
บอกเล่าให้ฟัง 
 ความเงียบเป็นส่ิงท่ีส าคญัและจ าเป็นในชีวิตของมนุษย ์ ในความสงบเงียบเราสามารถ
พิจารณาไตร่ตรองชีวิต พบคุณค่าท่ีแทจ้ริง และสามารถพบตวัตนท่ีแทจ้ริงของเรา ในการสวดภาวนา
ความเงียบเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั ท่ีช่วยให้การสวดภาวนามีประสิทธิภาพมากข้ึน การสวดภาวนา
เป็นการยกจิตใจข้ึนหาพระเจา้สนทนากบัพระองค ์ ดว้ยเหตุน้ีการสวดภาวนาจึงตอ้งมีทั้งการพูดและ
การฟัง พระเยซูคริสตเจา้ทรงสอนวา่ “เม่ือพวกท่านสวดภาวนาจงอย่าพูดมากเหมือนผู้ทีไ่ม่มคีวาม
เช่ือ เพราะพระเจ้าผู้เป็นบดิาของพวกท่านทรงทราบความต้องการของพวกท่านก่อนทีท่่านจะวอน
ขอเสียอกี” หลายๆคร้ังในการสวดภาวนาเราพดูมากเกินไป เรากม้หนา้กม้ตาขอ กม้หนา้กม้ตาท่อง
บทภาวนา จนเราลืมฟังเสียงของพระเจา้ซ่ึงตอ้งการตรัสกบัเรา ในเม่ือเราไม่ฟังเสียงของพระองคเ์รา
จะไดย้ินเสียงของพระองคไ์ดอ้ยา่งไร การมีเวลาเงียบเพ่ือฟังเสียงของพระเจา้จึงมีความส าคญัในการ
สวดภาวนา 
 เราคงเคยไดย้ินบ่อยๆเก่ียวกบัการเขา้เงียบ การเขา้เงียบเป็นเวลาพิเศษของผูเ้ขา้เงียบกบัพระ
เจา้ ท่ีใชใ้นการสวดภาวนา ร าพึงไตร่ตรองชีวติโดยอาศยัพระวาจาของพระเจา้เป็นเคร่ืองน าทาง เป็น
เวลาท่ีผูเ้ขา้เงียบจะออกจากหนา้ท่ีการงาน ความวุน่วายทั้งหลาย ให้เวลาในการสร้างความสมัพนัธ์กบั
พระเจา้และฟังเสียงของพระองค ์ แต่หลายๆคร้ังการเขา้เงียบไม่ไดเ้ป็นการเขา้เงียบตามความหมาย 
เพราะผูเ้ทศน์พดูมากเกินไปจนผูเ้ขา้เงียบไม่มีเวลาเงียบฟังเสียงของพระเจา้ บางคร้ังผูเ้ขา้เงียบเองไม่
ยอมเงียบ การเขา้เงียบจึงไม่ค่อยบงัเกิดผล เพราะผูเ้ขา้เงียบไม่ไดฟั้งเสียงของพระเจา้ท่ีตอ้งการตรัสกบั
เขา การเขา้เงียบท่ีไม่มีเวลาเงียบ ผูเ้ขา้เงียบกอ็าจจะไดว้าทศิลป์ดีๆ ขอ้คิดดีๆบางประการ ซ่ึงเปรียบ
เหมือนเมลด็ขา้วท่ีตกลงบนดินปนหินมีดินนอ้ย มนัจะงอกข้ึนอยา่งรวดเร็วแลว้กเ็ห่ียวเฉาไปเพราะ
หยัง่รากไม่ลึก ผูเ้ขา้เงียบอาจจะช่ืนชมวาทศิลป์ขอ้คิดเหล่านั้นไปสกัพกัหน่ึงแลว้กลื็มเสีย ส่วนการ
สวดภาวนาท่ีเอาแต่สวดขอโน่นขอน่ีอยูต่ลอดเวลานั้นเป็นส่ิงท่ีดีเหมือนกนั เพราะอยา่งนอ้ยกเ็ป็น
เคร่ืองหมายอยา่งหน่ึง แสดงวา่คนนั้นมีความเช่ือความศรัทธาอยูบ่า้ง แต่เขาจะไม่มีทางรู้วา่พระเจา้
ตอ้งการบอกอะไรกบัเขา พระประสงคท่ี์แทจ้ริงของพระองคคื์ออะไร เพราะเขาไม่ไดห้ยดุเงียบฟัง
เสียงของพระองค ์
 ท าไมหลายๆคนจึงเงียบไม่ได ้ อาจเป็นเพราะวา่พวกเขากลวัความเงียบ ในความเงียบพวก
เขาจะพบตวัตนท่ีแทจ้ริง จะไดย้ินเสียงมโนธรรมของตนท่ีฟ้องกล่าวโทษตนเองอยูใ่นบางเร่ือง และ
พวกเขาพยายามกลบเกล่ือนโดยใชเ้สียงอึกทึกครึกโครม การท างาน การวา่กล่าวคนอ่ืน อารมณ์ท่ี
รุนแรง ฯลฯ พวกเขาหวงัวา่ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้พวกเขาไม่ตอ้งเผชิญหนา้กบัความเป็นจริงแห่งตน แต่
น่าเสียดายน่ีไม่ใช่การแกปั้ญหาท่ีแทจ้ริง การเปิดใจยอมรับความเป็นจริงแห่งตน ยอมล าบาก ยอมเจบ็

สกัคร้ัง จึงเป็นเหมือนกบัการท่ีคนไขย้อมใหห้มอฉีดยารักษา คนท่ีถูกเส้ียนต ายอมให้เอาเขม็บ่งเส้ียน
ออก อาการป่วยไข ้ เจบ็ปวดกจ็ะมีทางรักษาเยียวยา ดว้ยเหตุน้ีการเวน้วรรคชีวิตอยูเ่งียบๆบา้ง การ
พิจารณามโนธรรมดว้ยความสงบเงียบในแต่ละวนั จงัหวะเงียบในการสวดภาวนา การเฝ้าศีลมหา
สนิทเงียบๆบา้งจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั ในการพฒันาเยี่ยวยารักษาชีวิตของเราให้เติบโตและสมบูรณ์แบบ
มากข้ึน     
               จาก คุณพ่อเจ้าวดั 

พระเมตตาของพระเจ้า 
 ในวนันีพ้ระวรสารนกับญุมาระโกได้พรรณนา ถึง     เร่ืองการรักษาคนโรคเรือ้นของพระเยซู 
คริสตเจ้าไว้อยา่งน่าประทบัใจ “พระเยซเูจ้าทรงสงสาร ตืน้ตนัพระทยั จึงทรงย่ืนพระหตัถ์
สัมผัสเขา ตรัสว่า เราพอใจจงหายเถิด ทันใดนัน้โรคเรือ้นก็หาย เขากลับเป็นปกติ” (มก.
1:41-42) กิจการท่ีพระเยซูคริสตเจ้ากระท าเป็นสิ่งท่ีสวนทางกบัความคิดและค าสอนของบรรดา
อาจารย์ชาวยิวในสมยันัน้โดยสิน้เชิง ค าสอนในสงัคมชาวยิวสมยันัน้มกัจะเป็นค าสอนในเชิง
แบง่แยกกีดกนัสัง่ห้าม อาทิ ห้ามคบหาสมาคมกบัคนเก็บภาษี หญิงโสเภณี คนตา่งชาติตา่งศาสนา 
และคนท่ีสงัคมตราหน้าวา่เป็นคนบาปคนท่ีพระเจ้าสาปแชง่ ห้ามเข้าใกล้คนป่วยบางประเภท เพราะ
จะท าให้คนเข้าไปใกล้ หรือคบหาสมาคมด้วยนัน้มีมลทิน เป็นต้นคนท่ีเป็นโรคเรือ้น ใครก็ตามท่ีเป็น
โรคเรือ้นตามกฎหมายจะต้องแยกตวัไปอยู่ตา่งหากห้ามอยูป่ะปนกบัผู้ อ่ืน เม่ือจะไปไหนมาไหน
จะต้องให้สญัญาณเตือนวา่ “คนไม่สะอาดมาแล้ว” เพื่อผู้ อ่ืนจะได้ถอยห่างออกไป แตส่ิ่งท่ีพระ
เยซูคริสตเจ้าทรงกระท านัน้กลบัตรงกนัข้าม “พระองค์ทรงเข้าไปใกล้และสัมผัสคนโรคเรือ้น 
พระองค์ทรงยอมคบหาสมาคมกับคนบาปด้อยค่าในสังคม ทานอาหาร และไปพักในบ้าน
ของพวกเขา” 
 ภาพพจน์ของคนโรคเรือ้นน่ารังเกียจในพระคมัภีร์ เป็นภาพของความน่าทเุรศทรัุงน่ารังเกียจ
ของมนษุย์ผู้ตกในบาป กิจการของพระเยซูคริสตเจ้าจงึสะท้อนให้เห็นพระเมตตารักขององค์พระผู้
เป็นเจ้าตอ่เรามนษุย์ หลงัจากท่ีมนษุย์ตกในบาปแล้วพระองค์ไม่ทรงทอดทิง้ ไม่ทรงรังเกียจ แตท่รง
ทอดพระเนตรด้วยความเมตตาตลอดเวลา “พระเยซูเจ้าทรงสงสาร ตืน้ตนัพระทยั”(มก.1:41) 
การเสด็จมาบงัเกิดเป็นมนษุย์ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า ท าให้เราทราบวา่ท าไมพระองค์จงึเสด็จมา 
เพราะทรงปรารถนาท่ีจะร่วมทกุข์ร่วมสขุกบัเรามนษุย์ ยอมรับสภาพมนษุย์ท่ีน่าเวทนา เพื่อไถ่กู้ เราให้
พ้นจากความชัว่ร้าย บาป และความตาย พระองค์ปรารถนาแสดงให้มนษุย์รู้พระประสงค์ของพระ
เจ้า ซึง่ตา่งจากความคิดของมนษุย์อยา่งสิน้เชิง มนษุย์กีดกนัแบง่แยกผู้ ท่ีแปลกแยกจากตน คนท่ีเคย
พลาดผิด คนท่ีสงัคมตราหน้าว่าชัว่ร้าย ฯลฯ แตพ่ระเจ้าทรงแสวงหา เข้าไปพบ และให้โอกาส เพื่อให้



มนษุย์เข้าใจในพระเมตตาของพระองค์ จะได้กล้าเข้าไปขอพึง่พระเมตตานัน้ เพราะน่ีเป็นหนทางท่ี
มนษุย์จะได้รับความรอดพ้น 
 คนๆหนึ่งจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกลบัใจ ตอ่เม่ือเขารู้ได้ถึงความน่าทเุรศทรัุงความน่าเวทนา
ซึง่มาจากบาปท่ีเขากระท า และได้สมัผสัซาบซึง้ถึงพระเมตตาของพระเจ้า เหมือนคนโรคเรือ้นคนนัน้
ท่ีคกุเขา่ลงขอพระเมตตา “คุกเข่าลงอ้อนวอนว่า ถ้าพระองค์พอพระทยั พระองค์ย่อมทรง

รักษาข้าพเจ้าให้หายได้” (มก.1:40) สภาพจิตใจเชน่นีเ้ป็นสภาพจิตใจของผู้ส านึกผิดและเข้าใจใน
พระเมตตาของพระเจ้า ซึง่ท าให้เขาพ้นจากความทกุข์ทรมานและหายจากโรคเรือ้นนัน้ คนท่ีส านึก
ผิดขอโทษด้วยความจริงใจ เขาจะได้รับการอภยัโทษจากพระเจ้าเชน่เดียวกนั ขอให้พระวาจาของ
พระเจ้าเตือนใจให้เราส านึกถึงความต ่าต้อย น่าเวทนาของเราซึง่ไม่ตา่งจากคนเป็นโรคเรือ้น และเข้า
ไปขอพึง่พระเมตตาของพระเจ้าเสมอ การเข้าไปพึง่พระเมตตาของพระเจ้าด้วยความสภุาพถ่อมตนน่ี
แหละ เป็นหนทางแห่งความรอดพ้นของเรา. 

                   พระเจ้าสถิตกบัท่าน 
            คุณพ่อ สมชาย อญัชลพีรสันต์ 
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