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อยากใหคณุไดทราบวันนี้หวานกวาเมือ่วาน 

ของ วงศกร รัษมทิัต (ตน แมคอินทอช) 
วันหนึ่งลูกชายอายุ 7 ขวบ หลังจากเลิกเรียนกลับมาบาน ก็เปดกระเปานักเรียนหยิบกระดาษใบ

หนึ่งท่ีพับคร่ึงยื่นใหแกคุณพอของเขาแลวพูดวา “ผมใหพอครับ”... เม่ือคุณพอเปดกระดาษออกก็
มองเห็นขอความเขียนไววา “ผมรักพอท่ีสุดในโลก สุขสันตวันพอนะครับ” พออานจบน้ําตากไ็หล
ออกมา เร่ืองนี้ทําใหเราไดขอคิดอยางหนึง่วา พวกเราท่ีเปนพอแม กวาท่ีเราจะทําใหลูกมีความสุขนั้นเรา
ตองทุมเทท้ังแรงใจ แรงกาย และแรงเงิน ก็เพื่อท่ีจะใหลูกมีความสุข แตเม่ือเวลาท่ีลูกจะทําใหพอแมมี
ความสุขนั้นเขาอาจลงทุนแคกระดาษคร่ึงแผนท่ีราคาไมถึงสลึงเลย เพียงเทานี้พอแมกมี็ความสุขแลว นี่
ขนาดลูกทําใหแคนี้พวกเราที่เปนพอแมยงัมีความสุข และถาเขาโตข้ึนแลวเปนลูกท่ีดีของพอแม เปน
ประชาชนท่ีดขีองสังคม เราจะไมมีความสุขมากกวานี้หลายเทาหรือ?... แตคําถามท่ีตามมาก็คือ เราจะทํา
อยางไรใหลูกของเราเปนอยางท่ีเราคิดได โดยเฉพาะสภาพสังคมในปจจุบันนี ้ เราท่ีเปนพอแมเองตอง
ยอมรับวา เราไมสามารถที่จะดูแลลูกของเราไดตลอด 24 ช่ัวโมง และในแตละวันลูก ๆ ของเราก็กําลัง
เติบโตข้ึนและกําลังจะเปนผูใหญ เราจะมีวธีิการใดท่ีจะชวยลูกของเราใหเปนผูใหญท่ีดีในอนาคตได?.... 

ในพระคริสตธรรมคัมภีรมีตอนหนึ่งไดบันทึกไววา.. “สักแตใชคําพดูเทานั้น จะฝกสอนคนใช
ไมได เพราะถึงแมเขาจะเขาใจ แตเขากไ็มฟง”..(พระธรรมสุภาษิต 29:19) ซ่ึงพระคัมภีรตอนนี้ช้ีใหเห็น
วา การท่ีเราจะสอนคนนั้นจะใชเพียงแคคําพูดไมได แตตองมีการกระทําท่ีเปนแบบอยางดวย เหมือนกับ
เราท่ีเปนคุณพอคุณแม เราอาจจะมีคําสอนท่ีดี ๆ จากหนังสือหลาย ๆ เลม เพื่อไวสอนลูก ๆ แตส่ิงท่ี
สําคัญมากกวาคําสอนก็คือ ชีวิตที่เปนแบบอยางใหแกลูกนั่นเอง...ถาเราลองถามตัวเราเองซ่ึงอยูในฐานะ
ท่ีเปนคุณพอคุณแมวา... “เม่ือลูกโตข้ึน เราอยากใหเขาเปนอยางไร?...เปนอยางเราหรือ?... แลวเราละ
เปนอยางไร?...เราไมอยากใหลูกดื่มเหลา สูบบุหร่ี แลวเราท่ีเปนพอแมละ!...เราไมอยากใหลูกเลนการ
พนนั แตขยันทํางาน แลวเราละเลนไพเลนหวยไหม?... เราอยากใหลูกของเราใชชีวติอยางมีความหมาย 
และเปนคนท่ีดีของสังคม แลวเราละใชชีวิตอยางมีความหมายและเปนคนดีของสังคมหรือเปลา?”...
นอกจากนั้นยงัมีอีกหลายส่ิงท่ีเราไมอยากใหลูกของเราทําแตเราถามตัวเราเองวา เรากําลังทําส่ิงเหลานั้น
อยูรึเปลา?...คุณพอคุณแมท่ีรัก ทานเคยถามตัวเองไหมวา แนวทางไหนเปนแนวทางที่ดีท่ีสุดในการเล้ียง
ดูลูกของทานใหเปนคนดีของสังคม ผมอยากเสนอแนวทางหน่ึงซ่ึงเปนแนวทางท่ีดท่ีีสุดในการสอนลูก 
ๆ ของเรา นั่นก็คือ แนวทางจากพระคําของพระเจา เพราะวาเปนถอยคําท่ีพระเจาทรงประทานใหกับ
มนุษยเราในการดําเนินชีวิต...ตอไปนี้เปนคําพยานของคุณพอทานหน่ึงท่ีทานไดเลือกแนวทางในการท่ี
จะสอนลูกเปนคนท่ีดีของพอแมและสังคมโดยยดึหลักจากพระคริสตธรรมคัมภีร เพราะทานรูวาการท่ี
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มนุษยจะดําเนนิชีวิตในโลกนี้อยางถูกตอง ก็จะตองยึดหลักการดําเนนิชีวิตท่ีพระเจาซ่ึงเปนพระผูสราง
ทรงประทานใหกับมนษุยเทานั้น... 

คําพยานของ คุณตน วงศกร รัศมิทัต 

สวัสดีครับ...ผมช่ือตน เคยเปนนกัดนตรีและนักรองอยูวงแมคอินทอช ผมไมไดเกดิใน
ครอบครัวท่ีเปนคริสเตียน ถาทานอยากจะทราบวาผมมาเปนคริสเตียนไดอยางไรนัน้ ก็ตองเร่ิมตรงท่ี
ภรรยาของผมคือคุณไปรยาหรือคุณออย ซ่ึงเปนคนเชียงใหมท่ีมาเรียนหนังสือในกรุงเทพฯ เธอเปนคริส
เตียนมากอน แตเนื่องจากตองเรียนและทํางานไปดวยจงึทําใหไมคอยมีเวลาไปคริสตจักร ตอมาเม่ือได
แตงงานกับผมที่ไมไดเปนคริสเตียน เธอก็ไมเคยชวนใหเปนคริสเตียนไดแตชวนวา “ถาวันอาทิตยไหน
วาง พาออยไปโบสถบางนะ!”... ผมก็ไดแคเพียงรับปาก แตไมเคยพาไปแมแตคร้ังเดียว คุณออยก็ไมได
บนหรือตอวาผมแตอยางใด เธอเพียงแตใชการดําเนนิชีวิตท่ีแสดงใหผมเห็นวา พระเจาดูแลเธออยางไร
....คุณออยมักจะสอนพระคัมภีรใหแกลูก ๆ เสมอ เพื่อใหลูกชายท้ังสองรูวาพระคําของพระเจานั้นมี
ประโยชนตอมนุษยอยางไร นอกจากนั้นเธอก็ยังรองเพลงคริสเตียนใหลูก ๆ ฟงอยูบอย ๆ.. 

ถึงแมผมยังไมไดเช่ือในเวลานั้น แตผมก็มีความคิดท่ีวาอยากใหลูกเขาโรงเรียนกรุงเทพคริส
เตียน เพราะผมเห็นวาคําสอนของพระคริสตธรรมคัมภีรนั้นเปนส่ิงท่ีดีตอลูกของผม เนื่องจากสภาพ
สังคมในปจจบัุนนี้สับสนวุนวายกวาแตกอนมาก เพราะมีส่ิงท่ีลอแหลมและคานิยมท่ีผิด ๆ มากมายท่ี
เปนอันตรายตอวัยรุนหนุมสาว จึงทําใหเกดิปญหาเร่ืองเพศ ปญหายาเสพติด ฯลฯ จนกระท่ังกลายเปน
ปญหาครอบครัวและปญหาสังคมซ่ึงยากท่ีจะแกไข ซ่ึงส่ิงเหลานี้ลวนแตมีผลกระทบตอจิตใจและ
อารมณของเดก็วยัรุนท้ังส้ิน ผมเช่ือแนนอนวา เราท่ีเปนคุณพอคุณแมก็อยากจะใหส่ิงท่ีดีท่ีสุดแกลูกของ
เรา ไมวาท้ังทางรางกายหรือจิตใจ ซ่ึงถึงแมเวลานั้นผมจะยังไมไดเช่ือในพระเจาแตผมก็เห็นวาแนวทาง
คําสอนของพระเจานัน้เปนส่ิงท่ีดีตอลูกของผม ผมจึงอยากใหลูก ๆ ไดรับการปลูกฝงเร่ืองราวของพระ
เจาจากโรงเรียนแหงน้ี และเมื่อพวกเขาเขาสูชวงวัยรุน ผมก็ใหอิสระแกพวกเขา คือใหเขาตัดสินใจเองวา
จะเช่ือพระเจาดวยตัวเอง... 

วันนี้ที่พบพระองค 

และแลววันท่ีผมจะไดรูจกัพระเจาก็มาถึง...แตเดิมนั้นผมเปนคนไมยดึติดกับอะไรเลย ถาจะพูด
งาย ๆ ก็คือผมเปนคนไมเช่ืออะไรเลย เวลานั้นภรรยาของผมก็ไมคอยไดไปคริสตจกัร แตกย็ังมีพระเจา
อยูในจิตใจตลอดเวลา สวนตัวของผมก็มีแตการเช่ือถือแตตัวเองเทานัน้...วันหนึ่งผมกับภรรยาไปรับลูก
ท่ีโรงเรียน และไดพบกับเพื่อนเกาคนหน่ึงซ่ึงเปนคริสเตียน เพื่อนคนน้ันก็ไดชวนผมกับออยไป
คริสตจักร ผมจึงมีโอกาสไปคริสตจักรเปนคร้ังแรกซ่ึงคร้ังนั้นทําใหผมมีความรูสึกท่ีดีตอบรรยากาศ
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และความเปนกันเองในคริสตจักร ผมรูสึกวานี่แหละคือสภาพสังคมของมนุษยท่ีควรจะเปน ซ่ึงเปนส่ิงท่ี
ลึก ๆ ในใจของผมตองการ และมีส่ิงสําคัญอยางหนึ่งกคื็อ ผมเห็นวาความเช่ือในพระเจาของคริสเตียน
นั้นไมมีสักคนที่ถือคติวา “ไมเช่ืออยาลบหลู” เพราะความเช่ือของคริสเตียนลวนมีเหตุผลและสามารถ
อธิบายได ตรงน้ีทําใหผมสนใจมาก ผมจึงไปคริสตจักรอีกหลายคร้ังเพื่อจะเรียนรูมากข้ึน และใน
ชวงหนึ่งท่ีผมมีเวลาวาง กพ็กัผอนอยูท่ีบาน และเม่ือไดอานพระคัมภรีไปเร่ือย ๆ ผมก็เร่ิมรูจักพระเจา
มากข้ึน ผมไดเห็นถึงความยิง่ใหญ ความบริสุทธ์ิของพระองค และท่ีสําคัญก็คือ ผมไดสัมผัสถึงความรัก
ของพระเจาท่ีมีตอมนุษย ซ่ึงผมไดทราบวา แทจริงแลวเม่ือพระเจาทรงสรางมนุษยข้ึนมานัน้พระองค
ปรารถนาท่ีจะใหมนษุยเรานัน้ทําแตส่ิงท่ีด ี ส่ิงท่ีถูกตอง จึงไมนาแปลกใจเลยที่จิตใจลึก ๆ ของมนุษย
ปรารถนาอยากทําแตส่ิงท่ีดี แตเราก็พลาดพล้ังทําในส่ิงท่ีผิดบาปอยูเสมอ ๆ นั่นก็เปนเพราะวามนษุยเรา
นั้นออนแอ เราไมมีกําลังท่ีจะตอสูกับความบาปท่ีเขามาในชีวิต จึงทําใหเราตองทําผิดทําบาปซํ้าแลวซํ้า
อีกซ่ึงพระเจาก็ทรงทราบดีวา มนุษยเรานั้นขาดกําลังและไมสามารถชวยตนเองใหพนจากบาปไดเลย 
และพระองคทรงเห็นวา ถามนุษยไมไดรับการชวยเหลือแลว หลังจากท่ีเขาจากโลกนี้ไปเขาก็จะตองรับ
การพิพากษาโทษบาปจากพระองคอยางแนนอน ดังนั้นดวยความรักท่ีพระเจาทรงมีตอมนุษย พระองค
จึงไดทรงจดัเตรียมหนทางท่ีจะชวยเหลือมนุษยใหพนจากบาป โดยทรงประทานพระเยซูคริสตซ่ึงพระ
บุตรองคเดียวของพระองคเขามาในโลกเมื่อประมาณ 2,000 ปท่ีแลว... จากการอานพระคัมภรีผมได
ทราบวาพระเยซูคริสตเปนผูท่ีไมมีบาปเลย แตพระองคทรงยอมตายบนไมกางเขนก็เพื่อเปนการรับโทษ
บาปแทนมนษุยชาติ... ยิ่งศึกษาผมก็ยิ่งเห็นวานี่คือความจริงและผมไดเห็นสภาพของตัวเองชัดเจนข้ึนวา 
แทจริงแลวผมเปนคนบาป ถาผมไมทูลขอการยกโทษบาปจากพระเจาและขอใหพระเยซูคริสตชวยรับ
โทษบาปแทนผมแลว ผมก็คงไมรอดแน... ในท่ีสุดผมก็ไดตดัสินใจตอนรับพระเยซูคริสตเพื่อให
พระองคมาเปนพระผูชวยใหรอดในชีวิตของผม... 

ชีวิตที่หวานกวาเมื่อวาน 

ปจจุบันนี้ชีวิตของผมไดเปล่ียนไปผมใชชีวิตอยางมีความหมายมากข้ึนเพราะผมทราบแลววา
พระเจาเปนผูสรางชีวิตผมและพระองคอยากใหผมอยูในโลกน้ีตามพระประสงคของพระองค...ผมพา
ครอบครัวไปคริสตจักรทุกอาทิตย ผมขอใหพระเจาเปล่ียนแปลงชีวิตของผมใหดีข้ึน และขอพระองคให
ผมมีสติปญญาในการสอนลูก ๆ และใหผมมีชีวิตที่เปนแบบอยางแกพวกเขา...ถึงแมบางคร้ังผมอาจจะมี
ความบกพรองอยูบาง และบางคร้ังก็ตองเผชิญกับปญหาแตพระเจาไมเคยหางไกลจากผมเลย พระองค
ทรงสถิตอยูกับผม คอยชวยเหลือผมในการแกปญหาและอุปสรรคท่ีเขามาในชีวิต ผมเช่ือแนวา ไมวา
ชีวิตของผมในอนาคตน้ันจะสุขหรือทุกข พระองคก็จะเปนผูคอยดูแลอยางแนนอน...และท่ีสําคัญท่ีสุดก็
คือ ผมม่ันใจ 100% วา เม่ือผมและครอบครัวจากโลกนีใ้ปวันใด พวกเราก็จะไดอยูบนสวรรคกับพระเจา
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ตลอดไปเปนนิจนิรันดร เพราะพระเยซูคริสตไดทรงรับโทษบาปแทนพวกเราแลว เราจึงรอดพนจากการ
พิพากษาโทษบาปอยางแนนอน... ในอดีตผมเคยรองเพลง “วันวานยังหวานอยู” แตปจจุบันนี้ ถาใหผม
รองเพลงอีกคร้ังหลังจากท่ีผมรูจักพระเจาผูทรงพระชนมอยูแลว ผมคงจะรองเพลงวา “วันนี้...หวานกวา
เม่ือวาน”..... 

เม่ือทานอานเร่ืองราวของผมแลว ทานอาจจะรูสึกวาผมนัน้เปนคนท่ีหัวออน เช่ืออะไรงาย ๆ แต
ผมกลาเชิญชวนทานวา ขอทานลองเปดใจท่ีจะศึกษาเร่ืองราวของพระเจาแลวทานก็จะสัมผัสถึงความ
ยิ่งใหญและความรักของพระองคท่ีมีตอทาน และถาทานปรารถนาท่ีจะใหพระเจาทรงอภัยโทษบาป
ใหแกทาน รวมท้ังอยากใหพระองคเปนผูดูแลชีวิตครอบครัวของทานเหมือนอยางครอบครัวของผมแลว 
ก็ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้... 

“ขาแตพระเจา...ขาพระองคไดทราบแลววา พระองคทรงเปนผูสรางชีวิตของขาพระองค และ
พระองคปรารถนาท่ีจะใหขาพระองคทําแตส่ิงท่ีดี แตหลายคร้ังท่ีขาพระองคก็พลาดพล้ัง จึงไดทําหลาย
ส่ิงท่ีผิดบาป บัดนี้ขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด...ขอขอบคุณ
พระองคท่ีทรงใหพระเยซูคริสตมารับโทษบาปแทนขาพระองคบนไมกางเขน ขาพระองคขอเช่ือพึ่งใน
พระองคตลอดไป ขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา...อาเมน” 

ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดวยความจริงใจแลวขอใหทานมั่นใจเถิดวา พระเจาทรงอภัย
โทษบาปใหแกทานแลวอยางส้ินเชิง และพระองคจะทรงประทานกําลังใหแกทานในการดําเนนิชีวิต
ในทางท่ีถูกตองอยางแนนอน... 

ความคิดเห็นของคุณออย หลังจากท่ีสามีเปนคริสเตียนแลว 

คุณตนมีวิถีชีวติท่ีเรียบงาย แตในชีวิตท่ีเรียบงายนี ้ คุณตนเช่ือม่ันวาพระเจาทรงคอยดูแลอยู
เสมอ คุณตนดาํเนินชีวิตดวยความทุมเทและกระตือรือรนในการทํางานเพื่อพระเจาในหลายรูปแบบ คุณ
ตนมักจะสอนลูกอยูเสมอวา จงเช่ือและวางใจในพระเจา แลวพระองคจะทรงประทานส่ิงท่ีดีท่ีสุดและ
เหมาะสมใหกบัลูกอยางแนนอน และบอกลูกวาเราไมไดพิเศษไปกวาผูอ่ืนเลย แตเรามีสิทธิพิเศษท่ีจะได
เดินเขาไปอยูในสวรรคของพระเจาอยางสงาผาเผย...และคุณตนมักจะพดูบอยคร้ังวา... “เสียดายท่ีผม
รูจักพระเจาชาไป ท่ีผานมาผมมัวแตไปทําอะไรอยู!” 

ทานสามารถท่ีจะติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม เพียงเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจนแลวสงมาตามท่ี
อยูดานลางนี ้
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