“มหาพรต” : ตอบโต้การผจญด้วยพระวาจา

“มหาพรต” : ตอบโต้การผจญด้วยพระวาจา (ลูกา 4:1-13)
เทีย่ งวันอาทิตย์ท่ี 6 มีนาคม 2022 สัปดาห์ท่ี 1 ในเทศกาลมหาพรต สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสด็จออก ณ ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม ทรงตักเตือนคริสตชนให้ระแวดระวังการผจญ
ทีอ่ ยู่บนหนทางชีวติ ของเรา ทรงเชือ้ เชิญเราให้มองไปยังพระเยซูเจ้าที่ “มิทรงตอบรับข้อเสนอของปี ศาจ”
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“ท่านผู้นี้เป็ นบุตรของเรา ผู้ที่เราได้เลือกสรร จงฟังท่านเถิด”

พระเยซูเจ้าเด็จขึน้ บนภูเขาเพื่อภาวนาพร้อมกับอัครสาวก

3 คน สาหรับชาวยิวภูเขาเป็ น
สถานทีม่ นุษย์อยูใ่ กล้ชดิ เป็ นพิเศษกับพระเจ้า วันนี้บนภูเขาสาวกทัง้ 3 คนมีประสบการณ์พบพระ
เจ้าในพระเยซูคริสตเจ้าเพราะพวกเขาเห็นพระพักตร์ของพระองค์เปลีย่ นไปและฉลองพระองค์มสี ี
ขาวเจิดจ้า ขณะเดียวกันนัน้ ก็เห็นโมเสสและประกาศกเอลียาห์บุคคลสาคัญในพันธสัญญาเดิมยืน
สนทนากับพระองค์ ยิง่ แปลกกว่านัน้ ก็คอื มีเมฆลอยมาปคลุมพวกเขา พร้อมกับมีเสียงดังออกมาจาก
เมฆว่า "ท่านผูน้ ้เี ป็ นบุตรสุดทีร่ กั ของเรา ผูท้ เ่ี ราได้เลือกสรร จงฟั งท่านเถิด" คริสตชนพบพระเจ้าใน
พระเยซูคริสตเจ้าทุกครัง้ เมื่ออธิษฐานภาวนาด้วยใจสงบ

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันพฤหัสที่ 17 มี.ค.22
วันศุกร์ท่ี 18 มี.ค.22
วันเสาร์?ที่ 19 มี.ค. 22
วันอาทิตย์ท่ี 20 มี.ค.22

ระลึกถึง น.ปาตริก พระสังฆราช
ระลึกถึง น.ซีรลิ แห่งเยรูซาเล็ม พระสังฆราชและนักปราชญ์
สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางพรหมจารีมารีย์
สัปดาห์ท่ี 3 เทศกาลมหาพรต

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 2 ดอกไม้ ต้นไม้ และพืช
ซีดาร์ (Cedar) เป็ นไม้จำพวกสน ต้นซีดำร์ โดยเฉพำะต้นซีดำร์แห่งเลบำนอน
ใช้เป็ นสัญลักษณ์ของพระคริสต์ “.....รูปร่ำงของเขำงำมสง่ำดังเลบำนอน งำมเลิศดังต้น
ซีดำร์” (บทเพลงแห่งโซโลมอน 5:15) ลำต้นอันสูงสง่ำของซีดำร์เป็ นสัญลักษณ์แห่งควำม
เป็ นกษัตริย์ ประกำศก เอเศเคียลใช้ตน้ ซีดำร์เป็ นสัญลักษณ์ของพระมหำไถ่และ
รำชอำณำจักรของพระองค์ “.....เรำจะเอำแขนงจำกยอดสูงสุดของต้นซีดำร์มำ......แล้ว
ปลูกมันไว้บนภูเขำสูงเด่นของอิสรำเอลเพื่อให้แตกแขนงและบังเกิดเป็ นต้นซีดำร์ นกทุกชนิดจะมำทำรัง
ใต้รม่ เงำแห่งกิง่ ของมัน.......”(“เอเสเคียล” 17:21)
ความทุกข์ทรมานเป็ นส่วนหนึ่ งในประสบการณ์ ชีวิตของเรามนุษย์ ผ่านทางความทุกข์ทรมานนี้ เอง
ข้อคิดสะกิดใจ
เพราะชีวิตของพระ
ด้วย อาศัยความทุกข์ทรมานและความตายของพระองค์ การทาความดี
ไม่มีกฎเกณฑ์ใดที่อยู่เหนื อกฎแห่ง

มนุษย์

หมูน่ กจ้อง มองเท่าไร ไม่เห็นฟ้ า
ไส้เดือนมอง ไม่เห็นดิน ทีก่ นิ ไป
คนทัวไป
่ ก็ไม่ มองเห็นโลก
ส่วนมนุษย์ ประยุกต์ธรรม ตามระบิล

ถึงฝูงปลา ก็ไม่เห็น น้ าเย็นใส
หนอนก็ไม่ มองเห็นคูต ทีด่ ดู กิน
ต้องทุกข์โศก หงุดหงิด อยูน่ ิจสิน
เห็นหมดสิน้ ทุกสิง่ ตามจริงเอย ฯ
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ข่าวพระศาสนจ ักร

* วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2022 *

7

มิ สซาปลงศพ คุณพ่อร็อค วิ ศิษฏ์ หริพงศ์
พระสงฆ์อคั รสังฆมณฑลกรุงเทพ ศิษย์เก่าบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา รุ่นเดียวกับคุณพ่อวาฌิช คุโรวาท
และ คุณพ่อวิโอลา วรศิลป์ ทีว่ ดั เซนต์หลุยส์ แล้วนาคุณพ่อสูส่ สุ านวัดนักบุญเปโตร สามพราน
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
(ต่อจากหน้า 4)
ทุกครัง้ ทีค่ ุณผ่านการทดสอบ พระเจ้าทรงเห็น และทรงวางแผนเพื่อประทานบาเหน็จแก่คุณใน
นิรนั ดรกาล ยากอบกล่าวว่า “คนทีอ่ ดทนต่อการทดลอง ใจก็เป็ นสุข เพราะเมือ่ ปรากฎว่าผูน้ นั ้ ทนได้แล้ว
เขาจะได้รบั มงกุฎแห่งชีวติ ซึง่ พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทัง้ หลายทีร่ กั พระองค์”
(จากหนังสือชีวติ ทีเ่ คลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์)

อาทิตย์ชวนคิด

กฎแห่งความรัก
ไม่มีกฎเกณฑ์ใดที่อยูเ่ หนื อกฎแห่งความรัก
“เราถามท่ านว่า ในวันสับบาโตนัน้ ควรทาความดีหรือทาความชัว่ ควรช่วยชีวิตหรือ ทาลาย
ชีวิต” (ลก 6: 6-11)
ความทุกข์ทรมานเป็ นส่วนหนึ่ งในประสบการณ์ ชีวิตของเรามนุษย์ ผ่านทางความทุกข์ทรมานนี้ เอง
ธรรมลา้ ลึกของพระเจ้าได้ซ่อนอยู่ ความทุกข์ของเรา จึงมีคณ
ุ ค่าและ ความหมาย เพราะชีวิตของพระ
คริ สต์เจ้าได้ซ่อนอยู่ในตัวท่านด้วย อาศัยความทุกข์ทรมานและความตายของพระองค์ การทาความดี
และการช่วยชีวิต เราสามารถทาได้อยู่เสมอตลอดเวลา มิ ใช่หรือ? ไม่มีกฎเกณฑ์ใดที่อยู่เหนื อกฎแห่ง
ความรัก พระเยซูเจ้าปรารถนาให้ เราใส่ใจและห่วงใยกันและกันอยู่เสมออย่างไม่มีเงื่อนไข
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
พี่นอ้ งที่รกั ครับ สัปดาห์นีข้ อฝากพระวาจาคาสอนของพระเยซูเจ้า มาให้พ่ีนอ้ งราพึงบ่อย ๆ และ
ภาวนาขอพระหรรษทานให้นาไปปฏิบตั กิ นั ได้มาก ๆ ครับ

ขอพี่นอ้ งช่วยสารวจลูกหลานที่ยงั ไม่ได้รบั ศีลมหาสนิทครัง้ แรก และศีลกาลังด้วยครับ เพื่อจะได้จดั
สอนคาสอนให้ครับ นาแจ้งวันอาทิตย์ก็ได้ครับ

เคร่งครัดรัดกุมมาก ๆ ครับเรื่องโควิด 19 จังหวัดเรายังรุนแรงมาก ขอแม่พระคุม้ ครองทุกท่านทุก
ครอบครัว ถวายมิสซาให้เสมอในมิสซาประจาวันครับ
...... เจ้าวัด
มธ 5:43-48
เวลานัน้ พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์วา่
“ท่านทัง้ หลายได้ยินคากล่าวว่า จงรักเพื่อนบ้าน จงเกลียดศัตรู แต่เรากล่าวแก่ทา่ นว่า จงรักศัตรู จง
อธิษฐานภาวนาให้ผทู้ ่ีเบียดเบียนท่าน เพื่อท่านจะได้เป็ นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์ พระองค์โปรดให้
ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขนึ ้ เหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม ถ้าท่าน
รักแต่คนที่รกั ท่าน ท่านจะได้บาเหน็จรางวัลอะไรเล่า บรรดาคนเก็บภาษีมิได้ทาเช่นนีด้ อกหรือ ถ้าท่าน
ทักทายแต่พ่ีนอ้ งของท่านเท่านัน้ ท่านทาอะไรพิเศษเล่า คนต่างศาสนามิได้ทาเช่นนีด้ อกหรือ ฉะนัน้ ท่าน
จงเป็ นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่าน ทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด”


ข้อคิด
พระเยซูคริสตเจ้าสอนบรรดาศิษย์ให้มีมาตรฐานการดาเนินชีวิตในด้านความรักต่อเพื่อนมนุษย์
ที่สงู กว่าเดิม พระองค์บอกศิษย์วา่ "จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาให้ผทู้ ่ีเบียดเบียน" ซึ่งแน่นอนเป็ นการ
กระทาที่ขดั กับความรูส้ กึ จะรับได้ จะทาได้ตอ้ งชนะจิตใจของตน เพื่อเป็ นกาลังใจ พระองค์จงึ ให้เหตุผล
ว่า ถ้าเรารักแต่คนที่รกั ตน และทักทายแต่พ่ีนอ้ งของตน เราก็ไม่ได้ทาอะไรพิเศษ เพราะใครๆ ก็ทากัน เรา
จะพิเศษกว่าคนอื่น มาตรฐานความดี ความชอบธรรมสูงกว่าคนอื่น ก็ตอ่ เมื่อเราสามารถรักศัตรู ทาให้
ศัตรูเป็ นเพื่อนของตนได้ ฉะนัน้ จงภาวนาให้เขา และอธิษฐานเพื่อตัวเองจะได้สามารถทาให้คาสอน "จง
รักศัตรู" เป็ นจริงได้
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

ชีวิตในโลกเป็ นการทดสอบ
ภาพเปรียบเทียบนี้เห็นได้จากเรือ่ งราวต่างๆ ในพระคัมภีรท์ งั ้ เล่ม พระเจ้าทรงทดสอบอุปนิสยั ความเชือ่ การ
เชือ่ ฟั ง ความรัก ความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดีของคนอยูเ่ สมอ คาจาพวก การพิสจู น์ การทดลอง การชาระ
และการทดสอบ ปรากฎกว่า 200 ครัง้ ในพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงทดสอบ อับราฮัม โดยขอให้ทา่ นถวายอิสอัค
บุตรชายของท่าน พระเจ้าทรงทดสอบยาโคบเมือ่ ท่านต้องทางานเพิม่ ขึน้ อีกหลายปี เพือ่ จะได้ราเชลมาเป็ นภรรยา
อาดัมและเอวาล้มเหลวในการทดสอบทีส่ วนเอเดน และดาวิดล้มเหลวในการทดสอบจากพระเจ้าหลายครัง้ แต่พระ
คัมภีรก์ ย็ งั ยกตัวอย่างหลายคนทีผ่ า่ นการทดสอบครัง้ สาคัญ เช่น โยเซฟ รูธ เอสเธอร์ และดาเนียล อุปนิสยั จะ
ได้รบั การพัฒนา และมันจะเปิ ดเผยให้เห็นโดยการทดสอบและทุกสิง่ ในชีวติ ก็เป็ นการทดสอบ คุณถูกทดสอบอยู่
เสมอ พระเจ้าทรงเฝ้ าดูการตอบสนอทีค่ ณ
ุ มีต่อคนอืน่ ต่อปั ญหา ความสาเร็จ ความขัดแย้ง ความเจ็บป่ วย ความ
ผิดหวัง หรือแม้แต่ลมฟ้ าอากาศ พระองค์ทรงเฝ้ าดูแม้แต่การกระทาทีธ่ รรมดา
ทีส่ ดุ เช่นเมือ่ คุณเปิ ดประตูให้คนอืน่ เมือ่ คุณหยิบเศษขยะขึน้ มา หรือเมือ่ คุณ
แสดงความสุภาพต่อพนักงานเก็บเงินหรือพนักงานเสิรฟ์
เราไม่รถู้ งึ การทดสอบทุกอย่างทีพ่ ระเจ้าจะประทานให้ แต่เราสามารถคาด
เดาการทดสอบบางอย่างได้จากพระคัมภีร์ คุณจะถูกทดสอบโดยการเปลีย่ นแปลง
ครัง้ ใหญ่ๆ พระสัญญาทีล่ ่าช้า ปั ญหาทีแ่ ก้ไม่ตก คาอธิษฐานทีไ่ ม่ได้รบั คาตอบ คา
ตาหนิทค่ี ณ
ุ ไม่สมควรได้รบั หรือแม้แต่โศกนาฎกรรมทีด่ เู หมือนไม่มเี หตุผล การ
ทดสอบทีส่ าคัญมากอย่างหนึ่งคือ คุณจะทาอย่างไรเมื่อคุณไม่สามารถรูส้ กึ ถึงการ
สถิตอยูข่ องพระเจ้าในชีวติ คุณ บางครัง้ พระเจ้าทรงจงใจทีจ่ ะถอยห่างและเราไม่รสู้ กึ ถึงความใกล้ชดิ ของพระองค์
กษัตริยเ์ ฮเซคียาห์เผชิญการทดสอบนี้ พระคัมภีรก์ ล่าวว่า พระเจ้าทรงถอยห่างจากเฮเซคียาห์เพือ่ จะลองดูพระองค์
และเพือ่ จะทราบพระดาริทงั ้ สิน้ ในพระทัยของพระองค์ เอเซคียาห์เคยมีสามัคคีธรรมทีใ่ กล้ชดิ กับพระเจ้า แต่ในเวลา
สาคัญของชีวติ พระเจ้าทรงปล่อยท่านไว้ตามลาพังเพือ่ ทดสอบอุปนิสยั ของท่าน เพือ่ เปิ ดเผยความอ่อนแอ และเพือ่
เตรียมท่านสาหรับความรับผิดชอบทีม่ ากขึน้
เมือ่ คุณเข้าใจว่าชีวติ เป็ นการทดสอบ คุณก็จะรูว้ ่าในชีวติ ของคุณ ไม่มสี งิ่ ใดไร้ความหมายแม้แต่เหตุการณ์
เล็กน้อยทีส่ ดุ ก็สาคัญต่อการพัฒนาอุปนิสยั ของคุณ ทุกวันเป็ นวันสาคัญ และทุกวินาทีเป็ นโอกาศทีจ่ ะเติมโต เพือ่ ให้
อุปนิสยั หยังลึ
่ กยิง่ ขึน้ เพือ่ แสดงความรัก หรือเพือ่ พึง่ พาพระเจ้า บางครัง้ การทดสอบดูเหมือนจะถาโถมเข้ามา แต่
บางครัง้ คุณก็ไม่รตู้ วั ด้วยซ้า แต่ทกุ ครัง้ มีผลสือเนื่องนิรนั ดร์ ข่าวดีคอื ว่า พระเจ้าต้องการให้คณ
ุ ผ่านการทดสอบใน
ชีวติ ดังนัน้ พระองค์จงึ ไม่เคยปล่อยให้คณ
ุ ต้องเผชิญการทดสอบทีใ่ หญ่เกินกว่าพระคุณทีพ่ ระองค์ประทานให้ เพือ่
รับมือการทดสอบเหล่านัน้ พระคัมภีรก์ ล่าวว่า พระเจ้าทาตามพระสัญญาของพระองค์ จึงไม่ทรงยอมให้ทา่ นถูกล่อ
ให้ทาบาปจนเกินกาลังทีจ่ ะทนได้ แล้วขณะทีท่ า่ นถูกล่อให้ทาบาปนัน้ พระองค์จะประทานกาลังให้ทา่ นทนได้ และ
ทรงจัดเตรียมทางชนะไว้ให้ดว้ ย
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เมื่อขีเ้ กียจไม่มีจริ ง (เพราะมันเป็ นเรื่องที่ไม่อยู่ในหัวเรา) ตอนที่1
อุปสรรคการพัฒนาตนเอง หรือการทาอะไรให้สาเร็จข้อสาคัญมาก ๆ ทีเ่ กิดกับเราบ่อย ๆ คือ
“ความขีเ้ กียจ” เมือ่ ใดทีม่ นั เกิดขึน้ แล้วยากจะต้านทาน เหมือนเงามืดทีค่ ่อย ๆ ปกคลุมไปทุกอารมณ์ของเรา
ให้พ่ายแพ้ นอนแผ่ และนันแหละ
่
“ขีเ้ กียจอ่ะ..”เดิมทีอยากให้บทความนี้ช่อื “เพราะมันเป็ นเรื่องที่ไม่อยู่
ในหัวเรา” แต่กเ็ กรงว่าจะเป็ นชื่อเรือ่ งทีส่ ่อื สารน้อยไป ว่าเขียนเกี่ยวกับเรือ่ งอะไร ก็เลยคิดมาอีกชื่อ
ว่า “เมื่อขี้เกียจไม่มีจริ ง” แต่กย็ งั แอบขัดใจ สุดท้ายขีเ้ กียจคิดก็เลย เอาสองชื่อไปเลย (แล้วไหนว่าขีเ้ กียจ
ไม่มจี ริง
“ผมไม่คิดว่าคนเราขี้เกียจ” ไม่ว่าจะเป็ นใครก็ตาม เพราะไม่เชื่อ
ว่า จะมีใครชอบนอนหายใจทิง้ ไปวัน ๆ โดยไม่อยากทาอะไรเลย ลองคิดดูว่า
ภาวะขีเ้ กียจสุด ๆ เรามักจะบอกกับตัวเองว่า “อยากนอนนนนนน” (ทีไ่ ม่ใช่
ง่วงนอน) แต่พอล้มตัวนอน เราก็ดโู ทรศัพท์มอื ถือ ดูซรี สี ์ ดูทวี ี หรือคิดถึงบาง
สิง่ บางอย่าง อยูด่ แี ต่ไม่นับตอนที่ “เหนื่ อยกับบางสิ่ งมามาก” แล้วอยากจะ
นอน อยากจะหยุดพัก ไม่อยากทาอะไร แบบนัน้ ไม่ใช่ขเ้ี กียจ แต่เรียกว่า
ท้อแท้ เหนื่อยใจ เกิดได้กบั ทุกคน ขยันแค่ไหนก็หมดแรงหมดใจได้
นะ คนเราไม่ได้ขเ้ี กียจจริง ตัวอย่างอีกแบบ ก็ คือ บ่นว่ารูส้ กึ ขีเ้ กียจ แต่อยากไปเทีย่ ว, อยากเล่นเกมส์,
อยากทาในสิง่ ทีอ่ ยากทา ถ้าเป็ นเช่นนี้ยงิ่ ชีช้ ดั ว่า คนเราไม่ได้ขเ้ี กียจ แค่ไม่อยากทาบางสิง่ ในตอนนัน้ แต่
อยากทาสิง่ อื่นอยู่ ซึง่ จะถือว่า “ขยันเทีย่ ว ขยันเล่น ขยันสังสรรค์ ขยันอื่น ๆ…” ก็ได้ และในทางตรงข้าม
บางคนเขาก็มองว่า ทาไมขยันเทีย่ ว ฉันขีเ้ กียจเทีย่ ว ขีเ้ กียจเล่นเกมส์ ขีเ้ กียจสังสรรค์ หรือขีเ้ กียจนอน ได้
เช่นกัน
เมื่อขี้เกียจไม่มีจริ ง ถ้าเริ่ ม มองตามมาในมุม นี้ ว่าที่ จ ริ งคนเราไม่ได้ขี้เกีย จ แต่ “ไม่มีใคร
ขยันทุกเรื่อง” คนขีเ้ กียจซักผ้า อาจเป็ นคนขยันล้างจาน, คนขีเ้ กียจทางาน อาจขยันดูซรี สี ,์ คนขีเ้ กียจออก
กาลังกาย แต่ขยันกินเหล้า เดินไปหน้าบ้านไม่กก่ี ้าวเพื่อแกว่งแขน 15 นาที ยากกว่า ขับรถไปครึง่ ชัวโมง
่
หลายกิโล เพื่อกินเหล้า ไม่ได้กาลังจะตาหนิ แต่กเ็ หมือนตาหนิไปแล้ว ทีจ่ ริงแค่จะให้เห็นในมุมหนึ่งว่า
“คนเราขยันทุกเรือ่ งไม่ได้” หรือ “ไม่มใี ครขยันไปทุกเรือ่ ง” ต่อให้เป็ นคนทีใ่ ครมองว่าขยันแค่ไหนก็ตา เพราะ
เราย่อมเลือกทาในสิง่ ทีอ่ ยากทา หรือชอบทาก่อน ใครล่ะจะพยายามทาในสิง่ ทีไ่ ม่อยากทา จึงไปเรียกสิง่ นัน้
“ความขีเ้ กียจ” มันก็ไม่ผดิ แต่ถา้ คิดดี ๆ นันเพราะเราก็
่
แค่กาลังอยูใ่ นสิง่ ทีเ่ ราไม่อยากทา

