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บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ อสย 8:23-9:3
ในอดตี พระองคท์รงทำาใหแ้ผน่ดนิเศบลูนุและแผน่ดนินฟัทาลตีกตำา่ แตใ่นอนาคต

จะทรงบนัดาลใหห้นทางจากทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนถงึแมน่ำา้จอรแ์ดน ซึง่เปน็ดนิแดนของ
ชนต่างชาติมีความรุ่งเรือง

ประชากรทีเ่ดนิในความมดืแลเหน็ความสวา่งยิง่ใหญ ่บรรดาผูอ้าศยัในแผน่ดนิมดื
มิด ความสว่างส่องแสงมาเหนือเขา พระองค์ทรงเพิ่มจำานวนประชากร ทรงเพิ่มความ
ชื่นบานของเขา เขาทั้งหลายจะยินดีเฉพาะพระพักตร์พระองค์ ด่ังความชื่นบานในฤดู
เก็บเกี่ยว ดั่งความยินดีเมื่อเขาแบ่งของเชลยให้แก่กัน เพราะว่าแอกอันเป็นภาระของ
เขา ทอ่นไมท้ีเ่ขาต้องแบก ไม้ตะพดของผูก้ดขี ่พระองค์ทรงหักเสยีอยา่งทีท่รงเคยกระทำา
กับชาวมีเดียน

เพลงสดุดี สดด 27:1,4,13-14
ก) องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความสว่างและทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น
ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใด
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นป้อมปราการปกป้องชีวิตของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะหวาดกลัวผู้ใด
ข) ข้าพเจ้าขอเพียงสิ่งเดียวจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
สิ่งเดียวนี้ข้าพเจ้าแสวงหา
คือการได้พำานักอยู่ในพระเคหาขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวันตลอดชีวิต
เพื่อชมความงามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
และคอยเฝ้าอยู่ในพระวิหารของพระองค์
ค) ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าจะได้เห็นความดีขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ในแผ่นดินแห่งผู้เป็น
จงมีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด จงเข้มแข็ง จงทำาใจกล้า
จงมีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง         
1 คร 1:10-13,17

พี่น้องท้ังหลาย ข้าพเจ้าใคร่ขอร้องท่านในพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจา้ของเรา ใหท้า่นปรองดองกนั อยา่แตกแยก แต่จงมจีติใจและความเห็นตรงกนั พีน่อ้ง
ทั้งหลาย ข้าพเจ้ารู้จากคนในครอบครัวของคะโลเอว่า ท่านทั้งหลายทะเลาะวิวาทกัน 
ข้าพเจ้าหมายความว่าดังนี้ ท่านต่างก็พูดว่า “ฉันเป็นพวกของเปาโล” “ฉันเป็นพวกของ 
อปอลโล” “ฉันเป็นพวกของเคฟาส” “ฉันเป็นพวกของพระคริสตเจ้า” มีการแบ่งแยก
ในองค์พระคริสตเจ้าหรือ เปาโลถูกตรึงกางเขนเพื่อท่านหรือ ท่านได้รับพิธีล้างบาปใน
นามของเปาโลหรือ 



พระคริสตเจ้ามิได้ทรงส่งข้าพเจ้ามาทำาพิธีล้างบาป แต่ทรงส่งมาประกาศข่าวดีมิใช่ด้วยการใช้โวหาร
อันชาญฉลาด ด้วยเกรงว่าจะทำาให้ไม้กางเขนของพระคริสตเจ้าเสื่อมประสิทธิภาพ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 4:12-23
เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทราบว่ายอห์นถูกจองจำา จึงเสด็จไปยังแคว้นกาลิลี ทรงออกจากเมืองนาซาเร็ธ 

มาประทับอยู่ที่เมืองคาเปอรนาอุม บนฝั่งทะเลสาบ ในดินแดนเผ่าเศบูลุนและนัฟทาลี ทั้งนี้ เพื่อให้พระ
ดำารัสที่ตรัสไว้ทางประกาศกอิสยาห์ เป็นความจริงว่า

“ดนิแดนเศบลุูนและนฟัทาล ีเสน้ทางไปสูท่ะเล ฟากโนน้ของแมน่ำา้จอรแ์ดน แควน้กาลลิแีหง่บรรดา
ประชาชาต ิประชาชนทีจ่มอยูใ่นความมดื ไดเ้หน็ความสวา่งยิง่ใหญ ่ผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นดนิแดนและในเงาแหง่
ความตาย แสงได้ส่องขึ้นมาเหนือพวกเขาแล้ว”

นับแต่นั้นมา พระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกาศเทศนาว่า “จงกลับใจเถิด เพราะอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้
แล้ว”

ขณะที่ทรงดำาเนินไปตามชายฝั่งทะเลสาบกาลิลี พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องสองคนคือซีโมน 
ท่ีเรียกว่าเปโตรกับอันดรูว์น้องชายกำาลังทอดแห เขาเป็นชาวประมง พระองค์ตรัสสั่งว่า “จงตามเรามา
เถิด เราจะทำาให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์” เขาทั้งสองก็ทิ้งแหไว้ แล้วตามพระองค์ไปทันที

เมื่อทรงดำาเนินไปจากที่นั่น พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องอีกสองคนคือ ยากอบบุตรของเศเบดี
และยอห์นน้องชายกำาลังซ่อมแหอยู่ในเรือกับเศเบดีผู้บิดา พระองค์ทรงเรียกเขา ทันใดนั้น เขาทั้งสองก็
ทิ้งเรือและบิดา แล้วตามพระองค์ไป

พระองค์เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลี ทรงส่ังสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร 
ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน 

“การประกาศข่าวดี” ที่เคยใช้กล่าวกัน  “การประกาศข่าวดีแบบใหม่” ที่เริ่มพูดถึงกัน และ “การ
ประกาศข่าวดขีึน้ใหม”่ ทีค่ดิคน้กนัขึน้มาเพือ่ใหแ้ตกตา่ง ทัง้สามคาํลว้นตอ้งการความจรงิใจ ความรกั และ
การคิดถึงผู้อื่นก่อนตนเองเป็นสําคัญ คําคือการพูด จะใช้คําใดก็ได้แล้วแต่จะสร้างภาพอะไรเป็นหลัก แต่
การกระทําความรักอย่างจริงใจและไม่เห็นแก่ตัวนั้น เป็นการเริ่มการประกาศข่าวดีไปแล้ว แม้จะพูดผิดๆ 
ถกูๆ เพยีงใดกต็าม ประชาชนทีจ่มอยูใ่นความมดื ไดเ้หน็แสงสวา่งยิง่ใหญน่ัน้ คอืลกูแกะทีพ่ระเจา้กาํหนด
ให้ต้องได้รับการเอาใจใส่ทะนุถนอมด้วยความรักและความจริงใจ และไม่หมกมุ่นบ้าคลั่งอยู่กับเรื่องของ
ตัวเอง มิใช่ด้วยการสรรหาถ้อยคําประดับเพื่อความแตกต่าง อันเป็นผลมาจากความหลอกลวงที่ซ่อนอยู่ 
แต่จุดประสงค์ห่างไกลจากการประกาศข่าวดี และจบลงด้วยการไม่มีการประกาศข่าวดีใดๆ ในที่สุด มีแต่
การประกาศเรื่องของตัวเอง ซึ่งไม่ใช่ข่าวดีด้วยประการทั้งปวง



วันอาทติยที่ 26 มกราคม 2014 

โดย คุณพออมรกิจ พรหมภักด ี

 

อาน       อสย 8 : 23 – 9 : 3                

1คร 1 : 10 – 13, 17            

มธ 4 : 12 - 23 
  

ผูรวมงานของพระคริสตเจา แมแตกตางดวยสภาพชีวิต ความคิดพื้นฐาน การ

งานอาชีพ แตพรอมท่ีจะเปนหน่ึงเดียว ในอุดมการณแหงขาวดี  

  

อานพระวาจา ...... 

ในอดีต ประกาศกอิสยาหทํานายไววา.... 

ประชากรท่ีเดินในความมืดแลเห็นแสงสวางย่ิงใหญ 

ผูท่ีอาศัยอยูในดินแดนมืดมิด ความสวางไดสองแสงมาเหนือพวกเขา 

พระองคจะทรงเพิ่มความช่ืนบานสําหรับเขา  และเขาท้ังหลายจะช่ืนชมยินดี 
  

เพื่อจะทําพันธกิจของการประกาศขาวดี พระเยซูเจา... “เสด็จออก".. 

 (จากครอบครัวอันเปนท่ีรัก, บานท่ีอบอุน, เมืองท่ีคุนเคย,,,,ฯลฯ) 

เพื่อใหพันธกิจบรรลุผล พระองค.. “สรางศิษย".. 

ใหเปนบุคคลท่ีมี "ความพรอม"...ท่ีจะ.. “เปนหน่ึงเดียว"..ในอุดมการณแหงขาวดี 
  

พันธกิจแหงการประกาศขาวดีของเยซูคริสตเจา ไมมีการแบงแยก หรือแตกแยก 

ดังท่ีเปาโลไดขอรองคริสตชนใหมีจิตใจและความเห็นตรงกัน  

อยูรวมกันอยางปรองดอง โดยไมแตกแยก เพราะศิษยแทของพระเยซูคริสตเจา 

เขามิใชเพียงประกาศขาวดีดวยวาจาอันสวยหรูเทาน้ัน..... 

เหนือส่ิงอ่ืนใด เพวกเขาจําเปนตองประกาศดวยการดําเนินชีวิตของตน 
  

 



พระวาจาอานชีวิต ...... 

ไมแปลกใจเลยท่ีพระเยซูเจาจะทรงเริ่มพันธกิจประกาศขาวดี ดวยการ

เสด็จออกจากเมืองนาซาเร็ธ มาประทับอยูท่ีเมืองคาเปอรนาอุม  เพราะไดมี

โอกาสเดินทางไปยังแผนดินศักดิ์สิทธิ์ แควนกาลิลีหลายครั้ง เมื่อมองสภาพภูมิ

ประเทศ ซึง่ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับประเทศซีเรีย ทิศใตติดกับสะมาเรีย 

สวนทางทิศตะวันตกติดกับฟนิเซีย ก็ทําใหเปนท่ีประจักษชัดวา ชีวิตของพระเยซู

เจากอนท่ีจะเริ่มออกเทศนาส่ังสอนน้ัน ใชชีวิตทามกลางชนตางชาติ ตางศาสนา 

ตางความคิด 

การออกมาครั้งน้ี ตองการความเด็ดเดี่ยว  เพราะเปนการกาวออกมา

จากความมั่นคง ในครอบครัว การเปนท่ีรูจักในชุมชนท่ีเคยอยู มาสูอาชีพท่ีดู

เหมือนจะไมคุนเคย สละความเปนตัวของตัวเอง เพื่ออุทิศตนใหกับพันธกิจ ดวย

ตระหนักวา จากน้ีไป เปาหมายหลักในชีวิตอยูท่ีพันธกิจแหง "ขาวดี" ทรงเริ่ม

พันธกิจ ดวยการประกาศวา "อาณาจักรสวรรคอยูใกลแลว จงกลับใจเถิด" (มธ. 

4:17) ทรงเทศนาส่ังสอนใหความรู คูกับการใชชีวิตเปนหน่ึงเดียวกับประชาชน 

ดวยการรักษาโรค และความเจ็บไขทุกชนิด 

การออกมาครั้งน้ี จึงสมจริงตามคําทํานายของประกาศกอิสยาหท่ีได

ทํานายไวกอนหนาน้ีแลววา "ความสวางไดสองแสงมาเหนือชนทุกชาติ เปนตน

สําหรับชนชาติท่ียังไมมีโอกาสไดสัมผัส รับรู "ขาวดี" 

พันธกิจท่ีย่ิงใหญ จําเปนท่ีจะตองอาศัยทีมงาน มืออาชีพ พระเยซูเจา

เองทรง "สรางศิษย เพื่อใหพวกเขารวมเปนทีมงาน เมื่อพระองคทรงเรียก "ศิษย

ท่ีพรอม  จําเปนตองมีทาทีอยางไร ?"  

 • เมื่อพระเยซูเจาทรงเรียกเปโตร อันดรูว เขาสาละวนอยูกับการทอดแห 

สนใจอยูกับชีวิตของตนเองวาจะเอาอะไรกิน แตเมื่อพระเยซูเจาทรง

เรียก เขาพรอมท่ีจะละท้ิงอาชีพ ความมั่นคง ส่ิงท่ีคลุกคลีมาเกือบท้ัง

ชีวิต แลวตามพระองคไป 



 • เมื่อพระเยซูเจาทรงพบยากอบบุตรเศเบี และยอหน นองชาย พวกเขา

กําลังชวยเศเบดี ผูเปนบิดา ทํางานอยูในเรือ แตเมื่อพระเยซูเจาทรง

เรียก พวกเขาสละเรือ ละท้ิงอุปกรณท่ีเคยอํานวยความสะดวก พรอม

สละบานเกิด ครอบครัว เพื่อรวมในพันธกิจติดตามพระเยซูเจา 

  

ชีวิตติดตามพระวาจา...... 

แมไมไดมีโอกาสท่ีจะเปนอัครสาวก รวมสมัยกับศิษยของพระเยซูเจา 

แตดวยชีวิตประจําวันท่ีแสนธรรมดาน่ีแหละ ฉันก็สามารถเปนศิษยท่ีพรอมจะ

สละทุกส่ิง ท่ีเปนความสุขสวนตัว เมื่อพระเยซูเจาทรงเรียกรอง ผานทางสมาชิก

ในครอบครัว ในหมูคณะท่ีตองการการดูแลเอาใจใสชวยเหลือ  เพื่อนพี่นองท่ี

ตองการการกําลังใจ   
 




