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ช่างไม้คนหนึ่ ง
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า การประกาศข่าวดีของลู กให้แก่ผู้ยงั ไม่รู้จกั พระองค์เลยนัน้ ลูกไม่ได้ทาเฉพาะกับ ผู้ท่มี ี
ฐานะดี ตาแหน่งสูงๆ หรือผูท้ อ่ี ยูใ่ นสังคมชัน้ สูงหรือทีพ่ วกเราเรียกกันติดปากว่าไฮโซเท่านัน้ แต่ลูกจะประกาศกับคน
ทุกชัน้ ทุกประเภทและทุกครัง้ ทีม่ โี อกาส และด้วยทุกวิถที างทีล่ กู จะทาได้
เดือนก่อน ลูกต้องติดต่อผูร้ บั เหมาทีส่ ร้างบ้านให้ลกู เพื่อให้เขาส่งช่างไม้มาซ่อมแซมงานพืน้ ปาร์เก้ทม่ี ปี ั ญหา
เล็กน้อย ช่างไม้ทผ่ี ู้รบั เหมาส่งมานี้ เป็ นผู้ทร่ี บั เหมาทางานเกี่ยวกับเรื่องไม้ทงั ้ หมด ตัง้ แต่ตอนสร้างบ้าน ลูกคุน้ เคย
กับเขาดี เขาเป็ นชายรูปร่างผอมๆ อายุราว 50 ปี เศษ ใส่แว่นหนาเตอะ ดูราวกับคนคงแก่เรียน
ทุกครัง้ ทีล่ กู มีช่างหรือใครก็ตามทีจ่ ะมาทางานระดับซ่อมแซมต่ อเติมหรือปลูกต้นไม้ทบ่ี า้ น ลูกจะใส่เสือ้ ยืดตัว
หนึ่งทีล่ กู ได้รบั มาจากคริสตจักรแห่งหนึ่งทีเ่ ชิญลูกไปพูดแบ่งปั นหลายครัง้ ข้างหน้ามีตวั หนังสือเขียนชัดเจนว่า “พระ
เจ้ารักคุณ ” และข้างหลังจึงจะเป็ นชื่อของคริสตจักรแห่งนัน้ ลูกได้รบั เสื้อยืดจากคริสตจักรนี้สองตัว ต่ างสีและต่าง
สไตล์ แต่ขอ้ ความเหมือนกันจากการไปแบ่งปั นทีน่ ัน่ ในต่างวาระกัน สาหรับลูก การทีล่ ูกใส่เสือ้ ยืดทีเขียนชัดเจนว่า
“พระเจ้ารักคุณ” นัน้ เป็ นการประกาศข่าวดีทม่ี ปี ระสิทธิภาพทีส่ ุด ยามมีช่างอะไรทัง้ หลายไปทางานทีบ่ า้ นลูก โดยที่
ลูกไม่ต้องพูดอะไรสัก คาเลย และยังเป็ นการปูทางให้ลูกได้พูดถึงพระเจ้าได้ด้วยหากมีโอกาส เสื้อยืดที่มคี าประกาศ
เช่นนี้มปี ระโยชน์ในการประกาศข่าวดีมากกว่าเสือ้ ยืดทีม่ แี ค่ช่อื องค์กรเท่านัน้
ขณะทีช่ ่างไม้ทางานไป ลูกก็ไปพูดคุยกับเขา ถามสารทุกข์สุกดิบ แสดงความเอาใจใส่เขา แล้วอยู่ๆ เขาก็พูด
ขึน้ มาว่า “นายแม่ครับ ทาอย่างไร ผมจึงจะมีชวี ติ สุขสบายอย่างนายแม่ได้ล่ะครับ ทุกวันนี้ ผมทางานตัวเป็ นเกลียว
แต่เงินไม่เคยพอใช้ นายแม่สอนผมหน่ อยซิครับ เพราะนายแม่เป็ นผู้ประสบความสาเร็จในชีวติ ช่วยสอนผมหน่ อย”
ช่างไม้คนนี้เรียกลูกมาตัง้ แต่ตน้ ว่า “นายแม่”
ลูกฟั งเขาแล้วก็รสู้ กึ สงสาร ช่างไม้ผนู้ ้ีเคยหายจากงานไปช่วงหนึ่ง ทราบว่าไปเข้าโรงพยาบาลเพราะเป็ นโรค
กรดไหลย้อน คงเครียดจัด
“ชีวติ ทุกคนทีป่ ระสบความสาเร็จย่อมต้องผ่านอะไรต่อมิอะไรมาก่อน ถ้าไม่ใช่เกิดมาในตระกูลเศรษฐีทพ่ี ่อแม่
ถ่ายทอดความร่ารวยให้ตงั ้ แต่เกิด ฉันเองก็ผ่านความลาบากมาเยอะกว่าจะถึงขัน้ นี้ ช่างมีเวลาว่างอ่านหนังสือบ้าง
ไหม? “ผมชอบครับ ผ่อนคลายดี” เขาตอบ “ถ้างัน้ ฉันจะให้หนังสือเล่มหนึ่งทีฉ่ นั เขียนเอง ชื่อภูเขาเคลือ่ นได้ แก่เธอ
ว่างๆ ก็ไปอ่านดูแล้วกันนะ คลายเครียด” พอดีลูกเพิง่ ไปสังพิ
่ มพ์หนังสือเล่มนี้ของลูกใหม่เป็ นครัง้ ที่ 4 เพราะยังมีคน
มาขอต่อเนื่อง จึงให้ช่างไม้ผนู้ ้ไี ปเล่มหนึ่ง ปรากฏว่างานไม่เสร็จ เขาต้องกลับมาใหม่
เนื่องจากลูกต้องเดินทางไปต่างประเทศจึงได้นัดวันให้เขากลับมาใหม่ในวันถัดจากวันที่ลูกกลับ ลูกเน้นย้า
กับเขาว่าให้มาตรงวันและเวลานะ เพราะลูกจะอยู่บา้ นเพื่อให้เขาเข้ามาทางานต่อในบ้านได้ แต่ลูกจะไม่โทรเตือนคืน
ก่อนวันนัด เพราะไฟล์ทกลับถึงประเทศไทยดึก เขาก็ตกลงรับปาก

เมือ่ ถึงวันนัด ลูกอยูบ่ า้ นรอช่างไม้ผนู้ ้ี เขาไม่มา สายแล้วลูกโทรไปตาม เขาไม่รบั สาย ต่อมาในวันนัน้ ลูกโทร
อีก 2-3 ครัง้ เขาไม่รบั สายเช่นเคน ตกลงวันนัน้ เท่ากับลูกอยูบ่ า้ นฟรี ถือว่าเป็ นการพักผ่อนก็แล้วกัน
อีกสัปดาห์ต่อมา ลูกโทรหาเขาใหม่ คราวนี้เขารับสาย “ช่าง สัปดาห์ทแ่ี ล้ว นัดแล้วไม่เห็นมาเลย โทรไปเธอก็
ไม่รบั สาย เธอเข้าโรงพยาบาลอีกหรือเปล่า?” ลูกถามด้วยความเป็ นห่วง “เปล่าครับนายแม่ ผมไปทางานให้นายแม่
ไม่ได้เพราะผมไม่มเี งินค่ารถไปครับ ” !!! เป็ นครัง้ ทีส่ องทีล่ ูกได้ยนิ เหตุผลนี้ในการไม่มาทางาน ครัง้ แรกจากพนักงาน
ขับรถคนเก่าคนหนึ่ง
“ถ้าเธอไม่มเี งินและไม่มาทางาน แล้วเธอจะหาเงิน ได้จากไหน เธอไปยืมเงินค่ารถจากใครก็ได้ พองานเสร็จ
ฉันจะจ่ายเธอเอง ไม่ตอ้ งไปเบิกกับผูร้ บั เหมา”
ตกลงช่างไม้คนนี้กม็ าทางานเพิม่ เติมให้ลกู ลูกสอนเขาไปหลายเรือ่ ง ตัง้ แต่เรื่องการมีวนิ ัยในการทางาน การ
ตรงต่อเวลากับลูกค้า การรูจ้ กั ยกระดับฝีมอื ของตัวเอง ฯลฯ ลูกบอกเขาว่า ถ้าทาดีๆ ช่างทัง้ หลายไม่ว่าจะเป็ นช่างไม้
ช่างแอร์ ช่างเหล็ก ฯลฯ ช่างรับงานไม่ทนั พราะถ้าทางานดี ลูกค้าไว้ใจได้ ก็จะแนะนาปากต่อปาก เขาต้องกลับมา
เก็บงานอีกครัง้ หนึ่งงานจึงจะเสร็จสมบูรณ์ เขาบอกลูกว่า ผูร้ บั เหมาไม่ได้ให้เงินเขาเลย ลูกจึงถามเขาว่าเท่าไร เขา
คิดสักอึดใจและบอกจานวนมา ลูกให้เงินเขาโดยไม่ได้ต่อรองหรือรีรอ และบอกเขาว่าครัง้ หน้าที่เขามาเก็บงาน จะ
จ่ายเงินเขาอีกครัง้ หนึ่ง
เมื่อเขากลับไปแล้ว ลูกจึงส่งไลน์ บอกผู้รบั เหมาไปว่าลูกได้จ่ายเงินให้ช่างไม้ไปแล้ว เขาไม่ต้องจ่ายซ้าอีก
ปรากฏว่าผูร้ บั เหมาตอบกลับมาว่าเขาได้จา่ ยเงินให้ช่างไม้คนนี้ไปแล้วล่วงหน้าตัง้ แต่วนั แรก เป็ นจานวนเท่ากับทีเ่ ขา
เรียกเก็บกับลูกอีก!!!
หน้าทีข่ องลูกกับช่างไม้คนนี้ยงั ไม่จบ คราวหน้าทีเ่ ขาต้องเข้ามาเก็บงานทีบ่ า้ นลูก ลูกจะต้องหาโอกาสพูดคุย
กับเขาให้เข้าใจถึงคุณธรรมของการดารงตนแม้จะเป็ นช่างไม้ ว่าหากเขาจะประสบความสาเร็จในชีวติ ได้ ขัน้ พืน้ ฐาน
เขาต้องมีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน มิฉะนัน้ แล้วจะมาโอดครวญว่าทาไมเขาจึงยากจน ไม่มฐี านะดีเหมือนดัง่
ลูกค้าทีเ่ ขาไปทางานให้ดว้ ยไม่ได้
“ผูท้ ีซ่ ือ่ สัตย์ในเรือ่ งเล็กน้ อย ก็จะซือ่ สัตย์ในเรือ่ งใหญ่ด้วย
ผูท้ ีไ่ ม่ซือ่ สัตย์ในเรือ่ งเล็กน้ อย ก็จะไม่ซือ่ สัตย์ในเรือ่ งใหญ่ด้วย” ลูกา 16:10
“ผู้รกั คาตักเตือนย่อมรักความรู้
แต่ผเ้ ู กลียดคาตักเตือนให้ แก้ไขเป็ นคนโง่เขลา” สุภาษิ ต 12:1
“เขาจะตายเพราะขาดระเบียบในชีวิต
เขาจะหลงทางเพราะความโง่เขลาอย่างยิ ง่ ของตน” สุภาษิ ต 5:23
อาแมน

