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Lectio (พระเจาตรัสอะไร)..............                                  สิงหาคม  2005 

 

“ความรักท่ีสมบูรณยอมขจัดความกลัว”   

(1ยอหน 4,18) 
 

 
 

 

 ประวัติศาสตรแหงความรอด 

พระวรสารเลาสองเรื่องที่มีความคลายคลึงกัน 

 มัทธิว 8,23-27 เลาเหตุการณท่ีพระเยซูเจาทรงบังคับพายุให

สงบ  ในคืนที่พระองคประทับบนเรือพรอมกับบรรดาสาวกเพื่อ

ขามทะเลสาบกาลิลี พระองคบรรทมหลับอยูในขณะท่ีเกิดพายุ 

บรรดาสาวกตองปลุกเรียกพระองคใหชวย “พระองคเจาขา 

ชวยดวยเถิด เรากําลังพินาศอยูแลว” พระองคจึงสั่งลมใหหยุด

พัด 

 มัทธิว 14,22-33 เลาวาพระเยซูเจาประทับอยูบนฝง ขณะนั้น

สาวกมองเห็นพระองคเดินบนผิวนํ้าขณะท่ีมีพายุ  พวกเขารอง

ตะโกนดวยความกลัว จนกระท่ังพระเยซูเจาตรัสกับพวกเขาวา 

“เปนเราเอง” เปโตรตองการขอพิสูจนมากกวาน้ันจึงทูลวา “พระ

เจาขา ถาเปนพระองค ขอจงสั่งขาพเจาใหเดินบนนํ้าไปกับ

พระองคเถิด” พอเขาเริ่มเดิน ก็พบวาตนเองกําลังจะจมน้ํา จึง 

                                                    1. 

“ทานชางมีความเช่ือนอยจริง สงสัยทําไมเลา”  
(มธ. 14,31) 



รองตะโกนวา “พระเจาขา ชวยขาพเจาดวย” ทันใดนั้นพระเยซูเจาทรงย่ืน

พระหัตถจับเขาตรัสวา “ทานชางมีความเชื่อนอยจริง สงสัยทําไมเลา”  

มนุษยชาติท่ีปราศจากพระเยซูเจายอมตกอยูทามกลางพายุ  กลัวไปซะ

ทุกอยาง ไมไดรับความรอด การขาดความเชื่อทําใหเกิดความหวาดกลัว 

ชีวิตไรทิศทาง มีแตจมลงทาเดียว การผจญลอลวง การแตกแยก และความ

ไมแนนอนนําความกลัวมาสูมนุษย แตประวัติศาสตรของมนุษยชาติมิได

สิ้นสุดแคน้ี เปนประวัติศาสตรแหงความรอดและพระเยซูเจาทรงเปนพระ

ผูชวยใหรอด 

• “เรารูและเชื่อในความรัก”  (1ยอหน 4,16) 

พระเปนเจาทรงรักมนุษยและไมตองการใหมนุษยพินาศไป พระองคทรง

เปนพระผูไถ พระองคทรงเฝาดูแลเราอยู มนุษยจึงไดรับความรอดและมี

ความสงบ 

“เปนเราเอง อยากลัวเลย” ( 27) เราตองพึ่งพระองคแตผูเดียว ทุก

อยางขึ้นอยูกับความเชื่อ   

พระคารดินัลมารตินี กลาววา “เราถูกเรียกใหเจริญชีวิตเพื่อพระเจาดวย

ความยินดี ซึ่งหมายถึงใหอภัยแกพระองคที่ทรงสรางเรามาอยางท่ีเราเปน

และใหเราอยูในที่ท่ีเราอยู และดวยเหตุผลท่ีสูงกวาน้ันก็คือ เรามีความยินดี

เพราะพระเยซูเจาไดกลับคืนชีพ ในการเทศนโอกาสพิธีเสกนํ้ามันศักด์ิสิทธิ์

ขาพเจาไดเชื้อเชิญบรรดาพระสงฆไดทําใหพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เปน

การเตนรําของพระศาสนจักรถวายแดพระเยซูเจาท่ีไดกลับเปนข้ึนมา น่ีคือ

จุดกําเนิดแหงความยินดี คือ เรายินดีเพราะพระเยซูเจาทรงเปนบุตร 
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ความนาพิศวงของพระเจาในการสรางใหม 

เคียรา ลูบิค เลาตัวอยางของเยาวชนหญิงชาวอังกฤษคนหน่ึงท่ีเลาถึง

ประสบการณของเธอวา 

 “เมื่อแมของฉันบอกวา ไดตัดสินใจท้ิงพอ และยายออกไปอยู ท่ี

แฟลตอีกหลังหน่ึง ฉันรูสึกสะเทือนใจมาก เกือบจะหมดหวังในชีวิต แตไมได

พูดอะไรกับแม ถาเปนเมื่อกอนน้ี ฉันคงหนีหรือไมก็เก็บตัวอยูในหอง ฟง

ดนตรี แตเด๋ียวนี้ ดิฉันตัดสินใจเอาพระวรสารมาเปนแนวทางเจริญชีวิต ดิฉัน

รูสึกเหมือนถูกดึงดูดดวยพลังบางอยางและคงอยูที่น่ันตอไปในความทุกขนั้น 

และพรอมท่ีจะตอบคําวา “ขอใหเปนไปตามพระประสงคของพระองคเถิด” 

ใหกับกางเขนน้ัน โดยมั่นใจวาพระองคจะรับภาระจัดการเรื่องนี้เอง ขาพเจา

ถือวาเห็นวาน่ันเปนโอกาสเพื่อใหฉันเชื่อในความรักของพระองคท่ีอยูเหนือ

สิ่งที่ปรากฏภายนอก  

หลังจากน้ัน ฉันไดพยายามท่ีจะฟงแมระบายความทุกขในใจ

เก่ียวกับตัวพอ ฟงทานดวยความรัก โดยไมแสดงความคิดเห็น ในเวลา

เดียวกันก็หาวิธีท่ีจะอยูใกลชิดกับพอดวย 

 ไมก่ีเดือนตอมา ท้ังพอและแมเ ร่ิมหันหนาเขาหากัน ดิฉันรูสึก

ประทับใจกับคําพูดของแมท่ีวา “ลูกจําไดไหม เมื่อแมบอกลูกวาจะเลิกกับ

พอ? ปฏิกริยาของลูกทําใหแมคิดวา แมกําลังตัดสินใจผิดพลาด” 

 ดิฉันมิไดกลาวอะไร เพียงแตบอกพระเยซูในความเงียบวา “ขอให

เปนไปตามพระประสงคของพระองคเถิด” โดยมั่นใจวาพระองคจะรับภาระ

ในการจัดทุกสิ่งทุกอยางใหเขาที่ดังเดิม 
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คุณพอฟรังโก โบรเวลลี กลาววา “เปนสิ่งที่ซาบซึ้งใจที่เห็นวาพระเยซูเจาทรง

อดทนบรรดาสาวกได ทั้งๆที่พวกเขาเปนคนออนแอเหลือเกิน พระองคทรง

รับพวกเขามาอยูกับพระองค  ทรงฉลองปสกาท่ีไดรอคอยและตระเตรียมมา

เปนเวลานาน พระองคถึงกับมอบพันธกิจแหงการเปนประจักษพยานถึง

พระองคไปจนสุดปลายแผนดิน อีกทั้งมอบหนาท่ีเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค

ใหดวย ขาพเจาจึงสรุปวา จะขอมอบชีวิตของขาพเจาท้ังหมดใหกับคนคนนี้ 

ขาพเจาพรอมที่จะผูกมัดตนเองไวกับพระองคไปจนตลอดชีวิตดวยความเต็ม

ใจและเชื่อมั่น เพราะรูวาพระองคทรงยอมรับและรักขาพเจา”  

 นักบุญเทเรซาแหงพระกุมารเยซูไดบันทึกไววา “เด๋ียวน้ี ดิฉันไม

ปรารถนาสิ่งใดๆ ไมวาความทุกขหรือความตาย ถึงแมขาพเจารักท้ังสอง

อยาง  แตตอนนี้ความรักเทานั้นที่ดึงดูดดิฉัน ดิฉันสามารถพูดเหมือนกับ

นักบุญยวงแหงไมกางเขนไดวา :ต้ังแตขาพเจามีประสบการณของความรัก

ขาพเจาเห็นวาความรักชางมีอานุภาพจนกระท่ังสามารถเอาประโยชนได

จากทุกสิ่ง ไมวาจากความดีหรือไมดีท่ีอยูในตัวขาพเจา และเปลี่ยนจิตใจ

ของดิฉันใหกลับเปนความรัก” 

Communicatio( พระวาจาทําใหโลกมีความมั่นคง) 

  
 

 

 

 

 

 

 

ของพระเจาและพระองคไดกลับคืนชีพ ....อันที่จริง จิตบําบัดชวยรักษา

บาดแผลในอดีตไดและบางครั้งก็เปนประโยชน  แตการเริ่มตนจากความ

ยินดีของพระเจาเพื่อขจัดอุปสรรคกีดขวาง...... เอาชนะความขัดแยงและ

ความไมพอใจในชีวิตประจําวัน และ สรางสันติกับตัวเราเอง กับผูอ่ืนและกับ

พระเปนเจายอมเปนวิธีท่ีดีกวา”  

Meditatio  ( พระวาจามาถึงฉันวันน้ี ) 

 * ทุกวันน้ีพระเยซูเจายังคงตรัสกับเราดวยถอยคําเหลาน้ีอยูเสมอ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อเรารูสึกโดดเด่ียว และไรความสามารถเมื่ออยู

ทามกลางพายุที่พัดกระหนํ่าเขามาในชีวิต เชน โรคภัยไขเจ็บ สภาพ

ครอบครัวท่ียํ่าแย ความรุนแรง ความอยุติธรรมและอ่ืนๆ ซึ่งคืบคลานเขามา

ในจิตใจของเราและทําใหเกิดความสงสัย บางคร้ังถึงกับตอตาน “ทําไมพระ

เปนเจามองไมเห็น ทําไมพระองคไมฟงฉัน ทําไมไมเสด็จมาหา ทําไมไม

จัดการ พระเจาองคความรักที่ขาพเจาเชื่ออยูที่ไหนเลา? พระองคทรงเปนผี

และภาพลวงตากระมัง” เรามองไมเห็นพระเจาแตพระองคทรงประทับอยู

เสมอ พระองคยังคงตรัสพระวาจาเดียวกันกับท่ีตรัสแกบรรดาสาวกท่ีเต็มไป

ดวยความกลัวและขาดความเชื่ออยูเสมอวา “จงกลาหาญเถิด เปนเราเอง

อยากลัวเลย” ในสมัยกอน พระองคเสด็จลงจากภูเขาเพื่อประทับใกลบรรดา

สานุศิษยในยามท่ีพวกเขาประสบความยากลําบากฉันใด ในปจจุบันพระ

เยซเูจาผูทรงกลับคืนชีพยังคงเขามาในชีวิตของเรา เดินเคียงขางเราและเปน

เพื่อนกับเราฉันน้ัน พระองคไมปลอยใหเราเผชิญกับการทดลองตามลําพัง 

พระองคประทับอยูท่ีน่ันและรวมทุกขพรอมกับเรา พระองคทรงทําใหเรามี

จิตใจกลาหาญและไมปลอยใหเราจมลง 
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นกตัวหนึ่งถามนกกระจอกวา 

“อยากรูจังวา ทําไมมนุษยจึงมีชีวิตที่วุนวายนัก”  

นกกระจอกจึงตอบวา “เพื่อนเอย อาจเปนเพราะวา พวกเขาไมมีบิดา

ในสวรรคที่เอาใจใสพวกเขาเหมือนที่เรามี” 



* ความเชื่อทําใหอุปนิสัยเยือกเย็น ระงับความวิตกกังวลและทําให

ชีวิตสดใสมากข้ึน ความเชื่อทําใหฉันเปนคนสงบ ดูเหมือนมีความสามารถ

แกไขปญหาทุกอยางได องคพระผูชวยใหรอดทรงประทับอยูที่นี่ บอยครั้ง ดู

เหมือนวาฉันตองเผชิญชีวิตตามลําพัง  เหมือนเปนลูกกําพรา ปราศจากบิดา

ฉันก็ไมตางกับเปโตร ท่ีมีความวิตกกังวลกับคลื่นลมแรงท่ีจะทําใหฉันจม

หายไปในทะเล แทนท่ีจะคิดถึงการประทับอยูของพระเยซูท่ีจับมือดึงฉันข้ึน

จากน้ํา ยอแซฟ อัลลามาโน กลาววา”ความเชื่อตองรวมมือ มีความ

พอประมาณและซึมซับเขาไปในความคิด อารมณ คําพูดและในกิจการของ

เราท้ังหมด ....... ความเชื่อตองเปนลมหายใจของเรา”(B.Giuseppe 

Allamano,I,124) 

 * ความเชื่อ สรางความเปนหน่ึง ในพระเจาเทาน้ันท่ีมีความมั่นคง 

เปโตรตองเปนผูท่ีชวยคํ้าจุนพี่นอง (เทียบเคียง ลก.22,32)  สมัยหน่ึง เด็ก

ในรร.ประถม รองเพลง”เราจะตองหนีความโดดเด่ียว จะมีความยินดีเมื่ออยู

กับเพื่อน”  เมื่อสาวกอยูกับพระเยซู พวกเขามีความยินดีอยางเต็มเปยม 
      

Oratio (พระวาจาบันดาลใหฉันสนทนากับพระองค) 

ขอโทษ  กอนหนาน้ีอัครสาวกไดเปนพยานถึงการทวีปง เด๋ียวน้ี เขาเห็นพระ

เยซูเจาเดินบนผิวนํ้า พวกเขาไดแบงปนชีวิตประจําวันกับพระองค อยางไรก็

ตาม ความเชื่อของเขายังถูกผจญอยูเสมอ “ขาแตพระยาเวห พระองคทรง

พระกรุณาตอแผนดินของพระองค ทรงอภัยความผิดแหงประชากรของ

พระองค”   (บทสดุดี85,2-3) เปโตรก็ถูกผจญลอลวงเชนเดียวกัน ถึงแมทาน

จะเปนหัวหนาของบรรดาอัครสาวกก็ตา  

4 

“พระองคเปนพระบุตรของพระเจาอยางแทจริง” 

 

ขอบพระคุณ  บทสดุดี 107,1-3 : 

“จงขอบพระคุณพระยาเวห เพราะพระองคพระทัยดี ความรักมั่นคง

ของพระองคดํารงอยูเปนนิตย  ผูที่พระยาเวหทรงไถกูจงกลาวเชนนี้ ผูที่

พระองคทรงชวยใหรอดพนจากเงื้อมมือของศัตรูและทรงรวบรวมจาก

แผนดินตางๆ”  

ขอพระพรของพระจิตเจา  “ พระจิตของพระเจาจะอยูบนทานนั้น

คือ พระจิตแหงปญญาและความเขาใจ พระจิตแหงการวินิจฉัยและ

อานุภาพ พระจิตแหงความรูและความยําเกรงพระเจา”  (อสย.11,1-2) 

เชิญเสด็จมา เติมใหเต็ม จุดใหสวาง! 

 
 

Contemplatio (พระวาจาสําเร็จไป) 

 “จงละความกระวนกระวายท้ังมวลของทานไวกับพระองค เพราะ

พระองคทรงหวงใยทาน”   (1 ปต 5,7)  “บางคนเรรอนอยูในถ่ินทุรกันดาร

และในท่ีเปลี่ยว ไมพบทางไปยังเมืองท่ีมีคนอาศัย เขาหิวโหยและกระหาย

นํ้า ชีวิตของเขากําลังออนแรงลง เมื่อตองลําบาก เขารองหาพระยาหเวห 

พระองคก็ทรงชวยเขาใหรอดพนจากความคับแคน   เขาท้ังหลายจง

ขอบพระคุณพระยาเวหเพราะความรักมั่นคงของพระองค เพราะพระราชกิจ

นาพิศวงที่ทรงกระทําเพื่อมวลมนุษย พระองคทรงสงพระวาจามารักษาเขา  

พระองคทรงชวยชีวิตของเขาใหพนจากเหวลึก “  (บทสดุดี 107) 
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