บทที่ 417
บทราพึงของลูก
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ในการเขียนบทสวดของลูกทุกครัง้ ลูกจะเขียนเรื่องราวทีจ่ ะถวายแด่พระองค์ แล้วค่อยไปหาบท
พระวาจามาประกอบตอนท้าย แต่ในวันนี้ ลูกขอสลับลาดับการเขียนบทสวดบทนี้ พระเจ้าข้า
วันก่อน ลูกได้ราพึงกับพระองค์หลังการสวดภาวนาตอนเช้าถึงเรื่องราวต่างๆ ทีไ่ ด้เกิดขึน้ กับชีวติ ของลูกในช่วงปี ท่ี
ผ่านมาในบริบทของการรับใช้พระองค์ของลูก ต่อมาลูกก็มาอ่านพระคัมภีร์ แล้วลูกก็อุทานกับตัวเองด้วยความตื่นเต้นว่า ใช่
เลย! ใช่เลย! ใช่เลย! ลูกจึงขออนุ ญาตนาพระวาจาของพระองค์มานาบทเขียนของลูก ดังต่อไปนี้ พระเจ้าข้า
“จงพากเพียรในการภาวนา” โรม 12:12
ใช่แ ล้ว ! พระเจ้าข้า ลูกสวดภาวนาเช้าและกลางคืน (เป็ นไฟล์ท บังคับตัว เอง ) และกลางวันหากมีโ อกาส
(Optional) (บทสวดของลูกบทที่ 413)
“อย่าเฉื อ่ ยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็ นเจ้า” โรม 12:11
ใช่อกี ! พระเจ้าข้า ตัง้ แต่ลกู รับศีลล้างบาปเป็ นลูกของพระองค์อย่างสมบูรณ์เมื่อ 2 ทศวรรษก่อน ลูกก็มใี จร้อนรน
เปี่ ยมไปด้วยความตัง้ ใจจริงทีจ่ ะรับใช้พระองค์ และแม้ว่าเส้นทางการรับใช้พระองค์ของลูกจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่
ลูกก็เดินหน้ าต่อไป ลูกร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ในขณะที่เท้าถูกขวากหนามทิม่ ตา ลูกขอบพระคุณพระองค์ ในขณะที่
หัวใจบอบช้า แล้วสิง่ อัศจรรย์กเ็ กิดขึน้ กับชีวติ ของลูกตลอดมา
การขอบพระคุณพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง ทาให้ลูกสามารถมองข้ามปั ญหาต่างๆ ในการรับใช้พระองค์ไปได้ ทีละขัน้
อุปสรรคทัง้ หลายทัง้ ปวงกลายเป็ นยาบารุงให้ลูกมีหวั ใจที่แข็งแกร่งและมีเท้าที่สวมบูท้ พิเศษ และทุกครัง้ ที่ลูกสามารถก้าว
ข้ามอุปสรรคทีข่ วางกัน้ ข้างหน้าลูกได้ พระองค์กจ็ ะประทานโอกาสให้ลกู รับใช้พระองค์ในขัน้ ทีส่ งู ขึน้ มันน่ าอัศจรรย์จริงๆ
“จิ ตใจข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด
จงอย่าลืมพระคุณต่างๆ ทีพ่ ระองค์ประทานให้” สดุดี 103:2
“ผู้มีความหวังในพระยาห์เวห์จะได้รบั พลังใหม่ เขาจะกางปี กบินขึ้นเหมือนนกอิ นทรีย ์
เขาจะวิ ง่ และไม่เหน็ดเหนื อ่ ย เขาจะเดิ นและไม่อ่อนเปลี้ย” อิ สยาห์ 40:31
ลูกได้เรียนรู้จากประสบการณ์ ของลูกว่า พระองค์จะประทานพระพรให้เราตามระดับความเชื่อของเรา!
ความเชื่อของลูกทีม่ ใี นพระองค์นนั ้ หนักแน่ นจนถึงขัน้ เคลือ่ นภูเขาได้ แล้วพระองค์กท็ รงใช้ลกู ในระดับทีส่ งู ขึน้ ๆ โดย
แต่ละขัน้ ลูกไม่ทราบล่วงหน้าเลยว่าพระองค์จะทรงใช้ให้ลกู ทาอะไร
จากเด็กหน้าใหม่ในวงการคาทอลิก ลูกตัง้ หน้าตัง้ ตารับใช้พระองค์ในองค์กรต่างๆ ตอนต้น เพราะเข้าใจว่านัน่ เป็ น
วิธเี ดียวทีจ่ ะรับใช้พระองค์ได้ ต่อมาเมือ่ ค้นพบว่ากระแสเรียกของตนเองคืออะไร ลูกก็กล้าที่จะเดินออกจากเส้นทางเดิมของ
การรับใช้ ลูกพายเรือตามลาพังออกไปทีล่ กึ แล่นเรือไปในทีๆ่ คนอื่นอาจจะไม่เคยไปหรือไปไม่ถงึ

ด้วยความแน่ วแน่ และมุง่ มันว่
่ าจะอุทศิ ชีวติ ทัง้ ครบในการเป็ นพยานประกาศข่าวดีของพระองค์ ลูกไม่มตี าแหน่ ง ฐานะ หรือ
ปริญญาอะไรทีจ่ ะทางานนี้ สิง่ เดียวทีล่ กู มีคอื หัวใจดวงโต เครื่องมือชิน้ เดียวที่ลูกมีคอื เรื่องราวชีวติ ที่ผ่านมาของลูก สังคม
ทัง้ ในและนอกพระศาสนจักรจะมองลูกอย่ างไร ไม่เป็ นไร พระเจ้าทรงพอพระทัย พอเพียงแล้ว ลูกพูด ... ลูกเขียน ... ลูก
ดารงชีวติ เพือ่ ให้คนเห็นพระคริสต์ในตัวลูก จุดยืนของลูกชัดเจนและเด่นชัด ในทุกสังคมทีล่ กู ไป ในทุกกลุ่มเพื่อนฝูงที่ลูกเข้า
ทุกคนจะเห็นว่าสาหรับสตรีคนนี้แล้ว พระเจ้าอยู่เหนือสิง่ อื่นใดในชีวติ เธอ
จากการเป็ นผูท้ ต่ี อ้ งรักษาแผลหัวใจจากบาดแผลมากมายในอดีต ลูกค่อยๆ ลุกขึ้นยืนด้วยหน้ าตาที่ย้มิ แย้มและใน
ทีส่ ดุ เป็ นผูท้ ย่ี นื อย่างสง่างามในสังคมปั จจุบนั เป็ นประโยคทีล่ กู ขอแบ่งปั นด้วยความถ่อมตนทีส่ ดุ เพราะลูกกาลังจะเขียนต่อ
ว่า พระเจ้าทรงเห็นถึงความตัง้ ใจจริงและอย่างแน่ วแน่ ในการรับใช้พระองค์ดว้ ยชีวติ ของลูก พระองค์จงึ ประทานแสงสว่างลง
มาเหนือชีวติ ของลูก เพือ่ ให้คนเห็นพระสิรขิ องพระองค์ในชีวติ ของสตรีตวั เล็กๆ คนนี้
ในปั จจุบนั นี้ จากการเป็ นผู้ลภ้ี ัย ครัง้ หนึ่ ง พระองค์ก็ประทานธุ ร กิจที่มนคงให้
ั่
แ ก่ ลูกถึงสองบริษัท จากการเ ป็ น
ผูป้ กครองเดีย่ ว พระองค์ประทานพระพรให้ลกู เป็ นหัวหน้าครอบครัวทีม่ ลี กู ๆ หลานๆ ทีเ่ คารพรักและเชื่อฟั ง ลูก จากการเป็ น
จาเลยทีต่ อ้ งหนีคาสังจั
่ บกุมในคดีทไ่ี ม่เป็ นธรรม พระองค์กป็ ระทานพระพรให้ลกู ได้เป็ นผู้พพิ ากษาสมทบ นัง่ บนบัลลังก์ของ
ศาล จากการถูกดูถูกเหยียดหยามของสังคมว่าเป็ นผูท้ ุจริตในหน้าที่ พระองค์กป็ ระทานพระพรให้ลกู เป็ นทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์
ของคณะกรรมาธิการของวุฒสิ ภา จากการพูดแบ่งปั นเป็ นพยานตัวเล็กๆ ในประเทศ พระองค์ทรงหยิบลูกขึ้นมาให้ไปพูด
แบ่งปั นถึงต่างประเทศทัวโลก
่
จากการเขียนหนังสือเกีย่ วกับประสบการณ์ชวี ติ ของตนเอง พระองค์ประทานโอกาสให้ลูกได้
ถวายหนังสือเล่มนี้ในภาคภาษาอังกฤษแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสด้วยตัวเอง จากการเป็ นศิลปิ นสมัครเล่นที่ไม่มใี คร
รูจ้ กั พระองค์กป็ ระทานโอกาสให้ลกู ได้ถวายภาพวาดหนึ่งภาพแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในโอกาสเดียวกัน จากการ
ทีล่ กู มีจติ ใจทีเ่ ต็มเปี่ ยมด้วยความรักเพือ่ นมนุ ษย์ตามพระวาจา พระองค์กป็ ระทานโอกาสให้ลูกสามารถริเริม่ ถึง 2 โครงการ
ในการนาอาหารและเสือ้ ผ้าเครื่องนุ่ งห่มไปให้แก่ผยู้ ากไร้ .......
ที่เขียนมาทัง้ หมดนี้ ลูกมิได้จะอวดตัวเองเลย ลูกกาลังลาดับพระพรและพระคุณอันมากมายมหาศาลที่พระอ งค์
ประทานให้แก่ลกู ในสองทศวรรษทีผ่ ่านมา
ลูกเคยถามตัวเองว่ า ชีวติ ฉันจะเป็ นอย่ างไรในทุกวันนี้ หากฉันไม่ได้มาเป็ นลูกของพระองค์คนหนึ่งและค้นพบ
พระองค์ในลักษณะทีล่ กู ได้คน้ พบ?
คาตอบก็คงจะเป็ นว่า ลูกอาจจะเป็ นสตรีสว.ทีม่ ชี วี ติ ในอดีตทีเ่ ต็มไปด้วยความเจ็บปวดและอาจจะยังมีชวี ติ ที่จมปลัก
อยู่กบั ความทุกข์กไ็ ด้ แต่ทุกวันนี้ ลูกเป็ นสตรีลว. (ลืมวัย ) ทีม่ ชี วี ติ ชีวา เปี่ ยมด้วยพลัง และมีความสุขทีล่ น้ ปรีห่ วั ใจ เพราะ
ทุกๆ วัน เป้ าหมายในการดารงชีวติ ของลูกคือการรับใช้พระองค์ให้มากทีส่ ดุ ในแต่ละวัน 
“ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระพรทีพ่ ระองค์ทรงสงวนไว้สาหรับผู้ยาเกรงพระองค์นนั ้ ใหญ่หลวง พระองค์ทรงสะสมพระ
พรไว้สาหรับผู้ล้ ภี ยั มาพึง่ พระองค์ เป็ นที ป่ ระจักษ์แก่ตามนุษย์ทงั ้ มวล” สดุดี 31:19
อาแมน
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ป.ล. เพือ่ เป็ นการรักษ์โลก ขอให้ท่านผู้อ่านทีร่ บั “บทสวดของฉัน ” เป็ นจดหมาย กรุณาส่งอีเมล์ของท่าน พร้อมทัง้ หมายเลขบน
ซองมายังอีเมล์ของผูเ้ ขียน sarindhorn@showerking.co.th เพือ่ จะได้ลดการใช้กระดาษและซองจดหมาย ขอบคุณค่ะ

