บทที่ 434
ขั้นตอนความลึกซึง้ ของการเป็ นลูกของพระองค์คนหนึ่ง
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า สิ่งที่ลกู กาลังจะเขียนในบทสวดบทนนี ้ เป็ นสิ่งที่ลกู ได้คน้ พบด้วยตัวเองบนเส้นทางแห่งความเชื่อและ
จากการค้นหาพระองค์ของลูกตลอด 25ปี ท่ีผ่านมา ลูกขอถวายบทสวดบทนีแ้ ด่พระองค์ดว้ ยความจริงใจ ความรัก และความเชื่อ
ความศรัทธาอย่างสูงสุด พระเจ้าข้า
ลูกได้คน้ พบว่า การทาตามพระวาจาของพระองค์นนั้ ไม่ใช่เป็ นเรื่องง่ายเลย แต่ท่ีสาคัญ ไปกว่านัน้ คือ การทาตามพระ
วาจาของพระองค์นนั้ ในหลายบริบทมันเกี่ยวข้องกัน และเราจะทาตามบทนีไ้ ด้ ต้องสามารถทาตามอีกบทหนึ่งก่อน มิฉะนั้ นไป
ไม่ถึงแน่นอน แต่ท่ีสาคัญที่สดุ ผูจ้ ะทาตามพระวาจาของพระองค์ได้ตอ้ งกาหนดเป็ นเป้าหมายแห่งชีวิตเลย ว่าตนจะประพฤติ
ปฏิบตั ิตามคาสั่งสอนของพระเจ้า เพื่อถวายเป็ นพระเกียรติแด่พระองค์ ไม่ใช่เพื่อให้เพื่อนมนุษย์เห็นหรือต้องการคาชมเชยจาก
สังคม เป็ นเรื่องระหว่างเรากับพระเจ้าเท่านัน้
สมัยก่อน ลูกจะเข้าใจตามแบบความคิดเดิมๆ ว่า สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึน้ นัน้ เป็ นเรื่องของ “ดวง” “ดวงบริวาร” ไม่ดี “ดวง
กัลยาณมิตร” ไม่เสริม “ดวง...” แต่เมื่อวัยของการเป็ นคริสตชนเพิ่มมากขึน้ ลูกค้นพบว่า สังคมไหนๆ มนุษย์ก็คือมนุษย์ เราจะ
คาดหวังว่าสังคมที่นับถือศาสนานีจ้ ะดีกว่าอีกศาสนาหนึ่ง สังคมที่สมาชิกเป็ นผูม้ ีการศึกษาสูงน่าจะเป็ นคนดีกว่าอีกสังคมที่
การศึกษาต่ากว่าไม่ได้
แต่ละครัง้ แต่ละประสบการณ์ ลูกจะผิดหวังและเจ็บปวด มากบ้างน้อยบ้าง แล้วแต่เหตุการณ์ แต่ละครัง้ ลูกจะราพึงกับ
พระองค์
ถึงวัยนีแ้ ทนที่จะมัวแต่ผิดหวังและเจ็บปวดกับประสบการณ์ตา่ งๆ ลูกหันกลับมามองวิเคราะห์หาเหตุผลของเหตุการณ์
เหล่านัน้ ผ่านความเชื่อความศรัทธาของลูกที่มีในพระองค์ แล้วลูกก็ถึงบางอ้อว่าที่แท้ ... พระองค์ทรงกาลังสอนลูกให้สามารถ
มองข้ามทุกสิ่งและก้าวข้ามความรู ส้ กึ ของตัวเองให้ได้ในทุ กเหตุการณ์ เป็ นการขัดเกลาจิตใจลูกให้สามารถก้าวขึน้ ไปอีกระดับ
หนึ่งนั่นเอง 
เป็ นการค้นพบที่ทรงคุณค่าที่สดุ อันดับสองของลูก หลังจากได้คน้ พบว่าพระองค์ทรงประทับอยู่ในใจของลูกและมนุษย์
ทุกคนเลยทีเดียว
การสวดสายประคาเป็ นกิ จวัตรประจาที่ ลูกทาทุกคืน และใช้เวลาถึง 1 ชม.เศษทุกคืน มีเพื่ อนเคยถามว่าทาไมใช้
เวลานานจัง ส่วนใหญ่เขาสวดสายประคาใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านัน้ ลูกบอกเพื่อนว่าช่วงเวลาการสวดสายประคาของลูก
นัน้ เป็ นเวลาที่ลูกใกล้ชิดกับพระเจ้าที่สุด ตอนท้ายก่อนสวดบทวันทาพระราชินี ลูกจะสื่อกับพระองค์ ทูลสิ่งที่ลูกอยากทูลให้
พระองค์ทราบและที่สาคัญที่สดุ ลูกมีรายชื่อบุคคลที่ลูกสวดภาวนาให้ยาวเหยียดเลยและมีอีกหนึ่งรายชื่อที่ป่วยหรือมีปัญหา
เรื่องสุขภาพ มีทงั้ เพื่อนที่สนิท ไม่คอ่ ยสนิท เป็ นคริสตชนและไม่ใช่ และแม้แต่เพื่อนจากต่างประเทศ เป็ นผู้ขอให้ลกู สวดภาวนา
ให้ และเป็ นผูท้ ่ีลกู สวดภาวนาให้เอง กว่าลูกจะขอพรให้รายชื่อเหล่านีเ้ สร็จ ก็เป็ นสิบนาทีแล้ว  มีเพื่อนคนหนึ่ง

คนนีเ้ ป็ นคริสตชน เขาป่ วยด้วยโรคเรือ้ รัง แต่ทุกวันนีเ้ ขาก็ยงั มีชีวิตอยู่ เขาทราบว่าลูกสวดภาวนาให้เขาทุกคืน เขาบอกลูกว่า ที่
เขายังมีชีวิตอยู่ได้จนทุกวันนีเ้ พราะคาภาวนาของลูก และทุกครัง้ ที่เขาต้องเข้าโรงพยาบาล เขาจะโทรมาบอกลูก ลูกสวดภาวนา
ให้เขาด้วยความยินดี และบอกเขาว่า ลูกเป็ นเพียงลูกของพระองค์ตวั เล็กๆ คนหนึ่งที่ทูลขอพระพรจากพระเจ้าให้เขา การที่เขา
ยังมีชีวิตอยู่นนั้ เป็ นนา้ พระทัยและพระพรของพระเจ้า 
แต่มีอีกกรณีหนึ่ง เขาไม่ใช่เป็ นคริสตชน แต่วนั หนึ่งเขาบอกลูกว่าภรรยาเขาป่ วยด้วยโรคๆ หนึ่ง และขอให้ลกู ช่วยลุน้ ว่า
แพทย์จะวินิจฉัยโรคผิด ลูกไม่ลนุ้ แต่ลกู เริ่มสวดภาวนาให้ และสวดเป็ นกรณีพิเศษด้วย ผ่านบุญราศีของเรา สักพักหนึ่ง ลูกบอก
เขาทางไลน์วา่ ลูกได้เริ่มสวดภาวนาให้ภรรยาเขาทุกคืน เงียบ! ไม่มีแม้กระทั่งคาขอบคุณ 1 คา จากเขา
ในการสวดภาวนาให้ผอู้ ่นื นัน้ ลูกไม่ได้คาดหวังอะไรจากผูน้ นั้ เป็ นของตอบแทน แต่การสวดภาวนาอย่างจริงจังให้แก่ผทู้ ่ี
ไม่เห็นคุณค่าของการสวดภาวนาของเรานัน้ มันเป็ นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์หรือไม่หนอ?
คาถามที่วา่ ลูกควรจะสวดภาวนาให้ภรรยาของคนๆ นีต้ อ่ หรือไม่ กลายเป็ นเรื่องการปฏิบตั ิตนของลู กต่อพระพักตร์ของ
พระองค์ ไม่ใช่เพื่อผูป้ ่ วยรายนีซ้ ะแล้ว
แล้วพระวาจาสามบทนี ้ ก็ผดุ ขึน้ ในสมองของลูก
“จงรักศัตรู จงทาดีต่อผู้ทเี่ กลียดชังท่าน จงอวยพรผู้ทสี่ าปแช่งท่าน
จงอธิษฐานภาวนาให้ ผ้ ูทที่ าร้ ายท่าน” ลูกา 6:27-28
“จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาให้ ผ้ ูทเี่ บียดเบียนท่าน” มัทธิว 5:44
“ถ้ าท่านรักแต่คนทีร่ ักท่าน ท่านจะได้ บาเหน็จรางวัลอะไรเล่า” มัทธิว 5:46
คนๆ นี ้ ไม่ใช่เป็ นศัตรู ของลูก เขาไม่ได้เบียดเบียนลูก เพียงแต่เขาไม่เห็นคุณค่าในคาภาวนาของลูกเพื่อภรรยาของเขา
ลูกควรจะสวดภาวนาต่อให้เธอไหม?
พระวาจาบทนีเ้ ชื่อว่าคริสตชนทุกคนคงทราบดี
“ผู้ใดตบแก้ มขวาของท่าน จงหันแก้ มซ้ ายให้ เขาด้ วย” มัทธิว 5:39
แต่ถามว่ากี่คนทาได้?
จากประสบการณ์ชีวิตของลูก ก่อนจะปฏิบตั ิตนได้ถงึ พระวาจาบทนี ้ เราต้องสามารถทาตามพระวาจาบทนีก้ ่อนให้ได้
“อย่าตอบแทนความชั่วด้ วยความชั่ว” โรม 12:17
ลูกเจอเหตุการณ์มากมายในชีวิตที่ผ่านมา ทัง้ จากเพื่อน จากผู้ร่วมงาน หรือแม้แต่ลกู น้องที่เราทาดีกบั เขาด้วยใจจริง
ทุกอย่าง แต่ส่ิงที่ลูกได้รบั ตอบจากพวกเขา มันไม่ใช่เป็ นสิ่งที่ลกู คิดว่าพวกเขาควรจะปฏิบตั ิตอบกับลูก แล้วลูกก็ตอ้ งท่องพระ
วาจาหลายๆ บทข้างบนนี ้ เพื่อให้สามารถกากับให้ตวั เองสามารถปฏิบตั ิตนตามบทมัทธิว 5:39 ให้ได้
และลูกก็คน้ พบว่าการที่เราสามารถก้าวข้ามความรู ส้ ึกของตัวเองได้ นั่นคือการยอมให้ผูอ้ ่ืนตบแก้มเราอีกข้างหนึ่ง
นั่นเอง
ขอพระองค์โปรดประทานพระพร ปรีชาญาณ ตลอดจนพลังกาย พลังใจแก่ลกู ให้สามาถทาตามพระวาจาของพระองค์
ได้ตอ่ เนื่องตลอดยิ่งๆ ขึน้ ไปเทอญ
อาแมน
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