
LECTIO DIVINA                                                                                  ตุลาคม 2011

ไมมีพรมแดนสำหรับพระวาจา

Lectio (พระเจาตรัสอะไร)
บทบัญญัติเอก
34เมื่อชาวฟาริสีไดยินวาพระเยซูเจาทรงทำใหชาวสะดูสีนิ่งอึ้งไป จึงมาชุมนุมพรอมกัน  

35มีคนหนึ่งเปนบัณฑิตทางกฎหมายไดทูลถามเพื่อจะจับผิดพระองควา  36“พระอาจารย 
บทบัญญัติขอใดเปนเอกในธรรมบัญญัติ” พระเยซูเจาตรัสตอบวา  37“ทานจะตองรักองคพระผู

เปนเจา พระเจาของทานสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปญญาของทาน  38นี่คือบทบัญญัติเอกและ

เปนบทบัญญัติแรก  39บทบัญญัติประการที่สองก็เชนเดียวกัน คือทานตองรักเพื่อนมนุษย

เหมือนรักตนเอง  40ธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศกก็ขึ้นอยูกับบทบัญญัติสอง

ประการนี้” (มธ 22:34-40)

(ทำความเขาใจกับตัวบท)
V ความขัดแยงระหวางผูนำอิสราเอลกับพระเยซูเจาดำเนินตอไปหลังจากชุดคำอุปมา เปน
ความขัดแยงกับบรรดาชาวฟาริสีเร่ือง “การเสียภาษีแกพระจักรพรรด์ิซีซาร” (มธ 22:15-22) กับ
บรรดาชาวสะดูสีเร่ือง “การกลับคืนชีพของผูตาย” (มธ 22:23-33) และบัณฑิตทางกฏหมาย เร่ือง 
“บทบัญญัติเอก” (มธ 22:34-40)
V พระเยซูเจาทรงทำใหชาวฟาริสีตกหลุมพลาง ดวยการขอใหเขานำเงินที่ใชเสียภาษีมาให
พระองคสักเหรียญหนึ่ง เม่ือทรงถามวา “รูปและคำจารึก(บนเหรียญ)เปนของใคร” เขาตอบวา “เปน
ของพระจักรพรรดิซีซาร” พระองคจึงตรัสวา “ของของซีซาร จงคืนใหซีซาร และของของพระเจา ก็
จงคืนใหพระเจาเถิด” (มธ 22:19-21)
V ชาวสะดูดีแสดงใหเห็นวา ไมเขาใจวาความตายเปล่ียนทุกสิ่งดวยอำนาจของพระเจา อีกทั้ง
ไมเขาใจพระคัมภีร เม่ือพระเจาทรงประจักษแกโมเสส ณ  พุมไม พระองคตรัสกับทานวา ทรงเปน
พระเจาของอับราฮัม อิสอัค และของยาโคบ ทานเหลานี้มีชีวิตและตายไปกอนโมเสส แตยังคงมีชีวิต
อยูหลังความตายทางกายภาพ  เนื่องจาก “พระองคมิใชพระเจาของผูตาย แตเปนพระเจาของผู
เปน” (มธ 22:32)
V สวนบัณฑิตทางกฏหมายยอมรับคำสอนของพระเยซูเจาเร่ืองบทบัญญัติเอก ไดแก ความรัก
ตอพระเจาและเพื่อนมนุษย (มธ 22:34-40)
V คำสัญญาของพระเยซูเจา“จงอยาคิดวา เรามาเพื่อลบลางธรรมบัญญัติหรือคำสอนของ
บรรดาประกาศก เรามิไดมาเพื่อลบลาง แตมาเพื่อปรับปรุงใหสมบูรณ” (มธ 5:17)และ “ทานอยาก
ใหเขาทำกับทานอยางไร ก็จงทำกับเขาอยางนั้นเถิด นี่คือธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประ



กาศก”(มธ 7:12) เปนความจริงในประโยคสรุป“ธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศกก็ขึ้น

อยูกับบทบัญญัติสองประการนี้” (มธ 22:40)

V ในความเปนจริงบรรดาชาวฟาริสีรักธรรมบัญญัต ิ และใหความสำคัญตอธรรมบัญญัติทุกขอ 

ไมวาเล็กหรือใหญ พระเยซูเจาเองก็ทรงมีความคิดเชนนี้ “ผูใดละเมิดธรรมบัญญัติเพียงขอเดียว แม
เล็กนอยที่สุดและสอนผูอื่นใหละเมิดดวย จะไดชื่อวาเปนผูต่ำตอยที่สุดในอาณาจักรสวรรค สวนผูที่
ปฏิบัติและสอนผูอื่นใหปฏิบัติดวย จะไดชื่อวาเปนผูยิ่งใหญในอาณาจักรสวรรค” (มธ 5:19)
V ณ  ที่นี ้ พวกเขาตองการทราบวา มีบัญญัติขอใดบาง ที่เม่ือปฏิบัติแลวเทากับปฏิบัติบัญญัติ
หมดทุกขอ พระเยซูเจาทรงทราบความปรารถนาของเขา จึงตอบพวกเขาวา  “ทานจะตองรักองค
พระผูเปนเจา พระเจาของทานสุดจิตใจ สุดวิญญาณ  สุดสติปญญาของทาน (ขอ 37)
V การรักพระเจาเชนนี้หมายถึงการทำตนเปนผูครบครันดังพระบิดาเจาสวรรค (5:48) ตาม
ความหมายของคำเทศนาบนภูเขา หากตองการทราบวา ในตัวเรามีความรักเชนนี้หรือไม ใหดูวา 
เรามีความรักตอเพื่อนมนุษยหรือเปลา? พระเยซูเจาตรัสตอไปวา “บทบัญญัติประการที่สองก็เชน
เดียวกัน คือทานตองรักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตนเอง” (ขอ 39)

V คำวา “เพื่อนมนุษย” ตามความหมายของบทเทศนบนภูเขา หมายถึง “ศัตรู” ดวย ดังพระ

วาจาที่วา  “แตเรากลาวแกทานวา จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาใหผูที่เบียดเบียนทาน” (5:44) พระ
เยซูเจาทรงสรุปวา “ธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศกก็ขึ้นอยูกับบทบัญญัติสอง

ประการนี้” (ขอ 40)
V บทบัญญัติสองขอนี้แยกกันมิได ยิ่งกวานั้น  บทบัญญัติประการสองเปนตัวชี้วัดวา เราได
ปฏิบัติบทบัญญัติขอแรกหรือไม
V นักบุญเปาโลยืนยันวา “ถามีบทบัญญัติ”อื่นอีกก็สรุปไดในขอความนี้วา จงรักเพื่อนมนุษย

เหมือนรักตนเอง  ความรักไมทำความเสียหายแกเพื่อนมนุษย ความรักเปนการปฏิบัติตามธรรม
บัญญัติอยางครบถวน” (รม 13:9-10)
V ในจดหมายถึงชาวกาลาเทีย ทานเขียนวา  “เพราะธรรมบัญญัติทั้งหมดสรุปไดเปนขอเดียว
วา จงรักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตนเอง” (กท 5:14)
V แตคำอธิบายพระวาจาที่ดีที่สุดคือคำอธิบายของนักบุญออกัสตินที่เกี่ยวกับเรื่องนี ้ ทาน
เปรียบภาระหนักกับปกนก ทานกลาววา “ปกขางหนึ่งคือ ทานจะตองรักองคพระผูเปนเจา พระเจา
ของทานสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปญญาของทาน” แตอยายึดติดอยูกับปกขางเดียว เพราะหาก

ทานยึดติดกับปกนั้นแลว ทานก็สูญเสียปกขางนั้นไปดวย 

V “ทานตองรักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตนเอง”V “เพราะผูไมรักพี่นองที่เขาแลเห็นได ยอมไมรัก
พระเจาที่เขาแลเห็นไมได” (1 ยน  4:20) เปนปกอีกขางหนึ่งที่ตองติดเขาไป ทานจึงจะบินได ทานจะ
ถอนความโลภสิ่งของของโลกออกจากใจ และปลูกความรักในสมบัติสวรรคไดอยางม่ันคง 
V เม่ือทานวางตัวอยูบนปกสองขางนี้แลว จิตใจของทานจะถูกยกสูงขึ้น เม่ือจิตอยูสูง ก็จะดึง
กายขึ้นไปดวย  ทานอยาคิดวาเปนเร่ืองยาก ทานสามารถคนหาขอความมากมายจากพระคัมภีร 



ซึ่งสามารถนำมารำพึงได แตธรรมบัญญัติทุกขอและคำสอนของบรรดาประกาศกก็ขึ้นอยูกับ
บทบัญญัติสองประการนี้ 

Meditatio (พระวาจาตรัสกับฉันวันนี้)
* “ทานตองรักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตนเอง” หมายความวา เพื่อนมนุษยกับตัวฉันมีคุณคา

เทากัน พระตรีเอกภาพทรงประทับในตัวของผูอื่น เหมือนที่ทรงประทับในตัวฉัน  ดังนั้น ความรัก
ตองเปนสวนสำคัญของชีวิต

* เม่ือพระวจนาตถทรงรับเอากายเปนมนุษย ทรงทำใหเกิดสัมพันธภาพอันแนนแฟน
ระหวางพระเจากับมนุษย ดังนั้น ความรักตอพระเจากับความรักตอเพื่อนมนุษยจึงมิอาจแยกจาก
กันได ความรักที่ฉันมีตอพระเจา เรงเราฉันใหกระทำความดี และมีเมตตาจิตตอเพื่อนพี่นองหรือ?

* “เพื่อนมนุษย” หมายถึง “ศัตรู” ที่เราตองรักเชนกัน ฉันอาจไมมีศัตรู แตอาจมีบุคคลที่ฉัน
รูสึกลำบากใจที่จะมีความสัมพันธกับเขา พระเยซูเจาทรงเชื้อเชิญฉันใหรักเขาดวย

* ความรักตอเพื่อนมนุษย เรียกรองใหเราเปนธรรมทูต ดังพระวาจาที่วา “ทานทั้งหลาย 
จงไปสั่งสอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา” (มธ 28:19)

Oratio (พระวาจาทำใหฉันภาวนา)
ขอโทษVV “ถาผูใดพูดวา ‘ฉันรักพระเจา’ แตเกลียดชังพี่นองของตน ผูนั้นยอมเปนคนพูดเท็จ 
V V เพราะผูไมรักพี่นองที่เขาแลเห็นได ยอมไมรักพระเจาที่เขาแลเห็นไมได” (1 ยน  
V V 4:20) โปรดเมตตาลูกเทอญ

ขอบคุณ > “ประชาชนที่ไดฟง ตางพิศวงอยางยิ่งในคำสอนของพระองค” (มธ 22:33) 
V V ลูกขอขอบพระคุณพระองคสำหรับพระวาจาทรงชีวิตที่ประทานแกลูกในวันนี้

ขอพรพระจิตเจา
V V “พระหรรษทานที่พระเจาประทานใหกับขาพเจา เพื่อใหขาพเจาเปนผูรับใชของพระ
V V คริสตเยซูไปยังคนตางศาสนา โดยทำหนาที่สมณะในการประกาศขาวดีของพระเจา 
V V เพื่อใหคนตางศาสนาไดเปนเสมือนเคร่ืองบูชาที่พอพระทัย ซึ่งพระจิตเจาทรงบันดาล
V V ความศักด์ิสิทธิ์ให” (รม 15:15-16) เชิญเสด็จมาเถิด พระจิตเจาขา
Contemplatio (พระวาจาของพระเจาสำเร็จเปนจริง)
V V “พระจิตเจาซึ่งพระเจาประทานใหเรา ไดหล่ังความรักของพระเจาลงในดวงใจของเรา 
V V “ (รม 5:5)
V V “ทานจะตองรักองคพระผูเปนเจา พระเจาของทานสุดจิตใจ สุดวิญญาณ  สุด
V V สติปญญาของทาน (ขอ 37) “ทานตองรักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตนเอง” (ขอ 
V V 39)



Communicatio (งานธรรมทูต)
V เม่ือป ค.ศ. 2000 โอกาสฉลองวันธรรมทูตสากล ที่ลานหนาพระวิหารนักบุญเปโตร สมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอลที่สอง ทรงประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ ทามกลางผูจาริกแสวงบุญ
จำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลก
V ตอนภาคถวาย ผูแทนจากแตละทวีป เดินเปนแถวไปยังหนาพระแทน แตละคนถือถุงดิน
จากทวีปของตน ดินจากอัฟริกา อเมริกา ยุโรป โอเชเนีย และดินจากเอเชีย 
V หนาพระแทน มีกระถางใบใหญตั้งอยู ผูแทนของแตละทวีป ไดเทดินจากถุงลงไปในกระถาง
ดินไดถูกคลุกเคลาเขากัน ดินจากหาทวีปไดถูกรวมเปนดินเดียวกัน
V สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงปลูกตนมะกอกลงในกระถางนั้น ขณะเดียวกัน  นักขับรองไดขับ
เพลงประสานเสียงอันไพเราะ ความวา “พระคริสตเจา คือสันติของเรา ทรงกระทำใหทั้งสอง
ฝายเปนหนึ่งเดียว โดยทรงทำลายกำแพงที่แบงแยก คือการเปนศัตรูกัน” (อฟ 2:14)
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