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คริ สตชนกับความทุกข์ของคนอื่น
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ลูกเชือ่ ว่าคริสตชนทุกคนทีเ่ ป็ นลูกของพระองค์ตอ้ งเคยขอพระพรจากพระองค์ไม่มากก็น้อย บาง
คนอาจจะสวดขอพระพรทุกวัน บ้างอาจจะนานๆ ครัง้ บ้างก็เวลามีปัญหา มีความทุกข์ แล้วแต่ความสัมพันธ์ของคนๆ นัน้ กับ
พระองค์ แต่ลกู เชือ่ ว่าเวลาทีผ่ ใู้ ดมีความทุกข์ ผูน้ นั ้ มักจะคิดถึงพระเจ้าและขอให้พระองค์ทรงช่วยบรรเทาทุกข์ให้เขา แม้ผทู้ ่ี
ไม่มคี วามเชือ่ ในพระองค์ ยามทีต่ กทุกข์ได้ยาก ยังคิดถึงพระเจ้าและขอความช่วยเหลือจากพระองค์เลย
แล้ว ... ถ้าเราเห็นผูอ้ น่ื มีความทุกข์ในฐานะคริสตชนซึ่งเป็ นลูกของพระเจ้าล่ะ เราทาอะไรหรือเปล่า หรือคิดในใจว่า
ธุระไม่ใช่ หรือไม่คดิ ด้วยซ้า ความทุกข์ของคนอืน่ ไม่ใช่เรือ่ งของเรา ...
ลูกเอง หลังจากเหตุการณ์ทร่ี า้ ยๆ ได้ผา่ นพ้นไปหมด ลูกมองย้อนหลัง แล้วลูกก็ราพึงกับตัวเองว่า การทีพ่ ระเจ้าทรง
อนุ ญาตให้ฉันต้องพบกับ ความทุกข์ทุกรูปแบบในสองทศวรรษที่ผ่านมานัน้ เพื่อให้ฉันเข้าใจถึงความรูส้ กึ ของผู้ท่ปี ระสบ
ปั ญหาในรูปแบบต่างๆ และเมือ่ มีโอกาสจะได้สามารถช่วยเหลือ หรือช่วยบรรเทาใจหรือบรรเทาทุกข์ให้เพื่อนพีน่ ้องเหล่านัน้
ได้
เริม่ จากการเข้าใจถึงการทีใ่ ครคนหนึ่งทีต่ กอยู่ในสภาพแห่งความทุกข์ตามลาพัง และไม่มใี ครสักคนอยู่ใกล้ๆ หรือ
เข้าใจหรือให้กาลังใจเลยนัน้ มันว้าเหว่ มันทุกข์ทรมานเพียงใด เพราะลูกผ่านความทุกข์ เช่นนัน้ มาแล้ว และทราบดีว่าความ
ทุกข์เช่นนี้ทล่ี ูกเรียกว่าเป็ นความทุกข์แบบ “ขังเดี่ยว” นี่แหละ จะเป็ นสาเหตุให้คนๆ นัน้ คิดไม่อยากมีชวี ติ อยู่ต่อ พูดง่ายๆ
คือ อยากฆ่าตัวตาย ซึง่ ลูกก็ผ่านประสบการณ์นนั ้ มาแล้ว เช่นกัน ลูกจึงใช้เวลาถึง 2 ปี ในการก่อตัง้ ศูนย์บรรเทาใจเพื่อให้ผทู้ ่ี
หมดหวังในชีวิตและอย่า งว้า เหว่ สามารถโทรเข้าหาใครสักคนที่เขาไม่รู้จกั แต่แคร์พอที่จะรับฟั งปั ญหานัน้ ๆ ตาม หลัก
จิตวิทยา หากเลยจุดวินาทีทค่ี ดิ อยากฆ่าตัวตายไปได้ คนๆ นัน้ ก็จะไม่คดิ ฆ่าตัวตายอีก
พร้อมๆ กับศูนย์บรรเทาใจ ในตอนนัน้ ลูกพยายามจะก่อตัง้ Support Group เช่นเดียวกับ AA หรือ Alcohol
Anonymous ในต่างประเทศ โดยให้ผทู้ ม่ี คี วามทุกข์มาพบปะกัน แล้วจับมือกันเป็ นวงกลม มีเทียนวางตรงกลาง แล้วพวกเรา
มาอธิษฐานร่วมกัน และแบ่งปั นความทุกข์กนั และสวดภาวนาขอพรจากพระเจ้าให้ซ่งึ กันและกัน ลูกจัดได้เพียงครัง้ เดียว
เพือ่ นทีเ่ ป็ นคริสตชนคาทอลิกนอน บอกกับลูกว่าการจัดกลุ่มเช่นนี้ไม่น่าจะทาได้ในประเทศไทย เพราะเพื่อนๆ ทีม่ าจะทราบ
ความทุกข์ของเราหมด และจะนาไปเล่าต่อในสังคม ลูกบอกว่าก็ตอนต้นพวกเราสวดภาวนาแล้วนี่ว่าจะเก็บทุกเรื่องเป็ น
ความลับ
ตอนนัน้ ลูกเพิง่ เป็ นคริสตชนใหม่มาก ยังไม่ทราบหรือเข้าใจอะไรมากนัก
มีอยู่วนั หนึ่ง หลัง มิสซา ลูกเห็น สัต ตบุรุษ หญิงคนหนึ่ งยังคุกเข่าอยู่ต่อ ขณะที่คนอื่น ๆ ทยอยออกจากวัดเกือบ
หมดแล้ว ลูกเห็นเธอสวดภาวนาไปร้องไห้ไป ลูกทราบทันทีว่าเธอคงอยู่ในความทุกข์และต้องการพระพรจากพระเจ้า ลูกจะ
เข้าไปปลอบใจเธอก็ไม่กล้าเพราะไม่รจู้ กั เธอ ต่อมาลูกไปคุยกับคุณพ่อเจ้าอาวาส เสนอท่านไปว่า เดือนละครัง้ หรือสัปดาห์ละ
ครัง้ หลังมิสซา เรามาเปิ ด session พิเศษไหม สาหรับผูท้ ม่ี คี วามทุกข์ให้เขียนความทุกข์ของตนเองในกระดาษ แล้วใส่
รวมกันในถุงทาน แล้วให้พระสงฆ์นาสวดเป็ นพิเศษสาหรับผูท้ ต่ี อ้ งการพระพรเหล่านัน้ โดยไม่จาเป็ นต้องนาความทุกข์ทเ่ี ขียน
มาอ่านประกาศ การทาเช่นนี้จะเป็ นการนาความรักของพระเจ้ามาสัมผัสจิตใจของพวกเราอย่างเป็ นรูปธรรมทีส่ มั ผัส
ได้และเป็ นสิง่ ทีล่ กู ได้เห็นจากวัดในต่างประเทศ

คุณพ่อเจ้าอาวาสบอกกับลูกว่า คงไม่สะดวกทีจ่ ะทาเช่นนัน้ ถ้าใครมีความทุกข์ ก็มคี ณะซิสเตอร์ต่างๆ สวดภาวนา
ให้อยูแ่ ล้ว
ในตอนทีล่ กู เพิง่ รับศีลล้างบาปเป็ นคริสตชนคาทอลิกใหม่ๆ นอกจากความร้อนรนทีจ่ ะรับใช้พระเจ้าแล้ว ลูกต้องการ
ทีจ่ ะช่วยผูอ้ น่ื ทีม่ คี วามทุกข์มาก เพราะเท่ากับเป็ นการตอบแทนพระคุณของพระเจ้าทีท่ รงช่วยให้ลูกผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ มา
ได้
กาลเวลาผ่านไป ความร้อนรนในการรับใช้พระเจ้าของลูกไม่ได้ลดลง แต่ได้เพิม่ ขึน้ ตามอายุของการเป็ น คริสตชน
ของลูกด้วยซ้า แต่ลกู เริม่ เรียนรู้ “วัฒนธรรมองค์กร” และชีวติ จริง
จากการทีจ่ ะเสนอเรือ่ งนี้เรืองนัน้ ทีจ่ ะให้พระสงฆ์ทาตามแบบฉบับทีล่ ูกได้เห็นจากต่างประเทศ ลูกค่อยๆ เปลีย่ นวิธี
ในการช่วยบรรเทาใจให้ผอู้ ่นื ลูกยินดีให้คาแนะนาเป็ นการส่วนตัวแก่ผทู้ พ่ี ระสงฆ์บางองค์ แนะนามาหาลูก ในเวลาเดียวกัน
จากหนังสือภูเขาเคลื่อนได้ของลูกทีแ่ พร่หลายในวงสังคมต่างๆ ทีล่ ูกไปร่วมด้วย มีผคู้ นในระดับผูน้ าจานวนไม่น้อยมาขอคุย
กับลูกทัง้ ในเรื่องราวความทุกข์ของพวกเขาและความสนใจในเรื่องพระเจ้าจากลูก ทีละเล็กละน้อย ลูกกลายเป็ น “ศูนย์
บรรเทาใจเคลื่อนที”่ ในสังคมไปซะแล้ว
และสิง่ ทีล่ กู ได้ทาเพิม่ เติมคือ การสวดภาวนาให้ค นเหล่านัน้ และเพื่อนฝูงและผูท้ ข่ี อให้ลูกสวดภาวนาให้ และผูท้ ล่ี ูก
ทราบว่าพวกเขามีความทุกข์หรือมีความเจ็บป่ วย ทัง้ ทีเ่ ขาขอหรือไม่ขอให้ลูกสวดภาวนาให้พวกเขาในการสวดสายประคา
ประจาทุกคืน รายชือ่ ของผูท้ ล่ี กู สวดภาวนาให้เพิม่ ยาวขึน้ ๆ เมื่อเดือนทีแ่ ล้วนี่เอง มีผู้อยู่ต่างประเทศทีล่ ูกรูจ้ กั จากการไปพูด
ต่างประเทศในหลายปี ทผ่ี า่ นมา ได้สง่ ข้อความมาให้ลกู ช่วยสวดภาวนาให้พเ่ี ขยของเขาทีก่ าลังจะผ่าตัด ลูกสวดให้ทุกวันและ
ในวันผ่าตัดของเขา ลูกสวดให้ 3 เวลา คือ เวลาเช้าตอนตื่นมา เวลาทีเ่ ขาผ่ าตัด และเวลาก่อนนอน ปรากฏว่าผลการผ่าตัด
ผูป้ ่ วยปลอดภัย เพื่อนต่างชาติคนนี้ขอบคุณลูกอย่างสุดหัวใจ ลูกเองก็มคี วามสุข ความอิม่ ใจ ในการสวดภาวนาให้เขา
เช่นเดียวกัน และในการสวดภาวนาให้ผู้อ่นื นัน้ ทาให้ลูกเห็นถึงพระพรของพระเจ้าในตัว ลูกเองมากขึ้นด้วยที่มสี ุขภาพ
แข็งแรง และสมองยังประเปรียวแม้ในวัยเลยเกษียณมาเกือบหนึ่งรอบแล้วก็ตาม
และ ... ลูกยังสวดภาวนาให้ผวู้ ายชนม์และครอบครัวของเขาในการไปงานศพ สวดภาวนาให้คู่บ่าวสาวในงาน
แต่งงาน ไม่ว่าคนเหล่านัน้ จะนับถือศาสนาอะไรและทัง้ ๆ ทีค่ บู่ ่าวสาวหรือญาติของผูว้ ายชนม์ ก็ไม่ทราบว่าลูกสวดภาวนาให้
พวกเขาหรือญาติของเขา แต่จากการสวดภาวนาให้ผู้ ท่คี วามทุกข์และในกรณีต่างๆ เช่นนี้ ลูกรูส้ กึ ได้ว่าพระองค์ทรงพอ
พระทัยและรางวัลทีม่ คี ุณค่าทีส่ ุด สาหรับลูกคือการทราบข่าวว่าผูท้ ล่ี ู กสวดภาวนาให้นนั ้ ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บหรือพ้น
จากปั ญหาทีเ่ ขาเผชิญอยู่
นี่คอื วิธกี ารช่วยเหลือผูอ้ น่ื ทีม่ คี วามทุกข์ในปั จจุบนั ของลูก พระเจ้าข้า
“ขอให้การภาวนาของข้าพเจ้าเป็ นที พ่ อพระทัย และข้าพเจ้าจะยิ นดีในพระยาเวห์” สดุดี 104:34
อาแมน

www.moving-themountain.com

