นิทาน สั ตว์ เอเซีย
โดย
เฮเล็น เอ็ม. แอนเดอร์ สัน
(ได้ รับอนุญาตจากผู้เขียน)

จัดพิมพ์ และ จาหน่ ายโดย
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
28/2 ซอยประชาอุทิศ
ถนนปฏิพทั ธ์ นครหลวง ฯ, 4

2

คานา
มีบางครั้งที่เด็ก ๆ ทั้งชาย และหญิง ได้รับการแนะนา และหนุนใจให้ยอมมอบจิตใจของพวก
เขาให้พระเจ้า ซึ่ งเด็ก ๆ เหล่านี้ก็มกั จะทาตามด้วยความเต็มใจ และด้วยความสุ ดจิตสุ ดใจแต่แล้วเมื่อ
พวกเขาถูกปล่อยปละละเลย ชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของเขาก็แคระแกร็ นหยุดยั้งลงเพียงนั้น ทั้งนี้ เพราะเด็ก
เหล่านั้นยังไม่อยูใ่ นวิสัย ที่จะศึกษาค้นคว้าความจริ งจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ดว้ ยตนเอง แต่ถา้ เรา
เอาใจใส่ สงั่ สอนเขา ในระดับที่สติปัญญาของพวกเขาจะรับรู ้ได้แล้ว เขาก็พร้อมที่จะรับเอาความจริ งนั้น
เกินกว่าที่เราคาดหมายไว้เสี ยอีก ด้วยเหตุน้ ีนิทานสั้น ๆ ในหนังสื อเล่มนี้จึงเป็ นนิทานสาหรับเด็ก
ชาวเอเซี ยโดยเฉพาะ ซึ่ งย่อมง่ายต่อการเร่ งเร้าให้เด็กมีความสนใจ
โดยปกติแล้วเด็กมักจะเลียนแบบสัตว์ต่าง ๆ ที่เขารัก ไม่วา่ จะเป็ นไปในลักษณะที่ดีหรื อไม่
ฉะนั้นการผูกเรื่ องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับสัตว์ จึงง่ายต่อการที่เด็กจะรับรู ้ และเรื่ องราวต่าง ๆ ที่จะเสนอต่อ
เด็ก ๆ นี้ ก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าความจริ ง ที่พระเจ้าประทานให้ จงอธิ ษฐานเพื่อว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะ
ได้ทาให้เด็กเหล่านั้น ได้รับส่ วนในความจริ งที่พวกเขาได้ยินได้ฟังนั้น
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1. โดโด้ นิทานฟิ ลิปปิ นส์
คุณหนูเคยเห็นแพะที่ตกลงไปในบ่อ และยังไม่ตายบ้างไหม? ครั้ง
หนึ่งนานมาแล้ว มีแพะตัวหนึ่งตกลงไปในบ่อ และเด็กหญิงเล็ก ๆ คนหนึ่งได้ช่วยมันเอาไว้ เด็กหญิงคน
นี้ชื่อนิ ตา้
โดโด้ คือแพะเล็ก ๆ ตัวหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยูก่ บั เจ้าของ ๆ มัน เจ้าของแพะตัวนี้ ก็ คือ
คุณยาย อลิง มาเรี ย ซึ่ งอาศัยอยูใ่ นชนบทไกลจากตัวเมืองออกไป ทุก ๆ วันคุณยาย อลิง มาเรี ยจะนาเจ้า
โดโด้ไปเลี้ยงที่ทุ่งนา เพื่อให้มนั กินหญ้าได้ตลอดทั้งวัน พอแดดร้อนเจ้าโดโด้ก็จะเข้าไปนอนใต้ตน้ ไม้
วันหนึ่ง ขณะที่เจ้าโดโด้กาลังกินหญ้าอยูน่ ้ นั คุณยายอลิง มาเรี ย ก็ออกไปเก็บผักกาด ตั้งใจว่าจะ
เอาไปให้เจ้าโดโด้กินเพราะมันชอบ พอกลับมาถึงก็ปรากฎว่า เจ้าโดโด้ได้หายไปเสี ยแล้ว ซึ่ งทาให้คุณ
ยาย อลิง มาเรี ย แปลกใจมากทีเดียวว่า เจ้าโดโด้มนั หายไปไหน? ทันใดนั้นคุณยายอลิง ก็ได้ยนิ เสี ยงร้อง
“แม แม” ดังมาจากฟากหนึ่งของทุ่งหญ้า คุณยายอลิงก็รีบวิง่ ไปยังที่ ๆ ได้ยนิ เสี ยงนั้น “นี่เป็ นบ่อร้างนี่
นา” คุณยายราพึงพลางก้มลงไปในบ่อ “โอ คุณพระช่วย! เจ้าโดโด้อยูใ่ นบ่อนี้ เอง” แต่น้ นั เป็ นบ่อร้าง
แล้วก็ลึกด้วย น้ าในบ่อก็ไม่มี มองลงไปไม่เห็นอะไรเพราะมืดมาก “โอ แพะของฉัน นี่ฉนั จะช่วยเจ้าได้
อย่างไร เจ้าเองก็ข้ ึนมาไม่ได้ ฉันเองก็ลงไปช่วยเจ้าไม่ได้” คุณยาย อลิง มาเรี ย ไม่รู้จะช่วยอะไร ก็เลยนัง่
ร้องไห้อยูข่ า้ ง ๆ บ่อร้างนั้นเอง ส่ วนเจ้าโดโด้ก็ร้อง แม แม อยูท่ ี่กน้ บ่อด้วยเหมือนกัน
ในขณะเดียวกันนัน่ เอง มีชาวนาคนหนึ่งชื่อ คา ลูซิ โอ ได้เดินผ่านมาทางนั้น คุณยาย อลิง มา
เรี ย เห็น คา ลูซิโอ เดินใกล้เข้ามา จึงตะโกนเรี ยกให้เขามาช่วยเอาแพะขึ้น คาลูซิโอ เดินไปดูที่บ่อซึ่ งมอง
ลงไป เขาก็เห็นแต่ความมืด เขาจึงพูดขึ้นว่า “บ่อนี้ลึกเหลือเกินคงจะมีงู และคางคก ฉันไม่กล้าเสี่ ยงชีวติ
ลงไปเพื่อแพะตัวเดียวหรอก”
คุณยาย อลิง มาเรี ยรู ้สึกหมดหวัง และมีแต่ความโศกเศร้าเสี ยใจ ก็เลยหันหลังเดินกลับไปยัง
กระท่อมของแก พลางเช็ดน้ าตาที่ไหลออกมา
แต่ในขณะเดียวกันนั้น เด็กหญิงนิตา้ ซึ่ งมีอายุเพียง 10 ขวบ วิง่ ตรงมายังคุณยาย พอเห็นคุณยาย
ร้องไห้เธอจึงถามว่า “ทาไมคุณยายจึงร้องไห้คะ?” คุณยายอลิง มาเรี ย ตอบว่า “ก็เจ้าโดโด้แพะตัวเดียว
ของยายนัน่ แหละ มันตกลงไปในบ่อร้างริ มทุ่งโน่น ทาไมนะเราจึงไม่ระมัดระวังดูแลมันให้ดีกว่านี้ ”
คุณยาย อลิง มาเรี ย ตอบพลางราพึงออกมาเบา ๆ นิตา้ รี บวิ่งไปที่บ่อร้างแห่งนั้น ก้มมองลงไปในบ่อแล้ว
พูดออกมาว่า “คุณยายไม่ตอ้ งเป็ นห่วงหรอกจ๊ะ หนูมองเห็นเจ้าโดโด้แล้วล่ะ หนูจะลงไปช่วยมันเอง”
แต่ คา ลูซิโอ กลับพูดขึ้นว่า “แต่ที่กน้ บ่ออาจมีงูดว้ ย เธอไม่กลัวหรื อ?” “ไม่ หนูไม่กลัวหรอก” นิตา้ ตอบ
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อย่างกล้าหาญ แล้วก็กม้ ลงไปในบ่อนั้น พลางตะโกนลงไปว่า “อย่าร้องไปเลยเจ้าโดโด้ ฉันกาลังจะลง
ไปช่วยเจ้าเดี๋ยวนี้แหละ”
คุณยาย อลิง มาเรี ย จึงรี บไปหาเชือกยาว และเหนียวแน่นมาเส้นหนึ่ง พอได้มาแล้วก็ส่งให้ คา ลู
ซิ โอ เขาจึงเอาปลายเชือกข้างหนึ่งมัดรอบตัวของนิตา้ แล้วก็หย่อนตัวของนิ ตา้ ลงไปในบ่ออย่างช้า ๆ พอ
ถึงก้นบ่อ นิตา้ รี บแก้เชื อกที่มดั ตัวเธอออก แล้วเอาปลายเชือกนั้นค่อย ๆ มัดกับตัวเจ้าโดโด้อย่าง
ระมัดระวัง เสร็ จแล้วก็ร้องบอกให้ คา ลูซิโอ และคุณยายอลิง มาเรี ย ช่วยดึงเจ้าโดโด้ข้ ึนไป ในที่สุด เจ้า
โดโด้ก็ถูกดึงขึ้นมาจากบ่อร้างนั้นด้วยความปลอดภัย คุณยาย อลิง มาเรี ยไม่ตอ้ งการปล่อยให้หนูนิตา้
ต้องค้างอยูใ่ นบ่อนั้น ดังนั้น คา ลูซิโอ จึงรี บแก้มดั เจ้าโดโด้ออก และทิ้งปลายเชือกส่ วนนั้นลงไปให้นิตา้
ในบ่อ นิ ตา้ จึงใช้เชื อกมัดเข้ากับตัวของเธอเองเสร็ จแล้ว คา ลูซิโอ กับคุณยายอลิง มาเรี ย จึงช่วยกันดึง
เธอขึ้นมาจากบ่อ สู่ แสงสว่างอีกครั้งหนึ่ง นิ ตา้ ตบหัวเจ้าโดโด้เบา ๆ แล้วพูดว่า “เจ้าโดโด้ที่น่าสงสาร ฉัน
ได้ลงไปช่วยเจ้า และเดี๋ยวนี้เจ้าปลอดภัยแล้ว” เจ้าโดโด้ร้อง “แม...แม...แม...แม...” เหมือนกับจะ
ขอบคุณนิตา้
นิตา้ ทาให้เรานึกถึงองค์พระเยซูคริ สต์ พระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงทราบว่าเราเป็ น
เหมือนเจ้าโดโด้ที่ตกลงไปในบ่อ และไม่สามารถช่วยตัวเองให้ข้ ึนจากบ่อได้ แต่บ่อที่พดู ถึงนี้ไม่เหมือน
ร้างในเรื่ องนี้ ซึ่ งเราเองก็ไม่สามารถที่จะขึ้นมาจากบ่อนั้นด้วยตัวเองได้ เราพยายามที่จะเป็ นคนดี ทา
ความดี แต่ก็เป็ นคนดีไม่ได้ เราได้ทาสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งล้วนแต่ไร้สาระทั้งนั้น และเป็ นสิ่ งที่เราไม่ปรารถนาที่
จะทา เมื่อเราเป็ นคนดื้อดึง และไม่เชื่อฟัง เราจึงไม่สามารถทาดีได้ เราตกลงไปในบ่อร้างแห่งความผิด
บาป ซึ่ งลึกและมืดมิด เราจึงไม่สามารถช่วยตัวเองให้ข้ ึนมาจากบ่อนั้นได้
เหตุน้ ี แหละจึงทาให้เราระลึกว่า พระเจ้าทรงทราบสารพัดทุกสิ่ งในตัวของเราและพระองค์ทรง
รักเรา ทั้ง ๆ ที่ทรงทราบว่า เราเป็ นคนบาป พระองค์ทราบว่า เราไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ดังนั้น
พระองค์จึงได้ส่งพระบุตรองค์เดียวคือ พระเยซูคริ สต์ลงมาจากสวรรค์ เพื่อช่วยเราให้รอดพ้นจาก
ความผิดความบาปของเรา
พระเยซูคริ สต์ทรงยอมสละชีวติ เพื่อเราทุกคนเหมือนกับนิ ตา้ ที่เสี่ ยงชีวติ เพื่อเจ้าโดโด้ พระเยซู
เท่านั้นที่ยอมสิ้ นพระชนม์เพื่อเราบนไม้กางเขน แต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์แล้วพระองค์ก็ได้
ทรงฟื้ นขึ้นมาอีก และเดี๋ยวนี้ยงั ทรงพระชนม์อยูพ่ ระองค์ตอ้ งการที่จะช่วยคุณหนูทุกคน ถ้าคุณหนูทูล
ขอให้ พระองค์เสด็จเข้ามาในใจ พระเยซูคริ สต์ยนิ ดีที่จะสถิตอยูก่ บั คุณหนูทุกคนเพราะพระคัมภีร์ได้
บอกเราว่า “เรารักพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน”
ข้าขอขอบพระคุณพระเยซู
ผูซ้ ่ ึงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า
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ทรงรักเราจนยอมตายวายชีวา
เพื่อช่วยข้าพ้นบาปพ้นกรรมเวร
เชิญพระองค์เข้ามาในใจข้าฯ
เฝ้ ารักษาข้าให้ปราศจากภัยผอง
ข้าต้องการพระองค์เฝ้ าคุม้ ครอง
อย่าให้ตอ้ งพลาดพลั้งในทางเดิน...อาเมน
คุณหนูได้บทเรี ยนอะไรจากเรื่ องนี้บา้ ง ? เมื่อกลับไปบ้านลองสอนน้องชายหรื อน้องสาวเล็ก ๆ
ของคุณหนูบา้ ง คุณหนูเคยรู ้สึกว่าหลงทาบาปบ้างไหม? ข้อแนะนาต่อไปนี้คือเคล็ดลับที่สามารถช่วย
หนูได้
ประการแรก เปิ ดพระคริ สตธรรมใหม่และลอกข้อพระธรรม ลูกาบทที่ 19 ข้อ 10 ลงในกรอบ
ข้างล่างนี้
ประการที่สอง อ่านดูวา่ มีความหมายอย่างไร เพื่อคุณหนูจะได้ทราบว่า ทาไมพระเยซูจึงเสด็จมา
ในโลกนี้ หากว่าสามารถท่องจนขึ้นใจได้ก็จะยิง่ ช่วยคุณหนูได้มากทีเดียว
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
ลูกา 19:10
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2. คูคู นิทานจีน
แน่นอนมันโกหกไม่เป็ น แต่มนั อาจจะจิกหรื อขโมยของพี่นอ้ งของมันได้ มันจะโกหกได้
อย่างไรกันในเมื่อมันเป็ นแต่เพียงเป็ ดตัวหนึ่งเท่านั้น มันชื่ อ คูคู เป็ นเป็ ดของเช็ง
เช็งชอบพูดโกหกอยูเ่ สมอ และชอบขโมยเอาของ ๆ คนอื่นมาเป็ นของตนเอง เช็งรู ้สึกว่า
ความผิดที่เขาก่อไว้น้ ีคอยติดตามเขาไปตลอดเวลา ไม่ผดิ อะไรกับมารซึ่ งคอยรบกวนจิตใจของเขา โดยที่
เขาไม่อาจหนี้พน้ ได้ เช็งก็รู้สึกเป็ นทุกข์ ทุกข์ครั้งที่เขาพูดโกหกหรื อขโมยของคนอื่น เมื่อมีใครรู้เช็งจะ
รู ้สึกอายและไม่สบายใจ เขาอยากจะได้ใครสักคนหนึ่งช่วยเขาให้พน้ ไปจากสิ่ งเหล่านี้
เกือบจะลืมเล่าเรื่ องของคูคูเสี ยแล้วสิ คูคู ชอบลงไปเล่นน้ าที่คลองใกล้ ๆ บ้าน น้ าในคลองนี้
ไหลลงสู่ แม่น้ าใหญ่ คูคูชอบว่ายลงไปสู่ แม่น้ าใหญ่เพื่อจับปลากินเป็ นอาหาร
วันหนึ่งในฤดูฝน น้ าในคลองเล็ก ๆ มีระดับน้ านั้นขึ้นสู งเรื่ อย ๆ คูคูออกไปเล่นน้ าอีกเช่นเคย
มันตัดสิ นใจที่วา่ ยลงไปในแม่น้ าใหญ่ ถึงแม้น้ าจะเชี่ยวและไหลแรง แต่มนั ก็พยายามใช้เท้าพุย้ น้ า และ
พยายามประคับประคองตัวอย่างยากลาบาก ในที่สุดมันก็วา่ ยออกมาจนถึงแม่น้ าใหญ่ และพบว่าตัวเอง
กาลังว่ายวนอยูร่ อบ ๆ น้ าวน “ก๊าบ ก๊าบ สนุกจริ ง” มันคิดในใจ และว่ายไปรอบ ๆ ด้วยความสนุก
หลังจากนั้นไม่นานมันก็รู้สึกเบื่อมันจึงพยายามว่าย ๆ ไปหาปลากิน แต่ก็ไม่ได้แม้แต่ตวั เดียว ดังนั้นมัน
จึงตั้งใจจะกลับบ้าน แต่ความเชี่ยวของน้ าและแรงดูดของน้ า ไม่สามารถทาให้มนั ออกจากบริ เวณน้ าวน
แห่งนั้นได้
“ก๊าบ ก๊าบ” มันร้องขึ้น “ฉันกาลังจะถูกน้ าซัดไปตรงกลางน้ าวน และน้ าคงจะพัดฉัน และดูด
ฉันลงไปสู่ ความตาย” มันพยายามใช้เท้าพุย้ น้ าแรงขึ้น และแรงขึ้น แต่ก็ไปได้นิดหน่อยเท่านั้น
ทันใดนั้น คูคู ก็มองเห็นเรื อลาหนึ่งกาลังแล่นมาตามน้ าข้างหน้ามัน “ก๊าบ ก๊าบ” มันร้องเรี ยก
แต่เรื อลานั้นไม่หยุดกลับแล่นตรงมายังมัน คูคู กางปี กกระพือและร้องอีก แต่ก็ตอ้ งหมดหวังเพราะเรื อลา
นั้นได้แล่นผ่านมันไปเสี ยแล้ว และลูกคลื่นจากเรื อลานั้นได้ซดั มันหลุดออกจากน้ าวน “โอ...ก๊าบ ก๊าบ”
มันดีใจเป็ นที่สุดที่หลุดพ้นออกมาจากวังน้ าวน จนถึงกับลืมหาปลากินและเริ่ มรู ้สึกเหนื่อย
เมื่อขึ้นฝั่งแล้ว มันสลัดขนให้แห้งและร้องเสี ยงดัง เพื่อบอกให้เซ็งรู ้วา่ มันกลับแล้ว แต่เซ็งได้จบั
ตาดูอยูต่ ลอดเวลา นับตั้งแต่แรกที่มนั เริ่ มว่ายออกจากลาคลองไปสู่ แม่น้ า จึงรู ้เรื่ องโดยตลอด
“สนุกจังเลยครับ” เช็งเล่าให้คุณแม่ของเขาฟัง “คู คูไปรอบ ๆ น้ าวน แต่บางทีมนั อาจไม่สนุกก็
ได้ และถ้าหากเรื อไม่แล่นไปใกล้ ๆ จนคลื่นซัดมันออกมาจากบริ เวณน้ าวน คู คู อาจถูกน้ าดูดลงไป และ
คงไม่ได้กลับมาอีกเลย”
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“จริ งจ้ะ” คุณแม่ของเช็งตอบ ความประพฤติของคนเราก็เช่นกัน ถ้าหากว่า เราพูดโกหกเพียง
ครั้งเดียว หรื อว่าขโมยของเพียงเล็กน้อย ในที่สุด เราก็ตอ้ งพูดโกหกและขโมยของอยูเ่ รื่ อย จนไม่
สามารถที่จะกลับตัวได้อีก ต้องวกวนอยูก่ บั ความชัว่ จนทาดีอะไรไม่ได้ สักวันหนึ่งเราก็ตอ้ งตกนรก ไม่
ผิดอะไรกับเจ้า คูคู ที่ตอ้ งวนเวียนอยูใ่ นแอ่งน้ านัน่ แหละ
เช็งแปลกใจที่คุณแม่ของเขาช่างเข้าใจเปรี ยบเทียบ เขาไม่ได้พดู อะไรสักคาได้แต่กม้ ลงดูเท้า
ตัวเอง เหมือนกับจะสานึกถึงความผิดของเขา เขาเคยโกหกคุณแม่ของเขาว่าเขาไม่ได้ขโมยเงินของ
คุณแม่ แต่อนั ที่จริ งแล้ว เขาได้ขโมยเงินนั้นไป
“พระเจ้าทรงเกลียดชังการโกหก” คุณแม่ของเขาพูดต่อ “แต่พระองค์ได้ทรงโปรดประทาน
พระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริ สต์ลงมาเพื่อช่วยเราให้พน้ จากความผิดทั้งปวง พระองค์ทรงถูกตรึ ง
บนไม้กางเขนและทรงสิ้ นพระชนม์ เพื่อช่วยเราให้พน้ จากการโกหกและการเป็ นขโมย”
เช็งพูดขึ้นว่า “ผมเชื่อว่าผมคงจะเป็ นอิสระจากมันได้”
“ลูกสามารถทาได้อย่างแน่นอน” คุณแม่ของเขาพูด “ไหนบอกแม่อีกทีซิวา่ ลูกเอาเงินจาก
กระเป๋ าแม่ไปซื้ อขนมกินใช่ไหม?”
“ใช่ครับ” เช็งตอบ และก้มหน้าลงด้วยความอาย “เอาล่ะ แม่จะไม่ทาโทษลูก แต่ลูกต้องทูล
ขอให้พระเจ้าทรงยกโทษให้ลูก พระองค์ทรงรักลูกมาก และยินดีที่จะยกโทษให้ แต่ลูกต้องทูลขอให้
พระองค์เป็ นผูน้ า และต้องยอมมอบมือ มอบลิ้น ปาก และทุกสิ่ งในตัวลูกให้แก่พระองค์ พระองค์จะทรง
คุม้ ครองรักษาไม่ให้ลูกทาผิดอีก ลูกจึงเป็ นอิสระ จาไว้วา่ คูคู ไม่สามารถจะว่ายออกมาให้พน้ จาก
วังน้ าวนนั้นได้ดว้ ยตัวเอง...”
เช็งเดินออกนอกบ้านไปและนัง่ ลงริ มแม่น้ า เขาทูลขอให้พระองค์ทรงช่วยให้เขาเป็ นอิสระ เป็ น
พระผูช้ ่วยและเป็ นพระเจ้าของเขา
ต่อมา เพื่อนของเช็งมาหาเขา ชักชวนให้เขาขโมยเงินจากกระเป๋ าของคุณแม่อีกเพื่อเอาไปซื้ อ
ขนม เช็งพยายามปฎิเสธ เพือ่ น ๆ จึงเยาะเย้ยเขาแล้วก็จากไป เขาก้มมองดูเท้าของตัวเองแล้วก็หวั เราะ
เขารู้สึกดีใจมากที่เงาบาปที่ติดตามเขาตลอดเวลานั้น บัดนี้ ได้สูญไปแล้ว เช็งรู ้สึกมีความสุ ข นับแต่น้ ีไป
เขาไม่ตอ้ งกังวลกับมันอีกแล้ว”
“เช็ง เช็ง มาทานข้าวกันเถอะ” คุณแม่เขาเรี ยก
“ครับ คุณแม่ ผมกาลังจะไป” แล้วเขาก็วงิ่ กลับบ้าน
“คุณแม่ครับ ผมไม่ได้ขโมยเงินจากกระเป๋ าของคุณแม่ตามที่เพื่อน ๆ บางคนอยากให้ผมทา
พระเจ้าช่วยให้ผมพ้นจากการเป็ นคนขโมยได้หรื อเปล่าครับ”
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“แน่นอน พระองค์ทรงช่วยลูกได้อย่างแน่นอน ถ้าลูกอัญเชิ ญให้พระองค์เข้าเป็ นเจ้าหัวใจของ
ลูก”
ดังนั้น เช็งจึงเริ่ มต้นพึ่งพิงพระเจ้า ขอให้พระองค์ช่วยดลให้เขาขัดขืนหรื อปฎิเสธการทาชัว่ ทุก
อย่าง ซึ่ งบางครั้งเขาอาจเผลอไผลไปตามการทดลองของมาร และแน่นอนที่สุด พระองค์ทรงช่วยให้เขา
เป็ นอิสระ พ้นจากการโกหกและขโมย
พระเยซูตรัสว่า “ทุกคนที่ทาบาปก็เป็ นทาสของบาป...ถ้าพระบุตรนั้นจะกระทาให้ท่านทั้งหลาย
เป็ นไท ท่านก็จะเป็ นไทจริ ง ๆ” (ยอห์น 8:34, 36)
หนูกาลังไปทางไหน?
จงระบายสี ประตูที่หนูอยากเข้าไป
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3. นิง้ โหน่ ง นิทานไทย
นิ้งโหน่ง โผล่ออกมาจากข้างหลังหิ นก้อนหนึ่ง “โอ...โฮ นัน่ มันมาอีกแล้ว” นิ้งโหน่ง คิด ซ่า ...
คลื่นลูกใหญ่ซดั ท่วมหัวของมันแล้ว ซัดมันขึ้นไปค้างอยูบ่ นหาดทรายริ มทะเล “อืม.์ ..เอาละดีแล้ว” มัน
คิดพลางรี บยืน่ ขาของมันออกมา แล้ววิง่ ขึ้นสู่ ที่ปลอดภัย ก่อนที่คลื่นลูกใหญ่จะซัดพามันกลับสู่ ที่เดิม
ของมันอีก
นิ้งโหน่ง เป็ นปูเสฉวนเล็ก ๆ ตัวหนึ่ง ที่อาศัยอยูบ่ นชายหาดริ มทะเล ของประเทศไทย ทุก ๆ
เช้ามันมักจะออกไปเล่นตามเปลือกหอยต่าง ๆ ซึ่ งมีระเกะระกะไปหมด มันเต็มไปด้วยความระมัดระวัง
มากเพราะกลัวว่าใครจะมาเห็นมันเข้า มันสานึกอยูเ่ สมอว่ามันเป็ นปูเสฉวนที่น่าเกลียด ซึ่ งก็เป็ นเช่นนั้น
จริ ง ๆ เพราะเหตุน้ นั มันจึงไม่กล้าวิง่ ออกจากที่ซ่อนของมันโดยตรงแต่จะค่อย ๆ คลานไปตามซอก
ต่าง ๆ ของเปลือกหอย และถ้าหากใครเกิดมาเจอมันเข้า มันก็จะรี บวิง่ เข้าไปในเปลือกหอยทันทีแล้ว
ซ่อนตัวเงียบอยูใ่ นเปลือกหอยนัน่ เอง เปลือกหอยบางอันใหญ่และยาวกว่าตัวของมันมากนัก มันจึงเป็ น
เหมือนตัวอะไรเล็ก ๆ ตัวหนึ่ ง ซึ่ งพลัดไปอยูใ่ นโพลง และไม่ค่อยมีใครเห็นมัน
เช้าวันนี้ก็เช่นเดียวกัน นิ้งโหน่ง ค่อย ๆ ยืน่ ขาออกมาจากเปลือกหอย และขณะนั้นเองมันก็แล
เห็นขาของเด็กสองคนกาลังตรงมาที่มนั ซ่อนตัวอยู่ สมพร ร้องบอกกับสมศรี พี่สาวของเขา “นี่ตวั หนึ่ง
เห็นไหม?” “ไม่เห็นเลย ไหนล่ะ?” สมศรี ถามขึ้น “ฉันจะเอามันออกมาเอง” สมพรพูดแล้วนัง่ ลงจับเจ้า
นิ้งโหน่ง ขึ้นมาใส่ ลงในกระป๋ องของเขา แต่เจ้านิ้งโหน่งไม่ได้อยูใ่ นเปลือกหอยนัน่ เสี ยแล้ว “อ้าว มัน
หายไปไหนเสี ยล่ะ?” สมศรี ถามน้องชายของเธอ “ฉันไม่ทราบ ก็มนั ยังอยูใ่ นเปลือกหอยนี่น่า” แล้ว
สมพรก็เก็บเอาเปลือกหอยอื่น ๆ ใส่ ลงในกระป๋ องของเขาอีกหลายตัว แล้วเด็กสองคนนั้นก็เดินต่อไป
พลางมองหาหอยตัวอื่น ๆ ซึ่ งมีอยูม่ ากมาย ล้วนแต่สวย ๆ ทั้งสิ้ น จากนั้นก็พากันไปใต้ตน้ ปาล์ม ซึ่ง
ขึ้นอยูต่ ามชายหาดแถบนั้น
“เรามาก่อทรายเล่นกันเถอะ” สมศรี พดู ขึ้น “เอาล่ะตรงนี้เหมาะดีและร่ มดีดว้ ย” น้องชายเห็น
ด้วย แล้วทั้งสองเอากระป๋ องของตนมาแล้วเทเปลือกหอยออก สมศรี จึงเลือกเอาหอยที่อว้ นใหญ่มา 3, 4
ตัว “ฉันจะทาบ้านด้วยหอยเหล่านี้ก่อนนะ” สมศรี พดู “แล้วก็เอาตัวใหญ่ที่สุดนี่มาทาเป็ นประตู” สมพร
พูดต่อ แล้วเด็กทั้งสองก็เอาหอยที่ตวั ใหญ่สุด ซึ่ งเจ้านิ้งโหน่งซ่อนอยูม่ าทาเป็ นประตู
เมื่อบ้านเล็ก ๆ ซึ่ งทาด้วยหอยและทรายจวนจะเสร็ จ สมศรี ก็ถามน้องชายขึ้นว่า “แล้วจะให้
อะไรมาอาศัยอยูใ่ นบ้านของเรา” “ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกัน” สมพรตอบ
“แต่ เอ็ะ...ดูนนั่ สิ ประตูบา้ นของเรากาลังเคลื่อนที่แน่ะ”
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“บางทีมนั อาจมีชีวิตอยูก่ ็ได้นา” สมศรี พดู แล้วเธอก็เฝ้ าจ้องดูเจ้าหอยตัวใหญ่ ซึ่ งกาลังเคลื่อนตัว
ไปช้า ๆ สมพรจึงยืน่ มือไปจับเจ้าหอยตัวนั้นขึ้นมาอย่างรวดเร็ ว เจ้านิ้งโหน่งอยูใ่ นนั้นนัน่ เอง ขาของมัน
ข้างหนึ่งโผล่ออกมาข้างนอก
“อ้า...นี่ไงเจ้าปูเสฉวนที่ฉนั นึ กว่ามันหนีไปแล้ว ... ฉันจะเอามันออกมา แล้วก็ให้มนั อยูใ่ นบ้าน
หอยของเรา” สมพรพูดแล้วก็พยายามสลัดเพื่อให้เจ้าปูนนั่ ออกมา แต่เจ้านิ้งโหน่งก็หาได้หล่นออกมาไม่
“ฉันจะเอามันวางไว้ในเขตบ้านของเราแล้วปล่อยให้มนั ออกมาเอง
ทาไมมันต้องซ่อนตัวอยูแ่ บบนั้นนะ?” สมศรี ถามขึ้น “มันคงกลัวว่าจะมีใครมาเห็นมันเข้าก็ได้”
สมพรตอบ
“แล้วมันไม่มีบา้ นของมันเองหรอกเหรอ?” สมศรี ถามขึ้นอีก
“มันอาศัยอยูต่ ามก้อนหิ น แต่มนั คงชอบผจญภัยกระมัง” “บางทีมนั คงคิดว่า การผจญภัยคือ
ความสนุกสนาน” สมศรี พดู “มันคงจะกลัวว่าจะมีใครหัวเราะเยาะมัน มันคงไม่ตอ้ งการให้ใครรู ้วา่ มัน
เป็ นปูที่น่าเกลียดและเดินไม่ค่อยจะตรงทางเท่าไรนัก” เจ้านิ้งโหน่งเริ่ มกระดุกกระดิกตัวอีกครั้งหนึ่ง
ทันใดนั้นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่ อ “ประชา” กาลังเดินมาตามชายหาด “เอ๊ะ... นัน่ อะไรกัน” เขาถาม พลางชี้
ไปที่เจ้านิ้งโหน่ง ซึ่ งกาลังเคลื่อนที่ท้ งั ๆ ที่อยูใ่ นเปลือกหอย “โอ... ฉันรู ้แล้วล่ะมันเป็ นปูเสฉวนนัน่ เอง”
แล้วเขาก็กม้ ทาท่าหยิบมันขึ้นมา
“นี่ ปล่อยมันลงเดี๋ยวนี้ นะ” สมพรพูดขึ้นด้วยความโกรธ
“มันอาศัยอยูใ่ นบ้านเปลือกหอยของเรา” สมศรี พดู ขึ้นบ้าง
“เธอไปให้พน้ ” สมพรไม่พอใจมากขึ้น
“โอ ฉันนึกออกแล้ว ฉันเคยเห็นเธอไปที่ชมรมพระคัมภีร์ เธอเป็ นคริ สเตียนใช่ไหมล่ะ?”
ประชาถาม
“ใครว่าฉันเป็ นล่ะ” สมพรตอบพลางก้มลงเก็บหอยที่นิ้งโหน่งอาศัยอยู่ เจ้าปูเสฉวนตัวนั้นก็เลย
ผลุบเข้าไปข้างในหอย สมพรไม่เห็นเจ้าปูนนั่ อีก จึงวางหอยนั้นลงบนพื้นทราย
“ทาไมเธอถึงวิตกกังวลนักล่ะ” ประชาถาม
“ฉันไม่ได้กงั วลอะไรเลยนี่ ” สมพรตอบ
“แต่เธอก็ดูจะวิตกกังวลอยูน่ นั่ แหละ เพราะดูเธอตื่น ๆ อยูน่ ี่”
“ฉันตื่นเต้นอะไรกัน?” สมพรถามด้วยเสี ยงกระด้าง
“เธอตื่นเต้นเพราะเธอไม่ได้ไปที่อบรมพระคัมภีร์ ฉันรู ้วา่ เป็ นเพราะอะไร เธอกลัวที่จะบอกคน
อื่นว่าเธอเชื่ อพระเยซู “ใช่ไหมล่ะ?” แล้วเขาก็เดินหยิบเปลือกหอยขว้างลงไปในทะเลจากนั้นประชา
ก็เดินไปตามชายหาด
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เด็กทั้งสองรู ้สึกโล่งอก และดีใจเมื่ออยูต่ ามลาพัง เพราะเขาต้องการเปลือกหอยเพิ่มเติมเล็กน้อย
เพื่อสร้างบ้านให้เสร็ จ เขามองดูหอยตัวใหญ่ที่คลื่นซัดมาค้างอยูบ่ นหาดทราย แล้วเด็กทั้งสองก็กลับไป
สร้างบ้านด้วยเปลือกหอยนั้นอีก เขามองหาหอยตัวใหญ่ที่เจ้านิ้งโหน่งซ่อนอยู่ มันเกือบจะถูกคลื่นซัดลง
ทะเล
“โอ...นี่เราเกือบจะสู ญเสี ยนิ้งโหน่ง ไปซะแล้วซี ” สมพรพูด เขาหยิบเจ้าหอยขึ้นมาและมองดู
ข้างใน แต่เขาก็ไม่เห็นขาของเจ้านิ้งโหน่ง สักขาเดียว “มันคงต้องการบ้านใหม่ที่ดีกว่านี้ละมัง” เขาคิด
“เจ้าปูที่น่ารัก ฉันคงจะไม่ได้เห็นเจ้าอีกแล้ว” “ทาไมน้องจึงดูเศร้าไปล่ะฮึ สมพร บางทีเราอาจจะหาปูตวั
อื่น ๆ ก็ได้นี่นา”
“ฉันไม่ตอ้ งการปูตวั อื่น ๆ แล้วล่ะ” เขาตอบ
“ทาไมล่ะ?”
“เพราะว่าฉันเองก็พยายามี่จะซ่อนตัวอยูเ่ สมอ”
“เธอหมายความอย่างไร?” สมศรี ถามขึ้นด้วยความแปลกใจ
“ฉันกลัวที่จะบอกประชาว่า พระเยซูคือพระผูช้ ่วยให้รอดของฉัน”
“แต่เขาก็ยงั เป็ นเด็กเหมือนกันนี่นา ช่างเขาเถอะน่า” สมศรี พดู พยายามที่จะปลอบใจน้องชาย
“ดูซิ นี่ไงล่ะปูอีกตัวหนึ่ง และมันก็ไม่มีบา้ นที่จะอยูเ่ สี ยด้วย เราให้มนั อยูใ่ นบ้านของเราดีไหม?
สมพรจึงค่อย ๆ หยิบเจ้าปูตวั นั้นขึ้นมา ขณะที่สมศรี กาลังจ้องมองดูมนั อยู่ ใครคนหนึ่งก็ตะโกน
ถามมาว่า “เธอพบอะไรเข้าอีกล่ะ?”
“ก็เจ้าปูเสฉวนนัน่ แหละ” สมศรี ตอบ และเมื่อเงยหน้าขึ้นก็เห็นว่าประชานัน่ เองที่ร้องถามมา
“โอ...” สมพรอุทานเบา ๆ
“ฉันก็เจอเข้าตัวหนึ่งเหมือนกัน ฉันให้เธอเอาไหมล่ะ?” ประชาพูด แล้วเขาก็ให้สมพรไปทาให้
สมพรแปลกใจมากจนพูดอะไรไม่ออก
ทันใดนั้นสมพรก็รู้สึกว่า เขามีความโล่งอกประหนึ่งพ้นจากที่ซ่อนเหมือนเจ้านิ้งโหน่งหลุด
ออกมาจากที่ซ่อนในเปลือกหอย “ขอบคุณ” เขากล่าวด้วยเสี ยงสุ ภาพแล้วก็พดู ต่อไปว่า “ฉันเป็ น
คริ สเตียนแล้วล่ะประชา แล้วฉันก็ยนิ ดีที่จะเชิ ญเธอไปเรี ยนพระคัมภีร์กบั ฉันด้วย”
“เธอหมายความว่า ฉันก็ไปได้ใช่ไหม” ประชาถามด้วยความแปลกใจแกมตื่นเต้น
“แน่นอน เธอไปได้แน่ ฉันจะไปที่บา้ นเธอพรุ่ งนี้ และเราก็จะไปด้วยกัน” สมพรตอบ
“ตกลง...ฉันจะไปกับเธอ แต่วนั นี้ฉนั ต้องรี บกลับบ้านก่อนล่ะ” พูดจบประชาก็เดินจากไป
พร้อมกับฮัมเพลงเบา ๆ ด้วยความยินดี
“เอาล่ะ เดี๋ยวนี้ เธอก็ไม่ใช่คนขี้ขลาดแล้วนี่น่า” สมศรี พดู
13

“ถูกแล้ว ฉันจะไม่กลัวอีกต่อไป และความเศร้าหมองก็ไม่มีอีกต่อไปแล้ว...ฉันแปลกใจว่านิ้ง
โหน่งมันหายไปไหนแล้ว?”
“เอ ฉันก็ไม่รู้ แต่เรากลับบ้านดีกว่านะ” สมศรี ชวน แล้วทั้งสองก็หยิบกระป๋ องแล้วเดินกลับ
บ้าน
ทางด้านเจ้านิ้งโหน่งก็ค่อย ๆ โผล่ออกมาจากเปลือกที่มนั หนีมาซ่อนตัวอยู่ และมันก็มองเห็น
เด็กทั้งสองคนกาลังเดินจากมันไป
“อืม...เขาไม่ยกั จับเราไป” นึกแล้วก็ยนื่ ขาออกจากเปลือกหอยทีละขาแล้วก็วงิ่ ไปตามพื้นทราย
ทันใดนั้น คลื่นลูกใหญ่ซดั มาเหนื อหัวของมันแล้วก็กวาดเอามันลงทะเลไปด้วยมันจึงกลับมาถึงที่อยูเ่ ก่า
ของมันในโพลงหินอีก
พระเจ้าสอน ให้เราบอกให้คนอื่นทราบถึงเรื่ องพระผูช้ ่วยให้รอด และความรักของพระองค์ที่มี
ต่อเรา
สิ่ งที่ควรทา นี่คือข้อพระคัมภีร์ที่เราตัดเอาคาบางคาออกแล้วเขียนเอาไว้ขา้ งล่างสุ ด ดูซิวา่ เธอจะ
สามารถหาคาตอบที่ถูกต้องมาใส่ ลงในช่องว่างได้สาเร็ จหรื อไม่
“ถ้าท่านจะรับด้วย....ของท่านว่า พระเยซูเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและ....ใน....ว่าพระเจ้าได้ทรง
โปรด......ให้พระองค์เป็ นขึ้นมาจากความตาย............จะรอด” (โรม 10:9)
บันดาล ปาก ท่าน ใจ เชื่ อ
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4. มิมิ นิทานมาเลเซีย
อัมนาห์และฮาซานพี่ชายของเธอ อาศัยอยูใ่ นบ้านเล็ก ๆ ใกล้ ๆ กับสวนยางในประเทศมาเลเซี ย
คุณพ่อคุณแม่ของเด็กทั้งสองมีอาชีพทางทาสวนยางพารา ทุก ๆ วันเขาจะออกไปเก็บน้ ายางจากต้นยาง
ซึ่ งอยูไ่ กลออกไป โดยเขาเอามีดกรี ดเป็ นร่ องที่ตน้ ยางแล้วเอาถังรองไว้
วันหนึ่งหลังจากคุณพ่อคุณแม่ของเขาออกไปทางานแล้ว และทั้งสองคนก็เตรี ยมตัวที่จะไป
โรงเรี ยน ฮาซานพูดกับน้องสาวว่า “น้องเห็นอะไรไหมนัน่ ?”
“ไม่เห็น...อะไรล่ะ?” อัมนาห์ตอบพลางก็สังเกตเห็นมิมิ ลูกแมวของเธอวิง่ หนีอะไรสักอย่าง
กระโดดขึ้นไปอยูบ่ นหลังตู ้
“หนูใหญ่ตวั หนึ่งมันไล่กดั มิมินะซิ ” ฮาซานตอบ
“แต่หนูไม่เคยไล่กดั แมวนี่นา แมวต่างหากที่ไล่กดั หนู” อัมนาห์เดินไปที่เจ้ามิมิแล้วอุม้ มันลงมา
“เจ้ามิมิที่น่าสงสาร” เธอพูดพลางลูบหัวมันเบา ๆ เจ้าหนูตวั ใหญ่วงิ่ ตามเจ้าจริ ง ๆ หรื อ? เจ้าต้องโตขึ้น
กว่านี้และเรี ยนรู ้วธิ ี ที่จะจับหนูดว้ ยเข้าใจไหม?” เจ้ามิมิตะกุยแขนอัมนาห์พลางร้องเสี ยงดัง
“หนูตวั ใหญ่จริ ง ๆ หรื อ?” อัมนาห์ถาม
“ใช่ซิ” ฮาซานตอบ “ตัวมันใหญ่เท่ามิมินี่แหละ”
“ใครเคยได้ยนิ ว่า หนูไล่จบั แมวบ้าง ฉันจะเล่าให้คุณครู ฟังดีกว่า แต่คุณครู คงจะไม่เชื่ อกระมัง
แต่ฉนั จะบอกคุณครู วา่ มิมิ เป็ นเพียงลูกแมวเท่านั้น” เธอวางเจ้ามิมิลงพื้นและเดินไปหากระเป๋ าหนังสื อ
เรี ยน มิมิมองตามรอยแตกของกระดาษไปยังรู ๆ หนึ่งที่มุมห้อง แล้วกลับเดินไปที่ประตูขา้ งนอก นอน
ตากแดดอุ่น ๆ อยูต่ รงนั้นเอง เมื่ออัมนาห์และฮาซาน หากระเป๋ าหนังสื อเรี ยนได้แล้ว ก็พากันวิง่ ลงบันได
เพื่อไปโรงเรี ยน
“สวัสดีนะเจ้ามิมิ แล้วอย่าปล่อยให้หนูวงิ่ ไล่กดั อีกล่ะ ฮาซานพูดกับมิมิ แต่เจ้ามิมิคงหลับต่อไป
โดยไม่มีปฎิกิริยาโต้ตอบคาพูดของฮาซานเลย
เด็กทั้งสองมุ่งหน้าไปโรงเรี ยน “ฉันกระหายน้ าจังเลยอัมนาห์บ่น “ใน ๆ สวรรค์จะมีการ
กระหายน้ าเหมือนที่นี่ไหมนะ?”
“คงจะไม่กระมัง ถ้ายังมีการหิ วกระหายอยูล่ ะก็ที่นนั่ ก็คงจะไม่ใช่สวรรค์แน่” ฮาซานตอบ
“ฉันหวังว่าฉันจะได้ไปสวรรค์ แหมคอแห้งเหลือเกินฉันอยากดื่มน้ าสักห้าขวดแน่ะ แต่...เอ้อ ที่
สวรรค์มีโคล่าขายไหม?”
ฮาซานเองก็ไม่ค่อยจะแน่ใจเท่าไรนักว่ามีหรื อไม่ แต่เขาก็พดู อย่างมีความหวังว่า “ถึงอย่างไรก็
ตาม หากว่าเราเป็ นคนดีเราต้องได้ไปสวรรค์เป็ นแน่”
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“เป็ นคนดี ตลอดเวลาเลยใช่ไหม?” อัมนาห์ถาม
“ก็ใช่นะซี ต้องเป็ นคนดีตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนนัน่ แหละ” ฮาซานตอบ
“แต่มนั ยากเหลือเกินนี่ แล้วฉันจะเป็ นคนดีตลอดเวลาได้ยงั ไงกัน?”
เมื่อทั้งสองไปถึงโรงเรี ยนแล้วทั้งสองก็ลืมเรื่ องหนูไล่กดั เจ้ามิมิเสี ยสิ้ น
อัมนาห์ครุ่ นคิดอยูว่ า่ เธอจะเป็ นเด็กดีตลอดเวลาได้อย่างไร
เมื่อถึงชัว่ โมงคณิ ตศาสตร์ เธอก็ไม่สนใจทาแบบฝึ กหัด เพราะเธอไม่ค่อยชอบเลขคณิ ตเท่าไหร่
นัก และคาตอบของเธอก็ไม่ถูกต้อง เธอจึงไม่แปลกใจ เมื่อคุณครู ชะโงกมาดูแล้วพูดว่า “อัมนาห์เธอต้อง
เขียนตัวตั้งเสี ยก่อน แล้วจึงเขียนตัวหาร”
อัมนาห์จึงเปลี่ยนเลขของเธอจาก 9÷27 เป็ น 27÷9 พลางคิดว่า มันก็เหมือน ๆ กันนัน่ แหละ
คุณครู ก็เลยพูดขึ้นว่า “ครู แปลกใจว่าทาไมนะวันนี้ เธอจึงทาอะไรไม่ค่อยถูกเสี ยเลย”
ขณะนั้นอัมนาห์คิดถึงเรื่ องของเจ้ามิมิข้ ึนมาได้จึงพูดว่า “หนูก็คงจะเป็ นเหมือนลูกแมวของหนู
นัน่ เอง หนูตวั ใหญ่ตวั หนึ่งไล่กดั มัน ทาให้มนั รู ้สึกกลัวมาก...นัน่ เป็ นความผิดหรื อคะ?”
ไม่นานนักหลังจากนั้นครู ก็สั่งให้เลิกชั้นเรี ยน แต่ฮาซานกับอัมนาห์ตอ้ งอยูก่ ่อน เพื่อว่าครู จะได้
อธิ บายบทเรี ยนบางอย่างให้กบั อัมนาห์ ขณะที่ฮาซานกาลังรอน้องสาวอยูน่ นั่ เขารู ้สึกกระหายน้ า เขาก็
จึงถามคุณครู วา่ “ในสวรรค์มีน้ าอัดลม เช่น โคล่าหรื อเปล่าครับ?”
“ครู ก็ไม่ทราบแต่ครู แน่ใจว่าที่นนั่ มีทุกสิ่ งทุกอย่างที่เธอต้องการ ทาไมเธอจึงถามอย่างนั้นล่ะ?
ไปสิ ไปดื่มน้ าเสี ยก่อน”
“ถ้าผมเป็ นคนดีตลอดเวลา ผมจะได้ไปสวรรค์ไหมครับ?” เขาถาม “แต่พี่เป็ นคนดีตลอดเวลา
ไม่ได้หรอกพี่ฮาซาน และพี่ก็รู้ดีนี่นา” อัมนาห์พดู ขึ้น
“เดี๋ยวก่อน ครู คิดว่าเธอกาลังคิดอะไรสับสนไปหมดแล้ว เปรี ยบเหมือนครุ่ นคิดแต่เรื่ องอานม้า
โดยที่ยงั ไม่มีมา้ นัน่ แหละ”
“ก็หนูใหญ่มนั ไล่กดั แมวของหนูนี่คะ” อัมนาห์ตอบ
“เราต้องทาสิ่ งที่ดีที่ควรก่อนอื่น บางครั้งสิ่ งที่เราคิดว่าสิ่ งดีน้ นั เป็ นสิ่ งไม่ดีไปสาหรับพระเจ้า เรา
เองก็ยงั ไม่ดีพอที่จะไปสวรรค์เลย” ครู พดู
“แล้วอย่างไรผมจึงจะได้ไปสวรรค์ล่ะครับ?” ฮาซานถามขึ้น
“ก่อนอื่นเธอจะต้องเป็ นบุตรของพระเจ้า โดยการยอมรับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอดของเธอเอง พระองค์ได้เตรี ยมที่ในสวรรค์ไว้ให้แก่บุตรของพระองค์ทุก ๆ คน จึงทาให้เราทั้งหลาย
มีความสุ ขความยินดี และเต็มใจในสิ่ งที่พระเจ้าพอพระทัย” ครู อธิบาย
“หนูจะเป็ นคนดีได้ไหมคะ ถ้าหนูเป็ นบุตรของพระเจ้า?” อัมนาห์ถาม
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“ได้ซิจะ๊ ถ้าเธอทาในสิ่ งที่พระเจ้าต้องการให้เธอทาพระเยซูทรงสอนเราว่า
“จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน... (มัทธิว 6: 33)
พระเยซูทรงทราบว่าอะไรที่ทาให้พระเจ้าพอพระทัย และพระองค์ก็ช่วยให้เราสามารถทาสิ่ งนั้นได้”
“จากนั้นเราก็ไปสวรรค์ได้ใช่ไหมครับ?” ฮาซานถามขึ้น
“ครู แน่ใจว่าเธอต้องได้ไปสวรรค์แน่...พระองค์ไม่ตอ้ งการให้บุตรของพระองค์แม้เพียงสักคน
หนึ่งหลงหายไป อ้อ...ค่าแล้วครู คิดว่าเธอทั้งสองควรจะกลับบ้านได้แล้ว และอย่าลืมว่าต้องเขียนอะไร
ก่อนอะไรหลังนะจ๊ะ...สวัสดีจะ้ ” ระหว่างทางฮาซานและอัมนาห์ครุ่ นคิดแต่สิ่งที่ครู บอก เมื่อมาถึงบ้าน
ทั้งสองก็ตอ้ งชะงักอยูก่ บั ที่เพราะที่หน้าบ้านนัน่ เอง หนูใหญ่ตวั หนึ่งนอนตายอยูก่ บั พื้น “มิ มิ” อัมนาห์
เรี ยกแมวของเธอ “เจ้าเป็ นผูจ้ บั หนูตวั นั้นใช่ไหม?” มิมิกาลังนอนหลับอยูต่ รงบันได พอมันได้ยนิ เสี ยง
อัมนาห์เรี ยกมันก็ลุกขึ้นบิดขี้เกียจ พลางอ้าปากหาวแล้วส่ งเสี ยงแสดงให้อมั นาห์เห็นว่ามันโตขึ้นแล้ว
และมีความภูมิใจในตัวเองด้วยที่สามารถจับหนูได้
“เป็ นการดีสาหรับมิมิ นับแต่น้ ีไป คงไม่มีหนูตวั ใดจะกล้าไล่กดั มิมิอีกต่อไป” ฮาซานพูดแล้ว
เขาก็เดินเข้าประตูบา้ นไปอัมนาห์ก็เดินตามเข้าไปด้วย สาหรับเจ้ามิมิแล้ว ตอนแรกมันคิดว่าเจ้าหนูตวั นี้
คงจะเป็ นอาหารค่าของมัน แต่ใจหนึ่งมันก็คิดว่าอัมนาห์คงจะเตรี ยมข้าวกับปลาไว้เป็ นอาหารเย็นของ
มัน ซึ่ งก็เป็ นความจริ ง อัมนาห์ได้เตรี ยมข้าวกับปลาซึ่ งเป็ นอาหารที่มนั ชอบไว้ให้แล้ว
อะไรควรมาก่อน
(ขีดเส้นใต้คาตอบที่ถูก)
1. 1.อาน
หรื อ
ม้า
2. 2.เก็บเงินไว้
หรื อ
จ่ายเงินไป
3. แสวงหาพระเจ้า
หรื อ
ความสนุกสนาน
4. ทาขนม
หรื อ
กินขนม
5. เป็ นคนดี
หรื อ
ทาความดี
6. เอาใจเพื่อน
หรื อ
เชื่อฟังพ่อแม่
7. เชื่อพระเจ้า
หรื อ
พยายามคิดในสิ่ งที่ดี
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5. ซิดซู นิทานไต้ หวัน
ซิดซูกาลังชักใยของมันอยูใ่ นพุม่ ไม้ใต้ตน้ มะม่วง มันเป็ นแมงมุมที่ประหลาด ไม่เหมือนกับแมง
มุมทัว่ ไปในไต้หวันเพราะเหตุวา่ ขาของมันมีลวดลายสี ทองสี เงิน และแดงสลับเขียวประดับแพรวพราย
ไปหมด และใยที่มนั ชักขึ้นนั้นก็เป็ นลวดลายตัดกันไปมามองดูเหมือนลวดลายของมุง้ มันชักใยยาวมี
ยอดแหลมคล้าย ๆ กับกระโจมที่พกั บนยอดสุ ดนั้นก็คือที่ ๆ มันอาศัยอยู่
วันนั้นมันกาลังชักใยอยูอ่ ย่างขะมักเขม้น มันชักใยเส้นใหญ่โยงเข้ากับกิ่งไม้ต่าง ๆ เพื่อให้
ตาข่ายของมันแข็งแรงยิง่ ขึ้น
มันกระโดดไปมาเพื่อผูกเส้นใยไว้กบั กระบอกไม้ไผ่ซ่ ึ งวางกองอยูใ่ ต้
ต้นมะม่วงนัน่ เอง หลังจากชักใยผูกกับกระบอกไม้ไผ่นนั่ แล้ว มันก็กระโดดขึ้นไปยังพุม่ ไม้ ชัว่ ขณะที่
มันกาลังทางาน ลวดลายในตัวมันดูแวววาวไปหมด เมื่อชักใยเสร็ จแล้วมันก็ข้ ึนไปอยูท่ ี่ยอดกระโจมตา
ข่ายของมัน เฝ้ าดูแมลงต่าง ๆ ที่บินผ่านไปมา แมลงบางตัวบินอย่างไม่ระมัดระวัง กว่าจะรู ้อะไรเกิดขึ้น
มันก็ติดอยูใ่ นตาข่ายของเจ้าแมงมุมเสี ยแล้ว
ซิ ดซูคอยจ้องมองเจ้าแมลงตัวใหญ่ ที่บินเข้ามาติดตาข่ายของมัน ขณะนั้นเอง มันก็ได้เห็น
เวนเทียนและเวนพินพึ่งกลับจากโรงเรี ยน เวนเทียนเดินตรงเข้าไปใต้ตน้ มะม่วง แล้วโยนหนังสื อเรี ยน
ลงบนพื้นดิน
“พี่ไม่เอาหนังสื อเข้าไปเก็บในบ้านก่อนหรื อ?” เวนพินถาม
“ไม่หรอก” เขาตอบ “ก็ไม่รู้จะใช้มนั ทาไมอีก” พี่จะตัดไม้ไผ่เหล่านี้ เพื่อทารอยบากตามที่
คุณพ่อสั่งดีกว่า เพราะท่านต้องการทาให้เสร็ จในวันนี้ พี่ตอ้ งทามันให้เสร็ จซะที” แล้วเขาก็ดึงเอามัดที่
ไม้ไผ่ที่วางติดอยูก่ บั ต้นไม้ออก แล้วนัง่ ลงเริ่ มทางานของเขาต่อไป คุณพ่อของเขาใช้ไม้ไผ่เหล่านี้ทา
เครื่ องประดับบ้านและของเล่นอื่น ๆ และได้สอนให้ เวนเทียนรู ้ถึงวิธีแกะสลักลวดลายบนกระบอก
ไม้ไผ่
ส่ วนเวนพินนั้นอายุยงั น้อยเกินกว่าที่จะช่วยทาสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ เขารู ้ดีวา่ วันนี้พี่ชายของเขา
ไม่ค่อยจะแจ่มใสเท่าใดนักเนื่ องจากเขาสอบตก
“ฉันจะเอาหนังสื อของพี่ไปเก็บที่บา้ นให้เองนะ” เวนพินพูดหวังปลอบใจพี่ชายของเขา แล้วก็
พูดต่อไปด้วยน้ าเสี ยงอันร่ าเริ งว่า “พี่ไม่ตอ้ งเป็ นห่วงหรอก เพราะว่ายังมีการสอบแก้ตวั อีกในวันพรุ่ งนี้ ”
“ถูกแล้ว” เวนเทียนพูดขึ้น “แต่ถา้ พี่ไม่สามารถสอบผ่านไปได้ พี่ก็หมดหวังที่จะเข้าเรี ยนต่อในชั้นมัธยม
ต้น”
เวนพิน หยิบหนังสื อเรี ยนของพี่ชายขึ้นมาถือไว้ แล้วเดินกลับบ้านในขณะที่ เวนเทียนพี่ชาย
ของเขานัง่ ลงใต้ตน้ มะม่วงเขาเลือกดูไม้ไผ่แต่ละกระบอกแล้วโยนไปข้างหน้า ทันใดนั้นเอง...เขารู ้สึกว่า
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ได้เห็นเจ้าซิดซูวงิ่ ออกมาจากที่ซ่อนลงไปตามสายใยซึ่ งขาดจากกัน เนื่ องจากเขาโยนไม้ไผ่ทอ่ นนั้นไป
ถูกมันเข้า แต่สายใยเส้นอื่น ๆ ยังติดกับท่อนไม้ไผ่อีกหลายท่อน แล้วมันก็วงิ่ กลับเข้าไปในที่ซ่อนมันอีก
อย่างรวดเร็ ว
“เวนพินมานี่เร็ ว มาดูแมงมุมประหลาดพี่ไม่เคยเห็นแมงมุมชนิดนี้มาก่อนเลย เวนพินวิง่ ออกมา
จากบ้าน เมื่อได้ยนิ เสี ยงเรี ยก แต่เจ้าซิ ดซูไม่ได้อยูท่ ี่นนั่ แล้ว เด็กชายทั้งสองจึงพากันนัง่ ลงใต้ตน้ มะม่วง
แล้วมองดูใยแมงมุมที่ขาดอยูน่ ้ นั เวนเทียนก็เริ่ มเจาะกระบอกไม่ไผ่อีก พลางคิดถึงการสอบที่ผา่ นมาแล้ว
“นี่ เวนพิน เธอรู ้ไหม พี่จะไม่เป็ นคริ สเตียนอีกต่อไปแล้ว” เขาพูด
“อ้าว ทาไมล่ะ?” เวนพินถามเพราะเขาเองก็เคยไปเรี ยนพระคัมภีร์กบั พี่ชายพร้อมกับเพื่อน ๆ
ในชั้นเรี ยนสาหรับเด็ก”
“เพราะว่าพี่ขอให้พระเจ้าช่วยพี่ให้ผา่ นการสอบไปได้แต่พระองค์ไม่ได้ตอบพี่เลย” เวนเทียน
ตอบ
“แต่วา่ พี่จะไม่เป็ นคริ สเตียนได้อย่างไร ในเมื่อพี่ก็เป็ นคริ สเตียนแล้วนี่ ”
“พระเจ้าไม่ตอบคาอธิ ษฐานของพี่ พี่ก็จะไม่ไปประชุมอีกและจะไม่ยอมบอกใคร ๆ ว่า พี่รับ
พระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดแล้ว” เวนเทียนตอบคาถามของน้องชาย
แล้วเขาก็หยิบเอากระบอกไม้ไผ่มาอีกกระบอกหนึ่ง ขณะเดียวกันนั้นเอง เจ้าซิ ดซูก็กระโดด
ออกมาจากที่ซ่อนของมัน ไต่ไปกับสายใยอีกเส้นหนึ่งเพื่อทาสายใยใหม่อีกเส้นหนึ่ง แล้วมันก็วงิ่ รอบ ๆ
กระบอกไม้ไผ่ที่กองอยู่ แล้วก็ชกั ใยใหม่ข้ ึนไปเกาะไว้กบั รอยบากของต้นไม้ เสร็ จแล้วมันก็วงิ่ เข้าไปใน
ที่ซ่อนของมัน
“สวยจังเลยนะพี่” เวนพินอุทาน
“ใช่ พี่เองทาสายใยของมันขาดตั้ง 5 ครั้งแล้วล่ะ และทุกครั้งที่สายใยมันขาด มันก็จะขึ้นมาใหม่
พูดแล้วเขาก็หยิบเอาไม้ไผ่กระบอกหนึ่ง แล้วตีไปที่ใยแมงมุม ให้มนั ขาดออกจากกันแล้วก็ปล่อยให้ใยที่
ขาด ห้อยร่ องแร่ งอยูต่ รงนั้นเอง
“ทาไมพี่ถึงทาแบบนี้?” เวนพินถาม
“เพราะพี่อยากจะรู ้บางอย่างนะซิ ” เวนเทียนตอบน้องชายด้วยเสี ยงกระด้าง แต่ก็ไม่ได้บอก
น้องชายว่าอะไรคือสิ่ งที่เขาต้องการรู ้... เวนพินจึงคิดเอาว่าพี่ชายคงมีอารมณ์ไม่ดีเขาจึงไปเล่นกับเพื่อน
ๆ โดยปล่อยเวนเทียนไว้คนเดียว ขณะที่เวนเทียนกาลังทางานอยูพ่ ร้อมกับไม้ไผ่ที่กองอยูร่ อบ ๆ ตัวเขา
ในที่สุดเขาก็วางมัดไม้ไผ่ไว้กบั พื้นเอนศีรษะลงนอนเล่น ไม่นานนักเขาก็หลับไป
ซิ ดซูออกมาจากที่ซ่อน เพื่อซ่อนแซมใยที่ขาดให้ติดต่อกันอีก แมลงตัวหนึ่งบินเข้ามาที่ตาข่าย
แต่มนั ไม่ยกั ติดตาข่ายดังนั้นมันจึงเริ่ มซ่อมแซมที่ขาดนั้นอย่างรวดเร็ ว พลางชักใยใหม่ข้ ึนอีก ขาของมัน
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ดึงใยเส้นนั้นมาเกี่ยวกับเส้นนี้อย่างขยันขันแข็ง เพราะมันเป็ นแมงมุม มันจึงรู ้ได้วา่ ใยเส้นไหนขาดไป
มันต้องทางานหนักอีกครั้งหนึ่งประเดี๋ยววิง่ ไปข้างหน้าประเดี๋ยวมาข้างหลังประเดี๋ยวกระโดดไปโน่นมา
นี่เรื่ อย ๆ เพื่อเกี่ยวเส้นใยให้ติดต่อกัน และมันก็ไม่เคยโศกเศร้าเสี ยใจเลยที่ใยของมันขาด และไม่กลัว
เลยสักนิดเดียว ถึงแม้วา่ เวนเทียนจะอยูใ่ ต้ตน้ ไม้น้ นั และคอยรังควานมันอยูก่ ็ตาม
เมื่อเวนเทียนตื่นขึ้นมา ก็พบว่าตาข่ายนั้นถูกทาให้เรี ยบร้อยดีเหมือนเดิม แต่ซิดซูไม่ได้ซ่อนอยู่
ในที่ของมัน มันกาลังชักใยขึ้นอีกด้านหนึ่ง เมื่อมองดูคล้าย ๆ กับแมลงอะไรสักตัวหนึ่ ง และมันก็พน่ เอา
ใยเส้นใหม่ออกมาเรื่ อย ๆ ขณะที่มนั กาลังทางานอยู่ เวนเทียนจ้องดูใยแมงมุมนั้นอีก มันก็ใยแมงมุมอัน
เดิมนัน่ แหละ เพียงแต่วา่ มันใหญ่ข้ ึนกว่าเดิมและดีข้ ึนกว่าเดิมมาก ในการที่จะดักจับแมลงต่าง ๆ
เวนเทียนยืนขึ้นและราพึงกับตัวเองว่า “ฉันสามารถที่จะทาการบ้านที่ฉนั ไม่อยากทาได้แล้วล่ะฉันแน่ใจ
ว่าฉันจะสอบในวันพรุ่ งนี้ได้ ฉันทาได้แน่” แล้วเขาก็ทูลต่อพระเจ้าว่า “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าจะทาไม่ได้
หรื อ” เสร็ จแล้วก็หวั เราะให้กบั ตัวเอง พลางนึกถึงคาพูดของน้องชายและพูดว่า “ฉันไม่สามารถเป็ น
คริ สเตียนได้ ถ้าฉันไม่ได้เป็ นบุตรของพระเจ้าจริ ง ๆ”
ขณะนั้นเองเขามองเห็นน้องชายกาลังเดินมา จึงตะโกนเรี ยกด้วยน้ าเสี ยงตื่นเต้น
“เวนพิน มานี่ เร็ ว ช่วยพี่ขนไม้ไผ่พวกนี้ ไปไว้หลังบ้านทีเถอะ” เวนพินสังเกตเห็นว่าพี่ชายของ
เขากาลังตื่นเต้นยินดีจึงตอบไปว่า “ได้ ฉันจะไปช่วยพี่เดี๋ยวนี้ล่ะ”
“ดูนี่ซิ...อย่าทาให้ตาข่ายของซิ ดซูขาดนะ เพราะพี่รู้แล้วว่ามันต้องสร้างขึ้นใหม่อีก หากใยของ
มันขาด” เวนเทียนพูด “ฉันไม่อยากจะเห็นตาข่ายของมันขาดเลย” เวนพินตอบ
ขณะที่ท้ งั สองช่วยกันไม้ไผ่ที่ทาเสร็ จแล้วก็ไปไว้หลังบ้านข้าง ๆ กับบันได แล้วเวนเทียนจึงพูด
ขึ้นว่า “พี่จะไปทาการบ้านที่คา้ งอยูใ่ ห้เสร็ จคืนนี้ล่ะ พี่แน่ใจว่าพระเจ้าจะช่วยให้พี่สอบได้ในวันพรุ่ งนี้
มันเป็ นความผิดของพี่เองที่พระเจ้าไม่ทรงตอบคาอธิ ษฐานของพี่ พี่เข้าใจว่าพระองค์คงจะตรัสว่า “ไม่”
กับพี่ เพราะพระองค์ทราบว่า พี่ไม่เอาใจใส่ ต่อการเรี ยนเลย”
“ฉันแน่ใจว่าพี่ตอ้ งทาได้” น้องชายตอบ แล้วเด็กทั้งสองก็ถอดรองเท้าวางไว้ขา้ งบันได แล้วก็
เข้าไปในบ้าน ในเวลาเดียวกัน ซิ ดซูก็กาลังจับเหยือ่ ของมันอยู่ และถึงแม้จะจับไม่ได้เลยในวันนี้ก็ตาม
มันซุ่มอยู่ เพื่อรอโอกาสในวันต่อ ๆ ไป
ในวันต่อมา เวนเทียนสามารถสอบแก้ตวั ได้ และได้เข้าเรี ยนต่อในชั้นมัธยมต้น และแน่นอนผล
การสอบของเขาทาให้ทุกคนในครอบครัว พลอยดีใจไปด้วย
อ่านข้อพระธรรม อิสยาห์ 41: 10 ต่อไปนี้ แล้วเติมคาตอบในช่องว่างให้เรี ยบร้อย
“อย่ากลัวเลย ด้วยว่าเรา (พระเจ้า) อยูก่ บั เจ้าอย่าท้อใจ เพราะเราเป็ นพระเจ้าของเจ้า เราจะหนุน
กาลังเจ้า เออ เราจะช่วยเจ้า เออ เราจะยกชูเจ้าไว้ดว้ ยมืออันชอบธรรมของเรา”
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เราไม่ตอ้ งมี.....................................................................................................................
เพราะว่าพระเจ้า..............................................................................................................
เราไม่จาเป็ นต้อง.............................................................................................................
เพราะว่าพระองค์เป็ น......................................................................................................
และพระองค์จะ...............................................................................................................
และ.................................................................................................................................
และ.................................................................................................................................
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6. ตาต้ า นิทานอินโดนีเซีย
คาร์ มาอาศัยอยูใ่ นกระท่อมเล็ก ๆ ใกล้ชายป่ าแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซี ย วันหนึ่งขณะที่เขา
เฝ้ ามองดูคุณแม่ของเขากาลังผัดข้าวด้วยกะทะใบใหญ่ เขาถามคุณแม่วา่ “คุณแม่ครับให้ผมช่วยไหม
ครับ?”
หลังคากระท่อมมีเพียงด้านเดียวตรงที่คุณแม่ของเขายืนทาครัวอยู่ ควันไฟจากเตาลอยไปทาง
ทะเล “ยังไม่ตอ้ งหรอกลูก...แต่เออ ทาไมลูก ถึงไม่ไปเล่นกับเซเลคกี้ล่ะ...?” นางถามขึ้น “ไม่หรอกครับ
ผมไม่ค่อยชอบเขา” คาร์ มาตอบคุณแม่
“ถ้าอย่างนั้นก็วงิ่ เล่นอยูแ่ ถวนี้ คนเดียวก็ได้ แต่เดี๋ยวก่อนเอาหม้อไปตักน้ าที่โอ่งน้ าตรงโน้นมา
ให้แม่หน่อย” นางบอกลูกชาย คาร์ มาก็ทาตามที่คุณแม่ของเขาบอก ขณะที่เดินไปทันใดนั้น ส้มผลหนึ่ง
ก็ลอยผ่านเข้าไปกระทบกับหม้อน้ า เสี ยงดังปั งใหญ่ “เอ๊ะ นี่มนั มาจากไหนกันนะ?” เขาอุทาน “ดูซิครับ
คุณแม่ มันเป็ นส้มจากต้นส้มใกล้ชายป่ าตรงโน้น คงจะมีใครสักคนแอบขว้างบ้านของเราแน่ ๆ เลย
ครับ” “คงจะเป็ นเจ้าลิงตาต้าอีกกระมัง มันชอบมาป้ วนเปี้ ยนแถวนี้บ่อย ๆ” คุณแม่ของเขาตอบ “เราต้อง
คอยระวังกล้วยของเราซะแล้วล่ะ”
ทันใดนั้น คาร์ มาก็เห็นสี ขา้ งของเจ้าลิงตาต้า ซึ่ งนัง่ แอบอยูด่ า้ นหนึ่ง โดยหางของมันห้อยทะลุ
พุม่ ไม้ลงมา แต่ในมือของมันถือส้มอยู.่ .. มันแหงนหน้าขึ้นหลับตา แล้วขว้างส้มผลนั้นออกไปสุ ดแรง
ของมัน แต่ส้มผลนั้นก็ไม่ได้กระทบกับอะไรเลยตามที่มนั ตั้งใจ ดังนั้นมันจึงลืมตาขึ้นเกาตามตัว เกาแล้ว
เกาอีก
“เจ้าลิงโง่ ถ้าไม่มองที่เครื อกล้วย มันจะขว้างถูกได้อย่างไรกันล่ะ ถึงจะขว้างถูกมันก็ไม่ได้ผล
อยูน่ นั่ เอง เพราะกล้วยมันไม่หล่นลงมาเลย”
เจ้าลิงตาต้ายังคงไม่เปลี่ยนความคิด เพราะมันแสดงออกให้เห็นว่า มันหิ วเหลือเกินมันจึงไต่
ออกไปจนสุ ดกิ่งแล้วก็กระโดดไปอีกต้นหนึ่ง แล้วก็กระโดดไปเรื่ อย ๆ จากต้นนี้ไปต้นโน้น และก็ใกล้
ต้นกล้วยเข้าไปทุกทีแล้วก็นงั่ พักอยูบ่ นต้นไม้น้ นั มันพยายามคิดหาวิถีทางที่จะขโมยกล้วยมาให้ได้ และ
ทางที่ดีที่สุดก็คือ ต้องกระโดดไปตามพื้นดินไปยังต้นกล้วย ก็พอที่จะปลิดเอากล้วยนั้นมากินได้ มัน
เกาคางคิดแก้ปัญหาอยูไ่ ปมาแต่ถา้ หากมันจะนัง่ คิดนัง่ เกาอยูแ่ บบนี้ มันก็คงจะไม่ได้กล้วยมากินแน่ มัน
ลืมตามองดูตน้ กล้วยให้ถนัดชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง อ๋ อ....แน่นอน ต้นกล้วยมันก็ยงั คงอยูเ่ ดิมนัน่ เอง และนัน่
แหละคือทางที่มนั จะได้กล้วยมากินให้สมอยาก มันจึงโหนกิ่งไม้ แล้วก็กระโดดลงบนพื้นดิน
“คุณแม่ มันกาลังเดินไปที่ตน้ กล้วยแล้วล่ะ เราปล่อยให้มนั ปลิดเอาสักลูกดีไหมครับ?” คาร์มา
ถามคุณแม่
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“ถ้าหากลูกปล่อยให้มนั เอาไปลูกหนึ่งคราวนี้ วันต่อไปมันจะพากันมามากกว่านี้ คราวนี้ละก็ยงุ่
กันใหญ่ทีเดียวล่ะ” คุณแม่ตอบ “มันคงจะเอาต้นกล้วยของเราเป็ นเป้ าหมายของมัน”
“เป้ าหมายคืออะไรครับคุณแม่?” คาร์มาถาม
“คือสิ่ งที่เราต้องการไงล่ะ อาจเป็ นสิ่ งที่ดีหรื อเลวก็ได้” คุณแม่ของเขาตอบ
“แล้วผมจะมีเป้ าหมายได้บา้ งไหมครับ?” เขาถามคุณแม่
“ลูกควรจะมีเป้ าหมาย แต่แน่นอนที่สุดก็คือ ตอนนี้ลูกได้รับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอด ลูกก็มีสิทธิ์ ที่จะเป็ นบุตรของพระเจ้าได้ และพระองค์ก็มีเป้ าหมายสาหรับบุตรของพระองค์แต่ละ
คน ลูกรู ้ไหมว่าคืออะไร?”
“ผมไม่ทราบครับคุณแม่”
“คือว่าพระองค์ตอ้ งการที่จะทาให้ลูกเป็ นเหมือนกับพระบุตรของพระองค์ คือ องค์พระเยซู
คริ สต์” คุณแม่ของเขาตอบ
“แต่อะไรคือเป้ าหมายของผมล่ะครับ?” คาร์ มาถามคุณแม่ของเขาต่อไปอีก
“เมื่อครั้งที่พระเยซูคริ สต์ยงั ประทับอยูใ่ นโลกนี้ พระองค์ตรัสว่า “เราทาตามชอบพระทัย
พระองค์เสมอ” (ยอห์น 8:29) นัน่ คือเป้ าหมายของพระองค์ การทาทุกอย่างให้เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้าก็
เป็ นเป้ าหมายของเราด้วย และเราก็ตอ้ งลงมือทาตามนั้นด้วย” คุณแม่ของเขาอธิ บาย
“แล้วผมจะทาตามนั้นได้อย่างไรล่ะครับ?” คาร์มาถาม
“เอาล่ะ หากลูกเห็นเซเลคกี้หกล้มหรื อบาดเจ็บ ลูกจะยืนหัวเราะเฉย ๆ หรื อรับเข้าไปช่วยเขา?”
“ผมไม่ทราบครับคุณแม่” คาร์มาตอบ
“แต่ลูกต้องรู ้วา่ ลูกควรจะทาอย่างไร พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้ลูกช่วยเขา นัน่ แหละคือสิ่ งที่
พระเยซูทรงกระทา และเมื่อลูกยอมให้พระองค์ใช้มือ ใช้ตาของลูกแล้ว เราก็สามารถพูดได้วา่ มันคือ
จุดหมายหรื อเป้ าหมายที่เราต้องการและเป็ นเป้ าหมายที่ถูกต้อง”
ขณะนั้นเอง คาร์ มามองไปยั้งต้นกล้วยอีกก็พบว่าใบของมันขาดกระรุ่ งกระริ่ งเหมือนกับถูกพายุ
พัด เจ้าลิงตาต้าห้อยอยูบ่ นต้นไม้ใกล้กบั ต้นกล้วย โดยใช้หางของมันพันกิ่งไม้เอาไว้และใช้ท้ งั มือ และ
เท้าจับเครื อกล้วยเอาไว้ มันใช้มือดึงกล้วยให้หลุดออกมาจากเครื อ ใช้ปากคาบเอากล้วยไว้ และโหนตัว
กลับไปในพุม่ ไม้อีก เมื่อสงบสติอารมณ์ดีแล้วก็ปอกกล้วยกินอย่างสบายอารมณ์
“คุณแม่ครับ เจ้าลิงตาต้ามันเอากล้วยไปลูกหนึ่งแล้วครับ” คาร์ มารี บบอกคุณแม่ของเขา
“แม่เห็นแล้วล่ะ เจ้าตาต้ามันรู ้วา่ กล้วยดิบน่ะมันมีรสฝาด” คุณแม่เขาตอบ
“คุณแม่ครับ ถ้าหากว่าคราวต่อไปมันมาอีก ผมจะไล่มนั ไปเอง” คาร์ มาย้าในตอนท้าย
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“เราต้องระวังให้มากกว่านี้ เพราะมันมีจุดมุง่ หมายอย่างเดียวในขณะนี้ คือขโมยกล้วย ถ้าท้อง
มันหิ ว แต่เราจะต้องตัดเอาทั้งเครื อก่อน ไม่เช่นนั้นมันก็จะขโมยไปหมด” คุณแม่พดู พลางหัวเราะ
“เป้ าหมายของลิงไม่ดีใช่ไหมครับคุณแม่?” คาร์มาถาม
“แม่คิดว่าลิงมันคงไม่คิดเช่นนั้นหรอก เพราะมันเป็ นเป้ าหมายอย่างเดียวที่มนั รู ้ และง่ายสาหรับ
มันด้วย” คุณแม่อธิ บาย
“ทาไมละครับ?” คาร์มาถามอีก
“เป็ นการง่ายใช่ไหมที่จะปรนนิบตั ิตวั เอง นัน่ คือสิ่ งที่มนั ทา แต่สาหรับเราแล้ว เราต้องปฎิบตั ิ
พระเจ้า ซึ่ งไม่ใช่ของง่ายนัก แต่อย่างไรก็ตาม พระเจ้าได้ประทานพระวิญญาณของพระองค์เพื่อช่วยให้
เรารู ้วา่ ควรจะปฎิบตั ิพระองค์อย่างไร”
“ผมจะหาเป้ าหมายของผมเอง คุณแม่คิดว่าพระเจ้าจะช่วยให้ผมทาตามจุดมุ่งหมายนั้นไหม
ครับ?”
“อะไรคือเป้ าหมายของลูกล่ะ?” คุณแม่ถาม
“การปรนนิบตั ิพระเจ้าครับ?” คาร์ มาตอบอย่างรวดเร็ ว
“แน่นอน แม่แน่ใจว่าพระองค์ตอ้ งช่วยลูกแน่” คุณแม่ตอบ
“โอ ดูโน่นซี่ เจ้าลิงตาต้ามาอีกแล้ว มันคงต้องการกล้วยอีกแล้ว ลูกไปไล่มนั หนีเร็ ว” คุณแม่
บอก
คาร์ มาจึงวิง่ ไปเก็บเอาผลส้มที่เจ้าลิงขว้างมาตกอยูใ่ นลานบ้าน พลางเล็งไปที่เจ้าลิงตาต้าเป็ น
เป้ าหมาย แล้วก็ขว้างไปสุ ดแรง ผลส้มกระทบกล้วยในมือของเจ้าลิงตาต้ากระเด็นไปอีกฟากหนึ่งเจ้าลิง
ตาต้าสะดุง้ พลางมองดูมืออันว่างเปล่าของมันแล้วก็หนั มามองดูคาร์ มา พลางเกิดความคิดใหม่ข้ ึนมาอีก
ว่าถ้าหากเด็กทุกคนขว้างอย่างแม่นยาแบบนี้มนั ก็คงจะเจ็บตัว ตัวมันเองควรจะหนี เอาตัวรอดก่อนดีกว่า
คิดแล้วมันจึงกระโดดขึ้นต้นไม้สูงและหายเข้าไปในป่ าโดยไม่ยอมกลับมาอีกเลย
อ่านพระธรรมกาลาเทีย 5: 22, 23
แล้วหาลูกธนูให้คาร์มาสัก 9 ดอก เพื่อให้เขายิงไปสู่ เป้ าหมายของเขา
1..................ความรัก...............6...........................
2.............................................. 7...........................
3...............................................8...........................
4...............................................9............................
5..............................................
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7. ริบ ริบ นิทานชาวเขา
บาคิด และครอบครัวของเขาอาศัยอยูใ่ นกระท่อมขนาดเล็กหลังหนึ่งในป่ าทึบ บนเทือกเขาแห่ง
หนึ่ง ครอบครัวของเขาประกอบด้วย บิดาชื่ อ อะมัง มารดาชื่อ อินงั และบุตรชายชื่อ บาคิดกับอะเนา แม้
กระท่อมที่อยูข่ องเขาจะมีขนาดเล็ก แต่ก็พออยูก่ นั อย่างสบาย เพราะในเวลากลางวันบุคคลเหล่านี้ตอ้ ง
ออกไปทามาหากินนอกบ้าน เว้นแต่จะอาศัยหลับนอนในตอนกลางคืนหรื อวันไหนฝนตกหนักเท่านั้น
ส่ วนครัวหรื อที่ทาอาหารนั้นเขาทาอยูใ่ ต้ตน้ ไม้ภายนอกกระท่อม
บาคิด และอะเนาไม่เคยเข้าโรงเรี ยน เขาจึงอ่านหนังสื อไม่ออก แต่เขาก็เคยข้ามภูเขาไปกับ
คุณพ่อคุณแม่ทุกวันอาทิตย์หลายอาทิตย์มาแล้ว ที่นนั่ เขาได้ยนิ ญาติพี่นอ้ งได้เล่าว่า พระเจ้าทรงรักเขา
จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูคริ สต์เจ้าเพื่อให้คนทั้งหลายรวมทั้งบาคิด อะเนา พ่อ, แม่
และทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ ได้รับความรอดแน่นอนที่สุด พระองค์ได้ทรงจัดเตรี ยมสถานที่ใน
เมืองสวรรค์ไว้ให้เขาแล้ว ทุก ๆ เช้าขณะปรุ งอาหารหรื อรับประทานอาหาร เขาก็จะร่ วมใจกันอธิ ษฐาน
ทูลขอต่อพระเจ้า ให้ปกปั กษ์รักษาพวกเขาไว้ให้พน้ จากอันตรายทั้งปวงในป่ าใหญ่น้ นั
บ่ายวันหนึ่ง อะมังพูดกับลูกชายคนโต คือ บาคิด ว่า “เจ้าและอะเนาจงไปตามหาฝูงวัว แล้ว
ต้อนมันกลับมาให้หมด พ่อต้องเอามันไปด้วย รี บไปแต่วนั หน่อยวันนี้ เพราะพ่อจะต้องเข้าไปในเมือง
ก่อนมืด”
ได้ครับคุณพ่อ” บาคิดตอบคุณพ่อ แล้วก็หนั ไปชวนอะเนาว่า “เราไปกันเถอะ” แล้วเด็กชายทั้ง
สองก็ออกเดินไปตามทางเดินไปสู่ ที่ ๆ ฝูงวัวเคยมากินหญ้า แต่เมื่อเด็กชายทั้งสองมาถึงที่แห่งหนึ่งซึ่ ง
เป็ นทางแยกไปบ้านของเพื่อน บาคิดจึงพูดกับน้องชายว่า “เราไปที่บา้ นของฮัคเนย์ก่อนดีไหม?”
“ไปสิ พี่ เราจะไปดูหมาตัวใหญ่ที่ฮคั เนย์บอกว่าจะให้พี่ไงล่ะ” อะเนาสนับสนุน ดังนั้นทั้งสองจึง
เดินตามทางนั้นผ่านป่ าไม้ออกไปจนกระทัง่ ถึงบ้านฮัคเนย์ เมื่อฮัคเนย์มองเห็นเพื่อนทั้งสองเดินตรงมา
เขาจึงตะโกนขึ้นว่า “บาคิด...นี่ไงล่ะ เจ้าหมาตัวใหม่ของเธอมาเอามันไปซิ .... ฉันกาลังจะเอามันไปให้
เธอที่บา้ นอยูท่ ีเดียว เธอมาก็ดีแล้ว จะได้เอามันไปเสี ยเลย”
“เห็นไหมล่ะ...ดีไหมที่เรามาที่นี่พี่บาคิด” อะเนาพูดกับพี่ชาย บาคิดและอะเนากาลังตื่นเต้นดีใจ
กับหมาตัวใหญ่ เขาตั้งชื่ อให้มนั ว่าเจ้าริ บ ริ บ ฮัคเนย์บอกกับสองพี่นอ้ งว่า มันเป็ นหมาพันธุ์ ล่าเนื้อที่ดีตวั
หนึ่ง และอะมังพ่อของเขาก็สัญญากับบาคิดว่า จะให้เขาออกไปล่าสัตว์ดว้ ยในคราวต่อไป บาคิด
ต้องการเป็ นมิตรกับหมาตัวใหม่ของเขา เขาลูบหัวสี น้ าตาลของมันแล้วคอยสังเกตดูวา่ มีความรู ้สึกอย่าง
ต่อเขา...และเมื่อเขาแน่ใจว่าเจ้าริ บ ริ บ ยอมเป็ นเพื่อนและยินดีตามเขาไปแล้ว บาคิดและน้องชายจึงออก
จากบ้านของเพื่อน เดินทางกลับบ้านของเขาและที่บา้ นนัน่ เองเขาทั้งสองเล่นหยอกล้อกับหมาตัวใหม่
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ตลอดบ่ายวันนั้นและเป็ นที่แน่นอนว่า เด็กทั้งสองลืมเรื่ องวัวเสี ยสิ้ นจนกระทัง่ เห็นคุณพ่อเตรี ยมตัวเสร็ จ
เรี ยบร้อย เพื่อเข้าเมืองนัน่ แหละจึงคิดขึ้นมาได้
“วัวอยูไ่ หนล่ะ?” อะมังถามลูกชายทั้งสอง
“ยังอยูใ่ นป่ าครับ เราจะไปเอามันมาเดี๋ยวนี้ แหละ” อะเนาตอบคุณพ่อ
“แต่พอ่ บอกแล้วว่า ให้ไปเอามันมาแต่กลางวันไม่ใช่หรื อนี่พอ่ ก็ตอ้ งเสี ยเวลาไปอีก”
“พ่อคงโกรธมาก” อะเนากระซิ บกับบาคิด ผูซ้ ่ ึ งรู ้ดีวา่ เขาไม่เชื่อฟังคุณพ่อ
“ฮัคเนย์บอกผมว่า จะให้เจ้าริ บ ริ บ แก่ผมวันนี้ ผมจึงเลยไปเอามันมาที่บา้ น ดูสิครับคุณพ่อ มัน
เป็ นหมาล่าเนื้ อที่ดีตวั หนึ่ง” บาคิดพยายามหาทางแก้ตวั
“แต่ววั สาคัญกว่าหมาตัวนี้ เรามีหมาล่าเนื้อที่ดีตวั หนึ่งแล้วไม่ใช่หรื อ?” คุณพ่อเขาตอบ
“แต่ริบริ บสามารถไปล่าเนื้ อกับเราคราวหน้าได้นะครับ” บาคิดพูด
“ริ บ ริ บไม่ใช่ขอ้ แก้ตวั ของการไม่เชื่อฟัง” คุณพ่ออธิ บายพร้อมกันนั้นเขาก็รีบเดินไปตาม
ทางเดิน เพื่อต้อนวัวกลับบ้านด้วยตนเอง
วันเวลาผ่านไป บาคิดคิดว่า ใคร ๆ คงพากันลืมเรื่ องการที่เขาไม่เชื่ อฟังบิดาของเขาหมดแล้ว
และเขาเองก็พยายามที่จะลืมมันด้วย เขาและอะเนาน้องชายใช้เวลาให้หมดไปในวันหนึ่ง ๆ ด้วยการ
สอนให้เจ้าริ บ ริ บเชื่ อฟัง และทาตามคาสั่งของเขา
เช้าตรู่ วนั หนึ่ง อะมังเรี ยกบาคิดมาแล้วบอกว่า “เตรี ยมข้าวของให้พร้อม เราจะไปล่าสัตว์ในป่ า”
บาคิดเตรี ยมของเรี ยบร้อย เขาเฝ้ ารอคอยเวลานี้มานานแล้ว จึงเรี ยกเจ้าริ บ ริ บ มาหาแล้วพูดกับ
มันว่า “ริ บ ริ บ ถ้าเจ้าช่วยเราล่าเนื้อวันนี้ได้ ข้าจะให้กระดูกชิ้นใหญ่ ๆ แก่เจ้า เจ้าต้องทาตามที่ขา้ บอก
นะ”
ริ บ ริ บ กระดิกหางพลางมองไปรอบ ๆ ประหนึ่งว่า เจ้าของจะให้อะไรมันกิน แต่บาคิดตบ
หัวมันเบา ๆ และบอกให้มนั คอยไปก่อน
อะเนาต้องอยูก่ บั คุณแม่ที่บา้ น บาคิดหยิบหอก แล้วก็เดินตามคุณพ่อของเขาไป เจ้าริ บ ริ บวิง่
ออกหน้าไปก่อน พลางดมกลิ่นไปตามพื้นดิน หนทางลึกเข้าไปในป่ าทุกที ทันใดนั้นมันก็หยุดชะงัก
พลางเงยหน้าขึ้นสู ดกลิ่นและวิง่ นาหน้าอะมัง และบาคิดไป
“ไปแล้วงับคอไว้เลยนะ” บาคิดตะโกนบอกมัน ริ บ ริ บ เห่าแล้วเห่าอีก เขาจึงรู ้วา่ ริ บ ริ บเจอหมู
ป่ าเข้าแล้ว สองพ่อลูกต่างเงียบคอยฟังเสี ยง แล้วเขาก็ได้ยินเสี ยงคารามของหมูป่าถนัดริ บ ริ บ เห่าอีกครั้ง
หนึ่ง ทันใดนั้นหมูป่าก็คารามเสี ยงดัง แล้วทุกอย่างก็เงียบไป
“มีอะไรเกิดขึ้นหรื อครับ เจ้าริ บ ริ บตายหรื อเปล่า?” บาคิดถามด้วยความกลัว
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“คงจะไม่เป็ นเช่นนั้นหรอก แต่พอ่ คิดว่ามันคงจะเป็ นหมูแก่ที่มีเขี้ยวยาว และเจ้าริ บก็คงจะงับที่
คอของมันไม่ได้”
“ถ้างั้นเราก็จดั การเลยไม่ดีหรื อครับ” บาคิดพูดด้วยความตื่นเต้น
“เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่ง พ่อคิดว่าเจ้าริ บ ริ บคงจะยังจับหมูป่าไว้ยงั ไม่ได้” พ่อของเขาตอบพลางมอง
ลอดพุม่ ไม้ไปอย่างระมัดระวัง “อ้อ นัน่ มันอยูท่ ี่นนั่ ไม่เห็นมันเป็ นอะไรเลย เจ้าริ บ ริ บ ก็ไม่ได้อยูท่ ี่นนั่
มันคงจะวิง่ หนีไปแล้วละ”
ทั้งสองจึงคอยต่อไปอีกครู่ ดว้ ยความเงียบเชียบ ไม่นานนักเจ้าริ บ ริ บก็วงิ่ ขึ้นมาตามเส้นทางข้าง
หลังของคนทั้งสอง ในปากคาบหนูขนาดใหญ่มาด้วย เมื่อบาคิดหันมามองเจ้าริ บริ บก็วางหนูที่มนั คาบ
อยูใ่ นปากลงที่เท้าของบาคิด แล้วก็กระดิกหาง
“ริ บ ริ บ เจ้าน่ะหัวดื้อ ทาไมจึงไม่ใช้ฟันของเจ้ากัดคอเจ้าหมูป่าตัวโน้นล่ะ...? เราไม่ตอ้ งการหนู
ตายหรอก” ขณะที่เขาพูด พ่อของบาคิดก็ยกหอกของเขาขึ้นแล้วซัดไปที่พมุ่ ไม้ ซึ่ งเจ้าหมูป่าอยูโ่ ดยแรง
ริ บริ บหยุดกระดิกหางของมัน พลางก้มลงมองดูหนูตายตัวนั้น บาคิดจึงพูดขึ้นว่า
“เจ้าหมาหน้าโง่...ไปสิ ตามเจ้าหมูป่านัน่ ไปสิ ...หนูนะล่าเมื่อไรก็ได้” เมื่ออะมังซัดหอกไปแล้ว
เขาได้ยนิ เสี ยงหมูป่าคารามอีกครั้งแล้วมันก็วงิ่ ออกจากพุม่ ไม้เข้าป่ าไป ถึงแม้วา่ อะมังหรื อบาคิดต้องการ
จะตามมันไปก็ตาม แต่เขารู ้ดีวา่ หาก ริ บ ริ บ ตามไปทันมันก็ตอ้ งต่อสู ้กนั เป็ นแน่ เพราะหมูป่าที่กาลัง
บาดเจ็บกาลังบ้าเลือดนั้นร้ายกาจ พอที่จะฆ่าพวกเขาได้ ดังนั้นเขาจึงไม่ตามมันไป แต่พากันกลับออก
จากป่ ามุ่งหน้ากลับบ้านด้วยความผิดหวัง
“ริ บ ริ บ แกต้องเรี ยนต้องรู ้วา่ ควรทาตามที่เขาบอกทาไมแกจึงไม่พยายามที่จะทาตาม หรื อว่า
ไม่อยากจะเป็ นหมาดี ๆ งั้นรึ ?” บาคิดพูด
“ทุกครั้งที่กลับจากการล่าเนื้อ มันมักคาบหนูมาด้วย ลูกและฮัคเนย์จะต้องหัดมันเสี ยใหม่เป็ น
แน่” อะมังพูดพลางหัวเราะอย่างขบขัน
ริ บริ บหางตก พลางดมกลิ่นไปตลอดทาง มันรู ้ดีวา่ บาคิดไม่พอใจที่มนั ไม่ทาตาม มันจึงรู ้สึกไม่
สบายใจ เมื่อมาถึงบ้านอินงั ก็ตะโกนถามว่า
“เป็ นไง ได้เนื้อมาบ้างหรื อเปล่า?”
“ไม่ได้เลยครับ” บาคิดตอบ “ริ บริ บล่าได้เพียงหนูเท่านั้น แต่ไม่เป็ นไร ผมจะสอนมันเอง และ
คราวต่อไปหากมันไม่เชื่ อฟังผมอีก ผมจะหัน่ คอมันเสี ย”
“เดี๋ยวก่อนสิ ลูก” อะมังพูด “ลูกจาได้ไหม เมื่อลูกไปเอาเจ้าริ บ ริ บมา ลูกก็ขดั ขืนไม่เชื่ อฟังพ่อ
เหมือนกัน พ่อรู ้สึกไม่พอใจเมื่อลูกไปที่บา้ นฮัคเนย์ แทนที่จะต้อนวัวกลับมาบ้านวันนี้ เราต้องสู ญเสี ยเจ้า
หมูป่าไป แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เราก็ได้เรี ยนรู ้วา่ “การเชื่อฟังนั้นดีกว่าการเสี ยสละ” ซึ่ งพอจะเปรี ยบได้กบั
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การที่เจ้าริ บริ บวางหนูตวั นั้นลงที่เท้าของลูกก็เพื่อขอโทษหรื อเป็ นข้อแก้ตวั ของมัน มันพยายามจะบอก
ว่า มันไม่เชื่อฟังลูกมันไม่ได้ล่าหมูป่าตัวนั้น แต่ก็ได้หนูมาแทน แม้มนั จะสละหนูให้ลูก แต่ผลของมันก็
ไม่อาจเปรี ยบได้กบั ความเชื่ อฟังถ้ามันเชื่อฟังลูก ป่ านนี้เราอาจได้หมูป่าตัวนั้นแล้วก็ได้”
“พระเจ้าจะโกรธไหมครับ ที่ผมพยายามจะแก้ตวั ?” บาคิดถาม
“แล้วลูกคิดอย่างไรล่ะ?” พ่อของเขาถาม
“ผมคิดว่าพระองค์คงไม่ชอบเป็ นแน่” บาคิดตอบ
“แน่นอน พระองค์ไม่ชอบแน่...ต้องให้อะไรสักอย่างหรื อทาอะไรสักอย่างเพื่อพระองค์ การแก้
ตัวเมื่อไม่เชื่อฟังเป็ นสิ่ งที่ไม่ถูก” คุณพ่อตอบ บาคิดไม่ตอบว่าอะไร เขานัง่ ลงพลางลูบหัวเจ้าริ บ ริ บ
“เอาหอกไปเก็บเสี ยก่อนเถอะ” คุณแม่บอก “มันต้มสุ กแล้ว “เราจะได้รับประทานกันเสี ยที” ทุก
คนกาลังหิ วจึงไม่จาเป็ นต้องเสี ยเวลาเตือนอีก ต่างคนต่างก็ช่วยตัวเองหยิบมันจากตะกร้ามารับประทาน
อย่างเอร็ ดอร่ อย บาคิดหักเอาครึ่ งหนึ่งยืน่ ให้เจ้าริ บ ริ บด้วย และกระซิ บกับมันเบา ๆ ว่า “ไม่เป็ นไร
ริ บริ บไม่ตอ้ งตกใจนะ ข้าเองรับผิดคนเดียวก็พอแล้ว มันเป็ นความผิดอย่างมากที่ไม่เชื่อฟัง คราวต่อไป
พระเจ้าจะช่วยให้เราเชื่ อฟังคุณพ่อ และบางทีพระองค์จะทรงช่วยเจ้าให้เป็ นหมาล่าเนื้ อที่ดีก็ได้” ริ บริ บ
กระดิกหางของมันด้วยความตื่นเต้นยินดี ความมืดย่างกรายเข้ามาโดยเร็ ว หลังจากเขารับประทานมันต้ม
กันเรี ยบร้อยแล้ว คนทั้งสี่ ก็เข้านอน และแน่นอนที่สุดครู เชื่ อว่าเจ้าหมูป่าตัวนั้นก็คงจะข่มใจลืมบาดเจ็บ
ที่มนั ได้รับจากหอกของอะมังและก็คงอยูท่ ี่ไหนสักแห่งในป่ า ซึ่ งมันก็คงจะนอนหลับเช่นเดียวกัน
ให้หนูเลือกคาสอนที่สาคัญในเรื่ องของริ บริ บตามหัวข้อต่อไปนี้แล้ว เขียนลงในกรอบข้างล่าง
เพื่อช่วยความจา
การบ้ าน
1. นาสุ นขั ใหม่มาบ้าน
5. อ่านหนังสื อที่ดี
2. ช่วยเหลือคุณแม่ทางานบางอย่าง
6. ซื้ อขนมกิน
3. ทางานในสวน
7. วิง่ เล่นให้สนุกสนาน
4. การเชื่อฟัง

28

8. แมง แมง นิทานเวียดนาม
แมง แมง เป็ นเพียงควายแก่ ๆ ตัวหนึ่ง แมง แมง ไม่สู้เต็มใจทางานนัก มันอาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ น
เล็ก ๆ แห่งหนึ่งในประเทศเวียดนาม ทุกครั้งที่มินห์นาไปไถนาหรื อพามันไปกินหญ้า มันจะรู้สึกเงื่อง
หงอย และดูเศร้าซึ มไปทุกครั้ง มีอยูอ่ ย่างเดียวเท่านั้นที่มนั ชอบที่สุด นัน่ ก็คือเมื่อมินห์แก้เชื อกแล้ว
ปล่อยให้มนั มีโอกาสไปหาแอ่งน้ า และที่นนั่ มันจะเกลือกกลิ้งตัวของมันไปในโคลนตม พลิกข้างนี้ขา้ ง
โน้นให้ถูกโคลนจนทัว่ ตัวของมันเต็มไปด้วยโคลนเย็น ๆ แล้วมันจะนอนแช่โคลนอยูอ่ ย่างนั้นไม่ทา
อะไรเลย
วันหนึ่งเมื่อมินห์พามันไปไถนาเพื่อหว่านข้าว แมง แมง ดูไม่ค่อยชอบใจนักเท่าไหร่ เลย เท้าทั้ง
สี่ ของมันแช่อยูใ่ นน้ าซึ่ งเจิ่งทัว่ ท้องนานั้น มันต้องการเป็ นอิสระจากแอกที่อยูบ่ นบ่าของมันเพื่อมันจะได้
ไปกลิ้งเกลือกโคลนให้สบาย ดังนั้นมันจึงอยูเ่ ฉย ๆ ไม่ยอมเดินหรื อเคลื่อนไหวต่อไป มินห์เองก็รู้ดีวา่
เขาต้องทาอย่างไรกับมัน เขาก้มลงและวิดน้ าใส่ เจ้าควาย แมง แมงทาให้เกิดความชุ่มชื่นบนผิวหนังอัน
เหี่ ยวแห้งของมัน มันจึงจะยอมออกเดินเพื่อลากคันไถต่อไป แต่คราวนี้ช่างเชื่ องช้าจริ ง ๆ
มินห์เกือบจะเสร็ จงานตอนเช้าแล้ว ทุกครั้งที่เจ้าแมง แมง ต้องการความเย็นมันก็จะหยุดเสี ย
เฉย ๆ ไม่ยอมเดินต่อไปเพื่อให้มินห์รู้วา่ มันต้องการเช่นนั้น แน่นอนล่ะ ในเมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงร้อน
เช่นนั้นมันจะทนได้อย่างไร มินห์เองก็สวมหมวกปี กใบใหญ่ แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ความร้อนคลายลงไปเลย
เขาคิดว่าควรจะหยุดงานเสี ยที เพื่อชวนเพื่อน ๆ ไปอาบน้ าให้หายร้อนซึ่ งก็แน่นอนล่ะ เขารู้สึกร้อนมาก
จนแทบจะวิดน้ าในแอ่งลูบไล้ตวั แต่น้ าขุ่นเป็ นโคลนตม เขาจึงไม่ทา ไม่นานนักเจ้าแมง แมง ก็หยุดเดิน
มินห์จึงวิดน้ าใส่ มนั โดยเร็ ว แล้วก็พดู ปลอบใจมันเบา ๆ “ทาไมเจ้าถึงทางานช้าจังวันนี้ โธ่...เจ้าแมง แมง
ผูน้ ่าสงสาร ยังมีนาอีกหลายแปลงที่เราจะต้องไถมันให้เสร็ จ”
แมง แมง เลยกลายเป็ นควายที่ชอบน้ าไป แน่นอนไม่มีคาตอบจากมัน แต่มนั ก็หนั หัวมาข้าง ๆ
แล้วใช้เขาข้างหนึ่งของมันถูผวิ หนังตรงที่มนั รู้สึกคัน ถ้ามินห์ตอ้ งการให้ทางานต่อไปมันจะต้องทาให้
มินห์น้ าใส่ มนั ทุกครั้งไป เมื่อไถนาแปลงนั้นเสร็ จแล้ว มินห์ก็นาเจ้าแมง แมง กลับบ้านและนาเอามันไป
ผูกไว้ใต้ตน้ ไม้ แล้วไปหาคุณแม่ของเขา เขารู ้ดีวา่ คุณแม่จะต้องเตรี ยมน้ าเย็นไว้ให้ดื่มเสมอ มินห์กาพร้า
พ่อมาตั้งแต่เด็ก ๆ เพราะเหตุน้ ีเองจึงทาให้เขาต้องทางานหนัก ถ้าเขาไม่ดูแลรักษาเจ้าแมง แมง และช่วย
ทานาแล้ว คุณแม่และน้องสาวของเขาคงจะไม่มีขา้ วพอกินแน่ อีกอย่างหนึ่งมินห์เองก็ชอบทางาน
เพราะทาให้เขารู ้สึกว่าเขาเป็ นผูใ้ หญ่ข้ ึน
เขานัง่ อยูบ่ นม้านัง่ เล็ก ๆ ใกล้ประตู ดื่มน้ าในแก้วจนหมด แล้วก็เรี ยก ฮั้ว น้องสาวของเขา ซึ่ ง
ยืนอยูใ่ กล้ ๆ ครัวว่า “ฮั้วช่วยเอาขนมที่คุณแม่ซ้ื อมานัน่ ให้พี่หน่อยสิ ...พี่หิวจังเลย”
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“พี่มาหยิบเอาเองซิ ” เธอตอบอย่างไม่ใยดี
คุณแม่ของเขาก็เลยพูดตาหนิ ฮ้ วั เพราะท่าทางของมินห์ดูเหน็ดเหนื่อย ดังนั้นนางจึงหยิบชิ้นที่ดี
ที่สุดให้เขา
“ขอบคุณครับ คุณแม่ช่างดีเหลือเกิน” มินห์พดู แล้วก็นงั่ ลง พลางกินขนมก้อนนั้นจนหมด เมื่อ
ขนมนั้นหมดแล้ว คุณแม่จึงบอกให้ฮ้ วั ไปเอามาให้เขาอีก ฮั้วหยิบได้ชิ้นหนึ่งแล้วเดินไปยืน่ ให้พี่ชาย
พลางถามว่า “แล้วพี่จะให้อะไรตอบแทนแก่ฉนั ล่ะ?” มินห์รับขนมจากน้องสาว แล้วไม่พดู อะไรเลยเขา
รู ้สึกเสี ยใจที่นอ้ งสาวของเขาไม่เคยทาความดีอะไรเพื่อใครเลย
“คุณแม่คะดูสิคะ พี่มินห์เขาไม่ยอมพูดอะไรกับหนูเลย”
“พูดสิ พี่ตอ้ งพูดแน่” มินห์พดู พลางอมขนมไว้ในปาก
“พี่เขาเหน็ดเหนื่อยมาก” คุณแม่พดู ขึ้น “ฮั้วทาไมลูกไม่หาขนมชิ้นดี ๆ มาให้พี่เขาล่ะ?”
“หนูก็เหนื่ อยเหมือนกันนี่ ทาไมพี่มินห์เขาไม่หยิบเอาเองล่ะ พี่เขาไม่เคยทาอะไรเพื่อหนูเลย”
ฮั้วตอบ
“เอาล่ะฟังนะ วันนี้ท้ งั วัน พี่เขาต้องไถนากับเจ้าควายแก่ แมง แมง นัน่ เพื่อเตรี ยมที่ไว้สาหรับ
ลูกและแม่ได้หว่านข้าวในวันสองวันนี้ ” คุณแม่พดู ขึ้น
“หนูไม่อยากหว่านอะไรหรอก” เธอตอบสวนขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ก่อนที่นางตรันจะพูดอะไรต่อไป มินห์ก็พดู ขึ้นว่า “คุณแม่ครับ คุณแม่คิดว่าเจ้าควายแก่ตวั นั้น
จะเป็ นคริ สเตียนได้ไหม? มันรู ้วา่ พระเจ้าทรงรักมันบ้างหรื อเปล่า?”
นางตรันคุณแม่ของเขาหัวเราะออกมาพลางพูดว่า “มันอาจจะรู ้วา่ พระเจ้าทรงรักมัน แต่มนั
เป็ นคริ สเตียนไม่ได้หรอกแม่คิดว่าเจ้าแมง แมง คงจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์ ซึ่ งสิ้ นพระชนม์
บนไม้กางเขนเพื่อไถ่เราให้พน้ จากความผิดบาป ทาไมลูกจึงถามเช่นนั้นล่ะ?”
“หากเจ้า แมง แมง มีพระเจ้าสถิตอยูใ่ นใจของมันแล้วผมจะได้ไม่ตอ้ งคอยเอาใจมันถึงขนาดนี้ ”
มินห์ตอบ
“เออ...แมง แมง มันแก่แล้ว กาลังวังชามันก็ลดน้อยลงไป มันต้องการให้เราเอาใจใส่ มนั ให้
มากกว่านี้” คุณแม่ตอบ
“คุณแม่ครับ แต่ผมดีใจจังเลยที่ผมแข็งแรงและสามารถทางานได้ ผมไปอาบน้ าได้หรื อยัง
ครับ?”
“ไปสิ ลูก แล้วเมื่อลูกกลับมาแล้วเราก็จะได้ทานข้าวกัน”
หลังจากที่มินห์จากไปแล้ว นางตรันจึงเรี ยกฮั้วเข้ามาหาและพูดว่า “สักวันหนึ่งแม่หวังว่าลูกจะ
เป็ นเด็กที่ร่าเริ งและมีความสุ ข นับตั้งแต่พี่ชายของลูกเขาได้ตอ้ นรับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยของ
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เขาแล้ว เขาก็รู้และเข้าใจว่า การช่วยเหลือผูอ้ ื่นนั้น เป็ นการดีเพียงใด ลองคิดดูซิวา่ แม่จะลาบากแค่ไหน
ถ้ามินห์ไม่ช่วยเรา เพราะพ่อของลูกก็ตายไปนานแล้ว” แล้วนางก็สะอื้น
“หนูเองก็อยากจะมีความสุ ข หนูรักพระเจ้าเหมือนกันแต่หนูก็ช่วยตัวเองไม่ได้”
“แล้วทาไมลูกจึงไม่ทูลขอให้องค์พระเยซูคริ สต์ทรงช่วยลูก และประทานจิตใจใหม่ให้แก่ลูก
ล่ะ?” คุณแม่ถาม “การที่มีโอกาสช่วยเหลือบุคคลที่เรารักนั้น ทาให้เราได้รับความเพลิดเพลินและมี
ความสุ ขมากนะลูก”
“ตกลงค่ะ คุณแม่ หนูจะทา หนูตอ้ งทาเดี๋ยวนี้ ดว้ ย” แล้วฮั้วก็วงิ่ ออกจากบ้านไป
นางตรันเองก็ไม่ทราบว่าฮั้วหายไปไหน เมื่อนางหุ งข้าวเสร็ จแล้ว ก็นงั่ ลงพักเหนื่ อยปราศจาก
ความกังวลอื่นใด สักครู่ นางก็ม่อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย มารู ้สึกตัวก็ต่อเมื่อนางได้ยนิ ฮั้ว และ
มินห์คุยกัน มินห์กาลังเปลี่ยนเสื้ อผ้าใหม่ ในมือยังถือผ้าเช็ดตัวอยู.่ .
“ฉันจะเอาผ้าไปตากให้พี่เอง” ฮั้วพูด
มินห์มองหน้าฮั้วด้วยความประหลาดใจ แต่ก็ยนื่ ให้และพูดว่า “ตกลง เมื่อน้องกลับมาเราก็ได้
ทานข้าวด้วยกัน”
คุณแม่ของเขาหลับตาลงอีก ขณะได้ยนิ การสนทนาของเด็กทั้งสอง แน่นอนที่สุด ฮั้วได้เปิ ด
หัวใจของเธอออกต้อนรับพระเจ้าแล้ว แล้วนางก็ได้ยนิ เสี ยงฮั้วพูดว่า “คุณแม่ค่ะอาหารพร้อมแล้วค่ะ”
นางตรันรี บลุกขึ้น มินห์หวั เราะแล้วพูดว่า “คุณแม่ครับฮั้วบอกกับผมว่า เธอได้ทูลขอให้พระเจ้า
เสด็จมาในจิตใจของเธอแล้ว ผมบอกเธอว่าเธอก็คล้าย ๆ เจ้าแมงแมง ตลกไหมครับ?”
“เอ๊ะ หนูเหมือนเจ้าแมง แมง ยังไงค่ะคุณแม่?” ฮั้วถามด้วยความแปลกใจ
“แม่คิดว่า...พี่เขาคงจะหมายความว่า ลูกน่ะไม่เคยมีความสุ ข และไม่เคยช่วยเหลือผูอ้ ื่น แต่แม่
คิดว่าลูกคงจะหาความสุ ขได้ ลองคิดดูให้ดี แม่คิดว่าคงจะมีความสุ ขมาก ถ้าครอบครัวของเราเป็ น
คริ สเตียน ให้เราจับมือกันและขอบคุณพระเจ้าด้วยกัน”
ทั้งสามยืน่ มือออกมาจับกันไว้และก้มหัวลงอธิ ษฐาน เมื่ออธิ ษฐานจบแล้ว เจ้าแมง แมง ที่ผอู ้ ยู่
ใต้ตน้ ไม้ก็ร้อง “มอ-มอ” ทาให้ทุกคนหัวเราะออกมาด้วยความขบขัน มินห์พูดว่า “เจ้าแมง แมง มัน
ต้องการบอกเราว่า มันเองก็อยากจะเป็ นควายที่ดีเช่นกัน” แล้วทุกคนก็พากันนัง่ ลงรับประทานอาหาร
ซึ่ งนับว่าเป็ นอาหารมื้อที่อร่ อยที่สุดสาหรับคนทั้งสาม และฮั้วก็เต็มใจรับอาสาล้างชามแต่เพียงคนเดียว
และขณะล้างชามเธอก็ได้ร้องเพลงคลอไปด้วยอย่างมีความสุ ข
การฝี มือ
ระบายสี รูปข้างล่างนี้ให้สวย ๆ
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ท่องจาข้อพระธรรมจนขึ้นใจ
ปฎิบตั ิตามคาสั่งของพระเจ้า ในข้อพระธรรมนี้
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9. ชิบิ นิทานญีป่ ุ่ น
จันจิเป็ นเด็กชายชาวญี่ปุ่น บ้านของเขาอยูท่ ี่เชิงเขาแห่งหนึ่ง จากบ้านของเขาสามารถมองข้าม
ยอดไม้ ซึ่ งอยูต่ ่าลงไปเบื้องล่างไปยังท้องทะเลสี ครามเบื้องหน้าได้อย่างชัดเจน ซึ่ งเขาคิดว่ามันเป็ นที่ ๆ
มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในโลก เขาชอบโรงเรี ยนของเขามาก รอบ ๆ บริ เวณสนามหญ้าของโรงเรี ยนมี
ต้นสนปลูกเรี ยงรายเป็ นทิวแถว บางครั้งลมก็พดั เอาใบสนปลิวเข้าไปในห้องเรี ยนด้วย และบนต้น
นัน่ เองคือ ที่อาศัยของเจ้าชิบิกระรอกน้อยสี เทาตัวหนึ่ง
วันหนึ่งขณะที่จนั จิกาลังจะออกจากบ้านไปโรงเรี ยน นายยามาดะซึ่ งเป็ นคุณพ่อของจันจิพดู กับ
เขาว่า “ลูกไม่ตอ้ งวิตกกังวลในการสอบหรอกนะ จาไว้วา่ พระเจ้าอยูฝ่ ่ ายลูกและช่วยลูกเสมอ”
“พระองค์อยูฝ่ ่ ายผมอย่างไรครับ? พระองค์จะช่วยให้ผมสอบได้ง้ นั หรื อครับคุณพ่อ” จันจิถาม
คุณพ่อของเขา
“ก็ไม่จาเป็ นเสมอไป” คุณพ่อตอบ “พระองค์อยูฝ่ ่ ายลูกคอยช่วยเหลือให้ลูกทาในสิ่ งที่ถูก พ่อรู ้
ว่าเด็กนักเรี ยนบางคนโกงโดยการแอบลอกคาตอบ แต่ลูกจะทาอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะลูกรู ้อยูแ่ ล้วว่า
พระเยซูได้ทรงยอมเพื่อไถ่ลูกให้พน้ จากความผิดบาป ความคดโกง ฯลฯ บนไม่กางเขนแล้วถ้าหากว่าลูก
โกงข้อสอบโดยการแอบลอกคาตอบ ก็เหมือนกับว่าลูกจับเอาพระเยซูไปตรึ งบนไม้กางเขนอีกครั้งหนึ่ง
นัน่ เอง”
“เพื่อนของผม เขาบอกว่า เขาแอบลอกคาตอบเพียงนิ ดเดียวเท่านั้นพอให้สอบได้ ถ้าหากว่าผม
ไม่ทาแบบเขา เขาจะไม่ให้ผมเล่นฟุตบอลด้วย” จันจิตอบคุณพ่อของเขา
“แต่การโกงนิดเดียวมันก็เป็ นความผิดอยูน่ นั่ เอง ลูกก็รู้วา่ พระเยซูได้ฟ้ื นขึ้นมาจากความตายและ
ทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ทรงทราบว่าลูกกาลังทาอะไร แต่จาเอาไว้วา่ พระองค์ทรงอยูฝ่ ่ ายลูก และ
ประทานกาลังใจให้ลูกกระทาในสิ่ งที่ถูกเสมอ ถึงแม้วา่ คนอื่น ๆ จะกระทาผิด” พอพูดจบคุณพ่อของเขา
ก็ออกไปทางาน
จันจิเดินไปตามถนน เขารู ้สึกดีใจที่วนั นี้ เป็ นวันสุ ดท้ายของการสอบ หลังจากวันนี้ไปแล้วก็คง
แต่รอฟังผลเท่านั้น ซึ่ งก็นบั ว่าเป็ นช่วงเวลาแห่งความระทึกใจไม่นอ้ ยไปกว่าขณะสอบเท่าใดนัก เช้า
วันนี้เขารู ้สึกอบอุ่นใจมาก เพราะเขากาลังคิดถึงคาพูดของคุณพ่อของเขาที่วา่ “พระเจ้าทรงอยูฝ่ ่ ายลูก”
ก่อนที่จนั จิจะไปถึงโรงเรี ยน เขาได้พบกับเจ้ากระรอกสี เทาตัวหนึ่งบนพื้นดิน มันไม่ได้ขยับ
เขยื้อนหรื อวิง่ หนี เลยจันจิก็เลยอุม้ มันขึ้นมาดู “โอเจ้ากระรอกน้อยผูน้ ่าสงสาร ขาเจ้าหัก เจ้าทาอย่างไรจึง
ได้ขาหักไปล่ะ?”
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หัวใจน้อย ๆ ของชิบิเต้นแรงและเร็ ว จันจิจึงวางมันลงกับพื้นดินอีกครั้งหนึ่ง “ถ้าเจ้ายังอยูต่ รงนี้
ขากลับฉันจะพาเจ้าไปบ้านกับฉันด้วย” เขาพูดกับมันโดยหวังว่ามันจะเข้าใจ แล้วเขาก็ไปโรงเรี ยน
เด็ก ๆ รู ้สึกกังวลเกี่ยวกับข้อสอบมาก เพราะคาถามแต่ละข้อยากเหลือเกิน แต่เด็กส่ วนมากก็มกั
หาทางออกโดยการลอกหรื อถามคาตอบจากเพื่อน ๆ โดยการให้สัญญาณกัน ซึ่ งเป็ นการโกงข้อสอบ
เมื่อเพื่อนหันมาพยักพเยิดให้สัญญาณแก่จนั จิเขาสั่นหัวพลางหันหน้าหนี “อย่าโง่ไปหน่อยเลยน่า” เพื่อน
ข้างหลังกระซิ บ แต่จนั จิก็ไม่สนใจมีคาถามสองข้อที่จนั จิตอบไม่ได้แต่เขายังจาได้เสมอว่า พระเจ้าอยู่
ฝ่ ายเขา และพระองค์ยนิ ดีที่จะช่วยเขาให้พน้ จากการกระทาผิด
เขาพยายามทาจนสุ ดความสามารถ และใช้เวลานานในการตอบข้อสอบ แต่ก็เสร็ จทันเวลา เขา
พบว่าเพื่อน ๆ ได้ส่งกระดาษคาตอบและกลับบ้านกันหมดแล้ว จันจิคิดว่าเขาจะต้องสอบได้แน่ แต่ก็ไม่
ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ นกั แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เขาก็ไม่ได้ลอกคาตอบจากใคร เขายินดีที่จะบอกความจริ งนี้
ให้คุณพ่อของเขาทราบ เขาเอากระดาษคาตอบไปส่ งครู แล้วก็เก็บรวบรวมสิ่ งของต่าง ๆ เช่น ดินสอ
กระดาษ แล้วก็กลับบ้าน
จันจิกาลังคิดถึงเจ้ากระรอกน้อยตัวนั้น และเมื่อมาถึงที่ซ่ ึ งมันนอนอยูก่ ็พบว่ามันยังอยูท่ ี่เดิม เขา
ค่อย ๆ อุม้ มันขึ้นมาอย่างระมัดระวังและค่อยๆ ประคับประคองมันจนถึงบ้าน แล้วนาไปให้คุณแม่ของ
เขาดู “ผมจะเรี ยกมันว่าชิบิ และเมื่อขาของมันหายดีแล้วผมจะสอนมันให้เชื่อง”
คุณแม่ของจันจิคิดว่าหากเอาไม้มาเข้าเฝื อกไว้ ไม่ชา้ ขาของมันก็จะหาย
ขณะนั้นชิบิรู้สึกอ่อนเพลียมากจึงยอมให้คุณแม่ของจันจิทาตามที่ท่านต้องการ เมื่อจัดการพันขา
ของมันเรี ยบร้อยแล้ว จันจิจึงทารังเล็ก ๆ ให้มนั โดยใช้ใบสนปูให้มนั นอน แล้วเขาก็เอาถัว่ มาแกะเม็ด
หนึ่งส่ งให้มนั กิน ชิบิลองชิมถัว่ เม็ดนั้นดูรู้สึกอร่ อยจันจิจึงให้มนั อีก ชัว่ เวลาไม่นานนัก ชิบิก็คุน้ เคย และ
รู ้สึกว่าจันจิ และคุณแม่ของเขาใจดีและไม่ทาอันตรายแก่มนั เลย ขาของมันมีอาการดีข้ ึนจนเกือบหาย
สนิทแล้ว มันคุน้ และเชื่ องจนจันจิจบั มันใส่ กระเป๋ ากางเกง หรื อในแขนเสื้ อของเขาก็ได้ ด้วยเหตุน้ ีแหละ
ชิบิกบั จันจิจึงกลายเป็ นเพื่อนรักกันในที่สุด
วันหนึ่งขณะที่ชิบิ กาลังแทะเม็ดถัว่ อยูใ่ นครัว พอดีแมวตัวหนึ่งโผล่เข้ามา เจอชิบิเข้ามันก็นึกว่า
ชิบิเป็ นหนู น้ าลายมันไหลด้วยความหิ ว แลบลิ้นเลียปากพลางตั้งท่าจะกระโดดตะครุ บตัวชิบิทนั ที แต่ก็
ยังไม่กล้า และไม่แน่ใจว่า ทาไม หางของชิบิจึงยาวเป็ นพวงอย่างนั้น และชัว่ ขณะที่มนั กาลังคิดแปลกใจ
อยูน่ ้ นั จันจิก็เข้ามาจับเจ้าแมวตัวนั้นโยนออกไปข้างนอกทันที แล้วเขาก็อุม้ เจ้ากระรอกขึ้นมาพลาง
ปลอบโยนมันว่า “ไม่เป็ นไรหรอกเจ้าชิบิ แมวมันเป็ นศัตรู ของเจ้าและต้องการจับเจ้ากิน แต่ไม่ตอ้ งกลัว
หรอก ฉันจะอยูก่ บั เจ้าและคอยป้ องกันเจ้าเสมอ” เขาก็ดูให้แน่ใจว่าแมวตัวนั้นวิง่ หนีไปแล้ว แล้วจึง
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หย่อนเจ้าชิบิลงในกระเป๋ า ชิบิรู้สึกอบอุ่นที่ได้อยูใ่ กล้ชิดจันจิ เพราะเขาคอยคุม้ ครองมันให้ปลอดภัย
เสมอ
สัปดาห์หนึ่งผ่านไป จันจิกลับไปโรงเรี ยนอีกเพื่อฟังผลการสอบ เขานัง่ รวมกับเด็กชายคนอื่น ๆ
ซึ่ งต่างก็รอคอยด้วยความเป็ นทุกข์และกังวลใจว่า ตัวเองจะผ่านการสอบนั้นหรื อไม่ ชิ บิยงั คงนอนอยูใ่ น
กระเป๋ าของจันจิ เมื่ออาจารย์ใหญ่เรี ยกจันจิออกไปหน้าชั้น เด็กชายคนคนอื่น ๆ ก็พากันหัวเราะคิกคัก
ด้วยความดูถูกเพราะแน่ใจว่า เขาคงสอบไม่ได้แน่ เพราะจันจิบอกพวกเขาว่า ทาข้อสอบไม่ได้สองข้อ
และเด็กเหล่านั้นหวังไว้วา่ เจ้าชิบิคงจะโผล่ออกมาจากกระเป๋ าให้ได้หวั เราะกันแน่
“นักเรี ยนทั้งหลาย” อาจารย์ใหญ่กล่าวขึ้น “จันจิสอบได้อนั ดับหนึ่งของชั้น ทั้งนี้มิได้
หมายความว่าจันจิได้คะแนนยอดเยีย่ มอย่างพวกเธอบางคน แต่วา่ นี่คือหลักฐานอย่างชัดแจ้งอยูว่ า่ พวก
เธอลอกคาตอบกัน แต่เคราะห์ร้ายเหลือเกินที่คาตอบบางข้อผิด ถึงแม้วา่ จันจิจะตอบไม่ได้ถึงสองข้อก็
ตาม ครู ก็ให้เขาได้คะแนนยอดเยีย่ มและเป็ นอันดับหนึ่ง เพราะว่าเขาตอบคาถามด้วยความซื่ อสัตย์ และ
ด้วยความสามารถของตนเอง ครู จึงพิจารณาเห็นว่านี่เป็ นความสาเร็ จที่น่ายกย่องสรรเสริ ญกว่าการได้
คะแนนสู งที่ได้มาโดยการคดโกง” เมื่อกล่าวเสร็ จแล้ว ครู ก็แจกกระดาษคาตอบคืนให้จนั จิเป็ นอันดับ
แรก แล้วคนอื่น ๆ ต่อไป
เด็ก ๆ ต่างก็จบั กลุ่มกันเล่นข้างนอก ด้วยความสนุกสนาน ส่ วนจันจิรู้สึกว้าเหว่เดียวดาย เพราะ
เพื่อน ๆ ไม่ยอมให้เขาเล่นด้วย และไม่มีใครพูดกับเขาสักคน จากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้าน จันจิ
มุ่งหน้ากลับบ้านเขาล้วงมือในกระเป๋ ากางเกง เอาเจ้าชิบิออกมาแล้วพูดกับมันว่า “ชิบิ เจ้ารู ้สึกว้าเหว่
เดียวดายไร้เพื่อนบ้างไหม”? ชิบิแสดงอาการคล้ายกับจะปลอบใจจันจิวา่ “เปล่าเลย ฉันไม่เคยไร้เพื่อน
เพราะเธออยูก่ บั ฉันเสมอ” เมื่อจันจิมาถึงบ้าน เขาเห็นคุณแม่กาลังรอเขาอยูท่ ี่ประตูบา้ นเขาจึงวิง่ เข้าไป
หาคุณแม่พลางพูดว่า “คุณแม่ครับ อาจารย์ใหญ่ประกาศว่า ผมสอบได้ที่หนึ่ง เพื่อน ๆ เขาเลยไม่ชอบ
เพราะอาจารย์ใหญ่พบว่า พวกเขาล้วนแต่โกงข้อสอบ และตอบคาถามผิดเสี ยด้วย”
นางยะมาดะรู้สึกดีใจที่ลูกชายของนางเป็ นเด็กดี ต่อมาไม่นานคุณพ่อก็กลับมาถึงบ้าน และเมื่อ
เขารู ้เรื่ องทั้งหมด เขาก็แสดงความยินดีกบั จินจิ “ดีมากทีเดียว พระเจ้าสอนเราว่าถ้าพระเจ้าอยูฝ่ ่ ายเรา
ใครจะต่อสู ้เราได้” พ่อแน่ใจว่า ลูกคงจาเรื่ องที่พอ่ บอกว่าพระเจ้าอยูฝ่ ่ ายลูกได้กระมัง”
ทันใดนั้น เจ้าชิบิก็โผล่หวั ออกมาจากกระเป๋ าของจันจิแต่พอมันรู ้วา่ อยูใ่ กล้กบั เจ้าแมวตัวนั้นมัน
จึงรี บผลุบหายเข้าไปในกระเป๋ าของจันจิอย่างรวดเร็ ว จันจิจึงตวาดไล่แมวตัวนั้นว่า “แกไปให้พน้ จาก
ที่นี่ ชิบิเป็ นสัตย์เลี้ยงของข้า ข้าไม่ตอ้ งการให้ใครทาร้ายชิ บิ” แมวตัวนั้นจึงเผ่นหนีไป ชิบิได้ยนิ และมัน
ก็แสดงอาการเหมือนจะพูดตามภาษาของมันว่า “ฉันไม่สามารถกระโดดได้เหมือนกับกระรอกอื่น ๆ
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ฉันไม่สามารถหนีพน้ จากแมวตัวนั้นได้ แต่เมื่อฉันอยูท่ ี่นี่ในกระเป๋ าของเธอ ฉันก็ปลอดภัยทุกอย่าง และ
ไม่ถูกทิ้งให้เดียวดายว้าเหว่อีกต่อไป”
จันจิดูเหมือนจะเข้าใจอาการของมัน เขาจึงเอามันออกมาจากกระเป๋ าแล้วก็พดู กับมันว่า “ชิบิฉนั
มีถวั่ ให้เจ้าอย่างมากมายทีเดียวเจ้าไม่ตอ้ งกลัวหรอก ฉันจะไม่ยอมให้แมวตัวนั้นมาทาร้ายเจ้าเด็ดขาด”
แล้วชิบิก็แทะเม็ดถัว่ จากมือของเขา และเมื่อกินเสร็ จแล้ว มันก็วงิ่ เข้าไปในแขนเสื้ อของจันจิ
จากนั้นจันจิจึงรู ้แน่แก่ใจว่า พระเยซูอยูฝ่ ่ ายเขา และเขาก็ไม่ตอ้ งกลัวอะไรทั้งสิ้ น ไม่ตอ้ งกลัวว่า
เพื่อน ๆ จะรังเกียจที่เขาทาในสิ่ งที่ถูกต้อง เป็ นการดีที่สุดที่วางใจในพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงมี
ฤทธานุภาพมากที่สุด
การปฏิเสธไม่ยอมทาความผิดตามอย่างผูอ้ ื่นหรื อ ยืนหยัดอยูอ่ ย่างเดียวดาย ต่อสู ้กบั ความผิด
บาปต่าง ๆ เช่น
คดโกง
..................................
.................................
...................................
..................................
(เติมคาลงในช่องว่างให้เต็ม)
นี่คือส่ วนหนึ่งของการแบกไม้กางเขนติดตามพระเยซู
“เรารู ้สึกเจ็บปวดปิ่ มว่าจะสิ้ นชีวติ แต่วา่ ก็ยงั มีชีวิตอยูเ่ พราะ พระเจ้าเป็ นฝ่ ายเรา” พระเยซูตรัส
ไว้ในลูกา 9:23-24 ว่า “ถ้าผูใ้ ดจะใคร่ ตามเรามา ให้ผนู ้ ้ นั ชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกทุก ๆ วัน
ตามเรามา เพราะว่าผูใ้ ดใคร่ จะเอาชีวติ รอด ผูน้ ้ นั จะเสี ยชีวติ แต่ผใู ้ ดจะเสี ยชีวติ เพราะเห็นแก่เรา ผูน้ ้ นั จะ
ได้ชีวติ นิรันดร์ ”
ฉันอยูไ่ ด้ เพราะพระเจ้าอยูฝ่ ่ ายฉัน
แล้วเธอล่ะ?
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สรุ ป
1. ในเรื่ องของโดโด้ หลังจากที่มนั ได้ตกลงไปในบ่อแล้ว ดู
เหมือนว่าที่นนั่ คือจุดจบแห่งชีวติ ของมัน ดีแต่วา่ นิ ตา้ ได้มาพบเข้า และ
พร้อมที่จะลงไปช่วยมัน เรื่ องนี้สอนให้เรารู ้วา่ มีสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถ
หลีกเร้นจากมันได้ สิ่ งนั้นก็คือ “บาป” แต่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทาน
พระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริ สตเจ้ามาเป็ นพระผูช้ ่วยของเรา พระองค์ทรงสละชีวติ ของพระองค์
บนไม้กางเขนเพื่อเรา พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้วา่ “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตร
องค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น จะมิได้พินาศแต่มีชีวิตนิ รันดร์ ” (ยอห์น 3:16)
2. ในการกระทาความผิดนั้นไม่ใช่ของสนุกสนานเลย คูคู ได้ช้ ีให้เรา
เห็นว่า เราจาเป็ นต้องมีพระผูช้ ่วยให้รอดเป็ นพระเจ้า และเป็ นกษัตริ ยป์ ระทับ
ในใจของเราตลอดไป แล้วพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลง และชาระริ มฝี ปาก มือ
ความคิดและทุกสิ่ งในร่ างกายของเรา และทรงช่วยเราให้เป็ นอิสระเพราะว่าถ้า
หากเราหยุดทาความผิดเหล่านั้น เราก็เป็ นอิสระพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้วา่ “พระ
คริ สต์ทรงโปรดให้เราทั้งหลายเป็ นไท” (กาลาเทีย 5:1) เราจึงเป็ นอิสระอย่างแท้จริ ง
3. เรื่ องของนิง้ โหน่ ง สอนให้เราได้รู้วา่ เมื่อพระเยซู
คริ สต์ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเราแล้ว เราจาเป็ นต้องบอก
ให้คนอื่นรู ้จกั พระองค์ดว้ ย พระเยซูตรัสว่า “ทุกคนที่จะรับเราต่อ
หน้ามนุษย์ เราจะรับผูน้ ้ นั เฉพาะพระพักตร์ พระบิดาของเราผูอ้ ยู่
ในสวรรค์ แต่ถา้ ผูใ้ ดจะปฎิเสธเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะ
ปฎิ
เสธผูน้ ้ นั เฉพาะพระพักตร์ พระบิดาในสวรรค์ดว้ ย” (มัทธิว 10:32)
4. ควรทาสิ่ งที่เป็ นอันดับแรกก่อนนัน่ คือเรื่ องราวของ มิมิ และสิ่ ง
แรกที่เราควรจะทาก็คือ ต้องเชื่อวางใจในพระเจ้า เพราะไม่มีทางที่เราจะทา
ความดีเพื่อที่จะไปสวรรค์ได้มีทางเดียวเท่านั้น คือ เมื่อเราได้เป็ นบุตรของ
พระเจ้า เป็ นผูท้ ี่พระองค์ทรงสามารถสอนให้รู้วา่ อะไรดี อะไรถูกต้อง และ
มอบหนทาง ที่เราควรจะเดินไป พระเยซูตรัสไว้วา่ ใน ยอห์นบทที่ 10: 27,
28 ว่า “แกะของเราย่อมฟังเสี ยงของเรา เรารู ้จกั แกะนั้น และแกะนั้นตามเรา เราให้ชีวติ นิ รันดร์ แก่แกะ
นั้น แกะนั้นจะมีได้พินาศเลยเป็ นนิ ตย์ และจะไม่มีผใู ้ ดชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้”
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5. พระคัมภีร์กล่าวถึง “ความมานะบากบัน่ ”คือความพากเพียรไม่ยอ่
ท้อ อย่างไรตามเรื่ องของ ซิดซู ได้ช่วยให้เรารู ้วา่ เราไม่ควรท้อถอยหรื อ
โศกเศร้าและนี่คือเพลงที่ครู ชอบร้องเสมอ
“แมงมุม แมงมุมเอ๋ ย เศร้าใจหรื อ เมื่อใครทาใยเจ้าขาด โอ เปล่า เปล่า
เปล่า ฉันไม่เศร้าใจ เพราะฉันสร้างขึ้นใหม่ได้”
6. นานมาแล้ว เราไม่เคยมีเป้ าหมายอะไรเลย และก็ไม่ทาอะไรให้
เป็ นไปตามเป้ าหมายนั้นด้วย แต่เดี๋ยวนี้ เรามีแล้ว นัน่ คือทาในสิ่ งที่พระเจ้าทรง
พอพระทัย ตาต้ า ไม่เคยมีเป้ าหมายที่ถูกต้อง ถ้าเราใช้ธนูที่พระเจ้าทรงให้เรา
และไว้ใจในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เชื่อแน่วา่ พระเจ้าจะทรงช่วยเราให้ทาถูกตรง
เป้ าหมายได้ ธนูดอกแรกคือ “ความรัก” และแน่นอนที่สุดจะเป็ นที่พอพระทัย
พระเจ้า ถ้าเรารักพระองค์และรักผูอ้ ื่น เราต้องตรวจดูธนูดอกอื่น ๆ อีกด้วย
7. ริบ ริบ ได้ทาให้บาคิดสานึกถึงการไม่เชื่อฟังของเรา และบาคิดก็ได้
ทาให้เราระลึกถึงเวลาที่เราไม่เชื่อฟังผูป้ กครอง หรื อคุณพ่อคุณแม่ของเรา เรา
ต้องการที่จะมีชีวติ เหมือนพระเยซู พระองค์ไม่เคยดื้อดึงต่อพระบิดาเจ้าเลย และ
ในขณะที่พระองค์กาลังแบกไม้กางเขนอยูน่ ้ นั พระองค์ทรงตรัสว่า “เราได้ลงมา
จากสวรรค์ มิใช่เพื่อจะทาตามความประสงค์ของเราเอง แต่เพื่อจะทาตามความประสงค์ของพระองค์ผู ้
ทรงใช้เรามา” (ยอห์น 6:38)
8. และสาหรับ แมง แมง เราไม่ทราบว่ามันจะรู ้หรื อไม่วา่ การรับใช้
ผูอ้ ื่นนั้นมีความสนุกเพียงใด อย่างไรก็ดีเรารู ้วา่ เราไม่สามารถจะช่วยผูอ้ ื่นด้วย
ความยินดีและเต็มใจได้ ถ้าหากว่าพระเจ้าไม่ได้สถิตอยูใ่ นใจของเรา โคโลสี 3:
23 กล่าวว่า “ท่านจะทาสิ่ งใด ก็จงกระทาด้วยเต็มใจเหมือนกระทาถวายพระเจ้า
ไม่ใช่เหมือนกระทาแก่มนุษย์”
9. บางครั้งเราทาตามอย่างที่เพื่อน ๆ เขาชอบทากัน แม้วา่ การกระทา
เหล่านั้นจะไม่ดีไม่งาม เราก็ยงั อยากเอาใจเขา เพราะว่าเป็ นการยากที่เราจะ
เล่น หรื อทางานตามลาพังตัวของเราเอง (ดังเรื่ องชิบิ) แต่พระเจ้าไม่ได้ทิ้งเรา
ให้อยูต่ ามลาพังเลย พระคัมภีร์สอนว่า “พระเยซูคริ สต์ทรงทนทุกข์ทรมาน
เพื่อเรา” ทาไมเราจึงไม่ทนทุกข์เพื่อพระองค์บา้ ง
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__________________________________________________________________________
พิมพ์ที่ ร.พ. เจริ ญธรรม 160 เสาชิงช้า นครหลวง ฯ, 2
นายการุ ณ สกุลรัตนเจริ ญ ผูพ้ ิมพ์ผโู้ ฆษณา 1972
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อยากให้ บุตรหลานเป็ นเด็กดีควรมีหนังสื อเหล่านี้
คาถาม-คาตอบ สอนเด็ก
หลักความเชื่อสาหรับสอนเด็ก
และให้เด็กท่องจา
ราคาเล่มละ 50 สตางค์
_____________________

แนวทางสอนบุตร
บุตรของท่านจะเป็ นอย่างไรในอนาคตย่อม
ขึ้นอยูก่ บั การสั่งสอนของท่านในปั จจุบนั
หากศึกษาวิธีสอนบุตรจากหนังสื อนี้ ท่าน
จะได้รับประโยชน์เกินคาด
หนา 136 หน้า ราคาเล่มละ 4.00 บาท
สั่งซื้ อได้ที่
กองคริ สเตียนบรรณศาสตร์
28/2 ซอยประชาอุทิศ ถนนปฎิพทั ธ์
นครหลวงฯ , 4
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