แนวทาง แบบที่ 1

อาทิตยที่ 7 เทศกาลธรรมดา ป A

(ขอมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาวันอาทิตย” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

พระเยซูเจาตรัสสอนประชากรเรื่องความศักดิ์สิทธิ์
พระธรรมล้ําลึกพระคริสตเจา : พระเยซูเจาทรงเผยความครบครันของพระบิดา
ทาทีคริสตชน : มองความศักดิ์สิทธิ์ไมใชสิ่งที่ยากเกินไป
การดําเนินชีวิต : แสวงหาวิธีการสูความศักดิ์สิทธิ์

บทนํา
ในวันอาทิตยนี้ พระเยซูเจายังคงประทับนั่งที่บนภูเขา และตรัสสอนเราในวันนี้เรื่องเงื่อนไขของการถือ
ความครบครันแทจริง ซึ่งมีพระบิดาเจาเปนตนแบบ และทรงสอนใหเราเลียนแบบความครบครันนั้น
ของพระบิดา โดยสาระยังคงเปนเรื่องเดียวกัน นั่นคือ ความรักตอเพื่อนมนุษย ซึ่งในภาวะที่สุดโตงที่สุด
ที่จะสามารถแสดงออกมาได และแสดงใหเห็นถึงความครบครันจริงก็คือ การรักศัตรู

ผังพระวาจา
บทอานที่ 1

ลนต 19:1-2,17-18

เจาจงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง

เพลงสดุดี

สดด 103

คําสรรเสริญพระทัยดีของพระเจา

บทอานที่ 2

1 คร 3:16-23

สิ่งสารพัดลวนเปนของทานทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลายเปนของพระคริสต และพระคริสต
เปนของพระเจา

พระวรสาร

มธ 5:38-48

จงรักศัตรู

1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา
1.1 พระเยซูเจาตรัสสอนเรื่องความครบครัน
ในความตอเนื่องกับการสอนเรื่องการเสด็จมาเพื่อทําใหพระบัญญัติและประกาศกสมบูรณ พระเยซูเจา
ตรัสยกขอบัญญัติจากหนังสืออพยพเรื่อง “การแกแคน ” (อพย 21:24; ลนต 24:19; ฉธบ 19:21) และจาก
หนังสือเลวีนิติขอหนึ่งที่วา “จงรักพี่นอง และเกลียดศัตรู ” และทรงสอนวา “อยาโตตอบ ” และ “จงรัก
ศัตรู” และตรัสสรุปวา “จงเปนคนดีบริบูรณ เหมือนกับที่พระบิดาทรงความดีบริบูรณ” คืออยาใหความดี
ตองดางพรอยเพราะไปกระทําตามความไมดีที่ไดรับ ในแนวทางนี้ พระองคใชคําเปรียบเทียบที่คอนขาง
เห็นไดขัดเจนวา “ถาถูกตบแกมขวา” ก็อยาไปตบแกมขวากลับ แตยอมใหถูกตบอีกขางเสียดีกวา เวลาที่
ถูกฟองเอาเสื้อ แทนที่จะฟองกลับ ก็ยอมยกเสื้อชั้นนอกให และถึงแมวา ไมมีตอนใดในพระธรรมเกาที่
กลาวถึง “การใหไมรักศัตรู” แตพระเยซูเจาทรงกลาวถึงวิธีคิดของชาวยิวสมัยพระองค ที่ไม “สมาคมกับ
ชาวสะมาเรีย ” และกับชาติอื่นที่ไมใชชาติอิสราเอล โดยทรงสอนใหรักและคิดดีกับศัตรู ซึ่งเปนการ
กระทําเหมือนกับที่พระบิดาทรงกระทํา เพราะทั้งสําหรับคนที่ทําผิดตอพระองคกับคนดี พระองคก็ให
ดวงอาทิตยขึ้นสําหรับพวกเขาเหมือนกัน
ในแงนี้ ความรักศัตรูจึงถือเปนจุดสุดยอดของคําสอนเกี่ยวกับความรัก เปนความรักที่แสดงออกมาดวย
ความเห็นอกเห็นใจและความเขาใจ การแสดงความใจดีและความพรอมที่จะชวยเหลือ แมกระทั่งดวย
การวิงวอนขอตอพระเจาใหชวยเหลือ และพระเยซูเจาเองไดภาวนาสําหรับผูที่ตรึงพระองค โดยสเตเฟ
นเองก็เปนพยานถึงคําสอนนี้เมื่อเขาไดภาวนาสําหรับผูที่เอาหินทุมประหารชีวิต ในเวลาเดียวกัน คํา
สอนนี้ก็เปนสิ่งที่กระทําไดยากที่สุด จึงไมนาแปลกที่ในบทภาวนาของวันนี้ ประธานจะวอนขอพระเจา
เพื่อใหคริสตชน “คิดแตสิ่งที่ชอบดวยเหตุผล พูดและกระทําเฉพาะแตสิ่งที่ทรงพอพระทัย ” เพราะลําพัง
แตตัวเราเอง คําสอนนี้ยอมไรซึ่งเหตุผล จนกระทั่งวา พระเยซูเจาทรงใหแรงจูงใจเดียวที่จะกระทําคือ นี่
คือสิ่งที่พระบิดาเองทรงกระทํา และถาเราตองการเปนผูที่ดีครบครัน ก็จงทําตามแบบพระบิดาผูทรงเปน
ผูครบครัน

1.2 พระบิดาประสงคใหเราเปนผูครบครัน
อยางไรก็ตาม ความครบครันดังกลาวไมไดเกิดจากความตองการประสามนุษย แตเปนพระประสงคเอง
ดังที่พระองคตรัสผานทางโมเสสวา “เจาทั้งหลายตองเปนผูศักดิ์สิทธิ์ เพราะเราคือพระยาหเวห พระ
เจาของเจา เปนผูศักดิ์สิทธิ์” (บทอานที่ 1) และการเปนผูศักดิ์สิทธิ์ก็คือ การไมปลอยใหความไมดีที่ไดรับ
ไดเขามามีอิทธิพล สงผลใหเรากระทําการแบบเดียวกัน ในทํานองเดียวกัน เปาโลจะสอนวา “ทานเปน

วิหารของพระเจา และพระจิตของพระเจาสถิตอยูในทาน ” พระวิหารนี้จึงจะตองไมถูกลวงเกิน เพราะ
พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ และวิหารที่ถูกลวงเกิน ก็จะถูกทําลาย เพราะพระวิหารศักดิ์สิทธิ์
ดังนั้น ตามความคิดโดยทั่วไป การแกแคน การฟองรอง ความรุนแรง เปนการกระทําของคนเกง คนมี
ปญญา คนมีอํานาจ สวนคนที่รักศัตรู ภาวนาใหศัตรู ไมแกแคน ไมพยาบาท ถูกมองวาเปนคนออนแอ
คนขลาด คนไมมีอํานาจ ซึ่งเปาโลเองก็เคยผานประสบการณแบบนี้ และทานจึงสอนวา “อยาหลอก
ตัวเอง ถาผูใดคิดวามีปญญา ก็ยอมใหคนคิดวาโง เพราะความฉลาดแบบของโลกคือความโงในสายพระ
เนตรของพระเจา” เพราะเหตุผลของโลกไมสามารถเขาใจตรรกะนี้ของพระเยซูเจาได มีแตความเชื่อใน
พระประสงคและในคําสอนวาเราจําเปนตองเปนคนครบครันเทานั้น จึงสามารถเอาชนะความไรเหตุผล
ตามประสามนุษยของคําสอนในวันนี้ได และสามารถขับรองเพลงสดุดีไดอยางตามความเปนจริงวา “จง
สรรเสริญเยินยอตอทรงฤทธ หมดกายจิตความคิดชอบขอมอบให สดุดีนามศักดิ์สิทธิ์ฤทธิไกร ขององค
ไทอยางเต็มที่สุดชีวัน”

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
เปนบรรยากาศแหงความรักแบบคริสตชน ควรจัดใหมีสภาอภิบาลหรือตัวแทนสัตบุรุษมาตอนรับผู
มารวมพิธี อํานวยความสะดวกใหกับคนชราเปนพิเศษ บอรดหนาวัดควรจัดภาพกิจกรรมแหงความรักที่
ชุมชนคริสตชนในวัดนั้นไดทํา และอาจติดพระวาจาในพระวรสารวันนี้ “ถาทานรักคนที่รักทาน ทานจะ
ไดบําเหน็จรางวัลสิ่งใดเลา” ดอกไมที่ประดับบริเวณพระแทนควรเปนดอกไมที่ใหความหมายถึงความ
รักที่คนทั่วไปเขาใจและสังเกตไดงาย

2.2 ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลาตอไปนี้
เริ่มพิธี
- พิธีกรเชิญชวน ผูรวมพิธีใหเห็นวาพิธีบูชาขอบพระคุณ
เปนกิจการแหงความรัก และเขาจะทําอยางไรเพื่อที่จะ
ตอบสนองพระวาจาของพระเยซูที่วา “ทานจงเปนคนดี
บริบูรณ ดังที่พระบิดาเจาสวรรคของทานทรงความดี
บริบูรณเถิด”

ภาควจนพิธีกรรม

ภาคบูชาขอบพระคุณ

- บทสารภาพบาป ประธานควรกลาวนํากอน เพื่อใหผู
มารวมพิธีขออภัยโทษจากพระเจาที่หลายๆ ครั้งเขาได
ขาดความรักตอเพื่อนพี่นอง
- บทพระสิริรุงโรจน อาจเนนที่บทพระสิริรุงโรจน โดย
เลือกเพลงที่มีทํานองสงางาม เปนการสรรเสริญความ
รักของพระที่มีตอเรา
- บทอานที่ 1เปนบทอานสั้นๆ แตมีความหมายที่ดีมาก
ควรอานชาๆ เนนคําชัดๆ เปนตนประโยคที่วา
“เจา
ทั้งหลายตองเปนผูศักดิ์สิทธิ์ เพราะเราคือพระยาเวห
พระเจาของเจาเปนผูศักดิ์สิทธิ์
- บทอานที่ 2ผูอานควรประกาศพระวาจาของพระเจานี้
โดยเนนคําวา “ทานเปนพระวิหารของพระเจา ” “ทาน
ทั้งหลายเปนของพระคริสต”
- บทภาวนาของมวลชน ควรวอนขอสันติภาพในโลก สันติ
สุขในการดําเนินชีวิตรวมกัน และผูมีความลําบากในชีวิต
- การแหเครื่องบูชา ควรเนนใหเห็นความรักของพระเยซู
โดยการที่พระองคถวายตนเองเปนเครื่องบูชา และเรา
สามารถรวมสวนในบูชาของพระองค ดวยการมอบสิ่งที่
จําเปน หรือเงินทําบุญเพื่อชวยคนจน อาจจะมีบทเพลง
ประกอบขบวนแหเครื่องบูชาเทานั้น และเงียบเพื่อรําพึง
เวลาที่พระสงฆสวดบทถวายปงและเหลาองุน
- บทขอบพระคุณ เสนอใหใชแบบที่ 4 ที่พูดถึง
ประวัติ ศาสตรแหง ความรอด พน(ความซื่อสัตยในความ
รักของพระเจา ) และบทขอบพระคุณนี้มีบทนํา
ขอบพระคุณเฉพาะ

ปดพิธี

-

-

เพลงปดพิธี ควรใหความหมายของการปฏิบัติตามคํา
สอนแหงความรักของพระเยซูในภาคปฏิบัติ
ทําของที่ระลึก อาจจะทําการดเล็กๆ ที่พูดถึงความรักใน
ภาคปฏิบัติที่มีอยูในพระคัมภีร แจกใหสัตบุรุษที่มารวม
พิธี เปนการกระตุนใหเขานําพระวาจาที่ไดฟงในพิธีบูชา
ขอบพระคุณมาปฏิบัติในชีวิต

2.3 บทภาวนาของมวลชน
ประธาน

ผูนํา

พี่นองที่รัก พระบิดาเจาผูทรงพระทัยดี ประทานพระบุตรหนึ่งเดียวของพระองค มาสอนเราให
รูจักและรักพระองคในตัวเราและพี่นองเพื่อนมนุษยทุกคน ใหเราวิงวอนวอนขอพระองคดวย
ความวางใจ
1) เพื่อองคสมเด็จพระสันตะปาปา จะไดรับพระดําริ พระปรีชาญาณ ตลอดจนพละกําลังกาย
ใจจากพระเจา จะไดสามารถนํามวลมนุษยไปสูความดีสมบูรณตามที่พระเยซูเจาทรง
ประกาศสอนนั้น ใหเราภาวนา
2) เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขาสถิต ณ
สรวงสวรรค มีความสุขนิรันดร พรอมกับบรรดาทูตสวรรคและนักบุญทั้งใหหลาย
เราภาวนา
3) เพื่อทุกครอบครัว จะไดมีสันติสุขและความรักของพระองคอยูดวยเสมอโดยสมาชิกแตละ
คนรูจักเอาชนะความเห็นแกตัว มีความจริงใจ ความเชื่อใจ ความเขาใจ และการใหอภัยกัน
และกัน
ใหเราภาวนา
4) เพื่อบรรดาผูที่ถวายตัวรับใชพระองคและเพื่อนมนุษย จะไดมีพละกําลังที่เขมแข็งและ
มั่นคง ในการรักและรับใชพระองคอยางบริสุทธิ์ใจ และเปนสักขีพยานถึงความรักอยางไม
มีเงื่อนไขของพระบิดาเจาในการเปนผูศักดิ์สิทธิ์ สนิทสัมพันธกับพระ เจา เสียสละ และให
อภัยเสมอใหเราภาวนา
5) เพื่อเราทุกคนที่ชุมนุมกันอยู ณ ที่นี้ จะไดรูจักหาวิธี เพื่อตอบสนองความรักของพระองค
ดวยใจกวาง ตามแบบอยางแหงความรักของพระเจาที่ทรงมีตอเรา โดยไมคํานึงวาเราแตละ
คนจะอยูในสภาพใด ใหเราภาวนา

ประธาน

ขาแตพระบิดาเจา ผูทรงสรรพานุภาพ ทรงมีพระประสงคใหมนุษยทุกคนไดรับความรอด พน
โดยอาศัยพระบุตรสุดที่รักของพระองค โปรดใหขาพเจาทั้งหลายที่ไดรับการชวยใหรอดพน
จากการเปนทาสของบาปแลว ไดสามารถรับใชพระองคดวยใจรักในตัวเพื่อนมนุษยที่อยูรอบ
ขางดวยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซู คริสตเจา พระเจาของขาพเจาทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต
พระเยซูทรงสอนเรื่องความรักที่ยิ่งใหญที่สุด คือ การมอบชีวิตเพื่อมิตรสหาย เพื่อเปนหนทางนําไปสู
ความศักดิ์สิทธิ์ครบครัน ยิ่งกวานั้น ทรงประทาน “โมเดล” คือ รูปแบบที่เราสามารถเลียนแบบได นั่น
คือ พระบิดาเจานั่นเอง รูปแบบของความครบครันนี้ คือ การแสดงความรักที่ไมมีเงื่อนไขใดๆ นั่นคือ
การรักแมกระทั่งศัตรู

3.1 ทาทีคริสตชน
คริสตชนไดรับมอบพินัยกรรมของความศักดิ์สิทธิ์ตามรูปแบบขององคพระบิดาเจา จากพระเยซู เพราะ
ความศักดิ์สิทธิ์ ก็คือ ความครบครันของการปฏิบัติความรักนั่นเอง เพราะฉะนั้น คริสตชนควรมองความ
ศักดิ์สิทธิ์ครบครันวาเปนไปไดในชีวิต ไมไดยากเกินไป ความศักดิ์สิทธิ์ ไมไดสงวนไวสําหรับนักบวช
หรือพระสงฆเทานั้น แตคริสตชนทุกคนมีสิทธิ์ ที่จะบรรลุความศักดิ์สิทธิ์ครบครันนั้นได ถาปฏิบัติตาม
ตนแบบคือพระบิดาเจา
0

0

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามทาที)
เปาหมายของการเปนคริสตชน คือ การบรรลุความศักดิ์สิทธิ์ครบครันตามแบบอยางพระบิดาเจา ดังนั้น
การเลียนแบบพระบิดาเจาของเรา ตองเริ่มตนที่การปฏิบัติกิจแหงความรัก โดยไมมีเงื่อนไข นั่นคือ การ
รักทุกคน การตอนรับทุกคน โดยไมแยกแยะวาเขาเปนมิตรหรือศัตรู การใหอภัยอยางไมมีขอบเขต เปน
ตน

แนวทาง แบบที่ 1

ขอมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม”

หัวขอ: ความศักดิ์สิทธ
ถือเปนอัจฉริยภาพของชาวยิว ภายใตการนําของพระเจา ที่พวกเขาไดนําจริยธรรม มาสัมพันธเขากับ
พระเจาและศาสนาอยางชัดเจน ทําไมมนุษยจึงควรเปนผูศักดิ์สิทธิ์ ? เพราะวาพระเจาทรงเปนผูศักดิ์สิทธิ์ (บท
อานที่ 1) “ทานตองเปนผูครบครันอยางที่พระบิดาทรงเปนผูครบครัน” (พระวรสาร) ทานเปนวิหารของพระเจา –
พระจิตเจาสถิตอยูในทาน – วิหารของพระเจาเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ (บทอานที่ 2)
แนนอน ประชาชาติรอบๆ อิสราเอลก็มีจริยธรรมเชนกัน แตมักจะเกี่ยวกับความเขาใจอยางถูกตองถึง
สิ่งที่จะทําใหสังคมอยูรอดไดมากกวาที่จะคิดถึงเทพเจาของตนเอง ซึ่งบอยครั้งก็ไมใชวาจะศักดิ์สิทธิ์เทาใด
คริสตชนมองดูชีวิตดานจริยธรรมของตนจากแงความสัมพันธกับพระเจาดังนั้น จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะรู
วาพระเจาทรงคิดเชนใดกับจริยธรรม ความคิดของพระเจาเกี่ยวกับจริยธรรมสะทอนใหเห็นอยางดีที่สุดในพระ
เยซูคริสตเจาและในจุดยืนของพระองค “ทรงเปนฉายาลักษณของพระเจาที่แลเห็นไมได ” (คส 1:15) การถือตาม
แบบอยางพระคริสตเจาเปนวิถีทางที่ดีที่สุดสําหรับการดําเนินชีวิตใหดีในดานจริยธรรม
บทอานที่ 1 ลนต 19 : 1-2,17-18
ประชากรของพระเจาไดรับเรียกมาใหเปนผูศักดิ์สิทธิ์
“เพราะเรา พระเจาของพวกทานเปนผูศักดิ์สิทธิ์ ”
พระคัมภีรตอนนี้อธิบายองคประกอบที่สําคัญที่สุดสําหรับความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งก็ยังหมุนอยูรอบความรัก ความ
เมตตากรุณา และความเขาอกเขาใจอยางที่เพลงตอบรับพระวาจาแสดงใหเห็นอยางงดงามยิ่งเมื่อกลาววา “พระ
เจาทรงเปยมดวยความออนหวานและเมตตาสงสาร” ดังนั้น เราควรบําเพ็ญตนเชนเดียวกัน
บทอานจากหนังสือเลวีนิติ
องคพระผูเปนเจา
ตรัสสั่งโมเสสใหบอกชุมชนชาวอิสราเอลทั้งปวงวา
“ทานทั้งหลายจงเปนผูศักดิ์สิทธิ์ เพราะเรา องคพระผูเปนเจาพระเจาของทาน เปนผูศักดิ์สิทธิ์
ทานจะตองไมเก็บความเกลียดชังพี่นองไวในใจ แตจงตักเตือนเพื่อนบานอยางตรงไปตรงมา ทานจะได
ไมตองรับผิดชอบบาปของเรา ทานจะตองไมแกแคน หรืออาฆาตชนชาติเดียวกับทาน แตจงรักเพื่อนบานเหมือน
รักตนเอง เราคือองคพระผูเปนเจา”

บทอานที่ 2 1 คร 3 : 16-23
เกิดความแตกแยกในชุมชนชาวโครินธ แตเปนไปไดอยางไรถาพวกทานรูวาทานเปนวิหารของพระเจา
และพระจิตสถิตอยูในทาน? การเปนคนเกง ฉลาดตามประสาโลก การตองการใหทุกอยางเปนไปตามที่ตัวเอง
ตองการ และไมยอมรับทางอื่นเปนสิ่งที่ตรงขามกับสิ่งที่คริสตชนควรจะเปนคือการเปนผูศักดิ์สิทธิ์อยางที่มีบง
บอกไวในบทอานที่ 1 และเพลงสดุดีตอบรับพระวาจา
บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ ฉบับที่หนึ่ง
พี่นอง
ทานทั้งหลายไมรูหรือวาทานเปนพระวิหารของพระเจา และพระจิตของพระเจาทรงพํานักอยูใน
ทาน ถาใครทําลายพระวิหารของพระเจา พระเจาจะทรงทําลายเขา เพราะพระวิหารของพระเจานั้นศักดิ์สิทธิ์
และทานก็คือพระวิหารนั้น จงอยาหลอกลวงตนเอง ถาทานใดคิดวาตนเองเปนคนฉลาดในโลกนี้ ก็จงยอมเปน
คนโง จึงจะเปนคนฉลาดอยางแทจริง เพราะความเฉลียวฉลาดของมนุษยในโลกนี้เปนความโงเขลาเฉพาะพระ
พักตรของพระเจา ดังที่มีเขียนไวในพระคัมภีรวา “พระองคทรงจับคนฉลาดดวยอุบายของเขาเอง” และยังมีเขียน
ไวอีกวา “พระเจาทรงทราบวาความคิดของคนฉลาดเปนสิ่งไรประโยชน” ฉะนั้น อยาใหใครยกเอามนุษยมาอวด
เพราะทุกสิ่งเปนของพวกทาน เปาโลก็ดี อปอลโล เคฟาส โลก ชีวิต ความตาย สิ่งปจจุบัน หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตก็ดี ทุกสิ่งลวนเปนของพวกทาน แตพวกทานเปนของพระคริสตและพระคริสตเปนของพระเจา
พระวรสาร มธ 5 : 38-48
พระวรสารเปนบทเทศนาของพระเยซูเจาบนภูเขาตอจากอาทิตยที่แลว “จงรักศัตรูของพวกทาน ” ผูนํา
ขบวนการสิทธิพลเรือนผูหนึ่งพยายามถือตามคําสอนนี้ของพระเยซูเจาจนตัวเองตองถูกฆาตาย เขาไดเคยพูดถึง
พระวาจานี้ไววา “ขาพเจาไมไดพูดถึงความรักในแงของความรูสึกหรือความรักใครชอบพอ คงจะเปนเรื่อง
เหลวไหลที่จะเรงเรามนุษยใหมอบหมายความรักอยางซาบซึ้งแกผูที่ไดกดขี่เขา เมื่อขาพเจาพูดถึงความรักใน
บริบทนี้ ขาพเจา หมายถึงความเขาใจและน้ําใจดี เราตองตอบสนองความเกลียดชังดวยความรัก อยางเขมแข็ง
และดวยความสุภาพถอมตน”
บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว
เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสกับสานุศิษยวา
“ทานเคยไดยินเขากลาววา ‘ตาตอตา ฟนตอฟน ’ แตเรากลาวแก
ทานทั้งหลายวา อยาโตตอบคนชั่ว ผูใดตบแกมขวาของทาน จงหันแกมซายใหเขาดวย ผูใดอยากฟองทานที่ศาล
เพื่อจะไดเสื้อยาวของทาน ก็จงแถมเสื้อคลุมใหเขาดวย ผูใดจะเกณฑใหทานเดินไปกับเขาหนึ่งหลัก จงไปกับเขา
สองหลักเถิด ผูใดขออะไรจากทาน ก็จงให อยาหันหลังใหผูที่มาขอยืมสิ่งใดจากทาน”

“ทานทั้งหลายไดยินคํากลาววา จงรักเพื่อนบาน จงเกลียดศัตรู แตเรากลาวแกทานวา จงรักศัตรู จงอธิษ
ฐานภาวนาใหผูที่เบียดเบียนทาน เพื่อทานจะไดเปนบุตรของพระบิดาเจาสวรรค พระองคโปรดใหดวงอาทิตย
ของพระองคขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดใหฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม ถาทานรักแตคนที่รัก
ทาน ทานจะไดบําเหน็จรางวัลอะไรเลา บรรดาคนเก็บภาษีมิไดทําเชนนี้ดอกหรือ ถาทานทักทายแตพี่นองของ
ทานเทานั้น ทานทําอะไรพิเศษเลา คนตางศาสนามิไดทําเชนนี้ดอกหรือ ฉะนั้น ทานจงเปนคนดีอยางสมบูรณ
ดังที่พระบิดาเจาสวรรคของทาน ทรงความดีอยางสมบูรณเถิด”

