
ความใฝฝนถึงเอกภาพ 

ของพระกายทิพยของพระคริสตเจา 

Lectio (พระเจ้าตรัสอะไร)                                                                มกราคม 2008 
 

“จงอธิษฐานภาวนาอยางสมํ่าเสมอ” (1ธส 5:17) 

 

* แผนของความสนิทสัมพันธ์เป็นหน่ึงเดียวกนั 
 เราตองเร่ิมตนที่พระเจา การขาดความสัมพันธกับพระองค นํามาซึ่ง

ความสับสน วุนวาย และความยุงยากตางๆในประวัติศาสตร อาดัมกับเอวา

เร่ิมตนชีวิตที่แรนแคน ตองทํางานดวยความเหน่ือยยาก แมแตกาอินลูกชายก็ยัง

เกลียดนองของตน  

 การภาวนาคือความสนิทสัมพนัธ เปนสัมพันธภาพแท  มนุษยเพียง

ลําพังยากจนและไรความสามารถ แตพระเจาทรงร้ือฟนมิตรภาพกับเขาอีกคร้ัง 

โดยเร่ิมรักเขากอนและประทานชีวิตพระให(ดู“คําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก” 

ขอ 2561//) 

 ในความคิดของนักบุญเทเรซาแหงพระเยซูเจา ธรรมชาติของการภาวนา

เปนความรัก และมีคุณคาตามสัดสวนของความรักทีม่ีอยูในน้ัน เอกภาพระหวาง

พระบิดา พระบุตร และพระจิตเกี่ยวของกับมนุษยชาติ และน่ีคือแผนการนิรันดร

ของพระเจา  

 การพบปะสังสรรค การเยี่ยมเยียน การเสวนา มิใชเปนเพียงมารยาททาง

สังคม หรือความพยายามบรรลุขอตกลงรวมกันเทาน้ัน แตยังเปนความปรารถนา

ของทุกฝายที่ตองการทําทุกอยางที่เปนไปได เพื่อใหเกิดเอกภาพตามที่พระเยซู
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เจาทรงภาวนาขอตอพระบิดาเจาสวรรคหลังรับประทานอาหารค่ําคร้ังสุดทาย

“เพื่อใหเขาเปนหน่ึงเดียวกัน” (ยน 17:22) 

* “จงอธิษฐานภาวนาอยางสม่ําเสมอ” 

 บาดแผลที่มนุษยไดรับ ติดตัวเขาไปจนถึงวันแหงชัยชนะ คอยประจญ

ใหเกดิการแตกแยกตลอดเวลา บรรดาคริสตชนยุคแรก แมมีเสียงของพระเยซูเจา

ดังกองอยูในโสตประสาท ก็ยงัพายแพตอการประจญ  

 เปาโลเองเตือนคริสตชนชาวโครินธใหระมัดระวังเร่ืองการแตกแยก ตอ

มาเคลเมนตผูสืบตําแหนงของนักบุญเปโตรไดทําเชนเดียวกัน นักบุญยอหนก็

ประนามเร่ืองน้ีดวย 

 ในประวัติศาสตรของพระศาสนจักรซึ่งยาวนานเปนศตวรรษ ผูต้ังคณะ

หลายคนพบกับความแตกแยกในหมูคณะแรกที่พวกเขาต้ังขึ้น  แมวาธรรมชาติที่

รุนแรงของการไมลงรอยและการสงครามจะเบาบางลงบาง เน่ืองจากสิ่งเหลาน้ี

เปนเคร่ืองหมายของความเปราะบางของมนุษยผูเปนคนบาป  แตก็ยังตองเพิ่ม

ความใสใจในการมองปญหา และหาทางแกไข อยางเรงดวน 

 วิธีแกคือ  เลือกพระเจาอีกคร้ัง เร่ิมตนใหมจากพระเจา หมั่นหันกลับไป

หาพระองค เอกภาพระหวางมนุษยและบรรดาคริสตชนจะไดรับความเขาใจและ

ไดรับการสถาปนาขึ้นได โดยวิถีทางแหงการภาวนาที่รอนรน  

 เอกภาพเกิดขึ้นอีกคร้ังบน“ภูเขาศักด์ิสิทธิ”์ ทานประกาศกอิสยาหเชญิ

ชวนประชาชนชาวอิสราเอลวา“มาเถิด ใหเราขึ้นไปยังภูเขาของพระเจา....เพื่อ

พระองคจะทรงสอนวิถีของพระองคแกเรา” (อสย 2:3) และเอกภาพก็เกิดขึ้น

ใหมโดยไมคาดคิด ประชาชน “จะตีดาบของเขาใหเปนผาลไถนา และหอกของ

เขาใหเปนเคียว ประชาชาติจะไมยกดาบตอสูกันอีก” (อสย 2:4) น่ีคือวิธีสราง

เอกภาพที่ถูกตอง ที่พระจิตเจาทรงประทานแกโลก 
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 ทานสังฆบิดรยออาคิมที่ III ย้ําวา “เอกภาพระหวางคริสตชน ตองเปน

สาระของการภาวนาและการวอนขออยูเสมอ”นักบุญซีเปรียนใหขอคิดวา “พระ

เจาจะตอนรับผูที่รวมเปนจิตหน่ึงใจเดียวกันในการภาวนาเทาน้ัน เขาในพระ

นิเวศนของพระองค” 

* เจริญชีวิตเปนหน่ึงเดียวกับพระเยซูคริสตเจา 

 การภาวนานําพระเจามาสูมนุษยและนํามนุษยไปหามนุษยดวยกัน ผลที่

ตามมาก็คือเอกภาพ  ภราดา Roger Schutz, แหงเทเซกลาววา “จงรักเพื่อนมนุษย 

ไมวาเขาจะนับถือศาสนาใด หรือ มอุีดมการณใดกต็าม อยายอมรับการเปนที่

สะดุดอันเน่ืองมาจากการแบงแยกระหวางชาวคริสตที่ประกาศตนวารักเพื่อน

มนุษย แตยังดํารงอยูในความแตกแยก  จงชวยกันทําใหพระวรกายของพระ

คริสตเจาเปนเอกภาพขึ้นมาเถิด” 

 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนด๊ิกตที่ 16 ทรงตอนรับคณะผูแทนของ

พระสังฆบิดรแหงกรุงคอนสตันติโนเปล ทรงตรัสถึงการตอนรับที่ Fanar เมื่อ

คร้ังเสด็จเยือนประเทศตุรกีวา “การสวมกอดแหงสันติภาพที่เรากระทํากันใน

ระหวางพิธีกรรม เปนตราประทับและขอผูกมัดสําหรับชีวิตของเราในฐานะนาย

ชุมพาบาลในพระศาสนจักร ทําใหเราตระหนักวา ความรักตอกันเปนเงื่อนไข

แรกเพื่อบรรลุเอกภาพสมบูรณในความเชื่อและในชีวิตของพระศาสนจักร ซึ่ง

เปนเปาหมายที่เรากําลังมุงหนาไปสูดวยความมั่นใจ” ทุกคนแสดงความพอใจ

อยางมากเพราะ“การเสวนาในเชิงเทววิทยาไดเกิดขึ้นอีกคร้ังดวยจิตใจที่กระตือ 

รือรน” 

 กําลังมีการติดตอกันในระหวางเยาวชน“การอบรมคนยุคใหมในดานคํา

สอนมีความสําคัญยิ่ง เพราะพวกเขาจะไดมีจิตสํานึกถึงความเปนพระศาสนจักร 

และความสนิทสัมพันธเปนหน่ึงเดียวกันกับพี่นองอ่ืนในพระคริสตเจา ถึงแมจะ
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ยังคงมปีญหาและอุปสรรคกีดขวางมิใหความสนิทสัมพนัธเปนหน่ึงเดียวกัน

ระหวางเราบรรลุถึงขั้นสมบูรณก็ตาม” 

Meditatio (พระวาจาตรัสกับฉันวันน้ี) 

* เพื่อบรรลุถึงเอกภาพที่สมบูรณ ตองใหความสําคัญกับการฟงพระวาจา

ของพระเจาเปนอันดับแรก เพราะเรามิใชผูที่สามารถจัดการและกระทําเชนน้ัน

ได (สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนด๊ิกที่ 16 ตรัสเมื่อวันที่ 25-1-07) ในพระวาจาเรา

พบพระประสงคของพระเจาและบทภาวนาของพระเยซูเจา 

* การภาวนาทําใหขาพเจาตอบเชนแมพระวา “ขอใหเปนไปกับขาพเจา

ตามวาจาของทานเถิด” ในพระเจา ขาพเจาพบกับทกุคน น่ันคือมิติของการ

ภาวนา 

* ความรักตอกัน ทําใหเราเปนคนออนนอมถอมตน รับใช ใจกวาง  ที่

เมืองเธสสะโลนิกา เกิดความทุกขยาก อันเน่ืองมาจากการเบียดเบยีนกลุมคริสต

ชน (ดู 1 ธส 2:14) แตมีบางคนที่ยังยึดถือวัฒนธรรมของคนตางศาสนา ทาํการ

ตอตานชีวิตใหมในพระคริสตเจา (ดู 1ธส 4:1-8) พวกเขาตอสูกับผูมีอํานาจ (ดู 1

ธส 2:3-7.10)  

 สภาพชีวิตของขาพเจา ครอบครัว และหมูคณะที่ขาพเจาเปนสมาชิกอยู 

เปนเชนน้ีหรือ? 

 

Oratio (พระวาจาทําใหฉันภาวนา) 

ขอโทษ “การแตกแยกระหวางคริสตชนทําใหการเปนประจักษพยานถึงพระ

คริสตเจาและพระวรสารของพระองคไรนํ้าหนัก” (เบเนด๊ิกตที่ 16) “ทานจงติ

เตียนผูที่เจริญชีวิตไมดี......อยาขัดขวางกิจการของพระจิตเจา” 
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ขอบคุณ  พระเยซเูจาทรงรวบรวมบุตรของพระเจาที่กระจัดกระจายให

เปนหน่ึงเดียวกัน “จงขอบพระคุณพระเจาในทุกกรณี” (ขอ 18) 

ขอพรพระจิตเจา  พระจิตเจาทรงเปนเอกภาพของพระบิดาและพระบุตร   ทรง

เปนเอกภาพแหงดวงใจทุกดวง  “พระองคทรงปรารถนาใหทานทําสิ่งเหลาน้ีใน

พระคริสตเยซู” 

Contemplatio (พระวาจาของพระเจากลับเปนความจริง) 

ขาพเจาเคยถามนักบุญเทเรซาแหงพระเยซูเจาวา เคยลืมการประทับอยู

ของพระเจาบางไหม? ทานตอบวา “ไมเลย ดิฉันไมเคยลืมพระองคเกินสาม

นาท”ี ขาพเจารูสึกแปลกใจ เธอจึงตอบดิฉันวา “เปนธรรมดาอยูเองที่เรามักจะ

คิดถึงบุคคลที่ตนรักอยูเสมอ”  เมื่อขาพเจามีความรักของพระเจาอยูเต็มหัวใจ 

ความเหินหางตามประสามนุษยก็ไมมี เพราะทุกคนอยูในพระเจา 

 “ในความสมัพันธถาวรกับพระเจามี “ตรา” ที่เราไดรับการประทับใน

ศีลลางบาป....ไมวาจะเปนคาทอลิก ออธอดอกซ หรืออังกลีกัน ความสนิท

สัมพันธน้ีมีความแนนแฟนกวาความแตกตาง น่ีคือพืน้ฐานของงานศาสน

สัมพันธ” (พระสังฆราช บรูโน ฟอรเต จดหมายอภิบาล ป 2007-2008) 

บทภาวนาสําหรับมนุษยชาต ิ

 บท “ขาแตพระบิดา” เปนขุมทรัพยของทุกคน มิใชของผูที่บรรลุความ

ศักด์ิสิทธิ์แลวเทาน้ัน ทุกคนเปน “ลูก” ของพระเจา  

 ภคิณีอาวุโสคณะคารเมไลตรูปหน่ึงเลาวา “เมื่อดิฉันคิดถึงพระเจา ดิฉัน

คิดถึงชีวิตวัยเด็กของดิฉัน พอของดิฉันเปนคนเดินเกงมาก ดิฉันมักจะเดินกับ

ทานเสมอ ตอนน้ันดิฉันมีอายุเพียง 3 ขวบ แตก็พยายามกาวเทายาวๆ เพือ่เดินให

ทันคุณพอ ดิฉันรูสึกภูมิใจมาก เมื่อดิฉันเดินไมไหว พอก็จะแบกดิฉันขึ้นบาแลว
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เดินตอไป ดิฉันเพียงแตปลอยตัวเคลื่อนไหวไปตามจังหวะการเดินของพอ ตอน

กลางคืน ดิฉันน่ังมองดวงดาวบนทองฟาจากบาของพอ มีความรูสึกวา เพียงแต

ยื่นมือออกไป ดิฉันก็สัมผัสดวงดาวไดแลว ดิฉันมีความสุขใจอยางบอกไมถูก ดู

เหมือนโลกจะเปนของเราเพียงสองคน ตอมาดิฉันอานพบในหนังสือพิธีกรรมวา 

“ในถิ่นทุรกันดาร ทานก็ไดเห็นแลววา พระยาหเวห พระเจาของทานทรงนําทาน

มาถึงท่ีน่ีอยางไร ทรงนํามาตลอดจนถึงท่ีน่ี เหมือนบิดาอุมบุตรของตน”(ฉธบ 

1:31)   

Communicatio (พระวาจาทําใหเกิดเอกภาพ) 

         ค.ศ.2008 ครบหน่ึงศตวรรษของการก่อตั้งสัปดาห์เพ่ือเอกภาพ  

คุณพอ Paul Watson ศาสนาจารยนิกาย เอปสโกปาเลียน ผูรวม

ต้ังคณะ Society of the Atonement ท่ี Graymoor (นิวยอรค) เปนผูริเร่ิม

สัปดาหภาวนาเพื่อเอกภาพของคริสตชน ระหวางวันท่ี 18 ถึง 25 

มกราคม ค.ศ. 1908  

คุณพอ Paul Watson เขาใจวาเอกภาพหมายถึงการท่ีคริสตชน

กลุมตางๆ กลับเขาสูพระศาสนจักคาทอลิกแหงโรม ดวยเหตุนี้ ทานจึง

เลือกเอาวันท่ี 18 มกราคม ซึ่งเปนวันฉลองธรรมาสนของนักบุญเปโตร 

จนถึงวันท่ี 25 มกราคม ซึ่งเปนวันฉลองการกลับใจของทานนักบุญเปา

โล เปนวันภาวนาเพื่อเอกภาพ  

ในป ค.ศ. 1909 Society of the Atonement ถูกผนวกเขาใน

พระศาสนจักรคาทอลิก สมเด็จพระสันตะปาปาปโอท่ี 10 จึงได

ประทานพรอยางเปนทางการแกสัปดาหแหงการภาวนาเพื่อเอกภาพ 
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 ในป ค.ศ. 1930 Paul Couturier พระสงฆแหง Lione ได

ปรับเปล่ียนทิศทางใหม  สัปดาหภาวนาเพือ่เอกภาพแพรหลายใน

พระศาสนจักรคาทอลิกและกลุมคริสตชนนิกายอังกลิกันเพียงไมก่ีกลุม 

ซึ่งกลุมเหลานี้พรอมท่ีจะรวมเปนหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรแหงโรม 

แตหลายคนไมเห็นดวย คุณพอ Paul Couturier ยังคงรักษาชวงเวลา

ระหวางวันท่ี 18-25 มกราคมไวเหมือนเดิม แตเปล่ียนสูตรของ 

“สัปดาหภาวนาเพื่อเอกภาพของคริสตชน” เปนการภาวนาเพื่อ 

“เอกภาพดังท่ีพระเจ้าทรงมพีระประสงค์” 

 เมื่อวันท่ี 25 มกราคม ค.ศ. 1959 ซึ่งเปนวันสุดทายของสัปดาห

ภาวนาเพื่อเอกภาพ สมเด็จพระสันตะปาปายอหนท่ี 23 ไดเรียกประชุม

สภาสังคายานาวาติกันท่ีสอง พระศาสนจักรคาทอลิกเปดรับสากล

สัมพันธภาพ และไดใหความรวมมืออยางเปนทางการกับสํานัก

เลขาธิการ“Fede e Costituzione” ของหนวยงานสากลสัมพันธภาพ

ระหวางศาสนจักรตางๆ ในป ค.ศ. 1966 ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการ

อันประกอบดวยผูแทนชาวคริสตนิกายตางๆ ขึ้นมาเพื่อจัดเตรียมเนื้อหา

สําหรับสัปดาหภาวนาเพื่อเอกภาพ 

 ในป ค.ศ. 1968 แผนแรกสําเร็จเรียบรอย ต้ังแตป ค.ศ. 1973 

เปนตนมาทุกป กลุมสากลสัมพันธภาพจากสวนตางๆ ของโลก ถูกเชิญ

มารวมกันรางเนื้อหา แลวสงใหคณะกรรมการเตรียมงานระดับ
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นานาชาติไดพิจารณาอีกคร้ัง ต้ังแตป ค.ศ. 2004 เอกสารท่ีไดรับการ

เห็นชอบรวมกันไดถูกตีพิมพและเผยแพรออกไป 

 การ “เดินทาง”รอบโลกนี้เนนความเปนสากลสัมพันธภาพของ

สัปดาห กลาวถึงความพยายามมุงสูเอกภาพดวยความจริงใจ เปยมดวย

ความหวังและความกตัญูรูคุณ เราสามารถพูดไดอยางเต็มปากวา 

สัปดาหเพื่อเอกภาพของพระกายทิพยของพระคริสตเจาบรรลุผลสําเร็จ 

 ประสิทธิผลของการภาวนาเปนท่ีประจักษแจง อันท่ีจริง การ

ภาวนาเปนจุดเร่ิมตนและการเดินทางของทุกชีวิตท่ีเปนคริสตชนแท  
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