บทที่ 435
ครู คำสอน กศน.
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า วันที่ 16 มิ.ย. 2021 ที่ผ่านมา เป็ นวันครบ 6 เดือนเต็มในการเป็ นครู คาสอนของลูก ซึ่งเป็ นคุณม่า แก่
หลานชาย 2 คน ซึง่ ลูกถือว่าเป็ นพระพรอย่างยิ่งแก่ลกู และครอบครัวเลยทีเดียว
วิธีและสไตล์การสอนของลูกจะแตกต่างหรือเหมื อนกับครู คาสอนทั่วไปหรือไม่ ลูกไม่ทราบ แต่ลกู ถามหลานๆ ทัง้ สอง
ว่าเบื่อไหม ทัง้ คูต่ อบว่าไม่เบื่อครับ และทราบจากลูกสาว แม่ของเด็กทัง้ สองว่าลูกชายเธอทัง้ คู่ต่างกระตือรือล้นในการมาเรียน
คาสอนกับคุณม่าทุกสัปดาห์ แค่นีก้ ็มีความสุขทะลุฟ้าแล้ว 
ลูกสอนตามสิ่งที่ลูกคิ ดว่าสาคัญที่สุดในการเป็ นคริสตชน แล้วไล่ลงมาตามความสาคัญจากประสบการณ์ของลูก
เริ่มต้นบทแรกเลยคือ สอนเกี่ยวกับพระเจ้า สนุกสนานพอสมควรกับคาถามต่างๆ ของหลานว่า God กับ Jesus คือองค์เดียวกัน
ได้อย่างไร ต่อด้วย “การค้นหา” และ “การค้นพบ” พระเจ้า ลูกคิดว่านี่คือพืน้ ฐานที่สาคัญที่สดุ ในการเป็ นคริสตชนที่ดี ถ้าค้นพบ
พระเจ้าแล้ว เรื่องอื่นๆ ตามมาเอง
หลานๆ ได้เรียนรู ถ้ ึง “วิธีส่ือ” กับพระเจ้า คือการสวดภาวนาและการอ่านพระคัมภีร ์ เรามนุษย์ส่ือกับพระเจ้าโดยการ
สวดภาวนา พระเจ้าทรงสื่อกับมนุษย์ผ่านพระวาจาในพระคัมภีร ์ หลานๆ ตาโตเมื่อเห็นพระคัมภีรห์ ลายเล่มของคุณม่าที่อว้ นจน
ต้องมีหนังสติก๊ รัดทุกเล่ม 
ได้เรียนเกี่ยวกับศีลทัง้ 7 สนุกสนานกับการพยายามแปลชื่อศีลทัง้ 7 ทัง้ 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ต่อมาได้เรียนเกี่ยวกับโมเสส โดยคุณม่าให้หลานๆ ไปดูภาพยนตร์การ์ตนู เรื่อง Prince of Egypt มาก่อนและให้หลานๆ
มาเล่าให้คณ
ุ ม่าฟั งก่อนคุณม่าจะสอนให้เชิงพระคัมภีร ์
ได้เรียนเกี่ยวกับความสาคัญของพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ การรับศีลมหาสนิทและความหมายของการรับศีลมหา
สนิทนี ้ เกี่ยวกับพระแม่มารีย ์ และเกี่ยวกับการสวดภาวนา
คุณม่าได้สอนให้หลานๆ ทราบถึงความแตกต่างระหว่างการสวดภาวนาและการสวดอธิ ษฐาน ว่าเรามนุษย์ทุกคน
สามารถ “สื่อ” กับพระเจ้าได้ในทุกเรื่องด้วย “การอธิษฐาน” ส่วนการสวดภาวนาด้วยบทสวดต่างๆ นัน้ เป็ นการถวายพระเกียรติ
แด่พระเจ้า หลานๆ ตื่นเต้นที่ทราบว่าคุณม่าของพวกเขาเขียน “บทสวดของฉัน” ถวายแด่พระเจ้ามา 25 ปี แล้ว หลานถามว่า
“เราเขียนบทสวดเองได้หรือครับ?”
และหลานๆ ตาโตด้วยความไม่เชื่อว่าคุณม่าของพวกเขาสวดภาวนาวันละ 5 ครัง้ เป็ นประจาทุกวัน เช้าตื่นขึน้ มาก่อน
ลงไปรับประทานอาหารเช้า ต้องเข้าไปสวดภาวนาในห้องพระ ก่อนออกจากบ้านสวดภาวนาอีกครัง้ สัน้ ๆ ให้แก่ทกุ คนที่ ลกู จะพบ
ในวันนัน้ และทุกวัน กลางคืนสวดสายประคาใช้เวลาประมาณ 1 ช.ม. โดยการเดินรอบสนาม ก่อนนอนเข้าห้องพระสวดอีกและ
ก่อนขึน้ เตียง มีบทสวดถวายแด่พระเยซูเจ้าสัน้ ๆ อีก 1 บท หลานๆ สัญญาว่าจะขอสวดภาวนาก่อนนอน แต่ขอสวดเพียง 1 บท
คือ บทวันทามารีย ์ คุณม่าโอเค 
ได้เรียนเกี่ยวกับบุคคลสาคัญๆ ในพระคัมภีร ์ อับบราฮัม โนอาห์ กาอินและอาเบล ฯลฯ

คาถามที่ทาให้คณ
ุ ม่าต้องไปถามพระสงฆ์ท่ีเคารพรักมีหลายข้อ
1) ถ้างูเป็ นสัตว์ท่ีเป็ นสัญลักษณ์แห่งความชั่ว สัตว์ท่ีเป็ นสัญลักษณ์แห่งความดีคืออะไร?
2) ถ้าอาดัมและเอวาเป็ นมนุษย์คแู่ รกของโลก มนุษย์ทกุ คนบนโลกนีก้ ็เป็ นพี่นอ้ งกันน่ะซิ
3) ถ้าพระเจ้าประทับอยู่ในใจของมนุษย์ทกุ คน ก็แสดงว่ามีพระเจ้าหลายพันล้านองค์?
4) ตอนนา้ ท่วมโลกและโนอาห์สร้างเรือ มีประชากรบนโลกนีก้ ่ีคน? จะคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์  ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
บทที่ ห ลานๆ เข้าใจยากที่ สุด คือความหมาย ความเหมือน และความแตกต่างของ 3 คา Christian, Catholic,
Protestant อธิบายเป็ นช.ม.เลยทีเดียว
ก่อนวันที่ 16 มิ.ย. หนึ่งสัปดาห์ ลูกบอกหลานๆ ว่าสัปดาห์หน้าคุณม่าจะทดสอบนะว่าที่สอนพวกเขามา เขาทัง้ สองจา
อะไรได้บา้ ง หลานๆ คิดว่าคุณม่าจะสอบแบบครู ท่ วั ไป คุณม่าบอกว่าไม่ใช่แบบนัน้ ไม่มีการสอบตกแน่นอน และจะเป็ นแบบ
open book test คือให้เปิ ดสมุดที่พวกเขาจดมาทัง้ 6 เดือนในการตอบ หลานๆ ยิม้ คุณม่าเล่าให้ฟังว่าสี่สิบกว่าปี ก่อน คุณม่าได้
เป็ นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษแก่นิสิตของมหาวิทยาลัยชัน้ นาของประเทศ และเป็ นอาจารย์คนเดียวที่ให้นิสิตสอบโดยวิธี open
book test หลานๆ บอก “รักคุณม่ามากเลย อยากให้ครู ทกุ คนเป็ นอย่างคุณม่า” คุณม่ายิม้ อีก 
วิธีการสอนของลูก เวลาที่สอนจะไม่ให้หลานจด หลานงง บอกว่าตอนเรียนกับครู สอนคาสอนคนเดิม มีแต่ให้จดแล้วก็
ให้ท่อง นี่เรียนกับคุณม่าไม่ให้จด คุณม่าบอก ไม่ใช่ไม่ให้จด แต่เวลาคุณม่าสอน ให้มองตาคุณม่า และพยายามฟั งให้เข้าใจก่อน
เมื่อเสร็จตอนหนึ่ง ก็จะให้จด หากฟั งไปจดไป สมาธิก็จะหลุด จะฟั งดีหรือจดดี และทุกชั่วโมงก่อนจบ คุณม่าจะให้หลานๆ เขียน
สรุ ปเป็ น 5 ข้อว่าวันนีไ้ ด้เรียนอะไรบ้าง 5 หัวข้อที่เป็ นบทสรุ ปที่สาคัญที่สดุ คืออะไร ในเวลาเดียวกัน คุณม่าก็จดใส่สมุดถึงสิ่งที่
สอนและการโต้ตอบของหลานในทุกชั่วโมงเสมือนหนึ่งเป็ นไดอารี่แห่งความสุขและเป็ นประสบการณ์ของการเป็ นครู คาสอน
กศน.ของตนเองด้วย 
วันที่ 16 มิ.ย. 2021 หลานๆ เตรียมตัวมาเต็มที่ คุณม่าถามว่า ไหนลองทวนให้ฟังซิ หกเดือนที่ผ่านมาได้เรียนอะไรกัน
บ้าง เพื่อไม่ให้แย่งกันตอบเพราะทัง้ คูด่ พู ร้อมกันเต็มที่ คุณม่าให้สลับกันรายงาน ........
ปรากฏว่าพอรายงานจบทัง้ คู่ คุณม่าปรบมือให้พลางบอกว่า คุณม่าให้คะแนนเธอทัง้ สองคนเต็ม 100% ดีมากทีเดียว
หลานๆ ยิม้ กระโดดกันใหญ่ตามประสาเด็กผูช้ ายวัยนี ้ คุณม่าก็ยิม้ แก้มปริ เปี่ ยมไปด้วยความสุขกับพระพรอันยิ่งใหญ่ของพระ
เจ้าในบทบาทนี ้
ฤา การเป็ นครู คาสอนกศน.ของลูกจะเป็ นอีกหนึ่งพันธกิจที่พระองค์จะทรงมอบให้ลกู ทา?
ขอให้ทกุ สิ่งเป็ นไปตามนา้ พระทัยของพระองค์เทอญ
“ท่านจะต้ องพร่ าสอนบรรดาบุตรหลานของท่านด้ วยถ้ อยคาเหล่านี”้ เฉลยธรรมบัญญัติ 6:7
อาแมน
www.moving-themountain.com

