บทที่ 390
“พี่ครับ พี่อายุเท่ าไร?”
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า จากประสบการณ์ของลูก หากเรา “ให้เครดิต” หรือ “ถวายพระเกียรติ” แด่พระเป็ นเจ้าใน
ทุกสิง่ ทุกอย่างทีบ่ งั เกิดผลดีแก่ชวี ติ เรา นันจะเป็
่
นการพยานถึงพระองค์ได้อย่างดีทเี ดียว
ในเดือนมี.ค. 2019 ทีผ่ ่านมา พวกเราในหลักสูตรหนึ่งได้เดินทางไปยังประเทศทีม่ ปี ระชากรมากทีส่ ุดในโลก
ทีก่ าลังจะก้าวขึน้ มาเป็ นประเทศมหาอานาจอย่างรวดเร็ว เพื่อศึกษาดูแนวคิดและวิธกี ารของประชาชนที่นนั ่ ว่าพวก
เขาทาอย่างไรจึงสามารถก้าวกระโดดจากประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนเมื่อ 40 ปี ก่อน มาเป็ นประเทศปริ่ ม
มหาอานาจในปั จจุบนั
ขากลับบนเครือ่ งบิน ลูกนังอยู
่ ร่ มิ ขวาของทีน่ งั ่ 3 ทีน่ งในแถวกลาง
ั่
ทีต่ รงกลางไม่มคี นนัง่ คนทีน่ งั ่ ริมซ้ายเป็ น
เพื่อนในห้อง เป็ นชายอายุ 50ปี เศษ ลูกยังไม่ค่อยสนิทและยังจาชื่อเขาไม่ได้ด้วยซ้า เครื่องบินทยานขึ้นสู้ท้องฟ้ า
เรียบร้อยแล้ว พนักงานเสิร์ฟได้นาถัวและเครื
่
่องดื่มมาบริการให้ผู้โดยสารแล้ว เราต่างคนต่างนัง่ ไม่ได้ทกั ทายกัน
เพราะเรายังไม่ค่อยคุน้ เคยกัน แต่ในขณะทีแ่ อร์สาวกาลังนาถาดอาหารมาเสิรฟ์ เรา อยู่ๆ เพื่อนคนนี้กช็ ะโงกหน้ามา
ทางลูกและถามเป็ นการทักทายประโยคแรกว่า “พีค่ รับ พีอ่ ายุเท่าไร?” ลูกสะดุง้ มีทไ่ี หนทีผ่ ชู้ ายทักทายสุภาพสตรีใน
ลักษณะนี้โดยการถามอายุ ลูกคิดต่อแบบขาขันว่า หากไปถามผูห้ ญิงบางคนแบบนี้ ดีไม่ดถี ูกตีศรี ษะกลับมา แต่พลัน
ลูกก็คดิ ต่อว่า เขากล้าถาม เราก็กล้าตอบ ไม่เห็นเป็ นไรทีจ่ ะบอกอายุเราเลย ลูกจึงตอบเขาไป เขาทาตาโต “เป็ นไป
ไม่ได้เลยพี่ พีด่ หู น้าตาอ่อนกว่าอายุจริงเกือบ 20ปี !” “คงเป็ นเพราะแสงสลัวบนเครื่องบินกระมัง ” ลูกตอบด้วยอารมณ์
ดี “ถามหน่อยเถอะครับ ทาอย่างไรพีถ่ งึ มีหน้าตาดูมคี วามสุขและดูอ่อนกว่าวัยเช่นนี้? ” ลูกตอบโดยไม่ต้องคิดและไม่
กังวลว่าผูฟ้ ั งจะนับถือศาสนาอะไร
“เพราะพี่มีพระเจ้าอยู่เต็มหัวใจของพี่ค่ะ”
เขาสะดุง้ “พี่เป็ นคริสต์หรือครับ?” “ใช่ค่ะ” “ผมก็เป็ นครับ” “พี่ไม่ได้เป็ นตัง้ แต่เกิดนะ พีเ่ ป็ น convert” “อ้าว
เหรอ! ผมก็เป็ น convert”
ปรากฏว่าอาหารทีแ่ อร์โฮสเตสเสิรฟ์ ไม่มคี วามหมาย เราทัง้ คู่หนั เข้าหากันคร่อมเบาะกลางทีไ่ ม่มคี นนัง่
“พีเ่ ป็ นคริสต์อะไรครับ ผมเป็ นคริสเตียน” “พีเ่ ป็ นคาทอลิกค่ะ”
อาหารจะเย็นก็ช่างมัน เขาตื่นเต้นมากอยากฟั งเรื่องราวของลูก ลูกก็อยากฟั งเรื่องราวชีวติ การ convert ของ
เขา
เมื่อเราต่างคนต่างเล่า ต่างฟั งจนจบแล้ว ลูกก็บอกกับเขาว่า “พระเจ้าทรงมีวธิ ใี นการเลือ กและเรียกคนต่าง
ศาสนาให้มาเป็ นลูกของพระองค์ในวิธแี ละบริบทที่ต่างกัน แต่กอ็ ยู่ทว่ี ่าผู้ทไ่ี ด้รบั เลือกและรับเรียกนัน้ จะสนองตอบ
กระแสเรียกของพระองค์แค่ไหนและอย่างไร” “ผมเห็นด้วยครับ ผมว่าการทีเ่ ราได้มานัง่ แถวเดียวกันบนเครื่องบินคืน

นี้ ไม่ใช่เป็ นเรื่องบังเอิญนะครับ เป็ นการทรงนาของพระวิญญาณบริสุทธิ ์” “แน่ นอนค่ะ ศัพท์ทางคาทอลิกเรียกว่า
พระจิตเจ้า”
จากการเป็ นเพื่อนร่วมห้องที่ไม่รู้จกั ชื่อกัน เรากลายเป็ นพี่น้องคริสตชนที่มพี ระเจ้าองค์เดียวกันภายในชัว่
พริบตา เพราะประโยคของลูกทีถ่ วายพระเกียรติแด่พระองค์ 
“ถามจริงเถอะ เมื่อกี้น้ีคุณคิดอย่างไรถึงกล้าถามอายุพ่ี” “ไม่ทราบซิครับ อยากคุยกับพี่ แต่ ไม่ทราบจะเริม่
อย่างไรดี” “จาไว้อย่างหนึ่งในฐานะสุภาพบุรุษ คุณไม่สมควรจะถามอายุสุภาพสตรีโดยเฉพาะผู้ท่คี ุณยังไม่รจู้ กั กัน
มันไม่สุภาพ!” แล้วเราก็หวั เราะกันอย่างฉันท์พน่ี ้อง
“ผมมีชวี ติ อยู่รอดถึงทุกวันนี้ได้ตามพระวจนะบทที่ 91 สุภาษิต ” ลูกรีบจาชื่อและบทของพระคัมภีรท์ เ่ี ขาอ้าง
ถึง
ลูกกลับถึงบ้านค่อนข้างดึกแล้ว แต่รบี ไปเปิ ดพระคัมภีรเ์ พื่อดูว่าพระวาจาในบทสุภาษิต บทที่ 91 เขียนว่า
อย่างไร แต่ปรากฏว่าในสุภาษิตมีพระวาจาทัง้ หมดเพียง 31 บทเท่านั ้น ลูกรีบส่งไลน์ไปถามน้องชายร่วมพระคริสต์
คนนัน้ เขาตกใจตอบกลับมาว่า “Psalm นะครับ” ลูกตอบกลับไปทันทีว่า “อ้อ! สดุดคี ่ะ ไม่ใช่สุภาษิต”
“ผมเจอคาทอลิกทีท่ ราบพระคัมภีรจ์ ริงแล้วครับ!”
จากวันนัน้ ถึงวันนี้ ทุกครัง้ ที่เราเจอกัน เราจะทักทายด้วยประโยคที่ว่า “พระเจ้าอวยพร” และเหนือกว่านัน้
เราแลกเพลงของศาสนาและบทความดีๆ เกีย่ วกับศาสนากัน
หากคืนนัน้ ลูกไม่ได้ตอบว่าเพราะลูกมีพระเจ้าอยู่เต็มหัวใจ เราทัง้ สองก็คงยังไม่ทราบว่าต่างคนต่างเป็ นลูก
ของพระเจ้าองค์เดียวกัน
ลูกขอประกาศเสมอทัง้ กายและวาจา ไม่ต้องพูดถึงใจซึ่งเต็มร้ อยอยู่แล้วว่า ลูกเป็ นลูกของพระองค์คนหนึ่ง
ทุกทีท่ ุกเวลาและทุกเหตุการณ์ ขอพระองค์ได้รบั การถวายพระเกียรติจากลูกตลอดยิง่ ๆ ขึน้ ไปเทอญ
“ข้าพเจ้าจะถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์ตลอดกาล
คาสรรเสริ ญพระองค์จะติ ดอยู่กบั ริ มฝี ปากของข้าพเจ้าเสมอ” สดุดี 4:1
“... พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ ... ท่ านจะมีทีล่ ้ ีภยั อยู่ภายใต้ ร่มปี กของ
พระองค์ ความซือ่ สัตย์ของพระองค์เป็ นโล่กาบังและเป็ นเกราะป้ องกัน ... เราจะให้เขามีอายุยืนยาวและมี
ความสุข เราจะแสดงว่าเราเป็ นผูช้ ่วยเขาให้ รอดพ้น” สดุดี 91:1-16
อาแมน

