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การเตรียมการผานจากความมืดสูแสงสวาง
พระคุณของการไขแสดง
พระธรรมล้ําลึกพระคริสตเจา: พระเยซูเจา แสงสวางสําหรับการเดินผานความมืด
ทาทีคริสตชน: ความเชื่อ
การดําเนินชีวิต : ซื่อสัตยตอหนาที่ แหงการเปนคริสตชน

บทนํา
ในศีลลางบาป นอกจากความจริงเกี่ยวกับ “ความเชื่อและน้ํา ” แลว เรายังไดรับ “เทียน” สัญลักษณของ
การรับ “แสงสวาง” ซึ่งก็ไดแกพระเยซูเจาเอง ในวันนี้ ดวยการรับพระกายและพระโลหิตของพระเยซู
เจาในพิธีขอบพระคุณนั้นในทางหนึ่งนี่คือความสําเร็จจริงของพระราชกิจการประทานความสวางที่เกิด
ครั้งแลวครั้งเลา ไมเพียงแตในศีลลางบาป ซึ่งเปนเพียงจุดเริ่มตนแตในอีกทางหนึ่งนี่อาจเปนงานของ
ความมืด ถาเราปลอยใหพระวาจาผานเลยไปเหมือนกับไมไดยิน พระวาจาของพระเยซูเจา พระกายพระ
โลหิตของพระองคเปนแสงสวางและปรีชาญาณโดยทางการประทานพระจิตเจา ผูใดรับฟงพระวาจา
และรับพระกายพระโลหิตดวยความเชื่อ จะไดรับการพิพากษาใหเปนผูชอบธรรม แตผูใดรับฟงแตไมมี
ความเชื่อ การกระทําของเขาจะกลับเปนคําตัดสินโทษเหมือนคนที่ถูกสาปใหตองเดินคลําอยูในความมืด
บทอานจากพันธสัญญาเดิมของวันนี้เปนอีกขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญของประวัติศาสตรแหงความรอดเมื่อ
ดาวิดไดรับการสถาปนาเปนกษัตริย เปนการสถาปนาราชวงศที่พระมหาไถจะบังเกิดมา เทากับพระองค
ทรงเปนตัวแทนของพระเจาในการนําความรอดพนมาสูมนุษย พระวรสารของวันนี้อาศัยสัญลักษณของ
“แสงสวาง” ใหการเนนย้ําอีกครั้งหนึ่งถึงพระคุณของการไขแสดง ซึ่งเปนความหมายแรกของ “น้ําทรง

ชีวิต” ที่พระเยซูเจาประทานให บทอานสามบทของวันนี้มีดังตอไปนี้

ผังพระวาจา
บทอานที่ 1

1 ซมอ 16:1-13

ดาวิดไดรับการเจิมใหเปนกษัตริยของอิสราเอล

เพลงสดุดี

สดด 23

พระเจาทรงเปนชุมพาบาล ขาพเจาจะไมขาด
แคลนสิ่งใด

บทอานที่ 2

อฟ 5:8-14

ตื่นจากความตายเถิด พระคริสตเจาจะสองสวาง
ใหทาน

พระวรสาร

ยน 9:1-41

ชายตาบอดก็ออกไป ลางตาของเขาและเขา
กลับมาแลเห็นได

ในบริบทของการเตรียมฉลองปสกา วันอาทิตยนี้เปนโอกาสที่จะรําพึงถึงความหมายของ “แสงสวาง” ที่
เราไดรับในศีลลางบาป คือการไขแสดงความจริง ซึ่งเรียกรองการตอบสนองของความเชื่อ ซึ่งนําไปสู
ชีวิตใหมในพระธรรมล้ําลึกปสกาของพระเยซูเจา

1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา
1.1 พระเยซูเจา แสงสวางของโลก
คนตาบอดแตกําเนิดในพระวรสารไดรับการชวยเหลือจากพระเยซูเจา ผูทรงนําเขาใหผานความมืดไปสู
แสงสวาง โดยการรักษาความตาบอดของรางกาย เปนเครื่องหมายของการนําเขาไปสูแสงสวางของการ
แกไขแสดงและความเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นอยางเปนลําดับ เหมือนการไดรับการนําเขาทีละเล็กทีละนอยสูความ
เชื่อเมื่อไดประสบกับตัวเองวาไดรับการรักษาจากพระเยซูเจา คนตาบอดคนพบในเบื้องตนวา “คนที่เขา
รูจักในนามของเยซูเปนประกาศก ” ตอมาอาศัยสิ่งที่ทรงกระทําสําหรับเขา ทําใหเขาเขาใจอีกวา
“พระองคมาจากพระเจา” จนที่สุดเมื่อพระเยซูเจาตรัสถามวา “เจาเชื่อในพระบุตรพระเปนเจาหรือ ?” เขา
จึงยืนยันคําตัดสินใจเด็ดขาดวา “เชื่อ”
ตรงขาม สําหรับพวกฟาริสี ผูอยูในเหตุการณเดียวกัน พวกเขาเปนผูมีสายตาดีและภูมิใจในความบริสุทธิ์
ของความเชื่อ เมื่อเห็นอัศจรรยของการรักษาคนตาบอด กลับปฏิเสธทีละนอยที่จะเชื่อ เริ่มตนจากการ
สงสัย มีการแบงออกเปนฝายที่เชื่อและฝายที่ไมเชื่อ แตในที่สุด ทุกคนสรุปวาพระเยซูเจาเปนคนบาป
ตอหนาอัศจรรยเดียวกัน ฝายหนึ่งเชื่อ อีกฝายหนึ่งปฏิเสธ สวนพระเยซูเจาทรงยืนยันวาพระองคเปน

“แสงสวางของโลก ” ซึ่งในบริบทของวันฉลองการอยูเพิง เครื่องหมายสําคัญของยุคพระมหาไถ วัน
ดังกลาวไมใชกลางวันหรือกลางคืน และตอนเย็นจะสวางไสวดวยแสงไฟ ซึ่งเปนแสงสวางของพระเยซู
เจาที่สองไปยังผูที่อยูในความมืดของความตายและปลุกพวกเขาขึ้น

1.2 คริสตชน บุตรของความสวาง
นี่เปนความหมายในแนวทางแรกของพระคุณของ “น้ําทรงชีวิต ” ซึ่งออกมาจากการสิ้นพระชนมและ
การกลับคืนชีพของพระเยซูเจา คือพระคุณของการเผยแสดง เหตุการณของคนตาบอดเปนสัญลักษณ
ของเรื่องราวของคริสตชนผู “ครั้งหนึ่งอยูในความมืด เวลานี้ เราเปนความสวางในพระเจา ” เพราะพระ
เยซูเจาทรงสองสวางมายังเราและปลุกเราขึ้นมาจากความตาย อาศัยการสิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพ
สิ่งนี้เกิดขึ้นในน้ําของศีลลางบาป ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการมีชีวิตใหม ซึ่งทําใหคริสตชนกลับเปน
กษัตริยโดยการเจิมของพระจิตเจา ผูสงประทานแสงสวางของความเชื่อใหกับผูมีความเชื่อ การยอมรับ
สภาพของความตาบอด สภาพของการเปนคนบาป สภาพของการตกอยูในความมืดเปนจุดเริ่มตนของ
การแสวงหาความสวาง และพระเยซูเจาทรงนําเราออกจากความมืดไดเมื่อเรายอมรับสภาพความเปน
จริง การขาดความตระหนักในขอนี้ เหมือนกับพวกฟาริสี จะทําใหเรามองไมเห็นคุณคาของแสงสวางที่
พระเยซูเจาทรงเปน
เมื่อเราไดรับแสงสวางแลว เราจะตองดําเนินชีวิตตามสภาพใหม เหมือนกับคนตาบอดผูไมเพียงแตเชื่อ
แตยังประกาศพระเยซูเจาใหกับผูอื่นไดรูจักตอไป ประสบการณของการไดรับการรักษาจากความมืด
บอดไดถูกถายทอดตอไปใหกับผูอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในการคนพบวิถีการดําเนินชีวิตใหสอดคลอง
กับการเปนบุตรของความสวาง คือ “ความดี ความยุติธรรมและความจริง”

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
การฉลองพิธีขอบพระคุณในวันนี้ อาจจําลองเหตุการณของการรักษาคนตาบอด โดยใหการสราง
บรรยากาศและสาระของการไขแสดงของความเชื่อ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การไดรับการรักษาอาศัยการ
สิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจา ในการฉลอง เราจึงอาจเนนที่ 2 ชวงเวลาของเหตุการณ
ไดแก

2.2 ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลาตอไปนี้
เริ่มพิธี

ภาควจนพิธีกรรม

- บทนํา, เพลงแหเขา,คําทักทายของพระสงฆ
อาจ
พิจารณาเลือกจากเหตุการณของพระวรสาร และคิดถึง
แสงสวางที่พระเยซูเจา จะเปนผูนํามาโดยอาศัยความ
เชื่อ
- ขบวนแหเขา ในวันนี้ใหความสําคัญเรื่องแสงสวาง โดย
การเนนการนําเทียน (จํานวนมากกวาปกติ ) มาเปนสวน
สําคัญของขบวนแห
- พิธีสารภาพบาปอาจใชแบบที่ 3 และเลือกใชสาระที่เปน
การสารภาพความมืดบอด (ความบาปผิด ) ที่หมูคณะ
เห็นวา สมควรกระทําพรอมกัน
- ผูอานบทอานที่ 1 และ 2ใหเขาใจทั้ง “รูปแบบ
วรรณกรรมและสาระ ” ของพระวาจา เพื่อใหสามารถ
ประกาศพระวาจาไดโดยที่ผูฟงจะเขาใจไดงายขึ้น อาศัย
ทวงที จังหวะ น้ําเสียง การรูจักเนน การรูจักวรรค การ
รูจักหยุด
- บทอานที่ 1เปนเรื่องเลา แตจบลงดวยการยืนยันถึงการ
ประทับอยูของพระจิตเจาในดาวิด ซึ่งสมควรอานสรุป
โดยเนนเปนพิเศษ
- บทอานที่ 2เปนบทที่ยอนถึงอดีตของการอยูในมืดและ
บทสอนใหดําเนินชีวิตในความสวาง น้ําเสียงของการ
อานควรสะทอนสาระดังกลาว
- บทโหรองกอนพระวรสาร ในหนังสือพิธี แตผูอานควร
ประกาศเหมือนกับเปนการเกริ่นนําพระวรสาร เพราะ
เปนคําประกาศของพระเจาอยางสงาวา “เราคือแสงสวาง

-

-

-

ภาคบูชาขอบพระคุณ
-

สองโลก” ผูอานควรประกาศขอความนี้อยางสงา
บทพระวรสาร ควรอานแบบยาว โดยรูจักหยุดเพื่อแบง
ชวงของบทอานออกเปนตอนอยางชัดเจน
บทเทศน ควรเนนที่ความหมายของ “แสงสวางของการ
ไขแสดง” ในการสิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพ ซึ่ง
เปนความหมายแรกของ “น้ําทรงชีวิต ” แสงสวางนี้นํา
เราไปสูความเชื่อ ซึ่งรักษาความมืดบอดของเรา การไข
แสดงซึ่งกลับเปนการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ซึ่งนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงทาทีของความจริงของโลก และสู
พฤติกรรมการดําเนินชีวิต
บทขาพเจาเชื่อ ควรมีบทนําเปนเหมือนกับการ
“ตรวจสอบความพรอมของความเชื่อครั้งที่สอง ” เพื่อ
เตรียมฉลองปสกา เมื่อที่ชุมนุมไดสํารวจความพรอม
ของความเชื่อแลว (เหมือนกับที่ผูใหญที่เตรียมตัวรับศีล
ลางบาป ถูกตรวจสอบ ) ที่ชุมนุมจึงสวดบทขาพเจาเชื่อ
และบทภาวนาของมวลชนพรอมกัน เปนการเตรียม
ฉลองปสกา
“บทนําขอบพระคุณ ” และ “บทขอบพระคุณ ” เปนการ
ประกาศสรรเสริญและขอบพระคุณสําหรับ
“การ
สิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพ” ของพระเยซูเจา ซึ่งทํา
ใหเราไดรับการรักษาจากความมืดบอดของบาป ดวย
การนําไปสูความเชื่อ และโดยทางศีลลางบาป ไดทําให
เราเกิดใหมเปนบุตรบุญธรรมของพระเจา ดังนั้น
ในขณะสวดทั้ง “บทนําขอบพระคุณ ” และ “บท
ขอบพระคุณ ” พยายามเนนใหที่ชุมนุมไดรวมสวดและ
ระลึกถึงพระราชกิจของพระเยซูเจาดวย ความเชื่อและ
ความเขาใจ ติดตามบทภาวนาเหมือนกับเปนคนตาบอด
ซึ่งไดรับการรักษา ดังนั้น ชวงของการระลึกถึงการ

-

-

สิ้นพระชนม พึงใชน้ําเสียงและจังหวะการสวดให
เหมาะสม แบบที่การประกาศพระธรรมล้ําลึกแหงความ
เชื่อที่ตามมา มีความหมายเปนเสียงรองของคนที่
ตระหนักวา การสิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพได
รักษาความตาบอดของตน
บทเพลงรับศีลควรชวยผูรับศีลใหสรางประสบการณกับ
การไดรับการรักษา อาศัยการสิ้นพระชนมและการ
กลับคืนชีพของพระเยซูเจา
หลังการรับศีลมหาสนิท ควรหยุดเงียบสักครูหนึ่ง และ
เชิญชวนที่ชุมนุมใหระลึกความสวางที่ไดรับขอบคุณ
พระองค และวิงวอนขอแสงสวางและพละกําลังที่จะ
สามารถดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับการเปนบุตรของ
ความสวางได แมวาจะออนแอสักเพียงใดก็ตาม

2.3 บทภาวนาของมวลชน
ประธาน

ผูนํา

พี่นองที่รัก ใหเราภาวนาตอพระบิดาเจาสวรรค ผูเปยมดวยความเมตตากรุณา จนถึงกับสงพระ
บุตรของพระองค มาเปนแสงสวางนําเราทุกคนไปในหนทางสูความรอดพน
1) เพื่อองคสมเด็จพระสันตะปาปาฯ พระสังฆราช พระสงฆและผูแพรธรรม โดยอาศัย
แบบอยางการเจริญชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกทาน จะไดเปนแสงสวางนําทางประชากรของ
พระเจาไปสูความรอดพน ใหเราภาวนา
2) เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขาสถิต ณ
สรวงสวรรค มีความสุขนิรันดร พรอมกับบรรดาทูตสวรรคและนักบุญทั้งหลาย
ใหเราภาวนา
3) เพื่อมนุษยทุกคนที่ยังอยูหางไกลจากพระคริสตเจา ขอโปรดใหพวกเขาไดเปลี่ยนวิถีชีวิต
จากความมืดไปสูความสวางอันนาพิศวงของพระองค โดยผานทางบุคคลตางๆ ที่พระเจา
ทรงเตรียมไว
ใหเราภาวนา
4) เพื่อบรรดาผูที่ดําเนินชีวิตในความมืดมนแหงบาป ขอพระองคโปรดเปดตาแหงความเชื่อ
แกเขา โดยประทานพระจิตเจามาเปนแสงสวางสองในจิตใจของเขา ใหเปดรับความจริงใน
จิตใจและหันกลับมาอยูในความรักความเมตตาของพระองคเสียใหม ใหเราภาวนา
5) เพื่อเราทุกคนที่ไดรับเชิญมารวมในงานเลี้ยงศักดิ์สิทธิ์นี้ ขอพระองคโปรดประทานพระ
หรรษทานชวยใหเรามีความเชื่อที่มั่นคง กลาเปนพยานยืนยันถึงความเชื่อที่เราไดรับเมื่อรับ
ศีลลางบาป และนําพระคริสตเจาผูเปนองคความสวางของโลกไปสูมนุษยทุกคน
ใหเราภาวนา

ประธาน

ขาแตพระบิดาเจา ผูทรงสรรพานุภาพและพระทัยดี ไมมีสิ่งใดที่เปนไปไมไดสําหรับผูที่วอนขอ
ดวยความไววางใจ ขาพเจาทั้งหลายจึงหวังในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ขอโปรดให
ขาพเจาทั้งหลายรูจักเขาพึ่งพระองคดวยความไววางใจเสมอ ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต
เจา พระเจาของขาพเจาทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต
การไดรับการรักษาจากความมืดอาศัยการสิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจาไดทําใหเรา
กลับเปนบุตร มีชีวิตใหมอาศัยพระคุณของพระจิตเจาแลว การดําเนินชีวิตจึงกลับเปน
1) การคนพบวิถีของการกลับใจ ซึ่งในระดับของความคิดหมายถึงการมีวิธีคิดและทาทีแบบเดียวกันกับ
พระเยซูเจา พระบุตรสุดที่รักของพระบิดา
2) การคนพบวิถีของการกลับใจ ซึ่งในระดับของการกระทําหมายถึงการใชโทษบาปและการทํากิจ
เมตตา โดยการใชโทษบาปเปนการแสดงถึงการตัดขาดจากบาป และการทํากิจเมตตาเปนการ
แสดงออกถึงการกลับใจ หันมาดําเนินชีวิตของพระเยซูเจา ซึ่งเปนไปตามพระบัญญัติของความรัก

3.1 ทาทีของความเชื่อ
พระเยซูเจาทรงรักษาคนตาบอด ซึ่งเปนการนําเขาจากความมืดไปสูความสวาง โดยทางความสวาง เรา
สามารถชื่นชมธรรมชาติและสิ่งที่อยูรอบขาง คนตาบอดสามารถเห็นความสวยงามและความกลมกลืน
ของสิ่งสรางตางๆ แสงสวางของดวงอาทิตยทําใหทุกสิ่งทุกอยางไดรับการมองเห็นในแสงสวางของ
ความเชื่อ เราเห็นโลกเปนความปติยินดี ความเชื่อสามารถใหความสุขแกเรา ความเชื่อเปดสติปญญาของ
เราไปสูความคิดเหนือธรรมชาติ มันเปนคําตอบตอปญหาของเรา ความเชื่อใหเปาหมายแกชีวิตของเรา
แมความออนลายังคงอยู ความเชื่อเปนความกระตือรือรนภายใน เปนการสื่อสารกับพระเจาผูซึ่งวันหนึ่ง
เราจะเห็นพระองคแบบหนาตอหนา

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามทาที)
การแสดงออกอยางชัดเจนในการดําเนินชีวิตตามแสงสวางแหงความเชื่อคือ การดําเนินชีวิตเยี่ยงบุตร
ของความสวาง รูคุณในความเชื่อที่ไดรับ และปฏิบัติคุณธรรมความดี ตัวอยางเชน เปดตาของเราตอ
ความตองการของผูอื่น (ไมเห็นแกตัว) ยอมรับความผิดพลาดของเราเอง (ไมหยิ่งจองหอง) ยอมรับความ
จริง (ไมมีอคติ ) เคารพใหเกียรติผูอื่น ใหความสําคัญตอคุณคาฝายจิต เชน สวดภาวนา ไมหลงไหลใน
ลาภ ยศถาบรรดาศักดิ์ ความมั่งคั่งร่ํารวยฝายวัตถุ เปนตน

แนวทาง แบบที่ 2

อาทิตยที่ 4 เทศกาลมหาพรต ป A
ขอมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม”
หัวขอ: ความเชื่อและความไมเชื่อ
มักมีผูถามเราใหแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ อยู เสมอ ไมวาจะเปนเรื่องการเมือง การศึกษาของ
เด็ก ๆ หรือวิธีทํางาน การแสดงจุดยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นที่กําลังเปนที่ถกเถียงกันอยู
มักจะนําไปสูความคิดเห็นที่ไมตรงกัน คริตชนถูกถามใหแสดงจุดยืนอยูบอย ๆ เชนกัน
ในพระวรสารของวันนี้ นักบุญยอหน ผูนิพนธพระวรสารใหขอเสนอแนะหลายประการ ใหเรา
พิจารณาสักหนึ่งขอ นั้นคือ ประชาชนมีปฎิกิริยาอยางไรตอสารของพระเยซูเจา ? คริสตศาสนาเสนอโครงรางที่
งดงาม และมีประสิทธิภาพ เพื่อการสรางสังคมที่ดีกวา ดวยคําสัญญาถึงชีวิตหนา คริสตศาสนาไมใชสิ่งที่คนเรา
จะหมกไวใตเสื่อใตพรม ทําเปนไมรูไมชี้ราวกับเปนสิ่งที่ไมมีตัวตน คริสตศาสนามีอยูแน และเราจะตองยืนยัน
ในเรื่องนี้
พระวรสารเสนอภาพบิดามารดาของคนตาบอด (ซึ่งไมตองการจะเขามาเกี่ยวของดวย) เพื่อนบาน (ซึ่ง
เฉยเมย)ฟาริสี(ซึ่งไมเชื่อ) และคนตาบอด(ผูที่เชื่อ) เราเปนคนไหนในบรรดาคนเหลานี้? เราเปนคริสตชนที่ไดรับ
ศีลลางบาป พระเยซูคริสตเจาและปรัชญาชีวิตที่พระองคยืนยันมีผลกระทบตอวิธีการดําเนินชีวิตของเราจริง
หรือไม
เราพบกับบุคคลทั้งสี่ประเภทที่มีเอยถึงในพระวรสารไดในสังคมปจจุบันแตละประเภทจะสนับสนุน
แนวโลกทรรศนของตนเองดวยการทํางาน และวิธีดําเนินชีวิตเราจะตองแสดงความคิดเห็นและยืนหยัดอยูกับ
แนวคิดของพระองค เราจะตองแสดงความคิดเห็นและยืนหยัดอยูกับแนวคิดของพระองค เราจะสามารถภาวนา
ไดดวยความจริงใจหรือไมวา “ขาแตพระเจา พระองคทรงสงพระบุตรมาชวยชาติใหคืนดีกับพระองคขอโปรด
ใหบรรดาคริสตชน...เตรียมตัวฉลองวันสมโภชที่จวนจะมาถึงดวยความศรัทธาและความเชื่ออันแรงกลาดวย
เถิด” (บทภาวนาของประธาน)
บทอานที่ 1 1 ซมอ 16 : 1,6-7,10-13
บทอานในเทศกาลมหาพรตมีคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับศีลลางบาปเพราะเรากําลังเตรียมตัวรื้อฟนคําปฎิ
ญาณของศีลลางบาปในวันปสกา ปจจัยสองประการของบทอานนี้ใหความกระจางเกี่ยวกับศีลลางบาป คือ 1)
การเลือกอยางเสรีของพระเจาพระเจาทรงเลือกบุตรคนสุดทองของเจสซี ไมใชคนอื่น “จงเจิมเขา เพราะเปนคน

นี้แหละ ”2)ความหมายของการเจิมในการโปรดศีลลางบาป : สงฆ ประกาศกและกษัติรยไดรับการเจิม
โดยเฉพาะกษัตริยถือวาเปน “ผูรับการเจิมของพระเจา” เปนพระเมสสิยาหเปนพระคริสตเจา เมื่อไดรับการเจิมสู
ศักดิ์ศรีของการเปนกษัติรยแลว กษัตริยก็เปนดังบุตรบุญธรรมของพระเจาดวย “พระจิตของพระเจา...ประทับ
อยูเหนือเขา”
ในการรับศีลลางบาป การเจิมดวยน้ํามันหอมนําไปสูศักดิ์ศรีการเปนกษัตริยของมนุษยในฐานะเปน
บุตรบุญธรรมของพระเจา พระเจาไดทรงเลือกสรรเราและไมใชเราที่เลือกพระองค เราไดมีสวนรวมในชีวิต
ของพระเจา และเต็มเปยมดวยพระจิตของพระองคโดยทางศีลลางบาปจงเห็นคุณคาของสิ่งนี้เถิด
บทอานจากหนังสือซามูเอล ฉบับที่หนึ่ง
ในสมัยนั้น
องคพระผูเปนเจา ตรัสแกซามูเอลวา ‘จงเอาน้ํามันมะกอกบรรจุใสขวดเขาสัตวจนเต็ม และ
ออกเดินทาง เราสงทานไปที่เมืองเบธเลเฮม ไปหาเจสซี เพราะเราเลือกบุตรคนหนึ่งของเขาเปนกษัตริย’
เมื่อเจสซีกับบุตรมาถึง ซามูเอลเห็นเอลีอับ ก็คิดวา ‘ผูที่อยูเฉพาะพระพักตร องคพระผูเปนเจา ผูนี้คือผูที่
จะตองรับเจิม ’ แต องคพระผูเปนเจา ตรัสกับซามูเอลวา ‘อยาสนใจมองแตรูปรางหนาตา หรือความสูงของเขา
เพราะเราไมเลือกเขา องคพระผูเปนเจาไมทรงมอง อยางมนุษยมอง มนุษยมองแตรูปรางภายนอก แต องคพระผู
เปนเจาทรงมองจิตใจ’
เจสซีพาบุตรทั้งเจ็ดคนมาพบซามูเอลทีละคน แตซามูเอลกลาวแกเจสซีวา ‘องคพระผูเปนเจา ไมทรง
เลือกคนเหลานี้เลย’ ซามูเอลถามเจสซีวา ‘บุตรชายของทานมาหมดแลวหรือ?’ เจสซีตอบวา ‘ยังมีคนสุดทองอีก
คนหนึ่ง แตขณะนี้เขากําลังเลี้ยงแกะอยู’ ซามูเอลสั่งเจสซีวา ‘จงสงคนไปตามเขามาเถิด เราจะไมนั่งรับประทาน
อาหารจนกวาเขาจะมา ’ เจสซีจึงสงคนไปตามมา เด็กหนุมนั้นมีผมแดง ดวงตางดงาม และรูปรางดี องคพระผู
เปนเจาตรัสวา ‘จงลุกขึ้น เจิมเขาเถอะ เปนคนนี้แหละ! ซามูเอลก็เอาขวดเขาสัตวที่บรรจุน้ํามันมะกอกมาเจิมดา
วิดตอหนาบรรดาพี่ชาย พระจิตของพระยาหเวหทรงสถิตอยูกับดาวิดตั้งแตวันนั้นเปนตนมา
บทอานที่ 2 อฟ5 : 8-14
“ทานเปนแสงสวางในพระเยซูเจา” โดยอาศัยความเชื่อที่ไดรับการยืนยันดวยศีลลางบาป เปนสัญลักษณ
พื้นฐานของมนุษยที่วา :แสงสวางเปนสัญลักษณของความดี และความมืดเปนสัญลักษณของความชั่ว “จง
ดําเนินชีวิตที่ดีในฐานนะเปนบุตรแหงแสงสวาง” ใหรูจักจุดยืนของตน ดังที่มีเสนอไวในหัวขอประจําอาทิตยนี้
เปนเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคริสตชน :“ความดี ความยุติธรรม และ ความวางใจ” ซึ่งตรงขามกับ “การกระทําที่
ไรประโยชนในความมืด”

เทศกาลมหาพรตควรจะปลุกเราใหตื่นขึ้น ทําใหเราตระหนักถึงสิ่งที่เราควรเปนในฐานนะคริสตชน
“จงตื่นเถิดโอ ทานที่หลับไหลอยู!”
บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเอเฟซัส
พี่นอง
ในอดีตทานเคยเปนความมืด แตบัดนี้ทานเปนความสวางในองคพระผูเปนเจา จงดําเนินชีวิตเชน
บุตรแหงความสวางเถิด ผลแหงความสวางคือความดี ความชอบธรรมและความจริงทุกประการ จงแสวงหาสิ่งที่
องคพระผูเปนเจาพอพระทัย จงอยาเกี่ยวของกับกิจการแหงความมืดซึ่งไรผล ตรงกันขาม จงประณามกิจการ
เหลานั้น เพราะสิ่งตางๆ ที่กระทํากันอยางปดบังซอนเรนนั้น แมเพียงพูดถึงก็นาละอายแลว ทุกสิ่งที่ถูกประณาม
นั้นยอมปรากฏชัดในความสวาง และทุกสิ่งที่ปรากฏชัดนั้นคือความสวาง จึงมีคํากลาวไววา “ผูหลับใหล จงตื่น
เถิดจงลุกขึ้นจากบรรดาผูตายและพระคริสตเจาจะทรงสองสวางเหนือทาน”
พระวรสาร ยน. 9 : 1 - 41 หรือ 9 : 1, 6 – 9,13 -17, 34 – 37
“ รับบี (พระอาจารย) ใครเปนผูทําบาป?” คําถามนี้แสดงใหเห็นวาชาวยิวถือวา ความเจ็บปวยและความ
ทุกขทรมานเปนการลงโทษของพระเจา พระเยซูเจาไมทรงเห็นดวย มันไมงายแบบนั้นพระเยซูเจาทรงเอยถึงแต
เพียงเหตุผลเดียวที่เปนไปไดสําหรับปญหาของความเจ็บปวย นั่นคือเพื่อวางานของพระเจาจะไดปรากฎออกมา
ในคนที่เจ็บปวย ยังมีความทุกขทรมานของมนุษยอีกมากมายที่ยังคงเปนปริศนา
จุดสําคัญของบทอานนี้ (พระวาจาของพระเจา) ดูเหมือนจะเปนความจําเปนที่จะตองมีความเชื่อเพื่อ
ยอมรับการถูกปฎิเสธ ความทุกขทรมานความตายและการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจา และยอมรับสิ่ง
เหลานี้ในวัฎจักรชีวิตของเราเอง : ความทุกขทรมาน ความตายและชีวิตนิรันดรธรรมล้ําลึกแหงปสกา (การ
ผาน) ของพระเยซูเจา (และของเราเอง) โดยทางความทุกขทรมาน และความตายสูชีวิตนิรันดรเปนปรีชาญาณ
พื้นฐานประการหนึ่งของคริสตชน "ขาแตพระเจา พระองคทรงสองสวางมนุษยทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ ขอพระ
หรรษทานอันรุงโรจนของพระองคชวยสองสวางจิตใจของขาพเจาทั้งหลายเพื่อจะไดคิดสิ่งที่เหมาะสม และพอ
พระทัย(บทภาวนาหลังรับศีลฯ)
บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน
เวลานั้น
ขณะที่พระเยซูเจาทรงพระดําเนินผานไป พระองคทอดพระเนตรเห็นคนตาบอดแตกําเนิดคน
หนึ่ง บรรดาศิษยทูลถามพระองควา “พระอาจารย ใครทําบาป ชายคนนี้ หรือบิดามารดาของเขา เขาจึงเกิดมาตา
บอด” พระเยซูเจาตรัสตอบวา “มิใชชายคนนี้ หรือบิดามารดาของเขาทําบาป แตเขาเปนเชนนี้ก็เพื่อใหกิจการ

ของพระเจาปรากฏในตัวเขา” ตราบใดที่ยังเปนกลางวันอยูเราทั้งหลายตองทํากิจการของผูที่ทรงสงเรามาแตเมื่อ
กลางคืนมาถึง ก็ไมมีใครทํางานได ตราบที่เรายังอยูในโลก เราเปนแสงสวางสองโลก
เมื่อตรัสดังนี้แลว พระองคทรงถมพระเขฬะลงบนพื้นผสมกับดิน ปายตาคนตาบอด แลวตรัสกับเขาวา
“จงไปลางตาที่สระสิโลอัมเถิด ” “สิโอลัม ” หมายความวา “ถูกสงไป ” คนตาบอดจึงไปลางตา แลวกลับมา
มองเห็น
เพื่อนบานและคนที่เคยเห็นเขาเปนขอทานมากอน พูดวา “คนนี้เปนคนที่เคยนั่งขอทานอยูมิใชหรือ ”
บางคนพูดวา “ใชแลว ” บางคนพูดวา “ไมใช แตเปนคนอื่นที่คลายคลึงกัน ” แตคนที่เคยตาบอดพูดวา “ใชแลว
เปนฉันเอง” คนเหลานั้นจึงถามเขาวา “ตาของทานหายบอดไดอยางไร’ ” เขาตอบวา “คนที่ชื่อเยซูทําโคลนปาย
ตาของฉัน และบอกฉันวา “จงไปลางตาที่สระสิโลอัมเถิด” ฉันจึงไปลาง พอลางแลว ก็มองเห็น” พวกนั้นถามวา
“เวลานี้คนนั้นอยูที่ไหน” เขาตอบวา”ฉันไมรู”
คนเหลานั้นจึงพาคนที่เคยตาบอดไปหาชาวฟาริสี วันที่พระเยซูเจาทรงถมพระเขฬะผสมดิน และทรง
รักษาตาของคนตาบอดนั้นเปนวันสับบาโต ชาวฟาริสีไดถามเขาอีกวา “เขามองเห็นไดอยางไร ” เขาจึงตอบวา
“คนนั้นเอาโคลนปายตาของฉัน ฉันไปลางตาแลวก็มองเห็น” ชาวฟาริสีบางคนพูดวา “คนนั้นไมไดมาจากพระ
เจา เขาไมถือวันสับบาโต ” แตบางคนแยงวา “คนบาปจะทําเครื่องหมายอัศจรรยอยางนี้ไดอยางไร ” ชาวฟาริสี
เหลานั้นมีความคิดเห็นแตกตางกัน จึงถามคนที่เคยตาบอดอีกวา “ทานละ ทานคิดอยางไรเกี่ยวกับคนนั้น ที่เขา
ทําใหตาของทานกลับมองเห็น” เขาตอบวา”คนนั้นเปนประกาศก”
แตชาวยิวไมยอมเชื่อวาชายคนนี้เคยตาบอดแลวกลับมองเห็น จึงเรียกบิดามารดาของเขามา แลวถามวา
“คนนี้เปนลูกของทาน ซึ่งทานบอกวาเกิดมาตาบอดใชหรือไม บัดนี้ เขากลับมองเห็นไดอยางไร ” บิดามารดา
ตอบวา “เรารูวาคนนี้เปนลูกของเรา และเกิดมาตาบอด แตเราไมรูวา บัดนี้ เขามองเห็นไดอยางไร หรือใครรักษา
ตาของเขา เราก็ไมรู ทานจงถามเขาเองเถิด เขาโตพอจะตอบเองไดแลว ” บิดามารดาตอบเชนนี้ก็เพราะกลัวชาว
ยิว ซึ่งตกลงกันแลววา ใครยอมรับวาพระองคเปนพระคริสตเจาจะถูกขับออกจากศาลาธรรม บิดามารดาของเขา
จึงตอบวา “เขาโตแลว ทานจงถามเขาเองเถิด”
ชาวยิวเรียกคนที่เคยตาบอดมาอีก บอกเขาวา “จงถวายพระเกียรติแดพระเจาเถิด พวกเรารูวาคนนั้นเปน
คนบาป” คนที่เคยตาบอดแยงวา “เขาเปนคนบาปหรือไม ฉันไมรู ฉันรูอยางเดียววา ฉันเคยตาบอด และบัดนี้
มองเห็นแลว ” พวกนั้นถามอีกวา “เขาทําอะไรกับทาน เขารักษาตาของทานอยางไร ” คนที่เคยตาบอดตอบวา
“ฉันบอกทานแลว แตทานไมฟง ทําไมทานตองการฟงอีกเลา ทานตองการเปนศิษยของเขาดวยกระมัง” พวกนั้น
จึงดาเขาวา “ทานสิ เปนศิษยของเขา สวนเราเปนศิษยของโมเสส พวกเรารูวา พระเจาตรัสกับโมเสส แตเยซูคนนี้
เราไมรูวาเขามาจากไหน ” คนที่เคยตาบอดจึงพูดวา “แปลกจริงทานทั้งหลายไมรูวาเขามาจากไหน แตเขาได
รักษาตาของฉันใหกลับมองเห็น เราทั้งหลายรูวา พระเจาไมทรงฟงคนบาป แตทรงฟงผูที่ยําเกรงพระองคและ

ปฏิบัติตามพระประสงคเทานั้น แตไหนแตไรมา ไมเคยไดยินเลยวามีใครรักษาคนตาบอดแตกําเนิดใหหายได 3
ถาเขาไมไดมาจากพระเจา เขาก็คงจะทําอะไรไมได” คนเหลานั้นตอบวา “ทานเกิดมาในบาปทั้งตัว แลวยังกลา
มาสั่งสอนพวกเราอีกหรือ” แลวจึงขับไลเขาออกไป
พระเยซูเจาทรงไดยินวาชาวฟาริสีขับไลคนที่ตาบอดออกไปจากศาลาธรรม เมื่อทรงพบเขา จึงตรัสถาม
วา “ทานเชื่อในบุตรแหงมนุษยหรือ” เขาทูลถามวา “บุตรแหงมนุษยคือใคร พระเจาขา ขาพเจาจะไดเชื่อในพระ
องค” พระเยซูเจาตรัสตอบวา “ทานไดเห็นแลว เปนผูที่กําลังพูดอยูกับทานนี้แหละ ” เขาจึงทูลวา “ขาพเจาเชื่อ
พระเจาขา” แลวกราบลงนมัสการพระองค
พระเยซูเจาตรัสวาเรามาในโลกนี้เพื่อพิพากษาคนที่มองไมเห็น จะไดมองเห็นสวนคนที่มองเห็นจะ
กลายเปนคนตาบอด ชาวฟาริสีบางคนซึ่งอยูที่นั่นไดยินพระวาจาเหลานี้ จึงทูลถามพระองควา “พวกเราก็ตาบอด
ดวยใชไหม” พระเยซูเจาทรงตอบวาถาทานทั้งหลายตาบอดทานก็ไมมีบาปแตทานกลาววา “เรามองเห็น ”บาป
ของทานจึงยังคงอยู

