แนวทาง แบบที่ 1

อาทิตยที่ 12 เทศกาลธรรมดาป A

(ขอมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาวันอาทิตย” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

การถูกเบียดเบียน
พระธรรมล้ําลึกพระคริสตเจา: พระเยซูเจา ผูรับใชพระเจาที่ทุกขทรมาน
ทาทีคริสตชน: สรรเสริญพระเจาและการเปนพยานถึงพระเยซูเจา
การดําเนินชีวิต : เชื่อ วางใจในความรักอันมั่นคงของพระองค
บทนํา
พระวาจาของวันนี้สานตอความคิดของอาทิตยกอน เพราะภารกิจของการเปนสาวกที่
ไดรับจะเปนการกระทําในทามกลางการคัดคาน การตอตาน การเบียดเบียน การเปน
ประชากรสงฆและประกาศกจึงหมายถึงการยอมรับผลตามดังกลาวดวย เราไดรับ
กําลังใจจากพระเยซูเจา “อยากลัวผูที่ฆาไดแตกาย แตไมอาจฆาวิญญาณได” ประกาศก
เยเร-มียพบกับประสบการณแหงการถูกเบียดเบียนเหลานี้ แตในทามกลางความ
ยากลําบาก เยเรมียมีความเชื่อ วางใจในพระเจาจอมโยธา พรอมทั้งเชิญชวนใหรองเพลง
ถวายพระเจา สรรเสริญพระองคอีกดวย
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ผังพระวาจา

บทอานที่ 1

ยรม 20:10-13

เพลงสดุดี

สดด 68

บทอานที่ 2

รม 5:12-15

พระวรสาร

มธ 10:26-33

พระองคทรงชวยกูชีวิตผูขัดสน ใหหลุดพนเงื้อมมือ
ขอบคนชั่ว
โปรดทรงตอบขาพเจา ตามความรักมั่นคงอันอุดม
ของพระองค
การประทานพระคุณไมไดไดเกิดขึ้นเหมือนกับการ
ตกในบาป
อยากลัวผูที่ฆาทานไดแตกาย

1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา
1.1ภารกิจกับการถูกเบียดเบียน
นอกจากการเปนประชากรที่เปนสงฆแลว ประชากรใหมยังเปนประกาศกอีกดวย แตใน
ประวัติศาสตรของพระศาสนจักร ประชากรใหมในฐานะประกาศกตองพบกับการถูก
เบียดเบียนและการตอตานนับตั้งแตสมัยของพระเยซูเจา และนับไดวา การตอตาน
นั้นเองที่นําไปสูความสําเร็จจริงของแผนการของความรอดพนเพราะไดทําใหพระเยซู
เจาสิ้นพระชนมบนกางเขน ตลอดเวลาที่ผานมา ประชากรของพระเจาตองพบกับการ
ตอตานหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการเบียดเบียน การถูกฆา การถูกขับไล การถูกเลือก
ปฏิบัติ การถูกเกลียดชัง แตบางครั้ง ประชากรก็เคยใชวิธีการเดียวกันในการทํากับคนอื่น
ประสบการณทั้งสอง คือทั้งของการถูกเบียดเบียนและการเบียดเบียนคนอื่น ทําใหเรา
กลับมาคิดถึงความจริงในปจจุบันวายังคงมีการถูกเบียดเบียนหรือการเบียดเบียนคนอื่น
หรือไม ทั้งนี้ ขึ้นกับวาเรากําลังทําภารกิจที่ไดรับมอบหมายในฐานะเปนประกาศก
หรือไมอีกดวย เพราะเมื่อเราไมทําสิ่งใดที่เกี่ยวของกับการแผขยายการคืนดีกันไปยัง
ผูอื่น เพราะเมื่อไมมีการเอาชีวิตเขาเสี่ยงในการนําการคืนดีกันไปยังพี่นอง ชีวิตของเรา
ยอมไมตองเสี่ยงกับการถูกตอตานและการเบียดเบียนอยางแนนอน
ภารกิจที่ทรงมอบในวันนี้คือ “สิ่งใดที่เรากระซิบที่หู จงนําไปปาวรองบอกบนหลังคา ”
การคืนดีกันที่เกิดขึ้นในใจของเรา จะตองแพรออกไปในความสัมพันธกันกับพี่นอง และ
ที่ใดที่มีความขัดแยง ที่ใดที่มีความหลงผิด ที่นั่นคือที่ที่เราถูกสงใหไปแกไข เริ่มตั้งแตใน
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ใจของเรากอน และขยายออกไปในคนของครอบครัว และตอๆ ไปกับพี่นองที่อยูรอบ
ขาง

3.2 การประทานพระคุณในพระเยซูคริสตเจากับชีวิตของประชากร
ใหม
การทําภารกิจของประชากรใหมเปนการกระทําในบริบทของความจริงที่เกิดขึ้นโดยทาง
พระเยซูคริสตเจา ซึ่งพระเจาประทานพระคุณของชีวิตอยางอุดมใหกับมนุษยทุกคน ที่
ถูกพิพากษาโทษใหตองตายเพราะบาปที่ไดกระทํา บาปไดเขามาในโลกเพราะความไม
เชื่อฟงของมนุษย และความรอดไดเกิดขึ้นเพราะการนอบนอมเชื่อฟง ซึ่งแมกระทั่ง
ความตายก็ไมสามารถยับยั้งความตั้งใจของพระเยซูเจาได
พระเยซูเจาจึงเปนตนแบบของการดําเนินชีวิตของประชากรใหม ซึ่งถูกเรียกใหซื่อสัตย
แมกระทั่งจะตองตาย ตายตอความตองการของตัวเอง ตายตอความอยาก ความ
สะดวกสบาย ตายตอความเกลียดชัง ตายตอความสะใจ เพื่อสามารถซื่อสัตยตอชีวิตใหม
ที่ไดรับ ชีวิตของการคืนดีกัน ชีวิตของความเปนหนึ่ง ชีวิตของความรัก พระคุณในพระ
เยซูคริสตเจาที่ไดรับในพิธีขอบพระคุณนี้เองคือสิ่งซึ่งทําใหเราตองถูกเบียดเบียนถาเรา
ดําเนินชีวิตตามพระคุณที่ไดรับดวยความซื่อสัตย
แตในความซื่อสัตยตอพระคุณนี้เองที่เรามีความสุขของการมีพระเจาอยูเคียงขาง ถา
เฉพาะเพียงกําลังของเราแตลําพัง เราคงไมสามารถแบกรับภาระของพระคุณใหมนี้ได
เพราะความเปนหนึ่งและความรักจะตองถูกตอตานและเบียดเบียนโดยความแตกแยก
และความเกลียดชัง ซึ่งดูเหมือนจะมีอยูทั่วไป

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
วันนี้เปนอีกวันหนึ่งของการฉลอง “พระคุณของความรอดพน ” ที่ไดรับในการ
สิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจา บรรยากาศจึงอาจเปนบรรยากาศของ
การขอบพระคุณและการวิงวอนในเวลาเดียวกัน ขอบพระคุณสําหรับพระคุณยิ่งใหญ
และวิงวอนเพื่อขอความกลาหาญและความเด็ดเดี่ยวที่จะดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับ
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พระคุณของการคืนดีกันไดในชีวิตจริง ที่ตองถูกรุมเราดวยความแตกแยกและความ
เกลียดชังที่มีอยูในใจเราเอง

2.2 ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลาตอไปนี้
เริ่มพิธี
- พิธีกรเกริ่นนํา ความหมายของการฉลองในวันนี้อยาง
สั้นๆ และเชิญชวนผูมารวมพิธีใหสวดภาวนาเปนพิเศษ
แกพระศาสนจักรทองถิ่นในบางแหงที่คริสตชนยังถูก
เบียดเบียน
- พิธีสารภาพบาป จุดศูนยรวมของพิธีเริ่มอาจเลือกใช
“พิธีสารภาพบาป ” กับ “บทพระสิริรุงโรจน ” เปนสอง
ขั้วที่เสริมกัน สารภาพความผิดที่ยอมแพและไมยอม
อดทนตอความยากลําบาก เปนเสียงเรียกรองใหเตือนใจ
วาแมจะประสบกับความหายนะและยากลําบากอยางไร
พระเจาไมเคยทอดทิ้ง หนาที่ของเราคือ การถวายเกียรติ
สรรเสริญพระองค ในชีวิตประจําวันตองเปนเชนนี้ให
ได คือ สามารถรองเพลง “สิริรุงโรจน ” ในชีวิตที่แมแต
ในเวลาทีถูกเบียดเบียน
- “พระองคไมทอดทิ้งทุกคนที่ไดโปรดใหมีความรัก
มั่นคงตอพระองค” เปนจุดเดนที่เราควรเสนอคําวิงวอน
เพื่อขอความรักนี้จากพระองคมากขึ้นทุกวัน
ภาควจนพิธีกรรม
- ภาควจนพิธีกรรม ควรแยกใหชัดเจนจากเริ่มพิธีโดยมี
การหยุดคั่นและใหที่ชุมนุมนั่งใหเรียบรอยกอน
- การอานบทอาน พิธีกรควรเกริ่น “บทนําประกาศหัวขอ
ของบทอานทั้งสามบท” ผูอานจึงเดินขึ้นไปอานบทอาน
ที่ 1 และ 2ผูอานควรเตรียมตัวใหพรอมกับการอานเพื่อ
แสดงถึงความมั่นใจ เพราะพระวาจาตอนนี้เปนพระ
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-

-

-

-

วาจาที่ถือไดวาเสริมกําลังใหกับทุกคนแมแตคนที่กําลัง
ประสบกับความยากลําบากที่สุดแหงชีวิต เพราะฉะนั้น
ผูมาอานใหคํานึงถึงจุดนี้พรอมกับพกกับความมั่นใจ
และความซาบซึ้งในความรักของพระองคซึมเขาไปใน
การอานดวย
บทอานและการตอบรับพระวาจาพึงแสดงออกถึง “การ
สรรเสริญความรักยิ่งใหญ” (เพลงสดุดี)
บทพระวรสาร เนนคําวา “อยากลัวเลย ” - “อยากลัวผูที่
ฆาไดแตกาย” เพิ่มความเชื่อ ความรักและความวางใจใน
พระองคมากขึ้น
บทเทศน พูดถึงความรักอันมั่นคงของพระองค
“เพราะวาพระองคทรงชวยกูชีวิตผูขัดสนใหพนเงื้อมมือ
คนชั่วราย” (บทอานจากประกาศกเยเรมีย ) หรือ “พระ
ไมลืมคนของพระองค ซื่อสัตยมั่นคงอธิษฐาน ” (บท
สดุดีประจําวันนี้ ) เนนวา การเบียดเบียนเปนแหลงนํา
พระพรของพระเจา (เทียบ มธ 5:11) บทบาทหนาที่ของ
เรา คือ รัก เชื่อ และวางใจในพระองค เปนพยานยืนยัน
ถึงความรักของพระองคจนถึงที่สุด พรอมทั้งสรรเสริญ
พระเจาในทุกกรณี และสวดภาวนาเพื่อขอพระพรแหง
ความรัก ความเชื่อ และความวางใจจากพระองคยิ่งขึ้น
ทุกวัน ยกตัวอยางของผูที่รัก เชื่อ วางใจและเปนพยาน
ถึงพระองคจนยอมเสียสละชีวิต เชน มรณสักขีชาวไทย
หรืออาจจะยกแบบอยางของบุคคลผูอาวุโสผูเปน
แบบอยางของความเชื่อและไมเคยทอแทในชีวิต ที่เรา
เห็นเปนรูปธรรมจริงๆ เล็งเห็นวานี่คือพระพรของพระ
เจา
บทขาพเจาเชื่อ ตอบรับพระวาจาดวย “การประกาศบท
ขาพเจาเชื่อ ” ยืนยันความเชื่อดวยจิตใจมั่นคง เขมแข็ง
และยินดี พรอมทั้งมีจิตสํานึกของการปฏิบัติตามสิ่งที่เรา
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-

ภาคบูชาขอบพระคุณ

ปดพิธี

ประกาศความเชื่อในชีวิตประจําวันดวย
บทภาวนาของมวลชนควรเพิ่มบทภาวนาสําหรับพระศา
สนจักรบางแหงที่ยังถูกเบียดเบียน

- บทภาวนา ขอใหเครื่องบูชาชําระจิตใจใหบริสุทธิ์เพื่อ
จะไดถวายตนเปนเครื่องบูชาที่พระองคทรงปรารถนา
มากกวาเครื่องบูชาใดๆ
- บทนําขอบพระคุณ ควรเลือก แบบที่ 3 กลาวถึง “การ
ใชสภาพมนุษยชวยมนุษยใหรอดพน”
- บทประกาศพระธรรมล้ําลึกแหงความเชื่อ
ประกาศ
ยืนยันที่จะเปนหนึ่งเดียวกับพระองคเทากับเราประกาศ
ยืนยันในความรักอันมั่นคงกับพระองคแมในความ
ยากลําบากที่สุดแหงชีวิต
- การรับศีลมหาสนิท เชิญชวนใหรับศีลดวยความศรัทธา
จะไดบังเกิดผลในชีวิตโดยเฉพาะอยางยิ่งนําความรอด
มาสูทุกคน รับพระองคเปนเครื่องหมายในการเปนหนึ่ง
เดียวกับพระองค หนึ่งเดียวในพันธกิจ หนึ่งเดียวพระ
มหาทรมานไถกู หนึ่งเดียวในการรับใชของพระเยซูเจา
-

บทเพลงปดพิธี ควรหาเพลงที่เสริมสรางพลังใจใหมี
ความกลาหาญ สูทนและเปนพยานถึงพระเยซูเจาในชีวิต
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2.3 บทภาวนาของมวลชน
ประธาน

ผูนํา

พี่นองที่รัก ใหเราวอนขอตอพระบิดาของเรา ผูทรงเปนองคความดีทุกประการ
พระองคไดประทานพระบุตรแตองคเดียวมาเปนคนกลางที่ซื่อสัตย เปน
แบบอยางแหงความอดทน และเปนผูทรงสานสัมพันธระหวางเรากับพระเจา
1) เพื่อองคสมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ ผูแพรธรรม
และผูอภิบาลทุกทาน จะไดมีพละกําลังที่จะดําเนินชีวิตทวนกระแสโลก
ดําเนินชีวิตตามคุณคาแหงพระวรสารและประพฤติตนในความศักดิ์สิทธิ์
อยางสัตยซื่อเสมอ ใหเราภาวนา
2) เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช เขาสถิต ณ สรวงสวรรค มีความสุขนิรันดร พรอมกับบรรดาทูต
สวรรคและนักบุญทั้งหลาย ใหเราภาวนา
3) เพื่อครอบครัวคริสตชน ขอโปรดใหสามีภรรยาและลูกๆ ดําเนินชีวิต
รวมกันอยางมีความสุขสันติ ตามพระประสงคของพระองค มีความรัก
ระหวาง พอ แม และลูกๆ ไมเสื่อมคลาย ตางใหเกียรติ สนใจ จริงใจ เชื่อ
วางใจและใหอภัยกันและกัน ใหเราภาวนา
4) เพื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อสันติภาพในโลก ขอพระเจาโปรดใหพวกเขา
ที่มีน้ําใจดีและเสียสละ มีกําลังใจ ไดรับความบรรเทา และมีพลังที่จะตอสู
กับความอยุติธรรมตางๆ อันเปนการยืนยันถึงอํานาจของความรักที่มีอยู
เหนือความชั่วราย
ใหเราภาวนา
5) เพื่อธรรมทูตที่ทํางานแพรธรรม ขอใหแบบอยางความรัก การเสียสละของ
พวกทาน เปนพยานยืนยันถึงขาวดีขององคพระเยซูคริสตเจา จะไดบังเกิด
ผลอยางแทจริงในชีวิตของลูกๆ ของพระองค ใหเราภาวนา
6) เพื่อเราแตละคนที่กําลังรวมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ จะไดเปนตัวแทนขององค
พระเยซูคริสตเจาที่จะนําขาวดี ความรักและสันติสุขของพระองคไปสูผูอื่น
ใหเราภาวนา
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ประธาน

ขาแตพระบิดาเจา ขอใหคําภาวนาของขาพเจาทั้งหลาย เปนการถวายเกียรติ
มงคลแดพระองค เพื่อความรอดพนของมนุษยทั้งมวล ใหขาพเจาทั้งหลายมีใจ
สวามิภักดิ์ รักพระองคเปนเจานายสูงสุดแตเพียงพระองคเดียวดวยเถิด ทั้งนี้ ขอ
พึ่งพระบารมีพระคริสตเจา พระเจาของขาพเจาทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต
พระคุณยิ่งใหญที่ไดรับและที่เราฉลองในวันนี้ยังคงเนนที่ “พระคุณของความรอด ” ใน
พระเยซูเจา พรอมกับภารกิจที่ตองแผความรอดไปยังพี่นอง แมวาจะตองพบกับการ
ตอตานและการถูกเบียดเบียนก็ตาม แตเพราะรูปแบบการถูกตอตานและถูกเบียดเบียน
ในปจจุบันมักเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราเอง เราถูกตอตานและถูกเบียดเบียนดวย
“ความเห็นแกตัว ” “ความกลัวถูกถากถาง ” “ความสะดวกสบาย ” “การไมสนใจคนอื่น ”
ฯลฯ แตละวัดพึงหารูปแบบของ “การถูกเบียดเบียน ” ที่เกิดขึ้นในวัดหรือหมูคณะของ
ตน และหารูปแบบการดําเนินชีวิต “อยางกลาหาญ ” ในการดําเนินชีวิตตามพระคุณที่
ไดรับแมวาจะตองยอมขัดกับสิ่งที่เคยทํามาก็ตาม

3.1 ทาทีของการเปนพยานถึงพระเยซูเจา
การที่เราถูกเลือกเปนประชากรของพระเจา เราถูกสงเพื่อประกาศความรอดพนและ
ความรักของพระองค เราไดสัมผัสกับความออนแอ และความกลัว หลายๆ ครั้งในชีวิต
โดยเฉพาะการไมสําเร็จ การกลัววา การประกาศนั้นจะไมไดรับการตอนรับ การปฏิเสธ
อุปสรรคหลายๆ อยาง หลายคนจะไมเขาใจเจตนาของเรา จึงเปนสิ่งที่งายที่เราจะตกใน
อันตรายแหงการยอมแพ ยกเลิกภารกิจที่เราไดรับมอบหมายจากพระเยซูเจา วันนี้พระ
วาจาคงตองการใหเรากลาหาญมากยิ่งขึ้น ดวยการสวดภาวนา วางใจในพระองคผูทรง
เลือกสรรเรา และทําหนาที่ในการเปนพยานของพระองคตอไป

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามทาที)
ชีวิตทุกวันเปนเครื่องพิสูจนตัวเราแตละคน ดังนั้นถาเราเชื่อมั่นในขาวดีของพระเยซูเจา
เราตองไมหวั่นไหวตออุปสรรคแหงชีวิต และยึดเอาพระวาจาของพระเปนดังโคมไฟ
ชี้นําชีวิต ดําเนินชีวิตดวยความอดทนตามแบบอยางของพระองค
8

แนวทาง แบบที่ 1

ขอมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม”

หัวขอ: การเปนพยานและความกลัว
ธรรมล้ําลึกแหงอาณาจักรของพระเจาบนแผนดินนี้ การปกครองดวยความยุติธรรม
ความรัก และความจริงจะเปนที่รูเห็นไดก็ตอเมื่ออาศัยการเปนพยานของผูที่ตั้งใจอุทิศตัวเพื่อ
สรางสังคมที่ดีกวา ใหเปนสังคมดังที่พระเจาประสงค การเปนพยานถึงพระอาณาจักรของพระ
เจา หมายถึงการปฎิเสธความชั่ว บทอานที่สองของวันนี้พูดถึงอํานาจของความชั่วและการผนึก
กําลังเปนหนึ่งเดียวกับความชั่วนั้น ดังนั้น การเปนพยานถึงคุณคาของพระเจาอาจจะเปนการ
เสี่ยงเมื่อสานุศิษยของพระเยซูเจาเผชิญกับอํานาจอันรายกาจของความชั่วและตองตอสูกับมัน
เชนเดียวกับสัตวปาที่บาดเจ็บความชั่วสามารถกันมาแวงกัดไดเสมอ เราทราบเกี่ยวกับความชั่วที่
บดขยี้ มนุษยผูยิ่งใหญมาแลว ดูตัวอยางเชนนักบุญมักซีมีเลียน กอลเบผูมอบชีวิตของตนเพื่อ
แลกกับชีวิตชายผูเปนหัวหนาครอบครัวคนหนึ่งที่ถูกตัดสินประหารในคายกักกันนาซี และ
วีรกรรมที่ไมไดรับการยกยองอีกเปนจํานวนมาก
ในบทอาน ปญหาไมใชเรื่องของความกลัวโดยทั่ว ๆ ไป แตเปนความกลัวแบบหนึ่ง
ซึ่งคริสตชนรูสึกในเวลาที่จะตองเปนพยานถึงความเชื่อของตนในพระเจา ในพระเยซูเจาและ
พระอาณาจักรอันล้ําลึกของความยุติธรรมและความรักที่จะตองสถาปนาขึ้นในสังคม การถูก
ประจญก็คือ เราควรอยูเงียบ ๆ ไมควรไปกวนน้ําใหขุน แตเราทําเชนนั้นไดหรือ ในเมื่อ
คริสตศาสนามีประวัติศาสตรอันยาวนานของการเปนมรณสักขีอยางรุงโรจน
เมื่อเราตองเปนพยานและตองตอสูกับความอยุติธรรม เราอาจมีความกลัว เมื่อนั้นเราควร
ภาวนาวา “เพราะเห็นแกพระองคทรงศักดา ขาฯตองทนขายหนาทุกแหงหน ถูกเหยีดดหยามจาก
พาลมารผจญ ถึงแมดิ้นรนไมพนภัย...สวนขาฯทูลขอพระโลกนาถ สุดแตโอกาสทรงสงสาร
โปรดสนองตอบขาฯอยาชานาน เพราะรักขององคทานสุดพรรณนา ” (บทสดุดีตอบรับพระ
วาจา)
บทอานที่ 1 ยรม 20 : 10-13
ประกาศเยเรมียสามารถโนมนาวจิตใจเราไดดีเพราะทานมีความเปนมนุษยอยูมาก ทาน
รูดีวาความกลัวตายนั้นเปนอยางไร เมื่อพระเจาทรงเรียกทานพยายามหาทางเลี่ยงกระแสเรียกสู
การเปนประกาศกของทาน “พระเจาขา ขาพเจาไมรูจักพูด ขาพเจายังหนุมเกินไป ” (ยรม1:6) ถึง
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กระนั้น แมจะกลัวจนตัวสั่น ในที่สุด ประกาศกผูสุภาพคนนี้ก็ยอมรับภารกิจของตนไม
เหมือนกับ “ประกาศกอาชีพ ” ซึ่งระวังตัวที่ไมขัดใจกษัตริยและความคิดเห็นของมวลชน เยเร
มียพูดและประณามความชั่ว ดังนั้นทานจึงถูกตามรังควานและเบียดเบียนอยูเสมอ จนกระทั่ง
ตอมา ชาวอิสราเอลจะถือวา การเปนมรณสักขี การถูกปฎิเสธ และการถูกเบียดเบียนเปนสิ่งที่
แยกไมไดจากกระแสเรียกใหเปนประกาศก
พระเยซูเจา และนักบุญเปาโลเองไดเอยถึงประกาศกโดยเฉพาะเยเรมียเมื่อพระองคและ
ทานตองทรมานเพราะกระแสเรียกในการที่จะตองเปนพยานถึงอาณาจักรของพระเจาเยเรมียมี
ความกลัวแตไดพลังมาจากการภาวนาลองคิดถึงพิจารณาคําพูดของทานที่วา “แตพระเจาทรงอยู
ขางขาพเจาดังนักรบที่นากลัว เพราะฉะนั้นผูที่ขมเหงขาพเจาจะสะดุด เขาจะไมชนะ ” เยเรมีย
เปนเจาแหงความซื่อสัตยและการภาวนาแบบงาย ๆ เราควรที่จะเรียนรูจากทาน
บทอานจากหนังสือประกาศกเยเรมีย
ทานเยเรมียกลาววา
“ขาพเจาไดยินเสียงหลายคนซุบซิบวา
“ความหวาดกลัวอยูรอบดานมาแลวจงกลาวหาเขา
พวกเราจงกลาวหาเขาเถิด”มิตรสหายทุกคนของขาพเจาคอยเฝาดูความลมจมของขาพเจา พูดวา
“เขาคงจะยอมถูกหลอกลวงแลวเราจะเอาชนะเขาไดและจะแกแคนเขา”
แตองคพระผูเปนเจาทรงอยูขางขาพเจาเหมือนนักรบทรงพลังดังนั้น ผูขมเหงขาพเจาจะ
สะดุดลมจะเอาชนะขาพเจาไมไดเขาจะตองอับอายมากเพราะเอาชนะขาพเจาไมไดความอัปยศ
อดสูของเขาจะคงอยูตลอดไป ไมมีวันถูกลืม
ขาแตองคพระผูเปนเจาจอมจักรวาลพระองคทรงทดสอบผูชอบธรรมทรงสํารวจใจและ
จิตขอโปรดใหขาพเจาเห็นวาพระองคทรงลงโทษเขาเพราะขาพเจาไดทูลเสนอคดีของขาพเจาให
ทรงทราบแลว จงรองเพลงถวายองคพระผูเปนเจาจงสรรเสริญองคพระผูเปนเจาเพราะพระองค
ทรงชวยชีวิตของผูขัดสนใหพนมือของผูทําความชั่วราย
บทอานที่ 2 รม 5 : 12-15
เราไดเอยถึงอํานาจของความชั่วที่ตอสูกับผูที่เปนพยานถึงพระอาณาจักรของพระเจา ซึ่ง
เปนอาณาจักรแหงความยุติธรรม ความรัก สันติภาพ และความจริงบนแผนดิน นักบุญเปาโล
รําพึงอยางกวางขวางเกี่ยวกับความชั่วและอํานาจคุกคามของมันในสังคม บาปของโลกเปนความ
เปนจริงประการหนึ่ง มนุษยชาติทั้งหมดเกิดมาในสภาพของผูมีบาป อันเปนรากเหงาของความ
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ทุกขเวทนาในโลกนี้ แตนักบุญเปาโลก็ยังไดพูดถึงความพายแพของความชั่วตอการสิ้นพระชนม
บนไมกางเขนของพระเยซูเจาที่นําผลบุญมาใหอีกดวย เมื่อถูกคุกคามโดยความชั่วและถูกลวงลอ
ดวยบาป เราคริสตชนวางใจในอํานาจการไถกูของพระเยซูเคริสตเจา พระเจาของเรา
บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม
พี่นอง บาปเขามาในโลกเพราะมนุษยคนเดียว และความตายเขามาเพราะบาปฉันใด
ความตายก็แพรกระจายไปถึงมนุษยทุกคนเพราะทุกคนทําบาปฉันนั้น กอนที่จะมีธรรมบัญญัติ
บาปมีอยูในโลกแลว แตเมื่อยังไมมีธรรมบัญญัติก็ไมนับวาเปนบาป ถึงกระนั้น ความตายก็มี
อานุภาพเหนือมนุษยชาติตั้งแตอาดัมมาจนถึงโมเสส มีอานุภาพเหนือแมคนที่ไมไดทําบาป
เหมือนกับอาดัมที่ไดลวงละเมิด อาดัมเปนรูปแบบลวงหนาของผูที่จะมาในภายหลัง
แตการลวงละเมิดตางกับของประทานใหเปลาถามวลมนุษย ตองตายเพราะการลวง
ละเมิดของมนุษยคนเดียว พระหรรษทานของพระเจาและของประทานโดยทางพระหรรษทาน
จากมนุษยคนเดียว คือพระเยซูคริสตเจา ก็ยิ่งสมบูรณขึ้นสําหรับมวลมนุษย
พระวรสาร มธ 10 : 26-33
เมื่อพระเยซูเจาทรงสงสานุศิษยของพระองคออกไปประกาศวา อาณาจักรของพระเจา
อยูใกลแลว จงรักษาคนเจ็บปวยและขับไลปศาจ พระองคทรงทราบวาพวกเขาจะตองพบกับการ
ตอตาน ทรงใหกําลังใจพวกเขาวา “อยากลัว...ทุกคนที่รับรูเราตอหนามนุษย เราก็จะรับรูผูนั้น
ตอหนาพระบิดาเจาสวรรคของเรา” นี่คือพระวาจาของพระเจาสําหรับคริสตชนทุกคนเมื่อใครก็
ตามที่มโนธรรมบอกใหพวกเขาเปนพยานถึงพระองค
บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว
เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสกับพวกศิษยวา
“อยากลัวมนุษยเลย ไมมีสิ่งใดที่ปดบังไว จะไม
ถูกเปดเผย ไมมีสิ่งใดที่ซอนเรน จะไมมีใครรู สิ่งที่เราบอกทานในที่มืด ทานจงกลาวออกมาในที่
สวาง สิ่งที่ทานไดยินกระซิบที่หู จงประกาศบนดาดฟาหลังคาเรือน”
“อยากลัวผูที่ฆาไดแตกาย แตไมอาจฆาวิญญาณได จงกลัวผูที่ทําลายทั้งกายและวิญญาณ
ใหพินาศไปในนรก นกกระจอกสองตัว เขาขายกันเพียงหนึ่งบาทมิใชหรือ ถึงกระนั้น ก็ไมมีนก
สักตัวเดียวที่ตกถึงพื้นดินโดยที่พระบิดาของทานไมทรงเห็นชอบ ผมทุกเสนบนศีรษะของทาน
ถูกนับไวหมดแลว เพราะฉะนั้น อยากลัวเลย ทานมีคามากกวานกกระจอกจํานวนมาก”
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“ทุกคนที่ยอมรับเราตอหนามนุษย เราจะยอมรับผูนั้นเฉพาะพระพักตรพระบิดาของเราผู
สถิตในสวรรคและผูที่ไมยอมรับเราตอหนามนุษย เราก็จะไมรับผูนั้นเฉพาะพระพักตรพระบิดา
ของเรา ผูสถิตในสวรรคดวย”
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