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ศาสนศาสตรกระบือเบอรเกอร
เมื่อกลายปกอน Kosuke Koyama ไดเขียนหนังสือในหัวขอ “Water Buffalo Theology” หรือถา
จะแปลกันตรง ๆ ก็อาจแปลวา “ศาสนศาสตรกระบือน้ํา” ตั้งแตเวลานั้นจะถึงปจจุบันโอกาสที่จะเห็น
กระบืออยูใ นน้ํานอยลงไปเรื่อย ๆ ในสังคมปจจุบันเราเห็นกระบือในเบอรเกอรมากกวาที่จะเห็นกระบือ
นอนอยูใ นน้ําสาเหตุที่ทําใหเปนเชนนีก้ ็เพราะอิทธิพลของโลกตะวันตกไดนําเทคโนโลยีใหม ๆ มา
เสนอใหคนไทย
ซึง่ ทําใหกระบือราคาตกเพราะไมมีความสามารถที่จะสรางผลผลิตใหไดพอกับ
เครื่องยนตกลไกทันสมัย ในเวลาเดียวกันฝรั่งไมเพียงนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามา ยังนําเอาวิธีการ
รับประทานอาหารแบบตะวันตกมาสูเมืองไทยดวย เชน การกินเบอรเกอร และเพื่อไมใหเสียประโยชน
ฝรั่งไดลากกระบือขึ้นจากน้าํ เอามาใสไวในเบอรเกอร ดวยเหตุนี้เราจึงมีแมรคกระบือเบอรเกอร
โดยอิทธิพลของโลกตะวันตกที่เขาสูเมืองไทย เมืองไทยปจจุบนั ไมเหมือนเมืองไทยสมัยกอน
เสียแลว และคนไทยปจจุบนั ก็ไมเหมือนคนไทยในกาลกอน เมืองไทยในอนาคตจะไมเหมือนเมืองไทย
ในปจจุบนั และคนไทยในอนาคตก็จะไมเหมือนคนไทยในปจจุบัน ในสมัยกอนกรุงเทพฯ ไดชื่อวา
เปนเวนิชตะวันออกหลังจากที่ไดมีการพัฒนาทางดานคมนาคมเวนิชตะวันออกก็สญ
ู หายไป จนกระทั่ง
เมื่อไมกี่ปมานีเ้ อง เวนิชตะวันออกก็ผลุบ ๆ โผล ๆ ที่ใจกลางของประเทศไทยตามแตดินฟาอากาศจะ
อํานวย (โดยเฉพาะเวลาฝนกระหน่ํา)
ถึงแมคนไทยจะไดรับอิทธิพลจากโลกตะวันตกมากพอสมควร คนไทยก็คือคนไทย การกิน
เบอรเกอรและการยอมสีผมไมไดทําใหคนไทยกลายมาเปนฝรั่ง และการกินสมตําก็ไมสามารถทําให
ฝรั่งเปนคนไทย คนไทยยุคเกาไมเหมือนคนไทยยุคกลางคนไทยยุคกลางไมเหมือนคนไทยยุคใหม และ
คนไทยยุคใหมก็ไมเหมือนคนไทยยุคอวกาศ แตในการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบตาง ๆ ความเปนคนไทย
ก็จะคงอยูกับคนไทย ซึ่งทําใหเกิดความแตกตาง ระหวางไทยยุคใหม จีนยุคใหม ฝรั่งยุคใหม และอืน่ ๆ
สรุปไดวาคนไทยแตละยุคนัน้ ไมเหมือนกัน แตถึงแมวาคนไทยจะตางกันออกไปซึ่งก็แลวแต
ยุคสมัย คนไทยก็คือคนไทยและความเปนไทยของเราก็ทําใหเราถามคําถามบางคําถามที่ไมเหมือนใคร
กินอาหารบางอยางไมเหมือนชาติอื่น มีแนวคิดบางอยางที่ไมเหมือนคนอื่น และอืน่ ๆ ไมเพียงแตจะไม
เหมือนชาติอนื่ ยังไมเหมือนคนไทยในยุคอื่น ๆ ดวยเชนกัน คนไทยในยุคปจจุบันในความคิดสวนตัว
ของผม ก็คือคนไทยในยุค “กระบือเบอรเกอร” คําวากระบือคือคําไทยที่เปนภาษาพืน้ บาน เปนคําที่สอ
ใหเห็นถึงความเปนไทยของคนไทย คําวาเบอรเกอร (BURGER) หมายถึงอิทธิพลจากโลกตะวันตกที่
เขามาสูประเทศไทย คําวาศาสนศาสตรหมายถึงศาสตรของศาสนา หมายถึง logy (การศึกษา) ของ
Theos (พระเจา) หมายถึงการศึกษาเกีย่ วกับรากฐานของ “การเปน” (being) ของทุกสิ่งทุกอยาง ดวยเหตุ
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นี้เอง ศาสนศาสตรกระบือเบอรเกอรไมไดหมายถึงสิ่งอื่นใด นอกจากการคนควาที่จะตอบคําถาม
เกี่ยวกับพระผูเปนเจา เกี่ยวกับ “การเปน” ของคนไทยในยุคกระบือเบอรเกอร
เมื่อสมัยกอนเราเคยถามคําถามเชน จุดไฟหนึ่งคืนตองใชน้ํามันกาซมากเทาไหร? เดีย๋ วนีเ้ ราถาม
วา “เปดไฟหนึ่งคืนเสียคาไฟเทาไหร” สมัยกอนเราถามวา จากกรุงเทพฯ ไปภูเก็ตใชเวลาเดินทางกี่วัน?
เดี๋ยวนี้เราถามวา “ไปภูเก็ตใชเวลากี่ชวั่ โมง?” เมื่อกอน “กี่บาท” เดีย๋ วนี้ “กี่รอย” เมื่อกอนกินน้ําพริกกะป
หรือปลารา
เดีย๋ วนีก้ ินพิซซารหรือเบอรเกอร
พรอมกับการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาคือการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบของคําถามตาง ๆ ที่เราถามตัวเราเอง ซึ่งรวมไปถึงคําถามในดานศาสนศาสตร
ดวยเชนกัน ในหนังสือ “50 MEDITATION” โคสุเกะ โคยากามา ไดตั้งคําถามไววา “อะไรคือ
ความสัมพันธระหวางพระเจาและเทคโนโลยี?” แตเปนที่นาเสียดายที่มีคนเพียงไมกี่คนที่สนใจคําถาม
ประเภทนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นในแวดวงของศาสนศาสตรก็คือ เราอยูในยุคกระบือเบอรเกอร แตเราถามคําถาม
ในยุค NO BUFFALO-NO FOOD (ปราศจากควายปราศจากขาว) การตอบคําถามผิดยุคก็เปรียบเสมือน
การเกาไมถูกจุด
เกาเทาไหรก็ไมหายคัน
จริงอยูความจริงเปนสิ่งที่คงตัวอยูเหนือกาลเวลาและ
ประวัติศาสตร (Beyond space, time and history) แตววิ รณที่สมบูรณไมไดอยูที่อื่นใด นอกจากองคพระ
เยซูคริสต ผูที่ถึงแมพระองคจะอยูเ หนือกาลเวลาและประวัติศาสตร แตก็ยอมจํากัดขอบเขตของพระองค
เขามาในเวลาและประวัติศาสตร เพื่อมนุษยจะไดเขาใจน้ําพระทัยของพระองคดียิ่งขึน้ (ฮีบรู 1:1-2)
ตราบใดที่ไดชอื่ วาเปนมนุษย ไมมีใครอยูเ หนือกาลเวลาประวัติศาสตรบุคคลที่พยายามเขาใจความจริง
โดยไมคํานึงถึงกาลเวลาและประวัติศาสตรก็คือบุคคลที่พยายามทําลายขอบเขตที่พระผูเปนเจาได
กําหนดไวใหมนุษย
จากประสบการณแลว ผมพบวาการที่บคุ คลบางคนไมกลาถามคําถามตามยุคสมัยก็เปนเพราะ
เขาไมกลาที่จะถามเพราะกลัวพระเจาจะไมพอพระทัย เพราะกลัววาถาเขาเกิดความสงสัย พระเจาจะทรง
พระพิโรธ A.T. Robinson ไดเขียนหนังสือในหัวขอ “Honest to God” (ซึ่งตรงตอพระเจา) ถึงแมวา ผม
จะไมเห็นดวยกับเนื้อหาของหนังสือเลมนีแ้ ตผมชื่นชมในชายคนนี้ เพราะเขากลาที่จะซื่อตรงตอพระเจา
เขากลาที่จะถามคําถามตอพระเจา เราหลอกตัวเราเองไมไดและเราหลอกพระเจาไมได เมื่อเราเกิดความ
สงสัยในพระเจา เราไมสามารถปกปดขอสงสัยนี้จากพระองคไดคนเราสามารถที่จะเปลี่ยนความเชื่อได
แตมีสิ่งหนึ่งที่เราไมสามารถจะทําได สิ่งนั้นคือ “เชื่อในสิ่งที่เราไมเชื่อ” และดวยเหตุนี้เองพระเจาจึงได
ตรัสกับเราวา “มาเถิดใหเรามาหาเหตุผลรวมกัน” (อิสยาห 1:18)
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ศาสนศาสตรของการอธิษฐาน
ถาผมบอกวาเปนคริสเตียน ก็คงจะไมมีใครขัดแยงถาผมจะบอกวาผมเปนศาสนาจารย ก็อาจจะ
มีคําถามเพิ่มขึ้นอีกถาผมจะวาผมผิดบัญญัติขอที่หนึ่งและสอง ก็คงจะมีคําถามขึ้นมาวา “แลวคุณเปน
คริสเตียนไดอยางไร” ถาผมจะบอกวาคุณก็ทําผิดบัญญัติขอหนึ่งและสอง ก็คงจะมีเสียงอุทานขึ้นมาวา
“นี่คุณจะเอาอยางไรกันแน”
เมื่อภรรยาผมมองดูผม เธอมักจะพูดวาผมเปนคน “ใจดี” แตเมื่อนักศึกษามองดูผมหลังจากที่
ไดรับขอสอบ เขามักจะมองไมเห็นความ “ใจดี” ของผม ผมเชื่อวาไมมีคนสองคน ที่มีความคิดเห็น
ตรงกันเกีย่ วกับบุคคลที่สาม ถาผมจะยิ้มใหเด็กสองคนเด็กคนที่หนึ่งซึง่ ขาดความอบอุนอาจมองและคิด
วา “คนคนนี้จะเอาอะไรกับเรากันแน” เด็กคนที่สองซึ่งเติบโตมาในครอบครัวที่มีความรัก อาจจะยิ้ม
ตอบดวยความพอใจ รอยยิ้มของผมที่มีใหเด็กสองคนนั้นเหมือนกัน แตการตีความหมายแตกตางกัน ซึ่ง
ก็ขึ้นอยูก ับพื้นเพของแตละคน สิ่งที่ตองการเสมอในที่นี้กค็ ือ ถาผมจะพยายามทําความรูจักกับนาย “ก”
ผมไมมีทางเขาใจนาย” “ก” ตัวจริงได ผมเพียงแตรูจักนาย “ก” ตามความเขาใจ พืน้ เพและตาม
ความสามารถของผม หรืออาจใชอีกคําพูดก็คือบุคคลที่ผมรูจักไมใชนาย “ก” ตัวจริง แตเปนนาย “ก”
ตามความเขาใจของศิโรจน หรือ “ศิโรจน –ก” ผมไมรูจัก “ก-ก” ผมรูจักแต “ศิโรจน-ก” เชนเดียวกัน
เมื่อนาย “ข” พยายามทําความเขาใจกับนาย “ก” นาย “ข” ก็จะรูจักแตเพียง “ข-ก” (ก. ในทัศนะของ ข.
และไมใช ก. ตัวจริง)
นาย ก. ตัวจริง ศิโรจน- ก.
ข-ก.
นายข.
ศิโรจน
ในกรณีเดียวกันเมื่อเราพูดถึงพระเจาและการอธิษฐานปญหาเชนเดียวกันอาจเกิดขึ้นได มีบุคคล
หลายคนที่มักจะพูดวา “พระเจาตรัสกับผมวาอยางนี”้ “นี่คือน้ําพระทัยของพระเจา” ผมมีเพื่อนสนิทคน
หนึ่งที่ถาผมจะพูดกับเขาวา “คุณ ไอคิว ต่ํา” เขาคงไมรูสึกอะไร เขาจะถือวาเปนการพูดเลน เพราะเขา
รูจักผมดี รูวาผมชอบพูดเลนและเขารูว าตัวเขาไมใชคน ไอคิวต่ํา แตถา ผมจะพูดประโยคเดียวกันเลนกับ
คนที่ผมไมรูจัก ผมคงไดลงไปนอนในที่ตา่ํ และถาบุคคลที่ผมพูดดวยนัน้ เปนคนประเภทเศราสรอย เขา
อาจจะเขาไปเก็บตัวในบานและไมยอมออกมาพบใครอีกก็ได
การตีความหมาย คําตรัสของพระเจาก็เชนกัน ความสําคัญขึ้นอยูกับวาเรารูจักพระเจาดีแคไหน
คําพูดที่บอกวา “หลังจากทีพ่ ระเจาสรางมนุษย ในแบบฉายาของพระองค มนุษยกไ็ ดสรางพระเจาใน
แบบฉายาของเขา” นั้นมีความจริงอยูมาก

5

การตีความหมายพระคําของพระเจา
ความเขาใจในพระเจา
ประสบการณพื้นเพ
ขอความที่วา “หลังจากที่พระเจาสรางเราในแบบฉายาของพระองค มนุษยก็เริ่มสรางพระเจาใน
แบบฉายาของเขา” นั้นมีความจริงอยูมากทีเดียว เมื่อเราอธิษฐาน เราอธิษฐานตอ “เรา- พระเจา” หรือ
“พระเจา – พระเจา?” เมื่อเราตีความหมายคําตรัสของพระเจา เราตีความหมายตามความเขาใจประเภท
“เรา-พระเจา” หรือ “พระเจา-พระเจา”
สําหรับผมแลว คําทักทายในการอธิษฐานคือความพยายามที่จะลด “ศิโรจน” และเพิ่ม “พระ
เจา” ในรูปแบบของความคิด “ศิโรจน-พระเจา” โดยการทุม เทกําลังความคิดและการอุทิศตัวใน
การศึกษาพระคําของพระองค
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ศาสนศาสตรของความงาม
เมื่อพูดถึงความงามหรือ aestheties ในแงของศาสนศาสตรเราก็อาจมองไดจากสองแงสองมุม
คือ
1. การเรียนรูจกั พระเจาจาก “ความงาม”
2. ความหมายของความงามในคริสตทัศนะ
สุภาษิตไทยกลาวไววา “ไกงามเพระขนคนงามเพราะแตง” ที่นาสนใจก็คือในสุภาษิตนี้ความ
งามจะกลายเปนความนาเกลียดถาเราจะสลับที่ระหวางคนและไก “คนงามเพราะขน ไกงามเพราะแตง”
สุภาพสตรีที่แตงชุดปารตี้ไปงานในทีห่ รู ๆ ก็ดูสวยงาม แตถาเธอจะแตงชุดเชนนั้นและไปเดินใน
ซุปเปอรมารเก็ต คนที่เห็นคงไมบอกวาเธอสวยแตอาจพูดวา “คนนี้เต็มหรือเปลา” คนใสชุดวายน้ําเดิน
ชายหาดก็ดูสวยงามดี แตหากจะใสชุดวายน้ําไปเดินที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัลก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อ
ขนนกมีสีหลายสีเราบอกวาสวย แตถาขนสุนัขมีหลายหลากสีเราพูดไดเพียงวา “แปลก” คนฝรั่งพูด
ภาษาไทยไดนดิ ๆ เราบอกนารัก คนไทยพูดอังกฤษไดนดิ ๆ เราบอกวาเชย ภูเขาสีเขียวตัดกับทองฟาสี
ฟาออนดูสวยงาม แตถาเราจะทํากําแพงบานครึ่งหนึ่งเปนฟาออนครึง่ หนึ่งเปนเขียวเขม คงไมมีใคร
อยากจะพักอาศัยที่บาน ในแงคิดของศาสนศาสตร สุภาษิตไทยนี้ลึกซึ้งมาก “ไกไมไดงามเพราะแตงคน
ไมไดงามเพราะขน” แตไกงามเพราะขนและคนงามเพราะแตงความงามนั้นอยูที่ความเหมาะสม ความ
งามของพระผูเปนเจาก็เชนกัน พระองคทราบถึงความ “เหมาะสม” พระองคทราบวาทุเรียนอาจจะดี
สําหรับไทย แตไมใชสําหรับฝรั่ง พระองคทราบถึงความเหมาะสม พระองคเขาหาคนไทยในแบบไทย
ๆ พระองคเขาหาฝรั่งในแบบฝรั่ง พระองคเขาหาคนฝรั่งผิวน้ําตาลในแบบฝรั่งผิวน้ําตาล และเขาหาคน
ไทยผมทองในแบบคนไทยผมทองความสวยงามอยางหนึ่งของพระผูเปนเจาก็คือ พระองคทรงสราง
ความเหมาะสมเหมือนอาจารยเปาโลไดกลาวไววา “เรายอมเปนทุกสิ่งเพื่อทุก ๆ คน”
ในแงที่สอง เราจะมามองดูคาํ วา “คนงามเพราะแตง” ผมเคยไดยินคริสเตียนพูดเสมอ ๆ วา “ผิด
ดวยหรือที่จะสวย” ผมเชื่อวาถามีใครคนใดคนหนึ่งที่รกั ความงามมาก คนนั้นก็คือพระเจานั้นเองเพราะ
พระองคเปนผูส รางความสวยความงาม การแตงและทําตัวใหสวย ผมวาเปนสิ่งอันควรอยางยิ่งสําหรับค
ริสเตียนผมชอบสุภาพสตรีที่สวย บานที่สวย รถที่สวย รูปภาพที่สะดุดตา สีที่เดนและอื่น ๆ แตใน
ขณะเดียวกันในคําศัพทเราก็มีคําวา “กวา” เชนดีกวา ใหญกวา เกงกวา และสวยกวา
เรามีดาราภาพยนตรไทยที่สวย ๆ แตบุคคลที่ผมคิดวาสวยกวาดาราภาพยนตรหลาย ๆ คนก็คือ
หญิงชราในชุดสีขาวขอบน้าํ เงิน ที่ทํางานในใจกลางกรุงคาลคาตา ประเทศอินเดียเธอสวยเพราะเธอรูวา
เธอทําอะไรอยู เธอสวยเพราะเธอเปนคนที่ทําจริง เธอสวยเพราะเธออุทิศตัวเพื่อคนหลายพันคน สําหรับ
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ผมแลว คุณแมเทอรีซารสวยเพราะแตง เธอสวยกวาดาราภาพยนตรหลาย ๆ คน เพราะเธอเลือกที่จะแตง
ภาพพจนภายใน
เรามีนายแบบหลอ ๆ หลายคน สําหรับผมนายแบบทีห่ ลอกวานายแบบหลาย ๆ คน ก็คือชาย
ชรารางเล็กหัวลาน หลังคอมทานไมไดสวมกางเกงลีวาย หรือใสเสื้อ Arrow ทานหลอเพราะความกลาที่
จะยึดมั่นในสิง่ ที่ตนเชื่อ ทานหลอเพราะทานทําจริง ทานหลอเพราะทานเห็นคุณคาของชีวิตในทุกชีวิต
สําหรับผมมหาตมะคานธีหลอกวานายแบบหลาย ๆ คน เพราะทานเลือกที่จะแตงบุคลิกภาพภายใน
ผมสามารถพูดถึงคนที่ “สวยกวา” “หลอกวา” ไดอีกหลายคนแตเนื้อที่ไมอํานวย ความ
“สวยงาม” เปนสิ่งที่นาชื่นชม ความ “สวยกวา” เปนสิ่งที่นาประทับใจ “ไกงามเพราะขน คนงามเพราะ
แตง” ถาคุณแตงแตภายนอกคุณก็จะเปนเพียงที่ชวนชม ถาคุณแตงภายในคุณจะเปนบุคคลที่ประทับใจ
ผูอื่น แตถาคุณจะแตงทั้งภายนอกทั้งภายในคุณคงเปนบุคคลที่ “สวยงามกวา”
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ศาสนศาสตร “แรมเบ”
ถึงแมจะมีการเขียน สนธิสัญญา ระหวางไทย-ลาว ก็ตามแตชาวลาวก็ยังมีความขมขืน่ เพราะ
ยังคงมีเชลยศึกษาชาวลาวหลายคน ที่ถูกกักขังอยูทนดินแดนสยาม ความขมขื่นจะคงดํารงอยูใ นจิตใจ
ถึงแมชาวลาวจะไมไดกนิ บอระเพ็ดก็ตาม มันเปนความขมขื่นที่รูวาเพื่อน ๆ ชาวลาวถูกกักขังในดินแดน
ของไทย มีใครละที่จะสามารถนําบอระเพ็ดแหงจิตใจไป และนํานมขนหวานของใจเขามาแทนที่
ความหวังนี้คงไมเปนเพียงแตความฝน เพราะในดินแดนลาวนัน้ ก็ยงั คงมีวีรชนทีม่ ีความกลาอัน เผ็ด
รอน ลูกปลารารสเด็ดผูนั้นไมใชใครอื่นไกล คนทั่วไปเรียกเขาวา “แรมเบ” (แรมเบ ภาค 3)
ขณะที่พลเอกทองแทกําลังนัง่ ตรวจงานอยูใ นคายใกลชายแดนไทย-ลาว ทหารไดนํารางอัน
กํายําล่ําสนของชายหนุมหนาตาย ที่พยายามเล็ดลอดวายน้ําแมขามแมน้ําโขงมา แตที่จับไดเพราะแทนที่
จะวายน้ําขามแมน้ําโขงอยางเดียว กลับวายไป ดื่มไป
พลเอกทองแทมองหนาชายทีถ่ ูกจับพรอมกับอุทานขึ้นวา
“แรมเบ! ทั้ง ๆ ที่เราไดทําสนธิสัญญาไทยลาว ทําไมคุณถึงตองมาลุกล้ําอธิปไตยของชาวไทย”
“ก็เพราะจิตใจของคนลาวเต็มไปดวยความขม” เบตอบ
“แลวคุณวายน้าํ ขามมาทําไม?”
“ผมมาเพื่อจะลบความขมขื่น และนําความหวานเขาสูจติ ใจของชาวลาว”
“ถางั้นก็แสดงวาคุณจะมาขโมยน้ําตาลของเราใชไหม?”
“ผมมาเพื่อปลดปลอยเชลยลาว”
“เชลยเราไมม”ี นายพลทองแทพูดพลางหันหนาไปกระซิบกับนายทหารที่ยืนเคียงขาง
“แตเชลยลาวเราอาจมี”
“มี”
“บอกวาไมมกี ไ็ มเชื่อ! จับไปทรมาณ”
“โอย!โอย!บอกวาอยาทําขอย อยาทําขอย”
“อาว ก็บอกวาอยาทําคอย อยาทําคอย และทําไมตองมาบนดวย”
“เปลา บอกวาอยา! อยา ! อยาทําขอย อยาทําขอย”
แรมเบรูสึกเหนื่อยออน เขาทั้งเจ็บทั้งปวด เขาอยากจะลมเลิกความตั้งใจ และกลับไปเมืองลาว
มือเปลา ๆ แตทันใดนั้นเองเสียงแผวเบาและโหยหวนไดดังขึ้น “พี่เบ พี่อยาทิ้งเราไปนะ”แรมเบรูสึก
ตื่นตัวขึ้นมาทันที
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“เราตองชวยพวกลาวใหได” วาแลวก็ไดใชกําลังที่มีอยูกระชากเชื่อกออกมาในมาดของชิวลแว
สเตอร หยิบผาแดงขึ้นมาผูกที่ศีรษะ ขณะนั้นเองทหารไดวิ่งเขามา แตแรมเบก็ไมไดสะทกสะทาน ดวย
ลีลาที่รวดเร็วดังสายฟา ทหารทั้งกองทัพก็ไดลงไปหมอบพื้น
“เร็ว ๆ รีบหนีเขาพวกลาวทั้งหลาย”
“พี่เบ เฮอรลิคอบเตอร อยูไหน”
“โอ! นั่นมันแรมเบภาคหนึ่ง ภาค 3 มีแตควาย รออยูขางหนา รีบ ๆ เขา เร็ว”
ณ เมืองลาว แรมเบไดกลายเปนวีรบุรุษผูยงิ่ ใหญที่ใคร ๆ กลาวถึง
“แรมเบ จงเจริญ”
“แรมเบ จงเจริญ”
เมื่อเสร็จภารกิจ แรมเบไดเดินทางกลับบานของตน
“ไอแรมเบตัวดี” เหลาเบ ศรีภรรยากลาวขึน้ “กลับมาแลวหรือ”
“กลับมาแลวจะนอง”
“วีรบุรุษตัวดี แตกอนไปเปนวีรบุรุษทําอะไรไว ดูซ”ิ เหลาเบชี้ไปที่ลูกในทองทีใ่ กลจะคลอด
“ชวยคนทั้งเมือง แตเมียตัวเองตองแบกภาระไวคนเดียว”
“ขอโทษทีจะนอง”
“ไมตองมาโทษ มาเทิดหลอก ขาวปลายังไมไดหุง ไปหุงซะ เร็ว ๆ”
เราตางอยากจะเปนเหมือนแรมโบ คนเดียวชนะคนทั้งกองทัพ คนที่หลอ ที่แข็งแรง ที่เกง ที่ดี ที่
ดีไปหมดทุกอยาง
เราอยากที่จะใชชีวิตเราดีหมดทุกอยาง สวย หลอ เกง ดัง ดี และดวยเหตุนี้ เขาจึงใชชีวิตอยูใ น
ความฝน
แรมโบ คือ ชีวติ ที่อยูในความฝน
แรมเบ คือ ชีวิตจริง แรมเบคือ สัญลักษณที่เชื่อวาชีวิตไมไดจบลงดวยความดังและความหวาน
เสมอไป แรมเบ คือสัญลักษณที่ชใี้ หเห็นวา ในชีวิตจริง เราจะตองเผชิญกับปญหาและอุปสรรค
ตลอดเวลา
เพื่อตัวเราเอง และเพื่อผูอื่น ใหเราลงจากความฝนและมาสูกับความจริง
และหากเราอยากเปนเทวดา ก็ขอใหเปน “เทวดาเดินดิน”
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ความชอบทํา VS ความชอบธรรม
คนเรามักจะชอบทําในสิ่งที่เราคุนเคย เราชอบใสรองเทาคูเดิมถึงแมมันจะไมสวยเทารองเทาคู
ใหม เราชอบกินกวยเตี๋ยวจากรานเดิมเพราะเราไมแนใจวาถาจะไปรานใหม กวยเตี๋ยวราดหนาจะมี
รสชาดกลมกลอมเหมือนรานเดิมของเราหรือไม วันหนึ่งในขณะที่อยูที่อินเดีย ผมและภรรยาไดเรียก
เด็ก ๆ ลูกคนใชมากินขาวในชวงวันคริสตมาส เราไปซื้ออาหารจากรานที่มีชื่อ เราจัดโตะอาหารไวอยาง
ดี แตปรากฎวาเด็ก ๆ ไมคอยอยากกินสักครูหนึ่งเราก็คดิ ไดวาเด็ก ๆ พวกนี้ไมเคยนัง่ โตะกินอาหาร พวก
เขานั่งกินบนพื้นเปนประจํา เราเลยยกอาหารมาตั้งที่พนื้ และแนนอนทีเดียว เด็ก ๆ พวกนี้ตางกินอาหาร
อยางเอร็ดอรอยอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ทางแผนกศาสนศาสตรของวิทยาลัยสิงคโปร (SAUC) ไดจดั ใหมี
งานเลี้ยง บุคคลที่จัดอาหารเปนฝรั่งที่ทําอาหารไดอรอยสําหรับมื้อนั้นเธอทํามันอยางดี แตเพื่อนผมคน
หนึ่งที่นั่งใกล ๆ เปนคนมาเลย เชื้อจีน พอชิมมันอบ สิ่งแรกที่เขาถามหาก็คือซีอิ้วขาว (คุณเคยกินมันอบ
ใสเนยอยางดีกับซีอิ้วขาวไหมครับ?) คนเราชอบทําในสิ่งที่เราคุนเคย ดวยเหตุนเี้ องเมื่อคนไทยอยางเรา
ๆ ทาน ๆ ไดกลับใจมาเปนคริสเตียน เราก็ยังเสาะแสวงหาที่จะทําในสิ่งที่เราคุนเคย เราเติบโตมาใน
สังคมที่บอกวา ทําดีไดดีทําชั่วไดชวั่ เราเติบโตมาในสังคมที่บอกวา ถาเราจะเปนที่ยอมรับของสังคมเรา
จะตองทําความดีตามที่สังคมไดกําหนดมา เราเติบโตมาในสังคมที่เนนคุณคาของการทําบุญแลวเราก็
ชอบทําในสิ่งที่เราคุนเคย ดวยเหตุนี้เอง เมื่อคริสตศาสนานําแกนของกิตติคุณแหง “ความชอบธรรมโดย
ความเชื่อ” มาเสนอ เราก็เลยรับและปรับใหเขากับความคุนเคยของเรา เราเปลี่ยน “ความชอบธรรมโดย
ความเชื่อ” มาเปน “ความชอบทํา (ทําบุญ) โดยความเชื่อ” เราเชื่อวาถาเราไมทําเราจะไมไดบุญ ถาเราไม
ทําเราจะไมไดรับความรอด เราก็จึงยึดหลัก (ตามความคุนเคย) ของ “ความชอบธรรมทําโดยความเชื่อ”
ปญหาที่มักจะเกิดขึ้นบอยครั้งก็คือ เรามักจะเอาความรูสกึ ทาง “ธรรม” ของเราไปตีความหมาย
ของ “พระธรรมของพระเจา” แตความรูส ึกทาง “ธรรม” ของเรานั้นไมเหมือนกับของพระเจาความ
แตกตางของทัง้ สองนั้น เปนความแตกตางดานเนื้อหาและคุณภาพ (Qualitative differences) ถาเราบอก
วา เรารอดโดยความเชื่อบวกการกระทํามันก็หมายความวา
1. ความรอด = บุญเรา + บุญพระคริสต
2. เมื่อเราทําดีเราไมไดทําเพือ่ ผูอื่นดวยความจริงใจ แตเราทําเพื่อความรอดของตัวเราเอง
3. ความชอบธรรม = พระโลหิตของพระคริสต + ความชอบธรรมของเรา
4. การตายของพระคริสตนั้นยังไมสมบูรณเพียงพอ
ในดานตรงขามเราก็มีความหวงใยอยางเหลือลนวาถาเราไมเนนความชอบทําเองเสียเลยเราก็จะ
เปนคริสเตียนที่ขาดคุณธรรมศีลธรรมและจริยธรรม พูดงาย ๆ เรามีความรูสึกวาความชอบธรรม=การ
กระทํา และไมใช “ความชอบธรรม = ความเชื่อ” หรือไมเราก็มีอีกสูตรหนึ่ง “ความชอบธรรม = ความ
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เชื่อวาพระคริสตจะชวยเราทําธรรม” ความหวงใยนีก้ ็เปนสิ่งที่สมควร แตบางครั้งอาจดูเหมือนวาเราหวง
วา ถาเราทําตามสูตรของพระเจาจริง ๆ เราจะผลิตผูชอบธรรมที่ไมยอมทําธรรม นิสัยของคนไทยอยาง
หนึ่งที่ดีมากก็คือ ความหวงใย แตในบางครั้งเราหวงมากเกินไป เราหวงพระเจา เราหวงวาสูตรของพระ
เจา (ชอบธรรม=ความเชื่อ) อาจจะกอใหเกิดผลที่ไมพึงปรารถนา เราจึงยื่นมือเขาชวยพระเจา
ในการเปนคริสเตียนบางครัง้ ผมคิดวาถึงแมจะเปนการยากแตอาจเปนสิ่งที่ดีถาเราจะปลอย ยอม
ใหพระเจาเปนพระเจา เปนพระเจาตามแบบฉายาของพระองค และไมใชในแบบฉายาของเรา
ความชอบธรรมโดยความเชือ่ เปนแกนของคริสตศาสนา
และเปนหลักสําคัญที่สุดที่ทําให
คริสตศาสนาแตกตางจากศาสนาอื่น ๆ และจะใหทําใหคนขาดความชอบทํา “ธรรม” ในความคิดของ
มนุษยเรา เราคิดในแนว: ความชอบทํา กอใหเกิดความชอบธรรม แตในสายพระเนตรของพระเจา
ความชอบธรรม (โดยความเชื่อ) กอใหเกิดความชอบทํา
ความเชื่อวาเราตองทําธรรม เพื่อเราจะไดรับความรอดหมายความวาในสายพระเนตรของพระ
เจาพระองคไมยอมรับเราจนกวาเราจะทําดี ในดานภาพพจนเรามีความรูสึกวาในขณะที่เราเปนเรา เรายัง
ไมมีคุณคาเพียงพอ
ในดานตรงกันขามความชอบธรรมโดยความเชื่อบอกวาพระเจายอมรับเราอยางที่เราเปนเรา
ดานภาพพจนเราเปนคนที่มีคา ในสายพระเนตรพระเจา ตามประสบการณเราก็ทราบดีวา คนเรามักทํา
ตามภาพพจนของเรา ถาเราคิดวาเรามีคาในสายพระเนตรของพระเจา เราก็มีความรูสึกอยากที่จะทําใน
สิ่งที่เปนที่พอพระทัยของพระเจา
แตถาเราคิดวาเราไมมีคาในสายตาของคนบางคนเราก็ไมมคี วาม
ปรารถนาที่จะทําในสิ่งที่จะทําใหเขาพอใจในตัวเรา
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