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บทนํา
พิธีขอบพระคุณเปนสถานที่ของการประกาศความเชื่อ ซึ่งบงบอกถึงชัยชนะของมนุษยใหมในพระเยซูเจา ใน
พิธีขอบพระคุณ เรายังไดรับการหลอเลี้ยงดวยพระวาจาและดวยศีลมหาสนิท ซึ่งเปนจิตแหงพลังและชัยชนะ
สําหรับชวงเวลาของการถูกผจญที่เราประสบในยุคสุดทาย ดังนั้น คําสอนของพระเยซูเจาตรัสไววามนุษยไมได
มีชีวิตอยูเพียงดวยปงอยางเดียว แตดวยพระวาจาของพระเจา จึงกลับเปนจริงสําหรับเรา
ในพระธรรมล้ําลึกของการถูกผจญและชัยชนะของพระเยซูเจา เราเห็นแงมุมของการทดลองและการตอสูที่
รวมอยูในพระธรรมล้ําลึกปสกา สวนชัยชนะของพระเยซูเจามีพื้นฐานอยูบนความไววางใจในพระวาจาของ
พระเจา เปนการเนนย้ําถึงความจําเปนของการรับฟงพระวาจาเพื่อเราสามารถซื่อสัตยตอพระองคไดตลอดไป
บทอานจากพันธสัญญาเดิมเลาถึงขั้นตอนแรกที่สําคัญของประวัติศาสตรความรอด ไดแก “การสรางและการตก
ในบาป” มีบทอานที่สองทําหนาที่เชื่อมโยงกับพระวรสารโดยเนนย้ําที่ความแตกตางระหวางการกระทําของ
อาดัมซึ่งนําความตายมาสูมนุษยทุกคน และการกระทําของพระเยซูเจาซึ่งนําชีวิตใหมมาใหกับสิ่งสรางที่ตอง
ตายเพราะบาป ซึ่งเหตุการณในพระวรสารจะเกี่ยวโยงกับการถูกผจญสามอยางของชาวอิสราเอลในระหวางการ
เดินทางในทะเลทรายสี่สิบปกอนเขาสูดินแดนพระสัญญา ผังของบทอานสามบทและเพลงสดุดีมีดังนี้

ผังพระวาจา
บทอานที่ 1

ปฐก 2:7-9, 3:1-7

การสรางอาดัมและเอวา และความบาปผิดของพวกเขา

เพลงสดุดี

สดด 51

ขอทรงพระเมตตาเถิดพระเจาขา เพราะขาพเจาทั้งหลายไดทําบาป

บทอานที่ 2

รม 5:12-19

ที่ใดมีความบาปผิดมาก ที่นั่นพระคุณของพระเจาก็สมบูรณมากขึ้น
ดวย

พระวรสาร

มธ 4:1-11

พระเยซูเจาทรงอดอาหารเปนเวลาสี่สิบวันในทะเลทราย และถูกผจญ

1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา
1.1 การทดลองและการตอสูในพระธรรมล้ําลึกปสกา : พระเยซูเจาทรงจําศีลเปนเวลา 40
วัน ในถิ่นทุรกันดารและทรงถูกผจญ
พระเยซูเจาทรงถูกผจญ 3 ประการคลายกับที่ในประวัติศาสตรแหงความรอด ชาวอิสราเอลไดถูกทดสอบ 3 ครั้ง
ในทะเลทราย ครั้งแรกเกี่ยวกับ “มานา ” (อพย 16) ครั้งที่สองเรื่องลูกวัวทองคํา (อพย 32) ซึ่งตรงกับการผจญ
ครั้งที่สามของพระเยซูเจา และครั้งที่สามเรื่องน้ําจากกอนหิน (อพย 17) ซึ่งจะคลายกับการผจญที่สองของพระ
เยซูเจาเฉพาะในคําตอบของพระองคที่ทรงอางถึง ฉธบ 6:16 อันเปนตอนที่อางถึง อพย 17:1-7 ตรงวลีที่วา “จง
อยาทดลองพระเจา” นอกนั้น ประสบการณของพระเยซูเจายังคลายกับเหตุการณระหวางการอพยพตรงที่เปน
เหตุการณเกิดขึ้นในถิ่นทุรกันดารและเกิดในชวงเวลา 40 วัน
การจําศีลอดอาหารของพระเยซูเจาเปนเวลา 40 วัน เปนการเตรียมพระองคสําหรับภารกิจยิ่งใหญที่กําลังจะ
เริ่มตนและจบลงดวยการสิ้นพระชนมบนกางเขนและการกลับคืนชีพ ระหวางนั้นทรงถูกผจญใหลมเลิกความ
ตั้งใจ โดยใชเสนทางลัดทางอื่นแทนเสนทางของพระประสงคของพระบิดา การผจญ 3 ประการ ของพระเยซู
เจาจึงสัมพันธกับภารกิจของพระองค นั่นคือ
1) การผจญใหสูญเสียความไววางใจในพระเจา “ถาเปนบุตรของพระเจา จงเสกกอนหินใหเปนขนม
ปง” มารผจญทาทายพระองคดวยพระนามซึ่งถูกเผยในวันรับพิธีลาง ซึ่งที่เชิงกางเขน พระองคจะ
ทรงถูกทาทายอีกครั้งหนึ่งดวยพระนามเดียวกัน “ถาทานเปนบุตรของพระเจา ” จงลงมาจาก
กางเขน” พระเยซูเจาตรัสตอบโดยอางพระคัมภีรตอนที่กลาววา “มนุษยไมไดดํารงชีวิตดวยอาหาร
เพียงอยางเดียว แตดวยพระวาจาที่มาจากพระโอษฐพระเจา ” (เทียบ ฉธบ 8:3) ซึ่งตอหนาปญหา
ของความหิวโหย อิสราเอลไดรับการเลี้ยงดูดวยมานา สวนพระเยซูเจาทรงเอาชนะการผจญของ
ความหิวโหยดวยการยืนยันถึงความไววางใจในอานุภาพของพระวาจาของพระเจา

2) ที่ยอดพระวิหาร มารทาทายพระเยซูเจาอีกในทางตรงกันขาม ทํานองวา ถาวางใจในพระเจาจริง
อยางที่ตรัสไว ก็ใหดิ่งตัวลงขางลาง เพื่อพิสูจนวา พระเจาจะทรงสงทูตสวรรคมารองรับพระองค
ไวหรือไม พระเยซูเจาตรัสตอบดวยการอางพระคัมภีรตอนที่วา “จงอยาลองใจพระเจา (ฉธบ 6:16)
ซึ่งเปนความผิดที่ถูกประนามอยางรายแรง
3) ที่ยอดภูเขาสูงตอหนาอาณาจักรยิ่งใหญและรุงเรือง มารสัญญาจะยกใหหากพระองคกมกราบ
นมัสการมัน เปนการชี้นําพระเยซูเจาใหเลือกเสนทางของการไถที่หันเหออกจากแผนการของพระ
เจาและหันมาใชวิธีการแบบของทางการเมือง ครั้งนี้ พระเยซูเจาทรงไล “ซาตาน ” ไป ซาตาน
หมายถึง “ศัตรู” หรือ “ผูกลาวหาในคดี” และตรัสตอบโดยอางพระคัมภีรที่ยืนยันถึงการมีพระเจา
แตองคเดียว (ฉธบ 6:13)
ที่พระเยซูเจาทรงชนะการผจญและเริ่มตนภารกิจตอไปดวยความซื่อสัตย เปนเพราะพระองคทรงยึดมั่นใน
“พระวาจาของพระเจา” ดังที่ในแตละครั้ง จะอิงพระองคกับพระคัมภีร อีกทั้ง พระองคยังทรงไดรับพลังใจจาก
“การประทับอยูของพระจิตเจา ” ผูเสด็จมาประทับอยูกับพระองคเมื่อรับพิธีลางเพื่อภารกิจของการเปน
ประกาศกและสงฆ ทะเลทรายจึงกลับเปนทั้งสถานที่ของการถูกทดลองและสภานที่ของความใกลชิดกับพระ
เจาในเวลาเดียวกัน

1.2 ที่ใดมีบาปมาก ที่นั่นพระหรรษทานก็มากขึ้นดวย
ชัยชนะของพระเยซูเจาจึงกลับเปนที่มาของพระหรรษทานสําหรับมนุษยที่ตกในบาปและถูกผจญ เพราะ
หลังจากมนุษยในอาดัมและเอวาไดทําบาปและความตายไดเขามาสูโลกและมนุษย ไมมีใครสามารถเอาชนะ
บาปและความตายได แตอาศัยชัยชนะของพระคริสตเจา อาดัมและอิสราเอลใหม ซึ่งมาเริ่มตนมนุษยชาติและ
ชีวิตใหม พระคุณยิ่งใหญไดถูกประทานแกเราซึ่งนําไปสูความชอบธรรมและชีวิต อาศัยความซื่อสัตยของพระ
เจา ผูทรงทําใหแผนการของความรอดพนสําเร็จไปโดยทางพระเยซูเจา
พระเจาทรงสรางมนุษยโดยทรงไถมนุษยจากความเปลาเพื่อการมีชีวิตที่สมบูรณ แตแมวามนุษยจะไมได
ตอบสนองจนความตายไดเขามาแทนที่ พระเจายังทรงซื่อสัตยตอไปอยางไมเปลี่ยนแปลง แมมนุษยทําบาปมาก
ขึ้นและความซื่อสัตยของพระองคก็ถูกทดสอบมากขึ้น แตพระองคทรงซื่อสัตยเสมอจนประทานพระบุตรพระ
เยซูเจามาใหแกโลก เพื่อยืนยันความซื่อสัตยตอพระเจาอยางที่สุด และกลับทิศทางของความไมซื่อสัตยของ
มนุษยเพื่อใหหันกลับไปยังพระเจาอีกครั้งหนึ่ง

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
การฉลองพิธีขอบพระคุณในวันนี้ ใหความสําคัญกับการระลึกถึงพระเยซูเจาผูมุงหนาสูเยรูซาเล็มดวยความ

มุงมั่น เพื่อใหภารกิจของการไถมนุษยไดสําเร็จไป ขณะที่ทรงเดินไป ทรงดึงเอาประชากรใหมของพระองคไป
ดวย
สําหรับการฉลองพิธีขอบพระคุณของวันนี้ ควรจัดพิธีขอบพระคุณใหเปนประสบการณของการอยูในถิ่น
ทุรกันดารกับพระเยซูเจา โดยแตละคนอาจนึกเอาตัวเองเปนเหมือนกับ “อาดัม ” เอวา” หรือ “ประชากรที่
เดินทางอยูในถิ่นทุรกันดาร” เพื่อวา ความสํานึกถึงความออนแอจะชวยใหเราฟงพระวาจา สวดภาวนาและอยู
ใกลชิดกับพระเจามากขึ้นเพื่อสามารถเอาชนะการผจญไดอยางที่พระเยซูเจาทรงทํา
ในแงของพิธี ควรรักษาความเรียบงายของพิธีการฉลอง ใหความสําคัญกับชวงเวลาของความเงียบและการ
ภาวนา โดยเนนที่ทาทีและการกระทํา

2.2 ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลาตอไปนี้
เริ่มพิธี

ภาควจนพิธีกรรม

- เพลงเริ่มพิธีบทเพลงที่เหมาะสมเพื่อประกาศหัวขอของความจําเปนของการ
ดํารงชีวิตดวยพระวาจาของพระเจาและการภาวนา
- บทนํา ซึ่งมีสาระเปนการเชิญชวนที่ชุมนุมใหนึกถึง “ผูใหญที่กําลังเตรียม
ตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์แรกเริ่มของการเปนคริสตชน ” (ศีลลางบาป ศีลกําลัง ศีล
มหาสนิท ) และชี้ใหเห็นวา การเตรียมตัวดังกลาวเกิดขึ้นจากการรับฟงพระ
วาจา การกลับใจและการภาวนา
- เนื่องจากไมมีการขับรอง บท “พระสิริรุงโรจน ”จึงควรใหความสําคัญพิเศษ
กับ “พิธีสารภาพบาป” โดยใชแบบที่3 และใชหัวขอของการสารภาพผิดจาก
“การผจญ 3 ขอ” ของพระวรสาร
- ผูอานบทอานที่ 1 และ 2ควรเขาใจทั้ง “รูปแบบวรรณกรรมและสาระ ” ของ
พระวาจา เพื่อใหผูอานสามารถประกาศพระวาจาไดอยางที่ผูฟงจะเขาใจได
งายขึ้น อาศัยทวงที จังหวะ น้ําเสียง การรูจักเนน บทอานที่ 1 มีรูปแบบเปน
เรื่องเลาผสมผสานกับคํายืนยันเชิงเทววิทยา เนนใหผูอานขึ้นไปยังที่อานหลัง
บทภาวนาของประธานและทุกคนนั่งลงจนเสร็จเรียบรอย เปนการทิ้งชวงให
เห็นวา กําลังจะเริ่มภาคใหมและสําคัญ
- ไมมีการรองบทอัลเลลูยา บทโหรองควรเปนบทที่เชื้อเชิญใหตอนรับและ
เห็นคุณคาของพระวรสาร ไมควรใชบทที่ไมดึงดูดความสนใจ แมวาพิธีใน

ภาคบูชาขอบพระคุณ

ปดพิธี

เทศกาลนี้จะเนนที่ความเรียบงายและการไมมีบทเพลงมากนัก แตบทโหรอง
กอนพระวรสารจะตองเปลี่ยนบรรยากาศใหเปนบรรยากาศของการตื่นตัว
และหันความสนใจไปยังการประกาศพระวรสาร
- บทเทศน ตั้งแตอาทิตยที่ 1 ถึงอาทิตยที่ 5 ควรมีความตอเนื่องกัน เปน
เหมือนกับคําสอนเพื่อการลงลึกในความเชื่อ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเชื่อใน
พระธรรมล้ําลึกปสกา ซึ่งมีหลายแงมุม และเรียกรองทาทีของการฟงพระ
วาจา การกลับใจและการทํากิจเมตตา หลังบทเทศน พระสงฆอาจกลับไปที่
นั่งและเชิญชวนที่ชุมนุมใหหยุดเงียบสักครูหนึ่ง และมองหาความคิดที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับสถานการณของตัวเอง เพื่อจะสามารถตอบรับพระ
วาจาดวยการประกาศความเชื่อและการภาวนาไดอยางมีความหมาย
- การตอบรับพระวาจา มี 2 รูปแบบ ไดแก (1) ในรูปแบบของเพลงสดุดี ซึ่ง
เปนการยอมรับถึงความบาปผิดและวิงวอนขอพระเมตตาและความเชื่อ กับ
ในรูปแบบของการประกาศความเชื่อ ซึ่งควรเนนที่ความเชื่อในการไถบาป
ของพระเยซูเจา ซึ่งเปนพระราชกิจของพระตรีเอกภาพโดยทางพระเยซูเจา
และในพระจิตเจา(2) รูปแบบของบทภาวนาของมวลชนขอความเขมแข็งใน
การตอสูกับศัตรูฝายวิญญาณเปนพิเศษ เพื่อเชิญชวนใหรําพึงถึงพระวาจา
ตอไป
- “บทนําขอบพระคุณ”เฉพาะของวันนี้ควรเลือกใชแบบที่ 4 เทศกาลมหาพรต
กลาวถึง “ผลการบําเพ็ญพรต-อดอาหาร ” ของพระเยซูเจา ในขณะสวดทั้ง
“บทนําขอบพระคุณ ” และ “บทขอบพระคุณ ” พยายามใชน้ําเสียง จังหวะ
ของการสวดและการหยุด เพื่อใหเปนการสวดอยางแทจริง (ไมใชการอาน
หนังสือ) และเพื่อใหที่ชุมนุมรวมใจภาวนาและระลึกถึงพระราชกิจของพระ
เยซูเจาดวยความเชื่อและความเขาใจ
- “ประกาศพระธรรมล้ําลึกแหงความเชื่อ ” ระหวางบทขอบพระคุณ ใหการ
รองเปนเสียงรองที่แสดงถึงการระลึกถึงและการคาดหวังเกี่ยวกับความสําเร็จ
สมบูรณของความรอดพน
- หลังรับศีลมหาสนิทควรหยุดเงียบสักครูหนึ่ง และเชิญชวนที่ชุมนุมใหระลึก
ถึงพระเยซูเจาผูทรงออกจากถิ่นทุรกันดารเยี่ยงผูชนะตอการผจญ แตเปนผู

ชนะที่จะจบชีวิตดวยการถูกตรึงกางเขนและการกลับคืนชีพ ซึ่งทําใหเรา
ไดรับชีวิตใหม
- รณรงคเทศกาลมหาพรต ทางวัดควรเชิญชวนให คริสตชน อดออม ทําบุญ
เพื่อผูที่ทุกขยากกวา

2.3 บทภาวนาของมวลชน
ประธาน

ผูนํา

พี่นองที่รัก ใหเราภาวนาตอพระเจา พระบิดาของเราผูทรงปรารถนาใหมนุษยทุกคนรอดพนจากการ
เปนทาสของบาปและมีความสุขในความรักของพระองค
1) เพื่อองคสมเด็จพระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ และผูแพรธรรมทุกทาน จะไดเอาใจใสตอ
หนาที่ในการนําประชากรผูมีความเชื่อในพระเจา ใหหลีกหนีบาปและเปนลูกที่ดีของพระองค
ตลอดไป ใหเราภาวนา
2) เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขาสถิต ณ สรวง
สวรรค มีความสุขนิรันดร พรอมกับบรรดาทูตสวรรคและนักบุญทั้งให
หลาย
เราภาวนา
3) เพื่อบรรดาคริสตชนทั่วโลก เมื่อไดรับฟงพระวาจาของพระคริสตเจาในเทศกาลมหาพรตนี้ ขอให
พวกเขาพยายามนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน โดยรูสํานึกผิดในความออนแอของตน กลับใจละ
ทิ้งบาป รับศีลศักดิ์สิทธิ์ ทําการใชโทษบาป และทํากิจเมตตา ใหเราภาวนา
4) เพื่อผูนําประเทศตางๆ จะไดใชพระพรและความสามารถที่พระองคประทานให ในการนํา
ประชากรใหมีความรัก สามัคคี เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อวาอาศัยความรักซึ่งกันและกัน มนุษย
จะไดหันกลับมาหาพระเจาองคแหงสันติสุขนิรันดร ใหเราภาวนา
5) เพื่อบรรดาเยาวชนชาย-หญิง ขอพระจิตเจาโปรดประทานความสวาง ความกลาหาญ และความเชื่อ
ที่มั่นคงแกเขาแตละคน ในการตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตของตนตามที่พระเจาทรงมีพระประสงค ให
เราภาวนา
6) เพื่อเราทุกคนที่รวมชุมนุมกัน ณ ที่นี้ รูจักตอบสนองพระวาจาของพระองคที่วา “มนุษยมิได
ดํารงชีวิตดวยอาหารเทานั้น แตดํารงชีวิตดวยพระวาจาทุกคําที่ออกจากพระโอษฐของพระเจา”
โดยมุงแสวงหาพระประสงคของพระเจาเปนสิ่งแรก และพยายามปฏิบัติตามใหสําเร็จไป ใหเรา
ภาวนา

ประธาน

ขาแตพระบิดาเจา ขาพเจาทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองคในพระทัยดีที่ไดสงพระบุตรของพระองค

มาชวยมนุษยชาติ ใหรอดพนจากบาป โปรดประทานพละกําลังแกขาพเจาทั้งหลายใหเขาใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของแผนการแหงความรอดพนของพระองค และปฏิบัติตามดวยดีเสมอ ทั้งนี้
ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจา พระเจาของขาพเจาทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต
เหมือนกับที่พระเยซูเจาทรงเอาชนะการผจญอาศัย “พระวาจาของพระเจา” และ “การชิดสนิทกับพระบิดา อาศัย
การประทับอยูของพระจิตเจา” ชีวิตประจําวันของคริสตชนจึงเปนชีวิตที่ดํารงอยูดวยพระวาจาของพระเจาและ
ความใกลชิดกับพระเจาในพระจิตเจาเสมอ
เพื่อใหการเดินทางมหาพรตเปนการเตรียมฉลองปสกา อาทิตย แรกอาจเนนที่
1) การกลับใจ ในเชิงความคิด การหลอหลอมวิธีคิดใหสอดคลองกับความเชื่อที่ไดจากพระวาจาของพระเจา
2) การกลับใจ ในเชิงพฤติกรรม แสดงออกมาในการรูจักใชโทษบาปและการแสดงความรักตอเพื่อนพื่นอง

3.1 ทาทีของการรับฟงพระวาจา
การฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้ เราตองมีทาทีแบบเดียวกับพระเยซูเจา ดังที่พระองคตอบโตมารผจญดวย
คําพูดที่วา “มนุษยไมไดดํารงชีวิตดวยอาหารเพียงอยางเดียว แตดวยพระวาจาที่มาจากพระโอษฐพระเจา ” ฤทธิ์
อํานาจของปศาจสามารถสิ้นสุดไดหรือไมอยูเหนือพละกําลังของเรา ถาหากเรารับฟงพระวาจาของพระเจาและ
ดําเนินชีวิตตามพระวาจานั้นดวยความเชื่อและไววางใจเชนเดียวกับพระเยซูเจา ซึ่งแสดงออกถึงความซื่อสัตย
ตอพระเจาในชีวิตของเรา และใหพระวาจาของพระองคนําทางชีวิตของเรา

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามทาที)
การเปนหนึ่งกับพระคริสตเจาอาศัยการสวดภาวนาและความซื่อสัตยในการปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจา
สามารถชวยเราใหชนะปศาจได เราจึงตองมีเวลาสวนตัวในที่สงบเงียบสําหรับการภาวนา การรับฟงและ
ไตรตรองพระวาจาของพระเจาเพื่อจะไดมีชีวิตที่ชิดสนิทกับพระองค อยางไรก็ตาม เราตองตอสูกับมารผจญ
ตลอดเวลา ถาบางเวลาเราออนแอและตกในบาป ความเมตตากรุณาและการใหอภัยของพระเยซูเจาสามารถชวย
เราไดเสมอทุกครั้งที่เรารับศีลอภัยบาปดวยความเปนทุกขเสียใจ เพราะพระองคมอบพระองคเองเพื่อปลดปลอย
เราใหเปนอิสระจากบาป ใหเราพิจารณาผลที่ตามมาของพฤติกรรมแรกเริ่มของมนุษย เราจึงไมตองสูญเสีย
ความเขาใจในแผนการอันพิศวงแหงความรอดพนที่ไดเปนจริงโดยพระคริสตเจา

แนวทาง แบบที่ 2

อาทิตยที่ 1 เทศกาลมหาพรต ป A
ขอมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม”

หัวขอ: การประจญและบาป
เนื่องจากวามนุษยเปนทั้งงานชิ้นเอกของพระเจาและสิ่งสรางที่ตกในบาปการประจญและบาปจึงเปนความเปน
จริงประจําวันซึ่งไมมีวิชาจิตวิทยาใดจะสามารถปลดออกไปได อาจเปนความจริงวา “การประจญและบาป ” เคยถูกเนน
มากเกินไปในอดีตนักเทววิทยาคุนเคยกับการใหรายการบาปมากมายจัดไวในประเภท “บาปหนัก ” และ “บาปเบา”
ขณะที่ความเปนจริงไมงายแบบนั้น อยางไรก็ตาม นี่ไมหมายความวา การประจญและบาปไมมีตัวตนอีกตอไปในเวลานี้
บาปเปนการทําลายความรักความสัมพันธอันงดงามกับพระเจา หรือที่เรียกวาพระหรรษาทานดวยความจงใจ
สิ่งนี้ไมไดเกิดขึ้นโดยงายแมวาเราจะถูกลอลวงอยูทุกวันไมใหดําเนินชีวิตตามอุดมการณของความรักตอพระเจาและพี่
นองอยางที่ควรจะกระทํา แตไมวาความบกพรองประจําวันของเราจะเรียกวา “บาป” หรือไม ไมใชเรื่องสําคัญ แตเรา
ไมควรจะมองขามราวกับวาเปนเรื่องที่ไมมีความสําคัญแตอยางใด
การประจญที่ใหญที่สุดประการหนึ่ง ซึ่งทําลายสัมพันธภาพอันงดงาม(การแตงงาน มิตรภาพ) คือ ความ
บกพรองประจําวันที่เกิดขึ้นเปนปรกติ คลาย ๆ กับเปนความเฉยเมย ซึ่งทําใหความรัก ความสัมพันธจืดชืดและ ซ้ําซาก
กลายเปนความเบื่อหนายและขั้นตอไปก็คือการแตกหัก
บทอานประจําวันนี้นาจะทําใหเรามองดูความสัมพันธกับคูสมรส กับเพื่อน กับลูก ๆ และบิดามารตามความ
เปนจริง ซึ่งโดยทางพวกเขา พระเจาเสด็จมาหาเรา อีกทั้งความสัมพันธโดยตรงของเรากับพระเจาทั้งในการภาวนาและ
การนมัสการสวนตัวจงระวังการประจญอันเกิดจากความเฉยเมย
บทอานที่ 1 ปฐก 2 : 7-9 ; 3 : 1-7
ฉันเปนใคร ฉันควรเปนอะไร ฉันเปนเพียงดิน (วันพุธรับเถา) แตก็ยังสัมพันธกับพระเจา เมื่อไดรับการดลใจ
จากพระเจา ผูเขียนพระคัมภีรใชภาษาเปรียบเทียบ เพื่อสอนเราเกี่ยวกับความเปนจริงในเรื่องของการประจญลอลวงและ
บาปในชีวิต
ใหสังเกตวาสตรี (เราเอง) กําลังเลนกับการประจญ ขอเสนอของปศาจเปนสิ่งที่นาพึงพอใจตอสายตาของเธอ
หลังจากที่ลังเลอยูครูหนึ่ง เธอก็ยินยอมเห็นชอบ หลังจากนั้น ตาของชายและหญิงก็เปดออก แลวทุกสิ่งก็สายเกินไป เรา
อาจจะทําอยางเดียวกับพวกเขา เพลงตอบรับรับพระวาจาเปนบทที่แสดงถึงความเปนทุกขเสียใจที่ไดกระทําบาป
บทอานจากหนังสือปฐมกาล

พระเจาทรงเอาฝุนจากพื้นดิน มาปนมนุษยและทรงเปาลมแหงชีวิตเขาในจมูกของเขา มนุษยจึงเปนผูมีชีวิต
พระเจาทรงปลูกสวนขึ้นทางทิศตะวันออกในแควนเอเดน และทรงนํามนุษยที่ทรงปนมาไวที่นั่น พระเจาทรง
บันดาลใหตนไมทุกชนิดงอกขึ้นจากดิน ตนไมเหลานี้งดงามชวนมองและมีผลนากิน มีตนไมแหงชีวิตตนหนึ่งอยูที่กลาง
สวน และมีตนไมแหงความรูดีรูชั่ว
งูเปนสัตวเจาเลหที่สุดในบรรดาสัตวปาที่พระเจาทรงสราง มันถามหญิงวา
“จริงหรือที่พระเจาตรัสหามวาอยา
กินผลจากตนไมใดๆ ในสวนนี้” หญิงจึงตอบงูวา “ผลของตนไมตางๆ ในสวนนี้ เรากินได แตผลของตนไมที่อยูกลาง
สวนเทานั้น” พระเจาตรัสหามวา “อยากินหรือแตะตองเลย มิฉะนั้นทานจะตองตาย ” งูบอกกับหญิงวา “ทานจะไมตาย
ดอก พระเจาทรงทราบวา ทานกินผลไมนั้นวันใด ตาของทานจะเปดในวันนั้น ทานจะเปนเหมือนพระเจา คือรูดีรูชั่ว ”
หญิงเห็นวา ตนไมนั้นมีผลนากิน งดงามชวนมอง ทั้งยังนาปรารถนาเพราะใหปญญา นางจึงเด็ดผลไมมากิน แลวยังให
สามีซึ่งอยูกับนางกินดวย เขาก็กิน ทันใดนั้น ตาของทั้งสองคนก็เปดและเห็นวาตนเปลือยกายอยู จึงเอาใบมะเดื่อมาเย็บ
เปนเครื่องปกปดรางไว
บทอานที่ 2 รม5: 12-19 หรือ 5 : 17-19
นักบุญเปาโลวาดภาพการเปรียบเทียบระหวางอาดัมในหนังสือปฐมกาลและพระเยซูคริสตเจาผูซึ่งกําลังจะมา
อาดัมเริ่มประวัติศาสตรของมนุษยที่ตกในบาป ตราไวดวยบาปและความตาย พระเยซูคริสตเจาเริ่มประวัติศาสตรใหม
ของมนุษยชาติที่ตราไวดวยการยกโทษบาปและชีวิตนิรันดร
มนุษยที่ตกในบาปสามารถภาวนาไดดวยความหวังวา
“โปรดประทานยินดีและปรีดา ทรงชวยขาฯ ใหรอดและ
ปลอดภัย” (สดุดี ตอบรับพระวาจา) เนื่องจากวาพระเยซูคริสตเจาทรงชดใชโทษบาปของเราดวยความนอบนอมเชื่อฟง
ของพระองค แมกระทั้งสิ้นพระชนม บนไมกางเขน
บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม
พี่นอง บาปเขามาในโลกเพราะมนุษยคนเดียว และความตายเขามาเพราะบาปฉันใด ความตายก็แพรกระจายไป
ถึงมนุษยทุกคนเพราะทุกคนทําบาปฉันนั้น กอนที่จะมีธรรมบัญญัติ บาปมีอยูในโลกแลว แตเมื่อยังไมมีธรรมบัญญัติก็
ไมนับวาเปนบาป ถึงกระนั้น ความตายก็มีอานุภาพเหนือมนุษยชาติตั้งแตอาดัมมาจนถึงโมเสส มีอานุภาพเหนือแมคนที่
ไมไดทําบาปเหมือนกับอาดัมที่ไดลวงละเมิด อาดัมเปนรูปแบบลวงหนาของผูที่จะมาในภายหลัง
แตการลวงละเมิดตางกับของประทานใหเปลาถามวลมนุษยตองตายเพราะการลวงละเมิดของมนุษยคนเดียว
พระหรรษทานของพระเจาและของประทานโดยทางพระหรรษทานจากมนุษยคนเดียว คือพระเยซูคริสตเจา ก็ยิ่ง
สมบูรณขึ้นสําหรับมวลมนุษย ของประทานตางกับการลวงละเมิดของมนุษยคนเดียวที่ทําบาป บาปของมนุษยคนเดียว
เปนเหตุใหมนุษยชาติถูกพระเจาลงโทษ แตเมื่อมนุษยทําบาปมากแลว ของประทานที่ใหเปลานั้นกลับนําความชอบ
ธรรมมาให ถามนุษยคนเดียวลวงละเมิด ทําใหความตายมีอํานาจปกครองเหนือมนุษยชาติเพราะการลวงละเมิดของ
มนุษยคนเดียวนั้น เดชะพระเยซูคริสตเจาพระองคเดียว ทุกคนที่ไดรับพระหรรษทานอยางสมบูรณและความชอบธรรม

เปนของประทาน ก็ยิ่งจะมีชีวิตและมีอํานาจปกครองมากขึ้น ดวยเหตุนี้ การลวงละเมิดของมนุษยคนเดียวเปนเหตุให
มนุษยทุกคนถูกลงโทษฉันใด กิจการชอบธรรมของมนุษยคนเดียวก็นําความชอบธรรมที่บันดาลชีวิตมาใหมนุษยทุกคน
ฉันนั้น มวลมนุษยกลายเปนคนบาปเพราะความไมเชื่อฟงของมนุษยคนเดียวฉันใด มวลมนุษยก็จะเปนผูชอบธรรม
เพราะความเชื่อฟงของมนุษยคนเดียวฉันนั้น
พระวรสาร มธ 4 : 1 – 11
เมื่อไตรตรองถึงพระวาจาของพระเยซูเจาในใจ นักบุญมัทธิวรําพึงถึงความหมายของการประจญสามประการ
ซึ่งคุกคามคริสตศาสนาอยูอยางตอเนื่อง คือ
1) พระเจาไมอาจจะถูกนํามาใชเพื่อเปนเครื่องมือบันดาลผลประโยชนแกเรา(การเปลี่ยนกอนหินเปนขนมปง)
2) ความเชื่อไมเกี่ยวกับการทําสิ่งประหลาดอัศจรรย (กระโดดลงไปเบื้องลาง)และ
3) ศาสนาไมอาจจะนําปะปนกับอํานาจทางการเมือง (อาณาจักรที่แสดงออกซึ่งความยิ่งใหญไพศาล)
พระเยซูเจาทรงตอบการประจญดวยคําอางอิงจากพระคัมภีร พระองคจะซื่อตรงตอกระแสเรียกของพระองค
และจะไมหวั่นไหวไปตามการประจญเหลานั้น เราซึ่งเปนพระศาสนาจักรในยุคปจจุบันและตองพบกับการประจญ
ลอลวงแบบเดียวกัน จึงควรจดจําแบบฉบับของพระเยซูเจาไว
บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว
เวลานั้น พระจิตเจาทรงนําพระเยซูเจาไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อใหปศาจมาผจญพระองค เมื่อทรงอดอาหารสี่สิบ
วันสี่สิบคืนแลว ทรงหิว ปศาจผูผจญจึงเขามาใกล ทูลวา “ถาทานเปนบุตรพระเจา จงสั่งกอนหินเหลานี้ใหกลายเปน
ขนมปงเถิด” แตพระองคตรัสตอบวา “มีเขียนไวในพระคัมภีรวามนุษยมิไดดํารงชีวิตดวยอาหารเทานั้น แตดํารงชีวิต
ดวยพระวาจาทุกคําที่ออกจากพระโอษฐของพระเจา”
ตอจากนั้น ปศาจอุมพระองคไปยังนครศักดิ์สิทธิ์ วางพระองคลงที่ยอดพระวิหาร แลวทูลวา
“ถาทานเปนบุตร
พระเจา จงกระโดดลงไปเบื้องลางเถิด เพราะมีเขียนไวในพระคัมภีรวาพระเจาทรงสั่งทูตสวรรคเกี่ยวกับทาน ใหคอย
พยุงทานไว มิใหเทากระทบหิน” พระเยซูเจาตรัสตอบวา “ในพระคัมภีรยังมีเขียนไวดวยวาอยาทดลององคพระผูเปน
เจา พระเจาของทานเลย”
อีกครั้งหนึ่งปศาจนําพระองคไปบนยอดเขาสูงมาก ชี้ใหพระองคทอดพระเนตรอาณาจักรรุงเรืองตางๆ ของโลก
แลวทูลวา “เราจะใหทุกสิ่งนี้แกทาน ถาทานกราบนมัสการเรา” พระเยซูเจาจึงตรัสวา “เจาซาตาน จงไปใหพน ยังมีเขียน
ไวในพระคัมภีรวาจงกราบนมัสการองคพระผูเปนเจา พระเจาของทาน และรับใชพระองคแตผูเดียวเทานั้น ” ปศาจจึง
ไดละพระองคไป แลวทูตสวรรคก็เขามาปรนนิบัติรับใชพระองค

