พระสมณสาสน
Rosarium Virginis Mariae
ของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2
ถึงบรรดาพระสังฆราช บรรพชิตและสัตบุรุษ เรื่องการสวดสายประคํา
อารัมภบท
1) การสวดสายประคําถึงพระนางพรหมจารีมารีย มีพระจิตเจาทรงคอยแนะนํา คอยๆเปนรูปราง
ขึ้นมาในสหัสวรรษที่สอง (หรือหลัง ค.ศ. 1000) นักบุญจํานวนมากรักการภาวนาแบบนี้ พระศาสนจักรผู
มีอํานาจสอนก็สงเสริมเชิญชวนคริสตชนใหภาวนาดวย แมการสวดสายประคําจะเปนการภาวนาซื่อๆ แต
ก็มีความลึกซึ้ง และเมื่อสหัสวรรษที่ 3 นี้กําลังเริ่ม การภาวนาแบบนี้ก็ยังมีความหมายใหญหลวงเพื่อจะ
กอใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนจักร การสวดสายประคําซึมซาบเขาไปในชีวิตฝายจิตประจําวันของ
คริสตชนไดโดยงาย แมเวลาจะผานไปสองพันปแลว ชีวิตคริสตชนที่กําลังเดินทางก็ยังมิไดสูญเสียความ
สดใสเหมือนเมื่อเริ่มแรก เมื่อพระจิตของพระเจาทรงเชิญชวนให “ออกไปยังที่ลึก” (duc in altum) เพื่อจะ
ประกาศ หรือตะโกน ใหโลกไดรูวาพระเยซูคริสตเจาคือองคพระผูเปนเจาและพระผูกอบกู ทรงเปน
“หนทาง ความจริง และชีวิต” (ยน 14:6) ทรงเปน “จุดหมายของประวัติศาสตรมนุษยชาติ และทรงเปน
จุดหมายที่ความปรารถนาของประวัติศาสตรและอารยธรรมของมนุษยชาติมุงไปหา”
แมวาการสวดสายประคําจะมีลักษณะเปนการภาวนาถึงแมพระ แตอันที่จริงแลวเปนการภาวนา
ที่มีพระคริสตเจาเปนศูนยกลาง กิจศรัทธานี้มีสวนประกอบเรียบงายก็จริง แตก็ถายทอดคําสอนของ
พระวรสารไดครบบริบูรณอยางลึกซึ้ง จนกลาวไดวาเปนการยอขาวดีของพระวรสาร การสวดสายประคํา
สะทอนคําภาวนาของพระแมมารียในบท Magnificat สรรเสริญพระเจาสําหรับงานไถกูมนุษยชาติ ซึ่งเริ่ม
ขึ้นตั้งแตเมื่อพระบุตรทรงรับธรรมชาติมนุษยในพระครรภของพระนางพรหมจารี เมื่อบรรดาคริสตชน
สวดสายประคํา เขาเปนเสมือนศิษยของพระแมมารีย คอยเพงพินิจดูพระพักตรอันงดงามของพระคริสต
เจา และสัมผัสกับความรักอันลึกซึ้งของพระองค อาศัยการสวดสายประคํา บรรดาสัตบุรุษผูมีความเชื่อรับ
พระหรรษทานอยางอุดมสมบูรณ ประหนึ่งวาไดรับจากพระหัตถของพระมารดาของพระผูไถโดยตรง
สมเด็จพระสันตะปาปาในอดีตกับการสวดสายประคํา
2) สมเด็จพระสันตะปาปาองคกอนๆหลายองคเคยใหความสําคัญแกการภาวนาแบบนี้อยางมาก
ขาพเจานาจะกลาวเปนพิเศษในเรื่องนี้ ถึงสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 13 ซึ่งทรงประกาศพระสมณ
สาสน Supremi Apostolatus Officio เมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1883 เอกสารฉบับนี้มีคุณคาอยางมาก
เปนคําสอนครั้งแรกในหลายๆครั้งที่พระองคทรงกลาวถึงการภาวนาแบบนี้ พระองคทรงเสนอแนะการ
สวดสายประคําวาเปนอาวุธที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอสูกับความชั่วรายตางๆที่กําลังคุกคามสังคมมนุษย
นับตั้งแตสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 เปนตนมา สมเด็จพระสันตะปาปาหลายพระองคก็ทรงสงเสริมการ
สวดสายประคําอยางเดนชัด ขาพเจาใครจะกลาวเปนพิเศษถึงทานบุญราศี ยอหนที่ 23 และโดยเฉพาะ
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สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ซึ่งทรงเห็นพองกับคําสอนของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ในพระสมณ
สาสน Marialis Cultus และทรงเนนวาการสวดสายประคําเปนการภาวนาที่มีพระคริสตเจาเปนศูนยกลาง
และมีลักษณะสอดคลองกับพระวรสาร
โดยสวนตัว ขาพเจาก็เชิญชวนอยูบอยๆใหสวดสายประคํา การภาวนาแบบนี้มีที่สําคัญในชีวิต
ฝายจิตของขาพเจานับตั้งแตวัยเยาว ขาพเจายังจําเรื่องนี้ไดแมนยําเมื่อขาพเจากลับไปเยี่ยมประเทศ
โปแลนด และโดยเฉพาะเมื่อไปเยี่ยมสักการสถานแหง Kalwaria เมื่อไมนานมานี้ สายประคําเปนเพื่อน
รวมชีวิตของขาพเจา ทั้งในยามชื่นชมยินดี และในยามประสบความยุงยาก เมื่อมีปญหายุงยาก ขาพเจาก็
สวดสายประคํา และเมื่อสวดแลวขาพเจาก็พบความบรรเทาใจเสมอ เมื่อ 24 ปกอน คือเมื่อวันที่ 29
ตุลาคม 1978 ยังไมถึงสองสัปดาหหลังจากที่ขาพเจาไดรับเลือกใหเปนผูสืบตําแหนงตอจากนักบุญเปโตร
ขาพเจายอมรับอยางชัดเจนวา “การสวดสายประคําเปนการภาวนาที่ขาพเจาชอบมาก เปนการภาวนาที่
วิเศษสุด วิเศษในความเรียบงายและในความลึกซึ้ง […..] อาจกลาวไดวาสายประคําเปนประหนึ่งการ
ภาวนาและอรรถาธิบายบทสุดทายของสังฆธรรมนูญ Lumen Gentium ของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2
เปนบทที่กลาวถึงบทบาทพิเศษของพระมารดาของพระเจาในพระธรรมล้ําลึกเรื่องพระคริสตเจาและ
พระศาสนจักร เมื่อกลาวถอยคําของบท “วันทามารีอา” เหตุการณสําคัญๆในพระชนมชีพของพระเยซู
คริสตเจาดูเหมือนวากําลังผานมาตอหนาตอตาวิญญาณของเรา รวมเปนชุดประกอบดวยธรรมล้ําลึกแหง
ความยินดี แหงพระทรมาน และพระสิริรุงโรจน อาจกลาวไดวาเหตุการณเหลานี้ชวยใหเรามีชีวิตสัมพันธ
กับพระเยซูเจาผานทางดวงหทัยของพระมารดาของพระองค ในขณะที่สวดสายประคํา ใจของเราก็จะ
นําเอาเหตุการณทุกอยางซึ่งรวมกันเปนชีวิตของแตละคน แตละครอบครัว แตละชาติ ซึ่งรวมกันเปนชีวิต
ของพระศาสนจักรและของมวลมนุษยชาติ เขามารวมไวในการสวดสายประคํา ไดแกความหวงใยที่เรามี
ตอตนเองและตอเพื่อนพี่นอง โดยเฉพาะผูที่ใกลชิดที่เรารักมากที่สุด การสวดสายประคําที่เรียบงายนี้จึง
สอดคลองกับชีวิตมนุษยเสมือนวาเตนเปนจังหวะเดียวกัน”
พี่นองทั้งหลาย ในปแรกที่รับตําแหนงพระสันตะปาปา ขาพเจาเคยกลาวถอยคําเหลานี้ถึงการ
สวดสายประคําประจําวัน บัดนี้ขณะที่ขาพเจากําลังเริ่มปที่ยี่สิบหาในตําแหนงสืบตอจากนักบุญเปโตร
ขาพเจาก็ปรารถนาจะทําเชนเดียวกัน ในชวงหลายปที่ผานมา ขาพเจาไดรับพระหรรษทานมากมายจาก
พระนางพรหมจารีผานทางการสวดสายประคํ า วิญญาณขาพเจ าประกาศความยิ่งใหญ ของพระเจา
ขาพเจาปรารถนาใชถอยคําของพระมารดาผูศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเพื่อขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา ขาพเจาได
มอบตําแหนงหนาที่พระสันตะปาปาไวในความคุมครองของพระนาง “ขาพเจาเปนของพระนางทั้งหมด”
(Totus tuus!)
ชวงเวลาตั้งแตเดือนตุลาคม 2002 ถึงเดือนตุลาคม 2003 เปนปแหงสายประคํา
3) สืบเนื่องตอจากประสบการณแหงปปติมหาการุญ ขาพเจาไดใหขอคิดในสมณสาสน Novo
Millennio Ineunte เชิญชวนประชากรของพระเจาให “เริ่มตนใหมอีกครั้งหนึ่งจากพระคริสตเจา” บัดนี้
ขาพเจารูสึกวาจําเปนตองใหขอคิดเรื่องการสวดสายประคํา เปนประหนึ่งภาคผนวกเกี่ยวกับพระแมมารีย
ของสมณสาสนฉบับนั้นดวย เปนการเชิญชวนใหเพงพินิจดูพระพักตรของพระคริสตเจา โดยเรียนรูจัก
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พระองคพรอมกับพระมารดาของพระองค การสวดสายประคํามิใชอะไรอื่นนอกจาก การเพงพินิจดูพระ
พักตรของพระคริสตเจาพรอมกับพระแมมารีย ขาพเจาใครจะใชโอกาสที่พระสมณสาสนของสมเด็จพระ
สันตะปาปาเลโอที่ 13 จะมีอายุครบ 120 ปในไมชานี้ เพื่อเชิญชวนย้ําใหเห็นความสําคัญของสายประคํา
และสงเสริมการสวดสายประคําในชุมชนคริสตชนตางๆ เพราะฉะนั้นขาพเจาจึงขอประกาศใหปนี้ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2002 ถึงเดือนตุลาคม 2003 เปนปแหงสายประคํา
ขาพเจาเชิญชวนกลุมคริสตชนแตละกลุม ใหมีความคิดริเริ่มในการนําขอเสนอแนะนี้ไปปฏิบัติ
ขาพเจาไมตองการจะขัดขวางโครงการงานอภิบาลของพระศาสนจักรทองถิ่นแตละแหง แตปรารถนาที่จะ
ทําใหโครงการเหลานั้นสมบูรณขึ้น ขาพเจามั่นใจวาขอเสนอของขาพเจานี้จะไดรับการตอนรับอยางเต็ม
ใจทันที ถาจะพิจารณาความหมายสมบูรณของการสวดสายประคําแลวก็จะเห็นวาการสวดสายประคํา
เขาถึงแกนแทของชีวิตคริสตชนทีเดียว การสวดแบบนี้เปนวิธีการงายๆ แตมีผลอยางมากทางดานจิตใจ
เปนการอบรมความเชื่อใหแตละคนรูจักเพงพินิจ เปนการเสริมสรางประชากรของพระเจาและเปนการ
ประกาศขาวดีแบบใหม ขาพเจายินดีที่จะกลาวย้ําเรื่องนี้ดวยในโอกาสครบรอบปที่ 40 ของการเปด
ประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 1962 ซึ่งเปน “พระหรรษทานยิ่งใหญ” ที่พระ
จิตเจาประทานแกพระศาสนจักรในสมัยของเรา
ขอโตแยงตอตานการสวดสายประคํา
4) ขอเสนอนี้ของขาพเจาเหมาะกับเวลาทีเดียว ดังจะเห็นไดจากเหตุผลหลายประการ เหตุผล
ประการแรกคือความจําเปนตองเผชิญกับวิกฤตการของสายประคํา สภาพการณทางประวัติศาสตรและ
เทววิทยาในปจจุบันทําใหหลายคนเขาใจผิด ไมเห็นความสําคัญ และเพราะฉะนั้นจึงไมคอยจะสั่งสอน
อนุชนตอไปในศตวรรษใหมนี้ บางคนคิดวาการที่สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 เนนความสําคัญอยางยิ่งของ
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งก็เปนการถูกตองนั้น จําเปนตองใหความสําคัญนอยลงแกการสวดสายประคํา ถึง
กระนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ก็ทรงชี้ชัดวาการสวดภาวนาแบบนี้ไมขัดกับพิธีกรรม แตชวย
พยุงพิธีกรรมไว เพราะเปนเสมือนการปูทางที่ดีเลิศไปสูพิธีกรรมและเปนการสะทอนพิธีกรรม ชวยให
ประชาชนรวมใจกับพิธีกรรมไดเต็มที่ และไดรับประโยชนฝายจิตสําหรับชีวิตประจําวันดวย
อาจมีบางคนที่เกรงวาการสวดสายประคําไมสงเสริมศาสนสัมพันธ เพราะมีลักษณะเกี่ยวกับแม
พระอยางเดนชัด อันที่จริง สภาสังคายนากลาวถึงการสวดสายประคําวาเปนวิธีแสดงคารวะตอพระมารดา
ของพระเจา นําเราโดยตรงไปถึงแกนความเชื่อของคริสตชนที่มีพระคริสตเจาเปนศูนยกลาง ดังที่สังฆ
ธรรมนูญ Lumen Gentium (ขอ 66) กลาวไววา “เมื่อพระมารดาไดรับความเคารพ พระบุตร...ก็เปนที่รูจัก
ได รับความรักและได รับพระสิ ริรุงโรจนดว ย” ถาทุกคนเข าใจความหมายของการสวดสายประคํา ให
ถูกตองเสียใหม สายประคําก็จะเปนการชวยเหลือ ไมใชอุปสรรคของศาสนสัมพันธแตประการใด
หนทางนําไปสูการเพงพินิจ
5)
แตเหตุผลสําคัญที่สุดที่ตองสงเสริมการสวดสายประคําก็คือกิจกรรมนี้เปนวิธีการที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด ในการหล อ เลี้ ย งคริ ส ตชนผู มี ค วามเชื่ อ ให รู ห น า ที่ ที่ จ ะเพ ง พิ นิ จ ธรรมล้ํ า ลึ ก ของ
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คริสตศาสนา ขาพเจากลาวไวแลวในสมณสาสน Novo Millennio Ineunte วาการเพงพินิจธรรมล้ําลึก
เชนนี้เปน “การฝกอบรมในความศักดิ์สิทธิ์” เราจําเปนตองมีชีวิตคริสตชนที่รูจักภาวนาอยางดี แมสังคม
ปจจุบันจะมีสัญญาณหลายประการชี้ในทางตรงขาม แตก็รับอิทธิพลมาจากศาสนาอื่นๆ แสดงใหเห็น
ความตองการชีวิตฝายจิตดวย ชุมชนคริสตชนจึงจําตองเปน “สํานักอบรมใหรูจักภาวนาอยางแทจริง” ยิ่ง
กวาในสมัยใด
การสวดสายประคํานับไดวาเปนการภาวนาที่ดีที่สุด และงดงามที่สุดในธรรมประเพณีการเพง
พินิจแบบคริสตชน การสวดสายประคํามีกําเนิดและพัฒนาขึ้นในโลกตะวันตกก็จริง แตก็มีลักษณะเฉพาะ
เปนการภาวนาแบบคิดคํานึง อาจกลาวไดวาตรงกับ “การภาวนาดวยใจ” (prayer of the heart) หรือ
“การภาวนาพระเยซูเจา” (Jesus prayer) ซึ่งเปนที่นิยมในโลกของคริสตชนจารีตตะวันออก
การภาวนาเพื่อสันติภาพและสําหรับครอบครัว
6) เหตุการณที่เพิ่งเกิดขึ้นไมนานมานี้ยังเปนโอกาสเหมาะ ที่จะเนนความสําคัญของการสวดสาย
ประคําขึ้นมาอีก กอนอื่นหมด เราจําเปนตองวอนขอสันติภาพจากพระเจา สมเด็จพระสันตะปาปาองค
กอนๆและขาพเจาเองดวย เคยเสนอแนะหลายตอหลายครั้งใหสวดสายประคําเพื่อวอนขอสันติภาพ พอ
เริ่มสหัสวรรษใหมก็มีเหตุการณนากลัวเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 เปนสหัสวรรษที่เห็นการฆาฟนและ
ความรุนแรงเกิดขึ้นในที่ตางๆในโลกแทบทุกวัน การย้ําใหสวดสายประคําจึงเปนการเพงพินิจถึงธรรมล้ํา
ลึกของพระคริสตเจาผูทรงเปน “องคสันติของเรา ทรงกระทําใหทั้งสองฝายเปนหนึ่งเดียว โดยทรงทําลาย
กําแพงที่แบงแยก คือการเปนศัตรูกัน” (อฟ 2:14) เพราะฉะนั้น เราจะสวดสายประคําไมได ถาไมรูสึกวา
เรามีพันธกิจชัดเจนในอันที่จะเสริมสรางสันติภาพ โดยเฉพาะในแผนดินถิ่นกําเนิดของพระเยซูเจา ซึ่งยัง
มีความรุนแรงคุกรุนอยูและเปนที่รักของคริสตชนทุกคน
นอกจากนั้น เหตุผลสําคัญและเรงดวนที่จะตองภาวนายังเกิดจากปญหาอีกประการหนึ่งของสมัย
ปจจุบัน นั่นคือปญหาครอบครัวซึ่งเปนหนวยเล็กสําคัญที่สุดของสังคม ในปจจุบัน อนาคตของสถาบัน
พื้นฐานที่จําเปนสําหรับสังคมและอนาคตของสังคมนี้ กําลังถูกคุกคามอยางนากลัวจากพลังที่สรางความ
แตกแยก อันสืบเนื่องมาจากความคิดทางปรัชญาและแนวปฏิบัติประจําวัน การรื้อฟนธรรมเนียมสวด
สายประคําในครอบครัวคริสตชน จึงเปนกิจกรรมในขายงานอภิบาลครอบครัว ซึ่งจะชวยตอตานพลังบอน
ทําลายสังคมในสมัยของเราไดอยางมีประสิทธิภาพ
“นี่คือแมของทาน” (ยน 19:27)
7) เครื่องหมายหลายประการบอกเราวา แมในปจจุบันนี้ พระนางพรหมจารีก็ยังทรงปรารถนา
แสดงความเอาพระทั ย ใส เ ราเยี่ ย งมารดาผ า นทางการสวดสายประคํ า เพราะองค พ ระผู ไ ถ ก อ นจะ
สิ้นพระชนม ทรงมอบสมาชิกทุกคนของพระศาสนจักรไวในบุคคลของศิษยที่ทรงรัก “แม นี่คือลูกของแม”
(ยน 19:26) ทุกคนทราบดีวาในศตวรรษที่ 19 และ 20 พระมารดาของพระคริสตเจาทรงแสดงองคใหเห็น
และตรัสกับเราหลายครั้ง เพื่อเตือนประชากรของพระเจาใหใชการภาวนาเพงพินิจแบบนี้ ขาพเจาใครจะ
กลาวเปนพิเศษถึงการประจักษที่เมืองลูรดสและฟาติมา ซึ่งมีอิทธิพลอยางมากตอชีวิตคริสตชนและ
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พระศาสนจักรไดรับรองแลว สั กการสถานทั้งสองแหงนี้จึงมีผู จาริกแสวงบุญไปเปนจํานวนมากเพื่อ
แสวงหาความบรรเทาใจและความหวัง
พยานที่นําหนาเราไปกอน
8) ขาพเจาคงจะไมอาจกลาวนามของบรรดานักบุญทุกทานที่พบวาการสวดสายประคําเปน
หนทางไปพบความศักดิ์สิทธิ์แทจริง นาจะพอแลวที่จะกลาวถึงนักบุญหลุยสมารีย กรีญอง เดอมงฟอรต
ผูเขียนผลงานดีเลิศเกี่ยวกับการสวดสายประคํา และถาจะใหใกลกับเรายิ่งขึ้น คุณพอปโอ ที่ขาพเจารูสึก
ยินดียิ่งที่ไดประกาศแตงตั้งทานใหเปนนักบุญ ผูมีพรพิเศษในการสงเสริมการสวดสายประคําอยางจริงจัง
อีกทานหนึ่งก็คือบุญราศีบารโทโล ลองโก ความกาวหนาในความศักดิ์สิทธิ์ของทานสืบเนื่องมาจากเสียง
ที่ทานไดยินในสวนลึกของจิตใจวา “ผูใดสงเสริมความศรัทธาตอการสวดสายประคํา ผูนั้นจะไดรับความ
รอดพน” จากเสียงดลใจนี้ทานรูสึกวาพระเจาทรงเรียกทานใหสรางวัดถวายแดแมพระแหงสายประคําที่
เมืองปอมเปอี ใกลกับซากปรักหักพังของเมืองที่เคยไดรับขาวดีของพระวรสารไมนานกอนที่จะถูกภูเขา
ไฟวีสุเวียสถลมทับในป ค.ศ. 79 และเพิ่งถูกขุดคุยขึ้นมาจากเถาถานที่กลบทับถมอยูเปนเวลาหลาย
ศตวรรษ แสดงใหเห็นอารยธรรมของผูคนในอดีตทั้งในดานสวางและดานมืด ทานบุญราศีบารโทโล ลอง
โกไดทํางานตลอดชีวิตของทาน และสงเสริมการสวดสายประคําซึ่งเปนการภาวนาแบบเพงพินิจที่มีพระ
คริสตเจาเปนศูนยกลาง โดยเฉพาะอาศัยกิจศรัทธา “วันเสารสิบหาเสาร” ทําใหทานไดรับการสนับสนุน
สงเสริมจากสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 13 ซึ่งไดรับพระนามวา “พระสันตะปาปาแหงสายประคํา”
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บทที่หนึ่ง
เพงพินิจพระคริสตเจาพรอมกับพระแมมารีย
พระพักตรเปลงรัศมีดุจดวงอาทิตย
9) “พระวรกายของพระองคเปลี่ยนไปตอหนาเขา พระพักตรเปลงรัศมีดุจดวงอาทิตย” (มธ 17:2)
เหตุการณการสําแดงพระองคอยางรุงเรืองที่อัครสาวกทั้งสามองค คือเปโตร ยากอบและยอหนไดเห็น
ความงดงามของพระผูไถดังที่พระวรสารเลาไวนี้ นับไดวาเปนรูปวาดที่คริสตชนควรจะเพงพินิจอยูเสมอ
การเพงดูพระพักตรของพระคริสตเจา เพื่อจะแลเห็นพระธรรมล้ําลึกของพระองคในเหตุการณประจําวัน
การรับรูพระทรมานที่ทรงรับขณะทรงพระชนมอยูในโลกนี้ เพื่อจะเห็นพระสิริรุงโรจนนิรันดรที่ทรงเผยให
เห็นตลอดไป เมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพ และประทับอยางรุงโรจนเบื้องขวาของพระบิดาเจา เปน
ภารกิจของคริสตชนทุกคน จึงเปนภารกิจของเราแตละคนดวย เมื่อเราเพงพินิจพระพักตรของพระคริสต
เจา เราก็เปดตัวเพื่อรับเอาธรรมล้ําลึกของชีวิตพระตรีเอกภาพ สัมผัสความรักของพระบิดาและความชื่น
ชมยินดีของพระจิตเจา สมตามวาจาของนักบุญเปาโลที่วา “เราทุกคน (เมื่อมองดูพระสิริรุงโรจนขององค
พระผูเปนเจา) จึงเปลี่ยนเปนภาพลักษณเดียวกับพระองค ทวีความรุงโรจนยิ่งๆขึ้น เดชะองคพระผูเปน
เจาผูทรงเปนพระจิต” (2 คร 3:18)
พระแมมารียทรงเปนแบบฉบับการเพงพินิจ
10) พระแมมารียทรงเปนแบบฉบับยอดเยี่ยมของการเพงพินิจพระคริสตเจา พระพักตรของพระ
บุตรนับไดวาเปนพระพัตรของพระนางดวย เหตุวาพระคริสตเจาทรงปฏิสนธิในพระครรภของพระนาง จึง
รับรูปรางเหมือนกันซึ่งชี้แสดงความใกลชิดกันทางจิตใจอีกดวย ไมมีใครอุทิศตนในการเพงพินิจพระ
พักตรของพระคริสตเจาอยางใกลชิดเทากับพระแมมารีย เมื่อทูตสวรรคมาแจงสาร พระหทัยของพระนาง
ก็หันไปหาพระองคแลวเมื่อพระนางปฏิสนธิ์พระองคเดชะพระจิตเจา ในชวงเวลาเกาเดือนตอมาพระนาง
ตองรูสึกวาพระองคประทับอยูดวยและตองคิดคํานึงถึงลักษณะพระพักตรและพระวรกายของพระองค ใน
ที่สุดเมื่อทรงมีพระประสูติกาลที่เมืองเบธเลเฮม พระนางก็ทอดพระเนตรเห็นพระพักตรของพระบุตรของ
พระนางดวยความเอ็นดู ขณะที่ “ทรงใชผาพันพระวรกายพระกุมาร แลววางพระองคไวในรางหญา” (ลก
2:7)
นั บ แต นั้ น เป น ต น ไป พระนางทรงมองพระบุ ต รและนมั ส การพระองค ด ว ยความพิ ศ วงอยู
ตลอดเวลา บางครั้งเปนการมองดวยความสงสัย เชนในเหตุการณที่พบพระองคในพระวิหาร “ลูกเอย
ทําไมจึงทํากับเราเชนนี้” (ลก 2:48) บางครั้งเปนการมองอยางลึกซึ้งจนเขาใจความรูสึกที่ซอนเรนของ
พระองคและการตัดสินพระทัยของพระองคกอนดวย เชนที่หมูบานคานา (เทียบ ยน 2:5) บางครั้งเปน
การมองที่เศราสลด โดยเฉพาะแทบไมกางเขน ขณะนั้นการมองของพระนางเปนการมองของมารดาขณะ
ใหกําเนิดบุตร พระแมมารียมิใชเพียงมีสวนรวมพระทรมานและการสิ้นพระชนมของพระบุตรของพระนาง
เทานั้น แตยังทรงรับบุตรใหมที่พระองคทรงมอบใหในบุคคลของศิษยที่ทรงรัก (เทียบ ยน 19:26-27) เชา
วันอาทิตยปสกา การมองของพระนางเปนการมองที่เปยมดวยความยินดีที่พระบุตรทรงกลับคืนพระชนม
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ชีพแลว และในที่สุดในวันเปนเตกอสเต การมองของพระนางก็ไดรับการดลใจจากพระจิตเจาอยางเต็ม
เปยม เปนการมองไปขางหนาดวยความศรัทธารอนรน (เทียบ กจ 1:14)
ความทรงจําของพระแมมารีย
11) พระแมมารียทอดพระเนตรเห็นพระคริสตเจาอยูตลอดเวลา พระนางยังทรงเก็บรักษาพระ
วาจาทุกคําของพระองคดวย “พระนางทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหลานี้ไวในพระทัยและยังทรงคํานึงถึงอยู”
(ลก 2:19 เทียบ 2:51) ความทรงจําถึงพระเยซูเจา ซึ่งประทับแนนในพระหทัยของพระนาง อยูกับพระ
นางเสมอ เชิญชวนใหพระนางคิดคํานึงในโอกาสตางๆแหงชีวิตของพระนางเคียงขางองคพระบุตร ความ
ทรงจําเหลานี้ในแงหนึ่งจึงเปนเสมือน “สายประคํา” ที่พระนางทรงสวดอยูตลอดเวลาขณะที่ทรงพระชนม
อยูในโลกนี้
ในขณะนี้ก็เชนเดียวกัน พระนางประทับอยูในนครเยรูซาเล็มแหงสวรรค ที่บรรดาชาวสวรรคขับ
รอ งสรรเสริ ญ พระเจ า ด ว ยความยิ น ดี เหตุ ผ ลของคํ า ขอบคุ ณ และคํ า สรรเสริ ญ ของพระนางก็ ยั ง เป น
เหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง เหตุผลเหลานี้เปนแรงบันดาลใจใหพระนางมีพระหทัยเยี่ยงมารดา เอาพระ
หทัยใสตอพระศาสนจักรซึ่งกําลังเดินทางอยูในโลกนี้ และพระนางยังคงปฏิบัติภารกิจประกาศขาวดีอยู
ตอไป พระแมมารียทรงประกาศ “พระธรรมล้ําลึก” ของพระบุตรของพระนางอยูอยางไมหยุดยั้ง ทรง
ปรารถนาใหการเพงพินิจธรรมล้ําลึกเหลานี้ไดบังเกิดผลชวยมนุษยใหรอดพน เมื่อชุมชนคริสตชนสวด
สายประคํา ชุมชนนั้นๆก็สัมผัสกับความทรงจําและการเพงพินิจของพระแมมารีย
การสวดสายประคําเปนการภาวนาแบบเพงพินิจ
12) เนื่องจากการสวดสายประคําเริ่มตนจากประสบการณของพระแมมารีย จึงเปนการภาวนา
แบบเพงพินิจที่วิเศษสุด ถาหากวาการสวดสายประคําขาดมิติการเพงพินิจนี้แลว ก็จะไมมีความหมาย
อะไร ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรงเตือนไวอยางชัดเจนวา “ถาการสวดสายประคําไมมีการ
เพงพินิจ ก็เปนเหมือนรางกายไรวิญญาณ และการสวดก็จะกลายเปนการทองสูตรอยางเครื่องจักร ขัดกับ
คําเตือนของพระคริสตเจาที่ตรัสวา “เมื่อทานอธิษฐานภาวนา จงอยาพูดซ้ําเหมือนคนตางศาสนา เขาคิด
วาถาเขาพูดมาก พระเจาจะทรงสดับฟง” (มธ 6:7) ลักษณะของการสวดสายประคําเรียกรองใหเปนการ
ภาวนาที่คอยๆดําเนินไปชาๆ มีเวลาใหแตละคนคิดคํานึงถึงพระธรรมล้ําลึกในพระชนมชีพของพระคริสต
เจา โดยวิธีนี้ เราจะพบขุมทรัพยสุดจะหยั่งถึงของธรรมล้ําลึกเหลานี้ได” (Marialis Cultus [2 กุมภาพันธ
1974] ขอ 47)
เรานาจะหยุดพิจารณาความคิดลึกซึ้งนี้ของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 เพื่อเขาใจลักษณะ
และความหมายของการสวดสายประคําที่วาเปนการภาวนาแบบเพงพินิจที่มีพระคริสตเจาทรงเป น
ศูนยกลางจริงๆไดชัดเจนขึ้น
ระลึกถึงพระคริสตเจาพรอมกับพระแมมารีย
13) เปนที่ทราบกันแลววาการเพงพินิจของพระแมมารียเปนการระลึกถึง เราตองเขาใจวาพระ
คัมภีรใชคํานี้ (“ระลึกถึง” ภาษาฮีบรูวา “zakar”) ในความหมายวา “ทําใหกิจการที่พระเจาทรงกระทําใน
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ประวัติศาสตรแหงความรอดพนเปนปจจุบัน” พระคัมภีรเปนการบอกเลาถึงกิจการตางๆที่พระเจาทรง
กระทําเพื่อชวยมนุษยใหรอดพน และกิจการเหลานี้เสร็จสมบูรณในองคพระคริสตเจา เหตุการณเหลานี้จึง
ไมเปนเพียงเหตุการณ “ในอดีต” แตยังเปนความรอดพน “ในปจจุบัน” อีกดวย เหตุการณเหลานี้เปน
ปจจุบันเกิดขึ้นไดโดยเฉพาะในพิธีกรรม กิจการที่พระเจาทรงกระทําในอดีตหลายศตวรรษมาแลว มีผลไม
เฉพาะตอผูที่อยูในเหตุการณเทานั้น แตยังคงมีผลนําพระหรรษทานใหแกมนุษยตอมาทุกสมัย เรื่องนี้ใน
แงหนึ่งยังเปนความจริงดวยเมื่อเราเขาสัมผัสกับเหตุการณเหลานั้นดวยความศรัทธา การ “ระลึกถึง”
เหตุการณเหลานี้ดวยจิตตารมณความเชื่อและความรัก จึงเปนการที่เราเปดใจรับพระหรรษทานซึ่งพระ
คริสตเจาทรงไดมาสําหรับเราโดยทางพระธรรมล้ําลึกแหงพระชนมชีพ การสิ้นพระชนม และการกลับคืน
พระชนมชีพของพระองค
เพราะฉะนั้น ขณะที่ตองกลาวย้ําคําสอนของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 วา พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ใน
ฐานะที่เปนการปฏิบัติพระภารกิจสมณะของพระคริสตเจา และเปนการถวายคารวกิจอยางเปนทางการ
ตอพระเจา นับเปน “จุดยอดสูงสุดที่ภารกิจของพระศาสนจักรจะตองมุงไปใหถึง และเปนบอเกิดพลัง
ทั้งหลายของพระศาสนจักรดวย” (สังฆธรรมนูญ Sacrosanctum Concilium ขอ 10) ยังมีความจําเปน
อีกดวยที่จะตองเตือนใหระลึกวาชีวิตจิต “ไมจํากัดอยูแตเพียงการรวมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เทานั้น คริสตชน
ไดรับเชิญใหมาสวดภาวนารวมกันเปนหมูคณะก็จริง แตเขาก็ตองเขาไปในหองของตนเพื่ออธิษฐาน
ภาวนาตอพระบิดาเปนการสวนตัวดวย (เทียบ มธ 6:6) อันที่จริง นักบุญเปาโลยังสอนใหคริสตชน
อธิษฐานภาวนาอยางสม่ําเสมอ (เทียบ 1 ทส 5:17) (SC ขอ 12) การสวดสายประคําโดยวิธีการเฉพาะ
ของตนจึงเปนวิธีการหนึ่งของการภาวนา “อยางสม่ําเสมอ” ที่วานี้ ถาพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในฐานะที่เปน
กิจกรรมของพระคริสตเจาและของพระศาสนจักร เปน กิจกรรมพิเศษสุดที่ชวยใหรอดพน การสวดสาย
ประคําในฐานะเปน “การคิดคํานึง” พรอมกับพระแมมารียถึงพระคริสตเจา จึงเปน การเพงพินิจที่นําความ
รอดพนมาให ดวย การสวดสายประคําทําใหเราดื่มด่ําในธรรมล้ําลึกแหงชีวิตของพระผูไถ จึงเปนการ
ประกันวากิจการที่ทรงกระทําและที่พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทําใหเปนปจจุบันนี้ ถูกซึมซับใหเขามาเปนสวน
หนึ่งในชีวิตของเราดวย
เรียนรูจักพระคริสตเจาจากพระแมมารีย
14) พระคริสตเจาทรงเปนพระปรมาจารย ทรงเปนทั้งผูเผยความจริงและเปนความจริงที่ถูก
เปดเผย เราจึงตองไมเพียงเรียนรูความจริงที่ทรงสั่งสอนเทานั้น แตยังตองเรียน “ใหรูจักพระองค” ดวย
ในเรื่องนี้ใครจะสอนเราไดดีกวาพระแมมารียเลา ถาพิจารณาจากดานพระเจา พระจิตเจาทรงเปนพระ
อาจารยภายในจิตใจ พระองคทรงสอนความจริงเกี่ยวกับพระคริสตเจาใหเรารูอยางสมบูรณ (เทียบ ยน
14:26; 15:26; 16:13) แตทวาในบรรดาสิ่งสรางแลวไมมีผูใดรูจักพระคริสตเจาไดดีมากกวาพระแมมารีย
ไมมีใครจะนําเราใหเขาไปรูจักพระธรรมล้ําลึกของพระองคไดดีกวาพระมารดา
“เครื่องหมายอัศจรรย” ประการแรกที่พระเยซูเจาทรงกระทํา – การเปลี่ยนน้ําใหเปนเหลาองุนใน
งานสมรสที่หมูบานคานา – แสดงใหเห็นอยางแจงชัดวาพระแมมารียทรงเปนผูสอน เมื่อพระนางบอก
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ผูรับใชใหทําตามพระบัญชาของพระเยซูเจา (เทียบ ยน 2:5) เราคงคาดไดวาหลังจากที่พระเยซูเจาเสด็จสู
สวรรคแลว พระนางคงทรงกระทําเชนเดียวกันกับบรรดาศิษย
เมื่อพระนางทรงรอคอยการเสด็จมาของพระจิตเจา อยูรวมกับเขาทั้งหลาย และทรงใหกําลังใจเขาในพันธ
กิจครั้งแรก การคิดคํานึงถึงเหตุการณเหลานี้แตละเหตุการณเมื่อสวดสายประคํารวมกับพระแมมารีย จึง
เปนวิธีการเรียนรูจักพระคริสตเจา รูความลับของพระองค และเขาใจขาวดีของพระองคประหนึ่งจาก
“โรงเรียน” ของพระนาง
“โรงเรียน” นี้ของพระแมมารียยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถาเราคํานึงวาพระนางทรงสอนเราโดย
วอนขอพระพรของพระจิตเจาใหเราอยางมากมาย และยังทรงเปนแบบอยางแกเราในการพัฒนาความเชื่อ
ขณะเดินทางในโลกนี้ (เทียบ SC ขอ 58) ขณะที่เราพิจารณาธรรมล้ําลึกแตละขอเกี่ยวกับพระชนมชีพ
ของพระบุตรของพระนาง พระนางก็ทรงเชิญชวนเราใหทําเชนเดียวกับที่พระนางทรงกระทําเมื่อทรงรับ
สารจากทูตสวรรค คือถอมตน ซักถามขอความสวาง เพื่อจะจบการสนทนาโดยยอมรับดวยความเชื่อ
“ขาพเจาเปนผูรับใชของพระเจา ขอใหเปนไปกับขาพเจาตามวาจาของทานเถิด” (ลก 1:38)
เปนเหมือนกับพระคริสตเจาพรอมกับพระแมมารีย
15) ชีวิตจิตของคริสตชนมีเอกลักษณดังนี้ คือศิษยมีหนาที่จะตองทําตนใหเหมือนกับพระ
อาจารยของตนอยางสมบูรณที่สุด (เทียบ รม 8:29; ฟป 3:10,12) พระจิตเจาที่คริสตชนไดรับเมื่อรับศีล
ลางบาปทําใหผูมีความเชื่อชิดสนิทกับพระคริสตเจา ประหนึ่งกิ่งองุนติดกับเถาองุน (เทียบ ยน 15:5) ทํา
ใหเขาเปนอวัยวะแหงพระกายทิพยของพระคริสตเจา (เทียบ 1 คร 12:12; รม 12:5) ความเปนหนึ่งเดียว
ขั้นแรกเริ่มนี้เรียกรองใหมีความละมายคลายกันมากยิ่งๆขึ้น ซึ่งจะทําใหศิษยมีความประพฤติสอดคลอง
กับ “เจตนารมณ” ของพระคริสตเจายิ่งขึ้นดวย ดังที่นักบุญเปาโลเขียนในจดหมายถึงชาวฟลิปปวา “ทาน
ทั้งหลายจงมีความรูสึกนึกคิดเชนเดียวกับที่พระคริสตเยซูทรงมีเถิด” (ฟป 2:5) ทานอัครสาวกบอกวาเรา
ไดรับเรียกมาให “สวมพระเยซูคริสตเจาไว” (เทียบ รม 13:14; กท 3:27)
การสวดสายประคําเปนเสมือนการเดินทางฝายจิตพรอมกับพระแมมารีย โดยมุงหนาเพงพินิจ
พระพักตรของพระคริสตเจาอยูตลอดเวลา จึงเรียกรองใหเราละมายคลายกับพระองคอาศัยความสัมพันธ
ที่เรียกไดวาเปนมิตรภาพ ซึ่งจะนําชีวิตของเราเขาไปในพระชนมชีพของพระคริสตเจาและทําใหเรามี
ความรูสึกลึ กๆเหมื อนพระองค ท านบุญราศีบ ารโทโล ลองโก เขี ยนถึ งเรื่องนี้วา “เพื่อนสองคนที่อยู
ดวยกันบอยๆ ยอมมีแนวโนมที่จะมีนิสัยเหมือนกันฉันใด การที่เรามาอยูกับพระเยซูเจาและพระนาง
พรหมจารีโดยรําพึงถึงธรรมล้ําลึกแหงสายประคํา และมีชีวิตเดียวกันอาศัยศีลมหาสนิท ความถอมตน
ของเราก็จะทําใหเราเปนเหมือนพระเยซูเจาและพระแมมารีย และเรียนรูจากแบบอยางเลอเลิศนี้ เปนคน
ถอมตน ยากจน ไมโออวด อดทน และมีความดีบริบูรณไดฉันนั้น”
ในกระบวนการทําตนใหสอดคลองกับพระคริสตเจาอาศัยการสวดสายประคํานี้ เรามอบตัวเราให
พระมารดาพรหมจารีทรงดูแลโดยเฉพาะ พระนางทรงเปนพระมารดาของพระคริสตเจาและแมวาทรงเปน
“สมาชิกที่โดดเดนเปนพิเศษของพระศาสนจักร” (SC ขอ 53) พระนางยังทรงเปน “พระมารดาของพระศา
สนจักร” อีกดวย และเพราะฉะนั้น พระนางจึงทรง “ใหกําเนิด” บุตรจํานวนมากแกพระกายทิพยของพระ
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บุตรอยูตลอดเวลา พระนางทรงทําเชนนี้ไดโดยการวอนขอพระเจาใหประทานพระพรของพระจิตเจาแก
เขาเหลานั้นอยูตลอดเวลา พระแมมารียจึงทรงเปนรูปแบบที่สมบูรณของการเปนมารดาของพระศาสน
จักร
การสวดสายประคํานําเราใหเพงพินิจทางฌานอยูเคียงขางพระแมมารีย ขณะที่พระนางคอย
เฝาดูพระคริสตเจาทรงคอยๆเจริญวัยขึ้นที่บานนาซาเร็ธ การเพงพินิจเชนนี้ชวยใหพระนางใชความ
สาละวนเชนเดียวกันเพื่อฝกฝนอบรมเราจนกระทั่ง “พระคริสตเจาจะปรากฏอยูในเราอยางชัดเจน” (เทียบ
กท 4:19) บทบาทนี้ของพระแมมารีย ซึ่งอิงอยูกับบทบาทของพระคริสตเจาและขึ้นกับบทบาทนี้โดย
ธรรมชาติ “จึงไมทําใหความสัมพันธโดยตรงของผูมีความเชื่อกับพระคริสตเจาดอยลง แตกลับเสริมให
มั่นคงยิ่งขึ้น” (SC ขอ 60) ขาพเจาเคยมีประสบการณสวนตัวมาแลวดวยถึงหลักการเดนชัดนี้ที่สภา
สังคายนาวาติกันที่ 2 ไดประกาศไว ขาพเจาจึงสรุปเปนคติพจนของการเปนสังฆราชของขาพเจาวา
“ขาพเจาทั้งหมดเปนของทาน” ใชแลว คติพจนนี้ไดรับพลังบันดาลใจจากคําสอนของทานนักบุญหลุยส
มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต ทานอธิบายบทบาทของพระแมมารีย ในกระบวนการที่เราแตละคนทําตน
ใหละมายคลายกับพระคริสตเจาไวดังนี้ “ความดีบริบูรณทั้งหมดของเราตั้งอยูบนการที่เรามีลักษณะ
เหมือนกับพระคริสตเจา มีความสัมพันธและถวายตนเปนสิทธิ์ของพระองคอยางสมบูรณ เพราะฉะนั้นจึง
ไมตองสงสัยวาความศรัทธาที่มีรูปแบบสมบูรณที่สุด คือความศรัทธาที่ทําใหเรามีลักษณะเหมือนกับ
พระเยซู คริสตเจา รวบรวมเราและถวายตัวของเราแดพระองคโดยสิ้นเชิง เนื่องจากวาพระแมมารียทรงมี
ลักษณะเหมือนพระเยซูคริสตเจายิ่งกวาสิ่งสรางใดๆ จึงกลาวไดวาในบรรดากิจศรัทธาทั้งหลายที่ยกถวาย
และทํ า ให วิ ญ ญาณมี ลั ก ษณะเหมื อ นองค พ ระผู เ ป น เจ า มากที่ สุ ด ได แ ก กิ จ ศรั ท ธาต อ พระแม ม ารี ย
พระมารดาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค วิญญาณดวงหนึ่งยิ่งถวายตนแดพระนางมากเทาใด ก็ยิ่งถวายตนแด
พระเยซูคริสตเจามากเทานั้น” ไมมีเมื่อใดนอกจากการสวดสายประคําที่พระชนมชีพของพระเยซูเจา
และของพระแมมารียรวมเปนหนึ่งเดียวกันอยางลึกซึ้ง พระแมมารียทรงพระชนมในพระคริสตเจาและเพื่อ
พระคริสตเจาเทานั้น
วอนขอพระคริสตเจาพรอมกับพระแมมารีย
16) พระเยซูเจาทรงเชิญชวนเราใหหันไปหาพระเจาไมหยุดหยอน โดยไววางใจวาพระองคจะ
ทรงฟงเรา “จงขอเถิด แลวทานจะไดรับ จงแสวงหาเถิด แลวทานจะพบ จงเคาะประตูเถิด แลวเขาจะเปด
ประตูรับทาน” (มธ 7:7) เหตุผลที่ทําใหคําภาวนาบังเกิดผลก็คือพระทัยดีของพระบิดา และการที่พระ
คริสตเจาทรงเปนคนกลาง (เทียบ 1 ยน 2:1) รวมทั้งผลงานของพระจิตเจาที่ทรง “อธิษฐานภาวนาวอน
ขอแทนเรา... ตามพระประสงคของพระเจา” ดวย (เทียบ รม 8:26-27) เพราะวา “เราไมรูวาจะตอง
อธิษฐานภาวนาขอสิ่งใดที่เหมาะสม” (รม 8:26) และหลายครั้งพระเจาไมทรงฟงคําภาวนาของเรา “เพราะ
เราวอนขอไมถูกตอง” (เทียบ ยก 4:2-3)
พระแมมารียเขามาชวยเราดวยคําอธิษฐานภาวนาเยี่ยงมารดา เพื่อสนับสนุนการอธิษฐานภาวนา
ที่พระคริสตเจาและพระจิตเจาทรงบันดาลใหออกมาจากใจของเรา “คําอธิษฐานภาวนาของพระแมมารีย
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สงเสริมคําอธิษฐานภาวนาของพระศาสนจักร” ถาพระเยซูเจาคนกลางเพียงผูเดียวทรงเปนหนทางแหง
การอธิษฐานภาวนาของเรา พระแมมารียซึ่งเปนภาพสะทอนสุกใสบริสุทธิ์ของพระองค ก็ทรงเปนผูชี้ทาง
“นับตั้งแตที่พระแมมารียทรงรวมงานของพระจิตเจาเปนพิเศษ พระศาสนจักรตางๆไดพัฒนาบทภาวนา
ของตนตอพระมารดาของพระเจา โดยใหพระบุคคลของพระคริสตเจา ซึ่งแสดงออกในพระธรรมล้ําลึก
ตางๆของพระองคเปนศูนยกลาง” (คําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก ขอ 2675) พระวรสารกลาวอยางชัดเจน
วาคําวอนขอของพระแมมารียมีผลตามที่ขอ เมื่อพระนางทูลพระเยซูเจาในงานสมรสที่หมูบานคานาถึง
ความตองการของผูอื่นวา “เขาไมมีเหลาองุนแลว” (ยน 2:3)
การสวดสายประคําเปนทั้งการคิดคํานึงและการวอนขอ การอธิษฐานวอนขอพระชนนีพระเจา
โดยไมหยุดหยอนออกมาจากความวางใจวา การวอนขอของพระนางในฐานะมารดาจะไดรับทุกสิ่งจาก
ดวงหทัยของพระบุตรของพระนาง พระนาง “ทรงฤทธิ์ทุกประการโดยพระหรรษทาน” ตามสํานวนที่ทา
ทาย (แตตองเขาใจใหถูก) ของทานบุญราศีบารโทโล ลองโก ในหนังสือที่ชื่อวา “การวอนขอแมพระ”1
ความเชื่อมั่นเชนนี้ที่เริ่มจากพระวรสาร ไดพัฒนายิ่งๆขึ้นจากประสบการณของคริสตชน ทานดันเต กวี
เอก ไดเขียนขอความที่สะทอนความคิดของนักบุญเบอรนารดวา “พระนางยิ่งใหญและทรงฤทธิ์ ผูใด
ตองการพระหรรษทานแตไมหันมาหาพระนาง ก็เปนเหมือนผูที่อยากใหความปรารถนาของตนบินไดโดย
ไมมีปก” (Paradiso XXXIII, 13-15) เมื่อสวดสายประคํา เราวอนขอพระแมมารียผูทรงเปนที่ประทับของ
พระจิตเจา (เทียบ ลก 1:35) พระนางวอนขอแทนเราตอพระบิดาผูประทานพระหรรษทานแกพระนาง
วอนขอแทนเราตอพระบุตรผูประสูติจากพระครรภของพระนาง พระนางวอนขอพรอมกับเราและเพื่อเรา
ประกาศพระคริสตเจาพรอมกับพระแมมารีย
17) การสวดสายประคํายังเปน หลักสูตรการประกาศและแสวงหาความรู เกี่ยวกับธรรมล้ําลึก
ของพระคริสตเจาสําหรับคริสตชนในระดับตางๆอยูตลอดเวลา การสวดสายประคํามีรูปแบบของการ
แสดงดวยคําภาวนาและการเพงพินิจ ที่ชวยใหคริสตชนปรับตนเขากับความรูสึกนึกคิดของพระคริสตเจา
เมื่อการสวดสายประคํามีองคประกอบทุกประการที่จําเปนสําหรับการคิดคํานึง โดยเฉพาะเมื่อมีการสวด
พรอมกันตามวัดหรือสักการสถานตางๆ ก็อาจเปนโอกาสอธิบายคําสอนไดอยางดีที่บรรดาผูอภิบาลตอง
รูจักใชใหเกิดประโยชน พระนางพรหมจารีแหงสายประคํายังทรงปฏิบัติงานประกาศพระคริสตเจาตอไป
ดวยวิธีนี้ ประวัติของการสวดสายประคําแสดงใหเห็นวา นักบวชคณะดอมีนิกันเคยใชการภาวนาแบบนี้
ในชวงเวลาวิกฤตของพระศาสนจักรเพื่อตอสูกับพวกมิจฉาทิฐิ ในปจจุบันนี้เราตองเผชิญหนากับสิ่งทา
ทายใหมๆ ทําไมเราจึงไมเขามาหาการสวดสายประคําอีกครั้งหนึ่ง ดวยความเชื่อเหมือนกับของผูที่
ลวงหนาเราไปกอนแลว การสวดสายประคํายังคงมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม และยังเปนเครื่องมือในการ
อภิบาลสําหรับผูประกาศขาวดีทุกคน
1

ทานบุญราศีบารโทโล ลองโกแตงหนังสือ “การวอนขอแมพระ” ในป 1883 ตอบสนองคําเชิญชวนของสมเด็จพระ
สันตะปาปาเลโอที่ 13 ในพระสมณสาสนที่กลาวถึงการสวดสายประคํา ใหชาวคาทอลิกรวมพลังเพือ่ ตอตานภัยสังคมในขณะนั้น โดยสวด
สายประคําในเดือนพฤษภาคมและตุลาคม
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บทที่ 2
ธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา – ธรรมล้ําลึกของพระมารดา
การสวดสายประคําเปนการสรุปพระวรสาร
18) ไมมีผูใดเขาไปเพงพินิจพระพักตรพระคริสตเจาได หากไมไดยินพระสุรเสียงเรียกของพระ
บิดาในพระจิตเจา เพราะ “ไมมีใครรูจักพระบุตรนอกจากพระบิดา” (มธ 11:27) เมื่อเปโตรแสดงความเชื่อ
ในเขตเมืองซีซารียาแหงฟลิป พระเยซูเจาทรงชี้ใหเห็นชัดวาเขาไดรับความเขาใจนี้ถึงพระองคมาจาก
ไหน “ไมใชมนุษยที่เปดเผยใหทานรู แตพระบิดาเจาของเราผูสถิตในสวรรคทรงเปดเผย” (มธ 16:17)
เพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่พระเจาจะตองทรงเปดเผยจากเบื้องบน แตเพื่อจะรับการเปดเผยเชนนี้ได เรา
จําเปนตองตั้งใจฟงดวย “ประสบการณความเงียบและการภาวนาเทานั้นเปนบรรยากาศที่เอื้ออํานวยให
ความรูแทจริง ถูกตองและกลมกลืน ถึงธรรมล้ําลึกนี้พัฒนาขึ้นได” (Novo Millennio Ineunte, 279)
การสวดสายประคําเปนวิธีการหนึ่งจากธรรมประเพณีการภาวนา ที่บรรดาคริสตชนใชเพื่อเขาถึง
การเพงพินิจพระพักตรของพระคริสตเจาได สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรงกลาวไววา “การสวด
สายประคําในฐานะที่เปนการภาวนาที่เริ่มจากพระวรสาร มีศูนยกลางอยูที่ธรรมล้ําลึกเรื่องการรับสภาพ
มนุษยและการกอบกู จึงเปนการภาวนาที่มีลักษณะเกี่ยวกับพระคริสตเจาโดยตรง ลักษณะเฉพาะที่โดด
เดนของการสวดสายประคํา ไดแกการสวดบท “วันทามารีอา” ตอบรับซ้ําๆกัน ตองนับวาเปนการ
สรรเสริญพระคริสตเจาโดยไมหยุดหยอนดวย เพราะพระองคทรงเปนทั้งบุคคลที่ทูตสวรรคและมารดา
ของยอหนผูทําพิธีลางกลาวถึง “โอรสของทานทรงบุญนักหนา” (เทียบ ลก 1:42) ยิ่งกวานั้น การสวดบท
“วันทามารีอา” ซ้ําๆกันยังเปนเสมือนดายเสนตั้งในการทอผา และมีการเพงพินิจธรรมล้ําลึกเปนเสมือน
ดายเสนขวาง พระเยซูเจาที่บทวันทามารีอาแตละครั้งชวนใหคิดถึงก็คือพระเยซูเจาองคเดียวกัน ที่เรา
เพงพินิจถึงธรรมล้ําลึกของพระองคตามลําดับ ในฐานะที่ทรงเปนพระบุตรของพระเจา และในฐานะพระ
บุตรของพระนางพรหมจารี (Marialis Cultus, 46)
ขอเสนอใหเพิ่มเติมสิ่งใหมๆที่เหมาะสม
19) การสวดสายประคํากลาวถึงธรรมล้ําลึกบางประการเทานั้น จากธรรมล้ําลึกมากมายหลาย
ประการในพระชนมชีพของพระคริสตเจา ซึ่งคอยๆกลายเปนรูปแบบการภาวนาที่คริสตชนรูจักดีและ
พระศาสนจักรรับรองแลว การเลือกธรรมล้ําลึกเหลานี้เพียง 15 ประการถูกกําหนดขึ้นจากที่มาของการ
ภาวนาแบบนี้ คือจากจํานวนเพลงสดุดี 150 บทในพระคัมภีร
แตขาพเจาคิดวาจะเปนการเหมาะสมมาก ถาการสวดสายประคําจะมีความหมายเกี่ยวกับพระ
คริสตเจาสมบูรณยิ่งขึ้นโดยเพิ่มธรรมล้ําลึกเกี่ยวกับ พระชนมชีพเปดเผยของพระคริสตเจาตั้งแตการรับ
พิธีลางจนถึงพระทรมาน เขากับรูปแบบการสวดที่เคยใชกันมา โดยปลอยใหอยูในดุลพินิจอยางอิสระของ
แตละคนและแตละชุมชน ภายในแวดวงของธรรมล้ําลึกเหลานี้ เราเพงพินิจดูลักษณะสําคัญในพระบุคลิก
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ของพระคริสตเจา ที่พระเจาทรงเปดเผยใหเรารูจักพระองคไดดียิ่งขึ้น เมื่อพระคริสตเจาทรงรับพิธีลางที่
แมน้ําจอรแดน พระบิดาทรงประกาศวาพระเยซูเจาทรงเปนพระบุตรสุดที่รักของพระบิดา พระองคเสด็จ
มาประกาศวาพระอาณาจักรของพระเจามาถึงแลว ทรงประกาศทั้งดวยพระวาจาและกิจการอัศจรรยให
มนุษยรูวาเขาจะตองดําเนินชีวิตอยางไรเพื่อจะเขาอยูในพระอาณาจักรนี้ได ในชวงเวลาที่ทรงประกอบ
พระภารกิจเปดเผยนี้ “ธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาแสดงตนวาเปนแสงสวางอยางแทจริง” “ตราบที่เรายัง
อยูในโลก เราเปนแสงสวางสองโลก” (ยน 9:5)
เพื่อใหการสวดสายประคําเปน “การสรุปพระวรสาร” ไดอยางสมบูรณยิ่งขึ้น เมื่อเราคิดถึงการรับ
สภาพมนุษยและพระชนมชีพซอนเรนของพระคริสตเจา (ดังที่เคยเรียกวา “ธรรมล้ําลึกนายินดี”) แลว
กอนจะคิดคํานึงถึงพระทรมาน (ที่เคยเรียกวา “ธรรมล้ําลึกพระทรมาน”) และชัยชนะของพระองคเมื่อทรง
กลับคืนพระชนมชีพ (“ธรรมล้ําลึกรุงเรือง”) เราควรจะเพิ่มการคิดคํานึงถึงเหตุการณสําคัญๆในพระชนม
ชีพเปดเผยของพระองคเขาไปดวย (ซึ่งกลาวไดวาเปน “ธรรมล้ําลึกแหงความสวาง”) การเพิ่มธรรมล้ําลึก
ชุดใหมนี้เขามานี้มิไดเปนการลบลางความหมายสําคัญของการสวดสายประคําในรูปแบบเดิม แตมีเจตนา
เพียงเพื่อปลุกใหมีความสนใจใหมๆตอการสวดสายประคํา ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งในชีวิตจิตของคริสตชน
ใหนําเราเขาถึงสวนลึกแหงดวงหทัยของพระคริสตเจา ซึ่งเปนขุมแหงความยินดีและแสงสวาง เปนขุม
แหงความทุกขทรมานและพระสิริรุงโรจน
ธรรมล้ําลึกนายินดี
20) การสวดสายประคํา 50 เม็ดแรกที่เรียกวา “ธรรมล้ําลึกนายินดี” มีเนื้อหาเปนการคิด คํานึงถึง
เหตุการณนายินดีเกี่ยวกับการรับสภาพมนุษย ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนตั้งแตการแจงสาร เมื่อทูตสวรรคกาเบ
รียลทักทายพระนางพรหมจารีแหงนาซาเร็ธ โดยเชิญชวนพระนางใหมีความยินดีที่องคพระผูไถเสด็จมา
(messianic joy) วา “จงยินดีเถิด มารีย” ประวัติศาสตรแหงความรอดพนทั้งหมด หรือจะพูดวา
ประวัติศาสตรของโลกทั้งหมด มุงหนามาหาคําทักทายนี้ ถาพระบิดาเจาทรงมีแผนการจะนําทุกสิ่งมา
รวมกันอยูใตปกครองของพระคริสตเจา (เทียบ อฟ 1:10) ทั่วทั้งจักรวาลจึงสัมผัสกับความโปรดปราน
ของพระเจาได เมื่อพระบิดาทรงผินพระพักตรมาหาพระแมมารียและบันดาลใหพระนางทรงเปนพระ
มารดาของพระบุตรของพระองค และดังนี้คําตอบรับของพระนางตอพระประสงคของพระเจา “ขอใหเปน
เชนนี้” จึงรวมมนุษยชาติทั้งมวลเขาไวดวย
การพบกับนางเอลีซาเบ็ธมีความตื่นเตนยินดีเปนเอกลักษณ ในโอกาสนี้เสียงของพระแมมารีย
และการที่พระคริสตเจาประทับอยูในพระครรภของพระนางทําใหยอหน “โลดเตนดวยความยินดี” ใน
ครรภมารดา (เทียบ ลก 1:44) ในทํานองเดียวกันเหตุการณที่เมืองเบธเลเฮมก็เปยมดวยความยินดี เมื่อ
บรรดาทูตสวรรคนําขาวการสมภพของพระกุมาร พระผูไถมวลมนุษย มาแจงใหเหลาคนเลี้ยงแกะ เปน
“ขาวดีที่จะทําใหประชาชนทุกคนยินดีอยางยิ่ง” (ลก 2:10) และบรรดาทูตสวรรคพากันรองเพลง
สรรเสริญพระเจา
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ธรรมล้ําลึกสองประการสุดทาย แมยังมีบรรยากาศแหงความยินดี แตก็ชี้บอกถึงเหตุการณนา
สะเทือนใจในอนาคตบางแลว การถวายพระกุมารในพระวิหารไมเพียงแตแสดงความยินดีในการถวาย
พระกุมารแดพระเจา และความยินดีสูงสุดของทานผูเฒาสิเมโอนเทานั้น ยังบันทึกคําพยากรณที่วาพระ
กุมารนี้จะทรงเปน “เครื่องหมายแหงการตอตาน” สําหรับอิสราเอล และดาบจะแทงทะลุจิตใจของพระ
มารดาดวย (เทียบ ลก 2:34-35) ธรรมล้ําลึกประการที่หาเรื่องการพบพระกุมารในพระวิหารเมื่อทรง
พระชนมายุไดสิบสองพรรษา เปนความยินดีปนกับความทุกขใจ พระกุมารทรงแสดงวาพระองคทรงพระ
ปรีชาญาณของพระเจา เมื่อทรงฟงและทรงไตถาม ซึ่งเปนลักษณะของ “อาจารย” โดยแทจริง การ
เปดเผยธรรมล้ําลึกวาพระองคคือพระบุตรซึ่งอุทิศตนทั้งหมดเพื่อพระภารกิจของพระบิดา บอกความจริง
สําคัญประการหนึ่งวาการประกาศขาวดีเปนการทาทาย และพระอาณาจักรของพระเจาอาจเรียกรองให
ตองเสียสละความสัมพันธซึ่งมีคายิ่งตามธรรมชาติอีกดวย พระมารดามารียและโยเซฟมีความกลัวและ
กังวลใจ “ไมเขาใจ” พระวาจาที่พระองคตรัสเลย (ลก 2:50)
การคิดคํานึงถึงธรรมล้ําลึก “นายินดี” นี้จึงหมายถึงการเขาไปถึงเหตุผลและความหมายลึกซึ้งของ
ความยินดีแบบคริสตชน ความยินดีนี้คือการมองความจริงของธรรมล้ําลึกเรื่องการรับสภาพเปนมนุษย
ซึ่งบอกลวงหนาใหเรารูวามีธรรมล้ําลึกเรื่องพระทรมานรวมอยูดวย พระแมมารียทรงนําเราใหเขาใจเคล็ด
ลับของความยินดีแบบคริสตชน เตือนเราวาคริสตศาสนาเปน “ขาวดี” ที่มีองคพระเยซูคริสตเจา พระวจ
นาตถที่ทรงรับสภาพมนุษย พระผูไถโลก เปนศูนยกลาง ยิ่งกวานั้น เปนเนื้อหาคําสอนทั้งหมดดวย
ธรรมล้ําลึกแหงความสวาง
21) การเพงพินิจธรรมล้ําลึกที่เรียกไดวา “ธรรมล้ําลึกแหงความสวาง” นําเราออกจากปฐมวัยและ
พระชนมชีพที่เมืองนาซาเร็ธมาถึงพระชนมชีพเปดเผยของพระเยซูเจา พระองคทรงเปน “แสงสวางสอง
โลก” (ยน 8:12) ความจริงนี้ปรากฏชัดในชวงเวลาที่ทรงประกอบพระภารกิจเปดเผยประกาศขาวดีเรื่อง
พระอาณาจักร ขาพเจาใครจะเสนอชวงเวลา 5 ขั้นตอนในพระชนมชีพของพระคริสตเจา เปนธรรมล้ําลึก
แหงความสวาง 5 ประการดังนี้ (1) ทรงรับพิธีลางที่แมน้ําจอรแดน (2) ทรงแสดงพระองคที่งานสมรสที่
หมูบานคานา (3) ทรงประกาศพระอาณาจักรพรอมกับเชิญชวนประชาชนใหกลับใจ (4) ทรงแสดง
พระองคอยางรุงโรจน และในที่สุด (5) ทรงตั้งศีลมหาสนิท ซึ่งเปนเครื่องหมายและการประกาศธรรมล้ํา
ลึกปสกา
ธรรมล้ําลึกแตละขอนี้เปนการเปดเผยความจริงวาพระอาณาจักรตั้งอยูแลวในพระบุคคลของพระ
เยซูเจา ธรรมล้ําลึกประการแรกแหงความสวางคือการทรงรับพิธีลางที่แมน้ําจอรแดน พระคริสตเจาเสด็จ
ลงไปในแมน้ําทั้งๆที่ไมทรงมีบาป แตพระองคทรงทําตนใหเปน “ผูรับบาป” (เทียบ 2 คร 5:21) ขณะนั้น
ทองฟาเปดออก และพระสุรเสียงของพระบิดาเรียกพระองควาพระบุตรสุดที่รัก (เทียบ มธ 3:17 และ //)
พระจิตเจาเสด็จลงมาเหนือพระองคเพื่อประทานพันธกิจใหทรงปฏิบัติตอไป ธรรมล้ําลึกแหงความสวาง
ประการที่สองคือเครื่องหมายอัศจรรยครั้งแรกที่หมูบานคานา (เทียบ ยน 2:1-12) เมื่อพระแมมารีย ผูมี
ความเชื่อคนแรกทรงเสนอแนะ พระคริสตเจาทรงเปลี่ยนน้ําใหเปนเหลาองุนและทรงเปดจิตใจของบรรดา
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ศิษยใหมีความเชื่อ ธรรมล้ําลึกแหงความสวางประการตอไปคือการเทศนสอนที่พระเยซูเจาทรงประกาศ
วาพระอาณาจักรของพระเจามาถึงแลว และทรงเตือนใหทุกคนกลับใจ (เทียบ มก 1:15) ทรงอภัยบาปแก
ทุกคนที่เขามาหาพระองคดวยความวางใจและถอมตน (เทียบ มก 2:3-13; ลก 7:47-48) เปนการเริ่มตน
การแสดงพระกรุณาซึ่งจะดําเนินตอไปจนสิ้นพิภพ โดยเฉพาะอาศัยศีลแหงการคืนดีที่ทรงมอบไวแก
พระศาสนจักร (เทียบ ยน 20:22-23) ธรรมล้ําลึกแหงความสวางโดดเดนที่สุดคือการสําแดงพระองคอยาง
รุงโรจน ซึ่งเชื่อกันวาเกิดขึ้นบนภูเขาทาบอร พระสิริรุงโรจนแหงพระเทวภาพของพระองคฉายจากพระ
พักตรของพระคริสตเจา บรรดาศิษยที่อยูดวยตกใจกลัวอยางยิ่งไดยินพระสุรเสียงของพระบิดาบอกเขา
ให “ฟงพระองค” (เทียบ ลก 9:35 และ //) และเตรียมตัวสําหรับรวมทุกขกับพระองคในพระทรมาน เพื่อ
จะบรรลุถึงความยินดีในการกลับคืนพระชนมชีพ และมีชีวิตใหมที่พระจิตเจาจะทรงเปลี่ยนแปลงให ธรรม
ล้ําลึกแหงความสวางประการสุดทายคือการตั้งศีลมหาสนิท เมื่อพระคริสตเจาประทานพระกายและพระ
โลหิตใหเปนอาหารภายใตรูปปรากฏของขนมปงและเหลาองุน ทรงแสดงความรักที่ทรงมีตอมวลมนุษย
“จนถึงที่สุด” (ยน 13:1) และตอมาไมนานจะทรงมอบพระองคเปนเครื่องบูชานําความรอดพนมาใหดวย
ในธรรมล้ําลึ กเหลานี้ ยกเวนในเหตุการณที่หมู บานคานา พระแม มารี ย มักทรงอยูเ บื้องหลั ง
พระวรสารกลาวนอยมากถึงพระนางในชวงเวลาที่พระเยซูเจาทรงเทศนสอน (เทียบ มก 3:31-35; ยน
2:12) และไมบอกดวยวาพระนางอยูในการเลี้ยงตั้งศีลมหาสนิทหรือไม กระนั้นก็ดี การทําหนาที่ของพระ
นางที่หมูบานคานานับไดวาเปนการที่พระนางประทับอยูกับพระคริสตเจาตลอดเวลาที่ทรงประกอบพระ
ภารกิจ คําพูดของพระนางที่หมูบานคานาวา “เขาบอกใหทานทําอะไร ก็จงทําเถิด” (ยน 2:5) นับไดวา
เปนคําแนะนําที่หวงใยเยี่ยงมารดาของพระนางตอพระศาสนจักรทุกสมัยเหมือนกับการเปดเผยความจริง
ที่พระบิดาประทานใหโดยตรง เมื่อพระเยซูเจาทรงรับพิธีลางที่แมน้ําจอรแดน และยอหนผูทําพิธีลาง
กล าวย้ํ า เตื อ นดว ย คํ า เตือ นของพระนางนี้ นับ เปน การปูท างนํ า พระวาจาของพระคริ ส ตเจ า และนํ า
เครื่องหมายอัศจรรยที่จะทรงกระทําในพระชนมชีพเปดเผยของพระองค นับไดวาพระแมมารียทรงเปน
เสมือน “ฉากหลัง” ของภาพ “ธรรมล้ําลึกแหงความสวาง” ทั้งหมด
ธรรมล้ําลึกพระทรมาน
22) พระวรสารใหความสําคัญพิเศษแกธรรมล้ําลึกพระทรมานของพระคริสตเจา นับแตเริ่มแรก
แลว คริสตชนมีความศรัทธาระลึกถึงเหตุการณพระทรมานของพระคริสตเจา โดยเฉพาะในเทศกาลมหา
พรต เพราะเขาใจดีวาพระทรมานเปนจุดยอดการเปดเผยความรักของพระเจาซึ่งเปนบอเกิดแหงความ
รอดพนของเรา การสวดสายประคําเลือกบางเหตุการณเทานั้นจากพระทรมาน เชิญชวนใหคริสตชนคิด
คํานึงและรวมทุกขกับพระคริสตเจา การคิดคํานึงเริ่มจากสวนเกทเสมนีที่พระคริสตเจาทรงรับทรมาน
อยางยิ่ง เมื่อพระธรรมชาติมนุษยที่ออนแอพยายามปฏิเสธไมยอมรับพระประสงคของพระบิดา ในสวน
นั้นพระเยซูเจาทรงเผชิญกับการทดลองและบาปทุกอยางของมวลมนุษยเพื่อจะตรัสกับพระบิดาวา “ขอ
อยาใหเปนไปตามใจขาพเจา แตใหเปนไปตามพระประสงคของพระองคเถิด” (ลก 22:42 และ //) การ
ตอบรับของพระคริสตเจานี้กลับคําปฏิเสธของบิดามารดาเดิมของเราในสวนเอเดน ความยากลําบากใน
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การตอบรับพระประสงคของพระบิดานี้ยังเห็นไดชัดเจนในธรรมล้ําลึกประการตอๆไปดวย การที่ทรงถูก
เฆี่ยน และสวมมงกุฎหนาม การแบกไมกางเขนเดินขึ้นเนินกัลวารีโอ และสิ้นพระชนมบนไมกางเขนอยาง
โจรผูราย “นั่นไง คนคนนั้น”
การรับทรมานอยางสาหัสและไรเกียติเชนนี้เปดเผยใหเราเห็นความรักของพระเจา และเห็น
ความหมายของมนุษยดวย “นั่นไง คนคนนั้น” ใครอยากรูจักที่มา ความหมาย และความสมบูรณของ
มนุษย จะตองเรียนรูจากพระคริสตเจา ซึ่งทรงเปนพระเจาที่ถอมองคลงเพราะความรัก “จนถึงกับทรง
ยอมรับความตายบนไมกางเขน” (ฟป 2:8) ธรรมล้ําลึกพระทรมานชวยผูมีความเชื่อใหรื้อฟนการ
สิ้นพระชนมของพระเยซูเจาในชีวิตของตน ยืนอยูแทบไมกางเขนเคียงขางพระแมมารีย เพื่อเขาถึงขุม
ความรักของพระเจาตอมนุษยและรับรูวาความรักนี้มีพลังใหชีวิตแกทุกคน
ธรรมล้ําลึกพระสิริรุงโรจน
23) “การเพงพินิจพระพักตรของพระคริสตเจาตองไมหยุดอยูที่ภาพพระพักตรของผูถูกตรึง
กางเขน พระองคทรงกลับคืนพระชนมชีพแลว” (พระสมณสาสน Novo Millennio Ineunte, 28) การสวด
สายประคําแสดงความรูเรื่องนี้ที่เกิดจากความเชื่อ ออกมาใหเห็นอยางเดนชัดอยูเสมอ และเชิญชวนผูมี
ความเชื่อใหมองขามเลยความมืดแหงพระทรมาน ไปพิจารณาพระสิริรุงโรจนแหงการกลับคืนพระชนม
ชีพและการเสด็จสูสวรรคของพระคริสตเจา เมื่อเพงพินิจดูองคพระผูเปนเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ
คริสตชนก็พบเหตุผลแหงความเชื่อของตน (เทียบ 1 คร 15:14) และมีความยินดีเชนเดียวกับผูที่พระ
คริสตเจาทรงแสดงพระองคใหเห็น ไดแกบรรดาอัครสาวก มารียชาวมักดาลา และศิษยทั้งสองคนที่กําลัง
เดินทางไปยังหมูบานเอมมาอุส และความยินดีของพระแมมารียดวย พระนางตองมีความยินดีอยางยิ่งที่
ไดสัมผัสกับชีวิตใหมของพระบุตรผูทรงพระสิริรุงโรจนของพระนาง เมื่อพระคริสตเจาเสด็จสูสวรรค
พระองคทรงไดรับพระสิริรุงโรจนประทับเบื้องขวาของพระบิดา พระนางเองก็จะทรงไดรับอภิสิทธิ์ประการ
นี้ดวยเมื่อพระนางทรงไดรับเกียรติยกขึ้นสวรรค เปนความยินดีลวงหนาในสถานภาพที่ผูชอบธรรม
ทั้งหลายจะไดรับเมื่อเขาจะกลับคืนชีพในวาระสุดทายดวย ธรรมล้ําลึกประการสุดทายของการสวดสาย
ประคําแสดงใหเราเห็นพระนางไดรับความรุงเรือง เสมือนทรงมงกุฎเปนพระราชินีของบรรดาทูตสวรรค
และนักบุญทั้งหลาย เปนการชิมลางและบรรลุถึงสถานภาพของพระศาสนจักรในยุคสุดทาย
ตรงกลางของธรรมล้ําลึกความรุงเรืองของพระบุตรและของพระมารดานี้ การสวดสายประคํายัง
เสนอธรรมล้ําลึกประการที่สามใหแกเรา คือเหตุการณในวันเปนเตกอสเตซึ่งแสดงโฉมหนาของพระศาสน
จักรเปนเสมือนครอบครัวที่ชุมนุมกันพรอมกับพระแมมารีย ไดรับพระพรที่หลั่งลงมาจากพระจิตเจา
ประทานพลั ง และพั น ธกิ จ ที่ จ ะประกาศข า วดี ใ ห แ ก ม วลมนุ ษ ย การเพ ง พิ นิ จ ธรรมล้ํ า ลึ ก ประการนี้
เชนเดียวกับการเพงพินิจธรรมล้ําลึกนายินดีประการอื่น ตองชักนําผูมีความเชื่อใหมีสํานึกยิ่งๆขึ้นถึงชีวิต
ใหมของตนในพระคริสตเจาในพระศาสนจักร ใหเหตุการณในวันเปนเตกอสเตเปน “รูปแบบ” ของชีวิต
นั้ น ดั ง นั้ น ธรรมล้ํ า ลึ ก ความรุ ง เรื อ งจึ ง หล อ เลี้ ย งผู มี ค วามเชื่ อ ให มี ค วามหวั ง ถึ ง อวสานกาล ซึ่ ง เป น
จุดหมายปลายทางที่ประชากรของพระเจาในโลกนี้กําลังมุงหนาเดินไปใหถึง ความหวังนี้เทานั้นจะคอย
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ผลักดันใหเรากาวหนาไปอยางกลาหาญ พรอมกับเปนพยานถึง “ขาวดี” ซึ่งทําใหชีวิตความเปนอยูของ
ทุกคนมีความหมายแทจริง
หนทางของพระแมมารีย: ธรรมล้ําลึกหลายประการยอเหลือประการเดียว
24) หัวขอการคิดคํานึงที่การสวดสายประคําเสนอนี้หาไดครอบคลุมธรรมล้ําลึกครบทุกประการ
ไม แตเชิญชวนใหเราคิดถึงธรรมล้ําลึกขอที่เปนหลักและจําเปน ปลุกจิตสํานึกของทุกคนใหอยากสัมผัส
กั บ ความรู สึ ก นึ ก คิ ด ของพระคริ ส ตเจ า และได รั บ ชี วิ ต จากบ อ เกิ ด บริ สุ ท ธ ิข องข า วดี เหตุ ก ารณ ทุ ก
เหตุการณในพระชนมชีพของพระคริสตเจาที่ผูนิพนธพระวรสารเลาไว ลวนเปนธรรมล้ําลึกเกินที่จะหยั่งรู
ได (เทียบ อฟ 3:19) คือธรรมล้ําลึกของพระวจนาตถที่ทรงรับสภาพมนุษย “ที่พระเทวภาพบริบูรณสถิต
อยูดวย” (คส 2:9) เพราะเหตุนี้ หนังสือ “คําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก” จึงใหความสําคัญแกธรรม
ล้ําลึกของพระคริสตเจาอยางมากเมื่อกลาววา “ทุกสิ่งในพระชนมชีพของพระเยซูเจาเปนเครื่องหมาย
แสดงธรรมล้ําลึกของพระองค” คติพจนของพระศาสนจักรในสหัสวรรษที่สามนี้ที่วา “จงออกไปในที่ลึก”
จึงตองปรับตัวใหสอดคลองกับความสามารถของคริสตชนเพื่อจะเขาถึง “ความรูความเขาใจอยางซาบซึ้ง
ในธรรมล้ําลึกของพระเจาเรื่องพระคริสตเจา ในองคพระคริสตเจา มีพระปรีชาญาณและความรอบรูซอน
อยูเปนขุมทรัพยล้ําคา” (คส 2:2-3) จดหมายถึงชาวเอเฟซัสจึงมีคําภาวนานี้สําหรับผูรับศีลลางบาปแลว
ทุกคนวา “ขอใหพระคริสตเจาทรงพํานักในจิตใจของทานอาศัยความเชื่อ เมื่อทานหยั่งรากและตั้งมั่นอยู
บนความรักแลว ทาน.....จะไดหยั่งรูซึ้งถึงความรักซึ่งเกินกวาจะหยั่งรูไดของพระคริสตเจา เพื่อทานจะ
ไดรับความไพบูลยทั้งปวงของพระเจาอยางเต็มเปยม” (อฟ 3:17-19)
การสวดสายประคําชวยใหอุดมการณนี้เปนจริง โดยมอบ “เคล็ดลับ” ใหเราเปดตัวรับความรูจัก
พระคริสตเจาอยางลึกซึ้งถองแทนี้ เราอาจเรียกเคล็ดลับนี้ไดวาเปน “หนทางของพระแมมารีย” เปน
หนทางที่พระนางพรหมจารีแหงนาซาเร็ธทรงดําเนินมาแลว ในฐานะสตรีที่มีความเชื่อ ไมพูดมาก และ
รูจักฟง การสวดสายประคํายังเปนวิธีการแสดงความศรัทธาตอพระแมมารียที่ไดรับแรงบันดาลใจจาก
ความรูถึงความสัมพันธแนนแฟนของพระคริสตเจากับพระมารดา จึงกลาวไดวา ธรรมล้ําลึกของพระ
คริสตเจา เปน ธรรมล้ําลึกของพระมารดา ดวย แมธรรมล้ําลึกบางประการมิไดเกี่ยวของโดยตรงกับพระ
นางเลยก็ตาม เพราะพระองคทรงเปนเหตุผลใหพระนางเจริญชีวิตอยู และดําเนินชีวิตเพื่อพระองค เมื่อ
เราทําใหคําพูดของทูตสวรรคและของนางเอลีซาเบ็ธในบท “วันทามารีอา” มาเปนของเราดวยนั้น เราก็มี
ความรูสึกวาถูกดึงดูดใหแสวงหา “พระโอรสของพระนาง” (เทียบ ลก 1:42) อีกครั้งหนึ่งในออมกอดและ
ในดวงหทัยของพระแมมารียดวย
ธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา – ธรรมล้ําลึกของมนุษย
25) ขาพเจากลาวไวขางตนแลวถึงเหตุการณในป ค.ศ. 1978 วาการสวดสายประคําเปนการ
ภาวนาที่ขาพเจาชอบมาก ขาพเจาไดแสดงความคิดที่ขาพเจาใครจะกลาวถึงอีกครั้งหนึ่ง ขาพเจาเคย
กลาววา “การสวดสายประคําที่เรียบงายนี้จึงสอดคลองกับชีวิตมนุษยเสมือนวาเตนเปนจังหวะเดียวกัน”
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จากความคิดที่ขาพเจาอธิบายธรรมล้ําลึกตางๆมาจนถึงบัดนี้ จึงไมเปนการยากที่จะพิจารณาให
ลึกซึ้งลงไปถึง ความหมายเชิงมนุษยวิทยา ของการสวดสายประคํา ซึ่งมีความลึกซึ้งมากกวาที่ปรากฏ
ภายนอก ใครๆที่เพงพินิจพระคริสตเจาในชวงเวลาตางๆแหงพระชนมชีพของพระองคจะตองพบ ความ
จริงเกี่ยวกับมนุษย ในพระองค ความคิดนี้เปนคํายืนยันสําคัญของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ขาพเจาเคย
กลาวถึงเรื่องนี้หลายครั้งในการสอนของขาพเจานับตั้งแตสมณสาสนสากล Redemptor Hominis เปนตน
มา “ธรรมล้ําลึกของมนุษยปรากฏอยางชัดเจนในธรรมล้ําลึกของพระวจนาตถที่ทรงรับสภาพมนุษ ย
เทานั้น” (สังฆธรรมนูญ Gaudium et Spes, 22) การสวดสายประคําชวยเปดทางใหเขาใจความจริง
ประการนี้ดีขึ้น เมื่อผูมีความเชื่อดําเนินตามวิถีทางของพระคริสตเจา ซึ่งทรงเปน “ผูรวบรวม” (น.อีเรเน:
Adversus Haereses,III,18,1) เปดเผย และไถกูวิถีทางทั้งหมดของมนุษยไวในพระองค เขาก็เขามาพบ
ภาพลักษณของมนุษยแท เมื่อไตรตรองถึงการสมภพของพระคริสตเจา เราก็เรียนรูถึงความศักดิ์สิทธิของ
ชีวิต เมื่อมองดูครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองนาซาเร็ธ เราก็เขาใจวาพระเจาทรงมีแผนการอยางไรสําหรับ
ครอบครัวมนุษย เมื่อฟงพระอาจารยทรงเทศนสอนขณะทรงประกอบพันธกิจอยางเปดเผย เราก็พบแสง
สวางที่นําเขาสูพระอาณาจักรของพระเจา และติดตามพระองคขึ้นภูเขากัลวาริโอเพื่อจะเรียนรูความหมาย
ของความทุกขทรมานที่ชวยใหรอดพน ในที่สุด เมื่อเราพิจารณาดูพระคริสตเจาในพระสิริรุงโรจนพรอม
กับพระมารดาของพระองค เราก็แลเห็นจุดหมายปลายทางที่แตละคนไดรับเรียกใหมุงหนาไปใหถึง ถา
เรายอมใหพระจิตเจาทรงบําบัดรักษาและเปลี่ยนแปลงเราแลว เราจึงจะกลาวไดวาถาเราคิดคํานึงอยางดี
ถึงธรรมล้ําลึกแตละขอของการสวดสายประคํา ธรรมล้ําลึกเหลานี้จะทําใหเราเขาใจธรรมล้ําลึกของมนุษย
ดีขึ้น
ในเวลาเดียวกัน เราก็จะนําปญหา ความกังวล ความทุกขยากลําบากและความพยายามของเรา
เขามาสัมผัสกับพระธรรมชาติมนุษยขององคพระผูไถไดโดยงาย “จงปลดเปลื้องความสาละวนของทาน
ถวายพระยาหเวห แลวพระองคจะทรงค้ําจุนทาน” (สดด 55:22) การสวดสายประคําเปนการมอบความ
ทุกขยากของเรา ใหแกดวงหทัยทรงเมตตาของพระคริสตเจาและพระมารดาของพระองค บัดนี้เมื่อคิด
ยอนกลับไปยี่สิบหาปถึงความยุงยากที่เกิดขึ้นกับขาพเจาในตําแหนงผูแทนนักบุญเปโตรนี้ ขาพเจาก็คิด
วาจําเปนตองกลาวย้ําเตือนทุกคนอีกใหมีประสบการณสวนตัววา “การสวดสายประคําสอดคลองกับชีวิต
มนุษยเสมือนวาเตนเปนจังหวะเดียวกัน” นําชีวิตของเราใหเตนเปนจังหวะเดียวกันกับพระชนมชีพของ
พระเจา รวมยินดี สนิทสัมพันธกับพระตรีเอกภาพ ซึ่งเปนจุดหมายและยอดปรารถนาของชีวิตของเรา
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บทที่ 3
“ขาพเจาคิดวา การมีชีวติ อยูก็คือพระคริสตเจา”
สายประคําเปนหนทางใหเรามีความละมายคลายกับธรรมล้ําลึก
26) การสวดสายประคําเสนอใหคิดคํานึงถึงธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา ดวยวิธีการที่ชวยใหเรา
มีความละมายคลายกับธรรมล้ําลึกเหลานี้ยิ่งๆขึ้น วิธีการนี้คือการสวดซ้ําๆกัน โดยเฉพาะการสวดบท
“วันทามารีอา” ซึ่งสวดซ้ํา 10 ครั้งสําหรับธรรมล้ําลึกแตละขอ ถาคิดถึงการสวดซ้ําๆนี้อยางผิวเผิน เรา
อาจถูกประจญใหคิดวาการสวดสายประคําเปนกิจกรรมที่ไรความหมายและนาเบื่อหนาย แตไมใชเชนนั้น
ถาเราคิดวาการสวดสายประคําเปนการแสดงความรักอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อยตอผูที่เรารัก แมจะใช
ถอยคําเดียวกัน แตความรูสึกที่แสดงออกมานั้นใหมสดอยูเสมอ
พระเจาทรงรับเอา “ดวงหทัยมนุษย” โดยแทจริง ในองคพระคริสตเจาพระเจามิไดมีเพียง “ดวง
หทัยพระเจา” ซึ่งเปยมดวยพระเมตตาและการใหอภัยเทานั้น แตยังทรงมี “ดวงหทัยมนุษย” ซึ่งมีอารมณ
ความรักไดดวย ดังจะเห็นไดจากเรื่องที่พระวรสารเลาไวถึงการสนทนาของ พระคริสตเจากับเปโตรหลัง
จากที่ทรงกลับคืนพระชนมชีพแลว “ซีโมนบุตรของยอหน ทานรักเราไหม” พระองคทรงถามเปโตรถึงสาม
ครั้ง และเปโตรก็ทูลตอบสามครั้งดวย “พระเจาขา พระองคทรงทราบวาขาพเจารักพระองค” (เทียบ ยน
21:15-17) เราเห็นไดไมยากวา ขอความตอนนี้นอกจากมีความหมายเนนวาพันธกิจของเปโตรมี
ความสําคัญอยางยิ่งแลว การกลาวซ้ําถึงสามครั้งยังมีความงดงามดวยการถามและตอบแสดงความรักถึง
สามครั้ง ซึ่งก็เปนวิธีการที่มนุษยมักจะแสดงความรักตอกัน เราตองเขาใหถึงจิตวิทยาเรื่องความรัก เพื่อ
เขาใจความหมายของสายประคําได
มีความจริงชัดเจนขอหนึ่ง แมวาบท “วันทามารีอา” ที่สวดซ้ําๆกันจะมุงถึงพระแมมารียโดยตรง
แตความรักของเราก็มุงไปหาพระเยซูเจาในที่สุด พรอมกับพระนางและผานทางพระนาง การสวดซ้ําๆนี้มี
ความปรารถนาจะละมายคลายพระคริสตเจาใหสมบูรณยิ่งๆขึ้นคอยหลอเลี้ยงอยู นี่คือ “รูปแบบ” ของ
ชีวิตคริสตชนโดยแทจริง ดังที่นักบุญเปาโลกลาวไวอยางแข็งขันวา “ขาพเจาคิดวาการมีชีวิตอยูก็คือพระ
คริสตเจา และการตายก็เปนกําไร” (ฟป 1:21) ทานยังกลาวอีกวา “ขาพเจามีชีวิตอยู มิใชตัวขาพเจาอีก
ตอไป แตพระคริสตเจาทรงดํารงชีวิตอยูในตัวขาพเจา” (กท 2:20) การสวดสายประคําชวยเราใหเปน
เหมือนพระคริสตเจายิ่งๆขึ้น จนบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์อยางแทจริง
เปนวิธีการที่ใชได....
27) ไมควรแปลกใจวาเราตองใช “วิธีการ” เพื่อสรางความสัมพันธของเรากับพระคริสตเจา พระ
เจาทรงมีความสัมพันธกับเรามนุษย โดยเคารพธรรมชาติและจังหวะชีวิตของเรา ดังนั้น แมชีวิตจิตของ
คริสตชนจะมีรูปแบบสูงสงของการเขาฌานสมาธิ จนลืมตนเขารวมเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา โดยไม
คํานึงถึงรูปภาพ คําพูด และทาทางการกระทําใดๆเลยก็ตาม แตโดยปรกติ ความสัมพันธนี้จะรวมเอา
บุคลิกทั้งหมดของผูนั้นไว ทั้งดานจิตวิทยา รางกาย และความสัมพันธกับผูอื่น
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ดังจะเห็นไดในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ศีลศักดิ์สิทธิ์และสิ่งคลายศีล(sacramentals)มีโครงสรางเปนพิธี
ตอเนื่องที่สัมพันธกับมนุษยในมิติตางๆ การภาวนาทางการของพระศาสนจักรก็มีรูปแบบเชนนี้ดวย
ความจริงขอนี้ยังเห็นไดชัดในพระศาสนจักรจารีตตะวันออกซึ่งมีรูปแบบการภาวนาที่เปนเอกลักษณ
ไดแกการภาวนาโดยใชวลี “ขาแตพระเยซูเจา พระบุตรของพระเจา โปรดทรงพระเมตตาแกขาพเจาคน
บาปดวยเถิด” คิดคํานึงถึงพระคริสตเจา และทอดจังหวะใหเขากับจังหวะหายใจ การภาวนาเชนนี้ชวยให
อธิษฐานภาวนาอยูไดนานๆ และยังทําใหความปรารถนาถึงพระคริสตเจานี้กลายเปนเสมือนลมหายใจ
เปนวิญญาณและเปน “ทุกสิ่ง” ของชีวิตดวย
......ซึ่งพัฒนาขึ้นไดเสมอ
28) ขาพเจากลาวไวแลวในสมณสาสน Novo Millennio Ineunte วาในปจจุบันนี้โลกตะวันตกมี
ความสนใจยิ่งขึ้นตอการรําพึงภาวนา ซึ่งบางครั้งความสนใจนี้อาจทําใหรูสึกถูกการปฏิบัติของศาสนาอื่น
ดึงดูดอยางมาก คริสตชนบางคนมีความรูไมมากนักเกี่ยวกับธรรมประเพณีการเพงพินิจของคริสตศาสนา
จึงถูกดึงดูดจากรูปแบบของการภาวนาดังกลาวไดโดยงาย แมวาการรําพึงภาวนาของศาสนาอื่นจะมี
องคประกอบหลายอยางที่มีลักษณะทางบวก และบางทีก็เขากันไดดีกับประสบการณแบบคริสตชน ถึง
กระนั้น การรําพึงภาวนาแบบดังกลาวของศาสนาอื่นมักตั้งอยูบนฐานความคิดที่คริสตชนยอมรับไมได
วิธีการที่นิยมกันมากคื อวิธีการที่มุงตั้ งสมาธิขั้นสูงโดยใชเทคนิกทางจิตวิทยา การทองมนต หรือใช
สัญลักษณ การสวดสายประคําก็นับวาเปนประสบการณหนึ่งในขอบเขตประสบการณทางศาสนาเหลานี้
ดวย แตมีจุดเดนเฉพาะของตนที่สอดคลองเปนพิเศษกับเอกลักษณของคริสตศาสนา
การสวดสายประคําไมใชอะไรอื่นนอกจาก วิธีการเพงพินิจแบบหนึ่ง ในฐานะที่เปนวิธีการ จึงเปน
เพี ย งอุ ป กรณ ที่ นํ า ไปสู จุ ด หมาย และจะเป น จุ ด หมายไปไม ไ ด ถึ ง กระนั้ น ในฐานะที่ เ ป น ผลจาก
ประสบการณ น านหลายศตวรรษ วิธีก ารนี้จึ งตอ งไมถู ก มองว าไมสํ า คั ญ ประสบการณ ข องบรรดาผู
ศักดิ์สิทธิ์จํานวนมากเปนพยานไดในเรื่องนี้ แตก็มิไดหมายความวาวิธีการนี้จะพัฒนาตอไปอีกไมได
ตรงกันขาม การที่ขาพเจาเพิ่ม ธรรมลําลึกแหงความสวาง เขามาก็เพื่อทําใหธรรมล้ําลึกเกี่ยวกับพระ
คริสตเจาสมบูรณขึ้น ขาพเจายังเสนอแนะวิธีการสวดสายประคําในสมณสาสนฉบับนี้ดวย ขอเสนอแนะ
เหลานี้มิไดยกเลิกหรือลบลางโครงสรางเดิมของการสวดสายประคําดังที่เคยปฏิบัติตอๆกันมา เพียงแต
ตองการชวยใหผูมีความเชื่อเขาใจถึงความหมายลึกซึ้งของสัญลักษณตางๆใหสอดคลองกับความจําเปน
ของชีวิตประจําวัน มิฉะนั้นแลว การสวดสายประคําอาจไมเกิดผลทางจิตใจตามที่ตองการ และสายประคํา
ที่ใชสวดอาจถูกมองเปนเครื่องรางของขลัง นับเปนการบิดเบือนความหมายและเจตนาแทจริงใหผิดไป
เลยก็ได
การประกาศธรรมล้ําลึก
29) การประกาศธรรมล้ําลึกแตละขอ หรือบางทีการตั้งรูปภาพที่แสดงธรรมล้ําลึกขอนั้น เปนการ
เปดฉาก ใหทุกคนตั้งใจ ถอยคําทําใหเกิดจินตนาการและนําจิตใจใหคิดถึงเหตุการณหรือชวงเวลาหนึ่งใน
พระชนมชีพของพระคริสตเจาโดยเฉพาะ เปนธรรมประเพณีของพระศาสนจักรตลอดมาที่สอนวาการ
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เคารพรูปนักบุญ และกิจศรัทธาที่มีองคประกอบเพื่อเราความรูสึก หรือวิธีการภาวนาที่นักบุญอิกญาซิโอ
แหงโลโยลาเสนอไวใน การฝกหัดทางจิต (Spiritual Exercises) ที่ใชการวาดภาพดวยจินตนาการ
(เรียกวา “การสรางภาพสถานการณ”) ลวนมีประโยชนมากในการทําใหจิตใจแนวแนคิดคํานึงถึงธรรมล้ํา
ลึกประการหนึ่งโดยเฉพาะ วิธีการนี้ยังสอดคลองกับเหตุผลเรื่องการรับสภาพมนุษยของพระวจนาตถอีก
ดวย พระเจาทรงปรารถนาจะมีลักษณะอยางมนุษยในองคพระเยซูเจา อาศัยความจริงที่วาพระเยซูเจา
ทรงมีพระกายนี่เอง เรามนุษยจึงเขาไปสัมผัสกับธรรมล้ําลึกแหงพระเทวภาพของพระเจาได
การประกาศธรรมล้ําลึกตางๆในการสวดสายประคํา ตอบสนองความจําเปนที่เราตองคิดถึงสิ่งที่
เปนรูปธรรมกอน จริงอยู การคิดคํานึงถึงธรรมล้ําลึกแหงสายประคํานี้ไมอาจทดแทนหรือลบลางพระวร
สารได ดังนั้นการสวดสายประคําจึงไมใชกิจกรรมที่มาแทนที่ Lectio Divina ตรงกันขาม การสวดสาย
ประคําเรียกรองและสงเสริม Lectio Divina ถึงกระนั้น การรําพึงถึงธรรมล้ําลึกเมื่อสวดสายประคํา แมจะ
เพิ่มธรรมล้ําลึกแหงความสวางเขามาอีก ก็เปนเพียงการกลาวถึงองคประกอบบางประการที่เปนหลักใน
พระชนมชีพของพระคริสตเจาเทานั้น แตก็อาจนําจิตใจของเราใหคิดคํานึงถึงพระวรสารสวนอื่นๆได
โดยงาย โดยเฉพาะถามีโอกาสใหเงียบนานขึ้นในการสวดสายประคํา
การฟงพระวาจาของพระเจา
30) เพื่อจะใหการคิดคํานึงของเรามีฐานทางพระคัมภีรลึกซึ้งยิ่งขึ้น จะเปนการดีมากที่จะ อาน
ขอความที่เกี่ยวของจากพระคัมภีรหลังจากประกาศถึงธรรมล้ําลึกแลว ขอความที่อานนี้จะสั้นหรือยาวก็
ไดตามแตโอกาส ไมมีคําพูดใดที่มีพลังเทากับพระวาจาที่พระเจาทรงดลใจใหเขียน เมื่อเราฟงถอยคํา
เหลานี้ เราแนใจวาเปนพระวาจาของพระเจา เปนพระวาจาที่พระองคตรัส “สําหรับฉัน” ในขณะนี้
ถาเรารับพระวาจาดวยวิธีนี้ พระวาจาก็จะแทรกเขามาในการสวดบทภาวนาซ้ําๆกันของการสวด
สายประคํา ชวยไมใหเกิดความเบื่อหนายเพราะคิดถึงเรื่องที่รูอยูแลวซ้ําซาก การทําเชนนี้ไมใชการรื้อฟน
ความจําถึงเหตุการณ แตเปนการปลอยใหพระเจาตรัสกับเรา ในโอกาสฉลองใหญและมีการภาวนา
รวมกัน อาจมีการอธิบายสั้นๆถึงพระวาจาดวยก็ได
ความเงียบ
31) ความเงียบหลอเลี้ยงการฟงและการคิดคํานึง เมื่อประกาศธรรมล้ําลึกหรือประกาศพระวาจา
แลว เปนการเหมาะที่จะเงียบสักครูหนึ่งเพื่อตั้งใจคิดถึงธรรมล้ําลึกขอนั้น กอนที่จะสวดออกเสียง การพบ
ความสําคัญของความเงียบเปนเคล็ดลับประการหนึ่งในการเพงพินิจและรําพึงภาวนา ในยุคปจจุบันที่
เทคโนโลยีและการสื่ อสารแทรกเข าไปในสังคมของเราทุกสว น การพบความเงีย บยิ่งยากขึ้นทุกวัน
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เชิญชวนเราใหมีเวลาเงียบบางฉันใด ก็เปนการเหมาะสมดวย ถาจะเงียบเปนเวลาสั้นๆ
เพื่อฟงพระวาจาของพระเจาในการสวดสายประคํา และปลอยใหความคิดของเราเพงอยูกับเนื้อหาของ
ธรรมล้ําลึกประการนั้นๆ
บท “ขาแตพระบิดา”
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32) หลังจากไดฟงพระวาจาและตั้งใจคิดถึงธรรมล้ําลึกแลว การยกจิตใจขึ้นหาพระบิดา ก็จะ
ตามมาโดยธรรมชาติ ในธรรมล้ําลึกแตละขอพระเยซูเจาทรงนําเราไปพบพระบิดา พระองคประทับอยูใน
พระอุระของพระบิดา (เทียบ ยน 1:18) จึงทรงหันไปหาพระบิดาอยูตลอดเวลา พระองคทรงปรารถนาให
เรามีสวนรวมความสนิทสนมนี้กับพระบิดาดวย เราจะไดกลาวพรอมกับพระองคไดวา “อับบา พอจา” (รม
8:15; กท 4:6) จากความสัมพันธกับพระบิดาเชนนี้พระองคทรงทําใหเราเปนพี่นองของพระองคและของ
กันและกัน โดยประทานพระจิตเจาซึ่งเปนทั้งของพระองคและของพระบิดาใหแกเรา บท “ขาแตพระบิดา”
จึงทําหนาที่เปนพื้นฐานสําหรับการคิดคํานึงถึงพระคริสตเจาและถึงพระแมมารียซึ่งจะดําเนินไปในการ
สวดบท “วันทามารีอา” ซ้ําๆกัน บท“ขาแตพระบิดา”ทําใหการคิดคํานึงถึงธรรมล้ําลึกเปนประสบการณ
ของพระศาสนจักรดวย แมเมื่อเราสวดภาวนาเพียงคนเดียว
บท “วันทามารีอา” ชุดละสิบครั้ง
33) การสวดบท “วันทามารีอา” ชุดละสิบครั้งเปนลักษณะเฉพาะที่สําคัญของการสวดสายประคํา
และทําใหการสวดนี้เปนการภาวนาถึงแมพระอยางยอดเยี่ยม กระนั้นก็ดี ถาเขาใจใหถูกตอง เราจะเห็นวา
ลักษณะเปนบทสวดถึงแมพระของบท “วันทามารีอา” ไมขัดกับลักษณะที่เปนบทสวดถึงพระคริสตเจา
ดวย ยิ่งกวานั้นยังย้ําและเสริมลักษณะประการหลังนี้ดวย สวนแรกของบท “วันทามารีอา” เปนถอยคําที่
ทูตสวรรคกาเบรียลและนางเอลีซาเบธกลาวแกพระแมมารีย เปนการคํานึงถึงและการคารวะตอธรรมล้ํา
ลึกที่เกิดขึ้นในพระนางพรหมจารีแหงนาซาเร็ธ อาจกลาวไดดวยวาถอยคําเหลานี้แสดงความพิศวงทั้ง
ของสวรรคและแผนดิน เผยใหเราเห็นพระเจาทรงชมเชยผลงานเลิศล้ําของพระองค ไดแกการที่พระบุตร
ทรงรับสภาพมนุษยในพระครรภของพระนางพรหมจารีมารีย ดังที่ถอยคําของหนังสือปฐมกาลกลาววา
“พระเจาทรงเห็นวาสิ่งที่ทรงสรางนั้นดีมาก” (เทียบ ปฐก 1:31) เมื่อทรงเห็นผลงานเนรมิตสรางของ
พระองค การสวดบท “วันทามารีอา” ซ้ํากันเมื่อสวดสายประคํา ทําใหเรามีความรูสึกพิศวงและพึงพอใจ
เหมื อ นกั บ พระเจ า ความยิ นดี แ ละพิ ศ วง เป น การยอมรั บ อั ศ จรรยยิ่ ง ใหญ ที่สุ ด ในประวั ติ ศ าสตร คํ า
พยากรณของพระแมมารียเองก็เปนความจริงดวย “ตั้งแตนี้ไปชนทุกสมัยจะกลาววาขาพเจาเปนสุข” (ลก
1:48)
จุดศูนยกลางของบท “วันทามารีอา” คือพระนาม “เยซู” ซึ่งเปนประดุจบานพับที่เชื่อมขอความ
ทั้งสองสวนของบทภาวนานี้ บางครั้งเมื่อสวดเร็วๆ เราอาจจะมองขามจุดศูนยกลางนี้ไปเสีย ทําใหมองไม
เห็นวาบทภาวนาบทนี้มีความสัมพันธกับธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา ถึงกระนั้น การย้ําพระนาม “เยซู”
และย้ําถึงธรรมล้ําลึกของพระองคเปนเครื่องหมายวาการสวดสายประคํามีความหมายและมีประสิทธิผล
สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ในสมณสาสนตักเตือนของพระองค Marialis Cultus (no. 46) ทรง
ชี้ใหเห็นวาในบางแหงมีธรรมเนียมที่จะเนนพระนามพระคริสตเจาโดยเพิ่มขอความที่กลาวถึงธรรมล้ําลึก
ที่กําลังคํานึงถึงอยู ธรรมเนียมนี้เปนธรรมเนียมนาชมและนาสนับสนุน โดยเฉพาะเมื่อมีการสวดพรอมกัน
เพราะเปนการยืนยันความเชื่อของเราตอพระคริสตเจาอยางแข็งขัน เนนถึงชวงเวลาตางๆในพระชนมชีพ
ของพระผูไถที่เราประกาศเมื่อเราสวดบท “วันทามารีอา” ซ้ําไปซ้ํามา เมื่อเรากลาวพระนาม “เยซู” – พระ
นามเดียวที่เราหวังจะไดรับความรอดพน (เทียบ กจ 4:12) - ซ้ําไปซ้ํามาพรอมกับพระนามของพระ
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มารดาของพระองค ประหนึ่งวาเรากําลังปฏิบัติตามคําแนะนําของพระนาง เริ่มทําใหชีวิตของเราละมาย
คลายกับพระชนมชีพของพระคริสตเจายิ่งๆขึ้น
จากความสัมพันธพิเศษของพระแมมารียกับพระคริสตเจา ความสัมพันธที่ทําใหพระนางทรงเปน
“พระชนนีพระเจา” (Theotokos) การวอนขอพระนางของเราในสวนที่สองของบท “วันทามารีอา” จึงมี
พลังในการขอ เรามอบชีวิตและเวลาสิ้นใจของเราไวใหพระแมชวยวอนขอพระเจาแทนเราในเวลาสําคัญ
นั้นดวย
บท “สิริพึงมี”
34) การเพงพินิจทุกรูปแบบของคริสตชน ลวนมีจุดหมายเพื่อถวายพระเกียรติแดพระตรีเอกภาพ
พระคริสตเจาทรงเปนหนทางนําเราไปหาพระบิดาผานทางพระจิตเจา ถาเราเดินทางนี้จนถึงที่สุดเราจะ
มาหยุดอยูเสมอที่พระธรรมล้ําลึกของสามพระบุคคล ซึ่งควรแกการสรรเสริญ นมัสการและขอบพระคุณ
จําเปนตองใหบท “สิริพึงมี” ซึ่งเปนจุดยอดของการเพงพินิจ ไดรับความโดดเดนในการสวดสายประคํา
เมื่อมีการสวดพรอมกัน อาจมีการขับรองบทนี้ เพื่อเนนวาบทภาวนาทั้งหลายของคริสตชนมีโครงสราง
โดยธรรมชาติเกี่ยวกับพระตรีเอกภาพ
ขณะที่เราสวดบท “วันทามารีอา” บทหนึ่งถึงอีกบทหนึ่ง – ยิ่งเราตั้งใจรําพึงถึงธรรมล้ําลึกอยาง
ลึกซึ้งมากเพียงไร - เพราะความรักตอพระคริสตเจาและตอพระแมมารีย การถวายเกียรติแดพระตรี
เอกภาพตอนปลายของทุกสิบบท “วันทามารีอา” ยิ่งจะตองเปนไมใชการดวนสรุปรวบยอด แตตองเปน
การเพงพินิจอยางที่ควรจะเปน คือเปนการยกความคิดของเราใหเพงพินิจสวรรคสูงสุด ทําใหเปนเสมือน
วาเรากําลังมีประสบการณบนภูเขาทาบอร เปนการชิมลางประสบการณเพงพินิจสภาพความเปนอยูที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตของเรา “ที่นี่สบายนาอยูจริงๆ” (ลก 9:33)
บทภาวนาสรุปสั้นๆ
35) ตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปทุกวันนี้ มักจะเพิ่มบทภาวนาสั้นๆหลังบท “สิริพึงมี” บทภาวนา
ที่วานี้แตกตางกันไปตามสถานที่ เราไมคิดวาบทภาวนาสั้นๆนี้ไมสําคัญ แตก็นาสังเกตวา การเพงพิศ
ธรรมล้ําลึกนาจะเกิดผลทางจิตใจสมบูรณขึ้น ถาหากวาเราจะสรุปธรรมล้ําลึกแตละขอนั้นดวยบทภาวนา
เพื่อวอนขอผลของธรรมล้ําลึกขอนั้นโดยตรง การปฏิบัติเชนนี้จะทําใหการสวดสายประคํามีความสัมพันธ
กับชีวิตคริสตชนไดดีขึ้น บทภาวนางดงามบทหนึ่งของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สนับสนุนความคิดนี้ เมื่อเชิญ
ชวนใหเราวอนขอใหการรําพึงถึงธรรมล้ําลึกแหงสายประคําชักนําเราให “ปฏิบัติตามที่ธรรมล้ําลึกเหลานี้
กลาวถึง และไดรับผลตามที่ธรรมล้ําลึกเหลานี้สัญญาไวดวย” (บทภาวนาของประธาน วันฉลองแมพระแหงสายประคํา
จากหนังสือมิสซาจารีตโรมัน ป 1960)

บทภาวนาสรุปที่กลาวนี้อาจมีรูปแบบไดมากมายดังที่เปนอยู ดวยวิธีนี้การสวดสายประคําก็จะมี
รูปแบบสอดคลองกับขนบธรรมเนียมทางจิตใจของชุมชนคริสตชนกลุมตางๆ จึงหวังไดวาสูตรตางๆ
เหลานี้ ซึ่งไดรับการรับรองแลวในสถานที่หรือตามสักการสถานตางๆของแมพระแหงสายประคํา จะ
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แพรหลายอยางกวางขวาง ชวยใหประชากรของพระเจาไดรับผลประโยชนจากขุมทรัพยแทจริงทางจิตใจ
เหลานี้ และแตละคนจะไดรับอาหารหลอเลี้ยงการเพงพินิจสวนตัวดวย
สายประคํา
36) สายประคํานับเปนอุปกรณที่ใชเปนธรรมเนียมตลอดมาสําหรับการสวดแบบนี้ ถาจะพิจารณา
โดยผิวเผิน เม็ดของสายประคําเปนเพียงหนวยนับจํานวนบท “วันทามารีอา” ที่สวดตอเนื่องกันเทานั้น
แตสายประคํายังอาจใชเปนสัญลักษณเพื่อชวยใหทําการเพงพินิจไดลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกดวย
สิ่งแรกที่นาสั งเกตคือไมกางเขนที่เปนจุดเริ่มและจุดจบของการสวดสายประคํา ชีวิตและคํา
ภาวนาของผูมีความเชื่อจึงมารวมอยูที่พระคริสตเจา ทุกสิ่งเริ่มตนจากพระองคและนํากลับมาหาพระองค
ทุกสิ่งไปถึงพระบิดาผานทางพระองคในพระจิตเจา
สายประคําในฐานะอุปกรณชวยนับจํานวน เปนเครื่องหมายวาการสวดภาวนามีการกาวหนาอยู
เสมอ จึงชวนใหเราคิดอยูเสมอวาการเพงพินิจและความครบครันของคริสตชนเปนการเดินทางกาวหนาที่
ไมมีวันจบ บุญราศีบารโทโล ลองโก ยังคิดวาสายประคําเปนเสมือน “โซทอง” ที่คลองเราไวกับพระเจา
อยางนุมนวล สะทอนความสัมพันธที่เรามีตอพระเจาพระบิดาของเรา และยังสะทอนความสัมพันธ “เยี่ยง
บุตร” กับพระองค ทําใหเราขับรองไดพรอมกับพระแมมารีย “ผูรับใชของพระเจา” (ลก 1:38) และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งพรอมกับพระคริสตเจา ผูซึ่งแมจะทรงเปนพระเจา แตก็ทําตนเปน “ทาส” เพราะความ
รักตอเรา (เทียบ ฟป 2:7)
ความหมายทางสั ญ ลั ก ษณ ข องสายประคํ า ยั ง อาจขยายต อ ไป เมื่ อ เตื อ นใจเราให คิ ด ถึ ง
ความสัมพันธตางๆที่เรามีตอกันฉันพี่นอง ซึ่งรวมเปนหนึ่งเดียวกันในพระคริสตเจา
การเริ่มตนสวดสายประคําและตอนจบ
37) ในปจจุบัน พระศาสนจักรตามที่ตางๆเริ่มตนสวดสายประคําไมเหมือนกันหลายวิธี บางแหง
เริ่มสวดสายประคําดวยขอความจากเพลงสดุดีที่ 70 “ขาแตพระเจา โปรดเสด็จมาชวยเหลือเกื้อกูล
ขาพเจา โปรดเถิด พระเจาขา โปรดรีบมาชวยขาพเจาทั้งหลาย” เพื่อเสริมความสํานึกของผูที่กําลังจะ
ภาวนาวาตนขัดสนไมอาจทําอะไรไดถาพระเจาไมทรงชวยเหลือ แตในที่อื่นการสวดสายประคําอาจเริ่ม
ดวยบท “ขาพเจาเชื่อ” เพื่อแสดงความเชื่อซึ่งเปนพื้นฐานของการเดินทางเพงพินิจที่กําลังจะเริ่มขึ้น ธรรม
เนียมตางๆเชนนี้ใชไดทั้งนั้น ตราบใดที่เตรียมจิตของเราไดเพื่อการเพงพินิจ การสวดสายประคํามักจบลง
ดวยบทภาวนาตามพระประสงคของสมเด็จพระสันตะปาปา เปนประหนึ่งการขยายวิสัยทัศนของผูสวด
ภาวนาใหครอบคลุมความตองการทุกประการของพระศาสนจักรดวย พระศาสนจักรมักประทานพระคุณ
การุญแกผูสวดสายประคําโดยถูกวิธี ก็เพื่อสงเสริมมิติเกี่ยวพระศาสนจักรประการนี้ของการสวดสาย
ประคํานั่นเอง
การสวดสายประคํา ถาสวดเชนนี้จนจบ ก็จะเปนเสมือนการรวมเดินทางฝายจิตพรอมกับพระแม
มารีย ที่เปนมารดา อาจารย และผูนํา คอยชวยเหลือบรรดาสัตบุรุษดวยคําภาวนาที่มีประสิทธิภาพของ
พระนาง จึงไมนาแปลกอะไรที่เมื่อสวดสายประคําจบแลว วิญญาณของเราซึ่งเพิ่งไดสัมผัสกับความรัก
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ประสาแมของพระนาง จะรูสึกวาจําเปนตองกลาวคําสรรเสริญพระนางพรหมจารีตอไปโดยใชบท “วันทา
พระราชินี” หรือ “บทร่ําวิงวอน” ของพระนาง บทภาวนาเหลานี้นับไดวาเปนจุดยอดของการเดินทางฝาย
จิต ซึ่งนําสัตบุรุษใหเขามาสัมผัสกับธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาและของพระมารดาของพระองคดวย
การแบงเวลา
38) เราอาจสวดสายประคําไดครบทั้งหมดทุกวัน และมีหลายคนที่ทําเชนนี้ หลายคนที่ภาวนา
เพงพินิจใชเวลาแตละวันใหหมดไปกับการภาวนา เชนเดียวกับผูปวย และผูสูงอายุหลายคนที่มีเวลาวาง
เพียงพอ แตก็เปนความจริงวา หลายคนอาจสวดสายประคําไดเพียงสวนเดียวตามที่จัดแบงไวสําหรับวัน
ตางๆของสัปดาหเทานั้น โดยเฉพาะเมื่อมีการเพิ่มเติม “ธรรมล้ําลึกแหงความสวาง” เพิ่มเขามาอีก การ
จัดแบงตามวันประจําสัปดาหเชนนี้มีผลทําใหแตละวันในสัปดาหมี “สีพิเศษทางจิต” เปนเอกลักษณ
เชนเดียวกับอาภรณสีตางๆเปนเครื่องหมายของเทศกาลตามปฏิทินของปพิธีกรรม
เทาที่ปฏิบัติกันมา วันจันทรและวันพฤหัสบดีเปนวันของ “ธรรมล้ําลึกนายินดี” วันอังคารและวัน
ศุกรเปนวันของ “ธรรมล้ําลึกพระทรมาน” สวนวันพุธ วันเสารและอาทิตยเปนวันของ “ธรรมล้ําลึกพระสิริ
รุงโรจน” แลวธรรมล้ําลึกแหงความสวางจะแทรกเขาไปตรงไหนไดเลา? ถาเราคํานึงวาทั้งวันเสารและวัน
อาทิตยเปนวันระลึกถึง “ธรรมล้ําลึกพระสิริรุงโรจน” และวันเสารเปนวันของแมพระเปนพิเศษแลว วันที่
สองในสัปดาหที่คิดถึง “ธรรมล้ําลึกนายินดี” ที่กลาวถึงพระนางโดยเฉพาะก็นาจะยายมาอยูในวันเสาร ทํา
ใหมีวันพฤหัสบดีเปนวันวางสําหรับคิดคํานึงถึง “ธรรมล้ําลึกแหงความสวาง” ได
ขอ เสนอแนะเช น นี้ ไ ม มี เ จตนาจํ า กั ด เสรี ภ าพในการภาวนาเป น ส ว นตั ว และพร อ มกั น ที่ ต อ ง
คํานึงถึงความตองการทางจิตใจและของงานอภิบาล และยังตองคํานึงถึงการฉลองพิเศษทางพิธีกรรมที่
อาจเรียกรองใหมีการปรับเปลี่ยนได สิ่งสําคัญจริงๆก็คือตองเห็นและรูสึกวาการสวดสายประคําเปนทาง
แหงการเพงพินิจ การสวดสายประคําจะตองมีบทบาทเชนเดียวกับพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งกําหนดใหแตละ
สัปดาหของคริสตชนเปนการเดินทางผานธรรมล้ําลึกตางๆในพระชนมชีพของพระคริสตเจา ซึ่งทรง
สําแดงพระองคในชีวิตของบรรดาศิษย วาทรงเปนเจานายของกาลเวลาและประวัติศาสตร โดยมีจุด
ศูนยกลางอยูที่วันอาทิตย วันระลึกถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค
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บทสรุป
“สายประคําของพระแมมารียเปนโซทองคลองเราไวกับพระเจา”
39) เทาที่กลาวมาจนบัดนี้ ทําใหเห็นวาธรรมเนียมการสวดสายประคํานี้เปนที่นิยมมากเพียงใด
เปนการภาวนาแบบซื่องาย แตก็ยังเปนการภาวนาที่แสดงความคิดทางเทววิทยาอยางลึกซึ้งอีกดวย
เหมาะสําหรับผูที่รูสึกวาตนตองการการเพงพินิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
พระศาสนจักรสอนอยูเสมอมาถึงประสิทธิภาพของการภาวนาแบบนี้ เมื่อตองประสบกับปญหา
ยุงยากตางๆ พระศาสนจักรมักเชิญชวนคริสตชนใหสวดสายประคําพรอมกันอยางสม่ําเสมอ ทุกครั้งที่
พระศาสนจักรถูกคุกคาม การสวดสายประคํามักจะมีบทบาทในการชวยเหลือพระศาสนจักรใหพนจากภัย
คุกคามเหลานี้เสมอมา และแมพระแหงสายประคําไดรับการประกาศวาเปนผูชวยวอนขอพระเจาใหทรง
ชวยเหลือเชนนี้
วันนี้ ขาพเจาเต็มใจที่จะเชิญชวนใหทุกคนสวดสายประคํา – ดังที่ไดกลาวแลวในตอนตน – เพื่อ
วอนขอสันติภาพสําหรับโลกและสันติภาพของทุกครอบครัว
สันติภาพ
40) สหัสวรรษใหมที่เพิ่งเริ่มตนนี้มีความยุงยากที่ทาทายหลายประการ ชวนใหเราเชื่อวาความ
ชวยเหลือจากเบื้องบนเทานั้น จะชวยแนะนําจิตใจของผูที่ดําเนินชีวิตอยูในสถานการณที่ขัดแยง และของ
ผูนําชะตากรรมของชาติตางๆ เพื่อเราจะมีความหวังถึงอนาคตที่แจมใสกวานี้ได
การสวดสายประคํามีธรรมชาติเปนการสวดภาวนาเพื่อสันติภาพ เพราะเปนการเพงพินิจพระ
คริสตเจา องคสันติราชา “พระองคคือสันติของเรา” (อฟ 2:14) ทุกคนที่ทําตนใหละมายกับพระธรรมล้ําลึก
ของพระคริสตเจา – ซึ่งก็เปนเจตนาของการสวดสายประคําอยูแลว – ยอมรูเคล็ดลับเพื่อสรางสันติภาพ
และทําใหเคล็ดลับนี้เปนแผนชีวิตของตน ยิ่งกวานั้น การสวดสายประคําซึ่งมีลักษณะเปนการรําพึง
ภาวนา เพราะการคอยๆสวดบท “วันทามารีอา” ตอเนื่องกันไป ยังทําใหผูสวดมีจิตใจสงบ พรอมที่จะ
สัมผัสกับสันติแทจริงที่พระคริสตเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพประทานให (เทียบ ยน 14:27; 20:21)
อยางลึกซึ้งภายในจิตใจ และเผยแผสันตินี้แกผูที่อยูรอบขางไดอีกดวย
การสวดสายประคํายังเปนการภาวนาเพื่อสันติภาพ เพราะความรักเปนผลของการสวดแบบนี้ ถา
เราสวดสายประคําโดยคิดคํานึงอยางดี การสวดนี้ยอมนําเราไปพบกับพระคริสตเจาในธรรมล้ําลึกตางๆ
ของพระองค ทําใหเราแลเห็นพระพักตรของพระคริสตเจาในบรรดาพี่นอง โดยเฉพาะของผูที่กําลังทน
ทุกข เราจะเพงพินิจธรรมล้ําลึกของพระกุมารที่เมืองเบธเลเฮมในธรรมล้ําลึกแหงความยินดีไดอยางไร ถา
เราไมตองการตอนรับ ปกปองและสงเสริมชีวิต ไมตองการชวยเหลือบรรดาเด็กที่กําลังทนทุกขอยูทั่วโลก
เราจะติดตามพระยุคลบาทของพระคริสตเจาผูทรงเผยความจริงในธรรมล้ําลึกแหงความสวางไดอยางไร
ถาเราไมตองการเปนพยานถึง “ความสุขแท” ที่ทรงสอนในชีวิตของเรา เราจะเพงพินิจพระคริสตเจาทรง
แบกไมกางเขนและทรงถูกตรึงกางเขนไดอยางไร ถาไมอยากเปน “ซีโมนชาวไซรีน” พรอมจะชวยเหลือ
บรรดาพี่นองที่กําลังประสบความทุกขยากและหมดหวัง ในที่สุด เราจะมองดูพระสิริรุงโรจนของพระคริสต
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เจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ หรือพระสิริรุงโรจนของพระแมมารีย พระราชินีแหงสวรรคไดอยางไร ถาไม
ปรารถนาจะทําใหโลกนี้งดงามขึ้น มีความยุติธรรมมากขึ้น กลมกลืนกับแผนการของพระเจายิ่งขึ้น
พูดสั้นๆก็คือ ถาเราเพงดูพระคริสตเจา การสวดสายประคําก็จะทําใหเราเปนผูสรางสันติขึ้นใน
โลกดวย การสวดสายประคํามีลักษณะเปนการสวดขอพรอมกันเปนหมูคณะซ้ําแลวซ้ําอีก จึงสอดคลอง
กับคําเชิญของพระคริสตเจาให “อธิษฐานภาวนาอยูเสมอโดยไมทอถอย” (ลก 18:1) การสวดสายประคํา
ชวยเราใหมีความหวังแมในวันนี้ดวยวา “การตอสูที่ยากยิ่ง” เพื่อสันติภาพนั้นจะประสบผลสําเร็จแนนอน
การสวดสายประคําไมทําใหเราหลีกหนีปญหาของโลก แตผลักดันเราใหมองปญหาเหลานี้ดวยความ
รับผิดชอบและมีใจกวาง และชวยใหเราไดรับพละกําลังที่จะเผชิญกับปญหาเหลานี้ดวยความมั่นใจวาพระ
เจาจะทรงชวยเหลือเราอยางแนนอน เราจึงมีความมุงมั่นที่จะเปนพยานถึง “ความรักซึ่งรวมทุกสิ่งไวเปน
หนึ่งเดียวกันอยางสมบูรณ” (เทียบ คส 3:14) ในทุกสถานการณ
ครอบครัวคริสตชน – พอแม....
41) การสวดสายประคํานอกจากจะเปนการภาวนาเพื่อสันติภาพแลว ยังเปน การภาวนาของ
ครอบครัวและเพื่อครอบครัวอยูเสมอ อีกดวย การสวดภาวนานี้ในอดีตเปนที่นิยมอยางมากในครอบครัวค
ริสตชน และชวยใหครอบครัวมีความใกลชิดกันอยางแทจริง เราจึงไมควรที่จะสูญเสียธรรมเนียมปฏิบัติที่
เปนมรดกประเสริฐนี้ไป เราควรตองกลับไปหาธรรมเนียมการสวดของครอบครัวและเพื่อครอบครัวอีก
ครั้งหนึ่ง โดยใชรูปแบบการสวดสายประคํา
ในสมณสาสน Novo Millennio Ineunte ขาพเจาไดสนับสนุนสงเสริมใหบรรดาฆราวาสสวดทํา
วัตรในชีวิตประจําวัน หรือพรอมกันเปนกลุม บัดนี้ขาพเจาปรารถนาจะทําเชนเดียวกันสําหรับการสวด
สายประคํา วิธีการเพงพินิจทั้งสองแบบนี้ของคริสตชนไมขัดแยงกัน แตสงเสริมกัน ขาพเจาจึงใครจะ
ขอรองผูที่อุทิศตนทํางานอภิบาลเรื่องครอบครัวใหชวยสนับสนุนการสวดสายประคําอยางแข็งขันดวย
ครอบครัวที่สวดภาวนารวมกัน ยอมคงอยูรวมกัน การสวดสายประคํามีประวัติความเปนมาที่
ยาวนาน เปนที่ประจักษวาเปนการภาวนาที่ชวยนําครอบครัวไดอยางมีประสิทธิภาพใหมีความสามัคคี
กลมเกลียวกัน เมื่อสมาชิกแตละคนในครอบครัวตางมองดูพระเยซูเจา เขาก็จะรูจักมองดูกันไดอีกเพื่อ
สื่อสารกัน เปนหนึ่งเดียวกัน ใหอภัยกัน และรักกันดวยพันธะแหงความรักที่พระจิตเจาทรงปลุกขึ้นมา
ใหม
ครอบครัวในปจจุบันนี้มักจะมีปญหามากมาย โดยเฉพาะในสังคมที่พัฒนาแลวทางเศรษฐกิจ อัน
เนื่องมาจากความลําบากในการสื่อสารกัน ครอบครัวมีโอกาสอยูรวมกันนอยมาก และเมื่อมาอยูดวยกัน
เวลาก็มักจะหมดไปกับการดูโทรทัศน การกลับมาสวดสายประคําพรอมกันในครอบครัวยอมเปนการทํา
ใหชีวิตประจําวันมีรูปแบบที่แตกตางออกไป เปนรูปแบบธรรมล้ําลึกของการกอบกู เปนรูปแบบของพระผู
ไถ เป นรู ป แบบของแมพระ ครอบครั ว ที่ ส วดสายประคําร ว มกันกอให เ กิด บรรยากาศของครอบครั ว
ศักดิ์สิทธิ์แหงนาซาเร็ธ ซึ่งมีพระเยซูเจาทรงเปนศูนยกลาง สมาชิกทุกคนตางมีสวนรวมในความยินดีและ
ความโศกเศรา มอบความตองการและแผนงานของตนไวในพระหัตถของพระองค และไดรับความหวัง
และกําลังใจจากพระองคเพื่อเดินหนาตอไปในชีวิต
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...และลูกๆ
42) เปนการนาชื่นชมและมีประโยชนที่จะสวดสายประคําขอให ลูกๆไดเติบโตและพัฒนาขึ้น การ
สวดสายประคําติดตามพระชนมชีพของพระคริสตเจานับตั้งแตทรงปฏิสนธิในครรภของพระมารดาจวบ
จนสิ้นพระชนม แลวทรงกลับคืนพระชนมชีพและประทับในสวรรคอยางรุงโรจน พอแมยิ่งทียิ่งมีความ
ลําบากมากขึ้นในการติดตามลูกๆในชวงเวลาตางๆแหงชีวิต ในสังคมที่พัฒนาดวยเทคโนโลยี่ การ
สื่อสารมวลชนและโลกาภิวัตนนี้ ทุกสิ่งมีแตความรวดเร็ว และชองวางระหวางวัยยิ่งขยายกวางออกไป
ยิ่ งขึ้นทุ กวัน ขา วสารและเหตุการณ ไ มคาดฝนซึ่งเกิดขึ้นในที่ตางๆแทรกเขามาในชีวิต ของเด็กและ
เยาวชนไดอยางรวดเร็ว พอแมหลายคนตางรูสึกไมสบายใจถึงอันตรายที่ลูกๆของตนกําลังเผชิญอยู
หลายครั้งพอแมตองรูสึกผิดหวังมากๆเมื่อลูกๆของตนไมอาจตอตานพิษภัยของยาเสพติด การปลอยตัว
สําสอน การใชความรุนแรง และความรูสึกวาชีวิตนี้ไรความหมายและหมดหวัง
การสวดสายประคํา เพื่อลูกๆ หรือยิ่งกวานั้น พรอมกับลูกๆ ฝกฝนเขาตั้งแตเยาววัยใหมี
ประสบการณ “หยุดพักเพื่อภาวนา” พรอมกับครอบครัวทุกวัน แมจะไมใชการแกปญหาไดทุกอยาง แตก็
เปนการชวยเหลือทางจิตใจที่ไมควรมองขาม บางคนอาจแยงวาการสวดสายประคําดูเหมือนจะไมเหมาะ
กับรสนิยมของเด็กและเยาวชนในปจจุบัน แตการไมเห็นดวยนี้อาจมุงไปที่วิธีการสวดที่ไมเหมาะเสีย
มากกวา ยิ่งกวานั้น เราเห็นแลววาการสวดสายประคํามีโครงสรางและวิธีการอยางไร จึงไมนาจะมีสิ่งใดที่
ทําใหเด็กๆและเยาวชนสวดสายประคําไมได - ทั้งในครอบครัวหรือรวมกันเปนกลุม – โดยใชสัญลักษณ
และอุปกรณชวยใหเขาใจและซาบซึ้งถึงความหมายมากขึ้น ทําไมจึงไมทดลองดูเลา งานอภิบาลเยาวชน
ในทางสรางเสริม จริงจัง มีความคิดริเริ่ม – ดังที่เห็นไดจากงานวันเยาวชนโลก – อาจบังเกิดผลสําเร็จได
อยางนาชื่นชม อาศัยความชวยเหลือจากพระเจา ถาเรารูจักแนะนําเยาวชนใหรูจักการสวดสายประคํา
เปนอยางดี ขาพเจาก็เชื่อวาบรรดาเยาวชนจะทําใหบรรดาผูใหญตองแปลกใจ ดวยวิธีการที่เยาวชนรูจัก
ทําใหการภาวนานี้เปนของตนและสวดภาวนาดวยความกระตือรือรนตามวัยของตนดวย
การสวดสายประคําเปนขุมทรัพยที่จะตองคนหาใหพบ
43) พี่นองที่รักยิ่ง ชุมชนคริสตชนควรจะคนพบการสวดภาวนาที่งาย แตในขณะเดียวกันก็มี
ความหมายอยางมากดวยอีกครั้งหนึ่ง เราจงทําดังนี้กันเถิดในปนี้ ใหเปนการย้ําแนวทางที่ขาพเจาเคย
กลาวไวในสมณสาสน Novo Millennio Ineunte ที่พระศาสนจักรทองถิ่นหลายแหงใชเปนหลักในการราง
แผนสงเสริมงานอภิบาลซึ่งจะบังเกิดผลในอนาคตอันใกลนี้
บรรดาพี่นองพระสังฆราช พระสงฆ และสังฆานุกร รวมทั้งผูรวมงานอภิบาล ในหนาที่ตางๆที่รัก
ขอทานแตละคนไดสัมผัสกับความงดงามของการสวดสายประคํา และใหการสงเสริมดวย
ทานทั้งหลายที่เปนนักเทววิทยา ขาพเจาก็วางใจทานดวยเชนเดียวกัน ขอใหทานใชการศึกษา
คนควาอยางชาญฉลาดและจริงจัง โดยมีพื้นฐานอยูบนพระวาจาของพระเจาและบนประสบการณของ
ประชากรคริสตชน ชวยใหพบหลักฐานทางพระคัมภีรและความหมายทางจิตใจมากมายของการสวด
ภาวนาซึ่งเปนที่รูจักมานานแลวนี้ดวย
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บรรดาผูถวายตนแดพระเจาทั้งชายและหญิง ขาพเจายังมีความวางใจทานอยางมากดวย ทาน
ทั้งหลายไดรับเรียกเปนพิเศษใหมารับคําสอนจากพระแมมารียเพื่อจะไดรูจักเพงพินิจพระพักตรของพระ
คริสตเจา
ขาพเจาขอกลาวกับพี่นองทุกคนจากทุกสภาพชีวิต คือกับครอบครัวคริสตชน กับทานที่เจ็บปวย
และชรา กับทานที่เปนเยาวชน ทานจงหยิบสายประคําขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเถิด ทานจะพบวาการสวดสาย
ประคําสะทอนพระวาจาในพระคัมภีร สอดคลองกับพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และกับชีวิตประจําวันของทาน
ขออยาใหคําเชิญชวนนี้ของขาพเจาผานหูทานไปเฉยๆ ขณะที่ขาพเจาเริ่มปที่ยี่สิบหาแหงสมณ
สมัยของขาพเจานี้ ขาพเจาขอมอบสมณสาสนฉบับนี้ไวในพระหัตถของพระแมมารียพรหมจารี ขาพเจา
ขอสงจิตใจกราบลงตอหนาพระรูปของพระแมในสักการสถานที่ทานบุญราศีบารโทโล ลองโก ธรรมทูต
แหงสายประคํา ไดสรางถวายแดพระนาง ขาพเจายินดีใชถอยคําที่ทานใชสรุปบทภาวนาวอนขอพระ
ราชินีแหงสายประคํา ซึ่งทุกคนรูจักดีดังนี้ “สายประคําศักดิ์สิทธิ์ของพระแมมารีย ซึ่งเปนโซทองที่คลอง
ชาวเราไวกับพระเจา เปนสายสัมพันธความรักที่เชื่อมเราไวกับบรรดาทูตสวรรค เปนปอมปราการที่
ชวยชีวิตใหพนจากการจูโจมของนรก เปนทาเรือที่ชวยใหพนจากการอับปาง เราจะไมมีวันทิ้งเจาเลย เจา
จะเปนความบรรเทาของเราในวาระสุดทายแหงชีวิต เราจะจุมพิตเจาขณะที่ชีวิตของเราจะออกจากราง
ขาแตพระราชินีแหงสายประคําแหงปอมเปย ถอยคําสุดทายจากปากของขาพเจาทั้งหลายจะเปนพระนาม
ของพระนาง ขาแตพระมารดานารักยิ่ง พระนางผูทรงเปนที่พึ่งของคนบาป ผูบรรเทายิ่งใหญของผูทุกข
ยาก ขอพระนางจงไดรับพระพรทั่วทุกแหงหน บัดนี้และตลอดไป ทั้งบนแผนดินและในสวรรค”
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