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ความหวัง ความจริ ง และชีวิต
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า มีเพือ่ นๆ ถามลูกว่า จากการทีไ่ ด้ไปพูดแบ่งปั นมาเยอะแยะทัวโลก
่
ครัง้ ไหนมีความหมายสาหรับ
ลูกทีส่ ดุ ลูกจะตอบเสมอว่า สาหรับลูกแล้ว การพูดแบ่งปั นทุกครัง้ จะมีความหมายเสมอ ไม่ว่าจะพูดทีใ่ ด ผูฟ้ ั งจะเป็ นใคร หรือ
มีกค่ี นก็แล้วแต่ เพราะลูกถือว่า การพูดทุกครัง้ เป็ นพันธกิจทีท่ าเพือ่ ถวายพระเกียรติแด่พระองค์และทุกครัง้ ลูกก็จะมีความสุข
เมือ่ ได้ทาพันธกิจสาเร็จลงด้วยดี!
แต่ .... ถ้าเป็ นคาถามอีกแนวหนึ่ง ถามลูกว่า การพูดแบ่งปั นครัง้ ไหนมีความลึกซึ้งกว่าครัง้ อื่นๆ ลูกตอบได้ ทนั ทีว่า
มีคะ่ 2 ครัง้ แม้จะเป็ นการแบ่งปั นทีต่ ่างกรรมต่างวาระ และคนละประเทศ ตลอดจนผูฟ้ ั งเป็ นคนละกลุ่มบุคคล และต่างอาชีพ
ก็ตาม แต่ทเ่ี หมือนกันในสองกลุ่มผูฟ้ ั งทีล่ กู รูส้ กึ ผูกพันเป็ นพิเศษนี้คอื ทัง้ สองครัง้ ผูฟ้ ั งต้องการ “ความหวัง” และการทีพ่ วกเขา
ได้ยนิ คาพยานจากปากของลูก ซึง่ ครัง้ หนึ่งในชีวติ ดูเหมือนจะเป็ นคนทีไ่ ม่น่าจะมีความหวังหลงเหลือเลย แต่กลับมามีชวี ติ ที่
เปี่ ยมไปด้วยพระพรของพระองค์ในทุกวันนี้นนั ้ มันมีความหมายสาหรับผูฟ้ ั งมาก และความรูส้ กึ ตื่นเต้นและดูมชี วี ติ ชีวาใหม่ท่ี
เปี่ ยมไปด้วยความหวังของผูฟ้ ั งได้สะท้อนกลับให้ลกู ได้รสู้ กึ แม้ลกู จะยืนพูดอยูบ่ นเวทีกต็ าม
ครัง้ ล่าสุดทีล่ ูกได้ไปพูดให้ผคู้ นทีร่ อดชีวติ จากซุปเปอร์พายุไต้ฝนุ่ ทีเ่ มืองตาโคลบัน (Tacloban) ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
ลูกรู้สกึ ได้ถึง “การมีความหวัง ” ของพวกเขา หลังจากการแบ่ งปั น ของลูกได้จบลง จากการที่พ วกเขามาขอซื้อหนังสือ
“Moving the Mountain” และการมาขอพูดคุยกับลูก แล้วลูกก็มคี วามสุขใจหากสามารถทาให้ผฟู้ ั งกลับมามีความหวังในชีวติ
และทีส่ าคัญทีส่ ดุ กลับมามีความเชือ่ ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าใหม่ได้
อีกครัง้ หนึ่ง หลายปี ก่อน ลูกได้รบั เชิญจากซิส เตอร์คณะหนึ่งที่ม ีศูนย์ฝึกอาชีพที่ พทั ยาสาหรับผู้หญิงที่มอี าชีพ
กลางคืน ในตอนนัน้ จะใกล้วนั แม่ของประเทศไทยเรา ตอนทีล่ ูกได้รบั เชิญ ลูกถามซิสเตอร์ผเู้ ชิญว่า จะให้ลูกไปพูดในหัวข้อ
อะไรและผูฟ้ ั งกีเ่ ปอร์เซ็นต์เป็ นคริสตชน คาตอบก็คอื หัวข้ออะไรก็ได้ทจ่ี ะให้ความหวังแก่สตรีเหล่านัน้ เพราะทุกวันนี้ พวก
เธอมีความหวังเพียงอย่างเดียวคือ ขอให้มผี ชู้ าย ชาติไหนก็ได้ อายุไม่เป็ นไรมาชุบชีวติ พวกเธอโดยขอแต่งงานและฉุ ดให้
พวกเธอออกจากวังวนทีก่ าลังเป็ นอยู่ และเกือบทัง้ 100% ไม่มใี ครเป็ นคริสตชน
เอาล่ะซิ ได้รบั เชิญแต่ให้คดิ หัวข้อเอง ยากยิง่ กว่าผูเ้ ชิญกาหนดหัวข้อมาให้เสียอีก ทัง้ ผูฟ้ ั งก็ไม่ใช่คริสตชน ตลอดจน
ไม่ใช่สตรีนกั ธุรกิจ หรือมีอาชีพธรรมดาสามัญ ลูกจาได้ว่าลูกสวดทูลขอการทรงนาจากพระจิตเจ้าเป็ นสัปดาห์กว่าจะสรุปว่า
หัวข้อทีล่ กู จะไปพูดนัน้ คือ “ความหวัง ความจริง และชีวติ ”
ลูกได้เริม่ ต้นโดยบอกกับพวกเธอหลายร้อนคน (จาได้ว่ามาเกือบหมดทัง้ พัทยาเลย) ทีม่ าฟั งว่า คนเราทุกคนจะต้อง
ดารงชีวติ โดยมี “ความหวัง” มิฉะนัน้ แล้ว ชีวติ จะขาดพลัง ขาดแรงผลักดันทีจ่ ะขับเคลื่อนให้ชวี ติ ไปสูจ่ ุดหมายปลายทางทีเ่ รา
ตัง้ ไว้ได้ แต่ ... จากประสบการณของลูก “ความหวัง” กับ “ความจริง” อาจจะเป็ น คนละเรื่องในชีวิตจริง และในการตัง้
“ความหวัง” ให้ตวั เองนัน้ เราจะงอมืองอเท้ารอพระเจ้าหรือสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์โยนพระพรลงมาจากสวรรค์ไม่ได้ เราต้องช่วยตัวเอง
เราต้องทางานหนักเพื่อให้กา้ วข้ามอุปสรรคที่มาขวางกัน้ เรา และไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใด เราต้องมีความเชื่อ ความ
ศรัทธาในพระศาสดา และหลักธรรมของศาสนาของเรา และความเชื่อความศรัทธานี้ แ หละจะส่งเสริม ให้เ ราบรรลุ ถึง
“ความหวัง” ในชีวติ จริงของเรา และสาหรับลูก ลูกนับถือศาสนาคริสต์ ลูกมีความเชือ่ ความศรัทธาในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ของลูกเต็มเปี่ ยม ........

ตอนลูกพูดจบหลัง 1 ชัวโมงที
่
ซ่ สิ เตอร์ให้เวลาไว้ หลายคนในหมู่ผฟู้ ั งร้องไห้ พวกเธอกรูเข้ามาล้อมลูกไว้ และดู
เหมือนจะนึกได้ ไม่มใี ครกล้าเข้ามาใกล้จนชิดตัวลูก มีคนหนึ่งถามขึน้ มาว่า “หนูกอดพีไ่ ด้ไหมคะ?” ลูกยิม้ และพยักหน้า เท่า
นัน้ เอง เขือ่ นทานบแตก สตรีทอ่ี าจคิดว่าสังคมรังเกียจพวกเธอก็โผเข้ากอดลูก เพราะทราบแล้วว่า ลูกไม่ได้รงั เกียจพวกเธอ
เลย ไม่เพียงเท่านัน้ พวกเธอทุกคนยืน่ ดอกมะลิทถ่ี อื กันคนละดอกมอบให้ลกู ช่วงเวลาในตอนนัน้ ยังคงติดตรึงในความทรงจา
ของลูกจนทุกวันนี้ ลูกได้รบั การกอด การหอมแก้ม คละเคล้าด้วยน้ าตาทัง้ จากผูฟ้ ั งและตัวลูกเอง วินาทีนนั ้ เอง ลูกจาได้ว่า
ลูกคิดถึงพระวาจาบทนี้ว่า “ท่านทาสิ ง่ ใดต่อพีน่ ้ องผู้ต ่าต้อยที ส่ ดุ ของเราคนหนึ ง่ ท่านก็ทาสิ ง่ นัน้ ต่อเรา” มัทธิ ว 5:40
ทุกวันนี้ ดอกมะลิทงั ้ หมดในวันนัน้ ถูกรวมเป็ นช่อเดียวกันและถูกตัง้ ไว้บนโต๊ะตรงมุมห้องทางานของลูก วันเวลา
ผ่านไป แต่ความทรงจาอันเต็มเปี่ ยมไปด้วยความรักของพระเยซูเจ้าในหัวใจของลูกทีม่ ใี ห้กบั สตรีเหล่านัน้ ยังคงอยู่ และจะมิม ี
วันเสือ่ มคลายไปเลย
พระสงฆ์องค์หนึ่งทีล่ ูกเคารพรักเคยพูดไว้ว่า “ความเชื่อยิง่ แบ่งปั น ยิง่ เพิม่ พูน ” ช่างจริงกระไรเช่นนี้ ยิง่ นาเรื่องราว
ชีวติ ทีผ่ ่านมาไปแบ่งปั นให้ผคู้ นฟั งมากเท่าไร ยิง่ ทาให้ลูกเห็นถึงความรักอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ทม่ี ตี ่อมนุ ษยชาติมากขึน้
เท่านัน้ จากชีวติ ที่ “เก็บตก” จากหลุมพรางอันใหญ่ใต้ดนิ ลูกลุกขึน้ มาแล้ว ลูกสู้ต่อ โดยลูกมี “ความหวัง” บนพืน้ ฐานของ
“ความเชือ่ ความศรัทธา” อย่างแรงกล้า ลูกพูดได้อย่างเต็มปากว่า “ความเชื่อ ความศรัทธา” ของลูกนัน้ มันคง
่ หนักแน่ นดัง่
ขุนเขาศิลา
ในตอนทีล่ ูกรับศีลล้างบาปเป็ นลูกของพระองค์อย่างสมบูรณ์ แล้ว หากลูกบอกใครถึง “ความหวัง” ทีล่ ูกมีในใจใน
ขณะนัน้ เขาก็คงพูดว่า ลูกนัน้ ไม่บา้ ก็เมา แต่ลกู สวดภาวนาทูลถามพระองค์แล้วลูกก็รสู้ กึ ว่า พระองค์ทรงยิม้ ไม่ได้ทรงตาหนิ
ลูกใน “ความหวัง” ของลูกนัน้ ด้วยความเชือ่ ความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ ยม ลูกก็สวดภาวนาของลูกมาเรื่อยๆ ณ วัน นี้ 20ปี ผ่าน
ไป “ความหวัง ” ของลูกเมื่อ 20ปี ก่อนก็เป็ นความจริงแล้ว ลูกจึงขอสรุปว่าในการด ารงชีวิตของคนเรา เราจาเป็ นต้องมี
“ความหวัง” บวกด้วย “ความเชื่อ ความศรัทธา” บวกด้วย “ความขยันหมันเพี
่ ยร” และหากสิง่ ทีเ่ ราหวังและสวดทูลขอนัน้
เป็ นไปตามน้าพระทัยของพระองค์แล้ว ไม่มอี ะไรทีจ่ ะเป็ นไปไม่ได้ในชีวติ นี้!
ลูกเขียนบทสวดนี้เสร็จอีกสัปดาห์ต่อมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตรัสในวันฉลองปั สกาปี น้ี 2018 ว่า
“The future has a name. And its name is Hope.”

I love You, Your Holy Father 
“องค์พระผู้เป็ นเจ้าประทานให้ข้าพเจ้ามีล้ ิ น เหมือนลิ้ นของศิ ษย์ทีพ่ ระองค์ทรงสอน
เพือ่ ข้าพเจ้าจะได้ร้จู กั พูดจาให้กาลังใจแก่ผ้เู หน็ดเหนื อ่ ย” อิ สยาห์ 50:4
อาแมน

