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   Lectio (พระเจาตรัสอะไร)                                                           เมษายน  2006 

 

เร่ืองของการกลับคืนชีพ 

 

 

 

 

 

* เห็นดาวไดในความมืด 

 เชนท่ีเบธเลเฮม “พระเจามิทรงพอพระทัยที่จะแสดงความโปรดปราณเปน

พิเศษแกผูตํ่าตอยที่สุดทางพระคัมภีรเทาน้ัน เมื่อพระองคเสด็จมารับเอาธรรมชาติ

มนุษยผูรูตาย ทรงปรารถนาเปนผูตํ่าตอยที่สุด ทรงเลือกที่สุดทายท่ีไมมีใครจะอยู

ตํ่ากวาพระองคอีก” (บุญราศีชาลส เดอ ฟูโกล ) 

 น.เคลเมนตอธิบายพระวรสารเรื่องเมล็ดพืชเปอยเนาในบริบทของการ

กลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจา ทานอธิบายวา “หากเราสังเกตดูการ

กลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจาเราจะพบวาเหตุการณนี้เปนไปตามกฎ

ธรรมชาติ กลางวันกับกลางคืนทําใหเราเห็นการกลับคืนชีพ กลางคืนหลับ 

กลางวันต่ืน เมื่อตะวันลับขอบฟา กลางคืนก็คืบคลานเขามา เราลองเอาธรรมชาติ

เปนอุทาหรณสอนใจ เมล็ดพืชคืออะไรและใหผลไดอยางไร? ผูหวานออกไปหวาน

เมล็ด  เมล็ดที่ตกลงบนพื้นดินเปนเมล็ดแหง ไมมีอะไรปกปด มันเนาเปอย พระ

เจาผูย่ิงใหญทรงดูแลและทําใหมันงอกขึ้น เมล็ดทวีจํานวนขึ้นจากเมล็ดเดียวเปน

หลายเมล็ด และบังเกิดผลมากมาย” (S.Clemente, Lettera ai Corinzi) 
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“ถาเมลด็ขาวไมไดตกไปในดินและตายไป มันก็จะเปนเพียง

เมล็ดเดียวเทาน้ัน แตถามันตายมันก็จะบังเกิดผลมากมาย”  

(ยน.12,24) 

 



* ผลของความตายคือการกลับคืนชีพ 

 คุมคาที่ตาย !   “พระวาจาทรงรับเอาธรรมชาติมนุษย ในการรับเอากาย  

พระองคมไิดถือวาศักด์ิศรีเสมอพระเจาน้ันเปนสมบัติท่ีจะตองหวงแหน”(เทียบ 

ฟป.2.6) พระองคทรงซอนความเปนพระเจาไวเบ้ืองหลัง  

มานไดตกลงมาบดบังสิ่งที่มีอยูแลว  มานคือสิ่งที่ยังมาไมถึง  นี่คือความ

เชื่อซึ่งเชื่อในพระพรของพระเจา 

 พระเจาทรงรับสภาพความเปนมนุษยโดยการรับเอากาย อุปมาเหมือน

การสมรสที่ทําใหเกิดเอกภาพที่สมบูรณ  “ทานอยูในเราและเราอยูในทาน” (ยน.

14.20)  พระวาจาทรงรับเอากาย และกาย(ซึ่งไดแกมนุษยชาติ)ก็ไดกลับเปนพระ

วาจา  นี่คือการกลับคืนชีพ 

 กางเขนเรียกรองการกลับคืนชีพ “ถาพระคริสตเจามิไดทรงกลับคืนพระ

ชนมชีพ...” (1คร.14.15) กางเขนพูดถึงความใหมของพระพักตรของพระเจาที่พระ

เยซูทรงนํามาเผยใหทราบ  ตัวไมกางเขนมิไดพูดถึงองคพระเจา แตพูดถึงความชั่ว

ชาของมนุษย ตอจากน้ันก็พูดถึงความรักของพระเยซู  แตในสวนลึกกางเขน

เรียกรองคําตอบจากพระบิดาเจา  คําตอบนั้นคือการกลับคืนพระชนมชีพ 

  กางเขนโบราณมักถูกประดับดวยเพชรพลอย เปนกางเขนไมเปลาๆที่ไมมี

องคพระเยซูเจาแขวนอยู แตมีเพชรพลอยฝงไว กางเขนโบราณพูดถึงพระคริสตเจา

ผูสิ้นพระชนม กางเขนที่ถูกประดับดวยเพชรพลอยหมายความวาพระองคทรงกลับ

เปนขึ้นมาแลว หัวใจของพระวรสารคือเร่ืองที่เกิดขึ้น“ตามที่มีกลาวไวในพระ

คัมภีร”  (ลก.24.44-45)  

นักบุญอันดรูวแหงครีตไดกลาวถึงการเทิดทูนมหากางเขนไววา “เรากําลัง 

ฉลองไมกางเขนศักด์ิสิทธิ์ เราจึงถูกยกขึ้นและไดรับเกียรติพรอมกับพระเยซูผูถูก 
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ตรึงกางเขน  ไมกางเขนประเสริฐกวาทรัพยสินใดๆ ทั้งสิ้น ความรอดของเราอยูใน

กางเขนซึ่งเปนเครื่องมือและหนทางกลับสูสภาพเดิมของเรา  ถาไมมีไมกางเขนก็ 

คงไมมีพระเยซูถูกตอกตรึงอยู ถาไมมีไมกางเขนชีวิตคงไมถูกตอกติดไว ถาไมมีไม

กางเขนความตายคงจะไมพายแพ  ใตบาดาลคงจะไมวางเปลา  ไมกางเขนเปนสิ่ง

ประเสริฐเพราะเปนทั้งเครื่องทรมานและมงกุฎแหงชัยชนะของพระเจาในเวลา

เดียวกัน ไมกางเขนไดกลับเปนความรอดของทั้งจักรวาล ไมกางเขนเปนสิริมงคล

ของพระเยซูเจา” ความรุงโรจนของความจริงคือการกลับคืนชีพ 

* เมล็ดพืชหมายถึงพระวาจา 

 “เมื่อประกาศกอิสยาหประกาศวาเมล็ดพืชไดแกพระวาจา    (อสย.55.10. 

11) คําพูดนี้ยังไมชัดเจนนักอีกทั้งมีความขัดแยงกับสิ่งที่เราคาดหวัง ขอความ

ตอนนี้เลาความทุกขยากของประชาชนชาวอิสราเอล ซึ่งการเตือนประชาชนใหฟง

เสียงพระเจาถูกคุกคามและพระวาจาของพระองคมิไดเกิดผลแตอยางใด ในขณะ

ที่พระเจาทรงปรากฏมาบนเวทีแหงประวัติศาสตรมิใชในฐานะผูชนะ เพราะทุกสิ่ง

ทุกอยางที่ปรากฏในรูปของเครื่องหมาย เชน การขามทะเลแดง การริเริ่มยุคของ

กษัตริย การกลับจากแดนเนรเทศสูบานเกิดเมืองนอนผานพนไปหมดแลว เมล็ด

พืชที่พระเจาทรงหวานไวในโลกดูเหมือนไมเกิดผล ดวยเหตุน้ีคําพูดของประกาศก

จึงดูเหมือนถูกปกคลุมดวยความมืดมน เปนกําลังใจใหกับทุกคนที่ยังเชื่อในพลัง

ของพระเจาตอไป พวกเขามั่นใจวาโลกมิใชหินซึ่งเมล็ดพืชไมสามารถงอกขึ้นได 

แผนดินมิใชผิวพื้นซึ่งเมื่อเมล็ดพืชตกลงไปบนนั้นนกก็มาจิกไปกินทันที (มก 

4:11,1-9) สําหรับเราคริสตชน ประโยคที่วา เมล็ดพืชไดแกพระวาจา เปนคํา

สัญญาของพระคริสตเจา พระวาจาของพระเจาไดแทรกลงไปในดินอยางแทจริง 
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และไดกลับกลายเปนอาหารเลี้ยงเราทุกคน  เมล็ดท่ีใหผลตลอดกาล คําตอบท่ี

อุดมสมบูรณซึ่งพระวาจาของพระเจาหย่ังรากลงในแผนดินโลกอยางมีชีวิตชีวา”

(พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16) 

Meditatio   (พระวาจามาถึงฉันวันนี้) 

 * ไมมีอุปสรรคใดที่จะเอาชนะไมได  “ผูอาวุโสสามารถพูดไดวา ขาพเจา

สามารถทําสิ่งนั้นสิ่งน้ีไดสําเร็จในชีวิต..... สิ่งที่ขาพเจาไดประสบและรักในชีวิตคือ

สิ่งที่ขาพเจาไดสูทนและอดทนดวยความกลาหาญอยางมีศักด์ิศรี ทั้งหมดนี้ ไมมี

สิ่งใดและไมมีใครสามารถแยงชิงไปจากขาพเจาได  ปราชญจีนชื่อเลาซือเคย

กลาววา การทําหนาท่ีเสร็จสมบูรณหมายถึงเปนอมตะ”   (Victor Frankl)   

 * ปญหาหรือ?  ทุกสิ่งลวนเปนสิ่งดีและเปยมดวยพระหรรษทาน “นาหดหู

ใจจริงๆ มนุษยชาติหมดหวังแลวหรือ? มีคนที่มีจิตใจสูงหลายคนแสดงน้ําใจเด็ด

เด่ียวและชัดเจนในการใชสงครามนี้เปนจุดเริ่มตนของยุคใหมเพื่อการฟนฟูและจัด

ระเบียบของโลกเสียใหม” (เทียบ พระสันตะปาปา ปโอ ที่ 12 โอวาท  โอกาสคริสต

สมภพ 1949) 

 * วิสัยทัศนเชิงบวก  คือ พระพักตรของพระเยซูผูกลับคืนพระชนมชีพ  เปน

พระพักตรของผูที่ผานจากความตาย   

คริสตชนคนหนึ่ง ขณะท่ีเดินทางขามทะเลทรายมารซาบิตไดพูดกับผู

เผยแพรศาสนาแกเขาดวยใบหนาท่ีย้ิมแยมแจมใสวา“ขาพเจาไดใชเวลานานเพื่อ 

ใหพระเจาเขาครองใจขาพเจา แตขาพเจาขอบอกทานวา สิ่งท่ีพระวรสารไดใหแก

ขาพเจาถึงแมเปนสิ่งใหม เชน  ความรักฉันพี่นอง ความซื่อสัตยสุจริต  บางที

ขาพเจาอาจจะคิดเองก็ได  ...แตมีสิ่งหน่ึงขาพเจานึกไมถึง คือ การท่ีพระเยซูเจา

ไดกลับคืนพระชนมชีพ    มีแตพระวาจาเทานั้นท่ีเปดเผยสิ่งนี้ใหขาพเจาทราบ” !   
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Oratio  (พระวาจาบันดาลใหฉันสนทนากับพระองค) 

ขอโทษ     

 นักบุญเคลเมนตไดกลาววา  “เนื่องดวยทุกสิ่งทุกอยางถูกเปดเผยตอ

สายตาและหูของเขา เราจึงละทิ้งความคิดโปรงใสและหลีกเลี่ยงหนทางแหงความ

ชั่ว”เพื่อวาในวันพิพากษาเราจะไดเหมาะสมท่ีจะรับพระเมตตาขอพระองค 

ขอบพระคุณ     

 นักบุญเคลเมนตกลาวตอไปวา “ดังนั้น ขอใหเราเขาใกลพระองคดวยชีวิต

ที่ศักด์ิสิทธิ์ และภาวนาออนวอนพระองคดวยใจบริสุทธิ์ปราศจามมลทิน  ใหเรา

รักพระบิดาของเราผูทรงมีพระทัยดีและเมตตากรุณาซึ่งทําใหเราเปน

สมบัติของพระองค” 

ขอพรพระจิต  

 “ในองคพระคริสตเจานี้ ทานทั้งหลายก็เชนเดียวกัน ไดฟงพระวาจาแหง

ความจริง  คือขาวดีอันนําความรอดพนมาให ทานไดเชื่อแลว จึงไดรับพระจิตเจา 

ซึ่งพระเจาทรงสัญญาจะประทานใหน้ัน เปนตราประทับ”(อฟ1:13) 
 

Contemplatio   (พระวาจาสําเร็จไป)   

 พระศาสนจักรเปน หมูคณะซึ่งฟงและประกาศพระวาจา  เพื่อสามารถรับ

พระเจาองคแหงความครบครันขาพเจาตองทําตนใหวางเปลา ดังเชน พระเยซูที่

ยอมตายและไดกลับเปนขึ้นมา   ความวางเปลาเทานั้นที่สามารถบรรจุทุกอยาง

และทําใหเปนหนึ่งเดียวกันได ดังนี้การทรมานของพระผูไถจึงเปนชีวิตและความ

รอดของมนุษย  พระองคตายเพื่อเรา เพราะเชื่อในพระองคเราจึงเจริญชีวิตเพื่อ

พระองค  แกนแทของพระวาจา คือ การกลับคืนพระชนมชีพและผูทรงกลับคืนชีพ 
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นั้นเจริญชีวิตในขาพเจา  

Communicatio  (พระวาจาทําใหเราทุกคนกลับคืนชีวิตใหม) 

เราจําเปนตองเกี่ยวของกับสรรพสิ่งบนแผนดินน้ี แลวเราจะไดรับความ

รอดไดอยางไร? 

 บิดาตอบวา ยังมีสตรีผูหนึ่งพรอมกับลูกชายของนาง ไดเก็บลูกนัทใสไวใน

โถ ลูกชายพูดกับแมวา  “แมครับ ขอลูกนัทใหผมบาง”  แมตอบวา “หยิบเอาเองซิ

ลูก” เมื่อเด็กเอามือลวงลงไปหยิบลูกนัทจากโถ เขาก็มิอาจดึงมือออกมาได  จึงรอง

เรียกแม “แมครับผมเอามือออกมาไมได” แมตอบวา “ลูกเอย ปลอยลูกนัทที่กําอยู

ซีลูก แลวลูกก็จะเอามือออกมาได” 

เรื่องทํานองนี้ก็เกิดกับเราไดเชนกัน  หากเราไมยอมละจากสรรพสิ่งของ

โลกนี้ เราจะไมสามารถเอาตัวรอดได (จากงานเขียนของบรรดาปตาจารย)  
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“ขาพเจารูสึกขอบคุณพระญาณเอ้ืออาทรมากขึ้นทุกวันเพราะความพิการของขาพเจา ไมใชเพราะ

ขาพเจาตองการประหยัดรองเทาหรือตองการใหมคีนคอยดูแลเอาใจใส แตเพราะในสภาพเชนน้ี

ขาพเจาสามารถมองเห็นอีกดานหน่ึงของชวีิตซึ่งในยามสบายดขีาพเจาไมสามารถเขาใจได  เชน  

การท่ีตองขอความชวยเหลือ  การเปนผูรับใชท่ีไรประโยชน  การมอบความไววางใจไวในพระหัตถ

ของพระเจาซึง่ถาขาพเจาสบายดคีงจะไมไดคิดถงึดวยซ้ํา ทุกอยางจึงเปนพระพร ขาพเจาสามารถ

พูดออกมาจากใจจริงวา  เปนบุญของขาพเจาท่ีเปนคนพิการเชนน้ี  แตไมไดหมายความวาขาพเจา

ไมเคยบนในใจในบางคร้ัง.....แตแงบวกของชวีิตเชนน้ีกม็ ี  เชน มีเวลาเพ่ือ “เสียเวลา” ในวัดอยาง

มากมาย  ( Fratel Guy ,Tsuriga - Giappone) 

“ในวันท่ี 27 ต.ค. 2004  ขาพเจาไดรับผลการตรวจสุขภาพจากแพทย ส่ิงท่ีแพทยเขียนไวใน

รายงานฉบับน้ันทําใหขาพเจาตกใจกลัวมาก ทําใหคิดอะไรไมออก ความกลัวน้ีคอืพระองคเอง   

องคความรักอันไมมีขอบเขตท่ีปรากฏอยูบนพระพักตรของพระผูถกูตรึงกางเขน  อาจจะเปน

คําพูดของคนเสียสติ แตขาพเจาอยากจะขอบคุณพระองค  ขาแตพระเยซูโปรดทวีความเชื่อของ

ขาพเจาเพ่ือสามารถตอบรับความรักอันลํ้าลึกท่ีมิอาจเขาใจได  ลูกวางใจในพระองค  โปรด

ประทานพลังแกขาพเจาเพ่ือจะไมทอแท เพราะน่ันคืออันตรายอยางยิ่ง  ขาพเจาเชื่อวา ถา

ขาพเจานอมรับและรักความเจ็บปวดน้ี  หากขาพเจาโอบกอดพระองค ทุกส่ิงจะกลับเปน

ประโยชนตอพระกายทิพย  เพ่ือนพ่ีนอง บุคคลอันเปนท่ีรักของขาพเจาและเยาวชนทุกคนท่ี

ขาพเจาไดสัมผัสในชีวิตของขาพเจา  ขาแตพระเยซเูจา ความเชือ่ของขาพเจาออนแอเหลือเกิน 

แตพระองคสามารถทําไดทุกอยาง”    (Gianfranco Polimero ,ตาย. 23 ต.ค.. 2005) 


