บทที่ 419
ความเชื่อ บทที่ 1
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ลูกพูดเสมอว่า มีสองสิง่ ในโลกนี้ทซ่ี อ้ื ขายกันด้วยเงินไม่ได้ถ้าเป็ นของแท้ นัน่ คือ ความรัก
และความเชื่อ แต่สงิ่ หลังคือความเชื่อนัน้ แม้จะซือ้ ขายด้วยเงินไม่ได้ แต่ปลูกฝั งกันได้ โดยเฉพาะถ้าตัง้ แต่เด็กๆ
เมื่อ 4 ปี ก่อน ครอบครัวของลูกได้รบั ลูกสุนัขตัวหนึ่งมาเลี้ยง ตอนมันอายุได้เดือนเดียว เพื่อนของเพื่อนลูก
สาวคนเล็กเป็ นคนส่งมา ข้อมูลมีว่าเจ้าลูกสุนัขตัวนี้น่าสงสารมาก พี่น้องและแม่ของมันถูกเทศบาลจับไปหมดในคืน
ฝนตกคืนหนึ่ง เหลือมันตัวเดียว ลูกสุนัขตัวเล็กๆ ยืนตัวสัน่ ตัวเปี ยกปอนไปหมดอยู่ใต้ชายคาบ้านตึกแถวข้างตลาด
แห่งหนึ่ง เพื่อนของเพื่อนลูกสาวไปเจอเข้า จึงเอามันไปบ้านเพื่อดูแลชัวคราว
่
ก่อนที่จะหาบ้านอุปการะมันถาวร
ต่อไป
ลูกสาวคนเล็กเอารูปลูกสุนัขตัวนี้ให้ลูกและสมาชิกคนอื่นในครอบครัวดู ทุกคนลงความเห็นเป็ นเอกฉันท์ว่า
ไปรับมาเลีย้ งเถอะ ดูมนั เป็ นลูกสุนขั ทีน่ ่าสงสารมาก แต่กน็ ่ารักดี อีกอย่างหนึ่ง เรากาลังจะย้ายบ้านและบ้านใหม่ควร
มีสุนขั เฝ้ าและดูแลบ้าน
ทุกคนในครอบครัวรักเจ้าลูกสุนขั ตัวนี้มาก หน้าตามันเป็ นพันทาง พวกเราต่างเดากันว่าคงเป็ นพันธุไ์ ทยผสม
บีเกิล้ ดูจากหูมนั และสีกเ็ ป็ น pattern สีน้าตาลบนพืน้ ขาว
เจ้าตูบน้อยค่อยๆ โตขึน้ เป็ นสุนขั หนุ่มรูปร่างสง่างาม แต่พร้อมๆ กับความเจริญเติบโตของร่างกาย นิสยั ของ
มันก็ค่อยๆ ปรากฏ มันดุมากแลกัดคนไม่เลือกหน้า แม้แต่เจ้าของ ลูกสาวคนเล็กของลูกซึง่ รักและเล่นกับมันทุกวันก็
ถูกกัด ลูกเองก็ถูกกัดตัง้ 3ครัง้ ไม่นบั เพื่อนของลูกชายทีถ่ ูกกัดทีฝ่ ่ ามือเพราะเอือ้ มมือจะไปลูบหัวมัน จนต้องไปรักษา
ทีโ่ รงพยาบาลเป็ นเดือน ทาไงดีล่ะ ถึงกระนัน้ ลูกสาวคนเล็กและลูกชายคนเล็กก็รกั เจ้าสุนั ขจอมกัดตัวนี้เสมือนหนึ่ง
มันเป็ นสมาชิกของครอบครัวเราทีเดียว
ลูกสาวคนโตของลูกมีลูกชายสองคน ขณะนี้คนโตอายุ 13 ปี และคนเล็ก 11 ปี ทุกวันอาทิตย์ครอบครัวของ
เธอพร้อมหน้าพร้อมตากันจะมารับประทานอาหารค่าทีบ่ า้ นของลูกคุณม่าของหลานๆ หลานชายทัง้ สองอยากเล่นกับ
สุนขั ทีบ่ า้ นคุณม่า แต่ทงั ้ สองกลัวสุนขั บ้านคุณม่ามาก ลงจากรถและก่อนขึน้ รถกลับบ้านต้องคอยให้คนจับเจ้าสุนัขตัว
ดุไว้ก่อนทุกครัง้
แล้วเด็กๆ ทัง้ สองก็รบเร้าแม่ของพวกเขาให้หาลูกสุนขั มาเลีย้ งทีบ่ า้ นพวกเขามัง่ แต่ขอให้เป็ นสุนัขทีพ่ วกเขา
กอดและเล่นด้วยได้ แบบดุๆ เช่นตัวทีบ่ า้ นคุณม่าไม่เอา
เอาล่ะซิ เรื่องใหญ่ละ! คุณสมบัตคิ วรจะเป็ นอย่างไรจึงจะเป็ นที่พอใจของทุกคนในครอบครัว ลูกสาวคนโต
ของลูกจึงให้ทุกคนเขียนออกมาว่าลูกสุนขั ทีต่ อ้ งการนัน้ ควรจะเป็ นอย่างไรตามความเห็นของสมาชิกแต่ละคน
และเนื่องจากเป็ นครัง้ แรกทีค่ รอบครัวของพวกเขาจะเลีย้ งลูกสุนัข คุณสมบัตจิ งึ ออกมายาวเหยียด – ต้องไม่
ดุ กอดได้ ขนไม่รว่ ง ต้องฉลาด ขนสีน้าตาลอ่อน ไม่กระโดด ฯลฯ

ในช่วงนัน้ ลูกสาวคนโตเล่าให้ลูกฟั งถึงเรื่องทีจ่ ะหาลูกสุนัขให้ลูกชายคนเล็กของเธอ พร้อมกับเรื่องทีส่ มาชิก
แต่ ละคนต่ างมีค วามต้อ งการและความคาดหวังในตัว สุนัขที่กาลังหาอยู่นัน้ ลูกไม่ได้พูดอะไร แต่ คดิ ในใจว่า ตัง้
คุณสมบัตขิ องสุนขั ไว้มากมายเช่นนี้ จะหาได้ไหม?
มันเป็ นเวลาก่อนทีห่ ลานชายคนเล็กของลูกจะเข้าเรียนคาสอนเด็กพอดี ปรากฏว่าวันหนึ่ง ลูกสาวคนโตมา
บอกลูกว่า เรื่องหาลูกสุนัขมาเลี้ยงนัน้ เธอบอกให้ลูกชายคนเล็กสวดก่อนนอนทุกวัน ขอพระเจ้าให้ประทานตัวที่ม ี
คุณสมบัตคิ รบตามทีพ่ วกเขาทัง้ ครอบครัวต้องการเทอญ ตอนแรกเมือ่ ได้ยนิ เช่นนัน้ ลูกคิดในใจว่าการสวดขอลูกสุนัข
ให้ถูกใจทุกคนในครอบครัวจะเป็ นการบังควรไหมหนอ? จะรบกวนพระเจ้าโดยไม่จาเป็ นหรือเปล่า? คนอื่นทัง้ โลกทีม่ ี
ความทุกข์มากมายทีก่ าลังสวดขอพรจากพระองค์อยู่ เราจะรบกวนพระองค์ให้ต้องมาฟั งเด็กคนหนึ่งสวดขอลูกสุนัข
ไหมหนอ (คิดแบบมนุ ษย์โง่เขลาเบาปั ญ ญาไง!) แต่ลูกก็ไม่ได้พูดอะไร ดีเหมือนกัน สอนให้ลูกหลานครอบครัวเรามี
ความเชื่อในพระเป็ นเจ้าตัง้ แต่เล็กๆ ก่อนจะเรียนคาสอนด้วยซ้า เป็ นการปลูกฝั งในเรื่องที่ดี อีกอย่างหนึ่ง พระเยซู
เจ้าเองก็ทรงประกาศว่า “ปล่อยให้เด็กเล็กๆ มาหาเราเถิ ด อย่าห้ามเลย” มาระโก 10:14
เวลาผ่านไป หลานชายคนเล็กก็ได้รบั ศีลมหาสนิทเป็ นลูกของพระเจ้า แล้ว วันหนึ่ง ลูกสาวคนโตส่งข่าวลูก
ด้วยความดีใจว่า ครอบครัวของเธอได้สุนัขมาเลีย้ งเรียบร้อยแล้วในวันนัน้ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนทุกประการตามทีท่ ุก
คนในบ้านต้องการ! เป็ นสุนขั พันทาง ผสมระหว่างไทยกับ Labrador ขนสีน้าตาลอ่อน ขนสัน้ ไม่กระโดด ชอบประจบ
อายุ 8 เดือน เธอได้มาจากศูนย์ดแู ลสุนขั ฯ แห่งหนึ่ง จากประสบการณ์สุนขั ของครอบครัวลูกทีเ่ ลีย้ งมาตัง้ แต่มนั เล็กๆ
เราจึงไม่มที างทราบนิสยั มันตอนโตได้ เธอจึงเลือกตัวนี้ทโ่ี ตแล้วและมันมาหมอบพินอบพิเทาทีเ่ ท้าเธอวันที่ เธอไปที่
ศูนย์ฯ
ขณะนี้กค็ รบหนึ่งปี แล้วทีค่ รอบครัวของลูกสาวคนโตของลูกได้เจ้าสุนัขตัวนี้มาเลีย้ ง ทุกคนแฮปปี้ กบั มันมาก
แต่ผทู้ แ่ี ฮปปี้ กว่าเพื่อนคือ คุณม่า! เพราะคุณม่าสามารถสอนให้หลานๆ ฟั งได้ว่าพระเจ้าของเรานัน้ ยิง่ ใหญ่ ทรงพระ
เมตตาและเป็ นองค์แห่งความรัก เราขอทุกอย่างได้จากพระองค์ แม้กระทังการขอลู
่
กสุนัข สาหรับหลานชายทัง้ สอง
ของลูก นันคื
่ อความเชื่อบททีห่ นึ่งของพวกเขา 
สาหรับเจ้าสุนัขทีบ่ ้านของลูกเอง ลูกสาวคนเล็กตัดสินใจส่งมันไปเข้ารับการอบรมทีโ่ รงเรียนฝึกสุนัขตารวจ
หลายเดือนก่อน หลังจากมันไปกัดเท้าลูกสาวคนโตของลูกก่อนหน้านัน้ ตารวจครูฝึกบอกว่านัยต์ตาสีเหลืองของมัน
นัน้ บ่งบอกว่ามันเป็ นสุนขั พันธุผ์ สมระหว่างพันธุไ์ ทยกับ Hound! มิน่าเล่า ...
ลูกขอกราบขอบพระคุณพระองค์ทท่ี รงเมตตาต่อครอบครัวของเรา แม้ในเรือ่ งเล็กน้อยเช่นนี้ พระเจ้าข้า
“ท่านจะต้องพร ่าสอนบรรดาบุตรของท่านด้วยถ้อยคาเหล่านี้
แล้วท่านกับบุตรหลานจะมีชีวิตยืนนานในแผ่นดิ นทีพ่ ระยาห์เวห์ทรงสาบานไว้ว่า
จะประทานแก่บรรพบุรษุ ตราบเท่าทีท่ ้องฟ้ ายังคงอยู่เหนื อแผ่นดิ น” ฉธบ 11:19
อาแมน
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