
Lectio (พระเจาตรัสอะไร)                                                    พฤศจิกายน  2005 

 

 “ผูชอบธรรมยอมเปนสุข  

เขาชื่นชมยินดีในพระวาจาของพระเจา” 

(สดด1: 2) 
 

 
 

 

พระเจาคือองคความสุข  

 “ผูใดมีพระเจาเปนกรรมสิทธิ์ ผูนั้นเปนสวรรคของพระองค เนื่องจากพระบิดา พระบุตร พระจิตทรงรักกัน พระองคจึงมีความสุข เปนความสุขที่ไมมขีอบเขต อมตะ ไม

แปรเปลี่ยน  เราเกิดมาเพื่อรวมในความสุขของพระองค ความชื่นชมยินดีนี้ชวยยกจิตใจของเราขึ้นมาจากสภาพอันนาเวทนาท่ีเราจมอยู “พระเจาขา จิตใจของผูที่จองมอง

พระองคจะเปยมลนดวยความชื่นชมยินดี “ (สดด 35: 6) (อาง Bernadot) 

 “จงมาเปนศิษยของเรา เพราะเรามีใจสุภาพออนโยนและถอมตน”  (มธ 11:19 )  พระวาจาน้ีเปนคําเชื้อเชิญของพระเยซูผูมีใจสุภาพออนโยน  พระองคทรงประกาศ

“ขาวดีแกคนยากจน” ภาพลักษณของพระองคแสดงใหเห็นดวงหทัยของพระเจาที่เปยมดวยพระเมตตากรุณา   พระองคทรงยอมแบกความทุกขและบาปทั้งหมดของมวล

มนุษยไวบนบา ทั้ง ๆที่พระองคทรงเปนผูบริสุทธิ์ พระองคทรงเปลี่ยนความชั่วรายใหกลับกลายเปนความดี  ความตายของพระองคบนไมกางเขนเปนสุดยอดของความ

ออนโยน  พระเยซูทรงเปนเมล็ดขาวที่ยอมสละรูป  สละตนเอง  ทําตนวางเปลาและรับสภาพดุจทาส  ยอมถูกตรึงกางเขนและรับความตาย  ความรักสามารถเปลี่ยนกางเขน

ใหกลับกลายเปนความยินดีได 

ผูมีใจออนโยนยอมเปนสุข  

 ความยินดีเปนธรรมชาติของคริสตชน ถึงแมความยากลําบากและขีดจํากัดจะยังคงอยู แตเขาสามารถพบความหมายของมันได  บรรดานักบุญเปนแบบอยางของผูมี

ความสุขเพราะไดเจริญชีวิตตามแนวทางแหงพระวรสาร พวกเขาตางรบสูดวยกันท้ังน้ัน ดังเชน เอดิท สไตท เปนตัวอยางเธอยอมรับวา “ทิ้งการภาวนาไปพักหน่ึงอยางรูตัว

และจงใจ”   

“ผูมีใจออนโยน ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับแผนดิน

เปนมรดก  (มธ 5:5) 

  



พระเจาทรงยกยองโมเสส พระองคตรัสวา“โมเสสเปนคนออนโยนย่ิงกวาใครบนแผนดิน” (กดว12:3)  ในโอกาสชุมนุมเยาวชนที่เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน องค

สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิก ท่ี 16 ตรัสวา “พระเจาทรงประทานแบบอยางแกเรา บรรดาโหราจารยเปนชนกลุมแรกที่เดินนําหนามนุษยชาย – หญิงมากมายที่มุงแสวงหา

พระองคอยางไมลดละ....  พระเจาทรงเปดพระคัมภีรใหเราอานผานทางชีวิตของบรรดานักบุญที่เรารูจักและไมรูจัก พระองคทรงใชชีวิตของบรรดานักบุญเหลานี้สอนเราวา

ชีวิต 

คริสตชนควรจะเปนเชนไร ตองเจริญชีวิตอยางไรจึงถูกตอง บรรดานักบุญมไิดแสวงหาความสุขสวนตัว พวกเขาตองการเพียงมอบตนเองทั้งครบและยอมใหแสงสวางของ

พระคริสตเจามาถึงตนเทานั้น  พวกเขาชี้หนทางที่นําไปสูความสุขแทแกเรา การปฏิวัติชีวิตอันแทจริงมาจากบรรดานักบุญและจากพระเจาเทาน้ัน พวกเขาสามารถเปลี่ยน

โลกไดอยางสิ้นเชิง” (พระราชดํารัสของพระสันตะปาปาเบเนด๊ิกที่ 16  ณ เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน) 

“พระเยซูเจามิไดมาเพื่อยุติสงคราม แตทรงมาเพิ่มสันติแกโลก”  (Xavier Le’on-Dufour)  ผูมีใจออนโยนมิใชผูที่ขลาดกลัว หรือ ขี้อาย แตคือผูที่กลารับแบกภาระหนักของ

ชีวิตดวยความสงบและเยือกเย็น 

เพราะเขาจะเปนเจาของแผนดิน  

ประเทศปาเลสไตนคือสัญญลักษณของแผนดินแหงพระสัญญา  และอาณาจักรของพระเมสสิยาห “คนยากจนจะไดรับแผนดินเปนมรดก เขาจะอยูเปนสุขอยาง

มาก”(สดด 37:11)   

ดูเหมือนวาเขาเปนผูพายแพในสังคม แตในความเปนจริงเขามีสิ่งประเสริฐไวในครอบครอง สิ่งนี้จะคงอยูตลอดไป  ความออนโยนเปนดัชนีชี้วัดวุฒิภาวะของบุคคล 

หากเขามีความออนโยนก็แสดงวาเขามีวุฒิภาวะอยางเต็มเปยม 

นักบุญเลโอผูย่ิงใหญกลาววา “แผนดินและมรดกที่พระเจาทรงสัญญาจะมอบใหผูมีใจออนโยนและราบคาบไวเปนกรรมสิทธิ์ไดแกรางกายของพวกเขา ซึ่งจะไดรับ

การเปลี่ยนแปลงและมีความรุงโรจนนิรันดรในวันกลับคืนชีพ กายกับจิตจะไมขัดแยงกันอีกแตจะรวมเปนหนึ่งเดียวกันอยางสมบูรณ  กายจะยอมใหจิตเปนผูนําแตโดยดี”  

Meditatio (พระวาจามาถึงฉันวันนี้) 

*การพบปะกับผูที่มีใจออนโยนคือการพบปะกับความดีของพระเจา การทําตนใหเปนผูมีใจออนโยนควรจะเปนโครงการชีวิตของฉันดวย การพูดวา “แยกเขี้ยวใสกัน

......ความเพียรน้ันมีขอบเขตนะจะบอกให.....”ลวนเปนวิธีคิดตามประสามนุษย...พระเยซูเจาเองก็แสดงอารมณฉุนเฉียวใสคนขายของในเขตพระวิหาร  ความออนโยนชวย

ฉันใหถอมใจลงได 

 *เมื่อผูมีใจออนโยนตกอยูในความทุกข เขาอาจถูกผจญใหโกรธ ตอตาน หรือทอแทใจ  อันที่จริงกางเขนหรือความทุกขยากเปนตนกําเนิดแหงธารน้ําที่ใหชีวิต ทุกคน

สามารถตักตวงเอาได หากเปนเชนนี้แลว การทนทุกขก็หมายถึงการเปดใจรับกิจการแหงความรอดของพระเจา เปนคําพูดที่ดูเหมือนแยงกันในพระวรสาร กลาวคือตนธาร

แหงพลังของพระเจาพวยพุงออกมาจากความออนแอของมนุษย  ความทุกขทรมานเผยใหเห็นความย่ิงใหญของจิตใจมนุษย ถาฉันมีใจออนโยน ฉันจะไมแสดงอาการ



หงุดหงิดเมื่ออยูตอหนาความชั่ว ฉันจะไมยอมใหอารมณรุนแรงชักนําฉันไปทําสิ่งที่ไมดี ฉันรูจักบังคับและควบคุมอารมณของฉันได โดยเฉพาะอยางย่ิงความโกรธ และความ

โมโห ความออนโยนไมไดหมายถึงความออนแอ หรือความกลัว  ตรงขามเปนการเสริมพลังที่เขมแข็งแกจิตใจ สามารถสยบความโกรธเคืองและการแกแคนได  พรอมใหที่แก

ความสงบราบคาบและความเคารพตอผูอ่ืน  นักบุญฟรังซิส แหงอัสซีซี กลาววา  “ถาขาพเจามีความพากเพียร  และรูจักบังคับตนเองได  ....ขาพเจาก็บรรลุความยินดีสูงสุด

แลว” 

 *ความออนโยนจะปรากฏชัดในการปฏิบัติตอผูทุกขทรมาน  องคสมเด็จพระสันตะปาปา จอหน ปอล ที่ 2 ไดกลาวในวันผูปวยสากล ป 2005 วา  “ชีวิตเปนพระพรแม

ในสภาพความบกพรองฝายกาย เปนพระพรอันล้ําคาสําหรับพระศาสนจักรและโลก ไมมีใครมีสิทธิ์ทําลายชีวิตมนุษยเพราะความพิการและไมควรปลอยใหพวกเขาอยูตาม

ลําพัง  การดูแลเอาใจใสผูปวยเปนกิจการแหงความรักที่ย่ิงใหญ”   

 *ความไมรุนแรงคือความสุข “จงอวยพรผูที่เบียดเบียนทาน จงอวยพรเขา  อยาสาปแชง จงรวมยินดีกับผูท่ียินดี  จงรองไหกับผูท่ีรองไห    อยาตอบแทนความชั่วดวย

ความชัว่  จงพยายามทําดีตอมนุษยทุกคน  อยาใหความชั่วเอาชนะทาน แตจงชนะความชั่วดวยความดี” (โรม12:14-21)  

“พระองคโปรดใหดวงอาทิตยของพระองคขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว”(มธ5:45)  

Oratio (พระวาจาบันดาลใหฉันสนทนากับพระองค) 

ขอโทษ นักบุญเลโอผูย่ิงใหญกลาววา “พระองคผูทรงเปนความเมตตากรุณาทรงมีพระประสงคใหทานเปนผูชอบธรรม เพื่อแสดงพระฉายาลักษณของพระเจาท่ีสะทอน

เหมือนกระจกเงาในจิตใจของมนุษย”“พระเจาตรัสวาเรามีความพอใจในความตายของคนอธรรมหรือ แตเราพอใจใหเขากลับจากความชั่วของเขาและมีชีวิตอยู

ใชหรือ”(อสค18:23) 

ขอบพระคุณ  “ขาแตพระยาหเวห พระพรที่พระองคทรงสงวนไว สําหรับผูที่ยําเกรงพระองคนั้นใหญหลวง  พระองคทรงสะสมพระพรไวสําหรับผูท่ีลี้ภัยมาพึ่งพระองคใหเปน

ที่ประจักษแกตามนุษยทั้งมวล ทานท้ังหลายท่ีจงรักภักดีตอพระยาหเวห จงรักพระองคเถิด พระยาหเวหทรงปกปองผูซื่อสัตยตอพระองค” (สดด 31:19.23) 

ขอพรพระจิต “คําออนวอนของคนอนาถาทะลุฟา พระตรัสฟงด่ังประสงค พระจะโปรดยุติธรรมตามจํานง ดวยพระองคยึดมั่นพระสัญญา” (บสร 21:5) “และพระเจาจะนํา

เจาอยูเปนนิตย และใหเจาอิ่มดวยของดี และกระทําใหกระดูกของเจาแข็ง และเจาจะเปนเหมอืนสวนท่ีมีนํ้ารด” (อสย 58:11) 

Contemplatio (พระวาจาสําเร็จไป) 

 “พระองคผูเดียวทรงเปนหลักศิลาและทรงเปนความรอดพนของขาพเจาทรงเปนท่ีมั่นปองกันขาพเจา ขาพเจาไมหว่ันไหว” (สดด 62:2) เราปฏิเสธตนเองเพื่อใหพระเปนเจา

เขามาในเราอยางเต็มเปยม 

Communicatio (พระวาจาทําใหโลกชื่นชมยินดี) 

 นักบุญเทเรซา แหงพระกุมารเยซู บันทึกไววา  “ดิฉันมิไดภาวนาเพื่อ 



ซิสเตอรที่ทําใหดิฉันทุกขทรมานอยางมากมายเทาน้ัน แตพยายามทําความดีกับเขาใหมากที่สุดเทาที่สามารถทําได เมื่อดิฉันถูกผจญใหโตตอบเขาอยางรุนแรง  ดิฉันก็

พยายามย้ิมใหเขาอยางออนหวานที่สุด....วันหน่ึงในชวงเวลาพัก ซิสเตอรรูปนี้พูดกับดิฉันดวยความยินดีวา   ชวยบอกฉันไดไหมวามีอะไรดีในตัวฉันจนทําใหเธอตองย้ิมกับ

ดิฉันทุกครั้งที่เราพบกัน ออ สิ่งท่ีประทับใจดิฉันก็คือพระเยซูที่ประทับอยูในสวนลึกของจิตวิญญาณของเธอนั่นแหละ พระองคสามารถเปลี่ยนความขมขื่นใหกลับเปนความ

หวานได  ดิฉันจึงตอบเธอวา ดิฉันย้ิมก็เพราะดีใจที่ไดพบเธอ” (น.เทเรซาแหงพระกุมารเยซู) 

 ความรัก ไมวุนวาย ไมเรงรีบ  ไมทําใหขุนเคือง  ไมดูถูก  ความรัก 

รูจักบังคับตนเอง  มีความออนหวาน ออนโยน พากเพียร  

 ในพระวรสารเราจะพบศิลปะแหงความรักซึ่งแมเด็กเล็กๆ ก็สามารถ 

เขาใจได  ดังตัวอยางของ ฟรังซิสซึ่งมีอายุเพียง 3 ขวบ อยูที่นครคาราคัส ประเทศเวเนซูเอลา  ในบานของเขามีลูกเตาพิเศษ เขาต้ังชื่อมันวา “ลูกเตาแหงความรัก”  บนลูกเตา

ทุกดานจะมีประโยคเก่ียวกับความรักเขียนไว เชน  รักทุกคน ,รักซึ่งกันและกัน, รักเปนคนแรก ,เอาใจเขามาใสใจเรา, รักพระเยซูเจาในผูอ่ืน และรักศัตรู  ทุกเชาในครอบครัว

จะมีการโยนลูกเตากอนแยกยายกันไป  สมาชิกทุกคนจะนําประโยคที่เขียนอยูดานบนของลูกเตาไปปฏิบัติ  พอตกเย็นพวกเขาจะเลาประสบการณสูกันฟง วันหนึ่ง พอของฟ

รังซิสกลับจากท่ีทํางานพรอมกับอารมณไมสูดี เนื่องจากเกิดความขัดแยงกับผูรวมงานคนหนึ่งในสํานักงาน เขาเลาเรื่องใหภรรยาฟง  เธอก็เลยผสมโรงกับสามีพาลโกรธ

พนักงานคนน้ันไปดวย  เมื่อเห็นเชนนั้น หนูนอยฟรังซิสจึงเดินไปหยิบลูกเตาขึ้นมาพรอมกับพูดวา  “เราลองโยนลูกเตาแหงความรักดูซิ”  ทั้งสามพรอมใจกันโยนลูกเตา และ

ประโยคที่ปรากฏอยูดานบนอานไดวา  “จงรักศัตรู”   ทั้งพอและแมเขาใจดี 

 บุญราศรี เอจีดีโอ กลาววา   “พี่นองที่รัก  หนทางนําสูท่ีสูงคือ 

หนทางนําสูท่ีต่ํา อยาคิดยกระดับเลย แตคิดลดระดับดีกวา” (ความหมายก็คือการยกตัวเองข้ึน จะทําใหตนเองตกตํ่าลง) 

 

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 


