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Lectio (พระเจาตรัสอะไร)                            พฦษภาคม  2005 

 

พระตรีเอกภาพทอแสงออกมาจากตัวเรา 

 
 

 

• พระตรีเอกภาพทรงเปนตนกําเนิดของพันธกิจ 

“แกนของคริสตศาสนาอยูในประวัติศาสตรแหงความรักระหวางพระ

เจากับมนุษย”(Card. Joseph Ratzinger) ดวยเหตุน้ี ”พระศาสนจักรจึงมี

ธรรมชาติเปนธรรมทูตอยูในตัวเพราะถือกําเนิดมาจากพันธกิจของพระบุตรและ

พระจิตตามแผนการของพระบิดาเจา”(Ad Gentes 2)  

พระเยซูเจาทรงยืนยันวา พระองคเสด็จมาเพื่อทรงกระทําพันธกิจที่

ไดรับมอบหมายจากพระบิดาใหสําเร็จไป พระองคตรัสวา”เราไดรับฤทธิ์อํานาจ

ทุกประการทั้งในสวรรคและบนแผนดิน”(มธ.28,18) พระองคทรงมอบพันธกิจนี้

ใหบรรดาอัครสาวกนําไปปฎิบัติตอโดยสงพวกเขาออกไป “ขาพเจาอธิษฐาน

ภาวนาสําหรับเขา พระองคทรงสงขาพเจามาในโลกฉันใด ขาพเจาก็สงเขาไปใน

โลกฉันนั้น” (ยน.17,9.18)  “ณ จุดศูนยกลางของพันธกิจและพระวรสารมีความ

รักเรารอนของพระตรีเอภาพสถิตอยู....พระวาจาสุดทายของพระเยชูเผยใหเรา

ทราบถึงศูนยกลางแหงธรรมล้ําลึกของพระตรีเอกภาพพรอมท้ังหนทางเพื่อ

เขาถึงธรรมล้ําลึกน้ันได” (Card. D. Tettamanzi, al Congresso Missionario 

Nazionale, 2004)  
 

พระบิดาทรงสงเรามาอยางไร  เราก็สงทาน

ไปอยางน้ัน     (ยน 20,21) 



• ขาพเจาเจริญชีวิตในพระบิดา พวกทานอยูในเรา เราอยูในพวกทาน 

การท่ีพระเปนเจาทรงประทับอยูทามกลางมนุษย ทําใหมนุษยกลับ

กลายเปนผูแพรธรรมไปโดยปริยาย พระตรีเอกภาพทรงพํานักอยูในเรา  เราจึง

ตองรักผูอ่ืน เพราะพระเจาทรงรักเขา เมื่อพระเยซูเจาเสด็จมาในโลก พระองค

ทรงนําความสนิทสัมพันธเปนหน่ึงเดียวกันของพระตรีเอกภาพมาดวย 

Card D.Tettamanzi เขียนไววา “พันธกิจแรกของพระศาสนจักรไดแก การ

โปรดศีลลางบาปในพระนามของพระบิดาและพระบุตร และพระจิต ศีลลาง

บาปจึงเปนกาวแรกสูความเชื่อ การเจริญชีวิตคริสตชนในสวนสําคัญก็คือการ

เจริญชีวิตแหงศีลลางบาป และในศีลลางบาปนี้เอง ที่เราพบรากฐานของชีวิต 

คริสตชนและการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง”  “ศีลลางบาปทําใหพระเปนเจาผู

ทรงเปนธรรมทูตพํานักอยูในใจของมนุษย และทําใหเขากลับกลายเปนผูแพร

ธรรมเน่ืองจากองคผูแพรธรรมทรงประทับอยูในเขา  เมื่อบุตรชายคนแรกของ

นักบุญเลโอนิดาผูถูกฆาเปนมรณสักขีในป 202 ถูกนํากลับบานหลังจากรับศีล

ลางบาป ทานนักบุญเขาไปคุกเขาลงขางเปลของลูกนอย บรรดาญาติพี่นองตาง

ประหลาดใจในพฤติกรรมของทาน  เลโอนิดาจึงอธิบายวา ‘ทานไมทราบหรือวา 

เมื่อหนูนอย Origeneไดรับศีลลางบาป องคพระเจา พระบิดา พระบุตร พระจิต 

ไดมาประทับอยูในตัวของหนูนอยนี้” (Da:La  Missione) 
 

• รับชีวิตพระตรีเอกภาพเพ่ือนําไปใหผูอื่น 

“พระเยซูทรงประทับยืนอยูทามกลางพวกเขา” (ยน. 20,19)บรรดาศิษย 

ปดตนอยูในบานเพราะความกลัว เมื่อพระเยซูทรงประทับอยูกับเขา ความกลัว

กลับกลายเปนความยินดี พระเยซูเจากับบรรดาอัครสาวกตางรวมในพันธกิจ

เดียวกัน ประวัติศาสตรแหงความรอด เปนของทุกคน และเพื่อทุกคน      ผูที่

ไดรับศีลลางบาปทุกคนไดรับชีวิตจิตแหงพันธกิจ  เขาตองรูจักแผนการของพระ

เจา พันธกิจที่ไดรับมากระทําเปนภารกิจเรงดวนที่ตองทําเพื่อใหพระวาจาเปนท่ี

รูจักและรับเกียรติจากบุคคลทั่วโลก องคสมเด็จพระสันตะปาปายอหนปอลท่ี

สอง ตรัสวา “เราตองหลอเลี้ยงตัวเราดวยพระวาจา เพื่อรับใชพระวาจาใน

ภารกิจแพรธรรม”  นั่นคือ หลอเลี้ยง รับใช เปนประจักษพยาน 

 ในพระเปนเจาพันธกิจนี้คือ”ไฟแหงความรัก” ที่ตองนําไปแบงปนแกทุก

คน 

Meditatio  ( พระวาจามาถึงฉันวันนี้ ) 

• ศีลลางบาปทําให ทุกหมูคณะและทุกคนอยูในสถานะภาพท่ีตองแพรธรรม  

ไมวาท่ีไหน ไมวาเวลาใด “เราตองใหพระตรีเอกภาพทอแสงออกจากตัวเรา.” 

• ศีลมหาสนิทอยูที่ใด พันธกิจอยูที่นั่น  Nouwen กลาววา ”ชีวิตศีลมหาสนิท 

คือชีวิตแพรธรรมเสมอ”  “ในการประกาศพระวรสารแกโลก ธรรมทูตตองเปน

ผูเชี่ยวชาญในการประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ การนมัสการ  และการ

พิศเพงภาวนาตอหนาศีลมหาสนิท” (Giovanni Paolo II,ในสารเยาวชน 2004) 

เมื่อพระสงฆกลาวในตอนทายของมิสซาวา “พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสิ้นสุด

แลว จงไป........เถิด”อาจมีความหมายวา นี่แหละคือพันธกิจของทานทั้งหลาย 

• ตองทําใหชีวิตประจําวันกลับกลายเปนพันธกิจท่ีกระทําดวยความกระตือ 

รือรน เปโตรและอันดูร (มก1,18) ยากอบและยอหน (มก1,20) ศิษย 2 คนที่  

เอมมาอุส(ลก 24,33)  มาเรียมักดาเลนา (ยน 20,18) หญิงชาวสะมาเรีย (ยน 

4,28) บุคคลเหลานี้เปนพยานอยางแทจริง 

• แตสิ่งสําคัญก็คือ พันธกิจตองอยูในหัวใจ บุญราศีเทเรซาแหงกัลกัตตา 

กลาววา “ขาพเจาและพี่นองซิสเตอรของขาพเจาทุกคนตางก็ทราบดีวา สิ่งที่เรา

ทํานั้นนอยกวาหยดนํ้าหยดหนึ่งในมหาสมุทรเสียอีก แตถามหาสมุทรขาดหยด

น้ําหยดนี้ บางสิ่งบางอยางก็ขาดหายไปจากมหาสมุทรนั้น”  



คนที่ถามเราวา “คนที่ไดรับฟงการประกาศขาวดีแลวมีก่ีคน?  กลับใจก่ี

คน? หายจากโรคก่ีคน?  ทานนําความยินดีมาสูผูคนมากไหม?”  ลวนผิดหวัง

กับคําตอบท่ีไดรับ  พระเยซูเจาและสานุศิษยของพระองคก็มิไดประสบ

ความสําเร็จมากนัก...... “ชีวิตศีลมหาสนิทเปนชีวิตซอนเรน ไมโดงดัง  แตเปน

เสมือนเชื้อแปง  เมล็ดซินาปริส และรอยย้ิมบนใบหนาของเด็กนอย” (Nouwen) 

“ภารกิจการแพรธรรมท่ีมีจิตวิญญาณตองการธรรมทูตท่ีมีชีวิตฝายจิตจริง ๆ 

ตองการสตรีและบุรุษท่ีสามารถฝน และมีวิสัยทัศน  เปนผูบุกเบิกท่ีรูจักชี้

หนทางใหมแหงความสนิทสัมพันธเปนหน่ึงเดียวกัน แมกระท่ังในชีวิตสวนตัว  

ในความยากจนที่แทจริง  ในการรับใชดวยความสุภาพ ในการสวดภาวนาอยาง

สม่ําเสมอและมอบความไววางใจในพระองค "       (Card D.Tettamanzi) 

Oratio (พระวาจาบันดาลใหฉันสนทนากับพระองค) 

    ขอโทษ บุญราศี Giuseppe Allamano ไดใหขอคิดวา “เรานาจะถาม

ตัวเองวา เวลาไดลวงเลยไปหลายศตวรรษแลว คนสวนใหญยังไมรูจักพระเปน

เจา  แตในศตวรรษตน ๆ  พระวาจาไดชวยใหมนุษยกลับใจมากมาย แตใน

ศตวรรษตอมาการกลับใจกลับลดนอยลง สาเหตุเปนเพราะเราขาดความ

ศักด์ิสิทธิ์หรือเปลา?” 

ขอบพระคุณ  “พระตรีเอกภาพไดทรงสรางเรามาโดยพระทัยเสรี 

เพราะพระทัยดีและกรุณาอยางเหลือลน อีกท้ังยังทรงเรียกเราใหมามีสวนใน

ชีวิตและพระเกียรติมงคลกับพระองค” (Ad Gentes 2)  

ขอพระพรของพระจิตเจา พระจิตเจาผูเสด็จลงมาเหนือพระศาสน

จักรในวันเปนเตกอสเต ทรงเปนพระจิตของพระเยซูเจาและพระจิตของพระบิดา

เจา เปนพระจิตแหงความรักระหวางพระบิดากับพระบุตรนั่นเอง ”ทุกคนไดรับ

พระจิตเจาเต็มเปยมและเริ่มพูดภาษาอ่ืนๆ ตามท่ีพระจิตเจาประทานใหพูด” 

(กจ.2,4) การริเริ่มและเนื้อหาสาระของการเทศนสอนเปนขององคพระจิตเจา 

“แตพระจิตเจาจะเสด็จลงมาเหนือทานและทานจะรับอานุภาพ เพื่อจะเปน

พยานถึงเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะมาเรียจนถึงสุดปลาย

แผนดิน”  ( กจ 1,8 ) 

Contemplatio (พระวาจาสําเร็จไป) 

 “สันติสุขจงมีแกพวกทาน”(ขอ 21) ในวันนั้นทานจะรูวาเราอยูในพระ

บิดาของเรา ทานอยูในเราและเราอยูในทาน (ยน.14,20;8,56;16,23.26;17,26) 

Communicatio (พระวาจาสําแดงการกลับคืนชีพของพระองค) 

 “ความสนิทสัมพันธเปนหนึ่งเดียวกัน”  และ “พันธกิจ” เปนคุณสมบัติ

สองประการของความรักของพระตรีเอกภาพท่ีแยกจากกันมิได พระองคทรง

มอบพระองคเองแกเรา และเราเขาในรหัสธรรมอันศักด์ิสิทธิ์ของพระองค “ความ

สนิทสัมพันธเปนหน่ึงเดียวกัน”  กับ “พันธกิจ” มีความหมายใกลเคียงกัน “ความ

สนิทสัมพันธเปนหนึ่งเดียวกัน”  ก็คือ “พันธกิจ”ในมิติของการพิศเพงภาวนา  

สวน “พันธกิจ”นั้นคือ “ความสนิทสัมพันธในมิติของการกระทําน่ันเอง 

 
 

บานเกิดของขาพเจาต้ังอยูที่เชิงเขาแอลป  เศรษฐกิจเจริญเติบโตขึ้น 

อยางรวดเร็วภายในเวลาไมก่ีป  บริษัท Montecatini พบวากอนหินในบริเวณ

นั้นมีแรยูเรเนียมปนอยู จึงไดต้ังโรงงานถลุงแรขึ้น  บริษัทไดวาจางชาวบานแถบ

นั้นใหมาทํางานเพื่อมีรายไดเพิ่มขึ้น ผลมิไดเปนไปตามท่ีทางบริษัทคาดหวัง ไม

นานบริษัทก็ตองปดตัวลง  



ชาวบานคิดไมถึงวากอนหินท่ีแกะและแพะของเขาเหยียบอยูทุกวันนั้น

มีพลังและคุณคามหาศาล  หลายคนเก็บหินเหลานั้นมาไวในบานเปน

เครื่องประดับ 

แตพวกเขาหารูไมวา ในกอนหินเหลาน้ันมีกัมมันตภาพรังสีอยู หลาย

คนตองเขาโรงพยาบาลดวยโรคปอดอักเสบ สาเหตุเนื่องมาจากหินที่พวกเขา

นํามาประดับบานนั้นเอง 

 ในขณะท่ีขาพเจากําลังรําพึงและไตรตรองถึงศีลมหาสนิท เร่ืองน้ีก็ผุด

ขึ้นมาในสมอง หลังจากรวมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เราก็กลับกลายเปนหินที่

มีกัมมันตภาพรังสี  พระเจามิไดประทับอยูในโลกน้ีเฉย ๆ   พระองคยังคงเปน

พระผูสรางและพระผูไถกูของเรา  ทรงเปนหมูคณะแหงพระตรีเอกภาพที่มอบ

ตนเองใหแกกันและกันอยางสมบูรณตลอดไป  เราไมสามารถทําใหพระองคอยู

ในตูศีลนิ่ง ๆ เหมือนกอนหิน  พระองคตรัสวา”ผูที่กิน…ก็ดํารงอยูในเรา และเรา

ก็ดํารงอยูในเขา” (ยน 6,56) การรับศีลมหาสนิททําใหคนบาปคนหน่ึงกลับ

กลายเปนสวรรคท่ีประทับของพระเจา พระวาจาไมเคยหยุดที่จะกลาวซ้ํายํ้า

เตือนวา “มิใชตัวขาพเจาอีกตอไป แตเปนพระคริสตเจาท่ีทรงดํารงชีวิตอยูในตัว

ขาพเจา”    (กท 2,20) “ทานท้ังหลายไมรูหรือวา ทานเปนพระวิหารของพระเจา

และพระจิตของพระเจาทรงดํารงอยูในตัวทาน” (1คร3,16 เทียบ รม 8,9.10.11) 

พระองคทรงยืนยันวา พระวาจาจะตองสําเร็จไป พระองคตรัววา ”เราจะพํานัก

อยูกับเขา”(ยน 14,23) 

หินแรยูเรเนียมน้ันเปนเพียงแตกองหินท่ีใครๆ ก็เหยียบยํ่าได แตไมมี

ใครสามารถยับย้ังรังสีที่เปลงออกมา ในทํานองเดียวกันศีลมหาสนิทไมสามารถ 

เปลี่ยนแปลงรูปลักษณฉันได ฉันยังคงเปนผูไรคาเหมือนเดิม  แมพระเองก็ยัง

เรียกตนเองเปนผูรับใชท่ีตํ่าตอยของพระองค (ลก 1,48)  นักบุญยอหนแหงไม

กางเขน ถือตนเองเปนแตความวางเปลา สวนนักบุญออกัสตินถือวาตนเองเปน

คนนาสมเพชเวทนา ขาพเจายังคงเปนสิ่งถูกสรางตัวนอย ๆ ตอไป แตพระองค

ไดเขามาประทับในตัวขาพเจา และทําใหขาพเจาเปนท่ีพํานักของพระองค  ท่ี

เคลื่อนไหวไปมาได ดังนั้นพระตรีเอกภาพก็ทรงเคลื่อนที่ไปมาไดเชนกัน 

ถาขาพเจาอุทิศตนทํางานแพรธรรม  ขาพเจาก็เปนเหมือนกอนหินที่

เปนเคร่ืองประดับของชาวเขาเหลาน้ัน ถาขาพเจาอยูตอหนาเพื่อนพี่นองของ

ขาพเจา ก็เปนพระเปนเจาท่ีมาเยือนเขา ถาขาพเจาอุทิศตนในการรับใช ไมวา

จะเปนการรับใชในรูปแบบใด กิจการท่ีทําน้ันเล็กนอยมมากหากเทียบกับพลังที่

สถิตอยูในตัวขาพเจา   ถาขาพเจาเก็บตัวอยูในทะเลทราย เพื่อจะอุมทวีปทั้ง 5 

ไวในออมกอด เปนพระเปนเจาผูประทับอยูในขาพเจาที่แผรังสีของพระองคไป

ทั่วโลก  

ขาพเจามิไดเปนแตเพียงความวางเปลา แตขาพเจาคือ “พันธกิจ”  

ขาพเจาไมมีคาอะไรเลย  แตขาพเจาก็สงผลตอผูอ่ืนได  พระเจาทรงมีพระ

ประสงคท่ีจะใชความวางเปลาของขาพเจาเพื่อสื่อพระองคออกไป  ขาพเจา

อาจจะถูกเขาใจผิด ถูกลืมและถูกจําคุก แตไมมีใครสามารถหยุดย้ังชีวิตแทจริง

ที่อยูในตัวขาพเจาได   

แมแตคุณภาพของการรับใชของขาพเจาก็ไมสําคัญ  บุญราศีเอลี

ซาเบทแหงพระตรีเอกภาพ กลาวอยางแปลกใจวา ”ไมมีความแตกตางระหวาง

การภาวนากับการซักผา ไมมีอะไรที่ไรคา”   

น่ีแหละคือพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เราถูกเรียกมารวมกัน  ถูก

เปลี่ยนแปลง และ บัดน้ี ถูกสงออกไป  หน่ึงชั่วโมงสําหรับพิธีเฉลิมฉลอง ย่ีสิบ

สามชั่วโมงสําหรับการประกอบพันธกิจ (from: The Mass, the heart of the 

mission) 
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