
บทอ่านจากหนงัสือประกาศกอิสยาห์   อสย 50:4-7 
องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ข้าพเจ้ามีลิ้น เหมือนลิ้นของศิษย์ที่พระองค์ทรงสอน 

เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้จักพูดจาให้กำาลังใจแก่ผู้เหน็ดเหนื่อย ทุก ๆ เช้าพระองค์ทรงปลุก
ข้าพเจ้า ทรงปลุกหูข้าพเจ้าให้ฟังเหมือนศิษย์ที่พระองค์ทรงสอน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
เปิดหูให้ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ไม่ต่อต้าน ไม่หันหลังหนีไป ข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้โบยตี
ข้าพเจ้า และหันแก้มให้แก่ผู้ที่ดึงเคราข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ซ่อนหน้าแก่ผู้สบประมาทและ
ถม่นำา้ลายรด องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ทรงชว่ยขา้พเจา้ ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไมต่อ้งละอาย ขา้พเจา้
ทำาหน้าของข้าพเจ้าให้ด้านเหมือนหิน ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าจะไม่อับอาย

เพลงสดุดี  สดด 22:7-8,16-17ก,18-19,22-23ก
ก) ผู้ใดเห็นข้าพเจ้าก็เยาะเย้ย เขายิ้มหยันและสั่นศีรษะ พลางพูดว่า
“เขาวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็ให้พระองค์ทรงช่วยซิ
ถ้าพระองค์โปรดปราน ก็ให้พระองค์ทรงปลดปล่อยเขา”
ข) สุนขัฝูงหนึง่รี่เข้ามากลุ้มรุมข้าพเจ้า
อันธพาลกลุ่มหนึง่ปรี่เข้ามาประชิด
เขาเจาะไชมือและเท้าของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้านับกระดูกของข้าพเจ้าได้ทุกชิ้น

บทอ่านจากจดหมายนกับุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปี     ฟป 2:6-11
แมว้า่พระองคท์รงมธีรรมชาตพิระเจา้ พระองคก์ม็ไิดท้รงถอืวา่ศกัดิศ์รเีสมอพระเจา้

นั้น เป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหน แต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้น ทรงรับสภาพดุจทาส 
เป็นมนุษย์ดุจเรา ทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์ ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรง
ยอมรับแม้ความตาย เป็นความตายบนไม้กางเขน

เพราะเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงเทิดทูนพระองค์ขึ้นสูงส่ง และประทานพระนามให้แก่
พระองค์ พระนามนี้ประเสริฐกว่านามอื่นใดทั้งสิ้น เพื่อทุกคนในสวรรค์และบนแผ่นดิน 
รวมทั้งใต้พื้นพิภพ จะย่อเข่าลงนมัสการพระนาม “เยซู” นี้ และเพื่อชนทุกภาษาจะได้
ร้องประกาศว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้า 
พระบิดา

บทอ่านจากพระวรสารนกับุญมาระโก   มก 15:1-39 
ครัน้รุง่เชา้ บรรดาหวัหนา้สมณะ พรอ้มกบัผูอ้าวโุส ธรรมาจารย ์และบรรดาสมาชกิ

สภาสูงทุกคน ได้ประชุมตกลงกัน สั่งให้มัดพระเยซูเจ้า และนำาไปมอบให้ปิลาต ปิลาต
จึงถามพระองคว์่า ‘ท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยวิหรอื?’ พระองค์ตรสัตอบว่า ‘ท่านพดูเอง
นะ’ บรรดาหวัหนา้สมณะพยายามกลา่วหาพระองคห์ลายประการ ปลิาตจงึถามพระองค์
อีกว่า ‘ท่านไม่ตอบอะไรหรือ? เห็นไหมเขากล่าวหาท่านหลายประการทีเดียว!’ แต่พระ
เยซูเจ้ามิได้ตรัสตอบอะไรอีก ทำาให้ปิลาตประหลาดใจมาก
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ในชว่งเวลาเทศกาล ปลิาตเคยปลอ่ยนกัโทษคนหนึง่ตาม
คำาของประชาชน มีคนคนหนึ่งชื่อ บารับบัส ถูกจองจำาพร้อม
กับพวกกบฏที่ได้ฆ่าคนในการจลาจล เมื่อประชาชนขึ้นไปขอ
ให้ปิลาตปล่อยนักโทษตามประเพณีที่เคยทำา ปิลาตกล่าวแก่
เขาว่า ‘ท่านต้องการให้เราปล่อยกษัตริย์ของชาวยิวหรือ?’  
ปลิาตทราบอยูแ่ลว้วา่บรรดาหวัหนา้สมณะไดม้อบพระองคใ์ห้
เพราะความอิจฉา แต่บรรดาหัวหน้าสมณะได้เสี้ยมสอนยุยง
ให้ประชาชนขอปิลาตปล่อยตัวบารับบัสมากกว่า ปิลาตถาม
เขาอีกว่า ‘ท่านจะให้ข้าพเจ้าทำาอะไรกับคนนี้ที่ท่านเรียกว่า
กษตัรยิข์องชาวยวิ?’ ประชาชนรอ้งตะโกนตอบวา่ ‘จงเอาเขา
ไปตรึงกางเขน!’ ปิลาตถามว่า ‘เขาได้ทำาผิดอะไร?’ แต่
ประชาชนร้องตะโกนดังยิ่งขึ้นว่า ‘จงเอาเขาไปตรึงกางเขน!’ 
ปิลาตต้องการเอาใจประชาชน จึงปล่อยบารับบัสไป แล้วสั่ง
ให้โบยตีพระเยซูเจ้า มอบพระองค์ให้เขาเอาไปตรึงบนไม้กางเขน...

บรรดาทหารนำาพระองค์ไปเพื่อตรึงบนไม้กางเขน ชายคนหนึ่งชื่อ ซีโมนชาวไซรีนเป็นบิดาของอเล็กซาน
เดอรแ์ละรฟูสั กำาลงัเดนิทางจากชนบทผา่นมาทางนัน้ บรรดาทหารจงึเกณฑใ์หเ้ขาแบกไมก้างเขนของพระองค์
ไป ทหารนำาพระองค์มาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่า “กลโกธา” แปลว่า “เนินหัวกระโหลก”

ทหารนำาเหล้าองุ่นผสมมดยอบให้พระองค์ แต่พระองค์ไม่ทรงรับ เขาตรึงพระองค์บนไม้กางเขน แล้วเอา
ฉลองพระองค์มาแบ่งกันโดยจับสลากว่าใครจะได้สิ่งใด เมื่อเขาตรึงพระองค์นั้นเป็นเวลาประมาณเก้านาฬิกา 
มปีา้ยบอกขอ้กลา่วหาพระองคเ์ขยีนไวว้า่ ‘กษตัรยิข์องชาวยวิ’ เขายงัไดต้รงึโจรสองคนพรอ้มกบัพระองคด์ว้ย 
คนหนึ่งอยู่ข้างขวา อีกคนหนึ่งอยู่ข้างซ้าย ผู้คนที่ผ่านไปมาต่างสบประมาทพระองค์...

เมื่อถึงเวลาเที่ยง ทั่วแผ่นดินก็มืดไปจนกระทั่งถึงเวลาบ่ายสามโมง ครั้นถึงเวลาบ่ายสามโมง พระเยซูเจ้า
ทรงร้องเสียงดังว่า ‘เอโลอี เอโลอี ลามา ซาบั๊กทานี?’ ซึ่งแปลว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า ข้าแต่พระเจ้า ทำาไมพระองค์
จึงทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเล่า?’ ผู้ที่ยืนอยู่ที่นั่นบางคนได้ยินจึงพูดว่า ‘ฟังซิ เขากำาลังร้องเรียกเอลียาห์’ คนหนึ่งวิ่ง
ไปเอาฟองนำ้าจุ่มนำ้าส้มเสียบปลายไม้อ้อส่งให้พระองค์ดื่มกล่าวว่า ‘เราจงคอยดูซิว่าเอลียาห์จะมาปลดเขาลง
หรือไม่’ แต่พระเยซูเจ้าทรงเปล่งเสียงดัง แล้วสิ้นพระชนม์ ม่านในพระวิหารได้ฉีกขาดเป็นสองส่วนตั้งแต่ด้าน
บนตลอดจนถึงด้านล่าง นายทหารซึ่งยืนเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ เมื่อเห็นพระองค์สิ้นพระชนม์
ดังนั้น จึงกล่าวว่า ‘ชายคนนี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าแน่ทีเดียว’

ความรกัของพระเยซเูจา้นัน้ ยิง่ใหญจ่รงิ ๆ  ชนดิทีเ่รามนษุยค์าดไมถ่งึ พระองคร์กัมนษุยม์ากจนยอม
ใหค้วามเปน็มนษุยม์าปรากฏเตม็รอ้ยในชวีติของพระองค ์คอื การถกูทรยศ ถกูจบั ถกูทรมาน ถกูตรงึกางเขน
และสิ้นพระชนม์ ถ้าเรารักพระ เราก็ต้องเดินในแนวทางเดียวกัน คือยอมให้ธรรมชาติแบบจิตบริสุทธิ์ของ
พระมาปรากฏเต็มร้อยในชีวิตของเรา ให้เข้าแทนที่ชีวิตมนุษย์ที่มักยึดติดอยู่กับตัวตนของตนเอง ไม่ว่าจะ
เป็นลาภ ยศ สรรเสริญ.....เรายอมได้หรือไม่ และจะทำาอย่างไร ที่จะให้ตัวตนของเราเป็นศูนย์ และให้พระ
มาประทับอยู่เต็มร้อยเปอร์เซนต์ในชีวิตของเรา…..นี่คือการรักพระอย่างแท้จริง



อาทิตยใบลาน ป B  
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บทเทศน 

 องคประกอบของเทศกาลปสกาท่ีเนนในพิธีกรรมวันอาทิตยใบ

ลาน  ปกติ พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เร่ิมดวยขบวนแห  พระเจาทรงเร่ิม

พิธีเหลาน้ี พระบิดาทรงบัญชาใหพระบุตรเขาสูกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อไปหา

ประชากรของพระเจา.  พระเจาทรงตามหาคนท่ีหลงทางเสมอ ตั้งแตเวลา

เนรมิตสรางอาดัมเอวา ผูกระทําบาปกําเนิด  (ปฐก 6.8) 

 พิธีกรรมวันน้ีแสดงสภาพความเปนจริงของชีวิตพระศาสนจักร

ในฐานะผูจาริกแสวงบุญ. ชีวิตของคริสตชนอยูระหวางความเขมของแสง

กับความมืด.  พระเยซูเจาทรง  “สละพระองคจนหมดสิ้น ทรงรับสภาพ

ดุจทาส เปนมนุษยดุจเรา พระองคทรงถอมพระองคจนถึงกับทรงยอมรับ

แมความตาย เปนความตายบนไมกางเขน” (ฟป 2.6-8)  

 บทอานวันน้ี หลังจากพระเยซูเจาเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็ม  เราจะ

ฟงเกี่ยวกับผูรับใชที่ทนทุกขทรมานตามที่ประกาศกอิสยาหกลาวถึง  

 ความศักด์ิสิทธิ์เผยแสดงในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ  บน

กางเขน พระโลหิตของพระคริสตเจาแยกจากพระกายของพระองคซึ่งทํา

ใหพระองคสิ้นพระชนม ดังน้ัน บนพระแทน เราเผชิญกับการแยก



ระหวางพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจาในรูปแบบของปงที่

แยกจากเหลาองุน – เปนการเตือนใหเราระลึกถึงการสิ้นพระชนมอยาง

ศักด์ิสิทธิ์ของพระคริสตเจา 

 จากพระวรสาร เราจะเห็นบุคคลสองคนที่ดําเนินชีวิตเยี่ยงศิษย

ของพระเยซูเจา คือ มารีย หญิงที่ใชนํ้ามันหอมสมุนไพรบริสุทธิ์ชโลม

พระบาทขององคพระเยซูเจา และยูดาส อิสคาริโอทที่ขายพระเยซูเจาดวย

เงิน 30 เหรียญ  

 พิธีกรรมในวันอาทิตยใบลานชวยเราใหไตรตรองเกี่ยวกับการ

เดินทางชีวิตของเราเองในฐานะผูรับศีลลางบาป. ในการเดินทางน้ี เราจะ

ประสบกับความชื่นชมยินดีและความเศราโศก. ตางวาระและตางบุคคล

เหมือนกับมารียและยูดาส. อยางไรก็ตาม  ศิษยแทของพระเยซูเจาไมเคย

ละจากการเดินทางแหงความเชื่อเพราะมีความจริงหน่ึงที่ยังเหมือนเดิม

ต้ังแตเร่ิมตนจนสิ้นสุด  คือ ความรักของพระเจาท่ีพระเยซูเจาทรงเผย

แสดงอยางเต็มท่ี อยูในการเดินทางชีวิตท้ังหมดของเรา  

 ความรักของพระเจาเปนความจริงและความรักน้ีมาถึงทุกคนไม

วาเราจะเหมือนมารียหรือยูดาสก็ตาม ความรักของพระเยซูเจาไมเคย

เปลี่ยนแปลง แมกระทั่งคนที่เคยตอนรับพระองค แลวตอมากลับขอให

ประหารชีวิตพระองคบนไมกางเขนในเวลาตอมา เพราะ ความรักของ

พระเจาเปนความจริงที่ไมเปลี่ยนแปลง. ขณะที่เร่ิมสัปดาหศักด์ิสิทธิ์ ให

เราเติมพระมหาทรมานของพระองคดวยแหลงของพลังที่จะเอาชนะการ

ประจญในชีวิต จนกวาเราบรรลุอาณาจักรของพระองค 
 


