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ข้าแต่พระเป็ นเจ้า สิง่ ที่ลูกจะเขียนถวายแด่พระองค์ในบทสวดบทนี้ เป็ นสิง่ ที่ลูกคิดมาสักพักใหญ่ๆ แล้ว
ในขณะทีล่ กู ศึกษาเกีย่ วกับหลักพระคริสตธรรมมากขึน้ และลึกขึน้ ระหว่างเส้นทางความเชื่อของลูก แต่ลูกไม่ทราบว่า
เคยมีคนอื่นคิดเช่นเดียวกับลูกหรือไม่ หรืออาจจะมีแต่ไม่ เคยมีใครพูดหรือเขียนในลักษณะเช่นนี้ก็ได้ เนื่องจากลูก
ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวของคริสตชนและหากเปรียบเป็ น “เด็ก” ลูกก็เป็ น “เด็ก” ทีใ่ ฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน และใฝ่ ถาม ลูกจึงมี
คาถามเกิดขึน้ ในสมองอยู่เนืองๆ และเช่นเดียวกับทุกครัง้ หากบทสวดของลูกบทนี้เป็ นสิง่ ที่ไม่เหมาะไม่ควร ลูกขอ
พระองค์ได้โปรดประทานอภัยให้แก่ลกู ด้วยเทอญ
ตามธรรมชาติของมนุ ษย์แล้ว ไม่ว่าใครจะนับถือศาสนาใด โดยเฉพาะคนไทย เวลาจะสวดอธิษฐานหรือขอ
พรจากสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ตามความเชื่อของตน ทุกคนก็จะขอพรให้ตวั เองประสบความสาเร็จในชีวติ มีสุขภาพดี ร่ารวยเงิน
ทองยศศักดิ ์ เงินทองไหลมาเทมา เฮงๆ รวยๆ ฯลฯ ซึง่ พวกเราได้ยนิ กันมาในชีวติ ประจาวันในสังคมไทยทัวไป
่
ในการดารงชีวติ เป็ นคริสตชน ลูกเชื่อว่าเกือบทุกคนก็ตอ้ งสวดทูลขอพระเจ้าให้ประทานพระพรให้ตนมีชวี ติ ที่
ดี ประสบความสาเร็จและขอแต่ พระพรดีๆ ให้แก่ต นเองและครอบครัว แต่ ... คริส ตชนจะสวดทูลขอให้พระเจ้า
ประทานพระพรให้ตวั เองเฮงๆ รวยๆ ร่ ารวยเงินทองยศศักดิ ์ เปี่ ยมล้นด้วยบารมี ฯลฯ ได้อย่างไร เพราะคาสังสอน
่
ของพระเยซูเจ้านัน้ สอนให้ลูกของพระเจ้าเป็ นคนถ่อมตน สอนให้ผู้นาต้องเป็ นผูร้ บั ใช้ และทีส่ าคัญทีส่ ุดให้ร่วมเป็ น
หนึ่งเดียวกับพระองค์ในพระทรมานของพระองค์ ซึง่ แปลเป็ นความหมายของคาสามัญธรรมดาคือ ต้องยอมรั บความ
เจ็บปวดในชีวติ ให้ได้ จึงจะเป็ นลูกของพระองค์ทด่ี ไี ด้
และเราลองศึกษาชีวประวัตขิ องบรรดาเหล่านักบุญในพระศาสนจักร หลายๆ องค์ได้รบั การเบียดเบียนจนถึง
ขัน้ ที่ต้องตายอย่างทรมาน ถู กตรึงกางเขนหัวคว่ าลง ถู กถลกหนังทัง้ เป็ น ถูกตัดศีรษะ ถู กย่างไฟทัง้ เป็ น ถูกจับ
เปลือยกายและให้มา้ ลากไปตามพืน้ ถนนจนสิน้ ใจและด้วยวิธตี ่างๆ กันทีท่ ุกขเวทนา
แต่ ... บรรดานักบุญ ทัง้ หลายล้วนยอมรับความทุกข์ทรมานเหล่านี้ด้วยความเต็มใจและพร้อมทีจ่ ะตายเพื่อ
องค์พระเยซูคริสต์ ทาไม?
ในฐานะทีล่ กู ประกาศข่าวดีแก่ทุกคนและทุกทีท่ ล่ี กู ไป หากมีเพื่อนต่างศาสนาทีส่ นใจจะมาเป็ นลูกของพระเจ้า
ถามลูกว่าเป็ นคริสต์แล้วได้อะไร และการเป็ นคริสตชนทีด่ ตี ้องทาอย่างไร แล้วลูกตอบไปว่า ท่านจะได้รบั พระพรจาก
พระเจ้า แต่ท่านต้องร่วมพระทรมานกับพระเยซูเจ้าให้ได้นะ ถามว่าจะมีใครอยากมาเป็ นไหม?
แต่การไถ่กู้บาปมนุ ษยชาติของพระเจ้าที่ทรงให้พระบุตรคือ พระเยซูคริสตเจ้าทรงลงมาบังเกิดเป็ นมนุ ษย์
แล้วสิน้ พระชนม์อย่างทุกข์ทรมานบนไม้กางเขนนัน้ เป็ นรหัสธรรมทีล่ ้าลึก ยากทีค่ นธรรมดาทัวไปจะเข้
่
าใจได้

ระดับความเชื่อของคริสตชนถ้าเปรียบไปแล้ว ก็คงเหมือนกับวัยของคน หากเราไปพูดกับเด็กทารกเกี่ยวกับ
เรือ่ งเคมีฟิสกิ ส์ เด็กทารกนัน้ จะเข้าใจไหม? ในวัยแรกเกิด เด็กทารกจะเข้าใจแต่เรื่องหิวนม ไม่ได้ด่มื นมตอนหิวก็จะ
ร้องไห้งอแง เหมือนกันไหมหนอกับการขอพระหรือสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ ให้เฮงเฮง รวยๆ ? พอโตขึน้ มาหน่ อย ความสนใจจึง
จะเริม่ เจริญเติบโตตาม ถึงวัยที่เติบโตเต็มที่ การอยากดื่มนมอย่างเดียวคงไม่หลงเหลืออยู่แล้ว อยู่ในวัยทีจ่ ะค้นคว้า
วิจยั เป็ นแพทย์ เป็ นนักวิทยาศาสตร์ นัก... ต่อไป
ลูกขออนุ ญาตนาคติพจน์ ของพระคุ ณเจ้า พระสังฆราชองค์ล่ าสุดของพระศาสนจักรในประเทศไทยที่ลูก
เคารพรักยิง่ มาเขียน ณ ทีน่ ้ี
“จงแบกกางเขน และตามเรามา” มัทธิ ว 6:24
ผู้ท่เี ป็ นสังฆราชคือ ผู้ท่พี ระเจ้าทรงเลือกสรรให้มานาฝูงแกะอย่างพวกเราให้เดินไปตามทางที่ควรจะเดิน
พวกเราลองศึกษาคติพจน์ ของพระสังฆราชแต่ละองค์ดูส ิ มีองค์ไหนที่เลือกคติพจน์ ให้ตนเองประสบความสาเร็จ
เปี่ ยมด้วยลาภและยศถาบรรดาศักดิ ์ ไม่มเี ลย ทุกองค์จะเลือกคติพจน์ท่เี กี่ยวกับ “กางเขน” หรือ “การแบกกางเขน”
หรือในบริบททานองเดียวกัน “การแบกกางเขน” ไม่ใช่เป็ นเรื่องสนุ กสนานหรือเป็ น เรื่อ งมีเกียรติยศแต่ อย่างใด
ตรงกันข้าม “การแบกกางเขน” เป็ นเรือ่ งของการทุกข์ทรมานและเป็ นการถูกลงโทษถึงขัน้ ประหารชีวติ ในยุคของพระ
เยซูเจ้าเมือ่ 2,000กว่าปี ก่อนทีเดียว
แต่ ... ผู้ท่เี ป็ นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นคริสตชนธรรมดาๆ ตัวเล็กๆ หรือบรรดาสมณะผู้
ศักดิ ์สิทธิ ์ หรือบรรดาผูท้ ไ่ี ด้เป็ นนักบุญในเวลาต่อมา ต่างเลือกหนทางชีวติ ของตนเองทีจ่ ะยอม “แบกกางเขน” และ
ตามพระองค์ไป
ลูกไม่ทราบมีใครเคยคิดถึงเรื่องนี้ไหม? แต่ลูกคิด ทุกวันนี้ในสังคมทัวไปโดยเฉพาะในงานฉลองวั
่
นเกิด จะมี
การร้องเพลงแฮปปี้ เบิรด์ เดย์ และประโยคหนึ่งในเนื้อร้องคือ “ให้ร่ารวยเงินทองยศศักดิ ์...” หรือไม่กต็ ่นื เช้ามาได้รบั
สติกเกอร์ในไลน์ “ให้วนั นี้ รวยๆ เฮงๆ” ...
ลูกรูส้ กึ ว่า ชีวติ ในสังคมทัวไปช่
่ างผิวเผินเหลือเกิน แต่ในเวลาเดียวกัน หากในวันเกิดเพื่อนเราไปอวยพรว่า
“ให้ ท่ า นต้ อ งแบกกางเขน...” รับ รองเราต้ อ งถู ก เชิ ญ ออกจากกลุ่ ม และไม่ ม ีใ ครจะคบเราเป็ นเพื่อ นอี ก !!!
ก็เลยต้องทบทวนกับตัวเองว่า เราจะต้องดารงชีวติ ในรูปแบบใดจึงจะเป็ นคริสตชนทีด่ ี เราจะยังคงทาตัวให้
“อินเทรนด์” กับกระแสวัตถุนิยมในสังคมทัวไปและเรี
่
ยกหานมหวานก่อนนอนเหมือนเด็กเล็กๆ หรือเราจะดารงตน
เสมือนเป็ นคนที่มวี ุฒภิ าวะแล้วสามารถคิดสูตรเคมี ฟิ สกิ ส์ เป็ นแพทย์รกั ษาคนไข้ได้ ฯลฯ และเป็ นคริสตชนที่ยนิ ดี
แบกกางเขนและตามพระเยซูไป
มนุษย์เราต้องเป็ นคนเลือกเอง พระเจ้าข้า
อาแมน

