
ฝ่ายงานธรรมทูต
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.missionbkk.com   E-mail:  missionbkk@catholic.or.th   
Tel. 0 2681 3835,  08 4332 0803,  08 4332 0836 

บทเทศน์
เดือนตุลาคม 2019

จาก สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม 
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES

แปลสรุปโดย บราเดอร์อุดมศักดิ์ ว่องประชานุกูล

บทเทศน์ส�ำหรับพระสงฆ์ ตลอดเดือนตุลำคม 
“เดือนพิเศษเพื่อกำรแพร่ธรรม” ปี 2019



หนึ่งศตวรรษสมณลิขิต Maximum Illud

พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 15 ในปลายสงครามโลก ครั้งที่ 1 ทรงปรารถนา

และผลักดัน ให้เกิดกิจกรรมธรรมทูตใหม่ แก่พระศาสนจักร โดยให้ระมัดระวัง ไม่ให้ตกใน 

ความคิดชาตินิยม ทรงขอให้ทุกคนท�างานในเขตแพร่ธรรม ทุ ่มเทให้มากขึ้น เพื่อการ 

ประกาศข่าวดีสู่ปวงชน (Ad Gentes) ด้วยชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยการน�าข่าวดี แห่ง 

องค์พระเยซูเจ้าไปสู่โลก สู่ทุกคน

พระสันตะปาปา ฟรานซิส ประกาศให้พระศาสนจักรทั่วโลก เฉลิมฉลองเดือนพิเศษ

แห่งการแพร่ธรรม ในเดือนตุลาคม 2019 ทรงปลุกจิตส�านึกของพระศาสนจักรท้องถ่ิน  

ด้วยหัวข้อ “ได้รับการช�าระล้างในศีลล้างบาปและถูกส่งออกไป นั่นคือ พระศาสนจักร 

ขององค์พระครสิต์ต้องออกไปแพร่ธรรมในโลก” (ศษิย์พระครสิต์ ศษิย์ธรรมทตู) ทรงตรสัว่า  

“ต้องท�าให้พระศาสนจักรของพระเจ้าเป็นสากล ไม่แปลกตา-แปลกใจต่อใครทั้งสิ้น”  

ทรงชี้แนะ 4 มิติ ในการเจริญชีวิตอย่างเข้มข้นในเดือนพิเศษแห่งการแพร่ธรรมนี้

1. การพบปะส่วนตัวกับองค์พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์ชีพในพระศาสนจักร ในบูชา

ขอบพระคุณ, ในพระวาจาของพระเจ้า และในการภาวนาส่วนตัว และส่วนรวม

2. เรียนรู้พยานแห่งความเชื่อ นักบุญมรณสักขี และนักบุญธรรมทูต เป็นพิเศษพยาน

ชีวิตในพระศาสนจักรท้องถิ่น

3. เรียนรู้การอบรมแบบธรรมทูต ในเรื่องชีวิตจิต, เทววิทยา, หลักความเชื่อ และ 

พระคัมภีร์

4. ปฏิบัติความรัก กิจเมตตา แบบธรรมทูต

บทเทศน์ เดือนตุลาคม 2019 สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม จัดเตรียมเพื่อ

บรรดาพระสงฆ์ จะได้ใช้เพือ่กระตุน้จิตใจของครสิตชนในการร่วมมอืในการประกาศข่าวดขีอง 

พระคริสตเจ้า

ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ส�าหรับวันแพร่ธรรมสากล 2019

ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

พี่น้องชายหญิงที่รัก

 ส�าหรบัเดอืนตลุาคม 2019 น้ี พ่อขอให้พระศาสนจกัรท่ัวโลกตระหนกัและอทิุศตนด้านธรรมทูตโอกาสท่ีระลกึถึง 100 ปี ของสมณลิขติ  
Maximum Illud ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ท่ี 15 (เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 1919) ทรงมองการณ์ไกลแบบประกาศก  
ท�าให้พ่อตระหนักถึงความส�าคัญแห่งการฟื้นฟูการอุทิศตนด้านธรรมทูตของพระศาสนจักร กระตุ้นงานการเทศน์และน�าความรอดพ้นของ 
พระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนม์ และกลับคืนชีพอีกมาสู่โลก

 หวัข้อของสารฉบบัน้ีเหมอืนกบัเดือนธรรมทตูตุลาคม คอื ศษิย์พระครสิต์ ศษิย์ธรรมทตู: พระศาสนจกัรของพระครสิต์ พนัธกจิในโลก  
การฉลองเดอืนนีจ้ะช่วยเรา ประการแรกให้ค้นพบมติิด้านธรรมทูตของความเช่ือในพระเยซคูรสิตเจ้า ความเช่ือท่ีเราได้รบัในศลีล้างบาป ความ
สัมพันธ์ฉันลูกกับพระเจ้ามิใช่เป็นเรื่องส่วนตัวธรรมดาๆ แต่มีความสัมพันธ์เสมอกับพระศาสนจักร โดยอาศัยความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า 
พระบดิา พระบตุร และพระจิต เราพร้อมกบัพีน้่องชายหญงิอืน่มากมายเกดิมาสูช่วีติใหม่ ชวีติแบบพระเจ้านีม้ใิช่เป็นผลผลติเพือ่จ�าหน่าย เรา
ไม่บังคบัให้ใครมารบัศลีล้างบาปแต่เป็นสมบตัเิพือ่แบ่งปัน บอกต่อและประกาศ นีเ่ป็นความหมายของพนัธกจิ เราได้รบัของขวญันีฟ้รเีราจงึ
แบ่งปันฟรีๆ (เทียบ มธ. 10:8) โดยมิได้ตัดใครออกไป พระเจ้าปรารถนาให้ทุกคนรอดพ้นด้วยการมารู้จักความจริง และประสบเมตตาธรรม
ของพระองค์ โดยอาศัยศาสนบริการของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์สากลแห่งความรอดพ้น (เทียบ 1 ทธ. 2:4; พระศาสนจักร 48)

 พระศาสนจกัรมพีนัธกจิในโลก ความเชือ่ในพระเยซคูรสิตเจ้าช่วยให้เราสามารถเหน็ทกุสิง่ในทศันะเฉพาะ ตามทีเ่รามองโลกนีด้้วย
สายตาและหวัใจของพระเจ้า ความหวงัเปิดเราสูข่อบฟ้านรินัดรของชวีติพระเจ้าทีเ่รามส่ีวนร่วม ความรกัเมตตาซึง่เราได้ลิม้รสล่วงหน้าในศลี
ศกัด์ิสทิธิต่์างๆ และในความรกักนัฉนัพีน้่อง (ความรกัเมตตา) เร่งเร้าเราให้ออกไปจนถึงสดุปลายแผ่นดนิ (เทียบ มคา. 5:4; มธ. 28:19; กจ. 1:8;  
รม. 10:18) พระศาสนจักรที่มุ่งหน้าไปชายแดนห่างไกล เรียกร้องการกลับใจแบบธรรมทูตอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ บรรดานักบุญและ
บรรดาชายหญิงผูม้คีวามเชือ่มากมาย เป็นประจกัษ์พยานชวีติถงึข้อเทจ็จรงิว่า การเปิดใจอย่างไม่มข้ีอจ�ากดั การก้าวออกไปด้วยใจเมตตานี ้
เป็นไปได้จริงเพราะความรักผลักดัน มีความหมายลึกซึ้งในฐานะของขวัญ การเสียสละ และการได้ฟรี (เทียบ 2คร. 5:14-21) คนที่เทศน์
เรื่องพระเจ้าต้องเป็นคนของพระเจ้า (เทียบ Maximum Illud)

 ค�าสัง่เรือ่งธรรมทตูสมัผสัเราแต่ละคน พ่อมพัีนธกจิอย่างหนึง่เสมอ ท่านมพีนัธกจิอย่างหนึง่เสมอ ทุกคนผูไ้ด้รบัศลีล้างบาปกม็พีนัธกจิ 
อย่างหนึ่ง คนที่ตกหลุมรักไม่สามารถอยู่เฉยๆ พวกเขาต้องถูกดึงออกจากตนเอง เขาถูกดึงดูดและเขาก็ดึงดูดผู้อื่นกลับ เขามอบตัวเองให้ 
ผูอ้ืน่ และสร้างสมัพนัธภาพทีเ่ป็นการมอบชวีติ ตราบใดทีเ่ราเข้าใจความรกัของพระเจ้า ไม่มผีูใ้ดไร้ประโยชน์หรอืขาดความส�าคญั เราแต่ละคน 
มีพันธกิจสู่โลก เพราะเหตุว่าเราแต่ละคนเป็นผลความรัก ของพระเจ้า ถึงแม้พ่อแม่อาจทรยศต่อความรักด้วยการพูดโกหก เกลียดชัง และ 
ไม่ซ่ือสัตย์ต่อผู้ที่เขารัก พระเจ้าก็ไม่เคยเอาพระพรแห่งชีวิตกลับคืน ตั้งแต่นิรันดรพระเจ้าได้มุ่งหมายให้แต่ละคน ผู้เป็นลูกของพระองค์  
มีส่วนในชีวิตพระเจ้าและชีวิตนิรันดรของพระองค์ (เทียบ อฟ. 1:3-6) 

 เราได้รับชวีติน้ีในศลีล้างบาป ซึง่ท�าให้เราได้รบัพระพรความเชือ่ในพระเยซคูรสิตเจ้า ผูม้ชียัเหนอืบาปและความตาย ศลีล้างบาปให้
เราเกิดใหม่ มีภาพลักษณ์ของพระเจ้า และท�าให้เราเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร เป็นพระกายพระคริสตเจ้า ในความหมายนี้ศีลล้างบาป 
จ�าเป็นจริงๆ ส�าหรับความรอดพ้น เพราะช่วยเราให้มั่นใจว่าเราเป็นบุตรธิดาเสมอ และทุกหนแห่งในบ้านของพระบิดา ไม่เป็นก�าพร้า  
คนแปลกหน้าหรือทาส สิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงด้านศีลศักดิ์สิทธิ์ คริสตชน จะพบความสมบูรณ์ในศีลมหาสนิท ชายหญิงทุกคนยังมีกระแสเรียก 
และจุดหมายในการแสวงหาการกลับใจและความรอดพ้น เพราะศีลล้างบาปท�าให้ค�าสัญญาแห่งพระพรของพระเจ้าส�าเร็จ กล่าวคือท�าให้ 
ทกุคนเป็นบตุรชายบตุรสาวในพระบตุรนัน้ เราเป็นลกูของบดิามารดาตามธรรมชาตแิต่ในศลีล้างบาป เราได้รบัต้นก�าเนดิของบดิาและมารดาแท้  
ไม่มีใครสามารถมีพระบิดาโดยไม่มีพระศาสนจักรเป็นมารดา (เทียบ น.ซีเปรียน De Cath. Eccl, 6)

 พันธกิจของเรามีรากฐานในพระเจ้าพระบิดา และในพระศาสนจักรมารดาศักดิ์สิทธิ์ พันธกิจที่พระเยซูผู้กลับคืนพระชนมชีพได้
มอบในวันปัสกา โดยธรรมชาติในศีลล้างบาป พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายให้เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้าเพื่อการกลับคืนดี
ของโลก (เทียบ ยน. 20:19-23, มธ. 28:16-20) พันธกิจนี้เป็นส่วนของเอกลักษณ์ของเราฐานะคริสตชน เราต้องรับผิดชอบเพื่อทุกคน  
ทั้งชายและหญิงสามารถตระหนักถึงกระแสเรียกให้เป็นลูกบุญธรรมของพระบิดา เพื่อตระหนักในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล และเพื่อชื่นชมคุณค่า
ภายในของทกุชวีติมนุษย์ ตัง้แต่การปฏสินธจินถงึความตายตามธรรมชาต ิโลกยีะนยิมในปัจจบุนั เมือ่กลายเป็นการปฏเิสธพระเจ้าพระบดิา
ในประวตัศิาสตร์ของเรา กเ็ป็นอปุสรรคหนึง่ต่อภราดรภาพแท้ๆ ของมนษุย์ ซึง่พบได้ ในการเคารพซึง่กนัและกนัส�าหรบัชวีติของแต่ละบคุคล  
ปราศจากพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์ ความแตกต่างทุกประการก็ถูกลดมาสู่การขู่เข็ญ ท�าให้ไม่มีทางยอมรับกันฉันพี่น้องแท้ และไม่มีทาง
เกิดเอกภาพภายในมนุษยชาติ

(อ่านต่อ หน้าสุดท้าย)
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ศคย 8:20-23, สดด 87:1ข-7, ลก 9:51-56

ในบทอ่านที่หนึ่ง จากหนังสือของประกาศกเศคาริยาห์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการหล่อเลี้ยงความหวังให้กับ

ประชากรของพระเจ้า ผู้ซึ่งรอคอยการจาริกสู่กรุงเยรูซาเล็มเสร็จสมบูรณ์ไป เป็นส่วนหนึ่งของธรรมประเพณี

ท่ีว่าด้วยการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดพ้น ด้วยสาระส�าคัญของชาวยิวที่ก�าลังเฝ้าคอยพระเมสสิยาห์  

ณ เวลาสุดท้าย

หากจะกล่าวถึงการกลับใจของชนชาติทั้งหลายเพื่อกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเที่ยงแท้น้ัน ตาม 

ธรรมประเพณีของประกาศก จะเห็นได้ว่า แท้จริงแล้ว การกลับใจน้ีไม่ได้เป็นผลจากงานธรรมทูตโดย 

ชาวอิสราเอล แต่การกลับใจที่แท้จริงจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อ ประชากรของพระเจ้าทั้งหลายให้การตอบรับ 

องค์พระผู้เป็นเจ้า ด้วยจิตใจของพวกเขาเอง

เช่นเดยีวกนักบัพระวรสารของนกับุญลกูา เป็นการเดนิทางของพระเยซเูจ้าสู่กรงุเยรซูาเล็ม สอดคล้องกบั

เรือ่งราวของบรรดาประกาศกก่อนหน้านี ้ในเรือ่งของการกลบัใจของประชากรทัง้หลายมาหาองค์พระผูเ้ป็นเจ้า 

ด้วยภารกิจเดียวกัน คือ การจาริกที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อรับทรมาน ความตาย  

และการกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สาม พระองค์ได้เคยตรัสยืนยันไว้แล้วกับศิษย์ของพระองค์ เมื่อคร้ังที่ 

เปโตรทูลตอบว่า พระเยซูเจ้า พระองค์คือ พระเมสสิยาห์ บุตรแห่งมนุษย์ พระผู้ช่วยให้รอดพ้น

การช่วยให้รอดพ้นเป็นแผนการของพระเจ้า ส�าหรับชาวอิสราเอลและส�าหรับทุกชนชาติ ผ่านทางการ

กลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเยซู เป็นธรรมล�้าลึกแห่งความรอดพ้น ให้เราด�าเนินชีวิต เป็นประจักษ์พยาน

ยืนยัน ส่งเสริมและท�างานร่วมกัน เพื่อการกลับใจของประชากรทุกชนชาติให้มาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเที่ยงแท้  

พระเยซูเจ้าทรงกระท�าพันธกิจด้วยการเรียกศิษย์สิบสองคน พระองค์ทรงเริ่มก่อร่างสร้างพระศาสนจักร 

ด้วยการเรยีกให้ตดิตามพระองค์ในแบบพเิศษสดุ บรรดาศษิย์ไม่เข้าใจการเรยีกของพระองค์ แต่พวกเขากติ็ดตาม

พระองค์ไป แม้พวกเขาจะไม่เข้าใจ และบางครั้งก็คิดและตัดสินด้วยค�าพูดรวมถึงการกระท�าต่างๆ โดยตัวของ

พวกเขาเอง แต่ทั้งหมดนี้ คือ การเดินทางไปสู่การกลับใจอย่างแท้จริง เริ่มต้นด้วยการตอบรับเสียงเรียก และ

ผ่านทางการด�าเนินชีวิตต่อเนื่องไป 

01 ตุลาคม 2019
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึง นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู

วันที่
เนื้อความของพระวรสารตอนนี้กล่าวถึง การเดินทางของพระเยซูเจ้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งบ่งบอก 

ได้อย่างดีเกี่ยวกับบรรดาศิษย์ที่ค่อยๆ กลับใจอย่างต่อเนื่องทีละเล็กทีละน้อย ด้วยเหตุการณ์ต่างๆ ที่พวกเขา

ต้องประสบพบเจอ ด้วยการเดินทางไปพร้อมกับพระเยซูเจ้า คอยช่วยเหลือ อ�านวยความสะดวกให้กับพระองค์

ในเรื่องต่างๆ เพื่อพันธกิจของพระองค์ในการประกาศข่าวดี และน�าความรอดพ้นสู่มนุษย์ทั้งหลาย เหตุการณ์นี้

เป็นการเตรียมทางส�าหรับพระองค์ พระองค์จะเสดจ็ไปกรุงเยรูซาเล็ม  และทรงส่งผูน้�าสารไปล่วงหน้า คนเหล่านี ้

ออกเดินทางและเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวสะมาเรียเพื่อเตรียมรับเสด็จพระองค์  แต่ประชาชนที่นั่น 

ไม่ยอมรับเสด็จ เพราะพระองค์ก�าลังจะเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม (อาจเป็นเพราะชาวยิวกับชาวสะมาเรียเป็น 

ศตัรกูนั) เมือ่ยากอบและยอห์นศษิย์ของพระองค์เหน็ดงันีก้ท็ลูพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ทรงพระประสงค์

ให้เราเรียกไฟจากฟ้าลงมาเผาผลาญคนเหล่านี้หรือไม่” แต่พระองค์ตรัสว่า “บุตรแห่งมนุษย์มิได้มาเพื่อท�าลาย

ชีวิตมนุษย์ แต่มาเพื่อช่วยเขาทั้งหลายให้รอดพ้น” (ลก 9:56)

ดังนั้น การสอนค�าสอนของคริสตชน จึงย�้าเตือนเราให้ค�านึงถึงธรรมชาติแบบอย่างในการท�าพันธกิจ

ของพระเยซูเจ้า เมื่อหมู่บ้านชาวสะมาเรียไม่รับเสด็จพระองค์ พระองค์ก็ทรงพระด�าเนินต่อไปยังหมู่บ้านอื่น  

(ลก 9:56) นั่นคือ วิถีของการอภิบาล พระองค์ไม่ทรงต�าหนิชาวสะมาเรียในหมู่บ้านหนึ่งที่ปฏิเสธการรับเสด็จ

พระองค์ ด้วยเหตนุี ้พนัธกจิงานธรรมทตูของพระศาสนจกัรต้องปฏบิตัแิบบเดยีวกบัพระคริสตเยซู เพราะการกลบัใจ 

จะเกิดขึ้น และจะด�าเนินต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต ปล่อยให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดประตู เปิดทางสู่พันธกิจ  

และดลจติดลใจประชากรของพระองค์ ช่วงเวลาและวิธกีารทีน่�าไปสู่การกลับใจเป็นกจิการขององค์พระผูเ้ป็นเจ้า 

ส่วนหน้าที่ของพระศาสนจักร คือ การกลับใจเพื่อปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลา โดยให้พระจิตเจ้า และบุคคลที่

เป็นตัวแทนขององค์พระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงเป็นผู้น�าหนทาง
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นหม 2:1-8, สดด 137:1-6, มธ 18:1-5, 10

บทอ่านทั้งสองบทในวันนี้ ทั้งจากหนังสือเนหะมีย์และพระวรสารนักบุญมัทธิว ต่างก็ท�าให้เราเข้าใจถึง

รากฐานที่เห็นได้ด้วยจิตวิญญาณของงานธรรมทูตในยุคสมัยของเรา

ในบทอ่านท่ีหน่ึงน้ัน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าทรงเรียกเนหะมีย์ให้ไปปฏิบัติภารกิจในแคว้นยูดาห์  

แต่เดิมนั้น เนหะมีย์เป็นเพียงพนักงานเชิญถ้วยเสวยของพระราชาในราชวงศ์เปอร์เซีย หัวใจของเนหะมีย ์

แบกรับความเจ็บปวดแห่งความทรงจ�าที่กรุงเยรูซาเล็มถูกท�าลาย จึงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้า แล้วทูล 

พระราชา ขอทรงอนุญาตให้ไปยังแคว้นยูดาห์ เพื่อจะได้สร้างเมืองขึ้นใหม่ ด้วยเหตุนี้ ภารกิจของเนหะมีย์ คือ 

การสร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ ด้วยแสงสว่างแห่งความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า เนหะมีย์มีความกล้าหาญ 

สามารถทูลขอพระราชานุญาตเพื่อกระท�าตามพันธกิจน้ี เนหะมีย์น้ันเต็มไปด้วยความฉลาดรอบคอบ ซึ่งมี 

ความจ�าเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แท้จริงแล้ว พันธกิจนี้เป็นเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงน�า 

งานธรรมทูตก็เช่นเดียวกัน จ�าเป็นต้องท�าอย่างรอบคอบ แต่ความฉลาดรอบคอบและสติปัญญาของ

มนุษย์นั้นไม่เพียงพอ หากปราศจากพระหัตถ์ที่ทรงน�าขององค์พระผู้เป็นเจ้า งานธรรมทูตเกิดขึ้นได้เพราะ 

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกให้เราท�า

ส่วนเนื้อหาในพระวรสาร เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องเราให้เป็นเหมือนเด็กเล็กๆ เพื่อ

ให้เราสามารถท�าพันธกิจ แต่บาปแห่งความจองหองและเย่อหยิ่งในอ�านาจกลับท�าให้พันธกิจเส่ือมเสียไป  

ด้วยเหตนุี ้ใครกต็ามทีไ่ด้รบัเรยีกให้ปฏบิตัหิน้าทีท่�าพนัธกจิ จ�าเป็นต้องกลบัใจอย่างลกึซึง้ กลบักลายเป็นเหมอืน

เดก็เลก็ๆ แต่ไม่ได้หมายถงึมสี�านกึแบบเดก็ๆ สงัเกตได้จากตวัอย่างทีด่ขีองเนหะมย์ีทีต้่องมคีวามตระหนักรูพ้เิศษ

และถูกต้องแม่นย�า เช่นเดียวกับบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าทุกคน ซึ่งถูกเรียกสู่พันธกิจจ�าเป็นต้องมีความเชื่อ

และศรัทธาในพระเยซูเจ้า และไว้วางใจในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม ศิษย์ธรรมทูตต้องมีความไว้วางใจ มั่นใจใน 

ผู้ให้การอบรมสั่งสอน คือ พระคริสตเยซู

02 ตุลาคม 2019
วันพุธ สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงทูตสวรรค์ผู้อารักขา

วันที่
เช่นเดยีวกบัพระเยซเูจ้าซึง่เป็นพระบตุรของพระบดิาเจ้า ทีเ่ตม็ไปด้วยความตระหนกัรูถ้งึความเป็นจรงิที่

ก�าลังจะเกดิข้ึน มอบความไว้วางใจทัง้หมดตามพระประสงค์ของพระบดิาเจ้า ด้วยเหตนุี ้เราจ�าเป็นต้องเลยีนแบบ 

พระเยซูเจ้า คือ การเป็นศิษย์ที่ท�าพันธกิจตามที่เราได้รับเรียก คริสตชนที่มีใจเป็นเด็กเล็กๆ อย่างแท้จริง จะมี

ส�านึกตามแบบอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการ สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ในพันธกิจของพระองค์ที่ทรง

มอบความไว้วางใจทุกอย่างไว้กับพระบิดาเจ้า 

ดังนั้น การกลายเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท�าให้ศิษย์ธรรมทูตมีสัมพันธภาพกับพระเยซูเจ้า พระอาจารย์

และองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ในพระองค์ ศิษย์ทุกคนจะได้รับอภิสิทธิ์ว่าเป็นบุตรของพระบิดาเจ้า การนบนอบ

เชือ่ฟังเป็นผลจากความเชือ่ศรทัธาตามพนัธกจิทีเ่ราได้รบั แท้จรงิแล้ว ผูท้ีไ่ด้ชือ่ว่าเป็นบตุรธิดาของพระเยซูเจ้า  

ทุกคนที่เป็นศิษย์ของพระองค์ก็มีหน้าที่ธรรมทูตอยู่แล้ว เพราะทุกคนได้รับหน้าที่ให้ไปประกาศข่าวดี โดยม ี

เหล่าบรรดาทูตสวรรค์คอยส่งเสริมและร่วมงาน เช่นเดียวกับ ทูตสวรรค์ผู้อารักขาที่เราต่างมอบความไว้วางใจ

เสมอ 
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นหม 8:1-4ก, 5-6, 7ข-12 สดด 19:8-11 ลก 10:1-12

พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์เจ็ดสิบสองคน เหตุการณ์น้ีเกิดขึ้นหลังจากทรงเรียกอัครสาวกทั้งสิบสอง

ท่ีติดตามพระองค์ พันธกิจนี้เพื่อการเตรียมทางส�าหรับพระเยซูเจ้า พันธกิจเตรียมทางน้ีมีความหมายรวมถึง 

การสร้างชุมชนศิษย์พระคริสต์ ค�าสั่งสอนของพระเยซูเจ้าบ่งบอกถึงความเป็นตัวพระบุคคลของพระองค์

อย่างแท้จริง เปรียบเช่นเดียวกับการฟังธรรมบัญญัติของโมเสส ในบทอ่านที่หนึ่งเกี่ยวกับเอสราและเนหะมีย์  

ได้กล่าวถึงเอสราสมณะน�าหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสออกมาต่อหน้าชุมชนทั้งชายหญิงและเด็ก ที่มีวัยพอ

จะฟังเข้าใจได้ เอสราอ่านหนงัสอืทีล่านหน้าประตนู�า้ตัง้แต่เช้าตรูจ่นถงึเทีย่ง ประชาชนทัง้ปวงตัง้ใจฟังข้อความ

ที่อ่านจากหนังสือธรรมบัญญัติ ส่วนในชุมชนศิษย์พระคริสต์ พระองค์ก็ทรงอธิบายพระคัมภีร์เป็นดังข่าวดีแห่ง

พระวรสาร ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดหน้าที่ผู้อ่านและผู้อธิบายพระคัมภีร์ในชุมชนศิษย์พระคริสต์ การมอบหมายหน้าที่

ให้กับบรรดาศิษย์นั้น เป็นพันธกิจการประกาศเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้า พระเยซูเจ้าก็ทรงบอกกล่าวถึง 

วธิกีารท�าพนัธกจินีเ้ช่นเดยีวกนั พระองค์ทรงแนะน�าวธิกีารทีส่ามารถน�ามาใช้ได้ในทางปฏบิตัจิรงิ เช่น พระองค์

ทรงให้ความส�าคัญกับการเป็นธรรมทูตด้วยจิตใจโอบอ้อมอารี (ดู ลก 10:4-7) ให้ความเคารพต่อวัฒนธรรม 

ในเรือ่งการใช้เวลา (ด ูลก 10:4) พนัธกจิไม่ได้วดักนัทีจ่�านวน (ด ูลก 10:2) ให้เป็นผู้น�าสารแห่งสันตสุิข (ด ูลก 10:5) 

ด้วยท่าทขีองการเป็นผูป้ระกาศข่าวด ี(ด ูลก 10:8-9) นอกจากนี ้พระองค์ยงัทรงสอนวธิกีารตอบสนอง หากเกดิ 

การปฏเิสธหรอืไม่ยอมรบัการประกาศถงึพระอาณาจกัรของพระเจ้า (ด ูลก 10:10-11) พระเยซเูจ้าทรงแนะแนวทาง 

ในการท�าพันธกิจด้วยวิธีการเหล่านี้

เพราะพระเยซเูจ้าทรงทราบดว่ีา ธรรมทตูของพระองค์จะต้องถกูปฏเิสธ อย่างไรกด็ ีแม้ว่าจะเกดิการปฏเิสธ  

ไม่ยอมรับ หรือ แม้กระทั่งการเบียดเบียน แต่นั่นจะกลับกลายเป็นโอกาสให้เกิดพันธกิจของศิษย์ธรรมทูต ตาม 

พระประสงค์ของพระบิดาเพื่อความรอดพ้นส�าหรับมนุษย์ในโลกนี้ ดังนั้น ศิษย์ธรรมทูตต้องท�างานด้วยไฟแห่ง

ความรักเพื่อโลกนี้ เพื่อให้ทุกคนได้รับความรอดพ้น จงออกไปและเสาะหาชายหญิงทุกยุคทุกสมัย ในทุกที่  

เพื่อไม่ให้มีใครต้องพลาดจากการประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้นนี้

03 ตุลาคม 2019
วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

วันที่

บรค 1:15-22 สดด 79:1-5, 8 ,9 ลก 10:13-16

เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพันธกิจซึ่งคริสตชนทุกคนถูกเรียกให้ท�านั้น จะเป็นประโยชน ์

อย่างมาก หากเราเร่ิมต้นด้วยพระวาจาของพระเยซูเจ้าในพระวรสารประจ�าวันนี้ เป็นของนักบุญลูกา  

แล้วจึงกลับไปสู่บทภาวนา ในหนังสือของประกาศกบารุค จะท�าให้เราเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอล 

ผ่านทางความเชื่อในองค์พระคริสตเจ้าและการล้างบาป

เรือ่งราวในพระวรสาร เมือ่พระเยซเูจ้าทรงส่งศษิย์ของพระองค์ออกไปท�าพนัธกิจ จากนัน้ พระองค์ทรง

เตือนชาวบ้านในเมืองโคราซิน เบธไซดา และคาเปอรนาอุม ในแคว้นกาลิลี ชาวบ้านในเมืองเหล่านี้ ล้วนเคย

เหน็อศัจรรย์ทีพ่ระเยซเูจ้าทรงกระท�าระหว่างทีพ่ระองค์ทรงประกาศเรือ่งพระอาณาจกัรของพระเจ้า แต่พวกเขา 

กลบัไม่ยอมรบั เพราะขาดความเชือ่ พระเยซเูจ้าทรงยนืยนัเกีย่วกบัพนัธกจิการประกาศข่าวดนีัน้ รวมไปถึงเร่ือง

การพิพากษาของพระเจ้าซึ่งไม่อาจหลีกหนีพ้น ณ เวลาสุดท้าย อย่างไรก็ดี การกลับใจใช้ โทษบาปยังเปิดทาง 

อยู่เสมอ ผ่านทางพระเมตตาและพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้า พระเยซูเจ้าเป็นผู้ส่งสารและค�าเตือนว่า  

หากปฏิเสธศิษย์ของพระองค์ ก็เท่ากับปฏิเสธพระองค์เอง

ส่วนในบทอ่านที่หนึ่ง เป็นบทภาวนาของประกาศกบารุค เนื้อความในบทภาวนากล่าวถึง ความรู้สึก

ตระหนกัถงึประวตัศิาสตร์ของบาปทีไ่ด้เกดิตลอดทกุยคุทกุสมยัของชนชาตอิสิราเอลซึง่มปีรากฏอยูใ่นพระคมัภร์ี  

ตัง้แต่การปลดปล่อยบรรพบรุษุจากแผ่นดนิอยีปิต์ การไม่เชือ่ฟังองค์พระผูเ้ป็นเจ้า ละเลย ไม่ยอมฟังพระสรุเสยีง 

ของพระองค์ อนัน�ามาซึง่เหตรุ้าย แต่เมือ่หนักลบัมาพจิารณา นีค่อืการใช้โทษบาป และการเดนิทางสูก่ารกลบัใจ 

อย่างแท้จริง 

ด้วยเหตุนี้ จากประวัติศาสตร์ท�าให้เราเห็นว่า จะเป็นอย่างไรหากไม่มีองค์พระผู้เป็นเจ้า และท�าให้เรา

เข้าใจว่า ความเทีย่งธรรมเป็นพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้า ในบทภาวนาพรรณาถงึความบาปผดิเป็นสิง่ทีต่่อต้าน

องค์พระผูเ้ป็นเจ้าและพระวาจาของพระองค์ เพราะความไม่นบนอบเชือ่ฟัง ไม่ยอมฟังพระสรุเสยีงของพระองค์

จากเรื่องราวในพระคัมภีร์ของประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอส มาสู่เรื่องราวของพระศาสนจักรของเรา

ในยุคนี้ ได้รับการยืนยันผ่านทางความเชื่อในองค์พระคริสตเจ้า ดังค�าเตือนของพระเยซูเจ้าต่อเมืองต่างๆ ใน

แคว้นกาลลิ ีนัน่มใิช่ค�าตดัสนิด้วยการตดัขาด ส่วนการเนรเทศของชนชาตอิสิราเอลก็ไม่ใช่บทสรุปของเร่ืองราว

ทั้งหมด แต่เป็นการเดินทางสู่การกลับใจ แน่นอนว่า นั่นเป็นพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้า

04 ตุลาคม 2019
วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา 
ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี

วันที่
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บรค 4:5-12, 27-29 สดด 69:33-37 ลก 10:17-24

พระวรสารในวนันีเ้ล่าถงึศษิย์ทัง้เจด็สบิสองคนกลับมาจากพนัธกจิด้วยความชืน่ชมยนิด ีทลูพระเยซเูจ้าว่า 
“แม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามของพระองค์” (ลก 10:17) พระองค์ตรัสตอบว่าด้วยความยินดี
เช่นเดียวกันว่า “เราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบ” (ลก 10:18) พระเยซูเจ้าทรงให้อ�านาจแก่ศิษย์ที่จะ
เหยียบงูและแมงป่อง มีอ�านาจเหนือก�าลังทุกอย่างของศัตรู ไม่มีอะไรจะท�าร้ายท่านได้ (ดู ลก 10:19) อย่างไร
ก็ตาม พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราว่า พันธกิจจะยากล�าบาก แต่ด้วยพระจิตเจ้า และพระหรรษทานของพระองค์
จะมชียัชนะเหนอือ�านาจของความชัว่ร้ายในโลก พระองค์ทรงเตอืนเราด้วยว่า “อย่าชืน่ชมยนิดทีีปี่ศาจอ่อนน้อม
ต่อท่าน แต่จงชืน่ชมยนิดมีากกว่าทีช่ือ่ของท่านจารกึไว้ในสวรรค์แล้ว” (ลก 10:20) ดเูหมอืนเป็นความชอบธรรม
ทีศ่ษิย์ของพระครสิตเจ้าจะภมูใิจและมคีวามสขุกับความส�าเรจ็ในพนัธกิจประกาศข่าวด ีแต่ทีม่าของความชืน่ชม
ยินดีนี้ควรจะคงอยู่ตลอดกาล เราต้องมีความชื่นชมยินดีในความรอดพ้นและความหวัง 

ความหมายทีแ่ท้จรงิทีว่่าชือ่ของท่าน “จารกึไว้ในสวรรค์แล้ว” (ลก 10:20) ตามส�านวนฮบีร ูหมายความว่า  
ได้รับการรับรองจากพระเจ้าแล้วว่า เป็นประชากรในสวรรค์ บ้านแท้ หรือ พระอาณาจักรที่พระเยซูเจ้าได้เชิญ
พวกเขาเริ่มด้วยการส่งผู้ประกาศข่าวดีออกไป ในบริบททางประวัติศาสตร์ของพระเยซูเจ้า บรรดาศิษย์ที่ถูกส่ง
ออกไปท�าพนัธกจิ เป็นเหมอืนเดก็ๆ ไม่เพยีงแต่เพราะพวกเขาเป็นธรรมทตูรุน่บกุเบกิเท่านัน้ แต่พวกเขายงัไม่ได้
รบัการเรยีนรูอ้บรมในเรือ่งของพระเจ้าอย่างเพยีงพออีกด้วย แน่นอนว่าพวกเขาไม่มคีวามรูเ้ท่า รบับ ีธรรมาจารย์  
หรือผู้น�าชาวยิวคนอื่นๆ แต่นี่ก็ไม่ได้ท�าให้คุณค่าของการอบรมให้ความรู้ในเรื่องพระเจ้าลดน้อยลง เพราะเรา
สามารถรบัรูไ้ด้ว่า การพบกบัพระเจ้าพระองค์จรงิ ย่อมเป็นพระพรแท้จากพระเจ้าเสมอ ดงันัน้ ความเชือ่ศรทัธา
ในพระองค์จะเป็นรากฐานที่แข็งแรงส�าหรับทุกพันธกิจ

สัมพันธภาพระหว่างพระเยซูเจ้ากับพระบิดามีพลานุภาพในการเชื้อเชิญเราให้เข้าสู่ความสัมพันธ์กับ
พระเจ้าด้วย เราจ�าเป็นต้องค้นหาความหมายทีแ่ท้จรงิของพนัธกจิของพระบดิาและพระบตุรซึง่เป็นหน่ึงเดยีวกนั
ในความรัก ด้วยเหตุนี้ ในพระวรสารวันนี้ เราได้รับเชิญให้เข้าร่วมสัมพันธภาพเดียวกันอย่างลึกซึ้งย่ิงขึ้น  
เมื่อเรามีพระพรความรักของพระเจ้า เราก็สามารถมอบให้กับผู้อื่น

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ เรียกร้องเราให้พิจารณาถึงพันธกิจที่มีความแตกต่างกัน และให้มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะค้นหาความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าที่พระองค์ทรงเผยแสดงให้เรารู้ เราสามารถรับรู้ถึงพระองค์
ด้วยความเช่ือศรัทธาตามวิถีทางที่พระองค์ทรงน�าเรา ปล่อยให้พระจิตเจ้าท�าพันธกิจของพระองค์ผ่านทางเรา 
ความเป็นหนึ่งในความรักของบรรดาศิษย์ธรรมทูตกับพระเยซูเจ้า และเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดามอบความ
ชืน่ชมยนิด ีความรกั และความกระตอืรอืร้นต่องานธรรมทตู ยิง่ไปกว่าน้ัน เราสามารถชืน่ชมยนิดใีนความส�าเรจ็  
ศิษย์ธรรมทูตสามารถชื่นชมยินดีในความรัก ความเป็นหน่ึงเดียวกันกับพระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้า  
ในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งชื่อได้ถูกจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว

05 ตุลาคม 2019
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

วันที่

ฮบก 1:2-3; 2:2-4 สดด 95:1-2, 6-9 2 

ทธ 1:6-8, 13-14 ลก 17:5-10

พระวรสารในวนันีน้�าเสนอเรือ่งราวทีใ่ห้ความส�าคญักบัความเชือ่ ด้วยอปุมาสัน้ๆ เกีย่วกบับทบาทหน้าที่

ของผู้รับใช้ของพระเจ้า ดังพระวรสารตามค�าบอกเล่าของนักบุญลูกา อย่างไรก็ตาม เมื่อเราพิจารณาไตร่ตรอง

ถงึความเป็น ครสิตชนนัน้ได้รบัการเรยีกมาสูพ่นัธกจิ เราเป็นหนึง่เดยีวเหมอืนกบัศษิย์พระคริสต์ ดงัทีอ่คัรสาวก

วอนขอจากพระเยซูเจ้าว่า “โปรดเพิ่มความเชื่อให้พวกเราเถิด” (ลก 17:5)

เพือ่ทีจ่ะมคีวามเช่ือเพิม่มากขึน้ หมายถงึ ความต้องการให้ชีวิตฝ่ายจติวิญญาณเตบิโตขึน้ พระเยซเูจ้าทรง

ยกตวัอย่างเปรียบเทยีบด้วยภาพของเมลด็มสัตาร์ดซึง่มขีนาดเลก็มาก และต้นหม่อนกลางทะเล นัน้หมายความว่า  

ความเชื่อไม่ได้วัดจากหลักเกณฑ์ของมนุษย์ แต่เป็นการหยั่งเห็นของมนุษย์ที่ไม่สามารถเข้าใจได้ เหมือนกับ 

ต้นหม่อนกลางทะเล ความเชือ่มพีืน้ฐานอยูท่ีค่วามไว้วางใจในพระเจ้าและแผนการของพระองค์ ธรรมทตูทกุคน

ต่างได้รับประสบการณ์ด้วยผลที่เกิดจากการกระท�าของพระเจ้าในสภาพการณ์ต่างๆ พระวรสารในวันนี้ท้าทาย

เราให้เชื่อในพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจ ด้วยการจ�ากัดการใช้เหตุผลและส�านึกแบบมนุษย์

ครัน้บรรดาอคัรสาวกทลูองค์พระผูเ้ป็นเจ้าว่า “โปรดเพิม่ความเชือ่ให้พวกเราเถิด” (ลก 17:5) ลกูาเรียก

ศิษย์ทั้งสิบสองที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกให้มาท�าพันธกิจของพระองค์ว่า “อัครสาวก” (apostle) ซึ่งเป็นค�าที่มี 

ความหมายว่า “ถูกส่งออกไป” (sent) ขณะที่ในพระวรสารเล่มอื่นๆ นั้น เรียกพวกเขาว่า เป็นกลุ่มศิษย์ของ 

พระเยซูเจ้าเท่านั้น ลูกาใช้ค�าว่า “อัครสาวก” 6 คร้ังในพระวรสารของเขา และ 28 ครั้งในหนังสือกิจการ 

อัครสาวก พวกเขาได้รับการเลือกจากพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเลือกและส่งพวกเขาออกไปประกาศข่าวดี 

เพราะฉะนัน้ บรรดาอคัรสาวกจงึเป็นพยานรูเ้หน็อย่างเป็นทางการในเรือ่งข่าวดทีีอ่งค์พระผูเ้ป็นเจ้าทรงกลบัคนื 

พระชนมชีพ ตามความเข้าใจเช่นนี้ พวกเขาน่าจะมีความเชื่อมากพอ เพราะพวกเขาเป็นประจักษ์พยานส�าคัญ 

รู้เห็นเกี่ยวกับการเทศน์สอนและอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระท�า (ดู ลก 18:31) ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็ยัง

คงเกิดความสงสัยและขาดความเชื่อ (ดู ลก 24:11, 25,38-39) และในตอนนี้ พวกเขาอ้อนวอนขอพระเยซูเจ้า

ให้ทรงเพิ่มพูนความเชื่อว่า พระองค์คือพระเจ้าเที่ยงแท้

06 ตุลาคม 2019
วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

วันที่
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ในฐานะที่เราท�าพันธกิจประกาศข่าวดี เราจ�าเป็นต้องยอมรับด้วยความสุภาพถ่อมตนว่า เรายังขาด 

ความเชื่อ บางทีพระเจ้าไม่ได้บอกกับเราว่า “ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด และพูดกับต้นหม่อนต้นนี้ว่า 

‘จงถอนรากแล้วไปขึ้นอยู่ในทะเลเถิด’ ต้นหม่อนต้นนั้นก็จะเชื่อฟังท่าน” (ลก 17:6) แท้จริงแล้ว พระเยซูเจ้าทรง

ท�าอศัจรรย์หลายครัง้ ต่อหน้าบรรดาอคัรสาวก แต่น้ันก็ยงัไม่ได้เพ่ิมพนูความเชือ่ของพวกเขา ทว่าส่ิงทีส่�าคญัคอื 

พวกเขามีความสุภาพถ่อมตน ที่จะวอนขอความเชื่อจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ ดังนั้น ในพิธีบูชาขอบพระคุณ 

เราอยู่ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เสด็จกลับคืนพระชนมชีพ ให้เราวอนขอความเชื่อที่จ�าเป็นจากพระองค์

ในชีวิตประจ�าวันสมัยของพระเยซูเจ้านั้น เมื่อนายส่ังผู้รับใช้ต้องท�าตาม เช่น ผู้รับใช้ต้องท�างานบ้าน

ต่อจากงานในไร่โดยไม่ได้มีเวลาหยุดพัก พระเยซูเจ้าต้องการให้เรารับรู้ว่า พระเจ้าทรงหวังว่าเราจะท�าพันธกิจ

ซึ่งพระองค์ทรงเรียกและมอบหมายให้ท�าด้วยความจริงจังและจริงใจ ท�าให้ทุกคนในโลกรู้จักองค์พระคริสตเจ้า

ทั้งบทอ่านทั้งสองในวันนี้ ก็ให้ข้อคิดเกี่ยวกับความเชื่อเช่นเดียวกัน แต่แตกต่างกันในเรื่องของมุมมอง

ต่อความเชื่อ ประกาศกฮาบากุกยืนกราน โดยเปรียบเทียบถึงความแตกต่างระหว่างผู้ที่ใช้ความรุนแรงน�ามา

ซึ่งความขัดแย้ง กับผู้ที่ไว้วางใจในพระเจ้า นี่เป็นความซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ และเรียบง่าย จะท�าให้พวกเขามีความ

ชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้า ขณะที่เปาโลกลับมาหาพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงความรัก ทรงน�าเขากลับเข้ามาสู่

สัมพันธภาพกับพระองค์ เปาโลรับรู้ได้ว่า ความไว้วางใจในอ�านาจของพระเจ้ามีผลในองค์พระคริสตเจ้า เปาโล

ได้พบกับอิสรภาพและความศรัทธาในความสัมพันธ์กับพระเจ้า รวมทั้งผู้มีความเชื่อในรุ่นต่อๆ มา ต่างก็ออกไป

ประกาศข่าวดีถึงความรักของพระเจ้า และการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นโดยพระเยซูเจ้า ทั้งนี้ ความเชื่อท�าให้เราให้

เปลี่ยนแปลงตนเองด้วยความรัก การเปิดใจรับความเชื่อท�าให้เราสามารถเป็นผู้ให้ความรักกับผู้อื่นก่อน ท�าให้

ชีวิตของเราขยายกว้างออกไปด้วยการแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นๆ

ยนา 1:1-2:2,11 ยนา 2:3-5,8 ลก 10:25-37

พระวรสารในวนันี ้ลกูาเล่าถงึพระเยซูเจ้าต้องเผชญิหน้ากบันกักฎหมายทีท่ลูถามพระองค์ เป็นการทดสอบ

เพื่อจับผิดพระองค์ แท้จริงแล้ว พระเยซูเจ้าทรงถูกทดลองตั้งแต่เร่ิมต้นภารกิจของพระองค์ เมื่อพระจิตเจ้า 

ทรงน�าพระองค์ไปยังถิ่นทุรกันดาร  ทรงถูกปีศาจผจญถึงสามครั้งด้วยกัน (ดู ลก 4:1-2) แต่พระองค์ทรงรู้ว่า  

นักกฎหมายก�าลังคิดและท�าสิ่งใด พระองค์จึงทรงเล่าอุปมาเรื่อง ชาวสะมาเรียผู้ใจดี ซึ่งเราต่างคุ้นเคยกับ 

เรื่องราวดังกล่าว ในการตอบค�าถามนักกฎหมายที่ว่า “จะต้องท�าสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร” 

จึงเกิดค�าถามชวนให้ไตร่ตรองต่อไปว่า เรื่องอุปมานี้สอนอะไรกับเรา ในฐานะที่เราได้รับเรียกให้ท�า 

พันธกิจ ค�าตอบน่าจะเป็นการกอบกู้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้เข้าใกล้กับพระเจ้าผู้ทรงความดี ผ่านทาง 

ความเชือ่ในองค์ พระครสิตเจ้า แท้ทีจ่รงิแล้ว ชาวสะมาเรยีในเรือ่งอปุมาไม่ได้ใจดเีพราะตวัของเขาเอง เขาเป็น

คนใจดีได้ เพราะเขาคิดและท�าเลียนแบบให้เหมือนกับพระเยซูเจ้า เขาใจดีด้วยความส�านึกถึงคุณความดีของ 

องค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเราจะได้รับจากพระองค์ผ่านทางความเชื่อ

07 ตุลาคม 2019
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา 
ระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประค�า

วันที่
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ยนา 3:1-10 สดด 130:1ข-2,3-4กข,7-8 ลก 10:38-42

“จงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์นครใหญ่ และประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้า” (ยนา 3:2) พระเจ้า

ทรงเผยพระวจนะแก่โยนาห์เป็นค�ารบสอง หลังจากโยนาห์ได้บ่ายเบี่ยง เขาพบว่าตนเองต้องเผชิญหน้ากับ

พระบัญชาจากพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงลืมและทรงยืนยันการเรียกเขาด้วยงานธรรมทูต ครั้งนี้โยนาห์

ไม่สามารถท่ีจะหลีกหนีพันธกิจนี้ได้อีกต่อไป พันธกิจการออกไปประกาศเตือนประชาชนชาวนีนะเวห์ เราลอง

พิจารณาไตร่ตรองดูตัวของเราเอง ว่าบ่อยครั้งแค่ไหนที่เราได้ประพฤติเช่นเดียวกับโยนาห์ บ่อยแค่ไหนที่เรา 

พยายามหาข้อแก้ตัวเพื่อหลีกเลี่ยงงานธรรมทูตของเราอันเป็นหน้าที่ของคริสตชน ในโลกที่เราอาศัยอยู่  

เราคริสตชนถกูส่งออกไปเพือ่ท�าพนัธกจินี ้ออกไปหาและพบปะกบัคนต่างศาสนา ต่างความเชือ่ซึง่เราพบได้ทกุที  

ท่ีนครนีนะเวห์ โยนาห์ยืนร้องประกาศตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า นีนะเวห์นั้นเป็นนครใหญ่มาก  

หากเดนิข้ามเมอืงก็กนิเวลาสามวนั งานธรรมทตูเพือ่การประกาศข่าวดใีนโลกกด็ยูิง่ใหญ่เช่นกนัส�าหรบัเรา เพราะ 

เราต้องพบเจอกับคนเชื่อยาก และดูเหมือนจะไม่ยอมรับ รูปแบบการใช้ชีวิตในสมัยใหม่ สังคมบริโภคนิยม  

การเร่งรีบเพื่อหาเงินทอง และความสุขจอมปลอม ก็เปรียบเหมือนนีนะเวห์ นครใหญ่นั้น

โยนาห์ถกูส่งเข้าไปในนครนนีะเวห์ เพือ่ไปพบกบัชาวเมอืงด้วยท่าทขีองประกาศก และการเทศน์สอนของเขา  

เพือ่ให้ชาวเมอืงกลบัใจ เช่นเดยีวกบัพระบดิาเจ้ากท็รงส่งพระเยซเูจ้าเข้าไปในเมอืง ในบ้านของมาร์ธา และมารย์ี  

ความน่าชืน่ชมยนิดทีีช่าวนนีะเวห์กลบัใจโดยไม่ได้คาดฝันช่วยปลุกใจในการท�าพันธกิจน้ีของโยนาห์ เช่นเดยีวกบั

ความชืน่ชมยนิดด้ีวยหน้าทีร่บัใช้ของมาร์ธาและมารย์ีได้น่ังฟังพระเยซ ูพระอาจารย์เจ้า พวกเธอได้ท�าหน้าทีก่าร

เป็นศิษย์ธรรมทูต ศิษย์พระคริสต์อย่างแท้จริง

08 ตุลาคม 2019
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

วันที่
การก้าวข้ามธรณีประตูของบ้านเปรียบเสมือนกับการเข้าสู่หัวใจแห่งสัมพันธภาพและการค้นพบด้วย

ความชืน่ชมยนิดแีละด้วยความรกั การกระทบกระทัง่น�าความบอบช�า้และความเปราะบางในการด�าเนนิชวีติของ

คนในครอบครวั เราทกุคนเป็นมนษุย์ทีม่เีนือ้หนงั ความจรงิทีถ่กูเผยแสดงนีป้ระสานความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์

กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่ในประวัติศาสตร์ของเรา พระองค์ทรงอยู่ใกล้เรา พระองค์สามารถเข้ามาเยี่ยมบ้าน 

ของเรา ลึกสู่หัวใจของเรา ในความเป็นจริง พระเยซูเจ้าเสด็จพระด�าเนินไปตามหนทางของพระองค์ มุ่งสู ่

กรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับความตายและกลับคืนพระชนมชีพ แต่พระองค์ก็ทรงแวะบ้านของมาร์ธาและมารีย์ เพื่อที่

จะก้าวข้ามธรณีประตูในหัวใจของพวกเขา

ที่บ้านเบธานี เป็นบ้านแห่งมิตรภาพและความรัก อันเผยแสดงให้เราเข้าใจถึงความเป็นมนุษย์ของ 

พระคริสตเยซู พระองค์ทรงเข้าใจถึงความทุกข์ยากล�าบาก พระองค์ทรงร�่าไห้ ทรงคอยฟัง ทรงปลอบโยน  

ทรงเทศน์สอน ทรงเช็ดน�า้ตา และทรงมอบพระองค์เองเป็นอาหารและเครื่องดื่มในพิธีบูชาขอบพระคุณ นั่นคือ 

ความหมายของ “การเข้าบ้าน” พระเยซูเจ้าทรงเข้าไปในบ้านเบธานีอย่างสนิทสนม ทรงแสดงตนเป็นเพื่อน

อย่างเป็นกันเองด้วยจิตใจและสัมพันธภาพทั้งด้วยการมีชีวิตและความตาย (ดู ยน 11) พันธกิจนี้ได้รับมอบจาก

พระบิดา พระเยซูเจ้า พระองค์เองทรงปฏิบัติตามอย่างบริบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ พระองค์ทรงเรียกเราให้หันกลับมา

คิดไตร่ตรองและกระท�าตามแบบภาพลักษณ์ของสตรีผู้ซึ่งกระตือรือร้นในการรับใช้ แสดงออกด้วยความมีน�้าใจ

และโอบอ้อมอารีเพื่อพระคริสตเจ้า ด้วยการเป็นศิษย์ธรรมทูต เพื่อน�าความรอดพ้นมาสู่เราทุกคน

หน้าที่ของมาร์ธาและมารีย์นั้นแตกต่างกันแต่ส่งเสริมกัน ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังเจตนาแห่งความตั้งใจ

และเอาใจใส่ เพื่อรับรองบุคคลที่มีความพิเศษสุดเพียงหนึ่งเดียว คือ องค์พระเยซูเจ้า ผู้ที่มาเคาะประตูเรียก  

(ดู วว 3:20) สตรีทั้งสองกระท�าในสิ่งที่แตกต่างกัน คือ การรับใช้ กับ การฟัง แสดงให้เห็นถึงการท�าหน้าที่ 

เสริมกันมากกว่า จะเป็นความขัดแย้งกัน 

ในพันธกิจซึ่งพระเยซูเจ้าทรงมอบหมายให้กับพระศาสนจักรดูแลเพื่อความรอดพ้นของมนุษย์ในโลกนี้  

พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องเราให้เดินเข้าสู่หัวใจของทุกคนที่ได้รับฟังพระวาจาของพระเจ้า ด้วยการบริการช่วย

เหลือกันฉันพี่น้อง ด้วยการประกาศเร่ืองการกลับคืนพระชนมชีพ และการเฉลิมฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณ 

อนัน�าไปสูก่ารคนืด ีซึง่จะก่อให้เกดิความเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั เหตกุารณ์ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ทีบ้่านเบธานใีห้ข้อคดิ

กับเรา เพื่อให้เราท�าตนให้บริสุทธิ์และให้เรารู้จักฟังอย่างเอาใจใส่ รู้จักบริการช่วยเหลือ และมีความเชื่อศรัทธา

ในเร่ืองการส้ินพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็น

เพื่อนของเรา
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พระวรสารในวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงสอนให้อธิษฐานด้วยบท ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย ซึ่งเป็น
มากกว่าบทภาวนา ดังที่ แตร์ตูเลียน ปิตาจารย์ของพระศาสนจักรได้กล่าวไว้ว่า เป็นบทสรุปของพระวรสาร
ทั้งหมด เพราะเราสามารถพบหลักการ ความหวัง และความจ�าเป็นที่ขาดไม่ได้ในการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า

พระวรสารนักบุญลูกา แสดงให้เห็นถึงพระพรของการเรียกพระเจ้าว่า พระบิดา ซึ่งการเรียกพระเจ้า
ว่าพระบิดานั้น มีปรากฏในพันธสัญญาเดิม ทั้งในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ (ฉธบ 32:6) ประกาศกมาลาคี  
(มลค 2:10) ประกาศกเยเรมีย์ (3:19, 31:9) และเพลงสดุดี (103:13) แต่พระเยซูเจ้าทรงเรียกพระเจ้าอย่าง 

สนิทสนมและอ่อนโยนเหมือนเด็ก ว่า อับบา พระบิดา เพราะพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตร ขณะที่พระเยซูเจ้าก�าลัง

สอนวิธอีธษิฐานภาวนาแก่ศิษย์ พระองค์ทรงเชือ้เชญิพวกเขาให้หนัหน้าเข้าหาพระเจ้า ซึง่มภีาพลกัษณ์ของบดิา

ผูท้รงความรกัและเมตตาตลอดกาลไม่มทีีส่ิน้สดุ พนัธกจิของพระเยซเูจ้าด้วยความเชือ่ศรทัธาและการอธษิฐาน

ภาวนาน�าเราเข้าสู่ความเป็นบิดาและบุตรของพระเจ้า อันเป็นรากฐานแห่งสัมพันธภาพของกันและกันเฉกเช่น

เป็นฉันพี่น้อง

การอธิษฐานภาวนาเป็นประสบการณ์ด้วยความสัมพันธ์กับพระบิดาเจ้า กับพระคริสตเยซูในพระจิตเจ้า  

บทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายคือสาระส�าคัญของพระวรสาร ท�าให้เรารู้และเข้าใจหลักเกณฑ์พื้นฐาน 

ของการท�าพันธกิจ พระหรรษทานจากการพึ่งพาพระเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกับการเข้าหาพระบิดา ท�าให้เรา 

ทั้งหลายกลายเป็นพี่น้องกัน เรามีหน้าที่สักการะพระนามของพระบิดาด้วยพระหรรษทานของพระองค์ ในการ
ร่วมก่อสร้างพระอาณาจักรของพระองค์ การอวยพรด้วยการประทานอภัยจากพระบิดาเจ้า ท�าให้เราตระหนัก
ถงึความจ�าเป็นมากมายในชวีติของเรา และช่วยเสรมิสร้างสนบัสนนุให้เกดิการคนืดอีย่างแท้จรงิ ซึง่ไม่เพยีงแต่

น�าเราให้รู้จักการให้อภัยเท่านั้น แต่ยังช่วยลบล้างบาปอีกด้วย

ภาพลกัษณ์ความเป็นบดิาของพระเจ้าเผยแสดงให้เราเหน็ชดัแจ้งในองค์พระครสิตเยซ ู(ด ูยน 12:45, 14:9)  

ท�าให้ชมุชนศษิย์ธรรมทตูเป็นครอบครวัอย่างแท้จรงิ ทีซ่ึง่ทกุคนได้รบัเชญิให้เข้าร่วมในพระแท่นบชูาขอบพระคุณ
และฟังพระวาจาของพระเจ้า เป็นพันธกิจในการตอบแทนคุณพระบิดา ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงมอบพันธกิจของ
พระองค์ให้กับเรา นั่นคือ พันธกิจในพระศาสนจักรของพระองค์เพื่อน�าความรอดพ้นให้กับมนุษย์ทุกคนในโลก 

(ดู ยน 8) ถ้าหากความเป็นบิดามีที่มาจากพระเจ้าแล้วนั้น (ดู อฟ 3:14-21) ในพระศาสนจักรของพระบิดาเจ้า 
กบัพระบตุรผูท้รงกลบัคนืพระชนมชพีด้วยพระจติเจ้า ก่อก�าเนิดเราทัง้หลายข้ึนใหม่ให้เป็นบุตรชายและบุตรสาว 
ซึ่งมีพระบิดาเดียวกันผ่านทางศีลล้างบาป พระอาณาจักรของพระเจ้าส�าเร็จไปแล้วโดยพระเยซูเจ้าด้วยปัสกา 
ของพระองค์ ก่อก�าเนิดเป็นเมล็ดพันธุ์บนโลกในพระศาสนจักร น�าความรอดพ้นจากพระเจ้ามาสู่เราทั้งหลาย

09 ตุลาคม 2019
วันพุธ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา 
นักบุญดิโอนีซีโอ และเพื่อนมรณสักขี นักบุญยอห์น เลโอนาร์ดี

วันที่

มลค 3:13-20ข  สดด 1:1-4, 6  ลก 11:5-13

พระวรสารในวนันี ้ให้ข้อคดิในเรือ่งมติรภาพอย่างชดัเจน ด้วยแบบอย่างของพระเยซเูจ้าในการเข้าหาคนอืน่  

ด้วยมิตรภาพ แสดงให้เห็นถึงความรักของพระเยซูเจ้าต่อผู้คนหลากหลายประเภท เช่น คนโรคเรื้อน คนง่อย  

คนบาป คนเก็บภาษี นายร้อย หญิงม่าย คนถูกปีศาจสิง คนเป็นโรคลมชัก เป็นต้น พระเยซูเจ้าทรงเป็นดังเช่น 

ชาวสะมาเรยีผูใ้จด ีในอปุมาของพระองค์ พระองค์ทรงกางพระหตัถ์แห่งความเมตตาออกไปด้วยมติรภาพอย่าง

ใจดีและเป็นธรรมชาติตามแบบพระองค์

นอกจากนี้ พระวรสารในตอนอื่นๆ ก็มีเรื่องมิตรภาพของพระเยซูเจ้าให้เห็นอยู่มากมาย เช่น พระองค์

เสด็จไปเยี่ยมบ้านของมารีย์ มาร์ธา และลาซารัส อีกทั้งในงานเลี้ยงอาหารค�่ามื้อสุดท้าย ซึ่งท�าให้เรารู้ถึง 

พระบัญญัติที่ว่า “จงรักกันและกัน” และ “ไม่มีใครมีความรักย่ิงใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย”  

(ยน 15:13) และตัวอย่างอื่นๆ อีกมากมาย ยิ่งไปกว่านั้น พระเยซูเจ้าได้ทรงแสดงให้เราเห็นถึงความรักแห่ง

มิตรภาพอันลึกซึ้ง ด้วยการยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อเรา

ส่วนเนือ้หาในพระวรสารในวนันี ้ให้ข้อคดิทีว่่าเราจ�าเป็นต้องยนืยนัถงึความต้องการของเรา เช่นเดยีวกับ

การรบเร้าเพื่อนเพื่อขออาหารในเวลาดึก ดังนั้น การอธิษฐานภาวนาเพื่อวอนขอ “จ�าเป็นต้องอธิษฐานภาวนา

อยู่เสมอโดยไม่ท้อถอย” (ดู ลก 18:1) เพราะการอธิษฐานภาวนาที่แท้จริงช่วยสร้างความสัมพันธ์แห่งมิตรภาพ

กับพระเจ้า ผ่านทางเพื่อนพี่น้องรอบข้างเรา และช่วยเสริมพลังเราให้ออกไปท�าพันธกิจ เราเสนอวิงวอนขอ

ในสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับเราเอง และส�าหรับบุคคลอื่นที่อยู่ในความต้องการด้วย ผ่านทางพระศาสนจักร เราเป็น 

หนึ่งเดียวกัน ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ เราจะไม่อธิษฐานภาวนาเพื่อตัวเราเองเท่านั้น แต่ต้องอธิษฐานภาวนา

ด้วยความเป็นน�า้หนึ่งใจเดียวกันกับคนอื่น เพื่อให้เกิดเป็นชุมชนศิษย์พระคริสต์

ดังเช่น พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงใช้ค�าอธิบายง่ายๆ และเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการท�าพันธกิจที่ว่า 

“พันธกิจต้องท�าด้วยความรักต่อพระคริสตเจ้า และความรักต่อเพื่อนมนุษย์ ประชากรของพระองค์” ถ้อยค�านี้

มีความหมายส�าหรับธรรมทูตทุกคน ซึ่งแน่นอนพวกเขาต่างมีประสบการณ์กับพระเยซูเจ้าผ่านทางมิตรภาพทั้ง

ฝ่ายกายและฝ่ายจติ ท�าให้พวกเขาอยากทีจ่ะแบ่งปันสิง่ทีพ่วกเขาได้รบันัน้กบัคนอืน่ๆ ส�าหรับเรา เร่ิมต้นด้วยการ

พบปะกับพระเจ้า จากนั้น เราจะต้องการเป็นเพื่อนกับคนอื่นๆ ด้วยการแบ่งปันมิตรภาพขององค์พระคริสตเยซู

10 ตุลาคม 2019
วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

วันที่
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คนที่มีสัมพันธภาพกับพระเจ้าแสดงออกถึงการปฏิเสธความชั่วร้ายอย่างชัดเจน และสามารถเอาชนะ

ความชัว่ร้าย พระวรสารเชือ่มโยงไปถงึการอธษิฐานภาวนาในการขับไล่ปีศาจของพระเยซเูจ้า พระองค์ทรงสอน

เราว่า ให้เราภาวนา (ดังเช่น บทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย) เพื่อพระอาณาจักรของพระเจ้าที่ก�าลัง

มาถึง และเมื่อถึงเวลานี้ พระเยซูเจ้าทรงกล่าวว่า พระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงแล้ว อันเป็นเครื่องหมาย

ส�าคัญในการขับไล่ปีศาจ สิ่งที่น่าสนใจต่อมาคือ ความส�าคัญของสัมพันธภาพระหว่างพระเยซูเจ้ากับพระบิดา  

ดงัเหตกุารณ์ในพระวรสาร มบีางคนกล่าวว่า “เขาขับไล่ปีศาจด้วยอ�านาจของเบเอลเซบลู เจ้าแห่งปีศาจนัน่เอง” 

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าพระเยซูเจ้ามีความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าอย่างชัดเจน จึงสามารถขับไล่และก�าจัด

ความชั่วร้ายได้

ศิษย์ธรรมทูตต้องเหมือนกับพระเยซูเจ้า คือ ต้องต่อต้านความชั่วร้าย เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องพิจารณา

ไตร่ตรอง เพราะเป็นการแสดงออกให้เห็นว่า เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้า 

อย่างไรก็ตาม การเป็นประจักษ์พยานยืนยันนั้น ต้องการให้เราผู้เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้ารู้จักความเป็นมนุษย์

ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ เราต้องตระหนักรู้ถึงคุณธรรมอันน�ามาซึ่งพระหรรษทาน และความเพียรทน เพื่อการ

ร่วมงานพันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าและต้องรู้ตัวถึงข้อจ�ากัดของเรา ดังนั้น การสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า

เท่านั้น จะช่วยให้เราสามารถต่อสู้กับความชั่วร้ายทุกรูปแบบ

อาจกล่าวได้ว่า นีเ่ป็นการให้ความส�าคญักบัคณุธรรมและพระบญัญตั ิแต่กเ็ข้าใจได้ถงึความอ่อนแอและ

ความล้มเหลวด้วย เหนอืสิง่อืน่ใด พระเจ้าทรงล่วงรูถ้งึขดีจ�ากดัของเราผูซ้ึง่มหีน้าทีป่ระกาศข่าวด ีเป็นศษิย์ของ

พระเยซเูจ้าทีย่งัต้องการการพฒันาปรบัปรงุ ความเตบิโตทางด้านความเชือ่ ดงันัน้ ผูท้ีไ่ด้ชือ่ว่าเป็น ศษิย์ธรรมทตู  

ยังคงต้องการ การกลับใจ ความสามารถในการต่อสู้กับความชั่วร้าย และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

11 ตุลาคม 2019
วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา 
นักบุญยอห์นที่ 23

วันที่

ยอล 4:12-21  สดด 97:1-2,5-6,11-12  ลก 11:27-28

พระวรสารในวนันีเ้ป็นพระวาจาสัน้ๆ เราได้ยนิค�าว่า“เป็นสขุ” (blessed) ค�าๆ นีห้มายถึงสภาพทางจติใจทีด่ี  

มีสุข มีความชื่นชมยินดีในจิตวิญญาณ แต่ค�านี้ยังถูกใช้ในความหมายว่า “เป็นที่เคารพนับถือ” อีกด้วย ดังที่ 

พระเยซูตรัสว่า “คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุข” (ลก 11:28) ถ้อยค�าเหล่านี้ 

ช่วยเปิดใจของเรา ในการไตร่ตรองอย่างมากในฐานะที่งานธรรมทูตเป็นหน้าที่ของคริสตชน 

พระเยซูเจ้าทรงเตือนใจเราให้ใส่ใจในการด�าเนินชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้า โดยการน�าพระบัญญัติ 

มาปฏิบัติจริงในชีวิตประจ�าวัน ท�าให้ทุกคนเห็นถึงความรักของพระเจ้าด้วยการกระท�าของเรา แม้ว่า หน้าที่ 

เหล่านีจ้ะอยู่ในมติส่ิวนบคุคล แต่กเ็ป็นพนัธกรณทีีผู่กมดัทางสังคมด้วยเช่นเดยีวกนั เราจะท�าอย่างไรเพือ่แสดงให้

เหน็ว่าเราได้ฟังพระวาจาของพระเจ้าอย่างจรงิจงัและตอบสนองออกมาด้วยความเชือ่ความศรัทธา ดงัทีน่กับญุ

ยากอบได้กล่าวไว้ในจดหมายว่า “ข้าพเจ้าจะแสดงความเชื่อให้ท่านเห็นด้วยการกระท�า” (ยก 2:18) แล้วเราก็

สามารถเสริมต่อไปด้วยว่า “และข้าพเจ้าจะแสดงให้เห็นว่า ข้าพเจ้าฟังพระวาจาของพระเจ้า”

ส�าหรับพระวรสารในวันนี้ ให้ข้อคิดกับเรา คือ ให้เราใส่ใจฟังพระวาจาของพระเจ้าด้วยความเชื่อ 

ความศรัทธา แล้วเราจะเป็นสุข พระเยซูเจ้าทรงให้ความส�าคัญกับการยอมรับและเชื่อฟังพระวาจาของพระเจ้า 

มากกว่าค�านึงถึงความสัมพันธ์ทางสายเลือดว่าเป็นมารดา หรือ เป็นพี่น้องของพระองค์ เพราะพระเยซูเจ้าได้

ตรัสไว้ว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” (มก 3:33) “มารดาและพี่น้องของเราคือผู้ที่ฟังพระวาจาของ

พระเจ้าและน�าไปปฏิบัติ” (ลก 8:12) 

ภาพลักษณ์ของพระนางมารีย์เป็นเหมือนศิษย์ที่เต็มไปด้วยความศรัทธา พระนางด�าเนินชีวิตจาริก 

ในความเช่ือ เข้าใจบริบทของคนในยุคใหม่และพระศาสนจักร ในสมณลิขติ Evangelii Guadium พระสนัตะปาปา 

ฟรงัซสิทรงยกถ้อยค�าของนกับญุยอห์น ปอล ที ่2 ทีว่่า “พระนางมารย์ีคอืสตรแีห่งความเชือ่ พระนางเจริญชวิีต 

ด้วยความศรทัธา การจารกิทางความเชือ่ของพระนางเป็นแบบอย่างแนวทางของพระศาสนจกัร พระจติเจ้าทรง

น�าทางแห่งความเชือ่ ทกุวนันี ้ชาวเราจงึเฝ้าวงิวอนขอให้พระนางช่วยเราในการประกาศข่าวดแีห่งความรอดพ้น 

ส�าหรบัทกุคน และขอให้ศษิย์ธรรมทตูรุน่ใหม่สามารถกลายเป็นผูป้ระกาศข่าวดต่ีอไป…” ด้วยเหตนุี ้เราต่างรู้ถึง 

ความจ�าเป็นในการประกาศ เพือ่แบ่งปันข่าวดนีี ้การแบ่งปันนีไ้ม่จ�าเป็นต้องเป็นการประกาศด้วยค�าพดู แต่สามารถ 

เป็นประจักษ์พยานยืนยันด้วย การกระท�า เราต้องการศิษย์ธรรมทูตที่เหมือนกับพระนางมารีย์ คือ ต้องรู้จักฟัง

อย่างเปิดใจ และด�าเนินชีวิตอย่างเอื้ออาทร

12 ตุลาคม 2019
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

วันที่
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พระวรสารในวนันีเ้ป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัพระเยซเูจ้าทรงรกัษาคนโรคเรือ้นสบิคน ซึง่มคีวามเชือ่มโยงกบั

การรักษาโรคเรื้อนของนาอามาน ผู้เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ซีเรียในพันธสัญญาเดิม บทอ่านที่หนึ่ง นาอามาน

ได้รับการรักษาให้หายจากโรคเรื้อนฝ่ายกายที่เห็นได้จากภายนอก และยังได้รับการเยียวยาภายในจิตวิญญาณ

ของเขาด้วย การเยียวยาที่สมบูรณ์ คือ การกลับใจอย่างแท้จริง ซึ่งมาจากการเชื่อฟังค�าของประกาศกบุคคล

ของพระเจ้า โดยน�้าในแม่น�้าจอร์แดนเป็นสื่อกลางของความศักดิ์สิทธิ์ ท�าให้เขายอมรับและเชื่อในพระเจ้า

ส่วนในพระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงพบกับกลุ่มคนที่เรียกได้ว่า เป็นบุคคลชายขอบในสมัยน้ัน นั่นคือ  

คนโรคเรื้อน ด้วยเหตุที่มีความคิดว่า ผู้ที่เป็นโรคเรื้อนเพราะพระเจ้าทรงลงโทษเนื่องจากพวกเขาเป็นคนบาป  

และคิดว่าคนโรคเรื้อนไม่สมควรที่จะอาศัยอยู่ในชุมชน พวกเขาจึงถูกผลักดันให้ไปอยู่นอกสังคม ดังนั้น  

คนโรคเรื้อนจึงไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ต้องการให้พวกเขาแยกตัวออกไป หรือรวมกลุ่มกับคนโรคเรื้อนอื่น ๆ 

พวกเขาจึงมีชีวิตอยู่อย่างน่าอดสู 

พระเยซูเจ้าทรงพบกับกลุ่มคนโรคเรื้อนสิบคน พวกเขาวอนขอให้พระเยซูเจ้าทรงช่วย โดยยืนอยู่ห่างๆ 

ร้องตะโกนว่า “พระเยซู พระอาจารย์ โปรดสงสารพวกเราเถิด” (ลก 17:13) พระองค์ทอดพระเนตรเห็นจึง

ตรัสกับเขาว่า “จงไปแสดงตนแก่บรรดาสมณะเถิด” (ลก 17:14) เหตุเพราะในอิสราเอล บรรดาสมณะมีหน้าที่

วนิจิฉยัโรคทัง้ทีป่รากฏเหน็ได้และไม่ได้ ส่วนการทีค่นโรคเรือ้นยนือยูห่่างๆ พระเยซเูจ้าน้ัน เพราะพวกเขารูต้วัว่า  

พวกเขามีเชื้อโรค และต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดส�าหรับผู้ที่เป็นโรคผิวหนัง (ดู ลนต 13:45-46) 

13 ตุลาคม 2019
วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

วันที่
เหตุการณ์นี้สอนเราว่า พระเจ้าทรงริเร่ิมและเช่ือมสะพานระหว่างเรา คนโรคเรื้อนสามารถเข้าถึง 

พระเยซูเจ้าได้ พวกเขาเรียกพระองค์ว่า พระอาจารย์ ซึ่งแสดงว่า คนโรคเรื้อนเหล่านี้มีความเชื่อในพระเยซูเจ้า  

พวกเขาจึงมาขอ พระเมตตาและเช่ือฟังพระองค์ แต่พวกเขากยั็งไม่เข้าใจถงึความหมายทีแ่ท้จรงิของการเยยีวยา 

(heal) เพราะฉะนั้น การเยียวยามิได้หมายถึงการรักษาโรคเพียงอย่างเดียว แต่มีนัยยะถึงการรับฟังพระวาจา

ของพระเยซูเจ้าด้วย ในกรณีของนาอามาน เขารู้สึกขอบคุณผู้รักษา ส่วนคนโรคเรื้อนทั้งเก้าคนนั้น แม้ว่า  

พวกเขาจะมคีวามตัง้ใจดทีีจ่ะเช่ือฟังส่ิงทีพ่ระเยซเูจ้าตรัส แต่พวกเขามไิด้กลับมาหาพระเยซเูจ้า มแีต่คนโรคเรือ้น

ชาวสามาเรียคนเดียวเท่านั้น สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า การกลับมาพบพระเยซูเจ้าเป็นครั้งที่สอง ไม่เพียงแต่มาขอบคุณ

ด้วยความส�านึกในพระคุณของพระเยซูเจ้าเท่านั้น แต่ยังหมายถึง การได้รับประสบการณ์การเยียวยาทั้งครบ

และการเปลี่ยนแปลงภายในจิตวิญญาณอีกด้วย

ทั้งการรักษานาอามานและคนโรคเรื้อนสิบคนให้หายจากโรคนั้น ให้ข้อคิดในเรื่อง การกลับใจที่เกิดขึ้น

ภายในด้วยการได้พบกบัพระเจ้า อาจเร่ิมเกดิข้ึนเมือ่เราต้องเผชิญกบัวิกฤตการณ์ เช่น การป่วยหนกั แล้วพระเจ้า

ทรงช่วยเหลือให้หายเป็นปกติ ทั้งนี้ ก็ขึ้นกับบุคคลด้วย หลังจากพ้นวิกฤตแล้ว บางคนสามารถที่จะตอบรับและ 

ยอมรับด้วยความเข้าใจถึงประสบการณ์ได้พบกับพระเจ้านี้ ซึ่งท�าให้เกิดการกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองใหม่  

การเยียวยานั้นจึงเกิดขึ้นกับผู้ที่รับการรักษาฝ่ายกายพร้อมกับความรู้ส�านึกในพระคุณของพระเจ้า กล่าวคือ  

ได้รับการรักษาให้หายจากโรคพร้อมกับกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองใหม่ ดังเช่น นาอามานและคนโรคเรื้อน 

ชาวสามาเรยี ซึง่ได้รบัประสบการณ์การเยยีวยาให้สะอาดบรสิทุธิพ์ร้อมกบัการคนืสูส่งัคมและออกไปประกาศถึง

ข่าวดทีีไ่ด้รับ เช่นเดยีวกบัพนัธกจิของพระศาสนจักร เราส่ือสารและน�าพระหรรษทานแห่งการช่วยให้รอดพ้นของ

พระเจ้าไปสูท่กุคน เพราะพระหรรษทานนีช่้วยเยยีวยาจากบาปและความตาย การตอบรบัพระวรสารกห็มายถงึ 

การเข้าสู ่ธรรมล�้าลึกปัสกาของพระคริสตเจ้า ระลึกถึงการคืนพระชนมชีพของพระองค์ พระศาสนจักร 

เปรียบเหมือนแม่น�้าจอร์แดนสายใหม่ น�าความรอดพ้นที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการท�างานธรรมทูต ในชีวิตประจ�าวัน 

ของเรา หรือจะเลือกเป็นศิษย์ธรรมทูตในต่างแดนก็ได้
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บทอ่านในวันนี ้ชีใ้ห้เหน็ถงึพลงัในการประกาศข่าวด ีพระวาจาของพระเจ้าทีป่ระกาศออกไปเกีย่วข้องกบั 

ความรอดพ้น เราจ�าเป็นต้องตั้งใจฟังและเปิดใจให้กับข่าวดีนี้

ในบทอ่านแรก เปาโลแนะน�าตัวและกิจการของตนในการแพร่ธรรมให้กับชาวโรม อันเป็นชุมชนของ 

พระคริสตเจ้าซึ่งเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น แต่เขาปรารถนาที่จะขอความช่วยเหลือเพื่อด�าเนินงานของเขา 

ต่อไปยงัสเปน เขาจงึแนะน�าตนเองให้เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ และเพือ่เสรมิสร้างความเข้าใจฝ่ายจติวญิญาณทีด่ต่ีอชมุชนนี้  

เปาโลได้หยุดพักเพื่อพูดคุยปรึกษากันเรื่องของภารกิจและงานของพวกเขานี้ งานรับใช้พระคริสตเจ้าและ 

งานแพร่ธรรมกบัคนต่างศาสนาของเขาหยัง่รากในธรรมล�้าลกึพเิศษด้วยคณุลักษณะทีพ่ระเยซเูจ้าทรงก�าหนดให้

เขาประกาศข่าวดีของพระเจ้า พันธกิจของเปาโล อยู่บนพื้นฐานจากพระวาจาของพระคริสตเจ้า หล่อเลี้ยงด้วย

พระวาจาของพระครสิตเจ้า และตดิต่อสื่อสารกนัด้วย พระวาจาของพระครสิตเจ้า ชวีติของเขามพีระครสิตเจ้า

เป็นศูนย์กลาง ขับเคลื่อนด้วยข่าวดีเกี่ยวกับความรอดพ้นของมวลมนุษย์ ในพระคริสตเจ้า ความรอดพ้นไม่ได้

เป็นเอกสิทธิ์ส่วนบุคคลอีกต่อไป แต่เป็นของทุกคน แม้แต่คนที่อยู่ห่างไกลออกไปก็ตาม

ส่วนในพระวรสารเล่าถึงเหตุการณ์ เม่ือประชาชนมาชมุนุมกนัมากข้ึน พระเยซเูจ้าทรงต�าหนิท่าทซีึง่ท�าให้ 

ความเชื่อลดน้อยถอยลง คือ ความต้องการที่จะเห็นเครื่องหมาย พระเยซูเจ้าตรัสว่า “คนยุคนี้เป็นคนชั่วร้าย” 

(ลก 11:29) เพราะต้องการเครือ่งหมายทีแ่สดงให้เหน็ได้จากภายนอก เป็นการปิดก้ันพระเจ้าและแผนการกอบกู้ 

ให้รอดพ้นของพระองค์ ให้ดูเหมือนกลายเป็นแค่แนวคิดความสัมพันธ์ของเหตุและผล สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นโดย

อัตโนมัติ หรือเป็นมายากลที่สามารถควบคุมด้วยพลังอ�านาจของมนุษย์ ไม่ใช่สิ่งที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริง

14 ตุลาคม 2019
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา 
นักบุญกัลลิสตัสที่ 1

วันที่

รม 1:16-25  สดด 19:2-5  ลก 11:37-41

ในบทอ่านที่หนึ่ง แสดงในเห็นถึงการสูญเสียซึ่งเกิดขึ้นจากมนุษยชาติท่ีลงโทษตัวของพวกเขาเอง  

ด้วยการต่อต้านพระประสงค์ของพระเจ้า ซึ่งนักบุญเปาโลได้น�ามากล่าวถึงอีกคร้ังผ่านทางประวัติศาสตร์ของ

บาปทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตี เพือ่เป็นเครือ่งเตอืนใจแก่ชาวโรมผูม้คีวามเชือ่ สิง่ทีพ่ระเจ้าทรงสร้างล้วนเพือ่ความจรงิ 

เที่ยงแท้และความยุติธรรม แต่มนุษย์กลับตอบสนองด้วยความไม่เคารพนับถือพระเจ้า และท�าความอยุติธรรม

ต่างๆ แทนที่จะมองเห็นความจริงเที่ยงแท้และใช้ความสามารถในการเข้าใจถึงงานสร้างที่สมบูรณ์แบบของ

พระเจ้า มนุษย์จึงสูญเสียความสามารถในการใช้เหตุผลของตนเอง กลายเป็นความมืดบอดตกอยู่ในความ 

ไม่บริสุทธิ์ ให้ความส�าคัญแต่กับร่างกายเพื่อความเพลิดเพลินใจจนกระทั่งร่างกายเป็นแค่วัตถุ และด้วยการ

บูชาพระเท็จเทียม หรือสิ่งอื่นๆ แทนที่จะบูชาพระเจ้าเที่ยงแท้ พระเจ้าทรงให้อิสระกับมนุษย์เพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้ที่จะไม่วางใจในตนเอง แต่เชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียวเท่านั้น นักบุญเปาโลได้กล่าวย�า้

เรื่องของบาปเหล่านี้ แม้ว่ามนุษย์สมควรได้รับพระอาญาโทษจากพระเจ้า เพราะความจองหอง แต่พระเจ้าก็ 

ทรงรกัมนษุย์ ด้วยการแสดงถงึพระเมตตา และช่วยเหลอืเราให้รอดพ้น ความเทีย่งธรรมจะด�ารงอยู่ได้โดยอาศัย 

ความเช่ือ ด้วยความรักของพระเจ้าน�าการเปลี่ยนแปลงที่ย่ิงใหญ่ เพราะท�าให้คนบาปทั้งหลายได้รับความ 

เที่ยงธรรมผ่านทางการไถ่บาปน�าความรอดพ้น

ส่วนในพระวรสารทีเ่ราได้ยนิ ได้รบัรูถ้งึพลงัอ�านาจ ซึง่ท�าให้หวัใจของเราพองโต เปิดหัวใจไปสูค่วามเชือ่

น�ามาซึ่งความรอดพ้น โดยพระวรสารตามค�าบอกเล่าของนักบุญลูกาเชื้อเชิญเราให้ใคร่ครวญถึงอุปสรรคต่างๆ 

ในการด�ารงชวีติ ด้วยถ้อยค�าทีเ่ป่ียมไปด้วยพลงัของพระอาจารย์เจ้า: การยดึตดิกบักฎเกณฑ์จากธรรมประเพณี

ของชาวฟาริสีทีม่ากเกนิไป รวมทศันคตต่ิางๆ ทีก่ดีกนัความเข้าใจถงึความรอดพ้นของมนษุยชาตด้ิวยการเสดจ็มา 

และภารกิจของพระเยซูเจ้า

15 ตุลาคม 2019
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา 
ระลึกถึงนักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา

วันที่
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ขณะทีพ่ระเยซเูจ้าทรงเทศน์สอนประชาชน ชาวฟารสิคีนหนึง่ทลูเชญิพระองค์ไปเสวยพระกระยาหารทีบ้่าน  

พระองค์ทรงตอบรับค�าเชิญ จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะ ตามธรรมเนียมของการรับประทานอาหารร่วมกัน  

ไม่ควรจะมีข้อขัดขวางใดๆ นอกจากความเป็นกันเองแบบครอบครัว แต่ชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็น

ว่าพระองค์ไม่ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกระยาหาร ในความเป็นจริง สัมพันธภาพระหว่าง 

พระเยซูเจ้าและชาวฟาริสีนั้นเกิดความระหองระแหงอยู่เสมอ เช่น ครั้งที่พระเยซูเจ้าทรงสัมผัสหญิงบาปผู้หนึ่ง 

ท�าให้ฟาริสีรู้สึกไม่พอใจ หรือ พระเยซูเจ้าทรงเตือนให้ระวังพฤติกรรมหน้าซื่อใจคดของชาวฟาริสี เป็นต้น 

ธรรมประเพณ ีธรรมเนยีม หรอืข้อควรปฏบิตัใิดๆ ทีถ่กูก�าหนดให้ถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั ไม่มกีารยดืหยุ่นนัน้  

ในอกีแง่หนึง่ อาจสอนเราให้เรยีนรูถึ้งความดีงามและความรกั อย่างไรกต็าม ส่ิงเหล่าน้ีกอ็าจเป็นอปุสรรคขวางกัน้  

ท�าให้เกิดการแบ่งแยกกีดกันได้เช่นเดียวกัน แต่การได้สนทนากับพระคริสตเยซูด้วยถ้อยค�าที่เต็มเปี่ยมไปด้วย

ความรกัของพระองค์ ผูซ้ึง่ไม่เกรงกลวัทีจ่ะก้าวข้ามอปุสรรคใดๆ ด้วยแนวคดิทีบ่รสุิทธิ ์และไม่ยดึถอืธรรมประเพณี 

สิง่เหล่านีช่้วยเสรมิสร้างชวีติแห่งสมัพนัธภาพความเป็นหนึง่เดยีวกนัแบบใหม่ แม้อยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์และแนวคิด

ต่างๆ สามารถช่วยให้เราด�ารงชีวิตได้อย่างถูกต้อง ด้วยพฤติกรรมอันน�าไปสู่ความรอดพ้น จากการรักษา 

กฎเกณฑ์ภายนอก น�าไปสู่ความสัมพันธ์ภายในจิตใจด้วยความรักพระเจ้า และเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเยซู  

ผู้ซึ่งไม่เคยเกรงกลัวต่ออันตรายใดๆ แม้แต่ชีวิตของพระองค์เอง เพื่อให้เรามนุษย์ได้มีความสนิทสัมพันธ์กับ

พระองค์ และทรงเชิญให้ทุกคนให้มาร่วมงานเลี้ยงแห่งชีวิตและความชื่นชมยินดี

รม 2:1-11  สดด 62:2-3, 6-7, 9  ลก 11:42-46

ในบทอ่านทีห่นึง่ นกับญุเปาโลเขยีนจดหมายถงึชาวโรมผูม้คีวามเช่ือ ยืนยันว่า ทัง้ชาวยวิและชาวต่างชาติ  

ทกุชาตล้ิวนท�าความชัว่ อนัทีจ่รงิ นกับญุเปาโลต้องการชีป้ระเดน็ให้เหน็ว่า ชาวยวิมกักล่าวหาว่าชาวต่างชาตทิ�า

ผิดศีลธรรม พวกเขาอยู่เหนือกว่า ดีกว่าชนชาติอื่นๆ เพราะพวกเขาถือปฏิบัติกฎบัญญัติอย่างครบถ้วน นักบุญ

เปาโลเอง กลับใจมาหาพระคริสตเจ้าผ่านทางความเชื่อ และท�าภารกิจต่างๆ ด้วยความรัก ไม่ได้ท�าเพราะถือ

ปฏิบัติตามกฎบัญญัติ เพราะฉะนั้น การยืนยันความเช่ือด้วยค�าพูด หรือด้วยการปฏิบัติตามกฎบัญญัติให้เห็น

แต่ภายนอกนั้น จึงไม่เพียงพอ เราจ�าเป็นต้องด�ารงชีวิตในความเชื่อด้วย ในความเป็นจริง เราจะถูกพิพากษา

ด้วยความรกั อนัเป็นผลทีไ่ด้จากความเชือ่ในพระครสิตเจ้า ความเชือ่คอืการมส่ีวนร่วมในธรรมชาตขิองพระเจ้า

และความรักในแบบพระเยซูเจ้า

นักบุญเปาโลประณามบาปความแข็งกระด้างของหัวใจและความดื้อรั้นของคนที่เชื่อว่า มีแต่พวกตน

เท่านัน้ทีจ่ะได้รบัความรอดพ้น แท้จรงิแล้ว ไม่มอีภสิทิธิพ์เิศษใดๆ เพราะเวลานัน้จะมาถึงแต่ละคน และด้วยความ

สัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า เมื่อเราขอพระเมตตาจากพระเจ้า พระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะพิพากษามนุษย ์

ทุกคน โดยไม่มีข้อยกเว้น ความหยิ่งจองหองจะเป็นการต่อต้านความจริงและศีลธรรมของกฎบัญญัติ อันจะน�า

ไปสู่การดูหมิ่นพระเจ้า เราจึงต้องขอพระเมตตาจากพระเจ้าด้วยความสุภาพถ่อมตน

ส่วนพระวรสารในวันนี้ เป็นการประณามชาวฟาริสีและนักกฎหมาย พระองค์เริ่มด้วยการตรัสแก่ 

บรรดาชาวฟาริสีที่ถวายบูชาด้วยจ�านวนที่น้อยที่สุดเท่าที่ก�าหนด คือ ถวายหนึ่งในสิบของสะระแหน่ สมุนไพร

และผักทกุชนดิ แต่ละเลยความยุตธิรรมและความรักต่อพระเจ้า บทบญัญตัเิหล่านีจ้�าเป็นต้องปฏบิตัโิดยไม่ละเว้น

บทบัญญัติอื่นๆ เช่น ความยุติธรรมและความรัก จากนั้น พระเยซูเจ้าทรงกล่าวถึงการแสวงหาเกียรติยศ และ

ต้องการให้แสดงความเคารพ การแสดงถึงอ�านาจบาตรใหญ่ ด้วยการนั่งแถวหน้า พวกเขาเป็นเหมือนหลุมศพ

ที่มองไม่เห็น คนจะเดินเหยียบไปโดยไม่รู้

16 ตุลาคม 2019
วันพุธ สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา 
นักบุญเฮดวิก และนักบุญ มาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อก

วันที่
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ถ้อยค�าของพระเยซเูจ้านัน้ทรงพลงั แน่นอนย่อมท�าให้ชาวฟารสิรีูส้กึโกรธเคอืง และรวมถงึนกักฎหมาย

ด้วย ซึ่งลึกๆ แล้วไม่พอใจพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงกล่าวประณามถึงการปฏิบัติตนของพวกเขาที่ให้ผู้อื่นแบก

สมัภาระหนกัเกนิก�าลงั แต่ไม่ยอมแม้แต่จะมส่ีวนร่วมแตะต้องสัมภาระน้ัน แสดงให้เหน็ถึงการสอนกับการปฏบิตัิ

จริงในชีวิตของพวกเขาที่สวนทางกัน เพราะกฎมีไว้เพื่อส่งเสริมชีวิต ส่วนความเชื่อไม่เคยท�าให้ความเป็นมนุษย์

ลดน้อยลง ตรงกันข้าม ความเชื่อกลับช่วยส่งเสริมทุกคนให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ที่สุด

เรื่องราวเหล่านี้ ให้ข้อคิดกับเราในมุมมองของธรรมทูต ด้วยพันธกิจของพระเยซูเจ้าและศิษย์ 

ของพระองค์เพื่อน�าความรอดพ้นมาสู่มนุษย์ ชาวฟาริสีและนักกฎหมายจ�าเป็นต้องกลับมาพิจารณาวิธีคิดของ

พวกเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพระเจ้าและความรอดพ้น นักบุญลูกาให้ความหมายเกี่ยวกับการเผยแสดง

ความรอดพ้นโดยพระเจ้า ผ่านทางพระเยซู และพันธกิจของพระศาสนจักร ดังน้ัน เพื่อจะเป็นคนดีสมบูรณ์  

จงท�ากิจเมตตา และด�ารงชีวิตด้วย ความรัก อน่ึง ในพระอาณาจักรของพระเจ้า คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล การก้าวข้ามอุปสรรคกีดขวางของ การเหยียดหยัน และการแบ่งแยก เพราะความดีงามของพระเจ้า คือ  

ความเป็นหนึ่งเดียวของพระเยซูกับทุกคนด้วย พระเมตตา ฉะนั้น ศิษย์ธรรมทูตของพระเยซูทุกคนถูกเรียกมา

ให้มอบตนเอง ไม่ใช่แค่การบริจาคสิ่งของเท่านั้น แต่มอบตนเองแก่ทุกคนก่อน ทั้งชีวิตและจิตใจของตนเอง  

ศิษย์ธรรมทูตทุกคนต้องมอบตนทั้งครบแด่พระเยซูเจ้า มอบวิญญาณและร่างกาย ภายในและภายนอก หัวใจ

และอารมณ์ความรู้สึก สัมพันธภาพและบรรทัดฐาน เพื่อพันธกิจน�าความรอดพ้นไปสู่ทุกคน

รม 3:21-30  สดด 130:1ข-6กข  ลก 11:47-54

นักบุญเปาโลได้เขียนจดหมายถึงชาวโรม ด้วยถ้อยค�าที่ว่า “ชาวยิวและคนต่างชาติทุกคนล้วนถูกบาป

ครอบง�าไว้เช่นเดียวกัน” (รม 3:9) ท�าให้เหมือนจะเข้าใจได้ว่า ไม่มีใครจะได้รับความรอดพ้น หากพึ่งแต่ความ

สามารถของมนษุย์เท่านัน้ แต่เปาโลเชือ่ว่า พระเจ้าทรงเข้าแทรกแซงเหตกุารณ์นี ้โดยส่งพระบตุรมาช่วยกอบกู้ 

และสามารถเอาชนะในสถานการณ์ที่หมดหวังของมนุษยชาติ “แต่บัดนี้ ความเที่ยงธรรมที่พระเจ้าทรงช่วยให้

รอดพ้น” (รม 3:21) ดังนั้น เปาโลจึงเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างฤทธานุภาพของการช่วยให้

รอดพ้น กับ สภาพความเป็นทาสของบาป อ�านาจแห่งการปลดปล่อยให้พ้นจากบาปของพระบิดานั้นทรงพลัง

และเกิดขึ้น ณ เวลาปัจจุบัน “แล้วทุกคนก็ได้รับความชอบธรรมเป็นของประทานโดยทางพระหรรษทาน อาศัย

การไถ่กูเ้ราให้เป็นอสิระในพระครสิตเยซ ู พระเจ้าทรงสถาปนาพระเยซเูจ้าเป็นเครือ่งบชูาชดเชยบาปโดยอาศยั

ความเช่ือ และโดยอาศัยการหล่ังโลหิต เพื่อจะได้ส�าแดงความเที่ยงธรรมของพระองค์ โดยอดกลั้นไม่ลงโทษ

บาปในอดีต” (รม 3:24-25) เมื่อคนคนหนึ่งมีความเชื่อในพระเจ้า เขาจะเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างสมบูรณ์ เป็น

อิสระจากการครอบง�าด้วยอ�านาจแห่งบาปและความตาย และจะด�ารงชีวิตการความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า

และเพื่อนพี่น้องอย่างซื่อสัตย์ เรียกว่าเป็น “ผู้ชอบธรรม”

นักบุญเปาโลปฏิเสธภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่โหดร้ายไร้ความปรานี พระเจ้านั้นเป็นพระบิดาผู้แสดงให้

เราเหน็ถงึความรกัแม้มนษุย์เตม็ไปด้วยบาป เปาโลบอกเล่าแก่ชาวโรมว่า พระหรรษทานของพระเจ้านัน้ย่ิงใหญ่ 

เป็นสากลส�าหรับมนุษย์ทุกคน ไม่จะเป็นชาวยิวหรือคนต่างชาติ ทุกคนอยู่ในพันธกิจกอบกู้ จนมีพระศาสนจักร

ด้วยการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า และทรงส่งพระจิตเจ้าลงมายังโลก

17 ตุลาคม 2019
วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา 
ระลึกถึงนักบุญอิกญาซีโอ ชาวอันติโอค

วันที่
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2 ทธ 4:10-17ข  สดด 145:10-13, 17-18  ลก 10:1-9

ในวันฉลองนักบุญลูกา เราได้ฟังข้อความในจดหมายของนักบุญเปาโล เขียนถึงธรรมทูตที่เขาไว้วางใจ 

คือ ทิโมธี เปาโลได้ระบายความในใจว่า ไม่มีใครเดินทางร่วมกับเขาเลย ยกเว้นลูกา เรื่องราวของลูกาในการ

เดินทางของเปาโลปรากฏอยู่ในหนังสือกิจการอัครสาวก ลูกาเริ่มด�าเนินงานประกาศข่าวดีกับเปาโล โดยผ่าน

ทางทักษะการเล่าเรื่องของเขา เชิญชวนให้คนอ่านเกี่ยวกับการเดินทางของธรรมทูต 

นักบุญลูกาได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับตัวของเขาเองตั้งแต่ตอนต้นในพระวรสารตามค�าบอกเล่า 

ของเขา ในอารัมภบท ลูกาบอกกับผู้อ่านว่า เขาไม่ใช่พยานรู้เห็นในเหตุการณ์ เขาเป็นผู้นิพนธ์พระวรสารผู้ซึ่ง

อยู่ในชุมนุมคริสตชนที่ถือก�าเนิดขึ้น ขอบคุณพยานรู้เห็นและได้รับฟังการเทศน์สอนของพระเยซูเจ้า

ทั้งมัทธิว (10:1) มาระโก (6:7) และลูกา (9:1) ต่างก็เล่าถึง การเรียกศิษย์สิบสองคน หลังการได้รับ

การเทศน์ สั่งสอนจากพระเยซูเจ้า พระองค์ได้ส่งศิษย์ออกไปท�าพันธกิจประกาศข่าวดี มีแต่ลูกาเท่านั้นที่เล่าว่า  

ต่อมาพระเยซเูจ้าทรงจดัตัง้กลุม่ศษิย์ทีใ่หญ่ขึน้คอืเจด็สบิสองคน ดงัเรือ่งราวในพระวรสารวนันี ้ตามค�าบอกเล่า

ของลูกา มีธรรมทูตมากกว่าสิบสองคนในงานประกาศข่าวดีในช่วงแรกๆ ครั้นพระเยซูเจ้าทรงพระด�าเนินไปยัง

กรุงเยรูซาเล็ม (ดู ลก 9:51) พระองค์ทรงส่งศิษย์เจ็ดสิบสองคนไปล่วงหน้า เพื่อเตรียมทางรับเสด็จ เมื่อทรง

พระด�าเนนิถงึเมอืงต่างๆ การส่งศษิย์เจด็สบิสองคนนีเ้ป็นรปูแบบพนัธกจิของธรรมทตู ดงันัน้ ศษิย์ธรรมทตูของ

พระเยซูเจ้าจึงถูกส่งไปท�างานท่ามกลางคนทั้งหลาย

ส�าหรับลูกาแล้ว การประกาศเรื่องความยิ่งใหญ่ของพระอาณาจักรนั้นไม่ส�าคัญเท่าเรื่องพระอาณาจักร

ใกล้เข้ามาแล้ว ลูกาผู ้นิพนธ์พระวรสารเขียนเรื่องราวในประวัติศาสตร์ด้วยพยานรู ้เห็นถึงการกลับคืน 

พระชนมชีพ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ส�าคัญ กล่าวคือ ทุกคนได้รับโอกาสที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรของ

พระเจ้า

18 ตุลาคม 2019
วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา 
ฉลองนักบุญลูกา

วันที่
วิธกีาร ลักษณะ และมมุมองของงานธรรมทตูทีด่�าเนนิการโดยศิษย์ทัง้เจ็ดสิบสองคนนัน้มคีวามคล้ายคลงึ

กับ อัครสาวกสิบสองคน ค�าสอนที่ส�าคัญของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับงานธรรมทูต เช่น “ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก 

แต่คนงานมน้ีอย จงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเกบ็เกีย่วข้าวของพระองค์เถดิ” “การอธษิฐานภาวนาเป็น

จิตวิญญาณของพันธกิจ” เป็นต้น พระสันตะปาปาฟรานซิสได้เขียนจดหมายถึงพระคาร์ดินัลฟิโลนี ลงวันที่ 22 

ตุลาคม 2017 มีใจความว่า “พระเจ้าเป็นเจ้านายแห่งการเก็บเกี่ยวผล ด้วยความคิดริเริ่ม พระองค์ทรงเรียก

และส่งคนงานออกไป เป็นการดีที่จะร่วมอธิษฐานภาวนากับพระเยซูเจ้าต่อพระบิดา ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการ

มอบตนเองไว้ในมือของผู้คนทั้งหลาย เราส่งท่านไปเหมือนเกาะท่ามกลางฝูงสุนัขป่า” ธรรมทูตทั้งหลายต้อง 

ไม่ใช้อ�านาจ หรอืความรนุแรงใดๆ แต่พวกเขาต้องมคีวามเชือ่ความศรทัธาทีแ่ก่กล้า และการอธิษฐานภาวนาจะ

ช่วยให้พวกเขาสนิทสัมพันธ์กับด้วยความรักของพระเยซูเจ้า ผู้เป็นเจ้านายที่ส่งพวกเขาออกไป

ความขดัสนในช่วงเร่ิมต้นกลบักลายเป็นรากฐานและเคร่ืองหมายแห่งเสรีภาพและการอทุศิตนเตม็รปูแบบ 

ให้กับหน้าที่ เป็นอิสระจากอุปสรรคขัดขวางหรือความล่าช้าใดๆ พฤติกรรมของพวกเราเหล่าธรรมทูตจะม ี

ผลต่อการตอบรับของผู้คน เพราะเกิดความไว้วางใจ การทักทายที่แท้จริง คือการทักทายที่น�าความชื่นชม

ยินดีและความสุข คือ สันติสุขที่มาจากความรอดพ้น ดังนั้น ธรรมทูตต้องเปิดตัวให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาของ

พวกเขา ทั้งยอมรับความเสี่ยงทุกอย่าง ไม่ว่าจะได้รับการต้อนรับหรือปฏิเสธ ประสบความส�าเร็จหรือล้มเหลว 

ธรรมทูตจะได้รับความเอื้ออาทรหรือไม่นั้นขึ้นกับผู้คนที่ได้รับสารของเรา อย่างไรก็ตาม ไม่มีสิ่งใดที่จะหยุด 

พันธกิจของเราได้ เพราะเราธรรมทูตจ�าเป็นต้องเปิดเผยหนทางแห่งความรอดพ้น ทุกคนต้องได้รับรู้ถึงข่าวดีนี้
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พระวรสารในวนันี ้พระเยซเูจ้าทรงรูล่้วงหน้าเกีย่วกบัสถานการณ์ต่างๆ ทีบ่รรดาอคัรสาวกของพระองค์
จะต้องประสบ เพราะพวกเขาต้องยืนยันและเป็นประจักษ์พยานในเรื่องของพระองค์ รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่
พวกเขาจะต้องเผชญิกบัปฏกิริยิาโต้ตอบจากผูค้นทีต่ัง้ตนเป็นศตัร ูสถานการณ์เหล่านีป้รากฏอยูใ่นหนงัสอืกจิการ
อัครสาวก ครั้งที่เปาโลเทศน์สอนในศาลาธรรมของเมืองซาลามิส (ดู กจ 13:4-17) และอีกครั้งที่เปาโลต้องเป็น
พยานยืนยันถึงพระเยซูเจ้าต่อหน้าผู้บัญชาการโรมัน (ดู กจ 21:33, 22:29) พระเยซูเจ้าทรงท�าให้ศิษย์ผู้ติดตาม
พระองค์มั่นใจว่าการเป็นประจักษ์พยานในโลกนี้จะส่งผลในสวรรค์ด้วย ดังที่พวกเขายอมรับบุตรแห่งมนุษย์ 

บนโลกนี้ ด้วยเหตุนี้ บุตรแห่งมนุษย์จะยอมรับพวกเขาต่อหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน

ก่อนหน้านี ้พระเยซเูจ้าทรงประทานก�าลงัใจให้กบับรรดาศษิย์ของพระองค์ ให้มคีวามกล้าหาญและมัน่ใจ 

เมื่อต้องเผชิญกับการเบียดเบียน ซึ่งสามารถเกิดข้ึนได้กับงานธรรมทูต พระองค์ไม่ทรงให้ค�ามั่นสัญญากับ 

เหล่าธรรมทูตว่า พวกเขาจะสามารถท�าพันธกิจได้อย่างสงบสุขและมีอิสรภาพโดยปราศจากความรุนแรง

และการปฏิเสธไม่ยอมรับ แต่พระองค์ทรงแสดงให้พวกเขาได้เห็นถึงอิสรภาพที่แท้จริง นั่นคือ ชัยชนะเหนือ 

ความกลัว เช่นเดียวกับที่พระเยซูเจ้าทรงชนะเหนือความตาย การกลับคืนชีพจะเป็นประสบการณ์แห่งชัยชนะ

ที่พวกเขาจะได้รับเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้า

ในประวัติศาสตร์ บรรดาศิษย์เรียกพระเยซูเจ้าอย่างเปิดเผยว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า และพระเมสสิยาห์  
พระเยซเูจ้าเองกท็รงเป็นบุตรแห่งมนษุย์ และได้นทรงกลับคนืพระชนมชพี และสถติอยูใ่นสวรรค์ ในพระศาสนจกัร

บนโลกมีพระจิตเจ้าประทับอยู่ แน่นอนว่า ลูกาตระหนักดีเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆ ของพระศาสนจักรใน 

ช่วงเริม่ต้น โดยในหนังสอืกจิการอคัรสาวก ได้กล่าวถงึเรือ่งราวถงึการเป็นพยานทีก่ล้าหาญของอคัรสาวกต่อหน้า 
สภาซนัเฮดรนิ ซึง่มคีวามเสีย่งต่อการสญูเสยีความเชือ่ด้วยการละทิง้ศาสนา เมือ่ต้องเผชญิหน้ากบัการเบยีดเบยีน  
ลูกาจึงกล่าวถึงถ้อยค�าของพระเยซูเจ้า เพื่อให้คริสตชนได้ไตร่ตรอง ได้ตระหนักรู้และเข้มแข็งในความเชื่อ  
“ทุกคนที่กล่าวร้ายต่อบุตรแห่งมนุษย์จะได้รับการอภัย แต่ผู้ที่กล่าวร้ายต่อพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย” 

แท้จริงแล้ว พระจิตเจ้าเป็นท่อธารแห่งการให้อภัย การกลับใจส�านึกในความบาปผิด การฟื้นฟูปรับปรุง
ตัวใหม่ งานของพระจิตเจ้าคือการขับเคลื่อนให้เกิดการคืนดีและการให้อภัย การปฏิเสธพระจิตเจ้าจึงเป็นการ

ต่อต้าน พระประสงค์และพันธกิจการช่วยให้รอดพ้น ดังนั้น การยอมรับหรือปฏิเสธพระจิตเจ้าเป็นสัมพันธภาพ 
ล�้าลึกของความตระหนักรู้และเสรีภาพของเรากับพระเจ้า อย่างไรก็ดี พระเจ้าเท่าน้ันทรงรู้ถึงจิตใจเบื้องลึก 
ของเรา ทรงยอมให้อภัยในความบาปผิดของเรา และทรงมอบความรอดพ้นให้กับเรา

19
ตุลาคม 2019
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา 
นักบุญยอห์น แห่งเบรเบิฟ นักบุญอิสอัค โยเกอ 
และเพื่อนมรณสักขี นักบุญเปาโล แห่งไม้กางเขน

วันที่

อพย 17:8-13  สดด 121:1-8 2  ทธ 3:14-4:2  ลก 18:1-8

สาส์นของพระสันตะปาปาฟรังซิส วันพันธกิจโลก 2019

บทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ เล่าถึงสงครามระหว่างชาวอามาเลขกับชาวอิสราเอล เรื่องราวเหล่านี้อาจสร้าง

ความละอายแก่ใจให้กับคริสตชนที่ต้องกล่าวถึงความส�าคัญเกี่ยวกับการเรียกให้มาท�างานประกาศข่าวดี หากมี 

การตีความ พระคัมภีร์คาดเคลื่อนไปจากความจริงว่า สงครามนี้เป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ ในทางตรงกันข้าม  

พนัธกจิของพระศาสนจกัรนัน้มเีป้าหมายเพือ่การประกาศข่าวดเีกีย่วกบัการกลบัคนืพระชนมชพีของพระเยซูเจ้า

และการคืนดี อันน�าไปสู่ความรอดพ้น เมื่อเราเป็นประจักษ์พยานถึงเรื่องพระคริสตเจ้า เราจ�าเป็นต้องประกาศ

ข่าวดีของพระองค์ เพื่อสร้างพระศาสนจักรของพระองค์ ภายใต้บรรยากาศฉันพี่น้องที่จริงใจต่อกัน และเคารพ

ต่อเสรภีาพในการนบัถอืศาสนาอย่างแท้จรงิ เพือ่สร้างความสามคัคเีป็นหนึง่เดยีวกันและความยุตธิรรมในโลกนี้ 

ผ่านทางข่าวดแีห่งพระวรสารทีเ่ราประกาศ และผ่านทางตวัอย่างของพระครสิตเจ้า ให้รกัศตัรแูละภาวนาให้กบั

ผู้ทีเ่บยีดเบยีน คริสตชนทีไ่ด้ศีลล้างบาป และถกูส่งออกไปไม่ได้ออกไปขายสินค้า หรอืก�าหนดชะตากรรมของโลก  

ดังนั้น ด้วยพันธกิจของพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า ผู้มีความเชื่อจะได้รับชีวิตใหม่จากพระเจ้า เพื่อออกไป

ประกาศ เป็นประจักษ์พยาน และน�าความรอดพ้นที่ได้รับไปสู่คนอื่นๆ

แม้ในเร่ืองราวในบทอ่านที่หนึ่งจากพันธสัญญาเดิม มีองค์ประกอบของเรื่องเกี่ยวกับการรุกราน  

ความเกลยีดชงั และการแก้แค้น แต่นัน่เป็นประวตัศิาสตร์แห่งความรอดพ้นโดยการเปลีย่นแปลงด้วยความเชือ่ 

ที่ค่อยๆ เกิดขึ้น ผ่านกาลเวลาหลายศตวรรษ โดยการน�าและสอนของบรรดาประกาศก และในที่สุด โดย 

พระคริสตเจ้าองค์พระเจ้าแห่งสันติและความยุติธรรม ผู้น�าความรอดพ้นมาสู่ทุกคน

ในบทอ่านที่สอง เปาโลสอนทิโมธีเกี่ยวกับความส�าคัญของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ “ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก

ท่านรู้จักพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ซ่ึงช่วยท่านให้มีความเฉลียวฉลาดเพื่อรับความรอดพ้นโดยอาศัยความเชื่อใน 

พระคริสตเยซู” (2 ทธ 3:15) ทั้งยังย�้าเตือนเกี่ยวกับพันธกิจการประกาศข่าวดี ต้องท�าตลอดเวลาและด้วย 

ความใส่ใจ ร่วมเดินทางกับกลุ่มธรรมทูตด้วยความรักและด้วยความมีน�้าใจ 

20 ตุลาคม 2019
วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา 
วันพันธกิจโลก 2019

วันที่
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ส่วนพระวรสารในวนัอาทติย์นี ้เป็นอปุมาด้วยเรือ่งราวของหญงิม่ายทีม่าขอความยตุธิรรมจากผูพ้พิากษา 

เช่นเดียวกับผู้คนจ�านวนมากมายในโลกทุกวันนี้ที่ต้องประสบกับความไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม  

เช่นเดยีวกบัในอุปมา เล่าว่าในเมอืงหนึง่ (ลก 18:2) ไม่ได้บอกว่า ชือ่เมอืงอะไร เพราะดเูหมอืนว่าเหตกุารณ์เช่นนี ้

เกิดได้ทุกท่ี ส่วนหญิงม่ายในอุปมาไม่ได้เป็นเพื่อนกับผู้พิพากษา หญิงม่ายไปหาผู้พิพากษาด้วยตัวของนางเอง  

เพ่ือขอความยตุธิรรม พระเยซเูจ้าทรงเผยให้เหน็ถงึเหตผุลเบือ้งลึกของการพพิากษาอย่างไม่เป็นธรรม เป็นเพราะ

คนทัว่ไปไม่ได้ให้ความสนใจกบัเรือ่งหญงิม่ายคนหนึง่ และผูพ้พิากษาคนนีก้ไ็ม่ย�าเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนษุย์

ผูใ้ด หญงิม่ายผูไ้ม่ได้รบัความ เป็นธรรมในการพพิากษาน้ันจงึรบเร้าผู้พพิากษาจนกว่านางจะได้รบัความยตุธิรรม

พระเยซูเจ้าทรงใช้อุปมานี้เปรียบเทียบเพื่อสอนเกี่ยวกับการอธิษฐานภาวนามีความจ�าเป็นและต้องมี 

ความต่อเนื่องเช่นเดียวกัน การอธิษฐานภาวนาเป็นหัวใจของพันธกิจ เพราะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว

กับพระเจ้า และส่วนร่วมในนามพระศาสนจกัร เป็นการฟ้ืนฟเูรือ่งความรอดพ้นของเราทีพ่ระเยซเูจ้าทรงมอบให้ 

พันธกิจจะด�าเนินต่อไปด้วยการเป็นประจักษ์พยานที่แท้จริงของศิษย์ธรรมทูต ซึ่งมีส่วนร่วมในธรรมล�า้ลึกปัสกา

ด้วยการรบัศลีล้างบาป และถกูส่งออกไปทัว่โลกเพือ่ประกาศข่าวดใีนนามพระศาสนจกัรของพระครสิตเจ้า เป็น

เมลด็พนัธุแ์ละจดุเริม่ต้นของอาณาจกัร เพือ่ว่ามนุษยชาตทิัง้หลายจะได้รบัการไถ่ให้รอดพ้น การอธษิฐานภาวนา

อย่างสม�่าเสมอจึงมีความจ�าเป็นส�าหรับศิษย์ธรรมทูต ให้พระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตและพันธกิจที่ได้รับ

มอบหมาย เกิดความเติบโตด้วยความเชื่อ ผู้ที่อธิษฐานภาวนาอย่างสม�่าเสมอเท่าน้ันที่สามารถฟัง รับรู้ และ 

ค้นพบความจ�าเป็นในเรื่องการไถ่ให้รอดพ้นทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต ดังน้ัน จงท�าให้มนุษยชาติทุกวันน้ีได้รับรู้

เรื่องความรอดพ้น

รม 4:20-25  ลก 1:69-75  ลก 12:13-21

บทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ มีนัยส�าคัญเกี่ยวกับชีวิต มาจากหนังสือปฐมกาล ด้วยเรื่องราวของอับราฮัม  

ในบั้นปลายของชีวิต ที่ไร้ซึ่งความหวังที่จะเห็นลูกหลานในชนรุ่นหลัง แต่พระเจ้าทรงสัญญาว่า ทุกอย่างจะเป็น

ไปตามแผนการของพระเจ้า ผู้มีความเช่ือย่อมมีมานะอดทนด้วยความศรัทธาและไว้วางใจในพระพรเช่นเดียว

กับอับราฮัมที่ได้รับด้วย ความชื่นชมยินดี นี่เป็นส่วนหนึ่งในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมที่เขียนข้ึน 

โดยยกตวัอย่างเรือ่งของอบัราฮมั ด้วยความตัง้ใจสนบัสนนุค�าสอนในเรือ่งความเชือ่ความศรทัธา โดยชีป้ระเดน็

ไปทีเ่ร่ืองราวพระสัญญาของพระเจ้าทีท่รงให้ไว้กบัอับราฮัม พระเจ้าทรงรักษาสัญญาอย่างซือ่สตัย์เสมอ พระองค์

ทรงสญัญากบัอบัราฮมัว่าเขาจะมลีกูหลานมากมายดงัดวงดาวในท้องฟ้า อบัราฮมัก็ยังคงมคีวามเชือ่ในพระเจ้า 

ทั้งๆ ที่ภรรยาของเขาเป็นหมัน นักบุญเปาโล เห็นว่า นี่คือความเชื่อซึ่งนับได้ว่าเป็นความชอบธรรมส�าหรับเขา 

นอกจากนี ้ความเชือ่ในพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ต้องมาเป็นอนัดบัแรกและรับไว้ปฏิบตั ิความเชือ่เป็น

พระหรรษทานของพระเจ้าที่ให้เราเปล่าๆ ดังนั้น เราต้องตระหนักว่าความดีงามเกิดขึ้นในชีวิตของเราล้วนเป็น

พระพรบริสุทธิ์จากพระเจ้า ซึ่งส่งเสริมให้เราตอบสนองด้วยน�า้ใจดีและความรักในแบบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม 

เร่ืองราวร้ายๆ ในชีวิตของอับราฮัมก็มีด้วยเหมือนกัน เช่น ความผิดพลาดของมนุษย์ การโกหก ความโลภ 

สงคราม หรือภัยธรรมชาติ แต่พระเจ้าทรงเข้าแทรกแซงและเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นดีเสมอ

เพื่อมนุษย์ สิ่งสร้างอันเป็นที่รักของพระองค์

ส่วนให้พระวรสารก็มีแก่นของเรื่องในแนวเดียวกัน คือ ชีวิต โดยเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างพี่น้อง 

ในเรื่องการแบ่งมรดก พระเยซูเจ้าทรงต�าหนิความคิดที่โง่เขลานี้ อย่างไรก็ตาม สามารถเปลี่ยนแปลงไปท�าใน 

สิง่ทีอ่ยูต่รงข้ามกนัได้ ด้วยการหยดุและควบคมุแล้วแบ่งปัน จากนัน้ พระองค์ตรสัอปุมาเร่ืองหนึง่ให้เขาทัง้หลาย

ฟังเกี่ยวกับเศรษฐีโง่คนหนึ่งที่ลืมไปว่า คืนหนึ่ง ชีวิตของเขาจ�าต้องถูกพรากไป แท้จริงแล้ว วัตถุสิ่งของต่างๆ 

เริม่ต้นมาจากงานสร้างของพระเจ้า พระองค์ทรงเตรยีมทกุสิง่ไว้อย่างอดุมสมบรูณ์เพือ่ประโยชน์ของมนษุย์ แต่

ปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ที่บริหารจัดการสิ่งของที่เป็นพระพรเหล่านี้ เข้าใจไปว่า เป็นสิทธิของเขาเอง โดยไม่

สนใจพระเจ้า ผู้เป็นพระผู้สร้างพระพรเหล่านี้ เราก�าลังด�ารงชีวิตอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวล ปัญหา

คือ ความวิตกกังวลถึงส่ิงที่จะเกิดขึ้นนั้น ไม่สามารถป้องกันจากความทุกข์ยากในอนาคตได้ อีกทั้งยังลิดรอน

ความสุขในปัจจุบันอีกด้วย ดังนั้น ความเชื่อถึงชีวิตนิรันดรเท่านั้นที่จะเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมกับทุกสิ่ง ทั้งใน

ยุคของเรา และความสัมพันธภาพของเรากับคนอื่นๆ

21 ตุลาคม 2019
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันที่
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รม 5:12,15ข,17-19,20ข-21  สดด 40:7-10,17  ลก 12:35-38

บทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ เป็นจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม มีใจความเกี่ยวกับมนุษย์จ�าเป็นต้อง 

ได้รับการไถ่บาป เพราะความบาปผิดท�าให้สัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับพระเจ้ามีมลทิน การไถ่บาปนั้นมาจาก

พระเจ้า ผ่านทางความเชื่อในพระคริสตเยซู ไม่ใช่ได้รับจากพิธีเข้าสุหนัต 

ถ้าหากคนใดคนหนึง่ท�าลายมติรภาพ ท�าให้เพือ่นต้องเจบ็ช�า้น�า้ใจ ความผดิปกตย่ิอมเกดิขึน้ในจติใจของเขา  

จ�าเป็นต้องเกิดการคนืด ีอาจด้วยการกลบัไปสวมกอดอกีครัง้ และยอมรบัการขอโทษ เปาโล กล่าวว่า การไถ่บาป  

คอื ความรูส้กึถงึสถานะการด�ารงอยูใ่นสนัตกิบัพระเจ้า แต่คนทีก่ลบัคนืดสีูม่ติรภาพนัน้ จ�าเป็นต้องมคีนใดคนหนึง่ 

เป็นตวักลางระหว่างสองฝ่าย โดยบอกกบัฝ่ายทีรู่ส้กึผดิว่า อกีฝ่ายไม่สามารถทนต่อความขุน่ข้องหมองใจเช่นนีไ้ด้ 

อกีต่อไป และก�าลงัรอคอยให้เปิดใจ เมือ่การคนืดสี�าเรจ็ไป ความสมัพนัธ์จะกลบัแขง็แรงยิง่ขึน้ และความชืน่ชม

ยินดีจะเกิดขึ้นมากกว่าแต่ก่อน เปาโลก�าลังพูดถึง ตัวกลาง นั่นก็คือ พระเยซูเจ้า ที่ได้รับความอัปยศอดสูและ

ความเจ็บปวดทรมาน ท�าให้เราพบ เชื่อ และไว้วางใจในความดีของพระบิดา

เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้านั้นมีความหมายทางเทววิทยา คือ 

การรบัความเจบ็ปวดทรมานแทนเรา คอื พระเยซเูจ้ายอมตายเพือ่เรา แทนทีเ่รา แทนทีม่นษุย์ทกุคน เพือ่เราจะได้

หนักลบัไปหาพระเจ้า หรอืกล่าวอกีอย่างหนึง่กค็อื พระเยซเูจ้ายอมรบัพนัธกิจการเป็นตวักลาง ทัง้น้ี พระเยซเูจ้า 

ไม่ได้สละชีวิต เพราะเราเป็นชาวยิวหรือชาวกรีก ทาสหรือไท มีการศึกษาหรือไม่มี รวยหรือจน ชาย หรือ หญิง 

แต่คนบาปทุกคนจ�าเป็นต้องได้รับการอภัย และพระพรนี้ได้รับการแจกจ่ายอย่างทั่วถึงทุกคน สิ่งที่พระเจ้าทรง

พอพระทัยมากที่สุด คือ ไม่มีการลงโทษมนุษย์ แต่ประทานพระเมตตาอย่างที่สุด

พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ ผ่านทางพระองค์ ด้วยการไถ่บาปของเราและน�าชีวิต

นรินัดรมาสูทุ่กคน พระเยซเูจ้าทรงเป็น อาดมัคนทีส่อง เมือ่อาดมั มนุษย์คนแรกไม่ศรทัธาต่อพระผู้สร้าง โดยการ

ไม่เชื่อฟัง และท�าลายสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า แต่พระเยซูเจ้าทรงเป็น อาดัมใหม่ ผู้ที่เชื่อฟังอย่าง

สตัย์ซือ่และสมบรูณ์แบบ โดยมอบชวีติของพระองค์เอง เพือ่ไถ่กูส้มัพนัธภาพระหว่างมนษุย์กบัพระเจ้ากลบัคืนมา

ส่วนให้พระวรสารมีแก่นของเรื่องคือ การเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระสิริรุ่งโรจน์  

เพ่ือพิพากษาทัง้ผูเ้ป็นและผูต้าย ดงัทีเ่ราสวดบทข้าพเจ้าเชือ่ แท้จรงิแล้ว ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า 

พระองค์ทรงก�าลงัรอคอยการตอบสนองของเราด้วยบญัญตัแิห่งความรกั ส่วนเรากก็�าลังรอคอยทีจ่ะได้พบพระเจ้า 

แบบหน้าต่อหน้า เราต้องมคีวามเข้มแขง็อดทนท่ีจะรอคอยพระสัญญา ซึง่มคีวามส�าคญัต่อการตระหนักรูถ้งึช่วง

เวลาท่ีเรามชีีวติอยู ่ด้วยการด�าเนนิชวีติอย่างด ีแสวงหาและท�าตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพือ่วนัหน่ึง เราจะได้ 

กลับสู่บ้านแท้ จงเตรียมพร้อมตั้งแต่ตอนนี้

22 ตุลาคม 2019
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา 
นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2

วันที่

รม 6:12-18  สดด 124:1ก-8  ลก 12:39-48

บทอ่านที่หนึ่ง จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม เปาโลยืนยันว่า ไม่มีประโยชน์อันใดที่จะถือกฎ

ของโมเสส เพราะนัน่ท�าให้มนษุยชาตขิาดอสิรภาพ เป็นทาสและไม่มศัีกดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ ในความเป็นจรงิ  

ก่อนที่จะมีกฎของโมเสส บาปและความตายมีอยู่ในโลกแล้ว เพราะอาดัม ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะต�าหนิคน

บาปเนื่องจากบาปของอาดัม อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตามกฎธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์ทุกคนล้วนเข้าใจถึงกฎนี้

ในใจอยู่แล้ว นั่นคือ ความรับผิดชอบต่อบาปของตนเป็นเรื่องส่วนบุคคล เพราะฉะนั้น หลังจากมีกฎของโมเสส 

ชาวยิวจึงรู้สึกได้ถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นจากความผิดของพวกเขา

ความหวงัของชาวยวิ คอื วนัสดุท้ายเมือ่พระเมสสยิาห์เสดจ็กลบัมาพร้อมกบักฎใหม่ นัน่เป็นช่วงเวลาทีส่าม  

(Third period) ซึ่งเปาโลเรียกว่า เวลาแห่งความสมบูรณ์ ผ่านทางการประสูติ และพระธรรมล�า้ลึกแห่งปัสกา

ขององค์พระครสิตเจ้า เปาโลสอนว่าหลงัจากทีพ่ระองค์เสดจ็มา เราทกุคนจะเป็นอสิระจากกฎของโมเสส เพราะ

เราได้รับพระหรรษทานจากองค์พระคริสตเยซูซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ณ เวลานี้ เปาโลสอนว่า พระหรรษทานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอาชนะความบาปผิดของมวลมนุษย์ 

เปาโลยนืยนักบัครสิตชนทัง้หลายว่าผูท้ีม่ส่ีวนร่วมในความเชือ่ถงึพระธรรมล�า้ลกึปัสกาของพระครสิตเจ้าแล้วนัน้  

จะเป็นอิสระจากบาปและผลของบาป ซ่ึงอิสระจากบาปไม่ได้หมายความว่า สามารถท�าบาปต่อไปเหมือน 

เมื่อก่อน แต่หมายถึงการตายต่อบาปและด�าเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า เพราะฉะนั้น กฎของโมเสสจึงไม่ใช่แก่น 

อีกต่อไป แต่เป็นความสมบูรณ์แห่งพระหรรษทาน และคริสตชนจ�าเป็นต้องปฏิบัติความดีเท่านั้น ด้วยความรัก

และให้ความยุติธรรมต่อกันและกัน และนี่คือพันธกิจธรรมทูตของพระศาสนจักร

ในพระวรสาร เปโตรทูลว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ตรัสอุปมานี้ส�าหรับพวกเราหรือส�าหรับทุกคน”  

(ลก 12:41) อปุมาของพระเยซเูจ้านี ้ส�าหรบัทกุคนทีเ่ป็นสมาชกิในพระศาสนจกัร ซึง่ได้รบัการเชือ้เชญิให้ด�าเนนิงาน 

ตามหน้าที่ของตนทุกวันด้วยความซื่อสัตย์ โดยไม่เป็นคนผัดวันประกันพรุ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่มีบทบาท

เป็นผู้น�าในพระศาสนจักรต้องมีความรับผิดชอบอันย่ิงใหญ่ ด้วยงานรับใช้พระคริสตเยซูและงานประกาศ

ข่าวดีแห่งพระวรสาร เพราะพระเยซูเจ้าตรัสว่า “ผู้รับใช้คนนั้นเป็นสุข ถ้านายกลับมาพบเขาก�าลังท�าดังนี้  

23 ตุลาคม 2019
วันพุธ สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา 
นักบุญยอห์น แห่งกาปิสตราโน

วันที่
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เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า นายจะแต่งตั้งเขาให้ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดของตน” (ลก 12:43-44) ดังนั้น  

ผู้น�าของพระศาสนจักรย่อมมีหน้าที่จัดการสิ่งต่างๆ อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส่ ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องให้ 

ความส�าคัญอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความโลภ

เราควรตระหนักถึงแนวคิด ทัศนคติของผู้รับใช้ที่ไม่ซื่อสัตย์ ผู้ซึ่งคิดว่านายจะมาช้า ซึ่งก็หมายถึงผู้ที่

ตัดขาดพระเจ้าจากหัวใจของเขา ไม่สนใจที่จะรักเพื่อนพี่น้องคนรอบข้าง และไม่เชื่อในแผนการของพระเจ้าที่มี

ส�าหรับพวกเขา พระวรสารได้กล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาดังผู้พิพากษาตามการกระท�าของแต่ละคน

ตลอดชีวิตของพวกเขา

ทั้งในจดหมายของนักบุญเปาโลและพระวรสาร ต่างพูดถึงความชั่วร้าย แต่ด้วยความเที่ยงธรรมของ

พระคริสตเจ้าทรงชนะความตาย ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ส่งเสริมพันธกิจของเราคริสตชน ด้วยความพากเพียร

ด้วยหัวใจของบรรดาศิษย์ธรรมทูต โดยการน�าของพระจิตเจ้าผ่านทางศีลล้างบาป น�ามาซึ่งความเด็ดเดี่ยว

ในการประกาศข่าวดีและเป็นประจักษ์พยาน แท้จริงแล้ว พันธกิจของพระศาสนจักรจะต้องถูกขับเคล่ือนด้วย

ชยัชนะแห่งความเทีย่งธรรมและความรกัทีเ่ตม็ไปด้วยความเมตตา ไม่หวาดกลัวต่อความชัว่ร้ายในรปูแบบต่างๆ  

แบ่งปันและประกาศข่าวดีอันน�าความรอดพ้นไปสู่

รม 6:19-23  สดด 1:1-4, 6  ลก 12:49-53

ในบทอ่านที่หนึ่งน�าเสนอแก่นของเรื่อง คือ พระเจ้าทรงมอบอิสรภาพแก่มนุษย์ทุกคน มนุษย์ต้องใช้
อิสรภาพ ของตนด้วยความรับผิดชอบ ข้อความจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมกล่าวถึงอ�านาจของ
พระคริสตเจ้าอยู่เหนือการเป็นทาสของบาป และผลสุดท้ายของบาปคือความตาย ส�าหรับเปาโลแล้ว ในการ
ด�าเนนิชวีติด้วยการถอืพระบญัญตัอิย่างเคร่งครดัตามหลกัศาสนาเป็นหนทางแห่งความรอดพ้น นัน่คอื ด้วยการ
สร้างความสมัพนัธ์เป็นหนึง่เดยีวกบัพระเจ้าผ่านทางพระครสิตเยซ ูความรอดพ้นเป็นพระหรรษทาน มนษุยชาติ
ได้รับการเชื้อเชิญให้รับ ปลูกฝัง และหล่อเลี้ยง พระหรรษทานในชีวิตของตน

ส่วนในพระวรสาร พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ถึง ไฟ ซ่ึงพระองค์เองได้น�ามายังโลก ไฟนี้มีความ
เกี่ยวข้องกับการล้างบาปอย่างชัดเจน เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง พระจิตเจ้าเสด็จน�าพระพรลงมา ดังนั้น 
พระเยซูเจ้าทรงอธิบายถึงภาพลักษณ์ทั้งสอง นั่นคือ ประการแรก พระธรรมล�า้ลึกปัสกา และประการที่สอง 
คือ ผลที่เกิดขึ้นส�าหรับเราทุกคน โดยการที่พระบุตรของพระเจ้าทรงรับพิธีล้างด้วยพระจิตเจ้าและไฟ เพื่อว่า 
ทกุสรรพส่ิงจะได้เห็นถงึความรอดพ้น และเหตกุารณ์ได้เสร็จสมบรูณ์เมือ่พระจิตเจ้าเสดจ็ลงมาในวนัเปนเตกอสเต  
เป็นพระพรแห่งปัสกา พระจติเจ้าทรงเสดจ็ลงมาเหนอืพระศาสนจกัรในรปูลิน้ไฟ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
พันธกิจการประกาศข่าวดีของธรรมทูต

นักบุญลูกาเป็นพยานยืนยันได้ถึงเรื่องความแตกแยกในกลุ่มหลายต่อหลายครั้ง ระหว่างการเดินทาง
เพื่องานธรรมทูต ขณะที่ท�างานประกาศข่าวดีกับเปาโลและเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ในหนังสือกิจการอัครสาวก
เล่าว่า ในบางครั้ง เกิดความแตกแยกขึ้นในศาลาธรรม พระเยซูเจ้าจึงสอนศิษย์ให้รู้จักความรัก เพราะพระองค์
คือความรัก โดยสอนเราให้รู้จักรักแท้ โดยมอบชีวิตของเราเพื่อคนที่เรารัก นอกจากนี้ ความรักช่วยเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ก�าลังแตกหัก ในฐานะที่เราเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า เราเรียนรู้และปฏิบัติ 
ความรักแท้ในครอบครัวของเราเอง และละทิ้งความละโมบโลภมากและการเป็นคนหน้าซื่อใจคด รวมทั้ง 
ความเห็นแก่ตัว และการเหยียดหยันทุกรูปแบบ เปิดหัวใจของเราไปสู่ความเป็นพี่น้องกับทุกคน ต้อนรับผู้คน
ด้วยความรักอย่างจริงใจ โดยไม่เลือกศาสนา ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม สีผิว ฐานะทางสังคม ด้วยการปฏิรูปวิถีชีวิต
อย่างแท้จริงทั้งด้านจิตวิญญาณและสังคม

ไฟ ที่พระเยซูเจ้าตรัสถึง คือ หัวใจที่อบอุ่น โดยเฉพาะส�าหรับผู้ที่ก�าลังสับสนในชีวิต ทรงร่วมเดินทาง
กับศิษย์ที่หมู่บ้านเอมมาอูส พระองค์ทรงท�าศิษย์ทั้งสองพูดกันว่า “ใจของเราไม่ได้เร่าร้อนเป็นไฟอยู่ภายในหรือ 
เมื่อพระองค์ตรัสกับเราขณะเดินทาง และอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟัง” (ลก 24:32) เพราะพระองค์ทรงช่วยผู้ซึ่ง
ก�าลังเหนื่อยอ่อน ท้อแท้หมดก�าลังใจด้วยไฟแห่งรัก 

24 ตุลาคม 2019
วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา 
นักบุญอันตน มารีย์ กลาเรต์

วันที่
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รม 7:18-25ก  สดด 119:66, 68, 76, 77, 93, 94  ลก 12:54-59

นักบุญเปาโลกล่าวถึงกฎของโมเสส เป็นจริงที่ว่า กฎนั้นดีและศักดิ์สิทธิ์ ทว่าบรรทัดฐานของกฎ  

คือ การฝ่าฝืนกฎนั้นเป็นบาป เปาโลรู้ดีว่า มนุษย์ทุกคนด�าเนินชีวิตของตน แต่ละคนต่างหาหนทางที่จะด ี

พร้อมผ่านทางการใช้เหตุผลและเจตจ�านงของตน มนุษย์มีความเข้าใจและปรารถนาที่จะท�าความดี คือท�าตาม

กฎหรอืธรรมบญัญัตทิีต่นยดึถอืปฏบิตั ิแต่กต้็องพบกบัอปุสรรค คอื ความโน้มเอยีงไปในทางชัว่ น่ีแสดงให้เหน็ว่า 

มนษุย์ทุกคนยงัคงเป็นทาสของบาป และต้องการการปลดปล่อยจากความเป็นทาสน้ัน เรามนุษย์เกดิมาพร้อมกบั

ความส�านกึดชีัว่ แต่เรากต็กอยูใ่นบาปผดิได้อยูเ่สมอ และต้องทนทกุข์กบัผลทีต่ามมา เปาโลได้กล่าวว่า “ข้าพเจ้า

ไม่ท�าความดีที่ปรารถนา กลับท�าความชั่วที่ไม่ปรารถนาจะท�า” (รม 7:19) เปาโลรู้ว่า พระเยซูเจ้าเป็นผู้มอบ 

พระหรรษทานและการไถ่บาป เพราะฉะนั้น เปาโลจึงย�้าเตือนเราเสมอให้เรานั้นสรรเสริญและขอบพระคุณ

พระเจ้า 

จากพระวรสารวันนี้ ให้ข้อคิดกับเรา คือ ผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างดีจ�าต้องเอาใจใส่มิให้ตกใน 

หลุมพรางของความหย่ิงจองหอง เช่นเดียวกับ ชาวฟาริสีในพระวิหารที่เหยียดหยามคนอื่น คิดว่าตนเอง 

ชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้า พร้อมกันนี้ เราควรวิตกกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติให้น้อยลง  

แต่หนักลบัมาไตร่ตรองประวตัศิาสตร์และวนัเวลาทีเ่กีย่วกบัพระเจ้ามากขึน้ เปิดตวัเองอย่างเตม็ทีเ่พือ่รบัผลแห่ง

ความรอดพ้น โดยการตอบรบัทัง้อสิรภาพและความนบนอบเชือ่ฟังซึง่เป็นหนทางน�าไปสู่การกลับใจเปล่ียนแปลง

ตนเองอย่างแท้จริง

25 ตุลาคม 2019
วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันที่

รม 8:1-11  สดด 24:1-4กข,5-6  ลก 13:1-9

ค�าสอนของพระเยซูเจ้าในพระวรสารวันนี้ เริ่มด้วยเรื่องราวที่มีบางคนเข้ามาทูลพระเยซูเจ้าถึงเรื่อง 

ชาวกาลลิ ีซึง่ถกูปีลาตสัง่ประหารชวีติในขณะทีเ่ขาก�าลงัถวายเครือ่งบชูาในพระวหิาร อนัน�ามาซึง่ความอบัอาย

และขุน่เคอืงใจ อย่างไรกต็าม ไม่เป็นทีแ่น่ชดัว่าเพราะเหตใุดประชาชนเหล่านัน้จงึเข้ามาทลูพระเยซเูจ้าในเรือ่งนี้  

อาจเป็นเพราะว่า พระองค์ทรงเป็นชาวกาลิลี และพวกเขาต้องการเตือนพระองค์ให้ระวัง หรือไม่พวกเขาก็

อาจต้องการคุกคามพระองค์ เพราะหากพวกเขารายงานเร่ืองราวของพระองค์ ทหารของปีลาตอาจมาจับกุม

พระองค์ และถูกประหารชีวิตเช่นเดียวกัน หรือพวกเขาเพียงแค่ต้องการซุบซิบเกี่ยวกับเรื่องร้ายๆ ที่ผู้อื่นก�าลัง

ประสบ ดงัเช่น ในเพลงสดดุกีม็กีล่าวไว้ว่า คนทีรู่ส้กึยนิดมีคีวามสขุกบัความทกุข์ยากของผูอ้ืน่นัน้ ช่างน่าละอาย

แก่ใจ ทว่า พระองค์ไม่ทรงให้ความเห็นใดๆ กับเหตุการณ์นี้ แต่พระองค์ทรงให้บทสอนที่เป็นแง่คิดจากทัศนคติ

ของผู้ที่มารายงานเรื่องร้ายนี้ว่า ผู้ใดที่ได้รับความทุกข์ยาก ความเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ หรือต้องประสบกับ

เร่ืองเลวร้ายต่างๆ ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะพวกเขาถูกลงโทษจากพระเจ้าเนื่องจากท�าบาป แต่ทุกคนต้องพิจารณา

ไตร่ตรองถึงบาปของตนว่าเป็นสิ่งที่เลวร้าย และต้องพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยความส�านึกถึงบาป

อย่างจริงใจ แท้จริงแล้ว ไม่มีใครสามารถตัดสินด้วยการคัดแยก ดี-เลว ได้ เพราะมีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น

ที่ทรงรู้ความเป็นจริงในหัวใจของเรา

หลายเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ ท�าให้เราเข้าใจภาพลักษณ์ของพระเจ้าว่า พระองค์ทรงใช้ความรุนแรงใน

การลงโทษผู้ที่ได้กระท�าบาปหนัก ซึ่งไม่เหมือนกับภาพลักษณ์ของพระบิดาเจ้า โดยทางพระเยซูเจ้า ซึ่งแน่นอน

ว่า พระเจ้าไม่ทรงแก้แค้นคนบาปทัง้หลาย แต่เป็นพระเจ้าผูท้รงทนรอคอยด้วยความหวงั ทรงให้เวลาและโอกาส

ที่จ�าเป็นในการกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยมนุษย์จักเข้าใจถึงความรักซ่ึงจะน�าผลแห่งความเป็นพี่น้องและ

ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน

26 ตุลาคม 2019
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันที่
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ต่อมา พระองค์ทรงเล่าเรื่องอุปมาว่า มีชายผู้หนึ่งปลูกต้นมะเดื่อเทศต้นหนึ่งในสวนองุ่นของตน เขามา

มองหาผลที่ต้นนั้น แต่ไม่พบ จึงพูดกับคนสวนว่า สามปีแล้วที่มองหาผลจากมะเดื่อเทศต้นนี้แต่ไม่พบ จงโค่นมัน 

เสียที่เปล่าๆ แต่คนสวนตอบว่า ปล่อยมันไว้อีกสักปีหนึ่ง จะพรวนดินรอบต้น ใส่ปุ๋ย ถ้าปีหน้าไม่ออกผลจะโค่น

ทิง้เสยี ทัง้นี ้พระเยซเูจ้าไม่ทรงสรปุเรือ่งอปุมานี ้แต่ดเูหมอืนวา่ พระองค์ทรงมนียัยะเกีย่วกบัการเปิดทางให้กับ

ความหวงั ถ้าเราลองไตร่ตรองเกีย่วกบัภาพของต้นมะเดือ่เทศ เป็นเหมอืนช่วงเวลาในชวีติของเรา โอกาสท่ีจะรับ

พระหรรษทาน และเกิดผล คือสันติสุข ความชื่นชมยินดี ความยุติธรรม และความรักในตัวเรา ในชีวิตของเรา 

ทุกอย่างเป็นพระพรจากพระเจ้า ส่วนอกีฝากหนึง่ คอื ภาพของคนสวน ซึง่ท�าให้เราต้องพยายามอธษิฐานภาวนา

วอนขอ และพยายามที่จะท�าให้ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ากลับใจ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของพระศาสนจักร เรามีหน้า

ที่สองประการ คือ ประการแรก เราต้องกลับใจเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองเสมอ น�าโดยพระวาจาของพระเจ้า  

และพระจิตเจ้าองค์แห่งความรัก และประการที่สอง คือ พันธกิจการกลับใจของ ผู้ที่ยังไม่รู ้จักพระเจ้า  

ซึ่งเต็มไปด้วยความเมตตาและทนรอคอยประชากรของพระองค์ด้วยความหวัง ต้องการให้เราทุกคนได้รับ 

ความรอดพ้น และไม่ถูกลงโทษ แนวคิดนี้น�าทางเราไปสู่พันธกิจของธรรมทูต ด้วยการน�าความรอดพ้นมาสู ่

มวลมนุษย์ทั้งหลาย

บสร 35:15ข-17, 20-22ก  สดด 34:2-3, 17-19, 23 2  

ทธ 4:6-8, 16-18  ลก 18:9-14

พระวรสารในวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่องอุปมาเกี่ยวกับคนเก็บภาษีกับชาวฟาริสี แสดงให้เห็นถึงการ

มองคนแล้วตัดสิน ซึ่งแตกต่างจากมุมมองของพระเจ้า พระองค์ไม่ตัดสินคนจากภายนอก ไม่ทรงล�าเอียงหรือ

มีอคติ แต่พระองค์ทรงมองดูที่ส่วนลึกในจิตใจของมนุษย์อย่างกระจ่างแจ่มแจ้ง ด้วยการพิจารณาถึงแรงจูงใจ

ที่แท้จริงอันน�าไปสู่การกระท�าต่างๆ รวมถึงการอธิษฐานภาวนาของมนุษย์ 

ในความเป็นจริง จากพระวรสารจะเห็นถึงวิธีคิดของพระเจ้า ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงสอนเรา พระองค์ทรง

โปรดปรานผู้ที่ความสุภาพถ่อมตน รวมถึงผู้ที่ถูกทอดทิ้งไม่ได้รับความสนใจ และบุคคลชายขอบสังคม เพราะ

พวกเขาถูกตัดสินว่าเป็นคนบาป เช่น โสเภณี และผู้ที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์ เช่น คนโรคเรื้อน เพราะงานประกาศ

ข่าวดขีองพระองค์ไม่แบ่งแยกชนชัน้ทางสงัคม ไม่ว่าจะนบัถอืศาสนาใด ครัง้หนึง่ พระเยซูเจ้าทรงรับฟังนายร้อย

โรมันที่มาอ้อนวอนขอพระองค์ด้วยความสุภาพให้ไปที่บ้านและช่วยรักษาคนรับใช้ของเขา อีกทั้ง ทรงเดินทาง

ไปเยี่ยมถิ่นของชาวสะมาเรีย ไปยังดินแดนของคนต่างชาติ เช่น เขตไทระ ดินแดนชายฝั่งทะเลสาบทิเบเรียส  

ข้ามทะเลสาบกาลิลี ส�าหรับพระองค์ ไม่มีการแบ่งแยก แต่เป็นสะพานเชื่อม ผ่านทางภารกิจของพระองค์  

เพื่อการคืนดีของชนชาติทั้งสองฝ่าย คือ ชาวยิวกับคนต่างชาติ

ส่วนในเนื้อหาของพระวรสารวันนี้ เชื้อเชิญเราให้มองดูอย่างพินิจพิเคราะห์เกี่ยวกับอุปมาของพระองค์

เรื่องของคนเก็บภาษีกับชาวฟาริสีในพระวิหาร เราตระหนักรู้ได้ถึงความแตกต่างระหว่างคนทั้งสองประเภท  

ซึง่เหน็ได้ชดัเจนในจติใจของมนษุย์ เกีย่วกบัการอธษิฐานภาวนาต่อหน้าพระเจ้า หากเราพจิารณาจากเจตนาของ

การอธษิฐานภาวนาในพระวหิาร เราจะพบว่าทัง้คนเกบ็ภาษแีละชาวฟารสิต่ีางใช้สถานทีเ่ดยีวกันในการอธิษฐาน

ภาวนา แต่วธิกีารและท่าทนีัน้แตกต่างกนัโดยสิน้เชงิ คนเกบ็ภาษนีัน้อธษิฐานภาวนาด้วยความสภุาพถ่อมตนและ

จริงใจ ยอมรับถงึความไร้ค่าของตน บาป และวอนขออภยัโทษจากพระเจ้า ให้สามารถเปลีย่นแปลงตนเองให้ดขีึน้  

แน่นอนว่า เขาย่อมได้รับพระหรรษทานของพระเจ้า เพราะเขาได้อธิษฐานภาวนาอย่างแท้จริง ดังถ้อยค�าใน

พระวรสารที่ว่า “ผู้ใดที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต�่าลง ผู้ใดที่ถ่อมตนลง จะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น” (ลก 18:14)

27 ตุลาคม 2019
วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันที่
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ส่วนในอีกฝากหนึ่ง ชาวฟาริสีผู้ซึ่งติดกับดักแห่งความเย่อหยิ่งจองหอง โดยคิดว่าตนนั้นได้ท�างานที่มี

แต่กุศลบุญ อยู่ในชนชั้นสูงทั้งด้านสังคมและศาสนา เชื่อว่าตนนั้นดีกว่าคนอื่น เปรียบเทียบและดูหมิ่นคนอื่น  

พวกเขาเองดูดีและถือศีลเคร่งศาสนา แต่ทัศนคติของเขาแสดงให้เห็นถึงความจองหองในหัวใจ นอกจากนี้  

เราไม่อาจพบพระเจ้าได้เลย หากเราคิดว่าตนเองดีกว่าคนอื่น หรือดูถูกคนอื่น ขณะที่เราอยู่ต่อหน้าพระเจ้า 

เพือ่ทีจ่ะได้สมัผสักบัความรกั ความเหน็ใจคนอืน่ผ่านทางพระองค์ ด้วยความรูส้กึแบบเดยีวกนันีเ้อง การอธษิฐาน

ภาวนาเป็นการร�าพึงถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า เราเฉลิมฉลองเพราะพระหรรษทานที่พระองค์ทรงมอบให้เราใน 

ชีวิตประจ�าวัน

เมื่อเราได้ฟังเรื่องอุปมานี้ ท�าให้เราจ�าต้องละทิ้งความคิดถึงแต่ตนเองและการดูถูกคนอื่น เพื่อท่ีจะได้

กลายเป็นคนที่เรียบง่าย สุภาพถ่อมตน และมีใจรักกันฉันพี่น้อง และเปลี่ยนวิธีการมองคนอื่นด้วยสายตาแห่ง

ความเมตตา นอกจากนี้ ยังจ�าเป็นต้องพิจารณาวิธีการอธิษฐานภาวนาของเรา ต้องมาจากส่วนลึกของจิตใจ

อย่างแท้จริง ให้เห็นถึงสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่น กับพระเจ้า และความรอดพ้น

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนเราศิษย์ธรรมทูตเกี่ยวกับการอธิษฐานภาวนาด้วยเช่นกัน พระองค์

ย�้าว่า การอธิษฐานภาวนานั้นเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพระศาสนจักรและเป็นจิตวิญญาณแห่งพันธกิจ  

เพ่ือให้ผู้ที่อธิษฐานภาวนานั้นได้พบกับพระคริสตเจ้า ด้วยแสงสว่างแห่งการน�าโดยพระจิตเจ้า ศิษย์ธรรมทูต

จ�าเป็นต้องอธิษฐานภาวนาเพื่อความรอดพ้นของตนเอง และผู้ที่รอคอยความรอดพ้นนั้นด้วย ศิษย์ธรรมทูตได้

รับการเรียกเพื่อการประกาศพระวรสาร พันธกิจนี้เผยแสดงถึงความจริงซึ่งพระศาสนจักรประกาศผ่านทางเรา 

ด้วยทศันคตขิองเราต่อคนอืน่ เพราะฉะนัน้ พนัธกจิการประกาศพระวรสารต้องท�าอย่างสภุาพถ่อมตน แสดงออก

ถึงมิตรภาพแบบเดียวกับพระคริสตเจ้า เคารพต่อเสรีภาพในการนับถือศาสนา ความนอบน้อมที่แท้จริงไม่เคย

ตัดขาดออกจากความจริงที่ว่า มีการพิพากษา การให้อภัย และการช่วยให้รอดพ้นส�าหรับผู้ท�าหน้าที่ประกาศ

ข่าวดี และผู้ที่ยอมรับฟังข่าวดีนั้น

อฟ 2:19-22  สดด 1-2, 3-4  ลก 6:12-19

พธิกีรรมในวันนีท้�าการฉลองนกับญุอคัรสาวก คือ นกับญุซีโมนและยูดาห์ พระเยซเูจ้าทรงเรยีกอคัรสาวก

ทัง้ สบิสองคน โดยพระองค์ไม่ได้พจิารณาพวกเขาจากคณุสมบตัหิรือข้อดใีดๆ นกับญุลกูาได้กล่าวไว้ว่า พระเยซเูจ้า 

เสดจ็ขึน้ไปบนภเูขาเพือ่อธษิฐานภาวนาและทรงอธษิฐานภาวนาต่อพระเจ้าตลอดทัง้คนื พระองค์ทรงสนทิสมัพนัธ์

เป็นหนึง่เดยีวกบัพระบดิาเจ้า และเตม็เป่ียมไปด้วยพระจติเจ้า ผูซ้ึง่น�าการเรยีกอคัรสาวก เร่ืองราวในพระวรสารนัน้  

ลูกาแสดงให้เห็นว่า พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาในหลายเหตุการณ์ส�าคัญ เพราะพระองค์ทรงรู้ว่าการ

อธิษฐานภาวนาท�าให้เกิดความสนิทสนมและความรักกับพระบิดาเจ้า ผู้ทรงสถิตในสวรรค์

ลูกาได้อธิบายถึงการอธิษฐานภาวนาของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงสอนบรรดาศิษย์ให้รู้จักวิธีการ  

เพื่อว่าพวกเขาจะได้เรียนรู้และรู้จักการอธิษฐานภาวนา โดยฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราและท�าตามในสิ่งนั้น  

โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้ถ้อยค�าทีไ่ร้ประโยชน์มากมายเพือ่ท�าให้พระเจ้าพอพระทยั การอธษิฐานภาวนาของครสิตชน

แท้นั้น ทุกอย่างอยู่ในพระเจ้า ท�าให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวตนของเรา เพื่อหันกลับมาหาพระเจ้า

ด้วยความรู้สึกขอบพระคุณพระองค์ นบนอบเชื่อฟังเช่นบุตรของพระองค์ มอบตนเอง และเป็นน�า้หนึ่งใจเดียว

กับผู้อื่น ลูกามองเห็นถึงความส�าคัญที่ว่า เหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูเจ้านั้น พระองค์ทรงอธิษฐานภาวนา

เสมอ ตั้งแต่ทรงรับพิธีล้าง จนถึงสวนเกทเสมนี และที่ไม้กางเขน

ดังพระวรสารในวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาตลอดคืน เพื่อการคัดเลือกศิษย์ของพระองค์  

ซ่ึงพวกเขาจะเป็นผู้ติดตามที่ใกล้ชิดกับพระองค์ เป็นเหมือนการผูกมัดด้วยการมอบหมายภาระหน้าที่ เพราะ

ศิษย์ทั้งสิบสองจะต้องสร้างชุมชนแห่งความรอดพ้น พวกเขาจะเป็นสิบสองเสาหลักที่ถูกสร้างขึ้น ดังที่ได้รับ

สัญญาโดยบรรดาประกาศก และเป็นประชากรในพันธสัญญาใหม่ คือ พระศาสนจักร อัครสาวกนั้นยังให้ 

ความหมายถึง การถูกส่งออกไป เพราะฉะนั้น การภาวนาจึงเปิดเผยให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งพันธกิจ ในงาน

ของพระศาสนจกัร ด้วยการส่งธรรมทตูออกไปประกาศการด�ารงอยูข่องพระเจ้า เพือ่น�าความรอดพ้นมาสูม่นษุย์

ทั้งมวล

28 ตุลาคม 2019
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา 
ฉลองนักบุญซีโมน และนักบุญยูดา

วันที่
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รม 8:18-25 สดด 126:1ข-6 ลก 13:18-21

บทอ่านในวันนี้ มาจากจดหมายถึงชาวโรม ดูเหมือนนักบุญเปาโลจะชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้ง

และลกึลบัระหว่างมนษุย์กบัสรรพสิง่ทัง้หลาย ความสัมพนัธ์น้ีท�าให้มนุษยชาตเิหมอืนกระบอกเสียงของสรรพสิง่ 

ทั้งหมดซึ่งเป็นผลงานของพระเจ้า รวมทั้งมนุษย์ยังเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่สรรพส่ิงทั้งหลายด้วย ส่วนอัครสาวกก็

อาศัยธรรมประเพณีของพระคัมภีร์ซึ่งกล่าวว่า มนุษยชาตินั้นเป็นผู้แปลสารด้วยบทสรรเสริญว่า การเนรมิต

สร้างทัง้หมดของพระเจ้าถวายเกยีรตแิด่องค์พระผูเ้ป็นเจ้า ทัง้ธรรมชาต ิสิง่มชีวีติ และธาตตุ่างๆ ในโลก รวมทัง้ 

เวลาและจักรวาล

เป็นเวลาหลายศตวรรษ ผูเ้ขยีนพระคมัภร์ีต่างก็ใช้รปูแบบต่างๆ ของวรรณกรรมในการบรรยายเกีย่วกบั 

โลกและสรรพสิ่งต่างๆ พวกเขาแสดงออกด้วยบทกวี เพลงสดุดี บทเพลงต่างๆ แต่ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เกิดจาก 

ความเชือ่ความศรทัธาและความรูส้กึขอบพระคณุส�าหรบัความดงีามทัง้หมดทีพ่ระเจ้าทรงสร้างด้วยพระวจนาตถ์

ของพระองค์ ด้วยเหตนุี ้การสร้างทัง้หลายจงึเป็นไปตามพระวจนาตถ์ของพระผูส้ร้าง และเผยแสดงพระสริริุง่โรจน์ 

ของพระเจ้าและความงดงามไม่สิ้นสุด 

แต่งานสร้างของพระเจ้ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพราะพระบิดา พระผู้สร้างไม่เคยหยุดการด�ารงอยู่ของ

พระองค์ในโลกนี ้และในประวตัศิาสตร์มนษุยชาตด้ิวย พระองค์ทรงมอบชวีติและความหวงั ตระเตรยีมทกุอย่าง

ส�าหรับอนาคต พระหรรษทานของพระองค์หลั่งไหลมาสู่เราดุจสายน�้า ผ่านทางความจริงแห่งพระวาจา และ

แผนการแห่งความรอดพ้นมาสู่มนุษยชาติ

แม้ว่า มนษุย์จะหนัหลงัให้กบัพระเจ้า พยายามทีจ่ะท�าหน้าทีแ่ทนพระเจ้า และคดิว่าเป็นเจ้าของโลกน้ี ด้วย

สงคราม ความเกลียดชัง และการท�าลายล้าง แต่ว่าพระเจ้าก็ยังทรงน�าโลกนี้ต่อไป ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ไม่แตกแยกกัน ยังคงส่องแสงในหัวใจของเรา ประทานพระพรต่างๆ ท�าให้เจตจ�านงของเราเข้มแข็ง ตั้งมั่นที่จะ

ท�าด ีเมือ่เรามองย้อนไปในประวตัศิาสตร์จะเหน็ว่า พระเจ้าทรงเลีย้งดปูระชากรของพระองค์ด้วยความรกั และ

ทรงมีแผนการน�าความรอดพ้นมาสู่มนุษยชาติ ด้วยพระธรรมล�้าลึกปัสกา ท�าให้แสงสว่างจากพลังอ�านาจของ

พระเจ้าส่องแสงไปด้วยความรัก ทั้งนี้ การร�าพึงพิศเพ่งถึงธรรมชาติที่น่าหลงใหล ช่วยให้เราสามารถเข้าใจถึง

ความรอดพ้นได้ เพราะความรักของพระเจ้าเอาชนะบาป ท�าให้เราสามารถประกาศข่าวดีด้วยความชื่นชมยินดี

29 ตุลาคม 2019
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันที่

รม 8:26-30 สดด 13:4-6 ลก 13:22-30

ในบทอ่านทีห่นึง่ นกับญุเปาโลกล่าวว่า พระจิตเจ้าทรงประทบัอยู่กบัเรา ทรงได้ยนิเสยีงร�่าร้องวอนขอของ  
สรรพสิง่และมนษุย์ทัง้หลายผูก้�าลงักระหายหาความรอดพ้น และบางครัง้ เป็นเพราะความว้าวุน่ใจในชวีติประจ�า
วัน ของเรา ท�าให้เราไม่รู้ว่า จริงๆ แล้ว เราควรวอนขออะไรจากพระเจ้า และดังนี้ พระจิตเจ้าทรงน�าเราใน
ความสับสน น�าความหวังไปสู่ความดีที่แท้จริง ซึ่งพระเจ้าทรงเตรียมไว้ส�าหรับเรา คริสตชนต้องเปิดใจของเรา
ต้อนรบัพระจติเจ้า ผูท้รงเปลีย่นแปลงเราด้วยความรอดพ้น พระบดิาเจ้าทรงเตมิเต็มหัวใจของเราด้วยพลงัแห่ง
ความปรารถนาที่จะพบกับความรัก

พระจิตเจ้าทรงก�าจัดบาปและความตายของเรา ด้วยการน�าเราไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเจ้า
และ พระบุตร พระเจ้าทรงเป็นความรักที่ไม่สิ้นสุด เผาผลาญความช่ัวร้ายทุกๆ รูปแบบ น�าทุกสิ่งกลับมายัง 
ต้นก�าเนิดของความดีและความจริง เปิดประตูแห่งความรอดพ้นส�าหรับเราทุกคน ความรอดพ้นเป็นผลมาจาก
ชัยชนะของพระคริสตเจ้าบนไม้กางเขนน�ามาซึ่งปัสกาแห่งการกลับคืนพระชนมชีพ และนั่นเป็นวิธีของธรรมทูต
ในอันจะมุ่งมั่นท�าพันธกิจในพระศาสนจักรของพระองค์ไปสู่ทุกคนบนโลก

ส่วนในพระวรสาร พระเยซเูจ้าทรงใช้อปุมาเปรยีบเทยีบถงึประตแูคบ เพือ่ชีใ้ห้เห็นถึงความท้าทายความ
มุมานะ ที่แต่ละคนต้องเผชิญเพื่อให้ได้รับความรอดพ้น และได้เข้าสู่งานเลี้ยงในพระอาณาจักรสวรรค์ บ้านของ
พระเจ้า ส่วนคนทีพ่ดูว่า “พวกเราได้กนิได้ดืม่อยู่กบัท่าน ท่านได้สอนในลานสาธารณะของเรา” แต่เจ้าของบ้านจะ
ตอบว่า “เราไม่รู้ว่าพวกเจ้ามาจากทีใ่ด” (ลก 13:26-27) เป็นการลงโทษส�าหรับผู้ทีท่�าการอยตุธิรรม แล้วอ้างสทิธิ 
ทีจ่ะได้รบัความรอดพ้น หลายครัง้เรือ่งราวในพระคมัภร์ี คนร�า่รวยจ�านวนมากมายทีพ่บพระเยซเูจ้า ฟังพระองค์
เทศน์สอน สนทนากบัพระองค์ หรอืแม้กระทัง่ ทลูเชญิพระองค์ไปรบัประทานอาหารทีบ้่าน แต่จะมสีกักีค่นทีต่อบรบั 
ว่าตนต้องการที่จะกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองใหม่

อุปมาเปรียบเทียบนี้เตือนเราเกี่ยวกับผลที่เกิดจากการเลือกที่จะด�าเนินชีวิต “วิบัติจงเกิดกับท่านที่
ร�า่รวย” (ลก 6:24) พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราถึงอันตรายจากการด�าเนินชีวิตอย่างมั่งคั่งร�่ารวย อันจะขัดขวาง
เราเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ เราทั้งหลายได้รับการเรียกให้เลือกเข้าประตูแคบ การกระท�าที่ขัดต่อความ
ยุตธิรรมรวมถงึสิทธมินษุยชนนัน้สามารถปิดประตสูวรรค์ แม้ประตจูะแคบ แต่ยังไม่ถกูปิดเสยีทเีดยีว เพราะเรามี 
พระคริสตเจ้าเป็นดังประตูไปสู่พระบิดา (ดู ยน 10:7,9) ท�าให้เรามีความหวังที่จะได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์  
พระเยซูเจ้าทรงเตือนเรา โดยเฉพาะในส่วนของพระ ศาสนจักรเพื่อว่าเราจะไม่ท�าผิดพลาด นอกจากจะท�า 
เพ่ือตดิตามพระเยซเูจ้าบนหนทางแห่งความเชือ่ ความหวงั ความรกั และความยตุธิรรม ช่วยเหลอืผูไ้ร้บ้าน ผูอ้พยพ  
บุคคลชายขอบที่ไม่มีใครให้ความสนใจ คนบาป ไม่ว่าพวกเขาจะแตกต่างในด้านศาสนาและวัฒนธรรม เป็นการ
ปฏิบัติความรักและความยุติธรรม เพื่อสักวันหนึ่ง เราจะได้เข้าร่วมงานเลี้ยงในพระอาณาจักรสวรรค์
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รม 8:31ข-39 สดด 109:21-22, 26-27, 30-31 ลก 13:31-35

ณ เวลานี้ ปีพิธีกรรมใกล้จะจบลง พระวาจาของพระเจ้ากล่าวถึงการเดินทางของพระเยซูเจ้าสู่ 

กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อรับความตายและเสด็จกลับคืนพระชนมชีพอันเป็นธรรมล�้าลึกปัสกา ระหว่างการเดินทาง

พระองค์จ�าต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคและอันตรายต่างๆ แต่พระองค์ทรงเอาชนะด้วยความกล้าหาญทุกคร้ัง 

ทั้งนี้ พระองค์ทรงรู้ว่าเหตุการณ์เลวร้ายก�าลังรอพระองค์อยู่ พระองค์ไม่ทรงหันหลังกลับ ไม่มีการคุกคาม 

เบียดเบียนใดๆ จะมายับย้ังพระองค์ที่จะมุ่งหน้าต่อไปเพื่อเผชิญกับวันเวลาที่ก�าหนดไว้ และท�าให้แผนการ 

แห่งความรอดพ้นส�าเร็จลุล่วงไปตามที่พระบิดาทรงมอบหมายภารกิจนี้ให้กับพระองค์

แท้จริงแล้ว พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ และพระองค์ก็ทรงเป็นผู้ครอบครองกรุงเยรูซาเล็ม 

โดยชอบธรรม ดงัถ้อยค�าทีว่่า ขอถวายพระพรแด่กษตัรย์ิผูเ้สดจ็มา ในพระนามขององค์พระผูเ้ป็นเจ้า (ลก 19:38)  

พระองค์เสด็จมาอย่างสันติเช่นเดียวกับความอ่อนโยนของมารดาที่รวบรวมบุตร เหมือนดังแม่ไก่รวบรวมลูก

ไว้ใต้ปีก (ดู ลก 13:34) พระองค์เสด็จมาเพื่ออภัยโทษและน�าเราไปสู่ความรอดพ้น ทั้งๆ ที่เราท�าบาปมากมาย  

จงึจ�าเป็นต้องได้รบัการช่วยให้รอดพ้น ซึง่จะเกดิผลเมือ่เรากลบัใจเปลีย่นแปลงตนเองอย่างจรงิจงั ด้วยความเช่ือ 

ศรัทธาในพระเจ้าและปฏิบัติความยุติธรรม เปาโลยังกล่าวไว้ด้วยว่า เพราะพลังแห่งความรักของพระองค์ 

ต่อมนุษย์ทุกคน พระบิดาทรงส่งพระบุตรมาเพื่อเราซึ่งเป็นคนบาป

พระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์แห่งความรัก ทรงด�ารงอยู่ตลอดกาลเพื่อเราทุกคน ความรักนี้เริ่มต้นอย่างไม่มี

ทีส่ิน้สดุตลอดไป ช่วยปลดปล่อยเราให้พ้นจากความหวาดกลวัและการเป็นทาสโดยศตัรทูีค่อยกดขีข่่มเหง ท�าให้

เราได้รบัสริริุง่โรจน์ในชวีติด้วยความเป็นหนึง่เดยีวกบัพระเจ้า พระองค์เป็นความรกัทีท่�าให้เราเข้มแข็ง ท�าให้เรา

มั่นใจ ท�าให้กล้าหาญที่จะต่อกรกับศัตรูรวมถึงจิตชั่วที่คุกคามเรา เพราะพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเรา บาปจะได้

รับการอภัย เพราะความรักเอาชนะความเกลียดชัง ความอยุติธรรม อีกทั้งความทุกข์ร้อนและความเจ็บปวดจะ

ได้รับการบรรเทา ขอถวายพระพรแด่กษัตริย์ผู้เสด็จมา ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์เสด็จ

มาช่วยเราให้รอดพ้น

31 ตุลาคม 2019
วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันที่
 สากลภาพแห่งความรอดพ้นที่พระเจ้าทรงมอบให้ในพระเยซูคริสตเจ้า ท�าให้สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 เรียกว่าสิ้นสุด 
ทกุรปูแบบของชาตนิยิม และเผ่านยิม หรอืการเทศน์พระวรสารพร้อมกบัผลประโยชน์ของอ�านาจการล่าเมอืงข้ึนทางเศรษฐกิจและทางทหาร  
ในสมณลิขติ Maximum Illud (ความส�าคัญสูงสุดของการธรรมทูต) สมเดจ็พระสันตะปาปาได้ให้ข้อสังเกตว่าพนัธกจิสากลของพระศาสนจกัร
เรียกร้องให้ทิ้งความคิดแคบๆ เรื่องสมาชิกประเทศ และกลุ่ม ชาติพันธุ์ของตน การเปิดวัฒนธรรม และชุมชนสู่ความรอดพ้นใหม่ของ 
พระเยซูคริสตเจ้า เรียกร้องให้ละทิ้งการฝังตัวทางชาติพันธุ์ และพระศาสนจักรเกินควรไว้ข้างหลัง ปัจจุบันนี้ด้วยพระศาสนจักรต้องการให้
ชายหญงิผูไ้ด้รบัศลีล้างบาป ต้องตอบการเรยีกให้จากบ้าน ครอบครวั ประเทศ ภาษา และพระศาสนจกัรท้องถิน่ด้วยใจกว้าง และถกูส่งออก
ไปนานาชาต ิสูส่งัคมทีย่งัมไิด้เปลีย่นแปลงด้วยศลีศกัดิส์ทิธิข์องพระเยซคูรสิตเจ้า และพระศาสนจกัรศกัดิส์ทิธิ ์อาศยัการประกาศพระวาจา
พระเจ้า การเป็นประจักษ์พยานต่อพระวรสาร และการเฉลิมฉลองชีวิตแห่งพระจิตเจ้า พวกเขาได้รับเชิญให้กลับใจ (ไตร่ตรองชีวิต) มารับ
ศีลล้างบาป และรับความรอดพ้นแบบคริสตชน พร้อมด้วยความเคารพเสรีภาพของแต่ละคน และเสวนากับวัฒนธรรม และศาสนาต่าง ๆ 
ของประชาชนทีพ่วกเขาถกูส่งไป พนัธกจิสูป่วงชนซึง่เป็นเรือ่งจ�าเป็นเสมอส�าหรบัพระศาสนจกัร ต้องช่วยในวธิพีืน้ฐานสูก่ระบวนการกลบัใจ
แบบต่อเนือ่งในบรรดาครสิตชนทกุคน ความเชือ่ในเหตกุารณ์ปัสกา ของพระเยซเูจ้า พนัธกจิของพระศาสนจกัรทีไ่ด้รบัในศลีล้างบาป การไม่
ยึดติดด้านภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมจากตนเองและบ้านของตน ความต้องการความรอดพ้นจากบาป และการปลดปล่อยจากความชั่วร้าย 
ส่วนตัวและสังคม ทั้งหมดนี้เรียกร้องพันธกิจที่ไปถึงสุดปลายแผ่นดิน

 การฉลองครบ 100 ปีนีต้รงพอดกีบั สมชัชาพเิศษของพระศาสนจกัรในอเมซอน (6-27 ตลุาคม 2019 ทีก่รงุโรม) เพือ่พจิารณาพนัธกจิ 
ที่พระเยซูเจ้าพร้อมพระพรของพระจิตเจ้าได้มอบให้เราว่าส�าคัญส�าหรับดินแดน และประชาชนเหล่านั้นอย่างไร วันสมโภชพระจิตเจ้า 
เปิดประตูของพระศาสนจักรให้กว้าง เพื่อไม่มีวัฒนธรรมใดยังคงถูกปิดกั้น และไม่ตัดประชาชนออกจากความสนิทสัมพันธ์แห่งความเชื่อ
สากล ไม่มีใครยังคงปิดตนกับการดูดซึมตนเองในการติดต่อกับเผ่า และศาสนาของตนเอง เหตุการณ์ปัสกาของพระเยซูเจ้าท�าลายข้อจ�ากัด
แคบๆ ของโลก ศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ ให้เคารพศักดิ์ศรีของชายหญิงและมุ่งสู่การกลับใจลึกซึ้งขึ้น สู่ความจริงขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ผู้ทรงมอบชีวิตแท้แก่ทุกคน

 ที่นี่พ่อระลึกถึงถ้อยค�าของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ตอนเริ่มการประชุมบรรดาบิชอปลาตินอเมริกา ที่อาปาเรชิดา 
บราซิล ใน ค.ศ. 2007 พ่อขอซ�้าค�าเหล่านั้น และถือเป็นค�าของพ่อเองว่า “การยอมรับความเชื่อคริสตชน หมายความถึงประเทศต่างๆ ใน 
ลาตนิอเมรกิา และคารบิเบยีนยอมรบัด้วยหรอืไม่ ส�าหรบัพวกเขา การรูแ้ละการต้อนรบัพระครสิตเจ้า พระเจ้า ทีบ่รรดาบรรพบรุษุของพวกเขา 
แสวงหา โดยมิได้ตระหนักรู้ในธรรมประเพณีทางศาสนาที่ร�่ารวย พระคริสตเจ้าทรงเป็นพระผู้ไถ่กู้ส�าหรับพวกเขาผู้ปรารถนาอย่างเงียบๆ 
หมายความด้วยว่า พวกเขาได้รบัในน�า้แห่งศลีล้างบาป ชวีติพระเจ้าท�าให้พวกเขาเป็นบตุรพระเจ้า โดยอาศยัการรบัเป็นลกูบญุธรรม ยิง่กว่านัน้ 
พวกเขาได้รับพระจิตเจ้า ผู้ท�าให้วัฒนธรรมของพวกเขาบังเกิดผล ท�าให้บริสุทธิ์ และพัฒนาเมล็ดพันธุ์จ�านวนมาก จนพระวจนาตถ์ทรงรับ
สภาพมนษุย์ และถกูหว่านในพวกเขา การน�าพวกเขาตามหนทางแห่งพระวรสาร...พระวาจาของพระเจ้าทรงรบัเอาสภาพมนษุย์ในพระเยซ-ู 
คริสตเจ้า กลายเป็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมด้วย ระบบการเมืองหรือสังคมสมบูรณ์ของการกลับไปสูดหายใจชีวิตในศาสนาต่างๆ  
ก่อนยคุโคลัมบสั การแยกพวกเขาออกจากพระครสิต์และจากพระศาสนจกัรสากล ไม่ควรเป็นก้าวต่อไป อนัทีจ่รงิมนัควรเป็นการก้าวถอยหลงั  
ในข้อเท็จจริงมันควรมีการไตร่ตรองมุ่งสู่ขั้นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ได้ยึดหลักในอดีต” (13 พฤษภาคม 2007, 855-856)

 เรามอบความไว้วางใจพันธกจิของพระศาสนจกัรแด่พระมารดามารย์ี ในความสนทิสมัพนัธ์กบัพระบตุรตัง้แต่การรบัเอากาย พระนาง
พรหมจารีย์ได้เริ่มวิถีจาริกแสวงบุญ มีส่วนในพันธกิจของพระเยซูเจ้าอย่างเต็มที่ พันธกิจที่กลายเป็นของพระนางเองที่เชิงกางเขน พันธกิจ
แห่งการร่วมมือในฐานะมารดาพระศาสนจักร น�าบรรดาบุตรธิดาใหม่ๆ ของพระเจ้า มาบังเกิดในพระจิตเจ้าและในความเชื่อ

 พ่อขอสรุปด้วยค�าสั้น ๆ เกี่ยวกับสมณองค์การสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ที่ได้เสนอแล้วในสมณลิขิต Maximum Illud  
(ความส�าคัญสูงสุดของการประกาศข่าวดี) ในฐานะเป็นทรัพยากรด้านธรรมทูต สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมรับใช้พระศาสนจักร
สากล เป็นเครือข่ายท่ัวโลกเพ่ือสนับสนุนสมเด็จพระสันตะปาปาท�างานธรรมทูต ด้วยการอธิษฐานภาวนา จิตวิญญาณแห่งพันธกิจ และ 
การถวายปัจจัยช่วยงานเมตตาสงเคราะห์โดยคริสตชนทั่วโลก การบริจาคช่วยสมเด็จพระสันตะปาปา สนับสนุนความพยายามประกาศ
ข่าวดีของพระศาสนจักรท้องถิ่น (งานประกาศข่าวดีสู ่ปวงชน) การอบรมพระสงฆ์พื้นเมือง (สมณองค์กรนักบุญเปโตรอัครสาวก)  
การปลุกจิตส�านึกด้านธรรมทูตในบรรดาเด็กๆ (ยุวธรรมทูต) และด้านธรรมทูตของความเชื่อคริสตชน ในการสนับสนุนงานเหล่าน้ี  
ข้าพเจ้าขอให้เดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนธรรมทูตพิเศษ ช่วยให้เกิดการฟื้นฟูบริการด้านธรรมทูตแก่ศาสนบริการของพ่อ

 แด่ธรรมทูตทั้งชายหญิง และแด่ทุกคนผู้ได้รับศีลล้างบาปแล้ว จงไปแบ่งปันไม่ว่าทางใด ในพันธกิจของพระศาสนจักร ขอพระเจ้า
อวยพร

จากวาติกัน 9 มิถุนายน 2019 สมโภชพระจิตเจ้า
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  อาภรณ์รัตน์ แปล 



แด่ธรรมทูตทั้งชายหญิง 
และแด่ทุกคนผู้ได้รับศีลล้างบาปแล้ว 

จงไปแบ่งปันไม่ว่าทางใดในพันธกิจของพระศาสนจักร 
ขอพระเจ้าอวยพร 

จากวาติกัน 9 มิถุนายน ค.ศ. 2019  วันสมโภชพระจิตเจ้า
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ส�าหรับวันแพร่ธรรมสากล 2019

ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : 

พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า พันธกิจในโลก

”
“


