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บทที่ 1
อัญจลา : กลุมเพื่อนสตรี และความมีน้ําใจกวางขวางตอนรับทุกคน
นักบุญอัญจลา เมริชี มีชีวิตอยูในชวงศตวรรษที่ 16 แตจิตตารมณของทานยังคงดํารงอยู
อยางเขม ขนจนถึง ปจจุบัน เรื่องราวตาง ๆ ในหนังสือเลมนี้เ ปนการพูดคุยกันถึง จิตตารมณ
ของอัญจลา รวมทั้งเรียนรูจากแบบอยางการดํารงชีวิตของทานในยุคนั้น เพื่อนํามาปรับใชใหเขา
กับยุคสมัยของเรา มีผรู ูมากมายหลายคนเคยเขียนชีวประวัติของนักบุญอัญจลาไวแลวในทุกยุค
ทุก สมัย ตลอดระยะเวลาที่ผานมา หนัง สือ เลม นี้จึง มิไดมุง ไปที่ประวัติของทานอีก แตจ ะ
เนนหนักไปเฉพาะในบางเรื่องที่มีคุณคาสําคัญทั้งสําหรับทานนักบุญอัญจลาเอง และสําหรับ
พวกเราดวย
เนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเลมนี้รวบรวมมาจากบทเทศนการเขาเงียบสําหรับอุรสุลินกลุม
ตาง ๆ ทั่วไปในอเมริกาเหนือ ประสบการณดังกลาวชวยใหดิฉันเชื่อมั่นมากขึ้นวา จิตตารมณ
ของอัญจลายังคงมีชีวิตชีว าอยูในหมูคริสตชนมากมายไมวาจะเปนนักบวชหรือฆราวาส ทั้ง
ผูหญิงและผูชาย ดิฉันหวังวาบทพิจารณาทบทวนตาง ๆ ของหนังสือเลมนี้จะมีประโยชนบาง
สําหรับทุกคนที่รูสึกมีสวนเกี่ยวของผูกพันกับอัญจลา และจิตตารมณของทาน
ดิฉันเปนคนไมชอบหมิ่นประมาทความรูของผูคนในเรื่องเกี่ยวกับบรรดานักบุญทัง้ หลาย
แตในที่นี้ก็คงจะเปนการดี ถาเราจะเริ่มกับการพิจารณาดูชีวิตอัญจลาในกรอบแหงประวัติศาสตร
เสียกอน แลวจึงคอยตอไปในเรื่องอื่น ๆ ใหเรามาลองยอนอดีตดูกระแสชีวิตของทานวาเปน
อยางไรกันบาง
อัญจลา เมริชี เกิดที่ เดอเซนซาโน เมืองเล็ก ๆ ริมทะเลสาบการดา ทางตอนเหนือของ
อิตาลี ประมาณป ค.ศ. 1470 หรือ 1474 ไมมีใครรูวันเดือนปที่แนนอนของทาน รูแตวาทานเกิด
มาในชว งที่ศิลปวัฒนธรรมของทวีปยุโ รปกําลังเฟองฟูสูงสุด และเปนจุดที่กําลังจะเกิดการ
แตกแยกอยางรุนแรงในหมูคริสตชนดวยกัน เพราะขณะนั้นเอง เจาชายผูครองรัฐหลายพระองค
ของเยอรมันนีกําลังพยายามแผอํานาจครอบครองพระศาสนจักรอยูทั่วไปทางตอนเหนือของ
ยุโรป
ชวงเวลาดังกลาวเต็มไปดวยความฟุงเฟอของระบบวัตถุนิยม ผูคนสวนใหญจึงไมคอยได
ใสใจที่จะฟงเสียงขององคพระจิต มีคนมากมายที่ถูกกดขี่ขมเหงยากจนคนแคน แตก็มีบางคนที่
ร่ํารวยลนฟาโดยเฉพาะบรรดาขุนนาง เจาชาย และสังฆราชทั้งหลาย ลวนมีชีวิตอยูบนกองเงิน
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กองทอง รอบลอมไปดวยขาวของเครื่องใชศิลปวัตถุหรูหราราคามหาศาล ยุคสมัยนั้นมีความ
แตกตางระหวางชนชั้นอยางรายกาจสุดประมาณ
อัญจลา เริ่มตนชีวิตในชวง 20 ปกอนที่โคลัมบัสคนพบโลกใหม เราคงตระหนักดีวา
ประวัติศาสตรระยะนั้นเปนเวลาแหงความสับสนวุนวาย การกลาเสี่ยงผจญภัย การคนพบสิ่ง
แปลกใหม และการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ
ตามตํานานเลาวา อัญจลาเกิดมาในครอบครัวชาวไรชาวนา ที่บานหลังเล็ก ๆ บริเวณเชิง
เขา ถามองออกไปจากหองชั้นสอง – ซึ่งเชื่อกันวาเปนหองที่ทานเกิด – ก็จะเห็นทัศนียภาพอัน
สวยงามของเมืองเดอเซนซาโน และทะเลสาบการดา อันที่จริงเราไมแนใจวาทานเกิดที่บานหลัง
นี้จริงหรือไม แมแตปายที่ตั้งอยูริมถนนหนาบานก็ยังเขียนวา “นี่คือสถานที่ที่เลาลือกันวาเปน
บานเกิดของอัญจลา เมริชี”
หลายคนรูสึกผิดหวังเมื่อไดมาถึงถิ่นกําเนิดของทาน เพราะไมไดเปนอะไรที่ยิ่งใหญอยาง
ที่เคยคิดไว !
จอหน เมริชี บิดาของอัญจลาเปนชาวไรชาวนามีฐานะดีพอสมควรคนหนึ่ง ซึ่งเห็นได
จากการที่ทานมีที่ดินทํากินเปนของตัวเอง
อัญจลาไดรับศีลลางบาปที่วัดใหญใจกลางเมืองเดอเซนซาโน ตัววัดจริงถูกทําลายไปใน
ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 คงเหลืออยูแตอางน้ําที่ใชประกอบพิธี ถาใครที่ชอบของจริง – จริง
ๆ ก็สามารถไปสัมผัสอางน้ํานั้นไดในวัดใหญที่สรางขึ้นใหม ณ จุดเดิมใจกลางเมือง
ไมไกลจากตัวเมืองเทาใดนักเปนพื้นที่ทําไรทํานาเรียกวา ลาเกรซเซ ซึ่งยังคงสภาพเดิม
เหมือนเมื่อครั้งอัญจลายังมีชีวิตอยู พืชที่ปลูกกันก็จะเปนพวกขาวสาลี และพวกถั่วตาง ๆ รวมทัง้
มีการเลี้ยงวัวดวย เนื่องจากรัฐบาลมีกฎหมายหามการรื้อถอนทําลายอาคารบานเรือนของโบราณ
เราจึงยังคงเห็นบานไร-ปลายนา ลักษณะเกาแกของยุคศตวรรษที่ 14 – 15 ไดอยางชัดเจนทั่วไป
ในบริเวณนี้ แตถาเราเขาไปดูภายในบานเรือนดังกลาว เราก็จะแปลกใจกับการตกแตงสวยงาม
ทันสมัยพรอมเครื่องอํานวยความสะดวกสบายหลายชนิดของยุคปจจุบัน
มีหลักฐานเปนที่ปรากฏชัดวา บิดาของอัญจลาเปนเจาของที่ดินบางสวนใน ลาเกรซเซ
และมีโรงนาใหญหลังหนึ่งตั้ง อยูในที่ดินนั้นดวย ซึ่งชาวบานแถบนั้นเชื่อ กันวาเปนบานของ
ครอบครัว อัญจลา ทุกอยางในบานยังคงสภาพเดิมไวไดอยางดี ไมวาจะเปน บอน้ํา เตาผิง
หรือพื้นบานชั้นลางที่เปนดินธรรมดา ๆ สวนชั้นบน เปนหองนอนที่มีเสื่อและหมอนขอนไม
ซึ่ง อัญจลา และคนทั่ว ไปในยุคนั้นใชเปน เครื่องนอน ฝากั้น หอ งเปน หิน กอน ๆ ซอ น ๆ
ปะติดปะตอกัน พื้นหองเปนพื้นไม มีหนาตางอยู 2 – 3 บาน
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จากบานนี้ไปอีกไมไกลนักเปนทองทุงกวาง เรียกกันวา บรูดัซโซ ที่ซึ่งอัญจลาเห็นภาพ
นิมิต ในขณะที่กําลังเดินไปตามลําพังเพื่อจะนําอาหารไปใหคนที่กําลังชวยทํางานอยูในไร
พี่สาวอัญจลาเสียชีวิตกอนหนาเหตุการณเกี่ยวกับภาพนิมิตนี้ไมนานนัก และอีกไมกี่ป
หลังจากประสบการณการเห็นภาพนิมิต บิดามารดาของทานก็เสียชีวิตดวย
เราไมแนใจวาชว งที่อัญจลาเห็นภาพนิมิตนั้น ทานมีอ ายุเ ทาไหร แตคาดกันวาคงอยู
ในชวงวัยแรกรุน อีกไมนานตอมาทานยายจาก บรูดัซโซ – เดอเซนซาโน ไปอยูที่เมืองเล็ก ๆ อีก
แหงหนึ่งชื่อ ซาโล ทะเลสาบการดามีรูปรางลักษณะคลายชอน เดอเซนซาโนอยูจุดปลายชอน
สวนที่เปนดามชอนจะยาวขึ้นไปถึงเทือกเขาแอลปในออสเตรีย เมืองซาโลตั้งอยูที่ระยะกึ่งกลาง
ชวงเวาโคงของชอนซึ่งไมไกลจากเดอเซนซาโนเทาใดนัก ที่เมืองซาโลแหงนี้ อัญจลาอาศัยอยู
กับลุงและปาตระกูลเบียงโคซี
พวกคนในตระกูลเบียงโคซีนี้นับไดวาเปนชนชั้นมีระดับสูงกวาพวกเมริชี คุณปาของอัญ
จลาสืบเชื้อสายมาจากพวกผูดีชั้นกลาง ซึ่งเทียบเทาระดับขุนนางชั้นตน เปนคุณปาคนนี้นี่เองที่
สอนให อั ญจลารู จัก ดูแลรัก ษาบ านเรือ น รูจั ก เย็บป ก ถัก รอ ย และการวางตัว ด ว ยทา ที
กิริยามารยาทงดงามในการเขาสังคม โดยเฉพาะวิธีที่จะทําใหผูคนไดสนุกสนานสําราญบานใจ
บิดาของอัญจลาคงจะเคยสอนใหทานรูจักอานหนังสือแตทานคงไมเคยมีโอกาสที่จะฝกเขียน
สําหรับคนที่ใสใจติดตามในเรื่องจิตตารมณของทานก็ควรจะจดจําไวใหดี ดวยวา ณ
เมืองซาโล อัญจลาไดเขาเปนสมาชิกชั้นที่ 3 ของคณะฟรังซิสกัน เรื่องนี้นับวาเปนสาระสําคัญ
มากทีเดียวซึ่งดิฉันจะขยายความในบทตอไป
อัญจลาไปเบรเชียก็เ พราะคณะฟรังซิสกันนี่เ อง เนื่อ งจากมีสมาชิก บางคนของคณะ
ตอ งการใหทานไปชว ยผูคนที่นั่น จึง สง ทานไปดูแลเอาใจใสครอบครัว บางครอบครัว และ
โดยเฉพาะครอบครัวของแคธรีน พาเทนโกลา แคธรีนเปนหญิงหมายที่ตองสูญเสียสามีและลูก
ชาย 2 คน ไปในสงคราม ดังนั้นอัญจลาจึงไปอยูเปนเพื่อนเธอที่นั่น เหตุการณนี้นับไดวาเปนการ
เปดโลกทัศนอีกแงมุมหนึ่งใหกับทานเกี่ยวกับงานบริการรับใชชวยเหลือ อาจกลาวไดวา เบรเชีย
คือจุดเริ่มตนแหงภารกิจตลอด 20 ปตอมาของทาน
แปลกแตจริง – “ชีวิตเริ่มตนเมื่ออายุ 40” – อัญจลาก็เริ่มตนชวงสําคัญของชีวิตเมื่ออายุ
ประมาณ 40 กวา ๆ เหมือนกัน ถาดูจากหลักฐานที่เราพอจะเชื่อไดทานเกิดในป ค.ศ. 1470 หรือ
1474 และไปเบรเชียป 1516 ฉะนั้นเมื่อทานเริ่มภารกิจรับใชชวยเหลือสังคมอยางเปดเผยจริงจัง
ก็คงจะอายุไดประมาณ 46 ป
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พวกเราหลายคนคงรูสึกสบายใจขึ้นเมื่อไดเห็นวา ชีวิตของอัญจลาเองก็คอย ๆ เปนคอยๆ
ไป โดยที่เจาตัวก็ไมแนใจนักวาจะตองทําอะไรบาง และจะทําอยางไรดี ทานก็เหมือนกับคนทัว่ ๆ
ไปที่ไมรูวาจะเกิดอะไรขึ้นอาทิตยหนา เดือนหนา หรือ สิบปขางหนา เรามักจะพูดกันถึงการทํา
แผนระยะยาว แตที่จริงเราไมรูดวยซ้ําวาจะเกิดอะไรขึ้นกับเราในชั่วโมงถัดไป อัญจลาก็ไมรู
เหมือนกัน ทานมีอายุไดสี่สิบกวาปแลวเมื่อเริ่มภารกิจจริงจังครั้งที่ยายไปอยูเบรเชีย
งานที่ทานทําในเบรเชียก็คือ กิจเมตตาหรืองานกุศลตาง ๆ ของเราคาธอลิกในปจจุบัน
เชน งานชวยเหลือผูปวยในโรงพยาบาล เด็กกําพรา สังคมสงเคราะห และอื่น ๆ ที่จําเปนตอง
ไดรับการชวยเหลือ
ตอมาไมนานทานก็เริ่มเดินทางแสวงบุญ สถานที่แหงแรกที่ไปคือ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์โดย
ใชเสนทางผานเมืองเวนีซ ขากลับเมื่อแวะพักที่เวนีซ ผูคนกักตัวทานไวใหอยูตอเพราะตองการ
ใหเ ปนหัวหนาดําเนิน งานการกุศลตาง ๆ ของที่นั่น แตในที่สุดทานก็กลับเบรเชียจนได ป
ศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ. 1525 เดินทางแสวงบุญไปกรุงโรม พระสันตะปาปา เคลเมนตที่ 7 ทรงพอพระทัย
งานที่อัญจลาทําในเบรเชีย และปรารถนาจะใหทานอยูตอ ณ กรุงโรม เพื่อจะไดเริ่มงานกิจเมตตา
ตาง ๆ ที่นั่นบาง แตเมื่อัญจลารูวาพระสันตะปาปาจะขอรองอะไร ทานจึงรีบหนีกลับเบรเชียใน
ค่ําคืนนั้นเอง
จากนั้นอีกระยะหนึ่ง อัญจลาไปที่วาราลโลซึ่งเปนปูชนียสถานในเทือกเขาแอลปของ
อิตาลี ที่นั่น ทานไดมีประสบการณอัน ลึก ซึ้ง กับพระเจา และไดเ ห็นภาพนิมิตอีกภาพหนึ่ง
หลังจากนั้นไดกลับไปที่เบรเชีย และในชวงตลอด 8 ปตอมาทานก็ไดทุมเทชีวิตทั้งหมดกับการ
กอตั้งกลุมสตรีคณะนักบุญอุรสุลา อัญจลาเสียชีวิตในป ค.ศ. 1540
ในชวงมรณกรรมของทานนั้นสังคยนาเมืองเตรนทก็กําลังจะเริ่มตนพอดี ดังนั้นชวงชีวิต
ของอัญจลาจึงเทากับอยูระหวางปลายยุคหนึ่งกับการเริ่มตน ของอีกยุคหนึ่ง สิ่งตาง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับกลุมสตรีคณะนักบุญอุรสุลายอมตองเปนผลมาจากแหลงกําเนิดทางประวัติศาสตรดวย
อยางเลี่ยงไมได
เราจะเห็นไดวาแรกเริ่มเดิมทีกลุมที่อัญจลากอตั้งขึ้นนั้นมิไดมีลักษณะของสถาบันคณะ
นักบวชแตอยางใด เปนเพียงกลุมสตรีที่ไดรับการเชิญชวนใหมารวมกันดํารงชีวิตอุทิศถวายแด
พระเจาอยูในทามกลางสังคมโลก ปจจุบันเราเรียกกลุมลักษณะดังกลาวนี้วา กลุมสตรีใจศรัทธา
ที่มีการเกี่ยวของสัมพันธกับโรมตามกฎหมายพระศาสนจักร เมื่อกลุมสตรีคณะนักบุญอุรสุลามี
จํานวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นก็ไดมีการขยายตัวแยกออกเปนกลุม ยอยเล็ก ๆ กระจัดกระจายอยู
ทั่ว ไป มีหลายกลุม ที่ไดรับเอาระบบการดํารงชีวิตแบบอารามนัก พรตเปนหลัก และที่สุดก็
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จัดลําดับตัวเองใหกลายเปนสถาบันนักบวชคณะนักบุญอุรสุลา ซึ่งใชชื่อเรียกสมาชิกคณะวา อุร
สุลิน
ปจจุบัน มีกลุมตาง ๆ แตกสาขาจากตน ตระกูล อัญจลา เมริชีมากมายหลายกลุม เชน
อุรสุลินซึ่งเปนคณะนักบวชนานาชาติที่อยูกันทั่วทุกมุมโลก บางกลุมมีสมาชิกเพียง 18 คน บาง
กลุมก็มีถึง 2 – 3 พันคน อัญเจลีนเปนกลุมฆราวาสนานาชาติ ธิดาอัญจลาเปนกลุมสตรีใจศรัทธา
ที่ทํางานอยูทางเหนือ ของอิตาลี นอกจากนั้นยังมีหญิง ชายอีกมากมายที่เกี่ยวของสัมพัน ธใน
ลักษณะหลากหลายกับกลุมตางๆ ในตระกูลอัญจลา
ทั้งหมดนี้เปนการนําเสนอขอบเขตคราว ๆ ของชีวิตอัญจลาอยางกวาง ๆ อยางไรก็ตาม
ดิฉันจะกลาวในรายละเอียดเพิ่มเติมถึงบางสวนที่สําคัญ ๆ ในบทตอ ๆ ไป
จากนี้จะขอพูดถึงกลุมเพื่อนสตรีของทาน และความมีน้ําใจกวางขวางตอนรับทุกคน ใน
บทเขียนทั้งสามคือ พระวินัย คําแนะนํา และพินัยกรรม ที่ทานฝากใหกับกลุมผูติดตาม เราจะ
เห็นวามีการอางถึงสตรีในพระคัมภีรหลายคน เชน ยูดิธ อันนา และมารีอา
เมื่อทานขอใหเพื่อนชวยสรางหองสวดภาวนาสําหรับกลุมผูติดตาม ทานก็ไดขอใหวาด
ภาพสตรีอีกหลายคนไวที่ผนังหองซึ่งลวนแตเปนนักบุญทั้งนั้น เชน อุรสุลา แคธรีนแหงอเล็ก
ซานเดรีย เอลิซาเบ็ธแหงฮังการี พอลลา และยุสตาเซียแหงโรม
บรรดาสตรีศักดิ์สิทธิเ์ หลานี้แมวาแตละคนจะมีภูมิหลังแตกตางหลากหลายมากมาย แต
ทุกคนมีคุณลักษณะบางอยางที่เหมือนกัน นั่นคือ ความเปนสตรีฆราวาสธรรมดา..ที่กลาหาญ..ที่
ยอมใหพระจิตนําชีวิต (ไมมีใครเปนสมาชิกของคณะนักบวชใด ๆ ทั้งสิ้น) ความแตกตางของ
สตรีศักดิ์สิทธิ์กลุมนี้มีมากมายหลายระดับ บางคนเปนพระราชินี บางคนร่ํารวย บางคนยากจน
บางคนมีความรูสูงฉลาดปราชญเปรื่อง บางคนไมเคยเรียนหนังสือเลย บางคนก็เปนแม และมี
บางคนเปนสาวพรหมจารี
เราจะเห็นไดวา รสนิยมของอัญจลาเกี่ยวกับนักบุญเปนอะไรที่หลายหลากมากทีเดียว
นอกจากบรรดานักบุญเหลานี้ ยังมีผูหญิงอีกหลายคนที่ใกลชิดสนิทสัมพันธกับอัญจลา
เริ่มกับมารดาของทานเองเปนคนแรก ทานรักคุณแมมาก และมักจะพูดชื่น ชมบรรดาคุณแม
ทั้งหลายทั่ว ๆ ไปอยูเสมอ ตอมาคือพี่สาวของทานซึ่งเสียชีวิตตั้งแตเมื่อทานยังเด็กอยู และอาจ
เปนเพราะมรณกรรมของพี่สาวคนนี้เองที่ทําใหอัญจลาไดมีประสบการณอันลึกซึ้งกับพระเจา
อัญจลามีเพื่อนหลายคนที่เปนสมาชิกชั้นที่สามของคณะดอมินิกัน เชนเดียวกับที่ทานเอง
เปนสมาชิกชั้นที่ 3 ของฟรังซิสกัน สายใยแหงความเปนเพื่อนทําใหทานสามารถเดินทางไกล
ผานเสนทางทุรกันดารไปเยี่ยมเยียนสตรีศักดิ์สิทธิ์เหลานี้ไดโดยไมรูสึกลําบากยากเย็นเทาใดนัก
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เพื่อน ๆ ที่ใกลชิดสนิทสนมกับทานมากที่สุดคงจะเปนสตรีกลุมผูติดตามรวมทั้งผูที่มี
สวนเกี่ยวของในลักษณะตาง ๆ กับกลุมสตรีคณะนักบุญอุรสุลาที่อัญจลากอตั้งขึ้น ตามประวัติ
เราจะคุนเคยกับเรื่องของบางคนในกลุมนี้เชน ลอรา กัมบารา ;บารบารา ฟอนตานา ; เอลิซาเบ็ธ
พราโต ; สําหรับเพื่อนสนิทกลุมนี้ อัญจลาเปนทั้งเพื่อนคูคิดมิตรคูใจ เปนเสมือนมารดาผูจุด
ประกายแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญทรงพลัง
การพิจ ารณาทบทวนถึงอัญจลา และเพื่อน ๆ ของทานทําใหเ ราไดเ ห็น ลักษณะเดน
ประการหนึ่งของอัญจลา คือ การมีใจเปดกวางรับผูอื่น ดิฉันเชื่อวาความรูสึกนึกคิดจิตใจดังกลาว
นี้เองที่ชวยใหทานเขาใจความรักแบบเพงพิศพระเจา ซึ่งสงผลใหเปดกวางในการรับใชชว ยเหลือ
ผูอื่น หรือจะเรียกวาเปนความมีน้ําใจกวางขวางตอนรับทุกคนก็ได
ความมีน้ําใจกวางขวางตอนรับทุกคนดังกลาวนี้ นอกจากจะหมายถึงการเปดกวางรับ
ผูอื่นแลว ยังรวมถึงความเต็มใจที่จะจดจอใสใจในเขาผูนั้นดวย ภาษาอิตาเลียนมีวลีหนึ่งที่แสดง
ถึงความหมายนี้ไดอยางดีมาก คือ Siate piazzevole อัญจลาใชขอความนี้ในบทเขียนของทาน
หลายครั้งดวยกันซึ่งถาจะแปลกันอยางคราว ๆ ก็คงหมายถึงวา “ใหมีใจดี ใจเมตตากรุณา”
เพื่อนอิตาเลียนของดิฉันคนหนึ่งบอกวา “ใหเปนเหมือน piazza”
เบรเชีย – เมืองที่อัญจลาเคยอยูนานหลายป – เปนเมืองที่มีน้ําพุมากที่สุดในอิตาลี และ
บริเวณน้ําพุทุกแหงจะมี piazza เสมอ ที่จริงอาจกลาวไดวา piazza มีอยูดาษดื่นเต็มไปหมดใน
เบรเชีย บางแหงก็เล็ก ๆ ลอมรอบน้ําพุเทานั้น บางแหงก็กวางใหญเหมือนสวนสาธารณะซึ่งจะมี
ผูคนมากหนาหลายตามาพักผอน ไมวาจะเปนเด็กเล็ก หนุมสาว คนเฒา-คนแก แบบเพือ่ นฝูงมิตร
สหาย แบบครอบครัว รวมทั้งแบบคูรักดวย
บริเวณหนาวัดทั่ว ๆ ไปก็จะมี piazza อยูเสมอ แมแตตามแยกตาง ๆ ที่ถนนตัดผานกันก็
จะเกิดเปน piazza ขึ้นโดยปริยาย ทุกหนทุกแหงทั่วไปในเบรเชีย piazza ก็คือ piazza..เปดกวาง..
ใครจะผานไปผานมาอยางไรก็ไดตามสบาย..จะหยุดพักผอนนั่งเลนนอนเลนหยอนใจไดเสมอ..
ทุกคนเปนตัวของตัวเองไดอยางเต็มที.่ .ที่ piazza !
เมื่ออัญจลาบอกใหเปนเหมือน piazza ทานไดมอบมรดกล้ําคาแหงวิถีดํารงชีวิตไวกับเรา
ดวย นั่นคือ ความมีน้ําใจกวาง เมตตากรุณา ตอนรับทุกคนดวยความยินดี “เปนเหมือน piazza”
คือ เคล็บลับแหงชีวิตจิตของอัญจลา และคงจะเปนเพราะเหตุนี้นี่เองที่ทําใหทานทันสมัยอยูเ สมอ
ลักษณะความมีน้ําใจกวางขวางตอนรับทุกคนของอัญจลาไมใชอะไรที่จะแยกเปนสวนๆ ไดแบบ
ดํากับขาวชัดเจน แตเปนสภาวะแหงความกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวกันไดทั้งหมด
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ดิฉันชอบใจเรื่องในพระวรสารอยูเรือ่ งหนึ่งซึ่งจะชวยใหเขาใจคําอธิบายดังกลาวขางตน
ไดดีขึ้น คือ เรื่องพระเยซูเจาไปเยี่ยมมารธากับมารีเพื่อนผูหญิงคนสนิทสองคน..ที่รูจัก และรูใจ
พระองคดี และไดจัดการตอนรับอยางเต็มที่
แตนาเสียดายที่การตีความหมายของเรื่อ งนี้ตามประเพณีนิยมเดิม ๆ ไดเนนไปที่การ
แบงแยกลักษณะสองแบบของพี่นองสองคนคือ การทํางาน และการเพงพิศภาวนา ที่จริงพระเยซู
เจากับมารธาและมารีคงไมมีความคิดในลักษณะแยกสวนเปนสองเรื่องตางกันเชนนั้นแน เพราะ
ความรูสึกนึกคิดจิตใจของคนยิวไมใชลักษณะที่จะชอบแบงแยกชีวิตออกเปนสวน ๆ พวกกรีก
ตางหากที่สอนเราใหแยกสวนของชีวิต
พระเยซูเจาดุวามารธาไมใชเพราะเธอยุงอยูกับการจัดโนนทํานี่เพื่อตอนรับอยางเต็มที่ แต
เปนเพราะเธอวิตกกังวลเปนทุกขรอนใจ ความกระวนกระวายใจตัวนี้แหละที่แบงแยกหัวใจของ
เรา ไมใชการทํางาน ถาเราจะกลับไปดูชีวิตของพระเยซูเจาในพระวรสารนักบุญมารโกสองบท
แรก เราก็จะเห็นวา วิถีชีวิตแตละวันของพระองคนั้นทําโนนทํานี่สารพัดไมไดหยุดหยอน
ความกระวนกระวายวิตกกังวล นอกจากจะแบงแยกหัวใจของเราแลว ยังทําใหใจเราไมมี
ที่วาง..ไมสามารถเปดกวาง และใสใจ-จดจออยูกับคนอื่น ชีวิตจิตของอัญจลาเปนสภาวะแหง
ความมีน้ําใจกวางขวางตอ นรับ ทุกคนไดในความกลมกลืน เปน หนึ่ง เดีย วกัน ทั้ง หมดโดยไม
แบงแยกแตกเปนสองสวนระหวางภารกิจการงานกับการภาวนาเพงพิศ
จิตตารมณของอัญจลาชวยใหเราเห็นแนวทางการดําเนิน ชีวิตแบบกลมกลืนเปน หนึ่ง
เดียวกันไดทั้งหมดทุกสวน สภาวะจิตของทานที่สามารถเพงพิศพระเจาไดอยางลึกซึ้งมิไดทําให
ทานตองแยกตัวออกจากสังคมโลกไปอยูในเขตพรตของอาราม แตกลับเปนบอเกิดแหงพลังที่
ชวยใหทานอุทิศชีวิตเพื่อผูคนทั่วไปไดในทามกลางสังคมโลกอันสับสน เหมือนกับ piazza ที่
ยังคงเปนแหลงพักพิงของทุกคนไดอยูจนถึงปจจุบัน
ขณะที่เราจะดําเนินเรื่องตอไปในแตละหนาแตละบท ดิฉันมั่นใจวาเราจะคอย ๆ เขาใจ
มากขึ้นถึงจิตตารมณแหงการเพงพิศพระเจาอยางลึกซึ้ง การมีใจเปดกวางตอนรับผูอื่น และความ
ไวใจมั่นคงในองคพระผูเปนเจา
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บทที่ 2
ภาพนิมิต ที่บรูดัซโซ
ในกระบวนการพิจารณาชีวิตของอัญจลา เราตองระมัดระวังไมปลอยตัวปลอยใจใหลุม
หลงพะวงอยูแตกับอดีตเทานั้น เราไมตองการยอนยุคกลับไปอยูในสมัยของทาน แตเราตองการ
จะติดตอสัมพันธเรียนรูจักวัฒนธรรมในยุคสมัยนั้น
ชวง 2-3 ปที่ผานมาดิฉันไดเรียนรูอ ะไรบางอยางเกี่ยวกับการอานชีวประวัตินักบุญ มีผูรู
หลายท า นเคยกล า วไว ว า การที่ จ ะรู จั ก ชี วิ ต ของบรรดานั ก บุ ญ ทั้ ง หลายได อ ย า งถู ก ต อ ง
สมเหตุสมผลจริง ๆ เราจําเปนตองรูมากกวาเพียงแคขอเท็จจริงตาง ๆ ในชีวิตของทานเหลานั้น
เราตองสามารถเสวนากับบุคคลเหลานั้นได นําขอเขียนของทานมาศึกษาพินิจพิจารณาแลวถาม
ทานวา “ทําไมจึงกลาวเชนนี”้ “คนที่จะพูดไดในลักษณะเชนนี้นาจะเปนคนแบบไหน” “ทําไม
ทานจึงตองทําแบบนั้น” ทั้งหมดที่เราพูดจะตองไมใชมาจากความโกรธเกลียดมุงรายหาเรื่อง แต
ตองเปนการแสวงหาดวยใจเปดกวาง
ดวยเหตุนี้เองดิฉันจึงจะไมเขียนแบบที่ผูรอบรูเขียนกัน ดิฉันไมเคยมองตัวเองวาเปนผู
รอบรูเรื่องอัญจลา เพียงแตเปนคนที่เคยพูดคุยเสวนากับทานในการภาวนา ดิฉันเคยถามทานอยู
บอย ๆ วา “ทําไมพูดแบบนี้” “มีอะไรอยากจะบอกดิฉันหรือไม”!
นี่คือสิ่งที่ดิฉันทําอยูเสมอ ๆ และดิฉันก็เชื่อวาทุกคนทําได การเสวนาพูดคุยดังกลาวนี้ไม
จําเปนตองใชความรอบรูเชี่ยวชาญพิเศษใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแตตอ งใหเวลากับการภาวนาเพือ่ จะได
ตระหนักรูวาจิตวิญญาณของทานยังคงดํารงอยูอยางมีชีวิตชีวา และชว ยใหความสวางกับเรา
เสมอ ณ สภาวะที่เราเปนอยูขณะนั้น ถึงแมวาเราไมอาจประพฤติปฏิบัติตามแบบทานไดทุกอยาง
ในยุคปจจุบันเนื่องจากความไมเหมาะสมบางประการ แตเราก็สามารถเรียนรูไดถึงสิง่ ทีส่ มั ผัสจิต
วิญญาณของทาน และหลอหลอมชีวิตจิตของทานดวย เราสามารถติดตอสัมพันธกับจิตวิญญาณ
ของทานในตัวตนของเราไดเสมอ
อัญจลาใหสัญญากับเราไวหลายครั้งวาทานจะอยูกับเราตลอดไป ทานเคยพูดไววาเมื่อ
ทานไปอยูในสวรรคแลวก็จะยิ่งสามารถชวยเราได และปรารถนาจะชวยเหลือเราใหไดมากกวา
ขณะที่ทานยังมีชีวิตอยูเสียอีก ทานสัญญาวาจะอยูกับเราเสมอแมกระทั่งทุกวันนี้ สิ่งที่เรานาจะ
เรียนรู และติดตอสัมพันธคือจิตวิญญาณของทานและคําสัญญาดังกลาวซึ่งดิฉันเองก็พยายามทํา
อยูในการพิจารณาทบทวนทุกครั้ง
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บทที่ 2 นี้เราจะพูดถึงภาพนิมิตที่บรูดัซโซ และสาระสําคัญรวมสมัยของเหตุการณนั้น
ดิฉันตองเนนย้ําถึงประสบการณดังกลาว เพราะนี่คือประสบการณแกนสําคัญอยางหนึ่งซึ่งเจริญ
งอกงามขึ้นถึงขั้น เปนเหตุการณหัว ใจสําคัญของชีวิตทานก็วาได ดิฉันเจาะจงใสใจในเรื่องนี้
เพราะเราทุกคนตางก็มีประสบการณแกนสําคัญของชีวิตเชน กัน ถาเราใหเวลาทําความรูจัก
คุนเคย และสัตยซื่อตอประสบการณแกนสําคัญของชีวิตเราเอง ประสบการณนั้น ๆ ก็จะเจริญ
งอกงามขึ้น และสงผลใหเห็นถึงพระสิริของพระเจาได
เรื่องราวเกี่ยวกับภาพนิมิตของอัญจลาคอนขางจะคลุมเครือไมแนนอนชัดเจน เราไมรูวา
เกิดเหตุการณอะไรขึ้นจริง ๆ หรือวาภาพนิมิตนั้นเปนอยางไรกันแน ที่เห็นมีอยูมักจะเปนภาพ
ศิลปะในลักษณะของขั้นบันไดพรอมกับหมูเทวดาซึ่งคอยพิทักษรักษาบรรดาหญิงสาวที่กําลัง
เดินขึ้นลงบันไดนั้นอยู
ใหเรามาดูกันวาอัญจลาอยูในสภาพอยางไรขณะที่มีประสบการณกับพระเจาครั้งนี้ กอน
หนาเหตุการณภาพนิมิตไมนานนักพี่สาวของทานก็ไดเสียชีวิตลง คนที่เคยสูญเสียบุคคลที่ตน
เคารพ-รัก-มากคงเขาใจดีถึงชวงเวลาแหงความทุกขระทมขมขื่น และในชวงเวลาแหงความเศรา
โศกเพราะการสูญเสียนี้เองสภาวะแหงความรูสึกนึกคิดจิตใจของเราจะออนแอ เปราะบางตาม
ไปดวย แตขณะเดียวกัน ก็เปน ชวงชีวิตที่มีความหมายสําคัญอันลึกซึ้ง มากเนื่องจากระยะแหง
ความโศกเศราระทมทุกขนี้ถือไดวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ “ปลอยวาง..ตัวกู-ของกู” อัน
เขมขนจริงจัง เปนประสบการณตรงแหงการปลอยวางสิ่งที่เคยมี-เคยเปน และคอย ๆ เรียนรูจัก..
คุนเคยกับสิ่งที่อาจมีได-อาจเปนได ชวงแหงความโศกเศราทุกขระทม และจุดเปลี่ยนแหงการ
“ปลอยวาง” จึงเปนระยะเวลาของความเปนไปไดอันยิ่งใหญ..เปนกิจการอันทรงพลังขององค
พระเจา
ในสภาวะแหงความเปราะบาง..ออนแอ..นี้เอง อัญจลาไดเห็นภาพนิมิต! เราไมแนใจวา
ทานเห็นอะไรในภาพนิมิตนั้น แตประสบการณดังกลาวทําใหทานเชื่อมั่นมากวาพี่สาวไดรับ
ความรอดแลว และยังไดชวยใหทานตระหนักชัดถึงความรักอันยิ่งใหญของพระเจาที่เปนจริงใน
ชีวิต..รูวาพระองคมีแผนการอันยอดเยี่ยมเตรียมไว และปรารถนาจะเขามามีสวนรวมในชีวติ ของ
ทาน..ไดเขามาจริง ๆ ในชีวิตทานตามวิถีทางของพระองค และทานเองก็ยินดีพรอมรับ
ชางเปนชวงเวลาวิเศษเยี่ยมยอดสุดประมาณสําหรับอัญจลา และเราก็รูวาตอจากนั้นทาน
ทําอะไร สภาพแวดลอมที่แปรเปลี่ยนในชีวิตชวยนําทานไปสูเมืองซาโล คณะฟรังซิสกัน และ
เกือบ 20 ปแหงการพิจารณาไตรตรองทบทวน ประสบการณแกนสําคัญคอย ๆ ซึมลึกลงไปใน
จิตใจที่พรอมรับ ทานใชเวลายาวนานสําหรับการไตรตรองพิจารณาเพื่อใหเกิดการตระหนักรูถึง
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ความหมายของการเปนคนที่พระเจารัก.. คนที่ยอมสลาย “ตัวกู-ของกู” เพื่อใหพระเจาไดเขามา
แทนที่.. คนที่เต็มเปยมไปดวยพระพรพิเศษแหงความรักสุดคณาขององคพระจิตเจา
ประสบการณของอัญจลาไมใชเรื่องลึกลับแปลกประหลาดที่ไมอาจเขาใจได แตเปน
อะไรที่เ รารูจัก คุนเคยกัน ดี ไมวาจะเปน ประสบการณของความออ นแอ-เปราะบางในยาม
เจ็บปวดรวดราวโศกเศราทุกขระทม ความอับจนหมนหมองไรที่พึ่ง จิตใจที่ถูกเหยียบย่ําบดขยี้
ชีวิตที่ตองยอมแตกสลาย ความอางวางเปลาเปลี่ยวเดียวดายไมมีอะไรหลงเหลือ…! ทั้งหมดนี้
คือประสบการณชีวิตของอัญจลา และของพวกเราดวย
พระวรสาร น.มัทธิว กลาวไวในอีกรูปแบบหนึ่งวา “บุคคลที่มีจิตใจยากจนยอมเปนสุข
เพราะพระอาณาจักรสวรรคเปนของเรา…บุคคลที่โศกเศราทุกขระทมยอมเปนสุขเพราะเขาจะ
ไดรับการปลอบประโลม” (มธ.5:3,5) บุคคลที่เปนสุขเหลานี้คือผูคนทั้งหลายซึ่งพระเจาเตรียมที่
วางไวพรอมตอนรับเสมอ และพวกเขาคือคนที่พระเจารักเปนพิเศษ
สาระสําคัญสําหรับพวกเรายังคงเปนเรื่องเดียวเหมือนกันเสมอ.. “เราไดรักเจาดวยความ
รักนิรันดร” “เราไดเรียกเจาตามชื่อ เจาเปนของเรา” (ยรม.31:3 อสย.43:1) อัญจลาเขาใจดีถึง
สาระสํา คัญ นี้ ไมว าจะปรากฏออกมาในรู ปลั ก ษณ ใดในภาพนิ มิ ต ทา นตระหนัก ชัด กั บ
สาระสําคัญนั้น..รับไวดวยใจเปดกวาง..ปลอยใหซึมลึกลงไปในตัวตน! นี่คือความหมายของการ
เพงพิศรําพึง การภาวนาแบบพิศเพงรําพึงที่แทจริงจะตองกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองของ
ชีวิต พูดงาย ๆ เพงพิศรําพึงหมายถึงการมองบางสิ่งบางอยางในลักษณะเฉพาะพิเศษ
เมื่อพระเจาสัมผัสเรา เมื่อเรารับรูและตระหนักชัดถึงตัวตนอันเปนอนิจจังรวมทั้งความ
บกพรองของชีวิต เราก็จะเริ่มมองสิ่งตาง ๆ ในมุมมองใหม เรื่องนี้เรารูไดจากประสบการณตรง
ของเราเอง เมื่อใดที่เราออนแอมากที่สุดเมื่อนั้นพระเจาก็จะเขามาชวยชุบชูจิตวิญญาณ แลวการ
มองชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไป คลายกับวาทุกสิ่งทุกอยางเปลี่ยนไปหมด แตที่จริงไมไดมีอะไร
เปลี่ยนไปเลยนอกจากมุมมองของเราเทานั้น อาจกลาวไดวา ประสบการณโดยเนื้อแทของตัวมัน
เอง ไมสําคัญเทากับการที่เราจะเลือกประพฤติปฏิบัติแบบใดกับประสบการณนั้น ๆ
การที่อัญจลายายไปอยูซาโล และไดรับอิทธิพลจากคณะฟรังซิสกันนั้นนับวาเปนเรื่อง
สําคัญที่เ ราจะตอ งเขาใจ และตระหนักไวใหดี ทานไดรับการอบรมสั่งสอนหลอหลอมตาม
แนวทางของฟรัง ซิสกัน ซึ่ง เปนกลุมขับเคลื่อ นทรงพลัง ในการกระตุน ใหเ กิดการปฏิรูปของ
พระศาสนจักร คณะฟรังซิสกัน โดยเฉพาะพวกคาปูชิน เปนผูนําในการปฏิรูปพระศาสนจักร
คาธอลิกกอนหนาสังคยนาแหงเมืองเตรนทเสียอีก และถือไดวาเปนกลุมแกนนําแนวหนาเรื่อง
การฟนฟูเปลี่ยนแปลง
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เนื่องจากการเกี่ยวของสัมพันธในฐานะสมาชิกชั้นที่ 3 ของฟรังซิสกันนี่เอง อัญจลาจึงมี
ความรูความเขาใจในพระศาสนจักรอยางลึกซึ้ง และกวางไกลเกินกวาผูหญิงธรรมดา ๆ ทั่วไป
ของอิตาลีทางเหนือในศตวรรษที่ 16 จะเปนกัน นอกจากนั้นทานยังมีมุมมองแบบของมิชชันนารี
(ผูที่ไปไดทั่วสารทิศเพื่อเปนประจักษพยานถึงขาวดีของพระคริสต) ตั้งแตเริ่มแรก เพราะจิตตา
รมณนี้ถือเปนหลักสําคัญของคณะฟรังซิสกันดวย
ฉะนั้น อัญจลาจึงเปนสตรีสากลที่วิสาสะกับคนทั่วไปไดเสมอ ทานเดินทางไปทุกหนทุก
แห ง เทา ที่ จ ะไปได ซึ่ ง นั บ เป น เรื่ อ งประหลาดมหั ศ จรรย พ อสมควรสํ า หรั บผู ห ญิ ง ตัว เล็ ก ๆ
ธรรมดาๆ คนหนึ่งในยุคสมัยนั้น ทานเดินทางไปแสวงบุญทั้งแผนดินศักดิ์สิทธิ์ วาราลโล โรม
และเยี่ย มเมืองมานตูอา เครโมนา และอาจจะเคยไปที่อัสซิซีดวย นอกจากนั้นยังไปที่มิลาน
และเวนีซ การเดินทางในสมัยของทานมีอยูไมกี่วิธีคือ เดิน นั่งเกวียน และขี่มา เราจะเห็นได
วาอัญจลาไมใชผูหญิงที่ชอบนั่งเฉย ๆ อยูกับบานอยางแนนอน
คณะฟรังซิสกันยังไดชวยใหทานเกิดความกระจางชัดกับวิถีแหงความรักที่เรียบงายใน
แบบเฉพาะพิเศษของทานเองดวย ขอคําสอน และคําแนะนําของ น.ฟรังซิสคือแกนนําสําคัญซึ่ง
ทําใหทานคนพบวิถีทางเฉพาะพิเศษที่จะรักคนแตละคน ทานสงเสริมสนับสนุนใหบรรดาลูก
สาว (ผูติดตาม)ทั้งหลายของทานปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวโดยสอนวา “ความรักที่แทจริงยอม
สัมผัสไดจากการใสใจ..จดจอ..แตละคนในแบบที่เขาเปน และจารึกเขาแตละคนนั้นไวไดใน
สวนลึกของจิตใจเรา”
พูดงาย ๆ ก็คือ ดูใหรูวาอะไรจะเหมาะกับใคร เราอาจใชวิธีการนี้กับคนนี้แลวเกิดผลดี
แตกับอีกคนหนึ่งเราอาจตองปฏิบัติแบบอื่น ไมใชวา “อะไรที่ดีสําหรับหานตัวเมียก็จะตองดี
สําหรับหานตัวผูดวยเสมอไป” แตอัญจลาสอนไววา “เมื่อทานเห็นบางคนออนแอ ทอแท สิ้น
หวัง หมดกําลังใจ ทานตองชวยชุบชูชีวิตจิตใจของเขาคนนั้นใหสดใสมีชีวิตชีวาเขมแข็งขึ้น แต
เมื่อทานเห็นบางคนที่ชอบทําตัวอยูเหนือคนอื่น และคิดวามีแตฉันเทานั้นที่ ‘แน’! ทานก็จะตอง
รูจักปรามคุณเธอคนนั้นใหเลิกสําคัญตัวผิดเสียที” ความรักแบบนี้จึงเปนความปรารถนาดีตอทุก
คนเทาเทียมกันแตประพฤติปฏิบัติตางกันไปตามลักษณะของแตละคน
ใครก็ตามที่เคยอานขอกําหนดกฎเกณฑของ น.ฟรังซิส สําหรับสมาชิกชั้นที่สามของ
คณะ ยอมเขาใจดีถึงวิธีการอันยอดเยี่ยมในการตั้งกฎเกณฑพรอมกับกําหนดขอยกเวนไวดวย
เสมอ ทานจะตั้งเปนกฎไววาสมาชิกชั้นที่ 3 ควรอดอาหาร ไมควรรับประทานสิ่งนี้สิ่งนั้น ยกเวน
สมาชิกบางคนที่มีความตองการอันจําเปน ทานบอกวาไมควรจะขี่มา ยกเวน ในสภาวะการณอัน
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จําเปน ทานจะเตือนวา หามใสเสื้อผาบางชนิด ยกเวน เมื่ออากาศหนาวจัด และมีความตองการ
อันจําเปน
เราจะเห็นไดวาฟรังซิสใสใจดูแลความตองการอันจําเปนของพี่นองสมาชิกในกรณีทตี่ อ ง
มีการยกเวนเปนพิเศษเสมอ ลักษณะการมองโลกในความเปนจริงดวยความเขาอกเขาใจของฟรัง
ซิสดังกลาวนี้คือสิ่งที่อัญจลาไดเรียนรูอยางลึกซึ้งตลอดระยะเวลาแหงการอบรมในฐานะสมาชิก
ชั้นที่ 3 ของฟรังซิสกัน ดังนั้นอัญจลาจึงเปนคนที่ตระหนักถึงความตองการอันจําเปนของผูอื่น
อยูเสมอ ซึ่งก็ตรงกับธรรมชาติพื้นฐานของทานอยูแลว
พระเจาทรงเฝาดูแลหลอเลี้ยงประสบการณภาพนิมิตของทานไวตลอดเวลา พระองคไม
เคยทอดทิ้งพระพรที่ไดฝากไวใหนั้นเลย ไมวาอัญจลาจะไปไหน พระเจาก็ยังคงเผยแสดงความ
สัตยซื่อตอวิถีทางของพระองคที่ยังคงซึมลึกอยูในชีวิตของทาน ทุก ๆ คนที่อัญจลาไดพบเห็น
พูดคุย ทุกเหตุการณที่ผานเขามาในชีวิต พระเจาอยูดวย..ที่นั่น..ณ ตรงนั้น..เสมอ !
ตอจากนี้ใหเรามาพิจารณาดูชีวิตของพระเยซูเจากันบาง เนื่องจากเหตุการณตางๆ ในชีวิต
ของอัญจลาดูเหมือนจะคูขนานไปกับของพระองคโดยเฉพาะชวงระยะทาย ๆ ของชีวิตสวนตัว
และการเผยแสดงองคของพระเจาในพิธีรับศีลลาง สิ่ง ที่เกิดขึ้นเมื่อ พระเยซูเจารับศีลลางจาก
ยอหนที่แมน้ําจอรแดนนับไดวาเปนเหตุการณวิเศษสุดยอดทีเดียว เพราะพระองคไดตระหนักรู
อยางแจม ชั ดจริง จัง วา พระบิ ดาทรงปติ ยิน ดีพ อใจในตัว พระองคเ องมากมายเพีย งใด และ
ยิ่งกวานั้นยังไดรับพระพรจากองคพระจิตเจาอยางทวมทนลนเหลืออีกดวย แตหลังจากเหตุการณ
นี้พระเยซูเจาทําอะไรตอ… พระองคปลีกวิเวกเขาไปอยูในทะเลทราย..ในที่เปลี่ยว-คนเดียว! ณ ที่
นั้น อิสระเสรีแหงการตัดสินใจเลือ กไดรับการทดสอบพิสูจนแบบพิเศษ ภาพลัก ษณตาง ๆ
หลายรูปแบบของความเปน ‘พระผูชวยใหรอด’ ไดปรากฏขึ้นเปนตัวเลือกมากมายเรียงรายอยู
ตรงหนา
พวกยิวหวังวา ‘พระผูไถ’ จะเสด็จมาอยางเอิกเกริกหรูหรายิ่งใหญแลวก็จะกําจัดพวก
โรมันใหสิ้นซากพรอมกับกอตั้งบัลลังกแหงราชอาณาจักรดาวิดขึ้นใหมนี่คือทางเลือกวิธีหนึ่งซึง่
จิตชั่วไดเสนอแนะตอพระเยซูเจาในขณะที่ทรงปลีกวิเวกอยู ตัวเลือกมากมายยังคงเรียงรายอยู
ตรงหนา..แลวพระองคก็ตัดสินใจเลือกวิถีทางที่ทรงเชื่อมั่นอันเปนผลมาจากประสบการณแหง
การภาวนา..ทางเลือกที่ไดรับการตอกย้ําดวยน้ําเสียงของพระบิดาเจา พระองคเลือกที่จะเปน ‘ผู
ไถ’ ในรูปแบบของ ‘บุตรแหงมนุษย’ ‘ผูรับใชของพระเจาที่ตองทนทุกข-ยากลําบาก’
บทเพลง ‘คนรับใชผูทุกขยากของพระเจา’ ในหนังสืออิสยาหบรรทัดแรกเขียนไววา “จง
ดูผูรับใชของเรา ผูซึ่งเราเชิดชู ผูเลือกสรรของเรา ผูซึ่งใจเราปติยินดี” (อสย.42:1) พระเยซูเจาเอง
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ก็ไดยินถอยคําเหลานี้จากพระบิดาเสมือนหนึ่งเปนการตอกย้ําใหแนใจถึงวิถีทางที่พระองคเลือก
ในการเปน ‘ผูไถ’ หลังจากใชเวลาพิจารณาทบทวนประสบการณดังกลาวแลว ชีวิตแหงการอุทิศ
เพื่อพระอาณาจักรจึงไดเริ่มตนขึ้น พระองคออกจากทะเลทรายกลับไปยังเมืองคาเปอรนาอุมเริ่ม
ประกาศเทศนาสั่งสอน
พระเยซูเจาเทศนาสอนอะไร พระองคเขาไปในธรรมศาลา คลี่หนังสือพระคัมภีรอิสยาห
ผูเผยพระวจนะ แลวอานวา “ ‘พระองคทรงสงขาพเจาเพื่อใหนําขาวดีมายังคนยากจน ประกาศ
อิสรภาพแกบรรดาเชลย คนตาบอดใหเ ห็น ได ปลดปลอ ยผูถูกบีบบังคับใหเปนอิสระ และ
ประกาศปแ หง ความโปรดปรานของพระเจ า’ แล ว พระองค ทรงม ว นหนัง สือ สง คืน ใหแ ก
เจาหนาที่แลวทรงนั่งลง…เริ่มตรัสแกเขาวา ‘คัมภีรตอนนี้ที่ทานไดยินกับหูของทาน ก็สําเร็จใน
วันนี้แลว’ ” (ลก.4:18-22) พระองคพรอมแลวที่จะมุงมั่นไปตามวิถีทางที่ไดเลือกไว หลังจากที่
ไดมีประสบการณลึกซึ้ง กับ ชว งเวลาแหง การเผยแสดงองคของพระเจา ไดใชเวลาพิจ ารณา
ไตรตรอง และตัดสินใจเลือกแลว ในที่สุดก็ถึงเวลาปฏิบัติการจริง
สําหรับอัญจลาก็เชนเดียวกัน ทานไดเห็นภาพนิมิต (การเผยแสดงของพระเจา) ใชเวลา
ทบทวนพิจารณาที่เมืองซาโล ในที่สุดก็มุงมั่นกาวไปดวยใจอิสระตามจังหวะ และครรลองของ
วิถีชีวิตที่คอย ๆ คลี่บานออกทีละสวนๆ
สําหรับพวกเรา..ก็เหมือนกัน! มีบางเวลาที่เราเห็น ‘ภาพนิมิต’ มีบางชวงขณะที่เราได
สัม ผัสกับ การเผยแสดงองคของพระเจา ถาเราจะใหเ วลาพิจ ารณาไตรตรองทบทวนถึงชีวิต
ในชวงจังหวะตาง ๆ เราก็จะพบวา..ณ ชวงเวลานั้น ..ในการภาวนานี้..ประสบการณครั้งนั้น..
ความตายของคนคนนี้..การสูญเสียครั้งนั้น..ความเศราโศกทุกขระทมครั้งนี้..! ฉันไดสัมผัสกับ
ความรักอันยิ่งใหญของพระเจา ฉันไดเรียนรูถึงการใสใจดูแลของพระองคที่ทรงมีตอฉัน..ใน
แบบเฉพาะพิเศษที่เหมาะสมสําหรับตัวฉันอยางที่ฉันเปน
แลวฉันจะทําอยางไรดีกับการเผยแสดงองคของพระเจา กอนอื่นหมดคงตองรับรูวานี่คือ
ภาพนิมิตของฉัน ซึ่งตองใสใจพิจารณาทบทวนไตรตรองอยางจริงจัง และตลอดทุกวันเวลาของ
ชีวิตก็จะตองฝกฝนตนเองใหตระหนักรูถึง ความสัตยซื่อของพระเจาที่ทรงมีตอประสบการณ
ภาพนิมิตนั้น ตัวฉันเองอาจจะเฉไฉหลงทางไป..ไมไดจริงใจยึดมั่นในประสบการณนั้น แตพระ
เจาจะยังคงซื่อตรงอยูเสมอ เปนพระองคเองที่ทรงเผยแสดงใหฉันไดรูจักกับความรักมั่นคงอัน
เปนนิรันดร คําวา ‘เยซู’ หมายถึงพระเมตตารักของพระยาหเวหที่ชวยเราใหรอด ในองคพระเยซู
เจาเราไดเ ห็น การเผยแสดงองคของพระเจาที่ยิ่ง ใหญที่สุดของประวัติศาสตรแหง ความรอด
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ประสบการณของพระเยซูคริสตที่ตระหนักรูชัดถึงความรักอันเปนนิรันดรของพระบิดานี้เอง ซึง่
ในที่สุดเราเรียกวา การกลับฟนคืนชีพ
หลายครั้ ง ในชี วิ ต ของเราที่ เ กิ ด การตระหนั ก รู ชั ด ถึ ง ความสั ต ย ซื่ อ ของพระเจ า ใน
ประสบการณที่ทรงเผยแสดงองคแกเรา และยิ่งทีก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นวาไมใชความซื่อสัตยของเรา
แตเปนความมั่นคงของพระเจาที่เสมอตนเสมอปลาย ดิฉันเคยทบทวนถึงภาพนิมิตตาง ๆ ของ
ตนเองตลอดชวงชีวิตที่ผานมาแลวก็ไดพบวา พระเจาซื่อตรงตอคํามั่นสัญญาในประสบการณ
เหลานั้นเสมอ เปนพระองคที่ยังคงรัก..เชิญชวน..และประทานพระคุณใหอยูตลอดเวลา
ดวยมุมมองของชีวิตดังกลาวมาแลวนี้ ทีละเล็กทีละนอย ดิฉันก็คอย ๆ ผลิบานเปนสตรีที่
เปยมไปดวยความหวัง..มีสันติ..สงบสุข..และชื่นชมยินดี..ในโลกที่ไมรูจักคุณคาแหงความหมาย
ที่แทจริงของชีวิต มีเนื้อความของเพลง ๆ หนึ่งกลาวไววา “สิ่งที่โลกโหยหาปรารถนามากที่สุด
ณ ปจจุบันขณะ คือ ความรัก…ความรักที่ออนโยน-นุมนวล” แตดิฉันอยากจะบอกวา “สิ่งที่โลก
โหยหาปรารถนามากที่สุด ณ ปจจุบันขณะ คือ ความหมายที่แทจริงของชีวิต”
มีผูคนมากมายสักเทาใดที่เรารูจัก เด็ก ๆ ที่เราพบเห็น พอแมผูปกครองที่เราไดติดตอ
พูดคุยดวย รวมทั้งคนที่เราแวะไปเยี่ยมเยียน-ดูแลรักษา ซึ่งดํารงชีวิตไปวัน ๆ อยางไรจุดหมาย
รูสึกทอแทสิ้นหวังและสับสน ในโลกที่เต็มไปดวยระบบวัตถุนิยม ความกลัว และการกอการราย
อันรุนแรง
คนที่รูจกั เพงพิศภาวนา..คนที่จดจอใสใจใน ‘ภาพนิมิต’..คนที่มีวิสัยทัศนกวางไกลเพราะ
ไดสัมผัสกับวิถีทางแหงความรักของพระเจาในชีวิตตน..คนเหลานี้แหละคือผูที่เห็น ทางออก
สําหรับโลกที่เต็มไปดวยทางตัน จึงไมนาแปลกใจที่ผูคนทั่วไปจะตั้งความหวังไวกับเราเพราะ
พวกเขาเชื่อวาเราคือผูที่เห็นแลว..เขาใจแลว..ถึงความหมายที่แทจริงของชีวิต ดิฉันขอย้ําอีกครั้ง
วา สิ่งที่โลกโหยหาปรารถนามากที่สุด ณ ปจจุบันขณะ คือ ความหมายที่แทจริงของชีวิต
กิจการงานตาง ๆ ที่เราทํากันอยูนั้นคนอื่น ๆ ก็สามารถทําไดดีเชนกันไมวาจะเปนงานครู
พยาบาล หรือการปกครองดูแลเด็ก ๆ สาระสําคัญของชีวิตเราจึงไมไดอยูที่ “งาน” แตอยูที่
ประสบการณตรงของเราแตละคนในการตระหนักถึงวิถีที่พระเจาเขามามีสวนในชีวิตซึ่งทําให
เราเขาใจถึงความหมายแกนแทแหงการมีชีวิตอยู ความงามอันล้ําลึก และองครวมของความเปน
หนึ่งเดียวที่โลกไมเขาใจ
และแลวเราก็จะรองเพลงไดอยางเต็มปากเต็มคําดวยสิ้นสุดจิตใจวา “ความสวางของพระ
คริสตสองแสงเจิดจาทั่วทุกแหงแหลงสกล” อีกทั้งชีวิตเราแตละคนก็จะเปนเสมือนแสงสวาง
สองทางชีวิตใหกับผูคนรอบขาง ไมวาเราจะยังสาวอยูหรือไมคอยจะสาวแลว จะเกงกาจฉลาด
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ปราดเปรื่องหรือไมคอยจะรูเรื่องทําอะไรก็ไมเปน..ลวนไมใชเรื่องสําคัญ แกนแทอันเปนหัวใจ
หลักอยูที่ความเปนตัวตนของเราซึ่งเขาใจลึกซึ้งถึงสัมพันธภาพอันสัตยซื่อที่พระเจามีตอเรา และ
ตัวตนดังกลาวนี้เองคือของขวัญล้ําคาที่เรามอบใหกับโลก
โลกจะจองมองเราและกลาวเปนเสียงเดียวกันวา “ดูสิ ความสวางของพระคริสตเจิดจาอยู
ที่นั่น” นี่คือประชากรที่พระเจาทรงเลือกสรรไวเปนของพระองค
อัญจลาตระหนักรูลึกซึ้งถึงสัจจธรรมดังกลาวเปนอยางดีจึงทําใหทานเปนสตรีทเี่ ปดกวาง
อิสระ เปยมไปดวยความหวังและความชื่นชมยินดี
ทั้งหมดที่กลาวมาก็ฟงดูดีทีเดียว แต..จะเปนอะไรอยางไรกันตอไป..!? เมื่อ 2-3 ปที่แลว
ดิฉันไดมีโอกาสไปรวมในงานเกี่ยวกับสันติภาพที่วอชิงตัน ซึ่งมีคนไปรวมชุมนุมกันหลายพัน
คนและไดยิน Joan Chittister, osb พูดดวยน้ําเสียงอันเปนเอกลักษณที่ไมมีใครอาจเลียนแบบได
ดิฉันไมไดเห็นตัวเธอ แตสิ่งที่เธอพูดวันนั้น ตอหนาผูคนนับพัน เปนอะไรที่ดิฉันจะไมมีวันลืม
ไดเลย เธอบอกวา “ยุคสมัยแหงความศักดิ์สิทธิ์สวนตัวจบสิ้นหมดไปแลว”
การที่ยุคแหงความศักดิ์สิทธิ์สวนตัวหมดสมัยไปนั้นหมายความวา นับแตนี้ตอไปเราไม
อาจจะเก็บซอนพระพรตาง ๆ ที่ไดรับมาไวเฉพาะในเขตพรตของอารามเทานั้น แตจะตองให
สองสวางออกไปสูมนุษยทั้งมวลดวย โลกที่สิ้นหวัง..โลกที่ถูกเหยียบย่ําทําทารุณกรรม จะตอง
สามารถเขามาพักพิงพึ่งพาอาศัยพลังแหงความสวาง-สงบ-เย็น แหงจิตวิญญาณของเราได เมื่อ
ผูคนทั่วไปเห็นชีวิตแหงเมตตาธรรมสองแสงเจิดจาอยูในตัวเรา เขาก็จะรูไดวาความรอดพนอัน
เปนนิรันดรภาพนั้นเกิดขึ้นแลวจริง ๆ
ดวยเหตุนี้ ดิฉันจึงคิดวาถาเราตองการจะรูจักและเขาใจอัญจลาอยางลึกซึ้ง เราจําเปนตอง
ใสใจใหความสําคัญกับประสบการณภาพนิมิตอยางจริงจัง ทุกสิ่งทุกอยางที่ดิฉันจะพูดถึงทาน
ในบทตอ ๆ ไปลวนแตเปนเรื่องที่เกี่ยวโยงสัมพันธกับภาพนิมิตนั้นเสมอซึ่งอาจกลาวไดวาเปน
ประสบการณอันทรงพลังที่หลอเลี้ยงชีวิตของทานตลอดมาตราบจนวาระสุดทาย แมแตในชวง
บั้น ปลายชีวิ ตสิ่ ง ที่อั ญจลามัก จะพู ดกั บเพื่อ นๆที่ ใกลชิ ดสนิท สนมกัน ก็ยั ง คงเป น เรื่อ งของ
ประสบการณภาพนิมิตดังกลาว..ประสบการณแหงความเปนจริงของชีวิต..ประสบการณแหง
ความเชื่อมั่นคงในองคพระเจาที่ทําใหทานเปนสตรีที่นาทึ่งคนหนึ่งของยุคนั้น..สตรีที่เต็มเปยม
ไปดวยพลังแหงความหวัง ความเชื่อมั่นและความกลาหาญ
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บทที่ 3
แนวคิดของอัญจลาเกี่ยวกับพระฉายาของพระเจา
ในบทนี้เราจะพูดถึงภาพลักษณตาง ๆ ของพระเจาตามประสบการณชีวิตของอัญจลา ซึ่ง
อาจเป น แนวทางที่ จ ะช ว ยให เ ราพิ จ ารณาทบทวนภาพลั ก ษณ ข องพระเจ า ในชี วิ ต เราด ว ย
ตลอดเวลาหลายปที่ดิฉัน ทํางานดานการแนะนําชีวิตจิตและเปนเพื่อ นรว มทางชีวิตกับผูคน
มากมายรวมทั้งไดมีโอกาสพิจารณาไตรตรองเรื่องการภาวนา และการพัฒนาชีวิตจิตดวยนั้น
ดิฉันเห็นวามีคําถามสําคัญสามขอซึ่งนําไปสูความสวางอันลึกซึ้งของชีวิต
คําถามแรก : พระเจาคือ ใครในชีวิตของคุณ..คุณใหฉายานามกับพระเจาวาอยางไร
คําตอบจะตองมาจากประสบการณชีวิตของคุณเอง ไมใชของคนอื่นทั่ว ๆ ไป ที่เคยใหคําจํากัด
ความกันเอาไว โปรดสังเกตวาคําถามไมไดบอกวา พระเจานาจะเปนเชนไร แตถามวาพระเจา
เปนใครตามประสบการณตรงของคุณเอง
คําถามที่สอง : เมื่อมองยอนดูชีวิตตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันคุณจะใหฉายานามตัวคุณเอง
วาอยางไร คุณรูจักตัวเองดีแคไหน ตัวตนที่แทจริงของคุณคือใคร โปรดสังเกตวาคําถามไมได
บอกวาคุณนาจะเปนนัก บวชเชนไร นาจะเปนพอ แมอ ยางไร นาจะเปน ครูแบบไหน หรือ
พยาบาล หรือครูคําสอน หรืออื่น ๆ อีกมากมายแบบไหนอยางไร แตถามวาคุณรูจักตัวเองอยางที่
คุณเปนจริง ๆ มากนอยเพียงใด
คําถามที่สาม : ลึก ๆ ในใจคุณปรารถนาอะไร จากคําตอบที่วาพระเจาคือใครในชีวิตคุณ
และตัวตนที่แทจริงของคุณคือใคร คําถามสุดทาย คือ คุณปรารถนาอะไร โปรดสังเกตวาคําถาม
ไมไดบอกวาคุณนาจะปรารถนาอะไร แตถามวาลึก ๆ ในใจของคุณเอง..คุณปรารถนาอะไร
คําถามนี้นับวาเปนคําถามสําคัญที่สุดเพราะเปนตัวบงชี้ใหเห็นจุดเริ่มตนของการภาวนา ไมวาเรา
จะตระหนักรูตัวหรือไมก็ตามโดยเนื้อแทแลวการภาวนาคือ ความปรารถนาลึก ๆ ในหัวใจของ
เรานั่นเอง
ถาดิฉัน ตระหนัก รูตัว ดว ยความรูสึก นึก คิดจิตใจทั้ง หมดไดวา พระเจาที่ดิฉัน ติดตอ
สัมพันธดวยนั้นคือใคร..ตัวตนแทจริงของดิฉันคือใครเมื่ออยูตอหนาพระองค ดิฉัน ก็จะรูวา
ตัวเองตองการอะไรจริง ๆ เพราะความปรารถนาลึก ๆ ในจิตใจของดิฉันเปนเรื่องเดียวกันกับที่
พระเจาทรงปรารถนา
อยางไรก็ตาม การที่เราจะตระหนักรูถึงความปรารถนาลึก ๆ ในตัวตนไดนั้นจําเปนตอง
ใหเ วลานานพอสมควร โดยเริ่ม กับการใสใจรับรูความปรารถนาตาง ๆ ที่ไมใชอะไรใหญโ ต
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ลึกซึ้งมากนัก แลวจึงคอย ๆ ติดตามดูการเคลื่อนไหวของพระจิตในชีวิตเราอยางมีสติ รูตัว เพียร
ทน จนในที่สุดสามารถเขาถึงสวนลึกของจิตใจ และไดพบกับความปรารถนาลึก ๆ ดังกลาว การ
ภาวนาของเราจึงเปนภาวะจิตที่ตระหนักรูชัดแจงวาพระเจาคือใคร และพระองคปรารถนาสิ่งใด
เราจะพูดถึงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับคําถามทั้งสามประการนี้อีกหลายครั้งในชวงตอ ๆ ไป
ขณะที่ดิฉัน ใชเ วลาพิจ ารณาศึกษาชีวิตจิตของอัญจลาอยูนั้น มีเ พื่อนคนหนึ่ง อธิบาย
ความหมายของชีวิตจิตใหฟงวาเปนวิถีที่บุคคลคนหนึ่งติดตอสัมพันธอยางใกลชิด ในความเปน
จริง กับพระเจา ตัวเอง ผูอื่น และสิ่งสรางทั้ง มวล เธอบอกวานี่ไมใชคําจํากัดความแตเปน
คําอธิบาย ! ไมวาจะเปนอะไรก็ตามสิ่งที่เธอบอกนั้นชวยใหดิฉันเขาใจเรื่องชีวิตจิตไดกระจางชัด
ขึ้นมากทีเดียว และทําใหตองยอนกลับมาดูคําถามทั้งสามอีกครั้งหนึ่งดวย
ถาเราเขาใจในวิถีที่คนคนหนึ่งติดตอสัมพันธกับพระเจา ในการรูจักตัวเองอยางที่เปน ใน
ความรูสึกที่เขามีตอผูอื่น ในทัศนคติทาทีของเขาตอสิ่งสรางทั้งมวล เราก็จะพอเขาใจลักษณะ
ชีวิตจิตของเขาไดบาง
คําอธิบายดังกลาวขางตนชี้ใหเห็นวาเราทุกคนลวนมีชีวิตจิตกันทั้งนั้น ลองเปดพระคัมภีร
ดูเรื่องของยูดิธ นางรูธ มีเรียม ในพระธรรมเกา หรือเรื่องของอันนา มารีอา และมารีอามักดาเล
นา ในพระธรรมใหม แลวถามเธอแตละคนวา : พระเจาคือใครในชีวิตคุณ ตัวตนที่แทจริงของ
คุณคือใคร คุณมีทัศนคติทาทีอยางไรตอผูอื่น และสิ่งสรางทั้งมวล คําตอบที่ไดทั้งหมดจะชวยเรา
ใหเขาใจชีวิตจิตของแตละคนไดบางอยางแนนอน หนังสือเลมนี้มีจุดมุงหมายคลาย ๆ กัน คือ
ตองการจะถามคําถามดังกลาวกับอัญจลาเพื่อจะไดเขาใจลักษณะชีวิตจิตของทาน
ดิฉันคิดวาแนวทางลักษณะตาง ๆ ของชีวิตจิตยอมตองไดรับอิทธิพลจากแนวคําตอบ
ทั้งหมดดังกลาวขางตนดวยอยางแนนอน ตัวอยางเชนแนวชีวิตจิตของนักบุญฟรังซิส อัสซีซี ที่มี
ลักษณะเดนในเรื่องของความรักอันเรารอนเต็มลนคณนาที่ทานมีตอองคพระเจาซึ่งแผซานซึม
ซาบไปสูสิ่งสรางทั้งมวลของพระองคดวยนั้นไดกลายเปนเอกลักษณของชีวิตจิตแบบฟรังซิสกัน
ที่เนน เรื่องความยากจนในแงของทัศนคติแหงการมีสัม พันธภาพกับสิ่งสรางดวยความเคารพ
อยางลึกซึ้ง
อีกตัวอยางหนึ่งคือ แนวทางของนักบุญเบเนดิกที่สอนใหแสวงหาพระพักตรพระเจาอยู
เสมอ ทัศนคติแหงการแสวงหาพระพักตรพระองคดังกลาวชี้ใหเห็น วาเราคือ ผูที่กําลัง มุงมั่น
เดินทางไปสูพระเจาผูทรงเปนองคความจริงเที่ยงแทที่เราจะบรรลุถึงได และดวยเหตุวาชีวิตคือ
การเดินทาง โลกนี้จึงเปนเพียงทางผานเทานั้น ทาทีของนักบุญเบเนดิกที่มีตอพระเจา ตัวเอง
ผูอื่น และสิ่งสราง ทั้งหมดนี้ลวนมีสวนหลอหลอมลักษณะชีวิตจิตแบบเบเนดิกตินดวย
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ดิฉันรูสึกเพลิดเพลินเจริญใจเปนอยางยิ่งในการคนควาหาวิถีแหงชีวิตจิตของอัญจลาดวย
วิธีการงาย ๆ คือใชขอเขียนเลมบาง ๆ ของทานเปนหลักแลวตั้งคําถาม 4 ขอ ตามที่กลาวไวแลว
ขางตน ถาคุณนึกสนุกอยากลองทําดูบางก็เชิญไดเลย กลับไปพิจารณาขอเขียนของทาน แลวดู
วาอัญจลาใหภาพลักษณกับพระเจาในลักษณะตาง ๆ อยางไรบาง ใชเวลาไตรตรองความหมาย
ของภาพลักษณเหลานั้น แลวคุณก็พอจะเขาใจไดวาอัญจลามีความรูสึกนึกคิดจิตใจอยางไรกับ
พระเจา
ในเรื่องนี้มีขอควรระวังตองสังเกตใสใจใหดีวา สภาวะแวดลอมตามวัฒนธรรมในยุคนั้น
ยอมตองมีอิทธิพลตอ ชีวิตของทานไมมากก็นอยเหมือนกับที่วัฒนธรรม และสภาวการณยุค
ปจจุบันมีอิทธิพลตอชีวิตเราเชนกัน ดังนั้นภาพลักษณตาง ๆ จึงตองเปนไปตามสภาพของแตละ
ยุคแตละสมัยอยางหลีกเลี่ยงไมได
อยางไรก็ตาม บุคคลที่มีชีวิตภาวนา และรูจักใชเวลาพิจารณาไตรตรอง จะมีลักษณะเดน
ที่เห็นไดชัดอยางหนึ่ง คือ อิสระเสรี นักบุญเทเรซาแหงอาวิลลาเคยกลาวไววา มีหลายวิธีที่จะดู
วาการภาวนานั้นแทจริงหรือไม และวิธีหนึ่งที่จะทดสอบไดคือดูวาคนที่ภาวนานั้นมีอิสระเสรีที่
แทจริงหรือไมเพียงใด
อิสรเสรี กับ การประพฤติปฏิบัติแบบไรขอบเขตไมรูจักบันยะบันยัง เปนสองเรื่องที่
แตกตางกันโดยสิ้นเชิง คนที่ชอบทําอะไรตามใจตัวเองเสมอไมใชคนอิสระจริงแตเปนคนที่ยัง
ติดอยูกับ ตัวกู-ของกู คนที่ตระหนักรูลึกซึ้งวาพระเจาคือใคร ตัวเองเปนใคร จะไดสัมผัสกับ
อิสระเสรีที่แทจริง เพราะการรูจักพระเจาและตัวเองอยางลึกซึ้งจริงจัง ทําใหความหวาดระแวง
ขยาดกลัวลดนอยจางหายไปในที่สุด และจะเกิดเปน การปลอยวางอยางมั่นใจอันจะนําไปสู
อิสระเสรีที่แทจริงได
นักบุญเทเรซายังชี้ใหเห็นลักษณะอีกประการหนึ่งของคนที่มีชีวิตภาวนาแทจริง นั่นคือ
ความเปน คนติดดิน คนติดดิน เปนคนที่เขาใจลึกซึ้งถึงแกนแหงความเปน จริงของมนุษย เรา
มักจะคิดวาคนที่สวดภาวนาจริงจังเปนผูคนที่ลอยอยูบนฟา แตการณกลับตรงกันขาม คนทีม่ ชี วี ติ
ภาวนาแทจริงคือคนที่ตระหนักชัดในความแตกตางระหวางอุดมการณสวยหรู กับ ความเปน
จริง-จริง ๆ และมักจะมีอารมณขันอันเฉียบคมเกี่ยวกับธาตุแทของความเปนคน
ถาอัญจลาเปนคนที่ภาวนาจริง ทานก็จะตองอิสระ-เสรี ติดดิน และมีอารมณขันอันหลัก
แหลมยอมเยี่ยม คําพูดตาง ๆ ตามยุคสมัยที่ทานใชจึงนาจะเปนอะไรที่ทานเขาใจอยางลึกซึ้ง
จริงจังไมใชใชไปเรื่อยเพราะคนอื่น ๆ ทั่วไปเขาใชกัน ดิฉันเชื่อของดิฉันแบบนี้แตที่จริงอาจจะ
ผิดหมดก็ได
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อยางไรก็ตามการทีอ่ ัญจลาใหภาพลักษณกับพระเจาในลักษณะตาง ๆ ตามความเชื่อถือ
ของวัฒนธรรมยุคนั้น ดิฉันเชื่อวาตัวทานเองคงเขาใจความหมายของภาพลักษณดังกลาวอยาง
ชัดเจนจริงจังพอสมควรจนเกือบจะเรียกไดวาเปนความเชื่อถือ และความเขาใจเฉพาะตัวเลย
ทีเดียว ดังเชนที่เราเองอาจซึมซับกับคําบางคําของยุคปจจุบันจนเกือบจะกลายเปนคําเฉพาะของ
เราก็วาได
ในขอเขียนของอัญจลา ทานใชภาพลักษณของพระเจาในรูปแบบตาง ๆ มากมายซึ่งลวน
แลวแตเรียบงายธรรมดา ๆ เชน พอ(บิดา) ชุมพาบาล ผูรับใช คูชีวิต กษัตริย ผูมีอํานาจศักดิ์สิทธิ์
สูงสุด องคแหงความสัตยซื่อ และผูจัดสรรเตรียมให ฯลฯ ทั้งหมดที่กลาวมานี้คือภาพลักษณที่
ดิฉันรูสึกประทับใจเปนพิเศษ
ขณะที่พิจารณาไตรตรองภาพลักษณตาง ๆ เหลานี้ ดิฉันรูสึกวานาจะแบงออกไดเปน 2
กลุม คือ ลักษณะหางไกล-โพนสรรพสิ่ง และลักษณะใกลชิด-สนิทสนม
พอ ชุมพาบาล ผูรับใช คูชีวิต ลวนแลวแตเปนคําที่ชวยใหเกิดความรูสึกใกลชิดสนิทสนม
รูสึกวาอยูใกล ๆ ดิฉันเขาใจดีจากประสบการณตรงวา พอคือใคร ชุมพาบาลเปนเชนไร ผูรับใช
เปนอยางไร คูชีวิตหมายความวาอะไร และเมื่อใชคําเหลานี้กับพระเจายอมชวยใหเกิดความรูสึก
คุนเคยสนิทสนมใกลชิดพระองคมากทีเดียว
คําวา พอ แสดงใหเห็นถึงความสนิทสัมพันธอันลึกซึ้ง พระเจาในภาพลักษณของพอจึง
เปรียบเสมือนเปนแหลงแหงพลังชีวิต เปนผูที่คอยโอบอุมค้ําชูดูแลดวยความรัก ประกาศกโฮเช
ยาพูดไวชัดเจนเมื่อทานเปรียบพระเจาเปนพอที่กมลงเลี้ยงลูก และอุมไวแนบกายดวยใจเอ็นดู
กรุณา
ชุมพาบาลคือคนที่ทุมเทชีวิตดูแลฝูงแกะของตน พวกเขาเปนคนธรรมดา ๆ ใจดี เรียกใช
เรียกหาไดสะดวกคลองแคลววองไว ปจจุบันยังมีชุมพาบาลที่ยอดเยี่ยมอยูทั่วไปบริเวณเชิงเขา
รอบ ๆ เดอเซนซาโน ดิฉันเองไมเคยรูจักกับคนเลี้ยงแกะคนใดคนหนึ่งเปนการสวนตัว แตอัญ
จลาตองรูจักแนนอน
ผูรับใช ตัวอัญจลาเองคงเขาใจดีวาการเปนผูรับใชคืออะไร และจากประสบการณที่ไดอยู
รวมกับพวกคนในตระกูลเบียงโคซี ทานก็คงรูดีวาการมีคนคอยรับใชเปนอยางไร ภาพลักษณ
ของพระเจาในฐานะผูรับใชจึงแสดงใหเห็น วาอัญจลารูจัก และคุนเคยกับพระองคเ ปนอยางดี
นอกจากนั้นการเรียกพระเจา โดยเฉพาะองคพระเยซูเจา วา ‘ผูรับใช’ ยังเปนประเพณีนิยมตาม
พระคัมภีรดวย เพราะพระเยซูเจามักจะเรียกตัวเองวา ‘ผูรับใช’ อยูเสมอ ๆ
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คูชีวิต ไมมีภาพลักษณใดจะใหความรูสึกใกลชิดสนิทสนมอยางลึกซึ้งกับพระเจาไดมาก
เทากับลักษณะของคูรักหรือคูชีวิต สําหรับอัญจลาความใกลชิดสนิทสนมดังกลาว มีลักษณะของ
การหยอกลอเลนสนุกสนานผสมผสานไปดวยเสมอซึ่งเราจะเห็นไดจากขอความตอนหนึง่ ทีท่ า น
เรียกตัวเองและศิษยติดตามวาเปน แมยายของพระเยซู ! คนที่ใกลชิดสนิทสนมกันจริง ๆ ยอม
ตองหยอกลอกันไดอยางสนุกสนานสําราญบานใจดวย
สําหรับคําวา กษัตริย ผูมีอํานาจศักดิ์สิทธิ์สูงสุด องคแหงความสัตยซื่อ และผูจัดสรร
เตรียมให อาจนําความรูสึกไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ได แตที่แน ๆ คือ กษัตริยและผูมี
อํานาจศักดิ์สิทธิ์สูงสุดชวยใหเกิดความรูสึกหางไกล-โพนสรรพสิ่ง ภาพลักษณนี้ทําใหเราเห็น
วาอัญจลาสนิทสัมพัน ธกับพระเจาในฐานะที่ทรงเปนองคแหงความศัก ดิ์สิทธิ์สูง สุดผูทรงอยู
โพนสิ่งสารพัด สําหรับอัญจลาแมวาพระองคจะอยูใกลแคเอื้อม แตขณะเดียวกันก็ทรงเปนองค
ความครบครันอันลึกซึ้งเกินสติปญญาจะหยั่งถึง พระองคผูทรงสมควรไดรับการกราบนมัสการ
สรรเสริญบูชามิรูสิ้นสุด
จากการพิจารณาทบทวนขางตน เราอาจกลาวไดวาอัญจลารูจักพระเจาอยางลึกซึ้งจริงจัง
ทั้งในแงของความหางไกล-โพนสรรพสิ่ง และความใกลชิด-สนิทสนม
เราตองระมัดระวังใหดี เพราะความสัมพัน ธกับพระเจาทั้ง 2 ลักษณะนี้ บางครั้งอาจ
กลายเปนทัศนะ 2 ขั้วที่ทําใหชีวิตของเราตองฉีกออกเปน 2 สวน ปจจุบันจุดที่เปนความเจ็บปวด
มากที่สุดในบรรดาประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับพระศาสนจักรคือ เรื่องของพิธีกรรมและการนมัสการ
สรรเสริญพระเจา นับเปนเวลานานหลายศตวรรษที่พิธีบูชามิสซากอใหเกิดความรูสึกไกลโพน
สุดหยั่ง ไมวาจะเปนลักษณะของพระแทนที่อยูไกลลิบ ภาษาที่ใชก็ยากจะเขาใจ พระสงฆหัน
หลังใหเรา เครื่องใชไมสอยในพิธีมิสซาลวนเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งแตะตองไมได ทั้งหมดนี้คือการ
นมัสการพระเจาในฐานะองคสัจจธรรมลึกซึ้งโพนความเขาใจซึ่งถือไดวาเปนการสรรเสริญบูชา
สําคัญอันจําเปนมิติหนึ่งสําหรับเรามนุษยดวย
แตปจจุบันพิธีมิสซากลับกลายเปนประสบการณแหงความใกลชิดสนิทสนม พระแทน
ขยับเขามาใกล ภาษาที่ใชก็เ ขาใจไดงาย และมีลักษณะเสวนากัน ตลอดพิธี คําทักทายของ
พระสงฆที่หันหนามาหาเรา และกลาววา “พระเจาสถิตกับทาน” ชวยใหรูสึก วาพระเจาอยู
ทามกลางเราจริง ๆ
และแลว พระเจาก็อยูใกลแคเอื้อม..! ใกลจนเราปรับตัวปรับใจไมทัน เมื่อพระบุตรทรง
รับเอากายมาบังเกิดเปนมนุษยยอมหมายความวาพระเจาปรารถนาจะมาอยูใกลชิดสนิทสนมกับ
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เรา ทรงทาทายใหเราเรียนรูที่จะสนิทสัมพันธกับพระองคทั้ง 2 ลักษณะ และดิฉันเชื่อวาอัญจลา
เองก็ถูกทาทายในเรื่องนี้เชนเดียวกัน
ภาพลักษณสุดทายที่อัญจลาใชติดตอสัมพันธกับพระเจาเปนภาพลักษณซึ่งดิฉันชอบใจ
มากที่สุด และเพราะเหตุที่ประทับใจมากจึงเก็บไวทายสุดเพื่อจะสาธยายกันไดอยางเต็มที่ ดิฉัน
เคยถามเพื่อนๆ ที่เปนอิตาเลียนวา คํานี้ในภาษาของเขาเปนคํา ๆ เดียวหรือไม เพื่อน ๆ บอกวา
ไมใชคําเดียวแตเปนวลีซึ่งหมายถึง ‘ผูที่รักฉัน’ หรือถาจะใหถูกตองมากกวาก็ตองเปน ‘ผูที่รักเรา
ทุกคน’
เมื่อดิฉันพิจารณาไตรตรองภาพลักษณพระเจาในความเปน “พระผูทรงรักฉัน” ดิฉันก็ได
แตภาวนาวิงวอนพระองควาสักวันหนึ่ง ดิฉันคงจะไดรูจักพระองคเชนนั้นจริง ๆ แมวาดิฉันจะ
รูอยูเต็มอกวาพระเจารักดิฉัน แตสวนใหญมักจะเปนความรูตามทฤษฎีตามหลักการทั่วไป มีบาง
บางครั้งที่ดิฉันจะตระหนักรูลึกซึ้งจริงจังในสวนลึกของจิตใจ ดิฉันเชื่อวาอัญจลาคงจะตระหนัก
ชัดในเรื่องนี้ตลอดเวลา
ถาเรามีประสบการณตรง-ลึกซึ้ง-จริงจัง วาพระองครักเราแตละคน-ทุกคน ชีวิตเราก็จะ
เปลี่ยนไป เราจะมีมุมมองใหมที่ไมเหมือนเดิม เราจะตระหนักรูชัดวาพระเจาคือผูที่คอยโอบอุม
ค้ําชูดูแลเราอยูเสมอไมมีวันสิ้นสุด เมื่อใดที่พระองคเลิกรัก เมื่อนั้นพระองคก็จะไมใชพระเจาอีก
ตอไป
ภาพลักษณแหงความเปน ‘พระผูทรงรักฉัน’ ที่อัญจลากลาวไว เปนภาพลักษณเดียวกัน
กับที่พระเจาทรงเรียกพระองคเองในพระคัมภีร ยิ่งกวานั้นชีวิตของพระเยซูเจายังเปนประจักษ
พยานชัดเจนจริงจังถึงความรักของพระองคอีกดวย อยางไรก็ตาม ความรักของพระเจาเปนอะไร
ที่ยิ่งใหญทรงพลังเกินกวาคําคําเดียวหรือภาพลักษณเดียวจะครอบคลุมได อัญจลาเปนผูที่รูซึ้งถึง
เรื่องนี้ดี เมื่อวาระสุดทายบั้นปลายชีวิต ทานจึงสามารถพูดไดอยางเต็มปากเต็มคําดว ยความ
เชื่อมั่นอันเปยมไปดวยความหวังใน “พระองคผูทรงรักฉัน” หรือ “พระองคผูทรงรักเราแตละ
คน-ทุกคน”
สําหรับอัญจลา พระเจาองคนี้คือ ผูที่รูจัก ฉัน เปน อยางดี ทรงรูวาฉัน มีขอบเขตจํากัด
ออนแอ บกพรอง แตก็ยังทรงรักฉันอยางที่ฉันเปน ณ ปจจุบันขณะ คอยติดตามเฝาพิทักษรักษา
ทะนุถนอมกลอมเกลาตลอดวันเวลาในชีวิตฉัน
ผูที่ปรารถนาจะเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับชีวิตภาวนาจําเปนตองทําความเขาใจใหไดลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้นในเรื่องพระพรพิเศษของเราอุรสุลินซึ่งไดรับการเชิญชวนใหเปนคนที่รูจักรักดวยความจด
จอใสใจ-ไตรตรอง เรารูดีวาพระพรพิเศษของอัญจลาคือ ความรักที่รูจักใสใจ-ใครครวญ ซึ่งเปน
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เสมือนพลังใจดึงดูดเราใหเขาใกล ติดตาม เปนเพื่อนทาน และเพราะสายสัมพันธนี้เราจึงมีสวน
แหงพระพรพิเศษดังกลาวดวย นอกจากนั้นโดยอาศัยศีลลางบาปเราก็ไดรับทั้งการเชิญชวน และ
พลังใจที่จะทําใหพระพรดังกลาวเปนจริงเปนจังในชีวิตของเรา
ถาเราปรารถนาจะดํารงชีวิตตามแนวทางดังกลาว การทบทวนถึงภาพลักษณของพระเจา
ยอมชวยไดไมนอยทีเดียว เรานาจะถามตัวเองวา “พระเจาเปนใครในชีวิตเรา” “เรารูจักพระองค
ในฉายานามใดบ า ง” “ตลอดวั น เวลาในชี วิ ต ที่ ผา นมาเราได สั ม ผั ส กับ พระองคอ ย า งไร..
ประสบการณนั้น ๆ ชวยใหเรารูจักพระองคดีขึ้นหรือไม”
เมื่อสมัยเด็ก ๆ ดิฉันเคยไดยินพวกพี่ ๆ ทองขอคําสอนใหคุณแมฟงอยูเสมอ ๆ จนตัวเอง
จําไดเกือบหมดตั้งแตกอนเขาโรงเรียน มีขอหนึ่งซึ่งยังจําติดใจอยูจนถึงทุกวันนี้ คือ คุณแมดิฉัน
จะถามวา “พระเจาคือใคร” พี่ ๆ ก็จะตอบวา “พระเจาเปนจิต”
ตอนนั้นพี่ชายอายุ 14 ตัวเองคงประมาณ 4-5 ขวบ ยังเปนหนูนอยเล็ก ๆ อยู ปจจุบันดิฉัน
ก็ยังไมคอยเขาใจเรื่องพระจิตเทาใดนักเพราะฉะนั้นตอนเด็ก ๆ คงไมรูประสีประสาอะไรเลยเปน
แน คิดวาเมื่อไดยิน “spirit – จิต” อาจสับสนเปน “spear – หอก/ฉมวก” เพราะ 2 คํานี้ (ใน
ภาษาอังกฤษ) สําหรับเด็กเล็ก ๆ ฟงไมตางกันเทาใดนัก (ในภาษาไทย เด็ก ๆ อาจสับสนจาก
“จิต” เปน “ศิษย” หรือ “ติด” ..อะไรทํานองนั้น)
ฉมวก หรือ หอก คืออะไรเปนอยางไร ดิฉันไมไดรูเรื่องเลย เคยเห็นแตหมากฝรั่งยี่หอ
Wrigley’s Spearmint Chewing Gum ที่มีกระดาษหอเปนรูปลูกศรสีแดง เลยโมเมเหมาเอาวาพระ
เจาคงเปนเหมือนลูกศรสีแดงแบบในกระดาษหอหมากฝรั่งนี้กระมัง แปลกแตจริง! ตอนนัน้ ดิฉนั
เห็นภาพพระเจาเปนลูกศรสีแดงมีแขนมีขา คอยวิ่งตามดูดิฉันอยูตลอดเวลา เปนมิตรหรือเปน
ศัตรูก็ไมรู !!
ตอมาเมื่อเริ่มโตขึ้นอีกหนอย ภาพลักษณพระเจาของดิฉันเปลี่ยนไปเพราะรูปปนรูปหนึ่ง
ในวัดใกล ๆ บาน และไมนานมานี้เมื่อยอนกลับไปที่วัดนั้นก็พบวารูปปนดังกลาวยังคงสภาพ
เดิมทุกประการ สมัยเด็ก ๆ ถาดิฉันประพฤติตัวดีจะไดรับอนุญาตใหไปจุดเทียนหนารูปปนพระ
หฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในวัด โดยทั่วไปรูปพระหฤทัยจะมีมือขางหนึ่งอยูที่หัวใจ และอีกขางหนึ่งยกขึ้น
แตรูปที่ดิฉันกําลังพูดถึงนี้ลักษณะแปลกไปคือ มือและแขนทั้งสองขาง แผออกอยางกวางขวาง
ครอบครัวเราชอบเลนสนุก ๆ อยูอยางหนึ่ง คือ ลูก ๆ จะเทียบฝามือกับคุณพอเสมอ ๆ
เพื่อดูวามือเราเทากับพอหรือยัง ตอนนั้นดิฉันรูสึกวามือของพอใหญที่สุดในโลก! ทุกครัง้ ทีเ่ ทียบ
มือกับพอเราจะพยายามกางนิ้วใหยืดออกมากที่สุดเทาที่จะทําไดเพื่อจะใหเทากับของพอ การเลน

23

สนุกแบบนี้ชวยใหดิฉันรูสึกปลอดภัย มั่นคง แนใจที่จะปลอยตัวเองใหพอโอบอุมไวโดยไมตอง
กลัวอะไร
การเลนเทียบฝามือกับพอที่บานสงผลใหดิฉันอยากจะปนขึ้นไปเทียบฝามือตัวเองกับรูป
พระหฤทัยในวัดทุกครั้งที่ยืนอยูตรงหนารูปปนนั้น ขนาดฝามือทั้งสองของรูปปนใหญโตเกินตัว
เมื่อเทียบกับรูปทรงสวนอื่น ๆ แตทุกครั้งที่มองดูฝามือทั้งสองดิฉันก็จะรูสึกมั่นคง ปลอดภัย ไม
กลัวอะไร ภาพลักษณพระเจาในชวงวัยนี้จึงเปนการพัฒนากาวหนาไกลจากลูกศรสีแดง มาก
ทีเดียว
เมื่อดิฉันยอ นกลับไปทบทวนดูชีวิตที่ผานมา ความทรงจําเกี่ย วกับภาพลัก ษณพระเจา
รูปแบบตาง ๆ ไดปรากฏชัดมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง มีภาพลักษณไมนอยที่เกี่ยวของสัมพันธ
กับผูคนสําคัญ ๆ ในเหตุการณชวงตาง ๆ ซึ่งลวนแลวแตหลอหลอมบํารุงเลี้ยงตัวตนตลอดมา
ฉายานามของพระเจาในแตละภาพลักษณถือไดวาเปนสาระสําคัญทรงคุณคาซึ่งแสดงครรลอง
ของประวัติศาสตรแหง ความรอดของเราแตล ะคน ดิ ฉัน จึง ขอเชิญชวนทุก ทานใหใชเ วลา
พิจารณาไตรตรองทบทวนภาพลักษณพระเจาในแตละชวงของชีวิต
อาจมีภาพลักษณบางอยางที่เรารูสึกไมคอยชอบใจนักและมักจะคิดวา “ฉันไมนาจะนึก
คิดถึงพระเจาในรูปแบบนี้เลย” อยางไรก็ตามในกระบวนการสงเสริมชีวิตครอบครัว มีขั้นตอน
หนึ่งซึ่งเชิญชวนใหคูสามีภรรยาหันหนามาคุยกันดูวา “สายสัมพันธของเราทั้งสอง ตามความ
เปนจริง ณ ปจจุบันขณะ เปนอยางไร แลวใหเราเริ่มตนกาวตอไปจากตรงจุดนั้น” วิธีการนี้
สามารถชว ยปลดปลอ ยใหสามีภรรยาเปน อิสระจากอดีตและเพิ่ม พลังใหพัฒนาสายสัมพัน ธ
ตอไปไดอยางมีประสิทธิผล
ความสัมพันธของเรากับ พระเจาก็เชนเดีย วกัน แทนที่จะจมอยูกับความรูสึกซึมเศรา
ผิดหวังกับตัวเอง เรานาจะพูดวา “ฉันปรารถนาจะเปนเชนไรตอไป” ณ จุดนั้นเอง เราจะได
สัมผัสกับความปรารถนาลึก ๆ ของจิตใจ ณ ชวงเวลานั้นคือประสบการณอันลึกซึ้งแหงการ
ภาวนา ถาเราปรารถนาอยางจริงจังที่จะพัฒนาสายสัมพันธของเรากับพระเจา ใหเราเริ่มตนดวย
การจดจอใสใจในความปรารถนานั้น แตกอนอื่นเราจะตองเผชิญหนากับสภาพจริง ๆ ณ ปจจุบนั
ขณะของตัวตนเปนอันดับแรก
การพิจารณาทบทวนภาพลักษณพระเจาในชวงตาง ๆ ของชีวิต อาจชวยใหเราระลึกถึง
สถานที่บางแหงซึ่งเราเคยมีประสบการณพิเศษกับพระเจา รวมทั้ง “ภาพนิมิต” บางอยางที่ไดพูด
ถึงในบทที่แลว ทั้งหมดที่กลาวมาลวนแตเปนสวนเสริมสรางวิถีแหงการเรียนรูจักพระเจาทั้งสิ้น
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หลังจากไดพยายามทําความเขาใจเรียนรูจัก พระองคดีขึ้นบางแลว จะเปนอยางไรกัน
ตอไป ! ณ ปจจุบันขณะ เราจะใหฉายานามเชนไรกับพระองคอีก ที่จริงพระฉายานามทั้งหมด
เปนเพียงภาพลักษณบางสวนเทานั้น เราไมมีวันจะตีกรอบใหชื่อกับพระผูยิ่งใหญไรขอบเขตได
ไมมีวันเรียนรูจักไดทั้งหมดถึงพระองคผูทรงโพนสติปญญาเราจะหยั่งถึง ภาพลักษณทั้งมวลจึง
เปนไดทั้งเครื่องหมายที่ชวยเผยแสดงพระองคและสัญญลักษณที่ซอนกําบังพระองคไว
หลายครั้งเมื่อเราไตรตรองภาพลักษณพระเจา เราจะประสบกับชวงเวลาแหงการปลอย
วางสิ่งที่เคยมี-เคยเปน (ดังที่ไดเขียนไวในบทกอน) หรือชวงเวลาแหงความทุกขยากลําบากใจ
เมื่อภาพลักษณพระเจาเปลี่ยนแปลงไป ประสบการณแหงความสูญเสียทุกชนิดไมวาจะเปนการ
สูญเสียบุคคลที่รัก หรือ แนวคิดที่เคยยึดติด หรือแมแตชีวิตตนเอง เปรียบไดกับการกาวเขาไปสู
ภาวะหัวเลี้ยวหัวตอ ภาวะแหงความเจ็บปวดรวดราว เพราะตองปลอยวางวิถีที่คุนเคยกับพระเจา
ปลอยวางชื่อตาง ๆ ที่เคยชินใชเรียกพระองค เพื่อเตรียมพรอมสําหรับภาพลักษณพระเจาใน
รูปแบบใหม
จังหวะตาง ๆ ของครรลองชีวิตไมวาจะเปนความทุกขระทมขมขื่น ความชื่นชมยินดีปติ
สุข หรือ ชวงแหงความลุมลึกทั้งมวล ลวนมีสวนชวยปรับเปลี่ยนมุมมองของสัจจธรรมแหงชีวิต
เราเสมอ และสภาพหัวเลี้ย วหัว ตอ ดัง กลาวยอมคละเคลาไปดวยความเจ็บปวดรวดราวอยาง
หลีกเลี่ยงไมได
ณ ตรงนี้ เรามีอัญจลาคอยชวยเหลืออยู เพราะอัญจลาเองเคยผานชีวิตมาอยางโชกโชน
และสามารถสัมพันธกับพระเจาไดทั้งในลักษณะใกลชิดสนิทสนม และโพนสรรพสิ่งสุดหยั่ง
สําหรับอัญจลา พระเจาอยูดวยเสมอไมวาจะเปน ชวงเวลาแหง ความทุกขระทมขมขื่น ความ
สูญเสียอันยิ่งใหญ โศกนาฏกรรมของประชาชาติ ความเจ็บปวดรวดราวเมื่อเห็นครอบครัวลม
สลาย เด็ก ๆ ถูกทิ้งขวาง ผูหญิงถูกทําทารุณกรรม ภาพลักษณพระเจาของ อัญจลาเปลี่ยนไป
อยางไรในสภาพตาง ๆ เหลานี้
เรากลาที่จะเผชิญหนากับพระเจามากนอยเพียงใดในสภาวการณแหงความชั่วราย ความ
เจ็บปวด และความเศราโศก ถาเราไมสามารถปลอยวางภาพลักษณพระเจาแบบเกา ๆ ที่ปฏิเสธ
สภาพทุกขระทมขมขื่นทั้งสามดังกลาวไปได ชีวิตเราก็จะแหลกสลายราวรานไปตลอดจนกวา
เราจะยอมรับภาพลักษณพระเจาที่โอบอุมรับเอาความทนทุกขทรมานทุกประการไวได และนีค่ อื
ความหมายแกนแทของการไถกูใหรอด
เมื่อเราทบทวนดูภาพลักษณพระเจาในชีวิตตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบัน เราจะสังเกตเห็นวา
ทุกครั้งที่เราเผชิญกับประสบการณใหม ๆ ภาพลักษณของพระเจาคอย ๆ เปลี่ยนแปลงตามไป
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ดวยเสมอ ประสบการณบางอยางอาจเปนความเจ็บปวดที่ตองสูญเสียบุคคลที่ตนรักหรือตอ ง
ปลอยวางวิถีชีวิตแบบที่เคยชินเพราะสถานการณรอบขางเปลีย่ นไป ซึ่งลวนแตเปนเรื่องทีเ่ กิดขึน้
ไดหลายครั้งหลายคราตลอดวันเวลาในชีวิตของเรา
ณ ปจ จุบัน ขณะ เราอยูในสภาพเชนไร เราใหฉายานามพระเจาวาอยางไร มีความ
ปรารถนาอะไรลึก ๆ แฝงอยูในพระฉายานามดัง กลาวหรือ ไม เราตอ งการจะปรับเปลี่ย น
ภาพลัก ษณพระเจาใหเ ปน อยางไร เราตระหนัก รูชัดเพีย งใดวาลึก ๆ ในใจเราปรารถนา
ภาพลักษณพระเจาในรูปแบบใหม พระองคเปนผูหญิงหรือผูชายกันแน !
ที่จริงเรื่องรูปลักษณชายหญิงนี้เปนเพียงภาพลักษณบางสวนเทานั้น พระเจาผูทรงเปน
องคแหงความครบครันเกินความเขาใจเรา คงไมไดเปนเฉพาะชายหรือเฉพาะหญิงแตเพียงอยาง
หนึ่งอยางใด การกําหนดเจาะจงใหพระองคเปนชายยอมเปนความผิดพลาดเพี้ยนไปพอ ๆ กับ
การเจาะจงใหพระองคเปนหญิง
อยางไรก็ตาม แมวาภาพลักษณมีขอบเขตจํากัด แตก็มีผูหญิงมากมายที่รูสึกวาภาพลักษณ
พระเจาในความเปนหญิง ชวยเผยแสดงสัจจธรรมบางสวนของพระองคแบบที่ภาพลักษณใน
ความเปนชายไมอาจทําได ฉะนั้น พยายามทําใจใหเปนกลางโดยไมตองกลัวหรือกังวลในเรื่อง
ดังกลาว จําไวใหดีวาไมมีถอยคําใดหรือภาพลักษณใดอาจชวยใหเราเขาใจพระเจาไดทั้งหมด ถา
เราเขาใจพระเจาไดทะลุปรุโปรง พระเจาก็คงไมใชพระเจาอีกตอไป
เราตองหัดปลอยใจใหวางพอที่ภาพลักษณพระเจาจะแจมชัดขึ้นในจิตสํานึกตามจังหวะ
และครรลองของพระองค มีสติมั่น คงเพื่อ ตระหนัก รูถึง คุณคาภาพลักษณนั้น ๆ วาเปน สาย
สัมพันธอันลึกซึ้ง ระหวางเรากับพระเจา ชางเปนประสบการณที่งดงามล้ําเลิศเสียจริง ๆ !
ลองตั้งสมาธิ ตระหนักรูถึงการประทับอยูของพระองค เอยพระนามตามภาพลักษณตา งๆ
ที่ผานเขามาในประสบการณชีวิต แลวเราจะตองรูสึก ทึ่งและอัศจรรยใจเปน อยางยิ่ง บทเรา
วิงวอนตาง ๆ ลวนมีตนกําเนิดทํานองเดียวกันนี้ทั้งสิ้น เพราะลึก ๆ ในใจมนุษยปรารถนาเรียกหา
องคพระเจาอยูเ สมอ แมจ ะรูดีวาทรงสภาวะโพนสรรพนามทั้งมวล แตก็ไมยอทอ สืบเสาะ
แสวงหา พระฉายานามรูปลักษณตาง ๆ เพื่อจะไดเปลงเสียงสรรเสริญชื่นชมยินดี
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บทที่ 4
ภาพลักษณแหงการมองตัวตนของอัญจลา
ในบทที่แลวเราพูดกันถึงเรื่องชีวิตจิตของอัญจลาโดยเริ่มกับคําอธิบายความหมายของ
ชีวิตจิตวาเปน ทัศนคติทาทีของบุคคลคนหนึ่งตอ พระเจา ตัวเอง ผูอื่น และสิ่งสรางทั้ง มวลใน
ความเปนจริง พูดงาย ๆ ชีวิตจิตคือ วิถีชีวิตที่อยูกับความจริง เราทุกคนลวนมีชีวิตจิตในลักษณะ
หลากหลายแตกตางกันไปตามทัศนะที่แตละคนมีตอพระเจา ตัวเอง ผูอื่น และสิ่งสราง
เราไดพิจารณาถึงภาพลักษณพระเจาของอัญจลา ซึ่งมีทั้งแบบโพนสรรพสิ่ง และแบบ
ใกลชิดสนิทสนม จุดสุดยอดของความสัมพัน ธระหวางตัวทานเองกับองคพระเจา คือ การ
ตระหนักรูชัดวาพระองครักทานอยางลึกซึ้งจริงจัง
นอกจากนั้นยังมีการทบทวนถึงภาพลักษณพระเจาของเราแตละคน รวมทั้งพระฉายา
นามตาง ๆ ของพระองคที่เกิดขึ้นและเปนไปตามจังหวะครรลองของชีวิต เราไดเนนย้ําถึงความ
เปนจริงอยางที่เปนจริง ๆ ไมใชอยางที่ควรจะเปนหรือนาจะเปน เรารูดีวาตราบใดที่เราจริงใจ –
โปรงใส พระเจาจะอยูเคียงขางเราตลอดไป และความสัมพันธของเรากับพระองคจะไมมีวัน
สั่นคลอน
ตอจากนี้เราจะหันกลับมาดูภาพลักษณแหงการมองตัว ตนเอง การภาวนาแบบเสวนา
แทจริงตองประกอบไปดวยความเขาใจตัวตนอยางที่เปน ซึ่งสําคัญพอ ๆ กันกับ ความเขาใจ (ใน
ระดับหนึ่ง) เกี่ยวกับองคพระเจา หลายครั้งที่ภาพลักษณของตัวเราเปลี่ยนไปเมื่อไดสัมผัสกับ
พระเจาในประสบการณอีกแบบหนึ่ง แตสวนใหญมักจะเปนลักษณะที่วาเมื่อเราเริ่มรูจักและ
เขาใจตัวเองมากขึ้น ภาพลักษณพระเจาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปดวย ที่จริง พระเจา...องคสัจจธรรม
เที่ยงแทมิไดแปรเปลี่ยนแตอยางใด เปนเราเองที่มีการปรับเปลี่ยนมุมมอง
การสํานึกรูชัดวาเรามองตัวตนของเราเองอยางไรจึงถือไดวาเปนเรื่องสําคัญมาก เมือ่ ดิฉนั
ยอนกลับไปทบทวนขอเขียนของอัญจลาเพื่อดูวาทานมองตัวตนเชนไร ก็รูสึกทึ่งที่ทานพูดถึง
ตัวเองในลักษณะตาง ๆ มากมายหลายหลากทั้งแบบชัดเจนตรงไปตรงมาและแบบออม ๆ
ในคําแนะนําและพินัยกรรมซึ่งอัญจลาเขียนไว ทานเริ่มตนดวยการออกตัววาเปนผูรับใช
ที่ต่ําตอยขององคพระเยซูคริสต แตแลวก็ตอทันทีวาเปนหนึ่งเดียวกับพระองคดวยเชนกัน
ทานเห็นวาตัวเองคือผูที่พระเยซูเจาเลือกใหเปนแมของบรรดาสมาชิกแหงหมูคณะอัน
สูงสงนี้ อีกทั้งไดรับมอบหมายใหพูดในนามขององคพระเยซูคริสตเอง และของพระแมมารีอา
ดวย ดูเผิน ๆ เหมือนเปนเรื่องธรรมดา แตทวาเปนเรื่องธรรมดาที่ไมคอยจะธรรมดา เพราะวาอัญ
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จลาไมไดเปนผูหญิงเกงกาจฉลาดปราดเปรื่องมาจากไหน ไมเคยไปโรงเรียน เขียนหนังสือไม
เป น แตพ อจะอา นออกไดบ า งซึ่ ง นั บ วา แปลกพิ สดารพอสมควรสํ าหรับ สถานะของผูห ญิ ง
ธรรมดาๆ สมัยนั้น อยางไรก็ตาม อัญจลาคนนี้ก็กลาพอที่จะประกาศตัวเองวาเปนคนที่พระเจา
รัก และสามารถยืนยันในความเปนปากเสียงของพระเยซูเจา และแมพระไดอยางมั่นใจ
ทานเปนผูที่อวยพรได พูดถึงเรื่องนี้ทีไรดิฉันมักจะตองขําอยูในใจเพราะนึกถึงบรรดา
สังฆานุกรถาวรที่รวมงานกันอยู สังฆานุกรเหลานี้จะมีสิทธิอํานาจโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ ได
ตามกฎพระศาสนจักร ซึ่งหมายรวมถึงการอวยพรไดดวยนั้น ก็ตอเมือ่ เขารับพิธีบวชแลว แต อัญ
จลา ไมตอง ! ทานอวยพรไดเลยโดยไมตองผานพิธีรีตรองใด ๆ ทานจบคําแนะนําโดยกลาววา
“ขอใหทานทุกคนไดรับพรในพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต
ทานเปนผูตีความพระคัมภีรรวมทั้งชี้แจงใหเห็นถึงน้ําพระทัยพระเจาไดโดยไมตองผาน
ขั้นตอนการศึกษาตามระบบแบบแผนใด ๆ ทานไมเคยอางวา “ตามความคิดเห็นของนักวิชาการ
ผูรอบรูทั้งหลาย ขอความพระคัมภีรตอนนี้หมายความวา …” หรือ “ผูเชี่ยวชาญทานนั้น ๆ เชื่อวา
ขอความตอนนี้หมายถึง…” แตอัญจลาจะหยิบยกขอความพระคัมภีรมาตอนหนึ่ง แลวตีความ
ตามเนื้อหาสาระแกนสําคัญซึ่งเปนผลมาจากประสบการณตรงแหงความสัมพันธอันลึกซึ้งของ
ทานกับพระเจา การตีความพระคัมภีรแบบซื่อ ๆ เรียบงายตรงไปตรงมาดังกลาวมีอยูประปราย
ทั่วไปในขอเขียนของทาน
ดิฉันรูสึกวา อัญจลาเรียนรูจักพระคัมภีรจากประสบการณตรงในชีวิตจน “เขาถึงใจ” …
จน “ขึ้นใจ” ! ไมใชศึกษาหาเหตุผลตามหลักวิชาการทั่ว ๆ ไป
นอกจากนั้นทานยัง เปน ผูที่รูอีก ดวยวาพระเจาปรารถนาสิ่ง ใด ปกติดิฉัน มัก จะรูสึก
หงุดหงิดนิดหนอยเมื่อไดยินคนพูดวา พระเจาบอกฉันอยางนั้นอยางนี…
้ แตอัญจลาพูดชัดเจนวา
พระเจาปรารถนาอะไร คําสั่งสอนของทานเต็มไปดวยพลังใจหนักแนนมั่นคงอันนาเชื่อถือ…
“ขาพเจาปรารถนาใหทานทําอยางนี้…” “ขาพเจาจะเปนสุขอยางยิ่งถาทานปฏิบัติดังกลาว…”
“เมื่อขาพเจาจากโลกนี้ไปสูสรวงสวรรคแลว ขาพเจาจะทําสิ่งนี้…” ทานพูดไดเต็มปากเต็มคํา
ดวยพลังความเชื่อมั่นอันอาจหาญแกรงกลา
อัญจลาเรียกตัวเองวา แมวิญญาณ และแมยายของบุตรพระเจา ทานมีความเชื่อมั่นใน
ตัวเองสูงมากจนสามารถตั้งขอกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ ไดดวยตัวเองทั้งสิ้น ทานมั่นใจเต็มที่วา
จะต อ งได ไ ปสวรรค แ น ถึ ง ขนาดบอกเราไว ล ว งหน า เลยว า เมื่ อ อยู ที่ นั่ น แล ว จะทํ า อะไร
นอกจากนั้นทานยังเรียกตัวเองวาเปนคูรักของพระเจา และรูสึกวาเปนคนหนึ่งในหมูพรหมจารี
หาคนที่มีปญญา ตรงนี้เปนอะไรที่ดิฉันชอบใจมากเพราะเรามักไดยินบทเทศนเกี่ยวกับคําอุปมา
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เรื่องสาวพรหมจารีสิบคนอยูบอย ๆ และจะออกมาในประเด็นคําถามวา เราอยูในกลุมใด.. กลุม
คนโงหาคนนั้น หรือกลุมหญิงมีปญญาอีกหาคน อัญจลาไมเคยกังวลสงสัยในเรื่องนี้เลย ทาน
กลาวไวอยางมั่นใจวา ตนเองและลูกสาวทุกคนของทาน อยูในกลุมหญิงมีปญญาดังกลาวนั้น
แนนอน! และทายที่สุดทานเปรียบตัวเองเสมือนหนึ่งราชินีเลยทีเดียว
ทั้งหมดที่กลาวมาคือ ภาพลักษณแหงการมองตัวตนเองของอัญจลาซึ่งลวนแลวแตเปน
มุม มองอัน สรางสรรคมั่นใจเต็มรอย! แตถาเราอานกฎวินัยที่ทานเขียนบทภาวนาใหไวเ ปน
แบบอยาง เราจะพบกับภาพลักษณอีกมุมมองหนึ่งซึ่งแตกตางกันโดยสิ้นเชิง
ในบทภาวนานั้น อัญจลารูสึกวาตนสมควรถูกเหวี่ยงทิ้งลงไปในไฟนรกทั้งเปนเพราะมี
ความหลงผิด นาเกลียดนาชัง ชั่วชาสารเลว นาขยะแขยงมากมาย ถึงขนาดจําเปนตองสงเสียงรอง
ถึงสวรรคขอพระเมตตาโปรดใหมีเวลาพอที่จ ะทําการใชโทษบาป ดิฉันยังจําไดดีตอนที่ทาน
กลับจากแผนดินศักดิ์สิทธิ์และลมปวยหนักมากจนผูคนเอยปากวาทานคงตองตายแน ๆ แตทาน
กลับดีใจสุดขีดเมื่อรูวาจะตองตายถึงกับลุกขึ้นนั่งบนเตียงพร่ําพรรณาถึงสรวงสวรรคไดอยางมี
ชีวิตชีวาจนกระทั่งหายปวยไปเลย!
อยางไรก็ตาม อัญจลามองตัวเองวาเปนคนเลวทรามต่ําชาที่มิไดปรนนิบัติรับใชพระเจา
เทาที่ควร รูสึกเสียใจที่ไมไดเปนมรณสักขีพลีชีวิตเพื่อพระองค ไมไดออนนอมยอมเชื่อฟง อีก
ทั้งมีจิตใจที่ไมบริสุทธิ์สกปรกโสมมนาสมเพชจนไมอาจแยกแยะไดวาอะไรดีอะไรชัว่ ทัง้ หมดนี้
คือภาพลักษณอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผิดกับลักษณะดังกลาวขางตนอยางหนามือเปนหลังมือ
แลวเราก็ตองกลับมาถามตัวเองวา อัญจลาเปนเชนไรจริง ๆ ภาพลักษณทั้งสองแบบชาง
แตกตางกันอยางฟากับดิน ไมนาเชื่อวาทานมองตนเองไดทั้งในแงบวกอันดีงามสรางสรรคมนั่ ใจ
เต็มรอยและในแงลบอันรันทดหดหูมืดมนหมนหมอง
เมื่อดิฉันรําพึงภาวนาเรื่องนี้ไปไดระยะหนึ่งจึงตระหนักรูช ัดวา มุมมองทั้งสองที่แตกตาง
กันอยางสุดขั้วนั้นคือตัวจริงธาตุแททั้งครบของอัญจลา การเกิดปญญารูแจงถึงความเปนจริงทั้ง
สองขั้วในตัว เองถือไดวาเปนพระคุณพิเศษยิ่ง ใหญสุดยอดซึ่งพระเจาโปรดประทานใหทาน
พระคุณนี้โดยแกนแทแลวคือพระพรแหงการรูจักตัวตนเองในสภาพคนบาปที่พระเจาทรงรัก นี่
คือเนื้อแทของอัญจลา นี่คือสภาวะแหงความเปนจริงของเราทุกคน
หลายป ที่ดิ ฉัน ไดมี โ อกาสช ว ยแนะแนวทางชี วิ ตจิ ต และนํ า การเข าเงี ย บให กั บผู ค น
มากมาย ทําใหดิฉัน รูจักสังเกตวิถีท างของพระเจา และยิ่งวันก็ยิ่งเห็น ชัดขึ้น ทุก ทีวาวิถีของ
พระองคคงเสนคงวาสอดคลองสม่ําเสมอในการชวยใหมนุษยไดตระหนักรูตัววาตนเปนที่รัก
ของพระเจามากเพียงใด ทุกคนมีคุณคาประเสริฐสุดในสายตาพระองคมากมายขนาดไหน! พระ
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เจาทรงเผยแสดงวิถีทางดังกลาวตลอดเวลาเรื่อยมาไมเคยหยุดหยอน ซึ่งเราจะเห็นไดในทุกบท
ทุกตอนของพระคัมภีร และนี่คือหัวใจสําคัญอันเปนแกนแหงความเชื่อของเรา
การเกิดปญญาหยั่งรูถึงสัจธรรมที่วา เราเปนที่รักของพระเจา ยอมตองควบคูไปกับการ
ตระหนักรูตัวถึงสภาพความบาปผิดบกพรองของเราดวยเสมอ ทุกครั้งที่เรารูตวั และยอมรับวาเรา
เปน คนบาป พระเจาก็จ ะเผยแสดงความรัก ของพระองคใ หประจัก ษชัดพรอ ม ๆ กัน ไป
ประสบการณชีวิตจะชวยใหเราสํานึกลึกซึ้งมากขึ้นทุกทีในตัวตนธาตุแทที่เปนบาปซึ่งพระเจา
ทรงรัก ความรักของพระเจาไมใชความรักที่ปฏิเสธหรือกลบเกลื่อนสภาวะแหงความบาปผิด
ของเรา แตทรงรักตัวตนทั้งหมดของเราอยางที่เราเปนซึ่งหมายรวมถึงความบาปผิดบกพรองของ
เราดวย ขอเท็จจริงนี้จึงนับเปนสัจธรรมสําคัญประการหนึ่งแหงขาวดีเรื่องความรอด
เมื่อยอนกลับไปดูเนื้อหาเรื่องภาพนิมิตของอัญจลา เราจึงเห็นถึงความสําคัญอันจําเปนที่
พระเจาจะตองนําเราไปใหถึงจุดแหงความออนแอเปราะบางของตัวตน ซึ่งเปนสภาวะที่ชวยให
เรารูแจง-เห็นจริง และยอมรับสภาพความบาปผิดบกพรองของตนเองไดโดยไมมีการปกปอง
ปฏิเสธใด ๆ ทั้งสิ้น และเมื่อเราสามารถเขาใกลชิดสนิทสัมพันธอยางลึกซึ้งกับพระองคไดพรอม
กับความเปลือยเปลาแหงสภาพบาปผิดดังกลาว เมื่อนั้นเราก็จะไดสัมผัสกับความลุมลึกแหงพลัง
รักอันยิ่งใหญของพระเจาที่มีตอเราอยางเหลือลน
พระเจามิไดรักเราเพราะเราเปนคนดี แตทรงรักเราเพราะพระองคเองเปนองคแหงความ
รักอันดีงาม กิจการงานตาง ๆ ของเรามิไดเปนเครื่องกําหนดใหพระองครักเรา แตความรักของ
พระองคที่มีตอเรานั้นดํารงคงอยูเสมอไมวาเราจะทําอะไรหรือไมก็ตาม ถาการณปรากฎวาใน
ที่สุดเราตองพรากจากความรักพระองคก็คงเปนเพราะตัวเราเองที่หันหลังหลีกหนีพระองคไป
เพราะพระเจาไมมีวันจะเลิกรักเราได ความรักของพระองคเปนรักแทจริงปราศจากเงื่อนไขใด ๆ
เปน รัก ที่คอยดูแลหวงใยใหอ ภัย เสมอ สว นหนึ่ง แหง ปติสุขเปย มลน ของเรามนุษยคือ การ
ตระหนักรูชัดวาพระเจารักเราแมวาเราจะเปนคนบาปผิดบกพรองมากมายเพียงใดก็ตาม
จิตสํานึกลึกซึ้งแหงการรูตัววาเปนคนบาปที่พระเจาทรงรักชวยใหเรามั่นใจที่จะพิจารณา
เจาะลึกถึงสภาพความบาปผิดตาง ๆ นานาในตัวตน และเมื่อเรากลาเผชิญหนากับความเปนจริง
ดังกลาวเราจะอัศจรรยใจกับสิ่งดีงามมากมายที่เกิดขึ้นตามมา…ไมตองรูสึกหวาดผวาที่จะเขาหา
พระเจา..ไมตองคอยปกปองกลบเกลื่อนความผิดบกพรองของตนเอง! ทีละเล็กทีละนอยเราก็จะ
คอย ๆ กลายเปนคนเต็มคนมากขึ้นเรือ่ ย ๆ
ดิฉันรูสึกพิศวงงงงวยกับความขยาดกลัวพระเจาที่ยังฝงรากลึกอยูในจิตใจของผูค นทัว่ ไป
ปากเรามักจะปฏิเสธวาไมกลัวๆ แตการกระทําของเรามักจะออกมาในทางตรงกันขามเสมอ
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ภาพลัก ษณของพระเจาที่ค อยเฝาจับผิด เราอยูตลอดเวลายัง คงติ ดตาตรึง ใจทั้ ง ๆที่ไมรูแนว า
ภาพลักษณนั้น ๆ มาจากไหน นานแสนนานมาแลวที่เราปลอยตัวปลอยใจใหหลงงมอยูกับความ
หวาดผวาดังกลาวโดยลืมไปวา ที่จริงพระเจาอยูเคียงขางคอยเฝาดูแลรักใครทนุถนอมกลอมเกลา
ชีวิตเราอยูเสมอไมเคยหยุดยั้ง
ถาเราเอาภาพลักษณแหงการมองตัวตนเองของอัญจลาทั้งสองลักษณะมาปะติดปะตอกัน
เราจะเห็นแกนสําคัญบางอยางในชีวิตทานอยางชัดเจน อัญจลารูดีวาตัวเองเปนคนที่พระเจารัก
แตขณะเดียวกันก็ไมลืมวาตนเปนคนบาปผิดบกพรองดวย ทานเปนคนมีอิสระเสรีแทจริงเต็มที่..
ไมรูสึกวาจะตองหวาดผวาขยาดกลัวอะไร..เปยมไปดวยความหวังอันเอิบอิ่ม อัญจลาเปนสตรีที่
เต็มเปยมไปดวยความหวังไมใชเพราะกิจการดีงามตาง ๆ ที่ทานกระทํา แตเพราะทานเชื่อมั่นใน
ความสัตยซื่อเที่ยงธรรมอันเปนนิรันดรขององคพระเจา สําหรับอัญจลา ความหวังไวใจมิไดมี
พื้นฐานอยูบนความสําเร็จของกิจการงานตาง ๆ แตมีรากฐานตนตออยูในความรักอันสัตยซื่อ
มั่นคงของพระเจา
พวกเราชาวอเมริกนั มักจะอึดอัดกับแนวคิดนี้เพราะเรามีความมั่นใจในตัวเองสูงเหลือลน
เราแนใ จร อ ยเอ็ ดเปอรเ ซ็ น ตว า เราทํ า ได ทุ ก อย า ง และสามารถยื น หยัด ได ดว ยโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร แบบเบ็ ดเสร็จ ที่เ ราประดิษ ฐ คิด ขึ้น มาเอง เราภูมิ ใจในความสํา เร็ จ ของพวก
บรรพบุรุษที่บากบั่น ฟน ฝาอุปสรรคตาง ๆ ไดดวยตัวของตัวเองจนกลายเปนบุคคลสําคัญผู
ยิ่งใหญ
วีรบุรุษลือนามอยางเชน เบนจามิน แฟรงคลิน รูแมกระทั่งวิธีทําใหตัวเองครบครัน-ไมมี
ที่ติได โดยคอย ๆ จัดการกับความบกพรองของตนทีละอยาง ๆ ทุกวันไปเรื่อย ๆ เมื่อประสบ
ผลสําเร็จ กับความบกพรอ งอยางหนึ่ง แลว ก็เริ่ม จัดการตอ ไปในสวนอื่น ๆ จนกวาจะไมมี
ขอบกพรองใด ๆ เหลืออยูอีกเลย ในอัตชีวประวัตทิ านเขียนบอกไวอยางชัดเจนใหพวกเราปฏิบตั ิ
ตามวิธีการดังกลาวดวย ซึ่งพวกเราก็ชื่นชมจนลืมไปวาบรรพบุรุษผูยิ่งใหญทั้งหลายของเราสวน
ใหญมิไดเปนคริสตชน ถึงแมวาทานเหลานั้นเชื่อในพระเจา แตก็ไมไดเชื่อถึงการเผยแสดงของ
พระองคทางพระเยซูคริสต
อยางไรก็ตาม เราเชื่อวาพระเยซูคือผูชวยเราใหรอด เปนพระองคที่ชวยและเชื้อเชิญให
ฉันเปลี่ยนแปลง การเขาสูความครบครันมิไดมาจากการตัดสินใจของฉันที่จะไมทําบาปอีก
ตอไป แตเปนพระองคที่ทรงชวยเยียวยารักษา ตัวฉันทําไดเพียงปรารถนาที่จะไดรับการรักษา
และรวมมือรวมใจเต็มที่ ดังนั้นการตระหนักรูชัดถึงความปรารถนาลึก ๆ ของจิตใจจึงเปนเรื่อง
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สําคัญมาก นักบุญทั้งหลายในสวรรคคงสํานึกชัดเจนกันทุกคนวาเปนพระเยซูเจาที่ไดชวยทาน
แตละคนใหรอดมาได
พระเยซูเจาคือ ความรอดของเรา พระองคเทานั้นเปนพระผูชวยใหรอด และเราก็ไดรับ
ความรอดนั้นแลวจริง ๆ ชางเปนความรูสึกปลอดโปรงโลงใจเสียนี่กระไร! การพิจารณาดูสภาพ
ความบาปผิดของเราจึงเปนโอกาสที่เราตระหนักรูวาพระเยซูเจาชวยเหลือเรามากมายเพียงใด
และยังมีสวนใดอีกบางในชีวิตที่นาจะเปดรับพระองค
สภาวะแหงการเกิดปญญารูแจงในความบาปผิดของตัวตนตองถือวาเปนพระพรจากพระ
เจาเสมอ ยิ่งเราเขาใจสภาพบาปผิดบกพรองของตนเองมากเทาใดเราก็ยิ่งรูชัดมากขึ้นถึงความ
จําเปนตองพึ่งพาพระเมตตากรุณาอันไมมีขอบเขตของพระเจาเทานั้น ดูเหมือนเปนสภาวการณ
นาทึ่งที่เราไมตองเสียอะไรเลย..มีแตไดกับได! ทันทีที่เรารูตวั วาไดทําบาปผิดบกพรองไปเราก็จะ
ไดพบกับอิสระเสรีแทจริงแหงการเปดรับความรอดของพระเจา แมวาเราจะทําบาปวันละเจ็ดครัง้
คูณเจ็ดสิบ พระเยซูเจาก็ยังคงชวยเราใหรอดไดเสมอ
ลองนึกยอ นดูเ รื่อ งหญิง คนบาปที่เ ขามาลางเทาพระเยซูเ จาในพระวรสารนักบุญลูก า
ขนบธรรมเนียมของชาวยิวถือ วา การลางเทาตอ หนาสาธารณชนเปนเรื่องไมสมควรอยางยิ่ง
เพราะปกติคนใชจะลางเทาใหเจานายของตนในที่ที่เหมาะสมเปนการสวนตัวเทานั้น
แตหญิงคนบาปนั้นก็ไดเขามาลางเทาใหพระเยซูเจาดวยน้ําตาของเธอในที่สาธารณะ..
ชางจะแหวกมานประเพณีเสียเหลือเกิน! ที่เธอกลาทําเชนนี้คงเปนเพราะเธอรูจักพระเยซูเจาดี
และตองรูจักดีขนาดสามารถแนใจไดเลยวาพระองคตองเขาใจ…เห็นใจ…และรับรูไดวาเปนการ
แสดงออกถึงความรัก ความสุภาพถอมตนจากกนบึ้งของหัวใจ
ในพระคัมภีรฉบับ Jerusalem Bible พระเยซูเจาพูดกับซีโมนวา “เพราะเหตุนี้ เราบอก
ทานวา บาปมากมายของนางตองไดรับการอภัยแลวอยางแนนอน มิเชนนั้น นางคงไมแสดง
ความรักมากมายไดถึงเพียงนี”้ (ลก. 7 : 47) ขอเท็จจริงที่เธอรัก และมั่นใจไดขนาดนั้นยอมเปน
เครื่องพิสูจนวา เธอไดรับการอภัยแลว เธอไดรับการชวยใหรอดแลว
ความรัก ที่เปนจริงมีบอ เกิดจากการตระหนักชัดลึกซึ้ง วาตนไดรับการชวยใหรอดแลว
เมตตากิจตาง ๆ ไมใชพฤติกรรมที่ทําเพื่อลบลางความบาปผิดบกพรองใหสิ้นซากหมดไปจาก
ชีวิตเรา… “ฉันทําเลวระยําไวเยอะแลววันนี้ เดี๋ยวตองทําอะไรดี ๆ ใหสมดุลยกันหนอย!!” พระ
เจามิไดเปนนักคิดคํานวณหัวหมอที่รอแตจะชั่งตวงวัดไมใหขาดไมใหเกินเขมงวดปานนัน้ ความ
รักที่เปนจริงมาจากจิตสํานึกลึกซึ้งถึงการไดรับไถกูใหรอดแลว
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ทุก ๆ คืนกอนเขานอนเรานาจะใชเวลานึกยอนดูเหตุการณตาง ๆ ตลอดวันที่ผานมา มี
ชวงไหนอยางไรที่เราไดทําใหความรักเปนจริง เปนจังมีชีวิตชีวารูสึกจับตอ งได การรําลึกถึง
ชวงเวลาตาง ๆ ดังกลาวจะทําใหเราประจักษชัดถึงพลังรักยิ่งใหญของพระเจาที่ชวยเหลือเราอยู
ตลอดเวลาใหสามารถเลือกที่จะรักไดอยางที่พระองคทรงรัก
นาแปลกใจที่ผูคนสว นใหญรูสึกยากลําบากกับการทบทวนดูสิ่ง ดีงามตาง ๆ ที่ตนได
กระทําไป ถาเขาไมไดใสใจสํานึกถึงความดีงามของชีวิตเขาก็อาจจะพลัดหลงไปจากวิถีที่พระ
เจากําลังทรงนําอยูไดโดยไมรูตัว พระเจาคือองคแหงความดีงาม เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มัวแต
มุงมองหาความบาปผิดบกพรองคงไมสามารถพบพระองคไดเปนแน เราจึงนาจะเริม่ ตนใสใจเอา
จริงเอาจังรวบรวมไขมุกเพชรพลอยแหงคุณงามความดีไวใหไดโดยตองไมหลงไปโยนใหฝงู หมู
ที่ไมรูจักคุณคา ดังที่มีบันทึกไวในพระวรสาร
ในหนังสือ The Cloud of Unknowing ซึ่งมีผูเขียนไวตั้งแตยุคแรก ๆ ของประวัติพระ
ศาสนจักร กลาววา มีคําสองคําที่เราจําเปนตองใสใจใหดี คําหนึ่งคือ “บาป” อีกคําหนึ่งคือ “พระ
เจา” คําสั้น ๆ สองคํานี้สําคัญมากจนนาจะติดตาตรึงใจเราไวเสมอ เพราะถาเราใสใจเฉพาะเรื่อง
พระเรื่องเจา เราก็อาจจะทะนงตนจนเกินตัว แตถาเรามัวแตหมกมุนวุนวายเฉพาะเรื่องบาปผิด
บกพรอง เราก็อาจจะจมปลักอยูกับความซึมเศราสิ้นหวัง ดังนั้นเราจึงตองรูจักหาสมดุลใหดี ๆ
เพื่อที่จะเกิดปญญารูแจงเห็นจริงวาเราเปนคนบาปซึ่งพระเจาทรงรัก
สัจธรรมขอนี้ชวยใหเราเขาถึงแกนแหงความจริงที่วา พระพรพิเศษอาจกลับกลายเปน
ความหายนะได เพื่อนรักคนหนึ่งเคยบอกวา ดิฉันเปนคนทะเยอทะยานมักใหญใฝสูง ตอนแรกๆ
ที่ไดยินดิฉันรูสึกแยมากจนไมมีใจจะทําอะไรเลย แตเมื่อภาวนาไปเรื่อย ๆ จึงตระหนักชัดวา ใน
ความทะยานอยากนั้นมีพลังสรางสรรคอันยิ่งใหญแฝงอยูดวย ถาดิฉันเลิกทะเยอทะยานดิฉันคง
ตองเลิกคิดสรางสรรคดวยเชนกัน
หลายครั้งหลายคราที่เราพบวามีพระพรพิเศษบางอยางที่ควบคูไปในความผิดบกพรอง
ของมนุษย ถาเรามองแตพระพรโดยไมใสใจอีกสวนหนึ่งซึ่งแฝงอยูในพระคุณนั้น เราอาจตก
หลุมพรางและติดกับได ความปรารถนาแรงกลาจะกลายเปนแรงกดดันอันตานไมไหว และเราก็
จะไมมีวันไดรูจักตัวตนที่แทจริง แตถาเราตั้งสติมองทะลุใหเห็นถึงองครวมของพระพรนั้น ๆ
คุณประโยชนมหาศาลยอมเกิดขึ้นไดอยางแนนอน
การรูจักตัวเอง รวมทั้งภาพลักษณแหงการมองตัวตน จึงมีสวนเกี่ยวของสําคัญกับพระพร
พิเศษของเรา และพระพรตาง ๆ นั้นก็มีสวนสําคัญอันจําเปนสําหรับงานบริการรับใชเพื่อพระ
อาณาจักรดวย ถาเราไมเขาใจใหถองแทถึงพระคุณที่ไดรับมา การใชพระพรนั้น ๆ อาจทําใหเรา
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ตองหลงวนสับสนยุงเหยิงรอยแปด หรือแยยิ่งกวานั้นอีกเราอาจจะเก็บพระพรตาง ๆ เขาลิ้นชัก
ปดกุญแจโดยไมกลาแตะตองใดใดทั้งสิ้น เพราะรูสึกวาเปนดาบสองคมซึ่งอันตรายมาก อยางไร
ก็ต ามจากการเชื่ อ มั่ น ในสัจ ธรรมที่ ว า ความรั ก ของพระเจ า เสมอต น เสมอปลายไม มี วั น
เปลี่ยนแปลง เราจึงแนใจวาแมจะเกิดการผิดพลาดเพี้ยนไปในการใชพระพรตาง ๆ พระองคยงั คง
ใหอภัยเสมอ พระเจาปรารถนาและพรอมอยูทุกเวลาที่จะเขามาชวยปรับเปลี่ยนสภาพบาปผิด
บกพรองของเราใหกลายเปนพลังอันสรางสรรคยิ่งใหญเพื่อพระอาณาจักรของพระองค
หัวใจสําคัญซึ่งจะขาดเสียมิได คือ การรูจักตัวตนทั้งครบดวยการเปดรับความรักอัน
ยิ่งใหญของพระเจาใหเขามาสองสวางในชีวิตจิตใจเราเพื่อเกิดการตระหนักรูชัดถึงสภาพบาปผิด
บกพรองของตน ความรักของพระองคที่เผยแสดงธาตุแทแหงตัวตน จะไมทําใหเราเศราหมองดู
หมิ่นตัวเองแตจะชวยใหเรารูจักรักตัวเองอยางถูกตอง และกลาวไดอยางเต็มปากเต็มคําพรอมกับ
นักบุญเปาโลวา “ขาพเจาออนแอเมื่อใด ขาพเจาก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้น” (2 คร. 10 : 12)
สภาวะที่นาเปนหวงและอันตรายอยางยิ่งคือ เวลาที่เราคิดวาสามารถชวยตัวเองใหรอดได
ดวยตนเองเทานั้น แตเมื่อใดที่พระเจาทรงเมตตาเผยแสดงใหเราตระหนักรูชัดถึงความออนแอ
ของตน เมื่อนั้นเราก็จะพบกับอิสระเสรีที่แทจริงอีกทั้งสิ่งมหัศจรรยอันเหลือเชื่อ นัน่ คือ เราจะไม
พิพากษาตัดสินตัวเองและผูอื่นอีกตอไป คลาย ๆ กับเปนการหลุดพนจากแอกอันหนักหนวงแหง
พัน ธนาการที่จ ะตอ งถู ก นํา ตัว ไปพิจ ารณาดํ าเนิน คดี ทั้ง นี้แ ละทั้ ง นั้น ไมใชตั ว เราเองเลือ ก
ตัดสินใจที่จะไมวินิจฉัยพิพากษา แตเปนความรักของพระเจาที่ชวยปลดปลอยเราจากสภาวะ
ดังกลาว ซึ่งทําใหเราสามารถรักไดดวยความรักแท..ไมตองคอยกลบเกลื่อนแกตัว…ไมกลัวที่จะ
พูดวา “ยินดีตอนรับเพื่อนฝูงทั้งหลาย! เราทุกคนก็ลวนแตบาปผิดบกพรองดวยกันทั้งนั้น !!”
ในบทตอไปเราจะดูวาอัญจลารักผูอื่นอยางไร แต ณ ที่นี้เราไดรูเคล็ดลับของทานบางแลว
บางสวน คือ ความรักที่ทานมีตอผูอื่นนั้น เริ่มกอเกิดมาจากความเขาใจและรูจักตัวตนเองทั้งครบ
ใหเราภาวนาวอนขอพระเจาโปรดชวยเราใหรูจักและยอมรับตัวตนอยางที่เปนจริงโดยพึง่ พิงพระ
เมตตารักของพระองค เพื่อจะไดบรรลุถึงอิสระเสรีอันลึกซึ้งแหงจิตใจในฐานะคนบาปที่พระเจา
ทรงรัก
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บทที่ 5
ทัศนคติทาทีของอัญจลาตอผูอื่น : พรหมจรรย
ในบทนี้ขอนําเสนอความคิดเห็นบางประการที่ดิฉันไดรับความสวางจากการพิจารณา
ไตรตรองเรื่อ งทัศนคติทาทีของอัญจลาตอผูอื่น เราจะไดเ ห็น มุม มองใหมแปลกแหวกแนว
เฉพาะตัวไมซ้ําแบบใครในแงคิดเกี่ยวกับพรหมจรรย ซึ่งทานเชื่อมโยงใหเขาเปนหนึง่ เดียวกันได
อยางดีกับทาทีทัศนคติดังกลาว
จากการภาวนา และศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับขอเขียนของทาน โดยเฉพาะในสวนที่เปนกฎ
วินัย คณะเรื่อ งขอ ปฏิญาณ ดิฉัน ไดพบวาอัญจลามักจะเริ่มกับแนวคิดตามธรรมประเพณีปกติ
ทั่วไปกอนแลวจึงเสริมวา “…โดยเฉพาะอยางยิ่ง…เหนือสิ่งอื่นใด…ขอปฏิญาณนี้หมายความ
วา…” และที่ตามมาทั้งหมดคงเปนความคิดเห็นสวนตัวของทานเองซึ่งมักจะสะใจดิฉันอยูเสมอ
ลองฟงดูวาทานพูดอยางไรในเรื่องพรหมจรรย “ขอใหทุกคนถือพรหมจรรย มิใชเพราะ
ไดทําการปฏิญาณที่เกิดจากการตัดสินใจโดยอาศัยเหตุผลตามธรรมชาติเทานั้น แตเพราะสมัคร
ใจจะอุ ทิ ศ พลี ด วงใจของตนถวายแด พ ระเป น เจ า และเพราะตามที่ พ ระศาสนจั ก รกล า ว
พรหมจรรยเปนนองสาวของเทวดาทั้งหลาย เปนความมีชัยเหนือความหื่นกระหายทั้งปวง เปน
ราชินีของคุณงามความดีอื่น ๆ และมีความดีงามพรอมทุกประการ ดวยเหตุนี้ ไมวาในเรื่องใด ๆ
ทุกคนจะตองประพฤติในแบบที่จะไมกระทําสิ่งที่ไมคูควรกับการเปนเจาสาวของพระผูสูงสุด
ไมวาภายในจิตใจหรือภายนอกตอหนาเพื่อนมนุษย” ใจความสวนนี้คือหลักการเดิม ๆ ที่พระ
ศาสนจักรยังคงสั่งสอนอยูตลอดมา
อยางไรก็ตาม อัญจลาเสริมตอไปอีกวา “โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอใหทุกคนรักษาดวงใจให
บริสุทธิ์ มโนธรรมปราศจากความคิดมิดี และแมแตเงาของความอิจฉา ความมุงราย ความราว
ฉาน ความสงสัย และความปรารถนา หรือตัณหาชั่วชาอื่นทั้งปวง แตขอใหทุกคนราเริง และ
เปยมดวยความรัก ความเชื่อ และความหวังไวใจในพระเปนเจาอยูเสมอ” ขอความตอนนี้ดู
เหมือนจะเปนอะไรใหมเอี่ยมแหวกแนวไมซ้ําแบบใครอันเดนชัดยอดเยี่ยม สิ่งที่ตรงกันขามกับ
พรหมจรรยก็คือ สิ่งที่ตรงขามกับเมตตารัก-เอื้ออาทร
เราจะเห็ น ได วา มี หลายสิ่ ง หลายอย า งละมา ยคล ายคลึ ง เกี่ ย วข อ งกั น อยู ในเรื่ อ งของ
พรหมจรรย และความเมตตาเอื้อ อาทร โดยเฉพาะทัศนคติทาทีตอผูอื่น อัญจลาบอกเราวา
ความสัมพันธของเรากับผูอื่นนั้นจําเปนตองไดรับการหลอหลอมบํารุงเลี้ยงดวยความรักเพื่อจะ
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ไดเปนอิสระหลุดพนจากเงาของความอิจฉา เจตนาราย ความราวฉาน ความสงสัย และความ
ปรารถนา หรือตัณหาชั่วชาอื่น ๆ
มีสัมพันธภาพมากมายหลายกรณีที่ตองขาดสะบั้นลงเพราะความอิจฉาตารอน เพราะจิต
มุงราย เพราะใจระแวงสงสัย มีครอบครัวอยูทั่วทุกหัวระแหงที่ตองบานแตกสาแหรกขาดเพราะ
ความไมไวใจกัน ความริษยา และความคิดรายตาง ๆ นานา อัญจลามองไดทะลุถึงแกนจึงกลาพูด
วาสวนประกอบสําคัญของการถือพรหมจรรยคือ สัมพันธภาพรักแทจริง ทัศนคติทาทีของเราตอ
ผูอื่นจําเปนตองไดรับการหลอหลอมบํารุงเลี้ยงดวยจิตใจพรหมจรรย นั่นคือหัวใจที่ใส-ตรง-จริง
..จนเห็นพระเจาชัดเจน
ถาบุญลาภ 8 ประการในขอที่วา “ผูมีจิตใจยากจนยอมเปนสุขเพราะอาณาจักรสวรรคเปน
ของเขา” (มธ.5:3) คือ แหลง แหง พลัง ที่หลอ เลี้ย งชีวิตจิตของนัก บุญฟรัง ซิส ดิฉัน คิดวา
สําหรับอัญจลาคงเปนหัวขอ “ผูมีจิตใจบริสุทธิ์ยอมเปนสุขเพราะเขาไดเห็นพระเจา” (มธ.5:8)
ดิฉันเคยศึกษาขอเขียนของอัญจลาโดยใชวิธีขีดเสนใตทุกคําที่หมายถึงการ ‘มอง-เห็น’
และทุกครั้งที่ทานใชคําเหลานั้น ซึ่งทําใหดิฉันตองรูสึกทึ่งที่พบวาอัญจลามีสํานึกในเรื่องนี้สูง
มาก แนวโนมดังกลาวคงเกี่ยวของกับลักษณะเดนของทานที่เปนคนจดจอใสใจพิศเพงรําพึง และ
ทานเองเคยกลาวไวอยางชัดเจนวา ทาทีของเราตอผูอื่นยอมเกี่ยวของสัมพันธโดยตรงกับทัศนคติ
ของเราตอพระเจา ถาเรามองเห็นวาพระเจาคือผูที่จดจอใสใจในทุกสิ่งและทุกคน ทัศนคติทาที
ของเราตอคนอื่น ๆ และทุกสิ่งทุกอยางยอมตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
เราจะมองผูคนทั่วไปดวยสายตาพินิจพิเคราะห-จดจอใสใจ แลวเราจะเห็นไดวา ความรัก
ของเราไมตองยุงเหยิงอยูกับการแบงแยกแตกเปนสองสวน แตจะเปนองครวมแบบของอัญจลาที่
เรียบงาย ชัดเจน เปนหนึ่งเดียวกันทั้งหมด ทานรักไดเชนนั้นเพราะทานมี “สายตาใจ” ที่ ใสตรง-จริง ซึ่งชวยใหความรักที่ทานมีตอพระเจาแผกระจายไปถึงผูคนทั่วไปดวยอยางเต็มเปยม
กลมกลืน ปราศจากความสงสัย ความราวฉาน ความมุงราย และจิตชั่วอื่น ๆ ทุกชนิด
ไมงายนักที่จะรักไดแบบนี้ ความรักที่ ใส –ตรง-จริง..ปราศจากอคติตาง ๆ แบบอัญจลา
มิไดเกิดขึ้นเพียงแคขามคืน แตตองอาศัยเวลาและประสบการณชีวิตที่คอย ๆ หลอหลอมเราให
เปน คนที่รูจักรักดวยความรัก แบบผูใหญ..คนที่เ ขาใจลึกซึ้ง วาพระเจาเปนใครและตัว ตนเปน
อยางไร..คนที่รักผูอื่นไดในความกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวกับรักพระเจาและรักตัวเอง
นี่คือความรักที่คริสตชนทุกคนไดรับการเชิญชวนใหปฏิบัติตามซึ่ง ในความเปนจริง ก็
ไมใชเรื่องเหลือบากวาแรงเราเทาใดนัก เพราะขนาดหญิงสาวอายุ 14 – 15 ที่ติดตามอัญจลาเปน
กลุมแรกยังไดรับการเชื่อถือไววางใจวาจะตองปฏิบัติไดอยางแนนอน จิตสํานึกลึกซึ้งของอัญ
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จลาที่จดจอใสใจในองคพระเจามากกวาตัวกู-ของกู ยังคงเปนแรงบันดาลใจที่ชวยใหเรารักพีน่ อ ง
เพื่อนมนุษยไดอยางสบาย ๆ ดวยความเต็มอกเต็มใจ แตเมื่อใดที่เราเริ่มวกวนอยูกับความเห็นแก
ตัว และหวาดกลัวไปตาง ๆ นานา ความรักของเราก็จะถูกบีบรัดอยูในวงจํากัดคับแคบ ถาเรา
เปลี่ยนจุดเนนเปนองคพระเจา พิศเพงรําพึงถึงพระพรตาง ๆ ในชีวิตเรา และมองเห็นคนอื่น ๆ
เสมือนหนึ่งเปนของขวัญสําหรับชีวิต เราจะสามารถรักไดแบบเดียวกับอัญจลา
ในบทที่แลวเราไดเรียนรูวา เมื่อเรายอมรับลึกซึ้งจริงจังกับสภาพความเปนคนบาปผิด
บกพรองที่พระเจาทรงรัก เราก็จะไมรูสึกตองหวาดผวากับทาทีของคนอื่น ๆ ไมตองคอยกลบ
เกลื่อนปกปองตัวเองอยูเสมอ ๆ
อยางไรก็ตาม ความรักที่ใส-ตรง-จริง ของเรา ไมใชเครื่องค้ําประกันวาเราจะรักไดอยางรู
แจง-เฉลียวฉลาดเสมอไป เพราะวาอัญจลาเองก็มิไดเปนเชนนั้น คนที่ทานเลือกเปนผูนํากลุม
คณะแหงนักบุญอุรสุลาตอจากตัวทานกลับกลายเปนคนที่ไมเหมาะสมเลย เมื่อยอนกลับไปดู
ประวัติศาสตร เราจึงพบวาทานนาจะเลือกเอลิซาเบ็ธ พราโต มากกวา แตทานก็ไมไดทําเชนนั้น
กลับเลือกคุณหญิงลูเครเทีย ลานโดรเน ซึ่งทําใหสมาชิกกลุมวุนวายไปหมด ทั้ง ๆ ที่ตัวอัญจลา
เองก็ยังคงมีชีวิตอยูชวงนั้น และอีกไมนานสมาชิกครึ่งหนึ่งไดลาออกจากกลุมรวมทั้งเอลิซาเบ็ธ
พราโต ดวย
ลูเครเทีย ทําใหสมาชิกหลายคนตองทนทุกข แตเธอก็คือผูที่ไดรับเลือกสรรจากอัญจลา!
การที่เรารักจริงจากสุดขั้วหัวใจมิไดหมายความวาเราจะรอดพนจากการเลือกตัดสินใจผิดพลาด
และความเจ็บปวดจากเหตุการณนั้น ๆ ไมมีใครในโลกสามารถรับรองไดเต็มรอยวา ถา ”รักแท”
แลวยอมตอง “รูแจง” ดวย เสมอ…! กระนั้นก็ดี วิถีแหงความรัก ยังคงเชิญชวน และทาทายเราไม
มีวันสิ้นสุด
ทัศนคติทาทีของอัญจลาที่มีตอผูอื่น อาจพบเห็นไดอีกในคําแนะนําและพินัยกรรมซึ่ง
ทานใหขอสังเกตไวเกี่ยวกับบรรดาลูกสาว(ผูติดตาม) โดยเฉพาะคนที่ทานเลือกเปนผูนํา อัญจลา
ตั้งสมญานามใหคนเหลานั้นวา คุณแม.. แมวิญญาณ ขณะเดียวกันก็เรียกเขาวา ลูกสาวสุดที่รัก
สําหรับอัญจลา ผูนําเหลานั้นเปนทั้งผูรับใชและอธิการซึ่งไดรับความเชื่อถือไววางใจเปนอยาง
มาก
ถึงแมวาการวินิจฉัยเลือกบรรดาสตรีเหลานี้จะไมถูกตองเสมอไป แตอัญจลาก็เห็นวาพวก
เขาเปนคนดี และปฏิบัติกับทุกคนอยางดีเสมอ นอกจากนั้นทานยังเปนผูกอตั้งคณะที่นาชมเชยยิง่
ที่สามารถบอกสมาชิกทั้งหลายไวไดวา “นี่คือกฎวินัยเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ขาพเจาฝากใหทานนําไป
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ประพฤติป ฏิบัติ แตเ มื่อ กาลเวลาลว งเลยไป และพวกทานเห็น พอ งตอ งกั น วานาจะมีก าร
ปรับเปลี่ยนกฎวินัยบางประการ ก็ขอใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม”
คําแนะนําดังกลาวเปนขอคิดที่เราไมคอยจะไดยินบอยนัก เพราะปกติผูกอตั้งคณะมักจะ
บอกวา “…นี่คือความสวางที่ขาพเจาไดรับจากพระเจา ขอใหทานรักษาไวดี ๆ และนําไปปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัดโดยไมมีการเปลี่ย นแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะองคพระเจาเองเปนผูมอบ
ขาวสารนี้ฝากไวใหทาน” แตอัญจลาไมไดกลาวเชนนั้น ทานใหกฎวินัยไวพรอมกับอิสระเสรี
ดวย “…นี่คือของฝากจากสวนลึกของหัวใจขาพเจาที่ปรารถนามอบไวใหทาน ถาพวกทานรัก
ขาพเจาก็ขอใหปฏิบัติตามกฎวินัยดังกลาว แตเมื่อเห็นวาจําเปนจริง ๆ ตองมีการเปลี่ยนแปลง
ขอใหพวกทานปรึกษาหารือรวมกันกอนแลวจึงปรับเปลี่ยนตามที่เห็นสมควร
อัญจลาใหความเชื่อถือไววางใจลูก ๆ ของทานเต็มที่จนนาทึ่ง! ดูเหมือนทานเคารพให
เกียรติในจิตสํานึกอันดีงามของบรรดาลูกสาวทั้งหลาย และแนใจวาพวกเขาตองสามารถแยกแยะ
ไดวาพระเจาทรงปรารถนาใหทําอะไร ทั้งนี้เพราะทานเชื่อมั่นวาลูก ๆ ทุกคนเปนสตรีที่รูจัก
พิจารณาไตรตรองแยกแยะ …สตรีที่สัมผัสลึกซึ้งกับพลังพระเจาในจิตใจตนเอง อัญจลามักจะ
ตักเตือนอยูเสมอ ๆ ใหรวมกลุมกันฟงเสียงของพระจิตเจา และปฏิบัตติ ามการทรงนําของพระจิต
แหงความรัก
เราจะเห็นไดวา ทัศนคติทาทีแทจริงของอัญจลาที่มีตอผูอื่นนั้นคือ ความเชื่อมั่นไววางใจ
และสง เสริม สนับสนุนสวนที่ดีงามของบรรดาลูกสาวทั้ง หลายอยูเ สมอ แมวาจะไมเ ปน การ
ถูกตองทุกครั้งไปก็ตามที
นอกจากนั้นอัญจลายังมีเพื่อน ๆ ผูชายอีกหลายคน กอนหนานี้ดิฉันคิดวาเพื่อนผูชายของ
ทานคงเปนผูอาวุโสซึ่งคอยปกปองคุมครองแนะนําเมื่อทานยังเยาววัยอยู ชื่อ ออกัสติโน กัลโล
ฟ ง ดู เ หมื อ นเป น ชายสู ง อายุ ที่ ค อยเฝ า ดู แ ลอั ญ จลา แต เ มื่ อ ไม น านมานี้ ดิ ฉั น ได ค น พบว า
ขณะนั้นอัญจลาอายุ 48 สวนออกัสติโน อายุเพียง 20 ปเทานั้น เพื่อนผูชายคนอื่น ๆ ก็เหมือนกัน
ไมวาจะเปน อันโตนิโอ โรมาโน , โมเร็ตโต ศิลปนนักวาดรูป , เบียงโคซี ญาติ หรือ ชายหนุม 2
– 3 คนที่วนเวียนอยูในแวดวงชีวิตทานเสมอ ๆ รวมทั้งนักบุญเจอโรม เอมีลีอานี ทั้งหมดลวน
เปนชายหนุมวัยฉกรรจทั้งนั้น
เมื่อครั้งที่อัญจลายายมาอยูเบรเซีย ทานไมมีบานชองเปนของตัวเอง แตไปอาศัยอยูกับ
อันโตนิโอ โรมาโน แปลกแตจริง! …ผูหญิงวัยกลางคนอายุหาสิบหยอน ๆ อยางอัญจลาไดรับ
การเชื้อเชิญจากอันโตนิโอ.. ชายหนุมซึ่งเพิ่งจะแตงงานใหม ๆ และกําลังตั้งตนชีวิตครอบครัว
เรื่องนี้นาจะทําใหเราเห็นลักษณะของอัญจลาไดบาง ดิฉันจึงลองตั้งคําถามดูวาอะไรในตัวทานที่
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ดึงดูดใจคนหนุมสาวถึงขนาดเชิญใหมาอยูรวมชายคาบานเดียวกันได แลวดิฉันก็ไดคําตอบวา
ทานคงไมใชยายแกขี้บนอารมณบูดแน ๆ เพราะคงไมมีใครอยากไดคนประเภทนั้นมาอยูในบาน
ดวย หรือบางทีทานอาจมีลักษณะเดนที่เห็นไดชัดเจนในการเปนพี่เลี้ยงเด็ก!
อยางไรก็ตามการทบทวนถึงเพื่อน ๆ ผูชายของทานนอกจากจะสรางความเพลิดเพลิน
เจริญใจแลวยังแสดงใหเห็นความสามารถเฉพาะตัวในการสื่อสัมพันธกับผูอื่นอีกดวย อัญจลามี
พระพรพิเศษที่จะติดตอสัมพันธไดสบาย ๆ ดวยความจริงใจกับผูคนทุกระดับทุกเพศทุกวัย ไมวา
จะเปนคนจน คนรวย คนหนุม คนสาว หรือ ผูเฒา ผูอาวุโส พระพรนี้คือ สวนหนึ่งของอิสระเสรี
แทจริงลึก ๆ ในตัวตนของทานนั่นเอง! พูดถึงเพื่อน ๆ ผูร่ํารวยของอัญจลา เทาที่เราพอจะรูจัก
ชื่อเสียงเรียงนาม คือ เอลิซาเบ็ธ พราโต , แคธรีน พาเท็นโกลา และ คุณหญิง ลอรา กัมบารา ซึ่ง
เปนหนึ่งในสมาชิกกลุมแรกของอัญจลา
ชวงนี้ใหเรายอนกลับมาดูขอความที่อัญจลาชอบใชอยูบอย ๆ นั่นคือ Siate piazzevole ..
ใหมีใจดี ใจเมตตากรุณา.. ใหเปนเหมือน piazza เรารูดีวา piazza เปดกวางตอนรับผูคนใหผาน
ไปผานมาอยูเสมอ การคงความเปดกวางดังกลาวเปนเรื่องยากลําบากมากที่สุดเรื่องหนึ่งในการ
รักผูอื่น แตถาเราจะเปนใหเหมือน piazza จริง ๆ เราก็จะตองตอนรับคนอื่นใหเขามาพึ่งพิงผอน
คลายพูดคุยทุกขสุขของเขากับเราได และพรอมที่จะจากกันอยางเปนสุขทั้งสองฝาย ถาเรา
ลอมกั้นกันเขาเอาไวเพราะกลัวจะสูญเสียหรือเพราะสงสัย ไมไวใจ และคิดรายตาง ๆ นานา
สัมพันธรักของเราก็จะถูกบีบรัดจนเหี่ยวเฉาตายไปในที่สุด
เหตุก ารณแบบนี้เ กิด ขึ้น ไดเ สมอไมวาจะเปน สัม พัน ธภาพของเพื่อ นหรือ คูรัก ชีวิ ต
ครอบครัวหรือชีวิตกลุม ในที่ทํางานหรือในงานแพรธรรมตาง ๆ เมื่อใดที่เราเหนี่ยวรั้งกักขังคน
อื่นไวเพราะความหวาดระแวง ความกลัว หรือ ความเห็นแกตัว เมื่อนั้นความรักของเราก็จ ะ
กลายเปนความหลงผิดคิดรายทําลายเขา
อัญจลาจึงย้ําเตือนอยูเสมอเรื่อง Siate piazzevole ..ใหมีใจดี ใจเมตตากรุณา.. ใหเปน
เหมือน piazza ในความสัมพันธกับผูอื่น แตขณะเดียวกันทานไมไดรับรองรอยเปอรเซ็นตวา
สถานการณตาง ๆ แตละกรณีจะตองเปนไปอยางเหมาะสมถูกตองเสมอ
ขอเขียนของอัญจลายังแสดงใหเห็นตอไปอีกถึงทาทีที่ทานมองลูก ๆ ทั้งหลาย วาเปน
ผูหญิงที่มีศักยภาพ มีปติสุข และมีความเปนมนุษยธรรมดา ๆ เต็มตัว ทานกลาวไวในคําแนะนํา
อันยอดเยี่ยมวาเมื่อพวกเขามารวมชุมนุมกัน แตละคนควรจะทําตัวทําใจใหสบาย ๆ ผอนคลาย
ความวิตกกังวลตาง ๆ ไปบาง ทานสัญญาวาจะรัก และอยูรวมดวยตลอดไป
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ยิ่งกวานั้นอัญจลายังเห็นวา ลูกสาวทั้งหลายของทานเปนผูที่พระเจาทรงรักสุดพรรณนา
สัจธรรมนี้เปนขอหนึ่งซึ่งทานเนนย้ําชัดเจนในกฎวินัย สําหรับอัญจลา สตรีเหลานี้คือผูที่ไดรับ
การเลือกสรรจากพระเจา ทัศนคติทาทีของทานที่มีตอผูอื่น ประกอบไปดวยจิตสํานึกตระหนักรู
ชัดในความสัมพัน ธของพวกเขากับองคพระผูเ ปน เจาเสมอ ถาอัญจลาชัดเจนในตัวตนอยาง
จริงจังวาพระเจาทรงรัก และเลือกสรรทาน อัญจลาก็จะชัดเจนกับผูอื่นดวยเชนกันวาพระเจารูจกั
และรักเขาเหลานั้น ทุกคนประเสริฐในสายตาของพระเจา และไดรับการสลักไวบนฝามือของ
พระองคแลว
ดิฉันไมอยากจะทําใหรูปลักษณอัญจลาดูเหมือนเปนประเภท “เรียบรอยเหมือนผาพับ
ไว” แบบไมเคยรูเลยวาในโลกนี้มีความชั่วรายอยูเต็มไปหมด เราตองระลึกไวเสมอวาสังคมโลก
ยุคสมัย ของอัญจลาเปน เชน ไร ไมมีใครที่เ ยีย วยารัก ษาคนเปน โรคซิฟลิสไดโ ดยปราศจาก
จิตสํานึก ตระหนัก ชัดถึงความเลวระยําต่ําชาซึ่งกําลังเปนไปอยูในโลก อัญจลารูดีอยางลึกซึ้ง
จริงจังวาการรักษาเยียวยาบาดแผลจากโรครายทั้งฝายกาย และจิตใจเปนเชนไร เรื่องนี้เปนเรื่อง
สําคัญที่ตองจดจําใสใจกันไวใหดี
ความนาทึ่งอีกสวนหนึ่งของพระพรพิเศษซึ่งอัญจลาฝากไวใหกับพระศาสนจักร คือ การ
ที่สมาชิกกลุมสตรีของทานถือขอ ปฏิญาณพรหมจรรยโดยยัง คงดํารงชีวิตปกติธรรมดาอยูใน
สังคมโลก ทานไมเคยสั่งสอนลูก ๆ ทั้งหลายใหหันหนีความชั่วชาสารเลวของโลก และหลบไป
อยูในเขตพรตของอารามอันสงบเงียบ-ปลอดภัยเพื่อจะไดเรียนรูจักการรักกันและกัน เปลาเลย..
นั่นไมใชวิถีของอัญจลาแนนอน! ทานเปนคนที่อยูในโลกแหงความเปนจริง โลกเดียวกันกับที่
พวกเราอยู โลกแหงความสับสนวุน วาย..นาเกลียดอัปลักษณ..บาปผิดบกพรอง..เจ็บปวดรวด
ราว! แตทานก็เปนสตรีที่ยัง คงสามารถพูดถึงคนอื่นไดอยางเต็มปากเต็มคําวาพวกเขาเปนคน
นารัก เปยมไปดวยศักยภาพ และเชื่อถือไววางใจได
คนที่รัก ไดแบบนี้คงตอ งเปน คนที่มีความเชื่อ มั่น คงมาก เพราะความเชื่อ ชว ยใหเ รา
ตระหนักรูชัดถึงความดีงามในตัวตนทั้ง ๆ ที่ยังเปนคนบาปอยู ความเชื่อแสดงใหเราเห็นชัดเจน
วาพระเจารักเราทั้ง ๆ ที่เราเองรูสึกวาเปนคนไมนารักเทาไหร เมื่อชีวิตตองตกต่ําอยูในความ
มืดมน และสับสนกับการตอสูอันปวดราว ความเชื่อและความหวังเทานั้นที่สองสวางเสริมพลัง
ใหกับชีวิตเรา เมื่อเราตองเผชิญกับความชั่วชาสารเลวของโลก ความเชื่อจะชวยใหเราเขาใจและรู
แจงจนสามารถยืนหยัดมั่นคงอยูไดในความเปนจริงที่วาโลกไดรับการไถกูใหรอดแลว ที่จริง
สภาพการณทั่วไปในโลกไมไดเอื้อใหเราเห็นชัดเจนนักในเรื่องนี้
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จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธฉบับที่สองเขียนไววา ณ บัดนี้ทุกสิ่งทุกอยางจะ
ไดรับการเปลี่ยนแปลงใหมหมด และสิ่งสรางทั้งมวลจะไดรับการสรรคสรางขึ้นมาใหม กระนั้น
ก็ตามขณะที่เราอานขอความนี้อยู อาจจะมีเด็กบางคนถูกขมขืนหรือคนไรที่อยูอาศัยตองตาย
เพราะความหิว เราจะเผชิญหนากับความชั่วชาอันแจงชัดเหลานี้ไดอยางไรโดยที่ยังสามารถพูด
ไดอยางเต็มปากเต็มคําถึงการสรางสรรคใหม…!? มีอยูทางเดียวเทานั้นคือ พลังความหวังและ
ความเชื่อที่มั่นใจวา การไถกูใหรอดมิไดหมายถึงการขจัดความชั่วชาใหหมดสิ้นไป แตความรอด
เกิดขึ้นไดเพราะพระเจารักเราในสภาพแหงความชั่วนั้นรวมทั้งความบาปผิดบกพรองของเราดวย
และเมื่อเราเชื่อเชนนั้นจริง ๆ ชีวิตของเราก็จะเปนประจักษพยานยืนยันถึงการไถกูใหรอดได
อยางเปนรูปธรรม
กรณีตัวอยางเรื่องการจับตัวประกัน เราอาจมองความชั่วรายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเปนสภาพ
ของการไมไดรับไถกูใหรอด ไมวาจะเปนความทุกขทรมานของผูถูกจับเปนตัวประกัน หรือตัว
ผูกอการรายเอง และรวมถึงบรรดาญาติมิตรทางบานของตัวประกันเหลานั้นดวย ในสภาวะแหง
ความทุกขระทมขมขื่นดังกลาว จะเกิดการไถกูใหรอดไดอยางไร..การสรางสรรคใหมจะเปนไป
ในรูปแบบไหน
แตถา เรามองใหเห็นถึงพลังอันแข็งแกรงของคนที่กลารักแมในยามคับขันดังกลาว คนที่
เห็นอกเห็นใจในความเคราะหรายของตัวประกัน ญาติพี่นองมิตรสหายทางบานที่ใจจดใจจอเฝา
รอคอย ชีวิตผูคนเหลานี้คงตองมีการเปลี่ยนแปลงบางอยางแนนอนเนื่องจากไดสัมผัสกับความ
รักอันยิ่งใหญซึ่งตัวเองก็ไมเขาใจวาเปนไปไดอยางไร และ ณ จุดนี้เองที่เราอาจพบกับการไถกู
ใหรอด…จุดนั้น ๆ ที่หัวใจของเราดูเหมือนจะแตกสลายออกเปนเสี่ยง ๆ
มีบางคืนที่เราไมอาจขมตาลงใหหลับไดเพราะลึก ๆ ในใจเรารูสึกเจ็บปวดรวดราวอยาง
ขมขื่นจนตองลุกขึ้นมานั่งสวดภาวนากลางดึก ณ จุดนั้นเองที่พระอาณาจักรของพระเจาสามารถ
เขามาแทนที่ความพึงพอใจอันหยิ่งผยองของเราได เมื่อความอิ่มอกอิ่มใจกลายเปนความเศราโศก
เสียใจ เมื่อนั้นกระบวนการไถกูใหรอดไดเริ่มขึ้นแลว
และนี่คือการคนพบความหมายแทจริงของบุญลาภ 8 ประการ ในขอที่วา “บุคคลผูใด
โศกเศรา ผูนั้นเปนสุข” (มธ.5:5) ดิฉันมิไดเศราโศกเพราะการสูญเสียพอแมพี่นองของตัวเอง
เทานั้น แตดิฉันรูสึกรันทดสลดใจในความสูญเสีย และความเจ็บปวดของพี่นองเพื่อนมนุษยทั่ว
ทั้งโลกดวย ความรูสึกโศกเศราเสียใจดังกลาวทวมทนอยูภายในตัวตนจนกระทั่งดิฉันตองวอน
ขอความบรรเทาจากพระเจาใหทรงชวยปลอบประโลม และเสริมพลังเพื่อจะไดสามารถแสดง
ความโกรธแคนและความเจ็บปวดนั้น ๆ ออกมาไดในแบบที่ดีงามและสรางสรรค ทําไมความ

41

เศราโศกของเราจึงไดรับการปลอบประโลม? คําตอบก็คือ เพราะพระอาณาจักรของพระเจาอยู
ทามกลางเราแลว
ดิฉันคิดวาพระอาณาจัก รเปนเรื่องของความรัก แบบพรหมจรรยแมสําหรับคนที่มิได
ปฏิญาณถือพรหมจรรยก็ตาม พระอาณาจักรเปนเรื่องของหัวใจที่ใส-ตรง-จริง ..ใจเด็ดเดี่ยวหนึ่ง
เดียว.. ใจที่เปดกวางพรอมรับสัมผัสรักของพระเจา
พวกเราที่ไดปฏิญาณถือ พรหมจรรยร วมทั้ง ผูคนทั้ง หลายที่ไมไดปฏิญาณแตมีหัว ใจ
พรหมจรรย คือ คนที่เปยมไปดวยความรักซึ่งพรอมเสมอที่จะมองใหเห็นอยางที่เปนจริง พรอม
รับ ความยากไร ความเศร าโศกเสีย ใจ และแม ชีวิตที่ ตอ งแตกสลาย ทั้ง นี้มิ ใชเ พื่ อ เพิ่ม ความ
ศักดิ์สิทธิ์ใหตัวเองเทานั้น พรหมจรรยไมใชเรื่องของการปกปองคุมกันแตเปนวิถีแหงความรัก
อัญจลาผูมีพระพรพิเศษแหงความรักแบบพรหมจรรยไดอนุญาตใหบรรดาสตรีที่ติดตามทานถือ
ขอปฏิญาณพรหมจรรยโดยดําเนินชีวิตอยูทามกลางสังคมโลก ก็เพราะแกนแทแหงพรหมจรรย
มิใชสิ่งที่จะพรากพวกเขาออกจากโลก พรหมจรรยเปนพระพรที่ชวยใหพวกเขารักไดดวยความ
รักที่ ใส-ตรง-จริง ..ความรักที่ปราศจากตัวกู-ของกู ในโลกที่โหยหา-ปรารถนารักแทมากมายสุด
พรรณนา ชางเปนพระพรพิเศษยอดเยี่ยมยิ่งนักที่อัญจลาไดมอบไวใหกับพวกเขารวมทั้งพวกเรา
ดวย และวิสัยทัศนอัน นาทึ่ง ของอัญจลาในยุคสมัยนั้นยังนับเปน ของขวัญล้ําคาที่ทานฝากไว
ใหกับพวกเราจนถึงทุกวันนี้
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บทที่ 6
ทัศนคติทาทีของอัญจลาตอสิ่งสราง : ความยากจน
บทนี้จะเปนการสรุปปดทายเรื่องชีวิตจิตของอัญจลา เราไดเห็นแลววาประสบการณแกน
สําคัญเกี่ย วกับ ภาพนิมิตคือ แหลง แหง พลัง ที่หลอหลอมทัศนคติทาทีของทาน อีก ทั้งยังเปน
รากฐานสําคัญซึ่งเสริมสรางชีวิตจิตของทานตลอดมา
อั ญ จลารู จั ก พระเจ า ดี ทั้ ง ในแบบโพ น สรรพสิ่ ง สุ ด หยั่ ง และแบบใกล ชิ ด สนิ ท สนม
พระองคผูศักดิ์สิทธิ์ทรงฤทธิ์ดูเหมือนจะอยูชิดสนิทใกลเพราะทานไดเปดใจรับพระองคใหซึม
ซาบเขาสูชีวิตอยางเต็มเปยม อัญจลารูจักตัวตนเองดีทั้งในลักษณะจิตสํานึกลึกซึ้งที่ตระหนักชัด
วาพระเจาทรงรักทานสุดพรรณนาและลักษณะแหงการสํานึกถึงความบาปผิดมากมายของตน
พระพรพิเศษของพระเจาชวยใหทานเขาใจแจมแจงวาตนคือคนบาปผิดบกพรองที่พระเจาทรงรัก
ซึ่งสงผลใหทานเปนสตรีที่เปยมไปดวยความหวัง ความชื่นชมยินดีและอิสระเสรีแทจริง อัญจลา
ตระหนักรูชัดวาชีวิตและกิจการงานตาง ๆ ของทานสัมฤทธิ์ผลบนแผนดินนี้ได ไมใชเพราะ
ความดีงามของตนแตอยางใดเลย ทั้งหมดลวนเปนพระพรแหงความรักอันสัตยซื่อมั่นคงของ
พระเจาเทานั้น สัจธรรมนี้เองที่ทําใหเราและทานเกิดปติสุขเต็มเปยม
ในบทที่แลวเราพิจารณาถึงความคิดเห็นของอัญจลาเกี่ยวกับพรหมจรรย..ทัศนคติทาที
ของทานตอผูอื่น..ซึ่งเปนไปในลักษณะของความสามารถรักผูอื่นไดดวยใจอิสระ ความรักดวยใจ
อิสระดังกลาวเกิดขึ้นได จากความมั่นใจในการรูจักพระองคอยางที่พระองคเปน อีกทั้งรูจัก
ตัว เองอยางที่ตนเปน จริง และความรูแจง เห็น จริง นั้น ตองหยั่ง รากลึก อยูในความเชื่อ และ
ความหวังดวย
สิ่งที่จะพิจารณากันตอไปคือ ทาทีของอัญจลาตอสิ่งสรางซึ่งจะนําไปสูเรื่องของความ
ยากจน เราคงตองยอนกลับไปดูประสบการณเกี่ยวกับภาพนิมิตอีกครั้งหนึ่งเพราะ ชีวิตจิตของ
ทานหยั่งรากลึกอยูในประสบการณแกนสําคัญดังกลาว
อัญจลาเคยพูดไววาสมบัติล้ําคาสิ่งเดีย วของพวกเราคือ พระเยซูคริสตเจาเทานั้น ! ..
ชัดเจน..ไมซับซอน !! และนี่คือวิถีชีวิตของเรา !!! ประสบการณลึกซึ้งของทานกับพระเจา
รวมทั้งการตระหนักชัดวาพระเยซูเจาเทานั้นเปนสมบัติประเสริฐสุด ทําใหทานจดจอใสใจทุกสิง่
ทุกอยางไดดวย ‘สายตาใจ’ แหงความสนิทสัมพันธนั้น ถาเรามีประสบการณลึกซึ้งจริงจังวาพระ
เยซูคริสตคือ ขุม ทรัพยล้ําเลิศ การใสใจสมบัติสว นอื่น ๆ ของชีวิตเราก็จ ะเขารองเขารอย
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เหมาะสมตามสภาพอยางแนน อน แนวคิดของอัญ จลาเกี่ย วกับ ความยากจนจึง ตอ งมาจาก
ประสบการณดังกลาวเชนกัน
กฏวินัยเรื่องการปฏิญาณความยากจนกลาวไววา “ที่สุด เราขอสนับสนุนสงเสริมใหลกู ๆ
ทุกคนเปดใจนอมรับความยากจน ซึ่งมิไดหมายถึง ความขัดสนสิ่งของทางโลกเทานั้น แตเหนือ
อื่นใดเปนการฝกปฏิบัติความยากจนทางจิตใจอยางแทจริง อันจะนําไปสูการปลดเปลื้องใจให
หลุดพนจากการยึดติดกับสารพัดสิ่งซึ่งลวนเปนอนิจจัง รวมทั้งตัวตนเองดวยในที่สุด เมื่อใจเปน
อิสระแลวก็จะพบวาสมบัติทั้งหมดของตนอยูในพระเจาเทานั้น ปราศจากพระองคตนเองก็เปน
แตความเปลา มีพระเจาก็เทากับมีทุกสิ่ง”
กอนอื่นหมด แนวคิดนี้แสดงถึงการมีใจอุเบกขาตอสารพัดสิ่งของโลก อัญจลารูด ใี นเรือ่ ง
นี้เพราะทานมีเพื่อนฝูงอยูในสังคมทุกระดับ ทานคบหาสมาคมกับผูคนที่ร่ํารวยมหาศาล และ
ขณะเดียวกันยังสนิทสนมกับผูคนที่ยากจนขนแคนทั่วไป อัญจลาอยูไดอยางสบายใจทัง้ ในสภาพ
มีกินมีใช และในสภาพอัตคัดขัดสน นี่คือลักษณะของคนมีใจอุเบกขา..เปนกลาง-วางเฉย
ณ ที่นี้ จุดเนนของดิฉันคือ การตัด-สละ-ปลอย-วาง ซึ่งดูเหมือนจะเปนแนวคิดที่มีประวัติ
ความเปนมาไมคอยนารื่นรมยเทาใดนัก แมแตในกฎวินัยฟงดูคลายกับวาเราตองปลดเปลื้องทุก
สิ่งทุกอยางทิ้งไปใหหมด ที่จริงอัญจลาไมไดถือวาการปลดเปลื้องละทิ้งทุกสิ่งดังกลาวเปนคุณ
งามความดีในตัวมันเอง ทานเห็นวาสิ่งสําคัญที่ตองมากอนคือ ประสบการณสัมผัสรักพระเจา
และตอจากนั้นการปลดเปลื้องละทิ้งสิ่งตาง ๆ จะตามมาเองโดยปริยาย การตัดสละเพราะตองตัด
สละ (ตามกฎเกณฑ) เปนเรื่องของความเขมงวดทรหดอดทนแบบชาวสปารตา (Spartanism)
ไมใชแบบวิถีของคริสตชน
ถาการปลดเปลื้องละทิ้งทุกสิ่งจะชวยใหจิตใจเรามุงมั่นแสวงหาแตเพียงพระเจาเทานั้น
ยอมถือไดวาเปนการตัดสละที่ดีงาม แตถาเราทําเพราะตองทํา ! และทําแลวก็กลายเปนคนจิตใจ
คับแคบตระหนี่ถี่เหนียวไมเขาเรื่อง ! การกระทําดังกลาวคงไมใชวิถีชีวิตแบบคริสตชนเปนแน
ดิฉันคิดวาในอดีตที่ผานมาเมื่อ เราพูดถึงการสละตัวเองทั้ง ๆ ที่เรายังเด็กอยู และยังไม
เปนตัวเองมากพอ เปนความลอแหลมและเสี่ยงอันตรายมากเพราะเราอาจพลาดโอกาสพัฒนา
ตัวตนแทจริงเพื่ออุทิศพลีถวายได ซึ่งอาจสงผลใหพวกเราบางคนกลายเปนนักบวชใจแคบแทนที่
จะมีใจกวางปลอ ยวางไดตามความหมายแกน แทของอุเ บกขา เราตอ งยอมรับความจริง ของ
ธรรมชาติวิสัยมนุษยขอหนึ่งคือ เราไมอาจดํารงชีวิตอยูในสูญญากาศแบบปราศจากเยื่อใยกับสิ่ง
ใด ๆ ทั้งสิ้นได ทุกคนยอมมีชีวิตเชื่อมโยงผูกพันอยูกับบางสิ่งบางอยางเสมอ ฉะนั้นถาเราเปลีย่ น
จุดเนนจากการตัดสละเปนการสํานึกถึงสายสัมพันธอันมั่นคงในองคพระเจา..ประสบการณทเี่ รา
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ได พ บกั บ พระองค ..ความรั ก ของพระองค ซึ่ ง สั ม ผั ส เราอย า งลึ ก ซึ้ ง จริ ง จั ง กระทั่ ง สามารถ
ปลดปลอยเราใหเปนอิสระเสรีแทจริง จุดเนนดังกลาวทั้งหมดคงเหมาะสมมากกวากับสภาวะ
วิสัยมนุษยเรา ตามที่อัญจลาเคยพร่ําสอนไววา “มีพระเจาก็เทากับมีทุกสิ่ง”
ขอยกตัวอยางเรื่องหนึ่งจากชีวิตของดิฉันเอง สมัยที่ยังเปนนักบวชสาว ๆ อยู ดิฉันรูสึก
ภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งกับการถือความยากจนของตัวเองที่สามารถจัดการกับขาวของเครื่องใช
สวนตัวไดเรียบวุธจนเกือบไมมีอะไรหลงเหลืออยูเลยในหองพัก วันหนึ่งคุณแมอธิการถึงกับเดิน
เขามาถามดิฉันวายายออกจากหองไปแลวหรือ ดิฉันจึงยืดอกตอบวาไมไดยายแตชอบเก็บรักษา
“หอง” ใหโลงและวางอยูเสมอ ดิฉันหยิ่งผยองลําพองใจกับความรูสึกของตนเองที่ไมตอ งการสิง่
ใด ๆ ทั้งสิ้น ขณะเดียวกันก็รูสึกรังเกียจเหยียดหยามคนอื่น ๆ ที่ยังคงจําเปนตองมีโนนมีนี่อีก
มากมายหลายอยาง ดูเหมือนวาการถือความยากจนของดิฉันไมไดชวยปลดปลอยใหตัวเองเปน
อิสระเสรีที่จะรักหรือพบปะกับพระเจาเลย แตกลับทําใหดิฉันกลายเปนคนจองหอง ! แถมโอหัง
อีกตางหาก !!
เมื่อเริ่มแกตัวลง มุมมองของดิฉันก็คอย ๆ เปลี่ยนไป .. ไมแนใจนักวาเปนความกาวหนา
..รูแตวาเปลี่ยนไป อยางไรก็ดี ตอไปในอนาคตดิฉันอาจวกกลับไปสูสภาพเดิมที่ชอบเก็บรักษา
“หองของตัวเอง” ใหโลงและวางอยูเสมอๆ อีกก็ได ประสบการณชีวิตของคนเรายอมตองมีการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเชนนี้ตลอดเวลาเปนระยะๆ
มีบางชวงของชีวิตที่ดิฉันตระหนักชัดวา เมื่อไปพบพระเจาหนาตอหนาในสวรรค และ
พระองคจะถามวา “เคยชื่นชมกับสิ่งสรางอันสวยงามของเราบางหรือเปลา ?” ดิฉันไมตอ งการจะ
ตอบวา “ไมเคยมองและไมตอ งการรับรูอ ะไรทั้ง สิ้นเกี่ย วกับสิ่งสรางของพระองค” และถา
พระองคจะถามวา “เคยชื่นชมกับบรรยากาศยามอาทิตยอัสดงบางไหม? ไมเคยรูสึกสุขใจกับ
สีสรรสวยงามมากมายบางเลยหรือ ? ไมเคยสังเกตเสนใยถักทอของเนื้อผาบางหรือ ? เคยพินิจ
พิจารณาความงดงามของศิลปะภาพวาดบางหรือเปลา ? เคยสัมผัสกับเนื้อดินจริง ๆ บางไหม?
และถาดิฉันจะตองตอบวา “ขาแตพระเจา ขาพเจาดํารงชีวิตอยูดวยจิตวิญญาณเทานั้น ขาพเจาไม
เคยมีทรัพยสินสิ่งของใด ๆ อยูในหองของตนเองเลย” ดิฉันก็ไมรูเหมือนกันวาพระเจาจะตอบ
อยางไร
ในการเขาเงียบ 30 วัน ครั้งหนึ่ง ดิฉันไดสัมผัสกับประสบการณลึกซึ้งทรงพลังแบบที่ไม
เคยประสบมากอน และไมเคยเกิดขึ้น อีกเลยหลังจากนั้น เมื่อพบกับผูนําการเขาเงียบ และเลา
เรื่อ งดังกลาวใหเธอฟง เธอยิ้ม และบอกวา…แลวมันก็จะผานไป ประสบการณนั้น เกิดขึ้นใน
ชวงแรกของ “การปฏิบัติจิต” (ตามแบบอยางนักบุญอิกญาซีโอ) ซึ่งเปนระยะเวลาแหงปติสุขกับ
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สัมผัสรักของพระเจา ขณะนั่งรับประทานอาหารอยูดิฉันรูสึกวาประสาทสัมผัสทั้งหมดในตัวตน
เกิดการรับรูอยางเฉียบคม-ชัดเจนขึ้นมาอยางฉับพลัน ไมวาจะเปนรสชาติหลากหลายของอาหาร
..ความเนียนนุมของผาเช็ดปากและผูปูโตะ..ความสงางามของเครื่องเงินทั้งทั้งชอน/สอม/มีด..
ความหอมละมุน สดใสของดอกไม..ความไพเราะของเสียงเพลงที่เ ปดคลออยูเ บา ๆ ทุกอยาง
รอบตัวดูสวยงามกลมกลืนกันไปหมด เปนความงดงามลึกซึ้งแทจริงในความเรียบงายธรรมดา ๆ
ดิฉันรูสึกวาขณะนั้นสายตาใจของตนเองเปดกวางเต็มที่กับการชื่นชมสิ่งละอันพันละนอยดวย
สํานึกแหงความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของสารพัดทั้งหมดทั้งปวง
คําสั่งสอนของอัญจลาเรื่องความยากจนรวมทั้งประสบการณตรงของเราแตละคนชวยให
ตระหนักชัดวา ความยากจนแหงจิตใจเปนผลมาจากการเกิดปญญารูแจงวาแหลงกําเนิดทรงพลัง
ซึ่งใหชีวิตแทจริง คืออะไร..อยูตรงไหน เมื่อประจักษแลวเราจึงมีและใช..หรือ..ไมตองมีไมตอง
ใช-สิ่งของตาง ๆ ได ดวยใจอิสระ-ปลอยวาง เพราะขุมทรัพยประเสริฐเลิศสุดของเรามิใชขาว
ของเครื่องใชดังกลาว
เมื่ออายุมากขึ้น ความเคารพนับถือตนเองในศักดิ์ศรีแหงความเปนหญิงก็มีมากขึ้นเปนเงา
ตามตัว รวมทั้งการใหเกียรติยกยองสิ่งสรางทั้งมวลก็มากขึ้นดวยเชนกัน และยิ่งเลยวัย 50 ไป
เรื่อย ๆ ดิฉันยิ่งรูสึกวาขอบเขตของความเปนมนุษยชัดเจนขึ้นมากทีเดียว โดยเฉพาะดานสุขภาพ
รางกาย หลายตอหลายครั้ง การสํานึกวาบั้นปลายชีวิตกําลังใกลเขามาแลวนั้นไดชวยใหมุมมอง
ของเราที่มีตอสรรพสิ่งทั้งมวลเปลี่ยนแปลงไปดวย
ทุกครั้งที่ดิฉันใสตุมหู (สําหรับบางคนอาจดูวาเปนเรื่องสวยสําอางค ไรสาระ) ดิฉันจะ
พูดกับตัวเองวา “มารธา เธอเปนผูหญิงที่มีขอบเขต..มีขีดจํากัด.ออนแอ-เปราะบาง..แตก็มพี ระพร
มากมาย และพระเจาปรารถนาใหเธอออกไป-แบงปนพระพรตาง ๆ เหลานั้น” ดิฉันไมแนใจนัก
วาทําไมตุมหูจึงใหความหมายไดลึกซึ้งอยางนาประหลาด อาจเปนเพราะการเจาะหู และการใส
ตุมหูดังกลาวเชื่อมโยงกับแรงบันดาลใจที่ตองการหยั่งรากลึกในโลกนี้ก็ได ดิฉันคิดวาการหยั่ง
รากลึกในโลกนี้เปนเรื่องของความครบครันแบบพระบิดาเจาของเราในสวรรคผูทรงเปนองค
ความบริบูรณครบครัน ดิฉันขอพูดตออีกเล็กนอยเกี่ยวกับประเด็นนี้
ประสบการณการแนะนําชีวิตจิตที่ผาน ๆ มาชวยใหดิฉันตระหนักชัดวา สิ่งที่เปนปญหา
มากที่สุดสําหรับผูคนทั่วไป คือ สวนลึกของจิตใจที่ไมตองการเปนมนุษย..แตอยากจะเปนพระ
เจา ! ถาจะถามกันตรง ๆ วา “อยากจะเปนพระเจาหรือ ?” ทุกคนตองตอบเปนเสียงเดียวกันวา
“ไม..ไมเคยคิด..ไมเคยตองการ” แตเรามนุษยปุถุชนลวนเปนเหมือนอาดัมเอวา ลึก ๆ ในใจเราไม
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ตองการมีขอบเขตหรือขีดจํากัดใด ๆ ทั้งสิ้น เราตองการครอบครองทุกสิ่งทุกอยางใหอยูภายใต
อํานาจบังคับของเราเสมอ
ที่จริงความบริบูรณครบครันแบบพระบิดาเจาในสวรรค หมายถึง การเปนอยางที่ทรง
เปน ดังที่เคยตรัสวา “นามของเราคือ พระองคผูทรงเปน-อยู” ปญหาของเรามนุษยคือ ทุกคน
อยากเปนเหมือนพระเจา เราไมตองการเปนเพียงสิ่งสรางซึ่งมีขอบเขตจํากัด ! จากการเปนเพื่อน
รวมทางชีวิตกับผูคนมากมาย ไดรับรูถึงการตอสูดิ้นรนของพวกเขา รวมทั้งเสียงลึก ๆ จากจิตใจ
ตนเอง ทําใหดิฉันเห็นวาสิ่งที่เราปลอยวางไดยากที่สุดคือ อํานาจการครอบครองควบคุม เราทุก
คนตองการเปน “เจานายใหญผูบงการทุกสิ่ง”!! เราอยากมีอํานาจควบคุมสุขภาพรางกายใหดีอยู
เสมอ เราตองการควบคุมจังหวะชีวิตของตัวเอง เราอยากรูวาจะตายเมื่อใด..จะตายอยางไร
หลายคนชอบโทษพระเจา ยามทุกขยากเดือดรอนก็จะโยนไปใหเปนน้ําพระทัยพระเจา
บาง เปนความผิดของพระเจาบาง ทั้ง ๆ ที่รูอยูแกใจวาความทุกขยากลําบาก และความเดือดรอน
ตาง ๆ นานาเปนสภาวะตามธรรมชาติของชีวิตมนุษย เนื่องจากเราเปนคนมีขอบเขตจํากัด เราไม
สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอยางได และในที่สุดเราก็จะตองตายจากโลกนี้ไป สภาวะแหงการไร
อํานาจควบคุมครอบครองดังกลาว คือ ความยากจน..เปนการเปดใจ-ยอมรับ สภาพความเปนจริง
แหงชีวิต
เทาที่ดิฉันรู มีคนคนเดียวซึ่งตองการเปนมนุษยอยางแทจริง..จริง ๆ !! นั่นคือพระเยซูเจา
พระองคมารับสภาพเราดวยความเต็มอกเต็มใจอยางยิ่ง จดหมายถึงชาวฟลิปปมีเขียนไววา “ทาน
จงมีน้ําใจเหมือนอยางพระเยซูคริสต ผูทรงสภาพของพระเจาแตมิไดทรงถือวาการเทาเทียมกับ
พระเจานั้นเปนสิ่งที่จะตองยึดถือ แตไดกลับทรงสละและทรงรับสภาพทาส ทรงถือกําเนิดเปน
มนุษย…” (ฟป.2:5-7) แลวเปนอยางไรในที่สุด..พระองคก็เปนเหมือนมนุษยทุกคน..คือ ตองตาย
นี่คือ จุดเชื่อ มโยงกับ ชีวิต จิต ของอัญจลา ทา นตระหนั ก ชั ดในสัจ ธรรมแห ง ความมี
ขอบเขตจํากัดของตัวตน และยอมรับอยางเต็มอกเต็มใจ ดิฉันคิดวาจิตสํานึกดังกลาวอาจเปน
สาเหตุที่ทําใหทานปฏิเสธไมยอมอยูเวนีส และกลับไปเบรเชีย แมแตโรมทานก็ไมปรารถนา
และหนีกลับไปเบรเชียอีกจนได ในขีดจํากัดแหงความมีขอบเขตนี้เองอัญจลามุง มัน่ แสวงหาวิถที ี่
จะทําตามพระประสงคของพระเจาซึ่งทานสัมผัสไดในสว นลึกของจิตใจ แตทานก็ไมไดพบ
หนทางสวางใด ๆ ทั้งสิ้น
จนกระทั่งวันหนึ่ง ณ เชิงกางเขนของพระคริสต ทานไดรับแรงบันดาลใจใหกอตั้งกลุม
สตรีฯหลังจากการเดินทางแสวงหาอันยาวนานทั้งทางกายและทางใจ การแสวงบุญครั้งสําคัญ
ที่สุดคือการเดินทางไปยังแผนดินศักดิ์สิทธิ์ เมื่อถึงที่หมายการณกลับกลายไปในแบบที่ไมมีใคร
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คาดฝน..สายตาของทานมืดมัวลงจนมองอะไรไมเห็น ! อัจญลา-สตรีที่ใหความสําคัญอยางลึกซึง้
กับทุกสิ่งที่สัมผัสไดดวยสายตา และดํารงชีวิตตามความสวางที่ไดเห็นมานั้น กลับมองไมเห็น
อะไรเลยเมื่อมาถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์..ที่ที่ปรารถนาจะไดมาพบเห็น ดวยสายตาของตัวเอง !!! มี
บันทึกคําพูดของทานที่กลาวไววา “ฉันเห็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ ไดดวยสายตาแหงความเชื่อ
เทานั้น”
ที่วัดนัก บุญฟรังซิสอัสซิซีในเมืองเบรเชีย มีรูปหนึ่งซึ่งเปน ภาพของอัญจลายืน อยูตรง
ทางเขาอุโมงคฝงศพพระเยซูเจาดวยทาทีปติสุขเปยมลน ในชุดผูแสวงบุญ มือขางหนึ่งถือไมเทา
และเพื่อน ๆ กําลังชวยจูงไปเพราะทานมองไมเห็น ! รูปภาพดังกลาวสื่อสัมผัสลึกซึ้งถึงความ
ปรารถนาอันแรงกลาของทานที่ตองการจะเห็นสถานที่ตาง ๆ ในชีวิตของพระเยซูตั้งแตเกิดจน
ตาย นอกจากนั้นยังแสดงถึงความเจ็บปวดรวดราวเมื่อไมสามารถจะมองเห็นไดทั้ง ๆ ที่มาถึง
แลว
กลับจากแผนดิน ศัก ดิ์สิทธิ์ทานจาริกแสวงบุญตอไปที่ว าราลโลซึ่ง เปนสัก การะสถาน
ลักษณะพิเศษอีกรูปแบบหนึ่งกอตั้งโดยนักบวชคณะฟรังซิสกัน ณ เชิงเขาแหงหนึ่งของเทือกเขา
แอลปในอิตาลี “ภูเ ขาศัก ดิ์สิทธิ์” นี้ประกอบไปดวยวัดเล็ก ๆ 42 วัด ซึ่ง จําลองภาพ
ประวัติศาสตรแหงความรอดเริ่มตั้งแตบาปผิดของอาดัม-เอวาจนถึงการกลับคืนชีพของพระเยซู
คริสตเจา วัดแตละวัดจะจําลองภาพแตละฉาก แตละตอนดวยรูปปนขนาดเทาของจริงในลักษณะ
ทาทางตาง ๆ ที่ดูมีชีวิตชีวามาก
ในชวงชีวิตของอัญจลา วัดเล็ก ๆ ดังกลาวคงมิไดมีครบทั้ง 42 วัด แตที่มีอยูแน ๆ ซึ่งอัญ
จลาศรัท ธาเปน พิเ ศษ คือ วัดนอ ยที่จํ าลองภาพพระเยซูเ จาถูก ตรึง กางเขน อัน เปน ศิล ปะ
ลักษณะเฉพาะพิเศษของยุคฟนฟูสมัยศตวรรษที่ 14 – 16 (Renaissance) เทานั้น บรรดาผูแสวง
บุญในยุคสมัยของอัญจลาสามารถเขาไปอยูทามกลางรูปปนเหลานั้นไดอยางใกลชิด (แตนา
เสียดายที่ในปจจุบันไดมีตะแกรงไมกั้นไวมิใหผูชมไดเขาใกลชิดเหมือนกอน) อัญจลาชอบไป
ยืนอยูที่เชิงกางเขนขององคพระเยซูเจาซึง่ เปนไมกางเขนจากเยรูซาเล็ม และรูปองคพระเยซูก็ดูมี
ชีวิตจริง มีคําบอกเลาตอ ๆ กันมาวา ทานยืนสวดภาวนาอยูที่นั่นเปนเวลานานมาก และหลังจาก
การภาวนาอันยาวนานนั้นทานก็ไดกลับไปเบรเชีย และเริ่มกอตั้งกลุมสตรีฯ ฉะนั้นอาจกลาวได
วากลุมสตรีแหงนักบุญอุรสุลามีตนกําเนิดจากเชิงกางเขนของพระเยซูคริสต
เรื่องนี้เกี่ยวกับความยากจนอยางไร ? เกี่ยวกันตรงไมกางเขนเพราะที่กางเขนนั้นพระเยซู
ยอมรับความเปนมนุษยทุกสวนทั้งหมด พระองค..ตาย..บนไมกางเขนนั้นเอง
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กอนที่จะถูกจับไปตรึงกางเขนพระเยซูเจาภาวนาอยูในสวนดวยความทุกขทรมาน และ
หวาดกลัวอยางยิ่งถึงกับ “ซบพระกายลงที่ดินอธิฐานวา ถาเปนไปไดใหการยแหงกาลนี้ลวงพน
ไปจากพระองค” (มก.14:35) แมแตพระเยซูเจาเองยังตองภาวนาขอใหหลุดพนจากความกลัว
ตามสัญชาติญาณมนุษย..จากความรูสึกขยาดในความไมเที่ยงแทแนนอน.. และจากความหวาด
ผวาเมื่อตองเผชิญหนากับความเจ็บปวดและความตาย
พระวรสารนักบุญมารโก บทที่ 14 ขอ 36 เปนตอนเดียวที่พระเยซูเจาร่ํารองคร่ําครวญถึง
องคพระบิดาเจาโดยเรียกวา “อับบา” ขณะที่ทรงภาวนาอยูในสวน..ในสภาวะแหงความเปน
มนุษยซึ่งออนแอ-เปราะบาง พรอมกับความรูสึกเปลาเปลี่ยวเดียวดาย-หมดอาลัยตายอยาก สิ่ง
เดียวที่ยังคงหลงเหลืออยูคือความหวังมั่นคงในคําสัญญาของพระบิดา-อับบา อับบาไมใชพอ
แบบธรรมดา ๆ แตเปนพอที่เปยมลนไปดวยเมตตารัก-นุมนวลออนโยนสุดจะพรรณนา
การที่พระเยซูเจาสามารถเรียกพระบิดาไดวา “อับบา” ในชวงเวลาวิกฤตดังกลาว นับเปน
ความสวางใหมอีกมุมมองหนึ่งของความสัมพันธอันลึกซึ้งระหวางพระองคและพระบิดา ถาคน
คนหนึ่ง ตอ งเผชิญกับความสูญเสียจนเกือ บไมมีอ ะไรหลงเหลือ และยังสามารถมั่นใจในคํา
สัญญาของพระเจาไดอยางไมคลอนแคลนตองถือวาเขาผูนั้นไดรับทั้งประสบการณแหงกางเขน
และการกลับคืนชีพ ณ จุดนั้นในครรลองของชีวิตจึงเปนทั้งชวงเวลาแหงความยากไรแสนเข็ญ
และความเต็มเปยมครบครัน
ความยากจนแบบ “ไมมีอะไรเลยแตก็มีทุกสิ่ง” ตามที่นักบุญเปาโลกลาวไวนั้น คือสิ่งที่
จะทําใหเรายืนหยัดอยู ณ เชิงกางเขนไดอยางเต็มภาคภูมิ อัญจลาเคยบอกวา “ขอใหที่พึ่งแหงแรก
ของทานอยู ณ แทบพระยุคลบาทพระเยซูคริสตเจาที่เชิงกางเขนเสมอ” ทุกครั้งเมื่อเราเผชิญกับ
ความยากลําบาก ความสูญเสียและความเจ็บปวดรวดราว อัญจลาเชิญชวนใหเขาหาพระเยซูเจา
ณ เชิงกางเขนเพื่อจะไดเรียนรูจากพระองคพรอมกับสัมผัสการปลอบประโลมอันลึกซึ้ง
สําหรับอัญจลา ความยากจนเปนเรื่องเกี่ยวของกับกางเขนโดยตรง กฎวินัยของคณะมี
เขียนไววา “…ขอเตือนลูกทุกคนใหถือความยากจน…โดยเฉพาะ…ความยากจนทางจิตใจอยาง
แทจริง..ซึ่งจะปลดเปลื้องใจมนุษยใหพนจากความผูกพันในสิ่งของไมจีรัง..และที่สุดปลดเปลือ้ ง
ใหพนจากตัวเอง” ดิฉันคิดวาการปลดเปลื้องดังกลาวจะคอย ๆ เปนไปตามประสบการณชีวิตที่
เพิ่มมากขึ้น เมื่อเราใชสายตาแหงความเชื่อพินิจพิจารณาความสูญเสียตาง ๆ เราก็จะไดรับการ
ปลอบประโลม ณ เชิงกางเขนของพระเยซูคริสตอยางแนนอน และเมื่อนั้นเราจะเห็นพองตองกัน
กับอัญจลาวา ความดีงามทั้งหมดมีอยูในพระเจาเทานั้น ปราศจากพระองคเราก็เปนแตความเปลา
มีพระเจาก็เทากับมีทุกสิ่ง
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ดังนั้นจึงเห็นไดวา เราไดรับการเชิญชวนใหดํารงชีวิตอยางร่ํารวยดวยการครอบครอง
เปนเจาของสิ่งสารพัด ขณะเดียวกันก็ตองระมัดระวังมิใหสารพัดสิ่งทั้งหลายครอบครองเปน
เจานายบงการชีวิตเรา แนวคิดของอัญจลาเรื่องนี้นับเปนพระพรความสวางอันยอดเยีย่ มมาก ทาน
รูและเข าใจจากประสบการณ ตรงจึง สามารถแนะนํา เราได เ ปน อยา งดีอีก ทั้ ง ยัง ชว ยใหทา น
ดํารงชีวิตเรียบงายแบบฟรังซิสกันอยางลึกซึ้งจริงจังเปนพิเศษดวย ความเรียบงายของชีวิตเปน
เรื่องของความสัมพันธระหวางเรากับผูอื่น แมวาเสื้อผาและอาหารคือปจจัยสําคัญอันจําเปนและ
ในพระวรสารมีเขียนไวชัดเจนวาพระบิดาเจาทรงรูและเขาใจดี เราก็จะตองไมปลอยตัวปลอยใจ
ใหหลงวนอยูกับสิ่งนั้น ๆ เรื่องที่สําคัญกวาเสื้อผาและอาหารซึ่งเราจําเปนตองใสใจใหดี คือ
ความสัมพันธแบบซื่อ ๆ ตรงไปตรงมา
ชีวิตที่ซื่อ-ตรงยอมนําไปสูความโปรงใส โปรงใสเพราะตระหนักรูชัดถึงความเปราะบาง
ของชีวิต เปราะบางจากจิตสํานึกที่รูวา ตัวกู-ของกู..ทั้งหมดคือความเปลา ! ความเรียบ-งาย-ใสซื่อ-ตรง กอนอื่นหมดเปนเรื่องของความสัมพันธ ตอจากนั้นจึงเปนเรื่องของอาหารการกินและ
เสื้อผาที่สวมใส แนวคิดนี้ตรงกับคําพูดของพระเยซูเจาที่วา “จริงก็จงวาจริง ไมก็วาไม พูดแต
เพียงนี้ก็พอ คําพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่ว” (มธ.5:37)
หลังจากพินิจพิจารณาชีวิตจิตของอัญจลากันมามากพอควรแลว เราจึงเห็นไดวา ชีวิตจิต
ของทานมีแกนสําคัญกอเกิดจากประสบการณ “ภาพนิมิต” ซึ่งมีพระเจาเปนศูนยกลาง..มุงเนน
ไปที่พระองคเสมอ..และหยั่งรากลึกอยูกับความหวังไวใจในคําสัญญามั่นคงของพระองคตลอด
มา
เมื่อเราอานขอเขียนของทานเราจะรูสึกไดวามีแรงกระตุนเรงเราอยูพอสมควรซึ่งสังเกต
ไดจากคําพูดที่เปนน้ําเสียงขอรองเชิงบังคับหลายตอนเชน “ขอเตือนใหระลึกวา…” “…จงทํา…
จงเปน…จงไป” “จงกระตุนหนุนนําพวกเขาใหทําเชนนี้” อัญจลาอาจมีเหตุผลมากมายหลาย
ประการที่ตอ งกระตุน เรง เราดัง กลาว แตดิฉัน เชื่อ วาเหตุผลหลัก ใหญคงเปน แรงปรารถนา
เกี่ยวกับการเปลี่ยนจิตกลับใจใหม
พระเจาอาจเชิญชวนเราไปสูวิถีที่เราไมเคยคาดคิดมากอนไดเ สมอ ในหนัง สือ The
Chronicles of Narnia ของ C.S.Lewis มีคําพูดที่เทียบเคียงไดเปนอยางดี คือ “กาวออกไปใน
ความลุมลึกและกวางไกล” นักบุญอิกญาซีโอแหงโลโยลาเรียกเปน “แรงปรารถนาที่มุงมั่นไปสู
สภาวะแหงความดีงามอันยิ่งใหญทรงพลังมากกวา” พระเจามัก จะขอรองอะไรเกินกวาที่เรา
คาดคิดไวเสมอ บางครั้งเราอาจคิดวารูแลว-เห็นหมดแลว แตในความเปนจริงเราอาจไมเขาใจเลย
วายังมีอีกสารพัดสิ่งมากมายที่พระเจาทรงตระเตรียมไวรอเราอยู ถาเราใสใจฟงเสียงลึกๆ ภายใน
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ตัวตน เราจะคน พบวา มีแรงปรารถนาซึ่ง คอยผลักดัน เราไปสูความดีงามอันลุม ลึกทรงพลัง
มากกวา..เสมอ!
อัญจลาคงเขา ใจเรื่ อ งนี้ ดีจึง เชิญ ชวนกระตุ น เร ง เรา พวกเราอยูต ลอดเวลาใหช ว ยกั น
เสริมสรางพระอาณาจักรใหเปนจริงมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ในโลกนี้ ความดีงามอันยิ่งใหญทรงพลัง
มากกวา…ที่ทานกลาวย้ําอยูเสมอไมใชอะไรที่จะเปนไปเพื่อตัวกู-ของกู แตเปนไปตามที่มีกลาว
ไวในพินัยกรรมขอเกา “ใหพวกเขามีทุกอยางตามความตองการอันจําเปนเพื่อพวกเขาจะไดมี
พลังเสริมสรางคุณงามความดีมากยิ่ง ๆ ขึ้น” นี่คือชีวิตจิตของศิษยพระคริสต-มุงมั่นแสวงหา
ความดีงามอันลุมลึกทรงพลังมากกวา…เพื่อจะไดเสริมสรางพระอาณาจักรใหเปนจริงมากยิ่งขึน้
ชีวิตจิตของอัญจลาจึงเปนวิถีของคริสตชนแทจริง..วิถขี องผูคนที่ไดรับความสวางแหงจิตตารมณ
พระวรสารมาและสามารถสืบทอดเจตนารมณนั้นตอ ๆ ไป ในบทเทศนบนภูเขา พระเยซูเจา
กลาวไววา “จงสองสวางแกคนทั้งปวง เพื่อวาเมื่อเขาไดเห็นความดีที่ทานทํา เขาจะไดสรรเสริญ
พระบิดาของทานผูทรงอยูในสวรรค” (มธ.5:16)

