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ในครั้งนั้น เปโตรกล่าวกับประชาชนว่า พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ
พระเจ้าแห่งบรรพบุรษุ ของเราได้ทรงสำ�แดงอำ�นาจอันรุง่ เรืองของพระเยซูเจ้าผูร้ บั ใช้ของ
พระองค์ ท่านทัง้ หลายได้มอบพระเยซูเจ้านีใ้ ห้แก่บรรดาผูป้ กครองและได้ปฏิเสธพระองค์
ต่อหน้าปิลาต ทัง้ ๆ ทีป่ ลิ าตได้ตดั สินใจจะปล่อยพระองค์อยูแ่ ล้ว ท่านได้ปฏิเสธพระองค์
ผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิแ์ ละชอบธรรม แต่กลับขอให้ปล่อยฆาตกร ท่านได้ประหารเจ้าชีวติ แต่พระเจ้า
ทรงบันดาลให้พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูต้ าย เราเป็นพยานได้ในเรือ่ ง
นี้
ถึงกระนั้น พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าทราบว่าท่านได้กระทำ�ไปเพราะไม่รู้เช่นเดียวกับ
บรรดาหัวหน้าของท่าน แต่พระเจ้าทรงใช้วธิ นี เี้ พือ่ ทำ�ให้ถอ้ ยคำ�ทีพ่ ระองค์ตรัสไว้ลว่ งหน้า
โดยทางบรรดาประกาศกว่าพระคริสตเจ้าของพระองค์จะต้องรับทรมานนัน้ เป็นความจริง
เพราะฉะนั้นท่านจงเป็นทุกข์กลับใจและหันมาหาพระเจ้าเถิด เพื่อบาปของท่านจะได้รับ
การอภัย

เพลงสดุดี		

สดด 19:7-8,9-10

ก) ธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นสมบูรณ์ทุกประการ
ให้ความชื่นบานแก่ดวงวิญญาณ
กฤษฎีกาของพระองค์ก็น่าเชื่อถือ
ให้ปรีชาญาณแก่ผู้ด้อยปัญญา
ข้อบังคับขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นสุจริต
ทำ�ให้ดวงจิตปีติยินดี
บทบัญญัติของพระองค์ก็ชัดเจน
ให้แสงสว่างแก่ดวงตา
ข) ความย�ำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้านัน้ บริสุทธิ์ด�ำรงอยู่ตลอดไป
กฎเกณฑ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็สัตย์จริง
เที่ยงธรรมทุกประการ
เป็นที่พึงปรารถนามากกว่าทองค�ำ
น่าปรารถนายิ่งกว่าทองค�ำบริสุทธิ์มากมาย
หวานล�้ำกว่าน�้ำผึ้งที่หยดลงมาจากรวง

บทอ่านจากจดหมายนักบุญยอห์น ฉบับที่หนึง่ 		

1 ยน 2:1-5ก

ลูก ๆ ที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ถึงท่าน เพื่อท่านจะได้ไม่ทำ�บาป แต่ถ้าใคร
ทำ�บาป เรายังมีทนายแก้ตา่ งให้เฉพาะพระพักตร์ของพระบิดา คือพระเยซูคริสตเจ้า ผูท้ รง
เทีย่ งธรรม พระองค์ทรงเป็นเครือ่ งบูชาชดเชยบาปของเรา และไม่เพียงแต่ชดเชยเฉพาะ
บาปของเราเท่านั้น แต่ชดเชยบาปของมนุษย์ทั้งโลกด้วย

ถ้าเราปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ องพระองค์ เรามัน่ ใจว่าเรา
ได้รู้จักพระองค์ ผู้ที่กล่าวว่า “ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์” แต่ไม่
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ เขาเป็นคนมุสา และ
“ความจริง” ไม่อยู่ในตัวเขา แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของ
พระองค์ ความรักของพระเจ้าในผู้นั้นย่อมสมบูรณ์

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ลก 24:35-48

เวลานัน้ ศิษย์ทงั้ สองคนจึงเล่าเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ตามทางและ
เล่าว่าตนจำ�พระองค์ได้เมื่อทรงบิขนมปัง
ขณะที่บรรดาศิษย์กำ�ลังสนทนากันอยู่นั้น พระเยซูเจ้า
ทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขา ตรัสว่า ‘สันติสุขจงดำ�รงอยู่กับ
ท่านทั้งหลายเถิด!’ เขาต่างตกใจกลัว คิดว่าได้เห็นผี แต่
พระองค์ตรัสว่า ‘ท่านวุ่นวายใจทำ�ไม? เพราะอะไรท่านจึงมี
ความสงสัยขึ้นในใจ? จงดูมือและเท้าของเราซิ เป็นเราเองจริง ๆ จงคลำ�ตัวเราดูเถิด ผีไม่มีเนื้อ ไม่มีกระดูก
อย่างที่ท่านเห็นว่าเรามี’ ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงแสดงพระหัตถ์และพระบาท ให้เขาเห็น เขามีความยินดี
และแปลกใจจนไม่อยากเชื่อ พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า ‘ท่านมีอะไรกินบ้าง?’ เขาได้ถวายปลาย่างชิ้นหนึ่งแด่
พระองค์ พระองค์ทรงรับมาเสวยต่อหน้าเขา
หลังจากนัน้ พระองค์ตรัสกับเขาว่า ‘นีค่ อื ความหมายของถ้อยคำ�ทีเ่ ราได้กล่าวไว้ขณะทีย่ งั อยูก่ บั ท่าน ทุก
สิง่ ทีม่ เี ขียนไว้เกีย่ วกับเราในธรรมบัญญัตขิ องโมเสส บรรดาประกาศกและเพลงสดุดจี ะต้องเป็นความจริง’ แล้ว
พระองค์ทรงเปิดดวงปัญญาของเขาให้เข้าใจพระคัมภีร์ ตรัสว่า ‘มีเขียนไว้ดังนี้ว่า พระคริสตเจ้าจะต้องรับทน
ทรมานและจะกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายในวันที่สามจะต้องประกาศในพระนามของพระองค์ให้
นานาชาติได้กลับใจเพื่อรับอภัยบาปโดยเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็ม ท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดนี้’

ผลงานที่ประสบความสำ�เร็จระยะสั้นคือผลิตผลที่สามารถใช้เลี้ยงดูประชาชนในวันนี้ ผลงานที่ยั่งยืน
กว่า คือการพัฒนางานต้นแบบ (Best Practice) ที่สามารถให้คนอื่นนำ�ไปปฏิบัติได้ ผลงานที่ยั่งยืนที่สุดคือ
แบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญต่าง ๆ ชื่อของท่านจารึกอยู่บนสวรรค์ ใครดำ�เนินตามนั้นก็จะเป็นอมตะตาม
แบบท่าน

บทเทศน

สัปดาหที่ 3 เทศกาลปสกา ป B
วันที่ 22 เมษายน 2012/2555
ลก 24.35-48

ดังนั้น พวกเขาจะสามารถเขาใจ...
พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจาทรงเตือนบรรดาศิษยเกี่ยวกับสิ่งที่
พระองคเคยตรัสกอนที่พระองคสิ้นพระชนม พระองคทรงเปดจิตใจของ
พวกเขา ดังนั้น พวกเขาจึงสามารถเขาใจพระคัมภีรได
-ทําไมพระเยซูเจาไมเปดจิตใจของบรรดาศิษยใหเขาใจขอพระ
คัมภีรกอนที่พระองคทรงสิ้นพระชนม
เราอาจตอบได วา เป น การง า ยขึ้ นสํ า หรั บ พวกเขาที่จ ะเชื่อ ใน
พระองค ติดตามพระองค และยอมรับอัศจรรยของการกลับคืนพระชนม
ชีพของพระองค
แตความจริง พวกเขาไมเขาใจภาพรวมของพระวรสาร เราเห็นวา
สาวกทําผิดและทําตัวเปนที่สะดุด และเราเห็นพระเยซูเจาทรงตําหนิพวก
เขา และทรงสอนวิธีที่ถูกตองแกพวกเขาซ้ําแลวซ้ําเลา
สาเหตุที่บรรดาศิษยไมเขาใจคําทํานายในพระคัมภีรและธรรมล้ํา
ลึกปสกา พระเยซูเจาตองสิ้นพระชนมบนไมกางเขนกอนกลับคืนพระ
ชนมชีพ

1.จิตใจและความคิดของบรรดาศิษยไมสามารถเปดออก พวกเขา
ไมอาจเขาใจจนกวาพวกเขาจะถูกเตรียมตัวใหพรอมที่จะเขาใจทุกสิ่งที่
พวกเขาเคยไดยิน เคยไดเห็นและไดสัมผัสพระเยซูเจา ...
เหมือนคนที่จะไปสํารวจปาอเมซอน กอนที่พวกเขาจะไป มีคน
เล า ถึ ง ประสบการณ ที่ ไ ด รั บ มาขณะเดิ น ป า แต ค นที่ จ ะไปจะไม เ ชื่ อ
นอกจาก พวกเขา“ไปและประสบดวยตัวเองวา” และมีตัวชวย คือแผนที่ที่
จะชี้ลัก ษณะของภูมิทัศนและเตือนใหระวังสถานที่ที่เปนอันตรายตาม
เสนทาง
บรรดาศิษยตองเชื่อมโยงประสบการณของพวกเขากับขอพระ
คัมภีร และปลอยใหประสบการณของพวกเขาเชื่อมโยงกับคําพยากรณ
2.เนื้อหาจากขอพระคัมภีรนี้ ไมไดเปนขาวดีสําหรับบรรดาสาวก
ถาพวกเขาไมสามารถเห็นวิธีการหรือเหตุผลที่สําคัญสําหรับพวกเขา
บางครั้ง เราเลือกที่จะรับขาวที่เกี่ยวกับพระสิริและขาวนั้นไมทํา
ใหเราเดือดรอนเกินไป คนชอบธรรม คนออนนอมถอมตนและคนที่มี
จิตใจยากจนจะไดรับพระอาณาจักรสวรรคไดงาย
แตขอใหจําไววา ....
-เราไมสามารถมีแผนดินอยูได เวนแตเรายอมแบกภาระของผูอื่น
-เราไมสามารถเขาอาณาจักรของสวรรคได ถาเราไมใสใจในพระ
ประสงคของพระเจาวาสําคัญกวาปรารถนาของเราและของครอบครัว
- เราไมสามารถมีอํานาจได ถาเราไมเต็มใจที่จะรับความทุกข
-เราไมสามารถไดรับพระสิริได ถาเราไมเต็มใจที่จะตาย

3.จนกวาเราจะเขาใจวา....จนกวาจิตใจของเราจะเปดไปสูการ
เชื่อมโยงระหวางสิ่งที่เปนอยูตอนนี้และสิ่งที่จะเปนไปในอนาคต
...พระเยซูเจาทรงเปดพระคัมภีรเอง เราจึงจะเขาใจความเชื่อมโยง
ระหวางการสิ้นพระชนมกับการกลับคืนพระชนมชีพ
+
มี 2 เรื่องที่ชวยใหเราเขาใจเกี่ยวกับธรรมล้ําลึกปสกา
เรื่องแรกเกี่ยวกับการทําถวยกาแฟ
ครั้ ง หนึ่ ง สงฆ ค ณะเยสุ อิ ต เล า เรื่ อ งนี้ ใ ห เ ด็ ก ๆฟ ง เมื่ อ เทศน
เกี่ยวกับขอความจากพระคัมภีรวันนี้ วา
“ วั น หนึ่ ง คุ ณ ปู กั บ คุ ณ ย าไปร า นขายของที่ร ะลึ ก เพื่ อหาซื้ อ
ของขวัญสําหรับหลานสาว ทันใด คุณยาสนใจถวยกาแฟใบหนึ่ง “ดูถวย
ใบนี้สิ นารักดีนะปู”
ปูพูด “ยา พูดถูกเลย นี่ เปนถวยที่นา รักที่สุดที่ ปูเคยเห็ นมาเชีย ว
ละ”
ถวยกาแฟพูดกับคุณยาวา “ขอบพระคุณที่คุณยาหนู แตกอน หนู
ไมนารักเหมือนตอนนี้หรอกคะ”
คุณยาถามถวยนั้นวา "หนูหมายถึงอะไรจะ ที่บอกวาแตกอนไม
นารักเหมือนตอนนี้ "
ถวยกาแฟกลาววา " "อืม", ครั้งหนึ่ง หนูเคยนาเกลียด เปนเพียง
กอนดินเหนียวเปยกๆ นาเกลียดคะ.แตวันหนึ่งคนที่มีมือเปยกสกปรกโยน
หนูไปที่แปนหมุน แลวเขาก็เริ่มหมุนหนูไปรอบ ๆจนหนูเวียนศีรษะ มอง

อะไรไมชัดเลย หนูรองวา “หยุด หยุด” "แตคนที่มีมือเปยกนั้นพูดวา “ยัง
ไมเสร็จ! ' ในที่สุดเขาก็หยุด.
ตอมา เขาทําสิ่งที่แยกวา เขานําหนูไปใสในเตาเผา. หนูรูสึกรอน
มากขึ้นเรื่อยๆจนทนไมไหว หนูรองอีก “หยุดเถอะ หยุดเถอะ” แตชาย
นั้นตอบวา 'ยังไมเสร็จ'
"ในที่ สุ ด เมื่ อ หนู คิ ด ว า หนู กํ า ลั ง ถู ก เผาจนได ที่ เขาก็ นํ า หนู
ออกมา เอาไปใหผูหญิงคนหนึ่งทาสีใหหนู กลิ่นสีทําใหหนูรูสึกไมสบาย
หนูรองวา "หยุดหยุด! ' ผูหญิงคนนั้นกลาววา"ยังไมเสร็จ” ในที่สุดเธอก็
หยุด.
แตแลวเธอเอาหนูกลับไปใหชายคนนั้นอีกครั้ง และเขานําหนู
กลับเขาเตาเผาอีก คราวนี้รอนกวาเดิมหนูรองอีกวา “หยุด! ' แตเขากลาว
วา 'ยังไมเสร็จ'
"ในที่สุด เขาเอาหนูออกจากเตาเผาและปลอยใหหนูเย็นลง. แลว
หญิงสาวคนหนึ่งนําหนูไปตั้งโชวบนชั้นสินคา เธอตั้งกระจกบานหนึ่ง
ใกลหนูดวย
"เมื่อหนูมองตัวเองในกระจก หนูก็ตองประหลาดใจ. หนูไมอาจ
เชื่อสิ่งที่หนูเห็นไดเลย หนูไมนาเกลียด เปยกและสกปรก หนูกลายเปน
ถวยกาแฟที่งดงามและสะอาด หนูรองดวยความดีใจ แลวหนูก็ตระหนัก
วา ทุกความเจ็บปวดเปนสิ่งคุมคา ถาไมมีความเจ็บปวด หนูก็คงเปนกอน
ดินที่นาเกลียด

แลว ความเจ็บปวดมีค วามหมายสํา หรับหนูม ากขึ้น เมื่อความ
เจ็บปวดผานไป แตความสวยงามยังคงอยู”
สาวกรูสึกเจ็บปวดเพราะเห็นการสิ้นพระชนมของพระเยซูเจา
เปนความพายแพ นาอาย พวกทา นไมเขาใจพระคัม ภีรจนกวาพวกทา น
ได เป นพยานว า พระเยซูเจา ทรงกลั บคื นพระชนมชีพ จากบรรดาผูตาย
จริงๆ
++
เรื่องที่สองเกี่ยวกับคนที่เพิ่งกลับใจเปนคริสตชน
เรื่องมีอยูวา คนที่ไมเชื่อในพระเยซูเจาถามคนที่เพิ่งกลับใจมาเชื่อ
พระเยซูเจาวา: “ผมไดยินวาคุณกลับใจเปนคริสตชนหรือ”
คริสตชนที่กลับใจตอบวา “ใชครับ”
“คุณเรียนรูเกี่ยวกับพระคริสตเจาแลวสินะ ไหนคุณลองบอกสิวา
พระเยซูเจาประสูติที่ประเทศอะไร พระองคทรงบังเกิดที่ไหน ทรงทํา
อัศจรรยอะไรบาง พระองคอายุเทาไรตอนที่พระองคสิ้นพระชนม”
คนที่เพิ่งกลับใจตอบ "ผมไมทราบครับ"
เพื่อนพูดตอ "นับวา คุณรูเกี่ยวกับพระเยซูเจานอยมาก”
คริสตชนตอบ “คุณพูดถูกครับ ผมอายจริงๆที่รูนอยเชนนี้ แตที่
ผมรูดวยตัวผมเอง คือ เมื่อสามปที่แลว ผมติดเหลาและเปนหนี้ ครอบครัว
แตกแยก ตอนนั้น ผมหมดหวังในชีวิต …ตอมา ผมไดถวายหัวใจแดพระ
เยซูเจา ตอนนี้ ผมเลิกเหลาแลว ไมมีหนี้สิน แลวภรรยา ลูกและผมกลับมา
รักกันอีกครั้ง นี่คือทั้งหมดที่ผมรู....”

หลายคนรูเกี่ยวกับชีวประวัติของพระเยซูเจาจากพระคัมภีร
แตที่สําคัญกวาคือ ปลอยใหพระเยซูเจาเปดจิตใจของเราดวยการ
วางใจในพระองค ผูทรงชี้ประเด็นในพระคัมภีรวาเราควรรูสิ่งใดบาง แลว
เราก็ไปอานพระคัมภีรเพื่อเขาใจคําสอนของพระเจามากขึ้น
เมื่ อ นั้ น เราจะเหมื อ นนั ก สํ า รวจป า อเมซอน เหมื อ นก อ นดิ น
เหนียวในมือของชางทําถวยกาแฟ เหมือนคนที่เพิ่งกลับใจที่พระเจาทรง
เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา
เราจะเขาใจธรรมล้ําลึกปสกาอยางแทจริง และเราจะสรรเสริญ
พระเจา และขอบพระคุณพระเจาที่โปรดประทานชีวิตแกเรา อาแมน

