


 “จงกลับใจดําเนินชีวิตใหม่  เพราะอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว”  
(มธ 4: 17) นี่เป็นพระวาจาประโยคแรกของพระคริสตเจ้า เมื่อทรงเร่ิมต้นภารกิจ

เทศน์สั่งสอนประชาชนให้กลับใจมาหาพระเจ้าด้วยการละท้ิงบาปและเช่ือฟังพระ

วาจา ของพระองค์ อาณาจักรสวรรค์คือแผ่นดินท่ีมีพระเจ้าปกครองและประชากร 

มุ่งดําเนินชีวิต สู่ความศักด์ิสิทธ์ิ ด้วยการรักและรับใช้ซึ่งกัน และกันดุจรับใช้พระเจ้า 

(มธ 25: 31-46)  

 การกลับใจเป็นพระพรของพระเจ้า  ที่นําไปสู่การเปล่ียนแปลงชีวิตภายใน

และ ภายนอก โดยอาศัยกระบวนการถือศีลอดอาหาร การภาวนา และการทําบุญ

ให้ทาน (ทบต 12:8 , มธ 6: 1-6)  ดังน้ัน  บัญญัติพระศาสนาจักรข้อที่ 2 ที่เขียนไว้

ว่า “จงอดอาหารและอดเน้ือในวันบังคับ” จึงเป็นบัญญัติที่ช่วยเราให้เข้าถึงเส้นทาง 
แห่งการกลับใจ อันนําไปสู่อาณาจักรสวรรค์ที่พระเยซูเจ้าทรงนํามามอบให้ 

 เมื่อวันท่ี  15  สิงหาคม  1992  สภาพระสังฆราชฯ ได้กําหนดแนวทางพิเศษ 

ในเร่ืองการถือศลีอดอาหารให้สามารถทํากิจใชโ้ทษบาปรูปแบบอืน่ๆ ได ้ โดยเฉพาะ 

การปฏิบัติกิจเมตตาปราณีและกิจศรัทธาท่ีเหมาะสมกับแต่ละคนในแต่ละท้องที่  
สภาพระสังฆราชฯ ขอให้ยึดถือปฏิบัติต่อไปโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม

 สําหรับเอกสารฉบับนี้ฝ่ายสังคมของสภาพระสังฆราชฯ ได้รวบรวมข้อ        

คําสอนของพระศาสนจักรและบทอ่านจากพระคัมภีร์  ที่ช่วยให้เข้าใจความหมาย 

ของการกลับใจให้ลึกซ้ึงย่ิงขึ้น  เพ่ือจะได้ถือศีลอดอาหารโดยมีจิตตารมณ์ที่ถูกต้อง  
เป็นต้นสําหรับปีนี้ซึ่งเป็นปีพระวาจาและปีนักบุญเปาโล พระศาสนจักรกําลังรําพึง
ถึง ท่านเป็นพิเศษในเรื่องของการกลับใจ  เพราะว่าการกลับใจได้เปลี่ยนแปลงชีวิต






ทัง้หมด ของทา่น “เปน็ชวิีตทีม่ไิดม้เีพ่ือตวัเองอกีต่อไป แตม่ชีวิีตเพ่ือพระครสิตเจา้ผู้
สิ้นพระชนม์ และกลับคืนชีพเพ่ือเขา” (2 คร 5: 14-15)

 ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานพระพรแก่บรรดาพระสงฆ์  นักบวช  ครู                   

คําสอน ผู้นําคริสตชน  ตลอดจนบรรดาสัตบุรุษทั้งหลายท่ีพร้อมใจกันถือปฏิบัติกิจ

ใชโ้ทษ บาปอยา่งเครง่ครดัในทกุวันศกุรต์ลอดป ีและเปน็ตน้ในเทศกาลมหาพรตของ

ทุกๆ ปี 

 ประกาศมา ณ วันท่ี 14  กันยายน  2008 วันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

          พระสังฆราช ยอร์ช ยอด  พิมพิสาร

                               ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 สํานักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) จัดพิมพ์ เผย
แพร่สารฉบับนีใ้นโอกาสครบรอบ 30 ป ีเพ่ือขอบคณุพระเจ้าและผู้อปุการคุณ สาํนักงาน
นี้ดําเนินงานภายใต้คณะกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราช คาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย ก่อตั้งโดยพระคาร์ดินัล ไมเก้ิล มีชัย  กิจบุญชู และ คุณพ่อบุญเลิศ  ธารา
ฉัตร ปัจจุบันมี พระสังฆราช ประธาน  ศรีดารุณศีล เป็นประธานฯ
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**สามารถนําไปขยายจํานวนได้ตามต้องการ ไม่สงวนลิขสิทธ์ิ**





กฤษฎีกา  15
“การถือศีลอดอาหาร”

 มาตรา  1253 สภาพระสังฆราชฯ สามารถกําหนดแนวทางพิเศษให้             

ปฏิบัติตามในเรื่องของการถือศีลอดอาหาร  โดยการทํากิจชดเชยใช้โทษบาปอื่นๆ  

เฉพาะอย่างย่ิงการปฏิบัติกิจเมตตาปรานีและปฏิบัติกิจศรัทธาทดแทนการถือ          

ศีลอดอาหารบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้

ข้อกําหนดของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
Particular Norms for Thailand

15 สิงหาคม 1992












1.  ความสํานึกผิดภายใน
 การรู้สาํนึกผิด  การกลับใจใชโ้ทษบาปเปน็ภารกิจหน่ึงของพระเยซูเจา้ (มธ 4 

: 17) และของพระศาสนจกัรท่ีเชือ้เชญิครสิตชนใหส้าํรวจความประพฤตสิว่นตัว ทีบ่าง

ครัง้มผีดิพลาดไป และสง่ผลรา้ยต่อตวัเองตอ่เพ่ือนพ่ีนอ้ง และตอ่พระเจา้  ขอ้คาํสอน

เก่ียวกับการรู้สํานึกผิดมีประวัติสืบทอดมาต้ังแต่ยุคประกาศกโบราณ  ซึ่งให้ความ

สําคัญสูงสุดต่อ  “การกลับใจ  การเปล่ียนแปลงภายใน”  มากกว่า การปฏิบัติกิจใช้

โทษบาปภายนอก  เช่นการโรยเถ้าบนศีรษะ  การนุ่งผา้กระสอบ  การอดอาหาร  และ

การพลีกรรมในรูปแบบอื่นๆ  ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ีไม่น่าจะ ส่งผลดีประการใด ถ้าหาก

จิตใจคนยังมิได้คิดเปลี่ยนแปลงความประพฤติอย่าง แท้จริง  การรู้สํานึกผิดภายใน  

คอืความรูเ้ข้าใจในความผดิบาปทีไ่ดก้ระทํา  รูถึ้งผล กระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่ทกุฝา่ยและ

ต่อพระเจ้าผู้เป็นศูนย์รวมของสรรพสิ่ง การทําผิด ต่อผู้ใดก็เท่ากับทําผิดต่อ พระเจ้า 

ด้วยความรู้สึกสํานึกผิดเช่นน้ี  

กระตุน้เตือนบคุคลคนนัน้ ใหก้ลบั 
คืนสู่พระเจ้าและพระศาสนจักร 

อีกคร้ังหน่ึง  เพ่ือขอขมาโทษ  ขอ

พระเมตตา  ผสมผสานกับ ความ
รู้สึกเป็นทุกข์ใจ และ ความอยาก
เปลี่ยนแปลงแก้ไข ชีวิตใหม่อย่าง

จริงใจ  (Affliction of Spirit and 

Repentance of Heart) เป็นการ
เลิกทําบาป หลีกหนีความชั่วและ
เปน็ปฏปิกัษ ์ตอ่กจิการชัว่รา้ยท่ีได้

กระทํา







2.  ลูกล้างผลาญ พระวรสารนักบุญลูกา 
[ลก 15:1-3,11-32]    
         เป็นนิทานท่ีพระเยซูเจ้าได้ทรงใช้ถ่ายทอด  

“ความหมายของการสํานึกผิด และกลับใจ” 

หัวใจของนิทานเร่ืองนี้คือ  “บิดาผู้ใจเมตตา”  ที่

เคารพในอิสรภาพของบุตร ขอแบ่งสมบัติและ 

ขอละท้ิงบิดาออกไปใช้ชีวิตเสเพล  ซึ่งส่งผล ให้

ตกตํ่าสูญส้ินทุกอย่างกลายเป็นคนเล้ียงสุกร 

และท่ีร้ายกว่าน้ันอาหารสุกรก็ยังไม่มีสิทธ์ิ จะ

รับประทาน  ลูกล้างผลาญคนน้ีเร่ิมคิดได้  สํานึกผิด ลุกข้ึนและเดินทางกลับไปหา

บิดาของตน  บิดาดีใจจัดงานเล้ียงต้อนรับบุตร กลับบ้านให้ชีวิตใหม่  เส้ือตัวใหม่

คืนเกียรติและศักด์ิศรีให้ดังเดิม  ประชาชนที่ สํานึกผิดและกลับใจ  ต่อหน้าพระเจ้า  

เขาก็จะได้รับพระเมตตาแบบเดียวกัน

3. ประเพณีการทํากิจใช้โทษบาป
 เทศกาลเตรียมฉลองปาสกาได้แก่ 40 วัน นับจากวันพุธรับเถ้าจนถึง วัน

เสาร์ศักด์ิสิทธ์ิ   ระลึกถึงการกลับมีชีวิตใหม่ขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ในวันเหล่าน้ี   
บรรดาครสิตชนจะใชเ้วลาเพ่ือไตรต่รองพระธรรมคาํสอน  ทีมุ่ง่ตกัเตือนใหล้ด ละ เลกิ  
ความอธรรมทุกชนิด ที่ทําให้เส่ือมเสียศักดิ์ศรีการเป็นบุตรพระเจ้าและหันกลับมา 

ดําเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร  ซึ่งให้ความสําคัญต่อการภาวนา  พลีกรรม  และ

ให้ทานท่ีเป็นกิจกรรมภายนอกของการกลับใจ
 วันศุกร์ตลอดป ีก็เป็นอกีวันหน่ึงท่ีเป็นประเพณีปฏิบตัมิาต้ังแต่สมยัคริสตชน 
กลุม่แรก  เพราะเป็นวันท่ีพระเยซูสิน้พระชนม์เพ่ือสอนเราให้เข้าใจความจรงิของการ 
เป็นพระเจ้า ก็คือการเสียสละชีวิตเพ่ือรักและรับใช้คนจํานวนมากทุกวันศุกร์บรรดา 

คริสตชนจะจดจําเหตุการณ์ที่พระคริสต์ ได้ถวายพระองค์จนส้ินพระชนม์ บนไม้

กางเขน  เพ่ือเราเองแต่ละคนก็ต้องมีส่วนร่วมในเส้นทางสายเดียวกัน



4. รูปแบบต่างๆของการใช้โทษบาปในชีวิตคริสตชน
 ความสํานึกผิดภายในของคริสตชน  สามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบ  

พระคัมภีร์และบรรดาปิตาจารย์ได้ให้ความสําคัญเฉพาะ 3 รูปแบบ  คือ  การถือศีล

อดอาหาร  การภาวนา  และการทําบุญให้ทาน (ทบต 12 : 8 ; มธ 6 : 1-18)  เพ่ือ

แสดงว่าการกลับใจมีส่วนสัมพันธ์ต่อตนเอง  ความสัมพันธ์กับพระเจ้า  และความ

สมัพนัธ์กับผูอ้ืน่  ดงันัน้  ผูก้ลบัใจควรตอ้ง 1.คนืดกัีบเพ่ือนพ่ีนอ้ง  2.มคีวามเปน็ทุกข์

เสียใจ  3.มีความห่วงกังวลถึงความรอดของเพ่ือนพ่ีน้อง  4.วอนขอความช่วยเหลือ

จากบรรดานักบุญ  5.ปฏิบัติกิจเมตตาซึ่งสามารถ ลบล้างบาปได้ (1 ปต 4 : 8)  สิ่ง

เหล่าน้ีเป็นเครื่องหมายของการสํานึกผิดภายใน การกลับใจในมิติของการคืนดีกับ

พ่ีน้องสามารถทําให้เป็นจริงได้ในชีวิตประจําวัน  โดยให้ความช่วยเหลือคนยากจน  

ป้องกันและปฏิบัติความยุติธรรม  ยอมรับ ข้อบกพร่องของพ่ีน้อง  ตักเตือนพ่ีน้องให้

ดาํเนินชวิีตถูกต้อง  ใหค้าํแนะนําทางจิตใจ  การยอมรับความทุกข์และการเบียดเบียน

อันเน่ืองจากได้กระทําส่ิงท่ีถูกต้อง  โดยถือว่าเป็นการแบกไม้กางเขนของตนทุกวัน 

เพ่ือตดิตามพระเยซูคริสตเจ้า

5. วิธีการช่วยให้ซื่อสัตย์ต่อการทํากิจใช้โทษบาป
 ศาสนาคริสต์ใช้ศีลอภัยบาป  เพ่ือกระตุ้นเตือนคริสตชนให้หมั่นพิจารณา  

มโนธรรมของตนเองถึงวิถีชีวิตที่มีผิดบกพร่องและให้สํานึกผิดกลับใจใหม่เสมอ 

ๆ  เพ่ือทําให้ความสัมพันธ์กับพระเจ้าและกับเพ่ือนมนุษย์ได้รับการฟ้ืนฟูอยู่ตลอด
เวลา...นอกน้ัน  ยังมีศีลมหาสนิทท่ีเช่ือมเราเป็นหน่ึงเดียวกับพระเจ้าโดยอาศัย

ศลีนี ้เราก็ประกาศการ เป็นหน่ึงเดียวกับพระเจ้า  คอืการยอมเสียสละเลือดเน้ือ ของ

ตนเองเพ่ือผูอ้ืน่  “กายของเรามอบแด่ทา่น,  โลหิตของเราหล่ังเพ่ือท่าน”  ฉะน้ันผู้ออก

ไปรับศลีน้ีก็เท่ากับ ประกาศว่า  เราเองจะเดินในวิถีทางของพระเจ้า ดว้ยการเสียสละ
ตนเอง เพ่ือผู้อื่นจะได้รอดปลอดภัย

 วิธีการอ่ืนๆก็ช่วยได้มาก  เช่นการอ่านพระคัมภีร์  หนังสือศรัทธา  การสวด 

ทาํวัตร  บทขา้แตพ่ระบดิาและกิจศรทัธาอ่ืน ๆ  สิง่เหลา่น้ีเปน็อปุกรณช์ว่ยยํ้าเตือน ให้







เราสวมใส่ชีวิตท่ีหมั่นเพียรในธรรม  เดินในท่ีสว่างจะได้รอดพ้น จากบ่วงมารท่ีเป็น

ทั้ง พยศช่ัวท่ีอยู่ภายในตัวตนเอง หรือค่านิยมผิด ๆ ที่สังคมมอบให้  เพราะอวิชชา 

ที่ครอบงําจิตใจคน  ความโลภ  ความโกรธ ความหลง  ซึ่งยากแท้จะแก้ไข

6. จงอดอาหารเเละพลีกรรมเพื่อผู้อ่ืน
 บัญญัติการอดอาหารเเละพลีกรรมในวันบังคับเป็นบัญญัติพระศาสนจักร 

เพ่ือจงูใจ ครสิตชนใหท้าํกิจใชโ้ทษบาป เเละเตรียมจติใจใหบ้รสิทุธ์ิ สาํหรับวนัอาทิตย์ 

ที่จะมาถึง

 บัญญัติพระศาสนจักรมีไว้เ พ่ือช่วย 

ครสิตชน ไดป้ฏบิตัตินไมใ่หต้กตํ่าไป มากกว่า

นี้  เน่ืองจากวิถีชีวิตฝ่ายโลกผลักดันมนุษย์ให้

บริโภค เเละสะสมเอาไว้ สําหรับตนเองเเม้ใช้

ไม่หมด ก็มีความพอใจที่จะครอบครองเอาไว้ 

พฤติกรรมเช่นน้ี สร้างความอดอยากขัดสน 

เเก่บุคคลที่อ่อนด้อยกว่า  ซึ่งขาดสติปัญญา 

เเละกําลังกายในการเเสวงหาปัจจัยพ้ืนฐาน 
สําหรับการดํารงชีวิตประจําวันเเละ เอาชีวิตรอดในสังคมท่ีมีความขัดเเย้งกันเช่น
นี้ พระศาสนจักรจึงตักเตือนคริสตชน ให้รู้จักพอกินพออยู่ด้วยการอดอาหารเเละ
พลีกรรมในวันบงัคับเพ่ือเขาจะได้มสีว่น ทีเ่หลือเเบ่งปนัใหกั้บพ่ีนอ้งทีต่กทกุข์ลาํบาก

อันเป็นเครื่องหมายของ การเชื่อฟังคําสั่ง ของพระเป็นเจ้า เเละ เเสดงความรัก

ต่อพระองค์ นอกจากน้ีภายใต้ เน้ือหนงัของมนุษย์ ยังมีพยศช่ัว เเอบแฝงอยู่ ถึง 7 

ชนิดด้วยกัน ได้เเก่  “ความจองหอง  ความตระหน่ี  ความอุลามก ความอิจฉา 
โลภอาหาร ความโมโห ความเกียจคร้าน” อปุนสิยัเหล่าน้ีทาํให้มนุษยต์กตํ่าด้อย
คุณค่า พระศาสนจักรจึงใช้บทบัญญัตินี้ เพ่ือช่วยคริสตชน ให้รู้จักบังคับตัณหาของ

ตน ให้อยู่ภายใต้อิสรภาพของจิตใจ  คริสตชนเรียนรู้จากพระคัมภีร์ว่าพระเป็นเจ้า

ทรงรักชนชาติอสิราเอลเป็นพิเศษ ทรงเลือกสรรเขาให้เป็นท่ีประทับของพระองค์คอย

ช่วยเขาให้พ้นภัยจากศัตรู ฝ่ายจิตใจเเละศัตรูฝ่ายร่างกายท่ีคอยย่ัวยวนให้บริโภค



เเละให้เเก่งเเย่งชิงดีกัน  วิธีการช่วยของพระองค์คือทรงใช้ประกาศก พระสงฆ์ เเละ

ผู้นําท่ีดีคอยนําทางพวกเขา  วันใดท่ีเขาผิดพลาดไปก็สอนให้เขากลับใจ และใช้

โทษบาปด้วยการถือศีล อดอาหารท้ังคนเเละสัตว์เล้ียง

 ความรักของพระเป็นเจ้าในปัจจุบันได้เเผ่ขยายมาถึงคริสตชนที่ได้รับการ 

คัดเลือกให้เป็นประชากรพิเศษ  ด้วยจิตสํานึกน่ีเองคริสตชนจึงพัฒนาตนเองข้ึน

ใหม่ ให้มีคุณภาพท่ีสบพระทัยพระเป็นเจ้า การอดอาหารเเละพลีกรรมเป็นวิธีหน่ึง

ที่ช่วย ควบคุมความเป็นคริสตชนของเรา มิให้หลงตามจิตตารมณ์โลกท่ีมุ่งแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัว เเละดําเนินชีวิตตามตัณหาฝ่ายตํ่าคริสตชนต้องเป็น ตัวเเทน

ของพระเจ้า ให้ช่วยกระจายทรัพยากรท้ังมวลของธรรมชาติของสังคม เเละของ

ตนเองเเบ่งปันให้เสมอหน้าเเก่ ทุกๆ คน เป็นต้น  คนจนท่ีด้อยโอกาส

   ในสมัยก่อนบัญญัติข้อที่ 2 กําหนดว่า จงอดอาหารเเละอดเน้ือในวันบังคับ 

ทําให้คนคิดว่าการพลีกรรมคือการอดเน้ืออย่างเดียว ทําให้ความหมายของ การพลี

กรรมคับเเคบลง และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการกลับใจ  กลับตัวเข้าหา

พระเป็นเจ้าเเละเพ่ือนพ่ีน้องของตน ดังน้ัน การพลีกรรมท่ีกําหนดให้ ทําพร้อมกัน
ในวันศุกร์ จะต้องเป็นวันเเห่งการ ลด- ละ- เลิก ความชั่วของตนเอง เเละ ของสังคม 

พร้อมกับกําหนดวัตถุประสงค์ เเละวิธีการท่ีจะสลายความช่ัวน้ันให้ สูญหายไป เพ่ือ

เป็นของขวัญมอบเเด่พระเป็นเจ้า เเละเเก่เพ่ือนพ่ีน้องท่ีอยู่ใกล้ชิดกัน การพลีกรรม
จึงมีมิติทั้งส่วนตัวเเละส่วนรวม ช่วยให้ทุกฝ่ายหลุดพ้นจากพันธนาการ ความ
เห็นเเก่ตัว และเดินทางเข้าสู่อิสรภาพเเห่งการเป็นพ่ีน้องกันระหว่างคนดี เเละคน

หลงผิด ระหว่างคนม่ังมีเเละคนอดอยาก  ระหว่างผู้มีอํานาจเเละผู้ต่ําต้อย ที่สุดของ

สังคม เพราะทุก ๆ ฝ่ายมีพระเป็นเจ้าองค์เดียวกันท่ีเป็น บิดาของทุก ๆ คน





บทอ่านจากพระคัมภีร์เรื่องการกลับใจ
เรื่องลูกล้างผลาญและลูกท่ีคิดว่าตนทําดีแล้ว (ลก 15:11-32)
15:11  พระองค์ตรัสว่า “ชายคนหน่ึงมีบุตรชายสองคน

15:12  บตุรคนน้องพูดกับบดิาว่า ̀บดิาเจ้าข้าขอทรัพย์ทีต่กเป็นส่วนของข้าพเจ้าเถิด’  

 บิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทั้งสอง

15:13  ต่อมาไม่ก่ีวัน บุตรคนน้องนั้นก็รวบรวมทรัพย์ทั้งหมดแล้วไปเมืองไกลและ

       ได้ผลาญทรัพย์ ของตนท่ีนั่นด้วยการเป็นนักเลง

15:14  เม่ือใช้ทรัพย์หมดแล้วก็เกิดกันดารอาหารย่ิงนักท่ัวเมืองน้ัน เขาจึงเร่ิมขัดสน

15:15  เขาไปอาศัยอยู่กับชาวเมืองน้ันคนหน่ึง และคนน้ันก็ใช้เขาไปเล้ียงหมูท่ีทุ่งนา

15:16  เขาใคร่จะได้อิ่มท้องด้วยฝักถ่ัวท่ีหมูกินน้ัน แต่ไม่มีใครให้อะไรเขากิน

15:17  เม่ือเขารู้สํานึกตัวแล้วจึงพูดว่า `ลูกจ้างของบิดาเรามีมาก ยังมีอาหารกินอ่ิม 

 และเหลืออีก ส่วนเราจะมาตายเสียเพราะอดอาหาร

15:18  จําเราจะลุกข้ึนไปหาบิดาเรา และพูดกับท่านว่า “บิดาเจ้าข้าข้าพเจ้าได้ทําผิด

 ต่อสวรรค์และทําผิดต่อหน้าท่านด้วย

15:19  ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของท่านต่อไป ขอท่านให้ข้าพเจ้าเป็น

 เหมือนลูกจ้างของท่านคนหน่ึงเถิด”’

บุตรที่หายไปก็กลับมาและความรื่นเริงยินดี
15:20  แล้วเขาก็ลุกข้ึนไปหาบิดาของตน แต่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกล บิดาแลเห็นเขาก็
มีความเมตตา จึงว่ิงออกไปกอดคอจูบเขา
15:21  ฝา่ยบุตรน้ันจึงกล่าวแก่บดิาว่า ̀ บดิาเจ้าข้า ขา้พเจ้าได้ทาํผิดต่อสวรรค์ และ

 ต่อสายตาของท่านด้วย ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ช่ือว่าเป็นลูกของท่านอีกต่อไป

15:22  แต่บิดาส่ังผู้รับใช้ของตนว่า `จงรีบไปเอาเส้ืออย่างดีท่ีสุดมาสวมให้เขา และ

 เอาแหวนมาสวมน้ิวมือ กับเอารองเท้ามาสวมให้เขา

15:23  จงเอาลูกวัวอ้วนพีมาฆ่าเล้ียงกัน เพ่ือความรื่นเริงยินดีเถิด





15:24  เพราะว่าลูกของเราคนน้ีตายแล้ว แต่กลับเป็นอีก หายไปแล้ว แต่ได้พบกันอีก

 เขาท้ังหลายต่างก็เร่ิมมีความร่ืนเริงยินดี

บุตรคนใหญ่เปรียบได้กับพวกฟาริสี
15:25  ฝ่ายบุตรคนใหญ่น้ันกําลังอยู่ท่ีทุ่งนา เม่ือเขากลับมาใกล้บ้านแล้วก็ได้ยินเสียง

 มโหรีและเต้นรํา

15:26  เขาจึงเรียกผู้รับใช้คนหน่ึงมาถามว่า เขาทําอะไรกัน

15:27  ผูร้บัใชจ้งึตอบเขาว่า ‘นอ้งของท่านกลับมาแลว้ และบิดาได้ให้ฆา่ลูกวัวอว้นพี

 เพราะได้ลูกกลับมาโดยสวัสดิภาพ’

15:28  ฝ่ายพ่ีชายก็โกรธไม่ยอมเข้าไป บิดาจึงออกมาชักชวนเขา

15:29  แต่เขาบอกบิดาว่า ‘ดูเถิด ข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติท่านก่ีปีมาแล้ว และมิได้ละเมิด 

 คําบัญชาของท่านสักข้อหน่ึงเลย แม้แต่เพียงลูกแพะสักตัวหน่ึงท่านก็ยังไม่

 เคยให้ข้าพเจ้าเพ่ือจะเล้ียงกันเป็นท่ีรื่นเริงยินดีกับเพ่ือนฝูงของข้าพเจ้า

15:30  แตเ่มือ่ลกูคนน้ีของทา่น ผูไ้ดผ้ลาญสิง่เล้ียงชพีของทา่นโดยคบหญิงโสเภณี 

 มาแล้ว ท่านยังได้ฆ่าลูกวัวอ้วนพีเล้ียงเขา

15:31  บิดาจึงตอบเขาว่า ลูกเอ๋ย เจ้าอยู่กับเราเสมอ และส่ิงของทั้งหมดของเรา 
 ก็เป็นของเจ้า

15:32  แต่สมควรที่เราจะร่ืนเริงและยินดี เพราะน้องของเจ้าคนน้ีตายแล้ว แต่
 กลับเป็นข้ึนอีก  หายไปแล้วแต่ได้พบกันอีก

ประกาศกโยนาห์
1:1  พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงโยนาห์บุตรชายของอามิททัยว่า
1:2  “จงลุกข้ึนไปยังนีนะเวห์นครใหญ่ และร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั้นเหตุ

  ความชั่วของเขาท้ังหลาย ได้ขึ้นมาเบ้ืองหน้าเราแล้ว”





โยนาห์ได้กบฏและขึ้นเรือหนีไป แล้วเกิดพายุใหญ่
1:3  แต่โยนาห์ได้ลุกข้ึนหนีไปยังเมืองทารชิชจากพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ท่านได้

 ลงไปยังเมืองยัฟฟา และพบกําปั่นลําหน่ึงกําลังไปเมืองทารชิช ดังน้ันท่านจึง

 ชําระค่าโดยสาร และข้ึนเรือเดินทางร่วมกับเขาท้ังหลายไปยังเมืองทารชิช

 ให้พ้นจากพระพักตร์พระเยโฮวาห์

1:4  แตพ่ระเยโฮวาห์ทรงขบักระแสลมใหญข่ึน้เหนือทะเล จงึเกิดพายุใหญใ่นทะเล

 นั้น  จนน่ากลัวกําปั่นจะอับปาง

1:5  แล้วบรรดาลูกเรือก็กลัว ต่างก็ร้องขอต่อพระของตน และเขาโยนสินค้าในกําป่ัน 

 ลงในทะเลเพ่ือให้กําป่ันเบาข้ึน แต่โยนาห์เข้าไปข้างในเรือ นอนลงและหลับสนิท

1:6 นายเรือจึงมาหาท่านและกล่าวแก่ท่านว่า “โอ เจ้าคนข้ีเซาเอ๋ย อย่างไรกันน่ี 

 ลุกข้ึนซิจงรอ้งขอต่อพระเจ้าของเจ้า ชะรอยพระเจ้าน้ันจะทรงระลึก ถึงพวกเรา

 บ้าง เราจะได้ไม่พินาศ”

1:7 เขาท้ังหลายก็ชักชวนกันว่า “มาเถอะ ให้เราจับฉลากกัน เพ่ือเราจะทราบว่า

 ใครเป็นต้น เหตุแห่งภัยซึ่งเกิดขึ้นแก่เราน้ี” ดังน้ันเขาก็จับฉลาก ฉลากน้ัน

 ก็ตกแก่โยนาห์
1:8  เขาจึงพูดกับท่านว่า “จงบอกเรามาเถิดว่า ภัยซึ่งเกิดขึ้นแก่เราน้ี ใครเป็น

 ตน้เหตุเจ้าหากินทางไหน และเจ้ามาจากไหน ประเทศของเจ้าชื่ออะไร เจ้า

 เป็นคนชาติไหน”

1:9  และท่านจงึตอบเขาว่า “ขา้พเจ้าเป็นคนฮบีร ูและข้าพเจ้ายําเกรงพระเยโฮวาห์ 
 พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ ผู้ทรงสร้างทะเลและแผ่นดินแห้ง”
1:10  คนท้ังปวงก็กลัวย่ิงนัก จึงถามท่านว่า “ท่านกระทําอะไรเช่นน้ีหนอ” เพราะคน 

 เหล่าน้ัน ทราบแล้วว่า ท่านหลบหนีจากพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะท่านบอก

 แก่เขาเช่นน้ัน

1:11  เขาท้ังหลายจึงกล่าวแก่ท่านว่า “เราควรจะทําอย่างไรแก่ท่าน เพ่ือทะเลจะได้

 สงบลงเพ่ือเรา” เพราะทะเลย่ิงกําเริบมากข้ึนทุกที





ปลามหึมาตัวหน่ึงได้กลืนโยนาห์เข้าไป
1:12  ท่านจึงตอบเขาท้ังหลายว่า “จงจับตัวข้าพเจ้าโยนลงไปในทะเลก็แล้วกันทะเลก็จะสงบ 

 ลงเพ่ือท่าน เพราะข้าพเจ้าทราบอยู่ว่า ท่ีพายุใหญ่เกิดข้ึนแก่ท่าน  เช่นน้ี ก็เน่ืองจาก 

 ตัวข้าพเจ้าเอง”

1:13  ถึงกระน้ันก็ดีพวกลูกเรือก็ช่วยกันตีกรรเชียงอย่างแข็งแรงเพ่ือจะนําเรือ กลับเข้าฝ่ัง 

 แต่ไม่ได้ เพราะว่าทะเลย่ิงกําเริบมากข้ึนต้านเขาไว้

1:14  เพราะฉะน้ันเขาจึงร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ 

 ท้ังหลายขอวิงวอนต่อพระองค์ ขออย่าให้พวกข้าพระองค์พินาศ เพราะชีวิตของ 

 ชายผู้น้ีเลย ขออย่าให้โทษของการทําให้โลหิตท่ีไร้ความผิดตกมาเหนือข้าพระองค์  

 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์ได้ทรงกระทําส่ิงท่ี พระองค์ทรงพอพระทัย

1:15  เขาจึงจับโยนาห์ทิ้งลงไปในทะเล ความปั่นป่วนในทะเลก็สงบลง

1:16 คนเหล่าน้ันก็ยําเกรงพระเยโฮวาห์ย่ิงนัก เขาท้ังหลายก็ถวายสัตวบูชาแด่ 

 พระเยโฮวาห์และปฏิญาณตัวไว้

1:17  และพระเยโฮวาห์ทรงกําหนดให้ปลามหึมาตัวหน่ึงกลืนโยนาห์เข้าไป โยนาห์

 ก็อยู่ในท้องปลานั้นสามวันสามคืน

โยนาห์อธิษฐานและได้รอดพ้นไป
2:1  แล้วโยนาห์ก็อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจากภายในท้องปลาน้ัน

2:2  ว่า “ในคราวท่ีข้าพระองค์ตกทุกข์ได้ยาก ข้าพระองค์ร้องทุกข์ต่อพระเยโฮวาห์ และ
 พระองค์ทรงสดับข้าพระองค์ ข้าพระองค์ร้องทูลจากท้องของนรก และ พระองค์
 ทรงฟังเสียงข้าพระองค์

2:3  เพราะพระองค์ทรงเหว่ียงข้าพระองค์ลงไปในท่ีลึกในท้องทะเล และนํ้าก็ท่วมล้อมรอบ

 ข้าพระองค์ไว้ บรรดาคล่ืนและระลอกของพระองค์ท่วม ข้าพระองค์แล้ว
2:4  ข้าพระองค์จึงทูลว่า `ข้าพระองค์ถูกเหว่ียงให้พ้นจากสายพระเนตรของพระองค์ 
 แต่ข้าพระองค์จะเงยหน้าดูพระวิหารบริสุทธ์ิของพระองค์ได้อีก’

2:5  น้ําก็ท่วมมิดข้าพระองค์ คือถึงจติใจข้าพระองค์ ที่ลึกก็อยู่รอบตัวข้าพระองค์ 

 สาหร่ายทะเลก็พันศีรษะข้าพระองค์อยู่





2:6  ข้าพระองค์ลงไปยังท่ีรากแห่งภูเขาท้ังหลาย แผ่นดินกับดาลประตูปิดก้ันข้าพระองค์ 

 ไว้เป็นนิตย์ แต่กระน้ันก็ดี โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ ข้าพระองค์ พระองค์ 

 ยังทรงนําชีวิตของข้าพระองค์ข้ึนมาจากความเป่ือยเน่า

2:7 เม่ือจิตใจอ่อนเพลียไปในตัวของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ระลึกถึงพระเยโฮวาห์

 และ คําอธิษฐานของข้าพระองค์มาถึงพระองค์ เข้าสู่พระวิหารบริสุทธ์ิของพระองค์

2:8  บรรดาผู้ที่แสดงความนับถือต่อพระเทียมเท็จ ย่อมสละทิ้งพระเมตตาเสีย

2:9  แต่ข้าพระองค์จะถวายสัตวบูชาแด่พระองค์ พร้อมด้วยเสียงโมทนาพระคุณ 

 ข้าพระองค์ปฏิญาณไว้อย่างไร ข้าพระองค์จะทําตามคําปฏิญาณอย่างน้ัน การท่ี 

 ช่วยให้รอดน้ันเป็นของพระเยโฮวาห์”

2:10  และพระเยโฮวาห์ตรัสสั่งปลาน้ัน มันก็สํารอกโยนาห์ออกไว้บนแผ่นดินแห้ง

พระเจ้าทรงเรียกโยนาห์อีก โยนาห์ประกาศและคนนีนะเวห์กลับใจ
3:1  แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงโยนาห์เป็นคํารบสองว่า

3:2  “จงลุกข้ึนไปยังนีนะเวห์นครใหญ่ และประกาศข่าวแก่เมืองน้ันตามท่ีเราบอกเจ้า”

3:3  ดังน้ันโยนาห์จึงลุกข้ึนไปยังนีนะเวห์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ฝ่ายนีนะเวห์ 

 เป็นนครใหญ่โตมากทีเดียว ถ้าจะเดินข้ามเมืองก็กินเวลาสามวัน

3:4  โยนาห์ต้ังต้นเดินเข้าไปในเมืองได้ระยะทางเดินวันหน่ึง และท่านก็ร้องประกาศ 
 ว่า “อีกส่ีสิบวัน นีนะเวห์จะถูกควํ่า”

3:5  ฝ่ายประชาชนนครนีนะเวห์ได้เช่ือพระเจ้า เขาประกาศให้อดอาหาร  และสวมผ้า 

 กระสอบ ต้ังแต่ผู้ใหญ่ท่ีสุดถึงผู้น้อยท่ีสุด
3:6  กิตติศัพท์น้ีลือไปถึงกษัตริย์นครนีนะเวห์ พระองค์ทรงลุกข้ึนจากพระท่ีน่ังทรง 
 เปล้ืองฉลองพระองค์ออกเสีย ทรงสวมผ้ากระสอบแทน และประทับบนกองข้ีเถ้า

3:7  พระองค์ทรงออกพระราชกฤษฎีกา ประกาศไปท่ัวนครนีนะเวห์ โดยอํานาจ 

 กษัตริย์ และบรรดาขุนนางท้ังหลายว่า “คนหรือสัตว์ ไม่ว่าฝูงสัตว์ใหญ่หรือ 

 ฝูงสัตว์เล็ก ห้ามล้ิมรสส่ิงใดๆ อย่าให้กินอาหาร อย่าให้ด่ืมนํ้า
3:8  ให้ท้ังคนและสัตว์นุ่งห่มผ้ากระสอบ ให้ต้ังจิตต้ังใจร้องทูลต่อพระเจ้า เออ 
 ให้ทุกคนหันกลับเสียจากการประพฤติช่ัว และเลิกการทารุณซ่ึงมือเขากระทํา

3:9  ใครจะรู้ได้พระเจ้าอาจจะทรงกลับและเปล่ียนพระทัย คลายจากพระพิโรธ




 อันรุนแรง  เพ่ือว่าเราจะมิได้พินาศ”

3:10  เม่ือพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทําของเขาแล้วว่า เขากลับไม่ประพฤติช่ัว 

 ต่อไป พระเจ้าก็ทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษตามท่ีพระองค์ตรัสไว้ และ พระองค์

 ก็มิได้ทรงลงโทษเขา

โยนาห์โกรธ
4:1  เหตุการณ์นี้ไม่เป็นท่ีพอใจโยนาห์อย่างย่ิง และท่านโกรธ

4:2  ท่านจึงอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เม่ือข้าพระองค์

 ยังอยู่ในประเทศของข้าพระองค์ ข้าพระองค์พูดแล้วว่า จะเป็นไป  เช่นน้ีมิใช่หรือ

 น่ีแหละ เป็นเหตุให้ข้าพระองค์ได้รีบหนีไปยังเมืองทารชิช  เพราะข้าพระองค์

 ทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงกอปรด้วยพระคุณ และทรงพระกรุณา 

 ทรงกร้ิวช้าและบริบูรณ์ด้วยความเมตตา และทรงกลับ พระทัยไม่ลงโทษ

4:3  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะฉะน้ันบัดน้ี ขอพระองค์ทรงเอาชีวิตของข้า

 พระองค์ไปเสีย เพราะว่าข้าพระองค์ตายเสียก็ดีกว่าอยู่”

พระเจ้าทรงสอนและว่ากล่าวโยนาห์
4:4  และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “การท่ีเจ้าโกรธเช่นน้ีดีอยู่หรือ”
4:5  แล้วโยนาห์ก็ออกไปนอกนคร น่ังอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองน้ัน และท่านทําเพิง

 ไว้เป็นท่ีท่านอาศัย ท่านน่ังอยู่ใต้ร่มเพิงคอยดูเหตุการณ์  อันจะเกิดข้ึนกับนครน้ัน

4:6  และพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงกําหนดให้ต้นละหุ่งต้นหน่ึงงอกข้ึนมาเหนือโยนาห์  

 ให้เป็นท่ีกําบังศีรษะของท่าน เพ่ือให้บรรเทาความร้อนรุ่มกลุ้มใจใน เร่ืองน้ี เพราะเหตุ
 ต้นละหุ่งต้นน้ีโยนาห์จึงมีความยินดีย่ิงนัก
4:7  แต่ในเวลาเช้าวันรุ่งข้ึน พระเจ้าทรงกําหนดให้หนอนตัวหน่ึงมากัดกินต้นละหุ่ง 
 ต้นน้ันจนมันเห่ียวไป

4:8  ตอ่มาเม ือ่ดวงอาทติย์ข ึน้แล้ว พระเจ้าทรงกาํหนดใหล้มตะวนัออกท ีร่อ้นผากพดั

 มา และแสงแดดก็แผดลงบนศีรษะของโยนาห์จนท่านอ่อนเพลียไป และท่าน

 นึกปรารถนาในใจท่ีจะตายเสีย จึงทูลขอว่า “ให้ข้าพระองค์ตายเสียก็ดีกว่าอยู่”





4:9  แต่พระเจ้าตรัสกับโยนาห์ว่า “ที่เจ้าโกรธเพราะต้นละหุ่งน้ันดีอยู่แล้วหรือ”  

 ท่านทูลว่า “ที่ข้าพระองค์โกรธถึงอยากตายน้ีดีแล้วพระเจ้าข้า”

4:10  และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เจ้าสงสารต้นละหุ่งน้ัน ซ่ึงเจ้ามิได้ลงแรงปลูก หรือ มิได้

 กระทําให้มันเจริญ มันงอกเจริญข้ึนในคืนเดียว แล้วก็ตายไปในคืนเดียว ดุจกัน

4:11 ไม่สมควรหรือท่ีเราจะไว้ชีวิตเมืองนีนะเวห์นครใหญ่น้ัน ซ่ึงมีพลเมืองมากกว่า 

 หน่ึงแสนสองหม่ืนคน ผู้ไม่ทราบว่าข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้าย และ มีสัตว์

 เล้ียง เป็นอันมากด้วย”

กลับใจหรือพินาศ (ลูกา)
13:1  ขณะน้ัน มีบางคนอยู่ที่นั่นเล่าเร่ืองชาวกาลิลี ซึ่งปีลาตเอาโลหิตของเขาระคน

 กับเครื่องบูชาของเขา ให้พระองค์ฟัง

13:2  พระเยซูจงึตรัสตอบเขาว่า “ทา่นท้ังหลายคิดว่าชาวกาลิลเีหล่าน้ันเป็นคนบาป 

 ย่ิงกว่าชาวกาลิลีอื่นๆท้ังปวง เพราะว่าเขาได้ทุกข์ทรมานอย่างน้ันหรือ

13:3  เราบอกท่านท้ังหลายว่า มิใช่ แต่ถ้าท่านท้ังหลายมิได้กลับใจเสียใหม่  ก็จะ

 ต้องพินาศเหมือนกัน

13:4  หรือสิบแปดคนนั้นซึ่งหอรบที่สิโลอัมได้พังทับเขาตายเสียน้ัน ท่านท้ังหลาย
 คิดว่าเขาเป็นคนบาปย่ิงกว่าคนท้ังปวงท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มหรือ

13:5  เราบอกท่านท้ังหลายว่า มิใช่ แต่ถ้าท่านท้ังหลายมิได้กลับใจเสียใหม่จะต้อง

 พินาศเหมือนกัน”





คําอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อท่ีไร้ผล (อสย 5:1-7; มธ 21:18-20)
13:6  พระองค์ตรัสคําอุปมาต่อไปนี้ว่า “คนหน่ึงมีต้นมะเด่ือต้นหน่ึงปลูกไว้ใน

 สวนองุ่นของตน และเขามาหาผลท่ีต้นน้ันแต่ไม่พบ

13:7  เขาจึงว่าแก่คนท่ีรักษาสวนองุ่นว่า `ดูเถิด เรามาหาผลท่ีต้นมะเด่ือนี้ได้สามปี

 แล้ว แต่ไม่พบ จงโค่นมันเสีย จะให้ดินรกไปเปล่าๆทําไม’

13:8  แต่ผู้รักษาสวนองุ่นตอบเขาว่า นายเจ้าข้า ขอเอาไว้ปีนี้อีก ให้ข้าพเจ้า 

 พรวนดิน เอาปุ๋ยใส่

13:9  แล้วถ้ามันเกิดผลก็ดีอยู่ ถ้าไม่เกิดผล ภายหลังท่านจงโค่นมันเสีย

ความบาปยิ่งใหญ่ของดาวิด (2 ซามูแอล 11 : 1-27)
11:1  และอยู่มาพอสิ้นปีแล้วเม่ือบรรดากษัตริย์ยกกองทัพออกไปรบ ดาวิดทรงใช้

 โยอาบพร้อมกับพวกข้าราชการและอิสราเอลท้ังหมด เขาไปกวาดล้างคน 

 อัมโมนและล้อมเมืองรับบาห์ไว้ แต่ดาวิดประทับที่เยรูซาเล็ม

11:2  อยู่มาเวลาเย็นวันหน่ึงเมื่อดาวิดทรงลุกข้ึนจากพระแท่น และดําเนินอยู่บน

 ดาดฟ้าหลังคาพระราชวัง ทอดพระเนตรจากหลังคาเห็นผู้หญิงคนหน่ึง  

 อาบน้ําอยู่ หญิงคนน้ันสวยงามมาก
11:3  ดาวิดทรงใช้คนไปไต่ถามเร่ืองผู้หญิงคนน้ัน คนหน่ึงมากราบทูลว่า “หญิงคนน้ี 
 ช่ือบัทเชบา บุตรสาวของเอลีอัม ภรรยาของอุรีอาห์คนฮิตไทต์มิใช่ หรือพ่ะย่ะค่ะ”
11:4  ดาวิดก็ทรงใช้ผู้สื่อสารไปรับนางมา นางก็มาเฝ้าพระองค์ แล้วพระองค์ทรง

 ร่วมหลับนอนกับนาง พอดีนางได้ชําระตัวให้สิ้นมลทินของนางแล้ว  แล้ว

 นางก็กลับไปเรือนของตน
11:5  ผู้หญิงน้ันก็ต้ังครรภ์ นางจึงใช้คนไปกราบทูลดาวิดว่า “หม่อมฉันต้ังครรภ์แล้ว”
11:6  ดาวิดทรงใชค้นไปบอกโยอาบว่า “จงสง่อรุอีาห์คนฮติไทต์มาให้เรา” โยอาบก็
 ส่งตัวอุรีอาห์ไปให้ดาวิด

11:14  ต่อมาครั้นรุ่งเช้าดาวิดทรงอักษรถึงโยอาบและทรงฝากไปในมือของอุรีอาห์





11:15  ในลายพระหัตถ์น้ันว่า “จงต้ังอุรีอาห์ให้เป็นกองหน้าเข้าสู้รบตรงท่ีดุเดือด 

 ท่ีสุดแล้วล่าทัพกลับเสีย เพ่ือให้เขาถูกโจมตีให้ตาย”

11:26  เม่ือภรรยาของอุรีอาห์ได้ยินข่าวว่าอุรีอาห์สามีของตนส้ินชีวิตแล้วนางก็

 ครํ่าครวญด้วยเร่ืองสามีของนาง

11:27  เมือ่ส้ินการไว้ทกุข์แลว้ดาวิดก็สง่คนไปให้พานางมาท่ีพระราชวัง และนางก็ได้

 เป็นมเหสีของพระองค์ ประสูติโอรสองค์หน่ึงให้พระองค์ แต่สิ่งซึ่งดาวิดทรง

 กระทําน้ันไม่เป็นท่ีพอพระทัยพระเยโฮวาห์

ดาวิดกลับใจเสียใหม่ (2 ซามูแอล 12 : 1-15)
12:1 พระเยโฮวาห์ทรงใช้ให้นาธันไปหาดาวิด นาธันก็ไปเข้าเฝ้าและกราบทูล 

 พระองค์ว่า “ในเมืองหน่ึงมีชายสองคน คนหน่ึงมั่งมี อีกคนหน่ึงยากจน

12:2  คนมั่งมีนั้นมีแพะแกะและวัวเป็นอันมาก

12:3  แต่คนจนน้ันไม่มีอะไรเลย เว้นแต่แกะตัวเมียตัวเดียวท่ีเขาซ้ือมาซึ่งเขาเล้ียงไว้ 

 และอยู่กับเขา มันได้เติบโตข้ึนพร้อมกับบุตรของเขากินอาหาร ร่วมและด่ืม

 นํ้าถ้วยเดียวกับเขา นอนในอกของเขา และเป็นเหมือนบุตรสาวของเขา
12:4  ฝ่ายคนม่ังมีคนน้ันมีแขกคนหน่ึงมาเย่ียม เขาเสียดายท่ีจะเอาแพะแกะ หรือ 

 วัวของตนมาทําอาหารเล้ียงคนท่ีเดินทางมาเย่ียมน้ัน    จึงเอาแกะตัวเมียของ

 ชายคนจนน้ันเตรียมเป็นอาหารให้แก่ชายท่ีมาเย่ียมตน”
12:5  ดาวิดกริ้วชายคนนั้นมาก และรับสั่งแก่นาธันว่า “พระเยโฮวาห์ทรง
 พระชนม์ อยู่แน่ฉันใด ผู้ชายท่ีกระทําเช่นน้ันจะต้องตายแน่
12:6  และจะต้องคืนแกะให้สี่เท่า เพราะเขาได้กระทําอย่างน้ี  และเพราะว่าเขา 

 ไม่มีเมตตาจิต”

12:7  นาธันจึงทูลดาวิดว่า “พระองค์นั่นแหละคือชายคนน้ัน พระเยโฮวาห์พระเจ้า
 แห่งอิสราเอลตรัสดังน้ีว่า `เราได้เจิมตั้งเจ้าไว้ให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล
 และเราช่วยเจ้าให้พ้นจากมือของซาอูล

12:8  และเราได้มอบวงศ์วานเจ้านายของเจ้าให้แก่เจ้า และได้มอบภรรยาเจ้านายของ 

 






 เจ้าไว้ในอกของเจ้า และมอบวงศ์วานอิสราเอลและวงศ์วานยูดาห์ ให้แก่

 เจ้า ถ้าเท่าน้ียังน้อยไป เราจะเพ่ิมให้อีกเท่าน้ี

12:9 ทําไมเจ้าดูหมิ่นพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์กระทําชั่วในสายพระเนตรของ

 พระองค์ เจ้าได้ฆ่าอุรีอาห์คนฮิตไทต์เสียด้วยดาบ เอาภรรยาของเขามาเป็น

 ภรรยาของตน และได้สังหารเขาเสียด้วยดาบของคนอัมโมน

12:10 เพราะฉะนั้นบัดนี้ดาบนั้นจะไม่คลาดไปจากราชวงศ์ของเจ้า เพราะเจ้าได้

 ดูหม่ินเราเอาภรรยาของอุรีอาห์คนฮิตไทต์มาเป็นภรรยาของเจ้า’

12:11 พระเยโฮวาห์ตรัสดังน้ีว่า `ดูเถิด เราจะให้เหตุร้ายบังเกิดขึ้นกับเจ้าจาก

 ครัวเรือนของเจ้าเอง และเราจะเอาภรรยาของเจ้าไปต่อหน้าต่อตาเจ้ายกไป

 ให้แก่เพ่ือนบ้านของเจ้า ผู้นั้นจะนอนร่วมกับภรรยาของเจ้าอย่างเปิดเผย

12:12  เพราะเจ้าทําการน้ันอย่างลับๆ แต่เราจะกระทําการน้ีต่อหน้าอิสราเอลท้ังสิ้น

 และอย่างเปิดเผย

12:13  ดาวิดจึงรับสั่งกับนาธันว่า “เรากระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์แล้ว” และ

 นาธันกราบทูลดาวิดว่า “พระเยโฮวาห์ทรงให้อภัยบาปของพระองค์แล้ว 

 พระองค์จะไม่ถึงแก่มรณา

12:14  อย่างไรก็ตาม เพราะด้วยการกระทําน้ีพระองค์ได้ให้พวกศัตรูของ

 พระเยโฮวาห์ มีโอกาสเหยียดหยามได้ ราชบุตรท่ีจะประสูติมาน้ัน 
 จะต้องสิ้นชีวิต”
12:15  แล้วนาธันก็กลับไปยังบ้านของตน แล้วพระเยโฮวาห์ทรงกระทําแก่บุตร 
 ซึ่งภรรยาของอุรีอาห์บังเกิดกับดาวิด และพระกุมารน้ันก็ประชวรหนัก





  “อคัรสาวกองค์ที ่13” ให้พระเยซูเจา้ ทรง

เป็นศูนย์กลางชีวิต ของท่านหลังจากการกลับใจ 

ไปหาพระคริสตเจ้า และกลายเป็น “แบบอย่าง

ย่ิงใหญ่ที่สุดของความพากเพียร”

  ระหว่างท่ีพระสันตะปาปาทรงปรากฏ 

พระองค์ต่อสาธารณชน เมื่อวันพุธท่ี 25 ตุลาคม 

2006 พระองค์ทรงรําพึงถึงนักบุญเปาโลว่าดังน้ี

  “พ่ีน้องชายหญิงท่ีรักท้ังหลาย นักบุญ

ลกูาบอกเราว่านามเดิมของท่านคือ เซาโล (เทียบ กจ 

7:58; 8:1)  หรอืเรยีกเป็นภาษาฮีบรวู่า เซาโล (เทียบ 

กจ 9:14, 17; 22:7, 13; 26:14) เชน่เดียวกับ กษตัรย์ิ

ซาอูล (เทียบ กจ 13:21) และท่านเป็นชาวยิว ทีย้่ายถ่ินฐาน เน่ืองจากเมืองทาร์ซสั ตัง้
อยู่ระหว่างอนาโตเลีย และซีเรีย

 ท่านเดินทางไปท่ีกรุงเยรูซาเล็ม เพ่ือศึกษาแก่นแท้ของกฎหมายของโมเสส 

โดยเจริญรอยตามกามาลิเอล (เทียบ กจ 22:3) นอกจากน้ี ยังไดเ้รียนรู้อาชพี คอืเปน็
ชา่งทํากระโจม (เทียบ กจ 18:3) ซึง่ในภายหลังไดช้ว่ยให้ทา่น หาเล้ียงชพีด้วยตนเอง 
โดยไม่เป็นภาระแก่พระศาสนจักร (เทียบ กจ 20:34; 1คร 4:12; 2คร 12:13)

 ท่านต้องการรู้จักชุมชนที่เรียกตนเองว่าศิษย์ของพระเยซูเจ้า คนเหล่า

นี้ ช่วยให้ท่านได้รู้จักศาสนาใหม่ หรือที่เรียกกันว่า “วิถีทาง” ใหม่ ที่ไม่ได้ถือว่า

กฎ ของพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง แต่เป็นองค์พระเยซูเจ้า ผู้ทรงถูกตรึงกางเขน

และฟ้ืนคืนชีพ ผู้บัดนี้ได้ถูกนําไปเชื่อมโยงกับการยกบาป ในฐานะชาวยิวท่ีเคร่ง





ศาสนา สารข้อนี้เป็นสิ่งท่ี ยอมรับไม่ได้และถึงกับเป็นท่ีสะดุด ท่านจึงถือเป็นหน้าท่ี

ที่จะต้องเบียดเบียนศิษย์ ของพระคริสตเจ้า แม้แต่ศิษย์ที่อยู่นอกกรุงเยรูซาเล็ม

  บนถนนสู่ดามสักัส เมือ่ ตน้ทศวรรษท่ี 30 

แห่งคริสตกาล ท่านได้เล่าว่า “พระคริสตเจ้าทรง 

ทาํให้ขา้พเจ้าเป็นของพระองค์” (ฟป 3:12) นกับุญ

ลกูาเล่าเหตุการณ์อย่างละเอียด เชน่ แสงสว่างของ

พระคริสตเจ้าผู้ทรงฟ้ืนคืนชีพได้  สัมผัสท่านและ

เปล่ียนชีวิตของท่านอย่างไร แต่ในจดหมายของ

ท่านเอง ท่านกลับพูดถึงแก่นสาร และมิได้พูดถึง

ภาพนิมิต (เทียบ 1คร 9:1) แต่พูดถึงการส่องสว่าง 

(เทียบ 2 คร 4:6) และเหนืออื่นใด ท่านกล่าวถึงการเผยแสดง และกระแสเรียกให้มา

พบกับ พระผู้ทรงฟ้ืนคืนชีพ (เทียบ กท 1:15-น)

 อนัท่ีจรงิ ทา่นเรียกตนเองอย่างชดัเจนว่า “อคัรสาวกโดยกระแสเรียก” (เทียบ 
รม 1:1; 1คร 1:1) หรือ “อัครสาวกตามพระประสงค์ของพระเจ้า” (2คร 1:1; คส 1:1) 
เสมือนจะยํ้าว่าการกลับใจของท่านไม่ได้เกิดจากพัฒนาการทางความคิดหรือการ
ไตร่ตรองใดๆ แต่เป็นผลมาจากการแทรกแซงของพระเจ้า ซึ่งเป็นพระหรรษทานที่

ไม่ได้คาดคิดมาก่อน

 นับแต่นั้นมา ทุกสิ่งที่ท่านคิดว่ามีค่า ได้กลายเป็นความสูญเสีย และสิ่ง
ปฏิกูล (เทียบ ฟป 3:7-10) และนับจากเวลาน้ัน ท่านได้ทุ่มเทกําลังท้ังหมดเพ่ือรับใช้ 
พระเยซูคริสตเจ้าและพระวรสารของพระองค์เท่าน้ัน ทั้งชีวิตของท่านจะเป็นอัคร

สาวก ผูต้อ้งการเป็น “ทกุส่ิงสาํหรับทกุคน” (1 คร 9:82) โดยไม่ยึดเหน่ียวส่ิงใดไว้เลย

 ข้อความนี้สอนบทเรียนสําคัญว่า สิ่งสําคัญคือการให้พระเยซูคริสตเจ้า

เป็น ศูนย์กลางของชีวิตของเรา เพ่ือให้อัตลักษณ์ของเราถูกตราไว้ด้วยการพบ และ





ความสนทิสัมพนัธ์กับพระครสิตเจา้ และกับพระวาจาของพระองค ์ภายใตแ้สงสวา่ง

ของพระองค์ คุณค่าอื่นท้ังหมดจะถูกเรียกคืนมา และชําระให้บริสุทธ์ิ จากท่ีเคยเป็น

ของเสีย อกีบทเรียนหน่ึงท่ีไดจ้ากนักบุญเปาโล คอืการแพร่ธรรม ของท่านครอบคลุม

อาณาเขตกว้างขวาง ท่านรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเร่ืองยาก ที่คนต่างศาสนาและ

คนไม่มีศาสนาจะมารู้จักพระเจ้า ผู้ทรงเสนอความรอดให้แก่ทุกคน โดยไม่ละเว้น

ผู้ใดเลย โดยผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงถูกตรึงกางเขนและฟ้ืนคืนชีพ ท่านจึง

อุทิศตนเผยแพร่พระวรสาร ซึ่งแปลความหมายตรงตัวได้ว่า “ข่าวดี” เพ่ือประกาศถึง

พระหรรษทานท่ีจะนํามนุษย์มาคืนดีกับพระเจ้า กับตนเอง และผู้อื่น

การประกาศพระวรสาร การเป็นพยานและมรณสักขี
  นับจากวินาทีแรกท่าน

ได้เข้าใจแล้วว่า นี่คือความเป็น

จริงท่ีไม่ได้เก่ียวข้อง เพียงชาวยิว

หรือมนุษย์กลุ่มใด โดยเฉพาะ แต่

มีคุณค่าเป็นสากล และเก่ียวข้อง
กับทุกคนเพราะ พระเจ้าทรงเป็น

พระเจ้าของทุกคน

  การเดินทางของท่าน
เร่ิมต้นจาก พระศาสนจักรอันทิ
โอกในซีเรีย ที่ซึ่งพระวรสาร ได้
ถูกประกาศ เป็นครั้งแรกแก่ชาว

กรีก และเปน็ สถานท่ีซึง่ผูท้ีเ่ชือ่ใน

พระคริสต์ ถูกขนานนามว่า “คริสตชน” (เทียบ กจ 11:20, 26) เป็นคร้ังแรก

 จากที่นั่น ท่านเดินทางไปไซปรัสเป็นแห่งแรก จากนั้นก็ไปเยือนภูมิภาคต่าง 

ๆ ของเอเชียน้อย (ปิสิเดีย ลาโกเนีย กาลาเทีย) ในเวลาต่าง ๆ กันหลังจากน้ัน จึงไป

ยังทวีปยุโรป (มาซีโดเนีย กรีก) เมืองที่สําคัญท่ีสุดคือ เอเฟซัส ฟิลิปปี เธสะโลนิกา 





โครินธ์ เบรีอา เอเธนส์ และมีเลตัส

 งานแพร่ธรรมของนักบุญเปาโลไม่ได้ปราศจากอุปสรรค แต่ท่านเผชิญกับ

อุปสรรค เหล่าน้ีด้วยความกล้าหาญอันเกิดจากความรักต่อพระคริสตเจ้า ท่าน

เล่าว่าท่าน “ลําบากตรากตรํา... ถูกจองจํา... ถูกโบยตี... ต้องเผชิญกับความตาย

หลายคร้ัง ข้าพเจ้าถูกทหารโรมันเฆี่ยน

ตีสามครั้ง ถูกขว้างด้วยหินหน่ึงคร้ัง เรือ

อบัปางสามครัง้ ลอยคออยู่กลางทะเลหน่ึง

วันกับหนึ่งคืน ข้าพเจ้าต้องเดินทางเสมอ 

ต้องเผชิญ อันตรายในแม่น้ํา อันตราย

จากโจรผู้ร้าย อันตรายจากเพ่ือนร่วมชาติ  

อันตรายจาก คนต่างชาติ อันตรายใน

เมือง อันตรายในถ่ิน ทุรกันดาร อันตราย

ในทะเล อนัตรายจากพ่ีนอ้งทรยศ ขา้พเจ้า

ต้องทํางานเหน็ดเหน่ือย ลําบากตรากตรํา 

อดนอนบ่อย ๆ ต้องหิวกระหาย ต้องอด

อาหารหลายคร้ัง ต้องทนหนาว ไม่มีเส้ือผ้าสวมใส่ นอกจากส่ิงเหล่าน้ี แล้วข้าพเจ้า
ยังถูกบีบคั้นทุกวันน่ันคือเป็นห่วง พระศาสนจักรทุกแห่ง” (2 คร 11:23-28)

 ข้อความหน่ึงในจดหมายถึงชาวโรม (เทียบ 15:24, 28) ท่านเสนอว่า จะเดิน

ทางต่อไปให้ถึงสเปน ถึงดินแดนตะวันตกไกล เพ่ือประกาศพระวรสารทุกแห่ง จนถึง
ปลายแผ่นดินโลก เราจะไม่ยกย่องชื่นชมบุรุษเช่นน้ีได้อย่างไร? เราจะไม่ขอบคุณ 
พระเจ้าท่ีทรงประทานอัครสาวกผู้สูงส่งเช่นน้ีได้อย่างไร?

 เห็นได้ชัดว่าท่านคงจะไม่สามารถเผชิญหน้ากับอุปสรรคเหล่าน้ี และ

สถานการณ์ที่บีบคั้นในบางครั้งได้ ถ้าท่านไม่มีเหตุผลที่ทรงคุณค่าอย่างย่ิง ซึ่งเมื่อ

เทียบกันแล้ว ย่อมไม่มีข้อจํากัดใดที่จะถือได้ว่าเป็นข้อจํากัดที่ไม่สามารถเอาชนะ





ได้ เราทราบดีว่า สําหรับนักบุญเปาโล เหตุผลนี้คือพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ที่ท่านเขียน

ถึงว่า “เพราะความรักของพระคริสตเจ้าผลักดัน เรา ... เพ่ือผู้มชีวิีตจะได้ไมม่ชีวิีตเพ่ือ 

ตนเองอีกต่อไปแต่มีชีวิตเพ่ือพระองค์ 

ผู้ได้สิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนชีพ 

เพ่ือเขา” (2คร 5:14-15) เพ่ือเรา และ

เพ่ือทุกคน

 อันท่ีจริงท่านอัครสาวกได้หลั่ง 

โลหิต เป็นพยานยืนยันความเช่ือ ภาย

ใต้การปกครองของจักรพรรดิเนโรใน

กรุงโรมนี้เอง ที่ซึ่งเราได้เก็บรักษา และ

แสดงความเคารพต่อศพของท่าน พระ

สันตะปาปาคลีเมนต์ แห่งโรม ผู้ทรง

ดํารงตําแหน่ง ก่อนข้าพเจ้าในสันตะ

สํานักน้ี ทรงเขียนถึงท่านในช่วงท้าย 

ของศตวรรษท่ีหน่ึงว่า “เน่ืองจากความ
รษิยาและความขัดแย้ง เปาโลจึงตอ้งแสดง ใหเ้ราเห็นว่าเราจะได้รบัรางวัลตอบแทน
ความอดทนได้อย่างไร ... หลังจากได้เทศน์สอน เร่ืองความยุติธรรมให้แก่ทุกคนใน

โลกและหลังจากได้ไปจนถึงสุดขอบเขตของ โลกตะวันตกแล้ว  ท่านจึงได้ทนรับ
มรณสักขีกรรมเบ้ืองหน้า ฝ่ายปกครองทางการเมือง ด้วยวิธีนี้ท่านได้จากโลกน้ีและ

บรรลุถึงสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ และกลายเป็นแบบอย่าง อันย่ิงใหญ่ของความพากเพียร” 

(To the Corinthians, 5)

 ขอใหพ้ระเจ้าทรงชว่ยเราใหป้ฏบิตัติามคาํขอรอ้งทีท่า่นอคัรสาวกกลา่ว ไวใ้น
จดหมายของท่านว่า “จงยึดถือข้าพเจ้าเป็นแบบอย่าง เหมือนกับที่ข้าพเจ้า ยึดถือ

พระคริสตเจ้าเป็นแบบอย่างเถิด” (1 คร 11:1)





 ดว้ยการยอมจาํนนโดยส้ินเชงิตอ่ความรกัของพระเยซคูรสิตเจา้ นกับญุเปาโล 

จงึกลายเป็นมนษุยค์นใหมท่ีไ่มไ่ดด้าํรงชวิีตเพ่ือตนเองอกีต่อไป แตเ่พ่ือพระผู้เปน็เจ้า 

และพระผู้ไถ่ของท่าน เราได้เห็นแล้วว่าการท่ีท่านพบพระคริสตเจ้าระหว่างทางไป

สู่ดามัสกัส   ได้พลิกชีวิตของท่านอย่างไร พระคริสตเจ้าได้กลายเป็นเหตุผลในการ

ดํารงชีวิตของท่าน  และเป็นแรงกระตุ้นอันลึกลํ้าเบ้ืองหลังงานแพร่ธรรมท้ังปวงของ

ท่าน

 ในจดหมายของท่าน  นอกจากพระนามของพระเจ้า ซึ่งปรากฏมากกว่า 500 

ครั้ง ท่านได้เอ่ยถึงพระคริสตเจ้าบ่อยครั้งท่ีสุด (380 ครั้ง) ดังน้ัน เราจึงต้องตระหนัก

ว่า พระเยซูครสิตเจ้ามอีทิธิพลอย่างลึกซ้ึงอย่างไรต่อชวิีตของบุคคลหน่ึง เช่นเดียวกับ

ของเราเอง  แทจ้รงิแลว้ประวัตศิาสตรแ์หง่ความรอดบรรลถึุงจดุสงูสดุใน องคพ์ระเยซู

คริสตเจ้า ดังน้ัน พระองค์จึงทรงเป็นจุดท่ีช่วยให้เราสามารถแยกแยะ ความดีงามได้

อย่างแท้จริง ในการเสวนากับศาสนาอ่ืน

 เมื่อพิจารณานักบุญเปาโล เราสามารถต้ังคําถามเบ้ืองต้นได้ว่า การพบกัน

ระหว่างมนุษย์คนหน่ึงกับพระคริสตเจ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรและความสัมพันธ์ที่เกิด

จากการพบกันน้ีประกอบด้วยอะไร  เราสามารถเข้าใจคาํตอบของนักบุญเปาโลได้ใน 
สองขั้นตอน 

 ข้ันต้น นักบุญเปาโลช่วยให้เราเข้าใจถึงคุณค่าพ้ืนฐานของความเช่ือท่ีไม่มี 
ส่ิงใดทดแทนได้ ท่านเขียนในจดหมายถึงชาวโรมว่า “เราถือว่ามนุษย์ได้รับ ความชอบ

ธรรมโดยความเช่ือ ไม่ใช่การปฏิบัติตามส่ิงท่ีธรรมบัญญัติ กําหนดไว้” (รม 3:28)

 ทา่นเขียนในจดหมายถึงชาวกาลาเทียว่า “มนษุยม์ไิดเ้ป็นผู้ชอบธรรมจากการ 
ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ แต่เป็นผู้ชอบธรรมจากความเชื่อในพระคริสตเยซูเท่าน้ัน 

เรามีความเช่ือในพระคริสตเยซู เพ่ือจะได้เป็นผู้ชอบธรรมโดยอาศัยความเช่ือใน 

พระคริสตเจ้า มิใช่จากการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ เพราะไม่มีมนุษย์คนใดเป็น 





ผู้ชอบธรรมจากการปฏิบัติตามบัญญัติ 

(กท 2:16)

  “การเป็นผู้ชอบธรรม” หมายถึง 

การดํารงชีวิตอย่างถูกทํานองคลองธรรม 

กล่าวคือ ความยุตธิรรมอนัเป่ียมด้วย ความ

เมตตาของพระเจ้า จะยอมรบั บคุคลนัน้ ให้

เข้าสู่ความสนิทสัมพันธ์ กับพระองค์  และ

ส่งผลให้เขาสร้าง ความสัมพันธ์ที่จริงใจ 

มากข้ึนกับพี่น้อง ทุกคน และเหตุการณ์นี้

จะเกิดขึน้ได้ เมือ่บาปของเขาได้รบัการอภัย

อย่าง ครบถ้วนแล้ว

 นักบุญเปาโลระบุอย่างชัดเจนย่ิงว่า สภาวะดังกล่าวของชีวิตไม่ได้ขึ้น อยู่กับ

กิจการดีใดๆ ที่เราสามารถกระทําได้ แต่ขึ้นอยู่กับพระหรรษทานของ พระเจ้าเท่าน้ัน 

“เราได้รบัความชอบธรรมเป็นของประทานโดยทางพระหรรษทาน  อาศัยการไถ่กู้เรา

ใหเ้ป็นอสิระในพระคริสตเยซ”ู (รม 3:24) ดว้ยถ้อยคาํเหล่าน้ีนกับญุเปาโลได้ระบสุาระ 
สําคัญของการกลับใจของท่าน  และทิศทางใหม่ในชีวิตของท่าน อันเป็นผลมาจาก
การพบกับพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ

 ก่อนที่ท่านจะกลับใจ นักบุญเปาโลมิใช่คนท่ีห่างไกลจากพระเจ้า   และจาก

การยึด ธรรมบัญญัติ  ตรงกันข้ามท่านเคร่งครัดมากจนถึงข้ันคล่ังลัทธิทีเดียว แต่
เมื่อท่านได้พบ พระคริสตเจ้า  ท่านจึงเข้าใจว่าท่านได้ใช้ความเคร่งครัดน้ีสร้างภาพ
ให้ตนเอง  และสร้าง ความชอบธรรมในแบบของท่านเอง  และด้วยความชอบธรรม

ทั้งหมดนี้  ท่านได้ดํารงชีวิตเพ่ือตนเอง





ความจําเป็นต้องมีทรรศนะใหม่
 ทา่นตระหนกัว่าท่านจาํเปน็อยา่งย่ิงทีจ่ะตอ้งมแีนวทางการดาํรงชวิีตแบบใหม ่ 

และเราจะพบแนวทางใหม่นี้จากคําพูดของท่าน  “ชีวิตท่ีข้าพเจ้ากําลังดําเนินอยู่
ใน ร่างกายขณะนี้  ข้าพเจ้าดําเนินชีวิตในความเชื่อถึงพระบุตรของพระเจ้า
ผู้ทรงรัก ข้าพเจ้า  และทรงมอบพระองค์เพื่อข้าพเจ้า” (กท  2:20)

  ดังนั้น นักบุญเปาโลจึงไม่ได้ดํารงชีวิตเพ่ือตนเอง  และเพ่ือความชอบ

ธรรม ในแบบของท่านอีกต่อไป  ท่านดํารงชีวิตเพ่ือพระคริสตเจ้า และพร้อมกับพระ

ครสิตเจ้า กล่าวคือ โดยการสละตนเอง ท่านไม่แสวงหาและสรา้งภาพให ้ตนเอง
อีกต่อไป  น่ีคือความชอบธรรมแบบใหม่  เป็นทิศทางใหม่ทีเ่ราได้รบัจากพระเยซู

และ จากความเช่ือ

 เบื้องหน้ากางเขนของพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็นการแสดงออกอย่างสูงสุดถึง

การสละตนเอง ไม่มีใครสามารถโอ้อวดตนเอง  และความชอบธรรมท่ีเขาสร้างข้ึน

มาเอง และสร้างข้ึนเพ่ือตนเองได้  นักบุญเปาโลได้สะท้อนความคิดของประกาศก

เยเรมีย์  ด้วยการอธิบายความคิดน้ีว่า “ผู้ใดจะโอ้อวด ก็ให้ผู้น้ันโอ้อวดในองค์ 
พระผู้เป็นเจ้าเถิด” (1 คร  1:31 =  ยรม  9:23-24) หรือ “ส่วนข้าพเจ้าไม่ได้โอ้อวด 
สิ่งใดนอกจากเรื่องไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์  องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา อาศัย

ไม้กางเขนน้ี โลกถูกตรึงตายไปจากข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ถูกตรึงตาย ไปจากโลกน้ี

แล้ว (กท  6:14)

 เมื่อรําพึงถึงความหมายของความชอบธรรมมิใช่ในแง่ของกิจการ  แต่ในแง่
ของความเช่ือ  เราต้องกล่าวถึงส่วนประกอบท่ีสองของอัตลักษณ์คริสตชนท่ีนักบุญ

เปาโลบรรยายไว้ในชีวิตของท่านเอง

 อัตลักษณ์คริสตชนนี้องค์ประกอบ คือการยับย้ังจากการแสวงหาตนเองด้วย
ตนเอง  แต่ได้รับตนเองจากพระคริสตเจ้า  ด้วยวิธีนี้ คริสตชนจึงมีส่วนร่วมในชีวิต 





ของพระคริสตเจ้า  จนถึงกับเป็นหน่ึงเดียวกับพระองค์  และแบ่งปนัท้ังความตายและ

ชวิีต ของพระองค์  นกับุญเปาโลเขียนในจดหมายถึงชาวโรมว่า “เราทุกคน... ไดร้บัศลี

ล้างบาป เข้าในพระเยซูคริสต์  ก็ได้รับศีลล้างบาปเข้าร่วมกับการส้ินพระชนม์ของ

พระองค์ด้วย เราจึงถูกฝังไว้ในความตายพร้อมกับพระองค์... รวมเป็นหน่ึงเดียว

กับพระองค์ ... ดังน้ัน ท่านท้ังหลายก็เช่น

กันต้องถือว่าท่านตายจากบาปแล้ว แต่มี

ชีวิตอยู่เพ่ือพระเจ้า ในพระคริสตเยซู” (รม  

6:3-5,11)

  สําหรับนักบุญเปาโลเพียงการ

พูดว่าคริสตชนได้รับศีลล้างบาป  หรือ

เป็นผู้มีความ เชื่อนั้นยังไม่พอ ท่านคิดว่า

เป็นสิ่งสําคัญมาก เท่าเทียมกันท่ีจะพูดว่า

คริสตชน “มีชีวิตอยู่ ในพระคริสตเยซู”  

(เทียบ รม 8:1, 2, 39;  12:5, 16:3, 7, 10;  1  คร  1:2,  3 เป็นต้น) ในท่ีอื่นๆ ท่าน

เปลี่ยนคําพูด และเขียนว่า “พระคริสตเจ้าประทับอยู่ในเรา/ท่าน” (รม  8:10; 2  คร  

13:5) หรือในข้าพเจ้า (กท  2:20)

 การแทรกอยู่ในกันและกันระหว่างพระคริสตเจ้าและในคริสตชน ซึ่งเป็น
ลักษณะ เฉพาะของนักบุญเปาโล  สรุปคําอธิบายของท่านเก่ียวกับความเชื่อ

อันท่ีจริง แม้ว่าความเช่ือทําให้เราเป็นหน่ึงเดียวกับพระคริสตเจ้า แต่ความเช่ือที่เน้น

ความแตกต่าง ระหว่างเรากับพระองค์  นักบุญเปาโลสอนว่า  ชีวิตคริสตชนยังมีองค์
ประกอบหนึ่งที่เรา อาจเรียกได้ว่าเป็น  “ธรรมล้ําลึก”  เน่ืองจากมีความเช่ือมโยง
ระหว่างตัวเรากับพระคริสตเจ้า และระหว่างพระคริสตเจ้ากับเรา  ในความหมายน้ี  

ท่านอัครสาวกถึงกับบรรยาย ความทุกข์ทรมานของเราว่า เป็น “ความทุกข์ทรมาน

ของพระคริสตเจ้า” ในตัวเรา (2  คร 1:5)  เพ่ือว่าเราจะสามารถ “แบกความตายของ

พระเยซูเจ้าไว้ในร่างกายของเรา ด้วย” (2 คร 4:10) 





 เราต้องบรรจุคําสอนทั้งหมดนี้ไว้ในชีวิตประจําวันของเรา  โดยการปฏิบัติ

ตามแบบ อย่างของนักบุญเปาโล ผู้เจริญชีวิตในระดับกว้าง นอกจากน้ี ความเช่ือ

ยังต้องแสดงออกถึงความอ่อนน้อมต่อหน้าพระเป็นเจ้า  รวมถึงการนมัสการและ

การสรรเสริญ  ในทุกเม่ือ

พระเจ้าทรงทําให้เราเป็นอย่างท่ีเราเป็น
 แท้จรงิแล้ว  เราเปน็คริสตชนไดเ้พราะพระองคแ์ละพระหรรษทานของ 
พระองค์  เน่ืองจากไม่มีสิ่งใดมาแทนท่ีพระองค์ได้  เราจึงต้องไม่สักการะส่ิงใด หรือ

ผูใ้ดมาแทนท่ีพระองค์ได ้นอกจากพระองค์ไมค่วรมีพระเจ้าเท็จเทียมใดมาปนเปือ้น  

จกัรวาลฝ่ายจิตของเรา มฉิะน้ันแทนท่ีเราจะได้ชืน่ชมยินดีกับอสิรภาพท่ีไดร้บั  เราจะ

ถดถอยกลับไปสู่รูปแบบหนึ่งของการเป็นทาสอย่างน่าอัปยศ

 นอกจากน้ี  การท่ีเราเป็นส่วนหน่ึงของพระคริสตเจ้าและความจริงท่ีว่า  
“เราอยู่ในพระองค์” ต้องทําให้เรามีทัศนคติแห่งความวางใจอย่างสมบูรณ์ และ

ความช่ืนชมยินดีมหาศาล  สรุปได้ว่า เราต้องยืนยันพร้อมกับนักบุญเปาโลว่า “ถ้า
พระเจ้าทรงอยู่ขา้งเรา  ใครจะสู้เราได้” (รม 8:31)  และ คําตอบคือ  ไม่มีสิ่งใดและ
ผู้ใด “จะพรากเราได้จากความรักของพระเจ้า  ซึ่งปรากฎ ในพระคริสตเยซู 
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (รม  8:39)  ดังน้ัน ชีวิตคริสตชน ของเราจึงตั้งมั่นอยู่
บนศลิาท่ีมัน่คงท่ีสดุ  และปลอดภัยท่ีสดุเท่าท่ีเราจะจินตนาการได้  และเราได้รบัพละ
กําลังของเราจากศิลาน้ี  เช่นท่ีท่านอัครสาวกเขียนไว้ว่า  “ข้าพเจ้าทํา ทุกสิ่งได้ใน
พระองค์ผู้ประทานพละกําลังแก่ข้าพเจ้า” (ฟป  4:13)

 “ข้าพเจ้ารู้ว่า ข้าพเจ้ามอบความวางใจไว้กับผู้ใด  และมั่นใจว่า
พระองค์ จะทรงรักษาส่ิงท่ีข้าพเจ้ารับมอบไว้จนกว่าจะถึงวันน้ันได้” (2 ทธ 

1:12)  อีกนัยหน่ึง คือ จนกว่าจะถึงวันน้ัน  วันท่ีเราจะได้พบกับพระคริสตเจ้า ผู้ทรง

เป็นองค์ตุลาการ พระผู้ไถ่โลกและพระผู้ไถ่ของชาวเรา







การถือศีล-อดอาหาร 
(Abstinence and Fasting)

โดย : คุณพ่อทินรัตน์  คมกฤส

 คาทอลกิมแีนวปฏบิตัติามบญัญัตพิระศาสนจกัร ขอ้ที ่๒ ทีว่่า “จงอดอาหาร

และ อดเน้ือในวันบังคับ” มีวัตถุประสงค์ที่ช่วยให้เราคาทอลิกเข้าถึงหนทางแห่งการ

กลับใจ อันนําไปสู่พระอาณาจักรพระเจ้าท่ีพระเยซูเจ้าทรงนํามามอบให้ “จงกลับ

ใจดําเนิน ชีวิตใหม่เพราะพระอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว” (มธ ๔. ๑๗)  การ

กลับใจทีพ่ระองค์กล่าวถึง คอืการมีสาํนึกว่าเราทุกคนเป็นคนบาปต่อหน้าพระเป็นเจ้า 

ผู้ศักด์ิสิทธ์ิ  การเข้าถึงพระองค์จําเป็นต้องละท้ิงบาปและเช่ือฟังพระองค์

 การกลับใจเปน็พระพรของพระเจ้าท่ีนาํเราไปสู่การเปล่ียนแปลงชีวิตภายใน 

และภายนอก โดยอาศัยกระบวนการถือศีลอดอาหาร การภาวนาการทําบุญให้ทาน 

(ทบต 12.8,  มธ 6.1-6)

 หลังจากท่ีพระศาสนจักรได้ปรับปรุง “กฎหมายพระศาสนจักร” ใหม่เมื่อปี 
ค.ศ. 1978  ได้มีการเสนอแนวปฏิบัติใหม่เก่ียวกับการถือศีลอดอาหาร ตามระบุใน 

มาตรา 1249-1253 เก่ียวกับ  “วันทําการใช้โทษบาป” (Days of Penance)

 เพ่ือความชัดเจนและเพ่ือสร้างความเข้าใจเจตนารมณ์ที่ถูกต้อง จะขอนํา
คําแปลกฎหมายพระศาสนจักรมาตราข้างต้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เราจะต้อง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวปฏิบัติอย่างไรบ้าง เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน ในหมู่

สัตบุรุษและแม้แต่พระสงฆ์นักบวช สาเหตุเพราะได้มีการอธิบายและ ตีความไม่ตรง

ตามเจตนารมณ์ของ “กฎหมายพระศาสนจักร” (Canon Law)





 สภาพระสังฆราชคาทอลกิแห่งประเทศไทย ไดม้ปีระกาศข้อกาํหนด เมือ่วนั

ที ่ 15 สงิหาคม 1992 ว่า “เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายพระศาสนจกัรมาตรา 1253 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง ประเทศไทย ประกาศว่าให้ทํากิจชดเชยใช้โทษบา

ปอื่นๆ ทดแทนการอดเน้ือและอดอาหาร ดังต่อไปนี้

 

ความหมายตามรากศัพท์
Abstinence ตามความหมายใน Dictionary ทั่วไป หมายถึง การละเว้น 

(อาทิ สุรา กามารมณ์) หรือ การดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงเรียบง่าย  หรือ ความ
พอประมาณ พอเหมาะแก่อัตภาพ  รวมถึงการบังคับจิตใจตัวเอง และการ
ขจัดกิเลส 
 
ความหมายทางธรรมประเพณี (ศาสนปฏิบัติ) ของศาสนาต่างๆ
 ธรรมประเพณกีารถือศลีมมีาแตโ่บราณในอารยธรรมตา่งๆ อาท ิชาวอยิีปต ์

ชาวอินเดีย   ชาวกรีกและ ชาวอาหรับ  สําหรับชาวยิวในอดีตมีระบุเร่ืองการถือศีล
และละเว้นอาหารบางชนิดไว้อย่างละเอียดในหนังสือเลวีนิติ บทที่ 2  และต่อมา

สมยัอัครสาวก มกีารระบุชดัว่ามขีอ้ยกเว้นเก่ียวกับการกินเน้ือทียั่งมเีลือด (ด ูหนังสอื

กิจการฯ บทที่ 15)  คริสตชนยุคแรกๆ และยุคฤาษีนักพรตมีการปรับประเพณีถือ
ศีลอดให้หลากหลาย ออกไปอีกด้วย 

 สําหรับเรานิกายโรมันคาทอลิก เราเคยยึดกฎอดเน้ือทุกวันศุกร์ตลอดปี 

ยกเว้น วันฉลองสาํคัญ  ตอ่มา พระศาสนจักรออกข้อกาํหนด Apostolic Constitution 

Paenitemini เมือ่ 17 กุมภาพันธ์ 1966  ลดวนับงัคบั “ทาํการใชโ้ทษบาป” (penitential 

1. ปฏิบัติกิจศรัทธาแบบอ่ืนๆ เช่น เดินรูป 14 ภาค เฝ้าศีลมหาสนิท สวด

สายประคํา ฯลฯ

2. ปฏิบัตกิจเมตตาปราณี เช่น ให้ทานคนจน เย่ียมคนเจ็บป่วย ฯลฯ

3. งดเว้นอาหาร หรือสิ่งท่ีเคยปฏิบัติเป็นประจํา เช่น งดดื่มสุราและเบียร์ 

งดสูบสุหรี่ ฯลฯ



days หรือ days of penance) เหลือเพียง วันพุธรับเถ้าและวันศุกร์ศักด์ิสิทธ์ิ

ความหมายของคาทอลิก ตามเจตนารมณ์ (ความเข้าใจใหม่) 
ของกฎหมายพระศาสนจักร
 ความหมายเดิมของคาํว่า “Abstinence” ตามธรรมประเพณีปฏบิตัทิีน่ยิม ใน

ตะวันตก ไดแ้ก่การ  “การอดเนือ้”  เพราะสําหรบัชาวตะวันตก เน้ือเปน็อาหารโปรตนี 

ที่จําเป็นสําหรับในประเทศที่มีความหนาว ทั้งยังนับว่าเป็นของอร่อยท่ีใช้ในการ

เล้ียงฉลอง  การอดเน้ือสําหรับพวกเขาจึงนับเป็นการเสียสละท่ีย่ิงใหญ่

 แต่สําหรับคนในภาคตะวันออก เช่นคนเอเชีย ที่นิยมการไม่กินเน้ือ

สัตว์บก เป็นประเพณีอยู่แล้ว การมีกฎ “อดเนื้อ” จึงไม่สู้มีความหมายอะไรและยัง

ขดักับเจตนารมณ์อกีด้วย เพราะคนจนหรือคนท่ัวไปสามารถซ้ือหาเน้ือสตัว์บก ไดใ้น

ราคาถูกกว่า   สําหรับชาวเอเชียของอรอ่ย  ของชอบ  ของคนมีฐานะคืออาหารทะเล 

ประเภท กุ้ง หอย ปู ปลา  หากเขาอดเน้ือสัตว์บกและไปรับประทานอาหารทะเล

ที่เป็นของชอบของอร่อย จะถือว่าเป็นการพลีกรรมได้หรือ

 ดังน้ัน การมีบัญญัติพระศาสนจักรในอดีต ที่ให้ “อดเน้ือ” จึงไม่เป็นไป
ตามเจตนารมณ์เท่าท่ีควร  แต่กลายเป็นธรรมประเพณีที่พูดติดปากมาตลอด ที่ว่า 

“อดอาหาร  อดเน้ือ” เพ่ือเปน็การทํากิจใชโ้ทษบาป แตก่ารอดเน้ือและไปรับประทาน

อาหารทะเล ประเภท กุ้ง หอย ปู ปลา ก็เป็นการผิดเจตนารมณ์อย่างเห็นได้ชัด

กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1253 ที่ให้อํานาจสภาพระสังฆราชท้องถ่ิน 
สามารถกําหนดรูปแบบ “fasting and abstinence” ในเชงิปฏบิตั ิและในประเทศไทย 

ก็ได้มีการประกาศไปแล้ว ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 ให้มีการ “ทดแทน” แนวปฏิบัติตาม

ระบุ ไว้ชัดเจนข้างต้น







ปัญหาสําคัญคงอยู่ที่การบัญญัติศัพท์ของคาทอลิกว่า “Abstinence” 

และแปลว่าอะไร หากยังแปลว่า “อดเน้ือ” ก็ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

พระศาสนจักร   

มาตรา 1251 ยังได้ยกตัวอย่างของ “Abstinence” อกีว่า “Abstinence from 

eating meat or another food according to the prescriptions of the conference 

of bishops, is to be observed on…”   ซึ่งหมายความว่า “การละเว้น” (abstinence) 

หรือในหลายศาสนาเรียกว่า “การถือศีล” นั้นคือ “การละเว้นการกินเน้ือสัตว์ หรือ

ละเว้นอาหารอย่างอ่ืน...”  ดังน้ัน สําหรับเราชาวคาทอลิก การบัญญัติศัพท์คําว่า 

“Abstinence” เป็น “อดเน้ือ” จงึไมต่รงความหมาย แตค่วรเป็น “การถือศลี” มากกว่า

ข้อเสนอศัพท์ท่ีควรใช้
 Abstinence ในเชิงธรรมประเพณีคาทอลิก ควรแปลว่า “การถือศีล”
 Fasting  คือ การอดอาหาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบอย่างหน่ึง ของการถือศีล 

ไปพร้อมกันด้วย ดังน้ัน หากเราใช้ศัพท์ “การถือศีลอดอาหาร” ก็เป็นการเพียงพอ



“จําเราจะลุกข้ึนไปหาบิดาเรา และพูดกับท่านว่า “บิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ ทําผิด 
ต่อสวรรค์และทําผิดต่อหน้าท่านด้วย ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูก 
ของท่านต่อไป ขอท่านให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้างของท่านคนหน่ึงเถิด”’

จิตตารมณ์ของการถือศีลอดอาหาร คือ 
“การสํานึกผิด กลับใจ  คืนดีกับพระเป็นเจ้า และกับพี่น้องของตน”

ลก 15:19-20


