
LECTIO DIVINA                                                                            กุมภาพันธ  2011

LECTIO (พระวาจาของพระเจาตรัสอะไร)

พระเยซูเจาทรงเริ่มประกาศเทศนาวา 
“จงกลับใจเถิด เพราะอาณาจักรสวรรคอยูใกลแลว”

(มธ 4:17)

พระเยซูเจาเสด็จกลับแควนกาลิลี
12เม่ือพระเยซูเจาทรงทราบวายอหนถูกจองจำ จึงเสด็จไปยังแควนกาลิลี  13ทรงออกจาก

เมืองนาซาเร็ธ มาประทับอยูที่เมืองคาเปอรนาอุม บนฝงทะเลสาบ ในดินแดนเผาเศบูลุนและนัฟทา
ลี  14ทั้งนี้ เพื่อใหพระดำรัสที่ตรัสไวทางประกาศกอิสยาห เปนความจริงวา

15ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี

เสนทางไปสูทะเล ฟากโนนของแมน้ำจอรแดน
แควนกาลิลีแหงบรรดาประชาชาติ
16ประชาชนที่จมอยูในความมืด

ไดเห็นความสวางยิ่งใหญ
ผูที่อาศัยอยูในดินแดนและในเงาแหงความตาย
แสงไดสองขึ้นมาเหนือพวกเขาแลว
17นับแตนั้นมา พระเยซูเจาทรงเริ่มประกาศเทศนาวา “จงกลับใจเถิด เพราะ

อาณาจักรสวรรคอยูใกลแลว”
ทรงเรียกศิษยชุดแรกส่ีคน
18ขณะที่ทรงดำเนินไปตามชายฝงทะเลสาบกาลิลี พระองคทอดพระเนตรเห็นพี่นองสองคน

คือซีโมนที่เรียกวาเปโตรกับอันดรูวนองชายกำลังทอดแห เขาเปนชาวประมง  19พระองคตรัสสั่งวา 
“จงตามเรามาเถิด เราจะทำใหทานเปนชาวประมงหามนุษย”  20เปโตรกับอันดรูวก็ทิ้งแหไว แลว
ตามพระองคไปทันที

21เม่ือทรงดำเนินไปจากที่นั่น พระองคทอดพระเนตรเห็นพี่นองอีกสองคนคือ ยากอบบุตร
ของเศเบดีและยอหนนองชายกำลังซอมแหอยูในเรือกับเศเบดีผูบิดา  พระองคทรงเรียกเขา  
22ทันใดนั้น เขาก็ทิ้งเรือและบิดา แลวตามพระองคไป

พระเยซูเจาทรงประกาศขาวดี และทรงรักษาผูเจ็บปวย
23พระองคเสด็จไปทั่วแควนกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศขาวดีเรื่องพระ

อาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไขทุกชนิดของประชาชน (มธ 4:12-23)
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* “ประชาชนที่จมอยูในความมืด”
เกิดเหตุการณที่ทำใหแผนการสรางขององคพระผูเปนเจาไมเปนไปตามที่ทรงตั้งพระทัยไว 

เปนปญหาที่มนุษยแกไมได นั่นคือ ความชั่ว สิ่งนี้คืออะไร? มาจากไหน? จะปองกันไดอยางไร?
พระคัมภีรกลาวถึงงู ตัวการที่ทำใหมนุษยชาติตองสูญเสียสวรรค ณ  แผนดินภายในพริบตา 

ที่สำคัญกวานั้น คือทำใหมนุษยมิอาจอยูรวมกับพระเจาได
ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา กาอินก็ยังคงเปนกาอินตอไป บุคคลเชนเขามีความเหี้ยมโหดกับพี่

นองของตน อุดมการณชีวิตกลับเปนเรื่องรองเมื่อเทียบกับผลประโยชนเฉพาะหนาแมไมคงทน
ถาวร

พระวรสารโดยนักบุญมัตธิว (มธ 4:12-23)พูดถึง “เงาแหงความตาย”และ“ความมืด” ซึ่งเปน
ประสบการณชีวิตอันทุกขยากบนแผนดิน  เปนชีวิตที่แฝงไวดวยความเศรา แมกระทั่งนรกก็ยัง
แทรกเขามาในความคิด กลับเปนอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากรางวัลหลังความตาย 

ในสภาพเชนนี ้ แสงสวางจากพระวาจาสองขึ้นมาจากความมืดและเงาแหงความตาย มนุษย
มิไดถูกปลอยใหจมอยูในความสิ้นหวังอีกตอไป เหมือนมีสองคนสองเวลา คือมนุษยเกากับเวลาแหง
ความมืด อีกฝายหนึ่งมีมนุษยผูทรงกลับคืนพระชนมชีพกับเวลาแหงความรอดพน 

การพิพากษาลงโทษไมมีความนากลัวอีกตอไป ความหวังไดถูกประกาศออกมา วันนี้เปน
ของพระเจาและมนุษยใหม

* ไดเห็นความสวางย่ิงใหญ
“แสงสวางไดสองขึ้นมา” เปนคำสัญญาที่ถูกบันทึกไวในพันธสัญญาเดิม เม่ือพระเจาตรัสวา 

“ในอดีต พระองคทรงทำใหแผนดินเศบูลุนและแผนดินนัฟทาลีตกต่ำ แตในอนาคตจะทรงบันดาลให
หนทางจากทะเลเมดิเตอรเรเนียนถึงแมน้ำจอรแดน ซึ่งเปนดินแดนของชนตางชาติมีความ
รุงเรือง” (อสย 8:23) เปน “ขาวดี” ที่ถูกประกาศในพันธสัญญาใหม ใหความม่ันใจกับคนเหลานี้วา 
ถึงแมในอดีต พวกเขาตกอยูในความมืด แตพวกเขาก็เปน “บุตรขององคพระผูเปนเจา เปนบุตร
ในองคพระบุตร” “ทุกคนที่มีพระจิตของพระเจาเปนผูนำ ยอมเปนบุตรของพระเจา” (รม 8:14) 

“พระวาจาของพระเจาทรงเปดเผยธรรมชาติของการเปนบุตรและสัมพันธภาพของชีวิตของ
เรา โดยทางพระหรรษทานเราจึงถูกเรียกใหทำตนเปนเหมือนพระคริสตเจา พระบุตรของพระบิดา
เจา และไดรับการเปล่ียนแปลงในพระองค” (Verbum Domini 22) จุดเร่ิมตนของการประกาศเร่ือง
พระอาณาจักรก็คือขาวดี

“พระวาจานี้เปนหัวใจของบทเพลงซึ่งนักบุญเปาโลรองสรรเสริญความงามของชีวิตคริสตชน 
สรรเสริญความใหมและเสรีภาพ สรรเสริญผลของศีลลางบาปและความเชื่อในพระเยซูเจาซึ่งยึดเรา
ไวใหติดกับพระองคอยางแนนหนา และโดยทางพระองคในชีวิตแหงพระตรีเอกภาพ ดวยการกลับ
เปนบุคคลเดียวกับพระคริสตเจา เรารวมสวนในองคพระจิตเจาและผลของพระองคทุกประการ ผล
ประการแรกคือการเปนบุตรของพระเจา” (เคียรา ลูบิค)
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* “จงกลับใจเถิด”
อาณาจักรสวรรคอยูใกลแลว 
การเรียกเปโตร อันดรูว ยากอบและยอหน เปนเคร่ืองหมายสำหรับทุกคน เปนการเรียกให

หันหนาเขาหาพระเยซูเจา เพื่อฟงคำสั่งสอนของพระองค และกลับเปนเหมือนพระองค
“จงตามเรามาเถิด”..............”ทรงเรียกเขา”........”เสด็จไปทั่ว.....ทรงสั่งสอน.....ทรงประกาศ

ขาวดี” ลวนเปนคำที่หมายถึงการประกาศขาวดี เปนพระวาจาที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลง พระ
วาจาเทานั้นมีสิทธิ์ปลุกเราใหเกิดการปฏิวัติ พลังของพระวาจาไมมีขีดจำกัด ทำใหเกิด “การกลับใจ” 
ซึ่งโอริเจนอธิบายวาหมายถึง การอุทิศตนใหกับพระวาจา เปนการทำ lectio divina เปนการเรียก
ใหหันหนาเขาหาพระเยซูเจา เพื่อเลือกและเจริญชีวิตเชนพระองค

“เราขอเชิญพี่นองคริสตชนทุกคนใหพบปะกับพระคริสตเจาเปนการสวนตัวและพรอมกัน
เปนหมูคณะอีกครั้ง พระองคทรงเปนพระวาจาทรงชีวิตที่แลเห็นได ใหเปนผูประกาศขาวดีของ
พระองค เพื่อพระพรแหงชีวิตพระ ความสนิทสัมพันธเปนหนึ่งเดียวกันจะขยายวงกวางออกไปทั่ว
โลก การมีสวนรวมในชีวิตของพระเจา ผูทรงเปนพระตรีเอกภาพแหงความรัก เปนปติสุข เปน
พระพรและพันธกิจสำคัญของพระศาสนจักรที่ตองสื่อความยินดีอันเกิดจากการพบปะกับพระบุคคล
ของพระคริสตเจาผูทรงเปนพระวาจาของพระเจาที่ประทับอยูในหมูเรา ออกไปภายนอก” (Verbum 
Domini 2)

พระเยซูเจา ผูทรงเปนมนุษยใหม ทรงทำใหเกิดมนุษยชาติใหม
MEDITATIO (พระวาจาของพระเจาตรัสกับฉัน)
พระศาสนจักรนำตัวบทจาก มัต 4:12-23  มารำพึงในเทศกาลธรรมดา ชวงระหวางคริสตมา-

สกับปสกา แสวงสวางเจิดจาเผยใหขาพเจาเห็นศักดิ์ศรีของขาพเจา เห็นอิสรภาพ และการที่
พระเจาทรงโปรดใหมีธรรมชาติของพระองค

พระวรสารหลอหลอมขาพเจาใหมีวิสัยทัศนถูกตองเก่ียวกับโลกและชีวิต
ในการกลับใจ ขาพเจากลับเปนพระวาจาและมีความสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตไดอยาง

แทจริง “พระวาจานี้บอกเราใหทราบถึงสิ่งที่ตองทำในชีวิตการเปนคริสตชนของเรา ในชีวิตนี้ พระ
จิตของพระเยซูเจาทรงประทานพลังชีวิต ความระแวดระวังที่นักบุญเปาโลสรุปไวดวยคำวา “ความ
ตึงเครียดระหวางเนื้อหนังกับจิต” ซึ่งเนื้อหนังหมายถึงมนุษยทั้งครบ(ทั้งกายและวิญญาณ) อัน
หมายถึงองคประกอบอันเปราะบาง ความเห็นแกตัวที่ตอสูกับกฏแหงความรักตลอดเวลา เปนความ
รักที่พระเจาทรงประทานแกจิตใจของเรา อันที่จริง ผูที่มีพระจิตเจาทรงนำ ตองเผชิญกับการสูรบ
ทางความเชื่อทุกวัน เพื่อสามารถเอาชนะความโนมเอียงในทางชั่วทุกประการ และสามารถเจริญ
ชีวิตตามความเชื่อที่ไดสัญญาไวในเวลารับศีลลางบาป” (เคียรา ลูบิค)

ORATIO (พระวาจาของพระเจาทำใหขาพเจาภาวนา)
ขอโทษQ Verbum Domini 26 “ พระวาจาของพระเจาเปดเผยใหทราบถึงการที่มนุษย

มีอิสระที่จะเล่ียงการเสวนากับพระเจาเก่ียวกับพันธสัญญา พระองคทรงเปนผูสรางเรามา อันที่จริง
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พระวาจาของพระเจาเปดเผยใหเราทราบถึงบาปที่พำนักอยูในใจของมนุษยดวย บอยคร้ังเราพบคำ
อธิบายเรื่องบาปทั้งในพันธสัญญาเกาและพันธสัญญาใหม วาเปนการไมฟงพระวาจาของพระเจา 
หรือเปนการผิดตอพันธสัญญา ซึ่งเปนเหมือนการปดตัวตอองคพระผูเปนเจาผูทรงเรียกใหมามี
ความสนิทสัมพันธกับพระองค  นั่นก็คือ พระคัมภีรแสดงใหเห็นวาบาปของมนุษย แทจริงแลวก็คือ
การไมนอบนอมเชื่อฟงกับ“การไมฟง” นั่นเอง  การนอบนอมเชื่อฟงของพระเยซูเจาจนกระทั่งยอม
สิ้นพระชนมชีพบนกางเขนทำลายบาปนี้จนถึงราก”

ขอบคุณ Verbum Domini 123  “การประกาศพระวาจาสรางความสนิทสัมพันธและกอให
เกิดความปติยินดีอยางลึกซึ้ง ความยินดีนี้พุงขึ้นมาจากจิตใจของชีวิตพระตรีเอกภาพ ซึ่งสื่อมาถึง
เราทางพระบุตร เปนความยินดีที่เปนพระพรเหนือคำบรรยายใดๆ ที่โลกมิอาจสรรหาใหได การ
ฉลองนั้นสามารถจัดการได แตความปติยินดีจัดสรรขึ้นมาไมได ความยินดีเปนผลของพระจิตเจา ที่
อนุญาตใหเราเขาในพระวาจาและทำใหพระวาจาของพระเจาเขาในเรา โดยนำผลเพื่อชีวิตนิรันดร”

ขอพรพระจิตเจา Verbum Domini 123 “ยิ่งเรารูจักมอบตนใหกับพระวาจา เราก็ยิ่งพบวา
ธรรมล้ำลึกของพระจิตเจายังกระทำกิจการของพระองคอยูในพระศาสนจักรทุกวันนี ้ พระจิตของ
พระเจายังทรงประทานพระพรของพระองคลงมาเหนือพระศาสนจักร เพื่อพาเราไปสูความจริงทุก
ขอ พระองคทรงเผยใหเราเขาใจความหมายของพระคัมภีรและทำใหเราเปนผูประกาศที่นาเชื่อถือ
ของพระวาจาแหงความรอด”

CONTEMPLATIO (พระวาจาของพระเจาสำเร็จสมบูรณ)
พระวาจาของพระเจาเปนคำตอบของทุกสิ่ง เปนพระเจาพระองคเองที่ลงมาพบปะกับเรา 

โดยทางพระวาจา เราไดรับการเผยแผพระวรสารอีกครั้ง จำเปนตองใหพระวาจาแหงชีวิตเขา
ครอบครองตัวเราจนถึงจุดที่วาเราไมเปนอะไรอื่นนอกจากพระวาจา ไมใช เปาโล เอลีโอ กวีโด อีก
ตอไป แตทุกคนเปนพระวาจาของพระเจา

จำเปนตองประกาศพระวาจาใหกับตนเองจนกระทั่ง เราไมเปนอื่นนอกจากพระวรสาร
เทานั้น ดังนั้น หากเราเจริญชีวิตตามพระวาจาที่วา จงรักพระเจาของทานดวยสิ้นสุดจิตใจ....เม่ือมี
คนถามทานวา เปาโล คุณกำลังทำอะไรอยู? อยาตอบวา กำลังเรียน แตตอบวา ฉันกำลังรัก หรือ
เม่ือคุณกำลังรับประทานอาหารเชาอยู มีคนถามทานวา เปาโล กำลังรับประทานอาหารหรือ? คุณก็
ตอบวา ฉันกำลังรัก เปนตน

“อาณาจักรสวรรคใกลเขามาแลวจริงๆ “
COMMUNICATIO (พระวาจาเปล่ียนคนใหเปนคนใหม)

a a a a          นักบุญมัตธิว
นักบุญมัตธิวเปนคนบาปที่ไดรับการชวยใหรอดพน พระวรสารของทานสอนใหรูจักมองสิ่ง

สรางทั้งมวลในกรอบของประวัติศาสตรแหงความรอดพน ซึ่งเปนแผนการณอันนาพิศวงของ
พระเจาที่ทรงมีพระประสงคใหมนุษยมีสวนรวมในชีวิตขององคพระผูเปนเจา การเปนคนบาปทำให
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ความเมตตาขององคความรักขยายวงกวางออกไป พระองคทรงประทานใหอยางเปยมลน โดยไม
คำนึงถึงความเหมาะสมของมนุษย

มัตธิวกำลังนั่งอยูที่ดานภาษี พระเยซูเจากำลังดำเนินจากไป ทรงเห็นเขาจึงตรัสสั่งเขา“จง
ตามเรามาเถิด” พระวาจาเพียงคำเดียวเปล่ียนชีวิตเขาในชั่วพริบตา ถาจะพูดวามัตธิวมีบุญกุศล 
ก็คือการที่เขามิไดตอตานพระองคแมแตนอย “เขาลุกขึ้นตามพระองคไป” เปนการเหมะสมแลวที่
มัตธิวตอบการเรียกของพระองคเชนนั้น แตเราก็ทราบวา น้ำใจนี้ก็เปนพระพรจากเบ้ืองบนเชนกัน

ที่บาน คนเรียกเขาวา เลว ีแตเม่ือเลาถึงเร่ืองนี้ในพระวรสาร ทานเรียกตัวทานเองวา มัตธิว 
เหมือนชื่อที่อยูในบัญชีรายชื่อของบรรดาอัครสาวก ทานไมปดบังตนเอง สวนมาระโกและลูกาใชชื่อ
เลวี อาจจะเปนมารยาทหรือตองการรักษาความเปนสวนตัวผูนิพนธพระวรสารก็ได

พระวรสารโดยนักบุญมัตธิวถูกเขียนเปนภาษากรีกที่สละสลวย แสดงใหเห็นวา ผูนิพนธเปน
บุคคลมีความรู เปนนักคิด ทุกอยางมุงไปยังประวัติศาสตรแหงความรอด

อาจารยผูทำการปฏิวัติชีวิตของทาน ไดทำใหชีวิตของทานเต็มเปยม หนังสือทั้งเลมมีเนื้อหา
หลักอยูที่องคพระผูชวยใหรอดพน ผูทรงสิ้นพระชนมและกลับคืนพระชนมชีพเพื่อมนุษยชาติทั้ง
มวล มัตธิวพูดถึงการประกาศพระวาจาไวอยางละเอียด ทานสรุปทุกอยางไวใน“บทเทศนบน
ภูเขา” ในความคิดของทาน การแสวงหาพระเจาคือการพบกับพระองค ดังที่ไดเกิดกับตัวทานเอง 
เปนมนุษยชาติที่พบ อันที่จริง พระเยซูเจาทรงใหกำเนิดพระศาสนจักรและทรงประทับอยูกับพระ
ศาสนจักรนั้น พระองคทรงสั่งใหไปสั่งสอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของพระองค

มัตธิวไดรับการเรียกเปนอัครสาวก ทานกลับเปนอาจารย หรือจะพูดใหถูกตองกวาก็คือ 
ทานเปนหนึ่งเดียวกับพระอาจารยเจา และนำผูฟงใหกลับเปนหนึ่งเดียวกับพระองคเชนกัน

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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