บทที่ 375
22 ปี ของเส้นทางแห่งความเชื่อ
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า วันที่ 2 มิ.ย. 2018 ทีผ่ ่านมานี้ เป็ นวันครบรอบ 22 ปี แห่งการเป็ นลูกของพระองค์คนหนึ่งของลูก
เป็ น 22 ปี แห่งพระพรในชีวติ ของลูกอย่างหาทีส่ ดุ มิได้!
ทุกๆ ปี ลกู จะสารวจตัวเอง มองย้อนหลังและสรุปกับตัวเองว่ าในปี ท่ผี ่านมา ลูกได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง และที่สาคัญ
ทีส่ ดุ เส้นทางแห่งความเชื่อของลูก (My Journey of Faith) ยังคงชัดเจน มิได้ฝ้าฝางไปด้วยหมอกมัวที่ครอบคลุมหรือไม่
และ ณ วันนี้ ในวัยทีเ่ ลยการบรรลุนิตภิ าวะของการเป็ นคริสตชนแล้ว ลูกขอเขียนบทสวดบทนี้ถวายแด่พระองค์ด้วยหัวใจที่
เปี่ ยมไปด้วยความรักความกตัญญูว่า ไม่ว่าจะมีใครโยนอะไร จะเป็ นขอนไม้ คบเพลิง หรือแม้แต่ระเบิดปรมาณู เข้ามายัง
เส้นทางแห่งความเชื่อของลูก จิตใจและจิตวิญญาณของลูกที่เดินทางต่อ เนื่องบนเส้นทางแห่งความเชื่อนี้ ก็จะขอเดินต่ อ
เพือ่ ให้บรรถุถงึ เป้ าหมายปลายทางอย่างมันคงและหนั
่
กแน่ น นัน่ คือ การได้ไปรับใช้พระองค์บนสวรรค์
ลูกจาได้ชดั เจนวันทีล่ กู กลับากการรับศีลล้างบาปที่ Chapel ของมาแมร์ทป่ี ระเทศบ้านเกิดของท่าน มาแมร์ผู้น้ีเป็ น
ผูส้ อนหนังสือลูกและเป็ นผูห้ ว่านเมล็ดแห่งความเชื่อในใจของลูกเมือ่ หลายสิบปี ก่อน คาถามแรกที่ลูกถามพระสงฆ์ผู้สอนคา
สอนแก่ลกู คือ “คุณพ่อคะ ทางคาทอลิกเรามีพระคัมภีรฉ์ บับสมบูรณ์ไหมคะ?” คาตอบคือไม่ม ี อีกเกือบ 2 ทศวรรษต่อมาลูก
จึงได้พระคัมภีรค์ าทอลิกฉบับสมบูรณ์สมใจ 
ในพิธมี สิ ซาบูชาขอบพระคุณทุกครัง้ หน้าทีท่ ส่ี าคัญทีส่ ดุ ของพระสงฆ์อย่างหนึ่งคือ การเทศน์ สอนถึงพระวาจาของ
พระเจ้าให้สตั ตบุรุษทราบและนาไปปฏิบตั ติ าม ถามว่าพระวาจาของพระเจ้ามีทงั ้ เล่มในพระคัมภีร์ ฟั งเพียงประโยคสอง
ประโยคสัปดาห์ละครัง้ พอเพียงไหมกับการดาเนินชีวติ ตามคาสังสอนของพระเยซู
่
เจ้า? ลูกเองคิดว่าไม่พอ ดังนัน้ ลูกจึง
ค่อนข้างแปลกใจทีเ่ พือ่ นๆ คาทอลิกส่วนใหญ่ไม่อ่านพระคัมภีร!์
หลายคนทีล่ กู ถามตอบว่า ครอบครัวของพวกเขาไม่มใี ครอ่านพระคัมภีรเ์ ลย คงไม่ตอ้ งหรอก ไปวัดฟั งคุณพ่อเทศน์
ก็พอแล้ว และถ้าจะอ่านก็ไม่ทราบจะเริม่ อ่านอย่างไร แต่มคี นหนึ่งที่เหตุผลการไม่อ่านพระคัมภีร์เป็ นอีกมุมมองหนึ่งที่ลูกคิด
ไม่ถงึ เธอบอกลูกว่าเธอเป็ นคาทอลิกทีใ่ จศรัทธามาก เธอจึงไม่อ่านพระคัมภีร์ ลูกงงจึงถามว่าเธอหมายความว่าอะไร เธอ
ตอบลูกว่า หากทราบเรื่องพระเยซูมากขึน้ เป็ นต้นว่า เรื่องการไปคว่ าโต๊ะบรรดาพ่อค้าทีห่ น้าพระวิหาร อาจทาให้ความรู้สกึ
ของเธอเกีย่ วกับพระเยซูเปลีย่ นไป ดังนัน้ การทีเ่ ธอมีความรูส้ กึ ว่าพระเยซูทรงพระทัยดี ก็ดแี ละเพียงพอแล้ว ลูกจึงบอกกับ
เธอว่า การศึกษาพระคัมภีรน์ นั ้ จะทาให้เธอและครอบครัวรูจ้ กั พระเยซูเจ้าได้ดแี ละลึกซึง้ กว่าแค่พระทัยดีเสียอีก
และเพือ่ นอื่นๆ อีกหลายคนทีล่ กู ถามทัง้ ในและต่างประเทศต่างตอบเช่นเดียวกันว่า “แต่ไหนแต่ไรมา คาทอลิกก็ไม่
อ่านพระคัมภีรอ์ ยู่แล้ว!”
ทุกครัง้ ทีล่ กู ถามเรื่องการอ่านพระคัมภีรแ์ ละได้รบั คาตอบเช่นนี้ ลูกอดไม่ได้ท่จี ะคิดถึง My Journey of Faith หรือ
เส้นทางแห่งความเชื่อของลูก ในปี แรกสุดทีล่ กู ได้รบั ศีลล้างบาปใหม่ๆ และลูกเริม่ เขียนบทสวดของฉันโดยมีพระวาจาของ
พระเจ้าประกอบทุกบท เพราะนัน่ แหละคือสิง่ สาคัญทีส่ ดุ มีผนู้ าฆราวาสมาบอกกับลูกว่าสิง่ ทีล่ กู ทานัน้ ไม่ใช่เป็ นวิถปี ฏิบตั ขิ อง
คาทอลิก ลูกจาได้ว่าลูกตกใจมาก ถอยกรูดเกือบหลังติดกาแพง แต่หลังจากได้สวดอธิษฐานภาวนาอย่างเข้มข้นแล้ว

ลูกสรุปกับตัวเองว่า แม้นการศึกษาพระคัมภีรจ์ ะไม่ใช่วถิ ปี ฏิบตั ใิ นชีวติ ของคาทอลิก ลูกขอเป็ นลูกของพระองค์คนหนึ่งที่จะ
ประพฤติปฏิบตั ติ นเป็ นคาทอลิกทีด่ ี แต่จะเป็ นคาทอลิกทีด่ ที อ่ี ่านและศึกษาพระคัมภีรก์ แ็ ล้วกัน 
สองทศวรรษผ่านไป ในชัวขยิ
่ บตา ลูกค้นพบว่า การอ่านและศึกษาพระคัมภีรแ์ ละพยายามนาพระวาจาของพระเจ้า
มาประพฤติปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจาวันนี่แหละทีท่ าให้ลกู สามารถมีความเชื่อความศรัทธาที่ลกึ ซึ้งและหนักแน่ นได้ มิฉะนัน้ แล้ว
ในโลกปั จจุบนั และโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราทีป่ ระชากร 95% ไม่ใช่คริสตชน อะไรล่ะจะเป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวเราให้
แนบสนิทกับพระเจ้าได้?
ลูกได้คน้ พบพระเจ้าในใจลูกก็เพราะการอ่านพระวาจานี่แหละ กับเพือ่ นทีเ่ คยเป็ นคาทอลิกแล้วกลายเป็ นศาสนิกชน
ศาสนาอื่นในปั จจุบนั หรือกับเพือ่ นทีน่ ับถือศาสนาหลักของประเทศไทย ลูกมีคาอธิบายเกี่ยวกับพระเจ้าของเรา หรือคาสัง่
สอนของพระองค์ทจ่ี ะอธิบายโต้ตอบกับพวกเขา กับเพื่อนๆ ในสังคมที่ทราบเรื่องราวชีวติ ของลูก ลูกสามารถนาพระวาจา
ของพระเจ้าจากพระคัมภีรเ์ ป็ นหลักและเรื่องราวของลูกเองเป็ นรองในการสรรเสริญพระองค์ จากทุกเหตุการณ์ ในชีวติ ของลูก
ในปั จจุบนั ลูกเห็น Providence อันยิง่ ใหญ่ข องพระองค์อยู่ เหนือ ชีว ิตของลูก และที่ลูกเข้าใจได้ ก็เพราะพระวาจาของ
พระองค์ทล่ี กู ได้เพียรศึกษามากว่าสองทศวรรษนี่แหละ ลูกยังมองไม่เห็นเลยว่าลูกจะมีความเชื่อความศรัทธาในพระองค์ได้
ลึกซึง้ เพียงนี้ได้อย่างไรหากลูกไม่ได้อ่านหรือศึกษาพระคัมภีรเ์ ลย
ลูกยังคงจะเดินต่อในเส้นทางแห่งความเชื่อของลูก (My Journey of Faith) โดยการยึดเอาพระวาจาของพระองค์
เป็ นหลักและเป็ นแนวทางการดาเนินชีวติ คริสตชนของลูกไปตลอดชีวติ ทีเ่ หลือของลูก และในปลายเดือนมิ.ย.2018นี้ ลูกจะ
เดินทางไปหามาแมร์ผปู้ ลูกเมล็ดแห่งความเชื่อในใจของลูกเมือ่ ครึง่ ศตวรรษก่อน ซึง่ ขณะนี้ท่านอายุถงึ วัย 91 ปี แล้ว พระองค์
ประทานพระพรมายังลูกผ่านมาแมร์ท่ านนี้ ซึ่งเป็ นทัง้ ครู ทัง้ แม่ และแม่ทู นหัวของลูก ลูกจึงขอแสดงความกตัญญูต่อทัง้
พระองค์และมาแมร์ในวัย 22 ปี ของลูกโดยการไปเยีย่ มมาแมร์ในครัง้ นี้
ขอพระองค์ได้โปรดประทานพระพรแก่มาแมร์แม่ทูนหัว ของลูกท่านนี้ให้มสี ุขภาพแข็งแรงและแก่ ลูกและลูกสาว
ตลอดจนซิสเตอร์อกี 2 ท่านทีจ่ ะเดินทางไปครัง้ นี้ดว้ ยเทอญ และโปรดประทานพระพรและแสงสว่างแก่ลกู ตลอดการเดินทาง
ในเส้นทางแห่งความเชื่อของลูก (My Journey of Faith) ตลอดชีวติ ทีเ่ หลือของลูกเทอญ
“ท่ านที ร่ กั ทัง้ หลาย จงเสริ มสร้างตนเองจากพื้นฐานความเชือ่ ศักดิ ส์ ิ ทธิ ย์ ิ ง่ ของท่ าน จงอธิ ษฐานภาวนาในพระจิ ต
เจ้า จงมีความรักอย่างมันคงในพระเจ้
่
า” ยูดา 1:20-21
“จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมันไว้
่ เพือ่ ข้าพเจ้าจะได้ภาคภูมิใจในวันของพระคริ สตเจ้าว่า ข้าพเจ้ามิ ได้วิง่ และ
ตรากตราทางานโดยเปล่าประโยชน์” ฟิ ลิ ปปี 2:16
อาแมน

