บทที่ 383
ศิ ษย์พระคริ สต์ เจริ ญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่ (1)
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ในวันที่ 21 ต.ค. 2018 ที่ผ่านมา เป็ นวันคริสตชนฆราวาส มีการจัดงานชุมนุ มในแต่
ละสังฆมณฑล โดยมีสงั ฆมณฑลจันทบุรเี ป็ นเจ้าภาพจัดงานนี้ระดับชาติ ครัง้ นี้เป็ นครัง้ ที่ 2
เท่าที่ลูก ฟั งมา มัก จะมีคาพูดที่ว่า ฆราวาสคริสตชนนัน้ เป็ น เสมือนยักษ์หลับในการประกาศข่าวดี การ
กาหนดให้มวี นั คริสตชนฆราวาส จึงน่ าจะเป็ นการปลูกฝั งให้เกิดความร้อนรนในหมู่ฆราวาส ประหนึ่งเป็ นการปลุก
ยักษ์ให้ต่นื จากการหลับ ให้ลุกขึน้ มาทาหน้าทีข่ องการเป็ นคริสตชนทีด่ คี อื การประกาศข่าวดี แทนทีจ่ ะหลับปุ๋ ยอย่าง
สบายและปล่อยให้เป็ นหน้าทีข่ องพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง ทาหน้าทีด่ งั กล่าวแต่ฝ่ายเดียว ดังทีผ่ ่านๆ มา
ลูกได้รบั เชิญให้ไปพูดแบ่งปั นในงานชุมนุ มที่เป็ นระดับชาติครัง้ ที่ 2 นี้ในหัวข้อ “บทบาทคริสตชนฆราวาส
ของดิฉนั ” ซึง่ ลูกได้เริม่ ต้นการแบ่งปั นด้วยประโยค สองประโยคนี้
“การแบ่งปั นเป็ นพยานถึงพระเจ้าเป็ นการรับใช้ พระเจ้ าที่ ดีที่สุดอย่างหนึ่ ง” และ “ความเชื่ อนั น้ ยิ่ ง
แบ่งปั นยิ่ งเพิ่ มพูน” หลังจากนัน้ ลูกได้แบ่งปั นถึงชีวติ ของลูกเมื่อ 25 ปี ก่อน ตอนจะแสวงหาพระเจ้าว่า มีเพื่อน
แนะนาไปทีค่ ริสตจักรแห่งหนึ่ง จากการอยูท่ น่ี นั ่ เป็ นเวลา 3 ปี สิง่ ทีไ่ ด้ตดิ ตัวลูกมาแม้ในทีส่ ุดลูกได้รบั ศีลล้างบาปเป็ น
คาทอลิกก็ตามคือ ความกระตือรือร้นในการอ่านพระคัมภีรแ์ ละความร้อนรนในการประกาศข่าวดี
จากการอ่านพระวาจาของพระเจ้าอย่างสม่าเสมอ ควบคู่กบั การสวดสายประคาทุกวันนี่แหละ ทาให้ลูกค้น
พบว่า ที่แท้พระเจ้ามิได้อ ยู่บนสวรรค์ไกลโพ้นโน่ นเลย แต่อยู่ในหัวใจของลูกและของมนุ ษย์ทุกคนนี่เอง เป็ นการ
ค้นพบทีม่ คี ุณค่าทีส่ ุดของมนุษยชาติเลยทีเดียว!
ด้วยความร้อนรนต้องการรับใช้พระองค์ ลูกจึงเข้าร่วมกับเกือบทุกองค์กรของพระศาสนจักรเท่าที่จะทาได้
เพราะในตอนนัน้ มีความเข้าใจว่าการรับใช้พระเจ้านัน้ ต้องผ่ านองค์กรทางศาสนาเท่านัน้ ต่อมาลูกได้เรียนรูว้ ่า เรา
สามารถรับใช้พระเจ้าได้ในทุกทางการดารงชีวติ ของเรา ไม่ใช่จากัดแค่ต้องผ่านองค์กรเท่านัน้ และในเวลาเดียวกัน
ลูกก็ได้ยนิ คาว่า “กระแสเรียก” ซึง่ ตอนแรกลูกไม่เข้าใจถึงคาๆ นี้ ลูกจึงได้สวดภาวนาทูลถามพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง
และด้ว ยความร้อ นรนและถ่ อ มตนว่า “ข้าแต่ พระเป็ นเจ้า กระแสเรียกที่พระองค์ทรงประทานให้ลูกในการรับใช้
พระองค์คอื อะไร?” ต่อมาพระศาสนจักรได้รณรงค์ให้คริสตชนพายเรือออกไปทีล่ กึ (Duc In Altum) ลูกตื่นเต้นมาก
และเริม่ คิดว่าฤานี่คอื กระแสเรียกของลูก?
ในที่สุด พระดารัสที่ตรัสกับลูกก็ชดั เจน ลูกเริม่ วางมือจากตาแหน่ งในองค์กรต่ างๆ เมื่อครบวาระ แล้วลูกก็
วางแผนทีจ่ ะพายเรืออกไปทีล่ กึ โดยจะพายเรืออกไปตามลาพัง ในขณะเวลาใกล้ๆ กัน พระคุณเจ้าพระสังฆราชทีล่ ูก
เคารพรักได้ให้หนังสือแก่ลูกเล่มหนึ่ง เขียนโดยพระคาร์ดนิ ัลองค์หนึ่งทีเ่ ป็ นอัครสังฆราชของอัครสังฆมณฑลไซ่ง่อน
ประเทศเวียดนาม ตอนทีป่ ระเทศเปลีย่ นแปลงการปกครองเป็ นระบอบคอมมิวนิสต์ ชื่อว่าขนมปั งห้าก้อนกับปลาสอง

ตัว ในหนังสือเล่มนี้ ท่านได้เขียนถึงการถูกจับไปทรมานและขังเดีย่ วรวมทัง้ หมด 13 ปี แต่ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์
ทรมานอันยาวนาน ท่านได้ยนิ เสียงบอกกับท่านว่า “ให้เลือกองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ไม่ใช่เลือกเอางานของพระองค์” เป็ น
ประโยคที่สนั ้ ๆ แต่ลกึ ซึ้ง ในที่สุดท่านก็เข้าใจถึงความหมายของสองประโยคนี้และสามารถอยู่ในสภาพการถูกขัง
เดีย่ วสลับการถูกขังรวมกับนักโทษอื่นๆ ได้ ด้วยจิตใจทีส่ งบสุขและเปี่ ยมไปด้วยความรักทีม่ ตี ่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้
ลูกเองเอาสองประโยคนี้มาราพึงและไตร่ตรองเป็ นเวลานาน มันเป็ นช่วงจังหวะทีล่ ูกกาลังตัดสินใจจะพายเรือ
ออกไปที่ลกึ ตามลาพังพอดี แล้วลูกก็บอกกับตัวเองว่า ลูกเข้าใจแล้วว่าทาไมพระสังฆราชองค์ท่ลี ูกเคารพรักจึงให้
หนังสือเล่มนัน้ แก่ลูกในช่วงนัน้ เป็ นการทรงนาของพระจิตเจ้าโดยแท้ เพราะการพายเรือออกไปที่ลกึ นัน้ เป็ นการรับ
ใช้พระเจ้าทีไ่ ม่มผี ลงานจะรายงาน ไม่ว่าจะเป็ นไตรมาสหรือประจาปี เป็ นการรับใช้พระเจ้าที่ เลือกเอาองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า ไม่ใช่เลือกเพราะเป็ นงานที่จะมีผลงาน! ลูกคิดว่ามันเป็ นการค้นพบอีกขัน้ หนึ่งของการเป็ นคริสตชนของลูกที่
ลึกซึง้ มาก ลูกจาได้ว่าลูกกราบทูลพระเยซูเจ้าด้วยความวางใจในพระองค์ว่า “ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ขอพระองค์ได้
โปรดประทับอยู่บนเรือน้อยของลูกในการพายเรือออกไปทีล่ กึ ครัง้ นี้เทอญ มีเพียงพระองค์อยู่กบั ลูก แค่น้ีกเ็ พียงพอ
แล้ว ไม่ว่าจะมีลมพายุ ดินฟ้ าอากาศแปรปรวนอย่างไร หรืออุปสรรคใดๆ ลูกก็จะไม่หวัน่ พระเจ้าข้า อาแมน”
จากวันนัน้ ถึงวันนี้ ลูกได้พายเรือออกไปลึกมาก ลึกและไกลเกินกว่าสมองน้อยๆ ของลูกในฐานะมนุ ษย์ตวั
เล็กๆ จะพึงคาดถึงได้ จากการตัง้ ใจอย่างแน่ วแน่ ของลูกว่าลูกจะรับใช้พระองค์ตามน้ าพระทัยของพระองค์และตาม
กระแสเรียกของพระองค์ท่ไี ด้ประทานให้แก่ลูก พระองค์ก็ทรงเผยแผนการการใช้ลูกให้ลูกทราบชนิดที่ว่าลูกเองยัง
ตามแทบไม่ทนั
ลูก ได้ค้นพบแล้วว่าพระองค์ทรงยิง่ ใหญ่เ พียงใด และลูกขอถวายชีว ิตทัง้ ครบในช่ว งที่เ หลือ ในการรับใช้
พระองค์ตามน้าพระทัยของพระองค์จนกว่าชีวติ จะหาไม่
ในบทสวดของลูกฉบับหน้า ลูกจะขอเขียนถวายแด่พระองค์ถงึ วิธพี ายเรือของลูกออกไปทีล่ กึ พระเจ้าข้า
“พระองค์ประทานให้บางคนเป็ นอัครสาวก บางคนเป็ นประกาศก บางคนเป็ นผู้ประกาศข่าวดี
บางคนเป็ นผูอ้ ภิ บาลและอาจารย์” 1 เอเฟซัส 4:11
อาแมน

