
 

Lectio (พระเจาตรัสอะไร)..............                                    กันยายน  2005 

 

“ใครรัก  ไมนอนหลับ” 

(Michele Angelo) 
 

 
 

 

• ประชากรใหมของพระเปนเจา 

เมื่อศาสนาคริสตแทรกซึมเขาในสังคมของคนตางศาสนา การปฎิวัติยอมเกิดขึ้นอยางไมมีทางเลี่ยง เพราะองคพระผูไถทรงประกาศวามนุษยชาติจะไมพินาศและเปน

ทาสของบาปอีกตอไป แตวิถีชีวิตในสังคมและธรรมประเพณจีะตองถูกเปลี่ยนแปลง มนุษยไดกลับกลายเปน“บุตรของพระเจา” และเปน “พลเมืองสวรรค” เพราะเหตุนี้

นักบุญเปาโลจึงไดรับการเบียดเบียน  ทั่วทั้งพระศาสนจักรก็ไดรับการเบียดเบียนในทุกยุคทุกสมัยจวบจนถึงปจจุบัน ทั้งๆที่กฎหมายใหมของพระเยซูเจาคือกฎแหงความ

รัก อารยธรรมและความเจริญกาวหนา  แตก็ทาทายใหมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและวัฒนธรรม ซึ่งมนุษยเการับไดยากมาก 

 ฟลิปป 1.27  เชิญชวนผูมีความเชื่อทั้งหลายใหเปลี่ยนจากวัฒนธรรมท่ีไมเอาพระเจามาเจริญชีวิตที่มีความสัมพันธกับทุกคนดวย 

ใจจริง  พระวาจากลาววา”ใหคนอธรรมละทิ้งทางของเขา และคนไม 

                                           1 

ชอบธรรมสละความคิดของเขา”  “เพราะฟาสวรรคสูงกวาแผนดินฉันใด วิถีของเราสูงกวาของเจา และความคิดของเราก็สูงกวาความคิดของเจาฉันนั้น” (อสย 55,7.9) ผู

ที่สอบถามพระวาจาจะมีทาทีถูกตองเสมอ หนาที่รับผิดชอบทางสังคมและการเมืองจะไดรับแสงสวางจากมิติเหนือธรรมชาติ คริสตชนเปนผูที่มีความต้ังใจจริงในสังคม 

พวกเขามแีสงสวางมีพลังและมีแรงบันดาลใจในการสรางโลกดวยหลักเกณฑของความยุติธรรมและความรักไมวาดานวิชาการ ศิลปะ การคา เศรษฐกิจ การเมืองและทุก

หนทุกแหงที่เก่ียวกับความดีของสวนรวมและความตองการของมนุษยชาติเรียกรอง                                             

•  พลเมืองของขาวดี 

“ทานท้ังหลายจงประพฤติตนใหคูควรกับ 

ขาวดีของพระคริสตเจา” (ฟป 1.27) 

  



“จงแสวงหาพระเจา เมื่อจะพบพระองคไดจงทูลพระองค ขณะพระองคทรงอยูใกล” (อสย. 55,6) ผูที่เจริญชีวิตตามแนวทางแหงพระวรสารมีงานทําอยูเสมอ ไมหยุดน่ิง

และพูดตรง  คนโบราณสอนไววา  การงานสามารถทําใหพยศชั่ว 3 ประการอันไดแก ความเบ่ือหนาย กิเลสและตัณหา ออกหางจากเราได ดังนั้น ”หากทํางานไดขอใหทํา

อยางดี แตถาหากทํางานอยางดีไมได อยางนอยขอใหทําก็แลวกัน”   (Orazio) อาเล็กซันโดร  มันโซนี่ กลาววา “ในโลกนี้เราเลือกไดสองอยาง คือ การงาน หรือ ความเบ่ือ

หนาย” 

 พระวาจาของพระเจาเปนแรงบันดาลใจ เปน“จุดเริ่มตน”และ “กฎเกณฑสูงสุด” “การคิดตามพระวรสาร” ทําใหมนุษยบรรลุความครบครัน  พระวรสารเปนกฎทอง

ของชีวิต แมชีวิตทางสังคมดวย ทําใหมนุษยเติบโตอยางเปนเอกภาพและกลมกลืน สิ่งตาง ๆ บนโลกนี้เปนของไมเที่ยงแมแตความตายและชีวิตก็ไมแนนอน (ฟป 1. 20...) 

 ความเชื่อและกิจการกลับเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน (เทียบยากอบ บทที่1และ 2) ทานท้ังหลายไดยินสําเนียงพระวจนะ แตไมเห็นรูปสัณฐาน มีแตพระสุรเสียงเทานั้น  

(ฉธบ. 4,12)ชีวิตของบรรดานักบุญและมรณสักขี แสดงใหเห็นวาทานเหลานั้นเปนพลเมืองดีที่สุด 

• อยูกับพระคริสตเจา  (ฟป 1.23) 

“การอยูกับพระคริสตเจา”  หมายถึง การเปนพลเมืองที่เจริญชีวิตในสังคมดวยจิตตารมณพระวรสาร  Teilhard de Chardin เกิดในปค.ศ. 1881 ที่ประเทศฝรั่งเศส   

สิ้นใจ ที่ นิวยอรค เมื่อวันที่ 10  เมษายน 1955  ซึ่งตรงกับวันปาสกา ทานเปนอาจารยสอนวิชาธรณีวิทยา และ ชีววิทยาที่เก่ียวกับชีวิตพืชและสัตวโบราณ ในมหาวิทยา

คาทอลิก ที่กรุง ปารีส ทานไดอุทิศชีวิตเพื่อการคนควา ในสาขาวิชาดังกลาวที่ จีน อินเดีย  พมา ชวา และ อัฟฟริกาใต   ทานพยายามพิสูจนใหเห็นวาขอมูลทางวิทยาศาสตร

สอดคลองกับความเชื่อคริสตชนไดอยางลงตัว ทานนําเอาการตีความโลกในเชิงปรัชญาและเทววิทยามาใชควบคูกับงานวิจัย  คุณพอ Teilhard มีความเห็นวา การ

วิวัฒนาการเริ่มตนจากสสารที่เปนจุดกําเนิดและพัฒนาขึ้นสูระดับที่ซับซอนกวา คือ “ปรากฎการณของมนุษย” อันไดแก ชีวิตและจิตสํานึก  

จุดเริ่มตน  (omega) ของทุกสิ่งทุกอยาง คือ องคพระคริสตเจา   พื้นฐานทางเทววิทยาไดแก การรับเอากายเปนมนุษย ชีวิตของพระคริสตเจาผูเปนคนกลาง  การทําใหมนุษย

มีสวนในพระธรรมชาติของพระเจา  การเปนหนึ่งเดียวกับสิ่งสรางทั้งมวล “ศูนยกลางของมนุษยชาติ และสรรพสิ่งคือ องคพระคริสตเจา ดังที่ นักบุญเปาโล  กลาววา –ทุกสิ่ง

ทุกอยางถูกสรางเพื่อพระองคและจะกลับสูพระองค เพราะมาจากพระองค ดังนั้น มนุษยและ องคพระคริสตเจาทรงเปนกุญแจของสรรพสิ่งทั้งหลาย” (cf L’Hymne de 

l’Univers) 

 

Meditatio  ( พระวาจามาถึงฉันวันน้ี ) 

 

      *  พลเมืองแหงพระวรสารเปนประชากรของพระเจา ท่ีมีความเชื่อ 

       *  คานที กลาววา  “สารของขาพเจาคือ ชีวิตของขาพเจา”  ชีวิตของ   ผูดีมีธรรมเปนกระจกเงาแหงความศักด์ิสิทธิ์ตามแนวทางแหงพระวรสาร 



  *  ศิลปะแหงความรักคืออะไร  คือ ศิลปะแหงการให ซึ่งเปนตราประทับ 

ของชีวิตหมูคณะ  เคียรา ลูบิค  กลาวปราศรัยแกบรรดาเยาวชน วา “ เรามีทรัพยสมบัติมากมายที่จะแบงบันกับผูอ่ืน เชน ความรัก มารยาทที่ดี  ความยินดี  นอกจากนี้ ยังม ี

เวลา  คําภาวนา  ความมั่งค่ังภายใน  และสิ่งของตาง ๆ ดวย  เชน กระเปา ปากกา หนังสือ เงิน..... บางทีเราอาจจะเก็บสะสมหลายสิ่งหลายอยางไว โดยคิดวา วันหนึ่งจะได

ใชมันเปนประโยชน ในขณะท่ีหลายคนที่อยูใกลชิดเรามีความตองการเรงดวนมากกวา  เปนการดีที่บางครั้งเรารูสึกขาดบางสิ่งบางอยางไปบาง เปนคนคอนขางจนดีกวา

คอนขางร่ํารวย”   

 

Oratio (พระวาจาบันดาลใหฉันสนทนากับพระองค) 

 

ขอโทษ  

จงฟงพระวจนะของพระเจา  “จงซอมพฤติการณและการกระทําของเจาเสีย 

เขาทําผิดตอเรา หรือ ทําผิดตอตัวพวกเขาเอง?” (ยรม .7)   ใหคนอธรรมละทิ้งทางของเขาและคนไมชอบธรรมสละความคิดของเขา ใหเขากลับยังพระเจา เพื่อพระองค

จะทรงกรุณาเขา และยังพระเจาของเรา เพราะพระองค จะทรงอภัยอยางลนเหลือ  (อสย.55.7) 

ขอบพระคุณ   1 พงศาวดาร  29(10....) 

 ขาแตพระยาเวห พระเจาแหงอิสราเอลบรรพบุรุษของขาพระองคทั้งหลาย สาธุการแดพระองคเปนนิตย  ขาแตพระเจาความย่ิงใหญ ฤทธานุภาพ พระสิริ ชัยชนะ 

และความโออาตระการเปนของพระองคและบรรดาสิ่งที่มีอยูในฟาสวรรคและในแผนดินโลกเปนของพระองค ขาแตพระเจา ราชอาณาจักรเปนของพระองคและพระองคทรง

เปนที่ยกยอง เปนจอมของสิ่งสารพัด   พระองคทรงครอบครองอยูเหนือทุกสิ่ง ฤทธานุภาพและมหิทธิฤทธิ์อยูในพระหัตถของพระองค  ที่จะทรงกระทําใหใหญย่ิง  และ

ประทานกําลังแกสิ่งทั้งปวง  บัดน้ี ขาพระองคท้ังหลายโมทนาพระคุณพระองค ผูเปนพระเจาของขาพระองค และสรรเสริญพระนามอันรุงโรจนของพระองค  แต

ขาพระองคเปนผูใด และชนชาติของขาพระองคเปนผูใดท่ีขาพระองคท้ังหลายจะสามารถจะถวายแดพระองคดวยความเต็มใจเชนนี้ เพราะวาสิ่งของทุกอยางมาจากพระองค  

ขาพระองคทั้งหลายไดถวายของที่เปนของพระองคแดพระองคเทานั้น 
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ขอพระพรของพระจิตเจา  (2 คร.1.21....) 



 ผูที่ทรงต้ังเราและทานทั้งหลายในพระคริสตเจา และทรงเจิมเรานั้นคือพระเจา  พระองคทรงประทับตราเราดวยตราของพระองค ประทานพระจิตเจาไวใน

ดวงใจของเราเปนเครื่องประกันดวย 
 

 

Contemplatio (พระวาจาสําเร็จไป) 

 ขาพเจาคิดวาการมีชีวิตอยูก็คือพระคริสตเจา  (ฟป 1.21)  พระวาจาไดชวยใหฟนฟูชีวิตใหม. 

 

Communicatio  (พระวาจาทําใหเปนประชากรของพระเจา) 

 ปญหาสังคม (งาน การผลิต ความเจริญกาวหนา  การแขงขัน การเมือง  กฎหมาย......) ทําใหประชาชนเกิดความกังวล ระส่ําระสาย  ในพระวรสารเทานั้นท่ีพบ

คําตอบท่ีแทจริง 

ฤาษี  เอลคารีโอ  ไดเลาประสบการณของทานใหเยาวชนกลุมหนึ่งท่ีมาเย่ียมชมอารามฟงวา  ขณะท่ีทานกําลังยายกอนหิน เพื่อซอมแซมอาราม  ใตหินใหญกอนหนึ่งทานพบ

รังกระรอก ในรังนั้นมลีูกกระรอกอยูสามตัว    มันจําศีลอยูตลอดฤดูหนาว  ทานฤาษี พยายามยายกระรอกเหลาน้ันดวยความยากลําบากและนําไปวางในที่ซึ่งแสงอาทิตย

สามารถสองถึง  ในเดือนมีนาคมอากาศยังหนาวอยู แตแสงอาทิตยก็ใหความอบอุน  หลังจากนั้นไมนาน  ลูกกระรอกตัวแรกก็ลืมตา ยืดตัวและคอย ๆ เคลื่อนตัวอยางชา ๆ   

ดวยพลังท่ีสะสมมาตลอดฤดูหนาว  ชั่วพริบตาเดียว มันก็ไตขึ้นไปถึงยอดไมที่อยูใกลๆ  ตัวที่สองใชเวลานานกวา แตในท่ีสุด พอรางกายของมันอบอุนขึ้นมาก็ปนกําแพง และ

หลบไปซอนอยูใตหลังคาบาน  แตเจาตัวท่ีสาม   ที่ไมยอมออกแรงต่ืน ไดตายไปเพราะความหนาว   “การปลอยตัวใหหลับไหล เปนสิ่งที่นาอันตรายมาก” 

 

เรามีตึกย่ิงทีย่ิงสูง แตศีลธรรมย่ิงทีย่ิงตํ่าลง 

เรามีถนนย่ิงทีย่ิงกวาง แตวิสัยทัศนย่ิงทีย่ิงแคบลง 

เราจายมากขึ้น แตมีของนอยลง 

เรามีบานใหญขึ้น  แตครอบครัวย่ิงทีย่ิงเล็กลง 

เรามีความรูมากวาแตกอน แตความเฉลียวลาดนอยลง 

เรามีความสะดวกสบายมากข้ึน  แตไมมีเวลาท่ีจะเสวยสุขกับมัน 

เรามีผูเชียวชาญเพิ่มขึ้น แตปญหาก็มากขึ้นดวย 



เรามียามากมายหลายชนิด แตสุขภาพกลับแยลง 

เราใหเวลากับ TV มากขึ้น แตใหเวลากับพระนอยลง 

เรามีทรัพยสินเพิ่มขึ้น แตคุณคาของทรัพยสินกลับลดลง 

เราพูดมาก แตรักนอย 

เรารูวิธีทํามาหากินเพื่อเอาชีวิตรอด  แตไมรูจักใชชีวิตอยางดี 

เราเพิ่มจํานวนปใหกับชีวิต แตไมรูจักเพิ่มชีวิตใหกับจํานวนป 

เราแสวงหาชีวิตในจักรวาล  แตทําลายชีวิตบนแผนดิน 

เรายึดครองพื้นที่ในจักรวาล  แตสูญเสียพื้นที่ในสวนลึกของจิตใจ 

เราเปนนายเหนืออะตอม  แตเปนทาสของอคติ 

เราร่ํารวยดวยผลประโยชน แตยากจนในสัมพันธภาพ 

เราอาจจะเปนคนสําคัญ แตมีไมมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

(จากคุณพอ Andrea Gasparino) 

 

 

    

                                                     

 

 


