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เพื่อนฝูงผูม้ าเยี่ยมเยียน
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ในการไปรับการผ่าตัดหัวไหล่ซา้ ยเมื่อเดือนก.พ. 2020 ทีผ่ ่านมา ลูกไม่ได้บอกเพื่อนฝูง และกับ
เพือ่ นทีก่ าลังทาโครงการด้วยกันลูกก็ไม่ยอมบอกว่าอยู่โรงพยาบาลอะไร เพราะลูกไม่ตอ้ งการให้เพื่อนๆ ต้องลาบากในการ
ไปเยีย่ มเยียนลูก เสียเวลาพวกเขา แต่หลังจากลูกกลับไปพักฟื้ นทีบ่ า้ นแล้ว สักพักเพือ่ นๆ ก็เริม่ ทราบและมีกลุ่มทีอ่ ุตส่าห์ไป
เยีย่ มลูกถึงทีบ่ า้ น แม้ลกู จะบอกพวกเขาว่าไม่ตอ้ งก็ตาม
ด้วยเหตุการณ์ทล่ี ูกได้รบั การบาดเจ็บทีไ่ หล่ซ้ายตัง้ แต่ปลายเดือนต.ค. 2019 และต่อมาอีก 3 เดือ นจึงจะทราบว่า
ลักษณะการบาดเจ็บนัน้ มันซีเรียสมากเพราะเอ็นได้ขาดจากกันถึง 3 ใน 4 เส้น คาถามก็คอื ทาไมลูกจึงทนความเจ็บปวดได้
ถึงขนาดนัน้ และต่อมา หมอผ่าตัดต้องใช้เวลาถึง 4 ชัวโมงในการเย็
่
บให้เอ็นทีไ่ ด้รน่ เกือบถึงคอให้เชื่อมต่อกันใหม่ ซึง่ หมอใช้
ศัพท์คาว่าเป็ น “Major operation” และได้แจ้งเตือนให้ลกู ทราบว่าหลังผ่าตัดจะเจ็บทีแ่ ผลผ่าตัดมาก แต่ลูกกลับไม่ได้เจ็บปวด
มากมายตามทีห่ มอได้เตือนล่วงหน้า
สองหัวข้อนี้ จึงเป็ นประเด็นทีเ่ พือ่ นสองกลุ่มทีม่ าเยีย่ มเยียนลูกได้ถกกันตามความคิดความเชื่อของพวกเขา (เพื่อน
ทุกคนทีม่ านับถือศาสนาหลักของประเทศไทย) และตามตรรกะทีพ่ วกเขาคิดว่าควรจะเป็ น และสิง่ ทีล่ ูกได้ยนิ จากทัง้ สองกลุ่ม
นัน้ น่าสนใจมาก แม้ลกู จะมองจากมุมมองของลูกทีเ่ ป็ นคริสตชนทีม่ คี วามเชือ่ ในพระเจ้าเต็มร้อยก็ตาม
ลูกเล่าให้พวกเพื่อนทัง้ สองกลุ่มฟั งว่าทีล่ ูกยอมรับความเจ็บปวดมาตลอดนัน้ เพราะลูกคิดว่าเป็ นการพลีกรรมและ
กาลังทางานใหญ่เพือ่ รับใช้พระเจ้า มารจึงผจญ
เพื่อนกลุ่มแรกเป็ นผูท้ ศ่ี กึ ษาหลักศาสนาของพวกเขาอย่างลึกซึ้ง ถึงขัน้ อ่านพระไตรปิ ฎก เช่นเดียวกับลูกอ่านและ
ศึกษาพระคัมภีร์ พวกเขาจึงวิเคราะห์ว่าสิง่ ทีล่ กู ได้ทาและเกิดผลคือ ลูกได้ “ถือศีล” ข้อหนึ่งคือ “ศีลอดทน” ซึง่ เป็ นศีลทีส่ าคัญ
มาก ตลอดจนวิเคราะห์ว่า เพราะจิตใจลูกมุง่ มันแต่
่ การรับใช้พระเจ้า จึงได้มองข้ามความรูส้ กึ “ทางกาย” คือ “ความเจ็บปวด”
และยังได้วเิ คราะห์ต่อว่าในศาสนาของพวกเขา ผูท้ ส่ี ามารถจะ “ยกใจให้อยู่เหนือกาย” ได้ในลักษณะเช่นนี้ จะต้องผ่านการ
“ฝึ กปฏิบ ัติ” ใน “ศีล ” ข้อต่า งๆ มากมายจึงจะมาถึงขัน้ นี้ ได้ แล้ว พวกเขาก็ได้ย กเอาหลัก “ศีล ” และหลัก “ธรรม” จาก
พระไตรปิ ฎกมากล่าวให้ลกู ฟั ง ซึง่ ลูกก็ฟังด้วยความสนใจ แล้วลูกก็พดู กับเพื่อนๆ กลุ่มนี้ว่า “บทศีล” และ “ข้อธรรม” ทีพ่ วก
เขายกขึน้ มาให้ลกู ฟั งนัน้ น่าสนใจมาก ซึง่ บางข้อลูกก็ทราบดีอยูแ่ ล้วเพราะลูกก็เป็ นคนไทยคนหนึ่ง แต่ทุกวันนี้ลูกปฏิบตั ติ าม
พระวาจาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ แล้วผลทีไ่ ด้รบั ในเหตุการณ์ไหล่ซา้ ยบาดเจ็บครัง้ นี้ หากไปตรงกับคาอธิบายของศาสนา
ของพวกเขาได้ ลูกก็ดใี จว่าแท้จริงแล้ว ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ ขอให้เราสามารถเข้าถึงหลักธรรมของศาสนา
ตัวเอง เราก็จะได้รบั ความรอดเช่นเดียวกัน
กับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่ง ลูกเล่าแบบเดียวกันว่าลูกคิดว่าเป็ นการพลีกรรม ... พลันเพื่อนคนหนึ่งก็พดู ทานองตีโพยตี
พายว่า “พีร่ บั ใช้พระเจ้าถึงขนาดนี้ แล้วทาไมพระเจ้าถึงปล่อยให้เกิดเรื่องเช่นนี้กบั พีไ่ ด้?” ลูกพยายามจะอธิบาย เธอก็ไม่ฟัง
พร่าแต่พดู ว่า พระเจ้าทาไมไม่ดูแลพีเ่ ลย แล้วพีจ่ ะยังไปรับใช้พระเจ้าต่ออีกหรือ ... ลูกเห็นว่าเพื่อนๆ มาเยีย่ มด้วยความรัก
และความเป็ นห่วง แล้วเพื่อนคนนี้กไ็ ม่ใช่เป็ นคริสตชน ในเมื่อ “ศีลไม่เสมอกัน” ก็ไม่ตอ้ งไปคุยเรื่องศีล ลูกก็เลยเปลีย่ นเรื่อง
ไปคุยอย่างอืน่ แล้วทุกคนก็คยุ เรือ่ งอืน่ สนุกสนาน พร้อมถ่ายภาพกับลูกในสภาพศิลปิ นซามูไรแขนเดี่ยว
เพือ่ ไปลงในไลน์กลุ่มต่อไป

แล้วลูกก็อดไม่ได้ ทีจ่ ะเปรียบเทียบเพือ่ นๆ สองกลุ่มนี้ ฐานะในสังคมถือว่าระดับเดียวกัน ความรูใ้ นด้านการศึกษาก็
ใกล้เคียงกัน แต่มุมมองในด้านการดารงชีวติ ต่างกันราวฟ้ ากับดิน กลุ่มแรกมีหลักทางศาสนาเป็ นเครื่องยึดเหนี่ยว ยามมี
เหตุการณ์ อะไรก็วเิ คราะห์ด้วยเหตุผลทางศาสนา ทาให้มคี วามสุขุมและสงบ รับปั ญหา รับแรงกระแทกได้อย่ างหนักแน่ น
ในขณะทีเ่ พือ่ นกลุ่มหลังมีความสนุกสนานในชีวติ แต่ในใจมีหลักธรรมหรือหลักทางศาสนาเป็ นเครือ่ งยึดเหนี่ยวหรือไม่ ลูกไม่
ทราบ แต่ความคิดทีว่ ่า หากเรารับใช้พระเจ้าแล้ว ยังเกิดเหตุการณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์อกี แล้วเราจะไปรับใช้พระเจ้าทาไม เป็ น
ความคิดทีไ่ ม่ใช่จะเกิดกับคนนอกศาสนาเท่านัน้ แต่ยงั เกิดกับพวกเราคริสตชนก็ไม่น้อยเลยนะ แค่รถถูกเฉี่ยวชนหลังออก
จากมิสซา ก็ไม่ยอมไปร่วมมิสซาอีกแล้ว เป็ นต้น
อันทีจ่ ริง ลูกก็เข้าใจความรูส้ กึ เช่นนี้อยู่ ตามความคิดของคนทัวไป
่ เรารับใช้พระเจ้า พระเจ้าก็ตอ้ งทรงดูแลเราตอบสิ
ทาไมถึงปล่อยให้เกิดเรือ่ งนี้ เรือ่ งนัน้ กับเราได้
เมือ่ เดือนทีแ่ ล้ว มีชาวเม็กซิกนั คนหนึ่งนาวัตถุของแข็งไปขว้างใส่ภาพแม่พระทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ทัวโลก
่
เพราะเขาไปสวด
ทูลขอแล้วไม่ได้ตามทีเ่ ขาสวดขอ โชดดีมแี ผ่นกระจกปกป้ องหน้าภาพ ผลจึงเพียงกระจกแตก แต่ภาพไม่ถกู ทาลาย เป็ นเรื่อง
ทีส่ อ่ื ถึงความเชือ่ ของคริสตชนในมิตขิ องแต่ละคน
ตอนทีล่ กู เป็ นคริสตชนใหม่ๆ ลูกได้อา่ นหนังสือเกีย่ วกับนักบุญแบร์เนแด็ตทีไ่ ด้พดู ว่า “หากเราเป็ นหนึ่งเดียวกับพระ
เยซูเจ้าแล้ว แม้ความเจ็บปวดก็ยงั เป็ นความน่าชืน่ ชมยินดีได้” ได้อย่างไร? ลูกคิดในตอนนัน้
สองทศวรรษกว่าผ่านไป ลูกเข้าใจแล้ว ลูกเข้าใจถึงความหมายของประโยคนี้ของนักบุญแบร์เนแด็ตอย่างดี ตลอด
เดือนเศษทีผ่ า่ นมา ลูกต้องมีชวี ติ ด้วยการแขวนแขนซ้ายกับสลิงแรมโบเกือบ 24 ชัวโมง
่
ไม่เว้นแม้กระทังเวลานอน
่
ไปไหน
มาไหนก็ยงั ไม่ค่อยได้และมองย้อนไปถึงปลายต.ค. 2019 ถึงตอนนี้ ลูกมี ชวี ติ กับเจ้าความปวดของไหล่ ความไม่สะดวกใน
ชีวติ ประจาวัน รวมๆ กันถึงตอนนี้เกือบ 5 เดือนแล้ว แต่จติ ใจของลูกกลับมีความสงบและมีความสุขเสมอมา เพราะลูกถวาย
ความเจ็บปวดให้เป็ นการพลีกรรมถวายแด่พระองค์โดยเฉพาะในขณะนี้เรากาลังอยู่ในช่วงมหาพรต ลูกเป็ นลูกของพระองค์
คนหนึ่งทีต่ วั เล็กมาก แต่ลกู ก็ขอถวายความเจ็บปวดและความไม่สะดวกสบายนี้เป็ นการร่วมกับพระมหาทรมานของพระองค์
ซึง่ ยิง่ ใหญ่และเจ็บปวดกว่าเป็ นล้านๆๆๆ .... เท่า
แล้วลูกก็มคี วามชืน่ ชมยินดีในใจของลูก
จะมีคนเข้าใจเพิม่ ขึน้ ไหมหนอ?
“พีน่ ้ องทัง้ หลาย จงคิ ดว่าเป็ นที น่ ่ ายิ นดีเมือ่ ประสบความยากลาบากต่างๆ เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่า
การที ค่ วามเชือ่ ของท่านถูกทดสอบ ก่อให้เกิ ดความพากเพียร จงพากเพียรให้ถึงที ส่ ดุ
เพือ่ ท่านจะได้เป็ นคนดีอย่างสมบูรณ์ ไม่มีทีต่ าหนิ และไม่มีสิง่ ใดบกพร่อง” ยากอบ 1:2-4
อาแมน
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ป.ล. เพือ่ เป็ นการรักษ์โลก ขอให้ท่านผูอ้ ่านทีร่ บั “บทสวดของฉัน” เป็ นจดหมาย กรุณาส่งอีเมล์ของท่าน พร้อมทัง้ หมายเลขบนซอง
มายังอีเมล์ของผูเ้ ขียน sarindhorn@showerking.co.th เพือ่ จะได้ลดการใช้กระดาษและซองจดหมาย ขอบคุณค่ะ

