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* หญิงผิดประเวณี (ยน 8:1-11) 

เพลงสดุดี 126 เปนเพลงของการจาริกแสวงบุญ กลาวถึงประสบการณ

ของชาวยิวที่กลับจากการเนรเทศที่กรุงบาบิโลน พวกเขามีความยินดีและความ

กระตือรือรนอยางมากเพราะ“พระยาหเวหทรงกระทํากิจการยิ่งใหญเพื่อเขาทั้ง 

หลาย”(สดด126:2) ความทุกขอันเกิดจากการรอคอยกลับกลายเปนความยนิดีที่

ไดกลับสูมาตุภูมิ  เปรียบไดกับมหาพรตที่เตรียมสูปสกา  

บทเพลงยังพูดถึงการเก็บเกี่ยวที่มีความสุข หลังจากที่หวานดวยนํ้าตา 

เพราะนอกจากงานหนักแลว ยังตองเสี่ยงกับการสูญเสียเมล็ดที่ไดหวาน  

 จิตใจของผูเดินทางจดจออยูที่นครเยรูซาเล็ม ณ ที่น้ันเขาจะไดฟงพระ

วาจาของพระเจาและพบสันติในจิตใจ “ขาแตพระเจา พระองคทรงเปนพระ

เจาของขาพระองค ....พระองคทรงเปนที่กําบังเขมแข็งของคนยากจน...ทรงเปน

ที่กําบังเขมแข็งของคนขัดสนเมื่อเขาทุกขใจ ทรงเปนที่กําบังจากพายแุละเปนรม

กันความรอน ” (อสย 25:1-4) 

 ชาวยิวในถิ่นเนรเทศระลึกถึงอดีตของตน เหมือนเมื่อบรรพบุรุษของเขา

คํานึงถึงเหตุการณในประเทศอียิปตหลังจากขามทะเลแดงแลว การมองอดีตชวย

ผูที่หวานดวยน้ําตา 

ยอมโหรองยินดีเม่ือเก็บเก่ียว 

(สดด 126:5) 
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เตรียมเขากลับสูบานเกิดเมืองนอนของตน ทุกอยางเปนเคร่ืองหมาย ของการ

เสด็จมาของพระเมสสิยาห พระองคพบมนุษยชาติอยูในความตาย จึงนํากลับสู

ชีวิตใหม 

 การเหินหางจากพระวาจาเปรียบดังการอยูหางไกลนครเยรูซาเล็ม การ

เปนทาสในประเทศอียิปต หรือการทําผิดประเวณี 

 หญิงผิดประเวณีตองประสบกับความอับอายขายหนา นางตองผาน

ประสบการณที่เจ็บปวดเพื่อ “โหรองยินดีเมื่อเก็บเกี่ยว” ปสกาของนางคือการ

ไดรับอภัยโทษจากพระเยซูเจา พระองคทรงเตือนนางวา “ไปเถิด และต้ังแตน้ีไป 

อยาทําบาปอีก” (ยน 8:11) น่ีแหละปสกาของนาง 

* หวานดวยนํ้าตา 
 การรับเอาธรรมชาติมนุษย การทรมาน และการสิ้นพระชนมของพระ

เยซูคริสตเจาหมายถึงการผานเขาสูชีวิตใหม  “พระคริสตเจาจําเปนตองทน

ทรมานเชนน้ี เพื่อจะเขาไปรับพระสิริรุงโรจนของพระองคมิใชหรือ?” (ลก 

24:26; ฮบ 2:9ss) “เพราะรัก พระเจาจึงสรางมนุษยและทรงประทานความเปน

พระเจาใหดวย นักบุญเปโตรจึงกลาวไวในจดหมายฉบับแรกของทานวา ความ

รอดพนน้ันมนุษยไดมา ‘ดวยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสตเจา ดังเลือดของ

ลูกแกะไรมลทินหรือจุดดางพรอย พระองคทรงกําหนดไวลวงหนาแลวต้ังแต

กอนสรางโลก และทรงเปดเผยพระคริสตเจาเพื่อทานทั้งหลายในวาระสุดทาย’ 

(1 ปต 1:19-20) ลูกแกะน้ีคือลูกแกะที่ถูกฆาในคืนอพยพ ยิ่งกวาน้ัน ลูกแกะน้ียัง

หมายถึงพระคริสตเจา ดังที่นักบุญยอหนผูทําพิธีลางประกาศไววา พระองคน้ี

แหละคือผูยกบาปของโลก ทีถู่กฆานอกเมืองเพราะบาปของเรา ดวยเหตุน้ี พระ

เจาทรงสรางโลกในขณะที่จองมองลูกแกะไรมลทินถูกแทง” (Enzo Bianchi)  
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 พระเยซเูจามิไดเสด็จมาบนโลก เพื่อทําลายความทุกขทรมานใหสูญสิ้น

ไป พระองคมิไดอธบิายความหมายของความทุกข แต“พระองคเสด็จมาเพื่ออยู

ในความทุกขน้ัน” (Paul Claudel) พระองคมิไดเสด็จมาเปลี่ยนวงจรชีวิตมนุษย 

พระองคมิไดทําใหกายเขาพนจากความตาย แตทรงประทานความหมายใหมแก

ความตายตางหาก 

 *“ เรากําลังกระทําสิ่งใหม: เราจะทําทางในถิ่นทุรกันดาร”  (อสย 43:19) 

 มนุษยชาติที่ไดรับการฟนฟูโดยพระคริสตเจาแลว มองไปขางหนา “เจา

จะกลบัเปนประชากรผูเลือกสรรของเรา” (อสย 43:16-21) การกลับคืนชีพคือ

ความหมายของคําวา “จะโหรองยินดีเมื่อเก็บเกี่ยว” 

 ความรักของพระเยซูเจาผูกลับคืนชีพ นําความรักของพระเจาลงมาอยู

ทามกลางมนุษย ทําใหนานาชาติ วัฒนธรรมตางๆ กลุมชาติพันธรวมเปน

ครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวของผูมีความเชื่อมีความเปนสากลในระดับโลก

กลาวคือ มีความสนิทสัมพันธเปนหน่ึงเดียวกัน ไรพรมแดน ซึ่งถึงแมจะคงความ

แตกตางอยู แตก็สอดประสานเปนหน่ึงเดียวกัน โลกาภิวัฒนถูกมองจากมุมมอง

ของพระวรสาร 

 การพบปะกับองคพระผูกลับคืนชีพ ปลุกเราใหเกิดการปฏิวัติแทจริง 

และกําหนดทิศทางใหมแกชีวิต นํ้าตากับความสุขคลกุเคลากันในชีวิตจริง ซึ่ง

เปนสภาพของบุคคลที่ถูกสรางอยางดีในสังคมที่ดี  

 อันที่จริง พระหรรษทานกบัธรรมชาติพึ่งพาอาศัยกัน ชีวิตจิตที่เกิดจาก

พระวรสาร(ดู มธ 6:1ss)เปนชีวิตที่ไมเสแสรงและผิวเผิน  สมเด็จพระ

สันตะปาปาอาเล็กซันเดอรที่ 7 ตรัสไววา “ปรีชาญาณที่หลักแหลมตองต้ังอยูบน

ปญญาที่หนักแนนมั่นคง”  สันติในจิตใจและความสงบที่ลึกซึ้งเปนลักษณะของ
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ผูบรรลุวุฒิภาวะ “ชีวิตจิตที่เที่ยงแทตองอาศัยความเปนมนุษยที่ลึกซึ้งคอยค้ํา

จุน” (น. ฟรังซิส เซเวียร) “ทานเปนคนใจดี เปนกันเองกับทุกคน ใบหนายิ้มแยม

และสุขสงบ ทานหัวเราะเสมอ เพราะทานมีจิตใจราเริงเบิกบาน ในเวลาเดียวกัน

ทานก็ไมหลงใหลไปกับสิ่งสราง” (จากคําบอกเลาของเพื่อนธรรมทูตที่อยูกับ

ทานในประเทศอินเดีย) 

Meditatio (พระวาจาตรัสกับฉันวันนี้) 

• พระวาจาทรงสอนวาความทุกขทรมาน ความเหน็ดเหน่ือย   การประจญ 

ลอลวง อยูคูชีวิตเสมอ ชีวิตบนโลกคือเวลาหวาน ดูเหมือนเมล็ดพืชถูกกําหนดไว

แลววาตองตาย แตผูหวานกลับเก็บเกี่ยวผลของมัน ฉันเรียนรูวิธีเปลี่ยนทุก

สถานการณใหเปนโอกาสที่นําชีวิตมาให  เปลี่ยนนํ้าตาของความทุกขเปนนํ้าตา

ของความสุข 

• ความตายกับบาปเปนเร่ืองของอดีต นํ้าตาคืออดีต  ความยินดีคือปจจุบัน 

พลังเกิดจากความเขาใจบอเกิดของ “ความยินดี” น่ีเอง 

• องคพระผูกลับคืนชีพมีชีวิตอยูในตัวฉัน   พระองคเสด็จมารับสภาพ 

มนุษย สภาพของฉัน เพื่อเปลี่ยนฉันเปนอ่ืน ฉันกลับคืนชีพพรอมกับพระคริสต

เจา ฉันฝงอดีตไวในดวงหทัยของพระเจา ผูเปนพอของฉัน  จาก “การออกไป

หวาน” สูความศักด์ิสิทธิ์ การพบปะกับพระเยซูเจาไมตองการเวลายาวนาน ทุก

อยางเกิดขึ้นในการพบกับพระองค  

• มารีย “ถูกทอดทิ้ง” และ“ไดรับความบรรเทา”พระนางเปดใจใหกับพระ 

เจาโดยการตอบรับพระวาจาของพระองค ทรงรวมในความทุกขและชีวิต อีกทั้ง

แสดงใหเห็นวิธีที่ไดมาซึ่งความสงบและความสมดุล 
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Oratio (พระวาจาทําใหฉันภาวนา) 

ขอขมา  1 ปต 1:6: “ดังน้ัน ทานจงชื่นชม แมในเวลาน้ี ทานยังตองทน

ทุกขจากการถูกทดสอบตางๆ ชั่วขณะหน่ึง แมแตทองยังตองถูกทดสอบในไฟ” 

  ขอบคุณ พิธีกรรมวันปสกา: “เปนความจําเปนอยางยิง่ที่บาปของอาดัม 

ถูกทําลายดวยการสิ้นพระชนมของพระคริสตเจา บาปท่ีนําความสุข ทําใหเรามี

พระผูไถผูย่ิงใหญ” 

ขอพรพระจิตเจา กิจการที่เกี่ยวกับความศักด์ิสิทธิ์เปนกิจการของพระ

เปนเจา (อสค 36:26) “เราจะใหใจใหมแกเจาและเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหมไว

ในเจา” 

Contemplatio (พระวาจาของพระเจากลับเปนจริง) 

 “เจาจะเปนประชากรของเราที่เราเลือกสรร” (อสย 43:16-21) “กลางคืน

ของขาพเจาปราศจากความมืด” (สดด.26:5-6) นํ้าตาทุกหยดมีสวรรคอยู 

 “ใหเรามองขามความทุกขออกไป อยาหยุดอยูที่การทดลองเทาน้ัน ให

เรามองดูขาวที่จะตองเก็บเกี่ยว” (เคียรา ลูบิค) 

Communicatio (พระวาจาของพระเจาบอกเราใหลุกขึ้น) 

สรางอารยธรรมของตนเอง 

 บุคคลทั้งครบไดรับการฟนฟู ทั้งใจและกาย ความกาวหนาที่แทจริงของ

มนุษยคือการใหเกียรติแกบุคคล และตองทําใหเห็นเปนรูปธรรม 

 ออกัสตินขามทะเลทรายมารซาบิต สภาพแวดลอมไมดีเลย ทางการยัง

ไมสามารถจัดบริการสาธารณะที่ดีได “ชางสกปรกเสียจริง” เขาพูดขึ้น “จะพดู

ไดอยางไรวาเปนเมืองของพระเจา? ผมคิดวาพระเจาคือระเบียบ ทุกสิ่งทุกอยาง
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ถูกจัดไวอยางเปนระเบียบเรียบรอย ถาหากเขาตระหนักวาพระองคทรงประทบั

อยู” 

การหวาน 

 บิดาผูหน่ึงกําลังจะตาย ไดเรียกลูกของตนเขามาหา  เขาอยูดวยกันกับลูก

อยางมีความสุข ฐานะไมรํ่ารวย แตก็ไมขัดสน บิดาไมมีสมบัติใดจะใหลูกเพราะ

.....เขาไดฝงมันไวในสวน  เมื่อบิดาสิ้นชีวิตแลว ลูกก็เขาไปในสวนขุดหาทรัพย

ที่บิดาซอนไวทุกซอกทุกมุม 

 เขาไมพบสมบัติ แตสวนไดรับการพรวนดินเหมาะแกการเพาะปลูกที่

ใหผลผลิตมากมาย ทําใหเขามีชีวิตที่สะดวกสบายเหมือนเมื่อตอนที่บิดายังมีชีวิต

อยู 
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--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
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--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
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--------------------------------------------------
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