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ตามหลานไปเรียนคาสอน
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า อ่านหัวข้อบทสวดของลูกบทนี้แล้วอาจจะคิดว่าลูกเขียนผิดหรือเปล่า น่ าจะเป็ น “พาหลาน
ไปเรียนคาสอน” มากกว่านะ ไม่ผดิ พระเจ้าข้า ลูก “ตามหลาน...” ไปจริงๆ ไม่ได้ “พา” เพราะหลานมีคนพาไปเรียน
อยูแ่ ล้ว
ในครอบครัวของลูก ต้องบอกว่า ลูกคือต้นตระกูลของการเป็ นคริสตชน เพราะตอนทีล่ ูกยังเล็กๆอยู่ ยังไหว้
พระจัน ทร์อ ย่า งสนุ ก สนานทุ ก ปี เ ลย มาบัด นี้ ช่ ว งชีว ิต ของลูก ได้ผ่ า นไป ทายาทบุ ต รหลานก็เ ริ่ม เติบ โตขึ้น มา
ครอบครัวของลูกได้กลายเป็ นครอบครัวทีม่ พี ระองค์เป็ นศูนย์กลางในทุกสิง่ แม้ว่าบุตรเขยคนโตของลูกและครอบครัว
ของเขาจะไม่ใช่คริสตชน แต่ขอบคุณพระเจ้าทีเ่ ขาตลอดจนมารดายินยอมให้บุตรชายทัง้ สองของเขาและลูกสาวคนโต
ของลูกรับศีลล้างบาปเป็ นคาทอลิกตัง้ แต่เกิด หลานชายคนโตขณะนี้อายุได้ 12 ปี เรียนคาสอนและรับศีลมหาสนิทไป
เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้กถ็ งึ เวลาของหลานชายคนทีส่ องทีม่ อี ายุ 9 ขวบทีจ่ ะต้องเรียนคาสอนบ้างละ
มีปัญ หาเกิดขึ้นโดยคาดไม่ถึง วัดที่ค รอบครัว ของลูก ไปเป็ นประจาไม่มกี ารสอนเด็กๆ ที่เ รียนโรงเรีย น
นานาชาติ จึงต้องให้ไปเรียนรวมที่อกี วัดหนึ่งซึง่ ตัง้ อยู่ในใจกลางเมือง การสอนคาสอนเริม่ 8:00น.เช้า จากบ้านของ
หลานไปถึงวัดทีส่ อนคาสอน ถ้าจะให้ทนั เวลา 8:00น.เช้า ต้องออกจากบ้านราว 6:00น. เช้า ออกสายกว่านัน้ มีสทิ ธิ ์
ไม่ทนั เพราะรถจะติดมากในช่วงเช้า บางวันแค่วนรถกลับเพื่อเข้าเมืองก็ใช้เวลาเกือบครึง่ ชัวโมงแล้
่
ว ลูกสาวคนโต
ของลูกปรึกษากับลูกว่าจะทาอย่างไรดี ลูกจึงบอกกับเธอว่า ปรึกษาคุณพ่อทีส่ อนคาสอนเธอสิ ซึง่ ขณะนี้ท่านเป็ นคุณ
พ่อเจ้าวัดอยู่อีกวัดหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ออกไปนอกเมือง วัดของคุณพ่ออาจจะมีการสอนเด็กๆ ที่เรียน
โรงเรียนนานาชาติในช่วงนี้กไ็ ด้
พระสงฆ์องค์น้ีเป็ นผู้สอนคาสอนลูกสาวคนโตของลูกเมื่อ 20 กว่าปี ก่อน มางานแต่งงานของเธอ ไปเยีย่ ม
เยียนเธอตอนเธอคลอดบุตรทัง้ สองคน ซึง่ นามายังความปลาบปลืม้ ในใจของบุตรเขยและมารดาของเขาเป็ นอย่างยิง่
นี่คอื ความรักในบริบทของการเป็ นคริสตชนทีค่ รอบครัวของบุตรเขยของลูกได้สมั ผัส ทาให้ทุกคนมีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อ
การเป็ นคริสตชนและไม่ต่อต้านหรือคัดค้านทีจ่ ะให้หลานชายทัง้ สองมานับถือศาสนาคริสต์ดว้ ย
แล้วคุณพ่อองค์น้ีก็สร้างความประทับใจให้กบั ครอบครัวของลูกอีกครัง้ หนึ่ง ปรากฏว่าที่วดั ของคุณพ่อไม่ม ี
การสอนเด็กๆ ทีเ่ รียนโรงเรียนนานาชาติเช่นกัน แต่คุณพ่อบอกว่ามีครูคนหนึ่ง เพิง่ จบการเรียนการสอนคาสอน จะ
ให้คุณครูคนนี้มาสอนหลานชายของลูกเดีย่ ว! โอ้โฮ! ลูกกราบคุณพ่อองค์น้ีในใจเลยและบอกกับลูกสาวว่า “คุณพ่อ
เป็ น ‘Guardian Angel’ ของเธอจริงๆ”
วันจันทร์ทผ่ี ่านมา ลูกถึงจัดเวลาเพราะตัง้ ใจจะ “ตามหลานไปเรียนคาสอน” ลูกอยากทราบว่าการสอนเด็กๆ
ให้เข้าใจคาสอนนัน้ ต่างกับผู้ใหญ่อย่างไร แค่ไหน และคาสอนวันนี้ต่า งกับคาสอนที่ลูกเรียนเมื่อ 24 ปี ก่อนไหม แค่
ไหน อย่างไร?

ระหว่างทางไปวัด ลูกจึงทดสอบหลานชาย “เรียนคาสอนมาเกือบเดือนแล้ว จาอะไรได้บา้ ง?” “ท่องบทสวด
ได้หลายบทแล้วครับ” “แล้วอะไรอีก?” “พระเยซูมาเกิดและมาตาย” เข้าท่าดี ถามลึกซึง้ กว่านัน้ “เพราะอะไรพระเยซู
จึงมาเกิดและมาตาย?” หลานชายมองหน้าคุณม่า ตาแป๋ วแหว๋ว “ไม่ทราบครับ” “เพราะพระองค์ทรงรักพวกเรามนุ ษย์
ไง มนุษย์ทาบาปมากมาย พระองค์จงึ มาสิน้ พระชนม์แทนพวกเรา” รูส้ กึ จะเกินสมองของเด็กชายวัย 9 ขวบจะเข้าใจ
ลูกจึงถามต่อ “รูจ้ กั พระคัมภีรไ์ หมลูก พระคัมภีรค์ อื อะไร?” หลานชายตอบทันทีดว้ ยความมันใจ
่ ‚Bible‛ ลูกถามต่อ
‚Bible คืออะไร?” ‚Bible คือ พระเยซูครับ” ลูกดึงหลานชายมากอด “ถูกต้องครึง่ หนึ่ง Bible คือ เรื่องราวทีเ่ กี่ยวกับ
ชีวติ ของพระเยซูและพระวาจาของพระองค์ ” “พระวาจาคืออะไรครับ?” คราวนี้หลานถามคุณม่าบ้าง “พระวาจาคือ
คาสังสอนของพระเยซู
่
จ๊ะลูก คุณครูมสี อนเกี่ยวกับ Bible ไหมลูก?” “ไม่มคี รับ” “คุณม่าจะสอนเธอเพิม่ เอาไหม?”
หลานชายมองหน้าคุณม่าด้วยตาแป๋ วแหว๋วอีกครัง้ หนึ่ง แล้วก็ส่ายหน้าช้าๆ  End game
วันนัน้ คุณครูสอนหลานเกี่ยวกับบาป ซึ่งแปลกมาก วันแรกที่ลูกเองไปเรียนคาสอนเมื่อ 20 กว่าปี ก่อน คุณ
พ่อก็สอนเกีย่ วกับเรือ่ งบาป ลูกนาเก้าอีไ้ ปนังติ
่ ดกาแพงด้านหลังครู และทาตัวเงียบทีส่ ุด เพื่อไม่ให้รบกวนคุณครู สอง
ชัวโมงผ่
่
านไป จบการเรียนการสอนแล้ว ลูกขอบคุณคุณครูทก่ี รุณามาสอนหลานเดีย่ วเช่นนี้ คุณครูบอกว่า การสอน
คาสอนเด็กๆ ตามหลักจะมีกจิ กรรม แต่เนื่องจากนี่เป็ นการเรียนเดี่ยวจึง ไม่สามารถมีกจิ กรรมอะไรได้นอกจากการ
สอนตามตัวบทในหนังสือคาสอน บังเอิญหลานชายของลูกคนนี้เป็ นเด็กชอบอ่านหนังสือ จึงมีสมาธิในการฟั งคุณครู
อ่านโดยไม่เบื่อ การเรียนการสอนคาสอนของครูนักเรียนคู่น้ีจงึ นับเป็ นพระพรสาหรับทัง้ คู่คอื การเป็ นประสบการณ์
การสอนคาสอนครัง้ แรกของคุณครู ทีบ่ งั เอิญมีนกั เรียนเป็ นเด็กชายวัย 9 ขวบทีช่ อบฟั งและการอ่านหนังสือ
เป็ นพระพรจริงๆ
สาหรับลูกแล้ว การสอนคาสอนให้เด็กๆ นัน้ สิง่ ทีส่ าคัญที่สุดคือ การสอนให้เด็กๆ รูจ้ กั พระเป็ นเจ้า การมา
ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ในพระนามพระเยซู และความรักของพระองค์ทม่ี ตี ่อมนุ ษย์ รูจ้ กั พระแม่มารียแ์ ละนักบุญโยเซฟ
ส่วนเรื่องอื่นๆ รวมทัง้ การท่องจาบทสวดต่างๆ ถึงแม้จะสาคัญ ควรจะเป็ นเรื่องรอง ไม่ควรซีเรียสขนาดเด็กคนใด
ท่องจาบทสวดบทหนึ่งบทใดไม่ได้ ก็ถอื ว่าเป็ นการ “ไม่ผ่าน” ให้มาเรียนใหม่ปีหน้า เพราะเด็กๆ ทุกคนยังมีชวี ติ อีก
ยาวนานในการเรียนรูเ้ กี่ยวกับเรือ่ งราวของศาสนา
ลูกต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อเจ้าวัดท่านนี้อกี ครัง้ หนึ่งที่ได้ให้ความรักความเมตตาแก่ลูกสาวคนโตของลูก
และครอบครัวมาตลอด และเหนือสิง่ ใด ขอขอบพระคุณองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทีท่ รงประทานพระญาณสอดส่องแก่ลูกๆ
ของพระองค์ทแ่ี สวงหาพระองค์ในทุกเรือ่ งและในกาลเวลาทีเ่ หมาะสม ตลอดกาลเทอญ
“ปล่อยให้เด็กเล็กๆ มาหาเราเถิ ด อย่าห้ ามเลย
เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็ นของคนทีเ่ หมือนเด็กเหล่านี้ ” มัทธิ ว 19:14
อาแมน

