“”

“โปรดเพิ่มความเชื่อใหพวกเราเถิด” ลก 17:5

\

สัปดาหที่ 27 เทศกาลธรรมดา ป C
( วันอาทิตยที่ 6 ตุลาคม 2019 )
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บรรดาอัครสาวกทูลองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่า “โปรดเพิม่ ความเชื่อให้พวก
เราเถิด” 6องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจึงตรัสว่า “ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด
และพูดกับต้นหม่อนต้นนี้ว่า ‘จงถอนรากแล้วไปขึน้ อยู่ในทะเลเถิด’ ต้นหม่อน
ต้นนัน้ ก็จะเชือ่ ฟงั ท่าน
7
ท่านผู้ใดที่มคี นรับใช้ออกไปไถนา หรือไปเลี้ยงแกะ เมื่อคนรับใช้กลับ
จากทุ่งนา ผูน้ ัน้ จะพูดกับคนรับใช้หรือว่า ‘เร็วเข้า มานัง่ โต๊ะเถิด’ 8แต่จะพูด
มิใช่หรือว่า ‘จงเตรียมอาหารมาให้ฉันเถิด จงคาดสะเอว คอยรับใช้ฉันขณะที่
ฉัน กินและดื่ม หลังจากนัน้ เจ้าจึงกิน และดื่ม ’ 9นายย่อมไม่ข อบใจผู้รบั ใช้ท่ี
ปฏิบตั ติ ามคําสังมิ
่ ใช่หรือ 10ท่านทัง้ หลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ทําตาม
คําสังทุ
่ กประการแล้ว จงพูดว่า ‘ฉันเป็ นผู้รบั ใช้ท่ีไร้ประโยชน์ เพราะฉันทํา
ตามหน้าทีท่ ต่ี อ้ งทําเท่านัน้ ’”

พระวรสารตอนนี้บอกความจริงแก่เรา 2 ประการ
ประการแรกเกีย่ วกับ “พลังของความเชือ่ ”
พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ถ้าท่านมีความเชือ่ เท่าเมล็ดมัสตาร์ด และพูดกับต้น
หม่อนต้นนี้วา่ ‘จงถอนรากแล้วไปขึน้ อยู่ในทะเลเถิด’ ต้นหม่อนต้นนัน้ ก็จะเชือ่
ฟงั ท่าน” (ลก 17:6)
เมล็ด มัส ตาร์ด มีข นาดเล็ก ที่สุด ในบรรดาพัน ธุ์ไ ม้ท่ีมีอ ยู่ใ นพระคัม ภีร์
ส่วนต้นหม่อนเป็ นไม้ยนื ต้นจําพวกไม้พุม่ ลําต้นใหญ่ มีกงิ่ ก้านมาก ใบใช้เลีย้ ง
ตัวไหม
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หากนํ าเมล็ดมัสตาร์ดกับต้นหม่อนมาเทียบขนาดกัน คงเหมือนเอาเรือ
บดไปจอดเทียบกับเรือรบ
อย่ า งไรก็ ต าม พระองค์ ท รงเลื อ กใช้ พ ัน ธุ์ ไ ม้ ส องชนิ ด ซึ่ ง ไม่ น่ า จะ
เทียบเคียงกันได้ เพือ่ ขับเน้น “พลังของความเชือ่ ” ให้เห็นเด่นชัด
ลําพัง ความเชื่อเพียงน้ อยนิ ด เท่าเมล็ด มัส ตาร์ด ก็ส ามารถเคลื่อนต้น
หม่อนซึง่ ใหญ่โตกว่ามากให้ไปขึน้ อยู่ในทะเลได้
อนึ่ง การเคลื่อนต้นหม่อนให้ไปขึน้ ในทะเล เป็ นสํานวนโวหารของชาวยิว
และชาวตะวันออกซึ่งนิยมพูดและเขียนให้เห็นจริงเห็นจังมากที่สุดเท่าที่จะ
เป็ นไปได้
คนไทยเองก็นิ ย มพูด ทํ า นองนี้ เ หมือ นกัน เช่ น หน้ า บานเป็ น กระด้ง
คอแห้งเป็ นผง ตํานํ้ าพริกละลายแม่น้ํ า งมเข็มในมหาสมุทร จับเสือมือเปล่า
หนังเหนียวยิงฟนั ไม่เข้า หรือแม้แต่สโลแกน “รักคุณเท่าฟ้า” ของสายการบิน
แห่งหนึ่งก็เข้าข่ายนี้เช่นกัน
เพราะฉะนัน้ ในกรณีน้ีเราจึงไม่จําเป็ นต้องเข้าใจสิง่ ที่พระองค์ตรัสตาม
ตัวอักษร แล้วด่วนสรุปว่า เมือ่ เชือ่ และรับศีลล้างบาปแล้ว เราจะสามารถสังต้
่ น
หม่อนให้ไปขึน้ ในทะเลได้
เพราะประเด็นสําคัญที่พระองค์ตอ้ งการสอนเราก็คอื สิง่ ที เ่ ป็ นไปไม่ได้
ย่อมเป็ นไปได้เสมอหากเรา “เชือ่ ” ว่าเป็ นไปได้
แม้ความเชือ่ นัน้ จะน้อยนิดเท่าเมล็ดมัสตาร์ดก็ตาม !
หากเรา “ไม่ เ ชื อ่ ” ว่ า มนุ ษ ย์จ ะมีท างบิน ได้ ไปดวงจัน ทร์ไ ด้ ผ่ า ตัด
เปลีย่ นหัวใจหรือไตได้ แน่นอนว่าสิง่ เหล่านี้ยอ่ มไม่มที างเป็ นไปได้ และจะไม่มี
วันเกิดขึน้ !
ตรงกันข้าม ถ้าเรา “เชือ่ ” ว่าเราสามารถอบรมเลีย้ งดูบุตรหลานของเรา
ให้เป็ นคนดี ทําให้สงั คมของเราปลอดจากยาเสพติด การฉ้อราษฎร์บงั หลวง
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การล่วงละเมิดทางเพศ หรือทําให้สงั คมของเราเป็ นพระอาณาจักรของพระเจ้า
และตัวเราเป็ นสมาชิกทีด่ ขี องสังคมได้
แน่นอนว่าสิง่ เหล่านี้ยอ่ มเป็ นไปได้ และจะเกิดขึน้ จริงสักวันหนึง่ !
ทีด่ เี ลิศไปกว่านี้กค็ อื เราคริสตชนไม่เพียงเชื่อมันในตั
่ วเองเท่านัน้ แต่ยงั
“เชือ่ มัน”
่ ในพระเยซูเจ้าด้วย เราจึงไม่ถูกปล่อยให้เผชิญหน้ากับสิง่ ท้าทาย
ต่าง ๆ ตามลําพัง…
เพราะเรามีพ ระเยซู เ จ้า ผู้ท รงสรรพานุ ภ าพอยู่เ คีย งข้า งและพร้อมจะ
ช่วยเหลือเราเสมอ
นี ค่ ือพลังอันยิง่ ใหญ่ของความเชือ่ !
ประการทีส่ อง เราจะทวงบุญคุณจากพระเจ้าไม่ได้
ทุกครัง้ ที่ทําความดีหรือประกอบกิจการอันเป็ นบุญกุศล เราจะถือเอา
พระเจ้าเป็ น “ลูกหนี้” ของเรา หรือจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากพระองค์ไม่ได้
เป็ นอันขาด
ดุจเดียวกับคนใช้ทก่ี ลับจากทุ่งนาหลังเลิกงาน ย่อมไม่อาจเรียกนายเป็ น
ลูกหนี้ได้ อีกทัง้ ไม่อาจเรียกร้องสิทธิทจ่ี ะกินอาหารร่วมโต๊ะกับนายได้
และนายก็ไม่จาํ เป็ นต้องขอบใจเขาด้วย
เพราะ “คนใช้” ในกรณี น้ี ต รงกับ คํ า กรีก doulos (ดู ล อส) ซึ่ง แปลว่ า
“ทาส” และตามกฎหมาย ทาสมีสถานภาพเทียบเท่าสมบัตชิ น้ิ หนึ่งของนาย
จึงต้องเป็ นของนาย โดยนาย และเพื่อนาย ยีส่ บิ สีช่ วโมงต่
ั่
อวัน และเจ็ดวันต่อ
สัปดาห์
นันคื
่ อ ทาสต้องรับใช้นายทุกลมหายใจ
“นาย” จึงมีสถานภาพเหนือ “ทาส” ชนิดไม่อาจเปรียบเทียบกันได้เลย
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ทุ ก สิ่ง ที่ท าสกระทํ า เป็ น เพีย งการปฏิบ ัติต าม “หน้ าที ”่ ซึ่ ง ไม่ อ าจ
เรียกร้องค่าตอบแทนหรือบุญคุณใด ๆ จากนายได้เลย
จริงอยู่ท่ที ุกวันนี้การใช้แรงงานทาสเป็ นสิง่ น่ ารังเกียจและผิดกฎหมาย
เพราะคนงานทุกคนย่อมมีสทิ ธิได้รบั ค่าจ้างตามความยุตธิ รรม ดังทีพ่ ระเยซูเจ้า
ตรัสว่า “คนงานสมควรทีจ่ ะได้รบั ค่าจ้างของตน” (ลก 10:7)
แต่เราจะเรียกร้องค่าจ้างจากพระเจ้าไม่ได้ !
เพราะธรรมชาติ ข องพระเจ้ า นั ้น แตกต่ า งจากมนุ ษ ย์ ช นิ ด ไม่ อ าจ
เทียบเคียงกันเหมือนกรณีของนายกับทาสได้เลย
พระองค์ทรงเป็ นผูส้ ร้างมนุ ษย์ แต่ “นาย” เป็ นเพียงมนุ ษย์ผซู้ ้อื มนุ ษย์มา
เป็ น “ทาส” !
อย่างไรก็ต าม แม้เ ราจะเรียกร้อ งค่าจ้างหรือทวงบุญ คุณ จากพระเจ้า
ไม่ได้ ก็มไิ ด้หมายความว่าชีวติ ของเราจะสิน้ หวัง
เพราะพระเจ้า ทรงเป็ น “บิ ด าผู้ใ จดี ” และเปี ่ย มด้ว ย “ความรัก ” ที ่
พร้อมจะประทานทุกสิง่ แก่เราอยูแ่ ล้ว !
พระองค์จงึ สมควรได้รบั “ความรัก” และ “ความนบนอบเชือ่ ฟั ง” จาก
เรามนุษย์เป็ นการตอบแทน
เป็ น “ความรัก” ที่ไม่ทําให้เรานัง่ นับวันและชัวโมงเพื
่
่อคิดค่าแรงตาม
กฎหมาย แต่ทาํ ให้เราทุ่มเทชีวติ และจิตใจทําทุกสิง่ เพื่อพระองค์ผทู้ รงเป็ นทีร่ กั
โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยหรืออามิสสินจ้างใด ๆ
หรือว่าหัวใจของเรา “ขาดรัก” ไปเสียแล้ว ?!
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มนุษย์เรานี้
ยอมสูญเสียสุขภาพเพื่อทําให้ได้เงินมา
แล้วต้องยอมสูญเสียเงินตรา เพื่อฟื้ นฟูสุขภาพ
แล้วก็เฝ้ าเป็ นกังวลกับอนาคต
จนไม่มีความรื่นรมย์กบั ปั จจุบนั
ผลที่เกิดขึ้นจริงๆ ก็คือ
เขาไม่ได้อยูก่ บั ปั จจุบนั
หรือแม้กระทั ่งอยูก่ บั อนาคต
เขาดําเนินชีวิตเสมือนหนึ่งว่า..
เขาจะไม่มีวนั ตาย
และแล้ว
เขาก็ตายอย่างที่ไม่เคยมีชีวิตอยูจ่ ริง”
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ประชาสัมพันธ

1. ขอเชิญพี่นองรับการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต น้ําตาล และไขมัน
ในเลือด วันอาทิตยที่ 6 ตุลาคม 2019 ณ อาคารสํานักงานวัด ชั้นลาง
ตั้งแตเวลา 7.00 – 11.00 น. สําหรับผูที่ตองการเจาะเลือด กรุณางดน้ํา
และอาหารลวงหนาอยางนอย 8 ชั่วโมง
2. ขอเชิญชวนพี่นอง รวมสวดสายประคํา ในโครงการ “คาทอลิกไทยพรอม
เพรียง ไมสิ้นเสียงสายประคํา” เพื่อแสดงความรัก ความศรัทธาภักดีตอแม
พระ ตั้งแตวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2019 โดยในป 2019 นี้ การสวดสายประคํา
มีวัตถุประสงค 5 ประการ คือ (1) เพื่อสงเสริมสิทธิของเด็กทารกในครรภมารดาที่
จะเกิด (2) เพื่อจุดประสงคของสมเด็จพระสันตะปาปาในการเสด็จเยือนอภิบาล
ประเทศตางๆ บรรลุผลสําเร็จ (3) เพื่อความเปนหนึ่งเดียวในพระศาสนจักร (4)
เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติบานเมือง (5) เพื่อคริสตชนทุกคนมีสวนรวมใน
การประกาศข าวดีด วยจิตใจใหม พี่ น องสามารถรั บแบบบั นทึ กการสวดสาย
ประคําไดที่บริเวณโตะหนาวัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่บอรดบริเวณหนาวัด
3. ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิต ไดออกกฤษฎีกา ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2019
โดยประทานพระคุณการุณยครบบริบูรณโอกาสฉลอง 350 ปมิสซังสยามแก
บรรดาคริสตชนผูเปนทุกขกลับใจ และมีความรักตอเพื่อนพี่นองอยางแทจริง
พระคุณการุณยครบบริบูรณนี้จะรับไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 และมี
เงื่อนไขคือ จะตองแสวงบุญไปเยี่ยมอาสนวิหารที่กรุงเทพฯ หรือวิหารแหงใด
แหงหนึ่งภายในสังฆมณฑลตาง ๆ ของประเทศไทย ที่พระสังฆราชผูปกครอง
ทองถิ่นกําหนดไว พรอมกับสวดบทขาพเจาเชื่อ บทขาแตพระบิดา และบท
วันทามารีย
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ประชาสัมพันธ (ตอ)
โดยอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กําหนดให อาสนวิหารอัสสัมชัญ วัดนักบุญยอ
แซฟ อยุธยา และสักการสถาน บุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบํารุง เปน
สถานที่แสวงบุญเพื่อรับพระคุณการุณยครบบริบูรณ
4. แผนกสตรีคาทอลิก ฝายสังคมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญเขารวมสัมมนา
“การจัดการอาหารสวนเกิน เพื่อลดปญหาขยะในประเทศไทย” โดยวิทยากร
นายโป ว เจา เฉิ น ผู จั ด การฝ า ยโครงการมู ล นิ ธิ Scholars of Sustenance
(Thailand) องคกรระหวางประเทศเพื่อลดและจัดการขยะอาหารที่เกิดจาก
อาหารสวนเกิน วันเสารที่ 12 ตุลาคม 2019 เวลา 8.30-13.00 น. ณ วัด
เซนตหลุยส สาทร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่บอรดบริเวณหนาวัด สัตบุรุษทาน
ใดสนใจเขารวมสัมมนาโปรดติดตอที่สํานักงานวัด
5. แผนกพระคัมภีร อัค รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการอบรมพระคัมภีร
หัวขอ “หนังสือประกาศกอิสยาห” โดย บาทหลวง ผศ.วสันต พิรุฬหวงศ
คณะสติ ก มาติ น ในวั น เสาร ที่ 9 พฤศจิ ก ายน และวั น เสาร ที่ 16
พฤศจิกายน 2019 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ศูนยอบรมคริสตศาสนธรรม
ระดับชาติ (ซอยเทียนดัด) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่บอรดบริเวณหนาวัด
สัตบุรุษทานใดสนใจเขาอบรม ติดตอไดที่สํานักงานวัดเซนตจอหน

พระวาจาของพระเจา
ดํารงอยูตลอดนิรันดร
พระวาจานี้คือขาวดีที่ไดประกาศ
ใหทานทั้งหลายไดรูแลว 1 ปต 1:25

