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ฉันเห็นพระเจ้าทุกวัน
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ในการพูดแบ่งปั นบางครัง้ หากเป็ นหัวข้อเกี่ยวกับความเชื่อ ลูกมักจะเริ่มต้นการแบ่งปั นโดย
ถามผูฟ้ ั งว่า “ในที่นี ้ มีใครที่สวดขอจากพระเจ้าแล้วได้ทกุ สิ่งตามที่ขอไหม ขอให้ยกมือ” ส่วนใหญ่ลกู จะเป็ นคนเดียวที่ยก
มือชูอย่างสูงอยูค่ นเดียวบนเวที ในวินาทีนนั้ ลูกเชื่อว่าผูฟ้ ั งทัง้ หลายคงคิดในใจว่า ผูแ้ บ่งปันคนนีเ้ วอร์ซะจริง !
แล้วลูกจะหยุดครึ่งอึดใจแล้วพูดต่อว่า “ใช่แล้วค่ะ ดิฉันได้ทุกสิ่งตามที่สวดขอจากพระเจ้า ... ตามนา้ พระทัย
ของพระองค์” 
วันนีล้ กู จะขอเขียนว่า “ใครเห็นพระเจ้าทุกวันบ้าง?” ไม่ตอ้ งรอการยกมือ ลูกขอเขียนต่อทันทีเลยว่า “ฉันเห็นค่ะ
ฉันเห็นพระเจ้าทุกวัน” ใครจะคิดว่าลูกเวอร์ก็คงไม่เป็ นไร
ตื่นเช้าขึน้ มา (จริงๆ ลูกเป็ นคนตื่นสาย ) ในช่วงทางานที่บา้ นเพราะการล็อคดาวน์ ลูกออกไปเดินรอบสนาม
ก่อนเริ่มทางาน ลูกเห็นต้นไม้บางชนิดออกดอกบานสะพรั่ง ต้นไม้ชนิดเดียวกันออกดอกพรึบทุกต้น ใครเป็ นคนสั่งต้นไม้
ให้ออกดอกได้ล่ะ? ปลาคาร์พ ที่บา้ นออกไข่ปลาต่อมาฟั กเป็ นตัวลูกปลาเต็มบ่อ ลูกในฐานะเจ้าของบ้านไม่ไ ด้สอน
บรรดาพ่อหรือแม่ปลาให้ทาอะไรเลย อันที่จริง หากจะสอนก็สอนไม่เป็ นด้วย 
ช่วงนีล้ ูกวาดภาพที่เกี่ยวกับเมฆ ลูกจึงศึกษาลักษณะของเมฆ ทัง้ ตอนเช้า กลางวัน และตอนอัสดง คือยาม
โพล้เพล้ก่อนตะวันตกดิน บ่อยครัง้ ลูกรีบถ่ายภาพก้อนเมฆเหล่านัน้ มาเป็ นต้นแบบในการ paint ของลูก แล้วลูกก็อดคิด
ไม่ได้ ไม่มีเมฆลักษณะซา้ กันเลย เมฆทุกก้อนมีความเป็ นเอกลักษณ์ของมันเอง ยิ่งตอนพลบค่า สีสนั และลักษณะของ
ก้อนเมฆทัง้ หลายบนท้องฟ้า เปรียบประดุจภาพวาดบนผ้าใบแผ่นมหึมา บางวันลูกยืนศึกษาและถ่ายภาพของบรรดา
ก้อนเมฆเหล่านัน้ จนลืมเวลาทานข้าว เนื่องจากลูกได้ศกึ ษาภาพวาดของบรรดาจิตรกรระดับโลก ไม่ว่าจะเป็ น Michael
Angelo , Leonardo da Vinci หรือ Caravaggio เป็ นต้น แต่ผทู้ ่ีสามารถจะทาให้ภาพเมฆเหล่านีป้ รากฏเป็ น painting
ระดับ masterpiece ได้ ทัง้ สีสนั ลักษณะ และปกคลุมท้องฟ้าได้ท่ วั โลกนัน้ ต้องเป็ น Master ของ Master ของ Master
artist เลยทีเดียว
ลูกยกตัวอย่างเพียงเล็กน้อยมาก ซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวกับธรรมชาติมาเขียน สาหรับผูท้ ่ี ไม่มีความเชื่อในพระเจ้า
หรือผูท้ ่ีไม่รูจ้ กั พระองค์ เขาเหล่านัน้ ก็คงพูดเพียงสัน้ ๆ ว่า “สิ่งเหล่านีก้ ็ธรรมชาติแหละ” คาว่า “ธรรมชาติ” ฟั งง่ายดี แล้ว
ก็จบในตัวมันเอง แต่ลูกเป็ นคนเชื่อในพระองค์ ลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็ นพระผูส้ ร้างทุกอย่าง ทัง้ จักรวาล ทัง้ โลก ทัง้
สิ่งมีชีวิตทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นมนุษย์หรือสัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตทัง้ หลาย เมื่อลูกตื่นขึน้ มาทุกวัน ลูกมองรอบตัว ลูกเห็น
“ธรรมชาติ” รอบตัวลูก แล้วลูกก็มองเลยไปถึงเบือ้ งหลังของผูส้ ร้าง “ธรรมชาติ” ทัง้ หลายทัง้ ปวงบนโลกนี ้
ลูกจึงเห็นพระองค์ทกุ วันในทุกสิ่ง พระเจ้าข้า

“เมื่อแรกเริ่มต้ น พระเจ้ าทรงเนรมิตสร้ างฟ้ าและแผ่นดิน” ปฐมกาล 1:1
กลับมามนุษย์บา้ ง รอบๆ ตัวเรา มีเพื่อนมนุษย์เต็มไปหมด เพื่อนมนุ ษย์เหล่านี ้ มีทงั้ ที่เป็ นเพื่อนดี บ้างก็เป็ น
เพื่อนธรรมดาๆ ที่เรารู จ้ ัก แต่ก็มีท่ี นาความขุ่นเคือง ความโกรธ ความเจ็บปวดมาให้เรา แล้วแต่บริบทของความเป็ น
เพื่อนว่าเป็ นเพื่อนกันในลักษณะใด ความสัมพันธ์แบบไหน
เราทุกคนคงเคยคิดว่า ทาไมคนๆ นีถ้ ึงเป็ นคนดีจงั น่าชื่นชมจังเลย แล้วในเวลาเดียวกัน เราก็คงเคยคิดว่า ทาไม
คนๆ นีถ้ ึงแย่แบบนี ้ มนุษย์มีทงั้ ที่ทมุ่ เท ทัง้ แรงกายแรงใจในการช่วยเหลือผูอ้ ่ืนและมีทงั้ ที่เป็ นฆาตกรฆ่าผูอ้ ่ืน
แล้วเราเห็นพระเจ้าที่ไหนในท่ามกลางมนุษย์?
ลูกเห็นพระเจ้าข้า ลูกเห็นพระองค์ในชีวิตของเพื่อนมนุษย์ทกุ คนรอบตัวลูกทุกวัน
เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มา แต่ให้เรามีอิสรภาพในการดารงชี วิต คนที่เป็ นคนดีคือ คนที่เลือกหนทางที่
พระองค์ทรงต้องการให้เขาเป็ น ส่วนผูท้ ่ีสร้างบาปกรรมต่างๆ คือ ลูกที่ทาให้พระองคทรงเสียพระทัย
บ่อยครัง้ ที่ ลูกขอบคุณ พระองค์ท่ี ประทานพระพรและโอกาสให้ลูกได้พ บกับคนดีๆ มาร่วมงาน ทาให้ลูก มี
ความสุข ไม่วา่ งานนัน้ จะลาบากยากเย็นเพียงไร แต่บอ่ ยครัง้ เช่นเดียวกัน ลูกก็ตอ้ งพบกับความผิดหวังและความเสียใจ
จากผูท้ ่ีรว่ มงานด้วย
สิบกว่าปี ก่อนมีเหตุการณ์หนึ่งที่ลกู จาได้ว่าเป็ นการตัดสินใจที่ลาบากที่สดุ ตัง้ แต่ลกู มาเป็ นลูกของพระองค์ และ
ในที่สดุ ลูกก็ตดั สินใจเลือกพระองค์ เป็ นการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงวิถีการรับใช้พระองค์ของลูกอย่างสิน้ เชิง
จากการตัดสินใจครัง้ นัน้ ลูกค้นพบว่า การจะเป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์บนโลกมนุษย์นีไ้ ด้นนั้ บางครัง้ เราต้อง
กล้าหาญ เราต้องเด็ดเดี่ยว ถ้าต้องเลือกระหว่างมนุษย์กับพระองค์ เราต้องกล้าเลือกพระองค์ และลูกก็คน้ พบด้วย
ประสบการณ์ชีวิตระหว่างทาง My Journey of Faith ว่า หากเราไม่ใกล้ชิดกับพระเจ้าจนเป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์แล้ว
มันมีเหตุการณ์มากมายในแต่ละวันของชีวิต ที่จะทาให้เราต้องเลือกอย่างอื่นที่ไม่ใช่พระองค์
แต่สาหรับลูกแล้ว ลูก “เห็น” พระองค์ทกุ วัน ลูก “สัมผัส” พระองค์ทกุ วัน และลูก “ได้ยิน” พระองค์ทกุ วัน ดังนัน้
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึน้ ฝนจะตก แดดจะออก เพื่อนจะหาว่าเราไม่รกั เขาหรืออะไรก็แล้วแต่ ลูกก็จะยังเลือกพระองค์เหนือ
สิ่งอื่นใดทัง้ หมด พระเจ้าข้า
“พระองค์ทรงเป็ นองค์ทขี่ ้ าพเจ้ าเลือก” สดุดี 16: 5
อาแมน
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