
LECTIO DIVINA                                                                                สิงหาคม 2011

     คำถามที่ทุกคนตองตอบ

LECTIO  (พระวาจาของพระเจาตรัสอะไร)

เปโตรประกาศความเช่ือ
 13พระเยซูเจาเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซารียาแหงฟลิปและตรัสถามบรรดาศิษยวา “คนทั้ง

หลายกลาววาบุตรแหงมนุษยเปนใคร”14เขาทูลตอบวา“บางกลาววาเปนยอหนผูทำพิธีลาง บาง

กลาววาเปนประกาศกเอลียาห บางกลาววาเปนประกาศก เยเรมียหรือประกาศกองคใดองคหนึ่ง”
 15พระองคตรัสกับเขาวา “ทานละคิดวาเราเปนใคร” 16ซีโมน เปโตรทูลตอบวา  
“พระองคคือพระคริสตเจา พระบุตรของพระเจาผูทรงชีวิต” 17พระเยซูเจาตรัสตอบเขาวา “ซี

โมน บุตรของยอหน ทานเปนสุขเพราะไมใชมนุษยที่เปดเผยใหทานรู แตพระบิดาเจาของเราผูสถิต
ในสวรรคทรงเปดเผย 18เราบอกทานวา ทานคือศิลาและบนศิลานี้ เราจะต้ังพระศาสนจักร

ของเราประตูนรกจะไมมีวันชนะพระศาสนจักรได 19เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรคให ทุกสิ่ง

ที่ทานจะผูกบนแผนดินนี้ จะผูกไวในสวรรคดวย ทุกสิ่งที่ทานจะแกในแผนดินนี้ ก็จะแกในสวรรค

ดวย”20แลวพระองคทรงกำชับบรรดาศิษยมิใหบอกใครวาพระองคคือพระคริสตเจา (มธ 

16:13-20)

* รักพระคริสตเจา
? ตองเริ่มจากคำตอบของเปโตร(“พระองคคือพระคริสตเจา พระบุตรของพระเจาผูทรงชีวิต”)
(ขอ 16) เพราะเปนหัวใจของความเชื่อ คำตอบของเปโตรบอกใหทราบวา พระเจากับมนุษยรวมอยู
ดวยกันในองคพระเยซูเจา  ความรูนี้เปนพระพรที่พระบิดาเจาที่“ทรงเปดเผยใหทราบ” (ขอ 17) ผล
ที่ตามมาก็คือ “ทานเปนสุข” เพราะเปโตรทราบเร่ืองนี้จากพระบิดาเจามิใชจากมนุษย  
M คำวา “เปนสุข” ยังอาจหมายถึงพันธกิจที่องคพระวจนาตถผูทรงรับธรรมชาติมนุษยทรง
กระทำจนสำเร็จ เปนพันธกิจของการรวมมนุษยเขาเปนหนึ่งเดียวกับพระองคเพื่อเขาจะไดรอด 
M พระคัมภีรพูดถึงการสมรสที่มีบรรยากาศราเริง ยินดี เจาบาวคือพระเยซูเจา สวนเจาสาวคือ
มนุษยชาต ิภาพนี้ปรากฏบอยทั้งในหนังสือพันธสัญญาเดิม(ดู อสย 62 ยรม 2 ฮชย 2:21)และพันธ
สัญญาใหม (ดู มธ 9:15;22:2;25:1-2) 
M ภาพนี้ยังชวนใหคิดถึงความรักที่มนุษยเปนหนี้กับพระเจา กับความรักที่เปโตรในฐานะผูนำ
ของมนุษยชาติใหมแสดงออกดวยการประกาศความเชื่อของตน ความรักนี้เปนความรักสองฝาย
ระหวางพระเจากับมนุษยชาติ 
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M พระวาจาตอไปนี้เปนกระแสเรียกของทุกคน คือ “ผูมีเจาสาวคือเจาบาว แตเพื่อนเจาบาวที่
ยืนฟงอยูยอมยินดีเมื่อไดยินเสียงของเจาบาว ขาพเจามีความยินดีเชนนี ้ และความยินดีของ
ขาพเจาก็สมบูรณ” (ยน 3:29)

* รักพระศาสนจักร
? พระเยซูเจาทรงประทานชื่อใหมแกเปโตร “ทานคือศิลา”(ขอ 18) ใหมทั้งชื่อ ใหมทั้งความคิด 
มนุษยใหมไมอยูอยางไรทิศทางอีกตอไป เพราะพระเยซูเจาทรงรวมเขามาเปนหนึ่งเดียว เปน
ประชากร เปนพระกาย (พระศาสนจักร ecclesìa)ของพระคริสตเจา พระเยซูเจาทรงมีตำแหนง
ชัดเจนในสังคมมนุษย 
M เราพูดถึงขอตกลง พันธสัญญา ความสนิทสัมพันธเปนหนึ่งเดียวกัน และเอกภาพ เปน
แผนการที่พระเจาทรงเปนผูกระทำ พระองคทรงตั้งพระศาสนจักรและทำใหเปน”ประชากรที่รวม
เปนหนึ่งเดียวกับพระบิดา พระบุตรและพระจิต” (น.ซีเปรียญ)
M “พระศาสนจักรเปนเครื่องหมายที่ถูกตั้งขึ้นทามกลางประชาชาต ิ เพื่อความรอดพนของทุก
คน” อันที่จริง พระเยซูเจาทรงกระทำการเพื่อมนุษยทุกคน  พระศาสนจักรที่พระองคทรงตั้งขึ้นจึง
เปนสากล เปนเคร่ืองหมายที่มองเห็นได และสื่อกับมนุษยทั้งโลก
M ตัวเคร่ืองหมายบงบอกความจริงที่อยูภายใน อันไดแกการรับใช มิใชอำนาจ มีองคพระจิต
เจาประทับอยู มิใชมีแตกฏ พันธกิจของพระองคคือการสรางแรงบันดาลใจ มากกวาการจัดการ แต
โครงสรางก็เปนสิ่งจำเปน  เพราะเปนพระพักตรของพระผูสรางที่ปรากฏในสิ่งสราง  
M พิธีกรรม การปกครองเปนลำดับชั้น กฏหมาย เปนเพียงเคร่ืองมือของผูที่ไดรับมอบหมายให
กระทำหนาที่แทนพระองค เปนโครงสรางทางกายภาพที่อยูคูกันไปกับความสนิทสัมพันธเปนหนึ่ง
เดียวกับพระตรีเอกภาพ
M การรับเอาธรรมชาติมนุษยของพระวจนาตถเปดเผยและประทานความรักของพระเจาแก
มนุษย พระศาสนจักรกระทำเชนเดียวกัน 
M การมอบ“กุญแจ” แกเปโตรทำใหเห็นความงามของบทบาทหนาที่ของทาน
M การรับเกียรติยกขึ้นสวรรคของพระแมมารียอธิบายประวัติศาสตรของมนุษยไดเปนอยางดี  
ถึงแมชีวิตจะตองดำเนินไปตามกฏธรรมชาติบนแผนดิน แตก็มุงสูชีวิตนิรันดรอยางนาพิศวง ชีวิต
ของพระแมมารียชวยใหเกิดความสมดุลและความบริสุทธิ์แกพระกายของพระคริสตเจาทั้งครบ

* บานที่ถูกสรางไวบนหิน
? พระศาสนจักรถูกสราง“บนศิลานี้” เปโตรกลับเปนเคร่ืองหมายที่แลเห็นได ประกันความเชื่อ
และ “ใหกำลังใจแกพี่นอง”
M เคร่ืองหมายนี้ประสบความยากลำบากเร่ืองความนอบนอมเชื่อฟง และเอกภาพ รูปปรากฏ
ของบาปคือการกระจัดกระจาย สวนภาพของพระศาสนจักรปรากฏเปนคอกแกะ ชุมชน  บาน และ
ประชาชน มิใชเปนการรวมตัวกันทางการเมือง 
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M อันที่จริง“พระหรรษทาน ความรักมั่นคง และสันติจากพระเจาพระบิดาและจากพระเยซู
คริสตพระบุตรของพระบิดาจะอยูกับเราในความจริงและความรัก...อยูกับทุกคนที่รูความจริง “(2 ยน 
3) ความนอบนอมเชื่อฟงไมเปนปญหาอีกตอไป เอกภาพกลับเปนพระพรอันสูงสง พระศาสนจักรมี
โฉมหนาของมารดาและของพระแมมารีย

MEDITATIO (พระวาจาของพระเจาตรัสกับฉันวันนี้)

*M “ทานละคิดวาเราเปนใคร?” พระวาจาของพระเจาไตถามทุกคน  ฉันมิไดตอบตามลำพัง 

แตตอบพรอมกับเปโตรและหมูคณะ ฉันเองก็ไดรับการเปดเผยจากพระบิดาเจา
*M อำนาจของเปโตรมิใชอำนาจการเปนเจาคน นายคน  (ซึ่งบอยครั้งเปนสาเหตุของการ
แตกแยก) แตเปนอำนาจที่มี “พระเยซูประทับอยูทามกลาง” 
*M ในชีวิตดานความเชื่อของฉัน มีที่ใหสมเด็จพระสันตะปาปาหรือไม? พระองคอยูตรงไหน?
M บุญราศี โยเซฟ อัลลามาโน มีความเห็นวา ความรักตอสมเด็จพระสันตะปาปาเปนเร่ือง
เดียวกันกับการเปนคริสตชนและการเปนผูแพรธรรม
*M เอกภาพตองเปนสิ่งที่แลเห็นได  นักบุญอิกญาซีโอแหงอันทิโอกกลาววา “อยาทำอะไรโดย
ปราศจากความเห็นชอบของพระสังฆราช”  นี่คือความจำเปนเรงดวนในปจจุบัน เหมือนใน
ครอบครัว แมเปนผูสรางบรรยากาศของบานและศูนยรวมใจของทุกคน

ORATIO (พระวาจาเชิญชวนเราภาวนา)
M ขอโทษ? สดด. 137:6.8 “แมพระยาหเวหจะทรงสูงสง แตพระองคก็ยังทอดพระเนตรผู
ต่ำตอย ทรงทราบวาผูใดจองหองแมอยูหางไกล
X X ขาแตพระยาหเวห ความรักม่ันคงของพระองคดำรงอยูเปนนิตย ขอพระองคอยาไดทรงทอด
ทิ้งกิจการที่ทรงเร่ิมกระทำนั้นเลย”
X X ขอบคุณ? สดด 137:1-5  “ขาแตพระยาหเวห ขาพเจาขอบพระคุณพระองคสุดจิตใจ
เพราะพระองคทรงฟงเสียงที่ขาพเจาเปลงออกมา
X X ขาพเจาจะขอบพระคุณพระนามของพระองค เพราะความรักม่ันคงและความสัตยจริงของ
พระองค
X X บรรดากษัตริยจะรองเพลงสรรเสริญพระมรรคาของพระยาหเวห เพราะพระสิริรุงโรจนของ
พระยาหเวหนั้นยิ่งใหญ”
X X ขอพรพระจิตเจา “พระบิดาเจาสวรรคทรงเปดเผย” “พระจิตเจาเปนผูประทานชีวิต ลำพัง
มนุษยทำอะไรไมได วาจาที่เรากลาวแกทานทั้งหลายนั้นใหชีวิต เพราะมาจากพระจิตเจา”(ยน 6:63)

CONTEMPLATIO (พระวาจาของพระเจาเปนจริง)
M M พระศาสนจักรอยูในโลกในลักษณะของธรรมล้ำลึกแหงความสนิทสัมพันธเปนหนึ่งเดียวกัน 
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ที่สะทอนความสนิทสัมพันธของพระตรีเอกภาพ อันเปนธรรมล้ำลึกของพระเจาเอง พระศาสนจักร
เปนหมูคณะที่พระบุตรของพระเจาผูเสด็จมารับธรรมชาติมนุษยทรงตั้งขึ้น จะคงอยูตอไปในกาล
เวลาเพื่อสรางและหลอเล้ียงความสนิทสัมพันธเปนหนึ่งเดียวกันในพระคริสตเจาและในองคพระจิต
เจา โดยการแพรธรรม ทุกคนถูกเรียกมามีประสบการณของความรอดพนที่พระบิดาเจาทรงประ
ทานให  งานที่พระศาสนจักรตองกระทำก็คือการใหการตอนรับพระบุตรผูทรงรับธรรมชาติมนุษย

M ผลที่ตามมาก็คือ พระศาสนจักรมีลักษณะเชิงซอน ประการแรก ลักษณะภายนอกที่แลเห็น
ได เปนองคกร ที่เราเรียกรูปแบบของนักบุญเปโตร อีกลักษณะหนึ่งเปนลักษณะที่อยูภายใน  มอง
ไมเห็น เปนพระพรพิเศษ ที่เราเรียกรูปแบบของแมพระ
M M ลักษณะสองประการนี้แยกจากประวัติศาสตรแหงความรอดไมได ทุกอยางเกิดจากพระวาจา
ของพระเจา  พระมารดามารียทรงมีบทบาทสำคัญ คำตอบรับของพระแมที่วา “ขอใหเปนไปกับ
ขาพเจาตามวาจาของทานเถิด” แสดงใหเห็นวาพระแมทรงนอมรับพระวาจาและรักษาไวใน
ใจ” (พระสันตะปาปาเบเนดิกต 25 มีนาคม 2006)

COMMUNICATIO (พระวาจาชวยใหเราเห็นเปโตรและพระศาสนจักร)

M พระสังคายานาวาติกันที่สองตระหนักดีวา ถึงเวลาแลวที่ตองเปล่ียนการมองพระศาสนจักรจาก
ความสัมพันธแบบปรามิด และลำดับชั้น มาสูการมองในลักษณะวงกลม เพราะพระศาสนจักรเปน
พระวรกายของพระคริสตเจา (อาง LG 9) เปนการเปล่ียนมุมมองจากลักษณะแบบเปโตรมาเปน
ลักษณะแบบแมพระ

*********************************************************************************************************
MM ในหนังสือ “บันทึกวิญญาณ”ของสมเด็จพระสันตะปาปายวงที่ 23 พระองคทรงเลาวา เม่ือคร้ัง
ยังเปนทูตในประเทศตางๆ บอยคร้ัง ทานตองเผชิญกับสถานการณที่ยากลำบาก ทานรูสึกกังวล
พอตกเย็น ทานพูดวา “ขาพเจาจะเลาเร่ืองนี้ใหองคสมเด็จพระสันตะปาปารับทราบ” 
MM เวลาที่พระองคทรงเปนพระสันตะปาปา สถานการณยิ่งสลับซับซอนมากกวา แตพระองค
ไมยอมแพ พระองคเลาวา “ทุกเย็น ขาพเจาจะนำเร่ืองไปบอกกับพระเยซูเจา” “ขาพเจาพูดซ้ำไปซ้ำ
มาวา ฉันจะบอกพระเยซูใหรับทราบ”
*********************************************************************************************************

M
?
M
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