
 
 
 
 

บทท่ี 406 
“แผลของท่านจะหายอย่างรวดเรว็” อิสยาห ์58:8 

 
 ขา้แต่พระเป็นเจา้ ลกูเคยคดิสงสยัว่าพระวาจาของพระเจา้ประจ าแต่ละวนันัน้ ผูก้ าหนดเอามาจากไหนและเหตุผลที่
น าเอาบทนัน้บทนี้มาประจ าวนันี้วนันัน้คอือะไร แต่ลกูไมท่ราบจะไปถามใคร กไ็ดแ้ต่เกบ็ความสงสยัไวใ้นใจ 
 แลว้ตน้เดอืนก.พ. 2020 ทีผ่า่นมา ลกูกส็รปุกบัตวัเองว่า สิง่ทีล่กูคดิเองมาตลอดน่าจะเป็นค าตอบได ้แมอ้าจจะไม่ใช่
ค าตอบในเชงิเทววทิยากต็าม ในโลกของเรามผีูน้บัถอืศาสนาคาทอลกิ 1,500 กว่าลา้นคน พระวาจาของพระเจา้ประจ าแต่ละ
วันนัน้ เป็นการทรงตอบของพระเจ้ากับผู้ที่พระองค์ทรงอยากตอบโดยตรงเลย โดยลูกเชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยมี
ประสบการณ์รบัการสมัผสัโดยตรงจากพระเจา้ดงัทีล่กูกล่าวนี้  
 เมื่อวนัที ่26 ต.ค. 2019 ลูกได้รบัเชญิไปพูดแบ่งปันทีส่งัมณฑลอุบลราชธานี ต้องบนิไป ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ
ประตหูอ้งน ้าปิดไมส่นิท ลกูหนัหลงัใหก้บัประตจูงึใชแ้ขนซา้ยหนัไปปิดประตแูบบ back swing วนิาทนีัน้ ลกูรูส้กึปวดแปล๊บที่
ไหล่ซา้ย แต่เนื่องจากพนัธกจิรออยู ่ลกูจงึขึน้เครือ่งไป โดยตอ้งลมืความปวดนัน้ 
 ในเดือนถดัมาเป็นเดอืนพ.ย. 2019 ทีลู่กต้องเตรยีม Painting และงานอกีหลายอย่างเพื่อถวายแด่สมเด็จพระ
สนัตะปาปาฟรงัซสิ ทุกครัง้ทีลู่กเจบ็มาก ลูกจะพูดกบัเจ้าความปวดว่า “Go away!” แล้วดูเหมอืนความเจ็บปวดกจ็ะลด
น้อยลงหรอืหายไป โดยตลอดเวลาลูกเขา้ใจว่าเพราะลูกรบัใชพ้ระเจา้หลายเรื่อง โดยเฉพาะการก่อตัง้ Zero Food Waste 
Org. ในขณะนี้ ทีล่กูจะน าเอาอาหารทีย่งัไม่หมดอายุหรอืเหลอืในสงัคมของผูม้ไีปแบ่งปันใหก้บัสงัคมของผูย้ากไร ้ตลอดจน
จะน าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ผา้ห่ม ทีเ่หลือจากการขายในตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไป
แจกจ่ายใหก้บัผูย้ากไรเ้ชน่เดยีวกนั มารกเ็ลยผจญ ลูกคดิเช่นนี้จงึยอมความเจบ็ปวดไปพลาง ท างานรบัใชพ้ระเจา้ไปพลาง
อยา่งต่อเนื่อง โดยถอืว่าเป็นการพลกีรรมแต่ไมย่อ่ทอ้ 
 สามเดอืนผ่านไป ทัง้กายภาพบ าบดัและยาไม่ช่วยใหอ้าการปวดที่ไหล่ซ้ายดขีึ้น คุณหมอจงึสัง่ใหท้ า MRI ผล
ปรากฏว่าคุณหมอต้องสัง่ใหลู้กเขา้รบัการผ่าตดัด่วนเพราะเอน็ทีห่วัไหล่ซ้ายขาดไป 3 จาก 4 เสน้ และเนื่องจากเวลาได้
ล่วงเลยไปตัง้ 3 เดอืน เอน็ทีข่าดไดร้น่ไปเกอืบถงึคอแลว้! 
 คณุหมอใชเ้วลา 4 ชัว่โมงเศษในการเยบ็เอน็ทีข่าดใหก้ลบัไปเชือ่มกนัอกีและบอกภายหลงัการผ่าตดัว่า ชา้กว่านี้อกี
หน่อยเดยีว กจ็ะรกัษาโดยการผา่ตดัไมไ่ดแ้ลว้ ตอ้งเปลีย่นหวัไหล่ทัง้หมด ซึง่เป็นเรือ่งใหญ่มาก! 
 ขอบคณุพระเจา้ทีท่รงดแูลลกูใหไ้ดร้บัการรกัษาไดท้นัทว่งท ี 
 ที่คุณหมอไม่เขา้ใจก็คอื ท าไมเอ็นขาดถึงขนาดนัน้ ลูกยงัทนความเจ็บปวดได้ถึง 3 เดือน ลูกๆ ทุกคนก็ตกใจ
เช่นเดยีวกนั ลูกชายคนเล็กพดูว่า เขาดูกฬีาในโทรทศัน์ นักกฬีาคนใดเอน็ฉีก กล็งไปดิ้นกบัพื้นแล้ว ท าไมหม ่ามี้เอน็ขาด
บาดเจบ็ขนาดนี้ตัง้ 3 เดอืน ไม่ไดบ้่นหรอืโอดครวญใหท้ราบเลย และก่อนผ่าตดัทัง้คุณหมอผ่าตดัและวสิญัญแีพทยไ์ดเ้ตอืน
ว่า หลงัผ่าตดัจะเจ็บแผลมาก ใหเ้ตรยีมตวัเตรยีมใจ อกีทัง้ตอ้งเตรยีมเกา้อีโ้ซฟานอนแบบปรบัได้วนัทีก่ลบับา้นหลงัผ่าตัด 
เพราะการนอนกบัเตยีงราบจะท าใหแ้ผลปวดมาก 
 ส าหรบัลูก สิง่เดยีวทีก่งัวลใจก่อนผ่าตดัวนัที ่8 ก.พ. 2020 คอื ในวนัที ่15 ก.พ. 2020 อกีสปัดาห์ต่อมา ลูกไดร้บั
เชญิใหไ้ปพดูแบ่งปันเป็นเวลา 2 ชัว่โมง เป็นรายการทีค่ณุพอ่ผูจ้ดัการอบรมไดเ้ชญิลกูนานล่วงหน้าแลว้  
ลกูเป็นหว่งว่าลกูยงัจะสามารถไปพดูใหต้ามทีร่บัปากไวห้รอืไม?่ และขอใหค้ณุพอ่เตรยีมผูแ้บ่งปัน 
ส ารองไวใ้นกรณีทีล่กูไปไมไ่ดจ้รงิๆ  



 วนัทีส่องหลงัการผ่าตดั ขณะยงัอยู่บนเตยีงทีโ่รงพยาบาล ลูกโทรหาคุณพ่อ เรยีนท่านว่า ลูกคงไปพูดแบ่งปันได ้
คณุพอ่ดใีจ ลกูกด็ใีจ หนึ่งวนักอ่นวนัที ่15 ก.พ. ลกูโทรไปยนืยนักบัคณุพอ่ว่าลกูไปไดแ้น่นอน  
 สองสปัดาหห์ลงัการผา่ตดั คณุหมอผา่ตดัแทบไม่เชื่อหตูวัเองเมื่อลูกบอกว่า ลูกไม่ไดเ้จบ็ปวดมากมายอะไรเลย อกี
ทัง้ไดไ้ปพดูบนเวทเีป็นเวลา 2 ชัว่โมงหนึ่งสปัดาหห์ลงัการผ่าตดั และทีบ่า้นกไ็ม่ตอ้งเตรยีมโซฟาเอนใหน้อนตามทีคุ่ณหมอ
แนะน า คุณหมอถงึกบัยกมอืขึน้พนม พรอ้มพูดให้คุณหมอผูช้่วยทีอ่ยู่ดว้ยฟังว่า “สาธุ ขอใหค้นไขทุ้กคนของหมอมีอาการ
เหมอืนคณุแม”่ พรอ้มพดูต่อกบัลกูว่า คนไขท้ี ่active สว่นใหญ่จะฟ้ืนเรว็กว่าผูท้ีอ่ยูแ่ต่ในบา้น แต่แบบคุณแม่หมอไม่ค่อยเจอ 
ลกูพดูใหคุ้ณหมอฟังสัน้ๆ ว่า “เป็นเพราะพลงัความเชื่อและพระพรของพระเจา้ค่ะ” คุณหมอทัง้สองคนยิม้ เขา้ใจหรอืไม่ ไม่
เป็นไร ลกูไดถ้วายพระเกยีรตแิด่พระเจา้อยา่งสงูสดุอกีครัง้หนึ่งแลว้ พระเจา้ขา้! 
 ประสบการณ์ทัง้หมดตัง้แต่เกดิเหตุปลายเดอืนต.ค. 2019 จนถงึวนันี้ ดูเหมอืนจะเป็น Spiritual trial มากกว่าทาง
รา่งกายส าหรบัลกู ดว้ยความมุง่มัน่ในการรบัใชพ้ระองค ์ลกูไมย่อมใหค้วามเจบ็ปวดหรอือปุสรรคใดๆ มาขดัขวางการท างาน
รบัใชพ้ระเจ้าของลูก ลูกจงึมองขา้มความเจ็บปวดนัน้ได้ ลูกคดิถึงผูอ้่าน “บทสวดของฉัน” ท่านหนึ่งเขยีนมาเล่าใหฟั้งว่า 
น้องชายเธอออกจากวดัวนัอาทติยห์นึ่ง รถยนต์ทีข่บัถูกเฉี่ยวชนเลก็น้อยเท่านัน้ กโ็กรธ พดูว่า อุตส่าหม์าวดัฟังมสิซา พระ
เจา้ยงัใหร้ถเขาถกูชนอกี เขาไมไ่ปวดัฟังมสิซาอกีแลว้ ลกูจงึคดิว่า การเจบ็ไหล่ของลกูนัน้ เป็นการทดสอบว่า ลูกจะยงัตัง้มัน่
กบัการรบัใชพ้ระเจา้หรอืไม ่เพราะเหตุเกดิจากการทีล่กูก าลงัจะเดนิทางไปแบ่งปันเป็นพยานถงึความยิง่ใหญ่และพระเมตตา
ของพระองค์ และเมื่อเหน็ถงึความตัง้ใจจรงิของลูกในการรบัใช้พระองคเ์ช่นเดยีวกบัเรื่องราวของโยป เมื่อถงึจุดทีพ่ระองค์
ทรงเหน็ว่า “เพยีงพอแลว้!” พระองคจ์งึทรงกา้วเขา้มาใหล้กูไดร้บัการตรวจดว้ย MRI … 
 และในวนัที ่9 ก.พ. 2020 หนึ่งวนัหลงัจากการผา่ตดัของลกู บทอา่นพระคมัภรีป์ระจ าวนัของวนันัน้คอื 
“แบง่ปันอาหารกบัผู้หิวโหย น าคนยากจนไร้ทีอ่ยู่อาศยัเข้ามาในบา้น ให้เส้ือผ้าแก่ผู้ทีท่่านเหน็ว่าไม่มีเส้ือผ้าสวม

และไม่หนัหน้าหนีจากญาติพีน้่อง แล้วความสว่างของท่านจะข้ึนมาเหมือนรุ่งอรณุ  
แผลของท่านจะหายอย่างรวดเรว็ ความชอบธรรมจะเดินน าหน้าท่าน  

และพระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาหเ์วหจ์ะเดินตามท่าน ท่านจะทูลขอและพระยาหเ์วหจ์ะทรงตอบ” อิสยาห ์58:7-9 
  ลกูไมท่ราบว่าในจ านวนคาทอลกิ 1,500 กว่าลา้นคนทัว่โลกในวนันัน้ กีค่นก าลงัท าโครงการเรื่อง Food Waste และ
เรือ่งเครือ่งนุ่งหม่ส าหรบัคนยากไร ้และก าลงัมบีาดแผล แต่ลกูใชท่ัง้สามประเดน็เลย  
 ลูกนอนบนเตยีงทีโ่รงพยาบาล ฟังพระวาจาบทนี้จากพระสงัฆราชทีก่รุณาอธบิายพระวาจาใหพ้วกเราฟังทุกวนัใน
วนันัน้ ลกูรูส้กึว่า นัน่คอื พระด ารสัของพระองคท์ีต่รสักบัลกูโดยตรงเลย ลกูตืน้ตนัจนน ้าตาไหลเปียกหมอน ... 
 คณุหมอหรอืใครในโลกนี้จะเขา้ใจไหมว่าท าไม ลกูเอน็ทีห่วัไหล่ขาดมาตัง้สามเดอืน จงึรบัความเจบ็ปวดได ้และหลงั
ผา่ตดัทีใ่ชเ้วลาตัง้ 4 ชม. แลว้จงึไมเ่จบ็แผลเลย...? 
 ลกูรกัพระองคท์ีส่ดุเลย พระเจา้ขา้  
         อาแมน 

 
 
        www.moving-themountain.com 

 
ป.ล. เพือ่เป็นการรกัษ์โลก ขอใหท้่านผูอ้่านทีร่บั “บทสวดของฉัน” เป็นจดหมาย กรุณาส่งอเีมล์ของท่าน พรอ้มทัง้หมายเลข
บนซองมายงัอเีมลข์องผูเ้ขยีน sarindhorn@showerking.co.th เพือ่จะไดล้ดการใชก้ระดาษและซองจดหมาย 

 ขอบคณุคะ่  
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