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จากใจผู้เขียน
ข้าพเจ้ามิได้เขียนเรื่ อง “สวรรค์บนดิน” ขึ้นจากจินตนาการหรื อจากความเพ้อฝันลม ๆ แล้ง ๆ
แต่เขียนจากประสบการณ์ของคริ สเตียนหลายคน
แล้วนามาตัดต่อให้เป็ นเนื้ อเรื่ องอันเดียวกันเพื่อ
สะดวกแก่การดาเนิ นเรื่ องและการอ่าน ดังนั้นทุกตัวอักษรที่วงิ่ ผ่านสายตาของท่าน จึงเป็ นการกลัน่ กรอง
จากชีวติ จริ งโดยตรงทั้งสิ้ น
การที่เราจะขึ้นไปสู่ สวรรค์นบั ว่าเป็ นการยากอยูแ่ ล้วและจะเป็ นการยากยิง่ กว่านั้นอีกหลายเท่า
ถ้าจะนาสวรรค์ลงมาสู่ ดิน
การแต่งงานนั้นไม่ยาก แต่การที่จะอยูด่ ว้ ยกันตลอดไปนั้นยากกว่า และการที่จะดาเนินชีวติ เคียง
คู่กนั ไปให้ประสบความผาสุ กนั้นยากที่สุด
“สวรรค์บนดิน” เสนอปั ญหาก้นครัวเรื อนแบบไทย ๆ และแนะวิธีแก้ไขปั ญหาที่สัมฤทธิ์ ผล
ความล้มเหลว ความผิดหวังและความท้อแท้ใจมักจะมาก่อนความสาเร็ จเสมอ หลังพายุคลื่นอัน
ร้ายแรงก็คือ ความสงบราบเรี ยบของแผ่นน้ าทะเล
ข้าพเจ้าหวังใจในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราว่า ท่านจะมิเสี ยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ถ้าได้
หยิบหนังสื อ “สวรรค์บนดิน” ขึ้นมาเปิ ดอ่าน

ด้วยความปรารถนาดี
“ธารินทร์ ”
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เพือ่ นใหม่ ของผม
“โน่นไงดอยช้าง”
ผมมองตามมือของแสงดาวที่ช้ ีไปข้างหน้า เธอแสดงอาการตื่นเต้นออกมาอย่างเห็นได้ชดั ทั้งนี้
เพราะนี่เป็ นครั้งแรกในชีวิตของเธอที่มีโอกาสปี นภูเขาสู ง
วันนี้ เป็ นวันหยุดเรี ยนเนื่องจากการสอบ
ประจาเทอมได้เสร็ จสิ้ นลง ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันกลับไปเยีย่ มบ้านของตน ครู ประจาชั้นมี
ความเห็นว่านักเรี ยนควรจะมีโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันสักครั้งหนึ่ง
พวกเรายีส่ ิ บกว่าคนลง
ความเห็นว่า น่าจะไปปี นภูเขาช้าง หรื อที่เรี ยกตามภาษาท้องถิ่นว่า “ดอยช้าง” บนดอยลูกนี้มีชาวเขาเผ่า
อีกอ้ อาศัยอยูป่ ระมาณสิ บกว่าครอบครัว ส่ วนมากเป็ นคริ สเตียนเช่นเดียวกับพวกเรา
ทุกคนสวมเสื้ อผ้าในชุดที่คิดว่าทะมัดทะแมงที่สุดซึ่ งเหมาะสาหรับการปี นเขา พวกผูช้ ายเป็ น
พวกที่หอบหิ้วสัมภาระเช่นกระติกน้ า ห่ อข้าว พวกเราเดินเรี ยงกันเป็ นทิวแถวทุ่งขึ้นสู่ เขาเตี้ย ๆ ลูกหนึ่ง
สองข้างทางเป็ นป่ าละเมาะ หนทางเดินเริ่ มขรุ ขระและสู งชันขึ้นเรื่ อย ๆ มองเห็นป่ าใหญ่ทอดเป็ นแนว
ยาวขวางอยูเ่ บื้องหน้า
หนึ่งชัว่ โมงเศษผ่านไป เสี ยงพูดคุยหยอกล้อที่เคยดังแซดก็เริ่ มหดหายไป เหลือแต่เสี ยงถอนใจ
หนัก ๆ เพราะความเหน็ดเหนื่อย พอขึ้นมาได้ประมาณครึ่ งทางอากาศก็เริ่ มเปลี่ยนแปลง ท้องฟ้ าที่เคย
แจ่มใสเมื่อสักครู่ ก็กลับมืดครึ้ ม เมฆดาทะมึนก้อนใหญ่ลอยต่าลงมา ลงเริ่ มพัดแรงขึ้น แรงขึ้นทุกขณะ
ต้นไม้ใหญ่สองข้างทางโยกตัวไปมาตามแรงลม บางต้นทาท่าว่าจะหักลงมาเสี ยให้ได้ ดูน่ากลัวยิง่ นัก
ในไม่ชา้ ฝนก็เริ่ มโปรยเม็ดลงมาและหนาเม็ดขึ้นเรื่ อย ๆ เสี ยงฟ้ าคารามครื น ๆ มาแต่ไกล แสง
ฟ้ าแลบแปลบปลาบปรากฏขึ้นเป็ นครั้งคราว ฝนผิดฤดูเช่นนี้ครู บอกว่ามีอนั ตรายมาก แต่เราก็ไม่มีที่ร่มที่
จะให้หยุดพักได้เลยนอกจากใต้ตน้ ไม้ใหญ่
อากาศเริ่ มหนาวเย็น ผมเอามือข้างหนึ่งซุ กไว้ในกระเป๋ าเสื้ อ อีกข้างหนึ่งปิ ดไว้บนหัวแล้วรี บ
เดินตามพรรคพวกไปอย่างรวดเร็ ว
“พวกเรา....หยุดพักที่ใต้ตน้ ไม้น้ ีก่อน” เสี ยงครู ประจาชั้นร้องสั่ง
“หยุดก็เปี ยก เดินก็เปี ยก มีค่าเท่ากันครับ” ผมบอกครู
“สงสารพวกผูห้ ญิง” ครู ออกความเห็น “เดี๋ยวให้ฝนซาแล้วค่อยไปใหม่ เข้ามาในร่ มนี้ แล้ว ค่อย
ยังชัว่ ครู กลัวว่าพวกเธอจะไม่สบาย”
ทุกคนรี บวิง่ เข้าไปรวมกันใต้ตน้ ไม้ แสงดาวก้าวตามผมมาติด ๆ
“หนาวไหมครับ?” ผมถามเธอ
“นิดหน่อยค่ะ” เธอตอบทั้ง ๆ ที่มือไม้สั่น ริ มฝี ปากเริ่ มกลายเป็ นสี เขียวคล้ า
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“ผมจะให้ยมื เสื้ อเอาไหมครับ?”
“ขอบคุณมากค่ะ คุณนพก็หนาวเหมือนกัน”
“ผมมีเสื้ อสองชั้น ถึงหนาวก็พอทนได้ครับ” ผมบอกเธอ พร้อมกับถอดเสื้ อชั้นนอกส่ งให้ แสง
ดาวรับไปพร้อมกับกล่าวคาขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง ดูท่าทางของเธอดูเหมือนจะกลัวว่าเพื่อนที่ยนื อยูข่ า้ ง ๆ
จะเพ่งเล็ง
ฝนที่ตกไม่มีทีท่าว่าจะหยุด ผมมองฝ่ าออกไปเบื้องหน้า
“ปิ ดเทอมใหญ่แล้วจะไปไหน?” ผมหันไปถามแสงดาว
“กลับบ้าน” เธอตอบเบา ๆ
“คุณพ่อคุณแม่คงจะดีใจที่เห็นลูกสาวกลับบ้าน”
“ดิฉนั เหลือแต่คุณพ่อค่ะ คุณแม่เสี ยตั้งแต่ดิฉนั ยังเล็ก ๆ อยู”่
“คุณพ่อเป็ นคริ สเตียนด้วยไหมครับ” ผมถามด้วยความเป็ นห่วง
“ไม่ค่ะ” เธอตอบพร้อมกับหลบสายตาลงต่า “พ่อมีภรรยาใหม่คนหนึ่ง”
“คงจะไม่มีปัญหาเมื่อคุณดาวกลับไปบ้าน
“พ่อรักดิฉนั มาก แต่ท่านเกลียดคนที่เป็ นคริ สเตียน” เสี ยงของเธอเศร้าหมองปนขมขื่น “ภรรยา
ใหม่พยายามยุยงให้พอ่ เกลียดชังดิฉนั ”
“ผม....เสี ยใจด้วยครับ” ผมบอกเธอด้วยใจจริ ง
แสงดาวได้เล่าถึงการที่เธอกลับใจมาเป็ นคริ สเตียนให้ผมฟัง เธอบอกว่าเธอเป็ นลูกคนสุ ดท้อง
และมีสุขภาพค่อนข้างจะอ่อนแอ เนื่องจากเธอเป็ นลูกคนสุ ดท้องนี่เองจึงถูกทุกคนตามใจ นับตั้งแต่คุณ
พ่อลงไปถึงญาติพี่นอ้ ง เธอได้กลับใจมาเชื่อพระเจ้าเพราะการชักนาของพี่สาวคนโตหลังจากนั้นความ
รักที่คุณพ่อเคยมีต่อเธอก็เปลี่ยนแปลงไป เมื่อรับเชื่ อได้ไม่นานเธอก็ได้เข้าเรี ยนต่อในโรงเรี ยนเดียวกับ
ผม โดยได้รับความช่วยเหลือในด้านทุนทรัพย์จากพี่คนโตนัน่ เอง
ก่อนหน้านี้ผมไม่มีโอกาสพูดคุยกับแสงดาวเลย แต่ก็พบกันบ่อย ๆ เมื่อมีการตั้งกลุ่มอธิ ษฐาน
ผมแอบมองเธออยูเ่ งียบ ๆ จนเพื่อนบางคนจับได้
“ไงนพสนใจแสงดาวหรื อ?” นิรันดร์ถามในเช้าวันหนึ่ง เมื่อเห็นผมยืนมองแสงดาวทาง
หน้าต่างหอพัก
“กาลังอธิ ษฐานอยู”่ ผมตอบอาย ๆ
“ความจริ งรู ปร่ างหน้าตาของเธอก็ไม่เลวนี่”
“เรื่ องรู ปร่ างหน้าตานั้นเป็ นข้อพิจารณาทีหลัง” ผมบอกยิม้ ๆ “สิ่ งแรกที่ผมพิจารณาก็คือ นิสัย
ใจคอและความเจริ ญทางด้านจิตวิญญาณ”
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“เอ้า...ถ้างั้นก็แล้วแต่ท่านอาจารย์เถอะ ระวังเลือกนักมักได้แร่ ” นิรันดร์เพื่อนรักมักจะล้อเล่น
กับผมในทานองนี้ เสมอ
“พวกเราเดินทางต่อไปได้แล้ว” ครู ประจาชั้นตะโกนบอกพวกเรา เมื่อเห็นว่าฝนซาเม็ดแล้ว “ให้
พวกผูห้ ญิงเดินนาหน้าผูช้ ายเดินตามหลัง”
การเดินทางช่วงนี้ช่างสดชื่นเสี ยนี่กระไร หมอกสี ขาวบาง ๆ ลอยอ้อยอิ่งระเรี่ ยอยูป่ ลายยอดไม้
เม็ดฝนยังคงเกาะอยูต่ ามใบไม้ บ้างก็หล่นลงสู่ พ้นื ดินเสี ยงดังเปาะแปะ ทางที่เคยแห้งกรังก็เฉอะแฉะไป
ด้วยน้ า บางตอนลื่น สองข้างทางมีน้ าฝนสี แดงข้นไหลริ นเป็ นทางยาว
ผมก้าวตามพรรคพวกไปติด ๆ เห็นหลังของแสงดาวเดินอยูข่ า้ งหน้าไว ๆ ดูท่าทางของเธอ
เหนื่ อยอ่อนมาก อดที่จะสงสารเธอเสี ยมิได้ ก็ได้แต่สงสารเธอเท่านั้น จะช่วยเหลืออะไรมากกว่านี้ก็
ไม่ได้
อีกครึ่ งชัว่ โมงต่อมา พวกเราก็มาโผล่ที่เชิงเขาอีกด้านหนึ่งมองเห็นหมู่บา้ นชาวอีกอ้ ซึ่ งอยูอ่ ีก
ด้านหนึ่งชัดเจน บ้านแต่ละหลังปลูกเรี ยงรายลดหลัน่ ตามไหล่เขา ส่ วนมากเป็ นบ้านยกพื้นสู งหลังคามุง
ด้วยหญ้าคาและใบตองตึง ส่ วนฝาบ้านก็ใช้ไม้ที่เลื่อยอย่างหยาบ ๆ
ทันทีที่พวกเราโผล่หน้าเข้าไปในหมู่บา้ น หมากลุ่มใหญ่ก็กรู กนั เข้ามา เห่าเสี ยงขรมไปหมด
เสี ยงไล่ดงั มาจากหลังบ้าน “ไป...ไปให้พน้ ”
ชายวัยกลางคนท่าทางคงจะเป็ นหัวหน้าของหมู่บา้ นเดินลงมาจากเรื อน พอเห็นหน้าพวกเราเข้า
เท่านั้นแหละ เขาก็โบกไม้โบกมือยิม้ แล้วก็วงิ่ เข้ามาทักทายอย่างเป็ นกันเองตามธรรมเนียมของเขา หญิง
ชาวอีกอ้ และเด็กต่างพากันมารุ มดูแขกที่มาเยือน หญิงชาวอีกอ้ แต่งกายด้วยผ้าหลากสี บนศีรษะสวม
หมวกที่ประดับประดาด้วยลูกปั ดสี ต่าง ๆ ดูสวยงามมาก
เขาเชิญพวกเราเข้าไปพักผ่อนยังบ้านหลังใหญ่ หลังจากที่พกั หายเหนื่อยและสนทนากันพอ
หอมปากหอมคอแล้ว ก็มีการนมัสการพระเจ้าร่ วมกัน ครู ผนู ้ าทีมของเราเป็ นผูก้ ล่าวพระวจนะของพระ
เจ้า จนกระทัง่ ถึงเวลาเที่ยงอาหารก็ถูกลาเลียงมาวางตรงหน้าพวกเรา ภาชนะที่ใส่ อาหารเป็ นเหมือน
ขันโตกของคนทางภาคเหนือ รอบ ๆ ภาชนะมีตะเกียบสาหรับคีบอาหาร
เมื่อขอบพระคุณพระเจ้าเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว พวกเราก็ลงมือรับประทานอาหารอย่างเอร็ ดอร่ อย
ยิง่ นัก ผมหยิบตะเกียบขึ้นมาคีบอาหารและพุย้ ข้าวเข้าใส่ ปากอย่างชานิชานาญ
“โอโฮ...ไม่นึกว่าเจ้านพจะเชี่ ยวชาญในการใช้ตะเกียบ” เพื่อนคนหนึ่งล้อเลียน
“สงสัยคุณจะมีเชื้อ” แสงดาวพูดขึ้นบ้าง
“เชื้อโรคหรื อเชื้ ออะไร?” วิภาเย้าขึ้นบ้าง
“เชื้อจีนน่ะ” แสงดาวรี บแก้ให้
9

“อัว๊ เป็ นคงจีน” ผมออกท่าทางตลก ทาเอาหลายคนหัวเราะ
“จริ งหรื อเปล่าค่ะ?” แสงดาวถามด้วยความไม่แน่ใจ
“เธอก็....ดูหน้าตาก็รู้ ไม่มีเชื้อแม้แต่นิดเดียว” เอมอร พูดขึ้นบ้าง
อาหารมื้อนี้ผา่ นไปด้วยความเรี ยบร้อย พอตกบ่ายเราก็ออกเดินทางไปเยีย่ มเยียนพี่นอ้ งชาวเขา
ตามบ้านต่าง ๆ จนกระทัง่ ถึงเวลาบ่ายคล้อยจึงพากันเดินขบวนลงจากภูเขา ขาลงรู ้สึกว่าเร็ วกว่าขาขึ้น
ทุกคนเดินอย่างรวดเร็ วยกเว้นแสงดาว ผมหาไม้ให้เธออันหนึ่งเพื่อใช้ค้ ายันกันหกล้มเมื่อทางสู งชัน พอ
เดินมาได้หน่อยเธอก็หยุด ผมสังเกตเห็นสี หน้าของเธอซี ดเผือดซึ่ งแสดงว่ากาลังจะเป็ นลม
“ครู ครับหยุดก่อน” ผมตะโกนเรี ยกครู ประจาชั้น ซึ่ งเดินอยูข่ า้ งหน้า
“แสงดาวจะเป็ นลมครับ!” ผมตอบ
“รู ้สึกอย่างไรบ้างครับ?”
“เวียนหัวค่ะ” เธอตอบเบา ๆ
“พักเสี ยหน่อยเดี๋ยวก็หาย” ครู บอก “นี่นพพรเอากระดาษนี่กระพือให้เธอหน่อย”
ผมรับกระดาษมาจากมือครู แล้วพัดให้แก่แสงดาว สักครู่ ใหญ่เธอจึงกล่าวว่า “ขอบคุณมากค่ะ
เราเดินทางต่อไปได้แล้วดิฉนั ค่อยยังชัว่ แล้วค่ะ”
ผมช่วยหิ้วกระเป๋ าให้เธอ รู ้สึกสงสารเธอจับใจ
“คุณนพต้องลาบากก็เพราะดิฉนั ” เสี ยงของเธอเครื อ
“ไม่ลาบากหรอกครับ ผมยินดีช่วยด้วยความเต็มใจ”
กว่าจะกลับถึงหอพักในโรงเรี ยนดวงตะวันก็เกือบจะลับเหลี่ยมภูเขาไปแล้ว พวกเราไม่ค่อยจะ
ร่ าเริ งเหมือนเมื่อตอนเช้าทั้งนี้เพราะเหนื่อยอ่อนจากการเดินทางไกลนัน่ เอง
ผมรู ้สึกว่าเย็นวันนี้จิตใจไม่ปกติเอาเสี ยเลย มันเป็ นอะไรนะ ผมพยายามค้นหาสาเหตุ เพราะ
แสงดาวรึ ? อาจจะเป็ นไปได้ ทาไมนะเรื่ องของเธอจึงวิ่งวนเวียนอยูใ่ นสมองตลอดเวลา “ผมชอบเธอ
หรื อ?” ไม่น่าจะรวดเร็ วเช่นนี้
“คงจะสงสารเธอมากกว่ามั้ง?” อันนี้ใกล้เคียงความจริ งหน่อย
“ช่างเถอะ...” ผมสลัดความคิดเรื่ องแสงดาวออกจากสมอง ผมจะต้องอธิษฐานถามพระเจ้าใน
เรื่ องนี้ก่อน
ผมไม่อยากจะเดินอยูน่ อกเหนือน้ าพระทัยของพระเจ้า
บางทีเธออาจจะเป็ นเพื่อนใหม่ของผมก็ได้
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คาแนะนาอันลา้ ค่ า
“เสี ยงระฆังดังระรัวบอกเวลารับประทานอาหารเย็น ทุกคนเข้าประจายังโต๊ะอาหาร อาหารมื้อนี้
ถูกปากพวกเราเหลือเกินจึงกินได้มากกว่าปกติ เสี ยงช้อนกับส้อมกระทบกับจานดังไม่เป็ นจังหวะผสม
กับเสี ยงพูดคุยนัง่ ดังลัน่ ห้อง เรื่ องราวต่าง ๆ เมื่อตอนเช้าได้ถูกนามาถ่ายทอดสู่ กนั ฟังอย่างสนุกสนาน
ผมรับประทานอย่างรวดเร็ ว เสร็ จแล้วก็ลุกขึ้นตักน้ าดื่มจากถังที่วางอยูข่ า้ งฝาผนัง ทันใดนั้นก็มี
เสี ยงทักขึ้นข้างหลัง “นพพร...ครู อยากจะพูดอะไรกับเธอสักหน่อย พอมีเวลาไหม?”
“ได้ครับครู ...เมื่อไหร่ ครับ?” ผมตอบโดยไม่ตอ้ งคิด
“อีกห้านาที”
“ผมจะไปรอครู อยูท่ ี่หอ้ งประชุม”
“ดีแล้ว...เดี๋ยวครู จะตามไป”
ผมก้าวออกจากห้องอาหารด้วยคาถามต่าง ๆ ครู อยากพบกับผมทาไมนะ หรื อเราได้ทาความผิด
อะไรหรื อเปล่า หรื อว่าเรื่ องแสงดาว โอ...ท่าจะใช่ ผมรู้สึกเสี ยวแปลบในใจ
ครู่ หนึ่งผ่านไป ครู ประจาชั้นก็กา้ วเข้ามาในห้องโถงและนัง่ ลงที่ขา้ ง ๆ ผม ครู เอื้อมมือมาตบบ่า
ผมเบา ๆ เมื่อเห็นสี หน้าของผมมีแวววิตกกังวล
“ไม่มีเรื่ องร้ายหรอก” ครู บอกผมยิม้ ๆ
“ผมค่อยสบายใจหน่อย” ผมบอกไปตามตรง
“เอนี่นพพร....” ครู เริ่ มเรื่ อง “ปี นี้อายุเท่าไหร่ แล้วนะ?”
“ยีส่ ิ บสองครับ”
“เรี ยนจบแล้วจะทาอะไร?” ครู ถาม
“เรี ยนต่อครับถ้าได้ทุน?”
“เรี ยนอะไร?”
“ผมอยากจะเรี ยนศาสนศาสตร์ ”
“ดีแล้ว ครู สนับสนุ นเต็มที่เลย แต่วา่ ...” เสี ยงของครู เงียบหายไป
“ทาไมหรื อครับ?”
“เธอจะได้ทุนมาจากไหน?”
“กาลังอธิ ษฐานขอจากพระเจ้าอยูค่ รับ” ผมตอบด้วยความมัน่ ใจ “เวลานี้มีเศรษฐีคนหนึ่งยินดี
สนับสนุนผม”
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“ความจริ งวัยของเธอเป็ นวันที่มีอนั ตราย” ครู เอ่ยขึ้นมาลอย ๆ “เพราะเป็ นหัวเลี้ยวหัวต่อของ
ชีวติ วัยรุ่ นเป็ นจานวนไม่นอ้ ยต้องเสี ยไปในขณะที่กาลังอยูใ่ นวัยนี้ เธอตัดสิ นใจอย่างนี้ ครู กโ็ ล่งใจ”
“อันตรายอย่างไรครับ?” ผมไม่เข้าใจ
“เอ้อ....วัยของเธอนี่เป็ นวัยของการตัดสิ นใจหลายอย่าง เช่น การคบเพื่อน....อาชีพ...คู่ชีวติ ...ครู
ถามจริ ง ๆ เถอะนพพร เธอมีคนรักหรื อยัง” ครู ถามพร้อมกับจ้องหน้าผม คาถามนี้ทาให้ผมรู ้สึกกระอัก
กระอ่วนใจยิง่ นัก เพราะไม่รู้วา่ จะตอบอย่างไรดี
“จะคิดว่ามีก็มี จะคิดว่าไม่มีก็ไม่มี” ผมตอบเล่นสานวน
“หมายความว่าอย่างไร ครู สงสัย?”
“แล้วแต่จะคิดครับ” ผมตอบดื้อ ๆ
“อืม...หมายความว่าอย่างไรหนอ...” ครู ใช้มือเท้าคางพลางใช้ความคิด
ต่างฝ่ ายต่างนิ่งเงียบไปสักครู่ หนึ่ง ปล่อยความคิดให้ล่องลอยไปไกลแสนไกล ในที่สุดครู ก็เอ่ย
ขึ้นว่า “นพพร ครู อยากจะบอกความจริ งแก่เธอว่า ตลอดทั้งวันนี้ครู ได้สังเกตดูเธออยูต่ ลอดเวลา ครู
พอที่จะเข้าใจอะไรบางอย่าง เพราะครู เองก็เคยมีประสบการณ์มาก่อน…”
“ครู หมายความอย่างไรครับ?” ผมทาเป็ นไม่เข้าใจ
“เรื่ องแสงดาว!”
“แสงดาว!” ผมทวนคา “ครู เข้าใจว่าอย่างไรครับ?”
“นพพรชอบเธอใช่ไหม?” ครู ถามด้วยเสี ยงหนักแน่น
“เอ้อ...ผม....ผม” ผมอึกอักในลาคอ
“เอาล่ะ ถ้าตอบยากก็ไม่ตอ้ งตอบก็ได้” ครู รีบพูดตัดบท “อยากจะบอกให้เธอเข้าใจ ไม่ใช่ครู เป็ น
ตารวจที่คอยจับผิด และครู ไม่หา้ มถ้านพพรจะชอบพอกับแสงดาว แต่ครู ใคร่ ขอร้องให้เธอใจเย็น ๆ ใช้
ความอดทนและวิจารณญาณ อธิ ษฐานรอคอยน้ าพระทัยของพระเจ้า ถ้าแสงดาวเป็ นผูห้ ญิงที่พระเจ้าทรง
เลือกไว้สาหรับเธอแล้ว อุปสรรคปั ญหาหรื อคาคัดค้านใด ๆ จะไม่เกิดขึ้น สิ่ งที่ครู อยากจะฝากก็คือ...”
ครู ลุกไปที่ตหู ้ นังสื อข้างห้องแล้วกลับมาพร้อมกับพระคัมภีร์เล่มใหญ่อยูใ่ นมือ
“พระคาของพระเจ้าได้กล่าวว่า...” ครู เริ่ มอ่านหนังสื อดัง “ขอจงใคร่ ครวญถึงสิ่ งที่จริ ง สิ่ งที่น่า
นับถือ สิ่ งที่ยตุ ิธรรม สิ่ งที่บริ สุทธิ์ สิ่ งที่น่ารัก สิ่ งที่ทรงคุณ คือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ าเลิศ สิ่ งใดที่ควรแก่การ
สรรเสริ ญ ก็ขอจงใคร่ ครวญดู จงกระทาทุกสิ่ งตามที่ท่านได้เรี ยนรู ้และรับไว้ ได้ยนิ และได้เห็นใน
ข้าพเจ้า และพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตอยูก่ บั ท่าน1”
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ผมนัง่ ก้มหน้านิ่งฟังครู อ่านพระคัมภีร์จนจบ
“นพพร เธอสนใจแสงดาวใช่ไหม?”
“ใช่ครับ” ผมยอมรับ
“ในฐานะที่ครู เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิดกับแสงดาวมาเป็ นเวลาปี เศษ ครู อยากจะบอกอะไรบางอย่างแก่
เธอ” ครู ยมิ้ นิดหนึ่งแล้วจึงพูดต่อไปว่า “แสงดาวเป็ นเด็กกาพร้าแม่ ส่ วนพ่อก็ไปมีภรรยาใหม่ เขาเป็ นเด็ก
ที่มีปมด้อยมาก เพราะขาดความรักความอบอุ่นทางครอบครัว เธอต้องการคนเอาอกเอาใจเป็ นพิเศษ
ตลอดระยะเวลาที่เธอมาเรี ยนที่โรงเรี ยนแห่งนี้ เธอมักจะก่อปั ญหาให้กบั พวกครู ผสู ้ อนบ่อย ๆ ครู ตอ้ งใช้
ความอดทนอย่างมากครู เกรงไปว่า เมื่อนพพรคิดจะรักเธอ นพพรจะใช้ความอดทนและเตรี ยมพร้อม
สาหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”
“ไม่มีทางแก้ไขเลยหรื อ?” ผมถามขึ้น
“ยาก” ครู ตอบ “ครู มองเห็นทางเดียวเท่านั้น”
“ทางไหนครับ?” ผมถามด้วยความอยากรู้
“ช่วยเธอทางด้านจิตวิญญาณ”
“ครับ...ผมจะพยายามช่วยเธอเท่าที่จะทาได้”
“แต่อย่าให้นกั เรี ยนคนอื่นสดุดในเรื่ องนี้ก็แล้วกันนะ ครู เป็ นห่วง”
“ครับ” ผมพยักหน้ารับ ก่อนที่จะแยกจากกัน
วันอธิ ษฐานมาบรรจบครบรอบสัปดาห์อีกครั้ง ผมพบกับแสงดาวบนบ้านพักครู เหมือนเช่นเคย
การประชุมอธิ ษฐานดาเนิ นไปเหมือนกับทุกครั้งที่ผา่ นมา เมื่อถึงตอนที่จะอธิ ษฐานเผื่อ ผูน้ าประชุมได้
พูดขึ้นว่า “ก่อนที่เราจะอธิ ษฐาน ใครมีปัญหาที่อยากจะให้พวกเราอธิษฐานเผื่อไหม”
เงียบไปสักครู่ หนึ่ง ผมจึงยกมือแล้วพูดว่า “ผมอยากจะให้อธิษฐานเผื่อ”
“เรื่ องอะไรครับ” ผูน้ าถาม
“การเรี ยนต่อครับ”
“คุณนพจะเรี ยนอะไรต่อครับ” เสี ยงหนึ่งถามขึ้น
“ศาสนศาสตร์ครับ”
“โอ...ขอบพระคุณพระเจ้า” ผูห้ ญิงคนหนึ่งที่นงั่ อยูข่ า้ งหลังหลุดปากออกมา
ผมแอบชาเลืองมองดูแสงดาว เห็นเธอกาลังมองผมอยูพ่ อดี ผมแกล้งทาเป็ นไม่สนใจ เมื่อการ
อธิ ษฐานสิ้ นสุ ดลง ผมลุกขึ้นบิดตัวไปมาแล้วก้าวจะลงจากบ้าน แสงดาวเดินมาพอดีผมยิม้ ให้เธอนิ ด
หนึ่ง เธอยิม้ ตอบพร้อมกับถามว่า “คุณนพจะไปเรี ยนพระคัมภีร์ที่ไหนค่ะ?”
“กรุ งเทพฯ ครับ”
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“คุณนพตัดสิ นใจแน่นอนแล้วหรื อคะ?”
“ทาไมถามอย่างนั้นล่ะครับ?” ผมขมวดคิ้วเข้าหากัน
“เอ้อ...ไม่มีอะไรหรอกค่ะ ดิฉนั เป็ นห่ วง” แสงดาวอึกอักตอบ “เพราะมีหลายคนที่ดิฉนั รู้จกั เขา
ไปเรี ยนพระคัมภีร์แต่ไปไม่รอดค่ะ มันยากนะคะ”
“มันขึ้นอยูท่ ี่ความตั้งใจของเราและการนาของพระเจ้า” ผมตอบ
“ดิฉนั ก็หวังใจเป็ นอย่างยิง่ ว่า พระเจ้าจะทรงนาคุณค่ะ”
“ขอบคุณมากครับสาหรับความหวังอันนั้น” ผมกล่าวออกมาจากใจจริ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผมกับแสงดาว ยังคงดาเนิ นต่อไปเรื่ อย ๆ ผมมีโอกาสพบเธอเป็ นประจา
ในวันพุธและวันอาทิตย์ ส่ วนวันธรรมดาแสงดาวมักจะไปตลาดซื้ อของฝากไปให้ผม จนเพื่อนพากันล้อ
เราทั้งสองตกเป็ นเป้ าสายตาของครู ผสู ้ อนและเพื่อนร่ วมหอพัก
ทุกสิ่ งทุกอย่างดาเนินไปพร้อมกับความรักที่เริ่ มครุ กรุ่ นและเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ และแล้ววันปิ ดเทอม
สุ ดท้ายก็มาถึง ทางโรงเรี ยนได้จดั งานเลี้ยงอาลานักเรี ยนปี สุ ดท้าย นักเรี ยนรุ่ นผมทุกคนต่างตื่นเต้นที่จะ
ได้เป็ นอิสระ และออกไปผจญกับโลกกว้างเสี ยทีหลังจากเป็ นเด็กมาเสี ยหลายปี ซึ่ งตรงกันข้ามกับ
ความรู ้สึกส่ วนลึกภายในใจของผม ผมไม่อยากจะจากสถาบัน ไม่อยากจะจากแสงดาวไปเลย แสงดาว
เองก็คงมีความรู ้สึกเช่นเดียวกับผม
เย็นวันนั้นห้องประชุมใหญ่ถูกประดับประดาอย่างสวยงามพอดวงตะวันทอแสงสี ส้มทาบกับ
ยอดไม้แลเป็ นทางยาว นักเรี ยนทั้งหมดก็เดินเป็ นทิวแถวเข้าสู่ หอ้ งประชุมเสี ยงหัวเราะต่อกระซิ กดังอยู่
ทัว่ ทุกมุม เสี ยงเพลงจากแผ่นเสี ยงดังมาแผ่ว ๆ ในเวลาไม่นานนักอาจารย์ใหญ่ก็กา้ วขึ้นสู่ เวที ที่จดั ไว้
หน้าห้องประชุมเสี ยงต่าง ๆ ค่อย ๆ เงียบลง
“สวัสดีนกั เรี ยนที่รักทุกท่าน ข้าพเจ้าในฐานะอาจารย์ใหญ่ประจาโรงเรี ยนแห่งนี้ รู ้สึกเป็ น
เกียรติและภูมิใจเป็ นอย่างยิง่ ที่มีโอกาสได้มาพูดในงานเลี้ยงอาลานักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาในปี นี้
ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี กับนักเรี ยนที่สาเร็ จทุกท่านขอให้ทุกคนจงนาเอาวิชาการความสามารถ ที่ได้
ร่ าเรี ยนมาไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ...”
หลังจากนั้นอาจารย์ใหญ่ได้อ่านรายชื่อของผูส้ าเร็ จการศึกษารุ่ นนี้ทุกคน ซึ่ งมีชื่อของผมรวมอยู่
ด้วย ผมพยายามกวาดสายตามองหาแสงดาว แต่ไม่พบเพราะคนมากเหลือเกิน เมื่ออาจารย์ใหญ่อ่าน
รายชื่อจบ ก็มีการรับประทานอาหารร่ วมกัน
ดวงตะวันลับขอบฟ้ าไปแล้ว ความมืดค่อย ๆ เคลื่อนตัวเข้าครอบคลุมทัว่ บริ เวณ แสงไฟจาก
นีออนสว่างไสว พวกเราได้มอบของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ แก่กนั และกัน การเลี้ยงดาเนิ นไปได้ชวั่ ครู่ ผมก็
เล็ดลอดออกมาทางประตูหลังห้องประชุม ก่อนที่จะก้าวพ้นธรณี ประตู ก็มีเสี ยงเรี ยกดังขึ้นข้างหลัง
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“คุณนพคะ รอเดี๋ยวค่ะ”
ผมชะงักทันที เมื่อหันไปดูก็เห็นแสงดาวรี บเดินเข้ามา
“อ้าว...นึกว่าใคร แสงดาวนัน่ เอง” ผมร้องทักอย่างเป็ นกันเอง
“ดาวเดินหาคุณนพแทบแย่ อยูน่ ี่เอง” เธอยิม้ จนเห็นไรฟัน
“ผมมองหาดาวเหมือนกัน แต่คิดว่าคงจะคุยอยูก่ บั เพื่อน ๆ จึงไม่ได้ตามหา”
“ดาวอยากจะคุยกับคุณนพหน่อยค่ะ”
“เชิญว่าไปเลยครับ ผมยินดีเสมอ”
ผมใช้มือเท้าขอบประตูไว้ แสงไฟจากห้องประชุมสว่างพอที่เราทั้งสองจะยืนคุยกันได้ เสี ยง
พวกเพื่อน ๆ ยังคงดังอยูอ่ ย่างไม่ขาดระยะ เมื่อมองออกไปทางด้านนอก เห็นต้นไม้ยนื เป็ นเงาตะคุ่มอยู่
กลางสนามหญ้า ส่ วนทางด้านบน ฟ้ านัน่ ก็มีดาวดวงน้อย ๆ กระพริ บระยิบระยับอยูก่ ลางเวหา สายลม
ราเพยมาเบา ๆ
“ดาวรู ้สึกใจหาย เมื่อคิดถึงวันที่เราจะจากกัน” เธอกระซิบเบา ๆ
“ผมเองก็มีความรู ้สึกเช่นเดียวกัน” ผมตอบเสี ยงต่า “แต่เราจะพบกันอีก”
“ดาวคงเหงาและว้าเหว่มาก”
“ผมรู ้วา่ จะต้องเป็ นเช่นนั้น” ผมอดที่จะสงสารเธอเสี ยไม่ได้ “แต่เพื่ออนาคตและการรับใช้พระ
เจ้า...”
“ทาไมพี่นพจึงอ้างถึงเรื่ องนี้ บ่อย ๆ” แสงดาวเปลี่ยนสรรพนามจากคุณมาเป็ นพี่
“ดาวต้องเข้าใจเรื่ องนี้นะ”
“ไม่อยากเข้าใจแล้วล่ะ” แสงดาวมีอาการกระด้างนิด ๆ ในหางเสี ยง
“สิ่ งนี้เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดในชีวติ ของพี่” ผมเปลี่ยนสรรพนามตัวเองเหมือนกัน “อนาคตจะไม่มี
ความหมาย ถ้าหากว่าขาดพระเยซูเป็ นเพื่อนร่ วมเดินทาง”
“ดาวรู ้ค่ะ” เสี ยงของเธออ่อนลง “พี่นพค่ะถ้าหากสมมุติ...นี่สมมุตินะคะ”
“สมมุติเรื่ องอะไรครับ” ผมชักสงสัยเมื่อเห็นแสงดาวพูดเป็ นนัย
“สมมุติวา่ ...ถ้ามีคนให้พี่ตดั สิ นใจเลือกระหว่างดาวกับพระเยซู พี่จะเลือกใคร” เธอพูดยิม้ ๆ เป็ น
ทีเล่นทีจริ ง ทาเอาผมต้องนิ่งอึ้ง
“ก่อนที่พี่จะตอบปั ญหานี้ พี่อยากจะเล่าเรื่ องหนึ่งให้ดาวฟังก่อน มีผหู ้ ญิงสาวสวยคนหนึ่งใน
ประเทศรู มาเนียซึ่ งเป็ นประเทศปกครองด้วยลัทธิ คอมมิวนิสต์ ผูห้ ญิงคนนี้ เป็ นคนที่รักพระเจ้ามาก เธอ
ได้หมั้นกับชายหนุ่มคริ สเตียนคนหนึ่ง เมื่อถึงวันเข้าสู่ พิธีสมรส ขณะที่ศาสนาจารย์กาลังประกอบพิธีอยู่
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เจ้าหน้าที่ตารวจลับของรัฐบาลก็เข้ามาจับหญิงสาว ในข้อหากบฎต่อรัฐบาลหญิงสาวถูกใส่ กุญแจมือ
พรากไปต่อหน้าต่อตาเจ้าบ่าว หญิงสาวกล่าวว่าอย่างไรรู ้ไหม?” ผมหยุดมองหน้าแสงดาว
“ไม่ทราบค่ะ” เธอตอบ
“หญิงสาวกล่าวว่า เธอรู ้สึกขอบพระคุณพระเจ้าที่เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น เธอพร้อมเสมอที่จะ
เสี ยสละความสุ ขของตนเองเพื่อพระคริ สต์ เธอยินดีติดคุก ยินดีพรากจากคนรักยินดีจะตายเพื่อพระเยซู
...”
“นี่คือคาตอบของพี่นพหรื อคะ” แสงดาวถามเร็ วปรื๋ อ
“ครับ...และพี่ก็คิดว่าดาวก็คงคิดเหมือนพี่ใช่ไหม?”
เงียบไม่มีเสี ยงตอบ
“ดาวจ๊ะ” ผมเรี ยกชื่อเธอเบา ๆ
“อะไรหรื อคะ?” เธอช้อนตามอง
“ดาวคิดถึงอนาคตของเรามากแค่ไหน?”
“พี่นพหมายถึงอะไรคะ?”
“การแต่งงาน” ผมโพล่งออกไป
“ดาวต้องการเรี ยนให้จบก่อนค่ะ” เธอบอก “แล้วพี่นพล่ะจะเรี ยนศาสนศาสตร์ กี่ปี?”
“ประมาณสามปี แต่...พี่อยากจะแต่งงานปี หน้านี้ ”
“จะดีหรื อค่ะ?”
“ผมจะไปปรึ กษาผูใ้ หญ่ดูก่อน ถ้าเผือ่ พร้อมแล้ว เราทาพิธีหมั้นกันก่อนก็แล้วกัน” ผมบอกดาว
ด้วยความตื่นเต้น “พี่อยากจะฝากเรื่ องนี้ให้ดาวอธิ ษฐานมาก ๆ “
“คุณพ่อของดาวจะคิดอย่างไรก็ไม่ทราบ” แววตาของดาวมีความวิตกกังวล
“ผมตั้งใจที่จะเยีย่ มท่านในเร็ ว ๆ นี้ เพื่อจะพูดเรื่ องนี้ ”
“ดีค่ะ ดาวยินดีเป็ นผูน้ าทาง” เธอพูดยิม้ ๆ
“พี่ดีใจที่ได้มคั คุเทศก์ที่แสนดี”
เราจากกันในคืนนี้ดว้ ยความเข้าใจอันดีต่อกัน ผมกลับถึงหอพักพร้อมกับพวกเพื่อน ๆ ความสุ ข
ความปี ติยนิ ดีได้หลัง่ ไหลเข้าสู่ จิตใจของผมเมื่อก้มหน้าลงอธิ ษฐานต่อพระเจ้า ก่อนที่จะม่อยหลับไป
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เป็ นเนือ้ อันเดียวกัน
จักรยานยนตร์ สีแดงคันเล็ก ๆ เลี้ยวปราดเข้ามาจอดหน้าหอพัก ชายวัยกลางคนในชุดสี กากี
สวมหมวกแก๊ปก้าวลงมาจากรถ เขาสอดส่ ายสายตาไปมา ผมวางมือจากเตารี ดคว้าเสื้ อที่แขวนข้างฝามา
ใส่ แล้ววิง่ ไปหาบุรุษไปรษณี ยผ์ นู ้ ้ นั ทันที เขาหันมาทางผมพร้อมกับร้องบอกว่า “มีจดหมายถึงคุณนพ
พร มีชื่อนี้ไหมครับ”
“ชื่อผมเองครับ” ผมบอกแก่เขา ผมรับจดหมายจากมือของเขาพร้อมกับกล่าวคาขอบคุณ เมื่อดู
จ่าหน้าซองแล้วผมเดาออกได้ทนั ทีวา่ เป็ นจดหมายจากอาจารย์สัณห์ศิษยาภิบาลคริ สตจักรที่กรุ งเทพฯ
ผลอ่านจดหมายพลางเดินไปพลาง
“คุณนพพรที่รักในพระคริ สต์
ผมได้รับจดหมายของคุณทั้งสามฉบับแล้ว
ถึงการที่คุณจะเดินทางมาเรี ยนศาสนศาสตร์ที่
กรุ งเทพฯ คุณขออาศัยพักอยูใ่ นบริ เวณคริ สตจักรของเราชัว่ คราว คุณบอกว่าจะช่วยงานในคริ สตจักรเรา
บ้าง ในการสอนเด็กและช่วยงานของเยาวชนเรื่ องนี้คณะกรรมการคริ สตจักรได้พิจารณากันแล้ว มีมติ
ให้คุณมาพักอาศัยอยูใ่ นคริ สตจักรได้
ผมในฐานะของศิษยาภิบาลกับครอบครัวยินดีตอ้ นรับคุณนพพรอย่างยิง่ ทางคริ สตจักรมีเงิน
ช่วยเหลือคุณบ้างถ้าคุณออกประกาศ เยีย่ มเยือนหรื อนาประชุมเป็ นครั้งคราว ถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่ ก็
เดินทางมาได้ทนั ที
ขอแสดงความนับถือในพระคริ สต์
สัณห์
ผมพับจดหมายใส่ กระเป๋ าเสื้ อ พลางนึกโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงตอบคาอธิ ษฐานใน
ครั้งนี้ ผมรี บกลับมารี ดผ้าที่เหลืออยูใ่ ห้เสร็ จ แล้วเดินไปยังบ้านครู ผคู ้ วบคุมหอพัก บอกท่านว่าผมจะเดิน
ทางเข้ากรุ งเทพฯ ในวันพรุ่ งนี้เช้า ท่านแสดงความยินดีและให้คาแนะนาหลายอย่างในการดาเนินชีวิต
ในเมืองหลวงแล้วผมก็รีบไปโทรศัพท์ทางไกล ขอให้อาจารย์สัณห์กรุ ณาไปรับผมที่สถานีขนส่ งสาย
เหนื อในวันรุ่ งขึ้น เกือบเที่ยงผมจึงกลับมาหอพักจัดการเก็บเสื้ อผ้าที่จาเป็ นลงกระเป๋ าเดินทาง พร้อมที่จะ
ออกเดินทาง
รุ่ งเช้าย่างเข้ามาถึงอย่างรวดเร็ ว ผมหิ้วกระเป๋ าลงจากหอพัก เพื่อน ๆ หลายคนรู ้ข่าวเข้า ต่างก็
ตามมาส่ งที่สถานีขนส่ งแสงดาวก็มาส่ งผมด้วย ท่าทางของเธอดูซึมเศร้า ผมได้ปลอบใจเธออยูเ่ ป็ น
เวลานาน จนกระทัง่ เธอคลายความเศร้าลงไปมากพอดีก็ได้เวลาที่รถจะเคลื่อนออกจากสถานี
“พี่นพอย่าลืมส่ งข่าวให้ดาวรู ้ด่วยนะคะเมื่อถึงกรุ งเทพฯ” เธอบอกผมทางหน้าต่างรถ
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“ครับ...พี่จะรายงานด่วนที่สุดเลย” ผมตอบยิม้ ๆ
กว่าผมจะมาถึงกรุ งเทพ ฯ ก็เวลาโพล้เพล้แล้ว อาจารย์สัณห์ได้นารถยนต์ส่วนตัวของท่านมารอ
รับผมอยูก่ ่อนแล้ว ท่านได้พาผมไปรับประทานอาหารเย็นที่ร้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งย่านสถานีหลังจากนั้นก็
พาผมดิ่งกลับคริ สตจักรซึ่ งเป็ นที่ท่านพักอาศัยอยูท่ นั ที
“อยูบ่ า้ นด้านหลังเป็ นที่พกั ของคุณนพครับ” อาจารย์สัณห์บอกผมเมื่อรถจอดสนิทแล้ว “ตอน
แรกผมกับภรรยาคิดที่จะให้คุณพักอยูช่ ้ นั บนของคริ สตจักร แต่เกรงว่าจะไม่สะดวกเรื่ องห้องน้ า และ
พอดีก็มีหอ้ งว่างอยูด่ า้ นหลังห้องหนึ่ง ที่นนั่ สะดวกสบายดี เชิญไปดูดว้ ยกันซิ ครับ”
“ขอบคุณครับอาจารย์” ผมกล่าวด้วยความซาบซึ้ งในความเมตตาของท่าน
บ้านที่ผมพักเป็ นห้องเล็ก ๆ มีหอ้ งเพียงห้องเดียว ตรงมุมห้องมีโต๊ะเขียนหนังสื อตั้งอยูต่ วั หนึ่ง
อีกด้านหนึ่งเป็ นเตียงนอน ถัดออกไปเป็ นห้องครัวติดกับห้องน้ า ผมจัดการอาบน้ าชาระร่ างกายเสร็ จ
เรี ยบร้อย
ก็เป็ นเวลาที่อาจารย์สัณห์มาเรี ยกไปทานอาหารว่างที่บา้ นของท่านซึ่ งตั้งอยูด่ า้ นหนึ่งของ
คริ สตจักร
ที่โต๊ะอาหารผมได้รู้จกั กับภรรยาของอาจารย์พร้อมทั้งลูกเล็ก ๆ สองคน เท่าที่ผมสังเกตดู
ครอบครัวของอาจารย์ รู ้สึกว่าเป็ นครอบครัวที่มีความสุ ขครอบครัวหนึ่ง ภรรยาของอาจารย์เป็ นคน
รู ปร่ างผอมบาง ร่ าเริ งยิม้ แย้มแจ่มใจอยูเ่ สมอ และคุยเก่งอย่างเป็ นกันเองสมกับที่เป็ นภรรยาของศิษยาภิ
บาล ส่ วนลูกเล็ก ๆ ทั้งสองคนก็เรี ยบร้อยน่ารัก ทั้งนี้ อาจจะเนื่องจากได้รับการอบรมาสัง่ สอนอย่าง
ถูกต้องจากคุณพ่อคุณแม่นนั่ เอง
ครอบครัวของอาจารย์สัณห์ได้มีส่วนช่วยผม
อย่างมากมายในการเรี ยนพระคัมภีร์ตลอด
ระยะเวลาปี เศษ เมื่อขณะที่ผมประสบกับอุปสรรคปั ญหาไม่วา่ ด้านไหน ผมมักจะไปปรึ กษากับอาจารย์
เสมอ ซึ่ งท่านเองก็ไม่ได้รังเกียจรังงอนอะไร
ผมได้มีโอกาส ขึ้นเทศนาพระวจนะของพระเจ้าเป็ นบางอาทิตย์ เมื่ออาจารย์สัณฆ์ติดธุ ระไม่
สามารถที่จะเทศนาได้ นอกจากนั้นยังได้ช่วยในการประชุมเยาวชน การประกาศและงานอื่น ๆ ของ
คริ สตจักร
เมื่อมีเวลาว่าง ผมจะรี บเขียนจดหมายไปคุยกับแสงดาวทันที ผมบอกเธอถึงความเคลื่อนไหวทุก
ระยะของผม ขณะนี้ความรักของเราทั้งสองเริ่ มสุ กงอม ฟักตัวจนแก่เต็มที่ พร้อมที่จะเดินเดียงคู่กนั เข้าสู่
พิธีววิ าห์ ผมได้นาเรื่ องนี้ไปปรึ กษาอาจารย์ในเย็นวันหนึ่ ง ขณะที่อาจารย์นงั่ เล่นอยูก่ บั ครอบครัวที่สนาม
หญ้าหน้าคริ สตจักร
“เป็ นไงนพพร ปิ ดเทอมเมื่อไหร่ ?” อาจารย์ถามทันทีที่เห็นผม
“อีกสามเดือนกว่าครับอาจารย์” ผมตอบอย่างนอบน้อม
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“การเรี ยนเป็ นอย่างไรบ้าง?”
“ยากหน่อยครับ แต่พอจะถู ๆ ไถ ๆ ไปได้” ผมตอบตามความจริ งพร้อมกับหันไปดูลูกเล็ก ๆ
ของอาจารย์วงิ่ เล่นอย่างสนุกสนานกลางสนามหญ้า
“อาจารย์ครับ” ผมเรี ยกเบา ๆ
“มีอะไรหรื อคุณนพ?”
“ผมมีปัญหาจะปรึ กษาอาจารย์ เชิญไปทางนั้นหน่อยได้ไหมครับ”
“อ๋ อได้ซิ” ว่าแล้วอาจารย์ก็ลุกตามผมไปที่ใต้ตน้ มะพร้าว
“มีปัญหาอะไรหรื อ?” อาจารย์ถามขึ้นหลังจากที่นงั่ ลงบนม้านัง่ เรี ยบร้อยแล้ว
“ผมกาลังคิดจะแต่งงาน” ผมบอกอาจารย์เบา ๆ
“แต่งกับผูห้ ญิงที่คุณนพเคยเล่าให้ผมฟังนั้นหรื อ?”
“ครับ คนนั้นแหละ เธอชื่ อแสงดาวครับ”
อาจารย์เงียบไปสักครู่ พร้อมกับถอนใจหนัก ๆ จนผมรู ้สึกอึดอัดใจเพราะแสดงว่าอาจารย์กาลัง
ใช้ความคิด
“คุณนพคิดดีแล้วหรื อ?...” อาจารย์ถามพร้อมกับจ้องหน้าผม
“อาจารย์หมายความว่าอย่างไรครับ?” ผมถามงง ๆ
“ผมหมายความว่า คุณพร้อมทุก ๆ ด้านแล้วหรื อ ทางที่อยูอ่ าศัย ทางด้านการเงิน ทางด้าน
ร่ างกายและทางด้านจิตใจ... โดยเฉพาะทางด้านจิตใจที่สาคัญมากทีเดียว ผมเป็ นห่วง”
“พร้อมแล้วบางอย่างครับ” ผมตอบด้วยความไม่มนั่ ใจเท่าใดนัก
“คุณนพคิดจะแต่งเมื่อไหร่ ?”
“ตอนโรงเรี ยนปิ ดเทอมครับ?”
“แต่คุณยังจะเรี ยนต่ออีกปี มิใช่หรื อ?”
“ครับ....” ผมพยักหน้ารับ
“แต่งแล้วจะอยูก่ นั ที่ไหน?” สี หน้าของอาจารย์มีแวววิตกกังวล
“เช่าบ้านอยูค่ รับ”
“ผมเป็ นห่วงคุณมากจริ ง ๆ ครับคุณนพ” อาจารย์บอกด้วยใจจริ ง “ระยะแรกของการแต่งงาน
คุณจะต้องมีเวลาอยูก่ บั คู่สมรสสักระยะหนึ่ง อย่างน้อยหนึ่งปี เพื่อจะได้อยูใ่ กล้กนั และเพื่อจะได้ปรับ
นิสัยหรื อข้อบกพร่ องให้เข้ากันได้ เจ้าสาวเองก็ตอ้ งการเวลาช่วงนี้มากที่สุด”
ผมนัง่ ฟังอาจารย์สัณห์พดู ย่างเงียบ ๆ
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“แต่ถา้ คุณแต่งงานในระยะนี้ คุณก็ยงั คงต้องเรี ยนหนังสื อต่อไป ผมเกรงว่าจะเกิดปั ญหาต่อไป
ภายหน้า ถ้าฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดเกิดปั ญหาในระยะแรกเสี ยแล้ว ต่อไปก็ยากที่ครอบครัวจะมีความสุ ขได้ คน
ที่เคยประสบการณ์ได้แนะนาว่า สามปี แรกของการแต่งงาน สามีภรรยาจะต้องอยูด่ ว้ ยกันตลอดเวลา ถ้า
ผ่านสามปี นี้ไปได้แล้ว ครอบครัวก็จะเข้าสู่ ประตูทองของชีวติ ผมก็ได้ใช้หลักนี้ในการปฏิบตั ิในชีวิต
ของผมกับภรรยา...” อาจารย์หยุดหายใจนิดหน่อย”
คุณนพลองคิดู ถ้าหากเจ้าสาวถูกปล่อยทิ้งไว้ตลอดทั้งวัน ขณะที่คุณไปเรี ยนหนังสื อ และบาง
วันคุณก็ตอ้ งเรี ยนตอนกลางคืนด้วย ภรรยาของคุณจะเหงาหรื อว้าเหว่ขนาดไหน คิดดูให้รอบคอบก่อน
นะครับ มิใช่ผมไม่เห็นดีหรื อคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานของคุณ แต่ผมหวังดีและปรารถนาจะ
เห็นครอบครัวของคุณมีความสุ ขอย่างแท้จริ ง
และอีกอย่างหนึ่งหลักประกันในชีวติ ของคุณจะต้อง
มัน่ คงพอ”
“อาจารย์หมายความว่าอย่างไรครับ?”
“ผมคิดถึงทางด้านการเงิน มีใครให้ทุนสนับสนุนคุณหรื อเปล่า?”
“มีครับในตอนนี้ แต่เมื่อแต่งงานไปแล้ว เขายังจะสนับสนุ นผมต่อไปหรื อเปล่าผมไม่ทราบ”
“นัน่ นะซิ ....เรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องสาคัญมากทีเดียว จริ งอยูเ่ ราต้องอาศัยความเชื่อ แต่ความเชื่อของเรา
จะต้องมีเหตุมีผล ครอบครัวของผมยินดีที่จะเป็ นที่ปรึ กษาของคุณนพ ถ้ามีเรื่ องอะไรที่ผมพอจะช่วยได้
ผมก็จะช่วยอย่างเต็มที่”
“ขอบคุณมากครับ” ผมยกมือไหว้อาจารย์
“ให้คุณอธิ ษฐานต่อพระเจ้าในเรื่ องนี้ ต่อไป” อาจารย์แนะนา “อีกสองสามวันค่อยมาคุยกับผม
ใหม่”
ผมจากอาจารย์สัณห์มาด้วยสมองหนักอึ้ง
ผมได้อธิ ษฐานเรื่ องนี้ ต่อพระเจ้าเป็ นเวลาหลาย
ชัว่ โมง เพื่อขอทราบพระประสงค์ที่ดีเลิศจากพระองค์ จากนั้นผมก็ได้เขียนจดหมายถึงแสงดาวอีกฉบับ
หนึ่ง
ดาวที่รัก
พี่ได้นาเรื่ องการแต่งงานของเราทั้งสอง ปรึ กษากับอาจารย์สัณห์แล้ว ท่านได้ให้ขอ้ แนะนาที่ดี
หลายอย่าง เช่น ดาวควรจะรอให้พี่เรี ยนจบเสี ยก่อน เมื่อมีงานมีการแล้วจึงค่อยแต่ง พี่เองก็ยงั ตัดสิ นใจ
ไม่ถูก ถ้าเราแต่งงานกันตอนนี้ เราจะต้องอาศัยความเชื่ ออย่างมาก และดาวเองจะต้องอดทนในขณะที่พี่
เรี ยนหนังสื อ
พี่ได้อธิ ษฐานขอให้พระเจ้าทรงเปิ ดหนทางสาหรับเราทั้งสอง หวังว่าจะได้รับจดหมายตอบจาก
ดาวด่วนที่สุด
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รัก
นพพร
สามวันต่อมา ผมก็ได้รับจดหมายตอบจากแสงดาว เธอบอกว่าเธอพร้อมที่จะเข้าสู่ พิธีสมรส
เพราะอยูท่ ี่บา้ นก็อยูด่ ว้ ยความเชื่อเหมือนกัน ไหน ๆ เชื่ อแล้วก็เชื่อให้ตลอดไป ผมจึงได้นาเรื่ องนี้ ไป
ปรึ กษากับอาจารย์สัณห์อีกครั้งหนึ่งในตอนเย็น ท่านไม่ได้พดู อะไรมาก เพียงแต่วา่ ท่านยินดีที่จะเป็ นผู ้
ประกอบพิธีและเทศนาในพิธีของเราทั้งสอง โดยจะจัดขึ้นที่คริ สตจักรในปลายเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้
วันแต่งงานของเราได้ถูกกาหนดขึ้น ผมเขียนจดหมายไปบอกแสงดาวให้เธอรู้ตวั เพื่อจะได้
เดินทางมาเสี ยแต่เนิ่ น ๆ ผมขอให้เธอพักอยูบ่ า้ นอาจารย์เป็ นการชัว่ คราวก่อน จนกว่าจะถึงวันแต่งงาน
เราทั้งสองต่างรอคอยวันแห่งความสุ ขที่จะมาถึงในเวลาไม่ชา้ นี้ดว้ ยใจจดจ่อ ผมกับแสงดาวได้
ใช้เวลาที่เหลืออยูใ่ นการพิมพ์บตั รเชิ ญ ทาของชาร่ วยและเตรี ยมสถานที่ มันช่างเป็ นช่างเวลาที่มี
ความสุ ขเหลือที่จะประมาณได้
และแล้วในที่สุด วันแห่งการรอคอยก็ได้ยา่ งเยือนมาถึงตอนเช้าเราทั้งสองได้ไปจดทะเบียน
สมรสที่อาเภอ เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วไปทานอาหารเที่ยงด้วยกัน ตกตอนบ่ายสถานที่สาหรับทาพิธีก็พร้อม
แล้ว เสี ยงเพลงหวานชื่นได้แผ่ซ่านไปทัว่ บริ เวณห้องประชุม แขกเหรื่ อที่ได้รับเชิ ญพากันทะยอยเข้านัง่
ในที่ประชุม
ผมเดินและแสงดาวเข้าสู่ พิธีศกั ดิ์สิทธิ์ ดว้ ยใจเต้นระทึกอย่างไม่เป็ นส่ า
“บัดนี้ นายนพพร ธาริ นทร์ ” อาจารย์สันห์ผปู้ ระกอบพิธีเรี ยกชื่อผมเสี ยงดัง “ในพระวจนะของ
พระเจ้าตรัสสั่งสอนผูเ้ ป็ นสามีไว้ดงั นี้
“สามีจงรักภรรยาของตนเหมือน อย่างที่พระคริ สต์ได้ทรงรักคริ สตจักร และประทานพระองค์
เองเพื่อคริ สตจักรนั้น เพื่อพระองค์จะได้คริ สตจักรที่มีสง่าราศี ไม่มีตาหนิ รอยย่นเหรื อมลทินอื่น ๆ
อย่างหนึ่งอย่างใดเลย แต่บริ สุทธิ์ และปราศจากตาหนิเช่นนั้นแหละสามีควรรักภรรยาของตน”
อาจารย์สัณห์หนั ไปมองแขกเหรื่ อที่นงั่ อยูข่ า้ วหน้านิ ดหนึ่งแล้วกลับมามองหน้าของแสงดาว
พร้อมกับกล่าวว่า “นางสาวแสงดาว นิมิตรหมาย....” แสงดาวสะดุง้ นิดหนึ่ง
“พระวจนะของพระเจ้า สั่งสอนภรรยาไว้เหมือนกันว่าภรรยาจงยอมฟังสามีของตน เหมือน
ยอมฟังองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเพราะว่าสามีน้ นั เป็ นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริ สต์ทรงเป็ นศีรษะของ
คริ สตจักร โดยที่พระองค์เป็ นผูช้ ่วยให้รอดคริ สตจักรยอมฟังพระคริ สต์ฉนั ใด ภรรยาก็ควรยอมฟังสามี
ทุกประการฉันนั้น” อาจารย์หยุดครู่ หนึ่ง แล้วพูดต่อไปอีกว่า
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“และสาหรับคู่สมรสทั้งสองคน พระคริ สต์ได้สั่งสอนไว้ดงั นี้ “จงยอมรับฟังซึ่ งกันและกันด้วย
ความเกรงกลัวพระคริ สต์พระเจ้าทรงผูกพันกันด้วยการสมรส
โดยใช้ชีวิตของมนุษย์เป็ นเครื่ อง
พันธนาการ และเป็ นศูนย์กลางของชีวติ เมื่อชายหญิงได้เลือกคู่ครองของตนแล้ว และมาถึงวาระที่เขาทั้ง
สองยินดีและเต็มใจจะประกาศการร่ วมสัมพันธไมตรี กนั โดยเปิ ดเผยตลอดชีวติ เขาทั้งสองได้มาอยูห่ น้า
แท่นบูชา อันควรแก่การสักการะเฉพาะพระพักตร์ พระเจ้า และต่อหน้าเพื่อนมนุษย์ การกระทาเช่นนี้คู่
สมรสได้ปฏิบตั ิตามพระบัญชาของพระเจ้า และกาลังเดินตามวิธีทางที่จะนาไปถึงความสุ ขอันแท้จริ ง
ท่านที่รัก....”
ท่านผูป้ ระกอบพิธีมองไปยังผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ทุกคนอยูใ่ นอาการสงบ อาจารย์จึงพูดต่อไปว่า
“การผูกพันซึ่ งท่านทั้งสองกาลังประกอบขึ้น ณ บัดนี้ เป็ นการผูกพันที่ใกล้ชิดสนิทสนมที่สุด เป็ นการ
ผูกพันที่สุภาพอ่อนโยนมากที่สุด และเป็ นสัมพันธภาพที่ก่อรากฐานขึ้นบนประสบการณ์ และด้วยความ
รักใคร่ ของแต่ละฝ่ าย สาหรับคนที่เชื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ย่อมเชื่อว่าการสมรสคือการผูกพันกัน ต่อหน้า
พระพักตร์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเจ้าทรงสถาปนาการแต่งงาน เพื่อให้มนุษย์มีความสุ ขและมีสวัสดิภาพ
ถาวรอันแท้จริ ง....
“พระวจนะของพระเจ้าสัง่ สอนเราว่า
“ความรักนั้นก็อดทรนานและกระทาคุณให้
ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่จองหอง
ไม่กระทาสิ่ งที่น่ากระดากอาย
ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ ายเดียว
ไม่มีใจหงุดหงิด ไม่ช่างจดจาความผิดของผูอ้ ื่น
ไม่ยนิ ดีเมื่อมีการประพฤติผดิ แต่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติชอบ
ไม่แคะไค้คุย้ เขี่ยความผิดของผูอ้ ื่น และเชื่ อในส่ วนดีของเขาอยูเ่ สมอ
และมีความหวังอยูเ่ สมอ และทนเอาทุกอย่าง....”
ผมหันไปดูหน้าของแสงดาว แววตื่นเต้นยังปรากฏบนใบหน้า เธอหันมายิม้ ให้ผมนิดหนึ่ง
อาจารย์สัณห์คงกล่าวต่อไป
“เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าผูท้ รงทิพยเนตรทิพยกรรณและต่อหน้าที่ผทู ้ ี่มาเป็ นสักขีพยานใน
ที่น้ ีวา่ นายนพพร ธาริ นทร์ จะรับนางสาวแสงดาว นิมิตหมาย ไว้เป็ นภรรยาของท่านหรื อ? ท่านจะรัก
เธอและปลอบประโลมเธอ ให้เกียรติแก่เธอและจะพิทกั ษ์รักษาเธอไม่วา่ ยามสุ ขหรื อยามทุกข์ โดย
สัญญาว่า จะสงวนหญิงนี้ไว้ในพันธสัญญาอันบริ สุทธิ์ และจะเลิกสัญญาไม่ได้จนกว่าพระเยซูคริ สต์จะ
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เสด็จกลับมา หรื อจนกว่าพระเจ้าจะทรงแยกคนทั้งสองด้วยความตาย ท่านให้สัญญาอย่างนั้นหรื อ?”
อาจารย์ถามผม
“ข้าพเจ้าขอสัญญาอย่างนั้นครับ” ผมตะกุกตุกกั ตอบไป
อาจารย์หนั ไปทางแสงดาวบ้างแล้วกล่าวขึ้นว่า
“เฉพาะพระพักตร์ ของพระเจ้าผูท้ รงทิพยเนตรทิพยกรรมและต่อหน้าผูท้ ี่มาเป็ นสักขีพยานใน
ที่น้ ีวา่ นางสาวแสงดาว นิมิตหมาย จะรับนายนพพร ธาริ นทร์ ไว้เป็ นสามีของท่านหรื อ? ท่านจะรักเขา
และปลอบประโลมใจเขา ให้เกียรติแก่เขา และจะพิทกั ษ์รักษาเขาไม่วา่ ยามสุ ขหรื อยามทุกข์ โดยสัญญา
ว่าจะสงวนชายนี้ไว้ในพันธสัญญาบริ สุทธิ์
จะเลิกสัญญาไม่ได้จนกว่าพระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมา
หรื อจนกว่าพระเจ้าจะแยกท่านทั้งสองด้วยความตาย ท่านสัญญาอย่างนั้นหรื อ?” อาจารย์ถามแสงดาว
“ดิฉนั ขอให้สัญญาอย่างนั้นค่ะ” แสงดาวตอบเสี ยงสั่น
อาจารย์บอกให้ผมกับแสงดาวหันหน้าเข้าหากันและจับมือกันไว้ และให้ผมพูดช้า ๆ ตาม
อาจารย์วา่
“ข้าพเจ้านายนพพร ธาริ นทร์ ขอรับนางสาวแสงดาว นิมิตหมายไว้เป็ นภรรยาของข้าพเจ้า และ
สัญญาว่าจะรับใคร่ ผกู พันเธอ อย่างสิ้ นสุ ดดวงใจ และจะพิทกั ษ์รักษาเธอด้วยทรัพย์สมบัติท้ งั หมด ซึ่ ง
เป็ นส่ วนของข้าพเจ้า และจะให้เกียรติท้ งั หมดแก่เธอและจะร่ วมส่ วนพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระเจ้า”
เสร็ จแล้วอาจารย์ก็บอกให้เจ้าสาวพูดตามอย่างเดิมว่า
“ข้าพเจ้านางสาวแสงดาว นิมิตหมาย ขอรับนายนพพร ธาริ นทร์ไว้เป็ นสามีของข้าพเจ้า คุณจะ
ไปไหน ข้าพเจ้าขอติดตามคุณไปที่นนั่ คุณพักอยู่ ณ ที่ใด ข้าพเจ้าจะพักอยูก่ บั คุณที่นนั่ ญาติของคุณจะ
เป็ นญาติของข้าพเจ้า และพระเจ้าของคุณจะเป็ นพระเจ้าของข้าพเจ้า”
อาจารย์เงียบไปสักครู่ หนึ่ง เด็กในชุดสี ขาวเดินถือกล่องแหวนเข้ามายืน่ ให้แก่อาจารย์ ท่านรับ
ไปแล้วเปิ ดหยิบแหวนออกมาวงหนึ่ง พร้อมกับพูดต่อหน้าที่ประชุมว่า “แหวนนี้ เป็ นวงกลมต่อกันสนิท
ไม่มีที่สิ้นสุ ด และทองคาเป็ นธาตุบริ สุทธิ์ ทั้งเป็ นวัตถุทนทาน ด้วยลักษณะเหล่านี้แหวนทองคาจึงเป็ น
เครื่ องหมายแสดงถึงความยืนยาวนานของความรักที่จะทาลายสู ญไปเสี ยมิได้ นี่เป็ นพันธสัญญาแห่ง
ความเชื่อของบุคคลทั้งสองซึ่ งให้สัญญาแก่กนั และกันทั้งสองฝ่ าย โดยการให้และการรับแหวนจากกัน
และกันเครื่ องหมายนี้แสดงถึงความบริ สิทธิ์
และเป็ นการพลีและเสี ยสละอย่างไม่มีวนั สิ้ นสุ ด
เครื่ องหมายแห่งการสมรสนี้เป็ นตราประทับใจของท่านทั้งสองตลอดกาลนาน ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
เป็ นนิจนิรันดร์กาลเทอญ”
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อาจารย์สัณห์ได้มอบแหวนให้ผมนาไปสวมที่นิ้วมือของแสงดาว และนาอีกวงหนึ่งยืน่ ให้แก่
แสงดาวสวมนิ้วมือให้ผมเสร็ จแล้วเราทั้งสองคนก็คุกเข่าต่อหน้าอาจารย์ ที่ประชุมได้ร้องเพลงอีกบท
หนึ่ง จากนั้นก็มีเพลงพิเศษจากคณะเยาวชน จบแล้วอาจารย์ได้เป็ นผูอ้ ธิ ษฐาน
“ตามที่นายนพพร ธาริ นทร์ และนางสาวแสงดาว ได้ตกลงใจกันเข้าร่ วมในพิธีบริ สุทธิ์ น้ ี ซึ่ ง
พระเจ้าและแขกผูม้ ีเกียรติเป็ นพยาน ณ ที่น้ ี โดยอาศัยอานาจที่ได้รับจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในฐานะที่
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับใช้ของพระองค์ บัดนี้ขา้ พเจ้าขอประกาศว่า ท่านทั้งสองเป็ นสามีภรรยากันแล้ว และได้
ผูกพันกันด้วยพิธีสมรสอันบริ สุทธิ์ น้ ี
เมื่อพระเจ้าได้ทรงผูกพันคนทั้งสองนี้แล้วอย่าให้มนุษย์คนใด
บังอาจแยกเขาออกจากกัน....”
จากนั้นอาจารย์ได้กล่าวคาอวยพรว่า
“ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป ท่านทั้งสองจงร่ วมกันเดินไปตามวิถีของชีวติ อย่างเคียงบ่าเคียงไหล่ จง
ให้ความรักเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ในการเกี่ยวกับงานของท่านทุกด้าน จงให้แหวนที่ท่านสวมแก่กนั และกัน
นั้นเป็ นเครื่ องหมายว่า นี่ แหละคือสัญญลักษณ์แห่งความรักและความสุ ขที่ไม่รู้สิ้นสุ ด ขอให้พระคริ สต์
ทรงเป็ นประมุขในครอบครัวของท่านทั้งสอง และอัญเชิญพระเยซูคริ สต์ให้ทรงเป็ นผูร้ ับเชิ ญประจา
บ้านของท่านเสมอ ในเมื่อท่านนัง่ ลงรับประทานอาหาร จงให้พระเยซูคริ สต์ร่วมฟั งการสนทนาของ
ท่านทุกครั้งและขอให้พระพรหลัง่ ไหลลงมาจากสวรรค์ประสิ ทธิ์ ประสาทพรให้ครอบครัวใหม่ของท่าน
เพิ่มพูลทวีความสุ ข ความเจริ ญ จนจิตใจของท่านจะเปี่ ยมล้นไปด้วยพระพรแห่งพระคุณ และความรัก
ของพระองค์ ซึ่งดลบันดาลให้การสมรสของท่านมีแต่ความผาสุ กตลอดไป
“ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่านและปกป้ องรักษาท่าน ขอให้พระพักตร์ ของพระองค์ ทรงส่ อง
สว่างในชีวติ ของท่านทั้งสองและแสดงมหากรุ ณาธิ คุณแก่ท่าน ขอให้พระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูท่าน
และประทานสันติสุขแก่ท่าน ข้าพเจ้าขอสิ่ งเหล่านี้ในพระนามของพระบิดาเจ้า คือพระเยซูคริ สต์พระ
บุตรและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อาเมน.....”
อาจารย์สัณห์หยุดกลืนน้ าลายนิดหนึ่ง รู ้สึกว่าท่านเหนื่ อยเหงื่อเม็ดโต ๆ ผุดตามใบหน้า ท่าน
ล้วงผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาซับ ท่านให้ผมคล้องแขนกับแสงดาวหันหน้าไปทางผูเ้ ข้าร่ วมประชุม แล้วท่าน
กล่าวต่อที่ประชุมว่า
“ข้าพเจ้าขอแนะนาให้ท่านรู ้จกั กับ...นายนพพร ธาริ นทร์ ผูเ้ ป็ นสามี กับนางแสงดาว ธาริ นทร์ผู้
เป็ นภรรยา สวัสดี”
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ชีวติ ข้ าฯ ขอมอบถวาย
วันเวลาแห่งความสุ ขสดชื่นได้ผา่ นไปอย่างรวดเร็ วเหมือนติดปี กบิน
หกเดือนเป็ นเหมือน
อาทิตย์เดียว ผมยังคงไปเรี ยนศาสนศาสตร์ตามปกติ ปล่อยให้แสงดาวอยูบ่ า้ นเพียงคนเดียวระยะหลัง ๆ
นี้แสงดาวเปลี่ยนไปมาก เธอแสดงอารมณ์หงุดหงิดบ่อย ๆ ผมเองพยายามหาทางแก้ไข แต่ดูเหมือนว่า
ยากเต็มที
“ทาไมพี่นพกลับบ้านช้านักละคะ?” เธอถามขึ้นทันทีที่เห็นผมกลับมาถึงบ้านในเย็นวันหนึ่ง
“รถติดน่าดูเลยดาว...” ผมบอกเธอพร้อมกับลงถอดรองเท้า
“ถ้ากลับช้าอย่างนี้ทุกวันก็แย่นะซี ” แสงดาวขึ้นเสี ยงนิด ๆ
“อ้าว...จะทาอย่างไรได้”
“มีขอ้ แก้ตวั ทุกวันเชียว” เธอว่าใส่ หน้าผม
“นี่ดาว” ผมพูดเสี ยงดังพร้อมกับจ้องหน้าเธอ “พี่คิดว่าเราต้องปรับความเข้าใจกันในเรื่ องนี้ เสี ย
แล้วล่ะ”
ผมหยิบพระคัมภีร์ออกจากย่ามขึ้นมา
“ไม่ปรับเปริ บอะไรทั้งนั้น” ภรรยาผูน้ ่ารักของผมพูดสะบัดหน้า เดินลงสันเท้าปึ งปั งเข้าไปใน
ห้องนอน ผมรี บคว้าแขนเธอไว้
“อย่ามายุง่ นะ!” เธอสะบัดแขนจากมือของผม
ผมเดินตามหลังเธอไปติด ๆ แสงดาววิง่ ไปที่เตียงแล้ว ฟุปหน้าลงร้องห่มร้องไห้เป็ นการใหญ่
เธอใช้เท้าถีบข้าวของที่วางอยูข่ า้ งเตียงล้มระเนระนาด
“ดาว” ผมจับบ่าเธอเขย่าเบา ๆ “ฟังพี่ก่อนซิ เราเป็ นสามีภรรยากันนะ มีอะไรก็พดู กันได้ ถ้าพูด
กันไม่ได้แล้วจะปรึ กษากับใครล่ะ”
“ฮึ...พูดกันได้” เธอพูดน้ าเสี ยงแกมเยาะเย้ย
“เราเป็ นคริ สเตียนนะดาว ต้องเชื่อตามที่พระคัมภีร์สอนไว้ พระคัมภีร์สอนไว้วา่ “ฝ่ ายภรรยาจง
ยอมฟังสามีของตน ซึ่งเป็ นการสมควรในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”
“หยุดเดี๋ยวนี้ นะ” เธอสาทับผม “เอะอะอะไรก็พระคัมภีร์ข้ ึนมาอ้าง จะให้เชื่ อแต่เพียงอย่างเดียว”
“ก็เราเป็ นคริ สเตียนมิใช่หรื อ ถ้าไม่เชื่อพระคัมภีร์แล้วจะเชื่ อใครเล่า?”
“พี่บงั คับให้ดาวเชื่อตะพึดตะพือ เชื่อแบบทาสนะซี ” แสงดาวหยุดหอบนิดหนึ่ง “ทีขอ้ พระ
คัมภีร์ที่วา่ สามีจงอยูก่ ินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในเธอ จงให้เกียรติแก่เธอ เพราะว่าเธอเป็ นเพศที่
อ่อนแอว่า พี่นพก็ทาตรงกันข้าม และพยายามโกหกดาวอยูเ่ รื่ อยเชียว”
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“พี่โกหกดาวเรื่ องอะไร?” ผมถามงง ๆ
“หลายเรื่ อง!” เธอตอบ
“ขอยกตัวอย่างได้ไหม?”
“พี่นพไม่ได้รักดาวจริ ง”
“ทาไมดาวจึงพูดเช่นนั้นล่ะ!”
“ถ้าพี่นพรักดาวจริ งก็คงไม่ปล่อยให้ดาวอยูค่ นเดียวอย่างนี้ หรอก ดาวเหงาและว้าเหว่ กว่าพี่จะ
กลับถึงบ้านก็ตกเย็น บางวันก็ดึกดื่นเที่ยงคืน”
“ดาว...” ผมพยายามอธิบาย “เราเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้านะ จาเป็ นที่จะต้องมีความอดทนเป็ น
พิเศษ”
“ฮึ...อดทน เชิ ญพี่อดทนไปคนเดียวเถอะ ดาวไม่เอาด้วยแล้ว”
เราทั้งสองต่างคนต่างเงียบไปสักครู่ เสี ยงหนึ่งกระซิ บอยูใ่ นใจของผมว่า ผมผิดพลาดในเรื่ องนี้
มากทีเดียว การดาเนินชีวติ ในครอบครับเป็ นสิ่ งที่ละเอียดอ่อน ผมหวนระลึกถึงคาเตือนของอาจารย์
สัณห์ข้ ึนมา ความจริ งถ้าจะยอมฟังคาแนะนาของท่านอาจารย์สักนิด คือมีความอดทนรออีกสักหนึ่งปี
เหตุการณ์เช่นนี้คงจะไม่เกิดขึ้น
“ที่ดาวพูดเมื่อกี้ หมายความว่าอย่างไร?” ผมถามไม่เข้าใจ
“ดาวอยากจะกลับบ้าน”
“กลับไปทาไม?”
“ดาวจะไปตามทางของดาว” เธอจ้องหน้าผมราวกับเห็นสัตว์ประหลาด
“หมายความว่า....ดาวอยากจะหย่าอย่างนั้นหรื อ?”
เธอพยักหน้ารับ
“แต่พระคัมภีร์ไม่ได้สนับสนุ นเรื่ องนี้ นะดาว คิดดูให้ดี”
“ใช่ คิดดีแล้ว พี่นพคิดดูซิ หกเดือนกว่าแล้วที่เราแต่งงานกัน พี่นพไม่เคยพาดาวออกไปไหนมา
ไหนเลย ปล่อยดาวหมกอยูก่ บั บ้านตลอดเวลา ไม่เห็นเดือนเห็นตะวัน โรคประสาทจะกินตายอยูแ่ ล้ว”
“ข้อนี้พี่เองยอมรับว่า พีบ่ กพร่ องมากจริ ง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากพี่ห่วงการเรี ยนมากไป กลัวว่าจะสอบ
ไม่ได้คะแนนดีนนั่ เอง” ผมบอกเธอเสี ยงแผ่ว
ในดวงตาของแสงดาวเริ่ มมีน้ าใส ๆ ไหลออกมาอีก เธอสะอื้นไห้เบา ๆ ผมโอบกอดเธอไว้
“พี่นพ” เธอเรี ยกชื่อผมเบา ๆ “ดาวผิดหวังในตัวพี่มาก”
“ใช่...พี่รู้ดี” ผมพยักหน้ารับ “ดาวคิดว่าจะได้แต่งงานกับเทพบุตร แต่เมื่อแต่งแล้วกลับกลายเป็ น
ว่าเทพบุตรนั้นก็มนุษย์ธรรมดานี่เองใช่ไหม?”
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แสงดาวเริ่ มร้องไห้เสี ยงดังอีก ผมรี บเอามืออุดปากเธอไว้เพราะเกรงว่าเพื่อนบ้านจะได้ยนิ
“ปล่อยดาวนะ” เธอกระฟัดกระเฟี ยด “พี่นพยังมีคดีอีกเรื่ องหนึ่งที่ดาวจะต้องสอบสวน”
“เรื่ องอะไร?”
“เมื่อวานนี้นดั ให้ใครโทรศัพท์มาหา”
“โทรศัพท์อะไร?” ผมตีหน้าเหลอ
“ทาเป็ นแกล้งไก๋ ” หางเสี ยงเยาะนิด ๆ “ก็แม่ผหู ้ ญิงคนนั้นไง”
“ผูห้ ญิงคนไหน?” ผมก็ยงั ไม่เข้าใจ
“อย่าให้ดาวรู ้ระแคะระคายนะ ดาวจะฆ่าให้ตายทั้งคู่เลย”
ผมยกมือทั้งสองข้างขึ้นกุมขมับ พลางอธิ ษฐานในใจว่า “ข้าแต่พระเจ้า ผูห้ ญิงที่นงั่ อยูต่ รงหน้า
ข้าพระองค์ ขณะนี้เป็ นผูท้ ี่พระองค์ทรงให้มิใช่หรื อ แต่ทาไมเธอจึงเป็ นอย่างนี้ไปได้ ทาไมจิตใจของเธอ
โหดเหี้ ยมและหวาดระแวงเช่นนี้ เธอเป็ นคริ สเตียนมิใช่หรื อ ทาไมเธอจึงไม่สามารถที่จะเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับข้าพระองค์ได้ ถ้าเหตุการณ์แบบนี้ เกิดขึ้นอยูเ่ รื่ อย ๆ ข้าพระองค์จะทนอยูไ่ ด้อย่างไร”
การทดลองที่ยงิ่ ใหญ่เกิดขึ้นแก่ชีวติ ของผมตลอดระยะเวลาปี เศษ
ครอบครัวมีแต่ความ
ระส่ าระสาย ทั้งนี้เกิดจากความไม่เข้าใจซึ่ งกันและกัน แต่ทว่า ผมกับแสงดาวก็ยงั อธิ ษฐานอ่านพระ
คัมภีร์ร่วมกันเป็ นประจาเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ยิง่ นานวันเข้า แสงดาวซึ่ งเคยเป็ นคนที่ร่าเริ งยิม้ แย้มแจ่มใสอยูเ่ สมอ ก็กลับกลายเป็ นคนขี้บ่น จูจ้ ้ ี
จุกจิก มีความหวาดระแวง อยูเ่ นื องนิจ ไม่ไว้วางใจผมมากขึ้นทุกขณะ ส่ วนผมเองก็พกเอาแต่ความขม
ขื่นไว้ในจิตใจแต่ผเู ้ ดียว บางครั้งก่อนที่จะกลับถึงบ้านจะต้องอธิ ษฐานอย่างหนัก เพื่อจะไม่ได้พบ
เหตุการณ์เช่นเมื่อวันนั้นเกิดขึ้นอีก ผมยังคงมุมานะเรี ยนต่อไปเรื่ อย ๆ โดยไม่ทอ้ ถอย ในระยะนี้ผม
ได้รับเชิ ญให้ไปเทศนายังคริ สตจักรต่าง ๆ บ่อยขึ้น
เมื่ออยูต่ ่อหน้าพี่นอ้ งคริ สเตียน ผมแสร้งทาเป็ นคนที่มีความสุ ขที่สุดในชีวติ แต่ส่วนลึกภายใน
จิตใจภายในนั้นช่างขมขื่นเสี ยเหลือเกิน สิ่ งที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีผใู ้ ดรู ้ แม้แต่อาจารย์สัณห์ซ่ ึงเป็ นผูท้ ี่ผม
เคารพมากที่สุดก็ไม่รู้
ผมขอสารภาพตรง ๆ ว่า ผมเป็ นคนเอาจริ งเอาจังในกิจการงานของพระเจ้า มีความรู ้หลายด้าน
แต่เมื่ออยูต่ ่อหน้าภรรยาของผมแล้ว ผมกลับกลายเป็ นคนเงียบ ๆ ทึม ๆ บางครั้ง เป็ นเหมือนคนโง่เง่าเต่า
ตุ่นประเภทไดโนเสาร์ เต่าพันปี ไปเลย
ระหว่างการรับประทานอาหารเย็นวันหนึ่ง แสงดาวถามผมว่า “พี่นพ....พี่รู้ไหมว่า นับตั้งแต่เรา
แต่งงานกันได้ไม่นานพี่นพเปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียว”
“พี่เปลี่ยนแปลงอย่างไร?” ผมถามลอย ๆ
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“พี่พดู น้อยลง...น้อยลงจนผิดปกติเมื่ออยูต่ ่อหน้าดาว” น้ าเสี ยงของเธอน้อยใจนิด ๆ “แต่เมื่ออยู่
ต่อหน้าคนอื่น พี่เป็ นคนที่พดู เก่งอย่างไม่น่าเชื่ อ บางครั้งเมื่ออยูก่ บั ดาว พี่นพทาเหมือนกับว่าไม่มีดาวอยู่
ด้วย”
“พี่ยอมรับผิดในข้อนี้ ” ผมสารภาพต่อหน้าเธอ
“มันก็เท่านั้นแหละ” แสงดาวพูดประชดประชัน
“พี่ยงั รักดาวเหมือนเดิมนะ” ผมบอกเธอตรง ๆ
“คนรักกันเขาทากันอย่างนี้ นะหรื อ อยูด่ ว้ ยกันแต่ไม่พดู จากัน”
“ดาวต้องเห็นใจพี่นะ” ผมวิงวอน
“เห็นใจนะเห็นใจ แต่พี่นพก็ตอ้ งเห็นใจดาวด้วยจึงจะสมุดลย์กนั ”
“ดาวจะให้พี่ทาอย่างไร?” ผมถามแบบคนจนปั ญญา
“พูดกับดาวบ้าง แสดงความรักต่อดาวบ้าง อย่าเอาแต่เรี ยนหนังสื อท่องหนังสื อ อย่าลืมนะคะว่า
พี่นพแต่งงานกับดาวไม่ได้แต่งกับหนังสื อ”
“ดาว...” ผมเรี ยกเธอเสี ยงเนิบนาบ
“มีอะไรล่ะคะ?”
“พี่อยากจะอธิ ษฐานกับดาว”
ปฏิกิริยาของแสงดาวเปลี่ยนไปทันที นี่ก็แสดงว่าธาตุแท้ของเธอก็ยงั ให้ความเคารพยาเกรงพระ
เจ้าอยูม่ ากเหมือนกัน เธอได้สารวมกิริยาเสี ยใหม่
ผมลุกขึ้นไปหยิบพระคัมภีร์มา แล้วเปิ ดหาข้อที่ตอ้ งการ
“ก่อนที่เราจะอธิ ษฐาน พี่อยากจะอ่านพระคัมภีร์สักสองข้อ” ผมบอกเพื่อให้เธอเตรี ยมใจให้
พร้อม “ความรักก็อดทนนาน” ผมเริ่ มอ่านเสี ยงเบา ๆ “และกระคุณให้ ความรักที่อาจารย์เปาโลเขียนใน
พระคัมภีร์ตอนนี้ ไม่ใช่ความรักแบบเพื่อนหรื อแบบคู่รัก แต่เป็ นความรักที่มาจากพระเจ้า เป็ นความรักที่
เสี ยสละ รักแม้กระทัง่ คนที่ไม่น่ารัก หรื อรักแม้แต่คนที่เป็ นศัตรู ...”
ผมหยุดมองหน้าแสงดาว ไม่มีปฏิกิริยาตอบจากเธอ
“ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิง่ ผยอง ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ ายเดียว ไม่
ฉุ นเฉี ยว ไม่ช่างจดจาความผิด ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผดิ แต่ชื่นชมยินดี เมื่อมีการประพฤติ
ชอบ ความรักทนได้ทุกอย่าง แม้แต่ความผิดของผูอ้ ื่น และเชื่อในส่ วนดีของเขาอยูเ่ สมอ และมีความหวัง
อยูเ่ สมอและทนต่อทุกอย่าง”
“พี่นพอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ สาหรับใคร?” แสงดาวถามทันทีที่ผมอ่านจบลง
“สาหรับเราทั้งสองคน” ผมตอบ “ดาวพร้อมที่จะอธิ ษฐานด้วยกันหรื อยัง”
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“ค่ะ” เธอตอบหลังจากนิ่งคิดสักครู่
“พี่จะให้ดาวอธิ ษฐานก่อน”
เราทั้งสองก้มศีรษะอธิ ษฐาน แสงดาวอธิ ษฐานต่อพระเจ้าว่า “ข้าแต่พระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ ข้า
พระองค์รู้ตวั ว่าเป็ นคนบาปหนา อธรรม เพราะมิได้ไว้วางใจในพระองค์เท่าที่ควร ข้าพระองค์มีอดทน
น้อย อีกทั้งยังเห็นแก่ตวั และหยาบคายเห็นแก่ตวั อย่างร้ายกาจ....” เสี ยงสอื้นเบา ๆ “ข้าพระองค์เป็ นคน
โกรธง่าย หวาดระแวงสารพัด ข้าพระองค์ไม่สมควรที่จะเป็ นบุตรของพระองค์เลย ข้าพระองค์ขอ
สารภาพบาปต่อพระเยซูคริ สต์ขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษความผิดบาปให้ขา้ พระองค์ดว้ ย ขอพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พบกับสันติสุขที่แท้จริ งกราบทูลขอในพระนามพระเยซูคริ สต์
เจ้า อาเมน”
“ผมล้วงผ้าเช็ดหน้าซับน้ าตาให้แก่ภรรยา แล้วเริ่ มต้นอธิ ษฐานเบา ๆ ว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระเยซู
คริ สต์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ข้าพระองค์เจ้าขอสารภาพต่อพระองค์วา่ ข้าพระองค์เจ้าละเลยต่อหน้าที่ใน
ครอบครัวหลายอย่าง ซึ่ งก่อให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ ขึ้น จนเป็ นเหตุให้พญามารได้ช่องทางที่จะทาลาย
ครอบครัวของเรา...
“แต่บดั นี้ ข้าพระองค์ท้ งั สองขอขอบพระคุณพระองค์ที่ไม่สายเกินไป พระองค์ทรงให้ชยั ชนะ
อีกครั้งหนึ่ง ขอทรงโปรดนาชีวติ ของเราทั้งสองต่อไป ขอประทานสันติสุขแท้จากเบื้องบนความเป็ นน้ า
หนึ่งใจเดียวกัน ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันให้แก่เราทั้งสอง กราบทูลขอสิ่ งเหล่านี้ในพระนามพระ
เยซูคริ สต์เจ้าอาเมน.”
หลายเดือนผ่านไป ครอบครัวของผมค่อย ๆ มีความสุ ขขึ้นบ้าง แสงดาวเริ่ มเปลี่ยนแปลงทีละ
น้อย ๆ ผมเองได้พยายามเจียดเวลาของการเรี ยนหนังสื ออยูก่ บั แสงดาว เป็ นเพื่อนเธอคุยกับเธอ แสดง
ความรักต่อเธอ ผมได้พาเธอไปเที่ยวพักผ่อนนอกบ้านมากครั้งขึ้น
ในเย็นวันเสาร์ น้ ี เช่นเดียวกัน ผมได้ชวนแสงดาวไปเดินเล่นแถวศูนย์การค้าใหญ่แห่งหนึ่ง เรา
ทั้งสองได้แวะชมสิ นค้านานาชนิดจากต่างประเทศ เรามองสิ่ งของเหล่านี้ ดว้ ยความใฝ่ ฝันอยากจะเป็ น
เจ้าของ แต่เมื่อดูเงินในกระเป๋ าแล้ว ทาให้ผมต้องรี บชวนภรรยาว่า “ที่รัก พี่คิดว่าเราไปหาอะไรกินกัน
ดีกว่า”
“ดีเหมือนกันค่ะ ดาวเริ่ มรู ้สึกหิ วนิด ๆ แล้ว”
“ร้านโน้นดีกว่านะ ดูท่าทางจะถูกดี” ผมพูดพลางชี้มือไปที่ร้านอาหารเล็ก ๆ
“โอโฮ....ดูกระโปรงชุดนั้นซิ คะ สวยจัง” แสงดาวอุทานเมื่อเหลือบเห็นชุ ดที่แขวนอยูใ่ นร้าน
“ไว้พระเจ้าประทานเงินมาก่อน พี่จะซื้ อให้” ผมพูดพร้อมจูงแขนเธอเดินไป
“ลวดลายแบบนี้ ดาวอยากได้มานานแล้ว” เธอยังไม่ยอมละความคิดเรื่ องกระโปรงชุ ดนั้น
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“พี่จะอธิ ษฐานเพื่อจะได้เงินซื้ อกระโปรงชุดนั้น” ผมบอกดาวด้วยความเห็นใจ
ผมพาแสงดาวมายังร้านอาหารเล็ก ๆ แห่งนั้น เราสั่งก๋ วยเตี๋ยวคนละชาม กาแฟเย็นคนละแก้ว
ผมสังเกตเห็นแสงดาวตักพริ กดองใส่ ก๋วยเตี๋ยวมากผิดปกติ จึงทักท้วงว่า
“อย่าใส่ มากนะดาว น้ าส้มสมัยนี้อนั ตราย”
“ไม่รู้เป็ นอย่างไร หมู่น้ ีชอบกินของเปรี้ ยว ๆ เค็ม ๆ”
“สงสัยเสี ยแล้วล่ะ” ผมพูดยิม้ ๆ
“สงสัยอะไรคะ?” แสงดาวเลิกคิ้วถาม
“ประจาเดือนมาเป็ นปกติหรื อเปล่า?” ผมกระซิบที่ขา้ งหู
“ขาดหายไปสองสามเดือนแล้วค่ะ”
“จริ งหรื อ” ผมถามอย่างดีใจ “ถ้างั้นก็หมายความว่าพี่จะได้เป็ นพ่อแล้วล่ะซี ”
“ดีใจไหมคะ?” แสงดาวถามยิม้ ๆ
“ดีใจมากที่สุดในโลกเลยทีเดียว” ผมเกือบจะตะโกนออกมาดัง ๆ
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อุปสรรคเป็ นอุปกรณ์
เช้าวันนี้ บ้านของเราได้มีโอกาสต้อนรับสามีภรรยาคู่หนึ่ งซึ่ งเป็ นสมาชิกคริ สตจักรที่ผมประจา
อยู่ ภรรยาของผมเป็ นคนวิง่ ไปเปิ ดประตูบา้ น ขณะที่ผมกาลังอาบน้ าอยู่
“อาจารย์นพอยูไ่ หมครับ?” เสี ยงตะโกนถามจากหน้าบ้าน
“อยูค่ ่ะ...เชิญข้างในก่อน” ภรรยาผมตอบ “อ้อ...คุณสุ จินต์กบั คุณสายใจนัน่ เอง”
“อาจารย์ไปไหนครับ?”
“กาลังอาบน้ าอยูค่ ่ะ”
ผมรี บจัดแจงแต่งตัวอย่างลวก ๆ แล้วรี บออกมาพบแขกทั้งสอง เราทั้งสี่ คนนัง่ กับพื้น เพราะ
บ้านของผมไม่มีเก้าอี้ คนทั้งสองยกมือไหว้ผมพร้อมกับกล่าวว่า “ผมและภรรยามีเรื่ องที่จะปรึ กษากับ
อาจารย์”
“ผมยินดีอย่างยิง่ ครับ” ผมตอบ ใบหน้าของคนทั้งสองมีแววเคร่ งเครี ยดและซึ มเศร้าปรากฏ
อย่างเห็นได้ชดั
“เอ้อ...เมื่อคืนเราทั้งสองเป็ นปากเป็ นเสี ยงกันหน่อย” คุณสุ จินต์พดู ตะกุกตะกัก
“เขานัน่ แหละเป็ นคนชวนทะเลาะก่อน” คุณสายใจสวนขึ้นมาทันที
“ใครชวนใครกันแน่?” คุณสุ จินต์ก็เสี ยงแข็งขึ้นมาบ้าง
“เดี๋ยวก่อน...ขอให้พดู ทีละคน” ผมบอกให้คุณสายใจหยุดพูด
“คือเรื่ องนี้มนั เป็ นปั ญหาเรื้ อรังมานานแล้ว แก้ไม่ตก” คุณสุ จินต์เริ่ มพูด “เรื่ องของเรื่ องมันก็มีวา่
ภรรยาของผม เขาหาว่าผมไปชอบผูห้ ญิงอื่น”
“จริ ง ๆ นี่ค่ะ หมู่น้ ีกลับบ้านผิดเวลามากขึ้น” ฝ่ ายภรรยาพูดขึ้นบ้าง
“ก็เจ้านายให้อยูเ่ ฝ้ าสานักงานนี่ เธอก็...” สามีหนั ไปดุ
“เฝ้ าอะไรทุกวีท่ ุกวัน” ภรรยาไม่ยอมลดละ “นึกหรื อว่าอีแก่แร้งทิ้งอย่างฉันจะไม่รู้เรื่ อง”
“บางวันรถมันก็ติดเป็ นบ้าเป็ นหลัง จะบินมาก็ไม่ได้ จะให้ทาอย่างไร?” สามีเริ่ มอารมณ์เสี ย
พอดีภรรยาของผมลุกไปหยิบน้ าเย็นเข้ามา ทาให้การเถียงกันหยุดชะงัก
“เอาล่ะ...ผมพอที่จะเข้าใจปั ญหาบ้างแล้ว ผมอยากจะให้คุณทั้งสองนั้งฟังเงียบ ๆ ฟังว่าพระ
คัมภีร์สอนว่าอย่างไร” ผมหยิบพระคัมภีร์ข้ ึนมาเปิ ดออกอ่าน
“พระคัมภีร์กล่าวว่า ฝ่ ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เพราะว่า
สามีเป็ นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริ สต์ทรงเป็ นศีรษะของคริ สตจักร.... ท่านที่เป็ นสามีก็เช่นเดียวกัน
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จงอยูก่ ินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในเธอ จงให้เกียรติแก่ภรรยาเพราะเป็ นเพศที่อ่อนแอกว่า....” ผมเงย
หน้าขึ้นมองคนทั้งสอง เห็นก้มหน้านิ่งอยูจ่ ึงกล่าวต่อไปว่า
“พระคัมภีร์ยงั สอนต่อไปอีกว่า เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หามิได้ เชือกเส้นที่หนึ่งคือคุณสุ
จินต์ เส้นที่สองคือคุณสายใจและเชือกเส้นที่สามคือองค์พระเยซูคริ สต์...
“ถ้าเชือกสองเกลียวจะขาดง่ายไหม?” ผมหันไปถามคุณสายใจ
“ง่ายค่ะ” เธอมุบมิบที่ริมฝี ปาก
“แต่ถา้ มีเกลียวที่สามจะไม่ขาดง่าย ๆ เพราะเป็ นเกลียวแห่งความรัก ความเป็ นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน พระคัมภีร์บอกเราว่าความรักแท้น้ นั มิใช่เป็ นความรักแบบโลก แต่เป็ นความรักจากเบื้องบน
ความรักแท้น้ นั อดทนนานและกระทาคุณให้ ไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่ช่างจดจาความผิด ความรักทนได้
ทุกอย่างแม้กระทั้งความผิดหรื อความบกพร่ องของผูอ้ ื่น”
“ทนได้แม้กระทัง่ เขากลับบ้านผิดเวลาอย่างนั้นหรื อค่ะ?” คุณสายใจถาม
“ครับ” ผมพยักหน้ารับ “ความรักต้องทนได้ทุกอย่างแม้กระทัง่ ความผิดของเขา และเชื่อในส่ วน
ดีของเขาอยูเ่ สมอ”
คนทั้งสองทาท่าอึดอัดขยับตัวไปมา
“คุณสายใจ คุณเชื่อในส่ วนดีของคุณสุ จินต์บา้ งหรื อเปล่า? คุณเคยมองหาความดีของเขาบ้าง
ไหม?” ผมถาม
“เอ้อ...ความจริ งสามีของดิฉนั มีดีหลายอย่าง แต่ดิฉนั ลืมคิดไป”
“คุณสุ จินต์ คุณเชื่อในส่ วนดีของภรรยาคุณบ้างไหม?” ผมหันไปถามสามี
“ครับ....ผมกาลังพยายามอย่างเต็มที่”
“ ก่อนที่เราจะคุยอะไรกันต่อไป ผมอยากจะให้ภรรยาของผมเล่าอะไรเกี่ยวกับเรื่ องทานองนี้ให้
คุณทั้งสองฟัง” ผมหัวไปทางแสงดาว เธอได้เริ่ มต้นเล่าเรื่ องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราซึ่ งเป็ น
อุปสรรคขัดขวางความรักของเราทั้งสอง ให้คุณสุ จินต์กบั คุณสายใจฟังอย่างละเอียด เมื่อเล่าจบลง คน
ทั้งสองก็ได้อธิ ษฐานสารภาพความผิดบาปต่อกันและกัน และคืนดีกนั
ก่อนที่คนทั้งสองจะลากลับไป ผมได้ขอพูดกับคุณสุ จินต์เป็ นการส่ วนตัว โดยบอกให้ภรรยา
ของผมชวนคุณสายใจไปคุยกันที่หลังบ้านเสี ยก่อน
“คุณสุ จินต์ ผมอยากจะให้คุณเข้าใจธรรมชาติของผูห้ ญิงเธอเป็ นเพศที่อ่อนแอ ต้องการให้คุณ
เอาใจใส่ คุณควรจะให้ความสนใจแก่ภรรยาของคุณมากกว่านี้ พยายามทาให้เธอเห็นว่าคุณรักเธอ โดย
การแสดงออกชมเชยเธอบ้าง พาเธอไปเดินเล่นหรื อไปเยีย่ มญาติบา้ งในบางครั้งบางคราว หรื อไม่ก็หา
ซื้ อของขวัญที่เธอชอบฝากเธอ เช่นน้ าหอมที่เธอชอบใช้ เสื้ อผ้าที่เธอชอบใส่ ...
32

“สิ่ งที่สาคัญที่สุดคือ การอ่านพระคัมภีร์และการอธิ ษฐานร่ วมกัน การกระทาเช่นนี้ เป็ นเหมือน
สายใยแห่งความรักที่จะคล้องชีวติ ของคุณทั้งสองคน ให้เดินเคียงคู่กนั ไปตามน้ าพระทัยของพระเจ้า
“นอกจากนั้น คุณจะต้องเข้าใจในเรื่ องเพศสัมพันธ์พอสมควร หลายคู่ตอ้ งอยูก่ นั อย่างซังกะตาย
ไม่มีชีวติ ชีวา หลายคู่ตอ้ งมีเหตูหย่าร้างกันเพราะเรื่ องนี้ ผมมีหนังสื อดี ๆ หลายเล่มที่จะแนะนาให้คุณเอา
ไปอ่าน
“อาทิตย์ที่จะถึงนี้ ผมจะเป็ นผูเ้ ทศนาที่คริ สตจักรของเราผมจะเทศน์เรื่ อง “สวรรค์ในบ้าน”
ขอให้คุณสุ จินต์พาคุณสายใจไปฟังให้ได้” ผมกาชับเขาก่อนที่จะจากไป
เมื่อคนทั้งสองคล้อยหลังไปแล้ว ผมกับแสงดาวก็ได้โมทนาขอบพระคุณพระเจ้า สาหรับ
อุปสรรคที่กลับกลายเป็ นอุปกรณ์ เมื่อจบแล้ว ผมได้เล่าเรื่ องหนึ่งให้เธอฟังว่า
“มีพอ่ ค้าปลาหัวใสคนหนึ่ง ต้องการที่จะให้ปลาที่ตนเลี้ยงโตโว ๆ เพื่อจะขายได้ราคาดี จึงคิดหา
วิธีอยูน่ าน ในที่สุดก็ประสบผลสาเร็ จ เขาได้สร้างเครื่ องกีดขวางทางน้ าไหลในบ่อปลา โดยทาให้น้ า
ไหลเชี่ยวเป็ นเหมือนน้ าตกจากหน้าผา พวกปลาได้ออกกาลังว่ายทวนน้ า เมื่อออกกาลังมากก็หิวมาก
เมื่อหิ วมากก็กินมาก จึงทาให้ตวั โตเร็ ว ขายได้ราคาดี
“ชีวติ คริ สเตียนของเราก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีอุปสรรคขัดขวาง จะทาให้เกิดการต่อสู ้ทางจิต
วิญญาณ เมื่อต่อสู ้มากก็ตอ้ งอาศัยพระเจ้ามาก ทาให้จิตวิญญาณแข็งแกร่ ง เมื่อเป็ นเช่นนี้ก็สามารถเดิน
ตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้ เขาจึงกลายเป็ นภาชนะที่พระเจ้าใช้ได้ และจะไม่อบั อายเมื่ออยูเ่ ฉพาะ
พระพักตร์ของพระองค์ในเมืองสวรรค์”
เช้าวันอาทิตย์ก็มาถึง ผมกับแสงดาวไปถึงคริ สตจักรเมื่อเวลาประมาณสิ บเอ็ดนาฬิกา การ
ประชุมเริ่ มต้นไปแล้วประมาณ สิ บห้านาที สมาชิกมากันเกือบเต็มโบสถ์ หลังจากร้องเพลงอีกบทหนึ่ง
แล้วก็ได้เวลาที่ผมต้องขึ้นเทศนา
ผมก้าวออกไปยืนอยูบ่ นธรรมาสถ์ กวาดสายตาไปรอบ ๆ ห้องประชุม วันนี้มีคนเข้าร่ วม
ประชุมไม่ต่ากว่าหกสิ บคน ผมเห็นคุณสุ จินต์กบั คุณสายใจนัง่ อยูแ่ ถวกลาง ถักไปเป็ นภรรยาของผมกับ
อนุชนสองสามคน ผมเปิ ดพระคัมภีร์อย่างสุ ขมุ
“ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่ให้ผทู ้ าสของพระองค์มากล่าวพระวจนะในเช้าวันนี้
หัวข้อ
เทศนาที่ขา้ พเจ้าจะเทศน์ในวันนี้คือ “สวรรค์ในบ้าน” ผมมองไปยังข้างหน้า ที่ประชุมยังคงเงียบกริ บ
“การที่เราจะขึ้นไปสู่ สรวงสวรรค์น้ นั เป็ นการยากอยูแ่ ล้ว แต่จะเป็ นการยากกว่านั้นถ้าเราจะนา
สวรรค์ลงมาในบ้าน
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“ชีวติ ของมนุษย์เรามีความใฝ่ ฝันด้วยกันทุกคน เราสามารถที่จะแยกความฝันออกได้หลายอย่าง
ด้วยกัน อย่างแรกเป็ นความฝันที่ไร้สาระ ความฝันชนิดนี้เกิดจากการกินมากหรื อหิ วจัดเกินไป จึงเกิด
อาการผิดปกติในกระเพาะอาหาร....” หลายคนยิม้ เมื่อได้ยินคาพูดประโยคนี้
“ความฝันอย่างที่สอง เป็ นความฝันที่มีโครงการ มีเป้ าหมาย แต่ขาดการลงมือกระทา จึงเป็ น
ความฝันที่เลื่อนลอย เช่น คุณพ่อคุณแม่ฝันที่จะให้ลูกของตนเองเป็ นพลเมืองดีของประเทศชาติ แต่ไม่
ยอมอบรมสั่งสอน หนุ่มสาวฝันที่จะสาเร็ จการศึกษามีการมีงานทาที่ดี แต่เขาใช้เวลาชุมนุมประท้วง
มากกว่าที่จะนัง่ เรี ยนหนังสื อ ความฝันของเขาจะสาเร็ จได้อย่างไร...
“ความฝันอย่างที่สาม เป็ นความฝันที่มีโครงการบวกกับการกระทา ผลลัพธ์ที่ออกมาคือ
ความสาเร็ จ คนที่อยูใ่ นความฝันชนิดนี้มีนอ้ ย…” ผมหยุดกลืนน้ าลายนิดหนึ่ง
“ท่านที่เป็ นหนุ่มสาว...ท่านเคยมีความฝันชนิดนี้บา้ งไหม?” ผมถามพร้อมกับมองไปยังคนหนุ่ม
สาวที่นงั่ อยูแ่ ถวกลาง “คือฝันที่จะพบกับคู่ชีวติ ที่พระเจ้าทรงเป็ นผูเ้ ลือกให้ มิใช่เลือกเอาเองตามชอบใจ
สิ่ งนี่เป็ นสิ่ งที่สาคัญในชีวติ มากทีเดียว หลายคนต้องอยูใ่ นสภาพที่แต่งงานผิดคิดจนตัวตาย เพราะเลือก
ผิด ตัดสิ นใจผิด ในสมัยที่ขา้ พเจ้ายังเป็ นโสด และยังไม่ได้เป็ นคริ สเตียนข้าพเจ้าเคยมีปรัชญาว่า ถ้า
ข้าพเจ้าจะเลือกผูห้ ญิงสักคนหนึ่งเพื่อเป็ นคู่ครอง ข้าพเจ้าจะต้องเลือกผูห้ ญิงชนิดที่ รู ปสวย รวยทรัพย์
อับปั ญญา พ่อตาตาย แม่ยายโง่” ข้าพเจ้าเน้นตอนสุ ดท้ายเสี ยงดัง ทาให้คนที่นงั่ แถวหน้าหัวเราะฮึๆ
“ท่านที่เป็ นคนหนุ่มคนสาว ลองคิดดูให้ดี…” ผมกวาดสายตามองไปยังคนแก่ ๆ ที่นงั่ อยูแ่ ถว
หลังสุ ด “ถ้าเราจะซื้ อหรื อตัดกางเกงใหม่สักตัวหนึ่ง เราได้เดินมองดูผา้ หลายร้านด้วยกันกว่าจะถูกใจ ซึ่ ง
กางเกงที่เราตัดนั้นสามสี่ ปีก็ขาดและต้องทิ้งหรื อทาเป็ นผ้าขี้ริ้ว แต่การแต่งงานนี้ เราต้องอยูก่ นั ตลอดชี วติ
ท่านจะไม่ยอมเสี ยเวลาเลือกเชียวหรื อ?”
“บางคนตัดสิ นใจรวดเร็ วมาก เพียงแต่พบหน้ากันเพียงเดี๋ยวเดียวที่ป้ายรถประจาทางก็บอกรัก
กันเสี ยแล้ว ทาไมจึงรวดเร็ วปานจรวดเช่นนั้น....” มีเสี ยงหัวเราะดังมาจากข้างหลัง
“นี่ผมพูดจริ ง ๆ ครับ ไม่ได้พูดเล่น” ผมสาทับเสี ยงหนักแน่น
“ส่ วนท่านที่แต่งงานแล้ว ท่านเคยมีความฝันอย่างนี้บา้ งไหม คือ ฝันจะเห็นครอบครัวมีแต่
ความสุ ข ฝันที่จะเห็นลูก ๆ อยูด่ ว้ ยกันอย่างสงบสุ ข มีความรักซึ่ งกันและกัน ข้าพเจ้าเล็งเห็นความสาคัญ
ของเรื่ องนี้ จึงใคร่ จะบอกถึงสิ่ งที่พระคัมภีร์ได้สอนไว้พระเจ้ามีพระประสงค์อย่างไรในครอบครัวของ
ท่าน หลายท่านอาจจะไม่คิดถึงเรื่ องนี้ บางคนเน้นแต่เรื่ องเงิน ๆ ทอง ๆ โดยเขากล่าวว่า ถ้าครอบครัวมี
เงินใช้เสี ยอย่าง ครอบครัวก็สามารถที่จะมีความสุ ขได้...”
“แต่ขา้ พเจ้าจะบอกแก่ท่านว่า
“เงินอาจจะซื้ อสตรี ได้ แต่ไม่สามารถที่จะซื้ อภรรยาที่ดีได้
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เงินอาจซื้ อบ้านได้ แต่ไม่สามารถจะซื้ อครอบครัวที่มีความสุ ขได้
เงินอาจซื้ ออาหารได้ แต่ไม่อาจจะซื้ อความอยากรับประทานอาหารได้
เงินอาจซื้ อยาได้ แต่ไม่อาจจะซื้ อชีวติ ได้
เงินอาจซื้ อเตียงนอนได้ แต่ไม่อาจซื้ อการนอนหลับได้
เงินอาจซื้ อเพื่อนได้ แต่ไม่อาจจะซื้ อมิตรแท้ได้”
ผมมองดูนาฬิกาข้อมือเหลือเวลาอีกประมาณสิ บห้านาทีผมจึงรี บพูดต่อไปว่า “สวรรค์ในบ้าน
จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่รู้จกั เคล็ดลับของการดาเนินชีวิตในครอบครัว พระคัมภีร์กล่าวว่า “บุคคลที่พบ
ภรรยาก็พบของดี และได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า” พระธรรมสุ ภาษิตบทที่สิบแปดข้อยีส่ ิ บสอง
นี้เป็ นความจริ งทีเดียว แต่ทว่าก็เคยปรากฏอยูเ่ นื อง ๆ ที่คริ สเตียนหลายคนหรื อแม้แต่นกั เทศน์เอง ก็
ประสบกับความล้มเหลวในชีวติ การครองเรื อน เพราะเลือกภรรยาผิดหรื อเลือกสามีผิด บางคู่ถึงกับหลง
ทางห่างจากพระเจ้าไปเลยก็มี...”
ผมมองไปที่คุณสุ จินต์และคุณสายใจ ดูคนทั้งสองกาลังตั้งอกตั้งใจฟังเป็ นอย่างดี ผมคิดอยูใ่ นใจ
ว่า การเทศนาของผมในเช้าวันนี้ ถ้าคนอื่นไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร ก็ขอให้สามีภรรยาคู่น้ ีได้รับ
ประโยชน์ก็พอแล้ว คิดได้ดงั นั้นแล้วก็มีพลังใจขึ้นมาอย่างประหลาดและฉับพลัน
“ตามธรรมดาการดาเนินชี วติ เคียงคู่กนั ไประหว่างสามีกบั ภรรยา
แน่นอนย่อมมีอุปสรรค
ปั ญหา ข้อขัดแย้งกันบ้าง เพราะว่าทั้งสองฝ่ ายก็เป็ นมนุ ษย์ปุถุชนธรรมดาเหมือนกัน ยิง่ อยูใ่ กล้กนั นาน
เท่าไรก็ยอ่ มจะเห็นข้อบกพร่ องของกันและกันมากเท่านั้น ดังนั้นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ การขัดแย้ง
กันในบางเรื่ อง...
“ไม่มีใครสักคนเดียวในโลกที่ไม่เคยผิดพลาดหรื อบกพร่ อง ดังที่ปราชญ์กล่าวว่า คนที่ไม่เคยทา
ผิดเลยคือคนที่ไม่เคยทาอะไร
การที่สามีกบั ภรรยาไม่เข้าใจกันในบางเรื่ องจึงเป็ นสิ่ งสามัญ
แต่
จาเป็ นต้องได้รับการแก้ไข สาเหตุที่ทาให้เกิดความไม่เข้าใจกัน บางครั้งมาจากสิ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ สิ่ งเล็ก
ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ถา้ ไม่รีบแก้ไขก็อาจจะลุกลามไปใหญ่โต เมื่อเป็ นเช่นนี้สวรรค์ในบ้านก็จะเกิดขึ้นไม่ได้
“พญามารซาตานได้ใช้กลอุบายทุก ๆ วิถีทางที่จะทาลายครอบครัวของพระเจ้า เช่นสามีหรื อ
ภรรยาที่มีนิสัยไม่เหมือนกันอันการกระทาต่าง ๆ เมื่อทาจนติดเป็ นนิสัยแล้วก็แก้ไม่ได้ หรื อถ้าแก้ไขก็
ยากเต็มที ปั ญหาเรื่ องนี้ถา้ คนทั้งสองไม่ยอมหันหน้าเข้าหากัน และปรับความเข้าใจซึ่ งกันและกันแล้ว ก็
จะขยายกลายเป็ นปั ญหาใหญ่โตได้”
“ข้าพเจ้าจะเล่าเรื่ องให้ท่านทั้งหลายฟังสักเรื่ องหนึ่ง
ซึ่ งข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะเป็ นประโยชน์
สาหรับท่าน...” ผมหยุดมองไปยังผูฟ้ ัง มีคนแก่คนหนึ่งที่นงั่ อยูท่ างด้านเฉลียงพยักหน้าเป็ นเชิงเห็นด้วย
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“มีหนุ่มสาวคริ สเตียนคู่หนึ่งรักกันมาก จนในที่สุดก็ได้ร่วมหอลงโรงกัน เมื่อร่ วมเรี ยงเคียง
หมอนกันมาได้ไม่นานนักนิ สัยเก่าของสามีก็เริ่ มแสดงออกมาให้เห็น คือเขาชอบใช้กี๊บหนีบผมของ
ภรรยาแคะขี้หนูของตนเอง แล้วเที่ยวเอาไปป้ ายไว้ตามโต๊ะและเก้าอี้ในบ้าน เมื่อภรรยาพบเข้าจึงว่ากล่าว
ตักเตือนด้วยความรักสามีก็กล่าวขอโทษขอโพย และสัญญาว่าจะไม่ทาเช่นนี้อีกต่อไป ต่อมาอีกไม่กี่วนั
สามีก็ใช้กี๊บแคะหูตนเองอีก แล้วภรรยาก็พบเข้า ท่านทราบไหมว่า มีอะไรเกิดขึ้น...” ผมถามผูฟ้ ังไปเชิง
ขอความเห็น แต่ทุกคนเงียบกริ บ คอยฟังคาตอบจากผม
“ภรรยาของเขาโกรธมาก โกรธชนิดหัวฟั ดหัวเหวีย่ ง เธอเกรี้ ยวกราดเอากับสามี... สวรรค์ที่เคย
อยูใ่ นบ้านก็พลันมลายหายไปทันที
“จากเรื่ องที่เล่าจบลงไปนั้น ทาให้เราเห็นว่าปั ญหาเรื่ องนิ สัยเก่าที่คงั่ ค้างอยูก่ ็เป็ นสิ่ งที่สาคัญ ทาง
ที่ถูกต้อง ทั้งสองฝ่ ายจะต้องหันหน้าเข้าปรึ กษากัน ยอมรับความบกพร่ องของกันและกันอย่าทาให้เรื่ อง
เล็ก ๆ น้อย ๆ เป็ นเหตุทาให้พระพรของพระเจ้าพรากจากครอบครัวไป
“พระคัมภีร์สอนว่า ทั้งสองฝ่ ายคือสามีกบั ภรรยาต้องให้ความเคารพนับถือซึ่ งกันและกัน เพราะ
คนทั้งสองเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาเหมือนกัน ฝ่ ายชายจะต้องให้เกียรติแก่ฝ่ายหญิงอย่าเห็นว่าเธอ
เป็ นคนใช้ในเวลากลางวัน และเป็ นพาร์ ตเนอร์ ในเวลากลางคืน เพราะการกระทาเช่นนั้นเป็ นสิ่ งที่น่า
เกลียดน่าชัง จาเพาะพระพักตร์ ของพระเจ้า....” มีเสี ยงหัวเราะเบา ๆ ผมไม่ทราบเหมือนกันว่า พวกเขาขา
เรื่ องอะไร ผมเห็นแสงดาวยังคงนัง่ ฟังด้วยอาการสงบเงียบ
“ความรักเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด” ผมเริ่ มพูดต่อ “ความรักเป็ นสิ่ งที่จะกระชับเกลียวให้คนทั้งสอง
นานาวาแห่งชี วติ ไปตลอดรอดฝั่ง สิ่ งสาคัญที่รองลงมาคือ “การให้อภัย” เราต้องยอมรับความจริ งที่วา่
การที่คนสองคนมาอยูด่ ว้ ยกันและใช้ชีวติ ร่ วมกันตลอดเวลาสี่ สิบห้าสิ บปี นั้นมิใช่เป็ นสิ่ งที่ง่ายนัก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนที่มีภูมิหลังทางด้านครอบครัวที่แตกต่างกัน ข้าพเจ้าอยากจะเล่าเรื่ องอีกสักหนึ่ง
เรื่ องหนึ่งให้ท่านทั้งหลายฟัง
“เรื่ องมีอยูว่ า่ มีคริ สเตียนคนหนึ่ง เป็ นคนร้อนรนและรักพระเจ้ามาก เขาได้พบสตรี คริ สเตียน
คนหนึ่ง ต่อมาไม่นานคนทั้งสองก็เดินคล้องแขนกันเข้าสู ้พิธีสมรส ท่ามกลางความปี ติยนิ ดีของญาติพี่
น้องทั้งสองฝ่ าย แต่ความสุ ขสดชื่นก็ผา่ นไปได้ไม่นานนัก น้ าผึ้งก็เริ่ มขม แต่คนทั้งสองก็ได้ใช้ความ
อดทนกล้ ากลืนตลอดมา ปั ญหาที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความไม่เข้าใจกัน สาเหตุใหญ่เนื่องมาจากพื้นฐาน
ทางด้านครอบครัว กล่าวคือ ทางด้านครอบครัวของฝ่ ายชายคุณพ่อมีหน้าที่หาเงินมาจุนเจือครอบครัว
ส่ วนคุณแม่มีหน้าที่เลี้ยงลูก ทาอาหารและงานบ้านทุกชนิ ด ส่ วนทางด้านครอบครัวของฝ่ ายหญิง คุณพ่อ
กับคุณแม่ทางานนอกบ้านและคุณพ่อมักจะเป็ นผูท้ ากับข้าวและงานบ้าน
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“เมื่อหนุ่มสาวคู่น้ ีมาใช้ชีวติ ร่ วมกันใหม่ ๆ ฝ่ ายหญิงก็สังเกตและนึกในใจว่า “ทาไมนะ สามีของ
เราบอกว่ารักพระเจ้า... รักพระเจ้าและรักเรา แต่ดูเหมือนว่ามันไม่สอดคล้องกับคาพูดของเขาเสี ยเลย ดูซิ
... แม้แต่ถงั ขยะที่เต็มมาหลายวันแล้วก็ไม่ยอมยกไปเททิ้ง”
“สิ่ งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ เนื่ องจากความเข้าใจผิด ฝ่ ายชายคิดว่านัน่ เป็ นหน้าที่ของฝ่ ายหญิง ส่ วน
ผูห้ ญิงก็คิดว่านัน่ เป็ นหน้าที่ของฝ่ ายชาย ทั้งคู่ก็เลยตกลงกันไม่ได้ เหตุการณ์ดาเนินเช่นนี้อยูเ่ ป็ นเวลาถึง
สามปี เศษ จนกระทัง่ คนทั้งสองได้ไปขอคาปรึ กษาจากศิษยาภิบาล จึงสามารถที่จะตกลงกันได้
“สาเหตุที่โลกทุกวันนี้เกิดความยุง่ ยากสับสนและปั่ นป่ วนไปหมดก็เพราะ ผูช้ ายกับผูห้ ญิงต่างก็
ไม่รู้จกั หน้าที่ของตน” ผมหยุดพูดนิดหนึ่ง เพราะมีบางคนลุกจากเก้าอี้เดินออกไปจากโบสถ์
“ข้าพเจ้าได้พดู มาถึงเกือบช่วงสุ ดท้ายแล้ว จึงอยากจะขอแนะนา สวรรค์ในบ้าน ให้แก่ท่าน
ทั้งหลาย วันนี้จะแนะท่านผูเ้ ป็ นศรี ภรรยาก่อน คราวหน้าจะแนะนาสาหรับท่านที่เป็ นสามี...
“สิ่ งแรกที่ผชู ้ ายไม่ชอบคือ การบ่นของภรรยา เพราะการบ่นทาให้เกิดนรกในบ้าน การบ่นเป็ น
ปั ญหาของผูห้ ญิงที่มีลูกหลายคน ผูห้ ญิงบางคนเมื่อครั้งที่ยงั เป็ นสาวเป็ นคนที่สงบเสงี่ยมเรี ยบร้อย แต่
พอมีลูกสักสองสามคน กลับกลายเป็ นคนละคนกล่าวคือ บ่นเก่ง จุกจิกจูจ้ ้ ี....” ผูช้ ายหลายคนยิม้ อย่าง
เปิ ดเผยเมื่อได้ยนิ ผมพูดประโยคนี้
“สาเหตุที่ทาให้ผหู ้ ญิงเป็ นคนขี้บ่น เนื่องจากต้องคอยดูแลลูก ๆ และต้องปากเปี ยกปากแฉะ
ตลอดทั้งวัน การที่มีลูกหลายคน ทาให้ผหู ้ ญิงที่เคยเป็ นคนเงียบขรึ มกลับกลายเป็ นคนช่างพูดหรื อพูด
มากไปได้ คุณแม่บา้ นโปรดระวังให้จงหนัก ...” มีเสี ยงหัวเราะดังมาจากผูช้ ายอีก ผมสารวมกิริยานิด
หนึ่งแล้วเริ่ มพูดต่อไปว่า
“เวลาผมหมดหรื อยัง....?” ผมถามคนที่นงั่ ข้างหน้า
“เหลืออีกห้านาทีครับอาจารย์” เขาตอบ
“ขอเวลาผมอีกสิ บห้านาทีได้ไหม?” ผมขอร้อง
“ได้ครับ....พวกเรากาลังสนใจ” ผูน้ าประชุมบอก
“คุณแม่บา้ นโปรดระวังให้จงหนัก...” ผมย้าคานี้ อีก “เพราะว่าการบ่นเป็ นการพรากพระพรของ
พระเจ้าไปจากครอบครัวของท่าน ถ้าคุณแม่บา้ นปรารถนาให้สามีของท่านอยูต่ ิดบ้านและกลับบ้านตรง
เวลา จงพยายามงดเว้นการบ่นและบ้านจะพบกับสันติสุขที่แท้จริ ง แล้วสวรรค์ในบ้านก็จะเกิดขึ้น
กษัตริ ยซ์ าโลมอนเคยกล่าวเอาไว้เมื่อหลายพันปี ก่อนถึง...การพร่ าบ่นของภรรยา ซึ่ งในฉบับแก้ไขใหม่
กล่าวว่า การอยูก่ บั ภรรยาขี้ทะเลาะก็เหมือนฝนย้อยหยดไม่หยุด (พระธรรมสุ ภาษิต 19:13)
“ข้าพเจ้าจะนาเรื่ องหนึ่งมาเล่าให้ท่านฟัง วันหนึ่งมีสุภาพสตรี คริ สเตียนคนหนึ่งมาพบกับศิษ
ยาภิบาลประจาคริ สตจักรพร้อมกับร้องไห้สะอึกสะอื้นบอกกับศิษยาภิบาลว่า “อาจารย์คะ ช่วยไป
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ตักเตือนสามีของดิฉนั ด้วย เพราะเขาไม่มีความรักต่อดิฉนั เลยค่ะ เขาเฉยเมยต่อดิฉนั มิหนาซ้ ายังกลับ
บ้านไม่ตรงเวลาอีกด้วยค่ะ ถ้าอาจารย์ไม่ไปช่วยครอบครัวของดิฉนั ดิฉนั คงจะไม่พบกับความสุ ขแน่ ๆ
ค่ะ”
“เอ้อ...ขอโทษเถอะครับ เวลาที่คุณอยูบ่ า้ น คุณเชื่อฟังสามีของคุณตามที่พระคัมภีร์สงั่ สอนไหม
คุณบ่นบ้างหรื อเปล่า” ศิษยาภิบาลถามขึ้นหลังจากที่ฟังเธอพูด
“เอ้อ...บางครั้งค่ะ” เสี ยงตอบอ้อมแอ้มในลาคอ
“ให้คุณกลับไปบ้าน แล้วยอมเชื่อฟังสามีของคุณทุกประการ พร้อมทั้งเลิกการพร่ าบ่นเสี ย อีก
สามวันค่อยกลับมาหาผมใหม่” ศิษยาภิบาลกาชับเธอ
“นับตั้งแต่วนั นั้นเป็ นต้นมา สุ ภาพสตรี ผนู ้ ้ ีไม่มีปัญหาในเรื่ องสามีอีก เธอสามารถเรี ยกความรัก
จากสามีกลับคืนมา และพระเจ้าอวยพรแก่ครอบครัวของเธออย่างมากมาย...”
ผมสังเกตเห็นผูห้ ญิงบางคนในที่ประชุม ต่างถอนหายใจพวกเธออาจจะไม่พอใจในคาเทศนา
ของผมก็เป็ นได้ หรื อเธออาจจะคิดว่า การที่ยอมเชื่อฟังสามีเป็ นสิ่ งที่ยากเกินไป
“ยังมีอีกเรื่ องหนึ่งที่สาคัญมากเหมือนกันในการดาเนินชี วิตเคียงคู่กนั ไป ก่อนที่จะแต่งงานควร
จะต้องรู ้เสี ยก่อนว่า ใครจะเป็ นหัวหน้าครอบครัว ผูช้ ายหรื อผูห้ ญิง ในเรามาดูวา่ พระเจ้าตรัสว่าอย่างไร
ขอให้เปิ ดดูในพระธรรมปฐมกาล 2:7 “พระเจ้าทรงปั้ นมนุ ษย์ดว้ งผงคลีดิน ระบายลมปราณเข้าทางจมูก
มนุษย์จึงเป็ นผูม้ ีชีวิต... ข้อ 18 พระเจ้าตรัสว่า ไม่ควรที่ชายผูน้ ้ ีจะอยูค่ นเดียว เราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่สม
กับเขาขึ้น...แล้วพระเจ้าทรงให้ชายผูน้ ้ นั หลับสนิท ขณะที่เขาหลับสนิทอยู่ พระองค์ทรงชักกระดูซี่โครง
อันหนึ่งของเขาออกมา...ทรงสร้างให้เป็ นหญิง
“อาจารย์เปาโลเองก็พดู ว่า “ด้วยว่าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างอาดัมขึ้นมาก่อน แล้วจึงสร้างเอวา”
เพราะฉะนั้นในที่น้ ีเราเห็นพระประสงค์ของพระเจ้าว่า พระองค์ปรารถนาให้ผชู ้ ายเป็ นผูน้ าครอบครัว
หลายท่านในที่น้ ีอาจจะค้านข้าพเจ้าก็ได้นนั่ เป็ นสิ ทธิ ของท่าน
“พระเจ้าทรงกระทาอะไรก็ตอ้ งมีหลักเกณฑ์ สมมุติวา่ มีเรื อแจวลาหนึ่ง มีคนแจวสองคน หัวเรื อ
คนหนึ่งและท้ายเรื อคนหนึ่ง เรื อจะแล่นอย่างดีถา้ คนทั้งสองแจวตามหลักคือ แจวไปทางเดียวกัน แต่ถา้
เกิดต่างคนต่างแจวไปในทางตรงกันข้าม เรื อจะเป็ นอย่างไร...” ผมชี้มือไปที่หญิงสาวคนหนึ่งที่นงั่ แถว
หน้า
“อยูท่ ี่เก่า....ไปไม่ถึงไหน” ผมพูดต่อเมื่อเห็นหญิงคนนั้นไม่กล้าตอบ “ถ้าหากว่าเรากลับกันเสี ย
คือ เอาทางหางเรื อเป็ นหัวเรื อ อะไรจะเกิดขึ้น...” หลายคนยิม้
“เรื อจะไปได้ไหม?”
“ได้ครับ แต่จะไปไม่สวย” เสี ยงหนึ่งตอบมาจากด้านข้าง
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“ใช่ครับ” ผมพยักหน้ารับ “เรื อจะไปได้เหมือนกันแต่ไปแบบไม่มีสง่าราศี”
ผมหยิบเอากระบอกไฟฉายที่เตรี ยมไว้ข้ ึนมา เปิ ดฝาปิ ดออก แล้วเอาถ่านไฟฉายสองก้อนใส่ ลง
ไป แล้วปิ ดฝาไว้ดงั เดิมมือเลื่อนไปที่สวิตซ์ เปิ ดไฟ แต่ปรากฏว่าไม่มีแสงสว่างออกมาเลย ผมแกล้งทา
เป็ นหาสาเหตุวา่ อะไรทาให้ไฟฉายไม่สว่าง
“ไม่ทราบว่าไฟฉายของข้าพเจ้าเป็ นอะไรไป” ผมปรารภกับผูฟ้ ัง
“ถ่านหมดหรื อว่าหัวเทียนขาด” ชายคนหนึ่งออกความเห็น
ผมตบไฟฉายเบา ๆ แต่ก็ยงั ไม่มีไฟออกมาอยูน่ นั่ เอง ผมเปิ ดฝาครอบถ่านออกอีกครั้งหนึ่ง ค่อย
หยิบถ่านออกมา แสดงให้คนดูเห็นชัดว่า ผมใส่ ถ่านกลับ
“นี่เป็ นลักษณะของครอบครัวคริ สเตียน...” ผมบอกแก่ผฟู ้ ัง “บางครอบครัวให้ผตู้ ามเป็ นผูน้ า
ความสว่างจึงไม่เกิดขึ้นครอบครัวขาดสง่าราศี และประสบแต่ปัญหายุง่ ยาก ครอบครัวตามที่พระเจ้า
ประสงค์มิได้อยูใ่ นลักษณะเช่นนี้...”
ผมใส่ ถ่านไฟฉายสองก้อนนั้นลงไปใหม่ ปิ ดฝาเหมือนดังเดิม แล้วเปิ ดสวิตซ์ แสงสว่างออกจาก
กระบอกไฟฉาย
“นี่เป็ นลักษณะครอบครัวตามที่พระคัมภีร์สงั่ สอน
ถ้าเราปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ที่วางไว้
ครอบครัวก็จะประสบแต่ความสุ ข”
“อาจารย์คะ...” ผูห้ ญิงวัยกลางคนที่นงั่ อยูถ่ ดั จากแถวหน้ายกมือขึ้นถาม “ถ้าหากว่า ผูช้ ายไม่
สามารถที่จะเป็ นผูน้ าได้ละคะ จะทาอย่างไร”
“ขอบคุณครับ... นี่เป็ นคาถามที่ดีมากทีเดียว” ผมบอกที่ประชุม “ใครในที่น้ ี อยากจะออก
ความเห็นบ้างครับ”
เงียบไม่มีเสี ยงตอบ ผมจึงกล่าวต่อไปว่า “เรื่ องนี้ผมจะให้ภรรยาของผมคือคุณแสงดาวช่วยตอบ
หน่อย” ผมผายมือไปทางแสงดาวที่นงั่ เกือบหลังสุ ด เธอลุกขึ้นยืนแล้วพูดว่า “ตามพระคัมภีร์สอนไว้นะ
คะ ดิฉนั มีความเห็นว่า ผูช้ ายที่ไม่สามารถที่นาครอบครัวได้ จะต้องพยายามค่ะ บางทีสาเหตุที่เขาไม่
สามารถนาได้เพราะ...ภรรยาพยายามกุมอานาจไว้เสี ยเพียงคนเดียว ดิฉนั คิดว่าผูช้ ายทุกคนมีวญ
ิ ญาณ
ของการเป็ นผูน้ าอยูท่ ุกคน ขึ้นอยูว่ า่ จะมากหรื อน้อยเท่านั้น ดังนั้น ถ้าให้โอกาสเขาแสดงตัวเป็ นผูน้ า
ดิฉนั คิดว่า เขาทาได้ค่ะ”
แสงดาวนัง่ ลง ที่ประชุมยังคงเงียบมีเสี ยงพูดคุยกันดังมาจากผูห้ ญิงสองสามคน
“ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับความเห็นของคุณแสงดาว” ชายที่นงั่ อยูเ่ ยื้องกับแสงดาวลุกขึ้นสนับสนุน
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“ครับ...ข้าพเจ้าก็เห็นด้วย” ผมกล่าวสนับสนุน “เอาล่ะ...ข้าพเจ้าอยากจะแยกหน้าที่ของแต่ละ
ฝ่ ายออกให้เห็นง่าย ๆ ดังต่อไปนี้” ผมก้าวไปที่กระดานดา แบ่งช่องออกเป็ นสองช่องด้วยชอล์ก ช่องที่
หนึ่งเขียนว่า หน้าที่ของสามี ช่องที่สองเขียนว่าหน้าที่ของภรรยา
ในช่องที่เขียนว่าหน้าที่ของสามี ข้าพเจ้าเขียนลงไปว่า ทางานหาเลี้ยงครอบครัว ตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ช่วยภรรยาในกรณี ที่จาเป็ น เช่นเลี้ยงลูกหรื อซักเสื้ อผ้าในยามที่ภรรยาเจ็บป่ วย
ส่ วนในช่องที่เขียนว่า หน้าที่ของภรรยา ผมเขียนลงไปว่า ทาอาหาร ซักเสื้ อผ้า ดูแลลูกและบ้าน
อบรมลูก ๆ ให้มีความประพฤติดี
เมื่อเขียนเสร็ จแล้วผมก็ถามที่ประชุมว่า “มีใครไม่เห็นด้วยกันกับความคิดนี้ ” เมื่อเห็นที่ประชุม
เงียบผมจึงกล่าวต่อไปว่า “เมื่อไม่มีใครข้องใจ ผมก็อยากจะพูดถึงอีกเรื่ องหนึ่งคือ เรื่ องการเงินใน
ครอบครัว....
“ครอบครัวที่ดีน้ นั ควรจะมีการตกลงกันเสี ยก่อนว่า เงินที่ได้มาทั้งหมดจะใช้จ่ายอย่างไร ค่าข้าว
ค่าอาหาร ค่าเล่าเรี ยนของลูก ๆ ค่ารถ ค่าเช่าบ้าน และเงินทั้งหมดจะต้องเก็บไว้ที่ใครถ้าครอบครัวใดที่
ไม่ได้วางแผนการเช่นนี้ คือได้มาเท่าไรก็จบั จ่ายให้หมด ครอบครัวนั้นจะประสบกับปั ญหาเรื่ องเงิน ๆ
ทอง ๆ อยูเ่ ป็ นเนื องนิจ ข้อสาคัญคือ ทั้งสองฝ่ ายคือสามีภรรยาจะต้องคิดด้วยกันและเห็นด้วยกันในการ
จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ อย่าแยกกระเป๋ าหรื องุบงิบใช้เงินเพียงคนเดียว ถ้าท่านสามารถทาได้ดงั ที่
ข้าพเจ้าแนะนาแล้ว สวรรค์ในบ้านก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน....
“ต่อไปนี้ จะเป็ นข้อแนะนาเล็ก ๆ น้อย ๆ สาหรับท่านที่เป็ นสุ ภาพสตรี เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ในครอบครัว ผูท้ ี่เป็ นภรรยาของผูร้ ับใช้พระเจ้าหลายคนคิดว่า เรื่ อง อาหาร เป็ นเรื่ องไม่สาคัญ โดยคิดว่า
ผูร้ ับใช้ของพระเจ้าจะอยูอ่ ย่างไรกินอย่างไรก็ได้ เพราะโลกนี้ไม่ได้เป็ นบ้านเกิดเมืองนอนอันแท้จริ งของ
เรา ส่ วนบ้านที่แท้จริ งของเรานั้นอยูบ่ นเมืองสวรรค์ ความคิดเช่นนี้มูลความจริ งอยู่ เพราะพระคัมภีร์
สอนไว้เช่นนั้น แต่นนั่ มิได้หมายความว่า ให้เราละเลยเรื่ องอาหารการกิน เพราะพระคัมภีร์สอนว่า
ร่ างกายของเราเป็ นวิหารของพระเจ้า ดูในพระธรรมโคริ นธ์ฉบับต้นบทที่หกข้อสิ บแปด จาเป็ นอย่างยิง่
ที่เราจะต้องรักษาพระวิหารของพระเจ้าไว้ให้แข็งแรงอยูเ่ สมอ เพื่อจะมีพลังต้านทานโรคภัยไข้เจ็บ เรื่ อง
อาหารนี้ทางฝ่ ายสุ ภาพสตรี มีส่วนมากที่สุดการปรุ งอาหารให้มีรสโอชะ จะนาความชื่ นชมยินดีมาสู่ ผู ้
เป็ นสามีและลูก ๆ ทุกคนในบ้าน อาหารเป็ นส่ วนหนึ่งที่จะกระชับเกลียวแห่งความรักให้แน่นแฟ้ นยิง่
ขึ้น ดังสุ ภาษิตไทยที่วา่ “เสน่ห์ปลายจวัก ผัวรักจนตาย”
ผมมองเห็นผูห้ ญิงหลายคนตั้งอกตั้งใจฟังเป็ นพิเศษ มีผหู ้ ญิงคนหนึ่งรู ปร่ างอ้วนท้วนนัง่ อยูใ่ กล้
กับที่ผมยืนอยู่ ถามผมว่า “อาจารย์มีวธิ ี อย่างไรบ้างค่ะ ที่จะช่วยคนที่ทาอาหารไม่อร่ อยให้อร่ อย”
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ผมรู้สึกขาตัวเองที่กลายเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่ องอาหารไปเสี ยแล้ว ซึ่งความจริ งแล้วเรื่ องอาหารผมมี
ความรู ้เพียงนิ ดหน่อยเท่านั้นแสงดาวต่างหากที่ถนัดในเรื่ องนี้ แต่เมื่อคิดได้วา่ ผมได้ถลาตัวมาจนถึงขั้น
นี้แล้ว จะไม่ตอบก็เสี ยเชิงอาจารย์หมด
“วิธีที่พอจะช่วยแก้ไขได้สาหรับแม่บา้ นที่รู้ตวั ว่า ทาอาหารไม่อร่ อย...” ผมเริ่ มสาธยายวิธี
ทาอาหารให้อร่ อยแก่สมาชิก
“ต้องรู ้จกั สนใจและหมัน่ คอยสังเกตดูจากผูท้ ี่มีความชานาญทางด้าน
อาหาร โดยขอเรี ยนจากเขา หรื อหาซื้ อตารับตารามาศึกษาค้นคว้าหรื อฟังจากวิทยุในรายการแม่บา้ นการ
เรื อน แล้วค่อย ๆ ฝึ กค่อย ๆ ทา จะเก่งได้ในไม่ชา้ อย่าลืมว่า การทาอาหารเป็ นการรับใช้พระเจ้าอย่าง
หนึ่ง มีชายคนหนึ่งเกรงว่าภรรยาจะน้อยใจเพราะเธอวุน่ อยูแ่ ต่ในครัว จึงเขียนป้ ายตัวโต ๆ ติดไว้ที่ขา้ ง
ฝาห้องครัวว่า “ที่นี่มีการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระเจ้าวันละสามครั้ง”
“ก่อนที่จะจบคาเทศนาในเช้าวันนี้ ข้าพเจ้าอยากจะพูดเรื่ องสุ ดท้าย คือเรื่ องการแต่งกาย…”ผม
มองไปรอบ ๆ เพื่อดูวา่ มีใครง่วงหลับบ้างหรื อเปล่า “สามีภรรยาเมื่ออยูก่ ินกันนานหลาย ๆ ปี เข้า ก็มกั จะ
คิดว่า เราเห็นกันจาเจอยูท่ ุก ๆ วัน ไม่จาเป็ นต้องแต่งตัวก็ได้ นัน่ เป็ นความคิดที่ผิดมหันต์เลยทีเดียว
ผูช้ ายหลายคนมักจะถามตนเองว่า “ผูห้ ญิงคนที่อยูก่ บั ฉันเดี๋ยวนี้ เป็ นหญิงคนเดียวกันกับคนที่ฉนั
แต่งงานด้วยหรื อเปล่านะ.....” มีเสี ยงผูช้ ายหลายคนหัวเราะคาพูดของผม
“นักจิตวิทยาบอกว่า คนที่เห็นกันอยูต่ าตาทุก ๆ วันเกิดความเบื่อหน่ายได้ง่ายกว่าที่นาน ๆ เห็น
กันครั้งหนึ่ง แม่บา้ นที่เคยปล่อยปละละเลยในเรื่ องนี้ จะลองหันมาสนใจสักนิดก็คงจะดีไม่นอ้ ย จะเป็ น
การเพิ่มความรักความสนิทสนม
และเรี ยกความสนใจสามีของคุณกลับมาได้อย่างประหลาดทีเดียว
เพราะไม่มีผชู ้ ายคนใดที่อยากจะเห็นภรรยาของตนเอง แต่งกายเหมือนยายแร้งทึ้ง
“แต่การที่จะแต่งกายให้สวยอย่างไรนั้น ขึ้นอยูก่ บั สามีของคุณ ให้คุณกลับไปบ้านถามสามีของ
คุณเองว่าเขาพอใจแบบไหน แต่อย่าแต่งให้ถึงขนาดที่เรี ยกว่า “เฟี้ ยวฟ้ าว” อย่างกับดาราหนังหรื อ
นางแบบแฟชัน่ ทั้งหลายก็แล้วกัน จงใช้ดุลยพินิจให้เหมาะสมตามฐานะของแต่ละคน”
ผมกล่าวเป็ นประโยคสุ ดท้ายก่อนที่จะก้าวลงจากธรรมาสน์วา่ “สิ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างนี้บางคน
คิดว่าไม่สาคัญ แต่ขา้ พเจ้าขอบอกว่า สิ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้แหละ ที่จะช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดสวรรค์
ในบ้านขึ้นมาได้ อย่ามองข้ามไปเสี ย ถ้าท่านคนใดมีปัญหาเรื่ องครอบครัวอยากจะปรึ กษาข้าพเจ้ากับ
ภรรยา เมื่อเลิกประชุมแล้ว เราทั้งสองยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน
สวัสดี”
หลังจากเลิกประชุมแล้ว มีสามีภรรยาหลายคู่มาสมทนากับผม เรากลับถึงบ้านเมื่อบ่ายโขแล้ว
เราขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับอุปสรรคต่าง ๆ ที่กลับกลายเป็ นอุปกรณ์และกลายเป็ นพระพรสาหรับ
หลายคน.
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รอยร้ าวบนเพชร
“พี่นพ...เงินเหลือติดบ้านอยูเ่ พียงสิ บบาทเท่านั้น”
แสงดาวบอกกับผมในตอนเช้าวันหนึ่ง ในระยะสี่ หา้ เดือนที่ผา่ นมานี้ ครอบครัวของผมได้
ประสบกับปั ญหาค่าครองชีพทั้งนี้เนื่ องจากเราต้องย้ายไปยอู่บา้ นเช่าหลังใหม่ ประจวบกับที่ลูกน้อยของ
เราโผล่ลืมตาออกมาดูโลก ลูกเล็ก ๆ นาความชื่นชมยินดีมาสู่ ผมกับแสงดาวอย่างมาก ในขณะที่
ค่าใช้จ่ายในบ้านก็เพิ่มขึ้นเป็ นเงาตามตัว
คิดถึงเมื่อต้นเดือนที่ผา่ นมานี้ แสงดาวต้องไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลมีชื่อแห่งหนึ่ง และต้อง
นอนพักอยูใ่ นโรงพยาบาลแห่งนั้นถึงห้าวันด้วยกัน ค่าใช้จ่ายจะต้องไม่ต่ากว่าพันบาท ในขณะนั้นผมมี
เงินติดตัวอยูเ่ พียงสามร้อยกว่าบาทเท่านั้นเอง
“เราจะทาอย่างไรดี?” ผมถามแสงดาว ขณะที่ไปเยีย่ มเธอที่โรงพยาบาล
“พี่เหลือเงินอยูเ่ ท่าไร?” แสงดาวถามเนือย ๆ
“สามร้อยกว่าบาท” ผมตอบ “เราจะทาอย่างไรดี”
“ต้องไปยืมเพื่อนบ้านมาใช้ก่อน” เธอบอก
“คิดว่ารออีกหน่อยดีไหม?” ผมเสนอ “บางทีพระเจ้าจะตอบคาอธิษฐาน”
ในวันที่แสงดาวต้องออกจากโรงพยาบาลนั้นเอง พระเจ้าก็ทรงตอบคาอธิ ษฐาน พี่นอ้ งคริ ส
เตียนหลายคนได้ถวายเงินจานวนกว่าพันบาท ซึ่ งมากกว่าที่เราต้องการเสี ยอีก เราโมทนาพระคุณของ
พระองค์ในการที่พระองค์ช่วยเหลือในครั้งนี้
ถึงแม้วา่ บัดนี้ผมจะเข้ารับหน้าที่ศิษยาภิบาลเต็มเวลาแล้วก็ตามเงินก็ยงั ไม่พอทุกเดือนอยูน่ นั่ เอง
บางเดือนติดลบเกือบพันบาททั้ง ๆ ที่เราพยายามใช้อย่างกระเม็ดกระแหม่แล้ว สิ่ งของที่ไม่จาเป็ น เราจะ
ไม่ยอมเสี ยเงินซื้ อเด็ดขาด เรี ยกได้วา่ วันหนึ่ง ๆ เรากินข้าวกับน้ าเท่านั้น พวกขนมของหวานเรางดซื้ อ
แต่ก็มีสมาชิกบางคนได้ซ้ื อมาฝากเป็ นประจา ความแร้นแค้นเช่นนี้ช่างสุ ดแสนที่จะทนทานต่อไปได้ แต่
เราก็มิได้แสดงออกมาให้ใคร ๆ รู ้วา่ เราไม่มีเงิน
แต่เราก็ยมิ้ หัวเราะ และร่ าเริ งในขณะที่ขา้ วกาลังจะหมดหม้อ
“จะทาอย่างไรดีล่ะ?” แสงดาวถามซ้ าเมื่อเห็นผมยังเฉย ๆ อยู่
“ซื้ อผักบุง้ มาแกง” ผมบอกเธอ
“จะกินกี่ม้ือ?”
“ซื้ อให้พอกันสามวัน – เก้ามื้อ”

42

แสงดาวหิ้วตะกร้าเดินลงจากบ้านมุ่งตรงไปตลาด ปล่อยให้ผมหยอกล้อเล่นกับลูกน้อยตาม
ลาพัง หลังจากเธอออกจากบ้านได้ไม่นาน ก็มีเสี ยงเคาะประตูหน้าบ้าน
“อาจารย์นพอยูไ่ หมค่ะ?” เสี ยงเรี ยกดังมาจากหน้าบ้าน
“อยูค่ รับ” ผมตะโกนตอบไปพร้อมกับรี บไปเปิ ดประตูบา้ น “คุณจันทร์ เองหรื อ เข้ามาข้างใน
ก่อน มีธุระด่วนอะไรหรื อเปล่า?”
“จะว่าด่วนก็ไม่ด่วน แต่ก็รีบร้อนหน่อยค่ะ” คุณจันทร์ตอบเร็ วปรื๋ อ
“เรื่ องอะไรกันครับ?”
“เงินค่ะ...ดิฉนั จะมาขอยืมเงินจากท่านอาจารย์สักสามร้อยบาท”
“ยืมเงิน!” ผมทวนคา “อนิจจา เงินสิ บบาทสุ ดท้ายเพิง่ จะหยุดไปเดี๋ยวนี้เอง” ผมบอกตัวเองในใจ
“อาจารย์พอที่จะช่วยเหลือดิฉนั ได้ไหมคะ?” หล่อนเร่ งเร้า
“จะเอาเงินไปทาอะไรครับ?” ผมถาม
“ลูกคนเล็กของดิฉนั ป่ วยค่ะ สงสัยจะเป็ นโรคปอดบวมจะพาไปตรวจที่โรงพยาบาล แต่ก็จน
ด้วยเงินนี่ แหละค่ะ”
ใบหน้าของคุณจันทร์ดูซึมเศร้าน่าสงสาร ผมจะทาอย่างไรดี จะบอกเธอตามตรงว่า เงินผมไม่มี
แต่ผมไม่อยากจะให้เธอผิดหวัง จึงเหลียวมองดูรอบ ๆ บ้าน หวังจะพบสิ่ งของที่มีค่าสักชิ้นหนึ่ง เพื่อให้
เธอเอาไปขาย
แต่ไม่มีของมีค่าแม้แต่ชิ้นเดียวที่พอจะแปรธาตุเป็ นเงินได้
“คุณจันทร์ครับ.... ผมเอ้อ…” เสี ยงของผมแหบแห้งลาคอตีบตัน “ผมรู้สึกสงสารและเห็นใจคุณ
จริ ง ๆ แต่ทว่า....”
“ทาไมหรื อค่ะอาจารย์?” คุณจันทร์ ถามพร้อมกับทาตาโต
“ผมไม่มีเงินติดบ้านแม้แต่บาทเดียว มีสิบบาทสุ ดท้ายภรรยาก็เอาไปจ่ายตลาดเสี ยแล้ว”
“ไม่เป็ นไรหรอกค่ะ” หล่อนถอนใจพร้อมกับยิม้ แห้ง ๆ “ดิฉนั ไม่นึกมาก่อนว่า ครอบครัวของ
อาจารย์ก็ขาดเงินเหมือนกัน”
“เป็ นธรรมดาครับ ผมเองก็ปุถุชนเหมือนกัน ไม่ใช่เทวดาหรื อขุนนางที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
ที่ไหน” ผมตอบยิม้ ๆ “รู ้แล้วอย่าไปบอกใครนะครับ”
“ค่ะ....ดิฉนั ต้องลาไปก่อน เดี๋ยวจะลองไปบ้านเพื่อนอีกคนดู”
“ขอพระเจ้าทรงอวยพรนะครับ” ผมบอกไล่หลังหล่อน
“ทาไมนะ ก่อนหน้าสักสี่ หา้ เดือนจึงไม่มายืม” ผมคิดในใจ
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ความยากจนได้คืบคลานเข้ามาเยือนครอบครัวของผมทุก ๆ วัน และแล้วปั ญหาอื่น ๆ ก็ติดตาม
มา แสงดาวเริ่ มเข้มงวดกับการจ่ายเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ เธอจะคิดทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไป
สิ่ งที่นาความไม่สบายใจมาสู่ ผมอย่างมากก็คือ เมื่อผมกลับจากทางานจะต้องรายงานให้ทราบ
ทุกอย่างว่า ผมได้จ่ายเงินไปค่าอะไรบ้าง จ่ายเท่าไร ทาไมจึงต้องจ่าย จนบางครั้งผมเกิดความหงุดหงิด
ราคาญ
“นี่ดาว...อย่าสอบสวนนักเลย พี่เหนื่อย” ผมบอกเธอในเย็นวันหนึ่ง
“มันจาเป็ นนี่ ” เธอบอก
“แต่อย่าให้มนั ถึงขั้นละเอียดละอออย่างนี้ ดาวค้นกระเป๋ ากางเกงของพี่ทุกวัน ทาเหมือนกับว่าพี่
เป็ นคนรับใช้ของดาวอย่างนั้นแหละ” ผมบอกด้วยความน้อยใจนิด ๆ
“พี่นพก็คิดไปเองต่างหาก” แสงดาวว่า
“จะไม่ให้พี่คิดอย่างไร ในเมื่อพี่เป็ นหัวหน้าครอบครัวแต่ดาวทาเหมือนกับว่าไม่ไว้ใจพี่ ทา
อย่างนี้มนั ไม่เกินไปหน่อยหรื อ?”
“มันเกินอย่างไร?” แสงดาวขึ้นเสี ยง “ดาวจะทาอย่างนี้ แหละใครจะทาไม อยูก่ นั ไม่ได้ให้มนั รู ้
ไป เป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้านับวันจะจนลง ๆ จนข้าวสารไม่มีจะกรอกหม้ออยูแ่ ล้ว....”
แสงดาวเดินกระฟัดกระเฟี ยดจากไป ผมต้องเดินตามไปง้องอน
“อยูไ่ ม่ได้ก็หย่าเสี ยให้สิ้นเรื่ องราวไปเสี ยที เบื่อเต็มทนแล้ว” แสงดาวฟูมฟายด้วยน้ าตา
“ดาวคิดดูให้ดี...คิดถึงพระคุณของพระเจ้าบ้าง” ผมเตือนสติเธอเบา ๆ “เรามีชีวิตอยูไ่ ด้ในทุก
วันนี้ก็เพราะพระองค์นะ”
“ไม่ตอ้ งมาพูดดี” เธอตวาดเสี ยงดัง
“คิดถึงวันที่เราทั้งสองแต่งงานกันใหม่ ๆ บ้าง ดาวจาได้ไหมว่า เราทั้งสองสัญญาต่อหน้าพระ
เจ้าว่าอย่างไรบ้าง เราจะให้เกียรติแก่กนั และกัน ปลอกประโลมใจกันและจะพิทกั ษ์รักษาน้ าใจซึ่ งกัน
และกันไม่วา่ ยามทุกข์สุข จนกว่าพระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมา....
“ดาวได้สัญญาว่า พี่จะไปทางไหน ดาวจะติดตามไปที่นนั่ พี่พกั อยู่ ณ ที่ใด ดาวจะพักอยู่ ณ ที่
นัน่ ญาติของพี่จะเป็ นเหมือนดาว พระเจ้าของพี่จะเป็ นพระเจ้าของดาวด้วย” ผมได้เท้าความถึงสัญญา
เมื่อครั้งวันแต่งงาน
“มีอะไรบ้างที่เราไม่ได้รับจากพระเจ้า สิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ เป็ นการทดลองความเชื่ อของเราว่า
จะมัน่ คงแข็งแรงมากน้อยแค่ไหน ความทุกข์ยากลาบากต่าง ๆ ในโลกนี้ อาจารย์เปโตรบอกว่าเป็ นความ
ทุกข์ยากเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น...
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“พี่พดู จากพระคัมภีร์ท้ งั นั้น ซึ่ งความจริ งแล้วไม่สามารถที่จะนามาปฏิบตั ิในชีวติ จริ งได้” แสง
ดาวค้านขึ้นหลังจากที่นงั่ ฟังมานาน
“ถ้าพระเจ้าไม่ทรงช่วย เราก็ปฏิบตั ิไม่ได้” ผมบอกเธอเบา ๆ
“ดาวจะกลับบ้าน” แสงดาวตัดบท
“จะไปทาไม?” ผมถามด้วยความไม่พอใจ
“ดาวไม่อยากอยูท่ ี่นี่อีกต่อไปแล้ว”
“ดาวหมายความว่า ดาวอยากจะหย่าจริ ง ๆ ใช่ไหม?” ผมถามเสี ยงดัง
“ใช่ค่ะ” แสงดาวเชิดหน้าตอบอย่างไม่ยหี่ ระ
“ดาวฟังพี่นะ...” ผมพูดเสี ยงหนักแน่น “พระเยซูคริ สต์ได้ตรัสสัง่ ไว้ในพระธรรมมัทธิ วบทที่สิบ
เก้าข้อที่เก้าว่า “ผูใ้ ดหย่าภรรยาของตนเพราะเหตุต่าง ๆ เว้นแต่เป็ นชูก้ บั ชายอื่นแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผดิ
ประเวณี ... พระคัมภีร์ขอ้ นี้มีขอ้ ยกเว้น คือ พระเยซูคริ สต์พดู ถึงคนที่ไปแต่งงานใหม่ ถ้าไม่แต่งงานใหม่ก็
ไม่มีความผิด…” ผมเห็นแสงดาวจ้องหน้าผมด้วยความแปลกใจ เพราะผมไม่เคยพูดเรื่ องนี้มาก่อนเลย
“มิใช่พระเยซูคริ สต์ตรัสเท่านั้น แม้แต่เปาโลก็สั่งไว้ในพระธรรมโคริ นธ์ฉบับต้นว่า...” ผมยก
ข้อพระคัมภีร์ข้ ึนมาเพื่อขู่แสงดาว ทั้งนี้เพื่อจะให้เธอรู ้สึกตัวเสี ยบ้าง เพราะผมทั้งปลอบทั้งขู่แล้ว เธอก็ยงั
ยืนยันเจตนาเดิมคือ ขอหย่าจากการเป็ นสามีภรรยากันกับผม
“อาจารย์เปาโลสัง่ ว่า ส่ วนคนที่แต่งงานแล้ว ข้าพเจ้าขอสัง่ มิใช่ขา้ พเจ้าสัง่ เอง แต่องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าทรงบัญชาว่าอย่าให้ภรรยาทิ้งสามี แต่ถา้ นางทิ้งสามีไป อย่าให้นางไปมีสามีใหม่...”
ผมย้าคาว่า “ถ้านางทิ้งสามีไป” ผมบอกแก่แสงดาวว่า “เห็นไหม พระคัมภีร์ไม่ได้หา้ มการหย่า
ร้างกันเสี ยทีเดียว แต่อนุญาตให้หย่าได้ คือเมื่อหย่าแล้วจะต้องไม่ไปมีสามีหรื อภรรยาใหม่...”
แสงดาวก้มหน้านิ่ง ใช้มือเขี่ยพื้นไปมา เธอคงคิดไม่ถึงว่า ผมจะกล้าหาญชาญชัยพูดอย่างนี้ ผม
พูดทิง้ ท้ายไว้เพียงเท่านั้น แล้วเดินออกจากบ้านไปทันที
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หุ้นส่ วนของเรา
อาทิตย์แดงเพลิงใกล้ลบั หายไปกับขอบฟ้ า สนธยาย่าเข้ามาแล้ว ผมทิ้งเท้าเป็ นจังหวะไปบน
ถนนอย่างไร้จุดหมาย ความคิดเลื่อนลอย ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นยังคงคัง่ ค้างอยูใ่ นสมอง
ตามถนนหนทางพบคนส่ วนมากกาลังกลับบ้าน แต่ผมออกจากบ้าน ออกไปอย่างชนิ ดที่เรี ยกว่า
ไม่รู้จะไปไหน
ที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่สงบเงียบเหมาะสาหรับการอธิ ษฐานสวนลุมพินี เขาดินวนา สวนสาม
พราน สวนสาธารณะสามแห่งนี้พอที่จะช่วยผ่อนคลายอารมณ์ตึงเครี ยดได้บา้ ง พลันความคิดของผมก็
ต้องหยุกชะงัก เพราะมีเสี ยงบอกในใจว่า “ทาไมเจ้าไม่ไปหาผูร้ ับใช้พระเจ้าที่ไว้วางใจได้สักคน แล้วเล่า
เรื่ องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เขาฟัง...”
“เป็ นความคิดที่ไม่เลว” ผมบอกแก่ตวั เอง “แล้วผมควรจะไปหาใครดีล่ะ?”
“วิชิตหรื อ เขาคงจะไม่อยูบ่ า้ น เพราะต้องสอนพระคัมภีร์พิเศษกลางคืน อาจารย์สมใจหรื อ เขา
คงจะยุง่ อยูก่ บั เด็ก ๆ และงานบ้าน เขาคงไม่มีเวลาพอที่จะฟังปั ญหาของผมได้ ถ้างั้นจะไปหาใครดีล่ะ
...?”
“อาจารย์สัณห์” ...โอใช่แล้ว ท่านเคยบอกผมว่า ถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ท่านยินดีจะช่วยแบ่ง
เบาภาระ โดยจะให้คาปรึ กษาที่เหมาะสมตามน้ าพระทัยของพระเจ้า
ผมก้าวเข้าไปยังตูโ้ ทรศัพท์ขา้ งทาง หยอดเหรี ยญลงไปพร้อมกับหมุนหมายเลข สักครู่ หนึ่งก็มี
เสี ยงรับที่ปลายสาย
“ที่นี่บา้ นอาจารย์สัณห์ค่ะ” เสี ยงลอยมาตามสาย
“อาจารย์อยูบ่ า้ นไหมครับ?” ผมถามไปเร็ วปรื๋ อ
“อยูค่ ่ะ...รอเดี๋ยวนะคะ”
เสี ยงเงียบไปสักครู่ หนึ่ง
“สวัสดีครับ นี่ผมสัณห์พดู ...”
“สวัสดีครับอาจารย์...นี่ผมนพพรพูด อาจารย์จาผมได้ไหมครับ ”
“โอ....คุณนพพรเองหรื อ มีธุระอะไรที่จะให้ผมช่วย” อาจารย์แสดงความปรารถนาดีออกมา ทา
ให้ผมซาบซึ้ งในน้ าใจของท่านมาก แค่น้ ีก็เพียงพอแล้วสาหรับความต้องการของผมในยามมีความทุกข์
เช่นนี้
“ผมมีปัญหาใหญ่อยากจะปรึ กษากับอาจารย์” ผมบอกไปตรง ๆ
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“พูดทางโทรศัพท์ไม่ค่อยดีม้ งั ...” อาจารย์ออกความเห็น “คุณนพพรมาที่บา้ นผมดีกว่า พูดกัน
สะดวกหน่อย”
“ครับ ผมก็คิดเช่นนั้นเหมือนกัน เดี๋ยวผมจะไปพบอาจารย์นะครับ” ผมวางหูโทรศัพท์
ผมก้าวขึ้นรถประจาทางสายที่ยสี่ ิ บหก ซึ่ งวิง่ ผ่านหน้าบ้านของอาจารย์สัณห์ อีกครึ่ งชัว่ โมง
ต่อมาผมก็มถึงจุดหมายปลายทางพบอาจารย์สัณห์นงั่ รออยูใ่ นห้องรับแขกด้วยใบหน้ายิม้ แย้มแจ่มใสสม
กับเป็ นศิษยาภิบาลที่ดี
“เชิญคุณนพเข้ามาข้างใน” ท่านทักผมเป็ นคาแรก
“ผมมีปากเสี ยงกับแสงดาว” ผมบอกความจริ งแก่อาจารย์หลังจากที่ดื่มน้ าเรี ยบร้อยแล้ว
“เรื่ องอะไร?” อาจารย์ถามเบา ๆ
“เรื่ องเงินและอีกหลายเรื่ องครับ” ผมบอกพร้อมกับเบือนหน้าหนีไปทางอื่น
“เป็ นอย่างนี้บ่อย ๆ ไหม?”
“ครับ ...ในรยะหลังนี้บ่อยครั้ง เมื่อพูดกันแล้วเธอไม่พอใจเธอมักจะขอหย่ากับผม”
อาจารย์เงียบไปสักครู่ ท่านนัง่ ท้าวคางกับโต๊ะอย่างใช้ความคิด ผมเหม่อมองออกไปทางนอก
หน้าต่าง แสงไฟนีออนจากเสาไฟฟ้ าข้างถนนเริ่ มสว่างไสว รถรายังคงวิง่ ขวักไขว่อยูไ่ ม่ขาดระยะ ใจผม
กระหวัดคิดถึงแสงดาว ป่ านนี้เธอจะอยูท่ ี่ไหนเธอจะทาอะไรอยู่ จะเป็ นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ ผมไม่น่าจะ
พูดรุ นแรงกับเธอเลย
“ผมคิดว่าเรื่ องนี้ข้ ึนอยูก่ บั การถวายตัวอย่างแท้จริ งของคุณทั้งสอง...” เสี ยงของอาจารย์เนิบนาบ
ตามแบบฉบับของผูท้ ี่ผา่ นโลก และมีประสบการณ์มามาก
“อาจารย์หมายความว่าอย่างไรครับ?” ผมถามอย่างไม่ค่อยจะเข้าใจนัก
“คุณเป็ นคริ สเตียนมากี่ปีแล้ว?” อาจารย์ถามผม
“ผมเป็ นมาห้าปี แสงดาวประมาณสามปี ครับ”
อาจารย์พยักหน้ารับ แล้วพูดต่อไปว่า “ผมอยากจะแนะนาสิ่ งที่สาคัญที่สุดในชีวติ ของคริ สเตียน
โดยเฉพาะคนที่เป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าเช่นคุณ” อาจารย์ช้ ีมือมาที่ผม
“ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจนะว่า การบังเกิดใหม่เป็ นบุตรของพระเจ้ากับการถวายตัวเป็ นผูร้ ับใช้
พระเจ้านั้น มันไม่เหมือนกันผมเชื่อว่าคุณเป็ นคนที่บงั เกิดใหม่แล้ว เท่าที่สังเกตการแสดงออกในชีวิต
ของคุณ แต่ยงั มีสิ่งหนึ่งที่ขาดไป คือ การถวายตัวอย่างแท้จริ ง...”
“อาจารย์ครับ อาจารย์คงจะเข้าใจผิดแล้ว ผมถวายตัวรับใช้พระเจ้ามาสองสามปี แล้ว ผมเรี ยน
พระคัมภีร์นะครับ” ผมแย้งอาจารย์
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“ข้อนั้นผมทราบดี มิใช่ทุกคนที่เรี ยนพระคัมภีร์จะเป็ นคนที่ถวายตัวเสมอไป และเรื่ องนี้ข้ ึนอยู่
กับประสบการณ์ที่ได้รับจากพระวิญญาณด้วย”
ยิง่ ฟังอาจารย์สัณห์พดู ผมก็ยงิ่ งง ดูเหมือนว่าอาจารย์จะสังเกตสี หน้าของผมออก จึงรี บพูด
ต่อไปว่า “เอาล่ะ...ผมจะอธิ ษฐานอย่างง่าย ๆ ดังนี้ ปั ญหาความวุน่ วายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในครอบครัวของ
คุณนพพรทุกวันนี้ เนื่องมาจากการไม่ยอมให้พระเจ้าเข้ามาบงการชีวติ ผมจะอ่านพระคัมภีร์ขอ้ หนึ่งให้
คุณฟัง…”
อาจารย์หยิบพระคัมภีร์เล่มหนาขึ้นมาจากโต๊ะ เปิ ดหาข้อที่ตอ้ งการอยูช่ วั่ ครู่ แล้วเริ่ มอ่านเสี ยง
ดังว่า
“ความรักของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้ง และพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีที่สิ้นสุ ด
เป็ นของใหม่อยูท่ ุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยงิ่ นัก
จิตใจของข้าพเจ้าว่า พระเจ้าทรงเป็ นหุ น้ ส่ วนของข้าพเจ้า เหตุฉะนี้ขา้ พเจ้าจึงหวังในพระองค์”
อาจารย์สัณห์ย้าคาว่า “พระเจ้าทรงเป็ นหุ น้ ส่ วนของข้าพเจ้า” อีกครั้งหนึ่ง
“คุณนพพรทราบไหมว่า พระคัมภีร์ตอนนี้ หมายความว่าอย่างไร?” อาจารย์หนั มาถามผมซึ่ งนัง่
ฟังอย่างสงบ
“พระคัมภีร์ตอนไหนครับ?” ผมถามอย่างไม่ค่อยจะเข้าใจ เพราะอาจารย์อ่านยาวมาก
“ข้อความตอนที่วา่ พระเจ้าทรงเป็ นหุ น้ ส่ วนของข้าพเจ้า”
“พอจะเข้าใจบ้างครับ แต่ถา้ อาจารย์จะอธิ บายก็จะดีกว่า” ผมบอกอาจารย์อย่างเคารพ
“คุณนพพร...ให้ผมถามคุณตรง ๆ เถอะนะครับ” อาจารย์สัณห์พดู พร้อมกับมองหน้าผม และ
จ้องลึกลงไปเหมือนจะให้ทะลุถึงแก่นแท้กน้ บึ้งของหัวใจ “คุณกับภรรยาเป็ นหุ น้ ส่ วนของพระเจ้าจริ ง
หรื อเปล่า?”
“เอ้อ...เอ้อ” ผมอึกอักในลาคอ “ผมคิดว่าเป็ นครับแต่จะเป็ นมากน้อยแค่ไหน ผมเองก็ยงั ไม่รู้”
“คาว่า “หุ น้ ส่ วน” นี้เป็ นภาษาการค้านะคุณนพ” อาจารย์สัณห์เริ่ มอธิ บาย “การเข้าหุ น้ กันจะต้อง
มีบุคคลนับตั้งแต่สองฝ่ ายขึ้นไป ทางบริ ษทั ผูล้ งทุนจะตั้งราคาหุ น้ ว่า กิจการนี้จะมีกี่หุน้ ราคาหุ ้นละ
เท่าไหร่ ถ้าผูใ้ ดซื้ อมากหุ ้นก็หมายความว่า เมื่อถึงคราวปั นผลกาไร เขาก็จะได้มากกว่าคนอื่น ๆ ถ้า
กิจการเกิดขาดทุน เขาก็จะขาดทุนมากกว่าเพื่อนด้วย...” อาจารย์สัณห์หยุดหายใจนิดหนึ่ง
“พระคัมภีร์ขอ้ ที่วา่ “พระเจ้าทรงเป็ นหุ น้ ส่ วนของข้าพเจ้า” นี้มีความหมายต่อชีวิตของผมและ
ชีวติ ของคุณนพมากทีเดียว คือ เมื่อเราได้กลับใจเข้ามาเป็ นคริ สเตียน โดยยอมเชื่อและไว้วางใจในพระ
เยซูคริ สต์ นัน่ หมายความว่า เรายอมให้พระเจ้าเข้ามามีหุน้ ส่ วนในชีวติ และร่ างกายของเรา ดังนั้น เราจึง
ไม่เป็ นเจ้าของชีวิต และร่ างกายของเราอีกต่อไป แต่เราได้ถือหุ น้ กันกับพระเจ้า ก่อนที่เราจะทาสิ่ งใดลง
48

ไป ไม่วา่ จะเป็ นการพูด การประพฤติ การกิน การเที่ยว การพักผ่อน หรื อการครองเรื อน เราจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากหุ น้ ส่ วนของเราคือพระเจ้าเสี ยก่อน...
“การที่มีพระเจ้าเข้ามาเป็ นหุ ้นส่ วนในชีวติ ของเรา มักจะเกิดปั ญหาขึ้นเสมอ คุณนพทราบไหม
ว่าจะเกิดปั ญหาอะไรขึ้น?” ท่านอาจารย์หนั มาถามผม
“เรามักจะจัดการทุกอย่างเสี ยเองทั้งหมด...” ผมเดา
“ถูกต้องครับ” อาจารย์ยมิ้ “เรามักจะถือว่า “ฉันเป็ นหุ ้นใหญ่” เพราะเคยเป็ นเจ้าของร่ างกาย
จิตใจมาก่อน ส่ วนพระเจ้าเป็ น “หุน้ เล็ก” เพราะมาทีหลัง อาจจะหลายครั้งทีเดียวที่เราจะกระทาบางอย่าง
ลงไปโดยไม่ยอมปรึ กษากับหุ น้ ส่ วนของเรา เรามักจะใช้วจิ ารณญาณเอาเองว่า สิ่ งที่ทาลงไปนั้นดีแล้ว
พระเจ้าคงจะเห็นคล้อยตามเป็ นแน่ บางครั้งบางคราวเรากระทาบาปและพยายามปิ ดบังพระเจ้า ไม่ให้
พระองค์รับรู้ดว้ ย จึงเป็ นการ “ดับ” พระวิญญาณของพระองค์ คุณนพเป็ นอย่างนี้ บา้ งหรื อเปล่า”...”
อาจารย์หนั มาถาม
เงียบไม่มีเสี ยงตอบจากผม ที่ไม่ตอบเพราะไม่รู้วา่ จะตอบอย่างไรดี ทุกสิ่ งทุกอย่างที่อาจารย์พดู
มามันเกิดขึ้นในชี วติ ของผมเองทั้งสิ้ น อนิ จจา ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุอยูต่ รงนี้เอง
“ผมจะต้องทาอย่างไรดีครับอาจารย์?” ผมถามเสี ยงสัน่
“คุณจะต้องมามอบกายถวายชีวติ ทั้งหมด ทุกซอกทุกมุมในห้วงหัวใจ ความคิด แผนการทั้งสิ้ น
แด่พระเยซูคริ สต์ อัญเชิ ญพระองค์ให้เข้ามาเป็ นหุ น้ ส่ วนในชีวติ ของคุณอย่างแท้จริ ง ปั ญหาต่าง ๆ ก็จะ
ค่อย ๆ หมดไป ที่คุณมีเรื่ องเดือดเนื้อร้อนใจอยูท่ ุกวันนี้ ก็เพราะคุณถือว่าคุณเป็ น “หุ น้ ใหญ่” ส่ วนพระ
เจ้าเป็ น “หุน้ เล็ก” ซึ่ งไม่มีความสาคัญเท่าใดนัก ดังนั้น คุณจึงเป็ นผูบ้ งการชีวติ ของคุณเองตลอดมา และ
คุณได้ต้งั ความปรารถนาตามชอบใจ โดยไม่ยอมให้พระเจ้ารับรู ้ในแผนการของคุณ”
ผมเหลือบขึ้นมองข้างฝา เห็นภาพขนาดใหญ่แขวนอยูใ่ นภาพนั้นมีชายหลายคนกาลังเดินขึ้น
ภูเขา หนทางขรุ ขระเต็มไปด้วยขวากหนาม บนหลังของชายแต่ละคนก็มีห่อของวางอยูท่ ่าทางหนักอึ้ง มี
คาเขียนไว้ที่ห่อนั้นว่า “ความบาป” ทุกคนเดินตรงไปที่ไม้กางเขนของพระเยซูคริ สต์ คนที่ที่ไปถึงก่อนก็
คุกเข่าลงสารภาพของตนเอง ทันใดนั้น ภาระบาปอันหนักนั้นก็ร่วงหล่นลงสู่ เหวลึก
ผมย้อนหลับมาระลึกถึงตนเองว่า ผมเป็ นหนึ่งในจานวนชายหลายคนนั้นไหม ห่ อของที่วางอยู่
บนบ่านั้นจะเปลี่ยนชื่ อเสี ยใหม่วา่ “ความคิดของตนเอง แผนการของตนเอง” โอ...ใช่แล้ว ผมเอง ผมเอง
จริ ง ๆ นัน่ แหละ
น้ าตาของผมเริ่ มไหลอาบแก้ม ผมพยายามกลั้นเพื่อจะไม่ให้อาจารย์เห็น แต่แล้วก็ไม่สามารถที่
จะสกัดมันไว้ได้ ผมละล่าลักบอกแก่อาจารย์วา่ “อาจารย์ครับ ผมขอสารภาพตรง ๆ ว่า ผมพยายาม
ทางานของพระเจ้าอย่างเอาจริ งเอาจัง โดยอาศัยความสามารถ ความรู ้และสติปัญญาที่มีอยู่ ผมได้ทุ่มเท
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ทุกอย่างเพื่อจะเห็นงานของพระคริ สต์เกิดดอกออกผล บางครั้งผมวิง่ นาหน้าพระเจ้า แล้วหันกลับมา
กวักมือพร้อมกับบอกพระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้า ตามผมมาเถิด” และงานที่ผมทาลงไปก็เกิดผล
เหมือนกัน แต่ไม่ค่อยจะถาวร ไม่มีความอิ่มใจ ส่ วนลึกภายในจิตใจห่ อเหี่ ยว หาสันติสุขที่แท้จริ งไม่พบ
...
อาจารย์สัณห์ต้ งั ใจฟังผมพูด ท่านผงกหัวรับเป็ นบางครั้งเป็ นเชิงสนับสนุน
“อาจารย์ครับ ถึงแม้วา่ งานที่ทาลงไปจะเกิดผลไม่มนั่ คงแต่มนั ก็ได้นาความภาคภูมิใจมาสู่ ผมยิง่
นัก ผมคิดว่ามันเป็ นความสามารถพิเศษของผมเอง แต่เมื่ออยูต่ ่อหน้าคนอื่น ๆ ผมมักจะให้เกียรติแด่พระ
เจ้า โดยบอกว่า “นัน่ เป็ นผลงานของพระองค์” แต่ส่วนลึกภายในก็บอกว่า “ผมทาเอง...ผมทาเองทั้งนั้น
พระเจ้าไม่ได้ช่วยอะไรหรอก”....
“เหตุการณ์เป็ นอยูเ่ ช่นนี้ตลอดมา ในระยะหลัง ๆ นี้ผมบังเกิดความท้อใจในการงานของพระเจ้า
มีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวบ่อย ๆ ไม่มีสันติสุขที่แท้จริ ง ผลงานที่ทาลงไปก็เป็ นเหมือนแกลบที่ถูกลม
พัดปลิวฟุ้ งไปในอากาศ ผมเริ่ มเหนื่ อย อ่อนเพลียและหมดแรง...”
“ผมพอมีทางแก้ไขได้บา้ งตามพระคัมภีร์สั่งสอน” อาจารย์สัณห์บอกหลังจากที่ผมเล่าจบลง
“อาจารย์จะทาอย่างไรครับ” ผมถามด้วยความอยากรู้
“คุณจะต้องมอบตัวของคุณเองให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ นาคุณ พูดง่าย ๆ ก็คือว่าเมื่อก่อนคุณ
ดาเนินชี วติ ด้วยตัวเอง แต่เดี๋ยวนี้ให้คุณยอมให้พระวิญญาณสวมทับจิตใจและร่ างกายของคุณทั้งหมด...”
“อาจารย์เข้าใจผิดเสี ยแล้วละครับ...” ผมบอกอย่างรวดเร็ ว “ผมบังเกิดใหม่แล้ว มีพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ อยูใ่ นจิตใจตามที่พระธรรมโรมบทที่แปดข้อที่เก้าซึ่ งบอกว่า ถ้าผูใ้ ดไม่มีพระวิญญาณของพระ
คริ สต์ ผูน้ ้ นั ก็ไม่มีเป็ นของพระองค์ และข้อที่สิบสี่ ก็บอกดังนี้วา่ พระวิญญาณของพระเจ้าทรงนาผูใ้ ด ผู้
นั้นก็เป็ นบุตรของพระเจ้า” ผมท่องพระคัมภีร์ให้อาจารย์สัณห์ฟัง
“ครับ...คุณนพพูดถูกต้อง เราทุกคนที่เป็ นคริ สเตียนแท้มีพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าสถิต
อยูด่ ว้ ย เพราะพระคัมภีร์สอนเช่นนั้น แต่การที่เราจะยอมให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เต็มเปี่ ยมในเรา
ตลอดเวลาเป็ นอีกเรื่ องหนึ่งต่างหาก เพราะมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นในเวลานี้ ดังที่ เอ.อาร์ .ทอรี่ ย ์ นัก
ศาสนาศาสตร์ ผมู ้ ีชื่อเสี ยงได้กล่าวไว้วา่ “มีคนเป็ นจานวนมากซึ่ งเป็ นพยานว่า เขาได้รับพระพรยิง่ ใหญ่
ในชีวติ ของเขา นับตั้งแต่เขาได้เชื่อว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ มิใช่เป็ นแต่เพียงอิทธิ พล ซึ่งสาแดงพระคุณ
ของพระเจ้า และมาจากพระเจ้าเท่านั้น หากยังเป็ นพระผูช้ ่วย เป็ นมิตรแท้ที่สถิตอยูภ่ ายในเขาตลอดเวลา
อีกด้วย”
“อาจารย์หมายความว่าอย่างไรครับ?” ผมยิง่ งงใหญ่
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“หมายความว่า บางคนเข้าใจผิดคิดว่า เมื่อรับเชื่ อพระเจ้าและรับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้ว ก็
เพียงพอแล้ว ไม่ได้ถวายตัวให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เข้าครอบครองใจอย่างแท้จริ ง คนชนิดนี้ เรี ยกได้วา่
เอาการบังเกิดใหม่เป็ นหมอนหนุนศีรษะ...” อาจารย์หยุดกลืนน้ าลายนิดหนึ่ง แล้วหันไปบอกภรรยาให้
เปิ ดตูเ้ ย็นยกน้ า มาให้เราทั้งสอง เมื่อดื่มน้ าเรี ยบร้อยแล้ว ผมจึงบอกว่า “อาจารย์ครับ ผมไม่เคยได้รับคา
สอนในทานองนี้เลย”
“เรื่ องนี้เป็ นศาสตร์ ที่จะต้องพิจารณาอย่างลึกซึ้ ง เพราะเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน ก่อนอื่นคุณนพ
ต้องเข้าใจว่า การบังเกิดใหม่กบั การถวายตัวเป็ นคนละอย่างกัน อย่านามาผสมกัน การบังเกิดใหม่คือการ
ที่พระเจ้าทรงรับคุณเป็ นบุตรของพระองค์ โดยการชาระบาปของคุณ และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็จะเสด็จ
มาประทับอยูก่ บั คุณตลอดไป ตามข้อพระคัมภีร์ที่คุณกล่าวอ้างมา...
“แต่การถวายตัว เป็ นประสบการณ์หรื อเป็ นรากฐานของการรับใช้พระเจ้า ดังที่คุณนพได้อ่าน
ในพระคัมภีร์ เรารู ้วา่ เหล่าอัครสาวกได้ถวายตัว ทาให้เขารับฤทธิ์ เดชในการรับใช้พระเจ้า ในการต่อสู ้
กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดาเนินชีวิตในแต่ละวัน
เขาจะมีชยั ชนะต่อการทดลองของผีมารซาตาน
สามารถทนต่อการกดขี่ข่มเหงชนิดที่คนธรรมดาทนไม่ได้ ดูชีวติ ของท่านเปโตรเป็ นตัวอย่าง ก่อนที่ท่าน
จะถวายตัวอย่างที่จริ งจัง ท่านเป็ นคนใจร้อนขี้ขลาดกลัวตาย แต่เมื่อหลังวันเพนเตคอศต์แล้ว เปโตร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง...” อาจารย์หนั มาถามผม
“ท่านมีความกล้าหาญ เปลี่ยนจากหนังมือเป็ นหลังมือเลยทีเดียว” ผมตอบตามที่รู้จากพระคัมภีร์
ที่อ่านอยูท่ ุกวัน
ผมนิ่งอึ้งไปชัว่ ครู่ ก่อนที่จะเอ่ยถามว่า “อาจารย์ครับเมื่อเป็ นเช่นนี้ ผมควรจะทาอย่างไร?”
“ก่อนที่ผมจะบอกคุณว่า คุณควรจะทาอย่างไร ผมอยากจะเล่าเรื่ องสักเรื่ องหนึ่งให้คุณฟัง”
อาจารย์บอก “....มีเจ้าของสวนมันสาปะหลังคนหนึ่ง ได้มอบจอบให้แก่ลูกชายแล้วกาชับว่า “ใช้จอบนี้
ไปขุดดินในสวนนะลูก”
“ลูกชายรับคาแล้วก็แบกจอบเดินลงจากบ้านไป แต่เมื่อไปถึงกลางสวนแล้ว เขากลับวางจอบไว้
ข้าง ๆ ตัว แล้วเริ่ มใช้มือทั้งสองขุดดินเป็ นการใหญ่ เพียงชัว่ ระยะไม่กี่นาทีมือของเขาก็แตกระบมไป
หมด เขาจึงหมดกาลังที่จะขุดดินอีกต่อไป”
ผมจินตนาการภาพที่อาจารย์เล่าให้ฟัง ในใจก็นึกว่า ลูกชายเจ้าของสวนช่างโง่เขลาสิ้ นดี ไม่นึก
ว่ายังจะมีประเภทนี้ อยูใ่ นโลก
“คุณนพคิดว่า ลูกชายเจ้าของสวนเป็ นคนชนิดใด?” อาจารย์สัณห์หนั มาถามผม
“เขาคงเป็ นคนมีปัญญาน้อยหรื อไม่ ก็คงจะเป็ นคนสติไม่เต็มเต็ง” ผมตอบ
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“คุณนพกาลังเป็ นเหมือนชายคนนั้นแหละ
ที่พยายามใช้กาลังและความสามารถของตนเอง
แทนที่จะอาศัยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งเป็ นเหมือนจอบที่พระเจ้าประทานให้...”
“โอย...ผมช่างเป็ นคนที่น่าสมเพชอะไรเช่นนี้ ใครจะช่วยผมได้” ผมครางออกมาเบา ๆ
“คืนวันพรุ่ งนี้จะมีการประชุ มฟื้ นฟูที่คริ สตจักร คุณจะได้พบกับคาตอบในเรื่ องนี้ ” อาจารย์
สัณห์พดู ทิ้งท้าย ก่อนที่ผมจะลากลับ
ผมกลับมาถึงบ้านเมื่อเข็มบนหน้าปั ทม์นาฬิกาที่แขวนข้างฝาบอกเวลาห้าทุ่มเศษ ทุกสิ่ งทุกอย่าง
ในบ้านเงียบกริ บ แสงดาวกับลูกเข้านอนกันแล้ว ผมรู ้สึกสบายใจที่ไม่ตอ้ งประทะคารมกันอีกในยามค่า
คืน ผมจัดการอาบน้ าชาระร่ างกายเรี ยบร้อย พอทิ้งตัวลงนอน แสงดาวก็ถามด้วยความงัวเงียว่า
“ไปไหนมาพี่นพ?”
“บ้านอาจารย์สัณห์” ผมบอกเบา ๆ
“คุยอะไรกันหนักหนา จนกลับดึกดื่นเที่ยงคืนขนาดนี้ ” แสงดาวแสดงความไม่พอใจ
ผมไม่ตอบเพราะจะเป็ นการต่อความยาวสาวความยืดเวลาเช่นนี้น่าจะเป็ นเวลาพักผ่อนมากกว่า
ที่จะมีอารมณ์เครี ยด ทุกอย่างจึงตกอยูใ่ นความเงียบ มีเสี ยงถอนใจเบา ๆ เสี ยงแมลงกลางคืนกรี ดเสี ยง
แหลมเล็ก ประสานกับหยาดน้ าค้างที่ยอ้ ยลงบนหลังคาดังเปาะแปะ ผมนอนฟังเสี ยงธรรมชาติจนกระทัง่
ม่อยหลับไป
พอรุ่ งเช้าผมก็แต่งตัวออกจากบ้านไปทางานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ดูแสงดาวท่าทาง
จะอารมรณ์ดีข้ ึน แต่ผมก็วางใจไม่ได้นกั เพราะเธอมีลกั ษณะสามวันดีสี่วนั ไข้ ตลอดทั้งวันในการเยีย่ ม
เยือนสมาชิกคริ สตจักร ผมครุ่ นคิดถึงเรื่ องที่อาจารย์สัณห์พดู ให้ฟังเมื่อคืนที่ผา่ นมา ทาไมนะผมจึงโง่
เช่นนี้ใช้มือขุดดินมาเป็ นเวลาห้าหกปี จนมือบวมหมดกาลัง ผมคิดถึงคาตรัสของพระเยซูคริ สต์ที่ตรัส
สอนเรื่ องการอธิ ษฐาน ไว้ในพระธรรมลูกาบทที่สิบเอ็ด พระองค์ได้เล่าถึงชายคนหนึ่ง ที่ไปวิงวอนขอ
ยืมขนมปั งจากเพื่อนบ้านในยามวิกาล ในตอนแรกเพื่อนไม่ยอมลุกขึ้นมาหยิบให้โดยอ้างว่า ดึกแล้วจะ
เป็ นการรบกวนลูก ๆ แต่เมื่อทนการวิงวอนไม่ไหวจึงลุกขึ้นหยิบให้ เนื่ องจากเกิดความราคาญ พระองค์
ตรัสว่า “เราบอกความจริ งแก่ท่านว่าจงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิ ดให้แก่ท่าน
เพราะทุกคนที่ขอก็จะได้ ทุกคนที่แสวงหาก็จะพบ และทุกคนที่เคาะก็จะเปิ ดให้แก่เขาถ้าผูใ้ ดในพวก
ท่านที่เป็ นบิดา ถ้าบุตรขอปลาจะเอางูให้เขาแทนหรื อ หรื อถ้าขอไข่จะเอาแมงป่ องให้แก่เขาหรื อ
เพราะฉะนั้น ถ้าท่านทั้งหลายเองผูเ้ ป็ นคนบาปยังรู ้จกั ให้ของดีแก่บุตรของตนยิง่ กว่านั้นสักเท่าใด พระ
บิดาผูส้ ถิตอยูใ่ นสวรรค์จะประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้แก่ผทู ้ ี่ขอจากพระองค์”
ข้อพระธรรมอีกสองสามข้อก็ได้วงิ่ เข้ามาสู่ สมอง ผมจาได้คลับคล้ายคลับคลาว่า เป็ นยากอบบท
ที่หนึ่งข้อที่หา้ ถึงเจ็ดซึ่ งได้พูดเรื่ องการขอเช่นเดียวกัน พระคัมภีร์ได้บอกให้เพียงแต่ขอ...ขอ ...เท่านั้น
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แต่พดู ถึงความเชื่ อด้วย... “แต่จงให้ผนู ้ ้ นั ทูลขอด้วยความเชื่ อ อย่าสงสัยเลย เพราะว่าผูท้ ี่สงสัยเป็ นเหมือน
คลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมา”
ผูท้ ี่ขอแต่ขาดความเชื่อ เขาจะไม่ได้รับอะไรจากพระเจ้าเลย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าได้เร่ งเร้าจิตใจของผมตลอดทั้งวัน
ผมน่าจะเข้าใจข้อพระ
ธรรมเหล่านี้ดีก่อนเวลานี้ โอ...สิ่ งที่ผมเล่าเรี ยนมา มันเป็ นความรู ้อยูใ่ นสมองเท่านั้นเองไม่ได้ซาบซึ้ งเข้า
ไปถึงจิตใจ กว่าจะซึ มซาบเข้าไปถึงใจได้ ก็ตอ้ งใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่าห้าหกปี ทั้ง ๆ ที่ระยะทางระหว่าง
สมองถึงหัวใจเพียงชัว่ ลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้น
เย็นมากแล้ว ดวงตะวันสี ส้มดวงโตลอยต่ากว่ายอดตึกทาให้เกิดเป็ นเงายาวทะมึนทอดไปเบื้อง
หน้า บางแห่งเป็ นเหมือนใครเอากลักไม้ขีดไฟมาวางเรี ยงรายกัน มันเป็ นลักษณะของเมืองหลวงทุกแห่ง
ทัว่ โลก รถยนตร์และผูค้ นพลุกพล่าน ถ้าจะมองลงมาจากที่สูงแล้วจะเป็ นเหมือนมดง่ามรังใหญ่ ที่ขาด
ความเป็ นระเบียบทุกชีวติ ที่ยงั หายใจอยูก่ ็เสาะแสวงหาสิ่ งที่ตนเองคิดว่า จะนาความสุ ขความยินดีมาสู่
ตนและครอบครัว
ผมเดินทอดน่องเอื่อย ๆ มาตามบาทวิถี ซึ่งเป็ นถนนสายที่ตรงไปยังคริ สตจักรที่อาจารย์สัณห์
บอกไว้ ยกข้อมือขึ้นดูนาฬิกายังมีเวลาเหลืออีกชัว่ โมงกว่าจะถึงเวลาประชุม คริ สตจักรตั้งอยูบ่ ริ เวณสี่
แยกพอดี มีบริ เวณกว้างขวางสาหรับจอดรถ มีสนามหญ้าและสนามเด็กเล่นอยูด่ า้ นข้างซ้ายมือ ส่ วน
ทางด้านขวามือเป็ นห้องเรี ยนรวีวารศึกษาเด็ก อาคารของคริ สตจักรตั้งเด่นเป็ นสง่าอยูต่ รงกลาง
ผมก้าวเข้าไปยืนแก้ ๆ กัง ๆ อยูบ่ ริ เวณหน้าโบสถ์ ขณะมีชายหญิงหลายคนกาลังทะยอยกันเข้า
มา ทันใดนั้น ก็มีเสี ยงทักดังขึ้นข้างหลัง
“คุณนพพร…”
ผมหันขวับไปดูก็พบอาจารย์สัณห์ยมื ยิม้ อยูก่ ่อนแล้ว “สวัสดีครับอาจารย์ หวังว่าผมมาทันเวลา
พอดี”
“ผมดีใจที่คุณมาร่ วมประชุมในคืนนี้ ยังมีเวลาเหลืออีกสิ บห้านาที ไปนัง่ เล่นกันที่สนามเด็กเล่น
ก่อนก็ได้ครับ” อาจารย์บอกผม พร้อมกับเดินนาหน้าไปยังเก้าอี้หินเก่า ๆ ตัวหนึ่ง เราทั้งสองได้สนทนา
กันหลายเรื่ องก่อนที่จะถึงเวลาประชุมเทศนา
มีคนเข้ามาประชุมในคืนวันนี้ ผมกะประมาณสองร้อยกว่าคน เมื่อได้เวลานักเทศน์ร่างผอมเกร็ ง
ก็กา้ วขึ้นสู่ ธรรมาสน์บุคลิกลักษณะของเขาสามารถสะกดคนฟังให้ตกอยูใ่ นความเงียบได้ตลอดการ
ประชุม หัวข้อที่ท่านเทศนาก็คือพระธรรมเอเฟโซบทที่ห้าข้อที่สิบแปด ซึ่งกล่าวว่า “อย่าเมาเหล้าองุ่น
ซึ่ งจะทาให้เสี ยคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ”

53

ท่านได้เน้นถึงลักษณะของคนที่ประกอบด้วยพระวิญญาณและคนที่เมาเหล้าองุ่น ว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างไร และมีส่วนคล้ายคลึงกันอย่างไร ข้อพระธรรมที่นกั เทศน์กล่าวในคืนวันนี้ผมเองเคย
อ่านผ่านอยูบ่ ่อย ๆ แต่ก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าใดนัก แต่บดั นี้มนั แจ่มกระจ่างเหมือนแสงดาวที่ส่องหลังฝน
ตกหนัก คืนวันนี้ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้คลุมอยูเ่ หนื อที่ประชุมไว้ นักเทศน์ได้เชิญชวนให้ทุกคนที่เข้า
ประชุมมีใจกล้าพอที่จะถวายตัวแด่พระเจ้า มีหลายคนรวมทั้งตัวผมเองด้วย ได้ตดั สิ นใจตามคาเชิญชวน
และแล้วการอัศจรรย์ก็ได้บงั เกิดขึ้น ความสุ ขอันยิง่ ใหญ่ความอิ่มเอิบ และความปี ติยนิ ดีได้
หลัง่ ไหลท่วมท้นเข้าสู่ จิตใจของผมดังสายธาร
ผมได้ดื่มด่าอยูก่ บั ความสุ ขที่พระเจ้าประทานให้เป็ น
เวลานานแสนนาน พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เข้าครอบครอง ลิ้น กาย ใจ และความคิดของผมทั้งหมด ผม
ได้กม้ หน้าบอกกับพระองค์วา่ สิ่ งใดที่เคยเป็ นคุณประโยชน์แก่ผม บัดนี้สิ่งเหล่านั้นไร้ค่าโดยสิ้ นเชิง ผม
จะมอบกายถวายชีวติ ทั้งหมดแด่พระองค์ หุ น้ ส่ วนใด ๆ ที่ผมเคยถือเป็ นกรรมสิ ทธิ์ อยู่ จะมอบให้
พระองค์เป็ นผูจ้ ดั การทั้งหมด ส่ วนผมก็เป็ นเพียงคนรับใช้เท่านั้น
ผมกลับบ้านในคืนนั้นด้วยสันติสุข จากสวรรค์เต็มเปี่ ยมอยูใ่ นห้วงหัวใจ ปั ญหาหนักใจเกี่ยวกับ
ครอบครัว และความท้อแท้ใจเริ่ มหมดไป ผมสรรเสริ ญพระเจ้าในทุกสิ่ งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวติ ที่ผา่ น
มา ผมไม่มีความวิตกกังวลอีกต่อไป เพราะชีวติ นี้มอบแด่พระองค์แล้ว
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สวรรค์ ในบ้ าน
รุ่ งอรุ โณทัยย่างเยือนเข้ามาถึงอีกวาระหนึ่ง
นกน้อยสองสามตัวบินมาเกาะที่ตน้ ขนุนตรง
หน้าต่างหัวนอนของบ้านผมมันส่ งเสี ยงเพรี ยกหากันอยูไ่ ม่ขาดระยะ ลมเย็นโชยมาวูบหนึ่งผมดึงผ้าห่ม
ขึ้นมาปิ ดกายทาท่าจะหลับต่อ ก็มีเสี ยงเรี ยกดังขึ้นเบา ๆ
“พี่นพตื่นแล้วหรื อ?” แสงดาวถาม
“ยังเช้าอยู่ ขอนอนต่ออีกหน่อย” ผมบอกเธอพร้อมกับปิ ดเปลือกตาลง
“เมื่อคืนไปไหนมา?”
“ไปประชุมที่คริ สตจักรอาจารย์สัณห์” ผมพลิกตัวกลับแล้วลุกขึ้นไปเปิ ดหน้าต่างให้กว้างเพื่อ
รับอากาศบริ สุทธิ์ ในตอนเช้าวันนี้อากาศหนาวเย็นกว่าทุก ๆ วัน หมอกจาง ๆ ลอยอ้อยอิ่งอยูเ่ หนือยอด
ไม้ในสวน ผมเหม่อมองไปพร้อมกับคิดถึงเหตุการณ์ที่ผา่ นมาเมื่อคืนนี้ ยังรู ้สึกขอบพระคุณพระเจ้าไม่
หาย
แสงดาวลุกตามมายืนเกาะแขนผมพิงกับหน้าต่าง เธอเอียงหน้าถามผมว่า “เมื่อกี้บอกว่าจะนอน
ต่อไม่ใช่หรื อค่ะ...ทาไมมายืนอยูท่ ี่นี่”
“พี่มีเรื่ องสาคัญจะบอกแก่ดาว” ผมหันหน้ามากระซิบที่ขา้ งหูของเธอ
“ชนิดคอขาดบาดตายหรื อเปล่า?” เธอถามเป็ นเชิงเล่น ๆ
ผมสังเกตเห็นว่า เช้าวันนี้ภรรยามีอารมณ์แจ่มใส เป็ นโอกาสดีที่จะบอกเรื่ องนี้ แก่เธอ
“ดาว...” ผมเรี ยกอย่างนิ่มนวล
“ขา” เธอขานรับเสี ยงหวานเช่นกัน
“เราแต่งงานกันมากี่ปีแล้ว”
“พี่นพถามทาไมคะ?”
“เถอะน่า..พี่อยากจะรู ้”
“เกือบสองปี แล้วค่ะ”
“สองปี นี้นานสาหรับดาวไหม?” ผมถามยิม้ ๆ
“จะว่านานก็นาน จะว่าไม่นานก็ไม่นาน” เธอตอบเล่นสานวน
“ดาวเบื่อชีวติ ครอบครัวไหม?”
แสงดาวมองหน้าผมด้วยความสงสัย เพราะผมไม่เคยถามคาถามแบบนี้มาก่อนเลย เธออ้ าอึ้งไป
สักครู่ หนึ่ง แล้วถามว่า “วันนี้ พี่นพเป็ นอะไรไป ดูแปลกกว่าทุก ๆ วัน”
“ดาว...เคยนับพระพรของพระเจ้าบ้างไหม ตลอดระยะเวลาเกือบสองปี ที่ผา่ นมา?”
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“พี่นพถามอะไรเช่นนั้นคะ?”
“พี่อยากจะทบทวนการช่วยเหลือพระเจ้า เพื่อเราจะมีเหตุขอบพระคุณพระองค์ได้” ผมบอกเธอ
“ดาว...พี่อยากจะร้องเพลงสักเพลงหนึ่งให้ดาวฟัง ฟังให้ดีนะ” ผมเริ่ มร้องเพลงเบา ๆ
“เมื่อความทุกข์ลาบากเกิดขึ้นแก่ท่านเมื่อใด
มีภาระหนักมากท่านคิดว่าแบกไม่ไหว
หันมานับพระพรย้อนนับดูทีละอัน
แปลกแต่จริ งแน่แล้วพระเจ้าทรงโปรดช่วยท่าน
นับพระพรของท่านดูทีละอัน
นับพระพรซึ่งพระเยซูประทาน
นับประพรนั้น นับดูทีละอัน นับพระพรของท่านซึ่ ง
พระเยซูประทาน
แม้บุคคลทั้งปวงมีทรัพย์สมบัติมากมาย
แต่พระเจ้าสัญญาให้พรจนนับไม่ไหว
รับพระพรซึ่ งทรัพย์สินเงินทองซื้ อไม่ได้
แล้วพระเจ้าประทานบาเหน็จจนเหลือบรรยาย
เวลาท่านต่อสู ้จะเป็ นการเล็กหรื อใหญ่
อย่าระอาอ่อนใจพระผูเ้ ป็ นเจ้าอยูใ่ กล้
จงนับดูพระพรเพราะทูตสวรรค์ป้องกัน
ช่วยเล้าโลมดวงจิตจนตลอดสิ้ นกาล...”
พอร้องเพลงจบผมก็หนั ไปมองหน้าแสงดาว เบ้าตาของเธอมีน้ าไหลซึ มออกมา ผมค่อย ๆ ใช้ฝ่า
มือปาดให้ ภาพเช่นนี้ผมไม่ค่อยจะได้เห็นบ่อยนัก มันจับความรู ้สึกอย่างประหลาดพระเจ้าทรงเปิ ด
โอกาสให้ผมนาเธอเข้ามาถึงจุดสุ ดยอดคือ การถวายตัวและรับประสบการณ์สาคัญยิง่
“ดาว....รู ้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวติ ของพี่ในระยะสองวันที่ผา่ นมานี้ ”
“ไม่ทราบค่ะ ดาวรู ้แต่เพียงว่า พี่เปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียว” เธอช้อนตามองทั้งคราบน้ าตา “พี่
พอจะเล่าให้ดาวฟังบ้างได้ไหมคะ?”
“พี่ไม่รู้จะขึ้นต้นอย่างไรดี เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน พี่จะอ่านพระคัมภีร์ให้ดาวฟังสักข้อหนึ่งก่อน
แล้วเราจะร่ วมใจกันอธิ ษฐาน...
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แสงดาวหันไปมองที่เตียงของลูกน้อย เมื่อเห็นว่าแกดิ้นเบา ๆ แสดงว่ากาลังจะตื่น เธอคว้าขวด
นมไปใส่ ปากแกไว้แล้วเดินกลับมาหาผมที่หน้าต่าง ผมเปิ ดพระธรรมบทเพลงคร่ าครวญบทที่สามข้อที่
ยีส่ ิ บสองถึงยีส่ ิ บสี่ ซึ่ งมีเนื้อความว่า
“ความรักของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้ง และพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุ ด
เป็ นของใหม่อยูท่ ุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยงิ่ นัก
จิตใจของข้าพเจ้าว่า พระเจ้าทรงเป็ นหุ น้ ส่ วนของข้าพเจ้า
เหตุฉะนี้ขา้ พเจ้าจะหวังในพระองค์”
ผมได้เริ่ มอธิ บายเรื่ อง “หุ น้ ส่ วน” อย่างละเอียดให้แสงดาวฟังตอนสุ ดท้ายผมบอกเธอว่า ข้อพระ
คัมภีร์ตอนนี้เป็ นข้อที่เหมาะสาหรับเราทั้งสองคน พระเจ้าอยากจะเป็ นหุ น้ ส่ วนบางอย่างที่แท้จริ งในชี วติ
ของเรา พระองค์ตอ้ งการเป็ น “หุ น้ ใหญ่” ไม่วา่ ในยามที่เราจะกิน จะเดิน จะนอน จะตัดสิ นปั ญหาต่าง ๆ
“เท่าที่เป็ นอยูท่ ุกวันนี้ เราทั้งสองตั้งตัวเป็ นผูจ้ ดั การชีวิตของเราเอง ส่ วนพระเจ้าเป็ นเพียง “หุน้
เล็ก” เท่านั้น ดังนั้น เมื่อปั ญหาความทุกข์ความวุน่ วายเกิดขึ้น เราจึงไม่สามารถแก้ได้...”
“เราจะต้องทาอย่างไรล่ะพี่นพ?” แสงดาวถาม ซึ่งเป็ นคาถามที่ผมรอนานแสนนาน
“เปิ ดใจของเราออกทุก ๆ ห้อง ในพระองค์เข้าไปตรวจดูวา่ มีอะไรอยูใ่ นนั้นบ้าง” ผมบอกอย่าง
ตื่นเต้น “หัวใจบางห้องที่เราปิ ดตาย เพราะเป็ นห้องที่เก็บความลับสุ ดยอด เราจะต้องมอบกุญแจให้แก่
พระองค์ เราต้องอธิ ษฐานต่อพระองค์เดี๋ยวนี้ ”
เราทั้งสองก้มศีรษะอธิ ษฐาน ผมได้ยนิ เสี ยงสะอื้นเบา ๆ พร้อมกับคาอธิ ษฐานที่สั่นความรู ้สึก
แสงดาวได้ทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้า เธอกล่าวว่า เธอไม่ได้ไว้วางใจในพระองค์เมื่อความทุกข์ยาก
และปั ญหาต่าง ๆ เกิดขึ้น เธอเป็ นผูจ้ ดั การชี วติ ของเธอเองทั้งหมด รวมทั้งยังจะจัดการชีวติ ของสามีดว้ ย
สิ่ งนี้นบั ว่าเป็ นการผิดพระประสงค์ของพระเจ้าเป็ นอย่างมาก
สิ่ งที่เธอคิดว่ามันจะเกิดผลประโยชน์
อนันต์ แต่มนั กลับเกิดโทษมหันต์ตอนสุ ดท้ายเธอได้ถวายตัวต่อพระเจ้า พระองค์จะจัดการทุกสิ่ งที่เธอมี
อยูท่ ้ งั หมด
อย่าถามผมเลยว่า ผมมีความสุ ขมากขนาดไหน ความหมดหวังกลับเป็ นความสมหวัง ความ
ทุกข์ทรมานก็กลับกลายเป็ นความชื่นชมยินดี ท้องฟ้ าที่เคยมืดครึ้ มด้วยเมฆหนา บัดนี้มนั แจ่มกระจ่าง
มองทะลุไปไกลจนสุ ดลูกหูลูกตา
หลังพายุที่พดั จัดก็คือความสงบ แสงดาวได้รับการเร้าใจจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทีละน้อย ๆ
เธอเริ่ มแปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในเวลาไม่ชา้ นัก จากคนที่เคยขลุกอยูบ่ า้ น บัดนี้เธอชอบออกไป
เยีย่ มเยียนพี่นอ้ งคริ สเตียนที่ได้รับความทุกข์ จากคนที่เคยบ่นจูจ้ ้ ีและมีความท้อใจเนื อง ๆ บัดนี้เธอเป็ น
คนที่มีแววแห่งความสุ ข ยิม้ แย้มแจ่มใสอยูเ่ สมอ ชอบรับใช้คนอื่น ๆ ยอมทางานทุกอย่างเพื่อเห็นแก่พระ
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คริ สต์ ผมมักจะได้ยนิ เธอฮัมเพลงเบา ๆ ขณะที่กาลังปรุ งอาหาร แล้ววันหนึ่งก็เขียนป้ ายตัวโต ๆ ไปติดที่
ข้างฝาห้องครัวมีใจความว่า
“ที่นี่มีการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระเจ้า วันละสามครั้ง”
ดูเหมือนว่าแสงดาวจะพออกพอใจกับป้ ายอันนี้มาก เธอได้พยายามทุก ๆ วิถีทางที่จะเป็ น
แม่บา้ นที่ดี ซึ่ งนาความภาคภูมิใจมาสู่ ผมเป็ นอย่างมาก เธอเคยถามผมถึงข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับแม่ศรี
เรื อน ผมจึงแนะนาให้อ่านในพระธรรมสุ ภาษิตบทที่สามสิ บเอ็ดตลอดทั้งบท ซึ่ งบางตอนกล่าวว่า
“ใครพบภรรยาที่ดี เธอประเสริ ฐกว่าทับทิมมากนักจิตใจของสามีเธอก็วางใจในเธอ และสามีจะ
ไม่ขาดกาไร เธอทาความดีให้เขา ไม่ทาการร้ายตลอดชีวิตของเธอ... เธอทางานด้วยมืออย่างเต็มใจ เธอ
ลุกขึ้นแต่เช้ามืดจัดอาหารในครัวเรื อน...เธอหยิบยืน่ ให้แก่คนยากจน
เธอยืน่ มือช่วยคนขัดสน...เธอ
หัวเราะให้แก่เหตุการณ์ที่จะมาถึง เธออ้าปากกล่าวด้วยสติปัญญา...เธอดูแลงานในครัวเรื อนของเธอ...
สามีของเธอก็สรรเสริ ญเธอ...ว่าสตรี จานวนมากทาอย่างดีเลิศ แต่เธอเลิศยิง่ กว่าเขาทั้งหมด เสน่ห์เป็ น
ของหลอกลวง และความงามก็เปล่าประโยชน์ แต่สตรี ที่ยาเกรงพระเจ้า ก็สมควรได้รับการสรรเสริ ญ”
“ดาวจ๊ะ....” ผมเรี ยกเธอในเช้าวันหนึ่งหลังจากรับประทานอาหารเรี ยบร้อยแล้ว “พี่คิดจะพาดาว
ไปเยีย่ มสมาชิกครอบครัวหนึ่ง”
“ที่ไหนคะ?” แสงดาวเงยหน้าถามขณะที่เก็บกวาดโต๊ะอาหาร
“ครอบครัวลุงเขียมกับป้ าแช่มในสลัม” ผมบอก
“อ้อ...คุณลุงที่เป็ นอัมพาตคนนั้นหรื อ?”
“ใช่ เราน่าจะไปหนุนใจเขาสักหน่อย บางทีเขาอาจกาลังท้อใจก็ได้”
“เขาเป็ นคนที่น่าสงสารมากนะ ลุกเดินไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นอยูเ่ รื่ อย ๆ”
“เดี๋ยวพี่จะช่วยดาวล้างจาน เสร็ จแล้วเราแต่งตัวไปด้วยกัน เอาลูกไปด้วย”
“แสงดาวพยักหน้า ผมรี บจัดการล้างถ้วยล้างจาน เสร็ จแล้วก็รีบแต่งตัวอย่างลวก ๆ ไม่พิถีพิถนั
เพราะการไปเยีย่ มสมาชิกในสภาพเช่นนี้จะแต่งกายแบบไปเที่ยวไม่ได้
เราทั้งสองออกจากบ้านเมื่อตะวันลอยตัวสู งมากแล้ว แสงแดดเริ่ มแผดกล้า กว่าจะเดินออกมาถึง
ป้ ายรถประจาทางก็เล่นเอาเหงื่อซึ มเหมือนกัน แต่ก็ยงั ดีหน่อยที่มีลมพัดมาเบา ๆ คลายร้อนได้บา้ ง รอรถ
อยูป่ ระมาณสิ บห้านาทีจึงเห็นรถสายที่ตอ้ งการโผล่มาแต่ไกล ผูโ้ ดยสารยืนอัดแน่นราวกับปลากระป๋ อง
บ้างก็โหนมาทางบันไดต่องแต่ง น่ากลัวจะตกลงมา
กว่าจะเบียดเสี ยดผูค้ นขึ้นไปยืนบนรถได้ก็เสี ยเวลาอยูน่ านพอดู รถควบปุเลง ๆ ต่อไปตาม
เส้นทาง พอเลี้ยวเข้าสี่ แยกทางไปสลัม ผมกับภรรยาก็ลงที่ป้ายนี้ ถนนสายนี้ยามที่รถวิง่ ผ่านไปมาฝุ่ นจะ
ปลิวฟุ้ ง สองฟากทางเป็ นที่ทิ้งขยะมูลฝอยจากในเมืองมีกองขยะสู งเป็ นภูเขาเลากา บางกองก็มีควันไฟ
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ลอยกรุ่ นอยู่ เด็กสี่ หา้ คนกะอายุคงไม่เกินสิ บขวบ แต่งกายด้วยเสื้ อผ้าขาดกระรุ่ งกระริ่ ง เที่ยวเสาะค้นหา
เศษเหล็กตามกองขยะ เป็ นชี วติ ที่น่าอเน็จอนาจไม่นอ้ ย เพราะดารงชีพอยูด่ ว้ ยกองขยะ
เราทั้งสองคนเดินลัดเลาะไปริ มถนนซึ่ งเจิ่งนองไปด้วยน้ าพอเลี้ยวเข้าสู่ หมู่บา้ นสลัม
สิ่ งที่
ปรากฏอยูต่ รงหน้าของผมก็คือ กระต๊อบเล็ก ๆ ที่สร้างขึ้นด้วยเศษไม้และเศษกระดาษจานวนหลายร้อย
กระต๊อบ เบียดเสี ยดยัดเยียดกันอยู่ พวกเด็กเล็ก ๆ พากันวิง่ เล่นเกรี ยวกราวกลางถนน พวกผูใ้ หญ่บาง
กลุ่มก็พากันตั้งวงหมากรุ ก บ้างก็เล่นไพ่ มีร้านอาหารเล็ก ๆ อยูส่ องสามร้าน มีชายกลุ่มใหญ่แต่งกายด้วย
เสื้ อผ้าปอน ๆ นัง่ โจ้สุรากันอย่างสนุกสนาน
คนที่ไม่เคยชินกับสภาพเช่นที่วา่ นี้ อาจจะเสี ยสุ ขภาพจิต ได้ง่าย ๆ เหมือนกัน ถึงแม้วา่ คนที่อยู่
จนชาชินแล้วก็ยงั ไม่วายที่เป็ นโรคประสาท เป็ นแหล่งที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมมากที่สุด รัฐบาลเป็ น
ห่วงเรื่ องนี้ อย่างมากและกาลังหาทางช่วยเหลือกอบกูฐ้ านะของคนพวกนี้อย่างสุ ดความสามารถ โดยการ
สร้างแฟลตให้อยูแ่ ทนกระท่อมโกโรโกโส และส่ งเสริ มการศึกษาให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชน เราเชื่อว่าคง
จะประสบความสาเร็ จในระยะเวลาอันใกล้น้ ี
ผมกับแสงดาวมาถึงบ้านของลุงเขียม เราเคาะที่ประตูร้ ัวสังกะสี เก่า ๆ สักครู่ หนึ่งก็มีผหู ้ ญิงวัย
เลยกลางคนเดินมาแง้มประตูดู พอเห็นว่าเป็ นผมกับภรรยาก็ยมิ้ ออกมาพร้อมกับยกมือไหว้อย่างนอบ
น้อม แล้วกล่าวว่า “เชิญอาจารย์กบั คุณผูห้ ญิงเข้าไปในบ้านก่อนค่ะ”
“ลุงเขียมอยูไ่ หม?” ผมถามทันที
“เห็นเขาบ่นหาอาจารย์อยูว่ า่ วันนี้อาจารย์จะมาเยีย่ มดิฉนั ก็รอ” นางบอกแล้วเดินนาหน้าเข้าไป
ยังห้องเล็ก ๆ เก่าคร่ าคร่ า “ดิฉนั ขอบพระคุณพระเจ้าอย่างยิง่ ที่ส่งอาจารย์กบั คุณผูห้ ญิงมาเยีย่ มเรา”
“เป็ นหน้าที่ของผมเองครับ...เป็ นอย่างไรบ้างลุงเขียม” ผมถามชายชราที่นงั่ ห้อยขาอยูบ่ นเตียง
“ฝ่ ายวิญญาณสบายดีครับ แต่ร่างกายแย่หน่อย...” ลุงเขียมตอบอย่างเนิบนาบ
ป้ าแช่มออกไปตะโกนสัง่ โอเลี้ยงสองแก้วสาหรับเรา ผมขอให้ลุงเขียมเล่าประวัติความเป็ นมา
อย่างย่อ ๆ ให้แสงดาวฟังลุงเขียมโคลงตัวไปมาก่อนที่จะเริ่ มต้นเล่าว่า
“เดิมทีลุงเป็ นคนบ้านนอก
อยูท่ ี่จงั หวัดจันทบุรีโน่นแน่ะพ่อแม่เป็ นชาวนาขนานแท้และ
ดั้งเดิม…” แสงดาวยิม้ เพราะสานวนการพูดของลุง
“ลุงเองขี้เกียจทานา จึงไปช่วยพี่ชายของพ่อซึ่ งเป็ นช่างไม้ประจาหมู่บา้ น ช่วยสร้างบ้านบ้าง
ซ่อมบ้าน ต่อเติมบ้านแล้วแต่ใครจะจ้าง...” ลุงหยุดถอนหายใจนิดหนึ่ง แล้วมองไปยังร่ างกายท่อนล่าง
ของตนเองที่หมดความรู้สึก
“แล้วลุงมาพบกับพระเยซูคริ สต์ได้อย่างไรคะ?” แสงดาวถามด้วยความอยากรู้
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“ลุงกาลังจะเล่าอยูเ่ ดี๋ยวนี้แหละ แต่ก่อนอื่นลุงจะเล่าถึงเรื่ องการที่ลุงได้พบกับป้ าแช่มเสี ยก่อน
ป้ าแช่มเป็ นลูกสาวกานันประจาหมู่บา้ นที่ลุงอยู่ สมัยเมื่อยังเป็ นสาวป้ าเป็ นคนสวยมาก หาตัวจับยากใน
ตาบลของลุง กว่าลุงจะได้ป้ามาเลือดตาแทบกระเด็น เพราะต้องแข่งขันกับหนุ่มใหญ่เศรษฐีเจ้าของโรงสี
ประจาตาบล แต่ในที่สุดลุงก็เป็ นฝ่ ายมีชยั อย่างเด็ดขาด
“พอแต่งงานได้ไม่นานนัก ลุงชักชวนป้ าให้เข้ามาทามาหากินในกรุ งเทพฯ ตอนแรกก็มาอาศัย
อยูก่ บั เพื่อนคนหนึ่งที่รักใคร่ ชอบพอกันมาก
แต่ต่อมาเมื่อลุงทางานได้เงินแล้วก็แยกไปเช่าบ้านอยู่
ต่างหาก ในระยะนี้เอง ลุงเริ่ มเป็ นคนชอบกินเหล้าเมายา เงินมาหาได้เท่าไหร่ ก็เอาใส่ ขวดหมด
ครอบครัวเริ่ มปั่ นป่ วนมีปัญหา ป้ าก็หนั หน้าเข้าหาพ่อมดหมอผี ทรงเจ้าไม่เว้นแต่ละอาทิตย์ แล้ว
ครอบครัวของลุงก็เริ่ มเลวลง ๆ
“จนกระทัง่ วันหนึ่ง หลังจากเลิกงานแล้ว ลุงก็เดินทางกลับบ้านผ่านตลาดก็แวะซื้ อกับข้าว ลุง
ได้เห็นคนกลุ่มใหญ่มุงดูชายคนหนึ่งอธิ บายรู ปภาพอยูก่ ลางตลาด
ลุงก็เข้าไปดูกบั เขาบ้างนึกว่าเรื่ อง
อะไร ที่แท้ก็เรื่ องพระเจ้าหรื อพระเยซูคริ สต์นนั่ เองที่ลุงเล่าอยูเ่ ดี๋ยวนี้เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเจ็ดปี ที่
ผ่านมาแล้ว...”
“ผมกับแสงดาวนัง่ ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ ใบหน้าของลุงเขียมเริ่ มประกายเจิดจ้าเมื่อเล่าถึงตอนนี้
“ตอนแรกลุงก็ไม่สนใจเท่าใดนัก แต่มีตอนหนึ่งที่ชายคนนั้นพูดจับใจลุงมาก ลุงจึงตามเขาไป
ถึงคริ สตจักรแห่งหนึ่งและที่นนั่ เองลุงก็ได้ตอ้ งรับเอาพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดชีวติ ของลุง
เริ่ มเปลี่ยนแปลงทีละน้อย ๆ จนผิดสังเกตของป้ า ลุง จึงบอกว่า ลุงเชื่อในพระเจ้า ป้ าก็สนใจมาอยากจะ
รับเชื่ อบ้างลุงจึงพาไปคริ สตจักร และในวันนั้นเองป้ าก็ได้กลับใจบังเกิดใหม่รับชีวิตของพระเจ้าเข้าสู่
ชีวติ ของเขา เรามีสันติสุขอย่างมากมายจนกระทัง่ สองปี ผ่านไป ลุงก็ยงั คงทางานเป็ นช่างไม้เหมือนเดิม
แต่พระเจ้าก็ทรงอวยพรอย่างมาก แต่แล้ววันหนึ่ง....” ลุงเขียมกลืนน้ าลายลงคออย่างยากเย็น ก่อนที่จะ
พูดต่อไปว่า
“วันนั้น ลุงขึ้นไปตีตาปูที่เสาบนชั้นที่สอง ลุงเหยียบไม้ที่วางขวางพลาด ร่ างของลุงจึงลอยละลิ่ว
ลงสู่ พ้นื ดิน ปะทะกับกองไม้ที่วางอยู่ ลุงสลบไปชัว่ ครู่ เพื่อน ๆ พากันหามส่ งโรงพยาบาล เมื่อลุงฟื้ น
ขึ้นมาก็พบว่า ตั้งแต่บ้ นั เอวลงไปไม่รู้สึกมีอาการชาไปหมด แล้วหมอก็เข้ามาบอกว่า ลุงจะต้องพิการไป
ตลอดชีวิต...ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นบั ตั้งแต่วนิ าทีน้ นั เป็ นต้นมา
แสงดาวถอนหายใจ บนใบหน้าของเธอเริ่ มมีน้ าตาคลอหน่วย มันจะไหลริ นออกมาเสี ยให้ได้
ทุกคนเงียบกริ บ ผมมองไปทางป้ าแช่มเห็นยังนัง่ เฉยอยู่
“ใครเป็ นคนที่เอาใจใส่ ดูแลลุงล่ะคะ เช่น อาบน้ า เข้าห้องส้วมหรื อเปลี่ยนเสื้ อผ้า” แสงดาวถาม
ลุงเขียมชี้มือไปทางป้ าแช่มที่อยูร่ ิ มผนังห้อง “ไม่มีใครหรอกนอกจากคู่ทุกข์คู่ยากคนนี้ ”
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“ดิฉนั ปรนนิบตั ิลุงทุกอย่างเท่าที่จะทาได้” ป้ าพยักหน้ารับพร้อมกับรอยยิม้ น้อย ๆ ผุดขึ้นมาที่
ริ มฝี ปาก
“คุณป้ าเคยนึกเบื่อบ้างไหมคะ?” แสงดาวยังคงถามความรู ้สึกของป้ าต่อไป
“ไม่ค่ะ...เราเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าเลือกสรรให้ร่วมทุกข์ร่วมสุ ขกัน
เป็ นตายร้ายดีอย่างไรเราก็ไม่
ทอดทิ้งกัน”
“แล้วความเชื่อของคุณลุงคุณป้ าเป็ นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแล้ว” ผม
ถามขึ้นมาบ้าง หลังจากที่นงั่ ฟังมานานพอสมควร
“ยังคงเดิมหลานเอ๋ ย...ไม่มีวนั ลด มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ถ้าจะพูดไปก็เหมือนกับอับราฮามนัน่
แหละ ลุงเขียมคว้าคัมภีร์จากข้างเตียงขึ้นมาเปิ ดอ่านอย่างคล่องแคล่ว “ในโรมบทที่สี่ขอ้ ที่สิบเก้าถึงยีส่ ิ บ
สองว่าดังนี้ “ความเชื่อของท่านอับราฮามมิได้ลดน้อยถอยลงเลย เมื่อท่านพิจารณาสังขารของท่านซึ่ ง
เปรี ยบเหมือนคนที่ตายไปแล้ว....ท่านมิได้หวัน่ ไหวคลางแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้า แต่ท่านมี
ความเชื่อมัน่ คงยิง่ ขึ้น จึงถวายเกียรติแด่พระเจ้า ท่านเชื่ อมัน่ ว่า พระเจ้าทรงฤทธิ์ อาจกระทา ให้สาเร็ จ
ตามที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้ ด้วยเหตุน้ ีพระเจ้า ทรงถือว่าความเชื่ อของท่านเป็ นความชอบธรรมของ
ท่าน”
“ความเชื่อของลุงกับป้ าดีกว่าคริ สเตียนหลายคน....และดีกว่าผม” ผมบอกลุงเขียมหลังจากที่
อ่านพระคัมภีร์จบ
“อาจารย์หมายความว่าอย่างไรคะ” ป้ าแช่มถามขึ้น
“ถ้าเป็ นคนอื่น เมื่อประสบความทุกข์ยากอยางนี้ เขาอาจจะทิ้งพระเจ้าไปนานแล้ว หรื อแม้ตวั
ผมเอง ผมก็ไม่กล้าที่จะรับรองได้วา่ ผมจะมีความเชื่ อเท่ากับป้ าและลุงหรื อไม่”
การมาเยีย่ มเยือนครอบครัวนี้ แทนที่เราจะเป็ นฝ่ ายหนุนใจเขา เขากลับเป็ นฝ่ ายหนุนใจเรา เออ...
แปลกจริ งหนอ ป้ าได้เล่าให้เราทั้งสองฟังว่า เมื่อลุงทางานหาเงินไม่ได้ ป้ ารับผิดชอบเป็ นผูห้ าเงิน โดย
ขายของเล็ก ๆ น้อย ๆ พอประทังชีวติ ไปวันหนึ่ง ๆ และพระเจ้าก็ทรงอวยพรให้มีพอกินพอใช้ตลอดมา
บ่ายคล้อยแล้ว เราทั้งสองเดินออกจากบ้านของลุงเขียมกับป้ าแช่มด้วยดวงใจที่ต้ืนตัน ที่เห็น
ความเชื่อของคนทั้งสองยังแน่นแฟ้ นมากยิง่ ขึ้น ความทุกข์ยากลาบากไม่สามารถแผ้วพานครอบครัวนี้
ได้ ใจของผมเองปรารถนาจะเป็ นเหมือนเขา
บรรยากาศรอบ ๆ ตัวเรายังคงเหมือนตอนขาเข้ามา คือฝุ่ นปลิวคลุง้ ไปหมด กองขยะกองพะเนิน
เทินทึก ควันไฟพวยพุง่ ขึ้นจากขยะบางกอง แต่ทว่า บัดนี้โลกทรรศน์ของเราเปลี่ยนแปลงไป แสงดาว
เงียบขรึ มเกือบจะกลายเป็ นเศร้าสร้อย
“พี่นพคะ” เธอบอกผมขณะที่เดินผ่านเด็กเก็บขยะสองคนที่กาลังคุย้ เขี่ยหาเศษเหล็ก
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“ทาไมหรื อดาว”
“ดาว...ดาวกราบขอโทษพี่ ที่ดาวไม่มีความรักและความอดทนพอเหมือนอย่างป้ าแช่ม” แสง
ดาวเสี ยงอึกอักในลาคอ “ดาวเพิ่งประจักษ์กบั ความรักที่แท้จริ งในวันนี้ เอง มันเป็ นความรักที่เสี ยสละ
จริ ง ๆ และไม่ใช่เวลาสั้น ๆ ป้ าแช่มอดทนมาแล้วสิ บห้าปี และจะต้องอดทนต่อไปจนกว่าลุงเขียมจะตาย
จากไปซึ่ งอาจจะอีกสิ บปี หรื อยีส่ ิ บปี ข้างหน้า โอ...ถ้าไม่มีพระเจ้าก็จะเป็ นชีวติ ที่ขมขื่นเสี ยนี่กระไร แต่
ถ้าพระเจ้าสถิตอยูด่ ว้ ยแล้วก็กลับกลายเป็ นความชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้น....
“พี่นพคะ ดาวขอให้สัญญาว่า ต่อไปนี้ดาวจะเสี ยสละทุกสิ่ งทุกอย่างเพื่อพระเจ้าและเพื่อพี่ ดาว
จะมอบภาระปั ญหาต่าง ๆ ในครอบครัวไว้ใต้การนาของพระองค์ตลอดไป ดาวจะปรนนิบตั ิงานของ
พระเจ้าทุกอย่างเท่าที่จะทาได้ ขอให้พี่นพสบายใจได้แล้ว....” แสงดาวหันมายิม้ กับผม
เมฆหมอกอันดาหนาทึบที่เคยปิ ดบังชีวติ ของเรา บัดนี้ค่อย ๆ เลื่อนออกไป และความแจ่มกระ
จ่างก็เข้ามาแทนที่ ไม่มีความสุ ขใด ๆ ในโลก จะมาเทียบเท่าความสุ ขในการเสี ยสละเพื่อพระเจ้าอีกแล้ว
สวรรค์บนดินปรากฏขึ้นจริ ง ๆ กางขยะที่อยูร่ อบ ๆ ตัวของเราขณะที่เดินผ่านมากลายเป็ นแดนสวรรค์
ไปทันทีทนั ใด
โอ...สวรรค์บนดิน ไม่วา่ แห่งใดที่พระคริ สต์อยูด่ ว้ ยที่นนั่ เป็ นสวรรค์.
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สวรรค์ บนดิน
“ระหว่างดาวกับพระเยซู พี่นพจะเลือกใคร?”
“อยูก่ นั ไม่ได้ก็หย่าให้มนั สิ้ นเรื่ องสิ้ นราวไปเสี ยทีเบื่อเต็มทนแล้ว!”
“ดาวเพิ่งประจักษ์กบั ความรักที่แท้จริ งในวันนี้ เองมันเป็ นความรักที่เสี ยสละจริ งๆ”

การที่เราจะขึ้นไปสู่ สรวงสวรรค์ นับว่าเป็ นการยากอยูแ่ ล้ว และจะเป็ นการยากยิง่ กว่านั้นอีก
หลายเท่า ถ้าจะนาสวรรค์ลงมาสู่ ดิน
การแต่งงานนั้นไม่ยาก แต่การที่จะอยูด่ ว้ ยกันตลอดไปนั้นยากกว่า และการที่จะดาเนินชีวติ เคียง
คู่กนั ไปให้ประสบความผาสุ กนั้นยากที่สุด
“สวรรค์บนดิน” เสนอปั ญหาก้นครัวเรื อนแบบไทย ๆ และแนะวิธีแก้ไขปั ญหาที่สัมฤทธิ์ ผล
ความล้มเหลว ความผิดหวังและความท้อแท้ใจจะมาก่อนความสาเร็ จเสมอ หลังพายุคลื่น
อันตรายร้ายแรงก็คือความสงบราบเรี ยบของแผ่นน้ าทะเล
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