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เมื่อเราตัดสินใจพร้อมกับผู้
ที่รับผิดชอบงานอภิบาล
เยาวชนในประเทศชิลีว่า
การประชุมเยาวชน
นานาชาติครัง้ ที่สองใน
ลาตินอเมริกาจะทากันที่
ซานติเอโกระหว่างวันที่ 812 ธันวาคม 2010 โดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยว่าปี 2010 จะกลายเป็นปีแห่งความทุกข์ยาก
พอๆ กับเป็นปีแห่งความปิติยินดีสาหรับชาวชิลี ในการประชุมเตรียมงานกับเยาวชนตลอด
ปีได้บราเดอร์ของเราได้มีส่วนร่วมทัง้ สองเรือ่ งนี้
ขณะที่ชาวชิลีและประเทศอื่นๆ ในลาตินอเมริกาได้ร่วมกันฉลองวันครบรอบสองร้อย
ปีแห่งการกาเนิดของสาธารณรัฐ ความผวนแปรอย่างรุนแรงของผืนแผ่นดินและมหาสมุทร
ก็นาทุกขเวทนาอย่างใหญ่หลวงมาสู่พวกเขาด้วยในเวลาเดียวกัน
เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ส่งผลถึงคนยากจนมากทีส่ ุด แต่
ความช่วยเหลือมากมายได้หลั่งไหลไปช่วยพวกเขาเสมือนพวกเขาเป็นครอบครัวเดียวกัน
เยาวชนชิลีจานวนมากออกไปช่วยเหลือคนทีไ่ ม่มีบ้านและไม่มงี านทา พวกเขาทุ่มเทเวลา
และแรงงานเพื่อสร้างกระต๊อบไม้เล็กๆ หลายหลังเพื่อเป็นบ้านพักชั่วคราวให้แก่พวกเขา
ในปีเดียวกันนั่นเอง ประชาชนชนเผ่าต่างๆ ของชิลี เป็นต้นชนเผ่ามาปูเช่ ได้ออกมา
ประท้วงอดอาหาร เพือ่ บอกถึงความทุกข์ยาก ความหิวโหยและความต้องการของเขาเมือ่ เขา
ถูกละเลย
หลังจากนั้นกรรมกรเหมืองแร่ 33 คนที่ถกู ฝ―งอยู่ใต้ดินถูกนาลับขึ้นมาอย่างปลอดภัย
ก่อให้เกิดความปีติยินดีมายังประชาชนร่วมชาติ
ช่วงต้นเดือนธันวาคม การประชุมเยาวชนนานาชาติได้ทาให้เยาวชนหลายพันคนที่ไม่
แค่เยาวชนชิลี เป็นเยาวชนจากประเทศในทวีปต่างๆ ได้มาพบปะแบ่งป―นความสุข ความยินดี
ความทุกข์โศก และสิ่งที่ท้าทายร่วมกัน และเพื่อที่จะทางานร่วมกันในการที่จะทาให้โลกมี
ความเป็นมนุษย์เพิม่ ขึ้น
เรามีความยินดีที่ได้ต้อนรับเยาวชนชาวเฮติบางคนที่มาร่วมประชุมครัง้ นี้ การมาของ
พวกเขาทาให้เราหวนราลึกถึงความทุกขเวทนาที่เกิดจากแผ่นดินไหวเมือ่ เดือนมกราคม
2010 ซึ่งได้นาหายนะมาสู่ประเทศของพวกเขา บาดแผลเหล่านั้นยังไม่ได้รบั การเยียวยา หาก
สถานการณ์การเมืองและสังคมในประเทศนัน้ เอื้ออานวย ในช่วงระหว่างการประชุมทีซ่ านติ
เอโกและการประชุมเยาวชนยุโรปที่เมืองรอตเตอร์ดัม (ปลายเดือนธันวาคม 2010) การไป
เยือนเฮติจะช่วยให้เรามีโอกาสแสดงความเอือ้ อาทรจากเยาวชนทวีปต่างๆ
พร้อมขอคา
ภาวนาจากพวกเขาเพือ่ ช่วยให้ผปู้ ระสบภัยสามารถมีชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางความทุกข์ยากต่างๆ
เหล่านั้น
ตลอดปีหน้านี้ เราจะอธิษฐานภาวนาร่วมกับพวกเขาอย่างต่อเนื่องต่อไป :
“ข้าแต่พระเจ้าผู้เป็นความหวังของลูก พวกลูกขอมอบประชาชนเฮติไว้ในอ้อมพระ
หัตถ์ของพระองค์ พวกลูกรู้สกึ ท้อแท้ในความทุกข์ทรมานอันเหลือเชื่อของผูบ้ ริสทุ ธิ์ พวก
ลูกจึงร่าร้องวิงวอนพระองค์โปรดดลบันดาลใจให้มีผู้สง่ สิ่งของที่จาเป็นไปช่วยเหลือพวกเขา
พวกลูกทราบดีถงึ ความเชือ่ อันลึกซึง้ ของประชาชนเฮติ โปรดประทานความช่วยเหลือให้กับ
ผู้ที่ทุกข์ยากเดือดร้อน โปรดประทานความเข้มแข็งแก่ผทู้ ี่กาลังท้อแท้ โปรดบรรเทาใจแก่ผู้ที่
โศกเศร้าเพราะการจากไปคนในครอบครัวและญาติมิตร และ โปรดประทานพระจิตแห่ง
ความบรรเทาของพระองค์มายังประชากรที่ได้รับภัยพิบัตอิ ย่างมหาศาลและที่พวกลูกรัก
อย่างลึกซึง้ เหล่านั้นด้วยเทอญ
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จดหมายจากชิลี
ความชื่นชมยินดี
หัวใจที่เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี คือ ชีวิตของพวกเธอ จงเอา
ความโศกเศร้าไว้เบื้องหลังเถิด1 เป็นคาเรียกร้องของผูม้ ีความ
เชื่อคนหนึ่งที่ดาเนินชีวิตต่อหน้าพระคริสตเจ้า ช่างมีความหมาย
ต่อเราในปัจจุบันด้วยเช่นกัน
เราตกอยู่ในการทดลอง และชีวิตก็เต็มไปด้วยความ
ทุกข์ยาก บางครั้งต้องทนทุกข์เป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามเราก็
ยังคงเพียรพยายามที่จะพบกับความร่าเริงยินดีในชีวิตอีกครั้ง
หนึ่ง2
แล้วความชื่นชมยินดีนี้มาจากที่ไหนเล่า?
มาจากความพบปะเพื่อนเก่าที่ได้คาดหมาย หรือ จาก
ผลงานสร้างของจิตรกร หรือ จากความงดงามของธรรมชาติ
ความรักแสดงให้เราเห็นความสุขในส่วนลึกของจิตวิญญาณ
ทีละเล็กทีละน้อย3
จากนั้นก็นาเราให้เลือกอย่างมีสติคือเลือกที่จะมีความชื่นชม
ยินดี
1 ดูซีแอช 30: 22-23 คริสตชนในศตวรรษที่สอง เฮอร์มัสได้บันทึกไว้เช่นเดียวกันว่า
“จงไชโยโห่รอ้ ง...ทุกคนทีป่ รารถนาจะใช้ชวี ิตเพื่อพระเจ้าจงขับไล่ความเศร้าโศก
ออกไปจากเจ้าเถิด, แล้วจงให้ความร่าเริงยินดีเข้ามาแทนที่”
2 อะไรทาให้ชีวิตมนุษย์ได้รับการเติมเต็มที่ใช่ความกล้ากระทาที่น่าตื่นเต้น แต่เป็น
ความปิติยินดีทเี่ รียบๆ ซึ่งสัมผัสส่วนลึกของหัวใจมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์และเต็มไปด้วย
ความทุกข์ยาก
3 อาเล็กซันเดอร์ ชเมแมน นักเทวศาสตร์ออร์โธด็อกซ์ ได้เขียนในนิตยสาร ของท่าน
(1921-1983) ว่า “จงชื่นชมยินดีกบั สิ่งที่แม้จะจับต้องไม่ได้ ก็จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะ
นั่นเป็นความชื่นชมยินดีในการประทับอยู่ของพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้สาแดงให้เห็นใน
หัวใจของเรา และประสบการณ์ของการเห็นอย่างใกล้ชิดนี้ (ซึง่ ไม่มีวันสูญหายไปไหน
เพราะมันได้กลายเป็นสิง่ ที่อยู่ในที่ลึกล้าแห่งดวงใจ) จะเป็นตัวกาหนดความนึกคิดและ
วิสัยทัศน์แห่งชีวิตของคนเรา”
1

บางครั้งคนที่ทุกข์เพราะความจนยากและถูกกีดกันยังคงมี
ความชื่นชมยินดีในชีวิตได้เช่นกัน
และความท้อแท้ก็ไม่อาจ
4
ขวางกั้นความชื่นชมยินดีได้
เมื่อพระคัมภีรเ์ ชื้อเชิญให้ชื่นชมยินดีครั้งแล้วครั้งเล่าก็ได้บ่ง
บอกถึงต้นกาเนิดของความชื่นชมยินดีด้วย ความชื่นชมยินดีนี้
ไม่ได้เกิดหลังจากผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ไปแล้ว แต่เกิดขึ้นจาก
ความไว้วางใจในพระเจ้า “จงชืน่ ชมยินดีในพระเจ้าเสมอเถิด ขอ
ย้าอีกครั้ง จงชื่นชมยินดีเถิด... พระเจ้าอยู่ใกล้ๆ เราแล้ว”5
พระคริสตเจ้ามิได้เสด็จมายังโลกเพื่อตั้งศาสนาใหม่ แล้วไป
แข่งขันกับศาสนาอื่นๆ แต่ในพระองค์พระเจ้ารับสภาพอันจากัด
ของมนุษย์เพื่อให้มนุษย์ ทุกคนรู้ว่าพระเจ้าทรงรักพวกเขาด้วย
ความรักนิรันดรเพื่อพวกเขาจะได้พบกับความชื่นชมยินดีที่ได้
สนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า เมื่อเราเชื่อในพระองค์
ดวงตาของเราจะมองเห็นเพื่อนมนุษย์มากขึ้น เช่น เห็นถึงความ
รักของแม่ที่มีต่อลูก เห็น ถึงการอุทิศตนเองเพื่อดูแ ลผู้ป่ วย....
การปฏิบัติเมตตากิจเหล่านี้พระคริสต์ทรงประทับอยู่ที่นั่นด้วย
ซึ่งบางครั้งไม่มีใครจาพระองค์ได้6
พระคริสต์ทรงฟื้นฟูความเป็นมนุษย์อย่างถอนรากถอนโคน
อันดับแรกพระองค์ทรงดาเนินชีวิตใหม่ด้วยพระองค์เองและทรง
พยายามซื่อสัตย์ในการกระทาเช่นนั้น คืนก่อนที่พระองค์จะถูก
จับ ทรงบิขนมปัง และตรัสถ้อยคาอันล้าลึกว่า “นี่คือกายของเรา
ที่มอบแก่พวกท่าน”7 ใช่แล้ว พระองค์คือ “พระวจนาตถ์ผู้มา
รับธรรมชาติมนุษย์”8 พระองค์เปลี่ยนความตายอันไร้ความชอบ
ธรรมเป็นของขวัญแห่งชีวิตของพระองค์ เมื่อเสด็จกลับฟื้นคืน
พระชนม์แล้วพระองค์ ทรงเป่าลมปราณเหนือ บรรดาสาวกเพื่อ
ประทานพระจิตเจ้าผู้ทรงเป็นชีวิตของพระเจ้า9

พระจิตเจ้าทรงทาให้เราชื่นชมยินดีในการฟื้นคืนพระชนมชีพ
ของพระคริสต์อย่างลึกซึ้งในตัวตนของเรา นี่ไม่ใช่เป็นการทาให้
ทุกสิ่งดูง่ายขึ้นเท่านั้น เมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับเรื่องท้าทาย
ความพยายามจะช่วยจุดประกายให้เกิดความชื่นชมยินดีขึ้นอีก
ครั้ง และแม้แต่ขณะที่กาลังถูกทดลองความชื่นชมยินดีก็จะ
เหมือนเถ้าถ่านที่คุโชนแม้จะถูกกลบไว้ใต้ขี้เถ้าอย่างมิดชิด10
แม้กระทั่งขณะอธิษฐานภาวนาสรรเสริญพระเจ้า เราก็ยอมให้
ความชื่นชมยินดีนี้พุ่งขึ้นภายในและกระจ่างชัดขึ้นอีกครั้ง11

ความรักเมตตา
การเลือกความชื่นชมยินดี ไม่ได้หมายถึงการวิ่งหนีปัญหาชีวิต
แต่คือการเผชิญหน้ากับความจริงและความทุกข์ยากต่างๆ
การเลื อ กความชื่ น ชมยิ น ดี ไ ม่ ไ ด้ แ ยกเราออกจากความ
ห่วงใยเพื่อนมนุษย์แต่กลับช่วยทาให้เราเปี่ยมล้นด้วยความเห็น
อกเห็นใจอย่างไร้ขีดจากัด
การลิ้ ม ชิ ม รสความชื่ น ชมยิ น ดี ข องพระเจ้ า แม้ จ ะมลาย
หายไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ได้ช่วยให้เราหวนกลับไปสู่ความเป็นพี่
น้องเป็นหนึ่งเดียวกัน ส่วนการนิยมอยู่โดยลาพังที่ดูเหมือนเป็น
วิถีแห่งความสุขนั้นกลับกลายเป็นสิ่งหลอกลวง12
การดาเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงความเป็นพี่น้องเป็น
หนึ่งเดียวกันนี้เรียกร้องความกล้าทวนกระแส องค์พระจิตเจ้าจะ
ช่วยให้เราเห็นหนทางที่จะทาให้เราใกล้ชิดกับผู้ที่กาลังเดือดร้อน
เพื่อฟังพวกเขาและเกิดความเมตตาสงสารพวกเขาที่ต้องเผชิญ
กับสภาพความแร้นแค้นและความทุกข์ร้อนต่างๆ13

12 มาร์ติน บูเบอร์นักปรัชญาชาวยิว (1878-1965) ได้บันทึกไว้ว่า “พระเจ้าพบฉันด้วย
พระหรรษทาน—ไม่ใช่พบด้วยการแสวงหา แต่ด้วยวาจาอันเรียบง่ายของฉันทีท่ ูลบอก
พระองค์ถึงความต้องการในตัวตนของฉัน โดยอาศัยความสัมพันธ์กบั พระองค์ทาให้ฉนั
กลายเป็นตัวฉัน ที่พร่าทูลวอนพระองค์ว่า การดาเนินชีวิตทีแ่ ท้จริงคือการที่ได้พบปะกับ
พระองค์”
13 นักบุญอัลเบริต ฮูร์ตาโด (1901 – 1952) ผู้ซงึ่ ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญแห่งชิลี
โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกซ์ที่ 16 เมื่อปี 2005 เป็นพระสงฆ์คณะเยซูอิต ที่ชาวชิลี
ศรัทธามากเนือ่ งจากท่านได้อทุ ิศชีวิตทั้งหมดเพื่อคนยากจน ท่านได้เริม่ งานด้วยการจัดตั้ง
“บ้านของพระคริสต์” ขึน้ เพื่อช่วยเหลือคนไร้ที่อยูอ่ าศัย เด็ก สตรีและคนที่กาลังตกทุกข์
หรืออยู่ในเหตุการณ์ที่ยากลาบาก แนวความคิดหลักในการทางานตลอดชีวิตของท่านคือ
ถามคาถามว่า “ถ้าพระคริสต์เป็นฉัน พระองค์จะทาสิ่งใดในบ้านหลังนี้?” ในปี ค.ศ.
1947 ท่านได้บันทึกเกี่ยวกับผู้คนที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ท่านดูแลไว้ว่า “สิง่ แรกที่ต้อง
ทาก่อนอื่นหมดคือ รักพวกเขา...รักพวกเขาให้มากจนไม่อาจทนเห็นเขาทุกข์ทรมานได้...
งานของข้าพเจ้าไม่อาจจากัดอยู่แค่ปลอบใจพวกเขาด้วยคาพูดหวานๆ แล้วปล่อยให้พวก
เขาทุกข์ทรมานต่อไปขณะที่ข้าพเจ้ากินอิ่มมีทุกอย่างเพียบพร้อม ความทุกข์ทรมานของ
พวกเขาทาให้ข้าพเจ้าเจ็บปวดหัวใจ... ข้าพเจ้ารักพวกเขาก็เพื่อช่วยให้พวกเขายังมีชีวิตอยู่
ต่อไปได้ เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเขายังอยูก่ ับพวกเขา เพือ่ พวกเขาจะเปิด
ความคิดและจิตใจและไม่ไปอยูท่ ี่ข้างถนนอีก ถ้าเรารักพวกเขา เราก็จะรู้ว่าเราต้องทา
อะไรบ้างเพือ่ พวกเขา พวกเขาจะตอบรับเราหรือเปล่า? “แน่นอน เป็นบางส่วน... และ
อะไรก็ตามทีก่ ระทาด้วยความรักจะไม่มีวันสูญเปล่า”

4 หลายปีมาแล้ว ข้าพเจ้ายังคงคิดถึงผู้คนที่ข้าพเจ้า เคยพบที่เฮติประเทศที่ข้าพเจ้าเคยไป
เยื อ นพร้ อ มกั บ บราเดอร์ โ รเจอร์ ภายใต้ ป ระเทศที่ ส วยงามนั้ นประชาชนกลั บ อยู่ อ ย่ า ง
แร้นแค้น ข้าพเจ้าไม่อาจลืมคุณแม่หลายคนที่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าและตลอดวันจะเอาอะไรมาให้
ลูกกิน แต่สาหรับชาวเฮติส่วนใหญ่แม้พวกเขาจะได้รับภัยพิบัติจากแผ่นดินถล่มเมื่อเดือน
มกราคม 2010 ที่ผ่านมา ก็ไม่สามารถที่จะทาให้พวกเขาขาดความไว้วางใจในพระเจ้าได้
5 ฟิลิปปี 4: 4-5.
6 ดู มัทธิว 25: 35-40.
7 ลูกา 22:19.
8 ยอห์น 1:14.
9 ยอห์น 20:22.
10 คุ ณ พ่ อ บาซิ ล กอนดิ ก ากิ ส อธิ ก ารเจ้ า คณะอารามฤาษี แ ห่ ง ภู เ ขาอาธอสได้ แ สดง
ความรู้สึกด้วยภาษากวีที่น่าอัศจรรย์ไว้ว่า ‚อาศัยแบบฉบับและความช่วยเหลือของพระนาง
มารีย์พรหมจารีย์ ผู้เปี่ยมด้วยดวงจิตแห่งสันติที่ใสบริสุทธิ์และเปิดรับน้าพระทัยแห่งความรัก
ของพระเจ้า จึงทาให้พระนางกลายเป็นพระมารดาของพระเจ้าโดยพระหรรษทาน และทรง
ตั้งครรภ์ให้กาเนิดองค์แห่งความชื่นชมยินดีที่เกิดมาเพื่อรับความตายที่ยากเกินกว่าจะเข้าใจ
11 ก่อนรับทรมานพระเยซูเจ้าตรัสกับศิษย์ว่า “ท่านทั้งหลายก็เช่นกัน บัดนี้ท่านมีความทุกข์
แต่เราจะเห็นท่านอีก และใจของท่านจะยินดี ไม่มีใครนาความยินดีไปจากท่านได้ ” (ยอห์น
16:22)
2

ทางเศรษฐกิจคือสาเหตุหลักของปัญหาการถูกทอดทิ้งและการ
ถูกทาให้ไร้ตัวตน
การสะสมเข้าของเงินทองที่มากเกินไป คือการฆ่าความสุข
ความชื่ น ชมยิ น ดี และเป็ น กั บ ดั ก ของความอิจ ฉาริ ษ ยา แต่
ความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อเลือกทาสิ่งที่ ตรงข้ามกัน คือการเลือกวิถี
ชีวิตที่เรียบง่าย ทางานอย่างไม่หวังผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง แต่ทา
เพื่อให้เกิ ดคุณ ค่าและความหมายกั บชีวิต แบ่งปัน ให้แ ก่ผู้อื่น
และทุกคนสามารถร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตที่เต็มไปด้วยความ
สงบสันติได้ พระเป็นเจ้ามิได้ทรงประทานความขลาดกลัว แต่
ทรงประทานความรักและความเข้มแข็งให้แก่เรา18

หนทางแห่งความสุข ตามแนวทางของพระเยซูเจ้าอยู่ที่การ
ทาตัวเราเองให้เป็นของขวัญวันแล้ววันเล่า ทาอย่างซื่อๆ ก็จะทา
ให้ผู้อื่นเห็นถึงความรักของพระเจ้าได้
ชุมชนของเรา วัดและกลุ่มเยาวชนของเรา ควรเป็นสถานที่
แห่งความใจดีแท้จริงและเป็นทีไ่ ว้เนื้อเชื่อใจได้ เป็นสถานที่ทใี่ ห้
การต้อนรับซึ่งกันและกัน เป็นสถานที่ทสี่ ามารถพบความเข้าอก
เข้าใจและให้การช่วยเหลือผู้อนื่ เป็นสถานทีใ่ ห้ความเอาใจใส่
ดูแลผู้ที่อ่อนแอมากที่สุด ซึ่งไม่ใช่ผู้คนที่กลุ่มของเราแต่เป็นคนที่
ยากจนกว่าเรา
เครื่ องหมายแห่ ง กาลเวลาประการหนึ่ ง ในยุ คของเรา คื อ
น้าใจแสนกว้างของผู้คนจานวนมากที่ขอให้ช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยธรรมชาติ เราจะให้น้าใจกว้างแบบนี้เป็น ตัวขับเคลื่อนใน
สั ง คมของเรา และแม้ แ ต่ ใ นชี วิ ต ของเราได้ อ ย่ า งไรบ้ า ง? 14
แน่นอน วัตถุคือความจาเป็นเร่งด่วนในสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่
เท่านั้นยังไม่เพียงพอเพราะสิ่งที่สาคัญยิ่ง กว่าคือการคืนความ
ยุติธรรมให้ผู้ที่สิ้นเนื้อประดาตัวด้วย15
คริสตชนในลาตินอเมริกาได้เตือนเราให้รู้ว่า การสู้เพื่อต่อ
ต้านความยากจนนั้น เป็นการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม อันเป็ น
ความยุติธรรมในความสัมพันธ์ระดับสากล ไม่ใช่แค่การให้ความ
ช่วยเหลือ16
เราต้องเรียนรู้ ที่จะเอาชนะความกลัว เราทุกคนต่างคุ้นเคย
กับสิ่งนั้นที่สะท้อนถึงการปกป้องตัวเองอันได้แก่ ความต้องการ
ที่จะให้ตนปลอดภั ยไว้ก่ อนแม้จะต้องไปกระทบผลประโยชน์
ของผู้อื่น และทุกวันนี้ปรากฎการณ์นี้ดูจะเพิ่มทวีมากขึ้นขณะที่
ความรู้สึ ก ว่ าจะไม่ปลอดภั ยมีมากขึ้ น แล้ว อะไรเล่ าที่จ ะช่ วย
ปกป้องเราให้พ้นจากการยอมพ่ายแพ้ต่อความกลัว ? ไม่ใช่การ
เข้าถึงผู้อื่นแม้ว่าผู้นั้นอาจจะเป็นภัยแก่เราหรอกหรือ?
การอพยพย้ายถิ่นก็เป็นเครื่องหมายแห่งกาลเวลาในยุคของ
เราอีกประการหนึ่ง ที่บางครั้งถูกเข้าใจว่าเป็นอันตราย แต่มัน
เป็นความจริงที่เกิดขึ้นและกาลังเปลี่ยนโฉมของอนาคต17
เครื่องหมายแห่งกาลเวลาอีกประการหนึ่งในยุคของเรา คือ
ความยากจนที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศที่ร่ารวย ซึ่งความไม่มั่นคง

การให้อภัย

พระวรสารส่งเสริมเราก้าวให้ไกลออกไปอีก: ความยุติธรรม

ต้องนาไปสู่การให้อภัย และสังคมมนุษย์ไม่อาจดารงอยู่ได้หาก
ปราศจากการให้อภัย หลายส่วนของโลกกาลังเจ็บปวดอย่าง
มากกับ ประวั ติศาสตร์ ดังนั้ น พวกเรา จงกล้าท าให้ ประวั ติ
ศาตร์อันเจ็บปวดเหล่านั้นสิ้นสุดลงเท่าที่เราสามารถทาได้ใน
เวลานี้ เพื่อให้หนทางแห่งสันติสุขเกิดขึ้นได้ในอนาคต เราต้อง
เตรียมจิตใจของเราแด่พระเจ้าอย่างเต็มกาลังความสามารถ
ความเชื่อในการให้อภัยของพระเจ้ามิได้หมายความถึงการ
ลืมสิ่งที่ทาผิด สาระสาคัญแห่งการให้อภัยคือการไม่นามาใช้
เพื่อที่จะมองข้ามความอยุติธรรม ตรงกันข้าม ความเชื่อในการ
ให้อภัยทาให้เรามีเสรีมากขึ้นที่จะยอมรับความผิดพลาดของเรา
เอง รวมถึงความผิดและความอยุติธรรมทั้งหลายรอบตัวเราและ
ในโลกด้วย ซึ่ง ขึ้น อยู่กั บตัวเราที่จะทาทุกสิ่ งที่ส ามารถท าให้
กลับดีขึ้นมาใหม่ได้ บนหนทางที่ยากลาบากนี้เราจะพบกับแรง
สนับสนุนที่สาคัญ คือ ในสายสัมพันธ์แห่งความเป็นหนึ่ง
เดียวกันของพระศาสนจักรนั้นพระเจ้าทรงประทานอภัยให้เรา
อีกครั้ง

16 ในเอกสารสรุปการประชุมที่เมืองอาปาเรชีดา (พฤษภาคม 2007) พระศาสนจักร
คาทอลิกแห่งลาตินอเมริกาบันทึกว่า “การทางานเพื่อความดีส่วนรวมหมายถึงการส่งเสริม
กฎระเบียบที่ชอบธรรมแห่งเศรษฐกิจ การเงินและการค้าระดับโลก มันเป็นเรื่องคอขาดบาด
ตายว่า ภาระหนี้สินต่างชาติจะต้องถูกยกเลิกไปเพื่อที่จะส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนา
ประเทศและสังคม ควรออกกฎระเบียบโลกเพือ่ ปกป้องและควบคุมการเคลือ่ นย้ายเงินทุน
ส่งเสริมการค้าทีเ่ ท่าเทียมกัน ลดขั้นตอนการปกป้องผลประดยชน์ฝ่ายตนของผู้ที่มอี านาจ
ประกันราคาทีเ่ หมาะสมสาหรับสินค้าวัตถุดบิ ที่ผลิตจากประเทศยากจน รวมถึงมีกฎระเบียบ
ชอบธรรมในการกระจายการลงทุนและการให้บริการด้วย”
17 แน่นอนว่าการอพยพย้ายถิ่นของมนุษย์ต้องมีกฎระเบียบบังคับ ไม่ใช่เพราะความกลัว
ต่อคนต่างชาติ แต่เพราะความห่วงใยในความเป็นมนุษย์ทั้งครบของพวกเขา สาหรับผูอ้ พยพ
ย้ายถิ่นนั้นการมีบ้านพักอาศัย การทางาน และการเรียนรู้ภาษาเป็นเรื่องทีม่ ีความสาคัญเป็น
อันดับแรก สาหรับประเทศเจ้าบ้านการให้สทิ ธิต้องดกเนินควบคู่ไปกับหน้าที่ที่
สมเหตุสมผล ในบริบทนี้คริสตชนมิถูกเรียกร้องให้ตอ้ งแสดงด้วยชีวิตว่า การกลังคน
ต่างชาติในฐานะที่เป็นคนต่างชาติไม่มีความชอบธรรมดอกหรือ? การสร้างความรู้จกั มัก
คุ้นและการรู้จักซึง่ กันและกันอาจเป็นก้าวแรกในการเอาชนะความกลัวที่เกิดจากความที่
รู้เท่าไม่ถึงการณ์
18 ดู 2 ทิโมธี 1:7.

14 ตอนที่พระสันตะปาปาเบเนดิกซ์ที่ 16 เสด็จเยือนประเทศอังกฤษทรงขอร้องไว้ดังนี้
“โลกได้เห็นเป็นประจักษ์พยานถึงทรัพยากรมหาศาลทีร่ ัฐบาลของประเทศต่างๆ สามารถ
นาไปอุ้มสถาบันการเงินทีถ่ ือว่า ‘ใหญ่โตเกินกว่าที่จะปล่อยให้ล้ม’ แน่นอนว่าการพัฒนา
มนุษย์ทั้งครบในโลกนี้กม็ ีความสาคัญที่ไม่หย่อนไปกว่ากัน และนี่เป็นการทาธุรกิจอันคูค่ วร
ที่จะต้องได้รบั ความสนใจจากโลก ซึง่ เป็นเรื่องจริงว่า ‘มันใหญ่เกินกว่าที่จะปล่อยให้
ล้มเหลวได้‛
15 มันไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของท่านทีท่ ่านแจกจ่ายให้คนจน ท่านเพียงแต่คืนสิง่ ทีเ่ ป็น
ของพวกเขา เพราะว่าท่านเพียงแค่เก็บเอาไว้เป็นของตนเองสิง่ ทีถ่ ูกมอบให้กบั ทุกคนเพือ่ ที่
ทุกคนจะได้ใช้ โลกเป็นของทุกคน ไม่ใช่สาหรับคนรวยเท่านั้น แต่มันถูกเขมือบจากบางคน
อันเป็นผลให้เกิดความเดือดร้อนสาหรับผูอ้ นื่ ดังนั้น การแสดงเมตตาจิตจึงเท่ากับท่านกาลัง
คืนหนี้ของท่าน” (อัมโบรสแห่งมิลาน ศตวรรษที่ 4)
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มนุษย์ทุกคนต้องการรับการอภัยเท่าๆ กับต้องการอาหาร
ประจาวัน19 ซึ่งพระเป็นเจ้าทรงประทานให้แก่เราเสมออย่างไม่
มีเงื่อนไข “พระองค์ประทานอภัยความผิดทั้งหลายของท่าน” 20
การแบมือออกเพื่อวิงวอนภาวนาเป็นท่าทางที่เรียบง่ายที่แสดง
ว่าเราปรารถนารับการให้อภัยนั้น
ขณะที่ เราสวดบทข้าแต่พระบิดา: “โปรดประทานอภัยแก่
ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัย แก่ผู้อื่น ...” พระเป็นเจ้าทรง
ประทานอภั ย แก่ เ ราแล้ ว นี่ ไ ม่ ใ ช่ ถ้ อ ยค าที่ ว่ า งเปล่ า เพราะ
บางครั้งก็เกิดขึ้น ขณะที่เราภาวนาถึงตอนนี้ตามที่พระองค์ทรง
สอนเรามา จากนั้ นเราก็พ ร้ อมที่ จะให้ อภั ย ผู้อื่น เป็น การตอบ
แทน ไม่ใช่แช่งผู้อื่นอย่างไม่รู้จบรู้สิ้นเมื่อเขาทาผิดต่อเรา
พระคริสตเจ้าทรงจาแนกระหว่างบุคคลกับความผิดที่กระทา
จนกระทั่งลมหายใจเฮือกสุดท้ายบนไม้กางเขนพระองค์ไม่ยอม
ที่ จ ะสาปแช่ ง ผู้ ใ ดทั้ ง สิ้ น และแทนที่ จ ะท าให้ ค วามผิ ดเบาลง
พระองค์กลับรับความผิดไว้เองทั้งหมด
มีบ างกรณี ที่เราไม่อาจที่ จะให้ อภั ย ได้ แผลมัน ลึ ก เกิ น ไป
เราจึงควรจาไว้ว่า การให้อภัยของพระเจ้าไม่เคยพลาดผู้ใดเลย
สาหรับเรามีเพียงบางครั้งเท่านั้นที่เราทาได้ ความปรารถนาที่
จะให้ อ ภั ย เป็ น การเริ่ ม ต้ น ขั้ น แรกแล้ ว แม้ ค วามปรารถนา
ดังกล่าวยังอยู่ในเมฆหมอกของความขมขื่น

โดยอาศัยการให้อภัย พระเจ้าทรงกระทามากกว่าการเอา
ความผิดออกไป นั่นคือพระองค์ทรงประทานชีวิตใหม่และความ
สัมพันธ์ใหม่กับพระองค์ด้วย และองค์พระจิตเจ้าก็ทรงทาให้เรา
ร้อนรนขึน้ อีกครั้งทั้งวันและคืน
การต้อนรับและการมีส่วนในการให้อภัยของพระเจ้าเป็นทาง
ที่พระคริสตเจ้าทรงเปิดขึ้น เราก้าวไปข้างหน้าบนถนนสายนี้แม้
เราจะมีความอ่อนแอเต็มไปด้วยบาดแผล พระคริ สตเจ้ ายั ง
ไม่ได้เปลี่ยนเราให้เป็นคนที่บรรลุถึงเป้าหมายสุดท้ายแล้ว
เราเป็นคนจนแห่งพระวรสาร และการเป็นคริสตชนไม่ได้
หมาย ความว่าเราดีกว่าคนอื่น สิ่งที่เราเป็นคือเราเป็นของพระ
คริสต์และเราต้องการเป็นของพระองค์ทั้งครบอย่างไม่
เปลี่ยนแปลง 21
และเราสามารถค้นพบสิ่งเหล่านี้ได้ : การให้อภัยทาให้เกิด
หรือช่วยให้ความชื่นชมยินดีแผ่กว้างขึ้น จงรู้ไว้เถิดว่าคนที่ได้รับ
การอภัยนั้นเขาจะเกิดความปิติยินดีเพราะได้รับการปลดปล่อย
และนี่คือสันติสุขจากส่วนลึกสุดที่พระคริสต์ประสงค์จะประทาน
ให้กับพวกเรา สันติสุขนีจ้ ะนาเราให้ก้าวไปได้ไกล เพราะมันจะ
เปล่งรัศมีไปยังผู้อื่นและไปยังโลกของเรา22

19 ซูซาน เด ตีเอตริช (1891-1981) นักเทวศาสตร์โปรเตสแตนต์ตอนที่ไตเซ่เปิดใหม่ๆ
สนับสนุนบราเดอร์โรเจอร์และบราเดอร์ชุดแรกๆมิให้ลงั เลที่จะอุทิศตนตลอดชีวิตให้กบั
ชุมชน ท่านเขียนไว้ว่า ‚คริสตชนคือคนที่ดาเนินชีวิตในการให้อภัย เขารู้ดีว่าทุกวันเขาทาผิด
ต่อพระบัญญัติของพระเจ้า แล้วกลับคืนดีกบั พระเจ้าทุกวัน อีกทัง้ ทราบด้วยความเชือ่ มั่นดีว่า
พระเจ้าจะเป็นผู้ที่กล่าวคาสุดท้ายในชีวิตของเขา พระคริสตเจ้าเป็นผู้ดูแลชีวิตเขา
รับผิดชอบแทนเขาต่อพระพักตร์พระบิดา เขาไม่ต่อสู่แต่เพียงลาพัง พระผู้ซึ่งเขามอบชีวติ
ให้จะไม่มีวันทอดทิ้งเขาไป การรับรองของพระองค์มีรากฐานไม่ใช่แต่กบั สิง่ ที่เขาเป็น
เท่านั้น แต่ตั้งอยู่บนสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็น ตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์และความรักของพระเจ้าที่
ทรงเผยออกมาในองค์พระเยซูคริสตเจ้า นี่คอื เหตุผลที่ความเจริญก้าวหน้าของเขาไม่ได้ทาให้
เขาเป็นคนตาบอด และความพ่ายแพ้ของเขาไม่ได้ทาให้เขาท้อแท้หมดกาลังใจ เขาจะลุกขึ้น
ใหม่เสมอ เพราะเขาไม่ได้เป็นของตนเอง เขาเป็นของผู้อื่น‛

21 ไม่ใช่แต่เพียงคริสตชนที่เป็นคนของพระเยซูคริสตเจ้า เพราะไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า
มนุษย์ทุกคนก็เป็นคนของพระองค์ด้วย แต่จะเป็นเช่นนี้ก็ในทานองที่ว่าผลงานทีพ่ ระเยซูคริ
สตจะทรงกระทาในโลกนี่มีความหมายแห่งการกระทาของพวกเขา การต่อสู้ทพี่ ระเยซูคริสต
เจ้ากระทาในความมืดต่อต้านกับความมืดก็เป็นสาเหตุที่พวกเขามอบตนเองด้วย” (ตาร์ล
บาร์ธ 1886-1968)
22 เซราฟิมแห่งซารอฟ ฤษีชาวรัสเซียในศตวรรษที่ 9 (1759-1833) บันทึกไว้ว่า ‚จงทา
ให้เกิดสันติภายใน แล้วนับพันๆคนรอบตัวท่านจะได้รับความรอด‛

20 บทเพลงสดุดที ที่ 103: 3 คือเพลงสดุดีทขี่ ับร้องเกี่ยวกับการอภัยของพระเจ้า
ประกาศกอิสยาห์ในช่วงที่ประวัติศาสตร์มีความสงบเตือนประเทศชาติว่าพระเจ้าทรงให้อภัย
เสมอโดยกล่าวว่า ‚เราได้ป―ดความผิดพลาดของท่านให้พ้นไปดุจเมฆหมอก...‛ (อสย. 44:
22)
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