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สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ส�ำหรับวันแพร่ธรรมสากล 2019
ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

หนึ่งศตวรรษสมณลิขิต Maximum Illud

พี่น้องชายหญิงที่รัก
ส�ำหรับเดือนตุลาคม 2019 นี้ พ่อขอให้พระศาสนจักรทัว่ โลกตระหนักและอุทศิ ตนด้านธรรมทูตโอกาสทีร่ ะลึกถึง 100 ปี ของสมณลิขติ
Maximum Illud ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 15 (เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 1919) ทรงมองการณ์ไกลแบบประกาศก
ท�ำให้พ่อตระหนักถึงความส�ำคัญแห่งการฟื้นฟูการอุทิศตนด้านธรรมทูตของพระศาสนจักร กระตุ้นงานการเทศน์และน�ำความรอดพ้นของ
พระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนม์ และกลับคืนชีพอีกมาสู่โลก
หัวข้อของสารฉบับนีเ้ หมือนกับเดือนธรรมทูตตุลาคม คือ ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต: พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก
การฉลองเดือนนีจ้ ะช่วยเรา ประการแรกให้คน้ พบมิตดิ า้ นธรรมทูตของความเชือ่ ในพระเยซูคริสตเจ้า ความเชือ่ ทีเ่ ราได้รบั ในศีลล้างบาป ความ
สัมพันธ์ฉันลูกกับพระเจ้ามิใช่เป็นเรื่องส่วนตัวธรรมดาๆ แต่มีความสัมพันธ์เสมอกับพระศาสนจักร โดยอาศัยความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า
พระบิดา พระบุตร และพระจิต เราพร้อมกับพีน่ อ้ งชายหญิงอืน่ มากมายเกิดมาสูช่ วี ติ ใหม่ ชีวติ แบบพระเจ้านีม้ ใิ ช่เป็นผลผลิตเพือ่ จ�ำหน่าย เรา
ไม่บงั คับให้ใครมารับศีลล้างบาปแต่เป็นสมบัตเิ พือ่ แบ่งปัน บอกต่อและประกาศ นีเ่ ป็นความหมายของพันธกิจ เราได้รบั ของขวัญนีฟ้ รีเราจึง
แบ่งปันฟรีๆ (เทียบ มธ. 10:8) โดยมิได้ตัดใครออกไป พระเจ้าปรารถนาให้ทุกคนรอดพ้นด้วยการมารู้จักความจริง และประสบเมตตาธรรม
ของพระองค์ โดยอาศัยศาสนบริการของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์สากลแห่งความรอดพ้น (เทียบ 1 ทธ. 2:4; พระศาสนจักร 48)
พระศาสนจักรมีพนั ธกิจในโลก ความเชือ่ ในพระเยซูคริสตเจ้าช่วยให้เราสามารถเห็นทุกสิง่ ในทัศนะเฉพาะ ตามทีเ่ รามองโลกนีด้ ว้ ย
สายตาและหัวใจของพระเจ้า ความหวังเปิดเราสูข่ อบฟ้านิรนั ดรของชีวติ พระเจ้าทีเ่ รามีสว่ นร่วม ความรักเมตตาซึง่ เราได้ลมิ้ รสล่วงหน้าในศีล
ศักดิส์ ทิ ธิต์ า่ งๆ และในความรักกันฉันพีน่ อ้ ง (ความรักเมตตา) เร่งเร้าเราให้ออกไปจนถึงสุดปลายแผ่นดิน (เทียบ มคา. 5:4; มธ. 28:19; กจ. 1:8;
รม. 10:18) พระศาสนจักรที่มุ่งหน้าไปชายแดนห่างไกล เรียกร้องการกลับใจแบบธรรมทูตอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ บรรดานักบุญและ
บรรดาชายหญิงผูม้ คี วามเชือ่ มากมาย เป็นประจักษ์พยานชีวติ ถึงข้อเท็จจริงว่า การเปิดใจอย่างไม่มขี อ้ จ�ำกัด การก้าวออกไปด้วยใจเมตตานี้
เป็นไปได้จริงเพราะความรักผลักดัน มีความหมายลึกซึ้งในฐานะของขวัญ การเสียสละ และการได้ฟรี (เทียบ 2คร. 5:14-21) คนที่เทศน์
เรื่องพระเจ้าต้องเป็นคนของพระเจ้า (เทียบ Maximum Illud)
ค�ำสัง่ เรือ่ งธรรมทูตสัมผัสเราแต่ละคน พ่อมีพนั ธกิจอย่างหนึง่ เสมอ ท่านมีพนั ธกิจอย่างหนึง่ เสมอ ทุกคนผูไ้ ด้รบั ศีลล้างบาปก็มพี นั ธกิจ
อย่างหนึ่ง คนที่ตกหลุมรักไม่สามารถอยู่เฉยๆ พวกเขาต้องถูกดึงออกจากตนเอง เขาถูกดึงดูดและเขาก็ดึงดูดผู้อื่นกลับ เขามอบตัวเองให้
ผูอ้ นื่ และสร้างสัมพันธภาพทีเ่ ป็นการมอบชีวติ ตราบใดทีเ่ ราเข้าใจความรักของพระเจ้า ไม่มผี ใู้ ดไร้ประโยชน์หรือขาดความส�ำคัญ เราแต่ละคน
มีพันธกิจสู่โลก เพราะเหตุว่าเราแต่ละคนเป็นผลความรัก ของพระเจ้า ถึงแม้พ่อแม่อาจทรยศต่อความรักด้วยการพูดโกหก เกลียดชัง และ
ไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้ที่เขารัก พระเจ้าก็ไม่เคยเอาพระพรแห่งชีวิตกลับคืน ตั้งแต่นิรันดรพระเจ้าได้มุ่งหมายให้แต่ละคน ผู้เป็นลูกของพระองค์
มีส่วนในชีวิตพระเจ้าและชีวิตนิรันดรของพระองค์ (เทียบ อฟ. 1:3-6)
เราได้รบั ชีวติ นีใ้ นศีลล้างบาป ซึง่ ท�ำให้เราได้รบั พระพรความเชือ่ ในพระเยซูคริสตเจ้า ผูม้ ชี ยั เหนือบาปและความตาย ศีลล้างบาปให้
เราเกิดใหม่ มีภาพลักษณ์ของพระเจ้า และท�ำให้เราเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร เป็นพระกายพระคริสตเจ้า ในความหมายนี้ศีลล้างบาป
จ�ำเป็นจริงๆ ส�ำหรับความรอดพ้น เพราะช่วยเราให้มั่นใจว่าเราเป็นบุตรธิดาเสมอ และทุกหนแห่งในบ้านของพระบิดา ไม่เป็นก�ำพร้า
คนแปลกหน้าหรือทาส สิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงด้านศีลศักดิ์สิทธิ์ คริสตชน จะพบความสมบูรณ์ในศีลมหาสนิท ชายหญิงทุกคนยังมีกระแสเรียก
และจุดหมายในการแสวงหาการกลับใจและความรอดพ้น เพราะศีลล้างบาปท�ำให้ค�ำสัญญาแห่งพระพรของพระเจ้าส�ำเร็จ กล่าวคือท�ำให้
ทุกคนเป็นบุตรชายบุตรสาวในพระบุตรนัน้ เราเป็นลูกของบิดามารดาตามธรรมชาติแต่ในศีลล้างบาป เราได้รบั ต้นก�ำเนิดของบิดาและมารดาแท้
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
ภายในของทุกชีวติ มนุษย์ ตัง้ แต่การปฏิสนธิจนถึงความตายตามธรรมชาติ โลกียะนิยมในปัจจุบนั เมือ่ กลายเป็นการปฏิเสธพระเจ้าพระบิดา
ในประวัตศิ าสตร์ของเรา ก็เป็นอุปสรรคหนึง่ ต่อภราดรภาพแท้ๆ ของมนุษย์ ซึง่ พบได้ ในการเคารพซึง่ กันและกันส�ำหรับชีวติ ของแต่ละบุคคล
ปราศจากพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์ ความแตกต่างทุกประการก็ถูกลดมาสู่การขู่เข็ญ ท�ำให้ไม่มีทางยอมรับกันฉันพี่น้องแท้ และไม่มีทาง
เกิดเอกภาพภายในมนุษยชาติ

(อ่านต่อ หน้าสุดท้าย)

พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 15 ในปลายสงครามโลก ครั้งที่ 1 ทรงปรารถนา
และผลักดัน ให้เกิดกิจกรรมธรรมทูตใหม่ แก่พระศาสนจักร โดยให้ระมัดระวัง ไม่ให้ตกใน
ความคิดชาตินิยม ทรงขอให้ทุกคนท�ำงานในเขตแพร่ธรรม ทุ่มเทให้มากขึ้น เพื่อการ
ประกาศข่าวดีสู่ปวงชน (Ad Gentes) ด้วยชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยการน�ำข่าวดี แห่ง
องค์พระเยซูเจ้าไปสู่โลก สู่ทุกคน
พระสันตะปาปา ฟรานซิส ประกาศให้พระศาสนจักรทั่วโลก เฉลิมฉลองเดือนพิเศษ
แห่งการแพร่ธรรม ในเดือนตุลาคม 2019 ทรงปลุกจิตส�ำนึกของพระศาสนจักรท้องถิ่น
ด้วยหัวข้อ “ได้รับการช�ำระล้างในศีลล้างบาปและถูกส่งออกไป นั่นคือ พระศาสนจักร
ขององค์พระคริสต์ตอ้ งออกไปแพร่ธรรมในโลก” (ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต) ทรงตรัสว่า
“ต้องท�ำให้พระศาสนจักรของพระเจ้าเป็นสากล 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 จะได้ใช้เพือ่ กระตุน้ จิตใจของคริสตชนในการร่วมมือในการประกาศข่าวดีของ
พระคริสตเจ้า
ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
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วันอังคาร สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึง นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู

ศคย 8:20-23, สดด 87:1ข-7, ลก 9:51-56
ในบทอ่านที่หนึ่ง จากหนังสือของประกาศกเศคาริยาห์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการหล่อเลี้ยงความหวังให้กับ
ประชากรของพระเจ้า ผู้ซึ่งรอคอยการจาริกสู่กรุงเยรูซาเล็มเสร็จสมบูรณ์ไป เป็นส่วนหนึ่งของธรรมประเพณี
ที่ว่าด้วยการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดพ้น ด้วยสาระส�ำคัญของชาวยิวที่ก�ำลังเฝ้าคอยพระเมสสิยาห์
ณ เวลาสุดท้าย
หากจะกล่าวถึงการกลับใจของชนชาติทั้งหลายเพื่อกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเที่ยงแท้นั้น ตาม
ธรรมประเพณีของประกาศก จะเห็นได้ว่า แท้จริงแล้ว การกลับใจนี้ไม่ได้เป็นผลจากงานธรรมทูตโดย
ชาวอิสราเอล แต่การกลับใจที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ประชากรของพระเจ้าทั้งหลายให้การตอบรับ
องค์พระผู้เป็นเจ้า ด้วยจิตใจของพวกเขาเอง
เช่นเดียวกันกับพระวรสารของนักบุญลูกา เป็นการเดินทางของพระเยซูเจ้าสูก่ รุงเยรูซาเล็ม สอดคล้องกับ
เรือ่ งราวของบรรดาประกาศกก่อนหน้านี้ ในเรือ่ งของการกลับใจของประชากรทัง้ หลายมาหาองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
ด้วยภารกิจเดียวกัน คือ การจาริกที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อรับทรมาน ความตาย
และการกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สาม พระองค์ได้เคยตรัสยืนยันไว้แล้วกับศิษย์ของพระองค์ เมื่อครั้งที่
เปโตรทูลตอบว่า พระเยซูเจ้า พระองค์คือ พระเมสสิยาห์ บุตรแห่งมนุษย์ พระผู้ช่วยให้รอดพ้น

เนื้อความของพระวรสารตอนนี้กล่าวถึง การเดินทางของพระเยซูเจ้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งบ่งบอก
ได้อย่างดีเกี่ยวกับบรรดาศิษย์ที่ค่อยๆ กลับใจอย่างต่อเนื่องทีละเล็กทีละน้อย ด้วยเหตุการณ์ต่างๆ ที่พวกเขา
ต้องประสบพบเจอ ด้วยการเดินทางไปพร้อมกับพระเยซูเจ้า คอยช่วยเหลือ อ�ำนวยความสะดวกให้กับพระองค์
ในเรื่องต่างๆ เพื่อพันธกิจของพระองค์ในการประกาศข่าวดี และน�ำความรอดพ้นสู่มนุษย์ทั้งหลาย เหตุการณ์นี้
เป็นการเตรียมทางส�ำหรับพระองค์ พระองค์จะเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม  และทรงส่งผูน้ ำ� สารไปล่วงหน้า คนเหล่านี้
ออกเดินทางและเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวสะมาเรียเพื่อเตรียมรับเสด็จพระองค์   แต่ประชาชนที่นั่น
ไม่ยอมรับเสด็จ เพราะพระองค์ก�ำลังจะเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม (อาจเป็นเพราะชาวยิวกับชาวสะมาเรียเป็น
ศัตรูกนั ) เมือ่ ยากอบและยอห์นศิษย์ของพระองค์เห็นดังนีก้ ท็ ลู พระองค์วา่ “พระเจ้าข้า พระองค์ทรงพระประสงค์
ให้เราเรียกไฟจากฟ้าลงมาเผาผลาญคนเหล่านี้หรือไม่” แต่พระองค์ตรัสว่า “บุตรแห่งมนุษย์มิได้มาเพื่อท�ำลาย
ชีวิตมนุษย์ แต่มาเพื่อช่วยเขาทั้งหลายให้รอดพ้น” (ลก 9:56)
ดังนั้น การสอนค�ำสอนของคริสตชน จึงย�้ำเตือนเราให้ค�ำนึงถึงธรรมชาติแบบอย่างในการท�ำพันธกิจ
ของพระเยซูเจ้า เมื่อหมู่บ้านชาวสะมาเรียไม่รับเสด็จพระองค์ พระองค์ก็ทรงพระด�ำเนินต่อไปยังหมู่บ้านอื่น
(ลก 9:56) นั่นคือ วิถีของการอภิบาล พระองค์ไม่ทรงต�ำหนิชาวสะมาเรียในหมู่บ้านหนึ่งที่ปฏิเสธการรับเสด็จ
พระองค์ ด้วยเหตุนี้ พันธกิจงานธรรมทูตของพระศาสนจักรต้องปฏิบตั แิ บบเดียวกับพระคริสตเยซู เพราะการกลับใจ
จะเกิดขึ้น และจะด�ำเนินต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต ปล่อยให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดประตู เปิดทางสู่พันธกิจ
และดลจิตดลใจประชากรของพระองค์ ช่วงเวลาและวิธกี ารทีน่ ำ� ไปสูก่ ารกลับใจเป็นกิจการขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
ส่วนหน้าที่ของพระศาสนจักร คือ การกลับใจเพื่อปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลา โดยให้พระจิตเจ้า และบุคคลที่
เป็นตัวแทนขององค์พระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงเป็นผู้นำ� หนทาง

การช่วยให้รอดพ้นเป็นแผนการของพระเจ้า ส�ำหรับชาวอิสราเอลและส�ำหรับทุกชนชาติ ผ่านทางการ
กลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเยซู เป็นธรรมล�ำ้ ลึกแห่งความรอดพ้น ให้เราด�ำเนินชีวิต เป็นประจักษ์พยาน
ยืนยัน ส่งเสริมและท�ำงานร่วมกัน เพื่อการกลับใจของประชากรทุกชนชาติให้มาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเที่ยงแท้
พระเยซูเจ้าทรงกระท�ำพันธกิจด้วยการเรียกศิษย์สิบสองคน พระองค์ทรงเริ่มก่อร่างสร้างพระศาสนจักร
ด้วยการเรียกให้ตดิ ตามพระองค์ในแบบพิเศษสุด บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจการเรียกของพระองค์ แต่พวกเขาก็ตดิ ตาม
พระองค์ไป แม้พวกเขาจะไม่เข้าใจ และบางครั้งก็คิดและตัดสินด้วยค�ำพูดรวมถึงการกระท�ำต่างๆ โดยตัวของ
พวกเขาเอง แต่ทั้งหมดนี้ คือ การเดินทางไปสู่การกลับใจอย่างแท้จริง เริ่มต้นด้วยการตอบรับเสียงเรียก และ
ผ่านทางการด�ำเนินชีวิตต่อเนื่องไป
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02
วันที่

ตุลาคม 2019

วันพุธ สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงทูตสวรรค์ผู้อารักขา

นหม 2:1-8, สดด 137:1-6, มธ 18:1-5, 10
บทอ่านทั้งสองบทในวันนี้ ทั้งจากหนังสือเนหะมีย์และพระวรสารนักบุญมัทธิว ต่างก็ท�ำให้เราเข้าใจถึง
รากฐานที่เห็นได้ด้วยจิตวิญญาณของงานธรรมทูตในยุคสมัยของเรา
ในบทอ่านที่หนึ่งนั้น เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าทรงเรียกเนหะมีย์ให้ไปปฏิบัติภารกิจในแคว้นยูดาห์
แต่เดิมนั้น เนหะมีย์เป็นเพียงพนักงานเชิญถ้วยเสวยของพระราชาในราชวงศ์เปอร์เซีย หัวใจของเนหะมีย์
แบกรับความเจ็บปวดแห่งความทรงจ�ำที่กรุงเยรูซาเล็มถูกท�ำลาย จึงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้า แล้วทูล
พระราชา ขอทรงอนุญาตให้ไปยังแคว้นยูดาห์ เพื่อจะได้สร้างเมืองขึ้นใหม่ ด้วยเหตุนี้ ภารกิจของเนหะมีย์ คือ
การสร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ ด้วยแสงสว่างแห่งความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า เนหะมีย์มีความกล้าหาญ
สามารถทูลขอพระราชานุญาตเพื่อกระท�ำตามพันธกิจนี้ เนหะมีย์นั้นเต็มไปด้วยความฉลาดรอบคอบ ซึ่งมี
ความจ�ำเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แท้จริงแล้ว พันธกิจนี้เป็นเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงน�ำ

เช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าซึง่ เป็นพระบุตรของพระบิดาเจ้า ทีเ่ ต็มไปด้วยความตระหนักรูถ้ งึ ความเป็นจริงที่
ก�ำลังจะเกิดขึน้ มอบความไว้วางใจทัง้ หมดตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า ด้วยเหตุนี้ เราจ�ำเป็นต้องเลียนแบบ
พระเยซูเจ้า คือ การเป็นศิษย์ที่ท�ำพันธกิจตามที่เราได้รับเรียก คริสตชนที่มีใจเป็นเด็กเล็กๆ อย่างแท้จริง จะมี
ส�ำนึกตามแบบอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการ สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ในพันธกิจของพระองค์ที่ทรง
มอบความไว้วางใจทุกอย่างไว้กับพระบิดาเจ้า
ดังนั้น การกลายเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท�ำให้ศิษย์ธรรมทูตมีสัมพันธภาพกับพระเยซูเจ้า พระอาจารย์
และองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ในพระองค์ ศิษย์ทุกคนจะได้รับอภิสิทธิ์ว่าเป็นบุตรของพระบิดาเจ้า การนบนอบ
เชือ่ ฟังเป็นผลจากความเชือ่ ศรัทธาตามพันธกิจทีเ่ ราได้รบั แท้จริงแล้ว ผูท้ ไี่ ด้ชอื่ ว่าเป็นบุตรธิดาของพระเยซูเจ้า
ทุกคนที่เป็นศิษย์ของพระองค์ก็มีหน้าที่ธรรมทูตอยู่แล้ว เพราะทุกคนได้รับหน้าที่ให้ไปประกาศข่าวดี โดยมี
เหล่าบรรดาทูตสวรรค์คอยส่งเสริมและร่วมงาน เช่นเดียวกับ ทูตสวรรค์ผู้อารักขาที่เราต่างมอบความไว้วางใจ
เสมอ

งานธรรมทูตก็เช่นเดียวกัน จ�ำเป็นต้องท�ำอย่างรอบคอบ แต่ความฉลาดรอบคอบและสติปัญญาของ
มนุษย์นั้นไม่เพียงพอ หากปราศจากพระหัตถ์ที่ทรงน�ำขององค์พระผู้เป็นเจ้า งานธรรมทูตเกิดขึ้นได้เพราะ
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกให้เราท�ำ
ส่วนเนื้อหาในพระวรสาร เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องเราให้เป็นเหมือนเด็กเล็กๆ เพื่อ
ให้เราสามารถท�ำพันธกิจ แต่บาปแห่งความจองหองและเย่อหยิ่งในอ�ำนาจกลับท�ำให้พันธกิจเสื่อมเสียไป
ด้วยเหตุนี้ ใครก็ตามทีไ่ ด้รบั เรียกให้ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ำ� พันธกิจ จ�ำเป็นต้องกลับใจอย่างลึกซึง้ กลับกลายเป็นเหมือน
เด็กเล็กๆ แต่ไม่ได้หมายถึงมีสำ� นึกแบบเด็กๆ สังเกตได้จากตัวอย่างทีด่ ขี องเนหะมียท์ ตี่ อ้ งมีความตระหนักรูพ้ เิ ศษ
และถูกต้องแม่นย�ำ เช่นเดียวกับบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าทุกคน ซึ่งถูกเรียกสู่พันธกิจจ�ำเป็นต้องมีความเชื่อ
และศรัทธาในพระเยซูเจ้า และไว้วางใจในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม ศิษย์ธรรมทูตต้องมีความไว้วางใจ มั่นใจใน
ผู้ให้การอบรมสั่งสอน คือ พระคริสตเยซู
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วันที่

ตุลาคม 2019

วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

04
วันที่

ตุลาคม 2019

วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี

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

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

พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์เจ็ดสิบสองคน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากทรงเรียกอัครสาวกทั้งสิบสอง
ที่ติดตามพระองค์ พันธกิจนี้เพื่อการเตรียมทางส�ำหรับพระเยซูเจ้า พันธกิจเตรียมทางนี้มีความหมายรวมถึง
การสร้างชุมชนศิษย์พระคริสต์ ค�ำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าบ่งบอกถึงความเป็นตัวพระบุคคลของพระองค์
อย่างแท้จริง เปรียบเช่นเดียวกับการฟังธรรมบัญญัติของโมเสส ในบทอ่านที่หนึ่งเกี่ยวกับเอสราและเนหะมีย์
ได้กล่าวถึงเอสราสมณะน�ำหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสออกมาต่อหน้าชุมชนทั้งชายหญิงและเด็ก ที่มีวัยพอ
จะฟังเข้าใจได้ เอสราอ่านหนังสือทีล่ านหน้าประตูนำ�้ ตัง้ แต่เช้าตรูจ่ นถึงเทีย่ ง ประชาชนทัง้ ปวงตัง้ ใจฟังข้อความ
ที่อ่านจากหนังสือธรรมบัญญัติ ส่วนในชุมชนศิษย์พระคริสต์ พระองค์ก็ทรงอธิบายพระคัมภีร์เป็นดังข่าวดีแห่ง
พระวรสาร ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดหน้าที่ผู้อ่านและผู้อธิบายพระคัมภีร์ในชุมชนศิษย์พระคริสต์ การมอบหมายหน้าที่
ให้กับบรรดาศิษย์นั้น เป็นพันธกิจการประกาศเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้า พระเยซูเจ้าก็ทรงบอกกล่าวถึง
วิธกี ารท�ำพันธกิจนีเ้ ช่นเดียวกัน พระองค์ทรงแนะน�ำวิธกี ารทีส่ ามารถน�ำมาใช้ได้ในทางปฏิบตั จิ ริง เช่น พระองค์
ทรงให้ความส�ำคัญกับการเป็นธรรมทูตด้วยจิตใจโอบอ้อมอารี (ดู ลก 10:4-7) ให้ความเคารพต่อวัฒนธรรม
ในเรือ่ งการใช้เวลา (ดู ลก 10:4) พันธกิจไม่ได้วดั กันทีจ่ ำ� นวน (ดู ลก 10:2) ให้เป็นผูน้ ำ� สารแห่งสันติสขุ (ดู ลก 10:5)
ด้วยท่าทีของการเป็นผูป้ ระกาศข่าวดี (ดู ลก 10:8-9) นอกจากนี้ พระองค์ยงั ทรงสอนวิธกี ารตอบสนอง หากเกิด
การปฏิเสธหรือไม่ยอมรับการประกาศถึงพระอาณาจักรของพระเจ้า (ดู ลก 10:10-11) พระเยซูเจ้าทรงแนะแนวทาง
ในการท�ำพันธกิจด้วยวิธีการเหล่านี้

เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพันธกิจซึ่งคริสตชนทุกคนถูกเรียกให้ท�ำนั้น จะเป็นประโยชน์
อย่างมาก หากเราเริ่มต้นด้วยพระวาจาของพระเยซูเจ้าในพระวรสารประจ�ำวันนี้ เป็นของนักบุญลูกา
แล้วจึงกลับไปสู่บทภาวนา ในหนังสือของประกาศกบารุค จะท�ำให้เราเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอล
ผ่านทางความเชื่อในองค์พระคริสตเจ้าและการล้างบาป

เพราะพระเยซูเจ้าทรงทราบดีวา่ ธรรมทูตของพระองค์จะต้องถูกปฏิเสธ อย่างไรก็ดี แม้วา่ จะเกิดการปฏิเสธ
ไม่ยอมรับ หรือ แม้กระทั่งการเบียดเบียน แต่นั่นจะกลับกลายเป็นโอกาสให้เกิดพันธกิจของศิษย์ธรรมทูต ตาม
พระประสงค์ของพระบิดาเพื่อความรอดพ้นส�ำหรับมนุษย์ในโลกนี้ ดังนั้น ศิษย์ธรรมทูตต้องท�ำงานด้วยไฟแห่ง
ความรักเพื่อโลกนี้ เพื่อให้ทุกคนได้รับความรอดพ้น จงออกไปและเสาะหาชายหญิงทุกยุคทุกสมัย ในทุกที่
เพื่อไม่ให้มีใครต้องพลาดจากการประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้นนี้
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เรือ่ งราวในพระวรสาร เมือ่ พระเยซูเจ้าทรงส่งศิษย์ของพระองค์ออกไปท�ำพันธกิจ จากนัน้ พระองค์ทรง
เตือนชาวบ้านในเมืองโคราซิน เบธไซดา และคาเปอรนาอุม ในแคว้นกาลิลี ชาวบ้านในเมืองเหล่านี้ ล้วนเคย
เห็นอัศจรรย์ทพี่ ระเยซูเจ้าทรงกระท�ำระหว่างทีพ่ ระองค์ทรงประกาศเรือ่ งพระอาณาจักรของพระเจ้า แต่พวกเขา
กลับไม่ยอมรับ เพราะขาดความเชือ่ พระเยซูเจ้าทรงยืนยันเกีย่ วกับพันธกิจการประกาศข่าวดีนนั้ รวมไปถึงเรือ่ ง
การพิพากษาของพระเจ้าซึ่งไม่อาจหลีกหนีพ้น ณ เวลาสุดท้าย อย่างไรก็ดี การกลับใจใช้ โทษบาปยังเปิดทาง
อยู่เสมอ ผ่านทางพระเมตตาและพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้า พระเยซูเจ้าเป็นผู้ส่งสารและค�ำเตือนว่า
หากปฏิเสธศิษย์ของพระองค์ ก็เท่ากับปฏิเสธพระองค์เอง
ส่วนในบทอ่านที่หนึ่ง เป็นบทภาวนาของประกาศกบารุค เนื้อความในบทภาวนากล่าวถึง ความรู้สึก
ตระหนักถึงประวัตศิ าสตร์ของบาปทีไ่ ด้เกิดตลอดทุกยุคทุกสมัยของชนชาติอสิ ราเอลซึง่ มีปรากฏอยูใ่ นพระคัมภีร์
ตัง้ แต่การปลดปล่อยบรรพบุรษุ จากแผ่นดินอียปิ ต์ การไม่เชือ่ ฟังองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ละเลย ไม่ยอมฟังพระสุรเสียง
ของพระองค์ อันน�ำมาซึง่ เหตุรา้ ย แต่เมือ่ หันกลับมาพิจารณา นีค่ อื การใช้โทษบาป และการเดินทางสูก่ ารกลับใจ
อย่างแท้จริง
ด้วยเหตุนี้ จากประวัติศาสตร์ท�ำให้เราเห็นว่า จะเป็นอย่างไรหากไม่มีองค์พระผู้เป็นเจ้า และท�ำให้เรา
เข้าใจว่า ความเทีย่ งธรรมเป็นพระพรขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ในบทภาวนาพรรณาถึงความบาปผิดเป็นสิง่ ทีต่ อ่ ต้าน
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าและพระวาจาของพระองค์ เพราะความไม่นบนอบเชือ่ ฟัง ไม่ยอมฟังพระสุรเสียงของพระองค์
จากเรื่องราวในพระคัมภีร์ของประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอส มาสู่เรื่องราวของพระศาสนจักรของเรา
ในยุคนี้ ได้รับการยืนยันผ่านทางความเชื่อในองค์พระคริสตเจ้า ดังค�ำเตือนของพระเยซูเจ้าต่อเมืองต่างๆ ใน
แคว้นกาลิลี นัน่ มิใช่คำ� ตัดสินด้วยการตัดขาด ส่วนการเนรเทศของชนชาติอสิ ราเอลก็ไม่ใช่บทสรุปของเรือ่ งราว
ทั้งหมด แต่เป็นการเดินทางสู่การกลับใจ แน่นอนว่า นั่นเป็นพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้า
บทเทศน์ เดือนตุลาคม 2019
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วันที่

ตุลาคม 2019

วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

บรค 4:5-12, 27-29 สดด 69:33-37 ลก 10:17-24
พระวรสารในวันนีเ้ ล่าถึงศิษย์ทงั้ เจ็ดสิบสองคนกลับมาจากพันธกิจด้วยความชืน่ ชมยินดี ทูลพระเยซูเจ้าว่า
“แม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามของพระองค์” (ลก 10:17) พระองค์ตรัสตอบว่าด้วยความยินดี
เช่นเดียวกันว่า “เราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบ” (ลก 10:18) พระเยซูเจ้าทรงให้อำ� นาจแก่ศิษย์ที่จะ
เหยียบงูและแมงป่อง มีอ�ำนาจเหนือก�ำลังทุกอย่างของศัตรู ไม่มีอะไรจะท�ำร้ายท่านได้ (ดู ลก 10:19) อย่างไร
ก็ตาม พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราว่า พันธกิจจะยากล�ำบาก แต่ด้วยพระจิตเจ้า และพระหรรษทานของพระองค์
จะมีชยั ชนะเหนืออ�ำนาจของความชัว่ ร้ายในโลก พระองค์ทรงเตือนเราด้วยว่า “อย่าชืน่ ชมยินดีทปี่ ศี าจอ่อนน้อม
ต่อท่าน แต่จงชืน่ ชมยินดีมากกว่าทีช่ อื่ ของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว” (ลก 10:20) ดูเหมือนเป็นความชอบธรรม
ทีศ่ ษิ ย์ของพระคริสตเจ้าจะภูมใิ จและมีความสุขกับความส�ำเร็จในพันธกิจประกาศข่าวดี แต่ทมี่ าของความชืน่ ชม
ยินดีนี้ควรจะคงอยู่ตลอดกาล เราต้องมีความชื่นชมยินดีในความรอดพ้นและความหวัง
ความหมายทีแ่ ท้จริงทีว่ า่ ชือ่ ของท่าน “จารึกไว้ในสวรรค์แล้ว” (ลก 10:20) ตามส�ำนวนฮีบรู หมายความว่า
ได้รับการรับรองจากพระเจ้าแล้วว่า เป็นประชากรในสวรรค์ บ้านแท้ หรือ พระอาณาจักรที่พระเยซูเจ้าได้เชิญ
พวกเขาเริ่มด้วยการส่งผู้ประกาศข่าวดีออกไป ในบริบททางประวัติศาสตร์ของพระเยซูเจ้า บรรดาศิษย์ที่ถูกส่ง
ออกไปท�ำพันธกิจ เป็นเหมือนเด็กๆ ไม่เพียงแต่เพราะพวกเขาเป็นธรรมทูตรุน่ บุกเบิกเท่านัน้ แต่พวกเขายังไม่ได้
รับการเรียนรูอ้ บรมในเรือ่ งของพระเจ้าอย่างเพียงพออีกด้วย แน่นอนว่าพวกเขาไม่มคี วามรูเ้ ท่า รับบี ธรรมาจารย์
หรือผู้น�ำชาวยิวคนอื่นๆ แต่นี่ก็ไม่ได้ท�ำให้คุณค่าของการอบรมให้ความรู้ในเรื่องพระเจ้าลดน้อยลง เพราะเรา
สามารถรับรูไ้ ด้วา่ การพบกับพระเจ้าพระองค์จริง ย่อมเป็นพระพรแท้จากพระเจ้าเสมอ ดังนัน้ ความเชือ่ ศรัทธา
ในพระองค์จะเป็นรากฐานที่แข็งแรงส�ำหรับทุกพันธกิจ
สัมพันธภาพระหว่างพระเยซูเจ้ากับพระบิดามีพลานุภาพในการเชื้อเชิญเราให้เข้าสู่ความสัมพันธ์กับ
พระเจ้าด้วย เราจ�ำเป็นต้องค้นหาความหมายทีแ่ ท้จริงของพันธกิจของพระบิดาและพระบุตรซึง่ เป็นหนึง่ เดียวกัน
ในความรัก ด้วยเหตุนี้ ในพระวรสารวันนี้ เราได้รับเชิญให้เข้าร่วมสัมพันธภาพเดียวกันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เมื่อเรามีพระพรความรักของพระเจ้า เราก็สามารถมอบให้กับผู้อื่น
พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ เรียกร้องเราให้พิจารณาถึงพันธกิจที่มีความแตกต่างกัน และให้มีความ
กระตือรือร้นที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าที่พระองค์ทรงเผยแสดงให้เรารู้ เราสามารถรับรู้ถึงพระองค์
ด้วยความเชื่อศรัทธาตามวิถีทางที่พระองค์ทรงน�ำเรา ปล่อยให้พระจิตเจ้าท�ำพันธกิจของพระองค์ผ่านทางเรา
ความเป็นหนึ่งในความรักของบรรดาศิษย์ธรรมทูตกับพระเยซูเจ้า และเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดามอบความ
ชืน่ ชมยินดี ความรัก และความกระตือรือร้นต่องานธรรมทูต ยิง่ ไปกว่านัน้ เราสามารถชืน่ ชมยินดีในความส�ำเร็จ
ศิษย์ธรรมทูตสามารถชื่นชมยินดีในความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้า
ในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งชื่อได้ถูกจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว
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วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

ฮบก 1:2-3; 2:2-4 สดด 95:1-2, 6-9 2
ทธ 1:6-8, 13-14 ลก 17:5-10
พระวรสารในวันนีน้ ำ� เสนอเรือ่ งราวทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับความเชือ่ ด้วยอุปมาสัน้ ๆ เกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
ของผู้รับใช้ของพระเจ้า ดังพระวรสารตามค�ำบอกเล่าของนักบุญลูกา อย่างไรก็ตาม เมื่อเราพิจารณาไตร่ตรอง
ถึงความเป็น คริสตชนนัน้ ได้รบั การเรียกมาสูพ่ นั ธกิจ เราเป็นหนึง่ เดียวเหมือนกับศิษย์พระคริสต์ ดังทีอ่ คั รสาวก
วอนขอจากพระเยซูเจ้าว่า “โปรดเพิ่มความเชื่อให้พวกเราเถิด” (ลก 17:5)
เพือ่ ทีจ่ ะมีความเชือ่ เพิม่ มากขึน้ หมายถึง ความต้องการให้ชวี ติ ฝ่ายจิตวิญญาณเติบโตขึน้ พระเยซูเจ้าทรง
ยกตัวอย่างเปรียบเทียบด้วยภาพของเมล็ดมัสตาร์ดซึง่ มีขนาดเล็กมาก และต้นหม่อนกลางทะเล นัน้ หมายความว่า
ความเชื่อไม่ได้วัดจากหลักเกณฑ์ของมนุษย์ แต่เป็นการหยั่งเห็นของมนุษย์ที่ไม่สามารถเข้าใจได้ เหมือนกับ
ต้นหม่อนกลางทะเล ความเชือ่ มีพนื้ ฐานอยูท่ คี่ วามไว้วางใจในพระเจ้าและแผนการของพระองค์ ธรรมทูตทุกคน
ต่างได้รับประสบการณ์ด้วยผลที่เกิดจากการกระท�ำของพระเจ้าในสภาพการณ์ต่างๆ พระวรสารในวันนี้ท้าทาย
เราให้เชื่อในพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจ ด้วยการจ�ำกัดการใช้เหตุผลและส�ำนึกแบบมนุษย์
ครัน้ บรรดาอัครสาวกทูลองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าว่า “โปรดเพิม่ ความเชือ่ ให้พวกเราเถิด” (ลก 17:5) ลูกาเรียก
ศิษย์ทั้งสิบสองที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกให้มาท�ำพันธกิจของพระองค์ว่า “อัครสาวก” (apostle) ซึ่งเป็นค�ำที่มี
ความหมายว่า “ถูกส่งออกไป” (sent) ขณะที่ในพระวรสารเล่มอื่นๆ นั้น เรียกพวกเขาว่า เป็นกลุ่มศิษย์ของ
พระเยซูเจ้าเท่านั้น ลูกาใช้ค�ำว่า “อัครสาวก” 6 ครั้งในพระวรสารของเขา และ 28 ครั้งในหนังสือกิจการ
อัครสาวก พวกเขาได้รับการเลือกจากพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเลือกและส่งพวกเขาออกไปประกาศข่าวดี
เพราะฉะนัน้ บรรดาอัครสาวกจึงเป็นพยานรูเ้ ห็นอย่างเป็นทางการในเรือ่ งข่าวดีทอี่ งค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงกลับคืน
พระชนมชีพ ตามความเข้าใจเช่นนี้ พวกเขาน่าจะมีความเชื่อมากพอ เพราะพวกเขาเป็นประจักษ์พยานส�ำคัญ
รู้เห็นเกี่ยวกับการเทศน์สอนและอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระท�ำ (ดู ลก 18:31) ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็ยัง
คงเกิดความสงสัยและขาดความเชื่อ (ดู ลก 24:11, 25,38-39) และในตอนนี้ พวกเขาอ้อนวอนขอพระเยซูเจ้า
ให้ทรงเพิ่มพูนความเชื่อว่า พระองค์คือพระเจ้าเที่ยงแท้
บทเทศน์ เดือนตุลาคม 2019
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ในฐานะที่เราท�ำพันธกิจประกาศข่าวดี เราจ�ำเป็นต้องยอมรับด้วยความสุภาพถ่อมตนว่า เรายังขาด
ความเชื่อ บางทีพระเจ้าไม่ได้บอกกับเราว่า “ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด และพูดกับต้นหม่อนต้นนี้ว่า
‘จงถอนรากแล้วไปขึ้นอยู่ในทะเลเถิด’ ต้นหม่อนต้นนั้นก็จะเชื่อฟังท่าน” (ลก 17:6) แท้จริงแล้ว พระเยซูเจ้าทรง
ท�ำอัศจรรย์หลายครัง้ ต่อหน้าบรรดาอัครสาวก แต่นนั้ ก็ยงั ไม่ได้เพิม่ พูนความเชือ่ ของพวกเขา ทว่าสิง่ ทีส่ �ำคัญคือ
พวกเขามีความสุภาพถ่อมตน ที่จะวอนขอความเชื่อจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ ดังนั้น ในพิธีบูชาขอบพระคุณ
เราอยู่ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เสด็จกลับคืนพระชนมชีพ ให้เราวอนขอความเชื่อที่จ�ำเป็นจากพระองค์
ในชีวิตประจ�ำวันสมัยของพระเยซูเจ้านั้น เมื่อนายสั่งผู้รับใช้ต้องท�ำตาม เช่น ผู้รับใช้ต้องท�ำงานบ้าน
ต่อจากงานในไร่โดยไม่ได้มีเวลาหยุดพัก พระเยซูเจ้าต้องการให้เรารับรู้ว่า พระเจ้าทรงหวังว่าเราจะท�ำพันธกิจ
ซึ่งพระองค์ทรงเรียกและมอบหมายให้ทำ� ด้วยความจริงจังและจริงใจ ท�ำให้ทุกคนในโลกรู้จักองค์พระคริสตเจ้า
ทั้งบทอ่านทั้งสองในวันนี้ ก็ให้ข้อคิดเกี่ยวกับความเชื่อเช่นเดียวกัน แต่แตกต่างกันในเรื่องของมุมมอง
ต่อความเชื่อ ประกาศกฮาบากุกยืนกราน โดยเปรียบเทียบถึงความแตกต่างระหว่างผู้ที่ใช้ความรุนแรงน�ำมา
ซึ่งความขัดแย้ง กับผู้ที่ไว้วางใจในพระเจ้า นี่เป็นความซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ และเรียบง่าย จะท�ำให้พวกเขามีความ
ชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้า ขณะที่เปาโลกลับมาหาพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงความรัก ทรงน�ำเขากลับเข้ามาสู่
สัมพันธภาพกับพระองค์ เปาโลรับรู้ได้ว่า ความไว้วางใจในอ�ำนาจของพระเจ้ามีผลในองค์พระคริสตเจ้า เปาโล
ได้พบกับอิสรภาพและความศรัทธาในความสัมพันธ์กับพระเจ้า รวมทั้งผู้มีความเชื่อในรุ่นต่อๆ มา ต่างก็ออกไป
ประกาศข่าวดีถึงความรักของพระเจ้า และการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นโดยพระเยซูเจ้า ทั้งนี้ ความเชื่อท�ำให้เราให้
เปลี่ยนแปลงตนเองด้วยความรัก การเปิดใจรับความเชื่อท�ำให้เราสามารถเป็นผู้ให้ความรักกับผู้อื่นก่อน ท�ำให้
ชีวิตของเราขยายกว้างออกไปด้วยการแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นๆ
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วันที่

ตุลาคม 2019

วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประค�ำ

ยนา 1:1-2:2,11 ยนา 2:3-5,8 ลก 10:25-37
พระวรสารในวันนี้ ลูกาเล่าถึงพระเยซูเจ้าต้องเผชิญหน้ากับนักกฎหมายทีท่ ลู ถามพระองค์ เป็นการทดสอบ
เพื่อจับผิดพระองค์ แท้จริงแล้ว พระเยซูเจ้าทรงถูกทดลองตั้งแต่เริ่มต้นภารกิจของพระองค์ เมื่อพระจิตเจ้า
ทรงน�ำพระองค์ไปยังถิ่นทุรกันดาร  ทรงถูกปีศาจผจญถึงสามครั้งด้วยกัน (ดู ลก 4:1-2) แต่พระองค์ทรงรู้ว่า
นักกฎหมายก�ำลังคิดและท�ำสิ่งใด พระองค์จึงทรงเล่าอุปมาเรื่อง ชาวสะมาเรียผู้ใจดี ซึ่งเราต่างคุ้นเคยกับ
เรื่องราวดังกล่าว ในการตอบค�ำถามนักกฎหมายที่ว่า “จะต้องท�ำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร”
จึงเกิดค�ำถามชวนให้ไตร่ตรองต่อไปว่า เรื่องอุปมานี้สอนอะไรกับเรา ในฐานะที่เราได้รับเรียกให้ท�ำ
พันธกิจ ค�ำตอบน่าจะเป็นการกอบกู้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้เข้าใกล้กับพระเจ้าผู้ทรงความดี ผ่านทาง
ความเชือ่ ในองค์ พระคริสตเจ้า แท้ทจี่ ริงแล้ว ชาวสะมาเรียในเรือ่ งอุปมาไม่ได้ใจดีเพราะตัวของเขาเอง เขาเป็น
คนใจดีได้ เพราะเขาคิดและท�ำเลียนแบบให้เหมือนกับพระเยซูเจ้า เขาใจดีด้วยความส�ำนึกถึงคุณความดีของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเราจะได้รับจากพระองค์ผ่านทางความเชื่อ
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08
วันที่

ตุลาคม 2019

วันอังคาร สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

ยนา 3:1-10 สดด 130:1ข-2,3-4กข,7-8 ลก 10:38-42
“จงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์นครใหญ่ และประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้า” (ยนา 3:2) พระเจ้า
ทรงเผยพระวจนะแก่โยนาห์เป็นค�ำรบสอง หลังจากโยนาห์ได้บ่ายเบี่ยง เขาพบว่าตนเองต้องเผชิญหน้ากับ
พระบัญชาจากพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงลืมและทรงยืนยันการเรียกเขาด้วยงานธรรมทูต ครั้งนี้โยนาห์
ไม่สามารถที่จะหลีกหนีพันธกิจนี้ได้อีกต่อไป พันธกิจการออกไปประกาศเตือนประชาชนชาวนีนะเวห์ เราลอง
พิจารณาไตร่ตรองดูตัวของเราเอง ว่าบ่อยครั้งแค่ไหนที่เราได้ประพฤติเช่นเดียวกับโยนาห์ บ่อยแค่ไหนที่เรา
พยายามหาข้อแก้ตัวเพื่อหลีกเลี่ยงงานธรรมทูตของเราอันเป็นหน้าที่ของคริสตชน ในโลกที่เราอาศัยอยู่
เราคริสตชนถูกส่งออกไปเพือ่ ท�ำพันธกิจนี้ ออกไปหาและพบปะกับคนต่างศาสนา ต่างความเชือ่ ซึง่ เราพบได้ทกุ ที
ที่นครนีนะเวห์ โยนาห์ยืนร้องประกาศตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า นีนะเวห์นั้นเป็นนครใหญ่มาก
หากเดินข้ามเมืองก็กนิ เวลาสามวัน งานธรรมทูตเพือ่ การประกาศข่าวดีในโลกก็ดยู งิ่ ใหญ่เช่นกันส�ำหรับเรา เพราะ
เราต้องพบเจอกับคนเชื่อยาก และดูเหมือนจะไม่ยอมรับ รูปแบบการใช้ชีวิตในสมัยใหม่ สังคมบริโภคนิยม
การเร่งรีบเพื่อหาเงินทอง และความสุขจอมปลอม ก็เปรียบเหมือนนีนะเวห์ นครใหญ่นั้น
โยนาห์ถกู ส่งเข้าไปในนครนีนะเวห์ เพือ่ ไปพบกับชาวเมืองด้วยท่าทีของประกาศก และการเทศน์สอนของเขา
เพือ่ ให้ชาวเมืองกลับใจ เช่นเดียวกับพระบิดาเจ้าก็ทรงส่งพระเยซูเจ้าเข้าไปในเมือง ในบ้านของมาร์ธา และมารีย์
ความน่าชืน่ ชมยินดีทชี่ าวนีนะเวห์กลับใจโดยไม่ได้คาดฝันช่วยปลุกใจในการท�ำพันธกิจนีข้ องโยนาห์ เช่นเดียวกับ
ความชืน่ ชมยินดีดว้ ยหน้าทีร่ บั ใช้ของมาร์ธาและมารียไ์ ด้นงั่ ฟังพระเยซู พระอาจารย์เจ้า พวกเธอได้ทำ� หน้าทีก่ าร
เป็นศิษย์ธรรมทูต ศิษย์พระคริสต์อย่างแท้จริง
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การก้าวข้ามธรณีประตูของบ้านเปรียบเสมือนกับการเข้าสู่หัวใจแห่งสัมพันธภาพและการค้นพบด้วย
ความชืน่ ชมยินดีและด้วยความรัก การกระทบกระทัง่ น�ำความบอบช�ำ้ และความเปราะบางในการด�ำเนินชีวติ ของ
คนในครอบครัว เราทุกคนเป็นมนุษย์ทมี่ เี นือ้ หนัง ความจริงทีถ่ กู เผยแสดงนีป้ ระสานความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่ในประวัติศาสตร์ของเรา พระองค์ทรงอยู่ใกล้เรา พระองค์สามารถเข้ามาเยี่ยมบ้าน
ของเรา ลึกสู่หัวใจของเรา ในความเป็นจริง พระเยซูเจ้าเสด็จพระด�ำเนินไปตามหนทางของพระองค์ มุ่งสู่
กรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับความตายและกลับคืนพระชนมชีพ แต่พระองค์ก็ทรงแวะบ้านของมาร์ธาและมารีย์ เพื่อที่
จะก้าวข้ามธรณีประตูในหัวใจของพวกเขา
ที่บ้านเบธานี เป็นบ้านแห่งมิตรภาพและความรัก อันเผยแสดงให้เราเข้าใจถึงความเป็นมนุษย์ของ
พระคริสตเยซู พระองค์ทรงเข้าใจถึงความทุกข์ยากล�ำบาก พระองค์ทรงร�่ำไห้ ทรงคอยฟัง ทรงปลอบโยน
ทรงเทศน์สอน ทรงเช็ดน�้ำตา และทรงมอบพระองค์เองเป็นอาหารและเครื่องดื่มในพิธีบูชาขอบพระคุณ นั่นคือ
ความหมายของ “การเข้าบ้าน” พระเยซูเจ้าทรงเข้าไปในบ้านเบธานีอย่างสนิทสนม ทรงแสดงตนเป็นเพื่อน
อย่างเป็นกันเองด้วยจิตใจและสัมพันธภาพทั้งด้วยการมีชีวิตและความตาย (ดู ยน 11) พันธกิจนี้ได้รับมอบจาก
พระบิดา พระเยซูเจ้า พระองค์เองทรงปฏิบัติตามอย่างบริบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ พระองค์ทรงเรียกเราให้หันกลับมา
คิดไตร่ตรองและกระท�ำตามแบบภาพลักษณ์ของสตรีผู้ซึ่งกระตือรือร้นในการรับใช้ แสดงออกด้วยความมีน�้ำใจ
และโอบอ้อมอารีเพื่อพระคริสตเจ้า ด้วยการเป็นศิษย์ธรรมทูต เพื่อน�ำความรอดพ้นมาสู่เราทุกคน
หน้าที่ของมาร์ธาและมารีย์นั้นแตกต่างกันแต่ส่งเสริมกัน ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังเจตนาแห่งความตั้งใจ
และเอาใจใส่ เพื่อรับรองบุคคลที่มีความพิเศษสุดเพียงหนึ่งเดียว คือ องค์พระเยซูเจ้า ผู้ที่มาเคาะประตูเรียก
(ดู วว 3:20) สตรีทั้งสองกระท�ำในสิ่งที่แตกต่างกัน คือ การรับใช้ กับ การฟัง แสดงให้เห็นถึงการท�ำหน้าที่
เสริมกันมากกว่า จะเป็นความขัดแย้งกัน
ในพันธกิจซึ่งพระเยซูเจ้าทรงมอบหมายให้กับพระศาสนจักรดูแลเพื่อความรอดพ้นของมนุษย์ในโลกนี้
พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องเราให้เดินเข้าสู่หัวใจของทุกคนที่ได้รับฟังพระวาจาของพระเจ้า ด้วยการบริการช่วย
เหลือกันฉันพี่น้อง ด้วยการประกาศเรื่องการกลับคืนพระชนมชีพ และการเฉลิมฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณ
อันน�ำไปสูก่ ารคืนดี ซึง่ จะก่อให้เกิดความเป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกัน เหตุการณ์ทงั้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ทีบ่ า้ นเบธานีให้ขอ้ คิด
กับเรา เพื่อให้เราท�ำตนให้บริสุทธิ์และให้เรารู้จักฟังอย่างเอาใจใส่ รู้จักบริการช่วยเหลือ และมีความเชื่อศรัทธา
ในเรื่องการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็น
เพื่อนของเรา
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09
วันที่
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วันพุธ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
นักบุญดิโอนีซีโอ และเพื่อนมรณสักขี นักบุญยอห์น เลโอนาร์ดี

10
วันที่

ตุลาคม 2019

วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

ยนา 4:1-11 สดด 86:3-6, 9-10 ลก 11:1-4

มลค 3:13-20ข สดด 1:1-4, 6 ลก 11:5-13

พระวรสารในวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงสอนให้อธิษฐานด้วยบท ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย ซึ่งเป็น
มากกว่าบทภาวนา ดังที่ แตร์ตูเลียน ปิตาจารย์ของพระศาสนจักรได้กล่าวไว้ว่า เป็นบทสรุปของพระวรสาร
ทั้งหมด เพราะเราสามารถพบหลักการ ความหวัง และความจ�ำเป็นที่ขาดไม่ได้ในการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า
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�ำลัง
สอนวิธอี ธิษฐานภาวนาแก่ศษิ ย์ พระองค์ทรงเชือ้ เชิญพวกเขาให้หนั หน้าเข้าหาพระเจ้า ซึง่ มีภาพลักษณ์ของบิดา
ผูท้ รงความรักและเมตตาตลอดกาลไม่มที สี่ นิ้ สุด พันธกิจของพระเยซูเจ้าด้วยความเชือ่ ศรัทธาและการอธิษฐาน
ภาวนาน�ำเราเข้าสู่ความเป็นบิดาและบุตรของพระเจ้า อันเป็นรากฐานแห่งสัมพันธภาพของกันและกันเฉกเช่น
เป็นฉันพี่น้อง
การอธิษฐานภาวนาเป็นประสบการณ์ด้วยความสัมพันธ์กับพระบิดาเจ้า กับพระคริสตเยซูในพระจิตเจ้า
บทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายคือสาระส�ำคัญของพระวรสาร ท�ำให้เรารู้และเข้าใจหลักเกณฑ์พื้นฐาน
ของการท�ำพันธกิจ พระหรรษทานจากการพึ่งพาพระเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกับการเข้าหาพระบิดา ท� ำให้เรา
ทั้งหลายกลายเป็นพี่น้องกัน เรามีหน้าที่สักการะพระนามของพระบิดาด้วยพระหรรษทานของพระองค์ ในการ
ร่วมก่อสร้างพระอาณาจักรของพระองค์ การอวยพรด้วยการประทานอภัยจากพระบิดาเจ้า ท�ำให้เราตระหนัก
ถึงความจ�ำเป็นมากมายในชีวติ ของเรา และช่วยเสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดการคืนดีอย่างแท้จริง ซึง่ ไม่เพียงแต่
น�ำเราให้รู้จักการให้อภัยเท่านั้น แต่ยังช่วยลบล้างบาปอีกด้วย
ภาพลักษณ์ความเป็นบิดาของพระเจ้าเผยแสดงให้เราเห็นชัดแจ้งในองค์พระคริสตเยซู (ดู ยน 12:45, 14:9)
ท�ำให้ชมุ ชนศิษย์ธรรมทูตเป็นครอบครัวอย่างแท้จริง ทีซ่ งึ่ ทุกคนได้รบั เชิญให้เข้าร่วมในพระแท่นบูชาขอบพระคุณ
และฟังพระวาจาของพระเจ้า เป็นพันธกิจในการตอบแทนคุณพระบิดา ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงมอบพันธกิจของ
พระองค์ให้กับเรา นั่นคือ พันธกิจในพระศาสนจักรของพระองค์เพื่อน�ำความรอดพ้นให้กับมนุษย์ทุกคนในโลก
(ดู ยน 8) ถ้าหากความเป็นบิดามีที่มาจากพระเจ้าแล้วนั้น (ดู อฟ 3:14-21) ในพระศาสนจักรของพระบิดาเจ้า
กับพระบุตรผูท้ รงกลับคืนพระชนมชีพด้วยพระจิตเจ้า ก่อก�ำเนิดเราทัง้ หลายขึน้ ใหม่ให้เป็นบุตรชายและบุตรสาว
ซึ่งมีพระบิดาเดียวกันผ่านทางศีลล้างบาป พระอาณาจักรของพระเจ้าส�ำเร็จไปแล้วโดยพระเยซูเจ้าด้วยปัสกา
ของพระองค์ ก่อก�ำเนิดเป็นเมล็ดพันธุ์บนโลกในพระศาสนจักร น�ำความรอดพ้นจากพระเจ้ามาสู่เราทั้งหลาย

พระวรสารในวันนี้ ให้ขอ้ คิดในเรือ่ งมิตรภาพอย่างชัดเจน ด้วยแบบอย่างของพระเยซูเจ้าในการเข้าหาคนอืน่
ด้วยมิตรภาพ แสดงให้เห็นถึงความรักของพระเยซูเจ้าต่อผู้คนหลากหลายประเภท เช่น คนโรคเรื้อน คนง่อย
คนบาป คนเก็บภาษี นายร้อย หญิงม่าย คนถูกปีศาจสิง คนเป็นโรคลมชัก เป็นต้น พระเยซูเจ้าทรงเป็นดังเช่น
ชาวสะมาเรียผูใ้ จดี ในอุปมาของพระองค์ พระองค์ทรงกางพระหัตถ์แห่งความเมตตาออกไปด้วยมิตรภาพอย่าง
ใจดีและเป็นธรรมชาติตามแบบพระองค์
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นอกจากนี้ พระวรสารในตอนอื่นๆ ก็มีเรื่องมิตรภาพของพระเยซูเจ้าให้เห็นอยู่มากมาย เช่น พระองค์
เสด็จไปเยี่ยมบ้านของมารีย์ มาร์ธา และลาซารัส อีกทั้งในงานเลี้ยงอาหารค�่ำมื้อสุดท้าย ซึ่งท�ำให้เรารู้ถึง
พระบัญญัติที่ว่า “จงรักกันและกัน” และ “ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย”
(ยน 15:13) และตัวอย่างอื่นๆ อีกมากมาย ยิ่งไปกว่านั้น พระเยซูเจ้าได้ทรงแสดงให้เราเห็นถึงความรักแห่ง
มิตรภาพอันลึกซึ้ง ด้วยการยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อเรา
ส่วนเนือ้ หาในพระวรสารในวันนี้ ให้ขอ้ คิดทีว่ า่ เราจ�ำเป็นต้องยืนยันถึงความต้องการของเรา เช่นเดียวกับ
การรบเร้าเพื่อนเพื่อขออาหารในเวลาดึก ดังนั้น การอธิษฐานภาวนาเพื่อวอนขอ “จ�ำเป็นต้องอธิษฐานภาวนา
อยู่เสมอโดยไม่ท้อถอย” (ดู ลก 18:1) เพราะการอธิษฐานภาวนาที่แท้จริงช่วยสร้างความสัมพันธ์แห่งมิตรภาพ
กับพระเจ้า ผ่านทางเพื่อนพี่น้องรอบข้างเรา และช่วยเสริมพลังเราให้ออกไปท�ำพันธกิจ เราเสนอวิงวอนขอ
ในสิ่งที่จ�ำเป็นส�ำหรับเราเอง และส�ำหรับบุคคลอื่นที่อยู่ในความต้องการด้วย ผ่านทางพระศาสนจักร เราเป็น
หนึ่งเดียวกัน ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ เราจะไม่อธิษฐานภาวนาเพื่อตัวเราเองเท่านั้น แต่ต้องอธิษฐานภาวนา
ด้วยความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันกับคนอื่น เพื่อให้เกิดเป็นชุมชนศิษย์พระคริสต์
ดังเช่น พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงใช้ค�ำอธิบายง่ายๆ และเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการท�ำพันธกิจที่ว่า
“พันธกิจต้องท�ำด้วยความรักต่อพระคริสตเจ้า และความรักต่อเพื่อนมนุษย์ ประชากรของพระองค์” ถ้อยค�ำนี้
มีความหมายส�ำหรับธรรมทูตทุกคน ซึ่งแน่นอนพวกเขาต่างมีประสบการณ์กับพระเยซูเจ้าผ่านทางมิตรภาพทั้ง
ฝ่ายกายและฝ่ายจิต ท�ำให้พวกเขาอยากทีจ่ ะแบ่งปันสิง่ ทีพ่ วกเขาได้รบั นัน้ กับคนอืน่ ๆ ส�ำหรับเรา เริม่ ต้นด้วยการ
พบปะกับพระเจ้า จากนั้น เราจะต้องการเป็นเพื่อนกับคนอื่นๆ ด้วยการแบ่งปันมิตรภาพขององค์พระคริสตเยซู
บทเทศน์ เดือนตุลาคม 2019
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11
วันที่

ตุลาคม 2019

วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
นักบุญยอห์นที่ 23

12
วันที่

ตุลาคม 2019

วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

ยอล 1:13-15; 2:1-2 สดด 9:2-3, 6, 16, 8-9 ลก 11:15-26

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

คนที่มีสัมพันธภาพกับพระเจ้าแสดงออกถึงการปฏิเสธความชั่วร้ายอย่างชัดเจน และสามารถเอาชนะ
ความชัว่ ร้าย พระวรสารเชือ่ มโยงไปถึงการอธิษฐานภาวนาในการขับไล่ปศี าจของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงสอน
เราว่า ให้เราภาวนา (ดังเช่น บทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย) เพื่อพระอาณาจักรของพระเจ้าที่กำ� ลัง
มาถึง และเมื่อถึงเวลานี้ พระเยซูเจ้าทรงกล่าวว่า พระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงแล้ว อันเป็นเครื่องหมาย
ส�ำคัญในการขับไล่ปีศาจ สิ่งที่น่าสนใจต่อมาคือ ความส�ำคัญของสัมพันธภาพระหว่างพระเยซูเจ้ากับพระบิดา
ดังเหตุการณ์ในพระวรสาร มีบางคนกล่าวว่า “เขาขับไล่ปศี าจด้วยอ�ำนาจของเบเอลเซบูล เจ้าแห่งปีศาจนัน่ เอง”
อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าพระเยซูเจ้ามีความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าอย่างชัดเจน จึงสามารถขับไล่และก�ำจัด
ความชั่วร้ายได้

พระวรสารในวันนีเ้ ป็นพระวาจาสัน้ ๆ เราได้ยนิ ค�ำว่า“เป็นสุข” (blessed) ค�ำๆ นีห้ มายถึงสภาพทางจิตใจทีด่ ี
มีสุข มีความชื่นชมยินดีในจิตวิญญาณ แต่ค�ำนี้ยังถูกใช้ในความหมายว่า “เป็นที่เคารพนับถือ” อีกด้วย ดังที่
พระเยซูตรัสว่า “คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุข” (ลก 11:28) ถ้อยค�ำเหล่านี้
ช่วยเปิดใจของเรา ในการไตร่ตรองอย่างมากในฐานะที่งานธรรมทูตเป็นหน้าที่ของคริสตชน

ศิษย์ธรรมทูตต้องเหมือนกับพระเยซูเจ้า คือ ต้องต่อต้านความชั่วร้าย เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องพิจารณา
ไตร่ตรอง เพราะเป็นการแสดงออกให้เห็นว่า เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้า
อย่างไรก็ตาม การเป็นประจักษ์พยานยืนยันนั้น ต้องการให้เราผู้เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้ารู้จักความเป็นมนุษย์
ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ เราต้องตระหนักรู้ถึงคุณธรรมอันน�ำมาซึ่งพระหรรษทาน และความเพียรทน เพื่อการ
ร่วมงานพันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าและต้องรู้ตัวถึงข้อจ�ำกัดของเรา ดังนั้น การสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า
เท่านั้น จะช่วยให้เราสามารถต่อสู้กับความชั่วร้ายทุกรูปแบบ
อาจกล่าวได้วา่ นีเ่ ป็นการให้ความส�ำคัญกับคุณธรรมและพระบัญญัติ แต่กเ็ ข้าใจได้ถงึ ความอ่อนแอและ
ความล้มเหลวด้วย เหนือสิง่ อืน่ ใด พระเจ้าทรงล่วงรูถ้ งึ ขีดจ�ำกัดของเราผูซ้ งึ่ มีหน้าทีป่ ระกาศข่าวดี เป็นศิษย์ของ
พระเยซูเจ้าทีย่ งั ต้องการการพัฒนาปรับปรุง ความเติบโตทางด้านความเชือ่ ดังนัน้ ผูท้ ไี่ ด้ชอื่ ว่าเป็น ศิษย์ธรรมทูต
ยังคงต้องการ การกลับใจ ความสามารถในการต่อสู้กับความชั่วร้าย และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
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พระเยซูเจ้าทรงเตือนใจเราให้ใส่ใจในการด�ำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้า โดยการน�ำพระบัญญัติ
มาปฏิบัติจริงในชีวิตประจ�ำวัน ท�ำให้ทุกคนเห็นถึงความรักของพระเจ้าด้วยการกระท�ำของเรา แม้ว่า หน้าที่
เหล่านีจ้ ะอยูใ่ นมิตสิ ว่ นบุคคล แต่กเ็ ป็นพันธกรณีทผี่ กู มัดทางสังคมด้วยเช่นเดียวกัน เราจะท�ำอย่างไรเพือ่ แสดงให้
เห็นว่าเราได้ฟงั พระวาจาของพระเจ้าอย่างจริงจังและตอบสนองออกมาด้วยความเชือ่ ความศรัทธา ดังทีน่ กั บุญ
ยากอบได้กล่าวไว้ในจดหมายว่า “ข้าพเจ้าจะแสดงความเชื่อให้ท่านเห็นด้วยการกระท�ำ” (ยก 2:18) แล้วเราก็
สามารถเสริมต่อไปด้วยว่า “และข้าพเจ้าจะแสดงให้เห็นว่า ข้าพเจ้าฟังพระวาจาของพระเจ้า”
ส�ำหรับพระวรสารในวันนี้ ให้ข้อคิดกับเรา คือ ให้เราใส่ใจฟังพระวาจาของพระเจ้าด้วยความเชื่อ
ความศรัทธา แล้วเราจะเป็นสุข พระเยซูเจ้าทรงให้ความส�ำคัญกับการยอมรับและเชื่อฟังพระวาจาของพระเจ้า
มากกว่าค�ำนึงถึงความสัมพันธ์ทางสายเลือดว่าเป็นมารดา หรือ เป็นพี่น้องของพระองค์ เพราะพระเยซูเจ้าได้
ตรัสไว้ว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” (มก 3:33) “มารดาและพี่น้องของเราคือผู้ที่ฟังพระวาจาของ
พระเจ้าและน�ำไปปฏิบัติ” (ลก 8:12)
ภาพลักษณ์ของพระนางมารีย์เป็นเหมือนศิษย์ที่เต็มไปด้วยความศรัทธา พระนางด� ำเนินชีวิตจาริก
ในความเชือ่ เข้าใจบริบทของคนในยุคใหม่และพระศาสนจักร ในสมณลิขติ Evangelii Guadium พระสันตะปาปา
ฟรังซิสทรงยกถ้อยค�ำของนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 ทีว่ า่ “พระนางมารียค์ อื สตรีแห่งความเชือ่ พระนางเจริญชีวติ
ด้วยความศรัทธา การจาริกทางความเชือ่ ของพระนางเป็นแบบอย่างแนวทางของพระศาสนจักร พระจิตเจ้าทรง
น�ำทางแห่งความเชือ่ ทุกวันนี้ ชาวเราจึงเฝ้าวิงวอนขอให้พระนางช่วยเราในการประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้น
ส�ำหรับทุกคน และขอให้ศษิ ย์ธรรมทูตรุน่ ใหม่สามารถกลายเป็นผูป้ ระกาศข่าวดีตอ่ ไป…” ด้วยเหตุนี้ เราต่างรูถ้ งึ
ความจ�ำเป็นในการประกาศ เพือ่ แบ่งปันข่าวดีนี้ การแบ่งปันนีไ้ ม่จำ� เป็นต้องเป็นการประกาศด้วยค�ำพูด แต่สามารถ
เป็นประจักษ์พยานยืนยันด้วย การกระท�ำ เราต้องการศิษย์ธรรมทูตที่เหมือนกับพระนางมารีย์ คือ ต้องรู้จักฟัง
อย่างเปิดใจ และด�ำเนินชีวิตอย่างเอื้ออาทร
บทเทศน์ เดือนตุลาคม 2019
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13
วันที่

ตุลาคม 2019

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

พกษ 5:14-17 สดด 98:1, 2-4 2 ทธ 2:8-13 ลก 17:11-19
พระวรสารในวันนีเ้ ป็นเรือ่ งราวเกีย่ วกับพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนโรคเรือ้ นสิบคน ซึง่ มีความเชือ่ มโยงกับ
การรักษาโรคเรื้อนของนาอามาน ผู้เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ซีเรียในพันธสัญญาเดิม บทอ่านที่หนึ่ง นาอามาน
ได้รับการรักษาให้หายจากโรคเรื้อนฝ่ายกายที่เห็นได้จากภายนอก และยังได้รับการเยียวยาภายในจิตวิญญาณ
ของเขาด้วย การเยียวยาที่สมบูรณ์ คือ การกลับใจอย่างแท้จริง ซึ่งมาจากการเชื่อฟังค�ำของประกาศกบุคคล
ของพระเจ้า โดยน�้ำในแม่น�้ำจอร์แดนเป็นสื่อกลางของความศักดิ์สิทธิ์ ท�ำให้เขายอมรับและเชื่อในพระเจ้า
ส่วนในพระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงพบกับกลุ่มคนที่เรียกได้ว่า เป็นบุคคลชายขอบในสมัยนั้น 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
วินจิ ฉัยโรคทัง้ ทีป่ รากฏเห็นได้และไม่ได้ ส่วนการทีค่ นโรคเรือ้ นยืนอยูห่ า่ งๆ พระเยซูเจ้านัน้ เพราะพวกเขารูต้ วั ว่า
พวกเขามีเชื้อโรค และต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดส�ำหรับผู้ที่เป็นโรคผิวหนัง (ดู ลนต 13:45-46)
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เหตุการณ์นี้สอนเราว่า พระเจ้าทรงริเริ่มและเชื่อมสะพานระหว่างเรา คนโรคเรื้อนสามารถเข้าถึง
พระเยซูเจ้าได้ พวกเขาเรียกพระองค์ว่า พระอาจารย์ ซึ่งแสดงว่า คนโรคเรื้อนเหล่านี้มีความเชื่อในพระเยซูเจ้า
พวกเขาจึงมาขอ พระเมตตาและเชือ่ ฟังพระองค์ แต่พวกเขาก็ยงั ไม่เข้าใจถึงความหมายทีแ่ ท้จริงของการเยียวยา
(heal) เพราะฉะนั้น การเยียวยามิได้หมายถึงการรักษาโรคเพียงอย่างเดียว แต่มีนัยยะถึงการรับฟังพระวาจา
ของพระเยซูเจ้าด้วย ในกรณีของนาอามาน เขารู้สึกขอบคุณผู้รักษา ส่วนคนโรคเรื้อนทั้งเก้าคนนั้น แม้ว่า
พวกเขาจะมีความตัง้ ใจดีทจี่ ะเชือ่ ฟังสิง่ ทีพ่ ระเยซูเจ้าตรัส แต่พวกเขามิได้กลับมาหาพระเยซูเจ้า มีแต่คนโรคเรือ้ น
ชาวสามาเรียคนเดียวเท่านั้น สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า การกลับมาพบพระเยซูเจ้าเป็นครั้งที่สอง ไม่เพียงแต่มาขอบคุณ
ด้วยความส�ำนึกในพระคุณของพระเยซูเจ้าเท่านั้น แต่ยังหมายถึง การได้รับประสบการณ์การเยียวยาทั้งครบ
และการเปลี่ยนแปลงภายในจิตวิญญาณอีกด้วย
ทั้งการรักษานาอามานและคนโรคเรื้อนสิบคนให้หายจากโรคนั้น ให้ข้อคิดในเรื่อง การกลับใจที่เกิดขึ้น
ภายในด้วยการได้พบกับพระเจ้า อาจเริม่ เกิดขึน้ เมือ่ เราต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ เช่น การป่วยหนัก แล้วพระเจ้า
ทรงช่วยเหลือให้หายเป็นปกติ ทั้งนี้ ก็ขึ้นกับบุคคลด้วย หลังจากพ้นวิกฤตแล้ว บางคนสามารถที่จะตอบรับและ
ยอมรับด้วยความเข้าใจถึงประสบการณ์ได้พบกับพระเจ้านี้ ซึ่งท�ำให้เกิดการกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองใหม่
การเยียวยานั้นจึงเกิดขึ้นกับผู้ที่รับการรักษาฝ่ายกายพร้อมกับความรู้ส�ำนึกในพระคุณของพระเจ้า กล่าวคือ
ได้รับการรักษาให้หายจากโรคพร้อมกับกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองใหม่ ดังเช่น นาอามานและคนโรคเรื้อน
ชาวสามาเรีย ซึง่ ได้รบั ประสบการณ์การเยียวยาให้สะอาดบริสทุ ธิพ์ ร้อมกับการคืนสูส่ งั คมและออกไปประกาศถึง
ข่าวดีทไี่ ด้รบั เช่นเดียวกับพันธกิจของพระศาสนจักร เราสือ่ สารและน�ำพระหรรษทานแห่งการช่วยให้รอดพ้นของ
พระเจ้าไปสูท่ กุ คน เพราะพระหรรษทานนีช้ ว่ ยเยียวยาจากบาปและความตาย การตอบรับพระวรสารก็หมายถึง
การเข้าสู่ธรรมล�้ำลึกปัสกาของพระคริสตเจ้า ระลึกถึงการคืนพระชนมชีพของพระองค์ พระศาสนจักร
เปรียบเหมือนแม่น�้ำจอร์แดนสายใหม่ น�ำความรอดพ้นที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการท�ำงานธรรมทูต ในชีวิตประจ�ำวัน
ของเรา หรือจะเลือกเป็นศิษย์ธรรมทูตในต่างแดนก็ได้
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วันที่

ตุลาคม 2019

วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
นักบุญกัลลิสตัสที่ 1

รม 1:1-7 สดด 98:1-4 ลก 11:29-32

15
วันที่

ตุลาคม 2019

วันอังคาร สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงนักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา

รม 1:16-25 สดด 19:2-5 ลก 11:37-41

ในบทอ่านแรก เปาโลแนะน�ำตัวและกิจการของตนในการแพร่ธรรมให้กับชาวโรม อันเป็นชุมชนของ
พระคริสตเจ้าซึ่งเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น แต่เขาปรารถนาที่จะขอความช่วยเหลือเพื่อด� ำเนินงานของเขา
ต่อไปยังสเปน เขาจึงแนะน�ำตนเองให้เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ และเพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณทีด่ ตี อ่ ชุมชนนี้
เปาโลได้หยุดพักเพื่อพูดคุยปรึกษากันเรื่องของภารกิจและงานของพวกเขานี้ งานรับใช้พระคริสตเจ้าและ
งานแพร่ธรรมกับคนต่างศาสนาของเขาหยัง่ รากในธรรมล�้ำลึกพิเศษด้วยคุณลักษณะทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงก�ำหนดให้
เขาประกาศข่าวดีของพระเจ้า พันธกิจของเปาโล อยู่บนพื้นฐานจากพระวาจาของพระคริสตเจ้า หล่อเลี้ยงด้วย
พระวาจาของพระคริสตเจ้า และติดต่อสื่อสารกันด้วย พระวาจาของพระคริสตเจ้า ชีวติ ของเขามีพระคริสตเจ้า
เป็นศูนย์กลาง ขับเคลื่อนด้วยข่าวดีเกี่ยวกับความรอดพ้นของมวลมนุษย์ ในพระคริสตเจ้า ความรอดพ้นไม่ได้
เป็นเอกสิทธิ์ส่วนบุคคลอีกต่อไป แต่เป็นของทุกคน แม้แต่คนที่อยู่ห่างไกลออกไปก็ตาม

ในบทอ่านที่หนึ่ง แสดงในเห็นถึงการสูญเสียซึ่งเกิดขึ้นจากมนุษยชาติที่ลงโทษตัวของพวกเขาเอง
ด้วยการต่อต้านพระประสงค์ของพระเจ้า ซึ่งนักบุญเปาโลได้น�ำมากล่าวถึงอีกครั้งผ่านทางประวัติศาสตร์ของ
บาปทีเ่ คยเกิดขึน้ ในอดีต เพือ่ เป็นเครือ่ งเตือนใจแก่ชาวโรมผูม้ คี วามเชือ่ สิง่ ทีพ่ ระเจ้าทรงสร้างล้วนเพือ่ ความจริง
เที่ยงแท้และความยุติธรรม แต่มนุษย์กลับตอบสนองด้วยความไม่เคารพนับถือพระเจ้า และท�ำความอยุติธรรม
ต่างๆ แทนที่จะมองเห็นความจริงเที่ยงแท้และใช้ความสามารถในการเข้าใจถึงงานสร้างที่สมบูรณ์แบบของ
พระเจ้า มนุษย์จึงสูญเสียความสามารถในการใช้เหตุผลของตนเอง กลายเป็นความมืดบอดตกอยู่ในความ
ไม่บริสุทธิ์ ให้ความส�ำคัญแต่กับร่างกายเพื่อความเพลิดเพลินใจจนกระทั่งร่างกายเป็นแค่วัตถุ และด้วยการ
บูชาพระเท็จเทียม หรือสิ่งอื่นๆ แทนที่จะบูชาพระเจ้าเที่ยงแท้ พระเจ้าทรงให้อิสระกับมนุษย์เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ที่จะไม่วางใจในตนเอง แต่เชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียวเท่านั้น นักบุญเปาโลได้กล่าวย�้ำ
เรื่องของบาปเหล่านี้ แม้ว่ามนุษย์สมควรได้รับพระอาญาโทษจากพระเจ้า เพราะความจองหอง แต่พระเจ้าก็
ทรงรักมนุษย์ ด้วยการแสดงถึงพระเมตตา และช่วยเหลือเราให้รอดพ้น ความเทีย่ งธรรมจะด�ำรงอยูไ่ ด้โดยอาศัย
ความเชื่อ ด้วยความรักของพระเจ้าน�ำการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เพราะท�ำให้คนบาปทั้งหลายได้รับความ
เที่ยงธรรมผ่านทางการไถ่บาปน�ำความรอดพ้น

ส่วนในพระวรสารเล่าถึงเหตุการณ์ เมือ่ ประชาชนมาชุมนุมกันมากขึน้ พระเยซูเจ้าทรงต�ำหนิทา่ ทีซงึ่ ท�ำให้
ความเชื่อลดน้อยถอยลง คือ ความต้องการที่จะเห็นเครื่องหมาย พระเยซูเจ้าตรัสว่า “คนยุคนี้เป็นคนชั่วร้าย”
(ลก 11:29) เพราะต้องการเครือ่ งหมายทีแ่ สดงให้เห็นได้จากภายนอก เป็นการปิดกัน้ พระเจ้าและแผนการกอบกู้
ให้รอดพ้นของพระองค์ ให้ดูเหมือนกลายเป็นแค่แนวคิดความสัมพันธ์ของเหตุและผล สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติ หรือเป็นมายากลที่สามารถควบคุมด้วยพลังอ�ำนาจของมนุษย์ ไม่ใช่สิ่งที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริง

ส่วนในพระวรสารทีเ่ ราได้ยนิ ได้รบั รูถ้ งึ พลังอ�ำนาจ ซึง่ ท�ำให้หวั ใจของเราพองโต เปิดหัวใจไปสูค่ วามเชือ่
น�ำมาซึ่งความรอดพ้น โดยพระวรสารตามค�ำบอกเล่าของนักบุญลูกาเชื้อเชิญเราให้ใคร่ครวญถึงอุปสรรคต่างๆ
ในการด�ำรงชีวติ ด้วยถ้อยค�ำทีเ่ ปีย่ มไปด้วยพลังของพระอาจารย์เจ้า: การยึดติดกับกฎเกณฑ์จากธรรมประเพณี
ของชาวฟาริสที มี่ ากเกินไป รวมทัศนคติตา่ งๆ ทีก่ ดี กันความเข้าใจถึงความรอดพ้นของมนุษยชาติดว้ ยการเสด็จมา
และภารกิจของพระเยซูเจ้า

บทอ่านในวันนี้ ชีใ้ ห้เห็นถึงพลังในการประกาศข่าวดี พระวาจาของพระเจ้าทีป่ ระกาศออกไปเกีย่ วข้องกับ
ความรอดพ้น เราจ�ำเป็นต้องตั้งใจฟังและเปิดใจให้กับข่าวดีนี้
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ขณะทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนประชาชน ชาวฟาริสคี นหนึง่ ทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกระยาหารทีบ่ า้ น
พระองค์ทรงตอบรับค�ำเชิญ จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะ ตามธรรมเนียมของการรับประทานอาหารร่วมกัน
ไม่ควรจะมีข้อขัดขวางใดๆ นอกจากความเป็นกันเองแบบครอบครัว แต่ชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็น
ว่าพระองค์ไม่ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกระยาหาร ในความเป็นจริง สัมพันธภาพระหว่าง
พระเยซูเจ้าและชาวฟาริสีนั้นเกิดความระหองระแหงอยู่เสมอ เช่น ครั้งที่พระเยซูเจ้าทรงสัมผัสหญิงบาปผู้หนึ่ง
ท�ำให้ฟาริสีรู้สึกไม่พอใจ หรือ พระเยซูเจ้าทรงเตือนให้ระวังพฤติกรรมหน้าซื่อใจคดของชาวฟาริสี เป็นต้น
ธรรมประเพณี ธรรมเนียม หรือข้อควรปฏิบตั ใิ ดๆ ทีถ่ กู ก�ำหนดให้ถอื ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ไม่มกี ารยืดหยุน่ นัน้
ในอีกแง่หนึง่ อาจสอนเราให้เรียนรูถ้ งึ ความดีงามและความรัก อย่างไรก็ตาม สิง่ เหล่านีก้ อ็ าจเป็นอุปสรรคขวางกัน้
ท�ำให้เกิดการแบ่งแยกกีดกันได้เช่นเดียวกัน แต่การได้สนทนากับพระคริสตเยซูด้วยถ้อยค�ำที่เต็มเปี่ยมไปด้วย
ความรักของพระองค์ ผูซ้ งึ่ ไม่เกรงกลัวทีจ่ ะก้าวข้ามอุปสรรคใดๆ ด้วยแนวคิดทีบ่ ริสทุ ธิ์ และไม่ยดึ ถือธรรมประเพณี
สิง่ เหล่านีช้ ว่ ยเสริมสร้างชีวติ แห่งสัมพันธภาพความเป็นหนึง่ เดียวกันแบบใหม่ แม้อยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์และแนวคิด
ต่างๆ สามารถช่วยให้เราด�ำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง ด้วยพฤติกรรมอันน�ำไปสู่ความรอดพ้น จากการรักษา
กฎเกณฑ์ภายนอก น�ำไปสู่ความสัมพันธ์ภายในจิตใจด้วยความรักพระเจ้า และเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเยซู
ผู้ซึ่งไม่เคยเกรงกลัวต่ออันตรายใดๆ แม้แต่ชีวิตของพระองค์เอง เพื่อให้เรามนุษย์ได้มีความสนิทสัมพันธ์กับ
พระองค์ และทรงเชิญให้ทุกคนให้มาร่วมงานเลี้ยงแห่งชีวิตและความชื่นชมยินดี

16
วันที่

ตุลาคม 2019

วันพุธ สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
นักบุญเฮดวิก และนักบุญ มาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อก

รม 2:1-11 สดด 62:2-3, 6-7, 9 ลก 11:42-46
ในบทอ่านทีห่ นึง่ นักบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงชาวโรมผูม้ คี วามเชือ่ ยืนยันว่า ทัง้ ชาวยิวและชาวต่างชาติ
ทุกชาติลว้ นท�ำความชัว่ อันทีจ่ ริง นักบุญเปาโลต้องการชีป้ ระเด็นให้เห็นว่า ชาวยิวมักกล่าวหาว่าชาวต่างชาติท�ำ
ผิดศีลธรรม พวกเขาอยู่เหนือกว่า ดีกว่าชนชาติอื่นๆ เพราะพวกเขาถือปฏิบัติกฎบัญญัติอย่างครบถ้วน นักบุญ
เปาโลเอง กลับใจมาหาพระคริสตเจ้าผ่านทางความเชื่อ และท�ำภารกิจต่างๆ ด้วยความรัก ไม่ได้ท�ำเพราะถือ
ปฏิบัติตามกฎบัญญัติ เพราะฉะนั้น การยืนยันความเชื่อด้วยค�ำพูด หรือด้วยการปฏิบัติตามกฎบัญญัติให้เห็น
แต่ภายนอกนั้น จึงไม่เพียงพอ เราจ�ำเป็นต้องด�ำรงชีวิตในความเชื่อด้วย ในความเป็นจริง เราจะถูกพิพากษา
ด้วยความรัก อันเป็นผลทีไ่ ด้จากความเชือ่ ในพระคริสตเจ้า ความเชือ่ คือการมีสว่ นร่วมในธรรมชาติของพระเจ้า
และความรักในแบบพระเยซูเจ้า
นักบุญเปาโลประณามบาปความแข็งกระด้างของหัวใจและความดื้อรั้นของคนที่เชื่อว่า มีแต่พวกตน
เท่านัน้ ทีจ่ ะได้รบั ความรอดพ้น แท้จริงแล้ว ไม่มอี ภิสทิ ธิพ์ เิ ศษใดๆ เพราะเวลานัน้ จะมาถึงแต่ละคน และด้วยความ
สัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า เมื่อเราขอพระเมตตาจากพระเจ้า พระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะพิพากษามนุษย์
ทุกคน โดยไม่มีข้อยกเว้น ความหยิ่งจองหองจะเป็นการต่อต้านความจริงและศีลธรรมของกฎบัญญัติ อันจะน�ำ
ไปสู่การดูหมิ่นพระเจ้า เราจึงต้องขอพระเมตตาจากพระเจ้าด้วยความสุภาพถ่อมตน
ส่วนพระวรสารในวันนี้ เป็นการประณามชาวฟาริสีและนักกฎหมาย พระองค์เริ่มด้วยการตรัสแก่
บรรดาชาวฟาริสีที่ถวายบูชาด้วยจ�ำนวนที่น้อยที่สุดเท่าที่ก�ำหนด คือ ถวายหนึ่งในสิบของสะระแหน่ สมุนไพร
และผักทุกชนิด แต่ละเลยความยุตธิ รรมและความรักต่อพระเจ้า บทบัญญัตเิ หล่านีจ้ ำ� เป็นต้องปฏิบตั โิ ดยไม่ละเว้น
บทบัญญัติอื่นๆ เช่น ความยุติธรรมและความรัก จากนั้น พระเยซูเจ้าทรงกล่าวถึงการแสวงหาเกียรติยศ และ
ต้องการให้แสดงความเคารพ การแสดงถึงอ�ำนาจบาตรใหญ่ ด้วยการนั่งแถวหน้า พวกเขาเป็นเหมือนหลุมศพ
ที่มองไม่เห็น คนจะเดินเหยียบไปโดยไม่รู้
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ถ้อยค�ำของพระเยซูเจ้านัน้ ทรงพลัง แน่นอนย่อมท�ำให้ชาวฟาริสรี สู้ กึ โกรธเคือง และรวมถึงนักกฎหมาย
ด้วย ซึ่งลึกๆ แล้วไม่พอใจพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงกล่าวประณามถึงการปฏิบัติตนของพวกเขาที่ให้ผู้อื่นแบก
สัมภาระหนักเกินก�ำลัง แต่ไม่ยอมแม้แต่จะมีสว่ นร่วมแตะต้องสัมภาระนัน้ แสดงให้เห็นถึงการสอนกับการปฏิบตั ิ
จริงในชีวิตของพวกเขาที่สวนทางกัน เพราะกฎมีไว้เพื่อส่งเสริมชีวิต ส่วนความเชื่อไม่เคยท�ำให้ความเป็นมนุษย์
ลดน้อยลง ตรงกันข้าม ความเชื่อกลับช่วยส่งเสริมทุกคนให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ที่สุด
เรื่องราวเหล่านี้ ให้ข้อคิดกับเราในมุมมองของธรรมทูต ด้วยพันธกิจของพระเยซูเจ้าและศิษย์
ของพระองค์เพื่อน�ำความรอดพ้นมาสู่มนุษย์ ชาวฟาริสีและนักกฎหมายจ�ำเป็นต้องกลับมาพิจารณาวิธีคิดของ
พวกเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพระเจ้าและความรอดพ้น นักบุญลูกาให้ความหมายเกี่ยวกับการเผยแสดง
ความรอดพ้นโดยพระเจ้า ผ่านทางพระเยซู และพันธกิจของพระศาสนจักร ดังนั้น เพื่อจะเป็นคนดีสมบูรณ์
จงท�ำกิจเมตตา และด�ำรงชีวิตด้วย ความรัก อนึ่ง ในพระอาณาจักรของพระเจ้า คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การก้าวข้ามอุปสรรคกีดขวางของ การเหยียดหยัน และการแบ่งแยก เพราะความดีงามของพระเจ้า คือ
ความเป็นหนึ่งเดียวของพระเยซูกับทุกคนด้วย พระเมตตา ฉะนั้น ศิษย์ธรรมทูตของพระเยซูทุกคนถูกเรียกมา
ให้มอบตนเอง ไม่ใช่แค่การบริจาคสิ่งของเท่านั้น แต่มอบตนเองแก่ทุกคนก่อน ทั้งชีวิตและจิตใจของตนเอง
ศิษย์ธรรมทูตทุกคนต้องมอบตนทั้งครบแด่พระเยซูเจ้า มอบวิญญาณและร่างกาย ภายในและภายนอก หัวใจ
และอารมณ์ความรู้สึก สัมพันธภาพและบรรทัดฐาน เพื่อพันธกิจน�ำความรอดพ้นไปสู่ทุกคน
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วันที่
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วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงนักบุญอิกญาซีโอ ชาวอันติโอค

รม 3:21-30 สดด 130:1ข-6กข ลก 11:47-54
นักบุญเปาโลได้เขียนจดหมายถึงชาวโรม ด้วยถ้อยค�ำที่ว่า “ชาวยิวและคนต่างชาติทุกคนล้วนถูกบาป
ครอบง�ำไว้เช่นเดียวกัน” (รม 3:9) ท�ำให้เหมือนจะเข้าใจได้ว่า ไม่มีใครจะได้รับความรอดพ้น หากพึ่งแต่ความ
สามารถของมนุษย์เท่านัน้ แต่เปาโลเชือ่ ว่า พระเจ้าทรงเข้าแทรกแซงเหตุการณ์นี้ โดยส่งพระบุตรมาช่วยกอบกู้
และสามารถเอาชนะในสถานการณ์ที่หมดหวังของมนุษยชาติ “แต่บัดนี้ ความเที่ยงธรรมที่พระเจ้าทรงช่วยให้
รอดพ้น” (รม 3:21) ดังนั้น เปาโลจึงเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างฤทธานุภาพของการช่วยให้
รอดพ้น กับ สภาพความเป็นทาสของบาป อ�ำนาจแห่งการปลดปล่อยให้พ้นจากบาปของพระบิดานั้นทรงพลัง
และเกิดขึ้น ณ เวลาปัจจุบัน “แล้วทุกคนก็ได้รับความชอบธรรมเป็นของประทานโดยทางพระหรรษทาน อาศัย
การไถ่กเู้ ราให้เป็นอิสระในพระคริสตเยซู  พระเจ้าทรงสถาปนาพระเยซูเจ้าเป็นเครือ่ งบูชาชดเชยบาปโดยอาศัย
ความเชื่อ และโดยอาศัยการหลั่งโลหิต เพื่อจะได้ส�ำแดงความเที่ยงธรรมของพระองค์ โดยอดกลั้นไม่ลงโทษ
บาปในอดีต” (รม 3:24-25) เมื่อคนคนหนึ่งมีความเชื่อในพระเจ้า เขาจะเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างสมบูรณ์ เป็น
อิสระจากการครอบง�ำด้วยอ�ำนาจแห่งบาปและความตาย และจะด�ำรงชีวิตการความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า
และเพื่อนพี่น้องอย่างซื่อสัตย์ เรียกว่าเป็น “ผู้ชอบธรรม”
นักบุญเปาโลปฏิเสธภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่โหดร้ายไร้ความปรานี พระเจ้านั้นเป็นพระบิดาผู้แสดงให้
เราเห็นถึงความรักแม้มนุษย์เต็มไปด้วยบาป เปาโลบอกเล่าแก่ชาวโรมว่า พระหรรษทานของพระเจ้านัน้ ยิง่ ใหญ่
เป็นสากลส�ำหรับมนุษย์ทุกคน ไม่จะเป็นชาวยิวหรือคนต่างชาติ ทุกคนอยู่ในพันธกิจกอบกู้ จนมีพระศาสนจักร
ด้วยการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า และทรงส่งพระจิตเจ้าลงมายังโลก
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18
วันที่

ตุลาคม 2019

วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
ฉลองนักบุญลูกา

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�ำเนินงานประกาศข่าวดีกับเปาโล โดยผ่าน
ทางทักษะการเล่าเรื่องของเขา เชิญชวนให้คนอ่านเกี่ยวกับการเดินทางของธรรมทูต
นักบุญลูกาได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับตัวของเขาเองตั้งแต่ตอนต้นในพระวรสารตามค�ำบอกเล่า
ของเขา ในอารัมภบท ลูกาบอกกับผู้อ่านว่า เขาไม่ใช่พยานรู้เห็นในเหตุการณ์ เขาเป็นผู้นิพนธ์พระวรสารผู้ซึ่ง
อยู่ในชุมนุมคริสตชนที่ถือก�ำเนิดขึ้น ขอบคุณพยานรู้เห็นและได้รับฟังการเทศน์สอนของพระเยซูเจ้า
ทั้งมัทธิว (10:1) มาระโก (6:7) และลูกา (9:1) ต่างก็เล่าถึง การเรียกศิษย์สิบสองคน หลังการได้รับ
การเทศน์ สั่งสอนจากพระเยซูเจ้า พระองค์ได้ส่งศิษย์ออกไปท�ำพันธกิจประกาศข่าวดี มีแต่ลูกาเท่านั้นที่เล่าว่า
ต่อมาพระเยซูเจ้าทรงจัดตัง้ กลุม่ ศิษย์ทใี่ หญ่ขนึ้ คือเจ็ดสิบสองคน ดังเรือ่ งราวในพระวรสารวันนี้ ตามค�ำบอกเล่า
ของลูกา มีธรรมทูตมากกว่าสิบสองคนในงานประกาศข่าวดีในช่วงแรกๆ ครั้นพระเยซูเจ้าทรงพระด�ำเนินไปยัง
กรุงเยรูซาเล็ม (ดู ลก 9:51) พระองค์ทรงส่งศิษย์เจ็ดสิบสองคนไปล่วงหน้า เพื่อเตรียมทางรับเสด็จ เมื่อทรง
พระด�ำเนินถึงเมืองต่างๆ การส่งศิษย์เจ็ดสิบสองคนนีเ้ ป็นรูปแบบพันธกิจของธรรมทูต ดังนัน้ ศิษย์ธรรมทูตของ
พระเยซูเจ้าจึงถูกส่งไปท�ำงานท่ามกลางคนทั้งหลาย

วิธกี าร ลักษณะ และมุมมองของงานธรรมทูตทีด่ ำ� เนินการโดยศิษย์ทงั้ เจ็ดสิบสองคนนัน้ มีความคล้ายคลึง
กับ อัครสาวกสิบสองคน ค�ำสอนที่ส�ำคัญของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับงานธรรมทูต เช่น “ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก
แต่คนงานมีนอ้ ย จงวอนขอเจ้าของนาให้สง่ คนงานมาเก็บเกีย่ วข้าวของพระองค์เถิด” “การอธิษฐานภาวนาเป็น
จิตวิญญาณของพันธกิจ” เป็นต้น พระสันตะปาปาฟรานซิสได้เขียนจดหมายถึงพระคาร์ดินัลฟิโลนี ลงวันที่ 22
ตุลาคม 2017 มีใจความว่า “พระเจ้าเป็นเจ้านายแห่งการเก็บเกี่ยวผล ด้วยความคิดริเริ่ม พระองค์ทรงเรียก
และส่งคนงานออกไป เป็นการดีที่จะร่วมอธิษฐานภาวนากับพระเยซูเจ้าต่อพระบิดา ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการ
มอบตนเองไว้ในมือของผู้คนทั้งหลาย เราส่งท่านไปเหมือนเกาะท่ามกลางฝูงสุนัขป่า” ธรรมทูตทั้งหลายต้อง
ไม่ใช้อ�ำนาจ หรือความรุนแรงใดๆ แต่พวกเขาต้องมีความเชือ่ ความศรัทธาทีแ่ ก่กล้า และการอธิษฐานภาวนาจะ
ช่วยให้พวกเขาสนิทสัมพันธ์กับด้วยความรักของพระเยซูเจ้า ผู้เป็นเจ้านายที่ส่งพวกเขาออกไป
ความขัดสนในช่วงเริม่ ต้นกลับกลายเป็นรากฐานและเครือ่ งหมายแห่งเสรีภาพและการอุทศิ ตนเต็มรูปแบบ
ให้กับหน้าที่ เป็นอิสระจากอุปสรรคขัดขวางหรือความล่าช้าใดๆ พฤติกรรมของพวกเราเหล่าธรรมทูตจะมี
ผลต่อการตอบรับของผู้คน เพราะเกิดความไว้วางใจ การทักทายที่แท้จริง คือการทักทายที่น� ำความชื่นชม
ยินดีและความสุข คือ สันติสุขที่มาจากความรอดพ้น ดังนั้น ธรรมทูตต้องเปิดตัวให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาของ
พวกเขา ทั้งยอมรับความเสี่ยงทุกอย่าง ไม่ว่าจะได้รับการต้อนรับหรือปฏิเสธ ประสบความส�ำเร็จหรือล้มเหลว
ธรรมทูตจะได้รับความเอื้ออาทรหรือไม่นั้นขึ้นกับผู้คนที่ได้รับสารของเรา อย่างไรก็ตาม ไม่มีสิ่งใดที่จะหยุด
พันธกิจของเราได้ เพราะเราธรรมทูตจ�ำเป็นต้องเปิดเผยหนทางแห่งความรอดพ้น ทุกคนต้องได้รับรู้ถึงข่าวดีนี้

ส�ำหรับลูกาแล้ว การประกาศเรื่องความยิ่งใหญ่ของพระอาณาจักรนั้นไม่สำ� คัญเท่าเรื่องพระอาณาจักร
ใกล้เข้ามาแล้ว ลูกาผู้นิพนธ์พระวรสารเขียนเรื่องราวในประวัติศาสตร์ด้วยพยานรู้เห็นถึงการกลับคืน
พระชนมชีพ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ส�ำคัญ กล่าวคือ ทุกคนได้รับโอกาสที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรของ
พระเจ้า
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วันที่

ตุลาคม 2019

วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
นักบุญยอห์น แห่งเบรเบิฟ นักบุญอิสอัค โยเกอ
และเพื่อนมรณสักขี นักบุญเปาโล แห่งไม้กางเขน

รม 4:13,16-18 สดด 105:6-9,42-43 ลก 12:8-12
พระวรสารในวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงรูล้ ว่ งหน้าเกีย่ วกับสถานการณ์ตา่ งๆ ทีบ่ รรดาอัครสาวกของพระองค์
จะต้องประสบ เพราะพวกเขาต้องยืนยันและเป็นประจักษ์พยานในเรื่องของพระองค์ รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่
พวกเขาจะต้องเผชิญกับปฏิกริ ยิ าโต้ตอบจากผูค้ นทีต่ งั้ ตนเป็นศัตรู สถานการณ์เหล่านีป้ รากฏอยูใ่ นหนังสือกิจการ
อัครสาวก ครั้งที่เปาโลเทศน์สอนในศาลาธรรมของเมืองซาลามิส (ดู กจ 13:4-17) และอีกครั้งที่เปาโลต้องเป็น
พยานยืนยันถึงพระเยซูเจ้าต่อหน้าผู้บัญชาการโรมัน (ดู กจ 21:33, 22:29) พระเยซูเจ้าทรงท�ำให้ศิษย์ผู้ติดตาม
พระองค์มั่นใจว่าการเป็นประจักษ์พยานในโลกนี้จะส่งผลในสวรรค์ด้วย ดังที่พวกเขายอมรับบุตรแห่งมนุษย์
บนโลกนี้ ด้วยเหตุนี้ บุตรแห่งมนุษย์จะยอมรับพวกเขาต่อหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน
ก่อนหน้านี้ พระเยซูเจ้าทรงประทานก�ำลังใจให้กบั บรรดาศิษย์ของพระองค์ ให้มคี วามกล้าหาญและมัน่ ใจ
เมื่อต้องเผชิญกับการเบียดเบียน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับงานธรรมทูต พระองค์ไม่ทรงให้ค�ำมั่นสัญญากับ
เหล่าธรรมทูตว่า พวกเขาจะสามารถท�ำพันธกิจได้อย่างสงบสุขและมีอิสรภาพโดยปราศจากความรุนแรง
และการปฏิเสธไม่ยอมรับ แต่พระองค์ทรงแสดงให้พวกเขาได้เห็นถึงอิสรภาพที่แท้จริง นั่นคือ ชัยชนะเหนือ
ความกลัว เช่นเดียวกับที่พระเยซูเจ้าทรงชนะเหนือความตาย การกลับคืนชีพจะเป็นประสบการณ์แห่งชัยชนะ
ที่พวกเขาจะได้รับเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้า
ในประวัติศาสตร์ บรรดาศิษย์เรียกพระเยซูเจ้าอย่างเปิดเผยว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า และพระเมสสิยาห์
พระเยซูเจ้าเองก็ทรงเป็นบุตรแห่งมนุษย์ และได้นทรงกลับคืนพระชนมชีพ และสถิตอยูใ่ นสวรรค์ ในพระศาสนจักร
บนโลกมีพระจิตเจ้าประทับอยู่ แน่นอนว่า ลูกาตระหนักดีเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆ ของพระศาสนจักรใน
ช่วงเริม่ ต้น โดยในหนังสือกิจการอัครสาวก ได้กล่าวถึงเรือ่ งราวถึงการเป็นพยานทีก่ ล้าหาญของอัครสาวกต่อหน้า
สภาซันเฮดริน ซึง่ มีความเสีย่ งต่อการสูญเสียความเชือ่ ด้วยการละทิง้ ศาสนา เมือ่ ต้องเผชิญหน้ากับการเบียดเบียน
ลูกาจึงกล่าวถึงถ้อยค�ำของพระเยซูเจ้า เพื่อให้คริสตชนได้ไตร่ตรอง ได้ตระหนักรู้และเข้มแข็งในความเชื่อ
“ทุกคนที่กล่าวร้ายต่อบุตรแห่งมนุษย์จะได้รับการอภัย แต่ผู้ที่กล่าวร้ายต่อพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย”
แท้จริงแล้ว พระจิตเจ้าเป็นท่อธารแห่งการให้อภัย การกลับใจส�ำนึกในความบาปผิด การฟื้นฟูปรับปรุง
ตัวใหม่ งานของพระจิตเจ้าคือการขับเคลื่อนให้เกิดการคืนดีและการให้อภัย การปฏิเสธพระจิตเจ้าจึงเป็นการ
ต่อต้าน พระประสงค์และพันธกิจการช่วยให้รอดพ้น ดังนั้น การยอมรับหรือปฏิเสธพระจิตเจ้าเป็นสัมพันธภาพ
ล�้ำลึกของความตระหนักรู้และเสรีภาพของเรากับพระเจ้า อย่างไรก็ดี พระเจ้าเท่านั้นทรงรู้ถึงจิตใจเบื้องลึก
ของเรา ทรงยอมให้อภัยในความบาปผิดของเรา และทรงมอบความรอดพ้นให้กับเรา
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20
วันที่

ตุลาคม 2019

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
วันพันธกิจโลก 2019

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�ำคัญเกี่ยวกับการเรียกให้มาท�ำงานประกาศข่าวดี หากมี
การตีความ พระคัมภีร์คาดเคลื่อนไปจากความจริงว่า สงครามนี้เป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ ในทางตรงกันข้าม
พันธกิจของพระศาสนจักรนัน้ มีเป้าหมายเพือ่ การประกาศข่าวดีเกีย่ วกับการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า
และการคืนดี อันน�ำไปสู่ความรอดพ้น เมื่อเราเป็นประจักษ์พยานถึงเรื่องพระคริสตเจ้า เราจ�ำเป็นต้องประกาศ
ข่าวดีของพระองค์ เพื่อสร้างพระศาสนจักรของพระองค์ ภายใต้บรรยากาศฉันพี่น้องที่จริงใจต่อกัน และเคารพ
ต่อเสรีภาพในการนับถือศาสนาอย่างแท้จริง เพือ่ สร้างความสามัคคีเป็นหนึง่ เดียวกันและความยุตธิ รรมในโลกนี้
ผ่านทางข่าวดีแห่งพระวรสารทีเ่ ราประกาศ และผ่านทางตัวอย่างของพระคริสตเจ้า ให้รกั ศัตรูและภาวนาให้กบั
ผูท้ เี่ บียดเบียน คริสตชนทีไ่ ด้ศลี ล้างบาป และถูกส่งออกไปไม่ได้ออกไปขายสินค้า หรือก�ำหนดชะตากรรมของโลก
ดังนั้น ด้วยพันธกิจของพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า ผู้มีความเชื่อจะได้รับชีวิตใหม่จากพระเจ้า เพื่อออกไป
ประกาศ เป็นประจักษ์พยาน และน�ำความรอดพ้นที่ได้รับไปสู่คนอื่นๆ
แม้ในเรื่องราวในบทอ่านที่หนึ่งจากพันธสัญญาเดิม มีองค์ประกอบของเรื่องเกี่ยวกับการรุกราน
ความเกลียดชัง และการแก้แค้น แต่นนั่ เป็นประวัตศิ าสตร์แห่งความรอดพ้นโดยการเปลีย่ นแปลงด้วยความเชือ่
ที่ค่อยๆ เกิดขึ้น ผ่านกาลเวลาหลายศตวรรษ โดยการน�ำและสอนของบรรดาประกาศก และในที่สุด โดย
พระคริสตเจ้าองค์พระเจ้าแห่งสันติและความยุติธรรม ผู้น�ำความรอดพ้นมาสู่ทุกคน
ในบทอ่านที่สอง เปาโลสอนทิโมธีเกี่ยวกับความส�ำคัญของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ “ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก
ท่านรู้จักพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งช่วยท่านให้มีความเฉลียวฉลาดเพื่อรับความรอดพ้นโดยอาศัยความเชื่อใน
พระคริสตเยซู” (2 ทธ 3:15) ทั้งยังย�้ำเตือนเกี่ยวกับพันธกิจการประกาศข่าวดี ต้องท�ำตลอดเวลาและด้วย
ความใส่ใจ ร่วมเดินทางกับกลุ่มธรรมทูตด้วยความรักและด้วยความมีน�้ำใจ
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ส่วนพระวรสารในวันอาทิตย์นี้ เป็นอุปมาด้วยเรือ่ งราวของหญิงม่ายทีม่ าขอความยุตธิ รรมจากผูพ้ พิ ากษา
เช่นเดียวกับผู้คนจ�ำนวนมากมายในโลกทุกวันนี้ที่ต้องประสบกับความไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม
เช่นเดียวกับในอุปมา เล่าว่าในเมืองหนึง่ (ลก 18:2) ไม่ได้บอกว่า ชือ่ เมืองอะไร เพราะดูเหมือนว่าเหตุการณ์เช่นนี้
เกิดได้ทุกที่ ส่วนหญิงม่ายในอุปมาไม่ได้เป็นเพื่อนกับผู้พิพากษา หญิงม่ายไปหาผู้พิพากษาด้วยตัวของนางเอง
เพือ่ ขอความยุตธิ รรม พระเยซูเจ้าทรงเผยให้เห็นถึงเหตุผลเบือ้ งลึกของการพิพากษาอย่างไม่เป็นธรรม เป็นเพราะ
คนทัว่ ไปไม่ได้ให้ความสนใจกับเรือ่ งหญิงม่ายคนหนึง่ และผูพ้ พิ ากษาคนนีก้ ไ็ ม่ยำ� เกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุษย์
ผูใ้ ด หญิงม่ายผูไ้ ม่ได้รบั ความ เป็นธรรมในการพิพากษานัน้ จึงรบเร้าผูพ้ พิ ากษาจนกว่านางจะได้รบั ความยุตธิ รรม
พระเยซูเจ้าทรงใช้อุปมานี้เปรียบเทียบเพื่อสอนเกี่ยวกับการอธิษฐานภาวนามีความจ�ำเป็นและต้องมี
ความต่อเนื่องเช่นเดียวกัน การอธิษฐานภาวนาเป็นหัวใจของพันธกิจ เพราะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว
กับพระเจ้า และส่วนร่วมในนามพระศาสนจักร เป็นการฟืน้ ฟูเรือ่ งความรอดพ้นของเราทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงมอบให้
พันธกิจจะด�ำเนินต่อไปด้วยการเป็นประจักษ์พยานที่แท้จริงของศิษย์ธรรมทูต ซึ่งมีส่วนร่วมในธรรมล�้ำลึกปัสกา
ด้วยการรับศีลล้างบาป และถูกส่งออกไปทัว่ โลกเพือ่ ประกาศข่าวดีในนามพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า เป็น
เมล็ดพันธุแ์ ละจุดเริม่ ต้นของอาณาจักร เพือ่ ว่ามนุษยชาติทงั้ หลายจะได้รบั การไถ่ให้รอดพ้น การอธิษฐานภาวนา
อย่างสม�่ำเสมอจึงมีความจ�ำเป็นส�ำหรับศิษย์ธรรมทูต ให้พระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตและพันธกิจที่ได้รับ
มอบหมาย เกิดความเติบโตด้วยความเชื่อ ผู้ที่อธิษฐานภาวนาอย่างสม�่ำเสมอเท่านั้นที่สามารถฟัง รับรู้ และ
ค้นพบความจ�ำเป็นในเรื่องการไถ่ให้รอดพ้นทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต ดังนั้น จงท�ำให้มนุษยชาติทุกวันนี้ได้รับรู้
เรื่องความรอดพ้น
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วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

รม 4:20-25 ลก 1:69-75 ลก 12:13-21
บทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ มีนัยส�ำคัญเกี่ยวกับชีวิต มาจากหนังสือปฐมกาล ด้วยเรื่องราวของอับราฮัม
ในบั้นปลายของชีวิต ที่ไร้ซึ่งความหวังที่จะเห็นลูกหลานในชนรุ่นหลัง แต่พระเจ้าทรงสัญญาว่า ทุกอย่างจะเป็น
ไปตามแผนการของพระเจ้า ผู้มีความเชื่อย่อมมีมานะอดทนด้วยความศรัทธาและไว้วางใจในพระพรเช่นเดียว
กับอับราฮัมที่ได้รับด้วย ความชื่นชมยินดี นี่เป็นส่วนหนึ่งในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมที่เขียนขึ้น
โดยยกตัวอย่างเรือ่ งของอับราฮัม ด้วยความตัง้ ใจสนับสนุนค�ำสอนในเรือ่ งความเชือ่ ความศรัทธา โดยชีป้ ระเด็น
ไปทีเ่ รือ่ งราวพระสัญญาของพระเจ้าทีท่ รงให้ไว้กบั อับราฮัม พระเจ้าทรงรักษาสัญญาอย่างซือ่ สัตย์เสมอ พระองค์
ทรงสัญญากับอับราฮัมว่าเขาจะมีลกู หลานมากมายดังดวงดาวในท้องฟ้า อับราฮัมก็ยงั คงมีความเชือ่ ในพระเจ้า
ทั้งๆ ที่ภรรยาของเขาเป็นหมัน นักบุญเปาโล เห็นว่า นี่คือความเชื่อซึ่งนับได้ว่าเป็นความชอบธรรมส�ำหรับเขา
นอกจากนี้ ความเชือ่ ในพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ตอ้ งมาเป็นอันดับแรกและรับไว้ปฏิบตั ิ ความเชือ่ เป็น
พระหรรษทานของพระเจ้าที่ให้เราเปล่าๆ ดังนั้น เราต้องตระหนักว่าความดีงามเกิดขึ้นในชีวิตของเราล้วนเป็น
พระพรบริสุทธิ์จากพระเจ้า ซึ่งส่งเสริมให้เราตอบสนองด้วยน�้ำใจดีและความรักในแบบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
เรื่องราวร้ายๆ ในชีวิตของอับราฮัมก็มีด้วยเหมือนกัน เช่น ความผิดพลาดของมนุษย์ การโกหก ความโลภ
สงคราม หรือภัยธรรมชาติ แต่พระเจ้าทรงเข้าแทรกแซงและเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นดีเสมอ
เพื่อมนุษย์ สิ่งสร้างอันเป็นที่รักของพระองค์
ส่วนให้พระวรสารก็มีแก่นของเรื่องในแนวเดียวกัน คือ ชีวิต โดยเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างพี่น้อง
ในเรื่องการแบ่งมรดก พระเยซูเจ้าทรงต�ำหนิความคิดที่โง่เขลานี้ อย่างไรก็ตาม สามารถเปลี่ยนแปลงไปท�ำใน
สิง่ ทีอ่ ยูต่ รงข้ามกันได้ ด้วยการหยุดและควบคุมแล้วแบ่งปัน จากนัน้ พระองค์ตรัสอุปมาเรือ่ งหนึง่ ให้เขาทัง้ หลาย
ฟังเกี่ยวกับเศรษฐีโง่คนหนึ่งที่ลืมไปว่า คืนหนึ่ง ชีวิตของเขาจ�ำต้องถูกพรากไป แท้จริงแล้ว วัตถุสิ่งของต่างๆ
เริม่ ต้นมาจากงานสร้างของพระเจ้า พระองค์ทรงเตรียมทุกสิง่ ไว้อย่างอุดมสมบูรณ์เพือ่ ประโยชน์ของมนุษย์ แต่
ปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ที่บริหารจัดการสิ่งของที่เป็นพระพรเหล่านี้ เข้าใจไปว่า เป็นสิทธิของเขาเอง โดยไม่
สนใจพระเจ้า ผู้เป็นพระผู้สร้างพระพรเหล่านี้ เราก�ำลังด�ำรงชีวิตอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวล ปัญหา
คือ ความวิตกกังวลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้น ไม่สามารถป้องกันจากความทุกข์ยากในอนาคตได้ อีกทั้งยังลิดรอน
ความสุขในปัจจุบันอีกด้วย ดังนั้น ความเชื่อถึงชีวิตนิรันดรเท่านั้นที่จะเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมกับทุกสิ่ง ทั้งใน
ยุคของเรา และความสัมพันธภาพของเรากับคนอื่นๆ
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22
วันที่

ตุลาคม 2019

วันอังคาร สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2

รม 5:12,15ข,17-19,20ข-21 สดด 40:7-10,17 ลก 12:35-38
บทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ เป็นจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม มีใจความเกี่ยวกับมนุษย์จ�ำเป็นต้อง
ได้รับการไถ่บาป เพราะความบาปผิดท�ำให้สัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับพระเจ้ามีมลทิน การไถ่บาปนั้นมาจาก
พระเจ้า ผ่านทางความเชื่อในพระคริสตเยซู ไม่ใช่ได้รับจากพิธีเข้าสุหนัต
ถ้าหากคนใดคนหนึง่ ท�ำลายมิตรภาพ ท�ำให้เพือ่ นต้องเจ็บช�ำ้ น�ำ้ ใจ ความผิดปกติยอ่ มเกิดขึน้ ในจิตใจของเขา
จ�ำเป็นต้องเกิดการคืนดี อาจด้วยการกลับไปสวมกอดอีกครัง้ และยอมรับการขอโทษ เปาโล กล่าวว่า การไถ่บาป
คือ ความรูส้ กึ ถึงสถานะการด�ำรงอยูใ่ นสันติกบั พระเจ้า แต่คนทีก่ ลับคืนดีสมู่ ติ รภาพนัน้ จ�ำเป็นต้องมีคนใดคนหนึง่
เป็นตัวกลางระหว่างสองฝ่าย โดยบอกกับฝ่ายทีร่ สู้ กึ ผิดว่า อีกฝ่ายไม่สามารถทนต่อความขุน่ ข้องหมองใจเช่นนีไ้ ด้
อีกต่อไป และก�ำลังรอคอยให้เปิดใจ เมือ่ การคืนดีสำ� เร็จไป ความสัมพันธ์จะกลับแข็งแรงยิง่ ขึน้ และความชืน่ ชม
ยินดีจะเกิดขึ้นมากกว่าแต่ก่อน เปาโลก�ำลังพูดถึง ตัวกลาง นั่นก็คือ พระเยซูเจ้า ที่ได้รับความอัปยศอดสูและ
ความเจ็บปวดทรมาน ท�ำให้เราพบ เชื่อ และไว้วางใจในความดีของพระบิดา
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้านั้นมีความหมายทางเทววิทยา คือ
การรับความเจ็บปวดทรมานแทนเรา คือ พระเยซูเจ้ายอมตายเพือ่ เรา แทนทีเ่ รา แทนทีม่ นุษย์ทกุ คน เพือ่ เราจะได้
หันกลับไปหาพระเจ้า หรือกล่าวอีกอย่างหนึง่ ก็คอื พระเยซูเจ้ายอมรับพันธกิจการเป็นตัวกลาง ทัง้ นี้ พระเยซูเจ้า
ไม่ได้สละชีวิต เพราะเราเป็นชาวยิวหรือชาวกรีก ทาสหรือไท มีการศึกษาหรือไม่มี รวยหรือจน ชาย หรือ หญิง
แต่คนบาปทุกคนจ�ำเป็นต้องได้รับการอภัย และพระพรนี้ได้รับการแจกจ่ายอย่างทั่วถึงทุกคน สิ่งที่พระเจ้าทรง
พอพระทัยมากที่สุด คือ ไม่มีการลงโทษมนุษย์ แต่ประทานพระเมตตาอย่างที่สุด
พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ ผ่านทางพระองค์ ด้วยการไถ่บาปของเราและน�ำชีวิต
นิรนั ดรมาสูท่ กุ คน พระเยซูเจ้าทรงเป็น อาดัมคนทีส่ อง เมือ่ อาดัม มนุษย์คนแรกไม่ศรัทธาต่อพระผูส้ ร้าง โดยการ
ไม่เชื่อฟัง และท�ำลายสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า แต่พระเยซูเจ้าทรงเป็น อาดัมใหม่ ผู้ที่เชื่อฟังอย่าง
สัตย์ซอื่ และสมบูรณ์แบบ โดยมอบชีวติ ของพระองค์เอง เพือ่ ไถ่กสู้ มั พันธภาพระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้ากลับคืนมา
ส่วนให้พระวรสารมีแก่นของเรื่องคือ การเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระสิริรุ่งโรจน์
เพือ่ พิพากษาทัง้ ผูเ้ ป็นและผูต้ าย ดังทีเ่ ราสวดบทข้าพเจ้าเชือ่ แท้จริงแล้ว ในสายพระเนตรขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
พระองค์ทรงก�ำลังรอคอยการตอบสนองของเราด้วยบัญญัตแิ ห่งความรัก ส่วนเราก็กำ� ลังรอคอยทีจ่ ะได้พบพระเจ้า
แบบหน้าต่อหน้า เราต้องมีความเข้มแข็งอดทนทีจ่ ะรอคอยพระสัญญา ซึง่ มีความส�ำคัญต่อการตระหนักรูถ้ งึ ช่วง
เวลาทีเ่ รามีชวี ติ อยู่ ด้วยการด�ำเนินชีวติ อย่างดี แสวงหาและท�ำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพือ่ วันหนึง่ เราจะได้
กลับสู่บ้านแท้ จงเตรียมพร้อมตั้งแต่ตอนนี้
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23
วันที่

ตุลาคม 2019

วันพุธ สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
นักบุญยอห์น แห่งกาปิสตราโน

รม 6:12-18 สดด 124:1ก-8 ลก 12:39-48
บทอ่านที่หนึ่ง จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม เปาโลยืนยันว่า ไม่มีประโยชน์อันใดที่จะถือกฎ
ของโมเสส เพราะนัน่ ท�ำให้มนุษยชาติขาดอิสรภาพ เป็นทาสและไม่มศี กั ดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ ในความเป็นจริง
ก่อนที่จะมีกฎของโมเสส บาปและความตายมีอยู่ในโลกแล้ว เพราะอาดัม ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะต�ำหนิคน
บาปเนื่องจากบาปของอาดัม อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตามกฎธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์ทุกคนล้วนเข้าใจถึงกฎนี้
ในใจอยู่แล้ว นั่นคือ ความรับผิดชอบต่อบาปของตนเป็นเรื่องส่วนบุคคล เพราะฉะนั้น หลังจากมีกฎของโมเสส
ชาวยิวจึงรู้สึกได้ถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นจากความผิดของพวกเขา
ความหวังของชาวยิว คือ วันสุดท้ายเมือ่ พระเมสสิยาห์เสด็จกลับมาพร้อมกับกฎใหม่ นัน่ เป็นช่วงเวลาทีส่ าม
(Third period) ซึ่งเปาโลเรียกว่า เวลาแห่งความสมบูรณ์ ผ่านทางการประสูติ และพระธรรมล�ำ้ ลึกแห่งปัสกา
ขององค์พระคริสตเจ้า เปาโลสอนว่าหลังจากทีพ่ ระองค์เสด็จมา เราทุกคนจะเป็นอิสระจากกฎของโมเสส เพราะ
เราได้รับพระหรรษทานจากองค์พระคริสตเยซูซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
ณ เวลานี้ เปาโลสอนว่า พระหรรษทานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอาชนะความบาปผิดของมวลมนุษย์
เปาโลยืนยันกับคริสตชนทัง้ หลายว่าผูท้ มี่ สี ว่ นร่วมในความเชือ่ ถึงพระธรรมล�ำ้ ลึกปัสกาของพระคริสตเจ้าแล้วนัน้
จะเป็นอิสระจากบาปและผลของบาป ซึ่งอิสระจากบาปไม่ได้หมายความว่า สามารถท�ำบาปต่อไปเหมือน
เมื่อก่อน แต่หมายถึงการตายต่อบาปและด�ำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า เพราะฉะนั้น กฎของโมเสสจึงไม่ใช่แก่น
อีกต่อไป แต่เป็นความสมบูรณ์แห่งพระหรรษทาน และคริสตชนจ�ำเป็นต้องปฏิบัติความดีเท่านั้น ด้วยความรัก
และให้ความยุติธรรมต่อกันและกัน และนี่คือพันธกิจธรรมทูตของพระศาสนจักร
ในพระวรสาร เปโตรทูลว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ตรัสอุปมานี้ส�ำหรับพวกเราหรือส�ำหรับทุกคน”
(ลก 12:41) อุปมาของพระเยซูเจ้านี้ ส�ำหรับทุกคนทีเ่ ป็นสมาชิกในพระศาสนจักร ซึง่ ได้รบั การเชือ้ เชิญให้ดำ� เนินงาน
ตามหน้าที่ของตนทุกวันด้วยความซื่อสัตย์ โดยไม่เป็นคนผัดวันประกันพรุ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่มีบทบาท
เป็นผู้น�ำในพระศาสนจักรต้องมีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ ด้วยงานรับใช้พระคริสตเยซูและงานประกาศ
ข่าวดีแห่งพระวรสาร เพราะพระเยซูเจ้าตรัสว่า “ผู้รับใช้คนนั้นเป็นสุข ถ้านายกลับมาพบเขาก�ำลังท�ำดังนี้
บทเทศน์ เดือนตุลาคม 2019
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เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า นายจะแต่งตั้งเขาให้ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดของตน” (ลก 12:43-44) ดังนั้น
ผู้น�ำของพระศาสนจักรย่อมมีหน้าที่จัดการสิ่งต่างๆ อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส่ ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องให้
ความส�ำคัญอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความโลภ
เราควรตระหนักถึงแนวคิด ทัศนคติของผู้รับใช้ที่ไม่ซื่อสัตย์ ผู้ซึ่งคิดว่านายจะมาช้า ซึ่งก็หมายถึงผู้ที่
ตัดขาดพระเจ้าจากหัวใจของเขา ไม่สนใจที่จะรักเพื่อนพี่น้องคนรอบข้าง และไม่เชื่อในแผนการของพระเจ้าที่มี
ส�ำหรับพวกเขา พระวรสารได้กล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาดังผู้พิพากษาตามการกระท�ำของแต่ละคน
ตลอดชีวิตของพวกเขา
ทั้งในจดหมายของนักบุญเปาโลและพระวรสาร ต่างพูดถึงความชั่วร้าย แต่ด้วยความเที่ยงธรรมของ
พระคริสตเจ้าทรงชนะความตาย ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ส่งเสริมพันธกิจของเราคริสตชน ด้วยความพากเพียร
ด้วยหัวใจของบรรดาศิษย์ธรรมทูต โดยการน�ำของพระจิตเจ้าผ่านทางศีลล้างบาป น�ำมาซึ่งความเด็ดเดี่ยว
ในการประกาศข่าวดีและเป็นประจักษ์พยาน แท้จริงแล้ว พันธกิจของพระศาสนจักรจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วย
ชัยชนะแห่งความเทีย่ งธรรมและความรักทีเ่ ต็มไปด้วยความเมตตา ไม่หวาดกลัวต่อความชัว่ ร้ายในรูปแบบต่างๆ
แบ่งปันและประกาศข่าวดีอันน�ำความรอดพ้นไปสู่

24
วันที่

ตุลาคม 2019

วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
นักบุญอันตน มารีย์ กลาเรต์

รม 6:19-23 สดด 1:1-4, 6 ลก 12:49-53
ในบทอ่านที่หนึ่งน�ำเสนอแก่นของเรื่อง คือ พระเจ้าทรงมอบอิสรภาพแก่มนุษย์ทุกคน มนุษย์ต้องใช้
อิสรภาพ ของตนด้วยความรับผิดชอบ ข้อความจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมกล่าวถึงอ�ำนาจของ
พระคริสตเจ้าอยู่เหนือการเป็นทาสของบาป และผลสุดท้ายของบาปคือความตาย ส�ำหรับเปาโลแล้ว ในการ
ด�ำเนินชีวติ ด้วยการถือพระบัญญัตอิ ย่างเคร่งครัดตามหลักศาสนาเป็นหนทางแห่งความรอดพ้น นัน่ คือ ด้วยการ
สร้างความสัมพันธ์เป็นหนึง่ เดียวกับพระเจ้าผ่านทางพระคริสตเยซู ความรอดพ้นเป็นพระหรรษทาน มนุษยชาติ
ได้รับการเชื้อเชิญให้รับ ปลูกฝัง และหล่อเลี้ยง พระหรรษทานในชีวิตของตน
ส่วนในพระวรสาร พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ถึง ไฟ ซึ่งพระองค์เองได้น�ำมายังโลก ไฟนี้มีความ
เกี่ยวข้องกับการล้างบาปอย่างชัดเจน เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง พระจิตเจ้าเสด็จน�ำพระพรลงมา ดังนั้น
พระเยซูเจ้าทรงอธิบายถึงภาพลักษณ์ทั้งสอง นั่นคือ ประการแรก พระธรรมล�ำ้ ลึกปัสกา และประการที่สอง
คือ ผลที่เกิดขึ้นส�ำหรับเราทุกคน โดยการที่พระบุตรของพระเจ้าทรงรับพิธีล้างด้วยพระจิตเจ้าและไฟ เพื่อว่า
ทุกสรรพสิง่ จะได้เห็นถึงความรอดพ้น และเหตุการณ์ได้เสร็จสมบูรณ์เมือ่ พระจิตเจ้าเสด็จลงมาในวันเปนเตกอสเต
เป็นพระพรแห่งปัสกา พระจิตเจ้าทรงเสด็จลงมาเหนือพระศาสนจักรในรูปลิน้ ไฟ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั
พันธกิจการประกาศข่าวดีของธรรมทูต
นักบุญลูกาเป็นพยานยืนยันได้ถึงเรื่องความแตกแยกในกลุ่มหลายต่อหลายครั้ง ระหว่างการเดินทาง
เพื่องานธรรมทูต ขณะที่ทำ� งานประกาศข่าวดีกับเปาโลและเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ในหนังสือกิจการอัครสาวก
เล่าว่า ในบางครั้ง เกิดความแตกแยกขึ้นในศาลาธรรม พระเยซูเจ้าจึงสอนศิษย์ให้รู้จักความรัก เพราะพระองค์
คือความรัก โดยสอนเราให้รู้จักรักแท้ โดยมอบชีวิตของเราเพื่อคนที่เรารัก นอกจากนี้ ความรักช่วยเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ก�ำลังแตกหัก ในฐานะที่เราเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า เราเรียนรู้และปฏิบัติ
ความรักแท้ในครอบครัวของเราเอง และละทิ้งความละโมบโลภมากและการเป็นคนหน้าซื่อใจคด รวมทั้ง
ความเห็นแก่ตัว และการเหยียดหยันทุกรูปแบบ เปิดหัวใจของเราไปสู่ความเป็นพี่น้องกับทุกคน ต้อนรับผู้คน
ด้วยความรักอย่างจริงใจ โดยไม่เลือกศาสนา ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม สีผิว ฐานะทางสังคม ด้วยการปฏิรูปวิถีชีวิต
อย่างแท้จริงทั้งด้านจิตวิญญาณและสังคม
ไฟ ที่พระเยซูเจ้าตรัสถึง คือ หัวใจที่อบอุ่น โดยเฉพาะส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังสับสนในชีวิต ทรงร่วมเดินทาง
กับศิษย์ที่หมู่บ้านเอมมาอูส พระองค์ทรงท�ำศิษย์ทั้งสองพูดกันว่า “ใจของเราไม่ได้เร่าร้อนเป็นไฟอยู่ภายในหรือ
เมื่อพระองค์ตรัสกับเราขณะเดินทาง และอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟัง” (ลก 24:32) เพราะพระองค์ทรงช่วยผู้ซึ่ง
ก�ำลังเหนื่อยอ่อน ท้อแท้หมดก�ำลังใจด้วยไฟแห่งรัก
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25
วันที่

ตุลาคม 2019

วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

26
วันที่

ตุลาคม 2019

วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

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

รม 8:1-11 สดด 24:1-4กข,5-6 ลก 13:1-9

นักบุญเปาโลกล่าวถึงกฎของโมเสส เป็นจริงที่ว่า กฎนั้นดีและศักดิ์สิทธิ์ ทว่าบรรทัดฐานของกฎ
คือ การฝ่าฝืนกฎนั้นเป็นบาป เปาโลรู้ดีว่า มนุษย์ทุกคนด�ำเนินชีวิตของตน แต่ละคนต่างหาหนทางที่จะดี
พร้อมผ่านทางการใช้เหตุผลและเจตจ�ำนงของตน มนุษย์มีความเข้าใจและปรารถนาที่จะท�ำความดี คือท�ำตาม
กฎหรือธรรมบัญญัตทิ ตี่ นยึดถือปฏิบตั ิ แต่กต็ อ้ งพบกับอุปสรรค คือ ความโน้มเอียงไปในทางชัว่ นีแ่ สดงให้เห็นว่า
มนุษย์ทกุ คนยังคงเป็นทาสของบาป และต้องการการปลดปล่อยจากความเป็นทาสนัน้ เรามนุษย์เกิดมาพร้อมกับ
ความส�ำนึกดีชวั่ แต่เราก็ตกอยูใ่ นบาปผิดได้อยูเ่ สมอ และต้องทนทุกข์กบั ผลทีต่ ามมา เปาโลได้กล่าวว่า “ข้าพเจ้า
ไม่ท�ำความดีที่ปรารถนา กลับท�ำความชั่วที่ไม่ปรารถนาจะท�ำ” (รม 7:19) เปาโลรู้ว่า พระเยซูเจ้าเป็นผู้มอบ
พระหรรษทานและการไถ่บาป เพราะฉะนั้น เปาโลจึงย�้ำเตือนเราเสมอให้เรานั้นสรรเสริญและขอบพระคุณ
พระเจ้า

ค�ำสอนของพระเยซูเจ้าในพระวรสารวันนี้ เริ่มด้วยเรื่องราวที่มีบางคนเข้ามาทูลพระเยซูเจ้าถึงเรื่อง
ชาวกาลิลี ซึง่ ถูกปีลาตสัง่ ประหารชีวติ ในขณะทีเ่ ขาก�ำลังถวายเครือ่ งบูชาในพระวิหาร อันน�ำมาซึง่ ความอับอาย
และขุน่ เคืองใจ อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นทีแ่ น่ชดั ว่าเพราะเหตุใดประชาชนเหล่านัน้ จึงเข้ามาทูลพระเยซูเจ้าในเรือ่ งนี้
อาจเป็นเพราะว่า พระองค์ทรงเป็นชาวกาลิลี และพวกเขาต้องการเตือนพระองค์ให้ระวัง หรือไม่พวกเขาก็
อาจต้องการคุกคามพระองค์ เพราะหากพวกเขารายงานเรื่องราวของพระองค์ ทหารของปีลาตอาจมาจับกุม
พระองค์ และถูกประหารชีวิตเช่นเดียวกัน หรือพวกเขาเพียงแค่ต้องการซุบซิบเกี่ยวกับเรื่องร้ายๆ ที่ผู้อื่นก�ำลัง
ประสบ ดังเช่น ในเพลงสดุดกี ม็ กี ล่าวไว้วา่ คนทีร่ สู้ กึ ยินดีมคี วามสุขกับความทุกข์ยากของผูอ้ นื่ นัน้ ช่างน่าละอาย
แก่ใจ ทว่า พระองค์ไม่ทรงให้ความเห็นใดๆ กับเหตุการณ์นี้ แต่พระองค์ทรงให้บทสอนที่เป็นแง่คิดจากทัศนคติ
ของผู้ที่มารายงานเรื่องร้ายนี้ว่า ผู้ใดที่ได้รับความทุกข์ยาก ความเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ หรือต้องประสบกับ
เรื่องเลวร้ายต่างๆ ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะพวกเขาถูกลงโทษจากพระเจ้าเนื่องจากท�ำบาป แต่ทุกคนต้องพิจารณา
ไตร่ตรองถึงบาปของตนว่าเป็นสิ่งที่เลวร้าย และต้องพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยความส�ำนึกถึงบาป
อย่างจริงใจ แท้จริงแล้ว ไม่มีใครสามารถตัดสินด้วยการคัดแยก ดี-เลว ได้ เพราะมีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น
ที่ทรงรู้ความเป็นจริงในหัวใจของเรา

จากพระวรสารวันนี้ ให้ข้อคิดกับเรา คือ ผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างดีจ�ำต้องเอาใจใส่มิให้ตกใน
หลุมพรางของความหยิ่งจองหอง เช่นเดียวกับ ชาวฟาริสีในพระวิหารที่เหยียดหยามคนอื่น คิดว่าตนเอง
ชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้า พร้อมกันนี้ เราควรวิตกกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติให้น้อยลง
แต่หนั กลับมาไตร่ตรองประวัตศิ าสตร์และวันเวลาทีเ่ กีย่ วกับพระเจ้ามากขึน้ เปิดตัวเองอย่างเต็มทีเ่ พือ่ รับผลแห่ง
ความรอดพ้น โดยการตอบรับทัง้ อิสรภาพและความนบนอบเชือ่ ฟังซึง่ เป็นหนทางน�ำไปสูก่ ารกลับใจเปลีย่ นแปลง
ตนเองอย่างแท้จริง
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หลายเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ ท�ำให้เราเข้าใจภาพลักษณ์ของพระเจ้าว่า พระองค์ทรงใช้ความรุนแรงใน
การลงโทษผู้ที่ได้กระท�ำบาปหนัก ซึ่งไม่เหมือนกับภาพลักษณ์ของพระบิดาเจ้า โดยทางพระเยซูเจ้า ซึ่งแน่นอน
ว่า พระเจ้าไม่ทรงแก้แค้นคนบาปทัง้ หลาย แต่เป็นพระเจ้าผูท้ รงทนรอคอยด้วยความหวัง ทรงให้เวลาและโอกาส
ที่จ�ำเป็นในการกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยมนุษย์จักเข้าใจถึงความรักซึ่งจะน�ำผลแห่งความเป็นพี่น้องและ
ความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน
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ต่อมา พระองค์ทรงเล่าเรื่องอุปมาว่า มีชายผู้หนึ่งปลูกต้นมะเดื่อเทศต้นหนึ่งในสวนองุ่นของตน เขามา
มองหาผลที่ต้นนั้น แต่ไม่พบ จึงพูดกับคนสวนว่า สามปีแล้วที่มองหาผลจากมะเดื่อเทศต้นนี้แต่ไม่พบ จงโค่นมัน
เสียที่เปล่าๆ แต่คนสวนตอบว่า ปล่อยมันไว้อีกสักปีหนึ่ง จะพรวนดินรอบต้น ใส่ปุ๋ย ถ้าปีหน้าไม่ออกผลจะโค่น
ทิง้ เสีย ทัง้ นี้ พระเยซูเจ้าไม่ทรงสรุปเรือ่ งอุปมานี้ แต่ดเู หมือนว่า พระองค์ทรงมีนยั ยะเกีย่ วกับการเปิดทางให้กับ
ความหวัง ถ้าเราลองไตร่ตรองเกีย่ วกับภาพของต้นมะเดือ่ เทศ เป็นเหมือนช่วงเวลาในชีวติ ของเรา โอกาสทีจ่ ะรับ
พระหรรษทาน และเกิดผล คือสันติสุข ความชื่นชมยินดี ความยุติธรรม และความรักในตัวเรา ในชีวิตของเรา
ทุกอย่างเป็นพระพรจากพระเจ้า ส่วนอีกฝากหนึง่ คือ ภาพของคนสวน ซึง่ ท�ำให้เราต้องพยายามอธิษฐานภาวนา
วอนขอ และพยายามที่จะท�ำให้ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ากลับใจ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของพระศาสนจักร เรามีหน้า
ที่สองประการ คือ ประการแรก เราต้องกลับใจเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองเสมอ น�ำโดยพระวาจาของพระเจ้า
และพระจิตเจ้าองค์แห่งความรัก และประการที่สอง คือ พันธกิจการกลับใจของ ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า
ซึ่งเต็มไปด้วยความเมตตาและทนรอคอยประชากรของพระองค์ด้วยความหวัง ต้องการให้เราทุกคนได้รับ
ความรอดพ้น และไม่ถูกลงโทษ แนวคิดนี้น�ำทางเราไปสู่พันธกิจของธรรมทูต ด้วยการน�ำความรอดพ้นมาสู่
มวลมนุษย์ทั้งหลาย

27
วันที่

ตุลาคม 2019

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

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�ำเอียงหรือ
มีอคติ แต่พระองค์ทรงมองดูที่ส่วนลึกในจิตใจของมนุษย์อย่างกระจ่างแจ่มแจ้ง ด้วยการพิจารณาถึงแรงจูงใจ
ที่แท้จริงอันน�ำไปสู่การกระท�ำต่างๆ รวมถึงการอธิษฐานภาวนาของมนุษย์
ในความเป็นจริง จากพระวรสารจะเห็นถึงวิธีคิดของพระเจ้า ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงสอนเรา พระองค์ทรง
โปรดปรานผู้ที่ความสุภาพถ่อมตน รวมถึงผู้ที่ถูกทอดทิ้งไม่ได้รับความสนใจ และบุคคลชายขอบสังคม เพราะ
พวกเขาถูกตัดสินว่าเป็นคนบาป เช่น โสเภณี และผู้ที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์ เช่น คนโรคเรื้อน เพราะงานประกาศ
ข่าวดีของพระองค์ไม่แบ่งแยกชนชัน้ ทางสังคม ไม่วา่ จะนับถือศาสนาใด ครัง้ หนึง่ พระเยซูเจ้าทรงรับฟังนายร้อย
โรมันที่มาอ้อนวอนขอพระองค์ด้วยความสุภาพให้ไปที่บ้านและช่วยรักษาคนรับใช้ของเขา อีกทั้ง ทรงเดินทาง
ไปเยี่ยมถิ่นของชาวสะมาเรีย ไปยังดินแดนของคนต่างชาติ เช่น เขตไทระ ดินแดนชายฝั่งทะเลสาบทิเบเรียส
ข้ามทะเลสาบกาลิลี ส�ำหรับพระองค์ ไม่มีการแบ่งแยก แต่เป็นสะพานเชื่อม ผ่านทางภารกิจของพระองค์
เพื่อการคืนดีของชนชาติทั้งสองฝ่าย คือ ชาวยิวกับคนต่างชาติ
ส่วนในเนื้อหาของพระวรสารวันนี้ เชื้อเชิญเราให้มองดูอย่างพินิจพิเคราะห์เกี่ยวกับอุปมาของพระองค์
เรื่องของคนเก็บภาษีกับชาวฟาริสีในพระวิหาร เราตระหนักรู้ได้ถึงความแตกต่างระหว่างคนทั้งสองประเภท
ซึง่ เห็นได้ชดั เจนในจิตใจของมนุษย์ เกีย่ วกับการอธิษฐานภาวนาต่อหน้าพระเจ้า หากเราพิจารณาจากเจตนาของ
การอธิษฐานภาวนาในพระวิหาร เราจะพบว่าทัง้ คนเก็บภาษีและชาวฟาริสตี า่ งใช้สถานทีเ่ ดียวกันในการอธิษฐาน
ภาวนา แต่วธิ กี ารและท่าทีนนั้ แตกต่างกันโดยสิน้ เชิง คนเก็บภาษีนนั้ อธิษฐานภาวนาด้วยความสุภาพถ่อมตนและ
จริงใจ ยอมรับถึงความไร้คา่ ของตน บาป และวอนขออภัยโทษจากพระเจ้า ให้สามารถเปลีย่ นแปลงตนเองให้ดขี นึ้
แน่นอนว่า เขาย่อมได้รับพระหรรษทานของพระเจ้า เพราะเขาได้อธิษฐานภาวนาอย่างแท้จริง ดังถ้อยค�ำใน
พระวรสารที่ว่า “ผู้ใดที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต�่ำลง ผู้ใดที่ถ่อมตนลง จะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น” (ลก 18:14)
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ส่วนในอีกฝากหนึ่ง ชาวฟาริสีผู้ซึ่งติดกับดักแห่งความเย่อหยิ่งจองหอง โดยคิดว่าตนนั้นได้ท�ำงานที่มี
แต่กุศลบุญ อยู่ในชนชั้นสูงทั้งด้านสังคมและศาสนา เชื่อว่าตนนั้นดีกว่าคนอื่น เปรียบเทียบและดูหมิ่นคนอื่น
พวกเขาเองดูดีและถือศีลเคร่งศาสนา แต่ทัศนคติของเขาแสดงให้เห็นถึงความจองหองในหัวใจ นอกจากนี้
เราไม่อาจพบพระเจ้าได้เลย หากเราคิดว่าตนเองดีกว่าคนอื่น หรือดูถูกคนอื่น ขณะที่เราอยู่ต่อหน้าพระเจ้า
เพือ่ ทีจ่ ะได้สมั ผัสกับความรัก ความเห็นใจคนอืน่ ผ่านทางพระองค์ ด้วยความรูส้ กึ แบบเดียวกันนีเ้ อง การอธิษฐาน
ภาวนาเป็นการร�ำพึงถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า เราเฉลิมฉลองเพราะพระหรรษทานที่พระองค์ทรงมอบให้เราใน
ชีวิตประจ�ำวัน
เมื่อเราได้ฟังเรื่องอุปมานี้ ท�ำให้เราจ�ำต้องละทิ้งความคิดถึงแต่ตนเองและการดูถูกคนอื่น เพื่อที่จะได้
กลายเป็นคนที่เรียบง่าย สุภาพถ่อมตน และมีใจรักกันฉันพี่น้อง และเปลี่ยนวิธีการมองคนอื่นด้วยสายตาแห่ง
ความเมตตา นอกจากนี้ ยังจ�ำเป็นต้องพิจารณาวิธีการอธิษฐานภาวนาของเรา ต้องมาจากส่วนลึกของจิตใจ
อย่างแท้จริง ให้เห็นถึงสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่น กับพระเจ้า และความรอดพ้น
พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนเราศิษย์ธรรมทูตเกี่ยวกับการอธิษฐานภาวนาด้วยเช่นกัน พระองค์
ย�้ำว่า การอธิษฐานภาวนานั้นเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพระศาสนจักรและเป็นจิตวิญญาณแห่งพันธกิจ
เพื่อให้ผู้ที่อธิษฐานภาวนานั้นได้พบกับพระคริสตเจ้า ด้วยแสงสว่างแห่งการน�ำโดยพระจิตเจ้า ศิษย์ธรรมทูต
จ�ำเป็นต้องอธิษฐานภาวนาเพื่อความรอดพ้นของตนเอง และผู้ที่รอคอยความรอดพ้นนั้นด้วย ศิษย์ธรรมทูตได้
รับการเรียกเพื่อการประกาศพระวรสาร พันธกิจนี้เผยแสดงถึงความจริงซึ่งพระศาสนจักรประกาศผ่านทางเรา
ด้วยทัศนคติของเราต่อคนอืน่ เพราะฉะนัน้ พันธกิจการประกาศพระวรสารต้องท�ำอย่างสุภาพถ่อมตน แสดงออก
ถึงมิตรภาพแบบเดียวกับพระคริสตเจ้า เคารพต่อเสรีภาพในการนับถือศาสนา ความนอบน้อมที่แท้จริงไม่เคย
ตัดขาดออกจากความจริงที่ว่า มีการพิพากษา การให้อภัย และการช่วยให้รอดพ้นส�ำหรับผู้ท�ำหน้าที่ประกาศ
ข่าวดี และผู้ที่ยอมรับฟังข่าวดีนั้น

28
วันที่

ตุลาคม 2019

วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
ฉลองนักบุญซีโมน และนักบุญยูดา

อฟ 2:19-22 สดด 1-2, 3-4 ลก 6:12-19
พิธกี รรมในวันนีท้ ำ� การฉลองนักบุญอัครสาวก คือ นักบุญซีโมนและยูดาห์ พระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวก
ทัง้ สิบสองคน โดยพระองค์ไม่ได้พจิ ารณาพวกเขาจากคุณสมบัตหิ รือข้อดีใดๆ นักบุญลูกาได้กล่าวไว้วา่ พระเยซูเจ้า
เสด็จขึน้ ไปบนภูเขาเพือ่ อธิษฐานภาวนาและทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าตลอดทัง้ คืน พระองค์ทรงสนิทสัมพันธ์
เป็นหนึง่ เดียวกับพระบิดาเจ้า และเต็มเปีย่ มไปด้วยพระจิตเจ้า ผูซ้ งึ่ น�ำการเรียกอัครสาวก เรือ่ งราวในพระวรสารนัน้
ลูกาแสดงให้เห็นว่า พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาในหลายเหตุการณ์ส�ำคัญ เพราะพระองค์ทรงรู้ว่าการ
อธิษฐานภาวนาท�ำให้เกิดความสนิทสนมและความรักกับพระบิดาเจ้า ผู้ทรงสถิตในสวรรค์
ลูกาได้อธิบายถึงการอธิษฐานภาวนาของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงสอนบรรดาศิษย์ให้รู้จักวิธีการ
เพื่อว่าพวกเขาจะได้เรียนรู้และรู้จักการอธิษฐานภาวนา โดยฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราและท�ำตามในสิ่งนั้น
โดยไม่จำ� เป็นต้องใช้ถอ้ ยค�ำทีไ่ ร้ประโยชน์มากมายเพือ่ ท�ำให้พระเจ้าพอพระทัย การอธิษฐานภาวนาของคริสตชน
แท้นั้น ทุกอย่างอยู่ในพระเจ้า ท�ำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวตนของเรา เพื่อหันกลับมาหาพระเจ้า
ด้วยความรู้สึกขอบพระคุณพระองค์ นบนอบเชื่อฟังเช่นบุตรของพระองค์ มอบตนเอง และเป็นน�ำ้ หนึ่งใจเดียว
กับผู้อื่น ลูกามองเห็นถึงความส�ำคัญที่ว่า เหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูเจ้านั้น พระองค์ทรงอธิษฐานภาวนา
เสมอ ตั้งแต่ทรงรับพิธีล้าง จนถึงสวนเกทเสมนี และที่ไม้กางเขน
ดังพระวรสารในวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาตลอดคืน เพื่อการคัดเลือกศิษย์ของพระองค์
ซึ่งพวกเขาจะเป็นผู้ติดตามที่ใกล้ชิดกับพระองค์ เป็นเหมือนการผูกมัดด้วยการมอบหมายภาระหน้าที่ เพราะ
ศิษย์ทั้งสิบสองจะต้องสร้างชุมชนแห่งความรอดพ้น พวกเขาจะเป็นสิบสองเสาหลักที่ถูกสร้างขึ้น ดังที่ได้รับ
สัญญาโดยบรรดาประกาศก และเป็นประชากรในพันธสัญญาใหม่ คือ พระศาสนจักร อัครสาวกนั้นยังให้
ความหมายถึง การถูกส่งออกไป เพราะฉะนั้น การภาวนาจึงเปิดเผยให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งพันธกิจ ในงาน
ของพระศาสนจักร ด้วยการส่งธรรมทูตออกไปประกาศการด�ำรงอยูข่ องพระเจ้า เพือ่ น�ำความรอดพ้นมาสูม่ นุษย์
ทั้งมวล
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29
วันที่

ตุลาคม 2019

วันอังคาร สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

30
วันที่

ตุลาคม 2019

วันพุธ สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

รม 8:18-25 สดด 126:1ข-6 ลก 13:18-21

รม 8:26-30 สดด 13:4-6 ลก 13:22-30

บทอ่านในวันนี้ มาจากจดหมายถึงชาวโรม ดูเหมือนนักบุญเปาโลจะชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้ง
และลึกลับระหว่างมนุษย์กบั สรรพสิง่ ทัง้ หลาย ความสัมพันธ์นที้ ำ� ให้มนุษยชาติเหมือนกระบอกเสียงของสรรพสิง่
ทั้งหมดซึ่งเป็นผลงานของพระเจ้า รวมทั้งมนุษย์ยังเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่สรรพสิ่งทั้งหลายด้วย ส่วนอัครสาวกก็
อาศัยธรรมประเพณีของพระคัมภีร์ซึ่งกล่าวว่า มนุษยชาตินั้นเป็นผู้แปลสารด้วยบทสรรเสริญว่า การเนรมิต
สร้างทัง้ หมดของพระเจ้าถวายเกียรติแด่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ทัง้ ธรรมชาติ สิง่ มีชวี ติ และธาตุตา่ งๆ ในโลก รวมทัง้
เวลาและจักรวาล

ในบทอ่านทีห่ นึง่ นักบุญเปาโลกล่าวว่า พระจิตเจ้าทรงประทับอยูก่ บั เรา ทรงได้ยนิ เสียงร�่ำร้องวอนขอของ
สรรพสิง่ และมนุษย์ทงั้ หลายผูก้ ำ� ลังกระหายหาความรอดพ้น และบางครัง้ เป็นเพราะความว้าวุน่ ใจในชีวติ ประจ�ำ
วัน ของเรา ท�ำให้เราไม่รู้ว่า จริงๆ แล้ว เราควรวอนขออะไรจากพระเจ้า และดังนี้ พระจิตเจ้าทรงน�ำเราใน
ความสับสน น�ำความหวังไปสู่ความดีที่แท้จริง ซึ่งพระเจ้าทรงเตรียมไว้ส�ำหรับเรา คริสตชนต้องเปิดใจของเรา
ต้อนรับพระจิตเจ้า ผูท้ รงเปลีย่ นแปลงเราด้วยความรอดพ้น พระบิดาเจ้าทรงเติมเต็มหัวใจของเราด้วยพลังแห่ง
ความปรารถนาที่จะพบกับความรัก

เป็นเวลาหลายศตวรรษ ผูเ้ ขียนพระคัมภีรต์ า่ งก็ใช้รปู แบบต่างๆ ของวรรณกรรมในการบรรยายเกีย่ วกับ
โลกและสรรพสิ่งต่างๆ พวกเขาแสดงออกด้วยบทกวี เพลงสดุดี บทเพลงต่างๆ แต่ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เกิดจาก
ความเชือ่ ความศรัทธาและความรูส้ กึ ขอบพระคุณส�ำหรับความดีงามทัง้ หมดทีพ่ ระเจ้าทรงสร้างด้วยพระวจนาตถ์
ของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ การสร้างทัง้ หลายจึงเป็นไปตามพระวจนาตถ์ของพระผูส้ ร้าง และเผยแสดงพระสิรริ งุ่ โรจน์
ของพระเจ้าและความงดงามไม่สิ้นสุด

พระจิตเจ้าทรงก�ำจัดบาปและความตายของเรา ด้วยการน�ำเราไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเจ้า
และ พระบุตร พระเจ้าทรงเป็นความรักที่ไม่สิ้นสุด เผาผลาญความชั่วร้ายทุกๆ รูปแบบ น�ำทุกสิ่งกลับมายัง
ต้นก�ำเนิดของความดีและความจริง เปิดประตูแห่งความรอดพ้นส�ำหรับเราทุกคน ความรอดพ้นเป็นผลมาจาก
ชัยชนะของพระคริสตเจ้าบนไม้กางเขนน�ำมาซึ่งปัสกาแห่งการกลับคืนพระชนมชีพ และนั่นเป็นวิธีของธรรมทูต
ในอันจะมุ่งมั่นท�ำพันธกิจในพระศาสนจักรของพระองค์ไปสู่ทุกคนบนโลก

แต่งานสร้างของพระเจ้ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพราะพระบิดา พระผู้สร้างไม่เคยหยุดการด�ำรงอยู่ของ
พระองค์ในโลกนี้ และในประวัตศิ าสตร์มนุษยชาติดว้ ย พระองค์ทรงมอบชีวติ และความหวัง ตระเตรียมทุกอย่าง
ส�ำหรับอนาคต พระหรรษทานของพระองค์หลั่งไหลมาสู่เราดุจสายน�้ำ ผ่านทางความจริงแห่งพระวาจา และ
แผนการแห่งความรอดพ้นมาสู่มนุษยชาติ

ส่วนในพระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงใช้อปุ มาเปรียบเทียบถึงประตูแคบ เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นถึงความท้าทายความ
มุมานะ ที่แต่ละคนต้องเผชิญเพื่อให้ได้รับความรอดพ้น และได้เข้าสู่งานเลี้ยงในพระอาณาจักรสวรรค์ บ้านของ
พระเจ้า ส่วนคนทีพ่ ดู ว่า “พวกเราได้กนิ ได้ดมื่ อยูก่ บั ท่าน ท่านได้สอนในลานสาธารณะของเรา” แต่เจ้าของบ้านจะ
ตอบว่า “เราไม่รวู้ า่ พวกเจ้ามาจากทีใ่ ด” (ลก 13:26-27) เป็นการลงโทษส�ำหรับผูท้ ที่ ำ� การอยุตธิ รรม แล้วอ้างสิทธิ
ทีจ่ ะได้รบั ความรอดพ้น หลายครัง้ เรือ่ งราวในพระคัมภีร์ คนร�ำ่ รวยจ�ำนวนมากมายทีพ่ บพระเยซูเจ้า ฟังพระองค์
เทศน์สอน สนทนากับพระองค์ หรือแม้กระทัง่ ทูลเชิญพระองค์ไปรับประทานอาหารทีบ่ า้ น แต่จะมีสกั กีค่ นทีต่ อบรับ
ว่าตนต้องการที่จะกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองใหม่

แม้วา่ มนุษย์จะหันหลังให้กบั พระเจ้า พยายามทีจ่ ะท�ำหน้าทีแ่ ทนพระเจ้า และคิดว่าเป็นเจ้าของโลกนี้ ด้วย
สงคราม ความเกลียดชัง และการท�ำลายล้าง แต่ว่าพระเจ้าก็ยังทรงน�ำโลกนี้ต่อไป ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ไม่แตกแยกกัน ยังคงส่องแสงในหัวใจของเรา ประทานพระพรต่างๆ ท�ำให้เจตจ�ำนงของเราเข้มแข็ง ตั้งมั่นที่จะ
ท�ำดี เมือ่ เรามองย้อนไปในประวัตศิ าสตร์จะเห็นว่า พระเจ้าทรงเลีย้ งดูประชากรของพระองค์ดว้ ยความรัก และ
ทรงมีแผนการน�ำความรอดพ้นมาสู่มนุษยชาติ ด้วยพระธรรมล�้ำลึกปัสกา ท�ำให้แสงสว่างจากพลังอ�ำนาจของ
พระเจ้าส่องแสงไปด้วยความรัก ทั้งนี้ การร�ำพึงพิศเพ่งถึงธรรมชาติที่น่าหลงใหล ช่วยให้เราสามารถเข้าใจถึง
ความรอดพ้นได้ เพราะความรักของพระเจ้าเอาชนะบาป ท�ำให้เราสามารถประกาศข่าวดีด้วยความชื่นชมยินดี

อุปมาเปรียบเทียบนี้เตือนเราเกี่ยวกับผลที่เกิดจากการเลือกที่จะด�ำเนินชีวิต “วิบัติจงเกิดกับท่านที่
ร�่ำรวย” (ลก 6:24) พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราถึงอันตรายจากการด�ำเนินชีวิตอย่างมั่งคั่งร�่ำรวย อันจะขัดขวาง
เราเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ เราทั้งหลายได้รับการเรียกให้เลือกเข้าประตูแคบ การกระท�ำที่ขัดต่อความ
ยุตธิ รรมรวมถึงสิทธิมนุษยชนนัน้ สามารถปิดประตูสวรรค์ แม้ประตูจะแคบ แต่ยงั ไม่ถกู ปิดเสียทีเดียว เพราะเรามี
พระคริสตเจ้าเป็นดังประตูไปสู่พระบิดา (ดู ยน 10:7,9) ท�ำให้เรามีความหวังที่จะได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์
พระเยซูเจ้าทรงเตือนเรา โดยเฉพาะในส่วนของพระ ศาสนจักรเพื่อว่าเราจะไม่ท�ำผิดพลาด นอกจากจะท�ำ
เพือ่ ติดตามพระเยซูเจ้าบนหนทางแห่งความเชือ่ ความหวัง ความรัก และความยุตธิ รรม ช่วยเหลือผูไ้ ร้บา้ น ผูอ้ พยพ
บุคคลชายขอบที่ไม่มีใครให้ความสนใจ คนบาป ไม่ว่าพวกเขาจะแตกต่างในด้านศาสนาและวัฒนธรรม เป็นการ
ปฏิบัติความรักและความยุติธรรม เพื่อสักวันหนึ่ง เราจะได้เข้าร่วมงานเลี้ยงในพระอาณาจักรสวรรค์
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วันที่

ตุลาคม 2019

วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

รม 8:31ข-39 สดด 109:21-22, 26-27, 30-31 ลก 13:31-35
ณ เวลานี้ ปีพิธีกรรมใกล้จะจบลง พระวาจาของพระเจ้ากล่าวถึงการเดินทางของพระเยซูเจ้าสู่
กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อรับความตายและเสด็จกลับคืนพระชนมชีพอันเป็นธรรมล�้ำลึกปัสกา ระหว่างการเดินทาง
พระองค์จ�ำต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคและอันตรายต่างๆ แต่พระองค์ทรงเอาชนะด้วยความกล้าหาญทุกครั้ง
ทั้งนี้ พระองค์ทรงรู้ว่าเหตุการณ์เลวร้ายก�ำลังรอพระองค์อยู่ พระองค์ไม่ทรงหันหลังกลับ ไม่มีการคุกคาม
เบียดเบียนใดๆ จะมายับยั้งพระองค์ที่จะมุ่งหน้าต่อไปเพื่อเผชิญกับวันเวลาที่ก�ำหนดไว้ และท�ำให้แผนการ
แห่งความรอดพ้นส�ำเร็จลุล่วงไปตามที่พระบิดาทรงมอบหมายภารกิจนี้ให้กับพระองค์
แท้จริงแล้ว พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ และพระองค์ก็ทรงเป็นผู้ครอบครองกรุงเยรูซาเล็ม
โดยชอบธรรม ดังถ้อยค�ำทีว่ า่ ขอถวายพระพรแด่กษัตริยผ์ เู้ สด็จมา ในพระนามขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า (ลก 19:38)
พระองค์เสด็จมาอย่างสันติเช่นเดียวกับความอ่อนโยนของมารดาที่รวบรวมบุตร เหมือนดังแม่ไก่รวบรวมลูก
ไว้ใต้ปีก (ดู ลก 13:34) พระองค์เสด็จมาเพื่ออภัยโทษและน�ำเราไปสู่ความรอดพ้น ทั้งๆ ที่เราท�ำบาปมากมาย
จึงจ�ำเป็นต้องได้รบั การช่วยให้รอดพ้น ซึง่ จะเกิดผลเมือ่ เรากลับใจเปลีย่ นแปลงตนเองอย่างจริงจัง ด้วยความเชือ่
ศรัทธาในพระเจ้าและปฏิบัติความยุติธรรม เปาโลยังกล่าวไว้ด้วยว่า เพราะพลังแห่งความรักของพระองค์
ต่อมนุษย์ทุกคน พระบิดาทรงส่งพระบุตรมาเพื่อเราซึ่งเป็นคนบาป
พระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์แห่งความรัก ทรงด�ำรงอยู่ตลอดกาลเพื่อเราทุกคน ความรักนี้เริ่มต้นอย่างไม่มี
ทีส่ นิ้ สุดตลอดไป ช่วยปลดปล่อยเราให้พน้ จากความหวาดกลัวและการเป็นทาสโดยศัตรูทคี่ อยกดขีข่ ม่ เหง ท� ำให้
เราได้รบั สิรริ งุ่ โรจน์ในชีวติ ด้วยความเป็นหนึง่ เดียวกับพระเจ้า พระองค์เป็นความรักทีท่ ำ� ให้เราเข้มแข็ง ท�ำให้เรา
มั่นใจ ท�ำให้กล้าหาญที่จะต่อกรกับศัตรูรวมถึงจิตชั่วที่คุกคามเรา เพราะพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเรา บาปจะได้
รับการอภัย เพราะความรักเอาชนะความเกลียดชัง ความอยุติธรรม อีกทั้งความทุกข์ร้อนและความเจ็บปวดจะ
ได้รับการบรรเทา ขอถวายพระพรแด่กษัตริย์ผู้เสด็จมา ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์เสด็จ
มาช่วยเราให้รอดพ้น

สากลภาพแห่งความรอดพ้นที่พระเจ้าทรงมอบให้ในพระเยซูคริสตเจ้า ท�ำให้สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 เรียกว่าสิ้นสุด
ทุกรูปแบบของชาตินยิ ม และเผ่านิยม หรือการเทศน์พระวรสารพร้อมกับผลประโยชน์ของอ�ำนาจการล่าเมืองขึน้ ทางเศรษฐกิจและทางทหาร
ในสมณลิขติ Maximum Illud (ความส�ำคัญสูงสุดของการธรรมทูต) สมเด็จพระสันตะปาปาได้ให้ขอ้ สังเกตว่าพันธกิจสากลของพระศาสนจักร
เรียกร้องให้ทิ้งความคิดแคบๆ เรื่องสมาชิกประเทศ และกลุ่ม ชาติพันธุ์ของตน การเปิดวัฒนธรรม และชุมชนสู่ความรอดพ้นใหม่ของ
พระเยซูคริสตเจ้า เรียกร้องให้ละทิ้งการฝังตัวทางชาติพันธุ์ และพระศาสนจักรเกินควรไว้ข้างหลัง ปัจจุบันนี้ด้วยพระศาสนจักรต้องการให้
ชายหญิงผูไ้ ด้รบั ศีลล้างบาป ต้องตอบการเรียกให้จากบ้าน ครอบครัว ประเทศ ภาษา และพระศาสนจักรท้องถิน่ ด้วยใจกว้าง และถูกส่งออก
ไปนานาชาติ สูส่ งั คมทีย่ งั มิได้เปลีย่ นแปลงด้วยศีลศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระเยซูคริสตเจ้า และพระศาสนจักรศักดิส์ ทิ ธิ์ อาศัยการประกาศพระวาจา
พระเจ้า การเป็นประจักษ์พยานต่อพระวรสาร และการเฉลิมฉลองชีวิตแห่งพระจิตเจ้า พวกเขาได้รับเชิญให้กลับใจ (ไตร่ตรองชีวิต) มารับ
ศีลล้างบาป และรับความรอดพ้นแบบคริสตชน พร้อมด้วยความเคารพเสรีภาพของแต่ละคน และเสวนากับวัฒนธรรม และศาสนาต่าง ๆ
ของประชาชนทีพ่ วกเขาถูกส่งไป พันธกิจสูป่ วงชนซึง่ เป็นเรือ่ งจ�ำเป็นเสมอส�ำหรับพระศาสนจักร ต้องช่วยในวิธพี นื้ ฐานสูก่ ระบวนการกลับใจ
แบบต่อเนือ่ งในบรรดาคริสตชนทุกคน ความเชือ่ ในเหตุการณ์ปสั กา ของพระเยซูเจ้า พันธกิจของพระศาสนจักรทีไ่ ด้รบั ในศีลล้างบาป การไม่
ยึดติดด้านภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมจากตนเองและบ้านของตน ความต้องการความรอดพ้นจากบาป และการปลดปล่อยจากความชั่วร้าย
ส่วนตัวและสังคม ทั้งหมดนี้เรียกร้องพันธกิจที่ไปถึงสุดปลายแผ่นดิน
การฉลองครบ 100 ปีนตี้ รงพอดีกบั สมัชชาพิเศษของพระศาสนจักรในอเมซอน (6-27 ตุลาคม 2019 ทีก่ รุงโรม) เพือ่ พิจารณาพันธกิจ
ที่พระเยซูเจ้าพร้อมพระพรของพระจิตเจ้าได้มอบให้เราว่าส�ำคัญส�ำหรับดินแดน และประชาชนเหล่านั้นอย่างไร วันสมโภชพระจิตเจ้า
เปิดประตูของพระศาสนจักรให้กว้าง เพื่อไม่มีวัฒนธรรมใดยังคงถูกปิดกั้น และไม่ตัดประชาชนออกจากความสนิทสัมพันธ์แห่งความเชื่อ
สากล ไม่มีใครยังคงปิดตนกับการดูดซึมตนเองในการติดต่อกับเผ่า และศาสนาของตนเอง เหตุการณ์ปัสกาของพระเยซูเจ้าท�ำลายข้อจ�ำกัด
แคบๆ ของโลก ศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ ให้เคารพศักดิ์ศรีของชายหญิงและมุ่งสู่การกลับใจลึกซึ้งขึ้น สู่ความจริงขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ผู้ทรงมอบชีวิตแท้แก่ทุกคน
ที่นี่พ่อระลึกถึงถ้อยค�ำของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ตอนเริ่มการประชุมบรรดาบิชอปลาตินอเมริกา ที่อาปาเรชิดา
บราซิล ใน ค.ศ. 2007 พ่อขอซ�้ำค�ำเหล่านั้น และถือเป็นค�ำของพ่อเองว่า “การยอมรับความเชื่อคริสตชน หมายความถึงประเทศต่างๆ ใน
ลาตินอเมริกา และคาริบเบียนยอมรับด้วยหรือไม่ ส�ำหรับพวกเขา การรูแ้ ละการต้อนรับพระคริสตเจ้า พระเจ้า ทีบ่ รรดาบรรพบุรษุ ของพวกเขา
แสวงหา โดยมิได้ตระหนักรู้ในธรรมประเพณีทางศาสนาที่ร�่ำรวย พระคริสตเจ้าทรงเป็นพระผู้ไถ่กู้ส�ำหรับพวกเขาผู้ปรารถนาอย่างเงียบๆ
หมายความด้วยว่า พวกเขาได้รบั ในน�ำ้ แห่งศีลล้างบาป ชีวติ พระเจ้าท�ำให้พวกเขาเป็นบุตรพระเจ้า โดยอาศัยการรับเป็นลูกบุญธรรม ยิง่ กว่านัน้
พวกเขาได้รับพระจิตเจ้า ผู้ทำ� ให้วัฒนธรรมของพวกเขาบังเกิดผล ท�ำให้บริสุทธิ์ และพัฒนาเมล็ดพันธุ์จำ� นวนมาก จนพระวจนาตถ์ทรงรับ
สภาพมนุษย์ และถูกหว่านในพวกเขา การน�ำพวกเขาตามหนทางแห่งพระวรสาร...พระวาจาของพระเจ้าทรงรับเอาสภาพมนุษย์ในพระเยซูคริสตเจ้า กลายเป็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมด้วย ระบบการเมืองหรือสังคมสมบูรณ์ของการกลับไปสูดหายใจชีวิตในศาสนาต่างๆ
ก่อนยุคโคลัมบัส การแยกพวกเขาออกจากพระคริสต์และจากพระศาสนจักรสากล ไม่ควรเป็นก้าวต่อไป อันทีจ่ ริงมันควรเป็นการก้าวถอยหลัง
ในข้อเท็จจริงมันควรมีการไตร่ตรองมุ่งสู่ขั้นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ได้ยึดหลักในอดีต” (13 พฤษภาคม 2007, 855-856)
เรามอบความไว้วางใจพันธกิจของพระศาสนจักรแด่พระมารดามารีย์ ในความสนิทสัมพันธ์กบั พระบุตรตัง้ แต่การรับเอากาย พระนาง
พรหมจารีย์ได้เริ่มวิถีจาริกแสวงบุญ มีส่วนในพันธกิจของพระเยซูเจ้าอย่างเต็มที่ พันธกิจที่กลายเป็นของพระนางเองที่เชิงกางเขน พันธกิจ
แห่งการร่วมมือในฐานะมารดาพระศาสนจักร น�ำบรรดาบุตรธิดาใหม่ๆ ของพระเจ้า มาบังเกิดในพระจิตเจ้าและในความเชื่อ
พ่อขอสรุปด้วยค�ำสั้น ๆ เกี่ยวกับสมณองค์การสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ที่ได้เสนอแล้วในสมณลิขิต Maximum Illud
(ความส�ำคัญสูงสุดของการประกาศข่าวดี) ในฐานะเป็นทรัพยากรด้านธรรมทูต สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมรับใช้พระศาสนจักร
สากล เป็นเครือข่ายทั่วโลกเพื่อสนับสนุนสมเด็จพระสันตะปาปาท�ำงานธรรมทูต ด้วยการอธิษฐานภาวนา จิตวิญญาณแห่งพันธกิจ และ
การถวายปัจจัยช่วยงานเมตตาสงเคราะห์โดยคริสตชนทั่วโลก การบริจาคช่วยสมเด็จพระสันตะปาปา สนับสนุนความพยายามประกาศ
ข่าวดีของพระศาสนจักรท้องถิ่น (งานประกาศข่าวดีสู่ปวงชน) การอบรมพระสงฆ์พื้นเมือง (สมณองค์กรนักบุญเปโตรอัครสาวก)
การปลุกจิตส�ำนึกด้านธรรมทูตในบรรดาเด็กๆ (ยุวธรรมทูต) และด้านธรรมทูตของความเชื่อคริสตชน ในการสนับสนุนงานเหล่านี้
ข้าพเจ้าขอให้เดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนธรรมทูตพิเศษ ช่วยให้เกิดการฟื้นฟูบริการด้านธรรมทูตแก่ศาสนบริการของพ่อ
อวยพร
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แด่ธรรมทูตทั้งชายหญิง และแด่ทุกคนผู้ได้รับศีลล้างบาปแล้ว จงไปแบ่งปันไม่ว่าทางใด ในพันธกิจของพระศาสนจักร ขอพระเจ้า
จากวาติกัน 9 มิถุนายน 2019 สมโภชพระจิตเจ้า
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ส�ำหรับวันแพร่ธรรมสากล 2019
ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต :
พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า พันธกิจในโลก

“

แด่ธรรมทูตทั้งชายหญิง
และแด่ทุกคนผู้ได้รับศีลล้างบาปแล้ว
จงไปแบ่งปันไม่ว่าทางใดในพันธกิจของพระศาสนจักร
ขอพระเจ้าอวยพร

”

จากวาติกัน 9 มิถุนายน ค.ศ. 2019 วันสมโภชพระจิตเจ้า
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

