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ค าน า 
มีบางคร้ังท่ีเด็ก ๆ ทั้งชาย และหญิง ไดรั้บการแนะน า และหนุนใจใหย้อมมอบจิตใจของพวก

เขาใหพ้ระเจา้ ซ่ึงเด็ก ๆ เหล่าน้ีก็มกัจะท าตามดว้ยความเตม็ใจ และดว้ยความสุดจิตสุดใจแต่แลว้เม่ือ
พวกเขาถูกปล่อยปละละเลย ชีวติฝ่ายจิตวญิญาณของเขาก็แคระแกร็นหยดุย ั้งลงเพียงนั้น ทั้งน้ี เพราะเด็ก
เหล่านั้นยงัไม่อยูใ่นวสิัย ท่ีจะศึกษาคน้ควา้ความจริงจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดด้ว้ยตนเอง แต่ถา้เรา
เอาใจใส่สั่งสอนเขา ในระดบัท่ีสติปัญญาของพวกเขาจะรับรู้ไดแ้ลว้ เขาก็พร้อมท่ีจะรับเอาความจริงนั้น 
เกินกวา่ท่ีเราคาดหมายไวเ้สียอีก ดว้ยเหตุน้ีนิทานสั้น ๆ ในหนงัสือเล่มน้ีจึงเป็นนิทานส าหรับเด็ก      
ชาวเอเซียโดยเฉพาะ ซ่ึงยอ่มง่ายต่อการเร่งเร้าให้เด็กมีความสนใจ 

โดยปกติแลว้เด็กมกัจะเลียนแบบสัตวต่์าง ๆ ท่ีเขารัก ไม่วา่จะเป็นไปในลกัษณะท่ีดีหรือไม่ 
ฉะนั้นการผกูเร่ืองราวต่าง ๆ เก่ียวกบัสัตว ์ จึงง่ายต่อการท่ีเด็กจะรับรู้ และเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีจะเสนอต่อ
เด็ก ๆ น้ี ก็ไม่มีอะไรดีไปกวา่ความจริง ท่ีพระเจา้ประทานให ้จงอธิษฐานเพื่อวา่ พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะ
ไดท้  าใหเ้ด็กเหล่านั้น ไดรั้บส่วนในความจริงท่ีพวกเขาไดย้ินไดฟั้งนั้น 
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1. โดโด้ นิทานฟิลปิปินส์ 

คุณหนูเคยเห็นแพะท่ีตกลงไปในบ่อ และยงัไม่ตายบา้งไหม? คร้ัง
หน่ึงนานมาแลว้ มีแพะตวัหน่ึงตกลงไปในบ่อ และเด็กหญิงเล็ก ๆ คนหน่ึงไดช่้วยมนัเอาไว ้เด็กหญิงคน
น้ีช่ือนิตา้ 

โดโด ้ คือแพะเล็ก ๆ ตวัหน่ึง ซ่ึงอาศยัอยูก่บัเจา้ของ ๆ มนั เจา้ของแพะตวัน้ีก็ คือ                    
คุณยาย อลิง มาเรีย ซ่ึงอาศยัอยูใ่นชนบทไกลจากตวัเมืองออกไป ทุก ๆ วนัคุณยาย อลิง มาเรียจะน าเจา้
โดโดไ้ปเล้ียงท่ีทุ่งนา เพื่อให้มนักินหญา้ไดต้ลอดทั้งวนั พอแดดร้อนเจา้โดโดก้็จะเขา้ไปนอนใตต้น้ไม ้

วนัหน่ึง ขณะท่ีเจา้โดโดก้ าลงักินหญา้อยูน่ั้น คุณยายอลิง มาเรีย ก็ออกไปเก็บผกักาด ตั้งใจวา่จะ
เอาไปใหเ้จา้โดโดกิ้นเพราะมนัชอบ พอกลบัมาถึงก็ปรากฎวา่ เจา้โดโดไ้ดห้ายไปเสียแลว้ ซ่ึงท าใหคุ้ณ
ยาย อลิง มาเรีย แปลกใจมากทีเดียววา่ เจา้โดโดม้นัหายไปไหน? ทนัใดนั้นคุณยายอลิง ก็ไดย้นิเสียงร้อง 
“แม แม” ดงัมาจากฟากหน่ึงของทุ่งหญา้ คุณยายอลิงก็รีบวิง่ไปยงัท่ี ๆ ไดย้นิเสียงนั้น “น่ีเป็นบ่อร้างน่ี
นา” คุณยายร าพึงพลางกม้ลงไปในบ่อ “โอ คุณพระช่วย!  เจา้โดโดอ้ยูใ่นบ่อน้ีเอง” แต่นั้นเป็นบ่อร้าง
แลว้ก็ลึกดว้ย น ้าในบ่อก็ไม่มี มองลงไปไม่เห็นอะไรเพราะมืดมาก “โอ แพะของฉนั น่ีฉนัจะช่วยเจา้ได้
อยา่งไร เจา้เองก็ข้ึนมาไม่ได ้ฉนัเองก็ลงไปช่วยเจา้ไม่ได”้ คุณยาย อลิง มาเรีย ไม่รู้จะช่วยอะไร ก็เลยนัง่
ร้องไห้อยูข่า้ง ๆ บ่อร้างนั้นเอง ส่วนเจา้โดโดก้็ร้อง แม แม อยูท่ี่กน้บ่อดว้ยเหมือนกนั 

ในขณะเดียวกนันัน่เอง มีชาวนาคนหน่ึงช่ือ คา ลูซิ โอ ไดเ้ดินผา่นมาทางนั้น คุณยาย อลิง มา
เรีย เห็น คา ลูซิโอ เดินใกลเ้ขา้มา จึงตะโกนเรียกใหเ้ขามาช่วยเอาแพะข้ึน คาลูซิโอ เดินไปดูท่ีบ่อซ่ึงมอง
ลงไป เขาก็เห็นแต่ความมืด เขาจึงพดูข้ึนวา่ “บ่อน้ีลึกเหลือเกินคงจะมีงู และคางคก ฉนัไม่กลา้เส่ียงชีวติ
ลงไปเพื่อแพะตวัเดียวหรอก”  

คุณยาย อลิง มาเรียรู้สึกหมดหวงั และมีแต่ความโศกเศร้าเสียใจ ก็เลยหนัหลงัเดินกลบัไปยงั
กระท่อมของแก พลางเช็ดน ้าตาท่ีไหลออกมา 

แต่ในขณะเดียวกนันั้น เด็กหญิงนิตา้ ซ่ึงมีอายเุพียง 10 ขวบ วิง่ตรงมายงัคุณยาย พอเห็นคุณยาย
ร้องไห้เธอจึงถามวา่ “ท าไมคุณยายจึงร้องไหค้ะ?” คุณยายอลิง มาเรีย ตอบวา่ “ก็เจา้โดโดแ้พะตวัเดียว
ของยายนัน่แหละ มนัตกลงไปในบ่อร้างริมทุ่งโน่น ท าไมนะเราจึงไม่ระมดัระวงัดูแลมนัใหดี้กวา่น้ี”   
คุณยาย อลิง มาเรีย ตอบพลางร าพึงออกมาเบา ๆ นิตา้รีบวิ่งไปท่ีบ่อร้างแห่งนั้น กม้มองลงไปในบ่อแลว้
พดูออกมาวา่ “คุณยายไม่ตอ้งเป็นห่วงหรอกจะ๊ หนูมองเห็นเจา้โดโดแ้ลว้ล่ะ หนูจะลงไปช่วยมนัเอง” 
แต่ คา ลูซิโอ กลบัพดูข้ึนวา่ “แต่ท่ีกน้บ่ออาจมีงูดว้ย เธอไม่กลวัหรือ?” “ไม่ หนูไม่กลวัหรอก” นิตา้ตอบ
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อยา่งกลา้หาญ แลว้ก็กม้ลงไปในบ่อนั้น พลางตะโกนลงไปวา่ “อยา่ร้องไปเลยเจา้โดโด ้ ฉนัก าลงัจะลง
ไปช่วยเจา้เด๋ียวน้ีแหละ” 

คุณยาย อลิง มาเรีย จึงรีบไปหาเชือกยาว และเหนียวแน่นมาเส้นหน่ึง พอไดม้าแลว้ก็ส่งให ้คา ลู
ซิโอ เขาจึงเอาปลายเชือกขา้งหน่ึงมดัรอบตวัของนิตา้ แลว้ก็หยอ่นตวัของนิตา้ลงไปในบ่ออยา่งชา้ ๆ พอ
ถึงกน้บ่อ นิตา้รีบแกเ้ชือกท่ีมดัตวัเธอออก แลว้เอาปลายเชือกนั้นค่อย ๆ มดักบัตวัเจา้โดโดอ้ยา่ง
ระมดัระวงั เสร็จแลว้ก็ร้องบอกให ้คา ลูซิโอ และคุณยายอลิง มาเรีย ช่วยดึงเจา้โดโดข้ึ้นไป ในท่ีสุด เจา้
โดโดก้็ถูกดึงข้ึนมาจากบ่อร้างนั้นดว้ยความปลอดภยั คุณยาย อลิง มาเรียไม่ตอ้งการปล่อยใหห้นูนิตา้
ตอ้งคา้งอยูใ่นบ่อนั้น ดงันั้น คา ลูซิโอ จึงรีบแกม้ดัเจา้โดโดอ้อก และทิ้งปลายเชือกส่วนนั้นลงไปใหนิ้ตา้
ในบ่อ นิตา้จึงใชเ้ชือกมดัเขา้กบัตวัของเธอเองเสร็จแลว้ คา ลูซิโอ กบัคุณยายอลิง มาเรีย จึงช่วยกนัดึง
เธอข้ึนมาจากบ่อ สู่แสงสวา่งอีกคร้ังหน่ึง นิตา้ตบหวัเจา้โดโดเ้บา ๆ แลว้พดูวา่ “เจา้โดโดท่ี้น่าสงสาร ฉนั
ไดล้งไปช่วยเจา้ และเด๋ียวน้ีเจา้ปลอดภยัแลว้” เจา้โดโดร้้อง “แม...แม...แม...แม...” เหมือนกบัจะ
ขอบคุณนิตา้ 

นิตา้ท าใหเ้รานึกถึงองคพ์ระเยซูคริสต ์ พระบุตรของพระเจา้ พระองคท์รงทราบวา่เราเป็น
เหมือนเจา้โดโดท่ี้ตกลงไปในบ่อ และไม่สามารถช่วยตวัเองใหข้ึ้นจากบ่อได ้ แต่บ่อท่ีพดูถึงน้ีไม่เหมือน
ร้างในเร่ืองน้ี ซ่ึงเราเองก็ไม่สามารถท่ีจะข้ึนมาจากบ่อนั้นดว้ยตวัเองได ้ เราพยายามท่ีจะเป็นคนดี ท า
ความดี แต่ก็เป็นคนดีไม่ได ้ เราไดท้  าส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงลว้นแต่ไร้สาระทั้งนั้น และเป็นส่ิงท่ีเราไม่ปรารถนาท่ี
จะท า เม่ือเราเป็นคนด้ือดึง และไม่เช่ือฟัง เราจึงไม่สามารถท าดีได ้ เราตกลงไปในบ่อร้างแห่งความผดิ
บาป ซ่ึงลึกและมืดมิด เราจึงไม่สามารถช่วยตวัเองใหข้ึ้นมาจากบ่อนั้นได ้

เหตุน้ีแหละจึงท าใหเ้ราระลึกวา่ พระเจา้ทรงทราบสารพดัทุกส่ิงในตวัของเราและพระองคท์รง
รักเรา ทั้ง ๆ ท่ีทรงทราบวา่ เราเป็นคนบาป พระองคท์ราบวา่ เราไม่สามารถช่วยตวัเองได ้ ดงันั้น 
พระองคจึ์งไดส่้งพระบุตรองคเ์ดียวคือ พระเยซูคริสตล์งมาจากสวรรค ์ เพื่อช่วยเราใหร้อดพน้จาก
ความผดิความบาปของเรา 

พระเยซูคริสตท์รงยอมสละชีวติเพื่อเราทุกคนเหมือนกบันิตา้ท่ีเส่ียงชีวติเพื่อเจา้โดโด ้ พระเยซู
เท่านั้นท่ียอมส้ินพระชนมเ์พื่อเราบนไมก้างเขน แต่หลงัจากท่ีพระองคส้ิ์นพระชนมแ์ลว้พระองคก์็ได้
ทรงฟ้ืนข้ึนมาอีก และเด๋ียวน้ียงัทรงพระชนมอ์ยูพ่ระองคต์อ้งการท่ีจะช่วยคุณหนูทุกคน ถา้คุณหนูทูล
ขอให ้ พระองคเ์สด็จเขา้มาในใจ พระเยซูคริสตย์นิดีท่ีจะสถิตอยูก่บัคุณหนูทุกคนเพราะพระคมัภีร์ได้
บอกเราวา่ “เรารักพระองคเ์พราะพระองคท์รงรักเราก่อน” 

ขา้ขอขอบพระคุณพระเยซู 
ผูซ่ึ้งเป็นพระบุตรของพระเจา้ 
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......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
                                        ลูกา 19:10 

ทรงรักเราจนยอมตายวายชีวา 
เพื่อช่วยขา้พน้บาปพน้กรรมเวร 
เชิญพระองคเ์ขา้มาในใจขา้ฯ 
เฝ้ารักษาขา้ใหป้ราศจากภยัผอง 
ขา้ตอ้งการพระองคเ์ฝ้าคุม้ครอง  
อยา่ใหต้อ้งพลาดพลั้งในทางเดิน...อาเมน 
คุณหนูไดบ้ทเรียนอะไรจากเร่ืองน้ีบา้ง ? เม่ือกลบัไปบา้นลองสอนนอ้งชายหรือนอ้งสาวเล็ก ๆ 

ของคุณหนูบา้ง คุณหนูเคยรู้สึกวา่หลงท าบาปบา้งไหม? ขอ้แนะน าต่อไปน้ีคือเคล็ดลบัท่ีสามารถช่วย
หนูได ้

ประการแรก เปิดพระคริสตธรรมใหม่และลอกขอ้พระธรรม ลูกาบทท่ี 19 ขอ้ 10 ลงในกรอบ
ขา้งล่างน้ี 

ประการท่ีสอง อ่านดูวา่มีความหมายอยา่งไร เพื่อคุณหนูจะไดท้ราบวา่ ท าไมพระเยซูจึงเสด็จมา
ในโลกน้ี หากวา่สามารถท่องจนข้ึนใจไดก้็จะยิง่ช่วยคุณหนูไดม้ากทีเดียว 
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2. คูคู นิทานจีน 

 
แน่นอนมนัโกหกไม่เป็น แต่มนัอาจจะจิกหรือขโมยของพี่นอ้งของมนัได ้ มนัจะโกหกได้

อยา่งไรกนัในเม่ือมนัเป็นแต่เพียงเป็ดตวัหน่ึงเท่านั้น มนัช่ือ คูคู เป็นเป็ดของเช็ง 
เช็งชอบพดูโกหกอยูเ่สมอ และชอบขโมยเอาของ ๆ คนอ่ืนมาเป็นของตนเอง เช็งรู้สึกวา่

ความผดิท่ีเขาก่อไวน้ี้คอยติดตามเขาไปตลอดเวลา ไม่ผดิอะไรกบัมารซ่ึงคอยรบกวนจิตใจของเขา โดยท่ี
เขาไม่อาจหน้ีพน้ได ้ เช็งก็รู้สึกเป็นทุกข ์ ทุกขค์ร้ังท่ีเขาพดูโกหกหรือขโมยของคนอ่ืน เม่ือมีใครรู้เช็งจะ
รู้สึกอายและไม่สบายใจ เขาอยากจะไดใ้ครสักคนหน่ึงช่วยเขาใหพ้น้ไปจากส่ิงเหล่าน้ี 

เกือบจะลืมเล่าเร่ืองของคูคูเสียแลว้สิ คูคู ชอบลงไปเล่นน ้าท่ีคลองใกล ้ ๆ บา้น น ้าในคลองน้ี
ไหลลงสู่แม่น ้าใหญ่ คูคูชอบวา่ยลงไปสู่แม่น ้าใหญ่เพื่อจบัปลากินเป็นอาหาร 

วนัหน่ึงในฤดูฝน น ้าในคลองเล็ก ๆ มีระดบัน ้านั้นข้ึนสูงเร่ือย ๆ คูคูออกไปเล่นน ้าอีกเช่นเคย 
มนัตดัสินใจท่ีวา่ยลงไปในแม่น ้าใหญ่ ถึงแมน้ ้าจะเช่ียวและไหลแรง แต่มนัก็พยายามใชเ้ทา้พุย้น ้า และ
พยายามประคบัประคองตวัอยา่งยากล าบาก ในท่ีสุดมนักว็า่ยออกมาจนถึงแม่น ้าใหญ่ และพบวา่ตวัเอง
ก าลงัวา่ยวนอยูร่อบ ๆ น ้าวน “ก๊าบ ก๊าบ สนุกจริง” มนัคิดในใจ และวา่ยไปรอบ ๆ ดว้ยความสนุก 
หลงัจากนั้นไม่นานมนัก็รู้สึกเบ่ือมนัจึงพยายามวา่ย ๆ ไปหาปลากิน แต่ก็ไม่ไดแ้มแ้ต่ตวัเดียว ดงันั้นมนั
จึงตั้งใจจะกลบับา้น แต่ความเช่ียวของน ้าและแรงดูดของน ้า ไม่สามารถท าใหม้นัออกจากบริเวณน ้าวน
แห่งนั้นได ้ 

“ก๊าบ ก๊าบ” มนัร้องข้ึน “ฉนัก าลงัจะถูกน ้าซดัไปตรงกลางน ้าวน และน ้าคงจะพดัฉนั และดูด
ฉนัลงไปสู่ความตาย” มนัพยายามใชเ้ทา้พุย้น ้าแรงข้ึน และแรงข้ึน แต่ก็ไปไดนิ้ดหน่อยเท่านั้น 

ทนัใดนั้น คูคู ก็มองเห็นเรือล าหน่ึงก าลงัแล่นมาตามน ้าขา้งหนา้มนั “ก๊าบ ก๊าบ” มนัร้องเรียก 
แต่เรือล านั้นไม่หยดุกลบัแล่นตรงมายงัมนั คูคู กางปีกกระพือและร้องอีก แต่ก็ตอ้งหมดหวงัเพราะเรือล า
นั้นไดแ้ล่นผา่นมนัไปเสียแลว้ และลูกคล่ืนจากเรือล านั้นไดซ้ดัมนัหลุดออกจากน ้าวน “โอ...ก๊าบ ก๊าบ” 
มนัดีใจเป็นท่ีสุดท่ีหลุดพน้ออกมาจากวงัน ้าวน จนถึงกบัลืมหาปลากินและเร่ิมรู้สึกเหน่ือย 

เม่ือข้ึนฝ่ังแลว้ มนัสลดัขนให้แหง้และร้องเสียงดงั เพื่อบอกใหเ้ซ็งรู้วา่มนักลบัแลว้ แต่เซ็งไดจ้บั
ตาดูอยูต่ลอดเวลา นบัตั้งแต่แรกท่ีมนัเร่ิมวา่ยออกจากล าคลองไปสู่แม่น ้า จึงรู้เร่ืองโดยตลอด 

“สนุกจงัเลยครับ” เช็งเล่าใหคุ้ณแม่ของเขาฟัง “คู คูไปรอบ ๆ น ้าวน แต่บางทีมนัอาจไม่สนุกก็
ได ้และถา้หากเรือไม่แล่นไปใกล ้ๆ จนคล่ืนซดัมนัออกมาจากบริเวณน ้าวน คู คู อาจถูกน ้าดูดลงไป และ
คงไม่ไดก้ลบัมาอีกเลย”  
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“จริงจะ้” คุณแม่ของเช็งตอบ ความประพฤติของคนเราก็เช่นกนั ถา้หากวา่ เราพดูโกหกเพียง
คร้ังเดียว หรือวา่ขโมยของเพียงเล็กนอ้ย ในท่ีสุด เราก็ตอ้งพดูโกหกและขโมยของอยูเ่ร่ือย จนไม่
สามารถท่ีจะกลบัตวัไดอี้ก ตอ้งวกวนอยูก่บัความชัว่ จนท าดีอะไรไม่ได ้สักวนัหน่ึงเราก็ตอ้งตกนรก ไม่
ผดิอะไรกบัเจา้ คูคู ท่ีตอ้งวนเวยีนอยูใ่นแอ่งน ้านัน่แหละ 

เช็งแปลกใจท่ีคุณแม่ของเขาช่างเขา้ใจเปรียบเทียบ เขาไม่ไดพ้ดูอะไรสักค าไดแ้ต่กม้ลงดูเทา้
ตวัเอง เหมือนกบัจะส านึกถึงความผดิของเขา เขาเคยโกหกคุณแม่ของเขาวา่เขาไม่ไดข้โมยเงินของ     
คุณแม่ แต่อนัท่ีจริงแลว้ เขาไดข้โมยเงินนั้นไป 

“พระเจา้ทรงเกลียดชงัการโกหก” คุณแม่ของเขาพดูต่อ “แต่พระองคไ์ดท้รงโปรดประทาน 
พระบุตรของพระองค ์คือพระเยซูคริสตล์งมาเพื่อช่วยเราใหพ้น้จากความผดิทั้งปวง พระองคท์รงถูกตรึง
บนไมก้างเขนและทรงส้ินพระชนม ์เพื่อช่วยเราใหพ้น้จากการโกหกและการเป็นขโมย”  

เช็งพดูข้ึนวา่ “ผมเช่ือวา่ผมคงจะเป็นอิสระจากมนัได”้  
“ลูกสามารถท าไดอ้ยา่งแน่นอน” คุณแม่ของเขาพดู “ไหนบอกแม่อีกทีซิวา่ลูกเอาเงินจาก

กระเป๋าแม่ไปซ้ือขนมกินใช่ไหม?” 
“ใช่ครับ” เช็งตอบ และกม้หนา้ลงดว้ยความอาย “เอาล่ะ แม่จะไม่ท าโทษลูก แต่ลูกตอ้งทูล

ขอใหพ้ระเจา้ทรงยกโทษให้ลูก พระองคท์รงรักลูกมาก และยนิดีท่ีจะยกโทษให ้ แต่ลูกตอ้งทูลขอให้
พระองคเ์ป็นผูน้ า และตอ้งยอมมอบมือ มอบล้ิน ปาก และทุกส่ิงในตวัลูกใหแ้ก่พระองค ์พระองคจ์ะทรง
คุม้ครองรักษาไม่ใหลู้กท าผดิอีก ลูกจึงเป็นอิสระ จ าไวว้า่ คูคู ไม่สามารถจะวา่ยออกมาใหพ้น้จาก        
วงัน ้าวนนั้นไดด้ว้ยตวัเอง...” 

เช็งเดินออกนอกบา้นไปและนัง่ลงริมแม่น ้า เขาทูลขอให้พระองคท์รงช่วยใหเ้ขาเป็นอิสระ เป็น
พระผูช่้วยและเป็นพระเจา้ของเขา 

ต่อมา เพื่อนของเช็งมาหาเขา ชกัชวนใหเ้ขาขโมยเงินจากกระเป๋าของคุณแม่อีกเพื่อเอาไปซ้ือ
ขนม เช็งพยายามปฎิเสธ เพือ่น ๆ จึงเยาะเยย้เขาแลว้ก็จากไป เขากม้มองดูเทา้ของตวัเองแลว้ก็หวัเราะ 
เขารู้สึกดีใจมากท่ีเงาบาปท่ีติดตามเขาตลอดเวลานั้น บดัน้ีไดสู้ญไปแลว้ เช็งรู้สึกมีความสุข นบัแต่น้ีไป
เขาไม่ตอ้งกงัวลกบัมนัอีกแลว้”  

“เช็ง เช็ง มาทานขา้วกนัเถอะ” คุณแม่เขาเรียก 
“ครับ คุณแม่ ผมก าลงัจะไป” แลว้เขาก็วิง่กลบับา้น 
“คุณแม่ครับ ผมไม่ไดข้โมยเงินจากกระเป๋าของคุณแม่ตามท่ีเพื่อน ๆ บางคนอยากใหผ้มท า 

พระเจา้ช่วยใหผ้มพน้จากการเป็นคนขโมยไดห้รือเปล่าครับ” 
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“แน่นอน พระองคท์รงช่วยลูกไดอ้ยา่งแน่นอน ถา้ลูกอญัเชิญใหพ้ระองคเ์ขา้เป็นเจา้หวัใจของ
ลูก” 

ดงันั้น เช็งจึงเร่ิมตน้พึ่งพิงพระเจา้ ขอใหพ้ระองคช่์วยดลใหเ้ขาขดัขืนหรือปฎิเสธการท าชัว่ทุก
อยา่ง ซ่ึงบางคร้ังเขาอาจเผลอไผลไปตามการทดลองของมาร และแน่นอนท่ีสุด พระองคท์รงช่วยใหเ้ขา
เป็นอิสระ พน้จากการโกหกและขโมย 

พระเยซูตรัสวา่ “ทุกคนท่ีท าบาปก็เป็นทาสของบาป...ถา้พระบุตรนั้นจะกระท าใหท้่านทั้งหลาย
เป็นไท ท่านก็จะเป็นไทจริง ๆ” (ยอห์น 8:34, 36)  

หนูก าลงัไปทางไหน?  
จงระบายสีประตูท่ีหนูอยากเขา้ไป 
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3. นิง้โหน่ง นิทานไทย 

น้ิงโหน่ง โผล่ออกมาจากขา้งหลงัหินกอ้นหน่ึง “โอ...โฮ นัน่มนัมาอีกแลว้” น้ิงโหน่ง คิด ซ่า ... 
คล่ืนลูกใหญ่ซดัท่วมหวัของมนัแลว้ ซดัมนัข้ึนไปคา้งอยูบ่นหาดทรายริมทะเล “อืม.์..เอาละดีแลว้” มนั
คิดพลางรีบยืน่ขาของมนัออกมา แลว้วิง่ข้ึนสู่ท่ีปลอดภยั ก่อนท่ีคล่ืนลูกใหญ่จะซดัพามนักลบัสู่ท่ีเดิม
ของมนัอีก 

น้ิงโหน่ง เป็นปูเสฉวนเล็ก ๆ ตวัหน่ึง ท่ีอาศยัอยูบ่นชายหาดริมทะเล ของประเทศไทย ทุก ๆ 
เชา้มนัมกัจะออกไปเล่นตามเปลือกหอยต่าง ๆ ซ่ึงมีระเกะระกะไปหมด มนัเตม็ไปดว้ยความระมดัระวงั
มากเพราะกลวัวา่ใครจะมาเห็นมนัเขา้ มนัส านึกอยูเ่สมอวา่มนัเป็นปูเสฉวนท่ีน่าเกลียด ซ่ึงก็เป็นเช่นนั้น
จริง ๆ เพราะเหตุนั้นมนัจึงไม่กลา้วิง่ออกจากท่ีซ่อนของมนัโดยตรงแต่จะค่อย ๆ คลานไปตามซอก   
ต่าง ๆ ของเปลือกหอย และถา้หากใครเกิดมาเจอมนัเขา้ มนัก็จะรีบวิง่เขา้ไปในเปลือกหอยทนัทีแลว้
ซ่อนตวัเงียบอยูใ่นเปลือกหอยนัน่เอง เปลือกหอยบางอนัใหญ่และยาวกวา่ตวัของมนัมากนกั มนัจึงเป็น
เหมือนตวัอะไรเล็ก ๆ ตวัหน่ึง ซ่ึงพลดัไปอยูใ่นโพลง และไม่ค่อยมีใครเห็นมนั 

เชา้วนัน้ีก็เช่นเดียวกนั น้ิงโหน่ง ค่อย ๆ ยืน่ขาออกมาจากเปลือกหอย และขณะนั้นเองมนัก็แล
เห็นขาของเด็กสองคนก าลงัตรงมาท่ีมนัซ่อนตวัอยู ่ สมพร ร้องบอกกบัสมศรีพี่สาวของเขา “น่ีตวัหน่ึง 
เห็นไหม?”  “ไม่เห็นเลย ไหนล่ะ?” สมศรี ถามข้ึน “ฉนัจะเอามนัออกมาเอง” สมพรพดูแลว้นัง่ลงจบัเจา้
น้ิงโหน่ง ข้ึนมาใส่ลงในกระป๋องของเขา แต่เจา้น้ิงโหน่งไม่ไดอ้ยูใ่นเปลือกหอยนัน่เสียแลว้ “อา้ว มนั
หายไปไหนเสียล่ะ?” สมศรีถามนอ้งชายของเธอ “ฉนัไม่ทราบ ก็มนัยงัอยูใ่นเปลือกหอยน่ีน่า” แลว้     
สมพรก็เก็บเอาเปลือกหอยอ่ืน ๆ ใส่ลงในกระป๋องของเขาอีกหลายตวั แลว้เด็กสองคนนั้นก็เดินต่อไป 
พลางมองหาหอยตวัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีอยูม่ากมาย ลว้นแต่สวย ๆ ทั้งส้ิน จากนั้นก็พากนัไปใตต้น้ปาลม์ ซ่ึง
ข้ึนอยูต่ามชายหาดแถบนั้น 

“เรามาก่อทรายเล่นกนัเถอะ” สมศรีพดูข้ึน “เอาล่ะตรงน้ีเหมาะดีและร่มดีดว้ย” นอ้งชายเห็น
ดว้ย แลว้ทั้งสองเอากระป๋องของตนมาแลว้เทเปลือกหอยออก สมศรีจึงเลือกเอาหอยท่ีอว้นใหญ่มา 3, 4 
ตวั “ฉนัจะท าบา้นดว้ยหอยเหล่าน้ีก่อนนะ” สมศรีพดู “แลว้ก็เอาตวัใหญ่ท่ีสุดน่ีมาท าเป็นประตู” สมพร
พดูต่อ แลว้เด็กทั้งสองก็เอาหอยท่ีตวัใหญ่สุด ซ่ึงเจา้น้ิงโหน่งซ่อนอยูม่าท าเป็นประตู 

เม่ือบา้นเล็ก ๆ ซ่ึงท าดว้ยหอยและทรายจวนจะเสร็จ สมศรีก็ถามนอ้งชายข้ึนวา่ “แลว้จะให้
อะไรมาอาศยัอยูใ่นบา้นของเรา” “ฉนัเองก็ไม่รู้เหมือนกนั” สมพรตอบ 

“แต่ เอะ็...ดูนัน่สิประตูบา้นของเราก าลงัเคล่ือนท่ีแน่ะ” 
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“บางทีมนัอาจมีชีวิตอยูก่็ไดน้า” สมศรีพดู แลว้เธอก็เฝ้าจอ้งดูเจา้หอยตวัใหญ่ ซ่ึงก าลงัเคล่ือนตวั
ไปชา้ ๆ สมพรจึงยืน่มือไปจบัเจา้หอยตวันั้นข้ึนมาอยา่งรวดเร็ว เจา้น้ิงโหน่งอยูใ่นนั้นนัน่เอง ขาของมนั
ขา้งหน่ึงโผล่ออกมาขา้งนอก 

“อา้...น่ีไงเจา้ปูเสฉวนท่ีฉนันึกวา่มนัหนีไปแลว้ ... ฉนัจะเอามนัออกมา แลว้ก็ใหม้นัอยูใ่นบา้น
หอยของเรา” สมพรพดูแลว้ก็พยายามสลดัเพื่อใหเ้จา้ปูนัน่ออกมา แต่เจา้น้ิงโหน่งก็หาไดห้ล่นออกมาไม่ 
“ฉนัจะเอามนัวางไวใ้นเขตบา้นของเราแลว้ปล่อยใหม้นัออกมาเอง 

ท าไมมนัตอ้งซ่อนตวัอยูแ่บบนั้นนะ?” สมศรีถามข้ึน “มนัคงกลวัวา่จะมีใครมาเห็นมนัเขา้ก็ได”้ 
สมพรตอบ 

“แลว้มนัไม่มีบา้นของมนัเองหรอกเหรอ?” สมศรีถามข้ึนอีก 
“มนัอาศยัอยูต่ามกอ้นหิน แต่มนัคงชอบผจญภยักระมงั” “บางทีมนัคงคิดวา่ การผจญภยัคือ

ความสนุกสนาน” สมศรีพดู “มนัคงจะกลวัวา่จะมีใครหวัเราะเยาะมนั มนัคงไม่ตอ้งการใหใ้ครรู้วา่มนั
เป็นปูท่ีน่าเกลียดและเดินไม่ค่อยจะตรงทางเท่าไรนกั” เจา้น้ิงโหน่งเร่ิมกระดุกกระดิกตวัอีกคร้ังหน่ึง 
ทนัใดนั้นมีเด็กชายคนหน่ึงช่ือ “ประชา” ก าลงัเดินมาตามชายหาด “เอะ๊... นัน่อะไรกนั” เขาถาม พลางช้ี
ไปท่ีเจา้น้ิงโหน่ง ซ่ึงก าลงัเคล่ือนท่ีทั้ง ๆ ท่ีอยูใ่นเปลือกหอย “โอ... ฉนัรู้แลว้ล่ะมนัเป็นปูเสฉวนนัน่เอง” 
แลว้เขาก็กม้ท าท่าหยบิมนัข้ึนมา 

“น่ี ปล่อยมนัลงเด๋ียวน้ีนะ” สมพรพดูข้ึนดว้ยความโกรธ  
“มนัอาศยัอยูใ่นบา้นเปลือกหอยของเรา” สมศรีพดูข้ึนบา้ง 
“เธอไปใหพ้น้” สมพรไม่พอใจมากข้ึน 
 “โอ ฉนันึกออกแลว้ ฉนัเคยเห็นเธอไปท่ีชมรมพระคมัภีร์ เธอเป็นคริสเตียนใช่ไหมล่ะ?” 

ประชาถาม 
“ใครวา่ฉนัเป็นล่ะ” สมพรตอบพลางกม้ลงเก็บหอยท่ีน้ิงโหน่งอาศยัอยู ่ เจา้ปูเสฉวนตวันั้นก็เลย

ผลุบเขา้ไปขา้งในหอย สมพรไม่เห็นเจา้ปูนัน่อีก จึงวางหอยนั้นลงบนพื้นทราย 
“ท าไมเธอถึงวติกกงัวลนกัล่ะ” ประชาถาม 
“ฉนัไม่ไดก้งัวลอะไรเลยน่ี” สมพรตอบ 
“แต่เธอก็ดูจะวติกกงัวลอยูน่ัน่แหละ เพราะดูเธอต่ืน ๆ อยูน่ี่” 
“ฉนัต่ืนเตน้อะไรกนั?” สมพรถามดว้ยเสียงกระดา้ง 
“เธอต่ืนเตน้เพราะเธอไม่ไดไ้ปท่ีอบรมพระคมัภีร์ ฉนัรู้วา่เป็นเพราะอะไร เธอกลวัท่ีจะบอกคน

อ่ืนวา่เธอเช่ือพระเยซู “ใช่ไหมล่ะ?” แลว้เขาก็เดินหยบิเปลือกหอยขวา้งลงไปในทะเลจากนั้นประชา     
ก็เดินไปตามชายหาด 
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เด็กทั้งสองรู้สึกโล่งอก และดีใจเม่ืออยูต่ามล าพงั เพราะเขาตอ้งการเปลือกหอยเพิ่มเติมเล็กนอ้ย
เพื่อสร้างบา้นให้เสร็จ เขามองดูหอยตวัใหญ่ท่ีคล่ืนซดัมาคา้งอยูบ่นหาดทราย แลว้เด็กทั้งสองก็กลบัไป
สร้างบา้นดว้ยเปลือกหอยนั้นอีก เขามองหาหอยตวัใหญ่ท่ีเจา้น้ิงโหน่งซ่อนอยู ่มนัเกือบจะถูกคล่ืนซดัลง
ทะเล 

“โอ...น่ีเราเกือบจะสูญเสียน้ิงโหน่ง ไปซะแลว้ซี” สมพรพดู เขาหยบิเจา้หอยข้ึนมาและมองดู
ขา้งใน แต่เขาก็ไม่เห็นขาของเจา้น้ิงโหน่ง สักขาเดียว “มนัคงตอ้งการบา้นใหม่ท่ีดีกวา่น้ีละมงั” เขาคิด 
“เจา้ปูท่ีน่ารัก ฉนัคงจะไม่ไดเ้ห็นเจา้อีกแลว้” “ท าไมนอ้งจึงดูเศร้าไปล่ะฮึ สมพร บางทีเราอาจจะหาปูตวั
อ่ืน ๆ ก็ไดน่ี้นา” 

“ฉนัไม่ตอ้งการปูตวัอ่ืน ๆ แลว้ล่ะ” เขาตอบ 
“ท าไมล่ะ?” 
“เพราะวา่ฉนัเองก็พยายาม่ีจะซ่อนตวัอยูเ่สมอ” 
“เธอหมายความอยา่งไร?” สมศรีถามข้ึนดว้ยความแปลกใจ 
“ฉนักลวัท่ีจะบอกประชาวา่ พระเยซูคือพระผูช่้วยให้รอดของฉนั” 
“แต่เขาก็ยงัเป็นเด็กเหมือนกนัน่ีนา ช่างเขาเถอะน่า” สมศรีพดูพยายามท่ีจะปลอบใจนอ้งชาย 

“ดูซิ น่ีไงล่ะปูอีกตวัหน่ึง และมนัก็ไม่มีบา้นท่ีจะอยูเ่สียดว้ย เราใหม้นัอยูใ่นบา้นของเราดีไหม? 
สมพรจึงค่อย ๆ หยบิเจา้ปูตวันั้นข้ึนมา ขณะท่ีสมศรีก าลงัจอ้งมองดูมนัอยู ่ใครคนหน่ึงก็ตะโกน

ถามมาวา่ “เธอพบอะไรเขา้อีกล่ะ?”  
“ก็เจา้ปูเสฉวนนัน่แหละ” สมศรีตอบ และเม่ือเงยหนา้ข้ึนก็เห็นวา่ประชานัน่เองท่ีร้องถามมา 

“โอ...” สมพรอุทานเบา ๆ  
“ฉนัก็เจอเขา้ตวัหน่ึงเหมือนกนั ฉนัใหเ้ธอเอาไหมล่ะ?” ประชาพดู แลว้เขาก็ใหส้มพรไปท าให้

สมพรแปลกใจมากจนพดูอะไรไม่ออก 
ทนัใดนั้นสมพรก็รู้สึกวา่ เขามีความโล่งอกประหน่ึงพน้จากท่ีซ่อนเหมือนเจา้น้ิงโหน่งหลุด

ออกมาจากท่ีซ่อนในเปลือกหอย “ขอบคุณ” เขากล่าวดว้ยเสียงสุภาพแลว้ก็พดูต่อไปวา่ “ฉนัเป็น       
คริสเตียนแลว้ล่ะประชา แลว้ฉนัก็ยนิดีท่ีจะเชิญเธอไปเรียนพระคมัภีร์กบัฉนัดว้ย” 

“เธอหมายความวา่ ฉนัก็ไปไดใ้ช่ไหม” ประชาถามดว้ยความแปลกใจแกมต่ืนเตน้ 
“แน่นอน เธอไปไดแ้น่ ฉนัจะไปท่ีบา้นเธอพรุ่งน้ีและเราก็จะไปดว้ยกนั” สมพรตอบ 
“ตกลง...ฉนัจะไปกบัเธอ แต่วนัน้ีฉนัตอ้งรีบกลบับา้นก่อนล่ะ” พดูจบประชาก็เดินจากไป

พร้อมกบัฮมัเพลงเบา ๆ ดว้ยความยนิดี 
“เอาล่ะ เด๋ียวน้ีเธอก็ไม่ใช่คนข้ีขลาดแลว้น่ีน่า” สมศรีพดู 
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“ถูกแลว้ ฉนัจะไม่กลวัอีกต่อไป และความเศร้าหมองก็ไม่มีอีกต่อไปแลว้...ฉนัแปลกใจวา่น้ิง
โหน่งมนัหายไปไหนแลว้?” 

“เอ ฉนัก็ไม่รู้ แต่เรากลบับา้นดีกวา่นะ” สมศรีชวน แลว้ทั้งสองก็หยบิกระป๋องแลว้เดินกลบั
บา้น 

ทางดา้นเจา้น้ิงโหน่งก็ค่อย ๆ โผล่ออกมาจากเปลือกท่ีมนัหนีมาซ่อนตวัอยู ่ และมนัก็มองเห็น
เด็กทั้งสองคนก าลงัเดินจากมนัไป 

“อืม...เขาไม่ยกัจบัเราไป” นึกแลว้ก็ยืน่ขาออกจากเปลือกหอยทีละขาแลว้ก็วิง่ไปตามพื้นทราย
ทนัใดนั้น คล่ืนลูกใหญ่ซดัมาเหนือหวัของมนัแลว้ก็กวาดเอามนัลงทะเลไปดว้ยมนัจึงกลบัมาถึงท่ีอยูเ่ก่า
ของมนัในโพลงหินอีก 

พระเจา้สอน ให้เราบอกใหค้นอ่ืนทราบถึงเร่ืองพระผูช่้วยใหร้อด และความรักของพระองคท่ี์มี
ต่อเรา 

ส่ิงท่ีควรท า น่ีคือขอ้พระคมัภีร์ท่ีเราตดัเอาค าบางค าออกแลว้เขียนเอาไวข้า้งล่างสุด ดูซิวา่เธอจะ
สามารถหาค าตอบท่ีถูกตอ้งมาใส่ลงในช่องวา่งไดส้ าเร็จหรือไม่ 

“ถา้ท่านจะรับดว้ย....ของท่านวา่ พระเยซูเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และ....ใน....วา่พระเจา้ไดท้รง
โปรด......ใหพ้ระองคเ์ป็นข้ึนมาจากความตาย............จะรอด” (โรม 10:9) 

บนัดาล ปาก ท่าน ใจ เช่ือ 
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4. มมิ ินิทานมาเลเซีย 

อมันาห์และฮาซานพี่ชายของเธอ อาศยัอยูใ่นบา้นเล็ก ๆ ใกล ้ๆ กบัสวนยางในประเทศมาเลเซีย 
คุณพอ่คุณแม่ของเด็กทั้งสองมีอาชีพทางท าสวนยางพารา ทุก ๆ วนัเขาจะออกไปเก็บน ้ายางจากตน้ยาง
ซ่ึงอยูไ่กลออกไป โดยเขาเอามีดกรีดเป็นร่องท่ีตน้ยางแลว้เอาถงัรองไว ้

วนัหน่ึงหลงัจากคุณพ่อคุณแม่ของเขาออกไปท างานแลว้ และทั้งสองคนก็เตรียมตวัท่ีจะไป
โรงเรียน ฮาซานพดูกบันอ้งสาววา่ “นอ้งเห็นอะไรไหมนัน่?” 

“ไม่เห็น...อะไรล่ะ?” อมันาห์ตอบพลางก็สังเกตเห็นมิมิ ลูกแมวของเธอวิง่หนีอะไรสักอยา่ง 
กระโดดข้ึนไปอยูบ่นหลงัตู ้

“หนูใหญ่ตวัหน่ึงมนัไล่กดัมิมินะซิ” ฮาซานตอบ 
“แต่หนูไม่เคยไล่กดัแมวน่ีนา แมวต่างหากท่ีไล่กดัหนู” อมันาห์เดินไปท่ีเจา้มิมิแลว้อุม้มนัลงมา 

“เจา้มิมิท่ีน่าสงสาร” เธอพดูพลางลูบหวัมนัเบา ๆ เจา้หนูตวัใหญ่วิง่ตามเจา้จริง ๆ หรือ? เจา้ตอ้งโตข้ึน
กวา่น้ีและเรียนรู้วธีิท่ีจะจบัหนูดว้ยเขา้ใจไหม?” เจา้มิมิตะกุยแขนอมันาห์พลางร้องเสียงดงั 

“หนูตวัใหญ่จริง ๆ หรือ?” อมันาห์ถาม 
“ใช่ซิ” ฮาซานตอบ “ตวัมนัใหญ่เท่ามิมิน่ีแหละ” 
“ใครเคยไดย้นิวา่ หนูไล่จบัแมวบา้ง ฉนัจะเล่าใหคุ้ณครูฟังดีกวา่ แต่คุณครูคงจะไม่เช่ือกระมงั 

แต่ฉนัจะบอกคุณครูวา่ มิมิ เป็นเพียงลูกแมวเท่านั้น” เธอวางเจา้มิมิลงพื้นและเดินไปหากระเป๋าหนงัสือ
เรียน มิมิมองตามรอยแตกของกระดาษไปยงัรู ๆ หน่ึงท่ีมุมหอ้ง แลว้กลบัเดินไปท่ีประตูขา้งนอก นอน
ตากแดดอุ่น ๆ อยูต่รงนั้นเอง เม่ืออมันาห์และฮาซาน หากระเป๋าหนงัสือเรียนไดแ้ลว้ ก็พากนัวิง่ลงบนัได
เพื่อไปโรงเรียน 

“สวสัดีนะเจา้มิมิ แลว้อยา่ปล่อยใหห้นูวิง่ไล่กดัอีกล่ะ ฮาซานพดูกบัมิมิ แต่เจา้มิมิคงหลบัต่อไป
โดยไม่มีปฎิกิริยาโตต้อบค าพูดของฮาซานเลย 

เด็กทั้งสองมุ่งหนา้ไปโรงเรียน “ฉนักระหายน ้าจงัเลยอมันาห์บ่น “ใน ๆ สวรรคจ์ะมีการ
กระหายน ้าเหมือนท่ีน่ีไหมนะ?” 

“คงจะไม่กระมงั ถา้ยงัมีการหิวกระหายอยูล่ะก็ท่ีนัน่ก็คงจะไม่ใช่สวรรคแ์น่” ฮาซานตอบ 
“ฉนัหวงัวา่ฉนัจะไดไ้ปสวรรค ์แหมคอแหง้เหลือเกินฉนัอยากด่ืมน ้าสักหา้ขวดแน่ะ แต่...เออ้ ท่ี

สวรรคมี์โคล่าขายไหม?” 
ฮาซานเองก็ไม่ค่อยจะแน่ใจเท่าไรนกัวา่มีหรือไม่ แต่เขาก็พดูอยา่งมีความหวงัวา่ “ถึงอยา่งไรก็

ตาม หากวา่เราเป็นคนดีเราตอ้งไดไ้ปสวรรคเ์ป็นแน่” 
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“เป็นคนดี ตลอดเวลาเลยใช่ไหม?” อมันาห์ถาม 
“ก็ใช่นะซี ตอ้งเป็นคนดีตลอดเวลาตั้งแต่ต่ืนนอนจนเขา้นอนนัน่แหละ” ฮาซานตอบ 
“แต่มนัยากเหลือเกินน่ี แลว้ฉนัจะเป็นคนดีตลอดเวลาไดย้งัไงกนั?” 
เม่ือทั้งสองไปถึงโรงเรียนแลว้ทั้งสองก็ลืมเร่ืองหนูไล่กดัเจา้มิมิเสียส้ิน 
อมันาห์ครุ่นคิดอยูว่า่เธอจะเป็นเด็กดีตลอดเวลาไดอ้ยา่งไร 
เม่ือถึงชัว่โมงคณิตศาสตร์ เธอก็ไม่สนใจท าแบบฝึกหดั เพราะเธอไม่ค่อยชอบเลขคณิตเท่าไหร่

นกั และค าตอบของเธอก็ไม่ถูกตอ้ง เธอจึงไม่แปลกใจ เม่ือคุณครูชะโงกมาดูแลว้พดูวา่ “อมันาห์เธอตอ้ง
เขียนตวัตั้งเสียก่อน แลว้จึงเขียนตวัหาร” 

อมันาห์จึงเปล่ียนเลขของเธอจาก 9÷27 เป็น 27÷9 พลางคิดวา่ มนัก็เหมือน ๆ กนันัน่แหละ
คุณครูก็เลยพดูข้ึนวา่ “ครูแปลกใจวา่ท าไมนะวนัน้ี เธอจึงท าอะไรไม่ค่อยถูกเสียเลย” 

ขณะนั้นอมันาห์คิดถึงเร่ืองของเจา้มิมิข้ึนมาไดจึ้งพดูวา่ “หนูก็คงจะเป็นเหมือนลูกแมวของหนู
นัน่เอง หนูตวัใหญ่ตวัหน่ึงไล่กดัมนั ท าใหม้นัรู้สึกกลวัมาก...นัน่เป็นความผดิหรือคะ?” 

ไม่นานนกัหลงัจากนั้นครูก็สั่งใหเ้ลิกชั้นเรียน แต่ฮาซานกบัอมันาห์ตอ้งอยูก่่อน เพื่อวา่ครูจะได้
อธิบายบทเรียนบางอยา่งใหก้บัอมันาห์ ขณะท่ีฮาซานก าลงัรอนอ้งสาวอยูน่ัน่ เขารู้สึกกระหายน ้า เขาก็
จึงถามคุณครูวา่ “ในสวรรคมี์น ้าอดัลม เช่น โคล่าหรือเปล่าครับ?” 

“ครูก็ไม่ทราบแต่ครูแน่ใจวา่ท่ีนัน่มีทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเธอตอ้งการ ท าไมเธอจึงถามอยา่งนั้นล่ะ? 
ไปสิไปด่ืมน ้าเสียก่อน” 

“ถา้ผมเป็นคนดีตลอดเวลา ผมจะไดไ้ปสวรรคไ์หมครับ?” เขาถาม “แต่พี่เป็นคนดีตลอดเวลา
ไม่ไดห้รอกพี่ฮาซาน และพี่ก็รู้ดีน่ีนา” อมันาห์พดูข้ึน 

“เด๋ียวก่อน ครูคิดวา่เธอก าลงัคิดอะไรสับสนไปหมดแลว้ เปรียบเหมือนครุ่นคิดแต่เร่ืองอานมา้ 
โดยท่ียงัไม่มีมา้นัน่แหละ” 

“ก็หนูใหญ่มนัไล่กดัแมวของหนูน่ีคะ” อมันาห์ตอบ 
“เราตอ้งท าส่ิงท่ีดีท่ีควรก่อนอ่ืน บางคร้ังส่ิงท่ีเราคิดวา่ส่ิงดีนั้นเป็นส่ิงไม่ดีไปส าหรับพระเจา้ เรา

เองก็ยงัไม่ดีพอท่ีจะไปสวรรคเ์ลย” ครูพดู 
“แลว้อยา่งไรผมจึงจะไดไ้ปสวรรคล่์ะครับ?” ฮาซานถามข้ึน 
“ก่อนอ่ืนเธอจะตอ้งเป็นบุตรของพระเจา้ โดยการยอมรับเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้

รอดของเธอเอง พระองคไ์ดเ้ตรียมท่ีในสวรรคไ์วใ้หแ้ก่บุตรของพระองคทุ์ก ๆ คน จึงท าใหเ้ราทั้งหลาย
มีความสุขความยนิดี และเตม็ใจในส่ิงท่ีพระเจา้พอพระทยั” ครูอธิบาย 

“หนูจะเป็นคนดีไดไ้หมคะ ถา้หนูเป็นบุตรของพระเจา้?” อมันาห์ถาม 
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“ไดซิ้จะ๊ ถา้เธอท าในส่ิงท่ีพระเจา้ตอ้งการใหเ้ธอท าพระเยซูทรงสอนเราวา่ 
“จงแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้ และความชอบธรรมของพระองคก่์อน... (มทัธิว 6: 33)      

พระเยซูทรงทราบวา่อะไรท่ีท าใหพ้ระเจา้พอพระทยั และพระองคก์็ช่วยใหเ้ราสามารถท าส่ิงนั้นได”้ 
“จากนั้นเราก็ไปสวรรคไ์ดใ้ช่ไหมครับ?” ฮาซานถามข้ึน 
“ครูแน่ใจวา่เธอตอ้งไดไ้ปสวรรคแ์น่...พระองคไ์ม่ตอ้งการใหบุ้ตรของพระองคแ์มเ้พียงสักคน

หน่ึงหลงหายไป ออ้...ค  ่าแลว้ครูคิดวา่เธอทั้งสองควรจะกลบับา้นไดแ้ลว้ และอยา่ลืมวา่ตอ้งเขียนอะไร
ก่อนอะไรหลงันะจะ๊...สวสัดีจะ้” ระหวา่งทางฮาซานและอมันาห์ครุ่นคิดแต่ส่ิงท่ีครูบอก เม่ือมาถึงบา้น
ทั้งสองก็ตอ้งชะงกัอยูก่บัท่ีเพราะท่ีหนา้บา้นนัน่เอง หนูใหญ่ตวัหน่ึงนอนตายอยูก่บัพื้น “มิ มิ” อมันาห์
เรียกแมวของเธอ “เจา้เป็นผูจ้บัหนูตวันั้นใช่ไหม?” มิมิก าลงันอนหลบัอยูต่รงบนัได พอมนัไดย้นิเสียง
อมันาห์เรียกมนัก็ลุกข้ึนบิดข้ีเกียจ พลางอา้ปากหาวแลว้ส่งเสียงแสดงใหอ้มันาห์เห็นวา่มนัโตข้ึนแลว้ 
และมีความภูมิใจในตวัเองดว้ยท่ีสามารถจบัหนูได ้

“เป็นการดีส าหรับมิมิ นบัแต่น้ีไป คงไม่มีหนูตวัใดจะกลา้ไล่กดัมิมิอีกต่อไป” ฮาซานพดูแลว้
เขาก็เดินเขา้ประตูบา้นไปอมันาห์ก็เดินตามเขา้ไปดว้ย ส าหรับเจา้มิมิแลว้ ตอนแรกมนัคิดวา่เจา้หนูตวัน้ี
คงจะเป็นอาหารค ่าของมนั แต่ใจหน่ึงมนัก็คิดวา่อมันาห์คงจะเตรียมขา้วกบัปลาไวเ้ป็นอาหารเยน็ของ
มนั ซ่ึงก็เป็นความจริง อมันาห์ไดเ้ตรียมขา้วกบัปลาซ่ึงเป็นอาหารท่ีมนัชอบไวใ้หแ้ลว้ 

อะไรควรมาก่อน 
(ขีดเส้นใตค้  าตอบท่ีถูก) 

1. 1.อาน หรือ มา้ 
2. 2.เก็บเงินไว ้ หรือ จ่ายเงินไป 
3. แสวงหาพระเจา้ หรือ ความสนุกสนาน 
4. ท าขนม หรือ กินขนม 
5. เป็นคนดี หรือ ท าความดี 
6. เอาใจเพื่อน หรือ เช่ือฟังพอ่แม่ 
7. เช่ือพระเจา้ หรือ พยายามคิดในส่ิงท่ีดี 
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5. ซิดซู นิทานไต้หวนั 

ซิดซูก าลงัชกัใยของมนัอยูใ่นพุม่ไมใ้ตต้น้มะม่วง มนัเป็นแมงมุมท่ีประหลาด ไม่เหมือนกบัแมง
มุมทัว่ไปในไตห้วนัเพราะเหตุวา่ ขาของมนัมีลวดลายสีทองสีเงิน และแดงสลบัเขียวประดบัแพรวพราย
ไปหมด และใยท่ีมนัชกัข้ึนนั้นก็เป็นลวดลายตดักนัไปมามองดูเหมือนลวดลายของมุง้ มนัชกัใยยาวมี
ยอดแหลมคลา้ย ๆ กบักระโจมท่ีพกั บนยอดสุดนั้นก็คือท่ี ๆ มนัอาศยัอยู ่

วนันั้นมนัก าลงัชกัใยอยูอ่ยา่งขะมกัเขมน้ มนัชกัใยเส้นใหญ่โยงเขา้กบัก่ิงไมต่้าง ๆ เพื่อให้       
ตาข่ายของมนัแขง็แรงยิง่ข้ึน  มนักระโดดไปมาเพื่อผกูเส้นใยไวก้บักระบอกไมไ้ผซ่ึ่งวางกองอยูใ่ต ้    
ตน้มะม่วงนัน่เอง หลงัจากชกัใยผกูกบักระบอกไมไ้ผน่ัน่แลว้ มนัก็กระโดดข้ึนไปยงัพุม่ไม ้ ชัว่ขณะท่ี
มนัก าลงัท างาน ลวดลายในตวัมนัดูแวววาวไปหมด เม่ือชกัใยเสร็จแลว้มนัก็ข้ึนไปอยูท่ี่ยอดกระโจมตา
ข่ายของมนั เฝ้าดูแมลงต่าง ๆ ท่ีบินผา่นไปมา แมลงบางตวับินอยา่งไม่ระมดัระวงั กวา่จะรู้อะไรเกิดข้ึน
มนัก็ติดอยูใ่นตาข่ายของเจา้แมงมุมเสียแลว้ 

ซิดซูคอยจอ้งมองเจา้แมลงตวัใหญ่ ท่ีบินเขา้มาติดตาข่ายของมนั ขณะนั้นเอง มนัก็ไดเ้ห็น     
เวนเทียนและเวนพินพึ่งกลบัจากโรงเรียน เวนเทียนเดินตรงเขา้ไปใตต้น้มะม่วง แลว้โยนหนงัสือเรียน
ลงบนพื้นดิน 

“พี่ไม่เอาหนงัสือเขา้ไปเก็บในบา้นก่อนหรือ?” เวนพินถาม 
“ไม่หรอก” เขาตอบ “ก็ไม่รู้จะใชม้นัท าไมอีก” พี่จะตดัไมไ้ผเ่หล่าน้ีเพื่อท ารอยบากตามท่ี     

คุณพอ่สั่งดีกวา่ เพราะท่านตอ้งการท าใหเ้สร็จในวนัน้ี พี่ตอ้งท ามนัให้เสร็จซะที” แลว้เขาก็ดึงเอามดัท่ี
ไมไ้ผท่ี่วางติดอยูก่บัตน้ไมอ้อก แลว้นัง่ลงเร่ิมท างานของเขาต่อไป คุณพอ่ของเขาใชไ้มไ้ผเ่หล่าน้ีท า
เคร่ืองประดบับา้นและของเล่นอ่ืน ๆ และไดส้อนให ้ เวนเทียนรู้ถึงวธีิแกะสลกัลวดลายบนกระบอก    
ไมไ้ผ ่

ส่วนเวนพินนั้นอายยุงันอ้ยเกินกวา่ท่ีจะช่วยท าส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีได ้ เขารู้ดีวา่วนัน้ีพี่ชายของเขา
ไม่ค่อยจะแจ่มใสเท่าใดนกัเน่ืองจากเขาสอบตก 

“ฉนัจะเอาหนงัสือของพี่ไปเก็บท่ีบา้นใหเ้องนะ” เวนพินพดูหวงัปลอบใจพี่ชายของเขา แลว้ก็
พดูต่อไปดว้ยน ้าเสียงอนัร่าเริงวา่ “พี่ไม่ตอ้งเป็นห่วงหรอก เพราะวา่ยงัมีการสอบแกต้วัอีกในวนัพรุ่งน้ี” 
“ถูกแลว้” เวนเทียนพดูข้ึน “แต่ถา้พี่ไม่สามารถสอบผา่นไปได ้พี่ก็หมดหวงัท่ีจะเขา้เรียนต่อในชั้นมธัยม
ตน้” 

เวนพิน หยบิหนงัสือเรียนของพี่ชายข้ึนมาถือไว ้ แลว้เดินกลบับา้นในขณะท่ี เวนเทียนพี่ชาย
ของเขานัง่ลงใตต้น้มะม่วงเขาเลือกดูไมไ้ผแ่ต่ละกระบอกแลว้โยนไปขา้งหนา้ ทนัใดนั้นเอง...เขารู้สึกวา่
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ไดเ้ห็นเจา้ซิดซูวิง่ออกมาจากท่ีซ่อนลงไปตามสายใยซ่ึงขาดจากกนั เน่ืองจากเขาโยนไมไ้ผท่่อนนั้นไป
ถูกมนัเขา้ แต่สายใยเส้นอ่ืน ๆ ยงัติดกบัท่อนไมไ้ผอี่กหลายท่อน แลว้มนัก็วิง่กลบัเขา้ไปในท่ีซ่อนมนัอีก
อยา่งรวดเร็ว 

“เวนพินมาน่ีเร็ว มาดูแมงมุมประหลาดพี่ไม่เคยเห็นแมงมุมชนิดน้ีมาก่อนเลย เวนพินวิ่งออกมา
จากบา้น เม่ือไดย้นิเสียงเรียก แต่เจา้ซิดซูไม่ไดอ้ยูท่ี่นัน่แลว้ เด็กชายทั้งสองจึงพากนันัง่ลงใตต้น้มะม่วง 
แลว้มองดูใยแมงมุมท่ีขาดอยูน่ั้นเวนเทียนก็เร่ิมเจาะกระบอกไม่ไผอี่ก พลางคิดถึงการสอบท่ีผา่นมาแลว้ 
“น่ี เวนพิน เธอรู้ไหม พี่จะไม่เป็นคริสเตียนอีกต่อไปแลว้” เขาพดู 

“อา้ว ท าไมล่ะ?” เวนพินถามเพราะเขาเองก็เคยไปเรียนพระคมัภีร์กบัพี่ชายพร้อมกบัเพื่อน ๆ 
ในชั้นเรียนส าหรับเด็ก”  

“เพราะวา่พี่ขอใหพ้ระเจา้ช่วยพี่ใหผ้า่นการสอบไปไดแ้ต่พระองคไ์ม่ไดต้อบพี่เลย” เวนเทียน
ตอบ 

“แต่วา่ พี่จะไม่เป็นคริสเตียนไดอ้ยา่งไร ในเม่ือพี่ก็เป็นคริสเตียนแลว้น่ี” 
“พระเจา้ไม่ตอบค าอธิษฐานของพี่ พี่ก็จะไม่ไปประชุมอีกและจะไม่ยอมบอกใคร ๆ วา่ พี่รับ

พระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอดแลว้” เวนเทียนตอบค าถามของนอ้งชาย 
แลว้เขาก็หยบิเอากระบอกไมไ้ผม่าอีกกระบอกหน่ึง ขณะเดียวกนันั้นเอง เจา้ซิดซูก็กระโดด

ออกมาจากท่ีซ่อนของมนั ไต่ไปกบัสายใยอีกเส้นหน่ึงเพื่อท าสายใยใหม่อีกเส้นหน่ึง แลว้มนัก็วิง่รอบ ๆ 
กระบอกไมไ้ผท่ี่กองอยู ่ แลว้ก็ชกัใยใหม่ข้ึนไปเกาะไวก้บัรอยบากของตน้ไม ้ เสร็จแลว้มนัก็วิง่เขา้ไปใน
ท่ีซ่อนของมนั 

“สวยจงัเลยนะพี่” เวนพินอุทาน 
“ใช่ พี่เองท าสายใยของมนัขาดตั้ง 5 คร้ังแลว้ล่ะ และทุกคร้ังท่ีสายใยมนัขาด มนัก็จะข้ึนมาใหม่ 

พดูแลว้เขาก็หยบิเอาไมไ้ผก่ระบอกหน่ึง แลว้ตีไปท่ีใยแมงมุม ใหม้นัขาดออกจากกนัแลว้ก็ปล่อยใหใ้ยท่ี
ขาด หอ้ยร่องแร่งอยูต่รงนั้นเอง 

“ท าไมพี่ถึงท าแบบน้ี?” เวนพินถาม 
“เพราะพี่อยากจะรู้บางอยา่งนะซิ” เวนเทียนตอบนอ้งชายดว้ยเสียงกระดา้ง แต่ก็ไม่ไดบ้อก

นอ้งชายวา่อะไรคือส่ิงท่ีเขาตอ้งการรู้... เวนพินจึงคิดเอาวา่พี่ชายคงมีอารมณ์ไม่ดีเขาจึงไปเล่นกบัเพื่อน 
ๆ โดยปล่อยเวนเทียนไวค้นเดียว ขณะท่ีเวนเทียนก าลงัท างานอยูพ่ร้อมกบัไมไ้ผท่ี่กองอยูร่อบ ๆ ตวัเขา 
ในท่ีสุดเขาก็วางมดัไมไ้ผไ่วก้บัพื้นเอนศีรษะลงนอนเล่น ไม่นานนกัเขาก็หลบัไป 

ซิดซูออกมาจากท่ีซ่อน เพื่อซ่อนแซมใยท่ีขาดใหติ้ดต่อกนัอีก แมลงตวัหน่ึงบินเขา้มาท่ีตาข่าย 
แต่มนัไม่ยกัติดตาข่ายดงันั้นมนัจึงเร่ิมซ่อมแซมท่ีขาดนั้นอยา่งรวดเร็ว พลางชกัใยใหมข้ึ่นอีก ขาของมนั
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ดึงใยเส้นนั้นมาเก่ียวกบัเส้นน้ีอยา่งขยนัขนัแขง็ เพราะมนัเป็นแมงมุม มนัจึงรู้ไดว้า่ใยเส้นไหนขาดไป
มนัตอ้งท างานหนกัอีกคร้ังหน่ึงประเด๋ียววิง่ไปขา้งหนา้ประเด๋ียวมาขา้งหลงัประเด๋ียวกระโดดไปโน่นมา
น่ีเร่ือย ๆ เพื่อเก่ียวเส้นใยให้ติดต่อกนั และมนัก็ไม่เคยโศกเศร้าเสียใจเลยท่ีใยของมนัขาด และไม่กลวั
เลยสักนิดเดียว ถึงแมว้า่เวนเทียนจะอยูใ่ตต้น้ไมน้ั้นและคอยรังควานมนัอยูก่็ตาม 

เม่ือเวนเทียนต่ืนข้ึนมา ก็พบวา่ตาข่ายนั้นถูกท าใหเ้รียบร้อยดีเหมือนเดิม แต่ซิดซูไม่ไดซ่้อนอยู่
ในท่ีของมนั มนัก าลงัชกัใยข้ึนอีกดา้นหน่ึง เม่ือมองดูคลา้ย ๆ กบัแมลงอะไรสักตวัหน่ึง และมนัก็พน่เอา
ใยเส้นใหม่ออกมาเร่ือย ๆ ขณะท่ีมนัก าลงัท างานอยู ่ เวนเทียนจอ้งดูใยแมงมุมนั้นอีก มนัก็ใยแมงมุมอนั
เดิมนัน่แหละ เพียงแต่วา่มนัใหญ่ข้ึนกวา่เดิมและดีข้ึนกวา่เดิมมาก ในการท่ีจะดกัจบัแมลงต่าง ๆ         
เวนเทียนยนืข้ึนและร าพึงกบัตวัเองวา่ “ฉนัสามารถท่ีจะท าการบา้นท่ีฉนัไม่อยากท าไดแ้ลว้ล่ะฉนัแน่ใจ
วา่ฉนัจะสอบในวนัพรุ่งน้ีได ้ฉนัท าไดแ้น่” แลว้เขาก็ทูลต่อพระเจา้วา่ “ขา้แต่พระเจา้ ขา้พเจา้จะท าไม่ได้
หรือ” เสร็จแลว้ก็หวัเราะใหก้บัตวัเอง พลางนึกถึงค าพดูของนอ้งชายและพดูวา่ “ฉนัไม่สามารถเป็น   
คริสเตียนได ้ถา้ฉนัไม่ไดเ้ป็นบุตรของพระเจา้จริง ๆ” 

ขณะนั้นเองเขามองเห็นนอ้งชายก าลงัเดินมา จึงตะโกนเรียกดว้ยน ้าเสียงต่ืนเตน้ 
“เวนพิน มาน่ีเร็ว ช่วยพี่ขนไมไ้ผพ่วกน้ี ไปไวห้ลงับา้นทีเถอะ” เวนพินสังเกตเห็นวา่พี่ชายของ

เขาก าลงัต่ืนเตน้ยนิดีจึงตอบไปวา่ “ได ้ฉนัจะไปช่วยพี่เด๋ียวน้ีล่ะ” 
“ดูน่ีซิ...อยา่ท าใหต้าข่ายของซิดซูขาดนะ เพราะพี่รู้แลว้วา่มนัตอ้งสร้างข้ึนใหม่อีก หากใยของ

มนัขาด” เวนเทียนพดู “ฉนัไม่อยากจะเห็นตาข่ายของมนัขาดเลย” เวนพินตอบ 
ขณะท่ีทั้งสองช่วยกนัไมไ้ผท่ี่ท าเสร็จแลว้ก็ไปไวห้ลงับา้นขา้ง ๆ กบับนัได แลว้เวนเทียนจึงพดู

ข้ึนวา่ “พี่จะไปท าการบา้นท่ีคา้งอยูใ่หเ้สร็จคืนน้ีล่ะ พี่แน่ใจวา่พระเจา้จะช่วยใหพ้ี่สอบไดใ้นวนัพรุ่งน้ี 
มนัเป็นความผิดของพี่เองท่ีพระเจา้ไม่ทรงตอบค าอธิษฐานของพี่ พี่เขา้ใจวา่พระองคค์งจะตรัสวา่ “ไม่” 
กบัพี่ เพราะพระองคท์ราบวา่ พี่ไม่เอาใจใส่ต่อการเรียนเลย” 

“ฉนัแน่ใจวา่พี่ตอ้งท าได”้ นอ้งชายตอบ แลว้เด็กทั้งสองก็ถอดรองเทา้วางไวข้า้งบนัได แลว้ก็
เขา้ไปในบา้น ในเวลาเดียวกนั ซิดซูก็ก าลงัจบัเหยือ่ของมนัอยู ่ และถึงแมจ้ะจบัไม่ไดเ้ลยในวนัน้ีก็ตาม 
มนัซุ่มอยู ่เพื่อรอโอกาสในวนัต่อ ๆ ไป 

ในวนัต่อมา เวนเทียนสามารถสอบแกต้วัได ้และไดเ้ขา้เรียนต่อในชั้นมธัยมตน้ และแน่นอนผล
การสอบของเขาท าใหทุ้กคนในครอบครัว พลอยดีใจไปดว้ย 

อ่านขอ้พระธรรม อิสยาห์ 41: 10 ต่อไปน้ี แลว้เติมค าตอบในช่องวา่งใหเ้รียบร้อย 
“อยา่กลวัเลย ดว้ยวา่เรา (พระเจา้) อยูก่บัเจา้อยา่ทอ้ใจ เพราะเราเป็นพระเจา้ของเจา้ เราจะหนุน

ก าลงัเจา้ เออ เราจะช่วยเจา้ เออ เราจะยกชูเจา้ไวด้ว้ยมืออนัชอบธรรมของเรา” 
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เราไม่ตอ้งมี..................................................................................................................... 
เพราะวา่พระเจา้.............................................................................................................. 
เราไม่จ  าเป็นตอ้ง............................................................................................................. 
เพราะวา่พระองคเ์ป็น...................................................................................................... 
และพระองคจ์ะ............................................................................................................... 
และ................................................................................................................................. 
และ................................................................................................................................. 
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6. ตาต้า นิทานอนิโดนีเซีย 

คาร์มาอาศยัอยูใ่นกระท่อมเล็ก ๆ ใกลช้ายป่าแห่งหน่ึงในประเทศอินโดนีเซีย วนัหน่ึงขณะท่ีเขา
เฝ้ามองดูคุณแม่ของเขาก าลงัผดัขา้วดว้ยกะทะใบใหญ่ เขาถามคุณแม่วา่ “คุณแม่ครับใหผ้มช่วยไหม
ครับ?” 

หลงัคากระท่อมมีเพียงดา้นเดียวตรงท่ีคุณแม่ของเขายนืท าครัวอยู ่ ควนัไฟจากเตาลอยไปทาง
ทะเล “ยงัไม่ตอ้งหรอกลูก...แต่เออ ท าไมลูก ถึงไม่ไปเล่นกบัเซเลคก้ีล่ะ...?” นางถามข้ึน “ไม่หรอกครับ 
ผมไม่ค่อยชอบเขา” คาร์มาตอบคุณแม่ 

“ถา้อยา่งนั้นก็วิง่เล่นอยูแ่ถวน้ีคนเดียวก็ได ้ แต่เด๋ียวก่อนเอาหมอ้ไปตกัน ้าท่ีโอ่งน ้าตรงโนน้มา
ใหแ้ม่หน่อย” นางบอกลูกชาย คาร์มาก็ท าตามท่ีคุณแม่ของเขาบอก ขณะท่ีเดินไปทนัใดนั้น ส้มผลหน่ึง
ก็ลอยผา่นเขา้ไปกระทบกบัหมอ้น ้า เสียงดงัปังใหญ่ “เอะ๊ น่ีมนัมาจากไหนกนันะ?” เขาอุทาน “ดูซิครับ
คุณแม่ มนัเป็นส้มจากตน้ส้มใกลช้ายป่าตรงโนน้ คงจะมีใครสักคนแอบขวา้งบา้นของเราแน่ ๆ เลย
ครับ” “คงจะเป็นเจา้ลิงตาตา้อีกกระมงั มนัชอบมาป้วนเป้ียนแถวน้ีบ่อย ๆ” คุณแม่ของเขาตอบ “เราตอ้ง
คอยระวงักลว้ยของเราซะแลว้ล่ะ” 

ทนัใดนั้น คาร์มาก็เห็นสีขา้งของเจา้ลิงตาตา้ ซ่ึงนัง่แอบอยูด่า้นหน่ึง โดยหางของมนัหอ้ยทะลุ
พุม่ไมล้งมา แต่ในมือของมนัถือส้มอยู.่.. มนัแหงนหนา้ข้ึนหลบัตา แลว้ขวา้งส้มผลนั้นออกไปสุดแรง
ของมนั แต่ส้มผลนั้นก็ไม่ไดก้ระทบกบัอะไรเลยตามท่ีมนัตั้งใจ ดงันั้นมนัจึงลืมตาข้ึนเกาตามตวั เกาแลว้
เกาอีก 

“เจา้ลิงโง่ ถา้ไม่มองท่ีเครือกลว้ย มนัจะขวา้งถูกไดอ้ยา่งไรกนัล่ะ ถึงจะขวา้งถูกมนัก็ไม่ไดผ้ล
อยูน่ัน่เอง เพราะกลว้ยมนัไม่หล่นลงมาเลย” 

เจา้ลิงตาตา้ยงัคงไม่เปล่ียนความคิด เพราะมนัแสดงออกใหเ้ห็นวา่ มนัหิวเหลือเกินมนัจึงไต่
ออกไปจนสุดก่ิงแลว้ก็กระโดดไปอีกตน้หน่ึง แลว้ก็กระโดดไปเร่ือย ๆ จากตน้น้ีไปตน้โนน้ และก็ใกล้
ตน้กลว้ยเขา้ไปทุกทีแลว้ก็นัง่พกัอยูบ่นตน้ไมน้ั้นมนัพยายามคิดหาวถีิทางท่ีจะขโมยกลว้ยมาใหไ้ด ้ และ
ทางท่ีดีท่ีสุดก็คือ ตอ้งกระโดดไปตามพื้นดินไปยงัตน้กลว้ย ก็พอท่ีจะปลิดเอากลว้ยนั้นมากินได ้ มนั   
เกาคางคิดแกปั้ญหาอยูไ่ปมาแต่ถา้หากมนัจะนัง่คิดนัง่เกาอยูแ่บบน้ี มนัก็คงจะไม่ไดก้ลว้ยมากินแน่ มนั
ลืมตามองดูตน้กลว้ยใหถ้นดัชดัเจนอีกคร้ังหน่ึง อ๋อ....แน่นอน ตน้กลว้ยมนัก็ยงัคงอยูเ่ดิมนัน่เอง และนัน่
แหละคือทางท่ีมนัจะไดก้ลว้ยมากินใหส้มอยาก มนัจึงโหนก่ิงไม ้แลว้ก็กระโดดลงบนพื้นดิน 

“คุณแม่ มนัก าลงัเดินไปท่ีตน้กลว้ยแลว้ล่ะ เราปล่อยใหม้นัปลิดเอาสักลูกดีไหมครับ?” คาร์มา
ถามคุณแม ่
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“ถา้หากลูกปล่อยใหม้นัเอาไปลูกหน่ึงคราวน้ี วนัต่อไปมนัจะพากนัมามากกวา่น้ี คราวน้ีละก็ยุง่
กนัใหญ่ทีเดียวล่ะ” คุณแม่ตอบ “มนัคงจะเอาตน้กลว้ยของเราเป็นเป้าหมายของมนั” 

“เป้าหมายคืออะไรครับคุณแม่?” คาร์มาถาม 
“คือส่ิงท่ีเราตอ้งการไงล่ะ อาจเป็นส่ิงท่ีดีหรือเลวก็ได”้ คุณแม่ของเขาตอบ 
“แลว้ผมจะมีเป้าหมายไดบ้า้งไหมครับ?” เขาถามคุณแม่ 
“ลูกควรจะมีเป้าหมาย แต่แน่นอนท่ีสุดก็คือ ตอนน้ีลูกไดรั้บเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้

รอด ลูกก็มีสิทธ์ิท่ีจะเป็นบุตรของพระเจา้ได ้ และพระองคก์็มีเป้าหมายส าหรับบุตรของพระองคแ์ต่ละ
คน ลูกรู้ไหมวา่คืออะไร?” 

“ผมไม่ทราบครับคุณแม่” 
“คือวา่พระองคต์อ้งการท่ีจะท าใหลู้กเป็นเหมือนกบัพระบุตรของพระองค ์ คือ องคพ์ระเยซู

คริสต”์ คุณแม่ของเขาตอบ 
“แต่อะไรคือเป้าหมายของผมล่ะครับ?” คาร์มาถามคุณแม่ของเขาต่อไปอีก 
“เม่ือคร้ังท่ีพระเยซูคริสตย์งัประทบัอยูใ่นโลกน้ี พระองคต์รัสวา่ “เราท าตามชอบพระทยั

พระองคเ์สมอ” (ยอห์น 8:29) นัน่คือเป้าหมายของพระองค ์การท าทุกอยา่งใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ก็
เป็นเป้าหมายของเราดว้ย และเราก็ตอ้งลงมือท าตามนั้นดว้ย” คุณแม่ของเขาอธิบาย 

“แลว้ผมจะท าตามนั้นไดอ้ยา่งไรล่ะครับ?” คาร์มาถาม 
“เอาล่ะ หากลูกเห็นเซเลคก้ีหกลม้หรือบาดเจบ็ ลูกจะยนืหวัเราะเฉย ๆ หรือรับเขา้ไปช่วยเขา?” 
“ผมไม่ทราบครับคุณแม่” คาร์มาตอบ 
“แต่ลูกตอ้งรู้วา่ลูกควรจะท าอยา่งไร พระเจา้ทรงประสงคท่ี์จะใหลู้กช่วยเขา นัน่แหละคือส่ิงท่ี

พระเยซูทรงกระท า และเม่ือลูกยอมใหพ้ระองคใ์ชมื้อ ใชต้าของลูกแลว้ เราก็สามารถพดูไดว้า่ มนัคือ
จุดหมายหรือเป้าหมายท่ีเราตอ้งการและเป็นเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง” 

ขณะนั้นเอง คาร์มามองไปยั้งตน้กลว้ยอีกก็พบวา่ใบของมนัขาดกระรุ่งกระร่ิงเหมือนกบัถูกพายุ
พดั เจา้ลิงตาตา้ห้อยอยูบ่นตน้ไมใ้กลก้บัตน้กลว้ย โดยใชห้างของมนัพนัก่ิงไมเ้อาไวแ้ละใชท้ั้งมือ และ
เทา้จบัเครือกลว้ยเอาไว ้ มนัใชมื้อดึงกลว้ยใหห้ลุดออกมาจากเครือ ใชป้ากคาบเอากลว้ยไว ้ และโหนตวั
กลบัไปในพุม่ไมอี้ก เม่ือสงบสติอารมณ์ดีแลว้ก็ปอกกลว้ยกินอยา่งสบายอารมณ์ 

“คุณแม่ครับ เจา้ลิงตาตา้มนัเอากลว้ยไปลูกหน่ึงแลว้ครับ” คาร์มารีบบอกคุณแม่ของเขา 
“แม่เห็นแลว้ล่ะ เจา้ตาตา้มนัรู้วา่กลว้ยดิบน่ะมนัมีรสฝาด” คุณแม่เขาตอบ 
“คุณแม่ครับ ถา้หากวา่คราวต่อไปมนัมาอีก ผมจะไล่มนัไปเอง” คาร์มาย  ้าในตอนทา้ย 
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“เราตอ้งระวงัใหม้ากกวา่น้ี เพราะมนัมีจุดมุ่งหมายอยา่งเดียวในขณะน้ี คือขโมยกลว้ย ถา้ทอ้ง
มนัหิว แต่เราจะตอ้งตดัเอาทั้งเครือก่อน ไม่เช่นนั้นมนัก็จะขโมยไปหมด” คุณแม่พดูพลางหวัเราะ 

“เป้าหมายของลิงไม่ดีใช่ไหมครับคุณแม่?” คาร์มาถาม 
“แม่คิดวา่ลิงมนัคงไม่คิดเช่นนั้นหรอก เพราะมนัเป็นเป้าหมายอยา่งเดียวท่ีมนัรู้ และง่ายส าหรับ

มนัดว้ย” คุณแม่อธิบาย 
“ท าไมละครับ?” คาร์มาถามอีก 
“เป็นการง่ายใช่ไหมท่ีจะปรนนิบติัตวัเอง นัน่คือส่ิงท่ีมนัท า แต่ส าหรับเราแลว้ เราตอ้งปฎิบติั

พระเจา้ ซ่ึงไม่ใช่ของง่ายนกั แต่อยา่งไรก็ตาม พระเจา้ไดป้ระทานพระวิญญาณของพระองคเ์พื่อช่วยให้
เรารู้วา่ ควรจะปฎิบติัพระองคอ์ยา่งไร” 

“ผมจะหาเป้าหมายของผมเอง คุณแม่คิดวา่พระเจา้จะช่วยใหผ้มท าตามจุดมุ่งหมายนั้นไหม
ครับ?” 

“อะไรคือเป้าหมายของลูกล่ะ?” คุณแม่ถาม 
“การปรนนิบติัพระเจา้ครับ?” คาร์มาตอบอยา่งรวดเร็ว 
“แน่นอน แม่แน่ใจวา่พระองคต์อ้งช่วยลูกแน่” คุณแม่ตอบ 
“โอ ดูโน่นซ่ี เจา้ลิงตาตา้มาอีกแลว้ มนัคงตอ้งการกลว้ยอีกแลว้ ลูกไปไล่มนัหนีเร็ว” คุณแม่

บอก 
คาร์มาจึงวิง่ไปเก็บเอาผลส้มท่ีเจา้ลิงขวา้งมาตกอยูใ่นลานบา้น พลางเล็งไปท่ีเจา้ลิงตาตา้เป็น

เป้าหมาย แลว้ก็ขวา้งไปสุดแรง ผลส้มกระทบกลว้ยในมือของเจา้ลิงตาตา้กระเด็นไปอีกฟากหน่ึงเจา้ลิง
ตาตา้สะดุง้ พลางมองดูมืออนัวา่งเปล่าของมนัแลว้ก็หนัมามองดูคาร์มา พลางเกิดความคิดใหม่ข้ึนมาอีก
วา่ถา้หากเด็กทุกคนขวา้งอยา่งแม่นย  าแบบน้ีมนัก็คงจะเจบ็ตวั ตวัมนัเองควรจะหนีเอาตวัรอดก่อนดีกวา่ 
คิดแลว้มนัจึงกระโดดข้ึนตน้ไมสู้งและหายเขา้ไปในป่าโดยไม่ยอมกลบัมาอีกเลย 

 
อ่านพระธรรมกาลาเทีย 5: 22, 23 
แลว้หาลูกธนูใหค้าร์มาสัก 9 ดอก เพื่อใหเ้ขายงิไปสู่เป้าหมายของเขา 
1..................ความรัก...............6........................... 
2.............................................. 7........................... 
3...............................................8........................... 
4...............................................9............................ 
5.............................................. 
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7. ริบ ริบ นิทานชาวเขา 

บาคิด และครอบครัวของเขาอาศยัอยูใ่นกระท่อมขนาดเล็กหลงัหน่ึงในป่าทึบ บนเทือกเขาแห่ง
หน่ึง ครอบครัวของเขาประกอบดว้ย บิดาช่ือ อะมงั มารดาช่ือ อินงั และบุตรชายช่ือ บาคิดกบัอะเนา แม้
กระท่อมท่ีอยูข่องเขาจะมีขนาดเล็ก แต่ก็พออยูก่นัอยา่งสบาย เพราะในเวลากลางวนับุคคลเหล่าน้ีตอ้ง
ออกไปท ามาหากินนอกบา้น เวน้แต่จะอาศยัหลบันอนในตอนกลางคืนหรือวนัไหนฝนตกหนกัเท่านั้น 
ส่วนครัวหรือท่ีท าอาหารนั้นเขาท าอยูใ่ตต้น้ไมภ้ายนอกกระท่อม 

บาคิด และอะเนาไม่เคยเขา้โรงเรียน เขาจึงอ่านหนงัสือไม่ออก แต่เขาก็เคยขา้มภูเขาไปกบั    
คุณพอ่คุณแม่ทุกวนัอาทิตยห์ลายอาทิตยม์าแลว้ ท่ีนัน่เขาไดย้นิญาติพี่นอ้งไดเ้ล่าวา่ พระเจา้ทรงรักเขา 
จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวคือพระเยซูคริสตเ์จา้เพื่อใหค้นทั้งหลายรวมทั้งบาคิด อะเนา พ่อ, แม่ 
และทุกคนท่ีเช่ือวางใจในพระองค ์ ไดรั้บความรอดแน่นอนท่ีสุด พระองคไ์ดท้รงจดัเตรียมสถานท่ีใน
เมืองสวรรคไ์วใ้ห้เขาแลว้ ทุก ๆ เชา้ขณะปรุงอาหารหรือรับประทานอาหาร เขาก็จะร่วมใจกนัอธิษฐาน
ทูลขอต่อพระเจา้ ใหป้กปักษรั์กษาพวกเขาไวใ้หพ้น้จากอนัตรายทั้งปวงในป่าใหญ่นั้น 

บ่ายวนัหน่ึง อะมงัพดูกบัลูกชายคนโต คือ บาคิด วา่ “เจา้และอะเนาจงไปตามหาฝงูววั แลว้ 
ตอ้นมนักลบัมาใหห้มด พอ่ตอ้งเอามนัไปดว้ย รีบไปแต่วนัหน่อยวนัน้ี เพราะพ่อจะตอ้งเขา้ไปในเมือง
ก่อนมืด” 

ไดค้รับคุณพ่อ” บาคิดตอบคุณพอ่ แลว้ก็หนัไปชวนอะเนาวา่ “เราไปกนัเถอะ” แลว้เด็กชายทั้ง
สองก็ออกเดินไปตามทางเดินไปสู่ท่ี ๆ ฝงูววัเคยมากินหญา้ แต่เม่ือเด็กชายทั้งสองมาถึงท่ีแห่งหน่ึงซ่ึง
เป็นทางแยกไปบา้นของเพื่อน บาคิดจึงพดูกบันอ้งชายวา่ “เราไปท่ีบา้นของฮคัเนยก่์อนดีไหม?” 

“ไปสิพี่ เราจะไปดูหมาตวัใหญ่ท่ีฮคัเนยบ์อกวา่จะใหพ้ี่ไงล่ะ” อะเนาสนบัสนุน ดงันั้นทั้งสองจึง
เดินตามทางนั้นผา่นป่าไมอ้อกไปจนกระทัง่ถึงบา้นฮคัเนย ์ เม่ือฮคัเนยม์องเห็นเพื่อนทั้งสองเดินตรงมา 
เขาจึงตะโกนข้ึนวา่ “บาคิด...น่ีไงล่ะ เจา้หมาตวัใหม่ของเธอมาเอามนัไปซิ.... ฉนัก าลงัจะเอามนัไปให้
เธอท่ีบา้นอยูที่เดียว เธอมาก็ดีแลว้ จะไดเ้อามนัไปเสียเลย” 

“เห็นไหมล่ะ...ดีไหมท่ีเรามาท่ีน่ีพี่บาคิด” อะเนาพดูกบัพี่ชาย บาคิดและอะเนาก าลงัต่ืนเตน้ดีใจ
กบัหมาตวัใหญ่ เขาตั้งช่ือให้มนัวา่เจา้ริบ ริบ ฮคัเนยบ์อกกบัสองพี่นอ้งวา่ มนัเป็นหมาพนัธ์ุ ล่าเน้ือท่ีดีตวั
หน่ึง และอะมงัพอ่ของเขาก็สัญญากบับาคิดวา่ จะใหเ้ขาออกไปล่าสัตวด์ว้ยในคราวต่อไป บาคิด
ตอ้งการเป็นมิตรกบัหมาตวัใหม่ของเขา เขาลูบหวัสีน ้าตาลของมนัแลว้คอยสังเกตดูวา่มีความรู้สึกอยา่ง
ต่อเขา...และเม่ือเขาแน่ใจวา่เจา้ริบ ริบ ยอมเป็นเพื่อนและยนิดีตามเขาไปแลว้ บาคิดและนอ้งชายจึงออก
จากบา้นของเพื่อน เดินทางกลบับา้นของเขาและท่ีบา้นนัน่เองเขาทั้งสองเล่นหยอกลอ้กบัหมาตวัใหม่
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ตลอดบ่ายวนันั้นและเป็นท่ีแน่นอนวา่ เด็กทั้งสองลืมเร่ืองววัเสียส้ินจนกระทัง่เห็นคุณพอ่เตรียมตวัเสร็จ
เรียบร้อย เพื่อเขา้เมืองนัน่แหละจึงคิดข้ึนมาได ้

“ววัอยูไ่หนล่ะ?” อะมงัถามลูกชายทั้งสอง 
“ยงัอยูใ่นป่าครับ เราจะไปเอามนัมาเด๋ียวน้ีแหละ” อะเนาตอบคุณพ่อ 
“แต่พอ่บอกแลว้วา่ ใหไ้ปเอามนัมาแต่กลางวนัไม่ใช่หรือน่ีพอ่ก็ตอ้งเสียเวลาไปอีก” 
“พอ่คงโกรธมาก” อะเนากระซิบกบับาคิด ผูซ่ึ้งรู้ดีวา่เขาไม่เช่ือฟังคุณพ่อ 
“ฮคัเนยบ์อกผมวา่ จะใหเ้จา้ริบ ริบ แก่ผมวนัน้ี ผมจึงเลยไปเอามนัมาท่ีบา้น ดูสิครับคุณพอ่ มนั

เป็นหมาล่าเน้ือท่ีดีตวัหน่ึง” บาคิดพยายามหาทางแกต้วั 
“แต่ววัส าคญักวา่หมาตวัน้ี เรามีหมาล่าเน้ือท่ีดีตวัหน่ึงแลว้ไม่ใช่หรือ?” คุณพอ่เขาตอบ 
“แต่ริบริบสามารถไปล่าเน้ือกบัเราคราวหนา้ไดน้ะครับ” บาคิดพดู 
“ริบ ริบไม่ใช่ขอ้แกต้วัของการไม่เช่ือฟัง” คุณพอ่อธิบายพร้อมกนันั้นเขาก็รีบเดินไปตาม

ทางเดิน เพื่อตอ้นววักลบับา้นดว้ยตนเอง 
วนัเวลาผา่นไป บาคิดคิดวา่ ใคร ๆ คงพากนัลืมเร่ืองการท่ีเขาไม่เช่ือฟังบิดาของเขาหมดแลว้ 

และเขาเองก็พยายามท่ีจะลืมมนัดว้ย เขาและอะเนานอ้งชายใชเ้วลาใหห้มดไปในวนัหน่ึง ๆ ดว้ยการ
สอนใหเ้จา้ริบ ริบเช่ือฟัง และท าตามค าสั่งของเขา 

เชา้ตรู่วนัหน่ึง อะมงัเรียกบาคิดมาแลว้บอกวา่ “เตรียมขา้วของใหพ้ร้อม เราจะไปล่าสัตวใ์นป่า” 
บาคิดเตรียมของเรียบร้อย เขาเฝ้ารอคอยเวลาน้ีมานานแลว้ จึงเรียกเจา้ริบ ริบ มาหาแลว้พดูกบั

มนัวา่ “ริบ ริบ ถา้เจา้ช่วยเราล่าเน้ือวนัน้ีได ้ ขา้จะใหก้ระดูกช้ินใหญ่ ๆ แก่เจา้ เจา้ตอ้งท าตามท่ีขา้บอก
นะ” 

ริบ ริบ กระดิกหางพลางมองไปรอบ ๆ ประหน่ึงวา่ เจา้ของจะใหอ้ะไรมนักิน แต่บาคิดตบ
หวัมนัเบา ๆ และบอกใหม้นัคอยไปก่อน 

อะเนาตอ้งอยูก่บัคุณแม่ท่ีบา้น บาคิดหยบิหอก แลว้ก็เดินตามคุณพอ่ของเขาไป เจา้ริบ ริบวิง่
ออกหนา้ไปก่อน พลางดมกล่ินไปตามพื้นดิน หนทางลึกเขา้ไปในป่าทุกที ทนัใดนั้นมนัก็หยดุชะงกั
พลางเงยหนา้ข้ึนสูดกล่ินและวิง่น าหนา้อะมงั และบาคิดไป 

“ไปแลว้งบัคอไวเ้ลยนะ” บาคิดตะโกนบอกมนั ริบ ริบ เห่าแลว้เห่าอีก เขาจึงรู้วา่ ริบ ริบเจอหมู
ป่าเขา้แลว้ สองพอ่ลูกต่างเงียบคอยฟังเสียง แลว้เขาก็ไดย้ินเสียงค ารามของหมูป่าถนดัริบ ริบ เห่าอีกคร้ัง
หน่ึง ทนัใดนั้นหมูป่าก็ค  ารามเสียงดงั แลว้ทุกอยา่งก็เงียบไป 

“มีอะไรเกิดข้ึนหรือครับ เจา้ริบ ริบตายหรือเปล่า?” บาคิดถามดว้ยความกลวั 
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“คงจะไม่เป็นเช่นนั้นหรอก แต่พอ่คิดวา่มนัคงจะเป็นหมูแก่ท่ีมีเข้ียวยาว และเจา้ริบก็คงจะงบัท่ี
คอของมนัไม่ได”้ 

“ถา้งั้นเราก็จดัการเลยไม่ดีหรือครับ” บาคิดพดูดว้ยความต่ืนเตน้ 
“เด๋ียวก่อนอยา่พึ่ง พอ่คิดวา่เจา้ริบ ริบคงจะยงัจบัหมูป่าไวย้งัไม่ได”้ พอ่ของเขาตอบพลางมอง

ลอดพุม่ไมไ้ปอยา่งระมดัระวงั “ออ้ นัน่ มนัอยูท่ี่นัน่ไม่เห็นมนัเป็นอะไรเลย เจา้ริบ ริบ ก็ไม่ไดอ้ยูท่ี่นัน่
มนัคงจะวิง่หนีไปแลว้ละ” 

ทั้งสองจึงคอยต่อไปอีกครู่ดว้ยความเงียบเชียบ ไม่นานนกัเจา้ริบ ริบก็วิง่ข้ึนมาตามเส้นทางขา้ง
หลงัของคนทั้งสอง ในปากคาบหนูขนาดใหญ่มาดว้ย เม่ือบาคิดหนัมามองเจา้ริบริบก็วางหนูท่ีมนัคาบ
อยูใ่นปากลงท่ีเทา้ของบาคิด แลว้ก็กระดิกหาง 

“ริบ ริบ เจา้น่ะหวัด้ือ ท าไมจึงไม่ใชฟั้นของเจา้กดัคอเจา้หมูป่าตวัโนน้ล่ะ...? เราไม่ตอ้งการหนู
ตายหรอก” ขณะท่ีเขาพดู พ่อของบาคิดก็ยกหอกของเขาข้ึนแลว้ซดัไปท่ีพุม่ไม ้ซ่ึงเจา้หมูป่าอยูโ่ดยแรง 

ริบริบหยุดกระดิกหางของมนั พลางกม้ลงมองดูหนูตายตวันั้น บาคิดจึงพดูข้ึนวา่  
“เจา้หมาหนา้โง่...ไปสิตามเจา้หมูป่านัน่ไปสิ...หนูนะล่าเม่ือไรก็ได”้ เม่ืออะมงัซดัหอกไปแลว้ 

เขาไดย้นิเสียงหมูป่าค ารามอีกคร้ังแลว้มนัก็วิง่ออกจากพุม่ไมเ้ขา้ป่าไป ถึงแมว้า่อะมงัหรือบาคิดตอ้งการ
จะตามมนัไปก็ตาม แต่เขารู้ดีวา่ หาก ริบ ริบ ตามไปทนัมนัก็ตอ้งต่อสู้กนัเป็นแน่ เพราะหมูป่าท่ีก าลงั
บาดเจบ็ก าลงับา้เลือดนั้นร้ายกาจ พอท่ีจะฆ่าพวกเขาได ้ ดงันั้นเขาจึงไม่ตามมนัไป แต่พากนักลบัออก
จากป่ามุ่งหนา้กลบับา้นดว้ยความผดิหวงั 

“ริบ ริบ แกตอ้งเรียนตอ้งรู้วา่ ควรท าตามท่ีเขาบอกท าไมแกจึงไม่พยายามท่ีจะท าตาม หรือวา่
ไม่อยากจะเป็นหมาดี ๆ งั้นรึ?” บาคิดพดู 

“ทุกคร้ังท่ีกลบัจากการล่าเน้ือ มนัมกัคาบหนูมาดว้ย ลูกและฮคัเนยจ์ะตอ้งหดัมนัเสียใหม่เป็น
แน่” อะมงัพดูพลางหวัเราะอยา่งขบขนั 

ริบริบหางตก พลางดมกล่ินไปตลอดทาง มนัรู้ดีวา่บาคิดไม่พอใจท่ีมนัไม่ท าตาม มนัจึงรู้สึกไม่
สบายใจ เม่ือมาถึงบา้นอินงัก็ตะโกนถามวา่  

“เป็นไง ไดเ้น้ือมาบา้งหรือเปล่า?” 
“ไม่ไดเ้ลยครับ” บาคิดตอบ “ริบริบล่าไดเ้พียงหนูเท่านั้น แต่ไม่เป็นไร ผมจะสอนมนัเอง และ

คราวต่อไปหากมนัไม่เช่ือฟังผมอีก ผมจะหัน่คอมนัเสีย”  
“เด๋ียวก่อนสิลูก” อะมงัพดู “ลูกจ าไดไ้หม เม่ือลูกไปเอาเจา้ริบ ริบมา ลูกก็ขดัขืนไม่เช่ือฟังพอ่

เหมือนกนั พอ่รู้สึกไม่พอใจเม่ือลูกไปท่ีบา้นฮคัเนย ์ แทนท่ีจะตอ้นววักลบัมาบา้นวนัน้ีเราตอ้งสูญเสียเจา้
หมูป่าไป แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม เราก็ไดเ้รียนรู้วา่ “การเช่ือฟังน้ันดีกว่าการเสียสละ” ซ่ึงพอจะเปรียบไดก้บั
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การท่ีเจา้ริบริบวางหนูตวันั้นลงท่ีเทา้ของลูกก็เพื่อขอโทษหรือเป็นขอ้แกต้วัของมนั มนัพยายามจะบอก
วา่ มนัไมเ่ช่ือฟังลูกมนัไม่ไดล่้าหมูป่าตวันั้น แต่ก็ไดห้นูมาแทน แมม้นัจะสละหนูใหลู้ก แต่ผลของมนัก็
ไม่อาจเปรียบไดก้บัความเช่ือฟังถา้มนัเช่ือฟังลูก ป่านน้ีเราอาจไดห้มูป่าตวันั้นแลว้ก็ได”้ 

“พระเจา้จะโกรธไหมครับ ท่ีผมพยายามจะแกต้วั?” บาคิดถาม 
“แลว้ลูกคิดอยา่งไรล่ะ?” พอ่ของเขาถาม 
“ผมคิดวา่พระองคค์งไม่ชอบเป็นแน่” บาคิดตอบ 
“แน่นอน พระองคไ์ม่ชอบแน่...ตอ้งให้อะไรสักอยา่งหรือท าอะไรสักอยา่งเพื่อพระองค ์ การแก้

ตวัเม่ือไม่เช่ือฟังเป็นส่ิงท่ีไม่ถูก” คุณพอ่ตอบ บาคิดไม่ตอบวา่อะไร เขานัง่ลงพลางลูบหวัเจา้ริบ ริบ 
“เอาหอกไปเก็บเสียก่อนเถอะ” คุณแม่บอก “มนัตม้สุกแลว้ “เราจะไดรั้บประทานกนัเสียที” ทุก

คนก าลงัหิวจึงไม่จ  าเป็นตอ้งเสียเวลาเตือนอีก ต่างคนต่างก็ช่วยตวัเองหยบิมนัจากตะกร้ามารับประทาน
อยา่งเอร็ดอร่อย บาคิดหกัเอาคร่ึงหน่ึงยืน่ให้เจา้ริบ ริบดว้ย และกระซิบกบัมนัเบา ๆ วา่ “ไม่เป็นไร      
ริบริบไม่ตอ้งตกใจนะ ขา้เองรับผดิคนเดียวก็พอแลว้ มนัเป็นความผดิอยา่งมากท่ีไม่เช่ือฟัง คราวต่อไป
พระเจา้จะช่วยใหเ้ราเช่ือฟังคุณพอ่ และบางทีพระองคจ์ะทรงช่วยเจา้ให้เป็นหมาล่าเน้ือท่ีดีก็ได”้ ริบริบ
กระดิกหางของมนัดว้ยความต่ืนเตน้ยนิดี ความมืดยา่งกรายเขา้มาโดยเร็ว หลงัจากเขารับประทานมนัตม้
กนัเรียบร้อยแลว้ คนทั้งส่ีก็เขา้นอน และแน่นอนท่ีสุดครูเช่ือวา่เจา้หมูป่าตวันั้นก็คงจะข่มใจลืมบาดเจบ็ 
ท่ีมนัไดรั้บจากหอกของอะมงัและก็คงอยูท่ี่ไหนสักแห่งในป่า ซ่ึงมนัก็คงจะนอนหลบัเช่นเดียวกนั 

ใหห้นูเลือกค าสอนท่ีส าคญัในเร่ืองของริบริบตามหวัขอ้ต่อไปน้ีแลว้ เขียนลงในกรอบขา้งล่าง
เพื่อช่วยความจ า 

การบ้าน 
1. น าสุนขัใหม่มาบา้น 5. อ่านหนงัสือท่ีดี 
2. ช่วยเหลือคุณแม่ท างานบางอยา่ง 6. ซ้ือขนมกิน 
3. ท างานในสวน 7. วิง่เล่นใหส้นุกสนาน 
4. การเช่ือฟัง 
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8. แมง แมง นิทานเวยีดนาม  

แมง แมง เป็นเพียงควายแก่ ๆ ตวัหน่ึง แมง แมง ไม่สู้เต็มใจท างานนกั มนัอาศยัอยูใ่นหมู่บา้น
เล็ก ๆ แห่งหน่ึงในประเทศเวยีดนาม ทุกคร้ังท่ีมินห์น าไปไถนาหรือพามนัไปกินหญา้ มนัจะรู้สึกเง่ือง
หงอย และดูเศร้าซึมไปทุกคร้ัง มีอยูอ่ยา่งเดียวเท่านั้นท่ีมนัชอบท่ีสุด นัน่ก็คือเม่ือมินห์แกเ้ชือกแลว้
ปล่อยใหม้นัมีโอกาสไปหาแอ่งน ้า และท่ีนัน่มนัจะเกลือกกล้ิงตวัของมนัไปในโคลนตม พลิกขา้งน้ีขา้ง
โนน้ใหถู้กโคลนจนทัว่ตวัของมนัเตม็ไปดว้ยโคลนเยน็ ๆ แลว้มนัจะนอนแช่โคลนอยูอ่ยา่งนั้นไม่ท า
อะไรเลย 

วนัหน่ึงเม่ือมินห์พามนัไปไถนาเพื่อหวา่นขา้ว แมง แมง ดูไม่ค่อยชอบใจนกัเท่าไหร่เลย เทา้ทั้ง
ส่ีของมนัแช่อยูใ่นน ้าซ่ึงเจ่ิงทัว่ทอ้งนานั้น มนัตอ้งการเป็นอิสระจากแอกท่ีอยูบ่นบ่าของมนัเพื่อมนัจะได้
ไปกล้ิงเกลือกโคลนใหส้บาย ดงันั้นมนัจึงอยูเ่ฉย ๆ ไม่ยอมเดินหรือเคล่ือนไหวต่อไป มินห์เองก็รู้ดีวา่
เขาตอ้งท าอยา่งไรกบัมนั เขากม้ลงและวดิน ้าใส่เจา้ควาย แมง แมงท าใหเ้กิดความชุ่มช่ืนบนผวิหนงัอนั
เห่ียวแหง้ของมนั มนัจึงจะยอมออกเดินเพื่อลากคนัไถต่อไป แต่คราวน้ีช่างเช่ืองชา้จริง ๆ  

มินห์เกือบจะเสร็จงานตอนเชา้แลว้ ทุกคร้ังท่ีเจา้แมง แมง ตอ้งการความเยน็มนัก็จะหยดุเสีย   
เฉย ๆ ไม่ยอมเดินต่อไปเพื่อใหมิ้นห์รู้วา่มนัตอ้งการเช่นนั้น แน่นอนล่ะ ในเม่ือดวงอาทิตยส่์องแสงร้อน
เช่นนั้นมนัจะทนไดอ้ยา่งไร มินห์เองก็สวมหมวกปีกใบใหญ่ แต่ก็ไม่ไดช่้วยใหค้วามร้อนคลายลงไปเลย 
เขาคิดวา่ควรจะหยดุงานเสียที เพื่อชวนเพื่อน ๆ ไปอาบน ้าใหห้ายร้อนซ่ึงก็แน่นอนล่ะ เขารู้สึกร้อนมาก 
จนแทบจะวิดน ้าในแอ่งลูบไลต้วั แต่น ้าขุ่นเป็นโคลนตม เขาจึงไม่ท า ไม่นานนกัเจา้แมง แมง ก็หยดุเดิน 
มินห์จึงวดิน ้าใส่มนัโดยเร็ว แลว้ก็พดูปลอบใจมนัเบา ๆ “ท าไมเจา้ถึงท างานชา้จงัวนัน้ี โธ่...เจา้แมง แมง 
ผูน่้าสงสาร ยงัมีนาอีกหลายแปลงท่ีเราจะตอ้งไถมนัใหเ้สร็จ” 

แมง แมง เลยกลายเป็นควายท่ีชอบน ้าไป แน่นอนไม่มีค  าตอบจากมนั แต่มนัก็หนัหวัมาขา้ง ๆ 
แลว้ใชเ้ขาขา้งหน่ึงของมนัถูผวิหนงัตรงท่ีมนัรู้สึกคนั ถา้มินห์ตอ้งการใหท้ างานต่อไปมนัจะตอ้งท าให้
มินห์น ้าใส่มนัทุกคร้ังไป เม่ือไถนาแปลงนั้นเสร็จแลว้ มินห์ก็น าเจา้แมง แมง กลบับา้นและน าเอามนัไป
ผกูไวใ้ตต้น้ไม ้แลว้ไปหาคุณแม่ของเขา เขารู้ดีวา่ คุณแม่จะตอ้งเตรียมน ้าเยน็ไวใ้หด่ื้มเสมอ มินห์ก าพร้า
พอ่มาตั้งแต่เด็ก ๆ เพราะเหตุน้ีเองจึงท าใหเ้ขาตอ้งท างานหนกั ถา้เขาไม่ดูแลรักษาเจา้แมง แมง และช่วย
ท านาแลว้ คุณแม่และนอ้งสาวของเขาคงจะไม่มีขา้วพอกินแน่ อีกอยา่งหน่ึงมินห์เองก็ชอบท างาน 
เพราะท าใหเ้ขารู้สึกวา่เขาเป็นผูใ้หญ่ข้ึน 

เขานัง่อยูบ่นมา้นัง่เล็ก ๆ ใกลป้ระตู ด่ืมน ้าในแกว้จนหมด แลว้ก็เรียก ฮั้ว นอ้งสาวของเขา ซ่ึง
ยนือยูใ่กล ้ๆ ครัววา่ “ฮั้วช่วยเอาขนมท่ีคุณแม่ซ้ือมานัน่ให้พี่หน่อยสิ...พี่หิวจงัเลย” 
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“พี่มาหยบิเอาเองซิ” เธอตอบอยา่งไม่ใยดี 
คุณแม่ของเขาก็เลยพดูต าหนิฮั้ว เพราะท่าทางของมินห์ดูเหน็ดเหน่ือย ดงันั้นนางจึงหยบิช้ินท่ีดี

ท่ีสุดใหเ้ขา 
“ขอบคุณครับ คุณแม่ช่างดีเหลือเกิน” มินห์พดู แลว้ก็นัง่ลง พลางกินขนมกอ้นนั้นจนหมด เม่ือ

ขนมนั้นหมดแลว้ คุณแม่จึงบอกใหฮ้ั้วไปเอามาใหเ้ขาอีก ฮั้วหยบิไดช้ิ้นหน่ึงแลว้เดินไปยืน่ใหพ้ี่ชาย 
พลางถามวา่ “แลว้พี่จะใหอ้ะไรตอบแทนแก่ฉนัล่ะ?” มินห์รับขนมจากนอ้งสาว แลว้ไม่พดูอะไรเลยเขา
รู้สึกเสียใจท่ีนอ้งสาวของเขาไม่เคยท าความดีอะไรเพื่อใครเลย 

“คุณแม่คะดูสิคะ พี่มินห์เขาไม่ยอมพดูอะไรกบัหนูเลย” 
“พดูสิ พี่ตอ้งพดูแน่” มินห์พดูพลางอมขนมไวใ้นปาก 
“พี่เขาเหน็ดเหน่ือยมาก” คุณแม่พดูข้ึน “ฮั้วท าไมลูกไม่หาขนมช้ินดี ๆ มาใหพ้ี่เขาล่ะ?” 
“หนูก็เหน่ือยเหมือนกนัน่ี ท าไมพี่มินห์เขาไม่หยบิเอาเองล่ะ พี่เขาไม่เคยท าอะไรเพื่อหนูเลย” 

ฮั้วตอบ 
“เอาล่ะฟังนะ วนัน้ีทั้งวนั พี่เขาตอ้งไถนากบัเจา้ควายแก่ แมง แมง นัน่ เพื่อเตรียมท่ีไวส้ าหรับ

ลูกและแม่ไดห้วา่นขา้วในวนัสองวนัน้ี” คุณแม่พดูข้ึน 
“หนูไมอ่ยากหวา่นอะไรหรอก” เธอตอบสวนข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
ก่อนท่ีนางตรันจะพดูอะไรต่อไป มินห์ก็พดูข้ึนวา่ “คุณแม่ครับ คุณแม่คิดวา่เจา้ควายแก่ตวันั้น

จะเป็นคริสเตียนไดไ้หม? มนัรู้วา่พระเจา้ทรงรักมนับา้งหรือเปล่า?” 
นางตรันคุณแม่ของเขาหวัเราะออกมาพลางพดูวา่ “มนัอาจจะรู้วา่พระเจา้ทรงรักมนั แต่มนั

เป็นคริสเตียนไม่ไดห้รอกแม่คิดวา่เจา้แมง แมง คงจะไม่รู้อะไรเก่ียวกบัพระเยซูคริสต ์ ซ่ึงส้ินพระชนม์
บนไมก้างเขนเพื่อไถ่เราใหพ้น้จากความผดิบาป ท าไมลูกจึงถามเช่นนั้นล่ะ?” 

“หากเจา้ แมง แมง มีพระเจา้สถิตอยูใ่นใจของมนัแลว้ผมจะไดไ้ม่ตอ้งคอยเอาใจมนัถึงขนาดน้ี” 
มินห์ตอบ 

“เออ...แมง แมง มนัแก่แลว้ ก าลงัวงัชามนัก็ลดนอ้ยลงไป มนัตอ้งการให้เราเอาใจใส่มนัให้
มากกวา่น้ี” คุณแม่ตอบ 

“คุณแม่ครับ แต่ผมดีใจจงัเลยท่ีผมแขง็แรงและสามารถท างานได ้ ผมไปอาบน ้าไดห้รือยงั
ครับ?” 

“ไปสิลูก แลว้เม่ือลูกกลบัมาแลว้เราก็จะไดท้านขา้วกนั”  
หลงัจากท่ีมินห์จากไปแลว้ นางตรันจึงเรียกฮั้วเขา้มาหาและพดูวา่ “สักวนัหน่ึงแม่หวงัวา่ลูกจะ

เป็นเด็กท่ีร่าเริงและมีความสุข นบัตั้งแต่พี่ชายของลูกเขาไดต้อ้นรับเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยของ
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เขาแลว้ เขาก็รู้และเขา้ใจวา่ การช่วยเหลือผูอ่ื้นนั้น เป็นการดีเพียงใด ลองคิดดูซิวา่ แม่จะล าบากแค่ไหน
ถา้มินห์ไม่ช่วยเรา เพราะพอ่ของลูกก็ตายไปนานแลว้” แลว้นางก็สะอ้ืน 

“หนูเองก็อยากจะมีความสุข หนูรักพระเจา้เหมือนกนัแต่หนูก็ช่วยตวัเองไม่ได”้ 
“แลว้ท าไมลูกจึงไม่ทูลขอใหอ้งคพ์ระเยซูคริสตท์รงช่วยลูก และประทานจิตใจใหม่ใหแ้ก่ลูก

ล่ะ?” คุณแม่ถาม “การท่ีมีโอกาสช่วยเหลือบุคคลท่ีเรารักนั้น ท าใหเ้ราไดรั้บความเพลิดเพลินและมี
ความสุขมากนะลูก” 

“ตกลงค่ะ คุณแม่ หนูจะท า หนูตอ้งท าเด๋ียวน้ีดว้ย” แลว้ฮั้วก็วิง่ออกจากบา้นไป 
นางตรันเองก็ไม่ทราบวา่ฮั้วหายไปไหน เม่ือนางหุงขา้วเสร็จแลว้ ก็นัง่ลงพกัเหน่ือยปราศจาก

ความกงัวลอ่ืนใด สักครู่นางก็ม่อยหลบัไปดว้ยความอ่อนเพลีย มารู้สึกตวัก็ต่อเม่ือนางไดย้นิฮั้ว และ
มินห์คุยกนั มินห์ก าลงัเปล่ียนเส้ือผา้ใหม่ ในมือยงัถือผา้เช็ดตวัอยู.่. 

“ฉนัจะเอาผา้ไปตากใหพ้ี่เอง” ฮั้วพดู 
มินห์มองหนา้ฮั้วดว้ยความประหลาดใจ แต่ก็ยืน่ให้และพดูวา่ “ตกลง เม่ือนอ้งกลบัมาเราก็ได้

ทานขา้วดว้ยกนั” 
คุณแม่ของเขาหลบัตาลงอีก ขณะไดย้นิการสนทนาของเด็กทั้งสอง แน่นอนท่ีสุด ฮั้วไดเ้ปิด

หวัใจของเธอออกตอ้นรับพระเจา้แลว้ แลว้นางก็ไดย้นิเสียงฮั้วพดูวา่ “คุณแม่ค่ะอาหารพร้อมแลว้ค่ะ” 
นางตรันรีบลุกข้ึน มินห์หวัเราะแลว้พดูวา่ “คุณแม่ครับฮั้วบอกกบัผมวา่ เธอไดทู้ลขอใหพ้ระเจา้

เสด็จมาในจิตใจของเธอแลว้ ผมบอกเธอวา่เธอก็คลา้ย ๆ เจา้แมงแมง ตลกไหมครับ?” 
“เอะ๊ หนูเหมือนเจา้แมง แมง ยงัไงค่ะคุณแม่?” ฮั้วถามดว้ยความแปลกใจ 
“แม่คิดวา่...พี่เขาคงจะหมายความวา่ ลูกน่ะไม่เคยมีความสุข และไม่เคยช่วยเหลือผูอ่ื้น แต่แม่

คิดวา่ลูกคงจะหาความสุขได ้ ลองคิดดูใหดี้ แม่คิดวา่คงจะมีความสุขมาก ถา้ครอบครัวของเราเป็น     
คริสเตียน ให้เราจบัมือกนัและขอบคุณพระเจา้ดว้ยกนั” 

ทั้งสามยืน่มือออกมาจบักนัไวแ้ละกม้หวัลงอธิษฐาน เม่ืออธิษฐานจบแลว้ เจา้แมง แมง ท่ีผูอ้ยู่
ใตต้น้ไมก้็ร้อง “มอ-มอ” ท  าใหทุ้กคนหวัเราะออกมาดว้ยความขบขนั มินห์พูดวา่ “เจา้แมง แมง มนั
ตอ้งการบอกเราวา่ มนัเองก็อยากจะเป็นควายท่ีดีเช่นกนั” แลว้ทุกคนก็พากนันัง่ลงรับประทานอาหาร 
ซ่ึงนบัวา่เป็นอาหารม้ือท่ีอร่อยท่ีสุดส าหรับคนทั้งสาม และฮั้วก็เตม็ใจรับอาสาลา้งชามแต่เพียงคนเดียว 
และขณะลา้งชามเธอก็ไดร้้องเพลงคลอไปดว้ยอยา่งมีความสุข 

 
การฝีมือ 
ระบายสีรูปขา้งล่างน้ีใหส้วย ๆ  
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ท่องจ าขอ้พระธรรมจนข้ึนใจ 
ปฎิบติัตามค าสั่งของพระเจา้ ในขอ้พระธรรมน้ี 
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9. ชิบ ินิทานญีปุ่่น 

จนัจิเป็นเด็กชายชาวญ่ีปุ่น บา้นของเขาอยูท่ี่เชิงเขาแห่งหน่ึง จากบา้นของเขาสามารถมองขา้ม
ยอดไม ้ ซ่ึงอยูต่  ่าลงไปเบ้ืองล่างไปยงัทอ้งทะเลสีครามเบ้ืองหนา้ไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงเขาคิดวา่มนัเป็นท่ี ๆ 
มีทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เขาชอบโรงเรียนของเขามาก รอบ ๆ บริเวณสนามหญา้ของโรงเรียนมี
ตน้สนปลูกเรียงรายเป็นทิวแถว บางคร้ังลมก็พดัเอาใบสนปลิวเขา้ไปในหอ้งเรียนดว้ย และบนตน้
นัน่เองคือ ท่ีอาศยัของเจา้ชิบิกระรอกนอ้ยสีเทาตวัหน่ึง 

วนัหน่ึงขณะท่ีจนัจิก าลงัจะออกจากบา้นไปโรงเรียน นายยามาดะซ่ึงเป็นคุณพอ่ของจนัจิพดูกบั
เขาวา่ “ลูกไม่ตอ้งวติกกงัวลในการสอบหรอกนะ จ าไวว้า่พระเจา้อยูฝ่่ายลูกและช่วยลูกเสมอ” 

“พระองคอ์ยูฝ่่ายผมอยา่งไรครับ? พระองคจ์ะช่วยใหผ้มสอบไดง้ั้นหรือครับคุณพ่อ” จนัจิถาม
คุณพอ่ของเขา 

“ก็ไม่จ  าเป็นเสมอไป” คุณพอ่ตอบ “พระองคอ์ยูฝ่่ายลูกคอยช่วยเหลือใหลู้กท าในส่ิงท่ีถูก พอ่รู้
วา่เด็กนกัเรียนบางคนโกงโดยการแอบลอกค าตอบ แต่ลูกจะท าอยา่งนั้นไม่ไดน้ะเพราะลูกรู้อยูแ่ลว้วา่ 
พระเยซูไดท้รงยอมเพื่อไถ่ลูกใหพ้น้จากความผดิบาป ความคดโกง ฯลฯ บนไม่กางเขนแลว้ถา้หากวา่ลูก
โกงขอ้สอบโดยการแอบลอกค าตอบ ก็เหมือนกบัวา่ลูกจบัเอาพระเยซูไปตรึงบนไมก้างเขนอีกคร้ังหน่ึง
นัน่เอง” 

“เพื่อนของผม เขาบอกวา่ เขาแอบลอกค าตอบเพียงนิดเดียวเท่านั้นพอใหส้อบได ้ ถา้หากวา่ผม
ไม่ท าแบบเขา เขาจะไม่ใหผ้มเล่นฟุตบอลดว้ย” จนัจิตอบคุณพอ่ของเขา 

“แต่การโกงนิดเดียวมนัก็เป็นความผดิอยูน่ัน่เอง ลูกก็รู้วา่พระเยซูไดฟ้ื้นข้ึนมาจากความตายและ
ทรงพระชนมอ์ยู ่ พระองคท์รงทราบวา่ลูกก าลงัท าอะไร แต่จ าเอาไวว้า่ พระองคท์รงอยูฝ่่ายลูก และ
ประทานก าลงัใจใหลู้กกระท าในส่ิงท่ีถูกเสมอ ถึงแมว้า่คนอ่ืน ๆ จะกระท าผิด” พอพดูจบคุณพอ่ของเขา
ก็ออกไปท างาน 

จนัจิเดินไปตามถนน เขารู้สึกดีใจท่ีวนัน้ีเป็นวนัสุดทา้ยของการสอบ หลงัจากวนัน้ีไปแลว้ก็คง
แต่รอฟังผลเท่านั้น ซ่ึงก็นบัวา่เป็นช่วงเวลาแห่งความระทึกใจไม่นอ้ยไปกวา่ขณะสอบเท่าใดนกั เชา้
วนัน้ีเขารู้สึกอบอุ่นใจมาก เพราะเขาก าลงัคิดถึงค าพดูของคุณพอ่ของเขาท่ีวา่ “พระเจา้ทรงอยูฝ่่ายลูก” 

ก่อนท่ีจนัจิจะไปถึงโรงเรียน เขาไดพ้บกบัเจา้กระรอกสีเทาตวัหน่ึงบนพื้นดิน มนัไม่ไดข้ยบั
เขยื้อนหรือวิง่หนีเลยจนัจิก็เลยอุม้มนัข้ึนมาดู “โอเจา้กระรอกนอ้ยผูน่้าสงสาร ขาเจา้หกั เจา้ท าอยา่งไรจึง
ไดข้าหกัไปล่ะ?” 
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หวัใจนอ้ย ๆ ของชิบิเตน้แรงและเร็ว จนัจิจึงวางมนัลงกบัพื้นดินอีกคร้ังหน่ึง “ถา้เจา้ยงัอยูต่รงน้ี 
ขากลบัฉนัจะพาเจา้ไปบา้นกบัฉนัดว้ย” เขาพดูกบัมนัโดยหวงัวา่มนัจะเขา้ใจ แลว้เขาก็ไปโรงเรียน 

เด็ก ๆ รู้สึกกงัวลเก่ียวกบัขอ้สอบมาก เพราะค าถามแต่ละขอ้ยากเหลือเกิน แต่เด็กส่วนมากก็มกั
หาทางออกโดยการลอกหรือถามค าตอบจากเพื่อน ๆ โดยการใหส้ัญญาณกนั ซ่ึงเป็นการโกงขอ้สอบ 
เม่ือเพื่อนหนัมาพยกัพเยดิให้สัญญาณแก่จนัจิเขาสั่นหวัพลางหนัหนา้หนี “อยา่โง่ไปหน่อยเลยน่า” เพื่อน
ขา้งหลงักระซิบ แต่จนัจิก็ไม่สนใจมีค าถามสองขอ้ท่ีจนัจิตอบไม่ไดแ้ต่เขายงัจ าไดเ้สมอวา่ พระเจา้อยู่
ฝ่ายเขา และพระองคย์นิดีท่ีจะช่วยเขาใหพ้น้จากการกระท าผดิ 

เขาพยายามท าจนสุดความสามารถ และใชเ้วลานานในการตอบขอ้สอบ แต่ก็เสร็จทนัเวลา เขา
พบวา่เพื่อน ๆ ไดส่้งกระดาษค าตอบและกลบับา้นกนัหมดแลว้ จนัจิคิดวา่เขาจะตอ้งสอบไดแ้น่ แต่ก็ไม่
ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นกั แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม เขาก็ไม่ไดล้อกค าตอบจากใคร เขายนิดีท่ีจะบอกความจริงน้ี
ใหคุ้ณพอ่ของเขาทราบ เขาเอากระดาษค าตอบไปส่งครู แลว้ก็เก็บรวบรวมส่ิงของต่าง ๆ เช่น ดินสอ 
กระดาษ แลว้ก็กลบับา้น 

จนัจิก าลงัคิดถึงเจา้กระรอกนอ้ยตวันั้น และเม่ือมาถึงท่ีซ่ึงมนันอนอยูก่็พบวา่มนัยงัอยูท่ี่เดิม เขา
ค่อย ๆ อุม้มนัข้ึนมาอยา่งระมดัระวงัและค่อยๆ ประคบัประคองมนัจนถึงบา้น แลว้น าไปใหคุ้ณแม่ของ
เขาดู “ผมจะเรียกมนัวา่ชิบิ และเม่ือขาของมนัหายดีแลว้ผมจะสอนมนัใหเ้ช่ือง” 

คุณแม่ของจนัจิคิดวา่หากเอาไมม้าเขา้เฝือกไว ้ไม่ชา้ขาของมนัก็จะหาย 
ขณะนั้นชิบิรู้สึกอ่อนเพลียมากจึงยอมใหคุ้ณแม่ของจนัจิท าตามท่ีท่านตอ้งการ เม่ือจดัการพนัขา

ของมนัเรียบร้อยแลว้ จนัจิจึงท ารังเล็ก ๆ ใหม้นัโดยใชใ้บสนปูใหม้นันอน แลว้เขาก็เอาถัว่มาแกะเมด็
หน่ึงส่งใหม้นักิน ชิบิลองชิมถัว่เมด็นั้นดูรู้สึกอร่อยจนัจิจึงใหม้นัอีก ชัว่เวลาไม่นานนกั ชิบิก็คุน้เคย และ
รู้สึกวา่จนัจิ และคุณแม่ของเขาใจดีและไม่ท าอนัตรายแก่มนัเลย ขาของมนัมีอาการดีข้ึนจนเกือบหาย
สนิทแลว้ มนัคุน้และเช่ืองจนจนัจิจบัมนัใส่กระเป๋ากางเกง หรือในแขนเส้ือของเขาก็ได ้ดว้ยเหตุน้ีแหละ
ชิบิกบัจนัจิจึงกลายเป็นเพื่อนรักกนัในท่ีสุด 

วนัหน่ึงขณะท่ีชิบิ ก าลงัแทะเมด็ถัว่อยูใ่นครัว พอดีแมวตวัหน่ึงโผล่เขา้มา เจอชิบิเขา้มนัก็นึกวา่
ชิบิเป็นหนู น ้าลายมนัไหลดว้ยความหิว แลบล้ินเลียปากพลางตั้งท่าจะกระโดดตะครุบตวัชิบิทนัที แต่ก็
ยงัไม่กลา้ และไม่แน่ใจวา่ ท าไม หางของชิบิจึงยาวเป็นพวงอยา่งนั้น และชัว่ขณะท่ีมนัก าลงัคิดแปลกใจ
อยูน่ั้น จนัจิก็เขา้มาจบัเจา้แมวตวันั้นโยนออกไปขา้งนอกทนัที แลว้เขาก็อุม้เจา้กระรอกข้ึนมาพลาง
ปลอบโยนมนัวา่ “ไม่เป็นไรหรอกเจา้ชิบิ แมวมนัเป็นศตัรูของเจา้และตอ้งการจบัเจา้กิน แต่ไม่ตอ้งกลวั
หรอก ฉนัจะอยูก่บัเจา้และคอยป้องกนัเจา้เสมอ” เขาก็ดูใหแ้น่ใจวา่แมวตวันั้นวิง่หนีไปแลว้ แลว้จึง
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หยอ่นเจา้ชิบิลงในกระเป๋า ชิบิรู้สึกอบอุ่นท่ีไดอ้ยูใ่กลชิ้ดจนัจิ เพราะเขาคอยคุม้ครองมนัใหป้ลอดภยั
เสมอ 

สัปดาห์หน่ึงผา่นไป จนัจิกลบัไปโรงเรียนอีกเพื่อฟังผลการสอบ เขานัง่รวมกบัเด็กชายคนอ่ืน ๆ 
ซ่ึงต่างก็รอคอยดว้ยความเป็นทุกขแ์ละกงัวลใจวา่ ตวัเองจะผา่นการสอบนั้นหรือไม่ ชิบิยงัคงนอนอยูใ่น
กระเป๋าของจนัจิ เม่ืออาจารยใ์หญ่เรียกจนัจิออกไปหนา้ชั้น เด็กชายคนคนอ่ืน ๆ ก็พากนัหวัเราะคิกคกั
ดว้ยความดูถูกเพราะแน่ใจวา่ เขาคงสอบไม่ไดแ้น่ เพราะจนัจิบอกพวกเขาวา่ ท าขอ้สอบไม่ไดส้องขอ้ 
และเด็กเหล่านั้นหวงัไวว้า่เจา้ชิบิคงจะโผล่ออกมาจากกระเป๋าใหไ้ดห้วัเราะกนัแน่ 

“นกัเรียนทั้งหลาย” อาจารยใ์หญ่กล่าวข้ึน “จนัจิสอบไดอ้นัดบัหน่ึงของชั้น ทั้งน้ีมิได้
หมายความวา่จนัจิไดค้ะแนนยอดเยีย่มอยา่งพวกเธอบางคน แต่วา่น่ีคือหลกัฐานอยา่งชดัแจง้อยูว่า่พวก
เธอลอกค าตอบกนั แต่เคราะห์ร้ายเหลือเกินท่ีค าตอบบางขอ้ผดิ ถึงแมว้า่จนัจิจะตอบไม่ไดถึ้งสองขอ้ก็
ตาม ครูก็ใหเ้ขาไดค้ะแนนยอดเยีย่มและเป็นอนัดบัหน่ึง เพราะวา่เขาตอบค าถามดว้ยความซ่ือสัตย ์ และ
ดว้ยความสามารถของตนเอง ครูจึงพิจารณาเห็นวา่น่ีเป็นความส าเร็จท่ีน่ายกยอ่งสรรเสริญกวา่การได้
คะแนนสูงท่ีไดม้าโดยการคดโกง” เม่ือกล่าวเสร็จแลว้ ครูก็แจกกระดาษค าตอบคืนใหจ้นัจิเป็นอนัดบั
แรก แลว้คนอ่ืน ๆ ต่อไป 

เด็ก ๆ ต่างก็จบักลุ่มกนัเล่นขา้งนอก ดว้ยความสนุกสนาน ส่วนจนัจิรู้สึกวา้เหวเ่ดียวดาย เพราะ
เพื่อน ๆ ไม่ยอมให้เขาเล่นดว้ย และไม่มีใครพดูกบัเขาสักคน จากนั้นทุกคนก็แยกยา้ยกนักลบับา้น จนัจิ
มุ่งหนา้กลบับา้นเขาลว้งมือในกระเป๋ากางเกง เอาเจา้ชิบิออกมาแลว้พดูกบัมนัวา่ “ชิบิ เจา้รู้สึกวา้เหว่
เดียวดายไร้เพื่อนบา้งไหม”? ชิบิแสดงอาการคลา้ยกบัจะปลอบใจจนัจิวา่ “เปล่าเลย ฉนัไม่เคยไร้เพื่อน
เพราะเธออยูก่บัฉนัเสมอ” เม่ือจนัจิมาถึงบา้น เขาเห็นคุณแม่ก าลงัรอเขาอยูท่ี่ประตูบา้นเขาจึงวิง่เขา้ไป
หาคุณแม่พลางพดูวา่ “คุณแม่ครับ อาจารยใ์หญ่ประกาศวา่ ผมสอบไดท่ี้หน่ึง เพื่อน ๆ เขาเลยไม่ชอบ 
เพราะอาจารยใ์หญ่พบวา่ พวกเขาลว้นแต่โกงขอ้สอบ และตอบค าถามผดิเสียดว้ย”  

นางยะมาดะรู้สึกดีใจท่ีลูกชายของนางเป็นเด็กดี ต่อมาไม่นานคุณพอ่ก็กลบัมาถึงบา้น และเม่ือ
เขารู้เร่ืองทั้งหมด เขาก็แสดงความยนิดีกบัจินจิ “ดีมากทีเดียว พระเจา้สอนเราวา่ถา้พระเจา้อยูฝ่่ายเรา 
ใครจะต่อสู้เราได”้ พอ่แน่ใจวา่ ลูกคงจ าเร่ืองท่ีพอ่บอกวา่พระเจา้อยูฝ่่ายลูกไดก้ระมงั” 

ทนัใดนั้น เจา้ชิบิก็โผล่หวัออกมาจากกระเป๋าของจนัจิแต่พอมนัรู้วา่อยูใ่กลก้บัเจา้แมวตวันั้นมนั
จึงรีบผลุบหายเขา้ไปในกระเป๋าของจนัจิอยา่งรวดเร็ว จนัจิจึงตวาดไล่แมวตวันั้นวา่ “แกไปใหพ้น้จาก
ท่ีน่ี ชิบิเป็นสัตยเ์ล้ียงของขา้ ขา้ไม่ตอ้งการใหใ้ครท าร้ายชิบิ” แมวตวันั้นจึงเผน่หนีไป ชิบิไดย้นิ และมนั
ก็แสดงอาการเหมือนจะพดูตามภาษาของมนัวา่ “ฉนัไม่สามารถกระโดดไดเ้หมือนกบักระรอกอ่ืน ๆ 
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ฉนัไม่สามารถหนีพน้จากแมวตวันั้นได ้แต่เม่ือฉนัอยูท่ี่น่ีในกระเป๋าของเธอ ฉนัก็ปลอดภยัทุกอยา่ง และ
ไม่ถูกทิ้งใหเ้ดียวดายวา้เหวอี่กต่อไป” 

จนัจิดูเหมือนจะเขา้ใจอาการของมนั เขาจึงเอามนัออกมาจากกระเป๋าแลว้ก็พดูกบัมนัวา่ “ชิบิฉนั
มีถัว่ใหเ้จา้อยา่งมากมายทีเดียวเจา้ไม่ตอ้งกลวัหรอก ฉนัจะไม่ยอมใหแ้มวตวันั้นมาท าร้ายเจา้เด็ดขาด” 
แลว้ชิบิก็แทะเมด็ถัว่จากมือของเขา และเม่ือกินเสร็จแลว้ มนัก็วิง่เขา้ไปในแขนเส้ือของจนัจิ 

จากนั้นจนัจิจึงรู้แน่แก่ใจวา่ พระเยซูอยูฝ่่ายเขา และเขาก็ไม่ตอ้งกลวัอะไรทั้งส้ิน ไม่ตอ้งกลวัวา่ 
เพื่อน ๆ จะรังเกียจท่ีเขาท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นการดีท่ีสุดท่ีวางใจในพระเจา้เพราะพระเจา้ทรงมี        
ฤทธานุภาพมากท่ีสุด 

 
การปฏิเสธไม่ยอมท าความผดิตามอยา่งผูอ่ื้นหรือ ยนืหยดัอยูอ่ยา่งเดียวดาย ต่อสู้กบัความผดิ

บาปต่าง ๆ เช่น 
คดโกง 
.................................. 
................................. 
................................... 
.................................. 
(เติมค าลงในช่องวา่งใหเ้ตม็) 
น่ีคือส่วนหน่ึงของการแบกไมก้างเขนติดตามพระเยซู  
“เรารู้สึกเจบ็ปวดป่ิมวา่จะส้ินชีวติ แต่วา่ก็ยงัมีชีวิตอยูเ่พราะ พระเจา้เป็นฝ่ายเรา” พระเยซูตรัส

ไวใ้นลูกา 9:23-24 วา่ “ถา้ผูใ้ดจะใคร่ตามเรามา ใหผู้น้ั้นชนะตวัเอง และรับกางเขนของตนแบกทุก ๆ วนั
ตามเรามา เพราะวา่ผูใ้ดใคร่จะเอาชีวติรอด ผูน้ั้นจะเสียชีวติ แต่ผูใ้ดจะเสียชีวติเพราะเห็นแก่เรา ผูน้ั้นจะ
ไดชี้วตินิรันดร์” 

ฉนัอยูไ่ด ้เพราะพระเจา้อยูฝ่่ายฉนั 
แลว้เธอล่ะ? 
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สรุป 

1. ในเร่ืองของโดโด้ หลงัจากท่ีมนัไดต้กลงไปในบ่อแลว้ ดู
เหมือนวา่ท่ีนัน่คือจุดจบแห่งชีวติของมนั ดีแต่วา่นิตา้ไดม้าพบเขา้ และ
พร้อมท่ีจะลงไปช่วยมนั เร่ืองน้ีสอนให้เรารู้วา่มีส่ิงหน่ึงท่ีเราไม่สามารถ
หลีกเร้นจากมนัได ้ ส่ิงนั้นก็คือ “บาป” แต่พระเจา้ไดท้รงโปรดประทาน
พระบุตรของพระองคคื์อพระเยซูคริสตเจา้มาเป็นพระผูช่้วยของเรา พระองคท์รงสละชีวติของพระองค์
บนไมก้างเขนเพื่อเรา พระคมัภีร์ไดก้ล่าวไวว้า่ “เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลก จนไดป้ระทานพระบุตร
องคเ์ดียวของพระองค ์เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้น จะมิไดพ้ินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16) 

2. ในการกระท าความผดินั้นไม่ใช่ของสนุกสนานเลย คูคู ไดช้ี้ใหเ้รา
เห็นวา่ เราจ าเป็นตอ้งมีพระผูช่้วยใหร้อดเป็นพระเจา้ และเป็นกษตัริยป์ระทบั
ในใจของเราตลอดไป แลว้พระองคจ์ะทรงเปล่ียนแปลง และช าระริมฝีปาก มือ 
ความคิดและทุกส่ิงในร่างกายของเรา และทรงช่วยเราใหเ้ป็นอิสระเพราะวา่ถา้
หากเราหยดุท าความผดิเหล่านั้น เราก็เป็นอิสระพระคมัภีร์ไดก้ล่าวไวว้า่ “พระ

คริสตท์รงโปรดใหเ้ราทั้งหลายเป็นไท” (กาลาเทีย 5:1) เราจึงเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริง 
3. เร่ืองของนิง้โหน่ง สอนใหเ้ราไดรู้้วา่ เม่ือพระเยซู

คริสตท์รงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเราแลว้ เราจ าเป็นตอ้งบอก
ใหค้นอ่ืนรู้จกัพระองคด์ว้ย พระเยซูตรัสวา่ “ทุกคนท่ีจะรับเราต่อ
หนา้มนุษย ์ เราจะรับผูน้ั้นเฉพาะพระพกัตร์พระบิดาของเราผูอ้ยู่
ในสวรรค ์ แต่ถา้ผูใ้ดจะปฎิเสธเราต่อหนา้มนุษย ์ เราจะ      ปฎิ

เสธผูน้ั้นเฉพาะพระพกัตร์พระบิดาในสวรรคด์ว้ย” (มทัธิว 10:32) 
4. ควรท าส่ิงท่ีเป็นอนัดบัแรกก่อนนัน่คือเร่ืองราวของ มิมิ และส่ิง

แรกท่ีเราควรจะท าก็คือ ตอ้งเช่ือวางใจในพระเจา้ เพราะไม่มีทางท่ีเราจะท า
ความดีเพื่อท่ีจะไปสวรรคไ์ดมี้ทางเดียวเท่านั้น คือ เม่ือเราไดเ้ป็นบุตรของ
พระเจา้ เป็นผูท่ี้พระองคท์รงสามารถสอนใหรู้้วา่อะไรดี อะไรถูกตอ้ง และ
มอบหนทาง ท่ีเราควรจะเดินไป พระเยซูตรัสไวว้า่ใน ยอห์นบทท่ี 10: 27, 

28 วา่ “แกะของเรายอ่มฟังเสียงของเรา เรารู้จกัแกะนั้น และแกะนั้นตามเรา เราใหชี้วตินิรันดร์แก่แกะ
นั้น แกะนั้นจะมีไดพ้ินาศเลยเป็นนิตย ์และจะไม่มีผูใ้ดชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได”้ 
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5. พระคมัภีร์กล่าวถึง “ความมานะบากบัน่”คือความพากเพียรไม่ยอ่
ทอ้ อยา่งไรตามเร่ืองของ ซิดซู ไดช่้วยใหเ้รารู้วา่ เราไม่ควรทอ้ถอยหรือ
โศกเศร้าและน่ีคือเพลงท่ีครูชอบร้องเสมอ 

“แมงมุม แมงมุมเอ๋ย เศร้าใจหรือ เม่ือใครท าใยเจา้ขาด โอ เปล่า เปล่า 
เปล่า ฉนัไม่เศร้าใจ เพราะฉนัสร้างข้ึนใหม่ได”้ 

6. นานมาแลว้ เราไม่เคยมีเป้าหมายอะไรเลย และก็ไม่ท าอะไรให้
เป็นไปตามเป้าหมายนั้นดว้ย แต่เด๋ียวน้ีเรามีแลว้ นัน่คือท าในส่ิงท่ีพระเจา้ทรง
พอพระทยั ตาต้า ไม่เคยมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง ถา้เราใชธ้นูท่ีพระเจา้ทรงใหเ้รา
และไวใ้จในพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เช่ือแน่วา่พระเจา้จะทรงช่วยเราใหท้  าถูกตรง
เป้าหมายได ้ ธนูดอกแรกคือ “ความรัก” และแน่นอนท่ีสุดจะเป็นท่ีพอพระทยั

พระเจา้ ถา้เรารักพระองคแ์ละรักผูอ่ื้น เราตอ้งตรวจดูธนูดอกอ่ืน ๆ อีกดว้ย 
7. ริบ ริบ ไดท้  าใหบ้าคิดส านึกถึงการไม่เช่ือฟังของเรา และบาคิดก็ได้

ท  าใหเ้ราระลึกถึงเวลาท่ีเราไม่เช่ือฟังผูป้กครอง หรือคุณพอ่คุณแม่ของเรา เรา
ตอ้งการท่ีจะมีชีวติเหมือนพระเยซู พระองคไ์ม่เคยด้ือดึงต่อพระบิดาเจา้เลย และ
ในขณะท่ีพระองคก์ าลงัแบกไมก้างเขนอยูน่ั้น พระองคท์รงตรัสวา่ “เราไดล้งมา
จากสวรรค ์ มิใช่เพื่อจะท าตามความประสงคข์องเราเอง แต่เพื่อจะท าตามความประสงคข์องพระองคผ์ู ้
ทรงใชเ้รามา” (ยอห์น 6:38) 

8. และส าหรับ แมง แมง เราไม่ทราบวา่มนัจะรู้หรือไม่วา่ การรับใช้
ผูอ่ื้นนั้นมีความสนุกเพียงใด อยา่งไรก็ดีเรารู้วา่เราไม่สามารถจะช่วยผูอ่ื้นดว้ย
ความยนิดีและเตม็ใจได ้ ถา้หากวา่พระเจา้ไม่ไดส้ถิตอยูใ่นใจของเรา โคโลสี 3: 
23 กล่าววา่ “ท่านจะท าส่ิงใด ก็จงกระท าดว้ยเตม็ใจเหมือนกระท าถวายพระเจา้ 
ไม่ใช่เหมือนกระท าแก่มนุษย”์ 

9. บางคร้ังเราท าตามอยา่งท่ีเพื่อน ๆ เขาชอบท ากนั แมว้า่การกระท า
เหล่านั้นจะไม่ดีไม่งาม  เราก็ยงัอยากเอาใจเขา เพราะวา่เป็นการยากท่ีเราจะ
เล่น หรือท างานตามล าพงัตวัของเราเอง (ดงัเร่ืองชิบิ) แต่พระเจา้ไม่ไดทิ้้งเรา
ใหอ้ยูต่ามล าพงัเลย พระคมัภีร์สอนวา่ “พระเยซูคริสตท์รงทนทุกขท์รมาน
เพื่อเรา” ท าไมเราจึงไม่ทนทุกขเ์พื่อพระองคบ์า้ง 
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__________________________________________________________________________ 

พิมพท่ี์ ร.พ. เจริญธรรม 160 เสาชิงชา้ นครหลวง ฯ, 2 
นายการุณ สกุลรัตนเจริญ ผูพ้ิมพผ์ูโ้ฆษณา 1972 
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อยากให้บุตรหลานเป็นเด็กดีควรมหีนังสือเหล่านี ้

ค าถาม-ค าตอบ สอนเด็ก 
หลกัความเช่ือส าหรับสอนเด็ก 
และใหเ้ด็กท่องจ า  
ราคาเล่มละ 50 สตางค ์
_____________________ 

แนวทางสอนบุตร 

บุตรของท่านจะเป็นอยา่งไรในอนาคตยอ่ม 
ข้ึนอยูก่บัการสั่งสอนของท่านในปัจจุบนั 
หากศึกษาวธีิสอนบุตรจากหนงัสือน้ี ท่าน 
จะไดรั้บประโยชน์เกินคาด 
หนา 136 หนา้ ราคาเล่มละ 4.00 บาท 
สั่งซ้ือไดท่ี้  

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
28/2 ซอยประชาอุทิศ ถนนปฎิพทัธ์ 
นครหลวงฯ , 4 


