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บทอ่านจากหนงัสือกิจการอัครสาวก  กจ 3:13-15,17-19 
ในครั้งนั้น เปโตรกล่าวกับประชาชนว่า พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ 

พระเจา้แหง่บรรพบรุษุของเราไดท้รงสำาแดงอำานาจอนัรุง่เรอืงของพระเยซเูจา้ผูร้บัใชข้อง
พระองค ์ทา่นทัง้หลายไดม้อบพระเยซเูจา้นีใ้หแ้กบ่รรดาผูป้กครองและไดป้ฏเิสธพระองค์
ตอ่หนา้ปลิาต ทัง้ ๆ  ทีป่ลิาตไดต้ดัสนิใจจะปลอ่ยพระองคอ์ยูแ่ลว้ ทา่นไดป้ฏเิสธพระองค์
ผูศ้กัดิส์ทิธิแ์ละชอบธรรม แตก่ลบัขอใหป้ลอ่ยฆาตกร ทา่นไดป้ระหารเจา้ชวีติ แตพ่ระเจา้
ทรงบนัดาลใหพ้ระองคท์รงกลบัคนืพระชนมชพีจากบรรดาผูต้าย เราเปน็พยานไดใ้นเรือ่ง
นี้

ถึงกระนั้น พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าทราบว่าท่านได้กระทำาไปเพราะไม่รู้เช่นเดียวกับ
บรรดาหวัหนา้ของทา่น แตพ่ระเจา้ทรงใชว้ธินีีเ้พือ่ทำาใหถ้อ้ยคำาทีพ่ระองคต์รสัไวล้ว่งหนา้
โดยทางบรรดาประกาศกวา่พระครสิตเจา้ของพระองคจ์ะตอ้งรบัทรมานนัน้เปน็ความจรงิ 
เพราะฉะนั้นท่านจงเป็นทุกข์กลับใจและหันมาหาพระเจ้าเถิด เพื่อบาปของท่านจะได้รับ
การอภัย

เพลงสดุดี  สดด 19:7-8,9-10
ก) ธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นสมบูรณ์ทุกประการ
ให้ความชื่นบานแก่ดวงวิญญาณ
กฤษฎีกาของพระองค์ก็น่าเชื่อถือ
ให้ปรีชาญาณแก่ผู้ด้อยปัญญา
ข้อบังคับขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นสุจริต
ทำาให้ดวงจิตปีติยินดี
บทบัญญัติของพระองค์ก็ชัดเจน
ให้แสงสว่างแก่ดวงตา
ข) ความยำาเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้านัน้บริสุทธิ์ดำารงอยู่ตลอดไป
กฎเกณฑ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็สัตย์จริง
เที่ยงธรรมทุกประการ
เป็นที่พึงปรารถนามากกว่าทองคำา
น่าปรารถนายิ่งกว่าทองคำาบริสุทธิ์มากมาย
หวานลำ้ากว่านำ้าผึ้งที่หยดลงมาจากรวง

บทอ่านจากจดหมายนกับุญยอห์น ฉบับที่หนึง่   1 ยน 2:1-5ก 
ลูก ๆ  ที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ถึงท่าน เพื่อท่านจะได้ไม่ทำาบาป แต่ถ้าใคร

ทำาบาป เรายงัมทีนายแกต้า่งใหเ้ฉพาะพระพกัตรข์องพระบดิา คอืพระเยซคูรสิตเจา้ ผูท้รง
เทีย่งธรรม พระองคท์รงเปน็เครือ่งบชูาชดเชยบาปของเรา และไมเ่พยีงแตช่ดเชยเฉพาะ
บาปของเราเท่านั้น แต่ชดเชยบาปของมนุษย์ทั้งโลกด้วย



ถา้เราปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองพระองค ์เรามัน่ใจวา่เรา
ได้รู้จักพระองค์ ผู้ที่กล่าวว่า “ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์” แต่ไม่
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ เขาเป็นคนมุสา และ 
“ความจริง” ไม่อยู่ในตัวเขา แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของ
พระองค์ ความรักของพระเจ้าในผู้นั้นย่อมสมบูรณ์

บทอ่านจากพระวรสารนกับุญลูกา ลก 24:35-48 
เวลานัน้ ศษิยท์ัง้สองคนจงึเลา่เรือ่งทีเ่กดิขึน้ตามทางและ

เล่าว่าตนจำาพระองค์ได้เมื่อทรงบิขนมปัง
ขณะที่บรรดาศิษย์กำาลังสนทนากันอยู่นั้น พระเยซูเจ้า

ทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขา ตรัสว่า ‘สันติสุขจงดำารงอยู่กับ
ท่านทั้งหลายเถิด!’ เขาต่างตกใจกลัว คิดว่าได้เห็นผี แต่
พระองค์ตรัสว่า ‘ท่านวุ่นวายใจทำาไม? เพราะอะไรท่านจึงมี
ความสงสัยขึ้นในใจ? จงดูมือและเท้าของเราซิ เป็นเราเองจริง ๆ จงคลำาตัวเราดูเถิด ผีไม่มีเนื้อ ไม่มีกระดูก
อย่างที่ท่านเห็นว่าเรามี’ ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงแสดงพระหัตถ์และพระบาท ให้เขาเห็น เขามีความยินดี
และแปลกใจจนไม่อยากเชื่อ พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า ‘ท่านมีอะไรกินบ้าง?’ เขาได้ถวายปลาย่างชิ้นหนึ่งแด่
พระองค์ พระองค์ทรงรับมาเสวยต่อหน้าเขา

หลงัจากนัน้ พระองคต์รสักบัเขาวา่ ‘นีค่อืความหมายของถอ้ยคำาทีเ่ราไดก้ลา่วไวข้ณะทีย่งัอยูก่บัทา่น ทกุ
สิง่ทีม่เีขยีนไวเ้กีย่วกบัเราในธรรมบญัญตัขิองโมเสส บรรดาประกาศกและเพลงสดดุจีะตอ้งเปน็ความจรงิ’ แลว้
พระองค์ทรงเปิดดวงปัญญาของเขาให้เข้าใจพระคัมภีร์ ตรัสว่า ‘มีเขียนไว้ดังนี้ว่า พระคริสตเจ้าจะต้องรับทน
ทรมานและจะกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายในวันที่สามจะต้องประกาศในพระนามของพระองค์ให้
นานาชาติได้กลับใจเพื่อรับอภัยบาปโดยเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็ม ท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดนี้’

ผลงานที่ประสบความสำาเร็จระยะสั้นคือผลิตผลที่สามารถใช้เลี้ยงดูประชาชนในวันนี้ ผลงานที่ยั่งยืน
กว่า คือการพัฒนางานต้นแบบ (Best Practice) ที่สามารถให้คนอื่นนำาไปปฏิบัติได้ ผลงานที่ยั่งยืนที่สุดคือ
แบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญต่าง ๆ ชื่อของท่านจารึกอยู่บนสวรรค์ ใครดำาเนินตามนั้นก็จะเป็นอมตะตาม
แบบท่าน



สัปดาหท่ี 3 เทศกาลปสกา ป B 

วันท่ี 22 เมษายน 2012/2555 

ลก 24.35-48 

บทเทศน 

ดังน้ัน พวกเขาจะสามารถเขาใจ... 

 พระวรสารวันน้ี พระเยซูเจาทรงเตือนบรรดาศิษยเกี่ยวกับสิ่งที่

พระองคเคยตรัสกอนที่พระองคสิ้นพระชนม พระองคทรงเปดจิตใจของ

พวกเขา ดังน้ัน พวกเขาจึงสามารถเขาใจพระคัมภีรได 

 -ทําไมพระเยซูเจาไมเปดจิตใจของบรรดาศิษยใหเขาใจขอพระ

คัมภีรกอนท่ีพระองคทรงสิ้นพระชนม 

 

 เราอาจตอบไดวา เปนการงายขึ้นสําหรับพวกเขาที่จะเชื่อใน

พระองค ติดตามพระองค และยอมรับอัศจรรยของการกลับคืนพระชนม

ชีพของพระองค 

 แตความจริง พวกเขาไมเขาใจภาพรวมของพระวรสาร เราเห็นวา

สาวกทําผิดและทําตัวเปนที่สะดุด และเราเห็นพระเยซูเจาทรงตําหนิพวก

เขา และทรงสอนวิธีที่ถูกตองแกพวกเขาซ้ําแลวซ้ําเลา  

 สาเหตุที่บรรดาศิษยไมเขาใจคําทํานายในพระคัมภีรและธรรมล้ํา

ลึกปสกา พระเยซูเจาตองสิ้นพระชนมบนไมกางเขนกอนกลับคืนพระ

ชนมชีพ 



 1.จิตใจและความคิดของบรรดาศิษยไมสามารถเปดออก พวกเขา

ไมอาจเขาใจจนกวาพวกเขาจะถูกเตรียมตัวใหพรอมที่จะเขาใจทุกสิ่งที่

พวกเขาเคยไดยิน เคยไดเห็นและไดสัมผัสพระเยซูเจา ... 

 เหมือนคนที่จะไปสํารวจปาอเมซอน กอนที่พวกเขาจะไป มีคน

เลาถึงประสบการณที่ไดรับมาขณะเดินปา แตคนที่จะไปจะไมเชื่อ

นอกจาก พวกเขา“ไปและประสบดวยตัวเองวา” และมีตัวชวย คือแผนที่ที่

จะชี้ลักษณะของภูมิทัศนและเตือนใหระวังสถานที่ที่เปนอันตรายตาม

เสนทาง 

 บรรดาศิษยตองเชื่อมโยงประสบการณของพวกเขากับขอพระ

คัมภีร และปลอยใหประสบการณของพวกเขาเชื่อมโยงกับคําพยากรณ  

 2.เน้ือหาจากขอพระคัมภีรน้ี ไมไดเปนขาวดีสําหรับบรรดาสาวก 

ถาพวกเขาไมสามารถเห็นวิธีการหรือเหตุผลท่ีสําคัญสําหรับพวกเขา 

 บางคร้ัง เราเลือกที่จะรับขาวที่เกี่ยวกับพระสิริและขาวน้ันไมทํา

ใหเราเดือดรอนเกินไป คนชอบธรรม คนออนนอมถอมตนและคนที่มี

จิตใจยากจนจะไดรับพระอาณาจักรสวรรคไดงาย 

 แตขอใหจําไววา .... 

 -เราไมสามารถมีแผนดินอยูได เวนแตเรายอมแบกภาระของผูอ่ืน 

 -เราไมสามารถเขาอาณาจักรของสวรรคได ถาเราไมใสใจในพระ

ประสงคของพระเจาวาสําคัญกวาปรารถนาของเราและของครอบครัว 

 - เราไมสามารถมีอํานาจได ถาเราไมเต็มใจที่จะรับความทุกข 

 -เราไมสามารถไดรับพระสิริได ถาเราไมเต็มใจที่จะตาย 

 



 3.จนกวาเราจะเขาใจวา....จนกวาจิตใจของเราจะเปดไปสูการ

เชื่อมโยงระหวางสิ่งท่ีเปนอยูตอนน้ีและสิ่งท่ีจะเปนไปในอนาคต 

      ...พระเยซูเจาทรงเปดพระคัมภีรเอง  เราจึงจะเขาใจความเชื่อมโยง

ระหวางการสิ้นพระชนมกับการกลับคืนพระชนมชีพ  

+ 

 มี 2 เร่ืองท่ีชวยใหเราเขาใจเกี่ยวกับธรรมล้ําลึกปสกา  

 เร่ืองแรกเกี่ยวกับการทําถวยกาแฟ 

 คร้ังหน่ึง สงฆคณะเยสุอิตเลาเ ร่ืองน้ีให เด็กๆฟง เมื่อเทศน

เกี่ยวกับขอความจากพระคัมภีรว ันน้ี วา 

   “ วันหน่ึง คุณปูกับคุณยาไปรานขายของที่ระลึก เพื่อหาซื้อ

ของขวัญสําหรับหลานสาว ทันใด คุณยาสนใจถวยกาแฟใบหน่ึง “ดูถวย

ใบน้ีสิ นารักดีนะปู”  

 ปูพูด “ยาพูดถูกเลย น่ีเปนถวยที่นารักที่สุดที่ปูเคยเห็นมาเชียว

ละ”  

    ถวยกาแฟพูดกับคุณยาวา “ขอบพระคุณที่คุณยาหนู แตกอน หนู

ไมนารักเหมือนตอนน้ีหรอกคะ”  

    คุณยาถามถวยน้ันวา "หนูหมายถึงอะไรจะ ที่บอกวาแตกอนไม

นารักเหมือนตอนน้ี " 

 

 ถวยกาแฟกลาววา "   "อืม", คร้ังหน่ึง หนูเคยนาเกลียด เปนเพียง

กอนดินเหนียวเปยกๆ นาเกลียดคะ.แตวันหน่ึงคนที่มีมือเปยกสกปรกโยน

หนูไปที่แปนหมุน แลวเขาก็เร่ิมหมุนหนูไปรอบ ๆจนหนูเวียนศีรษะ มอง



อะไรไมชัดเลย หนูรองวา “หยุด หยุด”   "แตคนที่มีมือเปยกน้ันพูดวา “ยัง

ไมเสร็จ! '  ในที่สุดเขาก็หยุด.  

 ตอมา  เขาทําสิ่งที่แยกวา เขานําหนูไปใสในเตาเผา. หนูรูสึกรอน 

มากขึ้นเร่ือยๆจนทนไมไหว หนูรองอีก  “หยุดเถอะ หยุดเถอะ” แตชาย

น้ันตอบวา 'ยังไมเสร็จ' 

 

    "ในที่สุด เมื่อหนูคิดวา หนูกําลังถูกเผาจนไดที่  เขาก็นําหนู

ออกมา เอาไปใหผูหญิงคนหน่ึงทาสีใหหนู กลิ่นสีทําใหหนูรูสึกไมสบาย  

หนูรองวา "หยุดหยุด! ' ผูหญิงคนน้ันกลาววา"ยังไมเสร็จ” ในที่สุดเธอก็

หยุด.  

  แตแลวเธอเอาหนูกลับไปใหชายคนน้ันอีกคร้ัง   และเขานําหนู

กลับเขาเตาเผาอีก คราวน้ีรอนกวาเดิมหนูรองอีกวา “หยุด! ' แตเขากลาว

วา 'ยังไมเสร็จ' 

    "ในที่สุด เขาเอาหนูออกจากเตาเผาและปลอยใหหนูเย็นลง. แลว

หญิงสาวคนหน่ึงนําหนูไปต้ังโชวบนชั้นสินคา เธอต้ังกระจกบานหน่ึง

ใกลหนูดวย 

    "เมื่อหนูมองตัวเองในกระจก หนูก็ตองประหลาดใจ. หนูไมอาจ

เชื่อสิ่งที่หนูเห็นไดเลย หนูไมนาเกลียด เปยกและสกปรก หนูกลายเปน

ถวยกาแฟที่งดงามและสะอาด หนูรองดวยความดีใจ    แลวหนูก็ตระหนัก

วา ทุกความเจ็บปวดเปนสิ่งคุมคา ถาไมมีความเจ็บปวด หนูก็คงเปนกอน

ดินท่ีนาเกลียด  



 แลว ความเจ็บปวดมีความหมายสําหรับหนูมากขึ้น เมื่อความ

เจ็บปวดผานไป แตความสวยงามยังคงอยู” 

     

 สาวกรูสึกเจ็บปวดเพราะเห็นการสิ้นพระชนมของพระเยซูเจา

เปนความพายแพ นาอาย พวกทานไมเขาใจพระคัมภีรจนกวาพวกทาน

ไดเปนพยานวา พระเยซูเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตาย

จริงๆ 

++ 

เร่ืองท่ีสองเกี่ยวกับคนท่ีเพิ่งกลับใจเปนคริสตชน 

 เร่ืองมีอยูวา คนที่ไมเชื่อในพระเยซูเจาถามคนที่เพิ่งกลับใจมาเชื่อ

พระเยซูเจาวา: “ผมไดยินวาคุณกลับใจเปนคริสตชนหรือ”  

 คริสตชนที่กลับใจตอบวา “ใชครับ” 

 “คุณเรียนรูเกี่ยวกับพระคริสตเจาแลวสินะ ไหนคุณลองบอกสิวา 

พระเยซูเจาประสูติที่ประเทศอะไร พระองคทรงบังเกิดที่ไหน ทรงทํา

อัศจรรยอะไรบาง  พระองคอายุเทาไรตอนที่พระองคสิ้นพระชนม”  

 คนที่เพิ่งกลับใจตอบ "ผมไมทราบครับ"  

 เพื่อนพูดตอ  "นับวา  คุณรูเกี่ยวกับพระเยซูเจานอยมาก”  

 คริสตชนตอบ “คุณพูดถูกครับ ผมอายจริงๆที่รูนอยเชนน้ี แตที่

ผมรูดวยตัวผมเอง คือ เมื่อสามปที่แลว ผมติดเหลาและเปนหน้ี ครอบครัว

แตกแยก ตอนน้ัน ผมหมดหวังในชีวิต …ตอมา ผมไดถวายหัวใจแดพระ

เยซูเจา ตอนน้ี ผมเลิกเหลาแลว ไมมีหน้ีสิน แลวภรรยา ลูกและผมกลับมา

รักกันอีกคร้ัง น่ีคือทั้งหมดที่ผมรู....” 



 หลายคนรูเกี่ยวกับชีวประวัติของพระเยซูเจาจากพระคัมภีร  

 แตที่สําคัญกวาคือ ปลอยใหพระเยซูเจาเปดจิตใจของเราดวยการ

วางใจในพระองค ผูทรงชี้ประเด็นในพระคัมภีรวาเราควรรูสิ่งใดบาง แลว

เราก็ไปอานพระคัมภีรเพื่อเขาใจคําสอนของพระเจามากขึ้น 

 เมื่อน้ัน เราจะเหมือนนักสํารวจปาอเมซอน เหมือนกอนดิน

เหนียวในมือของชางทําถวยกาแฟ  เหมือนคนที่เพิ่งกลับใจที่พระเจาทรง

เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา 

 เราจะเขาใจธรรมล้ําลึกปสกาอยางแทจริง และเราจะสรรเสริญ

พระเจา และขอบพระคุณพระเจาที่โปรดประทานชีวิตแกเรา อาแมน 

 


