ผ้ าปูโต๊ ะ
ถอดความจากเรื่อง Tablecloth
เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สาหรับเจ้าเป็ นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะ
ให้อนาคต และความหวังใจแก่เจ้า” เยเรมีย ์ 29:11
ศิษยาภิบาลหนุ่มคนหนึ่งได้ตอบรับ ไปทางานในคริ ตสจักรเก่าแก่แห่งหนึ่ง ซึ่ งเคยสวยงามมาก
และอยูใ่ นย่านคนร่ ารวย แต่เดี๋ยวนี้ถิ่นนั้นเสื่ อมทรามลง และอาคารคริ สตจักรทรุ ดโทรมลงมาก อย่างไร
ก็ตาม ชายหนุ่มและ ภรรยาต่างเชื่อว่า พวกเขาจะทาการฟื้ นฟูอาคารให้กลับสวยงามดังเดิมได้
เมื่อเขาไปรับหน้าที่ในเดือนตุลาคม 1948 ทั้งสองก็เริ่ มทาการซ่อมแซมและทาสี ใหม่ พยายาม
อย่างดีที่สุดเพื่อเตรี ยมฉลองเทศกาลคริ สตมาสปี นั้น เพียงสองวันก่อนวันคริ สตมาส เกิดพายุใหญ่ ฝนตก
หนักหลังคาคริ สตจักรโหว่เป็ นรอยใหญ่ เกิดรอยน้ ารั่ว ด่างอยูบ่ นผนังหลังแท่นบูชาพอดี ผนังปูนมีรอย
ชื้น เหมือนฟองน้ าอมน้ าไว้ก็ไม่ปาน ทาให้เกิดรอยบวม ด่างไปทัว่ ศิษยาภิบาลและภรรยา มองดูผนัง
ด่างพร้อย ด้วยความเศร้า ไม่มีทางทาอะไรได้ทนั ก่อนคริ สตมาสแล้วงานหนักที่ทามาตลอดสามเดือนถูก
พายุพดั หายไปหมดแต่ท้ งั คู่ก็ทาใจได้ และยอมรับว่านัน่ คือน้ าพระทัยของพระเจ้า แล้วพวกเขาก็เก็บ
กวาด ทาความสะอาด
บ่ายวันนั้น ศิษยาภิบาลกับภรรยาได้ไปดูการประมูลขายของของกลุ่มอนุชน มีของชิ้นหนึ่งที่
ประมูลกัน วันนั้นคือ ผ้าปูโต๊ะขริ บเงินและทองแบบเก่าผืนหนึ่งขนาดยาวเกือบสิ บห้าฟุต เพราะความ
สวยงาม ศิษยาภิบาลเป็ นผูป้ ระมูลที่ให้ราคาสู งสุ ด $6.50 เขาคิดว่าจะใช้ผา้ นั้นแขวนปิ ดรอย ด่างพร้อย
บนผนังในคริ สตจักรก่อนวันคริ สตมาส หิ มะตก โปรยปรายอยูข่ า้ งนอกอาคารพร้อมกับลมหนาวพัด
โชย ขณะศิษยาภิบาล กาลังเปิ ดประตูคริ สตจักร เขาสังเกตเห็น หญิงชรา ยืนอยูท่ ี่ป้ายรถเมล์ใกล้ ๆ และ
เขารู ้ดีวา่ กว่ารถจะมาก็อีกครึ่ งชัว่ โมง เขาจึงเชิ ญหญิงชราเข้าไปข้างใน เพื่อจะได้อุ่นขึ้นหญิงชราไม่ใช่
คนแถบนั้น เธอบอกว่าเพราะครอบครัวร่ ารวยครอบครัวหนึ่งที่อยูล่ ะแวกนั้นต้องการคนดูแลเด็ก เธอจึง
มาสัมภาษณ์ เธอเป็ นผูล้ ้ ีภยั สงคราม ภาษาอังกฤษไม่ดีนกั จึงไม่ได้งาน นางก้มหน้าอธิ ษฐาน นัง่ อยูท่ ี่
เก้าอี้แถวหลัง ไม่ได้สนใจศิษยาภิบาลที่กาลังแขวนผ้าปูโต๊ะ เพื่อปิ ดรอยบนผนัง แต่เมื่อหญิงชราเงยหน้า
ขึ้นและเห็นผ้าผืนนั้น เธอถลันลุกขึ้นไปข้างหน้าทันที “ผ้าผืนนี้เป็ นของฉัน” เธอตะโกน “ผ้าปูโต๊ะ
สาหรับงานเลี้ยง ผ้าของฉัน” เธอเล่าความเป็ นมาให้ชายหนุ่มที่กาลังแปลกใจพร้อมทั้งชี้ให้ดูอกั ษรย่อซึ่ ง
ปั กอยูร่ ิ มผ้าด้วย หญิงชรา และสามีเคยอยูท่ ี่เวียนนา ออสเตรี ย แต่เพราะต้องการหนีพวกนาซี ช่วงก่อน
สงครามโลกครั้งที่สองจะเกิดขึ้น พวกเขาตัดสิ นใจหนีไปสวิสเซอร์ แลนด์ แต่สามีบอกว่า พวกเขาต้อง
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แยกกันหนี โดยเธอออกเดินทางไปก่อน ต่อมานางได้ข่าวว่าสามีเสี ยชีวติ ในค่ายกักกันเชลย เมื่อได้ยนิ
เรื่ องราวทั้งหมด ชายหนุ่มพยายามมอบผ้าผืนนั้นคืนให้หญิงชรา เธอเงียบไปครู่ หนึ่ง และปฏิเสธ ไม่
ยอมรับผ้าเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีความจาเป็ นต้องใช้อีกแล้ว ผ้าผืนนั้นแลดูสวยงามมากเมื่อแขวนอยูบ่ นผนัง
ในคริ สตจักร แล้วเธอก็กล่าวคาอาลา
การนมัสการท่ามกลางแสงเทียน คืนวันก่อนคริ สตมาส ทาให้ผา้ ปูโต๊ะผืนนั้นยิง่ สวยงามขึ้น
เมื่อสมาชิกเริ่ มทยอยกันกลับบ้าน พวกเขาชมเชยสิ่ งที่ศิษยาภิบาลได้กระทา คริ สตจักรดูสวยงาม
สุ ภาพบุรุษชราคนหนึ่ง รี รอและเพ่งพินิจผ้าผืนนั้น ขณะเขากาลังออกจากคริ สตจักร เขากล่าวกับศิษยาภิ
บาลว่า “แปลกเหลือเกิน หลายปี มาแล้ว ผมและภรรยา เราเคยมีผา้ ปูโต๊ะเหมือนอย่างนี้ เธอจะใช้
เฉพาะงานเลี้ยงพิเศษเท่านั้น แต่เวลานั้น เราอยูท่ ี่เวียนนา” เมื่อได้ยนิ ดังนั้น ศิษยาภิบาลพยายามสงบสติ
และเริ่ มเล่าเรื่ องหญิงชราที่ป้ายรถเมล์ให้ชายชราฟังอย่างสงบเท่าที่เขาจะทาได้ “เป็ นได้หรื อที่เธอยังมี
ชีวติ อยู?่ ” น้ าตาไหลพรากเปี ยกแก้มชายชรา “ผมจะหาเธอได้ที่ไหน?” ศิษยาภิบาล จาชื่อครอบครัวที่
สัมภาษณ์หญิงนั้นได้ พร้อมกับชายชราที่กาลังตื่นเต้น พวกเขาจึงโทรศัพท์ ไปถามชื่อและที่อยูข่ องหญิง
นั้น ทั้งสองขึ้นรถคันเก่าของศิษยาภิบาล แล้วก็ขบั ไปอีกด้านหนึ่งของเมือง ทั้งสองเคาะประตูห้องพัก
เมื่อหญิงนั้นเปิ ดประตูออกมา ศิษยาภิบาลก็ได้เป็ นพยานถึงความปิ ติยนิ ดี และเห็นน้ าตาแห่งความ
ตื่นเต้นที่สามี ภรรยา ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง บางคนอาจเรี ยกว่า นี่คือความโชคดีอย่างที่สุด เพราะว่ารู
โหว่บนกาแพง ผ้าปูโต๊ะ รวมกับความพยายามของศิษยาภิบาล ทุกอย่างเหล่านี้ รวมเข้าด้วยกัน ไม่น่า
เกิดขึ้นได้ หรื อเหลือเชื่อเกินว่าจะเป็ นแค่ “ความบังเอิญ” เท่านั้น ถ้ามีจุดเชื่อมจุดหนึ่งจุดใดในเหตุการณ์
นี้ขาดหายไป สามี ภรรยาคู่น้ ี คงไม่มีโอกาสได้พบกันอีกก็ได้ ถ้าไม่มีพายุถา้ ฝนไม่ตก ถ้าหลังคาไม่รั่ว
ถ้าศิษยาภิบาลไม่ได้ไปประมูลของ ถ้าหญิงนั้นไม่ได้หางานทา หรื อยืนรอรถเมล์ในเวลาเหมาะสม เกือบ
อธิ บายไม่หมด แต่ความจริ งนี่คือน้ าพระทัยของพระเจ้า พระองค์ตรัสว่า “เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้
สาหรับเจ้าเป็ นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคต และความหวังใจแก่เจ้า”
เยเรมีย ์ 29:11
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