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จากใจผู้เขยีน 
ขา้พเจา้มิไดเ้ขียนเร่ือง “สวรรคบ์นดิน” ข้ึนจากจินตนาการหรือจากความเพอ้ฝันลม ๆ แลง้ ๆ 

แต่เขียนจากประสบการณ์ของคริสเตียนหลายคน แลว้น ามาตดัต่อใหเ้ป็นเน้ือเร่ืองอนัเดียวกนัเพื่อ
สะดวกแก่การด าเนินเร่ืองและการอ่าน ดงันั้นทุกตวัอกัษรท่ีวิง่ผา่นสายตาของท่าน จึงเป็นการกลัน่กรอง
จากชีวติจริงโดยตรงทั้งส้ิน 

การท่ีเราจะข้ึนไปสู่สวรรคน์บัวา่เป็นการยากอยูแ่ลว้และจะเป็นการยากยิง่กวา่นั้นอีกหลายเท่า
ถา้จะน าสวรรคล์งมาสู่ดิน 

การแต่งงานนั้นไม่ยาก แต่การท่ีจะอยูด่ว้ยกนัตลอดไปนั้นยากกวา่ และการท่ีจะด าเนินชีวติเคียง
คู่กนัไปใหป้ระสบความผาสุกนั้นยากท่ีสุด 

“สวรรคบ์นดิน” เสนอปัญหากน้ครัวเรือนแบบไทย ๆ และแนะวธีิแกไ้ขปัญหาท่ีสัมฤทธ์ิผล 
ความลม้เหลว ความผดิหวงัและความทอ้แทใ้จมกัจะมาก่อนความส าเร็จเสมอ หลงัพายุคล่ืนอนั

ร้ายแรงก็คือ ความสงบราบเรียบของแผน่น ้าทะเล 
ขา้พเจา้หวงัใจในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราวา่ ท่านจะมิเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ถา้ได้

หยบิหนงัสือ “สวรรคบ์นดิน” ข้ึนมาเปิดอ่าน 
 
 

ดว้ยความปรารถนาดี 
         “ธารินทร์” 
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เพือ่นใหม่ของผม 

“โน่นไงดอยชา้ง” 
ผมมองตามมือของแสงดาวท่ีช้ีไปขา้งหนา้ เธอแสดงอาการต่ืนเตน้ออกมาอยา่งเห็นไดช้ดั ทั้งน้ี

เพราะน่ีเป็นคร้ังแรกในชีวิตของเธอท่ีมีโอกาสปีนภูเขาสูง วนัน้ีเป็นวนัหยดุเรียนเน่ืองจากการสอบ
ประจ าเทอมไดเ้สร็จส้ินลง ก่อนท่ีทุกคนจะแยกยา้ยกนักลบัไปเยีย่มบา้นของตน ครูประจ าชั้นมี
ความเห็นวา่นกัเรียนควรจะมีโอกาสไปเท่ียวพกัผอ่นดว้ยกนัสักคร้ังหน่ึง พวกเรายีสิ่บกวา่คนลง
ความเห็นวา่ น่าจะไปปีนภูเขาชา้ง หรือท่ีเรียกตามภาษาทอ้งถ่ินวา่ “ดอยชา้ง” บนดอยลูกน้ีมีชาวเขาเผา่
อีกอ้อาศยัอยูป่ระมาณสิบกวา่ครอบครัว ส่วนมากเป็นคริสเตียนเช่นเดียวกบัพวกเรา 

ทุกคนสวมเส้ือผา้ในชุดท่ีคิดวา่ทะมดัทะแมงท่ีสุดซ่ึงเหมาะส าหรับการปีนเขา พวกผูช้ายเป็น
พวกท่ีหอบห้ิวสัมภาระเช่นกระติกน ้า ห่อขา้ว พวกเราเดินเรียงกนัเป็นทิวแถวทุ่งข้ึนสู่เขาเต้ีย ๆ ลูกหน่ึง
สองขา้งทางเป็นป่าละเมาะ หนทางเดินเร่ิมขรุขระและสูงชนัข้ึนเร่ือย ๆ มองเห็นป่าใหญ่ทอดเป็นแนว
ยาวขวางอยูเ่บ้ืองหนา้ 

หน่ึงชัว่โมงเศษผา่นไป เสียงพดูคุยหยอกลอ้ท่ีเคยดงัแซดก็เร่ิมหดหายไป เหลือแต่เสียงถอนใจ
หนกั ๆ เพราะความเหน็ดเหน่ือย พอข้ึนมาไดป้ระมาณคร่ึงทางอากาศก็เร่ิมเปล่ียนแปลง ทอ้งฟ้าท่ีเคย
แจ่มใสเม่ือสักครู่ก็กลบัมืดคร้ึม เมฆด าทะมึนกอ้นใหญ่ลอยต ่าลงมา ลงเร่ิมพดัแรงข้ึน แรงข้ึนทุกขณะ
ตน้ไมใ้หญ่สองขา้งทางโยกตวัไปมาตามแรงลม บางตน้ท าท่าวา่จะหกัลงมาเสียใหไ้ด ้ดูน่ากลวัยิง่นกั 

ในไม่ชา้ฝนก็เร่ิมโปรยเมด็ลงมาและหนาเมด็ข้ึนเร่ือย ๆ เสียงฟ้าค ารามครืน ๆ มาแต่ไกล แสง
ฟ้าแลบแปลบปลาบปรากฏข้ึนเป็นคร้ังคราว ฝนผดิฤดูเช่นน้ีครูบอกวา่มีอนัตรายมาก แต่เราก็ไม่มีท่ีร่มท่ี
จะใหห้ยดุพกัไดเ้ลยนอกจากใตต้น้ไมใ้หญ่ 

อากาศเร่ิมหนาวเยน็ ผมเอามือขา้งหน่ึงซุกไวใ้นกระเป๋าเส้ือ อีกขา้งหน่ึงปิดไวบ้นหวัแลว้รีบ
เดินตามพรรคพวกไปอยา่งรวดเร็ว 

“พวกเรา....หยดุพกัท่ีใตต้น้ไมน้ี้ก่อน” เสียงครูประจ าชั้นร้องสั่ง 
“หยดุก็เปียก เดินก็เปียก มีค่าเท่ากนัครับ” ผมบอกครู 
“สงสารพวกผูห้ญิง” ครูออกความเห็น “เด๋ียวใหฝ้นซาแลว้ค่อยไปใหม่ เขา้มาในร่มน้ีแลว้ ค่อย

ยงัชัว่ ครูกลวัวา่พวกเธอจะไม่สบาย” 
ทุกคนรีบวิง่เขา้ไปรวมกนัใตต้น้ไม ้แสงดาวกา้วตามผมมาติด ๆ 
“หนาวไหมครับ?” ผมถามเธอ 
“นิดหน่อยค่ะ” เธอตอบทั้ง ๆ ท่ีมือไมส้ั่น ริมฝีปากเร่ิมกลายเป็นสีเขียวคล ้า 
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“ผมจะใหย้มืเส้ือเอาไหมครับ?” 
“ขอบคุณมากค่ะ คุณนพก็หนาวเหมือนกนั” 
“ผมมีเส้ือสองชั้น ถึงหนาวก็พอทนไดค้รับ” ผมบอกเธอ พร้อมกบัถอดเส้ือชั้นนอกส่งให ้ แสง

ดาวรับไปพร้อมกบักล่าวค าขอบคุณอีกคร้ังหน่ึง ดูท่าทางของเธอดูเหมือนจะกลวัวา่เพื่อนท่ียนือยูข่า้ง ๆ 
จะเพง่เล็ง 

ฝนท่ีตกไม่มีทีท่าวา่จะหยดุ ผมมองฝ่าออกไปเบ้ืองหนา้ 
“ปิดเทอมใหญ่แลว้จะไปไหน?” ผมหนัไปถามแสงดาว 
“กลบับา้น” เธอตอบเบา ๆ  
“คุณพอ่คุณแม่คงจะดีใจท่ีเห็นลูกสาวกลบับา้น” 
“ดิฉนัเหลือแต่คุณพอ่ค่ะ คุณแม่เสียตั้งแต่ดิฉนัยงัเล็ก ๆ อยู”่ 
“คุณพอ่เป็นคริสเตียนดว้ยไหมครับ” ผมถามดว้ยความเป็นห่วง 
“ไม่ค่ะ” เธอตอบพร้อมกบัหลบสายตาลงต ่า “พอ่มีภรรยาใหม่คนหน่ึง” 
“คงจะไม่มีปัญหาเม่ือคุณดาวกลบัไปบา้น 
“พอ่รักดิฉนัมาก แต่ท่านเกลียดคนท่ีเป็นคริสเตียน” เสียงของเธอเศร้าหมองปนขมข่ืน “ภรรยา

ใหม่พยายามยยุงใหพ้อ่เกลียดชงัดิฉนั” 
“ผม....เสียใจดว้ยครับ” ผมบอกเธอดว้ยใจจริง 
แสงดาวไดเ้ล่าถึงการท่ีเธอกลบัใจมาเป็นคริสเตียนใหผ้มฟัง เธอบอกวา่เธอเป็นลูกคนสุดทอ้ง

และมีสุขภาพค่อนขา้งจะอ่อนแอ เน่ืองจากเธอเป็นลูกคนสุดทอ้งน่ีเองจึงถูกทุกคนตามใจ นบัตั้งแต่คุณ
พอ่ลงไปถึงญาติพี่นอ้ง เธอไดก้ลบัใจมาเช่ือพระเจา้เพราะการชกัน าของพี่สาวคนโตหลงัจากนั้นความ
รักท่ีคุณพอ่เคยมีต่อเธอก็เปล่ียนแปลงไป เม่ือรับเช่ือไดไ้ม่นานเธอก็ไดเ้ขา้เรียนต่อในโรงเรียนเดียวกบั
ผม โดยไดรั้บความช่วยเหลือในดา้นทุนทรัพยจ์ากพี่คนโตนัน่เอง 

ก่อนหนา้น้ีผมไม่มีโอกาสพดูคุยกบัแสงดาวเลย แต่ก็พบกนับ่อย ๆ เม่ือมีการตั้งกลุ่มอธิษฐาน 
ผมแอบมองเธออยูเ่งียบ ๆ จนเพื่อนบางคนจบัได ้

“ไงนพสนใจแสงดาวหรือ?” นิรันดร์ถามในเชา้วนัหน่ึง เม่ือเห็นผมยนืมองแสงดาวทาง
หนา้ต่างหอพกั 

“ก าลงัอธิษฐานอยู”่ ผมตอบอาย ๆ  
“ความจริงรูปร่างหนา้ตาของเธอก็ไม่เลวน่ี” 
“เร่ืองรูปร่างหนา้ตานั้นเป็นขอ้พิจารณาทีหลงั” ผมบอกยิม้ ๆ “ส่ิงแรกท่ีผมพิจารณาก็คือ นิสัย

ใจคอและความเจริญทางดา้นจิตวิญญาณ” 
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“เอา้...ถา้งั้นก็แลว้แต่ท่านอาจารยเ์ถอะ ระวงัเลือกนกัมกัไดแ้ร่” นิรันดร์เพื่อนรักมกัจะลอ้เล่น
กบัผมในท านองน้ีเสมอ 

“พวกเราเดินทางต่อไปไดแ้ลว้” ครูประจ าชั้นตะโกนบอกพวกเรา เม่ือเห็นวา่ฝนซาเมด็แลว้ “ให้
พวกผูห้ญิงเดินน าหนา้ผูช้ายเดินตามหลงั” 

การเดินทางช่วงน้ีช่างสดช่ืนเสียน่ีกระไร หมอกสีขาวบาง ๆ ลอยออ้ยอ่ิงระเร่ียอยูป่ลายยอดไม ้
เมด็ฝนยงัคงเกาะอยูต่ามใบไม ้ บา้งก็หล่นลงสู่พื้นดินเสียงดงัเปาะแปะ ทางท่ีเคยแหง้กรังก็เฉอะแฉะไป
ดว้ยน ้า บางตอนล่ืน สองขา้งทางมีน ้าฝนสีแดงขน้ไหลรินเป็นทางยาว 

ผมกา้วตามพรรคพวกไปติด ๆ เห็นหลงัของแสงดาวเดินอยูข่า้งหนา้ไว ๆ ดูท่าทางของเธอ
เหน่ือยอ่อนมาก อดท่ีจะสงสารเธอเสียมิได ้ ก็ไดแ้ต่สงสารเธอเท่านั้น จะช่วยเหลืออะไรมากกวา่น้ีก็
ไม่ได ้

อีกคร่ึงชัว่โมงต่อมา พวกเราก็มาโผล่ท่ีเชิงเขาอีกดา้นหน่ึงมองเห็นหมู่บา้นชาวอีกอ้ซ่ึงอยูอี่ก
ดา้นหน่ึงชดัเจน บา้นแต่ละหลงัปลูกเรียงรายลดหลัน่ตามไหล่เขา ส่วนมากเป็นบา้นยกพื้นสูงหลงัคามุง
ดว้ยหญา้คาและใบตองตึง ส่วนฝาบา้นก็ใชไ้มท่ี้เล่ือยอยา่งหยาบ ๆ  

ทนัทีท่ีพวกเราโผล่หนา้เขา้ไปในหมู่บา้น หมากลุ่มใหญ่ก็กรูกนัเขา้มา เห่าเสียงขรมไปหมด 
เสียงไล่ดงัมาจากหลงับา้น “ไป...ไปใหพ้น้” 

ชายวยักลางคนท่าทางคงจะเป็นหวัหนา้ของหมู่บา้นเดินลงมาจากเรือน พอเห็นหนา้พวกเราเขา้
เท่านั้นแหละ เขาก็โบกไมโ้บกมือยิม้แลว้ก็วิง่เขา้มาทกัทายอยา่งเป็นกนัเองตามธรรมเนียมของเขา หญิง
ชาวอีกอ้และเด็กต่างพากนัมารุมดูแขกท่ีมาเยือน หญิงชาวอีกอ้แต่งกายดว้ยผา้หลากสี บนศีรษะสวม
หมวกท่ีประดบัประดาดว้ยลูกปัดสีต่าง ๆ ดูสวยงามมาก 

เขาเชิญพวกเราเขา้ไปพกัผอ่นยงับา้นหลงัใหญ่ หลงัจากท่ีพกัหายเหน่ือยและสนทนากนัพอ
หอมปากหอมคอแลว้ ก็มีการนมสัการพระเจา้ร่วมกนั ครูผูน้ าทีมของเราเป็นผูก้ล่าวพระวจนะของพระ
เจา้ จนกระทัง่ถึงเวลาเท่ียงอาหารก็ถูกล าเลียงมาวางตรงหนา้พวกเรา ภาชนะท่ีใส่อาหารเป็นเหมือน
ขนัโตกของคนทางภาคเหนือ รอบ ๆ ภาชนะมีตะเกียบส าหรับคีบอาหาร 

เม่ือขอบพระคุณพระเจา้เสร็จเรียบร้อยแลว้ พวกเราก็ลงมือรับประทานอาหารอยา่งเอร็ดอร่อย
ยิง่นกั ผมหยบิตะเกียบข้ึนมาคีบอาหารและพุย้ขา้วเขา้ใส่ปากอยา่งช านิช านาญ 

“โอโฮ...ไม่นึกวา่เจา้นพจะเช่ียวชาญในการใชต้ะเกียบ” เพื่อนคนหน่ึงลอ้เลียน 
“สงสัยคุณจะมีเช้ือ” แสงดาวพดูข้ึนบา้ง 
“เช้ือโรคหรือเช้ืออะไร?” วภิาเยา้ข้ึนบา้ง 
“เช้ือจีนน่ะ” แสงดาวรีบแกใ้ห ้
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“อัว๊เป็นคงจีน” ผมออกท่าทางตลก ท าเอาหลายคนหวัเราะ 
“จริงหรือเปล่าค่ะ?” แสงดาวถามดว้ยความไม่แน่ใจ 
“เธอก็....ดูหนา้ตาก็รู้ ไม่มีเช้ือแมแ้ต่นิดเดียว” เอมอร พูดข้ึนบา้ง 
อาหารม้ือน้ีผา่นไปดว้ยความเรียบร้อย พอตกบ่ายเราก็ออกเดินทางไปเยีย่มเยยีนพี่นอ้งชาวเขา

ตามบา้นต่าง ๆ จนกระทัง่ถึงเวลาบ่ายคลอ้ยจึงพากนัเดินขบวนลงจากภูเขา ขาลงรู้สึกวา่เร็วกวา่ขาข้ึน 
ทุกคนเดินอยา่งรวดเร็วยกเวน้แสงดาว ผมหาไมใ้ห้เธออนัหน่ึงเพื่อใชค้  ้ายนักนัหกลม้เม่ือทางสูงชนั พอ
เดินมาไดห้น่อยเธอก็หยดุ ผมสังเกตเห็นสีหนา้ของเธอซีดเผอืดซ่ึงแสดงวา่ก าลงัจะเป็นลม 

“ครูครับหยดุก่อน” ผมตะโกนเรียกครูประจ าชั้น ซ่ึงเดินอยูข่า้งหนา้ 
“แสงดาวจะเป็นลมครับ!” ผมตอบ 
“รู้สึกอยา่งไรบา้งครับ?” 
“เวยีนหวัค่ะ” เธอตอบเบา ๆ  
“พกัเสียหน่อยเด๋ียวก็หาย” ครูบอก “น่ีนพพรเอากระดาษน่ีกระพือใหเ้ธอหน่อย” 
ผมรับกระดาษมาจากมือครูแลว้พดัใหแ้ก่แสงดาว สักครู่ใหญ่เธอจึงกล่าววา่ “ขอบคุณมากค่ะ 

เราเดินทางต่อไปไดแ้ลว้ดิฉนัค่อยยงัชัว่แลว้ค่ะ” 
ผมช่วยห้ิวกระเป๋าให้เธอ รู้สึกสงสารเธอจบัใจ 
“คุณนพตอ้งล าบากก็เพราะดิฉนั” เสียงของเธอเครือ 
“ไม่ล าบากหรอกครับ ผมยินดีช่วยดว้ยความเตม็ใจ” 
กวา่จะกลบัถึงหอพกัในโรงเรียนดวงตะวนัก็เกือบจะลบัเหล่ียมภูเขาไปแลว้ พวกเราไม่ค่อยจะ

ร่าเริงเหมือนเม่ือตอนเชา้ทั้งน้ีเพราะเหน่ือยอ่อนจากการเดินทางไกลนัน่เอง 
ผมรู้สึกวา่เยน็วนัน้ีจิตใจไม่ปกติเอาเสียเลย มนัเป็นอะไรนะ ผมพยายามคน้หาสาเหตุ เพราะ

แสงดาวรึ? อาจจะเป็นไปได ้ ท าไมนะเร่ืองของเธอจึงวิ่งวนเวยีนอยูใ่นสมองตลอดเวลา “ผมชอบเธอ
หรือ?” ไม่น่าจะรวดเร็วเช่นน้ี 

“คงจะสงสารเธอมากกวา่มั้ง?” อนัน้ีใกลเ้คียงความจริงหน่อย 
“ช่างเถอะ...” ผมสลดัความคิดเร่ืองแสงดาวออกจากสมอง ผมจะตอ้งอธิษฐานถามพระเจา้ใน

เร่ืองน้ีก่อน 
ผมไม่อยากจะเดินอยูน่อกเหนือน ้าพระทยัของพระเจา้ 
บางทีเธออาจจะเป็นเพื่อนใหม่ของผมก็ได ้
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ค าแนะน าอนัล า้ค่า 

“เสียงระฆงัดงัระรัวบอกเวลารับประทานอาหารเยน็ ทุกคนเขา้ประจ ายงัโตะ๊อาหาร อาหารม้ือน้ี
ถูกปากพวกเราเหลือเกินจึงกินไดม้ากกวา่ปกติ เสียงชอ้นกบัส้อมกระทบกบัจานดงัไม่เป็นจงัหวะผสม
กบัเสียงพดูคุยนัง่ดงัลัน่หอ้ง เร่ืองราวต่าง ๆ เม่ือตอนเชา้ไดถู้กน ามาถ่ายทอดสู่กนัฟังอยา่งสนุกสนาน 

ผมรับประทานอยา่งรวดเร็ว เสร็จแลว้ก็ลุกข้ึนตกัน ้าด่ืมจากถงัท่ีวางอยูข่า้งฝาผนงั ทนัใดนั้นก็มี
เสียงทกัข้ึนขา้งหลงั “นพพร...ครูอยากจะพดูอะไรกบัเธอสักหน่อย พอมีเวลาไหม?” 

“ไดค้รับครู...เม่ือไหร่ครับ?” ผมตอบโดยไม่ตอ้งคิด 
“อีกหา้นาที” 
“ผมจะไปรอครูอยูท่ี่หอ้งประชุม” 
“ดีแลว้...เด๋ียวครูจะตามไป” 
ผมกา้วออกจากห้องอาหารดว้ยค าถามต่าง ๆ ครูอยากพบกบัผมท าไมนะ หรือเราไดท้  าความผดิ

อะไรหรือเปล่า หรือวา่เร่ืองแสงดาว โอ...ท่าจะใช่ ผมรู้สึกเสียวแปลบในใจ 
ครู่หน่ึงผา่นไป ครูประจ าชั้นก็กา้วเขา้มาในหอ้งโถงและนัง่ลงท่ีขา้ง ๆ ผม ครูเอ้ือมมือมาตบบ่า

ผมเบา ๆ เม่ือเห็นสีหนา้ของผมมีแวววติกกงัวล 
“ไม่มีเร่ืองร้ายหรอก” ครูบอกผมยิม้ ๆ 
“ผมค่อยสบายใจหน่อย” ผมบอกไปตามตรง 
“เอน่ีนพพร....” ครูเร่ิมเร่ือง “ปีน้ีอายเุท่าไหร่แลว้นะ?” 
“ยีสิ่บสองครับ” 
“เรียนจบแลว้จะท าอะไร?” ครูถาม 
“เรียนต่อครับถา้ไดทุ้น?” 
“เรียนอะไร?” 
“ผมอยากจะเรียนศาสนศาสตร์” 
“ดีแลว้ ครูสนบัสนุนเตม็ท่ีเลย แต่วา่...” เสียงของครูเงียบหายไป 
“ท าไมหรือครับ?” 
“เธอจะไดทุ้นมาจากไหน?” 
“ก าลงัอธิษฐานขอจากพระเจา้อยูค่รับ” ผมตอบดว้ยความมัน่ใจ “เวลาน้ีมีเศรษฐีคนหน่ึงยนิดี

สนบัสนุนผม” 
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“ความจริงวยัของเธอเป็นวนัท่ีมีอนัตราย” ครูเอ่ยข้ึนมาลอย ๆ “เพราะเป็นหวัเล้ียวหวัต่อของ
ชีวติ วยัรุ่นเป็นจ านวนไม่นอ้ยตอ้งเสียไปในขณะท่ีก าลงัอยูใ่นวยัน้ี เธอตดัสินใจอยา่งน้ีครูก็โล่งใจ” 

“อนัตรายอยา่งไรครับ?” ผมไม่เขา้ใจ 
“เออ้....วยัของเธอน่ีเป็นวยัของการตดัสินใจหลายอยา่ง เช่น การคบเพื่อน....อาชีพ...คู่ชีวติ...ครู

ถามจริง ๆ เถอะนพพร เธอมีคนรักหรือยงั” ครูถามพร้อมกบัจอ้งหนา้ผม ค าถามน้ีท าใหผ้มรู้สึกกระอกั
กระอ่วนใจยิง่นกั เพราะไม่รู้วา่จะตอบอยา่งไรดี 

“จะคิดวา่มีก็มี จะคิดวา่ไม่มีก็ไม่มี” ผมตอบเล่นส านวน 
“หมายความวา่อยา่งไร ครูสงสัย?” 
“แลว้แต่จะคิดครับ” ผมตอบด้ือ ๆ 
“อืม...หมายความวา่อยา่งไรหนอ...” ครูใชมื้อเทา้คางพลางใชค้วามคิด 
ต่างฝ่ายต่างน่ิงเงียบไปสักครู่หน่ึง ปล่อยความคิดใหล่้องลอยไปไกลแสนไกล ในท่ีสุดครูก็เอ่ย

ข้ึนวา่ “นพพร ครูอยากจะบอกความจริงแก่เธอวา่ ตลอดทั้งวนัน้ีครูไดส้ังเกตดูเธออยูต่ลอดเวลา ครู
พอท่ีจะเขา้ใจอะไรบางอยา่ง เพราะครูเองก็เคยมีประสบการณ์มาก่อน…” 

“ครูหมายความอยา่งไรครับ?” ผมท าเป็นไม่เขา้ใจ 
“เร่ืองแสงดาว!” 
“แสงดาว!” ผมทวนค า “ครูเขา้ใจวา่อยา่งไรครับ?” 
“นพพรชอบเธอใช่ไหม?” ครูถามดว้ยเสียงหนกัแน่น 
“เออ้...ผม....ผม” ผมอึกอกัในล าคอ 
“เอาล่ะ ถา้ตอบยากก็ไม่ตอ้งตอบก็ได”้ ครูรีบพดูตดับท “อยากจะบอกใหเ้ธอเขา้ใจ ไม่ใช่ครูเป็น

ต ารวจท่ีคอยจบัผิด และครูไม่หา้มถา้นพพรจะชอบพอกบัแสงดาว แต่ครูใคร่ขอร้องให้เธอใจเยน็ ๆ ใช้
ความอดทนและวจิารณญาณ อธิษฐานรอคอยน ้าพระทยัของพระเจา้ ถา้แสงดาวเป็นผูห้ญิงท่ีพระเจา้ทรง
เลือกไวส้ าหรับเธอแลว้ อุปสรรคปัญหาหรือค าคดัคา้นใด ๆ จะไม่เกิดข้ึน ส่ิงท่ีครูอยากจะฝากก็คือ...” 

ครูลุกไปท่ีตูห้นงัสือขา้งหอ้งแลว้กลบัมาพร้อมกบัพระคมัภีร์เล่มใหญ่อยูใ่นมือ 
“พระค าของพระเจา้ไดก้ล่าววา่...” ครูเร่ิมอ่านหนงัสือดงั “ขอจงใคร่ครวญถึงส่ิงท่ีจริง ส่ิงท่ีน่า

นบัถือ ส่ิงท่ียติุธรรม ส่ิงท่ีบริสุทธ์ิ ส่ิงท่ีน่ารัก ส่ิงท่ีทรงคุณ คือถา้มีส่ิงใดท่ีล ้าเลิศ ส่ิงใดท่ีควรแก่การ
สรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดู จงกระท าทุกส่ิงตามท่ีท่านไดเ้รียนรู้และรับไว ้ ไดย้นิและไดเ้ห็นใน
ขา้พเจา้ และพระเจา้แห่งสันติสุขจะทรงสถิตอยูก่บัท่าน1” 

                                                        
1
  พระธรรม ฟีลิปปี 4:4-9 
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ผมนัง่กม้หนา้น่ิงฟังครูอ่านพระคมัภีร์จนจบ 
“นพพร เธอสนใจแสงดาวใช่ไหม?” 
“ใช่ครับ” ผมยอมรับ 
“ในฐานะท่ีครูเป็นผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดกบัแสงดาวมาเป็นเวลาปีเศษ ครูอยากจะบอกอะไรบางอยา่งแก่

เธอ” ครูยิม้นิดหน่ึงแลว้จึงพดูต่อไปวา่ “แสงดาวเป็นเด็กก าพร้าแม่ ส่วนพ่อก็ไปมีภรรยาใหม่ เขาเป็นเด็ก
ท่ีมีปมดอ้ยมาก เพราะขาดความรักความอบอุ่นทางครอบครัว เธอตอ้งการคนเอาอกเอาใจเป็นพิเศษ
ตลอดระยะเวลาท่ีเธอมาเรียนท่ีโรงเรียนแห่งน้ี เธอมกัจะก่อปัญหาใหก้บัพวกครูผูส้อนบ่อย ๆ ครูตอ้งใช้
ความอดทนอยา่งมากครูเกรงไปวา่ เม่ือนพพรคิดจะรักเธอ นพพรจะใชค้วามอดทนและเตรียมพร้อม
ส าหรับเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต” 

“ไม่มีทางแกไ้ขเลยหรือ?” ผมถามข้ึน 
“ยาก” ครูตอบ “ครูมองเห็นทางเดียวเท่านั้น” 
“ทางไหนครับ?” ผมถามดว้ยความอยากรู้ 
“ช่วยเธอทางดา้นจิตวิญญาณ” 
“ครับ...ผมจะพยายามช่วยเธอเท่าท่ีจะท าได”้ 
“แต่อยา่ใหน้กัเรียนคนอ่ืนสดุดในเร่ืองน้ีก็แลว้กนันะ ครูเป็นห่วง” 
“ครับ” ผมพยกัหนา้รับ ก่อนท่ีจะแยกจากกนั 
วนัอธิษฐานมาบรรจบครบรอบสัปดาห์อีกคร้ัง ผมพบกบัแสงดาวบนบา้นพกัครูเหมือนเช่นเคย 

การประชุมอธิษฐานด าเนินไปเหมือนกบัทุกคร้ังท่ีผา่นมา เม่ือถึงตอนท่ีจะอธิษฐานเผื่อ ผูน้  าประชุมได้
พดูข้ึนวา่ “ก่อนท่ีเราจะอธิษฐาน ใครมีปัญหาท่ีอยากจะให้พวกเราอธิษฐานเผื่อไหม” 

เงียบไปสักครู่หน่ึง ผมจึงยกมือแลว้พดูวา่ “ผมอยากจะให้อธิษฐานเผื่อ” 
“เร่ืองอะไรครับ” ผูน้ าถาม 
“การเรียนต่อครับ” 
“คุณนพจะเรียนอะไรต่อครับ” เสียงหน่ึงถามข้ึน 
“ศาสนศาสตร์ครับ” 
“โอ...ขอบพระคุณพระเจา้” ผูห้ญิงคนหน่ึงท่ีนัง่อยูข่า้งหลงัหลุดปากออกมา 
ผมแอบช าเลืองมองดูแสงดาว เห็นเธอก าลงัมองผมอยูพ่อดี ผมแกลง้ท าเป็นไม่สนใจ เม่ือการ

อธิษฐานส้ินสุดลง ผมลุกข้ึนบิดตวัไปมาแลว้กา้วจะลงจากบา้น แสงดาวเดินมาพอดีผมยิม้ใหเ้ธอนิด
หน่ึง เธอยิม้ตอบพร้อมกบัถามวา่ “คุณนพจะไปเรียนพระคมัภีร์ท่ีไหนค่ะ?” 

“กรุงเทพฯ ครับ” 
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“คุณนพตดัสินใจแน่นอนแลว้หรือคะ?” 
“ท าไมถามอยา่งนั้นล่ะครับ?” ผมขมวดคิ้วเขา้หากนั 
“เออ้...ไม่มีอะไรหรอกค่ะ ดิฉนัเป็นห่วง” แสงดาวอึกอกัตอบ “เพราะมีหลายคนท่ีดิฉนัรู้จกั เขา

ไปเรียนพระคมัภีร์แต่ไปไม่รอดค่ะ มนัยากนะคะ” 
“มนัข้ึนอยูท่ี่ความตั้งใจของเราและการน าของพระเจา้” ผมตอบ 
“ดิฉนัก็หวงัใจเป็นอยา่งยิง่วา่ พระเจา้จะทรงน าคุณค่ะ” 
“ขอบคุณมากครับส าหรับความหวงัอนันั้น” ผมกล่าวออกมาจากใจจริง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผมกบัแสงดาว ยงัคงด าเนินต่อไปเร่ือย ๆ ผมมีโอกาสพบเธอเป็นประจ า

ในวนัพุธและวนัอาทิตย ์ ส่วนวนัธรรมดาแสงดาวมกัจะไปตลาดซ้ือของฝากไปใหผ้ม จนเพื่อนพากนัลอ้ 
เราทั้งสองตกเป็นเป้าสายตาของครูผูส้อนและเพื่อนร่วมหอพกั 

ทุกส่ิงทุกอยา่งด าเนินไปพร้อมกบัความรักท่ีเร่ิมครุกรุ่นและเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ และแลว้วนัปิดเทอม
สุดทา้ยก็มาถึง ทางโรงเรียนไดจ้ดังานเล้ียงอ าลานกัเรียนปีสุดทา้ย นกัเรียนรุ่นผมทุกคนต่างต่ืนเตน้ท่ีจะ
ไดเ้ป็นอิสระ และออกไปผจญกบัโลกกวา้งเสียทีหลงัจากเป็นเด็กมาเสียหลายปี ซ่ึงตรงกนัขา้มกบั
ความรู้สึกส่วนลึกภายในใจของผม ผมไม่อยากจะจากสถาบนั ไม่อยากจะจากแสงดาวไปเลย แสงดาว
เองก็คงมีความรู้สึกเช่นเดียวกบัผม 

เยน็วนันั้นหอ้งประชุมใหญ่ถูกประดบัประดาอยา่งสวยงามพอดวงตะวนัทอแสงสีส้มทาบกบั
ยอดไมแ้ลเป็นทางยาว นกัเรียนทั้งหมดก็เดินเป็นทิวแถวเขา้สู่หอ้งประชุมเสียงหวัเราะต่อกระซิกดงัอยู่
ทัว่ทุกมุม เสียงเพลงจากแผน่เสียงดงัมาแผว่ ๆ ในเวลาไม่นานนกัอาจารยใ์หญ่ก็กา้วข้ึนสู่เวที ท่ีจดัไว้
หนา้หอ้งประชุมเสียงต่าง ๆ ค่อย ๆ เงียบลง 

“สวสัดีนกัเรียนท่ีรักทุกท่าน ขา้พเจา้ในฐานะอาจารยใ์หญ่ประจ าโรงเรียนแห่งน้ี รู้สึกเป็น
เกียรติและภูมิใจเป็นอยา่งยิง่ท่ีมีโอกาสไดม้าพดูในงานเล้ียงอ าลานกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปีน้ี 
ขา้พเจา้ขอแสดงความยนิดี กบันกัเรียนท่ีส าเร็จทุกท่านขอใหทุ้กคนจงน าเอาวชิาการความสามารถ ท่ีได้
ร ่ าเรียนมาไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ...” 

หลงัจากนั้นอาจารยใ์หญ่ไดอ่้านรายช่ือของผูส้ าเร็จการศึกษารุ่นน้ีทุกคน ซ่ึงมีช่ือของผมรวมอยู่
ดว้ย ผมพยายามกวาดสายตามองหาแสงดาว แต่ไม่พบเพราะคนมากเหลือเกิน เม่ืออาจารยใ์หญ่อ่าน
รายช่ือจบ ก็มีการรับประทานอาหารร่วมกนั 

ดวงตะวนัลบัขอบฟ้าไปแลว้ ความมืดค่อย ๆ เคล่ือนตวัเขา้ครอบคลุมทัว่บริเวณ แสงไฟจาก
นีออนสวา่งไสว พวกเราไดม้อบของขวญัเล็ก ๆ นอ้ย ๆ แก่กนัและกนั การเล้ียงด าเนินไปไดช้ัว่ครู่ ผมก็
เล็ดลอดออกมาทางประตูหลงัหอ้งประชุม ก่อนท่ีจะกา้วพน้ธรณีประตู ก็มีเสียงเรียกดงัข้ึนขา้งหลงั 
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“คุณนพคะ รอเด๋ียวค่ะ” 
ผมชะงกัทนัที เม่ือหนัไปดูก็เห็นแสงดาวรีบเดินเขา้มา 
“อา้ว...นึกวา่ใคร แสงดาวนัน่เอง” ผมร้องทกัอยา่งเป็นกนัเอง 
“ดาวเดินหาคุณนพแทบแย ่อยูน่ี่เอง” เธอยิม้จนเห็นไรฟัน 
“ผมมองหาดาวเหมือนกนั แต่คิดวา่คงจะคุยอยูก่บัเพื่อน ๆ จึงไม่ไดต้ามหา” 
“ดาวอยากจะคุยกบัคุณนพหน่อยค่ะ” 
“เชิญวา่ไปเลยครับ ผมยนิดีเสมอ” 
ผมใชมื้อเทา้ขอบประตูไว ้ แสงไฟจากหอ้งประชุมสวา่งพอท่ีเราทั้งสองจะยนืคุยกนัได ้ เสียง

พวกเพื่อน ๆ ยงัคงดงัอยูอ่ยา่งไม่ขาดระยะ เม่ือมองออกไปทางดา้นนอก เห็นตน้ไมย้นืเป็นเงาตะคุ่มอยู่
กลางสนามหญา้ ส่วนทางดา้นบน ฟ้านัน่ก็มีดาวดวงนอ้ย ๆ กระพริบระยบิระยบัอยูก่ลางเวหา สายลม
ร าเพยมาเบา ๆ  

“ดาวรู้สึกใจหาย เม่ือคิดถึงวนัท่ีเราจะจากกนั” เธอกระซิบเบา ๆ  
“ผมเองก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกนั” ผมตอบเสียงต ่า “แต่เราจะพบกนัอีก” 
“ดาวคงเหงาและวา้เหวม่าก” 
“ผมรู้วา่จะตอ้งเป็นเช่นนั้น” ผมอดท่ีจะสงสารเธอเสียไม่ได ้ “แต่เพื่ออนาคตและการรับใชพ้ระ

เจา้...” 
“ท าไมพี่นพจึงอา้งถึงเร่ืองน้ีบ่อย ๆ” แสงดาวเปล่ียนสรรพนามจากคุณมาเป็นพี่ 
“ดาวตอ้งเขา้ใจเร่ืองน้ีนะ” 
“ไม่อยากเขา้ใจแลว้ล่ะ” แสงดาวมีอาการกระดา้งนิด ๆ ในหางเสียง 
“ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในชีวติของพี่” ผมเปล่ียนสรรพนามตวัเองเหมือนกนั “อนาคตจะไม่มี

ความหมาย ถา้หากวา่ขาดพระเยซูเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง” 
“ดาวรู้ค่ะ” เสียงของเธออ่อนลง “พี่นพค่ะถา้หากสมมุติ...น่ีสมมุตินะคะ” 
“สมมุติเร่ืองอะไรครับ” ผมชกัสงสัยเม่ือเห็นแสงดาวพดูเป็นนยั 
“สมมุติวา่...ถา้มีคนใหพ้ี่ตดัสินใจเลือกระหวา่งดาวกบัพระเยซู พี่จะเลือกใคร” เธอพดูยิม้ ๆ เป็น

ทีเล่นทีจริง ท าเอาผมตอ้งน่ิงอ้ึง 
“ก่อนท่ีพี่จะตอบปัญหาน้ี พี่อยากจะเล่าเร่ืองหน่ึงให้ดาวฟังก่อน มีผูห้ญิงสาวสวยคนหน่ึงใน

ประเทศรูมาเนียซ่ึงเป็นประเทศปกครองดว้ยลทัธิคอมมิวนิสต ์ ผูห้ญิงคนน้ีเป็นคนท่ีรักพระเจา้มาก เธอ
ไดห้มั้นกบัชายหนุ่มคริสเตียนคนหน่ึง เม่ือถึงวนัเขา้สู่พิธีสมรส ขณะท่ีศาสนาจารยก์ าลงัประกอบพิธีอยู ่



 16 

เจา้หนา้ท่ีต ารวจลบัของรัฐบาลก็เขา้มาจบัหญิงสาว ในขอ้หากบฎต่อรัฐบาลหญิงสาวถูกใส่กุญแจมือ
พรากไปต่อหนา้ต่อตาเจา้บ่าว หญิงสาวกล่าววา่อยา่งไรรู้ไหม?” ผมหยดุมองหนา้แสงดาว 

“ไม่ทราบค่ะ” เธอตอบ 
“หญิงสาวกล่าววา่ เธอรู้สึกขอบพระคุณพระเจา้ท่ีเหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึน เธอพร้อมเสมอท่ีจะ

เสียสละความสุขของตนเองเพื่อพระคริสต ์ เธอยินดีติดคุก ยนิดีพรากจากคนรักยนิดีจะตายเพื่อพระเยซู
...” 

“น่ีคือค าตอบของพี่นพหรือคะ” แสงดาวถามเร็วปร๋ือ 
“ครับ...และพี่ก็คิดวา่ดาวก็คงคิดเหมือนพี่ใช่ไหม?” 
เงียบไม่มีเสียงตอบ 
“ดาวจะ๊” ผมเรียกช่ือเธอเบา ๆ 
“อะไรหรือคะ?” เธอชอ้นตามอง 
“ดาวคิดถึงอนาคตของเรามากแค่ไหน?” 
“พี่นพหมายถึงอะไรคะ?” 
“การแต่งงาน” ผมโพล่งออกไป 
“ดาวตอ้งการเรียนใหจ้บก่อนค่ะ” เธอบอก “แลว้พี่นพล่ะจะเรียนศาสนศาสตร์ก่ีปี?” 
“ประมาณสามปี แต่...พี่อยากจะแต่งงานปีหนา้น้ี” 
“จะดีหรือค่ะ?” 
“ผมจะไปปรึกษาผูใ้หญ่ดูก่อน ถา้เผือ่พร้อมแลว้ เราท าพิธีหมั้นกนัก่อนก็แลว้กนั” ผมบอกดาว

ดว้ยความต่ืนเตน้ “พี่อยากจะฝากเร่ืองน้ีใหด้าวอธิษฐานมาก ๆ “ 
“คุณพอ่ของดาวจะคิดอยา่งไรก็ไม่ทราบ” แววตาของดาวมีความวติกกงัวล 
“ผมตั้งใจท่ีจะเยีย่มท่านในเร็ว ๆ น้ี เพื่อจะพดูเร่ืองน้ี” 
“ดีค่ะ ดาวยนิดีเป็นผูน้ าทาง” เธอพดูยิม้ ๆ 
“พี่ดีใจท่ีไดม้คัคุเทศกท่ี์แสนดี” 
เราจากกนัในคืนน้ีดว้ยความเขา้ใจอนัดีต่อกนั ผมกลบัถึงหอพกัพร้อมกบัพวกเพื่อน ๆ ความสุข

ความปีติยนิดีไดห้ลัง่ไหลเขา้สู่จิตใจของผมเม่ือกม้หนา้ลงอธิษฐานต่อพระเจา้ ก่อนท่ีจะม่อยหลบัไป 
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เป็นเนือ้อนัเดยีวกนั 

จกัรยานยนตร์สีแดงคนัเล็ก ๆ เล้ียวปราดเขา้มาจอดหนา้หอพกั ชายวยักลางคนในชุดสีกากี 
สวมหมวกแก๊ปกา้วลงมาจากรถ เขาสอดส่ายสายตาไปมา ผมวางมือจากเตารีดควา้เส้ือท่ีแขวนขา้งฝามา
ใส่ แลว้วิง่ไปหาบุรุษไปรษณียผ์ูน้ั้นทนัที เขาหนัมาทางผมพร้อมกบัร้องบอกวา่ “มีจดหมายถึงคุณนพ
พร มีช่ือน้ีไหมครับ” 

“ช่ือผมเองครับ” ผมบอกแก่เขา ผมรับจดหมายจากมือของเขาพร้อมกบักล่าวค าขอบคุณ เม่ือดู
จ่าหนา้ซองแลว้ผมเดาออกไดท้นัทีวา่ เป็นจดหมายจากอาจารยส์ัณห์ศิษยาภิบาลคริสตจกัรท่ีกรุงเทพฯ 
ผลอ่านจดหมายพลางเดินไปพลาง 

“คุณนพพรท่ีรักในพระคริสต์ 
ผมไดรั้บจดหมายของคุณทั้งสามฉบบัแลว้ ถึงการท่ีคุณจะเดินทางมาเรียนศาสนศาสตร์ท่ี

กรุงเทพฯ คุณขออาศยัพกัอยูใ่นบริเวณคริสตจกัรของเราชัว่คราว คุณบอกวา่จะช่วยงานในคริสตจกัรเรา
บา้ง ในการสอนเด็กและช่วยงานของเยาวชนเร่ืองน้ีคณะกรรมการคริสตจกัรไดพ้ิจารณากนัแลว้ มีมติ
ใหคุ้ณมาพกัอาศยัอยูใ่นคริสตจกัรได ้

ผมในฐานะของศิษยาภิบาลกบัครอบครัวยนิดีตอ้นรับคุณนพพรอยา่งยิง่ ทางคริสตจกัรมีเงิน
ช่วยเหลือคุณบา้งถา้คุณออกประกาศ เยีย่มเยอืนหรือน าประชุมเป็นคร้ังคราว ถา้คุณพร้อมเม่ือไหร่ก็
เดินทางมาไดท้นัที 

ขอแสดงความนบัถือในพระคริสต์ 
สัณห์ 

ผมพบัจดหมายใส่กระเป๋าเส้ือ พลางนึกโมทนาขอบพระคุณพระเจา้ท่ีทรงตอบค าอธิษฐานใน
คร้ังน้ี ผมรีบกลบัมารีดผา้ท่ีเหลืออยูใ่หเ้สร็จ แลว้เดินไปยงับา้นครูผูค้วบคุมหอพกั บอกท่านวา่ผมจะเดิน
ทางเขา้กรุงเทพฯ ในวนัพรุ่งน้ีเชา้ ท่านแสดงความยนิดีและใหค้  าแนะน าหลายอยา่งในการด าเนินชีวิต
ในเมืองหลวงแลว้ผมก็รีบไปโทรศพัทท์างไกล ขอให้อาจารยส์ัณห์กรุณาไปรับผมท่ีสถานีขนส่งสาย
เหนือในวนัรุ่งข้ึน เกือบเท่ียงผมจึงกลบัมาหอพกัจดัการเก็บเส้ือผา้ท่ีจ  าเป็นลงกระเป๋าเดินทาง พร้อมท่ีจะ
ออกเดินทาง 

รุ่งเชา้ยา่งเขา้มาถึงอยา่งรวดเร็ว ผมห้ิวกระเป๋าลงจากหอพกั เพื่อน ๆ หลายคนรู้ข่าวเขา้ ต่างก็
ตามมาส่งท่ีสถานีขนส่งแสงดาวก็มาส่งผมดว้ย ท่าทางของเธอดูซึมเศร้า ผมไดป้ลอบใจเธออยูเ่ป็น
เวลานาน จนกระทัง่เธอคลายความเศร้าลงไปมากพอดีก็ไดเ้วลาท่ีรถจะเคล่ือนออกจากสถานี 

“พี่นพอยา่ลืมส่งข่าวใหด้าวรู้ด่วยนะคะเม่ือถึงกรุงเทพฯ” เธอบอกผมทางหนา้ต่างรถ 
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“ครับ...พี่จะรายงานด่วนท่ีสุดเลย” ผมตอบยิม้ ๆ  
กวา่ผมจะมาถึงกรุงเทพ ฯ ก็เวลาโพลเ้พลแ้ลว้ อาจารยส์ัณห์ไดน้ ารถยนตส่์วนตวัของท่านมารอ

รับผมอยูก่่อนแลว้ ท่านไดพ้าผมไปรับประทานอาหารเยน็ท่ีร้านเล็ก ๆ แห่งหน่ึงยา่นสถานีหลงัจากนั้นก็
พาผมด่ิงกลบัคริสตจกัรซ่ึงเป็นท่ีท่านพกัอาศยัอยูท่นัที 

“อยูบ่า้นดา้นหลงัเป็นท่ีพกัของคุณนพครับ” อาจารยส์ัณห์บอกผมเม่ือรถจอดสนิทแลว้ “ตอน
แรกผมกบัภรรยาคิดท่ีจะใหคุ้ณพกัอยูช่ั้นบนของคริสตจกัร แต่เกรงวา่จะไม่สะดวกเร่ืองหอ้งน ้า และ
พอดีก็มีหอ้งวา่งอยูด่า้นหลงัหอ้งหน่ึง ท่ีนัน่สะดวกสบายดี เชิญไปดูดว้ยกนัซิครับ” 

“ขอบคุณครับอาจารย”์ ผมกล่าวดว้ยความซาบซ้ึงในความเมตตาของท่าน 
บา้นท่ีผมพกัเป็นห้องเล็ก ๆ มีหอ้งเพียงห้องเดียว ตรงมุมหอ้งมีโตะ๊เขียนหนงัสือตั้งอยูต่วัหน่ึง 

อีกดา้นหน่ึงเป็นเตียงนอน ถดัออกไปเป็นหอ้งครัวติดกบัหอ้งน ้า ผมจดัการอาบน ้าช าระร่างกายเสร็จ
เรียบร้อย ก็เป็นเวลาท่ีอาจารยส์ัณห์มาเรียกไปทานอาหารวา่งท่ีบา้นของท่านซ่ึงตั้งอยูด่า้นหน่ึงของ
คริสตจกัร 

ท่ีโตะ๊อาหารผมไดรู้้จกักบัภรรยาของอาจารยพ์ร้อมทั้งลูกเล็ก ๆ สองคน เท่าท่ีผมสังเกตดู
ครอบครัวของอาจารย ์ รู้สึกวา่เป็นครอบครัวท่ีมีความสุขครอบครัวหน่ึง ภรรยาของอาจารยเ์ป็นคน
รูปร่างผอมบาง ร่าเริงยิม้แยม้แจ่มใจอยูเ่สมอ และคุยเก่งอยา่งเป็นกนัเองสมกบัท่ีเป็นภรรยาของศิษยาภิ
บาล ส่วนลูกเล็ก ๆ ทั้งสองคนก็เรียบร้อยน่ารัก ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองจากไดรั้บการอบรมาสั่งสอนอยา่ง
ถูกตอ้งจากคุณพอ่คุณแม่นัน่เอง 

ครอบครัวของอาจารยส์ัณห์ไดมี้ส่วนช่วยผม อยา่งมากมายในการเรียนพระคมัภีร์ตลอด
ระยะเวลาปีเศษ เม่ือขณะท่ีผมประสบกบัอุปสรรคปัญหาไม่วา่ดา้นไหน ผมมกัจะไปปรึกษากบัอาจารย์
เสมอ ซ่ึงท่านเองก็ไม่ไดรั้งเกียจรังงอนอะไร 

ผมไดมี้โอกาส ข้ึนเทศนาพระวจนะของพระเจา้เป็นบางอาทิตย ์ เม่ืออาจารยส์ัณฆติ์ดธุระไม่
สามารถท่ีจะเทศนาได ้ นอกจากนั้นยงัไดช่้วยในการประชุมเยาวชน การประกาศและงานอ่ืน ๆ ของ
คริสตจกัร 

เม่ือมีเวลาวา่ง ผมจะรีบเขียนจดหมายไปคุยกบัแสงดาวทนัที ผมบอกเธอถึงความเคล่ือนไหวทุก
ระยะของผม ขณะน้ีความรักของเราทั้งสองเร่ิมสุกงอม ฟักตวัจนแก่เตม็ท่ี พร้อมท่ีจะเดินเดียงคู่กนัเขา้สู่
พิธีววิาห์ ผมไดน้ าเร่ืองน้ีไปปรึกษาอาจารยใ์นเยน็วนัหน่ึง ขณะท่ีอาจารยน์ัง่เล่นอยูก่บัครอบครัวท่ีสนาม
หญา้หนา้คริสตจกัร 

“เป็นไงนพพร ปิดเทอมเม่ือไหร่?” อาจารยถ์ามทนัทีท่ีเห็นผม 
“อีกสามเดือนกวา่ครับอาจารย”์ ผมตอบอยา่งนอบนอ้ม 
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“การเรียนเป็นอยา่งไรบา้ง?” 
“ยากหน่อยครับ แต่พอจะถู ๆ ไถ ๆ ไปได”้ ผมตอบตามความจริงพร้อมกบัหนัไปดูลูกเล็ก ๆ 

ของอาจารยว์ิง่เล่นอยา่งสนุกสนานกลางสนามหญา้ 
“อาจารยค์รับ” ผมเรียกเบา ๆ  
“มีอะไรหรือคุณนพ?” 
“ผมมีปัญหาจะปรึกษาอาจารย ์เชิญไปทางนั้นหน่อยไดไ้หมครับ” 
“อ๋อไดซิ้” วา่แลว้อาจารยก์็ลุกตามผมไปท่ีใตต้น้มะพร้าว 
“มีปัญหาอะไรหรือ?” อาจารยถ์ามข้ึนหลงัจากท่ีนัง่ลงบนมา้นัง่เรียบร้อยแลว้ 
“ผมก าลงัคิดจะแต่งงาน” ผมบอกอาจารยเ์บา ๆ  
“แต่งกบัผูห้ญิงท่ีคุณนพเคยเล่าใหผ้มฟังนั้นหรือ?” 
“ครับ คนนั้นแหละ เธอช่ือแสงดาวครับ” 
อาจารยเ์งียบไปสักครู่พร้อมกบัถอนใจหนกั ๆ จนผมรู้สึกอึดอดัใจเพราะแสดงวา่อาจารยก์  าลงั

ใชค้วามคิด 
“คุณนพคิดดีแลว้หรือ?...” อาจารยถ์ามพร้อมกบัจอ้งหนา้ผม 
“อาจารยห์มายความวา่อยา่งไรครับ?” ผมถามงง ๆ 
“ผมหมายความวา่ คุณพร้อมทุก ๆ ดา้นแลว้หรือ ทางท่ีอยูอ่าศยั ทางดา้นการเงิน ทางดา้น

ร่างกายและทางดา้นจิตใจ... โดยเฉพาะทางดา้นจิตใจท่ีส าคญัมากทีเดียว ผมเป็นห่วง” 
“พร้อมแลว้บางอยา่งครับ” ผมตอบดว้ยความไม่มัน่ใจเท่าใดนกั 
“คุณนพคิดจะแต่งเม่ือไหร่?” 
“ตอนโรงเรียนปิดเทอมครับ?” 
“แต่คุณยงัจะเรียนต่ออีกปีมิใช่หรือ?” 
“ครับ....” ผมพยกัหนา้รับ 
“แต่งแลว้จะอยูก่นัท่ีไหน?” สีหนา้ของอาจารยมี์แวววติกกงัวล 
“เช่าบา้นอยูค่รับ” 
“ผมเป็นห่วงคุณมากจริง ๆ ครับคุณนพ” อาจารยบ์อกดว้ยใจจริง “ระยะแรกของการแต่งงาน 

คุณจะตอ้งมีเวลาอยูก่บัคู่สมรสสักระยะหน่ึง อยา่งนอ้ยหน่ึงปีเพื่อจะไดอ้ยูใ่กลก้นัและเพื่อจะไดป้รับ
นิสัยหรือขอ้บกพร่องใหเ้ขา้กนัได ้เจา้สาวเองก็ตอ้งการเวลาช่วงน้ีมากท่ีสุด” 

ผมนัง่ฟังอาจารยส์ัณห์พดูยา่งเงียบ ๆ  
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“แต่ถา้คุณแต่งงานในระยะน้ี คุณก็ยงัคงตอ้งเรียนหนงัสือต่อไป ผมเกรงวา่จะเกิดปัญหาต่อไป
ภายหนา้ ถา้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเกิดปัญหาในระยะแรกเสียแลว้ ต่อไปก็ยากท่ีครอบครัวจะมีความสุขได ้ คน
ท่ีเคยประสบการณ์ไดแ้นะน าวา่ สามปีแรกของการแต่งงาน สามีภรรยาจะตอ้งอยูด่ว้ยกนัตลอดเวลา ถา้
ผา่นสามปีน้ีไปไดแ้ลว้ ครอบครัวก็จะเขา้สู่ประตูทองของชีวติ ผมก็ไดใ้ชห้ลกัน้ีในการปฏิบติัในชีวิต
ของผมกบัภรรยา...” อาจารยห์ยดุหายใจนิดหน่อย” 

คุณนพลองคิดู ถา้หากเจา้สาวถูกปล่อยทิ้งไวต้ลอดทั้งวนั ขณะท่ีคุณไปเรียนหนงัสือ และบาง
วนัคุณก็ตอ้งเรียนตอนกลางคืนดว้ย ภรรยาของคุณจะเหงาหรือวา้เหวข่นาดไหน คิดดูใหร้อบคอบก่อน
นะครับ มิใช่ผมไม่เห็นดีหรือคดัคา้นไม่เห็นดว้ยกบัการแต่งงานของคุณ แต่ผมหวงัดีและปรารถนาจะ
เห็นครอบครัวของคุณมีความสุขอยา่งแทจ้ริง และอีกอยา่งหน่ึงหลกัประกนัในชีวติของคุณจะตอ้ง
มัน่คงพอ” 

“อาจารยห์มายความวา่อยา่งไรครับ?” 
“ผมคิดถึงทางดา้นการเงิน มีใครใหทุ้นสนบัสนุนคุณหรือเปล่า?” 
“มีครับในตอนน้ี แต่เม่ือแต่งงานไปแลว้ เขายงัจะสนบัสนุนผมต่อไปหรือเปล่าผมไม่ทราบ” 
“นัน่นะซิ....เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส าคญัมากทีเดียว จริงอยูเ่ราตอ้งอาศยัความเช่ือ แต่ความเช่ือของเรา

จะตอ้งมีเหตุมีผล ครอบครัวของผมยนิดีท่ีจะเป็นท่ีปรึกษาของคุณนพ ถา้มีเร่ืองอะไรท่ีผมพอจะช่วยได ้
ผมก็จะช่วยอยา่งเตม็ท่ี” 

“ขอบคุณมากครับ” ผมยกมือไหวอ้าจารย ์
“ใหคุ้ณอธิษฐานต่อพระเจา้ในเร่ืองน้ีต่อไป” อาจารยแ์นะน า “อีกสองสามวนัค่อยมาคุยกบัผม

ใหม”่ 
ผมจากอาจารยส์ัณห์มาดว้ยสมองหนกัอ้ึง ผมไดอ้ธิษฐานเร่ืองน้ีต่อพระเจา้เป็นเวลาหลาย

ชัว่โมง เพื่อขอทราบพระประสงคท่ี์ดีเลิศจากพระองค ์ จากนั้นผมก็ไดเ้ขียนจดหมายถึงแสงดาวอีกฉบบั
หน่ึง 

ดาวท่ีรัก 
พี่ไดน้ าเร่ืองการแต่งงานของเราทั้งสอง ปรึกษากบัอาจารยส์ัณห์แลว้ ท่านไดใ้หข้อ้แนะน าท่ีดี

หลายอยา่ง เช่น ดาวควรจะรอใหพ้ี่เรียนจบเสียก่อน เม่ือมีงานมีการแลว้จึงค่อยแต่ง พี่เองก็ยงัตดัสินใจ
ไม่ถูก ถา้เราแต่งงานกนัตอนน้ี เราจะตอ้งอาศยัความเช่ืออยา่งมาก และดาวเองจะตอ้งอดทนในขณะท่ีพี่
เรียนหนงัสือ 

พี่ไดอ้ธิษฐานขอใหพ้ระเจา้ทรงเปิดหนทางส าหรับเราทั้งสอง หวงัวา่จะไดรั้บจดหมายตอบจาก
ดาวด่วนท่ีสุด 
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   รัก  
นพพร 

 
สามวนัต่อมา ผมก็ไดรั้บจดหมายตอบจากแสงดาว เธอบอกวา่เธอพร้อมท่ีจะเขา้สู่พิธีสมรส 

เพราะอยูท่ี่บา้นก็อยูด่ว้ยความเช่ือเหมือนกนั ไหน ๆ เช่ือแลว้ก็เช่ือใหต้ลอดไป ผมจึงไดน้ าเร่ืองน้ี ไป
ปรึกษากบัอาจารยส์ัณห์อีกคร้ังหน่ึงในตอนเยน็ ท่านไม่ไดพ้ดูอะไรมาก เพียงแต่วา่ท่านยนิดีท่ีจะเป็นผู ้
ประกอบพิธีและเทศนาในพิธีของเราทั้งสอง โดยจะจดัข้ึนท่ีคริสตจกัรในปลายเดือนมีนาคมท่ีจะถึงน้ี 

วนัแต่งงานของเราไดถู้กก าหนดข้ึน ผมเขียนจดหมายไปบอกแสงดาวใหเ้ธอรู้ตวั เพื่อจะได้
เดินทางมาเสียแต่เน่ิน ๆ ผมขอใหเ้ธอพกัอยูบ่า้นอาจารยเ์ป็นการชัว่คราวก่อน จนกวา่จะถึงวนัแต่งงาน 

เราทั้งสองต่างรอคอยวนัแห่งความสุขท่ีจะมาถึงในเวลาไม่ชา้น้ีดว้ยใจจดจ่อ ผมกบัแสงดาวได้
ใชเ้วลาท่ีเหลืออยูใ่นการพิมพบ์ตัรเชิญ ท าของช าร่วยและเตรียมสถานท่ี มนัช่างเป็นช่างเวลาท่ีมี
ความสุขเหลือท่ีจะประมาณได ้

และแลว้ในท่ีสุด วนัแห่งการรอคอยก็ไดย้า่งเยอืนมาถึงตอนเชา้เราทั้งสองไดไ้ปจดทะเบียน
สมรสท่ีอ าเภอ เสร็จเรียบร้อยแลว้ไปทานอาหารเท่ียงดว้ยกนั ตกตอนบ่ายสถานท่ีส าหรับท าพิธีก็พร้อม
แลว้ เสียงเพลงหวานช่ืนไดแ้ผซ่่านไปทัว่บริเวณห้องประชุม แขกเหร่ือท่ีไดรั้บเชิญพากนัทะยอยเขา้นัง่
ในท่ีประชุม 

ผมเดินและแสงดาวเขา้สู่พิธีศกัด์ิสิทธ์ิดว้ยใจเตน้ระทึกอยา่งไม่เป็นส ่า 
“บดัน้ี นายนพพร ธารินทร์” อาจารยส์ันห์ผูป้ระกอบพิธีเรียกช่ือผมเสียงดงั “ในพระวจนะของ

พระเจา้ตรัสสั่งสอนผูเ้ป็นสามีไวด้งัน้ี 
“สามีจงรักภรรยาของตนเหมือน อยา่งท่ีพระคริสตไ์ดท้รงรักคริสตจกัร และประทานพระองค์

เองเพื่อคริสตจกัรนั้น เพื่อพระองคจ์ะไดค้ริสตจกัรท่ีมีสง่าราศี ไม่มีต าหนิรอยยน่เหรือมลทินอ่ืน ๆ  
อยา่งหน่ึงอยา่งใดเลย แต่บริสุทธ์ิและปราศจากต าหนิเช่นนั้นแหละสามีควรรักภรรยาของตน” 

อาจารยส์ัณห์หนัไปมองแขกเหร่ือท่ีนัง่อยูข่า้วหนา้นิดหน่ึงแลว้กลบัมามองหนา้ของแสงดาว
พร้อมกบักล่าววา่ “นางสาวแสงดาว นิมิตรหมาย....” แสงดาวสะดุง้นิดหน่ึง 

“พระวจนะของพระเจา้ สั่งสอนภรรยาไวเ้หมือนกนัวา่ภรรยาจงยอมฟังสามีของตน เหมือน
ยอมฟังองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เพราะวา่สามีนั้นเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสตท์รงเป็นศีรษะของ
คริสตจกัร โดยท่ีพระองคเ์ป็นผูช่้วยใหร้อดคริสตจกัรยอมฟังพระคริสตฉ์นัใด ภรรยาก็ควรยอมฟังสามี
ทุกประการฉนันั้น” อาจารยห์ยดุครู่หน่ึง แลว้พดูต่อไปอีกวา่ 
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“และส าหรับคู่สมรสทั้งสองคน พระคริสตไ์ดส้ั่งสอนไวด้งัน้ี “จงยอมรับฟังซ่ึงกนัและกนัดว้ย
ความเกรงกลวัพระคริสตพ์ระเจา้ทรงผกูพนักนัดว้ยการสมรส โดยใชชี้วิตของมนุษยเ์ป็นเคร่ือง
พนัธนาการ และเป็นศูนยก์ลางของชีวติ เม่ือชายหญิงไดเ้ลือกคู่ครองของตนแลว้ และมาถึงวาระท่ีเขาทั้ง
สองยนิดีและเตม็ใจจะประกาศการร่วมสัมพนัธไมตรีกนั โดยเปิดเผยตลอดชีวติเขาทั้งสองไดม้าอยูห่นา้
แท่นบูชา อนัควรแก่การสักการะเฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ และต่อหนา้เพื่อนมนุษย ์ การกระท าเช่นน้ีคู่
สมรสไดป้ฏิบติัตามพระบญัชาของพระเจา้ และก าลงัเดินตามวธีิทางท่ีจะน าไปถึงความสุขอนัแทจ้ริง 
ท่านท่ีรัก....” 

ท่านผูป้ระกอบพิธีมองไปยงัผูเ้ขา้ร่วมประชุม ทุกคนอยูใ่นอาการสงบ อาจารยจึ์งพูดต่อไปวา่ 
“การผกูพนัซ่ึงท่านทั้งสองก าลงัประกอบข้ึน ณ บดัน้ี เป็นการผกูพนัท่ีใกลชิ้ดสนิทสนมท่ีสุด เป็นการ
ผกูพนัท่ีสุภาพอ่อนโยนมากท่ีสุด และเป็นสัมพนัธภาพท่ีก่อรากฐานข้ึนบนประสบการณ์ และดว้ยความ
รักใคร่ของแต่ละฝ่าย ส าหรับคนท่ีเช่ือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ยอ่มเช่ือวา่การสมรสคือการผกูพนักนั ต่อหนา้
พระพกัตร์พระผูเ้ป็นเจา้ พระเจา้ทรงสถาปนาการแต่งงาน เพื่อใหม้นุษยมี์ความสุขและมีสวสัดิภาพ
ถาวรอนัแทจ้ริง.... 

“พระวจนะของพระเจา้สั่งสอนเราวา่ 
“ความรักนั้นก็อดทรนานและกระท าคุณให ้
ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตวั ไม่จองหอง 
ไม่กระท าส่ิงท่ีน่ากระดากอาย 
ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว 
ไม่มีใจหงุดหงิด ไม่ช่างจดจ าความผดิของผูอ่ื้น 
ไม่ยนิดีเม่ือมีการประพฤติผดิ แต่ช่ืนชมยนิดีเม่ือมีการประพฤติชอบ 
ไม่แคะไคคุ้ย้เข่ียความผดิของผูอ่ื้น และเช่ือในส่วนดีของเขาอยูเ่สมอ 
และมีความหวงัอยูเ่สมอ และทนเอาทุกอยา่ง....” 
ผมหนัไปดูหนา้ของแสงดาว แววต่ืนเตน้ยงัปรากฏบนใบหนา้ เธอหนัมายิม้ใหผ้มนิดหน่ึง 

อาจารยส์ัณห์คงกล่าวต่อไป 
“เฉพาะพระพกัตร์ของพระเจา้ผูท้รงทิพยเนตรทิพยกรรณและต่อหนา้ท่ีผูท่ี้มาเป็นสักขีพยานใน

ท่ีน้ีวา่ นายนพพร ธารินทร์ จะรับนางสาวแสงดาว นิมิตหมาย ไวเ้ป็นภรรยาของท่านหรือ? ท่านจะรัก
เธอและปลอบประโลมเธอ ใหเ้กียรติแก่เธอและจะพิทกัษรั์กษาเธอไม่วา่ยามสุขหรือยามทุกข ์ โดย
สัญญาวา่ จะสงวนหญิงน้ีไวใ้นพนัธสัญญาอนับริสุทธ์ิ และจะเลิกสัญญาไม่ไดจ้นกวา่พระเยซูคริสตจ์ะ
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เสด็จกลบัมา หรือจนกวา่พระเจา้จะทรงแยกคนทั้งสองดว้ยความตาย ท่านใหส้ัญญาอยา่งนั้นหรือ?” 
อาจารยถ์ามผม 

“ขา้พเจา้ขอสัญญาอยา่งนั้นครับ” ผมตะกุกตุกกัตอบไป 
อาจารยห์นัไปทางแสงดาวบา้งแลว้กล่าวข้ึนวา่ 
“เฉพาะพระพกัตร์ของพระเจา้ผูท้รงทิพยเนตรทิพยกรรมและต่อหนา้ผูท่ี้มาเป็นสักขีพยานใน

ท่ีน้ีวา่ นางสาวแสงดาว นิมิตหมาย จะรับนายนพพร ธารินทร์ ไวเ้ป็นสามีของท่านหรือ? ท่านจะรักเขา
และปลอบประโลมใจเขา ให้เกียรติแก่เขา และจะพิทกัษรั์กษาเขาไม่วา่ยามสุขหรือยามทุกข ์ โดยสัญญา
วา่จะสงวนชายน้ีไวใ้นพนัธสัญญาบริสุทธ์ิ จะเลิกสัญญาไม่ไดจ้นกวา่พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมา 
หรือจนกวา่พระเจา้จะแยกท่านทั้งสองดว้ยความตาย ท่านสัญญาอยา่งนั้นหรือ?” อาจารยถ์ามแสงดาว 

“ดิฉนัขอใหส้ัญญาอยา่งนั้นค่ะ” แสงดาวตอบเสียงสั่น 
อาจารยบ์อกใหผ้มกบัแสงดาวหนัหนา้เขา้หากนัและจบัมือกนัไว ้ และใหผ้มพดูชา้ ๆ ตาม

อาจารยว์า่ 
“ขา้พเจา้นายนพพร ธารินทร์ ขอรับนางสาวแสงดาว นิมิตหมายไวเ้ป็นภรรยาของขา้พเจา้ และ

สัญญาวา่จะรับใคร่ผกูพนัเธอ อยา่งส้ินสุดดวงใจ และจะพิทกัษรั์กษาเธอดว้ยทรัพยส์มบติัทั้งหมด ซ่ึง
เป็นส่วนของขา้พเจา้ และจะใหเ้กียรติทั้งหมดแก่เธอและจะร่วมส่วนพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้” 

เสร็จแลว้อาจารยก์็บอกใหเ้จา้สาวพดูตามอยา่งเดิมวา่ 
“ขา้พเจา้นางสาวแสงดาว นิมิตหมาย ขอรับนายนพพร ธารินทร์ไวเ้ป็นสามีของขา้พเจา้ คุณจะ

ไปไหน ขา้พเจา้ขอติดตามคุณไปท่ีนัน่ คุณพกัอยู ่ ณ ท่ีใด ขา้พเจา้จะพกัอยูก่บัคุณท่ีนัน่ญาติของคุณจะ
เป็นญาติของขา้พเจา้ และพระเจา้ของคุณจะเป็นพระเจา้ของขา้พเจา้” 

อาจารยเ์งียบไปสักครู่หน่ึง เด็กในชุดสีขาวเดินถือกล่องแหวนเขา้มายืน่ให้แก่อาจารย ์ ท่านรับ
ไปแลว้เปิดหยบิแหวนออกมาวงหน่ึง พร้อมกบัพดูต่อหนา้ท่ีประชุมวา่ “แหวนน้ีเป็นวงกลมต่อกนัสนิท 
ไม่มีท่ีส้ินสุด และทองค าเป็นธาตุบริสุทธ์ิ ทั้งเป็นวตัถุทนทาน ดว้ยลกัษณะเหล่าน้ีแหวนทองค าจึงเป็น
เคร่ืองหมายแสดงถึงความยนืยาวนานของความรักท่ีจะท าลายสูญไปเสียมิได ้ น่ีเป็นพนัธสัญญาแห่ง
ความเช่ือของบุคคลทั้งสองซ่ึงใหส้ัญญาแก่กนัและกนัทั้งสองฝ่าย โดยการใหแ้ละการรับแหวนจากกนั
และกนัเคร่ืองหมายน้ีแสดงถึงความบริสิทธ์ิ และเป็นการพลีและเสียสละอยา่งไม่มีวนัส้ินสุด 
เคร่ืองหมายแห่งการสมรสน้ีเป็นตราประทบัใจของท่านทั้งสองตลอดกาลนาน ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป
เป็นนิจนิรันดร์กาลเทอญ” 
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อาจารยส์ัณห์ไดม้อบแหวนใหผ้มน าไปสวมท่ีน้ิวมือของแสงดาว และน าอีกวงหน่ึงยืน่ใหแ้ก่
แสงดาวสวมน้ิวมือให้ผมเสร็จแลว้เราทั้งสองคนก็คุกเข่าต่อหนา้อาจารย ์ ท่ีประชุมไดร้้องเพลงอีกบท
หน่ึง จากนั้นก็มีเพลงพิเศษจากคณะเยาวชน จบแลว้อาจารยไ์ดเ้ป็นผูอ้ธิษฐาน 

“ตามท่ีนายนพพร ธารินทร์ และนางสาวแสงดาว ไดต้กลงใจกนัเขา้ร่วมในพิธีบริสุทธ์ิน้ี ซ่ึง
พระเจา้และแขกผูมี้เกียรติเป็นพยาน ณ ท่ีน้ี โดยอาศยัอ านาจท่ีไดรั้บจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในฐานะท่ี
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บใชข้องพระองค ์ บดัน้ีขา้พเจา้ขอประกาศวา่ ท่านทั้งสองเป็นสามีภรรยากนัแลว้ และได้
ผกูพนักนัดว้ยพิธีสมรสอนับริสุทธ์ิน้ี เม่ือพระเจา้ไดท้รงผกูพนัคนทั้งสองน้ีแลว้อยา่ใหม้นุษยค์นใด
บงัอาจแยกเขาออกจากกนั....” 

จากนั้นอาจารยไ์ดก้ล่าวค าอวยพรวา่ 
“ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป ท่านทั้งสองจงร่วมกนัเดินไปตามวถีิของชีวติอยา่งเคียงบ่าเคียงไหล่ จง

ใหค้วามรักเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในการเก่ียวกบังานของท่านทุกดา้น จงใหแ้หวนท่ีท่านสวมแก่กนัและกนั
นั้นเป็นเคร่ืองหมายวา่ น่ีแหละคือสัญญลกัษณ์แห่งความรักและความสุขท่ีไม่รู้ส้ินสุด ขอใหพ้ระคริสต์
ทรงเป็นประมุขในครอบครัวของท่านทั้งสอง และอญัเชิญพระเยซูคริสตใ์หท้รงเป็นผูรั้บเชิญประจ า
บา้นของท่านเสมอ ในเม่ือท่านนัง่ลงรับประทานอาหาร จงใหพ้ระเยซูคริสตร่์วมฟังการสนทนาของ
ท่านทุกคร้ังและขอใหพ้ระพรหลัง่ไหลลงมาจากสวรรคป์ระสิทธ์ิประสาทพรใหค้รอบครัวใหม่ของท่าน
เพิ่มพลูทวคีวามสุข ความเจริญ จนจิตใจของท่านจะเป่ียมลน้ไปดว้ยพระพรแห่งพระคุณ และความรัก
ของพระองค ์ซ่ึงดลบนัดาลใหก้ารสมรสของท่านมีแต่ความผาสุกตลอดไป 

“ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรท่านและปกป้องรักษาท่าน ขอใหพ้ระพกัตร์ของพระองค ์ ทรงส่อง
สวา่งในชีวติของท่านทั้งสองและแสดงมหากรุณาธิคุณแก่ท่าน ขอใหพ้ระเจา้ทรงทอดพระเนตรดูท่าน 
และประทานสันติสุขแก่ท่าน ขา้พเจา้ขอส่ิงเหล่าน้ีในพระนามของพระบิดาเจา้ คือพระเยซูคริสตพ์ระ
บุตรและพระวิญญาณบริสุทธ์ิ อาเมน.....” 

อาจารยส์ัณห์หยดุกลืนน ้าลายนิดหน่ึง รู้สึกวา่ท่านเหน่ือยเหง่ือเม็ดโต ๆ ผุดตามใบหนา้ ท่าน
ลว้งผา้เช็ดหนา้ข้ึนมาซบั ท่านใหผ้มคลอ้งแขนกบัแสงดาวหนัหนา้ไปทางผูเ้ขา้ร่วมประชุม แลว้ท่าน
กล่าวต่อท่ีประชุมวา่ 

“ขา้พเจา้ขอแนะน าใหท้่านรู้จกักบั...นายนพพร ธารินทร์ ผูเ้ป็นสามี กบันางแสงดาว ธารินทร์ผู ้
เป็นภรรยา สวสัดี” 
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ชีวติข้าฯ ขอมอบถวาย 

วนัเวลาแห่งความสุขสดช่ืนไดผ้า่นไปอยา่งรวดเร็วเหมือนติดปีกบิน หกเดือนเป็นเหมือน
อาทิตยเ์ดียว ผมยงัคงไปเรียนศาสนศาสตร์ตามปกติ ปล่อยใหแ้สงดาวอยูบ่า้นเพียงคนเดียวระยะหลงั ๆ 
น้ีแสงดาวเปล่ียนไปมาก เธอแสดงอารมณ์หงุดหงิดบ่อย ๆ ผมเองพยายามหาทางแกไ้ข แต่ดูเหมือนวา่
ยากเตม็ที 

“ท าไมพี่นพกลบับา้นชา้นกัละคะ?” เธอถามข้ึนทนัทีท่ีเห็นผมกลบัมาถึงบา้นในเยน็วนัหน่ึง 
“รถติดน่าดูเลยดาว...” ผมบอกเธอพร้อมกบัลงถอดรองเทา้ 
“ถา้กลบัชา้อยา่งน้ีทุกวนัก็แยน่ะซี” แสงดาวข้ึนเสียงนิด ๆ 
“อา้ว...จะท าอยา่งไรได”้ 
“มีขอ้แกต้วัทุกวนัเชียว” เธอวา่ใส่หนา้ผม 
“น่ีดาว” ผมพดูเสียงดงัพร้อมกบัจอ้งหนา้เธอ “พี่คิดวา่เราตอ้งปรับความเขา้ใจกนัในเร่ืองน้ีเสีย

แลว้ล่ะ” 
ผมหยบิพระคมัภีร์ออกจากยา่มข้ึนมา 
“ไม่ปรับเปริบอะไรทั้งนั้น” ภรรยาผูน่้ารักของผมพดูสะบดัหนา้ เดินลงสันเทา้ปึงปังเขา้ไปใน

หอ้งนอน ผมรีบควา้แขนเธอไว ้
“อยา่มายุง่นะ!” เธอสะบดัแขนจากมือของผม 
ผมเดินตามหลงัเธอไปติด ๆ แสงดาววิง่ไปท่ีเตียงแลว้ ฟุปหนา้ลงร้องห่มร้องไหเ้ป็นการใหญ่ 

เธอใชเ้ทา้ถีบขา้วของท่ีวางอยูข่า้งเตียงลม้ระเนระนาด 
“ดาว” ผมจบับ่าเธอเขยา่เบา ๆ “ฟังพี่ก่อนซิ เราเป็นสามีภรรยากนันะ มีอะไรก็พดูกนัได ้ถา้พดู

กนัไม่ไดแ้ลว้จะปรึกษากบัใครล่ะ” 
“ฮึ...พดูกนัได”้ เธอพดูน ้าเสียงแกมเยาะเยย้ 
“เราเป็นคริสเตียนนะดาว ตอ้งเช่ือตามท่ีพระคมัภีร์สอนไว ้พระคมัภีร์สอนไวว้า่ “ฝ่ายภรรยาจง

ยอมฟังสามีของตน ซ่ึงเป็นการสมควรในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” 
“หยดุเด๋ียวน้ีนะ” เธอส าทบัผม “เอะอะอะไรก็พระคมัภีร์ข้ึนมาอา้ง จะใหเ้ช่ือแต่เพียงอยา่งเดียว” 
“ก็เราเป็นคริสเตียนมิใช่หรือ ถา้ไม่เช่ือพระคมัภีร์แลว้จะเช่ือใครเล่า?” 
“พี่บงัคบัใหด้าวเช่ือตะพึดตะพือ เช่ือแบบทาสนะซี” แสงดาวหยดุหอบนิดหน่ึง “ทีขอ้พระ

คมัภีร์ท่ีวา่ สามีจงอยูกิ่นกบัภรรยาดว้ยความเขา้ใจในเธอ จงใหเ้กียรติแก่เธอ เพราะวา่เธอเป็นเพศท่ี
อ่อนแอวา่ พี่นพก็ท าตรงกนัขา้ม และพยายามโกหกดาวอยูเ่ร่ือยเชียว” 
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“พี่โกหกดาวเร่ืองอะไร?” ผมถามงง ๆ 
“หลายเร่ือง!” เธอตอบ 
“ขอยกตวัอยา่งไดไ้หม?” 
“พี่นพไม่ไดรั้กดาวจริง” 
“ท าไมดาวจึงพดูเช่นนั้นล่ะ!” 
“ถา้พี่นพรักดาวจริงก็คงไม่ปล่อยใหด้าวอยูค่นเดียวอยา่งน้ีหรอก ดาวเหงาและวา้เหว ่ กวา่พี่จะ

กลบัถึงบา้นก็ตกเยน็ บางวนัก็ดึกด่ืนเท่ียงคืน” 
“ดาว...” ผมพยายามอธิบาย “เราเป็นผูรั้บใชข้องพระเจา้นะ จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความอดทนเป็น

พิเศษ” 
“ฮึ...อดทน เชิญพี่อดทนไปคนเดียวเถอะ ดาวไม่เอาดว้ยแลว้” 
เราทั้งสองต่างคนต่างเงียบไปสักครู่ เสียงหน่ึงกระซิบอยูใ่นใจของผมวา่ ผมผิดพลาดในเร่ืองน้ี

มากทีเดียว การด าเนินชีวติในครอบครับเป็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อน ผมหวนระลึกถึงค าเตือนของอาจารย์
สัณห์ข้ึนมา ความจริงถา้จะยอมฟังค าแนะน าของท่านอาจารยส์ักนิด คือมีความอดทนรออีกสักหน่ึงปี 
เหตุการณ์เช่นน้ีคงจะไม่เกิดข้ึน 

“ท่ีดาวพดูเม่ือก้ี หมายความวา่อยา่งไร?” ผมถามไม่เขา้ใจ 
“ดาวอยากจะกลบับา้น” 
“กลบัไปท าไม?” 
“ดาวจะไปตามทางของดาว” เธอจอ้งหนา้ผมราวกบัเห็นสัตวป์ระหลาด 
“หมายความวา่....ดาวอยากจะหยา่อยา่งนั้นหรือ?” 
เธอพยกัหนา้รับ 
“แต่พระคมัภีร์ไม่ไดส้นบัสนุนเร่ืองน้ีนะดาว คิดดูใหดี้” 
“ใช่ คิดดีแลว้ พี่นพคิดดูซิ หกเดือนกวา่แลว้ท่ีเราแต่งงานกนั พี่นพไม่เคยพาดาวออกไปไหนมา

ไหนเลย ปล่อยดาวหมกอยูก่บับา้นตลอดเวลา ไม่เห็นเดือนเห็นตะวนั โรคประสาทจะกินตายอยูแ่ลว้” 
“ขอ้น้ีพี่เองยอมรับวา่ พี่บกพร่องมากจริง ๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากพี่ห่วงการเรียนมากไป กลวัวา่จะสอบ

ไม่ไดค้ะแนนดีนัน่เอง” ผมบอกเธอเสียงแผว่ 
ในดวงตาของแสงดาวเร่ิมมีน ้ าใส ๆ ไหลออกมาอีก เธอสะอ้ืนไหเ้บา ๆ ผมโอบกอดเธอไว ้
“พี่นพ” เธอเรียกช่ือผมเบา ๆ “ดาวผดิหวงัในตวัพี่มาก” 
“ใช่...พี่รู้ดี” ผมพยกัหนา้รับ “ดาวคิดวา่จะไดแ้ต่งงานกบัเทพบุตร แต่เม่ือแต่งแลว้กลบักลายเป็น

วา่เทพบุตรนั้นก็มนุษยธ์รรมดาน่ีเองใช่ไหม?” 
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แสงดาวเร่ิมร้องไหเ้สียงดงัอีก ผมรีบเอามืออุดปากเธอไวเ้พราะเกรงวา่เพื่อนบา้นจะไดย้นิ 
“ปล่อยดาวนะ” เธอกระฟัดกระเฟียด “พี่นพยงัมีคดีอีกเร่ืองหน่ึงท่ีดาวจะตอ้งสอบสวน” 
“เร่ืองอะไร?” 
“เม่ือวานน้ีนดัใหใ้ครโทรศพัทม์าหา” 
“โทรศพัทอ์ะไร?” ผมตีหนา้เหลอ 
“ท าเป็นแกลง้ไก๋” หางเสียงเยาะนิด ๆ “ก็แม่ผูห้ญิงคนนั้นไง” 
“ผูห้ญิงคนไหน?” ผมก็ยงัไม่เขา้ใจ 
“อยา่ใหด้าวรู้ระแคะระคายนะ ดาวจะฆ่าใหต้ายทั้งคู่เลย” 
ผมยกมือทั้งสองขา้งข้ึนกุมขมบั พลางอธิษฐานในใจวา่ “ขา้แต่พระเจา้ ผูห้ญิงท่ีนัง่อยูต่รงหนา้

ขา้พระองค ์ขณะน้ีเป็นผูท่ี้พระองคท์รงใหมิ้ใช่หรือ แต่ท าไมเธอจึงเป็นอยา่งน้ีไปได ้ท าไมจิตใจของเธอ
โหดเห้ียมและหวาดระแวงเช่นน้ี เธอเป็นคริสเตียนมิใช่หรือ ท าไมเธอจึงไม่สามารถท่ีจะเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนักบัขา้พระองคไ์ด ้ถา้เหตุการณ์แบบน้ีเกิดข้ึนอยูเ่ร่ือย ๆ ขา้พระองคจ์ะทนอยูไ่ดอ้ยา่งไร” 

การทดลองท่ียิง่ใหญ่เกิดข้ึนแก่ชีวติของผมตลอดระยะเวลาปีเศษ ครอบครัวมีแต่ความ
ระส ่าระสาย ทั้งน้ีเกิดจากความไม่เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั แต่ทวา่ ผมกบัแสงดาวก็ยงัอธิษฐานอ่านพระ
คมัภีร์ร่วมกนัเป็นประจ าเหมือนกบัวา่ไม่มีอะไรเกิดข้ึน 

ยิง่นานวนัเขา้ แสงดาวซ่ึงเคยเป็นคนท่ีร่าเริงยิม้แยม้แจ่มใสอยูเ่สมอ ก็กลบักลายเป็นคนข้ีบ่น จูจ้ี้
จุกจิก มีความหวาดระแวง อยูเ่นืองนิจ ไม่ไวว้างใจผมมากข้ึนทุกขณะ ส่วนผมเองก็พกเอาแต่ความขม
ข่ืนไวใ้นจิตใจแต่ผูเ้ดียว บางคร้ังก่อนท่ีจะกลบัถึงบา้นจะตอ้งอธิษฐานอยา่งหนกั เพื่อจะไม่ไดพ้บ
เหตุการณ์เช่นเม่ือวนันั้นเกิดข้ึนอีก ผมยงัคงมุมานะเรียนต่อไปเร่ือย ๆ โดยไม่ทอ้ถอย ในระยะน้ีผม
ไดรั้บเชิญใหไ้ปเทศนายงัคริสตจกัรต่าง ๆ บ่อยข้ึน 

เม่ืออยูต่่อหนา้พี่นอ้งคริสเตียน ผมแสร้งท าเป็นคนท่ีมีความสุขท่ีสุดในชีวติ แต่ส่วนลึกภายใน
จิตใจภายในนั้นช่างขมข่ืนเสียเหลือเกิน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่มีผูใ้ดรู้ แมแ้ต่อาจารยส์ัณห์ซ่ึงเป็นผูท่ี้ผม
เคารพมากท่ีสุดก็ไม่รู้ 

ผมขอสารภาพตรง ๆ วา่ ผมเป็นคนเอาจริงเอาจงัในกิจการงานของพระเจา้ มีความรู้หลายดา้น 
แต่เม่ืออยูต่่อหนา้ภรรยาของผมแลว้ ผมกลบักลายเป็นคนเงียบ ๆ ทึม ๆ บางคร้ัง เป็นเหมือนคนโง่เง่าเต่า
ตุ่นประเภทไดโนเสาร์เต่าพนัปีไปเลย 

ระหวา่งการรับประทานอาหารเยน็วนัหน่ึง แสงดาวถามผมวา่ “พี่นพ....พี่รู้ไหมวา่ นบัตั้งแต่เรา
แต่งงานกนัไดไ้ม่นานพี่นพเปล่ียนแปลงไปมากทีเดียว” 

“พี่เปล่ียนแปลงอยา่งไร?” ผมถามลอย ๆ 
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“พี่พดูนอ้ยลง...นอ้ยลงจนผดิปกติเม่ืออยูต่่อหนา้ดาว” น ้าเสียงของเธอนอ้ยใจนิด ๆ “แต่เม่ืออยู่
ต่อหนา้คนอ่ืน พี่เป็นคนท่ีพดูเก่งอยา่งไม่น่าเช่ือ บางคร้ังเม่ืออยูก่บัดาว พี่นพท าเหมือนกบัวา่ไม่มีดาวอยู่
ดว้ย” 

“พี่ยอมรับผดิในขอ้น้ี” ผมสารภาพต่อหนา้เธอ 
“มนัก็เท่านั้นแหละ”  แสงดาวพดูประชดประชนั 
“พี่ยงัรักดาวเหมือนเดิมนะ” ผมบอกเธอตรง ๆ  
“คนรักกนัเขาท ากนัอยา่งน้ีนะหรือ อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่พดูจากนั” 
“ดาวตอ้งเห็นใจพี่นะ” ผมวงิวอน 
“เห็นใจนะเห็นใจ แต่พี่นพก็ตอ้งเห็นใจดาวดว้ยจึงจะสมุดลยก์นั” 
“ดาวจะใหพ้ี่ท  าอยา่งไร?” ผมถามแบบคนจนปัญญา 
“พดูกบัดาวบา้ง แสดงความรักต่อดาวบา้ง อยา่เอาแต่เรียนหนงัสือท่องหนงัสือ อยา่ลืมนะคะวา่ 

พี่นพแต่งงานกบัดาวไม่ไดแ้ต่งกบัหนงัสือ” 
“ดาว...” ผมเรียกเธอเสียงเนิบนาบ 
“มีอะไรล่ะคะ?” 
“พี่อยากจะอธิษฐานกบัดาว” 
ปฏิกิริยาของแสงดาวเปล่ียนไปทนัที น่ีก็แสดงวา่ธาตุแทข้องเธอก็ยงัใหค้วามเคารพย  าเกรงพระ

เจา้อยูม่ากเหมือนกนั เธอไดส้ ารวมกิริยาเสียใหม่ 
ผมลุกข้ึนไปหยบิพระคมัภีร์มา แลว้เปิดหาขอ้ท่ีตอ้งการ 
“ก่อนท่ีเราจะอธิษฐาน พี่อยากจะอ่านพระคมัภีร์สักสองขอ้” ผมบอกเพื่อใหเ้ธอเตรียมใจให้

พร้อม “ความรักก็อดทนนาน” ผมเร่ิมอ่านเสียงเบา ๆ “และกระคุณให ้ความรักท่ีอาจารยเ์ปาโลเขียนใน
พระคมัภีร์ตอนน้ี ไม่ใช่ความรักแบบเพื่อนหรือแบบคู่รัก แต่เป็นความรักท่ีมาจากพระเจา้ เป็นความรักท่ี
เสียสละ รักแมก้ระทัง่คนท่ีไม่น่ารัก หรือรักแมแ้ต่คนท่ีเป็นศตัรู...” 

ผมหยดุมองหนา้แสงดาว ไม่มีปฏิกิริยาตอบจากเธอ 
“ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตวั ไม่หยิง่ผยอง ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่

ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจ าความผิด ไม่ช่ืนชมยนิดีเม่ือมีการประพฤติผดิ แต่ช่ืนชมยนิดี เม่ือมีการประพฤติ
ชอบ ความรักทนไดทุ้กอยา่ง แมแ้ต่ความผิดของผูอ่ื้น และเช่ือในส่วนดีของเขาอยูเ่สมอ และมีความหวงั
อยูเ่สมอและทนต่อทุกอยา่ง” 

“พี่นพอ่านพระคมัภีร์ตอนน้ีส าหรับใคร?” แสงดาวถามทนัทีท่ีผมอ่านจบลง 
“ส าหรับเราทั้งสองคน” ผมตอบ “ดาวพร้อมท่ีจะอธิษฐานดว้ยกนัหรือยงั” 
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“ค่ะ” เธอตอบหลงัจากน่ิงคิดสักครู่ 
“พี่จะใหด้าวอธิษฐานก่อน” 
เราทั้งสองกม้ศีรษะอธิษฐาน แสงดาวอธิษฐานต่อพระเจา้วา่ “ขา้แต่พระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิ ขา้

พระองครู้์ตวัวา่เป็นคนบาปหนา อธรรม เพราะมิไดไ้วว้างใจในพระองคเ์ท่าท่ีควร ขา้พระองคมี์อดทน
นอ้ย อีกทั้งยงัเห็นแก่ตวัและหยาบคายเห็นแก่ตวัอยา่งร้ายกาจ....” เสียงสอ้ืนเบา ๆ “ขา้พระองคเ์ป็นคน
โกรธง่าย หวาดระแวงสารพดั ขา้พระองคไ์ม่สมควรท่ีจะเป็นบุตรของพระองคเ์ลย ขา้พระองคข์อ
สารภาพบาปต่อพระเยซูคริสตข์อพระองคท์รงโปรดอภยัโทษความผดิบาปใหข้า้พระองคด์ว้ย ขอพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิทรงช่วยขา้พระองคใ์หพ้บกบัสันติสุขท่ีแทจ้ริงกราบทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์
เจา้ อาเมน” 

“ผมลว้งผา้เช็ดหนา้ซบัน ้าตาใหแ้ก่ภรรยา แลว้เร่ิมตน้อธิษฐานเบา ๆ วา่ “ขา้แต่พระเจา้ พระเยซู
คริสต ์ พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ขา้พระองคเ์จา้ขอสารภาพต่อพระองคว์า่ ขา้พระองคเ์จา้ละเลยต่อหนา้ท่ีใน
ครอบครัวหลายอยา่ง ซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ข้ึน จนเป็นเหตุใหพ้ญามารไดช่้องทางท่ีจะท าลาย
ครอบครัวของเรา... 

“แต่บดัน้ี ขา้พระองคท์ั้งสองขอขอบพระคุณพระองคท่ี์ไม่สายเกินไป พระองคท์รงใหช้ยัชนะ
อีกคร้ังหน่ึง ขอทรงโปรดน าชีวติของเราทั้งสองต่อไป ขอประทานสันติสุขแทจ้ากเบ้ืองบนความเป็นน ้า
หน่ึงใจเดียวกนั ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัใหแ้ก่เราทั้งสอง กราบทูลขอส่ิงเหล่าน้ีในพระนามพระ
เยซูคริสตเ์จา้อาเมน.” 

หลายเดือนผา่นไป ครอบครัวของผมค่อย ๆ มีความสุขข้ึนบา้ง แสงดาวเร่ิมเปล่ียนแปลงทีละ
นอ้ย ๆ ผมเองไดพ้ยายามเจียดเวลาของการเรียนหนงัสืออยูก่บัแสงดาว เป็นเพื่อนเธอคุยกบัเธอ แสดง
ความรักต่อเธอ ผมไดพ้าเธอไปเท่ียวพกัผอ่นนอกบา้นมากคร้ังข้ึน 

ในเยน็วนัเสาร์น้ีเช่นเดียวกนั ผมไดช้วนแสงดาวไปเดินเล่นแถวศูนยก์ารคา้ใหญ่แห่งหน่ึง เรา
ทั้งสองไดแ้วะชมสินคา้นานาชนิดจากต่างประเทศ เรามองส่ิงของเหล่าน้ีดว้ยความใฝ่ฝันอยากจะเป็น
เจา้ของ แต่เม่ือดูเงินในกระเป๋าแลว้ ท าใหผ้มตอ้งรีบชวนภรรยาวา่ “ท่ีรัก พี่คิดวา่เราไปหาอะไรกินกนั
ดีกวา่” 

“ดีเหมือนกนัค่ะ ดาวเร่ิมรู้สึกหิวนิด ๆ แลว้” 
“ร้านโนน้ดีกวา่นะ ดูท่าทางจะถูกดี” ผมพดูพลางช้ีมือไปท่ีร้านอาหารเล็ก ๆ  
“โอโฮ....ดูกระโปรงชุดนั้นซิคะ สวยจงั” แสงดาวอุทานเม่ือเหลือบเห็นชุดท่ีแขวนอยูใ่นร้าน 
“ไวพ้ระเจา้ประทานเงินมาก่อน พี่จะซ้ือให้” ผมพดูพร้อมจูงแขนเธอเดินไป 
“ลวดลายแบบน้ี ดาวอยากไดม้านานแลว้” เธอยงัไม่ยอมละความคิดเร่ืองกระโปรงชุดนั้น 
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“พี่จะอธิษฐานเพื่อจะไดเ้งินซ้ือกระโปรงชุดนั้น” ผมบอกดาวดว้ยความเห็นใจ 
ผมพาแสงดาวมายงัร้านอาหารเล็ก ๆ แห่งนั้น เราสั่งก๋วยเต๋ียวคนละชาม กาแฟเยน็คนละแกว้ 

ผมสังเกตเห็นแสงดาวตกัพริกดองใส่ก๋วยเต๋ียวมากผดิปกติ จึงทกัทว้งวา่ 
“อยา่ใส่มากนะดาว น ้าส้มสมยัน้ีอนัตราย” 
“ไม่รู้เป็นอยา่งไร หมู่น้ีชอบกินของเปร้ียว ๆ เคม็ ๆ” 
“สงสัยเสียแลว้ล่ะ” ผมพดูยิม้ ๆ 
“สงสัยอะไรคะ?” แสงดาวเลิกคิ้วถาม 
“ประจ าเดือนมาเป็นปกติหรือเปล่า?” ผมกระซิบท่ีขา้งหู 
“ขาดหายไปสองสามเดือนแลว้ค่ะ” 
“จริงหรือ” ผมถามอยา่งดีใจ “ถา้งั้นก็หมายความวา่พี่จะไดเ้ป็นพอ่แลว้ล่ะซี” 
“ดีใจไหมคะ?” แสงดาวถามยิม้ ๆ  
“ดีใจมากท่ีสุดในโลกเลยทีเดียว” ผมเกือบจะตะโกนออกมาดงั ๆ  
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อุปสรรคเป็นอุปกรณ์ 

เชา้วนัน้ี บา้นของเราไดมี้โอกาสตอ้นรับสามีภรรยาคู่หน่ึงซ่ึงเป็นสมาชิกคริสตจกัรท่ีผมประจ า
อยู ่ภรรยาของผมเป็นคนวิง่ไปเปิดประตูบา้น ขณะท่ีผมก าลงัอาบน ้าอยู ่

“อาจารยน์พอยูไ่หมครับ?” เสียงตะโกนถามจากหนา้บา้น 
“อยูค่่ะ...เชิญขา้งในก่อน” ภรรยาผมตอบ “ออ้...คุณสุจินตก์บัคุณสายใจนัน่เอง” 
“อาจารยไ์ปไหนครับ?” 
“ก าลงัอาบน ้าอยูค่่ะ” 
ผมรีบจดัแจงแต่งตวัอยา่งลวก ๆ แลว้รีบออกมาพบแขกทั้งสอง เราทั้งส่ีคนนัง่กบัพื้น เพราะ

บา้นของผมไม่มีเกา้อ้ี คนทั้งสองยกมือไหวผ้มพร้อมกบักล่าววา่ “ผมและภรรยามีเร่ืองท่ีจะปรึกษากบั
อาจารย”์ 

“ผมยนิดีอยา่งยิง่ครับ” ผมตอบ ใบหนา้ของคนทั้งสองมีแววเคร่งเครียดและซึมเศร้าปรากฏ
อยา่งเห็นไดช้ดั 

“เออ้...เม่ือคืนเราทั้งสองเป็นปากเป็นเสียงกนัหน่อย” คุณสุจินตพ์ดูตะกุกตะกกั 
“เขานัน่แหละเป็นคนชวนทะเลาะก่อน” คุณสายใจสวนข้ึนมาทนัที 
“ใครชวนใครกนัแน่?” คุณสุจินตก์็เสียงแขง็ข้ึนมาบา้ง 
“เด๋ียวก่อน...ขอใหพ้ดูทีละคน” ผมบอกใหคุ้ณสายใจหยุดพดู 
“คือเร่ืองน้ีมนัเป็นปัญหาเร้ือรังมานานแลว้ แกไ้ม่ตก” คุณสุจินตเ์ร่ิมพดู “เร่ืองของเร่ืองมนัก็มีวา่ 

ภรรยาของผม เขาหาวา่ผมไปชอบผูห้ญิงอ่ืน” 
“จริง ๆ น่ีค่ะ หมู่น้ีกลบับา้นผิดเวลามากข้ึน” ฝ่ายภรรยาพดูข้ึนบา้ง 
“ก็เจา้นายใหอ้ยูเ่ฝ้าส านกังานน่ี เธอก็...” สามีหนัไปดุ 
“เฝ้าอะไรทุกวีทุ่กวนั” ภรรยาไม่ยอมลดละ “นึกหรือวา่อีแก่แร้งทิ้งอยา่งฉนัจะไม่รู้เร่ือง” 
“บางวนัรถมนัก็ติดเป็นบา้เป็นหลงั จะบินมาก็ไม่ได ้จะใหท้  าอยา่งไร?” สามีเร่ิมอารมณ์เสีย 
พอดีภรรยาของผมลุกไปหยบิน ้าเยน็เขา้มา ท าใหก้ารเถียงกนัหยดุชะงกั 
“เอาล่ะ...ผมพอท่ีจะเขา้ใจปัญหาบา้งแลว้ ผมอยากจะใหคุ้ณทั้งสองนั้งฟังเงียบ ๆ ฟังวา่พระ

คมัภีร์สอนวา่อยา่งไร” ผมหยิบพระคมัภีร์ข้ึนมาเปิดออกอ่าน 
“พระคมัภีร์กล่าววา่ ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เพราะวา่

สามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสตท์รงเป็นศีรษะของคริสตจกัร.... ท่านท่ีเป็นสามีก็เช่นเดียวกนั 
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จงอยูกิ่นกบัภรรยาดว้ยความเขา้ใจในเธอ จงให้เกียรติแก่ภรรยาเพราะเป็นเพศท่ีอ่อนแอกวา่....” ผมเงย
หนา้ข้ึนมองคนทั้งสอง เห็นกม้หนา้น่ิงอยูจึ่งกล่าวต่อไปวา่ 

“พระคมัภีร์ยงัสอนต่อไปอีกวา่ เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หามิได ้ เชือกเส้นท่ีหน่ึงคือคุณสุ
จินต ์เส้นท่ีสองคือคุณสายใจและเชือกเส้นท่ีสามคือองคพ์ระเยซูคริสต์... 

“ถา้เชือกสองเกลียวจะขาดง่ายไหม?” ผมหนัไปถามคุณสายใจ 
“ง่ายค่ะ” เธอมุบมิบท่ีริมฝีปาก 
“แต่ถา้มีเกลียวท่ีสามจะไม่ขาดง่าย ๆ เพราะเป็นเกลียวแห่งความรัก ความเป็นน ้ าหน่ึงใจ

เดียวกนั พระคมัภีร์บอกเราวา่ความรักแทน้ั้นมิใช่เป็นความรักแบบโลก แต่เป็นความรักจากเบ้ืองบน 
ความรักแทน้ั้นอดทนนานและกระท าคุณให ้ ไม่อิจฉา ไม่อวดตวั ไม่ช่างจดจ าความผิด ความรักทนได้
ทุกอยา่งแมก้ระทั้งความผดิหรือความบกพร่องของผูอ่ื้น” 

“ทนไดแ้มก้ระทัง่เขากลบับา้นผดิเวลาอยา่งนั้นหรือค่ะ?” คุณสายใจถาม 
“ครับ” ผมพยกัหนา้รับ “ความรักตอ้งทนไดทุ้กอยา่งแมก้ระทัง่ความผดิของเขา และเช่ือในส่วน

ดีของเขาอยูเ่สมอ” 
คนทั้งสองท าท่าอึดอดัขยบัตวัไปมา 
“คุณสายใจ คุณเช่ือในส่วนดีของคุณสุจินตบ์า้งหรือเปล่า? คุณเคยมองหาความดีของเขาบา้ง

ไหม?” ผมถาม 
“เออ้...ความจริงสามีของดิฉนัมีดีหลายอยา่ง แต่ดิฉนัลืมคิดไป” 
“คุณสุจินต ์คุณเช่ือในส่วนดีของภรรยาคุณบา้งไหม?” ผมหนัไปถามสามี 
“ครับ....ผมก าลงัพยายามอยา่งเตม็ท่ี” 
“ ก่อนท่ีเราจะคุยอะไรกนัต่อไป ผมอยากจะใหภ้รรยาของผมเล่าอะไรเก่ียวกบัเร่ืองท านองน้ีให้

คุณทั้งสองฟัง” ผมหวัไปทางแสงดาว เธอไดเ้ร่ิมตน้เล่าเร่ืองท่ีเกิดข้ึนกบัครอบครัวของเราซ่ึงเป็น
อุปสรรคขดัขวางความรักของเราทั้งสอง ใหคุ้ณสุจินตก์บัคุณสายใจฟังอยา่งละเอียด เม่ือเล่าจบลง คน
ทั้งสองก็ไดอ้ธิษฐานสารภาพความผดิบาปต่อกนัและกนั และคืนดีกนั 

ก่อนท่ีคนทั้งสองจะลากลบัไป ผมไดข้อพดูกบัคุณสุจินตเ์ป็นการส่วนตวั โดยบอกใหภ้รรยา
ของผมชวนคุณสายใจไปคุยกนัท่ีหลงับา้นเสียก่อน 

“คุณสุจินต ์ ผมอยากจะใหคุ้ณเขา้ใจธรรมชาติของผูห้ญิงเธอเป็นเพศท่ีอ่อนแอ ตอ้งการใหคุ้ณ
เอาใจใส่ คุณควรจะใหค้วามสนใจแก่ภรรยาของคุณมากกวา่น้ี พยายามท าใหเ้ธอเห็นวา่คุณรักเธอ โดย
การแสดงออกชมเชยเธอบา้ง พาเธอไปเดินเล่นหรือไปเยีย่มญาติบา้งในบางคร้ังบางคราว หรือไม่ก็หา
ซ้ือของขวญัท่ีเธอชอบฝากเธอ เช่นน ้าหอมท่ีเธอชอบใช ้เส้ือผา้ท่ีเธอชอบใส่... 
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“ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การอ่านพระคมัภีร์และการอธิษฐานร่วมกนั การกระท าเช่นน้ีเป็นเหมือน
สายใยแห่งความรักท่ีจะคลอ้งชีวติของคุณทั้งสองคน ให้เดินเคียงคู่กนัไปตามน ้าพระทยัของพระเจา้ 

“นอกจากนั้น คุณจะตอ้งเขา้ใจในเร่ืองเพศสัมพนัธ์พอสมควร หลายคู่ตอ้งอยูก่นัอยา่งซงักะตาย 
ไม่มีชีวติชีวา หลายคู่ตอ้งมีเหตูหยา่ร้างกนัเพราะเร่ืองน้ี ผมมีหนงัสือดี ๆ หลายเล่มท่ีจะแนะน าใหคุ้ณเอา
ไปอ่าน 

“อาทิตยท่ี์จะถึงน้ี ผมจะเป็นผูเ้ทศนาท่ีคริสตจกัรของเราผมจะเทศน์เร่ือง “สวรรคใ์นบา้น” 
ขอใหคุ้ณสุจินตพ์าคุณสายใจไปฟังใหไ้ด”้ ผมก าชบัเขาก่อนท่ีจะจากไป 

เม่ือคนทั้งสองคลอ้ยหลงัไปแลว้ ผมกบัแสงดาวก็ไดโ้มทนาขอบพระคุณพระเจา้ ส าหรับ
อุปสรรคท่ีกลบักลายเป็นอุปกรณ์ เม่ือจบแลว้ ผมไดเ้ล่าเร่ืองหน่ึงให้เธอฟังวา่ 

“มีพอ่คา้ปลาหวัใสคนหน่ึง ตอ้งการท่ีจะใหป้ลาท่ีตนเล้ียงโตโว ๆ เพื่อจะขายไดร้าคาดี จึงคิดหา
วธีิอยูน่าน ในท่ีสุดก็ประสบผลส าเร็จ เขาไดส้ร้างเคร่ืองกีดขวางทางน ้าไหลในบ่อปลา โดยท าใหน้ ้า
ไหลเช่ียวเป็นเหมือนน ้าตกจากหนา้ผา พวกปลาไดอ้อกก าลงัวา่ยทวนน ้า เม่ือออกก าลงัมากก็หิวมาก 
เม่ือหิวมากก็กินมาก จึงท าให้ตวัโตเร็ว ขายไดร้าคาดี 

“ชีวติคริสเตียนของเราก็เช่นเดียวกนั เม่ือมีอุปสรรคขดัขวาง จะท าใหเ้กิดการต่อสู้ทางจิต
วญิญาณ เม่ือต่อสู้มากก็ตอ้งอาศยัพระเจา้มาก ท าให้จิตวิญญาณแขง็แกร่ง เม่ือเป็นเช่นน้ีก็สามารถเดิน
ตามพระประสงคข์องพระเจา้ได ้ เขาจึงกลายเป็นภาชนะท่ีพระเจา้ใชไ้ด ้ และจะไม่อบัอายเม่ืออยูเ่ฉพาะ
พระพกัตร์ของพระองคใ์นเมืองสวรรค์” 

เชา้วนัอาทิตยก์็มาถึง ผมกบัแสงดาวไปถึงคริสตจกัรเม่ือเวลาประมาณสิบเอด็นาฬิกา การ
ประชุมเร่ิมตน้ไปแลว้ประมาณ สิบหา้นาที สมาชิกมากนัเกือบเตม็โบสถ ์ หลงัจากร้องเพลงอีกบทหน่ึง
แลว้ก็ไดเ้วลาท่ีผมตอ้งข้ึนเทศนา 

ผมกา้วออกไปยนือยูบ่นธรรมาสถ ์ กวาดสายตาไปรอบ ๆ หอ้งประชุม วนัน้ีมีคนเขา้ร่วม
ประชุมไม่ต ่ากวา่หกสิบคน ผมเห็นคุณสุจินตก์บัคุณสายใจนัง่อยูแ่ถวกลาง ถกัไปเป็นภรรยาของผมกบั
อนุชนสองสามคน ผมเปิดพระคมัภีร์อยา่งสุขมุ 

“ขา้พเจา้ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีใหผู้ท้าสของพระองคม์ากล่าวพระวจนะในเชา้วนัน้ี หวัขอ้
เทศนาท่ีขา้พเจา้จะเทศน์ในวนัน้ีคือ “สวรรคใ์นบา้น” ผมมองไปยงัขา้งหนา้ ท่ีประชุมยงัคงเงียบกริบ 

“การท่ีเราจะข้ึนไปสู่สรวงสวรรคน์ั้นเป็นการยากอยูแ่ลว้ แต่จะเป็นการยากกวา่นั้นถา้เราจะน า
สวรรคล์งมาในบา้น 
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“ชีวติของมนุษยเ์รามีความใฝ่ฝันดว้ยกนัทุกคน เราสามารถท่ีจะแยกความฝันออกไดห้ลายอยา่ง
ดว้ยกนั อยา่งแรกเป็นความฝันท่ีไร้สาระ ความฝันชนิดน้ีเกิดจากการกินมากหรือหิวจดัเกินไป จึงเกิด
อาการผดิปกติในกระเพาะอาหาร....” หลายคนยิม้เม่ือไดย้ินค าพดูประโยคน้ี 

“ความฝันอยา่งท่ีสอง เป็นความฝันท่ีมีโครงการ มีเป้าหมาย แต่ขาดการลงมือกระท า จึงเป็น
ความฝันท่ีเล่ือนลอย เช่น คุณพอ่คุณแม่ฝันท่ีจะใหลู้กของตนเองเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ แต่ไม่
ยอมอบรมสั่งสอน หนุ่มสาวฝันท่ีจะส าเร็จการศึกษามีการมีงานท าท่ีดี แต่เขาใชเ้วลาชุมนุมประทว้ง
มากกวา่ท่ีจะนัง่เรียนหนงัสือ ความฝันของเขาจะส าเร็จไดอ้ยา่งไร... 

“ความฝันอยา่งท่ีสาม เป็นความฝันท่ีมีโครงการบวกกบัการกระท า ผลลพัธ์ท่ีออกมาคือ 
ความส าเร็จ คนท่ีอยูใ่นความฝันชนิดน้ีมีนอ้ย…” ผมหยดุกลืนน ้าลายนิดหน่ึง 

“ท่านท่ีเป็นหนุ่มสาว...ท่านเคยมีความฝันชนิดน้ีบา้งไหม?” ผมถามพร้อมกบัมองไปยงัคนหนุ่ม
สาวท่ีนัง่อยูแ่ถวกลาง “คือฝันท่ีจะพบกบัคู่ชีวติท่ีพระเจา้ทรงเป็นผูเ้ลือกให ้ มิใช่เลือกเอาเองตามชอบใจ 
ส่ิงน่ีเป็นส่ิงท่ีส าคญัในชีวติมากทีเดียว หลายคนตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีแต่งงานผิดคิดจนตวัตาย เพราะเลือก
ผดิ ตดัสินใจผดิ ในสมยัท่ีขา้พเจา้ยงัเป็นโสด และยงัไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนขา้พเจา้เคยมีปรัชญาวา่ ถา้
ขา้พเจา้จะเลือกผูห้ญิงสักคนหน่ึงเพื่อเป็นคู่ครอง ขา้พเจา้จะตอ้งเลือกผูห้ญิงชนิดท่ี รูปสวย รวยทรัพย ์
อบัปัญญา พอ่ตาตาย แม่ยายโง่” ขา้พเจา้เนน้ตอนสุดทา้ยเสียงดงั ท าใหค้นท่ีนัง่แถวหนา้หวัเราะฮึๆ  

“ท่านท่ีเป็นคนหนุ่มคนสาว ลองคิดดูใหดี้…” ผมกวาดสายตามองไปยงัคนแก่ ๆ ท่ีนัง่อยูแ่ถว
หลงัสุด “ถา้เราจะซ้ือหรือตดักางเกงใหม่สักตวัหน่ึง เราไดเ้ดินมองดูผา้หลายร้านดว้ยกนักวา่จะถูกใจ ซ่ึง
กางเกงท่ีเราตดันั้นสามส่ีปีก็ขาดและตอ้งทิ้งหรือท าเป็นผา้ข้ีร้ิว แต่การแต่งงานน้ีเราตอ้งอยูก่นัตลอดชีวติ 
ท่านจะไม่ยอมเสียเวลาเลือกเชียวหรือ?” 

“บางคนตดัสินใจรวดเร็วมาก เพียงแต่พบหนา้กนัเพียงเด๋ียวเดียวท่ีป้ายรถประจ าทางก็บอกรัก
กนัเสียแลว้ ท าไมจึงรวดเร็วปานจรวดเช่นนั้น....” มีเสียงหวัเราะดงัมาจากขา้งหลงั 

“น่ีผมพดูจริง ๆ ครับ ไม่ไดพู้ดเล่น” ผมส าทบัเสียงหนกัแน่น 
“ส่วนท่านท่ีแต่งงานแลว้ ท่านเคยมีความฝันอยา่งน้ีบา้งไหม คือ ฝันจะเห็นครอบครัวมีแต่

ความสุข  ฝันท่ีจะเห็นลูก ๆ อยูด่ว้ยกนัอยา่งสงบสุข มีความรักซ่ึงกนัและกนั ขา้พเจา้เล็งเห็นความส าคญั
ของเร่ืองน้ี จึงใคร่จะบอกถึงส่ิงท่ีพระคมัภีร์ไดส้อนไวพ้ระเจา้มีพระประสงคอ์ยา่งไรในครอบครัวของ
ท่าน หลายท่านอาจจะไม่คิดถึงเร่ืองน้ี บางคนเนน้แต่เร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ โดยเขากล่าววา่ ถา้ครอบครัวมี
เงินใชเ้สียอยา่ง ครอบครัวก็สามารถท่ีจะมีความสุขได.้..” 

“แต่ขา้พเจา้จะบอกแก่ท่านวา่ 
“เงินอาจจะซ้ือสตรีได ้แต่ไม่สามารถท่ีจะซ้ือภรรยาท่ีดีได ้
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เงินอาจซ้ือบา้นได ้แต่ไม่สามารถจะซ้ือครอบครัวท่ีมีความสุขได ้
เงินอาจซ้ืออาหารได ้แต่ไม่อาจจะซ้ือความอยากรับประทานอาหารได ้
เงินอาจซ้ือยาได ้แต่ไม่อาจจะซ้ือชีวติได ้
เงินอาจซ้ือเตียงนอนได ้แต่ไม่อาจซ้ือการนอนหลบัได ้
เงินอาจซ้ือเพื่อนได ้แต่ไม่อาจจะซ้ือมิตรแทไ้ด”้ 
ผมมองดูนาฬิกาขอ้มือเหลือเวลาอีกประมาณสิบหา้นาทีผมจึงรีบพดูต่อไปวา่ “สวรรคใ์นบา้น

จะเกิดข้ึนไม่ได ้ ถา้ไม่รู้จกัเคล็ดลบัของการด าเนินชีวิตในครอบครัว พระคมัภีร์กล่าววา่ “บุคคลท่ีพบ
ภรรยาก็พบของดี และไดรั้บความโปรดปรานจากพระเจา้” พระธรรมสุภาษิตบทท่ีสิบแปดขอ้ยีสิ่บสอง
น้ีเป็นความจริงทีเดียว แต่ทวา่ก็เคยปรากฏอยูเ่นือง ๆ ท่ีคริสเตียนหลายคนหรือแมแ้ต่นกัเทศน์เอง ก็
ประสบกบัความลม้เหลวในชีวติการครองเรือน เพราะเลือกภรรยาผดิหรือเลือกสามีผิด บางคู่ถึงกบัหลง
ทางห่างจากพระเจา้ไปเลยก็มี...” 

ผมมองไปท่ีคุณสุจินตแ์ละคุณสายใจ ดูคนทั้งสองก าลงัตั้งอกตั้งใจฟังเป็นอยา่งดี ผมคิดอยูใ่นใจ
วา่ การเทศนาของผมในเชา้วนัน้ี ถา้คนอ่ืนไม่ไดรั้บประโยชน์เท่าท่ีควร ก็ขอใหส้ามีภรรยาคู่น้ีไดรั้บ
ประโยชน์ก็พอแลว้ คิดไดด้งันั้นแลว้ก็มีพลงัใจข้ึนมาอยา่งประหลาดและฉบัพลนั 

“ตามธรรมดาการด าเนินชีวติเคียงคู่กนัไประหวา่งสามีกบัภรรยา แน่นอนยอ่มมีอุปสรรค 
ปัญหา ขอ้ขดัแยง้กนับา้ง เพราะวา่ทั้งสองฝ่ายก็เป็นมนุษยปุ์ถุชนธรรมดาเหมือนกนั ยิง่อยูใ่กลก้นันาน
เท่าไรก็ยอ่มจะเห็นขอ้บกพร่องของกนัและกนัมากเท่านั้น ดงันั้นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดก้็คือ การขดัแยง้
กนัในบางเร่ือง... 

“ไม่มีใครสักคนเดียวในโลกท่ีไม่เคยผดิพลาดหรือบกพร่อง ดงัท่ีปราชญก์ล่าววา่ คนท่ีไม่เคยท า
ผดิเลยคือคนท่ีไม่เคยท าอะไร การท่ีสามีกบัภรรยาไม่เขา้ใจกนัในบางเร่ืองจึงเป็นส่ิงสามญั แต่
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ข สาเหตุท่ีท าให้เกิดความไม่เขา้ใจกนั บางคร้ังมาจากส่ิงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ส่ิงเล็ก 
ๆ นอ้ย ๆ เหล่าน้ีถา้ไม่รีบแกไ้ขก็อาจจะลุกลามไปใหญ่โต เม่ือเป็นเช่นน้ีสวรรคใ์นบา้นก็จะเกิดข้ึนไม่ได ้

“พญามารซาตานไดใ้ชก้ลอุบายทุก ๆ วถีิทางท่ีจะท าลายครอบครัวของพระเจา้ เช่นสามีหรือ
ภรรยาท่ีมีนิสัยไม่เหมือนกนัอนัการกระท าต่าง ๆ เม่ือท าจนติดเป็นนิสัยแลว้ก็แกไ้ม่ได ้ หรือถา้แกไ้ขก็
ยากเตม็ที ปัญหาเร่ืองน้ีถา้คนทั้งสองไม่ยอมหนัหนา้เขา้หากนั และปรับความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัแลว้ ก็
จะขยายกลายเป็นปัญหาใหญ่โตได”้ 

“ขา้พเจา้จะเล่าเร่ืองใหท้่านทั้งหลายฟังสักเร่ืองหน่ึง ซ่ึงขา้พเจา้คิดวา่น่าจะเป็นประโยชน์
ส าหรับท่าน...” ผมหยดุมองไปยงัผูฟั้ง มีคนแก่คนหน่ึงท่ีนัง่อยูท่างดา้นเฉลียงพยกัหนา้เป็นเชิงเห็นดว้ย 
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“มีหนุ่มสาวคริสเตียนคู่หน่ึงรักกนัมาก จนในท่ีสุดก็ไดร่้วมหอลงโรงกนั เม่ือร่วมเรียงเคียง
หมอนกนัมาไดไ้ม่นานนกันิสัยเก่าของสามีก็เร่ิมแสดงออกมาใหเ้ห็น คือเขาชอบใชก๊ี้บหนีบผมของ
ภรรยาแคะข้ีหนูของตนเอง แลว้เท่ียวเอาไปป้ายไวต้ามโต๊ะและเกา้อ้ีในบา้น เม่ือภรรยาพบเขา้จึงวา่กล่าว
ตกัเตือนดว้ยความรักสามีก็กล่าวขอโทษขอโพย และสัญญาวา่จะไม่ท าเช่นน้ีอีกต่อไป ต่อมาอีกไม่ก่ีวนั 
สามีก็ใชก๊ี้บแคะหูตนเองอีก แลว้ภรรยาก็พบเขา้ ท่านทราบไหมวา่ มีอะไรเกิดข้ึน...” ผมถามผูฟั้งไปเชิง
ขอความเห็น แต่ทุกคนเงียบกริบ คอยฟังค าตอบจากผม 

“ภรรยาของเขาโกรธมาก โกรธชนิดหวัฟัดหวัเหวีย่ง เธอเกร้ียวกราดเอากบัสามี... สวรรคท่ี์เคย
อยูใ่นบา้นก็พลนัมลายหายไปทนัที 

“จากเร่ืองท่ีเล่าจบลงไปนั้น ท าใหเ้ราเห็นวา่ปัญหาเร่ืองนิสัยเก่าท่ีคัง่คา้งอยูก่็เป็นส่ิงท่ีส าคญั ทาง
ท่ีถูกตอ้ง ทั้งสองฝ่ายจะตอ้งหนัหนา้เขา้ปรึกษากนั ยอมรับความบกพร่องของกนัและกนัอยา่ท าใหเ้ร่ือง
เล็ก ๆ นอ้ย ๆ เป็นเหตุท าให้พระพรของพระเจา้พรากจากครอบครัวไป 

“พระคมัภีร์สอนวา่ ทั้งสองฝ่ายคือสามีกบัภรรยาตอ้งใหค้วามเคารพนบัถือซ่ึงกนัและกนั เพราะ
คนทั้งสองเป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงสร้างข้ึนมาเหมือนกนั ฝ่ายชายจะตอ้งใหเ้กียรติแก่ฝ่ายหญิงอยา่เห็นวา่เธอ
เป็นคนใชใ้นเวลากลางวนั และเป็นพาร์ตเนอร์ในเวลากลางคืน เพราะการกระท าเช่นนั้นเป็นส่ิงท่ีน่า
เกลียดน่าชงั จ  าเพาะพระพกัตร์ของพระเจา้....” มีเสียงหวัเราะเบา ๆ ผมไม่ทราบเหมือนกนัวา่ พวกเขาข า
เร่ืองอะไร ผมเห็นแสงดาวยงัคงนัง่ฟังดว้ยอาการสงบเงียบ 

“ความรักเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด” ผมเร่ิมพดูต่อ “ความรักเป็นส่ิงท่ีจะกระชบัเกลียวใหค้นทั้งสอง 
น านาวาแห่งชีวติไปตลอดรอดฝ่ัง ส่ิงส าคญัท่ีรองลงมาคือ “การใหอ้ภยั” เราตอ้งยอมรับความจริงท่ีวา่ 
การท่ีคนสองคนมาอยูด่ว้ยกนัและใชชี้วติร่วมกนัตลอดเวลาส่ีสิบหา้สิบปีนั้นมิใช่เป็นส่ิงท่ีง่ายนกั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนท่ีมีภูมิหลงัทางดา้นครอบครัวท่ีแตกต่างกนั ขา้พเจา้อยากจะเล่าเร่ืองอีกสักหน่ึง
เร่ืองหน่ึงใหท้่านทั้งหลายฟัง 

“เร่ืองมีอยูว่า่ มีคริสเตียนคนหน่ึง เป็นคนร้อนรนและรักพระเจา้มาก เขาไดพ้บสตรีคริสเตียน
คนหน่ึง ต่อมาไม่นานคนทั้งสองก็เดินคลอ้งแขนกนัเขา้สู้พิธีสมรส ท่ามกลางความปีติยนิดีของญาติพี่
นอ้งทั้งสองฝ่าย แต่ความสุขสดช่ืนก็ผา่นไปไดไ้ม่นานนกั น ้าผึ้งก็เร่ิมขม แต่คนทั้งสองก็ไดใ้ชค้วาม
อดทนกล ้ากลืนตลอดมา ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองมาจากความไม่เขา้ใจกนั สาเหตุใหญ่เน่ืองมาจากพื้นฐาน
ทางดา้นครอบครัว กล่าวคือ ทางดา้นครอบครัวของฝ่ายชายคุณพอ่มีหนา้ท่ีหาเงินมาจุนเจือครอบครัว 
ส่วนคุณแม่มีหนา้ท่ีเล้ียงลูก ท าอาหารและงานบา้นทุกชนิด ส่วนทางดา้นครอบครัวของฝ่ายหญิง คุณพอ่
กบัคุณแม่ท างานนอกบา้นและคุณพอ่มกัจะเป็นผูท้  ากบัขา้วและงานบา้น 
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“เม่ือหนุ่มสาวคู่น้ีมาใชชี้วติร่วมกนัใหม่ ๆ ฝ่ายหญิงก็สังเกตและนึกในใจวา่ “ท าไมนะ สามีของ
เราบอกวา่รักพระเจา้... รักพระเจา้และรักเรา แต่ดูเหมือนวา่มนัไม่สอดคลอ้งกบัค าพดูของเขาเสียเลย ดูซิ
... แมแ้ต่ถงัขยะท่ีเตม็มาหลายวนัแลว้ก็ไม่ยอมยกไปเททิ้ง” 

“ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ี เน่ืองจากความเขา้ใจผดิ ฝ่ายชายคิดวา่นัน่เป็นหนา้ท่ีของฝ่ายหญิง ส่วน
ผูห้ญิงก็คิดวา่นัน่เป็นหนา้ท่ีของฝ่ายชาย ทั้งคู่ก็เลยตกลงกนัไม่ได ้ เหตุการณ์ด าเนินเช่นน้ีอยูเ่ป็นเวลาถึง
สามปีเศษ จนกระทัง่คนทั้งสองไดไ้ปขอค าปรึกษาจากศิษยาภิบาล จึงสามารถท่ีจะตกลงกนัได ้

“สาเหตุท่ีโลกทุกวนัน้ีเกิดความยุง่ยากสับสนและป่ันป่วนไปหมดก็เพราะ ผูช้ายกบัผูห้ญิงต่างก็
ไม่รู้จกัหนา้ท่ีของตน” ผมหยดุพดูนิดหน่ึง เพราะมีบางคนลุกจากเกา้อ้ีเดินออกไปจากโบสถ ์

“ขา้พเจา้ไดพ้ดูมาถึงเกือบช่วงสุดทา้ยแลว้ จึงอยากจะขอแนะน า สวรรคใ์นบา้น ใหแ้ก่ท่าน
ทั้งหลาย วนัน้ีจะแนะท่านผูเ้ป็นศรีภรรยาก่อน คราวหนา้จะแนะน าส าหรับท่านท่ีเป็นสามี... 

“ส่ิงแรกท่ีผูช้ายไม่ชอบคือ การบ่นของภรรยา เพราะการบ่นท าใหเ้กิดนรกในบา้น การบ่นเป็น
ปัญหาของผูห้ญิงท่ีมีลูกหลายคน ผูห้ญิงบางคนเม่ือคร้ังท่ียงัเป็นสาวเป็นคนท่ีสงบเสง่ียมเรียบร้อย แต่
พอมีลูกสักสองสามคน กลบักลายเป็นคนละคนกล่าวคือ บ่นเก่ง จุกจิกจูจ้ี้....” ผูช้ายหลายคนยิม้อยา่ง
เปิดเผยเม่ือไดย้นิผมพูดประโยคน้ี 

“สาเหตุท่ีท าใหผู้ห้ญิงเป็นคนข้ีบ่น เน่ืองจากตอ้งคอยดูแลลูก ๆ และตอ้งปากเปียกปากแฉะ
ตลอดทั้งวนั การท่ีมีลูกหลายคน ท าใหผู้ห้ญิงท่ีเคยเป็นคนเงียบขรึมกลบักลายเป็นคนช่างพดูหรือพดู
มากไปได ้ คุณแม่บา้นโปรดระวงัใหจ้งหนกั ...” มีเสียงหวัเราะดงัมาจากผูช้ายอีก ผมส ารวมกิริยานิด
หน่ึงแลว้เร่ิมพดูต่อไปวา่ 

“เวลาผมหมดหรือยงั....?” ผมถามคนท่ีนัง่ขา้งหนา้ 
“เหลืออีกหา้นาทีครับอาจารย”์ เขาตอบ 
“ขอเวลาผมอีกสิบหา้นาทีไดไ้หม?” ผมขอร้อง 
“ไดค้รับ....พวกเราก าลงัสนใจ” ผูน้  าประชุมบอก 
“คุณแม่บา้นโปรดระวงัใหจ้งหนกั...” ผมย  ้าค  าน้ีอีก “เพราะวา่การบ่นเป็นการพรากพระพรของ

พระเจา้ไปจากครอบครัวของท่าน ถา้คุณแม่บา้นปรารถนาใหส้ามีของท่านอยูติ่ดบา้นและกลบับา้นตรง
เวลา จงพยายามงดเวน้การบ่นและบา้นจะพบกบัสันติสุขท่ีแทจ้ริง แลว้สวรรคใ์นบา้นก็จะเกิดข้ึน 
กษตัริยซ์าโลมอนเคยกล่าวเอาไวเ้ม่ือหลายพนัปีก่อนถึง...การพร ่ าบ่นของภรรยา ซ่ึงในฉบบัแกไ้ขใหม่
กล่าววา่ การอยูก่บัภรรยาข้ีทะเลาะก็เหมือนฝนยอ้ยหยดไม่หยดุ (พระธรรมสุภาษิต 19:13) 

“ขา้พเจา้จะน าเร่ืองหน่ึงมาเล่าใหท้่านฟัง วนัหน่ึงมีสุภาพสตรีคริสเตียนคนหน่ึงมาพบกบัศิษ
ยาภิบาลประจ าคริสตจกัรพร้อมกบัร้องไหส้ะอึกสะอ้ืนบอกกบัศิษยาภิบาลวา่ “อาจารยค์ะ ช่วยไป
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ตกัเตือนสามีของดิฉนัดว้ย เพราะเขาไม่มีความรักต่อดิฉนัเลยค่ะ เขาเฉยเมยต่อดิฉนั มิหน าซ ้ ายงักลบั
บา้นไม่ตรงเวลาอีกดว้ยค่ะ ถา้อาจารยไ์ม่ไปช่วยครอบครัวของดิฉนั ดิฉนัคงจะไม่พบกบัความสุขแน่ ๆ 
ค่ะ” 

“เออ้...ขอโทษเถอะครับ เวลาท่ีคุณอยูบ่า้น คุณเช่ือฟังสามีของคุณตามท่ีพระคมัภีร์สั่งสอนไหม 
คุณบ่นบา้งหรือเปล่า” ศิษยาภิบาลถามข้ึนหลงัจากท่ีฟังเธอพดู 

“เออ้...บางคร้ังค่ะ” เสียงตอบออ้มแอม้ในล าคอ 
“ใหคุ้ณกลบัไปบา้น แลว้ยอมเช่ือฟังสามีของคุณทุกประการ พร้อมทั้งเลิกการพร ่ าบ่นเสีย อีก

สามวนัค่อยกลบัมาหาผมใหม่” ศิษยาภิบาลก าชบัเธอ 
“นบัตั้งแต่วนันั้นเป็นตน้มา สุภาพสตรีผูน้ี้ไม่มีปัญหาในเร่ืองสามีอีก เธอสามารถเรียกความรัก

จากสามีกลบัคืนมา และพระเจา้อวยพรแก่ครอบครัวของเธออยา่งมากมาย...” 
ผมสังเกตเห็นผูห้ญิงบางคนในท่ีประชุม ต่างถอนหายใจพวกเธออาจจะไม่พอใจในค าเทศนา

ของผมก็เป็นได ้หรือเธออาจจะคิดวา่ การท่ียอมเช่ือฟังสามีเป็นส่ิงท่ียากเกินไป 
“ยงัมีอีกเร่ืองหน่ึงท่ีส าคญัมากเหมือนกนัในการด าเนินชีวิตเคียงคู่กนัไป ก่อนท่ีจะแต่งงานควร

จะตอ้งรู้เสียก่อนวา่ ใครจะเป็นหวัหนา้ครอบครัว ผูช้ายหรือผูห้ญิง ในเรามาดูวา่พระเจา้ตรัสวา่อยา่งไร 
ขอใหเ้ปิดดูในพระธรรมปฐมกาล 2:7 “พระเจา้ทรงป้ันมนุษยด์ว้งผงคลีดิน ระบายลมปราณเขา้ทางจมูก 
มนุษยจึ์งเป็นผูมี้ชีวิต... ขอ้ 18 พระเจา้ตรัสวา่ ไม่ควรท่ีชายผูน้ี้จะอยูค่นเดียว เราจะสร้างคู่อุปถมัภท่ี์สม
กบัเขาข้ึน...แลว้พระเจา้ทรงใหช้ายผูน้ั้นหลบัสนิท ขณะท่ีเขาหลบัสนิทอยู ่พระองคท์รงชกักระดูซ่ีโครง
อนัหน่ึงของเขาออกมา...ทรงสร้างใหเ้ป็นหญิง 

“อาจารยเ์ปาโลเองก็พดูวา่ “ดว้ยวา่พระเจา้ทรงเนรมิตสร้างอาดมัข้ึนมาก่อน แลว้จึงสร้างเอวา” 
เพราะฉะนั้นในท่ีน้ีเราเห็นพระประสงคข์องพระเจา้วา่ พระองคป์รารถนาใหผู้ช้ายเป็นผูน้ าครอบครัว 
หลายท่านในท่ีน้ีอาจจะคา้นขา้พเจา้ก็ไดน้ัน่เป็นสิทธิของท่าน 

“พระเจา้ทรงกระท าอะไรก็ตอ้งมีหลกัเกณฑ ์สมมุติวา่มีเรือแจวล าหน่ึง มีคนแจวสองคน หวัเรือ
คนหน่ึงและทา้ยเรือคนหน่ึง เรือจะแล่นอยา่งดีถา้คนทั้งสองแจวตามหลกัคือ แจวไปทางเดียวกนั แต่ถา้
เกิดต่างคนต่างแจวไปในทางตรงกนัขา้ม เรือจะเป็นอยา่งไร...” ผมช้ีมือไปท่ีหญิงสาวคนหน่ึงท่ีนัง่แถว
หนา้ 

“อยูท่ี่เก่า....ไปไม่ถึงไหน” ผมพดูต่อเม่ือเห็นหญิงคนนั้นไม่กลา้ตอบ “ถา้หากวา่เรากลบักนัเสีย
คือ เอาทางหางเรือเป็นหวัเรือ อะไรจะเกิดข้ึน...” หลายคนยิม้ 

“เรือจะไปไดไ้หม?” 
“ไดค้รับ แต่จะไปไม่สวย” เสียงหน่ึงตอบมาจากดา้นขา้ง 
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“ใช่ครับ” ผมพยกัหนา้รับ “เรือจะไปไดเ้หมือนกนัแต่ไปแบบไม่มีสง่าราศี” 
ผมหยบิเอากระบอกไฟฉายท่ีเตรียมไวข้ึ้นมา เปิดฝาปิดออก แลว้เอาถ่านไฟฉายสองกอ้นใส่ลง

ไป แลว้ปิดฝาไวด้งัเดิมมือเล่ือนไปท่ีสวติซ์ เปิดไฟ แต่ปรากฏวา่ไม่มีแสงสวา่งออกมาเลย ผมแกลง้ท า
เป็นหาสาเหตุวา่ อะไรท าให้ไฟฉายไม่สวา่ง 

“ไม่ทราบวา่ไฟฉายของขา้พเจา้เป็นอะไรไป” ผมปรารภกบัผูฟั้ง 
“ถ่านหมดหรือวา่หวัเทียนขาด” ชายคนหน่ึงออกความเห็น 
ผมตบไฟฉายเบา ๆ แต่ก็ยงัไม่มีไฟออกมาอยูน่ัน่เอง ผมเปิดฝาครอบถ่านออกอีกคร้ังหน่ึง ค่อย

หยบิถ่านออกมา แสดงใหค้นดูเห็นชดัวา่ ผมใส่ถ่านกลบั 
“น่ีเป็นลกัษณะของครอบครัวคริสเตียน...” ผมบอกแก่ผูฟั้ง “บางครอบครัวใหผู้ต้ามเป็นผูน้ า 

ความสวา่งจึงไม่เกิดข้ึนครอบครัวขาดสง่าราศี และประสบแต่ปัญหายุง่ยาก ครอบครัวตามท่ีพระเจา้
ประสงคมิ์ไดอ้ยูใ่นลกัษณะเช่นน้ี...” 

ผมใส่ถ่านไฟฉายสองกอ้นนั้นลงไปใหม่ ปิดฝาเหมือนดงัเดิม แลว้เปิดสวติซ์ แสงสวา่งออกจาก
กระบอกไฟฉาย 

“น่ีเป็นลกัษณะครอบครัวตามท่ีพระคมัภีร์สั่งสอน ถา้เราปฏิบติัตามกฏเกณฑท่ี์วางไว ้
ครอบครัวก็จะประสบแต่ความสุข” 

“อาจารยค์ะ...” ผูห้ญิงวยักลางคนท่ีนัง่อยูถ่ดัจากแถวหนา้ยกมือข้ึนถาม “ถา้หากวา่ ผูช้ายไม่
สามารถท่ีจะเป็นผูน้ าไดล้ะคะ จะท าอยา่งไร” 

“ขอบคุณครับ... น่ีเป็นค าถามท่ีดีมากทีเดียว” ผมบอกท่ีประชุม “ใครในท่ีน้ีอยากจะออก
ความเห็นบา้งครับ” 

เงียบไม่มีเสียงตอบ ผมจึงกล่าวต่อไปวา่ “เร่ืองน้ีผมจะให้ภรรยาของผมคือคุณแสงดาวช่วยตอบ
หน่อย” ผมผายมือไปทางแสงดาวท่ีนัง่เกือบหลงัสุด เธอลุกข้ึนยนืแลว้พดูวา่ “ตามพระคมัภีร์สอนไวน้ะ
คะ ดิฉนัมีความเห็นวา่ ผูช้ายท่ีไม่สามารถท่ีน าครอบครัวได ้ จะตอ้งพยายามค่ะ บางทีสาเหตุท่ีเขาไม่
สามารถน าไดเ้พราะ...ภรรยาพยายามกุมอ านาจไวเ้สียเพียงคนเดียว ดิฉนัคิดวา่ผูช้ายทุกคนมีวญิญาณ
ของการเป็นผูน้ าอยูทุ่กคน ข้ึนอยูว่า่จะมากหรือนอ้ยเท่านั้น ดงันั้น ถา้ให้โอกาสเขาแสดงตวัเป็นผูน้ า
ดิฉนัคิดวา่ เขาท าไดค้่ะ” 

แสงดาวนัง่ลง ท่ีประชุมยงัคงเงียบมีเสียงพดูคุยกนัดงัมาจากผูห้ญิงสองสามคน 
“ขา้พเจา้เห็นดว้ยกบัความเห็นของคุณแสงดาว” ชายท่ีนัง่อยูเ่ยื้องกบัแสงดาวลุกข้ึนสนบัสนุน 
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“ครับ...ขา้พเจา้ก็เห็นดว้ย” ผมกล่าวสนบัสนุน “เอาล่ะ...ขา้พเจา้อยากจะแยกหนา้ท่ีของแต่ละ
ฝ่ายออกใหเ้ห็นง่าย ๆ ดงัต่อไปน้ี” ผมกา้วไปท่ีกระดานด า แบ่งช่องออกเป็นสองช่องดว้ยชอลก์ ช่องท่ี
หน่ึงเขียนวา่ หนา้ท่ีของสามี ช่องท่ีสองเขียนวา่หนา้ท่ีของภรรยา 

ในช่องท่ีเขียนวา่หนา้ท่ีของสามี ขา้พเจา้เขียนลงไปวา่ ท างานหาเล้ียงครอบครัว ตดัสินใจ
เก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ช่วยภรรยาในกรณีท่ีจ าเป็น เช่นเล้ียงลูกหรือซกัเส้ือผา้ในยามท่ีภรรยาเจบ็ป่วย 

ส่วนในช่องท่ีเขียนวา่ หนา้ท่ีของภรรยา ผมเขียนลงไปวา่ ท าอาหาร ซกัเส้ือผา้ ดูแลลูกและบา้น 
อบรมลูก ๆ ใหมี้ความประพฤติดี 

เม่ือเขียนเสร็จแลว้ผมก็ถามท่ีประชุมวา่ “มีใครไม่เห็นดว้ยกนักบัความคิดน้ี” เม่ือเห็นท่ีประชุม
เงียบผมจึงกล่าวต่อไปวา่ “เม่ือไม่มีใครขอ้งใจ ผมก็อยากจะพดูถึงอีกเร่ืองหน่ึงคือ เร่ืองการเงินใน
ครอบครัว.... 

“ครอบครัวท่ีดีนั้นควรจะมีการตกลงกนัเสียก่อนวา่ เงินท่ีไดม้าทั้งหมดจะใชจ่้ายอยา่งไร ค่าขา้ว 
ค่าอาหาร ค่าเล่าเรียนของลูก ๆ ค่ารถ ค่าเช่าบา้น และเงินทั้งหมดจะตอ้งเก็บไวท่ี้ใครถา้ครอบครัวใดท่ี
ไม่ไดว้างแผนการเช่นน้ี คือไดม้าเท่าไรก็จบัจ่ายใหห้มด ครอบครัวนั้นจะประสบกบัปัญหาเร่ืองเงิน ๆ 
ทอง ๆ อยูเ่ป็นเนืองนิจ ขอ้ส าคญัคือ ทั้งสองฝ่ายคือสามีภรรยาจะตอ้งคิดดว้ยกนัและเห็นดว้ยกนัในการ
จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค ์ อยา่แยกกระเป๋าหรืองุบงิบใชเ้งินเพียงคนเดียว ถา้ท่านสามารถท าไดด้งัท่ี
ขา้พเจา้แนะน าแลว้ สวรรคใ์นบา้นก็จะเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน.... 

“ต่อไปน้ีจะเป็นขอ้แนะน าเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ส าหรับท่านท่ีเป็นสุภาพสตรี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติั
ในครอบครัว ผูท่ี้เป็นภรรยาของผูรั้บใชพ้ระเจา้หลายคนคิดวา่ เร่ือง อาหาร เป็นเร่ืองไม่ส าคญั โดยคิดวา่ 
ผูรั้บใชข้องพระเจา้จะอยูอ่ยา่งไรกินอยา่งไรก็ได ้เพราะโลกน้ีไม่ไดเ้ป็นบา้นเกิดเมืองนอนอนัแทจ้ริงของ
เรา ส่วนบา้นท่ีแทจ้ริงของเรานั้นอยูบ่นเมืองสวรรค ์ ความคิดเช่นน้ีมูลความจริงอยู ่ เพราะพระคมัภีร์
สอนไวเ้ช่นนั้น แต่นัน่มิไดห้มายความวา่ ใหเ้ราละเลยเร่ืองอาหารการกิน เพราะพระคมัภีร์สอนวา่ 
ร่างกายของเราเป็นวหิารของพระเจา้ ดูในพระธรรมโครินธ์ฉบบัตน้บทท่ีหกขอ้สิบแปด จ าเป็นอยา่งยิง่
ท่ีเราจะตอ้งรักษาพระวหิารของพระเจา้ไวใ้หแ้ขง็แรงอยูเ่สมอ เพื่อจะมีพลงัตา้นทานโรคภยัไขเ้จบ็ เร่ือง
อาหารน้ีทางฝ่ายสุภาพสตรีมีส่วนมากท่ีสุดการปรุงอาหารใหมี้รสโอชะ จะน าความช่ืนชมยนิดีมาสู่ ผู ้
เป็นสามีและลูก ๆ ทุกคนในบา้น อาหารเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะกระชบัเกลียวแห่งความรักใหแ้น่นแฟ้นยิง่
ข้ึน ดงัสุภาษิตไทยท่ีวา่ “เสน่ห์ปลายจวกั ผวัรักจนตาย” 

ผมมองเห็นผูห้ญิงหลายคนตั้งอกตั้งใจฟังเป็นพิเศษ มีผูห้ญิงคนหน่ึงรูปร่างอว้นทว้นนัง่อยูใ่กล้
กบัท่ีผมยนือยู ่ถามผมวา่ “อาจารยมี์วธีิอยา่งไรบา้งค่ะ ท่ีจะช่วยคนท่ีท าอาหารไม่อร่อยใหอ้ร่อย” 
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ผมรู้สึกข าตวัเองท่ีกลายเป็นผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองอาหารไปเสียแลว้ ซ่ึงความจริงแลว้เร่ืองอาหารผมมี
ความรู้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นแสงดาวต่างหากท่ีถนดัในเร่ืองน้ี แต่เม่ือคิดไดว้า่ ผมไดถ้ล าตวัมาจนถึงขั้น
น้ีแลว้ จะไม่ตอบก็เสียเชิงอาจารยห์มด 

“วธีิท่ีพอจะช่วยแกไ้ขไดส้ าหรับแม่บา้นท่ีรู้ตวัวา่ ท าอาหารไม่อร่อย...” ผมเร่ิมสาธยายวธีิ
ท าอาหารให้อร่อยแก่สมาชิก “ตอ้งรู้จกัสนใจและหมัน่คอยสังเกตดูจากผูท่ี้มีความช านาญทางดา้น
อาหาร โดยขอเรียนจากเขา หรือหาซ้ือต ารับต ารามาศึกษาคน้ควา้หรือฟังจากวทิยใุนรายการแม่บา้นการ
เรือน แลว้ค่อย ๆ ฝึกค่อย ๆ ท า จะเก่งไดใ้นไม่ชา้ อยา่ลืมวา่ การท าอาหารเป็นการรับใชพ้ระเจา้อยา่ง
หน่ึง มีชายคนหน่ึงเกรงวา่ภรรยาจะนอ้ยใจเพราะเธอวุน่อยูแ่ต่ในครัว จึงเขียนป้ายตวัโต ๆ ติดไวท่ี้ขา้ง
ฝาหอ้งครัววา่ “ท่ีน่ีมีการปฏิบติัพระราชกิจของพระเจา้วนัละสามคร้ัง” 

“ก่อนท่ีจะจบค าเทศนาในเชา้วนัน้ี ขา้พเจา้อยากจะพดูเร่ืองสุดทา้ย คือเร่ืองการแต่งกาย…”ผม
มองไปรอบ ๆ เพื่อดูวา่มีใครง่วงหลบับา้งหรือเปล่า “สามีภรรยาเม่ืออยูกิ่นกนันานหลาย ๆ ปีเขา้ ก็มกัจะ
คิดวา่ เราเห็นกนัจ าเจอยูทุ่ก ๆ วนั ไม่จ  าเป็นตอ้งแต่งตวัก็ได ้ นัน่เป็นความคิดท่ีผิดมหนัตเ์ลยทีเดียว 
ผูช้ายหลายคนมกัจะถามตนเองวา่ “ผูห้ญิงคนท่ีอยูก่บัฉนัเด๋ียวน้ี เป็นหญิงคนเดียวกนักบัคนท่ีฉนั
แต่งงานดว้ยหรือเปล่านะ.....” มีเสียงผูช้ายหลายคนหวัเราะค าพดูของผม 

“นกัจิตวทิยาบอกวา่ คนท่ีเห็นกนัอยูต่  าตาทุก ๆ วนัเกิดความเบ่ือหน่ายไดง่้ายกวา่ท่ีนาน ๆ เห็น
กนัคร้ังหน่ึง แม่บา้นท่ีเคยปล่อยปละละเลยในเร่ืองน้ี จะลองหนัมาสนใจสักนิดก็คงจะดีไม่นอ้ย จะเป็น
การเพิ่มความรักความสนิทสนม และเรียกความสนใจสามีของคุณกลบัมาไดอ้ยา่งประหลาดทีเดียว 
เพราะไม่มีผูช้ายคนใดท่ีอยากจะเห็นภรรยาของตนเอง แต่งกายเหมือนยายแร้งท้ึง 

“แต่การท่ีจะแต่งกายใหส้วยอยา่งไรนั้น ข้ึนอยูก่บัสามีของคุณ ใหคุ้ณกลบัไปบา้นถามสามีของ
คุณเองวา่เขาพอใจแบบไหน แต่อยา่แต่งใหถึ้งขนาดท่ีเรียกวา่ “เฟ้ียวฟ้าว” อยา่งกบัดาราหนงัหรือ
นางแบบแฟชัน่ทั้งหลายก็แลว้กนั จงใชดุ้ลยพินิจใหเ้หมาะสมตามฐานะของแต่ละคน” 

ผมกล่าวเป็นประโยคสุดทา้ยก่อนท่ีจะกา้วลงจากธรรมาสน์วา่ “ส่ิงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ อยา่งน้ีบางคน
คิดวา่ไม่ส าคญั แต่ขา้พเจา้ขอบอกวา่ ส่ิงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เหล่าน้ีแหละ ท่ีจะช่วยสร้างสรรคใ์หเ้กิดสวรรค์
ในบา้นข้ึนมาได ้ อยา่มองขา้มไปเสีย ถา้ท่านคนใดมีปัญหาเร่ืองครอบครัวอยากจะปรึกษาขา้พเจา้กบั
ภรรยา เม่ือเลิกประชุมแลว้ เราทั้งสองยนิดีช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ี ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน 
สวสัดี” 

หลงัจากเลิกประชุมแลว้ มีสามีภรรยาหลายคู่มาสมทนากบัผม เรากลบัถึงบา้นเม่ือบ่ายโขแลว้ 
เราขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีกลบักลายเป็นอุปกรณ์และกลายเป็นพระพรส าหรับ
หลายคน. 



 42 

รอยร้าวบนเพชร 

“พี่นพ...เงินเหลือติดบา้นอยูเ่พียงสิบบาทเท่านั้น” 
แสงดาวบอกกบัผมในตอนเชา้วนัหน่ึง ในระยะส่ีหา้เดือนท่ีผา่นมาน้ี ครอบครัวของผมได้

ประสบกบัปัญหาค่าครองชีพทั้งน้ีเน่ืองจากเราตอ้งยา้ยไปยอู่บา้นเช่าหลงัใหม่ ประจวบกบัท่ีลูกนอ้ยของ
เราโผล่ลืมตาออกมาดูโลก ลูกเล็ก ๆ น าความช่ืนชมยนิดีมาสู่ผมกบัแสงดาวอยา่งมาก ในขณะท่ี
ค่าใชจ่้ายในบา้นก็เพิ่มข้ึนเป็นเงาตามตวั 

คิดถึงเม่ือตน้เดือนท่ีผา่นมาน้ี แสงดาวตอ้งไปคลอดบุตรท่ีโรงพยาบาลมีช่ือแห่งหน่ึง และตอ้ง
นอนพกัอยูใ่นโรงพยาบาลแห่งนั้นถึงหา้วนัดว้ยกนั ค่าใชจ่้ายจะตอ้งไม่ต ่ากวา่พนับาท ในขณะนั้นผมมี
เงินติดตวัอยูเ่พียงสามร้อยกวา่บาทเท่านั้นเอง 

“เราจะท าอยา่งไรดี?” ผมถามแสงดาว ขณะท่ีไปเยีย่มเธอท่ีโรงพยาบาล 
“พี่เหลือเงินอยูเ่ท่าไร?” แสงดาวถามเนือย ๆ  
“สามร้อยกวา่บาท” ผมตอบ “เราจะท าอยา่งไรดี” 
“ตอ้งไปยมืเพื่อนบา้นมาใชก่้อน” เธอบอก 
“คิดวา่รออีกหน่อยดีไหม?” ผมเสนอ “บางทีพระเจา้จะตอบค าอธิษฐาน” 
ในวนัท่ีแสงดาวตอ้งออกจากโรงพยาบาลนั้นเอง พระเจา้ก็ทรงตอบค าอธิษฐาน พี่นอ้งคริส

เตียนหลายคนไดถ้วายเงินจ านวนกวา่พนับาท ซ่ึงมากกวา่ท่ีเราตอ้งการเสียอีก เราโมทนาพระคุณของ
พระองคใ์นการท่ีพระองคช่์วยเหลือในคร้ังน้ี 

ถึงแมว้า่บดัน้ีผมจะเขา้รับหนา้ท่ีศิษยาภิบาลเตม็เวลาแลว้ก็ตามเงินก็ยงัไม่พอทุกเดือนอยูน่ัน่เอง 
บางเดือนติดลบเกือบพนับาททั้ง ๆ ท่ีเราพยายามใชอ้ยา่งกระเมด็กระแหม่แลว้ ส่ิงของท่ีไม่จ  าเป็น เราจะ
ไม่ยอมเสียเงินซ้ือเด็ดขาด เรียกไดว้า่วนัหน่ึง ๆ เรากินขา้วกบัน ้าเท่านั้น พวกขนมของหวานเรางดซ้ือ 
แต่ก็มีสมาชิกบางคนไดซ้ื้อมาฝากเป็นประจ า ความแร้นแคน้เช่นน้ีช่างสุดแสนท่ีจะทนทานต่อไปได ้แต่
เราก็มิไดแ้สดงออกมาใหใ้คร ๆ รู้วา่ เราไม่มีเงิน 

แต่เราก็ยิม้ หวัเราะ และร่าเริงในขณะท่ีขา้วก าลงัจะหมดหมอ้ 
“จะท าอยา่งไรดีล่ะ?” แสงดาวถามซ ้ าเม่ือเห็นผมยงัเฉย ๆ อยู ่
“ซ้ือผกับุง้มาแกง” ผมบอกเธอ 
“จะกินก่ีม้ือ?” 
“ซ้ือใหพ้อกนัสามวนั – เกา้ม้ือ” 
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แสงดาวห้ิวตะกร้าเดินลงจากบา้นมุ่งตรงไปตลาด ปล่อยใหผ้มหยอกลอ้เล่นกบัลูกนอ้ยตาม
ล าพงั หลงัจากเธอออกจากบา้นไดไ้ม่นาน ก็มีเสียงเคาะประตูหนา้บา้น 

“อาจารยน์พอยูไ่หมค่ะ?” เสียงเรียกดงัมาจากหนา้บา้น 
“อยูค่รับ” ผมตะโกนตอบไปพร้อมกบัรีบไปเปิดประตูบา้น “คุณจนัทร์เองหรือ เขา้มาขา้งใน

ก่อน มีธุระด่วนอะไรหรือเปล่า?” 
“จะวา่ด่วนก็ไม่ด่วน แต่ก็รีบร้อนหน่อยค่ะ” คุณจนัทร์ตอบเร็วปร๋ือ 
“เร่ืองอะไรกนัครับ?” 
“เงินค่ะ...ดิฉนัจะมาขอยมืเงินจากท่านอาจารยส์ักสามร้อยบาท” 
“ยมืเงิน!” ผมทวนค า “อนิจจา เงินสิบบาทสุดทา้ยเพิ่งจะหยดุไปเด๋ียวน้ีเอง” ผมบอกตวัเองในใจ 
“อาจารยพ์อท่ีจะช่วยเหลือดิฉนัไดไ้หมคะ?” หล่อนเร่งเร้า 
“จะเอาเงินไปท าอะไรครับ?” ผมถาม 
“ลูกคนเล็กของดิฉนัป่วยค่ะ สงสัยจะเป็นโรคปอดบวมจะพาไปตรวจท่ีโรงพยาบาล แต่ก็จน

ดว้ยเงินน่ีแหละค่ะ” 
ใบหนา้ของคุณจนัทร์ดูซึมเศร้าน่าสงสาร ผมจะท าอยา่งไรดี จะบอกเธอตามตรงวา่ เงินผมไม่มี 

แต่ผมไม่อยากจะใหเ้ธอผดิหวงั จึงเหลียวมองดูรอบ ๆ บา้น หวงัจะพบส่ิงของท่ีมีค่าสักช้ินหน่ึง เพื่อให้
เธอเอาไปขาย 

แต่ไม่มีของมีค่าแมแ้ต่ช้ินเดียวท่ีพอจะแปรธาตุเป็นเงินได ้
“คุณจนัทร์ครับ.... ผมเออ้…” เสียงของผมแหบแหง้ล าคอตีบตนั “ผมรู้สึกสงสารและเห็นใจคุณ

จริง ๆ แต่ทวา่....” 
“ท าไมหรือค่ะอาจารย?์” คุณจนัทร์ถามพร้อมกบัท าตาโต 
“ผมไม่มีเงินติดบา้นแมแ้ต่บาทเดียว มีสิบบาทสุดทา้ยภรรยาก็เอาไปจ่ายตลาดเสียแลว้” 
“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ” หล่อนถอนใจพร้อมกบัยิม้แหง้ ๆ “ดิฉนัไม่นึกมาก่อนวา่ ครอบครัวของ

อาจารยก์็ขาดเงินเหมือนกนั” 
“เป็นธรรมดาครับ ผมเองก็ปุถุชนเหมือนกนั ไม่ใช่เทวดาหรือขุนนางท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก

ท่ีไหน” ผมตอบยิม้ ๆ “รู้แลว้อยา่ไปบอกใครนะครับ” 
“ค่ะ....ดิฉนัตอ้งลาไปก่อน เด๋ียวจะลองไปบา้นเพื่อนอีกคนดู” 
“ขอพระเจา้ทรงอวยพรนะครับ” ผมบอกไล่หลงัหล่อน 
“ท าไมนะ ก่อนหนา้สักส่ีหา้เดือนจึงไม่มายมื” ผมคิดในใจ 
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ความยากจนไดคื้บคลานเขา้มาเยอืนครอบครัวของผมทุก ๆ วนั และแลว้ปัญหาอ่ืน ๆ ก็ติดตาม
มา แสงดาวเร่ิมเขม้งวดกบัการจ่ายเงินเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เธอจะคิดทุกบาททุกสตางคท่ี์จ่ายไป 

ส่ิงท่ีน าความไม่สบายใจมาสู่ผมอยา่งมากก็คือ เม่ือผมกลบัจากท างานจะตอ้งรายงานใหท้ราบ
ทุกอยา่งวา่ ผมไดจ่้ายเงินไปค่าอะไรบา้ง จ่ายเท่าไร ท าไมจึงตอ้งจ่าย จนบางคร้ังผมเกิดความหงุดหงิด
ร าคาญ 

“น่ีดาว...อยา่สอบสวนนกัเลย พี่เหน่ือย” ผมบอกเธอในเยน็วนัหน่ึง 
“มนัจ าเป็นน่ี” เธอบอก 
“แต่อยา่ใหม้นัถึงขั้นละเอียดละอออยา่งน้ี ดาวคน้กระเป๋ากางเกงของพี่ทุกวนั ท าเหมือนกบัวา่พี่

เป็นคนรับใชข้องดาวอยา่งนั้นแหละ” ผมบอกดว้ยความนอ้ยใจนิด ๆ 
“พี่นพก็คิดไปเองต่างหาก” แสงดาววา่ 
“จะไม่ใหพ้ี่คิดอยา่งไร ในเม่ือพี่เป็นหวัหนา้ครอบครัวแต่ดาวท าเหมือนกบัวา่ไม่ไวใ้จพี่ ท  า

อยา่งน้ีมนัไม่เกินไปหน่อยหรือ?” 
“มนัเกินอยา่งไร?” แสงดาวข้ึนเสียง “ดาวจะท าอยา่งน้ีแหละใครจะท าไม อยูก่นัไม่ไดใ้หม้นัรู้

ไป เป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้นบัวนัจะจนลง ๆ จนขา้วสารไม่มีจะกรอกหมอ้อยูแ่ลว้....” 
แสงดาวเดินกระฟัดกระเฟียดจากไป ผมตอ้งเดินตามไปงอ้งอน 
“อยูไ่ม่ไดก้็หยา่เสียใหส้ิ้นเร่ืองราวไปเสียที เบ่ือเตม็ทนแลว้” แสงดาวฟูมฟายดว้ยน ้าตา 
“ดาวคิดดูให้ดี...คิดถึงพระคุณของพระเจา้บา้ง” ผมเตือนสติเธอเบา ๆ “เรามีชีวิตอยูไ่ดใ้นทุก

วนัน้ีก็เพราะพระองคน์ะ” 
“ไม่ตอ้งมาพดูดี” เธอตวาดเสียงดงั 
“คิดถึงวนัท่ีเราทั้งสองแต่งงานกนัใหม่ ๆ บา้ง ดาวจ าไดไ้หมวา่ เราทั้งสองสัญญาต่อหนา้พระ

เจา้วา่อยา่งไรบา้ง เราจะให้เกียรติแก่กนัและกนั ปลอกประโลมใจกนัและจะพิทกัษรั์กษาน ้าใจซ่ึงกนั
และกนัไม่วา่ยามทุกขสุ์ข จนกวา่พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมา.... 

“ดาวไดส้ัญญาวา่ พี่จะไปทางไหน ดาวจะติดตามไปท่ีนัน่ พี่พกัอยู ่ณ ท่ีใด ดาวจะพกัอยู ่ณ ท่ี
นัน่ ญาติของพี่จะเป็นเหมือนดาว พระเจา้ของพี่จะเป็นพระเจา้ของดาวดว้ย” ผมไดเ้ทา้ความถึงสัญญา
เม่ือคร้ังวนัแต่งงาน 

“มีอะไรบา้งท่ีเราไม่ไดรั้บจากพระเจา้ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนน้ี เป็นการทดลองความเช่ือของเราวา่
จะมัน่คงแขง็แรงมากนอ้ยแค่ไหน ความทุกขย์ากล าบากต่าง ๆ ในโลกน้ี อาจารยเ์ปโตรบอกวา่เป็นความ
ทุกขย์ากเพียงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เท่านั้น... 
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“พี่พดูจากพระคมัภีร์ทั้งนั้น ซ่ึงความจริงแลว้ไม่สามารถท่ีจะน ามาปฏิบติัในชีวติจริงได”้ แสง
ดาวคา้นข้ึนหลงัจากท่ีนัง่ฟังมานาน 

“ถา้พระเจา้ไม่ทรงช่วย เราก็ปฏิบติัไม่ได”้ ผมบอกเธอเบา ๆ  
“ดาวจะกลบับา้น” แสงดาวตดับท 
“จะไปท าไม?” ผมถามดว้ยความไม่พอใจ 
“ดาวไม่อยากอยูท่ี่น่ีอีกต่อไปแลว้” 
“ดาวหมายความวา่ ดาวอยากจะหยา่จริง ๆ ใช่ไหม?” ผมถามเสียงดงั 
“ใช่ค่ะ” แสงดาวเชิดหนา้ตอบอยา่งไม่ยีห่ระ 
“ดาวฟังพี่นะ...” ผมพดูเสียงหนกัแน่น “พระเยซูคริสตไ์ดต้รัสสั่งไวใ้นพระธรรมมทัธิวบทท่ีสิบ

เกา้ขอ้ท่ีเกา้วา่ “ผูใ้ดหยา่ภรรยาของตนเพราะเหตุต่าง ๆ เวน้แต่เป็นชูก้บัชายอ่ืนแลว้ไปมีภรรยาใหม่ก็ผดิ
ประเวณี... พระคมัภีร์ขอ้น้ีมีขอ้ยกเวน้ คือ พระเยซูคริสตพ์ดูถึงคนท่ีไปแต่งงานใหม่ ถา้ไม่แต่งงานใหม่ก็
ไม่มีความผดิ…” ผมเห็นแสงดาวจอ้งหนา้ผมดว้ยความแปลกใจ เพราะผมไม่เคยพดูเร่ืองน้ีมาก่อนเลย 

“มิใช่พระเยซูคริสตต์รัสเท่านั้น แมแ้ต่เปาโลก็สั่งไวใ้นพระธรรมโครินธ์ฉบบัตน้วา่...” ผมยก
ขอ้พระคมัภีร์ข้ึนมาเพื่อขู่แสงดาว ทั้งน้ีเพื่อจะใหเ้ธอรู้สึกตวัเสียบา้ง เพราะผมทั้งปลอบทั้งขู่แลว้ เธอก็ยงั
ยนืยนัเจตนาเดิมคือ ขอหยา่จากการเป็นสามีภรรยากนักบัผม 

“อาจารยเ์ปาโลสั่งวา่ ส่วนคนท่ีแต่งงานแลว้ ขา้พเจา้ขอสั่ง มิใช่ขา้พเจา้สั่งเอง แต่องคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ทรงบญัชาวา่อยา่ใหภ้รรยาทิ้งสามี แต่ถา้นางทิ้งสามีไป อยา่ใหน้างไปมีสามีใหม่...” 

ผมย  ้าค  าวา่ “ถา้นางทิ้งสามีไป” ผมบอกแก่แสงดาววา่ “เห็นไหม พระคมัภีร์ไม่ไดห้า้มการหยา่
ร้างกนัเสียทีเดียว แต่อนุญาตใหห้ยา่ได ้คือเม่ือหยา่แลว้จะตอ้งไม่ไปมีสามีหรือภรรยาใหม่...” 

แสงดาวกม้หนา้น่ิง ใชมื้อเข่ียพื้นไปมา เธอคงคิดไม่ถึงวา่ ผมจะกลา้หาญชาญชยัพดูอยา่งน้ี ผม
พดูทิ้งทา้ยไวเ้พียงเท่านั้น แลว้เดินออกจากบา้นไปทนัที 
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หุ้นส่วนของเรา 

อาทิตยแ์ดงเพลิงใกลล้บัหายไปกบัขอบฟ้า สนธยาย  ่าเขา้มาแลว้ ผมทิ้งเทา้เป็นจงัหวะไปบน
ถนนอยา่งไร้จุดหมาย ความคิดเล่ือนลอย ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนยงัคงคัง่คา้งอยูใ่นสมอง 

ตามถนนหนทางพบคนส่วนมากก าลงักลบับา้น แต่ผมออกจากบา้น ออกไปอยา่งชนิดท่ีเรียกวา่ 
ไม่รู้จะไปไหน 

ท่ีไหนสักแห่งหน่ึงท่ีสงบเงียบเหมาะส าหรับการอธิษฐานสวนลุมพินี เขาดินวนา สวนสาม
พราน สวนสาธารณะสามแห่งน้ีพอท่ีจะช่วยผอ่นคลายอารมณ์ตึงเครียดไดบ้า้ง พลนัความคิดของผมก็
ตอ้งหยกุชะงกั เพราะมีเสียงบอกในใจวา่ “ท าไมเจา้ไม่ไปหาผูรั้บใชพ้ระเจา้ท่ีไวว้างใจไดส้ักคน แลว้เล่า
เร่ืองทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนให้เขาฟัง...” 

“เป็นความคิดท่ีไม่เลว” ผมบอกแก่ตวัเอง “แลว้ผมควรจะไปหาใครดีล่ะ?” 
“วชิิตหรือ เขาคงจะไม่อยูบ่า้น เพราะตอ้งสอนพระคมัภีร์พิเศษกลางคืน อาจารยส์มใจหรือ เขา

คงจะยุง่อยูก่บัเด็ก ๆ และงานบา้น เขาคงไม่มีเวลาพอท่ีจะฟังปัญหาของผมได ้ ถา้งั้นจะไปหาใครดีล่ะ
...?” 

“อาจารยส์ัณห์” ...โอใช่แลว้ ท่านเคยบอกผมวา่ ถา้มีปัญหาอะไรเกิดข้ึน ท่านยนิดีจะช่วยแบ่ง
เบาภาระ โดยจะใหค้  าปรึกษาท่ีเหมาะสมตามน ้าพระทยัของพระเจา้ 

ผมกา้วเขา้ไปยงัตูโ้ทรศพัทข์า้งทาง หยอดเหรียญลงไปพร้อมกบัหมุนหมายเลข สักครู่หน่ึงก็มี
เสียงรับท่ีปลายสาย 

“ท่ีน่ีบา้นอาจารยส์ัณห์ค่ะ” เสียงลอยมาตามสาย 
“อาจารยอ์ยูบ่า้นไหมครับ?” ผมถามไปเร็วปร๋ือ 
“อยูค่่ะ...รอเด๋ียวนะคะ” 
เสียงเงียบไปสักครู่หน่ึง 
“สวสัดีครับ น่ีผมสัณห์พดู...” 
“สวสัดีครับอาจารย.์..น่ีผมนพพรพดู อาจารยจ์  าผมไดไ้หมครับ” 
“โอ....คุณนพพรเองหรือ มีธุระอะไรท่ีจะใหผ้มช่วย” อาจารยแ์สดงความปรารถนาดีออกมา ท า

ใหผ้มซาบซ้ึงในน ้าใจของท่านมาก แค่น้ีก็เพียงพอแลว้ส าหรับความตอ้งการของผมในยามมีความทุกข์
เช่นน้ี 

“ผมมีปัญหาใหญ่อยากจะปรึกษากบัอาจารย”์ ผมบอกไปตรง ๆ  
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“พดูทางโทรศพัทไ์ม่ค่อยดีมั้ง...” อาจารยอ์อกความเห็น “คุณนพพรมาท่ีบา้นผมดีกวา่ พดูกนั
สะดวกหน่อย” 

“ครับ ผมก็คิดเช่นนั้นเหมือนกนั เด๋ียวผมจะไปพบอาจารยน์ะครับ” ผมวางหูโทรศพัท ์
ผมกา้วข้ึนรถประจ าทางสายท่ียีสิ่บหก ซ่ึงวิง่ผา่นหนา้บา้นของอาจารยส์ัณห์ อีกคร่ึงชัว่โมง

ต่อมาผมก็มถึงจุดหมายปลายทางพบอาจารยส์ัณห์นัง่รออยูใ่นหอ้งรับแขกดว้ยใบหนา้ยิม้แยม้แจ่มใสสม
กบัเป็นศิษยาภิบาลท่ีดี 

“เชิญคุณนพเขา้มาขา้งใน” ท่านทกัผมเป็นค าแรก 
“ผมมีปากเสียงกบัแสงดาว” ผมบอกความจริงแก่อาจารยห์ลงัจากท่ีด่ืมน ้าเรียบร้อยแลว้ 
“เร่ืองอะไร?” อาจารยถ์ามเบา ๆ  
“เร่ืองเงินและอีกหลายเร่ืองครับ” ผมบอกพร้อมกบัเบือนหนา้หนีไปทางอ่ืน 
“เป็นอยา่งน้ีบ่อย ๆ ไหม?” 
“ครับ ...ในรยะหลงัน้ีบ่อยคร้ัง เม่ือพดูกนัแลว้เธอไม่พอใจเธอมกัจะขอหยา่กบัผม” 
อาจารยเ์งียบไปสักครู่ ท่านนัง่ทา้วคางกบัโตะ๊อยา่งใชค้วามคิด ผมเหม่อมองออกไปทางนอก

หนา้ต่าง แสงไฟนีออนจากเสาไฟฟ้าขา้งถนนเร่ิมสวา่งไสว รถรายงัคงวิง่ขวกัไขวอ่ยูไ่ม่ขาดระยะ ใจผม
กระหวดัคิดถึงแสงดาว ป่านน้ีเธอจะอยูท่ี่ไหนเธอจะท าอะไรอยู ่ จะเป็นอยา่งไรบา้งก็ไม่รู้ ผมไม่น่าจะ
พดูรุนแรงกบัเธอเลย 

“ผมคิดวา่เร่ืองน้ีข้ึนอยูก่บัการถวายตวัอยา่งแทจ้ริงของคุณทั้งสอง...” เสียงของอาจารยเ์นิบนาบ 
ตามแบบฉบบัของผูท่ี้ผา่นโลก และมีประสบการณ์มามาก 

“อาจารยห์มายความวา่อยา่งไรครับ?” ผมถามอยา่งไม่ค่อยจะเขา้ใจนกั 
“คุณเป็นคริสเตียนมาก่ีปีแลว้?” อาจารยถ์ามผม 
“ผมเป็นมาหา้ปี แสงดาวประมาณสามปีครับ” 
อาจารยพ์ยกัหนา้รับ แลว้พดูต่อไปวา่ “ผมอยากจะแนะน าส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในชีวติของคริสเตียน 

โดยเฉพาะคนท่ีเป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้เช่นคุณ” อาจารยช้ี์มือมาท่ีผม 
“ก่อนอ่ืนคุณตอ้งเขา้ใจนะวา่ การบงัเกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจา้กบัการถวายตวัเป็นผูรั้บใช้

พระเจา้นั้น มนัไม่เหมือนกนัผมเช่ือวา่คุณเป็นคนท่ีบงัเกิดใหม่แลว้ เท่าท่ีสังเกตการแสดงออกในชีวิต
ของคุณ แต่ยงัมีส่ิงหน่ึงท่ีขาดไป คือ การถวายตวัอยา่งแทจ้ริง...” 

“อาจารยค์รับ อาจารยค์งจะเขา้ใจผดิแลว้ ผมถวายตวัรับใชพ้ระเจา้มาสองสามปีแลว้ ผมเรียน
พระคมัภีร์นะครับ” ผมแยง้อาจารย ์
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“ขอ้นั้นผมทราบดี มิใช่ทุกคนท่ีเรียนพระคมัภีร์จะเป็นคนท่ีถวายตวัเสมอไป และเร่ืองน้ีข้ึนอยู่
กบัประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากพระวญิญาณดว้ย” 

ยิง่ฟังอาจารยส์ัณห์พดู ผมก็ยิง่งง ดูเหมือนวา่อาจารยจ์ะสังเกตสีหนา้ของผมออก จึงรีบพดู
ต่อไปวา่ “เอาล่ะ...ผมจะอธิษฐานอยา่งง่าย ๆ ดงัน้ี ปัญหาความวุน่วายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวของ
คุณนพพรทุกวนัน้ี เน่ืองมาจากการไม่ยอมใหพ้ระเจา้เขา้มาบงการชีวติ ผมจะอ่านพระคมัภีร์ขอ้หน่ึงให้
คุณฟัง…” 

อาจารยห์ยบิพระคมัภีร์เล่มหนาข้ึนมาจากโตะ๊ เปิดหาขอ้ท่ีตอ้งการอยูช่ัว่ครู่ แลว้เร่ิมอ่านเสียง
ดงัวา่ 

“ความรักของพระเจา้ไม่เคยหยดุย ั้ง และพระเมตตาของพระเจา้ไม่มีท่ีส้ินสุด 
เป็นของใหม่อยูทุ่กเวลาเชา้ ความเท่ียงตรงของพระองคใ์หญ่ยิง่นกั 
จิตใจของขา้พเจา้วา่ พระเจา้ทรงเป็นหุน้ส่วนของขา้พเจา้ เหตุฉะน้ีขา้พเจา้จึงหวงัในพระองค”์ 
อาจารยส์ัณห์ย  ้าค  าวา่ “พระเจา้ทรงเป็นหุน้ส่วนของขา้พเจา้” อีกคร้ังหน่ึง 
“คุณนพพรทราบไหมวา่ พระคมัภีร์ตอนน้ีหมายความวา่อยา่งไร?” อาจารยห์นัมาถามผมซ่ึงนัง่

ฟังอยา่งสงบ 
“พระคมัภีร์ตอนไหนครับ?” ผมถามอยา่งไม่ค่อยจะเขา้ใจ เพราะอาจารยอ่์านยาวมาก 
“ขอ้ความตอนท่ีวา่ พระเจา้ทรงเป็นหุน้ส่วนของขา้พเจา้” 
“พอจะเขา้ใจบา้งครับ แต่ถา้อาจารยจ์ะอธิบายก็จะดีกวา่” ผมบอกอาจารยอ์ยา่งเคารพ 
“คุณนพพร...ใหผ้มถามคุณตรง ๆ เถอะนะครับ” อาจารยส์ัณห์พดูพร้อมกบัมองหนา้ผม และ

จอ้งลึกลงไปเหมือนจะใหท้ะลุถึงแก่นแทก้น้บ้ึงของหวัใจ “คุณกบัภรรยาเป็นหุน้ส่วนของพระเจา้จริง
หรือเปล่า?” 

“เออ้...เออ้” ผมอึกอกัในล าคอ “ผมคิดวา่เป็นครับแต่จะเป็นมากนอ้ยแค่ไหน ผมเองก็ยงัไม่รู้” 
“ค าวา่ “หุน้ส่วน” น้ีเป็นภาษาการคา้นะคุณนพ” อาจารยส์ัณห์เร่ิมอธิบาย “การเขา้หุน้กนัจะตอ้ง

มีบุคคลนบัตั้งแต่สองฝ่ายข้ึนไป ทางบริษทัผูล้งทุนจะตั้งราคาหุน้วา่ กิจการน้ีจะมีก่ีหุน้ราคาหุ้นละ
เท่าไหร่ ถา้ผูใ้ดซ้ือมากหุ้นก็หมายความวา่ เม่ือถึงคราวปันผลก าไร เขาก็จะไดม้ากกวา่คนอ่ืน ๆ ถา้
กิจการเกิดขาดทุน เขาก็จะขาดทุนมากกวา่เพื่อนดว้ย...” อาจารยส์ัณห์หยดุหายใจนิดหน่ึง 

“พระคมัภีร์ขอ้ท่ีวา่ “พระเจา้ทรงเป็นหุน้ส่วนของขา้พเจา้” น้ีมีความหมายต่อชีวิตของผมและ
ชีวติของคุณนพมากทีเดียว คือ เม่ือเราไดก้ลบัใจเขา้มาเป็นคริสเตียน โดยยอมเช่ือและไวว้างใจในพระ
เยซูคริสต ์นัน่หมายความวา่ เรายอมใหพ้ระเจา้เขา้มามีหุน้ส่วนในชีวติและร่างกายของเรา ดงันั้น เราจึง
ไม่เป็นเจา้ของชีวิต และร่างกายของเราอีกต่อไป แต่เราไดถื้อหุน้กนักบัพระเจา้ ก่อนท่ีเราจะท าส่ิงใดลง
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ไป ไม่วา่จะเป็นการพูด การประพฤติ การกิน การเท่ียว การพกัผอ่น หรือการครองเรือน เราจะตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากหุน้ส่วนของเราคือพระเจา้เสียก่อน... 

“การท่ีมีพระเจา้เขา้มาเป็นหุ้นส่วนในชีวติของเรา มกัจะเกิดปัญหาข้ึนเสมอ คุณนพทราบไหม
วา่จะเกิดปัญหาอะไรข้ึน?” ท่านอาจารยห์นัมาถามผม 

“เรามกัจะจดัการทุกอยา่งเสียเองทั้งหมด...” ผมเดา 
“ถูกตอ้งครับ” อาจารยย์ิม้ “เรามกัจะถือวา่ “ฉนัเป็นหุ้นใหญ่” เพราะเคยเป็นเจา้ของร่างกาย

จิตใจมาก่อน ส่วนพระเจา้เป็น “หุน้เล็ก” เพราะมาทีหลงั อาจจะหลายคร้ังทีเดียวท่ีเราจะกระท าบางอยา่ง
ลงไปโดยไม่ยอมปรึกษากบัหุน้ส่วนของเรา เรามกัจะใชว้จิารณญาณเอาเองวา่ ส่ิงท่ีท าลงไปนั้นดีแลว้ 
พระเจา้คงจะเห็นคลอ้ยตามเป็นแน่ บางคร้ังบางคราวเรากระท าบาปและพยายามปิดบงัพระเจา้ ไม่ให้
พระองครั์บรู้ดว้ย จึงเป็นการ “ดบั” พระวิญญาณของพระองค ์ คุณนพเป็นอยา่งน้ีบา้งหรือเปล่า”...” 
อาจารยห์นัมาถาม 

เงียบไม่มีเสียงตอบจากผม ท่ีไม่ตอบเพราะไม่รู้วา่จะตอบอยา่งไรดี ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอาจารยพ์ดู
มามนัเกิดข้ึนในชีวติของผมเองทั้งส้ิน อนิจจา ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุอยูต่รงน้ีเอง 

“ผมจะตอ้งท าอยา่งไรดีครับอาจารย?์” ผมถามเสียงสั่น 
“คุณจะตอ้งมามอบกายถวายชีวติทั้งหมด ทุกซอกทุกมุมในหว้งหวัใจ ความคิด แผนการทั้งส้ิน

แด่พระเยซูคริสต ์ อญัเชิญพระองคใ์หเ้ขา้มาเป็นหุน้ส่วนในชีวติของคุณอยา่งแทจ้ริง ปัญหาต่าง ๆ ก็จะ
ค่อย ๆ หมดไป ท่ีคุณมีเร่ืองเดือดเน้ือร้อนใจอยูทุ่กวนัน้ี ก็เพราะคุณถือวา่คุณเป็น “หุน้ใหญ่” ส่วนพระ
เจา้เป็น “หุน้เล็ก” ซ่ึงไม่มีความส าคญัเท่าใดนกั ดงันั้น คุณจึงเป็นผูบ้งการชีวติของคุณเองตลอดมา และ
คุณไดต้ั้งความปรารถนาตามชอบใจ โดยไม่ยอมใหพ้ระเจา้รับรู้ในแผนการของคุณ” 

ผมเหลือบข้ึนมองขา้งฝา เห็นภาพขนาดใหญ่แขวนอยูใ่นภาพนั้นมีชายหลายคนก าลงัเดินข้ึน
ภูเขา หนทางขรุขระเตม็ไปดว้ยขวากหนาม บนหลงัของชายแต่ละคนก็มีห่อของวางอยูท่่าทางหนกัอ้ึง มี
ค าเขียนไวท่ี้ห่อนั้นวา่ “ความบาป” ทุกคนเดินตรงไปท่ีไมก้างเขนของพระเยซูคริสต ์คนท่ีท่ีไปถึงก่อนก็
คุกเข่าลงสารภาพของตนเอง ทนัใดนั้น ภาระบาปอนัหนกันั้นก็ร่วงหล่นลงสู่เหวลึก 

ผมยอ้นหลบัมาระลึกถึงตนเองวา่ ผมเป็นหน่ึงในจ านวนชายหลายคนนั้นไหม ห่อของท่ีวางอยู่
บนบ่านั้นจะเปล่ียนช่ือเสียใหม่วา่ “ความคิดของตนเอง แผนการของตนเอง” โอ...ใช่แลว้ ผมเอง ผมเอง
จริง ๆ นัน่แหละ 

น ้าตาของผมเร่ิมไหลอาบแกม้ ผมพยายามกลั้นเพื่อจะไม่ใหอ้าจารยเ์ห็น แต่แลว้ก็ไม่สามารถท่ี
จะสกดัมนัไวไ้ด ้ ผมละล ่าลกับอกแก่อาจารยว์า่ “อาจารยค์รับ ผมขอสารภาพตรง ๆ วา่ ผมพยายาม
ท างานของพระเจา้อยา่งเอาจริงเอาจงั โดยอาศยัความสามารถ ความรู้และสติปัญญาท่ีมีอยู ่ ผมไดทุ้่มเท
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ทุกอยา่งเพื่อจะเห็นงานของพระคริสตเ์กิดดอกออกผล บางคร้ังผมวิง่น าหนา้พระเจา้ แลว้หนักลบัมา
กวกัมือพร้อมกบับอกพระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้ ตามผมมาเถิด” และงานท่ีผมท าลงไปก็เกิดผล
เหมือนกนั แต่ไม่ค่อยจะถาวร ไม่มีความอ่ิมใจ ส่วนลึกภายในจิตใจห่อเห่ียว หาสันติสุขท่ีแทจ้ริงไม่พบ
... 

อาจารยส์ัณห์ตั้งใจฟังผมพดู ท่านผงกหวัรับเป็นบางคร้ังเป็นเชิงสนบัสนุน 
“อาจารยค์รับ ถึงแมว้า่งานท่ีท าลงไปจะเกิดผลไม่มัน่คงแต่มนัก็ไดน้ าความภาคภูมิใจมาสู่ผมยิง่

นกั ผมคิดวา่มนัเป็นความสามารถพิเศษของผมเอง แต่เม่ืออยูต่่อหนา้คนอ่ืน ๆ ผมมกัจะใหเ้กียรติแด่พระ
เจา้ โดยบอกวา่ “นัน่เป็นผลงานของพระองค”์ แต่ส่วนลึกภายในก็บอกวา่ “ผมท าเอง...ผมท าเองทั้งนั้น 
พระเจา้ไม่ไดช่้วยอะไรหรอก”.... 

“เหตุการณ์เป็นอยูเ่ช่นน้ีตลอดมา ในระยะหลงั ๆ น้ีผมบงัเกิดความทอ้ใจในการงานของพระเจา้ 
มีปัญหาเกิดข้ึนในครอบครัวบ่อย ๆ ไม่มีสันติสุขท่ีแทจ้ริง ผลงานท่ีท าลงไปก็เป็นเหมือนแกลบท่ีถูกลม
พดัปลิวฟุ้งไปในอากาศ ผมเร่ิมเหน่ือย อ่อนเพลียและหมดแรง...” 

“ผมพอมีทางแกไ้ขไดบ้า้งตามพระคมัภีร์สั่งสอน” อาจารยส์ัณห์บอกหลงัจากท่ีผมเล่าจบลง 
“อาจารยจ์ะท าอยา่งไรครับ” ผมถามดว้ยความอยากรู้ 
“คุณจะตอ้งมอบตวัของคุณเองใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิน าคุณ พดูง่าย ๆ ก็คือวา่เม่ือก่อนคุณ

ด าเนินชีวติดว้ยตวัเอง แต่เด๋ียวน้ีใหคุ้ณยอมใหพ้ระวญิญาณสวมทบัจิตใจและร่างกายของคุณทั้งหมด...” 
“อาจารยเ์ขา้ใจผดิเสียแลว้ละครับ...” ผมบอกอยา่งรวดเร็ว “ผมบงัเกิดใหม่แลว้ มีพระวญิญาณ

บริสุทธ์ิอยูใ่นจิตใจตามท่ีพระธรรมโรมบทท่ีแปดขอ้ท่ีเกา้ซ่ึงบอกวา่ ถา้ผูใ้ดไม่มีพระวญิญาณของพระ
คริสต ์ ผูน้ั้นก็ไม่มีเป็นของพระองค ์ และขอ้ท่ีสิบส่ีก็บอกดงัน้ีวา่ พระวญิญาณของพระเจา้ทรงน าผูใ้ด ผู ้
นั้นก็เป็นบุตรของพระเจา้” ผมท่องพระคมัภีร์ใหอ้าจารยส์ัณห์ฟัง 

“ครับ...คุณนพพดูถูกตอ้ง เราทุกคนท่ีเป็นคริสเตียนแทมี้พระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้สถิต
อยูด่ว้ย เพราะพระคมัภีร์สอนเช่นนั้น แต่การท่ีเราจะยอมใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิเตม็เป่ียมในเรา
ตลอดเวลาเป็นอีกเร่ืองหน่ึงต่างหาก เพราะมีความเขา้ใจผดิเกิดข้ึนในเวลาน้ี ดงัท่ี เอ.อาร์.ทอร่ีย ์ นกั
ศาสนาศาสตร์ผูมี้ช่ือเสียงไดก้ล่าวไวว้า่ “มีคนเป็นจ านวนมากซ่ึงเป็นพยานวา่ เขาไดรั้บพระพรยิง่ใหญ่
ในชีวติของเขา นบัตั้งแต่เขาไดเ้ช่ือวา่ พระวิญญาณบริสุทธ์ิมิใช่เป็นแต่เพียงอิทธิพล ซ่ึงส าแดงพระคุณ
ของพระเจา้ และมาจากพระเจา้เท่านั้น หากยงัเป็นพระผูช่้วย เป็นมิตรแทท่ี้สถิตอยูภ่ายในเขาตลอดเวลา
อีกดว้ย” 

“อาจารยห์มายความวา่อยา่งไรครับ?” ผมยิง่งงใหญ่ 
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“หมายความวา่ บางคนเขา้ใจผดิคิดวา่ เม่ือรับเช่ือพระเจา้และรับพระวญิญาณบริสุทธ์ิแลว้ ก็
เพียงพอแลว้ ไม่ไดถ้วายตวัใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิเขา้ครอบครองใจอยา่งแทจ้ริง คนชนิดน้ีเรียกไดว้า่ 
เอาการบงัเกิดใหม่เป็นหมอนหนุนศีรษะ...” อาจารยห์ยดุกลืนน ้าลายนิดหน่ึง แลว้หนัไปบอกภรรยาให้
เปิดตูเ้ยน็ยกน ้า มาใหเ้ราทั้งสอง เม่ือด่ืมน ้าเรียบร้อยแลว้ ผมจึงบอกวา่ “อาจารยค์รับ ผมไม่เคยไดรั้บค า
สอนในท านองน้ีเลย” 

“เร่ืองน้ีเป็นศาสตร์ท่ีจะตอ้งพิจารณาอยา่งลึกซ้ึง เพราะเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ก่อนอ่ืนคุณนพ
ตอ้งเขา้ใจวา่ การบงัเกิดใหม่กบัการถวายตวัเป็นคนละอยา่งกนั อยา่น ามาผสมกนั การบงัเกิดใหม่คือการ
ท่ีพระเจา้ทรงรับคุณเป็นบุตรของพระองค ์โดยการช าระบาปของคุณ และพระวิญญาณบริสุทธ์ิก็จะเสด็จ
มาประทบัอยูก่บัคุณตลอดไป ตามขอ้พระคมัภีร์ท่ีคุณกล่าวอา้งมา... 

“แต่การถวายตวั เป็นประสบการณ์หรือเป็นรากฐานของการรับใชพ้ระเจา้ ดงัท่ีคุณนพไดอ่้าน
ในพระคมัภีร์ เรารู้วา่เหล่าอคัรสาวกไดถ้วายตวั ท าใหเ้ขารับฤทธ์ิเดชในการรับใชพ้ระเจา้ ในการต่อสู้
กบัอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินชีวิตในแต่ละวนั เขาจะมีชยัชนะต่อการทดลองของผมีารซาตาน 
สามารถทนต่อการกดข่ีข่มเหงชนิดท่ีคนธรรมดาทนไม่ได ้ดูชีวติของท่านเปโตรเป็นตวัอยา่ง ก่อนท่ีท่าน
จะถวายตวัอยา่งท่ีจริงจงั ท่านเป็นคนใจร้อนข้ีขลาดกลวัตาย แต่เม่ือหลงัวนัเพนเตคอศตแ์ลว้ เปโตร
เปล่ียนแปลงไปอยา่งไรบา้ง...” อาจารยห์นัมาถามผม 

“ท่านมีความกลา้หาญ เปล่ียนจากหนงัมือเป็นหลงัมือเลยทีเดียว” ผมตอบตามท่ีรู้จากพระคมัภีร์
ท่ีอ่านอยูทุ่กวนั 

ผมน่ิงอ้ึงไปชัว่ครู่ ก่อนท่ีจะเอ่ยถามวา่ “อาจารยค์รับเม่ือเป็นเช่นน้ีผมควรจะท าอยา่งไร?” 
“ก่อนท่ีผมจะบอกคุณวา่ คุณควรจะท าอยา่งไร ผมอยากจะเล่าเร่ืองสักเร่ืองหน่ึงให้คุณฟัง” 

อาจารยบ์อก “....มีเจา้ของสวนมนัส าปะหลงัคนหน่ึง ไดม้อบจอบให้แก่ลูกชายแลว้ก าชบัวา่ “ใชจ้อบน้ี
ไปขดุดินในสวนนะลูก” 

“ลูกชายรับค าแลว้ก็แบกจอบเดินลงจากบา้นไป แต่เม่ือไปถึงกลางสวนแลว้ เขากลบัวางจอบไว้
ขา้ง ๆ ตวั แลว้เร่ิมใชมื้อทั้งสองขดุดินเป็นการใหญ่ เพียงชัว่ระยะไม่ก่ีนาทีมือของเขาก็แตกระบมไป
หมด เขาจึงหมดก าลงัท่ีจะขดุดินอีกต่อไป” 

ผมจินตนาการภาพท่ีอาจารยเ์ล่าใหฟั้ง ในใจก็นึกวา่ ลูกชายเจา้ของสวนช่างโง่เขลาส้ินดี ไม่นึก
วา่ยงัจะมีประเภทน้ีอยูใ่นโลก 

“คุณนพคิดวา่ ลูกชายเจา้ของสวนเป็นคนชนิดใด?” อาจารยส์ัณห์หนัมาถามผม 
“เขาคงเป็นคนมีปัญญานอ้ยหรือไม่ ก็คงจะเป็นคนสติไม่เต็มเตง็” ผมตอบ 
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“คุณนพก าลงัเป็นเหมือนชายคนนั้นแหละ ท่ีพยายามใชก้ าลงัและความสามารถของตนเอง 
แทนท่ีจะอาศยัพระวิญญาณบริสุทธ์ิซ่ึงเป็นเหมือนจอบท่ีพระเจา้ประทานให.้..” 

“โอย...ผมช่างเป็นคนท่ีน่าสมเพชอะไรเช่นน้ี ใครจะช่วยผมได”้ ผมครางออกมาเบา ๆ 
“คืนวนัพรุ่งน้ีจะมีการประชุมฟ้ืนฟูท่ีคริสตจกัร คุณจะไดพ้บกบัค าตอบในเร่ืองน้ี” อาจารย์

สัณห์พดูทิ้งทา้ย ก่อนท่ีผมจะลากลบั 
ผมกลบัมาถึงบา้นเม่ือเขม็บนหนา้ปัทมน์าฬิกาท่ีแขวนขา้งฝาบอกเวลาหา้ทุ่มเศษ ทุกส่ิงทุกอยา่ง

ในบา้นเงียบกริบ แสงดาวกบัลูกเขา้นอนกนัแลว้ ผมรู้สึกสบายใจท่ีไม่ตอ้งประทะคารมกนัอีกในยามค ่า
คืน ผมจดัการอาบน ้าช าระร่างกายเรียบร้อย พอทิ้งตวัลงนอน แสงดาวก็ถามดว้ยความงวัเงียวา่ 

“ไปไหนมาพี่นพ?” 
“บา้นอาจารยส์ัณห์” ผมบอกเบา ๆ 
“คุยอะไรกนัหนกัหนา จนกลบัดึกด่ืนเท่ียงคืนขนาดน้ี” แสงดาวแสดงความไม่พอใจ 
ผมไม่ตอบเพราะจะเป็นการต่อความยาวสาวความยดืเวลาเช่นน้ีน่าจะเป็นเวลาพกัผอ่นมากกวา่

ท่ีจะมีอารมณ์เครียด ทุกอยา่งจึงตกอยูใ่นความเงียบ มีเสียงถอนใจเบา ๆ เสียงแมลงกลางคืนกรีดเสียง
แหลมเล็ก ประสานกบัหยาดน ้าคา้งท่ียอ้ยลงบนหลงัคาดงัเปาะแปะ ผมนอนฟังเสียงธรรมชาติจนกระทัง่
ม่อยหลบัไป 

พอรุ่งเชา้ผมก็แต่งตวัออกจากบา้นไปท างานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน ดูแสงดาวท่าทาง
จะอารมรณ์ดีข้ึน แต่ผมก็วางใจไม่ไดน้กั เพราะเธอมีลกัษณะสามวนัดีส่ีวนัไข ้ ตลอดทั้งวนัในการเยีย่ม
เยอืนสมาชิกคริสตจกัร ผมครุ่นคิดถึงเร่ืองท่ีอาจารยส์ัณห์พดูใหฟั้งเม่ือคืนท่ีผา่นมา ท าไมนะผมจึงโง่
เช่นน้ีใชมื้อขุดดินมาเป็นเวลาหา้หกปี จนมือบวมหมดก าลงั ผมคิดถึงค าตรัสของพระเยซูคริสตท่ี์ตรัส
สอนเร่ืองการอธิษฐาน ไวใ้นพระธรรมลูกาบทท่ีสิบเอ็ด พระองคไ์ดเ้ล่าถึงชายคนหน่ึง ท่ีไปวงิวอนขอ
ยมืขนมปังจากเพื่อนบา้นในยามวกิาล ในตอนแรกเพื่อนไม่ยอมลุกข้ึนมาหยบิใหโ้ดยอา้งวา่ ดึกแลว้จะ
เป็นการรบกวนลูก ๆ แต่เม่ือทนการวงิวอนไม่ไหวจึงลุกข้ึนหยบิให ้ เน่ืองจากเกิดความร าคาญ พระองค์
ตรัสวา่ “เราบอกความจริงแก่ท่านวา่จงขอแลว้จะได ้ จงหาแลว้จะพบ จงเคาะแลว้จะเปิดใหแ้ก่ท่าน
เพราะทุกคนท่ีขอก็จะได ้ ทุกคนท่ีแสวงหาก็จะพบ และทุกคนท่ีเคาะก็จะเปิดใหแ้ก่เขาถา้ผูใ้ดในพวก
ท่านท่ีเป็นบิดา ถา้บุตรขอปลาจะเอางูให้เขาแทนหรือ หรือถา้ขอไข่จะเอาแมงป่องใหแ้ก่เขาหรือ
เพราะฉะนั้น ถา้ท่านทั้งหลายเองผูเ้ป็นคนบาปยงัรู้จกัใหข้องดีแก่บุตรของตนยิง่กวา่นั้นสักเท่าใด พระ
บิดาผูส้ถิตอยูใ่นสวรรคจ์ะประทานพระวญิญาณบริสุทธ์ิใหแ้ก่ผูท่ี้ขอจากพระองค”์ 

ขอ้พระธรรมอีกสองสามขอ้ก็ไดว้ิง่เขา้มาสู่สมอง ผมจ าไดค้ลบัคลา้ยคลบัคลาวา่ เป็นยากอบบท
ท่ีหน่ึงขอ้ท่ีหา้ถึงเจด็ซ่ึงไดพู้ดเร่ืองการขอเช่นเดียวกนั พระคมัภีร์ไดบ้อกใหเ้พียงแต่ขอ...ขอ ...เท่านั้น 
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แต่พดูถึงความเช่ือดว้ย... “แต่จงใหผู้น้ั้นทูลขอดว้ยความเช่ือ อยา่สงสัยเลย เพราะวา่ผูท่ี้สงสัยเป็นเหมือน
คล่ืนในทะเลซ่ึงถูกลมพดัซดัไปมา” 

ผูท่ี้ขอแต่ขาดความเช่ือ เขาจะไม่ไดรั้บอะไรจากพระเจา้เลย 
พระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ไดเ้ร่งเร้าจิตใจของผมตลอดทั้งวนั ผมน่าจะเขา้ใจขอ้พระ

ธรรมเหล่าน้ีดีก่อนเวลาน้ี โอ...ส่ิงท่ีผมเล่าเรียนมา มนัเป็นความรู้อยูใ่นสมองเท่านั้นเองไม่ไดซ้าบซ้ึงเขา้
ไปถึงจิตใจ กวา่จะซึมซาบเขา้ไปถึงใจได ้ ก็ตอ้งใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่หา้หกปี ทั้ง ๆ ท่ีระยะทางระหวา่ง
สมองถึงหวัใจเพียงชัว่ลดัน้ิวมือเดียวเท่านั้น 

เยน็มากแลว้ ดวงตะวนัสีส้มดวงโตลอยต ่ากวา่ยอดตึกท าใหเ้กิดเป็นเงายาวทะมึนทอดไปเบ้ือง
หนา้ บางแห่งเป็นเหมือนใครเอากลกัไมขี้ดไฟมาวางเรียงรายกนั มนัเป็นลกัษณะของเมืองหลวงทุกแห่ง
ทัว่โลก รถยนตร์และผูค้นพลุกพล่าน ถา้จะมองลงมาจากท่ีสูงแลว้จะเป็นเหมือนมดง่ามรังใหญ่ ท่ีขาด
ความเป็นระเบียบทุกชีวติท่ียงัหายใจอยูก่็เสาะแสวงหาส่ิงท่ีตนเองคิดวา่ จะน าความสุขความยนิดีมาสู่
ตนและครอบครัว 

ผมเดินทอดน่องเอ่ือย ๆ มาตามบาทวถีิ ซ่ึงเป็นถนนสายท่ีตรงไปยงัคริสตจกัรท่ีอาจารยส์ัณห์
บอกไว ้ ยกขอ้มือข้ึนดูนาฬิกายงัมีเวลาเหลืออีกชัว่โมงกวา่จะถึงเวลาประชุม คริสตจกัรตั้งอยูบ่ริเวณส่ี
แยกพอดี มีบริเวณกวา้งขวางส าหรับจอดรถ มีสนามหญา้และสนามเด็กเล่นอยูด่า้นขา้งซา้ยมือ ส่วน
ทางดา้นขวามือเป็นห้องเรียนรววีารศึกษาเด็ก อาคารของคริสตจกัรตั้งเด่นเป็นสง่าอยูต่รงกลาง 

ผมกา้วเขา้ไปยนืแก ้ ๆ กงั ๆ อยูบ่ริเวณหนา้โบสถ ์ ขณะมีชายหญิงหลายคนก าลงัทะยอยกนัเขา้
มา ทนัใดนั้น ก็มีเสียงทกัดงัข้ึนขา้งหลงั 

“คุณนพพร…” 
ผมหนัขวบัไปดูก็พบอาจารยส์ัณห์ยมืยิม้อยูก่่อนแลว้ “สวสัดีครับอาจารย ์ หวงัวา่ผมมาทนัเวลา

พอดี” 
“ผมดีใจท่ีคุณมาร่วมประชุมในคืนน้ี ยงัมีเวลาเหลืออีกสิบหา้นาที ไปนัง่เล่นกนัท่ีสนามเด็กเล่น

ก่อนก็ไดค้รับ” อาจารยบ์อกผม พร้อมกบัเดินน าหนา้ไปยงัเกา้อ้ีหินเก่า ๆ ตวัหน่ึง เราทั้งสองไดส้นทนา
กนัหลายเร่ืองก่อนท่ีจะถึงเวลาประชุมเทศนา 

มีคนเขา้มาประชุมในคืนวนัน้ี ผมกะประมาณสองร้อยกวา่คน เม่ือไดเ้วลานกัเทศน์ร่างผอมเกร็ง
ก็กา้วข้ึนสู่ธรรมาสน์บุคลิกลกัษณะของเขาสามารถสะกดคนฟังใหต้กอยูใ่นความเงียบไดต้ลอดการ
ประชุม หวัขอ้ท่ีท่านเทศนาก็คือพระธรรมเอเฟโซบทท่ีห้าขอ้ท่ีสิบแปด ซ่ึงกล่าววา่ “อยา่เมาเหลา้องุ่น
ซ่ึงจะท าใหเ้สียคน แต่จงประกอบดว้ยพระวิญญาณ” 
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ท่านไดเ้นน้ถึงลกัษณะของคนท่ีประกอบดว้ยพระวญิญาณและคนท่ีเมาเหลา้องุ่น วา่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งไร และมีส่วนคลา้ยคลึงกนัอยา่งไร ขอ้พระธรรมท่ีนกัเทศน์กล่าวในคืนวนัน้ีผมเองเคย
อ่านผา่นอยูบ่่อย ๆ แต่ก็ไม่ค่อยจะเขา้ใจเท่าใดนกั แต่บดัน้ีมนัแจ่มกระจ่างเหมือนแสงดาวท่ีส่องหลงัฝน
ตกหนกั คืนวนัน้ี พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดค้ลุมอยูเ่หนือท่ีประชุมไว ้ นกัเทศน์ไดเ้ชิญชวนใหทุ้กคนท่ีเขา้
ประชุมมีใจกลา้พอท่ีจะถวายตวัแด่พระเจา้ มีหลายคนรวมทั้งตวัผมเองดว้ย ไดต้ดัสินใจตามค าเชิญชวน 

และแลว้การอศัจรรยก์็ไดบ้งัเกิดข้ึน ความสุขอนัยิง่ใหญ่ความอ่ิมเอิบ และความปีติยนิดีได้
หลัง่ไหลท่วมทน้เขา้สู่จิตใจของผมดงัสายธาร ผมไดด่ื้มด ่าอยูก่บัความสุขท่ีพระเจา้ประทานใหเ้ป็น
เวลานานแสนนาน พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดเ้ขา้ครอบครอง ล้ิน กาย ใจ และความคิดของผมทั้งหมด ผม
ไดก้ม้หนา้บอกกบัพระองคว์า่ ส่ิงใดท่ีเคยเป็นคุณประโยชน์แก่ผม บดัน้ีส่ิงเหล่านั้นไร้ค่าโดยส้ินเชิง ผม
จะมอบกายถวายชีวติทั้งหมดแด่พระองค ์ หุน้ส่วนใด ๆ ท่ีผมเคยถือเป็นกรรมสิทธ์ิอยู ่ จะมอบให้
พระองคเ์ป็นผูจ้ดัการทั้งหมด ส่วนผมก็เป็นเพียงคนรับใชเ้ท่านั้น 

ผมกลบับา้นในคืนนั้นดว้ยสันติสุข จากสวรรคเ์ตม็เป่ียมอยูใ่นหว้งหวัใจ ปัญหาหนกัใจเก่ียวกบั
ครอบครัว และความทอ้แทใ้จเร่ิมหมดไป ผมสรรเสริญพระเจา้ในทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนในชีวติท่ีผา่น
มา ผมไม่มีความวติกกงัวลอีกต่อไป เพราะชีวติน้ีมอบแด่พระองคแ์ลว้ 
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สวรรค์ในบ้าน 

รุ่งอรุโณทยัยา่งเยอืนเขา้มาถึงอีกวาระหน่ึง นกนอ้ยสองสามตวับินมาเกาะท่ีตน้ขนุนตรง
หนา้ต่างหวันอนของบา้นผมมนัส่งเสียงเพรียกหากนัอยูไ่ม่ขาดระยะ ลมเยน็โชยมาวบูหน่ึงผมดึงผา้ห่ม
ข้ึนมาปิดกายท าท่าจะหลบัต่อ ก็มีเสียงเรียกดงัข้ึนเบา ๆ 

“พี่นพต่ืนแลว้หรือ?” แสงดาวถาม 
“ยงัเชา้อยู ่ขอนอนต่ออีกหน่อย” ผมบอกเธอพร้อมกบัปิดเปลือกตาลง 
“เม่ือคืนไปไหนมา?” 
“ไปประชุมท่ีคริสตจกัรอาจารยส์ัณห์” ผมพลิกตวักลบัแลว้ลุกข้ึนไปเปิดหนา้ต่างใหก้วา้งเพื่อ

รับอากาศบริสุทธ์ิในตอนเชา้วนัน้ีอากาศหนาวเยน็กวา่ทุก ๆ วนั หมอกจาง ๆ ลอยออ้ยอ่ิงอยูเ่หนือยอด
ไมใ้นสวน ผมเหม่อมองไปพร้อมกบัคิดถึงเหตุการณ์ท่ีผา่นมาเม่ือคืนน้ี ยงัรู้สึกขอบพระคุณพระเจา้ไม่
หาย 

แสงดาวลุกตามมายนืเกาะแขนผมพิงกบัหนา้ต่าง เธอเอียงหนา้ถามผมวา่ “เม่ือก้ีบอกวา่จะนอน
ต่อไม่ใช่หรือค่ะ...ท าไมมายนือยูท่ี่น่ี” 

“พี่มีเร่ืองส าคญัจะบอกแก่ดาว” ผมหนัหนา้มากระซิบท่ีขา้งหูของเธอ 
“ชนิดคอขาดบาดตายหรือเปล่า?” เธอถามเป็นเชิงเล่น ๆ  
ผมสังเกตเห็นวา่ เชา้วนัน้ีภรรยามีอารมณ์แจ่มใส เป็นโอกาสดีท่ีจะบอกเร่ืองน้ีแก่เธอ 
“ดาว...” ผมเรียกอยา่งน่ิมนวล 
“ขา” เธอขานรับเสียงหวานเช่นกนั 
“เราแต่งงานกนัมาก่ีปีแลว้” 
“พี่นพถามท าไมคะ?” 
“เถอะน่า..พี่อยากจะรู้” 
“เกือบสองปีแลว้ค่ะ” 
“สองปีน้ีนานส าหรับดาวไหม?” ผมถามยิม้ ๆ 
“จะวา่นานก็นาน จะวา่ไม่นานก็ไม่นาน” เธอตอบเล่นส านวน 
“ดาวเบ่ือชีวติครอบครัวไหม?” 
แสงดาวมองหนา้ผมดว้ยความสงสัย เพราะผมไม่เคยถามค าถามแบบน้ีมาก่อนเลย เธออ ้าอ้ึงไป

สกัครู่หน่ึง แลว้ถามวา่ “วนัน้ีพี่นพเป็นอะไรไป ดูแปลกกวา่ทุก ๆ วนั” 
“ดาว...เคยนบัพระพรของพระเจา้บา้งไหม ตลอดระยะเวลาเกือบสองปีท่ีผา่นมา?” 
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“พี่นพถามอะไรเช่นนั้นคะ?” 
“พี่อยากจะทบทวนการช่วยเหลือพระเจา้ เพื่อเราจะมีเหตุขอบพระคุณพระองคไ์ด”้ ผมบอกเธอ 

“ดาว...พี่อยากจะร้องเพลงสักเพลงหน่ึงใหด้าวฟัง ฟังใหดี้นะ” ผมเร่ิมร้องเพลงเบา ๆ 
“เม่ือความทุกขล์ าบากเกิดข้ึนแก่ท่านเม่ือใด 
มีภาระหนกัมากท่านคิดวา่แบกไม่ไหว 
หนัมานบัพระพรยอ้นนบัดูทีละอนั 
แปลกแต่จริงแน่แลว้พระเจา้ทรงโปรดช่วยท่าน 
นบัพระพรของท่านดูทีละอนั 
นบัพระพรซ่ึงพระเยซูประทาน 
นบัประพรนั้น นบัดูทีละอนั นบัพระพรของท่านซ่ึง 
พระเยซูประทาน 
แมบุ้คคลทั้งปวงมีทรัพยส์มบติัมากมาย 
แต่พระเจา้สัญญาใหพ้รจนนบัไม่ไหว 
รับพระพรซ่ึงทรัพยสิ์นเงินทองซ้ือไม่ได ้
แลว้พระเจา้ประทานบ าเหน็จจนเหลือบรรยาย 
เวลาท่านต่อสู้จะเป็นการเล็กหรือใหญ่ 
อยา่ระอาอ่อนใจพระผูเ้ป็นเจา้อยูใ่กล ้
จงนบัดูพระพรเพราะทูตสวรรคป้์องกนั 
ช่วยเลา้โลมดวงจิตจนตลอดส้ินกาล...” 
พอร้องเพลงจบผมก็หนัไปมองหนา้แสงดาว เบา้ตาของเธอมีน ้าไหลซึมออกมา ผมค่อย ๆ ใชฝ่้า

มือปาดให ้ ภาพเช่นน้ีผมไม่ค่อยจะไดเ้ห็นบ่อยนกั มนัจบัความรู้สึกอยา่งประหลาดพระเจา้ทรงเปิด
โอกาสใหผ้มน าเธอเขา้มาถึงจุดสุดยอดคือ การถวายตวัและรับประสบการณ์ส าคญัยิง่ 

“ดาว....รู้ไหมวา่อะไรเกิดข้ึนในชีวติของพี่ในระยะสองวนัท่ีผา่นมาน้ี” 
“ไม่ทราบค่ะ ดาวรู้แต่เพียงวา่ พี่เปล่ียนแปลงไปมากทีเดียว” เธอชอ้นตามองทั้งคราบน ้ าตา “พี่

พอจะเล่าใหด้าวฟังบา้งไดไ้หมคะ?” 
“พี่ไม่รู้จะข้ึนตน้อยา่งไรดี เอาอยา่งน้ีก็แลว้กนั พี่จะอ่านพระคมัภีร์ใหด้าวฟังสักขอ้หน่ึงก่อน 

แลว้เราจะร่วมใจกนัอธิษฐาน... 
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แสงดาวหนัไปมองท่ีเตียงของลูกนอ้ย เม่ือเห็นวา่แกด้ินเบา ๆ แสดงวา่ก าลงัจะต่ืน เธอควา้ขวด
นมไปใส่ปากแกไวแ้ลว้เดินกลบัมาหาผมท่ีหนา้ต่าง ผมเปิดพระธรรมบทเพลงคร ่ าครวญบทท่ีสามขอ้ท่ี
ยีสิ่บสองถึงยีสิ่บส่ี ซ่ึงมีเน้ือความวา่ 

“ความรักของพระเจา้ไม่เคยหยดุย ั้ง และพระเมตตาของพระเจา้ไม่มีส้ินสุด 
เป็นของใหม่อยูทุ่กเวลาเชา้ ความเท่ียงตรงของพระองคใ์หญ่ยิง่นกั 
จิตใจของขา้พเจา้วา่ พระเจา้ทรงเป็นหุน้ส่วนของขา้พเจา้ 
เหตุฉะน้ีขา้พเจา้จะหวงัในพระองค”์ 
ผมไดเ้ร่ิมอธิบายเร่ือง “หุน้ส่วน” อยา่งละเอียดใหแ้สงดาวฟังตอนสุดทา้ยผมบอกเธอวา่ ขอ้พระ

คมัภีร์ตอนน้ีเป็นขอ้ท่ีเหมาะส าหรับเราทั้งสองคน พระเจา้อยากจะเป็นหุน้ส่วนบางอยา่งท่ีแทจ้ริงในชีวติ
ของเรา พระองคต์อ้งการเป็น “หุน้ใหญ่” ไม่วา่ในยามท่ีเราจะกิน จะเดิน  จะนอน จะตดัสินปัญหาต่าง ๆ  

“เท่าท่ีเป็นอยูทุ่กวนัน้ี เราทั้งสองตั้งตวัเป็นผูจ้ดัการชีวิตของเราเอง ส่วนพระเจา้เป็นเพียง “หุน้
เล็ก” เท่านั้น ดงันั้น เม่ือปัญหาความทุกขค์วามวุน่วายเกิดข้ึน เราจึงไม่สามารถแกไ้ด.้..” 

“เราจะตอ้งท าอยา่งไรล่ะพี่นพ?” แสงดาวถาม ซ่ึงเป็นค าถามท่ีผมรอนานแสนนาน 
“เปิดใจของเราออกทุก ๆ ห้อง ในพระองคเ์ขา้ไปตรวจดูวา่มีอะไรอยูใ่นนั้นบา้ง” ผมบอกอยา่ง

ต่ืนเตน้ “หวัใจบางหอ้งท่ีเราปิดตาย เพราะเป็นหอ้งท่ีเก็บความลบัสุดยอด เราจะตอ้งมอบกุญแจใหแ้ก่
พระองค ์เราตอ้งอธิษฐานต่อพระองคเ์ด๋ียวน้ี” 

เราทั้งสองกม้ศีรษะอธิษฐาน ผมไดย้นิเสียงสะอ้ืนเบา ๆ พร้อมกบัค าอธิษฐานท่ีสั่นความรู้สึก 
แสงดาวไดทู้ลขอการอภยัโทษจากพระเจา้ เธอกล่าววา่ เธอไม่ไดไ้วว้างใจในพระองคเ์ม่ือความทุกขย์าก
และปัญหาต่าง ๆ เกิดข้ึน เธอเป็นผูจ้ดัการชีวติของเธอเองทั้งหมด รวมทั้งยงัจะจดัการชีวติของสามีดว้ย 
ส่ิงน้ีนบัวา่เป็นการผดิพระประสงคข์องพระเจา้เป็นอยา่งมาก ส่ิงท่ีเธอคิดวา่มนัจะเกิดผลประโยชน์
อนนัต ์ แต่มนักลบัเกิดโทษมหนัตต์อนสุดทา้ยเธอไดถ้วายตวัต่อพระเจา้ พระองคจ์ะจดัการทุกส่ิงท่ีเธอมี
อยูท่ ั้งหมด 

อยา่ถามผมเลยวา่ ผมมีความสุขมากขนาดไหน ความหมดหวงักลบัเป็นความสมหวงั ความ
ทุกขท์รมานก็กลบักลายเป็นความช่ืนชมยนิดี ทอ้งฟ้าท่ีเคยมืดคร้ึมดว้ยเมฆหนา บดัน้ีมนัแจ่มกระจ่าง
มองทะลุไปไกลจนสุดลูกหูลูกตา 

หลงัพายท่ีุพดัจดัก็คือความสงบ แสงดาวไดรั้บการเร้าใจจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิทีละนอ้ย ๆ 
เธอเร่ิมแปล่ียนแปลงอยา่งใหญ่หลวงในเวลาไม่ชา้นกั จากคนท่ีเคยขลุกอยูบ่า้น บดัน้ีเธอชอบออกไป
เยีย่มเยยีนพี่นอ้งคริสเตียนท่ีไดรั้บความทุกข ์ จากคนท่ีเคยบ่นจูจ้ี้และมีความทอ้ใจเนือง ๆ บดัน้ีเธอเป็น
คนท่ีมีแววแห่งความสุข ยิม้แยม้แจ่มใสอยูเ่สมอ ชอบรับใชค้นอ่ืน ๆ ยอมท างานทุกอยา่งเพื่อเห็นแก่พระ



 58 

คริสต ์ผมมกัจะไดย้นิเธอฮมัเพลงเบา ๆ ขณะท่ีก าลงัปรุงอาหาร แลว้วนัหน่ึงก็เขียนป้ายตวัโต ๆ ไปติดท่ี
ขา้งฝาหอ้งครัวมีใจความวา่ 

“ท่ีน่ีมีการปฏิบติัพระราชกิจของพระเจา้ วนัละสามคร้ัง” 
ดูเหมือนวา่แสงดาวจะพออกพอใจกบัป้ายอนัน้ีมาก เธอไดพ้ยายามทุก ๆ วถีิทางท่ีจะเป็น

แม่บา้นท่ีดี ซ่ึงน าความภาคภูมิใจมาสู่ผมเป็นอยา่งมาก เธอเคยถามผมถึงขอ้พระคมัภีร์ท่ีเก่ียวกบัแม่ศรี
เรือน ผมจึงแนะน าให้อ่านในพระธรรมสุภาษิตบทท่ีสามสิบเอด็ตลอดทั้งบท ซ่ึงบางตอนกล่าววา่ 

“ใครพบภรรยาท่ีดี เธอประเสริฐกวา่ทบัทิมมากนกัจิตใจของสามีเธอก็วางใจในเธอ และสามีจะ
ไม่ขาดก าไร เธอท าความดีใหเ้ขา ไม่ท าการร้ายตลอดชีวิตของเธอ... เธอท างานดว้ยมืออยา่งเตม็ใจ เธอ
ลุกข้ึนแต่เชา้มืดจดัอาหารในครัวเรือน...เธอหยบิยืน่ใหแ้ก่คนยากจน เธอยืน่มือช่วยคนขดัสน...เธอ
หวัเราะให้แก่เหตุการณ์ท่ีจะมาถึง เธออา้ปากกล่าวดว้ยสติปัญญา...เธอดูแลงานในครัวเรือนของเธอ...
สามีของเธอก็สรรเสริญเธอ...วา่สตรีจ านวนมากท าอยา่งดีเลิศ แต่เธอเลิศยิง่กวา่เขาทั้งหมด เสน่ห์เป็น
ของหลอกลวง และความงามก็เปล่าประโยชน์ แต่สตรีท่ีย  าเกรงพระเจา้ ก็สมควรไดรั้บการสรรเสริญ” 

“ดาวจะ๊....” ผมเรียกเธอในเชา้วนัหน่ึงหลงัจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแลว้ “พี่คิดจะพาดาว
ไปเยีย่มสมาชิกครอบครัวหน่ึง” 

“ท่ีไหนคะ?” แสงดาวเงยหนา้ถามขณะท่ีเก็บกวาดโตะ๊อาหาร 
“ครอบครัวลุงเขียมกบัป้าแช่มในสลมั” ผมบอก 
“ออ้...คุณลุงท่ีเป็นอมัพาตคนนั้นหรือ?” 
“ใช่ เราน่าจะไปหนุนใจเขาสักหน่อย บางทีเขาอาจก าลงัทอ้ใจก็ได”้ 
“เขาเป็นคนท่ีน่าสงสารมากนะ ลุกเดินไปไหนมาไหนก็ไม่ได ้ตอ้งพึ่งพาอาศยัคนอ่ืนอยูเ่ร่ือย ๆ” 
“เด๋ียวพี่จะช่วยดาวลา้งจาน เสร็จแลว้เราแต่งตวัไปดว้ยกนั เอาลูกไปดว้ย” 
“แสงดาวพยกัหนา้ ผมรีบจดัการลา้งถว้ยลา้งจาน เสร็จแลว้ก็รีบแต่งตวัอยา่งลวก ๆ ไม่พิถีพิถนั 

เพราะการไปเยีย่มสมาชิกในสภาพเช่นน้ีจะแต่งกายแบบไปเท่ียวไม่ได ้
เราทั้งสองออกจากบา้นเม่ือตะวนัลอยตวัสูงมากแลว้ แสงแดดเร่ิมแผดกลา้ กวา่จะเดินออกมาถึง

ป้ายรถประจ าทางก็เล่นเอาเหง่ือซึมเหมือนกนั แต่ก็ยงัดีหน่อยท่ีมีลมพดัมาเบา ๆ คลายร้อนไดบ้า้ง รอรถ
อยูป่ระมาณสิบหา้นาทีจึงเห็นรถสายท่ีตอ้งการโผล่มาแต่ไกล ผูโ้ดยสารยนือดัแน่นราวกบัปลากระป๋อง 
บา้งก็โหนมาทางบนัไดต่องแต่ง น่ากลวัจะตกลงมา 

กวา่จะเบียดเสียดผูค้นข้ึนไปยนืบนรถไดก้็เสียเวลาอยูน่านพอดู รถควบปุเลง ๆ ต่อไปตาม
เส้นทาง พอเล้ียวเขา้ส่ีแยกทางไปสลมั ผมกบัภรรยาก็ลงท่ีป้ายน้ี ถนนสายน้ียามท่ีรถวิง่ผา่นไปมาฝุ่ นจะ
ปลิวฟุ้ง สองฟากทางเป็นท่ีทิ้งขยะมูลฝอยจากในเมืองมีกองขยะสูงเป็นภูเขาเลากา บางกองก็มีควนัไฟ
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ลอยกรุ่นอยู ่ เด็กส่ีหา้คนกะอายคุงไม่เกินสิบขวบ แต่งกายดว้ยเส้ือผา้ขาดกระรุ่งกระร่ิง เท่ียวเสาะคน้หา
เศษเหล็กตามกองขยะ เป็นชีวติท่ีน่าอเน็จอนาจไม่นอ้ย เพราะด ารงชีพอยูด่ว้ยกองขยะ 

เราทั้งสองคนเดินลดัเลาะไปริมถนนซ่ึงเจ่ิงนองไปดว้ยน ้าพอเล้ียวเขา้สู่หมู่บา้นสลมั ส่ิงท่ี
ปรากฏอยูต่รงหนา้ของผมก็คือ กระต๊อบเล็ก ๆ ท่ีสร้างข้ึนดว้ยเศษไมแ้ละเศษกระดาษจ านวนหลายร้อย
กระตอ๊บ เบียดเสียดยดัเยยีดกนัอยู ่ พวกเด็กเล็ก ๆ พากนัวิง่เล่นเกรียวกราวกลางถนน พวกผูใ้หญ่บาง
กลุ่มก็พากนัตั้งวงหมากรุก บา้งก็เล่นไพ ่มีร้านอาหารเล็ก ๆ อยูส่องสามร้าน มีชายกลุ่มใหญ่แต่งกายดว้ย
เส้ือผา้ปอน ๆ นัง่โจสุ้รากนัอยา่งสนุกสนาน 

คนท่ีไม่เคยชินกบัสภาพเช่นท่ีวา่น้ี อาจจะเสียสุขภาพจิต ไดง่้าย ๆ เหมือนกนั ถึงแมว้า่คนท่ีอยู่
จนชาชินแลว้ก็ยงัไม่วายท่ีเป็นโรคประสาท เป็นแหล่งท่ีก่อใหเ้กิดอาชญากรรมมากท่ีสุด รัฐบาลเป็น
ห่วงเร่ืองน้ีอยา่งมากและก าลงัหาทางช่วยเหลือกอบกูฐ้านะของคนพวกน้ีอยา่งสุดความสามารถ โดยการ
สร้างแฟลตใหอ้ยูแ่ทนกระท่อมโกโรโกโส และส่งเสริมการศึกษาใหแ้ก่เด็ก ๆ และเยาวชน เราเช่ือวา่คง
จะประสบความส าเร็จในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ 

ผมกบัแสงดาวมาถึงบา้นของลุงเขียม เราเคาะท่ีประตูร้ัวสังกะสีเก่า ๆ สักครู่หน่ึงก็มีผูห้ญิงวยั
เลยกลางคนเดินมาแงม้ประตูดู พอเห็นวา่เป็นผมกบัภรรยาก็ยิม้ออกมาพร้อมกบัยกมือไหวอ้ยา่งนอบ
นอ้ม แลว้กล่าววา่ “เชิญอาจารยก์บัคุณผูห้ญิงเขา้ไปในบา้นก่อนค่ะ” 

“ลุงเขียมอยูไ่หม?” ผมถามทนัที 
“เห็นเขาบ่นหาอาจารยอ์ยูว่า่ วนัน้ีอาจารยจ์ะมาเยีย่มดิฉนัก็รอ” นางบอกแลว้เดินน าหนา้เขา้ไป

ยงัหอ้งเล็ก ๆ เก่าคร ่ าคร่า “ดิฉนัขอบพระคุณพระเจา้อยา่งยิง่ท่ีส่งอาจารยก์บัคุณผูห้ญิงมาเยีย่มเรา” 
“เป็นหนา้ท่ีของผมเองครับ...เป็นอยา่งไรบา้งลุงเขียม” ผมถามชายชราท่ีนัง่หอ้ยขาอยูบ่นเตียง 
“ฝ่ายวญิญาณสบายดีครับ แต่ร่างกายแยห่น่อย...” ลุงเขียมตอบอยา่งเนิบนาบ 
ป้าแช่มออกไปตะโกนสั่งโอเล้ียงสองแกว้ส าหรับเรา ผมขอใหลุ้งเขียมเล่าประวติัความเป็นมา

อยา่งยอ่ ๆ ใหแ้สงดาวฟังลุงเขียมโคลงตวัไปมาก่อนท่ีจะเร่ิมตน้เล่าวา่ 
“เดิมทีลุงเป็นคนบา้นนอก อยูท่ี่จงัหวดัจนัทบุรีโน่นแน่ะพอ่แม่เป็นชาวนาขนานแทแ้ละ

ดั้งเดิม…” แสงดาวยิม้เพราะส านวนการพดูของลุง 
“ลุงเองข้ีเกียจท านา จึงไปช่วยพี่ชายของพอ่ซ่ึงเป็นช่างไมป้ระจ าหมู่บา้น ช่วยสร้างบา้นบา้ง 

ซ่อมบา้น ต่อเติมบา้นแลว้แต่ใครจะจา้ง...” ลุงหยดุถอนหายใจนิดหน่ึง แลว้มองไปยงัร่างกายท่อนล่าง
ของตนเองท่ีหมดความรู้สึก 

“แลว้ลุงมาพบกบัพระเยซูคริสตไ์ดอ้ยา่งไรคะ?” แสงดาวถามดว้ยความอยากรู้ 
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“ลุงก าลงัจะเล่าอยูเ่ด๋ียวน้ีแหละ แต่ก่อนอ่ืนลุงจะเล่าถึงเร่ืองการท่ีลุงไดพ้บกบัป้าแช่มเสียก่อน 
ป้าแช่มเป็นลูกสาวก านนัประจ าหมู่บา้นท่ีลุงอยู ่ สมยัเม่ือยงัเป็นสาวป้าเป็นคนสวยมาก หาตวัจบัยากใน
ต าบลของลุง กวา่ลุงจะไดป้้ามาเลือดตาแทบกระเด็น เพราะตอ้งแข่งขนักบัหนุ่มใหญ่เศรษฐีเจา้ของโรงสี
ประจ าต าบล แต่ในท่ีสุดลุงก็เป็นฝ่ายมีชยัอยา่งเด็ดขาด 

“พอแต่งงานไดไ้ม่นานนกั ลุงชกัชวนป้าใหเ้ขา้มาท ามาหากินในกรุงเทพฯ ตอนแรกก็มาอาศยั
อยูก่บัเพื่อนคนหน่ึงท่ีรักใคร่ชอบพอกนัมาก แต่ต่อมาเม่ือลุงท างานไดเ้งินแลว้ก็แยกไปเช่าบา้นอยู่
ต่างหาก ในระยะน้ีเอง ลุงเร่ิมเป็นคนชอบกินเหลา้เมายา เงินมาหาไดเ้ท่าไหร่ก็เอาใส่ขวดหมด 
ครอบครัวเร่ิมป่ันป่วนมีปัญหา ป้าก็หนัหนา้เขา้หาพอ่มดหมอผี ทรงเจา้ไม่เวน้แต่ละอาทิตย ์ แลว้
ครอบครัวของลุงก็เร่ิมเลวลง ๆ  

“จนกระทัง่วนัหน่ึง หลงัจากเลิกงานแลว้ ลุงก็เดินทางกลบับา้นผา่นตลาดก็แวะซ้ือกบัขา้ว ลุง
ไดเ้ห็นคนกลุ่มใหญ่มุงดูชายคนหน่ึงอธิบายรูปภาพอยูก่ลางตลาด ลุงก็เขา้ไปดูกบัเขาบา้งนึกวา่เร่ือง
อะไร ท่ีแทก้็เร่ืองพระเจา้หรือพระเยซูคริสตน์ัน่เองท่ีลุงเล่าอยูเ่ด๋ียวน้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือเจ็ดปีท่ี
ผา่นมาแลว้...” 

“ผมกบัแสงดาวนัง่ฟังอยา่งตั้งอกตั้งใจ ใบหนา้ของลุงเขียมเร่ิมประกายเจิดจา้เม่ือเล่าถึงตอนน้ี 
“ตอนแรกลุงก็ไม่สนใจเท่าใดนกั แต่มีตอนหน่ึงท่ีชายคนนั้นพดูจบัใจลุงมาก ลุงจึงตามเขาไป

ถึงคริสตจกัรแห่งหน่ึงและท่ีนัน่เองลุงก็ไดต้อ้งรับเอาพระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยใหร้อดชีวติของลุง
เร่ิมเปล่ียนแปลงทีละนอ้ย ๆ จนผดิสังเกตของป้า ลุง จึงบอกวา่ ลุงเช่ือในพระเจา้ ป้าก็สนใจมาอยากจะ
รับเช่ือบา้งลุงจึงพาไปคริสตจกัร และในวนันั้นเองป้าก็ไดก้ลบัใจบงัเกิดใหม่รับชีวิตของพระเจา้เขา้สู่
ชีวติของเขา เรามีสันติสุขอยา่งมากมายจนกระทัง่สองปีผา่นไป ลุงก็ยงัคงท างานเป็นช่างไมเ้หมือนเดิม
แต่พระเจา้ก็ทรงอวยพรอยา่งมาก แต่แลว้วนัหน่ึง....” ลุงเขียมกลืนน ้าลายลงคออยา่งยากเยน็ ก่อนท่ีจะ
พดูต่อไปวา่ 

“วนันั้น ลุงข้ึนไปตีตาปูท่ีเสาบนชั้นท่ีสอง ลุงเหยยีบไมท่ี้วางขวางพลาด ร่างของลุงจึงลอยละล่ิว
ลงสู่พื้นดิน ปะทะกบักองไมท่ี้วางอยู ่ ลุงสลบไปชัว่ครู่ เพื่อน ๆ พากนัหามส่งโรงพยาบาล เม่ือลุงฟ้ืน
ข้ึนมาก็พบวา่ ตั้งแต่บั้นเอวลงไปไม่รู้สึกมีอาการชาไปหมด แลว้หมอก็เขา้มาบอกวา่ ลุงจะตอ้งพิการไป
ตลอดชีวิต...ช่วยเหลือตวัเองไม่ไดน้บัตั้งแต่วนิาทีนั้นเป็นตน้มา 

แสงดาวถอนหายใจ บนใบหนา้ของเธอเร่ิมมีน ้าตาคลอหน่วย มนัจะไหลรินออกมาเสียใหไ้ด ้
ทุกคนเงียบกริบ ผมมองไปทางป้าแช่มเห็นยงันัง่เฉยอยู ่

“ใครเป็นคนท่ีเอาใจใส่ดูแลลุงล่ะคะ เช่น อาบน ้า เขา้หอ้งส้วมหรือเปล่ียนเส้ือผา้” แสงดาวถาม 
ลุงเขียมช้ีมือไปทางป้าแช่มท่ีอยูริ่มผนงัหอ้ง “ไม่มีใครหรอกนอกจากคู่ทุกขคู์่ยากคนน้ี” 
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“ดิฉนัปรนนิบติัลุงทุกอยา่งเท่าท่ีจะท าได”้ ป้าพยกัหนา้รับพร้อมกบัรอยยิม้นอ้ย ๆ ผดุข้ึนมาท่ี
ริมฝีปาก 

“คุณป้าเคยนึกเบ่ือบา้งไหมคะ?” แสงดาวยงัคงถามความรู้สึกของป้าต่อไป 
“ไม่ค่ะ...เราเป็นผูท่ี้พระเจา้เลือกสรรให้ร่วมทุกขร่์วมสุขกนั เป็นตายร้ายดีอยา่งไรเราก็ไม่

ทอดทิ้งกนั” 
“แลว้ความเช่ือของคุณลุงคุณป้าเป็นอยา่งไรบา้งครับหลงัจากท่ีเหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนแลว้” ผม

ถามข้ึนมาบา้ง หลงัจากท่ีนัง่ฟังมานานพอสมควร 
“ยงัคงเดิมหลานเอ๋ย...ไม่มีวนัลด มีแต่จะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ถา้จะพดูไปก็เหมือนกบัอบัราฮามนัน่

แหละ ลุงเขียมควา้คมัภีร์จากขา้งเตียงข้ึนมาเปิดอ่านอยา่งคล่องแคล่ว “ในโรมบทท่ีส่ีขอ้ท่ีสิบเกา้ถึงยีสิ่บ
สองวา่ดงัน้ี “ความเช่ือของท่านอบัราฮามมิไดล้ดนอ้ยถอยลงเลย เม่ือท่านพิจารณาสังขารของท่านซ่ึง
เปรียบเหมือนคนท่ีตายไปแลว้....ท่านมิไดห้ว ัน่ไหวคลางแคลงใจในพระสัญญาของพระเจา้ แต่ท่านมี
ความเช่ือมัน่คงยิง่ข้ึน จึงถวายเกียรติแด่พระเจา้ ท่านเช่ือมัน่วา่ พระเจา้ทรงฤทธ์ิอาจกระท า ใหส้ าเร็จ
ตามท่ีพระองคต์รัสสัญญาไว ้ ดว้ยเหตุน้ีพระเจา้ ทรงถือวา่ความเช่ือของท่านเป็นความชอบธรรมของ
ท่าน” 

“ความเช่ือของลุงกบัป้าดีกวา่คริสเตียนหลายคน....และดีกวา่ผม” ผมบอกลุงเขียมหลงัจากท่ี
อ่านพระคมัภีร์จบ 

“อาจารยห์มายความวา่อยา่งไรคะ” ป้าแช่มถามข้ึน 
“ถา้เป็นคนอ่ืน เม่ือประสบความทุกขย์ากอยางน้ี เขาอาจจะทิ้งพระเจา้ไปนานแลว้ หรือแมต้วั

ผมเอง ผมก็ไม่กลา้ท่ีจะรับรองไดว้า่ ผมจะมีความเช่ือเท่ากบัป้าและลุงหรือไม่” 
การมาเยีย่มเยอืนครอบครัวน้ี แทนท่ีเราจะเป็นฝ่ายหนุนใจเขา เขากลบัเป็นฝ่ายหนุนใจเรา เออ...

แปลกจริงหนอ ป้าไดเ้ล่าใหเ้ราทั้งสองฟังวา่ เม่ือลุงท างานหาเงินไม่ได ้ ป้ารับผดิชอบเป็นผูห้าเงิน โดย
ขายของเล็ก ๆ นอ้ย ๆ พอประทงัชีวติไปวนัหน่ึง ๆ และพระเจา้ก็ทรงอวยพรใหมี้พอกินพอใชต้ลอดมา 

บ่ายคลอ้ยแลว้ เราทั้งสองเดินออกจากบา้นของลุงเขียมกบัป้าแช่มดว้ยดวงใจท่ีต้ืนตนั ท่ีเห็น
ความเช่ือของคนทั้งสองยงัแน่นแฟ้นมากยิง่ข้ึน ความทุกขย์ากล าบากไมส่ามารถแผว้พานครอบครัวน้ี
ได ้ใจของผมเองปรารถนาจะเป็นเหมือนเขา 

บรรยากาศรอบ ๆ ตวัเรายงัคงเหมือนตอนขาเขา้มา คือฝุ่ นปลิวคลุง้ไปหมด กองขยะกองพะเนิน
เทินทึก ควนัไฟพวยพุง่ข้ึนจากขยะบางกอง แต่ทวา่ บดัน้ีโลกทรรศน์ของเราเปล่ียนแปลงไป แสงดาว
เงียบขรึมเกือบจะกลายเป็นเศร้าสร้อย 

“พี่นพคะ” เธอบอกผมขณะท่ีเดินผา่นเด็กเก็บขยะสองคนท่ีก าลงัคุย้เข่ียหาเศษเหล็ก 
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“ท าไมหรือดาว” 
“ดาว...ดาวกราบขอโทษพี่ ท่ีดาวไม่มีความรักและความอดทนพอเหมือนอยา่งป้าแช่ม” แสง

ดาวเสียงอึกอกัในล าคอ “ดาวเพิ่งประจกัษก์บัความรักท่ีแทจ้ริงในวนัน้ีเอง มนัเป็นความรักท่ีเสียสละ
จริง ๆ และไม่ใช่เวลาสั้น ๆ ป้าแช่มอดทนมาแลว้สิบหา้ปี และจะตอ้งอดทนต่อไปจนกวา่ลุงเขียมจะตาย
จากไปซ่ึงอาจจะอีกสิบปีหรือยีสิ่บปีขา้งหนา้ โอ...ถา้ไม่มีพระเจา้ก็จะเป็นชีวติท่ีขมข่ืนเสียน่ีกระไร แต่
ถา้พระเจา้สถิตอยูด่ว้ยแลว้ก็กลบักลายเป็นความช่ืนชมยนิดีอยา่งเหลือลน้.... 

“พี่นพคะ ดาวขอใหส้ัญญาวา่ ต่อไปน้ีดาวจะเสียสละทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อพระเจา้และเพื่อพี่ ดาว
จะมอบภาระปัญหาต่าง ๆ ในครอบครัวไวใ้ตก้ารน าของพระองคต์ลอดไป ดาวจะปรนนิบติังานของ
พระเจา้ทุกอยา่งเท่าท่ีจะท าได ้ขอใหพ้ี่นพสบายใจไดแ้ลว้....” แสงดาวหนัมายิม้กบัผม 

เมฆหมอกอนัด าหนาทึบท่ีเคยปิดบงัชีวติของเรา บดัน้ีค่อย ๆ เล่ือนออกไป และความแจ่มกระ
จ่างก็เขา้มาแทนท่ี ไม่มีความสุขใด ๆ ในโลก จะมาเทียบเท่าความสุขในการเสียสละเพื่อพระเจา้อีกแลว้ 
สวรรคบ์นดินปรากฏข้ึนจริง ๆ กางขยะท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัของเราขณะท่ีเดินผา่นมากลายเป็นแดนสวรรค์
ไปทนัทีทนัใด 

โอ...สวรรคบ์นดิน ไม่วา่แห่งใดท่ีพระคริสตอ์ยูด่ว้ยท่ีนัน่เป็นสวรรค.์ 



 63 

สวรรค์บนดิน 
“ระหวา่งดาวกบัพระเยซู พี่นพจะเลือกใคร?” 
“อยูก่นัไม่ไดก้็หยา่ใหม้นัส้ินเร่ืองส้ินราวไปเสียทีเบ่ือเตม็ทนแลว้!” 
“ดาวเพิ่งประจกัษก์บัความรักท่ีแทจ้ริงในวนัน้ีเองมนัเป็นความรักท่ีเสียสละจริงๆ” 
 
 
การท่ีเราจะข้ึนไปสู่สรวงสวรรค ์ นบัวา่เป็นการยากอยูแ่ลว้ และจะเป็นการยากยิง่กวา่นั้นอีก

หลายเท่า ถา้จะน าสวรรคล์งมาสู่ดิน 
การแต่งงานนั้นไม่ยาก แต่การท่ีจะอยูด่ว้ยกนัตลอดไปนั้นยากกวา่ และการท่ีจะด าเนินชีวติเคียง

คู่กนัไปใหป้ระสบความผาสุกนั้นยากท่ีสุด 
“สวรรคบ์นดิน” เสนอปัญหากน้ครัวเรือนแบบไทย ๆ และแนะวธีิแกไ้ขปัญหาท่ีสัมฤทธ์ิผล 
ความลม้เหลว ความผดิหวงัและความทอ้แทใ้จจะมาก่อนความส าเร็จเสมอ หลงัพายคุล่ืน

อนัตรายร้ายแรงก็คือความสงบราบเรียบของแผน่น ้าทะเล 
 


