แนวทาง แบบที่ 1

อาทิตยที่ 8 เทศกาลธรรมดาป A

(ขอมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาวันอาทิตย” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

พระเยซูเจาตรัสสอนเรื่องความวางใจในพระเจา
พระธรรมล้ําลึกพระคริสตเจา : พระเจาไมเคยทรงละทิ้งประชากร
ทาทีคริสตชน : ยึดพระเจาเปนที่มั่น
การดําเนินชีวิต : ไมทอถอยยามลําบาก ไมกระวนกระวายใจ
บทนํา
ในวันนี้ เรายังคงนั่งฟงพระเยซูเจาผูทรงประทับนั่งสอนเราที่บนภูเขาตอไป คําสอนของพระองคนั้นฟง
งาย แตขัดหู และทําตามไดลําบาก เพราะขัดกับความคิดความรูสึกของเรา มาในวันนี้ พระวาจาที่ตรัส
สอนเปนเหมือนคําบรรเทาใจ เพราะในยามที่ดูเหมือนวาเราจะถูกทอดทิ้ง พระเยซูเจาตรัสสอนวา ใน
ความเปนจริงแลว พระเจาไมเคยลืมประชากรที่พระองคทรงเลือกใหมาเปนของพระองคดวย ชวยมนุษย
ใหรอดพนจากบาปของพระเยซูเจา

ผังพระวาจา
บทอานที่ 1
เพลงสดุดี
บทอานที่ 2
พระวรสาร

อสย 49:14-15
สดด 62
1 คร 4:1-5
มธ 6:24-34

เราจะไมลืมเจา
ความหวังในพระเจาเทานั้น
พระเจาจะทรงเผยความในใจของคนทั้งปวง
อยากระวนกระวายถึงพรุงนี้

1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา
1.1 พระเยซูเจาตรัสสอนใหวางใจในพระเจา

ในยามที่อิสราเอลถูกเนรเทศไปบาบิโลน โดยทางประกาศกอิสยาห ในบทเขียนที่เปนการโตตอบ
ระหวางเยรูซาเล็มกับพระเจา ศิโยนดูเหมือนจะตัดพอวา “พระยาหเวหทรงละทิ้งขาพเจา พระเจาไดทรง
ลืมขาพเจาแลว” และพระเจาตรัสยกเปรียบเทียบพระองคกับแมที่ไมเคยลืมลูกที่เคยกินนมของตน และ
ตรัสวา “แมแมอาจจะลืมลูกได แตเราจะไมลืมเจา” (บทอานที่ 1) ชีวิตของประชากรจึงตองเลือกเสมอวา
จะ “รักพระเจา” หรือ “รักสิ่งอื่นที่ไมใชพระเจา” และเขามาขัดขวางทางระหวางประชากรกับพระเจาเอง
ในการเปนประชากรใหม พระเจาทรงเรียกรองจากศิษยใหติดตามพระองคอยางไมมีเงื่อนไขและดวย
ความไววางใจ ซึ่งสวนหนึ่งก็คือ การละทิ้งความมั่งคงของอนาคต ไมวาจะเปนอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยู
อาศัย เพราะในการเปนประชากร สิ่งที่ตองมาเปนอันดับแรกคือ “การแสวงหาพระอาณาจักรของพระ
เจาและความชอบธรรมของพระองค ” นั่นคือ การแสวงหาที่จะทําตามขอเรียกรองของการอยูใน
อาณาจักรที่พระเยซูเจามาสถาปนาขึ้น และเปนสิ่งเดียวที่จะตองสลวนและเปนหวง เหมือนกับที่ในบท
ภาวนาที่พระเยซูเจาทรงสอน ภาวนาเพื่อการมาถึงของพระอาณาจักร มากอนการภาวนาวิงวอนขอ
“อาหารประจําวัน” ดังนั้น การแสวงหาที่จะกระทําตามพระประสงค การถือตามพระบัญญัติ การกลับ
เปนผูครบครันเหมือนกับพระบิดาทรงเปนผูครบครัน ลวนเปนสิ่งที่ศิษยของพระเยซูเจาจะตองกระทํา
เปนอันดับแรก สวนสําหรับอาหาร เสื้อผาและที่อยูอาศัย พระเยซูเจาทรงสอนวา ใหไววางใจในพระ
บิดา ผูทรงเลี้ยงดูนก ดูแลดอกไม และทรงถามวา และพระบิดาจะไมทรงดูพวกทานหรือ แตคําสอนนี้ก็
อีกเชนกัน ฟงงาย แตเขาใจยาก และขัดกับความคิดและความรูสึกของมนุษยเหมือนกับเรื่องอื่นๆ ที่ผาน
มา

1.2 เราคือผูรับใชพระคริสตเจา
คําสอนของพระองคจะกลับเปนสิ่งที่เรา “ยอมรับได ” ถาเราถือวา “เราคือผูรับใชพระคริสตเจา ”
เหมือนกับที่เปาโลไดละทิ้งเกียรติและอํานาจ มาเปนผูรับใชของพระคริสตเจา และทําหนาที่ในการ
แจกจาย “พระธรรมล้ําลึกของพระเจา” ในการกระทําของเปาโล มนุษยตัดสินไปตางๆ นานา จนกระทั่ง
ถูกจองจําและตองทนกับความยากลําบากทุกชนิด แตเปาโลเองก็ยอมรับวา “ผูตัดสินขาพเจาคือพระเจา ”
ไมใชมนุษย และคําตัดสินของมนุษย เปนเพียงเรื่องเล็กนอย
ความรูสึกและการยอมรับถึงการเปนศิษยของพระเยซูเจานี้เองที่ทําใหเปาโลเอาชนะความรูสึกนึกคิด
ประสามนุษยได เปาโลไมไดเคยนั่งฟงพระเยซูเจาตรัสสอนที่ภูเขาแหงมหาบุญลาภ และเราเองก็นั่งฟง
พระธรรมนั้นในภายหลัง แตสิ่งเดียวที่จะใหความสมเหตุสมผลแกคําสอนก็คือ การยอมรับและการถือ
วา ตัวเราคือ “ผูรับใชของพระคริสตเจา” และแสวงหาที่จะยอมรับพระธรรมล้ําลึกที่ถูกจายแจกนั้น เพื่อ
เราจะไดกลับเปน “ผูทําหนาที่แจกจายพระธรรมล้ําลึกของพระเจา ” ตอไป ตอหนาคําสอนที่แตกตาง

พระเยซูเจาประสงคใหศิษยของพระองคตอบรับดวยใจอิสระ แตในเวลาเดียวกัน ก็ดวยความไววางใจ
ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยูกับความเชื่อ คือการยอมรับวา สิ่งที่พระองคสอนเปนความจริง และดําเนินชีวิตที่
สอดคลองกับสิ่งที่เชื่อดวยความไววางใจ

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
พิธีกรรมในวันนี้ควรเนนบรรยากาศแหงความสงบเรียบงาย ควรจัดสถานที่ ดอกไมเครื่องใชใน
พิธีกรรมใหเปนแบบที่เรียบงาย สวยงาม บรรยากาศในพิธีควรเนนบรรยากาศแหงความเงียบ ในความ
สงบเราพบกับพระเจา และควรจัดเตรียมบทนํา หรือบอรดหนาวัด ที่จะเชื้อเชิญใหสัตบุรุษที่มารวมพิธี
บูชาขอบพระคุณละทิ้งความวิตกกังวล ความกระวนกระวายใจที่เขามี มารวมในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้
ดวยความมั่นใจวาพระเจาจะไมมีวันลืมพวกเขาจะทรงเลี้ยงดูเขา

2.2 ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลาตอไปนี้
เริ่มพิธี
- กอนเพลงเริ่มพิธี อาจจะมีการเปดเพลงสั้นๆ นํารําพึง
เพื่อเตรียมจิตใจสัตบุรุษสูธรรมล้ําลึกที่เขาจะฉลองใน
วันนี้ ตัวอยางเพลง ที่สามารถเปดได เชน เพลงพระเจา
ทรงเลี้ยงดู เพลงสดุดีที่ 23 ฯลฯ
- ประธานในพิธีอาจจะกลาวนําใหผูมารวมพิธีปลอยวาง
ความกังวล ความสับสน วุนวายใจของเขา และถวาย
ชีวิตของเขาใหอยูภายใตการนําทางของพระเจา
- บรรยากาศของพิธีกรรม ในวันนี้เนนที่ความสงบ ความ
เงียบเปนพิเศษ กอนบทสารภาพบาปควรมีเวลาสงบ
เงียบพอสมควร
- บทภาวนาของประธาน ในสวนเริ่มพิธีอาทิตยนี้ควร
เนนที่ “ขอโปรดใหเหตุการณในโลกดําเนินไปตาม
หลักการแหงสันติภาพของพระองค และขอใหพระศา
สนจักรชื่นชมยินดี มีใจสวามิภักดิ์รับใชพระองคดวย

ภาควจนพิธีกรรม

ภาคบูชาขอบพระคุณ

ความสงบราบรื่นเถิด”
- บทอานที่ 1เปนบทอานที่ใหความหวังและกําลังใจแก
ผูฟง “ผูหญิงจะลืมลูกนอยที่กําลังกินนมของนาง และ
ไมเอ็นดูบุตรจากครรภของนางไดหรือ แมวาคนเหลานี้
ยังลืมได แตเราจะไมลืมเจาเลย ” ควรอานดวยน้ําเสียง
กังวาน ใหผูฟงรูสึกมีความหวังในพระเจา และเนื่องจาก
เปนบทอานที่สั้นมาก ผูอานควรอานชาๆ ชัดถอยชัดคํา
- บทอานที่ 2มีลักษณะเปนการแบงปนประสบการณชีวิต
ของนักบุญเปาโล และเปนคําสอนดวย
- พระวรสาร เนนที่ความวางใจในพระเยซูเจา การละทิ้ง
ความกระวนกระวายหวงกังวลตอสิ่งของในโลกนี้ ควร
อานในลักษณะใหสัตบุรุษรําพึงในพระวาจาตอนนั้น
- หลังบทเทศน ควรมีเวลาเงียบสักครูใหสัตบุรุษรําพึง
พระวาจา
- บทขาพเจาเชื่อ ควรเนนย้ํากอนสวดบทขาพเจาเชื่อ วา
ความเชื่อที่เขาประกาศจะตองแสดงออกในชีวิตที่วางใจ
ในพระเจาอยางสิ้นเชิง
- บทนําขอบพระคุณ อาจจะใชบทนําขอบพระคุณวัน
อาทิตยเทศกาลธรรมดา แบบที่ 2 เพราะมีการพูดถึง
“พระองคทานทรงพระเมตตาตอมนุษยชาติที่หลงไป”
- บทเพลงรับศีล ควรพูดถึงพระเมตตารักของพระเจา หรือ
อาจจะเปนความมั่นใจในการดูแลของพระเจา
- หลังรับศีล ควรเปนเวลาเงียบใหสัตบุรุษไดพบกับพระ
เจาในความสงบเงียบนั้น

ปดพิธี
-

เพลงปดพิธี ควรพูดถึงพลังชีวิตที่คริสตชนไดรับจาก
การมารวมพิธีบูชาขอบพระคุณ เปนพลังใหเขาตอสูกับ
ความยากลําบากในโลกนี้ โดยฝากทุกสิ่งไวในความ
คุมครองของพระ

2.3 บทภาวนาของมวลชน
ประธาน

ผูนํา

ประธาน

พี่นองที่รัก พระเจาพระบิดาผูทรงรักและเอาพระทัยใสดูแลเรา ทรงใหมนุษยปกครองดูแล
สรรพสิ่งทั้งหลาย และทรงพรอมที่จะประทานความชวยเหลือแกเรา ใหเราทูลวอนขอพระองค
ดวยความวางใจ
1) เพื่อผูนําพระศาสนจักร จะไดเปยมไปดวยความเชื่อ ความไวใจในพระคริสตเจา และพระ
จิตเจาผูทรงสัญญาวาจะประทับอยูกับพระศาสนจักรเสมอ
ใหเราภาวนา
2) เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขาสถิต ณ
สรวงสวรรค มีความสุขนิรันดร พรอมกับบรรดาทูตสวรรคและนักบุญทั้งใหหลาย
เราภาวนา
3) เพื่อสันติภาพของโลกและความสงบสุขของประชาชน โปรดใหกรณีพิพาทระหวาง
ประเทศตางๆ ที่กําลังเกิดขึ้นในปจจุบันนี้สงบลงโดยเร็ววัน โปรดใหผูนําประเทศได
ตระหนักถึงความรับผิดชอบในอันที่จะมุงแสวงหาความจริงเที่ยงแทและยอมสละความสุข
สวนตัว ความเห็นแกตัว เพื่อนํามาซึ่งสันติภาพของโลก ใหเราภาวนา
4) เพื่อบรรดาผูที่วุนวายใจ ผูหมดหวัง และหวาดกลัว จะไดหลุดพนจากอุปสรรคตางๆ ที่ทํา
ใหชิวิตของเขาปราศจากความสุขสันติ โปรดทรงนําทางชีวิตของเขา และชวยใหเขาไดพบ
วิธีแกปญหาหรือขจัดอุปสรรคตางๆใหหมดสิ้นไปได ใหเราภาวนา
5) เพื่อเราทุกคนที่ชุมนุมกันอยู ณ ที่นี้ จะไดเปดใจรับฟงพระวาจาของพระองคดวยความออน
นอมและไววางใจในพระญาณสอดสองของพระองค เลิกสลวนอยูกับสมบัติฝายโลก แต
หันกลับมาสนใจสะสมทรัพยสมบัติที่คงอยูนิรันดร ใหเราภาวนา
ขาแตพระบิดาเจา ขาพเจาทั้งหลายขอสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค ผูทรงเมตตาสดับฟง
คําภาวนาของขาพเจาทั้งหลาย โปรดใหขาพเจาทั้งหลายมอบความหวังและความไววางใจใน

พระองคยิ่งๆ ขึ้น เสมอไปดวยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจา พระเจาของขาพเจา
ทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต
ในฐานะที่พระเยซูทรงเปน “ขารับใช” ของพระเจา พระองคทรงปฏิบัติภารกิจตามแนวทางของพระบิดา
ที่ทรงกําหนดไว นั่นคือ การมอบตนเองบนไมกางเขน กระนั้นก็ดี ในความเปนมนุษยของพระองค ก็มี
บางที่ทรงรูสึกเหมือนถูกทอดทิ้งใหทนรับความลําบากตามลําพังพระองคทรงตรัสพอตอพระเจาวา
“พระเจาขา ทําไมจึงทอดทิ้งขาพเจาเลา ” นั่นแสดงใหเห็นวาพระองคมีความรูสึกเหมือนมนุษยที่ถูก
ปลอยใหเผชิญชะตากรรมตามลําพัง อยางไรก็ตาม พระองคสามารถเอาชนะความรูสึกวุนวายใจได

3.1 ทาทีคริสตชน
ความไวใจ ถือวาเปนฤทธิ์กุศลอยางหนึ่งที่ผูที่มีประสบการณเทานั้นจะบอกไดวา ตนเชื่อและไวใจใน
บุคคลนั้นๆ เชนเดียวกัน คริสตชนจะตองสรางทัศนคติที่ดีในการมอบความไววางใจในพระเจาแตเพียง
ผูเดียว พรอมทั้งเตือนตนเองบอยๆ วา พระเจาทรงรัก ทรงเปนหวง และทรงอยูใกลกับเขาตลอดเวลา

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามทาที)
ความไวใจในพระเจาที่ปรากฏในชีวิตประจําวันของคริสตชน จะตองแสดงออกมาในกิจการภายนอก
ดวย เชน การปลอยวางใหพระเจาดูแล การขจัดความรูสึกกระวนกระวายใจ หรือวาวุนใจในเมื่อบางสิ่ง
บางอยางอาจไมเปนไปตามที่เราคาดหวังไว หรือตกอยูในสถานการณที่ชวยไมได เปนตน เมื่อชีวิตถูก
ทดสอบใหรูสึกวุนวายใจหรือหมดกําลังใจ คริสตชนตองหันมาหาพระเจาแตเพียงผูเดียว

แนวทาง แบบที่ 2

ขอมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม”

หัวขอ: พระญาณสอดสองของพระเจา
การดําเนินชีวิตคริสตชนหมายถึงการตัดสินใจ “ไมมีใครสามารถรับใชนายสองคนได ” พระวรสารใช
ภาษาเปรียบเทียบที่รุนแรงคือตองเลือกเอาอยางหนึ่งอยางใด สิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรูไดคือ เราคริสตชนควร
ทําความคุนเคยกับพระคัมภีรทั้งหมด
เราควรเปนเหมือนนกและดอกไมปาในทองนา อิสระ ไมมีความกังวลตอสิ่งใดแตถึงกระนั้น บิลราน
ขายของ และเงินที่จะตองจายคาผอนสงรถยนตหรือคาใชจายอื่นๆ ก็ตองไดรับความเอาใจใสเชนกัน พระคัมภีร
พูดถึงผลงานของมนุษยอยูบอยครั้งพรอม ๆ กันก็เรงรัดเราใหวางใจในพระญาณสอดสองของพระเจา
เคล็ดลับของรูปแบบชีวิตคริสตชน คือ การทําใหดีที่สุดโดยไมตองถึงขั้นเปนโรคเสนประสาทหรือ
ความดันโลหิตสูง ซึ่งกําลังทรมานคนเปนอันมากหลังจากที่คริสตชนคนหนึ่งไดทําสิ่งที่เขาสามารถทําไดและ
จะตองทําแลวเขาก็อาจจะคุกเขาลงและภาวนาพรอมกับผูประพันธเพลงสดุดีที่วา “ขาพระองคของพึ่งพระเจา
พระทรงเฝาชวยขาฯ มาตลอดทรงคุมครองปองภัยไมวายวอดชวยใหรอดพนแนแทไมแพภัย” (สุดดี ตอบรับพระ
วาจา)
บทอานที่ 1 อสย 49 : 14-15
การถูกเนรเทศไปบาบิโลนเปนการทดสอบความเชื่อและความพากเพียรของชาวยิว เปนที่เขาใจไดวา ศิ
โยน (ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แหงพระวิหารที่เยรูซาเล็ม เปนสัญลักษณของอิสราเอล-ชาวยิว) กลาววา “พระไดทรงลืม
ขาพเจาแลว”
นักเทศนพเนจร ซึ่งบทเทศนของเขามีเก็บรักษาไวใน อสย40-50 (อิสยาหที่ 2) ใหกําลังใจเพื่อนรวมชาติ
ที่ถูกเนรเทศใหมีความเชื่อในพระญาณสอดสองของพระเจาบทอานนี้เปนการนําเขาสูหัวขอของพระวรสาร ที่
พระเยซูเจาทรงบรรยายขยายความไวอยางละเอียด ในหัวขอเดียวกัน
บทอานจากหนังสือประกาศกอิสยาห
ศิโยนกลาววา “องคพระผูเปนเจาทรงละทิ้งขาพเจาองคพระผูเปนเจาของขาพเจาทรงลืมขาพเจาเสียแลว”
“หญิงคนหนึ่งจะลืมบุตรที่ยังกินนมและจะไมสงสารบุตรที่เกิดจากครรภของนางไดหรือ ”แมหญิงเหลา
นี้จะลืมไดเราจะไมมีวันลืมเจาเลย
บทอานที่ 2 1คร 4 :1-5

ในการทําหนาที่และการเทศนประกาศพระวรสาร นักบุณเปาโลยืนยันวาทานไมไดวิ่งแขงเพื่อเปนผูมี
ชื่อเสียง ทานตองการเพียงแตจะ “เปนคนตรงตอพระเจา” แมวาสารของทานจะไมไดรับการตอนรับอยางที่ควร
จะเปนก็ตาม
แลวทานละ ทานยอมรับการตีความพระคัมภีรในวัดของทานในวันอาทิตยอยางไร พระสงฆเองคง
จะตองเทศนสอนพระวรสารทั้งเลมเลยถาหากตองการเปนคนตรงตอหนาพระเจาเชนเดียวกับนักบุญเปาโล
บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินทธ ฉบับที่หนึ่ง
พี่นอง ให
คนทั้งหลายจงยึดถือวาเราเปนผูรับใชของพระคริสตเจา เปนผูจัดการดูแลธรรมล้ําลึกของพระ
เจา คุณสมบัติที่เขาแสวงหาในผูจัดการก็คือ ตองเปนผูที่วางใจได สวนขาพเจาการที่ทานหรือมนุษยคนใดจะ
ตัดสินขาพเจานั้น เปนเรื่องไมสําคัญ แมขาพเจาก็ยังไมตัดสินตนเอง จริงอยู มโนธรรมไมไดตําหนิอะไรขาพเจา
เลย แตนี่ไมหมายความวาขาพเจาเปนผูชอบธรรม ผูตัดสินขาพเจาคือองคพระผูเปนเจา ดังนั้น จงอยาตัดสินเรื่อง
ใดๆ กอนจะถึงเวลา จงคอยจนกวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมา พระองคจะทรงฉายแสงใหความลับที่ซอนอยูใน
ความมืดแจมแจง และจะทรงเปดเผยความในใจของทุกคนใหปรากฏ เมื่อนั้น ทุกคนจะไดรับคําชมเชยจากพระ
เจาตามสมควร
พระวรสาร มธ6 : 24-34
“พระบิดาในสวรรคของทานทรงทราบแลววา ทานตองการสิ่งทั้งปวงเหลานี้ ฉะนั้นกอนอื่นทาน
ทั้งหลายจงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเปนเจาและความชอบธรรมของพระองค และพระองคจะทรงเพิ่มเติม
สิ่งทั้งปวงเหลานี้ให”
การออกติดตามแสวงหาสิ่งดีๆ ในชีวิตอยางกระตือรือรนเกินควร มักจะมีผลเสียในที่สุด “การทํางาน
ดึกๆ” หรือการเรงเราใหคูสมรสทํางานเพื่อใหมีฐานะทัดเทียมกับชาวบานเปนสิ่งทําลายชีวิตครอบครัวและ
นําไปสูความลําเค็ญและความยุงยากอยางหลีกเลี่ยงไมได เราจําเปนตองมีเครื่องไมเครื่องมือที่เพื่อนบานของเรา
มีทั้งหมดหรือจึงจะมีความสุขได? และทานยอมปลอยใหพระบิดาเจาสวรรคเขามามีสวนเกี่ยวของอยางไรบาง
ในชีวิต?
บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว
เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสกับสานุศิษยวา
“ไมมีใครเปนขาสองเจาบาวสองนายได เขาจะชังนายคนหนึ่ง
และจะรักนายอีกคนหนึ่ง เขาจะจงรักภักดีตอนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่ง ทานทั้งหลายจะ
ปรนนิบัติรับใชพระเจาและเงินทองพรอมกันไมได” “ฉะนั้น เราบอกทานทั้งหลายวา อยากังวลถึงชีวิตของทาน

วาจะกินอะไร อยากังวลถึงรางกายของทานวาจะนุงหมอะไร ชีวิตยอมสําคัญกวาอาหาร และรางกายสําคัญกวา
เครื่องนุงหมมิใชหรือ จงดูนกในอากาศเถิด มันมิไดหวาน มิไดเก็บเกี่ยว มิไดสะสมไวในยุงฉาง แตพระบิดาของ
ทานผูสถิตในสวรรคทรงเลี้ยงมัน ทานทั้งหลายมิไดมีคามากกวานกหรือ ทานใดบางที่กังวลแลวตออายุของตน
ใหยาวออกไปอีกสักหนึ่งวันได ทานจะกังวลถึงเครื่องนุงหมทําไม จงพิจารณาดอกไมในทุงนาเถิด มันเจริญงอก
งามขึ้นไดอยางไร มันไมทํางาน มันไมปนดาย แตเราบอกทานทั้งหลายวา กษัตริยซาโลมอนเมื่อทรงเครื่องอยาง
หรูหรา ก็ยังไมงดงามเทาดอกไมนี้ดอกหนึ่ง แมแตหญาในทุงนา ซึ่งมีชีวิตอยูวันนี้ รุงขึ้นจะถูกโยนทิ้งในเตาไฟ
พระเจายังทรงตกแตงเชนนี้ พระองคจะไมสนพระทัยทานมากกวานั้นหรือ ทานชางมีความเชื่อนอยจริง ดังนั้น
อยากังวลและกลาววา ‘เราจะกินอะไร หรือจะดื่มอะไร หรือเราจะนุงหมอะไร ’ เพราะสิ่งตางๆ เหลานี้คนตาง
ศาสนาแสวงหา พระบิดาของทานผูสถิตในสวรรคทรงทราบแลววาทานตองการทุกสิ่งเหลานี้ จงแสวงหาพระ
อาณาจักรของพระเจาและความชอบธรรมของพระองคกอน แลวพระองคจะทรงเพิ่มทุกสิ่งเหลานี้ให”
“เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายอยากังวลถึงวันพรุงนี้ เพราะวันพรุงนี้จะกังวลสําหรับตนเอง แตละวันมี
ทุกขพออยูแลว”

