บทที่ 405
วันที่ 26 ม.ค. 2020 วันอาทิ ตย์พระวาจาของพระเจ้า
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ผูน้ าของพวกเราคาทอลิกทั ่วโลกได้ทรงประกาศให้ปี 2020
เป็ น ปี แห่ง พระวาจา นับเป็ น เรื่องน่ าชื่น ชมยิน ดีส าหรับคริสตชนทุ กคน ที่ผู้นาสูง สุดกาลัง ทรงน าให้ลูกแกะของ
พระองค์หนั มาเองจริงเอาจังกับการศึกษาพระวาจาของพระเจ้าและนามาปฏิบตั ใิ ช้ในชีวติ ประจาวันของพวกเรา
สาหรับลูก ผูซ้ ง่ึ ได้ปฏิบตั ติ น ตามทีพ่ ระองค์กาลังทรงสอนนา มาตัง้ แต่ก่อนลูกมาเป็ นลูกของพระองค์เสียอีก
รูส้ กึ ดีใจและปลืม้ ปี ตมิ าก ลูกจาได้วา่ วันแรกที่ลูกไปเรียนคาสอนเมื่อ 24 ปี ก่อน ลูกถามคุพพ่อผู้สอนว่า “คุพพ่อคะ
หนูจะซื้อพระคัมภีร์คาทอลิกได้ท่ไี หนคะ” คุพพ่อตอบว่า “พระคัมภีร์คาทอลิกยังไม่มี เราใช้เล่มเดียวกับทางคริส
เตียน” แล้วลูกก็รอ... รอวันทีพ่ วกเราจะมีพระคัมภีร์ของเราเอง แล้ว... ตอนนี้พวกเราก็มแี ล้ว  แล้วลูกก็แอบคิด
ของลูกเองโดยไม่กล้าบอกใครว่า เมื่อไรที่คาทอลิกมาศึกษาพระวาจาของพระเจ้าอย่างจริงๆ จังๆ และประพฤติ
ปฏิบตั ติ ามพระวาจาของพระองค์ในชีวติ ประจาวันแล้ว ศาสนาของเราจะสมบูรพ์ท่สี ุด เพราะมีทุกอย่างครบบริบูรพ์
เลย 
2-3 เดือนก่อนสิน้ ปี 2019 ลูกได้รบั เชิญให้ไปพูดแบ่งปันทีอ่ าสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุร ี
ลูกรีบถามว่า สถานทีท่ จ่ี ะให้ไปพูดนัน้ มีแอร์หรือไม่ ไม่ใช่วา่ ลูกจะสาอางหรืออะไร แต่การไปพูดเรื่องศาสนาให้ผู้ฟัง
จานวนเป็ นร้อยในห้องทีไ่ ม่มแี อร์เป็ นเวลาหนึ่งชั ่วโมงครึ่ง เป็ นสิง่ ที่จะไม่บงั เกิดผลอะไรเลย เพราะนอกจากผู้ฟังจะ
หงุดหงิด กระสับกระส่าย และง่วงนอนแล้ว เผลอๆ ผูพ้ ดู เองอาจจะหลับคาไมโครโฟนก็ได้ จะกลายเป็ นเหตุการพ์ทผ่ี ู้
หว่านเมล็ดพืช หว่านเมล็ดปับ๊ ก็ถูกลมพัด พัดกระจายไปตกนอกห้องหมด ไม่มโี อกาสตกลงแม้กระทัง้ ในพงหนาม!
คุพพ่อเจ้าอาวาสเข้าใจถึงความกังวลเรื่องสถานที่ จึงได้เลื่อนวันพูดแบ่งปั นของลูกมาเป็ นวันอาทิตย์ท่ี 26
มกราคม 2020 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้าพอดี ซึ่ง ในวันดังกล่าว อาคารเอนกประสงค์ ซึ่ง ได้อยู่
ระหว่างการก่อสร้างในปี ทผ่ี ่านมาเสร็จทันใช้กบั กิจกรรมนี้ ลูกจะได้เป็ นวิทยากรคนแรกทีไ่ ด้ใช้ห้องประชุมของอาคาร
นี้
ขอบพระคุพพระเจ้าอย่างสิน้ สุดจิตใจ พระเจ้าข้า!
หัวข้อการแบ่ง ปั นของลูกในวัน นัน้ คือ “ประสบการพ์ ช ีวติ ของดิฉันกับพระวาจาของพระเจ้า ” มีผู้เข้าฟั ง
ประมาพ 200 คน ลูกนาหนังสือ “ภูเขาเคลื่อนได้” ไปแจกด้วย ก่อนนี้ลูกจะแจกฟรีในการพูดแบ่งปั นทางคาทอลิก
แต่เวลาลูกไปพูดทางคริสตจักร ศิษยาภิบาลจะนากล่องมาให้สมาชิกที่มาขอรับหนังสือถวายเงินแก่คริสตจักรของ
พวกเขา ซึง่ ลูกคิดว่าเป็ นสิง่ ดี เพราะการแจกฟรีอาจจะทาให้หนังสือนัน้ ไม่ค่อยมีคุพค่าและวัดก็จะได้เงินด้วย เพราะ
ลูกเองในฐานะผูเ้ ขียนหนังสือเล่มนี้ไม่เคยขอรับเงินค่าหนังสือ ไม่วา่ จะพิมพ์กค่ี รัง้ หรือในภาษาใดก็ตาม
สาหรับการพูดแบ่งปัน ลูกแบ่งหัวข้อออกเป็ น 5 หัวข้อหลักๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็ นประสบการพ์ชวี ติ จริงของ
ลูก และได้เขียนใน “บทสวดของฉัน” มาแล้วทัง้ นัน้ โดยลูกได้เน้นว่าสิง่ ทีล่ กู ค้นพบจากการอ่านศึกษาพระวาจา

และปฏิบตั ติ าม ตลอดจนผลที่ได้รบั นัน้ ไม่มใี นตาราเล่มใด และลูกเองก็ไม่เคยศึกษาเทววิทยาหรือแม้แต่เข้าเรียน
พระคัมภีรอ์ ย่างเป็ นทางการ ดังนัน้ สิง่ ทีล่ กู จะแบ่งปันนัน้ หากไม่ถูกไม่ควรอย่างไร ขอคุพพ่อ ซิสเตอร์ บราเดอร์ และ
พีน่ ้องทีท่ ราบช่วยชีแ้ นะด้วย
หัวข้อแรกคือ การอ่านและศึกษาพระคัมภีร์เพื่อค้นหาพระเจ้า เนื่องจากตอนมาเป็ นคาทอลิกแล้ว ลูกได้รบั
ฟั งพระสงฆ์เทศน์สอนมาตลอดว่า เราต้องรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ ในขพะนัน้ ลูกยังไม่รจู้ กั พระองค์ แต่ลูกมีความเชื่อ
แต่เป็ นความเชื่อแบบเกรงกลัว และคิดว่าพระเจ้าทรงอยูบ่ นสวรรค์ ลูกไม่กล้ารักพระองค์!
แต่จากการศึกษาพระวาจาอย่างจริงๆ จังๆ ลูกได้คน้ พบพระองค์และค้นพบว่า พระองค์คอื องค์แห่งความรัก
และประทับ อยู่ใ นใจของพวกเรามนุ ษ ย์ทุ ก คน ไม่ ไ ด้ อ ยู่บ นสวรรค์ไ กลโพ้ น โน่ น เลย เป็ นการค้น พบที่เ ป็ น
breakthrough สาหรับชีวติ การเป็ นคริสตชนของลูกเลยทีเดียว
ต่อมาคือ การปฏิบตั ติ ามพระวาจาของพระองค์ เมื่อเราค้นพบพระเจ้าในใจแล้ว เราก็อยากปฏิบตั ติ ามคาสั ่ง
สอนของพระองค์ เช่นเดียวกับพนักงานที่ควรและต้องปฏิบตั ติ ามคาสั ่งของประธานบริษทั แต่การปฏิบตั ติ ามพระ
วาจาของพระองค์นนั ้ ต้องฝืนตัวเองและธรรมชาติมนุษย์ ฝืนไปนานๆ ก็จะกลายเป็ นธรรมชาติของเราไปโดยปริยาย
และลูกค้นพบอีกว่า ผลทีเ่ กิดกับชีวติ ของลูกเป็ นไปตามพระวาจาทีอ่ ยูใ่ นพระคัมภีรท์ ุกประการ 
หัวข้อทีส่ องคือ การอ่านพระคัมภีรอ์ ย่างไรให้บงั เกิดผล ซึง่ ลูกได้เขียนไว้ในบทสวดของฉันบทที่ 400
หัวข้อทีส่ าม การประกาศข่าวดี เมื่อหัวใจของเราเปี่ ยมล้นด้วยข่าวดีของพระองค์ เราจะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้
เพราะมันจะปรีล่ น้ ออกมา เราต้องประกาศข่าวดีให้คนทัง้ โลกทราบข่าวดีนนั ้ และมารูจ้ กั พระเจ้าของเราด้วย
ลูกแบ่งปันให้ฟังถึงวิธกี ารประกาศข่าวดีดว้ ยการดารงชีวติ ประจาวัน
หัวข้อทีส่ ่ี ลูกยกตัวอย่างพระวาจาทีเ่ ป็ นประโยชน์มากกับการดารงชีวติ ประจาวันของมนุ ษย์ โดยเฉพาะการ
สวดทูลของจากพระเจ้า แล้วทาไมไม่ได้ทุกครัง้
ปรากฏว่า มีผฟู้ ั งสนใจมากในหัวข้อนี้ และได้ตดิ ต่อขอบทพระวาจาจากลูกหลังจากนัน้
และหัวข้อสุดท้ายคือ ทุกคนเป็ นผูศ้ กั ดิ ์สิทธิ ์ได้ เพราะพระเจ้าทรงต้องการให้มนุ ษย์เป็ นผู้ศกั ดิ ์สิทธิ ์ตามพระ
ประสงค์ของพระองค์
ลูกสรุปหลังจากพูดแบ่งปันเป็ นเวลาชั ่วโมงครึง่ ว่า พระวาจาคือ แสงสว่าง คลังแห่งปัญญา และพลังแห่งชีวติ
และด้วยพระวาจาบทนี้วา่
“แต่ข้าพเจ้าไม่คิดว่าชีวิตของข้าพเจ้า มีค่าสาหรับข้าพเจ้าเท่ากับการทีข่ ้าพเจ้าได้วิง่ ถึงปลายทาง
และทาให้ภารกิ จทีข่ ้าพเจ้าได้รบั มอบหมายจากพระเยซู องค์พระผู้เป็ นเจ้าสาเร็จไป
คือการเป็ นพยานประกาศข่าวดีแห่งพระหรรษทานของพระเจ้า” กิ จการอัครสาวก 20:24
อาแมน
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