สารบัญ
บารุ ในบ่อน้ า............................................................................................................................................ 3
คุณอากาแห่งอิหร่ าน ................................................................................................................................ 5
เศษกระดาษเป็ นเหตุ ................................................................................................................................ 8
สามพี่นอ้ ง.............................................................................................................................................. 10
ความเชื่อที่ได้ผลทันตา .......................................................................................................................... 12
คาอธิษฐานของหญิงสองคน ................................................................................................................. 14
เคล็ดลับแห่งสังคม................................................................................................................................. 15
การไถ่โทษ ............................................................................................................................................ 18

2

บารุ ในบ่ อนา้
ในประเทศอินเดีย มีชายคนหนึ่งชื่อบารุ เขามีอาชีพในทางเลี้ยงแพะ และมีแพะที่ตอ้ งเลี้ยง
มากมาย วันหนึ่งในฤดูแล้งอากาศร้อนมาก บารุ ตอ้ งออกไปเที่ยวหาน้ าให้แพะกิน เขาขี่ววั นาฝูงแพะของ
เขาไปเสาะหาแหล่งน้ า แต่แอ่งน้ าและห้วยธารหลายแห่งที่เขาได้พบ ก็แห้งขอดหาน้ าไม่ได้เลยแม้แต่
หยดเดียว พื้นดินทัว่ ไปแห้งผากและร่ วนซุ ยไปหมดบารุ ตอ้ งท่องเที่ยวหาน้ าต่อไป และในที่สุด เขา
สังเกตเห็นมีบ่อใหญ่อยูแ่ ต่ไกล และคิดว่าคงจะมีน้ า เขารี บมุ่งหน้าไปยังบ่อนั้น แล้วลงจากหลังวัวเข้าไป
แต่บ่อนั้นลึกจนเขาไม่สามารถมองเห็นข้างล่างได้ถนัด ที่ปากบ่อมีแต่ดินร่ วน ขณะที่บารุ ชะโงกมองลง
ไปในบ่อ พื้นดินตรงที่เขายืนอยูน่ ้ นั ได้พงั ลง บารุ ตกลงไปในบ่อทันที ถ้าเขาตกลงไปถึงก้นบ่อเขาก็คง
ตายอย่างไม่มีปัญหา แต่บงั เอิญถัดจากปากบ่อลงไปมีดินยืน่ ออกมา บารุ จึงตกลงไปค้างอยูเ่ พียงนั้น เขา
พยุงกายลุกขึ้น และพยายามหาทางปี นป่ ายขึ้นจากบ่อแต่ดินในบ่อนั้นแห้งและร่ วน ฉะนั้นขณะที่เขา
กาลังปี นเหนี่ยวตัวขึ้น ดินข้าง ๆ บ่อก็ร่วงกราวลง ทาให้เขาตกลงไปอีกและเจ็บตัว เขาได้พยายามครั้ง
แล้วครั้งเล่าจนเหน็ดเหนื่อยและอ่อนเพลียก็ไม่สามารถขึ้นมาได้
กลางวันเปลี่ยนไปเป็ นกลางคืนที่มืดจนมองอะไรไม่เห็น นอกจากดาวที่ส่องแสงอยูบ่ นท้องฟ้ า
เขารู ้ดีวา่ ที่แห่งนี้ อยูห่ ่างจากหมู่บา้ นหลายกิโลเมตร และคงจะไม่มีใครผ่านมาทางนี้ เลย เขาคงจะต้องตาย
เพราะอดน้ าเป็ นแน่
ขณะที่บารุ กาลังรู ้สึกหมดหวังนั้น เขาระลึกถึงเหตุการณ์หนึ่งซึ่ งเกิดขึ้นหลายเดือนมาแล้ว มีชาย
คนหนึ่งมาที่หมู่บา้ นของเขา และเล่าถึงศาสนาหนึ่งซึ่ งเขาไม่เคยรู ้เลย แต่เวลานั้นบารุ มิได้สนใจในเรื่ อง
ศาสนาใด ๆ เพราะเขาพอใจที่จะกราบไหว้บูชารู ปพระต่าง ๆ ซึ่ งเขาและบรรพบุรุษของเขาได้นบั ถือมา
แต่เดิม แต่มีขอ้ หนึ่งซึ่ งชายคนนั้นพูด เป็ นที่จบั ใจเขามากชายคนนั้นกล่าวว่า “พระเยซูเจ้าเป็ นผูท้ รงไว้ซ่ ึง
ฤทธานุภาพ พระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือเราทั้งหลายเสมอ พระองค์ได้ทรงตรัสไว้วา่ “จงทูลแก่เราใน
ยามยากลาบาก เราจะช่วยเจ้าให้พน้ และเจ้าจงถวายสรรเสริ ญแก่เรา” เพลงสดุดี 50:15
บารุ นงั่ แกร่ วอยูใ่ นบ่อนั้น พลางนึกในใจว่า “ยามยากลาบากมาถึงเราแล้ว ใครหนอจะช่วยเราได้
เราจะต้องลองขอพระเยซูดู เผือ่ พระองค์จะโปรดช่วยเราได้ในยามเช่นนี้ ”
คิดแล้วบารุ ก็คุกเข่าลงและอ้อนวอนว่า “โอ้พระเยซูเจ้าข้า แม้วา่ ข้าพเจ้าจะมิได้รู้จกั และเชื่อถือ
ศรัทธาในพระองค์ ถ้าพระองค์ทรงสามารถช่วยเหลือข้าพเจ้าได้ ตามที่ชายคนนั้นเล่าถึงถึงพระองค์ ก็ขอ
พระองค์ทรงบันดาลให้ขา้ พเจ้าได้ข้ ึนจากบ่อนี้เถิด” เมื่ออธิ ฐานจบ บารุ รู้สึกว่าจิตใจของเขาผ่องแผ้วขึ้น
และไม่รู้สึกกลัวภัยอันใดอีก เขาจึงล้มตัวนอนหลับไป
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รุ่ งขึ้น เมื่อบารุ ลืมตามองขึ้นไปทางปากบ่อ เขาเห็นภาพน่าอัศจรรย์ใจที่ปากบ่อนั้น มันเป็ นภาพ
วัวผูส้ ัตย์ซื่อของเขา กาลังชะโงกมองดูเขาอยู่ และที่น่ายินดีที่สุดก็คือ เชื อกที่ผกู คอวัวนั้นห้อยลงมาใน
บ่อ บารุ ดีใจมาก เขารี บเอาเชื อกนั้นผูกบั้นเอวตนเองไว้ แล้วร้อง “หื้ ย ๆ” ให้ววั เดินถอยไป บารุ รู้สึกตัว
ว่าลอยขึ้นพ้นดิน ไม่ชา้ ก็ถึงปากบ่อ เมื่อฝูงแพะเห็นเจ้าของ ต่างก็แสดงความดีใจต่าง ๆ เพราะได้คอยเขา
และกระหายน้ ามานานแล้ว บารุ รีบพาสัตว์ของเขาหาน้ าต่อไป ไม่ชา้ ก็มาถึงบ่อหนึ่งมีน้ าใสเต็มเปี่ ยม บา
รุ กบั สัตว์เลี้ยงของเขาได้ดื่มน้ าอิ่มหนา และพากันหยุดพักผ่อนที่นนั่
เมื่อบารุ กาลังสบายใจ เขาราพึงว่า “น่าอัศจรรย์ที่พระเยซูองค์น้ ีทรงสดับคาอ้อนวอนของฉัน
และช่วยฉัน ฉันควรขอบคุณพระองค์อย่างยิง่ ที่พระองค์กรุ ณาฉันถึงเพียงนี้ ”
เขาจึงคุกเข่าลงทูลพระองค์วา่ “โอพระเยซูเจ้า ข้าพเจ้าโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงตอบ
คาอ้อนวอนของข้าพเจ้า และโปรดช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากความตายในบ่อนั้น ด้วยความกตัญญู
กตเวที ข้าพเจ้าขอถวายชีวติ แด่พระองค์ และจะขอปรนนิบตั ิพระองค์จนตลอดชีวิตของข้าพเจ้า”
ในขณะนั้น เขารู ้สึกว่าสันติสุขได้เกิดขึ้นในใจของเขาอย่างแปลกประหลาด ต่อมา คริ สเตียนผู ้
หนึ่งได้อธิ บายให้เขาเข้าใจถึงพระเยซู ว่าพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด และได้เสด็จมาตายบนไม้
กางเขน เพื่อไถ่บาปของเรา
ตั้งแต่น้ นั มา บารุ ก็ประกาศกิตติคุณของพระเยซูให้คนอื่นได้รู้ถึงพระองค์ ว่าทรงสามารถช่วย
เขาให้รอดตายจากบ่อน้ านั้นอย่างไร และพระองค์น้ ีก็ทรงสามารถช่วยคนที่ตกอยูใ่ นบ่อแห่งความบาป
ได้เช่นเดียวกันการประกาศพระกิตติคุณของบารุ ทาให้มีคนเป็ นอันมากเชื่ อ และรับเอาพระเยซูคริ สต์
เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดต่อไป
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คุณอากาแห่ งอิหร่ าน
คุณอากาเป็ นสุ ภาพบุรุษที่สง่างาม และดีรอบคอบ เขาเป็ นชาวอิหร่ าน (หรื อเปอร์ เซี ย) นับถือ
ศาสนาอิสลาม อย่างเคร่ งครัด และเป็ นข้าราชการคนหนึ่งที่มีคนนับหน้าถือตามาก เพราะซื่ อสัตย์
ศีลธรรม ภรรยาและลูกสองคนของเขาก็เป็ นคนดีน่ารัก เขาเป็ นคนมีอนามัยดี รักงานที่เขาทาอยู่ พูดย่อ
ๆ ก็คือ เขาเป็ นผูท้ ี่น่าจะมีความสุ ขอย่างยิง่ แต่ตรงข้าม เขาไม่มีความสุ ขใจเลย
คุณอากาก็เหมือนคนอื่น ๆ ทัว่ ไป คือรู ้สึกอยูใ่ นใจเสมอว่า ชีวติ ของเขาปราศจากความหมายใด
ๆ เขามีทุกสิ่ งที่น่าจะทาให้เขามีความสุ ขใจแต่เขากลับเบื่อหน่ายและรู ้สึกว่ายังขาดสิ่ งหนึ่งอยูเ่ สมอ แต่
เขาก็ไม่สามารถบอกได้วา่ สิ่ งนั้นคืออะไร เขานึกในใจบ่อย ๆ ว่า ชีวติ คนเรานี้มีความหมายอะไรบ้าง
ความสุ ขที่แท้จริ งของมนุษย์มีหรื อไม่ และถ้ามี จะพบได้ที่ไหนจากศาสนาของเขาหรื อ ก็มิใช่ หรื อว่า
ความสุ ขจะมีอยูใ่ นปรัชญา เขาคิดจะลองหาความสุ ขทางปรัชญา เขาจึงตัดสิ นใจเรี ยนภาษาอังกฤษ เพื่อ
จะได้รู้ถึงปรัชญาและขนบธรรมเนียมของคนชาติอื่น ซึ่ งอาจเป็ นเครื่ องช่วยให้เขาได้พบสิ่ งที่ชีวติ ของ
เขาปรารถนานั้น
เขาได้จา้ งครู มาสอนภาษาอังกฤษ และอุตส่ าห์หดั สาเนียงแปลก ๆ ของภาษานั้น ต่อมาเขารู ้สึก
ว่าการเรี ยนนภาษาอังกฤษเป็ นการยาก ทาให้เขาท้อใจ แต่ครู คอยเร้าใจเขาอยูเ่ สมอ จนต่อมาไม่นานเขาก็
เห็นได้วา่ เขากาลังก้าวหน้าไปบ้างในการเรี ยนนี้
ครู ที่สอนคุณอากา เป็ นคนหนุ่มชื่อ อาหมัด คุณอากาเห็นว่า อาหมัดเป็ นคนมีไหวพริ บ และมี
อุปนิสัยดี เขาเป็ นนักเรี ยนจากโรงเรี ยนคริ สเตียนในกรุ งเตหะราน ซึ่งสอนเรื่ องพระเยซูและวิชาอื่น ๆ
ทุกอย่างนับว่าเป็ นโรงเรี ยนที่มีชื่อ เจริ ญทันสมัย และมีครู อาจารย์ที่ทรงคุณความรู้ คุณอากาตั้งใจว่าจะ
ให้ลูกชายของเขาเรี ยนในโรงเรี ยนนี้ แม้วา่ จะเป็ นโรงเรี ยนของพวกคริ สเตียน เพราะเขาถือว่าศาสนาไม่
สาคัญ สาคัญแต่ความรู ้เขาอยากให้ลูกชายของเขาเรี ยนในโรงเรี ยนดีที่สุด ไม่วา่ จะเป็ นโรงเรี ยนของ
ศาสนาใดก็ตาม ภรรยาและลูกสาว ทั้งเพื่อน ๆ ของเขาต่างไม่เห็นด้วย แต่คุณอากาก็ได้ส่งยะแฮงเกียร์
บุตรชายของเขาไปโรงเรี ยนที่กรุ งเตหะราน ส่ วนตัวเขาเองก็พากเพียรเรี ยนภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะ
เชื่อแน่วา่ การศึกษาเป็ นกุญแจที่จะไขประตูแห่งความสุ ข
วันหนึ่งในเดือน พฤศจิกายน ค.ศ. 1940 (ราว พ.ศ. 2483) ยะแฮงเกียร์ กลับมาบ้านด้วยความ
ตื่นเต้น เพราะโรงเรี ยนของเขาจัดให้มีการเทศนาสาหรับผูป้ กครองนักเรี ยน ยะแฮงเกียร์ ได้ชวนพ่อของ
เขาไปฟังด้วยแต่คุณอากาไม่อยากไป จึงขอตัวและสั่งให้ลูกชวนแม่กบั พี่สาวไปแทน แม่กบั พี่สาวนับถือ
ศาสนาอิสลามอย่างเคร่ งครัดที่สุดจึงไม่ยอมไป เหตุฉะนั้นคุณอากาจึงตกลงไปฟังคาเทศนาตามคาชวน
ของลูกชาย เพื่อนบางคนติเตียนเขา เมื่อทราบว่า เขาจะไปฟังเทศน์ในโบสถ์ของคริ สเตียน คุณอาการู้สึก
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ละอายบ้างเหมือนกัน แต่เขาก็อยากมีความรู ้เพิ่มขึ้น และรู ้สึกภูมิใจที่ได้แสดงความมีน้ าใจกว้างขวาง
สนับสนุนกิจการของโรงเรี ยน เขาตั้งใจว่าจะฟังไว้เพื่อเป็ นความรู ้เท่านั้น แต่จะไม่เชื่ อเป็ นอันขาด
ดังนั้นพ่อกับลูกก็พากันเข้าไปนัง่ อยูใ่ นโบสถ์ซ่ ึ งเต็มแน่นไปด้วยนักเรี ยนและผูป้ กครองเมื่อ
ศาสนาจารย์ข้ ึนมาบนแท่นแล้ว ก็มีการอธิ ษฐานร้องเพลงและอ่านพระคัมภีร์ นี่ เป็ นครั้งแรกที่คุณอากา
ได้ยนิ ข้อความจากพระคัมภีร์
ศาสนาจารย์ได้พดู ถึงความบาปกับความรอด
คาอธิ บายของท่าน
ประกอบด้วยเหตุผลซึ่ งชี้ให้เห็นชัดว่า เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องสาคัญที่สุด คุณอาการู ้สึกอย่างแปลก ๆ ว่า คา
เหล่านี้เป็ นข่าวมาจากพระเจ้า และพระเจ้าได้ตรัสแก่ตวั เขาเอง เขาโน้มตัวไปข้างหน้าและไม่ได้นึกถึง
อะไรอื่นนอกจากคาเทศนา เขาฟังเรื่ องความบาป คุณอากาไม่เคยคิดเลยว่า ตัวเขาเป็ นคนบาป เขาเคยถือ
ตัวว่า เป็ นคนดีมีบุญวาสนา เขารักษาศีลและข้อห้ามของศาสนาอิสลามโดยครบถ้วน เขาคิดว่า เขาดีกว่า
คนอื่น แต่บดั นี้เขารู ้สึกตัวว่า เขาเป็ นคนบาป ไม่มีบุญอะไรเลย และถ้าไม่มีผชู ้ ่วยให้รอด ก็จะต้องพินาศ
แน่นอน
เมื่อการเทศนาจบลง ศาสนาจารย์ได้เชิ ญให้ทุกคนที่สนใจอยากจะรู ้ถึงคริ สตศาสนามากขึ้น มา
หาเขาภายหลัง เมื่อคนทั้งหลายพากันออกไปจากโบสถ์ คุณอากาก็ไปที่หน้าแท่น พร้อมด้วยคนอื่น
หลายคน เขาดึงแขนยะแฮงเกียร์ ไปกับเขาด้วย ศาสนาจารย์อธิ บายว่า คนป่ วยต้องมาหานายแพทย์เพื่อ
หายโรคฉันใด คนบาปก็ควรมาหาพระเยซูคริ สต์เพื่อจะได้หายบาปฉันนั้น เพราะพระองค์เป็ นผูล้ า้ งบาป
ได้ และให้เรามีความสุ ขสบายฝ่ ายจิตวิญญาณ ท่านอธิ บายว่า พระเยซูเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ แม้วา่
พระองค์ตอ้ งวายพระชนม์เพื่อบาปของเราทั้งหลาย พระองค์ก็ได้กลับคืนจากความตาย มีชีวติ ใหม่ ไม่
เหมือนพระมะหะหมัด หรื อพระของศาสนาอื่น ๆ ที่สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ก็หมดความสามารถที่จะช่วย
ใคร ๆ ได้ พระเยซูเป็ นพระเจ้าแห่งชีวิต พระองค์ทรงชี วติ นิ รันดร์ ทรงฟังคาอธิ ษฐานของเรา ทรงอยู่
ท่ามกลางเรา และทรงช่วยเรา
ต่อมาท่านศาสนาจารย์ได้ถามว่า “มีใครในพวกท่านที่ไม่มีความสุ ขและอยากจะเชื่อในพระเยซู
คริ สต์ วางใจและรับเอาความรอดที่พระองค์จะได้ประทานให้บา้ ง” ทั้งคุณอากาและลูกของเขาได้ยนื ขึ้น
แสดงว่าเขาจะนับถือพระเยซูคริ สต์เป็ นที่พ่ ึงและเป็ นพระเจ้าของเขา เขาได้อธิษฐานขอให้พระองค์ยก
โทษล้างบาป และรับเขาเป็ นลูกของพระองค์
ขณะนั้น คุณอาการู ้สึกว่า ภาระหนักที่ถ่วงจิตใจเขามาหลายปี นั้นได้หมดไป ภาระแห่งความ
บาปได้ถูกพระเจ้าทรงลบล้างหมดสิ้ น เดี๋ยวนี้ เขามีความสุ ขสมบูรณ์อย่างที่เขาไม่เคยรู ้สึกมาก่อน เมื่อ
กลับมาถึงบ้านภรรยาคิดว่า เขาคงกาลังเมาเหล้า เพราะไม่เคยเห็นสามี มีความโสมนัสยินดีอย่างนี้มา
ก่อนเลย
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ตั้งแต่น้ นั มา จนกระทัง่ ทุกวันนี้ คุณอากายังเป็ นคนที่รักพระเยซูอย่างจับอกจับใจ และเขาก็มี
ความสุ ขอย่างที่สุด ยะแฮงเกียร์ บุตรของเขาเมื่อโตขึ้นได้เป็ นนักประพันธ์มีชื่อ แต่ต่อมาเขาป่ วยลง ถึงแก่
ความตายคุณอากาต้องได้รับความทุกข์หลายอย่าง เพราะเขานับถือลัทธิ ที่ผดิ จากคนอื่นทุกคนพากันข่ม
เหงนินทา และพยายามให้เขาเสี ยใจชื่อเสี ยง แม้แต่ลูกสาวของเขาก็ไม่ยอมพูดกับเขา คุณอากามิได้ทอ้ ใจ
ยิง่ เรี ยนรู ้ ยิง่ ได้เห็นเหตุการณ์ทวั่ ไป เขาก็ยงิ่ รู ้สึกแน่นอนว่าสิ่ งที่เขาขาดอยูเ่ มื่อก่อนนั้น เดี๋ยวนี้ เขาได้พบ
แล้วในพระเยซู เขามีความสุ ขไม่ได้ ถ้าไม่มีพระเยซู
เมื่อคุณอากาเป็ นคริ สเตียน เขาก็ต้ งั ต้นมีการประชุมในบ้านของเขาทุกอาทิตย์ คนที่สนใจก็
ได้รับเชิ ญมาเรี ยนพระคัมภีร์ และนมัสการพระเจ้า ต่อมาคนที่มานมัสการได้ทวีข้ ึนจนไม่มีที่ในบ้าน คุณ
อากาจึงสร้างบ้านใหม่ ให้มีห้องประชุมกว้างขวาง พอจุคนได้หลาย ๆ คน นอกจากนั้นเขาเคยไปเทศนา
ในโบสถ์ใหญ่ที่กรุ งเตหะราน เขาประกาศให้คนทั้งปวงรู ้วา่ พระเยซูทรงช่วยเขาอย่างไร ทรงให้ความสุ ข
เขาอย่างไร และจะทรงช่วยทุกคนที่อยากได้ความบริ สุทธิ์ และความสุ ขเช่นเดียวกัน
วันหนึ่งลูกสาวของคุณอากาพูดกับเพื่อนว่า “ดิฉนั อยากกลายเป็ นเหมือนคุณพ่อ ดิฉนั เคยโกรธ
และไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านมานานแล้ว เพราะท่านถือศาสนาคริ สต์ เมื่อน้องตายดิฉนั เสี ยใจมาก โทษว่า
เขาตายเพราะความผิดที่คุณพ่อไปถือศาสนาพระเยซู ดิฉนั ไม่ได้ไปหาคุณพ่อเลยแต่ในเร็ ว ๆ นี้ ดิฉนั ได้
ยินชายคนหนึ่ง ซึ่งเคยได้รับความกรุ ณาอย่างยิง่ จากคุณพ่อ กาลังแช่งด่าคุณพ่อ ดิฉนั โกรธชายอกตัญญู
คนนั้นมาก จึงได้ติเตียนเขามากมาย แต่คุณพ่อห้ามดิฉนั คุณพ่อเป็ นคนมีใจเมตตากว่าใคร ๆ ทั้งสิ้ น ท่าน
มีความอดทนมากกว่าคนอื่น ๆ หลายเท่า เดี๋ยวนี้ดิฉนั เห็นแล้วว่าได้ทาผิดต่อคุณพ่อ คุณพ่อเป็ นคนดี
ที่สุด ดิฉนั ร่ ารวยก็จริ ง แต่มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อน ถึงแม้คุณพ่อจะยากจนลงก็จริ ง แต่ก็ยงั ไม่มี
ใครเลยที่มีความสุ ขมากเท่าคุณพ่อ ดิฉนั อยากได้สิ่งนั้นที่ดิฉนั ยังขาด ซึ่ งคุณพ่อมีอยูแ่ ล้ว คือพระเยซู
คริ สต์”
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เศษกระดาษเป็ นเหตุ
ประเทศธิ เบตตั้งอยูร่ ะหว่างประเทศอินเดียกับประเทศจีน ชนชาวธิ เบตนับถือพุทธศาสนาอย่าง
เคร่ งครัด และรัฐบาลได้ตราบทบัญญัติหา้ มพลเมืองนับถือศาสนาอื่น
ในประเทศธิ เบต มีเด็กชายคนหนึ่ง ซึ่ งสมมุติชื่อเป็ นภาษาไทยว่า “บุญส่ ง” บิดาของบุญส่ งมี
ตาแหน่งเป็ นพระอธิ การใหญ่อยูใ่ นวัด บุญส่ ง ไม่เคยเห็นคนผิวขาวเลย
วันหนึ่งขณะที่เขากาลังยืนอยูข่ า้ งถนน เขาเห็นคนผิวขาวผูห้ นึ่งเดินผ่านมา เขาแปลกใจมากเมื่อ
คนที่ยนื อยูใ่ กล้ ๆ บอกแก่เขาว่า ชายผูน้ ้ นั ได้เข้ามาทาการสอน และเผยแพร่ ศาสนาลัทธิ ใหม่ อันเป็ นที่
ห้ามในประเทศธิเบต
ขณะที่ชายผิวขาวคนนั้นกาลังเดินผ่านบุญส่ งไป มีเศษกระดาษแผ่นหนึ่งหล่นจากแฟ้ มหนังสื อ
ที่เขาถือ บุญส่ งรี บเก็บกระดาษแผ่นนั้นซุ กไว้ในแขนเสื้ อของเขา แล้วออกเดินไปหาเพื่อนรักของเขาคน
หนึ่งชื่อสาราญ
สองสหายพากันไปนัง่ ในที่ลบั ตาคน แล้วอ่านข้อความในเศษกระดาษแผ่นนั้น เขารู ้สึกว่าเป็ น
ข้อความที่น่าสนใจมาก ยิง่ อ่านก็ยงิ่ อยากจะรู ้เรื่ องให้ละเอียดถี่ถว้ น ในที่สุด เด็กทั้งสองก็พากันออกตาม
หาชายผิวขาวคนนั้น เพื่อให้เขาอธิ บายเรื่ องราวให้ฟังโดยละเอียด
เมื่อเด็กทั้งสองเดินทางไปได้สักหน่อย ชายคนหนึ่งก็มาจับกุมเขานากลับไปบ้าน และฟ้ องต่อ
ศาลว่า เขาแสดงความเลื่อมใสในศาสนาอื่น สาราญถูกตัดสิ นลงโทษ โดยถูกตัดแขนทั้งสองข้าง ส่ วน
บุญส่ งในฐานะที่เป็ นบุตรของพระอธิ การใหญ่ ไม่ตอ้ งถูกลงโทษสถานใด เพียงแต่ให้ภาคทัณฑ์ไว้
บุญส่ งตั้งใจจะตามหาผูท้ ี่สามารถอธิ บายข้อความที่เขาได้อ่านนั้นให้ได้ จึงออกเดินทางอีกเป็ น
ครั้งที่สอง คราวนี้เขาเดินทางไปได้ไกล แต่แล้วก็ถูกตารวจพาตัวกลับ ตารวจบอกเขาว่า เขาจะต้องถูก
ลงโทษประหารชีวิตแน่
ในคืนที่เดินทางกลับ เขาหยุดพักนอนที่ริมธารบนยอดดอยสู งขณะที่กาลังหลับสนิท บุญส่ ง
สะดุง้ ตื่น เพราะเขาได้ยนิ เสี ยงคนร้องโวยวายเขามองหาตารวจที่มากับเขา แต่ก็ไม่พบ บุญส่ งตกใจมาก
จึงเที่ยวตามหาคืนนั้นเดือนหงายสว่างมาก เขาจึงเห็นทุกอย่างได้ชดั เจน และเขาได้เห็นร่ างของตารวจ
คนนั้น นอนนิ่งอยูใ่ ต้ผาน้ าตกและตายเสี ยแล้ว บุญส่ งตกใจมาก เขาประหลาดใจว่าเหตุการณ์น้ นั เกิดขึ้น
ได้อย่างไร ตารวจกระโดดลงไปในเหวเอง หรื อว่าละเมอเดินไปจนตก อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์น้ ีได้
ปล่อยให้บุญส่ งเป็ นอิสระอีกครั้งหนึ่ง

8

รุ่ งเช้า เมื่อบุญส่ งนัง่ อยูบ่ นก้อนหิ นใหญ่ เขาหยิบกระดาษแผ่นนั้นออกมาอ่านอีก เขาอ่าน
ทบทวนข้อความที่วา่ “พระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่
วางใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินาศ แต่มีชีวิตนิ รันดร์ ” ยอห์นบทที่ 3 ข้อ 16
เขาอ่านข้อความนี้อยูห่ ลายครั้ง แล้วก็ออกเดินทางต่อไป จนใกล้จะถึงเขตแดนระหว่างธิ เบตกับ
อินเดีย เขารู ้สึกดีใจมากที่เกือบจะพ้นอันตรายแล้ว แต่ในทันใดนั้นเอง โจรพวกหนึ่ งกรู เข้ามาทุบตีเขา
และแย่งชิงสิ่ งของของเขาไปหมดสิ้ น เหลือแต่กระดาษแผ่นนั้นซึ่ งเขาม้วนซ่อนไว้ในหู
ประเทศธิ เบตมีชื่อมากว่า มีการโจรกรรม จับเจ้าทรัพย์ฆ่าตายเป็ นอันมาก แต่บุญส่ งไม่ได้ถูกฆ่า
เพราะพวกโจรเห็นว่าบุญส่ งเป็ นเด็ก ไม่มีของมีค่าติดตัวมากนัก
เมื่อพวกโจรพากันกลับไปแล้ว บุญส่ งก็ออกเดินไปทางทิศตะวันตก วันรุ่ งขึ้นเขาพบกวางตัว
หนึ่งถูกยิงและถูกถลกหนังออกบางส่ วนเขาจึงหาไม่ไผ่คม ๆ มาเฉื อนหนังกวางออก ทาเป็ นรองเท้า
เพราะรองเท้าคู่เดิมถูกพวกโจรชิงเอาไป และเขายังได้เฉื อนเนื้ อกวาง เอาติดตัวไปกินตามทางอีกด้วย
บุญส่ งเดินทางไปตามภูเขาหลายวัน จนเกือบจะถึงพื้นที่ราบแห่งประเทศอินเดีย เขารู ้สึกเหน็ด
เหนื่ อย จึงนัง่ ลงพัก แล้วเอากระดาษแผ่นนั้นออกมาอ่านอีกหลายครั้ง ขณะนั้นมีเสี ยงดังมาทางข้างหลัง
เขาเหลียวไปมองเห็นหมีตวั หนึ่งกาลังจะกะโจนเข้าใส่ เขา หมีดาในประเทศธิ เบตดุร้ายมาก มันไม่เคยไว้
ชีวติ ใครเลย
บุญส่ งตกใจมาก เขามองลงไปข้างล่าง เห็นมีถ้ าเล็ก ๆ มีหินใหญ่อยูป่ ากถ้ า เขาจึงตัดสิ นใจวิง่
เข้าไปในถ้ านั้นโดยเร็ ว หมีดากระโจนตามมาติด ๆ มันจึงกระแทกเข้ากับหิ นใหญ่ปากถ้ าโดยแรง จนหมี
กลิ้งหลุน ๆ ไป พร้อมกันนั้นหิ นก็กลิ้งตกลงมาปิ ดปากถ้ าสนิทพอดี บุญส่ งถูกขังอยูใ่ นถ้ าและหมีก็
วนเวียนอยูข่ า้ งนอก มันเฝ้ าคอยเขาอยูป่ ากถ้ าถึง 2 วัน บุญส่ งแอบมองดูหมีทางช่องเล็ก ๆ เขาไม่อด
เพราะยังมีเนื้ อกวางเหลืออยูบ่ า้ ง ในวันที่สาม หมีรู้สึกเบื่อหน่าย จึงผละไป บุญส่ งพยายามใช้แรงผลัก
หิ นจนกลิ้งออก แล้วก็เดินทางต่อไป
ในที่สุดบุญส่ งก็ไปถึงประเทศอินเดียโดยสวัสดิภาพ เขาเสี ยเวลาหลายวัน ในการค้นหาไต่ถาม
ถึงบ้านพักของผูส้ อนเรื่ องพระเยซู เมื่อพบแล้ว เขาก็เอากระดาษที่ติดตัวมานานให้ชายผูน้ ้ นั ดู ชายนั้นจา
ลายมือบนกระดาษได้วา่ เป็ นลายมือของเขาเอง เขาดีใจมาก ที่ได้มีโอกาสอธิ บายให้บุญส่ งฟังถึงพระเยซู
คริ สต์ ผูเ้ สด็จเข้ามาในโลกเพื่อช่วยมนุษย์ให้พน้ จากบาป
เมื่อบุญส่ งรู ้และเข้าใจแน่แท้วา่ พระเยซูทรงตายเพื่อเขา และช่วยให้เขาพ้นจากโทษแห่งความ
บาป เขารู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าอย่างเหลือล้น และได้กลับใจรับเอาพระเยซูเป็ นพระเจ้าและเป็ นพระ
ผูช้ ่วยของเขาตลอดชีวิตมา
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สามพีน่ ้ อง
(ลูกา 10: 38 และยอห์ น 11)
ประมาณสองพันปี มาแล้วในประเทศปาเลสไตน์ ขณะเมื่อพระเยซูเจ้าทรงอยูใ่ นโลกนี้ พระองค์
มีสหายสามคน ที่ตาบลบ้านเบธาเนีย สหายสามคนนี้ คือ มาธากับมาเรี ยผูเ้ ป็ นพี่สาว และลาซารัส
น้องชายสามพี่นอ้ งนี้ รักใคร่ พระเยซูมาก ฉะนั้น เมื่อพระองค์กบั สาวกเดินทางผ่านมา ก็มกั แวะมาพักที่
บ้านของสามพี่นอ้ งนี้เสมอ
วันหนึ่ง พระเยซูได้เสด็จมายังหมู่บา้ นเบธาเนียอีก สามพี่นอ้ งยินดีเป็ นอันมาก เขาพากันออกไป
ต้อนรับเชื้ อเชิ ญพระองค์กบั สาวก ให้เข้ามาพักในบ้านของเขา และในวันนั้นเอง พระเยซูได้ทรงสอนพี่
น้องทั้งสามถึงเรื่ องแผ่นดินของพระเจ้า
มาธา หญิงสาวคนพี่ ชานาญมากในการปรุ งอาหาร เขาได้จดั เตรี ยมการเลี้ยงใหญ่ เพื่อต้อนรับ
พระเยซู จนไม่มีเวลามานัง่ ฟั งคาสอนของพระองค์
ส่ วนมาเรี ย หญิงสาวคนน้องถัดมา สนใจในคาสอนของพระเยซูมากกว่าเรื่ องทาอาหารการกิน
เขาอยากจะรู ้ อยากจะเข้าในในเรื่ องพระเจ้าและแผ่นดินสวรรค์ เพื่อประพฤติตามน้ าพระทัยของ
พระองค์ และเพื่อจะเตรี ยมตัวไปอยูก่ บั พระเจ้าในเมืองบรมสุ ขเกษมนั้น มาเรี ยนัง่ ฟังอย่างสนใจจนมิได้
นึกที่จะเข้าครัวช่วยพี่สาวทาอาหารเลย
เมื่อมาธาถูกปล่อยให้ทาอาหารอยูใ่ นครัวคนเดียวอย่างเหน็ดเหนื่ อยเช่นนั้น ก็เป็ นธรรมดาอยู่
เองที่จะเกิดความหงุดหงิดราคาญ และโกรธที่มาเรี ยมิได้มาช่วย เขาจึงขอให้พระเยซูสั่งให้มาเรี ยมาช่วย
เขาบ้าง พระเยซูทรงยิม้ และตรัสว่า “มาธาเอ๋ ย ท่านเป็ นทุกข์และกระวนกระวายด้วยหลายสิ่ งนัก แต่สิ่งที่
มนุษย์ตอ้ งการ มีแต่สิ่งเดียว และมาเรี ยได้เลือกเอาส่ วนดีน้ นั แล้ว ใครจะชิงเอาไปจากเขาไม่ได้”
พระเยซูไม่ประสงค์การปรนนิบตั ิอนั หรู หรา แต่ทรงพอพระทัยในความเป็ นอยูง่ ่าย ๆ พระองค์
จึงทรงสอนฝูงชนว่า “อย่ากระวนกระวายถึงการเลี้ยงชีพของตนว่าจะเอาอะไรกิน หรื อจะเอาอะไรดื่ม
ชีวติ สาคัญยิง่ กว่าอาหารมิใช่หรื อ และพระบิดาของท่านผูส้ ถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการ
สิ่ งทั้งปวงเหล่านี้ ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน
แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่ งทั้งปวงเหล่านี้ให้” (มัทธิว 6:31-33)
วันหนึ่ง ลาซารัสน้องชายของมาธาและมาเรี ยป่ วยหนัก ขณะนั้นพระเยซูทรงเสด็จไปเทศนาอยู่
ในตาบลอื่น มาธาและมาเรี ยเป็ นห่วงน้องชายมาก จึงให้คนไปเชิญพระเยซูมารักษาลาซารัส
พระเยซูทรงทราบว่า ลาซารัสป่ วยหนัก แต่ก็มิได้ทรงวิตกประการใด เพราะทรงทราบแล้วว่า
เหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้น ก็เพื่อสาแดงพระเกียรติยศแก่พระเจ้า ระยะทางจากตาบลนั้น ถึงหมู่บา้ นเบธาเนียใน
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มณฑลยูดายกินเวลาประมาณสองวันเต็ม พระเยซูตรัสแก่พวกศิษย์ของพระองค์ เพื่อให้คลายวิตกว่า
“ลาซารัสสหายของพวกเราทั้งหลายหลับอยู่ ให้เราไปปลุกเขา”
ครั้นพระเยซูเสด็จมาถึงบ้านมาเรี ย มาธา ก็ทรงทราบว่า ลาซารัสอยูใ่ นอุโมงค์ฝังศพได้สี่วนั แล้ว
มาเรี ยและมาธาทูลพระองค์วา่ “ถ้าพระองค์สถิตอยูด่ ว้ ยเวลานั้น น้องชายของข้าพเจ้าจะไม่ตาย และถ้า
พระองค์จะทูลสิ่ งใดจากพระเจ้า พระองค์ก็จะทรงประทานให้”
พระเยซูตรัสแก่เขาว่า “น้องชายของเจ้าจะมีชีวิตอีก เราเป็ นเหตุให้คนทั้งปวงเป็ นขึ้นและมีชีวติ
ทุกคนที่วางใจในเรา แม้วา่ เขาตายไปแล้วก็จะมีชีวติ อีก” มาธาทูลพระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้า
เชื่อว่าพระองค์เป็ นพระคริ สต์ บุตรของพระเจ้าที่เสด็จเข้ามาในโลก”
ครั้นพระเยซูเสด็จมาถึงอุโมงค์ที่ไว้ศพของลาซารัส พระองค์ทรงกรรแสง และเป็ นทุกข์ใน
พระทัย และได้ทรงสั่งให้เขาเลื่อนศิลาที่วางปิ ดปากอุโมงค์ออกเสี ย แล้วเงยพระพักตร์ อธิ ษฐานว่า “โอ้
พระบิดา ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระองค์ได้ทรงฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู ้อยูว่ า่ พระองค์ได้ทรง
ฟังข้าพเจ้าอยูเ่ สมอ และข้าพเจ้ากล่าวอย่างนั้น ก็เพราะเห็นแก่ประชาชนที่ยนื อยูท่ ี่นี่ เพื่อเขาจะเชื่ อว่า
พระองค์ได้ทรงใช้ขา้ พเจ้ามา” แล้วพระองค์ก็ตรัสเรี ยกลาซารัสให้ออกมาจากอุโมงค์น้ นั ลาซารัสผูต้ าย
แล้ว ก็เดินออกมาทั้ง ๆ มีผา้ พันร่ างกายหนาแน่น ทุกคนได้เห็นพระเยซูสงั่ ให้เอาผ้าที่พนั ออก และ
ลาซารัสก็มีชีวติ อย่างเก่า แข็งแรงและสบายเป็ นปกติ เขาทั้งหลายสะดุง้ กลัว และปิ ติยนิ ดีอย่างยิง่ ที่ได้
ทราบแน่ชดั ว่าพระเยซูเป็ นเจ้าแห่งชีวติ
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ความเชื่อทีไ่ ด้ ผลทันตา
นายวองกับภรรยา ยืนอยูห่ น้าประตูบา้ นของเขาซึ่ งอยูใ่ นตลาดแห่งหมูบ่ า้ นในประเทศจีน ทั้ง
สองกาลังสนทนากันถึงพืชผลมากมายที่เก็บเกี่ยวได้ในปี นั้น แม้วา่ นายวองจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อย จากการ
งานอันหนัก เขาก็ยงั ภูมิใจที่ได้สะสมอาหารไว้เลี้ยงดูครอบครัวอย่างบริ บูรณ์
ขณะเดียวกัน จันทร์ ดี บุตรชายอายุ 14 ปี ของเขากาลังเดินกลับจากไร่ จันทร์ ดีพดู กับพ่อว่า
“พ่อครับ ผมลาเลียงหัวผักกาดและกะหล่าปลีจากไร่ หมดแล้ว”
พ่อตอบว่า “ดีแล้วลูก น่ากลัวว่าหิ มะจะตกมากในค่าวันนี้ ดีที่เราเก็บเกี่ยวพืชผลหมดทันพอดี
ขอบพระคุณพระเจ้า”
นายวองยังไม่ทนั พูดจบ ก็มีเสี ยงฝี เท้าเพื่อนของจันทร์ ดีวงิ่ มาด้วยความตื่นเต้น และกระหื ด
กระหอบ เขาร้องว่า “พวกปล้นมาแล้ว! พวกปล้นมาแล้ว!” เมื่อคลายความตระหนกตกใจ เด็กคนนั้นได้
เล่าเรื่ องให้ฟังว่า ขณะนี้มีพวกปล้นหมู่ใหญ่ที่อยูบ่ นดอย ได้ลงมาปล้นตาบลบ้านทรายแดง เมื่อได้
ปล้นสะดมภ์ทุกบ้านจนหมดสิ้ นแล้วก็พากันไปซ่อนตัวในวัดเก่า ๆ ในป่ าแห่งหนึ่ง เผอิญชาวหมู่บา้ น
ทรายแดงคนหนึ่ง เดินผ่านไปทางวัดนั้น ได้ยนิ เสี ยงพวกโจรกาลังพูดกันอยูใ่ นวิหารร้างนั้น เขาก็แอบ
ฟังอยูใ่ นพุม่ ไม้ ได้ยนิ ว่า พวกโจรจะทาการปล้นอีกสองหมู่บา้ น ก่อนที่หิมะจะตกหนัก แล้วจึงจะรี บ
กลับขึ้นดอย เพราะเขาไม่มีอาหารเพียงพอสาหรับฤดูหิมะนี้เลย ถ้าผูใ้ ดขัดขืนก็จะเผาหมู่บา้ นนั้นทันที
ข่าวโจรจะมาปล้นหมู่บา้ นของนายวองได้ลือกันไปทัว่
แต่ครอบครัวนายวองไม่มีใครกลัว
เพราะเขาเชื่ อมัน่ ในพระเยซูคริ สต์เจ้า เพื่อนบ้านบางคนได้พยายามชักชวนนายวองไปตามวัด เพื่อขอ
ความคุม้ ครองจากพระอื่น แต่นายวองปฎิเสธ และบอกคนเหล่านั้นให้ทราบว่า มีพระเจ้าเที่ยงแท้เพียง
องค์เดียว และพระเจ้าจะทรงเฝ้ ารักษาคุม้ ครองครอบครัวของเขา
เมื่อญาติของนายวองได้ยนิ เช่นนั้น ก็โกรธเคืองนายวองมาก และกล่าวว่า “พระเยซูของท่านเรา
ไม่ตอ้ งการ เราละอายแทนที่ท่านละทิ้งหมิ่นประมาทศาสนาของบรรพบุรุษ ไปเลื่อมใสในศาสนาอื่น
พวกเราจะถือลัทธิ เก่าของเราตลอดไป”
ทุกคนพากันหวาดกลัวว่าพวกโจรจะมาแย่งชิงสะเบียงอาหาร ที่เขาเตรี ยมไว้สาหรับฤดูหนาว
ไปหมด จึงพยายามเก็บซ่อนข้าวของของตนเท่าที่จะทาได้ เด็ก ๆ ก็ถูกนาไปซ่อนด้วย เพราะพวกโจร
มักจะจับเอาไปเรี ยกค่าไถ่ หรื อขายเป็ นทาส
ในวันสาคัญนั้น ในบ้านของนายวองมิได้มีอะไรผิดปกติ ตอนเย็นทั้งครอบครัวได้ร่วมใจกัน
อธิษฐานเช่นเคย นายวองได้กล่าวกับลูก ๆ ว่า “พระเจ้าจะทรงช่วยเรา พระองค์สัญญาไว้วา่ จะทรง
ป้ องกันภัย และเฝ้ ารักษาทุกคนที่รักพระองค์”
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คืนวันนั้น อากาศหนาวจัด และหิ มะก็ตกหนักนายวองและครอบครัวของเขาหลับอย่างสบาย
เพราะหิ มะตกไม่ได้ทาเสี ยงรบกวนเลยเช้าวันรุ่ งขึ้น เขาเห็นหิ มะตกเป็ นกองใหญ่ จนคลุมประตูบา้ นของ
เขาหมดเขาได้ยนิ เสี ยงคนเดินไปมาข้างนอก เขาได้แต่อยูใ่ นบ้านคอยเวลา ราวเที่ยง พวกปล้นก็เข้าปล้น
หมู่บา้ นนั้น นายวองได้ยนิ เสี ยงเกรี้ ยวกราดของพวกโจร ได้ยนิ เสี ยงเกวียนที่บรรทุกสิ่ งของ และเสี ยง
ชาวบ้านร้องไห้คร่ าครวญ ทุกคนในบ้านพลอยรู ้สึกหดหู่ใจและสงสารเพื่อนบ้านของเขาอย่างยิง่ พวก
โจรไม่ทนั สังเกตเลยว่า หิ มะได้ตกปกคลุมบ้าน ๆ หนึ่งไว้บา้ นของนายวองจึงมิได้ถูกรบกวนแต่อย่างใด
เมื่อพวกโจรกลับไปแล้ว นายวองกับลูกชายก็ขดุ หิ มะออกพ้นประตูบา้ น แล้วออกไปช่วยเหลือ
ผูท้ ี่ถูกปล้น เย็นวันนั้น ขณะที่ครอบครัวนี้กาลังอธิ ษฐาน ได้มีเพื่อนบ้านมาเยีย่ มนายวอง ต่างพากัน
อัศจรรย์ใจที่บา้ นของนายวองมิได้ถูกปล้น คนเหล่านั้นจึงได้สานึกว่า พระของตนมิได้สามารถ
ช่วยเหลืออะไรได้เลย นายวองถือโอกาสนี้เล่าเรื่ องพระเยซูให้คนเหล่านั้นฟัง ว่าพระเจ้าทรงคุม้ ครองผูท้ ี่
วางใจในพระองค์เพียงไร ต่อมาชาวบ้านในตาบลนั้นก็พากันมาศึกษาพระธรรมคัมภีร์ และรับเอาพระ
เยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา
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คาอธิษฐานของหญิงสองคน
เรื่ องสั้นต่อไปนี้เป็ นเรื่ องจริ ง
ในภาคใต้ของอินเดีย มีหญิงคนหนึ่งชื่ อจิซะบาย เป็ นผูเ้ ชื่ อถือรักใคร่ ในพระเยซูอย่างยิ่ง เพราะ
พระองค์ได้ทรงโปรดช่วยเขาหลายอย่าง เขาอยากให้ทุกคนรู ้จกั พระเยซูและรักพระองค์เช่นเดียวกับเขา
จิซะบายจึงเที่ยวไปตามตาบลต่าง ๆ เพื่อเล่าเรื่ องของพระเยซูให้ทุกคนได้ฟัง
วันหนึ่งภายหลังที่เขาหยุดพัก รับประทานอาหารกลางวันซึ่ งนามาจากบ้าน ก่อนจะรับประทาน
เขาพนมมือ หลับตา และขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับของดีท้ งั หลายที่พระองค์ได้ทรงประทานแก่มนุษย์
และได้อธิ ษฐานขอพระเจ้าทรงเมตตาคนอนาถาและคนที่อดอยาก ขณะที่เขากาลังอธิ ษฐานอยูน่ ้ นั กาตัว
หนึ่งได้บินมาโฉบเอาขนมปั งของเขาไป
ในเวลาเดียวกัน มีหญิงอีกคนหนึ่งในตาบลนั้นชื่อไอนะมา ไอนะมาเป็ นคนเกิดในวรรณะต่า มี
อาชีพกวาดถนนและเก็บขยะ วันนั้นไอนะมาหิ วมาก เพราะไม่มีอาหารรับประทาน ไอนะมาเคยทราบ
เรื่ องพระเยซูอยูบ่ า้ ง ว่าพระองค์ทรงรักมนุษย์ และทรงฟังคาร้องทุกข์ของเขา เขาจึงคิดจะลองดูวา่ พระ
เยซูจะทรงช่วยเขาหรื อไม่ เขาได้อธิ ษฐานขอพระเยซูทรงโปรดช่วยให้เขามีอาหาร เพื่อเขาจะไม่ตอ้ งอด
ตาย ทันทีที่เขาอธิ ษฐานจบลงก็เห็นกาตัวหนึ่งคาบอะไรอย่างหนึ่งและบินถลามาใกล้ ทันใดนั้น ของที่
อยูใ่ นปากกานั้นก็ตกลงมาตรงหน้าเขาพอดี ไอนะมารี บหยิบขึ้นมารับประทานอย่างดีอกดีใจ
ต่อมาไม่นาน ไอนะมาได้พบกับจิซะบาย เมื่อจิซะบายได้เล่าเรื่ องพระเยซูให้ไอนะมาฟัง ไอนะ
มาตอบว่า “อ๋ อ พระเยซูองค์น้ ี ดิฉนั รู ้จกั ดีพระองค์ทรงฟังคาอธิ ษฐานของดิฉนั ด้วย” แล้วเขาก็เล่าเรื่ องกา
นาอาหารมาให้เขารับประทาน และจิซะบายก็เล่าเรื่ องของเขา หญิงทั้งสองมีความยินดีเป็ นอันมาก และ
ขอบพระคุณพระเจ้า ผูไ้ ด้ทรงโปรดฟังคาอธิ ษฐานของเขาทั้งสองในเวลาเดียวกัน
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เคล็ดลับแห่ งสั งคม
กวาทะมาลา เป็ นประเทศเล็ก ๆ อยูใ่ นอเมริ กากลาง มีอากาศร้อน มีป่าไม้หนาแน่นเช่นเดียวกับ
ประเทศไทย เรื่ องต่อไปนี้ เป็ นเรื่ องจริ งของชายผูห้ นึ่งในประเทศกวาทะมาลา ชื่อดาดอลโฟมาร์ ทิเนซ์
หรื อจะเรี ยกสั้น ๆว่ามาร์ ทิเนซ์
มาร์ทิเนซ์เป็ นคนยากจน ภรรยาของเขาเพิง่ ตายลง ทิง้ ลูกเล็ก ๆ สี่ คนไว้ให้เขาเลี้ยงดู มาร์ ทิเนซ์
ไม่รู้ จะทาอย่างไร เขารู ้วา่ เขาจะเลี้ยงลูกตั้งสี่ คนโดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ ด้วยความท้อใจและหมดหวัง วัน
หนึ่งเขาจึงเอาปื นกับเหล้าขวดหนึ่งเข้าไปในป่ า เขานัง่ ดื่มเหล้าจนหมดขวด เมื่อคิดว่าใจกล้าขึ้นพอจะ
ทาลายตัวเองได้ เขาก็กม้ ศีรษะลงจนชิดปากกระบอกปื นยาวของเขา แล้วใช้นิ้วเท้ากดไกปื น แต่ในขณะ
นั้นเอง เขาเกิดความรู ้สึกแปลกจนต้องหดเท้า เขารู้สึกเหมือนมีใครมาห้ามเขา แต่แล้วเขาก็พยายามกด
ไกอีกหลายครั้ง แต่ก็ไม่สาเร็ จ มีสิ่งหนึ่งที่มีอานาจเหนือเขากาลังห้ามเขามิให้ฆ่าตนเอง
ไฉนจึงเป็ นเช่นนี้ ในเมื่อเขาไม่เคยกลัวตาย เขายิงปื นและฆ่าหมูเก่งที่สุดในหมู่บา้ น เขาเคยเป็ น
ผูร้ ้ายต่อสู ้กบั ตารวจ และกล้าฝื นกฎหมายบ้านเมือง เขาไม่เคยเป็ นคนขลาดเลย ในที่สุด เขาจึงคิดว่า จะ
รอไว้จนวันรุ่ งขึ้น แล้วเขาก็กลับบ้าน
รุ่ งขึ้นเช้า โซเฟี ยได้มาหาเขา โซเฟี ยเป็ นเพื่อนหญิงคนหนึ่ งของมาร์ ทิเนซ์ เธอเป็ นคนใจดีน่ารัก
มาก ได้มาช่วยมาร์ ทิเนซ์เลี้ยงเด็ก เธอเป็ นคนร่ าเริ งเสมอ จึงทาให้มาร์ ทิเนซ์ลืมการทาลายตนเอง
ล่วงมาอีกสองสามวัน มาร์ ทิเนซ์ก็ได้ข่าวว่ามีนกั เทศน์ผหู ้ นึ่งกาลังมาเทศนาสั่งสอนอยูใ่ นเมือง
ของเขา มีคนพากันไปฟังมาก แต่ผฟู ้ ังบางคนก็พดู หมิ่นประมาทเขา มาร์ ทิเนซ์จึงอยากไปฟังดูบา้ ง
โซเฟี ยได้พยายามคัดค้านมิให้มาร์ ทิเนซ์ไป แต่มาร์ ทิเนซ์ไม่ยอมฟัง เขาพูดว่า “เราไม่ควรลาเอียงเราควร
จะฟังทุกอย่างเพื่อเป็ นความรู ้” แล้วเขาก็อาบน้ าแต่งตัวอย่างสะอาดไปฟังคาเทศนา ซึ่ งกาลังมีผฟู ้ ังคับคัง่
ในบ้านของผูส้ อนศาสนานั้นเอง
ผูเ้ ทศน์กาลังพูดถึงการรอดจากบาป คาเทศนานั้นจับใจมาร์ ทิเนซ์มาก เขารู ้สึกทันทีวา่ เขาเป็ น
คนมีบาปมากมาย และความรอดอันนี้เป็ นสิ่ งน่าปรารถนายิง่ นัก เขาอยากจะพ้นจากความทุกข์ พ้นจาก
ความกระหายเหล้า พ้นจากความเปลี่ยวใจ และพ้นจากทุกสิ่ งที่คอยรบกวนเขาอยูเ่ สมอ
เมื่อการเทศนาจบลง มาร์ ทิเนซ์ได้ไปหานักเทศน์และบอกว่าเขาเชื่ อในพระเยซูเจ้า และอยากจะ
เป็ นคริ สเตียน ศาสนาจารย์ผนู ้ ้ นั จึงอธิ บายให้เขาฟังว่า การเป็ นคริ สเตียน ไม่ตอ้ งเสี ยเงินทอง ไม่ตอ้ ง
บวช ไม่มีอะไรยาก แต่ตอ้ งมีความเชื่อในพระเยซูคริ สต์เจ้า แล้วสารภาพผิดต่อพระองค์ และขอให้
พระองค์ยกโทษบาปของเราเท่านั้น
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ต่อมาไม่นาน มาร์ ทิเนซ์ได้กลายเป็ นคนใหม่แทนทีจะนัง่ อยูต่ ามร้านขายเหล้าคืนละหลาย ๆ
ชัว่ โมงเช่นที่เคย เขากลับนัง่ อ่านพระคัมภีร์อยูใ่ นบ้าน แทนที่จะเมาเหล้า เขาสั่งสอนลูก ๆ ให้เป็ นคนดี
แทนที่จะนัง่ ๆ นอน ๆ ไม่ทาอะไร เขากลับทางานหนัก เพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว เพื่อนนักดื่ม นัก
พนัน ได้พยายามชักชวนให้มาร์ ทิเนซ์กลับไปหาความสนุกสนานอย่างเดิม แต่มาร์ ทิเนซ์ไม่ตอ้ งการ
ความสนุกสนานของโลก เพราะเขาได้พบความสุ ขอันแท้จริ งในพระเยซูคริ สต์แล้ว เพื่อนบ้านบางคน
เยาะเย้ยเขาว่า “พระเยซูทาให้มาร์ทิเนซ์กลายเป็ นผูห้ ญิงไปเสี ยแล้ว” มาร์ ทิเนซ์มิได้โกรธคนเหล่านั้น แต่
กลับสงสารที่คนเหล่านั้นไม่มีกาลังบังคับตนเอง ยอมปล่อยตัวอยูใ่ ต้บงั คับของมารตลอดเวลา
วันหนึ่งขณะที่มาร์ ทิเนซ์กาลังอ่านหนังสื อพระคัมภีร์เขาพบข้อความว่า พระเจ้าทรงห้ามการผิด
ประเวณี คริ สเตียนจะมีภรรยาสองคนไม่ได้และหญิงชายจะอยูก่ ินด้วยกันไม่ได้ เว้นแต่จะแต่งงานกัน
เสี ยก่อน ข้อความนี้ทาให้เขานึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับโซเฟี ย เขาเห็นว่า ควรจะปฎิบตั ิตามที่
พระเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ เพราะเป็ นการปฎิบตั ิอนั เหมาะสมและสวยงามแก่มนุษย์อย่างยิง่ ดังนั้นวัน
หนึ่งมาร์ ทิเนซ์จึงพูดกับโซเฟี ยว่า “โซเฟี ยจ๋ า เป็ นการไม่งามที่เราจะอยูก่ ินกันเฉย ๆ เราควรจะมีพิธี
แต่งงานกันด้วย” โซเฟี ยไม่เข้าใจถึงความหมายของการแต่งงานมากนัก ก็หุนหันโกรธมาร์ ทิเนซ์ และ
ตัดพ้อต่อว่าเขาต่าง ๆ นา ๆ และบอกว่าจะกลับไปอยูบ่ า้ นเดิม มาร์ ทิเนซ์จบั มือโซเฟี ยไว้และปลอบโยน
ว่า “ทุกวันนี้ฉนั ไม่ได้ทุบตีเธอเหมือนแต่ก่อนมิใช่หรื อ ทุกวันนี้ฉนั ทางานหาเลี้ยงเธอและลูก ๆ และมิได้
ไปเมาเกะกะมิใช่หรื อ โซเฟี ยจ๋ า เธอรู ้จกั ฉันดีแล้วมิใช่หรื อ บอกฉันตรง ๆ เถิดว่า ตั้งแต่ฉนั เชื่ อฟังใน
พระเยซูคริ สต์เจ้า พระองค์น้ นั ได้ทาให้ฉนั เลวลงหรื อดีข้ ึน”
คาถามสุ ดท้ายนี้ทาให้โซเฟี ยต้องหยุดคิด เป็ นความจริ งทีเดียวตั้งแต่มาร์ ทิเนซ์ได้เชื่ อในพระเยซู
คริ สต์แล้ว เขากลายเป็ นคนดีข้ ึนอย่างน่าประหลาด เขาเคยเป็ นคนใจดาอามหิ ต เป็ นคนเกียจคร้าน แต่
เดี๋ยวนี้สิ เขากลับกลายเป็ นคนใจดี สัตย์ซื่อ รอบคอบและขยันขันแข็ง พระเยซูทรงช่วยเปลี่ยนเขาจริ ง ๆ
เหตุไฉนพระองค์น้ ีจะไม่ทรงช่วยดิฉนั เหมือนกันบ้างเล่า พระองค์คงช่วยดิฉนั ได้แน่นอน เมื่อโซเฟี ยคิด
ได้เช่นนั้นแล้ว เขาก็รับเอาพระเยซูเป็ นที่พ่ งึ ของเขา และด้วยความรักที่มีต่อมาร์ ทิเนซ์ โซเฟี ยก็เข้าพิธี
แต่งงานกับเขาตามธรรมเนียมคริ สเตียน
ต่อมา มาร์ ทิเนซ์ได้ท่องเที่ยวไปตามตาบลต่าง ๆ สั่งสอนคนเป็ นอันมากถึงเรื่ องพระเจ้า แต่เขา
รู ้สึกตัวว่า เขามีความรู ้นอ้ ยในเรื่ องพระเจ้าเขาจึงไปศึกษาต่อในโรงเรี ยนพระคริ สตธรรม มาร์ทิเนซ์เป็ น
คนพ้นวัยหนุ่มแล้ว แต่เขาก็ไม่ทอ้ ถอยในการที่จะศึกษาค้นคว้าเรื่ องพระเจ้า และได้เที่ยวไปเทศนา
ประกาศกิตติคุณของพระเยซู คริ สต์ ตามคริ สตจักรต่าง ๆ และตามหมู่บา้ น คาเทศนาของเขาเป็ นที่จบั ใจ
ผูม้ าฟังเป็ นอันมาก เมื่อเขาเรี ยนสาเร็ จแล้ว คริ สตจักรก็ทาพิธีแต่งตั้งมาร์ ทิเนซ์เป็ นศาสนาจารย์ โซเฟี ยก็
ได้ไปในพิธีน้ ีดว้ ย และมีความปี ติยนิ ดีเป็ นอย่างยิง่
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ในทุกวันนี้ ศาสนาจารย์มาร์ ทิเนซ์เป็ นนักเทศน์ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในประเทศกวาทะมาลา ท่าน
เป็ นพยานถึงพระคริ สต์แก่คนฟังนับเป็ นพัน ๆ ว่า พระเยซูได้ทรงช่วยท่าน และเปลี่ยนท่านให้เป็ นใหม่
มาแล้วอย่างไรพระองค์ก็จะทรงช่วยทุกคนที่มีความผิดบาป และเปลี่ยนเขาให้เป็ นคนใหม่อย่างนั้นด้วย
พระองค์จะทรงประทานชีวิตใหม่ อันเป็ นชี วติ นิ รันดร์ แก่เราทั้งหลาย ถ้าเรายอมรับเอาพระองค์เป็ นที่พ่ ึง
และพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา
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การไถ่ โทษ
(พระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ )
เมื่อเดิมนั้น พระเจ้าได้ทรงสร้างโลก และสิ่ งสารพัดทั้งปวง และพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ให้
ครอบครองโลก เมื่อโลกและมนุษย์ถูกสร้างขึ้นใหม่ ๆ นั้น สรรพสิ่ งสรรพสัตว์อยูใ่ นสภาพอันดีงาม ต่าง
ก็มีชีวติ และความเป็ นอยูอ่ ย่างผาสุ ก ไม่มีการทะเลาะวิวาท ไม่มีการพยาบาทปองร้ายไม่มีการลักขโมย
แย่งชิงกัน ไม่มีความเจ็บไข้ ไม่มีความทุกข์โศก เวลานั้นมนุษย์ไม่รู้จกั ความผิดบาปและไม่รู้จกั ความ
ตาย เพราะมนุษย์สมัยนั้นได้อยูใ่ กล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าเสมอ และทรงโปรดให้มนุษย์ซ่ ึ งพระองค์
ได้ทรงสร้างนั้น ครอบครองพืชและสัตว์ทวั่ พิภพ พระราชกิจอันมหัศจรรย์เหล่านี้ เป็ นเครื่ องสาแดงถึง
ความรักของพระเจ้าต่อมนุษย์
ต่อมา มนุษย์ถูกมารล่อลวงให้ฝ่าฝื นคาสัง่ ของพระเจ้าผูท้ รงสร้างเขา มนุษย์ท้ งั สองนั้นได้เชื่อพัง
มาร แต่ได้ขดั ขืนคาสั่งและไม่เชื่อฟังพระเจ้า การไม่เชื่อฟั งนี้เองเป็ นความบาปประการแรก ซึ่ งมนุษย์ได้
กระทา ตั้งแต่น้ นั มา ความใกล้ชิดระหว่างพระเจ้ากับมนุ ษย์ก็ขาดสบั้นลง มนุษย์ตอ้ งได้รับโทษ แห่ง
ความผิดบาปของตน และมนุษย์ที่มีบาปจะไปอยูก่ บั พระเจ้าไม่ได้
โทษแห่งความบาปซึ่ งมนุษย์ได้รับคือ ความทุกข์ยากนา ๆ ประการและความตาย พระเจ้าทรง
เหมือนกับพ่อแม่ที่รักลูก และได้รับความเศร้าเสี ยใจเมื่อลูกรักของตนทรยศต่อตน พระเจ้าเป็ นผูท้ รงไว้
ซึ่ งความบริ สุทธิ์ ทรงเกลียดชังความผิดบาป แต่พระองค์ก็ยงั รักและเมตตามนุษย์อยูเ่ สมอ พระองค์ทรง
เสี ยพระทัยอย่างยิง่ ที่มนุษย์ตอ้ งตกอยูใ่ นอานาจของมาร ทรงเวทนาที่มนุษย์ได้รับความวิบตั ิ อันเกิดจาก
การอิจฉาริ ษยากัน ทะเลาะวิวาทกันโกรธกัน หย่าร้างกัน เบียดเบียนข่มเหง ขัดสน เจ็บไข้ ทาสงคราม
กันและต้องตายในที่สุด ความบาปมีอยูท่ ี่ไหน ความทุกข์ก็มีอยูท่ ี่นนั่ บาปนั้นเป็ นกิจการของมาร ดังนั้น
ความทุกข์และความตายจึงเป็ นผลแห่งความบาป
แต่พระเจ้าผูท้ รงพระเมตตาใหญ่หลวง จะไม่ทรงยอมให้มนุษย์ตกอยูใ่ นสภาพอันน่าเวทนา
เวทนานี้ ตลอดไป พระองค์ทรงหาวิธีที่จะดับทุกข์และปลดบาปในมนุษย์ให้หมดสิ้ น เพื่อมนุษย์จะได้
พ้นอานาจของมาร และเพื่อมนุษย์จะได้คืนดีกบั พระองค์
พระองค์ได้ส่งศาสดาพยากรณ์หลายท่าน มาตักเตือนสั่งสอนมนุษย์ แต่มนุษย์ก็มิได้เชื่ อฟัง และ
ประพฤติตาม เหตุฉะนั้น พระเจ้าจึงทรงดาหริ ที่จะไถ่มนุษย์จากอานาจของมาร แต่การไถ่น้ นั มีค่ายิง่ กว่า
สิ่ งทั้งปวงเพราะจิตวิญญาณของมนุษย์มีค่ามากมายเหลือที่จะประมาณได้ ไม่มีมนุษย์ใดดีสมที่จะยอม
สละชีวติ ของตน แทนความบาปผิดของผูอ้ ื่นได้ เพราะมนุษย์ทุกคนต่างตกอยูใ่ นความบาป ยกเว้นผู ้
เดียว คือพระเจ้าผูเ้ ป็ นองค์บริ สุทธิ์
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เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงเสด็จมายังโลกนี้ เพื่อไถ่มนุษย์จากความบาป เพราะตามโทษานุโทษ
ของมนุษย์แล้ว “ค่าจ้างของความบาปคือความตาย” โรม 6:23 แต่เมื่อพระเจ้าทรงเสด็จมาตายเพื่อปลด
บาปของมนุษย์มนุษย์จะได้รับการอภัยโทษ
โดยเหตุน้ ี พระเจ้าจึงได้เสด็จมาบังเกิดมีรูปกายเป็ นมนุษย์ จากหญิงสาวบริ สุทธิ์ ผหู ้ นึ่ง เมื่อ
ประมาณ 2000 ปี มาแล้ว และเขาให้ชื่อพระกุมารเจ้านั้นว่า “เยซู” (แปลว่าพระผูช้ ่วยไถ่รอดบาปให้รอด)
พระเยซูเป็ นบุตรของพระเจ้า พระองค์เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ปราศจากบาป แม้กระนั้น พระองค์ยอม
ทรงสภาพเป็ นมนุษย์ มีความรู ้สึก เข้าใจถึงการเกิดแก่ เจ็บ ตาย พระเยซูทรงสถิตอยูใ่ นโลกนี้ 33 ปี และ
ตลอดเวลาที่ทรงอยูใ่ นโลก พระองค์ได้เสด็จออกไปทาพระราชกิจของพระบิดา ทรงสั่งสอนมนุษย์ให้
ประพฤติตนอยูใ่ นทางชอบ ให้รู้และเข้าใจถึงความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์ ให้มนุษย์กลับใจจาก
ความชัว่ ความผิดบาปทั้งหลาย และทรงรักษาโรคต่าง ๆ เพื่อให้เขาบรรเทาและพ้นจากความทุกข์
ทรมานทั้งทางร่ างกายและจิตใจ มีประชาชนรักและติดตามพระองค์เป็ นอันมาก แต่ก็มีบางคนที่เกลียด
ชังพระเยซู เพราะความเมตตาปราณี ที่พระองค์มีต่อคนยากจน อันทาให้ประชาชนเลิกนิยมนับถือพวก
เขา และพระองค์ทรงติเตียนความชัว่ ร้ายของเขา เขาจึงคอยจับผิดพระองค์ และในทีสุดก็จบั พระองค์ไป
ตรึ งไว้บนไม้กางเขน
ในสมัยของพระเยซู มีการประหารชีวติ นักโทษอย่างทารุ ณโดยตรึ งบนไม้กางเขน บนไม้
กางเขน พระเยซูตอ้ งทนต่อพิษบาดแผลที่เขาเอาตะปูตอกมือและเท้าของพระองค์ ซึ่ งเป็ นความเจ็บปวด
แสนสาหัสถึง 6 ชัว่ โมง แต่พระองค์ยอมทนความทรมาน และยอมตายเพื่อช่วยให้มนุษย์ได้รอดพ้นจาก
ความบาป พระโลหิตของพระองค์ได้ไหลออก เพื่อชาระล้างมลทินในจิตใจของมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์ได้
สะอาดบริ สุทธิ์ สมควรอยูใ่ กล้ชิดกับพระเจ้าได้อีก
ขณะที่ พระองค์ทรงกาลังทุกข์ทรมานอยูบ่ นไม้กางเขนนั้น พระองค์ทรงระลึกถึงคนบาป และผู้
ที่ข่มเหงพระองค์ โดยปราศจากความผิดและได้ทรงอธิ ษฐานของต่อพระบิดาผูส้ ถิตในสวรรค์ให้โปรด
ยกโทษแก่คนเหล่านั้น
เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์แล้ว
เขาได้นาพระศพของพระองค์ลงมาจากไม้กางเขน
และ
ประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ แต่พระเยซูเจ้าทรงอยูใ่ นอุโมงค์เพียงสามวัน ก็ทรงคืนพระชนม์ ตามคาที่ทรง
ตรัสกับศิษย์ท้ งั หลายเมื่ออยูใ่ นแคว้นกาลิลีวา่ บุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือคนบาป ต้องถูกตรึ งไว้
ที่ไม้กางเขน และวันที่สามจะเป็ นขึ้นมาใหม่
ภายหลังพระเยซูเจ้าได้ทรงปรากฎแก่สานุศิษย์ของพระองค์ ได้ทรงพบปะสนทนากับเขาทั้ง ถึง
เรื่ องแผ่นดินของพระเจ้าหลายครั้งหลายคราวตลอดเวลา 40 วัน และได้ทรงสั่งให้เขาทั้งหลายออกไปสั่ง
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สอนชนทุกประเทศให้เป็ นสาวก ให้รับบัพติศมาในนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ และพระองค์ทรงสัญญาจะอยูก่ บั เขาทั้งหลายตลอดไป
เมื่อพระเยซูทรงตรัสคาเหล่านั้นแล้ว ก็ถูกรับขึ้นไปในท้องฟ้ ามีเมฆมาปกคลุมพระองค์ บังตา
เขาไว้ พวกศิษย์จึงได้เห็นพระองค์แต่เพียงเท่านั้น
ต่อจากนั้นมา บรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระเยซูเจ้า ได้ยอมสละชีวติ และความสุ ขสบายของตนออกไป
ทัว่ โลกประกาศกิตติคุณของพระองค์ ผูท้ ี่เชื่อในพระเยซู เป็ นผูท้ ี่ได้รับการยกโทษและการชาระล้างจิตใจ
ให้บริ สุทธิ์ สมควรกับสวรรค์ของพระองค์ พระเยซูตรัสว่า “ผูท้ ี่มาหาเรา เราจะไม่ทิ้งเขาเลย” ยอห์นบท
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