
LECTIO DIVINA                                                                                               กันยายน  2011

การตักเตือนกันฉันพี่นอง
การอธิษฐานภาวนารวมกัน

! 15“ถาพี่นองของทานทำผิด จงไปตักเตือนเขาตามลำพัง ถาเขาเชื่อฟง ทานจะไดพี่นอง

กลับคืนมา  16ถาเขาไมเชื่อฟง จงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปดวย คำพูดของพยานสองคนหรือ
สามคนจะไดจัดเร่ืองราวใหเรียบรอย  17ถาเขาไมยอมฟงพยาน  จงแจงใหหมูคณะทราบ ถาเขาไม

ยอมฟงหมูคณะอีก จงปฏิบัติตอเขาเหมือนเขาเปนคนตางศาสนา หรือคนเก็บภาษีเถิด
 18“เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ทุกสิ่งที่ทานจะผูกในโลก จะผูกไวในสวรรค และ

ทุกสิ่งที่ทานจะแกในโลก ก็จะแกในสวรรคดวย”
การอธิษฐานภาวนารวมกัน
 19“เราบอกความจริงแกทานอีกวา ถาทานสองคนในโลกนี้พรอมใจกันออนวอนขอสิ่งหนึ่ง

สิ่งใด พระบิดาของเราผูสถิตในสวรรคจะประทานให  20เพราะวา ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุม
กันในนามของเรา เราอยูที่นั่นในหมูพวกเขา” (มธ 18:15-20)

---------------------------------------
LECTIO (พระเจาตรัสอะไร)
ทำความเขาใจกับตัวบท

* ขอความตอนนี้เปนสวนหนึ่งของบทเทศนเก่ียวกับพระศาสนจักร (หมูคณะ) (มธ 18:1-35) 
มีลักษณะโครงสรางเรียบงายไมสลับซบซอน 

* นักวิชาการพระคัมภีรบางทานแบงบทเทศนนี้ออกเปนสามสวน  สวนแรก เปนคำสอน
เร่ืองความสุภาพ เด็กเล็กๆ เปนเคร่ืองหมายของความสุภาพนี้(มธ 18:1-14)
! สวนที่สอง เก่ียวกับ “พี่นองที่ทำผิด” ในหมูคณะ  ปญหาคือ สมาชิกของหมูคณะจะปฏิบัติ
ตอบุคคลเหลานี้อยางไร? (มธ 18:15-20)
! สวนที่สาม บุคคลที่ถูกกระทำผิด จะตองมีทาทีอยางไร ตอผูที่กระทำความผิดตอเขา? (มธ 
18:21-35)

* ณ ที่นี้ เราจะไมพูดถึงสวนแรกเร่ืองความสุภาพ และสวนที่สาม เร่ืองทาทีของผูที่ถูก
กระทำผิด แตจะพิจารณาสวนที่สองเทานั้น
! ตัวบทกอนหนานี้ กลาวถึงการเปนที่สะดุด อันเกิดจากการกระทำของสมาชิกบางคนของหมู
คณะ  เปนเหตุใหเด็กเล็กๆ บางคนเสียความเชื่อ จำเปนตองชวยเด็กเหลานี้กลับมา บาปนี้ทำใหหมู
คณะเสียหาย คำถามคือ จะจัดการอยางไรกับบุคคลประเภทนี้?
! เราไมมองในแงของวิธีการใชกฏจัดการกับผูกระทำผิด แตอยากมองในแงของการใชความ
รักจัดการ  เม่ือมีความผิดเกิดขึ้น  อยานำไปประกาศในที่สาธารณะใหทุกคนรับรู หากใครรูวาคน
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หนึ่งทำผิด สิ่งแรกที่เขาตองทำคือ หาทางแกปญหาดวยตนเองกับผูกระทำความผิดนั้นกอน และ
ตองทำดวยความรัก
! สิ่งสำคัญคือ“ทำใหเขาเขาใจ”วา การตักเตือนมิใชการตำหนิติเตียน  แตเปนการชวยเขา
ทบทวนการกระทำของตนทุกแงมุม พยายามชวยเขาใหเขาใจสิ่งที่เขาไดกระทำลงไป และทำให
เห็นถึงความจำเปนที่ตองกลับใจ เม่ือทำเชนนี้แลวจึงสามารถพูดไดวาเขา “ไดพี่นองคืนมา” 
! เก่ียวกับเร่ืองนี ้ นักบุญเยโรมไดอธิบายไวอยางนาฟงวา “หากคนหนึ่งในพวกทาน ออกหาง
จากความจริง และอีกคนหนึ่งนำกลับมา พึงรูไวเถิดวา ใครก็ตามที่นำคนบาปกลับมาจากหนทาง
แหงความผิด จะชวยวิญญาณของตนเองใหรอดพนจากความตาย และจะปกปดบาปมากมายของ
ตนเองดวย” (5:19-20; ดู อสค 33:7-9)
! หากมิไดผล ก็จงใชอีกวิธีหนึ่งเพื่อชวยหยุดยั้งการแพรกระจายของความชั่ว ตามที่มีระบุไว
ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติวา “พยานปากเดียวไมเพียงพอเพื่อตัดสินลงโทษผูกระทำผิดทางอาญา 
หรือกระทำความผิดอื่น  ๆ จะตองมีพยานสองหรือสามปาก เพื่อพิสูจนขอกลาวหา ไมวาในความผิด
ใดๆ” (ฉธบ 15:15) 
! หากยังไมเปนผล จึงคอยแจงใหหมูคณะรู หมูคณะนี้คือกลุมคริสตชนที่ประชุมกันมิใชเพื่อ
ตัดสินลงโทษผูใด แตเพื่อหาทางชวยใหพี่นองที่กระทำความผิดเปล่ียนพฤติกรรมของตน
! อาจเปนได ที่ผูกระทำความผิดไมฟงแมกระทั่งหมูคณะ  หนทางเดียวคือตัดเขาออกจากหมู
คณะ “จงปฏิบัติตอเขาเหมือนเขาเปนคนตางศาสนา หรือคนเก็บภาษีเถิด” (ขอ 17)
! การตัดออกจากหมูคณะมีความหมายวา “หมูคณะมิไดทำการตัดสินลงโทษเขา แตดวย
ความขมขื่น จำเปนตองประกาศวา พี่นองคนนั้นมิไดเปนสมาชิกของหมูคณะอีกตอไป”
! ถามวา การตัดออกจากหมูคณะมีความหมายอะไร? ขอ 18 เปนคำตอบชัดเจน “เราบอก
ความจริงแกทานทั้งหลายวา ทุกสิ่งที่ทานจะผูกในโลก จะผูกไวในสวรรค และทุกสิ่งที่ทานจะแกใน
โลก ก็จะแกในสวรรคดวย” ซึ่งหมายความวา สิ่งที่หมูคณะ “ผูก” หรือ “แก” ในโลก ก็จะถูก “ผูก” 
หรือ “แก”ในสวรรคดวย
! จากคำอธิบาย มธ 16:19 เชิงอรรถ i อธิบายคำวา “ผูก” และ “แก” ไวดังนี้
! “ผูก” และ “แก” เปนศัพทเฉพาะของพวกธรรมาจารย ตามความหมายแรกเก่ียวกับระเบียบ
วินัย “ผูก” หมายถึงการลงโทษใหถูกขับไลจากหมูคณะ “แก” หมายถึงอนุญาตใหกลับมาอยูในหมู
คณะอีก
! ตามความหมายที่สองเก่ียวกับการตัดสินดานคำสอนหรือกฏหมาย “ผูก” หมายถึง “หาม”
“แก” หมายถึง “อนุญาต” 
! เปโตรเปนผูดูแลคนที่อยูในบานของพระเจา ทานมีหนาที่รักษาระเบียบและมีอำนาจที่จะรับ
ผูที่ทานเห็นวาเหมาะสมหรือไมรับผูที่ทานเห็นวาไมเหมาะสม ทานยังมีอำนาจตัดสินใจเรื่องขอคำ
สอนและเรื่องระเบียบวินัยเพื่อบริหารหมูคณะ คำประกาศเรื่องคำสอนและคำตัดสินเรื่องระเบียบ
วินัยของทานเปนอยางไร พระเจาในสวรรคก็ทรงรับรองในสวรรคดวย นักพระคัมภีรคาทอลิกสอน
วา คำสัญญานี้ใชได มิใชเฉพาะกับเปโตรเทานั้น  แตใชไดกับผูสืบตำแหนงของเปโตรดวย การกลาว
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เชนนี้ แมไมบอกอยางชัดเจนในขอความของพระวรสาร แตเปนขอสรุปที่สมเหตุสมผล เพราะพระ
เยซูเจาทรงมุงหมายจะจัดการเกี่ยวกับอนาคตของพระศาสนจักร โดยจัดโครงสรางซึ่งจะไมลมเลิก
ไปหลังความตายของเปโตร”

! ดังนั้น สิ่งสำคัญสำหรับหมูคณะก็คือ ใชอำนาจนี้ดวย ความรัก โดยมีเจตจำนงที่จะนำพี่นอง
กลับคืนมา อาศัยการภาวนา ขอความถัดไปในขอ 19 สอนเราวา เราตองกระทำสิ่งนี้โดยรวมเปน
หนึ่งเดียวกับพระเจา ขอความสวางจากพระองค ดังพระวาจาของพระเยซูเจาที่วา
! “เราบอกความจริงแกทานอีกวา ถาทานสองคนในโลกนี้พรอมใจกันออนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่ง

ใด พระบิดาของเราผูสถิตในสวรรคจะประทานให  20เพราะวา ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันใน
นามของเรา เราอยูที่นั่นในหมูพวกเขา” (ขอ 19-20)

* คำคู “ในโลก-ในสวรรค” ปรากฏสองคร้ังในตัวบท แสดงใหเห็นวา ในงานอภิบาลและ
การภาวนาของหมูคณะ มีมิติของสวรรคปรากฏอยู

* พระเยซูเจาทรงเนนย้ำหลายคร้ังเก่ียวกับความจำเปนของการภาวนา และความเชื่อม่ันวา
พระเจาทรงฟงคำภาวนานั้น 

* ในงานอภิบาล เรามิไดทำกิจการของมนุษยเทานั้น เราเปนผูตองานของพระเยซูเจา 
และทำพรอมกับพระเยซูเจา ดังนั้น  ในการทำกิจการเหลานี้ เราตองติดตอกับพระบิดาเจาอยางตอ
เนื่องตามแบบอยางของพระเยซูเจา และเชื่อม่ันวา พรอมกับพระเยซูเจาผูทรงประทับอยูในหมูคณะ 
เราถวายคำภาวนาตอพระบิดาเจา การประทับอยูของพระเยซูเจาใหความมั่นใจวาพระเจาจะทรง
ฟงคำภาวนาของเรา

* พระวรสารโดยนักบุญมัตธิวตอนตน พระเยซูเจาไดรับขนานนามวา “อิมมานูเอล” แปลวา 
“พระเจาสถิตกับเรา” (มธ 1:23) และสรุปดวยคำสัญญาวา “จงรูเถิดวา เราอยูกับทานทุกวันตลอด
ไปตราบจนสิ้นพิภพ” (มธ 28:20) สวนในตัวบทพระวรสาร ไดมีการพูดถึงความจริงขอนี้ซ้ำอีก ไมมี
หมูคณะที่ซื่อสัตยหมูคณะใดปราศจากการประทับอยูของพระองค

MEDITATIO (พระวาจาของพระเจาบอกอะไรแกฉันวันนี้)
! “ พระเยซูเจาตรัสเร่ืองการอภัยบอยคร้ัง เพราะนี่คือวิธีรักที่ยิ่งใหญที่สุด ถึงแมจะปฏิบัติ
ยาก แตพระองคก็ยืนยันวาเปนสิ่งงดงาม พระองคทรงมีมิตรสหายมากมาย ทรงรักแตละคนตาม
ความตองการของเขาเพื่อการเติบโตและมีความสุข มิตรภาพทำใหบุคคลรูจักพูดแมในเรื ่อง
สำคัญ”....(พระคารดินัล คารโล มารตินี) ทำเชนนี้ไดอยางไร? ใหคิดอยูเสมอวา พระเจาทรงเอา
พระทัยใสฉัน

* “ ทานอาจจะไมเคยคิดวา ความหมายของความรักคือดีใจที่เพื่อนดีกวาทาน” (คารดินัล 
คารโล มารตินี) นักบุญ บาซีลีโอ (+ 379) กับนักบุญ นาซีอันเซโน(+ 389) เปนเพื่อนรักกันมาก 
นักบุญนาซีอันเซโนเลาวา “เราสองคนแขงกัน มิใชใครเกงกวากัน แตแขงกันยอมใหอีกคนเกงกวา” 
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W เคล็ดลับนะหรือ? ใหมีความเชื่อ.......และลองปฏิบัติทันท ี  ตอนแรกดูเหมือนเปนไปไมได แต
การยอมใหที่แกคนอื่น นำความยินดีอันลนเหลือมาสูจิตใจของเรา พระวรสารสามารถรักษาพยศชั่ว
ทุกอยางใหหายได ไมวาความอิจฉา ริษยา ความไมชอบหนา ฯลฯ

* มนุษยชาติที่พระเจาทรงสรางกอนตกในบาป เปนสวรรค ณ แผนดิน มนุษยรับฟงซึ่งกัน
และกัน มีความเคารพตอกัน ใหการยอมรับ ชวยเหลือเก้ือกูลกัน มีความสุขในการอยูรวมกัน 
! เคล็ดลับนะหรือ? มองเห็นพระเยซูเจาในเพื่อนพี่นอง

* เม่ือเห็นพี่นองทำผิด ฉันปฏิบัติตอเขาอยางไร? ฉันทำตามแนวทางที่พระวรสารแนะนำ
หรือไม?

ORATIO (พระวาจาทำใหฉันภาวนา)
! ขอโทษ! “หากเราทำผิดตอใครคนใดคนหนึ่ง ใหเราขอโทษเขา หากมีใครทำผิดตอเรา 
ใหเราอภัยแกเขาทันที เพราะพระเจาทรงใหอภัยแกเราเปนคนแรก” (นักบุญ ออกัสติน)
! ขอบคุณ! “มาเถิด เราจงกราบนมัสการพระองค เราจงคุกเขาลงเฉพาะพระพักตรพระ
ยาหเวหผูทรงสรางเรา เพราะพระองคทรงเปนพระเจาของเรา และเราเปนประชากรที่ทรงเลี้ยงดูดุจฝูง
แกะ เปนฝูงแกะที่พระองคทรงนำ ทานทั้งหลายจงฟงพระสุรเสียงของพระองคในวันนี้เถิด”  (สดด 
94:6-7)
# ขอพรพระจิตเจา# “สวนผลของพระจิตเจาก็คือความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความ
อดทน ความเมตตา ความใจดี ความซื่อสัตย.....23ความออนโยน และการรูจักควบคุมตนเอง..... 
25ถาเรามีชีวิตเดชะพระจิตเจาแลว เราจงดำเนินชีวิตตามพระจิตเจาดวย” (กท 5:22.23.25)
  
CONTEMPLATIO (พระวาจาของพระเจาเปนจริง)
! นักบุญเบเนดิกตกลาววา “การออนนอมเชื่อฟงกัน แสดงใหเห็นสัมพันธภาพแหงพระตรี
เอกภาพ” 
! ขาพเจาไดพบสวรรคบนแผนดิน ณ  ที่ซึ่งบุคคลมีความรักตอกัน มีความเปนน้ำหนึ่งใจ
เดียวกัน

COMMUNICATIO (พระวาจาทำใหพระเยซูเจาประทับอยูทามกลางเรา)

! ในประเทศอิสราเอลมีทะเลสาบอยูสองแหง คือ ทะเลสาบน้ำจืด กาลิลี ซึ่งอยูทางตอนเหนือ
ของประเทศ กับ ทะเลตาย ซึ่งอยูทางตอนใต ทะเลทั้งสองเชื่อมตอกันดวยแมน้ำจอรแดน 
! ทะเลสาบกาลิลีเปนทะเลสาบน้ำจืด ชุกชุมดวยปลานานาชนิด สวนทะเลตายนั้นมีแตเกลือ 
สิ่งมีชีวิตไมสามารถอาศัยอยูได ถึงแมทะเลทั้งสองถูกเชื่อมตอถึงกันดวยแมน้ำสายเดียวกัน แต
ธรรมชาติของทะเลทั้งสองตางกันราวฟากับดิน
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! เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะ ทะเลสาบกาลิลีรับน้ำจากตนน้ำทางเหนือ และจากที่ราบสูงและ
ภูเขาโดยรอบ แตมิไดกักเก็บไว กลับสงตอไปทางแมน้ำจอรแดนลงสูทะเลตาย สวนทะเลตายมีแต
รับน้ำที่เขา แตไมมีทางออก น้ำจึงเค็ม และไมมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู
! เร่ืองจริงเก่ียวกับสองทะเลนี้ อาจเปนอุทาหรณสอนใจได  ความใจดี ใจกวาง การให กอให
เกิดชีวิต สวนความเห็นแกตัว การรับโดยไมมีการให นำความตายมาสูตน

xxxxxxxxxxxxxx
!  
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