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โรคร้ายในการทางานรับใช้พระศาสนจักร
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ใน 10 กว่าปี ทผ่ี ่านมา ทุกครัง้ ทีม่ กี ารบรรยายหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องการเป็ นธรรมทูต
หรือการประกาศข่าวดี จะเป็ นแบบเดิมหรือแบบใหม่ และไม่ว่าโดยพระสงฆ์องค์ใด ลูกจะต้องไปเข้าร่วมอบรมด้วย
เพื่อเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ และเพื่อจะได้ทราบว่าสิง่ ทีล่ ูกได้ทามาเองตัง้ แต่ต้นนัน้ ถูกผิดประการใด เพื่อจะได้
ปรับปรุงตัวเองในการรับใช้พระให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้ หากลูกไม่ได้ทาเช่นนัน้ อยูแ่ ล้ว
ในเดือนก.ย. 2017 ที่ผ่านมา ลูก ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเป็ นธรรมทูต และมีพระสงฆ์หลายองค์
บรรยายในหัวข้อต่างๆ น่ าสนใจทุกหัวข้อ แต่มหี วั ข้อหนึ่งทีล่ ูกชอบใจมาก บรรยายโดยคุณพ่อทีล่ ูกเคารพรัก หัวข้อ
นัน้ คือ “โรคร้ายในการทางานรับใช้พระศาสนจักร” ลูกจาไม่ได้ถนัดว่ารายละเอียดของโรคร้ายเหล่านี้ เป็ นพระดารัส
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสหรือไม่ แต่ลูกก็ทราบมาตลอดว่า พระองค์ทรงปรารภถึงปั ญหาในหมู่ผู้ทท่ี างาน
ใกล้ชดิ กับพระองค์อยูเ่ สมอๆ
โรคร้ายทีพ่ ระสงฆ์ผบู้ รรยายได้อ่านให้ฟังมี 15 โรค ดังต่อไปนี้
1. โรคทีร่ สู้ กึ ว่าตนเองเป็ นอมตะ
9. โรคซุบซิบนินทาและพูดพล่าม
2. โรคพลังเหลือเฟื อ ขยันเวอร์
10. โรคบูชาผูน้ า
3. โรคจิตวิญญาณแช่แข็ง
11. โรคเมินเฉยคนอื่น
4. โรคจอมวางแผน
12. โรคหน้าเศร้าเหมือนกลับจากงานศพ
5. โรคความร่วมมือต่า
13. โรคชอบกัก๊ รอเวลา ผลัดวัน
6. โรคอัลไซเมอร์ทางจิตใจ
14. โรคสังคมปิ ด
7. โรคชอบแข่งขันและทะนงตน
15. โรคหวั ง ผลประโยชน์ ท างโลกและชอบ
8. โรคจิตเสื่อม
แสดงออกให้คนรู้
ทัง้ 15 โรคนี้ ลูกวิเคราะห์แล้ว เกิดจาก “เชือ้ โรค” ตัวเดียวกัน และไม่ใช่เป็ น “เชือ้ โรค” ทีเ่ ราไปติดจากคนอื่นมา
เหมื่อนดังโรคอื
่
่นๆ เช่น โรคหวัด โรคท้องร่วง ฯลฯ แต่สาเหตุของทัง้ 15 โรคนัน้ เกิดจาก “เชือ้ ” ตัวเดียวเท่านัน้ นัน่
คือ “ตัวเราเอง” นันแหละ
่
ใช่แล้ว! โรคทัง้ หลายทัง้ ปวงทีเ่ ขียนมาข้างบนนี้ ไม่มใี ครทีจ่ ะสามารถหยิบยื่นมาให้เราป่ วย
ได้นอกจากตัวเราเอง และหากวิเคราะห์ให้ลกึ แล้ว ไม่ใช่เป็ นแค่โรคทีเ่ กิดกับคนทางานในพระศาสนจักรเท่านัน้ แต่ใน
สังคมทัวไปก็
่ มคี นมี “โรค” ทีว่ ่านี้ไม่น้อยเลย
ก่อนอื่น เราน่าจะวิเคราะห์ตวั เองก่อนว่า ตัวเราเองน่ะมีโรคเหล่านี้สกั กี่โรค เมื่อวิเคราะห์ได้แล้ว ก็ไม่ต้องไปบอก
ใคร ถามตัวเองต่อว่า เราจะ “รักษา” ตัวเองให้หายจากโรคที่เป็ นอยู่ไหม ทีละโรค ทีละโรค วิธรี กั ษาและยามีขนาน
เดียวรักษาได้ทุกโรคคือ เราต้องยอมรับกับตัวเองก่อนแล้วจึงสวดภาวนาต่อองค์พระผู้เป็ นเจ้า ขอให้พระองค์มา

ประทับในจิต วิญญาณของเราและเป็ นผู้ทรงนาชีว ิต ของเราในทุกเรื่อ ง เมื่อไรที่เ ราดารงชีว ิต โดยมีพระองค์เ ป็ น
ศูนย์กลางในทุกสิง่ แล้ว นัน่ คือ “ภูมติ ้านทาน” ทีด่ ที ส่ี ุดในการป้ องกันโรคร้ายต่ างๆ ของจิตวิญญาณ เชือ้ โรคในแต่ละ
โรคจะค่อยๆ ฝ่ อไปเอง เพราะรัศมีของการประทับของพระองค์ในจิตใจของเราจะส่องแสงเจิดจ้าทาลายเชือ้ ทุกชนิด
และความอึมครึมในจิตวิญญาณทัง้ หลายทัง้ ปวงให้หมดไป
ทีน้ี ถ้าเรามองสังคมรอบข้างบ้าง หากเราไม่ใช่ผปู้ ่ วยล่ะ แต่เป็ นคนในสังคมทีม่ ี อาการของโรคต่างๆ เหล่านี้ เรา
ในฐานะเป็ นหนึ่งในสังคมดังกล่าว ต้องประพฤติปฏิบตั ติ นอย่างไร ทุกวันนี้คนในสังคมคบกันด้วยเปลือกภายนอก
และดูทผ่ี ลประโยชน์ ใครทีม่ ชี ่อื เสียง ตาแหน่ ง และฐานะทีใ่ ห้คุณให้โทษได้ ก็จะมีคนไปห้อมล้อม ยกยอปอปั ้น ซึง่ ก็
คือสังคมหน้ากากเราดีๆ นี่แหละ แต่เบือ้ งหลังการถอดหน้ากากออกจะเหลือความจริงใจสักหนึ่งออนซ์กไ็ ม่ม ี แล้วเรา
ต้องทาตัวอย่างไรดีล่ะ
ลูกคิดถึงคาเทศน์ของพระสงฆ์ของวัดของลูกเมื่อสัปดาห์ทผ่ี ่านมา แล้วลูกก็รสู้ กึ ว่านี่แหละคือคาตอบของคาถาม
ข้างบนนี้ของลูก
“เหนือความยุตธิ รรม ควรต้องมีความรักความเมตตา เหนือความถูกต้องควรต้องมีการให้อภัย”
ใช่แล้ว นี่คอื แก่นแท้ของคาสอนของพระเยซูเจ้า พระเจ้าของพวกเรา หากใครในสังคมเป็ นโรคหนึ่งโรคใดข้างต้น
และทาท่าจะนาโรคเหล่านัน้ มาแพร่ให้เรา จะยุติธรรมหรือไม่ จะถูกต้องหรือไม่ เราจงป้ องกันตัวเองด้วยความรัก
ความเมตตาและการให้อภัย แล้วเราจะพบว่าโรคเหล่านัน้ ไม่สามารถทาอะไรเราได้เลย
ลูกเคยคิดเล่นๆ ว่า หากคริสตชนทัวโลกท
่
าตามทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงสังสอนสั
่
ก 10% ก็พอ ไม่ต้องถึง 100% โลก
เรานี้คงน่าอยูข่ น้ึ เยอะ หรือศาสนิกชนอื่นปฏิบตั ติ นตามทีศ่ าสดาของตนสังสอนสั
่
ก 10% โลกนี้คงจะไม่วุ่นวายเหมือน
เช่นทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
“พระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนอีกว่า เราเป็ นแสงสว่างส่องโลก
ผูท้ ีต่ ามเรามา จะไม่เดิ นในความมืด แต่จะมีแสงสว่างส่องชีวิต” ยอห์น 8:12
อาแมน

