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สงคราม
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ทุกวันนี ้ (เดือนพ.ค. 2022) ตื่นขึน้ มาถึง ข่าวแรกที่ได้ยินและได้ฟังจากสื่อต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็ นข่าว
เกี่ ย วกับ สงครามที่ ก าลังเกิ ดขึ น้ แถวๆ ยุ โรป แม้ส มรภู มิรบจะห่ างไกลจากประเทศไทย แต่ผ ลกระทบของสงครามก็ ส่งผล
กระเทือนไปทั่วโลก ห่วงโซ่ของอุปทานหลายอย่างที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตเริ่มสะดุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนา้ มัน ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญ
มากสาหรับชีวิตมนุษย์ท่ ัวโลก เริ่มปรับราคาขึน้ ซึ่งแค่ราคานา้ มันขึน้ ตัวเดียว ค่าครองชีพ รวมทัง้ ราคาสินค้าอื่นๆ ก็ขยับตาม
สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวโลกถ้วนทั่วหน้า
แล้วลูกก็อดถามคาถามนีไ้ ม่ได้ว่า “สงครามเกิดขึน้ เพราะอะไร?”
นอกจากข่าวแล้ว ลูกชอบดูภาพยนต์ประเภทสารคดีหรือธรรมชาติ มันเท่ ากับเราได้ท่องเที่ ยวไปในโลกกว้างโดยนั่ง
อย่างสบายๆ อยู่ในห้องนอน ได้ความรู แ้ ละได้ทราบถึงวิถีชีวิตของคนหรือสัตว์ต่างๆ ทั่วโลก ได้รู ้จักสัตว์หลายชนิดที่ไม่มีใน
ประเทศไทย และได้เรียนรูว้ ่า เมื่อเทียบกับโลกใบนีแ้ ล้ว ชีวิตคนหนึ่งคน ไม่ว่าจะเป็ นตัวเราเองหรือใครก็ตาม มันคือจุดเล็กๆ จุด
หนึ่งเท่านัน้
คืนก่อน ลูกได้ชมภาพยนต์สารคดีเกี่ยวกับเรื่องราวของ Polar Bear หรือหมีขาวที่ขวั้ โลกเหนือ เป็ นสัตว์ท่มี ีชีวิตที่น่าทึ่ง
และน่าพิศวงมากชนิดหนึ่ง ตัวเมียเวลาตัง้ ท้องและต่อมาคลอดลูก หมีออกมา จะจาศีลในโพรงหิมะเป็ นเดือนๆ จนลูกหมีเริ่มโต
ออกจากโพรงหิมะได้ ในระหว่างนีแ้ ม่หมีจะอดอาหาร ไม่กิ นอะไรเลย ให้นมลูกหมีอย่างเดียว และเมื่อลูกหมีเริ่มออกมาเดิน
เตาะแตะได้แล้ว แม่หมีก็ยงั คงให้นมลูกหมีต่อโดยตัว เองไม่กินอะไรเลย บางครัง้ เป็ นเวลาถึง 8 เดือน นา้ หนักจะลดลงถึง 30%
ของนา้ หนักตัว
ลูกชมภาพยนต์ไปก็อดคิดไม่ได้ว่า นี่คือความเสียสละของผูเ้ ป็ น “แม่” แม้กระทั่งในสัตว์
แล้วภาพยนต์ก็ฉายถึงหมีตวั ผู้ ซึ่งจะตัวใหญ่แข็งแรง นา้ หนักตัวเป็ นตันๆ เลยทีเดียว สิ่งที่เห็นบ่อยคือ หมีตวั ผูเ้ หล่านีจ้ ะ
ต่อสูก้ ัน ซึ่งวิธีท่ีหมีสกู้ ันคือยืนสองขาและใช้เท้าหน้าตะปบซึ่งกันและกัน ผูบ้ รรยายอธิบายว่าถ้ามนุษย์โดน Polar Bear ตะปบ
ทีเดียว มีสิทธิ์ตายได้ มีฉากหมีสกู้ นั หลายฉาก
ลูกก็อดคิดอีกไม่ได้ นี่ก็คือ สงครามด้วย แต่เป็ นสงครามระหว่ างสัตว์ ผูบ้ รรยายพากย์ต่อว่า หมีตวั ผูส้ ่วนใหญ่จะสูก้ ัน
ด้วยเหตุผลหลักๆ สองเรื่องคือ แย่งอาหารหรือแย่งตัวเมียกัน
นี่คือเหตุผลของสงครามระหว่างสัตว์ ง่ายๆ และตรงประเด็น
แล้วสงครางระหว่างมนุษย์ละ่ ?
สงครามในยุคนี ้ อาจจะมีวิธีการสู้รบที่แตกต่างจากสมัยก่อน แต่ถา้ วิเคราะห์กันให้ลึก แต่แบบง่ายๆ ไม่ ใช่เชิงวิชาการ
ทัง้ ปวงแล้ว มีเหตุผลเหมือนกัน 2 ประการคือ ความโลภและอานาจ

ไม่ว่าใครจะเป็ นต้นเหตุให้สงครามเกิดขึน้ บรรทัดสุดท้ายคือเท่านีแ้ หละ
ต้องการให้อีกประเทศหนึ่งอยู่ใต้อานาจเราหรือทาตามสิ่งที่ประเทศเราเรียกร้องหรือบัญชา หรือต้องการทรัพยากรหรือ
อย่างอื่นใดจากอีกประเทศหนึ่ง พูดง่ายๆ และคิดง่ายๆ คงไม่มีผนู้ าประเทศใดในโลกนีก้ ่อสงครามกับอีกประเทศหนึ่งเพื่อแย่งชิง
ผูห้ ญิงคนใดคนหนึ่งของประเทศนัน้
อย่างน้อยมนุษย์ก็ยงั ประเสริฐกว่าสัตว์ในข้อนี ้
ในกรณีเกิดสงครามขึน้ ไม่ว่าใครจะเป็ นผูช้ นะ มนุษยชาติเป็ นผูแ้ พ้ทงั้ สิน้ ประชาชนโดยเฉพาะบรรดาเหล่าทหารที่ตอ้ ง
อยู่ในสมรภูมิบา้ งก็ตอ้ งล้มตายลง แล้วทาไมถึงเกิดสงครามอยู่เสมอๆ ล่ะ
ลูกวิเคราะห์ว่า ผูท้ ่ีได้เป็ นผูน้ าประเทศส่วนใหญ่ ทันทีท่ีได้ตาแหน่ง ความเชื่อของเขาในทางศาสนามักจะถูกเก็บเข้าตู้
ไปเลย ในฐานะเป็ นผูน้ า เขาต้องแสดงความแข็งแกร่ง ความกล้าหาญ ความถูกความผิดในเรื่องต่างๆ อยู่ในตาราคนละเล่ม
สมมติว่า ผูน้ าประเทศหนึ่งเป็ นคริสตชนที่เคร่งครัดและปฏิบัติตามบัญญัติ 10 ประการทุกประการ ประเทศของเขาควร
จะไม่ทาสงครามกับประเทศอื่นเลย ทุกวันนีเ้ ป็ นเช่นนัน้ ไหม ลูกเห็นผูน้ าของประเทศที่ทาเครื่องหมายสาคัญมหากางเขนในข่าว
แสดงว่าเป็ นคาทอลิก แต่ประเทศเขาก็ยงั คงเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ทาสงครามโดยตรงกับประเทศอื่นอยู่ตลอดเวลา
ลูกเลยอดคิดไม่ได้ว่าสาหรับคริสตชนแล้ว คาสั่งสอนของพระเยซูเจ้า โดยเฉพาะบัญญัติ 10 ประการ จะบังเกิดผลในค
ริสตชนที่เป็ นประชาชนธรรมดาๆ อย่างเราๆ ท่านๆ เท่านัน้ ส่วนคริสตชนที่เป็ นผูน้ าของประเทศ พวกเขามีพระคัมภีรค์ นละเล่ม?
วันก่อนมีทีมช่างดูแลปลวกมาบริการตรวจปลวกที่บา้ น และได้รายงานลูกว่ามีรงั ผึง้ เล็กหรือเรียกว่ ามิม้ รังเบ้อเริ่มอยู่
บนต้นสายหยุดหน้าตัวเรือนบ้าน ด้วยความมีนา้ ใจ พวกเขาจึงได้ใช้วิธีรมควันและในที่สดุ ก็ได้ตดั เอารังผึง้ นัน้ ไปทิง้ นอกบ้าน
ลูกดี ใจมากและได้ขอบใจที มช่างนั้น แต่ในเวลาเดียวกัน ลูกรู ส้ ึก ไม่ส บายใจเลย นี่ เราได้เบี ยดเบี ยนเจ้าผึ ง้ ตัวเล็ ก
เหล่านัน้ หรือเปล่า แต่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัว ลูกจาต้องให้เอารังผึง้ นัน้ ไปทิง้
ลูกขอโทษเจ้าผึง้ เหล่านัน้ ทัง้ คืน พร้อมอธิบายในใจให้ผึง้ ทัง้ หลายเหล่านัน้ ทราบถึงเหตุผลที่ตอ้ งทาลายรังของพวกมัน
ลูกเป็ นผูน้ าของประเทศไม่ได้แน่นอน !
“เราเป็ นผู้เลีย้ งแกะทีด่ ี ผู้เลีย้ งแกะย่อมสละชีวิตเพื่อแกะของตน ลูกจ้ างไม่ใช่ผ้ เู ลีย้ งแกะและไม่เป็ นเจ้ าของแกะ
เมื่อเห็นสุนัขป่ าเข้ ามา ก็ละทิ้งบรรดาแกะและหนีไป ...
เราเป็ นผู้เลีย้ งแกะทีด่ ี เรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเรา” ยอห์น 10:11-14
อาแมน
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