เกินกว่ าความยุตธิ รรม นั่นคือพระคุณพระเจ้ า
 ความเชื่อของหลักปรัญชาและศาสนาต่างๆ คือเมื่อทาผิดก็ต้องรับโทษ รับการพิพากษา ทาดีได้ ดีทาชัว่ ได้ ชวั่ ฯ นี่คือ
หลักความเชื่อพื ้นฐานของทุกศาสนา แต่ หลักความเชื่อของคริสเตียนไปไกลกว่ าความยุตธิ รรม นั่นคือ
พระคุณ ที่พระเจ้ าหยิบยื่นให้ แม้ กับคนที่ไม่ สมควรจะได้ รับ
 พระคุณ ในภาษากรี ก มาจากคาว่า คาริส ซึง่ มีลกั ษณะความหมายอยู่ 4 นัยยะด้ วยกัน
ความหมายของคาว่ าพระคุณ
1. พระคุณคือสิ่งที่นามาซึ่งสันติสุขและความชื่นชมยินดี
 พระคุณจะทาให้ เรามีความสุข มีความชื่นชมยินดี มีความร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอ เพราะเราได้ รับพระคุณพระเจ้ า มัน
จะมีความสุข มีสนั ติสขุ อยู่ข้างใน
 คำถำม ก่อนคุณจะเชื ่อพระเจ้ำ กับหลังจำกที ่เชื ่อพระเจ้ำแล้ว ชี วิตแบบไหนทีค่ ณ
ุ มี ควำมสุขมำกกว่ำกัน ?
2. พระคุณ คือความปรารถนาดี ความรั ก ความโปรดปรานที่พระเจ้ ามีให้ กับมนุษย์
 เป็ นภาพของพระเจ้ าที่ให้ ความโปรดปรานกับมนุษย์ผ้ ดู ้ อยกว่า ซึง่ พระองค์รับมาเป็ นลูกของพระองค์ผ่านทางความ
เชื่อในพระเยซูคริสต์ แม้ เราจะไม่ค่คู วรจะได้ รับพระคุณจึงไม่ ได้ ขนึ ้ กับความดีท่ เี ราทา แต่ ขนึ ้ กับความโปรด
ปรานของพระเจ้ าผู้ทรงสูงส่ ง ผู้ทรงประทานพระคุณแก่ เรา
3. พระคุณเป็ นสถานะทางวิญญาณ ที่ทาให้ เรามีความสุขกับความโปรดปรานที่ได้ รับจากพระเจ้ า
 แต่ไม่ได้ หมายถึงว่าคนที่พระเจ้ าโปรดปรานพระเจ้ าจะรักมากกว่าคนที่พระเจ้ าไม่โปรดปราน
 มีสองสิ่งที่พระเจ้ าให้ เรามากกว่ านีไ้ ม่ ได้ คือ ความรั ก และความชอบธรรม
 คุณไม่ สามารถจะชอบธรรมไปได้ มากกว่ านี ้ เพราะความชอบธรรมเป็ นตาแหน่ง
 แต่คณ
ุ เป็ นคนชอบธรรมของพระเจ้ าได้ เพราะ คุณเชื่อในพระโลหิตของพระเยซูและการงานที่สาเร็ จแล้ วบนไม้
กางเขน ความเชื่อของคุณจึงถูกนับว่าเป็ นความชอบธรรม
 และสิ่งที่สองที่พระเจ้ าไม่ สามารถจะให้ คุณได้ มากกว่ านี ้ คือ ความรั ก เพราะพระองค์รักเราหมดแล้ วทังหั
้ วใจ
 คริสเตียนเราจึงควรมีความสุขกับความโปรดปรานที่ได้ รับจากพระเจ้ า เป็ นสันติสขุ เป็ นความอุ่นใจที่ไม่ว่าอะไรก็
ตามที่เกิดขึ ้นก็ตาม
4. พระคุณ คือการแสดงออกเป็ นการขอบพระคุณเนื่องจากได้ รับความโปรดปราน
 เราซึ ้งในพระคุณเราจึงแสดงออกด้ วยใจขอบพระคุณ อยากจะสนองพระคุณพระเจ้ า ด้ วยการรับใช้ พระเจ้ า

ความเกี่ยวข้ องระหว่ างชีวติ คริสเตียนกับพระคุณพระเจ้ า
ประการที่ 1 เราได้ รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้ า
เอเฟซัส 2 :8-9 8 ด้ วยว่าซึง่ ท่านทังหลายรอดนั
้
นก็
้ รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทังหลายกระท
้
า
เอง แต่พระเจ้ าทรงประทานให้ 9 ความรอดนันจะเนื
้
่องด้ วยการกระทาก็หามิได้ เพื่อมิให้ คนหนึง่ คนใดอวดได้

 เรารอดไม่ใช่เพราะความดีที่เราทา ไม่ใช่เพราะเรารับใช้ พระเจ้ ามาก หรื อถวายทรัพย์มากเราถึงมีตวั๋ ขึ ้นสวรรค์ ฯ
 พระเจ้ าต้ อนรั บเราเปิ ดประตูส่ ูสวรรค์ ให้ กับเราไม่ ใช่ เพราะเราคู่ควร แต่ เพราะพระองค์ รักและเมตตาเรา
ประการที่ 2 พระคุณเรี ยกร้ องเราให้ ดาเนินชีวิตในความบริสุทธิ์
 เพราะพระเยซูไม่ได้ เกิดและตายไถ่บาปให้ มนุษยชาติ เพื่อเราจะดาเนินชีวิตตามตัณหา หรื อใช้ ชีวิตตามใจฉันต่อไป
 แล้ วใช้ การสารภาพบาปเพื่อกลับมายังพระที่นงั่ แห่งพระคุณ
ฮีบรู 12:1-2 1 เหตุฉะนันเมื
้ ่อเรามีพยานพรั่งพร้ อมอยู่รอบข้ างเช่นนี ้แล้ ว ก็ขอให้ เราละทิ ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่
เกาะแน่น ขอให้ เราวิ่งแข่งด้ วยความเพียรพยายาม ตามที่ได้ กาหนดไว้ สาหรับเรา 2 หมายเอาพระเยซูเป็ นผู้บกุ เบิกความ
เชื่อ และผู้ทรงทาให้ ความเชื่อของเราสมบูรณ์ พระองค์ได้ ทรงอดทนต่อกางเขน เพื่อความรื่ นเริงยินดีที่ได้ เตรี ยมไว้ สาหรับ
พระองค์ ทรงถือว่าความละอายนันไม่
้ เป็ นสิ่งสาคัญและพระองค์ได้ ประทับ ณ เบื ้องขวาพระที่นงั่ ของพระเจ้ า
 ถ้ าเราซึ ้งในรักยิ่งใหญ่นี ้ เราจะไม่มีทางเอาพระคุณเป็ นช่องว่างทางกฎหมาย ทาผิด ทาบาป ใช้ ชีวิตตามอาเภอใจ ไม่
แคร์ ใคร ต่อไปอีกเลยความสมบูรณ์ของพระคุณอยู่ในข้ อนี ้ คือพระคุณเรี ยกร้ องให้ เราดาเนินชีวิตในความบริสทุ ธิ์
ประการที่ 3 ในการดาเนินชีวิตในความบริสุทธิ์เราต้ องการพระคุณพระเจ้ าช่ วยเรา
 เราไม่สามารถไปถึงความบริสทุ ธิ์แบบนักศาสนา รู้ คาสอนแล้ วพยายามบังคับตัวเอง
 แต่เราต้ องรับพระคุณจากพระเจ้ าที่จะเป็ นกาลังให้ เรา เพื่อเราจะชนะทุกการล่อลวง
 นี่คือพระคุณของพระเจ้ าที่จะช่วยให้ เรามีกาลังชนะบาปเพื่อจะดาเนินชีวิตในความบริสทุ ธิ์ได้
ประการที่ 4 เราต้ องเติบโตในพระคุณพระเจ้ า
2เปโตร3:18 แต่ขอท่านทังหลายจงเจริ
้
ญขึ ้นในพระคุณและในความรู้ ซึง่ มาจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็ นเจ้ าพระ
ผู้ช่วยให้ รอดของเรา พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ทงในปั
ั ้ จจุบนั นี ้และตลอดไปเป็ นนิตย์ อาเมน
 เราต้ องเติบโตขึ ้น ซาบซึ ้งมากขึ ้นในพระคุณพระเจ้ าทังในมิ
้ ติของความกว้ าง ความยาว ความสูง และความลึก
 และเมื่อเรายิ่งเติบโตในพระคุณพระเจ้ า ซาบซึ ้งในความรักยิ่งใหญ่ เราจะยิ่งมีกาลังขึ ้นในการดาเนินชีวิตในฐานะ
สาวกของพระคริสต์ ได้ อย่างไม่อ่อนระอาใจ
ประการที่ 5 มีบางคนได้ รับพระคุณแบบสูญเปล่ า
2โครินธ์ 6:1 ในเมื่อเราทางานร่วมกับพระคริสต์แล้ ว เราจึงขอวิงวอนท่านว่า อย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้ าเท่านัน้
 อาจเป็ นคนที่เอาพระคุณพระเจ้ าไปเป็ นช่องว่างในการทาบาป
 หรื อดาเนินชีวิตโดยพยายามประพฤติชอบธรรมเพื่อให้ ตวั เองเป็ นคนดี เพราะกลัวจะไม่ได้ รับพระพร
 หรื อบางคนได้ รับพระคุณของพระเจ้ า ได้ ตะลันต์ ฯ แต่กลับนาสิ่งเหล่านันไปฝั
้ งดิน ซึง่ ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ใดๆ เลย
 วันนี ้เราจึงต้ องเข้ าใจ และซาบซึ ้งในพระคุณพระเจ้ าเพื่อเราจะมีกาลัง และมีเสรี ภาพในการดาเนินชีวิตคริสเตียน
และรับใช้ พระเจ้ าได้ อย่างทรงพลัง

อุปมาเรื่ องคนทางานในสวนองุ่น
มัทธิว 20:1-161“ด้ วยแผ่นดินสวรรค์อปุ มาเหมือน เจ้ าของสวนคนหนึง่ ออกไปจ้ างคนทางานในสวนองุ่นของตนแต่เวลา
เช้ าตรู่ 2 ครัน้ ตกลงกับลูกจ้ างวันละเดนาริอนั แล้ ว จึงใช้ ให้ ไปทางานในสวนองุ่น 3 พอเวลาประมาณสามโมงเช้ า เจ้ าของ
สวนก็ออกไปอีก เห็นคนอื่นยืนอยู่เปล่าๆกลางตลาด 4 จึงพูดกับเขาว่า 'ท่านทังหลายจงไปท
้
างานในสวนองุ่นด้ วยเถิด เรา
จะให้ ค่าจ้ างแก่พวกท่านตามสมควร' แล้ วเขาก็พากันไป 5 พอเวลาเที่ยงวัน และเวลาบ่ายสามโมง เจ้ าของสวนก็ออกไป
อีก ทาเหมือนก่อน 6 ประมาณบ่ายห้ าโมงก็ออกไปอีกครัง้ หนึง่ พบอีกพวกหนึง่ ยืนอยู่ จึงพูดกับเขาว่า 'พวกท่านยืนอยู่ที่นี่
เปล่าๆวันยังค่าทาไม' 7 เขาตอบว่า 'เพราะไม่มีใครจ้ างพวกข้ าพเจ้ า' เจ้ าของสวนบอกว่า 'ท่านทังหลาย
้
จงไปทางานใน
สวนองุ่นด้ วยเถิด' 8 ครัน้ ถึงเวลาพลบค่า เจ้ าของสวนจึงสัง่ เจ้ าพนักงานว่า 'จงเรี ยกคนทางานมา และให้ ค่าจ้ างแก่เขา
ตังแต่
้ คนมาทางานสุดท้ าย จนถึงคนที่มาแรก' 9 คนที่มาทางานเวลาประมาณบ่ายห้ าโมงนัน้ ได้ ค่าจ้ างคนละหนึง่ เดนาริ
อัน 10 ส่วนคนที่มาแรกนึกว่าเขาคงจะได้ มากกว่านัน้ แต่ก็ได้ คนละหนึง่ เดนาริอนั เหมือนกัน 11 เมื่อเขารับเงินไปแล้ วก็
บ่นต่อว่าเจ้ าของสวน 12 ว่า 'พวกที่มาสุดท้ ายได้ ทางานชัว่ โมงเดียว และท่านได้ ให้ ค่าจ้ างแก่เขาเท่ากันกับพวกเราที่
ทางานตรากตรากลางแดดตลอดวัน' 13 ฝ่ ายเจ้ าของสวนก็ตอบแก่คนหนึง่ ในพวกนันว่
้ า 'สหายเอ๋ย เรามิได้ โกงท่านเลย
ท่านได้ ตกลงกันแล้ ววันละหนึง่ เดนาริอนั มิใช่หรื อ 14 รั บค่ าจ้ างของท่ านไปเถิด เราพอใจจะให้ คนที่มาทางานหลัง
ที่สุดนัน้ เท่ ากันกับท่ าน 15 เราจะใช้ เงินทองของเราตามใจของเราเองไม่ได้ หรื อ ทาไมท่านอิจฉาเมื่อเห็นเราใจดี' 16
อย่างนันแหละ
้
คนที่เป็ นคนสุดท้ ายจะกลับเป็ นคนต้ น และคนที่เป็ นคนต้ นจะกลับเป็ นคนสุดท้ าย”
เราได้ เห็นแง่ มุมของพระคุณของพระเจ้ า 3 แง่ มุม
ประการที่ 1 พระเจ้ าให้ พระคุณแม้ เราไม่ สมควรจะได้ รับ
 คนงานที่ต้องการงานก็ต้องออกมายืนรอตังแต่
้ เช้ าว่าในวันนันจะมี
้ คนมาจ้ างงานเขาไหม ?
 เจ้ าของสวนออกมาหาคนงาน 5 ครัง้ และรอบสุดท้ ายคือห้ าโมงเย็น และเจ้ าของสวนองุ่นได้ ถามเขาว่า…พวกท่านยืน
อยู่ที่นี่เปล่าๆ วันยังค่าทาไม ?เขาตอบว่า 'เพราะไม่มีใครจ้ างพวกข้ าพเจ้ า' (เขาถูกปฏิเสธ)
 และยังโดนเพื่อนลูกจ้ างคนอื่นอิจฉาด้ วยเมื่อเขาได้ ค่าจ้ าง (ถูกปฏิเสธจากคนรอบข้ างด้ วย)
 เพื่อนคนงานไม่สนใจว่าเขาอาจจะมีลกู เมียที่กาลังรอค่าแรงจากเขาในวันนัน้
 และอีกคนที่เซอร์ ไพรส์ คือตัวเขาเอง บางทีเราก็เป็ นเหมือนลูกจ้ างคนนี ้ เราถูกนายจ้ างปฏิเสธ เพื่อนลูกจ้ างคนอื่นก็
ปฏิเสธเรา เราเองก็คิดปฏิเสธตัวเองว่าเราไม่ค่คู วรที่จะได้ รับสิ่งเหล่านี ้
 แต่ พระคุณพระเจ้ าเป็ นสิ่งที่ให้ กับเราแม้ เราไม่ ค่ ูควร
 คำถำม มีเรื่ องอะไรในชีวิตทีเ่ รำรู้ สึกซำบซึง้ ในพระคุณพระเจ้ ำมำกทีส่ ุด นอกจำกเรื่ องกำรรั บควำมรอด ?
 เรื่ องผู้หญิงคนหนึง่ ที่เคยเป็ นหญิงชัว่ ถือผอบน ้ามันหอมชโลมพระเยซูที่บ้านฟาริสี
ลูกา 7:38 มายืนอยู่ข้างหลังใกล้ พระบาทของพระองค์ ร้ องไห้ น ้าตาไหลเปี ยกพระบาท เอาผมเช็ด จุบพระบาทของ
พระองค์มาก และเอาน ้ามันนันชโลม
้

 หญิงคนนี ้เอาสิ่งที่เธอรักคือผม และน ้ามันหอมราคาแพงที่ต้องทางานทังปี
้ ไปซื ้อมานันเช็
้ ดพระบาทพระเยซู เพราะ
เธอซาบซึ ้งในพระคุณพระเจ้ า
ลูกา 7:40-4340 ฝ่ ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ซีโมนเอ๋ย เรามีอะไรจะพูดกับท่านบ้ าง” เขาทูลว่า “ท่านอาจารย์เจ้ าข้ า
เชิญพูดไปเถิด” 41 พระองค์จงึ ตรัสว่า “เจ้ าหนี ้คนหนึง่ มีลกู หนี ้สองคน คนหนึ่งเป็ นหนี ้เงินห้ าร้ อยเหรี ยญเดนาริอนั อีกคน
หนึง่ เป็ นหนี ้เงินห้ าสิบเหรี ยญ 42 เมื่อเขาไม่มีอะไรจะใช้ หนี ้แล้ ว ท่านจึงโปรดยกหนี ้ให้ เขาทังสองคน
้
ในสองคนนัน้ คน
ไหนจะรักนายมากกว่า” 43 ซีโมนจึงทูลว่า “ข้ าพเจ้ าเห็นว่าคนที่นายได้ โปรดยกหนี ้ให้ มาก ก็เป็ นคนที่รักนายมาก”
พระองค์จงึ ตรัสกับเขาว่า “ท่านคิดเห็นถูกแล้ ว”
 พระเยซูบอกว่าคนที่ได้ รับการยกหนี ้มากก็รักมาก ถ้ าเราได้ รับการยกโทษบาป และซาบซึ ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ เรา
จะรักพระเจ้ ามาก พระเยซูมองไม่เหมือนฟาริสีคนนี ้มอง ว่าหญิงนี ้คือคนบาป เขากีดกันคนที
้
่ไม่สมควรออกไป แต่
พระเยซูต้อนรับหญิงผู้นี ้แม้ คนอื่นจะไม่ต้อนรับเธอ
มาระโก 2:17 ครัน้ พระเยซูทรงทราบดังนัน้ จึงตรัสแก่เขาว่า “คนเจ็บต้ องการหมอ แต่คนสบายไม่ต้องการ เรามิได้ มา
เพื่อจะเรี ยกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรม แต่มาเรี ยกคนที่พวกท่านว่านอกรี ต”
 ไม่มีใครแย่เกินกว่าที่พระเจ้ าจะยอมรับได้ ในพระเจ้ าเรามีโอกาสที่จะเริ่มต้ นใหม่ได้ เสมอ RESTART
 พระคุณทาให้ เราสามารถยกเลิกสิ่งที่ว่นุ วายในชีวิตได้ เสมอ แล้ วเริ่มต้ นใหม่
ประการที่สอง พระคุณคือความเมตตาที่ไปไกลกว่ าความยุตธิ รรม
 พระเจ้ าเป็ นพระเจ้ าแห่งความยุติธรรม พระองค์สร้ างกฎและระเบียบต่างๆ ขึ ้นมาและพระองค์ไม่ล้มเลิกกฎเหล่านัน้
แต่ พระองค์ ได้ ทาให้ กฎเหล่ านัน้ สมบูรณ์ ได้ ด้วยกฎที่สูงกว่ า นั่นคือพระคุณ
 เป็ นความเมตตาที่ไปไกลกว่ าความยุตธิ รรม
 เจ้ าของสวนไม่ได้ โกงเพราะเขาได้ จ่ายค่าแรงให้ ตามที่ตกลงกันไว้ คนงานกะเช้ าอาจรู้สกึ ว่ามันไม่แฟร์ แต่ถ้าเรา
ใคร่ครวญ เราจะพบว่าคนงานกะ 5 โมงเย็นเขาว่างงาน ไม่ใช่เพราะเขาเกียจคร้ าน แต่เพราะ ไม่มีใครจ้ างพวกเขา
 จริงๆ แล้ วคนเหล่ านีเ้ ป็ นคนมีความเชื่อ เขาเป็ นคนที่ยืนหยัดรอคอย รอจนถึงที่สุดจนกว่ าจะมืดค่า
 นายจ้ างคนนี ้มองทะลุไปไกลกว่าที่คนทัว่ ไปตัดสินกัน และให้ พระคุณแก่คนที่ไม่ค่คู วร
 พระเจ้ าก็มองเราแบบนี ้ พระองค์ไม่ได้ มองแค่ความประพฤติของเรา หรื อสิ่งที่ปรากฏเป็ นผลงาน ผลลัพธ์ของชีวิต แต่
มองลึกถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเรา
 แม้ เราอาจไม่มีความสามารถมากเหมือนกับคนอื่นๆ แต่ถ้าเรามีใจ พระเจ้ าก็จะมีทางที่จะยกชู และหยิบยื่นพระคุณ
ให้ กบั เราเกินกว่าที่เราสมควรจะได้ รับ
2ซามูเอล 7:18 “ข้ำแต่พระเจ้ำ ข้ำพระองค์ เป็ นผูใ้ ดเล่ำและพงศ์ พนั ธุ์ของข้ำพระองค์ เป็ นผูใ้ ด พระองค์ จึงทรงนำข้ำ
พระองค์ มำไกลถึงแค่นี้
 เราจึงใช้ ชีวิตกับปั จจุบันนี ้ และมีความเชื่อในอนาคตวันข้ างหน้ า เพราะเราเชื่อในพระคุณของพระเจ้ า

ประการที่3 พระคุณพระเจ้ ามีให้ แม้ กับคนปลาย
 คาอุปมานี ้คือพระคุณแห่ งแผ่ นดินสวรรค์ การเข้ าแผ่ นดินสวรรค์ ของคนปลายมีให้ เท่ ากับคนต้ น
 คนปลาย หรื อคนทางานในชัว่ โมงสุดท้ ายในบริบทนี ้หมายถึงสองความหมาย
ความหมายแรก คนปลาย หมายถึงคนที่ดูเหมือนเล็กน้ อยในโลก
มัทธิว 19:29-3029 ผู้ใดได้ สละบ้ าน หรื อพี่น้องชายหญิงหรื อบิดามารดา หรื อลูกหรื อไร่นาเพราะเห็นแก่นามของเรา ผู้
นันจะได้
้
ผลร้ อยเท่าและจะได้ ชีวิตนิรันดร์ ด้วย 30 แต่มีหลายคนที่เป็ นคนต้ น จะต้ องกลับไปเป็ นคนสุดท้ าย และที่เป็ น
คนสุดท้ ายจะกลับเป็ นคนต้ น
 คนปลายในที่นี ้คือคนที่ยอมเสียสละสิ่งสารพัดเพื่อเห็นแก่พระเจ้ า แต่ท้ายสุดจะได้ ผลร้ อยเท่าและได้ ชีวิตนิรันดร์
ความหมายที่สอง คือคนที่มีใจถ่ อมยินดีรับใช้ คนอื่น
มาระโก 9:35 พระเยซูได้ ประทับนัง่ แล้ วทรงเรี ยกสาวกสิบสองคนนันมาตรั
้
สแก่เขาว่า “ถ้ าผู้ใดใคร่จะได้ เป็ นคนต้ น ก็
ให้ ผ้ นู นเป็
ั ้ นคนสุดท้ าย และเป็ นผู้รับใช้ ของคนทังปวง
้
 คนปลายเป็ นคนที่ยอมถ่อมใจ ยินดียอมรับใช้ คนอื่น ยอมทาสิ่งสารพัดเพื่อรับใช้ คนอื่น แม้ งานที่เล็กน้ อย
เรื่ องเล่ า ของความถ่ อมใจ
 มีพอ่ ลูกคู่หนึง่ เดินเข้ าไปในนาข้ าวช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ในขณะที่พวกเขามองออกไปในทุ่งรวงทอง ลูกชายของเขาก็พดู
ขึ ้นว่า “พ่อ ดูยอดข้ำวสำลี พวกนีส้ ิ มันชูยอดขึ้นอย่ำงภำคภูมิใจ มันต้องเต็มไปด้วยเมล็ดข้ำวอวบเต็มดี ทีเดี ยว”
 “ไม่หรอกลูก” พ่อตอบ แล้ วเขาก็หยิบต้ นข้ าวที่ชชู ่อเหล่านันมาพร้
้
อมกับขยาด้ วยมือของเขา “มี เมล็ดข้ำวลี บเล็กอยู่
เพียงน้อยนิ ดเท่ำนัน้ ” เขาอธิบาย และพูดว่า “รวงข้ าวที่โน้ มยอดลงอย่ างถ่ อมตนต่ างหากที่จะมีเมล็ดข้ าวใหญ่
อวบเต็มที่”

เรื่ องเล่ า เด็กในตาแม่
 เด็กน้ อยคนหนึง่ ถามแม่ว่า แม่จ๋า แม่รักหนูแค่ไหนจ๊ ะ แม่อ้ มุ ลูกมานัง่ ตัก และบอกว่าลูกมองดูในตาแม่สิ ลูกเห็น
อะไร ลูกก็เพ่งมองไปในตาของแม่แล้ วตอบว่า “โอ้โห หนูเห็นตัวหนูอยู่ในตำของแม่ค่ะ” คุณแม่ก็ตอบ “หนูอยู่ในตำ
ของแม่ เพรำะหนูคือแก้วตำดวงใจของแม่”
 เราอยู่ในความใส่พระทัยของพระเจ้ าเสมอ

