บทที่ 424
ทฤษฎีสามเหลี่ยม
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า การศึกษาพระวาจาของพระองค์ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา ได้เปลี่ยนแปลงความคิดความอ่าน
ตลอดจนวิถีการดารงชีวิตของลูกไปโดยสิน้ เชิง ระหว่างเส้นทางแห่งความเชื่อของลูกเพราะพระวาจาของพระองค์ ลูกจึงได้คิด
ทฤษฎีขนึ ้ มาอันหนึ่ง ที่ทาให้ลกู สามารถก้าวข้ามปั ญหาอุปสรรค ตลอดจนอะไรต่อมิอะไรในการรับใช้พระองค์ได้
ทฤษฎีสามเหลี่ยมเรขาคณิตเกี่ยวอะไรกับการรับใช้พระเจ้า?
A คือมุมบนของสามเหลี่ยม คือพระผูเ้ ป็ นเจ้า B คือตัวลูกอยู่มมุ ล่างซ้าย C คือเพื่อนมนุษย์ อยู่มมุ ล่างขวา
จากการได้รับการถูกกระทา ความไม่จริงใจ การถูกใส่รา้ ย การถูกทอดทิง้ การทาความดีหรือแม้ความรักต่อเพื่อน
มนุษย์ท่ี ไม่ได้รับการตอบสนอง ทาให้ลูกเกื อบจะเลิกทาความดีไปหลายครัง้ จนกระทั่งวันหนึ่ง อยู่ดีๆ ลูกก็คิดถึงภาพของ
สามเหลี่ยม ซึง่ แน่นอนต้องเป็ นการดลใจของพระจิตเจ้า 
ที่ลกู ท้อในการทาความดีกเ็ พราะลูกมัวแต่ตอ้ งการการตอบสนองการทาความดีของลูกจากเพื่อนมนุษย์ ซึ่งมักจะไม่ได้
มากกว่าได้ อย่ากระนัน้ เลย ตัดความต้องการการตอบสนองจากเพื่อนมนุษย์เลย แล้วเปลี่ยนมาเป็ นการทาความดีเพื่อถวายแด่
พระเจ้า จะดีกว่าไหม? คิดง่าย แต่ทายากกกก.......
ลูกใช้เวลาเป็ นสิบปี ในการพยายามตัดเส้นเชื่อมระหว่าง B และ C โดยการให้เหลือเป็ นแค่ one way จาก B ไปสู่ C
โดยไม่หวังมีเส้นจาก C ตอบกลับ และลูกก็ขีดเส้นจาก B ไป A เป็ นเส้นดาหนาเชื่อมระหว่าง B ถึง A ทุกวันๆๆๆๆ ......
ถึงจุดๆ หนึ่ง ลูกรู ส้ กึ ตัวเบา หากมีเส้นจาก C มายัง B จะเป็ นสิ่งบวก ลูกจะขอบคุณพระเจ้า หากไม่มี ลูกจะถือ ว่านั่น
คือปกติของชีวิต เส้นระหว่าง B ถึง A เส้นดาโต ลูกพอเพียงแล้ว แล้วลูกก็เกิดความสันติสขุ และปี ติสขุ ในใจ 
ในการก่อตัง้ มูลนิธิท่ี จะนาอาหารที่เหลือในวงการธุรกิจไปแจกจ่ายให้แก่ผยู้ ากไร้นนั้ ทฤษฎีสามเหลี่ยมได้ช่วยให้ลูก
สามารถก้าวข้ามอะไรต่อมิอะไรมากมาย ที่สาคัญที่สุดเพราะเจ้าทฤษฎีสามเหลี่ยมนี่แหละที่ทาให้ลูกสามารถก้าวข้ามสิ่งท้า
ทายที่ใหญ่โตมหึมามากที่สดุ ได้ ตัวลูกเอง!
ทาอย่างไรลูกจึงจะสามารถรักษาจุดยืนของความเป็ นคริสตชนที่มีจิตตารมณ์ชดั เจนในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ในขณะที่
ผูร้ ว่ มงานข้างเคียงเห็นงานนีใ้ นมุมมองอื่น?
ทาอย่างไร มิเพียงแต่รกั ษาจุดยืนของตัวเอง แต่ยงั ต้องโน้มน้าวให้ผรู้ ว่ มงานเห็นคล้อยตามเราให้ได้ในที่สดุ ต้องอย่าลื ม
ว่า แต่ละท่านไม่ใช่คริสตศาสนิกชน พระเจ้าสาหรับพวกเขาไม่มีความหมาย
ทาอย่างไรจึงจะเป็ นพยานถึงพระวาจาบทนีใ้ ห้พวกเขาเห็น โดยไม่คิดว่าลูกเป็ นคนงมงาย “ความเชื่อคือความมั่นใจ
ในสิ่งทีเ่ ราหวั งไว้ เป็ นข้ อพิสูจน์ ถึงสิ่งทีม่ องไม่ เห็น” ฮีบรู 11:1 อย่าลืมว่า พวกเขาแต่ละคนมีปริญญาสูงกว่าลูก การจะ
พิสจู น์อะไรในพวกเขาเห็นด้วยโดยที่พวกเขาไม่เห็น จึงไม่ใช่เป็ นเรื่องง่าย
ทาอย่างไร ลูกจึงจะก้าวข้ามความรู ส้ กึ ของตัวเองให้ไม่ทอ้ ไม่หวั เสีย ไม่ถือสา ไม่หมดหวัง ทัง้ ๆ ที่บางครัง้ ในเหตุการณ์
บางอย่าง หากลูกไม่มี A เป็ นที่ยดึ เหนี่ยวไว้ ลูกคงไม่มีพลังเหลือแม้กระทั่งจะหยิบดินสอขึน้ มาขีดเส้น

ทาอย่างไร ในขณะที่ผูร้ ่วมงานคิดว่าโครงการคงเกิดขึน้ ไมได้แน่นอน เพราะขาดปั จจัยหลายอย่าง ที่สาคัญที่สุดคือ
ปั จจัยทางการเงิน แต่ลกู ยืนยันกับพวกเขาว่า พลังของการสวดภาวนานัน้ สามารถเคลื่อนภูเขาได้
ทาอย่างไร ......
ในระหว่างหนึ่งปี ท่ีผ่านมา นอกจากทฤษฎีสามเหลี่ ยมแล้ว ลูกยังต้องฟั งเพลงที่เสริมกาลังใจ 3-4 เพลง ทัง้ ๆ ที่ก่อนนี ้
ลูกไม่ได้ฟังเพลงเลยเป็ นเวลากว่าสองทศวรรษ ลูกฟั งทุกครัง้ ที่รูส้ กึ อยากท้อและมองไม่เห็นทาง โดยเฉพาะในตอนแรกๆ แล้วลูก
ก็แชร์บางประโยคให้ผรู้ ่วมงานฟั ง God will make a way. Here I am, Lord. You raise me up. และมาตอนนี ้ ลูกฟั งเพลงนี ้
ทุกวัน ทุกครัง้ ที่มีอากส Light your candle.
กลายเป็ นว่าก่อนที่มลู นิธิจะก่อร่างขึน้ มาจนถึงขัน้ จดทะเบียนสาเร็จ มีส่งิ หนึ่งที่เป็ นผลพลอยได้ท่ีมีคา่ มหาศาลต่อจิตใจ
ของลูก นั่นคือ การปฏิบตั ิตนของลูกที่ตงั้ มั่นอยู่บนความเชื่ออย่างแน่วแน่ด่ งั หลักศิลา การยึดพระเจ้าเป็ นหลักในการแก้ปัญหา
ทุกอย่าง และการแก้ปัญหาแต่ละจุดด้วยความมั่นใจ แต่ดว้ ยความสุภาพ ถ่อมตน และความอ่อนหวาน ได้กลายเป็ นพยานชีวิต
ที่ทาให้ผูร้ ่วมงานของลูกเริ่มเข้าใจในวิถีชีวิตของคริสตชนที่เขาไม่เคยได้สมั ผัสมาก่อนเลย และที่ สาคัญที่สุด เขาได้เห็นความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ลกู พูดมาตลอดทัง้ ปี วันที่ลกู เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมจดทะเบียน เพื่อนร่วมงานได้พูดกับลูก
ว่า “ผมนับถือคุณ” และต่อมา “God bless you!” และเดี๋ยวนีเ้ ขามักจะพูดกับลูกในบริบทของ “พระเจ้าของคุณ” ลูกบอกเขาว่า
“พระเจ้าคือพระเจ้าของทุกคน ไม่ใช่ของฉันคนเดียว” เขาจึงตัดคาว่า “ของคุณออก”
แค่นีก้ ็นา้ ตาซึมแล้ว 
เหตุผลหนึ่งที่ผรู้ ่วมงานของลูกเริ่มยอมรับในเรื่องของพระเจ้า อาจเป็ นเพราะระหว่างการหารืองานทางไลน์ ลูก “แอบ
เทศน์” โดยการใส่พระวาจาในการแก้ปัญหาของลูก  เป็ นต้นว่า
“ท่านจงฉลาดประดุจงู แต่ซื่อเหมือนนกพิราบ” มัทธิว 10:16
งูอยู่เฉยๆ ซะเมื่อไรล่ะ มันซอกแซกเลือ้ ยไปตามรู ตามทางที่มนั สามารถจะไปได้ แต่การเลือ้ ยไปนี่ไปโน่นนัน้ เราต้องตัง้
มั่นอยู่บนความซื่อสัตย์สจุ ริต ดั่งเช่นนกพิราบ
หากเราเริ่มด้วยเงินทุกไม่มาก เราก็หาแหล่งทุนที่จะสามารถสนับสนุนเราสิ มีองค์กรมากมายทัง้ ในและต่างประเทศที่
สามารถให้ทนุ แก่มลู นิธิเราในกิจกรรมที่เราจะทานีไ้ ด้ และในตอนต้น ถ้ายังไม่มีเงินพอในการจ้างพนักงาน เราก็หาอาสาสมัคร
มาทางานให้มลู นิธิก่อน
เห็นไหม งูมนั เลือ้ ยน่ะ 
ลูกเองก็ตอ้ งอาศัยพระวาจาเกือบทัง้ เล่มพระคัมภีรใ์ นการให้กาลังใจตัวเอง จนถึงจุดนีไ้ ด้
ศักเคียสยังหาวิธีเพื่อให้เห็นพระเยซูได้
“เพราะเขาเป็ นคนร่างเตีย้ เขาจึงวิ่งนาหน้ าไปปี นขึน้ ต้ นมะเดือ่ เทศ เพื่อให้ เห็นพระเยซูเจ้ า” ลูกา 19:3-4
ลูกไม่ทราบศักเคียสเตีย้ ขนาดไหน แต่ลกู เองก็ไม่ใช่สตรีเตีย้ แล้วทาไมลูกจึงจะไม่สามารถหาทางให้เห็นพระเยซูเจ้าได้
เล่า?
ลูกมิเพียงแต่เห็น แต่ลกู ยังได้สมั ผัสพระองค์ทกุ วันทุกเวลา เพราะลูกได้คน้ พบพระองค์ ไม่ใช่ดว้ ยการปี นต้นมะเดื่อเทศ
แต่ดว้ ยชีวิตของลูกว่าพระองค์ประทับอยู่ในใจของลูกตลอดทุกเวลานาที
ลูกรักพระองค์ท่ีสดุ พระเจ้าข้า
อาแมน

