บทที่ 358
นักบุญโฟสติ นาและชีวิตดิ ฉัน
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ในวันที่ 26 ส.ค. 2017 ทีผ่ ่านมา ลูกได้รบั เชิญไปพูดแบ่งปั นในงานพระเมตตาสัมพันธ์ซง่ึ จัดโดย
คณะพระเมตตาประเทศไทย โดยมีหวั ข้อการแบ่งปั นในครัง้ นี้ว่า “นักบุญโฟสตินากับชีวติ ดิฉนั ”
ลูกได้เริม่ ต้นว่า พระเจ้าของเรานัน้ ยิง่ ใหญ่และพระองค์ทรงพระเมตตา และหากเราถวายชีวติ ทัง้ ครบในการรับใช้
พระองค์ตามน้าพระทัยของพระองค์แล้ว พระองค์จะทรงประทานพระพรและโอกาสแก่เราในการรับใช้พระองค์ในรูปแบบและ
โอกาสทีเ่ ราเองจะคาดคิดไม่ถงึ เลย
ก็ใครเล่าจะคาดถึงว่า คริสตชนใหม่อย่างลูกจะได้รบั เชิญไปพูดแบ่งปั นเป็ นพยานถึงพระเมตตาอันยิง่ ใหญ่ของ
พระองค์ทงั ้ ในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
“ข้าแต่พระเป็ นเจ้า พระองค์ทรงทราบดีว่าข้าพเจ้าโง่เขลาเพียงใด” สดุดี 69:5
จากเดือนก.ค. 2012 เดือนทีค่ ณ
ุ พ่อผูจ้ ดั งาน AACOM II ทีป่ ระเทศไทยเป็ นเจ้าภาพได้เชิญให้ลูกเป็ นผูแ้ ทนประเทศ
ไทยในการแบ่งปั นถึงขณะนี้เดือนส.ค. 2017 เพียง 5 ปี เศษ ชีวติ ของลูกได้รบั พระพรในการรับใช้พระองค์อย่างชนิดทีว่ ่าลูก
เองยังตามตัวเองไม่ทนั เลย ลูกได้รบั เชิญให้ไปพูดในต่างประเทศครัง้ แล้วครัง้ เล่า ตอนแรกลูกตื่นเต้นมาก แต่เมื่อคาเชิญยัง
เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ลูกเริม่ กังวลใจว่า ผูฟ้ ั งจะเบื่อ ลูกจึงได้ถามไปยังผูเ้ ชิญด้วยความจริงใจและถ่อมตนทุกรายว่า ผูฟ้ ั งจะ
เบื่อไหม แต่คาตอบทีไ่ ด้รบั จากทุกรายเป็ นเหมือนกันหมดคือ เรือ่ งราวชีวติ ของลูกนัน้ เป็ นพยานถึงพระเมตตาอันยิง่ ใหญ่ของ
พระเยซูเจ้าได้เป็ นอย่างดี สมควรทีจ่ ะแบ่งปั นให้พน่ี ้องคริสตชนได้ฟังให้มากทีส่ ดุ เพราะในยุคปั จจุบนั ทีม่ นุ ษย์กา้ วหน้าไปใน
ทุกด้าน การทีไ่ ด้ยนิ พยานทีย่ งั มีชวี ติ อยู่แบ่งปั นถึงพระเมตตาของพระเจ้าทีบ่ งั เกิดผลในชีวติ เขา จะทาให้ผฟู้ ั งทัง้ คริสตชน
และทีไ่ ม่เป็ น กลับมามีความเชือ่ ความศรัทธาในพระเจ้ามากยิง่ ขึน้
เมื่อได้รบั คาตอบเช่นนัน้ ครัง้ แล้วครัง้ เล่า ทาให้ลูกกลับมาไตร่ตรองและราพึงกับตวเอง พร้อมกับอธิษฐานต่อพระ
เยซูเจ้าว่า “ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระเจ้าของเรา พระเจ้าของลูก ชีวติ ของลูกช่างเป็ นชีวติ ทีเ่ ล็กน้อยเหลือเกินในพระศาสนจักร
ของพระองค์ จนลูกไม่ทราบว่าจะมีค่าพอในการเป็ น พยานถึงพระเมตตาอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์หรือไม่ แต่หากเป็ นน้ า
พระทัยของพระองค์แล้ว ลูกขอถวายชีวติ ทัง้ ครบในการรับใช้พระองค์ตามน้าพระทัยของพระองค์ยงิ่ ๆ ขึน้ ไป ลูกจะไปสุดหล้า
ฟ้ าแผ่นดินเพือ่ ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ พระเจ้าข้า ”
ในการได้รบั เชิญให้ไปพูดครัง้ นี้ ลูก คิดว่าเป็ นน้ าพระทัยของพระองค์ทท่ี รงต้องการให้ลูกต้องกลับไปอ่านหนังสือ
เกีย่ วกับนักบุญโฟสตินาอีก คราวนี้ลูกอ่านใหม่และไม่ใช่เล่มเดียว แต่ทงั ้ หมด 4 เล่ม ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
คราวนี้เมื่ออ่า นจบ ลูกไม่ได้ร้องไห้แ ต่ลูกก้มกราบพระเยซูเจ้าในพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ท่พี ระองค์ได้ทรงประทานให้แ ก่
มนุ ษยชาติ และขอบคุณท่านนักบุญโฟสตินา ผูเ้ ปิ ดนาพระเมตตาของพระเยซูเจ้ามาประกาศให้ชาวโลกทราบในรูปแบบที่
ชัดเจน
“พระเมตตาของพระองค์ไม่เคยหมดสิ้ น” เพลงคร ่าครวญ 3:22

กับหัวข้อทีก่ าหนดให้ลูกแบ่งปั นนัน้ ลูกมิอาจนาชีวติ ของตัวเองซึง่ เป็ นคนบาปไปเปรียบเทียบกับซิสเตอร์โฟสตินา
ซึง่ เป็ นนักบุญ แต่ลกู ได้คน้ พบว่าการดารงชีวติ ของท่านนักบุญเป็ นมิตทิ ล่ี กึ ซึง้ และทุม่ เทชีวติ ทัง้ ครบในการรับใช้พระเจ้า และ
การเป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในจิตวิญญาณนัน้ ต้องผ่านการสวดภาวนาและความทุกข์ทรมานในรูปแบบต่างๆ เป็ นชีวติ ที่
เราท่านในชีวติ ยุคปั จจุบนั ยากทีจ่ ะเจริญรอยตามแบบอย่างได้
ลูกได้หยิบยกบางบทในไดอารีของท่านนักบุญทีล่ กู เข้าใจเป็ นอย่างดีขน้ึ มาแบ่งปั นด้วยความถ่อมตน
บันทึกที่ 0009 คืนนัน้ ดิ ฉันได้ยินคาพูดดังนี้ “ไป Warsaw เดี๋ยวนี้ ลูกจะเข้าอารามที่ นัน่
วันรุ่งขึ้นเธอเดิ นทางโดยรถไฟไป Warsaw ตามลาพัง โดยไม่ได้บอกหรืออาลาบิ ดามารดา และในชุดที่ ใส่
ไปชุดเดียวโดยไม่มีข้าวของอื่นติ ดตัวไปด้วย
ลูกแบ่งปั นว่านี่คอื “ความเชือ่ อย่างสิน้ สุดจิตใจ แบบคนตาบอด (Blind Faith)” ลูกถามผูฟ้ ั งว่า เคยมีความเชือถึงขัน้
นี้ไหม ลูกเองมี ในการสูก้ บั คดีทก่ี ล่าวหาลูกโดยไม่เป็ นธรรม จนความจริงปรากฏในทีส่ ดุ .......
บันทึกที่ 0200 ข้าแต่พระเยซูเจ้า เป็ นเรื่องทารุณจิ ตใจขนาดไหนเมื่อวิ ญญาณพยายามจริ งใจมาตลอด แต่
ยังถูกกล่าวหาว่าเป็ นคนหน้ าซื่อใจคดและถูกระแวงสงสัย
ลูกเองตอนทีร่ บั ศีลล้างบาปใหม่ๆ เข้าใจว่าการรับใช้พระเจ้าต้องผ่านองค์กรเท่านัน้ ลูกจึงเข้าร่วมกับองค์กรต่างๆ
จนถึงขัน้ ก่อตัง้ ศูนย์บรรเทาใจภายใต้สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย แต่ในขณะทีล่ ูกมองทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นการรับใช้พระ
เจ้า บางคนอาจจะมองกิจกรรมทัง้ หลายเป็ นผลงาน หนทางการรับใช้พระเจ้าของลูกจึงใกล้เคียงกับสิง่ ทีน่ กั บุญโฟสตินาเขียน
ในบันทึกข้อนี้
บันทึกที่ 0056 ความทรมานและความยากลาบากทาให้ดิฉันหวาดกลัวและหมดกาลังใจ ดิ ฉันจึงอธิ ษฐาน
ไม่ลดละ ...
ภายใต้ความเจ็บปวดและความว้าเหว่ในการรับใช้พระเจ้า ลูกก็สวดอธิษฐานภาวนาต่อพระองค์ไม่ลดละมา 20 กว่า
ปี จนถึงทุกวันนี้ พระเจ้าข้า
บันทึ กที่ 0054 พระสงฆ์ผ้ฟู ั งแก้บาปท่ านหนึ่ งพูดกับซิ สเตอร์โฟสติ นาครัง้ หนึ่ งว่า “ซิ สเตอร์ไม่ต้องไปใส่ใจ
กับความคิ ดของคนอื่นๆ ให้พระเจ้าพอพระทัยเธอเท่านัน้ เป็ นพอ”
จากประสบการณ์ และจากการอ่านพระวาจาอย่างสม่าเสมอ ลูกค้นพบว่าการรับใช้พระเจ้าทีด่ ที ส่ี ุดคือ การทาตาม
กระแสเรียกของพระองค์และทาจากใจ แม้สงิ่ นัน้ จะเป็ นสิง่ เล็กน้อย ก็จะเป็ นทีพ่ อพระทัยของพระองค์มากกว่าการทางา น
ใหญ่ๆ แต่เพือ่ หน้าตาและชือ่ เสียง
“จะทาสิ ง่ ใด จงทาจากใจ เสมือนหนึ ง่ ถวายแด่พระเป็ นเจ้า ไม่ใช่ทาเพือ่ มนุษย์” โคโลสี 3:23
“เราพอใจความเมตตากรุณา มิ ใช่พอใจเครือ่ งบูชา” มัทธิ ว 9:13
ลูกได้ยกข้อบันทึกของท่านนักบุญโฟสตินาขึน้ มาในการแบ่งปั นอีกหลายข้อและสรุปว่า ขอให้ การแบ่งปั นในวันนัน้
เป็ นถวายพระเกียรติแด่พระเยซูเจ้าอย่างสูงสุดและเป็ นการเทิดเกียรติแด่นกั บุญโฟสตินาจากใจ และจบลงด้วยประโยคทีว่ ่า
“พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์”
อาแมน

*ขอขอบคุณพีน่ ้องท่านหนึง่ ทีไ่ ด้กรุณาส่งแสตมป์ จานวนหนึง่ มาให้เพือ่ จัดส่ง “บทสวดของฉัน”
ขอพระเจ้าโปรดประทานพระพรแก่ท่านอย่างเต็มเปี ย่ ม เทอญ

