บทที่ 374
การเป็ นคริ สตชนที่มีความเชื่อไม่ใช่เป็ นเรื่องง่าย
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ในปลายเดือนพ.ค. 2018 ทีผ่ ่านมา ลูกมีโอกาสต้อนรับครอบครัวของเจ้าภาพทีล่ ูกและลูก
สาวได้ไ ปพานัก ด้ว ยในครัง้ ที่ลูกได้รบั เชิญ ให้ไปพูดที่เมือ งที่เธออยู่ เธอมีลูกๆ รวม 6 คน ชาย 1 หญิง 5 และมี
หลานๆ รวม 11 คน เธอมากรุงเทพฯ ครัง้ นี้เพื่อฉลองวันเกิดครบรอบ 84 ปี ของเธอและเพราะสองครอบครัวของเรา
ได้กลายเป็ นเพื่อนสนิทไปซะแล้ว เธอมาครัง้ นี้กบั ลูกๆ ทุกคนพร้อมคู่สมรสและหลานๆ รวม 17 คน บวกครอบครัว
ของลูกพีล่ กู น้องเธออีก 10 คน รวมเป็ นคณะทัวร์ยอ่ มๆ ทัง้ สิน้ 27 คน!
เธอผูน้ ้เี ป็ นสตรีคาทอลิกทีม่ ใี จศรัทธามาก เธอไปวัดเพื่อก่อสวดในพิธมี สิ ซาบูชาขอบพระคุณเช้า 6:30 น.ทุก
วันไม่เคยพลาด ซึง่ ลูกเองก็ไม่ทราบว่าเธอทาได้อย่างไร และเธอมีความเชื่อความศรัทธาในพระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระแม่
มารียเ์ ป็ นอย่างมาก เธอและครอบครัวอยู่กรุง เทพฯ 6 วัน ซึ่งตลอดทัง้ 6 วันนัน้ ลูก มีโอกาสได้สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในหลายๆ เรื่องกับครอบครัวของเธอ และแน่ นอนหัวข้อหลักของการสนทนาของเราส่วนใหญ่อยู่ใน
บริบทของความเชื่อความศรัทธาและการเป็ นคริสตชน (คาทอลิก) ในโลกปั จจุบนั
ลูกค้นพบว่าความเชื่อความศรัทธานัน้ พ่อแม่ปลูกฝั งในใจของลูกๆ ได้ แต่ไม่สามารถมอบให้ลูกให้หลานเป็ น
มรดกเฉกเช่นกับทรัพย์สนิ อื่นๆ ได้ เพราะหากลูกๆ หลานๆ ไม่รบั การปลูกฝั งนัน้ และทะนุ ถนอมดูแลความเชื่อ ความ
ศรัทธาให้งอกงามในหัวใจและในจิตวิญญาณของตนแล้ว ต่อให้บดิ ามารดาคุกเข่าสวดภาวนาให้จนเข่าบวม ดังเช่น
เพื่อ นอีก คนของลูก ลูก ๆ หลานๆ ของครอบครัวนัน้ ก็จะค่ อยๆ ถู กสังคมปั จจุบนั กลืนไปจนความเป็ นคริส ตชน
กลายเป็ น “Default” ในการใส่ไว้ในบัตรประชาชนเท่านัน้
เรามักจะได้ยนิ เสมอว่า “ความเชื่อความศรัทธา” เป็ นพระพรของพระเจ้า ถูกต้องแล้ว พวกเราคงเคยสวดทูล
ขอให้พระองค์ประทานพระพรในด้านต่างๆ ของชีว ิต แต่เราลองถามตัวเองสิว่า เราเคยทูลขอ “ความเชื่อ ความ
ศรัทธา” จากพระองค์ไหม?
“โปรดช่วยความเชือ่ อันเล็กน้ อยของข้าพเจ้าด้วยเถิ ด” มาระโก 9:24
“ความเชือ่ คือความมันใจในสิ
่
ง่ ทีเ่ ราหวังไว้ เป็ นข้อพิ สจู น์ ถึงสิ ง่ ทีม่ องไม่เห็น” ฮีบรู 11:1
ใช่แล้ว ในโลกปั จจุบนั ทีก่ า้ วหน้าในทุกมิตขิ องชีวติ จนคนในวัยเกิน 60 ขึน้ ไปมักตามไม่ทนั ในทุกด้าน ความ
เชื่อในลักษณะเช่นนี้สาหรับคนหนุ่ มสาวกาลังกลายเป็ นความหลงงมงาย พระเจ้าอยู่ทไ่ี หน? ถ้ามีพระเจ้าจริง ทาไม
จึงเกิดเรือ่ ง ... เช่นนี้ เช่นนัน้ ? ในขณะทีเ่ พื่อนๆ คนไทยของลูกซึง่ นับถือศาสนาหลักของประเทศไทยจะมีคาตอบใน
ทุกเหตุการณ์ของชีวติ ที่เกิดเรื่องเช่นนี้ เพราะ “กรรม” ที่คนผู้นัน้ ได้ก่อไว้ จะในชาติน้ี หรือชาติก่อนก็แล้วแต่ ฯลฯ
ทาไมคนหนึ่งจึงเกิดมามังมี
่ ศรีสุขในทุกด้าน ในขณะทีอ่ กี คนเกิดมาเป็ นยาจก ชีวติ รันทดค่นแค้น มันอธิบายได้
อีกมีเหตุและมีผล ในขณะทีท่ างศาสนาคริสต์ของเรามีสอง “ความ” ทีส่ าคัญทีส่ ุด นันคื
่ อ

“ความรัก ” และ “ความเชื่อ ” ซึ่งทัง้ สองความรู้สกึ นี้ล้ว นเป็ นความรู้ส ึกที่จบั ต้องไม่ได้และเป็ นความรู้สกึ ที่ “เหนือ
เหตุผล”!
ในขณะที่ลูก กาลังเขียนบทสวดบทนี้ ประเทศที่ยุโรปประเทศหนึ่งที่เ ป็ นส่ ว นหนึ่งของสหราชอาณาจักร
ประเทศทีถ่ ูกขนานนามว่าเมืองผูด้ ี เพิง่ ผ่านกฎหมายฉบับสาคัญทีส่ ุดฉบับหนึ่งทีจ่ ะอนุ ญาตให้สตรีทาแท้งได้ ทัง้ ๆ ที่
ประชากรเกือบทัง้ ประเทศนับถือศาสนาคาทอลิก คนรุ่นใหม่ของประเทศนัน้ ลงประชามติอย่างท่วมท้นเพื่อให้แก้
กฎหมายฉบับนี้ในรัฐธรรมนูญ เพราะตามสถิตกิ ว่า 15% ของประชาชนได้ทง้ิ วัดเสียแล้ว
ที่ลูกเขียนบทสวดบทนี้ถวายแด่พระองค์ในลักษณะเช่นนี้นัน้ เพราะลูกเพิ่งอยู่กบั ครอบครัวที่มารดามีใ จ
ศรัทธาเป็ นทีส่ ุด และลูกๆ ของเธอได้เล่าให้ลกู ฟั งถึงความเป็ น “คริสตชน” ของประชากรในประเทศของพวกเขา แล้ว
ลูกก็อดไม่ได้ทจ่ี ะนามาคิดไตร่ตรอง
ใน 22 ปี ของการเป็ นลูกของพระองค์คนหนึ่ง ลูกปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตั ขิ องพระศาสนาจักรทุก
ประการ ลูกไปวัดฟั งมิสซา แก้บาป รับศีล ไม่เพียงเท่านัน้ ลูกรับใช้พระในกิจกรรมขององค์กรต่างๆ และประกาศข่าว
ดีดว้ ยชีวติ ของลูก แต่เบือ้ งหลังสิง่ เหล่านี้ทงั ้ หมด ลูกศึกษาพระวาจาของพระองค์จากพระคัมภีรอ์ ย่างจริงๆ จังๆ และ
ใส่ใจ และนาพระวาจาเหล่านัน้ มาประพฤติปฏิบตั ิตามในชีวติ จริงประจาวัน ทีละเล็กละน้อยลูกค่อยๆ ค้นพบว่านี่
แหละคือแก่นแท้ของการเป็ นคริสตชน หลายสิง่ หลายอย่างนอกนัน้ เป็ นแค่เปลือกภายนอก ลูกค่อยๆ ค้นพบว่า การ
ปฏิบตั ติ นตามพระวาจาของพระเจ้านัน้ เป็ น “ประสบการณ์กบั พระเจ้า” ของลูก เป็ นความรูส้ กึ ที่ “bonding” ระหว่าง
ลูกกับพระองค์ ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เป็ นผลบวกต่อชีวติ ของลูกและครอบครัว ลูกขอบพระคุณและโมทนาคุณ
พระองค์ ต่อเหตุการณ์ท่เี ป็ นผลลบ ลูกไม่ถามอีกต่อไปว่า “ทาไม?” ลูกเข้าใจประโยคของนักบุญแบร์แนเด็ตแล้วที่
กล่าวว่า “หากเราเป็ นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์แล้ว แม้ความเจ็บปวดก็เป็ นความชื่นชมยินดีได้”
ลูกถามครอบครัวเพื่อนว่า คาทอลิกในประเทศเขาศึกษาและอ่านพระคัมภีรก์ นั หรือไม่ พวกเขาส่ายศีรษะ
ลูกคิดเล่นๆ ในใจว่า กฎเกณฑ์ขอ้ เดียวของพระศาสนจักรทีพ่ วกเขาประพฤติปฏิบตั ติ ามคือ การไม่คุมกาเนิดกระมัง

มารดาของครอบครัวนี้ได้บอกกับลูกว่า เธอดีใจมากที่ลูกๆ ของเธอพร้อมลูกเขยและลูกสะใภ้ได้มาพบลูก
เธอหวังว่าการมากรุงเทพฯ ครัง้ นี้จะจุดประกายให้ครอบครัวของเธอได้เริม่ อ่านพระคัมภีรเ์ มือ่ กลับถึงบ้าน
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ในฐานะลูกของพระองค์คนหนึ่งที่เป็ นสมาชิกเล็กๆ คนหนึ่งของพระศาสนจักร ลูก ไม่
สามารถไปปรารภกับใครได้นอกจากกราบทูลแด่พระองค์ได้เท่านัน้ ในสิ่งที่ลูกเขียนในบทสวดของลูก เพราะลูก
สามารถกราบทูลพระองค์ไ ด้ในทุกสิ่ง หากสิ่งที่ลูกเขียนมานี้ไม่ถูกไม่บงั ควรแต่ ประการใด ขอพระองค์ได้โปรด
ประทานอภัยแก่ลูก และโปรดประทานพระพรและปรีชาญาณแก่ลูกให้ลูกสามารถรับใช้พระองค์ตามน้ าพระทัยของ
พระองค์ได้ยงิ่ ๆ ขึน้ ไปเทอญ
“ท่านจะต้องพร ่าสอนบรรดาบุตรของท่านด้วยถ้อยคาเหล่านี้ ” เฉลยธรรมบัญญัติ 6:7
อาแมน

*ขอขอบคุณผูอ้ า่ นท่านหนึง่ ทีไ่ ด้สง่ ซองและแสตมป์ มาให้ผเู้ ขียน
ขอพระเป็ นเจ้าได้โปรดประทานพระพรแก่ทา่ นในน้ าใจอันดีของท่านเทอญ

