บทที่ 404
พระคัมภีร์ คือ หนังสือเล่มเดียวที่ ลูกอ่าน
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ก่อนสิน้ ปี 2019 เพื่อนของลูกคนหนึ่งส่งรายชื่อหนังสือ 5 เล่มทีเ่ ขาบอกว่าเป็ นหนังสือทีเ่ ขาอ่านแล้วชอบ
มากทีส่ ดุ แชร์ให้เพื่อนๆ รวมทัง้ ลูกทราบ เนื่องจากเขาเป็ นนักวิชาการระดับชาติ และมีคานาหน้าถึงศาสตราจารย์และดร. ลูกจึงสนใจ
ว่าหนังสือทีค่ นปั ญญาชนระดับนี้อ่านคือหนังสือเกีย่ วกับอะไร และระดับปั ญญาชนชัน้ ธรรมดาอย่างลูกอ่านจะเข้าใจและรูเ้ รื่องกับเขา
ไหม ลูกจึงยอมเสียเวลาเพื่อศึกษาถึงผูเ้ ขียนของหนังสือทัง้ 5 เล่มนัน้
ลูกใช้เวลาหลายวันในการดูคลิปการสัมภาษณ์ผเู้ ขียนทัง้ 5 ท่าน ซึง่ ล้วนแต่เป็ นระดับศ.ดร. ของประเทศทางตะวันตก ซึง่ แต่
ละเรื่องราวของหนังสือก็เหมาะสมกับความเป็ นศ.ดร.ของแต่ละท่านจริงๆ เกีย่ วกับ AI Superpowers เกีย่ วกับ Impact Theory
เกีย่ วกับเรื่อง Anti-aging และเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยการอดอาหาร ฯลฯ ลูกดูคลิปด้วยความตัง้ ใจ จะว่าไม่เข้าใจสิง่ ที่ศ.ดร.
เหล่านี้เขียนหรือพูดก็ไม่ใช่ทเี ดียว เพราะลูกดูแล้วก็พอเข้าใจ แต่ดูจนจบทัง้ 5 ท่านแล้ว ลูกไม่มคี วามรูส้ กึ ตื่นเต้นเหมือนทุกครัง้ ทีล่ ูก
อ่านพระคัมภีรเ์ ลย  ลูกส่งไลน์ไปบอกเพื่อนท่านนี้ว่า ในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่ ่านมา ลูกอ่านหนังสือเพียงเล่มเดียว อ่านอย่างถ่องแท้
และอ่านและศึกษาอย่างตัง้ ใจ หนังสือเล่มนัน้ คือ พระคัมภีร์! เพื่อนศ.ดร.ของลูกคงคาดไม่ถงึ ว่าจะได้รบั คาตอบเช่นนี้จากเพื่อนบุคลิก
อย่างลูก เขาไม่ทาบจะเขียนตอบมาอย่างไร นอกจากส่งสติก๊ เกอร์ยกนิ้วโป้ งมาให้ลูก
ทีล่ กู เขียนไปบอกเพื่อนผูน้ ้ใี นลักษณะเช่นนี้ ไม่ใช่จะอวดว่าลูกเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญทางพระคัมภีร์ เพราะลูกไม่ใช่ แต่ลูกต้องการ
จะสือ่ ให้เขาทราบว่า สาหรับลูกแล้ว สิง่ ทีอ่ ยู่ในพระคัมภีรม์ คี วามสาคัญสาหรับลูกมากกว่าความรูท้ งั ้ หลายทัง้ ปวงในโลกนี้
แล้วลูกก็มาไตร่ตรองวิเคราะห์ตวั เอง การศึกษาพระวาจาของพระเจ้าในพระคัมภีรน์ นั ้ ได้พฒ
ั นาและเจริญเติบโตในตัวและ
จิตวิญญาณของลูกตามวัยของการเป็ นคริสตชนตามลาดับ
แรกเริม่ ทีเดียว ตอนทีล่ กู เพิง่ เป็ นคริสตชน ลูกต้องการค้นพาพระองค์ รูจ้ กั พระองค์ เพราะลูกได้รบั การสังสอนว่
่
า เราต้องรัก
พระเจ้าสุดจิตสุดใจ ลูกในขณะนัน้ ไม่กล้ารักพระองค์ มีแต่ความเกรงกลัวในใจว่า พระเจ้าทรงเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่มากและมีอทิ ธิฤทธิมาก
์
และอยู่บนสวรรค์ แล้วลูกจะรักผูท้ ล่ี ูกไม่รจู้ กั เลยอย่างสุดจิตสุดใจได้อย่างไร ลูกจะไปถามใครล่ะ ฉันต้องค้นหาเองละ ด้วยความเชื่อ
เป็ นทุนเดิม และด้วยการสวดขอให้พระจิตเจ้าทรงนา ลูกจึงศึกษาอ่านพระคัมภีร์ อ่านเพื่อค้นคว้าว่าพระเจ้าคือใคร พระองค์ทรงสอน
อะไร พระองค์ทรงอยู่ท่ไี หน ในสมัยเมื่อ 20 กว่าปี ก่อน ยังไม่มกี ารสอนอ่านพระคัมภีรเ์ หมือนเช่นตอนนี้ ลูกก็เลยศึกษาเอง โดยได้
พืน้ ฐานการรักอ่านพระคัมภีรจ์ ากทางคริสตจักรทีล่ กู ได้ไปก่อนมาทางคาทอลิก
ทีละเล็กทีละน้ อย ลูกค่อยๆ ค้นพบพระองค์ว่าที่จริงแล้ว พระองค์มไิ ด้อยู่ไกลโพ้นโน่ นบนสวรรค์เลย แต่ ท่แี ท้ พระองค์
ประทับอยู่ในใจของพวกเรามนุ ษย์ทุกคนนี่ แหละ และในเวลาเดียวกัน พระองค์มไิ ด้ทรงเป็ นองค์แห่งอิทธิฤทธิที์ น่ ่ าเกรงกลัวเลย แต่
เป็ นองค์แห่งความรัก เป็ นการค้นพบทีล่ กู เรียกเป็ นภาษาวิชาการได้ว่า Breakthrough ทางมิตขิ องความเชื่อเลยทีเดียว
เมื่อค้นพบพระองค์แล้ว ระดับมิติต่อมาของการอ่านพระคัมภีร์ของลูกคือ การต้องการปฏิบตั ิตามพระวาจาของพระองค์
เพราะในเมื่อลูกให้พระองค์ประทับ ในหัวใจของลูกเป็ นองค์ประธานในการดารงชีวติ ของลูกแล้ว หากไม่ปฏิบตั ิตามคาสังสอนของ
่
พระองค์ ก็ไม่น่าใช่นะ แล้วลูกก็พยายาม ... ปฏิบตั ติ าม แล้วลูกก็ค้นพบว่า การปฏิบตั ติ ามพระวาจาของพระองค์ในชีวติ ประจาวัน
อย่างมากทีส่ ดุ เท่าทีค่ วามเป็ นมนุษย์ของเราจะทาได้นนั ้ ไม่ใช่เ ป็ นเรื่องง่ายเลย เพราะพระวาจาของพระองค์แต่ละบทๆ ล้วนแล้วแต่
ต้องฝืนธรรมชาติ แต่ลกู ก็ฝืนธรรมชาติ ... เพราะลูกต้องการจะเป็ นลูกทีด่ ขี องพระองค์ ... แล้วลูกก็คน้ พบว่า ของบางอย่างที่ มรี สขม
ถ้าเรารับได้ ก็กลับเป็ นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น มะระ เป็ นต้น ยาขมแก้รอ้ นในด้วยล่ะ ... เมื่อฝื นธรรมชาติปฏิบตั ติ ามพระวาจาของ

พระองค์ไปเป็ นกิจนิจ การฝืนธรรมชาติกก็ ลับกลายเป็ นการเป็ นไปตามธรรมชาติ แล้วลูกก็คน้ พบเพิม่ เติมว่า การปฏิบตั ติ นตามพระ
วาจาของพระองค์นนั ้ จะบังเกิดผลแก่ชวี ติ ของเราตามทีร่ ะบุไว้ในพระคัมภีรท์ ุกประการ
ล้าลึกขึน้ ไปอีกขัน้ หนึ่ง
เมื่อหัวใจของเราเปี่ ยมล้นไปด้วยข่าวดีของพระเจ้า สิง่ ทีบ่ งั เกิดตามมาโดยธรรมชาติคอื เราเก็บความชื่นชมยินดี ความสุข
ล้นไว้ในใจคนเดียวไม่ได้เสียแล้ว เพราะมันจะปรีล่ น้ ออกมา เราต้องประกาศข่าวดีนนั ้ ให้ผอู้ ่นื ทราบด้วย การประกาศข่าวดีด้วยการ
ดารงชีวติ ก็จะกลายเป็ นเรื่องธรรมชาติไปอีก
เมื่อการปฏิบตั ติ ามพระวาจาของพระองค์กลายเป็ นแนวปฏิบตั ขิ องการดารงชีวติ การคิด การอ่าน การวิเคราะห์เหตุการณ์
ทุกสิง่ ทุกอย่างของชีวติ ตนเองและชีวติ ของผูอ้ ่นื ตลอดจนเรื่องราวต่างๆ ในสังคมและประเทศชาติ จึงเป็ นไปตามแนวทางทีพ่ ระเจ้า
ทรงสังสอน
่
เป็ นมุมมองทีม่ องทุกสิง่ ทุกอย่างด้วยพระปรีชาญาณของพระเจ้า ไม่ใช่เป็ นมุมมองตามความเฉลียวฉลาดแบบมนุ ษย์ เมื่อ
เราสามารถนาพระปรีชาญาณของพระเจ้ามาสวมใส่ในชีวติ และความนึกคิดของเราได้ โอ้โฮ! มันคือ โอ้โฮ!
ลูกไม่ทราบว่าวิธกี ารศึกษาพระคัมภีรท์ ถ่ี ูกต้องตามหลักเทววิทยาคืออะไร เพราะลูกไม่เคยได้เข้ารับการอบรมการอ่านพระ
คัมภีรท์ เ่ี ป็ นกิจลักษณะสักที แต่ลูกศึกษาเอง อ่านเอง และนามาประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ในยุคทีโ่ ลกมี AI มีเรื่องการ Disrupt มีอะไรต่อมิ
อะไรทีค่ นวัยอย่างลูกตามเกือบไม่ทนั แล้วมันก็บงั เกิดผลกับตัวลูกเอง จนลูกคิดว่าลูกอาจสามารถเขียนเป็ นเอกสารวิจยั ด้วยความเชื่อ
(อย่างไม่เป็ นทางการ) ได้ 
มีหนึ่งในห้านักเขียนทีเ่ พื่อนลูกแนะนาได้พดู ตอนท้ายการให้สมั ภาษณ์ว่า แม้ว่าเขาจะประสบความสาเร็จสู งมากในด้านการ
ค้นคว้าวิจยั เรื่อง AI จนได้รบั รางวัลมากมาย แต่ต่อมาเขาได้ป่วยเป็ นโรคมะเร็งและทาให้เขาต้องหยุดและคิดทบทวนถึงความหมายที่
แท้จริงของชีวติ เรื่องวิญญาณของมนุษย์ ฯลฯ ทีก่ ่อนนี้เขาไม่เคยคิดเลย เขาเล่าถึงนางพยาบาลคนหนึ่งทีม่ หี น้าทีด่ แู ลผูป้ ่ วยระยะช่ว ง
สุดท้าย และได้เขียนหนังสือว่าในจานวนคนไข้ 2,000 คนทีเ่ ธอดูแลรักษา สิง่ หนึ่งทีเ่ หมือนกันในคนเหล่านัน้ คือ เสียใจและเสียดายที่
ไม่ได้ให้เวลากับครอบครัวให้มากกว่าทีไ่ ด้เป็ น เพราะมัวแต่ใช้เวลากับอาชีพหรือการงานมากเกินไป ไม่มใี ครเสียใจทีใ่ ห้เวลากับอาชีพ
น้อยเกินไป และส่วนใหญ่เมื่อใกล้เวลาทีจ่ ะลาจากโลกไป ก็มกั จะหันมามองหาสิง่ ทีม่ คี ่ามากกว่าในชีวติ หรือความหมายทีแ่ ท้จริงของ
ชีวติ เช่นเดียวกับดร.ผูเ้ ชีย่ วชาญเรื่อง AI คนนี้
ลูกดูคลิปจนหมดแล้ว ก็สรุปกับตัวเองว่า ลูกได้ขา้ มขัน้ ตอนการดาเนินชีวติ ในแนวของท่านเหล่านี้ไปหมดแ ล้ว แม้ว่าลูก
จะต้องก้าวให้ทนั โลกเพื่อเป็ นผูน้ าให้กบั ครอบครัวในด้านธุรกิจ แต่ลกู ให้ความสาคัญกับการหาความหมายทีแ่ ท้จริงของชีวติ มากกว่า
สิง่ อื่นใดในโลกนี้ และลูกก็ได้คน้ พบแล้ว ค้นพบในวัยและช่วงทีร่ ่างกายยังแข็งแรง และสามารถทาให้ชวี ติ มีความหมายยิง่ ขึน้ โดยการ
รับใช้พระเจ้า องค์ประธานในใจลูกได้ยงิ่ ๆ ขึน้ ไป
ความรู้ สิง่ ประดิษฐ์ การค้นคว้า อะไรก็แล้วแต่ สาหรับลูกแล้วเป็ นสิง่ สาคัญอันดับรองทัง้ สิน้ ลูกยังคงให้ความสาคัญแก่สงิ่ ที่
บรรจุในหนังสือทีม่ คี วามหมายมากทีส่ ุดสาหรับลูก ไม่ว่าจะเป็ นตอนเมื่อยีส่ บิ ปี ก่อนหรือตอนนี้ หรื อในอนาคตตลอดไป นัน่ คือ พระ
คัมภีร์ นันเอง!
่
“ความรักต่อพระเจ้าคือ การปฏิ บตั ิ ตามบทบัญญัติ บทบัญญัติของพระองค์มิใช่ภาระหนัก
เพราะทุกคนทีบ่ งั เกิ ดจากพระเจ้าชนะโลกแล้ว ชัยชนะทีช่ นะโลกก็คือ ความเชือ่ ของเรา” 1 ยอห์น 5:3-4
อาแมน

www.moving-themountain.com

