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อยากใหคณ
ุ ไดทราบวันนี้หวานกวาเมือ่ วาน
ของ วงศกร รัษมิทัต (ตน แมคอินทอช)
วันหนึ่งลูกชายอายุ 7 ขวบ หลังจากเลิกเรียนกลับมาบาน ก็เปดกระเปานักเรียนหยิบกระดาษใบ
หนึ่งที่พับครึ่งยื่นใหแกคุณพอของเขาแลวพูดวา “ผมใหพอครับ”... เมื่อคุณพอเปดกระดาษออกก็
มองเห็นขอความเขียนไววา “ผมรักพอที่สุดในโลก สุขสันตวันพอนะครับ” พออานจบน้ําตาก็ไหล
ออกมา เรื่องนี้ทําใหเราไดขอคิดอยางหนึง่ วา พวกเราที่เปนพอแม กวาที่เราจะทําใหลูกมีความสุขนั้นเรา
ตองทุมเททั้งแรงใจ แรงกาย และแรงเงิน ก็เพื่อที่จะใหลูกมีความสุข แตเมื่อเวลาที่ลูกจะทําใหพอแมมี
ความสุขนั้นเขาอาจลงทุนแคกระดาษครึ่งแผนที่ราคาไมถึงสลึงเลย เพียงเทานี้พอแมกม็ ีความสุขแลว นี่
ขนาดลูกทําใหแคนี้พวกเราที่เปนพอแมยงั มีความสุข และถาเขาโตขึ้นแลวเปนลูกที่ดีของพอแม เปน
ประชาชนที่ดขี องสังคม เราจะไมมีความสุขมากกวานี้หลายเทาหรือ?... แตคําถามที่ตามมาก็คือ เราจะทํา
อยางไรใหลกู ของเราเปนอยางที่เราคิดได โดยเฉพาะสภาพสังคมในปจจุบันนี้ เราที่เปนพอแมเองตอง
ยอมรับวา เราไมสามารถที่จะดูแลลูกของเราไดตลอด 24 ชั่วโมง และในแตละวันลูก ๆ ของเราก็กําลัง
เติบโตขึ้นและกําลังจะเปนผูใหญ เราจะมีวธิ ีการใดที่จะชวยลูกของเราใหเปนผูใหญที่ดีในอนาคตได?....
ในพระคริสตธรรมคัมภีรมีตอนหนึ่งไดบนั ทึกไววา.. “สักแตใชคําพูดเทานั้น จะฝกสอนคนใช
ไมได เพราะถึงแมเขาจะเขาใจ แตเขาก็ไมฟง”..(พระธรรมสุภาษิต 29:19) ซึ่งพระคัมภีรตอนนี้ชใี้ หเห็น
วา การที่เราจะสอนคนนั้นจะใชเพียงแคคําพูดไมได แตตอ งมีการกระทําที่เปนแบบอยางดวย เหมือนกับ
เราที่เปนคุณพอคุณแม เราอาจจะมีคําสอนที่ดี ๆ จากหนังสือหลาย ๆ เลม เพื่อไวสอนลูก ๆ แตสิ่งที่
สําคัญมากกวาคําสอนก็คือ ชีวิตที่เปนแบบอยางใหแกลกู นั่นเอง...ถาเราลองถามตัวเราเองซึ่งอยูในฐานะ
ที่เปนคุณพอคุณแมวา... “เมื่อลูกโตขึ้น เราอยากใหเขาเปนอยางไร?...เปนอยางเราหรือ?... แลวเราละ
เปนอยางไร?...เราไมอยากใหลูกดื่มเหลา สูบบุหรี่ แลวเราที่เปนพอแมละ!...เราไมอยากใหลูกเลนการ
พนัน แตขยันทํางาน แลวเราละเลนไพเลนหวยไหม?... เราอยากใหลกู ของเราใชชีวติ อยางมีความหมาย
และเปนคนทีด่ ีของสังคม แลวเราละใชชวี ิตอยางมีความหมายและเปนคนดีของสังคมหรือเปลา?”...
นอกจากนั้นยังมีอีกหลายสิ่งที่เราไมอยากใหลูกของเราทําแตเราถามตัวเราเองวา เรากําลังทําสิ่งเหลานั้น
อยูรึเปลา?...คุณพอคุณแมทรี่ ัก ทานเคยถามตัวเองไหมวา แนวทางไหนเปนแนวทางที่ดีที่สุดในการเลี้ยง
ดูลูกของทานใหเปนคนดีของสังคม ผมอยากเสนอแนวทางหนึ่งซึ่งเปนแนวทางที่ดที ี่สุดในการสอนลูก
ๆ ของเรา นั่นก็คือ แนวทางจากพระคําของพระเจา เพราะวาเปนถอยคําที่พระเจาทรงประทานใหกับ
มนุษยเราในการดําเนินชีวิต...ตอไปนี้เปนคําพยานของคุณพอทานหนึ่งที่ทานไดเลือกแนวทางในการที่
จะสอนลูกเปนคนที่ดีของพอแมและสังคมโดยยึดหลักจากพระคริสตธรรมคัมภีร เพราะทานรูว าการที่
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มนุษยจะดําเนินชีวิตในโลกนี้อยางถูกตอง ก็จะตองยึดหลักการดําเนินชีวิตที่พระเจาซึ่งเปนพระผูส ราง
ทรงประทานใหกับมนุษยเทานั้น...

คําพยานของ คุณตน วงศกร รัศมิทัต
สวัสดีครับ...ผมชื่อตน เคยเปนนักดนตรีและนักรองอยูวงแมคอินทอช ผมไมไดเกิดใน
ครอบครัวที่เปนคริสเตียน ถาทานอยากจะทราบวาผมมาเปนคริสเตียนไดอยางไรนัน้ ก็ตองเริ่มตรงที่
ภรรยาของผมคือคุณไปรยาหรือคุณออย ซึ่งเปนคนเชียงใหมที่มาเรียนหนังสือในกรุงเทพฯ เธอเปนคริส
เตียนมากอน แตเนื่องจากตองเรียนและทํางานไปดวยจึงทําใหไมคอยมีเวลาไปคริสตจักร ตอมาเมื่อได
แตงงานกับผมที่ไมไดเปนคริสเตียน เธอก็ไมเคยชวนใหเปนคริสเตียนไดแตชวนวา “ถาวันอาทิตยไหน
วาง พาออยไปโบสถบางนะ!”... ผมก็ไดแคเพียงรับปาก แตไมเคยพาไปแมแตครั้งเดียว คุณออยก็ไมได
บนหรือตอวาผมแตอยางใด เธอเพียงแตใชการดําเนินชีวิตที่แสดงใหผมเห็นวา พระเจาดูแลเธออยางไร
....คุณออยมักจะสอนพระคัมภีรใหแกลูก ๆ เสมอ เพื่อใหลูกชายทั้งสองรูวาพระคําของพระเจานั้นมี
ประโยชนตอมนุษยอยางไร นอกจากนั้นเธอก็ยังรองเพลงคริสเตียนใหลูก ๆ ฟงอยูบ อย ๆ..
ถึงแมผมยังไมไดเชื่อในเวลานั้น แตผมก็มีความคิดทีว่ าอยากใหลูกเขาโรงเรียนกรุงเทพคริส
เตียน เพราะผมเห็นวาคําสอนของพระคริสตธรรมคัมภีรนั้นเปนสิ่งที่ดีตอลูกของผม เนื่องจากสภาพ
สังคมในปจจุบันนี้สับสนวุน วายกวาแตกอ นมาก เพราะมีสิ่งที่ลอแหลมและคานิยมที่ผิด ๆ มากมายที่
เปนอันตรายตอวัยรุนหนุมสาว จึงทําใหเกิดปญหาเรื่องเพศ ปญหายาเสพติด ฯลฯ จนกระทั่งกลายเปน
ปญหาครอบครัวและปญหาสังคมซึ่งยากที่จะแกไข
ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนแตมีผลกระทบตอจิตใจและ
อารมณของเด็กวัยรุนทั้งสิ้น ผมเชื่อแนนอนวา เราที่เปนคุณพอคุณแมก็อยากจะใหสงิ่ ที่ดีที่สุดแกลกู ของ
เรา ไมวาทั้งทางรางกายหรือจิตใจ ซึ่งถึงแมเวลานั้นผมจะยังไมไดเชื่อในพระเจาแตผมก็เห็นวาแนวทาง
คําสอนของพระเจานัน้ เปนสิ่งที่ดีตอลูกของผม ผมจึงอยากใหลูก ๆ ไดรับการปลูกฝงเรื่องราวของพระ
เจาจากโรงเรียนแหงนี้ และเมื่อพวกเขาเขาสูชวงวัยรุน ผมก็ใหอิสระแกพวกเขา คือใหเขาตัดสินใจเองวา
จะเชื่อพระเจาดวยตัวเอง...

วันนี้ที่พบพระองค
และแลววันทีผ่ มจะไดรูจกั พระเจาก็มาถึง...แตเดิมนั้นผมเปนคนไมยดึ ติดกับอะไรเลย ถาจะพูด
งาย ๆ ก็คือผมเปนคนไมเชือ่ อะไรเลย เวลานั้นภรรยาของผมก็ไมคอยไดไปคริสตจักร แตกย็ ังมีพระเจา
อยูในจิตใจตลอดเวลา สวนตัวของผมก็มแี ตการเชื่อถือแตตัวเองเทานัน้ ...วันหนึ่งผมกับภรรยาไปรับลูก
ที่โรงเรียน และไดพบกับเพื่อนเกาคนหนึ่งซึ่งเปนคริสเตียน เพื่อนคนนั้นก็ไดชวนผมกับออยไป
คริสตจักร ผมจึงมีโอกาสไปคริสตจักรเปนครั้งแรกซึ่งครั้งนั้นทําใหผมมีความรูสึกที่ดีตอ บรรยากาศ
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และความเปนกันเองในคริสตจักร ผมรูสึกวานี่แหละคือสภาพสังคมของมนุษยที่ควรจะเปน ซึ่งเปนสิ่งที่
ลึก ๆ ในใจของผมตองการ และมีสิ่งสําคัญอยางหนึ่งก็คือ ผมเห็นวาความเชื่อในพระเจาของคริสเตียน
นั้นไมมีสักคนที่ถือคติวา “ไมเชื่ออยาลบหลู” เพราะความเชื่อของคริสเตียนลวนมีเหตุผลและสามารถ
อธิบายได ตรงนี้ทําใหผมสนใจมาก ผมจึงไปคริสตจักรอีกหลายครั้งเพื่อจะเรียนรูมากขึ้น และใน
ชวงหนึ่งที่ผมมีเวลาวาง ก็พกั ผอนอยูที่บาน และเมื่อไดอานพระคัมภีรไปเรื่อย ๆ ผมก็เริ่มรูจักพระเจา
มากขึ้น ผมไดเห็นถึงความยิง่ ใหญ ความบริสุทธิ์ของพระองค และที่สาํ คัญก็คือ ผมไดสัมผัสถึงความรัก
ของพระเจาทีม่ ีตอมนุษย ซึ่งผมไดทราบวา แทจริงแลวเมื่อพระเจาทรงสรางมนุษยขึ้นมานัน้ พระองค
ปรารถนาที่จะใหมนุษยเรานัน้ ทําแตสิ่งที่ดี สิ่งที่ถูกตอง จึงไมนาแปลกใจเลยที่จิตใจลึก ๆ ของมนุษย
ปรารถนาอยากทําแตสิ่งที่ดี แตเราก็พลาดพลั้งทําในสิ่งที่ผิดบาปอยูเสมอ ๆ นั่นก็เปนเพราะวามนุษยเรา
นั้นออนแอ เราไมมีกําลังที่จะตอสูกับความบาปที่เขามาในชีวิต จึงทําใหเราตองทําผิดทําบาปซ้ําแลวซ้ํา
อีกซึ่งพระเจาก็ทรงทราบดีวา มนุษยเรานั้นขาดกําลังและไมสามารถชวยตนเองใหพนจากบาปไดเลย
และพระองคทรงเห็นวา ถามนุษยไมไดรบั การชวยเหลือแลว หลังจากที่เขาจากโลกนี้ไปเขาก็จะตองรับ
การพิพากษาโทษบาปจากพระองคอยางแนนอน ดังนั้นดวยความรักทีพ่ ระเจาทรงมีตอมนุษย พระองค
จึงไดทรงจัดเตรียมหนทางที่จะชวยเหลือมนุษยใหพน จากบาป โดยทรงประทานพระเยซูคริสตซึ่งพระ
บุตรองคเดียวของพระองคเขามาในโลกเมื่อประมาณ 2,000 ปที่แลว... จากการอานพระคัมภีรผมได
ทราบวาพระเยซูคริสตเปนผูที่ไมมีบาปเลย แตพระองคทรงยอมตายบนไมกางเขนก็เพื่อเปนการรับโทษ
บาปแทนมนุษยชาติ... ยิ่งศึกษาผมก็ยิ่งเห็นวานี่คือความจริงและผมไดเห็นสภาพของตัวเองชัดเจนขึน้ วา
แทจริงแลวผมเปนคนบาป ถาผมไมทูลขอการยกโทษบาปจากพระเจาและขอใหพระเยซูคริสตชวยรับ
โทษบาปแทนผมแลว ผมก็คงไมรอดแน... ในที่สดุ ผมก็ไดตดั สินใจตอนรับพระเยซูคริสตเพื่อให
พระองคมาเปนพระผูชวยใหรอดในชีวิตของผม...

ชีวิตที่หวานกวาเมื่อวาน
ปจจุบันนี้ชวี ิตของผมไดเปลี่ยนไปผมใชชวี ิตอยางมีความหมายมากขึ้นเพราะผมทราบแลววา
พระเจาเปนผูสรางชีวิตผมและพระองคอยากใหผมอยูในโลกนี้ตามพระประสงคของพระองค...ผมพา
ครอบครัวไปคริสตจักรทุกอาทิตย ผมขอใหพระเจาเปลีย่ นแปลงชีวิตของผมใหดีขนึ้ และขอพระองคให
ผมมีสติปญญาในการสอนลูก ๆ และใหผมมีชีวิตที่เปนแบบอยางแกพวกเขา...ถึงแมบางครั้งผมอาจจะมี
ความบกพรองอยูบาง และบางครั้งก็ตองเผชิญกับปญหาแตพระเจาไมเคยหางไกลจากผมเลย พระองค
ทรงสถิตอยูกับผม คอยชวยเหลือผมในการแกปญหาและอุปสรรคที่เขามาในชีวิต ผมเชื่อแนวา ไมวา
ชีวิตของผมในอนาคตนั้นจะสุขหรือทุกข พระองคก็จะเปนผูคอยดูแลอยางแนนอน...และที่สําคัญที่สุดก็
คือ ผมมั่นใจ 100% วา เมื่อผมและครอบครัวจากโลกนีใ้ ปวันใด พวกเราก็จะไดอยูบนสวรรคกับพระเจา
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ตลอดไปเปนนิจนิรันดร เพราะพระเยซูคริสตไดทรงรับโทษบาปแทนพวกเราแลว เราจึงรอดพนจากการ
พิพากษาโทษบาปอยางแนนอน... ในอดีตผมเคยรองเพลง “วันวานยังหวานอยู” แตปจจุบันนี้ ถาใหผม
รองเพลงอีกครั้งหลังจากที่ผมรูจักพระเจาผูทรงพระชนมอยูแลว ผมคงจะรองเพลงวา “วันนี้...หวานกวา
เมื่อวาน”.....
เมื่อทานอานเรือ่ งราวของผมแลว ทานอาจจะรูสึกวาผมนัน้ เปนคนทีห่ ัวออน เชื่ออะไรงาย ๆ แต
ผมกลาเชิญชวนทานวา ขอทานลองเปดใจที่จะศึกษาเรื่องราวของพระเจาแลวทานก็จะสัมผัสถึงความ
ยิ่งใหญและความรักของพระองคที่มีตอทาน และถาทานปรารถนาที่จะใหพระเจาทรงอภัยโทษบาป
ใหแกทาน รวมทั้งอยากใหพระองคเปนผูด ูแลชีวิตครอบครัวของทานเหมือนอยางครอบครัวของผมแลว
ก็ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้...
“ขาแตพระเจา...ขาพระองคไดทราบแลววา พระองคทรงเปนผูสรางชีวิตของขาพระองค และ
พระองคปรารถนาที่จะใหขาพระองคทําแตสิ่งที่ดี แตหลายครั้งที่ขาพระองคก็พลาดพลั้ง จึงไดทําหลาย
สิ่งที่ผิดบาป บัดนี้ขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด...ขอขอบคุณ
พระองคที่ทรงใหพระเยซูคริสตมารับโทษบาปแทนขาพระองคบนไมกางเขน ขาพระองคขอเชื่อพึ่งใน
พระองคตลอดไป ขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา...อาเมน”
ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดว ยความจริงใจแลวขอใหทานมั่นใจเถิดวา พระเจาทรงอภัย
โทษบาปใหแกทานแลวอยางสิ้นเชิง และพระองคจะทรงประทานกําลังใหแกทานในการดําเนินชีวิต
ในทางที่ถูกตองอยางแนนอน...

ความคิดเห็นของคุณออย หลังจากที่สามีเปนคริสเตียนแลว
คุณตนมีวิถีชีวติ ที่เรียบงาย แตในชีวิตที่เรียบงายนี้ คุณตนเชื่อมั่นวาพระเจาทรงคอยดูแลอยู
เสมอ คุณตนดําเนินชีวิตดวยความทุมเทและกระตือรือรนในการทํางานเพื่อพระเจาในหลายรูปแบบ คุณ
ตนมักจะสอนลูกอยูเสมอวา จงเชื่อและวางใจในพระเจา แลวพระองคจะทรงประทานสิ่งที่ดีที่สุดและ
เหมาะสมใหกบั ลูกอยางแนนอน และบอกลูกวาเราไมไดพิเศษไปกวาผูอื่นเลย แตเรามีสิทธิพิเศษที่จะได
เดินเขาไปอยูในสวรรคของพระเจาอยางสงาผาเผย...และคุณตนมักจะพูดบอยครั้งวา... “เสียดายที่ผม
รูจักพระเจาชาไป ที่ผานมาผมมัวแตไปทําอะไรอยู! ”
ทานสามารถที่จะติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม เพียงเขียนชื่อที่อยูใ หชัดเจนแลวสงมาตามที่
อยูดานลางนี้
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