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* ทางสองแพรง 

 ทานประกาศกเยเรมียและบทเพลงสดุดีที่1 แบงมนุษยออกเปนสองพวก 

พวกแรกมอบตนเองแดพระเจา สวนพวกที่สองเชื่อมั่นในความสามารถของ

ตนเอง  หรือจะพูดอีกนัยหน่ึงก็คือพวกแรกอยูกับพระวาจา สวนพวกที่สองอยู

กับตนเอง ภาพที่พระคัมภีรมักใชเปรียบเทียบคือภาพของตนไมที่ปลูกไวริมลํา

ธาร  เพื่อจะเห็นความนาพิศวงของตนไมตนหน่ึงจําเปนตองอยูในทะเลทราย  

การไววางใจในพระเจาหมายถึงการกระทําเชนน้ีแหละ เปนการเชื้อเชิญเขาสู

ความสนิทสัมพันธเปนหน่ึงเดียวกับพระเจาอยูเสมอ พระองคทรงประทับอยู

ใกล พระองคทรงประทับอยูกับเราอยางสนิทชิดเชื้อมากกวาเราสนิทกับตัวเรา

เองเสียอีก  คนที่วางใจในพระเจายอมไดรับพระพร เพราะเขาไดพบความยินดี

และชีวิตที่อ่ิมเอม การวางใจในพระเจาใหมิติใหมแกชีวิต ทําใหมนุษยสัมผัสกับ

พระเจาองคอมตะ 

 ตรงขาม ผูที่วางใจในสิ่งอ่ืนที่ไมใชพระเจาเปรียบไดกับพุมไมที่ขึ้นอยู

บนแผนดินแหงผาก “กองทัพใหญใชวาจะรักษากษัตริยไวใหปลอดภัยได พลัง

ของตนก็ใชวาจะชวยชีวิตนักรบได ผูคิดวามาจะนําชัยชนะมาใหก็จะผิดหวัง มา

จะมีพลังสักเพียงไรก็ชวยใหรอดพนไมได”(สดด33:16-17)“วิบัติแกคนเหลาน้ัน

“คนที่วางใจในพระเจายอมไดรับพระพร” 

(ยรม 17:7) 
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ผูลงไปที่อียิปตเพื่อขอความชวยเหลือและหมายพึ่งมา ผูที่วางใจในรถรบเพราะมี

มากและวางใจในพลมา เพราะเขาทั้งหลายแข็งแรงนัก แตมิไดหมายถึงองค

บริสุทธิ์ของอิสราเอลหรือปรึกษากับพระเจา แตถึงกระน้ัน พระองคยังทรง

เฉลียวฉลาดและนําภัยพิบัติมาให พระองคมิไดทรงเรียกพระวจนะของพระองค

คืนมา แตจะทรงลุกขึ้นตอสูกับวงผูกระทําความผิดและตอสูกับผูชวยเหลือของ

คนเหลาน้ันทีก่ระทําความบาปผิด คนอียิปตเปนคนและไมใชพระเจาและมา

ทั้งหลายของเขาเปนเน้ือหนังและไมใชวิญญาณ เมื่อพระเจาทรงเหยียดพระหัตถ

ของพระองคออก ผูชวยเหลือก็จะสะดุด และผูที่รับการชวยเหลือก็จะลมและเขา

ทั้งหลายจะพินาศเสียดวยกัน” (อสย 31:1-3) ความเจริญบนโลกน้ีทําใหมนุษย

พบวาตนเขมแข็งและสามารถทําอะไรก็ไดดวยการงาน เคร่ืองมือและความมั่ง

คั่งของตน ดังภาษิตภาษาฝร่ังเศสวา “L’argent fait la guerre”(เงินเปนเหตุให

เกิดสงคราม) 

* พระเจาทรงเปนชางประปา 

 พระเจาทรงเปนรากฐานของชีวิตและความเปนอยูของมนุษย การปลีก

ตัวออกหางจากพระองคเทากับปลีกตัวออกหางจากชีวิต บางคร้ังสถานการณ

หรือความวิตกกังวนรบกวนเรา ทําใหเราตองรีบเขาไปจัดการ เชน ตองอยู

ใกลชิดกับคนยากจนที่เซาซี้ไมรูจบสิ้นหรือตองเขาไปแกปญหาอันสลับซับซอน 

ไปชวยคนทีอ่ยูในสงคราม ชวยผูอพยพ คนหิวโหย บรรดานักศึกษาตางขอคํา

ภาวนากันในวันกอนสอบ สภาพเหลาน้ีก็เหมือนการเรียกชางประปามาชวยซอม

เมื่อทอแตกทําใหเสียนํ้าไปโดยเปลาประโยชน ไมมีใครเรียกใชเขาหากไมเกิด

ปญหา บรรดานักศึกษาเหลาน้ันนอยคนนักที่จะกลับมาขอบคุณพระเจา 
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 ผูที่อยูในภาวะขาดแคลนและตองการความชวยเหลือจะมีความไววางใจ

ในผูที่สามารถชวยเขาได  ผูน้ันคือเพื่อน คือผูที่มีชีวิตอยูรวมกับเขา ที่สามารถทํา

ทุกสิ่งทุกอยางได  ผูน้ีชื่อความรัก ความไววางใจซึ่งมีอยูทุกชวงของชีวิต 

* ตนธารแหงพระพร 

 พระวาจาของพระเจาย้ําวาความยินดีมาจากพระเจา ดังที่พระเยซเูจาตรัส

ไวในบทเทศนาบนภูเขา 

 “สองความรักสรางสองนคร ความรักตนเองมากจนกระทั่งเหยียดหยาม

พระเจาสรางนครแผนดิน ความรักพระเจามากจนกระทั่งเหยยีดหยามตนเอง

สรางนครสวรรค ความรักแรกแสวงหาเกียรติยศของมนุษย เงยหนาเงยตา ถูก

ครอบงําจากความปรารถนาอันแรงกลาทีจ่ะเปนนายคนอ่ืน เขารักพลังของ

ตนเอง สวนความรักที่สองแสวงหาเกียรติของพระเจา เขาพูดกับพระเจาของตน

วา ‘พระองคเปนเกียรติมงคลของขาพเจา พระองคทรงทําใหขาพเจาเงยหนา

ขึ้นมา (สดด 3:4)’ รับใชซึ่งกันและกันในความรัก ผูเปนหัวหนารับใชดวยการ

ปกครอง สวนผูอยูใตบังคับบัญชารับใชดวยการนอบนอมเชื่อฟง ความรักน้ีพูด

กับพระเจาวา ‘ขาพเจารักพระองคพระเจาขา พระองคทรงเปนพลังของขาพเจา’ 

(สดด 18:2 (น.ออกัสติน)บุคคลซึ่งมีประสบการณแตกตางจากอาดัมยอมสูญเสีย

ตนเองและมอบที่ของตนใหพระเจา 

 การไววางใจเปนความยินดีที่เกิดจากความรักของพระเจาที่ทรงมีตอ

มนุษยและเกิดจากความรักของมนุษยทีม่ีตอพระเจา หาใชเกดิจากการปฏิบัติตาม

กฎศีลธรรมไม 

 ดวยเหตุน้ี  อยาไวใจในพลังของมนุษย การเปนคนจน (“จิตใจยากจน”) 

หมายความวาไมตองพึ่งตนเองอยางเดียว แตตองพึ่งพระเจาเปนอันดับแรก ชีวิต

มิไดจํากัดอยูบนแผนดินน้ีเทาน้ัน ความหมายของชีวิตอยูในการกลับคืนชีพของ
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พระคริสตเจา ทั้งน้ีมิไดหมายความถึงสิ่งที่จะเปนมาในภายหนาเทาน้ัน แต

เกี่ยวกับสิ่งที่เร่ิมแลวในชีวิตน้ี 

Meditatio (พระวาจาตรัสกับฉันวันน้ี) 

* ในมนุษย ความวางใจเปนผลที่เกิดจากการไตรตรอง ชีวิตจิตของความ

สนิทสัมพันธเปนหน่ึงเดียวกันรับรูวาพระเจาทรงประทับอยูในมนุษย ดังน้ัน จึง

ตองไววางใจมนุษยดวย เพราะเปนการไววางใจพระเจาที่ประทับอยูในมนุษย 

* ในยามที่ฉันหรือเพื่อนพี่นองอยูในความตองการ จําเปนตองเร่ิมที่การ

ยอมรับความไมสามารถของตน เมื่อเราไมมีความสามารถเราไดภาวนาวอนขอ

เพื่อตัวเราเองหรือเพื่อผูอ่ืนหรือไม? 

* ทุกวันน้ีมีการพูดกันมากถึงสถานภาพของฆราวาส หรือ การมีความคิด 

แบบฆราวาส ในภาษาของชาวคริสต คําวา “ฆราวาส” หมายถึงผูที่ไดรับศีลลาง

บาปและปฏิบติัศาสนาของตนทุกคน วรรณกรรมแบบชาวโลกลืมกระแสเรียก

ของมนุษยรวมทั้งศีลลางบาปดวย  โลกเขาใจไขวเขวระหวางฆราวาสกับผูที่ไม

ตองการพระเจา จําเปนอยางยิง่ที่ตองทาํความเขาใจความหมายใหถูกตองอีกคร้ัง 

Oratio (พระวาจาทําใหฉันภาวนา) 

ขอโทษ อสย 22:8-11 “ทานไดมองที่ศาสตราวุธ.....ทานไดเห็นชองโหว

.....ทานทั้งหลายเก็บนํ้าในบอลาง.....ทานนับเรือนของเยรูซาเล็ม.....ทานพังเรือนมา

เสริมกําแพงเมือง.....แตทานมิไดมองดูผูที่ไดทรงบันดาลเหตุและมิไดเอาใจใสผู

ทรงวางแผนงานน้ีไวนานแลว พระเจาจอมโยธาทรงเรียกใหรํ่าไหและครํ่าครวญ”  

 ขอบคุณ สดด 16:2 “ขาพเจาทลูพระยาเวหวา ‘พระองคทรงเปนองค

พระผูเปนเจาของขาพเจา พระองคทรงเปนความดีสูงสุดของขาพเจา” 
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 ขอพรพระจิตเจา  การวางใจในพระเจาเปนพระพรของพระจิตเจา เขา

วางใจในผูที่ดูแลเอาใจใสตน “เมื่อพระองคทรงสงพระจิตของพระองคลงมา 

สิ่งมีชีวิตก็ถูกสรางข้ึน พระองคทรงเปลี่ยนโฉมหนาของแผนดิน” (สดด 

104:30) 

Contemplatio (พระวาจาของพระเจากลับเปนความจริง) 

 วิธีการเจริญชีวิตอยางชาญฉลาดคือมอบชีวิตของตนไวในพระหัตถของ

ผูที่ประทานชีวิตใหเรา ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็มอบความไววางใจในพระองค

ไดอยางเต็มที่ เพราะพระองคทรงเปนความรักและทรงปรารถนาดีตอฉัน “ผู

ชอบธรรมยอมเปนสุข เขาไมเดินตามคําแนะนําของคนชั่ว ไมยนืในทางของคน

บาป ไมน่ังรวมกับคนชอบเยาะเยยผูอ่ืน แตชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระยาห

เวห ทองบนธรรมบัญญัติของพระองคทั้งวันทั้งคืน เขาเปนเหมือนตนไมปลูกไว

ริมลําธาร ออกผลตามฤดูกาล ใบเขียวสด ไมเห่ียวแหง เขาคิดจะทาํการใดก็

สําเร็จทุกประการ” (สดด 1:1-3) “เหมือนเด็กนอยในออมแขนของมารดา” 

(สดด 131:2) 

Communicatio (พระวาจาทําใหทุกคนมีความสุข)  

 Rina เลาเร่ืองคนชราที่ตองอยูแตในบานวา  “สตรีผูหน่ึงอายุรุนราว

คราวเดียวกับฉันอาศัยอยูกับพี่ชายที่ใกลตายแลว เน่ืองจากเปนชวงวันหยุดพัก

รอน จึงหาคนมาดูแลยากมาก ฉันรูสึกทุกขใจ เราสองคนมีสภาพเหมือนอยูใน

เรือลําเดียวกัน ไมมีใครชวยใครได ดิฉันเองก็ตองติดอยูกับรถเข็ญ  เราแบงปน

พระวาจาทรงชีวิตกันมาหลายป  เวลาน้ีเราแบงความจนกันดวย ดิฉันสัญญากับ

เขาวาจะระลึกถึงและภาวนาใหเขา ภาพพี่ชายของเพื่อนที่กําลังจะตายวนเวียนอยู

ในสมองของดิฉันแมเวลานอน ดิฉันมอบสถานการณน้ีแดพระเจา มอบความ
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กลัว ความไมแนนอนไวในดวงหทัยของพระองค ดิฉันพูดกับพระองควา “เขา

เปนลูกของพระองคนะ อยาลืม” ดิฉันขอคนอ่ืนชวยภาวนาเพื่อเขาดวย ที่สุด

เพื่อนของดิฉันก็โทรศัพทมาหาดิฉัน ภายหลังการสนทนาของเรา เพื่อนก็อยูใน

ความสงบ ยิ่งกวาน้ันมคีนอาสาพาพี่ชายไปโรงพยาบาล หมอไดใหยาบรรเทา

ความเจ็บปวดให มีคนไปเชิญพระสงฆมาเยี่ยม หลังจากที่ไดรับศลีมหาสนิท

แลวเขาก็หลับไปอยางสงบ ตองขอบคุณพระเจาและมีความไววางใจในพระองค

จริงๆ” (G.Fallacara) 

 กิจการของผูศักด์ิสิทธิ์ทําใหเกิดกิจการใหญโตมากมาย ซึ่งพวกเขาบอก

วาเปนงานของพระญาณเอ้ืออาทร 

 ในสังฆมณฑล Marsabit กลางทะเลทรายในประเทศเคนยา เมื่อ 40 ปที่

แลว ไมมีวัดใหเห็นแมแตหลังเดียว ทุกวันน้ีมีวัดอยู 10 แหง แตละแหงมีวัดลูก

อีกมากมาย มีโรงเรียน โรงพยาบาล ศูนยภาวนาและสถาบนัประกอบกิจเมตตา

หลายแหง 

 บรรดาพระสังฆราชและบรรดาธรรมทูตมีความไววางใจในพระเจา 

ชาวบานพูดวา “พระเจามีจริง” (=Mungu yuko) 

 

เขาถามนักบวชผูศักด์ิสิทธิ์ผูหน่ึงที่กําลังปวยหนักวา 

 “เปนอยางไรบาง?” 

 นักบวชรูปน้ันตอบวา 

 “พอดอมินิกไมสบาย แตพระเจาทรงสบายดี” 
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