัยของพระเยซู
พวกฟาริสีจะยึดเอาธรรมบัญญัติเปนเงื่อนไขของการเปนประชากร การถือตามพระ
บัญญัติอยางเครงครัดคือเกณฑการวัดวาผูใดเปนประชากรของพระเจา แตสําหรับพระ
เยซู “แอกของพระองค ” เงื่อนไขที่พระองคทรงให “เบา” กวามาก เพราะการเปน
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ประชากรไมไดขึ้นกับสิ่งที่เราทําดวยกําลังของเราเอง แตขึ้นกับสิ่งที่เราเปน
ยอมรับความดีและพระเมตตา” ซึ่งไถเราใหเปนอิสระ

“การ

พระอาณาจักรของความดีและความรักจึงเปนพระอาณาจักรแหงสันติ ที่ซึ่งอํานาจและ
อานุภาพแทจริงในพระอาณาจักรนี้คือความดี ความเมตตาและความรัก คําเชิญของพระ
เยซูที่วา “เชิญมาหาเรา ทุกคนที่รูสึกเหน็ดเหนื่อยและถูกกดขี่ ” เปนคําเชิญใหเขามารูจัก
พระบิดาโดยทางการไดสัมผัสกับพระองค ในสมัยของพระองค ประชากรรูสึกเหน็ด
เหนื่อยและถูกกดขี่ดวยการถือตาม “ธรรมบัญญัติ ” ซึ่งถูกตั้งเปนเงื่อนไขของการเปน
ประชากรของพระเจา เงื่อนไขซึ่งเปนสาเหตุของการแบงแยกประชากรของพระเจา
ออกเปน “วรรณะ” “ขอผูกมัดของการดําเนินชีวิตตามแนวทางของชีวิตใหม ” เปนผล
ตามของการไดรับ “ความดีและพระเมตตา” ไมใช “เงื่อนไขของการไดรับพระเมตตา”

1.2 กฎหมายในพระอาณาจักรใหมของพระเยซูเจา
ชีวิตของประชากรใหมก็มีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบความสัมพันธเชนกัน “กฎหมายของ
ความรัก ” พระอาณาจักรนี้ไดสรางขึ้นดวย “ความรักที่ไมมีเงื่อนไขของพระบิดาตอ
มนุษย” ซึ่งแสดงออกมาอยางสูงสุดใน “การสิ้นพระชนม ” ในความต่ําตอย ความสุภาพ
สูงสุด เมื่อพระเจา “ไมเพียงแตรับเอาสภาพของมนุษยที่เปนคนบาป ” แตยัง “ยอมตาย
บนกางเขน” เหมือนกับโจรผูรายคนหนึ่งของสังคม
กฎหมายในพระอาณาจักรของประชากรใหมจึงนําไปสูการเปนพระอาณาจักรของสันติ
เปนกฎหมายของคนที่เล็กและต่ําตอยที่สุด กฎหมายของคนจน คนที่รูสึกถึงความวาง
เปลาของตนเอง ผูตองการใหพระเจาเติมความเปลาใหเต็มดวยชีวิตและความอุดม ซึ่ง
เกิดจากความรักตอพระเจาและตอเพื่อนมนุษย เอาชนะความเห็นแกตัวและความรุนแรง
ดวยความพยายามในแตละวันที่จะใหกฎของความรักไดกลับเปนเครื่องมือที่ผูกรัด
ความสัมพันธระหวางกัน
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2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธี
บูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
ในการฉลองพิธีขอบพระคุณในวันนี้ ที่ชุมนุมจึงไดมีโอกาสรําพึงถึงจุดกําเนิดของการ
เปน “ประชากรแหงสันติ” ที่กอกําเนิดขึ้นในความต่ําตอยของกางเขน ในความวางเปลา
ปราศจากชีวิตที่ถูกเติมใหเต็มดวยชีวิตใหมของพระเจาเอง การรับพระเยซูเจาในศีลบูชา
ขอบพระคุณจึงเปนการตอนรับกษัตริยแหงสันติของประชากรใหม บรรยากาศการ
ฉลองในวันนี้ควรจะเนนย้ําบรรยากาศของความเรียบงาย และสันติสุขภายในจิตใจ

2.2 ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลาตอไปนี้
เริ่มพิธี
- บทนําคําทักทายอาจใหความคิดเกี่ยวกับ “ธรรมชาติของ
พระอาณาจักรแหงสันติ ” ซึ่งในพิธีขอบพระคุณ จะมี
หลายชวงที่จะนําที่ชุมนุมไปสูความจริงและพระธรรม
ล้ําลึกดังกลาว
- พิธีสารภาพบาป ที่เต็มไปดวยความสํานึกวาเรายังไม
เหมาะสมของการเปนประชากรในอาณาจักรแหงสันตินี้
ขอความกรุณาจากพระองคใหเราเหมาะสมขึ้นทุกวัน
- บทพระสิริรุงโรจน เนนการขับขานพระอาณาจักรแหง
ความรุงโรจนดวยสันติที่พระเจาทรงนํามานั่นเอง ควร
เลือกบทที่มีเนื้อหาดังกลาวชัดเจนเชน “พระสิริรุงโรจน
แดพระเจาในสรวงสวรรค และมนุษยที่พระองคโปรด
ปราน จงประสบสันติสุขบนแผนดิน”
- บทภาวนาของประธาน เมื่อพระสงฆในนามของที่
ชุมนุมกลาวระลึกถึงพระธรรมล้ําลึกที่วา “พระเจาทรง
พอพระทัยใหพระบุตรถอมองคลงมากอบกูมนุษยชาติ
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ทรงชวยทุกคนใหพนการเปนทาสของบาป ” เนนความ
ชื่นชมยินดีที่เราไดรับการชวยใหรอดพนจากการเปน
ทาสของบาป

ภาควจนพิธีกรรม
-

-

-

-

-

พิธีกรเกริ่นนํา “บทนําประกาศหัวขอของบทอานทั้ง
สามบท”
ผูอานบทอานโดยเนนความสัมพันธของบทอานทั้งสาม
อาศัยหัวขอของ “พระอาณาจักรแหงสันติ ”, “ชีวิตใหม ”
และ “การเปนประชากรผูรักสันติและความถอมตน”
บทอานที่ 1 เปน “คําพยากรณ” มีเนื้อหาและน้ําเสียงของ
ความหวัง ความปติยินดี ผูอานควรถายทอดความรูสึก
ของ “ผูถูกรุกราน เมื่อเห็นความหวังอยูเบื้องหนาที่จะมี
กษัตริยองคหนึ่งมากอบกูและนําสันติและความสงบสุข
มาให” บทอานนี้มีความไพเราะและในเวลาเดียวกันเปน
พระวาจาแหงความหวัง
การตอบรับของที่ชุมนุมใน “เพลงสดุดี”คือการประกาศ
ความจริงของประชากรที่ถูกรุกรานและกดขี่และไดรับ
การชวยใหรอด ผูอานเพลงสดุดีพึงเขาใหถึงความรูสึก
ดังกลาว
บทเทศน ในวันนี้อาจเปนประยุกต “ธรรมชาติของการ
เปนพระอาณาจักรแหงสันติ ประชากรของคนจน ” ให
เขากับความจริงของหมูคณะของตนเอง การเสด็จมาเพื่อ
สถาปนาพระอาณาจักรแหงสันติ การเปนประชากรของ
คนจนมีความหมายอะไรสําหรับหมูคณะ สําหรับ
พระสงฆเองและสําหรับสมาชิกของหมูคณะ ควรเนน
เรื่องการมีใจสุภาพและถอมตนบังเกิดผลอยางไรตอการ
ฟงพระวาจาของพระเจาซึ่งในที่สุดเกิดผลตอชีวิตของ
เราดวย
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-

-

ภาคบูชาขอบพระคุณ

บทขาพเจาเชื่อ การตอบรับพระวาจา ในคําภาวนา “บท
ขาพเจาเชื่อ ” และ “บทภาวนาของมวลชน ” จะไดเปน
การตอบรับใน “ความจริงและชีวิต”
บทภาวนาของมวลชน ควรมีบทหนึ่งเพื่อขอสันติภาพ
ในโลก

- บทนําขอบพระคุณ วันอาทิตยแบบที่ 1 ซึ่งสอดรับกับ
พระวาจาและหัวขอของการสถาปนาพระอาณาจักรใหม
ของการเปนประชากรที่ไดรับเลือกสรร สมณราชตระกูล
ชนชาติศักดิ์สิทธิ์ ประชากรที่ไดทรงกอบกู เปนการ
วิงวอนขอแตละคนใหมีจิตใจบริสุทธิ์ และใหการถวาย
บูชาชวยใหประพฤติตนใหเหมาะสมกับชีวิตนิรันดร
- บทศักดิ์สิทธิ์จะเปนเสียงรองของการสรรเสริญและการ
ตอนรับ “การเสด็จมาของกษัตริย ” รวมกับพิธีกรรม
สวรรค
- บทขอบพระคุณ ถาเลือก “บทขอบพระคุณที่ 3” จะมี
กลาวถึงการบูชาซึ่ง “ชวยใหโลกมีสันติสุข ” หลังจาก
นั้นในพิธีมอบสันติสุขแกกัน พระสงฆอาจเชิญชวนที่
ชุมนุมให “มอบสันติ ” แกกันในความจริงและในชีวิต
ดวยการทําตัวเปนผูนําสันติใหกับพี่นอง
- บทขาแตพระบิดา การฉลองที่เนนสันติจะมีการย้ําเปน
ระยะตั้งแต “บทขาแตพระบิดา ” “การแสดงความเปน
มิตร” ซึ่งนําไปสู “การรับศีล ” ซึ่งเปนเครื่องหมายทั้ง
ของการเสด็จมาของพระเยซูเจาเพื่อประทานสันติใน
การคืนดีกันกับพระเจาและกับเพื่อนมนุษย” และในเวลา
เดียวกันก็เปน “เครื่องหมายของการประทับอยูของ
กษัตริยแหงสันติ” ในที่ชุมนุมและในชีวิตของคริสตชน
- บทภาวนาหลังรับศีล “ขอพระพรที่ชวยใหรอดจะได
สรรเสริญพระองคตลอดไป”
6

ปดพิธี
-

บทประกาศปดพิธี ควรใชแบบที่ 2 เพราะมีความหมาย
“จงไปในสันติสุขของพระคริสตเจาเถิด”

2.3 บทภาวนาของมวลชน
ประธาน

ผูนํา

พี่นองที่รัก พระบิดาเจาผูทรงเปนองคแหงความดี ประทานพระเยซูคริสตเจาให
ทรงเปนกษัตริยแหงสันติ ใหเราภาวนาวอนขอตอพระองคดวยความวางใจ
1) เพื่อองคสมเด็จพระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ และนักบวช จะ
ไดรับพระพรพระคุณตางๆ อยางอุดมบริบูรณในการดําเนินชีวิตเปนผู
อภิบาลและผูแพรธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนพระคริสตเจา โดยอุทิศตนทั้ง
ครบดวยรักและรับใชจนกวาจะนํามวลมนุษยใหบรรลุถึงความรอดพน
ใหเราภาวนา
2) เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช เขาสถิต ณ สรวงสวรรค มีความสุขนิรันดร พรอมกับบรรดาทูตสวรรค
และนักบุญทั้งหลาย
ใหเราภาวนา
3) เพื่อสันติภาพในโลก โปรดใหบรรดาผูนําชาติตางๆ และคณะรัฐบาล จะได
ตระหนักถึงความถูกตองในการกระทําหนาที่มิใชเพื่อตนเองแตเพื่อผูอื่น
โดยพยายามแสวงหาแตความอยูเย็นเปนสุขของประชาชน และ
ผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ
ใหเราภาวนา
4) เพื่อสมาชิกในแตละครอบครัว จะไดสํานึกถึงบทบาทอันสําคัญของแตละ
คน ในการนําความสุขและสันติมาสูครอบครัวของตน และพยายามสราง
เสริมกิจกรรมที่กอใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกัน
ใหเราภาวนา
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5) เพื่อบรรดาเยาวชนชาย -หญิง โปรดใหเขาเห็นคุณคาของตัวเอง เจริญชีวิต
ในความรักของพระองค มีจิตใจที่เขมแข็ง สดับฟงเสียงของพระองค ที่ทํา
ใหสามารถเอาชนะการลอลวงของภัยอันตรายจากสภาพสังคมที่เสื่อม
โทรมได
ใหเราภาวนา
6) เพื่อเราทุกคน ณ ที่นี้ จะไดตระหนักถึงหนาที่การเปนคริสตชนที่ดี ในการ
เปนแบบอยางดีแกสังคมรอบขางตัวเรา โดยกระทําทุกอยางดวยความรัก
และพรอมที่จะอุทิศตน เพื่อนําความสุขความเจริญมาสูผูอื่นเทาที่สามารถ
ใหเราภาวนา

ประธาน

ขาแตพระบิดาเจา ผูทรงเปนองคแหงความดีและสันติ ขาพเจาทั้งหลายถวาย
นมัสการสรรเสริญพระองค สําหรับมนุษยชาติที่หลากหลายดวยเชื้อชาติ
เผาพันธุ ภาษาในโลก โปรดใหขาพเจาทั้งหลายรูจักใชพระพรที่ไดรับเพื่อ
ประโยชนแกผูอื่น และทําใหจุดประสงคของพระองคซึ่งมีตอบุตรแตละคนของ
พระองคสําเร็จไปโดยเห็นคุณคาของมนุษยแตละคนดวยเถิด ทั้งนี้ ขอพี่งพระ
บารมีพระคริสตเจา พระเจาของขาพเจาทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต
พระธรรมล้ําลึกของประชากรใหม “สมณราชตระกูล ประกาศก พระอาณาจักรแหงสันติ
ประชากรที่เปนคนจนและคนต่ําตอย” มีความหมายอะไรสําหรับหมูคณะของทาน
สําหรับบางหมูคณะอาจหมายถึง “การเปนธรรมทูต” ผูนําและผูสรางสันติในชุมชนของ
คริสตชนและชุมชนของพี่นองตางความเชื่อ สําหรับบางหมูคณะหมายถึง “การทบทวน
ความสัมพันธของคริสตชนดวยกัน” ทบทวนการแบงวรรณะของ “คนดี” และ”คนไมดี ”
ดวยกฎเกณฑที่ไมใชกฎของความรักและความเมตตา สําหรับบางหมูคณะ “การเปน
ประชากรของคนจน” อาจใหความคิดแกการรูสึกถึงความวางเปลาของชีวิตที่ตองการให
ถูกเติมใหเต็มดวยพระคุณของชีวิตของพระเจา
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3.1 ทาทีของความสุภาพ ถอมตน
เอกลักษณอยางหนึ่งที่พระเยซูอยากเตือน อยากสอน อยากใหเราไดมีทาทีก็คือ ความ
สุภาพถอมตน คริสตชนคงตองพิจารณาทุกๆ วัน ถึงสภาพของตัวเองวา ตัวเองไดสุภาพ
พอหรือยังในการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะตอหนาเฉพาะพระพักตรพระเจา ความสุภาพได
ชวยเราแตละคนไดรับใชเพื่อนพี่นองมากยิ่งขึ้น หรือใกลชิดกับพระเจามากขึ้นแคไหน
เรามีทาทีอยางไรตอทุกๆ คนที่ผานเขามาในหมูคณะ หรือกลุมคริสตชนของเรา และได
ดําเนินชีวิตเยี่ยงประชากรใหม ที่ทุกคนมีคาเทากันเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ยอมรับและให
อภัยกันเสมอ

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามทาที)
คริสตชนถูกเรียกรองใหเปดใจยอมรับ ความสุภาพถอมตน ปรับปรุงตนเองเสมอ ความ
สุภาพถอมตนเปนเรื่องสวนตัวของแตละคนที่มีพื้นฐานความรู ความสามารถที่ไม
เหมือนกัน แตสามารถยอมรับขอบเขต หรือขีดจํากัดของตนเองไดเสมอ เชน ยอมรับวา
เราเปนคนบาป พูดไมเกง ยอมรับวาพระเจาทรงยิ่งใหญแตเพียงผูเดียว ฯลฯ เปนตน
ความสุภาพจะทําใหเราปรับตัวเขากับผูอื่นไดและทําใหหมูคณะเต็มไปดวยความรัก
ความเห็นอกเห็นใจกัน
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แนวทาง แบบที่ 2

ขอมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม”

หัวขอ: อาณาจักรของพระเจาที่ตองสถาปนาขึ้น
อาณาจักรและชาติตางๆ ในโลก มันกอกําเนิดขึ้นจากความรุนแรง (สงคราม การปฎิวัติ)
การปกครองแบบอํานาจเด็ดขาดสรางเอกภาพใหกับประเทศแมกระทั้งในการปรับปรุงสังคมให
ดีขึ้น (ความยุติธรรมทางสังคม)และสิทธิพลเมืองสําหรับทุกคน)หลายครั้งก็เกิดขึ้นหลังจากการ
ฆาฟนชนที่รุนแรงพระอาจารยเจาถูกสงมาเพื่อเริ่มตนอาณาจักรของพระเจา อันเปนอาณาจักร
แหงความรักและความยุติธรรมขึ้นบนพิภพนี้ แตพระเยซูเจาตองการใหเปนแบบที่พระองค
ประสงค พระองคทรงเปนกษัตริย ปกครองอาณาจักรแตพระองคชางแตกตางไปจากผูนําของ
โลกนี้มากมายอะไรเชนั้น ! บทอานในวันนี้พูดถึงกษัตริย-พระผูกอบกู ผูออนโยน (ปราศจาก
ความโออาของกษัตริย) และไมชอบรถศึก (เครื่องมือของสงคราม) และธนูของนักรบไมไดเสด็จ
เขาในนครบนหลังมา แบบที่กษัตริยทรงกระทําในชวงเวลาสงคราม แบบที่กษัตริยทรงกระทํา
ในชวงสงคราม แตประทับอยูบนหลังลา ทรงมีพระทัยออนโยนและสุภาพ พระศาสนจักรคือเรา
ทุกคน จะตองสืบสานงานของพระเยซูเจาในการสรางอาณาจักรของพระเจาตอไปบนแผนดินนี้
เทคนิคการประชาสัมพันธลาสุด โทรทัศน วิทยุ หนังสือภาพ และนิตยสาร ควรนํามาใชเพื่อ
สื่อสาร แตทางที่งายที่สุดเพื่อการสรางอาณาจักรของพระเจา ซึ่งเราทุกคนใชไดคือการชักชวนที่
นุมนวลโดยเฉพาะการชักชวนดวยแบบอยางที่ดีของเรา วิธีการดําเนินชีวิต ของทานเปนการเชิญ
ชวนอื่นใหหันมาคิดพิจารณาถึงคุณคาแหงอาณาจักรของพระเจาหรือไม?
บทอานที่ 1 ศคย 9 : 9-10
เศคาริยาหกลาวคําพยากรณนี้ในชวงที่ประเทศของทาน ถูกพระเจาอเล็กซานเดอรมหา
ราชรุกรานจนแพราบคาบ ประกาศกมองเห็นลวงหนาถึงกษัตริยที่พระเจาจะสงมา หลังจากที่
ทรงเอาชนะผูรุกรานตางชาติแลวจะเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็มอยางสงบไมใชบนหลังมาศึก แตจะ
ประทับบนหลังลากษัตริยพระองคนี้ จะรวมอาณาจักรทางเหนือและทางใตของปาเลสไตนเขา
ดวยกันเสียใหม และอาณาจักรของพระองคจะประกอบดวยโลกทั้งหมด
พระศาสนจักรประยุกตภาพนี้กับพระเยซูคริสตเจา กษัตริยแหงอาณาจักรสากลของพระ
เจา ลักษณะของพระผูกอบกูผูนี้ (ดูหัวขอ) จะเปนบทนําหัวขอของพระวรสาร ทุกคนที่เลือก
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ดําเนินชีวิตภายใตการปกครองของพระคริสตเจา ผูเปนกษัตริย ควรภาวนาวา “ขาแตพระเจาของ
ขาพเจา พระมหาราชาขาพเจาจะถวายสาธุการแดพระนามของพระองคเปนนิจกาล”
บทอานจากหนังสือประกาศกเศคาริยาห
พระเจาตรัสวาดังนี้
“ธิดาแหงศิโยนเอย จงราเริงอยางยิ่งธิดาแหงเยรูซาเล็มเอย จงโหรองดวยความยินดีเถิดดู
ซิ กษัตริยของทานกําลังเสด็จมาหาทานพระองคทรงเที่ยงธรรม และทรงชัยชนะทรงถอมพระ
องคและประทับบนหลังลาบนหลังลาตัวนอย ลูกแมลา พระองคจะทรงกําจัดรถศึกจากเอฟราอิม
จะทรงกําจัดมาศึกออกจากกรุงเยรูซาเล็มคันธนูสําหรับสงครามจะถูกกําจัดไปดวยพระองคจะ
ทรงประกาศสันติแกนานาชาติการปกครองของพระองคแผจากทะเลนี้ไปถึงทะเลโนนและจาก
แมน้ํายูเฟรติสไปถึงสุดปลายแผนดิน”
บทอานที่ 2 รม 8:9, 11-13
ดวยภาษาอาจารยผูคงแกเรียน นักบุญเปาโลไดรางภาพของบุคคลซึ่งคริสตชนผูอุทิศตน
เพื่ออาณาจักรของพระเจาควรจะเปน ใหสังเกตวา “รายกาย ” ตามความหมายของพระคัมภีร
ไมไดหมายถึงรางกายที่ตรงขามกับวิญญาณ (อยางที่ชาวกรีกคิด) แตหมายถึงมนุษยทั้งหมด ที่ตก
อยูใตอํานาจของบาปและความตายแตยังเปดรับการกอบกู “เนื้อหนัง”ในความคิดของนักบุญเปา
โล หมายถึง “ธรรมชาติที่ยังไมไดรับการกอบกู”
บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม
พี่นอง ทานไมดําเนินชีวิตตามธรรมชาติ แตดําเนินชีวิตตามพระจิตเจา เพราะพระจิตของ
พระเจาสถิตอยูในตัวทาน ถาผูใดไมมีพระจิตของพระคริสตเจาผูนั้นก็ไมเปนของพระองคและถา
พระจิตของพระผูทรงบันดาลใหพระเยซูเจากลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตายนั้นสถิตอยูใน
ทาน พระผูทรงบันดาลใหพระคริสตเยซูทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตายก็จะทรง
บันดาลใหรางกายที่ตายไดของทานกลับมีชีวิต เดชะพระจิตของพระองค ซึ่งสถิตอยูในทานดวย
ดังนั้น พี่นองทั้งหลาย เราไมมีภารกิจใดๆ ที่จะตองดําเนินชีวิตตามธรรมชาติฝายต่ํา ถา
ทานดําเนินชีวิตตามธรรมชาติฝายต่ํา ทานก็จะตาย แตถาทานกําจัดกิจการตามธรรมชาติฝายต่ํา
ดวยเดชะพระจิตเจา ทานก็จะมีชีวิต
พระวรสาร มธ 11 : 25 -30
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ตอนแรกของพระวรสารวันนี้บอกเราวา พระเยซูคริสตเจาเปนผูทรงเผยแสดงพระบิดา
“ผูปรีชาฉลาด” หมายถึงผูมีความสุขุมรอบคอบตามประสามนุษยในโลกรูสึกเพียงพอแกตนเอง
และไมเต็มใจที่จะรับฟงสิ่งใด “สวนบรรดาผูต่ําตอย” (หรือ “ผูที่ยังเปนเด็ก ”) หมายถึงคนที่มี
ดวงใจสุภาพ และซื่อซึ่งรูสึกถึงความตองการรับฟงสารเนือธรรมชาติ
ตอนที่สองที่มีบทอานแรกบทนํา แสดงคุณลักษณะของพระเยซูเจาและการปกครอง
ปกครองของพระองคเหนือทุกคนที่เลือกดําเนินชีวิตภายใตการคุมครองของพระองค หากทาน
รูสึกเหน็ดเหนื่อย จงมาอยูใตการปกครองของพระองคและทานจะพบกับการพักผอน
บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว
เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสวา
“ขาแตพระบิดา เจาฟาเจาแผนดิน ขาพเจาสรรเสริญพระองค
ที่ทรงปดบังเรื่องเหลานี้จากบรรดาผูมีปรีชาและรอบรู แตทรงเปดเผยแกบรรดาผูต่ําตอย ถูกแลว
พระบิดาเจาขา พระองคพอพระทัยเชนนั้น พระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแกขาพเจา ไมมีใครรูจักพระ
บุตร นอกจากพระบิดา และไมมีใครรูจักพระบิดา นอกจากพระบุตรและผูที่พระบุตรเปดเผยใหรู
ทานทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะใหทานไดพักผอน จงรับ
แอกของเราแบกไว และมาเปนศิษยของเรา เพราะเรามีใจสุภาพออนโยนและถอมตน จิตใจของ
ทานจะไดรับการพักผอน”
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