

“จงกลับใจดําเนินชีวิตใหม่ เพราะอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว”
(มธ 4: 17) นี่เป็นพระวาจาประโยคแรกของพระคริสตเจ้า เมื่อทรงเริ่มต้นภารกิจ
เทศน์สั่งสอนประชาชนให้กลับใจมาหาพระเจ้าด้วยการละทิ้งบาปและเชื่อฟังพระ
วาจา ของพระองค์ อาณาจักรสวรรค์คือแผ่นดินที่มีพระเจ้าปกครองและประชากร
มุ่งดําเนินชีวิต สู่ความศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการรักและรับใช้ซึ่งกัน และกันดุจรับใช้พระเจ้า
(มธ 25: 31-46)
การกลับใจเป็นพระพรของพระเจ้า ที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตภายใน
และ ภายนอก โดยอาศัยกระบวนการถือศีลอดอาหาร การภาวนา และการทําบุญ
ให้ทาน (ทบต 12:8 , มธ 6: 1-6) ดังนั้น บัญญัติพระศาสนาจักรข้อที่ 2 ที่เขียนไว้
ว่า “จงอดอาหารและอดเนื้อในวันบังคับ” จึงเป็นบัญญัติที่ช่วยเราให้เข้าถึงเส้นทาง
แห่งการกลับใจ อันนําไปสู่อาณาจักรสวรรค์ที่พระเยซูเจ้าทรงนํามามอบให้
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 1992 สภาพระสังฆราชฯ ได้กําหนดแนวทางพิเศษ
ในเรือ่ งการถือศีลอดอาหารให้สามารถทํากิจใช้โทษบาปรูปแบบอืน่ ๆ ได้ โดยเฉพาะ
การปฏิบัติกิจเมตตาปราณีและกิจศรัทธาที่เหมาะสมกับแต่ละคนในแต่ละท้องที่
สภาพระสังฆราชฯ ขอให้ยึดถือปฏิบัติต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
สําหรับเอกสารฉบับนี้ฝ่ายสังคมของสภาพระสังฆราชฯ ได้รวบรวมข้อ
คําสอนของพระศาสนจักรและบทอ่านจากพระคัมภีร์ ที่ช่วยให้เข้าใจความหมาย
ของการกลับใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อจะได้ถือศีลอดอาหารโดยมีจิตตารมณ์ที่ถูกต้อง
เป็นต้นสําหรับปีนี้ซึ่งเป็นปีพระวาจาและปีนักบุญเปาโล พระศาสนจักรกําลังรําพึง
ถึง ท่านเป็นพิเศษในเรื่องของการกลับใจ เพราะว่าการกลับใจได้เปลี่ยนแปลงชีวิต

ทัง้ หมด ของท่าน “เป็นชีวติ ทีม่ ไิ ด้มเี พือ่ ตัวเองอีกต่อไป แต่มชี วี ติ เพือ่ พระคริสตเจ้าผู้
สิ้นพระชนม์ และกลับคืนชีพเพื่อเขา” (2 คร 5: 14-15)
ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานพระพรแก่บรรดาพระสงฆ์ นักบวช ครู
คําสอน ผู้นําคริสตชน ตลอดจนบรรดาสัตบุรุษทั้งหลายที่พร้อมใจกันถือปฏิบัติกิจ
ใช้โทษ บาปอย่างเคร่งครัดในทุกวันศุกร์ตลอดปี และเป็นต้นในเทศกาลมหาพรตของ
ทุกๆ ปี
ประกาศมา ณ วันที่ 14 กันยายน 2008 วันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน
พระสังฆราช ยอร์ช ยอด พิมพิสาร
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

สํานักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) จัดพิมพ์ เผย
แพร่สารฉบับนีใ้ นโอกาสครบรอบ 30 ปี เพือ่ ขอบคุณพระเจ้าและผูอ้ ปุ การคุณ สํานักงาน
นี้ดําเนินงานภายใต้คณะกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราช คาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย ก่อตั้งโดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และ คุณพ่อบุญเลิศ ธารา
ฉัตร ปัจจุบันมี พระสังฆราช ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานฯ

สารบัญ
หน้า

กฤษฎีกา 15 “การถือศีลอดอาหาร”
บทนําเข้าสู่จิตตารมณ์การถือศีลอดอาหาร
-

ความสํานึกผิดภายใน
ลูกล้างผลาญ พระวรสารนักบุญลูกา
ประเพณีการทํากิจใช้โทษบาป
รูปแบบต่างๆของการใช้โทษบาปในชีวิตคริสตชน
วิธีการช่วยให้ซื่อสัตย์ต่อการทํากิจใช้โทษบาป
จงอดอาหารและพลีกรรมเพื่อผู้อื่น

บทอ่านจากพระคัมภีร์เรื่องการกลับใจ

1
2
2
3
3
4
4
5

7

- เรื่องลูกล้างผลาญและลูกที่คิดว่าตนทําดีแล้ว
(ลก 15:11-32)
7
- บุตรที่หายไปก็กลับมาและความรื่นเริงยินดี
7
- บุตรคนใหญ่เปรียบได้กับพวกฟาริสี
8
- ประกาศกโยนาห์
8
- โยนาห์ได้กบฏและขึ้นเรือหนีไป แล้วเกิดพายุใหญ่
9
- ปลามหึมาตัวหนึ่งได้กลืนโยนาห์เข้าไป
10
- โยนาห์อธิษฐานและได้รอดพ้นไป
10
- พระเจ้าทรงเรียกโยนาห์อีก โยนาห์ประกาศ
และคนนีนะเวห์กลับใจ
11
- โยนาห์โกรธ
12
- พระเจ้าทรงสอนและว่ากล่าวโยนาห์
12
- กลับใจหรือพินาศ (พระวรสารโดยนักบุญลูกา)
13
- คําอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อที่ไร้ผล (อส 5:1-7; มธ.21:18-20) 14
- ความบาปยิ่งใหญ่ของดาวิด (2 ซามูแอล 11:1-27)
14
- ดาวิดกลับใจเสียใหม่ (2 ซามูแอล 12:1-15)
15

การกลับใจของนักบุญเปาโลและชีวิตใหม่
17
- การประกาศพระวรสาร การเป็นพยานและมรณสักขี
19
- ความจําเป็นต้องมีทรรศนะใหม่
23
- พระเจ้าทรงทําให้เราเป็นอย่างที่เราเป็น
26
การถือศีลอดอาหาร
27
- ความหมายทางธรรมประเพณี (ศาสนปฏิบัติ)
ของศาสนาต่างๆ
28
- ความหมายของคาทอลิก ตามเจตนารมณ์ (ความเข้าใจใหม่)
ของกฎหมายพระศาสนจักร
29

หนังสือ “จิตตารมณ์การถือศีลอดอาหาร” (Abstinence)
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 8 ธันวาคม 2008
จํานวน 2,000 เล่ม
สนับสนุนโดย :
1. Caritas Thailand
2. วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก
3. โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา ตรอกจันทน์ 4. คุณมานิตย์-คุณปทุม เจียจวบศิลป์

พิมพ์ครั้งที่ 2 : 20 มกราคม 2009 จํานวน 10,000 เล่ม
สนับสนุนโดย :
1. ภราดา วิริยะ ฉันทวโรดม
2. คุณจันทิมา เอี่ยมมโน
3. คุณบุญรอด กิจเจริญ
4. คุณอภิรดี ชัยมงคลตระกูล
5. คุณวันชัย หมื่นพันธ์
6. วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก
7. โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
8. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ศรีเพชรบูรณ์
9. โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ 10. โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก
11. โรงเรียนปัญจทรัพย์ ลาดพร้าว 12. โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
**สามารถนําไปขยายจํานวนได้ตามต้องการ ไม่สงวนลิขสิทธิ์**

กฤษฎีกา 15
“การถือศีลอดอาหาร”
มาตรา 1253 สภาพระสังฆราชฯ สามารถกําหนดแนวทางพิเศษให้
ปฏิบัติตามในเรื่องของการถือศีลอดอาหาร โดยการทํากิจชดเชยใช้โทษบาปอื่นๆ
เฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติกิจเมตตาปรานีและปฏิบัติกิจศรัทธาทดแทนการถือ
ศีลอดอาหารบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้
 








ข้อกําหนดของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
Particular Norms for Thailand
15 สิงหาคม 1992




1. ความสํานึกผิดภายใน
การรูส้ าํ นึกผิด การกลับใจใช้โทษบาปเป็นภารกิจหนึง่ ของพระเยซูเจ้า (มธ 4
: 17) และของพระศาสนจักรทีเ่ ชือ้ เชิญคริสตชนให้สาํ รวจความประพฤติสว่ นตัว ทีบ่ าง
ครัง้ มีผดิ พลาดไป และส่งผลร้ายต่อตัวเองต่อเพือ่ นพีน่ อ้ ง และต่อพระเจ้า ข้อคําสอน
เกี่ยวกับการรู้สํานึกผิดมีประวัติสืบทอดมาตั้งแต่ยุคประกาศกโบราณ ซึ่งให้ความ
สําคัญสูงสุดต่อ “การกลับใจ การเปลี่ยนแปลงภายใน” มากกว่า การปฏิบัติกิจใช้
โทษบาปภายนอก เช่นการโรยเถ้าบนศีรษะ การนุง่ ผ้ากระสอบ การอดอาหาร และ
การพลีกรรมในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ไม่น่าจะ ส่งผลดีประการใด ถ้าหาก
จิตใจคนยังมิได้คิดเปลี่ยนแปลงความประพฤติอย่าง แท้จริง การรู้สํานึกผิดภายใน
คือความรูเ้ ข้าใจในความผิดบาปทีไ่ ด้กระทํา รูถ้ งึ ผล กระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อทุกฝ่ายและ
ต่อพระเจ้าผู้เป็นศูนย์รวมของสรรพสิ่ง การทําผิด ต่อผู้ใดก็เท่ากับทําผิดต่อ พระเจ้า
ด้ ว ยความรู้ สึ ก สํ า นึ ก ผิ ด เช่ น นี้
กระตุน้ เตือนบุคคลคนนัน้ ให้กลับ
คืนสู่พระเจ้าและพระศาสนจักร
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อขอขมาโทษ ขอ
พระเมตตา ผสมผสานกับ ความ
รู้สึกเป็นทุกข์ใจ และ ความอยาก
เปลี่ยนแปลงแก้ไข ชีวิตใหม่อย่าง
จริงใจ (Affliction of Spirit and
Repentance of Heart) เป็นการ
เลิกทําบาป หลีกหนีความชั่วและ
เป็นปฏิปกั ษ์ ต่อกิจการชัว่ ร้ายทีไ่ ด้
กระทํา

2. ลูกล้างผลาญ พระวรสารนักบุญลูกา
[ลก 15:1-3,11-32]
เป็นนิทานที่พระเยซูเจ้าได้ทรงใช้ถ่ายทอด
“ความหมายของการสํานึกผิด และกลับใจ”
หัวใจของนิทานเรื่องนี้คือ “บิดาผู้ใจเมตตา” ที่
เคารพในอิสรภาพของบุตร ขอแบ่งสมบัติและ
ขอละทิ้งบิดาออกไปใช้ชีวิตเสเพล ซึ่งส่งผล ให้
ตกต่ําสูญสิ้นทุกอย่างกลายเป็นคนเลี้ยงสุกร
และที่ร้ายกว่านั้นอาหารสุกรก็ยังไม่มีสิทธิ์ จะ
รับประทาน ลูกล้างผลาญคนนี้เริ่มคิดได้ สํานึกผิด ลุกขึ้นและเดินทางกลับไปหา
บิดาของตน บิดาดีใจจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุตร กลับบ้านให้ชีวิตใหม่ เสื้อตัวใหม่
คืนเกียรติและศักดิ์ศรีให้ดังเดิม ประชาชนที่ สํานึกผิดและกลับใจ ต่อหน้าพระเจ้า
เขาก็จะได้รับพระเมตตาแบบเดียวกัน
3. ประเพณีการทํากิจใช้โทษบาป
เทศกาลเตรียมฉลองปาสกาได้แก่ 40 วัน นับจากวันพุธรับเถ้าจนถึง วัน
เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงการกลับมีชีวิตใหม่ขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ในวันเหล่านี้
บรรดาคริสตชนจะใช้เวลาเพือ่ ไตร่ตรองพระธรรมคําสอน ทีม่ งุ่ ตักเตือนให้ลด ละ เลิก
ความอธรรมทุกชนิด ที่ทําให้เสื่อมเสียศักดิ์ศรีการเป็นบุตรพระเจ้าและหันกลับมา
ดําเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร ซึ่งให้ความสําคัญต่อการภาวนา พลีกรรม และ
ให้ทานที่เป็นกิจกรรมภายนอกของการกลับใจ
วันศุกร์ตลอดปี ก็เป็นอีกวันหนึง่ ทีเ่ ป็นประเพณีปฏิบตั มิ าตัง้ แต่สมัยคริสตชน
กลุม่ แรก เพราะเป็นวันทีพ่ ระเยซูสนิ้ พระชนม์เพือ่ สอนเราให้เข้าใจความจริงของการ
เป็นพระเจ้า ก็คือการเสียสละชีวิตเพื่อรักและรับใช้คนจํานวนมากทุกวันศุกร์บรรดา
คริสตชนจะจดจําเหตุการณ์ที่พระคริสต์ ได้ถวายพระองค์จนสิ้นพระชนม์ บนไม้
กางเขน เพื่อเราเองแต่ละคนก็ต้องมีส่วนร่วมในเส้นทางสายเดียวกัน


4. รูปแบบต่างๆของการใช้โทษบาปในชีวิตคริสตชน
ความสํานึกผิดภายในของคริสตชน สามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบ
พระคัมภีร์และบรรดาปิตาจารย์ได้ให้ความสําคัญเฉพาะ 3 รูปแบบ คือ การถือศีล
อดอาหาร การภาวนา และการทําบุญให้ทาน (ทบต 12 : 8 ; มธ 6 : 1-18) เพื่อ
แสดงว่าการกลับใจมีส่วนสัมพันธ์ต่อตนเอง ความสัมพันธ์กับพระเจ้า และความ
สัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ ดังนัน้ ผูก้ ลับใจควรต้อง 1.คืนดีกบั เพือ่ นพีน่ อ้ ง 2.มีความเป็นทุกข์
เสียใจ 3.มีความห่วงกังวลถึงความรอดของเพื่อนพี่น้อง 4.วอนขอความช่วยเหลือ
จากบรรดานักบุญ 5.ปฏิบัติกิจเมตตาซึ่งสามารถ ลบล้างบาปได้ (1 ปต 4 : 8) สิ่ง
เหล่านี้เป็นเครื่องหมายของการสํานึกผิดภายใน การกลับใจในมิติของการคืนดีกับ
พี่น้องสามารถทําให้เป็นจริงได้ในชีวิตประจําวัน โดยให้ความช่วยเหลือคนยากจน
ป้องกันและปฏิบัติความยุติธรรม ยอมรับ ข้อบกพร่องของพี่น้อง ตักเตือนพี่น้องให้
ดําเนินชีวติ ถูกต้อง ให้คาํ แนะนําทางจิตใจ การยอมรับความทุกข์และการเบียดเบียน
อันเนื่องจากได้กระทําสิ่งที่ถูกต้อง โดยถือว่าเป็นการแบกไม้กางเขนของตนทุกวัน
เพื่อติดตามพระเยซูคริสตเจ้า
5. วิธีการช่วยให้ซื่อสัตย์ต่อการทํากิจใช้โทษบาป
ศาสนาคริสต์ใช้ศีลอภัยบาป เพื่อกระตุ้นเตือนคริสตชนให้หมั่นพิจารณา
มโนธรรมของตนเองถึงวิถีชีวิตที่มีผิดบกพร่องและให้สํานึกผิดกลับใจใหม่เสมอ
ๆ เพื่อทําให้ความสัมพันธ์กับพระเจ้าและกับเพื่อนมนุษย์ได้รับการฟื้นฟูอยู่ตลอด
เวลา...นอกนั้น ยังมีศีลมหาสนิทที่เชื่อมเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าโดยอาศัย
ศีลนี้ เราก็ประกาศการ เป็นหนึง่ เดียวกับพระเจ้า คือการยอมเสียสละเลือดเนือ้ ของ
ตนเองเพือ่ ผูอ้ นื่ “กายของเรามอบแด่ทา่ น, โลหิตของเราหลัง่ เพือ่ ท่าน” ฉะนัน้ ผูอ้ อก
ไปรับศีลนีก้ เ็ ท่ากับ ประกาศว่า เราเองจะเดินในวิถที างของพระเจ้า ด้วยการเสียสละ
ตนเอง เพื่อผู้อื่นจะได้รอดปลอดภัย
วิธีการอื่นๆก็ช่วยได้มาก เช่นการอ่านพระคัมภีร์ หนังสือศรัทธา การสวด
ทําวัตร บทข้าแต่พระบิดาและกิจศรัทธาอืน่ ๆ สิง่ เหล่านีเ้ ป็นอุปกรณ์ชว่ ยย้าํ เตือน ให้


เราสวมใส่ชีวิตที่หมั่นเพียรในธรรม เดินในที่สว่างจะได้รอดพ้น จากบ่วงมารที่เป็น
ทั้ง พยศชั่วที่อยู่ภายในตัวตนเอง หรือค่านิยมผิด ๆ ที่สังคมมอบให้ เพราะอวิชชา
ที่ครอบงําจิตใจคน ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งยากแท้จะแก้ไข
6. จงอดอาหารเเละพลีกรรมเพื่อผู้อื่น
บัญญัติการอดอาหารเเละพลีกรรมในวันบังคับเป็นบัญญัติพระศาสนจักร
เพือ่ จูงใจ คริสตชนให้ทาํ กิจใช้โทษบาป เเละเตรียมจิตใจให้บริสทุ ธิ์ สําหรับวันอาทิตย์
ที่จะมาถึง
บั ญ ญั ติ พ ระศาสนจั ก รมี ไ ว้ เ พื่ อ ช่ ว ย
คริสตชน ได้ปฏิบตั ติ นไม่ให้ตกต่าํ ไป มากกว่า
นี้ เนื่องจากวิถีชีวิตฝ่ายโลกผลักดันมนุษย์ให้
บริโภค เเละสะสมเอาไว้ สําหรับตนเองเเม้ใช้
ไม่หมด ก็มีความพอใจที่จะครอบครองเอาไว้
พฤติกรรมเช่นนี้ สร้างความอดอยากขัดสน
เเก่บุคคลที่อ่อนด้อยกว่า ซึ่งขาดสติปัญญา
เเละกําลังกายในการเเสวงหาปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับการดํารงชีวิตประจําวันเเละ เอาชีวิตรอดในสังคมที่มีความขัดเเย้งกันเช่น
นี้ พระศาสนจักรจึงตักเตือนคริสตชน ให้รู้จักพอกินพออยู่ด้วยการอดอาหารเเละ
พลีกรรมในวันบังคับเพือ่ เขาจะได้มสี ว่ น ทีเ่ หลือเเบ่งปันให้กบั พีน่ อ้ งทีต่ กทุกข์ลาํ บาก
อันเป็นเครื่องหมายของ การเชื่อฟังคําสั่ง ของพระเป็นเจ้า เเละ เเสดงความรัก
ต่อพระองค์ นอกจากนี้ภายใต้ เนื้อหนังของมนุษย์ ยังมีพยศชั่ว เเอบแฝงอยู่ ถึง 7
ชนิดด้วยกัน ได้เเก่ “ความจองหอง ความตระหนี่ ความอุลามก ความอิจฉา
โลภอาหาร ความโมโห ความเกียจคร้าน” อุปนิสยั เหล่านีท้ าํ ให้มนุษย์ตกต่าํ ด้อย
คุณค่า พระศาสนจักรจึงใช้บทบัญญัตินี้ เพื่อช่วยคริสตชน ให้รู้จักบังคับตัณหาของ
ตน ให้อยู่ภายใต้อิสรภาพของจิตใจ คริสตชนเรียนรู้จากพระคัมภีร์ว่าพระเป็นเจ้า
ทรงรักชนชาติอสิ ราเอลเป็นพิเศษ ทรงเลือกสรรเขาให้เป็นทีป่ ระทับของพระองค์คอย
ช่วยเขาให้พ้นภัยจากศัตรู ฝ่ายจิตใจเเละศัตรูฝ่ายร่างกายที่คอยยั่วยวนให้บริโภค


เเละให้เเก่งเเย่งชิงดีกัน วิธีการช่วยของพระองค์คือทรงใช้ประกาศก พระสงฆ์ เเละ
ผู้นําที่ดีคอยนําทางพวกเขา วันใดที่เขาผิดพลาดไปก็สอนให้เขากลับใจ และใช้
โทษบาปด้วยการถือศีล อดอาหารทั้งคนเเละสัตว์เลี้ยง
ความรักของพระเป็นเจ้าในปัจจุบันได้เเผ่ขยายมาถึงคริสตชนที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นประชากรพิเศษ ด้วยจิตสํานึกนี่เองคริสตชนจึงพัฒนาตนเองขึ้น
ใหม่ ให้มีคุณภาพที่สบพระทัยพระเป็นเจ้า การอดอาหารเเละพลีกรรมเป็นวิธีหนึ่ง
ที่ช่วย ควบคุมความเป็นคริสตชนของเรา มิให้หลงตามจิตตารมณ์โลกที่มุ่งแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว เเละดําเนินชีวิตตามตัณหาฝ่ายต่ําคริสตชนต้องเป็น ตัวเเทน
ของพระเจ้า ให้ช่วยกระจายทรัพยากรทั้งมวลของธรรมชาติของสังคม เเละของ
ตนเองเเบ่งปันให้เสมอหน้าเเก่ ทุกๆ คน เป็นต้น คนจนที่ด้อยโอกาส
ในสมัยก่อนบัญญัติข้อที่ 2 กําหนดว่า จงอดอาหารเเละอดเนื้อในวันบังคับ
ทําให้คนคิดว่าการพลีกรรมคือการอดเนื้ออย่างเดียว ทําให้ความหมายของ การพลี
กรรมคับเเคบลง และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการกลับใจ กลับตัวเข้าหา
พระเป็นเจ้าเเละเพื่อนพี่น้องของตน ดังนั้น การพลีกรรมที่กําหนดให้ ทําพร้อมกัน
ในวันศุกร์ จะต้องเป็นวันเเห่งการ ลด- ละ- เลิก ความชั่วของตนเอง เเละ ของสังคม
พร้อมกับกําหนดวัตถุประสงค์ เเละวิธีการที่จะสลายความชั่วนั้นให้ สูญหายไป เพื่อ
เป็นของขวัญมอบเเด่พระเป็นเจ้า เเละเเก่เพื่อนพี่น้องที่อยู่ใกล้ชิดกัน การพลีกรรม
จึงมีมิติทั้งส่วนตัวเเละส่วนรวม ช่วยให้ทุกฝ่ายหลุดพ้นจากพันธนาการ ความ
เห็นเเก่ตัว และเดินทางเข้าสู่อิสรภาพเเห่งการเป็นพี่น้องกันระหว่างคนดี เเละคน
หลงผิด ระหว่างคนมั่งมีเเละคนอดอยาก ระหว่างผู้มีอํานาจเเละผู้ต่ําต้อย ที่สุดของ
สังคม เพราะทุก ๆ ฝ่ายมีพระเป็นเจ้าองค์เดียวกันที่เป็น บิดาของทุก ๆ คน



บทอ่านจากพระคัมภีร์เรื่องการกลับใจ
เรื่องลูกล้างผลาญและลูกที่คิดว่าตนทําดีแล้ว (ลก 15:11-32)
15:11 พระองค์ตรัสว่า “ชายคนหนึ่งมีบุตรชายสองคน
15:12 บุตรคนน้องพูดกับบิดาว่า `บิดาเจ้าข้าขอทรัพย์ทตี่ กเป็นส่วนของข้าพเจ้าเถิด’
บิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทั้งสอง
15:13 ต่อมาไม่กี่วัน บุตรคนน้องนั้นก็รวบรวมทรัพย์ทั้งหมดแล้วไปเมืองไกลและ
ได้ผลาญทรัพย์ ของตนที่นั่นด้วยการเป็นนักเลง
15:14 เมือ่ ใช้ทรัพย์หมดแล้วก็เกิดกันดารอาหารยิง่ นักทัว่ เมืองนัน้ เขาจึงเริม่ ขัดสน
15:15 เขาไปอาศัยอยูก่ บั ชาวเมืองนัน้ คนหนึง่ และคนนัน้ ก็ใช้เขาไปเลีย้ งหมูทท่ี งุ่ นา
15:16 เขาใคร่จะได้อิ่มท้องด้วยฝักถั่วที่หมูกินนั้น แต่ไม่มีใครให้อะไรเขากิน
15:17 เมือ่ เขารูส้ าํ นึกตัวแล้วจึงพูดว่า `ลูกจ้างของบิดาเรามีมาก ยังมีอาหารกินอิม่
และเหลืออีก ส่วนเราจะมาตายเสียเพราะอดอาหาร
15:18 จําเราจะลุกขึน้ ไปหาบิดาเรา และพูดกับท่านว่า “บิดาเจ้าข้าข้าพเจ้าได้ทาํ ผิด
ต่อสวรรค์และทําผิดต่อหน้าท่านด้วย
15:19 ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของท่านต่อไป ขอท่านให้ข้าพเจ้าเป็น
เหมือนลูกจ้างของท่านคนหนึ่งเถิด”’

บุตรที่หายไปก็กลับมาและความรื่นเริงยินดี
15:20 แล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาของตน แต่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกล บิดาแลเห็นเขาก็
มีความเมตตา จึงวิ่งออกไปกอดคอจูบเขา
15:21 ฝ่ายบุตรนัน้ จึงกล่าวแก่บดิ าว่า `บิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ทาํ ผิดต่อสวรรค์ และ
ต่อสายตาของท่านด้วย ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชอ่ื ว่าเป็นลูกของท่านอีกต่อไป
15:22 แต่บดิ าสัง่ ผูร้ บั ใช้ของตนว่า `จงรีบไปเอาเสือ้ อย่างดีทส่ี ดุ มาสวมให้เขา และ
เอาแหวนมาสวมนิ้วมือ กับเอารองเท้ามาสวมให้เขา
15:23 จงเอาลูกวัวอ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกัน เพื่อความรื่นเริงยินดีเถิด


15:24 เพราะว่าลูกของเราคนนีต้ ายแล้ว แต่กลับเป็นอีก หายไปแล้ว แต่ได้พบกันอีก
เขาทั้งหลายต่างก็เริ่มมีความรื่นเริงยินดี

บุตรคนใหญ่เปรียบได้กับพวกฟาริสี
15:25 ฝ่ายบุตรคนใหญ่นน้ั กําลังอยูท่ ท่ี งุ่ นา เมือ่ เขากลับมาใกล้บา้ นแล้วก็ได้ยนิ เสียง
มโหรีและเต้นรํา
15:26 เขาจึงเรียกผู้รับใช้คนหนึ่งมาถามว่า เขาทําอะไรกัน
15:27 ผูร้ บั ใช้จงึ ตอบเขาว่า ‘น้องของท่านกลับมาแล้ว และบิดาได้ให้ฆา่ ลูกวัวอ้วนพี
เพราะได้ลูกกลับมาโดยสวัสดิภาพ’
15:28 ฝ่ายพี่ชายก็โกรธไม่ยอมเข้าไป บิดาจึงออกมาชักชวนเขา
15:29 แต่เขาบอกบิดาว่า ‘ดูเถิด ข้าพเจ้าได้ปรนนิบตั ทิ า่ นกีป่ มี าแล้ว และมิได้ละเมิด
คําบัญชาของท่านสักข้อหนึง่ เลย แม้แต่เพียงลูกแพะสักตัวหนึง่ ท่านก็ยงั ไม่
เคยให้ข้าพเจ้าเพื่อจะเลี้ยงกันเป็นที่รื่นเริงยินดีกับเพื่อนฝูงของข้าพเจ้า
15:30 แต่เมือ่ ลูกคนนีข้ องท่าน ผูไ้ ด้ผลาญสิง่ เลีย้ งชีพของท่านโดยคบหญิงโสเภณี
มาแล้ว ท่านยังได้ฆ่าลูกวัวอ้วนพีเลี้ยงเขา
15:31 บิดาจึงตอบเขาว่า ลูกเอ๋ย เจ้าอยู่กับเราเสมอ และสิ่งของทั้งหมดของเรา
ก็เป็นของเจ้า
15:32 แต่สมควรที่เราจะรื่นเริงและยินดี เพราะน้องของเจ้าคนนี้ตายแล้ว แต่
กลับเป็นขึ้นอีก หายไปแล้วแต่ได้พบกันอีก

ประกาศกโยนาห์
1:1
1:2

พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงโยนาห์บุตรชายของอามิททัยว่า
“จงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์นครใหญ่ และร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั้นเหตุ
ความชั่วของเขาทั้งหลาย ได้ขึ้นมาเบื้องหน้าเราแล้ว”



โยนาห์ได้กบฏและขึ้นเรือหนีไป แล้วเกิดพายุใหญ่
1:3 แต่โยนาห์ได้ลุกขึ้นหนีไปยังเมืองทารชิชจากพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ท่านได้
ลงไปยังเมืองยัฟฟา และพบกําปั่นลําหนึ่งกําลังไปเมืองทารชิช ดังนั้นท่านจึง
ชําระค่าโดยสาร และขึ้นเรือเดินทางร่วมกับเขาทั้งหลายไปยังเมืองทารชิช
ให้พ้นจากพระพักตร์พระเยโฮวาห์
1:4 แต่พระเยโฮวาห์ทรงขับกระแสลมใหญ่ขนึ้ เหนือทะเล จึงเกิดพายุใหญ่ในทะเล
นั้น จนน่ากลัวกําปั่นจะอับปาง
1:5 แล้วบรรดาลูกเรือก็กลัว ต่างก็รอ้ งขอต่อพระของตน และเขาโยนสินค้าในกําปัน่
ลงในทะเลเพือ่ ให้กาํ ปัน่ เบาขึน้ แต่โยนาห์เข้าไปข้างในเรือ นอนลงและหลับสนิท
1:6 นายเรือจึงมาหาท่านและกล่าวแก่ทา่ นว่า “โอ เจ้าคนขีเ้ ซาเอ๋ย อย่างไรกันนี่
ลุกขึน้ ซิจงร้องขอต่อพระเจ้าของเจ้า ชะรอยพระเจ้านัน้ จะทรงระลึก ถึงพวกเรา
บ้าง เราจะได้ไม่พินาศ”
1:7 เขาทั้งหลายก็ชักชวนกันว่า “มาเถอะ ให้เราจับฉลากกัน เพื่อเราจะทราบว่า
ใครเป็นต้น เหตุแห่งภัยซึ่งเกิดขึ้นแก่เรานี้” ดังนั้นเขาก็จับฉลาก ฉลากนั้น
ก็ตกแก่โยนาห์
1:8 เขาจึงพูดกับท่านว่า “จงบอกเรามาเถิดว่า ภัยซึ่งเกิดขึ้นแก่เรานี้ ใครเป็น
ต้นเหตุเจ้าหากินทางไหน และเจ้ามาจากไหน ประเทศของเจ้าชื่ออะไร เจ้า
เป็นคนชาติไหน”
1:9 และท่านจึงตอบเขาว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนฮีบรู และข้าพเจ้ายําเกรงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ ผู้ทรงสร้างทะเลและแผ่นดินแห้ง”
1:10 คนทั้งปวงก็กลัวยิ่งนัก จึงถามท่านว่า “ท่านกระทําอะไรเช่นนี้หนอ” เพราะคน
เหล่านัน้ ทราบแล้วว่า ท่านหลบหนีจากพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะท่านบอก
แก่เขาเช่นนั้น
1:11 เขาทั้งหลายจึงกล่าวแก่ท่านว่า “เราควรจะทําอย่างไรแก่ท่าน เพื่อทะเลจะได้
สงบลงเพื่อเรา” เพราะทะเลยิ่งกําเริบมากขึ้นทุกที


ปลามหึมาตัวหนึ่งได้กลืนโยนาห์เข้าไป
1:12 ท่านจึงตอบเขาทัง้ หลายว่า “จงจับตัวข้าพเจ้าโยนลงไปในทะเลก็แล้วกันทะเลก็จะสงบ
ลงเพือ่ ท่าน เพราะข้าพเจ้าทราบอยูว่ า่ ทีพ่ ายุใหญ่เกิดขึน้ แก่ทา่ น เช่นนี้ ก็เนือ่ งจาก
ตัวข้าพเจ้าเอง”
1:13 ถึงกระนัน้ ก็ดพี วกลูกเรือก็ชว่ ยกันตีกรรเชียงอย่างแข็งแรงเพือ่ จะนําเรือ กลับเข้าฝัง่
แต่ไม่ได้ เพราะว่าทะเลยิง่ กําเริบมากขึน้ ต้านเขาไว้
1:14 เพราะฉะนัน้ เขาจึงร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์วา่ “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์
ทัง้ หลายขอวิงวอนต่อพระองค์ ขออย่าให้พวกข้าพระองค์พนิ าศ เพราะชีวติ ของ
ชายผูน้ เ้ี ลย ขออย่าให้โทษของการทําให้โลหิตทีไ่ ร้ความผิดตกมาเหนือข้าพระองค์
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์ได้ทรงกระทําสิง่ ที่ พระองค์ทรงพอพระทัย
1:15 เขาจึงจับโยนาห์ทิ้งลงไปในทะเล ความปั่นป่วนในทะเลก็สงบลง
1:16 คนเหล่านัน้ ก็ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์ยง่ิ นัก เขาทัง้ หลายก็ถวายสัตวบูชาแด่
พระเยโฮวาห์และปฏิญาณตัวไว้
1:17 และพระเยโฮวาห์ทรงกําหนดให้ปลามหึมาตัวหนึ่งกลืนโยนาห์เข้าไป โยนาห์
ก็อยู่ในท้องปลานั้นสามวันสามคืน

โยนาห์อธิษฐานและได้รอดพ้นไป
2:1 แล้วโยนาห์กอ็ ธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจากภายในท้องปลานัน้
2:2 ว่า “ในคราวทีข่ า้ พระองค์ตกทุกข์ได้ยาก ข้าพระองค์รอ้ งทุกข์ตอ่ พระเยโฮวาห์ และ
พระองค์ทรงสดับข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอ้ งทูลจากท้องของนรก และ พระองค์
ทรงฟังเสียงข้าพระองค์
2:3 เพราะพระองค์ทรงเหวีย่ งข้าพระองค์ลงไปในทีล่ กึ ในท้องทะเล และน้าํ ก็ทว่ มล้อมรอบ
ข้าพระองค์ไว้ บรรดาคลืน่ และระลอกของพระองค์ทว่ ม ข้าพระองค์แล้ว
2:4 ข้าพระองค์จงึ ทูลว่า `ข้าพระองค์ถกู เหวีย่ งให้พน้ จากสายพระเนตรของพระองค์
แต่ข้าพระองค์จะเงยหน้าดูพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ได้อีก’
2:5 น้ําก็ท่วมมิดข้าพระองค์ คือถึงจิตใจข้าพระองค์ ที่ลึกก็อยู่รอบตัวข้าพระองค์
สาหร่ายทะเลก็พนั ศีรษะข้าพระองค์อยู่


2:6 ข้าพระองค์ลงไปยังทีร่ ากแห่งภูเขาทัง้ หลาย แผ่นดินกับดาลประตูปดิ กัน้ ข้าพระองค์
ไว้เป็นนิตย์ แต่กระนัน้ ก็ดี โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ ข้าพระองค์ พระองค์
ยังทรงนําชีวติ ของข้าพระองค์ขน้ึ มาจากความเปือ่ ยเน่า
2:7 เมือ่ จิตใจอ่อนเพลียไปในตัวของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ระลึกถึงพระเยโฮวาห์
และ คําอธิษฐานของข้าพระองค์มาถึงพระองค์ เข้าสูพ่ ระวิหารบริสทุ ธิข์ องพระองค์
2:8 บรรดาผู้ที่แสดงความนับถือต่อพระเทียมเท็จ ย่อมสละทิ้งพระเมตตาเสีย
2:9 แต่ขา้ พระองค์จะถวายสัตวบูชาแด่พระองค์ พร้อมด้วยเสียงโมทนาพระคุณ
ข้าพระองค์ปฏิญาณไว้อย่างไร ข้าพระองค์จะทําตามคําปฏิญาณอย่างนัน้ การที่
ช่วยให้รอดนัน้ เป็นของพระเยโฮวาห์”
2:10 และพระเยโฮวาห์ตรัสสั่งปลานั้น มันก็สํารอกโยนาห์ออกไว้บนแผ่นดินแห้ง

พระเจ้าทรงเรียกโยนาห์อีก โยนาห์ประกาศและคนนีนะเวห์กลับใจ
3:1 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงโยนาห์เป็นคํารบสองว่า
3:2 “จงลุกขึน้ ไปยังนีนะเวห์นครใหญ่ และประกาศข่าวแก่เมืองนัน้ ตามทีเ่ ราบอกเจ้า”
3:3 ดังนัน้ โยนาห์จงึ ลุกขึน้ ไปยังนีนะเวห์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ฝา่ ยนีนะเวห์
เป็นนครใหญ่โตมากทีเดียว ถ้าจะเดินข้ามเมืองก็กนิ เวลาสามวัน
3:4 โยนาห์ตง้ั ต้นเดินเข้าไปในเมืองได้ระยะทางเดินวันหนึง่ และท่านก็รอ้ งประกาศ
ว่า “อีกสีส่ บิ วัน นีนะเวห์จะถูกคว่าํ ”
3:5 ฝ่ายประชาชนนครนีนะเวห์ได้เชือ่ พระเจ้า เขาประกาศให้อดอาหาร และสวมผ้า
กระสอบ ตัง้ แต่ผใู้ หญ่ทส่ี ดุ ถึงผูน้ อ้ ยทีส่ ดุ
3:6 กิตติศพั ท์นล้ี อื ไปถึงกษัตริยน์ ครนีนะเวห์ พระองค์ทรงลุกขึน้ จากพระทีน่ ง่ั ทรง
เปลือ้ งฉลองพระองค์ออกเสีย ทรงสวมผ้ากระสอบแทน และประทับบนกองขีเ้ ถ้า
3:7 พระองค์ทรงออกพระราชกฤษฎีกา ประกาศไปทัว่ นครนีนะเวห์ โดยอํานาจ
กษัตริย์ และบรรดาขุนนางทัง้ หลายว่า “คนหรือสัตว์ ไม่วา่ ฝูงสัตว์ใหญ่หรือ
ฝูงสัตว์เล็ก ห้ามลิม้ รสสิง่ ใดๆ อย่าให้กนิ อาหาร อย่าให้ดม่ื น้าํ
3:8 ให้ทง้ั คนและสัตว์นงุ่ ห่มผ้ากระสอบ ให้ตง้ั จิตตัง้ ใจร้องทูลต่อพระเจ้า เออ
ให้ทกุ คนหันกลับเสียจากการประพฤติชว่ั และเลิกการทารุณซึง่ มือเขากระทํา
3:9 ใครจะรู้ได้พระเจ้าอาจจะทรงกลับและเปลี่ยนพระทัย คลายจากพระพิโรธ


อันรุนแรง เพื่อว่าเราจะมิได้พินาศ”
3:10 เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทําของเขาแล้วว่า เขากลับไม่ประพฤติช่วั
ต่อไป พระเจ้าก็ทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษตามทีพ่ ระองค์ตรัสไว้ และ พระองค์
ก็มไิ ด้ทรงลงโทษเขา

โยนาห์โกรธ
4:1 เหตุการณ์นี้ไม่เป็นที่พอใจโยนาห์อย่างยิ่ง และท่านโกรธ
4:2 ท่านจึงอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์วา่ “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เมือ่ ข้าพระองค์
ยังอยูใ่ นประเทศของข้าพระองค์ ข้าพระองค์พดู แล้วว่า จะเป็นไป เช่นนีม้ ใิ ช่หรือ
นีแ่ หละ เป็นเหตุให้ขา้ พระองค์ได้รบี หนีไปยังเมืองทารชิช เพราะข้าพระองค์
ทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผูท้ รงกอปรด้วยพระคุณ และทรงพระกรุณา
ทรงกริว้ ช้าและบริบรู ณ์ดว้ ยความเมตตา และทรงกลับ พระทัยไม่ลงโทษ
4:3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะฉะนั้นบัดนี้ ขอพระองค์ทรงเอาชีวิตของข้า
พระองค์ไปเสีย เพราะว่าข้าพระองค์ตายเสียก็ดีกว่าอยู่”

พระเจ้าทรงสอนและว่ากล่าวโยนาห์
4:4 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “การที่เจ้าโกรธเช่นนี้ดีอยู่หรือ”
4:5 แล้วโยนาห์กอ็ อกไปนอกนคร นัง่ อยูท่ างทิศตะวันออกของเมืองนัน้ และท่านทําเพิง
ไว้เป็นทีท่ า่ นอาศัย ท่านนัง่ อยูใ่ ต้รม่ เพิงคอยดูเหตุการณ์ อันจะเกิดขึน้ กับนครนัน้
4:6 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงกําหนดให้ตน้ ละหุง่ ต้นหนึง่ งอกขึน้ มาเหนือโยนาห์
ให้เป็นทีก่ าํ บังศีรษะของท่าน เพือ่ ให้บรรเทาความร้อนรุม่ กลุม้ ใจใน เรือ่ งนี้ เพราะเหตุ
ต้นละหุ่งต้นนี้โยนาห์จึงมีความยินดียิ่งนัก
4:7 แต่ในเวลาเช้าวันรุง่ ขึน้ พระเจ้าทรงกําหนดให้หนอนตัวหนึง่ มากัดกินต้นละหุง่
ต้นนั้นจนมันเหี่ยวไป
4:8 ต่อมาเม ือ่ ดวงอาท ติ ย์ข ึ ้นแล้ว พระเจ้าทรงกําหนดให้ลมตะวันออกท ีร่ ้อนผากพัด
มา และแสงแดดก็แผดลงบนศีรษะของโยนาห์จนท่านอ่อนเพลียไป และท่าน
นึกปรารถนาในใจทีจ่ ะตายเสีย จึงทูลขอว่า “ให้ขา้ พระองค์ตายเสียก็ดกี ว่าอยู”่


4:9 แต่พระเจ้าตรัสกับโยนาห์ว่า “ที่เจ้าโกรธเพราะต้นละหุ่งนั้นดีอยู่แล้วหรือ”
ท่านทูลว่า “ที่ข้าพระองค์โกรธถึงอยากตายนี้ดีแล้วพระเจ้าข้า”
4:10 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เจ้าสงสารต้นละหุง่ นัน้ ซึง่ เจ้ามิได้ลงแรงปลูก หรือ มิได้
กระทําให้มนั เจริญ มันงอกเจริญขึน้ ในคืนเดียว แล้วก็ตายไปในคืนเดียว ดุจกัน
4:11 ไม่สมควรหรือทีเ่ ราจะไว้ชวี ติ เมืองนีนะเวห์นครใหญ่นน้ั ซึง่ มีพลเมืองมากกว่า
หนึง่ แสนสองหมืน่ คน ผูไ้ ม่ทราบว่าข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้าย และ มีสตั ว์
เลีย้ ง เป็นอันมากด้วย”

กลับใจหรือพินาศ (ลูกา)

13:1 ขณะนั้น มีบางคนอยู่ที่นั่นเล่าเรื่องชาวกาลิลี ซึ่งปีลาตเอาโลหิตของเขาระคน
กับเครื่องบูชาของเขา ให้พระองค์ฟัง
13:2 พระเยซูจงึ ตรัสตอบเขาว่า “ท่านทัง้ หลายคิดว่าชาวกาลิลเี หล่านัน้ เป็นคนบาป
ยิ่งกว่าชาวกาลิลีอื่นๆทั้งปวง เพราะว่าเขาได้ทุกข์ทรมานอย่างนั้นหรือ
13:3 เราบอกท่านทั้งหลายว่า มิใช่ แต่ถ้าท่านทั้งหลายมิได้กลับใจเสียใหม่ ก็จะ
ต้องพินาศเหมือนกัน
13:4 หรือสิบแปดคนนั้นซึ่งหอรบที่สิโลอัมได้พังทับเขาตายเสียนั้น ท่านทั้งหลาย
คิดว่าเขาเป็นคนบาปยิ่งกว่าคนทั้งปวงที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มหรือ
13:5 เราบอกท่านทั้งหลายว่า มิใช่ แต่ถ้าท่านทั้งหลายมิได้กลับใจเสียใหม่จะต้อง
พินาศเหมือนกัน”



คําอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อที่ไร้ผล (อสย 5:1-7; มธ 21:18-20)
13:6 พระองค์ตรัสคําอุปมาต่อไปนี้ว่า “คนหนึ่งมีต้นมะเดื่อต้นหนึ่งปลูกไว้ใน
สวนองุ่นของตน และเขามาหาผลที่ต้นนั้นแต่ไม่พบ
13:7 เขาจึงว่าแก่คนที่รักษาสวนองุ่นว่า `ดูเถิด เรามาหาผลที่ต้นมะเดื่อนี้ได้สามปี
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 และอยู่มาพอสิ้นปีแล้วเมื่อบรรดากษัตริย์ยกกองทัพออกไปรบ ดาวิดทรงใช้
โยอาบพร้อมกับพวกข้าราชการและอิสราเอลทั้งหมด เขาไปกวาดล้างคน
อัมโมนและล้อมเมืองรับบาห์ไว้ แต่ดาวิดประทับที่เยรูซาเล็ม
11:2 อยู่มาเวลาเย็นวันหนึ่งเมื่อดาวิดทรงลุกขึ้นจากพระแท่น และดําเนินอยู่บน
ดาดฟ้าหลังคาพระราชวัง ทอดพระเนตรจากหลังคาเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง
อาบน้ําอยู่ หญิงคนนั้นสวยงามมาก
11:3 ดาวิดทรงใช้คนไปไต่ถามเรือ่ งผูห้ ญิงคนนัน้ คนหนึง่ มากราบทูลว่า “หญิงคนนี้
ชือ่ บัทเชบา บุตรสาวของเอลีอมั ภรรยาของอุรอี าห์คนฮิตไทต์มใิ ช่ หรือพ่ะย่ะค่ะ”
11:4 ดาวิดก็ทรงใช้ผู้สื่อสารไปรับนางมา นางก็มาเฝ้าพระองค์ แล้วพระองค์ทรง
ร่วมหลับนอนกับนาง พอดีนางได้ชําระตัวให้สิ้นมลทินของนางแล้ว แล้ว
นางก็กลับไปเรือนของตน
11:5 ผูห้ ญิงนัน้ ก็ตง้ั ครรภ์ นางจึงใช้คนไปกราบทูลดาวิดว่า “หม่อมฉันตัง้ ครรภ์แล้ว”
11:6 ดาวิดทรงใช้คนไปบอกโยอาบว่า “จงส่งอุรอี าห์คนฮิตไทต์มาให้เรา” โยอาบก็
ส่งตัวอุรีอาห์ไปให้ดาวิด
11:14 ต่อมาครั้นรุ่งเช้าดาวิดทรงอักษรถึงโยอาบและทรงฝากไปในมือของอุรีอาห์


11:15 ในลายพระหัตถ์นน้ั ว่า “จงตัง้ อุรอี าห์ให้เป็นกองหน้าเข้าสูร้ บตรงทีด่ เุ ดือด
ทีส่ ดุ แล้วล่าทัพกลับเสีย เพือ่ ให้เขาถูกโจมตีให้ตาย”
11:26 เมือ่ ภรรยาของอุรอี าห์ได้ยนิ ข่าวว่าอุรอี าห์สามีของตนสิน้ ชีวติ แล้วนางก็
คร่าํ ครวญด้วยเรื่องสามีของนาง
11:27 เมือ่ สิน้ การไว้ทกุ ข์แล้วดาวิดก็สง่ คนไปให้พานางมาทีพ่ ระราชวัง และนางก็ได้
เป็นมเหสีของพระองค์ ประสูติโอรสองค์หนึ่งให้พระองค์ แต่สิ่งซึ่งดาวิดทรง
กระทํานั้นไม่เป็นที่พอพระทัยพระเยโฮวาห์

ดาวิดกลับใจเสียใหม่ (2 ซามูแอล 12 : 1-15)

12:1 พระเยโฮวาห์ทรงใช้ให้นาธันไปหาดาวิด นาธันก็ไปเข้าเฝ้าและกราบทูล
พระองค์ว่า “ในเมืองหนึ่งมีชายสองคน คนหนึ่งมั่งมี อีกคนหนึ่งยากจน
12:2 คนมั่งมีนั้นมีแพะแกะและวัวเป็นอันมาก
12:3 แต่คนจนนัน้ ไม่มอี ะไรเลย เว้นแต่แกะตัวเมียตัวเดียวทีเ่ ขาซือ้ มาซึ่งเขาเลี้ยงไว้
และอยู่กับเขา มันได้เติบโตขึ้นพร้อมกับบุตรของเขากินอาหาร ร่วมและดืม่
น้าํ ถ้วยเดียวกับเขา นอนในอกของเขา และเป็นเหมือนบุตรสาวของเขา
12:4 ฝ่ายคนมัง่ มีคนนัน้ มีแขกคนหนึง่ มาเยีย่ ม เขาเสียดายทีจ่ ะเอาแพะแกะ หรือ
วัวของตนมาทําอาหารเลีย้ งคนทีเ่ ดินทางมาเยีย่ มนัน้ จึงเอาแกะตัวเมียของ
ชายคนจนนัน้ เตรียมเป็นอาหารให้แก่ชายทีม่ าเยีย่ มตน”
12:5 ดาวิดกริ้วชายคนนั้นมาก และรับสั่งแก่นาธันว่า “พระเยโฮวาห์ทรง
พระชนม์ อยู่แน่ฉันใด ผู้ชายที่กระทําเช่นนั้นจะต้องตายแน่
12:6 และจะต้องคืนแกะให้สี่เท่า เพราะเขาได้กระทําอย่างนี้ และเพราะว่าเขา
ไม่มีเมตตาจิต”
12:7 นาธันจึงทูลดาวิดว่า “พระองค์นั่นแหละคือชายคนนั้น พระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า `เราได้เจิมตั้งเจ้าไว้ให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล
และเราช่วยเจ้าให้พ้นจากมือของซาอูล
12:8 และเราได้มอบวงศ์วานเจ้านายของเจ้าให้แก่เจ้า และได้มอบภรรยาเจ้านายของ


เจ้าไว้ในอกของเจ้า และมอบวงศ์วานอิสราเอลและวงศ์วานยูดาห์ ให้แก่
เจ้า ถ้าเท่านี้ยังน้อยไป เราจะเพิ่มให้อีกเท่านี้
12:9 ทําไมเจ้าดูหมิ่นพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์กระทําชั่วในสายพระเนตรของ
พระองค์ เจ้าได้ฆา่ อุรอี าห์คนฮิตไทต์เสียด้วยดาบ เอาภรรยาของเขามาเป็น
ภรรยาของตน และได้สังหารเขาเสียด้วยดาบของคนอัมโมน
12:10 เพราะฉะนั้นบัดนี้ดาบนั้นจะไม่คลาดไปจากราชวงศ์ของเจ้า เพราะเจ้าได้
ดูหมิน่ เราเอาภรรยาของอุรีอาห์คนฮิตไทต์มาเป็นภรรยาของเจ้า’
12:11 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า `ดูเถิด เราจะให้เหตุร้ายบังเกิดขึ้นกับเจ้าจาก
ครัวเรือนของเจ้าเอง และเราจะเอาภรรยาของเจ้าไปต่อหน้าต่อตาเจ้ายกไป
ให้แก่เพื่อนบ้านของเจ้า ผู้นั้นจะนอนร่วมกับภรรยาของเจ้าอย่างเปิดเผย
12:12 เพราะเจ้าทําการนั้นอย่างลับๆ แต่เราจะกระทําการนี้ต่อหน้าอิสราเอลทั้งสิ้น
และอย่างเปิดเผย
12:13 ดาวิดจึงรับสั่งกับนาธันว่า “เรากระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์แล้ว” และ
นาธันกราบทูลดาวิดว่า “พระเยโฮวาห์ทรงให้อภัยบาปของพระองค์แล้ว
พระองค์จะไม่ถึงแก่มรณา
12:14 อย่างไรก็ตาม เพราะด้วยการกระทํานี้พระองค์ได้ให้พวกศัตรูของ
พระเยโฮวาห์ มีโอกาสเหยียดหยามได้ ราชบุตรที่จะประสูติมานั้น
จะต้องสิ้นชีวิต”
12:15 แล้วนาธันก็กลับไปยังบ้านของตน แล้วพระเยโฮวาห์ทรงกระทําแก่บุตร
ซึ่งภรรยาของอุรีอาห์บังเกิดกับดาวิด และพระกุมารนั้นก็ประชวรหนัก




“อัครสาวกองค์ที่ 13” ให้พระเยซูเจ้า ทรง
เป็นศูนย์กลางชีวิต ของท่านหลังจากการกลับใจ
ไปหาพระคริ ส ตเจ้ า และกลายเป็ น “แบบอย่ า ง
ยิ่งใหญ่ที่สุดของความพากเพียร”
ระหว่างที่พระสันตะปาปาทรงปรากฏ
พระองค์ต่อสาธารณชน เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม
2006 พระองค์ทรงรําพึงถึงนักบุญเปาโลว่าดังนี้
“พี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย นักบุญ
ลูกาบอกเราว่านามเดิมของท่านคือ เซาโล (เทียบ กจ
7:58; 8:1) หรือเรียกเป็นภาษาฮีบรูวา่ เซาโล (เทียบ
กจ 9:14, 17; 22:7, 13; 26:14) เช่นเดียวกับ กษัตริย์
ซาอูล (เทียบ กจ 13:21) และท่านเป็นชาวยิว ทีย่ า้ ยถิน่ ฐาน เนือ่ งจากเมืองทาร์ซสั ตัง้
อยู่ระหว่างอนาโตเลีย และซีเรีย
ท่านเดินทางไปที่กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อศึกษาแก่นแท้ของกฎหมายของโมเสส
โดยเจริญรอยตามกามาลิเอล (เทียบ กจ 22:3) นอกจากนี้ ยังได้เรียนรูอ้ าชีพ คือเป็น
ช่างทํากระโจม (เทียบ กจ 18:3) ซึง่ ในภายหลังได้ชว่ ยให้ทา่ น หาเลีย้ งชีพด้วยตนเอง
โดยไม่เป็นภาระแก่พระศาสนจักร (เทียบ กจ 20:34; 1คร 4:12; 2คร 12:13)
ท่ า นต้ อ งการรู้ จั ก ชุ ม ชนที่ เ รี ย กตนเองว่ า ศิ ษ ย์ ข องพระเยซู เ จ้ า คนเหล่ า
นี้ ช่วยให้ท่านได้รู้จักศาสนาใหม่ หรือที่เรียกกันว่า “วิถีทาง” ใหม่ ที่ไม่ได้ถือว่า
กฎ ของพระเจ้ า เป็ น ศู น ย์ ก ลาง แต่ เ ป็ น องค์ พ ระเยซู เ จ้ า ผู้ ท รงถู ก ตรึ ง กางเขน
และฟื้นคืนชีพ ผู้บัดนี้ได้ถูกนําไปเชื่อมโยงกับการยกบาป ในฐานะชาวยิวที่เคร่ง


ศาสนา สารข้อนี้เป็นสิ่งที่ ยอมรับไม่ได้และถึงกับเป็นที่สะดุด ท่านจึงถือเป็นหน้าที่
ที่จะต้องเบียดเบียนศิษย์ ของพระคริสตเจ้า แม้แต่ศิษย์ที่อยู่นอกกรุงเยรูซาเล็ม
บนถนนสูด่ ามัสกัส เมือ่ ต้นทศวรรษที่ 30
แห่งคริสตกาล ท่านได้เล่าว่า “พระคริสตเจ้าทรง
ทําให้ขา้ พเจ้าเป็นของพระองค์” (ฟป 3:12) นักบุญ
ลูกาเล่าเหตุการณ์อย่างละเอียด เช่น แสงสว่างของ
พระคริสตเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนชีพได้ สัมผัสท่านและ
เปลี่ยนชีวิตของท่านอย่างไร แต่ในจดหมายของ
ท่านเอง ท่านกลับพูดถึงแก่นสาร และมิได้พูดถึง
ภาพนิมิต (เทียบ 1คร 9:1) แต่พูดถึงการส่องสว่าง
(เทียบ 2 คร 4:6) และเหนืออื่นใด ท่านกล่าวถึงการเผยแสดง และกระแสเรียกให้มา
พบกับ พระผู้ทรงฟื้นคืนชีพ (เทียบ กท 1:15-น)
อันทีจ่ ริง ท่านเรียกตนเองอย่างชัดเจนว่า “อัครสาวกโดยกระแสเรียก” (เทียบ
รม 1:1; 1คร 1:1) หรือ “อัครสาวกตามพระประสงค์ของพระเจ้า” (2คร 1:1; คส 1:1)
เสมือนจะย้ําว่าการกลับใจของท่านไม่ได้เกิดจากพัฒนาการทางความคิดหรือการ
ไตร่ตรองใดๆ แต่เป็นผลมาจากการแทรกแซงของพระเจ้า ซึ่งเป็นพระหรรษทานที่
ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
นับแต่นั้นมา ทุกสิ่งที่ท่านคิดว่ามีค่า ได้กลายเป็นความสูญเสีย และสิ่ง
ปฏิกูล (เทียบ ฟป 3:7-10) และนับจากเวลานั้น ท่านได้ทุ่มเทกําลังทั้งหมดเพื่อรับใช้
พระเยซูคริสตเจ้าและพระวรสารของพระองค์เท่านั้น ทั้งชีวิตของท่านจะเป็นอัคร
สาวก ผูต้ อ้ งการเป็น “ทุกสิง่ สําหรับทุกคน” (1 คร 9:82) โดยไม่ยดึ เหนีย่ วสิง่ ใดไว้เลย
ข้อความนี้สอนบทเรียนสําคัญว่า สิ่งสําคัญคือการให้พระเยซูคริสตเจ้า
เป็น ศูนย์กลางของชีวิตของเรา เพื่อให้อัตลักษณ์ของเราถูกตราไว้ด้วยการพบ และ


ความสนิทสัมพันธ์กบั พระคริสตเจ้า และกับพระวาจาของพระองค์ ภายใต้แสงสว่าง
ของพระองค์ คุณค่าอื่นทั้งหมดจะถูกเรียกคืนมา และชําระให้บริสุทธิ์ จากที่เคยเป็น
ของเสีย อีกบทเรียนหนึง่ ทีไ่ ด้จากนักบุญเปาโล คือการแพร่ธรรม ของท่านครอบคลุม
อาณาเขตกว้างขวาง ท่านรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องยาก ที่คนต่างศาสนาและ
คนไม่มีศาสนาจะมารู้จักพระเจ้า ผู้ทรงเสนอความรอดให้แก่ทุกคน โดยไม่ละเว้น
ผู้ใดเลย โดยผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงถูกตรึงกางเขนและฟื้นคืนชีพ ท่านจึง
อุทิศตนเผยแพร่พระวรสาร ซึ่งแปลความหมายตรงตัวได้ว่า “ข่าวดี” เพื่อประกาศถึง
พระหรรษทานที่จะนํามนุษย์มาคืนดีกับพระเจ้า กับตนเอง และผู้อื่น

การประกาศพระวรสาร การเป็นพยานและมรณสักขี

นับจากวินาทีแรกท่าน
ได้เข้าใจแล้วว่า นี่คือความเป็น
จริงที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง เพียงชาวยิว
หรือมนุษย์กลุ่มใด โดยเฉพาะ แต่
มีคุณค่าเป็นสากล และเกี่ยวข้อง
กับทุกคนเพราะ พระเจ้าทรงเป็น
พระเจ้าของทุกคน
การเดิ น ทางของท่ า น
เริ่มต้นจาก พระศาสนจักรอันทิ
โอกในซีเรีย ที่ซึ่งพระวรสาร ได้
ถูกประกาศ เป็นครั้งแรกแก่ชาว
กรีก และเป็น สถานทีซ่ งึ่ ผูท้ เี่ ชือ่ ใน
พระคริสต์ ถูกขนานนามว่า “คริสตชน” (เทียบ กจ 11:20, 26) เป็นครั้งแรก
จากที่นั่น ท่านเดินทางไปไซปรัสเป็นแห่งแรก จากนั้นก็ไปเยือนภูมิภาคต่าง
ๆ ของเอเชียน้อย (ปิสิเดีย ลาโกเนีย กาลาเทีย) ในเวลาต่าง ๆ กันหลังจากนั้น จึงไป
ยังทวีปยุโรป (มาซีโดเนีย กรีก) เมืองที่สําคัญที่สุดคือ เอเฟซัส ฟิลิปปี เธสะโลนิกา


โครินธ์ เบรีอา เอเธนส์ และมีเลตัส
งานแพร่ธรรมของนักบุญเปาโลไม่ได้ปราศจากอุปสรรค แต่ท่านเผชิญกับ
อุปสรรค เหล่านี้ด้วยความกล้าหาญอันเกิดจากความรักต่อพระคริสตเจ้า ท่าน
เล่าว่าท่าน “ลําบากตรากตรํา... ถูกจองจํา... ถูกโบยตี... ต้องเผชิญกับความตาย
หลายครั้ง ข้าพเจ้าถูกทหารโรมันเฆี่ยน
ตีสามครั้ง ถูกขว้างด้วยหินหนึ่งครั้ง เรือ
อับปางสามครัง้ ลอยคออยูก่ ลางทะเลหนึง่
วันกับหนึ่งคืน ข้าพเจ้าต้องเดินทางเสมอ
ต้ อ งเผชิ ญ อั น ตรายในแม่ น้ํ า อั น ตราย
จากโจรผู้ร้าย อันตรายจากเพื่อนร่วมชาติ
อั น ตรายจาก คนต่ า งชาติ อั น ตรายใน
เมือง อันตรายในถิ่น ทุรกันดาร อันตราย
ในทะเล อันตรายจากพีน่ อ้ งทรยศ ข้าพเจ้า
ต้องทํางานเหน็ดเหนื่อย ลําบากตรากตรํา
อดนอนบ่อย ๆ ต้องหิวกระหาย ต้องอด
อาหารหลายครั้ง ต้องทนหนาว ไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ นอกจากสิ่งเหล่านี้ แล้วข้าพเจ้า
ยังถูกบีบคั้นทุกวันนั่นคือเป็นห่วง พระศาสนจักรทุกแห่ง” (2 คร 11:23-28)
ข้อความหนึ่งในจดหมายถึงชาวโรม (เทียบ 15:24, 28) ท่านเสนอว่า จะเดิน
ทางต่อไปให้ถึงสเปน ถึงดินแดนตะวันตกไกล เพื่อประกาศพระวรสารทุกแห่ง จนถึง
ปลายแผ่นดินโลก เราจะไม่ยกย่องชื่นชมบุรุษเช่นนี้ได้อย่างไร? เราจะไม่ขอบคุณ
พระเจ้าที่ทรงประทานอัครสาวกผู้สูงส่งเช่นนี้ได้อย่างไร?
เห็ น ได้ ชั ด ว่ า ท่ า นคงจะไม่ ส ามารถเผชิ ญ หน้ า กั บ อุ ป สรรคเหล่ า นี้ และ
สถานการณ์ที่บีบคั้นในบางครั้งได้ ถ้าท่านไม่มีเหตุผลที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง ซึ่งเมื่อ
เทียบกันแล้ว ย่อมไม่มีข้อจํากัดใดที่จะถือได้ว่าเป็นข้อจํากัดที่ไม่สามารถเอาชนะ


ได้ เราทราบดีว่า สําหรับนักบุญเปาโล เหตุผลนี้คือพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ที่ท่านเขียน
ถึงว่า “เพราะความรักของพระคริสตเจ้าผลักดัน เรา ... เพือ่ ผูม้ ชี วี ติ จะได้ไม่มชี วี ติ เพือ่
ตนเองอีกต่อไปแต่มีชีวิตเพื่อพระองค์
ผู้ได้สิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนชีพ
เพื่อเขา” (2คร 5:14-15) เพื่อเรา และ
เพื่อทุกคน
อันที่จริงท่านอัครสาวกได้หลั่ง
โลหิต เป็นพยานยืนยันความเชื่อ ภาย
ใต้การปกครองของจักรพรรดิเนโรใน
กรุงโรมนี้เอง ที่ซึ่งเราได้เก็บรักษา และ
แสดงความเคารพต่อศพของท่าน พระ
สันตะปาปาคลีเมนต์ แห่งโรม ผู้ทรง
ดํารงตําแหน่ง ก่อนข้าพเจ้าในสันตะ
สํานักนี้ ทรงเขียนถึงท่านในช่วงท้าย
ของศตวรรษทีห่ นึง่ ว่า “เนือ่ งจากความ
ริษยาและความขัดแย้ง เปาโลจึงต้องแสดง ให้เราเห็นว่าเราจะได้รบั รางวัลตอบแทน
ความอดทนได้อย่างไร ... หลังจากได้เทศน์สอน เรื่องความยุติธรรมให้แก่ทุกคนใน
โลกและหลังจากได้ไปจนถึงสุดขอบเขตของ โลกตะวันตกแล้ว ท่านจึงได้ทนรับ
มรณสักขีกรรมเบื้องหน้า ฝ่ายปกครองทางการเมือง ด้วยวิธีนี้ท่านได้จากโลกนี้และ
บรรลุถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และกลายเป็นแบบอย่าง อันยิ่งใหญ่ของความพากเพียร”
(To the Corinthians, 5)
ขอให้พระเจ้าทรงช่วยเราให้ปฏิบตั ติ ามคําขอร้องทีท่ า่ นอัครสาวกกล่าว ไว้ใน
จดหมายของท่านว่า “จงยึดถือข้าพเจ้าเป็นแบบอย่าง เหมือนกับที่ข้าพเจ้า ยึดถือ
พระคริสตเจ้าเป็นแบบอย่างเถิด” (1 คร 11:1)


ด้วยการยอมจํานนโดยสิน้ เชิงต่อความรักของพระเยซูคริสตเจ้า นักบุญเปาโล
จึงกลายเป็นมนุษย์คนใหม่ทไี่ ม่ได้ดาํ รงชีวติ เพือ่ ตนเองอีกต่อไป แต่เพือ่ พระผูเ้ ป็นเจ้า
และพระผู้ไถ่ของท่าน เราได้เห็นแล้วว่าการที่ท่านพบพระคริสตเจ้าระหว่างทางไป
สู่ดามัสกัส ได้พลิกชีวิตของท่านอย่างไร พระคริสตเจ้าได้กลายเป็นเหตุผลในการ
ดํารงชีวิตของท่าน และเป็นแรงกระตุ้นอันลึกล้ําเบื้องหลังงานแพร่ธรรมทั้งปวงของ
ท่าน
ในจดหมายของท่าน นอกจากพระนามของพระเจ้า ซึ่งปรากฏมากกว่า 500
ครั้ง ท่านได้เอ่ยถึงพระคริสตเจ้าบ่อยครั้งที่สุด (380 ครั้ง) ดังนั้น เราจึงต้องตระหนัก
ว่า พระเยซูคริสตเจ้ามีอทิ ธิพลอย่างลึกซึง้ อย่างไรต่อชีวติ ของบุคคลหนึง่ เช่นเดียวกับ
ของเราเอง แท้จริงแล้วประวัตศิ าสตร์แห่งความรอดบรรลุถงึ จุดสูงสุดใน องค์พระเยซู
คริสตเจ้า ดังนั้น พระองค์จึงทรงเป็นจุดที่ช่วยให้เราสามารถแยกแยะ ความดีงามได้
อย่างแท้จริง ในการเสวนากับศาสนาอื่น
เมื่อพิจารณานักบุญเปาโล เราสามารถตั้งคําถามเบื้องต้นได้ว่า การพบกัน
ระหว่างมนุษย์คนหนึ่งกับพระคริสตเจ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรและความสัมพันธ์ที่เกิด
จากการพบกันนีป้ ระกอบด้วยอะไร เราสามารถเข้าใจคําตอบของนักบุญเปาโลได้ใน
สองขั้นตอน
ขัน้ ต้น นักบุญเปาโลช่วยให้เราเข้าใจถึงคุณค่าพืน้ ฐานของความเชือ่ ทีไ่ ม่มี
สิง่ ใดทดแทนได้ ท่านเขียนในจดหมายถึงชาวโรมว่า “เราถือว่ามนุษย์ได้รบั ความชอบ
ธรรมโดยความเชือ่ ไม่ใช่การปฏิบตั ติ ามสิง่ ทีธ่ รรมบัญญัติ กําหนดไว้” (รม 3:28)
ท่านเขียนในจดหมายถึงชาวกาลาเทียว่า “มนุษย์มไิ ด้เป็นผูช้ อบธรรมจากการ
ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ แต่เป็นผู้ชอบธรรมจากความเชื่อในพระคริสตเยซูเท่านั้น
เรามีความเชื่อในพระคริสตเยซู เพื่อจะได้เป็นผู้ชอบธรรมโดยอาศัยความเชื่อใน
พระคริสตเจ้า มิใช่จากการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ เพราะไม่มีมนุษย์คนใดเป็น


ผู้ ช อบธรรมจากการปฏิ บั ติ ต ามบั ญ ญั ติ
(กท 2:16)
“การเป็นผู้ชอบธรรม” หมายถึง
การดํารงชีวิตอย่างถูกทํานองคลองธรรม
กล่าวคือ ความยุตธิ รรมอันเปีย่ มด้วย ความ
เมตตาของพระเจ้า จะยอมรับ บุคคลนัน้ ให้
เข้าสู่ความสนิทสัมพันธ์ กับพระองค์ และ
ส่งผลให้เขาสร้าง ความสัมพันธ์ที่จริงใจ
มากขึ้นกับพี่น้อง ทุกคน และเหตุการณ์นี้
จะเกิดขึน้ ได้ เมือ่ บาปของเขาได้รบั การอภัย
อย่าง ครบถ้วนแล้ว
นักบุญเปาโลระบุอย่างชัดเจนยิ่งว่า สภาวะดังกล่าวของชีวิตไม่ได้ขึ้น อยู่กับ
กิจการดีใดๆ ที่เราสามารถกระทําได้ แต่ขึ้นอยู่กับพระหรรษทานของ พระเจ้าเท่านั้น
“เราได้รบั ความชอบธรรมเป็นของประทานโดยทางพระหรรษทาน อาศัยการไถ่กเู้ รา
ให้เป็นอิสระในพระคริสตเยซู” (รม 3:24) ด้วยถ้อยคําเหล่านีน้ กั บุญเปาโลได้ระบุสาระ
สําคัญของการกลับใจของท่าน และทิศทางใหม่ในชีวิตของท่าน อันเป็นผลมาจาก
การพบกับพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ
ก่อนที่ท่านจะกลับใจ นักบุญเปาโลมิใช่คนที่ห่างไกลจากพระเจ้า และจาก
การยึด ธรรมบัญญัติ ตรงกันข้ามท่านเคร่งครัดมากจนถึงขั้นคลั่งลัทธิทีเดียว แต่
เมื่อท่านได้พบ พระคริสตเจ้า ท่านจึงเข้าใจว่าท่านได้ใช้ความเคร่งครัดนี้สร้างภาพ
ให้ตนเอง และสร้าง ความชอบธรรมในแบบของท่านเอง และด้วยความชอบธรรม
ทั้งหมดนี้ ท่านได้ดํารงชีวิตเพื่อตนเอง



ความจําเป็นต้องมีทรรศนะใหม่
ท่านตระหนักว่าท่านจําเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีแนวทางการดํารงชีวติ แบบใหม่
และเราจะพบแนวทางใหม่นี้จากคําพูดของท่าน “ชีวิตที่ข้าพเจ้ากําลังดําเนินอยู่
ใน ร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดําเนินชีวิตในความเชื่อถึงพระบุตรของพระเจ้า
ผู้ทรงรัก ข้าพเจ้า และทรงมอบพระองค์เพื่อข้าพเจ้า” (กท 2:20)
ดังนั้น นักบุญเปาโลจึงไม่ได้ดํารงชีวิตเพื่อตนเอง และเพื่อความชอบ
ธรรม ในแบบของท่านอีกต่อไป ท่านดํารงชีวิตเพื่อพระคริสตเจ้า และพร้อมกับพระ
คริสตเจ้า กล่าวคือ โดยการสละตนเอง ท่านไม่แสวงหาและสร้างภาพให้ ตนเอง
อีกต่อไป นีค่ อื ความชอบธรรมแบบใหม่ เป็นทิศทางใหม่ทเี่ ราได้รบั จากพระเยซู
และ จากความเชื่อ
เบื้องหน้ากางเขนของพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็นการแสดงออกอย่างสูงสุดถึง
การสละตนเอง ไม่มีใครสามารถโอ้อวดตนเอง และความชอบธรรมที่เขาสร้างขึ้น
มาเอง และสร้างขึ้นเพื่อตนเองได้ นักบุญเปาโลได้สะท้อนความคิดของประกาศก
เยเรมีย์ ด้วยการอธิบายความคิดนี้ว่า “ผู้ใดจะโอ้อวด ก็ให้ผู้นั้นโอ้อวดในองค์
พระผู้เป็นเจ้าเถิด” (1 คร 1:31 = ยรม 9:23-24) หรือ “ส่วนข้าพเจ้าไม่ได้โอ้อวด
สิ่งใดนอกจากเรื่องไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา อาศัย
ไม้กางเขนนี้ โลกถูกตรึงตายไปจากข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ถูกตรึงตาย ไปจากโลกนี้
แล้ว (กท 6:14)
เมื่อรําพึงถึงความหมายของความชอบธรรมมิใช่ในแง่ของกิจการ แต่ในแง่
ของความเชื่อ เราต้องกล่าวถึงส่วนประกอบที่สองของอัตลักษณ์คริสตชนที่นักบุญ
เปาโลบรรยายไว้ในชีวิตของท่านเอง
อัตลักษณ์คริสตชนนี้องค์ประกอบ คือการยับยั้งจากการแสวงหาตนเองด้วย
ตนเอง แต่ได้รับตนเองจากพระคริสตเจ้า ด้วยวิธีนี้ คริสตชนจึงมีส่วนร่วมในชีวิต


ของพระคริสตเจ้า จนถึงกับเป็นหนึง่ เดียวกับพระองค์ และแบ่งปันทัง้ ความตายและ
ชีวติ ของพระองค์ นักบุญเปาโลเขียนในจดหมายถึงชาวโรมว่า “เราทุกคน... ได้รบั ศีล
ล้างบาป เข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับศีลล้างบาปเข้าร่วมกับการสิ้นพระชนม์ของ
พระองค์ด้วย เราจึงถูกฝังไว้ในความตายพร้อมกับพระองค์... รวมเป็นหนึ่งเดียว
กับพระองค์ ... ดังนั้น ท่านทั้งหลายก็เช่น
กันต้องถือว่าท่านตายจากบาปแล้ว แต่มี
ชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า ในพระคริสตเยซู” (รม
6:3-5,11)
สําหรับนักบุญเปาโลเพียงการ
พู ด ว่ า คริ ส ตชนได้ รั บ ศี ล ล้ า งบาป หรื อ
เป็นผู้มีความ เชื่อนั้นยังไม่พอ ท่านคิดว่า
เป็นสิ่งสําคัญมาก เท่าเทียมกันที่จะพูดว่า
คริ ส ตชน “มี ชี วิ ต อยู่ ในพระคริ ส ตเยซู ”
(เทียบ รม 8:1, 2, 39; 12:5, 16:3, 7, 10; 1 คร 1:2, 3 เป็นต้น) ในที่อื่นๆ ท่าน
เปลี่ยนคําพูด และเขียนว่า “พระคริสตเจ้าประทับอยู่ในเรา/ท่าน” (รม 8:10; 2 คร
13:5) หรือในข้าพเจ้า (กท 2:20)
การแทรกอยู่ในกันและกันระหว่างพระคริสตเจ้าและในคริสตชน ซึ่งเป็น
ลักษณะ เฉพาะของนักบุญเปาโล สรุปคําอธิบายของท่านเกี่ยวกับความเชื่อ
อันที่จริง แม้ว่าความเชื่อทําให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า แต่ความเชื่อที่เน้น
ความแตกต่าง ระหว่างเรากับพระองค์ นักบุญเปาโลสอนว่า ชีวิตคริสตชนยังมีองค์
ประกอบหนึ่งที่เรา อาจเรียกได้ว่าเป็น “ธรรมล้ําลึก” เนื่องจากมีความเชื่อมโยง
ระหว่างตัวเรากับพระคริสตเจ้า และระหว่างพระคริสตเจ้ากับเรา ในความหมายนี้
ท่านอัครสาวกถึงกับบรรยาย ความทุกข์ทรมานของเราว่า เป็น “ความทุกข์ทรมาน
ของพระคริสตเจ้า” ในตัวเรา (2 คร 1:5) เพื่อว่าเราจะสามารถ “แบกความตายของ
พระเยซูเจ้าไว้ในร่างกายของเรา ด้วย” (2 คร 4:10)


เราต้องบรรจุคําสอนทั้งหมดนี้ไว้ในชีวิตประจําวันของเรา โดยการปฏิบัติ
ตามแบบ อย่างของนักบุญเปาโล ผู้เจริญชีวิตในระดับกว้าง นอกจากนี้ ความเชื่อ
ยังต้องแสดงออกถึงความอ่อนน้อมต่อหน้าพระเป็นเจ้า รวมถึงการนมัสการและ
การสรรเสริญ ในทุกเมื่อ

พระเจ้าทรงทําให้เราเป็นอย่างที่เราเป็น

แท้จริงแล้ว เราเป็นคริสตชนได้เพราะพระองค์และพระหรรษทานของ
พระองค์ เนื่องจากไม่มีสิ่งใดมาแทนที่พระองค์ได้ เราจึงต้องไม่สักการะสิ่งใด หรือ
ผูใ้ ดมาแทนทีพ่ ระองค์ได้ นอกจากพระองค์ไม่ควรมีพระเจ้าเท็จเทียมใดมาปนเปือ้ น
จักรวาลฝ่ายจิตของเรา มิฉะนัน้ แทนทีเ่ ราจะได้ชนื่ ชมยินดีกบั อิสรภาพทีไ่ ด้รบั เราจะ
ถดถอยกลับไปสู่รูปแบบหนึ่งของการเป็นทาสอย่างน่าอัปยศ

นอกจากนี้ การที่เราเป็นส่วนหนึ่งของพระคริสตเจ้าและความจริงที่ว่า
“เราอยู่ในพระองค์” ต้องทําให้เรามีทัศนคติแห่งความวางใจอย่างสมบูรณ์ และ
ความชื่นชมยินดีมหาศาล สรุปได้ว่า เราต้องยืนยันพร้อมกับนักบุญเปาโลว่า “ถ้า
พระเจ้าทรงอยู่ขา้ งเรา ใครจะสู้เราได้” (รม 8:31) และ คําตอบคือ ไม่มีสิ่งใดและ
ผู้ใด “จะพรากเราได้จากความรักของพระเจ้า ซึ่งปรากฎ ในพระคริสตเยซู
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (รม 8:39) ดังนั้น ชีวิตคริสตชน ของเราจึงตั้งมั่นอยู่
บนศิลาทีม่ นั่ คงทีส่ ดุ และปลอดภัยทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ราจะจินตนาการได้ และเราได้รบั พละ
กําลังของเราจากศิลานี้ เช่นที่ท่านอัครสาวกเขียนไว้ว่า “ข้าพเจ้าทํา ทุกสิ่งได้ใน
พระองค์ผู้ประทานพละกําลังแก่ข้าพเจ้า” (ฟป 4:13)
“ข้าพเจ้ารู้ว่า ข้าพเจ้ามอบความวางใจไว้กับผู้ใด และมั่นใจว่า
พระองค์ จะทรงรักษาสิ่งที่ข้าพเจ้ารับมอบไว้จนกว่าจะถึงวันนั้นได้” (2 ทธ
1:12) อีกนัยหนึ่ง คือ จนกว่าจะถึงวันนั้น วันที่เราจะได้พบกับพระคริสตเจ้า ผู้ทรง
เป็นองค์ตุลาการ พระผู้ไถ่โลกและพระผู้ไถ่ของชาวเรา


การถือศีล-อดอาหาร
(Abstinence and Fasting)
โดย : คุณพ่อทินรัตน์ คมกฤส
คาทอลิกมีแนวปฏิบตั ติ ามบัญญัตพิ ระศาสนจักร ข้อที่ ๒ ทีว่ า่ “จงอดอาหาร
และ อดเนื้อในวันบังคับ” มีวัตถุประสงค์ที่ช่วยให้เราคาทอลิกเข้าถึงหนทางแห่งการ
กลับใจ อันนําไปสู่พระอาณาจักรพระเจ้าที่พระเยซูเจ้าทรงนํามามอบให้ “จงกลับ
ใจดําเนิน ชีวิตใหม่เพราะพระอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว” (มธ ๔. ๑๗) การ
กลับใจทีพ่ ระองค์กล่าวถึง คือการมีสาํ นึกว่าเราทุกคนเป็นคนบาปต่อหน้าพระเป็นเจ้า
ผู้ศักดิ์สิทธิ์ การเข้าถึงพระองค์จําเป็นต้องละทิ้งบาปและเชื่อฟังพระองค์
การกลับใจเป็นพระพรของพระเจ้าทีน่ าํ เราไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงชีวติ ภายใน
และภายนอก โดยอาศัยกระบวนการถือศีลอดอาหาร การภาวนาการทําบุญให้ทาน
(ทบต 12.8, มธ 6.1-6)
หลังจากที่พระศาสนจักรได้ปรับปรุง “กฎหมายพระศาสนจักร” ใหม่เมื่อปี
ค.ศ. 1978 ได้มีการเสนอแนวปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับการถือศีลอดอาหาร ตามระบุใน
มาตรา 1249-1253 เกี่ยวกับ “วันทําการใช้โทษบาป” (Days of Penance)
เพื่อความชัดเจนและเพื่อสร้างความเข้าใจเจตนารมณ์ที่ถูกต้อง จะขอนํา
คําแปลกฎหมายพระศาสนจักรมาตราข้างต้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เราจะต้อง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวปฏิบัติอย่างไรบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ในหมู่
สัตบุรุษและแม้แต่พระสงฆ์นักบวช สาเหตุเพราะได้มีการอธิบายและ ตีความไม่ตรง
ตามเจตนารมณ์ของ “กฎหมายพระศาสนจักร” (Canon Law)


สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้มปี ระกาศข้อกําหนด เมือ่ วัน
ที่ 15 สิงหาคม 1992 ว่า “เพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 1253
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง ประเทศไทย ประกาศว่าให้ทํากิจชดเชยใช้โทษบา
ปอื่นๆ ทดแทนการอดเนื้อและอดอาหาร ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติกิจศรัทธาแบบอื่นๆ เช่น เดินรูป 14 ภาค เฝ้าศีลมหาสนิท สวด
สายประคํา ฯลฯ
2. ปฏิบัตกิจเมตตาปราณี เช่น ให้ทานคนจน เยี่ยมคนเจ็บป่วย ฯลฯ
3. งดเว้นอาหาร หรือสิ่งที่เคยปฏิบัติเป็นประจํา เช่น งดดื่มสุราและเบียร์
งดสูบสุหรี่ ฯลฯ
ความหมายตามรากศัพท์
Abstinence ตามความหมายใน Dictionary ทั่วไป หมายถึง การละเว้น
(อาทิ สุรา กามารมณ์) หรือ การดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงเรียบง่าย หรือ ความ
พอประมาณ พอเหมาะแก่อัตภาพ รวมถึงการบังคับจิตใจตัวเอง และการ
ขจัดกิเลส
ความหมายทางธรรมประเพณี (ศาสนปฏิบัติ) ของศาสนาต่างๆ
ธรรมประเพณีการถือศีลมีมาแต่โบราณในอารยธรรมต่างๆ อาทิ ชาวอียปิ ต์
ชาวอินเดีย ชาวกรีกและ ชาวอาหรับ สําหรับชาวยิวในอดีตมีระบุเรื่องการถือศีล
และละเว้นอาหารบางชนิดไว้อย่างละเอียดในหนังสือเลวีนิติ บทที่ 2 และต่อมา
สมัยอัครสาวก มีการระบุชดั ว่ามีขอ้ ยกเว้นเกีย่ วกับการกินเนือ้ ทีย่ งั มีเลือด (ดู หนังสือ
กิจการฯ บทที่ 15) คริสตชนยุคแรกๆ และยุคฤาษีนักพรตมีการปรับประเพณีถือ
ศีลอดให้หลากหลาย ออกไปอีกด้วย
สําหรับเรานิกายโรมันคาทอลิก เราเคยยึดกฎอดเนื้อทุกวันศุกร์ตลอดปี
ยกเว้น วันฉลองสําคัญ ต่อมา พระศาสนจักรออกข้อกําหนด Apostolic Constitution
Paenitemini เมือ่ 17 กุมภาพันธ์ 1966 ลดวันบังคับ “ทําการใช้โทษบาป” (penitential


days หรือ days of penance) เหลือเพียง วันพุธรับเถ้าและวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

ความหมายของคาทอลิก ตามเจตนารมณ์ (ความเข้าใจใหม่)
ของกฎหมายพระศาสนจักร
ความหมายเดิมของคําว่า “Abstinence” ตามธรรมประเพณีปฏิบตั ทิ นี่ ยิ ม ใน
ตะวันตก ได้แก่การ “การอดเนือ้ ” เพราะสําหรับชาวตะวันตก เนือ้ เป็นอาหารโปรตีน
ที่จําเป็นสําหรับในประเทศที่มีความหนาว ทั้งยังนับว่าเป็นของอร่อยที่ใช้ในการ
เลี้ยงฉลอง การอดเนื้อสําหรับพวกเขาจึงนับเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่
แต่ สํ า หรั บ คนในภาคตะวั น ออก เช่ น คนเอเชี ย ที่ นิ ย มการไม่ กิ น เนื้ อ
สัตว์บก เป็นประเพณีอยู่แล้ว การมีกฎ “อดเนื้อ” จึงไม่สู้มีความหมายอะไรและยัง
ขัดกับเจตนารมณ์อกี ด้วย เพราะคนจนหรือคนทัว่ ไปสามารถซือ้ หาเนือ้ สัตว์บก ได้ใน
ราคาถูกกว่า สําหรับชาวเอเชียของอร่อย ของชอบ ของคนมีฐานะคืออาหารทะเล
ประเภท กุ้ง หอย ปู ปลา หากเขาอดเนื้อสัตว์บกและไปรับประทานอาหารทะเล
ที่เป็นของชอบของอร่อย จะถือว่าเป็นการพลีกรรมได้หรือ
ดังนั้น การมีบัญญัติพระศาสนจักรในอดีต ที่ให้ “อดเนื้อ” จึงไม่เป็นไป
ตามเจตนารมณ์เท่าที่ควร แต่กลายเป็นธรรมประเพณีที่พูดติดปากมาตลอด ที่ว่า
“อดอาหาร อดเนือ้ ” เพือ่ เป็นการทํากิจใช้โทษบาป แต่การอดเนือ้ และไปรับประทาน
อาหารทะเล ประเภท กุ้ง หอย ปู ปลา ก็เป็นการผิดเจตนารมณ์อย่างเห็นได้ชัด
กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1253 ที่ให้อํานาจสภาพระสังฆราชท้องถิ่น
สามารถกําหนดรูปแบบ “fasting and abstinence” ในเชิงปฏิบตั ิ และในประเทศไทย
ก็ได้มีการประกาศไปแล้ว ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 ให้มีการ “ทดแทน” แนวปฏิบัติตาม
ระบุ ไว้ชัดเจนข้างต้น


ปัญหาสําคัญคงอยู่ที่การบัญญัติศัพท์ของคาทอลิกว่า “Abstinence”
และแปลว่าอะไร หากยังแปลว่า “อดเนื้อ” ก็ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
พระศาสนจักร
มาตรา 1251 ยังได้ยกตัวอย่างของ “Abstinence” อีกว่า “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 “การละเว้นการกินเนื้อสัตว์ หรือ
ละเว้นอาหารอย่างอื่น...” ดังนั้น สําหรับเราชาวคาทอลิก การบัญญัติศัพท์คําว่า
“Abstinence” เป็น “อดเนือ้ ” จึงไม่ตรงความหมาย แต่ควรเป็น “การถือศีล” มากกว่า
ข้อเสนอศัพท์ที่ควรใช้
Abstinence ในเชิงธรรมประเพณีคาทอลิก ควรแปลว่า “การถือศีล”
Fasting คือ การอดอาหาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง ของการถือศีล
ไปพร้อมกันด้วย ดังนั้น หากเราใช้ศัพท์ “การถือศีลอดอาหาร” ก็เป็นการเพียงพอ



“จําเราจะลุกขึ้นไปหาบิดาเรา และพูดกับท่านว่า “บิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ ทําผิด
ต่อสวรรค์และทําผิดต่อหน้าท่านด้วย ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูก
ของท่านต่อไป ขอท่านให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้างของท่านคนหนึ่งเถิด”’
ลก 15:19-20
จิตตารมณ์ของการถือศีลอดอาหาร คือ
“การสํานึกผิด กลับใจ คืนดีกับพระเป็นเจ้า และกับพี่น้องของตน”

