บทที่ 458
สายลม และ แสงแดด
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ชื่อบทสวดของลูกบทนี้ฟังเหมือนจะเป็ นการไปเทีย่ วชายทะเล ไม่ใช่เลย พระเจ้าข้า
เป็ นเรื่องราวของบทเรียนบทหนึ่งในหนังสือเรียนเล่มหนึ่ง ถ้าจาไม่ผิดจะอยู่ราวชัน้ ป.3 ที่เป็ นภาษาของแผ่นดิน
มังกร ทีป่ ระชากรวัยของลูกไม่มโี อกาสได้เรียนในโรงเรียน คุณพ่อคุณแม่ตอ้ งจ้างครูมาสอนพิเศษในตอนนัน้ และด้วยเหตุผล
ทีล่ ูกเองก็ไม่ทราบว่าทาไม ลูกจาบทเรียนบทนี้ได้อย่างแม่นยามาจนถึงทุกวันนี้
ในวันต้นฤดูหนาววันหนึ่ง สายลมและแสงแดดมองลงมาบนพืน้ โลก และเห็นชายคนหนึ่งกาลังเดินมา ชายผู้น้ีสวม
โค้ทตัวหนึ่งเพื่อกันหนาว
สายลมนึกคนองขึน้ มา จึงพูดเป็ นทานองท้าทายแสงแดดว่า “เรามาประลองฝีมอื กันไหม ดูสวิ ่าใครจะมีพลังมากกว่า
กัน” แสงแดดยิม้ ตอบ “ได้ส”ิ สายลมจึงพูดต่อว่า “ระหว่างเรากับท่าน มาดูสวิ ่าใครจะสามารถทาให้ชายผูน้ ้ีถอดโค้ทออกได้”
ทันทีทแ่ี สงแดดพยักหน้าตอบรับ สายลมก็แสดงแสนยานุ ภาพทันที เริม่ เป่ าลมออกจากปากลงมายังพืน้ ดินข้างล่าง
บริเวณทีช่ ายผูน้ ัน้ กาลังเดินอยู่
เมื่อมีลมพัดกรรโชกมาอย่างแรงเช่นนัน้ ชายผูน้ ้ีกด็ งึ ขยับติดกระดุมโค้ทให้เข้ารูป เพื่อกันไม่ให้ลมพัดถูกตัว สายลม
เห็นเช่นนัน้ ก็ยงิ่ เป่ าลมให้แรงยิ่งขึ้น แต่ปรากฎว่ายิง่ ลมพัดแรงเท่าไร ชายผู้นัน้ ก็ยงิ่ ดึงโค้ท ที่สวมใส่ให้กระชับตัวอย่างไม่
ปล่อยมือให้มากขึน้ เท่านัน้
สายลมเป่ าลมจนหน้าเขียว หมดแรง พลังอันมหาศาลของสายลมไม่สามารถจะทาให้ชายผูน้ ั น้ ถอดโค้ทออกได้เลย
สายลมจึงหันไปหาแสงแดด “เราทาเต็มทีแ่ ล้ว แต่แสดงว่าพลังของข้ายังไม่เกรียงไกรพอ เอาหล่ะ ถึงตาท่านบ้าง”
แล้วแสงแดดก็โปรยยิม้ ลงมายังชายผูน้ ัน้ เมื่อกระแสลมหยุดกรรโชก เขาก็คลายมือออกจากการดึงโค้ ท สักพักเขา
เริม่ รูส้ กึ อุ่น ไม่มลี มพัดแรงแล้ว แต่มแี ดดออก ดีจงั แสงแดดก็ค่อยๆ ยิม้ กว้างขึน้ ๆ ชายผูน้ ัน้ ก็รสู้ กึ อุ่นขึ้นๆ สักพักเหงือ่ เริม่ ผุด
ขึน้ บนหน้าผากของเขา อากาศช่างแปรปรวนจริงหนอ เมื่อกีน้ ้ีลมพัดแรงราวกับพายุหน้าหนาว มาบัดนี้ แสงแดดกลับส่องจ้า
ฟ้ าใส ชายผูน้ ้ีคดิ กับตัวเอง
แสงแดดยังคงยิม้ ร่าและเพิม่ ดีกรีการยิม้ ขึน้ ไปเรื่อยๆ ในทีส่ ุด ชายผูน้ ้ีเหงือ่ ชุ่มตัว ไม่ไหวแล้ว ไม่ตอ้ งใส่โค้ทแล้ว
แล้วเขาก็ถอดโค้ทออก!
บทเรียนบทนี้สอนให้รวู้ ่า แสนยานุภาพทีค่ ดิ ว่ายิง่ ใหญ่เกรียงไกรแค่ไหน ก็มอี านุภาพสูค้ วามรักความอ่อนโยนไม่ได้
ดังเช่
่ นเรื่องราวของสายลมและแสงแดดในบทเรียนบทนี้
จากวัยป.3 มาสู่วยั คุณม่าในปั จ จุบนั ผ่านประสบการณ์ มามากมายทัง้ ของส่วนตัวและดูประเทศชาติและของโลก
และด้วยความเป็ นคริสตชนที่ดารงชีวติ ตามพระวาจาของพระองค์ ลูกเห็น “ปรีชาญาณ” ของพระเจ้าในบทเรียนบทนี้ แต่
เหลียวมองรอบตัว ทัง้ ในประเทศไทยเราและในรอบโลก ผู้นามากมายที่เก่งกาจ เปี่ ยมด้วยความสามารถ แต่ไม่เห็นผู้นา
เหล่านัน้ บริหารประเทศด้วยความรัก ความอ่อนโยน เช่นเดียวกับแสงแดดในเรื่องเลย ในโลกปั จจุบนั ผูน้ าส่วนใหญ่กย็ งั ทา
ตนเป็ นสายลม จะใช้อานาจ ใช้กาลัง ใช้แสนยานุ ภาพในการเอาชนะอีกฝ่ ายหนึ่ง ลูกพยายามมองหาผู้นาประเทศต่างๆ ที่
เป็ นคริสตชนทีจ่ ะบริหารประเทศตามพระวาจาของพระเจ้า

บอกตามตรงว่ายังหาไม่เจอเลย หรือว่าใครทีม่ โี อกาสขึน้ มาเป็ นผูน้ าของประเทศแล้ว การปฏิบตั ติ นตามคาสังสอนของพระ
่
เจ้าในพระคัมภีรห์ รือตามคาสังสองของศาสดาของตนเองจะท
่
าให้ดเู ป็ นผูน้ าทีอ่ ่อนแอ?
โชคดีทล่ี ูกไม่มคี วามสามารถจะเป็ นผูน้ าของประเทศได้และไม่มคี วามใฝฝั นทะเยอทะยานจะเป็ นถึงระดับนัน้
ลูกขอเป็ น ลูกของพระองค์ตวั เล็กๆ คนหนึ่งที่มีความสุขในการด ารงชีวิต ตามพระวาจาของพระองค์ มีความสุ ข
มากกว่าเยอะเลย พระเจ้าข้า
แต่กว่าลูกจะเดินทางชีวิตมาถึงขัน้ นี ้ ที่เข้าใจอย่างสนิทใจว่ารอยยิม้ ของแสงแดดนั้นมี แสนยานุภาพมากกว่าพลังอัน
แรงกล้าของสายลม ลูกเองก็ผ่านทัง้ ถูกลมกรรโชกจนหกล้มหกลุก หกคะเมนตีลงั กา ครัง้ แล้วครัง้ เล่า เมื่ อรักษาแผลแห้งสนิทแต่
ละครัง้ แล้ว ลูกจะไตร่ตรองถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในบริบทของพระวาจาที่เกี่ยวข้อ ง ทีละเล็กทีละน้อย ลูกค่อยๆ เข้าใจชี วิต
มากขึน้ เข้าใจการกระทาของเพื่อนมนุษย์บางคนที่ทากับเราเหมือนสายลมในเรื่องนีแ้ ละเข้าใจตัวเองมากขึน้ ด้วย
จากการสวดภาวนาอย่างสม่าเสมอทุกๆ วันและศึกษาพระวาจาอย่างต่อเนื่อง พระองค์ได้กลายเป็ น “พระอาจารย์”
และ “พระจิตแพทย์” ของลูก นอกจากได้ทรงรักษาหัวเข่าที่ถลอกปอกเปลือกจากการหกล้มหกลุกครัง้ แล้วครัง้ เล่าแล้ว พระองค์
ยังทรงขัดเกลา ขัดมุม ขัดเหลี่ยมในหัวใจของลูก ....
การที่ลกู สามารถทาดีอย่างต่อเนื่องโดยไม่คาดหวังการตอบแทนจากผูท้ ่เี ราทาดีดว้ ยได้ เพราะ ...
“ไม่ว่าทาสิ ง่ ใด จงทาจากใจ ประหนึ ง่ ว่าทาเพือ่ องค์พระผู้เป็ นเจ้า ไม่ใช่เพือ่ มนุษย์” โคโลสี 3:23
เมื่อมีคนกลันแกล้
่
งเรา ต้องการให้เราล้ม หักหลังเรา ก็ต้องโกรธเป็ นธรรมดา แต่หวั เสียไปทาไม ใยจึงต้องโกรธ
นาน?
“จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึง่ กันและกัน หากมีเรือ่ งผิดใจกันก็จงยกโทษกัน องค์พระผู้เป็ นเจ้าทรงให้อภัยความผิ ดของ
ท่านอย่างไร ท่านก็จงให้อภัยแก่เขาอย่างนัน้ เถิ ด” โคโลสี 3:13
กับผูท้ ่ีทาไม่ดีกับเรา เราก็ตอ้ งมองข้ามและพยายามทาดีตอบเขา ซึ่งยากมากจนถึงยากที่สุด เพราะในการทาเช่นนั้ น
อีกฝ่ ายหนึ่งจะเห็นเราเป็ นคนโง่หรือเปล่า หรือคิดว่าเราแกล้งทา แต่ถา้ จะเป็ นศิษย์พระคริสต์ ต้องทาและในการทาดีต่อผูท้ าไม่ดี
กับเรานั่นแหละ พระองค์ทรงกาลังขัดมุมขัดเหลี่ยมหัวใจของเรา
“ท่านอยากให้เขาทาต่อท่านอย่างไร ก็จงทาต่อเขาอย่างนัน้ เถิ ด” ลูกา 6:31
หากลูกจะยกเอาพระวาจาทุกๆ บทจากพระคัมภีรท์ ่ีลกู ยึดถือปฏิบัติตามมาเขียนถวายแด่พระองค์ในบทสวดของลูก
ลูกก็คงจะเขียนบทสวดของฉันหนาพอๆ กับพระคัมภีรเ์ ลย พระเจ้าข้า
ลูกจึงจะขอสรุ ปว่าลูกจะขอสอนลูกๆ หลานๆ ทุกคนให้ทาตัวเป็ นเหมือนแสงแดด ไม่ใช่สายลม แต่ตามพระวาจาบท
ต่างๆ ในพระคัมภีร ์ พระเจ้าข้า
อาแมน
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