แนวทาง แบบที่ 1

อาทิตยที่ 6 เทศกาลธรรมดา ป A

(ขอมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาวันอาทิตย” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

พระเยซูเจาตรัสสอนเรื่องกฎบัญญัติสมบูรณ
พระธรรมล้ําลึกพระคริสตเจา : พระเยซูเจาเสด็จมาเพื่อทําใหบทบัญญัติสมบูรณ
ทาทีคริสตชน : ทําความเขาใจและยอมรับกฎบัญญัติ
การดําเนินชีวิต : ปฏิบัติตามบทบัญญัติอยางชาญฉลาด

บทนํา
ในวันอาทิตยนี้ พระเยซูเจาทรงสอนเรื่องกฎบัญญัติและอิสรภาพของมนุษย เพราะในอิสรภาพที่พระเยซู
เจานํามาใหนั้น มนุษยก็ยังตองรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง และในอิสรภาพที่พระองคนํามาให
นั้น พระองคไมไดยกเลิกกฎบัญญัติของโมเสส แตทรงมาทําใหสมบูรณ โดยตรัสบอกถึงความหมายที่
แทจริงของกฎบัญญัติ คือการถือตามกฎบัญญัติตามที่พระเจาทรงหมายถึง คือทางสูอิสรภาพ

ผังพระวาจา
บทอานที่ 1

บสร 15:15-20

พระองคมิไดทรงสั่งใหใครเปนคนอธรรม

เพลงสดุดี

สดด 119

คําสรรเสริญธรรมบัญญัติของพระเจา

บทอานที่ 2

1 คร 2:6-10

พระเจาไดทรงกําหนดพระปรีชาญาณลวงหนาไวสําหรับศักดิ์ศรี
ของเรา กอนที่โลกจะเริ่มมีเสียอีก

พระวรสาร

มธ 5:17-37 (5:2022,27-28,33-34,37)

พระเยซูเจาทรงทําใหธรรมบัญญัติสมบูรณ

1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา
1.1 พระเยซูเจาตรัสสอนเรื่องความหมายแทจริงของกฎบัญญัติ
เมื่อพูดถึงพระบัญญัติและประกาศก พระเยซูเจาและผูฟงตางเขาใจดีวา นั่นคือพระประสงคของพระ
บิดาที่บรรจุอยูในหนังสือพระคัมภีร ดังนั้น เมื่อพระเยซูเจาตรัสสอนวา พระองคไมไดเสด็จมายกเลิก
บทบัญญัติหรือคําสอนของประกาศก พระองคจึงหมายถึงสิ่งที่พระเจาประสงคและเผยแสดงไวในพระ
คัมภีรนั่นเอง เพราะเหตุนี้ พระองคจึงไมไดเสด็จมาเพื่อยกเลิก อยางที่บางคนอาจเขาใจเพราะการกระทํา
ของพระองค ในบางครั้งดูเหมือนจะไมเปนการกระทําตามพระบัญญัติอยางที่ฟาริสีและธรรมาจารย
สอนและเขาใจ แตพระองคตรัสวา พระองคเสด็จมาทําใหสําเร็จ นั่นคือ ทรงถือตามอยางเครงครัด
เพราะนั่นคือพระประสงคของพระบิดา กระทั่งวา แมโลกทั้งโลกจะสลายไป พระบัญญัติทุกขอและคํา
สอนของประกาศกทั้งหมดก็ยังคงอยู แตความเขาใจเกี่ยวกับพระประสงคของพระบิดานั้น พวกฟาริสี
และธรรมาจารยไมไดเขาใจ เพราะฉะนั้น ความสําเร็จจริงของพระบัญญัติจะเกิดขึ้นในบทบัญญัติใหมที่
พระองคจะเปนผูประทานให ซึ่งบทบัญญัตินี้ไมไดขัดแยงกับพระประสงคเดิมของพระบิดา แตเปนการ
เผยแสดงใหเห็นถึงสาระและความหมายที่แทจริง
ผูติดตามพระเยซูเจาจะตองมีความชอบธรรมที่ดีกวาพวกธรรมาจารยและฟาริสี และถือตามบทบัญญัติ
ใหมที่พระองคทรงมอบให จึงถือตามพระบัญญัติและประกาศก แตถือในความหมายที่แทจริง นั่นคือ
การถือตามพระประสงคของพระบิดา เพื่อเปนตัวอยาง พระองคทรงยกพระบัญญัติประการที่หาและหก
ขึ้นสอน กลาวคือ ไมเพียงแต “หามฆาคน” (พระบัญญํติประการที่หา ) แตพระประสงคของพระเจาคือ
จะตองรักเพื่อนมนุษย ดังนั้น “ความโกรธ การดาเพื่อนพี่นองวา โง หรือบา ” ซึ่งหมายถึงสิ่งเดียวกัน ก็
เปนความคิดสถานเดียวกันกับการฆาคน ทํานองเดียวกัน ไมเพียงแต “อยาลวงประเวณี ” (พระบัญญัติ
ประการที่หก ) แตแมกระทั่งความคิดที่ไมดีตอหญิงหรือชายที่มีสามีแลว แมแตแคการมองหรือการ
สัมผัสที่มีเจตนาสอในทางชูสาว ก็เปนความผิดสถานเดียวกันกับการกระทํา และรวมไปถึง “การหาม
หยาราง” สําหรับพระเยซูเจาเปนขอหามที่ไมมีขอยกเวน ไมวาสําหรับชาย (ฉธบ 24:1) หรือหญิง และ
“การสาบาน ” (ฉธบ 5:11;อพย 20:7)ซึ่งเปนการอางพระเจาเปนพยานในความจริงของคําพูด ก็ไมตอง
กระทํา แตตองยึดถือความจริงเพียงอยางเดียว
จากคําสอนและตัวอยางที่ทรงยก ซึ่งเปนเพียงบางขอ พระเยซูเจาทรงแสดงใหเห็นวา ความหมายที่
แทจริงของพระบัญญัติพบกับความสมบูรณในบทบัญญัติใหมของพระองค คือบทบัญญัติแหงความรัก

1.2 พระเยซูเจาตรัสสอนทางแหงปรีชาญาณ
พระบัญญัติจึงเปนการเผยแสดงของพระปรีชาญาณของพระเจาเกี่ยวกับทางแหงเสรีภาพที่แทจริง
กระนั้นก็ตาม มนุษยจะตองเปนผูเลือก ดังที่พระองคเองตรัสไวในหนังสือบุตรสิราที่วา “ถาเจาอยากถือ
พระบัญญัติ เจาก็ถือได” มีน้ํากับไฟอยูเบื้อหนา “เจาจะหยิบอันไหนก็ตามใจ” มนุษยมีทั้งชีวิตและความ
ตาย “จะเลือกอยางไหน ก็ไดอยางนั้น ” พระเจาประสงคใหมนุษยเลือก โดยไมเคยสั่งใหผูใดเปนคน
อธรรม ไมทรงอนุญาตใหใครทําบาป
มนุษยจึงอยูตอหนาปรีชาญาณ ซึ่งเปนธรรมล้ําลึกอันซอนเรน แตพระเจาทรงจัดเตรียมไวสําหรับผูที่รัก
พระองค (บทอานที่ 2) และการกระทําตามพระบัญญัติ จึงเปนการกระทําของคนฉลาด แมวา ความ
ฉลาดนั้นจะไมเปนที่เขาใจไดสําหรับคนที่ไมเชื่อ เพราะดังที่เปาโลกลาวไว “ความฉลาดนี้ ไมมีผูครอง
โลกคนใดลวงรู เพราะถารู พวกเขาคงไมตรึงองคพระเจาแหงสิริโรจนาการบนไมกางเขน” และพระเยซู
เจาที่ตรัสสอนปรีชาญาณนี้ก็ยอมที่จะถูกตรึงบนกางเขน เพราะพระประสงคของพระบิดาคือ โลก
จะตองไดรับการไถ และหนทางของการไถคือพระมหาทรมานของพระเยซูเจาเอง

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
เปนบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา เนนใหเห็นวาพิธีบูชาขอบพระคุณนําชีวิตเที่ยงแทมาสูผูรวมพิธี และทาง
แหงชีวิตนี้อยูตอหนาคริสตชนแลว ใหเขาไดเลือกอยางเต็มใจที่จะรับชีวิตนี้ผานทางพระวาจาของพระ
เจาและศีลมหาสนิท พึงสรางบรรยากาศในวัด เครื่องประดับ ดอกไม ใหสวยงามเปนพิเศษเพื่อสอด
คลองกับจุดเนนของพิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้

2.2 ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลาตอไปนี้
เริ่มพิธี
- พิธีกรอานบทนําสั้นๆ เพื่อเตรียมจิตใจของผูมารวมพิธี
โดยเนนที่การเลือกของคริสตชนในการปฏิบัติตามพระ
บัญญัติของพระเจาดวยความเขาใจที่ลึกซึ้ง

ภาควจนพิธีกรรม

ภาคบูชาขอบพระคุณ

- บทสารภาพบาป ประธานควรกลาวนํากอน เพื่อใหผู
มารวมพิธีขออภัยโทษจากพระเจาที่ในหลายๆ ครั้งเขา
ไมไดเลือกปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจา หรือ
ปฏิบัติตามอยางเสียไมได
- บทภาวนาของประธาน เนนคํา “พระองคสถิตในจิตใจ
ที่ซื่อสัตยสุจริต”
- พิธีกรกลาวนํา สรุปบทอานที่ 1 และ 2 สั้นๆ
- บทอานที่ 1ควรอานดวยเสียงดังฟงชัด เพราะเปนการ
เนนใหผูฟงพระวาจาตัดสินใจที่จะเลือกระหวางชีวิต
ของพระเจาหรือความตาย
- บทอานที่ 2เปนคําสอนเรื่องปรีชาญาณ ผูอานควรศึกษา
ความตอเนื่อง และอานคําสอนของนักบุญเปาโลนี้ โดย
เวนระยะคําสอนเหลานี้ใหชัดเจน เพื่อชวยผูฟงในการ
รับฟงพระวาจาของพระเจาไดดียิ่งขึ้น
- บทพระวรสาร เนื่องจากพระวรสารคอนขางยาว และมี
คําสอนของพระเยซูเจาในหลายประเด็น จึงควรอานดวย
เสียงดังฟงชัด ไมเร็วและไมชาจนเกินไป
- บทภาวนาของมวลชนควรมีคําภาวนาเพื่อผูเตรียมรับศีล
ลางบาป เพื่อเนนเรื่องการเลือกพระเจา การถือพระ
บัญญัติดวยจิตตารมณที่แทจริงของพระเยซูเจา
- การเตรียมเครื่องบูชา ควรมีการกลาวนํากอนการเตรียม
เครื่องบูชาสั้นๆ เนนวาเครื่องบูชาที่มีคุณคามาจากการ
มอบใหดวยใจอิสระของผูถวาย
- บทเริ่มขอบพระคุณ เสนอบทนําขอบพระคุณสําหรับวัน
อาทิตยเทศกาลธรรมดาแบบที่ 6“หลักประกันสําหรับ
ชีวิตนิรันดร”เพราะพูดถึงการดํารงชีวิตอยูในพระเยซูเจา

- บทขอบพระคุณ ใชแบบที่ 3 และเพื่อบรรยากาศที่สงา
งามในพิธี ควรขับรองบทพระธรรมล้ําลึกแหงความเชื่อ
บทยอพระเกียรติ และบทขาแตพระบิดา
- หลังรับศีล ควรใหเปนบรรยากาศแหงความเงียบ เปรียบ
เหมือนคริสตชนเมื่อรับพระองคแลว เขาตัดสินใจอยาง
เงียบๆ ที่จะเลือกพระองคเปนผูนํา เปนแบบอยางในชีวิต
ของเขา

2.3 บทภาวนาของมวลชน

ประธาน

ผูนํา

ประธาน

พี่นองที่รัก พระเจาทรงสอนเราโดยทางพระบุตรของพระองคใหเขาใจวา ความรักตอพระเจา
และเพื่อนพี่นอง เปนบทบัญญัติสําคัญที่สุดในการเขาสูอาณาจักรของพระองค ใหัเราวอนขอ
พระพรจากพระองค สําหรับมนุษยทุกคนดวยความไววางใจ
1) เพื่อบรรดาผูนําพระศาสนจักร จะไดสามารถกระทําพันธกิจแหงรักและรับใชตามบทบาท
ของแตละทานอยางเขมแข็ง กลาหาญและศรัทธาในการเทศนสอนขอความเชื่อ พระ
บัญญัติแหงความรัก และประกาศพระวรสารของพระคริสตเจาใหมนุษยทุกคนไดรูถึง
ความรักอันยิ่งใหญของพระเจา พรอมดวยชีวิตที่เปนประจักษพยานตามที่ทานไดประกาศ
นั้น ใหเราภาวนา
2) เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขาสถิต ณ
สรวงสวรรค มีความสุขนิรันดร พรอมกับบรรดาทูตสวรรคและนักบุญทั้งใหหลาย
เราภาวนา
3) เพื่อความสุขสันติของประชากรโลก โปรดใหแตละคนแสวงหาและชวยกันจรรโลงไวซึ่ง
สันติสุขแทจริง ทั้งในตนเอง และในสังคมโลก โดยพยายามเรียนรูและฝกฝนตนที่จะ
ปฏิบัติตามบัญญัติแหงความรักของพระคริสตเจาเสมอไป
ใหเราภาวนา
4) เพื่อบรรดานักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก จะไดรับคําสอนและแบบอยางจากบรรดาผูให
การศึกษาอบรม ในการทําใหชีวิตความเชื่อของพวกเขาลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสามารถปฏิบัติ
ตามคําสั่งสอนของพระเยซูเจาได ใหเราภาวนา
5) เพื่อเราทุกคนจะสามารถดําเนินชีวิตในการงานรับใชผูอื่น และมีสันติสุขในการใชชีวิต
รวมกันในครอบครัว นําความเบิกบานใจและความชื่นชมยินดีมาสูทุกคน ใหเราภาวนา

ขาแตพระบิดาเจา โปรดทรงชุบชูกําลังใจของขาพเจาทั้งหลายมิใหทอแทในการปฏิบัติในสิ่งที่
พระองคทรงเรียกรอง อาศัยความรักของพระองค ขาพเจาทั้งหลายจะสามารถนําความชื่นชม
ยินดีที่แทจริงไปสูพี่นองรอบขางเสมอดวยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจา พระเจาของ
ขาพเจาทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต
ตามปกติ มนุษยเรามักจะชอบความสบายๆ และไมชอบกฎเกณฑที่ยุงยากที่ทําใหชีวิตมีกรอบมาสราง
ความลําบาก แตพระเจาไดชี้ใหเราเห็นชัดแลววา กฎบัญญัติของพระองคเปนทางนําไปสูความรอดพน
ดังนั้น ความเชื่อในองคพระคริสตเจาจึงเปนเงื่อนไขแรกของความรอดพน การยอมรับความเชื่อในพระ
เยซูนําไปสูการยอมรับกฎเกณฑที่เปนบัญญัติใหมที่พระองคทรงนํามาพรอมกับการเสด็จมาของ
พระองค

3.1 ทาทีคริสตชน
คริสตชนที่ปรารถนาจะพาตนเองไปสูความรอดพนจะตองนอมรับความเชื่อในองคพระคริสตเจา ผูทรง
เปนหนทาง ความจริง และชีวิต และสิ่งที่ตามมาก็คือ การนอมรับกฎบัญญัติใหมที่พระองคทรงปรับปรุง
และแกไขใหเขากับยุคสมัย แตสุดทาย การยอมรับความเชื่อและบทบัญญัติดวยใจก็เปนกาวแรกไปสู
ความเปนอิสระจากพันธะของบาปและความตาย

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามทาที)
คริสตชนปฏิเสธไมไดวา การยอมรับนับถือและความเชื่อในพระคริสตเจาจะตองมีกฎเกณฑที่พวกเรา
จะตองปฏิบัติไปพรอมๆ กับความเชื่อในใจ เพราะความเชื่อแตเพียงอยางเดียวไมสามารถนําเราไปสู
ความรอดพนได การยอมรับพระองค หมายถึง การยอมรับบทบัญญัติใหมที่พระองคทรงเปนผูนํามาให
การเลือกพระองคเปนผูนําทางชีวิตมีเงื่อนไขวาจะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองคดวย เรามี
อิสระที่จะเลือกหรือไมเลือกปฏิบัติขอบัญญัตินั้นๆ

แนวทาง แบบที่ 2

ขอมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม”

หัวขอ: กฎหมายและอิสรภาพ
มนุษยเปนคนมีอิสระเสรี แตก็จะตองอยูในกรอบของกฎหมาย ยิ่งวันดูจะยิ่งยากสําหรับคนสมัยใหมที่
จะยอมรับกฎเกณฆระเบียบขอบังคับ ซึ่งมักถือกันวากฎหมายเปนตัวกีดกันมิใหเปนตัวของตัวเองอยางสมบรูณ
อิสระภาพมีความสําคัญยิ่งใน “ดินแดนของคนมีอิสระเสรีและบานเรือนของคนกลา ” นักบุญเปาโลยืนยันวา
“พระคริสตเจาทรงปลดปลอยเราใหเปนอิสระเพื่อเสรีภาพ” (กท 5:1)
การเปรียบเทียบถอยคําในพระคัมภีรอาจจะชวยเราใหเขาใจคําวา
“อิสรภาพ”ไดดีขึ้น นักบุญเปาโลก
ลาวเชนกันวา “พระเจาทรงสงพระบุตรของพระองคเพื่อความปลดปลอยเราใหพนจากบทบัญญัติ เพื่อวาเราจะ
ไดรับสถานะของบุตรบุญธรรม” (กท 4 : 4-5) นี่เปนการบงบอกไวเปนนัย ๆ นักบุญเปาโลเขาใจอิสระภาพไมใช
แตเพียงเปน “การเปนอิสระจาก” แตเปน “อิสระที่จะ” นั่นคืออิสระที่จะรักพระเจาในฐานะเปนบุตรบุญธรรม
ของพระองค
ความรักตอพระเจาและเพื่อนพี่นองเปนบทบัญญัติยิ่งใหญซึ่งเกือบไมมีขอยกเวน กฎหมายอื่นตองถูก
ตรวจสอบดวยกฎอันยิ่งใหญแหงความรัก ซึ่งทุกกฎเปนเพียงการประยุกตใชกฎแหงความรักนั้น อาจมีกฎหมาย
ที่เลว ๆ ไดดังนั้นจะตองมีผูที่ไมเห็นดวยอยางรูตัว เราควรเคารพผูอื่นและเคารพมโนธรรมของเราเอง
กฎหมายบอกเราวา บุคคลที่มีเหตุผลเขาใจประยุกตกฎของความรักตอสถานการณที่อาจจะคลายคลึงกัน
กับของเราอยางไร เราจึงไมควรที่จะดูถูกปรีชาญาณแบบนั้นอยางงาย ๆ กฎหมายอาจจะเปนสัญญาณไฟใน
สภาพความเปนมนุษยที่สับสนวุนวายของเราก็เปนได
บทอานที่ 1 บสร 15 : 15-20
ปรีชาญาณของพระเจาบอกเราวา เราจะตองระวังถอยแถลงของนักจิตวิทยารวมสมัย ผูมักจะพยายาม
ผลักความรับผิดชอบของมนุษยออกไปจากความเลวรายที่เขากระทํา การลมสลายของอํานาจในครอบครัว
พระศาสนจักรและรัฐ อันเปนผลใหเกิดการเพิ่มขึ้นของอัตราความเสเพลในผูเยาว อาจจะมีความเกี่ยวของกับ
จิตวิทยาบางประเภทที่สอนกันมานับเปนเวลาหลายสิบป
พระคัมภีรตอนนี้ ไมไดปฎิเสธความจําเปนของมนุษย ที่จะตองมีพระหรรษาทานของพระเจา เพื่อเขา
จะไดเปนคนดี อีกทั้งไมไดปฏิเสธที่จะกําหนดวาสภาพแวดลอมบางประการอาจจลดความหนักหนวงของโทษ
ผิดในตัวบุคคลไปได แตโดยทั่วไป อิสรภาพของมนุษยหมายถึงวามนุษยสามารถเลือกความดีและหลีกเลี่ยง
ความชั่ว แนนอนเราไมอาจโทษพระเจาวาเปนเปนตนเหตุของความชั่วในโลก ถาหากวาโลกนี้อยูในภาวะที่เลว
ทราม ก็เปนเพราะมนุษยที่ทําใหเปนดังนั้น

ใหเราภาวนาพรอมกับผูประพันธเพลงสดุดีวา
“ความหมายของบทบัญญัติชัดหนักหนา โปรดสอนขา ฯ
ชี้ใหเห็นเขาใจมั่น แลวขาจะทําตามทุกยามครัน บัญญัติอันเปนแนวทางจัดวางตน อธิบายบทบัญญัติชัดถอยคําขา
ฯ จะทําตามไทในทุกหน ขาฯจะถือรักษาเปนเชนมงคล เต็มกมลลนจิตสนิทใจ” (สดุดี ตอบรับพระวาจา)
บทอานจากหนังสือบุตรสิรา
ถาทานตองการ ทานก็ปฏิบัติตามบทบัญญัติไดทานจะซื่อสัตยตอพระองคหรือไมขึ้นอยูกับทานพระองค
ทรงวางน้ํากับไฟไวตอหนาทานทานตองการสิ่งใดก็จงยื่นมือหยิบดวยตนเองทั้งชีวิตและความตายอยูตอหนา
มนุษยเขาเลือกสิ่งใดก็จะไดรับสิ่งนั้นพระปรีชาญาณขององคพระผูเปนเจายิ่งใหญพระองคทรงสรรพานุภาพและ
ทรงเห็นทุกสิ่งพระองคทอดพระเนตรเห็นผูยําเกรงพระองคทรงรูกิจการทุกอยางของมนุษยพระองคไมทรง
บัญชาผูใดใหเปนคนอธรรมพระองคไมทรงอนุญาตใหผูใดทําบาป
บทอานที่ 2 1คร 2 : 6 – 10
ไมมีใครตองการที่จะถูกมองวาโงเขลาหรือขาดความเขาใจ ปรีชาญาณเปนขุมทรัพยที่ยิ่งใหญ นักบุญ
เปาโลพูดถึงปรีชาญาณที่ไมเปนของโลกนี้ แตเปนปรีชาญาณในระดับที่สูงกวา เนื่องจากวาพระปรีชาญาณของ
พระเจาซอนอยูภายในปรีชาญาณนั้นการหยั่งรูดวยความเชื่อ อาจชวยเราใหตัดสินใจไดอยางถูกตองในชีวิต
เราควรภาวนาเพื่อวาพระจิตเจาจะประทานการวินิจฉัยแกเราในภาวะที่สับสนวุนวาย และเมื่อกฎหมาย
ที่มีอยูสะทอนใหเห็นสิ่งที่คนอื่นกระทํากฎหมายนั้นอาจเปนแนวทางนําไปใหพบวา อะไรเปนสิ่งที่พึ่งกระทํา
ดวยความรักในสถานการณชีวิตของเรา
บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ ฉบับที่หนึ่ง
พี่นอง เราพูดถึงปรีชาญาณในหมูผูที่เปนผูใหญแลว แตมิใชปรีชาญาณของโลกนี้หรือของผูปกครอง
โลกนี้ ซึ่งกําลังจะสูญสิ้นไป แตเรากลาวถึงพระปรีชาญาณของพระเจา เปนธรรมล้ําลึกอันซอนเรนซึ่งพระเจา
ทรงกําหนดลวงหนาไวกอนปฐมกาลสําหรับสิริรุงโรจนของเรา ไมมีผูปกครองโลกนี้ผูใดลวงรูพระปรีชาญาณนี้
เพราะถาเขารู เขาคงไมตรึงกางเขนองคพระผูเปนเจาผูทรงพระสิริรุงโรจน แตตามที่มีเขียนไวในพระคัมภีรวา
“สิ่งที่ตาไมเคยเห็น และหูไมเคยไดยิน และจิตใจของมนุษยคิดไมถึง คือสิ่งที่พระเจาทรงเตรียมไวสําหรับผูที่รัก
พระองค” นี่เปนสิ่งที่พระเจาทรงเปดเผยใหเรารูโดยทางพระจิตเจา เพราะพระจิตเจาทรงหยั่งรูทุกสิ่งแมกระทั่ง
สิ่งที่ลึกล้ําของพระเจา

พระวรสาร มธ 5 : 17-37 หรือ 5 : 20-22,27-28,33-34,37
พระเยซูเจาไมไดเสด็จมาเพื่อทําลายบทบัญญัติ แตเพื่อทรงตีความเสียใหมและยกขึ้นสูระดับที่ตาง
ออกไป พระองคทรงเนนวา เราควรสนใจไมเพียงแตในสิ่งที่เรากําลังกระทํา แตตองดูถึงเหตุจูงใจภายในอีกดวย
ซึ่งมีแตเราและพระเจาเทานั้นที่รู
เหตุจูงใจภายในนี้เองที่กอใหเกิดการเกลียดชังพระเจา หรือการกลับใจไปหาพระเจา และซึ่งเราตอง
รับผิดชอบ ในภาษาเสมิติกพระเยซูเจาทรงใชสํานวนชนิดที่ตัดกันแบบขาว-ดํา แตความคิดของพระองคที่สื่อ
นั้นชัดเจน นั่นคือ พระเจาทรงมีพระประสงคใหตัวตนเราทั้งครบอยูในความรักอยางสมบูรณ
บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว
เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสกับสานุศิษยวา
“จงอยาคิดวาเรามาเพื่อลบลางธรรมบัญญัติหรือคําสอนของบรรดาประกาศก เรามิไดมาเพื่อลบลาง แต
มาเพื่อปรับปรุงใหสมบูรณ เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ตราบใดที่ฟาและดินยังไมสูญสิ้นไป แมแต
ตัวอักษรหรือจุดเดียวจะไมขาดหายไปจากธรรมบัญญัติจนกวาทุกอยางจะสําเร็จไป ดังนั้น ผูใดละเมิดธรรม
บัญญัติเพียงขอเดียว แมเล็กนอยที่สุดและสอนผูอื่นใหละเมิดดวย จะไดชื่อวาเปนผูต่ําตอยที่สุดในอาณาจักร
สวรรค สวนผูที่ปฏิบัติและสอนผูอื่นใหปฏิบัติดวย จะไดชื่อวาเปนผูยิ่งใหญในอาณาจักรสวรรค “เราบอกทาน
ทั้งหลายวา ถาความชอบธรรมของทานไมดีไปกวาความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารยและชาวฟาริสีแลว
ทานจะเขาอาณาจักรสวรรคไมไดเลย
“ทานไดยินคํากลาวแกคนโบราณวา อยาฆาคน ผูใดฆาคนจะตองขึ้นศาล แตเรากลาวแกทานวา ทุกคน
ที่โกรธเคืองพี่นอง จะตองขึ้นศาล ผูใดกลาวแกพี่นองวา ‘ไอโง ’ ผูนั้นจะตองขึ้นศาลสูง ผูใดกลาวแกพี่นองวา
‘ไอโงบัดซบ’ ผูนั้นจะตองถูกปรับโทษถึงไฟนรก ดังนั้น ขณะที่ทานนําเครื่องบูชาไปถวายยังพระแทน ถาระลึก
ไดวาพี่นองของทานมีขอบาดหมางกับทานแลว “จงวางเครื่องบูชาไวหนาพระแทน กลับไปคืนดีกับพี่นอง
เสียกอน แลวจึงคอยกลับมาถวายเครื่องบูชานั้น จงคืนดีกับคูความของทานขณะที่กําลังเดินทางไปศาลดวยกัน
มิฉะนั้น คูความจะมอบทานแกผูพิพากษา และผูพิพากษาจะมอบทานใหผูคุม ซึ่งจะขังทานในคุก เราบอกความ
จริงแกทานวา ทานจะออกจากคุกไมได จนกวาทานจะชําระหนี้จนเศษสตางคสุดทาย
“ทานไดยินคํากลาวที่วา อยาลวงประเวณี แตเรากลาวแกทานทั้งหลายวา ผูใดมองหญิงดวยความใคร ก็
ไดลวงประเวณีกับนางในใจแลว ถาตาขวาของทานเปนเหตุใหทานทําบาป จงควักมันทิ้งเสีย เพราะเพียงแตเสีย
อวัยวะสวนเดียว ยังดีกวาปลอยใหรางกายทั้งหมดของทานตกนรก ถามือขวาของทานเปนเหตุใหทานทําบาป จง
ตัดมันทิ้งเสีย เพราะเพียงแตเสียอวัยวะสวนเดียว ยังดีกวาปลอยใหรางกายทั้งหมดตกนรก

“มีคํากลาววา ผูใดจะหยากับภรรยา ก็จงทําหนังสือหยามอบใหนาง แตเรากลาวแกทานทั้งหลายวา ผูใด
ที่หยากับภรรยา ยกเวนกรณีแตงงานไมถูกตองตามกฎหมาย ก็เทากับวาทําใหนางลวงประเวณี และผูใดที่แตงกับ
หญิงที่ไดหยาราง ก็ลวงประเวณีดวย
“ทานยังไดยินคํากลาวแกคนโบราณวา อยาผิดคําสาบาน แตจงทําตามที่ไดสาบานไวตอองคพระผูเปน
เจา แตเราบอกทานทั้งหลายวา อยาสาบานเลย อยาอางถึงสวรรค เพราะเปนที่ประทับของพระเจา อยาอางถึง
แผนดิน เพราะเปนที่รองพระบาทของพระองค
“อยาอางถึงกรุงเยรูซาเล็ม เพราะเปนนครหลวงของพระมหากษัตริย อยาอางถึงศีรษะของทาน เพราะ
ทานไมอาจเปลี่ยนผมสักเสนใหเปนดําเปนขาวได ทานจงกลาวเพียงวา ‘ใช’ หรือ ‘ไมใช ’ ที่เกินไปนั้นมาจาก
ปศาจ

