ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย
(มัทธิว 6:9-15)
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ทานทั้งหลายจงอธิษฐานภาวนาดังนี้ “ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย พระองค
สถิตในสวรรค พระนามพระองคจงเปนที่สักการะ 10พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงคจงสําเร็จ
ในแผนดิน เหมือนในสวรรค 11โปรดประทานอาหารประจําวันแกขาพเจาทั้งหลายในวันนี้ 12
โปรดประทานอภัยแกขาพเจา เหมือนขาพเจาใหอภัยแกผูอื่น 13โปรดชวยขาพเจาไมใหแพการ
ประจญ แตโปรดชวยใหพนจากความชั่วรายเทอญ 14เพราะถาทานใหอภัยผูทําความผิด พระ
บิดาของทานผูสถิตในสวรรค ก็จะประทานอภัยแกทานดวย 15แตถาทานไมใหอภัยผูทําความผิด
พระบิดาของทานก็จะไมประทานอภัยแกทานเชนเดียวกัน”
*********************
กอนศึกษาความหมายของบทภาวนาที่พระเยซูเจาทรงสอน มีขอสังเกตสําคัญซึ่งเราพึง
ระลึกถึงอยูเสมอคือ
1.
พระเยซูเจาทรงสอนบทภาวนานี้แก “บรรดาศิษย” ดังที่นักบุญลูกาเลาวา “วัน
หนึ่ง พระเยซูเจาทรงอธิษฐานภาวนาอยูในสถานที่แหงหนึ่ง เมื่อทรงอธิษฐานจบแลว ศิษยคน
หนึ่งทูลพระองควา ‘พระเจาขา โปรดสอนเราใหอธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอหนสอนศิษยของ
เขาเถิด’” พระองคจึงตรัสสอนบท “ขาแตพระบิดา” แกพวกเขา (ลก 11:1-4)
หมายความวาคนที่จะสวดบทภาวนานี้ไดตองเปนศิษยของพระองคกอน นั่นคือ
ตองเชื่อและอุทิศตนแดพระองค จึงจะเขาใจสิ่งที่กําลังภาวนาหรือวอนขอไดอยางแทจริง
2.
ขอสังเกตประการที่สองคือ บทภาวนานี้แบงออกเปน 2 ตอนตามลําดับโดยตอน
แรกเปนคําวอนขอ 3 ขอเกี่ยวกับพระเจาและพระสิริรุงโรจนของพระองค สวนตอนที่สองอีก 3
ขอเกี่ยวของกับความตองการของเราเอง
ในเมื่อพระองคทรงสอนใหเราภาวนาวอนขอตามลําดับดังกลาว แสดงวาสิ่งแรก
สุดที่เราตองกระทําเวลาสวดภาวนาก็คือยกยองพระเจาไวเหนืออื่นใดและวอนขอใหพระประสงค
ของพระองคจงสําเร็จไป ตอเมื่อเรายอมรับและยกยองพระองคอยางเหมาะสมแลวเทานั้น การ
วอนขอสิ่งตาง ๆ ที่ตองการจึงจะเกิดขึ้นและเปนไปได
หรือสรุปงาย ๆ ก็คือ พระประสงคของพระเจาตองมากอนความตองการ
ของเราแตละคน !
3.
ขอสังเกตประการสุดทายคือ คําวอนขอตอนที่สอง นอกจากจะเกี่ยวของกับ
ความตองการของเราทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคตแลว ยังเกี่ยวของกับพระเจาทั้งสามพระ
บุคคลอยางนาอัศจรรยอีกดวย
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- เราวอนขออาหารประจําวันซึ่งจําเปนสําหรับ “ชีวิต” ณ “ขณะนี”้ (ปจจุบัน)
จากพระผูสรางของเราคือ “พระบิดา”
- เราวอนขอ “การอภัย” สําหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลวใน “อดีต” จากพระ
ผูไถของเราคือ “พระบุตร”
- เราวอนขอ “ความชวยเหลือ” เพื่อตอสูกับการประจญที่จะเกิดขึ้นใน “อนาคต”
จากพระผูชวยใหรอดของเราคือ “พระจิต”

ความตองการของเรา

เวลา

ผูประทาน

สิ่งที่จําเปนสําหรับชีวิต (อาหาร ฯลฯ)
การอภัย
ความชวยเหลือในการตอสูกับการประจญ

ปจจุบัน
อดีต
อนาคต

พระบิดา
พระบุตร
พระจิต

การภาวนาจึงเปนการนําตัวเราทั้งครบมามอบไวในความดูแลของพระเจา และใน
เวลาเดียวกันก็นําพระเจาทั้งครบมาไวในชีวิตของเรา !

ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย (มธ 6:9)
พระเยซูเจาทรงสรุปความเชื่อของคริสตชนไวดีที่สุดเมื่อทรงสอนเราใหเรียก “พระเจา”
วา “บิดา” เพราะความเปน “พอ” ของพระเจาไดกอใหเกิด “ความสัมพันธ” ใหมในชีวิตของ
เราถึง 5 ดานดวยกัน กลาวคือ
1.
กับโลกที่มองไมเห็น ในอดีตมนุษยเชื่อวามีเทพเจามากมายสิงสถิตอยูใน
ทะเล มหาสมุทร แมน้ํา ลําธาร ตนไม ปา ภูเขา กอนหิน ฯลฯ เทพเจาเหลานี้ไมเปนมิตรกับ
มนุษย ทําใหมนุษยตองเจริญชีวิตดวยความหวาดกลัวและจําเปนตองเซนไหวบรรดาเทพเจา
เพื่อใหรอดพนจากภัยพิบัติตาง ๆ
เทพนิยายกรีกเรื่องหนึ่งเลาวา ในยุคที่มนุษยยังไมรูจักไฟ เทพเจาแหงไฟนาม
วาโพรเมเทอุสเห็นมนุษยเจริญชีวิตดวยความยากลําบาก ตองกินอาหารดิบ หนาวเย็น จึงเกิด
ความสงสารและใหไฟเปนของขวัญแกมนุษย แตเซอุสซึ่งเปนกษัตริยแหงเทพเจาทรงพิโรธจัดที่
โพรเมเทอุสทําผิดธรรมเนียมของเทพเจา เพราะนอกจากจะไมกลั่นแกลงมนุษยใหเกรงกลัวแลว
ยังใหของขวัญแกมนุษยอีก เซอุสจึงจับโพรเมเทอุสลามโซไวกับหินกลางทะเลเอเดรียติคซึ่งรอน
จัดเวลากลางวันและหนาวจัดเวลากลางคืน พรอมกับปลอยใหแรงคอยจิกกินตับของโพรเมเทอุส
ที่งอกขึ้นมาใหมอีกดวย
ทุกวันนี้ ความเกรงกลัวตอเทพเจาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมองไมเห็นก็ยังคงมีอยู
ทั่วไป ดังจะเห็นไดจากการเซนไหวบวงสรวงเจาที่เจาทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อใหแคลวคลาดจาก
ภยันตรายและเคราะหกรรมตาง ๆ นานา
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แตพระเยซูเจาทรงสอนเราวาพระเจาผูศักดิ์สิทธิ์และเที่ยงแทไมไดมีมากมายจน
เซนไหวเอาใจไมถูก แตมีเพียงพระองคเดียว และที่สําคัญพระองคทรงเปน “บิดา” ผูมีหัวใจ
แบบ “พอ” เราจึงไมตองหวาดกลัวพระเจาหรืออํานาจเรนลับที่มองไมเห็นอีกตอไป
2.
กับโลกที่มองเห็น หลังจากไดประสบกับภัยธรรมชาติมากมายดังเชน สึนามิ
เฮอริเคน ไซโคลน ไตฝุน แผนดินไหว หรือที่เกิดจากน้ํามือของมนุษยเองเชน สงคราม การกอ
การราย การปลนฆา เครื่องบินตก รถชนกัน คนฆาตัวตาย รวมถึงความทุกขยากตาง ๆ นานา
แลว เราอาจวิตกกังวลวาโลกใบนี้นาอยูและเปนมิตรกับเราจริงหรือ ?
เมื่อพระเยซูเจาทรงสอนใหเราเรียกพระเจาผูทรงสรางโลกใบนี้วา “พอ” ความ
กังวลสงสัยดังกลาวจึงหมดไป เพราะยอมไมมีพอคนใดสรางโลกที่เปนศัตรูใหลูกอยูอาศัยเปนแน
เมื่อขอเท็จจริงเปนเชนนี้ เราจึงเขาใจความหมายของความทุกขยากตาง ๆ วา
เปนแผนการของ “พอ” ที่ตองการสอนและเตรียมเราใหพรอมสําหรับชีวิตใหมที่ดีกวา และเมื่อ
เขาใจดังนี้ เรายอมอดทนและเผชิญหนากับความทุกขยากตาง ๆ ไดดีกวาและมากกวา
นอกจากชวยใหเขาใจแผนการของ “พอ” ไดดีกวาแลว ความทุกขยากบาง
ประการยังเปนผลดีกับตัวเราขณะนี้อีกดวย เชน “การเจ็บปวย” ซึง่ แมจะไมใชสิ่งที่นาปรารถนา
แตก็เปนเสมือน “สัญญาณเตือนภัย” ใหเราไปพบแพทยกอนที่โรครายจะลุกลามจนสายเกินแก
3.
กับเพื่อนมนุษย เราทุกคนเปนพี่นองกันเพราะตางก็มี “พอ” องคเดียวกัน
ดวยเหตุนี้เราตองรักกัน ใหอภัยกัน และแบงปนซึ่งกันและกัน
ในบทขาแตพระบิดาไมมีคําวา “ฉัน” คนที่เห็นแกตัวมัวคิดถึงแต “ฉัน” จึงสวด
บทขาแตพระบิดาไมได อยางดีก็แคอานหรือทองจําบทขาแตพระบิดาเทานั้น
4.
กับตัวเอง ในโลกนี้ไมมีใครรูจักตัวเราดีไปกวาตัวเราเอง เรารูวาตัวเองเปน
คนบาป ออนแอ เหลวไหล หลอกลวง และกอกรรมทําเข็ญผูอื่นไวมากนอยเพียงใด จนบางครั้ง
เรารูสึกหมดอาลัยตายอยาก เกลียดตัวเอง ดูหมิ่นตัวเอง และคิดวาตัวเองไรคา
แตพระเยซูเจาทรงสอนเราใหเปน “มิตร” กับตัวเอง เพราะแมเราจะรูสึกหมด
อาลัยตายอยากและไรคาสักเพียงใดก็ตาม เรายังคงมีคาเสมอในสายพระเนตรของพระเจาผูทรง
เปน “บิดา” ที่ทรงกางพระหัตถคอยตอนรับเราผูเปนทั้ง “บุตร” และ “ทายาทสวรรค” อยูเสมอ
5.
กับพระเจา ความสัมพันธฉัน “พอ-ลูก” กับพระเจาหาไดเปนการดึงพระองคลง
มาเสมอกับมนุษยแตประการใดไม แตเปนการทําใหเรามนุษยเขาถึงความรัก ความยิ่งใหญ
และพระฤทธานุภาพของพระเจาผูสูงสุดไดงายขึ้น
แลวยังจะมี “ความสัมพันธ” อันใดยิ่งใหญและสําคัญมากไปกวาการมีพระเจา
เปน “บิดา” ของเราอีกเลา ?

พระองคสถิตในสวรรค (มธ 6:9)
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พระเจาไมทรงเปนเพียง “พอ” ของเราเทานั้น แตยังทรงเปน “พอผูอยูในสวรรค” อีก
ดวย คํา “สวรรค” บงบอก 2 นัยคือ
1.
ความศักดิ์สิทธิ์ สวรรคเปนสถานที่แหงความศักดิ์สิทธิ์ พระเจาคือผูศักดิ์สิทธิ์
บางคนจงใจใชความสัมพันธกับ “พอ” เปนขออางที่จะดําเนินชีวิตสบาย ๆ หรือ
ปลอยตัวอยูในบาป โดยคิดวา “เดี๋ยวพอ (พระเจา) ก็ยกโทษใหเองแหละ”
แตเราจะหยุดอยูที่คําวา “พอ” เพียงอยางเดียวไมได เราตองระลึกดวยวา “พอ
ของเราอยูในสวรรค” และทรงไวซึ่งความ “ศักดิ์สิทธิ์”
ในพระวรสารนักบุญมาระโก พระเยซูเจาทรงเรียกพระเจาเปน “บิดา” เพียงหก
ครั้ง แสดงวาแมจะเปนพระบุตรของพระเจา พระองคยังทรงเคารพในความศักดิ์สิทธิ์ของ “พระ
บิดา” ผูสถิตในสวรรค
เพราะฉะนั้นเราตองดําเนินชีวิตอยาง “ศักดิ์สิทธิ์” ดังที่ “พอในสวรรค” ของเรา
ทรงเปนผูศักดิ์สิทธิ์
2.
พระอานุภาพ (power) สวรรคใหความรูสึกวาเปนสถานที่ของผูทรงฤทธิ์
พอแมทุกคนยอมรักและปรารถนาใหลูกของตนเปนคนดีและประสบความสําเร็จ
ในชีวิต แตใชวาความรักและความปรารถนาดีของพอแมจะชวยดลบันดาลความสําเร็จใหแกลูก
ไดทุกคนและทุกครั้งไป หลายครั้งดวยซ้ําไปที่มักลงเอยดวยความผิดหวัง ทั้งนี้เปนเพราะความ
รักของพอแมไมมีฤทธิ์อํานาจใดรองรับ
ตรงกันขามกับ “พอ” ของเราผูสถิตในสวรรค พระองคทรงเปยมดวยฤทธิ์
อํานาจ ทุกคนที่มาพึ่งพา “ความรัก” ของพระองคจึงไมมีทางพบกับคําวาผิดหวัง
เราจึงวางใจในพระเจาผูทรงเปน “พอ” ของเราไดอยางเต็มเปยม และแตเพียงผู
เดียวเทานั้น

พระนามพระองคจงเปนที่สักการะ (มธ 6:9)
คํา สักการะ ตรงกับคํากริยากรีก hagiazesthai (ฮากีอาเซสธาย) ซึ่งมาจากรากศัพท
เดียวกันกับคําคุณศัพท hagios (ฮากีออส)
ฮากีออส แปลตามตัวคือ “แยก, แตกตาง, ศักดิ์สิทธิ์”
สักการะ หรือ ฮากีอาเซสธาย จึงหมายถึงการ “ทําใหสิ่งหนึ่งหรือบุคคลหนึ่งศักดิ์สิทธิ์
ดวยการแยกใหแตกตางจากสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่น”
วัดเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ฮากีออส) เพราะถูกแยกออกมาใหแตกตางจากสิ่งกอสรางอื่น ๆ
วันของพระเจาก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะถูกแยกออกมาจากวันอื่นเพื่อพระเจาโดยเฉพาะ เปนตน
คําวอนขอนี้จึงหมายถึง “ขอใหพระนามของพระเจาไดรับการปฏิบัติแตกตางจากนาม
อื่น” นั่นคืออยูในตําแหนงอันเปนเอกลักษณสูงสุด สมพระเกียรติ และไมมีผูใดเสมอเหมือน
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อนึ่งคํา พระนาม ในภาษาฮีบรูมีความหมายพิเศษเพราะไมไดหมายถึงเพียง “ชื่อ” หรือ
“นาม” ที่ใชเรียกคนใดคนหนึ่งเทานั้น แตหมายรวมถึง “บุคลิกลักษณะหรือธรรมชาติเฉพาะ” ที่
ทําใหเปน “บุคคลคนนั้น” หรือพูดงาย ๆ คือหมายถึง “คนนั้นทั้งคน”
พระคัมภีรกลาววา “ผูที่รูจักพระนาม ยอมวางใจในพระองค” (สดด 9:10) ความหมายคือ
ผูที่รูจักบุคลิกลักษณะและธรรมชาติของพระเจาวาทรงเปนเชนใดแลวเทานั้น จึงจะกลาวางใจใน
พระองค ไมใชเพียงแครูจักชื่อของพระเจาก็วางใจในพระองคแลว
“บางคนหวังพึ่งรถศึก บางคนทระนงดวยมาศึก แตเราทั้งหลายเรียกหาพระนามพระ
ยาหเวห พระเจาของเรา” (สดด 20:7) ยอมบงบอกชัดเจนวาในยามสงคราม ชาวยิววางใจพระ
เจาไมใชเพราะจําไดวาพระองคชื่อยาหเวห แตเพราะพวกเขารูจักธรรมชาติของพระองควาทรง
ฤทธิ์และทรงรักพวกเขามากเพียงใด
ประกาศกอิสยาหทํานายถึงยุคสมัยของพระเมสสิยาหไววา “ประชากรของเราจะรูจัก
พระนามของเรา” (อสย 52:6) นั่นคือรูจริงและรูอยางเต็มเปยมวาพระเจาทรงเปนเชนใด เพราะ
พระเมสสิยาหคงไมเสด็จมาเพียงเพื่อบอกวาพระเจาชื่ออะไรเทานั้น
เมื่อรวมความหมายของคําวา “พระนาม” และ “สักการะ” เขาดวยกัน เราอาจอธิบาย
ความหมายของคําวอนขอประการนี้ไดวา “โปรดใหเราสามารถยกพระเจาไวในตําแหนงที่
เหมาะสมกับธรรมชาติของพระองค” ดวยการ “เคารพยําเกรงพระองค” (Reverence)
เพื่อจะไดชื่อวามีความเคารพยําเกรงพระเจา เราตอง
1.
เชื่อวามีพระเจา เพราะเราไมอาจเคารพยําเกรงผูที่ไมมีตัวตนได
2.
รูจักพระองค ผูทรงมีคุณสมบัติสําคัญ 3 ประการคือ “ศักดิ์สิทธิ์ ยุติธรรม และ
เปยมดวยความรัก” หากพระองคทรงเปนเหมือนเทพเจากรีกที่ชอบกลั่นแกลงมนุษยใหเกรง
กลัว เราคงไมเคารพรักพระองคเปนแน
3.
รับรูวาพระองคสถิตอยูทุกแหง และทุกเวลา
4.
นบนอบเชื่อฟงและปฏิบัติตามพระประสงคของพระองค

พระอาณาจักรจงมาถึง
พระประสงคจงสําเร็จในแผนดินเหมือนในสวรรค (มธ 6:10)
“พระอาณาจักรของพระเจา” เปนศูนยกลางของ “ขาวดี” และเปน “ภารกิจหลัก” ของพระ
เยซูเจาดังที่ทรงตรัสวา “เราตองประกาศขาวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจาใหแกเมืองอื่นดวย
เพราะเราถูกสงมาก็เพื่อการนี้” (ลก 4:43; 8:1 เทียบ มก 1:38)
ที่ผานมาคนสวนใหญไมสูยินดีกับ “ขาวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจา” มากนักเพราะ
เห็นวาเปนเรื่องไกลตัว เปนเรื่องของอนาคตในโลกหนา ซ้ํารายบางคนถึงกับกลัวและไมอยากได
เพราะคิดวาตอง “ตาย” กอนจึงจะมีสิทธิลุน “สวรรค” หรือเขาสู “พระอาณาจักรของพระเจา” ได
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อันที่จริงพระเยซูเจาทรงกลาวถึง “พระอาณาจักรของพระเจา” ทั้งในแงที่เปนอดีต ปจจุบัน และ
อนาคต ดังเชน
อดีต – “ทานทั้งหลายจะร่ําไหคร่ําครวญและขบฟนดวยความขุนเคืองเมื่อแลเห็นอับรา
ฮัม อิสอัค และยาโคบ กับบรรดาประกาศกในพระอาณาจักรของพระเจา” (ลก 13:28)
ปจจุบัน – “ไมมีใครจะพูดวา ‘พระอาณาจักรอยูที่นี่ หรืออยูที่นั่น’ เพราะพระอาณาจักร
ของพระเจาอยูในหมูทานทั้งหลายแลว” (ลก 17:21)
อนาคต – “พระอาณาจักรจงมาถึง” (มธ 6:10)
เปนไปไดอยางไรที่พระอาณาจักรของพระเจาเกิดขึ้นแลวในอดีต (กอนพระเยซูเจา
ประสูติ) ดํารงอยูในปจจุบัน (สมัยพระเยซูเจา) และจะมาถึงในอนาคต (เมื่อสิ้นพิภพ) ?
กุญแจสําหรับไขปญหานี้อยูที่ลีลาการเขียนในภาษาฮีบรูที่เรียกวา Parallelism ตาม
ลีลานี้ ชาวยิวนิยมพูดสิ่งเดียวกันซ้ํา 2 ครั้ง โดยครั้งที่สองอาจเปนเพียงการกลาวซ้ําครั้งแรก
หรืออาจเปนการขยายความเพิ่มเติมใหคําพูดครั้งแรกก็ได แทบทุกขอในหนังสือเพลงสดุดีลวน
ใชลีลาการเขียนแบบนี้ ตัวอยางเชน
ครั้งแรก
“ผูชอบธรรมยอมเปนสุข” (สดด 1:1)
ครั้งที่สอง
“เขาไมเดินตามคําแนะนําของคนชั่ว” (สดด 1:1)
เราจึงไดความหมายของผูชอบธรรมวาคือ ผูที่ไมเดินตามคําแนะนําของคนชั่ว
หากเรานําลีลาเดียวกันมาใชกับคําวอนขอทั้งสองประการ ดังนี้
ครั้งแรก
“พระอาณาจักรจงมาถึง” (มธ 6:10)
ครั้งที่สอง
“พระประสงคจงสําเร็จในแผนดินเหมือนในสวรรค” (มธ 6:10)
เราอาจใหคํานิยามของพระอาณาจักรของพระเจาไดวาเปน “สังคมบนโลกนี้ที่พระ
ประสงคของพระเจาไดรับการปฏิบัติอยางสมบูรณเหมือนในสวรรค”
เพราะ อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ไดปฏิบัติตามพระประสงคของพระเจา ทานจึงเปน
สมาชิกของพระอาณาจักรตั้งแตกอนพระเยซูเจาเสด็จมาบังเกิด
ทุกวันนี้ ผูใดปฏิบัติตามพระประสงคของพระเจาก็เปนสมาชิกของพระอาณาจักรแลว
ตั้งแตเวลานี้ และบนโลกใบนี้
แตเนื่องจากโลกนี้ยังอยูหางไกลจากการปฏิบัติตามพระประสงคของพระเจาอยาง
สมบูรณ เราจึงตองวอนขอใหพระอาณาจักรมาถึงในอนาคตดวย
การปฏิบัติตามพระประสงคของพระเจานอกจากเปน “สวรรค” แลว ยังเปน “หนทาง” สู
สวรรคดังที่ทรงตรัสวา “คนที่กลาวแกเราวา ‘พระเจาขา พระเจาขา’ นั้นมิใชทุกคนจะไดเขาสู
อาณาจักรสวรรค แตผูที่ปฏิบัติตามพระประสงคของพระบิดาของเรา ผูสถิตในสวรรคนั่นแหละ
จะเขาสูสวรรคได” (มธ 7:21)
นอกจากนั้น พระองคยังทรงเนนความสําคัญของการปฏิบัติตามพระประสงคของพระ
เจาเหนือการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติวา “ธรรมบัญญัติและคําสอนของบรรดาประกาศกมีผล
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บังคับจนถึงสมัยของยอหน หลังจากนั้นมีการประกาศขาวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจา และ
ทุกคนกําลังพยายามเขาสูพระอาณาจักรนี้” (ลก 16:16)
สาเหตุที่ทําใหการปฏิบัติตามพระประสงคของพระเจาเปนทั้ง “สวรรค” และ “หนทาง”
สูสวรรค สามารถอธิบายไดดังนี้
ตั้งแตปฐมกาล พระเจาทรงสรางมนุษย “ตามฉายา” (image) ของพระองค และใหมี
“ความคลายคลึง” (likeness) กับพระองค (ปฐก 1:26)
ธรรมชาติของพระเจาผูทรงเปนจิตลวนคือทรงมี “สติปญญา” และ “อําเภอใจ” (free
will) มนุษยผูเปนฉายาของพระองคจึงมีทั้งสติปญญาและอําเภอใจเหมือนพระองค
นอกจากมีสติปญญาและอําเภอใจเหมือนพระองคแลว มนุษยยังถูกสรางมาใหมี “ความ
คลายคลึง” กับพระเจา นั่นคือรูจักใชสติปญญาเพื่อ “คิดเหมือนพระเจา” และใชอําเภอใจเพื่อ
“รักและปรารถนาเหมือนพระเจา”
เมื่อเรา “ปฏิบัติตามพระประสงคของพระเจา” ก็เทากับเรากําลังคิดและปรารถนา
เหมือนพระองค ซึ่งจะนําเราไปสูการดําเนิน “ชีวิตเหมือนพระเจา”
การมีชีวิตเหมือนพระเจาคือ “สุดยอดปรารถนา” ของทุกคนเพราะไมมีสิ่งใดยิ่งใหญ
เที่ยงแท และสมบูรณดีงามไปกวาพระ “ผูเปนเจา” อีกแลว
การไดสิ่งอันเปนสุดยอดปรารถนาคือ “ความสุขสูงสุด” ที่ทําใหจิตใจของเรา “อิ่ม, พอ”
และ “ไดพักผอนในพระเจา”
การปฏิบัติตามพระประสงคของพระเจาจึงเปน “สวรรค” หรือ “พระอาณาจักรของพระ
เจา” ดวยประการฉะนี้ !!
นอกจากพระเจาจะทรงสรางเรามาใหมีชีวิตเหมือนพระองคตั้งแตสรางโลกแลว นักบุญ
ยอหนยังกลาวถึงชีวิตในโลกหนาวา “ทานที่รักทั้งหลาย บัดนี้ เราเปนบุตรของพระเจาแลว แต
เราจะเปนอยางไรในอนาคตนั้นยังไมปรากฏชัดแจง เราตระหนักดีวา เมื่อพระองคทรงปรากฏ
เราจะเปนเหมือนพระองค เพราะเราจะไดเห็นพระองคอยางที่พระองคทรงเปน” (1 ยน 3:2)
สรุปวา ชีวิตในโลกหนาก็คือ “ชีวิตเหมือนพระเจา” อีกเชนกัน
เพราะฉะนั้น ทุกวันนี้หากเราดําเนิน “ชีวิตเหมือนพระเจา” ดวยการปฏิบัติตามพระ
ประสงคของพระองค ก็เทากับวาเราไดเปนสมาชิกของพระอาณาจักรสวรรคแลวตั้งแตในโลกนี้
อีกทั้งยังเปนหลักประกันวาเราจะไดเปนสมาชิกถาวรชั่วนิรันดรในโลกหนาอีกดวย
พระอาณาจักรของพระเจาจึงมิใชเรื่องขององคกรระดับโลกอยางเชนสหประชาชาติ แต
เปนเรื่องสวนตัวของเราแตละคนที่จะ “มอบสติปญญาของเรา มอบอําเภอใจของเรา และมอบ
ชีวิตของเรา” เพื่อจะไดปฏิบัติตามพระประสงคของพระเจาดวยการ “คิดเหมือนพระองค
ปรารถนาเหมือนพระองค และดําเนินชีวิตเหมือนพระองค”
นอกจากมอบน้ําใจของเราเพื่อดําเนินชีวิตเหมือนพระเจาดวยการปฏิบัติตามพระ
ประสงคของพระองคแลว เรายังตองคํานึงถึง “ทาทีในการปฏิบัติตามพระประสงค” อีกดวย
1.
ตองไมใชแบบจํานนตอฤทธิ์อํานาจของพระองค หรือเพราะหมดทางเลือกอื่น
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2.
ตองไมใชแบบจํายอมโดยที่ลึก ๆ แลวไมพอใจการตัดสินของพระเจา
3.
แต ตองเปนไปดวยความรักและความวางใจอยางเต็มเปยม เพราะพระองคทรง
เปยมดวยปรีชาญาณและความรักยิ่งใหญ ดังที่นักบุญเปาโลกลาววา “พระองคมิไดทรงหวงแหน
พระบุตรของพระองค แตทรงมอบพระบุตรเพื่อเราทุกคน แลวพระองคจะไมประทานทุกสิ่งใหเรา
พรอมกับองคพระบุตรหรือ” (รม 8:31-32)

โปรดประทานอาหารประจําวันแกขาพเจาทั้งหลายในวันนี้ (มธ 6:11)
เชน

ตนฉบับใชคํา “ปง” (ártos – อารตอส) แทน “อาหาร” ซึ่งมีผูใหความหมายไวตาง ๆ กัน

1.
หมายถึง “ปง” ในอาหารค่ําครั้งสุดทายซึ่งเรารื้อฟนทุกครั้งเวลาถวายบูชามิสซา
คําภาวนานี้จึงเปนการวอนขอใหไดรับ “ศีลมหาสนิท” ทุกวัน
2.
หมายถึงอาหารฝายวิญญาณซึ่งไดแก “พระวาจาของพระเจา” ดังที่ทรงตรัสวา
“มนุษยมิไดดํารงชีวิตดวยอาหารเทานั้น แตดํารงชีวิตดวยพระวาจาทุกคําที่ออกจากพระโอษฐ
ของพระเจา” (มธ 4:4) คําภาวนานี้จึงเปนการวอนขอใหไดฟง และไดเขาใจพระวาจาของพระ
เจา อีกทั้งขอใหมีผูอุทิศตนประกาศพระวาจาของพระองคอยูเสมอ
3.
หมายถึง “พระเยซูเจา” เอง เพราะพระองคตรัสวา “เราเปนปงแหงชีวิต ผูที่มา
หาเราจะไมหิว และผูที่เชื่อในเราจะไมกระหายอีกเลย” (ยน 6:34)
4.
หมายถึง “งานเลี้ยงในอาณาจักรสวรรค” หรือ messianic banquet คําภาวนา
นี้จึงเปนการวอนขอพระเจาโปรดประทานที่นั่งในงานเลี้ยงบนสวรรค
สาเหตุที่ผูคนสมัยกอนเนนการอธิบายความหมายของคํา “ปง” เปนเพราะพวกเขาไม
เขาใจความหมายของคํากรีก epiousios (เอปอูซีออส) ซึ่งพบการใชเพียงครั้งเดียว จนออริยิน
(Origen) ซึ่งเปนปตาจารยของพระศาสนจักรสรุปวามัทธิวประดิษฐคํานี้ขึ้นมาเอง
จวบจนศตวรรษที่ 20 นี้เองที่เราพบคํา “เอปอูซีออส” ในกระดาษพาไพรัส (papyrus)
ของศตวรรษที่ 5 ซึ่งหญิงผูหนึ่งเขียนตอจากรายชื่อของชําหลายรายการ จึงพอจะคาดเดา
ความหมายไดวา “พอสําหรับวันนี”้ หรือ “สิ่งจําเปนสําหรับวันนี้”
ความหมายของคําภาวนาประการนี้จึงอธิบายไดงาย ๆ วา โปรดประทานทุกสิ่งที่
จําเปนสําหรับชีวิตวันนี้
ในเมื่อพระเยซูเจาทรงสอนใหเราวอนขอทุกสิ่งที่จําเปนสําหรับชีวิตเชนนี้ ผลที่ตามมา
คือ
1.
ในเมื่อพระเจาทรงเอาพระทัยใสรางกายของเรา ความรอดจึงเปนเรื่องของ
บุคคลทั้งครบ ไมใชเรื่องของวิญญาณเพียงดานเดียว
2.
ใหเราวอนขอเฉพาะสิ่งที่จําเปนสําหรับวันนี้เทานั้น อยาวิตกกังวลถึงอนาคตที่
ยังมาไมถึง จงดูเรื่องมานนาในที่เปลี่ยวเปนตัวอยาง (อพย 16:1-21)
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3.
เราตองวอนขอทุกสิ่งเพราะ “ทุกสิ่งเปนของประทานจากพระเจา” บางคนอาจ
แยงวาพืชผลในไรนาเปนผลพวงจากน้ําพักน้ําแรงของตนเองไมใชของพระเจา จริงอยูเราเปนผู
เพาะปลูก แตผูที่ทําใหมันเจริญเติบโตคือพระเจา ดังที่นักบุญเปาโลกลาววา “ขาพเจาเปนผูปลูก
อปอลโลเปนผูรดน้ํา แตพระเจาทรงเปนผูบันดาลใหเติบโตขึ้น” (1 คร 3:6)
4.
เราตองรวมมือกับพระเจา เพราะหากเราวอนขออาหาร แลวนั่งงอมืองอเทารอ
ใหอาหารลอยลงมาจากสวรรค เราอดตายแน
เพราะฉะนั้นพึงระลึกอยูเสมอวา “คําภาวนาที่ปราศจากกิจการเปนคําภาวนาที่
ไรผล” (Prayer without deeds is dead) เหตุวา “ปราศจากพระเจาเราทําอะไรไมไดฉันใด
ปราศจากความพยายามและความรวมมือของเรา พระองคก็ชวยอะไรเราไมไดฉันนั้น”
5.
เราตอง “แบงปน” ซึ่งกันและกัน เพราะพระองคทรงสอนใหเราภาวนาวา “give
us” ไมใช “give me” การแบงปนซึ่งกันและกันจึงเปนการชวยพระเจาแจกจายสิ่งที่จําเปนแกผู
วอนขอ
คําภาวนาขอนี้จึงไมใชการวอนขอสิ่งที่เราตองการเพียงดานเดียว แตยังเปน
การวอนขอใหเราสามารถแบงปนสิ่งที่มีแกผูขัดสนหรือดอยโอกาสกวาอีกดวย

โปรดประทานอภัยแกขาพเจา (มธ 6:12)
เพื่อจะวอนขอการอภัยได กอนอื่นใดหมดเราตองสํานึกวาตัวเราเปนคนบาป และเราจะ
สํานึกวาเปนคนบาปไดก็ตอเมื่อรูวา “บาปคืออะไร” แลวเทานั้น
พระธรรมใหมใชศัพทกรีก 5 คําเพื่อหมายถึงบาป คือ
anomia (อาโนมีอา) แปลวา ไมมีกฎ “บาป” จึงหมายถึงการรูวาอะไรถูกและ
1.
อะไรผิด แตยังเลือกทําผิดราวกับวาไมมีกฎเกณฑใด ๆ ทั้งสิ้น
parabasis (พาราบาซิส) แปลวา กาวขาม “บาป” หมายถึงการกาวขามเสน
2.
แบงระหวางถูกและผิด ซื่อสัตยและหลอกลวง จริงและเท็จ ใจกวางและเห็นแกตัว ฯลฯ
3.
paraptōma (พารัพโตมา) แปลวา ลื่นขาม “บาป” หมายถึงการลื่นขามเสน
แบงเหมือน “กาวขาม” ในขอ 2 โดยมีสาเหตุมาจากการไมระมัดระวังตัว ปลอยใหแรงกระตุน
หรือตัณหาเขาครอบงําจนไมสามารถควบคุมตัวเองไดและ “ลื่นขาม” ในที่สุด
opheilēma (โอเฟยเลมา) แปลวา หนี้ “บาป” หมายถึงการไมสามารถทํา
4.
“หนาที่” ชําระหนี้คืนไดตามกําหนด หรือไมสามารถทํา “หนาที่” ทีต่ องทําทั้งตอพระเจาและตอ
เพื่อนมนุษย
5.
hamartia (ฮามารทีอา) แปลวา พลาดเปา “บาป” เปนการพลาดเปาจากสิ่งที่
เรา “ควรเปน” (should) หรือ “สามารถเปนได” (could)
สิ่งที่ทุกคนควรเปนและตองเปนใหไดคือ “ฉายาของพระเจา” (Image of God)
ไมวาเราจะเปนพระสงฆ นักบวช พอแม ลูกหลาน ครู นักเรียน ขาราชการ พนักงาน หรืออยูใน
ฐานะใดก็ตาม เราตองพยายาม “คิด” และ “ทํา” เหมือนพระเจาใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
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“บาป” จึงไมใชการ “ทําผิดบัญญัติ” เพียงอยางเดียว แตหมายรวมถึงการ “ไมทํา
หนาที่ที่ควรทําหรือสามารถทําได” อีกดวย

เหมือนขาพเจาใหอภัยแกผูอื่น (มธ 6:12)
ความหมายตามตัวอักษรคือ “โปรดประทานอภัยแกขาพเจาตามสัดสวนที่ขาพเจาให
อภัยแกผูอื่น”
เมื่อสวดบทขาแตพระบิดา หากเราไมยอมใหอภัยผูอื่น ก็เทากับเรากําลังวอนขอพระเจา
วา “โปรดอยาใหอภัยแกขาพเจา เหมือนขาพเจาไมใหอภัยแกผูอื่น” !
การใหอภัยแกผูอื่นเปนสิ่งสําคัญและจําเปนมากจนพระเยซูเจาตองตรัสเสริมตอนทาย
บทภาวนาวา “ถาทานใหอภัยผูกระทําผิด พระบิดาของทานผูทรงสถิตในสวรรคก็จะประทาน
อภัยแกทานดวย แตถาทานไมใหอภัยผูทําผิด พระบิดาของทานก็จะไมประทานอภัยแกทาน
เชนเดียวกัน” (มธ 6:14-15)
เพื่อจะใหอภัยแบบคริสตชนได เราตองพยายาม
1.
เขาใจ ทุกคนทําอะไรยอมมีเหตุผลของเขาเสมอ เชน เขาอาจโมโหเพราะกําลัง
วิตกกังวลหรือเจ็บปวย เขาไมชอบหนาเราเพราะไมเขาใจหรือเขาใจเราผิด เขามีนิสัยกาวราว
เพราะเปนกรรมพันธุหรือเพราะสภาพแวดลอมหลอหลอมเขามาเชนนั้น เปนตน
หากเราเขาใจเหตุผล เรายอมใหอภัยไดงายขึ้น
2.
ลืม ถาเราไมสามารถลืมความผิดที่ผูอื่นกระทําตอเราได เราจะไมมีทางใหอภัย
ผูใดไดเลย วิธีแกไขคือใหเราเพงมองที่ไมกางเขนและวอนขอให “น้ํา” ที่ไหลออกมาจากสีขาง
ของพระองคชวยชําระลางความทรงจําอันเลวรายเหลานั้นออกไปใหหมด
3.
รัก แบบ Agapē (อากาเป) คือปรารถนาใหผูอื่นไดรับสิ่งที่ดีที่สุดโดยไมมี
เงื่อนไข ไมวาผูนั้นจะปฏิบัติตอเราเลวรายเพียงใดก็ตาม
ความรักแบบ “อากาเป” เปนความรักแบบพระเยซูเจาซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ
พระองคเสด็จมาประทับอยูในจิตใจของเรา แตพระองคจะเสด็จเขามาประทับในจิตใจของเราไดก็
ตอเมื่อเราเปดประตูหัวใจและเชิญพระองคเขามาเทานั้น

โปรดชวยขาพเจาไมใหแพการผจญ แตโปรดชวยใหพนจากความชั่วรายเทอญ
(มธ 6:13)
คํา peirazein ในภาษากรีกมีความหมายวา “ทดลอง, ทดสอบ” มากกวาจะแปลวา
“ผจญ, ประจญ, หรือ ลอลวง” ซึ่งสอไปในทางชักชวนผูอื่นใหกระทําผิด
เหตุผลคือ หากเราแปลคํา peirazein ในหนังสือปฐมกาลบทที่ 22 ขอ 1 เปน “ผจญ”
เราจะไดความวา “พระเจาทรงผจญอับราฮัมใหถวายอิสอัคบุตรชายเปนเครื่องเผาบูชา” ซึ่ง
เปนไปไมไดเลยที่พระเจาจะลอลวงอับราฮัมใหทําผิด
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เมื่อเปนเชนนี้ เราจึงควรเปลี่ยนความคิดจากสิ่งที่เราเคยเรียกวา “การผจญ” แลวมักลง
เอยดวยความพายแพหรือ “บาป” เสียใหม
ความคิดใหมคือ พระเจาทรง “ประทานการทดสอบ” แกผูที่ทรงเลือกสรร เพื่อทําให
เราเขมแข็งมากขึ้น มีโอกาสชนะมากขึ้น และเปนคนดีเหมาะสมกับงานที่จะทรงมอบหมายให
มากขึ้น ดุจเดียวกับการสงมนุษยขึ้นไปโคจรในอวกาศ นักบินอวกาศจําตองไดรับการทดสอบ
จนกวาจะแนใจวาพรอมและเหมาะสมสําหรับภารกิจอันยิ่งใหญนี้มิใชหรือ ?
การทดสอบจึงมิใชสิ่งที่นากลัวหรือนาอับอายซึ่งจะตองปกปดกันอีกตอไป แตเปนสิ่งที่
เราจะตองเอาชนะและผานการทดสอบใหจงได
ซาตานคือใคร ?
ความหมายของคํา “ซาตาน” (Satan) ซึ่งเปนภาษาฮีบรู มีวิวัฒนาการควบคูไปกับ
ประวัติศาสตรของชาวยิว ดังจะพบเห็นไดจากการใชคํานี้ในพระธรรมเกา
1.
แรกเริ่มหมายถึง “ฝายตรงขาม” หรือ “ปรปกษ” เชน หัวหนาชาวฟลิสเตียหาม
ดาวิดออกรบดวยเพราะเกรงวา “เขาอาจจะหันกลับมาเปนศัตรู (ภาษาฮีบรูใชคํา Satan) กับเรา
ขณะทําการรบอยู” (1 ซมอ 29:4) หรือเมื่อกษัตริยดาวิดเสด็จกลับกรุงเยรูซาเล็ม อาบีชัย
ตองการใหประหารชีวิตชิเมอีซึ่งเคยสาปแชงและขวางหินใสดาวิด แตดาวิดตรัสกับอาบีชัยวา
“ทําไมทานจึงมาขัด (Satan) ความประสงคของเราในวันนี้เลา ? วันนี้จะไมมีชาวอิสราเอลคนใด
ถูกประหารชีวิตเลย” (2 ซมอ 19:22)
2.
ตอมาความหมายพัฒนาไปสูเชิงลบมากขึ้น และยายจากมนุษยไปสูเทวดาใน
สวรรค ซาตานคือบุตรของพระเจา (โยบ 1:6) ซึ่งทําหนาที่เหมือนอัยการในโลกนี้ นั่นคือ
“กลาวหา” มนุษยตอหนาพระพักตรพระเจา (โยบ 1:9-11; 2:4-5; ศคย 3:1)
ระยะนี้ชาวยิวรับอิทธิพลของคํากรีก Diabolos (ดีอาโบลอส – พูดใหราย, สบ
ประมาท) ซึ่งตรงกับ Devil ในภาษาอังกฤษเขามา ซาตานจึงมิใชเพียง “ผูกลาวหา” แตหมายถึง
“ผูกลาวใหราย” มนุษยตอหนาพระเจา กระนั้นก็ตาม ซาตานยังไมเปนปรปกษกับพระเจา
เพียงแตเปนฝายตรงขามกับมนุษย
3.
ระหวางถูกกวาดตอนไปบาบิโลน ชาวยิวรับอิทธิพลความคิดของชาวเปอรเซีย
เรื่องการตัดสินใจเลือกระหวาง “อํานาจแหงความสวาง” และ “อํานาจแหงความมืด” ซาตานจึง
ถูกผลักใหเปน “อํานาจแหงความมืด” และยืนอยูขั้วตรงขามกับพระเจาและมนุษยอยางสุดโตง
ในพระธรรมใหม “ซาตาน” หรือ “ปศาจ” คือผูอยูเบื้องหลังความเจ็บไขและความทุกข
ทรมานตางๆ “หญิงผูนี้ (ปศาจสิง เจ็บปวย หลังคอม ยืดตัวตรงไมได) เปนบุตรหญิงของอับรา
ฮัม ซึ่งซาตานลามไวเปนเวลาสิบแปดปแลว ไมสมควรที่จะถูกแกจากพันธนาการนี้ในวันสับบา
โตดวยหรือ” (ลก 13:16)
นอกจากนี้ ซาตานคือผูที่ลอลวงยูดาสใหทรยศพระเยซูเจา (ลก 22:3; ยน 13:2) ซาตาน
คือผูที่เราตอง “ตอสูมันดวยใจมั่นคงในความเชื่อ” (1 ปต 5:9) และคือผูที่จะตองถูกทําลายชั่ว
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นิรันดร “แลวพระองคจะตรัสกับพวกที่อยูเบื้องซายวา ‘ทานทั้งหลายที่ถูกสาปแชง จงไปใหพน
ลงไปในไฟนิรันดรที่ไดเตรียมไวใหปศาจและพรรคพวกของมัน’” (มธ 25:41)
เมื่อเห็นตนกําเนิดและวิวัฒนาการของ “ซาตาน” ดังนี้แลว ตัวตนของซาตานจึงไมนา
กลัวเทากับวิธีการโจมตีของมัน เพราะมันมักใช “ความคิดและความปรารถนาของเราเอง” เปน
พันธมิตรและเปนอาวุธของมัน จนอาจกลาวไดวา “ศัตรู” ที่นากลัวที่สุดและตองเฝาระวังมาก
ที่สุดก็คือ “ตัวตนของเรา” นั่นเอง !!!
การผจญมาจากไหน ?
1.

จากภายนอก
1.1 เกิดจากเพื่อน สังคมที่ทํางาน สภาพแวดลอมรอบบาน ฯลฯ
1.2 เกิดจากผูที่รักเรา เชนเรามีกระแสเรียกที่จะทํางานชวยเหลือผูปวยเปน
โรคติดตอรายแรง แตถูกพอแมหามปรามดวยความรักและหวงใย
1.3 เกิดจากการตามกระแส ชอบลองดี แขงกันเลว มักเกิดกับพวกวัยรุน
2.
จากภายใน
2.1 เกิดจากความคิด ความปรารถนา และจุดออนของเราแตละคน เราจึง
ตองพยายามคนใหพบจุดออนของเราแลวเฝาระวังไวใหดี
2.2 เกิดจากพรสวรรคและจุดแข็ง ซึ่งทําใหเรามั่นใจตัวเองมากเกินไป และ
ตั้งตัวอยูในความประมาท
การผจญเกิดขึ้นเมื่อใด ?
พระวรสาร 3 ฉบับเนนเหมือนกันวาการทดลองของพระเยซูเจาเกิดขึ้นทันทีหลังรับพิธี
ลางจากยอหน โดยเฉพาะมาระโกระบุไวชัดเจนวา “ทันใดนั้น พระจิตเจาทรงดลใหพระองค
เสด็จเขาไปในถิ่นทุรกันดาร” (มก 1:12)
เปนความจริงวาเมื่อชีวิตของเราขึ้นสูจุดสูงสุดหรือผานเหตุการณสําคัญที่สุดแลว จะ
เกิดปฏิกิริยาตอบโต และสวนใหญมักเปนภัยมากกวาเปนคุณ เหมือนดอกไมไฟที่ขึ้นสูจุดสูงสุด
และสวางไสวที่สุดแลวก็จะดับมืดและรวงตกลงมา
พระเยซูเจาก็เชนกัน พระองคพึ่งจะไดรับเกียรติสูงสุด โดยพระจิตเจาซึ่งเสด็จมาในรูป
ของนกพิราบทรงรับรองพระองควา “เปนบุตรสุดที่รัก” ของพระบิดา และทันทีเปนพระจิตเจาอีก
เชนกันที่ทรงนําพระองคสูถิ่นทุรกันดารและการทดลอง
เราจึงตองระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อประสบความสําเร็จ หรือขึ้นสูจุดสูงสุดในชีวิต !!
และอยาคิดวาพระเยซูเจาทรงถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารครั้งเดียวแลวจบเลย ลูกาเลา
วา “เมื่อปศาจทดลองพระองคทุกวิถีทางแลว จึงแยกจากพระองคไป รอจนกวาจะถึงเวลาที่
เหมาะสม” (ลก 4:13)
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ที่เมืองซีซารียาแหงฟลิป หลังจากพระองคตรัสทํานายถึงพระทรมานแลว เปนเปโตร
ศิษยเอกนั่นเองที่คัดคานวิถีทางของไมกางเขน และชักชวนพระองคใหเลือกหนทางที่สบายกวา
และมีเกียรติมากกวา จนพระองคทรงดุวา “เจาซาตาน ถอยไปขางหลัง” (มธ 16:21-23)
เมื่อใกลวาระสุดทาย พระองคกลาวกับพวกศิษยวา “ทานทั้งหลายเปนผูที่ยืนหยัดอยู
กับเราในการทดลองที่เราไดรับ” (ลก 22:28)
และที่หนักสุดคือบนภูเขามะกอก เมื่อพระองคทรงภาวนาวา “พระบิดาเจาขา ถา
พระองคมีพระประสงค โปรดทรงนําถวยนี้ไปจากขาพเจาเถิด” (ลก 22:39-46)
แสดงวาพระองคทรงถูกทดลองตลอดชีวิต !!!
เมื่อเปนเชนนี้เราจึงตอง “เฝาระวังตลอดชีวิต” ไมใชหลงผิดตั้งหนาตั้งตาบําเพ็ญตบะ
หรือทําการใด ๆ เพื่อใหบรรลุถึงขั้นที่เรียกวาจิตวาง “ปลอดจากการทดลอง” เพราะพระเยซูเจา
เองก็ไมเคยและไมทรงพยายามดวยที่จะบรรลุถึงขั้นนี้
วิธีตอสูกับการผจญ
1.
เคารพตนเอง ลองถามตัวเองวา “คนอยางฉันนะหรือจะทําสิ่งแบบนี้”
2.
คิดถึงศักดิ์ศรีของบรรพบุรุษ ของวัด สถาบัน ประเทศชาติ ฯลฯ
3.
คิดถึงคนทีเ่ รารักและคนทีร่ ักเรา “ถาติดคุก แลวใครจะเลี้ยงดูลูกเมียละ ?”
4.
คิดวาเรากําลังอยูตอหนาพระเยซูเจาเสมอ “ถาพระองคอยูตอหนาเรา เราจะ
กลาทําสิ่งนี้หรือ ?”
การปองกันเชิงรุก
ใหถือหลักวา “การหนี” หรือ “การตั้งรับ” มีแตทรงกับทรุด เพราะฉะนั้นเราตอง
1.
คิดดี
2.
พูดดี
3.
ทําดี
หากเรากําลัง “คิดดี”, “พูดดี” และ “ทําดี” อยู ยอมเปนไปไมไดเลยที่จะมีสิ่งใดมาชักนํา
เราให “คิดชั่ว” หรือ “ทําชั่ว” ได
นี่คือวิธี “ปองกัน” การผจญที่ดีที่สุด !
*****************
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