บทที่ 359
การดาเนิ นชีวิตคริ สตชนอาศัยพระวาจา
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ในช่วงนี้พระองค์ทรงประทานพระพรให้ลกู มีโอกาสรับใช้พระองค์อย่างต่อเนื่อง วันที่ 1 ก.ย. 2017 ทีผ่ ่าน
มา ลูกได้รบั เชิญให้ไปพูดแบ่งปั นในหัวข้อ “การดาเนินชีวติ คริสตชนอาศัยพระวาจา” ทีส่ งั ฆมณฑลหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อให้ไป “ปลุกระดม” บรรดา “แกนนา” และ “ผูน้ า” แผนกพระคัมภีรท์ น่ี นั ่ ตลอดจนฆราวาสทีส่ นใจให้
มามีความร้อนรนและสนใจอ่านและศึกษาพระวาจาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ ตลอดจนประพฤติปฏิบตั ติ นตามพระวาจานัน้
นับเป็ นครัง้ ทีส่ องทีล่ ูกมีความกังวลใจในการเตรียมข้อมูลไปแบ่งปั น ครัง้ แรกทีล่ ูกรูส้ กึ กังวลแบบนี้คอื ตอนได้รบั เชิญให้ไป
แบ่งปั นให้เยาวชนฟั งทีส่ งั ฆมณฑลภาคใต้ของประเทศไทย ทีล่ กู รูส้ กึ เช่นนี้เพราะลูกไม่ทราบว่าลูกควรจะเตรียมข้อมูลในลักษณะใดจึง
จะเป็ นที่สนใจสาหรับผู้ฟัง อีกอย่างหนึ่ง ผู้จดั ได้ให้เวลาลูกตัง้ แต่ 9:00น.เช้าถึงเที่ยง โดยมีช่วงเวลาพักครึ่งชัวโมงในระหว่
่
างนัน้
เท่านัน้ ซึง่ การจะไปพูดแบ่งปั นให้ผฟู้ ั งทีเ่ ราไม่รจู้ กั เลยฟั งถึงเรื่องพระคัมภีรเ์ ป็ นเวลาเกือบ 3 ชัวโมงนั
่
น้ ไม่ใช่เป็ นเรื่องง่ายเลย ต้อง
พูดอย่างไรดีหนอ? ถึงจะ “โดนใจ” ผูฟ้ ั งและให้พวกเขาไม่เบื่อ ตลอดจนบรรลุถงึ เป้ าหมายคือ ทาให้พวกเขา “สนใจ” การอ่านพระ
คัมภีรแ์ ละนาพระวาจาของพระเจ้ามาเป็ นแนวปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ
และเช่นเดียวกับทุกครัง้ ลูกหันเข้าหาพระจิตเจ้า สวดทูลขอพระองค์ให้โปรดประทานปรีชาญาณแก่ลูกในการแบ่งปั นครัง้ นี้
ด้วยเทอญ และแล้วลูกก็ได้แนวทาง 
มีผเู้ ข้าร่วมประชุมทัง้ พระสงฆ์ ซิสเตอร์ และฆราวาสผูส้ นใจรวม 100 กว่าคน และเมื่อลูกได้เริม่ การแบ่งปั น ลูกก็รสู้ กึ ดีใจ
มากเพราะพระสังฆราชของสังฆมณฑลนัน้ ได้เข้ามาร่วมฟั งด้วย แม้ท่านจะต้องไปร่วมกิจการอีกทีห่ นึ่งในตอนเช้าก็ตาม
ลูกได้เริม่ การแบ่งปั นโดยการถามคาถาม เพราะคาถามที่ลูกถามนัน้ เท่ากับเป็ นการวิจยั ให้ลูกทราบทันทีอย่างคร่าวๆ ว่า
ผูฟ้ ั งของลูกนัน้ เป็ นคริสตชนแบบใด ลูกถามว่า “ท่านใดเป็ นคาทอลิกนอน กรุณายกมือค่ะ” ตามด้วยแน่นอนคาถามถัดไป “ท่านใดเป็ น
คาทอลิกยืนบ้างคะ?” ปรากฏว่า คาถามแรกมีผยู้ กมือกว่า 100 คนและมีเพียง 5-6 คนทีย่ กมือสาหรับคาถามหลังรวมทัง้ ลูกด้วย อย่าง
น้อยลูกเห็นภาพชัดทันทีว่าผูฟ้ ั งของลูกเป็ นคริสตชนประเภทใด
หลังจากคาถามนี้ผ่านไป ลูกได้ถามอีก 4 คาถาม แต่เป็ นคาถามทีล่ ูกบอกผูฟ้ ั งว่า ไม่ต้องตอบให้ลูกหรือใครคนอื่นได้ยนิ
ขอให้ตอบกับตัวเองและสาคัญทีส่ ุด ตอบกับพระเจ้าอย่างจริงใจ เพราะ 4 คาถามนี้คอื กระจกส่องเงาของแต่ละท่าน และหากท่านได้
ตอบอย่างจริงใจในใจแล้ว ท่านจะเห็นตัวเองชัดแจ๋วเหมือนส่องกระจกเงา
1. ท่านรูจ้ กั พระเจ้ามากน้ อยเพียงใด?
ก. มากทีส่ ดุ
ข. มากปานกลาง
ค. มากงัน้ ๆ
2. พระเจ้ามีความหมายสาหรับท่านมากน้ อยแค่ไหน?
ก. มากทีส่ ดุ พระเจ้าประทับอยู่ในใจของท่านตลอดเวลาและมาก่อนอย่างอื่นทุกวันในชีวติ ของท่าน
ข. มากปานกลาง คิดถึงพระเจ้าเวลาจะขออะไรจากพระองค์หรือยามมีเวลาเท่านัน้
ค. มากงัน้ ๆ
3. สาหรับท่านแล้ว พระเจ้าอยู่ที่ใด?
ก. อยู่บนสวรรค์ ข. อยู่ในวัด
ค. อยู่ในใจท่าน
4. คาถามข้อสุดท้าย
หากพระเจ้ามารับท่านไปอยูก่ บั พระองค์คืนนี้ ท่านพร้อมไหม?
หลังทุกคาถาม ลูกให้เวลาผูฟ้ ั งได้สอ่ งกระจกเงาดูตวั เองต่อหน้าพระเจ้า ทีน่ ่าสนใจคือตอนพักครึง่ เวลา
ทุกคนทีล่ กู ถามต่อถึงคาถามข้อ 4 ต่างตอบเหมือนกันหมดว่า “ยังไม่พร้อม!”

ช่วงก่อนพักครึง่ เวลา ลูกได้แบ่งปั นให้ฟังถึงเรื่องราวชีวติ ของลูกว่าทาไมถึงมาเป็ นลูกของพระเจ้าในวัยเกือบครึง่ ศตวรรษ
และในช่วงเวลาหลัง ลูกจึงได้เข้าถึงเนื้อหาสาระของพระวาจาล้วนๆ
ในฐานะเป็ นฆราวาส ลูกไม่ควรจะไป “สอน” ว่าพระวาจาบทนัน้ บทนี้คอื อะไร กล่าวไว้อย่างไรในพระคัมภีร์ ลูกคิดว่านัน่ ควร
จะเป็ นหน้าทีข่ องพระสงฆ์ และลูกมีความเคารพพระสงฆ์ ดังนัน้ ทุกครัง้ ทีล่ ูกไปพูดแบ่งปั นเกีย่ วกับพระวาจาของพระเจ้า ลูกจึงเพียง
จะขอเป็ น “พยาน” ว่า พระวาจาบทนัน้ บทนี้ได้เปลีย่ นแปลงชีวติ ลูกอย่างไรและเนื่องจากลูกได้ศกึ ษาพระวาจาของพระองค์มากว่า 2
ทศวรรษแล้ว ลูกจึงมีตวั อย่างทีส่ ามารถจะแบ่งปั นให้ฟังได้ค่อนข้างหลากหลาย ยกตัวอย่างกับผูฟ้ ั งในสังฆมณฑลนี้ ลูกได้หยิบยกพระ
วาจาบททีอ่ ธิบายถึงการทูลขอจากพระเจ้าว่าทาไมบางคนจึงสวดขอแล้วได้ บางคนสวดอย่างไรก็ไม่เคยได้อะไรสักที บางคนถึงกับพูด
เสมอๆ วา “หากพระเจ้ามีจริง ทาไมฉันขอแล้วไม่ได้?”
ลูกมีพระวาจาทีอ่ ธิบายได้อย่างชัดเจนในเรื่องพืน้ ฐานนี้
“เราเมตตาต่อผูท้ ีเ่ ราเมตตา และสงสารผูท้ ีเ่ ราสงสาร ดังนัน้ จึงขึ้นกับพระเมตตาของพระเจ้า
ไม่ข้ นึ กับความตัง้ ใจหรือความอุตสาหะของมนุษย์” โรม 9:15
“มนุษย์เอ๋ย เจ้าเป็ นใครกันจึงบังอาจมาเถียงกับพระเจ้า” โรม 9:20
ชัดเจนไหม?
ลูกได้เสริมว่า จากประสบการณ์ของลูกเอง การทีบ่ างครัง้ เราสวดขออะไรจากพระเจ้าแล้วไม่ได้ตามทีข่ อ นันแหละคื
่
อพระพร
ทีพ่ ระองค์ประทานให้เรา เพราะพระเจ้าทรงทราบดีกว่าเราและเราควรทีจ่ ะขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี และการที่สอนให้บุตร
หลานรูจ้ กั ขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีน้ี นอกจากจะเป็ นที่พอพระทัยของพระองค์แล้ว ยังทาให้บุตรหลานเรามีภูมติ ้านทานต่อ
ความผิดหวังในชีวติ เป็ นคนเข้มแข็ง มีเหตุมผี ล ลูกมีพระวาจาของพระเจ้าสนับสนุนถึงเรื่องการขอจากพระเจ้าอีกหลายบทเลยทีเดียว
“จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี แ่ หละเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า” 1 เธสะโลนิ กา 5:18
“ถ้าท่านทัง้ หลายเข้าสนิ ทอยู่ในเราและถ้อยคาของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว
ท่านจะขอสิ ง่ ใดซึง่ ท่านปรารถนา ก็จะได้สิง่ นัน้ ” ยอห์น 15:7
“พระเจ้าอยู่ขา้ งเรา ใครจะสู้เราได้” โรม 8:31
“พระเจ้าทรงบันดาให้ทุกสิ ง่ กลับเป็ นประโยชน์แก่ผทู้ ีร่ กั พระองค์” โรม 8:25
ลูกได้ยกตัวอย่างพระวาจาอีกมากมายทีท่ าให้ชวี ติ ของลูกและทุกคนทีป่ ฏิบตั ติ ามเปลีย่ นไป เหลืออีก 10 นาทีจะเทีย่ ง ลูกจบ
การแบ่งปั นเพื่อให้ผฟู้ ั งมีโอกาสซักถามหรือแบ่งปั นบ้าง ปรากฏว่าเมื่อไม่ม ี พระคุณเจ้าจึงได้กรุณาขึน้ ไปบนเวทีพดู แทนผูฟ้ ั ง หลังจาก
นัน้ พระสงฆ์ผจู้ ดั งานได้มอบพวงมาลัยทีท่ าจากผ้าขาวม้าและพระคุณเจ้าได้กรุณามอบช่อดอกไม้ให้แก่ลกู
ต่อมาลูกได้ไปถวายช่อดอกไม้ทไ่ี ด้รบั มาแด่แม่พระทีอ่ าสนวิหารด้วย
ลูกและลูกสาวบินกลับกรุงเทพฯ ด้วยความสุขและอิม่ ใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การได้รบั “การแต่งตัง้ ” ให้เป็ นหนึ่งใน “แกนนา”
ของแผนกพระคัมภีรท์ ส่ี งั ฆมณฑลนัน้ จากพระสงฆ์ผเู้ ชิญลูก 
ขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าข้าและขอบคุณคุณพ่อค่ะ 
อาแมน

