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 การภาวนาคือการพลังใจในการแสวงหาพระเจ้า ทุ กวันนี้ เรากาลังแสวงหาใครหรื ออะไร เรา
แสวงหาองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจริ งๆ ไหม
 ระหว่างฉันกับพระเจ้าใครมีความยินดีมากกว่ากัน ในการภาวนา
 ความรัก ทาให้ มารี มกั ดาเลนา รี บ แสวงหา ผูเ้ ป็ นที่รัก แต่เช้าตรู่ สิ่ งนี้ ควรจะเป็ นภาพพจน์ของ
นักบวชด้วย เพราะฉันรัก ฉันจึงตื่นแต่เช้าตรู่ เพื่อจะมาหาผูเ้ ป็ นที่รัก
 ความรัก คือ พลัง แห่งการภาวนา คือพลังแห่งการแสวงหาพระเจ้า
 ความรัก อาจมีน้ าตา หรื อความเศร้าโศกก็ได้ ดังเช่น มารี ชาวมักดาลา หรื อ นักบุญมอนีกา
แต่เธอก็ไม่หยุดแสวงหาพระองค์ และน้ าตาก็ได้เปลี่ ยนเป็ นความยินดี ที่ได้พบ
พระองค์ ที่พระองค์ทรงฟังคาภาวนา
 พระเจ้าไม่เคยหายไปไหน ฉันเองที่เป็ นคนที่หายไป
 คาถามสาคัญคื อ ฉันเลื อกที่ จะเป็ นมาร์ ธาที่ วุ่นวายกับสิ่ ง ต่าง ๆ หรื อฉันเป็ นมารี ที่ จดั เวลาให้
พระองค์ ฉันเลือกอะไร? นี่คือคาถาม….
 ความยินดีคือพระเจ้าทรงเรี ยกชื่ อเราแต่ละคน เหมือนที่เรี ยกมารี มกั ดาลา และนางมีความยินดีที่ได้
ยินเสี ยงของพระองค์
 ภาพของนักบวช คื อภาพของผูย้ ินดี ที่ ได้ยินเสี ย งของพระเจ้า จาพระองค์ไ ด้ใ นการบิ ปัง และ
ตอบสนองเสี ยงเรี ยกของพระองค์วา่ “พระอาจารย์”

“ความชื่ นชมยินดีในการภาวนา”
 จากการแบ่งปั นกระแสเรี ยกของคุณพ่อ ที่ได้รับกระแสเรี ยกเข้าคณะฟรังซิ สกันแบบไม่ต้ งั ใจแท้จริ ง
เราจะพบว่ากระแสเรี ยกเป็ นวิถีทางของพระองค์ ที่นาความยินดีมาสู่ ชีวติ ของเรา ทุกกระแสเรี ยกเป็ น
ความงดงาม
 เราทุกคนมีที่มาของกระแสเรี ยก กระแสเรี ยกเป็ นความยินดีในชีวิตของเราไหม ความยินดีแรก เป็ น
ความยินดีที่พระทรงเรี ยกเรา แม้เราจะมีความยากลาบากในการภาวนา แต่พระเจ้าจะมีวิถีทางของ
พระองค์ ให้เราได้พบความยินดีในชีวติ แห่งการติดตามพระองค์
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 ความยิ น ดี ที่ เ ปี่ ยมล้น ในใจที่ ไ ด้รับ กระแสเรี ย ก ได้ถ วายตัว แด่ พ ระเจ้า ท าให้ เราลื ม ความทุ ก ข์
ยากลาบากของเรา

ความสุ ขในชีวติ นักบวช
 อะไรคือความยินดีในชีวิตนักบวช? (ความยินดีในการภาวนา เป็ นเหมือนกลิ่ นหอมของดอกกุหลาบ ที่
เกิดจากต้นกุหลาบ....... ต้นกุหลาบหมายถึงอะไร ......)
 ความสุ ขในกระแสเรียกซึ่งเป็ นของประทานจากพระเจ้ า
 ความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อนักบวชแต่ละคนเต็มเปี่ ยมเสมอ
 พระเจ้าทรงเรี ยกและเลือกแต่ละคนให้มาเป็ นสมาชิกของคณะฯ
 พร้อมอยูแ่ ละอาศัยอยูใ่ นบ้านของพระเจ้าในคณะฯ
 ตอบรับเสี ยงเรี ยกของพระองค์ดว้ ยความกตัญญู
 รับรู ้ได้และสัมผัสได้
ความสุขในประสบการณ์ ที่ได้ รับการเรี ยกจากพระเจ้ า บ่ อเกิดของความยินดี คือกระแสเรี ยก เรายินดี
ที่ได้ รับการเรี ยกจากพระเจ้ า และทาให้ กระแสเรี ยกเกิ ดผลกับ ตนเอง และเกิ ดผลต่ อการดารงวิ ถีชีวิตของ
ตนเอง
 ความสุ ขในการถวายตนเองแด่ พระเจ้ า
 ความสุ ขในการมอบและให้ชีวิตแด่พระเจ้าด้วยการตอบสนองต่อความรักที่
พระองค์ทรงมีต่อเรา
 ความสุ ขในการให้ดว้ ยใจอิสระ ใน......
 ความยากจน
 ความนอบน้ อมเชื่ อฟัง
 ความบริสุทธิ์
บ่ อยครั้ ง ในประสบการณ์ ของเรา บอกเราว่ าเราไม่ ส ามารถแน่ ใ จตัวเองในการถื อข้ อปฏิ ญาณ 3
ประการ ด้ วยความซื่ อสั ตย์ ขอเราเพีย งวางใจในพระเจ้ า และขอพระองค์ โปรดช่ วยเราให้ ซื่ อสั ตย์ ต่ อข้ อ
ปฏิ ญาณมากขึน้ ข้ อปฏิ ญาณเป็ นเครื่ องมือสนับสนุนให้ เราเป็ นผู้ละม้ ายคล้ ายพระองค์ มากขึน้ ในการถือความ
ยากจน นอบน้ อมเชื่ อฟั ง และการเป็ นผู้บริ สุทธิ์ การปฏิ ญาณตน คื อการทาให้ ข้อปฏิ ญาณเป็ นเครื่ องมือ ที่ทา
ให้ เราเป็ นมนุษย์ เหมือนกับพระเจ้ า มากขึน้ และเจริ ญชี วิตให้ ก้าวหน้ าและเติ บโตมากขึน้ การปฏิ ญาณตน
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ไม่ ใช่ เป็ นคาตอบว่ าเราเป็ นคนศักดิ์สิทธิ์ แต่ เป็ นเครื่ องมือให้ เราก้ าวหน้ าสู่ ความศักดิ์ สิทธิ์ และมีชีวิตเพื่ อผู้อื่น
มากขึน้ มีชีวิตเพื่อพระองค์ มากขึน้
 ความยากจน คื อการมอบทุกสิ่ งไว้ กับพระเจ้ าด้ วยความไว้ วางใจ สั งคมทุกวันนีน้ าเราไปสู่
ความสะดวกสบาย ซึ่ งนาไปสู่ ข้ออ้ างถึงความจาเป็ น และดูว่าขาดมันไม่ ได้ อันจะนาไปสู่
การมีชีวิตที่มคี วามสะดวกสบายเหล่ านีค้ รอบงาชีวิต เป็ นเครื่ องนาชีวิต และตกเป็ นทาสของ
ความสะดวกสบายเหล่ านี ้ เช่ น เครื่ องมือสื่ อสาร ที่เราตกเป็ นทาส และทาให้ เราห่ างเหิ นจาก
พระเจ้ า เพราะใช้ และอยู่กับมันมากเกินไป
 หมู่คณะที่สูญเสี ยการภาวนาด้ วยกัน เป็ นการสู ญเสี ยอัตลักษณ์ ของการดาเนินชี วิตนักบวช
เพราะศู น ย์ ก ลางในชี วิ ต ของเราที่ เ ป็ นองค์ พ ระผู้เ ป็ นเจ้ า ถูก ละเลย ถูก เมิ น เฉย ถูก ลด
ความสาคัญ ด้ วยการไม่ ภาวนาด้ วยกัน การภาวนาร่ วมกัน เป็ นการเป็ นพยานที่ชัดเจน ถึง
ความชื่ นชมยินดีในชีวิตของเรา เรามีความสุขที่เราได้ ถวายตัว ได้ อยู่เพื่อมอบตัวแด่ พระเจ้ า
 การถือศีลบนความบริ สุทธิ์ คื อการมีค่ ูชีวิต มีที่ว่าง ที่เราต้ องการให้ คนๆ หนึ่งที่ซื่อสัตย์ ต่อ
เราเสมอ คื อพระเยซู เจ้ า ที่เป็ นคู่ชีวิตของเรา ในการดาเนิ นชีวิตในการถือความบริ สุทธิ์
ไม่ ใช่ ว่าเราบริ สุทธิ์ แล้ ว แต่ เราต้ องการจะก้ าวหน้ าในการดาเนินชีวิตเป็ นผู้บริ สุทธิ์ มาก
ยิ่งขึน้ เราจาเป็ นต้ องซื่ อสั ตย์ ต่อคู่ชีวิตของเรา เป็ นดังกิ่งองุ่น ที่ติดกับลาต้ นองุ่น ที่ว่างนี ้
สาหรั บเราคือองค์ พระเยซูคริ สตเจ้ าเท่ านั้น ไม่ มใี ครมาแทนที่ของพระองค์ ได้ เราให้ พืน้ ที่
นั้นว่ าง เพื่อเราจะเดินกับคนๆ หนึ่ง คือพระเยซูเจ้ า เราต้ องมีความสนิทสัมพันธ์ กับพระองค์
ในการภาวนาเท่ านั้น เพื่อพระองค์ จะมีที่ว่างในชีวิตจิตใจของเราเสมอ ถ้ าเราไม่ ชิดสนิทกับ
พระองค์ เราจะเอาคนอื่น สิ่ งอื่น มาเติมเต็มชีวิตของเรา ชีวิตนักบวชของเรา ไม่ ได้ สูญเสีย
คู่ชีวิตไปจากชีวิตของเรา เราต้ องทาให้ พระองค์ มตี ัวตนและอยู่เคียงข้ าง และเดินไปกับเรา
ทุกวัน
 ความสุ ขในการภาวนา
 สรรเสริ ญ โมทนาคุณพระเจ้าทุกวัน
 แสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้า
 อาศัยศีลมหาสนิท (พิธีบูชาขอบพระคุณ)
 การภาวนาร่ วมกัน และการภาวนาส่ วนตัว
ชี วิตเราเป็ นหมู่คณะเหมือนกับฝูงผึง้ มีนางพญา มีผึง้ งาน มี ผึง้ ตัวอ่ อน ผึง้ ที่อ่อนแอ เจ็บป่ วย หรื อ
ชรา มีผึง้ เฝ้ ารั ง มีชีวิตด้ วยกัน ทำงำน แต่ เราต้ องมีหมู่คณะที่สมบูรณ์ กว่ า ด้ วยการเป็ นหนึ่ งเดียวในการ
แสวงหานา้ พระทัยของพระเจ้ า และตอบสนองต่ อนา้ พระทัยของพระองค์ ในชีวิตที่ภาวนา อุทิศตัว (ไม่ เห็น
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แก่ ตัว ไม่ สาคัญตัวผิด) ให้ พระเจ้ ำเป็ นจุดศูนย์ กลำงในชี วิตของเรำ อย่ ำให้ สิ่งอื่ นมาเป็ นเป้ าหมายและจุด
ศูนย์ กลางในชี วิตของเรา อย่ ำให้ งาน หรื อ ผลผลิ ตของงาน มาเป็ นเป้ าหมายชี วิตของเรา แม้ ว่าเราจะพบ
ความแห้ งแล้ งในการภาวนา แต่ ขอให้ ซื่อสัตย์ ในการภาวนา เพราะพระองค์ จะเติมความชื่ นฉ่าในชีวิตของเรา
อย่ าลืมที่จะรั กเพื่อนพี่น้อง อย่ าปฏิ เสธเพื่อนพี่น้องด้ วยการเลี่ยงไปทางาน อย่ าเลือกงานมาเป็ นเป้ าหมายหลัก
ในชีวิตของเรา
ความสุ ขความยินดีในชีวิตของเรา คื อการได้ ถวายตัวแด่ พระเจ้ า เราเป็ นนักบวชเพื่อที่จะถวาย และ
ให้ ชีวิตของเราแด่ พระเจ้ า เหมือนแม่ พระที่ให้ ชีวิตของตนเองแด่ พระเจ้ า และเป็ นมารดาของพระเยซู เจ้ า ชีวิต
ของเราเป็ นของพระองค์ เป็ นลูกของพระองค์ เมื่อเราพูดว่ าเราถวายตัวแด่ พระ มีความหมายว่ าเรามีพระเจ้ า
เป็ นจุดศูนย์ กลาง ขณะที่เราพูดว่ าเราถวายตัวเพื่อรั บใช้ ผ้ อู ื่ น ยังมีความหมายว่ า เราเป็ นผู้กระทา เป็ นเจ้ าของ
ชี วิ ต เป็ นผู้บ งการ เหมื อ นลู ก ชายคนโต ที่ ท าอะไรมากมายแล้ ว พบว่ า ตนเองเหมื อ นเป็ นผู้รั บ ใช้ เป็ น
คนทางานหนักเพื่อผู้อื่น เรี ยกร้ องที่จะได้ รับการตอบแทน ซึ่ งจะทาให้ เราเหน็ดเหนื่อย เกลียดชังและอิ จฉา
ผู้อื่น
 ความสุ ขในชี วติ ฉันพีน่ ้ อง
 พี่นอ้ งเป็ นของประทานจากพระเจ้า
 แบ่งปั นความยินดีร่วมกัน
 รู ้จกั ให้อภัย เมตตาต่อกัน
 สนับสนุนกันและกัน และเป็ นหนึ่งเดียวกัน
เราเคยคิ ดหรื อไม่ ว่า เมื่อเรามาถวายตัว แล้ วเราถูกเรี ยกให้ มาอยู่กับพี่น้อง ที่ดูเหมือนเราไม่ ประสงค์
ไม่ ชอบ แต่ ในความเป็ นจริ ง เมื่อเราถวายตัวแด่ พระ เราต้ องมองพี่น้องทุกคนเป็ นของขวัญ เป็ นของพระทาน
จากพระเจ้ า ที่มคี วามแตกต่ างจากเรา เราอย่ าอยู่ในหมู่คณะที่เป็ นเหมือนป่ าศักดิ์ สิทธิ์ (ป่ าช้ า) ที่ต่างคนต่ างไป
อยู่เงียบๆ แต่ ในความเป็ นจริ ง หมู่คณะของเราเป็ นหมู่คณะของผู้เป็ น พระเจ้ าส่ งพี่น้องมาอยู่กับเรา เพื่อชาระ
และขัดเกลาชี วิตเราให้ ก้าวหน้ าสู่ ความศักดิ์ สิทธิ์ พระองค์ ไม่ ได้ ส่งพี่น้องคนใดมาให้ เราขัดเกลาเขา เราอาจ
ไม่ เป็ นสุ ขกับพี่น้องที่เราอยู่ด้วยกัน มองดูเขาด้ วยความเกลียดชัง ด้ วยความอิ จฉา ด้ วยความเร่ าร้ อน และเรา
ประสงค์ จะเอาพี่น้องคนนีอ้ อกไปจากชี วิตของเรา แต่ ความเป็ นจริ ง ปั ญหายังอยู่ เพราะปั ญหาการอยู่กับ
เพื่อนพี่น้องเป็ นปั ญหาที่เกิดมาจากตัวเรา จะเปลี่ยนกลุ่มชีวิตฉันท์ พี่น้อง หรื อเปลี่ยนตัวเราเอง?
ชีวิตฉันท์ พี่น้อง สิ่ งที่สาคัญคือเราต้ องเปลี่ยนวิถชี ีวิต และวิธีคิดของเรา เราต้ องสามารถมองทุกอย่ าง
เป็ นความงดงาม เพราะทุ ก สิ่ ง ที่ เราเห็ นมันออกมาจากสภาพภายในของเรา เราต้ องรู้ จั กให้ อภัย เมตตา
สนับสนุน และเป็ นหนึ่งเดียวกัน เราต้ องสามารถมองเห็นความงดงามของความหลากหลาย อย่ าดาเนินชีวิต
เหมือนหมู่ของนก ใครไม่ ใช่ พวกก็จิกหรื อทาร้ าย เราเป็ นหมู่คณะที่ได้ รับเจิ ม มีพระเจ้ าเป็ นจุดศูนย์ กลาง
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เป็ นความงดงาม มีความยินดีและมีความสุ ข ถ้ าเรามองว่ าชีวิตหมู่คณะของเราไม่ มีความสุ ข มีความหมายว่ า
เราปฏิ เสธชีวิตแห่ งการถวายตัวของเรา เราไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครได้ ผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ คือองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า เรามีหน้ าที่เอาพี่น้องที่มคี วามยากลาบาก ให้ พระเจ้ าทรงรั กษาและดูแลเขา
ความงดงามในชี วิตฉั นท์ พี่น้อง ที่เราดูแลกันตลอดแม้ ว่าจะล่ วงลับไปแล้ ว พระเยซู เจ้ าได้ รับการ
เฆี่ยนตี เพื่อชาระบาดแผลแห่ งการดาเนินชีวิตฉันท์ พี่น้องของพวกเรา
ความรั กที่เป็ นความยินดี ความยินดีที่แท้ จริ งในชี วิตหมู่คณะ ไม่ ใช่ เพราะคณะเรามีคนเก่ งมากมาย
มีคนที่เป็ นเจ้ าหญิงและมาเป็ นสมาชิ กคณะของเรา มีสมาชิ กมากมาย .... ความยินดีที่แท้ จริ งในชีวิตหมู่คณะ
คื อ การไม่ เอาความโกรธมาตัดสิ นผู้ใด สามารถอดทน ให้ อภัย ไม่ เกลียดชั ง รอคอยเป็ น ..... เรากาลังอยู่ใน
สั งคมที่ใช้ แล้ วทิ ง้ ไป ได้ แล้ วทิ ง้ ไป .... เราต้ องเรี ยนรู้ ความรั กที่เป็ นความยินดีเสมอ ในทุกสถานการณ์ และ
กับทุกคนที่มคี วามแตกต่ างหลากหลาย
ความสั มพันธ์ ระหว่ างพี่น้อง เป็ นความรั กที่เป็ นความยินดี สามารถให้ อภัย ไม่ เอาอารมณ์ โกรธมา
เป็ นที่ตั้งหรื อคาตอบในชีวิตของเรา เรี ยนรู้ ที่จะปล่ อยวางคาพูด หรื อการกระทาที่ไม่ ดีของคนอื่ น เพื่อเราจะ
เป็ นสุ ขและยินดีได้ เสมอ ซึ่ งเราต้ องสร้ างภูมิค้ ุมกันที่จะนาสิ่ งเลวร้ ายเข้ ามาในชีวิตด้ วยการภาวนา นาตัวเรา
ถวายแด่ พระเจ้ าทุกวัน ในเวลาเดียวกันในการภาวนาเรายังสามารถนาพี่น้องของเราเข้ าถวายตัวแด่ พระเจ้ า
ปั ญหาชี วิตฉั นท์ พี่น้องของเรามีสาเหตุอ ยู่เรื่ องเดียว คื อการพูดกันไม่ ร้ ู เรื่ อง ปั ญหาการสื่ อสารที่ไม่
เข้ าใจกัน การสื่ อสารมักจะมีปัญหาเสมอ เราไม่ สามารถฟั งกันด้ วยความตั้งใจและเข้ าใจตรงกัน ได้ แต่ เป็ น
ความจริ งว่ า ชีวิตฉั นท์ พี่น้องงดงามมาก ทาให้ เราเติบโตในความเป็ นมนุษย์ ให้ เราต้ อนรั บทุกคนที่มาอยู่กับ
เรา ถ้ าสมาชิ กใดอ่ อนแอ เจ็บป่ วย มีวิกฤติ เรายิ่งต้ องใส่ ใจมากที่สุด เราไม่ ใช่ คนแปลกหน้ าต่ อกัน เราเป็ นพี่
น้ องกัน พี่น้องเป็ นลูกของพระเหมือนกับเรา มีคนมากมายที่เป็ นนักบุญเพราะท่ านเหล่ านั้นได้ รับการชาระ
และเติบโต โดยการดาเนินชีวิตฉั นท์ พี่น้องอย่ างศักดิ์สิทธิ์
 ควำมสุ ขในกำรรั บใช้ พระเจ้ ำในเพือ่ นมนุษย์
 ประกาศข่ าวดี
 พระวาจา
 ชีวิต (การกระทา)
o ให้ การศึกษาแก่ เด็กและเยาวชน
o ผู้ใกล้ ชิดกับผู้ป่วยทั้งร่ างกายและจิตใจ
การรั บใช้ ของเรา เป็ นการให้ เปล่ าไหม หรื อคาดหวังว่ าจะได้ รับสิ่ งใดตอบแทน เมื่อเราช่ วยเหลือ รั บ
ใช้ ผ้ อู ื่น เราต้ องมองบุคคลเหล่ านั้นเป็ นพี่น้องของเรา (ไม่ ใช่ มคี วามหมายแค่ เป็ นลูกพ่ อเดียวกัน) ลูกชายคน
โต ไม่ นับว่ าน้ องเป็ นน้ อง เขาทางานให้ ตนเอง เขาใช้ นามของพ่ อสร้ างผลประโยชน์ ให้ ตนเอง ชีวิตของเรา
ต้ องไม่ ลืมว่ า เราเป็ นลูกของพระ เราต้ องถามว่ าพระองค์ (พ่ อ) ประสงค์ อะไรในชีวิตของเรา เพื่อเราจะไม่
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หลงทางและทางานเหมือนเป็ นลูกจ้ างของพระเจ้ า อย่ าทาให้ คนอื่นมาสร้ างผลประโยชน์ ให้ กับเรา อย่ าใช้ คน
จนเป็ นเครื่ องมือ เพื่อสร้ างความสาเร็ จ หรื อความสะดวกสบายให้ กับเรา
เมื่อเราทางานเพื่อรั บใช้ ผ้ อู ื่ นในพระนามของพระเจ้ า และเพื่อพระองค์ และเป็ นงานของพระองค์
จริ งๆ ไม่ ต้องกังวล วางใจในพระญาณสอดส่ อง ที่จะดูแลการงานของพระองค์ พระองค์ จะทรงเลีย้ งดู และ
ประทานสิ่ งที่จาเป็ นให้ กับเรา ในเวลาและทันเวลาและเหมาะสมเสมอ
ควำมสุ ขในกำรรั บใช้ คือควำมสุ ขทีไ่ ด้ แบ่ งปัน
คาถามเพื่อการไตร่ ตรอง
1. กระแสเรี ยกในการเป็ นซิสเตอร์คณะรักกางเขน เป็ นความสวยงาม/ความงดงามในชีวติ ของเรา
อย่างไร
2. ชีวติ หมู่คณะ / ชี วติ ฉันท์พี่นอ้ ง เป็ นความสวยงามในชีวติ ของฉันได้อย่างไร
3. ความสุ ขในการเจริ ญชี วติ ในการภาวนา เป็ นความงดงามในชีวติ ที่เป็ นนักบวชของฉันอย่างไร
4. การรับใช้เพื่อนพี่นอ้ งในนามของพระเจ้า เป็ นความงดงามในชีวติ ของเราอย่างไร และเป็ นความ
งดงามในชีวติ หมู่คณะของเราอย่างไรบ้าง

ข่ าวดี เรื่ อง ทูตสวรรค์ แจ้ งข่ าวแก่ เศคาริยาห์ (ลก. 1: 8-25)
 เศคาริ ยาห์อยูท่ ี่พระวิหาร เพื่อภาวนา
 พระวิหารเป็ นที่ที่พระเจ้าประทับอยู่
 พระวิหารเป็ นสถานที่แห่งความยินดี
 ความยินดีเกิดขึ้น แม้ดูเหมือนว่าเป็ นไปไม่ได้ และคาดไม่ถึง
 ความยินดีที่ได้รับ เป็ นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่เราสร้างขึ้นมาเอง
ชีวิตของเรา ผู้ที่ถวายตัว เริ่ มต้ นด้ วยการภาวนา และจบลงด้ วยการภาวนา เศคาริ ยาห์ เป็ นผู้ได้ รับ
เลือกสรร และท่ านได้ รับความยินดีที่ได้ รับการเลือกสรร และได้ รับข่ าวดี ความชื่ นชมยินดี นักบวชต้ องมี
ความเชี่ยวชาญในการภาวนามากกว่ าคนอื่นๆ ซึ่ งจะก้ าวหน้ าได้ ในการให้ เวลาเพื่อฝึ กความเชี่ยวชาญนี ้ ทีละ
เล็กทีละน้ อย พระองค์ จะเปลี่ยนให้ เราเป็ นนักภาวนา (เหมือนนักฟุตบอล อยู่กับฟุตบอลทุกวัน) พระองค์ จะ
อวยพรและประทานพระคุณให้ เราตามพระประสงค์ ของพระองค์ การภาวนาเป็ นการมอบความไว้ วางใจใน
พระเจ้ า และให้ พระองค์ จัดการกับชีวิตของเราตามพระประสงค์ ของพระองค์ และพระองค์ จัดการสิ่ งที่ดีที่สุด
เสมอสาหรั บเรา และสาหรั บการงานของพระองค์
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ตัวอย่ างของแม่ พระที่เมืองคานา แม่ พระไม่ ได้ ให้ พระเยซูเจ้ าเปลี่ยนนา้ เป็ นเหล้ าองุ่น เพียงแต่ บอกว่ า
“เขาไม่ มเี หล้ าองุ่นแล้ ว” (ฝากสิ่ งนีไ้ ว้ กับพระองค์ ให้ พระองค์ กระทาตามพระประสงค์ ของพระองค์ ) และสิ่ ง
ที่พระองค์ ทรงกระทานาความยินดีไปสู่ทุกคน
ข่ าวดี เรื่ อง ทูตสวรรค์ แจ้ งข่ าวแก่พระนางมารีย์ (ลก. 1:26-38)
 เหตุแห่งความชื่นชมยินดี ทูตสวรรค์กล่าว
 “จงชื่นชมยินดีเถิด”
 “ท่านเปี่ ยมด้วยพระหรรษทาน”
 “พระเจ้าสถิตกับท่าน”
 เป็ นความยินดีของผูท้ ี่ถวายตัวแด่พระเจ้า
ข่ าวดีเรื่ อง พระนางมารีย์เสด็จเยีย่ มนางเอลิซาเบ็ท (ลก. 1:39-56)
 ความยินดีไม่สามารถเก็บไว้สาหรับตนเองเท่านั้น แต่เป็ นสิ่ งที่เราต้องการแบ่งปั นแก่คนที่
อยูใ่ กล้ชิด
 “บุตรในครรภ์ขา้ พเจ้าดิ้นด้วยความยินดี”
 บทเพลงสรรเสริ ญของพระแม่ (มักญีฟีกัส)
ข่ าวดีเรื่ องการเกิดของยอห์ น บัปติสต์ (ลก.1: 57-7) ดวงใจทีเ่ ปี่ ยมล้ นด้ วยความยินดี
 ยอห์น หมายถึงความโปรดปรานของพระเจ้า
 ยอห์น จึงเป็ นของขวัญแก่ พ่อ แม่ ญาติ พี่นอ้ ง
 บทเพลงของเศคาริ ยาห์ เป็ นบทเพลงของความยินดีของผูท้ ี่พระเจ้าทรงทอดพระเนตร
ข่ าวดีเรื่ องการบังเกิดของพระเยซู เจ้ า (ลก. 2: 1-20 )
 เยซู หมายถึง ความรอดพ้นของพระเจ้า
 พระเยซู เจ้า ทรงนาความรอดพ้นมาสู่ มนุษย์ทุกคน
 พระเยซู เจ้าทรงเป็ นความยินดีที่พระเจ้าทรงให้กบั มนุษย์ (คนบาป)
 พระเยซู เจ้าทรงเป็ นความยินดี ทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดิน

เมื่ อเราเข้ า สู่ ก ารภาวนา เวลานั้นเป็ นเวลาของพระเจ้ า ซึ่ งเป็ นเวลาที่ พระองค์ ต้องการให้ ลูก ของ
พระองค์ เป็ นผู้ศักดิ์สิทธิ์
การภาวนาจะทาให้ เราเห็นพระประสงค์ ของพระเจ้ า ซึ่ งจะทาให้ ชีวิตเราดารงอยู่และดาเนินไปเพื่ อ
พระเจ้ าอย่ างแท้ จริ ง แม่ พ ระกาลังภาวนาและได้ รับข่ าวสารแห่ งความรอดพ้ นจากพระเจ้ า
เมื่ อเรามี
ประสบการณ์ แห่ งความรอดพ้ น จากการภาวนา จะทาให้ เราสามารถแบ่ งปั นแก่ ผ้ อู ื่นได้
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แม่ พระยินดีจนขับร้ องบทเพลง (มักญีฟีกัส) บทภาวนานีเ้ พื่อปลุกความยินดีในตัวเรา
การภาวนาของเราต้ องได้ รับการสั มผัสกับพระเจ้ า เพื่อเราจะมีความยินดี และสามารถนาความยินดี
นีไ้ ปแบ่ งปั นกับผู้อื่น เราต้ องละจากความกังวล ความคาดหวัง เพื่อพระองค์ จะพาเราไปสั มผัสความยินดีของ
พระองค์ ไม่ ใช่ ความยินดีจอมปลอมที่เราสร้ างขึน้ มาเอง ความยินดีเกิ ดขึน้ เมื่อเราสละละตนเอง ออกจาก
กรอบและกาแพงที่เราสร้ างขึน้ มาเพื่อความปลอดภัย
ข่ าวดีเรื่ องการถวายพระกุมารในพระวิหาร (ลก. 2: 22-32)
 ความยินดีมาสู่ ผเู ้ ฒ่าซี เมโอน และนางอันนา
 ซึ่ งเป็ นตัวแทนของนักบวชชายหญิงที่ถวายตัวแด่พระเจ้า
 “ข้าพเจ้าไม่ตายจนกว่าจะได้พบกับความยินดีในพระผูช้ ่วยให้รอด”
 บทเพลงของซีเมโอน เป็ นบทเพลงของคนที่มีความยินดี
ซี เมโอนและอันนา เป็ นตัวแทนนักบวชชาย-หญิง ท่ านทั้งสองเป็ นนักภาวนา เป็ นบุคคลแห่ งการ
ภาวนา นี่เป็ นเอกลักษณ์ ในการเป็ นนักบวชของเราคื อการอยู่ต่อหน้ าพระเจ้ า ท่ านได้ รับประสบการณ์ แห่ ง
ความยิ่งใหญ่ ซึ่ งพระเจ้ าสัญญาไว้ คือการได้ พบพระองค์ สัมผัสพระองค์ และได้ มชี ีวิตนิรันดรกับพระองค์
โดยอาศัย การดาเนิ นชี วิตตามจิ ตตารมณ์ พระวรสาร เป็ นการที่ เรามีอิส ระในการดาเนิ นชี วิตกั บ
พระองค์ และเพื่อพระองค์
ข่ าวดีเรื่ อง การพบพระเยซู เจ้ าในพระวิหาร (ลก. 2: 41-52)
 ความยินดีลึกซึ้ งในการทาตามพระประสงค์ของพระบิดา
 พระเยซู เจ้าทรงเป็ นความยินดีให้กบั คนที่อยูส่ นทนากับพระองค์
ความยินดี คื อหมู่คณะที่มีพระเยซู เจ้ าเป็ นจุดศูนย์ กลาง เป็ นหมู่คณะของผู้ที่ถวายตัวแด่ พระเจ้ า เป็ น
ความยินดีที่เราได้ รับจากพระเจ้ า จะเป็ นความยินดีที่เราไม่ เบื่ อหน่ าย เพราะพระองค์ มาเติ มเต็มชีวิตของเรา
ให้ มีความยิ นดี ทุกวันที่เราได้ มีประสบการณ์ สัมผัสพระองค์ ในการภาวนา ศีลศักดิ์ สิทธิ์ และ การคื นดีกับ
พระองค์ เราได้ ลิ้ม รสความยิ นดีกั บ พระองค์ ความยิ นดีนีส้ ร้ างไม่ ไ ด้ แต่ พ ระองค์ จะประทานให้ กั บผู้ที่
แสวงหาพระองค์
พระสั นตะปาปาฟรั งซิ ส เตื อนใจเราว่ า ... ชี วิตของเรากาลังอยู่ในกระแสที่พาเราไปสู่ ค่านิ ยมของ
โลก ชี วิตเราคล้ ายปลาตาย ที่ ไม่ ว่า ยทวนนา้ แต่ ไ หลตามกระแสของโลกในทุ กวันนี ้ ที่ พาเราไปสู่ ความ
สะดวกสบายและการมีชีวิตสาเร็ จรู ป บริ โภคนิยม ให้ เงินและทรั พย์ สมบัติมาเป็ นพระเจ้ า
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ชี วิตของเราถูกเรี ยกให้ ดาเนิ นชี วิตเป็ นผู้รับใช้ แบบให้ เปล่ า ไม่ ใช่ รับใช้ เพื่ อให้ ไ ด้ ผลประโยชน์
กลับคืนมา ใช้ คนจนเป็ นเครื่ องมือ ทาให้ เราเหมือนสบายใจว่ าได้ ทางานเพื่อรั บใช้ คนจน
เราดูเหมือนดาเนิ นชี วิตคล้ ายนั กบวช สวดภาวนาได้ ครบถ้ วน การภาวนาไม่ ใช่ เพียงทาให้ เสร็ จไป
เป็ นแค่ เปลื อกนอก แต่ การภาวนาที่แท้ จริ งเรี ยกร้ องให้ เกิ ดผลในจิ ตใจของเรา หยั่งรากลึ กในชี วิตของเรา
เพื่ อให้ ต้นไม้ แห่ งชี วิตของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้ ท่ ามกลางพายุร้าย ที่ซัดโถมเข้ ามาในชี วิต การภาวนา
เช่ นนี ้ เป็ นการท้ าทายในชีวิตของเรา เพราะเรี ยกร้ องให้ ซื่อสัตย์ ภาวนาเป็ นประจา เพราะเวลาภาวนาเป็ นเวลา
ของพระเจ้ า ถูกสงวนไว้ แล้ ว แม้ เหตุผลของงานอภิบาลก็ไม่ สมควรมาเอาเวลาเหล่ านีไ้ ป การซื่ อสั ตย์ ต่อการ
ภาวนาร่ วมกันในหมู่คณะ เป็ นชีวิตที่เป็ นประจักษ์ พยานดึงการดาเนินชีวิตแห่ งการถวายตัวของเรา
กำรภำวนำ……
 ไม่ ใช่ เป็ นเรื่ องที่ต้องบังคับให้ ทา
 ไม่ ใช่ กิจการที่เราทาให้ เสร็ จและสบายใจที่ได้ ทาครบแล้ ว
 ไม่ ใช่ เป็ นกิจการที่อยู่นอกชี วิตของเรา ภาวนาแล้ วไม่ มีผลต่ อการดาเนินชี วิตของ
เรา
 การภาวนาเป็ นชีวิตของเรา ไม่ ใช่ เป็ นกิจศรั ทธา
 ทาอย่ างไรก็ได้ ให้ เราเป็ นนักภาวนา เป็ นผู้ภาวนา ขอให้ เป็ นความปรารถนาของเรา
ที่จะภาวนา
 เป็ นการดาเนินชีวิตสัมพันธ์ กับพระเจ้ าอย่ างลึกซึ ้ง
 เป็ นการทาให้ ชีวิตของเราเป็ นหนึ่งเดียวกับพระเจ้ า กับพระวาจาของพระองค์
 การภาวนาสอนกันไม่ ได้ เป็ นประสบการณ์ ส่วนตัวกับพระเจ้ า
 การภาวนาเป็ นการหล่ อเลีย้ งชีวิตของเรา ทาให้ เราเป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์
 เมื่อเราภาวนา บ่ อยๆ เราเบื่อหน่ ายที่จะอยู่กับพระเจ้ า (เราเอาตัวเราเป็ นศูนย์ กลาง) เราต้ อง
มองพระองค์ พระองค์ คงไม่ ร้ ู สึ กเบื่อหน่ ายที่จะอยู่กับเรา พระองค์ รักเรา และช่ วงเวลาที่เรา
อยู่กับพระองค์ เป็ นช่ วงเวลาที่พระองค์ จะนาความสุ ขความยินดีมาให้ เรา คาสรรเสริ ญและ
โมทนาคุณพระองค์ เป็ นการที่เราแสดงความเป็ นหนึ่งเดียวกับพระเจ้ า เราภาวนา เพราะเรา
สานึกในความรั กของพระองค์ ในสิ่ งที่พระองค์ ประทานให้ แก่ เรา ซึ่ งตอบแทนอย่ างไรก็ไม่
หมด
 เราไม่ จาเป็ นต้ องรอบรู้ มากมายในวิธีการภาวนา เมื่อเราภาวนาพระองค์ จะสอนวิถีทางของ
พระองค์ ให้ กับเรา ขอให้ เรามีความปรารถนาที่จะภาวนา และพระองค์ จะพาเราไป การ
ภาวนาคือการดาเนินชีวิต และการดารงชีวิตอยู่ต่อหน้ าพระเจ้ า
 การภาวนาของเรา ถ้ าสู ญเสี ยพลังของความปรารถนาบ่ อยๆ (ถูกบังคับ) จะเสี ยพลังไปกับ
การต่ อต้ าน ซึ่ งแสดงออกมาด้ วยการหลับ หรื อ หลบหลีกการภาวนา การภาวนาจะเป็ นสิ่ ง
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ที่น่าเบื่อ แต่ เมื่อเรารั กการสวดภาวนา จะทาให้ เราได้ รับพลังกลับคื นมา และการภาวนาจะ
เป็ นสิ่ งที่ง่ายขึน้ เพื่อเรามีพลังใจที่ปรารถนา
 การตรวจสอบการภาวนาของเรา ถ้ าเรารู้ สึกชื่ นชอบและรั กในการภาวนาเรามีความสุ ขที่อยู่
ต่ อหน้ าพระเจ้ า แสดงว่ า เรามีความก้ าวหน้ าในชี วิตแห่ งการภาวนาของเรา เมื่ อเรามอง
พระองค์ ด้วยใจ เราจะสัมผัสใจของพระองค์ เช่ นเดียวกัน
 บ่ อยๆ เราวักแวกในเวลาภาวนา ใจลอย สาละวนกับการงาน หรื อแห้ งแล้ งในเวลาภาวนา
เกิดขึน้ มาเพราะเราเอาสิ่ งอื่น คนอื่น มาแทนที่ว่างที่เรามีไว้ ให้ พระเจ้ าของเรา ซึ่ งเราต้ องเอา
เรื่ องนีม้ าพูดคุยกับพระเจ้ า ขอพระองค์ นาพาเราให้ เป็ นอิ สระจากคนอื่ น และสิ่ งอื่ น เพื่ อ
พระเจ้ าจะกลับมาอยู่ในที่ที่เราสงวนไว้ สาหรั บพระองค์
วันที่ 19 เมษายน 2017
บทเรียนจำกแกะหงำยท้อง
1. แกะหงายท้ องแล้ วจะช่ วยตัวเองไม่ ไ ด้ ชี วิตของเราอาจอยู่ในสภาพที่ ช่วยตัวเองไม่ ไ ด้ หรื อไม่
อยากจะทาอะไร รั กความสะดวกสบาย นายชุมพาบาลต้ องมาช่ วยแกะให้ สามารถลุกขึน้ ได้ เพื่อจะ
ปลอดภัย แล้ วเดินต่ อไปพร้ อมกับฝูงแกะ
2. แกะมีขนเยอะๆ ทาให้ หงายท้ อง ไม่ อยากทาอะไร ชอบความสะดวกสบายเดิ มๆ ติ ดอยู่กับบุคคล
หรื อสถานที่เดิม หน้ าที่ของชุมพาบาลต้ องตัดขน เวลาตัดขน ผู้เลีย้ งกับแกะ เจ็บปวดพอๆ กัน เพราะ
จาเป็ นต้ องเอาบางสิ่ งบางอย่ างออกไป เพื่อจะมีชีวิตที่ดี ปลอดภัยและไม่ เกิดอันตรายกับชีวิต
3. แกะที่หงายท้ องบ่ อยๆ อาจเป็ นสภาพชีวิตที่ประสบความสาเร็ จ ราบรื่ น ดูมั่นใจในตัวเอง คิ ดว่ าดีทุก
อย่ างแล้ ว โดยไม่ จาเป็ นต้ องพึ่ งพระเจ้ า จะทาให้ หงายท้ องบ่ อยๆ เราจาเป็ นต้ องสุ ภาพ ถ่ อมตน เข้ า
พึ่งพระเจ้ า เราไม่ สามารถถ้ าขาดพระเจ้ าผู้ทรงดูแลและคา้ จุนพวกเรา
การภาวนาของพระเยซู เจ้ าในสถานการณ์ ต่าง ๆ
 การภาวนาทีแ่ ม่ นา้ จอร์ แดน (ลก. 3: 21-22)
 พระเยซู เจ้าทรงรับพิธีลา้ งที่แม่น้ าจอร์ แดน
 พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนา
 พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์
 “ท่านเป็ นบุตรที่รักของเรา เป็ นที่โปรดปรานของเรา”
เป็ นกิจการแรกที่พระองค์ ทรงกระทาก่ อนทาภารกิจของพระเจ้ า คื อพระองค์ ภาวนา และพระจิ ตเจ้ า
เสด็จมาเหนือพระองค์ เมื่อพวกเราภาวนา พระจิตเจ้ าจะมาดลใจให้ เราทาสิ่ งต่ าง ๆ เป็ นไปตามนา้ พระทัยของ
พระองค์ เป็ นภารกิ จของพระองค์ ไม่ ใช่ เป็ นกิ จการของเรา หรื อมั่นใจผิดๆ ว่ าเป็ นฝี มื อหรื อความสามารถ
ของตนเอง พระเยซูเจ้ าเลือกที่จะให้ พระบิดาทรงนา
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การภาวนาของพระเยซู เจ้ าในสถานการณ์ ต่าง ๆ
 พระเยซู เจ้ าทรงเลือกสาวก 12 คน (ลก. 6: 12-16)
 พระเยซู เจ้าเสด็จไปบนภูเขาเพื่ออธิ ษฐานภาวนา ต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืน
 ครั้งถึงรุ่ งเช้า พระองค์ทรงเรี ยกและคัดเลือกอัครสาวก (ผูถ้ ูกส่ งไป ....) ไว้ 12 คน
 การภาวนาของพระเยซูเจ้าได้ผล ได้ 11 คน เสี ยไป 1 คน
การภาวนาของพระเยซูเจ้ า ทาให้ พระองค์ เลือกอัครสาวกที่ได้ เป็ นนักบุญถึง 11 คน มีเพียงคนเดียวที่
ไม่ ชื่อสัตย์ ต่อพระองค์ ถ้ าชีวิตเราเริ่ มต้ นด้ วยการภาวนา พระจิ ตเจ้ าจะทางาน ถ้ าเป็ นงานของพระองค์ กิจการ
จะเติบโต แต่ ถ้าเมื่อใดเราทาเพื่อตัวเอง เราจะให้ ทุกคนยอมฟั งเรา แทนที่จะฟั งพระเจ้ า บ่ อยครั้ งการดาเนิ น
ชี วิตของเรา ใช้ หัวสมอง และสู ญเสี ย หั วใจ ดาเนิ นชี วิตด้ วยเหตุผลมากกว่ าความรั ก และยึ ดตัวเองเป็ น
ศูนย์ กลาง มากกว่ าที่จะดาเนินชีวิตอยู่บนความรั ก ตัดสิ นด้ วยหั วสมองมากกว่ าตัดสิ นด้ วยหั วใจ พระเยซู เจ้ า
ไม่ ตัดสิ นเราในสิ่ งที่เราทา พระองค์ ตัดสิ นเราในความรั กของพระองค์ พระองค์ เลือกที่จะให้ เราคนบาปมีชีวิต
ด้ วยความรั กและพระเมตตาของพระองค์ บ่ อยครั้ งเราขัดแย้ งกันเพราะกิ จการที่ เราทา และตัดสิ น ผิด -ถูก
มากกว่ าที่จะอยู่กันด้ วยความรั ก ความเข้ าใจ และการให้ อภัย บ่ อยครั้ งเราต้ องการจะตัดคนบางคนไปจากหมู่
คณะและจากชีวิตของเรา เราใช้ ตัวเองเป็ นจุดศูนย์ กลาง
การภาวนาของพระเยซู เจ้ าในสถานการณ์ ต่าง ๆ
 เปโตรประกาศความเชื่ อ (ลก. 9: 18-21)
 พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยูเ่ พียงพระองค์เดียว
 บรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระองค์
 พระเยซู เจ้าตรัสถามเขาว่า “พวกท่านคิดว่าเราเป็ นใคร”
 เปโตรตอบว่า “พระองค์คือพระคริ สต์ของพระเจ้า”
พระเยซูเจ้ าภาวนา เพื่อให้ พวกศิษย์ มองเห็นพระองค์ และพูดถูกต้ องว่ าพระองค์ เป็ นใคร บ่ อยครั้ งที่
เราคิดผิด พูดผิด เพราะเราไม่ ภาวนาก่ อนจะทากิจการใด ประสบการณ์ ของพระเยซูเจ้ า กับ เปโตร เป็ นเรื่ องที่
อธิ บายได้ ยาก พระเยซูเจ้ าลงเรื อและให้ เปโตรออกเรื อไปจับปลา เป็ นเรื่ องที่น่ากังขาสาหรั บเปโตร เพราะเขา
เป็ นชาวประมง แต่ พระองค์ เป็ นช่ างไม้ มาสั่งให้ ไปจับปลาได้ อย่ างไร แต่ เขาก็ฟังพระองค์ และที่สุดเขาจับ
ปลาได้ มากมาย เขาเชื่ อและติดตามพระองค์
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การภาวนาของพระเยซู เจ้ าในสถานการณ์ ต่าง ๆ
 พระเยซู เจ้ าทรงสาแดงพระองค์ อย่ างรุ่ งโรจน์ (ลก. 9: 28-36)
 พระองค์ข้ ึนไปบนภูเขาเพื่ออธิ ษฐานภาวนา
 พระองค์ทรงพาเปโตร ยากอบและยอห์น ขึ้นไปภาวนาด้วย
 ขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนา ลักษณะของพระพักตร์เปลี่ยนไป
 บุรุษ 2 คน คือ โมเสสและประกาศกเอลียาห์ มาสนทนากับพระองค์
 เปโตรและเพื่อน ตื่นขึน้ เห็นพระสิ ริร่ ุ งโรจน์ ของพระองค์ และบุรุษทั้งสองคนยืนอยู่กับ
พระองค์
 เปโตรมีความสุขมาก
เราต้ องมีส ถานที่ ใ นหมู่ค ณะของเราเพื่ อจะพบพระเจ้ า เป็ นสถานที่ ที่ ช่ว ยให้ เราเข้ า หาพระเจ้ า
พระองค์ จะพาเราให้ สัมผัสประสบการณ์ ที่มคี วามหมายและทาให้ เรามีความสุข มีความหวังและชุ่มชื่ นใจ เรา
ต้ องเปิ ดตาเปิ ดใจ เพื่อจะแสวงหาพระองค์ ด้วยความชื่ นชมยินดีทุกวัน อาศัยพระวาจาของพระเจ้ า จะทาให้ ใจ
ของเราเปิ ดต่ อพระพรและเสี ยงเรี ยกของพระองค์ พระองค์ เปิ ดเผยพระองค์ เองเสมอ เพื่ อให้ เรามีความปิ ติ
ยินดี เรารั บความกระตือรื อร้ นที่พระองค์ เป็ นผู้ประทานให้ เพื่อจะเป็ นพลังใจในการดาเนินชีวิตของเรา
การภาวนาของพระเยซู เจ้ าในสถานการณ์ ต่าง ๆ
 บทภาวนาของพระเยซู เจ้ า (ลก. 11: 1-4)
 พระเยซู เจ้าทรงอธิ ษฐานภาวนาอยูใ่ นสถานที่แห่งหนึ่ง
 ศิษย์ คนหนึ่งทูลพระองค์ ว่า “พระเจ้ าข้ า โปรดสอนเราให้ อธิ ฐานภาวนา”
 พระองค์ จึงตรั สกับเขาว่ า “เมื่อท่ านอธิ ษฐานภาวนา จงพูดว่ า ......
 บทข้ าแต่ พระบิดา เป็ นการวอนขอ 7 ประการ
แม้ ว่า ชี วิตของพระเยซู เ จ้ า จะมีภารกิ จมากมาย แต่ พ ระองค์ ไ ม่ เคยละเลยช่ วยเวลาในการติ ดต่ อ
สัมพันธ์ กับพระบิดา และเมื่อศิษย์ เห็นพระเยซู เจ้ าทรงภาวนา จึ งขอให้ พระองค์ ทรงสอนให้ ภาวนา บทข้ าแต่
พระบิดา เป็ นบทภาวนาที่งดงามมาก เป็ นการขอ 7 ประการ
1. ขอให้ พระนามของพระองค์ ได้ รับการสรรเสริ ญในชีวิตและหมู่คณะของเรา
2. ขอให้ พระอาณาจักรของพระองค์ จงมาถึง
3. ขอให้ นา้ พระทัยของพระองค์ สาเร็ จไป
4. เราขอความจาเป็ นในชีวิตของเรา อาหารฝ่ ายกายและฝ่ ายจิต
5. ขอพระองค์ ให้ อภัยแก่ เรา และขอให้ เราอภัยให้ แก่ กันและกัน
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6. ชี วิตของเราอยู่ในการประจญ ขอให้ เราอย่ าแพ้ การประจญ (การประจญเกิ ดขึ น้ บ่ อยๆ
ในช่ วงเวลาที่ชีวิตของเราอยู่ในความสะดวกสบาย และใช้ เหตุผลทาให้ ความผิดดูดีและทา
ผิดได้ )
7. ขอพระองค์ ให้ เราพ้ นจากความชั่วร้ าย
พระเยซู เจ้ าเป็ นผู้ภาวนา และที่สาคัญพระองค์ ทรงภาวนาให้ เรา เพระพระองค์ ร้ ู ว่ าชี วิตของเราต้ อง
ถูกประจญ พระองค์ ภาวนาเพื่อเราจะสามารถดาเนินชีวิตได้ อย่ างดี
การภาวนาของพระเยซู เจ้ าในสถานการณ์ ต่าง ๆ
 พระองค์ ทรงภวนาเพื่อเปโตร (ลก. 22: 31-32)
 ซีโมนเปโตร จะปฏิเสธพระองค์
 พระองค์จึงอธิ ฐานภาวนาวอนขอเพื่อความเชื่ อของท่านจะได้มนั่ คงตลอดไป
 และเมื่อท่านกลับใจแล้วจงค้ าจุนพี่นอ้ งของท่านเถิด
 เปโตรทูลตอบว่า “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าพร้อมที่จะอยูก่ บั พระองค์”
 พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เปโตร เอ๋ ย วันนี้ไก่ยงั ไม่ทนั ขัน ท่านก็จะปฏิเสธว่า ไม่รู้จกั เราถึง 3
ครั้ง”
 บทภาวนาบนกางเขนเพื่อโจรผู้ร้าย (ลก. 23: 33-34)
 พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึ งบนไม้กางเขน
 บรรดาทหารตรึ งพระองค์พร้อมกับผูร้ ้าย 2 คน
 พระเยซู เจ้าทรงอธิ ษฐานภาวนาแก่พวกเขาทั้งสอง
 พระเยซู เจ้ าตายพร้ อมกับการภาวนาเพื่อช่ วยโลกให้ รอด (ลก. 23: 44-46)
 พระเยซูเจ้าถูกตรึ งกางเขน
 เป็ นเวลาบ่ายสามโมง ดวงอาทิตย์มืดลง
 ม่านในพระวิหารฉี กขาด
 พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาเสี ยงดังว่า “พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้ามอบจิตใจไว้ในพระหัตถ์
ของพระองค์”
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พิธีบูชาขอบพระคุณ คือ งานเลีย้ งของพระเยซู เจ้ า
ในขณะทีพ่ ระองค์ ทรงมีพระชนม์ ชีพพระองค์ ได้ รับเชิ ญให้ เข้ าสู่ งานเลีย้ งมากมาย
โต๊ ะที่ 1 พระเยซู เจ้ าทรงร่ วมงานเลีย้ งทีบ่ ้ านของคนเก็บภาษี (มธ.9:9-13)
 โต๊ะแห่งความเมตตากรุ ณา
 โต๊ะแห่งการคืนดีกนั
 โต๊ะแห่งการให้อภัย
พระเยซูเจ้ าร่ วมงานเลีย้ งที่บ้านมัทธิ ว พระองค์ เตือนเขาถึงชีวิตที่กาลังตกในบาปและในอันตราย
และจะถึงตายในที่สุด พระองค์ จึงเตือนสติเขา และปรารถนาให้ เขารอดพ้ น พระองค์ ทาให้ เขามีชีวิตใหม่
และมัทธิ วก็เปิ ดใจ ติดตามพระองค์ เขามีชีวิตอีกครั้ งหนึ่ง ปั จจุบันมีคนมากมายที่ตายเพราะการยึดติดกับ
ทรั พย์ สมบัติ หรื อตายเพราะมัวแต่ สาละวนในการแสวงหาสมบัติในโลกนี ้ และทรั พย์ สมบัตินี่แหละที่จะทา
ให้ ชีวิตของเราต้ องพินาศไป ทั้งด้ านร่ างกายและจิตใจ
บนพระแท่ นบูชา และการร่ วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เป็ นการเฉลิมฉลองของคนบาป แต่ เชื่ อมัน่ ว่ า
การอยู่ของเรา เราจะได้ รับความเมตตากรุ ณาจากพระเจ้ า เหมือนพระองค์ ไปร่ วมโต๊ ะที่บ้านมัทธิ ว ทาให้
บ้ านมัทธิ ว ที่อบอวลด้ วยความบาป กลับกลายเป็ นอบอวลด้ วยความรั ก เมตตา การคืนดี และการให้ อภัยจาก
พระเจ้ า ดังนั้นทุกๆ ครั้ งที่เราร่ วมบูชาขอบพระคุณ เราร่ วมในบรรยากาศของความรั ก เมตตา การคื นดี และ
การให้ อภัยจากพระเจ้ า ที่นี่แหละที่เราคนบาปได้ รับการอภัย เราเอาหมู่คณะของคนบาป ร่ วมถวายบูชา และ
ได้ รับการอภัยจากพระเจ้ าด้ วยกันเป็ นหมู่คณะ
โต๊ ะที่ 2 พระเยซู เจ้ าร่ วมโต๊ ะกับชาวฟาริสีปละธรรมาจารย์ (ลก. 11:31-41)
 โต๊ะแห่งการปลดปล่อย
 โต๊ะแห่งอิสรภาพภายใน
ชาวฟาริ สีคนนีช้ ื่ อ ซีโมน พระเยซูเจ้ าไปร่ วมโต๊ ะของพวกเขา เพื่อปลดปล่ อยให้ พวกเขา ได้ รับการ
ปลดปล่ อยที่ครอบงาไว้ ด้ วยกฎต่ างๆ ที่ชาวฟาริ สีถือไว้ พระองค์ ต้องการช่ วยเขาให้ ได้ รับอิสรภาพ ในพิธี
บูชาขอบพระคุณ เรามักเข้ าร่ วมโต๊ ะด้ วยการครองงาจากสิ่ งต่ างๆ แต่ พระองค์ ต้องการปลดปล่ อยเราให้ เป็ น
อิสระ
ศีลมหาสนิท เป็ นอาหารเพื่อคนบาป ช่ วยให้ เราได้ รับการปลดปล่ อยจากพันธนาการต่ าง ๆ เพื่อเรา
จะได้ รับอิสรภาพภายใน พระองค์ ปลดปล่ อยเราทุกวันในการร่ วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
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โต๊ ะที่ 3 พระเยซู เจ้ าทรงร่ วมงานมงคลสมรถทีห่ มู่บ้านคานา (ยน.2:1-11)
 โต๊ะแห่งความชื่นชมยินดี
 โต๊ะแห่งความสุ ขแท้
 โต๊ะแห่งความเบิกบานใจ
พระเยซูเจ้ าได้ รับการเชิ ญให้ ร่วมงานเลีย้ งนี ้ ทั้งนีน้ ่ าจะมาจากความคุ้นเคยกับครอบครั วนี ้ งานเลีย้ งนี ้
เป็ นงานเลีย้ งของคนรวย เหล้ าองุ่นเป็ นสั ญลักษณ์ แห่ งความยินดี เมื่อเหล้ าองุ่นหมด ก็ทาให้ หมดความชื่ น
ชมยิ น ดี หมดความสุ ข แท้ และหมดความเบิ ก บานใจ และแม่ พ ระเห็ นปั ญหานี ้ จึ งบอกพระเยซู เจ้ า ให้
ประทานสิ่ งเหล่ านีแ้ ก่ ผ้ คู นในงานเลีย้ งนี ้ และพระองค์ กท็ รงประทานให้
การเข้ าร่ วมในพิ ธีบูชาขอบพระคุณ บ่ อยครั้ งขาดความชื่ นชมยินดี ขาดความสุ ข และขาดความเบิ ก
บานใจ ซึ่ งเราต้ องเชื่ อและมองเห็นพร้ อมสัมผัสว่ า ที่พระแท่ นบูชานีแ้ หละ จะนาความยินดี ความสุ ขแท้ และ
ความเบิกบานใจให้ กับเรา ฉะนั้น ขอให้ เราอย่ าเมินเฉย หลบหลีก ที่จะเข้ าร่ วมโต๊ ะที่บันดาลชีวิตใหม่ ให้ กับ
เราทุกทุกวัน
โต๊ ะที่ 4 พระเยซู เจ้ าร่ วมงานเลีย้ งทีบ่ ้ านของศักเคียส (ลก.19:1-10)
 โต๊ะแห่งการเปลี่ยนแปลง
 โต๊ะแห่งการแบ่งปั น
 โต๊ะแห่งการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
 โต๊ะแห่งความยุติธรรม
ศักเคียสเป็ นคนหนึ่ ง ที่ปรารถนาจะพบพระเจ้ า เขาแสวงหาพระองค์ แต่ ไม่ ใช่ เขาที่พบพระเจ้ า แต่
พระองค์ มาพบเขา และบอกว่ าจะไปกินข้ าวบ้ านเขา ศักเคียสดีใจมาก เพราะไม่ เคยมีใครมากินข้ าวบ้ านเขา
เพราะเขาเป็ นคนบาป พระองค์ เ ดิ น ไปหาคนบาปเสมอ และการร่ วมโต๊ ะ กั บ พระองค์ ท าให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง เกิดการแบ่ งปั น เมื่อเราร่ วมโต๊ ะกับพระองค์ เราต้ องแสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของ
เรา
พิธีบูชาขอบพระคุณ เป็ นพระเจ้ าที่แบ่ งปั นชีวิตของพระองค์ ให้ แก่ เรา และเราก็ต้องแบ่ งปั นกับผู้อื่น
ด้ วย ศักเคียสสั ญญาจะคื นสิ่ งที่เอามาจากคนอื่ นมากกว่ าที่เขาเอามาหลายเท่ า ศักเคียสกลับกลายเป็ นคนจน
ซึ่ งแสดงถึงการมอบถวายชีวิตและความไว้ วางใจในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า และพระองค์ กเ็ ลีย้ งดูเขา
ดังนั้นการร่ วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อให้ เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในชี วิตของเรา และเราสามารถ
แบ่ งปั นสิ่ งที่เรามีและสิ่ งที่เราเป็ นให้ กับคนอื่ น ๆ อย่ าลืมที่ให้ สิ่งที่สาคัญต่ อคนอื่ นมากกว่ าของกินหรื อข้ าว
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ของเครื่ องใช้ โดยเฉพาะคนยากจน ที่ต้องการความรั ก ความสนใจ ที่สามารถสั มผัสกันที่ใจ และเติ มเต็ม
ให้ แก่ ผ้ ทู ี่ขาดทางด้ านจิตใจ การให้ กาลังใจ รอยยิม้ การปลอบประโลมใจ
โต๊ ะที่ 5 พระเยซู เจ้ าทรงร่ วมงานเลีย้ งทีบ่ ้ านของคนต่ างศาสนา (มก.7:24-30)
 โต๊ะแห่งการให้เปล่า
 โต๊ะที่ไม่ได้เรี ยกร้องการตอบแทน
 โต๊ะแห่งการไม่เลือกที่รักมักที่ชงั
หญิงคนต่ างศาสนา มาขอให้ พระองค์ ช่วยเหลื อ แต่ พระองค์ บอกว่ าลูกควรได้ รับก่ อน หญิงคนนั้น
ยืนยันว่ า แม้ ลูกสุนัขก็ยงั ได้ เศษอาหารจากโต๊ ะ
ศีลมหาสนิท เป็ นอาหารที่พระองค์ ให้ เปล่ า เพื่อเลีย้ งเราให้ อิ่มหนา พระองค์ เป็ นศูนย์ กลางของการ
ให้ เราต้ องไม่ เรี ยกร้ องจากใครเมื่อเราทาดีให้ ใคร เพราะเราได้ รับมาแบบฟรี ๆ พระองค์ ไม่ ได้ เรี ยกร้ องอะไร
จากเรา พระองค์ ให้ แบบไม่ มเี งื่อนไข แม้ เราอาจไม่ เตรี ยมตัวรั บจากพระองค์ อย่ างดี
โต๊ ะที่ 6 งานเลีย้ งที่เอมมาอุส (ลก.24:13-35)
 โต๊ะแห่งความรัก
 โต๊ะแห่งความหวัง
 โต๊ะแห่งความกล้าหาญ
 โต๊ะแห่งพระวาจาและศีลมหาสนิท
ศิ ษย์ ที่เดิ นทางไปเอมมาอุส เดิ นทางไปด้ วยความสู ญเสี ยความรั ก ความหวัง และกลายเป็ นคนขี ้
ขลาด แต่ โดยอาศัยพระวาจาและศีลมหาสนิท จะเติ มเต็มความรั ก ฟื ้ นฟูความหวัง และให้ เรากล้ าหาญที่จะ
เผชิ ญทุกสิ่ ง พระองค์ ร่วมเดินทางกับเรา ให้ เราเชื่ อมัน่ และวางใจในพระองค์ ให้ พระองค์ ทรงนาทาง
บทสรุ ป พิธีบูชาของพระคุณเป็ น ....
 งานเลี้ยงแห่งความเมตตากรุ ณา
 งานเลี้ยงแห่งความเป็ นอิสรภาพภายใน
 งานเลี้ยงแห่งความชื่นชมยินดี
 งานเลี้ยงแห่งการให้เปล่า
 งานเลี้ยงแห่งการแบ่งปั น
 งานเลี้ยงแห่งความรัก
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