
LECTIO DIVINA                                                                                      มิถุนายน 2011

( ( ( ( โฉมหนาแทจริงของประวัติศาสตร
Lectio (พระเจาตรัสอะไร)

8 8 8 “เราอยูกับทานทุกวันตลอดไป ตราบจนส้ินพิภพ”
(มธ 28:20)

16บรรดาศิษยทั้งสิบเอ็ดคนไดไปยังแควนกาลิล ี ถึงภูเขาที่พระเยซูเจาทรงกำหนดไว  
17เม่ือเขาเห็นพระองค ก็กราบนมัสการ แตบางคนยังสงสัยอยู

18พระเยซูเจาเสด็จเขามาใกล ตรัสแกเขาเหลานั้นวา“พระเจาทรงมอบอำนาจอาชญาสิทธิ์

ทั้งหมดในสวรรคและบนแผนดินใหแกเรา  19เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให
มาเปนศิษยของเรา ทำพิธีลางบาปใหเขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต 20จงสอน

เขาใหปฏิบัติตามคำสั่งทุกขอที่เราใหแกทาน แลวจงรูเถิดวาเราอยูกับทานทุกวันตลอดไปตราบ
จนส้ินพิภพ”(มธ 28:16-20)

*   พระผูทรงกลับคืนพระชนมชีพกับพระศาสนจักร
8 นักบุญมัตธิวเขียนไวในตอนทายพระวรสารของทานวา พระเยซูเจาผูทรงกลับคืนพระชนม
ชีพทรงมอบอำนาจทั้งหมดไวกับพระศาสนจักรของพระองค
( คำถามคือ พระองคทรงมอบอำนาจแกพระศาสนจักร หรือ ทรงรับพระศาสนจักรมาเปนหนึ่ง
เดียวกับพระองค? ในความเปนจริง “พระเจาทรงแตงตั้งพระคริสตเจาไวเหนือสรรพสิ่ง ใหทรงเปน
ศีรษะของพระศาสนจักร” (อฟ 1:22)
( อำนาจนี้คืออำนาจการปกครองตามลำดับชั้นและอำนาจประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์เปนสำคัญ 
เปนอำนาจที่พระเยซูเจาทรงประทานผานนักบุญเปโตรไปยังพระศาสนจักร สิ่งที่ปรากฏแกสายตา
คือเคร่ืองหมายภายนอก แตพระองคทรงกระทำการอยูภายใน   เคร่ืองหมายเหลานี้แสดงใหเห็นการ
ประทับอยูของพระองคอยางตอเนื่อง (อาง SC 7)
( เหตุเกิดบนภูเขา บงบอกใหทราบวาเร่ืองนี้เปนเร่ืองสำคัญสำหรับพระเจา พระวรสารมิได
บอกชื่อของภูเขาลูกนี ้ แตเราสังเกตไดวา เหตุการณยิ่งใหญในประวัติศาสตรแหงความรอดมักเกิด
บน “ภูเขา” เชน ทาบอร กัลวาริโอ ภูเขามะกอก ฯลฯ

* “ทานทั้งหลายจงไปส่ังสอนนานาชาติ”
( พระเยซูเจายังคงเปนศีรษะของพระศาสนจักรตอไป พระวาจาของพระองคเปน “ชีวิตอมตะ” 
เปลี่ยนแปลงไมได สิ่งที่เปลี่ยนคือสิ่งที่ปรากฏแกสายตา กอนเสด็จขึ้นประทับเบื้องขวาพระบิดา 
พระเยซูเจาทรงเปนผูตรัสพระวาจา หลังจากที่พระองคเสด็จขึ้นสวรรคแลว พระศาสนจักรเปนผู
กลาววาจานั้น 
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( ชีวิตใหมเร่ิมตนแลว ขาวดีตองถูกนำไปปฏิบัติและประกาศแกชนทุกชาต ิพระศาสนจักรเปน
เสียงของพระวาจา
C “บางคนยังสงสัยอยู” นี่คือสภาพของชีวิตบนแผนดินนี ้ มิใชเรื ่องงายที่จะมองพระ
ศาสนจักรแลวเห็นพระเยซูเจา
( การเชื่อคือการมีจิตสำนึกวา พระเจาทรงประทับอยูแมมองพระองคไมเห็น  คือเชื่อถึงพระ
คริสตเจาที่ประทับอยูในพระศาสนจักร
( พันธกิจสั่งสอนที่พระเยซูเจาทรงมอบใหบรรดาอัครสาวก คือพันธกิจการอบรมคนใหมีความ
เชื่อ และทำใหเขาพบกับพระเยซูเจา การเจริญชีวิตตามพระวาจาเปนพระปรีชาญาณของพระเจา 
ซึ่งมนุษยผูมีชีวิตหมกมุนอยูกับบาปไมสนใจ
( “จงไปส่ังสอนนานาชาติ” ประโยคนี้เผยใหเห็นกระแสเรียกหนึ่งเดียวของมนุษย ที่รวมตัว
กันเปนพระศาสนจักร หรือ พระวรกายของพระคริสตเจา 
( มีหลักการพื้นฐานที่เปนของมนุษยทุกชาติ แตในสังคมมนุษยมีวัฒนธรรมเฉพาะของตน ซึ่ง
บอยคร้ังวัฒนธรรมเหลานี้ถูกรักษาไวอยางหวงแหน  และไมคำนึงถึงความเปนหนึ่งเดียวในโลก 
( ปรากฏการณโลกาภิวัฒนในตัวมันเองมิใชตัวจักรที่ทำใหเกิดเอกภาพ  พระวาจาของพระเจา
เทานั้น สามารถ“รวบรวมบรรดาบุตรของพระเจาที่กระจัดกระจายอยูใหกลับเปนหนึ่ง
เดียวกัน” (อาง ยน 11:52)

*   “เราอยูกับทานทุกวัน”
F พระวาจานี้ทำใหเรามีความอบอุนในหัวใจ พระเยซูเจาทรงยืนยันวาจะประทับอยูกับเรา 
“ทุกวัน”
( การเสด็จสูสวรรคของพระเยซูเจา สรางรอยประทับที่ไมลบเลือนไวกับพระศาสนจักรบนโลก 
ประมาณสองพันปลวงแลว พระอาจารยเจาทรงประทับอยูบนโลก ในสถานที่ซึ่งมีอยูจริงทาง
ภูมิศาสตร  บัดนี้พระองคทรงประทับอยูทุกแหงหน
( แตกอน มนุษยแลเห็นพระองคไดดวยตา บัดนี้ เขาแลเห็นพระองคไดดวยความเชื่อ 
เพราะ“เมฆบังพระองคจากสายตาของเขา” (กจ 1:9) 
( การจากไปของพระเยซูเจาบนภูเขา ทำใหพระองคสามารถอยูกับเขาในทุกแหง และอยูเพื่อ
ทุกคน
( “เราอยูกับทาน” เปนประโยคที่ปรากฏบอย ทั้งในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม มี
ความหมายตรงกับคำ “อิมมานูเอล” ซึ่งแปลวา “พระเจาสถิตกับเรา” (อาง มธ 1:23)
( มัตธิวเริ่มตนพระวรสารของทานดวยคำ“พระเจาสถิตกับเรา” และจบพระวรสารของทาน
ดวยถอยคำเดียวกัน กอนที่พระองคจะจากไป พระองคยังเสริมอีกวา “ตลอดไปตราบจนสิ้น
พิภพ”  (มธ 28:20)
( เพื่อเขาใจและล้ิมรสความหมายของพระวาจานี้ จำเปนตองเอาชนะการทาทายของโลกเสีย
กอน  ดังที่นักบุญเปาโลเขียนไววา “อยาคลอยตามความประพฤติของโลกนี้ แตจงเปล่ียนแปลง
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ตนเอง โดยการฟนฟูความคิดขึ้นใหม เพื่อจะไดรูจักวินิจฉัยวา สิ่งใดเปนพระประสงคของพระเจา 
สิ่งใดดีและสิ่งใดเปนที่พอพระทัยอันสมบูรณพรอมของพระองค” (รม 12:2)
( “ชีวิตคริสตชนเปนชีวิตใหมที่มี ความรักแท ความยินดีแท อิสรภาพแทที่พระคริสตเจาทรง
ประทานให เปนชีวิตที่เผชิญกับงานและปญหาที่พบอาศัยแสงสวางและพลังของพระจิตเจา คำพูด
ของเปาโลที่กลาวขางตน บงบอกเปาหมายและทาทีที่ตองมีในการควบคุมทุกความประพฤต ิ เพื่อ
ทำใหชีวิตเปนการสรรเสริญพระเจา แสดงความรักตอเพื่อนพ่ีนอง และแสวงหาพระประสงคของ
พระองคอยูเสมอ
( พระพรของพระจิตเจาที่มีชื่อวา“การแสวงหาพระประสงคของพระเจา” เปนสิ่งที่ขาดไมไดใน
การสรางกรอบการคิดแบบคริสตชนแทจริงในตัวเรา ดังนั้น การรูคำสอนอยางดีจึงเปนสิ่งจำเปน  แต
เหนือสิ่งใด การเจริญชีวิตเปนเร่ืองสำคัญที่สุด
( แสงสวางแทจริงพวยพุงออกมาจากความรัก พระเยซูเจาทรงแสดงองคแกผูที่รักและปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติของพระองค” (อาง ยน 14:21) (เคียรา ลูบิค)
( การประทับอยูของพระเยซูเจาทามกลางเรา(= “เราอยูกับทานทุกวัน”)เปนโฉมหนาแทจริง
ของพระศาสนจักร 
( จึงมิใชเหตุบังเอิญที่ชื่ออิมมานูเอลในหนังสือของประกาศกอิสยาหเกี่ยวของกับ “หญิงสาว
ผูหนึ่งจะตั้งครรภและใหกำเนิดบุตรชาย และนางจะเรียกเขาวา “อิมมานูเอล” แปลวา “พระเจา
สถิตอยูกับเรา” (อสย 7:14) และหญิงสาวที่ โยเซฟ “รับมาอยูกับตน” (มธ 1:24)

Meditatio (พระวาจาตรัสกับฉันวันนี้)
* พระคริสตเจากับพระศาสนจักรมิใชสองความเปนจริงที่แยกจากกัน มีเพียงพระกายของพระคริสต
เจาเทานั้น พระเยซูเจาทรงเปนพระศาสนจักร และพระศาสนจักรเปนพระเยซูเจา การแยก
ระหวางพระเยซูเจากับพระศาสนจักรทำใหเกิดความสับสนเร่ือง ประวัติศาสตรแหงความรอด

* การพิศเพงภาวนากับการแบงปนประสบการณชีวิตมิใชสองสิ่งที่แตกตาง พระวาจาที่ถูกนำไป
ปฏิบัติ เปนการปฏิบัติพรอมกับคนอื่นและเพื่อผูอื่น

* “สำหรับขาพเจา การมีชีวิต คือพระคริสตเจา” โครงการชีวิตของนักบุญเปาโล เปนโครงการชีวิต
ของคริสตชนทุกคน  เปนชีวิตที่มุงความศักด์ิสิทธิ์ ความรัก และความยินดีของพระเยซูเจา 
พระองคทรงมีพลังเปล่ียนแปลงชีวิตได

Oratio (พระวาจาทำใหฉันภาวนา)
( ขอโทษ8 ก่ีคร้ังก่ีหน  ขาพเจามองพระศาสนจักรเพียงดานเดียว คือ บทบาทบนโลกนี้
เทานั้น ขาพเจามองไมเห็นความเปนพระกายของพระคริสตเจา เราสังเกตเห็นความเหนื่อยลาใน
การประกาศพระวรสาร  “วิบัติแกขาพเจา หากไมประกาศพระวรสาร”
C ขอบคุณ( พระวาจาของพระเจาทำลายความกลัวการอยูอยางโดดเดียวและการมอบตน
ใหกับพระเจาโดยสิ้นเชิง  พระเจาทรงประทับอยูกับขาพเจา
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( ขอพรพระจิตเจา “7เราบอกความจริงกับทานทั้งหลายวา ที่เราไปนั้นก็เปนประโยชนกับทาน  
เพราะถาเราไมไป พระผูชวยเหลือก็จะไมเสด็จมาหาทาน

แตถาเราไป เราจะสงพระองคมาหาทาน........13เม่ือพระจิตแหงความจริงเสด็จมาพระองคจะ
ทรงนำทานไปสูความจริงทั้งมวล  พระองคจะไมตรัสโดยพระองคเอง แตจะตรัสทุกสิ่งที่ทรงไดฟงมา 
และจะทรงแจงใหทานรูเหตุการณที่จะเกิดขึ้น

14พระองคจะทรงใหเราไดรับพระสิริรุงโรจน เพราะพระองคจะทรงแจงใหทานรูคำสอนที่ทรง
ไดรับจากเรา” (ยน 16:7.13.14)
Contemplatio (พระวาจาของพระเจาเปนจริง)
( กระแสเรียกของคริสตชนคือ อยูกับพระคริสตเจา(เราอยูกับทาน) และถูกสงไปประกาศ
ขาวดี (จงไป.....สั่งสอน......ทำพิธีลางบาป)
( ในบริบทของการเสด็จสูสวรรค มีพระตรีเอกภาพ ศีลลางบาป การประกาศขาวดี ชีวิตคริสต
ชนมีความหมายเพราะกระทำในพระนามของพระองค
( “ชีวิตบนโลกนี้และบนสวรรคคือพระคริสตเจา ผูมีพระองคก็มีทุกอยาง” (ปตาจารยแหงทะเล
ทราย)
Communicatio (พระวาจาของพระเจาเปดเผยใหทราบวา พระเจาประทับอยูกับเรา)
( ในพระวรสารมีเรื่องเลาสั้นๆ นาประทับใจ ที่แสดงใหเห็นการประทับอยูของพระเยซูเจา
อยางใกลชิดกับบรรดาศิษยขณะทรงพระชนมอยูบนแผนดินนี้ 
( “หลังจากที่พระเยซูเจาทรงทำอัศจรรยทวีขนมปงแลว พระองคก็ทรงสั่งใหบรรดาศิษยลงเรือ
ขามฟากลวงหนาไปยังเมืองเบธไซดา ขณะที่พระองคทรงปลีกพระองค “ขึ้นไปบนภูเขา” เพื่อทรง
อธิษฐานภาวนา บรรดาศิษยที่อยูในเรือกลางทะเลสาบ ไมอาจมุงหนาไปไดโดยงาย เพราะตองทวน
ลม ในขณะกำลังอธิษฐานภาวนาอยูนั้น พระเยซูเจาทรงเห็นบรรดาศิษย จึงทรงเสด็จมาบนพื้นน้ำ
ไปหาพวกเขา” (มก 6:50) (p. 596)
( นี่คือภาพลักษณของพระศาสนจักรที่เราเปนสมาชิกอยูดวย พระเยซูเจาประทับอยูบนภูเขา
ของพระบิดาเจา เพราะเหตุนี้ พระองคจึงทรงเห็นเรา และเสด็จขึ้นเรือแหงชีวิตของเราไดทุก
นาที....พระองคประทับอยูและมาหาเราเมื่อโอกาสอำนวย “เราไปและกลับมาหาทาน”...นี่คือความ
ม่ันใจของคริสตชน และเปนเหตุแหงความยินดีของชาวเรา
(จากหนังสือ เยซูแหงนาซาเร็ธ โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกที่ 16)
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