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*   ไมมีกําแพงขวางก้ัน 

 พระเยซูเจาทรงเปดโอกาสใหทุกคนไดรับความรอด (มก 1:40; 5:1; 

7:1ss)   การลางบาปของขันทีชาวเอธิโอเปยเปนตัวอยางหน่ึงของการเปดประตู

ใหคนตางศาสนาเขามาเปนประชากรของพระเจา แตชาวยิวมีความคิดตอตาน

เรื่องนี้คอนขางรุนแรง     เพราะพวกเขาถือวาชาวอิสราเอลเทาน้ันคือประชากร

ของพระองค (กจ 10:9-16)   เพื่อเอาชนะความมืดมนแหงบาปไดอยางเด็ดขาด 

จําเปนตองอาศัยพระพรของพระจิตเจาชวย(อาง กจ 10:44)    พระวาจาตอนนี้

มักถูกเขาใจวาเปนเรื่องการกลับใจของโครเนลีอัส      แตในความเปนจริงเปน

เรื่องการกลับใจของเปโตรกับกลุมคริสตชนยุคแรกมากกวา  ซึ่งเปนพื้นฐานท่ีจะ

นําไปสูความเปนหน่ึงของมวลมนุษย 

*   พระบิดาเจาทรงตอนรับ 

 พระเจาทรงใหอภัยแกมนุษย พระองคไมปรารถนาใหเขาตองพินาศไป  

พระเจามิใชผูมีอํานาจที่คอยลงโทษผูผิด แตพระองคทรงเปนบิดาผูใจดี ที่ยก

“ขาพเจาเห็นจริงแลววาพระเจาไมทรงลําเอียง ทุกคนท่ียํา

เกรงพระองคและปฏิบัติความชอบธรรม ไมวาจะมีเช้ือชาตใิด

ยอมเปนท่ีพอพระทัยของพระองค” (กจ 10:34-35) 
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โทษใหสิ่งสรางของพระองค บทสดุดีท่ี 129 กลาวถึงเรื่องสําคัญ 3 เรื่องใน

ประวัติศาสตรแหงความรอด คือเรื่องบาป การอภัยและความยําเกรงพระเจาซึ่ง

ในเรื่องที่สามนี้มีการเขาใจผิดกันบอยครั้งวาเปนเรื่องเดียวกับความกลัว

พระองค  สิ่งที่กอใหเกิดความยําเกรงพระเจามิใชการลงโทษแตการอภัย

ตางหาก ความยําเกรงเปนทาทีของความเคารพที่เจือปนดวยความรัก พระเจา

ไมลงโทษผูกระทําผิดแตทรงเปนบิดาผูเปยมดวยความรัก ดังท่ีสมเด็จพระ

สันตะปาปาเบเนดิกตที่ 16 ทรงอธิบายโดยใชคําของทานนักบุญอัมโบรซีโอวา 

“เรามีพระเจาท่ีแสนดีซึ่งปรารถนาจะใหอภัยแกทุกคน ถาหากพวกทาน

ปรารถนาจะเปนผูชอบธรรม จงสารภาพความผิดของทานเถิด เพราะการ

สารภาพบาปอยางสุภาพสามารถชําระลางบาปตางๆได” (น. อัมโบรซีโอ) (อาง

เบเนด๊ิกท่ี 16 ในคําอธิบายบทเพลงสดุดีที่ 129) 

 พระวาจาเผยใหทราบถึงแหลงกําเนิดของทาทีของพระเจาวา “ความรัก

มาจากพระเจา  พระเจาทรงเปนความรัก” (1 ยน 4:7.8.16)       ความรักไมหวง

แหน 

*   ความรักของพระเจาหลอหลอมดวงใจ 

 ศูนยกลางของประวัติศาสตรของมนุษยชาติคือองคพระบุตรซึ่งพระ

บิดาเจาไดสงมาในโลก  ในคําปราศรัยอําลาสานุศิษยระหวางรับประทาน

อาหารคํ่าครั้งสุดทาย  พระเยซูเจาทรงเผยใหบรรดาศิษยของพระองคทราบวา 

พระองคเองคือพระเจาองคความรักที่ทรงรักมนุษยอยางตอเน่ือง  พระองคตรัส

วา “พระบิดาของเราทรงรักเราอยางไร เราก็รักทานท้ังหลายอยางนั้น จงดํารง

อยูในความรักของเราเถิด ถาทานปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา ทานก็จะดํารง

อยูในความรักของเรา เหมือนกับที่เราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระบิดาของ
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เราและดํารงอยูในความรักของพระองค  .....เราไมเรียกทานวาเปนผูรับใชอีก

ตอไป เพราะผูรับใชไมรูวานายของตนทําอะไร เราเรียกทานเปนมิตรสหาย 

เพราะเราแจงใหทานรูทุกสิ่งที่เราไดยินมาจากพระบิดาของเรา” (ยน 15:9,10, 

15) พระเยซูเจาทรงทําใหความรักของพระเจามีลักษณะ“ของพระเจา” กลาวคือ

ทรงรัก “ดุจดังพระบิดาเจาสวรรค” (ขอ 9) และเชื่อมโยงพระเจาองคความรักไว

กับมนุษยชาติ “พระบิดาของเราทรงรักเราอยางไร เราก็รักทานทั้งหลายอยาง

นั้น” (อาง ขอ 9 และ 13) 

 ในองคพระบุตร เราสามารถเรียกพระเจาไดวา “พระบิดาของขาพเจา

ทั้งหลาย” ผูที่ภาวนาเชนนี้ไดมีแตพระเยซูผูทรงเสด็จมารับเอาธรรมชาติมนุษย

เทานั้น  เมื่อบทภาวนาบทน้ีถูกมอบใหมนุษยก็หมายความวาพระวาจานิรันดร

ไดรับเอาเอกภาพอันย่ิงใหญและพระองคก็เปนบุตรดวย 

 เมื่อพระวาจานิรันดรทรงรับเอาธรรมชาติมนุษยแลว พระองคทรงทําให

มนุษยทุกคนกลับเปน “กายหน่ึงจิตเดียวกัน”  “ทานทั้งหลายจงรักกัน เหมือน

ดังที่เรารักทาน” (ยน 15:12) 

 มนุษยตองรักกัน “ดังที่พระเยซูทรงรัก”  เมื่อพวกเขาสวดวา “ขาแตพระ

บิดาของขาพเจาทั้งหลาย”ประวัติศาสตรแหงความรอดก็เปนจริง กระแสเรียก

ของมนุษยก็บรรลุถึงความเปนจริงอยางสมบูรณ 

 เอกภาพสําเร็จไดในองคพระเยซ ู

Meditatio (พระวาจาตรัสกับฉันวันน้ี) 

* ผูที่ไมรักก็ไมรูจักพระเจา พระองคทรงรักเรากอน  

* “นี่คือบทบัญญัติของเรา” บัญญัติที่เปนบอเกิดแหงความยินดี “ให

ความยินดีของเราอยูกับทานและความยินดีของทานจะสมบูรณ” (ยน 15:11) 
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* ในสวนลึกของมนุษยมีความปรารถนาภราดรภาพสากล “ถาทาน

ทั้งหลายที่เปนเยาวชนมุสลิมรัก  เยาวชนคริสตรัก เยาวชนยิวรัก เยาวชนฮินดู

รัก ทานทั้งหลายก็จะรักกันและกันอยางแนนอน  ถาทุกคนรักกัน ภราดรภาพ

สากลก็เกิดขึ้น ถาทานทั้งหลายทําเชนนี้และเราทุกคนกระทําเชนเดียวกัน

ภราดรภาพสากลก็จะขยายวงกวางข้ึน ความสมัครสมานสามัคคีก็จะเบงบาน  

การแจกจายทรัพยสินก็ทั่วถึง สายรุงแหงสันติภาพก็สามารถทอแสงลงมาบน

โลกใบนี้ซึ่งอีกไมก่ีปขางหนาก็จะอยูในมือของพวกเธอ” (เคียรา ลูบิค) 

* “คริสตชนตองถือวามนุษยทุกคนคือพี่นองที่ตนรักมากที่สุดและตองรัก

ดวยหัวใจของพระเยซู” (บ.ชารลส เดอ ฟูโกล) 

* ความรักตองเริ่มจากครอบครัว จากภายใน จากที่ที่ฉันอยู 

Oratio (พระวาจาทําใหฉันภาวนา) 

ขอโทษ   “พระเจาขา  พระองคไดปกพระหัตถเหนือศีรษะขาพเจาแตขาพเจาก็

ไมคอยจะรูสึก พระองคชางแสนดี ทรงปกปกรักษาขาพเจา พระองคทรงปกปอง

ขาพเจาไวภายใตรมเงาของพระองค ในขณะท่ีขาพเจาไมเชื่อแมแตนอยวา

พระองคทรงประทับอยู....เปนความรักที่ตองอยูในตัวขาพเจามิใชความเหินหาง

จากบรรดาลูกๆ ของขาพเจา  โปรดเห็นขาพเจาในพวกเขา ดังท่ีนาซาเร็ธ 

พระองคทรงอยูเคียงขางพวกเขาท่ีหายไปในพระเจา” 

ขอบคุณ “ผลของพระจิตเจาคือความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความ

อดทน ความเมตตา ความใจดี ความซื่อสัตย ความออนโยนและการรูจัก

ควบคุมตนเอง” (กท 5:22) 

ขอพรพระจิตเจา “ถาเรามีชีวิตเดชะพระจิตเจาแลว เราจงดําเนินชีวิตตามพระ

จิตเจาดวย” (กท 5:25) 
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Contemplatio (พระวาจาของพระเจากลับเปนความจริง) 

 “ขาแตพระบิดาของขาพเจาท้ังหลาย” ขาพเจาสวดอยางเต็มปากเต็ม

คํา ดวยความต้ังใจ เปนจิตหน่ึงใจเดียวกับพระเยซู และกับทุกคน 

Communicatio (พระวาจาทําใหทุกคนเปนเพ่ือนกัน) 

 เปโตรกลาววา “พี่นองทั้งหลาย ทานรูแลววา ต้ังแตแรกเริ่ม พระเจา

ทรงเลือกสรรขาพเจาในหมูทานทั้งหลายเพื่อใหคนตางศาสนาไดฟงพระวาจาท่ี

เปนขาวดีจากปากของขาพเจาและมีความเชื่อ พระเจาผูทรงลวงรูจิตใจ ทรง

เปนพยานยืนยันแกคนตางศาสนาโดยประทานพระจิตเจาใหเขา เหมือนกับท่ี

ประทานใหพวกเรา พระองคมิไดทรงลําเอียง แตทรงชําระจิตใจของเขาให

บริสุทธิ์ดวยความเชื่อ” (กจ 17:7-9) 

 

 ในศาลาธรรมแหงหนึ่งที่ถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 8  ในประเทศ

ฝรั่งเศส มีคําจารึกที่ไดมาจากประสบการณของชาวยิวท่ีเคยอยูในอียิปตสมัย

โบราณ  เปนคําที่ใหกําลังใจถูกสลักไวเหนือประตูวิหารที่อุทิศแดเทพเจาอา

มอน อาจจะมีอายุถึงสี่พันปกอนคริสตกาล คําจารึกนั้นมีเขียนไววา 

 “ จงออกไปในสันติ จงไปเปนสุขเถิด เพราะชีวิตของทานอยูในมือของ

ทาน  ความดีของทานคืออยูกับพระเจา” 
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 ทานบุญราศี อังเยลาแหงโฟลีโญ ไดแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมตอ

คนจนคนหนึ่ง ทันทีเธอว่ิงเขาไปในวัด ภาวนาวา “ พระเจาขา โปรดอภัยใหลูก

ดวยเถิด ลูกลืมไปวาคนจนคนน้ันคือพระองคเอง” (A.Battisti, Luce della 

speranza). 
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