“”

“ถ้าเขาไม่เชือ่ ฟังโมเสสและบรรดาประกาศก
แม้ใครทีก่ ลับคืนชีวิตจากบรรดาผูต้ ายเตือนเขา เขาก็จะไม่เชื่อ” (ลก 16:31)
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สัปดาหที่ 26 เทศกาลธรรมดา ป C
( วันอาทิตยที่ 29 กันยายน 2019 )
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“เศรษฐีผูห้ นึ่ง แต่งกายหรูหราด้วยเสือ้ ผ้าเนื้อดีราคาแพง จัดงานเลี้ยง
ใหญ่ทุกวัน 20คนยากจนผูห้ นึ่งชื่อลาซารัส นอนอยู่ท่ปี ระตูบ้านของเศรษฐีผู้
นัน้ เขามีบาดแผลเต็มตัว 21อยากจะกินเศษอาหารทีต่ กจากโต๊ะของเศรษฐี มี
แต่สุนัขมาเลียแผลของเขา 22วันหนึ่ง คนยากจนผูน้ ้ีตาย ทูตสวรรค์นําเขาไป
อยู่ในอ้อมอกของอับราฮัม เศรษฐีคนนัน้ ก็ตายเช่นเดียวกันและถูกฝงั ไว้ 23
เศรษฐีซง่ึ กําลังถูกทรมานอยู่ในแดนผูต้ าย แหงนหน้าขึน้ มองเห็นอับราฮัมแต่
ไกล และเห็นลาซารัสอยู่ในอ้อมอก 24จึงร้องตะโกนว่า ‘ท่านพ่ออับราฮัม จง
สงสารลูกด้วย กรุณาส่งลาซารัสให้ใช้ปลายนิ้วจุ่มนํ้ามาแตะลิน้ ให้ลูกสดชื่นขึน้
บ้าง เพราะลูกกําลังทุกข์ทรมานอย่างสาหัสในเปลวไฟนี้’ 25แต่อบั ราฮัมตอบ
ว่า ‘ลูกเอ๋ย จงจําไว้ว่า เมื่อยังมีชวี ติ ลูกได้รบั แต่สงิ่ ดี ๆ ส่วนลาซารัสได้รบั แต่
สิง่ เลว ๆ บัดนี้เขาได้รบั การบรรเทาใจทีน่ ่ี ส่วนลูกต้องรับทรมาน 26ยิง่ กว่านัน้
ยังมีเหวใหญ่ขวางอยู่ระหว่างเราทัง้ สอง จนใครทีต่ อ้ งการจะข้ามจากทีน่ ่ีไปหา
ลูก ก็ข้ามไปไม่ได้ และผู้ท่ีต้องการจะข้ามจากด้านโน้ น มาหาเรา ก็ข้ามมา
ไม่ได้ด้วย’ 27เศรษฐีจงึ พูดว่า ‘ท่านพ่อ ลูกอ้อนวอนให้ท่านส่งลาซารัสไปยัง
บ้านบิดาของลูก 28เพราะลูกยังมีพน่ี ้องอีกห้าคน ขอให้ลาซารัสเตือนเขาอย่า
ให้มายังสถานทีท่ รมานแห่งนี้เลย’ 29อับราฮัมตอบว่า ‘พีน่ ้องของลูกมีโมเสส
และบรรดาประกาศกอยู่แล้ว ให้เขาเชื่อฟงั ท่านเหล่านัน้ เถิด’ 30แต่เศรษฐีพดู
ว่า ‘มิใช่เช่นนัน้ ท่านพ่ออับราฮัม ถ้าใครคนหนึ่งจากบรรดาผู้ตายไปหาเขา
เขาจึง จะกลับ ใจ’ 31 อับ ราฮัม ตอบว่ า ‘ถ้ า เขาไม่ เ ชื่อ ฟ งั โมเสสและบรรดา
ประกาศก แม้ใครทีก่ ลับคืนชีวติ จากบรรดาผูต้ ายเตือนเขา เขาก็จะไม่เชือ่ ’”
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น่ าสังเกตว่าลูกาบรรจงใช้ถ้อยคําอย่างพิถีพถิ นั ในอุปมาเรื่องนี้ เพื่อขับ
เน้นความแตกต่างระหว่างสองสิง่ ทีอ่ ยู่ตรงข้ามกันอย่างสุดขัว้
ขัว้ แรกคือ “เศรษฐี”
มีคนตัง้ ชื่อเศรษฐีคนนี้ว่าดีแวส (Dives เป็ นคําละตินแปลว่า “รวย”) เขา
เจริญชีวติ อย่างหรูหราฟุม่ เฟือยราวกับพิมพ์ธนบัตรได้เอง
ตามต้นฉบับ ลูกาบรรยายถึงความหรูหราฟุ่มเฟื อยของดีแวสว่า เขาแต่ง
กายด้วย bússos (บุสซอส) ซึง่ ก็คอื ผ้าลินินชัน้ ดี สีมว่ ง
ชุด ผ้าลินินสีม่วงเป็ นเครื่องแต่งกายของมหาสมณะ มีราคาเทียบเท่า
ค่าแรงของคนงานสมัยนัน้ ประมาณ 2-3 ปี
หากค่าแรงงานขัน้ ตํ่าสมัยนี้อยู่ท่ี 300 บาทต่อวัน เครื่องแต่งกายของ
ดีแวสจะมีราคาประมาณสองแสนสองหมื่นถึงเกือบสามแสนสามหมื่นบาทต่อ
ชุด !
นอกจากแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเนื้อดีราคาแพงแล้ว เขายังชอบจัด “งาน
เลี้ยงใหญ่” (ลก 16:19)
“งานเลี้ยงใหญ่” ตรงกับคํากรีก eúphraínō (เอวฟรายโน) ซึ่งบ่งบอกว่า
เป็ น “งานช้าง” ทีน่ าน ๆ จึงจะมีโอกาสจัดสักทีเพราะต้องใช้อาหารชัน้ ดี ราคา
แพง
ในฐานะเศรษฐี คงไม่น่าเกลียดหากจะจัด “งานช้าง” บ้างเป็ นครัง้ คราว
แต่คณ
ุ ดีแวสของเราเล่นจัดงานช้างกัน “ทุกวัน” (ลก 16:19)
เท่ากับว่าวันสับบาโตซึง่ ห้ามทํางาน ห้ามปรุงอาหาร แม้กระทัง้ อุ่นอาหาร
ก็ยงั ทําไม่ได้ แต่คณ
ุ ดีแวสแกก็ยอมละเมิดบัญญัตเิ พือ่ จะจัดงานเลีย้ งใหญ่
ส่วนวันธรรมดาอีกหกวันซึ่งบัญญัตกิ ําหนดไว้ว่า “ท่านจะต้องออกแรง
ทํางานทัง้ หมดในหกวัน” (อพย 20:9) เขาก็ละเมิดด้วยการไม่ทํางาน แต่
ร่วมงานเลีย้ งใหญ่แทน
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สรุปว่า ท่ามกลางสภาพสังคมทีช่ าวยิวต้องทํางานหนักอาทิตย์ละหกวัน
แต่มโี อกาสกินเนื้ออาทิตย์ละครัง้ เดียว เศรษฐีดแี วสจึงดูโดดเด่นและกลายเป็ น
ตํ า นานของคนเกี ย จคร้ า น ไม่ ย อมทํ า งานทํ า การ ปล่ อ ยเนื้ อ ปล่ อ ยตัว
สุรุ่ย สุร่า ย ทํา ทุ ก สิ่ง ทุ ก อย่า งตามใจตัวเอง ไม่ส นใจพระเจ้า อีก ทัง้ ไม่รู้จ กั
เหลียวแลผูอ้ ่นื อย่างสิน้ เชิง
ขัว้ ทีส่ องคือ “ลาซารัส”
Lazarus เป็ นภาษาละตินจากคําฮีบรู Eleazar (เอเลอาซาร์) ซึง่ แปลว่า
“พระเจ้าคือความช่วยเหลือของข้าพเจ้า” และเป็ นตัวละครเพียงคนเดียวใน
บรรดาอุปมาทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั การตัง้ ชือ่ ไม่ใช่เอ่ยลอย ๆ ว่า “ขอทานคนหนึง่ ”
ใช่ ลาซารัสเป็ นขอทานทีน่ อกจากจะยากจนแล้ว ทัง้ เนื้อทัง้ ตัวยังเต็มไป
ด้วยแผลพุพองเป็ นหนอง นอนทรมานอยูห่ น้าบ้านของดีแวส ช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ แม้จะไล่สนุ ขั ข้างถนนไม่ให้เข้ามาเลียแผลของตนก็ยงั ทําไม่ได้เลย
เนื่องจากสมัยนัน้ ยังไม่มชี อ้ น ไม่มซี ่อม ไม่มผี า้ เช็ดปาก ผูค้ นจึงใช้มอื
หยิบอาหารกิน แล้วเช็ดด้วยขนมปงั ก้อนใหญ่ก่อนโยนทิง้
ขนมปงั ทีด่ แี วสใช้เ ช็ด มือแล้วโยนทิ้งนี แ่ หละทีล่ าซารัส รอเก็บ เพือ่ ใช้
ยังชีพ!
นี่คอื ฉากของเหตุการณ์บนโลกนี้….
ทันทีทนั ใด ฉากเปลีย่ นไปเป็ นเหตุการณ์ในโลกหน้า
คราวนี้ลาซารัสได้รบั ความบรรเทาในอ้อมอกของอับราฮัม ส่วนดีแวส
ต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสในเปลวไฟ
ถามว่าดีแวสทําอะไรผิดจึงต้องรับโทษทัณฑ์หนักเช่นนี้ ?
มีครัง้ ใดบ้างทีเ่ ขาไล่ลาซารัสออกจากบ้าน หรือเคยห้ามลาซารัสเก็บเศษ
ขนมปงั ทีเ่ ขาโยนทิง้ หรือมีบา้ งไหมทีล่ าซารัสถูกเขารังแก ?

5

เปล่าเลย ดีแวสไม่ได้ทาํ อะไรผิดต่อลาซารัส !
แต่เขา “ผิดเพราะไม่ได้ทาํ อะไร” !
เขาไม่ ไ ด้ไ ล่ ล าซารัส ออกไปจากประตู บ้า นของเขาก็จ ริง แต่ ใ นเวลา
เดียวกันเขาก็ไม่เคยเหลียวแลเอาใจใส่ลาซารัส เขามองลาซารัสนอนซมด้วย
ความเจ็บปวดและหิวโหยโดยไม่รสู้ กึ เดือดเนื้อร้อนใจแต่อย่างใด
ความผิดของเขาคือ เขาสามารถทนมองความทุกข์ยากและขัดสนของ
ผูอ้ นื ่ ได้ โดยทีห่ วั จิตหัวใจของเขาไม่รสู้ กึ อะไรทัง้ สิ้น
เมือ่ ไม่รสู้ กึ เขาก็ไม่ทาํ อะไร....
บาปของเขาคือ การไม่เอาใจใส่เพือ่ นมนุษย์ !!
เมื่อต้องทนทรมานแสนสาหัสในแดนผูต้ าย เศรษฐีจงึ อ้อนวอนอับราฮัม
ให้สง่ ลาซารัสไปเตือนพีน่ ้องของเขาอีกห้าคน จะได้ไม่ตอ้ งมาทนทรมานอย่าง
เขา (ลก 16:27-28)
อับราฮัมปฏิเ สธพร้อมกับตอบว่า “ถ้าเขาไม่เ ชือ่ ฟงั โมเสสและบรรดา
ประกาศก แม้ใครทีก่ ลับคืนชีวติ จากบรรดาผู้ตายเตือนเขา เขาก็จะไม่เชือ่ ”
(ลก 16:31)
ฟงั ดูเหมือนอับราฮัมใจดํา
แต่ อ ับ ราฮัม มีเ หตุ ผ ล เพราะทัง้ โมเสสและบรรดาประกาศกคือ ผู้ ท่ี
ประกาศความจริงของพระเจ้า
หากรู้ความจริงว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนมากเพียงใด แล้วผู้
นั น้ ยังทนดูผ้อู ื น่ เจ็บปวด ทรมาน โศกเศร้า หรือขัดสนได้ โดยไม่รู้สึก
เดื อดเนื้ อร้อนใจและไม่ทําอะไร ก็แสดงว่าจิตใจของเขาแข็งกระด้ า ง
เป็ นหินจนเปลีย่ นแปลงไม่ได้แล้ว
ไม่มใี ครช่วยเขาได้อกี แล้ว ต่อให้ผนู้ นั ้ ฟื้นขึน้ มาจากความตายก็ตาม !!
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เมือ่ ได้ฟงั เหตุผลของอับราฮัมแล้ว เรายิง่ ต้องคิดให้จงหนัก ด้วยว่าความ
รับผิดชอบของเราใหญ่หลวงกว่าของเศรษฐีและพีน่ ้องของเขามากมายนัก
เพราะนอกจากโมเสสและบรรดาประกาศกแล้ว เรายังมีพระเยซูเจ้าผู้
ทรงเป็ น “หนทาง ความจริง และชีวติ ” (ยน 14:5) ได้เสด็จมาตอกยํ้าความจริง
โดยทรงเอาชีวติ ของพระองค์เองเป็ นเดิมพันแล้วว่า “พระเจ้าทรงรักเรา”
เพราะฉะนัน้ วันนี้ หากรู้สึกและคิดจะทําอะไร ก็จงรีบทําเถิด !!!

ประกาศครั้งที่ 2
เรื่องการเฝ้ ารับเสด็จ
และร่วมมิสซาโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ตามที่วั ด เซนต์ จ อห์ น ได้ เ ปิ ดรั บ ลงทะเบี ย นเมื่ อ วั น เสาร์ ท่ี 21 และวั น
อาทิตย์ท่ี 22 กันยายนที่ผ่านมา ให้ แก่ผ้ ูท่ีประสงค์จะไปเฝ้ ารับเสด็จและร่วม
มิสซาโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่สนามศุภชลาศัย ในวันพฤหัสบดีท่ี
21 พฤศจิกายน และร่ วมเฝ้ ารับเสด็จโดยไม่มีมิสซาที่วัดนักบุญเปโตร ในวัน
ศุกร์ท่ี 22 พฤศจิกายน นั้น
ปรากฏว่าบ่ายวันอาทิตย์ท่ี 22 เจ้ าหน้ าที่ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯได้
ติดต่ อขอทราบจํานวนผู้ลงทะเบียนของวัดเซนต์จอห์ น ซึ่งขณะนั้นมีสัตบุรุษ
ทั่วไปลงทะเบียนไปร่วมมิสซาที่สนามศุภชลาศัยจํานวน 337 คน สัตบุรุษที่ต้อง
นั่งรถเข็นพร้ อมผู้ ดูแล 14 คน และผู้ลงทะเบียนไปเฝ้ ารับเสด็จที่วัดนักบุญ
เปโตรอีก 108 คน
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ครั้นถึงวันอังคารที่ 24 กันยายน วัดได้ รับแจ้ งว่าโควตาสําหรับสัตบุรุษวัด
เซนต์จอห์นที่จะได้ เข้ าสนามศุภชลาศัย มีเพียง 100 คนเท่านั้น ส่วนที่เกินไป
จากนี้จะได้ ร่วมมิสซาในสนามเทพหัสดินผ่านทางทีวีวงจรปิ ด
อย่ า งไรก็ต าม คุ ณ กัน ธิม า สัง ขรั ต น์ ได้ ร้ อ งขอเจ้ า หน้ า ที่ข องอัค รสัง ฆ
มณฑลกรุงเทพฯ จนได้ รับโควตาตามจํานวนที่ได้ แจ้ งไปเมื่อบ่ ายวันอาทิตย์ท่ี
22 กันยายน คือสัตบุรุษทั่วไป 337 คน และสัตบุรุษที่ต้องนั่งรถเข็นรวมกับ
ผู้ดูแล 14 คน จึงอาจมีผ้ ูท่ีลงทะเบียนแล้ วบางคนได้ รั บบัตรเข้ าร่ วมมิสซาที่
สนามเทพหัสดินแทนสนามศุภชลาศัย
ส่วนวันอาทิตย์ท่ี 29 กันยายนนี้ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไม่ขัดข้ องที่จะ
ให้ วัดรับลงทะเบียนผู้ท่ปี ระสงค์จะร่วมมิสซาที่สนามเทพหัสดินไม่เกิน 200
คน
ข่าวดีเท่าที่ทราบตอนนี้คือสถานที่รองรับผู้ท่ตี ้ องการไปเฝ้ ารับเสด็จพระ
สันตะปาปา ร่ วมกับบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สามเณร
และผู้ฝึกหัด ที่วดั นักบุญเปโตรยังคงมีที่ว่างเหลืออยู่
แม้ จะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารและข้ อจํากัดที่ทาํ ให้ พ่ีน้องต้ องผิดหวังบ้ าง
แต่พ่อก็ยังขอเชิญชวนพี่น้องได้ ร่วมเป็ นนํา้ หนึ่งใจเดียวกันในการต้ อนรับสมเด็จ
พระสั น ตะปาปา ด้ ว ยการสวดภาวนาให้ การเสด็จ เยื อ นประเทศไทยของ
พระองค์ครั้งนี้บรรลุวตั ถุประสงค์ และร่วมกันบริจาคเงินสมทบเป็ นค่าใช้ จ่ายใน
การจัดงานต้ อนรับพระองค์ตามกําลังความสามารถและความศรัทธาของพี่น้อง
แต่ละท่าน
ขอพระเจ้ าโปรดประทานพรและสันติสขุ แก่พ่ีน้องทุกท่าน
วัดเซนต์จอห์น
26 กันยายน 2019
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ประชาสัมพันธ

1. ขอเชิ ญพี่นอ้ งรับการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิ ต นํ้าตาล และ
ไขมันในเลือด วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019 ณ อาคารสํานักงานวัด
ชั้นล่ าง ตั้งแต่ เวลา 7.00 – 11.00 น. สําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการเจาะเลือด
กรุณางดนํ้าและอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 8 ชัว่ โมง
2. วันพุธที่ 2 ตุลาคม และวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2019 พระสงฆ์จะ
ไปส่งศีลฯ โอกาสศุกร์ต้นเดือนแก่ผ้ ูป่วยและผู้สงู อายุ
3. ขอเชิญร่วมมิสซาศุกร์ตน้ เดือน วันที่ 4 ตุลาคม 2019 เวลา 18:00
น. ตั้งศีลฯ, สวดชั่วโมงศักดิ์สทิ ธิ์, อวยพรศีลฯ และต่อด้ วยมิสซา
4. ขอเชิ ญร่ วมเทิ ดเกี ยรติ และแห่ แม่ พระโอกาสเสาร์ต ้นเดื อน วันที่ 5
ตุลาคม 2019 มิสซาเวลา 18:00 น.
5. ขอเชิญพี่น้องที่แต่งงานแล้ วหรือกําลังจะแต่งกับคนต่างความเชื่อ และผู้สนใจ
ร่วมอบรม “การแต่งงานกับพีน่ อ้ งต่างความเชื่อ” วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม
2019 ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ โดย คุณพ่อพรศักดิ์ ชื่นจิ ต
อภิรมย์ และทีม งาน สัต บุรุษ ท่า นใดสนใจติด ต่อ ได้ ท่ี คุณ สุท ศั น์ มาลา
นิยม โทร. 089-784-8803 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่บี อร์ดหน้ าวัด

เราตองชวยเหลือผูออนแอโดยระลึกถึงพระวาจาของพระเยซู
องคพระผูเปนเจาที่วา

“การใหยอมเปนสุขมากกวาการรับ”
กจ 20:35

