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* พระคริสตเจ้ามิได้ถูกแบ่งแยก       

พระวรสารโดยนักบุญมาระโกตอนน้ี(มก 7:31-37)รํ่ารวยดวยเน้ือหาใน

แงของความเปนมนุษยและความหมายตามพระวรสาร ชีวิตของคนใบหูหนวกที่

พระเยซูเจาทรงรักษามีขอจํากัดมากมาย เขาหันเขาสูโลกภายในตนเอง 

ความสัมพันธกับเพื่อนพี่นองถูกตัดขาด พระเยซูเจาผูเปนแพทยและเพื่อนที่ไมมี

ใครเสมอเหมอืนทรงพาเขาออกจากฝูงชน ทรงสัมผัสเขาดวยพระหัตถอันทรง

ฤทธิ์  ทุกสิ่งทุกอยางเปนพระพรทั้งสิ้น ทรงทําใหเขาไดยินสิ่งที่คนอ่ืนพูดและ

สามารถพูดสิ่งที่อยูในใจของตนใหคนอ่ืนฟงไดอีกคร้ัง  

 ทุกวันน้ี มนุษยใหความเอาใจใสกับปรากฏการณในเชิงรูปธรรม สิ่งที่

มนุษยใหความสนใจเปนอันดับแรกคือปญหาที่เกี่ยวของกับชวิีตของตนโดยตรง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเร่ืองความทุกข ดูเหมือนพระวาจาของพระเจากถ็ูก

นํามาประยุกตเพื่อชวยแกปญหาเหลาน้ีเปนเบื้องตน การใชพระวาจาเปนคูมือ

เจริญชีวิตในสถานการณที่ตนกําลังประสบอยูถือเปนการกระทําที่ถูกตอง เพราะ

พระวาจาทรงรับเอาธรรมชาติมนุษยและประทับอยูในสังคมที่เปนจริง 

 แตที่สําคัญ ตองอานพระวาจาในบริบทประวติัศาสตร์แห่งความรอด

เสมอ ดังน้ัน เร่ืองราวเกี่ยวกับการรักษาคนใบหูหนวกคนน้ันจึงหมายถึงการ

“คนคนนีท้าํส่ิงใดดีทั้งน้ัน 

เขาทาํให้คนหูหนวกกลบัได้ยนิ และคนใบ้กลบัพูดได้” (มก 7:37) 
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รักษาพระกายทิพยของพระคริสตเจาเอง การทีพ่ระเยซูเจาทรงคืนความสามารถ

ในการพูดและการไดยินแกเขาเทากับเปนการแสดงใหเห็นวาพระเจาทรงมีฤทธิ์

อํานาจนํามนุษยชาติกลบัสูสภาพปกติได  ดังคําของประกาศกอิสยาหที่วา “แล้ว

นัยน์ตาของคนตาบอดจะเปิดออก แล้วหูของคนหูหนวกจะเบิก แล้วคนง่อยจะ

กระโดดได้อย่างกวาง และลิน้ของคนใบ้จะร้องเพลงด้วยความช่ืนบาน เพราะนํา้

จะพุ่งขึน้มาในป่าดอน และลาํธารจะพลุ่งขึน้ในทะเลทราย”(อสย 35:5-6) มนุษย

ไดละทิ้งพระเจาและทําลายสายสัมพันธที่ยึดเขาไวใหเปนครอบครัวเดียวกับพระ 

องค    ตางคนตางปดตัวเอง เจริญชีวิตเหมือนกบในกะลา ไมสนใจใคร 

ความสัมพันธขาดหายไป พระวาจาดูเหมือนสูญเสยีชีวิตเหมือนกับไมเคยมีชีวิต

อยูเลย แตในความเปนจริง พระวาจาทรงเปนพระวจนาตถที่มารับเอาธรรมชาติ

มนุษย พระองคเสด็จมาและรับเอาความเปนหมันของมนุษยไว หัวใจที่หนวก

และใบกลับเปนพระวาจาในพระองค  เมื่อองคพระผูชวยใหรอดพนแสดง

พระองคแกมนุษยทางประวัติศาสตร พระองคทรงแสดงองคเปนพระวาจา ผูที่

ไดรับศีลลางบาปทุกคนเปดหูฟงขาวดีของพระองค 

* เร่ืองเก่าเล่าใหม่ 

 ความโดดเด่ียวอางวางเขามาในพระศาสนจักร ในครอบครัว ใน

ความสัมพันธระหวางบุคคล ในชุมชนและในหมูคณะดวย ทัง้พระศาสนจักร

ระดับสากล“ท่ีพระเยซูเจ้าทรงเป็นรากฐาน”และพระศาสนจักรระดับทองถิ่นตาง

มีปรากฏการณของการยึดมั่นถือมั่นอยูในความหนวกและความใบของตน 

ความเห็นแกตัวเปนอุปสรรคสําคัญทีท่ําใหมนุษยไมสามารถไดยินและเผยความ

จริงที่อยู ณ หวงลึกของตนออกมาได การแบงแยกที่หนวกใบทําใหคนเขาใจวา

ตนเองรูวาพระจิตเจาทรงทํางานที่ไหน เมื่อใดและอยางไร 
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ในพระศาสนจักรยุคแรกมีกระแสและกลุมอํานาจหลายกลุม ความแตกตางกลับ

กลายเปนความแตกแยก สาเหตุเน่ืองมาจากมีการกระทําเกินหลักเกณฑการคิด

แบบชาวโลก  ในปญหาเกี่ยวกับบุคคล ธรรมประเพณี การยึดติดกับคําวา “ก็เคย

ทําอยางน้ีมาเสมอ” (ดู 1 คร 1:11)เปนตน   “เพราะเหตุใดจึงมกีารทะเลาะเบาะ

แว้ง โกรธเคือง ชิงดีชิงเด่น แบ่งแยกและรบสู้กันในระหว่างพวกท่าน? เรามพีระ

เจ้า พระคริสตเจ้าและพระจิตเจ้าองค์เดียวกันท่ีประทานพรลงมายงัเรา ประทาน

กระแสเรียกเดียวกันในองค์พระคริสตเจ้ามิใช่หรือ? ทาํไมจึงทาํให้อวยัวะของ

พระคริสตเจ้าฉีกขาดและเป็นบาดแผลเล่า? ทาํไมท่านจึงเป็นปฏิปักษ์กบัร่างกาย

ของตนเองจนลืมไปว่าเราต่างกเ็ป็นอวยัวะของร่างกายเดียวกัน?(น.Clemente 

romano, Lettera ai Corinzi) 

 พระวาจาเปนผูทําใหเกิดความเปนเอกภาพขึ้นมา 

* การช่วยให้รอดพ้นได้เกดิขึน้แล้ว 

 พระจิตของพระเจาทําใหเราทราบพระประสงคและความคิดของพระ

เจา พนัธสัญญาทีพ่ระองคทรงกระทํากับเรากลายเปนพันธสัญญา“ระหว่างเรา” 

“รูปแบบและต้นกาํเนิดของธรรมลํา้ลึกนีไ้ด้แก่เอกภาพในพระตรีเอกภาพของ

องค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรในองค์พระจิตเจ้า” (Unitas 

Redintegratio 2) พระเยซูคริสตเจาทรงสอนเราใหรับรูถึงการประทับอยูของ

พระเจาในความรักตอเพื่อนมนุษย “ดูเถิด พระองค์กาํลังเสดจ็มาพร้อมกบัหมู่

ก้อนเมฆ  ทุกคนแม้ผู้ ท่ีเคยแทงพระองค์จะแลเห็นพระองค์”(วว1:7) 

 พระคริสตเจาทรงประทานความหมายใหมแกประวัติศาสตรของมนุษย 

พระองคทรงเปนเปาหมายสูงสุดของการวิวัฒนาการ การบูชาของพระองคบน

กางเขนมีประสิทธิผล บนเสนทางสูตําบลเอมมาอุส ผูเดินทางคนที่สามเร่ิมเดิน
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พรอมกับศิษยและสอนพวกเขาไปดวย เมื่อดวงอาทิตยขึ้น ศิษยทั้งสองกลับถงึ

หมูคณะและไดพบกับพระศาสนจักรอีกคร้ัง ระหวางการเดินทางมีการเสวนา 

(‘dia-logo’)ในการสนทนาน้ัน Logos(พระวจนะของพระเจ้า)ได้ตรัสกับพวก

เขา ต้ังแต่น้ันมา พระวรกายของพระคริสตเจ้าถกูเรียกให้รับรู้ถึงเอกภาพของตน

และร่วมมือในการทาํให้เกิดสมาชิกใหม่ต่อไป 

Meditatio (พระวาจาตรัสกบัฉนัวนันี)้ 

* เราตองยอมรับดวยความถอมตนและกลาหาญวา ในระหวางพวกเรา

และในพระศาสนจักรของเรายังมีการแบงพรรคแบงพวก เปนที่สะดุดแกกันและ

กัน ไมยอมรับกัน ใชภาษาที่แตกตาง แตชีวิตแทน้ันคือชีวิตแบบพระคริสตเจา 

ชีวิตที่มีความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันและถือความยุติธรรมของพระเจาเปนสําคัญ 

อันดับแรก (ดู มธ 6:33) 

* ในปค.ศ.1908 Paul Watson ไดริเร่ิมสัปดาหแหงการภาวนาเพื่อ

เอกภาพ มีฉลองสําคัญอยูสองฉลองในสัปดาหน้ี คือ ฉลองนักบุญเปโตร (18 

มกราคม) และฉลองนักบุญเปาโล(25 มกราคม) ตลอดสัปดาหแหงการภาวนา

เพื่อเอกภาพในปค.ศ.2007ไดมีการนําขอคิดและประสบการณจากUmlazi ประ 
เทศอัฟริกาใตมาชวยในการภาวนา ชุมชนคริสตชนที่น่ันตองการคิดถึงเอกภาพ 

พวกเขาไดเขียนประสบการณและเผยแผออกไป   
ฉันละ กําลังอยูที่ไหน? สัมพันธภาพของฉันกับคนอ่ืนเปนอยางไรบาง? 

* บอยคร้ัง เราพบความหางเหินกันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในระหวาง

ศาสนาใหญๆ ความสัมพันธดีขึ้นก็จริง แตพระวาจาทรงเรียกรองใหมีเอกภาพ

อยางสมบูรณ ที่ Umlazi ผูคนไดคนพบวา การภาวนาสัมพันธกบัการทํางาน

บรรเทาทุกขอยางแยกจากกันไมได สิ่งน้ีทําใหการเสวนาเพื่อแสวงหาความดี
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สวนรวม การพัฒนามนุษย การใหความชวยเหลือที่จําเปนทางดานสังคมและ

มนุษยธรรมซึ่งทุกคนควรรวมมือกันเปนไปไดงายขึ้น  
* เดือนพฤศจิกายน 2006 เปนเดือนสําคัญเพื่อการเสวนาระหวาพระศาสน

จักรคาทอลิกกบัศาสนจักรอังกลีกัน การพบปะระหวางพระสังฆราชคาทอลิก

กับพระสังฆราชอังกลีกัน ณ หอง “Camera dei Vescovi” ในรัฐสภา เปน

เหตุการณที่เกิดขึ้นคร้ังแรกต้ังแตศาสนจักรอังกลีกันถือกําเนิดมาในศตวรรษที่ 

16 มีการพบปะระหวางประธานอังกลีกันสัมพันธกับองคสมเด็จพระ

สันตะปาปาเบเนดิกที่ 16 ดวย การพบปะคร้ังน้ีไดบรรลุขอตกลงหลายประการ 

อาทิ ขอตกลงเร่ืองศลีมหาสนิท สังฆบริการกับการบรรลุความชอบธรรมเพราะ

ความเชื่อซึ่งยุติขอพิพาททางเทววิทยาอันยาวนานของศาสนจักรปฏิรูป  แมวา

การบวชสตรีเปนพระสงฆและพระสังฆราชยังเปนอุปสรรคบนเสนทางสู

สัมพันธภาพสากลก็ตาม 
 อะไรคือสวนของฉัน? 

* ศาสนจักรโปรเตสตันทกับสภาพระสังฆราชคาทอลิกหลายสภากําลัง

รวมมือกันจัดประชุมสัมพันธภาพสากล หลังการประชุมเตรียมงานขั้นแรกเมื่อ

เดือนมกราคม 2006 ที่กรุงโรม ไดมีการพิมพเอกสารขึ้นมาชิ้นหน่ึงชื่อ “Lettera 

ai cristiani d’Europa” (จดหมายถึงคริสตชนในยุโรป) เปนเอกสารเชื้อเชิญ

ผูคนเขารวมประชุม การประชุมจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2007 ณ เมือง Sibiu 

ประเทศ โรมาเนีย “เราเดินทางไปพร้อมกัน พยายามสร้างบรรยากาศของความ

ไว้เนือ้เช่ือใจต่อกัน เข้าอกเข้าใจกัน ทาํงานด้วยกัน และอธิษฐานภาวนาพร้อม

กัน คริสตชนทุกคนได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการจาริกแห่งความหวงัคร้ังนี ้พร้อม
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ท้ังร่วมกนัเป็นประจักษ์พยาน ด้วยการเดินพร้อมกับพระคริสตเจ้าในการ

แสวงหากระแสเรียกใหม่เพ่ือยโุรป” 

* ในสถานที่ซึ่งฉันกําลังเจริญชีวิตอยู มีเอกภาพบางไหม? อะไร? 

Oratio (พระวาจาทําใหฉันภาวนา) 

ขอขมา   

 “สัมพันธภาพสากลท่ีแท้จริงเกิดขึน้ไม่ได้ หากไม่มกีารกลับใจ ความ

ปรารถนาให้มีเอกภาพเกิดขึน้และบรรลุความสมบูรณ์จากการฟ้ืนฟูทางปัญญา การ

สละละตนเองและการปฏิบัติความรักอย่างเตม็กาํลังความสามารถ” (UNITATIS 

REDINTEGRATIO 7) “ถ้าเราพูดว่า เราไม่เคยทาํบาป เราก็ทาํให้พระองค์ตรัสคําเทจ็และ

พระวาจาของพระองค์ไม่อยู่ในเรา” (1 ยน 1:10) 

  

ขอบคุณ   

 “คนคนน้ีทําสิ่งใดดีทั้งน้ัน เขาทําใหคนหูหนวกกลับไดยินและคนใบ

กลับพูดได” (มก 7:37) 

 
 ขอพรพระจิตเจ้า  

  “เราสามารถบรรลถึุงเอกภาพเฉพาะแง่ท่ีเป็นพระพรของพระ

จิตเจ้าเท่าน้ัน ด้วยเหตุนี ้ ความใฝ่ฝันเพ่ือสัมพันธภาพสากลจะต้องเติมเตม็ด้วย

การอธิษฐานภาวนา การยกโทษแก่กันและกัน พร้อมกับชีวิตศกัด์ิสิทธ์ิของแต่ละ

คน” (สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ท่ี 16) เชิญเสด็จมาพระจิตเจ้าข้า เชิญ

เสด็จมาประทบัอยู่ในดวงใจสัตบุรุษ และบันดาลให้เร่าร้อนด้วยความรักต่อ

พระองค์ 
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Contemplatio (พระวาจาของพระเจากลับเปนความจริง) 

 ความสนิทสัมพันธเปนหน่ึงเดียวกันคือสิ่งที่เราไดยินเกี่ยวกับพระวจ-

นาตถแหงชีวิต (อาง 1 ยน 1:1) เอกภาพคือความปรารถนาของพระเจา (อาง ยน 

17:11.21.23) “ขอให้คริสตชนทุกคนระลึกว่าการเจริญชีวิตเป็นหน่ึงเดียวกันของ

คริสตชนย่อมดีกว่าการศึกษาหาวิธีทาํชีวิตให้สอดคล้องกับพระวรสาร ฉะน้ัน 

ย่ิงมคีวามสนิทสัมพันธ์กับพระบิดา พระบุตรและพระจิตแนบแน่นเพยีงใด

ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกย่ิ็งสนิทแนบแน่นเพียงน้ัน” (Unitatis Redintegratio 

7) 

Communicatio (พระวาจาทําใหทุกคนคืนดีกัน) 

“ท่านท้ังหลายจงให้ความรักของพระคริสตเจ้าทอแสงออกไปในทุก

สถานท่ี ท่านท้ังหลายจงทอแสงความรักของพระคริสตเจ้าเหมือนเทียนท่ีมีเปลว

ไฟลุกโชติช่วงเพ่ือส่องสว่างแก่โลก พระเยซูเจ้าทรงเป็นแสวงสว่างให้กับ

นานาชาติ ทรงขจัดความห่างไกลให้หมดไป กาํจัดการแบ่งแยกทุกชนิดและ

ทาํลายกาํแพงท่ีขวางกั้นให้พังลง พระองค์ยงัเป็นผู้ ท่ีเดินบนเส้นทางแห่งการ

นอบน้อมเช่ือฟัง พระแม่มารีย์กท็รงเดินพร้อมกับพระองค์ด้วย พระนางพาพระ

บุตรไปกรุงเยรูซาเลม็และถวายแด่พระเจ้าดุจดังลูกแกะของพระเจ้าจริง ๆ แม่

พระวางพระกุมารไว้ในอ้อมแขนของผู้ เฒ่าสิเมโอนและนางอันนา อันเป็นการ

ประกาศถึงการช่วยให้รอดพ้น พระนางแสดงองค์พระบุตรให้ทุกคนทราบว่า 

พระบุตรทรงเป็นแสงสว่างส่องทาง ช่วยให้มนุษย์เดินได้อย่างมัน่ใจบนเส้นทาง

แห่งความจริงและความรัก” (เบเนดิกต์ 16) 
 “ประสบการณ์ของการประชุมสมชัชาของเราเป็นประสบการณ์กับ

พระพรอันย่ิงใหญ่ของพระเจ้า พระวาจาของพระเจ้าทรงกระทาํการมหัศจรรย์
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ทุกวนัอย่างต่อเน่ือง การแบ่งปันพระวาจาในระหว่างพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ 

การเข้ากลุ่มศึกษา การประชุมในกลุ่มใหญ่ ช่วงเวลาปฏิสัมพนัธ์ฉันพี่น้อง.....

ในช่วงของการทาํกิจกรรมเหล่านี ้เราต่างเจริญชีวิต‘เป็นจิตหน่ึงใจเดียวกัน’ พระ

เยซูเจ้าทรงประทับอยู่ท่ามกลางเราเสมอ จนเราถามตัวเราเองว่า น่ีเป็นการ

ประทับอยู่ของพระจิตในท่ามกลางเรามิใช่หรือ? (FSE) 
Dietrich Bonhoeffer 

ครบรอบร้อยปีวันเกดิ 

 ทานเปนศาสนจารยนิกายลูเธอรลัน อาจารยมหาวิทยาลัย เปนผูบุกเบิก

กระบวนการเพื่อสัมพันธภาพสากล ทานตอสูกับลัทธินาซีอยางหาวหาญ พี่นอง

โปรเตสตันทนับถือทานเปน “นักบุญของพวกเขา” ซึ่งความหมายวา “ความ

เช่ือของท่านเป็นแบบอย่างให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติตามได้” หน่ึงในบรรดากิจกรรม

มากมายเพือ่ระลึกถึงเหตุการณสําคัญน้ีคือการประชุมระดับนานาชาติภายใตหัว 
ขอเร่ือง “eredita’ cristiana e modernita’”  (มรดกคริสตชนกับยุคใหม) ระหวาง

วันที่ 9-11 กุมภาพันธ ที่ Torino-Vercelli ผูทําหนาที่เปดการประชุมน้ีคือนักเทว

วิทยา Jurgen Moltmann ที่โรมมีการจัดนิทรรศการโดยภาควิชา Valdese เปน

เจาภาพภายใตหัวขอ “Fine della religione e post-modernita’”  ศาสตราจารย 

Fulvio Ferrario อาจารยวิชาเทววิทยาเชิงระบบของภาควิชาไดชี้ใหเห็น

ความสําคัญของนักเทววิทยาชาวเยอรมันผูน้ีวา “ร้อยปีหลังจากการเกิดของท่าน 

ชีวิตและผลงานของ Bonhoeffer ยงัคงสร้างความประทับใจแก่ชนรุ่นหลังใน

หลายมิติ เช่น เทววิทยาและอัตชีวประวัติท่ีสอดประสานกันได้อย่างลงตัว 

ความคิดท่ีเป็นมลีักษณะเฉพาะของตนเองและอุปนิสัยท่ีเปิดเผยยงัคงเป็นจุดสน 
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ใจของผู้คนอย่างมิเส่ือมคลาย มิใช่ในบรรดานิสิตนักศึกษาท้ังชายและหญิง

เท่าน้ัน แต่ในโลกแห่งศิลปะ วฒันธรรมและท่ีสาํคัญในบรรดาศาสนจักรนิกาย

ต่างๆ ด้วย” 
Bonhoeffer เกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ ค.ศ. 1906 ที่ Breslavia (ใน

สมัยน้ันเปนสวนหน่ึงของประเทศเยอรมัน ในปจจุบันคือ Wroclaw ในประเทศ

โปแลนด)  ในป ค.ศ. 1931 ทานเร่ิมสอนเปนคร้ังแรกที่เบอรลินในภาควิชาเทว

วิทยาพรอมทั้งไดรับการอภิเษกเปนศาสนาจารย ในระยะน้ัน ทานไดริเร่ิม

กิจกรรมกระบวนการสัมพันธภาพสากลที่กําลังเร่ิมตน เมื่อHitler มีอํานาจขึ้น

ปกครองประเทศในตอนปลายเดือนมกราคมป ค.ศ. 1933 ศาสนจักรนิกาย 

evangelical ที่ Bonhoeffer เปนสมาชิกกําลังอยูในสถานภาพที่ลําบากและ

ละเอียดออน โปรเตสตันทชาวเยอรมันหลายคนใหการยอมรับลัทธินาซี 

จนกระทั่งขอใหตัดหนังสือพันธสัญญาเดิมออกจากสารระบบพระคัมภีรและ

เสนอใหใส “paragrafo ariano”เข้าไปแทน  Bonhoeffer ตอตานขอเสนอน้ี

อยางแข็งขัน 

 ในเดือนเมษายนค.ศ. 1943  ทานถูกจับขังคุก สาเหตุเพราะไดชวย

ชาวยวิหนีออกจากประเทศเยอรมัน ในปค.ศ. 1944 ทานถูกยายไปคุมขังที่

เบอร ลิน ตอมาทานถูกสงไปยังคายกักกันที่ Buchenwald และที ่ Flossengurg  

ตามลําดับ  ณ ที่น้ีเองทานไดถูกประหารชีวิตดวยการแขวนคอ 
Rabindranath Tagore 

 
กวีชาวเบงกอลพูดถึงมหาวทิยาลัยที่ทานไดตั้งขึน้วา 

เปนสถานที่ซึง่โลกอยูในรังเดยีวกนั 
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