พระคาร์ดน
ิ ล
ั เกรชเขียนจดหมายถึงนักบวชในอารามต่าง ๆ
จงเฝาระวังในการสวดภาวนาอยู่เสมอ

Cardinal Grech to monastic communities
Be custodians of ‘deep breath of prayer'
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พระคาร์ดินัลเกรช เลขาธิ การสมัชชาบิชอปสากล ได้เขียนจดหมายถึงบรรดานักพรตชาย-หญิ งของ
พระศาสนจักร ให้ช่วยกันสวดภาวนาด้วยความตัง้ ใจอุทิศให้กบั การทาสมัชชาในครัง้ นี ้ ตามวัตถุประสงค์ของ
พระสันตะปาปาฟรังซิส ที่จะให้พระศาสนจักรในทุกระดับก้าวเดินไปด้วยกันในพันปี ท่สี าม พระคาร์ดินลั เกรชได้
ใช้ 3 คา คือ การฟั ง, การกลับใจ, และ ความเป็ นหนึ่งเดียว

1. การฟัง (Listening)
การฟั งเป็ นหัวใจสาคัญของชีวิตนักพรตในอาราม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การราพึงไตร่ตรองพระคัมภีรแ์ ละ
พระวรสาร และนามาปฏิบตั ิจนกลายเป็ นชี วิตของตนเอง เช่นเดียวกับการรับสภาพมนุษย์ขององค์พระบุต ร
(Incarnation) เพื่อที่จะได้ฟัง, ไตร่ตรอง, และเก็ บไว้ในจิ ตใจ เช่นเดียวกับพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ตอ้ งการให้
พระศาสนจักรได้ตระหนักถึง “การได้ฟัง” (Listening) ที่เป็ นมากกว่าเพียงแค่ “การได้ยินธรรมดา” (Hearing)
“การฟั ง” แทรกซึมเข้าไปในชีวิตของชีวิตนักพรตชาย-หญิ ง เริ่มต้นจากการฟั งพระวาจาของพระเจ้า,
การฟั งเสียงของบรรดาพี่นอ้ งในอาราม, เช่นเดียวกันกับการฟั งเสียงของคนอื่น ๆ ในช่วงเวลาของเรา ดังเช่นกฎ
ของนักบุญเบเนดิกต์ (อธิการ) ที่ได้เริ่มต้นว่า “จงฟั งให้ดี! ลูกของเรา”
“การได้ยิน” เป็ นมากกว่า “การได้ฟัง” เพราะชีวิตนักพรตชาย-หญิ ง เปรียบได้กับโรงยิมหรือ สถานที่
ออกกาลังกาย การฟั งอย่างฉลาดได้เกิดขึน้ ขณะที่อ่านพระคัมภีร ์ คือการฟั งเสียงส่วนลึกของตนเอง, เสียงของ
คนอื่น, และเสียงของพระเจ้า นี่คือท่าทีของการแสดงออกภายนอกของชีวิตนักพรตในอาราม ที่เป็ นผลมาจาก
การอ่านพระคัมภีร,์ การไตร่ตรองพระวาจา (Lectio Divina), และการราพึงพระคัมภีรใ์ นรูปแบบต่าง ๆ
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2. การกลับใจ (Conversion)
หัวใจของการทาสมัชชาคือการฟั งเสียงของพระวาจาของพระเจ้า, เสียงของพระจิตเจ้า ที่ปรากฏอยูใ่ น
ชีวิตของพวกเราแต่ละคน พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เน้นยา้ ถึง “การก้าวเดินไปด้วยกันว่า เป็ นแนวความคิด ที่
ง่ายในการพูด แต่ไม่งา่ ยในการนาไปปฏิบตั ิ”
บรรดาชีวิตของนักพรตทัง้ หลาย ได้เตือนพระศาสนจักรให้ระลึกถึงการเรียกให้กลับใจที่อยูใ่ นหัวใจของ
การประกาศข่าวดีขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ในสมัยที่พระองค์ทรงเดินทางไปทั่วแคว้นกาลิลี (เทียบ มธ 4:17)
ประเด็นนี ้ “ศีลล้างบาป” ได้เป็ นกระแสเรียกพืน้ ฐานของการเป็ นศิษย์ติดตามพระองค์ เพราะการกลับใจครัง้ แรก
ได้เกิดขึน้ เป็ นผลมาจากพระจิตเจ้าที่ทางานในจิตใจของพวกเรา ที่ซ่งึ เรียกร้องให้บรรดาคริสตชนได้เปิ ดใจ สู่
การกลับใจไปสูพ่ ระเจ้าและพระวาจาของพระองค์
ยิ่งไปกว่านัน้ การฟั งที่แท้จริงเรียกร้องให้เกิดการกลับใจต่อกันและกัน เชือ้ เชิญพวกเราให้ออกจากโลก
ส่วนตัว (Safety Zone) แม้ว่าจะเรียกร้องเราให้ท าสิ่งที่ ยากมากขึน้ แต่เป็ น สิ่งที่ จาเป็ นส าหรับ การสนทนา
เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ในการเลียนแบบชีวิตของนักพรต ในประสบการณ์แห่งชีวิตหมู่คณะ อันเป็ นพืน้ ฐานของการก้าวเดินไป
ด้วยกัน พวกเขาได้รบั รู ถ้ ึง “ความงดงาม” ของการก้าวเดินไปด้วยกัน ซึ่งอาจจะต้องแลกมาด้วยความยุ่งยาก
และบาดแผลที่เกิดขึน้ และนี่คือเหตุผลที่พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสนอแนะให้อารามนักพรตต่าง ๆ เป็ นดัง
“ผูเ้ ชี่ยวชาญ” ในการกลับใจ ในมุมมองด้านบวกและด้านลบ ด้วยการดาเนินชีวิตในความเชื่อและความหวัง
อย่างแท้จริง

3. ความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Communion)
เป้ า หมายของการฟั ง และการกลับ ใจคื อ “ความเป็ นหนึ่ งเดี ย วกัน ” ที่ บ รรดานัก พรตควรจะมี อ ยู่
ตลอดเวลาในหมู่คณะต่าง ๆ ความเป็ นหนึ่งเดียวกันนีเ้ อง เป็ นเครื่องมือที่ใช้วดั ความสาเร็จของการก้าวเดินไป
ด้วยกัน ในประเด็นนี ้ พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เคยกล่าวถึงการทาสมัช ชาว่า “เป็ นการกระทาที่ไม่ได้จากัด
เสรีภาพ แต่เป็ นเครื่องรับรองถึงความเป็ นหนึ่งเดียวกัน”
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การจดจาเรื่อ งราวของบรรดาศิ ษ ย์ 2 คน ที่ ก าลังเดิ น ทางกลับ ไปยังเมื อ งเอมมาอู ส ในพระวรสาร
นักบุญลูกาบทที่ 24 ข้อที่ 13-35 หัวใจสาคัญของเรื่องนีเ้ กิดขึน้ เมื่อพวกเขาทัง้ 2 คน ได้เดินทางกลับไปยังกรุ ง
เยรู ซาเล็มเพื่อพบบรรดาอัครสาวกทัง้ สิบเอ็ด บรรดาอัครสาวกได้บอกกับพวกเขาทัง้ 2 คนว่า “องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าได้กลับคืนชี พ แล้วจริง ๆ และทรงสาแดงพระองค์แก่ซีโมน” (ลก 24:33-34) ความเป็ น หนึ่งเดียวกัน ของ
พระศาสนจักรจึงเป็ นภาพสะท้อนของเรื่องศิษย์สองคนที่เดินทางไปเอมมาอูส เป็ นประสบการณ์แห่งความเป็ น
หนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง โดยการแบ่งปั นประสบการณ์แห่งความเชื่อ

ความสาคัญของการสวดภาวนา
“การภาวนา” เป็ นสิ่งที่สาคัญที่สดุ ของกระแสเรียกนักพรต, เป็ นบ่อเกิด, และเป็ นเครื่องมือที่ทาให้เกิด
การฟั ง, การกลับใจ, และความเป็ นหนึ่งเดียวกัน ขอให้บรรดานักพรตทัง้ หลายภาวนาเพื่อการสมัชชาที่จะมีพิธี
เปิ ดในเดือนตุลาคมนี ้ เพราะ “การสมัชชาเป็ นการเดินทางของพระศาสนจักรด้วยความรักไปสู่พระบิดา การ
ภาวนาเป็ นการเผชิ ญ หน้าอย่างทรงพลังของความรัก ในพระตรีเอกภาพ และเร่งเร้าเราให้ดาเนิ น ชี วิต เป็ น
ประจักษ์พยานถึงความรักนัน้ ”
บรรดานักพรตเป็ นศาสนบริกรแห่งการภาวนาและสรรเสริญพระเจ้า พวกท่านเป็ นดังเครื่องหมายที่มี
ชีวิตในพระศาสนจักร ในการทาหน้าที่สวดภาวนา, เสนอคาวิงวอน, และขอพระพรสาหรับพระศาสนจักร การ
สวดภาวนานี ้ ไม่ได้เป็ นการสวดภาวนาแทนคนอื่น หรือคนอื่นไม่ตอ้ งสวดภาวนาแล้ว แต่เพื่อให้คนอื่นได้สนใจ
มิติดา้ นชีวิตจิตหรือชีวิตภายในของการก้าวเดินไปด้วยกัน, เพื่อที่จะได้รูพ้ ระประสงค์ของพระเจ้า ที่มีต่อพระศา
สนจักรสากล, ต่อพระศาสนจักรท้องถิ่ นต่าง ๆ และอย่าลืมว่า “ปราศจากความเป็ นหนึ่ งเดียวกับพระเจ้า
พวกเราไม่สามารถที่จะเป็ นหนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่น้องได้”
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