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บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ อสย 49:3,5-6
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “อิสราเอลเอ๋ย ท่านเป็นผู้รับใช้ของเรา เราจะ

แสดงสิริรุ่งโรจน์ของเราโดยทางท่าน”
องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ทรงสรา้งขา้พเจา้มาในครรภม์ารดาใหเ้ปน็ผูร้บัใชพ้ระองค ์เพือ่นำา

ยาโคบกลับมาหาพระองค์ และรวบรวมอิสราเอลมาอยู่กับพระองค์ บัดนี้ พระองค์ตรัส
กับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้รับเกียรติเฉพาะพระพักตร์พระองค์ พระเจ้าของข้าพเจ้าทรง
เป็นพละกำาลังของข้าพเจ้า พระองค์ตรัสว่า “เป็นการน้อยไปที่ท่านจะเป็นผู้รับใช้ของเรา 
เพื่อสถาปนาเผ่าพันธุ์ของยาโคบขึ้นใหม่ และรวบรวมอิสราเอลที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่ง  
เราจะให้ท่านเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ เพ่ือความรอดพ้นที่เรานำามาให้จะได้แผ่ไปจน
สุดปลายแผ่นดิน”

เพลงสดุดี สดด 40:1,3ก,6-7ก,7ข-8,9กข
ก) ข้าพเจ้ารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความหวัง
แล้วพระองค์ก็ทรงก้มลงมาหาข้าพเจ้า
และทรงฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงใส่เพลงบทใหม่ไว้ในปากข้าพเจ้า
เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเรา
ข) พระองค์ไม่ทรงประสงค์เครื่องบูชาหรือของถวายใดๆ
แต่ประทานหูให้ข้าพเจ้าฟัง 
พระองค์มิได้ทรงเรียกร้องเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องบูชาชดเชยบาป
ข้าพเจ้าจึงทูลว่า “ข้าพเจ้าอยู่นี่ กำาลังมาแล้ว”
ค) ในม้วนหนังสือมีเขียนไว้สำาหรับข้าพเจ้า
ให้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์
ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าปรารถนาเช่นนั้น
ธรรมบัญญัติของพระองค์อยู่ลึกในหัวใจของข้าพเจ้า
ง) ข้าพเจ้าประกาศความเที่ยงธรรมของพระองค์ในที่ประชุม ใหญ่
ถูกแล้ว ข้าพเจ้ามิได้ปิดปากเลย
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบอยู่แล้ว

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง  
1 คร 1:1-3

จากเปาโล ซึง่พระเจา้ทรงเรยีกใหเ้ปน็อัครสาวกของพระครสิตเยซตูามพระประสงค์
ของพระองค์ และจากโสสเธเนสพี่น้องของเรา

ถึงพระศาสนจักรของพระเจ้าที่อยู่ ณ เมืองโครินธ์ ถึงผู้ที่ได้รับความศักดิ์สิทธิ์ใน
พระคริสตเยซู คือได้รับเรียกให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับทุกคนในทุกสถานที่ ทุกคนซึ่ง

วันสันติภ�พส�กล



เรียกหาพระนามของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า
ทั้งของเขาและของเราด้วย

ขอพระหรรษทานและสันตสิขุจากพระเจา้พระบดิา
ของเรา และจากพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิต
กับท่านทั้งหลายเถิด

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น 
ยน 1:29-34

วันรุ่งขึ้น ยอห์นเห็นพระเยซูเจ้าเสด็จมาหาตน จึง
กล่าวว่า “นี่คือลูกแกะของพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาป
ของโลก ผู้นี้คือผู้ที่ข้าพเจ้าเคยพูดถึงว่า ‘บุรุษผู้หนึ่งมา
ภายหลังข้าพเจ้า แต่นำาหน้าข้าพเจ้า เพราะอยู่มาก่อนข้าพเจ้า’ ข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์ แต่ข้าพเจ้าถูกส่ง
มาให้ทำาพิธีล้าง เพื่อทำาให้พระองค์เป็นท่ีรู้จักแก่อิสราเอล ยอห์นยังยืนยันอีกว่า ข้าพเจ้าเห็นพระจิตเจ้า
เสด็จลงมาจากสวรรค์เหมือนนกพิราบ และทรงอยู่เหนือพระองค์ ข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์ แต่ผู้ที่ทรงส่ง
ข้าพเจ้ามาใช้นำ้าทำาพิธีล้าง ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับอยู่เหนือผู้ใด ผู้นั้นคือ
ผู้ที่ทำาพิธีล้างเดชะพระจิตเจ้า’ ข้าพเจ้าเห็นและเป็นพยานยืนยันว่าท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า”

ขนาดของมาตรฐานของพระเจ้าล้วนยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เรามนุษย์จะคาดถึงได้เสมอ และความ 
ลม้เหลวของเรามนษุย์ผู้อวดฉลาดย่อมเลก็กว่าความรกัและความเมตตาของพระเจา้เสมอเชน่กนั พระองค์
ทรงเกบ็เอาเศษซากอนัเกดิจากความออ่นแออวดดขีองมนษุย ์ประดจุพอ่ทีก่ม้ลงสํารวจแผลของลกู แลว้
ก็ทรงเยียวยารักษาแผลนั้นให้ ไม่เพียงแต่แค่น้ัน พระองค์ยังประดับประดาลูกล้างผลาญด้วยเสื้อผ้า
สวยงามกว่าเดิมและแหวนที่มีอัญมณีที่ยอดขนาดใหญ่กว่าเดิม เราในฐานะผู้รับใช้ของพระองค์จะรับใช้
พระองค์ด้วยท่าทีอย่างไรดี?



วันอาทติยที่ 19 มกราคม 2014 (วันสันตภิาพสากล) 

โดย คุณพออมรกิจ พรหมภักด ี

 

อาน         อสย 49 : 3, 5 – 6                

1คร1 : 1 – 3                          

ยน 1 : 29 – 34 
  

สันติภาพแทจริง.....เร่ิมตนที่ "สันติภายใน จากการทําหนาที่ของตนเอง... 
  

อานพระวาจา.... 

แมวายอหน จะไมรูจักพระเยซูคริสตเจา แตทานก็ตระหนักวา 

ทานถูกสงมา เพื่อทําให พระคริสตเจาเปนท่ีรูจัก  

ผานทางหนาท่ีแหงการรับใชของทาน ในพิธีลาง 

หลังจากท่ีเห็น ทานได เปนพยาน ดวยชีวิตและพันธกิจ 
  

อิสราเอล เปนประชากรท่ีไดรับเลือกสรรจากพระเจา 

เพื่อทําหนาท่ีเปนประชากรศักดิ์สิทธิ์... 

โดยผานทางการทําหนาท่ีของประชากรกลุมน้ี... 

ประชากรอ่ืน ๆ  จะรูจักและรักพระเจา 
  

เปาโล ผูไดรับการเรียก เพื่อทําหนาท่ีประกาศพระวาจาของพระเจา  

ทําหนาท่ีของทาน ดวยการ "เขียน" ยืนยัน ความจริงท่ีวา  

คริสตชนทุกคนไดรับการเรียก "เพื่อมุงหนาสูการเปนผูศักดิ์สิทธิ์"... 

และทานเอง ปรารถนาทําหนาท่ีเปนเครื่องมือ นําพระพรแหงสันติสุข  

สําหรับบรรดาผูมีความเช่ือทุกคน 
  

พระวาจาอานชีวิต... 

เมื่อไดลองพยายามคนหา ความคิดเห็นเกี่ยวกับ คําวา "สันติภาพ"  วาคําน้ี จะ

มีความเกี่ยวของกับชีวิตของเรามนุษยอยางไร  นักวิชาการหลายทานได



พยายามท่ีจะอธิบายความหมาย เพื่อใหคําจํากัดความ รวมถึงตีความ คําวา 

"สันติภาพ" ในแงมุมท่ีแตกตางกันออกไปมากมาย  เมื่อไดอานพระวาจาประจํา

สัปดาหน้ี ทําใหเกิดความคิดประการหน่ึงน่ันคือ "สันติภาพท่ีแทในชีวิตเริ่มตนท่ี 

สันติภายใน จากการทําหนาท่ีตามบทบาทของตนเอง" 

แมยอหน จะบอกวา ไมรูจักพระเยซูเจา แตยอหน ก็ไดรับการเปดเผยวา "ถา

ทานเห็นพระจิตเจาเสด็จลงมาประทับอยูเหนือผูใด ผูน้ันคือ ผูท่ีทําพิธีลางเดชะ

พระจิตเจา" พรอมกับการเปดเผยน้ี ทานจึงไดรับหนาท่ีของการทําใหพระคริสต

เจาเปนท่ีรูจัก  และพรอมกับการทําหนาท่ีของทาน เปนโอกาสใหประชาชน คน

ท่ัวไปเขาใจวา ทานเองคือ พระแมสสิยาหท่ีชาวยิวกําลังรอคอย  ผานทาง

กิจการท่ีทานกําลังทํา  แตเมื่อยอหนเห็นพระเยซูเจา ทานพรอมท่ีจะลดบทบาท

ของตนเอง และกลาท่ีจะเปนพยานยืนยันวา ทานผูน้ีเปนบุตรของพระเจา  

นักบุญเปาโล ท่ีครั้งหน่ึงเคยเบียดเบียนคริสตชนอยางหนัก ตามบทบาทท่ีทาน

ไดรับมอบหมาย แตเมื่อทานไดรับการเรียกเพื่อใหมีหนาท่ีใหม ในการประกาศ

พระวาจาของพระเจา ทานเปดใจนอมรับหนาท่ีใหม กลาท่ีจะยืนยันความจริง

พรอมกับคริสตชนวา "คริสตชนทุกคน ไดรับการเรียก เพื่อมุงสูการเปนผู

ศักดิ์สิทธิ์"  เหมือนกับประชากรอิสราเอลในอดีต ท่ีไดรับการเลือกสรรจากพระ

เจา ใหมีสวนรวมในแผนการณแหงการไถกู และมีหนาท่ี ทําใหพระเจาเปนท่ีรูจัก 

ทามกลางประชากรอ่ืน ๆ   

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาถึง "สันติภาพ" ในทามกลางชุมชนหมูคณะคริสตชน ท่ีกําลัง

มุงหนาสูการเปนบุคคลท่ีศักดิ์สิทธิท่ี์กําลังดาํเนินชีวิตอยูทามกลางโลก  สันติภาพ

จะเกิดขึ้นได จากความคิด และการกระทําของมนุษย เพราะสัญชาติญาณของ

มนุษยจะคิดถึงตนเองกอนผูอ่ืน การคิดถึงตนเองทําใหมนุษยเกิดความเห็นแกตัว 

นําไปสูการทําใหคนอ่ืนเดือดรอน ส่ิงท่ีตามมาคือความไมสงบสุข ขาด

สันติภาพ   จึงจําเปนท่ีจะตองปลูกฝงใหมนุษยคิดถึงตนเอง  กอน ท่ีจะลงมือทํา

ส่ิงใด พึงตระหนักวา จะเกิดผล กระทบตอคนอ่ืนหรือไม อยางไร   "ถาทาน

อยากใหเขาปฎิบัติกับทานอยางไร จงปฎิบัติกับเขาแบบน้ันเถิด" (ลก. 



6:31)   และพึงระลึกเสมอวา "ใหเรารักเพื่อนพี่นอง เหมือนอยางกับท่ีเรารัก

ตัวเอง"  (ยน. 13: 34-35)  ถากิจการใดท่ีทําแลวคนอ่ืนพอใจ ไมเดือดรอน และ

เปนส่ิงท่ีถูกตอง ก็ควรทํา เมื่อไดพยายามทําหนาท่ีของตนเองอยางดี  สังคมจะ

มีความสุข และอยูรวมกันอยางสงบ เมื่อสังคมมีความสงบสุข สังคมน้ันมี

สันติภาพ 

สันติภาพ แทจริงแลว จึงเริ่มตนท่ี "สันติ"  จากภายในจิตใจของแตละคน เพื่อทํา

หนาท่ีตามบทบาทท่ีไดรับ 

                 

ชีวิตติดตามพระวาจา... 

แตละวัน จากสวนลึกภายในของจิตใจ  ฉันถามตนเองวา "วันน้ีไดทําหนาท่ีของ

ฉัน ตามบทบาท่ีฉันไดรับดีท่ีสุดหรือยัง"... และเพื่อกาวสูการเปนประชากรท่ี

ศักดิ์สิทธิ์ ฉันยังคงหนักแนน มั่นคงท่ีจะเปนพยานยืนยัน ความรักท่ีมีพระเจามี

ตอฉัน ดวยการปฎิบัติพันธกิจ หนาท่ีตาง ๆ อยางดีท่ีสุด โดยไมบน หรือ

เรียกรองส่ิงใดไหม ? 

 

 




