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คิดพระวรสาร 
 

 
 

• กระแสเรียกของมนุษย 

พระเยซูเจารักษาคนงอยซึ่ง “นอนอยู” บนแคร แลวพระองคก็รักษา

มัทธิว“ซึ่งน่ังอยู”ที่ดานเก็บภาษี ใหหายจากโรคทางจิตวิญญาณ  คนงอย

และมัทธิวเปนตัวแทนของมนุษยชาติที่ตกในบาป 

จอหน ปอลที่ 2 บอกวา “มนุษยสมัยปจจุบันมีความยากจนฝายจิต

มาก จนไมรูวาตนน้ันยากจนเพียงใด” 

จากสถิติสํารวจโดย Inchiesta Eurispes พบวา 42% ของวัยรุนเชื่อวา 

พระเปนเจาสนใจในตัวเขาและไมกลับไปพึ่งพาสิ่งที่มิใหความมั่นคงอีก เขา

ยากจนมากแตไมรูตัววาเปนเชนนั้น พวกเขาเปนเหมือนชาวฮีบรู ที่ไมฟงโมเสส

พูด เพราะพวกเขาทนไมไหวแลว (เทียบ อพยพ 6:2-13) หรือเหมือนกับคนโชค

รายในคําเปรียบเทียบเรื่องชาวสะมาเรียผูใจดี ซึ่งไมรูวาสภาพของตนเปนเชนไร  

ใครเปนผูชวยเขาใหรอด 

พระเยชูเจา “เห็น” และ “ตรัส” ในวาจาสองคําน้ีมีสายพระเนตรและ

ความรักของพระองคสถิตอยู การรูและการรักเปนสายสัมพันธทั้งระหวางพระ

เจากับมนุษยและระหวางมนุษยกับพระเจา พระเจาตรัสวา “จงตามเรามาเถิด” 

และชีวิตใหมก็เริ่มขึ้น  ชีวิตใหมนี้เปนพระพรท่ีมาจากพระเจามิใชจากมนุษย 

“จงตามเรามาเถิด” (มธ.9,9) 



เลวีกลับเปนมัทธิว  มนุษยคนพบวาชีวิตเปนกระแสเรียก เขาจึง“ลุกขึ้น” 

และ“ติดตามพระองค”ไป  มัทธิวเปนเหมือนคนเกิดใหม เขารับพระเยชูเจาเขา

มาเปนแขกในบานของตน  พระวรสารเลาเรื่องความเชื่อแบบไมมีเงื่อนไขที่ได

เกิดขึ้นในใจของมัตธิวแลว 

• กระแสเรียกสูความรอดพน    

การที่พระเจาเรียกแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา พระเจามิไดเปนกฎหมายแต

เปนความรัก  พระเจามิไดเปนการลงโทษแตเปนการใหอภัย หากมองในแงนี้ 

บาปก็มิไดเปนอุปสรรคเพื่อเขาสูอาณาจักรของพระเจา อีกทั้งมิไดเปนอุปสรรค

เพื่อมีประสบการณกับพระเจา แผนการณของพระเจาท่ีตองการใหมนุษยสนิท

สัมพันธกับพระองคถูกนํามาเผยใหกับบุตรของอาดัมซึ่งเปนคนบาปไดทราบ 

“พระเยซูจะชวยประชากรของพระองคใหรอดพนจากบาป” (“มธ.1,21) 

ยอหนบัปติสตาถูกสงมาเพื่อทําหนาท่ีนี้คือ “เพื่อใหประชากรของพระองครูวา

เขาจะรอดพน เพราะบาปของเขาไดรับการอภัย”(ลก.1,77) 

 พระเยซูเจาทรงมาเพื่อรวบรวมบุตรของพระเจาที่กระจัดกระจายไปให

เปนหน่ึงเดียวกัน (เทียบ ยน:11,52)  พระองคประกาศวา “ผูที่เชื่อและรับศีล

ลางบาปก็จะรอด” (มก.16,16) ในการปราศัยครั้งแรกเปโตรไดตอบคําถามของ

ผูฟงท่ีถูกพระวาจาทิ่มแทงใจและมีความกระวนกระวายใจอยากรูวาตนจะตอง

ทําอยางไร  เปโตรตอบวา  “ทานทั้งหลายจงกลับใจเถิด แตละคนจงรับศีลลาง

บาปเดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจา” (กจ.2,38) พระศาสนจักร คือ ศีล

ศักด์ิสิทธิ์ กลาวคือเปน เครื่องหมายและเครื่องมือของความเปนหนึ่งเดียวที่

ลึกซึ้งกับพระเปนเจาและมนุษยชาติทั้งมวล(LG1)เปนจุดหมายปลายทางของ

ทุกคน 

• กระแสเรียกเฉพาะ   

แทนที่จะเรียกวา“ความรอดพน”เราอาจเรียก “ความศักด์ิสิทธิ์”ก็ได คําอวย 

พรที่นารักและมีความหมาย่ิงในเทศกาลปสกาไดแก “ขอใหมีนักบุญเกิดมามาก                     

ๆ เถิด “ 

ความศักด์ิสิทธิ์คือคําตอบตอการเรียกและเปนการรับใชเพื่อนพี่นอง

อยางแทจริง ความศักด์ิสิทธิ์เปนของทุกคน แตสามารถพบไดชัดเจนในบางคนที่

อุทิศตนอยางเต็มที่ 

ประวัติของ จอหน ปอลท่ี2 สรุปไดในคําวา“จงตามเรามาเถิด” 

       พระเยซูเจาผูกลับคืนชีพ ไดตรัสกับเปโตรวา “จงตามเรามาเถิด”เปนวาจา

สุดทายที่พระองคตรัสแกสานุศิษยผูนี้ท่ีพระองคไดเลือกใหมาเลี้ยงฝูงแกะของ

พระองค “จงตามเรามาเถิด”  พระวาจาอันสําคัญของพระเยซูเจาคําน้ี อาจถือ

ไดวาเปนกุญแจดอกสําคัญเพื่อเขาใจสารท่ีมาจากชีวิตขององคสมเด็จ       

พระสันตะปาปา จอหน ปอลท่ี2 ที่รักย่ิงของเรา ซึ่งเรากําลังจะนํารางของ

พระองคไปฝงไวในดินเหมือนเมล็ดพืชแหงชีวิตอมตะ  จิตใจของเราเต็มเปยม

ดวยความเศราโศก แตในเวลาเดียวกันก็เต็มไปดวยความหวังที่นายินดีและ

ความกตัญรููคุณอันลึกซึ้ง คําพูดที่วา  

   “ จงตามเรามาเถดิ” - ป   1946 ไดบวชเปนพระสงฆ 

      “                 - ป   1958  ไดบวชเปนพระสังฆราช 

      “                 - ป  1978  ไดรับการแตงต้ังเปนพระสันตะปาปา 

พระองคตรัสถามเปโตรวา “เจารักเราไหม?” ความรักตอพระคริสตเจาไดเปน

พลังอันย่ิงใหญขององคสมเด็จพระสันตะปาปาท่ีรักย่ิงของเรา” 



(จากคําเทศนของพระคารดินัล ยอแซฟ รัตซิงเกอร เมื่อพิธีปลงศพของ       

พระสันตะปาปา จอหน ปอลที่2) 

Meditatio  ( พระวาจามาถึงฉันวันน้ี ) 

• พระเปนเจาทรงมีแผนการชีวิตและกระแสเรียกพิเศษสําหรับเราแตละคน       

พระเจาตรัสคําวา “จงตามเรามาเถิด” กับทุกคน พระเยซูเจาทรงเรียกฉันและ

ยังคงเรียกฉันอยูตลอดเวลา เชน ในหนาที่ประจําวัน  ในยามถูกทดลอง ในการ

ผจญลอลวง การรับใชผูอ่ืน พระองคตรัสกับฉันวา “จงตามเรามาเถิด”  เพื่อตอบ

รับคําเชื้อเชิญของพระองคอยางเปนรูปธรรม  ฉันตองทําใหทุกสถานการณแหง

ชีวิตเต็มดวยความรัก ฉันตองทําทุกอยางดวยความมั่นใจ ฉันตองเติมความรัก

ใหกับเพื่อนพี่นอง  ในการทํางาน ในการเรียน การภาวนา การพักผอน  ใน

กิจกรรมทุกอยางท่ีฉันตองทํา 

• เปนเวลา 2000 ปมาแลว  ที่พระองคยังทรงเรียก ชาย- หญิง จากชนทุกชาติ 

ทุกภาษา  

ทุกวันนี้พระองคยังคงเสด็จผานมาและนํามนุษยไปหาพระองค 

พระองคทรงเรียกเขามาอยูกับพระองคเพื่อสรางสายสัมพันธสวนตัวกับพระองค 

และรวมมือกับแผนการณของมนุษยชาติที่ไดรับการไถกูแลว พระองคทรงเรียก

ฉันที่เปนคนออนแอและเปนคนบาป พระองครักฉันและเรียกฉันในสภาพที่ฉัน

เปน ความรักของพระองคเปลี่ยนแปลงและใหพลังแกฉันเพื่อตอบรับการเรียก

ของพระองค อีกท้ังทําใหฉันมีใจกลาในการติดตามพระองค  
 

 

 

 

 

Oratio (พระวาจาบันดาลใหฉันสนทนากับพระองค) 

ขอโทษ มัทธิวลุกขึ้นและติดตามพระเยซูเจา เพราะเขาไดจองมองพระ

คริสตเจา ถาหากเขามองตนเอง เขาคงจะกลับเปนผูชอบธรรมไดโดยกลาววา 

ขาพเจาไมเหมาะสม ไมมีความสามารถ แตขาพเจามั่นใจในความดีของพระเจา  

V.13 “เราตองการความเมตตากรุณา เรามาเพื่อเรียกคนบาป” 

ขอบพระคุณ  “พระองคไมมีพระประสงคเครื่องบูชา และของถวายอ่ืน

ใด พระองคจึงทรงเตรียมรางกายไวใหขาพเจา พระเจา ขาขาพเจาอยู

น่ี”(ฮบ.10,5) 

ขอพระพรของพระจิตเจา  “ทันใดน้ันพระจิตเจาทรงผลักดันพระองค

ไป”(มก.1,12) “พระเยซูเจาทรงเปยมดวยพระจิตเจา…พระองคทรงเดินไป

ขางหนาภายใตการทรงนําของพระจิตเจา…”(ลก.4,1)  

ขาแตพระเจา ขอพระองคโปรดใหเรารูจักรักพระองค ไมใชเพียงแตให

รักมากย่ิงขึ้นทุกวัน แตขอโปรดใหเรารูจักรักพระองคในทุกขณะอยาง

สิ้นสุดจิตใจ สุดวิญญาณและสุดกําลัง โดยทําตามพระประสงคของพระองค

เสมอ 
 

Contemplatio (พระวาจาสําเร็จไป) 

 Tagore กลาววา “ความบริสุทธิ์เปนความมั่งค่ังที่เกิดจากความรักที่

เปยมลน ไมใชเกิดจากการขาดความรัก สื่งนี้เปนจริงทั้งในชีวิตการเจิมถวายตัว

และชีวิตสมรสดวย” 



“จงตามเรามาเถิด” ฉันไมสามารถทําอยางอ่ืนได เพราะพระองคทรง

มองและเรียกขาพเจาต้ังแตชั่วนิรันดร  ความสําเร็จของฉันตรงกับการเชื้อเชิญ

ของพระองค 
 

Communicatio (พระวาจาทําใหคิดพระวรสาร) 

  การเรียกของมัทธิว เก่ียวพันกับการเรียกคนเก็บภาษีและคนบาปอ่ืนๆ 

ดวย พระคริสตเจาทรงเรียกคนเหลาน้ีใหอยูทานเลี้ยงกับพระองค พระองคทรง

ตอนรับพวกเขาดวยความเมตตากรุณาของพระองค พระองคทรงเปนแพทยที่

แจกจายพระองคเองซึ่งเปนโอสถรักษาพวกเขาไดอยางยอดเย่ียม (เทียบ H.U. 

Balthasar) 

 

       ท่ีฮองโกง ไดมีการติดปายโฆษณาทั่วเมืองดวยตัวอักษรตัวโตสีนํ้าเงินวา  

Think  money  “จงคิดเงิน”  บริษัทการบินแหงหน่ึงประสบความสําเร็จใหญ

หลวงดวย สโลแกนท่ีวา “ไมมีทองฟาใดที่จะไปไมถึง  บัดน้ีขอใหทานคิดดวย

ความมั่นใจและหนักแนน  จงคิดเงิน คิดเงิน คิดเงิน” 

       ถาคิดทุกอยางเปนเงิน  คนอพยพก็กลับกลายเปนภาระ เงินที่ใชเลี้ยงดู

พวกเขาเทากับสูญเปลา ถาคิดทุกอยางเปนเงิน  งบประมาณก็จะถูกตัด เงิน

ชวยครอบครัวที่อยูในความตองการก็จะไมม ี ผูอาวุโสท่ีอยูโดดเด่ียว คนปวยที่

ไมสามารถชวยตัวเองก็จะไมมีงบมาชวยเหลือ  ถาคิดทุกอยางเปนเงิน  กอนจะ

มีลูกก็ตองคิดกอนวาถาหากลูกเกิดมาจะคุมหรือไม?    ถาคิดทุกอยางเปนเงิน  

การตัดสินใจทุกอยางรวมทั้งโครงการตาง ๆ จะตองพิจารณาวา จะตองใชเงิน

เทาไร? และผลตอบแทนท่ีกลับมาจะมีมากนอยแคไหน? 

        พระเจาไดเสด็จมาในโลกนี้  และการประทับอยูของพระองค ทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงในตัวมนุษยและสรรพสิ่งทั่วแผนดิน  สโลแกนของพระองคคือ 

คิดพระวรสาร 

พระเยซูเจาบอกสิ่งนี้ใหพระศาสนจักรทราบดวย  พระวาจาทําใหความคิดของ

มนุษยปนปวน ทําใหผูที่อานพระวาจาและยอมใหพระวาจาทํางานในตัวตน

ไดมารวมเปนหนึ่งเดียวกัน  โดยการคิดพระวรสาร ทุกคนจะใหท่ีที่เหมาะสมแด

พระเจาและเริ่มคิดสรางโลกใหเปนครอบครัวเดียวกัน โดยการคิดพระวรสาร 

จิตใจจะบริสุทธิ์และมีสํานึกวาตนเปนของพระเจาแลว โดยการคิดพระวรสาร 

ผลประโยชนทางสังคมก็จะเปนไปในทิศทางที่ถูกตองและมีแนวทางใหม 

 

“บางครั้งขาพเจาคิดวาทุกสิ่งทุกอยางเหลานี้คือโชค ขาพเจาถามตัวเองวา

ขาพเจาบาไปหรือเปลา?  ความทุกขมากมาย ความเปนหวง  ความไมแนนอน

เหลาน้ีเรียกวาโชคดีไดหรือ? แตมื่อขาพเจามองดูมัทธิวและมารีเรนาขาพเจาก็

เขาใจวา ในทุกสิ่งที่พวกเขาทําและวิธีท่ีพวกเขาทํา  

 

ทุกสิ่งทุกอยางเปนโอกาสสําคัญ เพื่อเจริญชีวิตตามพระวรสาร 

 

ขาพเจาจึงเขาใจวาความทุกขกับความรักเปนสิ่งเดียวกัน” 

       (มัสสิโม เลาถึงมัทธิวซึ่งอายุ 31 ป เปนบิดาของบุตรสาว 3 คนที่ผาตัด

มะเร็งที่สมองและหลังผาตัดทั้งๆ ที่ไดรับการดูแลรักษาหมอไมไดใหความหวัง

เลย) 
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