บทที่ 406
“แผลของท่านจะหายอย่างรวดเร็ว” อิ สยาห์ 58:8
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ลูกเคยคิดสงสัยว่าพระวาจาของพระเจ้าประจาแต่ละวันนัน้ ผูก้ าหนดเอามาจากไหนและเหตุผลที่
นาเอาบทนัน้ บทนี้มาประจาวันนี้วนั นัน้ คืออะไร แต่ลกู ไม่ทราบจะไปถามใคร ก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจ
แล้วต้นเดือนก.พ. 2020 ทีผ่ า่ นมา ลูกก็สรุปกับตัวเองว่า สิง่ ทีล่ กู คิดเองมาตลอดน่าจะเป็ นคาตอบได้ แม้อาจจะไม่ใช่
คาตอบในเชิงเทววิทยาก็ตาม ในโลกของเรามีผนู้ บั ถือศาสนาคาทอลิก 1,500 กว่าล้านคน พระวาจาของพระเจ้าประจาแต่ละ
วัน นั น้ เป็ นการทรงตอบของพระเจ้า กับ ผู้ท่ีพ ระองค์ท รงอยากตอบโดยตรงเลย โดยลู ก เชื่อ ว่ า หลายๆ คนคงเคยมี
ประสบการณ์รบั การสัมผัสโดยตรงจากพระเจ้าดังทีล่ กู กล่าวนี้ 
เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2019 ลูกได้รบั เชิญไปพูดแบ่งปั นทีส่ งั มณฑลอุบลราชธานี ต้องบินไป ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
ประตูหอ้ งน้าปิ ดไม่สนิท ลูกหันหลังให้กบั ประตูจงึ ใช้แขนซ้ายหันไปปิ ดประตูแบบ back swing วินาทีนนั ้ ลูกรูส้ กึ ปวดแปล๊บที่
ไหล่ซา้ ย แต่เนื่องจากพันธกิจรออยู่ ลูกจึงขึน้ เครือ่ งไป โดยต้องลืมความปวดนัน้
ในเดือนถัดมาเป็ นเดือนพ.ย. 2019 ทีล่ ูกต้องเตรียม Painting และงานอีกหลายอย่างเพื่อถวายแด่สมเด็จพระ
สันตะปาปาฟรังซิส ทุกครัง้ ทีล่ ูกเจ็บมาก ลูกจะพูดกับเจ้าความปวดว่า “Go away!” แล้วดูเหมือนความเจ็บปวดก็จะลด
น้อยลงหรือหายไป โดยตลอดเวลาลูกเข้าใจว่าเพราะลูกรับใช้พระเจ้าหลายเรื่อง โดยเฉพาะการก่อตัง้ Zero Food Waste
Org. ในขณะนี้ ทีล่ กู จะนาเอาอาหารทีย่ งั ไม่หมดอายุหรือ เหลือในสังคมของผูม้ ไี ปแบ่งปั นให้กบั สังคมของผูย้ ากไร้ ตลอดจน
จะนาเสื้อผ้าเครื่องนุ่ งห่ม ผ้าห่ม ทีเ่ หลือจากการขายในตลาดขายส่งที่ใหญ่ท่สี ุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไป
แจกจ่ายให้กบั ผูย้ ากไร้เช่นเดียวกัน มารก็เลยผจญ ลูกคิดเช่นนี้จงึ ยอมความเจ็บปวดไปพลาง ทางานรับใช้พระเจ้าไปพลาง
อย่างต่อเนื่อง โดยถือว่าเป็ นการพลีกรรมแต่ไม่ยอ่ ท้อ
สามเดือนผ่านไป ทัง้ กายภาพบาบัดและยาไม่ช่วยให้อาการปวดที่ไหล่ซ้ายดีข้นึ คุณหมอจึงสังให้
่ ทา MRI ผล
ปรากฏว่าคุณหมอต้องสังให้
่ ลูกเข้ารับการผ่าตัดด่วนเพราะเอ็นทีห่ วั ไหล่ซ้ายขาดไป 3 จาก 4 เส้น และเนื่องจากเวลาได้
ล่วงเลยไปตัง้ 3 เดือน เอ็นทีข่ าดได้รน่ ไปเกือบถึงคอแล้ว!
คุณหมอใช้เวลา 4 ชัวโมงเศษในการเย็
่
บเอ็นทีข่ าดให้กลับไปเชือ่ มกันอีกและบอกภายหลังการผ่าตัดว่า ช้ากว่านี้อกี
หน่อยเดียว ก็จะรักษาโดยการผ่าตัดไม่ได้แล้ว ต้องเปลีย่ นหัวไหล่ทงั ้ หมด ซึง่ เป็ นเรือ่ งใหญ่มาก!
ขอบคุณพระเจ้าทีท่ รงดูแลลูกให้ได้รบั การรักษาได้ทนั ท่วงที 
ที่คุณหมอไม่เข้า ใจก็คอื ทาไมเอ็นขาดถึงขนาดนัน้ ลูกยังทนความเจ็บ ปวดได้ถึง 3 เดือน ลูกๆ ทุกคนก็ตกใจ
เช่นเดียวกัน ลูกชายคนเล็กพูดว่า เขาดูกฬี าในโทรทัศน์ นักกีฬาคนใดเอ็นฉีก ก็ลงไปดิ้นกับพื้นแล้ว ทาไมหม่ามี้เอ็น ขาด
บาดเจ็บขนาดนี้ตงั ้ 3 เดือน ไม่ได้บ่นหรือโอดครวญให้ทราบเลย และก่อนผ่าตัดทัง้ คุณหมอผ่าตัดและวิสญ
ั ญีแพทย์ได้เตือน
ว่า หลังผ่าตัดจะเจ็บแผลมาก ให้เตรียมตัวเตรียมใจ อีกทัง้ ต้องเตรียมเก้าอีโ้ ซฟานอนแบบปรับได้วนั ทีก่ ลับบ้านหลังผ่าตั ด
เพราะการนอนกับเตียงราบจะทาให้แผลปวดมาก
สาหรับลูก สิง่ เดียวทีก่ งั วลใจก่อนผ่าตัดวันที่ 8 ก.พ. 2020 คือ ในวันที่ 15 ก.พ. 2020 อีกสัปดาห์ต่อมา ลูกได้รบั
เชิญให้ไปพูดแบ่งปั นเป็ นเวลา 2 ชัวโมง
่ เป็ นรายการทีค่ ณ
ุ พ่อผูจ้ ดั การอบรมได้เชิญลูกนานล่วงหน้าแล้ว
ลูกเป็ นห่วงว่าลูกยังจะสามารถไปพูดให้ตามทีร่ บั ปากไว้หรือไม่? และขอให้คณ
ุ พ่อเตรียมผูแ้ บ่งปั น
สารองไว้ในกรณีทล่ี กู ไปไม่ได้จริงๆ

วันทีส่ องหลังการผ่าตัด ขณะยังอยู่บนเตียงทีโ่ รงพยาบาล ลูกโทรหาคุณพ่อ เรียนท่านว่า ลูกคงไปพูดแบ่งปั นได้
คุณพ่อดีใจ ลูกก็ดใี จ หนึ่งวันก่อนวันที่ 15 ก.พ. ลูกโทรไปยืนยันกับคุณพ่อว่าลูกไปได้แน่นอน 
สองสัปดาห์หลังการผ่าตัด คุณหมอผ่าตัดแทบไม่เชื่อหูตวั เองเมื่อลูกบอกว่า ลูกไม่ได้เจ็บปวดมากมายอะไรเลย อีก
ทัง้ ได้ไปพูดบนเวทีเป็ นเวลา 2 ชัวโมงหนึ
่
่งสัปดาห์หลังการผ่าตัด และทีบ่ า้ นก็ไม่ตอ้ งเตรียมโซฟาเอนให้นอนตามทีค่ ุณหมอ
แนะนา คุณหมอถึงกับยกมือขึน้ พนม พร้อมพูดให้คุณหมอผูช้ ่วยทีอ่ ยู่ดว้ ยฟั งว่า “สาธุ ขอให้คนไข้ทุกคนของหมอมีอาการ
เหมือนคุณแม่” พร้อมพูดต่อกับลูกว่า คนไข้ท่ี active ส่วนใหญ่จะฟื้ นเร็วกว่าผูท้ อ่ี ยูแ่ ต่ในบ้าน แต่แบบคุณแม่หมอไม่ค่อยเจอ
ลูกพูดให้คุณหมอฟั งสัน้ ๆ ว่า “เป็ นเพราะพลังความเชื่อและพระพรของพระเจ้าค่ะ ” คุณหมอทัง้ สองคนยิม้ เข้าใจหรือไม่ ไม่
เป็ นไร ลูกได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสูงสุดอีกครัง้ หนึ่งแล้ว พระเจ้าข้า!
ประสบการณ์ทงั ้ หมดตัง้ แต่เกิดเหตุปลายเดือนต.ค. 2019 จนถึงวันนี้ ดูเหมือนจะเป็ น Spiritual trial มากกว่าทาง
ร่างกายสาหรับลูก ด้วยความมุง่ มันในการรั
่
บใช้พระองค์ ลูกไม่ยอมให้ความเจ็บปวดหรืออุปสรรคใดๆ มาขัดขวางการทางาน
รับใช้พระเจ้าของลูก ลูกจึงมองข้ามความเจ็บปวดนัน้ ได้ ลูกคิดถึงผูอ้ ่าน “บทสวดของฉัน ” ท่านหนึ่งเขียนมาเล่าให้ฟังว่า
น้องชายเธอออกจากวัดวันอาทิตย์หนึ่ง รถยนต์ทข่ี บั ถูกเฉี่ยวชนเล็กน้อยเท่านัน้ ก็โกรธ พูดว่า อุตส่าห์มาวัดฟั งมิสซา พระ
เจ้ายังให้รถเขาถูกชนอีก เขาไม่ไปวัดฟั งมิสซาอีกแล้ว ลูกจึงคิดว่า การเจ็บไหล่ของลูกนัน้ เป็ นการทดสอบว่า ลูกจะยังตัง้ มัน่
กับการรับใช้พระเจ้าหรือไม่ เพราะเหตุเกิดจากการทีล่ กู กาลังจะเดินทางไปแบ่งปั นเป็ นพยานถึงความยิง่ ใหญ่ และพระเมตตา
ของพระองค์ และเมื่อเห็นถึงความตัง้ ใจจริงของลูกในการรับใช้ พระองค์เช่นเดียวกับเรื่องราวของโยป เมื่อถึงจุดทีพ่ ระองค์
ทรงเห็นว่า “เพียงพอแล้ว!” พระองค์จงึ ทรงก้าวเข้ามาให้ลกู ได้รบั การตรวจด้วย MRI …
และในวันที่ 9 ก.พ. 2020 หนึ่งวันหลังจากการผ่าตัดของลูก บทอ่านพระคัมภีรป์ ระจาวันของวันนัน้ คือ
“แบ่งปันอาหารกับผู้หิวโหย นาคนยากจนไร้ทีอ่ ยู่อาศัยเข้ามาในบ้าน ให้เสื้อผ้าแก่ผ้ทู ี ท่ ่านเห็นว่าไม่มีเสื้อผ้าสวม
และไม่หนั หน้ าหนี จากญาติ พีน่ ้ อง แล้วความสว่างของท่านจะขึ้นมาเหมือนรุ่งอรุณ
แผลของท่านจะหายอย่างรวดเร็ว ความชอบธรรมจะเดิ นนาหน้ าท่าน
และพระสิ ริร่งุ โรจน์ ของพระยาห์เวห์จะเดิ นตามท่าน ท่านจะทูลขอและพระยาห์เวห์จะทรงตอบ” อิ สยาห์ 58:7-9
ลูกไม่ทราบว่าในจานวนคาทอลิก 1,500 กว่าล้านคนทัวโลกในวั
่
นนัน้ กีค่ นกาลังทาโครงการเรื่อง Food Waste และ
เรือ่ งเครือ่ งนุ่งห่มสาหรับคนยากไร้ และกาลังมีบาดแผล แต่ลกู ใช่ทงั ้ สามประเด็นเลย 
ลูกนอนบนเตียงทีโ่ รงพยาบาล ฟั งพระวาจาบทนี้จากพระสังฆราชทีก่ รุณาอธิบายพระวาจาให้พวกเราฟั งทุกวันใน
วันนัน้ ลูกรูส้ กึ ว่า นันคื
่ อ พระดารัสของพระองค์ทต่ี รัสกับลูกโดยตรงเลย ลูกตืน้ ตันจนน้าตาไหลเปี ยกหมอน ...
คุณหมอหรือใครในโลกนี้จะเข้าใจไหมว่าทาไม ลูกเอ็นทีห่ วั ไหล่ขาดมาตัง้ สามเดือน จึงรับความเจ็บปวดได้ และหลัง
ผ่าตัดทีใ่ ช้เวลาตัง้ 4 ชม. แล้วจึงไม่เจ็บแผลเลย...?
ลูกรักพระองค์ทส่ี ดุ เลย พระเจ้าข้า 
อาแมน

www.moving-themountain.com
ป.ล. เพือ่ เป็ นการรักษ์โลก ขอให้ท่านผูอ้ ่านทีร่ บั “บทสวดของฉัน” เป็ นจดหมาย กรุณาส่งอีเมล์ของท่าน พร้อมทัง้ หมายเลข
บนซองมายังอีเมล์ของผูเ้ ขียน sarindhorn@showerking.co.th เพือ่ จะได้ลดการใช้กระดาษและซองจดหมาย
ขอบคุณค่ะ

