บทที่ 389
“แล้วผมจะค้นพบพระเจ้าได้อย่างไร?”
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า วันอาทิตย์ท่ผี ่านมา ลูกได้รบั นัดไปพบชายหนุ่ มคนหนึ่งที่มคี วามทุกข์มากและมีคุณพ่อ
แนะนาให้เขาไปดูรายการเจาะใจของลูก เมื่อได้ดูเสร็จ เขาต้องการพบลูกมาก คุณพ่อที่ลูกเคารพรักผู้น้ีถามลูกว่า
ยินดีจะไปพบเขาไหม ลูกตอบรับทันที
เมือ่ พบกัน เนื่องจากเขาและเพื่อนอีก 3 คนทีไ่ ปพบลูกด้วย ทราบเรื่องราวชีวติ ของลูกแล้วจากรายการเจาะ
ใจ ลูกจึงให้เขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวประวัตขิ องเขาให้ลูกฟั งเพื่อลูกจะได้ทราบว่ าจะคุยกับเขาในรูปแบบใดเกี่ยวกับ
พระเจ้าจึงจะสัมผัสจิตใจเขาได้ดที ส่ี ุด
เขาเป็ นผู้หนึ่งที่มปี ั ญหาในทุกมิติของชีวติ ตัง้ แต่วยั เด็ก แต่มผี ู้ใหญ่คนหนึ่งข้างบ้านที่สงสารและให้ความ
ช่วยเหลือและความรักเขามาตลอด เขาจึงรักผูใ้ หญ่คนนี้เสมือนเป็ นพีส่ าวแท้ๆ แต่เมือ่ ไม่ก่ีเดือนทีผ่ ่านมา พีส่ าวทีเ่ ขา
เคารพรักผูน้ ้ีได้เสียชีวติ ลงในวัยกลางคนเท่านัน้ เขารับไม่ได้ หัวใจแตกสลาย ในวันทีพ่ ่สี าวผูน้ ้ีจากไป เขาเดินมาที่
วัดของคุณพ่อท่านนี้ในเวลาพลบค่าแล้ว
เขาอยากแสวงหาผูท้ ม่ี อี านาจเหนือมนุษย์คอื พระเจ้า!
ลูกฟั งเรือ่ งราวชีวติ ของเขาต่ออีกเกือบชัวโมง
่ เมือ่ เขาได้ระบายเรือ่ งราวทัง้ หมดทีอ่ ดั อัน้ ตันใจเขาจนหมดแล้ว
ลูกจึงได้เล่าเรื่องราวของลูกให้เขาฟั งบ้าง ลูกได้สรุปเรื่องคดีของลูกเพียงสัน้ ๆ เพราะเขาทราบจากรายการเจาะใจ
แล้ว แต่ลูกเล่าให้เขาฟั งถึงชีวติ ของลูกหลังจากคดีจบ การแสวงหาพระเจ้าของลูก การเปลี่ยนแปลงในชีวติ ของลูก
หลังจากค้นพบพระเจ้าแล้ว และสถานะแห่ งความสันติสุ ขและปี ติสุ ขในใจของลูกในทุกวันนี้ ไม่เพียงแต่ เขา แต่
เพื่อนๆ เขาอีก 3 คนก็ฟังด้วยความตัง้ ใจ
มีคาถามคาตอบมากมายระหว่างเขาและลูก แต่สรุปมี 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
หากเขามาเป็ นคริสตชนแล้ว เขาจะพบความสงบสุขในใจไหม?
ลูกตอบว่า สาหรับลูกแล้ว หลังจากที่ได้คน้ พบว่าทีแ่ ท้พระเจ้าสถิตอยู่ในใจลูกนี่เอง ไม่ได้อยู่บนสวรรค์ไกล
โพ้นโน่ นเลย ลูกมีความสุขมาก เพราะในเวลานี้ ไม่ว่ าอะไรจะเกิดขึน้ ภายใน 3 นาที ลูกจะคิดถึงและให้ “รูส้ กึ ถึง”
พระเจ้าในใจ แล้วลูกก็จะมีความสุขและลืมเรือ่ งอื่นๆ ทีค่ า้ งคาในใจไปเลย ใครทีค่ น้ พบพระเจ้าแล้ว จะเข้าใจ
เขาถามต่อทันทีว่า “แล้วผมจะค้นพบพระเจ้าได้อย่างไร?”
ลูกตอบเขาว่า แต่ละคนคงมีวธิ คี น้ หาพระเจ้าต่างกัน สาหรับลูกมี 3 องค์ประกอบคือ 1. การสวดสายประคา
ทุกวันและอธิษฐานอย่างสม่าเสมอทุกๆ วัน 2. การอ่านพระคัมภีรแ์ ละพยายามประพฤติปฏิบตั ติ ามในชีวติ ประจาวัน
ให้มากทีส่ ุด และ 3. ความเงียบ ลูกบอกเขาว่า ลูกทาข้อ 1 และ 2 ในความเงียบสงัดมาตลอด 20 กว่าปี ทผ่ี ่านมา

ตัง้ แต่ลกู เริม่ แสวงหาพระเจ้า และในความเงียบนี่เอง ทีล่ ูก ได้คน้ พบพระเจ้าและสามารถรับสัมผัสความรักอันยิง่ ใหญ่
ของพระองค์ตลอดจนการประทับในใจลูกของพระองค์ได้
เขาตาลุกโพลงด้วยความตื่นเต้น น่ าสนใจมากครับ แต่ ... ผมเป็ นนักดนตรี จะอยู่ในความเงียบได้อย่างไร
ครับ “คุณหาและแบ่งเวลาซิ ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมีชวี ติ อยู่ในความเงียบทัง้ 24 ชัวโมงต่
่
อวัน ก่อนนี้ฉันต้องฟั ง
เพลงทุกครัง้ ทีข่ น้ึ รถและทันทีทเ่ี หยียบเข้าห้องนอนต้องเปิ ดเพลง แต่ฉนั เลือกทีจ่ ะเปลีย่ นการประพฤติตนในช่วงเวลา
เหล่านัน้ เป็ นการสวดสายประคาตอนขึน้ รถ และอ่านพระคัมภีร์ ตอนอยู่ในห้องนอนแทน ใหม่ๆ จิตใจก็ฟ้ ุงกระจาย
แต่การอ่านพระคัมภีรเ์ ปรียบเสมือนการกระโดดจับจิตให้มาอยูก่ บั ที่ ไม่ให้กระโดดโลดเต้นไปในอากาศทัวห้
่ อง บังคับ
ให้ตวั เองมีวนิ ัยไปเรื่อยๆ จนจิตมันนิ่ง และการอ่านพระคัมภีรก์ ลายเป็ นสิง่ ที่นามาซึ่งความสุขและความชุ่มฉ่ าใน
หัวใจ” แล้วลูกก็เล่าต่อ “มีอยูค่ รัง้ หนึ่ง สมัยทีฉ่ ันยังขับรถเอง พอขึน้ รถปุ๊ ป ฉันก็เริม่ สวดสายประคา ใจและสมาธิกอ็ ยู่
กับบทสวดภาวนา สวดไปเรื่อยๆ ขับรถไปเรื่อยๆ พอสวดจบสายประคา อ้าว! ฉันอยู่ไหนเนี่ย! ปรากฏว่า ขับรถไป
คนละทิศทางกับทีๆ่ จะไป! ”
คาถามสุดท้ายทีม่ คี วามหมายสาหรับชายหนุ่ มผูน้ ้ีมาก
“พีส่ าวคนนี้ทผ่ี มเคารพรักทีส่ ุดได้ตายจากผมไปแล้ว ผมยังมีวธิ ใี ดทีจ่ ะตอบแทนบุญคุณพีค่ นนี้ไหม?”
ลูกตอบทันที “มีซิ ไม่ว่าเธอจะยังคงนับถือศาสนาเดิมหรือเปลีย่ นใจมานับถือ ศาสนาคริสต์ ขอให้เธอตัง้ ใจทา
ตัวเป็ นคนดีตลอดชีวติ และอุ ทศิ ผลบุญกุศลให้พค่ี นนี้ พีเ่ ธอก็จะได้ร บั ส่วนบุญทีเ่ ธอแผ่ให้เธอ หากเธอกลับใจมาเป็ น
คริสต์ เธอก็ทาความดีทงั ้ ชีวติ ทีเ่ หลือ ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและอธิษฐานว่า ที่เธอทาความดีเช่นนี้ เพื่อมอบให้แก่
ดวงวิญญาณของพีส่ าวของเธอทีล่ ่วงลับไปแล้ว และหากเธอทาเช่นนี้ได้ การตายของพีส่ าวเธอจะมีคุณค่า ”
ทันทีทล่ี กู พูดประโยคเหล่านี้จบ สิง่ ทีไ่ ม่คาดคิดก็เกิดขึ้น น้ าตาของลูกผูช้ ายวัย 40 เศษคนนี้ไหลลงอาบแก้ม
เขาก้มหน้าลงกับโต๊ะ ร้องไห้อย่างหนักโดยไม่อายใคร ลูกตกใจและอยากลุกขึน้ ไปโอบเพื่อปลอบใจเขา แต่ตดั สินใจ
ปล่อยให้เขาร้องไห้จนหมดความอยากร้องจะดีกว่า
เราจบการสนทนาธรรมวันนัน้ เวลาบ่ายโมงกว่า ทุกคนหิวแล้ว พวกเขาโดยเฉพาะชายหนุ่ มต้นเรื่องขอบคุณ
ลูกไม่หยุดปาก เขาจะไปขอเรียนคาสอนต่อและจะทาตามคาแนะนาของลูกในการศึกษาอ่านพระคัมภีร์
ลูกได้บอกกับคุณพ่อผูท้ เ่ี ชิญลูกไปวันนัน้ ว่า ไม่ว่าผูฟ้ ั งจะเป็ นพันหรือ เป็ นหมื่น หรือแค่ 2-3 คน หรือแม้แต่
เพียงคนเดียว หากเป็ นการพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้าและเป็ นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์แล้ว ลูกยินดี
และเต็มใจ และพร้อมเสมอทุกเวลา
นี่ เ ป็ น สิ่ง เล็ก น้ อ ยที่สุ ด ที่ลูก จะสามารถท าเพื่อ ตอบแทนพระคุ ณ อัน ยิ่ง ใหญ่ ข องพระองค์ท่ีม ีต่ อ ลูก และ
ครอบครัวของลูก พระเจ้าข้า
“ข้าแต่องค์พระผู้เป็ นเจ้า โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าทัง้ หลายเถิ ด
โปรดทรงสาแดงพระองค์ในเวลาทีข่ ้าพเจ้าทัง้ หลายมีความทุกข์” เอสเธอร์ 4:17R
อาแมน

