ความเข้ าใจและการเข้ าถึงพระวจนะ
ของพระเจ้ าในยุคปัจจุบัน
ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน
I. คานา
การที่คริ สตชนจะเข้าใจและเข้าถึงพระวจนะ มีหลายทาง เมื่อพระเจ้าทรงเปิ ดเผยพระองค์เองใน
พระคัมภีร์น้ นั พระเจ้าจะเปิ ดเผยผ่านวัฒนธรรม ดังนั้นวัฒนธรรมจึงเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ผเู ้ ขียน
พระวจนะใช้ เมื่อพระเจ้าทรงเปิ ดเผยพระองค์ ผูท้ ี่ไปอ่านพระวจนะเพื่อจะเข้าใจพระธรรมก็มีวฒั นธรรม
ของตนเองเช่ นกัน ถ้าเช่ นนั้นเราควรเข้าใจพระวจนะในแนวใด เราควรมองและเข้าใจพระวจนะผ่าน
โลกทัศน์ของผูเ้ ขียน และความปรารถนาของผูเ้ ขียนที่มีต่อผูอ้ ่านในสมัยนั้นเฉย ๆ หรื อเราควรหาวิธี
เข้าใจและเข้าถึ งพระวจนะว่า พระเจ้ามีพระประสงค์อย่างไรต่อการดาเนิ นชี วิตของเราที่เป็ นผูเ้ ชื่ อใน
ปั จจุบนั ด้วย หรื อเราควรที่จะเข้าใจและเข้าถึงทั้งสองกรณี

II. วิถีด้งั เดิม
วิถีด้ งั เดิมในการเข้าใจพระวจนะก็คือ การอ่านพระธรรมและศึกษาพระคัมภีร์แล้วนามาใช้ตาม
ตัวอักษรที่ผเู ้ ขียนได้เขียนพระวจนะ พระวจนะเขียนอย่างไรก็ทาอย่างนั้น วิธีน้ ี ผอู ้ ่านจะไม่ตระหนักว่า
ผูเ้ ขียนพระวจนะในสมัยโบราณเขียนจากวัฒนธรรมของเขา และผูอ้ ่านในสมัยปั จจุ บนั ย่อมอ่านจาก
มุ ม มองและวัฒ นธรรมของตน ผูอ้ ่ า นตี ค วามเอาประหนึ่ ง ว่า ผูเ้ ขี ย นในสมัย โบราณเขี ย นในภาษา
วัฒนธรรมและเวลาของผูอ้ ่านในปั จจุบนั
ว่าไปแล้ว พระวจนะส่ วนมากในพระคัมภีร์ก็ควรถูกอ่านและถูกเข้าใจตามวิถีน้ ี ยิ่งถ้าการแปล
พระธรรมจากภาษาเดิ มมาเป็ นภาษาไทยทาได้อย่างดี ก็จะยิ่งดี ใหญ่ เพราะเหตุ ว่าพระเจ้า ทรงมี พระ
ประสงค์ให้คนธรรมดาสามัญอ่านพระวจนะของพระองค์แบบนั้น ผูเ้ ขียนพระวจนะในสมัยโบราณ
ไม่ได้มีเจตุจานงเขียนให้นกั วิชาการอ่านสัจธรรมแห่ งความรอด พระคัมภีร์ถูกเขียนให้ผอู ้ ่านได้อ่านง่าย
ๆ ตรงไปตรงมา ดังนั้นในพระธรรม 2 ทิโมธี 3:16 จึงเขียนว่า “พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจาก
พระเจ้า และ (หรื อทุกตอนที่ไ ด้รับการดลใจจากพระเจ้าก็) เป็ นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่า
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กล่าว การปรับปรุ ง แก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม” และนอกจากนั้นเราที่เป็ นผูอ้ ่านยังมีพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นครู ที่จะช่วยให้เราเข้าใจพระวจนะด้วย
จุ ดอ่ อนของการอ่ า นและท าความเข้า ใจพระวจนะในแบบดั้ง เดิ ม นี้ ก็ คื อ ผูอ้ ่ า นไม่ ไ ด้ส นใจ
เท่าที่ควรว่าผูเ้ ขียนในสมัยก่อนมีความประสงค์ให้ผอู ้ ่านในสมัยก่อนเข้าใจพระวจนะตอนนี้ อย่างไร ด้วย
เหตุน้ ีจึงเป็ นการเสี่ ยงพอสมควรที่จะเข้าใจความตั้งใจของผูเ้ ขียน และคริ สตจักรเป็ นการเสี่ ยงที่จะเอาสิ่ ง
อื่นมาตู่วา่ เป็ นคาสั่งสอนของพระคาของพระองค์ ยกตัวอย่างเช่ น พระคัมภีร์สอนให้ลา้ งเท้าซึ่ งกันและ
กัน หรื อผูห้ ญิงที่เป็ นผูเ้ ชื่อเวลานมัสการควรมีผา้ คลุมศีรษะ หรื อผูห้ ญิงห้ามแต่งกายโดยการประดับของ
มี ค่า ต่าง ๆ ถ้าผูอ้ ่านใช้วิถีน้ ี ก็จะทาตามตัวอักษรไปเลย เราจึ ง เห็ นว่า เมื่ อเน้นพวกนี้ จึงมี ค ณะนิ กาย
เกิดขึ้นตามสิ่ งที่ไปเน้นตามตัวอักษรนั้น

III. วิธีทใี่ ช้ บริบทเดิม
วิธีน้ ี ผอู ้ ่านในปั จจุบนั จะสนใจเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ และในวัฒนธรรมของผูเ้ ขียนในสมัย
โบราณอย่างจริ งจัง ผูอ้ ่านจะพยายามเข้าใจว่า ผูเ้ ขียนในสมัยโบราณอยากให้ผอู ้ ่านในสมัยของเขาเข้าใจ
พระวจนะตามภาษาที่ ผเู ้ ขียนใช้อย่างไร และความหมายนี้ ไปสัมพันธ์กบั ความจริ งอื่น ๆ ในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์อย่างไร การเข้าใจพระวจนะในลักษณะนี้ดูเป็ นเรื่ องสาคัญอยูไ่ ม่นอ้ ย เพราะเราต้องเข้าใจให้
ได้เสี ยก่ อนว่าพระเจ้าทรงตรัสพระคาของพระองค์ให้แก่ คนกลุ่มหนึ่ ง ในบริ บท และในเวลาหนึ่ งใน
อดีต ยิง่ เราเข้าใจเรื่ องเช่นนี้ลึกซึ้ งเพียงใด ความรู ้และความเข้าใจในพระวจนะก็จะมากขึ้นเพียงนั้น
แต่จุดอ่อนของวิถีน้ ี ก็ยงั มี อยู่บา้ ง กล่าวคือ ผูศ้ ึกษาพระคาใช้วิถีน้ ี ในการตี ความจะไม่ค่อยได้
สนใจว่าพระวจนะตอนดังกล่าว พระเจ้ามีพระประสงค์จะสอนคนในยุคโลกาภิวฒั น์ให้เข้าใจและให้
ประพฤติ อย่า งไรในสัง คม และในวัฒนธรรม ประเพณี และเวลาในสมัย ปั จจุ บ นั เหตุ ที่เป็ นเช่ นนี้ ก็
เพราะว่าผูศ้ ึกษาสนใจแต่เฉพาะความหมายของพระคัมภีร์ต่อคนและต่อวัฒนธรรมในสมัยของผูเ้ ขียน
พระวจนะเท่านั้น ความรู ้ความเข้าใจอันมีค่าจึงมักหยุดแต่เพียงนั้น

IV. วิถีทใี่ ช้ บริบทสั มพันธ์
วิถีที่ 3 นี้ จะผนวกเอาจุ ดดี ของ 2 วิถี แรกมาใช้กล่ าวคื อ ในวิถีน้ ี จะสนใจศึ ก ษาความหมายที่
แท้จริ ง ทั้ง ภาษาและบริ บทในสมัยที่ ผูเ้ ขี ยนได้เขี ยนพระวจนะ แต่วิถี น้ ี จะท ามากกว่า 2 วิถีที่ ผ่า นมา
กล่าวคือ วิถีน้ ีจะศึกษาวัฒนธรรมประเพณี และสังคมในยุคปั จจุบนั คือยุคโลกาภิวฒั น์ที่ผอู ้ ่านในปั จจุบนั
อาศัย อยู่ และเปรี ย บเที ย บความสั ม พันธ์ ใ นบริ บ ททั้ง สอง เพื่ อจะส่ ง ผ่า นสั จธรรมซึ่ งเป็ นแก่ นแห่ ง
ความหมายของพระวจนะที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ ไปสู่ บริ บทใหม่ คือ บริ บทในปั จจุบนั ที่ผอู ้ ่านใน
สมัยนี้ อาศัยอยู่ เพื่อจะพิจารณากันให้รอบคอบว่า จะประยุกต์ใช้สัจธรรมในบริ บทใหม่ได้อย่างไร อาจ
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พูดอี กนัยหนึ่ ง ว่า หากพระเยซู หรื อ อจ.เปาโลมาเกิ ดในประเทศไทยและมี ชีวิตอยู่ในสมัยนี้ ท่านจะ
ประพฤติให้พระเจ้าได้รับเกียรติยศในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างไร กล่าวคือ ถ้า อจ.เปาโลได้รับซอง
กฐินหรื อถูกเชิ ญไปถวายภัตตาหาร หรื อ จตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ หรื อถูกเชิญไปทอดผ้าบังสกุล หรื อไป
งานศพบิดามารดา อจ.เปาโลจะประยุกต์พระวจนะมาตอบคาถามนี้อย่างไร
วิถีน้ ี ทาให้เกิดปฏิกิริยาขึ้นอย่างจริ งจังระหว่าง ผูอ้ ่านในยุคปั จจุบนั กับตัวพระวจนะ เพราะเหตุ
ว่า ผูอ้ ่านที่มาอ่านและรับพระวจนะนั้นส่ วนมากไม่ได้มาเหมือนเอาปิ๊ บเปล่ามาใส่ น้ า ว่าไปแล้วผูอ้ ่านไม่
ควรมาอ่านพระวจนะแบบนั้น แต่ผอู ้ ่านควรมาอ่านพระวจนะด้วยรู ้ ว่าตนเองมีความรู ้ ความเข้าใจอัน
ก่อกาเนิ ดมาจากวัฒนธรรม สถานการณ์ บริ บท ประเพณี และสังคมของตนอีกแบบหนึ่ ง นอกจากนั้น
ผูอ้ ่ า นควรตระหนัก ด้ว ยว่า ตนเองเป็ นคนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบบางประการต่ อ คนอื่ น ๆ อี ก ต่ า งหาก
ภาระหน้าที่และความต่างระหว่างวัฒนธรรมของผูอ้ ่านในปั จจุบนั และผูเ้ ขียนในอดี ตนี้ เองจะทาให้เกิ ด
คาถามนานาประการที่ ผูอ้ ่านในปั จจุ บ นั ปรารถนาจะถามพระวจนะว่า จะนาพระวจนะไปประยุก ต์
อย่างไรในยุคโลกาภิวตั น์ สิ่ งที่พระวจนะจะตอบแก่ผอู ้ ่านอาจไม่ใช่คาตอบ แต่อาจเป็ นคาถามอีกหลาย
คาถาม เมื่อเราเสาะหาคาตอบจากพระคา พระคาก็เสาะหาคาตอบจากชี วิตของเรา ในขบวนการนี้ เราค้น
พบว่า วัฒนธรรมของเราที่ควบคุ มชี วิตของเราอยู่จะถูกพระคาท้าทายให้คิดและให้ตอบคาถามที่พระ
คาถามและคาถามที่เราถามพระคากลับไป จะถูกพระคาปรับให้เหมาะสม และแก้ไขให้ดว้ ย จึงทาให้เรา
ต้องกลับ ไปเตรี ย มตั้ง ค าถามที่ เคยถามให้เหมาะสมยิ่ง ขึ้ น และถามค าถามใหม่ ที่ น่า ถามมากยิ่ง ขึ้ น
ขบวนการนี้เองทาให้มีการค้นคว้าสอบถามกันอย่างดีจนได้คาตอบที่เหมาะสมในปั จจุบนั
ขบวนการนี้ เองทาให้มีการสนทนากลับไปกลับมาระหว่างคาสอนของพระเจ้ากับคาถามของ
เรา จนทาให้เราเข้าใจคาสั่งสอนของพระเจ้าลึกซึ้ งขึ้นเรื่ อย ๆ ยิ่งเรารู ้จกั พระองค์มากขึ้นเท่าใด เราก็รู้สึก
ว่า เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นเท่านั้น กล่าวคือ เรามีความรับผิดชอบที่จะเชื่ อฟั งพระองค์เมื่อพระองค์
ทรงเปิ ดเผยพระองค์ในสถานการณ์ และในบริ บทของเรา
ขบวนการนี้เองทาให้ความรู ้ ความรัก และความเชื่อฟั งของเราเติบโตขึ้นในชี วิตคริ สเตียน นี่ คือ
วัตถุประสงค์ของขบวนการทาบริ บทสัมพันธ์ (Contextualization) เราค้นพบว่าพระเจ้าหาใช่ ตรัสพระ
วจนะแก่คนในสมัยก่อนเฉย ๆ ไม่ พระองค์ยงั มีพระประสงค์ที่จะตรัสกับเราในสมัยนี้ ตามสภาพ ตาม
วัฒ นธรรมและตามประเพณี ข องเราด้ว ยว่า พระองค์มี พ ระประสงค์อ ย่า งไรจึ ง ท าให้เ ราสามารถมี
ประสบการณ์กบั พระองค์
บุคคลในอดีตเมื่อรับพระคาของพระเจ้ามีชีวิตที่เปลี่ ยนแปลงอย่างไร มนุ ษย์ที่อาศัยอยู่ในยุคนี้
เมื่อเข้าใจพระวจนะและพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างถ่องแท้แล้ว ชี วิตของเขาก็จะเปลี่ ยนแปลงอย่าง
นั้น การพัฒนาความเข้าใจในขบวนการนี้ เปรี ยบได้กบั ภาพก้นหอยเวียนตัวขึ้นสู งโดยมีพระวจนะเป็ น
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แกนกลางที่ สรรพสิ่ งจะเกาะเกี่ ยวบนแกนนี้ ข้ ึ นไป เป็ นความเข้าใจในพระวจนะที่ถ่องแท้ยิ่งขึ้ นและ
สามารถนามาแก้ไขปั ญหาที่คริ สตชนพบในปัจจุบนั ได้

V.วิถีการเรียนรู้ จากชุ มชนคริสเตียน
ความรู ้ และความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า หาได้ข้ ึนกับคริ สตชนแต่ละคนอย่างเดี ยวไม่
แต่ยงั ขึ้นกับชุ มชนคริ สตชนผูเ้ ชื่ อในคริ สตจักร ความรู ้ และความเข้าใจนี้ ผูกพันคริ สตจักรเข้าด้วยกัน
ตั้งแต่อดีตจนถึ งปั จจุบนั กล่าวคือ คริ สตจักรของพระเยซู ยอ่ มมีความรับผิดชอบในการล่วงรู ้น้ าพระทัย
พระเจ้า ในความรู้และความเข้าใจในพระวจนะ
คริ สตจักรพื้นบ้านก็ดีและคริ สตจักร ทั้งในประเทศไทยก็ดี ย่อมมีวิธีการของตนที่จะทราบถึ ง
น้ าพระทัยพระเจ้าและประยุกต์พระวจนะมาใช้ในวัฒนธรรมของตน ประการแรก พระเยซู ได้เจิมตั้งศิษ
ยาภิบาลและบรรดาคณะผูป้ กครองขึ้นในแต่ละคริ สตจักร บุคคลเหล่านี้ จะอธิ บายถึงน้ าพระทัยของพระ
เจ้าต่ อคริ ส ตชนในคริ ส ตจัก รท้องถิ่ นโดยการเทศนาและการสอนในแต่ล ะสัป ดาห์ นอกจากนั้นน้ า
พระทัยของพระเจ้ายังแสดงออกโดยการสอนและการเตือนสติซ่ ึ งกันและกัน (โคโลสี 3:16) ในกลุ่มย่อย
กลุ่ ม เซล กลุ่ มรวี และกลุ่ มต่า ง ๆ ที่ ศึก ษาพระวจนะของพระองค์ นอกจากนั้นคริ ส ตจัก รท้องถิ่ นยัง
สามารถปรึ กษาหารื อกับคริ สตจักรอื่ น ๆ หรื อบุคคลที่มีความรู ความเข้าใจในที่อื่น ๆ ที่คริ สตจักร
เห็ นสมควร หรื อที่คณะได้พิจารณาแล้วและเห็ นสมควร นอกจากนั้นคริ สตจักรท้องถิ่ นก็ยงั สามารถ
อธิ ษฐานและฟั งเสี ยงพระดารั สจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสี ยงจากพระคัมภีร์ซ่ ึ งเป็ นเสี ยงที่สาคัญใน
คริ สตจักรและในชีวติ คริ สเตียน
นอกจากนั้นคริ ส ตจัก รยัง เป็ นสถาบันที่ สื บ ทอดหลัก ข้อเชื่ อ ศาสนศาสตร์ และพิ ธี ก รรมมา
ยาวนานตั้งแต่ศตวรรษแรกจนถึงวันนี้ คริ สตจักรได้ส่ าสมสิ่ งต่าง ๆ ที่ถือปฏิบตั ิกนั ต่อ ๆ มา ซึ่ งมีค่ายิ่ง
สิ่ งเหล่านี้ อาจเรี ยกได้ว่าเป็ นผลรวมของการตัดสิ นใจของคริ สตจักรต่าง ๆ ตามการทรงนาของพระคา
และของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในอดีตจนถึงปั จจุบนั คริ สตชนและคริ สตจักรไม่ควรทอดทิ้งวัฒนธรรม
ของคริ สตจักรเหล่านี้ เพราะถ้าเราลบทิง้ หรื อยกเลิกสิ่ งต่าง ๆ ที่ส่ าสมมาในอดีตเสี ยแล้ว บางครั้งกว่าเรา
จะรู ้ ตวั เราก็พบว่า เราไม่มีอะไรหลงเหลือเลย และในเวลาเดียวกัน เราไม่ควรรับวัฒนธรรมเหล่านี้ โดย
ไม่ผ่านการคิดคานึ ง หรื อใคร่ ครวญให้รอบคอบเสี ยชั้นหนึ่ งก่อน โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางศาสนาใน
คณะนิ ก ายที่ ต้อ งการถ่ า ยทอดจากประเทศหนึ่ ง ไปสู่ อีก ประเทศหนึ่ ง เราจ าเป็ นต้อ งน าวัฒนธรรม
เหล่านั้นมาเข้าเครื่ องวัดเสี ยชั้นหนึ่งก่อน เครื่ องวัดนั้นคือพระคัมภีร์น้ นั เอง เราไม่ควรยัดเยียดวัฒนธรรม
ใหม่น้ นั ให้แก่คริ สตจักรที่ เราไปปลู กในอี กวัฒนธรรมหนึ่ งโดยมี ความคิ ดและทัศนคติ ว่า คริ สตจักร
เหล่านั้นต้องลอกเลี ยนแบบและทาตาม แต่วฒั นธรรมอันใหม่ที่จะขอนาเสนอให้แก่คริ สตจักรอาจใช้
เป็ นตัว เลื อกอัน ใหม่ แก่ ค ริ ส ตจัก ร และแก่ ผูท้ ี่ คิ ด ว่า น่ า จะเป็ นประโยชน์ ใ นอนาคตโดยเฉพาะเมื่ อ
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คริ สตจักรมี วิกฤต วัฒนธรรมอันใหม่อาจนาเสนอแก่ คริ สตจักรเป็ นตัวกระทาให้เกิ ดความสมดุ ลแก่
คริ สตจักรบางแห่ ง ที่ ช อบดี ดตัวออกไปจากคริ สตจัก รสากล หรื อ แก่ ค ริ สตจักรที่ มี ล ักษณะชอบท า
ตามใจชอบ
นอกจากนั้นพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ยงั สอนคนของพระเจ้าโดยใช้ครู หลากหลายทั้งในอดีตและใน
ปั จจุบนั ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทาให้เราที่เป็ นคริ สตชนควรรู ้สึกให้ได้วา่ เราต้องการซึ่ งกันและกัน
จากเอเฟซัส 3:18,19 ประโยคที่วา่ “ท่านจะได้หยัง่ รู ้ พร้อมกับธรรมมิกชนทั้งหมด” จะช่ วยให้เราเข้าใจ
ว่า เราจะเข้าใจความรักของพระเจ้ามากขึ้นเรื่ อย ๆ เมื่อเราได้ฟังและให้เห็ นและได้เข้าใจความรักของ
พระเจ้า จากมุมมองของผูเ้ ชื่ ออื่น ๆ และจากคริ สตจักรอื่น ๆ ในโลกนี้ เพราะพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะ
เปิ ดเผยความนึกคิดของพระคริ สต์ในมุมมองต่าง ๆ กัน หากเรารวบรวมมุมมองเหล่านี้ เข้าด้วยกัน สี สัน
แห่งพระคาก็จะสมบูรณ์มากขึ้น (พันธสัญญาโลซาน ย่อหน้า 2 จากเอเฟซัส 3:10)

VI. เรื่องทีพ่ ระคาไม่ ได้ สอน
เราอยากจะศึกษาเรื่ องต่าง ๆ อีกมากมายที่พระคาไม่ได้พูดถึ งด้วย เช่ น จริ ยศาสตร์ และศาสน
ศาสตร์ บางเรื่ อง เป็ นต้น เนื่ องจากพระคาถูกเขียนในสมัยโบราณ จากชี วิตความเป็ นอยูข่ องคน และถูก
เขียนในสมัยของกรี กและโรม ดังนั้น พระคาจึงไม่ได้พูดถึ งสิ่ งต่าง ๆ อีกหลายเรื่ อง เช่ น เรื่ องศาสนา
ฮินดู ศาสนาพุทธ และอิสลาม พระคาไม่ได้พูดถึงลักธิ มาร์ กซิ ส หรื อเทคโนโลยีที่ทนั สมัย นอกจากนั้น
พระคายังไม่ได้สอนเราเกี่ยวกับเมื่อรับเชิ ญไปทอดผ้าบังสุ กุล หรื อไปประเคนจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ เรา
จะต้องท าอย่า งไร เมื่ อเราได้รับ ซองกฐิ น หรื อจะต้องกราบศพพ่อแม่ ของเรา เราจะต้องตอบสนอง
พิธีกรรมนั้นอย่างไร เมื่อเราต้องถูกเชิญไปเข้าร่ วมในพิธีผกู ข้อมือสงกรานต์ ลอยกระทง คริ สตชนจะทา
อะไรได้บา้ งไม่ได้บา้ ง คริ สตชนที่สามีไปบวชพระเขาจะใส่ บาตรพระสามีได้หรื อไม่ แต่ถึงอย่างไรก็
ตาม คริ สตจักรมีสิทธิ ที่จะให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ นาในการศึกษาค้นคว้าคาตอบจากพระคัมภีร์ เพื่อจะ
พบหลักการที่เป็ นคุ ณประโยชน์ที่จะสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั คริ สตจักรในสมัยปั จจุบนั ได้ วิธีการ
เช่นนี้ยอ่ มเกิดขึ้นได้ในชุมชนผูเ้ ชื่อที่นมัสการพระเจ้าและเต็มใจเชื่ อฟั งคาสั่งสอนของพระองค์ เราขอย้ า
คาว่า การเชื่อฟังพระเจ้าเป็ นวิถีของพระเจ้าที่พระองค์ประสงค์จากผูเ้ ชื่ อก่อนที่พระองค์จะเปิ ดเผยความ
เข้าใจในพระวจนะให้ และเป็ นวิถีที่เราจะใช้เดินตามพระเจ้าหลังจากที่เราเข้าใจพระวจนะแล้ว.

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่ งประเทศไทย, ปี ที่ 56 ฉบับที่ 305 กรกฎาคม – สิ งหาคม
2005, หน้า 19-22.
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