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บทสวดปี ใหม่ 2022
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า เช่นเดียวกับทุกๆ ปี ลูกจะเริ่มต้นปี ใหม่ดว้ ยการไตร่ตรอง พินิจพิจารณาชีวิตของลูกในปี ท่ีผ่านมาว่า
ได้ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นลูกที่ดีของพระองค์หรือไม่ และควรมีขอ้ ใดที่ตนเองต้องปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้เป็ นลูกที่ดีย่ิง ๆ ขึน้ ของ
พระองค์ในปี ใหม่นีแ้ ละปี ถดั ๆ ไป
แต่ปีนี ้ จากควันหลงของการประชุมสมัชชา ตามพระบั ญชาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในการให้บรรดาผูน้ า
พระศาสนจักร พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และฆราวาส ก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อความเป็ นเอกภาพ การมีส่วนร่วมและพันธ
กิจ ร่วมกัน ลูกจึงขอมองออกจากตัวเองโดยมองไปอย่างไกล กว้าง และลึกที่สดุ เท่าที่ความเป็ นคริสตชนมา25ปี จะเข้าใจได้
ลูกขอเขียนบทสวดบทนีถ้ วายแด่พระองค์ดว้ ยความเคารพรักและความเชื่อความศรัทธาความกตัญญูอย่างสูงสุด และ
ด้วยความถ่อมตนอย่างที่สดุ พระเจ้าข้า
ปี ใหม่นีเ้ ป็ นปี คริตศักราชที่ 2022 ซึ่งหมายความว่าพระเยซูเจ้าได้ทรงลงมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ เพื่อไถ่บาปพวกเราเป็ น
เวลา 2,000 กว่าปี แล้ว มองย้อนหลังถึงวิถีชีวิตของมนุษย์บนโลกใบนี ้ ในยุคที่พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดและเทียบกับตอนนีส้ ิ มี
อะไรที่เหมือนกัและต่างกันบ้าง?
ลองมองเรื่องที่เล็กที่สุดจนถึงเรื่องที่ใหญ่ท่ีสดุ ในยุคนัน้ มนุษย์ยงั ไม่มี เข็มกลัด ไม่มีซิป ไม่มีพลาสติก ... ณ ขณะนีป้ ี
2022 มีใครเห็นคุณค่าของของชิน้ เล็กๆ อย่างเข็มกลัด ซิป ในชีวิตประจาวันบ้าง? ไม่นบั พลาสติกที่เคยเป็ นผลิตภัณฑ์มหัศจรรย์
ของโลกที่ มาถึงยุคนี ้ มนุษย์กาลังพยายามหาสิ่งทดแทนเพราะเห็นผลกระทบของมันในด้านของสิ่งแวดล้อม และในขณะนี ้
มนุษย์กาลังขึน้ ไปพิชิตอวกาศ กาลังสร้างอาณาจักรใหม่ท่ีจะนาชีวิตจริงมาร่วมกับเหตุการณ์ทางดิจิทอล ที่เรียกว่า Metaverse
กาลังมีห่นุ ยนต์ท่ีมีเครื่องจักร AI หรือปั ญญาประดิษฐ์มามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์ .... และอื่นๆ อีกมากมายที่มนุษย์วยั อย่าง
ลูกที่ยงั ไม่ถงึ 100 ปี ไม่ตอ้ งถึง 2,000 กว่าปี ในยุคพระเยซูทรงบังเกิด อาจจะก้าวตามไม่ทนั ถ้าเราไม่เอาใจใส่ในความก้าวหน้าที่
มนุษย์กาลังคิดค้นและก้าวไปอย่างรวดเร็ว บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างบริษัทต้นตารับการถ่ายรู ป บริษัทการถ่ายเอกสาร
ฯลฯ ต่างต้องปิ ดกิจการลงเพราะคาดไม่ถึงถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีอย่างชนิดพลิกหงายพลิกคว่า
เช่นนี ้
มาดูดา้ นพระศาสนจักรบ้าง
นักบุญ Thomas Aquinas พูดไว้ว่า “To one who has faith, no explanation is necessary. To one without faith,
no explanation is possible.”
ในยุคนี ้ คริสตชนผูน้ อ้ ยอย่างลูกกาลังคิดว่าพระศาสนจักรจะทาอย่างไรถึงจะสามารถทาให้ “The one who has faith
can keep his faith.” และการทาให้ “The one without faith” กลายมาเป็ น “Someone who has faith.” นัน้ มิยากกว่าการ
เคลื่อนภูเขาหลายๆ ลูกให้มาเข้าแถวเรียงกันอย่างเป็ นระเบียบเรียบร้อย หรือ?
ลูกได้มีโอกาสพูดคุยกับชายหนุ่มอายุ 30 ปี เศษคนหนึ่ง ครอบครัวของเขาเป็ นครอบครัวที่ศรัทธา
เขาเองก็ไปวัดทุกอาทิตย์ เขาพูดให้ลกู ฟั งว่า “การพร่าสอนว่าพระเจ้าทรงลงมาบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อไถ่บาป
พวกเราเมื่อ 2,000 กว่าปี ก่อนนัน้ มีความเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของคนหนุ่มสาวสมัยนี”้

สาหรับเขา นั่นคือประวัติศาสตร์บทหนึ่ง วัยอย่างพวกเขา การพูดถึงชีวิต ในโลกหน้ายังอีกยาวไกล เขาและเพื่อนๆ ต่างต้องการ
สร้างตัว สร้างฐานะเพื่อสร้างครอบครัวใหม่ เพื่อนๆ ของเขาจึงไม่ไปวัดกันแล้ว
วันก่อนในการประชุมซีนอด มีเพื่อนสมาชิกในกลุ่มได้หยิบยกประเด็นหนึ่งขึน้ มา แต่ไม่ค่อยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็ม
คาคงเพราะกลัวจะถูกผูอ้ ่นื ในกลุม่ ตาหนิเอา
เขามาจากครอบครัวคาทอลิกดัง้ เดิม บรรพบุรุษเป็ นคริสตชนมาหลายชั่วคนแล้ว เขามีประเด็นว่า ศาสนาเราเน้นเป็ น
หลักเลยเรื่องพระเยซูเจ้าทรงลงมาบังเกิ ดและสิน้ พระชนม์เพื่ อไถ่บาปมนุษย์ และการเทศน์สอนจะเน้นถึงพระทรมานของ
พระองค์ ซึ่งแม้เรื่องนีจ้ ะเป็ นรหัสธรรมที่สาคัญที่สุดของศาสนาคริสต์ แต่สาหรับคนสมัยนี ้ โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว จะรู ส้ ึกว่า
ศาสนาคริสต์เป็ นศาสนาที่มีแต่เรื่องความทุกข์ทรมาน เราน่าจะต้องเน้นคาสั่งสอนของพระเยซูเจ้าในด้านอื่นๆ บ้าง เพื่อไม่ให้
ศาสนาเราเป็ นศาสนาที่สร้างความรู ส้ กึ ที่หดหู่เกินไป
สองกรณีนี ้ คงจะไม่มีใครกล้าพูดอย่างเปิ ดเผยในที่สาธารณะ แม้ทงั้ สองคนจะสะท้อนความรู ส้ กึ ใกล้เคียงกันว่าสาหรับ
คนยุคปั จจุบนั หลักสอนของศาสนเราไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับพวกเขาตรงไหน ลูกเองขอเขียนถวายแด่พระองค์ดว้ ยความถ่อมตน
อย่างที่สดุ ในขณะที่ลกู เข้าใจและยอมรับว่า Divine Law และ Divine Teaching นัน้ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ และไม่ควรเปลี่ย น แต่
วิธีการสอนคริตชนรุ น่ ใหม่หรือคนนอกศาสนาที่สนใจศาสนเรา ตลอดจนวิถีชีวิตคริสชนในศตวรรษนีต้ อ้ งปรับอย่างไรจึงจะทาให้
ผูท้ ่ีมีความเชื่อไม่สญ
ู เสียความเชื่อไป และหนุ่มสาวคนรุ ่นใหม่ ผูต้ อ้ งการ start up ธุรกิจ มีความรู ส้ กึ ว่าศาสนาคริสต์ของเรานัน้
เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขาในทุกวันนีแ้ ละทุกๆ วัน ไม่ใช่ตอ้ งรอจนไปถึงโลกหน้าซึง่ พวกเขาไม่เห็นและยังไม่สนใจ
กลับมามองที่ตวั ลูกเอง ลูกไขว่คว้าและแสวงหาพระเจ้าเพราะชีวิตตกอยู่ในความทุกข์ยากลาบากจนถึงขัน้ เกือบเอาตัว
ไม่รอด ลูกเคยถามตัวเองว่า หากไม่ได้เจอวิบากกรรมถึงขนาดนัน้ ในชีวิต ฉันจะแสวงหาพระเจ้าไหม ตอบกับตัวเองอย่างซื่อสัตย์
ที่สดุ คือ “คงไม่” ถ้าเช่นนัน้ หมายความว่าผูท้ ่ีจะแสวงหาพระเจ้าคือ ผูท้ ่ีมีความทุกข์ยากลาบากในชีวิตเท่านัน้ หรือ ตอบอย่างคิด
ตืน้ ที่สดุ น่าจะ “ใช่”
นี่คือเหตุผลที่ลกู ผูซ้ ่งึ ค้นพบพระเจ้าแล้วผ่านความยากลาบากที่สดุ ของชีวิต จึงพยายามทุกวิถีทางในการดารงชีวิตใน
ทุกแง่มุม เป็ นพยานชีวิตให้ผูอ้ ่ืนเห็นและทราบว่าพระเจ้ามีจริงนะ และท่านไม่ตอ้ งรอจนถึงเวลาที่ท่านตกทุกข์ได้ยากจึงจะ
แสวงหาพระองค์
ใน scale ของพระศาสนจักรคงจะต้องเป็ นหน้าที่ของผูน้ าที่ จะต้องปรับวิถีชีวิตของคริ สตชนให้เข้ากับยุคกับสมัย
ปั จจุบนั ลูกเองในฐานะคริสตชนผูซ้ ง่ึ เป็ นลูกของพระองค์ตวั เล็กๆ คนหนึ่ง ก็จะขอถวายชีวิตที่เหลือทัง้ ครบในการรับใช้พระองค์
ตามนา้ พระทัยของพระองค์และเป็ นพยานถึงความยิ่ งใหญ่ของพระองค์ และให้ทุกคนที่ มีโอกาสรู จ้ ักหรือทางานร่วมกับลูก
ประจักษ์วา่ “พระเจ้านัน้ มีจริง”
ขอพระองค์โปรดประทานพระพรแก่ลกู ในความตัง้ ใจจริงนีต้ ลอดปี 2022 และปี ตอ่ ๆ ไปเทอญ
“ผู้ชอบธรรมยอ่มเป็ นสุข ... เขาชืน่ ชมในธรรมบัญญัติของพระยาเวห์
ท่องบ่นธรรมบัญญัติของพระองค์ทงั้ วันทัง้ คืน” สดุดี 1:1-2
“เขาเป็ นเหมือนต้ นไม้ ปลูกไว้ ริมลาธาร ออกผลตามฤดูกาล
ใบเขียวสดไม่เหีย่ วแห้ ง เขาคิดจะทาการใดก็สาเร็จทุกประการ” สดุดี 1:3
อาแมน
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