แนวทาง แบบที่ 1

อาทิตยที่ 5 เทศกาลมหาพรตป A

(ขอมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาวันอาทิตย” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

การเตรียมการผาน จากความตายสูชีวิต
พระคุณของการประทานพระจิตเจาแหงชีวิต
พระธรรมล้ําลึกพระคริสตเจา: พระเยซูเจาทรงเปนการกลับคืนชีพและชีวิต
ทาทีคริสตชน: ความเชื่อ
บทนํา

วันนี้ คือจุดสุดยอดของการเตรียมตัวสําหรับการฉลองปสกาพรอมกับพระเยซูเจา จาก
การทดลองและการไดเห็นการจําแลงพระกาย เราไดตอบสนองดวยการรับฟงพระวาจา
และเชื่อ จึงไดรับการลางดวย “น้ําและพระจิตเจา ” ไดรับ “แสงสวาง” ของการไขแสดง
ทั้งหมดนี้ เปนการเผยแสดงใหเห็นวา เราพรอมที่จะ “ตาย” ตอบาป เพื่อ “เกิดใหม ”
พรอมกับพระเยซูเจา ดังนั้น พระวาจาที่วา ผูใดรับพระกายพระโลหิตของพระเยซูเจา ผู
นั้นมีชีวิต พระเยซูเจาจะทรงยกพวกเขาขึ้นในวันสุดทายแตผูใดไมรับปงและดื่มจากถวย
พระโลหิต จะไมมีชีวิตของพระเยซูเจา ก็กลับเปนจริงทุกวันในพิธีบูชาขอบพระคุณ
เพราะพระผูบันดาลการกลับคืนชีพของคริสตชนคือพระจิตเจาทรงทําใหการรับศีลมหา
สนิทกลับเปนการรวมสวนในการสิ้นพระชนมและการกลับคืนพระชนมชีพของพระ
เยซูเจา
บทอานของวันนี้พัฒนาความหมายที่สองของ “น้ําทรงชีวิต ” นั่นคือ “การประทานพระ
จิตเจา ” เปนความสัมพันธระหวาง “พระจิตเจา -ชีวิต ” บทอานจากพันธสัญญาเดิมเปน
ขั้นตอนของประวัติศาสตรแหงความรอดในชวงของการกลับจากถิ่นเนรเทศ
เครื่องหมายของความสําเร็จจริงตามพระสัญญาของการฟนฟูความเชื่อของอิสราเอลใน
พระเจาของตน ทําใหเพลงสดุดีตอบรับพระวาจาเปนเสียงรองดวยความหวังของ
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ประชากรที่ตระหนักวาตนเองเปนคนบาปและถูกกดขี่ แตวางใจวาพระเจาจะมา
ปลดปลอยใหพนจากการเปนทาสบทอานที่ 2 พูดถึงการประทับอยูในเราของพระจิตเจา
ผูทรงปลุกพระเยซูเจาจากความตาย ทรงเปนพระจิตเจาผูประทานชีวิตแกผูมีความเชื่อ
โดยทั้งหมดนี้จะมีศูนยกลางที่พระวรสาร ซึ่งเปนการพบปะระหวางพระเยซูเจากับ
ลาซารัสในความตายของเขา และทรงปลุกเขาขึ้นมาจากความตาย และทรงยืนยันวาทรง
เปนการกลับคืนชีพและชีวิต
ในบริบทของการเตรียมฉลองปสกาบนเสนทางเดินของศีลลางบาปของวันพระเจาป A
พิธีขอบพระคุณของวันนี้ระลึกถึงความจริงของการรวมสวนในการสิ้นพระชนมของ
พระเยซูเจา เพื่อกลับเปนขึ้นมาพรอมกับพระองคดังบทอาน 3 บทตอไปนี้

ผังพระวาจา
บทอานที่ 1
เพลงสดุดี

อสค 37:12-14
สดด 130

บทอานที่ 2

รม 8:8-11

พระวรสาร

ยน 11:1-45

เราจะใสจิตของเราในทาน และทานจะมีชีวิต
ในพระเจามีความรักมั่นคง ในพระองคมีการไถ
อยางบริบูรณ
ขอใหพระจิตเจาของพระองคซึ่งไดทําใหพระ
เยซูเจาฟนจากความตายไดประทับอยูในทาน
เราเปนการกลับเปนขึ้นมาและชีวิต

1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา
1.1 พระเยซูเจา ทรงเปนการกลับคืนชีพและชีวิต
พระเยซูเจาทรงคืนชีวิตใหแกลาซารัสเพื่อเปนเครื่องหมายของการประทานชีวิตใหม
เปนชีวิตนิรันดร และเครื่องหมายนี้ยังหมายถึงการสิ้นพระชนมของพระองคเอง เพราะ
ความตายเปนขั้นตอนหนึ่งที่จําเปนกอนการไดรับเกียรติมงคลในการกลับคืนชีพ และ
กอนการประทานพระจิตเจาแกพวกศิษย เครื่องหมายของความตายของลาซารัสเปน
เครื่องหมายลวงหนาของการสิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจา และทุก
เครื่องหมายที่กระทํามาทั้งหมดรวมถึงการรักษาคนตาบอด ลวนมุงนําไปยังความเชื่อ ซึ่ง
ในคําทํานายของเอเสเคียล หมายถึง “การยอมรับนับถือพระยาหเวห การยึดมั่นและ
วางใจในพระองค”
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การเตรียมฉลองเหตุการณยิ่งใหญของปสกาจึงหมายถึงการมองดูพระทรมาน การ
สิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพเปนเครื่องหมายของความซื่อสัตยของพระเจาที่จะทํา
ตามพระสัญญาวาจะฟนฟูทุกสิ่งขึ้นเสียใหม ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อทรงฟนฟูความเชื่อ คือการ
ยอมรับนับถือพระองค การฉลองปสกาจึงกลับเปนการเขารวมในชีวิตใหมของพระเยซู
เจา ผูกลับคืนชีพ “เราคือการกลับเปนขึ้นมาและชีวิต ผูใดเชื่อในเราแมวาจะตายไปแลว
ก็จะมีชีวิต ผูใดมีชีวิตและเชื่อในเรา ผูนั้นจะไมตายและแตจะมีชีวิตอยูชั่วนิรันดร”

1.2 พระจิตเจา-ชีวิต ประทับอยูในผูมีความเชื่อและบันดาลการกลับ
เปนขึ้นมา
แนวทางที่สองของการทําความเขาใจกับพระคุณของ “น้ําทรงชีวิต” ที่กลาวถึงในอาทิตย
ของหญิงชาวสะมาเรีย คือความหมายในคําทํานายของประกาศเอเสเคียลที่วา “เราจะใส
จิตของเราไวในพวกเจา และพวกเจาจะมีชีวิต” ในพระคริสตเจา คําทํานายนี้ไดกลับเปน
ความจริง “พระคริสตเจาอยูในตัวทาน แมรางกายจะตายเพราะบาป จิตของทานก็มีชีวิต
เพราะความชอบธรรม และถาพระจิตเจาของพระผูทรงบันดาลใหพระเยซูเจากลับคืนชีพ
จากบรรดาผูตายสถิตอยูในตัวทาน พระองคก็จะทรงบันดาลใหรางกายอันรูจักตายของ
ทานกลับมีชีวิตเดชะพระจิตเจาของพระองค”
การสิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจาไดเปนที่มาของการประทานพระจิต
เจา และทรงดํารงอยูในผูมีความเชื่อ พระจิตเจาผูบันดาลใหปงและเหลาองุนกลับเปน
พระกายพระโลหิตของพระเยซูเจาในพิธีขอบพระคุณ ทรงเปนผูนําผูมีความเชื่อใหเขา
รวมในชีวิตของพระเยซูเจา และบันดาลใหผูมีความเชื่อที่มารับพระกายพระโลหิตของ
พระเยซูเจาไดมีเอกภาพเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน พระจิตเจา ผูบันดาลชีวิต ประทานชีวิต
และบันดาลการกลับคืนชีพใหกับผูรับพระกายพระโลหิตของพระเยซูเจาเหมือนกับที่ได
ทรงบันดาลใหพระเยซูเจากลับเปนขึ้นมาจากความตาย

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
การฉลองพิธีขอบพระคุณอาจจําลองเหตุการณที่เบธานี เราอาจมองดูตัวเองเปนลาซารัส
หรือเปนมารธาหรือมารีอา หรือชาวยิวคนอื่น ซึ่งไดอยูรูเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้น เหมือนกับ
3

มารธาและมารีอา และชาวยิวอีกหลายคน การไดเห็นเครื่องหมายของการสิ้นพระชนม
และการกลับคืนชีพของเราจะไดกลับเปนประสบการณของความเชื่อ ซึ่งทําใหเราไดเขา
ไปมีชีวิตใหมในพระจิตเจาที่ทรงประทานให

2.2 ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลาตอไปนี้
เริ่มพิธี
- เพลงเริ่มพิธี บทนํา คําทักทายของพระสงฆ อาจไดแรง
บันดาลใจจากเหตุการณที่เบธานี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พระคุณของความเชื่อในพระธรรมล้ําลึกปสกา
- พิธีสารภาพบาป อาจใชแบบที่ 3 และสารภาพถึงความ
ไมเชื่อ การขาดความวางใจในพระเจา โดยใชสาระจาก
คําทํานายของประกาศกเอเสเคียล
ภาควจนพิธีกรรม
- บทอานที่ 1มีรูปแบบวรรณกรรมเปน “คําทํานาย ” จึง
ควรอานอยางสงา เหมือนกับกําลังประกาศขาวดีของ
พระเจาสําหรับผูที่กําลังหมดหวัง
- บทอานที่ 2จะเปนคําสอนเกี่ยวกับพระจิตเจาผูบันดาล
ใหพระเยซูเจากลับคืนชีพ และประยุกตคําสอนนั้นกับ
คริสตชน ในแงของการเปนคําสอน จึงอาจฟงเขาใจยาก
และมีการเลนคํา ผูอานพึงอานและทําความเขาใจสิ่งที่จะ
อานเสียกอน เพื่อสื่อคําสอนใหกับที่ชุมนุมไดอยาง
เหมาะสม
- ผูอาน พึงขึ้นไปยังที่อานหลังบทภาวนาของประธาน
และทุกคนนั่งลงจนเสร็จเรียบรอย เปนการทิ้งชวงให
เห็นวา กําลังจะเริ่มภาคใหมและสําคัญ
- บทโหรองกอนพระวรสาร ควรใชในหนังสือพิธี แต
ผูอานควรอานเปนคําประกาศจากพระเจา ดังนั้น ควรมี
ความสงา จะชวยเปนบทนําของการอานพระวรสารได
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-

-

-

-

อยางดี
บทพระวรสาร ควรอานแบบยาว ใชน้ําเสียงและจังหวะ
ในการอานแบบที่ชวยผูฟงใหสามารถแยกแยะไดวา
ตอนใดเปนการเลา ตอนใดเปนคําสอน และเห็นการ
เรียบเรียงความคิดของผูนิพนธพระวรสารโดยรูจักหยุด
รูจักใชนําเสียงอยางเหมาะสม
บทเทศน ควรเนนที่ความหมายของ “การประทานพระ
จิตเจา ” จากการสิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพของ
พระเยซูเจา ซึ่งเปนความหมายที่สองของน้ําทรงชีวิตที่
ออกมาจากพระธรรมล้ําลึกปสกาของพระองค ดังนั้น
น้ําของศีลลางบาปจึงไมไดเปนสัญลักษณของการชําระ
ลางใหสะอาดจากบาปเพียงอยางเดียว แตยังหมายถึง
พระจิตเจา ผูบันดาลชีวิตใหมอีกดวย ความหมายนี้จะ
ไดรับการรื้อฟนอีกครั้งใน “พิธีศีลลางบาป” ในตอนเย็น
พิธีบูชาขอบพระคุณตื่นเฝาปสกา
บทขาพเจาเชื่อ ควรมีบทนําเปนเหมือนกับการ
“ตรวจสอบความพรอมของความเชื่อครั้งที่สาม ” เมื่อที่
ชุมนุมไดสํารวจความพรอมของความเชื่อแลว
(เหมือนกับที่ผูใหญที่เตรียมตัวรับศีลแหงการแรกเริ่ม
เปนคริสตชน ถูกตรวจสอบ) ที่ชุมนุมจึงสวดบทขาพเจา
เชื่อและบทภาวนาของมวลชนพรอมกัน เปนการเตรียม
ฉลองปสกา
การตอบรับพระวาจา อีก 2 รูปแบบ ไดแก (1)เพลงสดุดี
ซึ่งเปนการประกาศความวางใจในพระเจาและสรรเสริญ
ความซื่อสัตยของพระเจาตอพระสัญญา (2)บทภาวนา
ของมวลชน ซึ่งนาจะมีสาระเปนการวิงวอนเพื่อการ
เตรียมฉลองปสกาอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
ฉลองปสกาในชีวิตของแตละคน
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ภาคบูชาขอบพระคุณ
-

-

-

-

การสวด “บทนําขอบพระคุณ ” และ “บทขอบพระคุณ ”
เปนการแสดงออกถึงการสรรเสริญและขอบพระคุณ
สําหรับ “การสิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพ ” ของ
พระเยซูเจา ในขณะสวดทั้ง “บทนําขอบพระคุณ ” และ
“บทขอบพระคุณ”
“ประกาศพระธรรมล้ําลึกแหงความเชื่อ ”ระหวางบท
ขอบพระคุณใหการรองเปนเสียงรองที่แสดงถึงการ
ประกาศความเชื่อของคนที่คนพบแลววา การ
สิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจา คือ บอ
เกิดของชีวิตใหม ซึ่งเราไดรับในศีลลางบาป และไดรับ
การหลอเลี้ยงในศีลกําลังและศีลมหาสนิทในพิธีบูชา
ขอบพระคุณ
การรับศีลพยายามเนนใหที่ชุมนุมไดรวมสวดและระลึก
ถึงผลบุญของพระธรรมล้ําลึกปสกาตอการไดรับชีวิต
ใหม ซึ่งเปนการเขารวมในการกลับคืนชีพของพระเยซู
เจา ติดตามและรวมจิตใจในการสวดบทขอบพระคุณ
เหมือนกับเปนลาซารัส ที่ไดรับการปลุกใหฟนคืนชีพสู
ชีวิตใหมในพระจิตเจา ดังนั้น ทั้งชวงของการระลึกถึง
การสิ้นพระชนมและการวิงวอนขอพระจิตเจา พึงใช
น้ําเสียงและจังหวะการสวดใหเหมาะสม
หลังรับศีลมหาสนิท ควรหยุดเงียบสักครูหนึ่ง และเชิญ
ชวนที่ชุมนุมใหระลึกถึงการเขารวมในพระธรรมล้ํา
ลึกปสกาของพระเยซูเจาโดยทางพระกายและพระโลหิต
ที่ไดรับ ขอบคุณพระองค และวิงวอนขอพระจิตเจา น้ํา
ทรงชีวิต เพื่อเราจะสามารถดําเนินชีวิตอยางสอดคลอง
กับชีวิตใหมที่ไดรับตลอดไป
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ปดพิธี

- นําภาวนาวิงวอน ขอบพระคุณของพระจิตเจาชวยดล
บันดาลใหเรามีความเชื่อมั่นคงและเปนคริสตชนที่ดี
โดยเลียนแบบพระเยซูเจา

2.3 บทภาวนาของมวลชน

ประธาน
ผูนํา

พี่นองที่รัก ใหเรารวมในภาวนาวิงวอนพระบิดาเจาผูทรงสงพระเยซูคริสตเจา
พระบุตรของพระองคมาประทานชีวิตในพระจิตเจาแกเรา
1) เพื่อพระสันตะปาปา และบรรดาผูนําพระศาสนจักร จะไดประกาศพระ
ธรรมล้ําลึกแหงความรอดพนอยางแข็งขันทั้งดวยวาจาและชีวิตที่เปน
ประจักษพยานถึงพระทรมานของพระคริสตเจา ที่อยูภายใตการสองสวาง
ในจิตใจและการนําของพระจิตเจาเสมอไป
ใหเราภาวนา
2) เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช เขาสถิต ณ สรวงสวรรค มีความสุขนิรันดร พรอมกับบรรดาทูต
สวรรคและนักบุญทั้งหลาย ใหเราภาวนา
3) เพื่อสันติภาพในโลก ขอพระเจาโปรดประทานความสวางแกผูนําทุก
ประเทศ ใหมีความสุขุมรอบคอบ และเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ในการ
แสวงหาวิธีการที่จะจรรโลงไวซึ่งความยุติธรรม ความรัก และสันติสุขใน
ทุกสังคมโลก
ใหเราภาวนา
4) เพื่อบรรดาผูที่ละทิ้งความเชื่อ และหันเหจิตใจออกจากพระเจา จะไดกลับ
ใจ และขออภัยโทษตอพระองค เขาจะไดกลับเปนบุตรของพระองคเสีย
ใหมและดํารงอยูในหนทางแหงความรอดพนตลอดไป
ใหเราภาวนา
5) เพื่อเราทุกคน ณ ที่นี้ ในยามประสบทุกขยากตางๆ แมกระทั่งความตายของ
ญาติพี่นอง จะมีความอดทนและความหวัง อาศัยความเชื่อมั่นวาพระเจาผู
พระทัยดีจะทรงเปลี่ยนความทุกขของเราใหกลับกลายเปนความรอดพน
ของเราสําหรับชีวิตหนาตลอดนิรันดร ใหเราภาวนา
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ประธาน

ขาแตพระบิดาเจาขาพเจาทั้งหลายขอบพระคุณพระองคที่ทรงสดับฟงคําภาวนา
ของขาพเจาทั้งหลาย โปรดใหการพลีกรรมใชโทษบาป เปนสวนรวมในพระ
ทรมานของพระองค นําจิตใจใหมุงไปสูพระองค ผูทรงเปนองคความรอด
นิรันดร ขาพเจาทั้งหลายจะไดกลับคืนชีพพรอมกับพระองคสักวันหนึ่งดวยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจา พระเจาของขาพเจาทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต
ตลอดเทศกาลนี้ เราไดเนนถึงทาทีของความเชื่อมาโดยตลอดตั้งแตอาทิตยแรกจนถึง
อาทิตยที่หา ทาทีนี้เปนทาทีพื้นฐานของการเขามาในพระศาสนจักร และเปนทาทีซึ่งนํา
ความรอดพน เพราะทําใหเราไดเขารวมในพระธรรมล้ําลึกปสกา ชวงอาทิตยที่ 5 จึงเปน
ชวงของการสรุปทาทีของความเชื่อ โดยแสดงออกมาใน
1) การคนพบวิถีของการภาวนา ซึ่งเปนการแสดงออกของความเชื่อและความวางใจใน
ความซื่อสัตยของพระเจาตอพระสัญญาแหงความรอดพน เหมือนกับที่ประกาศกเอ
เสเคียลพูดถึงจิตที่ถูกใสในประชากร เพื่อใหประชากร “หันกลับมานับถือพระเจา
เชื่อและวางใจในพระองคแตผูเดียว”
2) การคนพบวิถีของการใชโทษบาป โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจําศีลอดอาหารวาเปนการ
แสดงออกภายนอกของทาทีภายในของการกลับใจ การละทิ้งความปรารถนาที่เปน
ความใฝต่ํา และยึดพระประสงคของพระเจาเปน “อาหารประจําวัน”
3) การคนพบวิถีของการทํากิจเมตตา ซึ่งเปนการแสดงออกของการกลับใจ ดําเนินชีวิต
ตามพระคุณของชีวิตใหมที่ไดรับจากการสิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพของพระ
เยซูเจา
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3.1 ทาทีของความเชื่อ
ชีวิตของคริสตชนเต็มไปดวยความเชื่อความเชื่อสามารถทําใหเรายอมรับความ
ยากลําบากของชีวิตคริสตชน ความเชื่อกอใหเกิดความสัมพันธสวนบุคคลกับพระเยซูเจา
ความเชื่อเปนแสงสวางเพื่อเขาใจชีวิตจิตลึกซึ้งมากกวา ความเชื่อเปนแสงสวางในขั้น
สุดทายของชีวิตแหงการเดินทางบนโลกนี้ไปหาพระเจา ไปสูชีวิตอมตะของการกลับคืน
ชีพ

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามทาที)
เนื่องจากชีวิตบนโลกนี้เปนการเตรียมไปสูชีวิตนิรันดรคือการกลับเปนขึ้นมา
เชนเดียวกับพระคริสตเจา เมื่อเปนเชนนี้ เราจึงไมควรกลัวความตาย เนื่องจากความตาย
เปนเปาหมายหนึ่งของชีวิตของเรา ทุกครั้งกอนนอนใหเรารําพึงถึงความตายโดยคิดวา
เราอาจจะไมตื่นขึ้นในตอนเชา และใหเรายึดถือคติพจนที่วา “จงทําทุกสิ่งทุกอยางราวกับ
วาทานจะมีชีวิตตลอดนิรันดร แตจงทํามันอยางดีราวกับวาทานจะตายพรุงนี้ ” ความตาย
เปนชวงเวลาเมื่อเราผานจากสภาพชีวิตที่ไมสมบูรณไปสูสภาพชีวิตใหมที่สมบูรณ โดย
ทางความตายเราละทิ้งตนเองและเขาไปหาพระเจา ซึ่งเปนเปาหมายของชีวิตและเกียรติ
รุงโรจนของเรา อีกประการหนึ่งใหเราเจริญชีวิตดวยความเคารพในศักดิ์ศรีของรางกาย
ของเราและเคารพรางกายของผูอื่น รักษารางกายของเราใหเปนวิหารของพระเจา ไมทํา
รายรางกายดวยวิธีการตางๆ เชน ฆาตัวตาย , พักผอนไมเพียงพอ , ติดยาเสพติด , ทําลาย
สุขภาพ, ไมรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย เปนตน ปฏิบัติกิจเมตตาแหงความรัก เชน ให
ทาน ชวยเหลือผูที่ตกทุกขทั้งดวยทรัพยสิ่งของและใหกําลังใจ เพื่อเปนดังกิจใชโทษบาป
และปราบความเห็นแกตัวของตนเองดวย
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แนวทาง แบบที่ 2

อาทิตยที่ 5 เทศกาลมหาพรต ป A

ขอมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม”

หัวขอ: ความใหมของชีวิต
คนเราทุกคนตองการทําดีที่สุดในชีวิต เรารักชีวิต แตทุกวันเราตองประสบวาชีวิตเรา
เปราะบางเพียงใด มีบางคนพยายามดําเนินชีวิตโดยปราศจากการควบคุม พวกเขาถือตามลัทธิ
ปรัชญาเอปคูเรียนของชาวโรมันตางศาสนาที่วา “ใหเรากินและดื่มเพราะพรุงนี้เราก็ตายแลว”
แตเราอาจมองดูชีวิตไดในอีกแบบหนึ่ง คือเพื่อจะผานพนจากชีวิตนี้ไปสูชีวิตเหนือ
ธรรมชาติ ฉันจะตองตายตอมนุษยเกา ตอตัวเองที่ยังไมเจริญสูวุฒิภาวะและยังเห็นแกตัว ถาฉัน
ตองการที่จะเปนผูใหญและเจริญเต็มที่ฉันจะตองละทิ้งวัยเยาวของชีวิตไวเบื้องหลัง พูดแบบนี้
มีสาระหรือไม? มีความหมายหรือที่จะเปนคนใจดีและอุทิศตนเองเพื่ออุดมการณ เพื่อกลับเปน
“ผูเจริญสูวุฒิภาวะในพระคริสตเจา ” อยางที่พระคัมภีรไดกลาวไว ถาหากวาทุกสิ่งตองจบลง
พรอมกับความตายอยูนั่นเอง
ในชิวิต การทรมาน การสิ้นพระชนมและการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจา เราค
ริสตชนคนพบความรักของพระเจาผูทรงเรียกเราสูการรวมแบงปนชีวิตนิรันดรกับพระองค การ
ปลุกลาซารัสขึ้นจากความตาย เปนเครื่องหมายแหงชัยชนะของพระเยซูเจาเหนือความตาย และ
เครื่องหมายของความหวังสําหรับเราทุกคน ในความเชื่อ เราถือชีวิตการอุทิศตนเพื่ออุดมการณวา
เปนดังการผลิบานอยางสมบรูณของชีวิตนิรันดร
บทอานที่ 1 อสค 37 : 12 – 14
ดวยภาษาของภาพนิมิต (นั้นคือภาพ “กระดูกแหง ” ที่รูจักกันดี)ประกาศกเอเสเคียลได
เห็นชาวยิวในถิ่นเนรเทศเปนเหมือนคนตาย เหมือนกับกระดูกของคนตายที่กลาดเกลื่อนอยูทั่ว
สนามรบ พระเจาทรงนํากระดูกเหลานี้มาสูชีวิตอีกครั้งหนึ่งและเปาลมคือจิตวิญญาณใหมเขาไป
ในตัวพวกเขาและจัดการใหพวกเขาตั้งรกรากอยูในแผนดินของพวกเขาเอง ประกาศกหมายถึง
การกลับจากการถูกเนรเทศสูบานเกิดเมืองนอน ในที่ซึ่งพวกเขาจะเริ่มตนชีวิตใหม
เมื่อประยุกตเขากับชีวิตของเราในวันนี้ พระวาจาสําหรับเราคือคริสตชนซึ่งเฉยเมยและ
ผิดหวังกับชีวิตของพระศาสนจักร สับสนกับการเปลี่ยแปลง และกําลังอยากจะลมเลิกทุกสิ่ง
พวกเขาก็เปนเหมือนกับกระดูกแหง พระเจาทรงสัญญาวา “เราจะใสจิตของเราไวในพวกเจา
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แลวพวกเจาก็จะมีชีวิต” คริสตชนเชื่อสิ่งนี้และสามารถภาวนาวา “ในพระเจามีความรักมั่นคงใน
พระองค มีการไถกูอยางสมบรูณ ทรงเปยมดวยความเมตตาสงสาร การกอบกูจึงมีมากมาย ”
(เพลงสดุดีพระตอบรับพระวาจา)
บทอานจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล
องคพระผูเปนเจาตรัสดังนี้
“ประชากรของเราเอย เรากําลังจะเปดหลุมฝงศพของทานและยกทานขึ้นมาจากหลุมศพ
นําทานกลับมายังแผนดินอิสราเอล ประชากรของเราเอย ทานจะรูวาเราเปนองคพระผูเปนเจา
เมื่อเราเปดหลุมศพของทาน และยกทานขึ้นมาจากหลุมศพ เราจะใหจิตของเราเขาไปในทาน
และทานจะมีชีวิต เราจะใหทานตั้งหลักแหลงในแผนดินของทาน แลวทานจะรูวาเราเปนองค
พระผูเปนเจา เราไดพูดและไดทําแลว — องคพระผูเปนเจาตรัส”
บทอานที่ 2 รม 8 : 8-11
อาศัยการดลใจจากพระเจานักบุญเปาโลยืนยันวา ผูซึ่ง “ฝกใฝทางเนื้อหนัง ” นั่นคือ ผูซึ่ง
มองดูชีวิตเพียงแตจากแงมุมของเนื้อหนังจะไปไดไมไกลแตในฐานะคริสตชนที่ไดรับศีลลาง
บาป เรา “ไมใชผูฝกใฝทางเนื้อหนัง ” อยางนอยไมควรจะเปนดังนั้น ถาเราทําราวกับวายัง “อยู
ในเนื้อหนัง” เราก็ไมเปนตัวจริงของเรา เรายังไมไดตายตอตัวเองอยางเพียงพอ พระจิตสถิตอยูใน
เรา จงปลอยใหพระองคประทานชีวิตแกเราเถิด
จุดสําคัญคือ ในฐานะคริสตชน เราควรตอบสนองตออํานาจภายในนี้ซึ่งอยูในตัวเรา
เมื่อทําดังนั้นแลว เราจึงจะมีชีวิตอยางแทจริง ควรสังเกตวา นักบุญเปาโลใชคําวา “พระจิตของ
พระเจา” พระจิตของพระคริสตเจา”“พระจิตเจา” และแมกระทั่ง “พระคริสตเจา” สับเปลี่ยนไป
มา ในแตละกรณีจุดใหญคือการประทับอยูของพระเจาซึ่งถือวาเปนตนกําเนิดแหงชีวิต
บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม
พี่นอง ผูที่ดําเนินชีวิตตามธรรมชาติไมอาจเปนที่พอพระทัยของพระเจาได สวนทานทั้ง
หลาย ทานไมดําเนินชีวิตตามธรรมชาติ แตดําเนินชีวิตตามพระจิตเจา เพราะพระจิตของพระเจา
สถิตอยูในตัวทาน ถาผูใดไมมีพระจิตของพระคริสตเจาผูนั้นก็ไมเปนของพระองค ถาพระคริสต
เจาสถิตอยูในทานแลว แมรางกายของทานตายเพราะบาป จิตของทานก็มีชีวิตเพราะความชอบ
ธรรม และถาพระจิตของพระผูทรงบันดาลใหพระเยซูเจากลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตาย
นั้นสถิตอยูในทาน พระผูทรงบันดาลใหพระคริสตเยซูทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตาย
ก็จะทรงบันดาลใหรางกายที่ตายไดของทานกลับมีชีวิต เดชะพระจิตของพระองค ซึ่งสถิตอยูใน
ทานดวย
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พระวรสาร ยน 11 : 1 -45 หรือ 11 : 3-7,17,20-27,33-45
นักบุญยอหนเลาถึงอัศจรรยของพระเยซูเจาวาเปน “เครื่องหมาย ” คือความเปนจริงทาง
โลกซึ่งบงชี้ถึงความเปนจริงสมบูรณที่กําลังจะมาถึง แตสิ่งนั้นที่นักบุญยอหนตองการบอกดวย
แรงบรรดาลใจจากพระเจา เมื่อเลาถึงอัศจรรยนี้ของพระเยซูเจาคืออะไร เราสังเกตวา ผูนิพนธ
พระวรสารจัดเรื่องราวของลาซารัสไวกอนพระมหาทรมานของพระองคพอดี ผูนิพนธไดให
ขอสังเกตที่สําคัญมากไววา “ตั้งแตวันนั้นเปนตนไป พวกเขาไดวางแผนที่จะฆาพระเยซูเจา ”
(ยน 11 : 53) พระวาจาตอนนี้สอนวา: พระเยซูเจาผูทรงเรียกพระองควาเปนการกลับคืนและชีวิต
จะตองสิ้นพระชนมเพื่อใหมนุษยไดกลับคืนชีพ “อยางที่พระบิดาทรงยกคนตายขึ้นมาและให
ชีวิตแกพวกเขา ดังนี้ พระบุตรจะใหชีวิตแกทุกคนที่พระองคทรงเลือก ” (ยน5:21) นักบุญ
ยอหนเสนอวาเราควรที่จะมีความเชื่อในพระเยซูเจา ดังที่ชาวยิวหลายคนไดกระทํา เมื่อพวกเขา
ไดเห็นพระองคทรงปลุกลาซารัสขึ้นมาจากความตาย
บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน
เวลานั้น ชายคนหนึ่งชื่อลาซารัสกําลังปวย เขาเปนชาวเบธานี หมูบานของมารีย และมาร
ธาพี่สาว มารียคือหญิงที่ใชน้ํามันหอมชโลมองคพระผูเปนเจา ใชผมเช็ดพระบาท ลาซารัสที่
กําลังปวยนี้ เปนพี่ชายของมารีย พี่นองทั้งสองคนจึงสงคนไปทูลพระเยซูเจาวา “พระเจาขา คนที่
พระองคทรงรักกําลังปวย” เมื่อพระเยซูเจาทรงทราบขาวนี้ ก็ตรัสวา “โรคนี้มิไดเกิดขึ้นเพื่อความ
ตาย แตเพื่อพระสิริรุงโรจนของพระเจา เพราะโรคนี้ พระบุตรของพระเจาจะไดรับพระสิริ
รุงโรจน”
พระเยซูเจาทรงรักมารธากับนองสาว และลาซารัส หลังจากทรงทราบวา ลาซารัสกําลัง
ปวย พระองคยังคงประทับอยูที่นั่นอีกสองวัน ตอจากนั้นพระองคตรัสกับบรรดาศิษยวา “เรา
กลับไปแควนยูเดียกันเถิด” บรรดาศิษยทูลวา “พระอาจารย ชาวยิวเพิ่งพยายามเอาหินขวางพระ
องค แลวพระองคยังจะกลับไปที่นั่นอีกหรือ ” พระเยซูเจาทรงตอบวา “วันหนึ่งมีสิบสองชั่วโมง
มิใชหรือถาใครเดินเวลากลางวันก็ไมสะดุดเพราะเห็นแสงสวางของโลกนี้ แตถาใครเดินเวลา
กลางคืน ก็สะดุดเพราะเขาไมมีแสงสวางเพื่อนําทาง”
เมื่อตรัสดังนี้แลว พระองคทรงเสริมวา
“ลาซารัสเพื่อนของเรากําลังหลับอยู แตเรากําลัง
จะไปปลุกใหตื่น” บรรดาศิษยจึงทูลวา “พระเจาขา ถาเขาหลับอยู เขาก็จะหายจากโรค ” พระเยซู
เจาตรัสถึงความตายของลาซารัส แตบรรดาศิษยคิดวา พระองคตรัสถึง “การนอนหลับ” ดังนั้น
พระองคจึงตรัสอยางชัดเจนวา “ลาซารัสตายแลว เรายินดีสําหรับทานทั้งหลายที่เราไมไดอยูที่
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นั่นเพื่อทานจะไดเชื่อ เราไปหาเขากันเถิด ” โทมัส ที่เรียกกันวาฝาแฝด กลาวกับศิษยคนอื่นๆ วา
“พวกเราจงไปตายพรอมกับพระองคเถิด”
เมื่อเสด็จมาถึง พระเยซูเจาทรงพบวาลาซารัสถูกฝงในคูหามาสี่วันแลว หมูบานเบธานี
อยูใกลกรุงเยรูซาเล็ม หางกันราวสามกิโลเมตร ชาวยิวจํานวนมากมาหามารธาและมารียเพื่อ
ปลอบใจนางในการตายของพี่ชาย เมื่อมารธารูวา พระเยซูเจากําลังเสด็จมา นางก็ออกไปรับเสด็จ
สวนมารียยังคงนั่งอยูที่บาน มารธาทูลพระเยซูเจาวา “พระเจาขา ถาพระองคทรงอยูที่นี่ พี่ชาย
ของดิฉันคงไมตาย แตบัดนี้ ดิฉันรูดีวา สิ่งใดที่พระองคทรงวอนขอจากพระเจา พระเจาจะประ
ทานให” พระเยซูเจาตรัสกับนางวา “พี่ชายของทานจะกลับคืนชีพ” มารธาทูลวา “ดิฉันรูวา เขา
จะกลับคืนชีพเมื่อมนุษยทุกคนจะกลับคืนชีพในวันสุดทาย” พระเยซูเจาตรัสกับนางวาเราเปน
การกลับคืนชีพและเปนชีวิตใครเชื่อในเรา แมตายไปแลว ก็จะมีชีวิต และทุกคนที่มีชีวิต และเชื่อ
ในเราจะไมมีวันตายเลยทานเชื่อเชนนี้หรือ’ มารธาทูลตอบวา “เชื่อพระเจาขา ดิฉันเชื่อวาพระ
องคเปนพระคริสตเจา พระบุตรของพระเจา ที่จะตองเสด็จมาในโลกนี้ ” เมื่อมารธาทูลดังนี้แลว
นางก็ไปเรียกมารียนองสาว กระซิบบอกวา “พระอาจารยอยูที่นี่ และทรงเรียกนองดวย ” เมื่อมา
รียไดยินดังนั้น ก็รีบลุกขึ้นไปเฝาพระองค พระเยซูเจายังไมไดเสด็จเขาในหมูบาน แตยังประทับ
อยูในที่ที่มารธามาเฝา ชาวยิวซึ่งอยูที่บานกับมารียเพื่อปลอบใจนาง เมื่อเห็นนางรีบลุกขึ้นออก
ไป ก็ตามไปดวย คิดวานางคงจะไปรองไหที่คูหาฝงศพ เมื่อมารียมาถึงที่ที่พระเยซูเจาประทับอยู
และเห็นพระองค ก็กราบพระบาท ทูลวา “พระเจาขา ถาพระองคทรงอยูที่นี่ พี่ชายของดิฉันคงไม
ตาย” พระเยซูเจาทอดพระเนตรเห็นนางกําลังรองไห และชาวยิวที่ตามมาก็รองไหดวย พระองค
ทรงสะเทือนพระทัยและเศราโศกมาก ตรัสถามวา “ทานฝงเขาไวที่ไหน” เขาทูลวา “พระเจาขา
เชิญเสด็จมาทอดพระเนตรเถิด” พระเยซูเจาทรงกันแสง ชาวยิวจึงพูดวา “ดูซิ พระองคทรงรักเขา
เพียงไร” แตบางคนตั้งขอสังเกตวา “พระองคทรงรักษาคนตาบอดได จะทําใหคนนี้ไมตายไมได
หรือ” พระเยซูเจาทรงสะเทือนพระทัยอีก เสด็จถึงคูหาฝงศพ ซึ่งเปนโพรงหินมีหินแผนหนึ่งปด
อยู พระเยซูเจาตรัสวา “จงยกแผนหินออก” มารธานองสาวของผูตายทูลวา “พระเจาขา ศพมีกลิ่น
แลว เพราะฝงมาถึงสี่วัน” พระเยซูเจาตรัสวา “เรามิไดบอกทานหรือวา ถาทานมีความเชื่อ ทานจะ
เห็นพระสิริรุงโรจนของพระเจา ” คนเหลานั้นจึงยกแผนหินออก พระเยซูเจาทรงเงยพระพักตร
ขึ้น [ขึ้นมองทองฟา] ตรัสวา “ขาแตพระบิดาเจา ขาพเจาขอบพระคุณพระองคที่ทรงฟงคําของ
ขาพเจา ขาพเจาทราบดีวา พระองคทรงฟงขาพเจาเสมอแตที่ขาพเจากลาวเชนนี้ก็เพื่อประชาชน
ที่อยูรอบขาพเจาเขาจะไดเชื่อวาพระองคทรงสงขาพเจามา”
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ตรัสดังนี้แลว พระองคทรงเปลงพระสุรเสียงดังวา
“ลาซารัสเอย จงออกมาเถิด ” ผูตายก็
ออกมา มีผาพันมือพันเทา และผาคลุมใบหนาดวย พระเยซูเจาตรัสวา “จงเอาผาออกและใหเขา
ไปเถิด” ชาวยิวหลายคนที่มาเยี่ยมมารีย และเห็นสิ่งที่พระเยซูเจาทรงกระทํา ก็เชื่อในพระองค
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