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คำานำา

 หนังสือ “อัตลักษณ์คาทอลิก” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ได้ 

กลั่นกรองม�จ�กคว�มรู้และประสบก�รณ์ในง�นด้�นคำ�สอน 

ของ คุณพ่อยัง	จักแมง พระสงฆ์คณะมิสซังต่�งประเทศแห่ง 

กรุงป�รีส ที่ได้สอนคำ�สอนทั้งในประเทศผรั่งเศส ในสมัยที่คุณพ่อ 

เพิ่งได้บวชเป็นพระสงฆ์ใหม่ๆ หลังจ�กนั้นก็ม�แพร่ธรรมที่

ประเทศจีนและที่สุดก็ม�ที่ประเทศไทยของเร� ซึ่งคุณพ่อได้เขียน

หนังสือเล่มนี้เป็นภ�ษ�ฝรั่งเศส ภ�ยหลัง ดร.เพ็ญนี	หล่อวัฒนา- 

พงษา ได้ช่วยแปลจ�กต้นฉบับภ�ษ�ฝรั่งเศสเป็นภ�ษ�ไทย

 แผนกคริสตศ�สนธรรมฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่�งย่ิง ท่ีคุณพ่อ 

ได้เลือกให้เป็นผู้จัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือที่อุดมไปด้วย 

คว�มเชื่อและประสบก�รณ์ด้�นง�นคำ�สอนเล่มนี้

 หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�หนังสือ “อัตลักษณ์คาทอลิก” เล่มนี้ 

จะช่วยให้ “คาทอลิก” เข้�ใจถึงข้อคว�มเชื่อท�งศ�สน�และ

บทบ�ทหน้�ที่ของตนเองอย่�งดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งปฏิบัติตนสมกับ 

คำ�ว่� “คาทอลิก” ผู้ซึ่ง “พระเจ้าได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของ

พระองค์” (เทียบ อสย 49:16)

บาทหลวงเอกรัตน์		หอมประทุม

ผู้จัดก�รแผนกคริสตศ�สนธรรมฯ
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บทนำ�



2 “ดูเถิด เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา” (อสย 49:16)

คริสตชนคือใคร

คริสตชน  คือ - สานุศิษย์ของพระเยซูคริสตเจ้า

  - ผู้ที่เชื่อในพระเยซู 

    และในสิ่งที่พระองค์ทรงเผยแสดง

  - ผู้ที่หวังและไว้ใจในพระองค์

  - ผู้ที่กระทำาตามน้ำาพระทัย เพราะเขารักพระองค์

  - ผู้ที่พระเยซูเจ้าทรงประทานพระหรรษทานให้ 

    เพื่อเขาจะได้มีชีวิตร่วมกับพระองค์

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ที่เมืองอันทิโอกนี้เองบรรดาศิษย์ได้

รับชื่อว่า ‘คริสตชน’ เป็นครั้งแรก” (กจ 11:26)
 

บทภ�วน� : ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อในพระองค์

 • คริสตชนคือใคร?

 - คริสตชน คือ สานุศิษย์ของพระเยซูคริสตเจ้า

 • อะไรคือลักษณะของคริสตชน?

 - ลักษณะของคริสตชน คือ 

  ก) เป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูเจ้า

  ข) หวังในพระองค์

  ค) รัก และทำาตามพระประสงค์ของพระองค์

  ง) ใช้ชีวิตร่วมกับพระองค์

ชวนคิด
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พระเยซูคริสตเจ้า

ในภาษาฮีบรู เยซู หมายถึง “พระเจ้าผู้กอบกู้”

คริสต์เป็นภาษากรีก แปลว่า :

 “เจิมด้วยน้ำามันศักดิ์สิทธิ์เพ่ือประกอบกิจการอันยิ่งใหญ่

ให้สำาเร็จ”   

 หรืออีกนัยหนึ่ง “อุทิศตนเพื่อประกอบกิจการสำาคัญนี้” 

ฉะนั้นพระคริสต์จึงทรงได้รับการเจิมจากพระบิดาเจ้าเพื่อกอบกู้

มนุษยชาติ ลูกหลานของพระองค์ เราผู้เป็นคริสตชนจึงมีสภาพ

ของพระคริสต์เช่นพระเยซูเจ้า เราได้รับการเจิมเพ่ือกอบกู้เพ่ือน

มนุษย์พี่น้องของเราพร้อมกับพระเยซูเจ้า

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “พระเยซูเจ้าที่ขานพระนามว่า ‘พระ- 

คริสตเจ้า’ ประสูติจากพระนางมารีย์ผู้นี้” (มธ 1:16)

บทภ�วน� : พระเยซูเจ้าข้า โปรดให้เรามีสภาพของพระคริสต์

อย่างแท้จริง เป็นผู้กอบกู้มนุษย์เช่นพระองค์
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 • นามเยซู มีความหมายว่าอย่างไร?

 - นามเยซู หมายความว่า “พระเจ้าผู้กอบกู้”

 • คำาว่า คริสต์ มีความหมายว่าอย่างไร?

 - คริสต์ มีความหมายว่า “เจิมด้วยน้ำามันศักดิ์สิทธิ์”  

   หรืออีกนัยหนึ่งว่า “การอุทิศตน”

 • ใครคือพระเยซูคริสตเจ้า?

 - พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า 

   ได้รับการเจิมจากพระบิดา เพื่อกอบกู้มนุษยชาติ

 • คริสตชนสามารถกอบกู้เพื่อนมนุษย์

   พี่น้องของเขาได้หรือไม่?

 - คริสตชนสามารถกอบกู้เพื่อนมนุษย์พี่น้องของเขา 

   เช่นเดียวกับพระเยซูและพร้อมกับพระเยซูเจ้า

ชวนคิด
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เหนือความทุกข์ทรมานและความตาย

 คริสตชนเชื่อในพระเยซูเจ้าเพราะ : พระเยซูทรงกลับเป็น

ขึ้นมาหลังจากที่ได้ทรงสิ้นพระชนม์ไปแล้วสามวันตามที่ได้ทรง

สัญญาไว้

 คริสตชนเชื่อในพระเยซูเจ้าเพราะ : พระองค์ทรงรับ 

ความตาย

  - เพื่อยืนยันว่าพระองค์เป็นบุตรของพระบิดาเท่า

เสมอกันกับพระเจ้า

  - เพ่ือเป็นองค์พยานยืนยันถึงสิ่งที่ได้ทรงเผย

แสดงแก่เราเกี่ยวกับพระเจ้า มนุษย์และโลก

  - เ พ่ือทรงไถ่กู้ เราจากบาป จากความทุกข์

ทรมาน และความตาย

  - เพ่ือทรงมอบถวายมนุษยชาติ ผู้เป็นบุตรสุด

ที่รักของพระบิดาแด่พระองค์

  - ท้ังน้ีเพราะทรงรักเราย่ิงกว่าชีวิตของพระองค์เอง

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : ภายใน 40 วันหลังจากพระทรมาน  

พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่พี่น้อง มากกว่า 500 คนใน

คราวเดียว (เทียบ 1คร 15:6)

 ทูตสวรรค์กล่าวแก่สตรีทั้งสองคนว่า “อย่ากลัวเลย 

ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านกำาลังมองหาพระเยซูผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขน 

พระองค์มิได้ประทับอยู่ที่นี่ เพราะทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว

ตามที่ตรัสไว้” (มธ 28:5-6)
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บทภ�วน� : พระเยซูเจ้าผู้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ทรงกลับ

คืนพระชนมชีพ และจะเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางเราอีกครั้ง

หนึ่ง

 

 • เหตุใดเราจึงเชื่อในพระเยซูเจ้า?

 - เราเชื่อในพระเยซูเจ้า 

   เพราะพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพ

   ตามที่ได้ทรงสัญญาไว้

ชวนคิด
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พระเยซูเจ้าทรงใช้พระศาสนจักร
เผยแสดงหนทางไปสู่ความสุข

 ผู้ที่ข้าพเจ้าไว้ใจและรักข้าพเจ้าได้เล่าเรื่องพระเป็นเจ้า  

พระเยซูเจ้า พระนางมารีย์ พระมารดา และพระศาสนจักรของ 

พระเยซูเจ้าให้ข้าพเจ้าฟัง

 พระศาสนจักร คือผู้ท่ีพระเยซูเจ้าทรงใช้ให้มาหาข้าพเจ้า  

ชักนำาข้าพเจ้าไปบนหนทางสู่ความสุข ข้าพเจ้าได้ดำาเนินบน 

เส้นทางนั้น และข้าพเจ้าได้พบกับความสุข

 บัดนี้ พระศาสนจักรได้ใช้ให้ข้าพเจ้ามาพูดกับท่านเรื่อง

ของพระเยซูเจ้า และเรื่องของความสุข ท่านเองก็จะเป็นสุข หาก

ท่านดำาเนินตามพระองค์

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต” 

(ยน 14:6)

บทภ�วน� : ข้าพเจ้าเชื่อในพระองค์ พระเจ้าข้าขอทรงพระกรุณา

ให้ความเชื่อของข้าพเจ้าเข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้น

 

 • เรารู้จักพระเยซูเจ้าได้อย่างไร?

 - เรารู้จักพระเยซูเจ้าจากพระศาสนจักรของพระองค์

   ทรงให้เรารู้เรื่องราวและดำาเนินชีวิตตามพระองค์

ชวนคิด
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พระศาสนจักรของพระเยซูเจ้า
มีพลังเหนือมนุษย์

 พระศาสนจักรของพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของ 

พระองค์ มีพลังเหนือความทุกข์ทรมานและความตาย เมื่อ 

พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน สานุศิษย์ของพระองค์ 

ต่างพากันเตลิดหนีทอดทิ้งพระองค์ไป  แล้วพระองค์ทรงกลับคืน 

พระชนมชีพมาใหม่ แต่สานุศิษย์ก็ยังไม่เข้าใจถึงความตาย 

และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์

 ห้าสิบวันให้หลัง พระจิตเจ้าเสด็จลงมา ดังที่พระเยซูเจ้า 

ได้ทรงสัญญาไว้ ประชาชนนับพันเชื่อในพระองค์ สองพันปีต่อมา 

มนุษย์ไม่เข้าใจพระองค์ และประหัตประหารพระศาสนจักรของ 

พระองค์ ดังที่ได้ทำาในยุคแรกและถึงแม้คริสตชน จะได้ทำาบาป 

ตลอดเวลา พระจิตเจ้าทรงประทับอยู่กับพระศาสนจักรของ 

พระองค์ พระศาสนจักรจึงเต็มไปด้วยชีวิตเลือดเนื้อ เติบใหญ่และ 

แผ่ขยายไปสุดหล้า ท่ัวทุกดินแดน ท้ังนี้ เพื่อความสุขของ

มนุษยชาติ พระศาสนจักรของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกันตราบ

จนสิ้นพิภพ

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ในโลกนี้ท่านจะมีความทุกข์ยาก แต่

อย่าท้อแท้ เราชนะโลกแล้ว”  (ยน 16:33)

บทภ�วน� : ข้าพเจ้าเชื่อในพระองค์ พระเยซูเจ้าข้า
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 • เหตุใดพระศาสนจักรของพระเยซูเจ้า

   จึงมีชัยเหนือการถูกประหัตประหาร?

 - พระศาสนจักรของพระเยซูเจ้ามีชัยเหนือ

   การถูกประหัตประหาร เพราะพระองค์

 - ทรงเป็นผู้มีชัยเหนือความทุกข์ทรมาน

   และความตาย โดยได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ

ชวนคิด
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พระเยซูเจ้าและปัญหาของมนุษย์

มนุษย์ตั้งคำาถามสำาคัญๆ กับตนเองหลายข้อด้วยกัน : 

  - มนุษย์มาจากไหน

  - เหตุไฉนเราจึงต้องใช้ชีวิตบนโลกนี้

  - มนุษย์คือใคร

  - เหตุใดจึงมีความชั่วบนโลกและ...ในใจมนุษย์

  - เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรดี อะไรชั่ว

  - เหตุใดเราจึงต้องตาย

  - จะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์ที่ได้ตายไปแล้ว

ที่สำาคัญคือ : 

  - มีพระเจ้าผู้สถิตอยู่เหนือมนุษย์หรือไม่

  - พระองค์ทรงประสงค์สิ่งใด

 พระเยซูเจ้าคือคำาตอบสำาหรับคำาถามเหล่านี้ : ทั้งนี้เพราะ

พระองค์ทรงทราบความจริงทั้งหมด และปรารถนาให้เราเป็นสุข

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “เพราะเหตุนี้ เราจึงได้เกิดมาในโลกนี้

เพื่อเป็นพยานถึงความจริง” (เทียบ ยน 18:37)

บทภ�วน� : “พระเจ้าข้า โปรดทรงส่ังสอนความจริงแก่ข้าพเจ้า 

ด้วยเถิด”
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 • ใครเป็นผู้ตอบคำาถามทั้งหลายของมนุษย์?

 - พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ตอบคำาถามทั้งหลายของมนุษย์

 • เพราะเหตุใดพระเยซูเจ้า

   จึงทรงตอบคำาถามทั้งหลายของมนุษย์?

 - พระเยซูเจ้าทรงตอบคำาถามทั้งหลายของมนุษย์

   เพราะพระองค์คือความจริง

 • เหตุใดพระเยซูเจ้าจึงทรงสั่งสอนความจริงแก่เรา?

 - พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนความจริงแก่เรา 

   เพราะทรงปรารถนาให้เราเป็นสุข

ชวนคิด
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คำาสอนและโลก

 โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นแหล่งเนื้อหาบางส่วนของคำาสอน

ที่เราท่านศึกษาอยู่

 มนุษย์มีดวงตา หู และสติปัญญาที่จะทำาความเข้าใจ  

พระเจ้าทรงสร้างโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ และมนุษย์ตามภาพลักษณ์

ของพระองค์ ทุกๆ สิ่งในโลกช่วยเราในการแสวงหาและสัมผัส

ความจริง แต่พระเยซูเจ้าแต่องค์เดียวเท่านั้นที่ทรงสามารถเผย

แสดงความจริงทั้งมวลแก่เรา

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “พระองค์ประทานแสงสว่างของ

พระองค์ในจิตใจของเขา ทรงสำาแดงให้เขาเห็นความยิ่งใหญ่แห่ง

พระราชกิจของพระองค์” (บสร 17:8)

บทภ�วน� : “พระเจ้าข้า โปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าเห็น 

พระพักตร์ของพระองค์ที่ซ่อนเร้นจากชาวโลก”

 

 • อะไรคือแหล่งเนื้อหาพื้นฐานของบทคำาสอน?

 - โลกคือแหล่งเนื้อหาพื้นฐานของบทคำาสอน

 • ไฉนโลกเราจึงเป็นแหล่งที่ให้ความจริง

   เกี่ยวกับพระเจ้าได้?

 - โลกเป็นแหล่งที่ให้ความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าได้ 

   เพราะโลกนี้และมนุษย์ถูกสร้างขึ้น

   ตามภาพลักษณ์ของพระองค์

ชวนคิด
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รหัสธรรม

 “รหัสธรรม” เป็นคำาที่แปลว่า “การเริ่มต้นความรู้สำาหรับ

คริสตชน”

 มนุษย์แต่ลำาพังไม่สามารถจะแสวงหาคำาตอบทุกประการ

ให้แก่ตนเอง และไม่สามารถจะค้นพบหนทางไปสู่ความสุข 

เที่ยงแท้ พระเจ้าจึงทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมายังโลก

 พระบุตรคือ พระวจนาตถ์ที่ได้ถือกำาเนิดมาเป็นมนุษย์  

พระบุตรทรงเผยแสดงข้อความจริงที่อยู่เหนือสติปัญญาของ

มนุษย์ และเป็นสัจธรรมที่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบ ยิ่งกว่านั้น 

พระองค์ยังทรงส่งพระจิตเจ้ามาช่วยให้เราเข้าใจ และปฏิบัติตาม

สัจธรรมดังกล่าว

 สรุป รหัสธรรมก็คือข้อความจริงที่ย่ิงใหญ่เกินกว่าสติ

ปัญญาของมนุษย์ ท่ีพระเจ้าทรงเผยแสดงเพ่ือตอบคำาถามของ

มนุษย์ พระเยซูเจ้าทรงอาศัยรหัสธรรมนำาเราไปสู่ความสุขของ

พระเจ้า หากท่านเชื่อในรหัสธรรม ท่านก็จะเป็นสุข

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน  

ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรง ปิดบังเรื่องเหล่านี้จาก

บรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำาต้อย” (ลก 

10:21)

 “ข้าพเจ้าเชื่อ โปรดช่วยความเชื่ออันเล็กน้อยของข้าพเจ้า

ด้วยเถิด” (มก 9:24)
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 • รหัสธรรมคืออะไร?

 - รหัสธรรม คือความจริงที่สำาคัญมากที่พระเจ้า

   ทรงเผยแสดงแก่เรา ข้อความจริงที่ยิ่งใหญ่เกินกว่า

   สติปัญญาของมนุษย์จะเข้าใจได้

 • เหตุใดพระเจ้าจึงทรงเผยแสดงรหัสธรรม

   เกี่ยวกับพระองค์แก่เรา?

 - พระองค์ทรงทำาเช่นน้ัน 

   เพ่ือช้ีหนทางไปสู่ความสุขให้แก่เรา

 • เราจะยึดถือปฏิบัติรหัสธรรมในชีวิตได้อย่างไร?

 - ได้โดยอาศัยความเชื่อ

ชวนคิด
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คำาสอนและการเผยแสดง

 ถึงโลกจะยิ่งใหญ่ แต่เมื่อเราเปรียบเทียบโลกกับพระเจ้า

แล้ว โลกก็เล็กนิดเดียว

 พระเจ้าทรงเผยแสดงพระองค์เพื่อให้มนุษย์รู้จักและ

ทราบถึงแผนการของพระองค์

 1. พระเจ้าทรงเผยแสดงแก่มนุษย์โดยใช้พระคัมภีร์เป็น

สื่อพระคัมภีร์น้ีแบ่งออกเป็นสองภาคด้วยกัน คือภาคพันธสัญญา

เดิม และภาคพันธสัญญาใหม่

 - ในพันธสัญญาเดิม เราพบว่าพระเจ้าทรงแสวงหามนุษย์  

มนุษย์ฟังหรือปฏิเสธพระเจ้า

 - ในพันธสญัญาใหม่ พระเจ้าทรงถือกำาเนดิเปน็มนษุย ์นีค่อื 

เรื่องราวของพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า และของพระนาง 

มารีย์ หญิงธรรมดาคนหนึ่งเช่นมารดาของพวกเรา ที่พระเจ้าทรง

เลือกสรรเป็นมารดาของพระเยซูเจ้า  นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของ

สานุศิษย์ของพระองค์ ผู้เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเรา

 2. พระเจ้าทรงแสดงพระองค์ในพระศาสนจักร เรา

เรียกการเผยแสดงของพระองค์ในลักษณะดังกล่าวว่า “ธรรม

ประเพณี”   ในพระศาสนจักร มนุษย์มีส่วนในชีวิตของพระองค์ เรา 

จึงมีสภาพของพระองค์ การเผยแสดงของพระองค์ในพระคัมภีร์

และในพระศาสนจักร คือแหล่งเนื้อหาท่ีสองของคำาสอนที่เรา

ศึกษา
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ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “พระวจนาตถ์ คือแสงสว่างที่แท้จริง  

พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์” (เทียบ ยน 1:9,14)

บทภ�วน� : “พระเจ้าข้า โปรดทรงให้เรารู้จักความรักของ

พระองค์”

 • อะไรคือแหล่งเนื้อหาที่สองของคำาสอน?

 - การเผยแสดงของพระเจ้า 

   คือแหล่งเน้ือหาท่ีสองของคำาสอน
 

 • เราจะพบการเผยแสดงของพระเจ้าได้จากที่ใด?

 - เราจะพบได้จากพระคัมภีร์ ทั้งในภาคพันธสัญญาเดิม

   และพันธสัญญาใหม่ และจากธรรมประเพณี

   ของพระศาสนจักร

ชวนคิด
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เหนือสิ่งอื่นใด พระเจ้าคือจิต

 พระเจ้าดำารงอยู่ก่อนโลกและมนุษย์และเหนือโลกและ

มนุษย์

 พระเจ้ามิทรงมีรูปร่างเช่นมนุษย์ เราจึงมิอาจเห็นพระองค์

ได้ พระองค์มิทรงมีการเริ่มต้นและจุดจบยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด 

พระองค์สถิตอยู่ในทุกๆ สิ่ง และทรงแตกต่างไปจากสิ่งสร้าง 

พระองค์ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ทรงได้ยิน และทรงเข้าใจทุกสิ่ง

ทุกอย่าง แต่สิ่งสร้างหาได้เห็นหรือได้ยินพระเจ้าไม่

 เมื่อโมเสสถามถึงพระนาม พระองค์ตรัสว่า “เราคือเรา

เป็น” (อพย 3:14) พระเจ้าทรงพระปรีชาญาณหาขอบเขตมิได้ 

และเสรีภาพของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุด “พระเจ้าทรงเป็นจิต” (ยน 

4:24) และทรงดีบริบูรณ์ สติปัญญาอาจช่วยเราให้รู้จักพระเป็นเจ้า 

ได้บ้าง แต่พระเยซูเป็นผู้ที่ทรงช่วยให้เรารู้จักพระองค์อย่างแท้จริง

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลย พระบุตร 

เพียงพระองค์เดียวผู้สถิตอยู่ในพระอุระของพระบิดานั้นได้ทรง

เปิดเผยให้เรารู้” (ยน 1:18)

บทภ�วน� : เชิญเสด็จ พระเจ้าข้า เชิญเสด็จมาประทับอยู่ท่าม 

กลางเรา และให้เราเห็นพระพักตร์ของพระองค์
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 • เหตุใดเราจึงมิอาจเห็นพระพักตร์ของพระเจ้า?

 - เรามิอาจเห็นพระพักตร์ของพระเจ้า 

   เพราะพระองค์ทรงเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่กว่าหมด

 • ใครช่วยให้เรารู้จักพระเจ้า?

 - พระเยซูเจ้าทรงช่วยให้เรารู้จักพระเจ้า

ชวนคิด
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พระเจ้าทรงเป็นความรัก

 นักบุญยอห์นกล่าวกับเราว่า “พระเจ้าทรงเป็นความรัก” 

(1ยน 4:16)

 พระเจ้าทรงเป็นความรัก เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงให้ 

และทรงสร้าง

 พระเจ้าทรงเป็นความรัก เพราะฉะนั้นพระองค์ทรง

เคารพผู้อื่น ทรงเคารพสิ่งสร้าง  

 พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีเสรีภาพ เสรีที่จะตอบรับหรือ

ปฏิเสธพระองค์  

 พระเจ้าทรงเป็นความรัก เพราะฉะน้ันพระองค์ทรงต้อน

รับทุกๆคนที่รักพระองค์ด้วยใจเสรี ความสุขของพระองค์ คือ 

การแบ่งปันความสุขและชีวิตของพระองค์แก่สิ่งสร้าง แต่พระเจ้า

ก็มิทรงบังคับผู้ใดให้รับและเลือกที่จะเป็นสุขอยู่กับพระองค์

 พระเยซูเจ้าทรงเรียกพระผู้สร้างว่าพระบิดาของพระองค์

และพระบิดาทรงเรียกพระเยซูเจ้าว่าพระบุตร

 พลังแห่งความรักของพระบิดาและพระบุตรเป็นพระจิตที่

เป็นเอกภาพและความสนิทสัมพันธ์ของพระเจ้าหนึ่งเดียว

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการ

สละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” ( ยน 15:13)
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บทภ�วน� : “พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารัก

พระองค์” (ยน 21:15-17)

 

 • นักบุญยอห์นกล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นเช่นไร?

 - นักบุญยอห์นกล่าวกับเราว่า “พระเจ้าทรงเป็นความรัก”

 • เมื่อพระเจ้าทรงสร้างเรา 

   พระองค์ทรงปรารถนาอะไร? 

 - เมื่อพระเจ้าทรงสร้างเรา พระองค์ทรงปรารถนา

   จะแบ่งปันชีวิตและความสุขของพระองค์กับเรา

ชวนคิด
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บทที่ 1

พระเจ้�ทรงรักมนุษย์  

พระองค์ทรงเสนอให้มนุษย์

เป็นสุขอยู่กับพระองค์

แต่มนุษย์ปฏิเสธพระเจ้�
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พระคัมภีร์

 พระเจ้าทรงเผยแสดงแผนการแห่งความรักต่อมนุษย์ใน

หนังสือเล่มใหญ่ที่เราเรียกว่า “พระคัมภีร์” ส่วนสำาคัญที่สุดของ 

พระคัมภีร์คือ พระวรสารทั้งสี่ ทั้งสี่เล่มนี้ประกาศข่าวดีของ

พระเจ้าที่เกิดมาเป็นมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์เกิดมาเป็นพระเจ้าใน

พระเยซูเจ้าที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้ตายบนไม้กางเขน และได้

กลับคืนพระชนมชีพเพื่อไถ่กู้มนุษยชาติ

 ภาคแรกที่เรียกว่า พันธสัญญาเดิม เล่าเรื่องการเตรียม

หนทางให้พระเจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์

 ภาคที่สองเป็นพระวรสารและยุคแรกของพระศาสนจักร

ของพระเยซูเจ้า เราเรียกภาคนี้ว่าพันธสัญญาใหม่

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “พระวจนาถต์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ 

และเสด็จมาประทับอยู่ในหมู่เรา” (ยน 1:14)

บทภ�วน� : ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระวาจาของพระองค์เป็นความ

จริง ข้าพเจ้าเชื่อ
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 • พระคัมภีร์คืออะไร?

 - พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ประกาศ

   แผนการแห่งความรักของพระเจ้าต่อมนุษย์

 • พระคัมภีร์แบ่งเป็นกี่ภาค?

 - พระคัมภีร์แบ่งเป็นสองภาค คือ พันธสัญญาเดิม 

   และพันธสัญญาใหม่

 • พันธสัญญาเดิมกล่าวถึงอะไร?

 - พันธสัญญาเดิมเล่าถึงการเตรียมหนทางให้พระเจ้า

   เสด็จลงมาในโลกมนุษย์

 • พันธสัญญาใหม่กล่าวถึงอะไร?

 - พันธสัญญาใหม่กล่าวถึงพระวรสารของพระเยซูเจ้า

   ที่เสด็จมาไถ่กู้มนุษยชาติ

 • ส่วนใดสำาคัญที่สุด?

 - พระวรสารทั้งสี่เป็นส่วนที่สำาคัญที่สุด 

   เพราะเป็นจุดหมายปลายทางของพันธสัญญาเดิม 

   และเป็นจุดเริ่มต้นของพันธสัญญาใหม่

 • ส่วนของพันธสัญญาใหม่ที่ต่อจากพระวรสาร

   เล่าเรื่องอะไร?

 - ส่วนของพันธสัญญาใหม่ที่ต่อจากพระวรสาร

   เล่าเรื่องยุคแรกของพระศาสนจักรที่ได้เกิดจาก

   ความตายและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า

ชวนคิด
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พันธสัญญาเดิม

 พันธสัญญา หมายถึง ข้อผูกพัน พันธสัญญาเดิมเป็น

ภาคหนึ่งของพระคัมภีร์ประกอบขึ้นด้วยหนังสือต่างๆ ที่เล่าถึง

ข้อผูกพันเดิมที่พระเจ้าได้ทรงทำาไว้กับมนุษย์ พระเจ้าทรงสร้าง

มนุษย์ให้เป็นบุตรของพระองค์ แต่มนุษย์ปฏิเสธที่จะใช้ชีวิตเยี่ยง

บุตรของพระเจ้า

 พระเจ้าจึงทรงแสวงหามนุษย์ที่มีน้ำาใจดีงาม ประชากร

กลุ่มหนึ่งยินดีสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ พันธสัญญาเดิม

เล่าถึงอัศจรรย์ต่างๆ ที่พระเจ้าทรงทำาเพื่อมนุษย์ และเล่าถึงบาป

ของมนุษย์ที่มีใจกระด้าง และการกลับใจของพวกเขาทีละเล็กที

ละน้อยกลับมาหาพระเจ้า

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “บรรดากษัตริย์จะร้องเพลงสรรเสริญ

พระมรรคาของพระเจ้า เพราะพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้านั้น 

ยิ่งใหญ่” (สดด 138:5)

บทภ�วน� : ขอสรรเสริญพระองค์พระเจ้าข้า เพราะความรักของ

พระองค์ที่มีต่อเรานั้นคงอยู่นิรันดร
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 • พันธสัญญาเดิมคือหนังสือประเภทใด?

 - พันธสัญญาเดิมคือข้อผูกพันแรกเริ่มที่พระเจ้า

   ได้ทรงทำาไว้กับมนุษย์

 • พันธสัญญาเดิมเล่าเรื่องอะไร?

 - พันธสัญญาเดิมเล่าถึงอัศจรรย์ที่พระเจ้าได้ทรงทำา

   เพื่อมนุษย์, เรื่องบาปต่างๆ ของมนุษย์

   ที่มีใจแข็งกระด้าง และการกลับใจของพวกเขา

ชวนคิด
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นิทานนั้นงดงาม 
แต่ความจริงกลับงดงามยิ่งกว่า 

(ปฐก 1-11)

 เช่นเดียวกบัคนอืน่ๆ  ประชากรของพระเจา้ไดเ้ฝ้าครุน่คดิ 

ถึงปัญหาต่างๆ ที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ พวกเขาแสวงหาคำาตอบ 

และด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า พวกเขาก็ได้พบคำาตอบ  

ชนชาติใกล้เคียงเล่านิทานเพื่ออธิบายปมปัญหาต่างๆ นิทาน

เหลา่นัน้มกัจะมคีวามสยดสยองนา่กลวั เพือ่ใชอ้ธบิายถงึบาปของ 

มนุษย์ซ่ึงเกิดจากจิตใจที่โหดร้าย หรือเกิดจากความเขลาของ

เทพต่างๆ ตามจินตนาการของมนุษย์ ภายใต้การดลใจของ

พระเจ้า ประชากรของพระองค์เล่านิทานได้งดงามยิ่งกว่า  

 เป็นนิทานเปรียบเทียบความจริงท่ีย่ิงใหญ่ซึ่งพระเจ้าได้

ทรงเผยแสดงแก่พวกเขา 

 ความจริงที่ตอบคำาถามของมนุษยชาติ ซึ่งสติปัญญา

ของมนุษย์มิอาจจะค้นคิดขึ้นมาได้ เราจะพบความจริงเหล่านี้ได้

ในบทแรกๆ ของพระคัมภีร์ (ปฐก 1-11)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและทรง

ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า” (สดด 27:1)

บทภ�วน� : ขอพระเจ้าโปรดทรงเป็นแสงสว่างแก่ข้าพเจ้าบนเส้น

ทางชีวิต
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 • บทแรกๆ ของพระคัมภีร์สั่งสอนความจริง

   ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเผยแสดงแก่เรา

   ไว้อย่างไร?

 - บทแรกๆ ของพระคัมภีร์สั่งสอนความจริงที่ยิ่งใหญ่

   ในรูปลักษณะของนิทานเปรียบเทียบ

         • นิทานเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือ?

 - นิทานมิใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริง

         • สัจจะที่แฝงอยู่ในนิทานเป็นสิ่งที่เป็นจริงหรือไม่?

 - สัจจะที่แฝงอยู่ในนิทานเป็นสิ่งที่เป็นจริง 

   เหตุเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้เผยแสดงแก่เรา

ชวนคิด
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พระเจ้าทรงสร้างอย่างไร 
(ปฐก 1:1-31)

 พระคัมภีร์กล่าวว่า ในปฐมกาลมีแต่พระเจ้าพระองค์เดียว 

ไม่มีสิ่งอื่นใด ประหนึ่งบิดามารดาท่ีให้กำาเนิดบุตร พระเจ้าทรง

สร้างโลกและมนุษย์ในโลก  พระองค์ตรัสว่า “ขอให้มีโลก” โดยใช้ 

พระวจนาตถ์ของพระองค์ และด้วยพลังของพระจิตที่ “สถิตอยู่

เหนือโลก” “...โลกก็ได้ถือกำาเนิด”   

 พระเจ้ามิได้ทรงผลิตโลกจากสิ่งใด ทรงสร้างจากความ

ว่างเปล่า จากนั้นพระเจ้าทรงแบ่งชีวิตของพระองค์ให้กับโลกที่

ได้ถูกสร้าง

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : เมื่อแรกเริ่มนั้น...แผ่นดินยังเป็นที่ร้าง

ไร้รูปร่าง...และลมพายุแรงกล้าพัดอยู่เหนือ น้ำา พระเจ้าตรัสว่า “จง 

มีความสว่าง” และความสว่างก็อุบัติขึ้น (ปฐก 1:1-3)

บทภ�วน� : พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา และพระบุตร และ 

พระจิตตลอดนิรันดร อาแมน
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 • พระบิดาทรงสร้างโลกโดยอาศัยพระบุคคลใด?

 - พระบิดาเจ้าทรงสร้างโลกโดยอาศัย

   พระวจนาตถ์และพระจิต

 • พระเจ้าทรงสร้างโลกอย่างไร?

 - พระเจ้าตรัสว่า “ขอให้มีโลก” 

   และ “โลกก็ได้ถือกำาเนิด”

 • เหตุใดพระเจ้าจึงสร้างโลก?

 - พระองค์ทรงสร้างโลกเพื่อแบ่งปันชีวิตของพระองค์

ชวนคิด
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พระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์

 นอกจากโลกและมนุษย์แล้ว พระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์ 

เพ่ือที่ทูตสวรรค์จะไหว้นมัสการและรับใช้พระองค์ ทูตสวรรค์

เป็นจิตที่ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า มีความเฉลียวฉลาด 

และมีเสรีภาพเยี่ยงพระเจ้า ทูตสวรรค์จึงสามารถที่จะรัก พระเจ้า

จึงประสงค์จะให้ทูตสวรรค์มีชีวิตและความสุขร่วมกับพระองค์  

ทูตสวรรค์ที่ดียินดีรับความรักของพระเจ้า พระเจ้าก็ทรงแบ่งปัน

ชีวิตและความสุขของพระองค์แก่พวกเขา พวกเขากระทำาตามที่

พระองค์พอพระทัย เช่นเดียวกับที่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้า

ทรงกระทำา (เทียบ ยน 8:29)

 เนื่องจากพวกเขารักพระเจ้า พวกเขาจึงรักมนุษย์ด้วย   

ทูตสวรรค์ที่ดีรักมนุษย์ในลักษณะของพระเจ้า ทูตสวรรค์ชั่ว

ปฏิเสธความรักของพระเจ้า พระเจ้าจึงไม่ทรงบังคับให้เขา

เสวยสุขกับพระองค์ เราเรียกทูตสวรรค์ชั่วว่าปีศาจ เนื่องจาก 

ทูตสวรรค์ชั่วเกลียดพระเจ้า พวกเขาจึงเกลียดมนุษย์ด้วย  

พวกเขาอิจฉามนุษย์ และต้องการกีดกันมนุษย์จากพระเจ้า ทั้งนี้

เพราะเขาเกรงว่ามนุษย์กับพระเจ้าจะอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุข

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ทันใดนั้น ทูตสวรรค์องค์หนึ่งของ

พระเจ้าปรากฏองค์ยืนอยู่เบื้องขวาของพระแท่นถวายกำายาน” 

(ลก 1:11)
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บทภ�วน� : ข้าแต่ทูตสวรรค์ของพระเจ้า โปรดพิทักษ์เราและ 

ผู้ที่เรารักด้วยเถิด

 • นอกจากโลกและมนุษย์แล้ว 

   พระเจ้าได้ทรงสร้างสิ่งใดอีก?

 - นอกจากโลกและมนุษย์แล้ว 

     พระเจ้าได้ทรงสร้างทูตสวรรค์

 • เหตุใดพระเจ้าจึงได้ทรงสร้างทูตสวรรค์?

 - พระเจ้าได้ทรงสร้างทูตสวรรค์ 

   เพื่อที่ทูตสวรรค์จะได้มีส่วนในชีวิต

   และความสุขของพระองค์
 

 • ทูตสวรรค์มีภารกิจอะไร?

 - ทูตสวรรค์มีภารกิจที่จะไหว้นมัสการและรับใช้พระเจ้า
 

 • ทูตสวรรค์ที่ดีรักเราหรือ?

 - ทูตสวรรค์ที่ดีรักเรา เหตุเพราะเราคือบุตรของพระเจ้า

 • ปีศาจรักเราหรือ?

 - มิได้เลย ปีศาจเกลียดและอิจฉาเรา 

   เหตุเพราะเราคือบุตรของพระเจ้า

ชวนคิด
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บทเพลงของความสร้างสรรค์
พระเจ้าทรงสร้างโลกไว้อย่างดี 

(ปฐก 1:1-31)

 บทแรกของพันธสัญญาเดิมเล่านิทานที่งดงามเรื่องหนึ่ง

นิทานเรื่องนี้อธิบายความจริงที่งดงามยิ่งกว่าความจริงที่เรา 

มิอาจจะแสวงหาได้ด้วยตนเอง

ความจริงที่ว่า : พระเจ้าทรงสร้างโลกจากความว่างเปล่า

   โลกนี้งดงาม มีระเบียบเรียบร้อย

   และถูกสร้างตามภาพลักษณ์ของพระผู้สร้าง

   พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งเพื่อมนุษย์  

   เช่นเดียวกับบิดาที่ทำาทุกอย่างเพื่อบุตร

   และแล้วพระองค์ทรงสร้างมนุษย์

   เมื่อทุกอย่างถูกสร้างแล้ว 

   พระเจ้าทรงทอดพระเนตร และทรงเห็นว่าดีมาก

   (เทียบ ปฐก 1:31)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ข้าแต่พระเจ้า พระราชกิจของพระองค์ 

ช่างมีมากเหลือล้น พระองค์ทรงกระทำาทุกอย่างด้วยพระปรีชา-

ญาณ ทรงสร้างสรรพสิ่งเต็มแผ่นดิน” (สดด 104:24)
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บทภ�วน� : โลกมนุษย์นี้งดงาม พระองค์ทรงสร้างโลกมนุษย์ไว้

อย่างดี พระเจ้าข้า

 • พระคัมภีร์ได้อธิบายว่าโลกมนุษย์นี้

   งดงามอย่างไร?

 - พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่า “พระเจ้าทรงเห็นว่าดีมาก”

ชวนคิด
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โลกมนุษย์ที่มหัศจรรย์
ขับร้องสรรเสริญพระเจ้า

 ...โลกมนุษย์เราวิเศษ มหัศจรรย์ แต่มันมิได้เกิดขึ้นเอง

  - ความมหัศจรรย์ของโลกมนุษย์ บ่งชี้ให้เราเห็น

การประทับอยู่ของพระเจ้า พระเจ้าวิเศษมหัศจรรย์ยิ่งกว่า

  - ชีวิตบนโลกมาจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

  - กฎต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างชาญฉลาด 

และพลังต่างๆ ท่ีอยู่อย่างมีระเบียบต่างล้วนมาจากพระเจ้าผู้ทรง

พระปรีชาญาณ และพระเจ้าไม่อาจจะเปลี่ยนไปได้

  - มนุษย์ ผู้ปกครองโลกก็มาจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

กว่าเขา เขามาจากพระเจ้าผู้ทรงรักเขา แต่ลำาพังสติปัญญาก็อาจ

จะช่วยให้เขาเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้บ้าง

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ท้องฟ้าประกาศพระสิริรุ่งโรจน์ของ

พระเจ้า” (สดด 19:1)

บทภ�วน� : ขอสรรเสริญพระองค์พระเจ้าข้า สำาหรับความ

มหัศจรรย์ของพระองค์
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 • โลกชี้ให้เราเห็นคุณลักษณะมหัศจรรย์

    ของพระเจ้าในเรื่องใด?

 - โลกชี้ให้เราเห็นการดำารงอยู่ อำานาจ 

    ปรีชาญาณ และความรักของพระเจ้า

 • พระเจ้าอาจจะเปลี่ยนกฎต่างๆ ได้หรือไม่?

 - พระเจ้าไม่อาจจะเปลี่ยนกฎต่างๆ ของโลก 

   เพราะกฎต่างๆ นั้นดีทั้งนั้น

ชวนคิด
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วิทยาศาสตร์และความเชื่อ

 ในหนังสือวิทยาศาสตร์ เราเรียนรู้ว่าโลกเกิดจากวิวัฒนา- 

การ แต่วิทยาศาสตร์มิได้กล่าวถึง สิ่งที่มีอยู่ก่อนสร้างโลกและหลัง

วันสิ้นโลก ความรู้สาขาอื่นๆ อธิบายถึงสิ่งต่างๆ บนโลกที่เราใช้

ชีวิตอยู่ ความรู้เหล่านี้เปลี่ยนไปกับการค้นพบของวิทยาศาสตร์

แผนใหม่ ความรู้ก็วิวัฒนาการเช่นกัน เราอาจใช้วิทยาการแผน

ใหม่แสวงหาความสุขหรือความทุกข์ให้มนุษย์ หรือจะไม่ใช้ก็ได้

 ความเชื่อมิใช่วิทยาศาสตร์ แต่เป็นปรีชาญาณเกี่ยวกับ

โลก มนุษย์และพระเจ้า เป็นปรีชาญาณที่พระเจ้ามอบให้แก่เรา  

ความเชื่อนำาชีวิตของเราไปบนหนทางความสุข

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต” 

(ยน 14:6)

บทภ�วน� : พระเจ้าข้า โปรดให้เรามีปรีชาญาณ เพื่อเราจะได้เชื่อ

ในพระองค์

 

 • ความเชื่อเป็นศาสตร์ที่มนุษย์ได้ค้นพบใช่หรือไม่?

 - ความเชื่อมิใช่ศาสตร์ที่มนุษย์ได้ค้นพบ 

   แต่เป็นปรีชาญาณที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้แก่เรา

ชวนคิด
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พระเจ้าทรงสร้างมนุษยชาติ
ตามภาพลักษณ์ของพระองค์

 ในหนังสือปฐมกาล พระคัมภีร์มีกล่าวไว้ว่า : หลังจากที่ได้ 

ทรงสร้างสรรพสัตว์แล้ว พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์

 เรื่องเล่าในพระคัมภีร์มีว่า : พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์จาก

ธุลีดิน แล้วทรงระบายลมปราณเข้าสู่จมูก มนุษย์จึงมีกายเหมือน

สรรพสัตว์ แต่งดงามกว่า และฉลาดกว่าสิ่งสร้างใดๆ บนพื้นโลก

มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ทั้งหลาย เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์

ตามภาพลักษณ์ของพระองค์

 พระเจ้าทรงสร้างท้ังชายและหญิง ทรงให้มนุษย์มีจิตใจที่

เฉลียวฉลาดและเสรี ประหนึ่งพระฉายาของพระองค์ เราเรียกจิต

ของมนุษย์ว่าวิญญาณ พระเจ้าทรงยกระดับมนุษย์ให้เท่าเทียม

พระองค์ และให้เขามีชีวิตในความรักของพระองค์ มีชีวิตคงอยู่

นิรันดรเช่นเดียวกับพระองค์

 พระองค์ทรงเสนอให้เขามีส่วนร่วมในชีวิตพระองค์ มี

สภาพของพระเจ้า พระเยซูเจ้าเป็นมนุษย์คนเดียวที่ดีบริบูรณ์ 

เหตุเพราะพระองค์ทรงเป็นทั้งมนุษย์และพระเจ้า

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : พระเจ้าตรัสว่า “เราจงสร้างมนุษย์ขึ้น 

ตามภาพลักษณ์ของเรา...” พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ 

ของพระองค์ พระองค์ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง (ปฐก 1:26-

27)
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บทภ�วน� : ขอโมทนาคุณพระเป็นเจ้า ที่พระองค์ทรงสร้างเรา

ขึ้นตามภาพลักษณ์ของพระองค์

 • เหตุใดมนุษย์จึงอยู่เหนือสิ่งสร้างทั้งปวง?

 - เหตุเพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์

   ของพระองค์ พระองค์ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง 

 

 • พระเจ้าทรงประทานพระหรรษทานใดแก่มนุษย์?

 - พระเจ้าทรงให้มนุษย์มีชีวิตร่วมกับพระองค์ 

   ชีวิตที่คงอยู่นิรันดรและศักดิ์สิทธิ์เยี่ยงภาพลักษณ์

   ของพระองค์

ชวนคิด
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พระเจ้าทรงประทานโลก
ให้แก่มนุษยชาติ

 มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่ได้ถูกสร้าง แต่พระเจ้าให้

มนุษย์ปกครองโลก ทรงโปรดให้มนุษย์เป็นเจ้าของโลกร่วมกับ

พระองค์  เหตุฉะนั้น มนุษย์จึงต้องใช้ชีวิตในความรักของพระเจ้า 

และในโลกตามการเป็นอยู่ของโลก

ข้อคว�มจ�กพระคมัภรี ์: “ขา้แตพ่ระเจา้ของบรรพบรุษุ องคพ์ระ- 

ผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระเมตตา พระองค์ทรงเนรมิตจักรวาลด้วยพระ- 

วาจาของพระองค์ ทรงปั้นมนุษย์ด้วยพระปรีชาญาณ ให้มนุษย์

เป็นนายเหนือทุกสิ่งที่ทรงเนรมิต ให้เขาปกครองโลกด้วยความ

ศักดิ์สิทธิ์และความยุติธรรม ให้เขาตัดสินคดีด้วยใจเที่ยงธรรม” 

(ปชญ 9:1-3)

บทภ�วน� : พระเจ้าข้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าพบพระองค์ในโลก

ด้วยเถิด

 • พระเจ้าทรงเป็นเจ้านายของโลกแต่ผู้เดียวหรือ?

 - หามิได้ พระเจ้าทรงมอบโลกให้แก่มนุษย์

 • เหตุใดพระเจ้าจึงทรงมอบโลกให้แก่มนุษย์?

 - พระเจ้าทรงมอบโลกให้แก่มนุษย์ เพื่อให้มนุษย์

   เป็นนายเหนือทุกสิ่งที่ทรงเนรมิตให้เขาปกครองโลก

   ด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความยุติธรรม

ชวนคิด
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ความเป็นหนึ่งเดียว 
: กฎของพระเจ้าและสิ่งสร้างทั้งมวล

 พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียว แต่เป็นสามพระบุคคล : พระ- 

บิดา พระบุตร และพระจิต เหตุเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก 

และความรักหมายถึงความสัมพันธ์ สิ่งที่พระบุคคลหนึ่งทรง 

กระทำาในโลก พระบุคคลอื่นๆ ก็ทรงทำาเช่นกันโลก ทูตสวรรค์และ 

มนุษย์ นับแต่อาดัม และนับแต่พระเยซูเจ้าผู้เป็นมนุษย์ที่ดีบริบูรณ์ 

ต่างล้วนถูกสร้างมาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า อาดัมและเอวา 

เป็นมนุษย์คู่แรก และมนุษย์ทั้งหลายก็เป็นสังคมเดียวกัน ใน

เวลาแรกเริ่มนั้นธรรมชาติ ทูตสวรรค์ และมนุษย์ ล้วนเป็นหนึ่ง

เดียวกัน และเป็นหนึ่งเดียวในพระเจ้า ทุกสิ่งที่เอกบุคคลกระทำา

ย่อมส่งผลดีหรือชั่วให้แก่คนอื่นๆ เป็นส่วนรวม

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ท่านทำาสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำาต้อยที่สุด

ของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำาสิ่งนั้นต่อเรา” (มธ 25:40)

บทภ�วน� : พระเจ้าข้า โปรดทรงพระกรุณาให้ทุกคนในโลกมี

ความสุขกับพระองค์

 • สิ่งสร้างของพระเจ้า ต่างเป็นเอกเทศ

   จากกันและกันหรือ?

 - หามิได้ ถึงสรรพสิ่งสร้างของพระเจ้าจะแตกต่างกัน

   แต่ก็เป็นหนึ่งเดียว และเป็นหนึ่งเดียวในพระเจ้า

ชวนคิด
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บาปกำาเนิด

 ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเสนอให้มนุษย์ใช้ชีวิตร่วมกับ

พระองค์ และกระทำาตามน้ำาพระทัยของพระองค์ เหตุเพราะ

พระเจ้าทรงทราบว่าอะไรดีสำาหรับพระองค์และมนุษย์ และพระเจ้า 

ทรงปรารถนาให้มนุษย์มีความสุขด้วยกันกับพระองค์ มนุษย์ถูก 

ล่อลวงโดยปีศาจและความจองหองทำาให้เขาตาบอด เขาจึง

ปฏิเสธความสัมพันธ์กับพระเจ้า และไม่กระทำาตามพระประสงค์

ของพระองค์ มนุษย์ต้องการที่จะอยู่อย่างเอกเทศ และสร้างความ 

สุขให้แก่ตนเองเท่านั้น เขาจึงต่อต้านพระเจ้า และเป็นมิตรกับ

ปีศาจ ศัตรูของพระเจ้า  

 ดังนี้ มนุษย์จึงได้นำาบาป ความลำาบากแสนสาหัส ความ

ทุกข์และความตายมาสู่โลก และนี่คือบาปกำาเนิด ซึ่งเกิดขึ้นและ

ดำารงอยู่ด้วยความสมัครใจของมนุษย์

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : งูถามหญิงว่า “จริงหรือที่พระเจ้า

ตรัสห้ามว่าอย่ากินผลจากต้นไม้ใดๆในสวนนี้” หญิงจึงตอบงูว่า 

“ผลของต้นไม้ต่างๆ ในสวนนี้ เรากินได้ แต่ผลของต้นไม้ที่อยู่

กลางสวนเท่านั้น พระเจ้าตรัสห้ามว่า ‘อย่ากินหรือแตะต้องเลย 

มิฉะนั้นท่านจะต้องตาย’”

 งูบอกกับหญิงว่า “ท่านจะไม่ตายดอก พระเจ้าทรงทราบ

ว่า ท่านกินผลไม้นั้นวันใดตาของท่านจะเปิดในวันนั้น ท่านจะเป็น 

เหมือนพระเจ้า คือรู้ดีรู้ช่ัว”...นางจึงเด็ดผลไม้มากิน แล้วยังให้
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สามีซึ่งอยู่กับนางกินด้วย (ปฐก 3:1-7)

บทภ�วน� : ขอทรงพระกรุณาให้อภัยเราที่ได้ขับไล่พระองค์เถิด 

พระเจ้าข้าและโปรดเสด็จมาประทับอยู่กับเรา เพื่อเราจะได้รับ

ความรอดพ้น

 • อะไรคือบาปกำาเนิด?

 - บาปกำาเนิดคือการที่มนุษย์กบฏต่อพระเจ้า

   ในสมัยปฐมกาล

 • เหตุใดบาปกำาเนิดจึงส่งผลมายังเรา?

 - บาปกำาเนิดส่งผลมายังเรา

   เนื่องจากตั้งแต่แรก พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์

   ให้เป็นสังคมตามภาพลักษณ์ของพระองค์

ชวนคิด
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ผลจากบาปกำาเนิด

 มนุษย์ต่อต้านพระเจ้า ผลจากการกบฏคือ มนุษย์หลุด

จากการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ซึ่งทำาให้มนุษย์มิอาจมีชีวิต

นิรันดรเยี่ยงพระเจ้า มนุษย์จึงต้องตาย

 การกบฏทำาร้ายธรรมชาติของเขา และเกิดแนวโน้มที่จะ

ต่อต้านพระเจ้าในตัวมนุษย์
 ผลก็คือธรรมชาติของมนุษย์กีดกันมิให้เขา 

  : รู้จักพระเจ้า

  : กลับไปหาพระเจ้าโดยลำาพังตนเอง

  : รู้ว่าเขาคือบุตรแท้จริงของพระเจ้า

  : รู้ว่ามนุษย์คนอื่นคือพี่น้องของเขา

  : รู้จักปกครองโลก

  : สร้างสังคมที่ดีและยุติธรรม

  : ยอมรับความตายอันเป็นหนทางท่ีจะกลับไปหาพระเจ้า

 ยิ่งกว่านั้น มนุษย์ได้รวมเป็นพันธมิตรกับปีศาจ และปีศาจ 

ได้ทำาให้มนุษย์เป็นทาสของมัน

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “กาอินก็ลงมือทำาร้ายอาแบลน้องชาย

และฆ่าเสีย” (ปฐก 4:8)

บทภ�วน� : พระเจ้าข้า พระองค์คือพระบิดาที่แท้จริงของเราและ

เราก็ล้วนเป็นพี่น้องกัน โปรดทรงพระกรุณาด้วยเทอญ
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ชวนคิด

 • อะไรคือผลของบาปกำาเนิด?

 - ผลคือ มนุษย์ได้สูญเสียความสนิทสนมกับพระเจ้า 

   และชีวิตนิรันดรของตน ธรรมชาติของ

   มนุษย์ถูกทำาร้าย และมนุษย์มิอาจจะมีชีวิต

   เยี่ยงบุตรของพระเจ้า
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กาอินและอาแบล

 เพื่อเราจะได้เข้าใจผลของบาปกำาเนิดอย่างถ่องแท้  

พระคัมภีร์ได้เล่านิทานเปรียบเทียบเรื่องกาอินและอาแบล ใน

นิทานเรื่องนี้ เราจะได้เห็นว่ามนุษย์ที่เป็นพี่น้องกันได้กลายเป็น

ศัตรูของกันและกันได้อย่างไร กาอินได้ถวายของบูชาอันไม่เป็น 

ท่ีพอพระทัยของพระเจ้า เพราะใจของกาอินไม่บริสุทธ์ิ ตรงกันข้าม 

พระเจ้าทรงพอพระทัยกับเครื่องบูชาของอาแบลที่มีใจซื่อสัตย์ต่อ

พระเจ้า กาอินจึงอิจฉาน้องชาย และได้ฆ่าอาแบลเสีย  กาอินก็เป็น 

เช่นเดียวกับฆาตกรคนอ่ืนๆ ต้องรับผิดชอบที่ได้ฆ่าน้องชาย

ของตนต่อพระพักตร์ของพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์ แต่กาอิน

ปฏิเสธที่จะรับผิดชอบบาปของตน แม้ว่าเขาเกรงกลัวการลงโทษ

จากมนุษย์ และแผ่นดินโลก 

 ถึงแม้เขาได้ทำาบาปแล้ว แต่พระเจ้าก็ยังรักกาอินที่เป็น

บุตรของพระองค์เสมอ และพระองค์ทรงทำาเครื่องหมายไว้ที่ 

หน้าผากของกาอิน เพื่อป้องกันมิให้ใครฆ่าเขา  

 หมายสำาคัญมหากางเขนในดวงวิญญาณที่คริสตชน 

ทุกคนได้รับในศีลล้างบาป เป็นเครื่องหมายแสดงว่าพระเจ้าทรง

คุ้มครองเรา เพราะเราเป็นบุตรของพระองค์

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : พระเจ้าตรัสถามกาอินว่า “อาแบล 

น้องชายท่านอยู่ที่ไหน” เขาทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่ทราบ  ข้าพเจ้า 

เป็นผู้ดูแลน้องหรือ” (ปฐก 4:9)
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บทภ�วน� : พระเจ้าข้า พระองค์คือพระบิดาของเรา ขอทรงอวย

พระพรแก่พี่น้องของเรา และมนุษย์ทุกคนในโลก

 

 • เหตุใดมนุษย์จึงไม่อาจเข้าใจว่า

   เราทุกคนคือพ่ีน้องกัน?

 - ที่เป็นเช่นนี้  เพราะมนุษย์ได้ปฏิเสธพระเจ้า

 • พระเจ้ายังทรงเป็นพระบิดาของมวลมนุษย์

   ที่มีบาปกำาเนิดหรือ?

 - พระองค์ยังทรงเป็นพระบิดาของมวลมนุษย์ 

   และพระองค์ทรงปกป้องพวกเขา

 • เครื่องหมายอะไรที่พระเจ้าทรงจารึก

   ไว้ในวิญญาณของเรา ยามที่เรารับศีลล้างบาป?

 - ยามที่เรารับศีลล้างบาป 

   พระเจ้าทรงจารึกเครื่องหมายสำาคัญมหากางเขน

   ไว้บนดวงวิญญาณของเรา

ชวนคิด
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หอบาเบลและความสับสนทางภาษา 
มนุษยชาติแตกแยก 

ไม่เข้าใจกัน

 พระคัมภีร์ได้เล่านิทานเปรียบเทียบเรื่องที่สามเพื่อชี้ให้

เราเห็นโทษของบาปกำาเนิดอีกอย่างหนึ่ง มนุษย์ไม่เพียงแต่จะ

ปฏิเสธความสัมพันธ์กับพระเจ้าเท่านั้น พวกเขายังรวมตัวกันเพื่อ 

ขับไล่และทำาลายพระองค์ พวกเขาจึงสร้างเมืองขึ้นและก่อสร้าง

หอใหย้อดสงูเทียมฟา้ (เทียบ ปฐก 11:4)  กอ่นหนา้นัน้เวลาพวกเขา 

ยังเป็นมิตรกับพระเจ้า พวกเขาเข้าใจกันเพราะเขาพูดภาษา

เดียวกัน และใช้ศัพท์สำาเนียงเดียวกัน แต่หลังจากวันที่ เขา

ประสงค์ร้ายต่อพระเจ้า เขาก็ได้ทำาลายความเป็นหนึ่งเดียวใน

พวกเขา กระจัดกระจายไปในที่ต่างๆ และมิอาจจะพูดจาให้เข้าใจ

กันได้ พวกเขากลายเป็นศัตรูกัน  

 เขาจะต้องคอยการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของ

พระเยซู เพ่ือว่าพระจิตเจ้าจะได้เสด็จลงมาในวันสมโภชของ

พระองค์ และจะทรงรวบรวมมนุษย์ให้เป็นหน่ึงเดียว “มนุษย์จะ 

ได้เข้าใจซึ่งกันและกันอีกครั้ง” เหตุว่ามีแต่พระเจ้าหนึ่งเดียว  

พระบิดา พระบุตรและพระจิตเท่านั้นที่จะรวบรวมมนุษย์ให้เป็น

หนึ่งเดียวได้ หากพวกเขาหันกลับมาหาพระองค์
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ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ถ้าพระเจ้าไม่ทรงสร้างบ้าน ช่าง

ก่อสร้างก็ทำางานไร้ผล” (ปฐก 127:1)

บทภ�วน� : โปรดทรงรวบรวมมนุษย์ทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวเถิด 

พระเจ้าข้า โปรดประทานสันติสุขแก่เราเถิด

 • เหตุใดมนุษย์จึงปรารถนาจะสร้างหอบาเบล?

 - มนุษย์ปรารถนาจะรวมตัวกันที่หอบาเบล

   เพื่อทำาลายพระเจ้า

 • เกิดอะไรขึ้นแก่มนุษย์ที่ปรารถนา

   จะทำาลายพระเจ้า?

 - มนุษย์ที่ปรารถนาจะทำาลายพระเจ้า 

   มิอาจจะพูดจาเข้าใจกันได้ เขาได้กลายเป็นศัตรูกัน

ชวนคิด
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น้ำาท่วมโลก – โนอาห์ 
สัญลักษณ์ของพระผู้ไถ่

 เหตุว่าบาปกำาเนิดได้ตัดมนุษย์จากพระเจ้า มนุษย์จึง 

ไม่รู้จักที่จะทำางานสร้างโลกต่อไป ทั้งนี้เพราะพวกเขาขาดการ

ชักนำาจากพระปรีชาญาณของพระเจ้า พวกเขาจึงไม่รู้จักที่จะ 

ควบคุมพลังน้ำาและความร้อนจากไฟ เพราะเมื่อได้ปฏิเสธพระเจ้า  

เขาก็ได้ปฏิเสธความช่วยเหลือจากพระองค์ 

 พระคัมภีร์ได้เล่านิทานเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้

อย่างงดงาม : ได้เกิดน้ำาท่วมโลกครั้งยิ่งใหญ่กว่าครั้งใดๆ  มนุษย์ 

ไม่สามารถที่จะควบคุมน้ำาท่วมครั้งนั้นได้ ต่างพากันกล่าวว่า 

“พระเจ้าทรงลงโทษเราด้วยการให้น้ำาท่วมโลก” แต่พระเจ้ามี

พระทัยเมตตามนุษย์บุตรของพระองค์ พระองค์ทรงช่วยเหลือ

พวกเขาด้วยการตรัสเรียกโนอาห์ผู้มีใจเป็นธรรมและครอบครัว

ของเขา บุคคลเหล่านี้เชื่อในพระเจ้ามาตลอด พระองค์ทรงช่วย

ให้พวกเขารอดตายในนาวาลำาใหญ่ และทรงทำาพันธสัญญาไว้กับ 

พวกเขา ผู้ได้กลายเป็นประชากรแรกของพระเจ้าเป็นพระศาสน- 

จักรแรก โนอาห์มนุษย์ผู้ใจเป็นธรรมเป็นสัญลักษณ์ของพระเยซู

ผู้ทรงกอบกู้มนุษยชาติและโลกในนาวาลำาใหญ่คือพระศาสนจักร  

พระองค์ทรงยกระดับมนุษยชาติให้เป็นครอบครัวใหม่ ครอบครัว

ของพระเจ้า และทรงสร้างโลกใหม่ด้วยการสร้างพันธสัญญาใหม่ 

พันธสัญญานี้จะสำาเร็จบริบูรณ์ในวันสุดท้ายของโลก เมื่อ 
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พระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาครั้งท่ีสอง เม่ือนั้นอุทกภัยทุกชนิดจะ

หมดไป และจะมีฟ้าใหม่ แผ่นดินใหม่ และพันธสัญญาชั่วนิรันดร

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : พระเจ้าทรงเห็นความช่ัวร้ายของ

มนุษย์มีมากบนแผ่นดิน จึงตรัสว่า “เราจะกวาดล้างมนุษย์ที่เรา

สร้างมานี้ให้หมดสิ้นจากแผ่นดิน” แต่โนอาห์เป็นที่โปรดปราน

ของพระเจ้า (ปฐก 6:5,7-8)

บทภ�วน� : ขอทรงพระกรุณาอย่าลงโทษตามบาปของเราเถิด 

พระเจ้าข้า แต่โปรดช่วยเราด้วยเทอญ

 

 • หลังจากที่มีบาปกำาเนิดแล้ว  

   มนุษย์ยังเป็นเจ้านายของโลกอยู่หรือ?

        - หลังจากที่มีบาปกำาเนิดแล้วมนุษย์เป็นเจ้านาย

  ของโลกต่อไป แต่มิอาจจะควบคุมโลกได้

 • เหตุใดมนุษย์จึงมิอาจจะควบคุมโลกได้?

 - เหตุว่ามนุษย์ได้ปฏิเสธพระเจ้า

   และความสนิทสัมพันธ์กับพระองค์

 • โนอาห์เป็นสัญลักษณ์ของผู้ใด?

 - โนอาห์เป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูเจ้า

   พระผู้ไถ่ที่จะเสด็จมา

ชวนคิด
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พระสัญญาเกี่ยวกับพระผู้ไถ่

 ถึงแม้ว่ามนุษย์ได้กบฏต่อพระเจ้า  พระองค์ก็ยังทรงปล่อย 

ให้เขามีชีวิตอยู่ ย่ิงกว่านั้นยังทรงดำาเนินงานสร้างโลกส่วนที่เป็น

ภารกิจของพระองค์ต่อไป ท้ังนี้เพราะพระเจ้าทรงซื่อสัตย์ และ

ทรงเคารพเสรีภาพของมนุษย์ พระองค์ทรงปล่อยให้พวกเขา

เปลี่ยนแปลง และชักนำาโลกตามลำาพังพวกเขา ตามที่พวกเขาได้

ตัดสินใจ ยิ่งกว่านั้น พระองค์ทรงสัญญาจะให้พระผู้ไถ่มาบังเกิด

ท่ามกลางมนุษย์ เพื่อพามนุษย์กลับมาหาพระองค์ พระผู้ไถ่คือ

พระเยซูเจ้า

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงตรัสกับงูว่า 

“...เราจะทำาให้เจ้าและหญิงเป็นศัตรูกัน ให้ลูกหลานของเจ้าและ

ลูกหลานของนางเป็นศัตรูกันด้วย เขาจะเหยียบหัวของเจ้า และ            

เจ้าจะกัดส้นเท้าของเขา” (ปฐก 3:14-15)

บทภ�วน� : เชิญเสด็จเถิด องค์พระผู้ไถ่เจ้าข้า โปรดมากอบกู้

วันที่ชั่วร้ายของเรา (คริสตังร้องเพลง)
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 • หลังจากที่มนุษย์เป็นกบฏต่อพระเจ้า 

   พระองค์ได้ทรงทำาลายพวกเขาหรือ?

 - หามิได้ หลังจากที่มนุษย์เป็นกบฏต่อพระเจ้า  

   พระองค์มิได้ทำาลายพวกเขา

 • พระเจ้าได้ทรงปล่อยให้พวกกบฏทำาอะไร?

 - พระเจ้าทรงปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่และมีเสรีภาพ 

   เพื่อเขาจะได้กลับใจเสียใหม่และ  

   กลับมาหาพระองค์ มามีความสุขอยู่กับพระองค์

 • พระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับพวกกบฏ?

 - พระเจ้าทรงสัญญาจะให้พระผู้ไถ่แก่พวกกบฏ

ชวนคิด
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เหตุใดจึงมีพระผู้ไถ่ของคนบาป 

 เมื่อพระเจ้าตรัสในนิรันดร์กาลว่า “ท่านเป็นบุตรของเรา 

วันนี้เราให้กำาเนิดท่านแล้ว” (สดด 2:7, ฮบ 5:5)  

 พระองค์ได้ทรงตัดสินพระทัยด้วยว่า “เราจะสร้างมนุษย์

ขึ้นตามภาพลักษณ์ของเรา” (ปฐก 1:26)  พระเจ้าทรงปรารถนาจะ 

ให้มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวในพระบุตร พระองค์ทรงรักเราทุกคน 

เป็นอันมาก กระทั่งพระองค์ทรงจารึกนามของเราไว้ในฝ่าพระ- 

หัตถ์ของพระองค์

 “พระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนพระทัยเพิกถอนของประทานที่ส่ง

ให้เปล่าและพระกระแสเรียกของพระองค์” (รม 11:29) เหตุฉะนี้

พระองค์จึงทรงส่งพระบุตรแต่องค์เดียวมาไถ่กู้มนุษยชาติ ถึงเรา

จะช่ัวช้าเป็นคนบาปหนักท่ีสุด เราก็ยังหวังในพระเจ้าได้ เราเป็น

บุตรที่รักยิ่งของพระองค์ พระองค์ทรงรักเราเกินกว่าจะปฏิเสธเรา

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ :“ดูเถิด เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของ

เรา” (อสย 49:16)

บทภ�วน� : ข้าแต่พระบิดาของเรา พระองค์สถิตในสวรรค์  

พระอาณาจักรของพระองค์จงมาถึง
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 • เหตุใดพระเจ้าจึงทรงปรารถนา

   จะไถ่กู้มนุษย์ที่เป็นกบฏต่อพระองค์?

 - พระเจ้าทรงปรารถนาจะไถ่กู้มนุษย์ที่เป็นกบฏ 

   เพราะเขาเป็นบุตรของพระองค์  

   และทรงรักเขายิ่งกว่าสิ่งใด

ชวนคิด
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บทที่ 2

พระเจ้�ทรงแสวงห�มนุษย์
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พระเจ้าและมนุษย์
ต่างแสวงหาซึ่งกันและกัน

 มนุษย์ลืมต้นกำาเนิดของตน และมิอาจจะแสวงหามันได้

ด้วยตนเอง กระนั้นก็ตาม มนุษย์ยังรู้สึกถึงอำานาจที่อยู่นอกตัวเขา 

เขารูส้กึวา่ตนถกูสรา้งมาใหย้ิง่ใหญก่วา่โลก และยิง่ใหญก่วา่ตวัเอง 

ที่เป็นอยู่ มนุษย์แสวงหา หรือไม่ก็หนีจากอำานาจดังกล่าว หรือ 

มิฉะนั้นเขาก็จะต่อสู้กับอำานาจนี้ในความมืด เขาสำาคัญตนว่า

เป็นตัวแทนของอำานาจนี้ จึงได้สร้างรูปปั้นจำาลองตัวเขาเองและ

นำามันมาไว้ใกล้ตัว รูปปั้นอาจจะมีลักษณะงดงามเยี่ยงความดี

งามในตัวมนุษย์ หรือน่าเกลียดน่ากลัวเย่ียงบาปของเขา ข้าง

ฝ่ายพระเจ้าก็ทรงแสวงหามนุษย์เช่นกัน พระองค์ทรงแสวงหา 

ธรรมิกชนมาเป็นมิตร แล้วทรงส่งพวกเขาไปค้นหามนุษย์คน

อื่นๆ พระเจ้าทรงพร้อมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้มนุษย์

บุตรของพระองค์กลับคืนมา พระองค์ทรงพร้อมกระทั่งสละ

พระองค์เองเพื่อเรา

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ :“ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็น

พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์” (สดด 63:1)

           “ดูเถิด เรากำาลังยืนเคาะประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเรา

และเปิดประตู เราจะเข้าไปกินอาหารร่วมกับเขา เขาจะกินอาหาร

ร่วมกับเรา” (วว 3:20)
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บทภ�วน� : เชิญเสด็จเถิดพระเจ้าข้า เชิญเสด็จมาประทับอยู่กับ

เรา โปรดให้เราเห็นพระพักตร์ของพระองค์

 • เหตุใดมนุษย์จึงค้นหาพระเจ้า?

 - เหตุที่มนุษย์ค้นหาพระเจ้า

   เพราะเขาถูกสร้างตามภาพลักษณ์ของพระองค์ 

   และเพื่อให้อยู่กับพระองค์

 • เหตุใดพระเจ้าจึงทรงแสวงหามนุษย์?

 - พระเจ้าทรงแสวงหามนุษย์

   เพราะเขาเป็นบุตรของพระองค์

ชวนคิด
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พระเจ้าทรงแสดงองค์อีกครั้งในโลก
อับราฮัม

 หลังจากท่ีมนุษย์ได้ปฏิ เสธพระเจ้า พระองค์ก็ทรง

แสวงหามนุษย์บุตรของพระองค์มิได้หยุดหย่อน และทรงได้พบ

มนุษย์จำานวนมาก ซึ่งเรามิทราบนามที่แน่นอนของพวกเขา เขา

เหล่านั้นทั้งชายและหญิงต่างต้อนรับพระเจ้าในความมืดของ

โลกและสังคม พวกเขาตระเตรียมต้อนรับพระองค์ในมนุษยชาติ  

พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าพระเจ้าได้พบคนดีคนหนึ่งช่ือ อับราฮัม 

ทรงมีรับสั่งกับเขาว่า “จงไปจากเมืองเออร์นี้ ไปจากบาปและพระ

เท็จเทียมของพวกเขา” “จงเชื่อใจในเรา และตามเรามา” อับราฮัม 

เชื่อในพระเจ้า และเขาได้ไปจากเมืองนั้น อาศัยที่อับราฮัมมี 

ความเชื่อ พระเจ้าจึงทรงสำาแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่เขาที่หมู่

ต้นโอ๊คของมัมเรว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว แต่มีสาม

พระบุคคล

 พระองค์ทรงสัญญาจะให้พงศ์พันธุ์ของอับราฮัมขยาย

จำานวนมากมาย ดังดวงดาวบนฟากฟ้าหรือเม็ดทรายในทะเล  

และพระเจ้าทรงทำาพันธสัญญานิรันดร์กับอับราฮัม โดยทรงกล่าว

ว่า “เราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า”

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ข้าแต่เจ้านายของข้าพเจ้า ถ้าท่าน

โปรดปรานข้าพเจ้า โปรดอย่าผ่านผู้รับใช้ของท่านไปเลย” (ปฐก 

18:3)  (อับราฮัมทูลพระเจ้า)
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บทภ�วน� : ข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าข้า ว่าพระองค์คือพระเจ้าของ

ข้าพเจ้า

 • เหตุใดพระเป็นเจ้าจึงทรงสัญญาว่า

   จะประทานลูกหลานมากมายแก่อับราฮัม?

 - พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานลูกหลาน

   มากมายแก่อับราฮัม เพราะเขาเชื่อในพระองค์ 

   และได้ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อติดตามพระองค์

 • ที่หมู่ต้นโอ๊คของมัมเร 

   พระเจ้าทรงสำาแดงองค์แก่อับราฮัมอย่างไร?

 - ที่หมู่ต้นโอ๊คของมัมเร 

   พระเจ้าทรงสำาแดงองค์ว่าเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว 

   แต่มีสามพระบุคคล

 • เมื่อพระเจ้าทรงทำาพันธสัญญากับอับราฮัม

   พระองค์ทรงสัญญาอะไรกับเขา?

 - เมื่อพระเจ้าทรงทำาพันธสัญญากับอับราฮัม  

   พระองค์ทรงสัญญาว่า “เราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า”

ชวนคิด
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อับราฮัม บิดาแห่งความเชื่อ 
ถวายบุตรของตนแด่พระเจ้า

(ปฐก 12–25)

 - พระเจ้าทรงสั่งให้อับราฮัมออกจากเมืองเออร์ ละทิ้ง

พระเท็จเทียมทุกอย่าง และออกติดตามพระองค์ อับราฮัมเชื่อ

พระองค์และทำาตามคำาสั่ง

 - พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาของพระองค์ ถึง 

อับราฮัมและซาราห์จะมีอายุมากก็ตาม พระเจ้าทรงประทานบุตร 

แก่เขา ชื่อว่าอิสอัค เวลาต่อมาทรงให้อับราฮัมถวายอิสอัคแด่

พระองค์ อับราฮัมต้องการจะฆ่าบุตรของตนเป็นเครื่องบูชา

พระเจ้าตามธรรมเนียมประเพณีโบราณ แต่พระเจ้าไม่ทรง

ปรารถนาความตายของอิสอัค  

 เหตุเพราะ “พระองค์มิใช่พระเจ้าของผู้ตาย แต่เป็น

พระเจ้าของผู้เป็น” (มก 12:27)  

 - การถวายบุตรของตนแด่พระเจ้า หมายถึง การมอบ

บุตรของตนไว้ในการปกครองของพระเจ้า ผู้เป็นบิดามารดาของ

มนุษยชาติ หมายถึง การอบรมให้บุตรของตนรักพระเจ้าและ      

เพื่อนมนุษย์

 - พระเจ้าทรงซาบซ้ึงความเช่ือของอับราฮัมมิตรของ

พระองค์ พระองค์ทรงเผยให้เขาทราบว่าพระองค์จะทรงลงโทษ

ชาวเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ อับราฮัมทูลขอให้ละชีวิต
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คนบาปของเมืองโสโดมไว้เพราะเห็นแก่หน้าของผู้ชอบธรรม 

ในเมือง แต่ก็ไม่มีผู้ชอบธรรมในเมืองตามจำานวนท่ีอับราฮัมทูลขอ

 ในกาลต่อมา พระเยซูเจ้าผู้ชอบธรรมก็เสด็จมาเพ่ือช่วย 

คนบาปให้รอดพ้น 

 - เพราะความเชื่อของอับราฮัม พระเจ้าตรัสสัญญาว่า 

“บรรดาเผ่าพันธุ์ท้ังสิ้นท่ัวแผ่นดินจะได้รับพรเพราะท่าน” (ปฐก 

12:3)  

 อับราฮัมจึงได้รับการขนานนามให้เป็นบิดาแห่งความเชื่อ

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ถ้าเราพบคนชอบธรรมเพียงสิบคน

ที่นั่น เราจะไม่ทำาลายเมืองนั้นเพราะเห็นแก่สิบคนนั้น” (เทียบ 

ปฐก 18:16-33)

บทภ�วน� : โปรดทรงส่งผู้ชอบธรรมมายังเราเถิดพระเจ้าข้า  

       โปรดทรงส่งพระบุตรของพระองค์มายังเราเถิด
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 • การถวายบุตรเป็นเครื่องบูชา

   มีความหมายว่าอะไร?

 - การถวายบุตรเป็นเครื่องบูชา 

   หมายถึงการมอบบุตรของตนไว้กับพระบิดา

   อีกทั้งอบรมให้บุตรของตนรักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ 

 • จะต้องมีผู้ชอบธรรมสักกี่คน 

   พระเจ้าจึงทรงอภัยแก่คนบาป?

 - เพียงมีผู้ชอบธรรมสักคนเดียว 

   พระเจ้าก็จะทรงให้อภัยแก่คนบาป

 • ใครคือผู้ชอบธรรมที่แท้จริงแต่ผู้เดียว?

 - พระเยซูเจ้าคือผู้ชอบธรรมที่แท้จริงแต่พระองค์เดียว

 • เพราะเหตุที่อับราฮัมมีความเชื่อมากมาย 

   เราจึงขนานนามให้ท่านว่าอะไร?

 - เพราะเหตุที่อับราฮัมมีความเชื่อมากมาย 

           เราขนานนามท่านว่าเป็น “บิดาแห่งความเชื่อ”

ชวนคิด



63อัตลักษณ์คาทอลิก

อับราฮัมสัญลักษณ์ของพระเจ้า
ผู้กอบกู้มนุษยชาติ

 - เช่นเดียวกับที่อับราฮัมได้ละทิ้งบ้านเมืองไปยังต่างแดน  

พระเจ้าทรงละสภาพของพระองค์มาบังเกิดในโลกของคนบาป  

พระเจ้าที่เรากำาลังพูดถึงนี้คือพระเยซูเจ้า พระบุตร และบุตรของ

พระนางพรหมจารีมารีย์

 - เพราะมีความเชื่อ อับราฮัมได้รับคำามั่นสัญญาจาก

พระเจ้า แต่เขาไม่มีโอกาสเห็นพระสัญญาเป็นจริง ขณะเมื่อยัง

มีชีวิตอยู่บนโลก เพราะทรงนบนอบต่อพระบิดา พระเยซูเจ้าจึง

ทรงกอบกู้มนุษยชาติ แต่ไม่ทรงมีโอกาสเห็นผลขณะเมื่อยังทรง

พระชนม์อยู่ในโลกเยี่ยงมนุษย์

 - บนเขาโมริยาห์ อับราฮัมถวายบุตรของตนให้แก่

พระเจ้าผู้ทรงแลกชีวิตของอิสอัคด้วยแกะตัวหนึ่ง บนเขากลโกธา  

พระเยซูเจ้าถวายพระองค์เองให้แก่พระเจ้า และมนุษย์ฆ่า

พระองค์ผู้เป็นลูกแกะปัสกาเสีย

 - ในเมืองโสโดม อับราฮัมทูลขอให้ละชีวิตของคนบาป  

พระเยซูผู้ชอบธรรมท่ีแท้จริงแต่ผู้เดียวทูลขอเพื่อคนบาปและ

ทรงช่วยพวกเขาให้รอดพ้น

 - นานาชาติได้รับพระพรเพราะอับราฮัม บิดาแห่งความ

เชื่อ มนุษยชาติได้รับความรอดพ้น เพราะพระเยซูเจ้าทรงเป็น 

ท่อธารของความเชื่อทุกประการ
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ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “อับราฮัม บิดาของท่านได้ยินดีที่จะ

เห็นวันของเรา เขาได้เห็นและได้ยินดีแล้ว” (ยน 8:56)

บทภ�วน� : พระเยซูเจ้าข้า โปรดประทานสันติสุขให้แก่มนุษย์

ทุกคนที่พระองค์ทรงโปรดปราน

 • เหตุใดจึงกล่าวว่าอับราฮัมเป็นสัญลักษณ์

   ของพระผู้ไถ่?

 - อับราฮัมเป็นสัญลักษณ์ของพระผู้ไถ่ 

   เพราะได้กระทำาล่วงหน้าทุกสิ่ง

   ที่พระผู้ไถ่จะทรงกระทำา 

ชวนคิด
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ยาโคบ
(ปฐก 25-36)

 อิสอัค บุตรของอับราอัมมีบุตรชาย 2 คน คือเอซาว 

บุตรหัวปี และยาโคบ พระคัมภีร์เล่าว่ายาโคบซื้อสิทธิของบุตร

หัวปีจากเอซาวด้วยถั่วแดงต้ม เพราะขณะนั้นเอซาวกำาลังหิวจัด  

ยาโคบได้พูดปดต่ออิสอัคที่ตาบอด และได้ขโมยพรของบุตร

หัวปี

 ผลของการไม่ซื่อสัตย์ทำาให้ยาโคบต้องหนีหน้าเอซาว  

คืนหนึ่งระหว่างการเดินทางยาโคบฝันว่า มีบันไดอันหนึ่งตั้งขึ้น 

บนแผ่นดินโลก ยอดถึงฟ้าสวรรค์ ทูตสวรรค์ทั้งหลายของ

พระเจ้ากำาลังขึ้นลงอยู่บนนั้น และพระเจ้ายืนอยู่ข้างเขา พระเจ้า

ตรัสสัญญากับเขาเช่นเดียวกับที่ได้ทรงสัญญากับอับราอัม  

 “ลูกหลานของท่านจะมีมากมายเหมือนฝุ่นผงบนแผ่นดิน” 

(ปฐก 28:14) ที่พระองค์ตรัสเช่นนี้เพราะพระเจ้าจะเสด็จจาก

สวรรค์มาถือกำาเนิดเป็นมนุษย์

 หลายปีต่อมา ยาโคบกลับไปพบเอซาว คืนก่อนหน้าที่พี่

น้องจะพบกัน มีบุรุษผู้หนึ่งมาต่อสู้กับเขาจนรุ่งสาง บุรุษผู้นั้นคือ

พระเจ้าผู้มาอวยพระพรให้แก่เขา (ปฐก 32:25-30)

 นี่คือภาพซึ่งพยากรณ์ถึงการต่อสู้ระหว่างพระเจ้าและ

มนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างให้มีเสรีภาพ เหตุการณ์ครั้งน้ีแสดงให้

เราเห็นน้ำาพระทัยดีของพระเจ้าผู้ทรงให้พรเราอยู่เป็นนิจ ถึงเราจะ
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ต่อสู้กับพระองค์ก็ตาม หลังจากที่ได้รับพระพรแล้ว ยาโคบก็ได้

ไปพบและคืนดีกับเอซาว (ปฐก 33:1-11)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ข้าพเจ้าจะไม่ยอมปล่อยท่านไป

จนกว่าท่านจะอวยพรข้าพเจ้า” (ปฐก 32:27)

บทภ�วน� : ขอพระเจ้าอวยพระพรแก่ข้าพเจ้า ถึงแม้ข้าพเจ้ามีใจ

ดื้อดึงผิดพระทัยพระองค์บ่อยๆ ด้วยเถิด

 

 • บันไดของยาโคบเป็นสัญลักษณ์ถึงสิ่งใด?

 - บันไดของยาโคบเป็นสัญลักษณ์ถึงความรัก

   ความเอาใจใส่ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ 

   และการเสด็จมาบังเกิดของพระองค์

 • การต่อสู้ระหว่างยาโคบกับพระเจ้า

   เป็นสัญลักษณ์ถึงสิ่งใด?

 - การต่อสู้ระหว่างยาโคบกับพระเจ้า

   เป็นสัญลักษณ์ถึงเสรีภาพของมนุษย์ 

   และความรักที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า

ชวนคิด
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โยเซฟ
(ปฐก 37-48)

 ยาโคบ (อิสราเอล) มีบุตรมากมาย โยเซฟซึ่งเป็นบุตรคน

รองสุดท้อง เป็นคนโปรดของบิดา วันหนึ่งยาโคบส่งโยเซฟไปหา

พี่ชายที่มีจิตใจอิจฉาและประสงค์จะฆ่าน้องชายเสีย 

 ต่อมาพี่ชายเปลี่ยนใจ และเลือกที่จะขายโยเซฟไปในราคา 

20 เหรยีญเงิน โยเซฟจงึกลายเปน็ทาสท่ีถกูนำาไปยงัประเทศอยีปิต ์

เขาต่อสู้กับการล่อลวง และเลือกคุกตะรางแทนการทำาบาป  

โยเซฟทำานายความฝันให้กับฟาโรห์ผู้ซึ่งต่อมาแต่งตั้งให้เขาเป็น

ผู้ดูแลราชสำานัก และประเทศอียิปต์ 

 ยามเกิดกันดารอาหารครั้งยิ่งใหญ่และยาวนาน โยเซฟได้

ช่วยประชาชนของฟาโรห์ไว้จากความตาย เมื่อพี่ๆ มาขอความ

ช่วยเหลือ โยเซฟก็ยกโทษให้และให้ความช่วยเหลือแก่เขา  

 โยเซฟเป็นอีกผู้หนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของพระผู้ไถ่ :

 - เขาเป็นบุตรสุดที่รักที่บิดาส่งไปหาพี่ๆ ของเขา

 - เขาถูกพวกพี่ขาย

 - เขาได้ช้ีหนทางแห่งความรอดให้แก่ประชาชนของฟาโรห์

 - เขาได้ยกโทษให้พี่ๆ ของตนและช่วยพวกพี่ให้รอดจาก

   ความตาย
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ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “อิสราเอลบอกโยเซฟว่า ‘พี่ๆของลูก 

กำาลังเลี้ยงแพะแกะอยู่ที่เชเคม มาซิ พ่อจะส่งลูกไปพบเขา’ โยเซฟ 

ตอบว่า ‘ลูกพร้อมแล้ว’” (ปฐก 37:13)

บทภ�วน� : พระเจ้าข้า โปรดสอนเราให้อภัยเช่นโยเซฟ

 • โยเซฟเป็นสัญลักษณ์ของพระผู้ไถ่ในลักษณะใด?

 - โยเซฟเป็นสัญลักษณ์ของพระผู้ไถ่

   ในแง่ที่เขาเป็นบุตรสุดที่รักของบิดา 

   ถูกขายโดยพี่ๆ ของตนเอง 

   เขายกโทษและช่วยพวกพี่ๆ ให้รอดจากความตาย

ชวนคิด
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พันธสัญญ�ระหว่�งพระเจ้�

กับชนช�ติอิสร�เอล
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พระเจ้าทรงเรียกประชากรกลุ่มหนึ่ง

 หลายปีต่อมา ฟาโรห์องค์ใหม่ทรงลืมโยเซฟผู้ช่วย

ประชาชนของพระองค์ให้รอดจากการอดตาย พระองค์ทรงทำาให้

ชาวฮีบรูทั้งหลาย ซึ่งเป็นลูกหลานของโยเซฟและพี่ๆ มีสภาพเป็น 

ทาส ทรงประหัตประหารพวกเขาในทุกลักษณะด้วยประสงค์จะ

ให้เผ่าพันธุ์นี้สูญสิ้น

 พระเจ้าผู้ได้ตรัสสัญญาไว้กับอับราฮัมว่า “เราจะให้

ลูกหลานของเจ้ามีจำานวนมากมายเยี่ยงเม็ดทรายในทะเลและ

ดวงดาวบนฟากฟ้า” ทรงซื่อสัตย์ต่อคำามั่นสัญญาของพระองค์

 “ลูกหลานของอิสราเอลร้องคร่ำาครวญถึงความทุกข์ยาก  

และเราก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของพวกเขา” (เทียบ 

อพย 2:23-24)

 ศัตรูของพระเจ้าประสงค์ให้ประชากรของพระองค์ตกอยู่

ในสภาพของทาส และอีกครั้งหนึ่งท่ีพระเจ้าตรัสเรียกประชากร

ที่มีสภาพของทาส ทรงกอบกู้ และมอบความเป็นไทแก่พวกเขา  

ประชากรนี้คือชาวฮีบรู ทรงเลือกพวกเขาเป็นประชากรแห่งพันธ- 

สัญญา และพระผู้ไถ่ทรงถือกำาเนิดจากพวกเขา

 กาลต่อมาพันกว่าปี พระเยซูเจ้าทรงตั้งพระศาสนจักร  

สถาปนาประชากรแห่งพันธสัญญาใหม่ ซึ่งแผ่ขยายไปทั่วทุก 

มุมโลก เช่นเดียวกับที่ฟาโรห์มิอาจทำาให้ลูกหลานของอิสราเอล 

มีสภาพเป็นทาส
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ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : 

 - “ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้” (มธ 16:18)

 - “แล้วจงรู้เถิดว่า เราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจน

สิ้นพิภพ” (มธ 28:20)

บทภ�วน� : ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระองค์ทรงซื่อสัตย์ในความรัก 

ของพระองค์เสมอ โปรดทรงพระกรุณาต่อพระศาสนจักร  

ประชากรของพระองค์ด้วยเทอญ

 • ประชากรใดที่พระองค์ทรงเรียก

   ให้เป็นประชากรของพระองค์?

 - พระเจ้าตรัสเรียกประชากรฮีบรู

   ให้เป็นประชากรของพระองค์

 • ชาวฮีบรูเป็นลูกหลานของใคร?

 - ชาวฮีบรูเป็นลูกหลานของอับราฮัม 

   อิสอัคและยาโคบ

 • เกิดอะไรขึ้นกับชาวฮีบรูในอียิปต์?

 - ชาวฮีบรูในอียิปต์มีสภาพเป็นทาส

 • ใครคือประชากรแห่งพันธสัญญาใหม่?

 - พระศาสนจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลก

   คือประชากรแห่งพันธสัญญาใหม่

ชวนคิด
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กระแสเรียกของโมเสส

 ฟาโรห์ทรงตัดสินพระทัยให้ฆ่าทารกแรกเกิดที่เป็นเพศชาย

ทุกคนของประชากรอิสราเอล กระนั้นก็ดีโมเสสได้ถือกำาเนิดมา 

มารดาของเขาซ่อนบุตรไว้ถึงสามเดือน

 จากนั้นก็เอาทารกใส่ตะกร้า ปล่อยให้ลอยไปตามแม่น้ำาใน

ทิศทางที่ราชธิดาของฟาโรห์สรงน้ำาอยู่ ราชธิดาได้ทรงช่วยชีวิต

ของทารก โมเสสจึงได้เรียนรู้วิชา ความรู้ทุกอย่างของชาวอียิปต์  

เมื่อโมเสสเติบโตขึ้นแล้ว ท่านอยากใช้ความสามารถและบารมี

ของตนช่วยกู้ประชากรอิสราเอล แต่พ่ีน้องของท่านเหล่านี้ได้

ปฏิเสธท่าน ฟาโรห์ทรงทราบเรื่องที่โมเสสได้ฆ่าชาวอียิปต์เพื่อ

ปกป้องชาวอิสราเอล จึงทรงพยายามประหารโมเสส แต่โมเสส

ได้หลบหนีไป และทำางานเป็นผู้เลี้ยงแกะในบ้านของสมณะชาว 

มีเดียนชื่อ เยโธร

 อยู่มาวันหนึ่ง โมเสสเห็นเปลวไฟที่พุ่มไม้ แต่พุ่มไม้กลับ 

ไม่ไหม้ เขาก้าวเข้าไปใกล้ ก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อตน เสียงนั้นเป็น

ของพระเจ้าผู้ตรัสว่า “เราได้เห็นความทุกข์ของชนชาติของเราที่

อยู่ในประเทศอียิปต์...เราจึงลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอด...มาเถิด 

เราจะให้ท่านไปเฝ้าฟาโรห์ และนำาชนอิสราเอล ประชากรของ

เราออกจากอียิปต์ เราจะอยู่กับท่าน” โมเสสทูลถามพระเจ้าว่า 

“พระองค์ทรงพระนามว่าอะไร” พระเจ้าตรัสตอบว่า “ไปบอก

ชนชาติอิสราเอลว่า พระองค์ผู้ทรงพระนามว่า ‘ยาห์เวห์’ ที่มี 

ความหมายว่า ‘เราเป็น’ ทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย”
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 เช่นเดียวกับที่พระเจ้าได้ทรงเลือกบุตรชายของอิสราเอล

เพื่อกอบกู้ชนชาติอิสราเอล พระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์

เอง  พระเยซูเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อกอบกู้มนุษยชาติ

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “เราจะนำาท่านไปยังแผ่นดินที่มีน้ำานม

และน้ำาผึ้งไหลบริบูรณ์” (อพย 3:17)

บทภ�วน� : ขอทรงส่งเราไปช่วยมนุษย์ให้รอดดังเช่นที่ได้ทรงส่ง

โมเสสและพระเยซูเจ้าด้วยเถิด พระเจ้าข้า

 • พระเจ้าทรงเปิดเผยพระนามใดแก่โมเสส?

 - พระนามที่ได้ทรงเปิดเผยแก่โมเสสคือ “ยาห์เวห์”

 • “ยาห์เวห์” มีความหมายว่าอะไร?

 - “ยาห์เวห์” มีความหมายว่า “เราเป็น”

 • ใครคือผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกให้ไป

   กอบกู้ประชากรของพระองค์?

 - โมเสสชายชาวฮีบรูคือผู้ที่พระองค์ทรงเลือกให้ไป

   กอบกู้ประชากรของพระองค์

 • ใครคือผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมากอบกู้มนุษยชาติ?

 - พระเจ้าทรงส่งพระเยซูเจ้ามากอบกู้มนุษยชาติ

ชวนคิด
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ปัสกาของพระเจ้าในอียิปต์

 ฟาโรห์ กษัตริย์ของชาวอียิปต์ทรงจับชาวฮีบรู บุตรของ

พระเจ้ามาเป็นทาส โมเสสอาศัยอำานาจของพระเจ้าสั่งให้เกิด

ภัยพิบัตินานาประการในอียิปต์ ก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติประการ

สุดท้าย ซึ่งเป็นภัยพิบัติท่ีทำาให้บุตรชายหัวปีตาย พระเจ้าตรัสสั่ง

โมเสสและชาวฮีบรูให้ถวายลูกแกะปัสกาแก่พระองค์ ให้เอาเลือด 

จากลูกแกะทาไว้ที่ไม้วงกบประตูทั้งสองข้าง และให้ทุกคนกิน

เนื้อลูกแกะนั้น เพราะเม่ือทูตมรณะผ่านมา แลเห็นเลือดที่บน

ประตู ก็จะละเว้นประตูนั้นไม่เข้าไปสังหารบุตรชายของชาวฮีบรู  

(คำาว่า ปัสกาหมายความว่า “ผ่านไป” “เว้นไว้” หรือ “ข้ามไป”)

 ลูกแกะปัสกา เนื้อ และเลือดของมันได้ช่วยชีวิตของชาว

ฮีบรูให้รอดจากความตาย และพ้นสภาพความเป็นทาส (อพย 

12:1-14) ด้วยประการฉะนี้

 ในทำานองเดียวกัน เครื่องหมายของพระเยซูเจ้าที่เรา

ได้รับในศีลล้างบาปก็ช่วยเราให้รอดพ้นจากความตายอันเป็น

ผลของบาป พระกายและพระโลหิตของพระเยซูซึ่งเรารับในศีล 

มหาสนิทประทานชีวิตของพระองค์แก่เรา

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ท่านจงกินอย่างเร่งรีบ นี่เป็นปัสกา

ของพระเจ้า” (อพย 12:11)

บทภ�วน� : ลูกแกะพระเจ้าผู้ยกบาปของโลก โปรดเมตตาเรา

เทอญ
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 • คำาว่า ปัสกา มีความหมายว่าอะไร?

 - ปัสกา หมายความว่า “ผ่านไป”

 • ใครเป็นผู้ผ่านไป เพื่อช่วยประชากรของพระเจ้า?

 - เป็นพระเจ้าเองที่ทรง “ผ่านไป” 

   เพื่อช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดพ้น

 • ชาวฮีบรูทำาอะไรไว้ที่ประตู?

 - พวกเขาใช้เลือดของลูกแกะทำาเครื่องหมายไว้ที่ประตู

 • เรารับเครื่องหมายอะไรในศีลล้างบาป?

         - เรารับเครื่องหมายของพระเยซูเจ้าในศีลล้างบาป

 • ใครคือลูกแกะปัสกาที่กอบกู้มนุษยชาติ?

 - พระเยซูเจ้าคือลูกแกะปัสกาที่กอบกู้มนุษยชาติ

ชวนคิด
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ปัสกาที่ทะเลแดง

 หลังจากความตายของบุตรชายหัวปีชาวอียิปต์แล้ว  

โมเสสและอาโรนก็ไปเฝ้าฟาโรห์ ทูลขออิสรภาพของชาวฮีบรู 

ทาสของกษัตริย์อียิปต์ บุตรของพระเจ้า และฟาโรห์ออกคำาสั่งให้

ประชากรฮีบรูออกไปเร็วๆ

 เมื่อถึงทะเลแดง โมเสสทำาอัศจรรย์ให้ทะเลแดงเหือดแห้ง

อาศัยพระนามของพระเจ้า เพื่อชาวฮีบรูบุตรของพระเจ้าจะได้

เดินทางข้ามไปได้ กองทัพของฟาโรห์ที่ติดตามมาจมน้ำาหายไป

ในทะเลแดง การข้ามทะเลแดงเป็นสัญลักษณ์ของการพ้นจาก

ความเป็นทาสไปสู่ความเป็นไท  

 พระเยซูเจ้า โมเสสคนใหม่ทรงข้าม “ทะเลแห่งความตาย” 

ไปสู่การกลับเป็นข้ึนมาเพ่ือปลดปล่อยเราจากบาปและความตาย 

และโปรดศีลล้างบาปให้เราข้าม “ทะเลแห่งบาปกำาเนิด”

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “จงร้องเพลงถวายพระเจ้าเถิด เพราะ

พระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวง พระองค์ทรงโยนม้า

และพลม้าลงทะเล ทรงพาพวกเขามาถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของ

พระองค์ ด้วยพระอานุภาพ” (เทียบ อพย 15:21,13)
 

บทภ�วน� : ข้าแต่พระเยซูเจ้า ผู้ผ่านความตายไปสู่การมีชีวิต 

นิรันดร์ เราขอสักการะพระองค์ พระเจ้าข้า
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 • ทะเลแดงในชีวิตของเราหมายถึงอะไร?

 - ทะเลแดงคือหนทางที่ก้าวจาก

   การเป็นทาสของบาปไปสู่อิสรภาพ

   เยี่ยงบุตรของพระเจ้า

          

ชวนคิด
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ประชากรแห่งพันธสัญญา

 หลังจากที่ได้ออกจากประเทศอียิปต์  โมเสสนำาประชากร

ของพระเจ้ามาถึงเชิงเขาซีนาย เพ่ือทำาพันธสัญญากับพระเจ้าผู้

ที่ได้ทรงไถ่กู้พวกเขา ชาวอิสราเอลรออยู่ที่ตีนเขา ขณะโมเสส

ข้ึนภูเขาไปหาพระเจ้าเพ่ือจะทูลขอบัญญัติแห่งพันธสัญญามาถือ

ปฏิบัติ ขณะเมื่อพระเจ้าตรัสสั่งสอนโมเสสอยู่นั้น ประชากรของ

พระองค์ก็ได้หลอมรูปปั้นลูกวัวทองคำา และพากันกล่าวว่า “ชาว

อิสราเอลทั้งหลาย นี่แหละเป็นพระเจ้าของท่าน ผู้ทรงนำาท่านทั้ง

หลายออกมาจากแผ่นดินอียิปต์” (อพย 32:4) พระเจ้าทรงเห็น  

ทรงพิโรธจะลงโทษพวกเขาให้ถึงตาย แต่โมเสสทูลขอพระเจ้า

ให้ละเว้นพระอาญา โมเสสลงจากภูเขา ทำาลายรูปวัวทองคำาเสีย 

และท่านลงโทษผู้กระทำาผิด ทูลขออภัยจากพระเจ้าโดยถวาย

ชีวิตของตนแทนประชากรของพระองค์ พระเจ้าทรงให้อภัยโทษ 

โมเสสได้ทำาพันธสัญญากับพระเจ้าด้วยประการฉะนี้

 ในกาลต่อมา พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติเช่นเดียวกับโมเสส  

พระองค์ทรงทำาพันธสัญญาใหม่โดยทรงยอมรับความตาย และ

ทรงกลับเป็นขึ้นมา เพื่อลบล้างบาปของมนุษย์

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : โมเสสกลับขึ้นไปเฝ้าพระยาห์เวห์ ทูล

ว่า “ประชากรนี้ได้ทำาบาปหนักมาก เขาได้เอาทองคำามาสร้าง

เทวรูป บัดนี้ขอพระองค์ทรงอภัยบาปให้เขาทั้งหลายเถิด มิฉะนั้น

ขอทรงลบชื่อของข้าพเจ้าออกจากหนังสือที่พระองค์ทรงเขียนไว้

เถิด” (อพย 32:31-32)
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บทภ�วน� : พระเจ้าข้า โปรดอภัยบาปของเรา และประทานชีวิต

ของพระองค์แก่เราด้วยเถิด

 • โมเสสและประชากรชาวอิสราเอลทำาอะไร

   ที่ภูเขาซีนาย?

 - โมเสสและประชากรชาวอิสราเอล

   ทำาพันธสัญญากับพระเจ้าที่ภูเขาซีนาย

 • ประชากรชาวอิสราเอลต้องการจะทำาอะไร?

 - พวกเขาต้องการจะสร้างรูปวัวทองคำา

   ไว้กราบไหว้บูชาแทนพระเจ้า

 • โมเสสได้ช่วยประชากรชาวอิสราเอล

   ให้พ้นจากโทษที่ควรได้รับอย่างไร?

 - โมเสสถวายชีวิตของตนแด่พระเจ้า

   เป็นการแลกเปลี่ยนกับโทษที่ประชากร 

   อิสราเอลสมควรจะได้รับ

 • พระเยซูเจ้าทรงทำาพันธสัญญาใหม่อย่างไร?

 - พระเยซูเจ้าทรงถวายชีวิตของพระองค์  

   เพื่อจะสร้างพันธสัญญาใหม่ 

   ทรงยอมรับความตายและทรงกลับเป็นขึ้นมา

ชวนคิด
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บัญญัติสิบประการแห่ง
พันธสัญญา

 1.  จงนมัสการ องค์พระผู้เป็นเจ้า 

      พระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน 

 2.  อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ 

 3.  อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์

 4.  จงนับถือบิดามารดา 

 5.  อย่าฆ่าคน 

 6.  อย่าผิดประเวณี

 7.  อย่าลักขโมย 

 8.  อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น

 9.  อย่าปลงใจผิดประเวณี

 10. อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น 

 เราเรียกบัญญัติสิบประการนี้ว่าเป็นแผ่นศิลาที่จารึก 

พระบัญญัติซึ่งพระเป็นเจ้าทรงมอบให้แก่ประชากรของพระองค์

 พระเยซูเจ้าทรงสรุปบัญญัติของพระเจ้าไว้ว่า

 1. จงรักพระเป็นเจ้า

 2. จงรักเพื่อนมนุษย์

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : พระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่า...ท่านจง

เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติทุกข้อที่โมเสสได้กำาหนด

ไว้สำาหรับท่าน (ยชว 1:1,7)
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บทภ�วน� : บทแสดงความรัก ...ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้ารักพระองค์

สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวง เพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหา

ที่สุดมิได้ และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวล และ

เพราะรักพระองค์ ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่น เหมือนรักตนเอง และพร้อม

จะให้อภัยผู้อื่นเสมอ โปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้า 

ด้วยเถิด อาแมน

 • บทบัญญัติ 10 ประการมีว่าอะไร?

 1. จงนมัสการ องค์พระผู้เป็นเจ้า 

    พระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน 

 2. อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ 

 3. อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์

 4. จงนับถือบิดามารดา 

 5. อย่าฆ่าคน 

 6. อย่าผิดประเวณี

 7. อย่าลักขโมย 

 8. อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น

 9. อย่าปลงใจผิดประเวณี

 10.อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น 

ชวนคิด
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40 ปีในทะเลทราย 
พระเจ้าทรงอบรมประชากรของ

พระองค์

 หลังจากท่ีได้ทำาพันธสัญญากับพระเจ้า ประชากรอิสราเอล 

เดินทางอยู่ในทะเลทรายเป็นเวลา 40 ปี ระหว่าง 40 ปี พระเจ้า

ทรงอบรมบรรดาทาสเหล่านี้ท่ีมาจากประเทศอียิปต์ เพื่อให้เขา

เป็นประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงนำาทางพวกเขา “ในเวลา

กลางวันด้วยเสาเมฆ และตอนกลางคืนด้วยเสาเพลิง” (เทียบ 

อพย 13:21)

 - พระเจ้าทรงสอนพวกเขาให้ลึกซึ้ง

   ในการสักการะบูชาที่แท้จริง

 - ทรงประทานให้พวกเขามีความไว้ใจในพระองค์ 

  : ทรงให้น้ำาเขาดื่ม และประทานมานนา

    ให้เขากินเป็นอาหาร

 - ทรงค้ำาจุนพวกเขาเพื่อยืนหยัดต่อสู้กับศัตรู 

   ด้วยทรงเห็นแก่คำาภาวนาของโมเสส

 - ยามเมื่อเขา “พร่ำาหาอาหารรสดีที่เคยได้กินในอียิปต์” 

   พระเจ้าก็ทรงอภัยให้แก่ความไม่ซื่อสัตย์ของเขา 

   ลักษณะชีวิตตลอดช่วงระยะเวลา 40 ปีในทะเลทราย 

   ได้กลายเป็นแบบฉบับชีวิตสำาหรับประชากร

   ของพระเจ้า เช่นว่า
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  …จะช่วยเขาในการต่อสู้กับความชั่ว และปีศาจ

  …ช่วยเขาให้กลับใจ

  …ช่วยเขาให้ระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

  …ช่วยเขาให้ได้พบกับพระองค์

 ดังนั้นประชากรของพระองค์พร้อมที่จะเข้าไปในแผ่นดิน

ศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แล้ว

 ฉันใดก็ฉันนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จไปในทะเลทราย เพ่ือ

ต่อสู้กับปีศาจตลอดเวลา 40 วัน และเตรียมพระองค์ที่จะเปิด

พระราชัยของพระบิดาแก่มนุษย์

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “อย่ามีใจหยิ่งผยองจนลืมพระ- 

ยาห์เวห์ พระเจ้าของท่าน ผู้ทรงนำาท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์ 

ท่ีท่านเคยเป็นทาสอยู่น้ัน พระองค์ผู้ทรงนำาท่านผ่านถ่ินทุรกันดาร 

...พระองค์ทรงบันดาลให้น้ำาไหลจากหินแข็งให้ท่านดื่ม พระองค์

ประทานมานนาเป็นอาหารเลี้ยงท่าน...เพ่ือท่านจะได้มีความสุข

ในอนาคต” (เทียบ ฉธบ 8:14-16)

บทภ�วน� : เหตุว่าพระองค์ทรงปรารถนาให้เรามีความสุข ขอ

ทรงโปรดนำาเราไปในหนทางของพระองค์ด้วยเถิด พระเจ้าข้า
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 • เหตุใดพระเจ้าจึงทรงนำาประชากรอิสราเอล

   ไปในทะเลทราย?

 - พระเจ้าทรงนำาประชากรอิสราเอลไปในทะเลทราย 

   เพื่อจะได้อบรมพวกเขาให้เป็นประชากรของพระองค์
 

 • พระเยซูเจ้าทรงทำาอะไรก่อนประกาศ

   พระอาณาจักรของพระบิดาแก่มนุษย์?

 - พระเยซูเจ้าเสด็จไปในทะเลทราย 

   เพื่อต่อสู้กับปีศาจตลอดเวลา 40 วัน 

   และเตรียมพระองค์เอง

   ที่จะประกาศพระอาณาจักรของพระบิดาแก่มนุษย์

ชวนคิด



85อัตลักษณ์คาทอลิก

ผู้วินิจฉัย

 ประชากรของพระเจ้าได้เร่ร่อนในถิ่นทุรกันดารตลอด 

40 ปี ต่อมาภายหลังพวกเขาได้เข้าไปในดินแดนคานาอันที่เป็น 

“แผ่นดินที่มีน้ำานมและน้ำาผึ้งไหลบริบูรณ์” (เทียบ ลนต 20:24)  

ในดินแดนนี้ประชากรของพระเจ้าได้พบกับศัตรูและถูกล่อลวง

ให้ไหว้นมัสการพระเท็จเทียม ทุกครั้งที่พวกเขาลืมพระเจ้าไป

ไหว้นมัสการพระเท็จเทียม ศัตรูก็มีชัยชนะ และประชากรของ

พระองค์ได้ร้องทุกข์ขอพระเจ้าทรงช่วยกู้พวกเขา พระองค์สดับ

ฟังคำาอ้อนวอนนั้น และโปรดส่งผู้ช่วยที่เรียกกันว่า “ผู้วินิจฉัย” 

ไปสู้กับศัตรู

 การกระทำาดังนี้ก็เสมือนกับเหตุการณ์ของมนุษย์ทุกวันนี้ 

ยิ่งกว่านั้นยังเป็นสัญลักษณ์ของพระผู้ไถ่ คือ พระเยซูเจ้าที่ 

พระบิดาทรงส่งไปกอบกู้มนุษยชาติให้รอดพ้นจากความทุกข์

และความตาย

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “พระเจ้าข้า โปรดช่วยข้าพเจ้าด้วย” 

(มธ 14:30)

บทภ�วน� : “ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจาก

เวลานี้” (ยน 12:27)
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 • ประชากรของพระเจ้าได้ซื่อสัตย์

   ต่อพระองค์เสมอไปหรือ?

 - ประชากรของพระเจ้าได้ลืมพระองค์บ่อยๆ

 • พระเจ้าทรงเคยละทิ้งประชากร

   ของพระองค์ที่ได้ละทิ้งพระองค์หรือ?

 - พระเจ้าไม่ทรงละทิ้งประชากรของพระองค์  

   แต่โปรดส่งผู้ช่วยกอบกู้พวกเขา

 • ใครเป็นผู้ช่วยกอบกู้มนุษยชาติองค์สุดท้าย

   และถาวร?

 - พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยกอบกู้มนุษยชาติ

   องค์สุดท้ายและถาวร

ชวนคิด
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กษัตริย์ดาวิด
(1ซมอ 16:1-23)

 ประชากรของพระเจ้าทูลขอกษัตริย์จากพระองค์  พระเจ้า

ทรงเลือกดาวิดเด็กเลี้ยงแกะ ผู้เป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัว  

ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า ดาวิดได้พิชิตโกลิอัท ศัตรูของ

พระเจ้าและประชากรของพระองค์  

 ดาวิดปกครองประชากรของพระเจ้าในพระนามของ

พระองค์ และตามตัวบทกฎหมายของพระองค์  

 กษัตริย์ดาวิดได้ให้อภัยแก่ศัตรูของเขาตามกฎบัญญัติ

ของพระเจ้า  

 ครั้ งหนึ่งดาวิดทำาบาปหนัก แต่ เมื่อพระเจ้าทรงส่ง 

ประกาศกไปเตือน เขาขออภัยจากพระเจ้า และใช้โทษบาปของตน  

 ดาวิดให้ประชากรของพระเจ้าร้องสรรเสริญพระองค์ ซึ่ง

ได้มีการจารึกไว้ในบทสดุดี  

 ดาวิดเองเป็นบรรพบุรุษและสัญลักษณ์ของพระผู้ไถ่คือ 

พระเยซูเจ้า

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “โฮซานนา บุตรของดาวิด”

บทภ�วน� : พระเจ้าข้า โปรดส่งพระจิตของพระองค์มาชักนำาผู้ที่ 

ปกครองเรา  เพื่อที่เขาจะได้นำาเรา ไปตามน้ำาพระทัยของพระองค์
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 • ใครคือกษัตริย์ดาวิด?

 - กษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

  ของประชากรของพระเจ้า

 • ใครเลือกดาวิดเป็นกษัตริย์?

 - พระเจ้าทรงเลือกดาวิดเป็นกษัตริย์

 • เหตุใดดาวิดจึงนับเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

   ของประชากรของพระเจ้า?

 - เหตุว่า  ดาวิดได้ปกครองประชากรของพระเจ้า

   ในพระนามของพระองค์ 

   ตามตัวบทกฎหมายของพระองค์

 • ผู้ปกครองควรจะปกครองประเทศอย่างไร?

 - ผู้ปกครองประเทศควรจะปกครอง

   ตามตัวบทกฎหมายของพระเจ้าดังเช่นกษัตริย์ดาวิด

 • เหตุใดเราจึงต้องเชื่อฟังผู้ปกครองประเทศ?

 - เราต้องเชื่อฟังผู้ปกครองประเทศ

   เพราะเขาทำาหน้าที่ในพระนามของพระเจ้า

 • เมื่อไรที่เราต้องเชื่อฟังผู้ปกครองประเทศ?

 - เราต้องเชื่อฟังผู้ปกครองประเทศ

   เมื่อเขาทำาตามกฎของพระเจ้า

ชวนคิด
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กษัตริย์ซาโลมอน 
กษัตริย์องค์ต่อๆ มา 

และการถูกต้อนไปอยู่นครบาบิโลน

 หลังจากกษัตริย์ดาวิด ซาโลมอน บุตรชายของพระองค์  

และกษัตริ ย์พระองค์อื่นท่ีครองราชย์ต่อมา มิได้เจริญรอย

ตามพระองค์  พวกเขาได้ลืมบัญญัติแห่งพันธสัญญา ต่างพากัน

แสวงหาความร่ำารวยทางโลกก่อนความร่ำารวยทางพระเจ้า และ

ชักนำาประชากรห่างเหินจากพระเจ้าเที่ยงแท้ พากันนับถือรูป

เคารพ พวกเขาทำาให้ประชากรของพระเจ้ามีสภาพกลายเป็นทาส

 แม้ประกาศกจะได้กล่าวตักเตือน แต่พวกเขาก็ปฏิเสธที่

จะกลับใจ ฉะนั้นกษัตริย์บาบิโลนจึงยกทัพมาย่ำายีตามคำาทำานาย

ของประกาศก ศัตรูได้ฆ่าประชากรของพระเจ้าเกือบหมดทุกคน

เผาทำาลายพระวิหารของพระเจ้า และต้อนประชากรของพระองค์

ที่หลงเหลือไปยังต่างแดน

 พวกเขาไม่ทราบว่า “อาณาจักรของพระเจ้ามิได้เป็นของ

โลกนี้” (เทียบ ยน 18:36)

 เหตุเพราะพระเยซูยังไม่ทรงมาบังเกิดและบอกพวกเขา

ว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในหมู่ท่านทั้งหลาย” (เทียบ 

ลก 17:21)  
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ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “เพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า เรา

มีชีวิตอยู่ฉันใด เพราะคำาปฏิญาณต่อเราที่เขาดูหมิ่น และพันธ- 

สัญญาของเราที่เขาทำาลายเสีย เราจะลงทัณฑ์ให้ตกเหนือศีรษะ

ของเขาผู้น้ัน...และเราจะนำาเขาเข้าไปในบาบิโลน และพิจารณา

พิพากษาเขาที่นั่นในเรื่องที่เขาได้ทรยศต่อเรา” (อสค 17:19-20)

บทภ�วน� : โปรดกรุณาเถิดพระเจ้าข้า เพราะข้าพเจ้าทั้งหลาย

ได้ทำาบาป

 • เหตุใดประชากรของพระเจ้า

   จึงถูกต้อนออกนอกประเทศ?

 - ประชากรของพระเจ้าถูกต้อนออกนอกประเทศ 

   เพราะเขาไม่ถือตามบัญญัติแห่งพันธสัญญา

 • กฎหมายที่ไม่ดีจะก่อให้เกิดผลอย่างไร

   ต่อประเทศชาติ?

 - กฎหมายที่ไม่ดีของประเทศจะนำา

   ความทุกข์และความหายนะมาสู่ประชาชน

   ของประเทศนั้นๆ

ชวนคิด
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การคืนสู่ถิ่นกำาเนิด 
การค้นพบใหม่อีกครั้งในพระคัมภีร์

 หลังจากท่ีได้ถูกต้อนไปอยู่นครบาบิโลน ประชากรของ

พระเจ้าที่ยังรอดชีวิตอยู่ สำานึกตนและพากันกลับใจ พวกเขา

รำาลึกถึงบทบัญญัติแห่งพันธสัญญา และใช้โทษบาปเป็นเวลา 70 ปี 

ต่อมากษัตริย์ไซรัสมีชัยเหนือกษัตริย์บาบิโลน กษัตริย์ผู้พิชิตให้ 

อิสรภาพแก่ประชากรของพระเจ้า  เมื่อได้กลับมายังกรุงเยรูซาเล็ม 

ประชากรที่เหลือของพระเจ้าทำาการสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่ไว้

สักการะบูชา และเพื่อแสดงความรักต่อพระเจ้า

 อีกครั้งที่ประชากรของพระเจ้าเปิดพระคัมภีร์ค้นหาว่าจะ

ปฏิบัติตามน้ำาพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : ประกาศกเยเรมีย์กล่าวว่า “...บรรดา

ประชาชาติเหล่านี้จะปรนนิบัติกษัตริย์กรุงบาบิโลนอยู่เจ็ดสิบปี 

พระเจ้าตรสัวา่ เมื่อครบเจ็ดสิบปีแล้ว  เราจะลงโทษกษตัรยิ์บาบิโลน 

และประชาชนชาตินั้น หมายถึงแผ่นดินของชาวเคลเดีย เพราะ

บาปชั่วของเขาทั้งหลายกระทำาให้แผ่นดินนั้นทิ้งร้างอยู่เป็นนิตย์” 

(ยรม 25:11-12)

บทภ�วน� : ขอทรงเปลี่ยนจิตใจของเราเถิดพระเจ้าข้า เพื่อเรา

จะได้ทำาตามน้ำาพระทัยของพระองค์
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 • ประชากรของพระเจ้าทำาอะไร

   ในช่วงเวลาที่ถูกต้อนไปอยู่นครบาบิโลน?

 - ระหว่างที่ถูกต้อนไปอยู่นครบาบิโลน 

   ประชากรของพระเจ้าได้กลับใจ

 • เหตุใดประชากรของพระเจ้าจึง

   สร้างพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มเสียใหม่?

 - ประชากรของพระเจ้าสร้างพระวิหาร

   เพื่อสักการะบูชาและแสดงความรักพระเจ้า

 • อะไรคือสิ่งที่ประชากรของพระเจ้า

   ได้ค้นพบในพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่ง?

 - จากพระคัมภีร์ ประชากรของพระเจ้า

   ได้ค้นพบหนทางที่จะปฏิบัติ

   ตามน้ำาพระทัยของพระเจ้า

ชวนคิด
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พระเจ้าตรัสผ่านประกาศกว่า 
“มีพระเจ้าหนึ่งเดียว”

 ประกาศก คือผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้พูดแทน

พระองค์ พระเจ้าทรงเลือกสรรประกาศกจำานวนมากไว้สั่งสอน

ประชากรของพระองค์ ไว้ให้คำาแนะนำาแก่พวกเขาตลอดจน 

ชั่วชีวิต

 สาระแรกที่สำาคัญกว่าอื่นหมดคือ “มีพระเจ้าหนึ่งเดียว  

จงรักพระเจ้าของท่าน” ข้อความนี้พระเยซูเจ้าได้ตรัสย้ำากับมนุษย์ 

ทั่วโลก 

 ณ ภู เขาคาร์ เมล ประกาศกเอลียาห์ได้ประกาศว่า 

พระเป็นเจ้าทรงได้รับใช้ชนะเหนือพระเท็จเทียม

 พระเยซูทรงเป็นประกาศกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เหตุเพราะ

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระบุตรของพระบิดา ทรงเป็นพระ- 

วจนาตถ์  พระเจ้าทรงเลือกส่งพระบุตรมากำาเนิดท่ามกลางมนุษย์

เพื่อตรัสกับพวกเขาในนามของพระองค์

 ณ ภูเขาคาร์เมล เอลียาห์ภาวนาถึงพระเจ้าว่า “ข้าแต่พระ- 

ยาห์เวห์ พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัคและอิสราเอล วันนี้โปรดแสดง 

ให้เขาทั้งหลายรู้ว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในหมู่ชาวอิสราเอล” 

(1พกษ 18:36)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นต่อ 

พระยาห์เวห์  พระเจ้าจอมจักวาล (1พกษ 19:10)
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บทภ�วน� : ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเจ้าแต่ผู้เดียว พระบิดาผู้ทรง 

สรรพานุภาพ

 • ประกาศกคือใคร?

 - ประกาศกคือผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือก

   ให้พูดในนามของพระองค์

 • ประกาศกได้สอนเกี่ยวกับพระเจ้าไว้ว่าอย่างไร?

 - ประกาศกได้สอนว่า “มีพระเจ้าหนึ่งเดียว  

   จงรักพระเจ้าของเจ้า”

ชวนคิด
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ประกาศกสอนเรื่องความยุติธรรม
และความรักต่อเพื่อนมนุษย์

 ประกาศกได้ย้ำาเตือนให้เรามีความรักที่แท้จริงต่อเพื่อน

มนุษย์ ก่อนอื่นหมดหมายถึงเราต้องเคารพเขาและสมบัติของเขา 

และนี่หมายถึงความยุติธรรม 

 - เมื่อกษัตริย์ดาวิดขโมยภรรยาของอุรียาห์และฆ่าเขาเสีย 

ประกาศกนาธันต่อว่าดาวิดว่า “ท่านดูหมิ่นพระเจ้าด้วยการ 

กระทำาส่ิงที่ชั่วในสายพระเนตรของพระองค์” โชคดีที่ดาวิด

ยอมรับผิดต่อพระเจ้า และพระองค์ทรงยกโทษให้เขา

 กาลต่อมา พระเยซูตรัสกับเราในทำานองเดียวกันว่า 

“ท่านทำาสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำาต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำา

สิ่งนั้นต่อเรา” (มธ 25:40)

 - เมื่อกษัตริย์อาหับฆ่านาโบท เพื่อขโมยสวนองุ่นของเขา 

พระเจ้าทรงส่งเอลียาห์ไปตักเตือนอาหับ แต่เขาไม่ยอมรับผิด  

ประกาศกเอลียาห์จึงประกาศโทษที่เขาจะได้รับเอลียาห์ได้กล่าว

แก่อาหับว่า “ท่านเจ้าเล่ห์นัก เหตุว่าท่านได้กระทำาสิ่งชั่วในสาย- 

พระเนตรพระเจ้า...พระเจ้าจึงรับสั่งแก่ท่านว่า เราจะนำาหายนะ 

มาสู่เจ้า...ในที่ซึ่งสุนัขเลียโลหิตของนาโบท สุนัขจะเลียโลหิตของ

เจ้าด้วย” (เทียบ 1พกษ 21:17-26)

 - ประกาศกอ่ืนๆ ก็ได้เรียกร้องความยุติธรรม พวกเขา

ตักเตือนผู้ที่ใช้อำานาจกดขี่ข่มเหงคนอ่อนแอ
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ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “การให้ความยุติธรรมแก่คนยากจน  

คือความรักที่แท้จริง” (เทียบ อสย 58:3-14)

บทภ�วน� : พระเจ้าข้า โปรดทรงเปล่ียนจิตใจของข้าพเจ้าเสียใหม่  

เพื่อข้าพเจ้าจะได้แลเห็นพระองค์ในเพื่อนมนุษย์

 • ประกาศกสั่งสอนเรา

   เกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์ว่าอย่างไร?

 - ประกาศกสั่งสอนให้เรารักเพื่อนมนุษย์

 • เหตุใดเราจึงต้องรักเพื่อนมนุษย์?

 - เพราะการรักเพื่อนมนุษย์เป็นการรักพระเจ้า

 • เราจะเริ่มรักเพื่อนมนุษย์ได้อย่างไร?

 - เราควรเริ่มต้นด้วยการให้ความยุติธรรมแก่เขา

ชวนคิด
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ประกาศกทำานายถึงพระผู้ไถ่

 พระเจ้าทรงส่งพระจิตของพระองค์มายังบรรดาประกาศก 

และพวกเขาทำานายถึงการเสด็จมาของพระผู้ไถ่ ประกาศก 

อิสยาห์กล่าวกับเราว่า “หญิงพรหมจารีย์จะเป็นมารดาของ 

พระผู้ไถ่” (เทียบ อสย 7:14) 

 พระผู้ไถ่ทรงเป็น “คนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ ทรงแบกบาปของ

มนุษยชาติ ทรงรับทรมานอย่างมากมาย ถึงกระนั้นท่านก็ไม่

ปริปากเหมือนลูกแกะที่ถูกนำาไปฆ่า” (เทียบ อสย 53:7-8)

 ในที่สุด “พระราชัยของพระองค์จะไม่มีที่สิ้นสุด เป็น 

พระอาณาจักรแห่งสันติสุขสำาหรับชนทุกชาติในโลก” (เทียบ อสย 

11:1-9, มคา 4:3)

 พระศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ ในทุกวันนี้  เ ป็น 

ประกาศกที่ยิ่งใหญ่ในทุกยุคทุกสมัย พระศาสนจักรได้พยากรณ์

ถึงการเสด็จกลับมาของพระคริสตเจ้าในวันสิ้นโลก

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ทุกสิ่งที่เขียนไว้

เกี่ยวกับเราในธรรมบัญญัติของโมเสส บรรดาประกาศกและเพลง

สดุดีจะต้องเป็นความจริง” (ลก 24:44)

บทภ�วน� : เชิญเสด็จมาเถิดพระเยซูเจ้าข้า ขอทรงโปรด

ประทานสันติสุขให้แก่มนุษยชาติ
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 • ประกาศกทำานายถึงมารดาพระผู้ไถ่ว่าอย่างไร?

 - ประกาศกได้ทำานายว่า 

   “หญิงพรหมจารีจะเป็นมารดาของพระผู้ไถ่”

 • พระผู้ไถ่จะทรงกอบกู้มนุษยชาติอย่างไร?

 - พระผู้ไถ่จะทรงไถ่บาปของพวกเขา

         • พระองค์จะทรงไถ่บาปของมนุษย์อย่างไร?

 - โดยการรับมหาทรมานกระทั่งความตาย 

   ทรงกระทำาตนประหนึ่งลูกแกะ

   ที่ถูกใช้เป็นเครื่องสักการะบูชา

 • หลังจากมหาทรมานของพระองค์แล้ว 

   พระผู้ไถ่จะทรงปกครองอาณาจักร

   ของพระองค์เช่นไร?

 - พระองค์จะทรงมอบอาณาจักรแห่งสันติสุข

   ให้แก่มนุษยชาติ

 • พระอาณาจักรของพระองค์

   จะมีวันถึงกัลปาวสานหรือไม่?

 - พระอาณาจักรของพระองค์จะไม่มีวันถึงกัลปาวสาน

ชวนคิด
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ประชากรของพระเจ้าสวดภาวนา 
และขับร้องสดุดี

 ประชากรของพระเจ้าสวดภาวนา นับตั้งแต่ได้รู้จักกับ

พระองค์ พวกเขาได้ร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าที่งดงาม

สืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ บทเพลงนี้คือ บทสดุดี

ตลอดชีวิตของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงสวดบทสดุดี ปัจจุบัน

พระศาสนจักรสวดบทสดุดีอยู่เป็นนิจ

 บทสดุดีบรรยายความรู้สึกของมนุษย์เบ้ืองพระพักตร์

พระเจ้า ประกอบด้วยบทสรรเสริญพระเจ้าในทุกโอกาสชีวิต

 - บทสดุดี  - บทโมทนาพระคุณ

 - บทสำานึกผิด  - บทวอนขอพระเจ้า

 บทสดุดีประกอบขึ้นด้วยการภาวนาทุกชนิดของมนุษย์

ต่อพระเจ้า และการตอบรับของพระเจ้าต่อมนุษย์ บุตรของ

พระองค์ พระสงฆ์และนักบวชสวดบทสดุดีทุกๆ วัน พวกเขา

สวดในนามของคริสตชนและพระศาสนจักร นี่คือการทำาวัตร

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ท้องฟ้าประกาศพระสิริรุ่งโรจน์ของ

พระเจ้า” (สดด 19:1)

 “มนุษย์เป็นใครเล่า พระองค์จึงทรงระลึกถึงเขา...เพราะ

พระองค์ทรงสร้างเขาให้ด้อยกว่าทูตสวรรค์เพียงน้อยนิด” (เทียบ 

สดด 8:4-5)
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บทภ�วน� : “จงขอบพระคุณพระเจ้า  เพราะพระองค์พระทัยดี” 

(สดด 118:1)

 • อะไรคือบทภาวนาของประชากรของพระเจ้า?

 - บทสดุดีคือ บทภาวนาของประชากรของพระเจ้า

 • พระเยซูเจ้าได้ทรงสวดบทสดุดีหรือไม่?

 - พระองค์ได้ทรงสวดบทสดุดีเยี่ยงชาวยิว

   ในสมัยของพระองค์

 • ทุกวันนี้พระศาสนจักรสวดบทสดุดีหรือไม่?

 - พระศาสนจักรสวดบทสดุดีทุกๆ วัน

ชวนคิด
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ประชากรของพระเจ้า เป็นประชากรที่
เฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญา

 การรักษาพระบัญญัติแห่งพันธสัญญาและสวดภาวนาถึง

พระเจ้า ทำาให้ประชากรของพระเจ้าใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้น  

และเป่ียมด้วยสติปัญญา พระองค์ทรงดลใจให้เขาซึ้งในความจริง

อันเป็นความหวังของเขา ปัญญาจารย์ทราบดีว่า ชีวิตและความ

สุขจะเหี่ยวแห้งเย่ียงดอกไม้ในท้องทุ่ง “บรรดามนุษย์และสัตว์

เป็นเหมือนต้นหญ้า และความงามทั้งสิ้นของมันก็เหมือนดอกไม้

แห่งทุ่งนา หญ้านั้นเหี่ยวแห้ง ดอกไม้นั้นก็ร่วงโรยไปเมื่อพระ- 

ปัสสาสะของพระเจ้าเป่ามาถูกมัน” (เทียบ อสย 40:6-7)

 พวกเขาทราบด้วยว่าความตายมิใช่การกระทำาของ

พระเจา้  เพราะพระเจ้าไมท่รงสรา้งความตาย  และไมท่รงพอพระทยั 

ให้ผู้มีชีวิตต้องพินาศ แต่เป็นเพราะความอิจฉาของปีศาจ ความ

ตายจึงเข้ามาในโลก และปัญญาจารย์ยังทราบอีกว่า มนุษย์เป็น 

ผู้ที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์

มาให้เป็นอมตะพระเจ้าทรงสร้างมาตามภาพลักษณ์ของพระองค์

เอง ยิ่งกว่านั้นพวกเขาทราบว่า เขาจะกลับเป็นขึ้นมา และจะเห็น

พระผู้ไถ่ “ข้าทราบว่า พระผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนม์อยู่ และในที่สุด 

พระองค์จะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลก และหลังจากผิวหนังของ

ข้าถูกทำาลายไปอย่างนี้ แล้วในเนื้อหนังของข้า ข้าจะเห็นพระเจ้า  

ผู้ซึ่งข้าจะได้เห็นเอง และนัยน์ตาของข้าจะได้เห็น ไม่ใช่คนอ่ืน” 

(เทียบ โยบ 19:25-27)
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ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ข้าแต่พระบิดา เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน 

ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ท่ีทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มี

ปรีชาและรอบรู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำาต้อย” (มธ 11:25)

บทภ�วน� : ขอพระเจ้าโปรดประทานพระปรีชาญาณแก่ข้าพเจ้า

ด้วย พระเจ้าข้า

 • ในสายตาของปัญญาจารย์ 

   ชีวิตและความสุขในโลกจะคงอยู่ตลอดไปหรือไม่?

 - หามิได้ ปัญญาจารย์ทราบดีว่า  

   ชีวิตและความสุขจะผ่านพ้นไป

 • ในสายตาของปัญญาจารย์ 

   ความตายเป็นการกระทำาของพระเจ้าหรือ?

 - หามิได้  ความตายเป็นการกระทำาของปีศาจ

 • ในความคิดของปัญญาจารย์  

   ความตายเป็นจุดจบของทุกสิ่งหรือ?

 - หามิได้  ปัญญาจารย์ทราบดีว่า

   มนุษย์จะกลับเป็นขึ้นมา และจะได้เห็นพระเจ้า

ชวนคิด
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ชนชาติหนึ่งนำาความรอดพ้น
มาให้ชนทุกชาติ

“โยนาห์”

 ดังปรากฏในตำานานของโยนาห์ มีชาวยิวเป็นจำานวนมาก 

ที่คิดว่าพวกเขาเท่านั้นที่เป็นผู้ได้รับการเลือกสรร แต่พระเจ้าได้ 

ทรงเผยแสดงให้ประชากรของพระองค์ทราบถึงความห่วงใยของ

พระองค์ที่มีต่อมนุษย์และสัตว์ทุกตัว นีนะเวห์เป็นนครใหญ่ที่ 

อุดมสมบูรณ์ด้วยมนุษย์และสัตว์ แต่ประชากรนีนะเวห์มิใช่

ประชากรของพระเจ้า พวกเขาไม่รู้จักพระองค์ และได้กระทำา

ความชั่วร้ายมากมายจนพระเจ้าจำาต้องลงโทษพวกเขา แต่ด้วย

พระเมตตาที่มีต่อคนบาป พระองค์จึงตรัสสั่งโยนาห์ให้ไปเทศนา

สั่งสอนให้คนต่างศาสนาท่ีเป็นคนบาปเหล่านี้กลับใจ โยนาห์

ปฏิเสธพระองค์ กลับหนีไปทางเรือจนสุดขอบโลก เพื่อหนีพระ- 

บัญชาของพระองค์ พระเจ้าทรงขับกระแสลมใหญ่ขึ้นเหนือทะเล

เพื่อหยุดเรือของเขา เพื่อจะกู้เรือเอาไว้ พวกลูกเรือจึงนำาโยนาห์

โยนลงทะเลไป พายุก็สงบ ปลาตัวหนึ่งว่ายผ่านมาและกลืน 

โยนาห์เข้าไป โยนาห์อยู่ในท้องปลานั้นเป็นเวลาสามวันสามคืน 

เขาสวดอ้อนวอนให้พระเจ้าทรงเมตตา พระเจ้าทรงรับฟังและ

ช่วยให้โยนาห์ออกจากท้องปลา  

 โยนาห์ก็ออกไปเทศนาตักเตือนชาวนีนะเวห์ถึงผลกรรม 

ที่ เขาจะได้รับ ชาวนีนะเวห์กลับใจพวกเขาจึงไม่ได้รับโทษ  



104 “ดูเถิด เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา” (อสย 49:16)

เนื่องจากว่าพวกเขาทุกคน กระทั่งกษัตริย์ของเขา รวมทั้งสรรพ- 

สัตว์ได้ใช้โทษบาป  พระเจ้าจึงทรงอภัยให้เขา  ทั้งนี้เพราะพระองค์

ไม่ทรงปรารถนาความตายของคนบาป แต่ทรงปรารถนาให้เขา

กลับใจและมีชีวิต โยนาห์โกรธพระเจ้าที่ไม่ทรงปรารถนาให้ชาว 

นีนะเวห์รับโทษกรรม พระเจ้าจึงตรัสกับโยนาห์ว่า “ไม่สมควรหรือ 

ที่เราหวงแหนเมืองนีนะเวห์นครใหญ่นั้น ซ่ึงมีพลเมืองเป็นแสน  

ผู้คนไม่รู้ดีรู้ชั่ว และมีสัตว์เลี้ยงเป็นอันมาก” (เทียบ ยนา 4:11)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “จะไม่มีเครื่องหมายใดให้เห็น เว้นแต่ 

เครื่องหมายของประกาศกโยนาห์เท่านั้น” (มธ 12:39)

บทภ�วน� : พระเจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาพี่น้องคนต่างศาสนา

ของเรา โปรดส่งผู้แพร่ธรรมไปยังพวกเขาด้วย
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 • เหตุใดพระเจ้าจึงทรงส่งโยนาห์

   ไปยังเมืองนีนะเวห์?

 - พระเจ้าทรงส่งโยนาห์ไปเทศนาตักเตือน

   ให้คนต่างศาสนาในเมืองนีนะเวห์กลับใจ

 • พระเจ้าทรงทำาอะไร เมื่อคนต่างศาสนา

   ในเมืองนีนะเวห์กลับใจ?

 - เมื่อพวกเขากลับใจ พระเจ้าทรงอภัยโทษให้เขา

 • อะไรคือ “หมายสำาคัญของโยนาห์” 

   ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำา?

 - พระเยซูทรงอยู่ในถ้ำาคูหาฝังพระศพ

   เป็นเวลาสามวันสามคืน 

   จากนั้นพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมา

   เพื่อกอบกู้มนุษย์ทุกคนบนแผ่นดิน

ชวนคิด
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คนยากจนของพระยาห์เวห์

 ในบรรดาประชากรของพระเจ้า “คนยากจนของ 

พระยาห์เวห์” คือผู้ท่ีซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญามากที่สุด พวกเขา

ปฏิบัติตามคำาสั่งสอนของประกาศกและปัญญาจารย์ สรรเสริญ

พระเจ้าด้วยการสวดบทสดุดีอยู่เป็นนิจ พวกเขามิได้วางใจ 

ในทรัพย์สมบัติหรืออำานาจฝ่ายโลก แต่ไว้ใจในพระเจ้าแต่ผู้เดียว 

พวกเขาถือปฏิบัติคุณความดีต่างๆ เป็นต้น ความยากจน ความ

อ่อนโยน ความยุติธรรม ความรัก ความสุภาพอ่อนน้อม และ

ความบริสุทธิ์ คุณความดีเหล่านี้เป็นมหาบุญลาภที่พระเยซูเจ้า

ตรัสสั่งสอนในกาลต่อมา  

 “คนยากจนของพระยาห์เวห์” แสวงหาสันติภาพให้แก่ 

ทุกคน ยามเมื่อถูกประจญพวกเขาวางใจในพระเจ้า พวกเขา 

ภาวนาไม่หยุดหย่อน ขอให้พระองค์ทรงส่ งพระผู้ ไถ่มา 

กอบกู้ โลก พวกเขาปรารถนาจะทำ า ทุกสิ่ งทุกอย่ างตาม 

พระประสงค์ของพระเจ้า และได้ถวายตนแด่พระองค์ สำาหรับ

พวกเขาแล้ว ยอห์น บัปติสต์ คือประกาศกผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด  

พระเยซูเจ้า องค์พระผู้ไถ่ถือกำาเนิดจากนางมารีย์  

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงอยู่ห่างจาก

ข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นพลังของข้าพเจ้า โปรดเสด็จมาช่วย

ข้าพเจ้าโดยเร็วเถิด ข้าพเจ้าจะประกาศพระนามของพระองค์แก่

บรรดาพี่น้อง (สดด 22:19,22)
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บทภ�วน� : ข้าพเจ้าเชื่อในพระองค์ พระเจ้าข้า โปรดทวีความ

เชื่อของข้าพเจ้าด้วยเทอญ

 

 • อะไรคือคุณความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ 

   “คนยากจนของพระยาห์เวห์”?

 - คุณความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขา

   คือความวางใจในพระเจ้า

 • ใครถือกำาเนิดมาในกลุ่ม 

   “คนยากจนของพระยาห์เวห์”?

 - พระมหาไถ่เยซูคริสตเจ้าถือกำาเนิดจากนางมารีย์ 

   หนึ่งในกลุ่ม “คนยากจนของพระยาห์เวห์”

ชวนคิด
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พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ 
ศิโรราบเพราะความรัก

 นับแต่การเผยแสดงในสมัยของอับราฮัมกระทั่งถึงยุค

ของ “คนยากจนของพระยาห์เวห์” ประชากรของพระเป็นเจ้า

มีความเข้าใจที่เช่ืองช้า ว่าใครคือพระเป็นเจ้า และความรักของ

พระองค์ต่อมนุษย์เป็นเช่นไร  

 - ในเบ้ืองต้นพวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าของเขาอยู่เหนือพระ

อื่นใด แล้วเขาเข้าใจด้วยว่าพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวพิเศษจำาเพาะ  

ไม่มีพระอื่นใดนอกจากพระองค์

 - พวกเขายังมีความเข้าใจอีกว่าพระเจ้าทรงอิจฉา  อาฆาต 

และแข็งกร้าวเยี่ยงเทพอื่นๆ ภายหลังเขาเริ่มประจักษ์ว่าพระเจ้า

ทรงไวซ้ึง่ความยตุธิรรม ดงีาม และเมตตากรณุาอยา่งไมม่ขีอบเขต 

พระองค์ทรงประสงค์จะกอบกู้มนุษยชาติทุกคน

 - พวกเขาเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อำานาจ “ทุกสิ่งที่

พระองค์ประสงค์ พระองค์ทรงกระทำา” แล้วเขายังเข้าใจสืบไปอีก

ว่า พระเจ้ามิทรงกระทำาสิ่งใดที่หักหาญน้ำาใจของมนุษย์

 - พระเจ้าทรงพระปรีชาญาณและมีฤทธิ์อำานาจที่จะกระทำา 

การให้บรรลุเป้าหมายของพระองค์ ทรงกอบกู้มนุษย์โดยที่ยัง

ธำารงไว้ซึ่งเสรีภาพของพวกเขาและเคารพต่อสภาพการณ์ของโลก

 - ยิ่งกว่านั้น ดูเหมือนว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพจะ

ศิโรราบต่อบาปของมนุษย์ ทว่าความจริงคือพระเจ้าศิโรราบ
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เพราะทรงรักและเคารพมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์ทุกคนคือบุตรของ 

พระองค์ ตัวอย่างท่ีเห็นชัดว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ศิโรราบ

ต่อบาปมนุษย์ คือพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้ายอมรับความ

ตายบนไม้กางเขน ตัวอย่างท่ีงดงามของความรักของพระเจ้า

ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือ พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับเป็นขึ้นมา ผู้รับความ

ตายบนไม้กางเขนเพื่อกอบกู้มนุษยชาติ

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : แม้ว่าพระเยซูเจ้าทรงมีธรรมชาติ

พระเจ้า พระองค์ก็มิได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้นเป็น

สมบัติที่จะต้องหวงแหน แต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้น ทรงรับ

สภาพดุจทาส เป็นมนุษย์ดุจเรา ทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติ

มนุษย์ ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย เป็น

ความตายบนไม้กางเขน เพราะเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงเทิดทูน

พระองค์ขึ้นสูงส่ง และประทานพระนามให้แก่พระองค์ พระนาม

นี้ประเสริฐกว่านามอื่นใดทั้งสิ้น (ฟป 2:6-9)

บทภ�วน� : ขอสรรเสริญพระองค์ พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ  

พระองค์ทรงเปลี่ยนความชั่วให้กลายเป็นความดี ความตายให้

กลายเป็นชีวิตใหม่
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 • พระเจ้าทรงฤทธานุภาพหรือ?

 - ใช่ พระเจ้าทรงฤทธานุภาพ 

   ทุกสิ่งที่พระองค์ประสงค์ พระองค์ทรงกระทำา

 • พระเจ้าทรงประสงค์สิ่งใดเพื่อมนุษย์?

 - พระเจ้าทรงประสงค์จะกอบกู้มนุษย์

   โดยที่ยังธำารงไว้ซึ่งเสรีภาพของพวกเขา

 • พระเจ้าทรงประสงค์สิ่งใดเพื่อโลก?

 - พระเจ้าทรงประสงค์จะกอบกู้โลก

   ในเวลาเดียวกับที่ทรงกอบกู้มนุษย์ 

   โดยเคารพธรรมชาติและสภาพการณ์ของโลก

ชวนคิด
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บทที่ 3

พระเจ้�ทรงม�บังเกิด

เป็นมนุษย์
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ชีวิตในเยาว์วัย

ของ

พระเยซูเจ้า
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การปฏิสนธินิรมลของนางมารีย์

 เมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าจะทรงกอบกู้โลก พระองค์ทรงให้

เด็กหญิงมารีย์ถือกำาเนิดตระกูลของนางเป็นครอบครัวหนึ่งใน

ประชากรของพระเจ้าที่ซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญา

 - นับแต่วินาทีที่นางปฏิสนธิในครรภ์ของมารดา  พระเจ้า

ทรงยกย่องแบ่งปันชีวิตของพระองค์แก่นาง ดังเช่นที่ได้ทรง

ประทานให้แก่อาดัมและเอวาในอดีต ดั่งนี้มารีย์จึงไม่มีบาป

กำาเนิด ทั้งนี้เนื่องจากพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านให้เป็นพระมารดา

ของพระผู้ไถ่ ตลอดชีวิตพระนางมารีย์ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า “ท่าน

ทำาตามที่พระองค์พอพระทัยเสมอ” (เทียบ ยน 8:29)

 - พระบุตร องค์พระผู้ไถ่ จึงถือกำาเนิดในครรภ์ของ

พระนางได้ เพื่อพระเจ้าจะได้มาประทับอยู่ในโลกมนุษย์อย่าง

ถาวร มารีย์อิ่มเอมด้วยพระเจ้า นับแต่วินาทีที่นางปฏิสนธิใน

ครรภ์มารดา  พระนางอิ่มเอมด้วยพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกร เรา

เรียกการปฏิสนธิดังกล่าว ว่าเป็นการปฏิสนธินิรมลของพระนาง

มารีย์

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ทูตสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกับ

พระนางว่า ‘จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิต

อยู่กับท่าน’” (ลก 1:28)

บทภ�วน� : พระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล โปรดภาวนาเพื่อเรา 

ผู้มาขอพึ่งด้วยเทอญ
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 • การกล่าวว่า 

   “พระนางมารีย์ปฏิสนธินิรมล” 

    หมายความว่าอย่างไร?

 - หมายความว่า  

   พระนางปฏิสนธิโดยปราศจากบาปกำาเนิด 

   ได้รับการยกย่องให้มีชีวิต

   เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าอย่างครบถ้วน

   นับแต่วินาทีที่พระนางปฏิสนธิในครรภ์มารดา

ชวนคิด
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ทูตสวรรค์แจ้งข่าว
 

 มารีย์อาศัยอยู่ในเมืองนาซาเร็ธ ตั้งแต่วัยเด็กพระนางได้ 

ภาวนาไม่หยุดหย่อน อ้อนวอนให้พระเจ้าทรงส่งพระผู้ไถ่มายัง

โลก พระเจ้าทรงโปรดปรานพระนางมาก และพระนางก็รักพระองค์  

พระนางไม่เคยปฏิเสธพระเจ้า พระองค์ก็ไม่ทรงปฏิเสธคำาขอของ 

พระนาง พระเจ้าทรงเลือกพระนางให้เป็นพระมารดาของ 

พระบุตร ทรงส่งทูตสวรรค์กาเบรียลมาประกาศข่าวดีแก่พระนาง

ว่า “ท่านจะตั้งครรภ์และให้กำาเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อ

เขาว่า เยซู พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน และพระอานุภาพ

ของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่าน เพราะฉะนั้นบุตรที่เกิดมา

จะเป็นผู้ศักด์ิสิทธ์ิ และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้า” (ลก 1:31-32)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : พระนางมารีย์จึงตรัสว่า “ข้าพเจ้าเป็น 

ผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่าน

เถิด” (ลก 1:38) ดั่งนี้พระนางมารีย์จึงมีพระเยซูเจ้าในครรภ์ ทั้งนี้ 

โดยอาศัยฤทธิ์อำานาจของพระจิตเจ้า

บทภ�วน� : วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับ

ท่าน

 



116 “ดูเถิด เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา” (อสย 49:16)

 • ทูตสวรรค์กาเบรียลมาแจ้งข่าวอะไร

   กับพระนางพรหมจารีมารีย์?

 - ทูตสวรรค์กาเบรียลมาแจ้งว่า 

   พระนางจะเป็นมารดาของพระผู้ไถ่

 • พระนางมารีย์ตอบว่าอย่างไร?

 - พระนางตอบว่า 

   “ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำาของท่าน”

 • เกิดอะไรขึ้น หลังจากที่พระนางได้ตอบเช่นนั้น?

 - หลังจากที่พระนางได้ตอบเช่นนั้น

   พระนางก็ปฏิสนธิ

   ทั้งนี้ อาศัยฤทธิ์อำานาจของพระจิต

ชวนคิด
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พระนางมารีย์
เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ

(ลก 1:39-56)

 หลังจากที่ทูตสวรรค์ได้มาแจ้งข่าวแก่พระนางแล้ว 

พระนางมารีย์ก็รีบรุดไปเยี่ยมนางเอลีซาเบธผู้เป็นญาติซึ่งกำาลังมี

ยอห์น บัปติสต์ ผู้นำาทางของพระผู้ไถ่ในครรภ์ของนาง พระนาง

มารีย์ให้พรแก่ทารกยอห์นซึ่งเปี่ยมไปด้วยพระจิตก่อนที่เขาจะถือ

กำาเนิดเสียอีก

 นางเอลีซาเบธทราบทันทีว่าพระนางมารีอาคือมารดา

ของพระผู้ไถ่ที่พระเจ้าทรงสัญญา นางเองก็เป่ียมไปด้วยพระจิต 

และแสดงความยินดีต่อพระนางมารีย์ท่ีมีความเช่ือในพระเจ้า 

พระนางมารีย์ร้องสรรเสริญพระเจ้าที่ทรงเมตตามนุษย์ และทรง

ส่งพระผู้ไถ่มายังพวกเขา

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความ 

ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้ 

กอบกู้ข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำาต้อยของ 

พระองค์ ตั้งแต่นี้ไปชนทุกสมัยจะกล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็นสุข (ลก 

1:46-48)

บทภ�วน� : วันทามารีย์ ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ และ 

พระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
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 • หลังที่ทูตสวรรค์ได้จากไปแล้ว 

   พระนางมารีย์ทำาอะไร?

 - พระนางพรหมจารีมารีย์ได้

   เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ ญาติของพระนาง

 • เกิดอะไรขึ้น เมื่อพระนางมารีย์

   ทักทายนางเอลีซาเบธ?

 - ยอห์น บัปติสต์ ก็เปี่ยมไปด้วยพระจิต 

   อยู่ภายในครรภ์ของมารดา

ชวนคิด
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ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวแก่โยเซฟ
(มธ 1:18-25)

 ทารกต้องการบิดามารดาเพื่อจะได้เติบโตขึ้นอย่างปกติ

สุข ดังนั้น หลังจากที่ทูตสวรรค์ได้มาแจ้งข่าวแก่พระนางมารีย์  

พระนางก็ทรงครรภ์ด้วยเดชะพระจิต แล้วทูตสวรรค์ก็ไปปรากฏ

แก่โยเซฟในความฝนั กลา่ววา่ “โยเซฟ โอรสกษตัรยิด์าวดิ อยา่กลวั 

ที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กที่ปฏิสนธิใน

ครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้า นางจะให้กำาเนิดบุตรชาย 

ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้

รอดพ้นจากบาป” (มธ 1:20-21) 

 โยเซฟจึงรับพระนางมารีย์มาเป็นภรรยา และท่านก็ 

อุทิศตนเพ่ือพระเยซูพระผู้ไถ่และพระนางมารีย์มารดาของ

พระองค์ นักบวชทั้งหลายก็เอาเยี่ยงอย่างท่านในกาลต่อมา  

หลังจากพระสูติกาล โยเซฟตั้งชื่อบุตรชายว่า เยซู บุตรชายของ

โยเซฟสืบทอดฐานะบุตรแห่งตระกูลดาวิดด้วย

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์ และจะ

คลอดบุตรชาย นักบุญโยเซฟ บิดาบุญธรรมของพระเยซู 

บทภ�วน� : โปรดรับข้าพเจ้าเป็นบุตรของท่านด้วยเถิด
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 • ทูตสวรรค์เรียกโยเซฟว่าอะไร?

 - ทูตสวรรค์เรียกโยเซฟว่า “บุตรของดาวิด”

 • ทูตสวรรค์แจ้งข่าวอะไรกับโยเซฟ?

 - ทูตสวรรค์กล่าวกับโยเซฟว่า 

   “ด้วยเดชะพระจิต  

   พระนางมารีย์จะให้กำาเนิดบุตรชาย  

   ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู”

 • เหตุใดพระเจ้าจึงประสงค์ให้โยเซฟ

   รับพระนางมารีย์มาอยู่ด้วย?

 - พระเจ้าทรงประสงค์เช่นนั้น 

   เพื่อว่าพระเยซูเจ้าจะได้มีบิดาบุญธรรม

   ยามที่พระองค์ได้ถือกำาเนิดมาในโลก 

   และพระนางมารีย์จะได้มีผู้ที่อุปการะ

   ช่วยเหลือพระนาง

 • โยเซฟเรียกทารกที่เกิดใหม่ว่าอะไร?

 - โยเซฟตั้งชื่อทารกว่า “เยซู บุตรของดาวิด”

 • “บุตรดาวิด”  สมัญญานามนี้

   มีความสำาคัญอย่างไร?

 - “บุตรดาวิด” เป็นสมัญญานามที่บ่งชี้ว่า 

   พระเยซูคือพระผู้ไถ่ที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้

ชวนคิด
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การบังเกิดของพระกุมารเยซู
(มธ 2:1-12, ลก 2:1-20)

 พระผู้ไถ่มนุษย์เสด็จมาบังเกิด ณ เมืองเบธเลเฮม ใน

แคว้นยูเดีย ในรัชสมัยของจักรพรรดิโรมันชื่อ ซีซาร์ ออกัสตัส 

และกษัตริย์เฮโรด แห่งแคว้นยูเดีย

 พระเยซูทรงเป็นบุตรของพระเจ้ า และมีพระนาง

พรหมจารีมารีย์เป็นมารดา

 เยซู มีความหมายว่า “พระผู้ไถ่” พระเยซูเสด็จมากอบกู้

มนุษยชาติ ทั้งนี้เพื่อพระสิริมงคลของพระบิดาเจ้า  “สิริมงคลของ

พระเจ้า คือ ความสุขของมนุษย์ สิริมงคลของมนุษย์ คือ การได้ 

เห็นพระเจ้า” ดั่งนี้ พระเยซูทรงนำาสันติสุขของพระเจ้ามายังมนุษย์ 

ที่พระองค์ทรงโปรดปรานด้วยการเผยแสดงให้พวกเขาเห็น 

ภาพลักษณ์ท่ีแท้จริงของพระเจ้า พระฉายาแห่งความรัก ฉะนั้น  

ทูตสวรรค์จึงสรรเสริญพระเจ้า และคนเลี้ยงแกะก็พากันมา

นมัสการพระกุมารเยซู นักปราชญ์ทั้งสามนำาทองคำา กำายาน และ

มดยอบมาถวายสักการะพระองค์ 

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : พระนางประสูติพระโอรสองค์แรก 

(ลก 2:7)

บทภ�วน� : สิริโรจนาแด่พระเจ้า สันติสุขแด่มนุษย์ที่พระองค์

ทรงโปรดปราน สิริโรจนาแด่พระเจ้า  
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 • พระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิด ณ ที่ใด?

 - พระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิด ณ เมืองเบธเลเฮม 

   ในแคว้นยูเดีย

 • พระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดในสมัยใด?

 - พระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดในรัชสมัย

   ของจักรพรรดิโรมันชื่อ ซีซาร์ ออกัสตัส  

   และกษัตริย์เฮโรด แห่งแคว้นยูเดีย

ชวนคิด
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บรรดาทูตสวรรค์นมัสการพระกุมาร
(ลก 2:13-14)

 หลังจากพระสูติกาลของพระเยซูเจ้า ทูตสวรรค์ของ

พระเป็นเจ้ามาประจักษ์ และพระสิริของพระเป็นเจ้าเรืองรุ่งโรจน์   

ทูตสวรรค์จำานวนหนึ่งร้องสรรเสริญพระเป็นเจ้าว่า “พระสิริ- 

รุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้าในสวรรค์สูงสุดและบนแผ่นดิน สันติสุขจง

มีแก่มนุษย์ที่พระองค์โปรดปราน” (ลก 2:14) ทูตสวรรค์เป็นสุข 

เพราะในที่สุดพระเจ้าทรงบรรลุพระประสงค์ของพระองค์

 - พระเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์  เป็นหมายสำาคัญของความ

รักที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์นี่คือมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ 

รอคอยมาหลังจากที่เกิดบาปขึ้น

 - บัดนี้ มนุษย์ผู้หนึ่งทูลเรียกพระเจ้าว่า “พระบิดา” ใน

นามของมนุษย์ทุกคน

 - พระบุตรเสด็จมาเพื่อทำาให้พันธสัญญาที่หยิบยื่นให้แก่ 

มนุษย์ในสวนเอเดนสำาเร็จบริบูรณ์ และเพื่อทูลพระบิดาว่า 

“ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์” (ฮบ 10:7) 

อันเป็นคำาพูดที่มนุษย์คนแรกควรจะได้กล่าวทูลพระเจ้า

 - ทูตสวรรค์นมัสการบุตรมนุษย์ผู้เป็นพระเจ้า ผู้ทรงยอม

ตายบนไม้กางเขนเพราะรัก ด้วยการนมัสการพระกุมารในรางหญ้า

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ :“พระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้าใน

สวรรค์สูงสุดและบนแผ่นดิน สันติสุขจงมีแก่มนุษย์ที่พระองค์

โปรดปราน” (ลก 2:14)
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บทภ�วน� : โฮซานนาแด่โอรสของดาวิด ขอถวายพระพรแด่ผู้

มาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า (มก 11:9)

 • เหตุใดทูตสวรรค์จึงร้องสรรเสริญ

   ด้วยความปีติยินดี?

 - ทูตสวรรค์ร้องสรรเสริญด้วยความปีติยินดี

   เพราะพระเจ้าได้ทรงรับสภาพของมนุษย์

 • ทูตสวรรค์นมัสการผู้ใดในรางหญ้า?

 - ทูตสวรรค์นมัสการพระกุมารในรางหญ้า

 • ใครคือทารกน้อยผู้นั้น?

 - ทารกน้อยผู้นั้นคือมนุษย์ผู้เป็นพระเจ้า  

   ผู้ทรงยอมตายเพราะรักเรา

ชวนคิด
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คนเลี้ยงแกะนมัสการพระกุมาร
(ลก 2:8-20)

 คนเลี้ยงแกะเป็นคนจนที่ชาวยิวในนครเยรูซาเล็มพากัน

เหยียดหยามว่าเป็นผู้ท่ีมีมลทิน แต่คนยากจนที่ถูกเหยียดหยาม

กลุ่มนี้ที่ทูตสวรรค์มาประกาศข่าวดีให้รับทราบ “วันนี้ในเมือง

ของกษัตริย์ดาวิด พระผู้ไถ่ประสูติเพื่อท่านทั้งหลาย...ท่านจะ

รู้จักพระองค์ได้จากเครื่องหมายนี้ ท่านจะพบกุมารคนหนึ่งมี 

ผ้าพันกายนอนอยู่ในรางหญ้า” (เทียบ ลก 2:11-20)

 พระเจ้าทรงบังเกิดเยี่ยงคนยากจน ทรงแสดงองค์ให้

พวกเขาเห็นเป็นกลุ่มแรก เราเป็นผู้ท่ีมีใจยากจนพอที่จะพบกับ

พระเจ้า องค์พระกุมารในรางหญ้าหรือไม่?

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : ส่วนพระนางมารีย์ทรงเก็บเรื่อง

ทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทัยและยังทรงคำานึงถึงอยู่ (ลก 2:19)

บทภ�วน� : ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้ามีใจ

ยากจน เพื่อจะได้ไว้ใจในพระองค์เสมอไปด้วยเถิด
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 • อะไรคือหมายสำาคัญที่ทูตสวรรค์

   ได้ให้แก่คนเลี้ยงแกะ?

 - ทูตสวรรค์กล่าวกับเขาว่า 

   “ท่านจะได้พบพระกุมารนั้น

   พันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า”

 • เหตุใดพระเยซูจึงเสด็จมาบังเกิด

   เยี่ยงคนยากจน และทรงแสดงองค์

   ให้คนเลี้ยงแกะเห็นเป็นกลุ่มแรก?

 - พระเยซูทรงแสดงองค์ให้คนเลี้ยงแกะเห็น

   เป็นกลุ่มแรกเพราะพวกเขาเป็นคนยากจน  

   เป็นที่ดูถูกเหยียดหยาม

ชวนคิด
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นักปราชญ์มานมัสการพระกุมาร
(มธ 2:1-12)

 

 มีนักปราชญ์บางคนซึ่งเป็นนักโหราศาสตร์ พวกเขา

นับถือศาสนาอื่นซึ่งมิใช่ศาสนาของพระเยซูเจ้า จากการศึกษา

ดวงดาวตามความเชื่อของเขา พวกเขาทราบว่าพระผู้ไถ่จะเสด็จ

มาบังเกิด พวกเขาได้ค้นพบดวงดาวของพระองค์ที่ปรากฏขึ้นใน

ทิศตะวันออก  จึงพากันติดตามไปเพื่อนมัสการพระองค์  ณ กรุง

เยรูซาเล็ม พวกเขาได้ถามข่าวของพระกุมารผู้เป็นกษัตริย์กับ 

เฮโรด

 เฮโรดอิจฉาว่าจะมีผู้มาแข่งรัศมีกับตนจึงมุ่งมั่นจะฆ่า

พระกุมารเสีย เฮโรดไต่ถามคัมภีราจารย์ผู้ทราบจากพระคัมภีร์ถึง 

สถานที่กำาเนิดของพระผู้ไถ่ คัมภีราจารย์ตอบพระองค์ว่า  

พระผู้ไถ่จะเสด็จมาบังเกิด ณ ตำาบลเบธเลเฮม แคว้นยูเดีย แต่

กระนั้นพวกเขาเองก็มิได้สนใจที่จะไปนมัสการพระองค์

 นักปราชญ์จึงจากเฮโรดมุ่งหน้าไปยังเบธเลเฮมเพื่อ

นมัสการพระกุมาร พวกเขาเป็นคนต่างศาสนากลุ่มแรกที่อาศัย

ศาสนาของตนแสวงหาและได้พบกับพระผู้ไถ่

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : เมืองเบธเลเฮม ดินแดนยูดาห์เจ้ามิใช่

เล็กที่สุดในบรรดาหัวเมืองของยูดาห์เพราะผู้นำาคนหนึ่งจะออก

มาจากเจ้า ซึ่งจะเป็นผู้นำาอิสราเอลประชากรของเรา (มธ 2:6)
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บทภ�วน� : เราขอนมัสการองค์พระกุมาร ผู้เป็นกษัตริย์ของโลก

 • นักปราชญ์คือใคร?

 - นักปราชญ์เป็นนักโหราศาสตร์

   ที่เดินทางมาจากตะวันออก พวกเขามิใช่ชาวยิว

 • ศาสนาของนักปราชญ์ได้ช่วยพวกเขา

   ค้นพบพระผู้ไถ่หรือไม่?

 - ศาสนาของเขาได้ช่วยให้เขาค้นพบ

   พระผู้ไถ่ของมนุษยชาติ

ชวนคิด
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การลี้ภัยไปอียิปต์
(มธ 2:13-23)

 ตั้งแต่พระองค์ทรงเริ่มชีวิตบนโลก มีบุคคลที่เพิกเฉยต่อ

พระเยซู พระบุตรของพระเจ้า เพราะคิดว่าพระองค์ทรงเป็นเด็ก

พระองค์เองได้ทรงสร้างทั้งมิตรและศัตรู

 - คัมภีราจารย์ผู้ควรจะทราบดีว่า ใครคือพระกุมารที่

ประชาชาติรอคอย ผู้ท่ีคนต่างศาสนาพูดถึง แต่ด้วยความทะนง

ตนว่าเป็นนาย หาใช่ผู้รับใช้ธรรมบัญญัติ พวกเขาจึงไม่อาจเรียนรู้ 

จากคนต่างศาสนา และเพิกเฉยต่อการเสด็จมาของพระผู้ไถ่ 

(เทียบ มธ 2:4-6)  

 - คนยากจน คนเลี้ยงแกะและคนต่างศาสนา ต่างพากัน

แสวงหาด้วยประสงค์จะพบพระผู้ไถ่ตามคำาพยากรณ์ และเมื่อ 

ทั้งสองฝ่ายได้พบกัน ต่างก็เปี่ยมไปด้วยความสุข (เทียบ ลก 

2:15-20, มธ 2:9-12)

 - เฮโรด และกษัตริย์ชาวโลกอ่ืนๆ ตื่นตระหนกต่อข่าว

ประสูติกาลของพระกุมาร พวกเขากล่าวว่าพระเยซูเจ้า ผู้เป็น 

กษัตริย์แห่งความรุ่งโรจน์จะไต่สวนและล้มบัลลังก์พวกเขา 

(เทียบ ลก 1:52) เฮโรดจึงมีคำาสั่งให้ประหารทารกที่ไร้เดียงสา

ทุกคนในเมืองเบธเลเฮม เพื่อให้แน่ใจว่า พระผู้ไถ่ที่จะมารบกวน

ความสุขของเขาได้ถูกฆ่าก่อนที่จะมีโอกาสล้มบัลลังก์ของเขา

เสีย (มธ 2:16-18) แต่การกระทำาของเฮโรดไร้ผล ดังที่ได้ทรง
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ปฏิบัติอยู่เป็นนิจ พระเจ้าทรงมอบพระองค์ไว้แก่โลก ไว้ในมือ

มนุษย์ผู้เป็นสิ่งสร้างของพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้ทรงบรรลุ 

พระประสงค์ในโลกที่พระองค์ได้ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้ได้บังเกิดขึ้น

 - ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาเตือนโยเซฟ โยเซฟช่วยเหลือ 

พระกุมารและพระมารดา

 - พระผู้ไถ่จะทรงเชื่อมพันธสัญญาเก่าและใหม่เข้าด้วย

กัน พระผู้ไถ่คือพระกุมารที่เสด็จลี้ภัยในประเทศอียิปต์เช่นเดียว

กับชาวอิสราเอลอื่นๆ ตามเวลาที่ได้ทรงกำาหนดไว้

 - หลังจากความตายของเฮโรด โยเซฟก็พาพระกุมารและ

พระมารดากลับมายังนาซาเร็ธ

 - วันหนึ่งเราจะต้องเลือกเป็นฝ่ายเดียวกับพระเยซูเจ้า 

หรือฝ่ายตรงข้ามกับพระองค์เลือกพระเยซูเจ้าตั้งแต่บัดนี้ เพราะ

ใครจะรู้  สักวันหนึ่งเราอาจจะต้องช่วยเหลือพระกุมารและ

พระมารดาให้รอดดังเช่นโยเซฟ

 - เราต้องอยู่ในสภาพเช่นไรจึงจะสามารถเลือกเป็นฝ่าย

เดียวกับพระเยซูหรือช่วยเหลือพระองค์ได้เมื่อถึงเวลา? เรา

จะต้องมีจิตใจที่ยากจนจึงจะสามารถเลือกเป็นฝ่ายเดียวกับ 

พระเยซูเจ้าหรือช่วยเหลือพระองค์ได้เมื่อถึงเวลา 

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “เราเรียกบุตรของเรามาจากประเทศ

อียิปต์” (มธ 2:15)

บทภ�วน� : ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์โปรดยกบาปของคนที่ฆ่า

เด็กทารก เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าเขาทำาอะไร
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 • เหตุใดเฮโรดจึงออกคำาสั่งให้ฆ่าเด็กทารก

   ในเมืองเบธเลเฮม?

 - เพราะว่าเขาอยากจะฆ่าพระกุมารเยซูอย่างแน่นอน

 • เหตุใดมนุษย์ในปัจจุบันจึงยังฆ่าเด็กทารก?

 - เพราะเขากลัวว่าเด็กจะเป็นอุปสรรค

   ในการแสวงหาความสุขฝ่ายโลก

ชวนคิด
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การถวายพระกุมารในพระวิหาร
(ลก 2:22-38)

 ครั้นถึงวันที่จะถวายพระกุมารแด่พระบิดา “โยเซฟและ

มารีย์นำาพระกุมารไปยังพระวิหาร” และท่ีนั่นเขาถวายพระองค์

แด่พระเจ้า เพื่อพระองค์จะได้ทำาตามน้ำาพระทัยของพระบิดา   

น้ำาพระทัยของพระบิดาคือให้พระองค์ไถ่กู้มนุษยชาติ

 สิเมโอน ผู้ซึ่งได้รอคอยพระผู้ไถ่ที่จะมาปลอบประโลม

ใจชาวอิสราเอล อุ้มพระกุมารเยซูพลางร้องสรรเสริญพระเจ้าว่า 

“เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดพ้น ผู้ที่

พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำาหรับนานาประชาชาติ” (ลก 2:30-31) 

และกล่าวแก่พระนางมารีย์ พระมารดาว่า “ส่วนท่าน ดาบจะแทง

ทะลุจิตใจของท่าน” (ลก 2:35)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : พระเจ้าทรงกำาหนดให้กุมารนี้เป็น

เหตุให้คนจำานวนมากในอิสราเอลต้องล้มลงหรือลุกขึ้น และเป็น

เครื่องหมายแห่งการต่อต้าน” (ลก 2:34)

บทภ�วน� : พระเจ้าข้า พระองค์คือพระบิดาของเรา เราทูลขอ

พระนางมารีย์ถวายเราแด่พระองค์
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 • ใครเป็นคนแรกที่ถวายพระเยซูเจ้า

   แด่พระบิดาเจ้า?

 - พระนางมารีย์และโยเซฟเป็นบุคคลแรก

   ที่ถวายพระเยซูแด่พระบิดาเจ้า

 • คำากล่าวว่า “ส่วนท่าน 

   ดาบจะแทงทะลุจิตใจของท่าน” 

   มีความหมายว่าอะไร?

 - หมายความว่า 

   พระนางมารีย์จะทนทุกข์ทรมานแสนสาหัส

   ขณะเมื่อบุตรของพระนางคือพระเยซูเจ้า 

   ทรงถูกตรึงกางเขน

ชวนคิด
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พระเยซูเจ้าในพระวิหาร
(ลก 2:41-50)

 ครั้นเมื่อกุมารมีพระชนม์สิบสองพรรษา ซึ่งเป็นอายุที่

ชาวยิวถือว่าได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว พระองค์เสด็จไปที่วิหาร

นครเยรูซาเล็มพร้อมกับบิดามารดา พระเยซูเจ้าประทับอยู่กับ

พระบิดาเจ้าสวรรค์ในพระวิหารเป็นเวลา 3 วัน  

 ตลอดเวลาสามวันนั้น โยเซฟพร้อมกับพระมารดาตามหา 

พระองค์ด้วยความเป็นห่วง ที่สุดก็พบพระองค์ในพระวิหาร  

พระเยซูเจ้าตรัสตอบพวกเขาว่า “พ่อแม่ไม่รู้หรือว่า ลูกต้องอยู่ใน

บ้านของพระบิดาของลูก” (ลก 2:49) 

 เมื่อครั้งพระเยซูยังทรงเป็นทารก มารีย์และโยเซฟ

ได้ถวายพระองค์แด่พระบิดา ครั้นมีพระชนม์ได้ 12 พรรษา  

พระเยซูเจ้าทรงถวายพระองค์เองแด่พระบิดา พระองค์ทรงสละ

ทุกสิ่ง กระทั่งบิดามารดา เพื่อจะทำาตามน้ำาพระทัยของพระบิดา 

อีกนัยหนึ่งเพื่อไถ่กู้มนุษย์ชาติ พระเยซูเจ้าอาจจะทรงขอให้เรา

บางคนเสียสละเช่นกัน

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์  : “ทุกคนที่ ได้ฟังพระองค์ ต่าง

ประหลาดใจในพระปรีชาท่ีทรงแสดงในการตอบคำาถาม” (ลก 

2:47)

บทภ�วน� : “ขอให้น้ำาพระทัยของพระองค์เป็นไปในแผ่นดิน  

ดังในสวรรค์”
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 • พระเยซูเจ้าทรงถวายพระองค์เอง

   แด่พระบิดาเมื่อพระชนม์ได้เท่าไร?

 - เมื่อพระชนม์ได้ 12 พรรษา

 • เหตุใดพระเยซูเจ้าจึงถวายพระองค์

   แด่พระบิดา?

 - พระองค์ทรงทำาเช่นนั้น

   เพื่อกอบกู้มนุษยชาติ

   ตามพระประสงค์ของพระบิดา

ชวนคิด
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พระเยซูเจ้า

ผู้ทรงเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์

ได้ทรงเติบใหญ่ 

และทรงเริ่มต้นชีวิตแพร่ธรรม

ในที่สาธารณะ
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ยอห์นผู้ทำาพิธีล้าง

 ในช่วงเวลาของพันธสัญญาเก่า พระเจ้าได้ทรงเลือก 

ประกาศก และทรงส่งเขาทั้งหลายไปพูดกับประชากรของ

พระองค์ในนามของพระองค์

 ยอห์น บัปติสต์ เป็นประกาศกคนสุดท้ายของช่วงเวลา

นั้น และเป็นประกาศกที่ยิ่งใหญ่กว่าหมด ท่านเป็นบุคคลที่เชื่อม

ประสานพันธสัญญาเก่าและใหม่

 ยอห์น บัปติสต์ ประกาศตักเตือนในถิ่นทุรกันดารของ

แคว้นยูเดียว่า “จงกลับใจเสียใหม่ พระราชัยสวรรค์ใกล้มาถึง” 

ท่านกล่าวกับทุกๆ คนว่า “ผู้ใดมีเสื้อสองตัว จงแบ่งตัวหนึ่งให้กับ 

คนที่ไม่มี คนที่มีอาหารก็จงทำาเช่นเดียวกัน” กับคนเก็บภาษี 

ท่านกล่าวว่า “ท่านอย่าเรียกเก็บภาษีเกินพิกัด” กับพวกทหาร 

ท่านว่า “อย่าขู่กรรโชก อย่ากล่าวหาเป็นความเท็จเพื่อเอาเงิน 

จงพอใจกับค่าจ้างของตน” (ลก 3:1-14) และนี่คือการกลับใจ

อย่างแท้จริง

 “แต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังเรา ทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่า

เราอีก ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถอดฉลองพระบาทของพระองค์  

พระองค์จะทำาพิธีล้างให้ท่านเดชะพระจิตเจ้าและไฟ” (มธ 3:11)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า  

จงทำาทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด” (มธ 3:3)
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บทภ�วน� : พระเจ้าข้า โปรดช่วยให้เราเชื่อฟังพระศาสนจักรของ 

พระองค์ โปรดช่วยให้เรากลับใจ

 • ยอห์น บัปติสต์ ประกาศว่าอะไร?

 - ท่านประกาศว่า 

  “จงกลับใจเสียใหม่ พระราชัยสวรรค์ใกล้มาถึง”

ชวนคิด
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พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

 ยอห์น บัปติสต์ โปรดพิธีล้างให้แก่มนุษย์ที่กลับใจ 

 ฝ่ายพระเยซูเจ้าผู้ทรงแบกบาปของมนุษย์ทั้งหลายก็ทรง

เป็นลูกแกะของพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก (เทียบ ยน 

1:29) เพ่ือจะให้โลกรู้แต่เน่ินๆ ว่าพระองค์ทรงเป็น “พระเยซูเจ้า” 

ที่แท้จริง ซึ่งหมายถึง “พระเจ้าผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่าน

ให้รอดพ้นจากบาป” (เทียบ มธ 1:21) พระองค์จึงรับพิธีล้างแห่ง

การกลับใจในนามของมนุษย์ทุกคนจากมือของยอห์น บัปติสต์  

พระจิตเจ้าดุจนกพิราบเสด็จลงมาสถิตอยู่บนพระองค์ เช่นเมื่อ

คราสร้างโลก

 ทั้งนี้เพราะพระเยซูจะทรงริเริ่มสร้างมนุษยชาติใหม่คือ

เหล่าคริสตชน พระองค์จะทรงสถาปนาพันธสัญญาใหม่ระหว่าง

พระเจ้ากับมนุษย์ในตัวของพระองค์ เหตุฉะนี้ พระเจ้าจึงทรง

ประกาศรับรองพระองค์อย่างเป็นทางการ 
 

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : พระสุรเสียงของพระองค์ตรัสจากฟ้า

สวรรค์ว่า “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา” 

(มธ 3:13-17)

บทภ�วน� : พระเจ้าข้า พระองค์คือพระบิดาของเรา โปรดให้เรา

เป็นบุตรที่รักยิ่งของพระองค์ด้วยเถิด  พระเจ้าข้า
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 • เหตุใดพระเยซูเจ้าจึงรับพิธีล้าง

   จากยอห์น บัปติสต์?

 - เหตุเพราะพระองค์ทรงเป็นลูกแกะพระเจ้า 

   ผู้ทรงยกบาปของโลก

 • ใครปรากฏพระองค์ดุจนกพิราบ?

 - พระจิตเสด็จมาปรากฏพระองค์ดุจนกพิราบ 

   ในลักษณะเดียวกันกับเมื่อคราพระองค์

   ทรงสร้างโลก เมื่อพระองค์ทรงปกเหนือโลก

 • เหตุใดพระจิตจึงปรากฏพระองค์

   ในรูปลักษณะดังกล่าว?

 - เหตุเพราะพระเยซูจะทรงเริ่มงานสร้างใหม่ 

   คือสร้างมนุษยชาติใหม่

 • ใครคือมนุษยชาติใหม่?

 - คริสตชนคือมนุษยชาติใหม่

 • พระสุรเสียงของพระบิดาตรัสว่าอะไร?

 - พระสุรเสียงตรัสว่า 

   “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา 

    เป็นที่โปรดปรานของเรา”

ชวนคิด
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พระเยซูเจ้าทรงถูกทดลองในที่เปลี่ยว
(มธ 4:11)

 

 พระเยซูเจ้าทรงเป็นบุตรหัวปี พระองค์ทรงเป็นอาดัม

ใหม่ “พระบุตรนั้นเป็นบุตรคนแรกในบรรดาพี่น้องเป็นจำานวน

มาก” (รม 8:29) พระองค์จะต้องทรงเลือกเฉกเช่นอาดัม และ

ประชากรของพระเจ้า ที่จะน้อมรับน้ำาพระทัยของพระเจ้า พระจิต

ทรงชักนำาพระองค์ไปในทะเลทรายเพื่อพระองค์จะได้ทรงตัดสิน

พระทัยเลือกทำาตามพระประสงค์ของพระบิดา เช่นเดียวกับที่

พระจิตได้ทรงนำาประชากรของพระเจ้าในทะเลทรายตลอดเวลา 

40 ปี พระเยซูเจ้าทรงภาวนา จำาศีลอดอาหารตลอดเวลา 40 วัน 

และปีศาจก็มาทดลองพระองค์ มันล่อใจให้พระองค์ทำาผิดเช่น

เดียวกับที่มันได้ปฏิบัติกับบิดามารดาคู่แรกของเรา มันกล่าวกับ

พระองค์ว่า “ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้า จงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้

กลายเป็นขนมปังเถิด” ... “ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้า จงกระโดด

ลงไปเบื้องล่างเถิด”.... “เราจะให้ทุกสิ่งนี้แก่ท่าน ถ้าท่านกราบ

นมัสการเรา” (มธ 4:11)

 พระเยซูเจ้าทรงถูกทดลองใจเช่นนี้ตลอดชีวิต กระทั่ง 

ยอมตายบนไม้กางเขนเนื่องจากได้ทรงชนะการถูกลองใจ 

“พระองค์ จึงทรงช่วยเหลือผู้ ท่ี ถูกทดลองได้” (ฮบ 2:18)  

พระเยซูเจ้าทรงเลือกน้ำาพระทัยของพระบิดามากกว่าความสุข

ชั่วครู่ชั่วยาม ทุกครั้งที่พระองค์ทรงถูกทดลอง พระองค์ตรัสใน

ทำานองเดียวกับดำารัสในสวนเกทเสมนี “อย่าให้เป็นไปตามใจ
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ข้าพเจ้า ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด” (ลก 22:42)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “เจ้าซาตานจงไปให้พ้น ยังมีเขียนใน

พระคัมภีร์ว่า ‘จงกราบนมัสการองค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของ

ท่าน และรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น’” (มธ 4:10)

บทภ�วน� : “อย่าปล่อยให้แพ้การประจญ แต่ช่วยเราให้พ้นภัย”

 • พระเยซูเจ้าทรงไปทำาอะไรในทะเลทราย?

 - พระเยซูเจ้าทรงไปสวดภาวนา 

   และจำาศีลอดอาหารในทะเลทราย 

   ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้มีพละกำาลังสามารถ

   ทำาตามน้ำาพระทัยของพระบิดา

 • ปีศาจต้องการอะไรจากการทดลองใจพระเยซูเจ้า?

 - ปีศาจต้องการให้พระเยซูเจ้าเป็นเช่นอาดัม

   คือทำาตามความปรารถนาของพระองค์เอง 

   แทนที่จะทำาตามน้ำาพระทัยของพระบิดา

 • พระเยซูเจ้าได้ทรงทำาอะไร?

 - พระเยซูเจ้าได้ทรงผลักไสปีศาจและการล่อลวง

  ของมัน ตัดสินพระทัยทำาตามพระประสงค์ของ

   พระบิดา และกอบกู้มนุษยชาติ

 • เราจะต่อต้านการล่อลวงของปีศาจได้อย่างไร?

 - เราจะต่อต้านด้วยการภาวนา จำาศีล 

   และมีความไว้ใจในองค์พระเจ้า

ชวนคิด



143อัตลักษณ์คาทอลิก

พระเยซูเจ้าทรงเป็นมิตรกับทุกๆ คน

 พระเยซูเจ้าทรงคบทั้งผู้มีชื่อเสียงดีและไม่ดี พระองค์ตรัส

กบัเดก็ๆ   และผูใ้หญท้ั่งหญงิและชาย ทรงแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

กับฟาริสีผู้เชื่อในการกลับคืนชีพของมนุษย์ และกับสะดูสีผู้ไม่เชื่อ 

ในเรื่องนี้  พระองค์ทรงคบกับชาวยิวในกาลิลีและในยูเดีย  ทรงคบ 

กับพรรคพวกของทรราชเฮโรด ชาวโรมันและผู้ที่ทำางานให้กับ

จักรวรรดิโรมัน ชาวสะมาเรียและชาวคานาอัน ทรงเป็นเพื่อนของ

คนเจ็บ คนโรคเรื้อน และผู้ที่ถูกปีศาจครอบครอง ทรงรักษาพวก

เขา ทรงรับประทานอาหารกับคนบาป คนเก็บภาษีและโสเภณี  กับ 

ชาวฟาริสีและสะดูสีหากเขาเชิญพระองค์

 สำาหรับพระเยซู ไม่มีคนรวย คนจน คนมีการศึกษา คน

ไม่รู้หนังสือ ไม่มีฐานะในสังคมและวรรณะ สำาหรับพระองค์ มีแต่

มนุษย์ที่เป็นพี่น้องของพระองค์ บุตรที่รักของพระบิดา

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “บุตรแห่งมนุษย์มากินและดื่ม เขาก็ 

ว่า ‘ดูซิ นักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาป’” 

(มธ 11:19)

บทภ�วน� : พระเยซูเจ้าข้า โปรดอวยพระพรแก่คนแปลกหน้า  

ผู้ที่เรารู้จักและไม่รู้จักขอให้เราเป็นเพื่อนกับทุกๆ คน
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 • พระเยซูเจ้าทรงคบผู้ใด?

 - พระองค์ทรงคบกับผู้ที่มีชื่อเสียงดีและไม่ดี

 • เหตุใดพระเยซูเจ้า

   จึงทรงเป็นเพื่อนกับทุกๆ คน?

 - พระองค์ทรงเป็นเพื่อนกับทุกๆ คน 

   เพราะมนุษย์ทุกคนเป็นพี่น้องกัน 

   เป็นบุตรของพระบิดาเดียวกัน 

   ผู้ทรงรักเราทุกคน

ชวนคิด
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พระเยซูเจ้าทรงเรียกสานุศิษย์

 พระเยซูเจ้าทรงเผยแสดงแก่สานุศิษย์ของพระองค์ว่า 

ทรงเปน็พระครสิตผ์ูไ้ถท่ี่พระบดิาทรงสญัญา (ยน 4:5-42) พระองค์

ทรงถามแต่ละคนว่า “เธอเชื่อในเราไหม” (ลก 8:40-56)  กับทุกคน 

พระองค์ทรงกำาชับว่า “จงรักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์” (ลก 

10:29-37) พระองค์ตรัสกับบางคนว่า “จงตามเรามาเถิด เราจะ

สอนให้เธอจับมนุษย์แทนปลา” (มธ 9:9-13,4:18-22)

 จากนั้นพระองค์ก็ทรงส่งสานุศิษย์ของพระองค์ไปทั่วทุก

หัวระแหงเพื่อประกาศข่าวดี “พระเจ้าทรงเป็นมนุษย์ เพื่อมนุษย์

จะได้มีส่วนในพระองค์”

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ถ้าท่านทั้งหลายยึดมั่นในวาจาของ

เรา ท่านก็เป็นศิษย์ของเราอย่างแท้จริง” (ยน 8:31)

บทภ�วน� : ขอบพระคุณพระเจ้าข้า ข้าพเจ้าประสงค์จะติดตาม

พระองค์เช่นกัน

 • พระเยซูเจ้าตรัสเรียกใครมาเป็นสานุศิษย์ของพระองค์?

 - พระเยซูเจ้าตรัสเรียกมนุษย์ทุกคนในโลก

   มาเป็นสานุศิษย์ของพระองค์

 • เพ่ือจะเป็นสานุศิษย์ของพระองค์ เราต้องทำาอะไรบ้าง?

 - เพื่อจะเป็นสานุศิษย์ของพระองค์ เราต้องเชื่อ

   ในพระองค์และมีความรักเช่นเดียวกับพระองค์

ชวนคิด
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ไม่มีคนใดพูดจา
เหมือนกับชายผู้นี้เลย

 พระเยซูเจ้าตรัสเป็นภาษาง่ายๆ ที่ทุกคนเข้าใจได้  

พระองค์ทรงใช้คำาเปรียบเทียบมาจากชีวิต อาทิ ผู้หว่านออกไป 

หว่านข้าวพันธุ์ดี เมล็ดตกในดิน ชาวประมงทอดแหและคัดเลือก 

ปลา เชื้อแป้งที่หญิงคนหนึ่งนำามาเคล้าผสมกับแป้งสามถังจน

แป้งฟูขึ้นทั้งหมด (ลก 13:21)

 พระเยซูเจ้าตรัสกับทุกคนไม่ว่าคนดีหรือคนไม่ดี ชาว

ประมง ฟาริสี คนเก็บภาษี หญิงชาวสะมาเรีย มารธาและมารีย์  

หญิงที่ล่วงประเวณี คัมภีราจารย์ เด็ก

 พระเยซูเจ้าตรัสอย่างผู้มีอำานาจ ไม่กลัวถูกคำาวิพากษ์

วิจารณ์ ทั้งไม่แสวงหาแต่คำาชม พระองค์ทรงเคารพต่อการ 

เผยแสดงในพระคัมภีร์และปฏิบัติตาม “จงอย่าคิดว่าเรามาเพื่อ

ลบล้างธรรมบัญญัติหรือคำาสอนของบรรดาประกาศก เรามิได้มา

เพื่อลบล้างแต่มาเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์” (มธ 5:17) “ท่านเคย

ได้ยินเขากล่าวว่า ‘ตาต่อตา ฟันต่อฟัน’ แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า 

อย่าโต้ตอบคนชั่ว จงรักศัตรู” (เทียบ มธ 5:38-44) “เราไม่ได้บอก 

ท่านว่าต้องยกโทษให้เจ็ดครั้ง แต่ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบ

ครั้ง” (มธ 18:22)

 พระเยซูเจ้าไม่ทรงทำาอะไรตามพระทัยพระองค์เอง แต่

ตรัสทุกอย่างที่พระบิดาทรงสั่งสอนพระองค์ไว้ (เทียบ ยน 8:26) 
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“ไม่มีใครมาหาเราได้ นอกจากพระบิดาผู้ทรงส่งเรามาจะทรง

ชักนำาเขา” (ยน 6:44) “ผู้ใดต้องการทำาตามพระประสงค์ของพระเจ้า 

ผู้นั้นจะรู้ว่าคำาสอนนี้มาจากพระเจ้า” (ยน 7:17)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “พระเจ้าข้า...พระองค์มีพระวาจา

แห่งชีวิตนิรันดร” (เทียบ ยน 6:68)

บทภ�วน� : โปรดเถิดพระเจ้าข้า ขอโปรดให้พระวาจาของ

พระองค์ส่องแสงหนทางแห่งชีวิตของข้าพเจ้าเถิดพระเจ้าข้า

 • พระเยซูเจ้าเคยตรัสอย่างไร?

 - พระเยซูเจ้าตรัสเป็นภาษาง่ายๆ 

   และอย่างผู้มีอำานาจ

 • เหตุใดพระเยซูเจ้าตรัสอย่างผู้มีอำานาจ?

 - เหตุเพราะพระองค์ตรัสทุกสิ่ง

   ตามพระประสงค์ของพระบิดา

 • เราต้องปฏิบัติอย่างไร 

   เพื่อจะได้รับพระวาจาของพระองค์อย่างถูกต้อง?

 - พระเจ้าจะทรงชักนำาเรามา 

   และเราจะต้องรับฟังพระวาจา

   ของพระองค์อย่างกับเด็กๆ ฟังพ่อแม่

ชวนคิด
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พระวรสาร

ข่าวดีที่พระเยซูเจ้าทรงเผยแสดง
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ข่าวดี – พระเจ้าคือพระบิดาของเรา

 พระเยซูเจ้าได้ทรงเผยแสดงให้เราทราบว่า พระเป็นเจ้า

คือพระบิดาของพระองค์...ในพระวรสารนักบุญมัทธิวมีเขียนไว้

ว่า “ไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้จัก 

พระบิดานอกจากพระบุตรและผู้ท่ีพระบุตรเปิดเผยให้รู้” (มธ 11:27)  

 ยามที่พระเยซูเจ้าทรงภาวนา พระองค์จะไม่ทูลเรียก 

“พระเป็นเจ้า” แต่ทรงเรียก “พ่อ” ดังที่บุตรเรียกบิดาของตน 

พระเยซูเจ้าได้ทรงเผยแสดงให้เราทราบด้วยว่าพระบิดากับ

พระองค์เป็นหนึ่งเดียวกัน “จงเช่ือเราเถิดว่า เราอยู่ในพระบิดา

และพระบิดาทรงอยู่ในเรา” พระเยซูเจ้ายังทรงเผยแสดงว่า 

พระบิดาของพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเราด้วย

 ในเรื่องลูกล้างผลาญ พระเจ้าได้ทรงให้ทุกสิ่งทุกอย่าง

เป็นมรดกแก่เรา และทรงอภัยให้เราในความผิดทุกๆ เรื่อง  

ฉะนั้น มนุษย์ทุกคนจึงเป็นพี่น้องกัน เราจึงต้องรักทุกๆ คน “ผู้ใด 

รักพระองค์ผู้ทรงให้กำาเนิด ผู้นั้นก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วย” 

(1ยน 5:1)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ฟิลิปเอ๋ย ... ผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระบิดา 

ด้วย” (เทียบ ยน 14:9)

บทภ�วน� : ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...
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 • เพราะเหตุใดพระเยซูเจ้า

   จึงสามารถเผยแสดง

   ให้เราทราบว่าพระเป็นเจ้า

   คือพระบิดาของพระองค์?

 - เหตุว่าพระเยซูเจ้าคือพระบุตรแต่องค์เดียว

   ของพระเป็นเจ้า

 • พระเยซูเจ้าทรงเรียกพระเป็นเจ้าว่าอย่างไร?

 - พระเยซูเจ้าทรงเรียกพระเป็นเจ้าว่า “พ่อ” 

   อันเป็นนามที่บุตรใช้เรียกบิดาของตน

 • พระบิดาของพระเยซูเจ้า

   ทรงเป็นพระบิดาของเราด้วยใช่ไหม?

 - ถูกต้อง พระเป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราทุกคน

 • หากพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเรา 

   เรามิต้องรักมนุษย์ทุกคนหรือ?

 - แน่นอน เราต้องรักมนุษย์ทุกคน

   เพราะเราต่างล้วนเป็นพี่น้องกัน

ชวนคิด
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ข่าวดี – พระเยซูเจ้าเป็นมนุษย์เช่นเรา

 พระเยซูเจ้าทรงถือกำาเนิดในเมืองเบธเลเฮม แคว้นยูเดีย 

ในรัชสมัยของจักรพรรดิออกัสตัส และกษัตริย์เฮโรด มารดาของ 

พระองค์มีชื่อว่ามารีย์  บิดาที่เลี้ยงพระองค์มาชื่อโยเซฟ  พระองค์ 

รู้จักความหิวกระหายและความเหนื่อยอ่อนเช่นเดียวกับเรา

พระองค์ทรงมีญาติพี่น้องที่ไม่ประสงค์ให้พระองค์รับงานกอบกู้ 

มนุษย์ชาติ ทรงเลือกระหว่างความดีและความชั่ว พระองค์

ส้ินพระชนม์ และพระศพก็ได้รับการฝังตามประเพณีของชาวยิว 

พระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมา และเราทุกคนก็เช่นกันเมื่อถึงเวลา

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “เขาเป็นลูกช่างไม้มิใช่หรือ แม่ของเขา 

ชื่อมารีย์ พี่ชายน้องชายของเขามิใช่ยากอบ โยเซฟ ซีโมนและยูดา 

หรือ พี่สาวน้องสาวทุกคนของเขาก็อยู่กับเรามิใช่หรือ” (มธ 13: 

55-56)

บทภ�วน� : ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ผู้เป็นมนุษย์เช่นเรา ขอ

ทรงโปรดเป็นแบบฉบับให้เราด้วยเถิด

 • เราทราบได้อย่างไรว่าพระเยซูเจ้า

   ทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่ง?

 - เราทราบว่าพระเยซูเจ้าทรงมนุษย์คนหนึ่ง เพราะ

   พระองค์ได้ทรงถือกำาเนิด เติบโต มีชีวิตผ่านความ

   ยากลำาบาก และสิ้นพระชนม์เช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคน

ชวนคิด
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ข่าวดี – พระเยซูเจ้าคือพระเจ้า

 ในบทแรกของพระวรสาร นักบุญลูกาได้บันทึกให้เรา

ทราบว่า พระเยซูทรงถือกำาเนิดจากพระนางพรหมจารีมารีย์  

ทั้งนี้โดยอาศัยฤทธิ์อำานาจของพระจิต เพราะฉะนั้นพระองค์ก็คือ 

พระเป็นเจ้า หลายครั้งทีเดียวที่พระเยซูตรัสย้ำาว่า พระองค์คือ

พระเป็นเจ้า พระองค์ดำารัสกับชาวยิวว่า “ก่อนอับราฮัมจะเกิด 

เราเป็น” (ยน 8:58) 

 “เราเป็น” คือพระนามท่ีชาวยิวใช้เรียกขานพระเจ้าของ

พวกเขา ฉะนั้นพวกเขาจึงเข้าใจได้ทันทีว่า พระเยซูเจ้าตรัสว่า

พระองค์คือพระเจ้า พวกเขาจึงขว้างปาพระองค์ด้วยก้อนหิน  

ด้วยประสงค์จะฆ่าพระองค์เสีย เนื่องจากพระองค์ได้กล่าวดูหมิ่น

พระเจ้า การกระทำาพระองค์ยิ่งใหญ่เสมอการกระทำาของพระเจ้า 

...พระองค์ทรงเป็นนายเหนือธรรมชาติ :  

 - ทรงเดินบนผิวน้ำา (มธ 14:26)

 - ทรงควบคุมพายุ (มธ 8:23-27)

 - ทรงสร้างอาหารและเครื่องดื่ม : ที่หมู่บ้านคานา 

   พระองค์ทรงเปล่ียนน้ำาให้เป็นเหล้าองุ่นรสเลิศ (ยน 2:1-11)

 - ในทะเลทราย ทรงทวีขนมปัง (มธ 14:13-21)

...พระองค์ทรงเป็นผู้กุมชีวิตและความตายของมนุษย์ :  

 - ทรงโปรดให้ลูกชายของหญิงหม้ายเมืองนาอิน

   ฟื้นคืนชีพ (ลก 7:11-17)
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 - ทรงโปรดให้ลูกสาวของไยรัสกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่  

   (ลก 8:40-56)

 เหนือสิ่งอื่นใด พระเยซูเจ้าเองทรงกลับเป็นขึ้นมาหลังจาก 

ที่ได้สิ้นพระชนม์ไปแล้วถึงสามวันตามที่ได้ทรงสัญญาไว้

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ตั้งแต่บัดนี้บุตรแห่งมนุษย์จะประทับ 

ณ เบื้องขวาพระอานุภาพของพระเจ้า” (ลก 22:69)

บทภ�วน� : ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า และ

พระเจ้าของข้าพเจ้า (เทียบ ยน 20:28)

 • เราทราบได้อย่างไรว่า 

   พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้า?

 - เราทราบว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเพราะ 

  1. พระองค์เสด็จมาบังเกิดโดยเดชะพระจิต

  2. พระองค์ตรัสย้ำาว่า พระองค์คือพระเจ้า

  3. การกระทำาของพระองค์ยิ่งใหญ่

      เสมอการกระทำาของพระเจ้า

  4. พระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย

ชวนคิด
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ข่าวดี – พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตร
องค์เดียวของพระบิดา

 ครั้นเมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากยอห์น และเมื่อ

ทรงประจักษ์พระวรกายอยู่นั้น มีพระสุรเสียงของพระบิดาตรัส 

กับเราถึงสองคร้ังว่า “ผู้น้ีเป็นบุตรสุดท่ีรักของเรา เป็นท่ีโปรดปราน

ของเรา” (มธ 3:17) และระหว่างที่ทรงรับพิธีล้าง พระจิตก็สำาแดง

องค์ดุจนกพิราบสถิตอยู่เหนือพระองค์

 คราที่เปโตรทูลพระองค์ว่า “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ 

พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่” พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขา

ว่า “ท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้ แต่พระบิดา- 

เจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผย” (มธ 16:15-17)

 เมื่อคายาฟาสถามพระองค์ว่า “ท่านเป็นพระบุตรของ

พระเจ้าหรือ” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ท่านกล่าวถูกต้องแล้ว 

เราเป็น” (มก 14:61-62) หลังจากนั้นคายาฟาสตัดสินว่าพระองค์

มีโทษถึงตาย ดั่งนี้พระเยซูเจ้าทรงรับความตาย เพื่อยืนยันว่า 

พระองค์คือพระบุตรของพระเจ้า

 หลังจากที่ได้สิ้นพระชนม์แล้ว พระเยซูเจ้าก็ทรงกลับเป็น

ขึ้นมาใหม่ตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ (มก 10:34) พระองค์

ได้ทรงพิสูจน์องค์ว่า ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าด้วยประการ

ฉะนี้ นักบุญยอห์นได้กล่าวว่า “พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึง

ประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่มี 

ความเช่ือในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร” (ยน 3:16)
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ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “นายร้อยและบรรดาทหารที่เฝ้าพระ- 

เยซูเจ้า เมื่อเห็นแผ่นดินไหวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็ตกใจกลัว

ยิ่งนักกล่าวว่า “ชายคนนี้เป็นบุตรของพระเจ้าแน่ทีเดียว”” (มธ 

27:54)

บทภ�วน� : พระเยซูเจ้าข้า พระองค์คือพระบุตรของพระเจ้า

อย่างแท้จริง เราขอนมัสการพระองค์

 • พระบิดาตรัสถึงพระเยซูเจ้าว่าอย่างไร?

 - พระบิดาตรัสว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็น

   พระบุตรสุดที่รักแต่องค์เดียวของพระองค์

 • ใครเป็นคนบอกเปโตรว่า 

   พระเยซูเจ้าทรงเป็นบุตรของพระเจ้า?

 - พระบิดาในสวรรค์เป็นคนบอกให้เปโตรทราบว่า 

   พระเยซูทรงเป็นบุตรของพระเจ้า

 • เหตุใดคายาฟาสจึงตัดสินว่า

   พระองค์ทรงมีโทษถึงตาย?

 - เพราะพระองค์ทรงยืนยันว่า

   พระองค์คือพระบุตรของพระเจ้า

ชวนคิด
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 • อะไรคือเครื่องพิสูจน์ว่า 

   พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า

   อย่างแท้จริง?

 - การที่พระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมา 

   หลังจากที่ได้สิ้นพระชนม์แล้วเป็นเวลาถึงสามวัน 

   คือเครื่องพิสูจน์ว่าพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้า

 • เราจะต้องทำาอะไรบ้างจึงจะมีชีวิตนิรันดร์?

 - เพื่อจะได้มาซึ่งชีวิตนิรันดร์  

   เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้า

   คือพระบุตรของพระเจ้า

ชวนคิด
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ข่าวดี – พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระผู้ไถ่
ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แล้ว

 สมดังคำาของประกาศกท้ังหลาย พระเยซูเจ้าลูกหลาน

ของดาวิด ถือกำาเนิดจากพระนางพรหมจารีมารีอา และถูกต้อง

ตามคำาทำานายของพวกเขา : 

  พระเยซููเจ้าทรงทำาให้คนตาบอดมองเห็น  

  พระเยซููเจ้าทรงทำาให้คนหูหนวกได้ยิน

  พระเยซููเจ้าทรงทำาให้คนใบ้พูดได้

  พระเยซููเจ้าทรงทำาให้คนง่อยเดินได้

  พระเยซููเจ้าทรงรักษาคนโรคเรื้อน

  พระเยซููเจ้าทรงทำาให้คนตายกลับเป็นขึ้นมา

  พระเยซููเจ้าทรงประกาศข่าวดีแก่คนยากจน

  พระเยซููเจ้าทรงไถ่บาปมนุษยชาติ

 พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้รับใช้ที่ยอมรับความทุกข์ทรมาน 

กระทั่งความตายเพื่อคนบาปทั้งมวล (มธ 20:17-19) และเหนือ 

สิ่งอื่นใด พระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาตามที่พระองค์ได้ทรง

สัญญาไว้ (มธ 20:19)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : บรรดาศิษย์ของยอห์นถามพระองค์

ว่า “ท่านคือผู้ ท่ีจะต้องมาหรือเราจะต้องรอคอยผู้อื่นอีก”  

พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “จงไปบอกยอห์นถึงสิ่งที่ท่านได้เห็นและ

ได้ยิน คนตาบอดกลับแลเห็นคนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายจาก
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โรค คนหูหนวกได้ยิน คนตายกลับคืนชีพ คนจนได้ฟังข่าวดี ผู้ที่ 

ไม่เคลือบแคลงใจในเรา ย่อมเป็นสุข” (ลก 7:18-23)

บทภ�วน� : ข้าพเจ้าทราบว่าพระผู้ไถ่ของข้าพเจ้าทรงดำารงอยู่ 

และผู้นั้นแหละคือพระองค์พระเยซูเจ้าสุดที่รักของข้าพเจ้า

 • เหตุใดผู้คนจึงกล่าวว่าพระเยซูเจ้า

   คือพระผู้ไถ่ที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้?

 - ผู้คนพูดเช่นนี้เพราะ 

  ...พระองค์ถือกำาเนิดจากหญิงพรหมจารี

     ตามพระสัญญา

  ...พระองค์ทำาอัศจรรย์ตามที่ประกาศก

     ได้ทำานายไว้

  ...พระองค์คือผู้รับใช้ที่รับทรมาน

     กระทั่งความตายบนไม้กางเขน

     เพื่อไถ่บาปมนุษยชาติ

  ...พระองค์กลับเป็นขึ้นมาใหม่

     หลังจากที่สิ้นพระชนม์แล้วสามวัน

     ตามที่ได้ทรงสัญญาไว้

ชวนคิด
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ข่าวดี – หนทาง ความจริง และชีวิต

 หนท�ง : ยอห์น บัปติสต์ ได้ประกาศว่า “จงเตรียมทาง 

ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (ลก 3:4)  ดังเช่น โมเสสได้เตรียมหนทาง

ให้กับชาวฮีบรูท่ีเป็นทาสในอียิปต์ข้ามทะเลทรายไปยังแผ่นดินที่

มีน้ำานม และน้ำาผึ้งไหลบริบูรณ์ พระเยซูเจ้าตรัสกับเราว่า “จงตาม

เรามาเถิด” (มธ 4:19) “ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะ 

มีแสงสว่างส่องชีวิต” (ยน 8:12)

 คว�มจริง : พระเยซูเจ้าคือความจริง เพราะพระองค์คือ 

พระวจนาตถ์ พระบุตรของพระบิดาเจ้า พระองค์ทรงละทิ้งสวรรค์ 

เสด็จลงมาเพื่อตรัสกับเราถึง “ความจริงจะทำาให้ท่านเป็นอิสระ” 

(ยน 8:32) ความจริงที่ทำาให้เราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าพร้อม

กับพระเยซูเจ้า

 ชีวิต : พระเยซูเจ้าคือชีวิตนิรันดร ชีวิตที่เปี่ยมด้วยความ 

สุข ทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระบิดาเจ้า มนุษย์

ทุกคนต้องตายแต่พระเยซูเจ้า “เป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต 

ใครเชื่อในเรา แม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิต” (ยน 11:25)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต 

ไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้ นอกจากผ่านทางเรา”  (ยน 14:6)

บทภ�วน� : ข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าข้า พระองค์ทรงให้ชีวิตแก่เรา

ทุกคน
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 • อะไรคือชัยชนะสามประการที่แท้จริง?

 - ชัยชนะสามประการที่แท้จริงคือ 

   หนทาง ความจริง และชีวิต

 • “เราคือหนทาง” มีความหมายว่าอะไร?

 - “เราคือหนทาง” มีความหมายว่าพระเยซูเจ้า

   จะนำาเราไปมีความสุขในพระเป็นเจ้า

 • “เราคือความจริง” มีความหมายว่าอะไร?

 - “เราคือความจริง” มีความหมายว่า

   ความจริงทุกประการได้ถูกเปิดเผยแล้ว

   ในองค์พระเยซูเจ้า

 • “เราคือชีวิต” มีความหมายว่าอะไร?

 - “เราคือชีวิต” มีความหมายว่าพระเยซูเจ้า

    ทรงให้ชีวิตนิรันดรแก่เรา 

    โดยทรงมอบพระองค์เองให้กับเรา

ชวนคิด
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ข่าวดี – พระเยซูเจ้าทรงเผยแสดง
ให้เราทราบเกี่ยวกับพระจิตเจ้า

 พระเยซูเจ้าทรงเผยแสดงให้เราทราบเกี่ยวกับพระจิต เรา

ไม่มีทางจะรู้จักพระจิต เพราะพระจิตเปรียบได้กับลมที่พัด “ลม

ย่อมพัดไปในที่ลมต้องการ ท่านได้ยินเสียงลมพัด แต่ไม่รู้ว่าลม 

พัดจากทางไหนและจะพัดไปไหน ทุกคนที่เกิดจากพระจิตเจ้า

ก็เป็นเช่นนี้” (ยน 3:8) พระจิตทรงเป็นของประทาน ส่งมาจาก 

พระบิดาและพระบุตร เนื่องจากทรงเป็นความรักระหว่างพระบิดา 

และพระบุตร พระเยซูเจ้าทรงถือกำาเนิดโดยเดชะพระจิต  

เหตุฉะนั้นพระเยซูก็คือพระเจ้า ในระหว่างที่พระเยซูเจ้าทรงรับ

พิธีล้างจากท่านยอห์น พระจิตทรงสถิตเหนือพระองค์ในรูปของ

นกพิราบ

 พระจิตทรงชักนำาพระเยซูเจ้า : 

  ไปในทะเลทราย เพื่อชัยชนะปีศาจ (ลก 4:1)

  ไปยังแคว้นกาลิลี เพื่อประกาศข่าวดี (ลก 4:14)

  ไปประกาศข่าวดีให้แก่คนยากจนและ

  ประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำา (ลก 4:18)

  ไปหาพระบิดา (ลก 10:21)

 พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าจะส่งพระจิตเจ้ามาประทับอยู่

กับเรา : “เราจะวอนขอพระบิดา แล้วพระองค์จะประทานผู้ 

ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งให้ท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป คือ

พระจิตแห่งความจริง” (ยน 14:16-17)
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ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “สิ่งใดที่เกิดจากพระจิตเจ้าย่อมเป็น

จิต” (ยน 3:6)

บทภ�วน� : เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้าข้า เชิญมาสถิตใน

ดวงใจสัตบุรุษ และบันดาลให้ลุกร้อนด้วยความรักของพระองค์

 

 • มีใครเคยเห็นพระจิตบ้าง?

 - ไม่มีใครเคยเห็นพระจิตเจ้า 

   แต่พระเยซูเจ้าได้เผยแสดงให้เราทราบถึงพระองค์

 • เราสามารถจะรู้จักพระจิตเจ้าได้ไหม?

 - เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นประหนึ่งลม

   ที่อาจพัดไปทางใดก็ได้ 

   เราจึงไม่สามารถจะรู้จักพระจิตเจ้า

   แต่เราอาจจะเข้าใจการกระทำาของพระองค์

 • หลังจากการสิ้นพระชนม์

   และการกลับคืนชีพแล้ว  

   พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่า

   จะส่งผู้ใดมาอยู่กับเรา?

 - พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่า

   พระบิดาจะทรงส่งผู้ช่วยอีกท่านหนึ่ง

   มาอยู่กับเราผู้นั้นคือ พระจิตเจ้า

ชวนคิด
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ข่าวดี – เรื่องมนุษย์

 เราทราบจากการอ่านพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมว่า 

มนุษย์เป็นเพียงผงธุลีดิน (ปฐก 3:19) แต่ถูกสร้างขึ้นมาตาม

ภาพลักษณ์ของพระเจ้า (ปฐก 1:26) 

 มนุษย์ถูกยกขึ้นมาให้อยู่ในพระเจ้า แต่บาปตัดเขาขาด

จากพระองค์ (1คร 6:9) มนุษย์เป็นเจ้าจักรวาล แต่บาปทำาให้เขา 

สูญเสียอำานาจที่จะปกครองจักรวาล มนุษย์ถูกสร้างให้มีชีวิต

นิรันดรกับพระเจ้า แต่หลังจากที่เขาตัดตนเองจากพระองค์

มนุษย์จึงต้องตาย 

 พระเยซูเจ้าทรงบอกเราว่า พระองค์ทรงมาปลดปล่อย

เราจากผลร้ายท้ังหมดของบาป เหตุว่ามนุษย์เป็นลูกที่รักยิ่งของ 

พระบิดา มีค่าย่ิงในสายพระเนตรของพระองค์ “จึงทรงประทาน

พระบุตรองค์เดียว” (ยน 3:16) พระองค์ทรงอยากจะแบ่งปันชีวิต 

ของพระเจ้าแก่มนุษย์ทุกคน “ถ้าท่านไม่กินเนื้อของบุตรแห่ง

มนุษย์ และไม่ดื่มโลหิตของเขา ท่านจะไม่มีชีวิตในตนเอง” (ยน 

6:53) พระองค์ทรงรวบรวมมนุษย์ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และทรง

รวมมนุษย์เข้าไว้ในพระองค์ “เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงอยู่ใน

ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์” (ยน 17:21) “พระบิดาของ

ท่านมีเพียงพระองค์เดียว คือพระบิดาในสวรรค์” (มธ 23:9) 

พระองค์ทรงสัญญาจะให้เรามีชีวิตนิรันดร การเป็นขึ้นมาของ

พระองค์เป็นสัญญาณหมายให้เราทราบว่า เราเองก็จะมีชีวิตใหม่

เช่นกัน
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ชวนคิด

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : พระองค์มิใช่พระเจ้าของผู้ตาย แต่

ทรงเป็นพระเจ้าของผู้เป็น

บทภ�วน� : สิริมงคลแด่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเป็นบุคคลแรก

ในบรรดาผู้ตายที่กลับคืนชีพ (เทียบ คส 1:18)

 • เราทราบได้อย่างไรว่า มนุษย์มีค่าอย่างยิ่ง

   ในสายพระเนตรของพระเจ้า?

 - เราทราบ เพราะพระองค์ทรงประทาน

   พระบุตรองค์เดียวให้กับมนุษย์

 • พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราต้องทำาอะไรบ้าง

   เพื่อจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันในพระองค์?

 - พระเยซูเจ้าตรัสสั่งให้เรา “กินเนื้อ” 

   และ “ดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์” 

   ซึ่งหมายถึงการรับศีลมหาสนิท

 • เราควรจะเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างไร?

 - เราควรจะเป็นหนึ่งเดียวกันเฉกเช่นที่พระเยซูเจ้า

   และพระบิดาทรงเป็นหนึ่งเดียวกัน

 • เหตุใดเราทุกคนจึงได้กลับเป็นข้ึนมา

   เย่ียงพระเยซูเจ้า?

 - เราทุกคนก็กลับเป็นขึ้นมา เพราะพระองค์มิได้เป็น

   พระเจ้าของคนตายแต่ทรงเป็นพระเจ้าของผู้เป็น



165อัตลักษณ์คาทอลิก

ข่าวดี – เรื่องอาณาจักรของพระเจ้า

 อาณาจักรของพระเจ้าหมายถึง การที่พระเจ้าเสด็จกลับมา 

สถิตอยู่ในใจมนุษย์ ในใจของโลก อุปมาดั่งเชื้อซึ่งทำาให้แป้งนั้นฟู

ขึ้นทั้งหมด (มธ 13:33)

 อาณาจักรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้แก่

มนุษย์ทุกคนท้ังคนชั่วและคนดี อุปมาดั่งเมล็ดพืชที่มีผู้หว่านไว้ 

(มธ 13:3-23)

 อาณาจักรของพระเจ้าเปรียบเหมือนขุมทรัพย์ที่มีค่ามาก

ที่สุด (มธ 13:44-45) เราจึงต้องขายสรรพสิ่งที่มี เพื่อไปซื้อที่ 

ที่ขุมทรัพย์นั้นซ่อนอยู่ 

 อาณาจักรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้แก่

มนุษย์ทุกคน ในทุกช่วงเวลาของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นคนงานที่เริ่ม

ต้ังแต่เวลาเช้าตรู่ หรือพวกท่ีมาสุดท้ายได้ทำางานเพียงแค่ชั่วโมง

เดียว (มธ 20:1-16)

 อาณาจักรของพระเจ้าเปิดรับทุกๆ คน ไม่ว่าเขาจะเป็น 

คริสตชนหรือไม่ หากเขาผู้นั้นมีความรักในดวงใจ เพราะการ

ที่เรารักผู้อื่นเท่ากับว่าเรารักพระเป็นเจ้า ในพันธสัญญาใหม่ 

พระเยซูเจ้าตรัสกับเราถึงธรรมบัญญัติใหม่ “เรารักท่านทั้งหลาย

อย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด” (ยน 13:34) พระเยซูเจ้า

ทรงได้กำาหนดไว้อย่างชัดเจนว่าความรักของเราควรเป็นเช่นไร

 ฉะนั้น ความรักของเราจึงควรมีคุณสมบัติดังเช่นที่

พระองค์ได้ทรงกำาหนดไว้ “ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการ

สละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” (ยน 15:13)
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ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง 

พระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์” (ยน 21:17)

บทภ�วน� : ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าท้ังหลาย พระองค์สถิต

ในสวรรค์ พระนามพระองค์จงเป็นท่ีสักการะ พระอาณาจักรจงมา

ถึง...

 • ธรรมบัญญัติเกี่ยวกับความรัก

   ข้อใดยิ่งใหญ่ที่สุด 

   ซึ่งพระเยซูเจ้าได้ทรงมอบไว้แก่เรา?

 - ธรรมบัญญัติของพระเยซูเจ้าที่กล่าวว่า 

   “เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร 

   ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด”

 • พระเยซูเจ้าทรงกำาหนดขอบเขต

   ของความรักของเราไว้เช่นไร?

 - “ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่

   กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” (ยน 15:13)

ชวนคิด
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ข่าวดี – ความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า

 ตลอดชีวิตแพร่ธรรมของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงขอให้

สานุศิษย์ของพระองค์มีความเชื่อ

 - เชื่อในพระวาจาของพระองค์ เพราะนั่นคือความจริง

ทรงบอกให้เราทราบทุกสิ่งท่ีจำาเป็นต้องทราบเพื่อที่จะมีชีวิต

อย่างเป็นสุขกับพระบิดาของพระองค์ ผู้ที่ฟังวาจาของเราและ

มีความเชื่อในพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา ก็ย่อมมีชีวิตนิรันดร (ยน 

5:24)

 - เช่ือในการกระทำาของพระเยซูเจ้า เพราะการอัศจรรย์

และพันธกิจของพระองค์บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าพระองค์คือพระผู้ไถ่ 

ที่พระเจ้าได้ทรงสัญญา พระองค์จะทรงนำาชีวิต และความสุขเยี่ยง

บุตรของพระเจ้ามาให้แก่มนุษย์

 - เช่ือในตัวพระองค์ พระองค์ทรงถามบรรดาสาวกว่า 

“แล้วพวกท่านเล่า ว่าเราเป็นใคร” และนักบุญเปโตรทูลตอบว่า 

“พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์” เหตุว่า “ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้ 

นอกจากมาทางพระองค์” “และผู้ท่ีเชื่อในพระองค์ก็จะมีชีวิต 

นิรันดร์” (ยน 6:47)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์

เป็นพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าที่จะต้องเสด็จมาในโลกนี้” 

(ยน 11:27)

บทภ�วน� : ข้าพเจ้าเชื่อ พระเจ้าข้าว่าพระองค์ทรงให้ชีวิตแก่เรา
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 • พระเยซูเจ้าทรงขอให้สานุศิษย์

   มีความเชื่อในเรื่องใดบ้าง?

 - พระองค์ทรงขอให้พวกเขามีความเชื่อ

   ในตัวพระองค์  พระวาจา  

   และการกระทำาของพระองค์

 • ทำาไมเราจึงต้องเชื่อพระเยซูเจ้า?

 - เราต้องเชื่อพระองค์

   เพราะพระองค์ทรงมีพระวาจาที่ให้ชีวิตนิรันดร์

ชวนคิด
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ข่าวดี – มหาบุญลาภที่ช่วยเรา
ให้เข้าอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า

(มธ 5:2-12, ลก 6:20-23)

 พระเยซูเจ้าตรัสกับเราถึงเรื่องความสุขที่แท้จริงของ

มนุษย์ มันช่างตรงข้ามกับความสุขของมนุษย์ประเภทที่เอาแต่

ตัวเองเป็นที่ตั้งเสียนี่กระไร

 …ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข 

  เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา

 …ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้าย่อมเป็นสุข 

  เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน

 …ผู้มีใจอ่อนโยนย่อมเป็นสุข 

  เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก

 …ผู้หิวกระหายความชอบธรรมย่อมเป็นสุข 

  เพราะเขาจะอิ่ม

 …ผู้มีใจเมตตาย่อมเป็นสุข 

  เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา

 …ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข 

  เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า

 …ผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุข 

  เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า

 …ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรมย่อมเป็นสุข 

  เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา (มธ 5:3-10)
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 ความสุขที่พระองค์ทรงสัญญากับเรานี้ เป็นความสุขของ

องค์พระเยซูเจ้าเองและพระองค์ยังตรัสกับเราอีกด้วยว่า

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบก 

ภาระหนักจงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน เพราะเรามีใจ

สุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน จิตใจของท่านจะได้รับการพักผ่อน 

(เทียบ มธ 11:28-30)

บทภ�วน� : ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ที่

ทรงนำาข้าพเจ้าไปหาความสุขแท้

 • ความสุขแท้คืออะไร?

 - ความสุขแท้คือความบรมสุขของพระเจ้า

   ที่ประทานพระองค์อย่างครบบริบูรณ์

 • หนทางดีที่ไปหาความสุขคืออะไร?

 - หนทางดีที่ไปหาความสุข

   คือการยึดพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่าง

ชวนคิด
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ข่าวดี – จงกลับใจเสียใหม่

 เช่นเดียวกับนักบุญยอห์น บัปติสต์ และประกาศก 

ทั้งหลาย พระเยซูเจ้าตรัสว่า “จงกลับใจเถิด อาณาจักรสวรรค์อยู่

ใกล้แล้ว” (มธ 3:2)

 การกลับใจ หมายถึง การหันกลับไปหาพระเยซูเจ้าและ 

เชื่อในพระองค์  พระองค์ผู้ไม่ตัดสินลงโทษ การเปลี่ยนพฤติกรรม

จากร้ายเป็นดี เพราะเห็นแก่พระเยซูเจ้า การทำาตามน้ำาพระทัย

ของพระเจ้า เช่นเดียวกับที่พระเยซูเจ้าได้ทรงปฏิบัติตาม เหตุว่า 

“จะมีความยินดีเช่นนี้เพราะคนบาปคนหนึ่งกลับใจมากกว่า

ความยินดีเพราะคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ต้องการกลับใจ 

ใหม่” (ลก 15:7) นอกจากนี้การกลับใจยังหมายถึง การร่วมเป็น

หนึ่งเดียวกันกับพระเยซูเจ้า ผู้เป็นพระบุตรแต่องค์เดียวของ 

พระบิดา

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : จงกลับใจเสียใหม่ และเชื่อในข่าวดี

บทภ�วน� : พระเจ้าข้า ขอทรงเปลี่ยนจิตใจที่เป็นหินของข้าพเจ้า

เสียใหม่ให้เป็นดวงใจที่มีเลือดเนื้อ (อสค 36:26)

 • การกลับใจหมายถึงอะไร?

 - การกลับใจหมายถึง การหันกลับไปหาพระเยซูเจ้า  

   เชื่อในพระองค์ และเปลี่ยนวิถีการดำาเนินชีวิต

   เสียใหม่ กระทั่งเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ และที่

   เราประพฤติเช่นนี้ก็เพราะเราเห็นแก่พระองค์ท่าน

ชวนคิด
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ข่าวดี – จงตื่นเถิด

 พระเยซูเจ้าตรัสซ้ำาแล้วซ้ำาเล่าว่า “จงต่ืน และเฝ้าภาวนาเถิด” 

“จงตื่นเฝ้าและอธิษฐานภาวนา เพื่อจะได้ไม่เข้าสู่การทดลอง 

จิตใจพร้อมแล้วก็จริง แต่เนื้อหนังอ่อนกำาลัง” (มธ 26:41)

 จงตื่นเพื่อรักพระเจ้าและบุตรทั้งหลายของพระองค์

 จงต่ืนเพื่อต้อนรับพระเยซูเจ้าทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมา 

ยืนเคาะอยู่ที่ประตูดวงใจของท่าน

 จงตื่นเพื่อต้อนรับพระเยซูเจ้าในเพ่ือนมนุษย์ทุกคน แม้

กระทั่งศัตรูของท่าน

 จงตื่นเพื่อต้อนรับการมาเยือนครั้งสุดท้ายของพระองค์

 พระเยซูเจ้าตรัสกับเราว่า “ผู้รับใช้เหล่านั้นเป็นสุข ถ้า

นายกลับมาพบเขากำาลังตื่นเฝ้าอยู่ เราบอกความจริงแก่ท่าน 

ทั้งหลายว่า นายจะคาดสะเอวพาผู้รับใช้เหล่านั้นไปนั่งโต๊ะ และ

จะรับใช้เขาด้วย” (ลก 12:37)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : จงตื่นและเฝ้าภาวนาเพราะ “เรื่องวัน

และเวลานั้นไม่มีใครรู้” (มธ 24:36)

บทภ�วน� : พระเจ้าข้า ขอทรงปลุกจิตใจข้าพเจ้าให้ตื่นเพื่อจะ

อยู่เฝ้ากับพระองค์

 • พระเยซูเจ้าทรงสัญญาอะไรกับบ่าวท่ีต่ืนเฝ้าคอยนายกลับมา?

 - พระองค์ทรงสัญญาจะรับใช้บ่าวที่ตื่นคอยอยู่ด้วยพระองค์เอง

ชวนคิด
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ข่าวดี – จงภาวนา

 การภาวนา หมายถึง การอยู่กับพระเจ้า คิดถึงพระองค์ 

พูดคุยกับพระองค์ เหตุว่าพระเจ้าทรงอยู่ในใจของเราและในโลก

ของเรา

 การภาวนายังหมายถึง การสนทนากับพระเจ้าและ

นักบุญทั้งหลาย (ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า) และเหล่าทูตสวรรค์ที่ 

ประทับอยู่กับพระเจ้า พระเจ้าทรงรับฟังคำาภาวนาของเรา  

ไม่ว่าจะเป็นการภาวนาด้วยเสียงอันดัง หรือภาวนาอยู่ในใจ ไม่ว่า

จะภาวนาอยู่คนเดียว เช่นเดียวกับที่พระเยซูเจ้าทรงภาวนาโดย

ลำาพังบนภูเขา หรือในห้องนอน ตามแต่การชักนำาของพระจิตเจ้า 

หรือการภาวนาร่วมกับผู้อ่ืน พระเยซูเจ้าได้ทรงบอกเราว่า “ที่ใด 

มีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั่นในหมู่

พวกเขา” (มธ 18:20)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงขอเถิด

แล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบ จงเคาะประตู

เถิดแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่าน” (ลก 11:9)

บทภ�วน� : พระเยซูเจ้าข้า จงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักภาวนา
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 • เราทำาอะไรยามที่เราภาวนา?

 - ยามที่เราภาวนา เราคิดถึงพระเยซูเจ้า 

   พูดกับพระองค์อย่างเงียบๆ ในใจ

   หรือออกเสียงคุยกับพระองค์ 

   อยู่กับพระองค์โดยลำาพัง 

   หรือภาวนาร่วมกับผู้อื่น

 • เหตุใดเราจึงภาวนาร่วมกับผู้อื่น?

 - เราภาวนาร่วมกับผู้อื่น

   เพราะพระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่า 

   “ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา 

   เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา”

ชวนคิด
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ข่าวดี – จงจำาศีล

 อยู่มาวันหนึ่ง บิดาพาบุตรชายไปหาพระเยซูเจ้า เด็กคน

นั้นเป็นโรคลมชัก และสานุศิษย์ของพระองค์ก็ไม่อาจจะรักษาเขา

ได้ พระเยซูเจ้าทรงขับปีศาจที่ทำาให้เด็กเป็นบ้าออกจากร่างของ

เขา แล้วพระองค์ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า “ปีศาจชนิดนี้ขับไล่ 

ออกไม่ได้เลย นอกจากด้วยการอธิษฐานภาวนาและการจำาศีล 

อดอาหารเท่านั้น” (มก 9:29)

 การจำาศีล หมายถึง การไม่รับอาหาร หรือละเว้นการเป็น

เจ้าของสิ่งที่ท่านชอบหรือเป็นประโยชน์แก่ท่าน

  - เพื่อเป็นการใช้โทษบาป

  - เพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านมีความไว้ใจ

    ในองค์พระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดในโลก

 พระเยซูเจ้าทรงจำาศีลอดอาหารเป็นเวลา 40 วัน 40 คืน

ในทะเลทราย ก่อนเริ่มงานแพร่ธรรมในที่สาธารณะ พระองค์ทรง

บอกเราว่า 

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “เมื่อท่านถือศีลอดอาหาร อย่าทำา

หน้าเศร้าหมอง...เพื่อแสดงไม่ให้ผู้คนรู้ว่าท่านกำาลังจำาศีลอด

อาหาร แต่ให้พระบิดาของท่านผู้สถิตอยู่ทั่วทุกแห่งทรงทราบ” 

(มธ 6:16-18) “การอดอาหารอย่างนี้ไม่ใช่หรือที่เราต้องการ คือ

การแก้พันธะของความอธรรม การที่จะปันอาหารของเจ้าให้กับ

ผู้หิว และการนำาคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้านของเจ้า เมื่อเจ้า
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เห็นคนเปลือยกายก็คลุมกายเขาไว้ และไม่ซ่อนตัวเจ้าจากญาติ

ของเจ้าเอง” (อสย 58:6-7)

บทภ�วน� : พระเจ้าข้า โปรดให้ข้าพเจ้าไว้ใจในพระองค์ เพื่อ

ข้าพเจ้าจะได้บังเกิดความกล้าหาญ

 • การจำาศีล หมายถึงอะไร?

 - การจำาศีล หมายถึง 

   การเว้นไม่รับประทานอาหาร 

   ไม่ครอบครองสิ่งที่ตนชอบ

 • ทำาไมเราจึงจำาศีล?

 - เราจำาศีลเพื่อใช้โทษบาป  

   เพื่อแสดงว่าเราไว้ใจในพระเจ้า

ชวนคิด
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ข่าวดี – ดุจดังเด็กเล็กๆ

 แม้ว่ามนุษย์จะไม่สามารถทำาอะไรได้โดยปราศจาก

พระเจ้า แต่พระองค์กลับทรงมอบพระองค์ไว้ในมือพวกเขา ซึ่ง

เป็นสิ่งสร้างและบุตรของพระองค์ ที่ทรงทำาเช่นนี้ก็

  - เพื่อจะดำาเนินงานสร้างโลกต่อไป

  - เพื่อให้มนุษย์รู้ว่าพระองค์คือพระบิดา

  - เพื่อไถ่กู้มนุษยชาติที่ทนทุกข์ทรมาน

  - เพื่อสถาปนาพระอาณาจักรของพระองค์

 เหตุว่าพระเจ้าคือความรักที่ไม่มีขอบเขต พระองค์จึง

เคารพต่อสิทธิของสิ่งสร้างทั้งหลาย ในมุมกลับ มนุษย์เองควรจะ

รู้ตัวว่าตนขึ้นอยู่กับพระเจ้าโดยสิ้นเชิง ควรไว้ใจในพระองค์อย่าง

บริบูรณ์ ประหนึ่งเด็กทารกต้องอาศัยบิดามารดา เพราะฉะนั้น

พระเยซูจึงตรัสกับเราว่า

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : ผู้ใดไม่รับพระอาณาจักรของพระเจ้า

อย่างท่ีเด็กเล็กๆ รับ เขาจะไม่เข้าสู่พระอาณาจักรเลย (ลก 18:15-17)

บทภ�วน� : พระเจ้าข้า ขอทรงเปลี่ยนจิตใจที่เย่อหยิ่งของ

ข้าพเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้ามีดวงใจเยี่ยงเด็กเล็กๆ
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 • เพื่อจะเข้าในพระอาณาจักร

   พระเยซูเจ้าทรงแนะนำาให้เราทำาอะไร?

 - พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ผู้หนึ่งผู้ใด

   มิได้รับพระอาณาจักรของพระเจ้า

   เหมือนเด็กเล็กๆ 

   ผู้นั้นจะเข้าในพระอาณาจักรไม่ได้”

 • การเป็นเด็กเล็กๆ ในสายพระเนตร

   ของพระเจ้าหมายถึงอะไร?

 - หมายถึง การไว้ใจในพระเจ้า 

   ยอมมอบตนไว้กับพระองค์อย่างสิ้นเชิง

 • พระเจ้าทรงมอบองค์ไว้กับเราหรือ?

 - ในทุกๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก 

   พระเจ้าทรงสรรพานุภาพ ทรงมอบองค์ไว้

   กับเราเพราะพระองค์ทรงรักเรา  

ชวนคิด
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งานในโลก

 ในบทปฐมกาลอันเป็นบทแรกของพระคัมภีร์ภาคพันธ- 

สัญญาเดิม มีเขียนไว่ว่า “พระเจ้าทรงนำามนุษย์มาไว้ในสวนเอเดน 

เพื่อเพาะปลูกและดูแลสวน” (ปฐก 2:15) นักบุญเปาโลก็สอนให้

เราทำางาน “ถ้าผู้ใดไม่อยากทำางานก็อย่ากิน” (2ธส 3:10)

 ตลอดเวลาสามสิบปี พระเยซูเจ้าทรงทำางานที่ใช้ฝีมือ 

ก่อนที่จะเสด็จไปเทศนาสั่งสอน พระองค์ทรงเป็นช่างไม้   

พระเยซูเจ้าทรงเลือกสานุศิษย์จากบรรดาผู้ที่ทำางาน เปโตรและ

อันดรูว์ ยากอบ และยอห์น ล้วนเป็นชาวประมง มัทธิวเป็น 

คนเก็บภาษีให้รัฐ และเพื่อเผยแสดงให้เราเข้าใจถึงอาณาจักรของ

พระเจ้า  

 พระองค์ทรงใช้อุปมาเกี่ยวกับการทำางาน : ผู้หว่าน  ผู้ปลูก 

ไร่องุ่น ชาวประมง แม่บ้าน และเจ้าของไร่องุ่น งานทุกชนิดที่

มนุษย์ทำาด้วยความรักและยุติธรรม ล้วนนับได้ว่าเป็นงานที่ดี

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “คนงานสมควรที่จะได้รับค่าจ้างของ

ตน” (ลก 10:7)

บทภ�วน� : ขอให้พระประสงค์ จงสำาเร็จในแผ่นดินเหมือนใน

สวรรค์
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 • พระเยซูเจ้าทรงใช้ชีวิตอย่างไร 

   จวบจนพระชนมายุได้สามสิบปี?

 - พระองค์ทรงเป็นช่างไม้ ทรงทำางานมาตลอด

 • เราต้องทำางานด้วยหรือ?

 - นักบุญเปาโลกล่าวกับเราว่า 

   “ถ้าผู้ใดไม่อยากทำางานก็อย่ากิน”

ชวนคิด
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พระเยซูเจ้าและความร่ำารวยทางโลก

 พระเยซูเจ้าทรงอวยพรงานของมนุษย์ แต่ทรงสาปแช่ง

ความร่ำารวยที่มนุษย์ตกเป็นทาส พระองค์ตรัสว่าคนที่แสวงหา

ความสุขจากความร่ำารวยทางโลกจะไม่ได้รับบำาเหน็จในสวรรค์  

เพราะเขาได้รับบำาเหน็จของเขาในโลกนี้แล้ว (เทียบ มธ 6:2)

 “ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทอง

พร้อมกันไม่ได้” (มธ 6:24) “มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่ได้ 

โลกทั้งโลกเป็นกำาไรแต่ต้องเสียชีวิต” (มธ 16:26)

 ชายคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ทูลถามว่า “พระอาจารย์ 

ข้าพเจ้าต้องทำาความดีอะไรเพื่อจะมีชีวิตนิรันดร” (มธ 19:16)

นี่คือตัวอย่างของคนท่ีอ้างว่าจะแสวงหาชีวิตนิรันดร์ด้วยตนเอง 

โดยอาศัยคุณความดีและกิจศรัทธาส่วนตัว

 ความจริงคือ เราไม่สามารถจะแสวงหาชีวิตนิรันดร์

ได้ด้วยตนเอง ไม่สามารถจะแสวงหาความรอดพ้นโดยอาศัย 

คุณความดีส่วนตัว เราไม่สามารถจะซื้อชีวิตนิรันดร์ได้ เหตุว่า 

ชีวิตนิรันดร์ก็คือพระเจ้านั่นเอง ท่านจึงไม่สามารถบรรลุถึงชีวิต 

นิรันดร์ด้วยตนเอง 

 แต่หากท่านรักพระองค์ ปฏิบัติตามน้ำาพระทัยของพระองค์ 

ไว้ใจในพระองค์ พระเจ้าก็ทรงมอบชีวิตนิรันดร์ให้แก่ท่าน เป็น 

การให้เปล่าโดยพระทัยเมตตา มนุษย์ผู้ไว้ใจในความร่ำารวยทาง

ทรัพย์สมบัติ หรือคุณความดีของตน จึงเป็นบุคคลที่ตกอยู่ใน

อันตราย
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ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : พระเยซูเจ้าตรัสว่า “อูฐจะลอดรูเข็ม

ยังง่ายกว่าคนมั่งมีเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์” (มธ 19:24)

บทภ�วน� : พระเจ้าข้า  ข้าพเจ้าเชื่อในพระองค์แต่ผู้เดียว

 • เหตุใดมนุษย์ผู้ไว้ใจในความร่ำารวย

   ทางทรัพย์สมบัติหรือคุณความดีของตน

   จึงไม่อาจไปสวรรค์ได้?

 - เพราะแทนที่จะไว้ใจในพระเจ้า 

   เขาเหล่านั้นกลับไว้ใจในตนเอง

 • ใครเป็นผู้ที่ให้ความสุขนิรันดร์แก่เรา?

 - พระเจ้าแต่พระองค์เดียวเท่านั้น

   ที่จะให้ความสุขนิรันดร์แก่เราผู้มีความรัก

   และไว้ใจในพระองค์

ชวนคิด
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ความรักต่อเพื่อนมนุษย์

 ในพันธสัญญาเดิม พระเจ้าตรัสว่า “จงรักพระเจ้า...”  

พระเยซูเจ้าตรัสย้ำากับเราว่า “จงรักพระเจ้า” นี่เป็นบัญญัติเบื้องต้น 

และสำาหรับพระเยซูเจ้า บัญญัติข้อท่ีสองที่สัมพันธ์กับข้อหนึ่ง 

คือ “จงรักเพื่อนมนุษย์เสมอตนเอง” ย่ิงกว่านั้น พระองค์ยังทรง

เจาะจงอีกด้วยว่า “ให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เรารักท่าน” 

(ยน 15:12)

 - เยี่ยงพระเยซู เราต้องรักเด็กๆ และคนจน

   ที่ไม่สามารถจะช่วยอะไรเราได้

 - เยี่ยงพระเยซู เราต้องรักคนป่วยและคนที่ไม่มีความสุข

 - เยี่ยงพระเยซู เราต้องรักแม้กระทั่งศัตรูของเรา

 - เยี่ยงพระเยซู เราต้องรับใช้ผู้อื่น

 - เยี่ยงพระเยซู เราต้องให้อภัยเจ็ดสิบครั้งคูณเจ็ดสิบหน

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : พร้อมกับพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน 

เราต้องกล่าวว่า “พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยผิดแก่เขาเถิด เพราะ

เขาไม่รู้ว่ากำาลังทำาอะไร”

บทภ�วน� : โปรดอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อ่ืน
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 • เราต้องรักเพื่อนมนุษย์อย่างไร?

 - เราต้องรักเพื่อนมนุษย์

   เช่นเดียวกับที่พระเยซูเจ้าทรงรักเรา

 • เหตุใดเราจึงต้องรักกระทั่งศัตรูของเรา?

 - เราต้องรักกระทั่งศัตรูของเรา 

   เพราะเขาล้วนเป็นบุตรของพระเจ้า

 • เราจะต้องยกโทษให้ผู้อื่นสักกี่ครั้ง?

 - พระเยซูตรัสว่า เราจะต้องยกโทษ

   ให้ผู้อื่นเจ็ดสิบครั้งคูณเจ็ดสิบหน 

   หมายความว่าไม่มีขีดจำากัด

ชวนคิด



185อัตลักษณ์คาทอลิก

เถาองุ่น

 พระเยซูตรัสว่า ความรักเชื่อมมนุษย์ไว้กับพระเจ้าเยี่ยง

เถาองุ่น และความสัมพันธ์นี้สร้างความสุขใจให้แก่มนุษย์และ

พระเจ้า (เทียบ ยน 15:1-10) พระเยซูเจ้าและพระศาสนจักรของ 

พระองค์เปรียบได้กับต้นองุ่นท่ีพระเจ้าทรงปลูกไว้ (ด้วยการส่ง

พระบุตรมาบังเกิดในโลก) เราเปรียบได้กับแขนงของเถาองุ่น  

ความเช่ือช่วยให้เราสนิทอยู่กับพระองค์ เรามีชีวิตอยู่ได้ก็ด้วย

พระองค์

 - ชีวิตของพระเยซูเจ้า คือชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรา 

เปรียบได้กับอาหารที่ต้นองุ่นใช้แจกจ่ายเลี้ยงแขนงของมัน

 - พระบิดาทรงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของเรา เปรียบได้

กับเจ้าขององุ่นที่ตัดริดกิ่งก้านสาขาที่เปล่าประโยชน์ ความรักก่อ

ให้เกิดผลกรรมที่ดี ซึ่งนำาความเบิกบานมาให้มนุษย์และพระเจ้า

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็น 

กิ่งก้าน” (ยน 15:5)

บทภ�วน� : พระเยซูเจ้าข้า โปรดปกป้องข้าพเจ้าไว้ในความรัก

ของพระองค์ตลอดนิรันดร

 • อุปมาเรื่องเถาองุ่นมีความหมายว่าอะไร?

 - มีความหมายว่า เราสนิทอยู่ในพระเจ้า เราเป็น

   หนึ่งเดียวในพระองค์และพระบิดาทรงปกปักรักษาเรา

ชวนคิด
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พระเยซูเจ้าทรงกระทำากิจการของ
มนุษย์ที่แสดงว่าพระองค์เป็นพระเจ้า

 กิจการท้ังหลายท่ีพระเยซูเจ้าทรงกระทำา แสดงว่า

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

 - เวลาพระองค์ทรงเริ่มชีวิตเปิดเผยที่เมืองคานา พระองค์

ทรงกระทำาสิ่งอัศจรรย์สิ่งหนึ่ง เมื่อพระองค์ทรงได้ยินพระแม่

อ้อนวอนว่า “พวกเขาไม่มีเหล้าองุ่นอีก” พระองค์ทรงโปรดทำาให้

น้ำาธรรมดาเปลี่ยนเป็นเหล้าองุ่นอย่างดีถึงหกไห นี่แหละภารกิจ

ของพระเจ้า พระผู้สร้างอย่างล้นเหลือ (เทียบ ยน 2:1-11)

 - ในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ทวีขนมปังเลี้ยงศิษย์ 5,000 

คน จากขนมปังเพียง 5 ก้อนเท่านั้น (มธ 14:15-21)

 - พระเยซูเจ้าทรงเดินบนผิวน้ำา ยังทรงบังคับทั้งลมและ

พายุให้สงบนิ่ง (มธ 14:25-33, มธ 8:23-27)

 - พระเยซูเจ้าทรงแสดงว่า พระองค์มีสิทธิ์อภัยบาปโดย

รักษาคนอัมพาตให้หาย (มธ 9:1-8)

 - พระเยซูเจ้าทรงโปรดให้คนตายกลับเป็นขึ้นมาสามคน 

(ลก 7:11-17, ลก 8:40-56, ยน 11:1-44)

 - กิจการที่อัศจรรย์ที่สุดที่แสดงว่าพระองค์ทรงเป็น

พระเจ้าก็คือ ในวันท่ีสามหลังการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและ

ได้ฝังพระศพแล้ว พระองค์ทรงได้กลับคืนพระชนมชีพตามที่

ได้ทรงสัญญาไว้แล้ว (มธ 28:1-20, มก 16:1-20, ลก 24:1-53,  

ยน 20:1-31)
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 ในกาลเวลาต่อมาจนถึงทุกวันนี้  พระศาสนจักรของ 

พระเยซูเจ้าได้ทำาตามแบบของพระเยซูเจ้าในศีลศักดิ์สิทธิ์   

คริสตังจะเทน้ำาบนหน้าผากของผู้ที่เชื่อในพระเยซูเจ้ากล่าวว่า 

“เราล้างท่านเดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต” 

ผู้ที่มีเชื่อคนนั้นก็เกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าตามคำามั่นสัญญา

ของพระเยซูเจ้า

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : เพื่อให้ท่านทราบว่า บุตรแห่งมนุษย์

มีอำานาจอภัยบาปได้บนแผ่นดินนี้ พระองค์จึงตรัสสั่งคนอัมพาต

ว่า “จงลุกขึ้น แบกแคร่ กลับบ้านเถิด” เขาก็ลุกขึ้นกลับไปบ้าน 

(มธ 9:6-7)

บทภ�วน� : ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ให้เรามีความเชื่อในพระ- 

ศาสนจักรของพระองค์เถิด พระเจ้าข้า

 • เหตุใดพระวาจาของพระเยซูเจ้า

   จึงทรงมีพลังเหนือธรรมชาติ?

 - เพราะเหตุว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าและมนุษย์

 • เหตุใดพระวาจาของพระศาสนจักร

   จึงมีพลังเหนือธรรมชาติเวลาโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์?

 - เพราะเหตุว่าพระศาสนจักรของพระเยซูเจ้า

   เป็นพระกายทิพย์ของพระองค์ และพระวาจา

   ของพระศาสนจักรเป็นพระวาจาของพระเยซูเจ้า

ชวนคิด
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ชีวิตของพระเยซูเจ้าทรงนำามา
ซึ่งความรักหรือความจงเกลียดจงชัง

 - เราต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง - 

 เมื่อพระเยซูเจ้าได้เสด็จออกมาประกาศข่าวดีเรื่อง 

พระอาณาจักร และทรงกระทำากิจการที่ยิ่งใหญ่แล้ว ไม่มีใครที่

รู้สึกไม่สนใจไยดี บางคนละทิ้งพ่อแม่พี่น้อง ครอบครัว อาชีพ และ 

ทุกสิ่งในโลกแม้กระทั่งความคิดและความต้องการของตนเพื่อ

ติดตามพระองค์ เปโตรละท้ิงครอบครัว เรือประมง และเสี่ยง

ชีวิตติดตามพระองค์ อัครสาวกและศิษย์ทุกคนของพระองค์ก็ทำา

เช่นเดียวกัน

 แต่คนที่หยิ่งจองหองที่พึงพอใจในตัวเองไม่ยอมกลับใจ 

และเกลียดชังพระองค์ จนวางแผนร้ายต่อพระองค์ ฟาริสีและ 

สะดูสีที่หยิ่งยโสได้ต่อต้านพระเยซูเจ้าจนเรียกร้องให้ปีลาตตัดสิน

ให้ตรึงกางเขนพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : พระเยซูเจ้าตรัสกับเราแต่ละคนว่า 

“ท่านทั้งหลายจะไปด้วยหรือ” ขอให้เราตอบพระองค์ดังที่เปโตร

ทลูตอบวา่ “พระเจ้าขา้ พวกเราจะไปหาใครเลา่ พระองคม์พีระวาจา 

แห่งชีวิตนิรันดร” (เทียบ ยน 6:67-68)

บทภ�วน� : ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์โปรดประทานความเช่ือ

แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้เราติดตามพระองค์ตลอดชีวิต 



189อัตลักษณ์คาทอลิก

 • เหตุใดเราต้องเลือกที่จะติดตามพระเยซูเจ้า?

 - เหตุว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นหนทางเดียว

   ที่จะนำาเราไปถึงพระอาณาจักรของพระองค์

 • เหตุใดอัครสาวกจึงติดตามพระเยซูเจ้า?

 - เหตุว่าพระเยซูเจ้ามีพระวาจาทรงชีวิต 

   และกิจการของพระองค์พิสูจน์ว่า

   พระวาจาของพระองค์เป็นความจริง

ชวนคิด
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ความสำาเร็จของพระเยซูเจ้า

ในงานกอบกู้มนุษยชาติ

อาศัยความตายบนไม้กางเขน 

และการกลับคืนพระชนมชีพ

พระบุตรได้ไถ่กู้มนุษยชาติ

พระองค์ทรงสถาปนาอาณาจักร

ของพระเจ้า

เพื่อความสุขร่วมกันของมนุษย์

และพระเจ้า
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พระเยซูเจ้าทรงทำานายเรื่องพระทรมาน
และการกลับคืนพระชนมชีพของ

พระองค์
 

 พระเยซูเจ้าทรงทำานายเรื่องพระทรมานและการกลับคืน

พระชนม์ของพระองค์หลายครั้ง และโดยวิถีทางหลายอย่าง

 - พระองค์ทรงประกาศวา่ พระองคเ์ปน็ผู้เลีย้งแกะทีด่ ีและ 

           ยนืยันวา่ “ผูเ้ลีย้งแกะยอ่มสละชวีติเพือ่แกะของตน” (ยน 

   10:11)

 - พระองค์ทรงทำานายว่า ศิษย์ของพระองค์คนหนึ่งจะ 

   ทรยศต่อพระองค์ (มก 14:18-19)

 - เปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (มธ 26:34)

 - ศิษย์ของพระองค์ทุกคนจะละทิ้งพระองค์ (มธ 26:31)

 - บรรดาหัวหน้าและสมาชิกสภาสูงพยายามหาพยานเท็จ 

   มา (มธ 26:59)

 - พระเยซูเจ้าทรงถูกนำาไปพิจารณาคดีต่อหน้าปีลาต  

   (มธ 27:1)

 - พระองค์ทรงถูกประชาชนเยาะเย้ย 

 - พระองค์ทรงถูกยกขึ้นจากแผ่นดิน (ยน 12:32)

 - พระองค์ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน (มก 15:25)

 - พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ (มก 15:37)

 - พระองค์ทรงถูกฝังพระศพ (มก 15:46)
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 - พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สาม (มธ 28:6) 

 - พระองค์จะทรงกลับไปหาพระบิดาที่ได้ทรงส่งพระองค์ 

   มาในโลก (ยน 16:28)

 - พระเยซูเจ้าทรงทราบทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์ 

   และพระองค์ทรงขึ้นไปเป็นพยานโดยเต็มจิตเต็มใจ 

   ทั้งถวายมหาทรมานของพระองค์เพื่อไถ่กู้พี่น้อง

   มนุษยชาติตามน้ำาพระทัยของพระบิดา

 - พระเยซูเจ้าถามเราแต่ละคนว่า “จะละทิ้งหรือติดตาม

   พระองค์” ขอให้เราตอบดังที่เปโตรทูลตอบว่า 

  “พระเจ้าข้า พวกเราจะไปหาใครเล่า พระองค์มีพระวาจา

   แห่งชีวิตนิรันดร” (ยน 6:68)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “บุตรแห่งมนุษย์จะถูกมอบในเงื้อม

มือของคนทั้งหลาย และถูกประหารชีวิต แต่ในวันที่สามบุตรแห่ง

มนุษย์จะกลับคืนชีพ” (มธ 17:22-23)

บทภ�วน� : ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพ

แล้ว ขอพระองค์โปรดประทานความเช่ือแก่ข้าพเจ้าเถิด พระเจ้าข้า
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 • พระเยซูเจ้าทรงทราบล่วงหน้าว่า

   พระองค์จะต้องทรงถูกทรมาน

   และกลับคืนพระชนมชีพหรือไม่?

 - พระองค์ทรงทราบล่วงหน้า ทรงทำานาย

   เรื่องความตายและการกลับคืนพระชนมชีพ

   ในวันที่สามถึงสามครั้ง

 • พระเยซูเจ้าทรงทราบเรื่องความตาย

   และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์

   อย่างละเอียดหรือไม่?

 - พระองค์ทรงทราบอย่างละเอียดถี่ถ้วน

ชวนคิด
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พระเยซูเจ้าทรงสำาแดงพระองค์
อย่างรุ่งเรือง 

(มธ 17:1-8)

 - พระเยซูเจ้าทรงรู้ล่วงหน้าว่า ความทุกข์ทรมาน การ

ตัดสินประหารชีวิต และความตายบนไม้กางเขนจะเป็นที่สะดุด

สำาหรับบรรดาศิษย์ของพระองค์ พระองค์ทรงอยากที่จะเตรียม

จิตใจของพวกเขาโดยทรงเผยแสดงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจาก

ความตายของพระองค์

 - พระเยซูทรงพาเปโตร ยากอบและยอห์นไปบนภูเขาสูง 

ที่ปราศจากผู้คน แล้วพระวรกายของพระองค์เปลี่ยนไปต่อหน้า

เขา พระพักตร์เปล่งรัศมีดุจดวงอาทิตย์ ฉลองพระองค์มีสีขาว

ดุจแสงสว่าง โมเสสและประกาศกเอลียาห์เผยแสดงตนสนทนา

อยู่กับพระองค์ สองคนนั้นสนทนากับพระองค์ กล่าวถึงการจาก

ไปของพระองค์ท่ีกำาลังจะสำาเร็จในกรุงเยรูซาเล็ม มีเมฆสว่างจ้า 

ก้อนหนึ่งปกคลุมพวกเขาไว้ มีเสียงดังจากเมฆนั้นว่า “ท่านผู้นี้

เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราพึงพอใจมาก จงฟังท่านเถิด”

 - พระเยซูเจ้าเผยแสดงพระสิริมงคลที่เป็นของพระองค์ 

เมื่อจะได้ชัยชนะความตายและเจริญชีวิตอมตะ

 - พยานทั้งสอง (โมเสสและเอลียาห์) แสดงให้เห็นว่า 

คนที่ตายไปแล้วหลายร้อยพันปีก็มีชีวิตใหม่ในพระเจ้า ดังนี้

เราทราบว่าความตายไม่เป็นปลายทางของชีวิตชั่วคราวในโลก

ปัจจุบัน



195อัตลักษณ์คาทอลิก

 - พระเยซูเจ้าและพยานทั้งสองทำานายว่า ความตายและ

การกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์จะสำาเร็จที่กรุงเยรูซาเล็ม

ตามแผนการของพระเจ้า

 - พระสุรเสียงของพระบิดารับรองว่า พระเยซูเจ้าเป็น 

พระบุตรของพระเจ้าจริง และแผนการของพระเยซูเจ้าก็เป็น

แผนการของพระบิดา ดังนั้นความตายและการกลับคืนพระชนม- 

ชีพของพระเยซูเจ้าเป็นไปตามพระประสงค์ของพระบิดาเพื่อไถ่

กู้มนุษย์ ทั้งเป็นการยืนยันว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์มากกว่าชีวิต

ของตน

 - เน่ืองจากพระเยซูเจ้าได้ชนะความตาย เราต้องเชื่อใจ

พระองค์ และไว้ใจว่าเราจะได้ชีวิตนิรันดรแห่งความสุขพร้อมกับ 

พระองค์ หากว่าเราทำาตามพระประสงค์ของพระเยซูเจ้าดังที่

พระองค์ทำาตามพระประสงค์ของพระบิดา

ข้อคว�มจ�กพระคมัภรี ์:  พระเยซเูจา้ทรงกำาชบัวา่ “อยา่เลา่นมิติ 

ที่ได้เห็นนี้ให้ผู้ใดฟัง จนกว่าบุตรแห่งมนุษย์จะกลับคืนชีพจาก

บรรดาผู้ตาย” (มธ 17:9)

บทภ�วน� : ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์โปรดประทานความเช่ือ

ในการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ และประทานความไว้

วางใจว่าเราจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์
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 • เหตุใดพระเยซูเจ้าได้ทรงสำาแดง

   พระสิริมงคลของพระองค์แก่อัครสาวกทั้งสาม?

 - เพื่อเตรียมจิตใจของท่านให้เชื่อในพระองค์ต่อไป 

   โดยทรงเผยแสดงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น

   หลังจากความตายบนไม้กางเขนของพระองค์

          • พยานสองคนที่อยู่กับพระเยซูเจ้าคือผู้ใด?

 - โมเสสและประกาศกเอลียาห์

 • พระสุรเสียงของพระบิดา สอนเราว่าอย่างไร?

 - พระสุรเสียงของพระบิดา สอนเราว่า 

   เยซูชาวนาซาเร็ธเป็นพระบุตรของพระเจ้า 

   ความตายและการกลับคืนพระชนมชีพ

   ของพระองค์เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า

ชวนคิด
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พระเมสสิยาห์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม

 - วันอาทิตย์ใบลาน -

 เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์เข้ามาที่กรุง

เยรูซาเล็ม พระองค์ทรงใช้ศิษย์สองคนจูงลูกลามาถวายพระองค์ 

เขาปูเส้ือคลุมของตนบนหลังลา พระองค์ประทับบนหลังลา 

ประชาชนจำานวนมากปูเสื้อคลุมของตนบนทางเดิน บางคนตัด

กิ่งไม้มาวางตามทางเดิน ประชาชนโห่ร้องว่า “โฮซานนาแด่โอรส 

ของดาวิด ขอถวายพรแด่ผู้มาในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า  

โฮซานนา ณ สวรรค์สูงสุด”

 เวลานั้นพระเยซูเจ้าแสดงองค์เป็นกษัตริย์เที่ยงแท้ คือ

กษัตริย์ที่มีใจสุภาพเยี่ยงองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์เข้าสู่

พระวิหาร ทรงขับไล่บรรดาคนซื้อขายในพระวิหาร เมื่อบรรดา

หัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์เห็นอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำา 

และได้ยินพวกเด็กๆ ร้องในพระวิหารว่า “โฮซานนาแด่โอรสของ

กษัตริย์” ก็โกรธ ถามพระเยซูเจ้าว่า “ท่านได้ยินหรือไม่ว่า พวกเขา 

ร้องว่าอะไร” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ได้ยิน ท่านไม่ได้อ่านใน

พระคัมภีร์หรือว่า ท่านได้เตรียมคำาสรรเสริญไว้จากปากของเด็ก

และทารก”

 เวลานั้นบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสของประชาชน

มาชุมนุมกันในสำานักของมหาสมณะและคิดหาอุบายเพ่ือจับกุม

พระเยซูเจ้า จะได้ฆ่าเสีย
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 เวลานั้นพระเยซูเจ้าได้ประกาศอย่างเปิดเผยว่า พระองค์

เป็นพระเมสสิยาห์ที่ประกาศกได้สัญญาไว้แล้วว่าเป็นกษัตริย์ของ

ประชาชนอิสราเอล

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ดูซิ กษัตริย์ของท่านเสด็จมาพบ

ท่าน” (มธ 21:5)

บทภ�วน� : ข้าแต่พระเจ้า พระอาณาจักรจงมาถึง พระเจ้าข้า

 • เหตุใดพระเยซูเจ้าจึงทรงลูกลา?

 - เหตุให้สมดังคำาทำานายของประกาศก

   เกี่ยวกับกษัตริย์และพระผู้ไถ่

 • กษัตริย์ที่แท้จริงของชาวโลกมีลักษณะเช่นไร?

 - กษัตริย์ที่แท้จริงของชาวโลกมีความสุภาพ

   เยี่ยงองค์พระผู้เป็นเจ้า

   เหตุว่าพระเยซูเจ้าทรง

 เป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์

ชวนคิด
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พระเยซูเจ้าทรงล้างเท้า
สานุศิษย์ของพระองค์

 ในสมัยของพระเยซูเจ้า ผู้คนจะล้างเท้าให้แก่นายหรือ

บิดาของตนเท่านั้น ก่อนจะรับทรมาน กระทั่งความตายเพื่อ

มนุษยชาติ พระเยซูเจ้าทรงกระทำาตนเป็นผู้รับใช้มนุษย์ ผู้รับใช้ที่ 

น้อมรับมหาทรมานเพื่อเพื่อนมนุษย์ทุกคน สมดังคำาทำานายของ 

ประกาศก เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงซีโมนเปโตร เขาทูลว่า “ข้าพเจ้า 

ไม่ยอมให้พระองค์ล้างเท้าข้าพเจ้า” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ถ้า

ท่านไม่ให้เราล้าง ท่านจะไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับเรา” (เทียบ ยน 

13:6-8) 

 เราต้องรู้ว่าพระเยซูเจ้าคือผู้รับใช้ที่แท้จริงของเรา ผู้ทรง

รับทรมานเพื่อเรา เพื่อช่วยเราให้รอดพ้นจากผลร้ายของบาป เมื่อ

เราตายไปแล้ว หากเราเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า พระเยซูเจ้าจะ

ทรงรับใช้เราสมดังที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ (เทียบ ลก 12:37)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “พระเจ้าจะทรงคาดสะเอวพาผู้รับใช้

เหล่านั้นไปนั่งโต๊ะ และจะทรงรับใช้เขาด้วย” (เทียบ ลก 12:37)

บทภ�วน� : พระเยซูเจ้าผู้ทรงถ่อมองค์ลงรับใช้พวกเรา ขอทรง

ชำาระข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์จากบาปด้วยเถิด
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 • การที่พระเยซูเจ้าทรงล้างเท้าสานุศิษย์

   มีความหมายว่าอย่างไร?

 - หมายความว่าพระองค์คือผู้รับใช้ที่พร้อม

   น้อมรับมหาทรมานเพื่อไถ่กู้มนุษย์

 • พระเยซูเจ้าตรัสอะไรกับเปโตร

   ก่อนจะทรงล้างเท้าให้เขา?

 - พระองค์ตรัสว่า “ถ้าท่านไม่ให้เราล้าง 

   ท่านจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา”

ชวนคิด
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งานเลี้ยงปัสกา งานเลี้ยงสุดท้าย
(มธ 26:26-29, มก 14:22-25, ลก 22:19-20)

 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์หลังพิธีล้างเท้า พระเยซูทรงตั้งศีล

มหาสนิทและศีลบวชในงานเลี้ยงปัสกา เป็นการตั้งพันธสัญญา

ใหม่ พระองค์ทรงมอบตนเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระบิดา ตรัส

ว่า “ถ้วยนี้เป็นพันธสัญญาใหม่ในโลหิตของเราที่หลั่งเพื่อท่าน 

ทั้งหลาย” (ลก 22:20) พระเยซูเจ้าทรงมอบองค์ให้กับเราอย่าง 

สิ้นเชิง ดังที่ตรัสว่า “จงรับไปกินเถิด นี่เป็นกายของเรา...นี่เป็น

โลหิตของเรา” (เทียบ มธ 26:26-28) ความรักของพระองค์ยังให้

มากกว่านี้อีก

 พระเยซูเจ้าทรงตั้งสมณสงฆ์

 - เพื่อที่พระองค์จะได้เป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระบิดา

   ตลอดนิรันดร์

 - เพื่อพร้อมเสมอที่จะรับเราไว้ในพระองค์ พร้อมจะมีส่วน 

   ในการถวายเครื่องบูชาแด่พระบิดา

 - เพื่อพร้อมที่จะให้เรารับพระองค์เป็นอาหารทิพย์

 - เพื่อประทับอยู่ท่ามกลางเราตลอดนิรันดร์

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : ดังท่ีตรัสว่า “จงทำาดังนี้เพื่อระลึกถึง

เราเถิด” (ลก 22:19)

บทภ�วน� : พระเยซูเจ้าข้า พระองค์ทรงประทับในศีลมหาสนิท 

พระองค์คือพระเป็นเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้า
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 • พระองค์ทรงตั้งศีลอะไรในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์?

 - ในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 

   พระเยซูทรงตั้งศีลมหาสนิท

   และศีลบวช

 • ในระหว่างการกินปัสกา 

   พระเยซูเจ้าตรัสถึงสิ่งสำาคัญสามสิ่ง

   ได้แก่อะไรบ้าง?

 - ในระหว่างการกินปัสกา พระเยซูตรัสว่า 

   “นี่เป็นกายของเรา...นี่เป็นโลหิตของเรา”

   และ “จงทำาดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด”

ชวนคิด
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สวนเกทเสมนี
(มธ 26:36-46, มก 14:32-42, ลก 22:39-46)

 ในปฐมกาล อาดัมและเอวานั้นไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าใน

สวนเอเดน ส่วนพระเยซูเจ้าผู้เป็นอาดัมใหม่ ทรงขึ้นไปยังสวน

เกทเสมนีเพื่อภาวนา และทรงขอพลังจากพระบิดาที่จะนบนอบ

พระองค์ไปจนที่สุด 

 แต่ไหนแต่ไรมา กระทั่งถึงสมัยของพระเยซูเจ้า มนุษย์

ได้ปฏิเสธข่าวดีเกี่ยวกับพระเจ้าพระบิดา และพระบุตรเยซูพระ- 

ผู้ไถ่ พระเยซูเจ้าทรงทราบดีว่า พระองค์จะทรงถูกตัดสินลงโทษ 

จะทรงได้รับการทรมานแสนสาหัส และจะสิ้นพระชนม์เพราะ

การปฏิเสธของมนุษย์ พระองค์ทรงเห็นสานุศิษย์ละทิ้งพระองค์  

หน่ึงในพวกเขาขายพระองค์ อีกผู้หน่ึงปฏิเสธพระองค์ต่อหน้าศัตรู 

 การที่มนุษย์ปฏิเสธพระเจ้าพระบิดาเป็นหนที่สอง การ

ไม่ยอมรับความรอดพ้นของเขา การที่สานุศิษย์ละทิ้งพระองค์  

มหาทรมานและความตายที่จะทรงได้รับ ทำาให้พระองค์เป็นทุกข์

พระทัย กระท่ังพระเสโทของพระองค์ดุจโลหิตไหลย้อยไปตาม 

พระวรกาย จนกระท่ังทูตสวรรค์องค์หนึ่งต้องปรากฏ มาถวาย

พละกำาลังแด่พระองค์ช่วยให้ทนได้ (เทียบ ลก 22:43) พระองค์

ทรงรับบาปของมนุษย์ทั้งมวล และทรงสัมผัสผลแห่งบาปด้วย  

อันได้แก่ความทุกข์ทรมานใจของคนบาปที่ตีตนออกห่างพระเจ้า 

แต่กลับมีความรู้สึกว่าพระองค์ทรงละทิ้งพวกเขา การปรากฏกาย

ของซาตานที่ชั่วร้าย “ศัตรูของพระเจ้าและของมนุษย์” มาอยู่ใกล้ 
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พระองค์ คือปีศาจ “อำานาจมืด ต้นกำาเนิดแห่งบาปและความตาย” 

จะไม่มีอำานาจเหนือพระองค์ แต่มันก็ได้ติดตามรังควานพระองค์

มาตลอดชีวิต (ลก 22:1-53, ยน 14:3)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : พระเยซูเจ้าทูลขอพระบิดาว่า “ถ้า

พระองค์มีพระประสงค์ โปรดนำาถ้วยนี้ไปจากข้าพเจ้าเถิด แต่อย่า

ให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้า ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์

เถิด” (ลก 22:42)

บทภ�วน� : พระเยซูเจ้าข้า พระองค์คือพระบุตรที่แท้จริง 

พระองค์คือพระผู้ไถ่ของข้าพเจ้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าทั้งหลาย

ด้วยเทอญ
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 • เหตุใดพระเยซูเจ้าจึงเสด็จไปภาวนา

   ในสวนเกทเสมนี?

 - พระเยซูเจ้าเสด็จไปภาวนาในสวนเกทเสมนี

   เพื่อทรงขอพลังจากพระบิดา

   ที่จะนบนอบพระองค์ไปจนที่สุด

 • เหตุใดพระเสโทและพระโลหิต

   จึงไหลย้อยไปตามพระวรกายของพระองค์?

 - เพราะพระองค์ทรงเป็นทุกข์ใจ

   จากการที่มนุษย์ปฏิเสธพระองค์จนถึงที่สุด

           จากมหาทรมานและความตาย

   ที่คืบคลานเข้ามาใกล้ 

   ซึ่งเปรียบได้กับความทุกข์ทรมานของคนบาป

   ที่ตีตนออกห่างจากพระเจ้าจนตกนรก

 • ในสวนเกทเสมนี พระเยซูเจ้าทรงภาวนา

   ถึงพระบิดาว่าอะไร?

 - พระเยซูทรงภาวนาถึงพระบิดาว่า 

   “ถ้าพระองค์มีพระประสงค์ โปรดนำาถ้วยนี้ไป 

           จากข้าพเจ้าเถิด แต่อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้า 

   ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด”

ชวนคิด
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พระเยซูเจ้าทรงถูกพิพากษา
และตัดสินลงโทษ

 - คายาฟาส มหาปุโรหิตชาวยิวพิพากษาลงโทษพระ- 

เยซูเจ้าถึงตาย เพราะพระองค์ทรงยอมรับว่าเป็นบุตรพระเจ้า 

เสมอด้วยพระบิดาและเป็นพระคริสต์ผู้ไถ่บาปมนุษยชาติ 

(เทียบ มธ 26:63-64)

 - ปีลาต ขา้หลวงชาวโรมนัลงโทษพระเยซเูจา้ถงึตาย เพราะ 

พระองค์ทรงยอมรับว่าเป็นกษัตริย์ แต่อาณาจักรของพระองค์ 

ไม่ได้อยู่บนโลกนี้ (ยน 18:33-37)

 - เฮโรด กษัตริย์ท่ีปกครองแคว้นยูเดียอันเป็นอาณาจักร 

เล็กๆ  ลงโทษพระเยซูเจ้าถึงตาย เพราะพระองค์ทรงไม่ยอมตามใจ 

เขา (ลก 23:6-12) ความกระวนกระวายใจทุกชนิด ความเย่อหยิ่ง 

ในทุกลักษณะร่วมกันตัดสินพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ที่แท้จริง ผู้มีใจ

สุภาพและนบนอบต่อพระบิดาให้ถึงแก่ความตาย

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ตั้งแต่บัดนี้ไปท่านจะเห็นบุตรแห่ง

มนุษย์ประทับ ณ เบื้องขวาของพระผู้ทรงอานุภาพ และจะเสด็จ

มาพร้อมกับหมู่เมฆบนท้องฟ้า” (มธ 26:64)

บทภ�วน� : พระเยซูเจ้า กษัตริย์ของชาวเรา พระองค์คือ 

พระบุตรของพระบิดา ข้าพเจ้าเชื่อในพระองค์
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 • พระเยซูเจ้าตรัสตอบคายาฟาสว่าอย่างไร 

   เมื่อเขาถามพระองค์ว่า 

   “ท่านเป็นพระคริสต์ 

   พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตหรือ”?

 - พระองค์ตรัสตอบคายาฟาสว่า 

   “ใช่แล้ว แต่ยังมีมากกว่านั้นอีก 

   เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า 

   ตั้งแต่บัดนี้ไปท่านจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์

   ประทับ ณ เบื้องขวาของพระผู้ทรงอานุภาพ 

   และจะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆบนท้องฟ้า” 

 • พระเยซูเจ้าตรัสตอบปีลาตว่าอย่างไร 

   เมื่อเขาถามพระองค์ว่า 

   “ท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวหรือ”?

 - พระองค์ตรัสตอบปีลาตว่า 

   “อาณาจักรของเรามิได้มาจากโลกนี้”
 

 • พระองค์ตรัสตอบเฮโรดอย่างไร 

   เมื่อเขาสั่งให้พระองค์ทำาอัศจรรย์?

 - พระองค์ทรงนิ่งเงียบ

ชวนคิด
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พระเยซูเจ้าทรงถูกเยาะเย้ย
จากพวกทหาร

 พระเยซูเจ้า ผู้บริสุทธิ์ถูกตัดสินลงโทษถึงตายโดยถูกตรึง

บนไม้กางเขนอย่างกับทาสทุจริต 

 พระองค์ทรงรับความทรมานทุกชนิดของมนุษยชาติ 

เช่นเดียวกับสภาพของผู้ถูกโลกดูหมิ่นเหยียดหยาม 

 พระองค์ทรงรับการสบประมาท ฉลองพระองค์ถูก

กระชากฉีกขาด เช่นเดียวกับสภาพของผู้ท่ีทนทุกข์ทรมานในโลก 

 พระองค์ทรงรับการถูกเฆี่ยนโบยตี เช่นเดียวกับสภาพ

ของผู้ที่ถูกต้องขัง 

 พระองค์ทรงถูกจองจำา เช่นเดียวกับสภาพของผู้ที่ถูก

กดขี่ข่มเหง

 พระองค์ทรงรับการเยาะเย้ยถากถาง พระเศียรถูกสวม

ครอบด้วยมงกุฎหนาม

 พระองค์ทรงรับความทุกข์ทรมานนานาประการ และ

ถวายความทุกข์แด่พระบิดา เพื่อเป็นการชดเชยความขลาดกลัว

และการใช้เสรีภาพแบบผิดๆ ของมนุษย์ ชดเชยบาปที่เกิดจาก

ความจองหองและบาปทุกชนิดของมนุษย์

 พระองค์ทรงถวายความทุกข์ทรมานต่างๆ ของมนุษย์

ร่วมกับของพระองค์แด่พระบิดา เพื่อพระเจ้าจะได้ทรงทำาลาย

บาปอันเป็นต้นกำาเนิดของความทุกข์ทรมานต่างๆ และความตาย
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ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ผู้ท่ีควบคุมพระเยซูเจ้าสบประมาท

เยาะเย้ยและทุบตีพระองค์” (ลก 22:63)

บทภ�วน� : พระเยซูเจ้า โปรดทรงอภัยความขลาดกลัวทุกชนิด

ของข้าพเจ้าเถิด พระเจ้าข้า

 • พวกทหารของปีลาตสบประมาท

   พระเยซูเจ้าอย่างไร?

 - พวกเขาฉีกกระชากฉลองพระองค์

   ที่พระองค์ทรงสวมใส่อยู่ 

   โบยตีพระองค์ 

   สวมมงกุฎหนามให้ 

   ตบพระพักตร์ 

   เยาะเย้ยถากถาง

   และจองจำาพระองค์

ชวนคิด
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พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขน
ของพระองค์

 ความกระวนกระวายใจในสวนเกทเสมนี การถูกตัดสิน

ลงโทษ การถูกโบยตี การถูกสวมมงกุฎหนาม กระทั่งกางเขน

ที่พวกเขาให้พระเยซูเจ้าแบก ล้วนแต่เป็นผลที่เกิดจากบาปของ

มนุษย์ พระเยซูเจ้าทรงอ่อนแอลงด้วยความกระวนกระวายใจ 

และด้วยการถูกโบยตี ทรงหกล้มถึงสามครั้งบนหนทางสู่เขา 

กลโกธา 

 แต่ถึงกระนั้นก็ดี พระองค์ยังทรงแบกกางเขนของ

พระองค์ เราก็เช่นกัน ความทุกข์ทรมานในชีวิตล้วนเป็นผลของ

บาป เหตุนี้พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเราว่า “ผู้ใดไม่รับเอาไม้กางเขน

ของตนแบกตามเรา ผู้นั้นก็ไม่คู่ควรกับเรา” (มธ 10:38) บนหน 

ทางสู่เขากลโกธา มีชายผู้หน่ึงเข้ามาช่วยพระเยซูเจ้าแบกกางเขน

ของพระองค์ เขาผู้นั้นคือ ซีโมน ชาวไซรีน เราน่าจะเอาเขาเป็น 

ตัวอย่าง พวกผู้หญิงพิลาปคร่ำาครวญเพราะพระองค์ พระเยซูเจ้า

จึงตรัสกับเขาว่า “อย่าร้องไห้สงสารเราเลย แต่จงร้องไห้สงสาร

ตนเองและลูกๆ เถิด” (ลก 23:28) ที่พระองค์ตรัสเช่นนี้เพราะ

เป็นบาปของมนุษย์ที่นำาความตายมาให้พระองค์

 พระนางมารีย์มารดาของพระเยซูเจ้า ทรงดำาเนินไปกับ

พระองค์จนสุดหนทางเขากลโกธา
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ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : ทหารเกณฑ์ซีโมน ชาวไซรีนแบก 

ไม้กางเขนของพระองค์ไป (เทียบ ลก 23:26)

บทภ�วน� : โปรดทรงพระกรุณาเถิดพระเจ้าข้า เพราะข้าพเจ้า 

ทั้งหลายได้ทำาบาป

 • พระเยซูเจ้าตรัสกับผู้คน

   ที่ประสงค์จะติดตามพระองค์ว่าอย่างไร?

 - พระองค์ตรัสว่า “ผู้ใดไม่รับเอาไม้กางเขนของตน

   แบกตามเรา ผู้นั้นก็ไม่คู่ควรกับเรา”

 • ใครช่วยพระเยซูเจ้าแบกกางเขน?

 - ซีโมน ชาวไซรีนเข้ามาช่วยพระเยซูแบกกางเขน

 • พระเยซูเจ้าตรัสกับพวกผู้หญิงชาวเยรูซาเล็ม

   ว่าอย่างไร?

 - พระองค์ตรัสกับเขาว่า 

   “อย่าร้องไห้สงสารเราเลย 

   แต่จงร้องไห้สงสารตนเองและลูกๆ เถิด”

 • พระนางมารีย์ พระมารดาของพระเยซูเจ้า

   ทรงทำาอะไร ขณะเมื่อพระองค์เสด็จ

   บนหนทางไปสู่เขากลโกธา?

 - พระนางเสด็จไปกับพระองค์จนสุดหนทาง

   ของเขากลโกธา

ชวนคิด
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มหากางเขน

 มนุษย์ คนบาป ได้ตรึงพระเยซูพระผู้ไถ่ไว้บนกางเขน 

เนื่องจากพระเยซูเจ้าทรงเป็นอาดัมใหม่และศีรษะของมนุษยชาติ 

พระองค์ทรงแบกบาปทั้งหมดของมนุษย์ เพ่ือความรอดของ 

พวกเขา ทรงแบกความทุกข์ของชาวโลก เพื่อวอนขอความ

ปราณีจากพระบิดา

 - ทรงน้อมรับความตายของมนุษย์และของพระองค์ 

   และทรงทำาลายมันเสีย 

 - ทรงรับเครื่องบูชาของมนุษย์ไว้กับเครื่องบูชา

   ของพระองค์ และน้อมถวายพระบิดา

 - ทรงรับความรักของมนุษย์ไว้กับความรัก

   ของพระองค์ และน้อมถวายพระบิดา

 พระองค์ทรงรักมนุษย์มากถึงขนาดสามารถอภัยให้แก่

เพชฌฆาตของพระองค์ และทรงภาวนาขอพระบิดาให้ทรงอภัย

แก่พวกเขาด้วย “เพราะเขาไม่รู้ว่ากำาลังทำาอะไร” (ลก 23:34)

 สำาหรับคนร้ายที่กลับใจ พระเยซูทรงสัญญาว่าเขาจะอยู่

กับพระองค์ในสวรรค์ พระองค์ทรงให้พระมารดาของพระองค์ 

เป็นมารดาของมวลมนุษย์ ทรงมอบพระมารดาให้แก่มนุษย์ และ

พวกเขาก็รับใช้พระนางอย่างกับมารดาของตน “เพราะเห็นแก่

เรา พระเจ้าทรงทำาให้พระองค์ผู้ไม่รู้จักบาปเป็นผู้รับบาป” (2คร 

5:21)
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 พระเยซูเจ้าทรงสัมผัสความทุกข์ทรมานของคนบาป  

ผู้เชื่อว่าพระเจ้าทรงละท้ิงพวกเขาจนวาระสุดท้าย และเมื่อทุกสิ่ง 

ทุกอย่างได้สำาเร็จลงแล้ว พระเยซูเจ้าทรงมอบชีวิตของพระองค์

ในพระหัตถ์พระบิดาด้วยความไว้ใจและความรัก อาศัยความรัก 

พระเยซูเจ้าทรงทำาลายความเกลียดชังและความตาย พระองค์

ทรงมอบชีวิตให้แก่เรา

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : หลังจากที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์

แล้ว นายทหารที่เฝ้าดูพระศพบนกางเขนอยู่ตลอดเวลา กล่าวว่า 

“ชายคนนี้เป็นบุตรของพระเจ้าแน่ทีเดียว” (มธ 27:54)

บทภ�วน� : โปรดทรงพระเมตตาแก่เราเถิด พระเจ้าข้า ถึงแม้เรา

เป็นคนบาป แต่พระองค์ทรงรักเราอย่างล้นเหลือ
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 • มนุษย์ฆ่าพระเยซูเจ้าอย่างไร?

 - พวกเขาตรึงพระเยซูเจ้าไว้บนกางเขนเยี่ยงทาสคนหนึ่ง

 • พระเยซูเจ้าทรงวอนขอพระบิดา

   เพื่อเพชฌฆาตอย่างไร?

 - พระองค์ตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า 

   ขอโปรดอภัยโทษเขา เพราะเขาไม่รู้ว่ากำาลังทำาอะไร”

 • พระเยซูเจ้าตรัสสัญญากับผู้ร้ายท่ีกลับใจว่าอย่างไร?

 - พระเยซูเจ้าตรัสสัญญาว่า 

   “วันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองสวรรค์”

 • พระเยซูเจ้าตรัสอะไรกับพระมารดาและนักบุญยอห์น?

 - พระองค์ตรัสกับพระมารดาว่า “แม่ นี่คือลูกของแม่”

   และตรัสกับนักบุญยอห์นว่า “นี่คือแม่ของท่าน”

 • ความทุกข์ทรมานใจอันเป็นผลที่เกิดจากบาป

   ของมนุษย์ทำาให้พระเยซูเจ้าตรัสว่าอย่างไร?

 - พระองค์ตรัสว่า “พระเจ้าของข้าพเจ้า 

   ไฉนทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเล่า”

 • พระองค์ตรัสอะไรก่อนสิ้นพระชนม์?

 - ก่อนสิ้นพระชนม์ พระเยซูเจ้าตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า

   ข้าพเจ้ามอบจิตของข้าพเจ้าไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์”

    แล้วพระองค์ยังตรัสอีกว่า “สำาเร็จบริบูรณ์แล้ว”

          

ชวนคิด
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การฝังพระศพของพระเยซูเจ้า
(มธ 27:57-61, มก 15:42-47, 
ลก 23:50-56, ยน 19:38-42)

 เมื่อพระเยซูเจ้าทรงหมดลมหายใจแล้ว ทหารคนหนึ่งเอา 

หอกแทงที่สีข้างของพระองค์ เพื่อให้แน่ใจว่าพระองค์ได้

สิ้นพระชนม์แล้ว โลหิตกับน้ำาก็ไหลออกมาจากพระสีข้าง

 โยเซฟ ชาวอาริมาเธีย ได้มาขอพระศพของพระเยซูเจ้า 

จากปีลาตเพื่อนำาไปฝัง หลังจากที่ได้อัญเชิญพระศพของพระองค์

ลงมาจากไม้กางเขน โยเซฟเอาผ้าป่านพันรอบพระกาย และนำาไป 

ฝังในอุโมงค์หลังใหม่ที่ยังไม่ได้ฝังศพผู้ใดเลย

 พวกผู้หญิงใจศรัทธาท่ีได้ติดตามพระเยซูเจ้าไปจนสุด

หนทางของเขากลโกธา เมื่อได้สังเกตดูว่าพระศพวางไว้อย่างไร 

จึงจากไปเพื่อจัดเตรียมเครื่องหอมและน้ำามันหอมที่จำาเป็นเพื่อ

ชโลมพระศพ (เทียบ ลก 23:50-56) ชาวยิวได้ปิดผนึกไว้บนหิน

ที่กลิ้งปิดปากอุโมงค์ และมียามมาเฝ้าท่ีปากอุโมงค์เพื่อมิให้ใคร

มาขโมยพระศพไป (เทียบ มธ 27:62-66)

 เช่นเดียวกับพระมารดาของพระองค์ ข้าพเจ้าเชื่อว่า

พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : โยเซฟเชิญพระศพลงมา ห่อด้วย 

ผ้าป่านสะอาด วางพระศพในคูหาหินเป็นคูหาใหม่ (มธ 27:59)
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บทภ�วน� : ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงเสียสละชีวิต 

เพื่อไถ่กู้ข้าพเจ้าผู้เป็นคนบาปด้วยเถิด

 • โยเซฟ ชาวอาริมาเธีย

   ได้ทำาอะไรกับพระเยซูเจ้า

   หลังจากที่พระองค์ได้สิ้นพระชนม์?

 - เขาได้อัญเชิญพระศพลงมาจากไม้กางเขน 

   และพันห่อด้วยผ้าป่าน

   แล้วนำาไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพ

ชวนคิด
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พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในแดนมรณะ

 แดนมรณะ หมายถึง ที่อยู่ชั่วคราวของคนตาย ซึ่งไม่ใช่

สถานที่เดียวกับนรกอันเป็นที่อยู่ของผู้ที่ถูกลงโทษชั่วนิรันดร์

 “การเสด็จเข้าไปในแดนมรณะ” เป็นการแสดงว่า  

พระเยซูเจ้าได้สิ้นพระชนม์จริงๆ เช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนที่ได้

รับผลกระทบจากบาปท่ีเกิดเช่นนั้นกับพระองค์ เพราะได้ทรง 

น้อมรับบาปทั้งมวลของมนุษย์

 ความตายของพระองค์ชี้ให้เห็นชัดว่า :

 พระองค์ทรงเอาชนะความตาย โดยเสด็จไปประกาศ

ความรอดพ้นแก่วิญญาณที่ถูกจองจำาอยู่ (เทียบ 1ปต 3:19) ทรง 

เผยแสดงให้ผู้ตายทราบว่าพระองค์ได้ไถ่กู้พวกเขาแล้ว และทรง

มอบชีวิตนิรันดร์ให้แก่พวกเขา

 ท้ายสุด ความตายและการกลับคืนชีพของพระองค์

เป็นไปเพื่อให้พระองค์สถิตอยู่ท่ัวในทุกสิ่งสารพัดในจักรวาล  

ที่พระองค์เสด็จสู่คุกแห่งความตาย ก็เพ่ือเผยแสดงให้เห็นว่า

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของผู้ตายด้วย

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “พระเจ้ามิได้ทรงทอดทิ้งพระองค์

ไว้ในแดนผู้ตาย และร่างกายของพระองค์จะไม่เน่าเปื่อย” (กจ 

2:31)

บทภ�วน� : โปรดทรงพระเมตตาแก่วิญญาณของพี่น้องที่ได้ 

สิ้นชีวิตแล้ว พระเจ้าข้า
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 • การที่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในแดนมรณะ

   มีความหมายว่าอะไร?

 - มีความหมายว่า พระองค์ได้สิ้นพระชนม์จริงๆ 

   พระองค์ทรงปรากฏองค์ว่าทรงพระชนม์อยู่

   แก่ผู้ที่ได้สิ้นชีวิตไปก่อนพระองค์ 

   ทรงเอาชนะความตายของพวกเขา

   และทรงมอบชีวิตนิรันดร์ให้พวกเขา 

   เพื่อเขาสามารถจะอยู่กับพระองค์

ชวนคิด
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พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
จากบรรดาผู้ตาย

 ตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ พระเยซูเจ้าทรงกลับคืน

พระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายในวันท่ีสามซ่ึงเป็นวันอาทิตย์ปัสกา 

 ในเช้าวันปัสกา พวกผู้หญิงใจศรัทธา เปโตรและสานุศิษย์

คนที่พระเยซูเจ้าทรงรักได้เห็นอุโมงค์ฝังศพว่างเปล่า (เทียบ ยน 

20:1-10) ถึงจะมีทหารยามเฝ้าอยู่ และได้มีการปิดผนึกทางเข้า

อุโมงค์เมื่อวันก่อน

 บัดนี้หินได้ถูกกลิ้งออกจากปากอุโมงค์ ผ้าป่านถูกวาง

อยู่ แต่ไม่มีพระศพข้างใน

 ตลอดเวลา 40 วันหลังจากนั้น พระเยซูทรงแสดงพระองค์ 

แก่อัครสาวกและพิสูจน์ด้วยวิธีการต่างๆ ว่าทรงพระชนม์อยู่ (กจ 

1:3) ทรงปรากฏพระวรกายโดยมิต้องอาศัยทางเข้า จะเป็นประตู

หรือหน้าต่างก็ดี สามารถรับประทานอาหาร ตรัสสนทนา หรือ

สัมผัสแตะต้องหรือให้ผู้อื่นจับสัมผัสพระองค์ ทรงปรากฏองค์ 

ในที่ต่างๆ ในเวลาเดียวกัน บนหนทางสู่เอมมาอูส ทรงแสดงองค์ 

ให้สานุศิษย์สองคนเห็น ทรงอธิบายสิ่งต่างๆ จนกระทั่งพวกเขา

เข้าใจ จากนั้นก็ทรงปรากฏองค์ในงานเลี้ยงศีลมหาสนิท (เทียบ ลก 

24:13-35) หลังจากนั้นทรงแสดงองค์แก่พี่น้องมากกว่าห้าร้อย 

คนในคราวเดียว (1 คร 15:6) พระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาตาม

ที่ได้ทรงสัญญา นี่เป็นหมายสำาคัญว่าถึงความตายจะได้เหยียบ

ย่างมาบนโลก บัดนี้ มนุษย์ทุกคนจะได้รับชีวิตนิรันดร์กลับคืนมา
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อีกครั้งในวาระสุดท้ายของโลก เพราะมนุษย์อีกผู้หนึ่งได้นบนอบ

ต่อพระเจ้า

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : พระเยซูเจ้าตรัสกับเรา ดังที่ได้ตรัส

กับสานุศิษย์ว่า “อย่าท้อแท้ เราชนะโลกแล้ว” (ยน 16:33)

บทภ�วน� : สิริมงคลจงมีแด่พระเยซูเจ้า ผู้กลับเป็นขึ้นมาเป็น

บุคคลแรกจากบรรดาผู้ตาย

 • ที่เรากล่าวว่าพระเยซูคริสตเจ้า

   ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากบรรดาผู้ตายนั้น

   หมายความว่าอะไร?

 - หมายความว่า หลังจากที่ได้สิ้นพระชนม์แล้ว 

   พระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาใหม่ 

   ทรงมีชีวิตใหม่ที่คงอยู่ตลอดนิรันดร์

   ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 • หลังจากที่ได้สิ้นพระชนม์แล้ว 

   พระองค์ทรงแสดงองค์ว่า

   ทรงพระชนม์อยู่อีกครั้งเมื่อไร?

 - ดังที่ได้ทรงสัญญาไว้ พระองค์ทรงแสดงองค์ว่า

   ทรงพระชนม์ใหม่ในวันอาทิตย์ปัสกา

ชวนคิด
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 • หลังจากที่ได้กลับเป็นขึ้นมา 

   พระเยซูเจ้าทรงแสดงองค์กับผู้ใด?

 - พระองค์ทรงแสดงองค์ให้ผู้หญิงใจศรัทธา 

   สาวก และสานุศิษย์ที่เอมมาอูส 

   รวมทั้งสานุศิษย์อีก 500 คน

   เห็นในเวลาเดียวกัน

 • เป็นเวลานานเท่าไรที่พระเยซูเจ้า

   ทรงแสดงพระองค์

   ให้เห็นว่ามีพระชนม์ใหม่?

 - หลังจากที่ได้กลับเป็นขึ้นมาแล้ว 

   พระองค์ทรงแสดงพระองค์ให้เห็นว่า

   มีพระชนม์ใหม่เป็นเวลา 40 วัน

 • พระองค์ตรัสให้กำาลังใจแก่เราอย่างไร?

 - พระองค์ตรัสแก่เราว่า “จงชื่นใจเถิด 

   เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว”
 

 • พระองค์ได้ทรงชนะโลกได้อย่างไร?

 - พระองค์ได้ทรงเอาชนะโลกด้วยการนบนอบ

   พระบิดาผู้ทรงปรารถนาให้ทุกคนมีความสุข

ชวนคิด
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พระเยซูเจ้าผู้กลับเป็นขึ้นมาได้เอาชนะ
ความตายและความชั่วทั้งมวล

 พระเยซูเจ้าทรงเลือกความตายแทนการทำาบาป ดังนั้น

พระองค์ได้ชัยชนะความตาย เพราะพระองค์ทรงรักพระบิดา

มากกว่าชีวิต การกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์เป็นหมายสำาคัญ

ว่า พระเยซูเจ้าบุตรของพระเจ้าซึ่งเป็นมนุษย์เช่นท่านทั้งหลาย มี

ความเข้มแข็งเกินกว่าจะยอมถูกล่อลวงให้หลงผิดเกินกว่าจะเป็น

เหยื่อของบาปและความตาย เข้มแข็งยิ่งกว่าซาตาน 

 พระเยซูเจ้าทรงรักพระบิดามากกว่าตนเอง และพระบิดา 

ผู้ทรงชีวิตตรัสกับพระองค์ว่า “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา”  

(มธ 3:17) “วันนี้เราให้กำาเนิดท่านแล้ว” (สดด 2:7) หากเราอยู่ใน

พระเยซูเจ้าผู้กลับเป็นขึ้นมา เราก็จะมีความเข้มแข็งเช่นเดียวกับ

พระองค์ “อย่าท้อแท้ เราชนะโลกแล้ว” (ยน 16:33) “พระเยซูเจ้า 

ทรงเป็นบุคคลแรกในบรรดาผู้ตายที่กลับคืนชีพ” “พระบุตรจะได้

เป็นบุตรคนแรกในบรรดาพี่น้องจำานวนมาก” (รม 8:29)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : ข้าแต่พระเยซูเจ้า ผู้เอาชนะความ 

ชั่วร้ายทั้งมวล 

บทภ�วน� : ขอพระองค์โปรดปลดปล่อยเราจากการเป็นทาส

ของปีศาจ
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 • อะไรเป็นหมายสำาคัญว่า 

   “พระเยซูเจ้าทรงเอาชนะ

   ความชั่วร้ายทั้งมวล”?

 - “พระเยซูเจ้าทรงเอาชนะ

   ความชั่วร้ายทั้งมวล” 

   ด้วยการเลือกที่จะตายแทนการทำาบาป

   ในการกระทำาดังกล่าว 

   พระองค์ทรงเอาชนะการล่อลวง 

   บาป ความทุกข์ทรมาน

   ความตายและซาตาน

ชวนคิด
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พระเยซูเจ้าทรงสถาปนาพระศาสนจักร
(มธ 16:13-20, มก 8:29, ลก 9:20, ยน 6:68-69)

 เวลาที่พระเยซูเจ้าและบรรดาอัครสาวกอยู่ เขตเมือง 

ซีซารียาแห่งฟิลิป เปโตรทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระองค์ทรงเป็น 

พระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์อยู่” และพระองค์ 

ตรัสตอบว่า “ท่านคือเปโตร หมายถึง ศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้ง 

พระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้ 

เรามอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดิน 

จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วย ทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ ก็จะแก้ใน

สวรรค์ด้วย” (เทียบ มธ 16:13-20)

 ดั่งนี้พระเยซูเจ้าได้ทรงสถาปนาพระศาสนจักรของ

พระองค์ไว้ พระองค์ตรัสแก่เปโตรอีกว่า “ซาตานได้ขอและ

พระเจ้าทรงอนุญาตให้ซาตานทดสอบท่านทั้งหลายเหมือนฝัด

ข้าวสาลี” ทรงกล่าวเสริมต่อไปด้วยว่า “แต่เราอธิษฐานอ้อนวอน

เพื่อท่าน ให้ความเชื่อของท่านม่ันคงตลอดไป และเมื่อท่าน 

กลับใจแล้ว จงช่วยค้ำาจุนพี่น้องของท่านเถิด” (เทียบ ลก 22:31-

32) 

 แต่ระหว่างมหาทรมานของพระเยซูเจ้า เปโตรอ่อนแอลง 

และปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้ง ฉะนั้นหลังจากการกลับเป็นขึ้น

มา พระเยซูเจ้าจึงตรัสถามเปโตรถึงสามครั้งว่า “เปโตร ท่านรักเรา

ไหม” แต่ละหน เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์ทรงทราบว่า ข้าพเจ้า

รักพระองค์” และทั้งสามครั้ง พระองค์ตรัสย้ำาให้เปโตรดูแล 
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เลี้ยงลูกแกะของพระองค์ (เทียบ ยน 21:15-17) ด้วยเหตุนี้ เปโตร 

จึงได้เป็นพระสันตะปาปาองค์แรก

 จากนั้นพระเยซูเจ้าทรงมอบอำานาจให้แก่สาวกคนอื่นๆ  

พระองค์ทรงเป่าลมเหนือเขาท้ังหลายตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้า

เถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการ

อภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับ

การอภัยด้วย” (ยน 20:22-23)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : เมื่อพระองค์ได้ทรงกระทำาภารกิจ

ของพระบิดาในโลกมนุษย์เรียบร้อยแล้ว ตรัสสัญญาว่าจะทรง

ค้ำาจุนพระศาสนจักรของพระองค์ และจะทรงส่งพระจิตเจ้ามา

ประทับอยู่กับเราจากนั้นทรงส่งสาวกของพระองค์ไปแพร่ธรรม 

และไปสร้างพระศาสนจักรในโลก

บทภ�วน� : พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบดีว่าข้าพเจ้ารัก

พระองค์ไม่ยิ่งหย่อนกว่าท่านนักบุญเปโตร ขอทรงพระกรุณาส่ง

ข้าพเจ้าไปแพร่ธรรมด้วยเถิด
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 • ในการสถาปนาพระศาสนจักร 

   พระเยซูเจ้าทรงมีพระดำารัสว่าอะไร?

 - พระองค์ตรัสแก่เปโตรว่า 

  “ท่านคือศิลา และบนศิลานี้

   เราจะสร้างพระศาสนจักรของเราไว้”

 • หลังจากกลับเป็นขึ้นมา 

   พระองค์ตรัสย้ำากับเปโตรว่าอย่างไร?

 - พระองค์ทรงถามเปโตรว่า “ท่านรักเราไหม” 

   เปโตรทูลตอบว่า 

   “พระองค์ทรงทราบดีว่า ข้าพระองค์รักพระองค์” 

   พระองค์จึงทรงย้ำาให้เปโตร 

   “ดูแลเลี้ยงฝูงแกะของเรา”

ชวนคิด
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จงไปประกาศข่าวดี
ทั่วทุกแห่งหนจนสุดปลายแผ่นดิน

 ในวาระสุดท้ายก่อนที่จะเสด็จสู่สวรรค์ พระเยซูเจ้าทรง

ส่งบรรดาอัครสาวกไปประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทุกชาติทุกภาษา 

ทั่วโลก

 - พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกดังที่พระบิดาได้ส่งพระองค์ 

เองมาในโลก “พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลาย

ไปฉันนั้น” (ยน 20:21) “พระเจ้าทรงมอบอำานาจอาชญาสิทธิ์

ทั้งหมดในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่เรา เพราะฉะนั้น ท่าน 

ทั้งหลาย จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา” (มธ 28: 

18-19)

 - ให้เป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดที่ได้เห็นได้ฟังมา “เริ่ม

ตั้งแต่พิธีล้างของยอห์นจนถึงวันที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้น” 

(กจ 1:22)

 - ให้ประกาศว่าพระเยซูเจ้าทรงชนะความตายและความ

ทุกข์โดยการกลับคืนพระชนม์

 - ให้ไปสั่งสอนนานาชาติให้เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า ผู้ที่

เชื่อก็จะได้รอดพ้น

 - ให้ทำาพิธีล้างบาป เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร 

และพระจิต

 - พระเยซูเจ้าทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลายตรัสว่า “จงรับ

พระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้น
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ก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้น

ก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย”

 - พระเยซูเจ้าทรงบอกเรื่องการถูกเบียดเบียน แต่พระองค์

จะอยู่กับสาวก ช่วยเหลือพวกเขาทุกเวลาจนถึงวาระสุดท้าย

 - พระเยซูเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าจะทรงส่งพระจิตแนะนำา

และพูดจาแทนท่าน

 - พระเยซูเจ้าทรงสัญญาอีกว่า พวกท่านจะทำาอัศจรรย์ 

ดังที่พระองค์ทรงเคยกระทำา จะขับไล่ปีศาจในนามของพระองค์ 

จะพูดภาษาใหม่ จะจับงูได้ ดื่มยาพิษโดยไม่ได้รับอันตราย จะปก

มือเหนือคนเจ็บ คนเจ็บเหล่านั้นจะหายจากโรคภัย

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “พระคริสตเจ้าจะทรงครองราชย์

ตลอดนิรันดร” (เทียบ วว 11:15)

บทภ�วน� : “อาแมน ข้าแต่พระเยซูเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า เชิญ

เสด็จมาเถิด” (วว 22:20)
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 • ก่อนที่จะเสด็จขึ้นสวรรค์ 

   พระเยซูเจ้าทรงสั่งบรรดาอัครสาวกว่าอย่างไร?

 - พระองค์ทรงสั่งบรรดาอัครสาวก

   ไปประกาศพระวรสารทั่วโลกในนามของพระองค์

 • พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าอย่างไรแก่สาวก?

 - พระองค์ทรงสัญญาว่าจะอยู่กับสาวกตลอดไป

   จนถึงวันสิ้นพิภพ

 • พระเยซูเจ้าทรงส่งใครมาเป็นผู้ช่วยอัครสาวก?

 - พระองค์จะทรงส่งพระจิตเจ้ามาเป็นผู้ช่วย 

   ผู้นำา ผู้ดลใจและผู้พูดแทนอัครสาวก

ชวนคิด
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การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้า
(มก 16:19, ลก 24:50-51, กจ 1:9-11)

 หลังจากท่ีได้ทรงปฏิบัติภารกิจของพระบิดาบนโลก

เรียบร้อยแล้ว “ทรงยกพระหัตถ์ข้ึนอวยพระพร และขณะที่ทรง

อวยพระพรนั้น พระองค์ทรงแยกไปจากเขา และทรงถูกนำาข้ึนสู่ 

สวรรค์” (ลก 24:50-51) “ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า” 

(เทียบ มก 16:19) “เขายังคงจ้องมองท้องฟ้าขณะที่พระองค์ทรง 

จากไป ทันใดนั้นมีชายสองคนสวมเสื้อขาวปรากฏกับเขา กล่าวว่า 

‘ชาวกาลิลีเอ๋ย ท่านทั้งหลายยืนแหงนมองท้องฟ้าอยู่ทำาไม  

พระเยซูเจ้าพระองค์นี้ที่เสด็จขึ้นสู่สวรรค์จะเสด็จกลับมาเช่นเดียว

กับท่ีท่านท้ังหลายเห็นพระองค์ทรงจากไปสู่สวรรค์’” (กจ 1:10-11)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “อีกไม่นาน ท่านทั้งหลายจะไม่เห็น

เรา และต่อไปไม่นาน ท่านจะเห็นเราอีก” (ยน 16:16)

บทภ�วน� : เชิญเสด็จกลับมาเถิด พระเยซูเจ้าข้า เชิญเสด็จมาให้ 

เรายลพระสิริมงคลของพระองค์
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 • ภายหลังจากที่ได้ทรงปฏิบัติภารกิจ

   เรียบร้อยแล้ว พระเยซูเจ้าทรงกระทำาอะไร?

 - ภายหลังจากที่ได้ทรงปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยแล้ว

   พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์

 • ที่ว่า “พระองค์ประทับเบื้องขวา

   ของพระบิดา” หมายความว่าอะไร?

 - หมายความว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

   เยี่ยงพระบิดา เสมอด้วยพระบิดา และเป็นพระเจ้า

   หนึ่งเดียวกับพระบิดา แต่ต่างพระบุคคล

ชวนคิด
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บทที่ 4

มนุษย์มีส่วนในพระเจ้�

เข้�ร่วมชีวิตกับพระเจ้�

ในพระศ�สนจักรของพระองค์
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ศิษย์ของพระเยซูเจ้า
ไม่เข้าใจการไถ่กู้มนุษยชาติ

 ต้ังแต่วันแรกท่ีศิษย์ของพระเยซูเจ้าได้ติดตามพระองค์

จนถึงวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์เวลากลางคืน พวกเขาไม่ได้เข้าใจ

ภารกิจของพระองค์ หวังว่าพระองค์จะมีชัยชนะศัตรูและนำาศิษย์ 

ของพระองค์ไปตีเอาโลกได้ เขาคิดว่าพระผู้ไถ่ต้องเป็นผู้พิชิต 

ที่ยิ่งใหญ่ พวกเขาได้ยินพระเยซูเจ้าทำานายถึงสามครั้งว่า พระองค์

ต้องตายและกลับคืนชีพ 

 สาวกสามองค์ได้เห็นพระเยซูเจ้าปรากฏพระวรกายบน

ภูเขา อย่างไรก็ดี พวกเขาไม่เข้าใจว่า “พระคริสตเจ้าจำาเป็นต้อง

ทนทุกข์ทรมานและกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย” การที่ 

พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม ทรงถูกประหารและสิ้นพระชนม์บน 

ไม้กางเขนได้นำาความผิดหวังอย่างใหญ่หลวงมาสู่พวกเขา แต่

เมื่อพวกเขาได้เห็นพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ พวกเขา 

รู้สึกบรรเทาใจ เชื่อในพระองค์อีก และมีความหวังใหม่ แต่อย่างไร

ก็ดี พวกเขายังไม่เข้าใจแผนการของพระองค์ 

 ในวันที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ สาวกบางคนทูล

ถามพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า พระองค์จะทรงสถาปนาอาณาจักร

อิสราเอลอีกครั้งหนึ่งในเวลานี้หรือ” (กจ1:6)  พระองค์ตรัสตอบว่า 

“ไม่ใช่ธุระของท่านที่จะรู้วันเวลาที่พระบิดาทรงกำาหนดไว้โดย

อำานาจของพระองค์ แต่พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน และ
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ท่านจะรับอานุภาพเพื่อจะเป็นพยานถึงเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่ว

แคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดิน” (กจ 1:7-8) 

 พระบิดาทรงส่งพระจิตเจ้ามาส่องแสงให้สาวกเข้าใจ

แผนการแห่งความรอดของพระเจ้าและรับการไถ่กู้มนุษย์

โดยความตายและการกลับคืนชีพของพระผู้ไถ่เยซูคริสตเจ้า  

พระผู้ช่วยให้รอดต้องช่วยให้เรารอดพ้นจากความตายโดยยอม

ตายและถวายความตายนั้นเป็นค่าไถ่พวกเรา

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “บัดนี้ เรากำาลังจะส่งพระผู้ที่พระบิดา

ทรงสัญญาไว้มาเหนือท่านทั้งหลาย” 

บทภ�วน� : ข้าแต่พระจิตเจ้า โปรดเสด็จลงมา พระจิตเจ้าผู้

ศักดิ์สิทธิ์ พระจิตเจ้าผู้ส่องสว่าง พระจิตเจ้าผู้ทรงชีวิต พระเจ้าข้า

 • บรรดาสาวกรอคอยพระผู้ไถ่อิสราเอลแบบใด?

 - บรรดาสาวกรอคอยพระผู้ไถ่ที่จะชัยชนะโลกจักรวรรดิ

         • พระเยซูเจ้าทรงสัญญาอะไรไว้

   ก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์?

         - พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าจะส่งพระผู้ช่วยองค์ใหม่

         • ท่านเชื่อในพระผู้ไถ่มนุษย์องค์ไหน?

 - ข้าพเจ้าเชื่อในพระผู้ไถ่มนุษยชาติเยซูเจ้าที่ได้ตาย 

   ได้กลับคืนชีพและเสด็จสู่สวรรค์แล้ว

ชวนคิด
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วันเปนเตกอสเต  
พระจิตเจ้าเสด็จลงมาสถิตกับอัครสาวก

(กจ 2:1-13)

 หลังจากพระเยซูเจ้าได้เสด็จข้ึนสู่สวรรค์ ศิษย์ของพระองค์

ได้เข้าไปในห้องชั้นบนพร้อมกับพระนางมารีย์ พวกท่านได้

เลือกมัทธีอัสเป็นอัครสาวกแทนยูดาส เพื่อให้บรรดาอัครสาวกมี

ครบ 12 องค์เมื่อพระจิตเจ้าเสด็จลงมา และแล้วบรรดาศิษย์ของ

พระองค์ร่วมจิตใจภาวนา รอคอยพระผู้ช่วยเหลือที่พระองค์ทรง

สัญญาไว้แล้ว 

 วันที่ 10 วันเปนเตกอสเต “บรรดาศิษย์ทุกคนมาชุมนุม

ในสถานที่เดียวกัน ทันใดนั้นมีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมพัด

แรงกล้า ทุกคนที่อยู่ในบ้านได้ยิน เขาเห็นเปลวไฟลักษณะเหมือน

ลิ้นแยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่ละคน ทุกคนได้รับพระจิตเจ้า 

เต็มเปี่ยม และเริ่มพูดภาษาอื่นๆ  ตามที่พระจิตเจ้าประทานให้พูด” 

(กจ 2:1-4)

 วันนั้นพระจิตเจ้าได้เริ่มสวมทับพระศาสนจักร โดยโปรด

พระพรพิเศษแก่ศิษย์ของพระองค์ตามที่เห็นสมควร ตามคำามั่น

สัญญาของพระเยซูเจ้า วันนั้นผลร้ายท่ีเกิดมาจากบาปกำาเนิด

และตามที่เขียนไว้ในเรื่องหอบาเบลก็ถูกลบล้าง

วันนั้นศิษย์ของพระเยซูเจ้าได้รับพระพรพิเศษที่สูงกว่า

วิสัยของเขา เพื่อประโยชน์ของพระศาสนจักรที่เพิ่งเกิดมา
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 - พวกท่านรวบรวมมนุษยชาติใหม่ที่พระเยซูเจ้าได้ไถ่กู้

แล้ว คือพระศาสนจักรซึ่งเป็นพระวรกายของพระองค์

 - พวกท่านได้เข้าใจพระวรสารของพระเยซูเจ้าที่ได้ 

สิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนม์เพื่อไถ่กู้มนุษยชาติ

 - พวกท่านได้รับพระพรแห่งพละกำาลัง กล้าประกาศความ 

จริงต่อหน้าฆาตกรของพระเยซูเจ้า

 - พวกท่านได้สรรเสริญพระเจ้าเป็นเสียงเดียวกับของ 

พระจิตท่ีสรรเสริญพระเจ้าโดยอาศัยเสียงของศิษย์ของพระองค์

 - ผู้ฟังได้ยินพระวรสารตามภาษาของตน ทั้งที่เป็นคน

ต่างชาติต่างภาษา

 - พอท่านเริ่มทำาภารกิจของพระเยซูเจ้าตามที่พระองค์

ทรงเคยกระทำาเวลาพระองค์อยู่บนแผ่นดิน ท่านประกาศพระ- 

วรสารด้วยใจกล้าหาญ ทำาสิ่งมหัศจรรย์ เป็นพยานของพระองค์

ต่อหน้าสภาซันเฮดรินจนยอมตายเหมือนพระอาจารย์เจ้า

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : สเทเฟนเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า เพ่งมอง 

ท้องฟ้า มองเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า และเห็นพระเยซูเจ้า 

ทรงยืนอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า จึงพูดว่า “ดูซิ ข้าพเจ้าเห็น ท้องฟ้า 

เปดิออก และเหน็บตุรแหง่มนษุย์ทรงยืนอยู่เบือ้งขวาของพระเจา้” 

(กจ 7:55-56)

บทภ�วน� :  เชิญเสด็จมา ข้าแต่พระจิตเจ้า
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 • ศิษย์ของพระเยซูเจ้าได้ทำาอะไร

   หลังจากการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์?

 - ศิษย์ของพระองค์ได้ร่วมจิตใจอธิษฐานภาวนาเพื่อ

   ให้จำานวนบรรดาอัครสาวกครบบริบูรณ์

   ร่วมเสียงเดียวกันภาวนาขอพระจิตเจ้าเสด็จมา

 • พระจิตเจ้าทรงทำาอะไรในวันเปนเตกอสเต?

 - วันเปนเตกอสเต พระจิตเจ้าเสด็จลงมา

   เหนือบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้า เป็นเปลวไฟ

   ลักษณะเหมือนลิ้นไฟ และได้โปรดพระพรพิเศษ

   แก่พวกท่านพอสมควรที่จะจัดสร้างพระศาสนจักร

ชวนคิด
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พระนางพรหมจารีมารีย์
พระมารดาของพระศาสนจักร

 พระเจ้าทรงเลือกสรรพระนางพรหมจารีมารีย์ และได้

โปรดให้พระนางเต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทานตั้งแต่ปฏิสนธิ ไม่มี

บาปกำาเนิด วันที่พระนางตอบสนองพระองค์รับเป็นพระมารดา

ของพระเยซูเจ้า พระนางก็รับพระพรเป็นพระมารดาของพระเจ้า  

วันนั้นพระนางถวายพรหมจรรย์แด่พระเจ้าโดยความรัก 

อันใหญ่หลวงตามรูปแบบของลูกที่จะทรงบังเกิดมา เพื่อรับใช้

พระผู้ไถ่พระเยซูเจ้าตลอดชีวิต 

 เมื่อพระนางสิ้นชีวิต พระเจ้าโปรดให้พระนางกลับคืนชีพ 

เข้าสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ เพราะว่าพระนางไม่มีบาปกำาเนิด

และไม่ได้ทำาบาปส่วนตัว พระนางผู้เป็นแม่ของพระเยซูเจ้าผู้เป็น

ศีรษะของพระศาสนจักร ก็เป็นพระมารดาของเราและแม่ของ

พระศาสนจักร ทั้งเป็นรูปแบบของพระศาสนจักรและสมาชิกของ

พระศาสนจักร พระนางไม่มีบาปฉันใดพระศาสนจักรก็ไม่มีบาป

ฉันนั้น ถึงแม้ว่าสมาชิกเป็นคนบาป

 ดังนั้นคริสตชนต้องพยายามหลีกเลี่ยงบาปเป็นคน

บริสุทธิ์เหมือนกับพระเยซูเจ้าและแม่ของพระองค์ เราเรียก

พระนางมารีย์เป็เอวาใหม่ที่ช่วยโลกให้พ้นจากบาป พร้อมกับลูก 

ของพระนางคือพระเยซูเจ้าผู้เป็นอาดัมใหม่ พระนางสถิตเบ้ือง

ขวาพระบิดาพร้อมกับพระเยซูเจ้าลูกของพระนางและพระบุตร 
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ของพระบิดา พระนางก็เป็นคนกลางระหว่างพระเยซูเจ้าและ

มนุษย์ คำาภาวนาของเราผ่านทางพระนางไปถึงพระเยซูเจ้า และ

พระพรที่พระเยซูเจ้าโปรดแก่เราก็ผ่านทางพระนางมาถึงเรา ดังที่ 

ได้เป็น ณ เมืองคานา เพราะว่าความรักซึ่งกันและกันของพระเจ้า 

และพระนางใหญ่ย่ิงจนถึงพระเจ้าและพระนางทำาตามน้ำาพระทัย

ซึ่งกันและกัน

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : พระมารดากล่าวว่า “เขาบอกให้ท่าน

ทำาอะไร ก็จงทำาเถิด” (ยน 2:5)

บทภ�วน� :  สันตะมารีย์พระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูก

ทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน

 • ทำาไมพระนางมารีย์เป็นพระมารดา

   ของพระศาสนจักร?

 - พระนางมารีย์เป็นพระมารดาของพระเยซูเจ้า 

   ผู้เป็นพระผู้ไถ่และศีรษะของพระศาสนจักร

 • ทำาไมพระนางเป็นตัวอย่างของพระศาสนจักร?

 - พระนางเป็นตัวอย่างของพระศาสนจักร 

   เพราะพระศาสนจักรบังเกิดลูกๆ แด่พระเจ้า 

   ดังที่พระนางได้บังเกิดพระเยซูเจ้า 

   พระบุตรของพระเจ้าทรงเป็นมนุษย์

ชวนคิด
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ศีลศักดิ์สิทธิ์ – 
สัญญาณหมายของพระเจ้า

 แต่ไหนแต่ไรมา พระเจ้าทรงใช้สัญญาณหมายต่างๆ ตรัส

กับเรา สัญญาณหมายท่ีพระองค์ทรงใช้มีความหมายมากกว่า

ที่มนุษย์ใช้ สัญญาณหมายของพระเจ้าช้ีชัด และการณ์ก็เป็นไป

ตามนั้น

 ในสมัยของโนอาห์ รุ้งคือสัญญาณหมายของพันธสัญญา

ที่พระเจ้าทรงทำากับมนุษย์

 ภัยพิบัติสิบประการที่เกิดขึ้นในอียิปต์ เป็นสัญญาณหมาย 

ที่มนุษย์ได้รับ

 การไถ่กู้อิสราเอลให้พ้นสภาพของทาส ได้รับความเป็นไท 

และเป็นประชากรของพระเจ้า

 อัศจรรย์ของพระเยซูเจ้าล้วนเป็นสัญญาณหมายของการ

ไถ่กู้โลกของพระองค์ท่าน

 พระเยซู เจ้า เองผู้สิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพเป็น

สัญญาณหมายของความรอด และเป็นหมายสำาคัญของการไถ่กู้

โลกที่กำาลังดำาเนินอยู่

 พระองค์ทรงตั้งสัญญาณหมายพิเศษจำาเพาะ เช่นเดียวกับ 

อัศจรรย์ต่างๆ ที่พระองค์ทรงกระทำาเพื่อเรา เพื่อให้เราเห็นพระ- 

หรรษทานของพระเจ้าที่ทรงประทานให้แก่เรา หากเรามีความเชื่อ 

เราก็จะได้รับพระหรรษทานจากพระเจ้า
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 เราเรียกสัญญาณหมายพิเศษของพระเยซูเจ้าว่าศีล

ศักดิ์สิทธิ์ ศีลศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ให้ชีวิต กระทั่งชีวิตของพระแก่เรา

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “บรรดาศิษย์ก็แยกย้ายกันออกไป

เทศนาสัง่สอนทัว่ทกุแหง่หน องค์พระผูเ้ปน็เจา้ทรงทำางานร่วมกบั 

เขา และทรงรับรองคำาส่ังสอนโดยอัศจรรย์ท่ีติดตามมา” (มก 16:20)

บทภ�วน� :  ข้าพเจ้าเชื่อในพระองค์ พระเจ้าข้า ขอโปรดทวีความ 

เชื่อของข้าพเจ้าให้มากยิ่งขึ้น

 • ศีลศักดิ์สิทธิ์คืออะไร?

 - ศีลศักดิ์สิทธิ์คือหมายสำาคัญที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง

   พระเยซูเจ้าทรงสถาปนาขึ้น เป็นหมายสำาคัญ

   ที่ชี้ให้เราเห็นพระหรรษทานที่พระเยซูเจ้า

   ทรงประทานให้แก่เราในเวลานั้น

 • เหตุใดเราจึงรับศีลศักดิ์สิทธิ์?

 - เรารับศีลศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าศีลศักดิ์สิทธิ์

   เป็นสัญญาณหมายถึงความรัก

   ของพระเยซูที่มีต่อเรา

ชวนคิด
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พระคริสตเจ้า – ศีลศักดิ์สิทธิ์แรก

 พระเยซูคริสตเจ้าทรงเผยแสดงให้เราเห็นองค์พระเจ้า 

และมนุษย์ที่รวบรวมในพระบุคคลเดียว ทั้งนี้เป็นไปตามพระ- 

ประสงค์ของพระบิดา ผู้ทรงสร้างเรามาเพ่ือการนี้โดยเฉพาะ

เพราะว่า พระเยซูเจ้าเองทรงเป็นทั้งมนุษย์และพระเจ้า “บุตรแห่ง 

มนุษย์ประทับ ณ เบ้ืองขวาของพระผู้ทรงอานุภาพ” (มธ 26:64) 

มนุษย์ทุกคนจึงสามารถเข้าร่วมชีวิตกับพระเจ้าในพระเยซูเจ้า 

และเนื่องจากเรามีส่วนร่วมชีวิตของพระองค์ในพระเยซูเจ้า 

มนุษย์ทุกคนจึงมีส่วนในชีวิตพระเจ้า พระเยซูคริสตเจ้าทรง

เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แรกท่ีรวบรวมมนุษย์ทุกคนไว้ในพระเจ้าตาม

แผนการเดิมของพระเจ้า

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “พระเจ้าทรงเรียกท่านทั้งหลายให้รวม 

เป็นกายเดียวกันก็เพื่อจะได้บรรลุถึงสันติสุข” (คส 3:15)

บทภ�วน� : “สิริมงคลแด่พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ทรงเป็น

บุคคลแรกในบรรดาผู้ตายที่กลับคืนชีพ” (เทียบ คส 1:18)

 • เหตุใดจึงกล่าวว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แรก?

 - พระเยซูเจ้าทรงเป็นศีลแรก เพราะพระองค์ได้ทรง

   เผยแสดงให้เราเห็นพระเจ้า และทรงเป็นพระเจ้า

   ที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อว่าในพระองค์ 

   มนุษย์ทุกคนจะได้มีส่วนในชีวิตของพระเจ้า

ชวนคิด
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พระศาสนจักร
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พระศาสนจักร – เครื่องหมาย
และหนทางความรอดพ้นในพระเยซูเจ้า

 ภายหลั ง จ าก ท่ีพระ เย ซู เ จ้ า ไ ด้ เ สด็ จขึ้ นสู่ ส ว ร รค์   

พระศาสนจักรได้เป็นเครื่องหมายและหนทางของความรอดพ้น

ในพระเยซูเจ้าสำาหรับมนุษยชาติในทุกยุคทุกสมัย 

 พระศาสนจักรที่พระเยซูเจ้าทรงสถาปนาไว้ในโลก เกิดมา 

จากน้ำาและพระโลหิตที่หลั่งจากพระหฤทัยของพระองค์ คราเมื่อ

ทรงถูกแทงด้วยหอก (เทียบ ยน 19:34)

 พระศาสนจักรถือกำาเนิดจากพระจิตเจ้าในวันเปนเต- 

กอสเต เป็นเครื่องหมายและหนทางความรอดพ้นของมนุษยชาติ

ทั้งมวลในพระคริสตเจ้า เป็นเครื่องหมายสำาคัญว่าพระเยซูเจ้า

ทรงไถ่กู้โลกปัจจุบัน 

 พระศาสนจักรนำาพระเยซูเจ้ามาประทับอยู่ท่ามกลาง

เรา และนำาเราทุกคนมาอยู่ในพระองค์ กิจกรรมทุกชนิดของ 

พระศาสนจักรจะชี้บอกหรือนำาความรอดพ้นมาให้แก่มวลมนุษย์

 พระศาสนจักรรวบรวมมนุษย์ไว้กับพระเจ้าในองค์ 

พระเยซูเจ้า และรวบรวมมนุษยชาติให้เป็นหนึ่งเดียวในพระองค์

ขอ้คว�มจ�กพระคมัภรี ์: “บา้นของพระเจา้ นัน่คอืในพระศาสน- 

จักรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” (1ทธ 3:15)

บทภ�วน� : ข้าพเจ้าเช่ือในพระศาสนจักรของพระองค์ พระเจ้าข้า 

ข้าพเจ้าเชื่อในพระองค์
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 • พระศาสนจักรเป็นเครื่องหมาย

   และหนทางความรอดพ้น

   ในพระคริสตเจ้าได้อย่างไร?

 - พระศาสนจักรเป็นเครื่องหมาย

   และหนทางความรอดพ้นในพระคริสตเจ้า 

   โดยที่พระองค์ทรงยกระดับมนุษย์ 

   และรวบรวมมนุษย์ไว้ในพระเจ้า 

   โดยทางพระศาสนจักร

   และในพระศาสนจักรของพระองค์

ชวนคิด
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พระศาสนจักร – ประชากรของพระเจ้า

 พระบิดาของเรามีพระประสงค์จะรวบรวมมนุษยชาติ

ที่กระจัดกระจายบนพื้นโลก ตั้งแต่สมัยของหอบาเบลเป็น

ประชากรหนึ่งเดียว ชาวยิวเป็นชนกลุ่มแรกที่พระองค์ทรงเลือก

ให้เป็นประชากรรุ่นแรกของพระองค์ ประชากรตามพันธสัญญา

เดิมพระองค์ตรัสผ่านประกาศกของพระองค์ว่า “เราจะเป็น

พระเจ้าของเจ้า และเจ้าจะเป็นประชากรของเรา” (ยรม 7:23) พระ- 

ผู้ไถ่ของมนุษยชาติก็สืบเชื้อสายมาจากประชากรกลุ่มนี้ของ

พระเจ้า

 พระเยซู บุตรพระเจ้าที่ถือกำาเนิดจากพระนางพรหมจารี 

มารีย์ คือพระผู้ไถ่ที่พระเจ้าได้ทรงสัญญา ทรงเป็นลูกหลานของ 

ชาวยิว อาศัยความตายและการกลับคืนชีพของพระองค์ พระ- 

เยซูเจ้าทรง “สร้างพันธสัญญาใหม่ ด้วยพระโลหิตของพระองค์” 

(1คร 11:25-27) พระองค์ทรงทำาให้มนุษยชาติทั้งมวลต่างล้วน

เป็นประชากรของพระเจ้าทั้งสิ้น เราทุกคนจึงเป็นประชากรใหม่

ของพระเจ้า ประชากรตามพันธสัญญาใหม่ ผู้เป็นลูกหลานของ 

พระบิดาเจ้า ประชากรใหม่นี้คือพระศาสนจักร และประชากรใหม่ 

นี้เสวยสุขนิรันดรในสวรรค์ เราทุกคนล้วนมีส่วนในบรมสุขนี้ 

บรรดาพี่น้องของเราที่ได้สิ้นชีวิตไป หากความรักของพวกเขายัง

บกพร่องอยู่ ก็จะได้รับการชำาระให้บริสุทธิ์ในไฟชำาระ ประชากร

ทั้งมวล ในทุกกาลเวลาและสถานท่ี ต่างร้องสรรเสริญพระสิริ- 

มงคลของพระเจ้า
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ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ในอดีตท่านมิได้เป็นประชากร แต่

บัดนี้ท่านเป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว” (1ปต 2:10)

บทภ�วน� : เราขอโมทนาพระคุณพระองค์พระเจ้าข้า ที่ทรง 

พระกรุณาให้เราทั้งหลายเป็นประชากรที่รักยิ่งของพระองค์

 • ใครคือประชากรของพระเจ้า?

 - มนุษยชาติที่ได้รับการไถ่กู้จากพระเยซูเจ้า

   คือเหล่าประชากรของพระเจ้า

 • ประชากรทั้งสองของพระเจ้า

   หมายความว่าอะไร?

 - ประชากรทั้งสองของพระเจ้า

   คือประชากรตามพันธสัญญาเดิม

   และประชากรของพระองค์ตามพันธสัญญาใหม่

 • ใครคือประชากรของพระเจ้า

   ตามพันธสัญญาใหม่?

 - มนุษย์ทุกคนในโลก ในสวรรค์ 

   และในไฟชำาระที่เชื่อในพระเยซูเจ้า

ชวนคิด
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บทบาทของคริสตชน
ในพระศาสนจักร

 ในประชากรของพระเจ้า มนุษย์ทุกคน และกลุ่มทุกกลุ่ม 

ต่างล้วนมีบทบาทตามแต่น้ำาพระทัยของพระบิดาของพระเยซู- 

คริสตเจ้า ทั้งนี้ เพื่อพวกเขาจะได้เติบโตและเจริญชีวิตตาม 

พระประสงค์ของพระเจ้า พระองค์ทรงปรารถนาความสนิท

สัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ โดยมอบตัวให้แก่กันและกัน

และนี่คือความสุขเดียวที่เที่ยงแท้

 ประชากรของพระเจ้า หรือที่เรียกกันว่า “ฆราวาส” ได้แปร 

สภาพมนุษยชาติและโลกจักรวาลให้เป็นไปตามจิตตารมณ์ของ

พระเป็นเจ้า พร้อมกับพระเยซูเจ้า พวกเขามอบตนและโลกของ

เขาไว้ในพระหัตถ์พระบิดา พวกเขาสรรเสริญพระคุณนานา- 

ประการของพระเจ้า ดังนั้น ฆราวาสมีส่วนในสังฆภาพของ 

พระเยซูเจ้า

 ในบรรดาประชากรของพระเจ้า พระศาสนจักรได้เลือก

ผู้รับใช้ประชากร เช่นเดียวกับท่ีพระเยซูทรงเลือกสาวกของ

พระองค์ และสาวกของพระองค์ได้เลือกศิษย์คนอื่นๆ เราเรียก

ผู้รับใช้ประชากรของพระเจ้าว่า ศาสนบริกร บุคคลเหล่านี้คือ 

พระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ์ และสังฆานุกร พวกเขา

รวบรวมคริสตชนทุกคน สั่งสอนพระวาจาของพระเจ้า อภิบาล

ให้คริสตชนมีชีวิตเย่ียงพระเยซูเจ้า และถวายเราทุกๆ คนแด่ 

พระบิดาเจ้า ในพระศาสนจักรอันเป็นประชากรของพระเจ้า เรายัง 
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มีพยานบุคคลยืนยันถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าอีกกลุ่มหน่ึง  

เขาเหล่านั้นคือ กลุ่มนักบวชชายและหญิงซึ่งได้ถวายตนแด่

พระเจ้าอย่างสิ้นเชิง เขาเหล่านั้นเป็นพยานว่า พระอาณาจักรของ

พระเจ้า “อยู่ท่ามกลางเรา” 

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “พระองค์ได้ทรงโปรดให้เขาเหล่านั้น 

เป็นสมณราชตระกูลสำาหรับพระเจ้าของเรา เขาจะครองราชย์

เหนือแผ่นดิน” (เทียบ วว 5:10)

บทภ�วน� : พระองค์ทรงประสงค์ให้ข้าพเจ้าทำาอะไร ขอทรง

โปรดเผยแสดงพระประสงค์ของพระองค์ด้วยเถิด พระเจ้าข้า
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 • เราอาจแยกคริสตชนได้เป็นสามกลุ่ม
   ตามบทบาทที่เขามีในประชากรของพระเจ้า
   ใครคือคริสตชนสามกลุ่มนี้?
 - เราอาจแยกคริสตชนได้เป็นสามกลุ่ม
   ตามบทบาทที่เขามีในประชากรของพระเจ้า 
   ได้แก่ ฆราวาส สมณสงฆ์ และนักบวช

 • ฆราวาสมีบทบาทอะไรบ้าง?
 - ฆราวาสมีหน้าที่แปรสภาพโลก
   ให้เป็นไปตามน้ำาพระทัยของพระเจ้า 
   เพื่อให้มนุษย์ดำาเนินชีวิตอย่างดีในโลก 
   และเพื่อมอบถวายโลกนี้แด่พระองค์

 • อะไรคือเหตุผลของการมอบถวายโลก?
 - ความสุขของมนุษย์และพระเจ้า
   คือเหตุผลที่มนุษย์มอบถวายโลกแด่พระเจ้า

 • สมณสงฆ์มีบทบาทอะไร?
 - สมณสงฆ์รวบรวมคริสตชนทุกคน 
   สั่งสอนพระวาจาของพระเจ้า 
   อภิบาลให้คริสตชนมีชีวิตเยี่ยงพระเยซูเจ้า 
   และถวายพวกเขาแด่พระบิดาเจ้า

 • นักบวชมีบทบาทอะไร?
 - นักบวชถวายตนแด่พระเจ้าอย่างสิ้นเชิง 
   เป็นพยานว่าพระอาณาจักร

   ของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเรา

ชวนคิด
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พระศาสนจักร – พระกายศักดิ์สิทธิ์
ของพระคริสตเจ้า

 พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาของเรา มีพระบุตรแต่องค์

เดียวคือพระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวลง

มาเพื่อรวบรวมมนุษยชาติไว้ในพระองค์ นักบุญเปาโลอธิบายว่า 

“พระคริสตเจ้าทรงเป็นศีรษะของร่างกายคือพระศาสนจักร” 

(เทียบ คส 1:18) “ท่านทั้งหลายเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า 

แต่ละคนต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้น” (1คร 12:27)

 ชีวิตของพระองค์ผู้เป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์คือชีวิตของ

เราในพระองค์ เราแต่ละคนมีชีวิตเพื่อผู้อื่น

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “เดชะพระจิตเจ้าพระองค์เดียว เรา

ทุกคนจึงได้รับการล้างมารวมเข้าเป็นร่างกายเดียวกัน” (1คร 

12:13)

บทภ�วน� : พระเจ้าข้า โปรดทรงพระกรุณารวบรวมเราทั้งหลาย

ไว้ในพระบุตรเยซูคริสตเจ้าเถิดเพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นกาย

เดียวกันและมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกัน
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 • เหตุใดเราจึงกล่าวว่าพระศาสนจักร

   คือพระกายศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสตเจ้า?

 - พระศาสนจักรคือพระกายศักดิ์สิทธิ์

   ของพระคริสตเจ้า 

   เพราะพระเยซูเจ้าทรงรวบรวม

   เราทุกคนไว้ในพระองค์ 

   เปรียบได้กับอวัยวะ

   หลายส่วนของกายเดียวกัน

   ที่มีพระคริสตเจ้าเป็นศีรษะ

 • เหตุใดพระเจ้าทรงปรารถนา

   จะรวบรวมเราทุกคนไว้ในพระกายเดียวกัน?

 - พระเจ้าทรงปรารถนาจะรวบรวมเราทุกคน

   ไว้ในพระกายเดียวกันเพราะพระองค์ 

   ทรงมีพระบุตรแต่องค์เดียว 

   พระองค์ทรงปรารถนา

   จะให้เราเป็นบุตรแต่องค์เดียว

   ของพระองค์ในพระเยซูคริสตเจ้า

ชวนคิด
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พระหรรษทาน บุญกุศล  
และความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว

ของผู้ศักดิ์สิทธิ์
 

 ในพระกายศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า คริสตชนทุกคน

มีส่วนร่วมในชีวิตของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงให้ชีวิตของ

พระองค์แก่เรา มิใช่เพราะเราคู่ควร แต่ทรงให้เปล่า ชีวิตของ

พระองค์คือพระหรรษทานจากพระองค์ เราเรียกพระหรรษทานที่ 

ช่วยให้เรามีความศักดิ์สิทธิ์เยี่ยงพระองค์ว่า พระหรรษทาน 

ศักดิ์สิทธิกร

 ยิ่งกว่านั้นพระเยซูเจ้ายังทรงช่วยเราในการดำาเนินชีวิต

ทุกๆ ด้าน เราเรียกพระหรรษทานจากพระองค์ชนิดนี้ว่า พระ- 

หรรษทานปัจจุบัน เหตุว่าพระองค์ทรงช่วยเรา ดั่งนี้ จึงอาจนับ 

ได้ว่า การกระทำาใดก็ตามที่เกิดจากความรักแม้สักเล็กน้อย ก็

เป็นการกระทำาที่ละม้ายคล้ายคลึงจริยวัตรของพระเยซูเจ้า  

เหล่านี้ล้วนเป็นบุญกุศลทั้งสิ้น เพราะ “ที่ใดมีความรัก ที่นั่น

ย่อมมีพระเจ้า” บุญกุศลมิใช่สิ่งที่เราจะแสวงหาได้ แต่เป็นเพราะ

พระองค์ทรงช่วยให้เรากระทำา 

 พระเยซูตรัสกับเราว่า “ผู้ใดที่พยายามรักษาชีวิตของตน 

ไว้ ก็จะสูญเสียชีวิตนั้น” (ลก 17:33) ในโลกนี้ เราทุกคนล้วนเป็น 

หนึ่งเดียวกัน หนึ่งเดียวกันในอาดัมและเอวา ในบาปกำาเนิด

ต้ังแต่แรกเริ่มเดิมที ยิ่งกว่านั้นเรายังเป็นหนึ่งเดียวกันใน 



254 “ดูเถิด เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา” (อสย 49:16)

พระเยซูเจ้า ในความรักของพระองค์เหตุว่าเราทุกคนประกอบกัน 

ขึ้นเป็นพระกายของพระบุตรแต่องค์เดียวของพระเจ้า

 ฉะนั้น การกระทำาของบุคคลหนึ่งย่อมส่งผลไปถึงบุคคล

อื่นๆ ด้วย ข้าพเจ้าภาวนาขอนักบุญทั้งหลาย (ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของ

พระเจ้า ทูตสวรรค์ และวิญญาณในไฟชำาระ ข้าพเจ้าภาวนาให้

แก่มนุษย์ทุกคนท่ียังอยู่หรือได้ตายไปแล้ว และพวกเขาก็ภาวนา

ให้ข้าพเจ้าด้วย พวกเขารักและช่วยเหลือข้าพเจ้า และนี่คือความ

หมายของความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : ให้เรา “ขอบพระคุณพระบิดาเจ้าด้วย

ความยินดี พระองค์โปรดให้ท่านเป็นบุคคลที่เหมาะสมจะเข้าอยู่

ในแสงสว่าง” (คส 1:12)

บทภ�วน� : พระเจ้าข้า พระองค์ทรงให้เรามีส่วนในพระกายและ

พระโลหิตของพระองค์ พระองค์ยังทรงให้เรามีส่วนในชีวิตของ

พระองค์ด้วย เราขอขอบพระคุณสำาหรับ ความรักอันยิ่งใหญ่ของ

พระองค์
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 • พระหรรษทานคืออะไร?

 - พระหรรษทานคือชีวิตของพระเยซูเจ้า

   ที่พระองค์ทรงโปรดให้เราเข้าไปมีส่วนด้วย 

   เพื่อเราจะได้มีชีวิตเยี่ยงบุตรของพระเจ้า

 • พระหรรษทานศักดิ์สิทธิกรคืออะไร?

 - พระหรรษทานศักดิ์สิทธิกรคือพระหรรษทาน

   ที่ช่วยเราให้มีความศักดิ์สิทธิ์เยี่ยงพระองค์

 • พระหรรษทานปัจจุบันคืออะไร?

 - พระหรรษทานปัจจุบันคือพระหรรษทาน

   ที่ช่วยให้เรากระทำาการต่างๆ เยี่ยงพระเจ้า

 • อะไรคือความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว

   ของผู้ศักดิ์สิทธิ์?

 - ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์

   คือความรักและความช่วยเหลือระหว่างมวลสมาชิก

   ที่ประกอบกันขึ้นเป็นพระกายของพระเยซูเจ้า

 • บุญกุศลคืออะไร?

 - บุญกุศลคือการกระทำาที่เกิดจากความรัก

   เช่นเดียวกับจริยวัตรของพระเยซูเจ้า 

   ดังนั้นจึงเป็นการกระทำา

   ที่เกิดจากการดลใจของพระจิตเจ้า

ชวนคิด
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พระศาสนจักร – พระวิหาร
ของพระจิตเจ้า

 พระเยซูเจ้าตรัสว่าพระศาสนจักรเป็นดั่งพระวิหาร 

เช่นเดียวกับที่ ได้ทรงเปรียบเทียบพระองค์ เองว่าทรงเป็น 

พระวิหารที่สร้างใหม่ภายในเวลาสามวัน 

 พระองค์ทรงเป็นศิลาหลักท่ีช่างก่อสร้างทิ้งเสีย (มธ 

21:42) และเราแต่ละคนเปรียบได้กับศิลาที่มีชีวิตของพระวิหาร

นั้น พระสันตะปาปาเป็นศิลาหลักที่พระองค์ทรงใช้สร้างพระ- 

ศาสนจกัรในโลกนี ้สมดงัพระดำารสัของพระองคท์ีว่า่ “ทา่นคอืศลิา 

และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา” (มธ 16:18)

 นับแต่วันที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมา “พระจิตเจ้าซึ่งเป็นองค์

ความสัมพันธ์ระหว่างพระบิดาและพระบุตร” (เทียบ 2คร 13:13) 

ทรงดำาเนินการก่อสร้างพระศาสนจักรทุกๆ วัน ทั้งนี้เป็นไปตาม 

พระสัญญาของพระเยซูเจ้า พระจิตเจ้าทรงให้เราเกิดใหม่เป็นบุตร

ของพระเจ้า

 เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงให้พระบุตรมาบังเกิด

ในครรภ์ของพระนางพรหมจารีมารีย์  พระองค์ทรงประทับ

อยู่ท่ามกลางเราเช่นเดียวกับท่ีได้ทรงประทับในพระเยซูเจ้า 

พระองค์ทรงรวบรวมเราไว้ในพระเยซูเจ้าโดยทางศีลมหาสนิท 

และทรงรวบรวมเราให้เป็นหนึ่งเดียวเช่นเดียวกับที่ได้ทรง

ประทานให้แก่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงประทานพระคุณพิเศษ 
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และพรสวรรค์นานาประการให้แก่เรา เพื่อเราจะได้ปฏิบัติตาม 

พระประสงค์ของพระเจ้า พระองค์ทรงสอนให้เราเรียกพระเจ้าว่า 

พระบิดา เช่นเดียวกับท่ีพระองค์ได้ทรงให้พระเยซูเจ้าตรัสเรียก 

พระบิดาว่า “อับบา” พระองค์ทรงชักนำาเรา จนกระทั่งเราเป็น

หนึ่งเดียวอย่างแท้จริงกับพระเยซูเจ้าในวันสุดท้ายของโลก 

พระองค์จะทรงปฏิบัติเช่นนี้กับสมาชิกทุกๆ คนในพระศาสนจักร

และกับพระศาสนจักรเป็นส่วนรวม

 เหตุฉะนั้น พระองค์จึงสถาปนาพระศาสนจักรไว้ทุกมุม

โลก เพื่อให้มนุษยชาติเป็นพระวิหารของพระจิต ในพระวิหารนี้ 

พระบิดาจะได้รับการนมัสการ “เดชะพระจิตเจ้า และตามความ

จริง” (เทียบ ยน 4:22-24)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “เราคือพระวิหารของพระเจ้าผู้ทรง

ชีวิต” (2คร 6:16)

บทภ�วน� : เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า เชิญมาสถิตในดวงใจ

สัตบุรุษ และทรงบันดาลให้ลุกร้อนด้วยความรักต่อพระองค์
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 • เหตุใดเราจึงกล่าวว่าพระศาสนจักร

   คือพระวิหาร?

 - เรากล่าวว่า พระศาสนจักรคือพระวิหาร 

   เพราะคริสตชนทุกคนคือศิลาของพระวิหาร

   ที่มีพระเยซูเจ้าเป็นศิลาหลัก

 • พระศาสนจักรเป็นพระวิหารของพระจิตเจ้า

   ในแง่ใดบ้าง?

 - ในแง่ที่ว่า พระจิตเจ้าทรงประทับในพระศาสนจักร

   และในคริสตชนทุกคน

 • พระจิตเจ้าทรงทำาอะไร

   ในพระวิหารของพระองค์?

 - พระองค์ทรงแปรสภาพพระศาสนจักร

   และคริสตชนทุกคนให้เป็นดั่งพระเยซูเจ้า

ชวนคิด
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ฤทธิ์กุศล

 ฤทธิ์กุศล หมายถึง พละกำาลัง ในพระศาสนจักรของ

พระเยซูคริสตเจ้า พระจิตเจ้าทรงให้พลังที่เหนือพละกำาลังตาม

ธรรมชาติของเรา และนี่คือฤทธิ์กุศล

 ฤทธิ์กุศลช่วยเราให้ “เป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่  

พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด” (มธ 

5:48) เราเรียกฤทธิ์กุศลทั้งสามประการดังต่อไปนี้ว่าเป็นฤทธิ์

กุศลที่สัมพันธ์กับพระเป็นเจ้า เหตุเพราะมันช่วยให้เราเป็น 

หนึ่งเดียวกับพระเจ้า

-  ความเชื่อ :  เป็นความสว่างในความมืด

  ช่วยให้เรารู้จักพระบิดา 

  พระบุตร และพระจิต 

  และแผนการของพระองค์ดียิ่งขึ้น

  ช่วยให้เรารู้จักความรักของพระเจ้า

  ที่ทรงมีต่อเรา

  ช่วยให้เราเลียนแบบพระเยซูเจ้า

  ในทุกสิ่งทุกอย่าง

-  ความหวัง : เป็นความไว้ใจของเราซึ่งทำาให้เราฝากความหวัง

  ท้ังมวลไว้ในพระเจ้าท้ังบนแผ่นดินนี้และใน 

  สรวงสวรรค์
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-  ความรัก : เป็นความรักของพระเจ้าที่พระจิตเจ้าทรง

  แบ่งปันให้เราทรงดลใจให้เรารักพระเจ้า

  เยี่ยงพระเยซูเจ้าทรงรักพระองค์

  ทรงให้เรารักกันและกันเช่นเดียวกับ

  ที่พระเยซูเจ้าทรงรักเรา

 นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์กุศลอีกมากมายที่พระจิตเจ้าทรง

มอบให้เรา เพื่อเพ่ิมพละกำาลังของคริสตชนให้มีคุณสมบัติครบ

ถ้วนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทรงประสงค์แต่จะให้เราคล้ายคลึงพระเยซูเจ้า

มากยิ่งขึ้น โดยทรงให้เรารักกันมากขึ้น

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ขณะนี้ยังมีความเชื่อ ความหวังและ 

ความรักอยู่ทั้งสามประการ แต่ท่ีย่ิงใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดคือ 

ความรัก” (1คร 13:13)

บทภ�วน� : พระจิตเจ้าข้า ขอทรงโปรดประทานพละกำาลังของ

พระองค์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ดีบริบูรณ์

เยี่ยงพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีบริบูรณ์
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 • ฤทธิ์กุศลหมายถึงอะไร?

 - ฤทธิ์กุศลหมายถึงพละกำาลังที่พระจิตเจ้า

   ทรงประทานให้แก่เรา เพื่อช่วยให้เรา

   ดำาเนินชีวิตเยี่ยงพระเยซูเจ้า

 • ฤทธิ์กุศลที่สัมผัสกับพระเจ้า

   มีด้วยกันสามประการได้แก่อะไรบ้าง?

 - ได้แก่ ความเชื่อ ความหวัง และความรัก

 • ฤทธิ์กุศลประการใดยิ่งใหญ่ที่สุด?

          ความรักเป็นฤทธิ์กุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

 • เหตุใดความรักจึงมีฤทธิ์กุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด?

 - เพราะความรักช่วยให้เราคล้ายคลึงกับพระเยซูเจ้า

ชวนคิด



262 “ดูเถิด เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา” (อสย 49:16)

พระคุณของพระจิต และพระพรพิเศษ

 ดวงใจของคริสตชนคือพระวิหารที่พระจิตทรงใช้แจกจ่าย 

พระพรจากพระองค์และพระพรพิเศษ

 พระคณุของพระจติ : พระจติเจา้ทรงแจกจา่ยพระพรแกเ่รา 

เพ่ือประโยชน์ของเราเอง ท้ังนี้มิใช่เพราะเราคู่ควร แต่เป็นเพราะ 

“พระเจ้าทรงเป็นความรัก” (1ยน 4:8) พระองค์ทรงให้เราเพื่อเรา 

จะได้สามารถทำาตามพระประสงค์ของพระบิดาของเรา เช่นเดียว

กับที่พระเยซูเจ้าได้ทรงทำาตามพระประสงค์ของพระบิดา เรา

จะได้ทำาตามพระประสงค์ของพระองค์ตลอดไป พระคุณของ 

พระจิตมี 7 ประการด้วยกัน ได้แก่ พระดำาริ สติปัญญา ความคิด

อ่าน พละกำาลัง ความรู้ ความศรัทธา ความยำาเกรงพระเจ้า

 พระพรพิเศษ : พระพรพิเศษเป็นพระพรที่พระจิตเจ้าทรง

มอบให้แก่คริสตชน เพื่อความดีของมนุษย์ เพื่อความจำาเป็นของ

โลก และเพื่อเสริมสร้างพระศาสนจักร

 - “พระจติเจา้ทรงแสดงพระองคใ์นแตล่ะคนเพือ่ประโยชน์ 

ส่วนรวม” (1คร 12:7)

 - “พระเจ้าทรงแต่งตั้งบางคนให้ทำาหน้าที่ต่างๆ ใน 

พระศาสนจักรคือ หนึ่งให้เป็นอัครสาวก สองให้เป็นประกาศกและ 

สามใหเ้ปน็ครอูาจารย์ ตอ่จากนัน้คอืผูม้อีำานาจทำาอศัจรรย ์ผู้รกัษา 

โรค ผู้ช่วยเหลือผู้ปกครองและผู้พูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจ” (1คร 

12:28)

 - พระเจ้าทรงประทานกระแสเรียกต่างๆ : ชีวิตโสดและ
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ชีวิตแต่งงาน (เทียบ 1คร 7:7)

 - พระเจ้าทรงให้เรารับใช้พระศาสนจักร : งานรับใช้สั่งสอน 

และโมทนาคุณพระเป็นเจ้า งานทางด้านเมตตา ทรงให้คนหนึ่ง

มีถ้อยคำาประกอบด้วยสติปัญญา อีกคนหนึ่งมีความเชื่อ ทรงให้

อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้ และให้อีกคนหนึ่ง

มีความสามารถทำาอัศจรรย์ (เทียบ 1คร 12:8-10) แต่เหนือกว่า

พระพรและพระคุณพิเศษทั้งมวลคือความรัก

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็เป็นเพียง

ฉาบหรือฉ่ิงท่ีส่งเสียงอึกทึก...แต่ท่ีย่ิงใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดคือ 

ความรัก” (1คร 13:1-13)

บทภ�วน� : พระจิตเจ้าข้า โปรดให้จิตใจของเราเปี่ยมด้วยความ

รักของพระองค์ เพื่อเราจะได้เลียนแบบพระเยซูเจ้า พระบุตร 

สุดที่รักแต่องค์เดียวของพระบิดา

 • อะไรคือพระคุณของพระจิต?

 - พระคุณของพระจิตคือความน้อมนำา

   ที่จะทำาตามน้ำาพระทัยของพระเจ้า 

   เป็นแรงดลใจที่เกิดจากพระจิตเจ้า

 • พระพรพิเศษคืออะไร?

 - พระพรพิเศษเป็นพระพรที่พระจิตเจ้าทรงมอบ

   ไว้ในดวงใจของคริสตชนเพื่อเขา

   จะได้รับใช้พระศาสนจักรของพระองค์

ชวนคิด
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พระศาสนจักรเป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ 
สากล และสืบเนื่องจากอัครสาวก

 พระศาสนจักรท่ีแท้จริงของพระเยซูเจ้ามีลักษณะสี่

ประการด้วยกัน คุณลักษณะดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ทั้งสี่

ของพระศาสนจักร

-  เป็นหนึ่งเดียว : ในความเชื่อ

   ในต้นกำาเนิดที่สืบทอดมาจากอัครสาวก

   ในศาสนบริกรตามฐานานุกรม เหตุเพราะ  

   มีพระเจ้าและพระผู้ ไถ่หนึ่ ง เดียวคือ 

   พระเยซูเจ้า

-  ศักดิ์สิทธิ์ :  เป็นศาสนจักรของพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์แต ่

   พระองค์เดียว

   พระศาสนจักรรวบรวมเราไว้ในพระเจ้า 

   ผู้ศักดิ์สิทธิ์

   พระศาสนจักรทำาให้เรามีความศักดิ์สิทธิ์ 

   เย่ียงพระเจ้า ถึงแม้ว่าเราทั้งหลายจะเป็น 

   คนบาปก็ตาม เหตุเพราะพระเยซูเจ้าทรง 

   สถาปนาพระศาสนจักรเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ 

   ของพระเจ้า

-  สากล :   สากลหมายถึงทั้งหมดทั้งสิ้นทั่วไป

   พระศาสนจักรได้รับการสถาปนาเพื่อ 

   มนุษย์ทุกคน ทุกชาติ ทุกวัฒนธรรม
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    ทุกกาลเวลา และทุกสถานที่

   เหตุเพราะพระเยซูเจ้าทรงสถาปนา

   พระศาสนจักรทรงได้ไถ่กู้สากลโลก

-  สืบเน่ื่องจากอัครสาวก : พระศาสนจักรมีอัครสาวกของ

   พระเยซูเจ้า เป็นฐาน เป็นผู้ธำารงรักษา

   พระวาจา คำาสั่งสอนและแจกจ่าย

   ศีลศักดิ์สิทธิ์

   โดยมีพระสังฆราชเป็นผู้สืบทอด

   ตำาแหน่งของอัครสาวก

 เหตุว่าพระเยซูเจ้าผู้ทรงแต่งตั้งอัครสาวกของพระองค์ 

ทรงสถาปนาพระศาสนจักรด้วยพระองค์เอง

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย จงไป 

สั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา” (มธ 28:19)
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 • ลักษณะสี่ประการของพระศาสนจักร

   ของพระเยซูเจ้าได้แก่อะไรบ้าง?

 - พระศาสนจักรของพระเยซูเจ้าเป็นหนึ่งเดียว 

   ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องจากอัครสาวก

 • ไฉนพระศาสนจักรจึงเป็นหนึ่งเดียว 

   ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องจากอัครสาวก?

 - พระศาสนจักรจึงเป็นหนึ่งเดียว 

 ...เพราะพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรแต่องค์เดียว

   ของพระเจ้าหนึ่งเดียว 

 - ศักดิ์สิทธิ์ 

 ...เพราะพระเยซูเจ้าทรงศักดิ์สิทธิ์

 - สากล 

 ...เพราะพระเยซูเจ้าทรงไถ่กู้จักรวาลทั้งหมด

 - สืบจากอัครสาวก 

 ...เพราะพระเยซูเจ้าทรงแต่งต้ังอัครสาวกด้วยพระองค์เอง

ชวนคิด
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ศีลศักดิ์สิทธิ์
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ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดของพระศาสนจักร

 พระศาสนจักรเป็น “ศีลศักดิ์สิทธิ์” ของพระเยซูเจ้า เป็น

เครื่องหมายและเครื่องมือท่ีพระเยซูเจ้าทรงใช้เผยแสดงชีวิตของ

พระเจ้าในตัวเรา และใช้แจกจ่ายชีวิตของพระองค์แก่เรา

 กิจการของพระศาสนจักรคือการแจกจ่ายพระหรรษทาน 

ของพระเยซเูจา้แกเ่รา โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีเราเรยีกวา่ศลีศกัดิส์ทิธิ ์

ทั้งเจ็ด อันเป็นศีลที่พระเยซูได้ทรงสถาปนา และมอบให้เป็น

กรรมสิทธิ์แก่พระศาสนจักรของพระองค์ พระศาสนจักรมอบศีล

ทั้งเจ็ดอันเป็นการกระทำาของพระเยซูเจ้าแก่เรา

 ศีลศักด์ิสิทธิ์เป็นเครื่องหมายช่วยให้เราเห็นชีวิตและ

การกระทำาที่เรามองไม่เห็นของพระเยซูเจ้าในตัวเรา เมื่อเรารับ

ศีลศักดิ์สิทธิ์ อาศัยที่เรามีความเชื่อ ชีวิตและการกระทำาของ 

พระเยซูเจ้าก็จะเติบใหญ่ในเรา

 ศีลศักด์ิสิทธิ์ท้ังเจ็ด ได้แก่ ศีลล้างบาป, ศีลกำาลัง, ศีล

อภัยบาป, ศีลมหาสนิท, ศีลเจิมคนไข้, ศีลบวช และศีลสมรส

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “จงทำาดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด” (ลก 

22:19)

บทภ�วน� : ในพระศาสนจักรของพระเจ้า พระองค์ทรงแบ่งปัน 

ชีวิตของพระองค์แก่เรา พระเจ้าข้า เราขอโมทนาพระคุณพระองค์
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 • ใครเป็นผู้สถาปนาศีลศักดิ์สิทธิ์?

 - พระเยซูเจ้าทรงสถาปนาศีลศักดิ์สิทธิ์

 • ใครเป็นผู้แจกจ่ายศีลศักดิ์สิทธิ์?

 - พระศาสนจักรของพระเยซูคริสตเจ้า

   ใช้ศาสนบริกรของพระองค์แจกจ่ายศีลศักดิ์สิทธิ์

 • ศีลศักดิ์สิทธิ์แบ่งปันชีวิตของผู้ใดให้แก่เรา?

 - ศีลศักดิ์สิทธิ์แบ่งปันชีวิตของพระเยซูเจ้าแก่เรา

 • ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดประการได้แก่อะไรบ้าง?

 - ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ด ได้แก่ ศีลล้างบาป, 

   ศีลกำาลัง, ศีลอภัยบาป, ศีลมหาสนิท, 

   ศีลเจิมคนไข้, ศีลบวช และศีลสมรส

ชวนคิด
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ศีลมหาสนิท

 ในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างการรับประทานอาหารค่ำา

มื้อสุดท้ายกับเหล่าอัครสาวก พระเยซูเจ้าทรงเริ่มศีลมหาสนิท

ที่เป็นการโมทนาพระคุณ จากนั้นเป็นต้นมา พระองค์ทรงอาศัย

พระศาสนจักรของพระองค์กระทำามิสซาโมทนาพระคุณ

 ศีลมหาสนิทจึงเป็นการโมทนาพระคุณ เป็นพระหรรษทาน

ที่ทำาให้มนุษย์มีส่วนร่วมในความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเยซูเจ้าทรงมี

ต่อพระบิดาและต่อมนุษย์ โดยมอบถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาบน 

ไม้กางเขนต่อพระบิดา

 หลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงรับความตาย กลับคืนพระ- 

ชนมชีพและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์ทรงประทับอยู่ท่ามกลาง

เราตลอดนิรันดร และทรงบูชาสักการะบูชาถวายต่อพระบิดา ใน

นามของมนุษย์ทุกคน พระองค์ทูลต่อพระบิดาว่า “พระองค์ทรง

เป็นพระบิดาของเรา เรารักพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด” และพระบิดา

ตรัสตอบว่า “ท่านและมนุษย์ทุกคนท่ีอยู่กับท่าน เป็นบุตรสุด

ที่รักของเรา” 

ศีลมห�สนิท : ทำาให้สักการะบูชาดำาเนินอยู่ทุกวันนี้

  ทำาให้ความรักระหว่างพระเจ้าและมนุษย์

  ดำารงอยู่ทุกวันนี้

  ทำาให้เริ่มรู้รสชาติของความสุขนิรันดร

  ได้กลับตั้งความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและ

  มนุษย์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า
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 พระวจนะท่ีมีระหว่างพิธีมิสซาเป็นองค์พระวจนาตถ์เอง

ที่ทูลต่อพระบิดา และตรัสกับมนุษย์

 …ปัง เปลี่ยนเป็นพระกายของพระเยซูเจ้าที่พระองค์ทรง

มอบถวายอุทิศแก่เรา

 …เหล้าองุ่น เปลี่ยนเป็นพระโลหิตของพระองค์ที่พระองค์ 

ทรงหลั่งบนไม้กางเขน

 …พระวจนะ พระกาย และพระโลหิต ต่างล้วนเป็นอาหาร

บำารุงให้เรามีชีวิตนิรันดร

 คราเมื่อเรารับศีลมหาสนิท แท้ที่จริงเรารับพระเยซูเจ้า

ผู้ทรงรวมเราไว้ในพระบิดา และในพระจิต ร่วมกับพี่น้องทุกคนที่

อยู่ในพระองค์

 พระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่ในแผ่นศีลมหาสนิทในตู้ศีล

โดยทางศีลมหาสนิท พระศาสนจักรโมทนาคุณพระเป็นเจ้า 

สรรเสริญความรักของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทุกคนในทุกกาล

เวลา

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “เราเป็นปังแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะ

ไม่หิวและผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย” (ยน 6:35)

บทภ�วน� : พระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเป็นเจ้าของ

ข้าพเจ้า
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 • ศีลมหาสนิทคืออะไร?

 - ศีลมหาสนิทคือศีลศักดิ์สิทธิ์ที่พระจิตเจ้า

   และพระศาสนจักรอาศัยให้พระวจนาตถ์

   ของพระเจ้า และสักการะบูชารัก

   ของพระคริสตเจ้าที่ถวายแด่พระบิดา 

   เป็นที่ปรากฏและดำาเนินอยู่ตลอดนิรันดร

ชวนคิด
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ศีลล้างบาป

 ณ แม่น้ำาจอร์แดน ยอห์น บัปติสต์โปรดศีลน้ำาให้แก่ 

คนบาป พระเยซูเจ้าทรงแบกบาปของโลก ทรงรับศีลน้ำาร่วมกับ 

คนบาปท้ังหลาย แสดงว่าพระองค์มาลบล้างบาปของมนุษย์ทุกคน 

นับตั้งแต่อาดัมจนคนสุดท้ายที่จะเกิดก่อนวันสิ้นโลก

 บาปกำาเนิดตัดมนุษยชาติขาดจากพระเจ้า มนุษย์จึงต้อง 

เกิดใหม่ด้วยน้ำาและพระจิต และเพื่อจะเป็นบุตรของพระเจ้า 

มนุษย์จำาต้องชโลมตนในพระเจ้า ให้พระองค์ครอบครองเขา

ทั้งหมด (รับศีลล้างบาป หมายถึง ชโลมตนในพระเจ้า ให้พระองค์

ครอบครองเขาทั้งหมด)

 ช่ือเดิมของศีลล้างบาป (บัปติสมา) หมายถึง การแช่ 

อิ่มในพระเจ้า ด้วยเหตุนี้พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “จงไปสั่งสอน

นานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำาพิธีล้างบาปให้เขาเดชะ

พระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต” (มธ 28:19)

 ศีลล้างบาปเป็นอากัปกิริยารักของพระเยซูเจ้าที่ช่วยเรา

ให้เกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้า เช่นเดียวกับพระองค์ และโปรด

ให้เราสามารถถวายศีลบูชานิรันดรพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้า

 พระศาสนจักรเรียกสิทธินี้ว่า สังฆภาพของฆราวาส 

พระจิตเจ้าและพระศาสนจักรใช้ศีลล้างบาปช่วยให้เราเกิดใหม่

เป็นบุตรของพระเจ้า และเป็นอวัยวะในพระกายทิพย์ของพระคริสต์

 พระศาสนจักรรดน้ำาบนหน้าผากของเรา พลางกล่าวว่า 

“ข้าพเจ้าล้างบาปท่าน ในนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต”
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 ศีลล้างบาปตราวิญญาณของเราว่าเป็นบุตรของพระเจ้า

พระศาสนจักรของพระเยซูเจ้า อาศัยศีลล้างบาปไถ่กู้เราจากบาป

กำาเนิดและบาปอ่ืนๆ ทำาให้เราศักด์ิสิทธิ์เย่ียงพระเยซูเจ้า อยู่ใน 

พระเยซูเจ้าซึ่งเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ พระศาสนจักรให้ชีวิตพระแก่เรา

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ไม่มีใคร

เห็นพระอาณาจักรของพระเจ้า ถ้าเขาไม่ได้ เกิดใหม่” (ยน 3:3)

บทภ�วน� : ขอโมทนาพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้โปรดให้

มนุษย์ได้เกิดใหม่ในศีลล้างบาป

 • ศีลล้างบาปคืออะไร?

 - ศีลล้างบาปคือศีลศักดิ์สิทธิ์ที่พระศาสนจักร

   และพระจิตเจ้าใช้ช่วยให้เราเกิดใหม่

   เป็นบุตรของพระเจ้า 

   เราจึงได้รับการไถ่กู้จากบาปกำาเนิด

   และมีส่วนในการถวายบูชาแด่พระเจ้า

   และขอบพระคุณแด่พระบิดา

ชวนคิด
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ศีลกำาลัง

 พระเยซูเจ้าทรงรู้จักสาวกของพระองค์ดี ทรงรู้ถึงความมี 

น้ำาใจดี ความอ่อนแอ ความเชื่อและข้อสงสัยของพวกเขา พระองค์ 

จึงทรงสัญญาว่าจะทรงส่งพระจิตเจ้ามายังพวกเขา “เราจะวอนขอ

พระบิดา แล้วพระองค์จะประทานพระผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งให้

ท่าน” (ยน 14:16)

 ในวันสมโภชพระจิตเจ้า “ผู้ช่วยอีกท่านหนึ่ง” ที่พระ- 

เยซูเจ้าได้ทรงสัญญา เสด็จลงมาสถิตเหนือสาวกของพระองค์ 

พระจิตเจ้าทรงทำาให้พวกเขามีความเชื่อที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น มีความ

ไว้วางใจในพระเจ้าอย่างครบครัน พระองค์ทรงให้เขามีความรักที่

สามารถทนรับความเจ็บปวดกระทั่งความตาย

 พระเยซูเจ้าทรงรู้จักเราดีเช่นกัน ทรงทราบว่าเราอ่อนแอ

พอๆ กับสาวกของพระองค์ เหตุฉะนี้ ดังที่ได้ปฏิบัติต่อสาวกของ 

พระองค์ พระเยซูทรงส่งพระจิตเจ้ามายังเรา ในรูปลักษณะของ

ศีลกำาลังที่พระศาสนจักรใช้เจิมเรา พระเยซูเจ้าทรงใช้ศีลกำาลัง

ช่วยให้ศีลล้างบาปครบครันยิ่งขึ้น

 ศีลกำาลังช่วยให้เราเข้มแข็งพอที่จะประกอบกิจคริสตชน 

ในโลกให้สำาเร็จลุล่วง อาศัยพระศาสนจักร พระเยซูเจ้าได้ทรงส่ง 

พระจิตเจ้ามายังเราตามท่ีพระองค์ได้ตรัสสัญญาไว้ พระสังฆราช

ปรกมือเหนือผู้ที่รับศีลกำาลัง ทำาเครื่องหมายสำาคัญมหากางเขน

ด้วยน้ำามันคริสมา พลางกล่าวว่า “เราหมายเธอด้วยหมายสำาคัญ

ของพระจิต ซึ่งเป็นของประทานจากพระเจ้า”
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 เช่นเดียวกับเหล่าสาวกท่ีรับพระจิตเจ้าในวันสมโภช

ของพระองค์ เรารับพระจิตเจ้าผู้ทรงประทานพระหรรษทานและ

พระคุณพิเศษของพระองค์แก่เรา

 ศีลกำาลังคือหมายสำาคัญของพระจิตเจ้าในเรา (ด้วย

ตราประทับ) เราเลียนแบบพระเยซูเจ้าในวันที่พระองค์ฉลอง 

พระชนมายุ 12 พรรษาในพระวิหาร บัดนี้ เราได้กลายเป็นผู้ใหญ่ 

ในพระคริสตเจ้า เราสามารถจะรับผิดชอบเยี่ยงผู้ ใหญ่ใน 

พระศาสนจักร เราพร้อมที่จะรับใช้พระศาสนจักร

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “เมื่อพระจิตแห่งความจริงเสด็จมา 

พระองค์จะทรงนำาท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล” (ยน 16:13)

บทภ�วน� : “เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า เชิญมาสถิตในดวงใจ

สัตบุรุษ และบันดาลให้ลุกร้อนด้วยความรักของพระองค์”

 • ศีลกำาลังคืออะไร?

 - ศีลกำาลัง คือ ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่พระศาสนจักรและ

   พระจิตเจ้าทรงประทานให้แก่เราที่กำาลัง

   จะเป็นคริสตชนผู้ใหญ่

 • ศีลกำาลังให้อะไรแก่เรา?

 - ศีลกำาลังให้พระหรรษทานตราประทับ 

   และพระคุณพิเศษของพระจิตเจ้าแก่เรา เพื่อช่วย

   ให้เราทำาหน้าที่ของคริสตชนในโลกได้สำาเร็จลุล่วง

ชวนคิด
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ศีลอภัยบาป : 
ศีลแห่งการคืนดีกับพระเจ้า

 พระเยซูเจ้าตรสักบัเราวา่ “จงรกัศัตร ูจงอธษิฐานภาวนาให ้

ผู้ท่ีเบียดเบียนท่าน เพ่ือท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์” 

(มธ 5:44-45) ที่พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้ เพราะพระองค์เองได้ทรง

เป็นพยานถึงความรักของพระบิดา นับแต่นิรันดร์กาล พระเจ้าทรง 

รักเรา “ขณะที่เรายังเป็นคนบาป”  (รม 5:8) “ขณะที่เรายังเป็นศัตรู 

ต่อพระเจ้า พระองค์ได้ทรงช่วยให้เราได้กลับคืนดีกับพระองค์ โดย 

ที่พระบุตรของพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์” (เทียบ รม 5:8-10)

 นกับญุเปาโลยงัไดเ้สรมิอกีวา่ “เรายงัภมูใิจในพระเจา้เดชะ 

พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเดชะพระองค์  บัดนี้

พระองค์ทรงทำาให้เราคืนดีกับพระเจ้าแล้ว” (รม 5:11)

 พระเยซูเจ้าทรงทราบดีว่าแม้ “คนชอบธรรมเองก็จะล้ม

ลงเจ็ดครั้ง” (เทียบ สภษ 24-26) พระองค์ทรงทราบว่าบาปทุกชนิด

ทำาให้เราเป็นศัตรูของพระเจ้า กระทั่งบาปเบาๆ ก็ทำาให้เราเหินห่าง 

จากพระองค์ การตีจากพระเจ้าจะมีผลให้เราวุ่นวายใจ และ

ทุรนทุราย เหตุฉะนี้ พระองค์จึงทรงตั้งศีลล้างบาป เพื่อเราจะได้ 

เกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้า และตั้งศีลอภัยบาปเพื่อจะคืนดีกับ 

พระเจ้า เพื่อเราจะได้เป็น “ลูกล้างผลาญที่กลับใจ” มาหาบิดาของ

ตน พระองค์ทรงตั้งศีลอภัยบาป โดยมีดำารัสกับสาวกว่า “พระบิดา 

ทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” ตรัสดังนี้แล้ว 
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พระองค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลาย ตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้า

เถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการ

อภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับ

การอภัยด้วย” (ยน 20:21-23)

 พระเยซูเจ้าทรงให้อำานาจแก่พระศาสนจักรช่วยให้มนุษย์

คนบาปคืนดีกับพระเจ้า เช่นเดียวกับท่ีพระองค์ได้ตรัสกับหญิง

คนบาปว่า “เราก็ไม่ลงโทษท่านด้วย ไปเถิด และตั้งแต่นี้ไปอย่า

ทำาบาปอีก” (ยน 8:11) คนบาปเช่นเราท่าน สารภาพต่อพระสงฆ์ 

ผู้แทนของพระศาสนจักร ผู้แทนของพระเจ้าผู้ประทับอยู่ใน 

พระศาสนจักร และผู้แทนของพระเยซูผู้ทรงรับฟังบาปของเรา

พร้อมกับพระสงฆ์ คนบาปกล่าวขออภัย พระสงฆ์พิจารณาความ

หนักเบาของบาป และยกบาปทั้งหมด แท้จริงเป็นพระเยซูเจ้าเอง 

ที่พิจารณา และยกบาปของเราโดยผ่านทางพระสงฆ์ คนบาป 

ใช้โทษบาป การใช้โทษบาปเป็นการกระทำาที่ชดเชยความรักที่เรา 

ควรมีต่อพระเยซูเจ้า แต่ได้ถูกทำาลายลงเพราะบาปของเรา  

บาปหนักทำาให้เราสูญเสียพระหรรษทาน (หรือชีวิตพระในเรา) 

แต่ถ้าพระเจ้าทรงพระกรุณาประทานชีวิตของพระองค์ให้กับเรา

คนบาปใหม่อีกครั้ง เราก็จะได้พระหรรษทานกลับคืนมา และจะมี

สิทธิร่วมถวายบูชาขอบพระคุณกับพระศาสนจักรอีก

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “เราจึงขอร้องแทนพระคริสตเจ้าว่า 

จงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด” (2คร 5:20)
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บทภ�วน� : ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจท่ีได้ทำาบาป 

เพราะบาปเรียกร้องการลงโทษ และโดยเฉพาะอย่างย่ิง บาปทำา

เคืองพระทัยพระองค์ ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรัก

จากมนุษย์ท้ังมวล เดชะพระหรรษทานช่วย ข้าพเจ้าต้ังใจแน่วแน่ว่า

จะไม่ทำาบาปอีกเลย จะหลีกหนีโอกาสบาป และจะพยายามใช้โทษ

บาป โปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด อาแมน

 • ศีลอภัยบาปคืออะไร?

 - ศีลอภัยบาป คือ ศีลที่พระจิตเจ้า

   ทรงอาศัยพระศาสนจักรเพื่อโปรดให้คนบาป 

   กลับคืนดีกับพระเจ้า

 • คนบาปต้องทำากิจการอะไร

   เพื่อรับศีลอภัยบาป?

 - คนบาป    1. ต้องเป็นทุกข์ถึงบาป

   2. ต้องสารภาพบาป

   3. พระสงฆ์ต้องพิจารณาความหนักเบา

      ของบาป

   4. พระสงฆ์ต้องโปรดอภัยบาป

   5. คนบาปต้องทำากิจการใช้โทษบาป

 • พระเยซูเจ้าตรัสอะไรแก่หญิงคนบาป?

 - พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราก็ไม่ลงโทษท่านด้วย 

   ไปเถิด และตั้งแต่นี้ไปอย่าทำาบาปอีก”

ชวนคิด
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ศีลเจิมคนไข้

 คราเม่ือพระเยซูเจ้าทรงส่งสาวก เป็นคู่ๆ ไปประกาศข่าวดี 

“บรรดาอัครสาวกจึงไปเทศน์สอนคนท้ังหลายให้กลับใจ ขับไล่

ปีศาจจำานวนมาก เจิมน้ำามันผู้เจ็บป่วยหลายคน และรักษาเขาให้

หายจากโรคภัย” (มก 6:12-13)

 พระเยซูเจ้าทรงสาละวนอยู่กับการเยียวยาความทุกข์

ทรมาน ความเจ็บป่วย และความตายของคนบาปเป็นดั่งคำาสาป 

แอกอันหนักอึ้งบนบ่ามนุษย์ 

 พระเยซูเจ้าทรงยอมผลแห่งบาปของมนุษย์กระทั่ง

ยอมตายบนไม้กางเขน ทรงเป็นแหล่งความรัก และความรอด 

พระองค์ทรงตั้งศีลเจิมคนไข้ เพื่อล้มคว่ำาการกระทำาของบาป

 พระเยซูเจ้าเป็นผู้ตั้งศีลเจิมคนไข้ และนักบุญยากอบเป็น

ผู้เผยแพร่ พระศาสนจักรและพระจิตเจ้าใช้ศีลนี้ช่วยให้ผู้ป่วยเป็น

หนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้า ผู้ที่รับทุกข์ทรมานกระทั่งความตายบน

ไม้กางเขน เพื่อเขาจะได้เลียนแบบพระเยซูเจ้า ยอมรับความทุกข์

ทรมานของตน

 พระศาสนจักรร่วมกับพระจิตเจ้าภาวนาเพื่อผู้ป่วยและให้

พรแก่เขา ให้เขาได้รับความบรรเทาจากความเจ็บป่วย และหาก

เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า ก็ให้เขาหายเป็นปกติ ศีลเจิมคนไข้

ลบล้างบาปซึ่งเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานและความตาย 

พระองค์ปกมือและเจิมคนไข้ด้วยน้ำามันศักดิ์สิทธิ์ พลางกล่าวว่า 

“เดชะการเจิมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ และพระเมตตาล้ำาเลิศของพระองค์ 
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ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ท่านมีกำาลังด้วยพระหรรษทานของ

พระจิต ขอให้พระองค์ทรงยกบาปทั้งมวลของท่าน ทรงช่วยท่าน

ให้รอดพ้นและหายเป็นปกติ อาแมน”

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ท่านใดเจ็บป่วย จงเชิญบรรดา 

ผู้อาวุโสของพระศาสนจักรให้มาอธิษฐานภาวนาเพื่อ ผู้ป่วย  

เจิมน้ำามันผู้นั้นในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (ยก 5:14)

บทภ�วน� : องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงพระกรุณาต่อพ่ีน้องที่

ป่วยของเรา โปรดทรงรักษาพวกเขาด้วยเถิด

 • อะไรคือศีลเจิมคนไข้?

 - ศีลเจิมคนไข้ คือ ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่พระศาสนจักร

   และพระจิตเจ้าใช้ช่วยให้คนเจ็บหนัก

   ให้มีพละกำาลัง

 • ศีลเจิมคนไข้มีประสิทธิภาพเช่นไร?

 - ศีลเจิมคนไข้ช่วยลบล้างบาปของเขา 

   ช่วยให้คนป่วยสามารถทนต่อความทุกข์ทรมาน  

   โดยการถวายความทุกข์ทรมานให้แก่พระเยซูเจ้า 

   และถ้าเป็นน้ำาพระทัยของพระเจ้า 

   เขาก็จะหายจากโรค หรือเมื่อถึงกำาหนดเวลาของเขา 

   ก็จะสิ้นใจในความสงบและความหวัง

ชวนคิด
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ศีลบวช

 พระเยซูเจ้าทรงเป็นสงฆ์หนึ่งเดียวที่พิเศษจำาเพาะใน

สายตาของพระเจ้าและมนุษย์

 - พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเหมือนกับพระบิดา ผู้ซึ่ง 

พระบิดาทรงเลือก คราเมื่อตรัสว่า “ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้เรา

ให้กำาเนิดท่านแล้ว” (สดด 2:7)

 - พระองค์ทรงเป็นมนุษย์เหมือนพระนางมารีย์ ผู้เป็น

พระมารดา นับแต่วันที่พระนางตอบรับพระเจ้าว่า “ขอให้เป็นไป

กับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก 1:38)

 - พระเยซูเจ้าจึงเป็นสงฆ์อย่างแท้จริง เพราะพระองค์

เป็นคนกลางระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ ทรงรื้อฟื้นสัมพันธไมตรี

ระหว่างพระเจ้าและมนุษย์

 - อนึ่งพระเยซูเจ้าทรงถวายตัวแด่พระบิดา เพราะทรง

เห็นแก่เรา (เทียบ ยน 17:19) และพระบิดาทรงรับพระองค์เป็น

สงฆ์นิรันดร เมื่อพระเจ้าตรัสว่า “ท่านเป็นสมณะตลอดนิรันดร

ตามแบบอย่างของเมลคีเซเดค” (ฮบ 5:6)

 - ในเวลาเดียวกัน พระเยซูเจ้าทรงเป็นเครื่องบูชาดีเลิศ 

เพราะพระองค์ทรงถวายตัวแด่พระบิดา จนถึงที่สุดบนไม้กางเขน 

เมื่อพระองค์ตรัสกับพระบิดาว่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ามอบจิต

ของข้าพเจ้าไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” (ลก 23:46) และเสริม

ว่า “สำาเร็จบริบูรณ์แล้ว” (ยน 19:30)
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 - เน่ืองจากพระเยซูเจ้าทรงเป็นศีรษะของพระกายทิพย์

ของพระองค์ พระองค์ทรงถวายมนุษย์ทั้งหลายและสิ่งสร้าง

ทั้งมวลแด่พระบิดาพร้อมกับพระองค์ พระบิดาทรงต้อนรับ

ทั้งมนุษย์และสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกับพระองค์ ด้วยการโปรดให้ 

พระเยซูเจ้า ผู้กลับคืนชีพเป็นคนแรกในพระกายทิพย์

 - ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปเข้าร่วมในพระกายทิพย์ของ

พระเยซูเจ้า ดังนั้นเขาจึงเป็นสมณะสงฆ์พร้อมกับพระเยซูเจ้า 

พวกเขาถวายมนุษย์และโลกแด่พระบิดาพร้อมกับพระเยซูเจ้า

 - อย่างไรก็ดี  พระเยซู เจ้าทรงเห็นว่าควรจะเลือก 

คริสตชนบางคนทำาหน้าที่ถวายบูชานั้น ให้เป็นที่ปรากฏแก่

สายตามนุษย์ เพื่อคริสตชนทุกคนจะได้ร่วมการถวายบูชา เรา

เรียกคริสตชนที่ได้รับเลือกเป็นพิเศษนี้ว่า “ศาสนบริกร” พวกเขา

เป็นผู้รับใช้ของพระศาสนจักร

 - พระเยซูเจ้าได้สถาปนาศีลศักดิ์สิทธิ์ประการหนึ่ง เพื่อ

ทำาให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นสงฆ์ ตามแบบของพระองค์ และยังทรง 

ประทับตราความเป็นสงฆ์นิรันดรในจิตใจของพวกเขา

 - พระเยซูเจ้าทรงแต่งตั้งศีลบวชในวันเดียวกับที่พระองค์

ทรงแต่งต้ังศีลมหาสนิท เมื่อพระองค์ตรัสว่า “จงทำาการนี้เพื่อ

ระลึกถึงเราเถิด” (1คร 11:25)

 - ศาสนบริกรเหล่านั้นได้แก่พระสังฆราช พระสงฆ์ และ

สังฆานุกร พระสังฆราชผู้เป็นประมุขของเหล่าพระสังฆราชคือ 

พระสันตะปาปา ผู้สืบทอดตำาแหน่งของนักบุญเปโตร
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 - หน้าที่ของศาสนบริกรเหล่านี้คือ

  …รวบรวมบุตรของพระเจ้าให้เป็นหนึ่งเดียว 

     และชักนำาให้พวกเขา

     ให้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า

  …ประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้น

     และช่วยให้เขาเหล่านั้น

     ใช้ชีวิตตามข่าวดี

  …โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์

  …ฉลองบูชาศีลมหาสนิท

  …ทำาวัตรด้วยการภาวนาในนาม

     ของพระศาสนจักรทั้งมวล

     และเพื่อมนุษย์ทุกคน

ขอ้คว�มจ�กพระคมัภรี ์: “จงตามเรามาเถดิ เราจะทำาใหท้า่นเปน็ 

ชาวประมงหามนุษย์” (มธ 4:19)

บทภ�วน� : พระเยซูเจ้าข้า เบื้องพระพักตร์พระบิดา พระองค์คือ 

สงฆ์หนึ่งเดียวที่พิเศษจำาเพาะ โปรดให้เราเป็นสงฆ์ศักดิ์สิทธิ์บน

แผ่นดินนี้ด้วยเทอญ
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 • อะไรคือศีลบวช?

 - ศีลบวช คือ ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่พระจิตเจ้า

   และพระศาสนจักรโปรดแก่คริสตชนคนหนึ่ง

   เพื่อให้เขารับผิดชอบงานศาสนบริการ

 • ใครคือศาสนบริกรของพระศาสนจักร?

 - พระสันตะปาปา ผู้เป็นประมุขสงฆ์ พระสังฆราช 

   พระสงฆ์ และสังฆานุกร 

 • อะไรคืองานทางด้านศาสนบริการ

   ตามแบบฉบับของพระเยซูเจ้า?

 - การเลียนแบบงานของพระเยซูเจ้า

   ด้วยการเรียกให้มนุษย์กลับใจ  

   ประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้น

   ฉลองบูชาศีลมหาสนิทและศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

   เป็นนายชุมพาที่ดีด้วยการนำาฝูงแกะมุ่งไปหาพระเจ้า 

   มอบชีวิตตนเพื่อฝูงแกะของตน

   พวกเขาภาวนาในนามของพระศาสนจักรทั้งมวล 

   และเพื่อมนุษยชาติ

ชวนคิด
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ศีลสมรส

 “พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์ 

พระองค์ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง” (ปฐก 1:27) พระเจ้าทรง

เป็นพระเจ้าผู้หนึ่งผู้เดียว และพระองค์ทรงเป็นสามพระบุคคล 

เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นความรัก (1ยน 4:8) พระบิดาและ 

พระบุตรทรงรักซึ่งกันและกันจนถึงที่สุด และพระจิตทรงเป็นพลัง

แห่งความรัก

 ฉันใดก็ฉันนั้น พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เป็นชายและหญิง 

บุคคลทั้งสองรักกันและกัน และมนุษยชาติเป็นหนึ่งเดียว ดังนั้น 

การสมรสและชีวิตครอบครัวเป็นสภาพแรกของมนุษย์ และ

พระเจ้าได้ตั้งการสมรสเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ ความรักกันและกันของ

สามีและภรรยาเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า ชาย

จะละบิดามารดาของตนไปผูกพันกับภรรยา และทั้งสองจะเป็น

เนื้อเดียวกัน (ปฐก 2:24)

 พระเจ้าทรงสั่งว่า จะมีสามีคนเดียวและภรรยาคนเดียว

ตลอดชีวิต ไม่หย่ากัน “สิ่งที่พระเจ้าทรงรวมกันไว้ มนุษย์อย่าได้

แยกเลย” (มธ 19:6) พระองค์ทรงสั่งอีกว่า “จงมีลูกมาก...จนเต็ม 

แผ่นดิน” (ปฐก 1:28)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “มนุษย์อยู่เพียงคนเดียวน้ันไม่ดีเลย 

เราจะสร้างผู้ช่วยที่เหมาะกับเขาให้” (ปฐก 2:18)
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บทภ�วน� : เยซู มารีย์ โยเซฟ โปรดช่วยมนุษย์ทุกครอบครัวใน

โลกให้รักกันและกันตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า

 • พระเจ้าทรงตั้งศีลสมรสเมื่อไร?

 - เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์คู่แรก

 • ศีลสมรสเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์เพราะเหตุใด?

 - เพราะการสมรสเป็นไปตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า

• สามีภรรยาจะเป็นคู่สมรสตลอดเวลานานเท่าไร?

- ตลอดชีวิต

• พ่อแม่ควรจะมีลูกกี่คน?

- เท่าที่เกิดมาจากความรักซึ่งกันและกัน

ชวนคิด
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ครอบครัวคริสตชน

 ครอบครัวเป็นสังคมแรกและรากฐานของมนุษยชาติ  

ตั้งแต่การสร้างมนุษย์ “พระเจ้าตรัสว่า ‘เราจงสร้างมนุษย์ขึ้นตาม 

ภาพลักษณ์ของเรา... พระองค์ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง’” 

(ปฐก 1:26-27) เมื่อชายได้เห็นหญิง ชายจึงพูดว่า “นี่คือกระดูก

จากกระดูกของฉัน และเนื้อจากเนื้อของฉัน” (ปฐก 2:23) “พระเจ้า 

ทรงอวยพรเขาทั้งสองว่า ‘จงมีลูกมาก และทวีจำานวนขึ้นจนเต็ม

แผ่นดิน’” (ปฐก 1:28) ดังนั้นมนุษย์คู่แรกในโลกก็แต่งงานเป็น

สามีภรรยากัน

 สามีภรรยารักกันและกันโดยให้ของขวัญแก่กันที่เป็น

ส่วนหนึ่งจากร่างกายของตน เป็นเซลล์เล็กๆ อันหนึ่ง เวลาเซลล์ 

ของสามีพบกับเซลล์ของภรรยา เซลล์ทั้งสองก็รวมกันเป็น 

ตัวอ่อน คือมนุษย์ที่เล็กที่สุดคนใหม่ พระเจ้าโปรดให้ตัวอ่อนเป็น 

ผู้ศักดิ์สิทธิ์ โดยสร้างวิญญาณตามภาพลักษณ์ของพระองค์ให้แก่ 

ตัวอ่อน ดังนั้นตัวอ่อนจึงศักดิ์สิทธิ์และประเสริฐ เนื่องจากเขาได้ 

เกิดเป็นคนใหม่จากความรักของพ่อแม่และพระเจ้า สามบุคคล

ต่างกันที่รักกันและกัน พ่อ แม่ ลูก ทั้งสามเป็นครอบครัวที่เกิด 

มาจากความรักตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่เป็นสามพระบุคคล 

และเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวโดยความรักซึ่งกันและกัน พ่อแม่

มีหน้าที่รัก ให้การอบรมเลี้ยงดู ให้การศึกษาแก่ลูก และแบ่งปัน 

ความเช่ือถึงพระเจ้าแก่ลูก ลูกมีหน้าท่ีรักพ่อแม่ แสดงความ

กตัญญู และมีส่วนในความเจริญก้าวหน้าของครอบครัว 
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ครอบครัวเป็นเซลล์เริ่มแรกของสังคม ทั้งเป็นแบบอย่างของ

สังคม

 อนึ่ง พระเจ้าทรงสั่งมนุษยชาติให้พัฒนาโลกในลักษณะ

คล้ายคลึงกันกับพ่อแม่ที่ดูแลรักษาครอบครัวด้วยความรัก โดยมี 

พระเจ้าทรงช่วยเหลือตามแผนการเดิมของพระเจ้าที่ว่า “จงมีลูก

มากและทวีจำานวนขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงปกครองแผ่นดิน จงเป็น 

นายสูงสุดเหนือสรรพสิ่ง สรรพสัตว์ทั่วพื้นพิภพ” (เทียบ ปฐก 1: 

28-30) 

 ถึงแม้ว่ามนุษย์ไม่ได้ปฏิบัติตามน้ำาพระทัยของพระเจ้า 

พระองค์ไม่ได้ทรงเปลี่ยนแผนการเดิมของพระองค์ และมนุษย์

ต้องดูแลรักษาโลกอย่างกับพ่อแม่ดูแลรักษาครอบครัว

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : จงนับถือบิดามารดา เพ่ือท่านจะได้

มีอายุยืนในแผ่นดินที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านประทานให้

ท่าน

บทภ�วน� : ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์โปรดอวยพรพ่อแม่ของ

ข้าพเจ้าที่ได้ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้า และได้สอนข้าพเจ้าให้รู้จักและรัก

พระเจ้า
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 • พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์อย่างไร?

 - พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา

   ตามภาพลักษณ์ของพระองค์

   พระเจ้าทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง

 • เหตุใดพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์

   ให้เป็นชายและหญิง?

 - พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง 

   เพื่อเขาจะได้รักกันและกัน

 • ผลจากความรักกันและกัน

   ของชายและหญิงคืออะไร?

 - การบังเกิดลูกเป็นผลของความรักกันและกัน

   ของชายและหญิง

 • พ่อ แม่ ลูก เป็นอะไรในโลกมนุษย์?

 - พ่อ แม่ ลูก ทั้งสามเป็นครอบครัว

   ที่เกิดมาจากความรักตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า

 • ครอบครัวเป็นอะไรในโลกมนุษย์?

 - ครอบครัวเป็นเซลล์เริ่มแรกของสังคม 

   ทั้งเป็นแบบอย่างของสังคม

ชวนคิด
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การถวายตนของนักบวช

 หลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์ กลับเป็นขึ้นมา 

และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระอาณาจักรของพระเจ้าก็ได้รับการ

สถาปนาสำาเร็จแล้ว ในองค์พระเยซูเจ้า มนุษย์และพระเจ้าเป็นหนึ่ง 

เดียวกัน อาศัยพระศาสนจักร และในพระศาสนจักร พระเยซูเจ้า 

ทรงเรียกคริสตชนให้เป็นพยานถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าที่

เป็นจริงขึ้นมาในพระองค์ คริสตชนเหล่านี้ถวายตนอย่างสิ้นเชิง 

แด่พระเยซู เจ้า พระศาสนจักรของพระองค์และงานสร้าง 

พระอาณาจักรของพระเจ้าให้เป็นจริงบนแผ่นดินนี้ พวกเขาถวาย

ตนตามคำาแนะนำาของพระวรสารท่ีพระเยซูเจ้าทรงมอบไว้ เพื่อ

พระอาณาจักรของพระเจ้า (เทียบ มธ 19:12) คำาแนะนำาของ

พระวรสารกล่าวถึงความบริสุทธิ์ ความยากจน ความนบนอบ และ

ชีวิตในภราดรภาพ คริสตชนเหล่านี้รับใช้พระศาสนจักร ในการ 

นมัสการพระเจ้า การภาวนา และรับใช้เพื่อนมนุษย์ พระนาง

พรหมจารีมารีย์และนักบุญโยเซฟเป็นสองแบบอย่างแรกที่ 

ยิ่งใหญ่ที่สุด

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์  : “เมื่อทรงดำาเนินไปจากที่นั่น 

พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องอีกสองคนคือ ยากอบ บุตรของ 

เศเบดีและยอห์นน้องชาย กำาลังซ่อมแหอยู่ในเรือกับเศเบดีผู้บิดา 

พระองค์ทรงเรียกเขา ทันใดนั้นเขาก็ทิ้งเรือและบิดาแล้วตาม 

พระองค์ไป” (มธ 4:21-22)
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บทภ�วน� :  พระเจ้าข้า พระองค์ทรงเรียกคริสตชนมารับใช้ 

พระองค์ ให้เขาเป็นนักบวชที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานถึงพระอาณา- 

จักรของพระองค์บนโลก

 • การถวายตนของนักบวช

   มีความหมายว่าอย่างไร?

 - การถวายตนของนักบวช หมายถึง 

   ชีวิตคริสตชนที่มอบถวายแด่พระเจ้า

   เป็นพยานยืนยันว่า พระอาณาจักรของพระเจ้า

   ได้เริ่มต้นแล้วบนแผ่นดินนี้

 • คริสตชนจะมีชีวิตเยี่ยงนักบวช

   ที่ถวายตนได้อย่างไร?

 - คริสตชนจะมีชีวิตเยี่ยงนักบวชที่ถวายตน

   ได้ด้วยการถือตามคำาแนะนำาของพระวรสาร

 • อะไรคือคำาแนะนำาของพระวรสาร

   ที่พระเยซูทรงมอบไว้แก่เรา?

 - คำาแนะนำาของพระวรสารกล่าวถึง 

   ความบริสุทธิ์ ความยากจน ความนบนอบ 

   และชีวิตในภราดรภาพ 

ชวนคิด
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ศีลมหาสนิทเป็นบ่อเกิดและ
ศูนย์รวมของศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

 “พระวจนาถต์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์” (ยน 1:14)  

พระคริสตเจ้าสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจ้าในบรรดา

มนุษยชาติ พระคริสตเจ้า ผู้ทรงไถ่กู้มนุษย์ด้วยการสิ้นพระชนม์ 

และกลับเป็นขึ้นมา และทรงมอบพวกเขาคืนให้พระบิดา  

พระคริสตเจ้าผู้สถิตอยู่ในพระบิดาตลอดนิรันดร พระคริสตเจ้า

นี้แหละ ทรงเป็นศีลมหาสนิทที่รวบรวมทุกคนไว้ในพระองค์ ซึ่ง

เป็นการโมทนาพระคุณพระบิดา

 ศีลมหาสนิทเป็นบ่อเกิดของศีลศักดิ์สิทธิ์อีก 6 ประการ

อาศยัพระองค์ พรอ้มกบัพระองค์ และในพระองค ์เราไดบ้งัเกดิใหม ่

เป็นบุตรของพระเจ้าในศีลล้างบาป เราได้เติบโตเป็นคริสตชน

ผู้ใหญ่ในศีลกำาลัง เรากลับคืนดีกับพระบิดาในศีลอภัยบาป 

ความทรมานของเราถูกรวมไว้ในกางเขนของพระคริสตเจ้า  

เราถูกเรียกให้เป็นสงฆ์ ให้สร้างครอบครัวคริสตชน

 ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เราสนิมกับพระเจ้าในศีลมหาสนิท เป็น

ที่โปรดปรานของพระบิดา อาศัยพระองค์ พร้อมกับพระองค์ และ

ในพระองค์พระเยซูพระบุตรสุดที่รักแต่องค์เดียว

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ใน

พระศาสนจักรและในพระคริสตเยซู ทุกยุคทุกสมัยตลอดนิรันดร 

อาแมน” (อฟ 3:21)
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บทภ�วน� : อาศัยพระคริสตเจ้า พร้อมกับพระคริสตเจ้า และใน

พระคริสตเจ้า ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ พระองค์ทรง

พระสิริรุ่งโรจน์ในเอกภาพของพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร

 • ในบรรดาศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 7 ประการ 

   ศีลใดยิ่งใหญ่กว่าอื่นหมด?

 - ศีลมหาสนิทยิ่งใหญ่กว่าอื่นหมด 

 • เหตุใดศีลมหาสนิทจึงยิ่งใหญ่กว่าอื่นหมด?

 - เหตุเพราะศีลมหาสนิทเป็นบ่อเกิด 

   และศูนย์รวมของศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ อีก 6 ประการ

ชวนคิด
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รหัสธรรมแห่งความรัก
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รหัสธรรมยิ่งใหญ่สามประการ

 พระเยซูเจ้าและพระจิตเจ้าทรงเผยแสดงให้เรารู้แจ้งใน

สัจจะที่สำาคัญยิ่งต่อความสุขของพระเจ้าและของมนุษย์ สัจจะที่

กล่าวนี้คือรหัสธรรมอันเป็นแสงสว่างในชีวิตคริสตชน รหัสธรรม

ท่ียิ่งใหญ่กว่าอื่นหมดเกี่ยวข้องโดยตรงกับพระเจ้าและมนุษย์ 

เป็นรหัสธรรมในองค์พระเจ้าผู้เป็นความรัก

 มีทั้งหมดสามประการด้วยกันคือ :  

 พระตรีเอกภ�พ : มีพระเจ้าหนึ่งเดียวในสามพระบุคคล

 ก�รถือกำ�เนิดของพระเยซูเจ้� : พระเจ้าทรงถือกำาเนิด

               เป็นมนุษย์

 ก�รไถ่บ�ป : พระเจ้าทรงไถ่กู้มนุษยชาติ

 เมื่อเราเช่ือในรหัสธรรมสามประการนี้ เราก็เป็นคริสตชน

เที่ยงแท้ และได้รับคำามั่นสัญญาว่า เรามีส่วนในชีวิตและความ

บรมสุขของพระเจ้า

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “พระองค์ทรงตอบว่า “พระเจ้า

ประทานธรรมล้ำาลึกเรื่องอาณาจักรสวรรค์ให้ท่านทั้งหลายรู้” (มธ 

13:11)

บทภ�วน� : พระเจ้าข้า ความรักของพระองค์คือรหัสธรรมที่ 

ยิ่งใหญ่กว่าอื่นหมดข้าพเจ้ารักพระองค์
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 • อะไรคือรหัสธรรมที่ยิ่งใหญ่สามประการ?

 - รหัสธรรมที่ยิ่งใหญ่สามประการคือ 

   พระตรีเอกภาพ 

   การถือกำาเนิดของพระเยซูเจ้า

           และการไถ่กู้มนุษยชาติ

ชวนคิด
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พระตรีเอกภาพ : สามพระบุคคล
 

 พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวและไม่มีท่ีสิ้นสุด แต่พระองค์

ไม่ทรงอยู่โดดเดี่ยว เหตุว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก พระองค์จึง

ทรงเป็นสามพระบุคคลซึ่งรักกันและกัน

 ในพระเจ้าหนึ่งเดียว พระบิดา คือ พระผู้ให้ พระบุตร คือ 

พระผู้ทรงรับพระบิดา และมอบชีวิตตนให้แก่พระบิดา เพื่อ

โมทนาพระคุณพระองค์ พระจิต คือ พระผู้เป็นความสัมพันธ์ และ 

ความรักระหว่างพระบิดาและพระบุตร ทั้งสามพระบุคคลที่ 

แตกต่างกันทรงเป็นหนึ่งเดียว ทรงเป็นความรักที่พิเศษจำาเพาะ

ทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว ในโลกท่ีพระองค์ทรงสร้าง ทั้งสาม 

พระบุคคลทรงกระทำาการร่วมกัน ทั้งนี้ เพราะความรักของ

พระองค์เป็นหนึ่งเดียวพิเศษจำาเพาะ

 อนึ่งการกระทำาของพระเจ้าหนึ่งเดียว ทรงแสดงให้เห็น

ถึงความแตกต่างทางบุคลิกภาพของพระบุคคลทั้งสาม พระบิดา

ทรงให้ชีวิตและทรงสร้าง และทั้งสามพระบุคคลทรงสร้างร่วมกัน 

พระบุตรไถ่กู้บุตรของพระเจ้า และท้ังสามพระบุคคลทรงไถ่กู้ 

มนุษยชาติร่วมกัน พระจิตผู้ทรงเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 

พระบิดาและพระบุตร ทรงรวบรวมมนุษย์ทุกคนไว้ในพระศาสน- 

จักรหนึ่งเดียว และทั้งสามพระบุคคลทรงรวบรวมพระศาสนจักร
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ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ในพระคริสตเจ้า ท่านทั้งหลายก็เช่น

กัน กำาลังถูกก่อสร้างร่วมกันข้ึนเป็นท่ีประทับของพระเจ้าเดชะ

พระจิตเจ้า” (อฟ 2:22)

บทภ�วน� : พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา และพระบุตร และพระ

จิต เหมือนในปฐมกาล บัดนี้ และตลอดนิรันดร อาแมน

 • อะไรคือรหัสธรรมของพระเจ้าหนึ่งเดียว?

 - รหัสธรรมของพระเจ้า คือทรงเป็นความรัก 

   หนึ่งเดียว ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ไม่ทรงอยู่โดดเดี่ยว

 • อะไรคือรหัสธรรมของพระตรีเอกภาพ?

 - รหัสธรรมของพระตรีเอกภาพ คือทรงเป็น

   ความรักที่เป็นหนึ่งเดียวพิเศษจำาเพาะ ไม่มีที่สิ้นสุด

   ระหว่างสามพระบุคคลในพระเจ้าหนึ่งเดียว

 • ใครคือสามพระบุคคลในพระตรีเอกภาพ?

 - พระบิดา คือ  พระผู้สร้างและให้ชีวิต

 - พระบุตร คือ  พระผู้ทรงรับความรักของพระบิดา 

     และมอบชีวิตตนให้แก่พระบิดา 

 - พระจิต คือ  พระผู้เป็นความสัมพันธ์ 

     และความรักระหว่างพระบิดาและพระบุตร

ชวนคิด
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การเสด็จมาบังเกิด

 การเสด็จมาบังเกิดเป็นรหัสธรรมเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า 

พระบุตรแต่องค์เดียวของพระบิดาเจ้า “ปฏิสนธิเดชะพระจิต 

บังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี” “พระองค์ก็มิได้ทรงถือว่า

ศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้นเป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหน แต่ทรงสละ

พระองค์จนหมดสิ้น ทรงรับสภาพดุจทาสเป็นมนุษย์ดุจเรา ทรง

แสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์” (ฟป 2:6-7) พระองค์ทรงผ่าน 

การทดลองทุกอย่างเหมือนกับเรายกเว้นบาป (เทียบ ฮบ 4:15) 

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริง และทรงเป็นมนุษย์อย่าง

แท้จริง บุตรพระเจ้าทรงถือสภาพมนุษย์อย่างแท้จริง เพื่อที่มนุษย์

จะได้มีสภาพของพระเจ้าในพระองค์

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : ซีโมน เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์คือ 

พระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” (มธ 16:16)

บทภ�วน� : พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้าสูงสุดในสรวงสวรรค์ และ

สันติสุขแด่มนุษย์ผู้ที่พระองค์ทรงโปรดปรานบนแผ่นดิน
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 • อะไรคือรหัสธรรมของการเสด็จมาบังเกิด?

 - การเสด็จมาบังเกิดเป็นรหัสธรรม

   เกี่ยวกับพระเยซูเจ้า 

   พระบุตรแต่องค์เดียวของพระบิดาเจ้า 

   ปฏิสนธิเดชะพระจิต 

   บังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี 

           บุตรพระเจ้าทรงถือสภาพมนุษย์อย่างแท้จริง

 • พระบุตรของพระเจ้า

   ทรงถือสภาพมนุษย์เพื่ออะไร?

 - พระองค์ทรงถือสภาพมนุษย์

   เพื่อที่มนุษย์จะได้มีสภาพของพระเจ้าในพระองค์

ชวนคิด
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การไถ่กู้มนุษยชาติ

 การไถ่กู้มนุษยชาติเป็นรหัสธรรมอีกข้อหนึ่ งของ 

พระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ที่มีพระนางมารีย์พรหมจารีเป็น

พระมารดา พระองค์ทรงรวบรวมมนุษย์ทุกคนผู้เป็นบุตรของ

พระเจ้าไว้ในพระองค์ พระองค์ทรงรักพระบิดา ในฐานะที่ทรง

เป็นพระองค์เอง และในฐานะท่ีเป็นศีรษะของมนุษยชาติและ

ตัวแทนของพวกเรา พระองค์ทรงรักพระบิดา ยิ่งกว่าชีวิตของ

พระองค์เอง จนกระทั่งทรงยอมรับความตายบนไม้กางเขน และ

ทรงกลับเป็นขึ้นมา

 อาศัยความตายและการกลับเป็นขึ้นมา พระเยซูเจ้าทรง

ไถ่กู้มนุษยชาติจากบาปกำาเนิดซึ่งพันธนาการมนุษย์ไว้ไกลจาก

พระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงทำาลายเครื่องพันธนาการที่ล่ามมนุษย์

ไว้กับบาปและปีศาจ พระองค์ทรงสถาปนา “พันธสัญญาใหม่

นิรันดร” ระหว่างพระเจ้าและมนุษย์

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “พระองค์สิ้นพระชนม์แทนทุกคน 

เพื่อผู้ที่มีชีวิตจะได้ไม่มีชีวิตเพื่อตนเองอีกต่อไป แต่มีชีวิตเพื่อ

พระองค์ผู้ได้สิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนมชีพเพ่ือเขา” 

(2คร 5:15)

บทภ�วน� : กางเขนชัยจะครองราชัย ช่วยเหลือเรามั่นนิรันดร์ไป
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 • อะไรคือรหัสธรรมของการไถ่กู้มนุษยชาติ?

 - การไถ่กู้มนุษยชาติเป็นรหัสธรรมอีกข้อหนึ่ง

   ของพระเยซูคริสตเจ้า

   พระองค์ทรงยอมรับความตาย

   และกลับคืนชีพเพื่อไถ่กู้มนุษย์จากบาป

   และทำาให้พวกเขามีสภาพเป็นบุตรพระเจ้า

   เช่นเดียวกับพระองค์

ชวนคิด
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พระญาณสอดส่อง

 มีบางคนท่ีคิดว่า เรามีชีวิตตามแต่พระจะลิขิตให้เป็นไป

ความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ พระเจ้าทรงมีแผนการที่เกิดจาก

ความรักสำาหรับมนุษย์ทุกคน เราต่างล้วนมีส่วนอยู่ในแผนการ

ของพระองค์ แต่ท้ังนี้ย่อมขึ้นอยู่กับธรรมชาติความเป็นมนุษย์

และการใช้เสรีภาพของเรา “พระองค์ประทานอาหารแก่เขา 

ทั้งหลายตามเวลา” (สดด 145:15) 

 พระเจ้าทรงรับใช้ท้ังคนดีและคนชั่ว “พระองค์โปรดให้

ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝน

ตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม” (มธ 5:45)

 ยิ่งกว่านั้นพระเจ้าทรงไถ่กู้มนุษยชาติด้วยการยอมรับ

สภาพที่ถูกชาวยิวและชาวโรมันปฏิเสธพระองค์ ทรงยอมรับ

กระทั่งความตายบนไม้กางเขน เราอาจเปรียบพระองค์ได้กับ 

โยเซฟ ผู้ที่ถูกพวกพี่ๆ ขาย ถูกภรรยาของโปธิฟาร์ใส่ความให้ถูก

จองจำา ต่อมาได้กลายเป็นผู้ช่วยชาวอียิปต์และพวกพ่ีๆของตน

ให้รอดตาย “พระเจ้าทรงเปลี่ยนให้ร้ายเป็นดีที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

นี้ คือเพื่อรักษาชีวิตของหลายคนไว้” (ปฐก 50:20)

 พระเจ้าทรงใช้เส้นคดมาเขียนตรง ความรู้ของพระเจ้า

ไม่มีขอบเขต พระองค์ทรงรู้จักมนุษย์ทุกคน ชีวิตและการกระทำา

ของเขา ทรงทราบว่า เขาเป็นมนุษย์ที่เสรีหรือไม่ พระองค์ทรงให้

ทุกส่ิงทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระองค์ “พระเจ้าทรงบันดาล
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ให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์ ผู้ที่ทรงเรียกมา

ตามพระประสงค์ของพระองค์” (รม 8:28) “ไม่มีสรรพสิ่งใดๆ จะ 

พรากเราได้จากความรักของพระเจ้า ซึ่งปรากฏในพระคริสตเยซู

องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (รม 8:39)

 เนื่องจากพระเจ้าทรงมีพระญาณสอดส่อง เราจึงควร

 - ไว้ใจในพระองค์ เช่นเดียวกับอับราฮัมผู้ตอบบุตรชายว่า 

“พระเจ้าจะทรงจัดหาให้” เมื่ออิสอัคถามว่า “ลูกแกะสำาหรับ

เครื่องเผาบูชาอยู่ที่ไหน” (ปฐก 22:7-8)

 - ไว้ใจพระองค์ในทำานองเดียวกับที่พระเยซูเจ้าทูล 

พระบิดาในสวนเกทเสมนีว่า “ขออย่าให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้า 

แต่ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด” (มธ 26:39) “จง 

แสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของ

พระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพ่ิมทุกส่ิงเหล่าน้ีให้” (มธ 6:33)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “พระเจ้าของเราประทับอยู่ในสวรรค์ 

พระองค์ทรงทำาทุกสิ่งตามพระประสงค์” (สดด 115:3)

บทภ�วน� : พระบิดาผู้ทรงความดีหาขอบเขตมิได้ ข้าพเจ้า

วางใจในพระญาณสอดส่องของพระองค์ ขอพระองค์ทรงแสดง

ความรักแก่ข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจะได้รอด
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 • อะไรคือพระญาณสอดส่อง?

 - พระญาณสอดส่องของพระเจ้า 

   หมายถึง การที่พระเจ้ารู้จักมนุษย์ทุกคนมาแต่สมัย

   เริ่มแรก ทรงทำาให้แผนการของพระองค์

   ที่เกิดจากความรักสำาหรับพวกเขาเป็นจริง

           ขึ้นทุกๆ วัน จนกระทั่งสัมฤทธิ์ผลในที่สุด

 • เสรีภาพของมนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้อง

   กับพระญาณสอดส่องหรือไม่?

 - พระเจ้าผู้ทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างล่วงหน้า

   ได้วางแผนการสำาหรับเรา 

   แผนการที่ยอมรับการกระทำาทุกชนิด

   ที่เสรีของเรา ฉะนั้นเสรีภาพของมนุษย์

   จึงสัมพันธ์กับพระญาณสอดส่อง

 • เหตุใดพระเจ้าทรงกระทำาตาม

   พระญาณสอดส่อง?

 - เหตุว่าแผนการแห่งความรักของพระเจ้า

   ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และพระปรีชาญาณ

           ของพระองค์ไม่มีขอบเขต

ชวนคิด
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รหัสธรรมเกี่ยวกับ

ความชั่ว  

ความทุกข์ 

และความตาย
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ความทุกข์

 เมื่อพระเจ้าทรงแบ่งปันชีวิตของพระองค์แก่บรรดาสรรพ

สิ่งสร้าง ทูตสวรรค์ โลก และมนุษย์ พระองค์ทรงให้ทูตสวรรค์

และมนุษย์มีเสรีภาพที่จะรับหรือปฏิเสธความสัมพันธ์กับพระองค์ 

และกับสรรพสิ่งสร้าง 

 ดังนั้นความทุกข์คือการปฏิเสธของมนุษย์ที่จะมีความ

สัมพันธ์กับพระเจ้า และกับสรรพสิ่งสร้าง เราจะเห็นตัวอย่างของ

ความทุกข์ได้อย่างชัดเจนเมื่อทูตสวรรค์หรือมนุษย์ปฏิเสธที่จะ

ทำาตามพระประสงค์ของพระเจ้า เหตุว่าพระประสงค์ของพระเจ้า

นั้นล้วนเป็นสิ่งที่ดี ที่ชอบ

 เมื่อมนุษย์และทูตสวรรค์เลือกใช้เสรีภาพที่จะปฏิบัติแต่

สิ่งที่ตนปรารถนา พวกเขาเลือกที่จะอยู่อย่างเอกเทศ ไม่มีการ

แบ่งปันซึ่งกันและกัน

 ความทุกข์นี้ก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งระหว่าง

มนุษย์ จึงส่งผลให้เกิดการแยกตัวอยู่อย่างโดดเดี่ยว ทั้งนี้เพราะ

เขาต่างล้วนต้องการเป็นเจ้าเหนือผู้อ่ืน แทนองค์พระเจ้าที่เขาได้

กีดกันให้พ้นไป หลังจากท่ีเขาได้ตัดพระเจ้าออกไปจากชีวิตของ

เขาแล้ว เขาก็เริ่มกำาจัดกันและกัน 

 ความทุกข์ย่อมก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายในโลก เกิด

ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายพระเจ้าผู้สร้างโลกและมนุษย์ผู้ปกครอง

มัน ความทุกข์ยากแสนสาหัสและความตายคือผลกรรมที่ตามมา 
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ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “จงทดสอบทุกสิ่งและยึดสิ่งที่ดีงามไว้ 

จงละเว้นความชั่วทุกรูปแบบ” (1ธส 5:21-22)

บทภ�วน� : โปรดช่วยให้เราพ้นจากเงื้อมมือมารด้วยเถิด 

พระเจ้าข้า

 • อะไรคือความทุกข์?

 - ความทุกข์คือการปฏิเสธ

   ที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า 

   ปฏิเสธที่จะทำาตามพระประสงค์ของพระองค์ 

   ปฏิเสธพระองค์ด้วยใจเสรี 

   ถึงแม้ว่าการกระทำาตามพระประสงค์

   จะเป็นสิ่งที่ดีที่ชอบก็ตาม   

 • อะไรคือบ่อเกิดของความทุกข์?

 - การถือตัวเป็นใหญ่

   และแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวเป็นบ่อเกิด

   ของความทุกข์

ชวนคิด
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ความชั่วร้ายและปีศาจ
        

 เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลก พระองค์ทรงกระทำาทุกสิ่งใน

โลกอย่างดี “พระเจ้าทรงเห็นว่าดี” (ปฐก 1:10) พืชและสัตว์น่ากิน 

น่าชม และมนุษย์ทั้งชายและหญิงตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าก็

ดีมาก แต่ซาตานผู้เป็นศัตรูของพระเจ้าและมนุษย์ได้ปรากฏตัว 

“มารปีศาจเป็นฆาตกรมาต้ังแต่เริ่มแรก เป็นผู้พูดเท็จ และเป็น

บิดาของการพูดเท็จ” (เทียบ ยน 8:44) 

 ถึงแม้พระเจ้าทรงสร้างมารปีศาจเป็นทูตสวรรค์ที่ดีเลิศ 

มีปัญญาและเสรีภาพที่ดีกว่าทูตสวรรค์องค์อื่นๆ มารปีศาจก็ใช้

สติปัญญาและเสรีภาพอย่างจองหองขบถต่อพระเจ้า ไม่ยอมรับ

ใช้พระเจ้า มารร้ายยืนยันว่าเป็นเจ้านายแห่งโลกในเวลาที่สิ่งสร้าง

เป็นขบถเท่านั้น และมารร้ายได้ล่อลวงสิ่งสร้างอื่นๆ ให้ขบถต่อ

พระเจ้า นักบุญยอห์นเขียนไว้ว่า “โลกทั้งหมดอยู่ใต้อำานาจของ

มารร้าย” (1ยน 5:19) มารร้ายจองหองถึงขนาดพยายามล่อลวง

พระเยซูเจ้าให้ขบถต่อพระบิดาและกราบนมัสการตน (เทียบ มธ 

4:9) “แต่เรารู้ว่าทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าย่อมไม่ทำาบาป เพราะ

พระผู้ทรงบังเกิดจากพระเจ้าทรงเฝ้ารักษาเขาไว้ และมารไม่อาจ

แตะต้องเขาได้” (1ยน 5:18)

 ในยุคแรก เมื่อมนุษย์ยังอยู่ในสวนเอเดน มารปีศาจได้

ยั่วยวนมนุษยชาติให้หลงผิดขบถต่อพระเจ้า ดังนั้นมนุษยชาติ

และโลกก็ปั่นป่วน บาป ความทุกข์ และความตายได้เข้ามาในโลก 

สติปัญญาและเสรีภาพก็ปั่นป่วน ไม่สามารถเข้าใจความจริงและ
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ความดี “สรรพสิ่งต้องอยู่ใต้อำานาจของอนิจจังมิใช่โดยสมัครใจ 

แต่ตามความประสงค์ของผู้ที่บังคับให้สรรพสิ่งต้องอยู่ในสภาพ

ดังกล่าว” (รม 8:20)

 พระเยซูเจ้าผู้เป็นบุตรของพระบิดา และศีรษะองค์ใหม่

และถาวรของมนุษยชาติ ได้ทำาให้ปลายทางของมนุษยชาติ

เปลี่ยนแปลงโดยทำาทุกอย่างในโลกตามพระประสงค์ของ 

พระบิดา ถึงแม้จะตายบนไม้กางเขน ตามคำามั่นสัญญา

ของพระองค์แด่พระบิดาเจ้าว่า “ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตาม 

พระประสงค์ของพระองค์” (ฮบ 10:7)

 อย่างไรก็ดี ซาตานและพรรคพวกไม่ยอมง่ายๆ พวกเขา 

จะต่อสู้กับพระเยซูเจ้า และพระศาสนจักรของพระองค์จนถึงที่สุด 

จะต้องยอมแพ้ในวันที่พระผู้ไถ่เยซูคริสตเจ้าเสด็จมาครั้งที่

สอง “เวลานั้นจะไม่มีความตายอีกต่อไป จะไม่มีการคร่ำาครวญ 

การร้องไห้ และความทุกข์อีกต่อไป เพราะโลกเดิมผ่านพ้นไป

แล้ว” (เทียบ วว 21:4)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : บัดนี้ความรอดพ้น พระอานุภาพ 

พระราชอาณาจักร อำานาจเป็นของพระคริสตเจ้าของเรา เพราะ

ปีศาจผู้กล่าวหาเขาเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าก็ถูกโยนลงไป

แล้ว

บทภ�วน� : ข้าแต่พระเยซูเจ้า ข้าพเจ้าไว้ใจในพระองค์ผู้ทรง

ชัยชนะความทุกข์และปีศาจ โดยความตายและการกลับคืนชีพ

ของพระองค์
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 • พระเจ้าได้ทรงสร้างความทุกข์

   และความตายหรือไม่?

 - พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งสร้างอย่างดี

   ตามภาพลักษณ์ของพระองค์

 • ใครได้นำาความทุกข์และความตาย

   เข้ามาในโลกจักรวาล? 

 - ปีศาจและมนุษย์ได้นำาความทุกข์

   และความตายเข้ามาในโลกจักรวาล

 • ความทุกข์และความตายเข้ามาในโลกได้อย่างไร?

 - โดยการขบถต่อพระเจ้า

 • ใครได้ชนะปีศาจและนำาชีวิตนิรันดร

   เข้ามาในโลกจักรวาลอีกครั้งหนึ่ง?

 - พระเยซูเจ้า

 • พระเยซูเจ้าได้ชนะปีศาจ 

   ความทุกข์และความตายอย่างไร?

 - โดยรักและเชื่อฟังพระเจ้าจนถึงที่สุด 

   ถึงแม้ต้องถูกทรมานและตายบนไม้กางเขน

 • การต่อสู้ระหว่างพระศาสนจักร

   ของพระเยซูเจ้าและปีศาจจะเสร็จสิ้นเมื่อไร?

 - ในวันที่พระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาครั้งที่สอง

ชวนคิด
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บาป

 มนุษยชาติมิ ใช่จะประกอบขึ้นด้วยปัจเจกบุคคลที่ 

ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ตรงกันข้าม มนุษยชาติเป็นประชาคม

หนึ่งเดียว ทุกสิ่งทุกอย่างที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำา ย่อมส่งผล 

ดีชั่วแก่คนอื่นๆ ในสังคม นับแต่ปฐมกาล มนุษยชาติได้หันหลัง 

ให้กับพระเจ้า พวกเขาไม่หยุดที่จะกระทำาตามใจปรารถนาของตน 

ซึ่งขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้า เพราะได้หันหลังให้กับพระเจ้า

นับแต่กำาเนิด มนุษย์จึงประพฤติตนคล้ายไม่รู้จักพระองค์ และ

ไม่รู้จักสิ่งที่พระองค์ทรงรัก เราเรียกสภาพของมนุษยชาติเช่นนี้ว่า 

“บาปกำาเนิด”

 ถึงเราจะไม่ได้เป็นผู้สร้างบาปกำาเนิด แต่เราก็ได้รับผลร้าย 

จากมัน เราจึงมีแนวโน้มที่จะทำาผิดบาป  ยามเราประพฤติผิดโดย 

สมัครใจ ทำาตามความปรารถนาของตน ขัดกับพระประสงค์ของ

พระเจ้า เราได้กระทำาบาปเฉพาะตัว และบาปจะทำาให้เราจมลึกใน

สภาพคนบาป 

 ยามเราทำาบาป เราทำาตนให้อยู่กับฝ่ายที่ไม่ต้องการที่จะ

รักพระเจ้าและเพ่ือนมนุษย์ เราทำาร้ายโลกโดยทำาให้มันมีสภาพที่

แย่ลง เราทำาให้เกิดความทุกข์มากขึ้นในโลก แต่กรรมดีซึ่งเป็น 

น้ำาพระทัยของพระเจ้า ทรงบูรณะสิ่งที่ความชั่วได้ทำาร้ายทำาลาย

ให้เสียหาย
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ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “กิเลสตัณหาทำาให้เกิดบาป และเมื่อมี 

บาปมาก บาปก็จะทำาให้เกิดความตาย” (ยก 1:15)

บทภ�วน� : ขอทรงอย่าปล่อยให้เราแพ้การประจญเถิด พระเจ้าข้า

 • อะไรคือบาป?

 - บาปคือการหันหลังให้กับพระเจ้า 

   เพื่อทำาตามใจปรารถนาของตน

 • อะไรคือบาปกำาเนิด?

 - บาปกำาเนิดคือสภาพที่ทำาให้มนุษย์

   มิอาจถือกำาเนิดในพระเจ้า

   เป็นเวลานับตั้งแต่บิดามารดาคู่แรก

   ของเราได้แยกมนุษยชาติออกจากพระเจ้า

 • อะไรคือบาปเฉพาะตัว?

 - บาปเฉพาะตัวคือบาปที่เรากระทำาเป็นส่วนบุคคล

ชวนคิด
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บาปหนักและบาปเบา

 เมื่อเราทำาบาป หากการกระทำานั้นเลวร้ายมาก และเราทำา 

ด้วยความสมัครใจ การกระทำาของเราก็นับเป็นบาปหนัก  

เหตุเพราะเราตัดตนจากพระเป็นเจ้าอย่างสิ้นเชิง แต่หากการ 

กระทำานั้นๆ ไม่ชั่วร้ายมาก หรือหากชั่วร้าย แต่เราไม่ได้ทำาด้วย

ความสมัครใจจริง บาปนั้นก็เป็นบาปเบา

 เหตุเพราะเราเอาใจออกห่างจากพระเป็นเจ้า บาป 

ทุกชนิดจึงเป็นอันตรายกับตนเองและกับโลก เพราะมันนำา 

ความทุกข์มาให้โลก มันกีดกันความสุขของพระเจ้าและของ

มนุษย์

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “คนที่รู้ว่าต้องทำาความดีแต่ไม่ทำา ก็

ทำาบาป” (ยก 4:17)

บทภ�วน� : อย่าปล่อยให้เราแพ้การประจญ แต่โปรดช่วยให้พ้น

จากความชั่วร้ายเทอญ
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 • อะไรคือบาปหนัก?

 - บาปหนักเป็นการกระทำาที่ชั่วร้ายอย่างมหันต์ 

   เป็นการกระทำาที่สมัครใจ

   ซึ่งตรงข้ามกับพระประสงค์ของพระเจ้า

 • อะไรคือบาปเบา?

 - บาปเบาเป็นการกระทำาที่ไม่ดี

   ตรงข้ามกับพระประสงค์ของพระเจ้า 

   แต่อาจไม่ทำาความเสียหายมาก 

   หรือถ้าทำาก็เป็นการกระทำา

   ที่ไม่ได้สมัครใจอย่างแท้จริง

ชวนคิด
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สำาคัญมหากางเขน

 สำาคัญมหากางเขนกำาความหมายของรหัสธรรมอัน 

ยิ่งใหญ่ของคริสตชน เป็นเครื่องหมายที่พิเศษจำาเพาะหมายถึง 

พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวในสามพระบุคคล : พระบิดา พระบุตร 

และพระจิต

 พระบุตรเสด็จจากพระบิดา เพื่อมาถือกำาเนิดเป็นมนุษย์

ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ทรงกลับเป็นขึ้นมา เพื่อว่าการไถ่กู้ 

มนุษยชาติจะได้สำาเร็จบริบูรณ์ อาศัยฤทธิ์อำานาจของพระจิตเจ้า  

พระศาสนจักรทรงรวบรวมมนุษยชาติทุกคนในทุกมุมโลก “จาก

ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก” (เทียบ มธ 24:27)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “พระเยซูเจ้าทรงทำาลายความ 

เกลียดชังให้หมดไปด้วยความตายของพระองค์บนไม้กางเขน” 

(เทียบ อฟ 2:16)

บทภ�วน� : เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต 

อาแมน
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 • อะไรคือรหัสธรรมแห่งกางเขน?

 - สำาคัญมหากางเขนกำาความหมาย

   ของรหัสธรรมอันยิ่งใหญ่ คือ

  ...พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียว

    ในสามพระบุคคล : พระบิดา พระบุตร 

    และพระจิต

          - เหตุเพราะความชั่วร้าย 

    เราจึงต้องมีพระผู้ไถ่ที่ยิ่งใหญ่

          - พระเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์

          - การไถ่กู้มนุษยชาติ

          - พระศาสนจักร

ชวนคิด
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พระอาณาจักรของพระเจ้า

มาถึงแล้ว
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ข่าวดีสำาหรับมนุษย์ทุกคน

 พระเยซูเจ้าทรงไถ่มนุษย์ทุกคนในโลกทุกกาลเวลา เพื่อ

ว่าหากเขาปรารถนาแล้ว เขาจะได้มีชีวิตของพระเจ้าในพระเยซู- 

คริสตเจ้า แต่มนุษย์จะสมปรารถนาได้อย่างไร หากไม่มีใคร

เทศนาธรรม มนุษย์จะรักพระเจ้าได้อย่างไร หากไม่มีใครพูดให้

เขาฟังถึงความรักของพระเจ้า

 นักบุญเปาโลเขียนถึงชาวโรมันว่า “แต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อใน

พระองค์ จะทูลขอต่อพระองค์อย่างไรได้ และผู้ที่ไม่ได้ยินถึง

พระองค์ จะเชื่อในพระองค์อย่างไร ได้ และเมื่อไม่มีผู้ใดประกาศ

ให้เขาฟัง เขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรได้ และถ้าไม่มีใครใช้เขา

ไป เขาจะไปประกาศอย่างไรได้” (เทียบ รม 10:14-15) 

 ดังนั้นพระเยซู เจ้าจึงได้ประกาศแก่ อัครสาวกและ 

คริสตชนทุกคนว่า “ท่านท้ังหลาย จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มา

เป็นศิษย์ของเรา ทำาพิธีล้างบาปให้เขา เดชะพระนามพระบิดา 

พระบุตร และพระจิต” (มธ 28:19)

 นับแต่พระเยซูเจ้าทรงมีคำาส่ังน้ี และนับแต่วันท่ีพระจิตเจ้า 

เสด็จมาประทับในพระศาสนจักรเมื่อวันสมโภชน์พระจิตเจ้า 

พระจิตเจ้าทรงชักนำาคริสตชนไปท่ัวทุกมุมโลก เพื่อประกาศ

ข่าวดีอันเป็นความสุขสำาหรับทุกๆ คนที่ปรารถนา และล้างบาป

ให้เขาเหล่านั้น
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ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “เราแต่งต้ังท่านให้เป็นแสงสว่าง

ส่องนานาชาติ เพื่อท่านจะได้นำาความรอดพ้นไปจนสุดปลาย

แผ่นดิน” (กจ 13:47, อสย 49:6)

บทภ�วน� : พระเจ้าข้า โปรดส่งธรรมทูตของพระองค์ไปทั่ว 

ทุกมุมโลก

 • หน้าที่ธรรมทูตของเราคืออะไร?

 - หน้าที่ธรรมทูตของเราคือ 

   การประกาศข่าวดีเรื่องของความรอดแก่มนุษย์ 

   ณ ที่ที่เราอยู่ และโปรดศีลล้างบาป

   เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต

 

ชวนคิด
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ความตาย

 ความตายท่ีเราทุกคนรู้ จักเป็นผลร้ายที่เกิดจากบาป

กำาเนิด เมื่อมนุษย์ปฏิเสธความสัมพันธ์กับพระเจ้า เขาก็สูญเสีย

เอกสิทธิ์ที่จะไม่ตายเหมือนสัตว์อื่นๆ ในโลก มนุษย์จึงรู้จักกับ

ความทุกข์

 กระนั้นก็ดี ความกระหายในชีวิตอมตะตามแผนการเดิม

ของพระเจ้ายังฝังใจเขาอยู่ เนื่องจากพระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนพระทัย 

แผนการของพระองค์จึงไม่เปลี่ยน และมนุษย์จะได้รับชีวิตอมตะ

เป็นแน่ แต่วิธีการที่จะช่วยให้มนุษย์รับชีวิตอมตะเปลี่ยนไป

 ทั้งนี้เพราะการกระทำาของมนุษย์ได้ตัดความสัมพันธ์กับ

พระเจ้า ความตายเป็นนาทีท่ีสำาคัญท่ีสุดของชีวิต เป็นหัวเลี้ยว

หัวต่อระหว่างชีวิตอนิจจังไปสู่ชีวิตนิรันดร เราเรียกกันว่า “การ

ผ่านพ้นไป” หรือ “ปัสกา” เป็นการเกิดใหม่ เป็นการพักผ่อนเมื่อ

งานหนักสำาเร็จแล้ว “ดังรุ่งอรุณเมื่อกลางคืนล่วงไป”

 ไม่มีใครรู้วันเวลาที่จะตาย ความตายเปรียบได้กับขโมย 

ซึ่งเราไม่มีทางรู้ว่าจะมาในยามไหน กลางวันหรือกลางคืน” 

(เทียบ มธ 24:36-43) ความตายประกาศถึงการพบกับพระเจ้า

เราควรปฏิบัติเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้า ในนาทีที่เราจะตาย เรา

ควรกล่าวว่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ามอบจิตของข้าพเจ้าไว้ใน

พระหัตถ์ของพระองค์” (ลก 23:46)

 ดังนั้นพระศาสนจักรจึงสวดขอให้พระเจ้าทรงละเว้นเรา

จากความตายอย่างกะทันหัน เพื่อเราจะได้มีสติ รู้สำานึกตัวและ
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มีเวลามอบคืนทุกๆ สิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ด้วยความ

วางใจ กระนั้นก็ดี ถึงหากเราจะสิ้นลมอย่างกะทันหัน

 พระเจ้าผู้ทรงเมตตาอย่างล้นเหลือยังทรงโปรดให้เรามี

ช่วงเวลาระหว่างการหมดลมหายใจกับความตายที่แท้จริง หาก

วิญญาณของเราเปี่ยมไปด้วยความเชื่อ ความหวังและความรัก 

“เมื่อถึงเวลานั้น ข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนที่พระองค์ทรงรู้จัก

ข้าพเจ้า” (1คร 13:12) “นายจะคาดสะเอวพาผู้รับใช้เหล่านั้นไป 

นั่งโต๊ะ และจะรับใช้เขาด้วย” (ลก 12:37)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “ข้าพเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือ 

พระคริสตเจ้า และการตายก็เป็นกำาไร” (ฟป 1:21)

บทภ�วน� : เมื่อพระองค์ตรัสเรียกข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะได้เห็น

รอยยิ้มของพระองค์ พระเยซูเจ้าข้า
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 • ความตายเกิดมาจากไหน?

 - ความตายเป็นผลร้ายที่เกิดมาจากบาปกำาเนิด

 • เหตุใดเราจึงกล่าวว่า

   การตายเป็นการเกิดครั้งใหม่?

 - เรากล่าวว่าการตายเป็นการเกิดครั้งใหม่ 

   เพราะเป็นวันที่เราจะเป็นบุตรของพระเจ้า

   และจะอยู่ในบ้านของพระบิดาตลอดไป

 • ความตายเช่นไรที่น่าสะพรึงกลัว?

 - ความตายอย่างกะทันหัน

 • เหตุใดความตายที่เกิดขึ้นในทันที

   จึงน่าสะพรึงกลัว?

 - เหตุเพราะว่าเราจะไม่มีเวลามอบชีวิตของเรา

   ไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า
 

 • เราควรจะกลัวความตายหรือไม่?

 - เราไม่ควรกลัวความตาย หากเราได้รักมาตลอดชีวิต

 • เหตุใดเราต้องวางใจว่าเราจะได้รับชีวิตนิรันดร 

   และมีความสุขอยู่กับพระเจ้า?

 - เราต้องวางใจ เพราะพระเยซูเจ้าได้ถวายชีวิต

   ของพระองค์แด่พระบิดา เพื่อเราจะได้รับชีวิตนิรันดร 

   และมีความสุขอยู่กับพระเจ้า

ชวนคิด
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การพิพากษา

 หลังจากท่ีได้ตายไปแล้ว คริสตชนทุกคนจะถูกพิพากษา

ก่อนที่จะรับชีวิตใหม่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูเจ้าจะทรง

ถามเราแต่ละคนว่า “ท่านรักเราไหม ท่านได้รักกันและกันหรือ” 

หากเราสามารถตอบรับเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้า พระนาง

พรหมจารีมารีย์ และนักบุญทุกๆ ท่านว่า “เรารักทุกๆ คน”  

พระเยซูเจ้าก็จะทรงรับเรา ไปมีความสุขกับพระองค์ หากเรา

ตอบปฏิเสธดังเช่นที่ปีศาจได้ปฏิเสธพระองค์ เราก็จะอยู่คนเดียว

ในความทุกข์ หรือที่เรียกกันว่าความตายครั้งที่สอง (เทียบ วว 

2:11)

 พระเยซูเจ้าจะไม่ทรงบังคับให้เรารักพระองค์ เพราะเรามี

เสรีภาพ ดังนั้น การพิพากษาก็คือการวิเคราะห์ความรักของเรา

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “พลังเป็นของพระเจ้า ข้าแต่องค์

พระผู้เป็นเจ้า ความรักมั่นคงเป็นของพระองค์ พระองค์ทรง

ตอบแทนแต่ละคนตามการกระทำาของเขา” (สดด 62:11-12)

บทภ�วน� : พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบดีว่าลูกรักพระองค์ 

โปรดให้ความเชื่อน้อยนิดของลูกเข้มแข็งขึ้น



326 “ดูเถิด เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา” (อสย 49:16)

 

 • หากเราตอบได้ว่า “เรารักพระเยซูเจ้า” 

   จะเกิดอะไรขึ้นกับเรา?

 - พระองค์ก็จะทรงรับเราไปมีความสุขอยู่กับพระองค์

 • เราเรียกความสุขเช่นนี้ว่าอะไร?

 - เราเรียกความสุขเช่นนี้ว่า เป็นชีวิตนิรันดร

ชวนคิด
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จุดหมายปลายทางของมนุษยชาติ

 เม่ือเราตายแล้ว ความเป็นคนของเราก็อยู่ในสภาพท่ีคงตัว

 - หากเราได้รัก เราก็จะอยู่กับพระเจ้าผู้เป็นองค์ความรัก

  ...ความรักนี้ คือ สันติสุขของพระเจ้า

             และมิตรของพระองค์

  ...สันติสุขก็ คือ สวรรค์

 - หากเรามิได้รัก เราก็ได้ปฏิเสธพระเจ้าซ่ึงเป็นองค์ความรัก

เราก็ปฏิเสธสันติสุขที่อยู่ในความรักนี้ และนั่นหมายถึงความทุกข์

ทรมานนิรันดร มันคือนรก

 - หากเราได้รักบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์ หรือบาปได้ทำาให้เรา

ปฏิเสธที่จะรักไปบ้างในบางครา เราก็จำาต้องรู้สึกเป็นทุกข์ทรมาน

เป็นอย่างยิ่ง จนกระทั่งความรักของเราจะบริสุทธิ์ย่ิงข้ึน หรือ

คำาภาวนาของเพื่อนๆ ก็สามารถจะช่วยให้ความรักของพระเจ้า  

โปรดพระพรทำาให้ความรักของเราบริบูรณ์ขึ้น ความทุกข์ทรมาน

ชั่วคราวนี้คือไฟชำาระพระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “น่ีเป็นบทบัญญัติ

เอกและเป็นบทบัญญัติแรก บทบัญญัติประการท่ีสองก็เช่นเดียวกัน 

คือท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง”  (มธ 22:38-39)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : ผู้ร้ายท่ีกลับใจทูลว่า “ข้าแต่พระเยซูเจ้า 

โปรดระลึกถึงข้าพเจ้าด้วยเม่ือพระองค์จะเสด็จสู่พระอาณาจักร

ของพระองค์” พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงกับ

ท่านว่า วันนี้ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์” (ลก 23:42-43)
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บทภ�วน� : “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นความ

หวังของข้าพเจ้า พระองค์คือผู้ที่ข้าพเจ้าวางใจมาแต่วัยเยาว์ 

ข้าพเจ้าพึ่งพิงพระองค์มาตั้งแต่กำาเนิด ตั้งแต่ข้าพเจ้าอยู่ในครรภ์

มารดา  พระองค์ก็ทรงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าแล้ว” (สดด 71:5-6)

 • ที่หมายสุดท้ายของมนุษย์ได้แก่อะไรบ้าง?

 - ที่หมายสุดท้ายของมนุษย์ได้แก่ 

   สวรรค์ ไฟชำาระ และนรก

 • อะไรคือสวรรค์?

 - สวรรค์ หมายถึง การเป็นหนึ่งเดียว

   อย่างบริบูรณ์ระหว่างพระเจ้าและมิตรทุกๆ คน

   ของพระองค์ในความรักและความสุข

   ที่ไม่มีขอบเขตของพระองค์

 • อะไรคือนรก?

 - นรก หมายถึง การที่มนุษย์ปฏิเสธพระเจ้าและมิตร

   ทุกๆ คนของพระองค์อย่างเด็ดขาด เพราะเขา

   ปรารถนาอยู่อย่างโดดเดี่ยวในความเกลียดชัง

   และความทุกข์ของความเกลียดชังนั้น

 • อะไรคือไฟชำาระ?

 - ไฟชำาระ หมายถึง ความทุกข์ใจที่รักพระเจ้า

   และมิตรของพระองค์อย่างไม่เพียงพอ

   ทั้งแน่ใจว่าพระเจ้าจะทรงเมตตาปราณีต่อเรา

ชวนคิด
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ฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่

 เนื่องจากบาปกำาเนิดและบาปของแต่ละคน โลกจึงสับสน

วุ่นวาย และเราทุกๆ คนผู้เป็นคนบาปต้องรับผิดชอบต่อความ

สับสนวุ่นวายของโลก อาศัยความตายและการกลับเป็นขึ้นมา

พระเยซูเจ้าสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจ้าในโลกมนุษย์  

คริสตชนมีหน้าที่แปรสภาพโลกให้เป็นพระอาณาจักรของพระเจ้า 

และนี่เป็นหน้าที่เบื้องต้นของคริสตชน

 - คริสตชนทำางานในโลกร่วมกับพระเยซูเจ้าตามจิตตารมณ์ 

ของพระองค์

 - คริสตชนรักเพื่อนมนุษย์ทุกคน กระทั่งศัตรู เช่นเดียวกับ 

ที่พระเยซูเจ้าทรงรักเรา

 - คริสตชนสร้างสังคมท่ียุติธรรมตามคำาสั่งสอนของ 

พระเยซูเจ้า

 - คริสตชนแปรสภาพโลกให้เป็นไปตามพระประสงค์ของ

พระเจ้าพระบิดาของเรา เพื่อให้มนุษย์ทุกคนอยู่ในสันติสุข และ

พบพระเจ้าในโลกนี้

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “จงแสวงหาพระอาณาจักรของ

พระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะ

ทรงเพิ่มทุกสิ่งเหล่านี้ให้” (มธ 6:33)

บทภ�วน� : พระบิดาเจ้าข้า ขอโปรดให้พระอาณาจักรของ

พระองค์จงเป็นไปในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
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 • อะไรคือหน้าที่ของคริสตชนในโลกนี้?

 - คริสตชนมีหน้าที่แปรสภาพโลก

   ให้เป็นอาณาจักรของพระเจ้า

 • คริสตชนจะประพฤติตน

   เป็นคริสตชนที่ดีได้อย่างไร?

 - คริสตชนจะประพฤติตนเป็นคริสตชนที่ดีได้

   ในทุกๆ กิจการของเรา ทั้งในครอบครัว 

   ในการงาน ในสังคม ในการแปรสภาพของโลก

 • เหตุใดคริสตชนจึงแปรสภาพของโลก?

 - คริสตชนแปรสภาพของโลก

   เพื่อมนุษย์จะได้มีโอกาสพบกับพระเจ้าในโลก 

   และจะได้อยู่ในสันติสุข 

   ตั้งมั่นอยู่ในความยุติธรรม 

   และมีความรักซึ่งกันและกัน 

   สมดังพระประสงค์ของพระเจ้า

ชวนคิด
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การเสด็จมา
ครั้งที่สองของพระเยซูคริสตเจ้า

 ในวันสิ้นโลก อนิจจัง ชั่วโมงสุดท้ายเมื่อไร เราไม่รู้ มีแต่

พระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาของเรา และผู้ปรารถนาดีกับเราทรงทราบ

แต่ผู้เดียว เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์ พระองค์จะ

ทรงทำาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งใหม่หมด

 แผ่นดินใหม่ ฟ้าใหม่ มนุษย์จะกลับเป็นขึ้นมาในร่างใหม่

ที่พ้นจากความเป็นอนิจจัง ร่างท่ีอยู่เหนือความทุกข์ทรมานและ

ความตาย ความทุกข์ทรมานและความตายจะสูญสิ้นไปจากโลก

เหลือแต่ชีวิตนิรันดร และความสุขนิจนิรันดร์กับพระเจ้า จะไม่มี

การคร่ำาครวญ การร้องไห้และความเจ็บปวดอีกต่อไป จะไม่มี

กาลเวลา ไม่มีอดีตหรืออนาคตอีกต่อไป มีแต่ปัจจุบันนิรันดรที่

ไม่มีต้นไม่มีปลายของพระเจ้า “พระองค์จะทรงเช็ดน้ำาตาทุกหยด 

จากนัยน์ตาของเขา จะไม่มีความตายอีกต่อไป เพราะโลกเดิม

ผ่านพ้นไปแล้ว” (วว 21:4) “แล้วจะถึงวาระสุดท้าย เวลานั้น

พระองค์จะทรงมอบพระอาณาจักรให้แก่พระเจ้าพระบิดา” (1คร 

15:24)

 ในที่สุด เราทุกๆ คนพร้อมกับพระเยซูเจ้าจะเรียกพระเจ้า

ว่า “พระบิดา” และครอบครัวของพระเจ้าจะอยู่ด้วยกันในบรมสุข 

ของพระองค์ตามแผนการเดิมของพระองค์



332 “ดูเถิด เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา” (อสย 49:16)

ข้อคว�มจ�กพระคัมภีร์ : “เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต 

ใครเชื่อในเรา แม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิต” (ยน 11:25)

บทภ�วน� : เชิญเสด็จมาเถิด พระเยซูเจ้าข้า เชิญเสด็จมาทำาให้

ทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมด

 • จะเกิดอะไรขึ้นในวันสิ้นโลก อนิจจัง?

 - ในวันสิ้นโลก อนิจจัง 

   พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์

   มนุษย์ทุกคนจะกลับเป็นขึ้นมา

 - พระเยซูเจ้าจะทรงสร้างฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่

   และทรงมอบทุกสิ่งทุกอย่าง

   ไว้ในพระหัตถ์ของพระบิดา

   ตามแผนการเดิมของพระองค์

ชวนคิด




