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เมื่อคนไม่ร้จู กั พระเจ้า
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า เมื่อปลายเดือนเมษายน 2018 ที่ผ่านมา ลูกได้ไปเที่ยวประเทศทีม่ พี ลเมืองมากที่สุดใน
โลกกับครอบครัว โอ้โฮ! ประเทศเขาเจริญก้าวหน้าในความเป็ นอยู่ ตึกรามบ้านช่อง ตลอดจนฐานะความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนอย่างก้าวกระโดด แม้ลูกจะไปเทีย่ วประเทศนี้ซง่ึ เป็ นบ้านเกิดของบรรพบุรุษของลูกอย่างน้อยปี ละครัง้ แต่
ทุกครัง้ ลูกจะเห็นถึงความเจริญก้าวหน้าอย่างผิดหูผดิ ตาทุกครัง้ จนอดรูส้ กึ ประหลาดในใจไม่ได้ว่าผูน้ าของประเทศ
เขาทาอย่างไรหนอจึงสามารถนาพาประเทศทีม่ พี ลเมืองมากทีส่ ุดในโลกก้าวหน้ าอย่างชนิดทีป่ ระเทศทางตะวันตกยัง
ตามไม่ทนั ในหลายๆ ด้าน
พลเมืองส่ว นใหญ่เดีย๋ วนี้ไม่ใช่เ งินสดกันแล้ว แม้กระทังในเรื
่
่องเล็กเรื่อ งน้ อ ยก็ใช้ระบบออนไลน์ กนั หมด
รถไฟความเร็วสูงก็มปี ระสิทธิภาพและตรงเวลาเหมือนดังของประเทศที
่
เ่ ราเรียกกันว่าแดนอาทิตย์อุทยั และเป็ นจ้าว
แห่งการตรงเวลาของรถไฟ ตึกสูงๆ ทีเ่ ป็ นทีพ่ กั อาศัยของประชาชนก็ขน้ึ มาเป็ นแท่งๆ เต็มพรึบไปหมด เมื่องหนึ่งที่
ครอบครัวลูกไปเที่ยวเป็ นหนึ่งในสีม่ หานครของประเทศเขา มีประชากรตัง้ 32 ล้านคน เกือบครึง่ หนึ่งของประชากร
ทัง้ ประเทศของไทยเราเลย
ไกด์ของเราเป็ นหญิงสาวอายุย่ีสบิ ปี เศษ พูดภาษาไทยคล่องแคล่ว แม้จะติดสาเนียงภาษาของเขา เธอมา
เรียนภาษาไทยแค่ 8 เดือนทีอ่ ยุธยาและก็สามารถรูภ้ าษาไทยจนไปทาอาชีพเป็ นไกด์พาคนไทยเทีย่ วได้! ลูกถามเธอ
หลายๆ เรื่องเกี่ยวกับความเป็ นอยู่ของคนที่นนั ่ ด้วยความอยากทราบถึงวิถชี วี ติ ของประชาชนประเทศเขาในขณะนี้
เธอเล่าว่าประเทศของเธอขณะนี้ทุกอย่างอยู่ในยุคดิจติ อลหมด ประวัติ บัตรประชาชน ฯลฯ ของประชาชนอยู่ใน
ระบบออนไลน์หมด หากใครไม่ชาระเงินบัตรเครดิตและถูกธนาคารฟ้ องร้องแล้ว ประวัตเิ สียตรงนัน้ จะถูกใส่เข้าไปใน
ข้อมูลกลาง แล้วคนนัน้ จะขึน้ รถไฟก็ไม่ได้ จะขับรถก็ไม่ได้ จะทาอะไรหลายๆ อย่างในชีวติ ประจาวันไม่ได้หมดเพราะ
พอบัตรประชาชนของเขาถูกสอดเข้าไปในเครือ่ งไม่ว่าจะทีใ่ ดก็ตาม ประวัตเิ สียของเขาก็จะโผล่ขน้ึ มาทันที ทาให้คนๆ
นัน้ จะมีชวี ติ อยูใ่ นสังคมลาบากมาก ด้วยเหตุฉะนี้ ผูค้ นจึงไม่กล้าทาอะไรทีจ่ ะทาร้ายตนเองถึงขนาดนัน้ ฯลฯ
ลูกฟั งแล้วรูส้ กึ ว่า เออ! ดีจงั นะ ทาไมประเทศไทยเราทาเช่นนี้ไม่ได้บ้างหนอ เธอเล่าว่าสมัยก่อนทุกหย่อม
หญ้ามีแต่การคอร์รปั ชัน่ แม้แต่ในชีวติ ประจาวันในทุกเหตุการณ์ แต่ตอนนี้ผคู้ นไม่กล้า กลัวถูกลงโทษเพราะผูน้ าเอา
จริงเรือ่ งคอร์รปั ชัน่ ลูกคิดอีก เออ! ดีจงั นะ ทาไมประเทศไทยเราถึงทาเช่นนี้บา้ งไม่ได้?
แล้วลูกก็ถามอีกหลายๆ เรือ่ ง แล้วลูกก็คดิ เช่นเดียวกันว่า เออ! ดีจงั นะ ทาไมประเทศไทยเราถึงทาเช่นนี้บา้ ง
ไม่ได้?
ในทีส่ ุด ลูกก็ถามถึงเรือ่ งศาสนา

“เธอมีศาสนาไหม?” “ไม่มคี ่ะ” “พ่อแม่เธอล่ะ?” “ไม่มเี ช่นเดียวกันค่ะ สมันก่อนปู่ ยา่ ตายายมีไหว้เจ้า แต่ตอนนี้
ไม่มใี ครไหว้เจ้าแล้วค่ะ”
“เธอรูจ้ กั พระเจ้าไหม?” เธอเงียบไปครึง่ วินาที “ไม่รจู้ กั ค่ะ” “เคยได้ยนิ เรื่องพระเยซูไหม?” “ไม่เคยค่ะ” “เคยมี
ใครพูดถึงชีวติ หน้าหรือโลกหน้า อะไรทานองนี้ไหม?” “ไม่เคยค่ะ ตัง้ แต่หนู เกิดมา ก็ไม่เคยได้ยนิ คาว่าพระเจ้าหรือ
พระเยซูค่ะ” “แล้วในโรงเรียนมีการสอนถึงการทาความดี การเป็ นคนดี อะไรทานองนี้ไหม?” “อ๋อ มีค่ะ ในโรงเรียนเขา
สอนให้พวกเราต้องกตัญํูต่อพ่อแม่และเป็ นคนดีค่ะ แต่ไม่มกี ารสอนเรือ่ งศาสนาอะไรเลยค่ะ พวกเราทุกวันนี้มอี าชีพ
ดี มีเงินใช้ ก็ดใี จแล้วค่ะ ชาติหน้ าชีวติ หน้าคืออะไร มองไม่เห็น เราไม่สนใจหรอกค่ะ”
จบแค่ตรงนี้ ลูกไม่พดู กับเธอต่อเรือ่ งพระเจ้าหรือเรือ่ งข่าวดี ตลอดสองทศวรรษทีผ่ ่านมา ลูกจะประกาศข่าวดี
แก่ทุกคนทุกครัง้ ทีม่ โี อกาส แต่ลกู จะไม่ยดั เยียดแก่ผทู้ ล่ี กู คุยด้วยหากบริบทไม่อานวย
ลูกมีเพื่อนคนหนึ่ง เดิมมีตาแหน่ งเป็ นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารแห่งหนึ่ง ทุกคนเรียกเขาว่า “อาจารย์”
เพราะเขามีค วามรู้ถึงขัน้ “ปลูก เสกศาลพระภูม ิ” ได้ ต่ อมาเขาได้รบั เชื่อเป็ นลูกของพระเจ้าและเป็ นสมาชิกของ
คริสตจักรแห่งหนึ่ง เขาร้อนรนในการประกาศมาก ถึงขนาดไปนัง่ ตามป้ ายรถเมล์และบอกกับ ผู้ท่นี ัง่ ข้างๆ เขาว่า
“พระเจ้ารักคุณ” ลูกถามเขาว่า แล้วปฏิกริ ยิ าที่เขามักได้รบั คือบวกหรือลบ มีใครเคยตอบรับเขาและขอคุยเรื่องพระ
เจ้ากับเขาต่อไหม? เขาตอบว่า “ไม่เคย”
ลูกว่าลูกร้อนรน แต่ไม่รอ้ นถึงขนาดนัน้ 
ภายในเวลา 7 วัน ลูกคงไม่สามารถพูดให้ไกด์สาวคนนี้รจู้ กั พระเจ้าของเราได้ แต่ลูกก็ได้เล่าให้เธอฟั งคร่าวๆ
ถึงการเป็ นชีวติ คริสตชนของลูกให้เธอฟั ง อย่างน้อยนี่เป็ นครัง้ แรกทีเ่ ธอได้ยนิ คาว่า “พระเจ้า” และ “พระเยซู”
ลูกได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในดินแดนทีไ่ ม่มศี าสนาและในบริบททีย่ ากแก่การประกาศข่าวดีแล้ว พระ
เจ้าข้า
“จงประกาศพระวาจา จงพร้อมสรรพทัง้ เมือ่ มีโอกาสและเมือ่ ไม่มีโอกาส จงว่ากล่าว จงตักเตือน จงให้
กาลังใจโดยพร ่าสอนด้วยความพากเพียรอย่างเต็มที ่ จะถึงเวลาหนึ ง่ ทีพ่ วกเขาจะไม่ต้องการฟั งคาสอนที ่
ถูกต้อง แต่จะแสวงหาครูจานวนมากมาอยู่ร่วมกัน เพือ่ จะได้สอนสิ ง่ ทีต่ นอยากฟั ง พวกเขาจะไม่ยอมฟั ง
ความจริ ง แต่ จะเปลีย่ นไปฟั งเทพนิ ยาย ส่วนท่านจงหนักแน่ นมันคงในทุ
่
กกรณี จงอดทนต่อความทุกข์ยาก
จงทางานของผู้ประกาศข่าวดี จงปฏิ บตั ิ ศาสนบริ การให้สาเร็จ” 2 ทิ โมธี 4: 2-5
อาแมน

