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คำนำ
“ประสบการณ์สอนให้รู้และเป็ นครู ของทุกคน ความฉลาดนัน่ คือผล จากฝึ กฝนประสบการณ์”
ขอบพระคุณพระเจ้า ที่ให้ขา้ พเจ้าได้มีโอกาสรับใช้พระองค์ในคริ สตจักร และสถาบันของ
มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีโอกาสเผยพระวจนะของพระเจ้า แบ่งปั นข้อคิดและอื่น ๆ
อย่างสม่าเสมอ
หนังสื อที่ท่านถืออยูใ่ นมือนี้เป็ นหนังสื อที่ผเู ้ ขียนได้รวบรวมเรื่ องบางส่ วน ที่มีโอกาสได้รับรู ้
และฟังจากการเทศนา การอ่านหนังสื อต่าง ๆ ประสบการณ์ส่วนตัว และจากผูร้ ับใช้หลาย ๆ ท่าน
ฉะนั้นหนังสื อเล่มนี้จึงมีความมุ่งหมายที่อยากจะช่วยผูร้ ับใช้ให้มีขอ้ คิด และข้อพระคัมภีร์ในการเทศนา
หรื อนาไปแสดงเป็ นละครเพื่อท่านจะสามารถหนุ นใจ และเป็ นพระพรต่อสมาชิกที่ตอ้ งการ ข้อคิด
กาลังใจ และแนวทางในการดาเนินชีวิต หนังสื อเล่มนี้เป็ นฉบับแรกในชีวิตที่ผเู้ ขียนได้เขียน คงมี
ข้อผิดพลาดบ้าง หวังว่าท่านผูอ้ ่านคงให้อภัยทุกเรื่ องในหนังสื อนี้ผเู ้ ขียนไม่สงวนลิขสิ ทธิ์ ใครจะนาไป
เผยแพร่ เพื่อให้สังคมเกิดการเปลี่ยนเปลง คริ สตจักรเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็ นพระพรแก่ผเู ้ ขียนอย่าง
ยิง่ ถ้าหนังสื อเล่มนี้พอจะช่วยท่านได้ และอยากจะให้มีฉบับที่สองก็เขียนจดหมายมาให้กาลังใจ หนังสื อ
เล่นนี้จะสาเร็ จไม่ได้ถา้ ไม่ได้รับการสนับสนุน จากโรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย ผป.เสริ มศรี ไชยเศรษฐ์
ผูอ้ านวยการ และ ผป. พรรณมหา วุฒิวโรภาส อาจารย์ใหญ่ ที่ให้คาแนะนาและสนับสนุนด้วยดีตลอด
มา อาจารย์ วีรจักร วงศ์เงิน และอาจารย์ ทหัยรัตน์ งามแม้น ผูเ้ ขียนและผูอ้ อกแบบปกจึงขอขอบพระคุณ
เป็ นอย่างยิง่ มีสิ่งใดที่ผอู ้ ่านได้รับประโยชน์อนั เนื่องมาจากหนังสื อเล่มนี้ ขอมอบให้กบั โรงเรี ยนวัฒนา
วิทยาลัย และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้รับเสี ยงปรบมือดัง ๆ จากผูอ้ ่านทั้งหมด
ขอองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงโปรดประทานพระพรมาเหนือผูอ้ ่านทุก ๆ ท่าน ให้มีสติปัญญาที่ล้ า
เลิศ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บถ้วนหน้า และเป็ นธารพระพรสาหรับผูอ้ ื่นเป็ นนิจ
ครู ศาสนามานพ สุ ริยะคา
ศิษยาภิบาลคริ สตจักรสานสัมพันธ์ฯ
อ.วังชิ้น จ.แพร่
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1. “พระเจ้ ำทรงรู้ จกั ....ท่ ำนดี”
พระวจนะของพระเจ้า 1 โคริ นธ์ 8:3
“แต่ถา้ ผูใ้ ดรักพระเจ้า พระเจ้าก็ทรงรู ้จกั ผูน้ ้ นั ”

เรื่องเล่ำ
มีชายหนุ่มคนหนึ่งออกเดินทางท่องเที่ยวไปตามชนบท ถิ่นทุรกันดาร เพื่ออยากจะรู ้จกั วิถีชีวติ
ของคนชนบท หรื อคนในท้องถิ่น เขาขับรถไปด้วยความสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจกับภาพต่าง ๆ ที่ได้
พบ แต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น นัน่ ก็คือ รถยนต์ที่เขาขับมาเกิดเครื่ องยนต์ดบั ไปเฉย ๆ ..ชายหนุ่มคิด
ว่าคงจะเป็ นเกี่ยวกับระบบหัวเทียน หรื อ น้ ามันหมดแต่หน้าปั ดก็โชว์วา่ น้ ามันเขายังเหลือเยอะแยะ แต่
ทาไมมันจึงดับเขาใช้เวลาซ่อมเป็ นชัว่ โมงเขาขึ้น ๆ ลง ๆ เพื่อติดเครื่ อง แต่จนแล้วจนเล่าก็ไม่ติดเสี ยที
เขานัง่ พิงรถยนต์อย่างหมดหวังเหนื่ อยหน่ายต่อรถยนต์คนั นี้เสี ยเหลือเกิน นึกแช่งรถของตนเองอยูใ่ นใจ
...ในขณะที่เขากาลังท้อแท้ต่อการเดินทางในครั้งนี้ก็มีรถยนต์คนั หนึ่งแล่นผ่านมา เขาไม่ได้โบกขอความ
ช่วยเหลือ เพราะเขาสังเกตว่าคนที่ขบั รถยนต์มานั้นแก่เกินไปที่จะไปรบกวนท่านแต่กาลกลับไม่เป็ น
ดังที่เขาคาดคิด ชายแก่จอดรถยนต์ของเขาข้าง ๆ รถยนต์ของชายหนุ่มที่กาลังมีสภาพกับวัตถุชิ้นหนึ่งที่
ไม่เคลื่อนไหว... เขาสังเกตว่าชายแก่ขบั รถยนต์ยหี่ อ้ เดียวกับเขาด้วย... “นี่พอ่ หนุ่มรถยนต์คุณเป็ นอะไร
ผมดูให้ไหม?” ....ชายแก่ถาม... “โอ้ยลุงครับผมซ่อมมันตั้งชัว่ โมงแล้วผมว่าลุงอย่าเหนื่ อยกับมันเลยครับ
....ถ้าจะกรุ ณาผมถ้าคุณลุงขับรถไปเจอร้านซ่ อมกรุ ณาบอกให้ช่างมาช่วยผมด้วย”...ชายหนุ่มตอบ “เอ้อ
ยังไงก็ขอให้ลุงได้ดูรถของพ่อหนุ่มสักแป๊ บน่ะ...จะได้ไหม?” ชายแก่ถาม... “โอ๊ยลุงตามสบายเลยจะดู
หรื อจะเตะจะถีบมันก็ตามใจลุงเถอะ... ชายแก่เปิ ดฝากระโปรงรถยนต์ออก เขาจับนั้นแตะนี่ แล้วก็บอก
กับชายหนุ่มให้ข้ ึนไปสตาร์ ทรถดู...ปรากฏว่า....สตาร์ ครั้งเดียวรถติด...ชายหนุ่มแปลกใจเป็ นอย่างมากที่
ชายแก่ซ่อมให้ไม่ถึง 5 นาทีรถของเขาเครื่ องติดอย่างปกติ ... “ลุงครับ ลุงเป็ นช่างหรื อ..ทาไมซ่อมเก่งจัง
เลย” เขาถาม “ไม่ใช่หรอก รถยนต์คนั นี้ยหี่ อ้ อะไร?” เขาถามชายหนุ่ม “ยีห่ อ้ ฟอร์ ดครับ” เขาตอบ “ก็ลุง
นี่แหละชื่อนายฟอร์ด เห็นผูส้ ร้างรถยนต์คนั นี้มากกับมือเลย” พระเจ้าทรงสร้างเราทุกคน ดังนั้นพระองค์
ทรงรู ้จกั เราดีที่สุด และพร้อมที่จะซ่อมแซมสิ่ งที่ขาดหาย หรื อ ไม่ปรกติให้เรากลับเป็ น “คนสม
คน”……
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2. “ผมจะไม่ ทำให้ แผลแม่ ไร้ ค่ำ”
พระวจนะของพระเจ้า ยอห์น 8:10
พระเยซูทรงเงยพระพักตร์ ข้ ึน และตรัสถามผูห้ ญิงที่ถูกจับฐานล่วงประเวณี วา่
“หญิงเอ๋ ย พวกเขาไปไหนกันหมด ไม่มีใครเอาโทษเจ้าหรื อ?”
นางทูลว่า “ไม่มีผใู ้ ดเลย” พระเยซูก็ตรัสกับนางว่า
“เราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกัน จงไปเถิดและอย่าทาผิดอีก”

เรื่องเล่ำ
เรื่ องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ เป็ นเรื่ องประสบการณ์ของผูเ้ ขียนสมัยเมื่อครั้นเป็ นเด็กชั้น ป.1 ที่พดู
เรื่ องนี้ไม่ใช่ผเู ้ ขียนหมดเรื่ องที่จะเขียน หรื อมาถึงทางตัน แต่อยากจะพูดถึงบุคคลหนึ่งที่ทาให้ชีวติ ของ
ผูเ้ ขียนเปลี่ยนแปลงได้ แม้ขณะเมื่อยังเป็ นเด็กเล็ก ๆ ...ผูเ้ ขียนเมื่อตอนเป็ นเด็กเป็ นคนที่ไม่ชอบไป
โรงเรี ยนและจะพยายามหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อจะมีโอกาสอยูท่ ี่บา้ น บางครั้งเมื่อคุณพ่อ คุณแม่เดินไปส่ งที่
โรงเรี ยน ผูเ้ ขียนจะถือโอกาสที่ท่านเผลอกระโดดลงไปในหนองน้ า หรื อ ร่ องน้ า เพื่อจะให้กางเกงและ
เสื้ อผ้าเปี ยก และก็จะไม่ตอ้ งไปโรงเรี ยนอีก แต่จนแล้วจนรอด พ่อแม่ก็ดดั นิสัยของผูเ้ ขียนโดยการนา
เสื้ อไปโรงเรี ยน 2 ชุด ถ้าชุดแรกเปี ยกก็ยงั มีชุดที่ 2 สารอง.... เหตุการณ์เป็ นอย่างนี้มาเรื่ อย ๆ .... วันหนึ่ง
คุณแม่ของผูเ้ ขียนลากจูงผูเ้ ขียนไปโรงเรี ยน โดยผูเ้ ขียนร้องไห้ตลอดทาง พอคุณแม่เผลอ ผูเ้ ขียนก็วงิ่ หนี
ๆ ๆ ๆ คุณแม่ก็ไล่ตามโดยมีไม้เรี ยวถืออยูใ่ นมือด้วย....
คุณแม่วงิ่ ไล่ใกล้เข้ามาเต็มทีผเู ้ ขียนก้มลงเก็บได้กอ้ นหิ นหนึ่งกาลังเหมาะมือ...ขว้างสวนไปทาง
คุณแม่...เสี ยงดังโป๊ ะ... ก้อนหิ นโดนใบหน้าคุณแม่เต็มแรง... ผูเ้ ขียนเห็นคุณแม่นงั่ ทรุ ดตัวลงร้องไห้....
ผูเ้ ขียนตกใจเช่นกันว่า แม่จะบาดเจ็บแค่ไหน?...ผูเ้ ขียนวิง่ ๆ ๆ ๆ ๆ วิง่ ไปโรงเรี ยนเอง และวันนั้นอยาก
อยูท่ ี่โรงเรี ยน อยากนอนที่โรงเรี ยน ไม่อยากกลับบ้าน... เพราะกลัวคุณแม่ตี กลัวคุณพ่อทาโทษ..... และ
สิ่ งที่กลัวที่สุดคือกลัวคุณแม่ตาบอด.... เย็นวันนั้นผูเ้ ขียนเดินเข้ามาบ้านอย่างผูส้ านึกผิดและพร้อมที่จะ
ถูกทาโทษโดยไม่มีขอ้ ต่อรองใด ๆ เลย...แอบย่องเข้าไปในบ้านเห็นคุณแม่เอาผ้าปิ ดแผลไว้ที่โหนกแก้ม
...ผูเ้ ขียนเห็นคุณแม่เหลียวมาเห็นท่านยิม้ ให้แล้วถามผูเ้ ขียนว่า “หิวข้าวไหมลูก?” ....ท่านผูอ้ ่านที่รักครับ
คุณแม่ไม่ได้พดู ถึงเหตุการณ์ที่ผเู ้ ขียนได้ทาให้ท่านบาดเจ็บเมื่อตอนเช้าเลย ผูเ้ ขียนไม่ได้กล่าวคาสารภาพ
ผิด ไม่ได้กล่าวคาขอโทษต่อแม่ เพราะตอนนั้นยังไม่เข้าใจว่าคาขอโทษมันคืออะไร หรื อ คาสารภาพผิด
มันคืออะไร? แต่สิ่งหนึ่งที่คิดได้ในเวลานั้นคือ “ความตั้งใจใหม่” ได้บอกกับตัวเองว่า “ตั้งแต่พรุ่ งนี้เป็ น
ต้นไปเราจะเป็ นคนใหม่” และสิ่ งที่ได้ต้ งั ใจนั้นก็ทาให้ชีวติ ของผูเ้ ขียนได้พบกับพระพรของพระเจ้าอย่าง
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มากมาย และสิ่ งหนึ่งที่มีความสุ ขใจเป็ นอย่างยิง่ ก็คือ หนังสื อที่ทา่ นอ่านอยูน่ ้ ีส่วนสาคัญที่ผลักดันให้
ผูเ้ ขียนสามารถเขียนเป็ นเรื่ องเป็ นราวได้ก็เพราะมีแม่เป็ นผูค้ อยให้กาลังใจอยูเ่ สมอ
ธรรมเนียมไทยของเรามักจะมีขอ้ แม้อยูอ่ ย่างหนึ่งที่นกั เทศน์หรื อนักพูดไม่ค่อยกล้าพูดนัน่ ก็คือ
พูดถึงคนในครอบครัว แต่บางทีในครอบครัวนั้น คือตัวอย่างที่ชดั เจน และสามารถเล่าได้อย่างออก
รสชาติ เพราะเราได้เห็นได้คลุกคลี และได้สัมผัสกับคนเหล่านั้นไม่ใช่เพราะอ่านจากชีวประวัติของเขา
แต่ได้สัมผัสด้วยใจ และด้วยชีวติ ....
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3. “รักแต่ เพียงบนธรรมมำสหรือ?”
พระวจนะของพระเจ้า 1 ยอห์น 4:20
“ถ้าผูใ้ ดว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้า แต่ใจยังเกลียดชังพี่นอ้ งของตน ผูน้ ้ นั ก็เป็ นคนพูดมุสา
เพราะว่าผูท้ ี่ไม่รักพี่นอ้ งที่มองเห็นแล้ว จะรักพระเจ้าที่ไม่แลเห็นได้อย่างไร?”

เรื่องเล่ำ
วันนี้อากาศหนาวมาก และหิ มะตกหนัก ทอมเด็กขอทานกระเซอะกระเชิงไปตามบ้านต่าง ๆ
เพื่อขอเศษอาหารประทังชีวติ เขาสวมเสื้ อกันหนาวบาง ๆ ขาด ๆ เดินไปเคาะประตูบา้ นของคนต่าง ๆ
เขามักจะถูกไล่ออกมาจากบ้านทันทีที่เจ้าของบ้านเปิ ดประตูโผล่หน้ามาเห็นเขา หนาซ้ าเขายังโดนด่าว่า
เป็ นเด็กขี้เกียจอีกต่างหาก บางบ้านที่เลี้ยงสุ นขั พอเห็นทอมเขาจะยัว่ ยุสุนขั ให้วงิ่ ไล่กดั ทอมทันที แม้ทอม
จะอยูภ่ ายนอกรั้วบ้านก็ตาม...ทอมรู ้สึกแสบท้องด้วยความหิ ว เพราะตั้งแต่เช้าเขายังไม่เจอคนใจดีให้เศษ
ขนมปั งเขาเลย...เขาเดินไปท่ามกลางพายุหิมะที่ไม่รู้วา่ เมื่อใดมันจะหยุดความหิ ว ความเหนื่ อยล้าทาให้
ทอมต้องนัง่ พักใต้ร่มต้นสนที่แม้แต่ใบก็ขาวโพลนไปด้วยสะเก็ดของหิ มะ...ความหิ วที่เขาไม่สามารถ
ทนได้อีกแล้ว บังคับให้เขาลุกขึ้นแล้วเดินต่อไป... เขาเดิน ๆ ๆ อย่างหมดหวัง ... แต่แล้วเขาตาลุกวาว
ด้วยความหวัง เพราะที่หน้าบ้านหลังที่เขามายืนอยูน่ ้ ี เขียนไว้วา่ “บ้านผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐของพระ
เยซูคริ สต์” เขารี บก้าวเท้าเข้าไปข้างในบ้านเพราะประตูไม่ได้ปิด...เขาเห็นศาสนาจารย์ท่านหนึ่งกาลังนัง่
เขียนหนังสื ออย่างเคร่ งเครี ยด ...เขาเดินเข้าไปแล้วกล่าวสวัสดี...อาจารย์ครับ ทาบุญทาทานผมหน่อย
เถอะครับ....ผมหิ วมากครับ วันนี้ผมยังไม่ได้ทานอาหารเลยครับ ... ศาสนาจารย์ผนู ้ ้ นั มองทอมแว็บเดียว
แล้วพูดว่า ... นี่เด็กน้อย ตอนนี้อาจารย์กาลังเตรี ยมเทศนา.. ยังไม่วา่ ง...ไป้ ไปขอที่บา้ นอื่นก่อนเถอะ
ทอม..แทบล้มลงหมดแรงเมื่อได้ยนิ คาพูดของศาสนาจารย์น้ นั ...นี่ขนาดศาสนาจารย์ยงั ไม่ให้เขา
แม้แต่เศษขนมปั ง
แล้วคนที่เขาไม่มีพระเจ้าในใจอย่างศาสนาจารย์ผนู ้ ้ ีจะให้เขาได้อย่างไร?...ทอมก
ล่าวลา “ขอบคุณครับ..แล้วเดินอย่างคนหมดแรงออกมาจากบ้านศาสนาจารย์น้ นั ...เขาเดินไปจนหมด
แรง....
พอเตรี ยมเทศนาเสร็ จศาสนาจารย์ผนู ้ ้ นั นึกขึ้นได้วา่ ตนเองกาลังเตรี ยมเทศนาเรื่ องความรัก เพื่อ
จะเทศนาในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ แต่เมื่อชัว่ โมงที่ผา่ นมามีเด็กขอทานเข้ามาขออาหารเขาเองไม่ได้ให้ เขา
นึกละอายใจเขาจึงรี บสวมเสื้ อโค้ทและสวมหมวกพร้อมกับขนมปั งรี บออกติดตามหาเด็กน้อยขอทาน
คนนั้น ท่ามกลางหิ มะที่ตกหนักเขาเดินไปเกือบครึ่ งไมล์เขาพบเด็กน้อยนั้นจริ ง ๆ แต่เขาพบร่ างที่ไร้
วิญญาณของเด็กน้อยคนนั้น นอนจมอยูภ่ ายใต้หิมะที่กาลังท่วมจวนจะมิดตัวของเด็กน้อย ...เขาก้มลงอุม้
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เด็กน้อยนั้นไว้ในอก เขาพูดอะไรไม่ออก นี่เป็ นคาพยานที่ปรักปราตัวเขาเองว่า เขาไม่ได้รักมนุษย์ตามที่
เขาพูดเขาสอนและการทาหน้าที่ของเขามันไม่ใช่เป็ นชีวติ เป็ นเลือดเนื้ อ... แต่เขาทาเพราะเป็ นอาชีพเท่า
นั้นเอง....
ท่านผูอ้ ่านที่รัก....บางท่านเป็ นอนุศาสก... บางท่านเป็ นศิษยาภิบาล.....บางท่านเป็ นผูบ้ ริ หารใน
สถาบันที่พระเจ้าเปิ ดโอกาสให้แก่ท่านสาแดงน้ าพระทัยของพระองค์...มีคาถามที่อยากถามจากใจ
ผูเ้ ขียนจริ ง ๆ ว่า “ท่านทางานในสิ่ งที่ท่านทานั้นมันเป็ นหน้าที่หรื อ มันเป็ นชีวติ จริ ง ๆ ของท่าน?”
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร
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4. “ผมขอโทษทีก่ อดรองเท้ ำท่ ำน”
พระวจนะของพระเจ้า สุ ภาษิต 25:15
“ความพากเพียรอาจจะชักนาผูค้ รอบครองได้และลิ้นที่อ่อนหวานอาจจะโน้นน้าวจิตใจให้อ่อน
ลงได้”

เรื่องเล่ำ
วันเด็กใกล้จะถึงอีกไม่กี่วนั เด็ก ๆ พากันจับกลุ่มและพูดถึงของขวัญที่คุณพ่อ คุณแม่ของพวก
เขาจะซื้ อให้ บางคนบอกว่าจะได้ตุก๊ ตา บางคนก็บอกว่าจะได้หุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ บางคนก็บอกว่าจะได้
นาฬิกาใหม่ แต่ในกลุ่มมีเด็กชายคนหนึ่งที่ดูท่าทางเศร้าหมอง เขาชื่อ โทนี่ เพื่อน ๆ ถามเขาว่า “โทนี่เธอ
จะได้อะไรในวันเด็กเป็ นของขวัญ?” โทนี่ส่ายหน้าแล้วเดินจากเพื่อน ๆ ไปนัง่ อยูเ่ งียบ ๆ คนเดียว ทุก ๆ
ปี เขาไม่เคยได้รับของขวัญเลย เพราะเขาไม่รู้แม้กระทัง่ ใครเป็ นพ่อ และแม่ของเขา เขาถูกทอดทิ้งให้มา
อยูบ่ า้ นเด็กกาพร้าตั้งแต่เล็ก ๆ โทนี่กม้ หน้าและอธิ ษฐานกับพระเจ้า “พระบิดาบนสวรรค์ พระองค์ทรงรู้
ว่าสิ่ งที่อยากได้ในวันเด็กมันเป็ นเรื่ องไกลเกินฝัน ข้าพระองค์ไม่มีพอ่ ไม่มีแม่ หรื อแม้แต่ญาติ ๆ สักคน
ที่จะมาเยีย่ มหรื อมาให้กาลังใจ พระองค์ทรงรู ้วา่ ข้าพระองค์ชอบเล่นฟุตบอล และทุกครั้งเมื่อจะเล่น
ฟุตบอลลูกต้องยืมรองเท้าเพื่อน ๆ ตลอด ถ้าเป็ นไปได้..ลูกอยากได้รองเท้า...แต่พระบิดาเจ้าลูกรู ้ดีวา่ ไม่
เป็ นไร ลูกไม่อยากฝัน... ไม่อยากคิด ขอโทษพระองค์ดว้ ยที่พดู ในสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ ...อาเมน...
วันเด็กมาถึง...โทนี่ตื่นแต่เช้าและเดินไปตามถนนเขาพบเพื่อน ๆ ต่างเอาของขวัญมาอวด เขา
เดินไปที่ร้านแห่งหนึ่งที่เขาชอบและต้องการเข้าไป...เพราะร้านนี้เป็ นร้านขายรองเท้า...เขายืนเก้ ๆ กัง ๆ
ตัดสิ นใจว่าจะเข้าไปดี หรื อ จะอยูข่ า้ งนอกแอบดู ... เขาตัดสิ นใจเข้าไปในร้าน เขาเดินตรงไปยังที่วาง
รองเท้าเล่นกีฬา
เขาหยิบรองเท้าศตัดส์ ที่สวมเล่นฟุตบอลเบอร์ ที่เขาสามารถใส่ ได้ เขานามันมากอดและลูบไล้
รองเท้าคู่น้ นั อย่างลืมตัว ... ทันใดนั้นเจ้าของร้านก็เอ๊ะอะโวยวาย ตารวจครับ .. จับเด็กขี้ขโมยคนนี้ดว้ ย...
มันกาลังจะขโมยรองเท้าของผม จับมัน ๆ ๆ ๆ ตารวจวิง่ มาจับโทนี่...เขาตกใจมากเพราะเขาไม่มี
ความคิดสักนิดเดียวว่าจะมาขโมยรองเท้า...เจ้าของร้านด่าอย่างรุ นแรง...ไอ้เด็กสกปรก ไอ้เด็กสารเลว
ไอ้เด็กพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอน เอ็งนี่แหละที่มาขโมยรองเท้าในร้านนี้บ่อย ๆ จับมันเลยคุณตารวจ...โทนี่
ร้องไห้และบอกกับเจ้าของร้านว่า “ที่คุณท่านพูดเป็ นความจริ งครับ ผมเป็ นเด็กที่พ่อแม่ไม่สั่งไม่สอน
ครับ เพราะผมไม่มีพอ่ ไม่มีแม่ ผมเป็ นเด็กสกปรกครับ เพราะผมเป็ นเด็กบ้านกาพร้านี่เองครับ แต่ผม
สาบานได้วา่ ผมไม่เคยคิดที่จะขโมยรองเท้าของคุณท่านเลยครับ วันนี้ เป็ นวันเด็กเพื่อน ๆของผมที่มีพอ่ มี
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แม่เขาได้ของขวัญกันทุกคน แต่ผมไม่มีเหมือนเขากระผมก็เดินมาตามถนนและเห็นรองเท้าที่ในร้าน
ของคุณท่าน กระผมเพียงแต่อยากจับมันดูแค่น้ นั ครับ และกระผมต้องขอโทษคุณท่านด้วยที่กระผมเอา
รองเท้าของคุณท่านมากอดมันคงจะเปอะเปื้ อนและสกปรกเพราะเสื้ อของกระผมไปหน่อย กระผมขอ
โทษด้วยครับ.... เจ้าของร้านรองเท้าได้ฟังโทนี่พดู เขาแทบน้ าตาไหลเขาบอกกับตารวจว่าคุณตารวจครับ
ผมไม่ติดใจสงสัยเด็กคนนี้แล้วครับปล่อยเขาเถอะครับ...โทนี่กล่าวขอบคุณเจ้าของร้านและจะลากลับ
เจ้าของร้านดึงแขนโทนี่...นี่หนู ลุงขอโทษด้วยที่พดู ไม่ดีกบั หนู ลุงนี่แย่จริ ง ๆ นี่จะ๊ รองเท้าที่หนูอยากได้
โธ่คุณท่านครับผมไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียว ผมไม่มีปัญญาซื้ อของคุณท่านได้เลยครับ...นี่หนู ไม่ตอ้ ง
เรี ยกคุณท่านหรอก เรี ยกคุณลุงดีกว่า ...รองเท้าเป็ นสิ่ งที่หนูตอ้ งการ ขอโทษที่มองคนในแง่ผดิ และอีก
อย่างลุงก็ไม่มีลูกหลานอะไรที่จะให้ของขวัญวันเด็ก ขอให้หลานเป็ นตัวแทนหรื อ ถือว่าเป็ นหลานคุณ
ลุงก็แล้วกันน่ะ...โทนี่ยนื มือสั่นระริ กไปหยิบรองเท้าที่เจ้าของร้านยืนให้เขาอย่างไม่เชื่ อสายตาตัวเอง...
เขากอดรองเท้าไว้แนบอก พลางกล่าวขอบคุณเจ้าของร้าน...ขอบคุณครับ ๆ ๆ ๆ ๆ เจ้าของร้านยิม้ และ
บอกว่า “นี่หลานถ้าขาดเหลืออะไร ต้องการอะไรอย่าลืมมาบอกลุงน่ะ ลุงช่วยเหลือเต็มที่...โทนี่ เดิน
ออกมาจากร้านด้วยความสุ ข เขากอดรองเท้าคู่น้ นั แนบกับอก แล้วพูดว่า
“พระบิดาผูท้ รงรัก พระองค์ทรงรักและดูแลมนุษย์ทุก ๆ คนแม้แต่เด็กกาพร้าเช่นข้า
พระองค์”....
อาเมน
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5. “นี่หรือสิ่ งทีเ่ ธอมอบให้ ฉัน”
พระวจนะของพระเจ้า ลูกา 17:17 พระเยซูตรัสถามเขาว่า
“มีสิบคนที่หายจากโรคเรื้ อนมิใช่หรื อ แต่เก้าคนนั้นอยูท่ ี่ไหน ไม่เห็นผูใ้ ดกลับมาสรรเสริ ญพระ
เจ้าเว้นไว้แต่คนโรคเรื้ อนต่างชาติน้ ีคนเดียว”

เรื่องเล่ำ
นิพนธ์ เป็ นเพื่อนกับ บุญมา ทั้งสองคนเป็ นเพื่อนรักกันมากไม่วา่ จะเห็นบุญมาที่ไหน ก็จะพบ
นิพนธ์ที่นนั่ แต่ท้ งั สองมีขอ้ แตกต่างกันมาก เพราะบุญมา เป็ นคนขี่เหร่ แต่ครอบครัวร่ ารวยมาก นิพนธ์
เป็ นคนหน้าตาดีใจดี แต่ฐานะยากจน แต่ความแตกต่างของทั้งสองไม่เคยเป็ นอุปสรรคในการเป็ นเพื่อน
กัน จนกระทัง่ วันหนึ่ง
นิพนธ์ ฉันว่า รุ จิรา ชอบแกแน่ ๆ เลย ฉันมองดูแววตาที่เธอมองแกแล้วรู้สึกอิจฉาจัง... คงไม่ม้ งั
เพราะรุ จิราก็ทราบว่าคนอย่างฉันไม่มีอะไรสู ้แกได้เลย แกลองคิดดูสิถา้ อาทิตย์หน้าถึงวันเกิดรุ จิรา ใคร
จะเป็ นขวัญใจเธอถ้าไม่ใช่แก ลูกเศรษฐีป้ ั มน้ ามัน นิพนธ์ตอบ ... ฉันก็คิดว่าอย่างรุ จิราก็เป็ นผูห้ ญิง
ธรรมดา ๆ คนหนึ่งที่ผา่ นเข้ามาในชีวติ ...อย่าไปคิดอะไรมากเลยนิพนธ์...ผูห้ ญิงในโลกนี้มีเป็ นล้าน...มี
เงินอย่างเดียวทาอะไรก็ได้...บุญมาแนะนา.....แต่วา่ ยายรุ จิราเป็ นคนดีน่ะ เป็ นคนมีความรับผิดชอบ เป็ น
คนที่มีความจริ งใจให้เพื่อน ๆ ถ้าฉันได้เป็ นแฟนล่ะก็ ฉันรักตายเลย...นิพนธ์พดู ถึงรุ จิรา
วันเกิดของรุ จิรามาถึง....สิ่ งที่เธอประทับใจมากก็คือเธอได้ของขวัญชิ้นใหญ่จากบุญมา เป็ น
สร้อยที่มีล๊อกเก็ตรู ปหัวใจที่ส่องประกายแวววาว...สาหรับนิพนธ์เธอได้รับการ์ ดอวยพรเพียงใบเดียว
เขียนสั้น ๆ ว่า “แด่รุจิราเพื่อนที่น่ารักที่สุด” ...รุ จิราอดชื่ นชมในสร้อยคอและล๊อคเก็ตรู ปหัวใจไม่ได้ เธอ
เอาให้เพื่อนคนแล้วคนเล่าดู ปากก็พดู ถึงบุญมา ๆ ๆ ไม่ได้ขาด เมื่อจบจากวิทยาลัย รุ จิราก็ได้แต่งงานกับ
บุญมาจริ ง ๆ ...นิพนธ์ก็รู้สึกเสี ยใจอยูล่ ึก ๆ เพราะเขาก็เฝ้ าหลงรักรุ จิรามานาน แต่ก็ทาใจได้เพราะเธอได้
แต่งงานกับเพื่อนรักของเขาคือบุญมา
การใช้ชีวติ ร่ วมกันระหว่างบุญมากับรุ จิราผ่านไปไม่ถึงปี บุญมาตัวเหิ นห่าง เจ้าชูเ้ ที่ยวกลางคืน
ดื่มเหล้าจัด ไม่ทาตัวเป็ นสามีที่ดี และในที่สุดรุ จิราก็รู้วา่ บุญมาไปมีเมียน้อยไว้หลายคน เงินทองก็เริ่ ม
หดหาย
จากวันเป็ นสัปดาห์ จากสัปดาห์เป็ นเดือน บุญมาไม่ยอมกลับบ้าน รุ จิราเริ่ มมีอาการป่ วย เธอ
ตรอมใจที่บุญมาทิ้งเธอให้อยูค่ นเดียว
พ่อแม่ของรุ จิราพอทราบข่าวก็มารับรุ จิรากลับบ้าน....แต่ไม่มี
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อะไรดีข้ ึนร่ างกายเธอซูบผอม เหม่อลอย ทานอาหารไม่ได้...พ่อ แม่ ต้องส่ งเธอเข้าไปรักษาตัวที่
โรงพยาบาลอย่างรี บด่วน
นิพนธ์ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เขารี บมาหารุ จิราที่โรงพยาบาลทันที...เขามาพูดคุยเป็ นเพื่อน
เธอทั้งกลางวัน กลางคืนก็มาอยูด่ ูแล เขาปรนนิบตั ิเธออย่างเต็มใจ...และสิ่ งที่เกิดขึ้นก็คือรุ จิราทานอาหาร
ได้ และอาการต่าง ๆ ก็เริ่ มดีข้ ึนเธอเดินออกกาลังได้ เธอเริ่ มจะมีชีวติ ชีวามากขึ้น และในที่สุดหมอก็
อนุญาตให้เธอกลับบ้านได้...และคงไม่ตอ้ งพูดถึงนิพนธ์จะเป็ นอย่างไร เขามาหารุ จิราทุกวัน และบางวัน
ก็ชวนกันไปเที่ยวชายทะเล หรื อบางทีก็พากันไปเดินตามห้างสรรพสิ นค้า...วันหนึ่ งนิพนธ์ก็อดรนทน
ไม่ได้ก็ขอรุ จิราแต่งงาน....เธอยิม้ และตอบตกลงเขา...นิพนธ์มีความสุ ขที่สุดในวันนั้น....เขารี บกลับบ้าน
บอกให้พอ่ แม่ถึงข่าวดี และอีกอย่างที่เขาดีใจก็คือพ่อแม่ของรุ จิราก็รักเขา ชอบเขาเช่นกัน...ผูใ้ หญ่ท้ งั
สองฝ่ ายต่างเห็นดีเห็นงามด้วยกันทั้งหมดและได้กาหนดวันแต่งงานให้ท้ งั สองด้วย....วันแต่งงานมาถึง
เจ้าสาวแต่งตัวสวยงามมากดูราวกับว่าการแต่งงานครั้งนี้ เป็ นครั้งแรกในชีวติ ของเธอทีเดียว .....สาหรับ
นิพนธ์ท้ งั คืนเขานอนไม่หลับ...เขาตื่นเต้น
ดีใจจนบอกไม่ถูก...เขามองดูชุดเจ้าบ่าวดูแล้วดูอีก...พิธี
แต่งงานเสร็ จสิ้ นผ่านไปอย่างชื่นมื่น
ทุกคนที่มาในงานต่างมาแสดงความยินดีกบั ทั้งสอง...เจ้าบ่าว
เจ้าสาวขอตัวแขกเหรื่ อไปแต่งตัวชุดสบาย ๆ เพื่อมานัง่ ดื่มกับเพื่อน ๆ .....เจ้าสาวก็นงั่ กับเพื่อน ๆ ผูห้ ญิง
ของเธอ...นิพนธ์ก็นงั่ ฟังเพื่อน ๆ คุยถึงความโชคดีของนิพนธ์ที่ได้แต่งงานกับเจ้าสาวที่แสนสวย....พอ
ดึกลงเพื่อน ๆ ลากลับกันหมดนิพนธ์ยอ่ งเข้าไปในห้องที่เตรี ยมไว้สาหรับเขาและรุ จิรา...เขาแง้มประตู
ออกดูคิดว่ารุ จิราคงจะนอนหลับ หรื อนัง่ รอเขาอยูใ่ นห้อง....แต่ภาพที่ปรากฏต่อสายตาเขานั้น..มันทาให้
เขาต้องผงะ และเดินออกมาจากห้อง และบ้านหลังนั้นอย่างไม่มีวนั กลับ..เขาเห็นภาพรุ จิรากาลังกอด
และจูบกับบุญมา สามีเก่าของเธอนัน่ เอง
ท่านผูอ้ ่านที่รัก...พอมาถึงตรงนี้ท่านคงจะคิดหลาย ๆ อย่างที่อยากจะด่าจะตาหนิรุจิรา ใช่ไหม?
ผูเ้ ขียนก็คิดคล้าย ๆ ผูอ้ ่านครับ...แต่รุจิราคนนี้ เธอ เป็ นตัวแทนของเราครับ...พระเจ้าทรงประทานสิ่ งที่ดี
แก่เรามากมาย แต่ เรา ลืมพระคุณของพระเจ้าในหลาย ๆ ครั้ง บางทีอาจจะยิง่ กว่า รุ จิราตัวร้ายในเรื่ องก็
ได้ ใครจะรู้?...
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6. “เจ้ ำนำยลำเอียงจริงหรือ?”
พระวจนะของพระเจ้า สุ ภาษิต 16:21
“คนใจฉลาด เรี ยกว่าเป็ นคนพินิจ และวาจาแช่มชื่นเพิ่มอานาจการสั่งสอน”

เรื่องเล่ำ
ในการทางาน บางทีเรามักจะมองดูคนรอบ ๆ ตัวเรา มองดูเพื่อน มองดูทุก ๆ คนที่เกี่ยวข้องกับ
งานที่เราทาร่ วมกัน และบางทีเราก็มกั จะมองว่า เราไม่ได้รับความเป็ นธรรมทาไมเพื่อนคนนั้น นายคน
นั้น นางคนนั้น ได้เลื่อนตาแหน่ง ได้ทาหน้าที่สูงขึ้น ๆ ในทุก ๆ ปี แต่เรา และก็เพื่อนอีกหลาย ๆ คน
ทาไมไม่มีโอกาสเช่นนั้นบ้าง เมื่อเราคิดอย่างนี้แล้ว สิ่ งหนึ่งที่เรามักจะกระทาก็คือ ท้อแท้ หมดหวัง มี
อคติต่อผูท้ ี่ได้รับตาแหน่งใหม่ หรื อผูท้ ี่ได้เลื่อนขั้นมากกว่าเรา หรื อบางทีก็พดู ไปเลยว่า เจ้านายไม่
ยุติธรรม หรื อเจ้านายลาเอียงบ้าง หรื อบางทีก็บอกว่า คนนั้นเป็ นเด็กเส้น เด็กของนาย....แต่บางทีที่เรา
มองมันไม่ใช่..
มีเรื่ องเล่าว่า มีเจ้านายคนหนึ่ งมีลูกน้อง 2 คน ๆ หนึ่งชื่ อ นายเก้ง อีกคนชื่อนายกวาง นายเก้ง
มักจะต่อว่าเจ้านายอยูบ่ ่อย ๆ ว่า ตนเองไม่ได้รับความเป็ นธรรม การทางานก็เช่นกัน เจ้านายจะใช้ให้
ตนเองทางานที่เกี่ยวกับการใช้กาลัง แรงงานอยูเ่ สมอ ส่ วนนายกวางเจ้านายจะใช้ให้ทางานที่เกี่ยวกับ
ความคิด งานเบา ๆ ตลอด ...วันหนึ่งเจ้านายทนไม่ได้ อยากจะให้นายเก้งรู ้วา่ ทาไม เจ้านายจึงใช้ให้ท้งั
สองทางานที่แตกต่างกัน
“เก้ง....แกลองไปดูที่ใต้ถุนบันไดบ้านสิ วา่ มีอะไรเกิดขึ้นทาไมเสี ยงมันดังกุ๊ก ๆ กัก๊ ๆ ว่ะ?.....
นางเก้งรี บวิง่ ลงจากบ้านไปดูที่ใต้ถุน...แล้วรี บวิง่ ขึ้นมาบนบ้าน...” หมามันเกิดลูกครับเจ้านาย” เก้งตอบ
“เออดีโว้ย...มันมีกี่ตวั ว่ะ” ...เดี๋ยวน่ะครับผมไปดูก่อน!! เก้งวิง่ ลงไปดู...และวิง่ มารายงาน.... “มันมี
ทั้งหมด 5 ตัวครับ” ...ดีมาก ๆ และมันมีตวั ผูก้ ี่ตวั ตัวเมียกี่ตวั ”... “เดี๋ยวครับ” นายเก้งวิง่ ลงไปดูอีก “ตัว
เมีย 2 ตัว ตัวผูม้ ี 3 ตัวครับ”.... “เออแล้วมันมีสีอะไรบ้างว่ะ”.... “เดี๋ยวครับ”.... “เขาวิง่ กระหื ดกระหอบลง
ไปดู “สี เทาดา 2 ตัว สี ขาว 2 ตัว และสี น้ าตาลเทา 1 ตัวครับ” เหนื่อยครับ....เออ....แกไปเรี ยกเจ้ากวางมา
หาข้าหน่อยสิ ...เจ้าเก้งรี บลงจากบ้านพร้อมกับไปตามหาเจ้ากวาง...เจ้าเก้งมานัง่ ต่อหน้าเจ้านายพร้อมกับ
เจ้ากวาง... “เจ้ากวางแกลองลงไปดูวา่ ใต้ถุนมันเกิดอะไรขึ้นมันถึงมีเสี ยงกุ๊ก ๆ พร้อมกับเจ้ากวาง... “เจ้า
กวางแกลองดูไปดูวา่ ใต้ถุนมันเกิดอะไรขึ้นมันถึงมีเสี ยงกุ๊ก ๆ กัก๊ ๆ ว่ะ?” เจ้ากวางรี บลงไปดูที่ใต้ถุน
บันได...เขาใช้เวลานานกว่าเจ้าเก้งนิดหน่อย...และเขาก็เดินขึ้นมาบนบ้าน “มีอะไรเกิดขึ้นที่ใต้ถุนบันได
ว่ะเจ้ากวาง?”... “อ้อ...สุ นขั มันเกิดลูกครับนาย”.... “เออดีแล้วมันมีกี่ตวั ว่ะทั้งหมดนัน่ นะ?”... “มันมี
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ด้วยกัน 5 ตัวครับ เป็ นตัวเมีย 2 ตัว ตัวผู้ 3 ตัว มีสีเทาดา 2 ตัว มีสีขาว 2 ตัว และสี น้ าตาลเทา 1 ตัวครับ
เจ้านาย” ... “เห็นไหมเจ้าเก้งทาไมข้า ฯ จึงใช้แกทางานหนัก และใช้เจ้ากวาง ทางานที่ตอ้ งใช้สมอง
ปัญญา?” แค่ดูลูกหมาคลอดแกวิง่ ขึ้นวิง่ ลงถึง 5 ครั้ง แต่เจ้ากวางเขาไปครั้งเดียวแต่รู้เรื่ องทั้งหมด
เก้งได้ฟังดังนั้นก็มากราบเท้านายและขอโทษนายที่ได้คิดอคติต่อนาย
และกล่าวหานายว่า
เจ้านายลาเอียง ตั้งแต่น้ นั มา นายเก้งไม่เคยประท้วงเจ้านายอีกเลย....
ท่านผูอ้ ่านที่เคารพ....พระเจ้าทรงประทานความสามารถให้แก่เราแตกต่างกัน....ดังนั้นเราคงจะ
นาเอาความสามารถของเราไปเปรี ยบเทียบกับผูอ้ ื่นไม่ได้ หรื อผูอ้ ื่นก็คงไม่มีความสามารถบางอย่างที่เรา
มีได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าเรายอมรับความเป็ น คน ของ คน เราคงจะอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข และ
ประการสาคัญ ถ้าเราดาเนินชีวติ อย่างสุ ขมุ รอบคอบ อดทน เพียร พยายาม สักวัน เราก็คงจะพบ
ความสาเร็ จได้อย่างไม่ยากนัก....
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7. “ท่ ำนเชื่อพระเจ้ ำจริง ๆ หรือ?”
พระวจนะของพระเจ้า ยอห์น 11:40
“ถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า”

เรื่องเล่ำ
ผูเ้ ขียนเคยไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่เมือง บัฟฟาโล นิวยอร์ค สหรัฐอเมริ กา ในปี 1985 ไป
ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการฟื้ นฟู พัฒนาคริ สตจักรของ ศาสนาจารย์ด๊อกเตอร์บิลล์ เกรแฮม การที่ไม่
บอกชื่อโรงแรมเพราะไม่ได้ค่าโฆษณา (พูดเล่น ๆ จาชื่ อไม่ได้) สิ่ งหนึ่งที่ทีวใี นโรงแรมจะพยายามโน้ม
น้าวให้คนไปเที่ยว คือ น้ าตก ไนแองกาลา เพราะเป็ นน้ าตกที่สวยที่สุดและมหัศจรรย์ที่สุดของโลก เวลา
ถึงหน้าหนาวน้ าทั้งหมดไม่วา่ ข้างบนหรื อข้างล่างกลายเป็ นน้ าแข็งทั้งหมด ...เมื่อเป็ นอย่างนี้ก็หาคนไป
เที่ยวไม่ได้เพราะไม่รู้ไปดูอะไร?.... แต่มีผชู ้ ายคนหนึ่งเขาสามารถเรี ยกร้องให้คนไปเที่ยวที่น้ าตกแห่งนี้
ได้แม้มนั จะกลายเป็ นน้ าแข็ง คือเขาใช้น้ าตกไนแองกาลาเป็ นที่แสดงกายกรรม....โดยเขาเอาลวดสลิงขึง
ระหว่างฝั่งแคนาดาและฝั่งรัฐนิวยอร์ คสหรัฐอเมริ กา แล้วเขาก็ประชาสัมพันธ์ท้ งั ทีววี ทิ ยุหนังสื อพิมพ์ติด
โปสเตอร์ ...และเกินคาด มีคนมาดูการแสดงของเขาเป็ นพัน ๆ คน เขาขี่จกั รยานไต่ลวดสลิงที่เขาขึงไว้
ไต่ไปไต่มาด้วยความชานาญ...
เขาตะโกนถามผูช้ มว่า... “ถ้าเขาจะเอาผูช้ าย หรื อ ผูห้ ญิงซ้อนท้ายจักรยานของเขาและขับไปยัง
ฝั่งโน้นท่านผูช้ มเชื่ อไหมว่าเขาจะทาได้? ...ผูช้ มทุกคนตอบพร้อมกันเสี ยดังกระหึ่ มว่า... “เราเชื่อ ๆ ๆ ๆ”
ผูช้ ายคนนั้นยิม้ และชี้มือที่พลทหารคนหนึ่งและเรี ยกให้ข้ ึนไปซ้อนท้ายจักรยานของเขา พลทหารผูน้ ้ นั
ส่ ายหน้า และบอกว่า “ไม่กล้าเสี่ ยงครับ” ชายผูน้ ้ นั ก็ช้ ีมือไปที่ผหู ้ ญิงคนหนึ่งท่าทางเป็ นผูห้ ญิงที่มีความ
กล้า... “คุณผูห้ ญิงท่านนั้นกระผมขอเชิญขึ้นมานัง่ ซ้อนท้ายผมหน่อยครับ” ...ผูห้ ญิงคนนั้นส่ ายหน้าและ
พูดว่า “จะบ้าเหรอฉันยังเป็ นสาวเป็ นแส้จะให้ฉนั ตายก่อนจะได้แต่งงานหรื อ?” ผูช้ ายคนนั้นก็ประกาศ
ทัว่ ๆ ไปว่า.... “จะมีใครไหมที่จะอาสามานัง่ จักรยานไปกับเขาฝั่งโน้น? ทุกคนเงียบกริ บ...ในทันใดนั้น
มีเด็กผูห้ ญิงตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ งปี นเตาะแตะขึ้นไป ผูช้ มตกตะลึงในความกล้าหาญของแม่หนูนอ้ ยคนเก่ง
คนนั้นและก็แปลกใจด้วยว่า ทาไมพ่อแม่ของหนูนอ้ ยคนนั้นไม่หา้ มปรามเธอที่ทาอย่างนั้น....เธอปี น
บันไดขึ้นไปจนถึงจักรยานของผูช้ ายผูท้ ี่กาลังท้าทายผูช้ ม ผูช้ ายคนนั้นยิม้ และประคองเธอให้นงั่ ในที่นงั่
ของผูซ้ อ้ นท้าย ผูช้ ายคนนั้นก็เริ่ มปั่ นจักรยานออกจากจุดเริ่ มต้นทุก ๆ คนหวาดเสี ยว บางคนปิ ดตา
ตัวเองไม่กล้ามอง บางคนตบมือแสดงความชื่นชม บางคนปากขมุบขมิบอธิ ษฐานเผื่อ แต่หนูนอ้ ยโบก
มือให้กบั คนดู
มืออีกข้างก็กอดเอวกับผูข้ บั ขี่จกั รยานอย่างสนิทสนม....ทุกคนหายใจทัว่ ท้องเมื่อ
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รถจักรยานนาทั้งสองข้ามฟากมาด้วยความปลอดภัย...เสี ยงตบมือดังสนัน่ หวัน่ ไหวอีกครั้งหนึ่ง....เมื่อ
เด็กหญิงคนนั้นก้าวลงจากรถจักรยาน...เธอไต่ลงมาจากบันไดสู งนั้น แต่ทีน้ ีทีวที ุกช่อง หนังสื อพิมพ์ทุก
ฉบับนักข่าวทุกสาขาต้องการภาพของเธอ
ต้องการสัมภาษณ์เธอ...พอเธอลงมาถึงพื้นนักข่าวรุ ม
สัมภาษณ์เธอ ถามชื่อ นามสกุล เรี ยนอยูท่ ี่ไหน? และคาถามสุ ดท้ายที่นกั ข่าวถามเธอว่า “ทาไมหนูถึง
กล้าไปนัง่ ซ้อนท้ายรถจักรยานบนนั้นหนูไม่กลัวตกลงมาคอหักหรื อ?”.... เด็กหญิงตัวเล็ก ๆ ยิม้ และตอบ
ด้วยความภาคภูมิใจว่า “หนูไม่กลัวหรอกค่ะ เพราะว่าคนที่ขบั จักรยานบนนั้น เขาเป็ นพ่อของหนูเอง”....
ชีวติ ของผูร้ ับใช้พระเจ้า หรื อ ผูท้ ี่ได้ชื่อว่าเป็ นคริ สเตียน จะมีความมัน่ ใจ หรื อ ไว้วางใจพระเจ้า
โดยไม่มีคาถามเหมือนเด็กหญิงเล็ก ๆ คนนี้ที่ไว้วางใจคุณพ่อของเธอไหมหนอ?....เธอไม่กลัว เธอไม่
สะทกสะท้านเธอกลับมีความสุ ข แม้คนเป็ นพัน ๆ จะดูเธอด้วยสายตาที่หวาดกลัว เป็ นห่วงและหวาด
วิตก...แต่เธอเชื่ อมัน่ และไว้วางใจคุณพ่อโดยไม่มีคาถาม ...ก็หวังว่าคงจะมีผรู ้ ับใช้ หรื อ คริ สเตียนบางที่
วางใจในพระเจ้า และ เชื่อในการทรงนาของพระองค์อย่างไม่มีคาถาม
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8. “ยิม้ ได้ เมือ่ ภัยมำถึง”
พระวจนะของพระเจ้า ยอห์น 15:9
“พระบิดาทรงรักเราฉันใด เราก็รับท่านทั้งหลายฉันนั้น จงยึดมัน่ อยูใ่ นความรักของเรา”

เรื่องเล่ำ
มนุษย์ทุกคนเมื่อเผชิญกับความตาย หรื อ ความน่ากลัว รู ้สึกทรัพย์สมบัติ แก้วแหวนเงินทองมัน
ไม่มีค่าอะไรเลย และจะพึ่งพามันไม่ได้เลย คงเหมือนคาตรัสของพระเยซูคริ สต์ที่วา่ “แม้ท่านจะได้
สิ่ งของสิ้ นทั้งโลก แต่ตวั ของท่านต้องตาย ทรัพย์สินเหล่านั้นจะมีค่าอะไรสาหรับท่าน”
ในศตวรรษที่ 14 ได้เกิดโรคระบาดไปทัว่ ยุโรป คนไทยรู ้จกั กันในชื่อ โรคระบาดดาหรื ออาจจะ
แปลว่า กาฬโรคก็ได้ ถ้าพูดผิดขออภัย....เพราะไม่ได้ต้ งั ใจจะพูดในเชิงการแพทย์แต่จะพูดในแง่จานวน
ผูค้ นที่ลม้ ตายไป เพราะโรคระบาดนี้....
โรคระบาดดานี้ได้ผลาญทาลายชีวติ ผูค้ นทางแถบยุโรปอย่างมหาศาล ประมาณกันว่า 1/3 คน
ต้องเสี ยชีวติ และแม้แต่ป่าช้าที่จะฝังศพของผูเ้ สี ยชีวติ ยังไม่มีเหลือ...(ไม่มีที่ฝัง) ต้องเอาศพผูเ้ สี ยชีวติ
โยนลงไปในแม่น้ าแทนการฟัง เช่น ที่เมือง อาวียอง ประเทศฝรั่งเศล มีโบสถ์แห่งหนึ่งที่มีโป๊ ป เป็ น
ผูท้ าศาสนพิธี ชื่อ คลีเมนด์ ท่านคงทาพิธีสวด (อธิ ษฐาน) ให้แม่น้ า ทั้งสายกลายเป็ นหลุมฝังศพ ที่ใช้ต่าง
หลุมศพบนพื้นดิน และก็ช่วยกันอุม้ ศพที่มีจานวนเป็ นหมื่น ๆ นั้นลงไปลอยในน้ า....ให้ไหลไปตาม
กระแส
สาหรับคนที่ยงั มีชีวติ อยูอ่ ะไรไม่สาคัญเท่ากับการได้ออ้ นวอนพระเจ้า และพยายามกระทาทุก
วิถีทางที่จะให้พระเจ้าพอพระทัย และต่ออายุของพวกเขาให้ยนื ยาว ไม่ตอ้ งตายเหมือนคนทั้งหลาย เขา
พากันไปโบสถ์และเอาของไปถวายพระ เขาถวายพวกเพชรนิลจินดา ทองคา นาฬิกา เงินทองอย่าง
มากมาย จนกระทัง่ ทางวัดสั่งงดของถวาย เพราะกลัวว่าเชื้อโรคจะติดมากับสิ่ งต่าง ๆ ที่เขานามาถวาย
จนเจ้าอธิ การ (เจ้าอาวาส) สัง่ ไม่ให้ผคู ้ นเข้ามาในพระวิหาร หรื อ เข้ามาในบริ เวณโบสถ์ โดยสัง่ ให้
ช่วยกันปิ ดประตูโดยใช้ตน้ ไม้ขนาดใหญ่มาปิ ดขวางไว้ที่ประตู...ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง แต่ประชาชน
ยิง่ ห้ามก็เหมือนยิง่ ยุเขาพากันมาที่นอกรั้วและพากันโยนของมีค่าเข้าไปในตัวโบสถ์ซ่ ึ งเป็ นพวกเงิน ทอง
เพชรนิลจินดา ทุก ๆ อย่างที่เขาถือว่ามีค่า เขาจะโยนเข้าไปเพื่อจะให้เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้าให้ได้....
จนเมื่อพระต่าง ๆ ไม่สามารถต่อต้านได้ก็ปล่อยความต้องการของเขา...ไม่ถึงอาทิตย์ปรากฏว่าสิ่ งของ
ต่าง ๆ ที่เขาโยนเข้ามาเมื่อเอาตลับเมตรมาวัดปรากฏว่าสิ่ งของมีค่าต่าง ๆ สู งถึงเมตรครึ่ ง
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ท่านผูอ้ ่านที่รัก เมื่อนาทีวกิ ฤติมาถึงมนุษย์ ความเป็ นความตายอยูข่ า้ งหน้า...สิ่ งที่เราเห็นว่ามัน
สาคัญที่สุดเมื่อไม่กี่นาทีที่ผา่ นมามันกลับกลายเป็ นสิ่ งไร้ค่าทันที..ถ้าอย่างนั้นอะไรที่สาคัญ หรื อ สิ่ งที่เรา
ควรจะยึดเป็ นหลักในชีวติ ... ท่านคงไม่ปฏิเสธใช่ไหมครับว่า..เมื่อถึงคราวคับขันของชีวติ หรื อ ที่พ่ ึงที่
อมตะของเรา คือ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า อะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้ ในครอบครัว ในสังคม ในชีวติ ของเรา ทุก
ๆ อย่างเราไว้วางใจในพระองค์เสมอ...มิใช่หรื อครับ?...
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9. “คนอวดตัวทีห่ น้ ำแตก”
พระวจนะของพระเจ้า มัทธิว 23:12
“ผูใ้ ดที่ยกตนเองขึ้นผูน้ ้ นั จะต้องถูกเหยียดลง ผูใ้ ดที่ถ่อมตัวลงผูน้ ้ นั จะได้รับการยกขึ้น”

เรื่องเล่ำ
ณ งานเลี้ยงแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยผูค้ นหลากหลายอาชีพ เจ้าของงานพยายามที่จะให้แขกของ
ตนเองได้มีโอกาสพบปะกับบุคคลที่ไม่เคยรู ้จกั กัน มีโต๊ะหนึ่งที่เป็ นโต๊ะพิเศษที่พิเศษก็เพราะในโต๊ะนั้น
มีผทู ้ ี่เป็ นอาจารย์สอนหนังสื อ มีชาวนา มีช่างก่อสร้าง มีช่างเย็บผ้า นัง่ อยูด่ ว้ ยกัน... แต่เมื่อดู ๆ แล้วผูท้ ี่
เป็ นอาจารย์ไม่ค่อยอยากนัง่ โต๊ะนี้เลยเพราะถือว่าเป็ นโต๊ะที่นงั่ กับคนไร้การศึกษา
จึงพยายามแสดง
ตัวเองว่าสาคัญและเหนือกว่าคนอื่น ๆ จนคนที่นงั่ ด้วยอึดอัด ช่างเย็บผ้าทนไม่ได้ถึงถามว่า “อาจารย์จบ
ทางด้านไหน?” เท่านั้นเองอาจารย์ผอู ้ วดตัวก็ร่ายเป็ นกลอนสั่งสอนทันที
“อันพูก่ นั กระดาษและหมึกนี้ เป็ นยอดดีเหนือสิ่ งทั้งหลายสิ้ น
เองมีตาหามีแววแว่วแต่กิน อยากจะดิ้นหาอะไรให้วา่ มา”
ช่างเย็บผ้าโกรธมากก็พดู โต้ตอบอาจารย์ผอู ้ วดตัวว่า
“อันเข็มด้ายที่ถือในมือหนอ สร้างเสื้ อผ้าหุ ม้ ห่อท่านทั้งหลาย
ไม่มีขา้ ฯ เอาอะไรมาบังกาย ต้องแก้ผา้ ไม่อายบ้างหรื อไร?”
ช่างก่อสร้างก็แค้นอาจารย์ผอู ้ วดตัวเหมือนกันที่คิดว่าคนอื่น ๆ ไร้ค่าก็ตอบก็เป็ นบทกลอน
เช่นกัน
“มีดขูดปูนข้านี้สิดีนกั สร้างอาคารบ้านพักเป็ นหนักหนา
หากอาจารย์นงั่ อ่านแต่ตารา โดนแดดกล้าน้ าค้างพรมจะพลันตาย”
ชาวนาก็พดู สวนขึ้นมาอีกคนหนึ่ง
“อันจอบเสี ยมที่ถือในมือนี้ ข้าวสาลี แตงถัว่ จึงเกิดได้
ไม่มีขา้ ฯ อาจารย์กินอะไร หรื อชอบใจกินดินก็เชิญเลย”
อาจารย์ได้ฟังเหมือนถูกตบหน้าอย่างจัง และนิ่งอึ้งไปนานและแล้วอาจารย์ผอู ้ วดตัวก็พยายาม
หลบเลี่ยงออกไปจากงานเลี้ยงนั้นโดยไม่ได้กล่าวร่ าลาเจ้าภาพแม้แต่คาเดียวเพราะไม่สามารถทนอับอาย
ต่อไปได้อีก
มนุษย์เราจะดีจะดัง จะเก่ง จะมีความสามารถอย่างไรก็ตามไม่จาเป็ นต้องโฆษณาตนเอง ทองคา
ก็คือทองคาวันยังค่า เราไม่สามารถทาให้น้ าเปล่า ๆ กลายเป็ นน้ ามันเบนซิ นได้ฉนั ใด คนที่มี่มีคุณค่า ไม่
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มีความสามารถ ไม่มีความรู ้ หรื อ คนไม่มีค่า ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็ นคนที่สังคมต้องการได้ สังคม
ยอมรับ สังคมนับถือคนต่าง ๆ ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั เขามีการประชาสัมพันธ์ดีแค่ไหน? มีทีวกี ี่ช่อง มีวทิ ยุกี่
สถานี มีหนังสื อพิมพ์กี่ฉบับ แต่มนั ขึ้นอยูก่ บั ตัวตนของคนนั้นที่เขาจะสามารถทาให้คนในสังคมยอมรับ
เขาโดยไม่มีคาถาม หรื อข้อสงสัยในตัวเขา
ท่านเป็ นคนอย่างไรในสังคมที่ท่านอยู่ เป็ นตัวประกอบของสังคม หรื อ เป็ นตัวจริ งที่สังคม
เรี ยกใช้...ลองทบทวนตัวเองอยูเ่ สมอ ๆ น่ะครับ....
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10. “ทนอับอำยเพือ่ ลูกจะได้ อมิ่ ”
พระวจนะของพระเจ้า 1 โคริ นธ์ 13
“ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของผูอ้ ื่น และเชื่อในส่ วนดีของเขาอยูเ่ สมอมีความหวังอยู่
เสมอ และทนต่อทุก ๆ อย่าง”

เรื่องเล่ำ
ในการเลี้ยงวันเกิดของเกษม
นักธุ รกิจร้อยล้านมีเพื่อนฝูงมาร่ วมงานกันอย่างคับคัง่ และใน
บรรดาเพื่อนร่ วมรุ่ นนั้นมี นิรันดร์ รวมอยูด่ ว้ ย นิ รันดร์ ใส่ เสื้ อผ้าเก่า ๆ มอ ๆ ดู ๆ ก็เหมือนคนไร้การศึกษา
เขาไม่ควรจะมาในงานเลี้ยงวันเกิดของเกษมวันนี้ ดว้ ยซ้ า แต่เขาทนการคะยั้นคะยอจากเกษมไม่ได้...เขา
จึงตัดสิ นใจมา... เขารู ้วา่ การที่เขาเสี ยเวลามางานเลี้ยงวันนี้ครอบครัวของเขาก็คงแย่ เพราะเขาเป็ นคนหา
เช้ากินค่า ภรรยา ลูก ๆ เขาจะเอาอะไรมาทากับข้าว เขารับทานไปพลางก็คิดถึงลูก และภรรยา....เขาก็
ตัดสิ นใจ.....
พอกินคาหนึ่งก็เอาเนื้อ และเอาข้าวซ่อนไว้ในกระเป๋ ากางเกง...เขาใส่ ลงไป ๆ ๆ ๆ ๆ จนเต็ม
แขกเหรื่ อพากันทะยอยกลับ...เกษมก็ขยับตัวจะลุกขึ้นจากโต๊ะ เขาจะรี บกลับบ้านเพื่อเอาอาหาร และข้าว
ไปให้ลูกและภรรยารับทาน...แต่เจ้าของบ้านเกษมก็ประกาศเสี ยงผ่านไมโครโฟนว่า “ห้ามไม่ให้ใคร
ออกไปจากบ้านของเขาเว้นแต่เขาจะได้คน้ กระเป๋ าเสื้ อผ้าก่อน เพราะเขาทิ้งแหวนเพชรไว้ที่หอ้ งน้ า ตอน
ที่เขาอาบน้ าแต่ตอนนี้มนั หายไป เขาขอค้นทุก ๆ คนที่เหลืออยูใ่ นงานนี้ ”...นิรันดร์ ได้ฟังดังนั้นเขาหน้า
ซี ดเผือดเขาสั่น...เขาจะต้องทาอะไรสักอย่างเพื่อเขาจะไม่ตอ้ งอายที่แอบเอาอาหารใส่ ในกระเป๋ ากางเกง
เขาจะให้คน้ กระเป๋ าเขาได้อย่างไร?.....พอมีการเริ่ มต้นในกระเป๋ ามาถึงนิรันดร์ ...เขาไม่ยอมให้คน้ ...เขา
รี บวิง่ กลับบ้าน...ที่งานในคืนนั้นต่างลงความเห็นว่า นิรันดร์ คือคนขโมยแน่นอน.....แต่เกษมก็พยายาม
สื บดูวา่ คนขโมยจริ ง ๆ เป็ นใคร?
ในที่สุดเขาได้ตวั ผูร้ ้ายโดยไม่ใช่นิรันดร์ ...เขาอดสงสัยไม่ได้วา่ ทาไมในเมื่อนิรันดร์ ไม่ได้เป็ น
คนขโมยเขาจึงไม่ยอมให้คน้ กระเป๋ ากางเกงวันนั้น...และความสงสัยทาให้เขาต้องขับรถไปหานิรันดร์ ที่
บ้าน
“เพื่อน กันถามจริ ง ๆ เถอะว่ะ...ทาไมเมื่อแกไม่ได้ขโมยแหวนกันไปจึงไม่ให้คน้ กระเป๋ าว่ะ?...
นิรันดร์ ถูกถามคาถามเขาก็เลยสารภาพกับเพื่อน...”เพื่อน
กันขอโทษด้วยน่ะที่วนั นั้นกันไม่ให้คน้
เพราะว่า กันได้แอบเอาอาหารใส่ ไว้ในกระเป๋ ากางเกง เพื่อจะเอามาให้ลูกและภรรยากินที่บา้ น...เพื่อนก็
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รู ้นี่วา่ เรามีฐานะเป็ นอย่างไร”...เกษมได้ฟังดังนั้นเขาประทับใจในความรักของเพื่อนคนนี้เป็ นอย่างยิง่
เขายอมทนอับอายต่อหน้าผูค้ นเป็ นร้อย ๆ .....เพียงเพื่อลูก ๆ และภรรยาจะได้อิ่มท้อง
“นิรันดร์ เพื่อนรัก ตั้งแต่พรุ่ งนี้เป็ นต้นไป...เพื่อนไปช่วยกันทางานก็แล้วกัน...กันจะรับแกเป็ น
เจ้าหน้าที่คนหนึ่งในบริ ษทั และให้เพื่อนเป็ นผูช้ ่วยกัน...มีปัญหาอะไรก็มาปรึ กษากันได้...นี่เงิน....เอาไป
ซื้ อเสื้ อผ้าหล่อ ๆ แล้วพรุ่ งนี้แกไปทางานที่บริ ษทั ได้....เกษมยืน่ เงินห้าพันบาทให้เพื่อน...นิรันดร์ ...มองดู
หน้าเพื่อนอย่างไม่เชื่ อหู และตาของตนเอง...เขารับเงินด้วยมือที่ระริ ก...”ขอบคุณมากเพื่อน กันจะ
ทางานให้ดีที่สุด ขอบคุณแทนลูกและภรรยาเราด้วย”...น้ าตาแห่งความซาบซึ้ งคลอเบ้า...เกษมกอดเพื่อน
รัก
“เพื่อนรัก ตั้งแต่กนั พบคนมาก็มาก กันยังไม่เคยเจอคนที่มีความรัก ความจริ งใจเสี ยสละอย่างแก
สักคนเลยว่ะ...ถ้าแกทางานให้กนั กันเชื่ อว่าบริ ษทั ของเราคงจะเจริ ญมากกว่าเดิมว่ะ”.....
พบกันพรุ่ งนี้ตอนเช้า...บาย ๆ เพื่อน....เกษมกล่าวลา...
ครับเจ้านาย...นิรันดร์ ตะโกนบอกเพื่อนทั้ง ๆ ที่มีคราบน้ าตาแห่งความดีใจคลอเบ้า...ท่านผูอ้ ่าน
คงเดาออกน่ะครับว่าต่อไปนี้ ครอบครัวของนิ รันดร์ จะเป็ นเช่นไร?...คงจะพ้นจากสภาพอดมื้อกินมื้อ
อย่างแน่นอน...เราจะเห็นว่าความรัก ความจริ งใจ...ไม่ตอ้ งการใบเสร็ จครับ....
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11. “ผมอำยเพือ่ น....ผู้ปกครองไม่ มคี ่ ำเทอม”
พระวจนะของพระเจ้า สุ ภาษิต 17:26
“ที่จะปรับคนชอบธรรมก็ไม่ดี ที่จะโบยตีคนดี ก็ผดิ ”

เรื่องเล่ำ
ทินกร เป็ นเด็กที่ฉลาด และเรี ยนเก่ง พ่อของเขาเป็ นนักธุ รกิจค้าที่ดิน เขาไม่เคยสร้างความ
ผิดหวังให้พอ่ แม่ เรื่ องการเรี ยนแม้แต่ครั้งเดียว เขาจะสอบได้ที่ 1 หรื ออย่างมากก็ที่ 2 ตลอด เขาเป็ นเด็ก
ที่มีความจาเป็ นเลิศ เขาอ่านหนังสื อไม่เกิน 2 รอบเขาจะจาได้ทุกเรื่ อง...แต่ต่อมาพอเมืองไทยเริ่ มเข้าสู่ ยคุ
ไอ เอ็ม เอฟ ทุก ๆ ครอบครัวมีปัญหา มากบ้าง น้อยบ้าง แต่ในรายของครอบครัวทินกร เป็ นเรื่ องที่หนัก
มาก พ่อไม่มีรายได้..จากการขายที่ดินได้เงินเป็ นกอบเป็ นกา มาบัดนี้เกือบจะ 1 ปี เขาไม่ได้ขายที่ดิน
แม้แต่แปลงเดียวเงินที่เคยสะสมร่ อยหรอลงไปอย่างน่าใจหาย...ค่าใช้จ่ายในบ้านฝื ดเคือง...ทินกรต้องไป
โรงเรี ยนโดยรถรับ ส่ งประจา...สิ่ งที่แม่ของทินกรกระทาทุก ๆ วันก็คือ จะต้องเดินมาส่ งทินกรขึ้นรถทุก
ๆ เช้า.... แม้วา่ ตอนนี้ เขาจะเรี ยนอยูช่ ้ นั มัธยม 1 แล้วก็ตาม แม่ก็ยงั มาส่ งขึ้นรถทุกเช้า...วันหนึ่งพ่อ แม่
ของทินกรได้รับจดหมายจากทางโรงเรี ยนว่า “ขอให้เด็กชายทินกรมาเรี ยนให้ครบตามจานวนของวันที่
จะต้องมาเรี ยน...แม่ตกใจมากเพราะว่าทุก ๆ เช้ามาส่ งทินกรทุกวัน และทินกรหนี ไปไหน?...แม่ก็นา
เรื่ องไปปรึ กษาพ่อ และรี บไปพบครู ประจาชั้นที่โรงเรี ยน....และวันนั้นแม่และพ่อก็ไม่ได้บอกทินกรด้วย
ว่าจะเดินทางไปพบครู ....
“นี่เห็นไหมค่ะว่าทางโรงเรี ยนมีหลักฐานว่า ด.ช.ทินกร ไม่มาเรี ยนจริ ง ๆ” ครู ประจาชั้นเอ่ยขึ้น
สงสัยลูกของคุณจะติดยาเสพติดล่ะมั้ง?...แม่ก็บอกว่า “ดิฉนั ไม่เชื่อว่าลูกจะเป็ นไปได้ถึงขนาดนั้น”...พ่อ
ส่ ายหน้าไปมา เพราะเขาไม่เชื่อว่าลูกจะเป็ นไปดังที่ครู ประจาชั้นพูด...แต่ลูกไปไหน?...
วันต่อมาคุณพ่อ คุณแม่ พร้อมด้วยครู ฝ่ายปกครองได้สะกดรอยตาม ด.ช.ทินกรตั้งแต่เริ่ มขึ้นรถ
รับ ส่ งไปถึงหน้าโรงเรี ยน ปรากฏว่า เขาสังเกตเห็นลูกชายหิ้วกระเป๋ าแล้วรี บเดินไปยังสวนสาธารณะที่
อยูไ่ กลจากโรงเรี ยนประมาณ 300 เมตร...เขาเห็น ด.ช.ทินกรเดินบ้าง วิง่ บ้าง มุ่งหน้าไปยังพุม่ ไม้ที่มี
ดอกไม้ปกปิ ด ถ้าไม่สังเกตดี ๆ ก็จะไม่เห็นว่ามีคนนัง่ อยูข่ า้ งในพุม่ ไม้น้ นั ...คุณพ่อ คุณแม่ ครู ฝ่าย
ปกครองแอบสังเกตเห็นทินกรเอากระเป่ าวางลง แล้วหยิบหนังสื ออกมา... นัน่ ดูนนั่ ....สงสัยจะเอายา
บ้านซ่อนไว้ในหนังสื อแน่ๆ” ครู ฝ่ายปกครองพูดขึ้นในขณะที่พอ่ และแม่กาลังเครี ยดและคิดว่า ลูกของ
ตนเองกาลังทาอะไร?
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เวลาผ่านไป ทินกรนัง่ อ่านหนังสื ออย่างใจจดจ่อ เขาพลิกไปเรื่ อย ๆ พ่อแม่ทนไม่ไหวก็เลยเข้า
ไปหาทินกร... “พ่อ แม่ พ่อ ๆ ๆ ๆ ๆ มาทาไมที่นี่ครับ?” ทินกรร้องไห้ตกใจไม่คิดว่าจะเจอ พ่อ แม่ และ
ครู ฝ่ายปกครอง ที่นี่.... “ก็มาตามหาลูกน่ะสิ ” ทาไมลูกต้องมาอยูท่ ี่สวนแห่งนี้ทาไมลูกไม่ไปโรงเรี ยน?...
ใช่ทาไมเธอหนีโรงเรี ยนอย่างนี้ล่ะทินกร?...แม่ได้แต่ร้องไห้...
พ่อครับ...ทุก ๆ ครั้งที่ผมเข้าห้องเรี ยน ครู จะถามค่าเทอมผมตลอดครับ...และครู ก็บอกว่าถ้าผม
ไม่เสี ยค่าเทอมผมจะไม่มีสิทธิ์ สอบ...และเพื่อน ๆ เขาก็ดูถูกผมด้วยครับ...เขาเยาะเย้ยผมว่า....แม้จะเรี ยน
เก่งอย่างไร แต่ไม่มีเงินค่าเทอมก็แสดงว่าไม่มีสิทธิ์ สอบและก็ตอ้ งติด 0 ติดรออย่างเดียว...พ่อครับผม
อายเพื่อน...ผมอายครู ....ที่ทวงค่าเทอมผม...ผมเลยไม่ไปโรงเรี ยนครับ....
ครู ฝ่ายปกครองเมื่อได้ฟังดังนั้น เขาเสี ยใจมากรี บนาครอบครัวของ ด.ช.ทินกร ไปพบผูจ้ ดั การ
และอาจารย์ใหญ่ เล่าเรื่ องต่าง ๆ ให้ท่านทั้งสองฟัง...และในที่สุด ดช.ทินกร ก็ได้สอบ...เขาเรี ยนไม่ถึง
สองอาทิตย์เขาก็สอบกับเพื่อน ๆ ร่ วมชั้น...คะแนนออกมาปรากฏว่า “ทินกรเธอสอบได้ที่หนึ่ง” ครู
ประจาชั้นบอก
และ ด.ช.ทินกร ก็ได้รับทุนเรี ยนดีเด่น ของโรงเรี ยนตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา ....ท่านผูอ้ ่านที่รัก เรื่ อง
ที่เล่ามานี้เกิดขึ้นที่จงั หวัดราชบุรี...ผูเ้ ขียนจาเรื่ องได้แบบคร่ าว ๆ ชื่อในเรื่ องเป็ นชื่อสมมุติ
แต่สิ่งหนึ่งที่เป็ นบทเรี ยนแก่เรา โดยเฉพาะการเป็ นครู ...เราไม่ควรจะคิดว่า ศิษย์ของเราบางคน
จะแย่เหมือนที่เราคิด...บางทีเขาจะมีเหตุผล หรื อ ความจาเป็ นบางอย่างที่เขาไม่สามารถบอกเราได้
หวังว่า ด.ช.ทินกร ในเรื่ องจะทาให้เรามีสายตาใหม่ สายตาแห่งความรัก ความห่วงใยอย่าง
แท้จริ ง....
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12. “ท่ ำนรักลูกจริง ๆ หรือ?”
พระวจนะของพระเจ้า มะระโก 10:45
“เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อนับการปรนนิบตั ิ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบตั ิเขาและประทาน
ชีวติ ของท่านเป็ นค่าไถ่คนเป็ นอันมาก”

เรื่องเล่ำ
“นี่เธอเป็ นแม่ประสาอะไรกัน ปล่อยให้ลูกเป็ นนักเลงหัวไม้ไล่ชดต่อยเพื่อน ๆ การเรี ยนก็แย่จน
ครู ประจาชั้นต้องโทรมาบอกให้ฉนั ไปพบพรุ่ งนี้ งานหน้านักน่ะ”...เสี ยงสามีโทรศัพท์ด่าอย่างไม่ย้งั ปาก
.... “อ้อก็แน่ละสิ ลูกมันมีพอ่ ที่ดีเลิศประเสริ ฐศรี อย่างคุณน่ะสิ ......วัน ๆ เอาแต่งงาน ๆ ๆ ๆ เงิน ๆ ๆ และ
ก็พวกผูห้ ญิง...เลขาหน้าห้องก็ไม่เว้น”....เสี ยงภรรยาโต้ตอบ… “จะบ้าเหรอฉันทางานเหนื่อยแทยตาย
ฉันจะเอาเวลาไหนไปทาบ้า ๆ อย่างที่เธอพูด....เงินฉันก็ส่งเสี ยให้ทุกเดือนบางเดือนตั้ง สี่ หา้ หมื่นบาท
ยังงี้เธอยังมาว่าฉัยอีกเหรอ?” “นี่คุณ ๆ รู ้ไหมว่าลูกมันไม่ได้ตอ้ งการเงินหรอกน่ะ....มันต้องการเวลาอยู่
กับพ่อของมันต่างหาก”....
“อ้อ...รู้แล้วเธอมันนักสังคมสงเคราะห์นี่....เข้าใจความต้องการของผูอ้ ื่นได้ดี...แต่ขอโทษ
สงเคราะห์คนอื่นนั้นมีเวลาเยอะ แต่ลูกของตัวเอง..อย่างกะลูกกาพร้า...หรื อขอทานก็ไม่ปาน”
“หยุดน่ะ...คุณนั้นแหละผิด ๆ ๆ ๆ ภรรยาวางสายอย่างโกรธแค้น...นี่คุณ ๆ ๆ ๆ ๆๆบ้าวางสายก็
ไม่บอก” ตอนรุ่ งเช้า... “สวัสดีค่ะอาจารย์”.... “สวัสดีค่ะ”.... ไม่ทราบคุณพ่อของทอมมี่จะมาหรื อเปล่า
ค่ะ?... “ดิฉนั ก็ไม่ทราบน่ะค่ะว่าเขาจะมาไหม?... “งั้นเรารอคุณพ่อสักครู่ น่ะค่ะ?.... “ค่ะ”....
“สวัสดีคครับอาจารย์”.... “สวัสดีค่ะ... เชิญนัง่ ค่ะ”..... “ขอบคุณครับ”.... “ดิฉนั ไม่รู้จะเริ่ มต้น
อย่างไรดี คือเมื่อทอมมี่แกเป็ นเด็กที่สนุกสนาน ร่ าเริ งแจ่มใส่ และก็ต้ งั ใจเรี ยน จนแกได้คะแนนอย่างที่คุ
รทั้งสองทราบนัน่ แหละว่าแกได้ที่หนึ่ง....แต่พอมาเทอมที่สองนี้ แกเป็ นเด็กหงอยเหงา เจ้าอารมณื
โมโหร้ายกับเพื่อน ๆ ไม่ต้ งั ใจเรี ยนชอบอยูค่ นเดียว....ไม่ทราบคุณพ่อ หรื อคุณแม่พอจะทราบปั ญหาของ
แกบ้างไหมค่ะ?”...ทั้งสองสามี ภรรยา เงียบ ไม่มีใครพูด....
ครู ประจาชั้นเกิดความเครี ยดอย่างมากในบรรยากาศแบบนั้น...เธอมองดูสีหน้าของแต่ละคน ดู
สายตาที่มองกันและกันเป็ นแววตาแห่งความชิงชัง
และแววตาแห่งการโยนความผิด...เป็ นแววตาที่
ปราศจากความถ่อมสุ ภาพ...จนเธอไม่กล้ามองหน้าของคนทั้งสอง..เธอหลบตามองที่โต๊ะเรี ยนของทอม
มี่...เธอเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งยับ ๆ ซุ กอยูใ่ ต้โต๊ะนั้น....เธอหยิบมันขึ้นมาอ่าน พออ่านเสร็ จ เธอก็ยนื่ ให้
คุณแม่ของทอมมี่ เธอหยิบไปอ่าน “ทอมมี่ลูกแม่” เธอร้องไห้ เธอยืน่ เศษกระดาษแผ่นนั้นให้อดีตผูเ้ ป็ น
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สามีที่ยงั ไม่ได้หย่าร้างแต่แยกกันอยู่ เขาคว้ากระดาษนั้นไปจากเธอเหมือนกระชาก เขาอ่านข้อความจาก
กระดาษแผ่นยับ ๆ ซึ่ งเป็ นลายมือของเจ้าลูกชายของเขา “คุณพ่อครับ คุณแม่ครับ ผมรักคุณพ่อ ผมรัก
คุณแม่ ผมรัก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆๆ” ...เขาพับกระดาษแผ่นนั้นเก็บไว้ในกระเป๋ าเสื้ อ
เขาเอื้อมมือไปจับมือของภรรยา...พลางก็กล่าวด้วยน้ าตาว่า “แม่ พ่อขอโทษ” ...เขาหยิบเสื้ อ
นอกที่พาดพนักเก้าอี้ที่ภรรยานัง่ มาสวมให้ภรรยา แล้วเขาก็ประคองเธอยืนขึ้น... “อาจารย์ครับขอบคุณ
อาจารย์มากครับที่อาจารย์ช่วยให้ความมืดในครอบครับผมสว่างขึ้น”... “ไม่เป็ นไรค่ะ…ขอบคุณพระเจ้า
เถอะค่ะเพราะทุกนาทีที่เรานัง่ อยูด่ ว้ ยกัน...ดิฉนั ทูลขอพระองค์เท่านั้นที่ช่วยเหลือเรา...ดิฉนั ก็ไม่รู้วา่
อะไรดลใจให้มองไปที่ใต้โต๊ะของทอมมี่...สรรเสริ ญพระเจ้าค่ะ”....
คุณพ่อ คุณแม่จูงมือกันไปหาทอมมี่ ทอมมี่เบิกตาโพลง..เขาไม่เคยเห็นภาพนี้มานานเป็ นปี ...แต่
วันนี้เขาเห็นภาพนี้มนั ช่างเป็ นภาพที่งดงามที่สุดในชีวติ ที่เขาเคยเห็น...และภาพนี้มนั สามารถ
เปลี่ยนแปลงชีวติ ของเขาตั้งแต่บดั นั้น
ท่านผูอ้ ่านที่รัก..ในแต่ละวันเราได้แสดงภาพอะไรให้ลูก ๆ ของเราได้เห็นบ้างเป็ นภาพของ
ความรัก ความเมตตา..หรื อเป็ นภาพแห่งความเกลียดชัง?....
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13. “อย่ ำเพิง่ ไปนมัสกำรพระเจ้ ำเพรำะยังไม่ ถึงเวลำ”
พระวจนะของพระเจ้า ยากอบ 4:7
“เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้า จงต่อสู ้กบั มาร และมันจะหนีท่านไป”

เรื่องเล่ำ
ผูเ้ ขียนได้อ่านหนังสื อเล่มหนึ่ งชื่อว่า “อธิษฐานหนทางวิบาก” อ่านแล้วให้ความรู ้สึกและ
เตือนสติได้ไม่เบา ถึงแม้เรื่ องที่ได้อ่านจะเป็ นเรื่ องคล้าย ๆ นิทาน แต่ก็เป็ นนิทานที่เสริ มความ
กระตือรื อล้นได้ เรื่ องเป็ นดังนี้
ในการฟื้ นฟูคริ สตจักรแห่งหนึ่ง เป็ นการฟื้ นฟูที่เต็มไปด้วยพระพร และไฟแห่งการรับใช้ถวาย
ชีวติ พระวิญญาณของพระเจ้าได้เสด็จเจิมบรรดาสมาชิกย่างทัว่ ถึง ทุก ๆ คนตั้งใจฟั งพระธรรมเทศนา
ตั้งใจอธิ ษฐานแต่ภายนอกคริ สตจักรนั้นมีบรรดาผีมารซาตานจ้องมองด้วยความเจ็บใจ
เจ็บแค้นที่
บรรดาคริ สเตียนเหล่านั้นได้บอกเลิกการเป็ นพวกของมันอย่างเจ็บแสบ....เมื่อซาตานเหล่านั้นทนต่อไป
ไม่ได้แล้วหัวหน้ามันจึงสั่งลูกน้องทันที “จัดประชุมด่วนที่สุดโว้ย” ...เท่านั้นเองซาตานก็นดั ประชุมใน
เวลานั้น ...ซาตานทุกตัวถูกคาสั่งต้องมา.....
หัวหน้าซาตานจึงพูดขึ้นว่า....นี่พวกเจ้าเห็นไหมว่าคริ สตจักรที่กาลังฟื้ นฟูน้ นั มันกาลังประกาศ
ตนเป็ นศัตรู กบั เรา...และมันกาลังลุกลามไปเรื่ อย ๆ อีกไม่กี่เดือน เราคงหาสมัครพรรคพวกได้ยากเต็ม
ทน..เราจะทาอย่างไรกันดีวะ่ ? ซาตานทั้งหมดนัง่ เงียบ...มีตนหนึ่งเสนอความเห็น.... “เอาอย่างนี้ ดีไหม
คือบอกกับมนุษย์วา่ ไม่มีสวรรค์ ไม่มีนรก ไม่มีวญ
ิ ญาณ มนุษย์เมื่อตายไปก็เหมือนสัตว์” ...หัวหน้า
ซาตานตอบ... “ใช้ไม่ได้..อย่าคิดว่ามนุษย์จะโง่สิ....แม้แต่พวกที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาก็ยงั คิดถึงเรื่ อง พรุ่ งนี้
และชีวติ หลังความตายเลย” ตนที่ 2 เสนอความเห็น “ คาตอบมันอยูต่ รงนี้ครับ...บอกพวกมันว่าพระเจ้า
ตายไปแล้ว...ถึงแม้พระองค์จะเคยสร้างโลกนี้ก็ตาม...แต่บดั นี้พระเจ้าตายแล้ว” หัวหน้าตอบ.. “มนุษย์ไว
มากในเรื่ องนี้ บางคนอาจจะเชื่อในทันทีแต่คนส่ วนมากเชื่ อในพระคัมภีร์ที่บอกว่า “คนโง่กล่าวในจิตใจ
ของเขาว่าไม่มีพระเจ้า” ถ้าเจ้าพูดอย่างนั้นก็แสดงว่าเจ้าก็เป็ นซาตานที่โง่ที่สุดยิง่ กว่ามนุษย์เสี ยอีก” ...
ซาตานทุกตนเงียบและท้อแท้ต่อปั ญหาที่พวกมันพบขอให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้อธิ ษฐานเผือ่ เขาด้วย”
ในทันใดนั้นหัวหน้าซาตานก็กระโดดขึ้นด้วยความดีใจที่มนั คิดอะไรออก.. “ฮ้า ๆ ๆ ข้าคิดได้
แล้ว วิธีน้ ีดีที่สุด และไว้ใจได้วา่ มันต้องเกิดผล 100 เปอร์ เซนต์ ฮิ ๆ ๆ ๆ” คืออย่างนี้... ซาตานทุกตัวตั้งใจ
ฟังอย่างใจจดใจจ่อ... “ไปบอกพวกคริ สเตียนว่า...พระเจ้ามีจริ ง...พระวจนะของพระเจ้าหรื อพระคัมภีร์ก็
เป็ นพระวจนะของพระเจ้าจริ ง...พระเยซูคริ สต์ก็เป็ นพระบุตรของพระเจ้าจริ ง...และการที่พระเยซูคริ สต์
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ตายที่บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของมนุษย์น้ นั ก็เป็ นเรื่ องจริ ง... “เอ้า ๆ ๆ ท่านหัวหน้าอย่างนั้นพวกเราก็
เละเป็ นวุน้ สิ ท่าน?....ซาตานตนหนึ่งพูดคัดค้านหัวหน้า... “ไอ้เจ้าทึ่ม แกฟังข้ายังไม่จบแล้วแกแส่ มา
ทาไม....พวกแกก็ไปบอกพวกมันสิ วา่ ....เวลาที่จะเลือกเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า...ยังมี
เยอะ...อย่าเพิง่ รี บร้อนเลย สนุกสนานให้เพียงพอก่อน และพยายามช่วยเขาหาข้อแก้ตวั ในการไป
นมัสการพระเจ้าให้เยอะ ๆ และในที่สุด....มันก็จะเป็ นพวกของเราอย่างไม่ตอ้ งออกแรงเยอะ ...ดี
ไหม?”.....ซาตานทั้งหมดลุกขึ้นกระโดดโลดเต้นด้วยความสุ ข....
เพราะมันสามารถหากลวิธี....หรื อแผนการที่แยบผลที่สัมฤทธิ์ ผลได้อย่างวิเศษ.... ท่านผูอ้ ่านที่
รัก ไม่ทราบว่าขณะที่อ่านเรื่ องนี้..ท่านกาลังอยูก่ บั ฝ่ ายไหนแน่...หรื อว่ามันยังอีลุงตุงนังกันอยู?่
“จงต่อสู ้กบั มาร แล้วมันจะหนีจากท่านไป”... ท่านพร้อมที่จะสู ้หรื อยัง?”....
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14. “บทกลอนพำไป...เอง”
พระวจนะของพระเจ้า ฮีบรู 10:39
“แต่ท่านทั้งหลายไม่ใช่คนที่เสื่ อมถอย และถึงซึ่ งความพินาศ แต่เป็ นคนที่เชื่ อมัน่ จึงทาให้ชีวติ
ปลอดภัย”

เรื่องเล่ำ
นักเทศน์ หรื อ นักพูด ครู อาจารย์ มักจะสะสมคาพูด คาคม เรื่ องที่เป็ นตัวอย่างไว้ในสมุดบันทึก
ส่ วนตัว หรื อ เศษกระดาษ....ในบทนี้ผเู ้ ขียนไม่แน่ใจว่าบทกลอนนี้จะได้ยนิ จากผูอ้ ื่นมา หรื อ ผูเ้ ขียนแต่ง
ขึ้นเอง เพราะมันอาจจะนานนับสิ บ ๆ ปี แต่เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์เลยนามาให้ท่านผูอ้ ่านทุกคนได้อ่าน
เริ่ มต้นดังนี้
“รู้เป็ นหมา
ก็เพราะว่า
เสี ยงเห่าหอน
รู้เป็ นหมอน
ก็เพราะนอน
แล้วใช้หนุน
รู้เป็ นคน
ก็เพราะทา
แต่เรื่ องคุณ
ไร้การุ ณ
ไร้เมตตา
พาจิตทราม
ด้วยว่าใน
พระคริ สตธรรม
คัมภีร์สอน
ให้มองย้อน
ดูผล
ที่ตนหว่าน
ต้นไม้ดี
ย่อมออกผล
น่าชื่นบาน
ได้รับทาน
หรื อขาย
กาไรงาม
หากเป็ นต้น
ไม้เลว
ที่ลงปลูก
มันสะท้อน
ถึงลูก
ที่มหันต์
มีแต่โดน
โยนทิ้ง
ให้เหยียบกัน
ถูกเย้ยหยัน
เย้ยเยาะ
เพราะอัปปรี ย ์
เฉกสันดาน
ของมนุษย์
แสดงออก
เห็นภายนอก
เพราะภายใน
เป็ นผูช้ ้ ี
จะทาผิด
ทาชัว่ หรื อทาดี
เมื่อมาคิด
พินิจดู
ก็รู้วา่
ธรรมดา
มนุษย์เรา
อยากจะเก่ง
แต่ละคน
ยังมืดมนต์
ทางตนเอง
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ความอยากเก่ง

กลับกลาย
เป็ นร้ายไป
อยากจะเก่ง
อยากจะดี
มีคนรัก
ต้องถ่อมใจ
น้อมรับ
แล้วแก้ไข
ขอพระเย
ซูคริ สต์
นาทางไป
จะพบทาง
สดใสใจสุ ขเอย”
ก็หวังว่าบทกลอนนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่านบ้างไม่มากก็นอ้ ย….
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15. “นี่แหละควำมรักของ....พ่อ”
พระวจนะของพระเจ้า 1 ยอห์น 1:9
“ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา
และจะทรงชาระเราจากการอธรรมทั้งสิ้ น”

เรื่องเล่ำ
นิกร เป็ นลูกคนเดียวของครอบครัว มีพอ่ เป็ นพ่อค้าพลอย ครอบครัวของเขามีทรัพย์สมบัติ
มากมาย กินตลอดปี ตลอดชาติก็คงไม่หมด นิกรเป็ นคนเอาแต่ใจตนเอง ทั้งนี้เพราะในบ้านไม่มีใครเป็ น
คู่แข่งของเขา เขาอยากจะไปโรงเรี ยนก็ไป ไม่อยากไปก็ไม่มีใครขัดใจเขาได้ พ่อก็ทาธุ รกิจหามรุ่ งหาม
ค่า แม่ก็วนุ่ วายเกี่ยวกับการออกแบบพลอยที่จะต้องแข่งขันในตลาด นิกรโตเป็ นหนุ่มจนอายุ 18 ปี วัน
หนึ่งเขาได้ขโมยเงินของพ่อที่เก็บในตูเ้ ซฟซึ่งมีประมาณห้าแสนบาท หนีออกจากบ้าน เขาหนีพ่อ แม่เข้า
ไปอยูใ่ นกรุ งเทพฯ และเขาเอาเงินที่ขโมยมาใส่ ไว้ในถุงย่ามและสะพายติดตัวตลอด (ตามประสาคนบ้าน
ชนบท) 1 เดือนผ่านไปเขาใช้จ่ายเงินสาหรับอยูใ่ นกรุ งเทพฯ ทั้งค่าโรงแรม ค่าอาหาร เที่ยวกลางคืน
กลางวัน เขาหมดเงินเกือบสองแสนบาทและเขามีเพื่อนใหม่ที่รู้ใจมากนัน่ คือ เก๋ เธอเป็ นสาวสวยและ
ท่าทางฉลาด เก๋ เฝ้ าสังเกตนิกรตลอดเวลาว่า ผูช้ ายคนนี้มีเงิน และเธอจะอาสาเป็ นผูน้ าเที่ยวให้นิกรในทุก
ๆ แห่ง และแล้ววันหนึ่งในขณะที่นิกรกลับมายังโรงแรม เขาดื่มเหล้าจนไม่ได้สติ แต่เก๋ ก็พาเขามาถึง
โรงแรมด้วยความปลอดภัย...เธอพยุงเขาไปถึงห้องปล่อยเขานอนเหยียดยาวอยูใ่ นห้องนั้น และเธอก็
หยิบถุงย่ามของนิกรขึ้นสารวจ เธอยิม้ อย่างมีความสุ ข และเธอก็จากนิกรไปพร้อมกับย่ามใบนั้น...นิกร
ตื่นขึ้นมาตอนสายเกือบเที่ยง เขาสารวจตัวเอง นึกถึงตัวเองว่าเขามาถึงที่พกั ได้อย่างไร เขาจะได้ลาง
เลือนว่า ก่อนจะหมดสติเขาเห็นเก๋ เป็ นคนพยุงเขาขึ้นรถ....อ้อ! ต้องเป็ นเก๋ แน่ ๆ ที่พาเขามาที่นี่แล้ว
ตอนนี้เธอไปไหน?...เขามองหาย่ามของตนเอง...เขาเหงื่อตกเพราะเขาไม่สามารถหาถุงย่ามที่ใส่ เงินนั้น
ได้
ถูกแล้วเขาถูกเก๋ ขโมยเงินไปอย่างไม่มีปัญหา....เขาเหลือเงินติดกระเป๋ ากางเกงไม่ถึงพันบาท
เขาจะทาอย่างไร?....ความรู ้ก็ไม่มี งานการก็ไม่เคยทา...จะหาเงินที่ไหนมาประทังชีวติ ในเมืองกรุ งนี้
นิกรตัดสิ นใจเขียนจดหมายไปที่บา้ นสารภาพความผิดต่อพ่อแม่ และลงท้ายจดหมายนั้นว่า
“พ่อครับผมรู ้วา่ ผมทาตัวไม่เหมาะสมกับการเป็ นลูกของพ่อ แต่อย่างไรก็ตามพรุ่ งนี้ผมจะกลับบ้าน และ
ถ้าพ่อให้อภัยผม ผทขอคุณพ่อทาอย่างนี้ครับคือ เอาผ้าสี แดงผูกไว้ที่หน้าบ้านเพื่อเป็ นเครื่ องหมายว่าพ่อ
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ให้อภัยผม ถ้าผมเห็นผ้าสี แดงที่หน้าบ้านผมจะลงจากรถและกลับมาอยูก่ บั คุณพ่อคุณแม่อีก แต่ถา้ ผมไม่
เห็นผ้าสี แดงผมก็จะไปตามยะถากรรมของผม....
พอเวลาที่ตื่นเต้นมาถึง นิกรขึ้นรถโดยสารประจาทางเพื่อจะกลับบ้าน บังเอิญเขาพบกับเพื่อนที่
เคยเรี ยนด้วยกันสมัยเป็ นเด็ก ๆ เขาจาได้ เขาไม่กล้าที่จะมองเข้าไปในบ้านของตนเองเพราะกลัวว่าคุณ
พ่อจะโกรธและไม่เอาผ้าสี แดงผูกไว้ที่หน้าบ้าน นิกรจึงขอร้องเพื่อนของเขาว่า “เพื่อน เวลาที่รถถึงหน้า
บ้านกันน่ะ ขอแกช่วยดูหน้าบ้านกันหน่อยเถอะว่าหน้าบ้านกันมีผา้ สี แดงผูกติดอยูก่ บั ต้นไม้สักผืนไหม?
เพื่อนรับปาก พอรถแล่นมาถึงหน้าบ้านเพื่อนก็บอกนิกรด้วยความตื่นเต้น “เฮ้ยไอ้กร หน้าบ้านแกนัน่ น่ะ
ไม่มีผา้ สี แดงแค่ผนื เดียวน่ะโว้ยแต่มนั มีผา้ สี แดงเต็มไปหมด ตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงหลังบ้านเลย ดูสิตน้ ไม้
กี่ตน้ ก็มีผา้ สี แดงผูกติดทุก ๆ ต้นเลย”....
ท่านผูอ้ ่านที่รัก ท่านคงจะเดาออกน่ะครับว่า นิกรจะรู ้สึกอย่างไร และก็คงจะเข้าใจได้ดีถึงความ
รักของพ่อที่มีต่อลูก องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็รักเราเช่นกันพระองค์อยากให้เราสานึกถึงสิ่ งที่เป็ นความผิดที่
เราได้กระทา และสารภาพกับพระองค์แล้วพระพรอันอุดมจะเทมายังชีวิตที่ยอมต่อพระองค์อย่างล้น
เหลือ และอย่าปล่อยเวลา โอกาสไปโดยไร้คุณค่า อย่ารอรี ที่จะหันกลับมาหาพระเจ้า....
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16. “เบือ้ งหลังภำพ....จำกมืออำชีพ”
พระวจนะของพระเจ้า ยอห์น 9:25
“เขาจะเป็ นคนบาปหรื อไม่ขา้ พเจ้าไม่ทราบ ข้าพเจ้าทราบแต่สิ่งเดียว คือว่าข้าพเจ้าได้เป็ นคนตา
บอด แต่เดี๋ยวนี้ขา้ พเจ้าเห็นได้แล้ว”

เรื่องเล่ำ
วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 1980 บัดได้ขบั รถไปรับโจนผูเ้ ป็ นภรรยาไปทานอาหารกลางวันหลังจากที่
เขาต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลถึง 11 เดือน โดยเป็ นโรคอัมพาตครึ่ งซีกบัดมีอาชีพเดิมคือเป็ น
ช่างภาพอิสระ วันนี้ อากาศไม่ค่อยเป็ นใจนัก เพราะมีแสงแดดจ้าเต็มท้องฟ้ า พอมาถึงทางแยกเข้าบ้าน
บัดกลับขับรถยนต์ของเขาออกไปทางแยกอีกทางหนึ่ งจนภรรยาของเขาแปลกใจว่าเขาเลี้ยวรถไปทาไม
ในทางที่ไม่ไปบ้านเพื่อจะรับทานอาหารกลางวันกัน “บัดนี้คุณจะไปไหน เราไม่มีเวลามากมายน่ะ เรามี
เวลาเพียงชัว่ โมงเดียวเท่านั้น?” บัดไม่รู้จริ ง ๆ ว่าทาไมเขาต้องเลี้ยวรถไปทางนั้น แต่ในทันใดนั้นเขาก็
เห็นกลุ่มควันดาทะมึนลอยเป็ นลาขึ้นสู่ ทอ้ งฟ้ า โดยวิญญาณของช่างภาพอิสระ แม้จะนานนับปี ที่ไม่มี
โอกาสได้จบั กล้องถ่ายรู ปเลยแต่บดั นี้ เขาคว้ามันมาถือแล้วลัน่ ชัทเตอร์ ดงั คลิก! เมื่อไฟโหมไหม้อย่าง
รุ นแรง คลิก! เมื่อเปลวเพลิงลุกลามเผาไหม้ตวั อาคารอย่างน่ากลัว คลิก! ประตูหน้าโรงนา ค่อย ๆ แง้ม
ออก คลิก! เมื่อประตูอา้ กว้างเกือบจะพังลงมา และเขากดชัทเตอร์ ไปเรื่ อย ๆ จนได้ยนิ เสี ยงไซเรนมาถึง
เขาจึงไม่อยากจะเกะกะขวางทางการทางานของเจ้าหน้าที่.... “บัด เราไม่มีเวลาไปทานข้าวที่บา้ นแล้ว”
เสี ยงภรรยาเตือน “โจน ผมขอโทษจริ ง ๆ เราหาอะไรรับทานแถวใกล้ ๆ นี้ดีไหม?” โจนไม่ตอบอะไรได้
แต่พยักหน้า และในขณะที่เขาสั่งอาหารมารับทาน บัดก็นาเอาฟิ ล์มไปล้างแถว ๆ ร้านประจาที่นนั่ ใกล้ที่
ทางานของภรรยานั้น...พอวันรุ่ งขึ้นบัดรู ้สึกอาการที่เจ็บป่ วยเริ่ มเป็ นปรกติ เขาคิดว่าพระเจ้าคงจะยกบาป
ให้เขาแล้ววันนี้.... “วันนี้ อากาศดีข้ ึนกว่าเดิมน่ะ” บัดเอ่ยขึ้นกับภรรยาของเขา โจนแทบไม่เชื่อหูของ
ตนเองที่ได้ยนิ เสี ยงสามีชดั ถ้อยชัดคาอย่างนี้.... “อะไรน่ะบัดคุณพูดอะไรน่ะ ขอพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง
เถอะ”.... “ผมว่าวันนี้ อากาศดีที่สุดเลย” ... “โอ้พระเจ้า พระองค์ทรงรักษาคุณให้หายปรกติแล้ว เกือบปี
แล้วที่ฉนั ไม่ได้ฟังเสี ยงของคุณชัดอย่างนี้ ”.... วันนั้น บัดไปพบหมอ ๆ ก็บอกว่า “อย่าตื่นเต้นอะไรมาก
นักเลย บางทีเรื่ องที่เราประสบพบเห็นในชีวติ ของเรามันเกินที่เราจะเข้าใจ คุณเป็ นคนหนึ่งที่แม้แต่ผม
เป็ นหมอยังไม่เข้าใจเลยครับ”
และในคืนวันนั้นบัดก็นาเอาภาพสไลด์ที่เขาถ่ายตอนไฟลุกไหม้ที่โรงนามาฉายให้ลูก ๆ ดู เขามี
ลูกสาว 3 คน พอฉายมาถึงภาพที่ 5 ลูกสาวคนเล็กบอกว่าหิ วข้าวจะไปเอาแซนด์วชิ มานัง่ รับทานด้วย แต่
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ก่อนที่เธอจะเดินออกจากห้อง เธอชาเลืองตาดูภาพที่ 5 พลางพูดขึ้นว่า “พ่อค่ะพระเยซูไปยืนทาอะไรที่
เปลวไฟนั้นค่ะ?” แล้วลูกสาวก็เดินหายเข้าไปในครัว....ฝ่ ายภรรยาของเขา โจน เธอนัง่ ตาค้างพูดอะไรไม่
ออก เพื่อความแน่ใจ บัดเรี ยกลูกสาวทั้งสองมาดูภาพนั้นอีกครั้ง ลูกสาวทั้งสองก็ยนื ยันว่า เห็นภาพพระ
เยซูยนื อยูต่ รงประตูน้ นั จริ ง ๆ
ตลอดคืน บัด และ โจน นอนไม่หลับคิดถึงแต่วา่ ทาไมภาพที่เขาถ่ายจึงมีภาพของพระเยซู
ปรากฏอยู่ เมื่อตื่นนอน เขาทนไม่ได้ที่จะต้องค้นหาความจริ ง เขานาภาพสไลด์ไปฉายให้เพื่อน ๆ ของ
เขาดู ปรากฏว่าพอเพื่อน ๆ เห็นภาพที่ 5 บางคนก้มศีรษะอธิ ษฐานเบา ๆ หลังจากชมภาพทั้งหมดแล้วเขา
ก็จะวิพากษ์วจิ ารณ์กนั ไปต่าง ๆ นา ๆ บัดไม่แน่ใจเขาหอบมันกลับไปฉายดูที่บา้ นอีกครั้งแล้วครั้งเล่า
และชวนพรรคพวกเพื่อนฝูงมาดู บางคนดูภาพที่ 5 แล้วเกิดการสานึกถึงความบาป ร้องไห้ บางคนคุกเข่า
กับพื้นอธิ ษฐานสารภาพ และกลับใจเสี ยใหม่
มีสุภาพสตรี ท่านหนึ่งอดรนทนไม่ได้ก็แจ้งให้นกั ข่าวทั้งวิทยุ ทีวี มาที่บา้ นของบัดปากต่อปาก
ต่างพูดถึงภาพประหลาดที่ปรากฏในสไลด์ที่บดั ถ่ายได้ และในที่สุดเกือบทุก ๆ คนที่อยูใ่ นเมืองเดพท์
ฟอร์ ต ก็หลัง่ ไหลพากันมาดูภาพของเขา
มีคนแนะนาเขาว่า เขาควรจะนาภาพสไลด์ภาพที่ 5 นั้นออกเผยแพร่ และปล่อยให้ผคู ้ นคิดตามที่
เขาเห็น และในที่สุดบัดก็ทาตามที่มีคนแนะนา...แต่สิ่งหนึ่งที่บดั ไม่สามารถปฏิเสธได้ในชีวติ ของเขาสิ่ ง
นั้นคือ บัดนี้ เขาหายจากการเป็ นอัมพาตครึ่ งซี กอย่างเด็ดขาดและเขายังได้ทูลต่อพระองค์วา่ “พระบิดา
เจ้า เท่าที่พระองค์ทาให้ขา้ พระองค์หายจากโรคร้ายนี้ก็เพียงพอแล้ว ไฉนพระองค์เมตตาข้าพระองค์
มากมายจนสาแดงพระองค์ให้ขา้ พระองค์เห็นได้เด่นชัดอย่างนี้”
ท่านผูอ้ ่านที่รัก ... บางทีเราไม่เข้าใจว่าทาไมพระเจ้าจึงทรงนาเราไปยังที่ ๆ เราไม่ได้ต้ งั ใจจะไป
แต่แท้ที่จริ งพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ต่อชีวติ ของเราทุก ๆ คน... “เขาจะเป็ นคนบาปหรื อไม่ขา้ พเจ้าไม่
ทราบ แต่ขา้ พเจ้าทราบแต่สิ่งเดียวว่าข้าพเจ้าเป็ นคนตาบอด แต่เดี๋ยวนี้ขา้ พเจ้าเห็นได้แล้ว”

35

17. “ฝ่ ำมือทองคำ”
พระวจนะของพระเจ้า สุ ภาษิต 15:27
“บุคคลผูต้ ะกละหากาไร
ก็กระทาให้ครัวเรื อนของตนประสบความยากลาบากแต่บุคคลผู ้
เกลียดสิ นบนจะมีชีวติ อยู”่

เรื่องเล่ำ
เรื่ องที่จะเล่านี้เป็ นเรื่ องที่ กรมวิชาการได้จดั เพื่อจะให้นกั เรี ยนชั้นประถมปี ที่ 6 ได้เรี ยน
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม แต่เมื่อผูอ้ ่านได้อ่านรู ้สึกเรื่ องนี้มีความคิด และเห็นภาพของความโลภได้อย่าง
ชัดเจน เรื่ องเป็ นดังนี้
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า พระราชามีดาสพระองค์ทรง
เป็ นผูค้ รอบครองเมืองที่ร่ ารวยที่สุดพระองค์หนึ่ง ในพระราชวังของพระราชามีดาสนั้นมีสิ่งที่สุดยอด
หลาย ๆ อย่าง เช่นมีนกั เต้นรามากมาย มีนกั ร้องที่เยีย่ มยอด มีนกั แสดงละครที่มีความสามารถสู งเยอะ มี
นักเขียนที่สุดยอดและมีพวกศิลปิ นทุกแขนง แต่ในจานวนทั้งหมดนั้นพระราชายังไม่พอพระทัยเท่ากับ
สองสิ่ งที่พระองค์มีอยู่
สิ่ งแรกที่พระองค์ทรงรักก็คือ ธิ ดาองค์นอ้ ย ๆ ที่ทรงมีอยู่ และทองคาที่พระองค์ทรงเก็บสะสม
มานาน พระองค์จะทรงเก็บทองคาไว้ในห้องมืดที่แน่นหนาห้องหนึ่งในพระราชวังและในตอนเช้า และ
ตอนเย็นพระองค์จะเสด็จไปห้องมืดนั้นและนับทองคาทุก ๆ วัน ....วันหนึ่งมีบุรุษผูแ้ ปลกหน้าปรากฏ
กายขึ้นในห้องมืดที่พระราชากาลังนับทองคาอยูน่ ้ นั พระราชาตรัสถามว่า “ท่านเป็ นใคร ทาไมท่านมา
อยูใ่ นห้องนี้ได้?” บุรุษนี รนาม ตอบโดยไม่รอรี .... “เรามาที่นี่เพื่อจะมอบพรให้ท่าน” .... “อะไรคือพร
ของท่านบอกเราหน่อยสิ ?” “แล้วท่านอยากได้อะไรบอกเรามาเลย? “สิ่ งที่เราอยากได้นะหรื อ คือ ถ้ามือ
ของเราไปจับสิ่ งใดก็ขอให้สิ่งนั้นกลายเป็ นทองคาในพริ บตา” บุรุษนีรนามผูม้ าเยีย่ มโดยไม่ได้รับเชิญ
ตอบว่า “ท่านจะได้พรนั้น” และแล้วร่ างของบุรุษนี รนามก็หายวับไปกับตา พระราชาก็ราพึงในใจว่า
“มันเป็ นใครที่เราจะต้องเชื่อ”....
เมื่อทรงนับทองเสร็ จแล้วพระองค์ก็ทรงดาเนินลงไปยังสวนที่สวยงามของพระองค์ พระองค์
ทรงหยุดยืนที่ใกล้ ๆ ต้นดอกกุหลาบสี แดงสด ทรงสู ดกลิ่นกุหลาบนั้นอย่างชื่นใจ และพระองค์ก็เอื้อม
มือไปเด็ดดอกนั้น บัดดลนั้น พระเนตรของพระองค์เบิกโพลงเพราะว่าดอกกุหลาบสี แดงสดนั้นมัน
กลายเป็ นทองคาทั้งดอก และมันส่ องแสงประกายวาววับ และแข็ง พระราชาทรงพระสาราญเป็ นยิง่ นัก
และก็จบั ดอกอีกมากมาย มันก็กลายเป็ นทองคาไปทั้งหมด
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พระราชาก็คิดในใจของพระองค์วา่ อะไรจะมีความสุ ขและยินดีอย่างนี้ที่เราได้เป็ นเจ้าของสวน
ดอกไม้ที่กลายเป็ นทองคา และผูท้ ี่ให้พรเรานั้นจะเป็ นใครไปไม่ได้ นอกจากผูท้ ี่มาจากสวรรค์
เราจะต้องไปหาสุ ดที่รักของเรา นัน่ ก็คือธิ ดาองค์นอ้ ยผูน้ ่ารักของเรา พระราชาก็เสด็จไปหา
พระธิ ดาของพระองค์ ในขณะนั้นพระธิ ดากาลังเรี ยนหนังสื ออยูก่ บั อาจารย์ แต่ก่อนที่จะไปหาพระองค์ก็
เสด็จไปยังห้องมืดที่แข็งแรงนั้นเพื่อเก็บดอกกุหลาบทองคามากมายไว้ในห้องก่อนเพราะกลัวว่าจะมี
ขโมยมาขโมยไป
พระองค์เสด็จไปยังห้องของพระธิดา ทรงได้ยนิ พระธิดาอ่านหนังสื อให้อาจารย์ฟัง พระธิ ดา
เป็ นผูช้ าญฉลาดมาก และเป็ นนักเรี ยนที่เก่งที่สุด พระราชาเสด็จมาถึงก็เรี ยกพระบิดา “ลูกจ๋ ามาหาพ่อ
หน่อย”
พระธิ ดามองดูพระราชบิดา แล้วลุกขึ้น ดูนี่นะพ่อจะทาอะไรให้ลูกดู พระราชาก็เอามือจับ
ภาพวาดที่ติดกับฝาผนัง ในบัดดลนั้น ภาพวาดกลายเป็ นทองคาในทันที พระธิ ดาองค์นอ้ ยทรงดีพระทัย
มาก เธอรี บวิง่ ไปหาพระบิดา พระบิดาสวมกอดเธอด้วยความรัก “พ่อขาพ่อเก่ง ธิ ดาพูดไม่ทนั จบปรากฏ
ว่าร่ างของพระธิดาแข็งทื่อกลายเป็ นทองคาไปในบัดดล พระราชบิดา ทรงตกพระทัยพระเนตรเบิกโพลง
พระองค์ทรงกรรณแสงเสี ยพระทัย และรู ้วา่ พระองค์ผดิ พระองค์คิดมากและแล้วพระองค์ก็กลายเป็ นผู ้
วิกลจริ ต
ท่านผูอ้ ่านที่รัก บางทีเราอยากได้ในสิ่ งที่เป็ นอันตรายต่อครอบครัว และต่อผูอ้ ื่นโดยไม่ได้คิด
จึงมีคาพูดว่า “คิดก่อนทา...อย่าทาก่อนคิด” และสุ ดท้ายชีวติ ของเราจะไม่จบแบบเศร้า ๆ ดังในเรื่ องที่
ผูเ้ ขียนนามาเล่านี้
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18. “ผีมจี ริงหรือ?”
พระวจนะของพระเจ้า มาระโก 5:1-13
(แล้วผีโสโครกนั้นร้องเสี ยงดังว่า “ข้าแต่พระเยซูพระบุตรพระเจ้าผูส้ ู งสุ ด พระองค์อย่าได้มายุง่
เกี่ยวข้าพระองค์เลย ขอพระองค์สาบานเถิดว่าจะไม่ทรมานข้าพระองค์”)

เรื่องเล่ำ
เราพบว่ามนุษย์เกือบจะทุกชาติ ทุกภาษา เชื่ อในเรื่ องของวิญญาณ หรื อ ชีวติ หลังความตาย
ผูเ้ ขียนได้อ่านหนังสื อของท่านเสถียร โกเศรษฐ์ เล่มหนึ่งชื่ อว่า พิธีกรรมหลังความตาย (ถ้าจาไม่ผดิ ) ใน
เรื่ องนั้นเล่าพอสรุ ปได้วา่ ในสมัยโบราณผูท้ ี่เป็ นฤาษี มีความเชื่อว่าเมื่อมนุษย์ตอ้ งตายไปจากโลกนี้
วิญญาณจะออกจากร่ างไปในระหว่างสองส่ วนคือ มีส่วนสมอง (ออกทางหัว) และ ส่ วนรู ทวาร (ออก
ทางด้านล่าง)
ถ้าวิญญาณนั้นออกทางด้านหัว วิญญาณจะไปจุติยงั สรวงสวรรค์ แต่ถา้ บังเอิญวิญญาณออกไป
ทางรู ทวาร วิญญาณนั้น ๆ จะไปจุติในเมืองนรก (ตกนรก) ดังนั้นเมื่อฤาษีตนใดใกล้จะตายก็จะสั่งให้ลูก
ศิษย์เอาไม้ หรื อ ก้อนหิ นทุบหัวของตนให้เร็ วที่สุดเพราะเกรงว่าถ้าช้าวิญญาณออกทางรู ทวารก็
เป็ นอันว่า นรก
แต่กฎหมายไม่ได้เออออกับความคิด หรื อ ความเชื่อของฤาษีเลย เมื่อลูกศิษย์คนใดหุบหัวพระ
อาจารญ์ตนเองเสร็ จ ตารวจก็เตรี ยมพร้อมที่จะนาตัวไปขังคุก ต่อมาก็มีปัญหาว่าเมื่อตนเอง (ฤาษี) ตาย
ลูกศิษย์ถูกจับ แล้วใครจะมาบวชเป็ นพระฤาษีแทนตนอีก ดังนั้นฤาษีท้ งั หลายจึงเรี ยกประชุม เพื่อหาทาง
ออกในเรื่ องนี้ โดยนาเอาเรื่ องการทุบศีรษะ หรื อให้วิญญาณออกจากร่ างทางศีรษะเป็ นเรื่ องด่วน ที่
ประชุมก็คิดว่าจะทาอย่างไรดี ที่จะไม่ให้ศิษย์รักของตนต้องติดคุกเพราะตีหวั พระอาจารย์ ก็เกิดปิ๊ งไอ
เดียร์ วา่ เราไม่ตอ้ งทุบหัวก่อนตาย แต่ทุบตอนที่ตายโดยใช้สัญลักษณะแทนหัว ดังนั้น มะพร้าวจึงเป็ น
ผลไม้ที่คล้ายหัวมนุษย์ที่สุด ดังนั้นต่อมาลูกศิษย์ของพระฤาษีเมื่ออาจารย์ตาย ก็นาเอามะพร้าวมาทุบข้าง
ๆ ศีรษะพระฤาษีแทนทุบหัว
ประเพณี น้ ีสืบทอดมาจนกระทัง่ ปั จจุบนั ก่อนที่เขาจะเผาศพสิ่ งหนึ่งที่เขาจะทาคือเอามะพร้าว
มาทุบใกล้ ๆ ส่ วนหัวของศพ ความหมายคือ ให้วญ
ิ ญาณของผูต้ ายนั้นได้ออกมาทางส่ วนบน เพื่อ
วิญญาณจะได้ไปสู่ สวรรค์ ไม่ใช่ความหมายที่บอกว่ามะพร้าวสะอาด เอาล้างหน้าศพ ๆ จะได้ไปสวรรค์
นั้นเข้าใจผิด ที่กล่าวมาแล้ว เป็ นการยืนยันว่าทุกศาสนามีความเชื่อเรื่ องวิญญาณ และชี วติ หลังความตาย
แต่บางทีมนุษย์มกั จะสร้างจินตนาการเพื่อหลอกผูอ้ ื่น อาจจะทาเล่น ๆ หรื อ บางทีอาจจะทาเป็ นธุ รกิจก็
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ได้ แต่เราผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้าเราเชื่อว่า วิญญาณในสภาพฟ้ าอากาศมีมากมาย แต่มนั เหล่านั้นสู ้ฤทธานุภาพ
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามิได้เลย และมันก็กลัวพระองค์จนตัวสั่น มีเศรษฐีคนหนึ่งเขาจ้างจิตรกรผูม้ ีฝีมือ
ติดอันดับของเมืองจีนมาวาดภาพที่หอ้ งโถงบ้านของเขา เขาถามจิตรกรผูม้ ีฝีมือนั้นว่า “ท่านจิตรกรภาพ
อะไรที่วาดยากที่สุดในโลก?” จิตรกรได้ฟังเขาตอบอย่างไม่รีรอว่า “ภาพของหมู หมา กา ไก่ครับท่าน”
....แล้วภาพอะไรที่วาดง่ายที่สุดในโลก?” ท่านเศรษฐีถาม “ภาพที่วาดง่ายที่สุดหรื อครับ มันคือภาพของ
ผีครับ” ทาไมเป็ นอย่างนั้นล่ะ?” เศรษฐีถาม จิตรกรตอบ ก็เพราะรู ปผี ๆ คนไม่เคยเห็นบ่อย พอผมวาด
เป็ นเลยศูนย์แล้วบอกว่าผี เขาก็เชื่อ เพราะเหตุน้ ีเองครับ
เอ้า! แล้วที่บอกว่า หมู หมา กา ไก่ วาดยาก มันยากตรงไหน? อ้อ ยากมาก ๆ ครับ เพราะ หมู
หมา กาไก่มนั อยูก่ บั เราทุก ๆ วัน ดังนั้นภาพเหล่านี้มนั ต้องละเอียด แม้แต่ตา หางเล็บ ก็พลาดไม่ได้
เพราะถ้าวาดผิดนิดเดียวคนก็รู้ทนั ที เพราะของมันเคยตาจนชินแล้วครับ” เศรษฐีจึงได้คาตอบที่ชดั เจน
และไม่ถามจิตรกรอีก
แล้วท่านว่า ผี มันเป็ นอย่างไร? และ ท่านคิดว่ามันมีอานาจเหนื อท่านหรื อไม่? แล้วท่านมีองค์
พระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน เป็ นพระผูช้ ่วยท่านจากอานาจของ ผี มาร วิญญาณชัว่ หรื อ
ยัง? และท่านเคยสัง่ ผีวา่ “ในนามพระเยซูคริ สต์ชาวนาซาเร็ จจงออกไป “บ้างหรื อไม่?”
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19. “คนวอก.... (โกหก) เอำตัวรอดไปวัน ๆ”
พระวจนะของพระเจ้า สุ ภาษิต 14:25
“พยายซื่ อตรงช่วยชีวติ ให้รอด แต่ผเู ้ ปล่งคามุสาเป็ นคนขายคน”

เรื่องเล่ำ
ณ ชายป่ าแห่งหนึ่งมีเจ้าป่ าครอบครองอยูเ่ ป็ นเวลานาน (สิ งห์โต) วันหนึ่งเจ้าป่ าอยากจะรู ้วา่
ตนเองมีกลิ่นปากเป็ นอย่างไรบ้าง หอม หรื อว่าเหม็นเจ้าป่ าจึงไปซุ่มอยูใ่ นถ้ าแห่งหนึ่งเพื่อจะดักจับสัตว์
ต่าง ๆ ที่ผา่ นไปมา และแล้วเจ้าป่ าก็ประสบความสาเร็ จเมื่อมันดักจับได้เสื อโคร่ ง มันจึงยืน่ ปากให้เสื อ
โคร่ งดม “นี่เจ้าเสื อโคร่ งเจ้าลองสู ดดมกลิ่นปากของข้าดูซิวา่ มันหอมหรื อว่าเหม็น? เสื อโคร่ งเราก็พอจะ
เรี ยนรู ้นิสัยของมันว่า เป็ นสัตว์โผงผาง ไม่กลัวใคร มันจึงตอบไปตามความจริ ง “อ้วก!!!... กลิ่นปากของ
ท่านเหม็นอย่างกะหมาเน่าลอยน้ ามาเลยทีเดียว อ้วกส์ ๆ ๆ ๆ ๆ สิ งห์โตเมื่อได้ฟังดังนั้นมันโกรธจิ๊ด
ขึ้นมาทันที มันจับเสื อโคร่ งฟาดกับโขดหิ น “นี่แนะเจ้าปากจัด เอามาว่าให้ขา้ ฯ อย่างนี้ได้อย่างไร ทาไม
ไม่ใช้คาพูดที่มนั สร้างสรรค์กว่านี้วะ่ ทาร้ายจิตใจกันชัด ๆ เจ้าป่ าฟัดเสื อโคร่ งจนตาย และต่อมาก็ดกั จับ
สัตว์ต่าง ๆ แต่ก็ถูกเจ้าป่ าฆ่าตายหมด พอมาถึงสุ นขั จิ้งจอก เราก็พอจะทราบนิสัยของมันคือพยายามเอา
ตัวรอด และจะประจบประแจงผูม้ ีอานาจ หรื อ กาลังเหนื อกว่า “นี่เจ้าสุ นขั จิ้งจอก แกลองดมปากข้าแล้ว
บอกข้าดูสิปากของข้า หอม หรื อ ว่าเหม็นเมื่อตะกี้เสื อโคร่ งมันบอกข้าว่าปากข้าเหม็นข้าก็จดั การกับมัน
ไปเรี ยบร้อยแล้วนี่ซากของมันยังกองอยูน่ ี่ แกจะว่าอย่างไร?” สุ นขั จิง้ จอกสู ดดมกลิ่นปากของเจ้าป่ า
อย่างตั้งใจ “โอ้ยท่าน กลิ่นปากของท่านหอมจังเลย ข้าพเจ้าได้กลิ่นแล้วน้ าลายยังไหลเลย” หอม หอม
จริ งๆ” เจ้าป่ าได้ยนิ ดังนั้นแทนที่จะดีใจมันกลับโกรธแค้นขึ้นกว่าเดิม “โกหก เจ้าพูดโกหก เมื่อตะกี้เจ้า
เสื อยังว่าข้าปากเหม็นแล้วเจ้ามาบอกว่าข้าปากหอมเจ้ามันโกหกตอแหล” ว่าแล้วเจ้าป่ าก็จบั สุ นขั จิ้งจอก
ฟาดกับพื้นตายคาที่ เจ้าป่ าไม่รู้วา่ อะไรคือความจริ งระหว่างปากเหม็น กับ ปากหอม มันดักรออีกครู่ เดียว
ก็มีเจ้าลิงเดินผ่านมา มันตะปบเจ้าลิงให้ในอุง้ เท้า และเริ่ มถาม “นี่เจ้าลิงเจ้าบอกข้ามาเดี๋ยวนี้เลยว่า ปาก
ของข้าหอม หรื อว่า เหม็น เพราะเมื่อตะกี้เสื อโคร่ งบอกว่าเหม็น ข้าก็จกั การฆ่ามันไปแล้ว เจ้าสุ นขั
จิ้งจอกมันบอกว่าปากข้าหอมมันก็ตายไปแล้วบอกข้าเดี๋ยวนี้”
เจ้าลิงได้ฟังดังนั้นมันก็ราพึงในใจของมันว่า “อันตรายแน่ ๆ ถ้าตอบแบบไม่มีก๋ ึน” มันทาท่าดม
สู ดกลิ่นปากของเจ้าป่ า เสี ยงของมันคล้าย ๆ คนเป็ นหวัด เจ้าป่ าที่เคารพ วันนี้ขา้ คิดว่าข้าไม่สามารถให้
คาตอบแก่ท่านได้เลย เพราะว่า ข้าเป็ นหวัด คัดจมูกไม่สามารถได้กลิ่นอะไรเลยเอาไว้ถา้ ข้าหายหวัดดี
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แล้วข้าจะกลับมาพิสูจน์ให้ท่านดีไหม?” เจ้าป่ าได้ยนิ ดังนั้นไม่รู้วา่ จะโต้ตอบเจ้าลิงอย่างไรดี มันจึงได้
แต่ทาตาปริ๊ บ ๆ แล้วพยักหน้าให้เจ้าลิงจากไปอย่างปลอดภัย
ท่านผูอ้ ่านที่รัก หลายครั้งเราพบว่า เราทางานหนัก เหนื่ อย แต่เราไม่ได้รับผลตอบแทนที่คุม้ ค่า
เราพูดความจริ งแต่ความจริ งที่เราพูดมันกลับมากระทบกับการทางานของเราอย่างคาดไม่ถึง แต่บางคน
ทาตามหน้าที่ ตามใบสั่ง แต่ได้รับความเจริ ญในหน้าที่การงาน และมีโอกาสดีกว่าอีกหลาย ๆ คนที่ขยัน
ขันแข็ง นี่คงจะเข้าตารา ทางานทั้งวันได้พนั ห้า เดินไปเดินมารับห้าพ้น นัง่ ๆ นอน ๆ ทั้งวันเป็ นหัวหน้า
คงสาเหตุน้ ี เองกระมังที่มนุษย์อยากจะเป็ น วอก(ลิง) ดีกว่าเป็ นเสื อโคร่ ง หรื อสุ นขั จิ้งจอก “แล้ว
ท่านอยากเป็ นอะไรในนิทานเรื่ องนี้?”
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20. “จะโกรธดี....ไหมเนีย้ ะ?”
พระวจนะของพระเจ้า ปั ญญาจารย์ 7:9
“อย่าให้ใจของเจ้าโกรธเร็ วเพราะความโกรธมีประจาอยูใ่ นทรวงของคนเขลา”

เรื่องเล่ำ
เมื่อการประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรสมัยสามัญที่จดั การประชุมที่โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียน
วิทยาลัย ตอนนั้นผูเ้ ขียนเป็ นบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ (คริ สเตียนนิเทศสัมพันธ์) ได้มีโอกาส
แสดงเปิ ดการประชุมด้วยการแสดงแบบไทย ๆ และผูเ้ ขียนได้มีโอกาสเป็ นผูแ้ ทนสมทบจนถึงวัน
สุ ดท้ายของการประชุม วันที่จะกลับเชียงใหม่มีเพื่อนรุ่ นน้องมาชวนผูเ้ ขียนว่า “พี่กลับด้วยกันกับรถ
ศาสนาจารย์ (ขอสงวนนามแต่บอกได้วา่ เป็ นศาสนาจารย์จากเกาหลี) เถอะ “ผูเ้ ขียนก็ตอบตกลงเพราะไม่
อยากจะเดินทางไปขึ้นรถทัวร์ หรื อ รถไฟอีกก็เลยหิ้วกระเป๋ าเสื้ อผ้าลงมาเตรี ยมไว้ใกล้ ๆ รถ (ตอนนั้น
ผูเ้ ขียนมีรถยนต์ 2 คัน อยูท่ ี่บา้ นไม่อยากขับเข้ากรุ งเทพเพราะการขับขี่ยากลาบาก) เมื่อศาสนาจารย์
เกาหลีเดินมาที่รถเพื่อนรุ่ นน้องของผูเ้ ขียนก็แนะนาให้ผเู ้ ขียนรู ้จกั กับศาสนาจารย์ท่านนั้น และก็บอกว่า
ได้ชวนผูเ้ ขียนร่ วมเดินทางกลับเชียงใหม่ดว้ ย ผูอ้ ่านที่รักถ้าเป็ นคนไทยด้วยกันศาสนาจารน์ท่านนั้นคง
จะรี บกุลีกุจอยกกระเป๋ าช่วยผูเ้ ขียนอีกต่างหาก แต่ศาสนาจารย์ท่านนั้นบอกกับผูเ้ ขียนว่า “ไม่ได้รถผมไม่
ว่าง” ผูอ้ ่านที่รักภายในรถของศาสนาจารย์เกาหลีคนนั้นมีเพียง 3 คนและเป็ นรถปิ คอัพ 2 ตอน มีที่นงั่
เยอะแยะ ไม่ตอ้ งพูดถึงเรื่ องนัง่ นอนไปถึงเชียงใหม่ก็ยงั สบาย ๆ ผูเ้ ขียนรู ้สึกโกรธขึ้นหน้าและอาฆาตใน
ใจ (ไม่ใช่สิ่งดีเลย) ว่าสักวันถ้าศาสนาจารย์คนนี้ขอความร่ วมมือ หรื อ ขอความช่วยเหลืออะไร ผูเ้ ขียนจะ
ตอบแทนให้เจ็บแสบยิง่ กว่าวันนั้นอีก 100 เท่า นี่เป็ นการสารภาพครั้งแรกของผูเ้ ขียน แต่ความจริ งเราไม่
ควรจะพบพานคนอย่างศาสนาจารย์เกาหลี (คนนั้น) จะดีกว่าน่ะ? แต่เราก็คงต้องพบคนประเภทนี้อีก ถ้า
ในชีวติ ประขาวันของผูร้ ับใช้พระเจ้าได้แสดงความรักกันแค่เพียงปาก เท่านั้น
แต่ผเู ้ ขียนจะพยายามลืมเรื่ องราวของ ชายเกาหลี คนนั้น เพื่อจะไม่ได้เป็ นคนเขลาอีกต่อไป และ
ก็มีขอ้ คิดมาฝากจากการที่มีคนดูทีวี และมาเล่าให้ฟังเรื่ องเป็ นดังนี้
มีคนถามนักบุญท่านหนึ่งเกี่ยวกับ ความโกรธ ว่าสาเหตุใดบ้างที่มนุษย์ควรโกรธโดยตั้งคาถาม
ว่า
คนถาม “ท่านจะไม่โกรธหรื อในเมื่อมีคนด่าท่านตลอดเวลา แม้ท่านจาทความดีสักแค่ไหน?”
นักบุญ “เขาด่าเราก็ยงั ดีกว่าเขาเอาหิ นขว้างเราน่ะ”
คนถาม “ถ้าเขาเอาหิ นขว้างท่านจะโกรธหรื อ?”
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นักบุญ “เขาเอาหิ นขว้างก็ยงั ดีกว่าเอามีดฟันน่ะ”
คนถาม “ถ้าเขาเอามีดฟั นท่านจะโกรธเขาหรื อ”
นักบุญ “เขาเอามีดฟันก็ยงั ดีกว่าเอามีดแทงเราน่ะ”
คนถาม “เขาเอามีดแทงท่าน ๆ จะโกรธเขาหรื อ?”
นักบุญ เจาเอามีดแทงก็ดีกว่าเขาฆ่าเราตายน่ะ?”
คนถาม “ถ้าเขาฆ่าท่านตาย ท่านจะโกรธเขามากมายเลยใช่ไหม?”
นักบุญ “เขาฆ่าเราตายก็ยงั ดีกว่าที่เราจะฆ่าตัวเราเองมิใช่หรื อ?”
สรุ ปว่า
“การที่ไม่ถือโทษโกรธใครนั้นนับว่าเป็ นความสุ ขสุ ดยอดที่หาได้ยากกับคนสมัย
ปัจจุบนั
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21. “บุญคุณต้ องทดแทน...แค้ นต้ อง...ให้ อภัย”
พระวจนะของพระเจ้า เฉลยธรรมบัญญัติ 5:16
“จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า ดังที่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเจ้าได้บญั ชาไว้ เพื่อเจ้าจะมี
ชีวติ ยืนนาน และเจ้าจะไปดีมาดีในแผ่นดินซึ่ งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า”

เรื่องเล่ำ
เมื่อเรามีโอกาสฟังคนอื่นพูด ฟังคนอื่นเทศนา ฟังคนอื่นแสดงความคิดเห็นเราจะพบว่า ถ้าเรา
ตั้งใจฟังจริ ง ๆ เราจะได้สาระ และประโยชน์จากการฟังอย่างยิง่ และบางทีเราก็ประทับใจกับคาพูด หรื อ
ประโยคสั้น ๆ หรื อตัวอย่างประกอบที่เขานามาเล่า ผูเ้ ขียนจะมีโอกาสได้นมัสการพระเจ้าทุก ๆ เช้า
ตั้งแต่วนั จันทร์ ถึงวันศุกร์ เพราะต้องรับผิดชอบดูแลความเรี ยบร้อยของห้องนมัสการ และเล่นเปี ยโน
ให้กบั ผูใ้ ห้ขอ้ คิดในแต่ละวัน มีเรื่ องหนึ่งที่ฟังแล้วได้ขอ้ คิดมาก เพราะคนที่นามาเล่าเขานาเอาประวัติ
เรื่ องราวของตรุ ษจีนมาเล่า ซึ่ งบางทีเราเป็ นคริ สเตียนเราอาจจะไม่รู้เรื่ องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับประเพณี น้ ี
ด้วยซ้ าว่าประวัติความเป็ นมามันเป็ นอย่างไร...มีเรื่ องเล่าว่า แท้ม ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ แท้ม .....มีครอบครัวคนจีน
ครอบครัวหนึ่งมีลูกสาวอยูด่ ว้ ยกัน 7 คน ครอบครัวนี้ดารงชีวติ ด้วยการเป็ นชาวนา วันหนึ่งในขณะที่พอ่
และแม่ออกไปทานาก็มี งูทองคา เลื้อยเข้ามาในบ้านพี่ ๆ ทั้งหกคนก็พยายามใช้ไม่ไล่ตีงู แต่นอ้ งคนที่
เจ็ดเป็ นคนมีเมตตากรุ ณาต่อสัตว์ก็ขอร้องพี่ ๆ ไม่ให้ตี และเธอก็พยายามเอากระชอนตักงูน้ นั และพามัน
ไปปล่อยนอกบ้าน งูน้ นั ต่อมากลายเป็ นมังกรใหญ่ และกลับมาที่บา้ นเธออีกครั้งพร้อมกับจับพ่อแม่ของ
เธอไว้ในกรงเล็บของมันและมันประกาศว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งยอมเป็ นเมียมัน ๆ จะปล่อยพ่อแม่ให้
เป็ นอิสระ....หญิงสาวที่เป็ นพี่ท้ งั หกต่างปฏิเสธกันไปกันมาเพราะขยะแขยงที่จะมีสามีเป็ นสัตว์ที่น่า
เกลียดน่าชัง จึงไม่มีใครอาสาเป็ นเมียของเจ้ามังกร พอทั้งหกถามน้องสุ ดท้องคนที่เจ็ดเธอไม่ปฏิเสธ เธอ
ยอมไปเป็ นเมียของเจ้ามังกรทันที และมังกรก็ปล่อยพ่อแม่ของเธอ และบัดดลนั้นเจ้ามังกรก็กลายร่ าง
เป็ นเจ้าชายมังกร และรับเอาน้องคนเล็กไปเป็ นพระมเหสี อยูใ่ นเมืองบาดาลที่เต็มไปด้วยเพชร นิลจินดา
วัน ๆ หนึ่งพระมเหสี องค์น้ ีจะพยายามทารองเท้าให้พระสวามีสวมใส่ อยูเ่ สมอ ๆ เพราะเธอรู ้วา่ พระ
สวามีชอบออกไปล่าสัตว์ วันหนึ่งเจ้าชายมังกรมาบอกเธอว่าจะออกไปล่าสัตว์ในป่ าคงจะไปหลายวัน
ไม่ตอ้ งเป็ นกังวล เธอก็เลยขออนุ ญาตจากเจ้าชายมังกรกลับไปเยีย่ มครอบครัวของนางที่บนโลกมนุษย์
เจ้าชายมังกรก็อนุญาตให้นางไปแล้วยังมอบเพชร นิลจินดาให้เธอนาไปมอบให้พอ่ แม่ ของเธอด้วย
แล้วทั้งสองก็จากกันไปคนละแห่ง ฝ่ ายเจ้าหญิงก็เดินทางกลับไปยังโลกมนุษย์พอไปถึงก็ทาความแปลก
ใจประหลาดใจให้พี่ ๆ ทั้งหกเป็ นอย่างยิง่ เพราะเครื่ องแต่งกายของน้องสาวสวยแวววาวประดับไปด้วย
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สิ่ งของมีค่า เพชรนิลจินดา และในบรรดาพี่ ๆ ทั้งหกคนที่อิจฉามากที่สุดก็คือพี่คนที่สี่ เธอวางแผนชวน
น้องคนเล็กไปเที่ยวที่ป่าเปลี่ยวแห่งหนึ่งและได้จบั น้องสาวเธอขังไว้ในกระท่อมร้างหลังหนึ่งซึ่ งไกล
จากผูค้ น และในกระท่อมนั้นมีชายแก่คนหนึ่งเป็ นผูด้ ูแล และพี่สี่ของเธอก็ปลอมตัวเป็ นเธอกลับไปอยู่
ในเมืองบาดาล ที่ปลอมตัวได้สบาย ๆ เพราะหน้าตาพี่นอ้ งทั้งเจ็ดเหมือนกันมาก แต่เมื่อเธอไปอยูก่ บั
เจ้าชาย ๆ ทรงแปลกพระทัยว่าทาไมองค์หญิงมีนิสัยเปลี่ยนไป ไม่ทางาน ไม่คุยกับบรรดาสาวใช้ มี
อารมณ์ฉุมเฉี ยวตลอดเวลา เจ้าชายทรงเป็ นทุกข์พระทัยยิง่ วันหนึ่งพระองค์ได้เสด็จมายังเมืองมนุษย์
และได้เดินทางไปในที่ต่าง ๆ จนมาถึงหมู่บา้ นของชายแก่ที่พระมเหสี ได้มาอาศัยอยูพ่ ระองค์ทรงสังเกต
ว่ามีรองเท้าวางขาย และเป็ นรองเท้าที่พระมเหสี เคยทาให้พระองค์ทรงสวมทุก ๆ วัน แม้กระทัง่ รองเท้า
ที่พระองค์ทรงสวมใส่ ขณะนี้ พระองค์ก็ทรงสอบถามว่าใครทา และคนทาอยูท่ ี่ไหน? เขาก็พาพระองค์ไป
พบ และพระองค์ก็ทรงพบพระมเหสี ตวั จริ งของพระองค์ เมื่อพบแล้วก็ทรงพาพระนางกลับมายังเมือง
บาดาล จับพระมเหสี ตวั ปลอมมาลงโทษ เฆี่ยมตีเพื่อให้เข็ดหลาบ แต่ไม่ประหารชีวิต เพราะพระมเหสี
ทรงขอร้องว่าอย่าทาร้ายพี่ของตนเองเลย โปรดอภัยให้นางเถิด เจ้าชายมังกรก็ปล่อยนางไปและขับไล่
ออกจากเมืองบาดาลตั้งแต่บดั นั้น เจ้าชายมังกรอยากทราบความในใจของพระมเหสี วา่ ตอนที่ตนเองเป็ น
มังกรไปขอแต่งงานนั้นทาไมไม่ตอบปฏิเสธหรื อว่าหลงรักมังกร? พระมเหสี ตอบว่า “ชีวติ ของหม่อม
ฉันที่ยอมวันนั้นเพราะท่านบอกว่า ถ้ายอมเป็ นเมียท่านจะปล่อยพ่อและแม่ หม่อมฉันก็ขอแค่พอ่ กับแม่มี
ชีวติ อยู่ หม่อมฉันก็ได้ทาหน้าที่ของลูกดีแล้วเพค่ะ” เจ้าชายมังกรได้ฟังดังนั้นท่านยิง่ เพิ่มความรักให้เธอ
อีกเป็ นพัน ๆ เท่า
คงไม่ตอ้ งมีบทสรุ ปแล้วนะครับว่าชีวติ ของคนที่มีความกตัญญูรู้คุณคนจะมีความสุ ขแค่ไหน?
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22. “กำรเรียนรู้ ของมนุษย์ ”
พระวจนะของพระเจ้า ลูกา 2:46
“ครั้นมารี ย ์ และโยเซฟ หาพระกุมารได้สามวันแล้วจึงพบพระกุมารนัง่ อยูใ่ นพระวิหาร
ท่ามกลางพวกอาจารย์ฟังและไต่ถามพวกอาจารย์เหล่านั้นอยู”่

เรื่องเล่ำ
องค์พระเยซูคริ สต์เป็ นตัวอย่างแก่เราทั้งหลายในทุก ๆ ด้านไม่วา่ จะเป็ นการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
การเห็นอกเห็นใจผูย้ ากไร้ หรื อต่าต้อยในสังคม หรื อแม้กระทัง่ การศึกษา ถ้าพูดสรุ ปง่าย ๆ ก็คือตลอด
พระชนม์ชีพของพระองค์ต้ งั แต่มาจุติในครรภ์ของมารี ยจ์ นถึงโกละโกธา...ทุกสิ่ งมีความหมาย และเป็ น
สิ่ งที่ล้ าค่าสาหรับผูท้ ี่เชื่อในพระองค์...ในบทนี้ จะขอกล่าวถึงเรื่ องการศึกษาของมนุษย์ บางทีเรามักจะดู
ถูกคนบางคนว่าเป็ นคนโง่ ทั้ง ๆ ที่ความเป็ นจริ งเขาไม่ได้เป็ น นักปราชญ์ชาวเปอร์ เซี ยบอกว่า คนไง่ไม่
มีในโลกนี้ นอกจากคนนั้นจะมีสมองที่ไม่สมประกอบ และเขาจัดคนที่ฉลาดออกเป็ น 4 ประเภทดังนี้
ประเภทที่ 1 ถ้าใครคิดดี.....ก็จดั ว่าเป็ นคนฉลาด
ประเภทที่ 2 ถ้าใครคิดดี/วางแผนดี....จัดว่าฉลาดกว่าคนอีกมาก
ประเภทที่ 3 ถ้าใครคิดดี / วางแผนดี / ทาดี....จัดว่าฉลาดมาก
ประเภทที่ 4 ถ้าใครคิดดี / วางแผนดี / ทาดี / สรุ ปผลในการทา...จัดว่าฉลาดที่สุด
เขายังกล่าวด้วยว่า ที่เราด่า หรื อ ว่าคนอื่น โง่ เพราะคน ๆ นั้นทาอะไรไม่เหมือนที่เราทา คิด
อะไรไม่เหมือนที่เราคิด และชอบในสิ่ งที่เราไม่ชอบ เราก็สรุ ปว่า ....อ้ายบ้า หรื อ อ้ายโง่
พระเจ้าทรงสร้างเราแต่ละคนให้มีลกั ษณะจาเพาะ หรื อมีเราคนเดียวในโลก ไม่มีใครอีกที่เป็ น
เรา ดังนั้นจะให้ทุกคนคิดเหมือนเรา ทาเหมือนเรา ชอบเหมือนเรา คงเป็ นไปไม่ได้ ไม่ตอ้ งดูอะไรมาก
ลูกฝาแฝดที่คลานตามกันมาอย่าง เอซาว และ ยาโคบ ยังแตกต่างกันราวฟ้ ากับดิน คิดได้อย่างนี้แล้ว เรา
คงจะไม่ช้ ีหน้าใคร และพูดว่า อ้ายบ้า อ้ายโง่ ต่อไปแล้วน่ะ
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23. “อะไรคือสิ่ งทีค่ วรเลือก”
พระวจนะของพระเจ้า 1 ทิโมธี 6:10
“ด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็ นมูลรากแห่งความชัว่ ทั้งมวล และ เพราะความโลภนี่แหละจึงทา
ให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อและตรอมตรมด้วยความทุกข์”

เรื่องเล่ำ
เมื่อหลายปี มาแล้ว ผูเ้ ขียนได้อ่านหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ พบข่าวสั้นและเล็ก ๆ ข่าวหนึ่งมันไม่ได้
ขึ้นหน้า 1 หรื อหน้าสาคัญ แต่มนั เป็ นข่าวที่สะกิดใจผูท้ ี่ได้อ่านและคิดตามอย่างมาก จะขอเล่าสรุ ปสั้น ๆ
ดังนี้
ณ งานศพแห่งหนึ่งมีนกั การพนันไฮโลกาลังเล่นพนันกันอย่างสนุกสนาน ในขณะนั้นทุกคน
ต้องตกใจเพราะได้ยนิ เสี ยงนกหวีดดังขึ้น นัน่ หมายถึงตารวจกาลังจะจับ นักพนันแตกฮือ วิง่ หนี เอาตัว
รอด ตัวใครตัวมัน ตารวจก็ไล่จบั จับนักพนันคนแล้วคนเล่า มีผชู ้ ายคนหนึ่งพอได้ยนิ เสี ยงนกหวีด เขา
คว้าเงินที่เพื่อน ๆ ทิ้งจนเต็มกามือวิง่ หนี ตารวจไล่ตามเขามาติด ๆ เขาวิง่ ๆ ๆ ๆ จนในที่สุดเขามาผิดทาง
คือมาทางตัน เขาต้องพบกับหนองน้ าขนาดใหญ่ขวางหน้า เขาเหลียวมองไปข้างหลัง ตารวจก็กรู กนั เข้า
มาจะจับตัวเขา เขาตัดสิ นใจกระโดดลงไปในหนองน้ ามัน ตารวจก็กระจายกาลังรายล้อมสระน้ าแห่ง
นั้นและคิดว่าไม่ถึง 5 นาทีเขาจะต้องโผล่มาแน่นอน แต่ผิดคาด 5 นาที 10 นาที 20 นาที ผูช้ ายคนนั้นไม่
โผล่ข้ ึนมาเลย ตารวจรอไม่ไหวก็กระโดดลงไปในสระนั้นพากันงมหา และเขาก็เจอจริ ง ๆ และสังเกต
ในมือของผูช้ ายคนนั้นกาอะไรบางสิ่ งที่ดูเหมือนมีค่าที่สุด เขาแกะมือผูช้ ายคนนั้นออก ปรากฏว่าเงินเต็ม
กามือ เงินที่เขาคว้ามาจากวงไฮโลไม่ตกเลยแม้แต่สลึงเดียว แต่อนิจจา เขาเสี ยชีวติ
แม้ท่านจะได้สิ่งของสิ้ นทั้งโลกแต่ท่านจะต้องตาย ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นจะมีค่าอะไร...หลาย ๆ
ครั้งเรามักทางาน ทาเงิน จนลืมสิ่ งที่สาคัญของชีวติ นัน่ ก็คือ เราเลือกเอาสิ่ งที่ไม่สาคัญที่สุด มาเป็ นสิ่ ง
สาคัญและจาเป็ นที่สุด หวังว่าคงไม่มีใครอยากเป็ นเช่นนักพนันไฮโลคนนี้น่ะ
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24. “กำรใช้ เวลำในชีวติ ของเรำ”
พระวจนะของพระเจ้า สุ ภาษิต 20:13
“อย่ารักการหลับไหล เกรงว่าเจ้าจะมาถึงความยากจน จงลืมตาของเจ้าแล้วเจ้าจะได้กินอิ่ม”

เรื่องเล่ำ
มีคาคมตอนหนึ่งที่ผเู ้ ขียนได้ฟังมานานแล้ว แต่ยงั จาได้ดีคือ “ถ้าอยากประหยัดเวลาจงใช้เวลา
อยากประหยัดเงิน อย่าใช้เงิน” มันเป็ นคาคมที่อมตะ และใช้ได้ทุกกาลสมัย แต่ในบทนี้ผเู ้ ขียนจะพูดถึง
การใช้เวลาของมนุษย์ซ่ ึงมีผหู ้ วังดีหรื อนักพูดบางท่านได้ทาการวิเคราะห์ พิสูจน์วา่ ในช่วงอายุ 70 ปี ของ
มนุษย์ เราทาอะไรกันไปบ้างโดยสรุ ปคร่ าว ๆ ดังนี้
เราใช้เวลานอนทั้งหมดประมาณ 23 ปี
เราใช้เวลาทางานทั้งหมดประมาณ 11 ปี
เราใช้เวลาเรี ยนหนังสื อประมาณ 13 ปี
เราใช้เวลาอยูว่ า่ ง ๆ ประมาณ 8 ปี
เราใช้เวลาในการกินอาหารประมาณ 6 ปี
เราใช้เวลาในการแต่งตัวประมาณ 5 ปี
เราใช้เวลาคุยกับเพื่อน ๆ ญาติ ๆ ครอบครัว 3 ปี
เราใช้เวลาในการไปนมัสการที่โบสถ์ หรื อ วัด 5 เดือน
ใช้เวลาอยูใ่ นห้องน้ า อาบน้ า 7 เดือน
จะอย่างไรก็ตามข้อมูลนี้ไม่ใช่เป็ นข้อมูลที่ยนื ยันว่าเป็ นข้อมูลทางวิชาการ
แต่สิ่งที่อยากจะ
นาเสนอก็คือไม่วา่ เราจะใช้เวลาในส่ วนใดมากก็ตาม
ผูเ้ ขียนและผูอ้ ่านคงอดสงสารโบสถ์ไม่ได้น่ะ
เพราะทั้งชีวติ ไปนมัสการพระเจ้าแค่ 5 เดือน อย่างนี้จะเรี ยกว่ารักพระเจ้าอย่างมากมายได้เต็มปากหรื อ?
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25. “ขอให้ วำจำ....เป็ นพระพรเกิด”
พระวจนะของพระเจ้า สุ ภาษิต 16:24
“ถ้อยคาแช่มชื่นเหมือนรวงผึ้ง เป็ นความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็ นอนามัยแก่ร่างกาย”

เรื่องเล่ำ
ผูเ้ ขียนรับใช้พระเจ้าในตาแหน่งอนุศาสกของโรงเรี ยนและรับเชิญให้เป็ นศิษยาภิบาลของ
คริ สตจักร ถ้าเราคิดตามประสาการทางานโดยทัว่ ไปเราคงจะทาไม่ได้ ทาไม่ไหว เพราะการทางานนี้มนั
ต้องอาศัยกาลังร่ างกาย สติปัญญา หรื อ ต้องมีแรงเยอะ ๆ แต่เป็ นที่น่าประหลาดใจของผูเ้ ขียนมาก เพราะ
บางทีเราคิดว่าสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ แต่มนั เป็ นไปได้ คริ สตจักรที่ผเู ้ ขียนรับผิดชอบอยูน่ ้ นั เป็ นคริ สตจักรที่มี
สมาชิกถึง 361 คน และส่ วนมากก็หาเช้ากินค่า วันหนึ่งผูเ้ ขียนได้รับโทรศัพท์จากสมาชิกว่า คุณแม่ของ
เขาเสี ยชีวติ ขอให้ผเู้ ขียนไปทาพิธีเอาศพบบรรจุในโลงให้ดว้ ย เพราะกว่าจะนาศพบรรจุโลงเขาจะต้อง
รอเวลาให้ทาโลงศพเสร็ จเสี ยก่อน เพราะในหมู่บา้ นการหาซื้ อโลงศพเป็ นการใช้จ่ายที่แพงมากสาหรับ
เขา ถ้าต่อเองเขาจะเสี ยเงินไม่ถึง 300 บาท เมื่อทราบข่าวดังนั้นสิ่ งที่ผเู ้ ขียนคิดก็คือ แม้เขาจะยากจน
อย่างไรแต่เขาก็ควรจะมีสิทธิ์ ได้ประดับดอกไม้สด ๆ บ้าง ผูเ้ ขียนก็ออกเดินทางจากลาปางเพื่อจะไปแพร่
แต่ได้มีโอกาสแวะไปซื้ อดอกไม้กบั แม่คา้ ดอกไม้ในตัวเมืองลาบาป พอลงจากรถไปหาซื้ อดอกไม้ก็พบ
แม่คา้ คนหนึ่งกาลังจะเก็บดอกไม้พอดี
ผูเ้ ขียนก็เข้าไปถามซื้ อดอกไม้ปรากฏว่าเขาให้ดอกไม้มามาก
พอที่จะนาไปประดับบนหี บศพได้ ผูเ้ ขียนก็เลยบอกว่าพี่ครับนึกว่าช่วยสงเคราะห์ศพคนแก่ที่ยากจน
เถอะครับผมมีสตางค์เหลืออีก 40 บาทจะได้ดอกไม้อะไรที่จะประดับได้มากกว่านี้ และปากก็อวยพรเขา
บอกว่า ในปี ใหม่น้ ีขอให้คา้ ขายได้กาไรงาม มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง อายุมนั่ ขวัญยืน ผูเ้ ขียนก็พดู ไป
ตามที่ใจคิด แต่แม่คา้ ดอกไม้ไม่ได้ฟังเปล่าเขาพนมมือไหว้รับเอาคาอวยพรนั้น และเรี ยกลูกสาวมารับ
พรด้วย พอพูดเสร็ จแม่คา้ ดอกไม้ก็บอกว่าตั้งแต่เขาเป็ นแม่คา้ ดอกไม้สดมาไม่เคยมีใครมาอวยพรเขา
อย่างนี้เลย เขารี บเอาดอกไม้ให้จนกระทัง่ รถของผูเ้ ขียนเต็มไปหมด เขาบอกว่า “ขอร่ วมทาบุญกับคุณ
ด้วย” ลูกสาวของเขาเห็นดังนั้นจึงเข้ามาถามแม่ของเขาว่า “แม่ให้มากอย่างนั้นแม่ไม่ขาดทุนหรื อ?” แม่ก็
ตอบว่า “สิ่ งที่แม่ได้พรวันนี้เป็ นกาไรมากที่สุดที่แม่เคยได้รับ”... นี่แหละครับ “ปากที่มีพระพร” และทุก
คนก็สามารถมีได้ และเป็ นพระพรสาหรับผูอ้ ื่นได้ ถ้าเราให้พระเจ้าทรงนา.....
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26. “จงอย่ ำแก้ แค้ นศัตรู ...ของท่ ำน”
พระวจนะของพระเจ้า โรม 12:19
“ดูก่อนท่านผูเ้ ป็ นที่รักของข้าพเจ้า อย่าทาการแก้แค้น แต่จงมอบการนั้นไว้ แล้วแต่พระเจ้าจะ
ทรงลงพระอาชญา”

เรื่องเล่ำ
มีคริ สเตียนคนหนึ่งเธอเป็ นหญิงสาว ครอบครัวเธอยากจนมากเธอจึงได้ออกจากบ้านตั้งแต่จบ
ประถมปี ที่หก มาเป็ นคนรับใช้ที่บา้ นของผูม้ ีอนั จะกินครอบครัวหนึ่ง เธอรักพระเจ้ามาก และในแต่ละ
อาทิตย์เธออยากจะไปนมัสการพระเจ้าแต่ก็หาเวลาว่างไม่ได้เลย เธอก็เลยขออนุญาตนายจ้างไปนมัสการ
ตอนกลางคืน จากบ้านของนายจ้างไปยังโบสถ์ไกลประมาณห้าร้อยเมตร เธอต้องเดินไปคนเดียว และ
ทางก็เปลี่ยว คืนนี้เธอก็จะไปเรี ยนพระคัมภีร์ดว้ ย ในขณะที่เธอเดินไปได้ครึ่ งทางจู่ ๆ ก็มีชายหนุ่มสอง
คนโผล่ออกมาจากข้างทางใช้มีดจี้บงั คับเอากระเป๋ าที่คล้องแขนเธอไป พอเจ้าโจรสองคนได้กระเป๋ าก็วงิ่
แน๊บไปทันที แต่หญิงสาวก็ยงั คงไปเรี ยนพระคัมภีร์ตามปรกติ ในขณะที่เรี ยนอยูน่ ้ นั ศาสนาจารย์ผทู ้ ี่
สอนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ก็ได้ให้ทุกคนขอบพระคุณพระเจ้า ทุก ๆ คนก็เล่าเรื่ องต่าง ๆ และขอบคุณ
พระเจ้าด้วยกัน แต่หญิงสาวก็บอกว่าสิ่ งที่เธอจะพูดนี้ เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นกับเธอเมื่อครู่ น้ ีเอง คือ “ดิฉนั ถูก
ปล้น แต่ดิฉนั จะขอขอบพระคุณพระเจ้าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ 4 ประการ” สายตาทุกคู่จอ้ งมองสาวใช้
ผูน้ ้ ีอย่างใจจดจ่อ และมีคาถามว่า เธอถูกปล้นแล้วเธอยังจะมีอะไรขอบพระคุณพระเจ้าได้? แล้วเธอก็พดู
ขอบคุณพระเจ้าเป็ นข้อ ๆ ดังนี้
1. “ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่โจรเอาแต่ทรัพย์สิน แต่ไม่เอาชีวิตของข้าพเจ้าไป
2. โจรสองคนเอาทรัพย์สินส่ วนน้อยของข้าพเจ้าไปแต่ส่วนใหญ่อยูท่ ี่หอ้ งของข้าพเจ้า
3. ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่ขา้ พเจ้าไม่เป็ นโจรแบบสองคนนั้น
4. และประการสุ ดท้าย ข้าพเจ้าคิดว่าโจรสองคนนั้นคงจะไม่เคยมีใครอธิษฐานเผือ่ เขาเลย ใน
ชีวติ ของเขา และเขาคงจะไม่ได้รับคาอวยพรจากใคร ดังนั้นคืนนี้ขา้ พเจ้า
“ผูอ้ ่านที่รัก คนที่รักพระเจ้า ศรัทธาในพระองค์ ยอมมีชีวติ ที่อภัยให้แก่ผอู ้ ื่นอย่างสาวใช้คนนี้
ต่างหากที่พบสันติสุขที่แท้จริ ง เขาไม่ตอ้ งคิดเคียดแค้นชิ งชังใคร เขาไม่ตอ้ งแอบแฝงความอิจฉาแล้ว
นินทาคนอื่น ๆ เหมือนเจ้าจิ้งจก ตุก๊ แก อย่างที่เราได้อ่านบ่อย ๆ ไง จาได้ไหม?
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27. “แม่ ขำหนูขอโทษ”
พระวจนะของพระเจ้า อิสยาห์ 53:5
“ท่านถูกบาดเจ็บเพราะการทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ า เพราะความบาปผิดของเรา การตี
สอนที่จะทาให้เราสมบูรณ์น้ นั ได้ตกแก่ท่าน”

เรื่องเล่ำ
เด็กนักเรี ยนกาลังเล่นอยูข่ า้ งสนามหญ้ากันอย่างสนุกสนาน แต่บดั ดลนั้นเด็กหลายคนก็ตะลึง
เพราะปรากฏใบหน้าของผูห้ ญิงคนหนึ่งคล้าย ๆ ผี หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัว ทุกคนวิง่ หนี แต่วกิ านดายืน
เฉย จนเพื่อน ๆ ถามเธอว่า “วิกานดาเธอรู ้จกั กับผูห้ ญิงหน้าเหมือนผีคนนี้หรื อ?” ผูห้ ญิงผูม้ ีใบหน้าพิการ
ยิม้ ให้วกิ านดา วิกานดาก้มหน้าแล้วตอบเพื่อนว่า “ฉันไม่รู้จกั ” หญิงผูม้ ีใบหน้าพิการเดินจากไปอย่าง
เหม่อลอย เอาผ้าที่รับจ้างซักรี ดไปส่ งให้ลูกค้าวิกานดารู ้อยูเ่ ต็มอกว่า เธอได้ทาร้ายจิตใจแม่ และทาให้แม่
เจ็บปวดมากที่ไม่ยอมรับว่า หญิงผูพ้ ิการคือแม่ของตนเอง หลังโรงเรี ยนเลิกเธอไม่อยากเจอแม่ เธอกลัว
แม่โกรธ เธอรู ้วา่ แม่เจ็บ วิกานดามาถึงบ้านสิ่ งที่เธอทาสิ่ งแรกคือ เข้าไปกราบขอโทษแม่ที่เธอได้ทาร้าย
จิตใจของแม่เมื่อตอนกลางวัน เธอพบแม่เธอวางกระเป๋ าลงและกล่าวขอโทษแม่ แต่แม่บอกเธอว่า “ลูก
ถ้าเป็ นแม่ ๆ ก็จะทาเหมือนลูกก็ได้ แต่แม่อยากเล่าความจริ งให้ลูกรู ้อย่างหนึ่งว่าทาไมแม่ถึงมีใบหน้า
พิการอย่างนี้” ตอนที่ลูกยังเล็ก ๆ แม่ได้จา้ งลูกจ้างมาเลี้ยงลูก วันหนึ่งขณะที่แม่อยูท่ ี่ทางานแม่เห็นควัน
ไฟโพยพุง่ ขึ้นสู่ ทอ้ งฟ้ า แม่ออกมาดูเห็นว่าควันไฟนั้นมันเกิดขึ้นตรงบ้านของเรา แม่ก็รีบวิง่ จากที่ทางาน
มาถึงบ้าน ปรากฏว่าไฟกาลังลุกไหม้บา้ นของเรา แม่ได้ยนิ เสี ยงลูกร้องไห้จา้ พี่เลี้ยงของลูกก็วงิ่ ลงบ้าน
มาโดยทิ้งลูกไว้ขา้ งบน แม่เลยตัดสิ นใจวิง่ ขึ้นไปบนบ้าน แม่เห็นไฟกาลังลุกลามจะไหม้ลูก แม่ก็วงิ่ ไป
เอาผ้าห่มชุบน้ ามาห่อตัวลูกและแม่ก็วงิ่ ฝ่ าเปลวเพลิงออกมา ไฟมันลวกหน้าแม่จนเกือบจะทนไม่ไหว
ลูกของแม่ปลอดภัย แต่หน้าของแม่เป็ นเหมือนอย่างที่ลูกเห็นนี่แหละจ๊ะ วิกานดาได้ฟังเธอร้องไห้เสี ยง
ดัง และจูบไปทัว่ ใบหน้าของแม่ที่พิการนั้น เพราะใบหน้าของแม่เป็ นอย่างนี้นี่เอง เธอจึงมีชีวติ อยูไ่ ด้
จนถึงวันนี้
พระเจ้าทรงรักเรามากมาย ยอมทุก ๆ อย่างเพื่อเรา เราทาอะไรเพื่อถวายพระองค์บา้ ง ถ้ายังไม่ได้
ทา วันนี้ยงั ไม่สายเกินไปครับ
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28. “อย่ ำสั กแต่ พูด...ถ้ ำท่ ำนไม่ มเี รื่องทีจ่ ะพูด”
พระวจนะของพระเจ้า สุ ภาษิต 10:32
“ริ มฝี ปากของคนชอบธรรมรู ้วา่ อะไรพอหูคน แต่ปากของคนชัว่ ร้ายรู ้วา่ สิ่ งใดตลบแตลง”

เรื่องเล่ำ
“ถึงบางพูด พูดดีเป็ นศรี ศกั ดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่ อยจิต
แม้นพูดชัว่ ตัวตายทาลายมิตร จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา”
การพูดเป็ นกับการพูดได้ แตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิง มนุษย์ทุกคนถ้าไม่พิการทางหูหรื อ ทางลิ้นก็
จะพูดได้เหมือนกัน แต่การพูดเป็ น นับว่าสาคัญยิง่ ในการดาเนินชีวิต เพราะบางทีตอ้ งใช้เทคนิค หรื อ
การเรี ยนรู ้ที่จดั เจน บางคนประสบผลสาเร็ จมากมายโดยไม่จาเป็ นต้องลงทุนอะไรมากนัก นอกจากการ
เจรจาอย่างน่าฟัง น่าคิด และน่าเชื่อถือ นักเทศน์ นักพูด หรื อ บรรดาผูร้ ับใช้พระเจ้าก็เป็ นบุคคลหนึ่งที่
ต้องฝึ ก หรื อ พูดให้ประทับใจ จึงมีผตู ้ ้ งั ข้อสังเกตไว้สาหรับการพูดในแต่ละครั้งดังต่อไปนี้
สนใจในบุคลิกภาพของผูพ้ ดู 20%
สนใจศิลปการแสดงออก 10%
สนใจคานา บทสรุ ป 20%
สนใจเนื้อหา – สาระ 50%
เราสามารถเห็นได้วา่ การพูดไม่ได้อาศัยเสี ยงที่เปล่งออกมาอย่างเดียว
แต่มนั รวมทั้งบุคลิก
ลักษณะ ท่าทางอีกด้วย จึงมีคากลอนของนักพูดทั้งหลายก่อนที่จะพูดเรื่ องอะไรดังนี้
“เตรี ยมให้พร้อม ซักซ้อมให้ดี ท่าทีสง่า หน้าตาให้สุขมุ ทักที่ประชุมไม่วกวน เริ่ มต้นให้โน้ม
น้าว เรื่ องราวให้กระชับ ตาจับที่ผฟู ้ ัง เสี ยงดังพอดี อย่ามีเอ้ออ้า ดูเวลาให้ครบสรุ ปตอนจบให้จบั ใจ ยิม้
แย้มแจ่มใสตลอดการพูด”
แถม “เป็ นนักฟัง นังศึกษา ท้าวิจารณ์ งานริ เริ่ ม เติมความสุ ข” คงได้อะไรบ้างสาหรับการพูดน่ะ
ครับ

52

29. “คนดีทนี่ ่ ำเสี ยดำยต้ องตำยเพรำะ...ไม่ รอบคอบ”
พระวจนะของพระเจ้า มัทธิว 5:48
“เหตุฉะนี้ท่านท่านทั้งหลายจงเป็ นผูด้ ีรอบคอบ เหมือนพระบิดาของท่าน ผูท้ รงสถิตในสวรรค์
เป็ นผูด้ ีรอบคอบ”

เรื่องเล่ำ
ผูเ้ ขียนได้อ่านหนังสื อของท่านผูห้ นึ่งใช้นานแฝงว่า นายตารา ณ เมืองใต้ หนังสื อชื่ อ “บทเรี ยน
ชีวติ ” ในหน้าที่ 17 ได้พดู ถึงเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อนายวิฑูรย์ สมาธิ อายุคงจะ 15 ปี เพราะเรี ยนอยูช่ ้ นั
มัธยม 3 ที่โรงเรี ยนตรังวิทยา จังหวัดตรัง วันนี้เป็ นวันหยุด วิฑูรย์เด็กหนุ่มขับรถกระบะปิ คอัพของพ่อ
ไปตามทางบ้านโพ – น้ าผุด พอมาถึงหมู่บา้ น ไสพริ ก ก็เห็นเด็กผูห้ ญิงคนหนึ่งนัง่ ร้องไห้ครวญครางด้วย
ความเจ็บปวด ใกล้ ๆ นั้น มีรถจักรยานยนต์นอนตะแคงอยูค่ นั หนึ่ง และมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งยืนงง ๆ อยู่
ใกล้ ๆ นั้นด้วย
วิฑูรย์รู้ทนั ทีวา่ เด็กหญิงคนนั้นถูกรถจักรยานยนต์ชนแน่และกาลังได้รับบาดเจ็บ....ชายหนุ่มรี บ
จอดรถที่ขา้ งทางแล้วรี บวิง่ ไปยังร่ างของเด็กหญิงคนนั้น และรี บอุม้ ขึ้นมาเพื่อจะนาไปยังรถยนต์ของ
ตนเองและจะนาส่ งโรงพยาบาล ขณะนั้นก็มีคนหลายคนวิง่ กรู กนั ออกจากบ้านมา หนึ่งในนั้นวิง่ ตรงเข้า
หาวิฑูรย์ และใช้มีดปลายแหลมจ้วงแทงวิฑูรย์อย่างไม่ย้งั มือ โดยไม่รู้สาเหตุอะไรเลย วิฑูรย์นอนจมกอง
เลือด ชายผูจ้ ว้ งแทงพอรับทราบว่าเขาทาร้ายคนดี ก็รีบหนี ไปทันที ชาวบ้านนาร่ างของเขา และเด็กหญิง
ไปส่ งโรงพยาบาล แต่อนิจจาวิฑูรย์ทนพิษบาดแผลไม่ไหวขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาชาวบ้านที่นาร่ าง
เขาไปส่ งโรงพยาบาลแห่งนั้น เด็กหญิงผูไ้ ด้รับบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ชนนั้นเธอชื่ อ สุ กญั ญา อายุ 5
ขวบ และคนที่แทงวิฑูรย์ตายนั้นเป็ นลุงของเด็กหญิงของสุ กญั ญานั้นเอง เขาเข้าใจเอาเองว่าวิฑูรย์เป็ น
คนเอารถชนหลานของเขา โดยอานาจของโทสะ ไม่ทนั คิดชีวติ ดี ๆ ต้องจากไปอย่างน่าเสี ยดาย
พระเอกของเราก็ตอ้ งดับดิ้นโดยความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ ถ้าขณะที่เขาช่วยนั้นมีคนอยูด่ ว้ ยกัน
หลาย ๆ คน และทาอย่างระมัดระวังก็คงไม่สิ่งแย่ ๆ อย่างนี้ เกิดขึ้น...ท่ามผูอ้ ่านที่รัก ในขณะที่เราเดินทาง
เราอาจจะพบรถชนกันหรื ออุบตั ิเหตุ ถ้าเราไม่มีความชานาญในการช่วยบางทีเราอาจจะตกเป็ นจาเลยก็
ได้... ถ้าไม่รู้อย่าทาและถ้าทาอย่าให้เราเอง...ครอบครัวของเราเดือดร้อน “จงทาอะไรด้วยความรอบคอบ
เหมือนพระบิดาที่เป็ นผูด้ ีรอบคอบ”
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30. “ยอมฟัง....มิใช่ ยอมแพ้ ”
พระวจนะของพระเจ้า เอเฟซัส 5:21
“จงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระเยซูคริ สต์”

เรื่องเล่ำ
การไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกันนั้นบางทีมนั เป็ นสาเหตุของ วงแตกเพราะแต่ละ
คนก็มีความคิดของเขาเอง หรื อ มีความต้องการของเขาเอง อย่าว่าแต่มนุษย์ที่เป็ นผูป้ ระเสริ ฐเลย แม้แต่
อึ่งอ่างยังมีความคิดไม่เหมือนกันเลย เริ่ มเรื่ องล่ะน่ะ
กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ มีอ่ ึงอ่างครอบครัวหนึ่งอาศัยอยูใ่ ต้ขอนไม้ฉาฉาผุ ๆ ใน
สวนสาธารณะ หนองกระทิง ครอบครัวนี้ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก เขาทั้งสามเฝ้ ารอคอยว่าเมื่อใดฝนจะ
ตกมาจากฟากฟ้ าให้เขาได้กินได้อาบอย่างชุ่มปอดเสี ยที แต่นี่ก็ถึงเวลาหน้าฝนแล้ว สงสัยวันนี้ฝนจะตก
พ่ออึ่งอ่างพูดขึ้น เอ ถ้าจะจริ งอย่างพ่อว่าน่ะวันนี้ดูอากาศมืดครึ้ มสงสัยฝนตกแน่ ๆ แม่อ่ ึงอ่างเสริ ม คุณ
พ่อครับถ้าฝนตกผมจะลงไปว่ายน้ าให้สนุกเลย ลูกสอด “เอ้อเราทั้งสามนี่แหละจะลงไปว่ายน้ าด้วยกัน”
และแล้วบ่ายวันนั้นฝนก็ตกตริ ง ๆ
ครอบครัวอึ่งอ่างรอเวลาจนมืดค่าและแล้วพวกมันก็กระโดดลงไปยังแอ่งน้ าที่มีน้ าเจิ่งนองใกล้
ๆ ขอนไม้นนั่ เอง ว่ายไปได้สักพัก พ่ออึ่งอ่างจึงเกิดความคิดขึ้นมาว่า เอ้พ่ออยากจะทราบว่าน้ าในแอ่งนี้
จะลึกแค่ไหน? ลูกลองดาลงไปและลองวัดให้พอ่ ดูหน่อยสิ วา่ มันลึกแค่ไหน? ลูกอึ่งอ่างรับคา “ได้ครับ”
แล้วก็ดาดิ่งลงไปสู่ กน้ แอ่งน้ า อึดใจเดียวก็โผล่ข้ ึนมาบอกพ่อว่า “ลึก วาหนึ่งครับ” แม่อ่ ึงได้ฟังไม่เชื่อก็
ดาดิ่งลงไป พอโผล่ข้ ึนมาก็บอกว่า...” นี่ลึกแค่ คืบเดียว” พ่ออึ่งได้ฟังก็ไม่แน่ใจก็เลยดาดิ่งไปวัดด้วย
ตนเอง พอโผล่ข้ ึนม “อะไรกันพวกนี้ มันลึก ศอก มากกว่า” ลูกก็บอกว่า วา แม่ก็บอกว่า คืบพ่อก็บอกว่า
ศอก ดังนั้นตลอดคืนแทนที่พวกมันจะมีความสุ ขมันกลับเถียงกันตลอดคืนว่า “ศอก คืบ วา..วา คืบ ศอก
ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ (เวลาอ่านต้องเสี ยงเหมือนอึ่งอ่างน่ะ)
ท่านอยากจะเป็ นเหมือนอึ่งอ่างก็เถียงกันไปเถอะ แต่หาความสุ ขไม่ได้เลยน่ะ......จะบอกหื้ อ
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31. “จะตำยอยู่แล้ ว แต่ ยงั เรียกร้ อง”
พระวจนะของพระเจ้า สุ ภาษิต 11:30
“ผลของคนชอบธรรมเป็ นต้นไม้แห่งชีวติ แต่การฝ่ าฝื นกฎหมายย่อมทาลายชีวติ ”

เรื่องเล่ำ
ในสมัยโบราณ เรามักจะได้ยนิ ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่เล่าถึงการประหารชีวติ ของผูร้ ้ายที่มีโทษรุ นแรงใน
หลาย ๆ อย่าง เช่นเวลาจะประหารในสมัยนั้นจะใช้มีดดาบตัดคอ หรื อ ถ้าผูร้ ้ายหนังเหนียวก็จะใช้ไม้
รวกดา หรื อ อ้อยดา (อ้อยใช้ทายาสมุนไพร) มาตีหวั จนตาย และก่อนที่จะลงมือประหารเขาจะต้อง
คานึงถึงการใช้สถานที่ดว้ ย เขาจะต้องนานักโทษไปประหารยังที่ ๆ ห่างไกลจากบ้านผูค้ น เช่น ในป่ า
ทึบ บนภูเขาที่คนธรรมดา หรื อชาวบ้านไปหากินไม่ถึง ....เช่นที่ต้ งั ของคริ สตจักรสายสัมพันธ์บา้ นเด่น
อ.วังชิ้น จ.แพร่ ปั จจุบนั เมื่อก่อนนั้นที่นี่เรี ยกว่า “เด่นประหาร” คือเดิมนั้นบ้านเด่น อ.วังชิ้นนั้นขึ้นอยูก่ บั
จังหวัดลาปางดังนั้นเมื่อจับนักโทษ หรื อผูร้ ้ายได้ตารวจก็จะนาตัวมาส่ งที่ลาปางโดยเดินข้ามเขาเวียง
โกศัย (ปั จจุบนั เป็ นน้ าตกที่สวยงามแห่งหนึ่ง)
ในรายที่เป็ นผูร้ ้ายที่มีคดีร้ายแรง ถ้าป่ วยหรื อไม่มีแรงเดินทางมายังลาปางได้เขาก็นาผูร้ ้ายคน
นั้นไปประหารยัง “เด่นประหาร” แห่งนี้ มีเรื่ องเล่าว่าจากอาเภอวังชิ้นไปยัง “เด่นประหาร” จะต้องใช้
เวลามาก เพราะระยะทางแปดกิโลเมตร ในสมัยนั้นไม่มีรถต้องเดินอย่างเดียว ผูค้ ุมและมือประหารมา
ด้วยกัน 4 คน คุมนักโทษคนเดียว อากาศวันนั้นร้อนมาก ๆ นักโทษก็บ่นกับผูค้ ุมและมือประหารว่า “นี่
ทาไมพวกท่านถึงทรมานข้าพเจ้าถึงขนาดนี้? ทาไมต้องนามาไกลขนาดนี้? ร้อนก็ร้อน โอ้ยแย่”
ผูค้ ุมคนหนึ่งได้ฟัง ร้อนก็ร้อน เหนื่ อยก็เหนื่ อยเลยพูดสวนกลับไปแบบไม่คิดอะไรมาก “มึงจะ
มาบ่นหาพระแสงของ้าวอะไรว่ะอีกไม่ถึงสองกิโลมึงก็จะตายอยูแ่ ล้ว แต่พวกกูสิจะต้องเดินกลับไปอีก
แปดกิโลเมตร มันเหนื่ อยกว่ามึงไหม?”
ท่านผูอ้ ่านที่รักบางทีเราก็บ่นมากจนไม่รู้วา่ บ่นเรื่ องอะไร? และมันเป็ นเรื่ องสาคัญไหม? เพราะ
การพูดอะไร บ่นอะไรมาก ๆ มันอาจจะทาให้น้ าหนักคาพูดเราลดลงได้นะ ใครจะไปรู ้
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32. “ตนทำตน”
พระวจนะของพระเจ้า พระธรรม สดุดี 119:1
“บรรดาผูท้ ี่รอบคอบในทางของเขาก็เป็ นสุ ข คือผูท้ ี่ดาเนินตามพระธรรมของพระเจ้า”

เรื่องเล่ำ
เรื่ องที่ผเู ้ ขียนจะเล่าต่อไปนี้เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับสุ นขั จิ้งจอกไม่ได้ต้ งั ใจจะเปรี ยบเทียบคนกับ
สุ นขั จิง้ จอด แต่อยากจะให้เรื่ องนี้เป็ นอุทาหรณ์สอนใจของทุก ๆ คน เริ่ มเลยน่ะ
สุ นขั จิ้งจอกนับว่าเป็ นสัตว์ที่ล่ายากมากพอสมควรสาหรับชาวบ้านชาวช่องทัว่ ไปและสุ นขั
จิ้งจอก มันคืออาหารสุ ดยอดของชาวเอสกีโม (ไม่ใช่เฉพาะชาวสกลนครที่เดียวน่ะ) ยิง่ อากาศหนาว ๆ
อย่างชาวเอสกิโม เขาบอกว่าเนื้อของสุ นขั จิ้งจอกมันจะให้ความอบอุ่นกว่าเนื้ อสัตว์อื่น ๆ แต่จะอย่างไรก็
ตามในบทนี้จะไม่ได้มาสาธิ ตเรื่ อง อาหารจานเด็ดอะไร แต่จะพูดถึงกลวิธีของการล่าสุ นขั จิ้งจอกของ
ชาวเอสกีโมให้ท่านผูอ้ ่านได้รับทราบบ้าง
ตอนเย็น ๆ ชาวเอสกีโมจะเอามีดที่ใช้เป็ นประจาวันมาลับกับหิ นให้คมที่สุด เท่าที่จะคมได้ แล้ว
เขาจะไปหาซื้อเลือดวัว เลือดหมู หรื อ เลือดไก่ มาถุงหนึ่ ง เมื่อได้เลือดมาแล้วเขาก็จะนาเลือดนั้นมาทา
กับใบมีด หรื อนามาชุบคมมีดนั้น ให้เลือดแห้งติดใบมีด และพอตกกลางคืนก็จะนามีดที่ทาด้วยเลือดนั้น
ไปซ่อนไว้ในหิ มะ ห่างบ้านประมาณ 50 เมตร และจะเอาหยดเลือดที่เหลือจากการที่เอาทาคมมีด
พยายามเอาทิง้ ให้กระจัดกระจายไปตามรอบ ๆ ใบมีดนั้น พอดึก ๆ สุ นขั จิง้ จอกออกหากินมันได้กลิ่น
คาวเลือด มันจะวิง่ มาหากินเลือดที่ถูกทิ้งกระจัดกระจายตามรอบๆ ใบมีดนั้น จนกระทัง่ มันค้นพบเลือด
ก้อนใหญ่ที่ทาติดกับใบมีดนั้น มันเริ่ มเลียเลือดจากใบมีดนั้น จนเลือกที่ติดใบมีดนั้นหมด แต่มนั ก็หยุด
ไม่ได้ เพราะมันหารู ้ไม่วา่ ขณะนี้มนั กาลังเลียกินเลือดของตนเองที่เกิดจากการที่ลิ้นถูกมีดบาดมันเลียกิน
เลือดของตนเอง จนกระทัง่ เลือดในตัวของมันไหลจนหมด แล้วมันก็ทิ้งร่ างที่ไร้วญ
ิ ญาณของมันไว้ตรง
ใกล้ ๆ กับใบมีดเพชรฆาต นั้นเอง เป็ นไงครับ หวาดเสี ยวดีไหมครับ
บางทีเราอาจจะเป็ นอย่างนี้ก็ได้ กาลังฆ่าตัวเอง ประหารตัวเองอย่างไม่รู้เนื้อรู ้ตวั ยังไม่สาย
เกินไปครับที่เราจะทิ้งจากใบมีดที่อาบด้วยเลือดมหากาฬนั้น เริ่ มต้นใหม่ครับ ดีที่สุด
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33. “ควำมห่ วงใยในแดนไกล”
พระวจนะของพระเจ้า กาลาเทีย 5:13
“ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลาย ที่ทรงเรี ยกท่านก็เพื่อให้มีเสรี ภาพ แต่อย่าเอาเสรี ภาพเป็ นช่องทางที่จะ
ปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง แต่จงรับใช้กนั และกันด้วยความรักเถิด”

เรื่องเล่ำ
ในหลาย ๆ เรื่ องที่ท่านผูอ้ ่านได้อ่านนี้ส่วนหนึ่งจะเป็ นนิทาน และส่ วนหนึ่งจะเป็ นเรื่ องจริ งหรื อ
ประสบการณ์ต่าง ๆ จากชีวติ ของผูท้ ี่ได้รับการสัมผัสกับพระเจ้า และเรื่ องที่จะเล่าต่อไปนี้ เป็ นเรื่ องที่
เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง นรก และ สวรรค์ แค่เขียนตัวหนังสื อก็แตกต่างกันแล้วน้อ/....มีชายคน
หนึ่งเขามีโอกาสได้สนทนากับฑูตสวรรค์ถึงเรื่ อง นรก และสวรรค์ ว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไร?
เพื่อให้ชายหนุ่มได้มีประสบการณ์ตรงฑูตสวรรค์ก็พาชายหนุ่มไปยังดินแดน นรก ภาพที่เขา
เห็นในนรกนั้น เป็ นภาพของคนกลุ่มหนึ่งนัง่ ล้อมรอบเป็ นวงกลม และตรงกลางมีหม้อต้มเนื้ออยู่ และ
ในหม้อเนื้อนั้นมีเนื้อที่น่ากินเต็ม แต่ผคู ้ นที่นงั่ ล้อมรอบนั้นหน้าตาหม่นหมอง อิดโรย อ่อนเปลี้ยเพลีย
แรง ไร้สุข เมื่อเขาดูในมือของแต่ละคนเขาสังเกตเห็นมีชอ้ นคันยาวยิง่ กว่าแขนของพวกเขา ครั้นจะตัก
เนื้อต้มเข้าปากก็ไม่ได้ เพราะมันเลยปากของทุก ๆ คน เขาเหล่านั้นก็ได้แต่จอ้ งมองและทาตาปริ บ ๆ อยู่
แค่น้ นั และทูตสวรรค์ก็พาชายหนุ่มไปยังดินแดนที่เรี ยกว่า สวรรค์ เขาก็พบภาพเหมือนที่พบใน นรก
เขาเห็นคนนัง่ ล้อมวงกันเป็ นวงกลม
และมีหม้อต้มเนื้ออยูต่ รงกลางเหมือนกันเปรี้ ยบ/แต่เขาสังเกต
หน้าตาของบรรดาผูค้ นที่อยูย่ งั ดินแดนสวรรค์ มันช่างแตกต่างกับใบหน้าของคนที่อยูใ่ นนรกราวฟ้ ากับ
ดิน เขาสังเกตเห็นในมือของผูค้ นที่นงั่ ล้อมวงมีชอ้ นคันยาวกว่าแขนของเขาทุกคนแต่ทุก ๆ คนกินอิ่ม
เขาสังเกตว่าทาไมเขากินอิ่มกันทุก ๆ คน
อ้อ!...เขาสังเกตเห็นแต่ละคนแทนที่จะตักใส่ ปากตัวเอง แต่ไม่ เขากลับป้ อนกันไปป้ อนกันมา
จนทุก ๆ คนอิ่ม ...ไม่เหมือนนรกแม้แต่นิดเดียว...ที่สวรรค์มีแต่ความรัก ความสามัคคี ความกรุ ณา และ
แล้วเขาก็ตื่นจากความฝัน และสิ่ งที่เขากระทาทุก ๆ วันคือ ความรักที่แสดงออกจากใจ และความสามัคคี
ในครอบครัว และในคริ สตจักร ท่านผูอ้ ่านที่รักหวังว่าผูเ้ ขียนและท่านผูอ้ ่านจะมีโอกาสป้ อนอาหารให้
กันและกัน ในดินแดนแห่งสรวงสวรรค์น่ะ ถ้าสวรรค์ที่ผเู ้ ขียน ๆ ถึงเป็ นไปอย่างเรื่ องนี้
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34. “เงินนี่หรือคือสิ่ งทีเ่ รำต้ องกำร”
พระวจนะของพระเจ้า ปั ญญาจารย์ 5:10
“คนรักเงินย่อมไม่อิ่มเงิน และคนรักสมบัติไม่รู้จกั อิ่มกาไร นี่ก็อนิจจัง”

เรื่องเล่ำ
ในปั จจุบนั เราพบว่า เงิน เป็ นปั จจัยสาคัญต่อการดารงชีพอย่างมาก คริ สเตียนไม่ได้ปฏิเสธการ
เป็ นเศรษฐี หรื อ ความร่ ารวย แต่คริ สเตียนสอนว่า จะมีชีวิตอยูอ่ ย่างไรก็ตามจะมีมาก หรื อ มีนอ้ ยก็ตาม
สิ่ งที่มีน้ นั มันจะไม่มีอุปสรรคระหว่างเรากับพระเจ้า หรื อ เราจะไม่ให้น้ าหนักเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติ เงิน
ทองมากไปกว่าพระเจ้า ถ้าเรากระทาอย่างนั้นแสดงว่าเราตกเป็ นทาสของมันจนทาให้พระเจ้าทรงเสี ย
พระทัย
มีคนให้ความหมายของเงิน และชีวติ ไว้ดงั นี้
เงิน สามารถซื้ อ ภรรยา หรื อ สามีได้ แต่ไม่สามารถซื้ อ พ่อ แม่ ที่ดีได้
เงิน สามารถซื้ อบ้านหลังใหญ่โตได้ แต่ไม่สามารถซื้ อครอบครัวที่มีความสุ ขได้
เงิน สามารถซื้ อเตียงนอน ชุดนอนราคาแพงได้ แต่ไม่สามารถซื้ อการนอนหลับอย่างเป็ นสุ ข
เงิน สามารถซื้ ออาหารที่อร่ อยราคาแพงได้ แต่ไม่สามารถซื้ อความอยากกินได้
เงิน สามารถซื้ อยาราคาแพงได้ แต่ไม่สามารถซื้ อชีวิตได้
เงิน เป็ นภาชนะที่เราใช้ในการดารงชีพในบางส่ วน แต่ไม่ใช่ทุกส่ วน ถ้าเราทุกคนหายใจเป็ น
เงินเป็ นทองไปหมด อันตรายกาลังคืบคลานใกล้เรามาทุกที และสุ ดท้ายทรัพย์สินเงินทองที่เราสะสม
มันจะเป็ นพาหะแห่งความพินาศมาสู่ เรา ถ้าไม่มีพระเจ้าจิตใจของเราก็เหมือนทะเล คือ ถมไม่เต็ม และ
เหมือนดังมันมีรูรั่ว มันหิ ว มันอยาก อยูต่ ลอดเวลา แต่ถา้ มีพระเจ้าในใจ เราสามารถมีความสุ ขมีความ
สงบได้ แม้ในกระเป๋ าจะเหลือแค่แบงค์ยสี่ ิ บบาท แบงค์เดียว เชื่อหรื อไม่?
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35. “คนขีส้ งสำร ตนเองมักเป็ นเช่ นนี”้
พระวจนะของพระเจ้า 2 ทิโมธี 3:1-2
“แต่จงเข้าใจข้อนี้วา่ ในสมัยใกล้จะสิ้ นยุคนั้นจะเกิดเหตุการณ์กลียคุ เพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตวั
เห็นแก่เงิน เย่อหยิง่ ยโส ชอบด่าว่า ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ไร้ศีลธรรม”

เรื่องเล่ำ
ผูเ้ ขียนได้อ่านหนังสื อ “ข้างโบสถ์” ของ ศจ.บุญรัตน์ บัวเย็น หลาย ๆ เรื่ องมีขอ้ คิดดี ๆ แต่
ผูเ้ ขียนเกรงว่าบางทีผอู ้ ่านอาจจะหลงหูหลงตาไม่ได้อ่านเรื่ องนี้ก็เลยขออนุญาตนามาเล่าอีกครั้งใน
หนังสื อเล่มนี้ และต้องขอตั้งชื่อใหม่ เพราะมันจะได้สอดคล้องกับข้อพระคัมภีร์ที่ผเู ้ ขียนได้นามาเป็ น
แม่บทในเรื่ องนี้
เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องคล้าย ๆ นิทาน แต่เป็ นนิทานทวีปัญญา หรื อ ทวีความคิด มีชายหนุ่มคนหนึ่งเมื่อ
เขาสิ้ นชีวติ จากโลกนี้ไป ดวงวิญญาณของเขาถูกนาไปยังก้นบึ้งของนรกเขาใช้ความพยายามอย่างยิง่ ที่จะ
ป่ ายปี นออกจากนรกที่สยดสยองแห่งนั้น แต่จนแล้วจนเล่าก็ปีนขึ้นไปไม่ได้ เขาจึงอ้อนวอนเทวดา ท่าน
เทวดาขอได้โปรดช่วยข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าทรมานจังเลย “เทวดาก็อดสงสารไม่ได้ก็เลยถามว่า “เอ้อ เมื่อ
เจ้ายังอยูใ่ นโลกนั้น เจ้าได้กระทาอะไรที่เป็ นสิ่ งดี ๆ บ้าง” ชายหนุ่มคิดอยูน่ าน (เพราะหาความดียาก)
“อ้อ มีสิท่าน วันหนึ่งผมเดินทางเข้าไปในป่ า ผมเห็นแมงมุมตัวหนึ่งน่าเกลียดน่ากลัว แต่ผม
ไม่ได้ฆ่ามัน” และในทันใดนั้นเทวดาก็บนั ดาลให้มีใยแมงมุมสี น้ าเงินเกิดขึ้นระโยงระยางในขุมนรก
แห่งนั้น มันมาถึงเขาด้วย เขาดีใจมากเขารี บคว้าใยแมงมุมนั้น และแล้วตัวของเขาก็เลื่อนขึ้น ๆ ๆ ๆจาก
ขุมนรกนั้น เพื่อน ๆ ที่อยูใ่ นขุมนรกแห่งนั้นว่าเขาสามารถจะหนีจากที่น้ นั ไปก็รีบกระโดดเกาะขาของ
เขา บางคนเกาะเสื้ อผ้า บางคนจับขากางเกง เป็ นชุลมุน เพราะอยากจะหนีจากที่นนั่ เหมือนกัน และก็ไม่
เป็ นปั ญหาเพราะทุกคนสามารถขึ้นมาได้
พอไปได้ครึ่ งทางชายผูไ้ ด้รับความสงสารจากเทวดาก็เกิด
ความกลัวขึ้นมาจับใจเขากลัวใยแมงมุมขาด เขาก็ตะโกนลงไปยังผูท้ ี่เกาะตัวเขาว่า “ปล่อยฉัน ปล่อยฉัน
ไปคนเดียว อย่ามาหน่วงเหนี่ ยวฉันไว้” พร้อมกับคาพูด เขาสะบัดตัวอย่างแรง จนคนอื่น ๆ ร่ วงลงไป
หมด แต่ในขณะที่คนอื่นร่ วงลงไปหมดนั้น ใยแมงมุมก็ขาดออกทันที ชายผูน้ ้ นั ก็ร่วงลงไปอยูก่ บั พวกที่
เกาะเขามาเมื่อกี้น้ ี เอง ท่านผูอ้ ่านที่รัก ใยแมงมุมมันทนน้ าหนักของผูค้ นได้แต่มนั ไม่ทนน้ าหนักของ
ความเห็นแก่ตวั ได้เลย “คนเห็นแก่ตวั อยูใ่ นสังคมโลกก็หนักโลกเหมือนกันน้อ?”
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36. “สั จจะของกำรไม่ ร้ ู จักคุณค่ ำของเงินทอง”
พระวจนะของพระเจ้า สดุดี 25:28
“คนที่ปราศจากการปกครองตนเองก็เหมือนเมืองที่ปรักหักพัง และไม่มีกาแพง”

เรื่องเล่ำ
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2535 ผูเ้ ขียนได้ดูรายการ 4 ทุ่มสแควร์ ทางช่อง 7 สี ทีวเี พื่อคุณช่วงบุคคล
วันนี้ เป็ นช่วงที่ทางรายการได้นาเอาหนุ่มผูโ้ ชคดี แต่ไม่มีตาในสมองมาออกรายการเขาเป็ นชาว
ภาคเหนือตอนกลาง เขาเป็ นผูท้ ี่ถูกลอตเตอรี่ ในงวดวันที่ 16 มีนาคม 2534 รางวัลที่ 1 ได้เงิน 6 ล้านบาท
เขามีอาชีพถีบสามล้อ (ขอสงวนนาม) ถ้าเป็ นเราท่านก็คงจะสบายไปมากสาหรับเงินตั้ง 6 ล้านบาท และ
หนาซ้ ายังเคยตกระกาลาบากต้องทางานหนักอย่างหนุ่มผูโ้ ชคดีน้ ี...แต่ตรงกันข้าม ในช่วงที่เขามีเงิน เขา
ใช้เงินเหมือนกระดาษ เขาไม่รู้ดว้ ยซ้ าไปว่าแบงค์ 500 บาท มันมีค่าอย่างไร เขาหยุดปั่ นสามล้อ เขาไป
ทานอาหารตามร้านอาหาร เขาสัง่ อาหารมาเผือ่ พนักงานในร้านทุก ๆ คน เพื่อเอาไปฝากครอบครัวของ
บุคคลต่าง ๆ เขาให้ทิปคนเสริ ฟอาหารครั้งละ 500 ถึง 1000 บาท และให้ทุก ๆ คนในร้านเขามีพอ่ บุญ
ธรรมที่ไม่เคยสนใจเขา แต่เมื่อเขาถูกรางวัลที่ 1 พ่อบุญธรรมหลอกเอาเงินเขามาปลูกบ้าน ซื้ อรถให้อีก
3 คัน คือ รถไถนา รถปิ คอัฟ รถบรรทุก และเขาหลงรักเมียชาวบ้านเขาก็ไปขอกับสามีของหญิงคนนั้น
เขาได้แต่งงานจริ งแต่หญิงคนนั้นพาสามีมาอยูท่ ี่บา้ นของเขาด้วย เขานอนอยูช่ ้ นั สอง แต่ปล่อยให้สามี
ภรรยาที่เขาขอ อยูช่ ้ นั ล่าง....ทั้งสองช่วยกันหลอกเอาเงินชายหนุ่มผูโ้ ชคดีไปเป็ นแสน แล้วก็หนีออกจาก
บ้านเขาไป ...เขาทาตัวเป็ นหนุ่มเสเพลทุกวัน และจ่ายเงินอย่างไม่ย้งั มือ ภายในแปดเดือนเงิน 6 ล้านของ
เขาเหลือในบัญชี 86 บาท .....ตามประวัติแม่ของเขาก็เคยถูกรางวัลที่ 1 ได้เงินถึง 3 ล้าน เหมือนกัน แต่
ตอนนี้ตอ้ งเป็ นขอทานและอาศัยวัดอยู.่ ..โฆษกถามหนุ่มไม่มีตาในสมองต่อไปว่าถ้าเป็ นไปได้ตอนนี้
อยากถูกรางวัลอีกเท่าไร? เขาตอบว่าสัก 6 ล้านก็พอ โฆษกถามต่อไปว่าจะเอาไปทาอะไร? เขาตอบว่าจะ
เอาไปฝากเจ้หม่วยเก็บ...เจ้หม่วยเป็ นญาติคุณหรื อ? โฆษกถาม...เขาตอบว่า “ไม่ใช่ แต่ผมนับถือเขา
ครับ” ...ท่านผูอ้ ่านก็ลองนึกดูก็แล้วกันว่า ถ้าหนุ่มผูไ้ ม่มีตาในสมองถูกรางวัลจริ ง ๆ แล้วเอาไปฝากเจ้
หม่วยเก็บเงินทั้งหมดมันจะเหลือเหรอ?...คิดดูเอาเองเถิดท่านผูอ้ ่าน....
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37. “คนเช่ นนีแ้ หละเป็ นชำวสวรรค์ ”
พระวจนะของพระเจ้า กาลาเทีย 6:9
“อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทาดี เพราะว่าถ้าเราไม่ทอ้ ใจแล้ว เราก็จะเก็บเกี่ยวผลในเวลาอันควร”

เรื่องเล่ำ
ด.ญ.มาลี เป็ นเด็กกาพร้า ที่แม่เฒ่าคาแสงเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่เล็ก ๆ ที่มาลีเป็ นเด็กกาพร้าก็เพราะว่า
พ่อแม่ของเธอถูกโจรปล้นบ้านแต่ขดั ขืนต่อสู ้กบั โจร พ่อแม่ของเธอก็ถูกโจรฆ่าตายอย่างเหี้ ยมโหด แม่
เฒ่าคาแสงเป็ นญาติคนเดียวที่เธอมีอยู่ แต่ ด.ญ มาลี ไม่เคยทาให้แม่เฒ่าคาแสงหนักใจอะไรเลย เพราะ
เธอเป็ นเด็กดี ช่วยเหลืองานการตั้งแต่อายุยงั น้อย...และมาลียงั เป็ นที่รักของคนในหมู่บา้ นด้วย เพราะ
เมื่อใดที่เธอทางานที่บา้ นเสร็ จเธอจะรี บไปช่วยบ้านหลังรอบ ๆ ที่มีงานทาเยอะ โดยเฉพาะถ้าเจอคนแก่
หาบของหนัก ๆ เธอจะอาสาช่วยอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่ อย เธอจึงเป็ นที่รู้จกั ของทุก ๆ คนในหมู่บา้ น
และเป็ นขวัญใจพวกเขาด้วย อีกอย่างที่มาลีมีติดตัวเธอมาก็คือ เธอเป็ นเด็กที่หน้าตาสวยงาม น่าเอ็นดู
ใครเห็นใครรัก ใครเห็นก็ชอบ...
วันหนึ่งมาลีช่วยงานที่บา้ นของเธอและเพื่อนบ้านของเธอเสร็ จแล้ว เธอก็เดินเล่นไปในทุ่งนา
เพื่อจะพบกับแม่เฒ่าคาแสงตอนที่กลับมาจากทาไร่ ในป่ า...เธอเดินไปตามคันนาที่เต็มไปด้วยหญ้ารก
รุ งรัง และบัดดลนั้นก็มีงูเห่าตัวหนึ่งที่นอนขดอยูบ่ นคันนานั้นมันฉกกัดขาของมาลี....และมันก็สะบัดหนี
เข้าไปในพงหญ้าที่รกนั้น...
มาลีร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด....เกือบครึ่ งชัว่ โมงจึงมีชาวนาเดินผ่านมา...พอเขาทราบ
ว่ามาลีถูกงูกดั เขาทิ้งควาย ไถ่ที่แบกมาไว้ตรงนั้นและรี บอุม้ มาลีวงิ่ กลับเข้าไปในหมู่บา้ น....เขาบอกให้
คนไปหาแพทย์ประจาหมู่บา้ นแต่ปรากฏว่าแพทย์ไปประชุมที่อาเภอ...อาการของมาลีเริ่ มทรุ ดลงเรื่ อย ๆ
ตอนนี้พิษงูมนั แทรกซึ มไปทัว่ ร่ างของเธอเพราะชาวบ้านยังไม่รู้จกั วิธีการสะกัดพิษในขณะนั้น พิษงูทา
ให้มาลีง่วงนอนลงทุกที..จนกระทัง่ แม่เฒ่าคาแสงก้าวขึ้นมาบนบ้าน เธอเห็นชาวบ้านร้องไห้กนั ระงม...
แม่เฒ่ามานัง่ อยูข่ า้ ง ๆ หลานรัก....ที่ตอนนี้เกือบจะไม่มีความรู้สึกอะไรแล้ว..มาลีลูก ...หลับตาเถอะลูก...
ลูกไม่ตอ้ งกลัวอะไรทั้งสิ้ นเพราะตลอดชี วติ ของลูก ๆ ได้ทาแต่สิ่งดี ๆ หลับตาเถอะ...สวรรค์เป็ นของคน
เช่นลูกนี่แหละ...มาลียมิ้ และหลับตาลงอย่างว่าง่ายพร้อมกับสิ้ นลมในทันที...
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38. “รักคนทีไ่ ม่ น่ำรัก”
พระวจนะของพระเจ้า 1 ยอห์น 3:18
“ลูกทั้งหลายเอ๋ ยอย่าให้เรารักกันด้วยคาพูด และด้วยปากเท่านั้น แต่จงรักกันด้วยการกระทา
และด้วยความจริ ง”

เรื่องเล่ำ
ตามธรรมเนียมโบราณของคนจีนการที่ลูกสาวลูกชายจะแต่งงานมีคู่หมั้นคู่หมายต้องเป็ นเรื่ อง
ของพ่อแม่ที่จะจัดหาให้ และสิ่ งที่ปฏิบตั ิกนั มานานก็คือ ถ้าเป็ นลูกสาวลูกชายของเพื่อนสนิท ก็จะหมั้น
หมายกันไว้ต้ งั แต่เป็ นเด็ก ๆ โดยที่ท้ งั คู่อาจจะไม่เคยเจอกันเลยจนกระทัง่ ถึงวันแต่งงาน เหม่ยอี้ เป็ นคน
หนึ่งที่เธอเองไม่เคยรู ้จกั เจ้าบ่าวของเธอเลย คังชีเป็ นเจ้าบ่าวของเธอในวันแต่งงาน ทั้งคู่มีความแตกต่าง
กันอย่างฟ้ า กับ ดิน เหม่ยอี้ เป็ นสาวสวย กิริยามารยาทเรี ยบร้อยสมกับเป็ นกุลสตรี ทุก ๆ ระเบียดนิ้ว....
แต่ คังซี เป็ นขี้เมาโมโหง่าย มุทะลุ เอาแต่ใจตัวเองพอทั้งคู่แต่งงานกันได้ไม่ถึง 5 เดือน คังซี ก็แสดง
ความเป็ นอันธพาลและสันดานเดิมออกมา พอเมาเหล้ากลับมาบ้านเขาจะทะเลาะและทุบตีเหม่ยอี้ทุก ๆ
ครั้ง บางครั้งเหม่ยอี้ตอ้ งนอนซมเพราะถูกซ้อมอย่างหนัก แต่เหม่ยอี้ก็พยายามอดทนตลอดมา ไม่เคย
ฟ้ องพ่อแม่ของเธอแม้แต่ครั้งเดียว...วันหนึ่งคังซี เมาเหล้าอย่างหนักและพยายามจะขับมอเตอร์ ไซด์
กลับมาบ้าน แต่รถเขาเสี ยหลักพุง่ ชนเสาไฟฟ้ า ปรากฏว่าตาของเขาทั้งสองข้างถูกไม้ปลายแหลมที่อยู่
ข้างหน้าทางแทงจนแก้วตาทั้งสองข้างแตกสนิท เขาถูกนาส่ งโรงพยาบาลทันที เขายังโชคดีที่หมอบอก
ว่าประสาทตาเขายังดีอยู่ และในเวลานั้นเขาได้รับบริ จาคดวงตาจากผูห้ วังดีคนหนึ่ง เขาจึงสามารถมอง
อะไรได้อีก ครั้งหนึ่งถึงแม้ มันจะเหลือตาเพียงข้างเดียว...ในขณะที่เขารักษาตาอยูน่ ้ นั เขาแค้นในใจมาก
ๆ ที่ไม่เห็น เหม่ยอี้มาเยีย่ มเขาเลย เขาคิดในใจว่าถ้าเขาออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ เขาจะซ้อมเหม่ยอี้ให้
สลบคาเท้าเลย...เลยในที่สุดเขาก็ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้...เขารี บกลับบ้านเพื่อจะไป
ชาระความแค้นที่อยูใ่ นใจ
เขาเดินเข้าไปในบ้านกาลังเห็นเหม่ยอี้นงั่ พับกระดาษหันหลังมาทางเขา เขาย่องไปเมื่อประชิด
ตัวเหม่ยอี้ เขากระชากผมของเหม่ยอี้จนหน้าหงาย เขาเงื้อมือจะตบหน้าเธอแต่ตอ้ งหยุดชะงัก...เฮ้ย...ตา
ตาของแกอยูไ่ หนข้างหนึ่ง? ...เขาปล่อยมือลง เหม่ยอี้กม้ หน้าลงแล้วพูดว่า “อยูท่ ี่พี่”
คุณผูอ้ ่านครับถ้าผูช้ ายคนนี้ยงั มีความรู ้สึกเป็ นมนุษย์ ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉาน เขาต้องเป็ นคน
ใหม่น่ะ?
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39. “ทนทุกข์ เพือ่ ชำวบ้ ำน...แม้ ถูกประจำนก็ยอม”
พระวจนะของพระเจ้า อิสยาห์ 16:3
“จงให้คาปรึ กษาและอานวยความยุติธรรม จงทาร่ มเงาของท่านเหมือนกลางคืน ณ เวลาเที่ยงวัน
จงช่วยซ่อนผูถ้ ูกขับไล่ อย่าได้หกั หลังผูล้ ้ ีภยั ”

เรื่องเล่ำ
ณ หมู่บา้ นแห่งหนึ่งที่อยูใ่ นถิ่นทุรกันดาร มองไปทางไหนมีแต่ความแห้งแล้ง ชาวบ้านต้อง
เดินทางไปตักน้ าเป็ นระยะทางถึง 3-4 กิโลเมตร บางทีตอ้ งไปนัง่ รอคิวตักน้ า อากาศร้อนอบอ้าว และ
ผูค้ นด้วยกันอย่างแร้นแค้น และในหมู่บา้ นก็มีชายแก่แปลกหน้าผูห้ นึ่งมาอาศัยอยู่ จู่ ๆ ก็มาทากระท่อม
อยูก่ บั ชาวบ้าน ชายแก่คนนี้ มีนิสัยขี้เหนียว จะหาอาหารกินตามที่กินได้ และจะไม่ค่อยให้ความร่ วมมือ
กับชาวบ้าน โดยเฉพาะถ้ามีงานขึ้นบ้านใหม่หรื อแต่งงาน หรื อถ้าเป็ นงานเลี้ยงฉลองชาวบ้านจะไม่ได้
เห็นหน้าชายแก่เลย เว้นแต่ถา้ มีใครตายเกิดขึ้น เขาก็จะไปร่ วมแต่อยูไ่ ม่นานเขาจะมอบเงินจานวนหนึ่ง
แล้วก็จะกลับบ้าน ชีวติ ของชายแก่ผโู ้ ดดเดี่ยวจะเป็ นอย่างนี้ตลอดจนพวกลูกเด็กเล็กแดงเกลียดกันทัว่
หมูบ่ า้ นเวลาเจอหน้าชายแก่บา้ นจะถ่มถุยน้ าลายใส่ เป็ นการเยาะเย้ย หรื อ ดูแคลนที่ชายแก่เป็ นคนขี้
เหนียวและไม่ยอมคบค้าสมาคมกับชาวบ้าน หรื อพวกเขา..ชายแก่หาเงินได้เขาจะเก็บ ๆ ๆ ไม่ยอมซื้ อ
อาหารดี ๆ กิน จนกระทัง่ ร่ างกายเขาทรุ ดโทรมลงไปมาก เมื่อเขาไม่สบายไม่มีคนดูแลเอาใจใส่ เพราะ
ทุกคนก็คิดเหมือนกันว่าชายแก่แล้งน้ าใจต่อเขา และแล้ววันหนึ่งก็มีคนพบว่าชายแก่นอนตัวแข็งทื่อใน
กระท่อมของเขานั้นเอง
ชาวบ้านพอทราบข่าวก็พากันมาเพื่อจะดูหน้าคนขี้เหนียวและจะลากคอศพเผาเหมือนหมู
เหมือนหมาในกระท่อมแห่งนั้น พอเขานาศพออกมาจากที่นอน เขาพบย่ามสี แดงเก่า ๆ ใต้ที่นอนของ
ชายแก่เขาพากันเปิ ดออกดูปรากฏว่ามันเป็ นเงินจานวนมากและในถึงย่ามสี แดงนั้นมีจดหมายสั้น
ๆ
เขียนว่า “ชาวบ้านที่รักข้าพเจ้าเก็บเงินก้อนนี้ตลอดชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นว่าพวกเรามีความ
เดือดร้อนกันในเรื่ องน้ าข้าพเจ้าขอท่านจงนาเงินก้อนนี้ไปขุดบ่อบาดาลเพื่อชาวบ้านเราจะได้รับความ
สะดวกสบายเกี่ยวกับน้ าเสี ยที ศพของข้าพเจ้าไม่ตอ้ งเก็บไว้นาน พอท่านรู ้วา่ ข้าพเจ้าเป็ นอย่างไร ทาไม
จึงไม่คบค้าสมาคมกับพวกท่านอย่างที่ตอ้ งการ เมื่อท่านแจ้งประสงค์ดงั กล่าวขอท่านเผาศพข้าพเจ้าทันที
ไม่ตอ้ งจัดงานเลี้ยง...ขอขอบคุณทุกท่าน...ลงชื่อ....
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40. “ดูเหมือนควำมตำย...เป็ นเรื่องธรรมดำ”
พระวจนะของพระเจ้า สุ ภาษิต 22:29
“เจ้าเห็นคนที่มีฝีมือในงานของเขาหรื อ เขาจะได้เข้าเฝ้ าพระราชาและเขาจะยืนอยูต่ ่อหน้าคนที่มี
ชื่อเสี ยง”

เรื่องเล่ำ
ผูเ้ ขียนรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์เปิ ดโอกาสให้ได้เดินทางไปยัง กรี นฟิ วส์ซ่ ึงเป็ นที่ ๆ
เราทราบว่า ณ ที่แห่งนี้ทาให้โลกเราเกิดความสว่างไสว (สหรัฐอเมริ กา) โดยการคิดค้นหลอดไฟฟ้ าของ
ท่านโธมัส แอนวา เอดิสัน ผูเ้ ขียนได้อ่านดูประวัติและการทางานของท่าน กว่าที่เราจะมีไฟฟ้ าใช้กนั
อย่างสะดวกสบายอย่างนี้ ท่านเอดิสันต้องทนทุกข์ทรมานขนาดไหน และหลอดไฟที่กว่าจะมีไฟติด
ขึ้นมามันต้องสู ญเสี ยไปเป็ นหมื่นเป็ นแสนหลอดท่านพยายามหาตัวนาที่ทนต่อความร้อนได้มาก ๆ ท่าน
ได้ทดลองกับวัสดุนบั พัน ๆ ชนิด และในที่สุดโดยความพยายาม บวกกับความสามารถท่านได้ใช้ดา้ ยที่
ทาจากฝ้ ายที่นามาเผา จนมันกลายเป็ นถ่านคาร์บอน แล้วบรรจุไว้ในหลอดที่สูญญากาศ จะไม่เกิดการลุก
ไหม้ และแล้วหลอดไฟของท่านโธมัส แอนวา เอดิสัน ก็สามารถส่ องสว่างได้นานถึง 45 ชัว่ โมงและก็
ได้รับการปรับปรุ ง และพัฒนามาอย่างต่อเนื่ องจนถึงทุกวันนี้
สิ่ งที่ผเู ้ ขียนรู ้สึกประทับใจในปรัญชาการทางานของท่านมี 3 ประการ
1 ท่านไม่ยอมดื่มเหล้าเด็ดขาด เพราะถือว่า แอลกอฮอ เป็ นเหมือนเม็ดทรายที่ไปทาลาย
เครื่ องจักรกล (คือสมอง)
2 มนุษย์ควรจะนอนเท่าที่ง่วงนอนแค่น้ นั (ท่านนอนวันละ 4 ชัว่ โมง) ไม่ตอ้ งมีห้องนอนดี ๆ
หรื อมีเตียงดี ๆ ท่านอาศัยนอนอยูห่ อ้ งใต้บนั ไดเล็ก ๆ ที่ ๆ ทาการทดลองนั้น
3 มนุษย์ควรจะรับทานอาหารเมื่อหิ วเท่านั้น (ไม่ควรเสี ยเวลากับการกินจุก ๆ จิก ๆ) ท่านผูอ้ ่าน
ที่รัก ชีวติ ของท่านโทมัส แอนวา เอดิสัน ไม่เพียงแต่จะรู ้จกั กันในเฉพาะสหรัฐอเมริ กา แต่ชื่อเสี ยงของ
ท่านเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ โลก และความอดทน พากเพียรพยายามของท่านนั้นเอง ไม่วา่ ยาจก ยากจน
หรื อแม้กระทัง่ มหาเศรษฐี พระราชา ก็ได้อาศัยท่านแล้วเราล่ะจะทาอะไร เพื่อโลกนี้บา้ ง...
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41. “จุดจบของ...ควำมโลภ”
พระวจนะของพระเจ้า 1 ทิโมธี 6:10
“ด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็ นมูลรากแห่งความชัว่ ทั้งมวล และเพราะความโลภนี้แหละจึงทา
ให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อและตรอมตรมด้วยความทุกข์”

เรื่องเล่ำ
มีตา กับ ยาย สองสามีภรรยาอาศัยด้วยกันในกระท่อมท้ายสวน ทุก ๆ วันทั้งสองจะออกไปขุด
ตอไม้และถางหญ้าที่ข้ ึนรกรุ งรังในสวน ทั้งสองอยูด่ ว้ ยกันอย่างมีความสุ ข ไม่เคยทะเลาะเบาะแว้ง ทั้งคู่
จะช่วยกันทางานอย่างหามรุ่ งหามค่า วันหนึ่งมีเหตุการณ์ที่น่าจดจาเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้...อากาศตอน
บ่าย ๆ มันช่างร้อนเหลือเกิน วันนี้มองไปดูบนท้องฟ้ าไม่เห็นมีเมฆหมอกอะไรมาบดบังแสงอาทิตย์เลย
แต่ตาและยายก็ยงั คงกัดฟันต่อสู ้กบั ความร้อนอย่างไม่ยอ่ ท้อ...ตากาลังขุดตอไม้หนึ่งที่ใหญ่มาก...บัดดล
นั้นแกก็ได้ยนิ เสี ยงปู้ ง!...เสี ยงคล้าย ๆ กับว่าข้างล่างจะมีโอ่งหรื อ ไหอยูใ่ ต้น้ นั แกค่อย ๆ ขุด ๆ ๆและแล้ว
ตาของแกก็เบิกโพลงเพราะมันมีไหสมัยเก่าอยูใ่ ต้ตอไม้น้ นั จริ ง ๆ แกสังเกตเห็นมีฝาไม้ผุ ๆ ปิ ดอยู่
ข้างบน..แกรี บแกะฝาออก...คุณพระช่วยภายในไหนั้นเป็ นทองคาเต็มไปหมด...แกรี บเรี ยกยายมาหา พอ
ยายเห็นก็อุทานออกมาว่า “ฉันรวยแล้ว” ....ตาจึงสั่งยายว่า “นี่ยายเราไม่สามารถจะนาไหทองคากลับไป
ตอนนี้ได้ ให้ยายกลับไปบ้านไปทาต้มข่าไก่อร่ อย ๆ มาทานกันที่นี่ก่อน พอดึกลงเราค่อยเอาไหทองคา
กลับไปบ้าน” ยายฟังดังนั้นก็เห็นด้วยจึงรี บกลับไปบ้านทาการปรุ งอาหารต้มข่าไก่อย่างดี แต่ตม้ ข่าไก่
ของยายวันนี้พิเศษที่สุด
ตาอยูค่ อยยายอย่างใจเย็นแกขุดหลุมลึกประมาณ 3 ศอก ยาวประมาณ 2 วาเตรี ยมการไว้อย่าง
หนึ่งเพื่อต้อนรับยาย...พอยายมาถึงสิ่ งที่ยายต้องการดูก็คือ ไหทองคา...แกวางอาหารลงตรงหน้าของตา
และรี บเดินไปยังหลุมไหทองคานั้น ....โดยไม่ได้ต้ งั ตัวตาใช้ จอบตีเข้ากลางศีรษะยายเสี ยงดังโผ๊ละ!
แล้วแกก็ลากร่ างของยายที่ดิ้นกระแด่ว ๆ โยนลงไปในหลุมที่เตรี ยมไว้และฝังกลบทั้งเป็ น...ทีน้ ีก็ไม่มี
ใครเป็ นก้างขวางคออีก ตานึ กอยูใ่ นใจ เมื่อมีเงินแกจะให้เงินซื้ อทุกอย่าง เมียใหม่ บ้านหลังใหญ่ ๆ คน
ใช้ชายหญิง...แกนึกไปสารพัด..ท้องกาลังหิ ว แกมองดูตม้ ข่าไก่อย่างน้ าลายสอ...แกรี บตักข้าวแล้วกิน
อย่างเอร็ ดอร่ อย...ซดน้ าแกงไปพลางวาดฝันไปด้วย...ทันใดนั้น...แกรู ้สึกปวดท้องอย่างหนัก...อยากจะอ๊
วก...ใช่แล้วยายก็หมายจะฆ่าตาด้วยยาพิษที่ผสมลงไปในต้มข่าไก่...ไม่ถึง 10 นาทีร่างของตาก็นอน
เหยียดยาวใกล้ ๆ หลุมฝังศพยายนั้นเอง พระวจนะของพระเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนคงไม่ตอ้ งสรุ ปอะไร
มากไปกว่านี้แล้วน่ะครับ...
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42. “มือของศิลปิ นเอก.....ตัวจริง”
พระวจนะของพระเจ้า โคโลสี 3:12
“เหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็ นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ เป็ นพวกที่บริ สุทธิ์ และเป็ นพวกที่ทรงรัก
จงสวมใจเมตตา ใจปราณี ใจถ่อม ใจอ่อนสุ ภาพ ใจอดทนไว้นาน”

เรื่องเล่ำ
ผูเ้ ขียนเชื่ อว่า คริ สเตียนหลายพันหลายหมื่นคนคงจะได้รับการ์ ดอวยพร หรื อการ์ ดหนุนใจที่
เป็ นรู ป พนมมือไหว้ (เหมือนคนอธิษฐาน) ผูเ้ ขียนเคยส่ งไปให้ผใู ้ หญ่ที่เคารพนับถือและเพื่อน ๆ พี่ ๆ
ผูร้ ับใช้หลายใบแต่ไม่เคยฉุ กคิด หรื อ มีคาถามเลยว่าภาพพนมมือไหว้น้ นั ต้นตอและมีความเป็ นมา
อย่างไร? จนกระทัง่ ผูเ้ ขียนได้อ่านหนังสื อพิมพ์คริ สเตียนนิวส์ ฉบับที่ 15 เดือนมีนาคม 2000 หน้าที่ 4
คอลัมภ์ แนะนาหนังสื อใหม่ ผูเ้ ขียนเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อบรรดาผูร้ ับใช้ท้ งั หลายจึงขออนุ ญาต
นามาเล่าให้ฟังถึงความเป็ นมาของภาพนี้ อีกครั้งหนึ่งเผื่อหลาย ๆ คนที่ไม่ได้อ่านจะรู ้สึกประทับใจ หรื อ
ผูท้ ี่ได้อ่านแล้วจะได้ทบทวนเรื่ องอีกครั้งหนึ่ง
ภาพนี้เป็ นภาพของอนุสรณ์แห่งความรักของเพื่อนสองคนที่รักกันจนสามารถตายแทนกันได้
หรื อยอมทนอด หรื อ อดทนเพื่ออีกคนหนึ่งได้ ในนครนูแรมเบิร์ก ประเทศเยอรมันนี มีเด็กชายสองคน
ชื่อ อัลเบิร์ต ดูเรอ และ ฟรานซ์ คิงส์ไตน์ เด็กทั้งสองมีความสามารถในด้านศิลปะ และทั้งสองก็มุ่งหวัง
ว่า เขาจะต้องเป็ นศิลปิ นเอกให้ได้ ด้วยความใฝ่ ฝันนี้ จึงผลักดันให้เขาเข้ามาอาศัยอยูใ่ นเมืองหลวงเพื่อจะ
ได้ศึกษาตามที่ตนเองต้องการแต่กาลไม่ได้เป็ นดังคิด เขาทั้งสองต้องเผชิญกับความยากลาบากเป็ นอย่าง
ยิง่ แทบเอาตัวไม่รอด แต่ความปรารถนาของเขาไม่ได้ยงิ่ หย่อนไปตามสภาพแวดล้อม ฟรานซ์ จึงให้
โอกาสอัลเบิร์ตเรี ยนก่อน และเขาเป็ นคนทางานหาเงินส่ งเสี ยเพื่อนเรี ยน วันเวลาผ่านไปอัลเบิร์ตกลาย
เป็ นศิลปิ นเอกที่มีชื่อเสี ยง แต่ฟรานซ์กลับไม่สามารถเข้าไปเรี ยนได้อีกเพราะมือของเขาหยาบกร้าน
เพราะการทางานหนัก คณาจารย์ไม่ยอมรับ ฟรานซ์เสี ยใจมากที่เขาไม่สามารถเรี ยนต่อได้ เขาจึงกลับเข้า
มาในห้องนอนแล้วคุกเข่าอธิ ษฐานต่อพระเจ้าพนมมือแบบชาวเอเชีย อัลเบิร์ตตามเข้ามาเขาเห็นฟรานซ์
อธิ ษฐานเขารี บวาดภาพที่ประทับใจนั้นไว้ และเขารู ้วา่ “แท้จริ งมือคู่น้ นั ต่างหากที่เป็ นมือของศิลปิ นเอก
ที่แท้จริ ง การเสี ยสละความรักที่แท้จริ ง เราจึงมีการ์ ดที่มีความหมายลึกซึ้ งเช่นนี้....
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43. “ผมจะทำเหมือนพ่ อทำกับปู่ ”
พระวจนะของพระเจ้า มัทธิว 7:2
“อย่ากล่าวโทษเขา เพื่อพระเจ้าจะไม่กล่าวโทษท่าน เพราะท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด
เขาก็จะตวงด้วยทะนานอันนั้นเหมือนกัน”

เรื่องเล่ำ
มีสุภาษิตบทหนึ่งได้กล่าวไว้วา่ “หลงตัวลืมตาย หลงกายลืมแก่ หลงผัวหลงเมีย มักลืมพ่อแม่”
วสันต์ เป็ นหนุ่มหล่อ เรี ยนเก่ง เป็ นที่หมายปองของหญิงสาว ๆ ทัว่ ไป แต่ครอบครัวของวสันต์
มีฐานะไม่สู้ดีนกั แม่ของเขาเสี ยชีวติ เมื่อเขายังเรี ยนอยูม่ ธั ยมต้น ดังนั้นวสันต์จึงอยูก่ บั คุณพ่อตลอดมา
คุณพ่อก็พยายามส่ งเสี ยให้วสันต์เรี ยนจนสาเร็ จปริ ญญาตรี และพอได้งานทา วสันต์ก็ได้แต่งงานกับสาว
สวยรวยทรัพย์ และวสันต์จาเป็ นต้องย้ายบ้านไปอยูก่ บั ภรรยา ปล่อยให้พอ่ ต้องอยูค่ นเดียว และทนอดมื้อ
กินมื้อเพราะสังขาร และพ่อก็ป่วยเป็ นโรคอัมพฤกษ์อ่อน ๆ จนกระทัง่ เขาทนไม่ได้กบั คานินทาของ
ชาวบ้านที่บอกว่าเขาได้ดิบได้ดีแล้วทิ้งพ่อ หลังจากแต่งงานได้สามปี เขาก็ไปรับพ่อมาอยูด่ ว้ ย แต่การมา
อยูท่ ี่บา้ นของเขาสร้างความไม่พอใจให้ภรรยาเป็ นอย่างมาก เพราะพ่อของเขามักจะทาถ้วยชามแตกอยู่
บ่อย ๆ เพราะมือที่จบั อะไรไม่ถนัด พอรับประทานอาหารบางทีบา้ นเลอะเทอะ เขาจึงปลูกกระต๊อบให้
พ่อยูภ่ ายในบ้านหลังเล็ก ๆ และเวลารับประทานอาหารก็จะเอากะลามะพร้าวมาทาเป็ นถ้วย จานใส่
อาหารให้พ่อกิน ชายแก่รับประทานอาหารบางมื้อด้วยน้ าตาแต่ในบ้านหลังนั้นมีหลายชายตัวเล็ก ๆ มา
เล่นกับปู่ ตลอดถ้าว่าง
วันหนึ่งวสันต์กลับมาจากทางาน ก็เห็นลูกชายเอากะลามะพร้าวมาขูด ๆ ๆ และทาเหมือนจานที่
วสันต์ทาให้พอ่ ตัวเองใส่ อาหารรับประทาน เขาจึงถามลูกชายตัวเล็ก ๆ ของเขาว่า “ลูกกาลังทาอะไรอยู่
จ๊ะ” ลูกชายก็บอกเขาว่า “ผมเห็นคุณพ่อเอากะลามะพร้าวนี้ใส่ อาหารให้คุณปู่ รับประทาน อีกหน่อยถ้า
คุณพ่อแก่เหมือนคุณปู่ ผมก็จะเอากะลามะพร้าวที่ผมทาอยูน่ ้ ีให้คุณพ่อกินยังไงล่ะครับ” ....วสันต์ได้ยนิ
คาตอบลูกชายเขาร้องไห้โฮ รี บวิง่ ไปหาคุณพ่อเขาก้มลงกราบแทบเท้าของพ่อ เขาสารภาพความผิดกับ
พ่อ ขอโทษพ่อ เขารี บอุม้ คุณพ่อขึ้นไปบนบ้าน เขาเรี ยกภรรยามานัง่ และพูดในสิ่ งที่ลูกชายพูดกับเขา
ภรรยาเขาร้องไห้และก้มกราบแทบเท้าของชายแก่ และชายแก่ก็ยกโทษ ตั้งแต่น้ นั มาวสันต์และภรรยาไม่
เคยรังเกียจพ่อของเขาอีกเลย
แล้วท่านทาอะไรที่ทาให้คุณพ่อ คุณแม่เสี ยใจบ้าง ระวังจะมีลูก หรื อ หลาน มาเตือนสติแรง ๆ
อย่างกับวสันต์น่ะ เจ้านาย
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44. “มนุษย์ ส่วนมำกเป็ นโรคขำดอำหำร”
พระวจนะของพระเจ้า มัทธิว 4:4 พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า
“มนุษย์จะบารุ งชีวติ ด้วยอาหารสิ่ งเดียวก็หามิได้ แต่บารุ งด้วยพระวจนะทุกคาที่ออกมาจากพระ
โอษฐ์ของพระเจ้า”

เรื่องเล่ำ
มีสัตวแพยท์คนหนึ่งชื่อ เจมส์ คาร์สัน เป็ นสัตวแพทย์ชื่อดังของสหรัฐอเมริ กา ท่านได้ทดลอง
ให้สัตว์ต่าง ๆ อดอาหาร และได้นาผลสารวจนั้นเผยแพร่ ไปทัว่ โลก ผูเ้ ขียนเป็ นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้
อ่านและนับว่าเป็ นประโยชน์มากสาหรับเป็ นข้อมูลของผูท้ ี่เป็ นนักเทศน์และนักพูด ท่านสรุ ปสั้น ๆ ง่าย
ๆ ดังนี้
นก บางชนิดอดอาหารได้นาน 9 วัน
สุ นขั อดอาหารได้นาน 20 วัน
เต่า อดอาหารได้นาน 500 วัน
งู บางชนิดอดอาหารได้นาน 800 วัน
ปลา บางชนิดอดอาหารได้ 2000 วัน
แต่ คริ สเตียน หรื อ ผูท้ ี่ได้ชื่อว่าเป็ นคนของพระเจ้าเก่งกว่า เพราะบางที 1 ปี ไม่เคยอ่านพระ
วจนะของพระเจ้า ที่เรี ยกว่าอาหารฝ่ ายจิตวิญญาณเลย หรื อ บางคน 5 ปี 10 ปี 20 ปี ไม่เคยอ่านเลย แต่ยงั
มีชีวติ อยูไ่ ด้ อย่างนี้ไม่เรี ยกว่าเก่งกว่าบรรดาสัตว์ต่าง ๆ ก็เกินไปแล้ว ใช่ไหมครับ....เจ้านาย....
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45. “บำกบัน่ ไปเพือ่ ชัยชนะ”
พระวจนะของพระเจ้า สุ ภาษิต 20:4
“คนเกียจคร้านไม่ไถ่นาในหน้านา เขาจะแสวงหาเมื่อถึงฤดูเกี่ยว แต่เขาจะไม่พบอะไรเลย”

เรื่องเล่ำ
ทุกครั้งที่ผเู ้ ขียนได้รับวารสาร ข่าวสารต่าง ๆ จากโรงเรี ยนวัฒนาฯ ในข่าวสารต่าง ๆ เหล่านั้น
จะมีขอ้ คิดและสาระมากมาย และเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการนาไปเป็ นข้อคิดสาหรับตนเอง และ
แบ่งปั นผูอ้ ื่น เช่น เรื่ องที่จะขออนุ ญาตนามาลงในหนังสื อเล่มนี้ เป็ นข้อความที่ถูกค้นพบที่มหาวิหาร
เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก คือ มหาวิหารเซนต์ปอล ประเทศอังกฤษ ปี ค.ศ.1692 ชื่อบทความนี้วา่ “คาวอน
สอนใจ...ดังนี้....
จงดาเนิ นชีวติ อย่างสงบท่ามกลางเสี ยงอึกทึกและความเร่ งรี บ จงจาไว้วา่ ในความเงียบสงบนั้น
ยังมีสันติ จงสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ทุกคนแต่ จงอย่าถึงกับยอมจานนเมื่อท่านพูดความจริ ง จงค่อย ๆ
พูดและพูดให้ชดั เจน จงฟังผูอ้ ื่นพูดแม้วา่ เขาจะเป็ นคนโง่เขลาเบาปั ญญาและน่าเบื่อ เพราะต่างคนต่างก็
มีเรื่ องที่จะต้องพูด จงหลีกเลี่ยงคนเอะอะก้าวร้าว เพราะเขาเปรี ยบเหมือนมารผจญจิต ถ้าท่านเปรี ยบ
ตนเองกับผูอ้ ื่นท่านก็จะมีแต่ความหลงระเริ งและน้อยเนื้อต่าใจเพราะย่อมจะต้องมีคนที่ดอ้ ยกว่าหรื อเด่น
กว่าเสมอจงชื่นชมกับทั้งผลสาเร็ จและแผนงานทั้งปวงของท่าน จงใส่ ใจการงานของท่านเสมอ แม้วา่
งานนั้นจะเป็ นเพียงงานที่ต่าต้อย เพราะความสามารถของท่านที่ได้สร้างสมจากงานนั้น ๆ เป็ นสิ่ งเดียวที่
ท่านจะได้ติดตัวไป ไม่วา่ ชะตาชีวติ ของท่านจะแปรผันเป็ นเช่นไร
จงดาเนิ นงานของท่านอย่างรอบคอบ เพราะโลกนี้มีแต่เล่ห์กล แต่จงอย่าปล่อยให้เล่ห์กล
ทั้งหลายบดบังคุณธรรมต่าง ๆ จากท่าน ผูค้ นจานวนมากฟันฝ่ าอุปสรรคเพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งอุดมคติอนั สู งส่ ง
และความเป็ นวีรบุรุษนั้นมีอยูท่ วั่ ไป จงเป็ นตัวของท่านเอง จงอย่าเป็ นคนประจบและ จงอย่าเหยียดหยัน
ความรัก เพราะความรักนั้นเปรี ยบได้ดงั ต้นหญ้าที่ยนื หยัดอยูไ่ ด้ท่ามกลางความแห้งแล้ง จงให้กาลเวลาที่
ผ่านไปเป็ นบทเรี ยนจงค่อย ๆ ละทิ้งชีวติ วัยเยาว์ จงสร้างจิตใจของท่านให้แข็งแกร่ งเพื่อปกป้ องท่านเมื่อ
ท่านต้องประสบเคราะห์โดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนแต่ จงอย่าปล่อยให้ความนึกคิดทั้งหลายทาให้ท่านเกิด
ทุกข์ความเหนื่ อยล้าและความว้าเหว่ เป็ นบ่อเกิดแห่งความหวาดกลัว จงเป็ นคนมีระเบียบวินยั แต่ก็ จง
รู ้จกั ผ่อนปรนให้ตนเอง ท่านเป็ นผูส้ ื บทอดจักรวาล เช่นเดียวกันกับต้นไม้และดวงดาวท่านมีสิทธิ ที่จะ
อยู่ ณ ที่น้ ี จักรวาลนี้จะเผยตัวให้ท่านรู ้จกั ตามควร ไม่วา่ ท่านจะเข้าใจได้แจ่มชัดหรื อไม่ก็ตาม ดังนั้น จง
เป็ นสุ ขสงบกับจิตวิญญาณของท่านท่ามกลางความอลหม่านของชีวิต
ไม่วา่ ท่านจะทาอะไรหรื อมี
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ความหวังอะไร สถานที่น้ ียงั คงเป็ นโลกที่สวยงาม แม้วา่ จะมีท้ งั มายาความเบื่อหน่ายและความฝันที่แตก
สลาย จงรู ้จกั ระมัดระวัง จงบากบัน่ เพื่อจะได้เป็ นสุ ข
เห็นไหมครับว่า บทความนี้ มีความหมาย และคุณค่ามากมายจริ ง ๆ สาหรับเราและสามารถใช้
บทความนี้ในการสัง่ สอนให้ขอ้ คิด หรื อ นามาประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ของเราได้อย่างสบาย เพราะสาระ
และข้อคิดนี้ใช้ได้ต้ งั แต่เด็กจนถึงผูใ้ หญ่ ไม่วา่ เราจะมีอาชีพอะไร บทความนี้มนั จะเป็ นแรงผลักดันเรา
ไป และเราจะทางานอย่างมีเป้ าหมาย และรักที่จะทางานนั้น ๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และยิง่ ไปกว่านั้น
เราจะทางานด้วยความรักและความสนุกสนาน เพราะเรารู ้วา่ “ชีวติ คืองาน” และ “งานคือชีวติ ” ถ้าเราไม่
ทางาน ไม่สู้งานเราก็จะเปรี ยบเหมือนผูช้ ายคนนั้นที่ไม่ทานาในหน้านา และเขาจะไปเสาะแสวงหาข้าว
ในฤดูเก็บเกี่ยว แต่เขาจะไม่พบอะไรเลยนอกจากตอข้าวที่ไร้ประโยชน์
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46. “บำดแผลนีเ้ พือ่ ลูก”
พระวจนะของพระเจ้า จากพระธรรม สดุดี 91:4
“พระองค์จะทรงปกป้ องท่านด้วยปี กของพระองค์ และท่านจะลี้ภยั อยูใ่ ต้ปีกของพระองค์ ความ
สุ จริ ตของพระองค์เป็ นโล่และเป็ นดั้ง”

เรื่องเล่ำ
นายศรี ทน เป็ นคนยากจน แกปลูกกระต๊อบหลังเล็ก ๆ ในป่ าที่ทางราชการจัดสรรให้ ทุก ๆ วัน
แกจะออกไปหาของป่ าเช่น หน่อไม้ ไข่มดแดง เห็ด ใบตองตึง (ใช้ห่อของ) ในครอบครัวของแกไม่มี
อะไรที่เป็ นสิ่ งมีค่า ไม่มีววั ควายเลี้ยง ไม่มีหมู ไม่มีสุนขั แต่สิ่งที่นายศรี ทนรักและทะนุถนอมมากก็คือ
แม่ไก่และลูก ๆ ของมัน วันหนึ่งนายศรี ทนออกไปหาของป่ าตามปรกติ แต่วนั นี้ไฟได้ลุกลามไหม้ป่าไม้
ใบหญ้าลุกลามมาจนเกือบติดกระท่อมของแกแต่นายศรี ทนเป็ นคนรอบคอบ เขาถางหญ้าที่แห้งบริ เวณ
รอบ ๆ กระท่อมออกจนหมด เพื่อป้ องกันไฟป่ า พอแกกลับมาจากหาของป่ าแกต้องตกใจเพราะใน
บริ เวณรอบ ๆ กระท่อมไฟไหม้จนไม่มีอะไรเหลือ นอกจากกระต๊อบเก่า ๆ ที่ไฟไปไม่ถึงสิ่ งแรกที่แก
มองหานั้นก็คือ แม่ไก่และลูก ๆ ของมัน แกร้องเรี ยกกุ๊ก ๆ ๆ ๆ ไปเรื่ อย ๆ แต่จนแล้วจนเล่าแกก็หาไม่
เจอ แกเดินไปตามเถ้าถ่านต่าง ๆ ที่เผาไหม้น้ นั แกเหลือบเห็นสิ่ งหนึ่งดาเป็ นตอตะโก คล้าย ๆ หลังไก่
แกเดินเข้าไปใกล้ ๆ ปรากฏว่าเป็ นไก่แม่ลูกอ่อนตัวนั้นจริ ง ๆ นั้นไหม้เกรี ยมไปทั้งหลัง แกก็เอามือจับ
ซากแม่ไก่ออกมา แกแทบไม่เชื่อสายตาตนเอง เพราะลูกไก่ท้ งั 12 ตัวที่ซุกอยูใ่ ต้อก แม่ไก่น้ นั ทุก ๆ ตัว
นอนอยูใ่ นหลุมเล็ก ๆ ใต้ทอ้ งแม่ไก่ร้องเสี ยงจิ๊บ ๆ ไม่เป็ นอันตรายเลย.... นายศรี ทนนัง่ ลงข้าง ๆ แม่ไก่
เขาน้ าตาไหล เขาคิดถึงแม่ คิดถึงความรักของแม่ที่เลี้ยงเขามาไก่มนั เป็ นสัตว์เดรัจฉานก็จริ งแต่มนั มี
สามัญสานึกของความเป็ นแม่ มันมีทางหนีรอดไปได้ถา้ มันจะบินหนี แต่ลูก ๆ ทั้งหมดของมันล่ะจะ
รอดจากพระเพลิงได้อย่างไร?
คุณแม่ คุณพ่อทั้งหลายท่านรักและเสี ยสละ ให้เวลากับลูก ๆ ท่านเพียงวันละนิดได้ไหม? ถ้าทา
ไม่ได้ก็อายแม่ไก่เต็มทน...น่ะจะบอกให้...และถ้าลูก ๆ ไม่รู้จกั ความรักของแม่ละก้อท่านคงไม่รู้จกั ความ
รักของพระเจ้าเช่นกัน
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47. “สั ตย์ ซื่อ....จนได้ ดี”
พระวจนะของพระเจ้า สุ ภาษิต 21:29
“คนชัว่ ร้ายทาให้หน้าของตนด้านไป แต่คนเที่ยงธรรม พิเคราะห์ดูทางของตน”

เรื่องเล่ำ
มีมหาเศรษฐีคนหนึ่ง มีลูกชายทั้งหมด 7 คนแต่ละคนเป็ นผูม้ ีความรู ้ มีการศึกษาดีเท่าเทียมกัน
พออายุแก่มากแล้วท่านเศรษฐีจึงอยากจะหาคน ๆ หนึ่งในบรรดาลูกชายของตนเองที่จะเป็ นคนจัดการ
มรดกแทนตนหรื อเป็ นผูจ้ ดั การทุกสิ่ งทุกอย่างแทนตน...เศรษฐีไม่ได้เลือกลูกชายตามลาดับอาวุโส หรื อ
ตามสากลทัว่ ไปที่ใช้คือ ให้ลูกชายคนโตสื บการปกครองแทน...แต่ท่านมหาเศรษฐีผนู ้ ้ ีจะคัดเลือกคนที่
พิเศษสุ ด ๆ ...วันหนึ่งท่านได้เรี ยกบุตรชายทั้งเจ็ดคนมา และมอบเมล็ดดอกไม้ให้คนละเมล็ดเอาไปปลูก
ในกระถาง...ท่านเศรษฐีกาชับว่า “ถ้าดอกไม้ของใครสวยงามที่สุดจะให้ผนู ้ ้ นั เป็ นคนปกครองบรรดาพี่
น้องทั้งหมด และมีสิทธิ์ เสมือนพ่อทุกประการ” เมื่อพูดเสร็ จก็ให้ลูกชายนาเอาเมล็ดดอกไม้น้ นั ไปปลูก
ทันที โดยให้ระยะเวลา 3 เดือน...ลูก ๆ ทุก ๆ คนก็นาเมล็ดที่พอ่ ให้นาไปปลูกลงในกระถาง....หมัน่ รด
น้ าพรวนดินอยูเ่ สมอ...และดอกไม้ของทุกคนก็ออกดอกบานสะพรั่งยกเว้นของลูกคนเล็ก...ไม่มีดอก ไม่
มีแม้กระทัง่ งอกเลย...แต่เขาก็พยายามรดน้ าและใส่ ปุ๋ยตลอด แต่จนแล้วจนเล่าเขาก็ไม่เคยเห็นดอกไม้
โผล่ออกมาสักที...พอครบเดือนที่สามท่านมหาเศรษฐีก็เรี ยกลูก ๆ ทั้งเจ็ดเอาดอกไม้มาให้ดู...ท่านมหา
เศรษฐีเดินดูดอกไม้ตน้ ไม้ต่าง ๆ ท่าทางไม่สบอารมณ์เลย...ทั้ง ๆ ที่ดอกไม้ของลูกชายแต่ละคนก็ดู
สวยงามยิง่ ....ท่านตรวจดอกไม้จนมาถึงลูกชายคนเล็ก..ลูกชายคนเล็กร้องไห้และกล่าวกับพ่อว่า
“พ่อครับผมเสี ยใจมากครับที่ผมไม่สามารถนาดอกไม้มาให้พอ่ ดูได้เพราะถึงแม้ผมจะพยายาม
รดน้ าใส่ ปุ๋ยอย่างไร
มันก็ไม่ยอมงอกครับ...พ่อครับ....ผมขอโทษพ่ออย่างมากเลยครับ....พ่ออภัยผม
ด้วย”....ท่านมหาเศรษฐีได้ฟังลูกคนเล็กพูด ท่านยิม้ อย่างเป็ นสุ ขใจ....พลางโอบกอดลูกคนเล็กอย่างรัก
ใคร่ ...แล้วท่านมหาเศรษฐีก็เรี ยกลูก ๆ ทุกคนมาหา.... “นี่ เจ้าทั้งหก เจ้าจะว่าอย่างไรในเมื่อน้องคนเล็ก
ของเจ้าดอกมันไม่มีเลยจะทาอย่างไร? “....บรรดาพี่ ๆ ของเขาก็บอกว่า “พ่อก็ตดั สิ ทธิ์ มนั ออกไปสิ ครับ”
..ท่านเศรษฐีพยักหน้า....แล้วพูดถามพวกพี่ ๆ .... “พ่ออยากจะถามพวกเจ้าว่า “เมล็ดพืชที่ตม้ จนสุ กแล้ว
มันสามารถจะงอกได้ไหม?” ...ลูก ๆ จึงตอบว่า “ไม่ได้” .... “ถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าก็ไม่ได้เอาเมล็ดพืชที่พอ่
ให้ไปปลูกใช่ไหม...เพราะเมล็ดที่พอ่ ให้ไปนั้นพ่อต้มมันจนสุ ก....นี่แสดงว่าพวกเจ้าไม่สัตย์ซื่อต่อพ่อ”....
ยกเว้นเจ้าเล็กคนเดียวที่สัตย์ซื่อ...เอาล่ะพ่อขอประกาศให้พวกเจ้าทั้งหลายทราบว่า
เจ้าเล็กจะเป็ น
ตัวแทนดูแลทรัพย์สมบัติที่มีท้ งั หมดแทนพ่อ....เพราะคนที่จะเป็ นผูน้ าคน จะเป็ นตัวแทน จะเป็ นผูด้ ูแล
72

พวกเจ้าให้อยูอ่ ย่างมีความสุ ขคงจะไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับเจ้าเล็ก....เพราะเขาเป็ นคนสัตย์ซื่อ ไม่โกง
และทาทุกอย่างโดยใช้คุณธรรม ความดี เช่นนี้หาในพวกเจ้าไม่มีเลย”....ตั้งแต่น้ นั มา ลูกชายคนเล็กจึงได้
เป็ นผูด้ ูแลพวกพี่และทรัพย์สมบัติแทนพ่อ.....
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- จบระดับประถมศึกษาที่โรงเรี ยนบ้านแม่แก็ดน้อย จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2511
- จบการศึกษาผูใ้ หญ่ที่โรงเรี ยนคาเที่ยงอนุสรณ์ จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2518
- จบจากแผนกศูนย์ศึกษาคริ สเตียนบริ การ (พระคริ สตธรรมป่ ากล้วย) จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2525
- จบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมมาธิราช กรุ งเทพฯ ปี พ.ศ.2531
- จบปริ ญญาตรี ศาสนศาสตร์ บญั ฑิต จากสถาบันกรุ งเทพคริ สศาสนศาสตร์ ปี พ.ศ.2531

อดีตกำรทำงำน
- ผูช้ ่วยศิษยาภิบาลคริ สตจักรที่สอง สามย่าน
- ศิษยาภิบาล คริ สตจักรไทยในชิคาโก สหรัฐอเมริ กา
- หัวหน้าฝ่ ายศาสนกิจ สถาบันคริ สเตียนนิเทศสัมพันธ์ (ซี.ซี.ไอ) มหาวิทยาลัยพายัพ จ.
เชียงใหม่
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการของกองการเผยแพร่ พระกิตติคุณสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
- ศิษยาภิบาลคริ สตจักรธรรมนิคม ภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่
- เป็ นโฆษกนักจัดรายการวิทยุอิสระ
- เป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายการขายของหมู่บา้ นจัดสรรหลายแห่ง
- เป็ นวิทยากรการอบรมให้แก่บริ ษทั ห้างร้าน และสถาบันต่าง ๆ

ปัจจุบัน
- เป็ นอนุศาสก โรงเรี ยนเคนเน็ตแม็คเคนซี จ.ลาปาง
- เป็ นศิษยาภิบาล คริ สตจักรสายสัมพันธ์ อ.วังชิ้น จ.แพร่ สังกัดภาคที่ 3 ลาปาง
- เป็ นประธานฝ่ ายบรรเทาทุกข์ของคณะกรรมการดาเนินงานภาคที่ 3 ลาปาง
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สถำนะภำพทำงครอบครัว ได้สมรสกับนางสาวกัลยา มะโนวอน มีบุตร 2 คน คือ ด.ช.นาธัน
สุ ริยะคา และ ด.ญ.มัตติกา สุ ริยะคา
ข้ อพระธรรมคัมภีร์ประจำใจ พระธรรมมัทธิว 6:33 “จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และ
ความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่ งทั้งปวงให้”
ปรัชญำชีวติ “คุณจะไม่ลม้ เหลว ถ้าคุณไม่หยุดความพยายาม
“you will never fail until you stop trying”
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พระธรรมหนุนใจ
ผูท้ ี่ไปข้างหน้าคือพระเจ้า
พระองค์ทรงสถิตอยูด่ ว้ ย
พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่าน
ให้ลม้ เหลวหรื อทอดทิ้งท่านเสี ย
อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย
เฉลยธรรมบัญญัติ 31:8
Let all who enter here be blessed
With peace of mind and love
Expressed…..
“BE SIRONG TO DO RIGHT”
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