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ความทุกข์กบั มนุษย์ (1)
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า เมือ่ วันก่อน มีเพือ่ นคนหนึ่งเล่าให้ลกู ฟั งว่า เขาเจอเพือ่ นอีกคนทีเ่ ป็ นคาทอลิก ขณะนี้เธอป่ วยและ
มีความทุกข์มาก เธอตัดพ้อต่อว่าพระเจ้าว่าเธอทาความดีและปฏิบตั ติ นเป็ นคาทอลิกทีด่ มี าตลอด แต่ทาไมพระเจ้าจึงให้เ ธอ
เจ็บป่ วยเช่นนี้ เพือ่ นของลูกปรึกษาลูกว่าจะปลอบใจเธอผูน้ ้ีอย่างไรดี
ลูกตอบว่า อันทีจ่ ริงลูกเข้าใจเธอดีเพราะลูกผ่านความทุกข์ทไ่ี ม่ใช่เบาเลยในช่วงหนึ่งของชีวติ ถึง 20 ปี เต็มๆ ในช่วง
แรกๆ ลูกก็ถามตัวเองอยู่เสมอว่า ทาไมฉันจึงต้องประสบเคราะห์กรรมเช่นนัน้ ทัง้ ๆ ที่ สงิ่ ทีฉ่ ันทาเป็ นสิง่ ถูกต้อง แต่คาถาม
“ทาไม?” เป็ นคาถามทีน่ าไปสู่ทางตัน ไม่ใช่นาไปสู่ทางออก เพราะถามไปก็ไม่มคี าตอบ ถามไปสิง่ ทีเ่ กิขน้ึ ก็คอื ยิง่ เสียใจและ
ยิง่ เจ็บปวด แต่ตลอดระยะเวลาอันยาวนานทีล่ ูกตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์นนั ้ ลูกไม่เคยตัดพ้อต่อว่าพระเจ้าเลยแม้แต่ครัง้
เดียว ลูกมองว่ามนุ ษย์ต่างหากเป็ นผูท้ ท่ี าให้ลูกเจ็บปวดและลูกมีความเชื่อมันว่
่ าพระเจ้าจะทรงช่วยลูกได้ ลูกจึงได้แต่สวด
วอนขอให้พระองค์ทรงช่วยลูก สวดด้วยความจริงใจ ความตัง้ ใจ และความเชือ่ สุดจิตสุดใจ
2-3 ทศวรรษผ่านไป ลูกได้อ่านพระวาจาของพระเจ้าอย่างสม่า เสมอ รวมทัง้ บทความเกีย่ วกับนักบุตต่างๆ และ
บทความทีท่ ่านนักบุตบางองค์เขียน และลูกก็ค่อยๆ เข้าใจในเรื่องความทุกข์มากขึน้ แม้ในมุมมองของการมองย้อนหลังก็
ตาม
นักบุตแบร์แนเด็ตพูดว่า หากเราเป็ นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสตเจ้าแล้ว แม้ในความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน
เราก็มคี วามชืน่ ชมยินดีได้
ท่านนักบุตพูดในขณะทีท่ า่ นป่ วยหนักและต้องทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่ วยของท่านอย่างมาก
นักบุตคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตาพูดเกีย่ วกับความทุกข์ว่า ความทุกข์ในตัวมันเองเป็ น สิง่ ไร้ค่า แต่หากเราร่วม
ทุกข์กบั พระทรมานของพระมหาเยซูเจ้าแล้ว ความทุกข์คอื Gift หรือของขวัตอันมีค่าสาหรับชีวติ มนุ ษย์ “ได้อย่างไร?” คือ
คาถามต่อมา
ท่านนักบุตอธิบายต่อว่า ความทุกข์ทรมานคือสัตลักษณ์แห่งความรัก เพราะว่าพระบิดาทรงเลือกสัตลักษณ์น้ีเพื่อ
แสดงให้มนุ ษย์เห็นถึงความรักอันไร้ขอบเขตของพระองค์ โดยการส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมารับความทุกข์
ทรมานและตายเพื่อเรามนุ ษย์ และเพราะการผ่านความทุกข์ทรมานของพระบุตรของพระองค์น้ีแหละ บาปของพวกเรา
มนุษย์ทงั ้ หลายจึงได้รบั การอภัย
มึคนถามท่านนักบุตต่อไปอีกว่า “แล้วเวลาเรามีความทุกข์ เราควรจะทาอย่างไร?” ท่านตอบว่า “ให้ยม้ิ ” “ยิม้ เวลามี
ความทุกข์น่ะเหรอ?” “ใช่แล้ว เพราะว่าการยิม้ คือของขวัตจากพระเจ้าทีย่ งิ่ ใหต่ทส่ี ุด การยิม้ กับพระเจ้ายามเรามีความทุกข์
คือความกล้าหาตในการรับทุกสิง่ ทุกอย่างทีพ่ ระองค์ประทานให้กบั เราและเป็ นการถวายตอบกลับแก่พระองค์ดว้ ยการยิม้ ”
นักบุตพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เขียนเกีย่ วกับเรื่องความทุกข์ว่า มนุ ษย์ไ ม่สามารถหลีกเลีย่ งความทุกข์ได้
และเราก็ไม่สามารถหลบหนีจากมันได้ดว้ ย เพราะฉะนัน้ ทาไมเราไม่นาพลังจากเจ้าความทุกข์น่ี แล้วหมุนกลับมาเป็ นพลังใน
การทาความดีล่ะ? แทนที่เ ราจะจมปลักและถูกเจ้าความทุกข์ฉุดให้จมดิ่งลงไปในห้วงเหวลึก เราสามารถทาความดีได้
มากมายจากความทุก ข์ข องเราหากเราสามารถเป็ น หนึ่ ง เดีย วกับ พระเยซูค ริส ต์ ได้ เพราะพลัง แห่ ง การไถ่ กู้จ ากการ

สิน้ พระชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์จะเป็ นพลังทีท่ าให้เราสามารถทาอะไรต่อมิอะไรได้มากมายในการรับใช้พระองค์บน
โลกนี้
ถามว่าหากลูกอ่านบทเขียนเหล่านี้เมือ่ 40 ปี กอ่ น ลูกจะเข้าใจไหม ไม่น่าจะเข้าใจ แต่ ณ จุดนี้ในชีวติ ลูกเข้าใจ และ
เมื่อลูกมองย้อนหลังไปยังชีวติ ลูกใน 4 ทศวรรษทีผ่ ่านมา ลูกได้เห็นพระตาณสอดส่อง (Providence) ของพระองค์แผ่คลุม
เหนือลูกและนาทางให้ลกู ปฏิบตั ติ ามมาตลอด โดยลูกไม่ทราบและไม่รตู้ วั เลย
ณ คืนทีล่ ูกตัดสินใจอยู่สตู้ ่อและคิดจะให้อภัยศัตรู แต่ลูกให้อภัยไม่ได้ด้วยตัวเอง พระองค์กท็ รงประทานพระหรรษ
ทานให้ลกู สามารถให้อภัยพวกเขาทัง้ หมดได้
เมื่อคดีจบ แม้ลูกจะสิน้ ไร้ไม้ตอก แต่ลูกตัดสินใจไม่ฟ้องกลับเรียกร้องค่าเสียหายเป็ น ร้อยๆ ล้าน ซึง่ ลูกคงจะได้รบั
เพราะในใจลูกขณะนัน้ พระองค์ทรงมีคา่ มากกว่าเงินทองจะกีร่ อ้ ยล้านก็ตาม ต่อมาแทนทีล่ ูกจะดาเนินชีวติ ต่อไปโดยตัง้ หน้า
ตัง้ ตาสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างเดียว ลูกตัดสินใจนาเรื่องราวชีวติ ของลูกมาเป็ นสะพานเชื่อมให้คนมารูจ้ กั พระเจ้า โดยไม่เป็ น
ห่วงว่าจะมีใครในสังคมดูถูกเอา เพราะในสังคมไทยไม่ค่อยมีใครยอมนาความทุกข์ องตนไปเปิ ดเผย ทัง้ นี้ลูกมีความรูส้ กึ ว่า
มิฉะนัน้ แล้ว ความทุกข์ทล่ี กู ได้ประสบมาถึงสองทศวรรษก็จะเปล่าประโยชน์ ลูกพายเรือออกไปทีล่ กึ (Duc In Altum) และขอ
ถวายชีวติ เป็ นพยานถึงพระเมตตา (Divine Mercy) ของพระองค์ แล้วพระองค์กท็ รงเห็นถึงความตัง้ ใจและความจริงใจของ
ลูก จึงทรงประทานพลังและโอกาสให้ลกู ได้ไปพูดแบ่งปั นถึงทัวโลก
่
มองย้อนหลัง สิง่ ทีล่ กู ได้ทามาตลอดคือสิง่ ทีน่ กั บุตพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ได้ทรงลิขติ ไว้เลยทีเดียว
คนบางคนทีป่ ระสบความทุกข์หรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็มกั จะตัดพ้อต่อว่าพระเจ้า ว่าทาไมไม่ทรงช่วยให้พวกเขาพ้นจาก
ความทุกข์หรือความเจ็บป่ วยนัน้ ลูกคิด ถึงหนังสือพัน ธสัตตาใหม่ แม้ในช่ว งที่พระเยซูเ จ้า ทรงมีพระชนม์อยู่บ นโลกนี้
พระองค์กม็ ไิ ด้ทรงเสกให้คนตายทุกคนกลับเป็ นขึน้ มาเหมือนลาซารัส หรือทรงช่ว ยให้คนง่อย หูหนวกตาบอด หายจาก
อาการเหล่านัน้ ทุกคน เป็ นเพียงบางคน บางกรณีเท่านัน้ ทีพ่ ระองค์จะทรงประทานอัศจรรย์ให้ ถ้าจะถามว่าทาไมอีก ก็คงต้อง
ตอบด้วยพระวาจาบทนี้
“เราประสงค์จะกรุณาผู้ใด เราก็จะกรุณาผู้นัน้ และเราจะเมตตาใคร เราก็จะเมตตาผู้นัน้ ” โรม 9:15
หากเรามองชีวติ อย่างลึกซึง้ และไม่ยดึ ติด เราจะเห็นว่าชีวติ ของมนุ ษย์นนั ้ สัน้ ยิง่ นัก แม้บางคนจะมีอายุเป็ นร้อยปี ใน
สมัยนี้ทว่ี ทิ ยาการทางแพทย์กา้ วหน้าไปขนาดไหนก็ตาม สุดท้ายทุกคนก็ตอ้ งจากโลกนี้ไป ดังนัน้ ในฐานะคริสตชน เราควร
ดารงชีวติ ให้ชดิ สนิทกับพระเจ้าให้มากทีส่ ุดเท่า ทีจ่ ะทาได้ และในการทีเ่ ราจะเข้าใจอะไรต่อมิอะไรได้ลกึ ซึ้งกว่าแค่ความเชื่อ
แบบผิวเผินแล้วล่ะก็ เราต้องศึกษาพระคัมภีรแ์ ล้วพยายามประพฤติปฏิบตั ติ ามให้มากทีส่ ุด ทีละเล็กทีละน้อย เราจะสามารถ
มาถึงขัน้ “ยิม้ ” กับเจ้าความทุกข์ทม่ี าย่างกรายได้ แม้เราจะไม่ถงึ ขัน้ เป็ นนักบุตก็ตาม การทีส่ ามารถเป็ นหนึ่งเดียวกับพระ
เยซูคริสต์ได้กเ็ ท่ากับเราค้นพบสวรรค์ในขณะทีเ่ รายังอยูบ่ นโลกมนุษย์อนั วุ่นวายนี้แล้ว พระเจ้าข้า
อาแมน

