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ค ำน ำ 
“ประสบการณ์สอนให้รู้และเป็นครูของทุกคน ความฉลาดนัน่คือผล จากฝึกฝนประสบการณ์” 
ขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีให้ขา้พเจา้ไดมี้โอกาสรับใชพ้ระองคใ์นคริสตจกัร และสถาบนัของ

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย มีโอกาสเผยพระวจนะของพระเจา้ แบ่งปันขอ้คิดและอ่ืน ๆ 
อยา่งสม ่าเสมอ 

หนงัสือท่ีท่านถืออยูใ่นมือน้ีเป็นหนงัสือท่ีผูเ้ขียนไดร้วบรวมเร่ืองบางส่วน ท่ีมีโอกาสไดรั้บรู้
และฟังจากการเทศนา การอ่านหนงัสือต่าง ๆ ประสบการณ์ส่วนตวั และจากผูรั้บใชห้ลาย ๆ ท่าน 
ฉะนั้นหนงัสือเล่มน้ีจึงมีความมุ่งหมายท่ีอยากจะช่วยผูรั้บใชใ้หมี้ขอ้คิด และขอ้พระคมัภีร์ในการเทศนา 
หรือน าไปแสดงเป็นละครเพื่อท่านจะสามารถหนุนใจ และเป็นพระพรต่อสมาชิกท่ีตอ้งการ ขอ้คิด 
ก าลงัใจ และแนวทางในการด าเนินชีวิต หนงัสือเล่มน้ีเป็นฉบบัแรกในชีวิตท่ีผูเ้ขียนไดเ้ขียน คงมี
ขอ้ผดิพลาดบา้ง หวงัวา่ท่านผูอ่้านคงให้อภยัทุกเร่ืองในหนงัสือน้ีผูเ้ขียนไม่สงวนลิขสิทธ์ิใครจะน าไป
เผยแพร่ เพื่อใหส้ังคมเกิดการเปล่ียนเปลง คริสตจกัรเกิดการเปล่ียนแปลงก็จะเป็นพระพรแก่ผูเ้ขียนอยา่ง
ยิง่ ถา้หนงัสือเล่มน้ีพอจะช่วยท่านได ้และอยากจะใหมี้ฉบบัท่ีสองก็เขียนจดหมายมาใหก้ าลงัใจ หนงัสือ
เล่นน้ีจะส าเร็จไม่ไดถ้า้ไม่ไดรั้บการสนบัสนุน จากโรงเรียนวฒันาวทิยาลยั ผป.เสริมศรี ไชยเศรษฐ ์
ผูอ้  านวยการ และ ผป. พรรณมหา วุฒิวโรภาส อาจารยใ์หญ่ ท่ีใหค้  าแนะน าและสนบัสนุนดว้ยดีตลอด
มา อาจารย ์วรีจกัร วงศเ์งิน และอาจารย ์ทหยัรัตน์ งามแมน้ ผูเ้ขียนและผูอ้อกแบบปกจึงขอขอบพระคุณ
เป็นอยา่งยิง่ มีส่ิงใดท่ีผูอ่้านไดรั้บประโยชน์อนัเน่ืองมาจากหนงัสือเล่มน้ี ขอมอบใหก้บัโรงเรียนวฒันา
วทิยาลยั และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใหไ้ดรั้บเสียงปรบมือดงั ๆ จากผูอ่้านทั้งหมด 

ขอองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงโปรดประทานพระพรมาเหนือผูอ่้านทุก ๆ ท่าน ใหมี้สติปัญญาท่ีล ้า
เลิศ ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ถว้นหนา้ และเป็นธารพระพรส าหรับผูอ่ื้นเป็นนิจ 
   ครูศาสนามานพ  สุริยะค า 

       ศิษยาภิบาลคริสตจกัรสานสัมพนัธ์ฯ 
                                                                            อ.วงัช้ิน จ.แพร่ 
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1. “พระเจ้ำทรงรู้จกั....ท่ำนด”ี 

พระวจนะของพระเจา้ 1 โครินธ์ 8:3 
“แต่ถา้ผูใ้ดรักพระเจา้ พระเจา้ก็ทรงรู้จกัผูน้ั้น” 

เร่ืองเล่ำ 

มีชายหนุ่มคนหน่ึงออกเดินทางท่องเท่ียวไปตามชนบท ถ่ินทุรกนัดาร เพื่ออยากจะรู้จกัวถีิชีวติ
ของคนชนบท หรือคนในทอ้งถ่ิน เขาขบัรถไปดว้ยความสนุกสนานและต่ืนตาต่ืนใจกบัภาพต่าง ๆ ท่ีได้
พบ แต่ส่ิงท่ีเขาไม่คาดคิดก็เกิดข้ึน นัน่ก็คือ รถยนตท่ี์เขาขบัมาเกิดเคร่ืองยนตด์บัไปเฉย ๆ ..ชายหนุ่มคิด
วา่คงจะเป็นเก่ียวกบัระบบหวัเทียน หรือ น ้ามนัหมดแต่หนา้ปัดก็โชวว์า่น ้ามนัเขายงัเหลือเยอะแยะ แต่
ท าไมมนัจึงดบัเขาใชเ้วลาซ่อมเป็นชัว่โมงเขาข้ึน ๆ ลง ๆ เพื่อติดเคร่ือง แต่จนแลว้จนเล่าก็ไม่ติดเสียที 
เขานัง่พิงรถยนตอ์ยา่งหมดหวงัเหน่ือยหน่ายต่อรถยนตค์นัน้ีเสียเหลือเกิน นึกแช่งรถของตนเองอยูใ่นใจ
...ในขณะท่ีเขาก าลงัทอ้แทต่้อการเดินทางในคร้ังน้ีก็มีรถยนตค์นัหน่ึงแล่นผา่นมา เขาไม่ไดโ้บกขอความ
ช่วยเหลือ เพราะเขาสังเกตวา่คนท่ีขบัรถยนตม์านั้นแก่เกินไปท่ีจะไปรบกวนท่านแต่กาลกลบัไม่เป็น
ดงัท่ีเขาคาดคิด ชายแก่จอดรถยนตข์องเขาขา้ง ๆ รถยนตข์องชายหนุ่มท่ีก าลงัมีสภาพกบัวตัถุช้ินหน่ึงท่ี
ไม่เคล่ือนไหว... เขาสังเกตวา่ชายแก่ขบัรถยนตย์ีห่อ้เดียวกบัเขาดว้ย... “น่ีพอ่หนุ่มรถยนตคุ์ณเป็นอะไร 
ผมดูใหไ้หม?” ....ชายแก่ถาม... “โอย้ลุงครับผมซ่อมมนัตั้งชัว่โมงแลว้ผมวา่ลุงอยา่เหน่ือยกบัมนัเลยครับ
....ถา้จะกรุณาผมถา้คุณลุงขบัรถไปเจอร้านซ่อมกรุณาบอกใหช่้างมาช่วยผมดว้ย”...ชายหนุ่มตอบ “เออ้ 
ยงัไงก็ขอใหลุ้งไดดู้รถของพ่อหนุ่มสักแป๊บน่ะ...จะไดไ้หม?” ชายแก่ถาม... “โอย๊ลุงตามสบายเลยจะดู
หรือจะเตะจะถีบมนัก็ตามใจลุงเถอะ... ชายแก่เปิดฝากระโปรงรถยนตอ์อก เขาจบันั้นแตะน่ี แลว้ก็บอก
กบัชายหนุ่มใหข้ึ้นไปสตาร์ทรถดู...ปรากฏวา่....สตาร์คร้ังเดียวรถติด...ชายหนุ่มแปลกใจเป็นอยา่งมากท่ี
ชายแก่ซ่อมใหไ้ม่ถึง 5 นาทีรถของเขาเคร่ืองติดอยา่งปกติ ... “ลุงครับ ลุงเป็นช่างหรือ..ท าไมซ่อมเก่งจงั
เลย” เขาถาม “ไม่ใช่หรอก รถยนตค์นัน้ียีห่อ้อะไร?” เขาถามชายหนุ่ม “ยีห่อ้ฟอร์ดครับ” เขาตอบ “ก็ลุง
น่ีแหละช่ือนายฟอร์ด เห็นผูส้ร้างรถยนตค์นัน้ีมากกบัมือเลย” พระเจา้ทรงสร้างเราทุกคน ดงันั้นพระองค์
ทรงรู้จกัเราดีท่ีสุด และพร้อมท่ีจะซ่อมแซมส่ิงท่ีขาดหาย หรือ ไม่ปรกติใหเ้รากลบัเป็น “คนสม
คน”…… 
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2. “ผมจะไม่ท ำให้แผลแม่ไร้ค่ำ” 

พระวจนะของพระเจา้ ยอห์น 8:10 
พระเยซูทรงเงยพระพกัตร์ข้ึน และตรัสถามผูห้ญิงท่ีถูกจบัฐานล่วงประเวณีวา่  
“หญิงเอ๋ย พวกเขาไปไหนกนัหมด ไม่มีใครเอาโทษเจา้หรือ?” 
นางทูลวา่ “ไม่มีผูใ้ดเลย” พระเยซูก็ตรัสกบันางวา่ 
“เราก็ไม่เอาโทษเจา้เหมือนกนั จงไปเถิดและอยา่ท าผดิอีก” 

เร่ืองเล่ำ 

เร่ืองท่ีจะเล่าใหฟั้งต่อไปน้ี เป็นเร่ืองประสบการณ์ของผูเ้ขียนสมยัเม่ือคร้ันเป็นเด็กชั้น ป.1 ท่ีพดู
เร่ืองน้ีไม่ใช่ผูเ้ขียนหมดเร่ืองท่ีจะเขียน หรือมาถึงทางตนั แต่อยากจะพดูถึงบุคคลหน่ึงท่ีท าใหชี้วติของ
ผูเ้ขียนเปล่ียนแปลงได ้ แมข้ณะเม่ือยงัเป็นเด็กเล็ก ๆ ...ผูเ้ขียนเม่ือตอนเป็นเด็กเป็นคนท่ีไม่ชอบไป
โรงเรียนและจะพยายามหาวธีิการต่าง ๆ เพื่อจะมีโอกาสอยูท่ี่บา้น บางคร้ังเม่ือคุณพอ่ คุณแม่เดินไปส่งท่ี
โรงเรียน ผูเ้ขียนจะถือโอกาสท่ีท่านเผลอกระโดดลงไปในหนองน ้า หรือ ร่องน ้า เพื่อจะใหก้างเกงและ
เส้ือผา้เปียก และก็จะไม่ตอ้งไปโรงเรียนอีก แต่จนแลว้จนรอด พ่อแม่ก็ดดันิสัยของผูเ้ขียนโดยการน า
เส้ือไปโรงเรียน 2 ชุด ถา้ชุดแรกเปียกก็ยงัมีชุดท่ี 2 ส ารอง.... เหตุการณ์เป็นอยา่งน้ีมาเร่ือย ๆ .... วนัหน่ึง
คุณแม่ของผูเ้ขียนลากจูงผูเ้ขียนไปโรงเรียน โดยผูเ้ขียนร้องไหต้ลอดทาง พอคุณแม่เผลอ ผูเ้ขียนก็วิง่หนี 
ๆ ๆ ๆ คุณแม่ก็ไล่ตามโดยมีไมเ้รียวถืออยูใ่นมือดว้ย.... 

คุณแม่วิง่ไล่ใกลเ้ขา้มาเตม็ทีผูเ้ขียนกม้ลงเก็บไดก้อ้นหินหน่ึงก าลงัเหมาะมือ...ขวา้งสวนไปทาง
คุณแม่...เสียงดงัโป๊ะ... กอ้นหินโดนใบหนา้คุณแม่เตม็แรง... ผูเ้ขียนเห็นคุณแม่นัง่ทรุดตวัลงร้องไห.้... 
ผูเ้ขียนตกใจเช่นกนัวา่ แม่จะบาดเจบ็แค่ไหน?...ผูเ้ขียนวิง่ ๆ ๆ ๆ ๆ วิง่ไปโรงเรียนเอง และวนันั้นอยาก
อยูท่ี่โรงเรียน อยากนอนท่ีโรงเรียน ไม่อยากกลบับา้น... เพราะกลวัคุณแม่ตี กลวัคุณพอ่ท าโทษ..... และ
ส่ิงท่ีกลวัท่ีสุดคือกลวัคุณแม่ตาบอด.... เยน็วนันั้นผูเ้ขียนเดินเขา้มาบา้นอยา่งผูส้ านึกผดิและพร้อมท่ีจะ
ถูกท าโทษโดยไมมี่ขอ้ต่อรองใด ๆ เลย...แอบยอ่งเขา้ไปในบา้นเห็นคุณแม่เอาผา้ปิดแผลไวท่ี้โหนกแกม้
...ผูเ้ขียนเห็นคุณแม่เหลียวมาเห็นท่านยิม้ใหแ้ลว้ถามผูเ้ขียนวา่ “หิวขา้วไหมลูก?” ....ท่านผูอ่้านท่ีรักครับ
คุณแม่ไม่ไดพ้ดูถึงเหตุการณ์ท่ีผูเ้ขียนไดท้  าใหท้่านบาดเจ็บเม่ือตอนเชา้เลย ผูเ้ขียนไม่ไดก้ล่าวค าสารภาพ
ผดิ ไม่ไดก้ล่าวค าขอโทษต่อแม่ เพราะตอนนั้นยงัไม่เขา้ใจวา่ค าขอโทษมนัคืออะไร หรือ ค าสารภาพผดิ
มนัคืออะไร? แต่ส่ิงหน่ึงท่ีคิดไดใ้นเวลานั้นคือ “ความตั้งใจใหม”่ ไดบ้อกกบัตวัเองวา่ “ตั้งแต่พรุ่งน้ีเป็น
ตน้ไปเราจะเป็นคนใหม่” และส่ิงท่ีไดต้ั้งใจนั้นก็ท าใหชี้วติของผูเ้ขียนไดพ้บกบัพระพรของพระเจา้อยา่ง
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มากมาย และส่ิงหน่ึงท่ีมีความสุขใจเป็นอยา่งยิง่ก็คือ หนงัสือท่ีท่านอ่านอยูน้ี่ส่วนส าคญัท่ีผลกัดนัให้
ผูเ้ขียนสามารถเขียนเป็นเร่ืองเป็นราวไดก้็เพราะมีแม่เป็นผูค้อยใหก้ าลงัใจอยูเ่สมอ 

ธรรมเนียมไทยของเรามกัจะมีขอ้แมอ้ยูอ่ยา่งหน่ึงท่ีนกัเทศน์หรือนกัพดูไม่ค่อยกลา้พดูนัน่ก็คือ 
พดูถึงคนในครอบครัว แต่บางทีในครอบครัวนั้น คือตวัอยา่งท่ีชดัเจน และสามารถเล่าไดอ้ยา่งออก
รสชาติ เพราะเราไดเ้ห็นไดค้ลุกคลี และไดส้ัมผสักบัคนเหล่านั้นไม่ใช่เพราะอ่านจากชีวประวติัของเขา 
แต่ไดส้ัมผสัดว้ยใจ และดว้ยชีวติ.... 
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3. “รักแต่เพยีงบนธรรมมำสหรือ?” 

พระวจนะของพระเจา้ 1 ยอห์น 4:20 
“ถา้ผูใ้ดวา่ขา้พเจา้รักพระเจา้ แต่ใจยงัเกลียดชงัพี่นอ้งของตน ผูน้ั้นก็เป็นคนพดูมุสา 
เพราะวา่ผูท่ี้ไม่รักพี่นอ้งท่ีมองเห็นแลว้ จะรักพระเจา้ท่ีไม่แลเห็นไดอ้ยา่งไร?” 

เร่ืองเล่ำ 

วนัน้ีอากาศหนาวมาก และหิมะตกหนกั ทอมเด็กขอทานกระเซอะกระเชิงไปตามบา้นต่าง ๆ 
เพื่อขอเศษอาหารประทงัชีวติ เขาสวมเส้ือกนัหนาวบาง ๆ ขาด ๆ เดินไปเคาะประตูบา้นของคนต่าง ๆ 
เขามกัจะถูกไล่ออกมาจากบา้นทนัทีท่ีเจา้ของบา้นเปิดประตูโผล่หนา้มาเห็นเขา หน าซ ้ าเขายงัโดนด่าวา่
เป็นเด็กข้ีเกียจอีกต่างหาก บางบา้นท่ีเล้ียงสุนขัพอเห็นทอมเขาจะย ัว่ยสุุนขัใหว้ิง่ไล่กดัทอมทนัที แมท้อม
จะอยูภ่ายนอกร้ัวบา้นก็ตาม...ทอมรู้สึกแสบทอ้งดว้ยความหิว เพราะตั้งแต่เชา้เขายงัไม่เจอคนใจดีใหเ้ศษ
ขนมปังเขาเลย...เขาเดินไปท่ามกลางพายหิุมะท่ีไม่รู้วา่เม่ือใดมนัจะหยดุความหิว ความเหน่ือยลา้ท าให้
ทอมตอ้งนัง่พกัใตร่้มตน้สนท่ีแมแ้ต่ใบก็ขาวโพลนไปดว้ยสะเก็ดของหิมะ...ความหิวท่ีเขาไม่สามารถ
ทนไดอี้กแลว้ บงัคบัให้เขาลุกข้ึนแลว้เดินต่อไป... เขาเดิน ๆ ๆ อยา่งหมดหวงั ... แต่แลว้เขาตาลุกวาว
ดว้ยความหวงั เพราะท่ีหนา้บา้นหลงัท่ีเขามายนือยูน้ี่เขียนไวว้า่ “บา้นผูป้ระกาศข่าวประเสริฐของพระ
เยซูคริสต”์ เขารีบกา้วเทา้เขา้ไปขา้งในบา้นเพราะประตูไม่ไดปิ้ด...เขาเห็นศาสนาจารยท์่านหน่ึงก าลงันัง่
เขียนหนงัสืออยา่งเคร่งเครียด ...เขาเดินเขา้ไปแลว้กล่าวสวสัดี...อาจารยค์รับ ท าบุญท าทานผมหน่อย
เถอะครับ....ผมหิวมากครับ วนัน้ีผมยงัไม่ไดท้านอาหารเลยครับ ... ศาสนาจารยผ์ูน้ั้นมองทอมแวบ็เดียว
แลว้พดูวา่ ... น่ีเด็กนอ้ย ตอนน้ีอาจารยก์  าลงัเตรียมเทศนา.. ยงัไม่วา่ง...ไป้ ไปขอท่ีบา้นอ่ืนก่อนเถอะ 

ทอม..แทบลม้ลงหมดแรงเม่ือไดย้นิค าพดูของศาสนาจารยน์ั้น...น่ีขนาดศาสนาจารยย์งัไม่ใหเ้ขา
แมแ้ต่เศษขนมปัง แลว้คนท่ีเขาไม่มีพระเจา้ในใจอยา่งศาสนาจารยผ์ูน้ี้จะให้เขาไดอ้ยา่งไร?...ทอมก
ล่าวลา “ขอบคุณครับ..แลว้เดินอยา่งคนหมดแรงออกมาจากบา้นศาสนาจารยน์ั้น...เขาเดินไปจนหมด
แรง.... 

พอเตรียมเทศนาเสร็จศาสนาจารยผ์ูน้ั้นนึกข้ึนไดว้า่ตนเองก าลงัเตรียมเทศนาเร่ืองความรัก เพื่อ
จะเทศนาในวนัอาทิตยท่ี์จะถึงน้ี แต่เม่ือชัว่โมงท่ีผา่นมามีเด็กขอทานเขา้มาขออาหารเขาเองไม่ไดใ้ห ้ เขา
นึกละอายใจเขาจึงรีบสวมเส้ือโคท้และสวมหมวกพร้อมกบัขนมปังรีบออกติดตามหาเด็กนอ้ยขอทาน
คนนั้น ท่ามกลางหิมะท่ีตกหนกัเขาเดินไปเกือบคร่ึงไมล์เขาพบเด็กนอ้ยนั้นจริง ๆ แต่เขาพบร่างท่ีไร้
วญิญาณของเด็กนอ้ยคนนั้น นอนจมอยูภ่ายใตหิ้มะท่ีก าลงัท่วมจวนจะมิดตวัของเด็กนอ้ย ...เขากม้ลงอุม้
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เด็กนอ้ยนั้นไวใ้นอก เขาพดูอะไรไม่ออก น่ีเป็นค าพยานท่ีปรักปร าตวัเขาเองวา่ เขาไม่ไดรั้กมนุษยต์ามท่ี
เขาพดูเขาสอนและการท าหนา้ท่ีของเขามนัไม่ใช่เป็นชีวติ เป็นเลือดเน้ือ... แต่เขาท าเพราะเป็นอาชีพเท่า
นั้นเอง.... 

ท่านผูอ่้านท่ีรัก....บางท่านเป็นอนุศาสก... บางท่านเป็นศิษยาภิบาล.....บางท่านเป็นผูบ้ริหารใน
สถาบนัท่ีพระเจา้เปิดโอกาสใหแ้ก่ท่านส าแดงน ้าพระทยัของพระองค.์..มีค  าถามท่ีอยากถามจากใจ
ผูเ้ขียนจริง ๆ วา่ “ท่านท างานในส่ิงท่ีท่านท านั้นมนัเป็นหนา้ท่ีหรือ มนัเป็นชีวติจริง ๆ ของท่าน?” 

ขอพระเจา้ทรงอวยพระพร 
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4. “ผมขอโทษทีก่อดรองเท้ำท่ำน” 

พระวจนะของพระเจา้ สุภาษิต 25:15 
“ความพากเพียรอาจจะชกัน าผูค้รอบครองไดแ้ละล้ินท่ีอ่อนหวานอาจจะโนน้นา้วจิตใจใหอ่้อน

ลงได”้ 

เร่ืองเล่ำ 

วนัเด็กใกลจ้ะถึงอีกไม่ก่ีวนั เด็ก ๆ พากนัจบักลุ่มและพดูถึงของขวญัท่ีคุณพ่อ คุณแม่ของพวก
เขาจะซ้ือให ้บางคนบอกวา่จะไดตุ้ก๊ตา บางคนก็บอกวา่จะไดหุ่้นยนตค์อมพิวเตอร์บางคนก็บอกวา่จะได้
นาฬิกาใหม่ แต่ในกลุ่มมีเด็กชายคนหน่ึงท่ีดูท่าทางเศร้าหมอง เขาช่ือ โทน่ี เพื่อน ๆ ถามเขาวา่ “โทน่ีเธอ
จะไดอ้ะไรในวนัเด็กเป็นของขวญั?” โทน่ีส่ายหนา้แลว้เดินจากเพื่อน ๆ ไปนัง่อยูเ่งียบ ๆ คนเดียว ทุก ๆ 
ปี เขาไม่เคยไดรั้บของขวญัเลย เพราะเขาไม่รู้แมก้ระทัง่ใครเป็นพ่อ และแม่ของเขา เขาถูกทอดทิ้งใหม้า
อยูบ่า้นเด็กก าพร้าตั้งแต่เล็ก ๆ โทน่ีกม้หนา้และอธิษฐานกบัพระเจา้ “พระบิดาบนสวรรค ์พระองคท์รงรู้
วา่ส่ิงท่ีอยากไดใ้นวนัเด็กมนัเป็นเร่ืองไกลเกินฝัน ขา้พระองคไ์ม่มีพอ่ ไม่มีแม่ หรือแมแ้ต่ญาติ ๆ สักคน
ท่ีจะมาเยีย่มหรือมาใหก้ าลงัใจ พระองคท์รงรู้วา่ขา้พระองคช์อบเล่นฟุตบอล และทุกคร้ังเม่ือจะเล่น
ฟุตบอลลูกตอ้งยมืรองเทา้เพื่อน ๆ ตลอด ถา้เป็นไปได.้.ลูกอยากไดร้องเทา้...แต่พระบิดาเจา้ลูกรู้ดีวา่ไม่
เป็นไร ลูกไม่อยากฝัน... ไม่อยากคิด ขอโทษพระองคด์ว้ยท่ีพดูในส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้...อาเมน... 

วนัเด็กมาถึง...โทน่ีต่ืนแต่เชา้และเดินไปตามถนนเขาพบเพื่อน ๆ ต่างเอาของขวญัมาอวด เขา
เดินไปท่ีร้านแห่งหน่ึงท่ีเขาชอบและตอ้งการเขา้ไป...เพราะร้านน้ีเป็นร้านขายรองเทา้...เขายนืเก ้ๆ กงั ๆ 
ตดัสินใจวา่จะเขา้ไปดี หรือ จะอยูข่า้งนอกแอบดู ... เขาตดัสินใจเขา้ไปในร้าน เขาเดินตรงไปยงัท่ีวาง
รองเทา้เล่นกีฬา 

เขาหยบิรองเทา้ศตดัส์ ท่ีสวมเล่นฟุตบอลเบอร์ท่ีเขาสามารถใส่ได ้ เขาน ามนัมากอดและลูบไล้
รองเทา้คู่นั้นอยา่งลืมตวั ... ทนัใดนั้นเจา้ของร้านก็เอะ๊อะโวยวาย ต ารวจครับ .. จบัเด็กข้ีขโมยคนน้ีดว้ย... 
มนัก าลงัจะขโมยรองเทา้ของผม จบัมนั ๆ ๆ ๆ ต ารวจวิง่มาจบัโทน่ี...เขาตกใจมากเพราะเขาไม่มี
ความคิดสักนิดเดียววา่จะมาขโมยรองเทา้...เจา้ของร้านด่าอยา่งรุนแรง...ไอเ้ด็กสกปรก ไอเ้ด็กสารเลว 
ไอเ้ด็กพอ่แม่ไม่สั่งไม่สอน เอง็น่ีแหละท่ีมาขโมยรองเทา้ในร้านน้ีบ่อย ๆ จบัมนัเลยคุณต ารวจ...โทน่ี
ร้องไห้และบอกกบัเจา้ของร้านวา่ “ท่ีคุณท่านพดูเป็นความจริงครับ ผมเป็นเด็กท่ีพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอน
ครับ เพราะผมไม่มีพอ่ไม่มีแม่ ผมเป็นเด็กสกปรกครับ เพราะผมเป็นเด็กบา้นก าพร้าน่ีเองครับ แต่ผม
สาบานไดว้า่ผมไม่เคยคิดท่ีจะขโมยรองเทา้ของคุณท่านเลยครับ วนัน้ีเป็นวนัเด็กเพื่อน ๆของผมท่ีมีพอ่มี
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แม่เขาไดข้องขวญักนัทุกคน แต่ผมไม่มีเหมือนเขากระผมก็เดินมาตามถนนและเห็นรองเทา้ท่ีในร้าน
ของคุณท่าน กระผมเพียงแต่อยากจบัมนัดูแค่นั้นครับ และกระผมตอ้งขอโทษคุณท่านดว้ยท่ีกระผมเอา
รองเทา้ของคุณท่านมากอดมนัคงจะเปอะเป้ือนและสกปรกเพราะเส้ือของกระผมไปหน่อย กระผมขอ
โทษดว้ยครับ.... เจา้ของร้านรองเทา้ไดฟั้งโทน่ีพดูเขาแทบน ้าตาไหลเขาบอกกบัต ารวจวา่คุณต ารวจครับ 
ผมไม่ติดใจสงสัยเด็กคนน้ีแลว้ครับปล่อยเขาเถอะครับ...โทน่ีกล่าวขอบคุณเจา้ของร้านและจะลากลบั 
เจา้ของร้านดึงแขนโทน่ี...น่ีหนู ลุงขอโทษดว้ยท่ีพดูไม่ดีกบัหนู ลุงน่ีแยจ่ริง ๆ น่ีจะ๊รองเทา้ท่ีหนูอยากได ้
โธ่คุณท่านครับผมไม่มีเงินแมแ้ต่บาทเดียว ผมไม่มีปัญญาซ้ือของคุณท่านไดเ้ลยครับ...น่ีหนู ไม่ตอ้ง
เรียกคุณท่านหรอก เรียกคุณลุงดีกวา่ ...รองเทา้เป็นส่ิงท่ีหนูตอ้งการ ขอโทษท่ีมองคนในแง่ผดิ และอีก
อยา่งลุงก็ไม่มีลูกหลานอะไรท่ีจะใหข้องขวญัวนัเด็ก ขอใหห้ลานเป็นตวัแทนหรือ ถือวา่เป็นหลานคุณ
ลุงก็แลว้กนัน่ะ...โทน่ียนืมือสั่นระริกไปหยบิรองเทา้ท่ีเจา้ของร้านยนืใหเ้ขาอยา่งไม่เช่ือสายตาตวัเอง...
เขากอดรองเทา้ไวแ้นบอก พลางกล่าวขอบคุณเจา้ของร้าน...ขอบคุณครับ ๆ ๆ ๆ ๆ เจา้ของร้านยิม้และ
บอกวา่ “น่ีหลานถา้ขาดเหลืออะไร ตอ้งการอะไรอยา่ลืมมาบอกลุงน่ะ ลุงช่วยเหลือเตม็ท่ี...โทน่ีเดิน
ออกมาจากร้านดว้ยความสุข เขากอดรองเทา้คู่นั้นแนบกบัอก แลว้พดูวา่ 

“พระบิดาผูท้รงรัก พระองคท์รงรักและดูแลมนุษยทุ์ก ๆ คนแมแ้ต่เด็กก าพร้าเช่นขา้
พระองค”์.... 

อาเมน 
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5. “น่ีหรือส่ิงทีเ่ธอมอบให้ฉัน” 

พระวจนะของพระเจา้ ลูกา 17:17 พระเยซูตรัสถามเขาวา่ 
“มีสิบคนท่ีหายจากโรคเร้ือนมิใช่หรือ แต่เกา้คนนั้นอยูท่ี่ไหน ไม่เห็นผูใ้ดกลบัมาสรรเสริญพระ

เจา้เวน้ไวแ้ต่คนโรคเร้ือนต่างชาติน้ีคนเดียว” 

เร่ืองเล่ำ 

นิพนธ์ เป็นเพื่อนกบั บุญมา ทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกนัมากไม่วา่จะเห็นบุญมาท่ีไหน ก็จะพบ
นิพนธ์ท่ีนัน่ แต่ทั้งสองมีขอ้แตกต่างกนัมาก เพราะบุญมา เป็นคนข่ีเหร่ แต่ครอบครัวร ่ ารวยมาก นิพนธ์
เป็นคนหนา้ตาดีใจดี แต่ฐานะยากจน แต่ความแตกต่างของทั้งสองไม่เคยเป็นอุปสรรคในการเป็นเพื่อน
กนั จนกระทัง่วนัหน่ึง 

นิพนธ์ ฉนัวา่ รุจิรา ชอบแกแน่ ๆ เลย ฉนัมองดูแววตาท่ีเธอมองแกแลว้รู้สึกอิจฉาจงั... คงไม่มั้ง 
เพราะรุจิราก็ทราบวา่คนอยา่งฉนัไม่มีอะไรสู้แกไดเ้ลย แกลองคิดดูสิถา้อาทิตยห์นา้ถึงวนัเกิดรุจิรา ใคร
จะเป็นขวญัใจเธอถา้ไม่ใช่แก ลูกเศรษฐีป้ัมน ้ามนั นิพนธ์ตอบ ... ฉนัก็คิดวา่อยา่งรุจิราก็เป็นผูห้ญิง
ธรรมดา ๆ คนหน่ึงท่ีผา่นเขา้มาในชีวติ...อยา่ไปคิดอะไรมากเลยนิพนธ์...ผูห้ญิงในโลกน้ีมีเป็นลา้น...มี
เงินอยา่งเดียวท าอะไรก็ได.้..บุญมาแนะน า.....แต่วา่ยายรุจิราเป็นคนดีน่ะ เป็นคนมีความรับผดิชอบ เป็น
คนท่ีมีความจริงใจใหเ้พื่อน ๆ ถา้ฉนัไดเ้ป็นแฟนล่ะก็ ฉนัรักตายเลย...นิพนธ์พดูถึงรุจิรา 

วนัเกิดของรุจิรามาถึง....ส่ิงท่ีเธอประทบัใจมากก็คือเธอไดข้องขวญัช้ินใหญ่จากบุญมา เป็น
สร้อยท่ีมีล๊อกเก็ตรูปหวัใจท่ีส่องประกายแวววาว...ส าหรับนิพนธ์เธอไดรั้บการ์ดอวยพรเพียงใบเดียว 
เขียนสั้น ๆ วา่ “แด่รุจิราเพื่อนท่ีน่ารักท่ีสุด” ...รุจิราอดช่ืนชมในสร้อยคอและล๊อคเก็ตรูปหวัใจไม่ได ้เธอ
เอาใหเ้พื่อนคนแลว้คนเล่าดู ปากก็พดูถึงบุญมา ๆ ๆ ไม่ไดข้าด เม่ือจบจากวทิยาลยั รุจิราก็ไดแ้ต่งงานกบั
บุญมาจริง ๆ ...นิพนธ์ก็รู้สึกเสียใจอยูลึ่ก ๆ เพราะเขาก็เฝ้าหลงรักรุจิรามานาน แต่ก็ท  าใจไดเ้พราะเธอได้
แต่งงานกบัเพื่อนรักของเขาคือบุญมา 

การใชชี้วติร่วมกนัระหวา่งบุญมากบัรุจิราผา่นไปไม่ถึงปี บุญมาตวัเหินห่าง เจา้ชูเ้ท่ียวกลางคืน 
ด่ืมเหลา้จดั ไม่ท าตวัเป็นสามีท่ีดี และในท่ีสุดรุจิราก็รู้วา่ บุญมาไปมีเมียนอ้ยไวห้ลายคน เงินทองก็เร่ิม
หดหาย 

จากวนัเป็นสัปดาห์ จากสัปดาห์เป็นเดือน บุญมาไม่ยอมกลบับา้น รุจิราเร่ิมมีอาการป่วย เธอ
ตรอมใจท่ีบุญมาทิ้งเธอให้อยูค่นเดียว พอ่แม่ของรุจิราพอทราบข่าวก็มารับรุจิรากลบับา้น....แต่ไม่มี
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อะไรดีข้ึนร่างกายเธอซูบผอม เหม่อลอย ทานอาหารไม่ได.้..พอ่ แม่ ตอ้งส่งเธอเขา้ไปรักษาตวัท่ี
โรงพยาบาลอยา่งรีบด่วน 

นิพนธ์ทราบเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เขารีบมาหารุจิราท่ีโรงพยาบาลทนัที...เขามาพดูคุยเป็นเพื่อน
เธอทั้งกลางวนั กลางคืนก็มาอยูดู่แล เขาปรนนิบติัเธออยา่งเตม็ใจ...และส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็คือรุจิราทานอาหาร
ได ้ และอาการต่าง ๆ ก็เร่ิมดีข้ึนเธอเดินออกก าลงัได ้ เธอเร่ิมจะมีชีวติชีวามากข้ึน และในท่ีสุดหมอก็
อนุญาตใหเ้ธอกลบับา้นได.้..และคงไม่ตอ้งพดูถึงนิพนธ์จะเป็นอยา่งไร เขามาหารุจิราทุกวนั และบางวนั
ก็ชวนกนัไปเท่ียวชายทะเล หรือบางทีก็พากนัไปเดินตามหา้งสรรพสินคา้...วนัหน่ึงนิพนธ์ก็อดรนทน
ไม่ไดก้็ขอรุจิราแต่งงาน....เธอยิม้และตอบตกลงเขา...นิพนธ์มีความสุขท่ีสุดในวนันั้น....เขารีบกลบับา้น
บอกใหพ้อ่แม่ถึงข่าวดี และอีกอยา่งท่ีเขาดีใจก็คือพอ่แม่ของรุจิราก็รักเขา ชอบเขาเช่นกนั...ผูใ้หญ่ทั้ง
สองฝ่ายต่างเห็นดีเห็นงามดว้ยกนัทั้งหมดและไดก้ าหนดวนัแต่งงานใหท้ั้งสองดว้ย....วนัแต่งงานมาถึง 
เจา้สาวแต่งตวัสวยงามมากดูราวกบัวา่การแต่งงานคร้ังน้ีเป็นคร้ังแรกในชีวติของเธอทีเดียว .....ส าหรับ
นิพนธ์ทั้งคืนเขานอนไม่หลบั...เขาต่ืนเตน้ ดีใจจนบอกไม่ถูก...เขามองดูชุดเจา้บ่าวดูแลว้ดูอีก...พิธี
แต่งงานเสร็จส้ินผา่นไปอยา่งช่ืนม่ืน ทุกคนท่ีมาในงานต่างมาแสดงความยนิดีกบัทั้งสอง...เจา้บ่าว
เจา้สาวขอตวัแขกเหร่ือไปแต่งตวัชุดสบาย ๆ เพื่อมานัง่ด่ืมกบัเพื่อน ๆ .....เจา้สาวก็นัง่กบัเพื่อน ๆ ผูห้ญิง
ของเธอ...นิพนธ์ก็นัง่ฟังเพื่อน ๆ คุยถึงความโชคดีของนิพนธ์ท่ีไดแ้ต่งงานกบัเจา้สาวท่ีแสนสวย....พอ
ดึกลงเพื่อน ๆ ลากลบักนัหมดนิพนธ์ยอ่งเขา้ไปในหอ้งท่ีเตรียมไวส้ าหรับเขาและรุจิรา...เขาแงม้ประตู
ออกดูคิดวา่รุจิราคงจะนอนหลบั หรือนัง่รอเขาอยูใ่นหอ้ง....แต่ภาพท่ีปรากฏต่อสายตาเขานั้น..มนัท าให้
เขาตอ้งผงะ และเดินออกมาจากหอ้ง และบา้นหลงันั้นอยา่งไม่มีวนักลบั..เขาเห็นภาพรุจิราก าลงักอด 
และจูบกบับุญมา สามีเก่าของเธอนัน่เอง 

ท่านผูอ่้านท่ีรัก...พอมาถึงตรงน้ีท่านคงจะคิดหลาย ๆ อยา่งท่ีอยากจะด่าจะต าหนิรุจิรา ใช่ไหม? 
ผูเ้ขียนก็คิดคลา้ย ๆ ผูอ่้านครับ...แต่รุจิราคนน้ี เธอ เป็นตวัแทนของเราครับ...พระเจา้ทรงประทานส่ิงท่ีดี
แก่เรามากมาย แต่ เรา ลืมพระคุณของพระเจา้ในหลาย ๆ คร้ัง บางทีอาจจะยิง่กวา่ รุจิราตวัร้ายในเร่ืองก็
ได ้ใครจะรู้?... 
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6. “เจ้ำนำยล ำเอยีงจริงหรือ?” 

พระวจนะของพระเจา้ สุภาษิต 16:21 
“คนใจฉลาด เรียกวา่เป็นคนพินิจ และวาจาแช่มช่ืนเพิ่มอ านาจการสั่งสอน” 

เร่ืองเล่ำ 

ในการท างาน บางทีเรามกัจะมองดูคนรอบ ๆ ตวัเรา มองดูเพื่อน มองดูทุก ๆ คนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานท่ีเราท าร่วมกนั และบางทีเราก็มกัจะมองวา่ เราไม่ไดรั้บความเป็นธรรมท าไมเพื่อนคนนั้น นายคน
นั้น นางคนนั้น ไดเ้ล่ือนต าแหน่ง ไดท้  าหนา้ท่ีสูงข้ึน ๆ ในทุก ๆ ปีแต่เรา และก็เพื่อนอีกหลาย ๆ คน
ท าไมไม่มีโอกาสเช่นนั้นบา้ง เม่ือเราคิดอยา่งน้ีแลว้ ส่ิงหน่ึงท่ีเรามกัจะกระท าก็คือ ทอ้แท ้ หมดหวงั มี
อคติต่อผูท่ี้ไดรั้บต าแหน่งใหม่ หรือผูท่ี้ไดเ้ล่ือนขั้นมากกวา่เรา หรือบางทีก็พดูไปเลยวา่ เจา้นายไม่
ยติุธรรม  หรือเจา้นายล าเอียงบา้ง หรือบางทีก็บอกวา่ คนนั้นเป็นเด็กเส้น เด็กของนาย....แต่บางทีท่ีเรา
มองมนัไม่ใช่.. 

มีเร่ืองเล่าวา่ มีเจา้นายคนหน่ึงมีลูกนอ้ง 2 คน ๆ หน่ึงช่ือ นายเกง้ อีกคนช่ือนายกวาง นายเกง้ 
มกัจะต่อวา่เจา้นายอยูบ่่อย ๆ วา่ ตนเองไม่ไดรั้บความเป็นธรรม การท างานก็เช่นกนั เจา้นายจะใชใ้ห้
ตนเองท างานท่ีเก่ียวกบัการใชก้ าลงั แรงงานอยูเ่สมอ ส่วนนายกวางเจา้นายจะใชใ้หท้  างานท่ีเก่ียวกบั
ความคิด งานเบา ๆ ตลอด ...วนัหน่ึงเจา้นายทนไม่ได ้ อยากจะใหน้ายเกง้รู้วา่ท าไม เจา้นายจึงใชใ้หท้ั้ง
สองท างานท่ีแตกต่างกนั 

“เกง้....แกลองไปดูท่ีใตถุ้นบนัไดบา้นสิวา่มีอะไรเกิดข้ึนท าไมเสียงมนัดงักุ๊ก ๆ กัก๊ ๆ วะ่?..... 
นางเกง้รีบวิง่ลงจากบา้นไปดูท่ีใตถุ้น...แลว้รีบวิง่ข้ึนมาบนบา้น...” หมามนัเกิดลูกครับเจา้นาย” เกง้ตอบ 
“เออดีโวย้...มนัมีก่ีตวัวะ่” ...เด๋ียวน่ะครับผมไปดูก่อน!! เกง้วิง่ลงไปดู...และวิง่มารายงาน.... “มนัมี
ทั้งหมด 5 ตวัครับ” ...ดีมาก ๆ และมนัมีตวัผูก่ี้ตวั ตวัเมียก่ีตวั”... “เด๋ียวครับ” นายเกง้วิง่ลงไปดูอีก “ตวั
เมีย 2 ตวั ตวัผูมี้ 3 ตวัครับ”.... “เออแลว้มนัมีสีอะไรบา้งวะ่”.... “เด๋ียวครับ”.... “เขาวิง่กระหืดกระหอบลง
ไปดู “สีเทาด า 2 ตวั สีขาว 2 ตวั และสีน ้าตาลเทา 1 ตวัครับ” เหน่ือยครับ....เออ....แกไปเรียกเจา้กวางมา
หาขา้หน่อยสิ...เจา้เกง้รีบลงจากบา้นพร้อมกบัไปตามหาเจา้กวาง...เจา้เกง้มานัง่ต่อหนา้เจา้นายพร้อมกบั
เจา้กวาง... “เจา้กวางแกลองลงไปดูวา่ใตถุ้นมนัเกิดอะไรข้ึนมนัถึงมีเสียงกุ๊ก ๆ พร้อมกบัเจา้กวาง... “เจา้
กวางแกลองดูไปดูวา่ใตถุ้นมนัเกิดอะไรข้ึนมนัถึงมีเสียงกุ๊ก ๆ กัก๊ ๆ วะ่?” เจา้กวางรีบลงไปดูท่ีใตถุ้น
บนัได...เขาใชเ้วลานานกวา่เจา้เกง้นิดหน่อย...และเขาก็เดินข้ึนมาบนบา้น “มีอะไรเกิดข้ึนท่ีใตถุ้นบนัได
วะ่เจา้กวาง?”... “ออ้...สุนขัมนัเกิดลูกครับนาย”.... “เออดีแลว้มนัมีก่ีตวัวะ่ทั้งหมดนัน่นะ?”... “มนัมี



 15 

ดว้ยกนั 5 ตวัครับ เป็นตวัเมีย 2 ตวั ตวัผู ้3 ตวั มีสีเทาด า 2 ตวั มีสีขาว 2 ตวั และสีน ้าตาลเทา 1 ตวัครับ
เจา้นาย” ... “เห็นไหมเจา้เกง้ท าไมขา้ ฯ จึงใชแ้กท างานหนกั และใชเ้จา้กวาง ท างานท่ีตอ้งใชส้มอง
ปัญญา?” แค่ดูลูกหมาคลอดแกวิง่ข้ึนวิง่ลงถึง 5 คร้ัง แต่เจา้กวางเขาไปคร้ังเดียวแต่รู้เร่ืองทั้งหมด 

เกง้ไดฟั้งดงันั้นก็มากราบเทา้นายและขอโทษนายท่ีไดคิ้ดอคติต่อนาย และกล่าวหานายวา่
เจา้นายล าเอียง ตั้งแต่นั้นมา นายเกง้ไม่เคยประทว้งเจา้นายอีกเลย.... 

ท่านผูอ่้านท่ีเคารพ....พระเจา้ทรงประทานความสามารถใหแ้ก่เราแตกต่างกนั....ดงันั้นเราคงจะ
น าเอาความสามารถของเราไปเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้นไม่ได ้ หรือผูอ่ื้นก็คงไม่มีความสามารถบางอยา่งท่ีเรา
มีได ้ แต่อยา่งไรก็ตามถา้เรายอมรับความเป็น คน ของ คน เราคงจะอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข และ
ประการส าคญั ถา้เราด าเนินชีวติอยา่งสุขมุ รอบคอบ อดทน เพียร พยายาม สักวนั เราก็คงจะพบ
ความส าเร็จไดอ้ยา่งไม่ยากนกั.... 
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7. “ท่ำนเช่ือพระเจ้ำจริง ๆ หรือ?” 

พระวจนะของพระเจา้ ยอห์น 11:40 
“ถา้เจา้เช่ือเจา้ก็จะไดเ้ห็นความยิง่ใหญ่ของพระเจา้” 

เร่ืองเล่ำ 

ผูเ้ขียนเคยไปพกัท่ีโรงแรมแห่งหน่ึงท่ีเมือง บฟัฟาโล นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ในปี 1985 ไป
ประชุมสัมมนาเก่ียวกบัการฟ้ืนฟู พฒันาคริสตจกัรของ ศาสนาจารยด์๊อกเตอร์บิลล์ เกรแฮม การท่ีไม่
บอกช่ือโรงแรมเพราะไม่ไดค้่าโฆษณา (พดูเล่น ๆ จ าช่ือไม่ได)้ ส่ิงหน่ึงท่ีทีวใีนโรงแรมจะพยายามโนม้
นา้วใหค้นไปเท่ียว คือ น ้าตก ไนแองกาลา เพราะเป็นน ้าตกท่ีสวยท่ีสุดและมหศัจรรยท่ี์สุดของโลก เวลา
ถึงหนา้หนาวน ้าทั้งหมดไม่วา่ขา้งบนหรือขา้งล่างกลายเป็นน ้าแขง็ทั้งหมด ...เม่ือเป็นอยา่งน้ีก็หาคนไป
เท่ียวไม่ไดเ้พราะไม่รู้ไปดูอะไร?.... แต่มีผูช้ายคนหน่ึงเขาสามารถเรียกร้องใหค้นไปเท่ียวท่ีน ้าตกแห่งน้ี
ไดแ้มม้นัจะกลายเป็นน ้าแขง็ คือเขาใชน้ ้าตกไนแองกาลาเป็นท่ีแสดงกายกรรม....โดยเขาเอาลวดสลิงขึง
ระหวา่งฝ่ังแคนาดาและฝ่ังรัฐนิวยอร์คสหรัฐอเมริกา แลว้เขาก็ประชาสัมพนัธ์ทั้งทีววีทิยหุนงัสือพิมพติ์ด
โปสเตอร์...และเกินคาด มีคนมาดูการแสดงของเขาเป็นพนั ๆ คน เขาข่ีจกัรยานไต่ลวดสลิงท่ีเขาขึงไว ้
ไต่ไปไต่มาดว้ยความช านาญ... 

เขาตะโกนถามผูช้มวา่... “ถา้เขาจะเอาผูช้าย หรือ ผูห้ญิงซ้อนทา้ยจกัรยานของเขาและขบัไปยงั
ฝ่ังโนน้ท่านผูช้มเช่ือไหมวา่เขาจะท าได?้ ...ผูช้มทุกคนตอบพร้อมกนัเสียดงักระห่ึมวา่... “เราเช่ือ ๆ ๆ ๆ” 
ผูช้ายคนนั้นยิม้และช้ีมือท่ีพลทหารคนหน่ึงและเรียกใหข้ึ้นไปซอ้นทา้ยจกัรยานของเขา พลทหารผูน้ั้น
ส่ายหนา้ และบอกวา่ “ไม่กลา้เส่ียงครับ” ชายผูน้ั้นก็ช้ีมือไปท่ีผูห้ญิงคนหน่ึงท่าทางเป็นผูห้ญิงท่ีมีความ
กลา้... “คุณผูห้ญิงท่านนั้นกระผมขอเชิญข้ึนมานัง่ซอ้นทา้ยผมหน่อยครับ” ...ผูห้ญิงคนนั้นส่ายหนา้และ
พดูวา่ “จะบา้เหรอฉนัยงัเป็นสาวเป็นแส้จะใหฉ้นัตายก่อนจะไดแ้ต่งงานหรือ?” ผูช้ายคนนั้นก็ประกาศ
ทัว่ ๆ ไปวา่.... “จะมีใครไหมท่ีจะอาสามานัง่จกัรยานไปกบัเขาฝ่ังโนน้? ทุกคนเงียบกริบ...ในทนัใดนั้น
มีเด็กผูห้ญิงตวัเล็ก ๆ คนหน่ึงปีนเตาะแตะข้ึนไป ผูช้มตกตะลึงในความกลา้หาญของแม่หนูนอ้ยคนเก่ง
คนนั้นและก็แปลกใจดว้ยวา่ ท าไมพอ่แม่ของหนูนอ้ยคนนั้นไม่หา้มปรามเธอท่ีท าอยา่งนั้น....เธอปีน
บนัไดข้ึนไปจนถึงจกัรยานของผูช้ายผูท่ี้ก าลงัทา้ทายผูช้ม ผูช้ายคนนั้นยิม้ และประคองเธอใหน้ัง่ในท่ีนัง่
ของผูซ้อ้นทา้ย  ผูช้ายคนนั้นก็เร่ิมป่ันจกัรยานออกจากจุดเร่ิมตน้ทุก ๆ คนหวาดเสียว บางคนปิดตา
ตวัเองไม่กลา้มอง บางคนตบมือแสดงความช่ืนชม บางคนปากขมุบขมิบอธิษฐานเผื่อ แต่หนูนอ้ยโบก
มือใหก้บัคนดู มืออีกขา้งก็กอดเอวกบัผูข้บัข่ีจกัรยานอยา่งสนิทสนม....ทุกคนหายใจทัว่ทอ้งเม่ือ
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รถจกัรยานน าทั้งสองขา้มฟากมาดว้ยความปลอดภยั...เสียงตบมือดงัสนัน่หวัน่ไหวอีกคร้ังหน่ึง....เม่ือ
เด็กหญิงคนนั้นกา้วลงจากรถจกัรยาน...เธอไต่ลงมาจากบนัไดสูงนั้น แต่ทีน้ีทีวทุีกช่อง หนงัสือพิมพทุ์ก
ฉบบันกัข่าวทุกสาขาตอ้งการภาพของเธอ ตอ้งการสัมภาษณ์เธอ...พอเธอลงมาถึงพื้นนกัข่าวรุม
สัมภาษณ์เธอ ถามช่ือ นามสกุล เรียนอยูท่ี่ไหน? และค าถามสุดทา้ยท่ีนกัข่าวถามเธอวา่ “ท าไมหนูถึง
กลา้ไปนัง่ซอ้นทา้ยรถจกัรยานบนนั้นหนูไม่กลวัตกลงมาคอหกัหรือ?”.... เด็กหญิงตวัเล็ก ๆ ยิม้และตอบ
ดว้ยความภาคภูมิใจวา่ “หนูไม่กลวัหรอกค่ะ เพราะวา่คนท่ีขบัจกัรยานบนนั้น เขาเป็นพ่อของหนูเอง”.... 

ชีวติของผูรั้บใชพ้ระเจา้ หรือ ผูท่ี้ไดช่ื้อวา่เป็นคริสเตียน จะมีความมัน่ใจ หรือ ไวว้างใจพระเจา้
โดยไม่มีค  าถามเหมือนเด็กหญิงเล็ก ๆ คนน้ีท่ีไวว้างใจคุณพอ่ของเธอไหมหนอ?....เธอไม่กลวั เธอไม่
สะทกสะทา้นเธอกลบัมีความสุข แมค้นเป็นพนั ๆ จะดูเธอดว้ยสายตาท่ีหวาดกลวั เป็นห่วงและหวาด
วติก...แต่เธอเช่ือมัน่และไวว้างใจคุณพอ่โดยไม่มีค  าถาม ...ก็หวงัวา่คงจะมีผูรั้บใช ้ หรือ คริสเตียนบางท่ี
วางใจในพระเจา้ และ เช่ือในการทรงน าของพระองคอ์ยา่งไม่มีค  าถาม 
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8. “ยิม้ได้เมือ่ภัยมำถึง” 

พระวจนะของพระเจา้ ยอห์น 15:9 
“พระบิดาทรงรักเราฉนัใด เราก็รับท่านทั้งหลายฉนันั้น จงยดึมัน่อยูใ่นความรักของเรา” 

เร่ืองเล่ำ 

มนุษยทุ์กคนเม่ือเผชิญกบัความตาย หรือ ความน่ากลวั รู้สึกทรัพยส์มบติั แกว้แหวนเงินทองมนั
ไม่มีค่าอะไรเลย และจะพึ่งพามนัไม่ไดเ้ลย คงเหมือนค าตรัสของพระเยซูคริสตท่ี์วา่ “แมท้่านจะได้
ส่ิงของส้ินทั้งโลก แต่ตวัของท่านตอ้งตาย ทรัพยสิ์นเหล่านั้นจะมีค่าอะไรส าหรับท่าน” 

ในศตวรรษท่ี 14 ไดเ้กิดโรคระบาดไปทัว่ยโุรป คนไทยรู้จกักนัในช่ือ โรคระบาดด าหรืออาจจะ
แปลวา่ กาฬโรคก็ได ้ ถา้พดูผดิขออภยั....เพราะไม่ไดต้ั้งใจจะพดูในเชิงการแพทยแ์ต่จะพดูในแง่จ านวน
ผูค้นท่ีลม้ตายไป เพราะโรคระบาดน้ี.... 

โรคระบาดด าน้ีไดผ้ลาญท าลายชีวติผูค้นทางแถบยโุรปอยา่งมหาศาล ประมาณกนัวา่ 1/3 คน
ตอ้งเสียชีวติ และแมแ้ต่ป่าชา้ท่ีจะฝังศพของผูเ้สียชีวติยงัไม่มีเหลือ...(ไม่มีท่ีฝัง) ตอ้งเอาศพผูเ้สียชีวติ
โยนลงไปในแม่น ้าแทนการฟัง เช่น ท่ีเมือง อาวยีอง ประเทศฝร่ังเศล มีโบสถแ์ห่งหน่ึงท่ีมีโป๊ป เป็น
ผูท้  าศาสนพิธี ช่ือ คลีเมนด ์ท่านคงท าพิธีสวด (อธิษฐาน) ใหแ้ม่น ้า ทั้งสายกลายเป็นหลุมฝังศพ ท่ีใชต่้าง
หลุมศพบนพื้นดิน และก็ช่วยกนัอุม้ศพท่ีมีจ านวนเป็นหม่ืน ๆ นั้นลงไปลอยในน ้า....ใหไ้หลไปตาม
กระแส 

ส าหรับคนท่ียงัมีชีวติอยูอ่ะไรไม่ส าคญัเท่ากบัการไดอ้อ้นวอนพระเจา้ และพยายามกระท าทุก
วถีิทางท่ีจะใหพ้ระเจา้พอพระทยั และต่ออายขุองพวกเขาใหย้นืยาว ไม่ตอ้งตายเหมือนคนทั้งหลาย เขา
พากนัไปโบสถแ์ละเอาของไปถวายพระ เขาถวายพวกเพชรนิลจินดา ทองค า นาฬิกา เงินทองอยา่ง
มากมาย จนกระทัง่ ทางวดัสั่งงดของถวาย เพราะกลวัวา่เช้ือโรคจะติดมากบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีเขาน ามาถวาย 
จนเจา้อธิการ (เจา้อาวาส) สั่งไม่ใหผู้ค้นเขา้มาในพระวิหาร หรือ เขา้มาในบริเวณโบสถ ์ โดยสั่งให้
ช่วยกนัปิดประตูโดยใชต้น้ไมข้นาดใหญ่มาปิดขวางไวท่ี้ประตู...ทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั แต่ประชาชน
ยิง่หา้มก็เหมือนยิง่ยเุขาพากนัมาท่ีนอกร้ัวและพากนัโยนของมีค่าเขา้ไปในตวัโบสถซ่ึ์งเป็นพวกเงิน ทอง 
เพชรนิลจินดา ทุก ๆ อยา่งท่ีเขาถือวา่มีค่า เขาจะโยนเขา้ไปเพื่อจะใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ใหไ้ด.้...
จนเม่ือพระต่าง ๆ ไม่สามารถต่อตา้นไดก้็ปล่อยความตอ้งการของเขา...ไม่ถึงอาทิตยป์รากฏวา่ส่ิงของ
ต่าง ๆ ท่ีเขาโยนเขา้มาเม่ือเอาตลบัเมตรมาวดัปรากฏวา่ส่ิงของมีค่าต่าง ๆ สูงถึงเมตรคร่ึง 
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ท่านผูอ่้านท่ีรัก เม่ือนาทีวกิฤติมาถึงมนุษย ์ ความเป็นความตายอยูข่า้งหนา้...ส่ิงท่ีเราเห็นวา่มนั
ส าคญัท่ีสุดเม่ือไม่ก่ีนาทีท่ีผา่นมามนักลบักลายเป็นส่ิงไร้ค่าทนัที..ถา้อยา่งนั้นอะไรท่ีส าคญั หรือ ส่ิงท่ีเรา
ควรจะยดึเป็นหลกัในชีวติ... ท่านคงไม่ปฏิเสธใช่ไหมครับวา่..เม่ือถึงคราวคบัขนัของชีวติ หรือ ท่ีพึ่งท่ี
อมตะของเรา คือ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ อะไรจะเกิดข้ึนในโลกน้ี ในครอบครัว ในสังคม ในชีวติของเรา ทุก 
ๆ อยา่งเราไวว้างใจในพระองคเ์สมอ...มิใช่หรือครับ?... 
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9. “คนอวดตัวทีห่น้ำแตก” 

พระวจนะของพระเจา้ มทัธิว 23:12 
“ผูใ้ดท่ียกตนเองข้ึนผูน้ั้นจะตอ้งถูกเหยยีดลง ผูใ้ดท่ีถ่อมตวัลงผูน้ั้นจะไดรั้บการยกข้ึน” 

เร่ืองเล่ำ 

ณ งานเล้ียงแห่งหน่ึงท่ีเตม็ไปดว้ยผูค้นหลากหลายอาชีพ  เจา้ของงานพยายามท่ีจะใหแ้ขกของ
ตนเองไดมี้โอกาสพบปะกบับุคคลท่ีไม่เคยรู้จกักนั มีโตะ๊หน่ึงท่ีเป็นโตะ๊พิเศษท่ีพิเศษก็เพราะในโตะ๊นั้น
มีผูท่ี้เป็นอาจารยส์อนหนงัสือ มีชาวนา มีช่างก่อสร้าง มีช่างเยบ็ผา้ นัง่อยูด่ว้ยกนั... แต่เม่ือดู ๆ แลว้ผูท่ี้
เป็นอาจารยไ์ม่ค่อยอยากนัง่โตะ๊น้ีเลยเพราะถือวา่เป็นโตะ๊ท่ีนัง่กบัคนไร้การศึกษา จึงพยายามแสดง
ตวัเองวา่ส าคญัและเหนือกวา่คนอ่ืน ๆ จนคนท่ีนัง่ดว้ยอึดอดั ช่างเยบ็ผา้ทนไม่ไดถึ้งถามวา่ “อาจารยจ์บ
ทางดา้นไหน?” เท่านั้นเองอาจารยผ์ูอ้วดตวัก็ร่ายเป็นกลอนสั่งสอนทนัที 

“อนัพูก่นักระดาษและหมึกน้ี  เป็นยอดดีเหนือส่ิงทั้งหลายส้ิน 
เองมีตาหามีแววแวว่แต่กิน   อยากจะด้ินหาอะไรใหว้า่มา” 
ช่างเยบ็ผา้โกรธมากก็พดูโตต้อบอาจารยผ์ูอ้วดตวัวา่ 
“อนัเขม็ดา้ยท่ีถือในมือหนอ  สร้างเส้ือผา้หุม้ห่อท่านทั้งหลาย 
ไม่มีขา้ฯ เอาอะไรมาบงักาย  ตอ้งแกผ้า้ไม่อายบา้งหรือไร?” 
ช่างก่อสร้างก็แคน้อาจารยผ์ูอ้วดตวัเหมือนกนัท่ีคิดวา่คนอ่ืน ๆ ไร้ค่าก็ตอบก็เป็นบทกลอน

เช่นกนั 
“มีดขดูปูนขา้น้ีสิดีนกั   สร้างอาคารบา้นพกัเป็นหนกัหนา 
หากอาจารยน์ัง่อ่านแต่ต ารา  โดนแดดกลา้น ้าคา้งพรมจะพลนัตาย” 
ชาวนาก็พดูสวนข้ึนมาอีกคนหน่ึง 
“อนัจอบเสียมท่ีถือในมือน้ี ขา้วสาลี แตงถัว่จึงเกิดได ้
ไม่มีขา้ฯ อาจารยกิ์นอะไร หรือชอบใจกินดินก็เชิญเลย” 
อาจารยไ์ดฟั้งเหมือนถูกตบหนา้อยา่งจงั และน่ิงอ้ึงไปนานและแลว้อาจารยผ์ูอ้วดตวัก็พยายาม

หลบเล่ียงออกไปจากงานเล้ียงนั้นโดยไม่ไดก้ล่าวร ่ าลาเจา้ภาพแมแ้ต่ค าเดียวเพราะไม่สามารถทนอบัอาย
ต่อไปไดอี้ก 

มนุษยเ์ราจะดีจะดงั จะเก่ง จะมีความสามารถอยา่งไรก็ตามไม่จ  าเป็นตอ้งโฆษณาตนเอง ทองค า 
ก็คือทองค าวนัยงัค ่า เราไม่สามารถท าใหน้ ้าเปล่า ๆ กลายเป็นน ้ามนัเบนซินไดฉ้นัใด คนท่ีม่ีมีคุณค่า ไม่
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มีความสามารถ ไม่มีความรู้ หรือ คนไม่มีค่า ก็ไม่สามารถเปล่ียนแปลงเป็นคนท่ีสังคมตอ้งการได ้สังคม
ยอมรับ สังคมนบัถือคนต่าง ๆ ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัเขามีการประชาสัมพนัธ์ดีแค่ไหน? มีทีวก่ีีช่อง มีวทิยก่ีุ
สถานี มีหนงัสือพิมพก่ี์ฉบบั แต่มนัข้ึนอยูก่บัตวัตนของคนนั้นท่ีเขาจะสามารถท าใหค้นในสังคมยอมรับ
เขาโดยไม่มีค  าถาม หรือขอ้สงสัยในตวัเขา 

ท่านเป็นคนอยา่งไรในสังคมท่ีท่านอยู ่ เป็นตวัประกอบของสังคม หรือ เป็นตวัจริงท่ีสังคม
เรียกใช.้..ลองทบทวนตวัเองอยูเ่สมอ ๆ น่ะครับ.... 
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10. “ทนอบัอำยเพือ่ลูกจะได้อิม่” 

พระวจนะของพระเจา้ 1 โครินธ์ 13 
“ความรักทนไดทุ้กอยา่งแมค้วามผดิของผูอ่ื้น และเช่ือในส่วนดีของเขาอยูเ่สมอมีความหวงัอยู่

เสมอ และทนต่อทุก ๆ อยา่ง” 

เร่ืองเล่ำ 

ในการเล้ียงวนัเกิดของเกษม นกัธุรกิจร้อยลา้นมีเพื่อนฝงูมาร่วมงานกนัอยา่งคบัคัง่และใน
บรรดาเพื่อนร่วมรุ่นนั้นมี นิรันดร์รวมอยูด่ว้ย นิรันดร์ใส่เส้ือผา้เก่า ๆ มอ ๆ ดู ๆ ก็เหมือนคนไร้การศึกษา 
เขาไม่ควรจะมาในงานเล้ียงวนัเกิดของเกษมวนัน้ีดว้ยซ ้ า แต่เขาทนการคะย ั้นคะยอจากเกษมไม่ได.้..เขา
จึงตดัสินใจมา... เขารู้วา่การท่ีเขาเสียเวลามางานเล้ียงวนัน้ีครอบครัวของเขาก็คงแย ่ เพราะเขาเป็นคนหา
เชา้กินค ่า ภรรยา ลูก ๆ เขาจะเอาอะไรมาท ากบัขา้ว เขารับทานไปพลางก็คิดถึงลูก และภรรยา....เขาก็
ตดัสินใจ..... 

พอกินค าหน่ึงก็เอาเน้ือ และเอาขา้วซ่อนไวใ้นกระเป๋ากางเกง...เขาใส่ลงไป ๆ ๆ ๆ ๆ จนเตม็ 
แขกเหร่ือพากนัทะยอยกลบั...เกษมก็ขยบัตวัจะลุกข้ึนจากโตะ๊ เขาจะรีบกลบับา้นเพื่อเอาอาหาร และขา้ว
ไปใหลู้กและภรรยารับทาน...แต่เจา้ของบา้นเกษมก็ประกาศเสียงผา่นไมโครโฟนวา่ “หา้มไม่ใหใ้คร
ออกไปจากบา้นของเขาเวน้แต่เขาจะไดค้น้กระเป๋าเส้ือผา้ก่อน เพราะเขาทิ้งแหวนเพชรไวท่ี้หอ้งน ้า ตอน
ท่ีเขาอาบน ้าแต่ตอนน้ีมนัหายไป เขาขอคน้ทุก ๆ คนท่ีเหลืออยูใ่นงานน้ี”...นิรันดร์ไดฟั้งดงันั้นเขาหนา้
ซีดเผอืดเขาสั่น...เขาจะตอ้งท าอะไรสักอยา่งเพื่อเขาจะไม่ตอ้งอายท่ีแอบเอาอาหารใส่ในกระเป๋ากางเกง 
เขาจะใหค้น้กระเป๋าเขาไดอ้ยา่งไร?.....พอมีการเร่ิมตน้ในกระเป๋ามาถึงนิรันดร์...เขาไม่ยอมใหค้น้...เขา
รีบวิง่กลบับา้น...ท่ีงานในคืนนั้นต่างลงความเห็นวา่ นิรันดร์คือคนขโมยแน่นอน.....แต่เกษมก็พยายาม
สืบดูวา่ คนขโมยจริง ๆ เป็นใคร? 

ในท่ีสุดเขาไดต้วัผูร้้ายโดยไม่ใช่นิรันดร์...เขาอดสงสัยไม่ไดว้า่ท าไมในเม่ือนิรันดร์ไม่ไดเ้ป็น
คนขโมยเขาจึงไม่ยอมใหค้น้กระเป๋ากางเกงวนันั้น...และความสงสัยท าใหเ้ขาตอ้งขบัรถไปหานิรันดร์ท่ี
บา้น 

“เพื่อน กนัถามจริง ๆ เถอะวะ่...ท าไมเม่ือแกไม่ไดข้โมยแหวนกนัไปจึงไม่ใหค้น้กระเป๋าวะ่?...
นิรันดร์ถูกถามค าถามเขาก็เลยสารภาพกบัเพื่อน...”เพื่อน กนัขอโทษดว้ยน่ะท่ีวนันั้นกนัไม่ใหค้น้
เพราะวา่ กนัไดแ้อบเอาอาหารใส่ไวใ้นกระเป๋ากางเกง เพื่อจะเอามาใหลู้กและภรรยากินท่ีบา้น...เพื่อนก็
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รู้น่ีวา่เรามีฐานะเป็นอยา่งไร”...เกษมไดฟั้งดงันั้นเขาประทบัใจในความรักของเพื่อนคนน้ีเป็นอยา่งยิง่ 
เขายอมทนอบัอายต่อหนา้ผูค้นเป็นร้อย ๆ .....เพียงเพื่อลูก ๆ และภรรยาจะไดอ่ิ้มทอ้ง 

“นิรันดร์เพื่อนรัก ตั้งแต่พรุ่งน้ีเป็นตน้ไป...เพื่อนไปช่วยกนัท างานก็แลว้กนั...กนัจะรับแกเป็น
เจา้หนา้ท่ีคนหน่ึงในบริษทั และให้เพื่อนเป็นผูช่้วยกนั...มีปัญหาอะไรก็มาปรึกษากนัได.้..น่ีเงิน....เอาไป
ซ้ือเส้ือผา้หล่อ ๆ แลว้พรุ่งน้ีแกไปท างานท่ีบริษทัได.้...เกษมยืน่เงินหา้พนับาทให้เพื่อน...นิรันดร์...มองดู
หนา้เพื่อนอยา่งไม่เช่ือหู และตาของตนเอง...เขารับเงินดว้ยมือท่ีระริก...”ขอบคุณมากเพื่อน กนัจะ
ท างานใหดี้ท่ีสุด ขอบคุณแทนลูกและภรรยาเราดว้ย”...น ้าตาแห่งความซาบซ้ึงคลอเบา้...เกษมกอดเพื่อน
รัก 

“เพื่อนรัก ตั้งแต่กนัพบคนมาก็มาก กนัยงัไม่เคยเจอคนท่ีมีความรัก ความจริงใจเสียสละอยา่งแก
สักคนเลยวะ่...ถา้แกท างานใหก้นั กนัเช่ือวา่บริษทัของเราคงจะเจริญมากกวา่เดิมวะ่”..... 

พบกนัพรุ่งน้ีตอนเชา้...บาย ๆ เพื่อน....เกษมกล่าวลา... 
ครับเจา้นาย...นิรันดร์ตะโกนบอกเพื่อนทั้ง ๆ ท่ีมีคราบน ้าตาแห่งความดีใจคลอเบา้...ท่านผูอ่้าน

คงเดาออกน่ะครับวา่ต่อไปน้ีครอบครัวของนิรันดร์จะเป็นเช่นไร?...คงจะพน้จากสภาพอดม้ือกินม้ือ
อยา่งแน่นอน...เราจะเห็นวา่ความรัก ความจริงใจ...ไม่ตอ้งการใบเสร็จครับ.... 
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11. “ผมอำยเพือ่น....ผู้ปกครองไม่มค่ีำเทอม” 

พระวจนะของพระเจา้ สุภาษิต 17:26 
“ท่ีจะปรับคนชอบธรรมก็ไม่ดี ท่ีจะโบยตีคนดี ก็ผดิ” 

เร่ืองเล่ำ 

ทินกร เป็นเด็กท่ีฉลาด และเรียนเก่ง พ่อของเขาเป็นนกัธุรกิจคา้ท่ีดิน เขาไม่เคยสร้างความ
ผดิหวงัใหพ้อ่ แม่ เร่ืองการเรียนแมแ้ต่คร้ังเดียว เขาจะสอบไดท่ี้ 1 หรืออยา่งมากก็ท่ี 2 ตลอด เขาเป็นเด็ก
ท่ีมีความจ าเป็นเลิศ เขาอ่านหนงัสือไม่เกิน 2 รอบเขาจะจ าไดทุ้กเร่ือง...แต่ต่อมาพอเมืองไทยเร่ิมเขา้สู่ยคุ 
ไอ เอม็ เอฟ ทุก ๆ ครอบครัวมีปัญหา มากบา้ง นอ้ยบา้ง แต่ในรายของครอบครัวทินกร เป็นเร่ืองท่ีหนกั
มาก พอ่ไม่มีรายได.้.จากการขายท่ีดินไดเ้งินเป็นกอบเป็นก า มาบดัน้ีเกือบจะ 1 ปีเขาไม่ไดข้ายท่ีดิน
แมแ้ต่แปลงเดียวเงินท่ีเคยสะสมร่อยหรอลงไปอยา่งน่าใจหาย...ค่าใชจ่้ายในบา้นฝืดเคือง...ทินกรตอ้งไป
โรงเรียนโดยรถรับ ส่งประจ า...ส่ิงท่ีแม่ของทินกรกระท าทุก ๆ วนัก็คือ จะตอ้งเดินมาส่งทินกรข้ึนรถทุก 
ๆ เชา้.... แมว้า่ตอนน้ีเขาจะเรียนอยูช่ั้นมธัยม 1 แลว้ก็ตาม แม่ก็ยงัมาส่งข้ึนรถทุกเชา้...วนัหน่ึงพ่อ แม่ 
ของทินกรไดรั้บจดหมายจากทางโรงเรียนวา่ “ขอใหเ้ด็กชายทินกรมาเรียนใหค้รบตามจ านวนของวนัท่ี
จะตอ้งมาเรียน...แม่ตกใจมากเพราะวา่ทุก ๆ เชา้มาส่งทินกรทุกวนั และทินกรหนีไปไหน?...แม่ก็น า
เร่ืองไปปรึกษาพอ่ และรีบไปพบครูประจ าชั้นท่ีโรงเรียน....และวนันั้นแม่และพอ่ก็ไม่ไดบ้อกทินกรดว้ย
วา่จะเดินทางไปพบครู.... 

“น่ีเห็นไหมค่ะวา่ทางโรงเรียนมีหลกัฐานวา่ ด.ช.ทินกร ไม่มาเรียนจริง ๆ” ครูประจ าชั้นเอ่ยข้ึน 
สงสัยลูกของคุณจะติดยาเสพติดล่ะมั้ง?...แม่ก็บอกวา่ “ดิฉนัไม่เช่ือวา่ลูกจะเป็นไปไดถึ้งขนาดนั้น”...พอ่
ส่ายหนา้ไปมา เพราะเขาไม่เช่ือวา่ลูกจะเป็นไปดงัท่ีครูประจ าชั้นพดู...แต่ลูกไปไหน?... 

วนัต่อมาคุณพอ่ คุณแม่ พร้อมดว้ยครูฝ่ายปกครองไดส้ะกดรอยตาม ด.ช.ทินกรตั้งแต่เร่ิมข้ึนรถ
รับ ส่งไปถึงหนา้โรงเรียน ปรากฏวา่ เขาสังเกตเห็นลูกชายห้ิวกระเป๋าแลว้รีบเดินไปยงัสวนสาธารณะท่ี
อยูไ่กลจากโรงเรียนประมาณ 300 เมตร...เขาเห็น ด.ช.ทินกรเดินบา้ง วิง่บา้ง มุ่งหนา้ไปยงัพุม่ไมท่ี้มี
ดอกไมป้กปิด ถา้ไม่สังเกตดี ๆ ก็จะไม่เห็นวา่มีคนนัง่อยูข่า้งในพุม่ไมน้ั้น...คุณพ่อ คุณแม่ ครูฝ่าย
ปกครองแอบสังเกตเห็นทินกรเอากระเป่าวางลง แลว้หยิบหนงัสืออกมา... นัน่ดูนัน่....สงสัยจะเอายา
บา้นซ่อนไวใ้นหนงัสือแน่ๆ” ครูฝ่ายปกครองพดูข้ึนในขณะท่ีพอ่ และแม่ก าลงัเครียดและคิดวา่ ลูกของ
ตนเองก าลงัท าอะไร? 
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เวลาผา่นไป ทินกรนัง่อ่านหนงัสืออยา่งใจจดจ่อ เขาพลิกไปเร่ือย ๆ พอ่แม่ทนไม่ไหวก็เลยเขา้
ไปหาทินกร... “พอ่ แม่ พอ่ ๆ ๆ ๆ ๆ มาท าไมท่ีน่ีครับ?” ทินกรร้องไหต้กใจไม่คิดวา่จะเจอ พอ่ แม่ และ
ครูฝ่ายปกครอง ท่ีน่ี.... “ก็มาตามหาลูกน่ะสิ” ท  าไมลูกตอ้งมาอยูท่ี่สวนแห่งน้ีท าไมลูกไม่ไปโรงเรียน?...
ใช่ท าไมเธอหนีโรงเรียนอยา่งน้ีล่ะทินกร?...แม่ไดแ้ต่ร้องไห.้.. 

พอ่ครับ...ทุก ๆ คร้ังท่ีผมเขา้หอ้งเรียน ครูจะถามค่าเทอมผมตลอดครับ...และครูก็บอกวา่ถา้ผม
ไม่เสียค่าเทอมผมจะไม่มีสิทธ์ิสอบ...และเพื่อน ๆ เขาก็ดูถูกผมดว้ยครับ...เขาเยาะเยย้ผมวา่....แมจ้ะเรียน
เก่งอยา่งไร แต่ไม่มีเงินค่าเทอมก็แสดงวา่ไม่มีสิทธ์ิสอบและก็ตอ้งติด 0 ติดรออยา่งเดียว...พอ่ครับผม
อายเพื่อน...ผมอายครู....ท่ีทวงค่าเทอมผม...ผมเลยไม่ไปโรงเรียนครับ.... 

ครูฝ่ายปกครองเม่ือไดฟั้งดงันั้น เขาเสียใจมากรีบน าครอบครัวของ ด.ช.ทินกร ไปพบผูจ้ดัการ
และอาจารยใ์หญ่ เล่าเร่ืองต่าง ๆ ใหท้่านทั้งสองฟัง...และในท่ีสุด ดช.ทินกร ก็ไดส้อบ...เขาเรียนไม่ถึง
สองอาทิตยเ์ขาก็สอบกบัเพื่อน ๆ ร่วมชั้น...คะแนนออกมาปรากฏวา่ “ทินกรเธอสอบไดท่ี้หน่ึง” ครู
ประจ าชั้นบอก 

และ ด.ช.ทินกร ก็ไดรั้บทุนเรียนดีเด่น ของโรงเรียนตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา ....ท่านผูอ่้านท่ีรัก เร่ือง
ท่ีเล่ามาน้ีเกิดข้ึนท่ีจงัหวดัราชบุรี...ผูเ้ขียนจ าเร่ืองไดแ้บบคร่าว ๆ ช่ือในเร่ืองเป็นช่ือสมมุติ 

แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นบทเรียนแก่เรา โดยเฉพาะการเป็นครู...เราไม่ควรจะคิดวา่ ศิษยข์องเราบางคน
จะแยเ่หมือนท่ีเราคิด...บางทีเขาจะมีเหตุผล หรือ ความจ าเป็นบางอยา่งท่ีเขาไม่สามารถบอกเราได ้

หวงัวา่ ด.ช.ทินกร ในเร่ืองจะท าใหเ้รามีสายตาใหม่ สายตาแห่งความรัก ความห่วงใยอยา่ง
แทจ้ริง.... 
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12. “ท่ำนรักลูกจริง ๆ หรือ?” 

พระวจนะของพระเจา้ มะระโก 10:45 
“เพราะวา่บุตรมนุษยมิ์ไดม้าเพื่อนบัการปรนนิบติั แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบติัเขาและประทาน

ชีวติของท่านเป็นค่าไถ่คนเป็นอนัมาก” 

เร่ืองเล่ำ 

“น่ีเธอเป็นแม่ประสาอะไรกนั ปล่อยใหลู้กเป็นนกัเลงหวัไมไ้ล่ชดต่อยเพื่อน ๆ การเรียนก็แยจ่น
ครูประจ าชั้นตอ้งโทรมาบอกใหฉ้นัไปพบพรุ่งน้ี งานหนา้นกัน่ะ”...เสียงสามีโทรศพัทด่์าอยา่งไม่ย ั้งปาก
.... “ออ้ก็แน่ละสิลูกมนัมีพอ่ท่ีดีเลิศประเสริฐศรีอยา่งคุณน่ะสิ......วนั ๆ เอาแต่งงาน ๆ ๆ ๆ เงิน ๆ ๆ และ
ก็พวกผูห้ญิง...เลขาหนา้หอ้งก็ไม่เวน้”....เสียงภรรยาโตต้อบ… “จะบา้เหรอฉนัท างานเหน่ือยแทยตาย 
ฉนัจะเอาเวลาไหนไปท าบา้ ๆ อยา่งท่ีเธอพดู....เงินฉนัก็ส่งเสียใหทุ้กเดือนบางเดือนตั้ง ส่ีหา้หม่ืนบาท
ยงัง้ีเธอยงัมาวา่ฉยัอีกเหรอ?” “น่ีคุณ ๆ รู้ไหมวา่ลูกมนัไม่ไดต้อ้งการเงินหรอกน่ะ....มนัตอ้งการเวลาอยู่
กบัพอ่ของมนัต่างหาก”.... 

“ออ้...รู้แลว้เธอมนันกัสังคมสงเคราะห์น่ี....เขา้ใจความตอ้งการของผูอ่ื้นไดดี้...แต่ขอโทษ
สงเคราะห์คนอ่ืนนั้นมีเวลาเยอะ แต่ลูกของตวัเอง..อยา่งกะลูกก าพร้า...หรือขอทานก็ไม่ปาน” 

“หยดุน่ะ...คุณนั้นแหละผดิ ๆ ๆ ๆ ภรรยาวางสายอยา่งโกรธแคน้...น่ีคุณ ๆ ๆ ๆ ๆๆบา้วางสายก็
ไม่บอก” ตอนรุ่งเชา้... “สวสัดีค่ะอาจารย”์.... “สวสัดีค่ะ”.... ไม่ทราบคุณพอ่ของทอมม่ีจะมาหรือเปล่า
ค่ะ?... “ดิฉนัก็ไม่ทราบน่ะค่ะวา่เขาจะมาไหม?... “งั้นเรารอคุณพอ่สักครู่น่ะค่ะ?.... “ค่ะ”.... 

“สวสัดีคครับอาจารย”์.... “สวสัดีค่ะ... เชิญนัง่ค่ะ”..... “ขอบคุณครับ”.... “ดิฉนัไม่รู้จะเร่ิมตน้
อยา่งไรดี คือเม่ือทอมม่ีแกเป็นเด็กท่ีสนุกสนาน ร่าเริงแจ่มใส่ และก็ตั้งใจเรียน จนแกไดค้ะแนนอยา่งท่ีคุ
รทั้งสองทราบนัน่แหละวา่แกไดท่ี้หน่ึง....แต่พอมาเทอมท่ีสองน้ี แกเป็นเด็กหงอยเหงา เจา้อารมณื 
โมโหร้ายกบัเพื่อน ๆ ไม่ตั้งใจเรียนชอบอยูค่นเดียว....ไม่ทราบคุณพอ่ หรือคุณแม่พอจะทราบปัญหาของ
แกบา้งไหมค่ะ?”...ทั้งสองสามี ภรรยา เงียบ ไม่มีใครพดู.... 

ครูประจ าชั้นเกิดความเครียดอยา่งมากในบรรยากาศแบบนั้น...เธอมองดูสีหนา้ของแต่ละคน ดู
สายตาท่ีมองกนัและกนัเป็นแววตาแห่งความชิงชงั และแววตาแห่งการโยนความผดิ...เป็นแววตาท่ี
ปราศจากความถ่อมสุภาพ...จนเธอไม่กลา้มองหนา้ของคนทั้งสอง..เธอหลบตามองท่ีโต๊ะเรียนของทอม
ม่ี...เธอเห็นกระดาษแผน่หน่ึงยบั ๆ ซุกอยูใ่ตโ้ตะ๊นั้น....เธอหยบิมนัข้ึนมาอ่าน พออ่านเสร็จ เธอก็ยืน่ให้
คุณแม่ของทอมม่ี เธอหยบิไปอ่าน “ทอมม่ีลูกแม่” เธอร้องไห ้ เธอยืน่เศษกระดาษแผน่นั้นให้อดีตผูเ้ป็น
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สามีท่ียงัไม่ไดห้ยา่ร้างแต่แยกกนัอยู ่ เขาควา้กระดาษนั้นไปจากเธอเหมือนกระชาก เขาอ่านขอ้ความจาก
กระดาษแผน่ยบั ๆ ซ่ึงเป็นลายมือของเจา้ลูกชายของเขา “คุณพอ่ครับ คุณแม่ครับ ผมรักคุณพอ่ ผมรัก
คุณแม่ ผมรัก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆๆ” ...เขาพบักระดาษแผน่นั้นเก็บไวใ้นกระเป๋าเส้ือ 

เขาเอ้ือมมือไปจบัมือของภรรยา...พลางก็กล่าวดว้ยน ้าตาวา่ “แม่ พอ่ขอโทษ” ...เขาหยบิเส้ือ
นอกท่ีพาดพนกัเกา้อ้ีท่ีภรรยานัง่มาสวมใหภ้รรยา แลว้เขาก็ประคองเธอยนืข้ึน... “อาจารยค์รับขอบคุณ
อาจารยม์ากครับท่ีอาจารยช่์วยใหค้วามมืดในครอบครับผมสวา่งข้ึน”... “ไม่เป็นไรค่ะ…ขอบคุณพระเจา้
เถอะค่ะเพราะทุกนาทีท่ีเรานัง่อยูด่ว้ยกนั...ดิฉนัทูลขอพระองคเ์ท่านั้นท่ีช่วยเหลือเรา...ดิฉนัก็ไม่รู้วา่
อะไรดลใจใหม้องไปท่ีใตโ้ต๊ะของทอมม่ี...สรรเสริญพระเจา้ค่ะ”.... 

คุณพอ่ คุณแม่จูงมือกนัไปหาทอมม่ี ทอมม่ีเบิกตาโพลง..เขาไม่เคยเห็นภาพน้ีมานานเป็นปี...แต่
วนัน้ีเขาเห็นภาพน้ีมนัช่างเป็นภาพท่ีงดงามท่ีสุดในชีวติท่ีเขาเคยเห็น...และภาพน้ีมนัสามารถ
เปล่ียนแปลงชีวติของเขาตั้งแต่บดันั้น 

ท่านผูอ่้านท่ีรัก..ในแต่ละวนัเราไดแ้สดงภาพอะไรใหลู้ก ๆ ของเราไดเ้ห็นบา้งเป็นภาพของ
ความรัก ความเมตตา..หรือเป็นภาพแห่งความเกลียดชงั?.... 
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13. “อย่ำเพิง่ไปนมสักำรพระเจ้ำเพรำะยงัไม่ถึงเวลำ” 

พระวจนะของพระเจา้ ยากอบ 4:7 
“เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงนอ้มใจยอมฟังพระเจา้ จงต่อสู้กบัมาร และมนัจะหนีท่านไป” 

เร่ืองเล่ำ 

ผูเ้ขียนไดอ่้านหนงัสือเล่มหน่ึงช่ือวา่ “อธิษฐานหนทางวบิาก” อ่านแลว้ใหค้วามรู้สึกและ
เตือนสติไดไ้ม่เบา ถึงแมเ้ร่ืองท่ีไดอ่้านจะเป็นเร่ืองคลา้ย ๆ นิทาน แต่ก็เป็นนิทานท่ีเสริมความ
กระตือรือลน้ได ้เร่ืองเป็นดงัน้ี 

ในการฟ้ืนฟูคริสตจกัรแห่งหน่ึง เป็นการฟ้ืนฟูท่ีเตม็ไปดว้ยพระพร และไฟแห่งการรับใชถ้วาย
ชีวติ พระวญิญาณของพระเจา้ไดเ้สด็จเจิมบรรดาสมาชิกยา่งทัว่ถึง ทุก ๆ คนตั้งใจฟังพระธรรมเทศนา 
ตั้งใจอธิษฐานแต่ภายนอกคริสตจกัรนั้นมีบรรดาผมีารซาตานจอ้งมองดว้ยความเจบ็ใจ เจบ็แคน้ท่ี
บรรดาคริสเตียนเหล่านั้นไดบ้อกเลิกการเป็นพวกของมนัอยา่งเจบ็แสบ....เม่ือซาตานเหล่านั้นทนต่อไป
ไม่ไดแ้ลว้หวัหนา้มนัจึงสั่งลูกนอ้งทนัที “จดัประชุมด่วนท่ีสุดโวย้” ...เท่านั้นเองซาตานก็นดัประชุมใน
เวลานั้น ...ซาตานทุกตวัถูกค าสั่งตอ้งมา..... 

หวัหนา้ซาตานจึงพดูข้ึนวา่....น่ีพวกเจา้เห็นไหมวา่คริสตจกัรท่ีก าลงัฟ้ืนฟูนั้น มนัก าลงัประกาศ
ตนเป็นศตัรูกบัเรา...และมนัก าลงัลุกลามไปเร่ือย ๆ อีกไม่ก่ีเดือน เราคงหาสมคัรพรรคพวกไดย้ากเตม็
ทน..เราจะท าอยา่งไรกนัดีวะ่? ซาตานทั้งหมดนัง่เงียบ...มีตนหน่ึงเสนอความเห็น.... “เอาอยา่งน้ีดีไหม
คือบอกกบัมนุษยว์า่ ไม่มีสวรรค ์ ไม่มีนรก ไม่มีวญิญาณ มนุษยเ์ม่ือตายไปก็เหมือนสัตว”์ ...หวัหนา้
ซาตานตอบ... “ใชไ้ม่ได.้.อยา่คิดวา่มนุษยจ์ะโง่สิ....แมแ้ต่พวกท่ีไม่เช่ือพระเจา้เขาก็ยงัคิดถึงเร่ือง พรุ่งน้ี 
และชีวติหลงัความตายเลย” ตนท่ี 2 เสนอความเห็น “ ค  าตอบมนัอยูต่รงน้ีครับ...บอกพวกมนัวา่พระเจา้
ตายไปแลว้...ถึงแมพ้ระองคจ์ะเคยสร้างโลกน้ีก็ตาม...แต่บดัน้ีพระเจา้ตายแลว้” หวัหนา้ตอบ.. “มนุษยไ์ว
มากในเร่ืองน้ี บางคนอาจจะเช่ือในทนัทีแต่คนส่วนมากเช่ือในพระคมัภีร์ท่ีบอกวา่ “คนโง่กล่าวในจิตใจ
ของเขาวา่ไม่มีพระเจา้” ถา้เจา้พดูอยา่งนั้นก็แสดงวา่เจา้ก็เป็นซาตานท่ีโง่ท่ีสุดยิง่กวา่มนุษยเ์สียอีก” ...
ซาตานทุกตนเงียบและทอ้แทต่้อปัญหาท่ีพวกมนัพบขอให้ท่ีประชุมแห่งน้ีไดอ้ธิษฐานเผือ่เขาดว้ย” 

ในทนัใดนั้นหวัหนา้ซาตานก็กระโดดข้ึนดว้ยความดีใจท่ีมนัคิดอะไรออก.. “ฮา้ ๆ ๆ ขา้คิดได้
แลว้ วธีิน้ีดีท่ีสุด และไวใ้จไดว้า่มนัตอ้งเกิดผล 100 เปอร์เซนต ์ฮิ ๆ ๆ ๆ” คืออยา่งน้ี... ซาตานทุกตวัตั้งใจ
ฟังอยา่งใจจดใจจ่อ... “ไปบอกพวกคริสเตียนวา่...พระเจา้มีจริง...พระวจนะของพระเจา้หรือพระคมัภีร์ก็
เป็นพระวจนะของพระเจา้จริง...พระเยซูคริสตก์็เป็นพระบุตรของพระเจา้จริง...และการท่ีพระเยซูคริสต์
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ตายท่ีบนไมก้างเขนเพื่อไถ่บาปของมนุษยน์ั้นก็เป็นเร่ืองจริง... “เอา้ ๆ ๆ ท่านหวัหนา้อยา่งนั้นพวกเราก็
เละเป็นวุน้สิท่าน?....ซาตานตนหน่ึงพดูคดัคา้นหวัหนา้... “ไอเ้จา้ท่ึม แกฟังขา้ยงัไม่จบแลว้แกแส่มา
ท าไม....พวกแกก็ไปบอกพวกมนัสิวา่....เวลาท่ีจะเลือกเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้...ยงัมี
เยอะ...อยา่เพิ่งรีบร้อนเลย สนุกสนานใหเ้พียงพอก่อน และพยายามช่วยเขาหาขอ้แกต้วัในการไป
นมสัการพระเจา้ให้เยอะ ๆ และในท่ีสุด....มนัก็จะเป็นพวกของเราอยา่งไม่ตอ้งออกแรงเยอะ ...ดี
ไหม?”.....ซาตานทั้งหมดลุกข้ึนกระโดดโลดเตน้ดว้ยความสุข.... 

เพราะมนัสามารถหากลวธีิ....หรือแผนการท่ีแยบผลท่ีสัมฤทธ์ิผลไดอ้ยา่งวเิศษ.... ท่านผูอ่้านท่ี
รัก ไม่ทราบวา่ขณะท่ีอ่านเร่ืองน้ี..ท่านก าลงัอยูก่บัฝ่ายไหนแน่...หรือวา่มนัยงัอีลุงตุงนงักนัอยู?่ 

“จงต่อสู้กบัมาร แลว้มนัจะหนีจากท่านไป”... ท่านพร้อมท่ีจะสู้หรือยงั?”.... 
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14. “บทกลอนพำไป...เอง” 

พระวจนะของพระเจา้ ฮีบรู 10:39 
“แต่ท่านทั้งหลายไม่ใช่คนท่ีเส่ือมถอย และถึงซ่ึงความพินาศ แต่เป็นคนท่ีเช่ือมัน่ จึงท าใหชี้วติ

ปลอดภยั” 

เร่ืองเล่ำ 

นกัเทศน์ หรือ นกัพดู ครู อาจารย ์มกัจะสะสมค าพดู ค าคม เร่ืองท่ีเป็นตวัอยา่งไวใ้นสมุดบนัทึก
ส่วนตวั หรือ เศษกระดาษ....ในบทน้ีผูเ้ขียนไม่แน่ใจวา่บทกลอนน้ีจะไดย้นิจากผูอ่ื้นมา หรือ ผูเ้ขียนแต่ง
ข้ึนเอง เพราะมนัอาจจะนานนบัสิบ ๆ ปี แต่เห็นวา่จะเป็นประโยชน์เลยน ามาใหท้่านผูอ่้านทุกคนไดอ่้าน 
เร่ิมตน้ดงัน้ี 

“รู้เป็นหมา ก็เพราะวา่  เสียงเห่าหอน 
รู้เป็นหมอน ก็เพราะนอน  แลว้ใชห้นุน 
รู้เป็นคน ก็เพราะท า  แต่เร่ืองคุณ 
ไร้การุณ ไร้เมตตา  พาจิตทราม 
 ดว้ยวา่ใน  พระคริสตธรรม  คมัภีร์สอน 
ใหม้องยอ้น ดูผล   ท่ีตนหวา่น 
ตน้ไมดี้ ยอ่มออกผล  น่าช่ืนบาน 
ไดรั้บทาน หรือขาย  ก าไรงาม 
หากเป็นตน้ ไมเ้ลว  ท่ีลงปลูก 
มนัสะทอ้น ถึงลูก   ท่ีมหนัต ์
มีแต่โดน โยนทิ้ง  ใหเ้หยยีบกนั 
ถูกเยย้หยนั เยย้เยาะ  เพราะอปัปรีย ์
 เฉกสันดาน  ของมนุษย ์  แสดงออก 
เห็นภายนอก เพราะภายใน  เป็นผูช้ี้ 
 จะท าผดิ  ท าชัว่หรือท าดี  
เม่ือมาคิด พินิจดู  ก็รู้วา่ 
ธรรมดา มนุษยเ์รา  อยากจะเก่ง 
แต่ละคน ยงัมืดมนต ์  ทางตนเอง 
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ความอยากเก่ง กลบักลาย  เป็นร้ายไป 
 อยากจะเก่ง  อยากจะดี  มีคนรัก 
 ตอ้งถ่อมใจ  นอ้มรับ  แลว้แกไ้ข 
 ขอพระเย  ซูคริสต ์  น าทางไป 
 จะพบทาง  สดใสใจสุขเอย” 
ก็หวงัวา่บทกลอนน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านบา้งไม่มากก็นอ้ย…. 
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15. “น่ีแหละควำมรักของ....พ่อ” 

พระวจนะของพระเจา้ 1 ยอห์น 1:9 
“ถา้เราสารภาพบาปของเราพระองคท์รงสัตยซ่ื์อและเท่ียงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา

และจะทรงช าระเราจากการอธรรมทั้งส้ิน” 

เร่ืองเล่ำ 

นิกร เป็นลูกคนเดียวของครอบครัว มีพอ่เป็นพอ่คา้พลอย ครอบครัวของเขามีทรัพยส์มบติั
มากมาย กินตลอดปีตลอดชาติก็คงไม่หมด นิกรเป็นคนเอาแต่ใจตนเอง ทั้งน้ีเพราะในบา้นไม่มีใครเป็น
คู่แข่งของเขา เขาอยากจะไปโรงเรียนก็ไป ไม่อยากไปก็ไม่มีใครขดัใจเขาได ้ พอ่ก็ท  าธุรกิจหามรุ่งหาม
ค ่า แม่ก็วุน่วายเก่ียวกบัการออกแบบพลอยท่ีจะตอ้งแข่งขนัในตลาด นิกรโตเป็นหนุ่มจนอาย ุ 18 ปี วนั
หน่ึงเขาไดข้โมยเงินของพอ่ท่ีเก็บในตูเ้ซฟซ่ึงมีประมาณหา้แสนบาท หนีออกจากบา้น เขาหนีพ่อ แม่เขา้
ไปอยูใ่นกรุงเทพฯ และเขาเอาเงินท่ีขโมยมาใส่ไวใ้นถุงยา่มและสะพายติดตวัตลอด (ตามประสาคนบา้น
ชนบท) 1 เดือนผา่นไปเขาใชจ่้ายเงินส าหรับอยูใ่นกรุงเทพฯ ทั้งค่าโรงแรม ค่าอาหาร เท่ียวกลางคืน 
กลางวนั เขาหมดเงินเกือบสองแสนบาทและเขามีเพื่อนใหม่ท่ีรู้ใจมากนัน่คือ เก๋ เธอเป็นสาวสวยและ
ท่าทางฉลาด เก๋เฝ้าสังเกตนิกรตลอดเวลาวา่ ผูช้ายคนน้ีมีเงิน และเธอจะอาสาเป็นผูน้ าเท่ียวใหนิ้กรในทุก 
ๆ แห่ง และแลว้วนัหน่ึงในขณะท่ีนิกรกลบัมายงัโรงแรม เขาด่ืมเหลา้จนไม่ไดส้ติ แต่เก๋ ก็พาเขามาถึง
โรงแรมดว้ยความปลอดภยั...เธอพยงุเขาไปถึงหอ้งปล่อยเขานอนเหยยีดยาวอยูใ่นห้องนั้น และเธอก็
หยบิถุงยา่มของนิกรข้ึนส ารวจ เธอยิม้อยา่งมีความสุข และเธอก็จากนิกรไปพร้อมกบัยา่มใบนั้น...นิกร
ต่ืนข้ึนมาตอนสายเกือบเท่ียง เขาส ารวจตวัเอง นึกถึงตวัเองวา่เขามาถึงท่ีพกัไดอ้ยา่งไร เขาจะไดล้าง
เลือนวา่ ก่อนจะหมดสติเขาเห็นเก๋เป็นคนพยงุเขาข้ึนรถ....ออ้! ตอ้งเป็นเก๋แน่ ๆ ท่ีพาเขามาท่ีน่ีแลว้
ตอนน้ีเธอไปไหน?...เขามองหายา่มของตนเอง...เขาเหง่ือตกเพราะเขาไม่สามารถหาถุงยา่มท่ีใส่เงินนั้น
ได ้

ถูกแลว้เขาถูกเก๋ขโมยเงินไปอยา่งไม่มีปัญหา....เขาเหลือเงินติดกระเป๋ากางเกงไม่ถึงพนับาท 
เขาจะท าอยา่งไร?....ความรู้ก็ไม่มี งานการก็ไม่เคยท า...จะหาเงินท่ีไหนมาประทงัชีวติในเมืองกรุงน้ี 

นิกรตดัสินใจเขียนจดหมายไปท่ีบา้นสารภาพความผดิต่อพอ่แม่ และลงทา้ยจดหมายนั้นวา่ 
“พอ่ครับผมรู้วา่ผมท าตวัไม่เหมาะสมกบัการเป็นลูกของพอ่ แต่อยา่งไรก็ตามพรุ่งน้ีผมจะกลบับา้น และ
ถา้พอ่ใหอ้ภยัผม ผทขอคุณพ่อท าอยา่งน้ีครับคือ เอาผา้สีแดงผกูไวท่ี้หนา้บา้นเพื่อเป็นเคร่ืองหมายวา่พ่อ
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ใหอ้ภยัผม ถา้ผมเห็นผา้สีแดงท่ีหนา้บา้นผมจะลงจากรถและกลบัมาอยูก่บัคุณพอ่คุณแม่อีก แต่ถา้ผมไม่
เห็นผา้สีแดงผมก็จะไปตามยะถากรรมของผม.... 

พอเวลาท่ีต่ืนเตน้มาถึง นิกรข้ึนรถโดยสารประจ าทางเพื่อจะกลบับา้น บงัเอิญเขาพบกบัเพื่อนท่ี
เคยเรียนดว้ยกนัสมยัเป็นเด็ก ๆ เขาจ าได ้ เขาไม่กลา้ท่ีจะมองเขา้ไปในบา้นของตนเองเพราะกลวัวา่คุณ
พอ่จะโกรธและไม่เอาผา้สีแดงผกูไวท่ี้หนา้บา้น นิกรจึงขอร้องเพื่อนของเขาวา่ “เพื่อน เวลาท่ีรถถึงหนา้
บา้นกนัน่ะ ขอแกช่วยดูหนา้บา้นกนัหน่อยเถอะวา่หนา้บา้นกนัมีผา้สีแดงผกูติดอยูก่บัตน้ไมส้ักผนืไหม? 
เพื่อนรับปาก พอรถแล่นมาถึงหนา้บา้นเพื่อนก็บอกนิกรดว้ยความต่ืนเตน้ “เฮย้ไอก้ร หนา้บา้นแกนัน่น่ะ
ไม่มีผา้สีแดงแค่ผนืเดียวน่ะโวย้แต่มนัมีผา้สีแดงเตม็ไปหมด ตั้งแต่หนา้บา้นจนถึงหลงับา้นเลย ดูสิตน้ไม้
ก่ีตน้ก็มีผา้สีแดงผกูติดทุก ๆ ตน้เลย”.... 

ท่านผูอ่้านท่ีรัก ท่านคงจะเดาออกน่ะครับวา่ นิกรจะรู้สึกอยา่งไร และก็คงจะเขา้ใจไดดี้ถึงความ
รักของพอ่ท่ีมีต่อลูก องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก็รักเราเช่นกนัพระองคอ์ยากใหเ้ราส านึกถึงส่ิงท่ีเป็นความผดิท่ี
เราไดก้ระท า และสารภาพกบัพระองคแ์ลว้พระพรอนัอุดมจะเทมายงัชีวิตท่ียอมต่อพระองคอ์ยา่งลน้
เหลือ และอยา่ปล่อยเวลา โอกาสไปโดยไร้คุณค่า อยา่รอรีท่ีจะหนักลบัมาหาพระเจา้.... 
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16. “เบือ้งหลงัภำพ....จำกมอือำชีพ” 

พระวจนะของพระเจา้ ยอห์น 9:25 
“เขาจะเป็นคนบาปหรือไม่ขา้พเจา้ไม่ทราบ ขา้พเจา้ทราบแต่ส่ิงเดียว คือวา่ขา้พเจา้ไดเ้ป็นคนตา

บอด แต่เด๋ียวน้ีขา้พเจา้เห็นไดแ้ลว้” 

เร่ืองเล่ำ 

วนัศุกร์ท่ี 5 ธนัวาคม 1980 บดัไดข้บัรถไปรับโจนผูเ้ป็นภรรยาไปทานอาหารกลางวนัหลงัจากท่ี
เขาตอ้งนอนรักษาตวัในโรงพยาบาลถึง 11 เดือน โดยเป็นโรคอมัพาตคร่ึงซีกบดัมีอาชีพเดิมคือเป็น
ช่างภาพอิสระ วนัน้ีอากาศไม่ค่อยเป็นใจนกั เพราะมีแสงแดดจา้เตม็ทอ้งฟ้า พอมาถึงทางแยกเขา้บา้น 
บดักลบัขบัรถยนตข์องเขาออกไปทางแยกอีกทางหน่ึงจนภรรยาของเขาแปลกใจวา่เขาเล้ียวรถไปท าไม
ในทางท่ีไม่ไปบา้นเพื่อจะรับทานอาหารกลางวนักนั “บดัน้ีคุณจะไปไหน เราไม่มีเวลามากมายน่ะ เรามี
เวลาเพียงชัว่โมงเดียวเท่านั้น?” บดัไม่รู้จริง ๆ วา่ท าไมเขาตอ้งเล้ียวรถไปทางนั้น แต่ในทนัใดนั้นเขาก็
เห็นกลุ่มควนัด าทะมึนลอยเป็นล าข้ึนสู่ทอ้งฟ้า โดยวิญญาณของช่างภาพอิสระ แมจ้ะนานนบัปีท่ีไม่มี
โอกาสไดจ้บักลอ้งถ่ายรูปเลยแต่บดัน้ีเขาควา้มนัมาถือแลว้ลัน่ชทัเตอร์ดงั คลิก! เม่ือไฟโหมไหมอ้ยา่ง
รุนแรง คลิก! เม่ือเปลวเพลิงลุกลามเผาไหมต้วัอาคารอยา่งน่ากลวั คลิก! ประตูหนา้โรงนา ค่อย ๆ แงม้
ออก คลิก! เม่ือประตูอา้กวา้งเกือบจะพงัลงมา และเขากดชทัเตอร์ไปเร่ือย ๆ จนไดย้นิเสียงไซเรนมาถึง 
เขาจึงไม่อยากจะเกะกะขวางทางการท างานของเจา้หนา้ท่ี.... “บดั เราไม่มีเวลาไปทานขา้วท่ีบา้นแลว้” 
เสียงภรรยาเตือน “โจน ผมขอโทษจริง ๆ เราหาอะไรรับทานแถวใกล ้ๆ น้ีดีไหม?” โจนไม่ตอบอะไรได้
แต่พยกัหนา้ และในขณะท่ีเขาสั่งอาหารมารับทาน บดัก็น าเอาฟิลม์ไปลา้งแถว ๆ ร้านประจ าท่ีนัน่ใกลท่ี้
ท างานของภรรยานั้น...พอวนัรุ่งข้ึนบดัรู้สึกอาการท่ีเจบ็ป่วยเร่ิมเป็นปรกติ เขาคิดวา่พระเจา้คงจะยกบาป
ใหเ้ขาแลว้วนัน้ี.... “วนัน้ีอากาศดีข้ึนกวา่เดิมน่ะ” บดัเอ่ยข้ึนกบัภรรยาของเขา โจนแทบไม่เช่ือหูของ
ตนเองท่ีไดย้นิเสียงสามีชดัถอ้ยชดัค าอยา่งน้ี.... “อะไรน่ะบดัคุณพดูอะไรน่ะ ขอพดูใหฟั้งอีกคร้ังหน่ึง
เถอะ”.... “ผมวา่วนัน้ีอากาศดีท่ีสุดเลย” ... “โอพ้ระเจา้ พระองคท์รงรักษาคุณใหห้ายปรกติแลว้ เกือบปี
แลว้ท่ีฉนัไม่ไดฟั้งเสียงของคุณชดัอยา่งน้ี”.... วนันั้น บดัไปพบหมอ ๆ ก็บอกวา่ “อยา่ต่ืนเตน้อะไรมาก
นกัเลย บางทีเร่ืองท่ีเราประสบพบเห็นในชีวติของเรามนัเกินท่ีเราจะเขา้ใจ คุณเป็นคนหน่ึงท่ีแมแ้ต่ผม
เป็นหมอยงัไม่เขา้ใจเลยครับ” 

และในคืนวนันั้นบดัก็น าเอาภาพสไลดท่ี์เขาถ่ายตอนไฟลุกไหมท่ี้โรงนามาฉายใหลู้ก ๆ ดู เขามี
ลูกสาว 3 คน พอฉายมาถึงภาพท่ี 5 ลูกสาวคนเล็กบอกวา่หิวขา้วจะไปเอาแซนดว์ชิมานัง่รับทานดว้ย แต่
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ก่อนท่ีเธอจะเดินออกจากหอ้ง เธอช าเลืองตาดูภาพท่ี 5 พลางพดูข้ึนวา่ “พอ่ค่ะพระเยซูไปยนืท าอะไรท่ี
เปลวไฟนั้นค่ะ?” แลว้ลูกสาวก็เดินหายเขา้ไปในครัว....ฝ่ายภรรยาของเขา โจน เธอนัง่ตาคา้งพดูอะไรไม่
ออก เพื่อความแน่ใจ บดัเรียกลูกสาวทั้งสองมาดูภาพนั้นอีกคร้ัง ลูกสาวทั้งสองก็ยนืยนัวา่ เห็นภาพพระ
เยซูยนือยูต่รงประตูนั้นจริง ๆ  

ตลอดคืน บดั และ โจน นอนไม่หลบัคิดถึงแต่วา่ ท าไมภาพท่ีเขาถ่ายจึงมีภาพของพระเยซู
ปรากฏอยู ่ เม่ือต่ืนนอน เขาทนไม่ไดท่ี้จะตอ้งคน้หาความจริง เขาน าภาพสไลดไ์ปฉายใหเ้พื่อน ๆ ของ
เขาดู ปรากฏวา่พอเพื่อน ๆ เห็นภาพท่ี 5 บางคนกม้ศีรษะอธิษฐานเบา ๆ หลงัจากชมภาพทั้งหมดแลว้เขา
ก็จะวพิากษว์จิารณ์กนัไปต่าง ๆ นา ๆ บดัไม่แน่ใจเขาหอบมนักลบัไปฉายดูท่ีบา้นอีกคร้ังแลว้คร้ังเล่า 
และชวนพรรคพวกเพื่อนฝงูมาดู บางคนดูภาพท่ี 5 แลว้เกิดการส านึกถึงความบาป ร้องไห ้บางคนคุกเข่า
กบัพื้นอธิษฐานสารภาพ และกลบัใจเสียใหม ่

มีสุภาพสตรีท่านหน่ึงอดรนทนไม่ไดก้็แจง้ใหน้กัข่าวทั้งวิทย ุ ทีว ี มาท่ีบา้นของบดัปากต่อปาก 
ต่างพดูถึงภาพประหลาดท่ีปรากฏในสไลดท่ี์บดัถ่ายได ้ และในท่ีสุดเกือบทุก ๆ คนท่ีอยูใ่นเมืองเดพท์
ฟอร์ต กห็ลัง่ไหลพากนัมาดูภาพของเขา 

มีคนแนะน าเขาวา่ เขาควรจะน าภาพสไลดภ์าพท่ี 5 นั้นออกเผยแพร่ และปล่อยใหผู้ค้นคิดตามท่ี
เขาเห็น และในท่ีสุดบดัก็ท าตามท่ีมีคนแนะน า...แต่ส่ิงหน่ึงท่ีบดัไม่สามารถปฏิเสธไดใ้นชีวติของเขาส่ิง
นั้นคือ บดัน้ีเขาหายจากการเป็นอมัพาตคร่ึงซีกอยา่งเด็ดขาดและเขายงัไดทู้ลต่อพระองคว์า่ “พระบิดา
เจา้ เท่าท่ีพระองคท์  าใหข้า้พระองคห์ายจากโรคร้ายน้ีก็เพียงพอแลว้ ไฉนพระองคเ์มตตาขา้พระองค์
มากมายจนส าแดงพระองคใ์หข้า้พระองคเ์ห็นไดเ้ด่นชดัอยา่งน้ี” 

ท่านผูอ่้านท่ีรัก ... บางทีเราไม่เขา้ใจวา่ท าไมพระเจา้จึงทรงน าเราไปยงัท่ี ๆ เราไม่ไดต้ั้งใจจะไป
แต่แทท่ี้จริงพระเจา้ทรงมีพระประสงคต่์อชีวติของเราทุก ๆ คน... “เขาจะเป็นคนบาปหรือไม่ขา้พเจา้ไม่
ทราบ แต่ขา้พเจา้ทราบแต่ส่ิงเดียววา่ขา้พเจา้เป็นคนตาบอด แต่เด๋ียวน้ีขา้พเจา้เห็นไดแ้ลว้” 
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17. “ฝ่ำมอืทองค ำ” 

พระวจนะของพระเจา้ สุภาษิต 15:27 
“บุคคลผูต้ะกละหาก าไร ก็กระท าใหค้รัวเรือนของตนประสบความยากล าบากแต่บุคคลผู ้

เกลียดสินบนจะมีชีวติอยู”่ 

เร่ืองเล่ำ 

เร่ืองท่ีจะเล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ี กรมวชิาการไดจ้ดัเพื่อจะให้นกัเรียนชั้นประถมปีท่ี 6 ไดเ้รียน
ภาษาองักฤษเพิ่มเติม แต่เม่ือผูอ่้านไดอ่้านรู้สึกเร่ืองน้ีมีความคิด และเห็นภาพของความโลภไดอ้ยา่ง
ชดัเจน เร่ืองเป็นดงัน้ี 

กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว้ มีพระราชาพระองคห์น่ึงทรงพระนามวา่ พระราชามีดาสพระองคท์รง
เป็นผูค้รอบครองเมืองท่ีร ่ ารวยท่ีสุดพระองคห์น่ึง ในพระราชวงัของพระราชามีดาสนั้นมีส่ิงท่ีสุดยอด
หลาย ๆ อยา่ง เช่นมีนกัเตน้ร ามากมาย มีนกัร้องท่ีเยีย่มยอด มีนกัแสดงละครท่ีมีความสามารถสูงเยอะ มี
นกัเขียนท่ีสุดยอดและมีพวกศิลปินทุกแขนง แต่ในจ านวนทั้งหมดนั้นพระราชายงัไม่พอพระทยัเท่ากบั
สองส่ิงท่ีพระองคมี์อยู ่

ส่ิงแรกท่ีพระองคท์รงรักก็คือ ธิดาองคน์อ้ย ๆ ท่ีทรงมีอยู ่ และทองค าท่ีพระองคท์รงเก็บสะสม
มานาน พระองคจ์ะทรงเก็บทองค าไวใ้นห้องมืดท่ีแน่นหนาหอ้งหน่ึงในพระราชวงัและในตอนเชา้ และ 
ตอนเยน็พระองคจ์ะเสด็จไปหอ้งมืดนั้นและนบัทองค าทุก ๆ วนั ....วนัหน่ึงมีบุรุษผูแ้ปลกหนา้ปรากฏ
กายข้ึนในหอ้งมืดท่ีพระราชาก าลงันบัทองค าอยูน่ั้น พระราชาตรัสถามวา่ “ท่านเป็นใคร ท าไมท่านมา
อยูใ่นหอ้งน้ีได?้” บุรุษนีรนาม ตอบโดยไม่รอรี.... “เรามาท่ีน่ีเพื่อจะมอบพรใหท้่าน” .... “อะไรคือพร
ของท่านบอกเราหน่อยสิ?” “แลว้ท่านอยากไดอ้ะไรบอกเรามาเลย? “ส่ิงท่ีเราอยากไดน้ะหรือ คือ ถา้มือ
ของเราไปจบัส่ิงใดก็ขอใหส่ิ้งนั้นกลายเป็นทองค าในพริบตา” บุรุษนีรนามผูม้าเยีย่มโดยไม่ไดรั้บเชิญ
ตอบวา่ “ท่านจะไดพ้รนั้น” และแลว้ร่างของบุรุษนีรนามก็หายวบัไปกบัตา พระราชาก็ร าพึงในใจวา่ 
“มนัเป็นใครท่ีเราจะตอ้งเช่ือ”.... 

เม่ือทรงนบัทองเสร็จแลว้พระองคก์็ทรงด าเนินลงไปยงัสวนท่ีสวยงามของพระองค ์ พระองค์
ทรงหยดุยนืท่ีใกล ้ ๆ ตน้ดอกกุหลาบสีแดงสด ทรงสูดกล่ินกุหลาบนั้นอยา่งช่ืนใจ และพระองคก์็เอ้ือม
มือไปเด็ดดอกนั้น บดัดลนั้น พระเนตรของพระองคเ์บิกโพลงเพราะวา่ดอกกุหลาบสีแดงสดนั้นมนั
กลายเป็นทองค าทั้งดอก และมนัส่องแสงประกายวาววบั และแขง็ พระราชาทรงพระส าราญเป็นยิง่นกั 
และก็จบัดอกอีกมากมาย มนัก็กลายเป็นทองค าไปทั้งหมด 
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พระราชาก็คิดในใจของพระองคว์า่ อะไรจะมีความสุขและยนิดีอยา่งน้ีท่ีเราไดเ้ป็นเจา้ของสวน
ดอกไมท่ี้กลายเป็นทองค า และผูท่ี้ใหพ้รเรานั้นจะเป็นใครไปไม่ได ้นอกจากผูท่ี้มาจากสวรรค ์

เราจะตอ้งไปหาสุดท่ีรักของเรา นัน่ก็คือธิดาองคน์อ้ยผูน่้ารักของเรา พระราชาก็เสด็จไปหา
พระธิดาของพระองค ์ในขณะนั้นพระธิดาก าลงัเรียนหนงัสืออยูก่บัอาจารย ์แต่ก่อนท่ีจะไปหาพระองคก์็
เสด็จไปยงัหอ้งมืดท่ีแขง็แรงนั้นเพื่อเก็บดอกกุหลาบทองค ามากมายไวใ้นหอ้งก่อนเพราะกลวัวา่จะมี
ขโมยมาขโมยไป 

พระองคเ์สด็จไปยงัหอ้งของพระธิดา ทรงไดย้นิพระธิดาอ่านหนงัสือใหอ้าจารยฟั์ง พระธิดา
เป็นผูช้าญฉลาดมาก และเป็นนกัเรียนท่ีเก่งท่ีสุด พระราชาเสด็จมาถึงก็เรียกพระบิดา “ลูกจ๋ามาหาพอ่
หน่อย” 

พระธิดามองดูพระราชบิดา แลว้ลุกข้ึน ดูน่ีนะพอ่จะท าอะไรใหลู้กดู พระราชาก็เอามือจบั
ภาพวาดท่ีติดกบัฝาผนงั ในบดัดลนั้น ภาพวาดกลายเป็นทองค าในทนัที พระธิดาองคน์อ้ยทรงดีพระทยั
มาก เธอรีบวิง่ไปหาพระบิดา พระบิดาสวมกอดเธอดว้ยความรัก “พอ่ขาพอ่เก่ง ธิดาพูดไม่ทนัจบปรากฏ
วา่ร่างของพระธิดาแขง็ท่ือกลายเป็นทองค าไปในบดัดล พระราชบิดา ทรงตกพระทยัพระเนตรเบิกโพลง 
พระองคท์รงกรรณแสงเสียพระทยั และรู้วา่พระองคผ์ดิ พระองคคิ์ดมากและแลว้พระองคก์็กลายเป็นผู ้
วกิลจริต 

ท่านผูอ่้านท่ีรัก บางทีเราอยากไดใ้นส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่อครอบครัว และต่อผูอ่ื้นโดยไม่ไดคิ้ด 
จึงมีค าพดูวา่ “คิดก่อนท า...อยา่ท าก่อนคิด” และสุดทา้ยชีวติของเราจะไม่จบแบบเศร้า ๆ ดงัในเร่ืองท่ี
ผูเ้ขียนน ามาเล่าน้ี 
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18. “ผมีจีริงหรือ?” 

พระวจนะของพระเจา้ มาระโก 5:1-13 
(แลว้ผโีสโครกนั้นร้องเสียงดงัวา่ “ขา้แต่พระเยซูพระบุตรพระเจา้ผูสู้งสุด พระองคอ์ยา่ไดม้ายุง่

เก่ียวขา้พระองคเ์ลย ขอพระองคส์าบานเถิดวา่จะไม่ทรมานขา้พระองค”์) 

เร่ืองเล่ำ 

เราพบวา่มนุษยเ์กือบจะทุกชาติ ทุกภาษา เช่ือในเร่ืองของวญิญาณ หรือ ชีวติหลงัความตาย 
ผูเ้ขียนไดอ่้านหนงัสือของท่านเสถียร โกเศรษฐ ์เล่มหน่ึงช่ือวา่ พิธีกรรมหลงัความตาย (ถา้จ าไม่ผดิ) ใน
เร่ืองนั้นเล่าพอสรุปไดว้า่ ในสมยัโบราณผูท่ี้เป็นฤาษี มีความเช่ือวา่เม่ือมนุษยต์อ้งตายไปจากโลกน้ี
วญิญาณจะออกจากร่างไปในระหวา่งสองส่วนคือ มีส่วนสมอง (ออกทางหวั) และ ส่วนรูทวาร (ออก
ทางดา้นล่าง) 

ถา้วญิญาณนั้นออกทางดา้นหวั วญิญาณจะไปจุติยงัสรวงสวรรค ์ แต่ถา้บงัเอิญวิญญาณออกไป
ทางรูทวาร วญิญาณนั้น ๆ จะไปจุติในเมืองนรก (ตกนรก) ดงันั้นเม่ือฤาษีตนใดใกลจ้ะตายก็จะสั่งใหลู้ก
ศิษยเ์อาไม ้ หรือ กอ้นหินทุบหวัของตนใหเ้ร็วท่ีสุดเพราะเกรงวา่ถา้ชา้วญิญาณออกทางรูทวารก็
เป็นอนัวา่ นรก 

แต่กฎหมายไม่ไดเ้ออออกบัความคิด หรือ ความเช่ือของฤาษีเลย เม่ือลูกศิษยค์นใดหุบหวัพระ
อาจารญต์นเองเสร็จ ต ารวจก็เตรียมพร้อมท่ีจะน าตวัไปขงัคุก ต่อมาก็มีปัญหาวา่เม่ือตนเอง (ฤาษี) ตาย 
ลูกศิษยถู์กจบั แลว้ใครจะมาบวชเป็นพระฤาษีแทนตนอีก ดงันั้นฤาษีทั้งหลายจึงเรียกประชุม เพื่อหาทาง
ออกในเร่ืองน้ี โดยน าเอาเร่ืองการทุบศีรษะ หรือใหว้ิญญาณออกจากร่างทางศีรษะเป็นเร่ืองด่วน ท่ี
ประชุมก็คิดวา่จะท าอยา่งไรดี ท่ีจะไม่ใหศิ้ษยรั์กของตนตอ้งติดคุกเพราะตีหวัพระอาจารย ์ ก็เกิดป๊ิงไอ
เดียร์วา่ เราไม่ตอ้งทุบหวัก่อนตาย แต่ทุบตอนท่ีตายโดยใชส้ัญลกัษณะแทนหวั ดงันั้น มะพร้าวจึงเป็น
ผลไมท่ี้คลา้ยหวัมนุษยท่ี์สุด ดงันั้นต่อมาลูกศิษยข์องพระฤาษีเม่ืออาจารยต์าย ก็น าเอามะพร้าวมาทุบขา้ง 
ๆ ศีรษะพระฤาษีแทนทุบหวั 

ประเพณีน้ีสืบทอดมาจนกระทัง่ปัจจุบนั ก่อนท่ีเขาจะเผาศพส่ิงหน่ึงท่ีเขาจะท าคือเอามะพร้าว
มาทุบใกล ้ ๆ ส่วนหวัของศพ ความหมายคือ ใหว้ญิญาณของผูต้ายนั้นไดอ้อกมาทางส่วนบน เพื่อ
วญิญาณจะไดไ้ปสู่สวรรค ์ไม่ใช่ความหมายท่ีบอกวา่มะพร้าวสะอาด เอาลา้งหนา้ศพ ๆ จะไดไ้ปสวรรค ์
นั้นเขา้ใจผิด ท่ีกล่าวมาแลว้ เป็นการยนืยนัวา่ทุกศาสนามีความเช่ือเร่ืองวิญญาณ และชีวติหลงัความตาย 
แต่บางทีมนุษยม์กัจะสร้างจินตนาการเพื่อหลอกผูอ่ื้น อาจจะท าเล่น ๆ หรือ บางทีอาจจะท าเป็นธุรกิจก็
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ได ้แต่เราผูท่ี้เช่ือในพระเจา้เราเช่ือวา่ วญิญาณในสภาพฟ้าอากาศมีมากมาย แต่มนัเหล่านั้นสู้ฤทธานุภาพ
ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มิไดเ้ลย และมนัก็กลวัพระองคจ์นตวัสั่น มีเศรษฐีคนหน่ึงเขาจา้งจิตรกรผูมี้ฝีมือ
ติดอนัดบัของเมืองจีนมาวาดภาพท่ีหอ้งโถงบา้นของเขา เขาถามจิตรกรผูมี้ฝีมือนั้นวา่ “ท่านจิตรกรภาพ
อะไรท่ีวาดยากท่ีสุดในโลก?” จิตรกรไดฟั้งเขาตอบอยา่งไม่รีรอวา่ “ภาพของหมู หมา กา ไก่ครับท่าน” 
....แลว้ภาพอะไรท่ีวาดง่ายท่ีสุดในโลก?” ท่านเศรษฐีถาม “ภาพท่ีวาดง่ายท่ีสุดหรือครับ มนัคือภาพของ
ผคีรับ” ท  าไมเป็นอยา่งนั้นล่ะ?” เศรษฐีถาม จิตรกรตอบ ก็เพราะรูปผี ๆ คนไม่เคยเห็นบ่อย พอผมวาด
เป็นเลยศูนยแ์ลว้บอกวา่ผ ีเขาก็เช่ือ เพราะเหตุน้ีเองครับ 

เอา้! แลว้ท่ีบอกวา่ หมู หมา กา ไก่ วาดยาก มนัยากตรงไหน? ออ้ ยากมาก ๆ ครับ เพราะ หมู 
หมา กาไก่มนัอยูก่บัเราทุก ๆ วนั ดงันั้นภาพเหล่าน้ีมนัตอ้งละเอียด แมแ้ต่ตา หางเล็บ ก็พลาดไม่ได ้
เพราะถา้วาดผดินิดเดียวคนก็รู้ทนัที เพราะของมนัเคยตาจนชินแลว้ครับ” เศรษฐีจึงไดค้  าตอบท่ีชดัเจน 
และไม่ถามจิตรกรอีก 

แลว้ท่านวา่ ผ ี มนัเป็นอยา่งไร? และ ท่านคิดวา่มนัมีอ านาจเหนือท่านหรือไม่? แลว้ท่านมีองค์
พระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของท่าน เป็นพระผูช่้วยท่านจากอ านาจของ ผ ีมาร วญิญาณชัว่หรือ
ยงั? และท่านเคยสั่งผวีา่ “ในนามพระเยซูคริสตช์าวนาซาเร็จจงออกไป “บา้งหรือไม่?” 
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19. “คนวอก.... (โกหก) เอำตัวรอดไปวนั ๆ” 

พระวจนะของพระเจา้ สุภาษิต 14:25 
“พยายซ่ือตรงช่วยชีวติให้รอด แต่ผูเ้ปล่งค ามุสาเป็นคนขายคน” 

เร่ืองเล่ำ 

ณ ชายป่าแห่งหน่ึงมีเจา้ป่าครอบครองอยูเ่ป็นเวลานาน (สิงห์โต) วนัหน่ึงเจา้ป่าอยากจะรู้วา่
ตนเองมีกล่ินปากเป็นอยา่งไรบา้ง หอม หรือวา่เหมน็เจา้ป่าจึงไปซุ่มอยูใ่นถ ้าแห่งหน่ึงเพื่อจะดกัจบัสัตว์
ต่าง ๆ ท่ีผา่นไปมา และแลว้เจา้ป่าก็ประสบความส าเร็จเม่ือมนัดกัจบัไดเ้สือโคร่ง มนัจึงยืน่ปากใหเ้สือ
โคร่งดม “น่ีเจา้เสือโคร่งเจา้ลองสูดดมกล่ินปากของขา้ดูซิวา่มนัหอมหรือวา่เหม็น? เสือโคร่งเราก็พอจะ
เรียนรู้นิสัยของมนัวา่ เป็นสัตวโ์ผงผาง ไม่กลวัใคร มนัจึงตอบไปตามความจริง “อว้ก!!!... กล่ินปากของ
ท่านเหมน็อยา่งกะหมาเน่าลอยน ้ามาเลยทีเดียว อว้กส์ ๆ ๆ ๆ ๆ สิงห์โตเม่ือไดฟั้งดงันั้นมนัโกรธจ๊ิด
ข้ึนมาทนัที มนัจบัเสือโคร่งฟาดกบัโขดหิน “น่ีแนะเจา้ปากจดั เอามาวา่ใหข้า้ฯ อยา่งน้ีไดอ้ยา่งไร ท าไม
ไม่ใชค้  าพดูท่ีมนัสร้างสรรคก์วา่น้ีวะ่ ท าร้ายจิตใจกนัชดั ๆ เจา้ป่าฟัดเสือโคร่งจนตาย และต่อมาก็ดกัจบั
สัตวต่์าง ๆ แต่ก็ถูกเจา้ป่าฆ่าตายหมด พอมาถึงสุนขัจ้ิงจอก เราก็พอจะทราบนิสัยของมนัคือพยายามเอา
ตวัรอด และจะประจบประแจงผูมี้อ  านาจ หรือ ก าลงัเหนือกวา่ “น่ีเจา้สุนขัจ้ิงจอก แกลองดมปากขา้แลว้
บอกขา้ดูสิปากของขา้ หอม หรือ วา่เหม็นเม่ือตะก้ีเสือโคร่งมนับอกขา้วา่ปากขา้เหมน็ขา้ก็จดัการกบัมนั
ไปเรียบร้อยแลว้น่ีซากของมนัยงักองอยูน่ี่ แกจะวา่อยา่งไร?” สุนขัจ้ิงจอกสูดดมกล่ินปากของเจา้ป่า
อยา่งตั้งใจ “โอย้ท่าน กล่ินปากของท่านหอมจงัเลย ขา้พเจา้ไดก้ล่ินแลว้น ้าลายยงัไหลเลย” หอม หอม
จริงๆ” เจา้ป่าไดย้นิดงันั้นแทนท่ีจะดีใจมนักลบัโกรธแคน้ข้ึนกวา่เดิม “โกหก เจา้พดูโกหก เม่ือตะก้ีเจา้
เสือยงัวา่ขา้ปากเหมน็แลว้เจา้มาบอกวา่ขา้ปากหอมเจา้มนัโกหกตอแหล” วา่แลว้เจา้ป่าก็จบัสุนขัจ้ิงจอก
ฟาดกบัพื้นตายคาท่ี เจา้ป่าไม่รู้วา่อะไรคือความจริงระหวา่งปากเหมน็ กบั ปากหอม มนัดกัรออีกครู่เดียว
ก็มีเจา้ลิงเดินผา่นมา มนัตะปบเจา้ลิงใหใ้นอุง้เทา้ และเร่ิมถาม “น่ีเจา้ลิงเจา้บอกขา้มาเด๋ียวน้ีเลยวา่ ปาก
ของขา้หอม หรือวา่ เหมน็ เพราะเม่ือตะก้ีเสือโคร่งบอกวา่เหมน็ ขา้ก็จกัการฆ่ามนัไปแลว้ เจา้สุนขั
จ้ิงจอกมนับอกวา่ปากขา้หอมมนัก็ตายไปแลว้บอกขา้เด๋ียวน้ี” 

เจา้ลิงไดฟั้งดงันั้นมนัก็ร าพึงในใจของมนัวา่ “อนัตรายแน่ ๆ ถา้ตอบแบบไม่มีก๋ึน” มนัท าท่าดม
สูดกล่ินปากของเจา้ป่า เสียงของมนัคลา้ย ๆ คนเป็นหวดั  เจา้ป่าท่ีเคารพ วนัน้ีขา้คิดวา่ขา้ไม่สามารถให้
ค  าตอบแก่ท่านไดเ้ลย เพราะวา่ ขา้เป็นหวดั คดัจมูกไม่สามารถไดก้ล่ินอะไรเลยเอาไวถ้า้ขา้หายหวดัดี
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แลว้ขา้จะกลบัมาพิสูจน์ใหท้่านดีไหม?”  เจา้ป่าไดย้นิดงันั้นไม่รู้วา่จะโตต้อบเจา้ลิงอยา่งไรดี มนัจึงได้
แต่ท าตาปร๊ิบ ๆ แลว้พยกัหนา้ใหเ้จา้ลิงจากไปอยา่งปลอดภยั 

ท่านผูอ่้านท่ีรัก หลายคร้ังเราพบวา่ เราท างานหนกั เหน่ือย แต่เราไม่ไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า 
เราพดูความจริงแต่ความจริงท่ีเราพดูมนักลบัมากระทบกบัการท างานของเราอยา่งคาดไม่ถึง แต่บางคน
ท าตามหนา้ท่ี ตามใบสั่ง แต่ไดรั้บความเจริญในหนา้ท่ีการงาน และมีโอกาสดีกวา่อีกหลาย ๆ คนท่ีขยนั
ขนัแขง็ น่ีคงจะเขา้ต ารา ท างานทั้งวนัไดพ้นัหา้ เดินไปเดินมารับหา้พน้ นัง่ ๆ นอน ๆ ทั้งวนัเป็นหวัหนา้ 

คงสาเหตุน้ีเองกระมงัท่ีมนุษยอ์ยากจะเป็น  วอก(ลิง) ดีกวา่เป็นเสือโคร่ง หรือสุนขัจ้ิงจอก “แลว้
ท่านอยากเป็นอะไรในนิทานเร่ืองน้ี?” 
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20. “จะโกรธด.ี...ไหมเนีย้ะ?” 

พระวจนะของพระเจา้ ปัญญาจารย ์7:9 
“อยา่ใหใ้จของเจา้โกรธเร็วเพราะความโกรธมีประจ าอยูใ่นทรวงของคนเขลา” 

เร่ืองเล่ำ 

เม่ือการประชุมสมชัชาสภาคริสตจกัรสมยัสามญัท่ีจดัการประชุมท่ีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วทิยาลยั ตอนนั้นผูเ้ขียนเป็นบุคลากรของมหาวทิยาลยัพายพั (คริสเตียนนิเทศสัมพนัธ์) ไดมี้โอกาส
แสดงเปิดการประชุมดว้ยการแสดงแบบไทย ๆ และผูเ้ขียนไดมี้โอกาสเป็นผูแ้ทนสมทบจนถึงวนั
สุดทา้ยของการประชุม วนัท่ีจะกลบัเชียงใหม่มีเพื่อนรุ่นนอ้งมาชวนผูเ้ขียนวา่ “พี่กลบัดว้ยกนักบัรถ
ศาสนาจารย ์(ขอสงวนนามแต่บอกไดว้า่เป็นศาสนาจารยจ์ากเกาหลี) เถอะ “ผูเ้ขียนก็ตอบตกลงเพราะไม่
อยากจะเดินทางไปข้ึนรถทวัร์ หรือ รถไฟอีกก็เลยห้ิวกระเป๋าเส้ือผา้ลงมาเตรียมไวใ้กล ้ ๆ รถ (ตอนนั้น
ผูเ้ขียนมีรถยนต ์ 2 คนั อยูท่ี่บา้นไม่อยากขบัเขา้กรุงเทพเพราะการขบัข่ียากล าบาก) เม่ือศาสนาจารย์
เกาหลีเดินมาท่ีรถเพื่อนรุ่นนอ้งของผูเ้ขียนก็แนะน าใหผู้เ้ขียนรู้จกักบัศาสนาจารยท์่านนั้น และก็บอกวา่
ไดช้วนผูเ้ขียนร่วมเดินทางกลบัเชียงใหม่ดว้ย ผูอ่้านท่ีรักถา้เป็นคนไทยดว้ยกนัศาสนาจารน์ท่านนั้นคง
จะรีบกุลีกุจอยกกระเป๋าช่วยผูเ้ขียนอีกต่างหาก แต่ศาสนาจารยท์่านนั้นบอกกบัผูเ้ขียนวา่ “ไม่ไดร้ถผมไม่
วา่ง” ผูอ่้านท่ีรักภายในรถของศาสนาจารยเ์กาหลีคนนั้นมีเพียง 3 คนและเป็นรถปิคอพั 2 ตอน มีท่ีนัง่
เยอะแยะ ไม่ตอ้งพดูถึงเร่ืองนัง่นอนไปถึงเชียงใหม่ก็ยงัสบาย ๆ ผูเ้ขียนรู้สึกโกรธข้ึนหนา้และอาฆาตใน
ใจ (ไม่ใช่ส่ิงดีเลย) วา่สักวนัถา้ศาสนาจารยค์นน้ีขอความร่วมมือ หรือ ขอความช่วยเหลืออะไร ผูเ้ขียนจะ
ตอบแทนใหเ้จบ็แสบยิง่กวา่วนันั้นอีก 100 เท่า น่ีเป็นการสารภาพคร้ังแรกของผูเ้ขียน แต่ความจริงเราไม่
ควรจะพบพานคนอยา่งศาสนาจารยเ์กาหลี (คนนั้น) จะดีกวา่น่ะ? แต่เราก็คงตอ้งพบคนประเภทน้ีอีก ถา้
ในชีวติประข าวนัของผูรั้บใชพ้ระเจา้ไดแ้สดงความรักกนัแค่เพียงปาก เท่านั้น 

แต่ผูเ้ขียนจะพยายามลืมเร่ืองราวของ ชายเกาหลี คนนั้น เพื่อจะไม่ไดเ้ป็นคนเขลาอีกต่อไป และ
ก็มีขอ้คิดมาฝากจากการท่ีมีคนดูทีว ีและมาเล่าใหฟั้งเร่ืองเป็นดงัน้ี 

มีคนถามนกับุญท่านหน่ึงเก่ียวกบั ความโกรธ วา่สาเหตุใดบา้งท่ีมนุษยค์วรโกรธโดยตั้งค  าถาม
วา่ 

คนถาม “ท่านจะไม่โกรธหรือในเม่ือมีคนด่าท่านตลอดเวลา แมท้่านจ าทความดีสักแค่ไหน?” 
นกับุญ “เขาด่าเราก็ยงัดีกวา่เขาเอาหินขวา้งเราน่ะ” 
คนถาม  “ถา้เขาเอาหินขวา้งท่านจะโกรธหรือ?” 
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นกับุญ “เขาเอาหินขวา้งก็ยงัดีกวา่เอามีดฟันน่ะ” 
คนถาม “ถา้เขาเอามีดฟันท่านจะโกรธเขาหรือ” 
นกับุญ “เขาเอามีดฟันก็ยงัดีกวา่เอามีดแทงเราน่ะ” 
คนถาม “เขาเอามีดแทงท่าน ๆ จะโกรธเขาหรือ?” 
นกับุญ เจาเอามีดแทงก็ดีกวา่เขาฆ่าเราตายน่ะ?” 
คนถาม “ถา้เขาฆ่าท่านตาย ท่านจะโกรธเขามากมายเลยใช่ไหม?” 
นกับุญ “เขาฆ่าเราตายก็ยงัดีกวา่ท่ีเราจะฆ่าตวัเราเองมิใช่หรือ?” 
สรุปวา่ “การท่ีไม่ถือโทษโกรธใครนั้นนบัวา่เป็นความสุขสุดยอดท่ีหาไดย้ากกบัคนสมยั

ปัจจุบนั 
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21. “บุญคุณต้องทดแทน...แค้นต้อง...ให้อภัย” 

พระวจนะของพระเจา้ เฉลยธรรมบญัญติั 5:16 
“จงใหเ้กียรติแก่บิดามารดาของเจา้ ดงัท่ีพระเยโฮวาห์ พระเจา้ของเจา้ไดบ้ญัชาไว ้ เพื่อเจา้จะมี

ชีวติยนืนาน และเจา้จะไปดีมาดีในแผน่ดินซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจา้ของเจา้ประทานให้แก่เจา้” 

เร่ืองเล่ำ 

เม่ือเรามีโอกาสฟังคนอ่ืนพดู ฟังคนอ่ืนเทศนา ฟังคนอ่ืนแสดงความคิดเห็นเราจะพบวา่ ถา้เรา
ตั้งใจฟังจริง ๆ เราจะไดส้าระ และประโยชน์จากการฟังอยา่งยิง่ และบางทีเราก็ประทบัใจกบัค าพดู หรือ
ประโยคสั้น ๆ หรือตวัอยา่งประกอบท่ีเขาน ามาเล่า ผูเ้ขียนจะมีโอกาสไดน้มสัการพระเจา้ทุก ๆ เชา้
ตั้งแต่วนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ เพราะตอ้งรับผดิชอบดูแลความเรียบร้อยของหอ้งนมสัการ และเล่นเปียโน
ใหก้บัผูใ้หข้อ้คิดในแต่ละวนั มีเร่ืองหน่ึงท่ีฟังแลว้ไดข้อ้คิดมาก เพราะคนท่ีน ามาเล่าเขาน าเอาประวติั
เร่ืองราวของตรุษจีนมาเล่า ซ่ึงบางทีเราเป็นคริสเตียนเราอาจจะไม่รู้เร่ืองราวต่าง ๆ เก่ียวกบัประเพณีน้ี
ดว้ยซ ้ าวา่ประวติัความเป็นมามนัเป็นอยา่งไร...มีเร่ืองเล่าวา่ แทม้ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ แทม้ .....มีครอบครัวคนจีน
ครอบครัวหน่ึงมีลูกสาวอยูด่ว้ยกนั 7 คน ครอบครัวน้ีด ารงชีวติดว้ยการเป็นชาวนา วนัหน่ึงในขณะท่ีพอ่ 
และแม่ออกไปท านาก็มี งูทองค า เล้ือยเขา้มาในบา้นพี่ ๆ ทั้งหกคนก็พยายามใชไ้ม่ไล่ตีงู แต่นอ้งคนท่ี
เจด็เป็นคนมีเมตตากรุณาต่อสัตวก์็ขอร้องพี่ ๆ ไม่ใหตี้ และเธอก็พยายามเอากระชอนตกังูนั้น และพามนั
ไปปล่อยนอกบา้น งูนั้นต่อมากลายเป็นมงักรใหญ่ และกลบัมาท่ีบา้นเธออีกคร้ังพร้อมกบัจบัพอ่แม่ของ
เธอไวใ้นกรงเล็บของมนัและมนัประกาศวา่ถา้ใครคนใดคนหน่ึงยอมเป็นเมียมนั ๆ จะปล่อยพอ่แม่ให้
เป็นอิสระ....หญิงสาวท่ีเป็นพี่ทั้งหกต่างปฏิเสธกนัไปกนัมาเพราะขยะแขยงท่ีจะมีสามีเป็นสัตวท่ี์น่า
เกลียดน่าชงั จึงไม่มีใครอาสาเป็นเมียของเจา้มงักร พอทั้งหกถามนอ้งสุดทอ้งคนท่ีเจ็ดเธอไม่ปฏิเสธ เธอ
ยอมไปเป็นเมียของเจา้มงักรทนัที และมงักรก็ปล่อยพอ่แม่ของเธอ และบดัดลนั้นเจา้มงักรก็กลายร่าง
เป็นเจา้ชายมงักร และรับเอานอ้งคนเล็กไปเป็นพระมเหสีอยูใ่นเมืองบาดาลท่ีเตม็ไปดว้ยเพชร นิลจินดา 
วนั ๆ หน่ึงพระมเหสีองคน้ี์จะพยายามท ารองเทา้ใหพ้ระสวามีสวมใส่อยูเ่สมอ ๆ เพราะเธอรู้วา่พระ
สวามีชอบออกไปล่าสัตว ์ วนัหน่ึงเจา้ชายมงักรมาบอกเธอวา่จะออกไปล่าสัตวใ์นป่าคงจะไปหลายวนั
ไม่ตอ้งเป็นกงัวล เธอก็เลยขออนุญาตจากเจา้ชายมงักรกลบัไปเยีย่มครอบครัวของนางท่ีบนโลกมนุษย ์
เจา้ชายมงักรก็อนุญาตใหน้างไปแลว้ยงัมอบเพชร นิลจินดาใหเ้ธอน าไปมอบใหพ้อ่ แม่ ของเธอดว้ย 
แลว้ทั้งสองก็จากกนัไปคนละแห่ง ฝ่ายเจา้หญิงก็เดินทางกลบัไปยงัโลกมนุษยพ์อไปถึงก็ท าความแปลก
ใจประหลาดใจใหพ้ี่ ๆ ทั้งหกเป็นอยา่งยิง่เพราะเคร่ืองแต่งกายของนอ้งสาวสวยแวววาวประดบัไปดว้ย
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ส่ิงของมีค่า เพชรนิลจินดา และในบรรดาพี่ ๆ ทั้งหกคนท่ีอิจฉามากท่ีสุดก็คือพี่คนท่ีส่ี เธอวางแผนชวน
นอ้งคนเล็กไปเท่ียวท่ีป่าเปล่ียวแห่งหน่ึงและไดจ้บันอ้งสาวเธอขงัไวใ้นกระท่อมร้างหลงัหน่ึงซ่ึงไกล
จากผูค้น และในกระท่อมนั้นมีชายแก่คนหน่ึงเป็นผูดู้แล และพี่ส่ีของเธอก็ปลอมตวัเป็นเธอกลบัไปอยู่
ในเมืองบาดาล ท่ีปลอมตวัไดส้บาย ๆ เพราะหนา้ตาพี่นอ้งทั้งเจด็เหมือนกนัมาก แต่เม่ือเธอไปอยูก่บั
เจา้ชาย ๆ ทรงแปลกพระทยัวา่ท าไมองคห์ญิงมีนิสัยเปล่ียนไป ไม่ท างาน ไม่คุยกบับรรดาสาวใช ้ มี
อารมณ์ฉุมเฉียวตลอดเวลา เจา้ชายทรงเป็นทุกขพ์ระทยัยิง่ วนัหน่ึงพระองคไ์ดเ้สด็จมายงัเมืองมนุษย์
และไดเ้ดินทางไปในท่ีต่าง ๆ จนมาถึงหมู่บา้นของชายแก่ท่ีพระมเหสีไดม้าอาศยัอยูพ่ระองคท์รงสังเกต
วา่มีรองเทา้วางขาย และเป็นรองเทา้ท่ีพระมเหสีเคยท าใหพ้ระองคท์รงสวมทุก ๆ วนั แมก้ระทัง่รองเทา้
ท่ีพระองคท์รงสวมใส่ขณะน้ีพระองคก์็ทรงสอบถามวา่ใครท า และคนท าอยูท่ี่ไหน? เขาก็พาพระองคไ์ป
พบ และพระองคก์็ทรงพบพระมเหสีตวัจริงของพระองค ์ เม่ือพบแลว้ก็ทรงพาพระนางกลบัมายงัเมือง
บาดาล จบัพระมเหสีตวัปลอมมาลงโทษ เฆ่ียมตีเพื่อใหเ้ข็ดหลาบ แต่ไม่ประหารชีวิต เพราะพระมเหสี
ทรงขอร้องวา่อยา่ท าร้ายพี่ของตนเองเลย โปรดอภยัใหน้างเถิด เจา้ชายมงักรก็ปล่อยนางไปและขบัไล่
ออกจากเมืองบาดาลตั้งแต่บดันั้น เจา้ชายมงักรอยากทราบความในใจของพระมเหสีวา่ตอนท่ีตนเองเป็น
มงักรไปขอแต่งงานนั้นท าไมไม่ตอบปฏิเสธหรือวา่หลงรักมงักร?  พระมเหสีตอบวา่ “ชีวติของหม่อม
ฉนัท่ียอมวนันั้นเพราะท่านบอกวา่ ถา้ยอมเป็นเมียท่านจะปล่อยพอ่และแม่ หม่อมฉนัก็ขอแค่พอ่กบัแม่มี
ชีวติอยู ่หม่อมฉนัก็ไดท้  าหนา้ท่ีของลูกดีแลว้เพค่ะ”  เจา้ชายมงักรไดฟั้งดงันั้นท่านยิง่เพิ่มความรักใหเ้ธอ
อีกเป็นพนั ๆ เท่า 

คงไม่ตอ้งมีบทสรุปแลว้นะครับวา่ชีวติของคนท่ีมีความกตญัญูรู้คุณคนจะมีความสุขแค่ไหน? 
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22. “กำรเรียนรู้ของมนุษย์” 

พระวจนะของพระเจา้ ลูกา 2:46 
“คร้ันมารีย ์ และโยเซฟ หาพระกุมารไดส้ามวนัแลว้จึงพบพระกุมารนัง่อยูใ่นพระวหิาร

ท่ามกลางพวกอาจารยฟั์งและไต่ถามพวกอาจารยเ์หล่านั้นอยู”่ 

เร่ืองเล่ำ 

องคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็นตวัอยา่งแก่เราทั้งหลายในทุก ๆ ดา้นไม่วา่จะเป็นการอยูร่่วมกนัในสังคม 
การเห็นอกเห็นใจผูย้ากไร้ หรือต ่าตอ้ยในสังคม หรือแมก้ระทัง่การศึกษา ถา้พดูสรุปง่าย ๆ ก็คือตลอด
พระชนมชี์พของพระองคต์ั้งแต่มาจุติในครรภข์องมารียจ์นถึงโกละโกธา...ทุกส่ิงมีความหมาย และเป็น
ส่ิงท่ีล ้าค่าส าหรับผูท่ี้เช่ือในพระองค.์..ในบทน้ีจะขอกล่าวถึงเร่ืองการศึกษาของมนุษย ์ บางทีเรามกัจะดู
ถูกคนบางคนวา่เป็นคนโง่ ทั้ง ๆ ท่ีความเป็นจริงเขาไม่ไดเ้ป็น นกัปราชญช์าวเปอร์เซียบอกวา่ คนไง่ไม่
มีในโลกน้ี นอกจากคนนั้นจะมีสมองท่ีไม่สมประกอบ และเขาจดัคนท่ีฉลาดออกเป็น 4 ประเภทดงัน้ี 

ประเภทท่ี 1 ถา้ใครคิดดี.....ก็จดัวา่เป็นคนฉลาด 
ประเภทท่ี 2 ถา้ใครคิดดี/วางแผนดี....จดัวา่ฉลาดกวา่คนอีกมาก 
ประเภทท่ี 3 ถา้ใครคิดดี / วางแผนดี / ท าดี....จดัวา่ฉลาดมาก 
ประเภทท่ี 4 ถา้ใครคิดดี / วางแผนดี / ท าดี / สรุปผลในการท า...จดัวา่ฉลาดท่ีสุด 
เขายงักล่าวดว้ยวา่ ท่ีเราด่า หรือ วา่คนอ่ืน โง่ เพราะคน ๆ นั้นท าอะไรไม่เหมือนท่ีเราท า คิด

อะไรไม่เหมือนท่ีเราคิด และชอบในส่ิงท่ีเราไม่ชอบ เราก็สรุปวา่ ....อา้ยบา้ หรือ อา้ยโง่ 
พระเจา้ทรงสร้างเราแต่ละคนใหมี้ลกัษณะจ าเพาะ หรือมีเราคนเดียวในโลก ไม่มีใครอีกท่ีเป็น

เรา  ดงันั้นจะใหทุ้กคนคิดเหมือนเรา ท าเหมือนเรา ชอบเหมือนเรา คงเป็นไปไม่ได ้ ไม่ตอ้งดูอะไรมาก 
ลูกฝาแฝดท่ีคลานตามกนัมาอยา่ง เอซาว และ ยาโคบ ยงัแตกต่างกนัราวฟ้ากบัดิน คิดไดอ้ยา่งน้ีแลว้ เรา
คงจะไม่ช้ีหนา้ใคร และพดูวา่ อา้ยบา้ อา้ยโง่ ต่อไปแลว้น่ะ 
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23. “อะไรคอืส่ิงทีค่วรเลอืก” 

พระวจนะของพระเจา้ 1 ทิโมธี 6:10 
“ดว้ยวา่การรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชัว่ทั้งมวล และ เพราะความโลภน่ีแหละจึงท า

ใหบ้างคนห่างไกลจากความเช่ือและตรอมตรมดว้ยความทุกข”์ 

เร่ืองเล่ำ 

เม่ือหลายปีมาแลว้ ผูเ้ขียนไดอ่้านหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ พบข่าวสั้นและเล็ก ๆ ข่าวหน่ึงมนัไม่ได้
ข้ึนหนา้ 1 หรือหนา้ส าคญั แต่มนัเป็นข่าวท่ีสะกิดใจผูท่ี้ไดอ่้านและคิดตามอยา่งมาก จะขอเล่าสรุปสั้น ๆ 
ดงัน้ี 

ณ งานศพแห่งหน่ึงมีนกัการพนนัไฮโลก าลงัเล่นพนนักนัอยา่งสนุกสนาน ในขณะนั้นทุกคน
ตอ้งตกใจเพราะไดย้นิเสียงนกหวดีดงัข้ึน นัน่หมายถึงต ารวจก าลงัจะจบั นกัพนนัแตกฮือ วิง่หนีเอาตวั
รอด ตวัใครตวัมนั ต ารวจก็ไล่จบัจบันกัพนนัคนแลว้คนเล่า มีผูช้ายคนหน่ึงพอไดย้นิเสียงนกหวดี เขา
ควา้เงินท่ีเพื่อน ๆ ทิ้งจนเตม็ก ามือวิง่หนี ต ารวจไล่ตามเขามาติด ๆ เขาวิง่ ๆ ๆ ๆ จนในท่ีสุดเขามาผดิทาง
คือมาทางตนั เขาตอ้งพบกบัหนองน ้าขนาดใหญ่ขวางหนา้ เขาเหลียวมองไปขา้งหลงั ต ารวจก็กรูกนัเขา้
มาจะจบัตวัเขา  เขาตดัสินใจกระโดดลงไปในหนองน ้ามนั ต ารวจก็กระจายก าลงัรายลอ้มสระน ้าแห่ง
นั้นและคิดวา่ไม่ถึง 5 นาทีเขาจะตอ้งโผล่มาแน่นอน แต่ผิดคาด 5 นาที 10 นาที 20 นาที ผูช้ายคนนั้นไม่
โผล่ข้ึนมาเลย ต ารวจรอไม่ไหวก็กระโดดลงไปในสระนั้นพากนังมหา และเขาก็เจอจริง ๆ และสังเกต
ในมือของผูช้ายคนนั้นก าอะไรบางส่ิงท่ีดูเหมือนมีค่าท่ีสุด เขาแกะมือผูช้ายคนนั้นออก ปรากฏวา่เงินเตม็
ก ามือ เงินท่ีเขาควา้มาจากวงไฮโลไม่ตกเลยแมแ้ต่สลึงเดียว แต่อนิจจา เขาเสียชีวติ 

แมท้่านจะไดส่ิ้งของส้ินทั้งโลกแต่ท่านจะตอ้งตาย ทรัพยส์มบติัเหล่านั้นจะมีค่าอะไร...หลาย ๆ 
คร้ังเรามกัท างาน ท าเงิน จนลืมส่ิงท่ีส าคญัของชีวติ นัน่ก็คือ เราเลือกเอาส่ิงท่ีไม่ส าคญัท่ีสุด มาเป็นส่ิง
ส าคญัและจ าเป็นท่ีสุด หวงัวา่คงไม่มีใครอยากเป็นเช่นนกัพนนัไฮโลคนน้ีน่ะ 
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24. “กำรใช้เวลำในชีวติของเรำ” 

พระวจนะของพระเจา้ สุภาษิต 20:13 
“อยา่รักการหลบัไหล เกรงวา่เจา้จะมาถึงความยากจน จงลืมตาของเจา้แลว้เจา้จะไดกิ้นอ่ิม” 

เร่ืองเล่ำ 

มีค าคมตอนหน่ึงท่ีผูเ้ขียนไดฟั้งมานานแลว้ แต่ยงัจ าไดดี้คือ “ถา้อยากประหยดัเวลาจงใชเ้วลา 
อยากประหยดัเงิน อยา่ใชเ้งิน” มนัเป็นค าคมท่ีอมตะ และใชไ้ดทุ้กกาลสมยั แต่ในบทน้ีผูเ้ขียนจะพดูถึง
การใชเ้วลาของมนุษยซ่ึ์งมีผูห้วงัดีหรือนกัพดูบางท่านไดท้  าการวเิคราะห์ พิสูจน์วา่ในช่วงอาย ุ70 ปี ของ
มนุษย ์เราท าอะไรกนัไปบา้งโดยสรุปคร่าว ๆ ดงัน้ี 

เราใชเ้วลานอนทั้งหมดประมาณ  23 ปี 
เราใชเ้วลาท างานทั้งหมดประมาณ  11 ปี 
เราใชเ้วลาเรียนหนงัสือประมาณ  13 ปี 
เราใชเ้วลาอยูว่า่ง ๆ ประมาณ 8 ปี 
เราใชเ้วลาในการกินอาหารประมาณ 6 ปี 
เราใชเ้วลาในการแต่งตวัประมาณ 5 ปี 
เราใชเ้วลาคุยกบัเพื่อน ๆ ญาติ ๆ ครอบครัว 3 ปี 
เราใชเ้วลาในการไปนมสัการท่ีโบสถ ์หรือ วดั 5 เดือน 
ใชเ้วลาอยูใ่นหอ้งน ้า อาบน ้า 7 เดือน 
จะอยา่งไรก็ตามขอ้มูลน้ีไม่ใช่เป็นขอ้มูลท่ียนืยนัวา่เป็นขอ้มูลทางวชิาการ แต่ส่ิงท่ีอยากจะ

น าเสนอก็คือไม่วา่เราจะใชเ้วลาในส่วนใดมากก็ตาม ผูเ้ขียนและผูอ่้านคงอดสงสารโบสถไ์ม่ไดน่้ะ 
เพราะทั้งชีวติไปนมสัการพระเจา้แค่ 5 เดือน อยา่งน้ีจะเรียกวา่รักพระเจา้อยา่งมากมายไดเ้ตม็ปากหรือ? 



 49 

25. “ขอให้วำจำ....เป็นพระพรเกดิ” 

พระวจนะของพระเจา้ สุภาษิต 16:24 
“ถอ้ยค าแช่มช่ืนเหมือนรวงผึ้ง เป็นความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็นอนามยัแก่ร่างกาย” 

เร่ืองเล่ำ 

ผูเ้ขียนรับใชพ้ระเจา้ในต าแหน่งอนุศาสกของโรงเรียนและรับเชิญให้เป็นศิษยาภิบาลของ
คริสตจกัร ถา้เราคิดตามประสาการท างานโดยทัว่ไปเราคงจะท าไม่ได ้ท าไม่ไหว เพราะการท างานน้ีมนั
ตอ้งอาศยัก าลงัร่างกาย สติปัญญา หรือ ตอ้งมีแรงเยอะ ๆ แต่เป็นท่ีน่าประหลาดใจของผูเ้ขียนมาก เพราะ
บางทีเราคิดวา่ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้แต่มนัเป็นไปได ้คริสตจกัรท่ีผูเ้ขียนรับผดิชอบอยูน่ั้นเป็นคริสตจกัรท่ีมี
สมาชิกถึง 361 คน และส่วนมากก็หาเชา้กินค ่า วนัหน่ึงผูเ้ขียนไดรั้บโทรศพัทจ์ากสมาชิกวา่ คุณแม่ของ
เขาเสียชีวติขอใหผู้เ้ขียนไปท าพิธีเอาศพบบรรจุในโลงใหด้ว้ย เพราะกวา่จะน าศพบรรจุโลงเขาจะตอ้ง
รอเวลาใหท้ าโลงศพเสร็จเสียก่อน เพราะในหมู่บา้นการหาซ้ือโลงศพเป็นการใชจ่้ายท่ีแพงมากส าหรับ
เขา ถา้ต่อเองเขาจะเสียเงินไม่ถึง 300 บาท เม่ือทราบข่าวดงันั้นส่ิงท่ีผูเ้ขียนคิดก็คือ แมเ้ขาจะยากจน
อยา่งไรแต่เขาก็ควรจะมีสิทธ์ิไดป้ระดบัดอกไมส้ด ๆ บา้ง ผูเ้ขียนก็ออกเดินทางจากล าปางเพื่อจะไปแพร่ 
แต่ไดมี้โอกาสแวะไปซ้ือดอกไมก้บัแม่คา้ดอกไมใ้นตวัเมืองล าบาป พอลงจากรถไปหาซ้ือดอกไมก้็พบ
แม่คา้คนหน่ึงก าลงัจะเก็บดอกไมพ้อดี ผูเ้ขียนก็เขา้ไปถามซ้ือดอกไมป้รากฏวา่เขาใหด้อกไมม้ามาก
พอท่ีจะน าไปประดบับนหีบศพได ้ ผูเ้ขียนก็เลยบอกวา่พี่ครับนึกวา่ช่วยสงเคราะห์ศพคนแก่ท่ียากจน
เถอะครับผมมีสตางคเ์หลืออีก 40 บาทจะไดด้อกไมอ้ะไรท่ีจะประดบัไดม้ากกวา่น้ี และปากก็อวยพรเขา
บอกวา่ ในปีใหม่น้ีขอใหค้า้ขายไดก้ าไรงาม มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง อายมุัน่ขวญัยนื ผูเ้ขียนก็พดูไป
ตามท่ีใจคิด แต่แม่คา้ดอกไมไ้ม่ไดฟั้งเปล่าเขาพนมมือไหวรั้บเอาค าอวยพรนั้น และเรียกลูกสาวมารับ
พรดว้ย พอพดูเสร็จแม่คา้ดอกไมก้็บอกวา่ตั้งแต่เขาเป็นแม่คา้ดอกไมส้ดมาไม่เคยมีใครมาอวยพรเขา
อยา่งน้ีเลย เขารีบเอาดอกไมใ้หจ้นกระทัง่รถของผูเ้ขียนเต็มไปหมด เขาบอกวา่ “ขอร่วมท าบุญกบัคุณ
ดว้ย” ลูกสาวของเขาเห็นดงันั้นจึงเขา้มาถามแม่ของเขาวา่ “แม่ใหม้ากอยา่งนั้นแม่ไม่ขาดทุนหรือ?” แม่ก็
ตอบวา่ “ส่ิงท่ีแม่ไดพ้รวนัน้ีเป็นก าไรมากท่ีสุดท่ีแม่เคยไดรั้บ”... น่ีแหละครับ “ปากท่ีมีพระพร” และทุก
คนก็สามารถมีได ้และเป็นพระพรส าหรับผูอ่ื้นได ้ถา้เราใหพ้ระเจา้ทรงน า..... 
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26. “จงอย่ำแก้แค้นศัตรู...ของท่ำน” 

พระวจนะของพระเจา้ โรม 12:19 
“ดูก่อนท่านผูเ้ป็นท่ีรักของขา้พเจา้ อยา่ท าการแกแ้คน้ แต่จงมอบการนั้นไว ้ แลว้แต่พระเจา้จะ

ทรงลงพระอาชญา” 

เร่ืองเล่ำ 

มีคริสเตียนคนหน่ึงเธอเป็นหญิงสาว ครอบครัวเธอยากจนมากเธอจึงไดอ้อกจากบา้นตั้งแต่จบ
ประถมปีท่ีหก มาเป็นคนรับใชท่ี้บา้นของผูมี้อนัจะกินครอบครัวหน่ึง เธอรักพระเจา้มาก และในแต่ละ
อาทิตยเ์ธออยากจะไปนมสัการพระเจา้แต่ก็หาเวลาวา่งไม่ไดเ้ลย เธอก็เลยขออนุญาตนายจา้งไปนมสัการ
ตอนกลางคืน จากบา้นของนายจา้งไปยงัโบสถ์ไกลประมาณหา้ร้อยเมตร เธอตอ้งเดินไปคนเดียว และ
ทางกเ็ปล่ียว คืนน้ีเธอก็จะไปเรียนพระคมัภีร์ดว้ย ในขณะท่ีเธอเดินไปไดค้ร่ึงทางจู่ ๆ ก็มีชายหนุ่มสอง
คนโผล่ออกมาจากขา้งทางใชมี้ดจ้ีบงัคบัเอากระเป๋าท่ีคลอ้งแขนเธอไป พอเจา้โจรสองคนไดก้ระเป๋าก็วิง่
แน๊บไปทนัที แต่หญิงสาวก็ยงัคงไปเรียนพระคมัภีร์ตามปรกติ ในขณะท่ีเรียนอยูน่ั้นศาสนาจารยผ์ูท่ี้
สอนพระคริสตธรรมคมัภีร์ก็ไดใ้หทุ้กคนขอบพระคุณพระเจา้ ทุก ๆ คนก็เล่าเร่ืองต่าง ๆ และขอบคุณ
พระเจา้ดว้ยกนั แต่หญิงสาวก็บอกวา่ส่ิงท่ีเธอจะพดูน้ีเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนกบัเธอเม่ือครู่น้ีเอง คือ “ดิฉนัถูก
ปลน้ แต่ดิฉนัจะขอขอบพระคุณพระเจา้ในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ี 4 ประการ” สายตาทุกคู่จอ้งมองสาวใช้
ผูน้ี้อยา่งใจจดจ่อ และมีค าถามวา่ เธอถูกปลน้แลว้เธอยงัจะมีอะไรขอบพระคุณพระเจา้ได?้ แลว้เธอก็พดู
ขอบคุณพระเจา้เป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 

1. “ขา้พเจา้ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีโจรเอาแต่ทรัพยสิ์น แต่ไม่เอาชีวิตของขา้พเจา้ไป 
2. โจรสองคนเอาทรัพยสิ์นส่วนนอ้ยของขา้พเจา้ไปแต่ส่วนใหญ่อยูท่ี่หอ้งของขา้พเจา้ 
3. ขา้พเจา้ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีขา้พเจา้ไม่เป็นโจรแบบสองคนนั้น 
4. และประการสุดทา้ย ขา้พเจา้คิดวา่โจรสองคนนั้นคงจะไม่เคยมีใครอธิษฐานเผือ่เขาเลย ใน

ชีวติของเขา และเขาคงจะไม่ไดรั้บค าอวยพรจากใคร ดงันั้นคืนน้ีขา้พเจา้ 
“ผูอ่้านท่ีรัก คนท่ีรักพระเจา้ ศรัทธาในพระองค ์ ยอมมีชีวติท่ีอภยัใหแ้ก่ผูอ่ื้นอยา่งสาวใชค้นน้ี

ต่างหากท่ีพบสันติสุขท่ีแทจ้ริง เขาไม่ตอ้งคิดเคียดแคน้ชิงชงัใคร เขาไม่ตอ้งแอบแฝงความอิจฉาแลว้
นินทาคนอ่ืน ๆ เหมือนเจา้จ้ิงจก ตุก๊แก อยา่งท่ีเราไดอ่้านบ่อย ๆ ไง จ าไดไ้หม? 
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27. “แม่ขำหนูขอโทษ” 

พระวจนะของพระเจา้ อิสยาห์ 53:5 
“ท่านถูกบาดเจบ็เพราะการทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช ้า เพราะความบาปผดิของเรา การตี

สอนท่ีจะท าใหเ้ราสมบูรณ์นั้นไดต้กแก่ท่าน” 

เร่ืองเล่ำ 

เด็กนกัเรียนก าลงัเล่นอยูข่า้งสนามหญา้กนัอยา่งสนุกสนาน แต่บดัดลนั้นเด็กหลายคนก็ตะลึง
เพราะปรากฏใบหนา้ของผูห้ญิงคนหน่ึงคลา้ย ๆ ผ ีหนา้ตาน่าเกลียดน่ากลวั ทุกคนวิง่หนี แต่วกิานดายนื
เฉย จนเพื่อน ๆ ถามเธอวา่ “วกิานดาเธอรู้จกักบัผูห้ญิงหนา้เหมือนผคีนน้ีหรือ?”  ผูห้ญิงผูมี้ใบหนา้พิการ
ยิม้ใหว้กิานดา วกิานดากม้หนา้แลว้ตอบเพื่อนวา่ “ฉนัไม่รู้จกั” หญิงผูมี้ใบหนา้พิการเดินจากไปอยา่ง
เหม่อลอย เอาผา้ท่ีรับจา้งซกัรีดไปส่งใหลู้กคา้วกิานดารู้อยูเ่ตม็อกวา่ เธอไดท้  าร้ายจิตใจแม่ และท าใหแ้ม่
เจบ็ปวดมากท่ีไม่ยอมรับวา่ หญิงผูพ้ิการคือแม่ของตนเอง หลงัโรงเรียนเลิกเธอไม่อยากเจอแม่ เธอกลวั
แม่โกรธ เธอรู้วา่แม่เจบ็ วกิานดามาถึงบา้นส่ิงท่ีเธอท าส่ิงแรกคือ เขา้ไปกราบขอโทษแม่ท่ีเธอไดท้  าร้าย
จิตใจของแม่เม่ือตอนกลางวนั เธอพบแม่เธอวางกระเป๋าลงและกล่าวขอโทษแม่ แต่แม่บอกเธอวา่ “ลูก
ถา้เป็นแม่ ๆ ก็จะท าเหมือนลูกก็ได ้ แต่แม่อยากเล่าความจริงใหลู้กรู้อยา่งหน่ึงวา่ท าไมแม่ถึงมีใบหนา้
พิการอยา่งน้ี” ตอนท่ีลูกยงัเล็ก ๆ แม่ไดจ้า้งลูกจา้งมาเล้ียงลูก วนัหน่ึงขณะท่ีแม่อยูท่ี่ท  างานแม่เห็นควนั
ไฟโพยพุง่ข้ึนสู่ทอ้งฟ้า แม่ออกมาดูเห็นวา่ควนัไฟนั้นมนัเกิดข้ึนตรงบา้นของเรา แม่ก็รีบวิง่จากท่ีท างาน
มาถึงบา้น ปรากฏวา่ไฟก าลงัลุกไหมบ้า้นของเรา แม่ไดย้นิเสียงลูกร้องไหจ้า้ พี่เล้ียงของลูกก็วิง่ลงบา้น
มาโดยทิ้งลูกไวข้า้งบน แม่เลยตดัสินใจวิง่ข้ึนไปบนบา้น แม่เห็นไฟก าลงัลุกลามจะไหมลู้ก แม่ก็วิง่ไป
เอาผา้ห่มชุบน ้ามาห่อตวัลูกและแม่ก็วิง่ฝ่าเปลวเพลิงออกมา ไฟมนัลวกหนา้แม่จนเกือบจะทนไม่ไหว 
ลูกของแม่ปลอดภยั แต่หนา้ของแม่เป็นเหมือนอยา่งท่ีลูกเห็นน่ีแหละจะ๊ วกิานดาไดฟั้งเธอร้องไหเ้สียง
ดงั และจูบไปทัว่ใบหนา้ของแม่ท่ีพิการนั้น เพราะใบหนา้ของแม่เป็นอยา่งน้ีน่ีเอง เธอจึงมีชีวติอยูไ่ด้
จนถึงวนัน้ี 

พระเจา้ทรงรักเรามากมาย ยอมทุก ๆ อยา่งเพื่อเรา เราท าอะไรเพื่อถวายพระองคบ์า้ง ถา้ยงัไม่ได้
ท  า วนัน้ียงัไม่สายเกินไปครับ 
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28. “อย่ำสักแต่พูด...ถ้ำท่ำนไม่มเีร่ืองทีจ่ะพูด” 

พระวจนะของพระเจา้ สุภาษิต 10:32 
“ริมฝีปากของคนชอบธรรมรู้วา่อะไรพอหูคน แต่ปากของคนชัว่ร้ายรู้วา่ส่ิงใดตลบแตลง” 

เร่ืองเล่ำ 

“ถึงบางพดู พดูดีเป็นศรีศกัด์ิ   มีคนรักรสถอ้ยอร่อยจิต 
แมน้พดูชัว่ตวัตายท าลายมิตร  จะชอบผดิในมนุษยเ์พราะพูดจา” 
การพดูเป็นกบัการพดูได ้ แตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง มนุษยทุ์กคนถา้ไม่พิการทางหูหรือ ทางล้ินก็

จะพดูไดเ้หมือนกนั แต่การพดูเป็น นบัวา่ส าคญัยิง่ในการด าเนินชีวิต เพราะบางทีตอ้งใชเ้ทคนิค หรือ 
การเรียนรู้ท่ีจดัเจน บางคนประสบผลส าเร็จมากมายโดยไม่จ  าเป็นตอ้งลงทุนอะไรมากนกั นอกจากการ
เจรจาอยา่งน่าฟัง น่าคิด และน่าเช่ือถือ นกัเทศน์ นกัพดู หรือ บรรดาผูรั้บใชพ้ระเจา้ก็เป็นบุคคลหน่ึงท่ี
ตอ้งฝึก หรือ พูดใหป้ระทบัใจ จึงมีผูต้ ั้งขอ้สังเกตไวส้ าหรับการพดูในแต่ละคร้ังดงัต่อไปน้ี 

สนใจในบุคลิกภาพของผูพ้ดู 20% 
สนใจศิลปการแสดงออก 10% 
สนใจค าน า บทสรุป 20% 
สนใจเน้ือหา – สาระ 50% 
เราสามารถเห็นไดว้า่การพดูไม่ไดอ้าศยัเสียงท่ีเปล่งออกมาอยา่งเดียว แต่มนัรวมทั้งบุคลิก 

ลกัษณะ ท่าทางอีกดว้ย จึงมีค ากลอนของนกัพดูทั้งหลายก่อนท่ีจะพดูเร่ืองอะไรดงัน้ี 
“เตรียมใหพ้ร้อม ซกัซอ้มให้ดี ท่าทีสง่า หนา้ตาใหสุ้ขมุ ทกัท่ีประชุมไม่วกวน เร่ิมตน้ใหโ้นม้

นา้ว เร่ืองราวใหก้ระชบั ตาจบัท่ีผูฟั้ง เสียงดงัพอดี อยา่มีเออ้อา้ ดูเวลาใหค้รบสรุปตอนจบใหจ้บัใจ ยิม้
แยม้แจ่มใสตลอดการพูด” 

แถม “เป็นนกัฟัง นงัศึกษา ทา้วจิารณ์ งานริเร่ิม เติมความสุข” คงไดอ้ะไรบา้งส าหรับการพดูน่ะ
ครับ 
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29. “คนดทีีน่่ำเสียดำยต้องตำยเพรำะ...ไม่รอบคอบ” 

พระวจนะของพระเจา้ มทัธิว 5:48 
“เหตุฉะน้ีท่านท่านทั้งหลายจงเป็นผูดี้รอบคอบ  เหมือนพระบิดาของท่าน ผูท้รงสถิตในสวรรค ์

เป็นผูดี้รอบคอบ” 

เร่ืองเล่ำ 

ผูเ้ขียนไดอ่้านหนงัสือของท่านผูห้น่ึงใชน้านแฝงวา่ นายต ารา ณ เมืองใต ้หนงัสือช่ือ “บทเรียน
ชีวติ” ในหนา้ท่ี 17 ไดพ้ดูถึงเด็กหนุ่มคนหน่ึงท่ีช่ือนายวิฑูรย ์ สมาธิ อายคุงจะ 15 ปี เพราะเรียนอยูช่ั้น
มธัยม 3 ท่ีโรงเรียนตรังวทิยา จงัหวดัตรัง  วนัน้ีเป็นวนัหยุด วฑูิรยเ์ด็กหนุ่มขบัรถกระบะปิคอพัของพอ่
ไปตามทางบา้นโพ – น ้าผดุ พอมาถึงหมู่บา้น ไสพริก ก็เห็นเด็กผูห้ญิงคนหน่ึงนัง่ร้องไหค้รวญครางดว้ย
ความเจบ็ปวด ใกล ้ ๆ นั้น มีรถจกัรยานยนตน์อนตะแคงอยูค่นัหน่ึง และมีเด็กหนุ่มคนหน่ึงยนืงง ๆ อยู่
ใกล ้ๆ นั้นดว้ย 

วฑูิรยรู้์ทนัทีวา่เด็กหญิงคนนั้นถูกรถจกัรยานยนตช์นแน่และก าลงัไดรั้บบาดเจบ็....ชายหนุ่มรีบ
จอดรถท่ีขา้งทางแลว้รีบวิง่ไปยงัร่างของเด็กหญิงคนนั้น และรีบอุม้ข้ึนมาเพื่อจะน าไปยงัรถยนตข์อง
ตนเองและจะน าส่งโรงพยาบาล ขณะนั้นก็มีคนหลายคนวิง่กรูกนัออกจากบา้นมา หน่ึงในนั้นวิง่ตรงเขา้
หาวฑูิรย ์และใชมี้ดปลายแหลมจว้งแทงวฑูิรยอ์ยา่งไม่ย ั้งมือ โดยไม่รู้สาเหตุอะไรเลย วฑูิรยน์อนจมกอง
เลือด ชายผูจ้ว้งแทงพอรับทราบวา่เขาท าร้ายคนดี ก็รีบหนีไปทนัที ชาวบา้นน าร่างของเขา และเด็กหญิง
ไปส่งโรงพยาบาล แต่อนิจจาวฑูิรยท์นพิษบาดแผลไม่ไหวขาดใจตายไปต่อหนา้ต่อตาชาวบา้นท่ีน าร่าง
เขาไปส่งโรงพยาบาลแห่งนั้น เด็กหญิงผูไ้ดรั้บบาดเจบ็จากรถจกัรยานยนตช์นนั้นเธอช่ือ สุกญัญา อาย ุ5 
ขวบ และคนท่ีแทงวฑูิรยต์ายนั้นเป็นลุงของเด็กหญิงของสุกญัญานั้นเอง เขาเขา้ใจเอาเองวา่วฑูิรยเ์ป็น
คนเอารถชนหลานของเขา โดยอ านาจของโทสะ ไม่ทนัคิดชีวติดี ๆ ตอ้งจากไปอยา่งน่าเสียดาย 

พระเอกของเราก็ตอ้งดบัด้ินโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถา้ขณะท่ีเขาช่วยนั้นมีคนอยูด่ว้ยกนั
หลาย ๆ คน และท าอยา่งระมดัระวงัก็คงไม่ส่ิงแย ่ๆ อยา่งน้ีเกิดข้ึน...ทา่มผูอ่้านท่ีรัก ในขณะท่ีเราเดินทาง
เราอาจจะพบรถชนกนัหรืออุบติัเหตุ ถา้เราไม่มีความช านาญในการช่วยบางทีเราอาจจะตกเป็นจ าเลยก็
ได.้.. ถา้ไม่รู้อยา่ท าและถา้ท าอยา่ใหเ้ราเอง...ครอบครัวของเราเดือดร้อน “จงท าอะไรดว้ยความรอบคอบ 
เหมือนพระบิดาท่ีเป็นผูดี้รอบคอบ” 
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30. “ยอมฟัง....มใิช่ยอมแพ้” 

พระวจนะของพระเจา้ เอเฟซสั 5:21 
“จงยอมฟังกนัและกนัดว้ยความเคารพในพระเยซูคริสต”์ 

เร่ืองเล่ำ 

การไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของกนัและกนันั้นบางทีมนัเป็นสาเหตุของ วงแตกเพราะแต่ละ
คนก็มีความคิดของเขาเอง หรือ มีความตอ้งการของเขาเอง อยา่วา่แต่มนุษยท่ี์เป็นผูป้ระเสริฐเลย แมแ้ต่
อ่ึงอ่างยงัมีความคิดไม่เหมือนกนัเลย เร่ิมเร่ืองล่ะน่ะ 

กาลคร้ังหน่ึงเม่ือไม่นานมาน้ี มีอ่ึงอ่างครอบครัวหน่ึงอาศยัอยูใ่ตข้อนไมฉ้ าฉาผุ ๆ ใน
สวนสาธารณะ หนองกระทิง ครอบครัวน้ีประกอบดว้ย พ่อ แม่ ลูก เขาทั้งสามเฝ้ารอคอยวา่เม่ือใดฝนจะ
ตกมาจากฟากฟ้าใหเ้ขาไดกิ้นไดอ้าบอยา่งชุ่มปอดเสียที แต่น่ีก็ถึงเวลาหนา้ฝนแลว้ สงสัยวนัน้ีฝนจะตก 
พอ่อ่ึงอ่างพดูข้ึน เอ ถา้จะจริงอยา่งพอ่วา่น่ะวนัน้ีดูอากาศมืดคร้ึมสงสัยฝนตกแน่ ๆ แม่อ่ึงอ่างเสริม คุณ
พอ่ครับถา้ฝนตกผมจะลงไปวา่ยน ้าใหส้นุกเลย ลูกสอด “เออ้เราทั้งสามน่ีแหละจะลงไปวา่ยน ้าดว้ยกนั” 
และแลว้บ่ายวนันั้นฝนก็ตกตริง ๆ  

ครอบครัวอ่ึงอ่างรอเวลาจนมืดค ่าและแลว้พวกมนัก็กระโดดลงไปยงัแอ่งน ้าท่ีมีน ้าเจ่ิงนองใกล ้
ๆ ขอนไมน้ัน่เอง วา่ยไปไดส้ักพกั พอ่อ่ึงอ่างจึงเกิดความคิดข้ึนมาวา่ เอพ้่ออยากจะทราบวา่น ้าในแอ่งน้ี
จะลึกแค่ไหน? ลูกลองด าลงไปและลองวดัใหพ้อ่ดูหน่อยสิวา่มนัลึกแค่ไหน? ลูกอ่ึงอ่างรับค า “ไดค้รับ” 
แลว้ก็ด าด่ิงลงไปสู่กน้แอ่งน ้า อึดใจเดียวก็โผล่ข้ึนมาบอกพอ่วา่ “ลึก วาหน่ึงครับ” แม่อ่ึงไดฟั้งไม่เช่ือก็
ด าด่ิงลงไป พอโผล่ข้ึนมาก็บอกวา่...” น่ีลึกแค่ คืบเดียว”  พอ่อ่ึงไดฟั้งก็ไม่แน่ใจก็เลยด าด่ิงไปวดัดว้ย
ตนเอง พอโผล่ข้ึนม “อะไรกนัพวกน้ี มนัลึก ศอก มากกวา่” ลูกก็บอกวา่ วา แม่ก็บอกวา่ คืบพอ่ก็บอกวา่
ศอก ดงันั้นตลอดคืนแทนท่ีพวกมนัจะมีความสุขมนักลบัเถียงกนัตลอดคืนวา่ “ศอก คืบ วา..วา คืบ ศอก 
ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ (เวลาอ่านตอ้งเสียงเหมือนอ่ึงอ่างน่ะ) 

ท่านอยากจะเป็นเหมือนอ่ึงอ่างก็เถียงกนัไปเถอะ แต่หาความสุขไม่ไดเ้ลยน่ะ......จะบอกห้ือ 
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31. “จะตำยอยู่แล้ว แต่ยงัเรียกร้อง” 

พระวจนะของพระเจา้ สุภาษิต 11:30 
“ผลของคนชอบธรรมเป็นตน้ไมแ้ห่งชีวติ แต่การฝ่าฝืนกฎหมายยอ่มท าลายชีวติ” 

เร่ืองเล่ำ 

ในสมยัโบราณ เรามกัจะไดย้นิผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เล่าถึงการประหารชีวติของผูร้้ายท่ีมีโทษรุนแรงใน
หลาย ๆ อยา่ง เช่นเวลาจะประหารในสมยันั้นจะใชมี้ดดาบตดัคอ หรือ ถา้ผูร้้ายหนงัเหนียวก็จะใชไ้ม้
รวกด า หรือ ออ้ยด า (ออ้ยใชท้  ายาสมุนไพร) มาตีหวัจนตาย และก่อนท่ีจะลงมือประหารเขาจะตอ้ง
ค านึงถึงการใชส้ถานท่ีดว้ย เขาจะตอ้งน านกัโทษไปประหารยงัท่ี ๆ ห่างไกลจากบา้นผูค้น เช่น ในป่า
ทึบ บนภูเขาท่ีคนธรรมดา หรือชาวบา้นไปหากินไม่ถึง ....เช่นท่ีตั้งของคริสตจกัรสายสัมพนัธ์บา้นเด่น 
อ.วงัช้ิน จ.แพร่ ปัจจุบนัเม่ือก่อนนั้นท่ีน่ีเรียกวา่ “เด่นประหาร” คือเดิมนั้นบา้นเด่น อ.วงัช้ินนั้นข้ึนอยูก่บั
จงัหวดัล าปางดงันั้นเม่ือจบันกัโทษ หรือผูร้้ายไดต้  ารวจก็จะน าตวัมาส่งท่ีล าปางโดยเดินขา้มเขาเวยีง
โกศยั (ปัจจุบนัเป็นน ้าตกท่ีสวยงามแห่งหน่ึง) 

ในรายท่ีเป็นผูร้้ายท่ีมีคดีร้ายแรง ถา้ป่วยหรือไม่มีแรงเดินทางมายงัล าปางไดเ้ขาก็น าผูร้้ายคน
นั้นไปประหารยงั “เด่นประหาร” แห่งน้ี มีเร่ืองเล่าวา่จากอ าเภอวงัช้ินไปยงั “เด่นประหาร” จะตอ้งใช้
เวลามาก เพราะระยะทางแปดกิโลเมตร ในสมยันั้นไม่มีรถตอ้งเดินอยา่งเดียว ผูคุ้มและมือประหารมา
ดว้ยกนั 4 คน คุมนกัโทษคนเดียว อากาศวนันั้นร้อนมาก ๆ นกัโทษก็บ่นกบัผูคุ้มและมือประหารวา่ “น่ี
ท  าไมพวกท่านถึงทรมานขา้พเจา้ถึงขนาดน้ี? ท าไมตอ้งน ามาไกลขนาดน้ี? ร้อนก็ร้อน โอย้แย”่ 

ผูคุ้มคนหน่ึงไดฟั้ง ร้อนก็ร้อน เหน่ือยก็เหน่ือยเลยพดูสวนกลบัไปแบบไม่คิดอะไรมาก “มึงจะ
มาบ่นหาพระแสงของา้วอะไรวะ่อีกไม่ถึงสองกิโลมึงก็จะตายอยูแ่ลว้ แต่พวกกสิูจะตอ้งเดินกลบัไปอีก
แปดกิโลเมตร มนัเหน่ือยกวา่มึงไหม?” 

ท่านผูอ่้านท่ีรักบางทีเราก็บ่นมากจนไม่รู้วา่บ่นเร่ืองอะไร? และมนัเป็นเร่ืองส าคญัไหม? เพราะ
การพดูอะไร บ่นอะไรมาก ๆ มนัอาจจะท าใหน้ ้าหนกัค าพูดเราลดลงไดน้ะ ใครจะไปรู้ 
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32. “ตนท ำตน” 

พระวจนะของพระเจา้ พระธรรม สดุดี 119:1 
“บรรดาผูท่ี้รอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุข คือผูท่ี้ด าเนินตามพระธรรมของพระเจา้” 

เร่ืองเล่ำ 

เร่ืองท่ีผูเ้ขียนจะเล่าต่อไปน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัสุนขัจ้ิงจอกไม่ไดต้ั้งใจจะเปรียบเทียบคนกบั
สุนขัจ้ิงจอด แต่อยากจะใหเ้ร่ืองน้ีเป็นอุทาหรณ์สอนใจของทุก ๆ คน เร่ิมเลยน่ะ 

สุนขัจ้ิงจอกนบัวา่เป็นสัตวท่ี์ล่ายากมากพอสมควรส าหรับชาวบา้นชาวช่องทัว่ไปและสุนขั
จ้ิงจอก มนัคืออาหารสุดยอดของชาวเอสกีโม (ไม่ใช่เฉพาะชาวสกลนครท่ีเดียวน่ะ) ยิง่อากาศหนาว ๆ 
อยา่งชาวเอสกิโม เขาบอกวา่เน้ือของสุนขัจ้ิงจอกมนัจะให้ความอบอุ่นกวา่เน้ือสัตวอ่ื์น ๆ แต่จะอยา่งไรก็
ตามในบทน้ีจะไม่ไดม้าสาธิตเร่ือง อาหารจานเด็ดอะไร แต่จะพดูถึงกลวธีิของการล่าสุนขัจ้ิงจอกของ
ชาวเอสกีโมใหท้่านผูอ่้านไดรั้บทราบบา้ง 

ตอนเยน็ ๆ ชาวเอสกีโมจะเอามีดท่ีใชเ้ป็นประจ าวนัมาลบักบัหินใหค้มท่ีสุด เท่าท่ีจะคมได ้แลว้
เขาจะไปหาซ้ือเลือดววั เลือดหมู หรือ เลือดไก่ มาถุงหน่ึง เม่ือไดเ้ลือดมาแลว้เขาก็จะน าเลือดนั้นมาทา
กบัใบมีด หรือน ามาชุบคมมีดนั้น ใหเ้ลือดแหง้ติดใบมีด และพอตกกลางคืนก็จะน ามีดท่ีทาดว้ยเลือดนั้น
ไปซ่อนไวใ้นหิมะ ห่างบา้นประมาณ 50 เมตร และจะเอาหยดเลือดท่ีเหลือจากการท่ีเอาทาคมมีด 
พยายามเอาทิ้งใหก้ระจดักระจายไปตามรอบ ๆ ใบมีดนั้น พอดึก ๆ สุนขัจ้ิงจอกออกหากินมนัไดก้ล่ิน
คาวเลือด มนัจะวิง่มาหากินเลือดท่ีถูกทิ้งกระจดักระจายตามรอบๆ ใบมีดนั้น  จนกระทัง่มนัคน้พบเลือด
กอ้นใหญ่ท่ีทาติดกบัใบมีดนั้น มนัเร่ิมเลียเลือดจากใบมีดนั้น จนเลือกท่ีติดใบมีดนั้นหมด แต่มนัก็หยดุ
ไม่ได ้ เพราะมนัหารู้ไม่วา่ขณะน้ีมนัก าลงัเลียกินเลือดของตนเองท่ีเกิดจากการท่ีล้ินถูกมีดบาดมนัเลียกิน
เลือดของตนเอง จนกระทัง่เลือดในตวัของมนัไหลจนหมด แลว้มนัก็ทิ้งร่างท่ีไร้วญิญาณของมนัไวต้รง
ใกล ้ๆ กบัใบมีดเพชรฆาต นั้นเอง เป็นไงครับ หวาดเสียวดีไหมครับ 

บางทีเราอาจจะเป็นอยา่งน้ีก็ได ้ ก าลงัฆ่าตวัเอง ประหารตวัเองอยา่งไม่รู้เน้ือรู้ตวั ยงัไม่สาย
เกินไปครับท่ีเราจะทิ้งจากใบมีดท่ีอาบดว้ยเลือดมหากาฬนั้น เร่ิมตน้ใหม่ครับ ดีท่ีสุด 
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33. “ควำมห่วงใยในแดนไกล” 

พระวจนะของพระเจา้ กาลาเทีย 5:13 
“ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย ท่ีทรงเรียกท่านก็เพื่อใหมี้เสรีภาพ แต่อยา่เอาเสรีภาพเป็นช่องทางท่ีจะ

ปล่อยตวัไปตามเน้ือหนงั แต่จงรับใชก้นัและกนัดว้ยความรักเถิด” 

เร่ืองเล่ำ 

ในหลาย ๆ เร่ืองท่ีท่านผูอ่้านไดอ่้านน้ีส่วนหน่ึงจะเป็นนิทาน และส่วนหน่ึงจะเป็นเร่ืองจริงหรือ
ประสบการณ์ต่าง ๆ จากชีวติของผูท่ี้ไดรั้บการสัมผสักบัพระเจา้ และเร่ืองท่ีจะเล่าต่อไปน้ีเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัความแตกต่างระหวา่ง นรก และ สวรรค ์ แค่เขียนตวัหนงัสือก็แตกต่างกนัแลว้นอ้/....มีชายคน
หน่ึงเขามีโอกาสไดส้นทนากบัฑูตสวรรคถึ์งเร่ือง นรก และสวรรค ์วา่มนัมีความแตกต่างกนัอยา่งไร? 

เพื่อใหช้ายหนุ่มไดมี้ประสบการณ์ตรงฑูตสวรรคก์็พาชายหนุ่มไปยงัดินแดน นรก ภาพท่ีเขา
เห็นในนรกนั้น เป็นภาพของคนกลุ่มหน่ึงนัง่ลอ้มรอบเป็นวงกลม และตรงกลางมีหมอ้ตม้เน้ืออยู ่ และ
ในหมอ้เน้ือนั้นมีเน้ือท่ีน่ากินเตม็ แต่ผูค้นท่ีนัง่ลอ้มรอบนั้นหนา้ตาหม่นหมอง อิดโรย อ่อนเปล้ียเพลีย
แรง ไร้สุข เม่ือเขาดูในมือของแต่ละคนเขาสังเกตเห็นมีชอ้นคนัยาวยิง่กวา่แขนของพวกเขา คร้ันจะตกั
เน้ือตม้เขา้ปากก็ไม่ได ้ เพราะมนัเลยปากของทุก ๆ คน เขาเหล่านั้นก็ไดแ้ต่จอ้งมองและท าตาปริบ ๆ อยู่
แค่นั้น และทูตสวรรคก์็พาชายหนุ่มไปยงัดินแดนท่ีเรียกวา่ สวรรค ์ เขาก็พบภาพเหมือนท่ีพบใน นรก 
เขาเห็นคนนัง่ลอ้มวงกนัเป็นวงกลม และมีหมอ้ตม้เน้ืออยูต่รงกลางเหมือนกนัเปร้ียบ/แต่เขาสังเกต
หนา้ตาของบรรดาผูค้นท่ีอยูย่งัดินแดนสวรรค ์ มนัช่างแตกต่างกบัใบหนา้ของคนท่ีอยูใ่นนรกราวฟ้ากบั
ดิน เขาสังเกตเห็นในมือของผูค้นท่ีนัง่ลอ้มวงมีชอ้นคนัยาวกวา่แขนของเขาทุกคนแต่ทุก ๆ คนกินอ่ิม 
เขาสังเกตวา่ท าไมเขากินอ่ิมกนัทุก ๆ คน 

ออ้!...เขาสังเกตเห็นแต่ละคนแทนท่ีจะตกัใส่ปากตวัเอง แต่ไม่ เขากลบัป้อนกนัไปป้อนกนัมา 
จนทุก ๆ คนอ่ิม ...ไม่เหมือนนรกแมแ้ต่นิดเดียว...ท่ีสวรรคมี์แต่ความรัก ความสามคัคี ความกรุณา และ
แลว้เขาก็ต่ืนจากความฝัน และส่ิงท่ีเขากระท าทุก ๆ วนัคือ ความรักท่ีแสดงออกจากใจ และความสามคัคี
ในครอบครัว และในคริสตจกัร ท่านผูอ่้านท่ีรักหวงัวา่ผูเ้ขียนและท่านผูอ่้านจะมีโอกาสป้อนอาหารให้
กนัและกนั ในดินแดนแห่งสรวงสวรรคน่์ะ ถา้สวรรคท่ี์ผูเ้ขียน ๆ ถึงเป็นไปอยา่งเร่ืองน้ี 
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34. “เงนิน่ีหรือคอืส่ิงทีเ่รำต้องกำร” 

พระวจนะของพระเจา้ ปัญญาจารย ์5:10 
“คนรักเงินยอ่มไม่อ่ิมเงิน และคนรักสมบติัไม่รู้จกัอ่ิมก าไร น่ีก็อนิจจงั” 

เร่ืองเล่ำ 

ในปัจจุบนัเราพบวา่ เงิน เป็นปัจจยัส าคญัต่อการด ารงชีพอยา่งมาก คริสเตียนไม่ไดป้ฏิเสธการ
เป็นเศรษฐี หรือ ความร ่ ารวย แต่คริสเตียนสอนวา่ จะมีชีวิตอยูอ่ยา่งไรก็ตามจะมีมาก หรือ มีนอ้ยก็ตาม
ส่ิงท่ีมีนั้นมนัจะไม่มีอุปสรรคระหวา่งเรากบัพระเจา้ หรือ เราจะไม่ใหน้ ้าหนกัเก่ียวกบัทรัพยส์มบติั เงิน
ทองมากไปกวา่พระเจา้ ถา้เรากระท าอยา่งนั้นแสดงวา่เราตกเป็นทาสของมนัจนท าใหพ้ระเจา้ทรงเสีย
พระทยั 

มีคนใหค้วามหมายของเงิน และชีวติไวด้งัน้ี 
เงิน สามารถซ้ือ ภรรยา หรือ สามีได ้  แต่ไม่สามารถซ้ือ พอ่ แม่ ท่ีดีได ้
เงิน สามารถซ้ือบา้นหลงัใหญ่โตได ้  แต่ไม่สามารถซ้ือครอบครัวท่ีมีความสุขได ้
เงิน สามารถซ้ือเตียงนอน ชุดนอนราคาแพงได ้ แต่ไม่สามารถซ้ือการนอนหลบัอยา่งเป็นสุข 
เงิน สามารถซ้ืออาหารท่ีอร่อยราคาแพงได ้ แต่ไม่สามารถซ้ือความอยากกินได ้
เงิน สามารถซ้ือยาราคาแพงได ้แต่ไม่สามารถซ้ือชีวิตได ้
เงิน เป็นภาชนะท่ีเราใชใ้นการด ารงชีพในบางส่วน แต่ไม่ใช่ทุกส่วน ถา้เราทุกคนหายใจเป็น

เงินเป็นทองไปหมด อนัตรายก าลงัคืบคลานใกลเ้รามาทุกที และสุดทา้ยทรัพยสิ์นเงินทองท่ีเราสะสม 
มนัจะเป็นพาหะแห่งความพินาศมาสู่เรา ถา้ไม่มีพระเจา้จิตใจของเราก็เหมือนทะเล คือ ถมไม่เตม็ และ
เหมือนดงัมนัมีรูร่ัว มนัหิว มนัอยาก อยูต่ลอดเวลา แต่ถา้มีพระเจา้ในใจ เราสามารถมีความสุขมีความ
สงบได ้แมใ้นกระเป๋าจะเหลือแค่แบงคย์ีสิ่บบาท แบงคเ์ดียว เช่ือหรือไม่? 
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35. “คนขีส้งสำร ตนเองมกัเป็นเช่นนี”้ 

พระวจนะของพระเจา้ 2 ทิโมธี 3:1-2 
“แต่จงเขา้ใจขอ้น้ีวา่ในสมยัใกลจ้ะส้ินยคุนั้นจะเกิดเหตุการณ์กลียคุ เพราะมนุษยจ์ะเห็นแก่ตวั 

เห็นแก่เงิน เยอ่หยิง่ ยโส ชอบด่าวา่ ไม่เช่ือฟังพ่อแม่ ไร้ศีลธรรม” 

เร่ืองเล่ำ 

ผูเ้ขียนไดอ่้านหนงัสือ “ขา้งโบสถ”์ ของ ศจ.บุญรัตน์ บวัเยน็ หลาย ๆ เร่ืองมีขอ้คิดดี ๆ แต่
ผูเ้ขียนเกรงวา่บางทีผูอ่้านอาจจะหลงหูหลงตาไม่ไดอ่้านเร่ืองน้ีก็เลยขออนุญาตน ามาเล่าอีกคร้ังใน
หนงัสือเล่มน้ี และตอ้งขอตั้งช่ือใหม่ เพราะมนัจะไดส้อดคลอ้งกบัขอ้พระคมัภีร์ท่ีผูเ้ขียนไดน้ ามาเป็น
แม่บทในเร่ืองน้ี 

เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองคลา้ย ๆ นิทาน แต่เป็นนิทานทวปัีญญา หรือ ทวคีวามคิด มีชายหนุ่มคนหน่ึงเม่ือ
เขาส้ินชีวติจากโลกน้ีไป ดวงวญิญาณของเขาถูกน าไปยงักน้บ้ึงของนรกเขาใชค้วามพยายามอยา่งยิง่ท่ีจะ
ป่ายปีนออกจากนรกท่ีสยดสยองแห่งนั้น แต่จนแลว้จนเล่าก็ปีนข้ึนไปไม่ได ้ เขาจึงออ้นวอนเทวดา ท่าน
เทวดาขอไดโ้ปรดช่วยขา้พเจา้ดว้ย ขา้พเจา้ทรมานจงัเลย “เทวดาก็อดสงสารไม่ไดก้็เลยถามวา่ “เออ้ เม่ือ
เจา้ยงัอยูใ่นโลกนั้น เจา้ไดก้ระท าอะไรท่ีเป็นส่ิงดี ๆ บา้ง” ชายหนุ่มคิดอยูน่าน (เพราะหาความดียาก) 

“ออ้ มีสิท่าน วนัหน่ึงผมเดินทางเขา้ไปในป่า ผมเห็นแมงมุมตวัหน่ึงน่าเกลียดน่ากลวั แต่ผม
ไม่ไดฆ่้ามนั” และในทนัใดนั้นเทวดาก็บนัดาลใหมี้ใยแมงมุมสีน ้าเงินเกิดข้ึนระโยงระยางในขมุนรก
แห่งนั้น มนัมาถึงเขาดว้ย เขาดีใจมากเขารีบควา้ใยแมงมุมนั้น และแลว้ตวัของเขาก็เล่ือนข้ึน ๆ ๆ ๆจาก
ขมุนรกนั้น เพื่อน ๆ ท่ีอยูใ่นขมุนรกแห่งนั้นวา่เขาสามารถจะหนีจากท่ีนั้นไปก็รีบกระโดดเกาะขาของ
เขา บางคนเกาะเส้ือผา้ บางคนจบัขากางเกง เป็นชุลมุน เพราะอยากจะหนีจากท่ีนัน่เหมือนกนั และก็ไม่
เป็นปัญหาเพราะทุกคนสามารถข้ึนมาได ้ พอไปไดค้ร่ึงทางชายผูไ้ดรั้บความสงสารจากเทวดาก็เกิด
ความกลวัข้ึนมาจบัใจเขากลวัใยแมงมุมขาด เขาก็ตะโกนลงไปยงัผูท่ี้เกาะตวัเขาวา่ “ปล่อยฉนั ปล่อยฉนั
ไปคนเดียว อยา่มาหน่วงเหน่ียวฉนัไว”้ พร้อมกบัค าพดู เขาสะบดัตวัอยา่งแรง จนคนอ่ืน ๆ ร่วงลงไป
หมด แต่ในขณะท่ีคนอ่ืนร่วงลงไปหมดนั้น ใยแมงมุมก็ขาดออกทนัที ชายผูน้ั้นก็ร่วงลงไปอยูก่บัพวกท่ี
เกาะเขามาเม่ือก้ีน้ีเอง ท่านผูอ่้านท่ีรัก ใยแมงมุมมนัทนน ้าหนกัของผูค้นไดแ้ต่มนัไม่ทนน ้าหนกัของ
ความเห็นแก่ตวัไดเ้ลย “คนเห็นแก่ตวัอยูใ่นสังคมโลกก็หนกัโลกเหมือนกนันอ้?” 
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36. “สัจจะของกำรไม่รู้จักคุณค่ำของเงนิทอง” 

พระวจนะของพระเจา้ สดุดี 25:28 
“คนท่ีปราศจากการปกครองตนเองก็เหมือนเมืองท่ีปรักหกัพงั และไม่มีก าแพง” 

เร่ืองเล่ำ 

เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2535 ผูเ้ขียนไดดู้รายการ 4 ทุ่มสแควร์ ทางช่อง 7 สีทีวเีพื่อคุณช่วงบุคคล
วนัน้ี เป็นช่วงท่ีทางรายการไดน้ าเอาหนุ่มผูโ้ชคดี แต่ไม่มีตาในสมองมาออกรายการเขาเป็นชาว
ภาคเหนือตอนกลาง เขาเป็นผูท่ี้ถูกลอตเตอร่ี ในงวดวนัท่ี 16 มีนาคม 2534 รางวลัท่ี 1 ไดเ้งิน 6 ลา้นบาท 
เขามีอาชีพถีบสามลอ้ (ขอสงวนนาม) ถา้เป็นเราท่านก็คงจะสบายไปมากส าหรับเงินตั้ง 6 ลา้นบาท และ
หน าซ ้ ายงัเคยตกระก าล าบากตอ้งท างานหนกัอยา่งหนุ่มผูโ้ชคดีน้ี...แต่ตรงกนัขา้ม ในช่วงท่ีเขามีเงิน เขา
ใชเ้งินเหมือนกระดาษ เขาไม่รู้ดว้ยซ ้ าไปวา่แบงค ์ 500 บาท มนัมีค่าอยา่งไร เขาหยดุป่ันสามลอ้ เขาไป
ทานอาหารตามร้านอาหาร เขาสั่งอาหารมาเผือ่พนกังานในร้านทุก ๆ คน เพื่อเอาไปฝากครอบครัวของ
บุคคลต่าง ๆ เขาใหทิ้ปคนเสริฟอาหารคร้ังละ 500 ถึง 1000 บาท และใหทุ้ก ๆ คนในร้านเขามีพอ่บุญ
ธรรมท่ีไม่เคยสนใจเขา  แต่เม่ือเขาถูกรางวลัท่ี 1 พอ่บุญธรรมหลอกเอาเงินเขามาปลูกบา้น ซ้ือรถใหอี้ก 
3 คนั คือ รถไถนา รถปิคอฟั รถบรรทุก และเขาหลงรักเมียชาวบา้นเขาก็ไปขอกบัสามีของหญิงคนนั้น 
เขาไดแ้ต่งงานจริงแต่หญิงคนนั้นพาสามีมาอยูท่ี่บา้นของเขาดว้ย เขานอนอยูช่ั้นสอง แต่ปล่อยใหส้ามี
ภรรยาท่ีเขาขอ อยูช่ั้นล่าง....ทั้งสองช่วยกนัหลอกเอาเงินชายหนุ่มผูโ้ชคดีไปเป็นแสน แลว้ก็หนีออกจาก
บา้นเขาไป ...เขาท าตวัเป็นหนุ่มเสเพลทุกวนั และจ่ายเงินอยา่งไม่ย ั้งมือ ภายในแปดเดือนเงิน 6 ลา้นของ
เขาเหลือในบญัชี 86 บาท .....ตามประวติัแม่ของเขาก็เคยถูกรางวลัท่ี 1 ไดเ้งินถึง 3 ลา้น เหมือนกนั แต่
ตอนน้ีตอ้งเป็นขอทานและอาศยัวดัอยู.่..โฆษกถามหนุ่มไม่มีตาในสมองต่อไปวา่ถา้เป็นไปไดต้อนน้ี
อยากถูกรางวลัอีกเท่าไร? เขาตอบวา่สัก 6 ลา้นก็พอ โฆษกถามต่อไปวา่จะเอาไปท าอะไร? เขาตอบวา่จะ
เอาไปฝากเจห้ม่วยเก็บ...เจห้ม่วยเป็นญาติคุณหรือ? โฆษกถาม...เขาตอบวา่ “ไม่ใช่ แต่ผมนบัถือเขา
ครับ” ...ท่านผูอ่้านก็ลองนึกดูก็แลว้กนัวา่ ถา้หนุ่มผูไ้ม่มีตาในสมองถูกรางวลัจริง ๆ แลว้เอาไปฝากเจ้
หม่วยเก็บเงินทั้งหมดมนัจะเหลือเหรอ?...คิดดูเอาเองเถิดท่านผูอ่้าน.... 
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37. “คนเช่นนีแ้หละเป็นชำวสวรรค์” 

พระวจนะของพระเจา้ กาลาเทีย 6:9 
“อยา่ใหเ้ราเม่ือยลา้ในการท าดี เพราะวา่ถา้เราไม่ทอ้ใจแลว้ เราก็จะเก็บเก่ียวผลในเวลาอนัควร” 

เร่ืองเล่ำ 

ด.ญ.มาลี เป็นเด็กก าพร้า ท่ีแม่เฒ่าค าแสงเก็บมาเล้ียงตั้งแต่เล็ก ๆ ท่ีมาลีเป็นเด็กก าพร้าก็เพราะวา่
พอ่แม่ของเธอถูกโจรปลน้บา้นแต่ขดัขืนต่อสู้กบัโจร พอ่แม่ของเธอก็ถูกโจรฆ่าตายอยา่งเห้ียมโหด แม่
เฒ่าค าแสงเป็นญาติคนเดียวท่ีเธอมีอยู ่ แต่ ด.ญ มาลี ไม่เคยท าใหแ้ม่เฒ่าค าแสงหนกัใจอะไรเลย เพราะ
เธอเป็นเด็กดี ช่วยเหลืองานการตั้งแต่อายยุงันอ้ย...และมาลียงัเป็นท่ีรักของคนในหมู่บา้นดว้ย เพราะ
เม่ือใดท่ีเธอท างานท่ีบา้นเสร็จเธอจะรีบไปช่วยบา้นหลงัรอบ ๆ ท่ีมีงานท าเยอะ โดยเฉพาะถา้เจอคนแก่
หาบของหนกั ๆ เธอจะอาสาช่วยอยา่งไม่เห็นแก่เหน็ดเหน่ือย เธอจึงเป็นท่ีรู้จกัของทุก ๆ คนในหมู่บา้น 
และเป็นขวญัใจพวกเขาดว้ย อีกอยา่งท่ีมาลีมีติดตวัเธอมาก็คือ เธอเป็นเด็กท่ีหนา้ตาสวยงาม น่าเอน็ดู 
ใครเห็นใครรัก ใครเห็นก็ชอบ... 

วนัหน่ึงมาลีช่วยงานท่ีบา้นของเธอและเพื่อนบา้นของเธอเสร็จแลว้ เธอก็เดินเล่นไปในทุ่งนา
เพื่อจะพบกบัแม่เฒ่าค าแสงตอนท่ีกลบัมาจากท าไร่ในป่า...เธอเดินไปตามคนันาท่ีเตม็ไปดว้ยหญา้รก
รุงรัง และบดัดลนั้นก็มีงูเห่าตวัหน่ึงท่ีนอนขดอยูบ่นคนันานั้นมนัฉกกดัขาของมาลี....และมนัก็สะบดัหนี
เขา้ไปในพงหญา้ท่ีรกนั้น... 

มาลีร้องครวญครางดว้ยความเจบ็ปวด....เกือบคร่ึงชัว่โมงจึงมีชาวนาเดินผา่นมา...พอเขาทราบ
วา่มาลีถูกงูกดั เขาทิ้งควาย ไถ่ท่ีแบกมาไวต้รงนั้นและรีบอุม้มาลีวิง่กลบัเขา้ไปในหมู่บา้น....เขาบอกให้
คนไปหาแพทยป์ระจ าหมู่บา้นแต่ปรากฏวา่แพทยไ์ปประชุมท่ีอ าเภอ...อาการของมาลีเร่ิมทรุดลงเร่ือย ๆ 
ตอนน้ีพิษงูมนัแทรกซึมไปทัว่ร่างของเธอเพราะชาวบา้นยงัไม่รู้จกัวธีิการสะกดัพิษในขณะนั้น พิษงูท า
ใหม้าลีง่วงนอนลงทุกที..จนกระทัง่แม่เฒ่าค าแสงกา้วข้ึนมาบนบา้น เธอเห็นชาวบา้นร้องไหก้นัระงม...
แม่เฒ่ามานัง่อยูข่า้ง ๆ หลานรัก....ท่ีตอนน้ีเกือบจะไม่มีความรู้สึกอะไรแลว้..มาลีลูก ...หลบัตาเถอะลูก...
ลูกไม่ตอ้งกลวัอะไรทั้งส้ินเพราะตลอดชีวติของลูก ๆ ไดท้  าแต่ส่ิงดี ๆ หลบัตาเถอะ...สวรรคเ์ป็นของคน
เช่นลูกน่ีแหละ...มาลียิม้และหลบัตาลงอยา่งวา่ง่ายพร้อมกบัส้ินลมในทนัที... 
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38. “รักคนทีไ่ม่น่ำรัก” 

พระวจนะของพระเจา้ 1 ยอห์น 3:18 
“ลูกทั้งหลายเอ๋ยอยา่ใหเ้รารักกนัดว้ยค าพดู และดว้ยปากเท่านั้น แต่จงรักกนัดว้ยการกระท า 

และดว้ยความจริง” 

เร่ืองเล่ำ 

ตามธรรมเนียมโบราณของคนจีนการท่ีลูกสาวลูกชายจะแต่งงานมีคู่หมั้นคู่หมายตอ้งเป็นเร่ือง
ของพอ่แม่ท่ีจะจดัหาให้ และส่ิงท่ีปฏิบติักนัมานานก็คือ ถา้เป็นลูกสาวลูกชายของเพื่อนสนิท ก็จะหมั้น
หมายกนัไวต้ั้งแต่เป็นเด็ก ๆ โดยท่ีทั้งคู่อาจจะไม่เคยเจอกนัเลยจนกระทัง่ถึงวนัแต่งงาน เหม่ยอ้ี เป็นคน
หน่ึงท่ีเธอเองไม่เคยรู้จกัเจา้บ่าวของเธอเลย คงัชีเป็นเจา้บ่าวของเธอในวนัแต่งงาน ทั้งคู่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งฟ้า กบั ดิน เหม่ยอ้ี เป็นสาวสวย กิริยามารยาทเรียบร้อยสมกบัเป็นกุลสตรีทุก ๆ ระเบียดน้ิว....
แต่ คงัซี เป็นข้ีเมาโมโหง่าย มุทะลุ เอาแต่ใจตวัเองพอทั้งคู่แต่งงานกนัไดไ้ม่ถึง 5 เดือน คงัซี ก็แสดง
ความเป็นอนัธพาลและสันดานเดิมออกมา พอเมาเหลา้กลบัมาบา้นเขาจะทะเลาะและทุบตีเหม่ยอ้ีทุก ๆ 
คร้ัง บางคร้ังเหม่ยอ้ีตอ้งนอนซมเพราะถูกซอ้มอยา่งหนกั แต่เหม่ยอ้ีก็พยายามอดทนตลอดมา ไม่เคย
ฟ้องพอ่แม่ของเธอแมแ้ต่คร้ังเดียว...วนัหน่ึงคงัซีเมาเหลา้อยา่งหนกัและพยายามจะขบัมอเตอร์ไซด์
กลบัมาบา้น แต่รถเขาเสียหลกัพุง่ชนเสาไฟฟ้า ปรากฏวา่ตาของเขาทั้งสองขา้งถูกไมป้ลายแหลมท่ีอยู่
ขา้งหนา้ทางแทงจนแกว้ตาทั้งสองขา้งแตกสนิท เขาถูกน าส่งโรงพยาบาลทนัที เขายงัโชคดีท่ีหมอบอก
วา่ประสาทตาเขายงัดีอยู ่ และในเวลานั้นเขาไดรั้บบริจาคดวงตาจากผูห้วงัดีคนหน่ึง เขาจึงสามารถมอง
อะไรไดอี้ก คร้ังหน่ึงถึงแม ้ มนัจะเหลือตาเพียงขา้งเดียว...ในขณะท่ีเขารักษาตาอยูน่ั้นเขาแคน้ในใจมาก 
ๆ ท่ีไม่เห็น เหม่ยอ้ีมาเยีย่มเขาเลย เขาคิดในใจวา่ถา้เขาออกจากโรงพยาบาลเม่ือไหร่เขาจะซอ้มเหม่ยอ้ีให้
สลบคาเทา้เลย...เลยในท่ีสุดเขาก็ไดรั้บอนุญาตใหอ้อกจากโรงพยาบาลได.้..เขารีบกลบับา้นเพื่อจะไป
ช าระความแคน้ท่ีอยูใ่นใจ 

เขาเดินเขา้ไปในบา้นก าลงัเห็นเหม่ยอ้ีนัง่พบักระดาษหนัหลงัมาทางเขา เขายอ่งไปเม่ือประชิด
ตวัเหม่ยอ้ี เขากระชากผมของเหม่ยอ้ีจนหนา้หงาย เขาเง้ือมือจะตบหนา้เธอแต่ตอ้งหยุดชะงกั...เฮย้...ตา 
ตาของแกอยูไ่หนขา้งหน่ึง? ...เขาปล่อยมือลง เหม่ยอ้ีกม้หนา้ลงแลว้พดูวา่ “อยูท่ี่พี่” 

คุณผูอ่้านครับถา้ผูช้ายคนน้ียงัมีความรู้สึกเป็นมนุษย ์ ไม่ใช่สัตวเ์ดรัจฉาน เขาตอ้งเป็นคน
ใหม่น่ะ? 
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39. “ทนทุกข์เพือ่ชำวบ้ำน...แม้ถูกประจำนกย็อม” 

พระวจนะของพระเจา้ อิสยาห์ 16:3 
“จงใหค้  าปรึกษาและอ านวยความยติุธรรม จงท าร่มเงาของท่านเหมือนกลางคืน ณ เวลาเท่ียงวนั 

จงช่วยซ่อนผูถู้กขบัไล่ อยา่ไดห้กัหลงัผูล้ี้ภยั” 

เร่ืองเล่ำ 

ณ หมู่บา้นแห่งหน่ึงท่ีอยูใ่นถ่ินทุรกนัดาร มองไปทางไหนมีแต่ความแหง้แลง้ ชาวบา้นตอ้ง
เดินทางไปตกัน ้าเป็นระยะทางถึง 3-4 กิโลเมตร บางทีตอ้งไปนัง่รอคิวตกัน ้า อากาศร้อนอบอา้ว และ
ผูค้นดว้ยกนัอยา่งแร้นแคน้ และในหมู่บา้นก็มีชายแก่แปลกหนา้ผูห้น่ึงมาอาศยัอยู ่ จู่ ๆ ก็มาท ากระท่อม
อยูก่บัชาวบา้น ชายแก่คนน้ีมีนิสัยข้ีเหนียว จะหาอาหารกินตามท่ีกินได ้ และจะไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือ
กบัชาวบา้น โดยเฉพาะถา้มีงานข้ึนบา้นใหม่หรือแต่งงาน หรือถา้เป็นงานเล้ียงฉลองชาวบา้นจะไม่ได้
เห็นหนา้ชายแก่เลย เวน้แต่ถา้มีใครตายเกิดข้ึน เขาก็จะไปร่วมแต่อยูไ่ม่นานเขาจะมอบเงินจ านวนหน่ึง
แลว้ก็จะกลบับา้น ชีวติของชายแก่ผูโ้ดดเด่ียวจะเป็นอยา่งน้ีตลอดจนพวกลูกเด็กเล็กแดงเกลียดกนัทัว่
หมูบ่า้นเวลาเจอหนา้ชายแก่บา้นจะถ่มถุยน ้าลายใส่เป็นการเยาะเยย้ หรือ ดูแคลนท่ีชายแก่เป็นคนข้ี
เหนียวและไม่ยอมคบคา้สมาคมกบัชาวบา้น หรือพวกเขา..ชายแก่หาเงินไดเ้ขาจะเก็บ ๆ ๆ ไม่ยอมซ้ือ
อาหารดี ๆ กิน จนกระทัง่ร่างกายเขาทรุดโทรมลงไปมาก เม่ือเขาไม่สบายไม่มีคนดูแลเอาใจใส่ เพราะ
ทุกคนก็คิดเหมือนกนัวา่ชายแก่แลง้น ้าใจต่อเขา และแลว้วนัหน่ึงก็มีคนพบวา่ชายแก่นอนตวัแขง็ท่ือใน
กระท่อมของเขานั้นเอง 

ชาวบา้นพอทราบข่าวก็พากนัมาเพื่อจะดูหนา้คนข้ีเหนียวและจะลากคอศพเผาเหมือนหมู
เหมือนหมาในกระท่อมแห่งนั้น พอเขาน าศพออกมาจากท่ีนอน เขาพบยา่มสีแดงเก่า ๆ ใตท่ี้นอนของ
ชายแก่เขาพากนัเปิดออกดูปรากฏวา่มนัเป็นเงินจ านวนมากและในถึงยา่มสีแดงนั้นมีจดหมายสั้น ๆ 
เขียนวา่ “ชาวบา้นท่ีรักขา้พเจา้เก็บเงินกอ้นน้ีตลอดชีวิตของขา้พเจา้ ขา้พเจา้เห็นวา่พวกเรามีความ
เดือดร้อนกนัในเร่ืองน ้าขา้พเจา้ขอท่านจงน าเงินกอ้นน้ีไปขดุบ่อบาดาลเพื่อชาวบา้นเราจะไดรั้บความ
สะดวกสบายเก่ียวกบัน ้าเสียที ศพของขา้พเจา้ไม่ตอ้งเก็บไวน้าน พอท่านรู้วา่ขา้พเจา้เป็นอยา่งไร ท าไม
จึงไม่คบคา้สมาคมกบัพวกท่านอยา่งท่ีตอ้งการ เม่ือท่านแจง้ประสงคด์งักล่าวขอท่านเผาศพขา้พเจา้ทนัที
ไม่ตอ้งจดังานเล้ียง...ขอขอบคุณทุกท่าน...ลงช่ือ.... 
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40. “ดูเหมอืนควำมตำย...เป็นเร่ืองธรรมดำ” 

พระวจนะของพระเจา้ สุภาษิต 22:29 
“เจา้เห็นคนท่ีมีฝีมือในงานของเขาหรือ เขาจะไดเ้ขา้เฝ้าพระราชาและเขาจะยนือยูต่่อหนา้คนท่ีมี

ช่ือเสียง” 

เร่ืองเล่ำ 

ผูเ้ขียนรู้สึกขอบพระคุณพระเจา้ท่ีพระองคเ์ปิดโอกาสใหไ้ดเ้ดินทางไปยงั กรีนฟิวส์ซ่ึงเป็นท่ี ๆ 
เราทราบวา่ ณ ท่ีแห่งน้ีท าให้โลกเราเกิดความสวา่งไสว (สหรัฐอเมริกา) โดยการคิดคน้หลอดไฟฟ้าของ
ท่านโธมสั แอนวา เอดิสัน ผูเ้ขียนไดอ่้านดูประวติัและการท างานของท่าน กวา่ท่ีเราจะมีไฟฟ้าใชก้นั
อยา่งสะดวกสบายอยา่งน้ี ท่านเอดิสันตอ้งทนทุกขท์รมานขนาดไหน และหลอดไฟท่ีกวา่จะมีไฟติด
ข้ึนมามนัตอ้งสูญเสียไปเป็นหม่ืนเป็นแสนหลอดท่านพยายามหาตวัน าท่ีทนต่อความร้อนไดม้าก ๆ ท่าน
ไดท้ดลองกบัวสัดุนบัพนั ๆ ชนิด และในท่ีสุดโดยความพยายาม บวกกบัความสามารถท่านไดใ้ชด้า้ยท่ี
ท าจากฝ้ายท่ีน ามาเผา จนมนักลายเป็นถ่านคาร์บอน แลว้บรรจุไวใ้นหลอดท่ีสูญญากาศ จะไม่เกิดการลุก
ไหม ้ และแลว้หลอดไฟของท่านโธมสั แอนวา เอดิสัน ก็สามารถส่องสวา่งไดน้านถึง 45 ชัว่โมงและก็
ไดรั้บการปรับปรุง และพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองจนถึงทุกวนัน้ี 

ส่ิงท่ีผูเ้ขียนรู้สึกประทบัใจในปรัญชาการท างานของท่านมี 3 ประการ 
1 ท่านไม่ยอมด่ืมเหลา้เด็ดขาด เพราะถือวา่ แอลกอฮอ เป็นเหมือนเม็ดทรายท่ีไปท าลาย

เคร่ืองจกัรกล (คือสมอง) 
2 มนุษยค์วรจะนอนเท่าท่ีง่วงนอนแค่นั้น (ท่านนอนวนัละ 4 ชัว่โมง) ไม่ตอ้งมีห้องนอนดี ๆ

หรือมีเตียงดี ๆ ท่านอาศยันอนอยูห่อ้งใตบ้นัไดเล็ก ๆ ท่ี ๆ ท าการทดลองนั้น 
3 มนุษยค์วรจะรับทานอาหารเม่ือหิวเท่านั้น (ไม่ควรเสียเวลากบัการกินจุก ๆ จิก ๆ) ท่านผูอ่้าน

ท่ีรัก ชีวติของท่านโทมสั แอนวา เอดิสัน ไม่เพียงแต่จะรู้จกักนัในเฉพาะสหรัฐอเมริกา แต่ช่ือเสียงของ
ท่านเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่โลก และความอดทน พากเพียรพยายามของท่านนั้นเอง ไม่วา่ยาจก ยากจน 
หรือแมก้ระทัง่มหาเศรษฐี พระราชา ก็ไดอ้าศยัท่านแลว้เราล่ะจะท าอะไร เพื่อโลกน้ีบา้ง... 
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41. “จุดจบของ...ควำมโลภ” 

พระวจนะของพระเจา้ 1 ทิโมธี 6:10 
“ดว้ยวา่การรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชัว่ทั้งมวล และเพราะความโลภน้ีแหละจึงท า

ใหบ้างคนห่างไกลจากความเช่ือและตรอมตรมดว้ยความทุกข”์ 

เร่ืองเล่ำ 

มีตา กบั ยาย สองสามีภรรยาอาศยัดว้ยกนัในกระท่อมทา้ยสวน ทุก ๆ วนัทั้งสองจะออกไปขดุ
ตอไมแ้ละถางหญา้ท่ีข้ึนรกรุงรังในสวน ทั้งสองอยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุข ไม่เคยทะเลาะเบาะแวง้ ทั้งคู่
จะช่วยกนัท างานอยา่งหามรุ่งหามค ่า วนัหน่ึงมีเหตุการณ์ท่ีน่าจดจ าเกิดข้ึนกบัครอบครัวน้ี...อากาศตอน
บ่าย ๆ มนัช่างร้อนเหลือเกิน วนัน้ีมองไปดูบนทอ้งฟ้าไม่เห็นมีเมฆหมอกอะไรมาบดบงัแสงอาทิตยเ์ลย 
แต่ตาและยายก็ยงัคงกดัฟันต่อสู้กบัความร้อนอยา่งไม่ยอ่ทอ้...ตาก าลงัขดุตอไมห้น่ึงท่ีใหญ่มาก...บดัดล
นั้นแกก็ไดย้นิเสียงปู้ ง!...เสียงคลา้ย ๆ กบัวา่ขา้งล่างจะมีโอ่งหรือ ไหอยูใ่ตน้ั้นแกค่อย ๆ ขดุ ๆ ๆและแลว้
ตาของแกก็เบิกโพลงเพราะมนัมีไหสมยัเก่าอยูใ่ตต้อไมน้ั้นจริง ๆ แกสังเกตเห็นมีฝาไมผ้ ุ ๆ ปิดอยู่
ขา้งบน..แกรีบแกะฝาออก...คุณพระช่วยภายในไหนั้นเป็นทองค าเตม็ไปหมด...แกรีบเรียกยายมาหา พอ
ยายเห็นก็อุทานออกมาวา่ “ฉนัรวยแลว้” ....ตาจึงสั่งยายวา่ “น่ียายเราไม่สามารถจะน าไหทองค ากลบัไป
ตอนน้ีได ้ ใหย้ายกลบัไปบา้นไปท าตม้ข่าไก่อร่อย ๆ มาทานกนัท่ีน่ีก่อน พอดึกลงเราค่อยเอาไหทองค า
กลบัไปบา้น” ยายฟังดงันั้นก็เห็นดว้ยจึงรีบกลบัไปบา้นท าการปรุงอาหารตม้ข่าไก่อยา่งดี แต่ตม้ข่าไก่
ของยายวนัน้ีพิเศษท่ีสุด 

ตาอยูค่อยยายอยา่งใจเยน็แกขุดหลุมลึกประมาณ 3 ศอก ยาวประมาณ 2 วาเตรียมการไวอ้ยา่ง
หน่ึงเพื่อตอ้นรับยาย...พอยายมาถึงส่ิงท่ียายตอ้งการดูก็คือ ไหทองค า...แกวางอาหารลงตรงหนา้ของตา 
และรีบเดินไปยงัหลุมไหทองค านั้น ....โดยไม่ไดต้ั้งตวัตาใช ้ จอบตีเขา้กลางศีรษะยายเสียงดงัโผล๊ะ! 
แลว้แกก็ลากร่างของยายท่ีด้ินกระแด่ว ๆ โยนลงไปในหลุมท่ีเตรียมไวแ้ละฝังกลบทั้งเป็น...ทีน้ีก็ไม่มี
ใครเป็นกา้งขวางคออีก ตานึกอยูใ่นใจ เม่ือมีเงินแกจะใหเ้งินซ้ือทุกอยา่ง เมียใหม่ บา้นหลงัใหญ่ ๆ คน
ใชช้ายหญิง...แกนึกไปสารพดั..ทอ้งก าลงัหิว แกมองดูตม้ข่าไก่อยา่งน ้าลายสอ...แกรีบตกัขา้วแลว้กิน
อยา่งเอร็ดอร่อย...ซดน ้าแกงไปพลางวาดฝันไปดว้ย...ทนัใดนั้น...แกรู้สึกปวดทอ้งอยา่งหนกั...อยากจะอ๊
วก...ใช่แลว้ยายก็หมายจะฆ่าตาดว้ยยาพิษท่ีผสมลงไปในตม้ข่าไก่...ไม่ถึง 10 นาทีร่างของตาก็นอน
เหยยีดยาวใกล ้ ๆ หลุมฝังศพยายนั้นเอง พระวจนะของพระเจา้ตรัสไวอ้ยา่งชดัเจนคงไม่ตอ้งสรุปอะไร
มากไปกวา่น้ีแลว้น่ะครับ... 
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42. “มอืของศิลปินเอก.....ตัวจริง” 

พระวจนะของพระเจา้ โคโลสี 3:12 
“เหตุฉะนั้นในฐานะท่ีเป็นพวกท่ีพระเจา้ทรงเลือกไว ้ เป็นพวกท่ีบริสุทธ์ิและเป็นพวกท่ีทรงรัก 

จงสวมใจเมตตา ใจปราณี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ใจอดทนไวน้าน” 

เร่ืองเล่ำ 

ผูเ้ขียนเช่ือวา่ คริสเตียนหลายพนัหลายหม่ืนคนคงจะไดรั้บการ์ดอวยพร หรือการ์ดหนุนใจท่ี
เป็นรูป พนมมือไหว ้ (เหมือนคนอธิษฐาน) ผูเ้ขียนเคยส่งไปใหผู้ใ้หญ่ท่ีเคารพนบัถือและเพื่อน ๆ พี่ ๆ 
ผูรั้บใชห้ลายใบแต่ไม่เคยฉุกคิด หรือ มีค าถามเลยวา่ภาพพนมมือไหวน้ั้นตน้ตอและมีความเป็นมา
อยา่งไร? จนกระทัง่ผูเ้ขียนไดอ่้านหนงัสือพิมพค์ริสเตียนนิวส์ ฉบบัท่ี 15 เดือนมีนาคม 2000 หนา้ท่ี 4 
คอลมัภ ์ แนะน าหนงัสือใหม่ ผูเ้ขียนเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อบรรดาผูรั้บใชท้ั้งหลายจึงขออนุญาต
น ามาเล่าใหฟั้งถึงความเป็นมาของภาพน้ีอีกคร้ังหน่ึงเผื่อหลาย ๆ คนท่ีไม่ไดอ่้านจะรู้สึกประทบัใจ หรือ
ผูท่ี้ไดอ่้านแลว้จะไดท้บทวนเร่ืองอีกคร้ังหน่ึง 

ภาพน้ีเป็นภาพของอนุสรณ์แห่งความรักของเพื่อนสองคนท่ีรักกนัจนสามารถตายแทนกนัได ้
หรือยอมทนอด หรือ อดทนเพื่ออีกคนหน่ึงได ้ ในนครนูแรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนันี มีเด็กชายสองคน 
ช่ือ อลัเบิร์ต ดูเรอ และ ฟรานซ์ คิงส์ไตน์ เด็กทั้งสองมีความสามารถในดา้นศิลปะ และทั้งสองก็มุ่งหวงั
วา่ เขาจะตอ้งเป็นศิลปินเอกใหไ้ด ้ดว้ยความใฝ่ฝันน้ีจึงผลกัดนัใหเ้ขาเขา้มาอาศยัอยูใ่นเมืองหลวงเพื่อจะ
ไดศึ้กษาตามท่ีตนเองตอ้งการแต่กาลไม่ไดเ้ป็นดงัคิด เขาทั้งสองตอ้งเผชิญกบัความยากล าบากเป็นอยา่ง
ยิง่แทบเอาตวัไม่รอด แต่ความปรารถนาของเขาไม่ไดย้ิง่หยอ่นไปตามสภาพแวดลอ้ม ฟรานซ์ จึงให้
โอกาสอลัเบิร์ตเรียนก่อน และเขาเป็นคนท างานหาเงินส่งเสียเพื่อนเรียน วนัเวลาผา่นไปอลัเบิร์ตกลาย
เป็นศิลปินเอกท่ีมีช่ือเสียง แต่ฟรานซ์กลบัไม่สามารถเขา้ไปเรียนไดอี้กเพราะมือของเขาหยาบกร้าน
เพราะการท างานหนกั คณาจารยไ์ม่ยอมรับ ฟรานซ์เสียใจมากท่ีเขาไม่สามารถเรียนต่อได ้เขาจึงกลบัเขา้
มาในหอ้งนอนแลว้คุกเข่าอธิษฐานต่อพระเจา้พนมมือแบบชาวเอเชีย อลัเบิร์ตตามเขา้มาเขาเห็นฟรานซ์
อธิษฐานเขารีบวาดภาพท่ีประทบัใจนั้นไว ้ และเขารู้วา่ “แทจ้ริงมือคู่นั้นต่างหากท่ีเป็นมือของศิลปินเอก
ท่ีแทจ้ริง การเสียสละความรักท่ีแทจ้ริง เราจึงมีการ์ดท่ีมีความหมายลึกซ้ึงเช่นน้ี.... 



 67 

43. “ผมจะท ำเหมอืนพ่อท ำกบัปู่” 

พระวจนะของพระเจา้ มทัธิว 7:2 
“อยา่กล่าวโทษเขา เพื่อพระเจา้จะไม่กล่าวโทษท่าน เพราะท่านจะตวงใหเ้ขาดว้ยทะนานอนัใด 

เขาก็จะตวงดว้ยทะนานอนันั้นเหมือนกนั” 

เร่ืองเล่ำ 

มีสุภาษิตบทหน่ึงไดก้ล่าวไวว้า่ “หลงตวัลืมตาย หลงกายลืมแก่ หลงผวัหลงเมีย มกัลืมพอ่แม่” 
วสันต ์เป็นหนุ่มหล่อ เรียนเก่ง เป็นท่ีหมายปองของหญิงสาว ๆ ทัว่ไป แต่ครอบครัวของวสันต์

มีฐานะไม่สู้ดีนกั แม่ของเขาเสียชีวติเม่ือเขายงัเรียนอยูม่ธัยมตน้ ดงันั้นวสันตจึ์งอยูก่บัคุณพอ่ตลอดมา 
คุณพอ่ก็พยายามส่งเสียใหว้สนัตเ์รียนจนส าเร็จปริญญาตรี และพอไดง้านท า วสันตก์็ไดแ้ต่งงานกบัสาว
สวยรวยทรัพย ์และวสันตจ์  าเป็นตอ้งยา้ยบา้นไปอยูก่บัภรรยา ปล่อยใหพ้อ่ตอ้งอยูค่นเดียว และทนอดม้ือ
กินม้ือเพราะสังขาร และพอ่ก็ป่วยเป็นโรคอมัพฤกษอ่์อน ๆ จนกระทัง่เขาทนไม่ไดก้บัค านินทาของ
ชาวบา้นท่ีบอกวา่เขาไดดิ้บไดดี้แลว้ทิ้งพอ่ หลงัจากแต่งงานไดส้ามปี เขาก็ไปรับพอ่มาอยูด่ว้ย แต่การมา
อยูท่ี่บา้นของเขาสร้างความไม่พอใจใหภ้รรยาเป็นอยา่งมาก เพราะพอ่ของเขามกัจะท าถว้ยชามแตกอยู่
บ่อย ๆ เพราะมือท่ีจบัอะไรไม่ถนดั พอรับประทานอาหารบางทีบา้นเลอะเทอะ เขาจึงปลูกกระตอ๊บให้
พอ่ยูภ่ายในบา้นหลงัเล็ก ๆ และเวลารับประทานอาหารก็จะเอากะลามะพร้าวมาท าเป็นถว้ย จานใส่
อาหารใหพ้่อกิน ชายแก่รับประทานอาหารบางม้ือดว้ยน ้าตาแต่ในบา้นหลงันั้นมีหลายชายตวัเล็ก ๆ มา
เล่นกบัปู่ ตลอดถา้วา่ง 

วนัหน่ึงวสันตก์ลบัมาจากท างาน ก็เห็นลูกชายเอากะลามะพร้าวมาขดู ๆ ๆ และท าเหมือนจานท่ี
วสันตท์  าใหพ้อ่ตวัเองใส่อาหารรับประทาน เขาจึงถามลูกชายตวัเล็ก ๆ ของเขาวา่ “ลูกก าลงัท าอะไรอยู่
จะ๊” ลูกชายก็บอกเขาวา่ “ผมเห็นคุณพ่อเอากะลามะพร้าวน้ีใส่อาหารให้คุณปู่ รับประทาน อีกหน่อยถา้
คุณพอ่แก่เหมือนคุณปู่  ผมก็จะเอากะลามะพร้าวท่ีผมท าอยูน้ี่ใหคุ้ณพอ่กินยงัไงล่ะครับ” ....วสันตไ์ดย้นิ
ค าตอบลูกชายเขาร้องไห้โฮ รีบวิง่ไปหาคุณพ่อเขากม้ลงกราบแทบเทา้ของพอ่ เขาสารภาพความผดิกบั
พอ่ ขอโทษพอ่ เขารีบอุม้คุณพอ่ข้ึนไปบนบา้น เขาเรียกภรรยามานัง่และพดูในส่ิงท่ีลูกชายพดูกบัเขา 
ภรรยาเขาร้องไหแ้ละกม้กราบแทบเทา้ของชายแก่ และชายแก่ก็ยกโทษ ตั้งแต่นั้นมาวสันตแ์ละภรรยาไม่
เคยรังเกียจพ่อของเขาอีกเลย 

แลว้ท่านท าอะไรท่ีท าใหคุ้ณพอ่ คุณแม่เสียใจบา้ง ระวงัจะมีลูก หรือ หลาน มาเตือนสติแรง ๆ 
อยา่งกบัวสันตน่์ะ  เจา้นาย 
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44. “มนุษย์ส่วนมำกเป็นโรคขำดอำหำร” 

พระวจนะของพระเจา้ มทัธิว 4:4 พระเยซูคริสตต์รัสวา่ 
“มนุษยจ์ะบ ารุงชีวติดว้ยอาหารส่ิงเดียวก็หามิได ้ แต่บ ารุงดว้ยพระวจนะทุกค าท่ีออกมาจากพระ

โอษฐข์องพระเจา้” 

เร่ืองเล่ำ 

มีสัตวแพยทค์นหน่ึงช่ือ เจมส์ คาร์สัน เป็นสัตวแพทยช่ื์อดงัของสหรัฐอเมริกา ท่านไดท้ดลอง
ใหส้ัตวต่์าง ๆ อดอาหาร และไดน้ าผลส ารวจนั้นเผยแพร่ไปทัว่โลก ผูเ้ขียนเป็นคนหน่ึงท่ีมีโอกาสได้
อ่านและนบัวา่เป็นประโยชน์มากส าหรับเป็นขอ้มูลของผูท่ี้เป็นนกัเทศน์และนกัพดู ท่านสรุปสั้น ๆ ง่าย 
ๆ ดงัน้ี 

นก บางชนิดอดอาหารไดน้าน 9 วนั 
สุนขั อดอาหารไดน้าน 20 วนั 
เต่า อดอาหารไดน้าน 500 วนั 
งู บางชนิดอดอาหารไดน้าน 800 วนั 
ปลา บางชนิดอดอาหารได ้2000 วนั 
แต่ คริสเตียน หรือ ผูท่ี้ไดช่ื้อวา่เป็นคนของพระเจา้เก่งกวา่ เพราะบางที 1 ปีไม่เคยอ่านพระ

วจนะของพระเจา้ ท่ีเรียกวา่อาหารฝ่ายจิตวญิญาณเลย หรือ บางคน 5 ปี 10 ปี 20 ปี ไม่เคยอ่านเลย แต่ยงั
มีชีวติอยูไ่ด ้อยา่งน้ีไม่เรียกวา่เก่งกวา่บรรดาสัตวต่์าง  ๆ ก็เกินไปแลว้ ใช่ไหมครับ....เจา้นาย.... 
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45. “บำกบัน่ไปเพือ่ชัยชนะ” 

พระวจนะของพระเจา้ สุภาษิต 20:4 
“คนเกียจคร้านไม่ไถ่นาในหนา้นา เขาจะแสวงหาเม่ือถึงฤดูเก่ียว แต่เขาจะไม่พบอะไรเลย” 

เร่ืองเล่ำ 

ทุกคร้ังท่ีผูเ้ขียนไดรั้บวารสาร ข่าวสารต่าง ๆ จากโรงเรียนวฒันาฯ ในข่าวสารต่าง ๆ เหล่านั้น
จะมีขอ้คิดและสาระมากมาย และเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการน าไปเป็นขอ้คิดส าหรับตนเอง และ
แบ่งปันผูอ่ื้น เช่น เร่ืองท่ีจะขออนุญาตน ามาลงในหนงัสือเล่มน้ี เป็นขอ้ความท่ีถูกคน้พบท่ีมหาวหิาร
เก่าแก่แห่งหน่ึงของโลก คือ มหาวหิารเซนตป์อล ประเทศองักฤษ ปี ค.ศ.1692 ช่ือบทความน้ีวา่ “ค าวอน
สอนใจ...ดงัน้ี.... 

จงด าเนินชีวติอยา่งสงบท่ามกลางเสียงอึกทึกและความเร่งรีบ จงจ าไวว้า่ในความเงียบสงบนั้น
ยงัมีสันติ จงสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัทุกคนแต่ จงอยา่ถึงกบัยอมจ านนเม่ือท่านพูดความจริง จงค่อย ๆ 
พดูและพดูใหช้ดัเจน จงฟังผูอ่ื้นพดูแมว้า่เขาจะเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาและน่าเบ่ือ เพราะต่างคนต่างก็
มีเร่ืองท่ีจะตอ้งพดู จงหลีกเล่ียงคนเอะอะกา้วร้าว เพราะเขาเปรียบเหมือนมารผจญจิต ถา้ท่านเปรียบ
ตนเองกบัผูอ่ื้นท่านก็จะมีแต่ความหลงระเริงและนอ้ยเน้ือต ่าใจเพราะยอ่มจะตอ้งมีคนท่ีดอ้ยกวา่หรือเด่น
กวา่เสมอจงช่ืนชมกบัทั้งผลส าเร็จและแผนงานทั้งปวงของท่าน จงใส่ใจการงานของท่านเสมอ แมว้า่
งานนั้นจะเป็นเพียงงานท่ีต ่าตอ้ย เพราะความสามารถของท่านท่ีไดส้ร้างสมจากงานนั้น ๆ เป็นส่ิงเดียวท่ี
ท่านจะไดติ้ดตวัไป ไม่วา่ชะตาชีวติของท่านจะแปรผนัเป็นเช่นไร 

จงด าเนินงานของท่านอยา่งรอบคอบ เพราะโลกน้ีมีแต่เล่ห์กล แต่จงอยา่ปล่อยใหเ้ล่ห์กล
ทั้งหลายบดบงัคุณธรรมต่าง ๆ จากท่าน ผูค้นจ านวนมากฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อรักษาไวซ่ึ้งอุดมคติอนัสูงส่ง 
และความเป็นวรีบุรุษนั้นมีอยูท่ ัว่ไป จงเป็นตวัของท่านเอง จงอยา่เป็นคนประจบและ จงอยา่เหยยีดหยนั
ความรัก เพราะความรักนั้นเปรียบไดด้งัตน้หญา้ท่ียนืหยดัอยูไ่ดท้่ามกลางความแหง้แลง้ จงใหก้าลเวลาท่ี
ผา่นไปเป็นบทเรียนจงค่อย ๆ ละทิ้งชีวติวยัเยาว ์ จงสร้างจิตใจของท่านใหแ้ขง็แกร่งเพื่อปกป้องท่านเม่ือ
ท่านตอ้งประสบเคราะห์โดยไม่ไดค้าดคิดมาก่อนแต่ จงอยา่ปล่อยใหค้วามนึกคิดทั้งหลายท าใหท้่านเกิด
ทุกขค์วามเหน่ือยลา้และความวา้เหว ่ เป็นบ่อเกิดแห่งความหวาดกลวั จงเป็นคนมีระเบียบวนิยัแต่ก็ จง
รู้จกัผอ่นปรนใหต้นเอง ท่านเป็นผูสื้บทอดจกัรวาล เช่นเดียวกนักบัตน้ไมแ้ละดวงดาวท่านมีสิทธิท่ีจะ
อยู ่ณ ท่ีน้ี จกัรวาลน้ีจะเผยตวัใหท้่านรู้จกัตามควร ไม่วา่ท่านจะเขา้ใจไดแ้จ่มชดัหรือไม่ก็ตาม ดงันั้น จง
เป็นสุขสงบกบัจิตวิญญาณของท่านท่ามกลางความอลหม่านของชีวิต ไม่วา่ท่านจะท าอะไรหรือมี
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ความหวงัอะไร สถานท่ีน้ียงัคงเป็นโลกท่ีสวยงาม แมว้า่จะมีทั้งมายาความเบ่ือหน่ายและความฝันท่ีแตก
สลาย จงรู้จกัระมดัระวงั จงบากบัน่เพื่อจะไดเ้ป็นสุข 

เห็นไหมครับวา่ บทความน้ีมีความหมาย และคุณค่ามากมายจริง ๆ ส าหรับเราและสามารถใช้
บทความน้ีในการสั่งสอนให้ขอ้คิด หรือ น ามาประยกุตใ์ชก้บัชีวติของเราไดอ้ยา่งสบาย เพราะสาระ 
และขอ้คิดน้ีใชไ้ดต้ั้งแต่เด็กจนถึงผูใ้หญ่ ไม่วา่เราจะมีอาชีพอะไร บทความน้ีมนัจะเป็นแรงผลกัดนัเรา
ไป และเราจะท างานอยา่งมีเป้าหมาย และรักท่ีจะท างานนั้น ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ และยิง่ไปกวา่นั้น
เราจะท างานดว้ยความรักและความสนุกสนาน เพราะเรารู้วา่ “ชีวติคืองาน” และ “งานคือชีวติ” ถา้เราไม่
ท างาน ไม่สู้งานเราก็จะเปรียบเหมือนผูช้ายคนนั้นท่ีไม่ท านาในหนา้นา และเขาจะไปเสาะแสวงหาขา้ว
ในฤดูเก็บเก่ียว แต่เขาจะไม่พบอะไรเลยนอกจากตอขา้วท่ีไร้ประโยชน์ 
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46. “บำดแผลนีเ้พือ่ลูก” 

พระวจนะของพระเจา้ จากพระธรรม สดุดี 91:4 
“พระองคจ์ะทรงปกป้องท่านดว้ยปีกของพระองค ์ และท่านจะล้ีภยัอยูใ่ตปี้กของพระองค ์ ความ

สุจริตของพระองคเ์ป็นโล่และเป็นดั้ง” 

เร่ืองเล่ำ 

นายศรีทน เป็นคนยากจน แกปลูกกระตอ๊บหลงัเล็ก ๆ ในป่าท่ีทางราชการจดัสรรให ้ทุก ๆ วนั
แกจะออกไปหาของป่าเช่น หน่อไม ้ ไข่มดแดง เห็ด ใบตองตึง (ใชห่้อของ) ในครอบครัวของแกไม่มี
อะไรท่ีเป็นส่ิงมีค่า ไม่มีววัควายเล้ียง ไม่มีหมู ไม่มีสุนขั แต่ส่ิงท่ีนายศรีทนรักและทะนุถนอมมากก็คือ 
แม่ไก่และลูก ๆ ของมนั วนัหน่ึงนายศรีทนออกไปหาของป่าตามปรกติ แต่วนัน้ีไฟไดลุ้กลามไหมป่้าไม้
ใบหญา้ลุกลามมาจนเกือบติดกระท่อมของแกแต่นายศรีทนเป็นคนรอบคอบ เขาถางหญา้ท่ีแหง้บริเวณ
รอบ ๆ กระท่อมออกจนหมด เพื่อป้องกนัไฟป่า พอแกกลบัมาจากหาของป่าแกตอ้งตกใจเพราะใน
บริเวณรอบ ๆ กระท่อมไฟไหมจ้นไม่มีอะไรเหลือ นอกจากกระตอ๊บเก่า ๆ ท่ีไฟไปไม่ถึงส่ิงแรกท่ีแก
มองหานั้นก็คือ แม่ไก่และลูก ๆ ของมนั แกร้องเรียกกุ๊ก ๆ ๆ ๆ ไปเร่ือย ๆ แต่จนแลว้จนเล่าแกก็หาไม่
เจอ แกเดินไปตามเถา้ถ่านต่าง ๆ ท่ีเผาไหมน้ั้น แกเหลือบเห็นส่ิงหน่ึงด าเป็นตอตะโก คลา้ย ๆ หลงัไก่ 
แกเดินเขา้ไปใกล ้ ๆ ปรากฏวา่เป็นไก่แม่ลูกอ่อนตวันั้นจริง ๆ นั้นไหมเ้กรียมไปทั้งหลงั แกก็เอามือจบั
ซากแม่ไก่ออกมา แกแทบไม่เช่ือสายตาตนเอง เพราะลูกไก่ทั้ง 12 ตวัท่ีซุกอยูใ่ตอ้ก แม่ไก่นั้นทุก ๆ ตวั
นอนอยูใ่นหลุมเล็ก ๆ ใตท้อ้งแม่ไก่ร้องเสียงจ๊ิบ ๆ ไม่เป็นอนัตรายเลย.... นายศรีทนนัง่ลงขา้ง ๆ แม่ไก่ 
เขาน ้าตาไหล เขาคิดถึงแม่ คิดถึงความรักของแม่ท่ีเล้ียงเขามาไก่มนัเป็นสัตวเ์ดรัจฉานก็จริงแต่มนัมี
สามญัส านึกของความเป็นแม่ มนัมีทางหนีรอดไปไดถ้า้มนัจะบินหนี แต่ลูก ๆ ทั้งหมดของมนัล่ะจะ
รอดจากพระเพลิงไดอ้ยา่งไร? 

คุณแม่ คุณพ่อทั้งหลายท่านรักและเสียสละ ใหเ้วลากบัลูก ๆ ท่านเพียงวนัละนิดไดไ้หม? ถา้ท า
ไม่ไดก้็อายแม่ไก่เตม็ทน...น่ะจะบอกให.้..และถา้ลูก ๆ ไมรู้่จกัความรักของแม่ละกอ้ท่านคงไม่รู้จกัความ
รักของพระเจา้เช่นกนั 
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47. “สัตย์ซ่ือ....จนได้ดี” 

พระวจนะของพระเจา้ สุภาษิต 21:29 
“คนชัว่ร้ายท าใหห้นา้ของตนดา้นไป แต่คนเท่ียงธรรม พิเคราะห์ดูทางของตน” 

เร่ืองเล่ำ 

มีมหาเศรษฐีคนหน่ึง มีลูกชายทั้งหมด 7 คนแต่ละคนเป็นผูมี้ความรู้ มีการศึกษาดีเท่าเทียมกนั 
พออายแุก่มากแลว้ท่านเศรษฐีจึงอยากจะหาคน ๆ หน่ึงในบรรดาลูกชายของตนเองท่ีจะเป็นคนจดัการ
มรดกแทนตนหรือเป็นผูจ้ดัการทุกส่ิงทุกอยา่งแทนตน...เศรษฐีไม่ไดเ้ลือกลูกชายตามล าดบัอาวุโส หรือ 
ตามสากลทัว่ไปท่ีใชคื้อ ใหลู้กชายคนโตสืบการปกครองแทน...แต่ท่านมหาเศรษฐีผูน้ี้จะคดัเลือกคนท่ี
พิเศษสุด ๆ ...วนัหน่ึงท่านไดเ้รียกบุตรชายทั้งเจด็คนมา และมอบเมล็ดดอกไมใ้หค้นละเมล็ดเอาไปปลูก
ในกระถาง...ท่านเศรษฐีก าชบัวา่ “ถา้ดอกไมข้องใครสวยงามท่ีสุดจะใหผู้น้ั้นเป็นคนปกครองบรรดาพี่
นอ้งทั้งหมด และมีสิทธ์ิเสมือนพอ่ทุกประการ” เม่ือพดูเสร็จก็ใหลู้กชายน าเอาเมล็ดดอกไมน้ั้นไปปลูก
ทนัที โดยให้ระยะเวลา 3 เดือน...ลูก ๆ ทุก ๆ คนก็น าเมล็ดท่ีพอ่ใหน้ าไปปลูกลงในกระถาง....หมัน่รด
น ้าพรวนดินอยูเ่สมอ...และดอกไมข้องทุกคนก็ออกดอกบานสะพร่ังยกเวน้ของลูกคนเล็ก...ไม่มีดอก ไม่
มีแมก้ระทัง่งอกเลย...แต่เขาก็พยายามรดน ้าและใส่ปุ๋ยตลอด แต่จนแลว้จนเล่าเขาก็ไม่เคยเห็นดอกไม้
โผล่ออกมาสักที...พอครบเดือนท่ีสามท่านมหาเศรษฐีก็เรียกลูก ๆ ทั้งเจด็เอาดอกไมม้าใหดู้...ท่านมหา
เศรษฐีเดินดูดอกไมต้น้ไมต่้าง ๆ ท่าทางไมส่บอารมณ์เลย...ทั้ง ๆ ท่ีดอกไมข้องลูกชายแต่ละคนก็ดู
สวยงามยิง่....ท่านตรวจดอกไมจ้นมาถึงลูกชายคนเล็ก..ลูกชายคนเล็กร้องไห้และกล่าวกบัพอ่วา่ 

“พอ่ครับผมเสียใจมากครับท่ีผมไม่สามารถน าดอกไมม้าใหพ้อ่ดูไดเ้พราะถึงแมผ้มจะพยายาม
รดน ้าใส่ปุ๋ยอยา่งไร มนัก็ไม่ยอมงอกครับ...พอ่ครับ....ผมขอโทษพ่ออยา่งมากเลยครับ....พอ่อภยัผม
ดว้ย”....ท่านมหาเศรษฐีไดฟั้งลูกคนเล็กพดู ท่านยิม้อยา่งเป็นสุขใจ....พลางโอบกอดลูกคนเล็กอยา่งรัก
ใคร่...แลว้ท่านมหาเศรษฐีก็เรียกลูก ๆ ทุกคนมาหา.... “น่ีเจา้ทั้งหก เจา้จะวา่อยา่งไรในเม่ือนอ้งคนเล็ก
ของเจา้ดอกมนัไม่มีเลยจะท าอยา่งไร? “....บรรดาพี่ ๆ ของเขาก็บอกวา่ “พอ่ก็ตดัสิทธ์ิมนัออกไปสิครับ” 
..ท่านเศรษฐีพยกัหนา้....แลว้พดูถามพวกพี่ ๆ .... “พอ่อยากจะถามพวกเจา้วา่ “เมล็ดพืชท่ีตม้จนสุกแลว้
มนัสามารถจะงอกไดไ้หม?” ...ลูก ๆ จึงตอบวา่ “ไม่ได”้ .... “ถา้อยา่งนั้นพวกเจา้ก็ไม่ไดเ้อาเมล็ดพืชท่ีพอ่
ใหไ้ปปลูกใช่ไหม...เพราะเมล็ดท่ีพอ่ใหไ้ปนั้นพอ่ตม้มนัจนสุก....น่ีแสดงวา่พวกเจา้ไม่สัตยซ่ื์อต่อพอ่”....
ยกเวน้เจา้เล็กคนเดียวท่ีสัตยซ่ื์อ...เอาล่ะพอ่ขอประกาศให้พวกเจา้ทั้งหลายทราบวา่ เจา้เล็กจะเป็น
ตวัแทนดูแลทรัพยส์มบติัท่ีมีทั้งหมดแทนพ่อ....เพราะคนท่ีจะเป็นผูน้ าคน จะเป็นตวัแทน จะเป็นผูดู้แล
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พวกเจา้ใหอ้ยูอ่ยา่งมีความสุขคงจะไม่มีใครเหมาะสมเท่ากบัเจา้เล็ก....เพราะเขาเป็นคนสัตยซ่ื์อ ไม่โกง 
และท าทุกอยา่งโดยใชคุ้ณธรรม ความดี เช่นน้ีหาในพวกเจา้ไม่มีเลย”....ตั้งแต่นั้นมา ลูกชายคนเล็กจึงได้
เป็นผูดู้แลพวกพี่และทรัพยส์มบติัแทนพอ่..... 
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ประวตัผู้ิรวบรวมเร่ือง 

ครูศำสนำมำนพ  สุริยะค ำ 
กำรศึกษำ 

- จบระดบัประถมศึกษาท่ีโรงเรียนบา้นแม่แก็ดนอ้ย จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2511 
- จบการศึกษาผูใ้หญ่ท่ีโรงเรียนค าเท่ียงอนุสรณ์ จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2518 
- จบจากแผนกศูนยศึ์กษาคริสเตียนบริการ (พระคริสตธรรมป่ากลว้ย) จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2525 
- จบประกาศนียบตัรวชิาชีพครู มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2531 
- จบปริญญาตรีศาสนศาสตร์บญัฑิต จากสถาบนักรุงเทพคริสศาสนศาสตร์ ปี พ.ศ.2531 

อดีตกำรท ำงำน 

- ผูช่้วยศิษยาภิบาลคริสตจกัรท่ีสอง สามยา่น 
- ศิษยาภิบาล คริสตจกัรไทยในชิคาโก สหรัฐอเมริกา 
- หวัหนา้ฝ่ายศาสนกิจ สถาบนัคริสเตียนนิเทศสัมพนัธ์ (ซี.ซี.ไอ) มหาวทิยาลยัพายพั จ.

เชียงใหม ่
- เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการของกองการเผยแพร่พระกิตติคุณสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
- ศิษยาภิบาลคริสตจกัรธรรมนิคม ภาคท่ี 1 จ.เชียงใหม่ 
- เป็นโฆษกนกัจดัรายการวทิยอิุสระ 
- เป็นผูจ้ดัการฝ่ายการขายของหมู่บา้นจดัสรรหลายแห่ง 
- เป็นวทิยากรการอบรมใหแ้ก่บริษทั หา้งร้าน และสถาบนัต่าง ๆ 

ปัจจุบัน 

- เป็นอนุศาสก โรงเรียนเคนเน็ตแมค็เคนซี จ.ล าปาง 
- เป็นศิษยาภิบาล คริสตจกัรสายสัมพนัธ์ อ.วงัช้ิน จ.แพร่ สังกดัภาคท่ี 3 ล าปาง 
- เป็นประธานฝ่ายบรรเทาทุกขข์องคณะกรรมการด าเนินงานภาคท่ี 3 ล าปาง 
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สถำนะภำพทำงครอบครัว ไดส้มรสกบันางสาวกลัยา มะโนวอน มีบุตร 2 คน คือ ด.ช.นาธนั 
สุริยะค า และ ด.ญ.มตัติกา สุริยะค า 

ข้อพระธรรมคัมภีร์ประจ ำใจ พระธรรมมทัธิว 6:33 “จงแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้ และ
ความชอบธรรมของพระองคก่์อน แลว้พระองคจ์ะทรงเพิ่มเติมส่ิงทั้งปวงให้” 

ปรัชญำชีวติ “คุณจะไม่ลม้เหลว ถา้คุณไม่หยดุความพยายาม 
“you will never fail until you stop trying” 
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พระธรรมหนุนใจ 
ผูท่ี้ไปขา้งหนา้คือพระเจา้ 
พระองคท์รงสถิตอยูด่ว้ย 
พระองคจ์ะไม่ทรงปล่อยท่าน 
ใหล้ม้เหลวหรือทอดทิ้งท่านเสีย 
อยา่กลวัและอยา่ขยาดเลย 
เฉลยธรรมบญัญติั 31:8 
 
Let all who enter here be blessed  
With peace of mind and love 
Expressed….. 
“BE SIRONG TO DO RIGHT” 
 
 
 


