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... ผมคิ ดถึงหมำ่ มีท้ นั ที
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ช่วง 2 เดือนนี้ ลูกมีเพื่อนใหม่เพิม่ ขึน้ เป็ นจานวนมาก และตามธรรมชาติในกลุ่มเพื่อนใหม่
คงจะมีทงั ้ เพื่อนทีส่ นิทมากหน่อยและสนิทน้อยหน่อย รวมทัง้ ที่ไม่ค่อยสนิทเลยก็มี และแน่ นอน สาหรับลูกแล้ว ผู้ท่ี
รูจ้ กั กับลูกจะต้องมีโอกาสรับฟั งเกีย่ วกับเรื่องของพระเจ้า 
มีเพื่อนใหม่คนหนึ่ง อายุ 50 ปี เศษ จบปริญญาเอกและเป็ นเจ้าของกิจการ เขาเข้ากับลูกได้ดมี าก มีปรัชญา
ในการดารงชีวติ คล้ายๆ กัน เขาถามลูกว่าจะขอนับถือลูกเป็ นคุณแม่ของเขาได้ไหม ลูกตอบว่ายินดี แต่ลูกๆ ทุกคน
เรียกเราว่าหม่ามีน้ ะ เขาตอบตกลงทันที ตัง้ แต่นนั ้ มา เขาก็เรียกลูกว่า หม่ามี้
ในเย็นวันเกิดของลูกเมื่อปลายเดือนมี.ค.ทีผ่ ่านมา หลังจากเพื่อนๆ ได้เลีย้ งฉลองให้ลกู อย่างเป็ นทางการแล้ว
เพื่อนในฐานะลูกคนนี้กไ็ ด้ชวนเพื่อนกลุ่มเล็กๆ ไปเลีย้ งฉลองให้ลกู ต่อ และในคืนนัน้ แทนทีจ่ ะคุยกันเรื่องการเมืองซึง่
กาลังเป็ นหัวข้อสุดฮิตในปัจจุบนั ปรากฏว่ามีคนหนึ่งทีบ่ งั เอิญไปทราบเรื่องราวชีวติ ของลูกมาคร่าวๆ เธอจึงรบเร้าให้
ลูกเล่าเรื่องทีเ่ กิดขึน้ ให้พวกเขาฟั ง สรุปทุกคนก็ได้ฟังเรื่องราว “ภูเขาเคลื่อนได้” ของลูกแทนเรื่องการเมือง
ลูกมีโอกาสถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเร็วกว่าทีค่ ดิ สาหรับเพื่อนใหม่กลุ่มนี้
เพื่อนหนุ่มคนนี้ได้ขอหนังสือจากลูกไปด้วยและเมื่อสัปดาห์ทแ่ี ล้ว เขาได้ส่งไลน์มาให้ลกู มีขอ้ ความว่า
“หลายคนสงสัยว่า หากคนๆ หนึ่งทาเลวกับเราไว้มากๆ แล้วเราจะไปเมตตาหรือให้อภัยเขาลงได้อย่างไร
เพราะสิง่ ทีห่ ลายคนยังไม่ทราบคือ ... การให้อภัย ... ไม่ใช่การกระทาเพื่อสร้างชีวติ ที่ดขี น้ึ ให้กบั คนที่เราเกลียด แต่
เป็ นการกระทาเพื่อสร้างชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ให้กบั ตัวเราเอง
เวลาที่เราเกลีย ดใคร ... คนที่ไ ด้ร บั ผลเสียทัน ทีคือ ... ตัว เรา เพราะสารพิษ ต่ า งๆ และสารเคมีแ ห่ ง
ความเครียดทีเ่ รียกว่า “คอร์ตโิ ซล” จะหลั ่งไหลออกมามากมายในสมองของเราเอง ... ไม่ใช่สมองของคนทีเ่ ราเกลียด
เวลาทีเ่ ราให้อภัยใคร ... คนที่โชคดีทนั ทีคอื ... ตัวเรา เพราะสารเคมีแห่งความสุขที่เรียกว่า “เอ็นดอร์ฟิน”
และ “เซโรโทนิน” จะหลั ่งไหลออกมามากมายในสมองของเราเอง ... ไม่ใช่ในสมองของคนทีเ่ ราให้อภัย
เกลียดเขา เราทุกข์ ... เมตตาเขา เราสุขเอง
นี่แหละคือความหมายอันลึกซึง้ ของธรรมทีเ่ รียกว่า “มโนธรรม” ซึง่ แปลว่า ... กรรมทีก่ ระทาด้วยจิตใจ
จากหนังสือ กรรมตามสมอง”
แล้วเขาก็เขียนต่อในไลน์วา่
“ผมอ่านข้อความข้างบนนี้ ผมคิดถึงหม่ามีข้ น้ึ มาทันที คิดถึงมากๆ ครับ อ่านหนังสือหม่ามี้ใกล้จบแล้วครับ
น้าตาจะไหลครับ”
ลูกส่งไลน์ตอบกลับไปว่า

“นี่คอื สิง่ ทีห่ ม่ามีค้ น้ พบจากประสบการณ์และอานิสงส์ของการให้อภัยอยูใ่ นบทแบ่งปันทุกทีทห่ี ม่ามีไ้ ปพูดค่ะ ”
และต่อด้วยประโยคนี้ “อย่าน้าตาไหลเลย เปลีย่ นมาเป็ นกอดกอดดีกว่า ”
อีกสัปดาห์หนึ่งต่อมา เราเจอกันอีก เขารีบเข้ามาบอกว่า “หม่ามีค้ รับ วันนี้ผมสามารถให้อภัยคนๆ หนึ่งที่ผม
โกรธแค้นมาตัง้ นาน โอ้โฮ! มันเป็ นความรูส้ กึ ทีด่ สี ุดๆ ผมต้องขอบคุณหม่ามีค้ รับ ไว้ผมจะเล่าเรื่องให้ฟัง ”
ไม่เพียงแต่เขาผู้น้ีจะมีความสุขจนออกนอกหน้า แต่ลูกก็พลอยมีความสุขไปด้วย จนขณะที่กาลังเขียนบท
สวดนี้กย็ งั รูส้ กึ ถึงความสุขนัน้ ได้ 
ลูกจะสอนลูกๆ เสมอว่า ในการทาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จนัน้ เราต้องตัง้ เป้ าหมายให้ชดั เจนแล้วก็ปักธง
ไว้ จากนัน้ ก็ตอ้ งพยายามทุกวิถที างฝ่ าน้าฝ่ าทรายฝ่ าหลุมเช่นเดียวกับการตีกอล์ฟ ให้ไปให้ถงึ ธงชัยให้ได้
การเป็ น คริส ตชนก็เ ช่ น เดีย วกัน เรามีเ ป้ า หมายของการเป็ น คริส ตชนที่ดีไ หม หรือ เป็ น โดย default
เช่นเดียวกับธุรกิจ ลูกตัง้ เป้ าหมายการเป็ นคริสตชนของลูกอย่างชัดเจนในใจ ลูกจะถวายชีวติ ทัง้ ครบในการรั บใช้
พระองค์ตลอดชีวติ ของลูก เมื่อปักธงไว้เช่นนี้แล้ว ลูกจึงแสวงหา “กระแสเรียก” ทีพ่ ระองค์ทรงประทานให้แก่ลูก และ
ลูกก็คน้ พบแล้ว “กระแสเรียก” ของลูกในการรับใช้พระองค์คอื การเป็ นพยานถึงความรักและพระเมตตาของพระองค์
และเมื่อทุกอย่างชัดเจน ภาพทุกอย่างก็ลงตัว 
สิง่ ทีล่ กู ทาอยูท่ ุกวันนี้ ศัพท์ของคนไทยทั ่วไปเรียกว่าการให้ “ธรรมทาน” ซึง่ เป็ น “ทาน” ทีม่ คี ุณค่ายิง่ มากยิง่
กว่าการให้ทานเป็ นทรัพย์สนิ เงินทองเสียอีก
ทุกครัง้ ทีม่ คี นมาบอกกับลูกว่า เขาสามารถให้อภัยใครสักคนทีเ่ ขาไม่สามารถให้อภัยได้เลยในช่วงชีวติ ที่ผ่าน
มา เพราะได้ฟัง เรื่องราวชีวติ ของลูกหรือได้อ่านหนังสือของลูก ลูกจะมีความสุขมาก สุขเช่ นเดียวกับนักกอล์ฟที่
สามารถทาคะแนนพาร์หรือโฮลอินวันหรือมากกว่าเสียอีก เพราะทุกคนที่มาพูดกับลูกเช่นนัจ้ ะแสดงความเคารพต่อ
พระองค์ ด้วยพวกเขาทราบดีวา่ ทีล่ กู สามารถให้อภัยใครต่อใครได้ ก็เ พราะพระหรรษทานของพระองค์ แม้ไม่ใช่ทุก
คนจะวิง่ มาเปลีย่ นเป็ นนับถือศาสนาคริสต์กต็ าม
ทุกวันนี้ลกู จึงมีความสุขมากเพราะลูกมีเป้ าหมายในการดารงชีวติ ชัดเจน คือการรับใช้พระองค์ เรื่องอื่นๆ
ทัง้ หลายทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจาวัน ลูกจัดเป็ นอันดับรอง บ้างก็จดั เป็ นเรื่องไร้สาระไปเลย เมื่อทาเช่นนี้ได้ จิตใจก็เบา
และเปี่ ยมไปด้วยความสุขที่เรียกว่า สันติสุขและปิ ตสิ ุข และสิง่ ที่มคี วามหมายที่สุดในชีวติ ของลูกในปั จจุบนั คือ จะ
ดารงชีวติ เพื่อให้คนเห็นพระคริสต์ในตัวฉันได้มากที่สุดอย่างไร เพราะพระเยซูเจ้ามิได้ทรงสอนแค่เรื่องการให้อภัย
พระคัมภีรม์ พี ระวาจาเต็มเล่ม การทีส่ ามารถนาพระวาจาของพระองค์ทท่ี รงสั ่งสอนพวกเราไปแบ่งปั นให้เพื่อนๆ คน
ไทยในสังคมทีไ่ ม่ใช่เป็ นชาวคริสต์ฟัง นั ่นแหละควรจะเป็ นเป้ าหมายสูงสุดสาหรับผูท้ เ่ี ป็ นคริสตชนทุกคน
ลูกกาลังเดินฝ่ าน้า ฝ่ าทราย ฝ่ าหลุมในชีวติ ประจาวัน เพื่อให้ไปถึงเป้ าหมายธงชัยทีไ่ ด้ปักไว้ พระเจ้าข้า
ขอพระองค์ได้โปรดประทานพระพรแก่ลกู ในทุกย่างก้าวชีวติ ของลูกในการรับใช้พระองค์ดว้ ยเทอญ
“พระยาเวห์ตรัสว่า ‘นี ค่ ือผู้รบั ใช้ของเราซึง่ เราเชิ ดชู เราเลือกเขาเพราะเราพอใจเขา เราให้จิตใจของเราแก่
เขา เขาจะนาความยุติธรรมไปให้แก่นานาชาติ ... เขาจะประกาศความยุติธรรมด้วยความสัตย์จริง
เขาจะไม่หมดหวังหรือท้อใจ จนกว่าจะได้สถาปนาความยุติธรรมไว้บนแผ่นดิ น’ ’’ อิ สยาห์ 42:1, 3-4
อาแมน

