บทที่ 420
ความเชื่อแบบคนตาบอด (Blind Faith)
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ลูกเริม่ เขียนบทสวดของฉันตัง้ แต่ก่อนลูกเป็ นลูกของพระองค์เสียอีก ในช่วงทีช่ วี ติ มีความทุกข์
มากมาย ลูกเป็ น ห่วงว่ าการสวดภาวนาอย่า งเดีย วจะไม่เพีย งพอ เพราะวัน ๆ มีคนมีความทุกข์สวดอ้อนวอนขอความ
ช่วยเหลือจากพระองค์มากมายทัวโลก
่
การสวดภาวนาของลูกอาจถูกกลบโดยผูอ้ ่นื ทีส่ วดภาวนาดังกว่าลูก (คิดแบบคนโง่
เขลาเบาปั ญญาเช่นเคย) จึงได้เขียนบทสวดถวายแด่พระองค์ดว้ ย โดยส่วนใหญ่จะเป็ นการกราบทูลถึงความทุกข์ต่างๆ ของ
ลูกเพือ่ ขอความเมตตาจากพระองค์เสริมการสวดภาวนา
ต่อมาเมื่อเป็ นลูกของพระองค์โดยสมบูรณ์แล้ว มีเพื่อนฆราวาสขอสิง่ ทีล่ ูกเขียนไปลงสารวัดของเขา ลูกจาได้ว่าใน
วันแรกทีล่ กู สาวคนเล็กพิมพ์บทสวดของฉันเพือ่ ไปตีพมิ พ์ในสารวัดของเพือ่ น ลูกปรารภกับลูกสาวว่าจะมีคนอ่านบทสวดของ
หม่ามีไ้ หมหนอ? ลูกสาวตอบด้วยความมันใจว่
่ ามีแน่นอน 2 คนค่ะ หม่ามีแ้ ละหนูคะ่ 
เวลาผ่านไป 2 ทศวรรษกว่า ความทุกข์ของลูกได้ค่อยๆ หมดลงทีละอย่างๆ แต่การเขียนบทสวดของฉันกลับ
กลายเป็ นพระพรอย่างทีล่ ูกเองไม่เคยคาดถึง ด้วยความถ่อมตนว่าบทเขียนของลูกไม่น่ามีคุณค่าพอทีจ่ ะลงสารวัด ลูกจึ งได้
นาพระวาจาอย่างน้อยหนึ่งบทมาประกอบกับบทสวดของฉันทุกบท จากการทีล่ ูกต้องศึกษาพระวาจาอย่างจริงๆ จังๆ นี้เอง
ลูกก็ได้คอ่ ยๆ ค้นพบพระองค์ และตามมาด้วยการค่อยๆ ค้นพบตัวเอง 
และตอนนี้ ลูกคิดว่าน่ าจะมีคนอ่านบทสวดของฉันมากกว่า 2 คนแล้ว  และปรากฎว่าจะมีผอู้ ่านส่งทัง้ จดหมาย
หรืออีเมล์มาให้กาลังใจแก่ลกู มาขอบคุณลูก สาหรับสิง่ ทีล่ กู เขียน เพราะไปโดนใจพวกเขา บางครัง้ ในการพบปะกันก็จะมีคน
มาคุยกับลูกถึงบทนัน้ บทนี้ทล่ี กู เขียน ทุกข้อคิดเห็น ทุกกาลังใจจะมีความหมายสาหรับลูกมาก ลูกเก็บทุกข้ อความไว้จนเป็ น
แฟ้ มเบ้อเริม่ ในขณะนี้
วันก่อนลูกเจอคนรูจ้ กั คนหนึ่ง เธอเข้ามาทักทาย เสร็จแล้วเธอก็ถามลูกทันทีว่า ลูกทาอย่างไรจึงมีความเชื่อความ
ศรัทธาถึงระดับนี้ เธอเองเป็ นคาทอลิกตัง้ แต่เกิด เธอไปวัดทุกวันอาทิตย์ แต่ในใจเธอนัน้ กลับว่างเปล่า เธออยากค้นพบพระ
เจ้าเช่นเดียวกับลูก ต้องทาอย่างไร ลูกอธิบายให้เธอฟั งถึงการสวดภาวนาประจาวัน ประกอบกับการอ่านพระวาจา ฯลฯ เธอ
พูดขึน้ มาว่า มิน่าเล่า พระเจ้าถึงได้รกั พี่ ลูกเองก็ไม่กล้าถามเธอว่าทาไมเธอจึงสวดภาวนาและอ่านพระคัมภีร์ทุกวันไม่ได้
หากปรารถนาจะแสวงหาพระเจ้าจริง เราจบการสนทนาลงว่ า เธอจะขอไปบ้านลูกสักวันหนึ่ง เพื่อขอศึกษาเพิม่ เติม ลูกตอบ
รับด้วยความยินดี
คืนนัน้ เช่นเดียวกับทุกๆ คืน เป็ นเวลาหลายเดือนแล้วตัง้ แต่ลูกต้องเข้ารับการผ่าตัดไหล่ซ้ายหลายเดือนก่อน ลูก
ต้องให้ลกู ชายคนเล็กช่วยทากายภาพให้ในช่วงทีม่ โี รคโควิด -19 ระบาดอยู่เช่นนี้ เพราะไม่สบายใจทีจ่ ะให้นักกายภาพทีเ่ ป็ น
คนแปลกหน้าทีโ่ รงพยาบาลทาให้ ในการทากายภาพของลูกชายทุกคืน ลูกจะหลับตาตลอดการทากายภาพครึง่ ชัวโมงนั
่
น้ ที
แรกเพราะแสงบนเพดานมันรบกวนตาลูก แต่สกั พักหนึ่ง ลูกกลับรูส้ กึ ว่า การหลับตานัน้ ทาให้ลูกมีประสาทสัมผัสอื่นๆ ทีไ่ ว
ต่อการกายภาพของลูกชายมากขึน้ กล่าวคือ ในการปิ ดประสาทสัมผัสทางตา ลูกได้เปิ ดประตูสมั ผัสด้านอืน่ ๆ ให้กว้างขึน้ !
ลูกคิดถึงความเชือ่ ของลูก
ในช่วงทีล่ กู ต้องใช้ชวี ติ อยูต่ ่างแดนตอนโน้น ลูกไม่มใี ครเลยในชีวติ นอกจากตัวลูกคนเดียว ลูกได้แต่สวดภาวนากอด
พระบาทของพระองค์ไว้อย่างแน่นไม่ยอมปล่อย เพราะลูกเชือ่ ว่าวันหนึ่งพระองค์จะทรงช่วยให้ความจริงปรากฏ
เป็ นความเชือ่ บนความหมดหวังทีส่ ดุ ในชีวติ เหมือนคนตาบอดทีร่ อหวังพึง่ ให้คนพาเขาไปทีต่ ่างๆ

แล้วพระองค์กท็ รงช่วยลูกจริงๆ! กาลเวลาผ่านไป แต่ความรูส้ กึ ทีไ่ ว้ใจและความเชือ่ ความศรัทธาในพระองค์อย่างสิน้ สุดจิตใจ
ยังคงติดตรึงในใจของลูกตลอดมา ลูกเข้าใจแล้ว ในคาเปรียบเทียบทีว่ ่า “เชื่ออย่างกับคนตาบอดนัน้ (Blind Faith) เป็ น
อย่างไร คือเชือ่ อย่างไว้ใจทีส่ ดุ และมอบใจให้ทงั ้ ครบ
แล้วในเวลาหลายเดือนทีผ่ า่ นมา ทุกคืนทีล่ กู หลับตาให้ลกู ชายทากายภาพให้ ความรูส้ กึ ของ Blind Faith ได้กลับมา
ลูกชายจะยกแขนของลูกขึน้ เหนือศีรษะหรือไปข้างหลัง หรือโยกไปข้างๆ ฯลฯ ในการมองไม่เห็นสิง่ ทีเ่ ขากาลังทากับแขน
ซ้ายของลูก ลูกกลับมีความไว้วางใจเขาว่าสิง่ ทีเ่ ขากาลังทาให้หม่ามีข้ องเขานั น้ มีคุณค่าและจะทาให้แขนหม่ามี้เขากลับมา
แข็งแรง และมีสภาพเหมือนเดิมได้ในเร็ววัน
พระเจ้าของเรายิง่ ใหญ่และเป็ นองค์แห่งความรัก แต่เรามองไม่เห็นพระองค์ เรากล้ามอบถวายชีวติ เราทัง้ ครบให้
พระองค์ทรงนาเช่นเดียวกับคนตาบอกไว้ใจให้คนนาพาเดินข้ามถนนไหม?
มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งโดยพระสังฆราชองค์หนึ่งทีล่ ูกเคารพรักว่า มีนักไต่เขาคนหนึ่ง ในการแข่งขันปี นเขาครัง้ หนึ่ง
เขาหลงทางในระหว่างการแข่งขัน คืนนัน้ อากาศหนาวจัด ด้วยความมืด เท้าของเขาก็กา้ วพลาดและพลัดตกลงมา เดชะบุญ
เชือกทีผ่ กู เอวเพือ่ เซฟตีไ้ ด้รงั ้ ตัวเขาไว้ เขาห้อยโตงเตงอยูก่ ลางอากาศท่ามกลางความมืดและความหนาวเหน็ บ ปกติเขาเป็ น
คนไม่เชื่อพระเจ้า แต่ในขณะนัน้ เขาตกใจมาก ไม่มใี ครให้เขาพึง่ ได้นอกจากพระเจ้า เขาตะโกนด้วยเสียงอันดังว่า “ข้าแต่
พระเจ้า โปรดช่วยลูกด้วย!” ด้วยความพระทัยดี พระเจ้าทรงตอบเขาทันที “ให้ตดั เชือก” แต่แทนทีเ่ ขาจะตัดเชือกตามทีพ่ ระ
เจ้าทรงบอก ชายนักไต่เขาผูน้ นั ้ กลับเอาเชือ่ กพันรัดตัวเขาให้แน่นขึน้ กว่าเดิม เช้าวันรุง่ ขึน้ มีผพู้ บศพชายผูน้ นั ้ ห้อยอยู่เหนือ
พืน้ ดินเพียง 2 ฟุต!
ลูกนาเรื่องนี้ไปเล่าประกอบการแบ่งปั นเสมอๆ และมักจะเปรียบให้ฟังว่า ทุกครัง้ ที่ ลูกได้ยนิ เสียงพระเจ้าตรัสว่าให้
ตัดเชือก ลูกจะทาตามเสมอ ไม่ว่าท้องฟ้ าจะมืดแค่ไหน หรืออากาศจะหนาวเหน็บเพียงใด แล้วลูกก็จะค้นพบว่า ลูกหล่นตุ้บ
ลงมาพืน้ ดินเพียงฟุตครึง่ เสมอ 
ในพระคัมภีรก์ ม็ เี รือ่ งราวของคนตาบอดทีแ่ สดงให้เห็นว่าความเชือ่ แบบคนตาบอดช่วยให้พวกเขาพ้นทุกข์อย่างไร
“ขณะที พ่ ระเยซูเจ้ากาลังเเด็จจออกจากที น่ งน่ คนตาบอ็ทงเ้ ดอเคนตามพระอเค์ไป ร้อเตะโกนว่า ‘โอรดขอเ
กษงตริ ย็์ าวิ ็ โปร็เมตตาเราเถิ ็’ เมือ่ เด็จจมาถึเบ้าน คนตาบอ็เข้ามาเฝ้ าพระอเค์ พระเยซูเจ้าจึเตรงดถามว่า
‘ท่านเชือ่ ว่าเราทาเช่นนี้ ไ็้หรือ’ เขาทงเ้ ดอเตอบว่า ‘เชือ่ พระเจ้าข้า’ พระอเค์จึเทรเดงมผงดตาขอเเขาตรงดว่า
‘จเเปจ นไปตามที ท่ ่านเชือ่ เถิ ็’ แลั้วตาขอเเขาทงเ้ ดอเคนกจเริ ม่ มอเเหจน” มงทธิ ว 9:27-30
พวกเราทุกคนต้องขอบคุณพระเจ้าทีเ่ กิดมาเป็ นคนปกติ มีอาการครบ 32 แต่หากจะถามถึงเรื่องความเชื่อความ
ศรัทธาในพระเจ้า เราลองตัดประสาทสัมผัสทางตา ซึ่งหมายถึงความเชื่อในตัวเอง ในสิง่ ต่างๆ รอบข้า งตัวเราออกสิ แล้วเรา
จะค้นพบว่า ในการมองไม่เห็นตัวเราเองและสิง่ ต่างๆ รอบกายเรานัน้ เราจะกลับมองเห็นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างเจิดจ้า!
ลูกทาเช่นนัน้ มาแล้ว และยังทาอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ พระเจ้าข้า

อาแมน
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