บทที่ 398
รักต้องไม่มีพรมแดน รักต้ องไม่มีศาสนา
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ดูจากชื่อของบทสวดบทนี้ ลูกไม่ใช่จะเขียนเกี่ยวกับบทเพลงบทหนึ่งของไทยเราทีเ่ ป็ นที่
รูจ้ กั แพร่หลายกันมาตัง้ แต่โบร่าโบราณ แต่ลกู กาลังจะเขียนถึงความรักทีเ่ ราควรให้แก่เพื่อนมนุ ษย์ตามทีพ่ ระองค์ ทรง
สังสอน
่
พระเจ้าข้า พระองค์ทรงสอนให้พวกเรารักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเราเอง (ลูกา 10:27) และในขณะนี้กาลังมี
การเทศน์สอนเพิม่ เติมว่าให้เรารักเพื่อนมนุ ษย์เหมือนเช่นที่พระองค์ทรงรักเรา (มีมนุ ษย์ในโลกปั จจุบนั นี้ก่คี นมาก
น้อยทีท่ าได้ พระเจ้าข้า?) และในความรักที่พระองค์ทรงสังสอนให้
่
พวกเรามอบให้แก่เพื่อนมนุษย์ดว้ ยกันนัน้ พระองค์
ทรงสอนถึงความรัก “ทีไ่ ม่มพี รมแดน” และ “ไม่มศี าสนา” ดังในเรือ่ งราวของชาวสะมาเรียผูใ้ จดี (ลูกา 10:29-37)
วันก่อนลูกเพิง่ มีประสบการณ์เกีย่ วกับเรือ่ งความรักลักษณะเช่นนี้
จากการที่ลูกได้รบั เชิญไปพูดแบ่งปั นในคริสตจักรหลายแห่ง ทาให้ลูกมีเพื่อนและคนรูจ้ กั ในฝ่ ายพี่น้องคริส
เตียนไม่น้อย บางท่านก็ส่งบทความ บทพระวาจามาหนุ นใจกัน และแม้กระทัง่ สติก๊ เกอร์มาทักทายกันทุกวัน เมื่อต้น
เดือนสิงหาคม 2019 ที่ผ่านมา มีพ่นี ้องคริสเตียนคนหนึ่งที่เป็ นนักธุรกิจและเคยเชิ ญลูกไปร่วมสัมมนากับกลุ่มนัก
ธุ รกิจคริส เตียน แต่ ไ ม่ถึงกับเป็ น เพื่อ นสนิ ทกัน แค่ เ ป็ นคนรู้จกั กัน ส่ งข้อ ความมาบอกกับ ลูก ว่า มีอ าจารย์ของ
คริสตจักรหนึ่งกาลังจะเข้ารับการผ่าตัดและขาดเงินจานวนหนึ่ง พร้อมทัง้ มีภาพของผูช้ ายคนหนึ่งมีสายออคซิเจน ซึง่
ลูกไม่รจู้ กั และมีเบอร์บญ
ั ชี สิง่ แรกที่แว้บเข้ามาในสมองของลูกคือ เป็ นเรื่องจริงหรือเปล่า หรือเป็ นการหลอกต้มตุ๋น
ซึง่ เกิดขึน้ ตลอดเวลาในสังคมไทยเรา ถ้าเป็ นเรื่องจริง ทาไมพีน่ ้องคริสตจักรกันเองจึงไม่ช่วยเหลือกัน ต้องข้ามห้วย
มาขอความช่วยเหลือจากลูก ประเด็นมีอยู่ว่า ขณะที่ลูกได้รบั ข้อมูลเป็ นเย็นวันศุกร์ และตามข้อมูล อาจารย์ท่านนี้
จะต้องรับการผ่าตัดเช้าวันอาทิตย์ ถ้าไม่ได้รบั การช่วยเหลือเรือ่ งการเงินตามทีข่ อมา อาจารย์กจ็ ะผ่าตัดไม่ได้
ขณะนัน้ ลูกทาธุระอยู่ขา้ งนอก เลยเกิดความว้าวุ่นในใจ เพราะไม่ช่วยก็สงสารหากเป็ นเรื่องจริง แต่ถ้าช่วย
แล้วเกิดถูกหลอก ก็จะเจ็บใจเปล่าๆ จะไปถามข้อมูลก็ไม่ทราบจะไปถามกับใคร ครัน้ จะไปถามผูท้ ส่ี ่งข้อความมาให้
ก็ใช่ท่ี เพราะถ้าเป็ นการหลอกลวง เขาก็คงเป็ นผู้สมรูร้ ่วมคิดด้วย พอตัง้ สติได้ อ้อ ! มีช่อื ของคริสตจักรในข้อความ
ด้วย ได้เรือ่ งละ เช็คข้อมูลกับอากู๋ส ิ (เพิง่ ได้เรียนรูว้ ธิ กี ารหาข้อมูลจากอากู๋เมื่อไม่นานมานี้ ) ปรากฏว่ามีหมายเลข
โทรศัพท์เป็ นเบอร์มอื ถือและมีทอ่ี ยูข่ องคริสตจักรนัน้ แต่ไม่มขี อ้ มูลอื่น อย่างน้อยก็มเี บอร์โทรศัพท์ให้โทรสอบถาม
ไม่รอช้า ลูกให้คนขับรถโทรไปเบอร์โทรศัพท์นนั ้ ทันที ได้ความว่า ชื่อผูป้ ่ วยนัน้ เป็ นศิษยาภิบาลทีน่ นั ่ จริง ลูก
จึงให้ถามต่อว่า ทีน่ นั ่ มีสมาชิกกี่คน คาตอบคือ 20 กว่าคน ลูกให้ถามอีกว่าอาชีพส่วนใหญ่ของสมาชิกคืออะไร ก็ได้
คาตอบมา (ในทางคริสเตียน หากรวบรวมสมาชิกได้ 20-30 คน ก็สามารถตัง้ เป็ นคริสตจักรใหม่ได้เลย) แต่ทส่ี ะดุดใจ
ลูกคือ คนตอบบอกตอนจบว่า เขาคือศิษยาภิบาลเอง อ้าว!

คืนนัน้ กลับถึงบ้าน เพื่อนคริสเตียนคนนัน้ ส่งข้อความมาเกีย่ วกับอาการของอาจารย์คนนี้อกี ลูกเกือบจะเขียน
ตอบไปถามว่า “ทาไมท่านไม่ช่วยเองล่ะ ” คิดอีกที ไม่เหมาะสม ถามเช่นนัน้ ไม่ได้ แม้เขาจะเป็ นนักธุรกิจ ดูภูมฐิ าน
แต่การที่เขาจะช่วยหรือไม่ช่วยนัน้ ไม่ใช่เรื่องที่ลูกควรจะไปถาม ลูกจึงปรึกษาลูกสาวว่าลูกควรจะทาอย่างไรดี ลูก
สาวก็พูดเช่นกันว่า คนตอบโทรศัพท์คอื คนต้องการความช่วยเหลือเรื่องเงิน มันดูกระไรอยู่ ลูกสาวถามต่อว่ามีช่อื
โรงพยาบาลไหม? ลูกตอบว่าไม่ม ี ทันทีลูกส่งข้อความไปถามต่อว่า ผู้ ป่วยอยู่โรงพยาบาลไหน สักพักก็มคี าตอบมา
ว่าอยูโ่ รงพยาบาลนัน้ ๆ ตึกชื่อนี้ ได้เรือ่ งละ ลูกจัดการหาเบอร์โทรศัพท์และโทรไปสอบถามทันที
ได้คาตอบชัดเจนว่า มีคนไข้ช่อื นี้จริง จะผ่าตัดเช้าวันจันทร์จริง ไม่ใช่วนั อาทิตย์
จบคาถาม ลูกไม่สนใจต่อว่าทาไมเพื่อนฝูงทางฝ่ ายคริสตจักรจึงไม่ช่วย ลูกคิดถึงเรืง่ ราวของชาวสะมาเรียผูใ้ จ
ดีทช่ี ่วยชายทีถ่ ูกโจรปล้นและทุบตีจนบาดเจ็บสาหัส สมณะและชาวเลวีผ่านมาแล้วก็เดินผ่านเลยไป แต่ชาวสะมาเรีย
ผูห้ นึ่งเดินทางผ่านมาเห็นเขาก็สงสาร เข้าไปดูแลบาดแผลและพาไปพักทีโ่ รงแรมแห่งหนึ่ง ... (ลูกา 10:29-37)
นอกจากจะโอนเงินให้ตามบัญชีทร่ี บั แจ้งมา ลูกสวดภาวนาขอพรจากพระเจ้าให้ อาจารย์คนนี้ปลอดภัยจาก
การผ่าตัดเริม่ ตัง้ แต่คนื นัน้
คืนวันจันทร์ลูกส่งไลน์ไปถามพีน่ ้องคริสเตียนผู้ส่งข่าวว่าอาจารย์ผ่าตัดแล้วอาการเป็ นอย่างไรบ้าง คาตอบ
คือ การผ่าตัดประสบความสาเร็จ ผูป้ ่ วยปลอดภัยแล้ว และบอกว่าอาจารย์ฝากมาขอบคุณ
ลูกรูส้ กึ ดีใจทีม่ เี หตุการณ์น้เี กิดขึน้ และจบลงด้วยดีในลักษณะเช่นนี้ ถ้าลูกไม่ใช่เป็ นคริสตชน และไม่ได้ศกึ ษา
พระวาจาอย่างลึกซึง้ และทาให้นึกถึงพระวาจาแต่ละบท ในแต่ละเหตุการณ์ของชีวติ ลูกอาจจะไม่ได้ช่วยอาจารย์ผนู้ ้ี
เพราะ หนึ่ง ไม่รจู้ กั กัน สอง สงสัยว่าเป็ นเรื่องจริงหรือไม่ ถ้าจริง พรรคพวกของเขาทาไมไม่ช่วยกันเอง และ สาม
กว่าจะได้ขอ้ มูลต้องใช้ความพยายามและเวลาในการค้นหาข้อมูล
แต่พระวาจาบทของชาวสะมาเรียผู้ใจดีทาให้ลูกนิ่งเฉยไม่ได้ และในที่สุด ไม่ว่าเบื้องหลังของการขอความ
ช่วยเหลือจากลูกของพีน่ ้องคริสเตียนผูน้ นั ้ จะเป็ นอย่างไร หรือเพราะอะไร ก็ไม่สาคัญเท่ากับผูป้ ่ วยคนหนึ่งได้รบั ความ
ช่วยเหลือจากคนๆ หนึ่งทีเ่ ขาไม่รจู้ กั เพราะความรักและพระเมตตาของพระเจ้า!
ลูกยังได้สวดภาวนาขอพรจากพระองค์ให้แก่อาจารย์ท่รี บั การผ่านตัดต่อเนื่องอีกเป็ น สัปดาห์ และทุกครัง้ ที่
ลูกสวดภาวนาให้เขา ลูกจะรูส้ กึ ว่าพระองค์ทรงยิม้ ให้ลกู
แค่น้กี พ็ อเพียงทีจ่ ะทาให้หวั ใจของลูกเต็มอิม่ ไปด้วยสันติสุขและปี ตสิ ุขแล้ว พระเจ้าข้า 
อาแมน

