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เราได้เห็นอะไร
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ขณะทีล่ ูกกาลังเขียนบทสวดบทนี้อยู่ เป็ นปลายเดือนเม.ย. 2020 ทัวโลกโรคไวรั
่
สโควิด19 ยังกาลังระบาดในประเทศต่างๆ ลูกคงจะเขียนในหัวข้ออื่นในบทสวดของลูกไม่ได้นอกจากในหัวข้อทีเ่ กี่ยวข้องกับ
โรคระบาดนี้ แต่ลกู จะเขียนในมุมมองของลูก ใครจะเห็นด้วยหรือไม่ ลูกไม่ทราบ
ตัง้ แต่ปลายปี 2019 ทีผ่ ่านมาทีโ่ รคนี้เริม่ ระบาดขึน้ ทีป่ ระเทศทีม่ พี ลเมืองมากทีส่ ุดในโลก แล้วต่อมาก็ค่อยๆ
ระบาดลุกลามไปประเทศต่างๆ จนเกือบทัวโลกแล้
่
วในขณะนี้ คนติดโรคนี้เป็ นล้าน คนตายเป็ นแสน สิง่ ทีล่ ูกมองและ
คิดว่า หากมนุษย์มสี งิ่ นี้ให้ซง่ึ กันและกัน คนคงไม่ต้องตายมากขนาดนี้ แต่ 4-5 เดือนทีผ่ ่านมา มนุ ษย์ขาดสิง่ ทีส่ าคัญ
ทีส่ ุดทีพ่ ระเจ้าของเราทรงสังสอนมาตลอด
่
นันคื
่ อ ความรัก!
สมมติโลกของเราคือหมู่บา้ นแห่งหนึ่ง โรคไวรัสนี้คอื โจรทีว่ นั ดีคนื ดีกแ็ อบเข้ามา แล้วก็เข้าบ้านหลังหนึ่ ง ทา
การทุบตีสมาชิกของครอบครัวนัน้ จนมีคนบาดเจ็บและเสียชีวติ แล้วก็ปล้นเอาทรัพย์สนิ เงินทองของครอบครัวนัน้
แล้วก็หลบหนีไป สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตามมาคือ แทนทีบ่ า้ นอื่นๆ ในหมู่บา้ นนัน้ จะมารวมตัวกัน ช่วยเหลือครอบครัวทีถ่ ูกโจร
ปล้นจนมีสมาชิกบาดเจ็บและล้มตาย และมาปรึกษาหารือกันว่าพวกเขาควรจะร่วมมือในการป้ องกันไม่ให้โจรกลุ่มนี้
เข้ามาทาร้ายสมาชิกในหมู่บา้ นของพวกเขาได้อย่างไร แต่สงิ่ ทีพ่ วกเขาทานัน้ คืออะไร? การดูดาย การโทษกันและ
กัน การปั ดความรับผิดชอบ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็ นการแสดงออกถึงความเห็นแก่ตวั และการขาดความรักและความ
เอือ้ อาทรทีม่ นุษย์ควรให้แก่กนั และกัน โดยเฉพาะในยามทีป่ ระสบกับศัตรูทเ่ี ป็ น common enemy
พูดถึงเรื่องความรัก ลูกเคยอ่านบทความหนึ่งทีม่ ผี ู้อ้างว่าเป็ นจดหมายทีน่ ักวิทยาศาสตร์ ผู้คดิ ค้นสูตรสร้าง
ระเบิดนิวเคลียร์เป็ นผู้เขียนให้ลูกสาว เท็จจริงอย่างไร ลูกไม่สามารถทราบได้ว่า Albert Einstein เป็ นผู้เขียน
จดหมายฉบับนัน้ จริงหรือไม่ เพราะสมองนัก วิทยาศาสตร์ระดับนัน้ จะมาเขียนเกี่ยวกับความรักได้ไพเราะและ
อ่อนหวานเช่นนี้ให้ลูกสาว มันดูฝืนธรรมชาติกระไรชอบกล แต่เนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรักในจดหมายฉบับนัน้ น่ า
ฟั งและน่านามาไตร่ตรองในบริบทของการเป็ นคริสตชนยิง่ ลูกจึงขอนาบางตอนมาเขียน ณ ทีน่ ้ี
“ความรักคือพลังที่ทรงอานาจทีว่ ทิ ยาศาสตร์ยงั ไม่สามารถหาคาอธิบายอย่างเป็ นทางการได้ มันเป็ นพลังที่
รวมและอยูเ่ หนือทุกสิง่
เมื่อนักวิทยาศาสตร์ศกึ ษามองหาทฤษฎีในจักรวาล พวกเขาลืมพลังที่มองไม่ เห็นแต่ทรงอานาจทีส่ ุด ความ
รักคือแสงสว่างทีจ่ ุดประกายความมองเห็นทัง้ ในตัวผูใ้ ห้และผูร้ บั ความรักเป็ นพลังโน้มถ่วงของโลก เพราะมันดึงดูด
มนุษย์เข้าหากัน ความรักคืออานาจ เพราะมันเพิม่ ความเป็ นเลิศในตัวเรา และทาให้มนุษย์ไม่สูญพันธุใ์ นความเห็นแก่
ตัวของเราเอง
ความรักเปิ ดเผยและเปิ ดตัว เราสามารถตายและอยูเ่ พื่อความรักได้ ความรักคือพระเจ้า และพระเจ้าคือความ
รัก

พลังนี้อธิบายทุกสิง่ และให้ความหมายแก่ชวี ติ นี่คอื สิง่ แปรผันทีพ่ วกเราปล่อยปละละเลยมานานเกินไป บาง
ทีอาจจะเป็ นเพราะว่าเรากลัวความรัก เพราะมันเป็ นพลังชนิดเดียวในจักรวาลทีม่ นุษย์ไม่สามารถควบคุมได้
เราสรุปว่าความรักคือพลังทีท่ รงอานาจทีส่ ุด เพราะมันไม่มขี ดี จากัด
หลังจากมนุษยชาติลม้ เหลวในการใช้และบังคับพลังอื่นๆ ในจักรวาลทีห่ นั หลังให้พวกเรา มันเป็ นการเร่งด่วน
ทีเ่ ราต้องเลีย้ งบารุงตัวพวกเราด้วยพลังอีกชนิดหนึ่ง นันคื
่ อ ความรัก
ถ้าเราต้องการให้เผ่าพันธุม์ นุ ษย์อยู่ต่อไป ถ้าเราต้องการค้นหาความหมายของชีวติ ถ้าเราต้องการช่วยโลก
และสิง่ มีชวี ติ ทุกชีวติ ทีอ่ ยูบ่ นโลกนี้ ความรักเป็ นคาตอบเดียวเท่านัน้
มนุษย์ทุกคนมีเครือ่ งปั น่ ไฟในตัวทีส่ ามารถปั น่ ความรักออกมาได้ทุกขณะ เพียงแต่รอการเปิ ดสวิทช์เท่านัน้
เมือ่ เราเรียนรูท้ จ่ี ะให้และรับพลังจักรวาลรักนี้ เราจะยืนยันได้ว่า ความรักชนะทุกสิง่ อยู่เหนือทุกสิง่ เพราะว่า
ความรักนี่แหละคืออานาจทีเ่ ป็ นแก่นแท้ของชีวติ ”
โอ้โฮ! อ่านและเขียนจนเคลิม้  ลูกอ่านบทความนี้หลายครัง้ และสรุปกับตัวเองว่า ผูเ้ ขียนบทความนี้จะ
เป็ น Einstein เองหรือไม่ ลูกไม่ทราบ แต่ต้องเป็ นผูท้ ร่ี จู้ กั พระเจ้า เพราะ 2 ประโยคทีล่ ูกชอบทีส่ ุดและสรุปในตัวมัน
เองคือ “ความรักคือพระเจ้า” และ “พระเจ้าคือความรัก”
ลูกเขียนถึงความหมายและความสาคัญของความรักจนเกือบจะลืมไปว่า เริม่ ต้นบทสวดนี้ ลูกเขีย นถึงโรค
ระบาดอยู่ 
ลูกขอสรุปเกี่ยวกับการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นี้ว่า มนุ ษย์ควรจะนาเหตุการณ์ต่างๆ ทีก่ าลังเกิดขึน้ ที่
มนุษย์วยั จะใกล้ 6 รอบอย่างลูกเพิง่ เห็น มาราพึงกับการดารงชีวติ ว่า การทีอ่ ยูๆ่ มีเจ้าไวรัสตัวหนึ่งทีม่ องด้วยตาเปล่า
ยังไม่เห็นเลย สามารถทาให้มนุษย์ทวโลกต้
ั่
องเปลีย่ นพฤติกรรมในการดารงชีวติ ชนิดจากหน้ามือเป็ นหลังมือเลยนัน้
มันมีความหมายอะไรลึกซึง้ กว่าการจะแค่มาศึกษาดูตวั เลข ดูกราฟของผูต้ ดิ เชือ้ ผูร้ กั ษาหาย และผูเ้ สียชีวติ ในแต่ละ
วันของแต่ละประเทศหรือไม่
ในสมัยปั จจุบนั พระเจ้ามิไ ด้ทรงลงมาตรัส กับ มนุ ษ ย์โดยตรงเหมือนบางเรื่อ งราวในพระคัมภีร์ภาคพันธ
สัญญาเดิม แต่หากเราสวดภาวนาควบคู่กบั การอ่านพระวาจาของพระองค์ทุกๆ วันเป็ นประจา เราจะค้นพบว่า แม้
จะเป็ นยุคนี้หรือยุคไหนๆ พระเจ้าที่ทรงรักมนุ ษย์ยงิ่ ทรงสื่อกับพวกเราทุกวัน อยู่ทว่ี ่าเราเปิ ดหู เปิ ดตา และสาคัญ
ทีส่ ุด เปิ ดใจรับฟั งพระสุรเสียงของพระองค์หรือไม่ เท่านัน้
“แต่ทีย่ ิ ง่ ใหญ่กว่าสิ ง่ ใดทัง้ หมดคือ ความรัก” 1 โคริ นธ์ 13:13
อาแมน

www.moving-themountain.com
ป.ล. เพือ่ เป็ นการรักษ์โลก ขอให้ท่านผูอ้ ่านทีร่ บั “บทสวดของฉัน” เป็ นจดหมาย กรุณาส่งอีเมล์ของท่าน พร้อมทัง้ หมายเลขบนซอง
มายังอีเมล์ของผูเ้ ขียน sarindhorn@showerking.co.th เพือ่ จะได้ลดการใช้กระดาษและซองจดหมาย ขอบคุณค่ะ

