บทที่ 400
อ่านพระคัมภีรอ์ ย่างไรจึงจะบังเกิ ดผล?
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า มีคากล่าวว่า “เวลาเรามีความสุข เวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว ” เป็ นความจริงทีส่ ุดเลยพระเจ้าข้า
ลูกเขียน “บทสวดของฉัน” ถวายแด่พระองค์เมื่อยีส่ บิ กว่าปี ก่อน เริม่ ต้นเพราะชีวติ มีแต่ความทุกข์ในขณะนั ้น เวลาผ่านไป
จากการเขียนบทสวดถวายแด่พระองค์น่ีแหละ ทาให้ลูกค้นพบพระองค์ แล้วชีวติ ของลูกก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป จากการ
เป็ นผูท้ ม่ี คี วามทุกข์มากทีส่ ุดคนหนึ่ง ลูกค่อยๆ กลายมาเป็ นผูท้ ม่ี คี วามสุขมากทีส่ ุดคนหนึ่งในทุกวันนี้  มันเป็ นเรื่อง
อัศจรรย์ทส่ี ดุ และลูกก็เป็ นลูกทีก่ ตัญญูต่อพระองค์ทส่ี ดุ คนหนึ่ง พระเจ้าข้า
และเนื่องจากบทนี้เป็ นบทที่ 400 ซึง่ นับเป็ น milestone ในการเขียนของลูกทีต่ อ้ งการถวายพระเกียรติแด่พระองค์
ลูกจึงจะขอเขียนในเรือ่ งทีม่ คี วามพิเศษทีล่ กู ตัง้ ใจจะเขียน แต่ได้รอมาจนถึงวันนี้ พระเจ้าข้า
มีเ พื่อ นฝูง ตลอดจนคนรู้จ ัก ได้ถ ามลูก เสมอมาว่ า อ่ า นพระคัม ภีร์อย่ า งไรจึง จะบัง เกิด ผล? เป็ นค าถามที่ลู ก มี
ประสบการณ์มาแล้ว แต่ลกู ไม่กล้าตอบหรือเขียน เพราะลูกตระหนักเสมอมาว่าลูกเป็ นเพียงฆราวาสตัวเล็กๆ คนหนึ่งเท่านัน้
ผูท้ จ่ี ะให้คาตอบแก่คาถามนี้ได้อย่างดีทส่ี ดุ น่าจะเป็ นพระสังฆราชหรือพระสงฆ์ แต่เร็วๆ นี้มผี มู้ าถามลูกอีก ทาให้ลกู คิดขึน้ มา
ได้ว่า ในการรับเชิญไปพูดตามคริสตจักรต่างๆ หลักทีล่ กู ไปแบ่งปั นในแต่ละครัง้ ก็คอื พระวาจาของพระเจ้า ซึง่ ก็เป็ นสิง่ ทีศ่ ษิ
ยาภิบาลแต่ละแห่งเทศน์ สอนทุกสัปดาห์อยู่แล้ว แต่ลูกนาประสบการณ์ ของลูกกับพระวาจาตามบริบทหรือเรื่องที่ผู้เชิญ
กาหนดมาไปแบ่งปั น ซึ่งเท่ากับลูกไม่ได้ไปเทศน์ สอนเช่นเดียวกับศิษยาภิบาล แต่เป็ นการไปเสริมหรือเป็ นพยานว่าพระ
วาจาบทนัน้ ๆ ทีท่ า่ นศาสนาจารย์เหล่านัน้ ได้เทศน์ ปฏิบตั ติ ามแล้วจะบังเกิดเช่นนี้ๆ กับตัวเรา เป็ นคนละบทบาท
ใช่แล้ว ลูกจึงจะทาหน้าทีเ่ ช่นนี้ ในบทสวดของลูกบทนี้ พระเจ้าข้า
1. ข้อแรกในการอ่านพระวาจาแล้วให้บงั เกิดผลคือ เราต้องมีความตัง้ ใจอย่างแน่วแน่ในการศึกษาพระคัมภีรว์ ่า
จะนามาปฏิบตั ิต ามในชีวิต ไม่ใ ช่อ่า นไปงัน้ ๆ เพราะเป็ น หน้ า ที่หรือตามแฟชัน่ และเรา ต้ องสวดขอพระจิตเจ้าได้โปรด
ประทานพระพรให้เราเข้าใจในการอ่านพระคัมภีร์ทุกครัง้ ด้วยความจริงใจและถ่อมตน
“แล้วพระองคะทรงทาให้เขาเกิ ดปัญญาเข้าใจพระคัมภีร”์ ลูกา 24:45
2. เริม่ ต้นอย่าไปเพิง่ ไปอ่านพันธสัญญาเดิม ให้เริม่ จากพันธสัญญาใหม่หรือพระวรสาร ถ้าผูท้ ไ่ี ม่เคยอ่านพระ
คัมภีรเ์ ลย เปิ ดมาบทแรกเจอบทมัทธิว ก็เริม่ อ่านบทมัทธิวเลยแหละ
3. เวลาอ่านพระคัมภีรค์ วรอ่านในห้องทีเ่ งียบ ไม่ใช่อา่ นไปฟั งเพลงไป เนื่องจากเราขอพระจิตเจ้าก่อนอ่านแล้ว
ในบรรยากาศทีเ่ งียบเราจะรูส้ กึ ได้ถงึ การประทับอยูแ่ ละการทรงนาของพระองค์
4. อ่านเจอบทไหนที่ “โดน” หรือชอบใจ ใช้ปากกาไฮไลท์ขดี ทับข้อความนัน้ เลย เดิมลูกจะเป็ นคนถนอมหนังสือ
มาก แต่ในการอ่านพระคัมภีร์ ลูกใช้ปากกาไฮไลท์ตงั ้ หลายสี ไม่พอ หน้าไหนมีบททีซ่ ้งึ และอยากปฏิบตั ติ าม เอาการ์ดเล็กๆ
เสียบคันอี
่ ก ผลก็คอื พระคัมภีรเ์ ริม่ อ้วนขึน้ ๆ เพราะชอบเกือบทุกหน้า 
5. ไฮไลท์ ขีดเส้นใต้ เสียบคัน่ ยังไม่พอ ลูกคัดบททีไ่ ฮไลท์ไว้ออกมาใส่สมุดโน้ต จนตอนนี้สมุดโน้ตก็อว้ นด้วย 
ตอนทีล่ กู ไปเรียนหนังสือทีส่ หรัฐอเมริกา ลูกจดศัพท์ทย่ี งั ไม่รจู้ กั ไว้ในสมุดโน้ตตามตัวอักษร แล้วเปิ ด
Dictionary จากนัน้ จะท่องศัพท์เหล่านัน้ จนขึน้ ใจก่อนไปนอนทุกคืน พรุ่งนี้เจอศัพท์ใหม่ จดเพิม่ ท่องเพิม่ และท่องทวน
ของเดิม ทาเช่นนี้ทกุ ๆ คืน จนความรูเ้ รือ่ งศัพท์ภาษาอังกฤษแตกฉาน เป็ นพืน้ ฐานของการใช้ภาษาอังกฤษในการ
รับใช้พระเจ้าในทุกวันนี้
ลูกจึงนาวิธเี ดียวกันมาปฏิบตั กิ บั การศึกษาพระวาจาของพระเจ้า 

6. การปฏิบตั ติ าม ข้อนี้สาคัญทีส่ ดุ หากศึกษาแล้ว ท่องแล้ว ก็แค่นนั ้ ความรูเ้ กีย่ วกับพระคัมภีรก์ จ็ ะกลายเป็ น
ความรูข้ องวิชาหนึ่ง แต่พระคัมภีรไ์ ม่แค่วชิ าหนึ่ง เป็ น พระวาจาของพระเจ้า! อ่านแล้ว ศึกษาแล้ว ก็นามาไตร่ตรอง ซึมซับ
แล้วก็ปฏิบตั ติ ามในชีวติ ประจาวัน นันแหละจึ
่
งจะเกิดผล
ลูกได้แบ่งพระวาจาของพระเจ้าทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามออกเป็ น 3 กลุ่ม
6.1 พระวาจาทีอ่ า่ นแล้วเข้าใจเลยและปฏิบตั ติ ามง่าย ยกตัวอย่าง
“ถ้าผู้ใดไม่อยากทางาน ก็อย่ากิ น” 2 เธสะโลนิ กา 3:10 เป็ นต้น
6.2 พระวาจาทีเ่ ข้าใจ แต่ปฏิบตั ติ ามยากหน่อยในประสามนุษย์
“อย่าตอบแทนความชัวด้
่ วยความชัว่ ...
อย่าแก้แค้นเลย แต่จงให้พระเจ้าทรงตัดสิ นลงโทษเถิ ด” โรม 12:17,19
เรามักจะได้ยนิ เสมอๆ ว่า “แค้นนี้ตอ้ งชาระ” แต่พระเจ้าของเราทรงสอนให้ “อย่าแก้แค้น” ทาได้ไหม?
“ผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วย” มัทธิ ว 5:39
“จงรักศัตรู จงทาดีต่อผู้ทีเ่ กลียดชังท่าน” ลูกา 6:27
ความหมายของพระวาจาสองบทนี้ใกล้เคียงกับบทข้างบน แต่ลกึ ซึ้งกว่าคือ เวลาคนปฏิบ ั ตไิ ม่ดกี บั เรา นอกจากจะ
ไม่ตอบโต้แล้ว พระเจ้ายังทรงสอนให้เราทาดีตอบต่อคนทาร้ายเราด้วย เป็ นการสอนทีเ่ วลาพวกเรามนุ ษย์จะปฏิบตั ติ ามต้อง
พยายามเป็ นอย่างมากกกกกก
นี่เป็ นเพียงสามตัวอย่างของพระวาจาในกลุ่ม 2 นี้
6.3 พระวาจาทีเ่ ราต้องฝื นความรูส้ กึ ตามประสามนุ ษย์อย่างมากในการพยายามเข้าใจและปฏิบตั ติ าม ลูกเองค้น
พบว่าการเป็ นลูกของพระเจ้าทีด่ นี นั ้ ต้องฝืนปฏิบตั ติ นค้านกับสัญชาตญาณความเป็ นมนุษย์ ดังพระวาจาบทนี้
“จงดาเนิ นตามพระจิ ตเจ้าและอย่าตอบสนองความปรารถนาตามธรรมชาติ
เพราะธรรมชาติ มนุษย์มีความปรารถนา ตรงกันข้ามกัยพระจิ ตเจ้า และพระจิ ตเจ้าก็ทรงปรารถนาตรงกันข้ามกับ
ธรรมชาติ มนุษย์ สองข้อนี้ ขัดแย้งกัน ท่านทาสิ ง่ ที ท่ ่านอยากทาไม่ได้” กาลาเที ย 5:16-17
มีตวั อย่างมากมายแต่ลกู จะขอยกเพียงบางบทมาเขียน ณ ทีน่ ้ี เรือ่ งลูกล้างผลาญ (ลูกา 15:11-31) คิดตาม
ภาษามนุษย์แล้ว บุตรชายคนโตก็ถกู ของเขาและเขาก็มสี ทิ ธิน้อยใจบิดาตนเอง
อุปมาเรือ่ งคนงานในสวนองุ่น (มัทธิ ว 20:1-15) คนงานทีท่ างานแต่เช้าก็มสี ทิ ธิ ์ไม่พอใจทีต่ นเองทางานมาทัง้ วัน
แต่กลับได้คา่ แรงเท่ากับคนทีเ่ พิง่ มาทางานตอนเย็น อย่างนี้มนั ก็ไม่ยตุ ธิ รรมนี่นา!
แต่การฝืนความรูต้ ามประสามนุษย์และพยายามคิดและเข้าใจและปฏิบตั ติ ามประสาพระเจ้า ทีละเล็กทีละน้อย เราจะ
รูส้ กึ ว่าเราได้ยกระดับจิตใจและจิตวิญญาณให้สงู ขึน้ เราจะเริม่ มองเห็นตัวเองน้อยลงและเล็กลง เราจะมองพระวาจาเรื่องลูก
ล้างผลาญไม่ใช่จากมุมมองของบุตรชายคนโต แต่จากมุมมองของผูเ้ ป็ นบิดาและเรื่องค่าแรง เราจะเห็นจากมุม มองของ
นายจ้าง ไม่ใช่จากของลูกจ้าง แล้วมุมมองของเราก็จะเปลีย่ นไปในทุกมิตขิ องชีวติ และเมื่อไรทีเ่ รสามารถดารงตนให้เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกับทีพ่ ระเจ้าทรงสังสอนได้
่
ในทุกมิตขิ องชีวติ ใจเราก็จะเป็ นอิสระจากมลภาวะทัง้ ปวง คงมีแต่การทรงสถิตอยู่
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเท่านัน้
นี่คอื พระพรสูงสุดแห่งการอ่านพระคัมภีรแ์ ล้วบังเกิดผลทีล่ กู สามารถสรุปได้สนั ้ ๆ ในบทสวดของลูกบทนี้ พระเจ้าข้า
“นัยน์ ตาของท่านเป็ นสุขที ม่ องเห็นสิ ง่ ต่างๆ ที ท่ ่านเห็น เราบอกท่านทัง้ หลายว่า
ประกาศกและกษัตริ ยจ์ านวนมากปรารถนาจะเห็นสิ ง่ ที ท่ ่านได้เห็น แต่กไ็ ม่ได้เห็น
ปรารถนาจะได้ฟังสิ ง่ ที ท่ ่านได้ฟัง แต่ไม่ได้ฟัง” ลูกา 10:23-24
อาแมน

