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ชัยชนะในจีนแดง
บทที่ 1 การเริ่มต้ นเรื่องราวศูนย์ กลางสมาคมครอบครัวคริสเตียนในจีนแดง
เมื่อโรงพยาบาลมิชชัน่ คณะ ซี .ไอ.เอ็ม. ถูกสัง่ ให้ปิดในต้นปี ค.ศ. 1948 นั้น ข้าพเจ้าได้รับการ
ขอร้องจากผูน้ าแห่งศูนย์กลางสมาคมครอบครัวคริ สเตียนให้เดินทางขึ้นไปทางเหนื อ เพื่อช่วยเหลือคน
บาดเจ็บซึ่งเขาได้นามารักษาไว้
หลังจากการอพยพโดยทางเครื่ องบิน ไปอยูเ่ มืองเซี่ ยงไฮ้แล้ว ข้าพเจ้าก็เดินทางไปตามคาขอร้อง
ขณะที่กาลังรักษาพยาบาลคนบาดเจ็บอยูน่ ้ นั ข้าพเจ้าก็ถูกพวกจีนแดงจับตัวไป อนิจจา ม่านไม้ไผ่ได้ปิด
ลงอย่างกะทันหัน ข้าพเจ้าต้องถูกคุมขังอยูท่ ี่หมู่บา้ นมาเชืองเป็ นเวลาสองปี ระหว่างนั้นข้าพเจ้าได้มี
โอกาสใกล้ชิดกับศูนษ์กลางสมาคมครอบครัวคริ สเตียนแห่งนี้ มากที่สุดและได้เห็นเหตุการณ์ที่คริ ส
เตียนพวกนี้ ได้ทนอยูเ่ พื่อพระเจ้า ฉะนั้นเรื่ องราวอันน่าตื่นเต้นของเขา ซึ่ งท่านกาลังจะได้อ่านนี้ หาได้
เป็ นเรื่ องเสกสรรของข้าพเจ้าไม่ แต่เป็ นพระคุณของพระเจ้าอย่างแท้จริ งที่บนั ดาลให้เป็ นไปอย่างนั้น
ตามโครงการของพระเจ้า ศูนย์กลางสงครามครอบครัวคริ สเตียนแห่งนี้ได้ต้ งั ขึ้น โดยคุณทวด
ของประธานคนปั จจุบนั เมื่อกว่าร้อยปี ล่วงมาแล้ว
ก่อนอื่น ข้าพเจ้าใคร่ จะขอแนะนาให้ท่านผูอ้ ่านรู ้จกั กับนายชิง ประธานคนปั จจุบนั เสี ยก่อน คุณ
ทวดของนายชิงผูน้ ้ ีเอง ได้ซ้ื อที่ดินไว้แห่งหนึ่งประมาณ 7 ไร่ ครึ่ ง
ประเพณี การซื้ อขายที่ดินของชาวจีนในสมัยนั้นแตกต่างกับปั จจุบนั มาก กล่าวคือ ผูท้ ี่ตอ้ งการ
ขายที่ดินจะเขียนข้อความจุดประสงค์ในการขายที่ดิน พร้อมกับบอกราคาไว้ที่หลักปั กปั นที่ดินของตน
ถ้าบุคคลใดถอนหลักนั้นไปแสดงว่าผูน้ ้ นั มีเจตนาจานงที่จะซื้ อที่ดินดังบ่งไว้น้ นั
การซื้ อที่ดินซึ่ งเป็ นศูนย์กลางสมาคมครอบครัวคริ สเตียนผืนนี้น้ นั
ก็มีความเป็ นมาเช่นนั้น
เหมือนกัน ทวดของนายชิงเป็ นคนยากจนมาก วันหนึ่งขณะที่ท่านเดินตัดทุ่งเพื่อจะกลับบ้าน เป็ นเวลา
พลบค่าพอดีและในท่ามกลางความมืดนั้น ท่านได้สะดุดหลักไม้ปักปั นที่ดินหลักหนึ่ ง เนื่องจากท่าน
อ่านหนังสื อไม่ออกจึงไม่ทราบข้อความที่มีอยูบ่ นหลักนี้ ว่ามีความหมายอย่างไรบ้าง ท่านจึงถอนมัน
ขึ้นมาด้วยคิดว่าจะใช้ทาฟื นเพราะเศษไม้หายากมาก
วันต่อมา เจ้าของที่ดินได้ติดตามค้นหาหลักปั กปั นที่ดินนั้นจนพบ ทวดของนายชิงรู้สึกตกใจ
มาก เมื่อรู้ความจริ ง ซึ่งเป็ นผลให้ตนต้องรับผิดชอบ และต้องผูกมัดกับที่ดิน ซึ่ งมีอาณาเขตถึง 7 ไร่ ครึ่ ง
อันเนื่องจากความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ของตน แต่อย่างไรก็ตามท่านก็ตอ้ งยอมรวบรวมเงินชาระค่าที่ดิน
ตามข้อผูกพันตามกฎประเพณี สมัยนั้น ที่ดินผืนนี้ เอง ได้ตกทอดเป็ นมรดกแก่บุตรหลานต่อมาถึงสี่ ชวั่

5

อายุคน และต่อมาได้รับการปรับปรุ ง ขยับขยายออกจนมีเนื้อที่ถึง 125 ไร่ เป็ นที่ทามาหากินของคนได้
ถึง 500 คน และแผ่นดินตรงนี้เอง ที่กลายเป็ นศูนย์กลางสมาคมครอบครัวคริ สเตียนในจีนแดง
การเดินทางของข้าพเจ้า ไปหมู่บา้ นมาเชื องนั้นต้องผ่านหมู่บา้ นเล็ก ๆ ที่สกปรกและขาดการ
พัฒนาหลายแห่ง ซึ่ งทาให้การเดินทางเป็ นที่น่าเบื่อหน่ายมาก
เฮ็งชินได้ช้ ี ให้ขา้ พเจ้าดูหลังคาโบสถ์แห่งหนึ่งและเพื่อเป็ นการฆ่าเวลาในการเดินทาง เฮ็งชิน
ได้เล่าให้ขา้ พเจ้าฟังถึงประวัติการสร้างโบสถ์น้ นั เขาเล่าว่าวันหนึ่งคนงานประจาตาบล ไม่สามารถจะ
แก้ปัญหาการยกหลังคาโบสถ์ซ่ ึ งจุคนถึง 1000 คนนี้ได้ หลังคานี้เป็ นปั ญหาหนักว่างานชิ้นอื่น ๆ
กระเบื้องจีนนั้นเขาทาด้วยปูนขาวผสมโคลน ประกบกันไว้ตามริ้ วไม้ไผ่ที่สานเป็ นผืนเดียวหลังคาอัน
มหึ มานี้แหละ คิดดูแล้วก็ไม่รู้วา่ จะยกขึ้นได้อย่างไร
คนงานมากกว่าร้อยคนได้แบกหลังคานี้ไว้ แล้วก็พยายามยกตั้งขึ้นตามคาสั่งหัวหน้าคนงาน ใน
การยกหลังคาขึ้นนี้ ถ้ามีลมพัดมาก็จะหงายปลิวไปตามลมทีเดียว ใคร ๆ ก็นึกในใจว่า ยังไง ๆ ก็ขออย่า
ให้มีลมเถอะ แต่ครั้นพอยกขึ้นยังไม่ถึงครึ่ ง ลมเจ้ากรรมก็พดั มาทันที พวกชาวบ้านที่ไม่เป็ นคริ สเตียนก็
พากันหัวเราะเยาะกล่าวว่า เอาละ ที่น้ ีหลังคาเป็ นต้องพังลงมาเป็ นแน่ ส่ วนพวกที่เป็ นคริ สเตียนนั้นทั้ง
กลัวทั้งตกใจ จึงพากันอธิ ษฐาน ท่ามกลางการ
ตกตะลึงของคนทั้งหลายลมประหลาดนั้น ได้
ช่วยยกหลังคาขึ้นจากบ่าคนงานประกบเข้ากับ
ยอดหลังคาอย่างอัศจรรย์
คนนับร้อยต่างก็
มองดูหน้ากัน
แล้วก็พากันร้องตะโกนด้วย
ความยินดีและสรรเสริ ญพระเจ้าว่า พระเจ้าได้
ส่ งลมมาช่วยจริ ง ๆ แม้แต่มือของทูตสวรรค์ ก็
คงยกหลังคาเข้าประกบที่ให้สนิทกว่านี้ไม่ได้
อีกแล้ว
การสนทนาระหว่างทางของเราเป็ นไป
อย่างครื้ นเครง จนกระทัง่ ถึงทางเข้าหมู่บา้ น
ขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังนึกถึงป่ าเขาลาเนาไพรที่
ผ่านมานั้น ก็ได้ยนิ เสี ยงเกรี ยวกราวของเด็ก ๆ
ประมาณยีส่ ิ บคน ซึ่งมารอต้อนรับพวกเราอยู่
แล้ว เด็กพวกนี้ ต่างร้องเพลง กระโดดโลดเต้น
ไป เมื่อใกล้จะถึงหมู่บา้ น พวกเด็ก ๆ ก็วงิ่
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ออกมาต้อนรับต่างกระโดดโลดเต้น และร้องเพลงด้วยความดีใจ ซึ่งเป็ นภาพที่ประทับใจข้าพเจ้ายากที่
จะลืมได้ น้ าตาแห่งความอิ่มเอิบไหลออกมาโดยที่ขา้ พเจ้าไม่รู้สึกตัว โอ ช่างเป็ นภาพที่แตกต่างจาก
หมู่บา้ นอื่น ๆ ที่ขา้ พเจ้าได้ผา่ นมาในวันนี้ เหลือเกิน เด็ก ๆ พวกนี้เดินตามพวกเราไปเป็ นแถว แล้วมี
ผูใ้ หญ่เดินตาม ดูคล้ายขบวนแห่ทีเดียว เด็กเหล่านี้ยากจน แต่เขาแต่งตัวสะอาดด้วยเสื้ อผ้าสี ต่าง ๆ ซึ่ งพ่อ
แม่จดั หาให้ดว้ ยความรัก
เมื่อประมาณ 20 ปี ก่อนโน้น พระเจ้าได้ดลใจให้พวกหัวหน้าของครอบครัวคริ สเตียน ปลูก
ต้นไม้ลอ้ มรอบหมู่บา้ นของเขา ต้นไม้ได้งอกงามขึ้นโดยไม่มีใครสนใจ จนกระทัง่ บัดนี้ได้กลายเป็ น
กาแพงอันหนาทึบ
หมู่บา้ นต่าง ๆ ในประเทศจีนส่ วนมากก็มีกาแพงล้อมรอบ พวกคอมมิวนิสต์เกลียดกาแพงนี้มาก
แต่อย่างไรก็ตาม พระเจ้ายังเป็ นป้ อมปราการสาหรับคนของพระองค์เสมอ ต้นไม้หนาทึบที่ข้ ึนเรี ยงราย
รอบหมู่บา้ นนั้นแหละ พระเจ้าได้กระทาให้เป็ นเสมือนกาแพงที่ให้ความปลอดภัยแก่เขา น่าประหลาดที่
พวกคอมมิวนิสต์ทาลายต้นไม้เหล่านี้ไม่ได้ เพราะเป็ นการผิดกฎหมายฉะนั้นพวกคริ สเตียนจึงมีกาแพง
ต้นไม้ได้อย่างสบาย
ทางเข้าสู่ บริ เวณหมู่บา้ น เป็ นช่องทางระหว่างต้นไม้ ฉะนั้นเมื่ออยูข่ า้ งนอก จึงไม่สามารถ
มองเห็นหมู่บา้ นได้เพราะต้นไม้บงั
นอกจากหลังคาโบสถ์เท่านั้นเป็ นที่น่าสังเกตอยูอ่ ย่างหนึ่งคือ
หมู่บา้ นคริ สเตียนนั้นสะอาดสะอ้านงามตา บริ เวณบ้านหรื อตามสนามต่าง ๆ ก็ได้รับการตกแต่งให้เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย ซึ่ งแตกต่างจากที่อื่นมาก
นายชิงเล่าว่า พวกคริ สเตียนต้องการที่จะพัฒนาหมู่บา้ นให้ดีข้ ึนกว่านี้ แต่ชาวบ้านแห่งอื่นมี
ความอิจฉา คิดทาลายสิ่ งก่อสร้างให้เสี ยหายอยูเ่ สมอ
โดยปกติแล้ว ตามหมู่บา้ นเล็ก ๆ เช่นนี้ไม่มีไฟฟ้ าใช้เลย นอกจากตามหัวเมืองใหญ่ ๆ เท่านั้น
แต่สาหรับหมู่บา้ นนี้ เขามีไฟฟ้ าและน้ าประปาของเขาเอง ถึงอย่างไรก็ดี เครื่ องจักรเครื่ องยนต์หรื อ
เครื่ องใช้ดี ๆ เขาจาต้องซ่อนไว้ ให้พน้ หูพน้ ตาของพวกคอมมิวนิสต์ดว้ ย เพราะว่าพวกคอมมิวนิสต์ไม่
ต้องการให้ใครมีความเป็ นอยูด่ ีกว่าคนอื่น
ฉะนั้นทุกครั้งเมื่อพวกคอมมิวนิสต์มาตรวจจึงพบเห็นแต่
เครื่ องใช้เก่า ๆ เท่านั้น แม้แต่ตามบ้าน เขาจะไม่แขวนผ้าม่านหน้าต่างให้เจ้าหน้าที่เห็นเลย
ชาวบ้านเหล่านี้ มีความสนใจในการทาสวนองุ่นมาก วันหนึ่ง ขณะที่มองดูผลองุ่นห้อยเป็ นพวง
อยูใ่ นสวน มีคนถามเฮ็งชินว่า “คุณทาอย่างไรจึงมิให้คนในหมู่บา้ นนี้ขโมยองุ่นของคุณได้ ตามท้องถิ่น
อื่น ๆ คนขโมยกันเยอะ แม้แต่จะลงโทษถึงตาย องุ่นก็ยงั ถูกขโมย” นายเฮ็งชิ นตอบอย่างภาคภูมิวา่ “จะ
ทาให้พวกนี้หยุดขโมยนะหรื อ ง่ายนิดเดียว ถ้าเขามีพระเยซูคริ สตเจ้าในจิตใจของเขาแล้ว จะไม่ขโมยอีก
เด็ดขาด
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มีเรื่ องที่น่าสนใจอยูม่ ากเรื่ องหนึ่งกล่าวคือ ตามละแวกหมู่บา้ นจะมียาม ซึ่ งคอยส่ งสัญญาณเป็ น
เสี ยงนกเตือนให้ชาวบ้านรู ้ทุกครั้ง ที่มีคนแปลกหน้าผ่านเข้ามาพวกสุ นขั แสนรู ้ ก็จะทาหน้าที่เป็ นยาม
เช่นนี้เหมือนกัน (ท่านผูอ้ ่านจะเชื่อหรื อไม่ก็ตาม แต่ชาวบ้านเขาเชื่ อว่าสุ นขั แสนรู ้พวกนี้สามารถสังเกต
และรู ้จกั ได้วา่ ใครเป็ นคริ สเตียนที่บงั เกิดใหม่แล้วจริ ง ๆ ) วันหนึ่งนายเฮ็งชิ นได้เล่าเรื่ องขา ๆ เกี่ยวกับค
ริ สเตียนคนหนึ่งให้ขา้ พเจ้าฟั งว่า คริ สเตียนคนนั้นรู ้สึกไม่สบายใจ เพราะว่าสุ นขั เหล่านี้เมื่อก่อนเคยเป็ น
เพื่อนที่ดี แต่เดี๋ยวนี้กลับคารามเห่าหอนเขาเสมอ จนในที่สุดจึงสารภาพว่า เขาได้หลงทาบาป และความ
เชื่อได้เย็นลง ซึ่ งแม้แต่สุนขั ก็สังเกตเห็นได้
ตลอดเวลาที่ขา้ พเจ้าพักอยูใ่ นหมู่บา้ นนั้น
ดูเหมือนว่าจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ที่พวก
คอมมิวนิสต์ขา้ มกรายเข้ามาในหมู่บา้ น อย่างไรก็ตาม พระหัตถ์ของพระเจ้ายังคุม้ ครองคนของพระองค์
เสมอ บางครั้งพวกคอมมิวนิ สต์ได้รับเชิ ญร่ วมรับประทานอาหารกับพวกคริ สเตียนด้วย สิ่ งที่ทาให้พวก
คอมมิวนิสต์แปลกใจมากก็คือ พวกคริ สเตียนมีการอธิ ษฐาน ขอบพระคุณพระเจ้าก่อนรับประทาน
อาหาร เขามีการคอยซึ่ งกันและกัน แม้แต่เด็ก ๆ ก็มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ไม่จุน้ จ้านเกะกะระราน
เขาจะนิ่งสงบอยูจ่ นอธิ ษฐานเสร็ จแล้ว จึงจะลงมือรับประทานอาหาร เมื่อได้รับสัญญาณจากหัวหน้า
ครอบครัว
ข้าพเจ้าได้สังเกตพวกเด็ก ๆ เหล่านี้ ตลอดมาและเห็นว่าเขารู ้จกั และรักพระเจ้าจริ ง ๆ เวลา
อธิ ษฐานเขาจะพากันพนมมือก้มศีรษะอย่างตั้งใจ รู ้สึกว่าเขาเคารพและให้เกียรติแก่พระเจ้า อย่างน่า
ชมเชยมาก
มีสิ่งแปลก ๆ อยูส่ ี่ ประการที่ขา้ พเจ้าได้สังเกตเห็นในหมู่พวกเด็ก คือ
1. เขาไม่มีเครื่ องเล่นอะไรเลย นอกจากการร่ วมกันเล่นเป็ นหมู่ ๆ แบบพื้นเมืองของเขา
2. ครู ได้เน้นสอนให้เด็กรักการร้องเพลงยิง่ กว่าสิ่ งอื่นใด
3. เด็กพวกนี้ได้รับการอบรมตั้งแต่เยาว์วยั จนกระทัง่ ได้ถวายตัวให้พระเยซูจริ ง ๆ
4. เด็ก ๆ อายุต่ากว่า 6 หรื อ 7 ขวบ ทั้งหญิง ชายมักอาบน้ าตามสระสาธารณะด้วยกันบ่อยๆ
ความจริ งที่ขา้ พเจ้าได้พบเห็น ในพวกคริ สเตียนชาวจีนในหมู่บา้ นนี้ก็คือ เขาเป็ นคริ สเตียนที่มี
ความสุ ขอย่างแท้จริ ง พวกเด็กก็ได้รับการอบรมสั่งสอนให้อยูใ่ นระเบียบวินยั ดูเหมือนว่าเด็ก ๆ ไม่
ต้องการออกกาลังด้วยการเล่นเกมส์หรื อพลศึกษาเลย เขาทางานแทนการเล่น มีความสุ ขสนุกสนานใน
การทาความสะอาดสนามบ้านเรื อน ยิง่ กว่าการเล่นเปล่า ๆ โดยไม่เกิดผลอะไรพวกเด็กชอบออกไปเก็บ
ผักหักฟื น เก็บข้าวโพด หรื อไม่ก็สางขนสัตว์เมื่อว่างจากการเรี ยนหนังสื อ
เด็ก ๆ พวกนี้ชอบร้องเพลงมาก พอตกเย็นจะเห็นเขารวมกันเป็ นกลุ่มใหญ่ร้องเพลงสั้นต่าง ๆ
อย่างสุ ดเสี ยงทีเดียว เพลงเหล่านี้ บ้างก็แปลกมาจากภาษาอังกฤษ บ้างก็เป็ นเพลงพื้นเมือง ซึ่ งมีคนแต่ง
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ขึ้นสาหรับพวกเขาเอง ข้าพเจ้าอดที่จะปลื้มปิ ติกบั พวกเด็ก ๆ ไม่ได้เมื่อได้ยนิ เสี ยงหี บเพลงปาก พร้อม
กับเสี ยงกังวานอย่างชื่นบานของเขา เพลงยาก ๆ หรื อเพลงทานองแบบจีนซึ่ งข้าพเจ้าเองคิดว่าต้องหัด
ร้องเป็ นวัน ๆ เด็ก ๆ ร้องเพียงสองสามครั้งเท่านั้นก็จาได้คล่อง เพลงสั้นที่มีการออกท่าทางนั้น เด็ก ๆ
ชอบอย่างฝังจิตฝังใจทีเดียว บางครั้งพวกผูใ้ หญ่ก็จะนาเด็ก ๆ พวกนี้ ไปร้องเพลงหรื อมีการแสดงให้เด็ก
ๆ และผูใ้ หญ่ในหมู่บา้ นอื่นชมด้วย โดยเหตุน้ ีแหละเขาจึงได้ชื่อว่า เป็ น “ความสว่าง” และ “เกลือ” แห่ง
แผ่นดินโลก สมกับที่พระเยซูได้ตรัสไว้
สิ่ งที่ขา้ พเจ้าได้สังเกตเห็นประการที่สาม ก็คือว่าเด็กพวกนี้ได้ถวายตัวให้พระเจ้า ตั้งแต่เขายัง
เล็ก ๆ อยู่ ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าถามเชียอัน เด็กหญิงอายุ 4 ขวบว่า “หนูจะ๊ หนูอยากจะทาอะไรเมื่อโตขึ้น?”
เธอตอบข้าพเจ้าอย่างภาคภูมิวา่ “หนูอยากจะตั้งสมาคมครอบครัวคริ สเตียนขึ้นค่ะ และหนูจะ
เป็ นหัวหน้าด้วย”
ข้าพเจ้าถามต่อไปว่า “ที่ไหนล่ะ?”
เธอตอบว่า “ที่สหรัฐอเมริ กาค่ะ”
และต่อมาข้าพเจ้าได้ถามเตาเซ็น เด็กชายอายุ 6 ขวบว่า “เมื่อโตขึ้น เธออยากทาอะไร เตาเซ็น?”
“ผมจะเป็ นนักเทศน์ และเทศน์เรื่ องพระเยซูครับ”
“แต่เธอจะหาเลี้ยงชีพยังไง?”
“อ๋ อ ผมจะเป็ นช่างปูนครับ”
เท่าที่ถามดูความตั้งใจของเด็กพวกนี้แล้วไม่เห็นมีใครอยากทางานอื่นเลยนอกจากจะขอรับใช้
พระเจ้าประกาศเรื่ องพระเยซู ให้คนอื่นฟัง และมิใช่เฉพาะในประเทศจีนเท่านั้น แต่ทวั่ โลกด้วย พวก
หัวหน้าคริ สเตียนแห่งนี้มีความตั้งใจอย่างแท้จริ ง ที่จะถนอมกล่อมเกลาเด็ก ๆ พวกนี้ ให้กลายเป็ น
ภาชนะที่จะนาพระนามพระเยซูออกไปให้คนอื่นทราบ มีสิ่งใดที่จะนาพระเกียรติยศมาสู่ พระเจ้าสิ่ งนั้น
แหละเขาจะทา
ประการต่อไปก็เป็ นเรื่ องของประเพณี ต่าง ๆ ตามที่ขา้ พเจ้าได้รู้ได้เห็นมานั้น เด็ก ๆ จะเล่นหัว
อยูด่ ว้ ยกันจนกระทัง่ มีอายุได้ 6 ขวบ ก็ตอ้ งแยกจากกัน ไม่มีโอกาสคบหาสมาคมกันเช่นเคย จนกระทัง่
ถึงวัยแต่งงาน ผูใ้ หญ่จะเป็ นผูจ้ ดั การหมั้นหรื อทาพิธีแต่งงานให้เอง ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ออกจะโบราณ แต่
พวกนี้ก็ยงั ต้องการมีวินยั หรื อกฎอยู่ ผูช้ ายต้องการควบคุมตนเอง ผูห้ ญิงต้องการความคุม้ ครองและความ
บริ สุทธิ์
พวกเขาไม่พิถีพิถนั ในการระวังเรื่ องผิดชูส้ ู่ สาวพวกเขายาเกรงพระเจ้า และเชื่อมัน่ ในคาของ
พระองค์เท่านั้น แล้วสิ่ งเหล่านี้ก็จะผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาอย่างถูกทานองครองธรรม ซึ่ งเป็ นเครื่ อง
ป้ องกันอันดีเลิศ กว่าที่จะไปห้ามด้วยปากเฉย ๆ
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ความรักของสามีภรรยา ครั้งแรกก็เป็ นความรักที่เกิดขึ้น เพราะความสนใจในฝ่ ายตรงกันข้าม
แต่ต่อมาสามีภรรยารักกัน ก็เพราะพระบัญชาของพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่า “ฝ่ ายสามีจงรักภรรยาของ
ตน” โดยเหตุน้ ีเองความรักในครอบครัวของคริ สเตียนจึงดูดดื่มชื่นมาก เพราะพระเยซูเป็ นประมุขแห่ง
ความรักของเขา
คริ สเตียนในหมู่บา้ น เป็ นคนขยันขันแข็งต่อการงานมาก ไม่วา่ จะเป็ นงานสู งงานต่า ต่างมานะ
บากบัน่ ทาโดยไม่ยอ่ ท้อ เขาถือว่างานทุกอย่างเป็ นงานที่มีเกียรติถา้ เป็ นงานสุ จริ ต และทาเพื่อถวาย
เกียรติยศแก่พระเจ้า
ในกลางหมู่บา้ น มีธรรมศาลาปลูกไว้หลังหนึ่งเพื่อเป็ นสถานที่ประชุม พวกคริ สเตียนชอบมา
รวมกันร้องเพลงเสมอ ใบหน้าของแต่ละคนสดชื่น เขาถือว่า “ดนตรี และเสี ยงสรรเสริ ญพระเจ้านั้น คือ
ภาษาของชาวสวรรค์” คริ สเตียนคนหนึ่งเป็ นพยานว่า “เมื่อพระเจ้าเสด็จเข้ามาประทับอยู่ ภายในข้าพเจ้า
แล้ว ข้าพเจ้าอดที่จะสรรเสริ ญพระเจ้าไม่ได้ เสี ยงเพลงหลัง่ ออกมาเอง”
กิจวัตรประจาวันที่สาคัญที่สุดก็คือ การประชุมอธิ ษฐานตอนเช้าตรู่ เวลา 4.00 น. ท่ามกลาง
ความเงียบสงัด พวกคริ สเตียนจะมารวมกัน ณ ธรรมศาลา เพื่อเข้าเฝ้ าพระเจ้า เขาถือว่าการตั้งต้นวันใหม่
กับพระเจ้านั้นสาคัญเป็ นมาก ทุกคนจะคุกเข่าลงต่อพระพักตร์ ของพระเจ้าเป็ นชัว่ โมง ๆ ทีเดียว บางที
การอธิ ษฐานอาจจะยืดเยื้อ จาก 4.00 น. จนถึง 8.00 น. ก็มี หลังจากนั้นก็รับประทานอาหารเช้า มีการ
อธิ ษฐานอีกครั้งหนึ่งสาหรับพวกหัวหน้า แล้วจึงเริ่ มธุ รกิจประจาวันต่อไป ทุกวันเขาก็จะปฏิบตั ิเช่นนี้
เสมอ ซึ่ งเราอาจจะคิดว่าเป็ นการน่าเบื่อ แต่สาหรับคริ สเตียนพวกนี้แล้วเขาไม่เบื่อเลย หลังจากเลิกงาน
แล้วตอนเย็นเขายังมารวมกันอีก เพื่ออธิ ษฐานก่อนที่เขาจะพักผ่อนหย่อนใจ
ข้าพเจ้าใคร่ จะนาท่าน ไปดูการประชุมภาคค่าบ้าง ซึ่ งเป็ นภาพที่ประทับใจข้าพเจ้าไม่ลืมเลย
หลังจากรับประทานอาหารเย็นร่ วมกันแล้ว เขาก็จะมีการร้องเพลงอย่างครื้ นเครง เพลงเหล่านี้เขาจะร้อง
ด้วยปากเปล่าทั้งนั้น ฉะนั้นเมื่อคนนาเพลงประกาศชื่อเพลงแล้วเขาก็ต้ งั ต้นร้องได้เลย โดยไม่ตอ้ งบอก
บทนั้นหน้านี้ให้ยงุ่ เหมือนกับที่พวกเราทากัน
เพลงส่ วนมากเอาเนื้อร้องมาจากพระคัมภีร์บทเพลง
สรรเสริ ญ ซึ่ งเขาแต่งทานองขึ้นประกอบ ข้าพเจ้าอดที่จะชมความสามารถของเขาไม่ได้ คริ สเตียนพวกนี้
เป็ นศิลปิ นของพระเจ้าจริ ง ๆ แม้แต่เด็กเล็ก ๆ หรื อคนชรา ต่างก็ร้องเพลงกันได้เก่ง ๆ ทั้งนั้นออกจะเป็ น
การน่าแปลกอยูบ่ า้ งในการอธิ ษฐาน กล่าวคือเขาอธิ ษฐานพร้อมกัน ๆ โดยต่างคนต่างออกเสี ยงข้าพเจ้า
ถามเขาว่า ทาอย่างนั้นไม่เป็ นการเสี ยสมาธิ หรื อ เขาตอบว่า “จะเสี ยได้ยงั ไง เพราะเราไม่ได้อธิ ษฐานให้
คนอื่นฟังหรื อคอยฟังคนอื่นอธิ ษฐาน เราอธิ ษฐานต่อพระเจ้าต่างหาก”
ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้รับการแนะนาให้รู้จกั ผูน้ าหลายคน และคนหนึ่งที่ขา้ พเจ้ายังจาได้ดี คือ นาย
วัง นายวังคนนี้พอกลับใจเป็ นคริ สเตียนแล้ว ก็มีความร้อนรนในงานของพระเจ้ามาก เพียงหนึ่งปี ผ่านไป
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เขาก็สามารถตั้งคริ สตจักรขึ้นที่หมู่บา้ นของเขาได้ ถึงแม้วา่ เขาจะมิได้รับการศึกษา และไม่ค่อยรู ้หนังสื อ
แต่เขาก็สามารถนาคนในหมู่บา้ นของเขา มาเชื่อพระเจ้าเป็ นจานวนมากและคนหนึ่งในจานวนนี้ คือ
นายลิว ซึ่ งเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นของเขานัน่ เอง
เนื่องจากการงานของพระเจ้ากาลังเจริ ญ มีผสู ้ นใจมาก ดังนั้นพวกคอมมิวนิสต์จึงพยายามหา
โอกาสจับผิดคริ สเตียนเหล่านี้ พวกคอมมิวนิสต์จบั นายลิวไปโดยหาว่าเป็ นหัวหน้าคริ สเตียนในกลุ่มนี้
นายวังบอกกับเจ้าหน้าที่คอมมิวนิสต์วา่ ตัวเขาเองเป็ นหัวหน้า ถ้าจะยิงทิ้งก็ขอให้ยงิ เขาดีกว่า เนื่องจาก
นายวังเป็ นคนมิได้รับการศึกษา พูดจา ท่าทาง ก็เป็ นคนบ้านนอก มิหนาซ้ ายังอ้างตัวว่าเป็ นผูน้ าเสี ยอีก
ด้วย พวกคอมมิวนิสต์เลยหัวเราะเยาะไปตาม ๆ กัน และในที่สุดเขาก็ตดั สิ นใจปล่อยนายลิวเป็ นอิสระ
เรื่ องประหลาดอีกเรื่ องหนึ่ง คือเรื่ องของนายชาง พวกคอมมิวนิสต์กล่าวหาว่า เป็ นกบฎคิด
ทรยศและถูกจับเอาไปโยงเฆี่ยนตี แทบจะเอาชีวิตไม่รอด นายชางเล่าว่า ขณะที่เขาถูกโยงอยูน่ ้ นั หัวหน้า
คอมมิวนิสต์ซ่ ึ งกาลังโบยเขากล่าวว่า “ฉันมีอานาจเหมือนพระเยซูไม่มีผดิ เลย เพราะว่าฉันจะให้แกมี
ชีวติ อยูก่ ็ได้หรื อจะให้ตายก็ได้ ถ้าแกจะยอมรับว่าฉันเป็ นเหมือนพระเยซู ฉันจะปล่อยแกทันที” ถึงแม้
นายชางจะเจ็บปวดรวดร้าวเพียงปิ่ มว่าร่ างกายจะพัง เขาก็ยงั ผงกศีรษะขึ้นพูดอย่างเข้มแข็งว่า “คุณน่ะ
เหมือนปี ศาจทีเดียวพวกทหารยืนรอบ ๆ พากันหัวเราะฮากันใหญ่ หัวหน้าคอมมิวนิสต์คนนั้น ฉุ นพวก
ของตนเองเลยโยนไม้เรี ยวทิ้งเดินหนีโดยไม่พดู ไม่จากับใคร ทหารใจดีคนหนึ่งได้ฉวยโอกาสแอบแก้
เชือก ปล่อยให้นายชางคลานเล็ดลอดหนีไปได้อย่างน่ามหัศจรรย์

11

บทที่ 2 บรรดาผู้นาของศูนย์ กลางสมาคมครอบครัวคริสเตียน
เหล่าผูน้ าของศูนย์กลางนี้ มีดว้ ยกันทั้งหมดสี่ คนมีหญิงสอง ชายสองคือ นายชิง เทียนยิน นาย
ตุง เฮ็งชิน แพทย์หญิงเบสซี่ เซ็น และนางสาวเฮเลน โซ
เพลงบทหนึ่งที่เขาแต่งขึ้นเอง และชอบร้องในบรรดาผูน้ ามีเนื้อความว่า “ครอบครัวของคริ ส
เตียนมีความรักเป็ นที่ต้ งั พรสวรรค์เป็ นปั ญญาและสมาชิกทุกคนเป็ นส่ วนประกอบ เป็ นบิดาและบุตร
แห่งพระคุณเป็ นพี่นอ้ งในพระคริ สต์ เราเป็ นหนึ่งในพระคริ สต์ หนุ่มหรื อแก่ ชายหรื อหญิง ฉลาดหรื อโง่
เราเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของโลกเราไม่สนใจ เราไม่ถือชาติตระกูล ไม่วา่ มัง่ มีหรื อยากจน ไม่วา่ มี
เกียรติหรื อไร้ยศ เรามุ่งหวังตั้งหน้าถึงธงชัย คือขอให้แผ่นดินของพระคริ สต์มาตั้งอยู่ และน้ าพระทัยของ
พระองค์สาเร็ จในโลก”
ข้าพเจ้าใคร่ ที่จะแนะนาให้ท่านผูอ้ ่าน ได้รู้จกั บรรดาผูน้ าเป็ นรายบุคคลดังนี้คือ
1.นายชิ ง เทียนยิน
เมื่ออายุประมาณ 8-9 ขวบ เขาได้ปฏิญาณตนว่า จะตั้งใจแสวงหาพระเจ้าเที่ยงแท้ ประมาณ ค.ศ.
1910 เทียนยินได้ไปเรี ยนต่อที่เมืองไทอัน ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนคริ สเตียน ของคณะเมธอดิสท์ เขาไม่อยากเข้า
ศึกษาในโรงเรี ยนนี้ เลย เพราะว่าบิดาของเทียนยิน และเทียนยินเองเกลียดศาสนาคริ สต์มาก แต่จาใจต้อง
เรี ยนเพราะเป็ นโรงเรี ยนที่มีชื่อเสี ยง มากกว่าโรงเรี ยนอื่น ๆ ในเขตนั้น เทียนยินเป็ นเด็กอายุมากกว่า
เพื่อนในชั้นเดียวกัน ฉะนั้นครู จึงได้แต่งตั้งให้เขาเป็ นหัวหน้าชั้น วันต่อมาครู ได้บอกว่า เนื่องจากเขาเป็ น
หัวหน้าชั้นในโรงเรี ยนคริ สเตียน ตัวเขาก็ควรได้รับศีลบัพติศมาเป็ นคริ สเตียนด้วยจึงจะเหมาะสม เทียน
ยินไม่ขดั ข้อง เพราะเขารักเกียรติในการเป็ นหัวหน้าชั้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เขาก็ยงั มีจิตใจต่อสู ้ศาสนา
คริ สต์อยู่
เมื่อรับศีลบัพติศมาแล้ว เด็กหนุ่มเทียนยินก็มีสิทธิ์ ที่จะได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ใน
การงานของโรงเรี ยน คณะเมธอดิสท์ตอ้ งการคนงานตามคริ สตจักรต่าง ๆ เป็ นจานวนมาก แต่ไม่ทราบ
จะหาได้ที่ไหน นอกจากในจาพวกนักเรี ยนคริ สเตียนเท่านั้น วันหนึ่งมีการสารวจนักเรี ยนคริ สเตียนใน
ชั้นต่าง ๆ คนที่เป็ นคริ สเตียนได้รับการขอร้องให้ยนื ขึ้น น่าประหลาดจริ ง ๆ เทียนยินก็ยนื ขึ้นกับคนอื่น
ด้วย นับจากวันนั้นมาเทียนยินจึงตั้งใจว่า ในฐานะที่เขาเองยอมรับต่อหน้าคนอื่นว่าตนเป็ นคริ สเตียน จึง
ตั้งต้นศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริ งจัง เพื่อจะได้รู้เรื่ องราวของพระเยซู และจะไม่เป็ นที่ขายหน้าแก่คริ ส
เตียนคนอื่น ๆ ต่อมาภายหลัง เขายืนขึ้นเป็ นพยานต่อหน้าพวกคอมมิวนิสต์วา่ ยิง่ อ่านพระคัมภีร์ก็ยงิ่ เห็น
ว่าพระเยซูใหญ่กว่าขงจื้อ เพราะว่าพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของโลก และพระองค์ได้สิ้นพระชนม์
บนไม้กางเขนเพื่อความบาปของโลก
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ชีวติ ของเทียนยินได้ผา่ นอุปสรรค มาหลายอย่าง ครั้งหนึ่งเขามีเรื่ องกลุม้ ใจมาก เนื่องจากว่าเขา
ได้หย่าขาดกับภรรยา เขาเป็ นคริ สเตียน ฉะนั้นเรื่ องนี้จึงรบกวนใจเขามาก เขาพยายามค้นหาคาตอบจาก
พระคัมภีร์วา่ พระคัมภีร์สอนอย่างไรเกี่ยวกับการหย่าร้างนี้ เขาอ่านดูจากพระธรรม เอเฟซัส 5:25 มี
ใจความว่า “ฝ่ ายสามีจงรักภรรยาของตน” เขานึกว่าพระคัมภีร์คงกล่าวต่อไปว่า “ถ้าภรรยาเป็ นคนสวย
คนฉลาดหรื อคนดี” แต่พระคัมภีร์มิได้กล่าวอย่างนี้ เลย พระคัมภีร์กล่าวว่า “ฝ่ ายสามีจงรักภรรยาของตน
เหมือนอย่างพระคริ สต์ได้ทรงรักคริ สตจักรด้วย และได้ทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริ สตจักรนั้น”
เทียนยินปิ ดพระคัมภีร์และรู ้สึกอึดอัดใจมาก ในที่สุดเขาได้คุกเข่าลงทูลพระเจ้าว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้า
พระองค์มีพระบัญชาให้รักภรรยา ข้าพเจ้าก็จาต้องเชื่อฟัง” วันรุ่ งขึ้นเขารี บเดินทางไปถึงบ้านของภรรยา
ซึ่ งอยูห่ ่างออกไปถึง 24 กิโลเมตร ตามประเพณี จีนสมัยนั้น ถือกันว่าคนที่เป็ นลูกขุนนางหรื อผูม้ ีบุญ
หนักศักดิ์ใหญ่ มักจะมีเท้าเล็ก ๆ ฉะนั้นจึงมีวธิ ี การพันเท้าผูห้ ญิงไว้ต้ งั แต่เกิด เพื่อว่าเมื่อเติบจะได้มีเท้า
เล็ก ๆ โดยเหตุน้ ีเอง ภรรยาของเขาจึงไม่สามารถเดินทางไปไกล ๆ ด้วยเท้า และยานพาหนะใด ๆ ก็ไม่มี
ฉะนั้นเขาจึงแบกภรรยาของเขาไปจนถึงบ้านเมื่อสองสามีภรรยาคืนดีกนั แล้ว
พระเจ้าก็เริ่ มทาการ
อัศจรรย์ โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เหมือนดังประวัติการณ์ในพระธรรมกิจการบทที่ 2 ทีเดียว ตลอดเวลา
20 ปี ต่อมา ภรรยาของเขาเปรี ยบเสมือนเครื่ องมือและแม่แรงที่พระเจ้าประทานให้แก่เขา ในกิจการงาน
ของพระองค์จริ ง ๆ เมื่อปี 1940 ภรรยาสุ ดที่รักของเขาก็ได้ถูกรับขึ้นไปอยูก่ บั พระเจ้า ซึ่ งเปรี ยบเสมือน
ว่าบัดนี้เขาขาดพลังอานาจในการงานไปครึ่ งหนึ่งทีเดียว
นางชิง เทียนยิน ได้เป็ นหัวเรี่ ยวหัวแรงในงานของพระเจ้า เขาช่วยเหลือนายชิง ซึ่ งเป็ นผูต้ ้ งั
ศูนย์กลางสมาคมครอบครัวคริ สเตียนแห่งนี้ อย่างไม่เห็นแก่ชีวติ ในระยะหลังนั้น คณะกองประกาศได้
ประกาศไปทัว่ แทบทุกจังหวัดในภาคเหนือของประเทศจีน เขาเหล่านั้นได้เสี ยสละเดินทางไกลนับเป็ น
พัน ๆ กิโลเมตรเพื่อประกาศเรื่ องพระเยซู เขากล่าวในที่สุดว่า “ชีวประวัติอนั ห้าวหาญของฮัดสัน เท
เลอร์ มิชชัน่ นารี ผยู ้ งิ่ ใหญ่ที่ประเทศจีน ได้เป็ นเสมือนแม่แรง ที่กระตุน้ เตือนและดึงดูดให้พวกเรายอม
เสี ยสละทุกอย่าง เพื่อพระเยซูคริ สต์ต่อไป”
2 นายตุง เฮ็งชิ น
นายตุง เฮ็งชิน เป็ นสหายร่ วมงานกับท่านประธานชิงและได้ออกทาการประกาศด้วยกันเสมอ
นายตุง เฮ็งชิน ผูน้ ้ ี เองมีฉายาว่า “ชาร์ลส์เวสเลย์ของศูนย์กลางสมาคมครอบครัวคริ สเตียน” ตุง เฮ็งชิน
เป็ นผูท้ ี่มีพรสวรรค์ในทางดนตรี และการแต่งเพลงอย่างหาตัวจับยากจริ ง ๆ ภายใต้การนาของเขา
คริ สตจักรต่างๆ กลายเป็ นคณะนักร้องไปทีเดียว
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ถ้าท่านผูอ้ ่านเคยฟังการขับร้องเพลง “ฮาเลลูยา” ซึ่งเป็ นบทประพันธ์ของ ยอร์ช เอฟ. แฮนเดล
แล้วท่านจะรู ้รสชาดและความซาบซึ้ งของดนตรี มาก โดยเฉพาะเพลงร้องหมู่ประสานเสี ยง เมื่อวันคริ สต
มาสปี 1948 เมื่อมาถึงตอน “ฮาเลลูยา” แล้วดูประดุจ ว่าเป็ นเสี ยงบรรเลงเพลงชาวของสวรรค์จริ ง ๆ
เฮ็งชินได้ประพันธ์บทเพลงสาหรับคริ สตจักรขึ้นหลายบท
ซึ่ งข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าเขามี
ความสามารถขนาดนั้น ขณะที่ขา้ พเจ้านัง่ อยูใ่ นที่ประชุมฟังเสี ยงเพลงในโบสถ์ จิตใจของข้าพเจ้าเลื่อน
ลอยขึ้นไปถึงสวรรค์คล้ายกับว่าข้าพเจ้ามีปีกบินได้ เช่นนั้นไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าคนอื่น ๆ ที่ได้ฟังบท
เพลงของเฮ็งชินจะรู ้สึกเช่นเดียวกับข้าพเจ้า
ชีวติ ของเฮ็งชิน ก่อนที่เขาจะเป็ นคริ สเตียนนั้นหาได้เป็ นเช่นนี้ไม่ เขามีชีวิตอยูภ่ ายใต้อานาจ
ซาตานการค้าฝิ่ นเถื่อนของผิดกฎหมายเป็ นอาชีพของเขา เขาทาการติดต่อระหว่างเมืองนานกิง และเมือง
ชานสิ นเป็ นประจา วิธีขนฝิ่ นของเขา ก็มีไหวพริ บดีอยูไ่ ม่นอ้ ยคือเขาอายัดใส่ ในกระติกน้ าร้อน ซึ่ งไม่มี
ใครสงสัยเลยเขาเคยค้าฝิ่ นเถื่อนลอยนวล พ้นตาเจ้าหน้าที่อยูอ่ ย่างนี้เป็ นเวลาตั้งหลายปี เขาบอกกับ
ข้าพเจ้าว่า เขาโชคดีมากที่ไม่ถูกจับ ถ้าถูกจับก็หมายถึงประหารชีวิต เมื่อเขานึกถึงโทษในอาชีพทุจริ ต
ของเขาแล้ว เขาก็พยายามเลิกอาชีพนี้เสี ย แต่ก็เลิกไม่ได้ ขอบพระคุณพระเจ้าพระเยซูคริ สต์ทรงสามารถ
ทาให้เขาเลิกอาชีพอันเลวร้ายนั้นได้
ขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงเรี ยกเฮ็งชินเข้ามาเป็ นคริ สเตียนอย่างที่เขาไม่เคยนึกฝันมา
ก่อน เมื่อเขาได้รับเอาพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขาแล้ว ชีวติ ของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปหมด
ต่อมาเขาได้รับตาแหน่งหัวหน้าวงดนตรี ของผูว้ า่ ราชการเมือง อาชีพของเขาก็เจริ ญรุ่ งเรื องดี แต่
พระเจ้าไม่พอพระทัยให้เขามีชีวติ อยูเ่ พียงแค่น้ นั เมื่อเขาอธิษฐานแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้าแล้ว เขา
จึงตัดสิ นใจไปศึกษาที่สถานศึกษาพระคริ สตธรรมของคณะแบ๊บติสต์ที่เมืองไคเฟ็ ง ในสถาบันแห่งนี้เอง
ที่เฮ็งชินกลายเป็ นนักประพันธ์เพลงแห่งชีวติ คริ สเตียน ชื่ อเสี ยงของเขาโด่งดังขึ้น หลังจากนั้นไม่นาน
นัก เขาก็มีโอกาสได้พบนายชิง ผูต้ ้ งั ศูนย์กลางสมาคมครอบครัวคริ สเตียน ทั้งสองเกิดชอบพอกันมาก
และในที่สุดเฮ็งชินก็ตดั สิ นใจถวายชีวติ แก่พระเจ้า ร่ วมงานกันนายชิงต่อไป ทั้งสองได้ออกประกาศพระ
กิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ทวั่ ไป ทุกหนทุกแห่งในประเทศจีน
เฮ็งชินเคยเล่าให้ขา้ พเจ้าฟังว่า เคล็ดลับในความสาเร็ จของเขา อยูท่ ี่การทรงนาของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ เขาบอกว่าเขายอมถวายทุกสิ่ งให้แก่พระเจ้า สุ ดแล้วแต่พระองค์เห็นสมควรจะทาอะไรกับชีวติ
ของเขา เขาเคยติดคุกติดตารางจนนับไม่ถว้ น เพราะพระนามของพระเยซู
เมื่อข้าพเจ้าอยูท่ ี่เมืองซี นาน ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าและเฮ็งชินถูกเรี ยกเข้าไปไต่สวน ต่อหน้า
นายตารวจจีนแดงคนหนึ่ง พวกคอมมิวนิสต์พยายามสอบสวนการกระทาของข้าพเจ้า เขาพยายาม
ซักไซร้ไล่เลียงเฮ็งชินเกี่ยวกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอดที่จะชมเชยความฉลาดของเฮ็งชินไม่ได้ ก่อนที่จะเข้า
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ไปในที่สอบสวน เขาได้แต่งตัวซอมซ่อเหมือนกับคนบ้านนอก ซึ่งทาให้พวกคอมมิวนิ สต์เข้าใจว่า เขา
เป็ นคนไม่ได้รับการศึกษาเลย
โดยไหวพริ บของเขานี้เองทาให้พวกคอมมิวนิสต์ตอ้ งเสี ยรู้เขามาก
นายตารวจคนนั้นถามเฮ็งชิ นว่า “แกก็ถือศาสนาคริ สต์หรื อ?”
เฮ็งชินตอบอย่างหนักแน่นว่า “ใช่ครับ”
“นี่มนั เป็ นศาสนาฝรั่งมิใช่หรื อ? พวกแกได้รับเงินช่วยเหลือจากเขาปี ละเท่าไร?”
“ไม่มีเงินช่วยเหลือจากใครเลยครับ”
“ถ้างั้นแก่มีความสัมพันธ์อะไรกับพวกฝรั่งละ?”
เฮ็งชินจึงตอบอย่างสุ ภาพว่า “ความสัมพันธ์หรื อครับ มีซิครับ ก็เพราะว่าเรามีพระเจ้าองค์
เดียวกันพวกเรารักเขา และเขาก็รักพวกเราด้วย”
อีกเรื่ องหนึ่งที่เฮ็งชินเล่าให้ขา้ พเจ้าฟังก็คือ ครั้งหนึ่งพวกทหารจีนแดง เข้ามาพักอยูใ่ นบริ เวณ
ศูนย์กลางสมาคมครอบครัวคริ สเตียน และเผอิญมีเครื่ องบินทิง้ ระเบิดผ่านมา พวกเขาจึงพากันซ่อนตัว
และบอกพวกทหารให้ซ่อนตัวด้วย แต่นายทหารคนหนึ่งพูดว่า “เขาไม่ทิ้งระเบิดหรอก เครื่ องบินลานั้น
เป็ นของอังกฤษอเมริ กนั พวกนักบินเหล่านั้นรู ้วา่ พวกคริ สเตียนที่นี่เป็ นพวกเดียวกับเขา”
มีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นหลายครั้ง ในชีวติ ของเฮ็งชิน แต่พระเจ้าก็ได้ช่วยเขาให้พน้ ภัยทุกครั้ง
3. แพทย์ หญิง เบสซี่ เช็น
ในบรรดาผูน้ าสตรี แล้ว พระเจ้าได้เลือกสรรไว้สองคน และสองคนนี้ได้ประสานงานกันอย่าง
กลมกลืน แทบจะแยกกันไม่ออก
เมื่อพระเจ้าเรี ยกเขาให้มารับใช้พระองค์ ทั้งสองคนนี้กาลังทางานอยูโ่ รงพยาบาลผดุงครรภ์ ที่
เมืองปั กกิ่ง แพทย์หญิงเช็นประจาอยูท่ ี่แผนกสู ติกรรม (แผนกคลอด) และแผนกเวชนารี (หน่วยรักษา
โรคสตรี โดยเฉพาะ) ส่ วนอีกคนหนึ่งคือ เฮเลนโซ นั้นประจาอยูแ่ ผนกครู สอนพยาบาล ทั้งสองคนเป็ น
สตรี ที่มีชื่อเสี ยงอยูใ่ นวงสังคมเมืองปั กกิ่ง ยิง่ กว่านั้นทั้งสองยังได้ทาชื่อเสี ยงเกินหน้าใคร ๆ ในวงการ
กีฬาด้วย แพทย์หญิงเบสซี่ เช็นมาจากตระกูลมัง่ คัง่ แห่งเมืองฮันเค้า ตระกูลของเธอเป็ นคริ สเตียนตั้งแต่
ครั้งคุณปู่ ฉะนั้นเธอจึงเป็ นคริ สเตียนมาตั้งแต่เด็ก ๆ ถึงแม้แพทย์หญิงเช็นจะเกิดในครอบครัวคริ สเตียน
ก็ตาม แต่เธอก็มิได้บงั เกิดใหม่เป็ นคริ สเตียนเลย จนกระทัง่ อีกหลายปี ต่อมา เมื่อเธอสาเร็ จการศึกษา
ชั้นต้น เธอมีความใฝ่ ฝันเหลือเกินที่จะเป็ นแพทย์หญิง เธอได้สมัครเข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัยแพทย์
ศาสตร์ ที่เมืองปั กกิ่ง แต่แล้วก็ตอ้ งได้รับความผิดหวัง เพราะปรากฏว่าสุ ขภาพของเธอไม่สมบูรณ์พอ
ถึงแม้วา่ เธอสอบวิชาภาคทฤษฏีได้หมดทุกวิชา แต่ทางมหาวิทยาลัยไม่ยอมรับ
ความผิดหวังมิได้ทาให้เธอท้อใจ ฉะนั้นเธอจึงลองสอบแข่งขัน เข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัยแพทย์
ศาสตร์ ที่ฮ่องกง มีผสู ้ มัครสอบนับพันแต่เธอช่างโชคดีเหลือเกินเพราะเป็ นนักเรี ยนคนเดียวจากเมืองของ
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เธอ ที่ผา่ นการสอบคัดเลือกไว้ และในที่สุดเธอก็ได้เข้าศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ สมความตั้งใจ คุณแม่ของ
เธอหมายมัน่ ปั้ นมือที่จะให้ลูกสาวสาเร็ จวิชาแพทย์ผดุงครรภ์ และต่อจากนั้นก็จะให้เธอไปเรี ยนต่อที่
ประเทศอังกฤษ
เบสซี่ เช็น สาเร็ จวิชาการแพทย์ ด้วยความภาคภูมิ แต่วา่ แผนการของคุณแม่ของเธอ ที่จะส่ งเธอ
ไปเรี ยนต่อที่ประเทศอังกฤษนั้น หาได้เป็ นผลสาเร็ จไม่ มนุษย์วางแผนการ แต่พระเจ้าทรงล้างแผนการ
เพื่อจะให้แผนการนั้นเหมาะสม ถูกต้องกับโครงการของพระองค์ พระเจ้าประสงค์จะให้แพทย์หญิงเบส
ซี่ เช็น อุทิศชีวิตรับใช้พระองค์มากกว่าสิ่ งอื่นใด ฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเรี ยกเธอแล้ว เธอก็มิได้ฝืนพระทัย
พระเจ้าเลย ชีวิตต่อไปของเธอ ก็กลายเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าประกาศพระกิตติคุณรอบบ้านรอบเมืองทัว่ ไป
ในแผ่นดินจีน แพทย์หญิงเบสซี่ เช็น ร่ วมกับ เฮเลน โซ ได้นาเอาพระกิตติคุณของพระเยซู ออกไป
เผยแพร่ แก่สตรี ชาวจีนเป็ นจานวนมาก
4 นางสาว เฮเลน โซ
สุ ภาพสตรี ผนู ้ ้ ีมาจากครอบครัวซึ่ งเคยรับราชการ ในพระราชสานักแห่งราชวงศ์แมนจูมาแล้ว
ตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ บิดาของเธอเป็ นข้าราชการที่ทางานเข้มแข็งและซื่ อสัตย์มาก ในระหว่างเกิด
คอรัปชัน่ ครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ. 1910-1930 ครอบครัวของเฮเลน โซ นับถือศาสนาขงจื๊ออย่างเคร่ งครัดมาก
คุณปู่ ของเธอเคยเตือนลูกหลานเสมอว่า ถ้าใครนับถือศาสนาคริ สต์หรื อศาสนาอันใดก็ตาม จะต้องถูกตัด
ออกจากวงศ์ตระกูลทีเดียว
แต่อย่างไรก็ตาม พระเจ้ามีโครงการในชีวิตของเฮเลน ซึ่ งใครจะห้ามไม่ได้ เฮเลนได้เข้าศึกษา
ในโรงเรี ยนสตรี ของคณะเพรสไปทีเรี ยน ที่เมืองปั กกิ่ง ซึ่ งทาให้เธอมีโอกาสได้รู้จกั พระเจ้า ถึงแม้วา่ ครั้ง
แรกเธอเกลียดศาสนาคริ สต์ แต่พระเจ้าก็ได้นาเธอมาเป็ นคริ สเตียนอย่างน่าอัศจรรย์ วันหนึ่งเฮเลนกับ
เบสซี่ ได้รับเชิ ญ ให้เข้าร่ วมประชุมกับคณะคริ สเตียน ณ ที่นนั่ เองทั้งสองได้ตดั สิ นใจรับเอาพระเยซูเป็ น
ผูช้ ่วยให้รอด พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เสด็จลงมาประทับภายในดวงใจของเธอ จนถึงกับน้ าตาแห่ง
ความปิ ติยนิ ดีได้หลัง่ ไหลท่วมท้นเกินที่จะอธิ บายได้
ต่อมาการฟื้ นใจจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เกิดขึ้นในหมู่พยาบาลสาว ณ สถานพยาบาลผดุง
ครรภ์ แห่งนครปั กกิ่งนั้นเอง พวกคริ สเตียนได้ร่วมกันตั้งตัวขึ้นเป็ นกองประกาศพระกิตติคุณ โดยมีเบส
ซี่ และเฮเลนเป็ นหัวหน้า กองประกาศนี้ได้ออกทาการรักษาคนเจ็บป่ วย และประกาศพระนามของพระ
เยซูไปทัว่ แว่นแคว้นมองโกเลีย พวกสตรี เหล่านี้ได้ประกาศตัวยอมเสี ยสละทุกสิ่ งทุกอย่าง ออกทาการ
เพื่อพระเจ้าคนทั้งหลายเมื่อได้เห็นการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเช่นนี้ ก็พากันประหลาดใจตาม ๆ กัน
เมื่อพระเจ้าทรงเรี ยกคนงานของพระองค์ พญามารซาตานมันก็เรี ยกพรรคพวกของมัน ออก
ต่อสู ้เหมือนกัน มีการขัดขวางต่าง ๆ เกิดขึ้น แม้แต่กระทรวงศึกษาธิ การ ก็ได้ส่งโทรเลขด่วน มาถึง
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ผูอ้ านวยการสถานพยาบาลผดุงครรภ์ ขอร้องมิให้ปล่อยสตรี พวกนี้ละทิ้งหน้าที่ไป แต่ปรากฏว่าไม่มีสิ่ง
ใดจะมาขัดขวางความตั้งใจของกองประกาศหญิงนี้ได้ เมื่อไม่ได้ดว้ ยเล่ห์ก็ตอ้ งเอาด้วยกล ทางสานักงาน
สถานพยาบาลผดุงครรภ์ ก็ได้จา้ งทนายฟ้ องศิษยาภิบาลแก่ผทู ้ ี่ได้นาเหล่าสตรี มาเชื่ อพระเยซู และเป็ น
ต้นเหตุในการยุยงส่ งเสริ ม ให้เขาเหล่านั้นสละหน้าที่ในสถานพยาบาลศิษยาภิบาลต้องถูกจาคุก และเป็ น
คดีเอิกเกริ กแต่ในที่สุด เขาก็ได้รับการปลดปล่อย เพราะเขาไม่มีความผิดอะไร หลังจากศิษยาภิบาล
ได้รับการปลดปล่อยแล้ว เขาก็ได้ร่วมเดินทางกับกองประกาศขึ้นไปยังแคว้นมองโกเลียทันที งานของ
พระเจ้าที่นนั่ ได้เกิดผลมาก จนกองประกาศได้ตดั สิ นใจตั้งสถานพยาบาลผดุงครรภ์ยอ่ ย ๆ ในเขตนั้น
เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วย งานได้ฝ่าฟันอุปสรรคอย่างมากมายแต่พระเจ้าก็ได้ทรงช่วยเขาให้ได้รับ
ความมีชยั อยูเ่ สมอ
อุปสรรคไม่ได้มีมาจากสิ่ งภายนอก และคนภายนอกเท่านั้น แม้แต่พวกพ่อแม่และญาติพี่นอ้ ง ก็
พากันตามเขาไปจนถึงมองโกเลีย เพื่ออ้อนวอนให้พวกเขากลับบ้าน คนอื่น ๆ ที่เห็นเขาทนทุกข์ลาบาก
เช่นนั้นก็ไม่เข้าใจว่า เหตุใดพวกเขาจึงยอมเสี ยสละทุกสิ่ งทุกอย่างเพื่อพระเยซูได้ถึงขนาดนี้ แม้แต่คุณ
พ่อของเฮเลนเอง ก็มาอ้อนวอนให้เธอเลิกงานประกาศนี้ เสี ย แต่เฮเลนก็ยนื หยัดว่าจะรับใช้พระเจ้า และ
จะขอตายในพระราชกิจของพระองค์เท่านั้น เมื่อคุณพ่อของเธอผูซ้ ่ ึ งเคร่ งครัดในศาสนาขงจื้อ ได้เห็นลูก
สาวยอมอุทิศชีวติ ให้พระเยซูถึงขนาดนั้น ในที่สุดจึงตัดสิ นใจเป็ นคริ สเตียนด้วย
ขณะที่กาลังประกาศอยู่ ที่แคว้นมองโกเลียนี้เองเฮเลนและเบศซี่ ได้มีโอกาสพบนายชิง ผูต้ ้ งั
ศูนย์กลางสมาคมครอบครัวคริ สเตียนเป็ นครั้งแรก นายชิงกับนายเฮ็งชิน ขณะนั้นกาลังออกไปทัว่ ทุกหน
ทุกแห่ง กองประกาศทั้งสองตกลงประสานงานกัน คณะกองประกาศหญิงได้แบ่งออกเป็ นสองพวก
พวกหนึ่งประจาอยูท่ ี่หน่วยพยาบาลเพื่อทางานต่อไป อีกพวกหนึ่งร่ วมเดินทางกับคณะศูนย์กลางขึ้นไป
ทางเหนือมองโกเลีย การเดินทางเต็มไปด้วยภยันตรายนานาชนิดเพราะต้องผ่านทะเลทรายโกบีดว้ ย เมื่อ
มาถึงเมืองนิงเซียผูป้ ระกาศหญิงคนหนึ่งถูกเจ้าเมืองมุสลิม บังคับให้เป็ นภรรยา แต่เธอปฏิเสธ จึงถูกจับ
จาคุก และได้ติดเชื้อวัณโรคจากผูต้ อ้ งขังด้วยกัน ผลที่สุดเธอก็สิ้นชีวติ ในคุกนั้นเอง ไม่วา่ จะมีอะไร
เกิดขึ้น ไม่มีใครย่อท้อต่อหน้าที่การประกาศเลย
เมื่อปี ค.ศ. 1934 กองประกาศได้มาถึงเมืองลันโจ ซึ่ งเป็ นครั้งแรกที่ขา้ พเจ้าและภรรยาได้พบปะ
แพทย์หญิงเบสซี่ เช็น เฮเลนโซ และเฮ็งชิน
ต่อจากนั้นแพทย์หญิงเบสซี่ เช็น ก็ได้ใช้ชีวติ ของเธอ เพื่อรับใช้พระเจ้าในศูนย์กลางสมาคม
ครอบครัวคริ สเตียน เธอได้ใช้เวลารักษาคนเจ็บป่ วยและแปลหนังสื อและเพลงต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษ
มาเป็ นภาษาจีนด้วย ทั้งเบสซี่ และเฮเลน ได้เป็ นหัวเรี่ ยวหัวแรงในการงานทั้งหมดของสมาคม เธอทั้ง
สองได้ช่วยคนอื่นไม่วา่ ทางร่ างกาย หรื อจิตวิญญาณ จนเป็ นที่รักใคร่ ของคนทัว่ ไป
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บทที่ 3 “คาดคะเนล่วงหน้ าถึงการเคลือ่ นไหวของคอมมิวนิสต์ ”
“พระองค์ทรงพิจารณาดูทางเดินของข้าพเจ้าและที่นอนของข้าพเจ้า” (สดุดี 139:3)
“จงมอบทางประพฤติของตน ไว้กบั พระเยโฮวาห์แถมจงวางใจในพระองค์ดว้ ย และพระองค์จะ
ทรงกระทาให้สาเร็ จดังประสงค์” (สดุดี 37:5)
“พระองค์ได้ทรงพาพวกเขาไปตามทางตรง” (สดุดี107:7)
พระเจ้าได้ทรงตระเตรี ยม ศูนย์กลางสมาคมครอบครัวคริ สเตียนในจีนแดง เพื่อที่จะรับงานชิ้น
เอกซึ่ งจะมีมาภายหน้าตามโครงการของพระเจ้า คริ สเตียนพวกนี้รู้ดีวา่ พระเจ้าทรงเตรี ยมเขาไว้พร้อมที่
จะเผชิญกับการเคลื่อนไหวของพวกคอมมิวนิสต์ เพราะฉะนั้นเมื่อวาระฉุ กเฉิ น หรื อความหายนะครั้ง
ใหญ่มาถึงเมื่อปี 1947 คริ สเตียนพวกนี้จึงอยูใ่ นลักษณะเตรี ยมพร้อมทีเดียว ในบทนี้ขา้ พเจ้าหวังอย่างยิง่
ที่จะนาท่านผูอ้ ่านไปดูเส้นทาง ซึ่ งพระเจ้าเตรี ยมไว้ให้เขาอย่างไม่คลาดเคลื่อน ในระหว่างปี 1920 เป็ น
ต้นมา จะเรี ยกว่าเป็ นปี ที่พระเจ้าปลุกปั้ นเขาให้เข้ารู ปเข้ารอยตามแบบของพระองค์ก็วา่ ได้ ครั้นหลังจาก
ปี 1930 เป็ นต้นมา จึงเป็ นปี ที่โครงการอันแท้จริ งของพระองค์ได้เริ่ มต้น
ข้าพเจ้าและภรรยาได้พบกับคริ สเตียนพวกนี้ ครั้งแรก เมื่อราวต้นปี 1930 ที่เมืองแกนสู ทาง
ตะวันตกเฉี ยงเหนื อของประเทศจีน และข้าพเจ้าได้พกั อยูก่ บั เขาที่สานักงานแห่งเมืองชานตุงด้วย ใน
ระหว่างปี ค.ศ.1947-1949 ตอนที่ขา้ พเจ้าจะอาลาจากเขา ข้าพเจ้ายังจาคาพูดของนายชิงได้ เขาได้จบั มือ
ข้าพเจ้าแน่นและกล่าวว่า “เมื่อครั้งปี ค.ศ. 1930 นั้น ผมมิได้คิดเลยว่า พระเจ้าจะทรงนาพวกเราให้มาถึง
ขนาดนี้ เมื่อผมได้เห็นสิ่ งที่พระองค์ทรงจัดเตรี ยมไว้ สาหรับพวกเราแล้ว ผมรู ้สึกว่าพระองค์ทรงมี
โครงการแน่นอน นัน่ ก็คือ พวกคอมมิวนิสต์จะได้เห็นโฉมหน้าของศาสนาคริ สต์อย่างแท้จริ ง จะได้รู้วา่
ศาสนาคริ สต์น้ นั คืออะไรกันแน่”
เฮ็งชิน และข้าพเจ้าได้เบียดกันอยูใ่ นรถไฟชั้นสาม แต่เมื่อสัญญาณดังขึ้นแล้ว เราก็ตอ้ งจาจาก
โดยไม่มีวนั พบกันอีก จนกว่าวันนั้นที่เราจะอยูต่ ่อพระพักตร์ ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา เมื่อข้าพเจ้า
ได้รับบัตรอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คอมมิวนิสต์ที่เซี่ยงไฮ้แล้ว ข้าพเจ้าก็เดินทางมุ่งสู่ ฮ่องกงทันที
ขณะที่ล่องลงมาตามฝั่งทะเลจีน ชายหนุ่มผูล้ ้ ีภยั คนหนึ่งกล่าวแก่ขา้ พเจ้าว่า “ศาสนาคริ สต์สอน
ให้ขายสิ่ งของที่เรามีอยู่ แจกจ่ายให้คนจน และลัทธิ คอมมิวนิสต์ก็เช่นเดียวกันมิใช่หรื อ ที่ตาหนิการที่เรา
มีทรัพย์สมบัติเป็ นส่ วนตัว จึงได้ริบเสี ย”
ข้าพเจ้าตอบอย่างนอบน้อมว่า ก็มีส่วนคล้ายกันอยูบ่ า้ ง แต่สิ่งที่แตกต่างกันราวฟ้ ากับดิน ก็คือว่า
ผมจะขายสิ่ งที่ผมมีอยูแ่ จกจ่ายให้คนจนก็ได้ แต่ผมจะบังคับให้คุณทาเหมือนผมไม่ได้ แต่ถา้ หากว่าผม
เป็ นคอมมิวนิตส์ ผมก็บงั คับคุณได้
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ชาวจีนมีความเฉลียวฉลาดไหวพริ บดี โดยเหตุน้ ีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อานาจบังคับ และลงเอย
ด้วยวิธีเผด็จการนั้น พวกเราจึงรู ้ได้ทนั ที
ครั้งหนึ่ง คอมมิวนิสต์คนหนึ่งพูดกับข้าพเจ้าว่า “วิธีเผด็จการนี้จาเป็ นสาหรับปั จจุบนั มาก แต่
พวกลูกหลานของเราจะได้รับประโยชน์ภายหลัง เพราะเมื่อถึงเวลานั้นแล้ว คงไม่มีภาระปกครองด้วย
ระบอบเผด็จการเช่นนี้อีก” ครั้งแรกที่ขา้ พเจ้ามีโอกาสสังเกตดูพวกคอมมิวนิสต์ ซึ่ งเหยียบย่างเข้ามาใน
สถานที่ของเรานั้น เขาเป็ นเสมือนนักสู ้ที่พาลหาเรื่ องจริ ง ๆ พูดจาอย่างโฮกฮากว่า “พวกเรานี่แหละจะ
ทาให้พวกคริ สเตียนรู ้วา่ ชี วติ แห่งความเสมอภาคอันแท้จริ งคืออะไร ในพวกเราไม่มีใครเป็ นหัวหน้า เรา
มีความเสมอภาคเท่ากันหมด”
วันหนึ่งพวกคอมมิวนิสต์เรี ยก
หาศิษยาภิบาลอย่างเอ็ดตะโรทีเดียว เมื่อ
เห็นศิษยาภิบาลกาลังลากรถเข็นปุ๋ ยอยู่
ต่างก็พากันสงสัยว่า ถ้าหัวหน้าทางานต่า
ๆ อย่างนี้ ใครนะจะไปเชื่ อฟังคาสั่ง
วันหนึ่ง พวกคอมมิวนิสต์มา
เรี ยกหาศิษยาภิบาลอย่างเอ็ดตะโรทีเดียว
ข้าพเจ้ามองเห็นเขาแต่ไกล เขากาลังลาก
รถปุ๋ ยใส่ ผกั อยู่ และศิษยาภิบาลก็ลากรถ
นั้นเข้าไปในวงล้อมของพวกคอมมิวนิสต์
โดยไม่พดู จาเลย ทันใดนั้นคนหนึ่งก็พดู
ขึ้นว่า “นี่ยงั ไงล่ะไอ้คนหัวหน้า” พวก
คอมมิวนิสต์เห็นรถลากเข้ามาก็ถอยออก
จากวงและพากันสงสัยว่า
ถ้าหัวหน้า
ทางานต่า ๆ อย่างนี้ ใครนะจะไปเชื่อฟัง
อยูใ่ นโอวาทของเขา
เพราะว่างานนี้
สกปรก และเหมือนพวกกรรมกรไม่มีผดิ
ศิษยาภิบาลได้โอกาสจึงอธิ บายให้พวกคอมมิวนิสต์ฟังว่า โดยเหตุที่คริ สเตียนถือความเสมอ
ภาคกันนี้เองหัวหน้าจึงมีสิทธิ์ พิเศษที่จะทางานหนักกว่าคนอื่นได้ พวกคอมมิวนิสต์อา้ ปากค้างโดยไม่รู้
ว่าจะโต้ตอบอย่างไร เขารู ้วา่ ทฤษฎีของเขานั้น มันด้อยกว่าของคริ สเตียนมาก จึงได้รับความสาเร็ จในสิ่ ง
ที่พวกคอมมิวนิสต์ลม้ เหลว
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พวกจีนคอมมิวนิสต์เคยคุยว่า วิธีจดั สรรที่ดินของเขานั้นดีกว่า ทฤษฏีที่มาร์คหรื อเลนิน วางไว้
เสี ยอีกไม่นานพวกรัสเซี ยต้องเอาแบบเขาเป็ นแน่
สาหรับพวกคริ สเตียนในสมัยพระคัมภีร์ใหม่น้ นั ปั ญหาเกี่ยวกับเรื่ องที่ดินเขาทากันดังนี้ ก่อน
อื่นทั้งหมดผูท้ ี่ปรารถนาเป็ นหัวหน้าของคนทั้งปวง คนนั้นต้องขายที่ดินของตนและสมบัติที่มีอยู่ เอา
เงินแจกจ่ายให้คนยากจนก่อน วิธีการแบบนี้ จริ งอยูข่ า้ พเจ้าได้เห็นเขาทากันในพวกคอมมิวนิสต์ และ
หมู่คนทัว่ ไปที่ไม่เป็ นคอมมิวนิสต์ดว้ ย แต่วา่ สิ่ งที่พวกคอมมิวนิสต์ทาผิดแผกแตกต่างออกไปก็คือ การ
ใช้อานาจบังคับให้คนขายที่ดิน ถ้าฝ่ าฝื นก็มีการทรมานหรื อยิงทิ้ง
เมื่อคอมมิวนิสต์เห็นว่าคริ สเตียนต่างมีร่างกายแข็งแรงดี ก็คิดว่าคริ สเตียนเหล่านี้ คงมีที่ดินไว้
สาหรับทามาหากินมากมาย
ครั้งหนึ่งเขาถามเฮ็งชิ นว่า “พวกคุณมีที่ดินกี่ไร่ ?” พวกคุณกินอาหารชนิดไหน?”
เฮ็งชินจึงตอบว่า “พวกเรามีที่ดิน 125 ไร่ ในจานวน 500 คน”
พวกคอมมิวนิสต์ประหลาดใจ “อะไรกัน 4 คนต่อ 1 ไร่ ยงั งั้นหรื อ จะหากินกันยังไรพอ?” นัน่
แสดงให้คอมมิวนิสต์รู้วา่ คริ สเตียนต้องมีความขยันขันแข็งมีความเฉลียวฉลาดในการใช้ที่ดินที่ตนมีอยู่
ให้เกิดดอกออกผล พอที่จะเลี้ยงพวกพ้องของตนได้ พวกคอมมิวนิสต์ชอบคุยโตเสมอว่า ในพวกเขาเอง
มีความรักใคร่ เมตตาเอื้อเฟื้ อซึ่ งกันและกัน
แต่ถา้ จะเปรี ยบดูกบั น้ าใจของคริ สเตียนในการถวายแล้ว
ต่างกันมากทีเดียว คอมมิวนิ สต์คนหนึ่งกระหยิม่ ใจเพราะเขาเคยให้ทรัพย์ช่วยเหลือคนอื่น แล้วจึงถาม
เฮ็งชินว่า “ปี นี้คุณช่วยคนอื่นมากน้อยเท่าไร?”
เฮ็งชินตอบว่า “จานวนเก้าในสิ บของพืชผลที่เก็บเกี่ยวได้ท้ งั หมดครับ”
คอมมิวนิสต์คนนั้นนิ่งอั้น เพราะนัน่ ก็มากเกินไปซึ่ งเขาจะทาไม่ได้เด็ดขาด
เมื่อข้าพเจ้าได้ยนิ เฮ็งชินตอบเช่นนั้น ข้าพเจ้าจึงถามเขาภายหลังว่า “คุณหมายความว่าอะไรครับ
ที่คุณบอกว่าคุณได้ช่วยคนอื่นถึง 9 ใน 10 ของผลที่เก็บเกี่ยวได้”
เขาตอบว่า “เป็ นยังงี้ครับ คือในปี 1930 นั้นเราได้เริ่ มถวายสิ บลดหนึ่งและถวายเพิ่มขึ้นเรื่ อยมา
จนเกิดกันดารอาหารขึ้น พวกเราเห็นว่า ถวายสิ บลดไม่พอก็ตอ้ งเพิ่มอีก และเราได้เพิ่มขึ้นเรื่ อยปี ละสิ บ
ลดยิง่ เพิ่มก็ยงิ่ เห็นพระเจ้าอวยพรมากขึ้น จนกระทัง่ ในปี นี้ พวกเรายอมถวายเก้าในสิ บเสี ยเลย”
คริ สเตียนพวกนี้ยอมถวาย อย่างเสี ยสละจริ ง ๆ บางครั้งจนถึงกับไม่รู้วา่ อาหารมื้อต่อไปจะหา
ได้ที่ไหนถึงเช่นนั้นเขาก็ไม่ยอ่ ท้อในการถวาย แท้จริ งพวกคอมมิวนิสต์ไม่สามารถทาเช่นนี้ได้เลย
นับตั้งแต่ขา้ พเจ้าออกจากเมืองจีนแล้ว ข้าพเจ้าก็เคยได้รับจดหมายจาก เฮเลนโซ และเบสซี่ ดว้ ย
ประโยคเดียวคงอ่านได้ความว่า “วันนี้เราคิดว่าจะไม่มีอะไรรับประทานเสี ยแล้ว เพราะมีแต่น้ า แต่
ขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาประทานข้าวต้มกับผักขมให้”
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เราอาจสงสัยว่า คริ สเตียนพวกนี้อยูก่ นั ได้อย่างไร คาตอบก็คือว่า เขาจะพอใจในสิ่ งที่เขามีอยู่
เขายอมรับประทานทุกสิ่ งที่พระเจ้าประทานให้แก่เขาเช่น ผัก และหน่อไม้ เป็ นต้น เหตุที่เขายอมทน กิน
ผักกินหญ้าอย่างนี้ ก็เพราะว่าเขาเสี ยสละ ถวายทรัพย์ที่เขามีอยูเ่ พื่อคนอื่น และเพื่องานของพระเจ้า ปี
ต่อมาพวกเขาถวายสิ บในสิ บของผลที่เกี่ยวเก็บได้ในนานั้น คือ ถวายทั้งหมดจริ ง ๆ ไม่มีอะไรเหลืออยู่
เลย
“เราบอกท่านทั้งหลายตามจริ งว่า หญิงม่ายจนคนนี้ได้ใส่ ไว้ในตูเ้ ก็บเงินถวายมากกว่าคนทั้งปวง
ที่ใส่ ไว้น้ นั เพราะว่าคนทั้งปวงนั้นได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ ไว้ แต่ผหู ้ ญิงนี้ขดั สนยังได้เอาเงินที่มี
อยู่ สาหรับเลี้ยงชีวติ ของตน มาใส่ จนหมด” (มาระโก 12:43, 44)
พี่นอ้ งคริ สเตียนที่รัก ขอให้ทุกท่านจงได้สาแดงความเสี ยสละเช่นนี้ เพราะการเสี ยสละของท่าน
เช่นนี้ยอ่ มจะเอาชนะโลกได้ เราไม่จาเป็ นต้องคิดหาวิธีการที่จะต่อสู ้คอมมิวนิสต์ต่อไป เราชนะ
คอมมิวนิสต์แล้ว
การรักษาวันอาทิตย์ไว้เป็ นวันบริ สุทธิ์ เพื่อนมัสการพระเจ้านั้น พวกคอมมิวนิสต์เกลียดมาก
แม้แต่การรักษาโบสถ์ไว้เป็ นสถานที่ประชุมกัน ก็เป็ นที่เหยียดหยามของเขา
สิ่ งที่แปลกประหลาดมากก็คือว่า เมื่อพวกคอมมิวนิสต์เข้าจู่โจมทาลายอาคารบ้านช่อง ของ
หมู่บา้ นต่าง ๆ โดยรอบ แต่เขามิได้ทาลายตัวโบสถ์หรื อห้องประชุมต่าง ๆ ของศูนย์กลางสมาคม
ครอบครัวคริ สเตียนพวกนี้เลย ส่ วนในเมืองอื่น ๆ แม้แต่โบสถ์ของพวกโรมันคาธอลิกอันโอ่อ่าก็ยงั ถูก
ระเบิดพังพินาศไป
เหตุที่พวกคอมมิวนิสต์ไม่ทาลายโบสถ์ หรื อห้องประชุ มของพวกคริ สเตียนนั้น ก็เพราะว่า
คอมมิวนิสต์มีจุดประสงค์ ที่จะใช้เป็ นสถานที่ประชุมพวกเขาด้วยและยิง่ กว่านั้นเขาอาจใช้เป็ นที่โฆษณา
ชวนเชื่อ แก่ประชาชนก็ได้ หรื อเหตุผลประการหนึ่งอาจจะเป็ นเพราะว่าที่ประชุมของพวกคริ สเตียนนี้
อยูต่ ามหมูบ่ า้ นทัว่ ไปซึ่ งไม่ทาให้พวกคอมมิวนิสต์สนใจมากเท่าไรนัก
ศูนย์กลางสมาคมครอบครัวคริ สเตียนถือว่า การงานทุกชนิดเป็ นงานบริ สุทธิ์ จาเพาะพระเจ้า
ฉะนั้นรอบ ๆ ตัวโบสถ์จะมีหอ้ งหับ สาหรับพวกช่างต่าง ๆ ทางานด้วย เช่นช่างรองเท้า ช่างทอผ้า และ
อื่น ๆ อีกหลายอย่าง เขาถือว่างานที่ทาในนามของพระเจ้านั้น ก็เป็ นการนมัสการเช่นเดียวกัน พวก
คอมมิวนิสต์ฉงนมากก็คือ พวกคริ สเตียนทางานด้วยความร่ าเริ ง มีการร้องเพลงด้วยซึ่ งไม่มีในพวกเขา
เลย
วันอาทิตย์เป็ นวันที่พวกคริ สเตียนหยุดงานทั้งหมด ในวันเสาร์ น้ นั จะมีการปิ ดประกาศบัญชี
รายชื่อ ของผูท้ ี่จะเข้าทางานตามแผนกต่าง ๆ ในวันต่อไป บัญชีน้ ีได้จดั ทาขึ้นโดยหัวหน้าหน่วยงาน
ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ แต่ละหมู่บา้ นได้รับการสารวจครอบครัวยากจนขัดสน ผูไ้ ม่มีที่ดินทางาน พวกแม่
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หม้าย และหน่วยหัวหน้างานก็จะได้จดั รายชื่อเข้าบัญชีเพื่อจัดหางานให้ทา และหาทางช่วยเหลือต่อไป
บางครั้งก็มีการสารวจถนนหนทางสะพานหรื อที่สาธารณะซึ่ งจาเป็ นต้องซ่ อมแซม แล้วก็มีการจัดหาคน
ไปประจา
ดูเหมือนว่า พวกคอมมิวนิสต์ได้เรี ยนรู้วธิ ีการแปลก ๆ จากพวกคริ สเตียนด้วย เมื่อคอมมิวนิสต์
ได้เข้าครอบครองหมู่บา้ นต่าง ๆ แล้ว ก็มีการจากัดสิ ทธิ การสอนหนังสื อ แต่เนื่ องจากการสอนหนังสื อ
ของศูนย์กลางสมาคมครอบครัวคริ สเตียนนั้น ไม่เหมือนกับที่อื่นจึงไม่สั่งปิ ด กล่าวคือ ตามปกติทุกวัน
พวกเด็กจะออกไปทางานร่ วมกันกับผูใ้ หญ่นอกบ้าน ซึ่ งเป็ นการฝึ กงานไปในตัว ขณะเมื่อหยุดพักหรื อ
เมื่อว่างเว้นจากการงานครู ก็จะเรี ยกเด็กมารวมกัน ณ ที่ใดที่หนึ่ง แล้วแต่จะเหมาะสม แล้วจึงสอน
หนังสื อให้ การสอนหนังสื อให้แก่เด็ก ดาเนินไปในลักษณะเช่นนี้ จึงเป็ นการยากแก่การควบคุมของ
คอมมิวนิสต์ จนในที่สุดคอมมิวนิสต์จาต้องยอมอนุ ญาต โดยไม่มีการห้ามปรามแต่อย่างใด
พวกคอมมิวนิสต์ตอ้ งการขยับขยาย กองทัพมากแต่เป็ นที่ประหลาดอีกอย่างหนึ่ง ก็คือในเมือง
จีนมีผหู ้ ญิงมากกว่าผูช้ าย การสงครามตลอดสมัย 40 ปี ที่ผา่ นมานั้น เปรี ยบเสมือนโรคระบาดที่ทาลาย
ชีวติ คน
ฉะนั้นจะเห็นได้วา่ จานวนผูช้ ายในเมืองจีนมีนอ้ ยและโดยเหตุน้ ีเอง จึงมีผหู ้ ญิงที่ได้แต่งงานเป็ น
จานวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม ผูห้ ญิงทุกคนจาเป็ นต้องแต่งงานให้ได้ ยิง่ กว่านั้นสิ่ งที่จะเห็นอยูท่ วั่ ไปก็คือ
กองทหารมักประกอบด้วยทหารหญิงและทหารชาย ซึ่ งบางครั้งเข้าแถวเรี ยงกันชายหญิงเป็ นคู่ ๆ
ตามปกติแล้วทหารชายจะต้องเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบทหารหญิงซึ่ งเป็ นคู่ของตน มีอยูไ่ ม่นอ้ ยที่ทหารชาย
หญิงเหล่านั้นได้แต่งงานกัน ลูกที่เกิดมาก็ถูกส่ งไปเลี้ยงไว้ในสถานเลี้ยงเด็ก ตามรายงานกล่าวว่า เด็ก
พวกนี้ตอ้ งตายเสี ยมากกว่า 30 เปอร์ เซ็นต์
ภาพที่เห็นตรงกันข้ามทีเดียวก็คือ ในศูนย์กลางสมาคมครอบครัวคริ สเตียนนั้น ผูห้ ญิงทุกคน
แต่งงานกับคริ สเตียนด้วยกันเอง ในพวกเขาไม่มีใครเลยที่สนใจจะแต่งงานกับคนที่ไม่เป็ นคริ สเตียน ไม่
มีการแต่งงานกับคนภายนอกอย่างเด็ดขาด
ข้าพเจ้าเคยได้เห็น วิธีการที่ผใู ้ หญ่ให้คาแนะนาแก่หนุ่มสาว ข้าพเจ้ารู ้สึกพอใจเป็ นอย่างยิง่
ก่อนที่ชายหนุ่มหญิงสาวจะรับหมั้น เพื่อแต่งงานกันนั้น จะต้องผ่านการปรึ กษา จากผูใ้ หญ่อย่าง
รอบคอบเสี ยก่อนหลังจากพิธีหมั้นไม่นาน ก็จะทาพิธีแต่งงานอย่างเป็ นภาพประทับใจจริ ง ๆ เมื่อเสร็ จ
พิธีก็จะมีการเลี้ยงอาหารเช้ากัน และคู่สมรสก็พากันไปเที่ยวเพื่อฉลองวิวาห์ ซึ่ งเป็ นการกระชับมัน่ ใน
ดวงจิตของสองชีวิตให้แน้นแฟ้ นยิง่ ขึ้น ประเพณี เช่นนี้หาไม่ได้เลยในจาพวกคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าในเมือง
จีน
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สตรี ซ่ ึ งกาลังตั้งครรภ์ก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ เป็ นพิเศษ ส่ วนมารดาซึ่ งมีลูกอ่อน ก็จะมี
หน้าที่เลี้ยงรักษาพวกเด็ก ๆ ในโรงเลี้ยงเด็ก จนกว่าทารกจะหย่านม หลังจากนั้นก็กลับไปอยูบ่ า้ นของ
ตนหรื อที่หน่วยคริ สตจักรของตน พวกเด็ก ๆ ได้รับการอบรมสั่งสอนเป็ นอย่างดี การแต่งเนื้ อแต่งตัวก็
สะอาดเรี ยบร้อย เด็กพวกนี้พูดจาสุ ภาพน่ารัก ซึ่ งต่างกับเด็กในโรงเลี้ยงเด็กของพวกคอมมิวนิสต์มาก ซึ่ง
แต่งตัวมอมแมม ถูกเสี้ ยมสอนให้มีความเหี้ ยมโหดทารุ ณ
สิ่ งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ในชีวติ ของคริ สเตียนพวกนี้เป็ นของประทานมาจากพระเจ้า พระเยซูตรัสว่า
“เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวติ และจะได้ชีวติ นั้นครบบริ บูรณ์” (ยอห์น 10:10)
พวกคอมมิวนิสต์ได้เห็นประจักษ์แก่ตาว่า คริ สเตียนมีความเป็ นอยูด่ ีกว่าพวกเขา ในวงสังคมอื่น
ๆ ก็ได้รับการปรับปรุ งมาตรฐานแห่งชีวิต ด้วยการแพทย์ การเศรษฐกิจ และการศึกษา แต่สิ่งเหล่านี้มิได้
ทาให้มนุษย์ดีข้ ึนหรื อมีความอิ่มใจ เพราะว่ามนุษย์ตอ้ งการพรฝ่ ายจิตวิญญาณ เมื่อมนุษย์พบแล้ว
มาตรฐานต่าง ๆ จะตามมาภายหลัง คริ สเตียนแท้จะไม่เป็ นคนโง่หรื อขาดการศึกษาเลย เมื่อคนใดกลับ
ใจเป็ นคริ สเตียนแล้ว สิ่ งแรกที่เขาทาคือ เขาจะเรี ยนอ่านหนังสื อ เพื่อจะอ่านพระคัมภีร์ ซึ่ งเป็ นพระคา
โอวาทของพระเจ้า ชีวติ ของเขาจะเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เฉพาะทางศีลธรรมและจิตใจเท่านั้น แต่เปลี่ยน
ทางอารยธรรมด้วย
นายชิงเคยเล่า ถึงประวัติของหญิงจีนบ้านนอกแก่ ๆ คนหนึ่งว่า หญิงคนนี้อ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได้ และก็เป็ นประดุจว่าเป็ นทาสของชีวติ มาตลอดแต่เมื่อเขามาพบพระเยซู ชีวติ ของเขาก็เปลี่ยนไป
ทันทีเขากลายเป็ นนักปราชญ์เพื่อพระเจ้า อย่างจะหาตัวจับได้ยากทีเดียว นี่แหละสมกับที่อาจารย์เปาโล
กล่าวว่า “เปลี่ยนนิสัยเสี ยใหม่ เปลี่ยนชีวติ ใหม่”
ครั้งหนึ่ง เมื่อข้าพเจ้ากาลังสนทนาอยูก่ บั คนจีนกลุ่มหนึ่ง ข้าพเจ้าถามเขาว่า “ในตาบลนี้คิดเฉลี่ย
แล้ว ผูใ้ หญ่คนหนึ่งจะมีที่ดินคนละเท่าไร”
เขาตอบว่า “คนละครึ่ งไร่ กว่า ๆ”
ข้าพเจ้าถามต่อไปว่า “ครึ่ งไร่ กว่า ๆ จะพอสาหรับคน ๆ หนึ่งทามาหากินหรื อ แม้แต่ไร่ หนึ่งก็ยงั
ไม่พอเลย”
ถ้าเช่นนั้น จะเห็นได้วา่ พลเมืองจีนกาลังอดตายจริ ง ๆ แต่พวกคอมมิวนิสต์ก็คุยนักคุยหนา
ว่าทษฤฏีการแบ่งจัดสรรที่ดินของเขานั้นดีนกั ดีหนา ทุกคนจะต้องมีที่ดินเท่ากันหมด ไม่วา่ จะเป็ นด้วย
การขอร้องหรื อการบังคับถ้าจาเป็ น
ปั ญหาเรื่ องที่ดินเป็ นสิ่ งยุง่ ยากมาก มีการบังคับถึงกับต้องหลัง่ เลือดกันก็มี แต่สาหรับพวกคริ ส
เตียนในศูนย์กลางฯ หาเป็ นเช่นนั้นไม่ เขาเอาที่ดินมารวมกันโดยความสมัครใจ และการทางานแบก
ภาระซึ่ งกันและกัน ก็เป็ นไปด้วยความรัก
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มีที่ดินแปลงเล็ก ๆ แปลงหนึ่งซึ่ งอยูท่ ่ามกลางที่ดินของศูนย์กลางสมาคมครอบครัวคริ สเตียน
ที่ดินแปลงนี้มิได้เป็ นของพวกเขา และเจ้าของที่ดินมิได้ทาให้เกิดประโยชน์อะไรเลย แต่วา่ เจ้าของเป็ น
คนโลภมาก พวกคริ สเตียนขอซื้ อก็ไม่ขาย ขอเปลี่ยนกับที่ดินข้างนอกก็ไม่เอา หรื อถ้าจะเอาก็ตอ้ งเพิ่ม
ที่ดินข้างนอกให้มากกว่าด้วย การเจรจาเป็ นไปโดยพวกคริ สเตียนได้รับความเสี ยเปรี ยบมาก แต่นายชิง
และพรรคพวกก็มิได้โกรธแค้นชิงชังเลย ซึ่ งทาให้คนทัว่ ไปประหลาดใจ และทาให้คนเป็ นจานวนมาก
กลับใจเชื่อพระเจ้าเพราะการกระทาของพวกคริ สเตียน
สิ่ งทั้งปวงเหล่านี้แหละทาให้พวกเขามีความอดทนกล้าหาญและมีความรักต่อศัตรู และพร้อมที่
จะเผชิญเหตุการณ์ซ่ ึงจะเป็ นมาภายหน้าเสมอ
เมื่อนึกถึงความโหดเหี้ ยนทารุ ณ ของพวกคอมมิวนิสต์แล้ว ก็อดที่จะสงสารมิได้ หากเรื่ องถึง
ศาลแล้วการปลดปล่อยให้เป็ นอิสระ ก็มีหวังน้อยเหลือเกิน การลงทันณ์ถึงตายนั้นเป็ นสิ่ งแน่นอน และ
นอกจากนั้นยังมีการฝังทั้งเป็ น หรื อจับโยนลงจากที่สูงหลายครั้งจนตาย หรื อจับมัดลากไปตามถนนจน
สิ้ นลมหายใจหรื อจับโยงเฆี่ยนจนตาย พวกคอมมิวนิสต์ถา้ เกลียดใครแล้ว เขาจะใส่ ร้ายและเอาไปฆ่าจน
ได้
ในการที่จะใส่ ร้ายหาความผิดพวกคอมมิวนิสต์ มีวธิ ีการที่จะจับผิดจากปากคาของผูต้ อ้ งหา โดย
พยายามที่จะทาให้สมองของผูน้ ้ นั เกิดความสับสน ต่อจากนั้นก็จะใส่ ความคิดพิสดาร ที่เขาต้องการลง
ในสมองของคนนั้น โดยการซักไซ้ไล่เลียง แล้วผูน้ ้ นั ก็จะจนมุมอย่างไม่มีความผิดโดยหลีกหนีไม่ได้
และในทานองเดียวกัน เมื่อเขาโฆษณาชวนเชื่ อในลัทธิ คอมมิวนิสต์เขาก็จะทาแบบเดียวกัน
คาเช่น อิสระในการถือศาสนา ประชาธิ ปไตยอันแท้จริ ง สิ ทธิ ของสตรี อะไรต่ออะไรเช่นนี้ ที่
ติดหรู หราหรื อเขียนป้ ายไว้ตามผนังทัว่ ไป แต่จีนแดงและรัสเซี ยไม่รู้จกั คาประเภทนั้นเลย เขาไม่เข้าใจ
เลยว่า สิ ทธิ ส่วนบุคคลนั้นคืออะไร ที่พวกเขามีอยูค่ ือ อาหารกินเพียงพอสาหรับดารงชีวิตอยูเ่ ท่านั้น
คาว่า “ประชาธิปไตยแท้” มีเขียนไว้ทุกหนทุกแห่ง แต่ไม่เคยเป็ นตามที่ประกาศไว้ เพราะว่ามี
พรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว และมีหวั หน้าเผด็จการเพียงคนเดียว สตาลินเคยพูดว่า พวกคอมมิวนิสต์
พวกเดียวเท่านั้น ที่ได้ชื่อว่าเป็ นพวกประชาธิ ปไตยแท้
ก่อนที่ขา้ พเจ้า จะเดินทางออกจากประเทศจีน ข้าพเจ้าได้ถูกสอบสวน จากตารวจกองบัญชาการ
สามคน คนที่สามกล่าวกับข้าพเจ้าว่า “คุณได้รับอนุ ญาตให้ออกจากประเทศได้ นัน่ คุณจะต้องเดินทาง
ไปเมืองเซี่ ยงไฮ้ในคืนพรุ่ งนี้ ”
ข้าพเจ้าไม่เข้าใจจึงถามเขาว่า “ข้าพเจ้าไปทางเมืองเทียนสิ นไม่ได้หรื อ เพราะเมืองเซี่ ยงไฮ้ปิด
ด่านเสี ยแล้ว”
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แต่เขาก็มีคาสั่งให้ขา้ พเจ้าไปเมืองเซี่ ยงไฮ้อยูน่ ้ นั เอง เขากล่าวว่า “คุณไปเทียนสิ นได้เหมือนกัน
แต่วา่ คุณต้องไปเซี่ ยงไฮ้เสี ยก่อน เมื่อถึงที่น้ นั โดยคาสั่งของฉัน ตารวจจะให้ใบอนุ ญาต คุณขึ้นไปรับใบ
เดินทางจากอธิ บดีกรมตารวจของจีนแดงที่ปักกิ่ง เพื่อจะได้รับใบอนุ ญาตเดินทางออกจากท่าเรื อเทียน
สิ นได้ แต่คุณจะต้องไปเมืองเซี่ ยงไฮ้ก่อนในคืนพรุ่ งนี้ ”
ข้าพเจ้ารู ้สึกฉงนมาก ถ้าข้าพเจ้าออกจากท่าเรื อเทียนสิ นได้ จะให้ขา้ พเจ้าไปเซี่ ยงไฮ้เพื่ออะไร
ข้าพเจ้าไม่เข้าใจเลย วิธีการแบบนี้แหละที่พวกคอมมิวนิสต์ได้ปั่นสมองของคน ให้สับสนมามากต่อมาก
แล้ว ซึ่ งเป็ นการเลวร้ายยิง่ กว่าการใช้ยาเสี ยอีก
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บทที่ 4 เมื่อถึงคราวจาจาก
ข้าพเจ้าได้ยนื่ คาร้องขอใบเดินทางออกจากจีนแดงเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1949 หลังจากที่รอ
คอยด้วยใจเต้นระทึกประมาณ 4 เดือนเศษ แล้วความหวังก็เป็ นผลสาเร็ จ วันหนึ่งตารวจลับสามคนมา
บอกกับข้าพเจ้าว่า ทางการได้อนุ ญาตตามคาร้องของข้าพเจ้าแล้ว แต่วา่ ก่อนจะออกเดินทาง จาเป็ น
จะต้องมีการสอบสวนรายละเอียดเสี ยก่อน เพื่อให้รู้แน่นอนว่าข้าพเจ้าไม่ใช่นกั การเมืองที่มาสอดส่ อง
เพื่อจะนาความลับออกไป ตารวจลับพูดกับข้าพเจ้าว่า “พรุ่ งนี้ คุณจะต้องถูกสอบสวนโดยนายตารวจ
บังคับการสามนาย ไม่ตอ้ งกลัวหรอก เขาจะไม่ขงั คุณ หรื อหน่วงเหนี่ยวคุณไว้เลย” นี่เป็ นคาพูดที่ควรทา
ให้ขา้ พเจ้าดีใจ แต่ตรงกันข้ามข้าพเจ้าเตรี ยมพร้อม ที่จะเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้าย นายตารวจได้เรี ยก
ข้าพเจ้า ให้เข้าไปในห้องทางาน ตรงกลางมีเก้าอี้ซ่ ึ งเป็ นที่นงั่ ของนายตารวจ ที่ทาการสอบสวน ด้านขวา
มีตารวจสามคนนัง่ อยู่ ส่ วนด้านซ้าย มีเตียงซึ่ งมีทหารบาดเจ็บนอนอยู่
วันรุ่ งขึ้นข้าพเจ้ากับเฮงชินออกเดินทาง
ไปปั กกิ่ง เพื่อรับการสอบสวนจากนายตารวจคน
แรก เมื่อพวกเรามาถึง ก็พบนายตารวจหนุ่ม
กาลังรับประทานอาหารเช้าอยู่ ครั้งแรกข้าพเจ้า
คิดว่า เขาคงมีความเป็ นอยูแ่ บบชาววังทีเดียว แต่
หามิได้ เขาพากันนัง่ รับประทานอาหารโดยใช้
เสื่ อปูนงั่ ราบกับพื้นเท่านั้น เมื่อเสร็ จอาหารเช้า
แล้วนายตารวจคนนั้นก็ได้เรี ยกข้าพเจ้า ให้เข้า
ไปในห้องทางาน ห้องนั้นตกแต่งประดับประดา
ด้วยธงคอมมิวนิสต์ตรงกลางมีเก้าอี้ ซึ่ งเป็ นที่นงั่
ของนายตารวจที่ทาการสอบสวน ด้านขวามี
ตารวจสามคนนัง่ อยู่ ส่ วนด้านซ้ายมีเตียงซึ่ งมี
ทหารบาดเจ็บนอนอยู่
เขาเริ่ มถามข้าพเจ้าว่า ระยะทางจากเมืองจีนถึงอังกฤษและออสเตรเลียไกลสักเท่าไร (ตามปกติ
ข้าพเจ้าเคยใช้เครื่ องฟังเสี ยงที่หูเป็ นเวลานานแล้ว เนื่ องจากหูของข้าพเจ้าไม่ปกติ แต่ในการสอบสวน
ครั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่เอาติดตัวมาด้วย เนื่ องด้วยเหตุผลบางประการ) เมื่อข้าพเจ้าไม่ได้ยนิ คาถาม จึงทาให้
นายตารวจคนนั้นต้องลุกขึ้นจากเก้าอี้ มาตะโกนใส่ หูขา้ พเจ้าทีเดียว ถ้าคาตอบของข้าพเจ้าไม่เป็ นที่พอใจ
เขาก็คา้ นแล้วบอกให้ขา้ พเจ้าตอบเพียงแต่วา่ ไม่ทราบก็พอ เขาแย้งข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าพูดว่า ชาว
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ออสเตรเลียพูดภาษาอังกฤษ เขาบอกว่า ข้าพเจ้าเป็ นคนโง่ น่าสงสาร เมื่อข้าพเจ้าบอกว่า ออสเตรเลียแม้
จะเป็ นทวีปใหญ่ แต่ไม่มีหลายประเทศตั้งอยูเ่ หมือนทวีปเอเซี ย
คาถามเหล่านี้ขา้ พเจ้าคิดว่าอาจเป็ นคาถามเล่น ๆ ก่อนที่จะสอบสวนกันอย่างจริ งจัง อีกสักครู่
หนึ่งเขาก็หยุดและตะโกนว่า “คุณรักพวกเราหรื อเปล่า” ถ้าจะตอบว่าเปล่าก็เท่ากับว่า เป็ นการขอร้องให้
ตัวเองถูกตัดคอทีเดียว แต่ถา้ จะตอบว่าข้าพเจ้ารักเขาก็ดูกระไรอยู่ ก่อนที่จะถามซ้ า ข้าพเจ้าก็ชิงพูดขึ้น
ก่อนว่า “เสี ยงของคุณแหบลงเสี ยแล้ว” โดยไม่คาดฝัน นายตารวจผูช้ ่วยทั้งสามก็พดู เสริ มขึ้นว่า “ท่านผูน้ ้ ี
เป็ นนักพูดการเมืองของเรา และเรากลัวว่าเสี ยงของเขาจะหมดไป ขอคุณหมอช่วยเขาหน่อยได้ไหม”
ข้าพเจ้าเห็นเป็ นโอกาสที่จะเอาตัวรอดได้
ฉะนั้นข้าพเจ้ารี บช่วยนายตารวจหนุ่มเท่าที่ขา้ พเจ้าทาได้
หลังจากที่ขา้ พเจ้าได้ตรวจร่ างกายและสอบถามประวัติทางครอบครัว
เพื่อหาสมุหฐานของโรคของ
นายตารวจผูน้ ้ นั แล้ว ข้าพเจ้าก็เขียนใบสั่งยาให้เขา ซึ่ งทาให้เขาพอใจมาก เวลาผ่านไป 1 ชัว่ โมงเขามองดู
นาฬิกาแล้วบอกข้าพเจ้าว่า “เวลาของเราหมดลงเสี ยแล้ว ฉันจาต้องทารายงานส่ งไปยังนายตารวจผูท้ ี่จะ
ทาการสอบสวนต่อ แล้วเขาก็ลงมือเขียนรายงานข้าพเจ้าแปลกใจมากที่เขาไม่ซกั ถามอะไร เกี่ยวกับเรื่ อง
การเมืองเลย
ขณะที่เขาเขียนรายงานอยูน่ ้ นั เฮ็งชินก็ได้จอ้ งดูเขาอยูเ่ สมอ และมีหลายครั้งที่เฮ็งชินได้ช่วยแก้
คาผิดหรื อไวยากรณ์ อันที่จริ งแล้วนายตารวจคนนั้น มิได้รับการศึกษาสู งเท่ากับเฮ็งชินเลย ในที่สุด
นายตารวจคนนั้นจึงขอร้องให้เฮ็งชินเขียนรายงานแทนเขา ข้าพเจ้ายิง่ ชอบใจใหญ่ เฮ็งชินเขียนรายงาน
ได้เรี ยบร้อยดีมาก ซึ่ งทาให้ขา้ พเจ้าผ่านการสอบสวนจากนายตารวจคนที่สองได้อย่างง่ายดาย
ถึงอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าจะต้องเดินทางไปหานายตารวจคนที่สามที่เมืองไทอัน เมื่อข้าพเจ้า
มาถึง รายงานบันทึกเกี่ยวกับข้าพเจ้าก็วางอยูบ่ นโต๊ะพอดี แล้วนายตารวจจึงพูดกับเฮ็งชินว่า “รายงาน
ของคุณน่าสนใจมาก แต่ไม่ใช่สิ่งที่ฉนั ต้องการรู ้ ฉันต้องการรู ้เดี๋ยวนี้พวกคุณมีจานวนเท่าไร สมาคมของ
คุณตั้งอยูท่ ี่ไหน ทาอะไร คุณเพียงแต่เขียนรายงานให้การส่ วนตัวเท่านั้นเอง”
เฮ็งชินตอบว่า “พวกเรามีจานวนเท่าไร เราไม่ทราบ เพราะพวกเรากาลังแผ่กระจายออกเหมือน
พืชผักบนแผ่นดิน เราไม่ทราบว่าทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น หลักความเชื่อคาสอนของเราปรากฏอยูใ่ นหนังสื อ
เล่มนี้” ว่าแล้วก็ส่งพระคัมภีร์ให้นายตารวจดู “หากจะพูดถึงที่อยูแ่ ล้ว พวกเรามีอยูท่ วั่ ไป ทัว่ ทั้งประเทศ”
นายตารวจผูน้ ้ นั มิได้ตอบว่ากระไรเลย แต่หนั มาทางข้าพเจ้า และพูดว่า “คุณได้รับอนุญาตให้
ออกจากประเทศจีนได้ แต่คุณต้องไปเซี่ ยงไฮ้เย็นพรุ่ งนี้ ” ข้าพเจ้าขออนุ ญาตไปเมืองเทียนสิ น แต่ขา้ พเจ้า
ก็ถูกสาทับว่า “ไปไม่ได้ ฉันได้เตรี ยมห้องขังไว้สาหรับคุณแล้ว คุณจะออกจากเมืองเย็นนี้ไม่ได้”
เมื่อข้าพเจ้าได้ยนิ ก็ถึงกับตัวสั่น เพราะคนที่รู้จกั ย่อมทราบดีวา่ ห้องขังที่เมืองจีนมีสภาพเป็ น
อย่างไร
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แต่ขา้ พเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าอย่างยิง่ คนจีนสองสามคนที่ยนื อยูข่ า้ งนอกประตู ต่างก็โบกมือ
ให้ขา้ พเจ้าตามเขาไป ในที่สุดนายตารวจก็ยนิ ยอม และปล่อยข้าพเจ้าให้ไปพักแรมที่ไทชานได้ ข้าพเจ้า
อัศจรรย์ใจว่า ทาไมเขาจึงปล่อยข้าพเจ้าไปพัก ณ ที่ที่ขา้ พเจ้าตั้งใจเอาไว้ ข้าพเจ้ามุ่งหน้าสู่ ไทชานด้วย
ความหวาดหวัน่ นึกว่าจะมีตารวจมาตามตัวกลับ แต่ก็ไม่มีใครติดตามมา
เมื่อเฮ็งชินกับข้าพเจ้ามาถึงไทชาน ชาวบ้าน ณ ศูนย์กลางสมาคมครอบครัวคริ สเตียนอีกแห่ง
หนึ่ง ต่างก็ถือโคมไฟมาต้อนรับข้าพเจ้าสว่างไสวไปทัว่ ต่างร้องตะโกนด้วยความยินดี และมาต้อนรับ
ทักทายกับข้าพเจ้าด้วยความดีใจ ขณะนี้ก็เป็ นอันว่า เราได้มาถึงสมาคมครอบครัวคริ สเตียนที่เมืองไท
ชานแล้ว เขาจัดหาอาหารและที่พกั ให้ขา้ พเจ้าอย่างดีที่สุด
หลังจากรับประทานอาหารแล้ว ข้าพเจ้าได้บอกศิษยาภิบาลว่า “นายตารวจได้ออกคาสัง่ ให้
ข้าพเจ้าเดินทางไปเมืองเซี่ ยงไฮ้พรุ่ งนี้ เย็น”
ศิษยาภิบาลพูดอย่างเศร้าสร้อยว่า “เข้าที่คบั ขันเหลือเกิน พวกเรากาลังหมดไม้หมดมือ เงินก็ไม่
มีเหลือ ไม่มีอะไรที่จะให้เป็ นค่าเดินทางคุณหมอเลย”
ข้าพเจ้าก็มิได้พดู อะไร เพียงแต่นึกว่าคริ สเตียนพวกนี้ก็น่าสงสาร น่าเห็นใจมาก เพราะเขาหามื้อ
กินมื้อไปพอประทังชีวติ เท่านั้น
และศิษยาภิบาลก็คิดหาหนทางที่จะหาเงินค่าเดินทาง มาให้ขา้ พเจ้ากับเฮ็งชินสองวิธีคือ (1) ไป
ขอร้องจากพวกคริ สเตียนที่คริ สตจักรซี นาน ซึ่ งอยูถ่ ดั ไปถ้าเขามีเอาอาจช่วยได้ (2) ไปขอร้องนายตารวจ
ให้เลื่อนกาหนดเดินทางไปเซี่ ยงไฮ้ จนกว่าจะหาเงินค่าเดินทางได้ แต่อนิจจา แผนการทั้งสองนั้นก็ไร้ผล
เมื่อคนไปบอกนายตารวจว่า ข้าพเจ้าไม่มีเงินค่าโดยสารไปเซี่ ยงไฮ้ เขาก็ไม่เชื่อและหัวเราะเยาะว่า มัน
เป็ นไปได้หรื อที่ฝรั่งไม่มีเงิน
ข้าพเจ้าครุ่ นคิดอยูว่ า่ ในสถานการณ์เช่นนี้พวกคริ สเตียนในหมู่บา้ นนี้จะทาอย่างไรต่อไป ใน
ที่สุดศิษยาภิบาลก็เรี ยกคริ สเตียนมาประชุม อธิ ษฐานขอต่อพระเจ้า ซึ่ งเป็ นทางเดียวเท่านั้น
พระเจ้าทรงเลี้ยงเอลียาห์ในป่ าเปลี่ยวได้ พระเจ้าจะต้องส่ งนกดุเหว่า มาเลี้ยงพวกเราเหมือนกัน
กระมังเพราะว่าหมู่บา้ นนี้อยูใ่ นป่ าเปลี่ยวจริ ง ข้าพเจ้าขึ้นไปบนเนินเขา เพื่อดูทศั นียภาพโดยรอบ เพราะ
ไม่แน่นกั ว่าจะกลับมาเห็นภาพเช่นนี้ อีก เมื่อข้าพเจ้ากลับลงมาข้าพเจ้ารับคาบอกเล่าว่า เดี๋ยวนี้มีเงินค่า
โดยสารสาหรับข้าพเจ้ากับเฮ็งชินแล้ว ข้าพเจ้าถามดูวา่ ได้เงินนั้นมากจากไหน เฮเลน โซ ก็บอกให้
ข้าพเจ้าทราบว่ามีชายหนุ่มขับรถมาจากปั กกิ่ง บังเอิญรถเสี ยข้างทาง เขาเห็นทิวทัศน์ขา้ งภูเขาสวยน่าชม
เขาเลยเดินมาดู เมื่อเห็นหมู่บา้ นล้อมรอบ และมีหอ้ งประชุมเขารู ้สึกตรึ งตาตรึ งใจ และได้มอบเงินให้
จานวนหนึ่งเพื่อช่วยงานของพระเจ้า และเงินจานวนนี้ก็พอดีกบั ค่าโดยสารรถไฟชั้นสาม ของข้าพเจ้า
และเฮ็งชิน ช่างเป็ นการมหัศจรรย์จริ ง ๆ ในการที่พระเจ้าทรงจัดหาสิ่ งที่เราต้องการในยามขัดสน
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และแล้วข้าพเจ้าจาต้องอาลาพวกคริ สเตียนที่นนั่ ด้วยความอาลัย รถไฟขบวนนั้นมาช้าสักหน่อย
และคนก็แออัดกันมาก ข้าพเจ้ากับเฮ็งชินจาต้องนัง่ ตัวขดตัวงอบนรถไฟชั้นสาม เป็ นเวลาถึงสองวันสอง
คือก่อนจะถึงเซี่ ยงไฮ้ การเดินทางด้วยความทรมานครั้งนั้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1949 นั้น ข้าพเจ้า
ยังจาได้อย่างไม่มีวนั ลืมเลือน
ในระหว่างนั้นข้าพเจ้าฉงนใจอยูไ่ ม่นอ้ ยว่า ทาไมจึงมีการลาเลียงทหารโดยทางรถไฟ ขึ้นไปทาง
เหนื อมากมายอย่างรี บร้อน คาตอบก็เห็นได้ประจักษ์แล้ว คือสิ บเดือนให้หลัง ประเทศเกาหลีได้
กระโจนเข้าสู่ สงคราม โดยที่มิได้คาดฝันมาก่อน
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บทที่ 5 ประสบการณ์ คาพยาน และชัยชนะ
ข้าพเจ้าขอย้อนกล่าวถึง คราวที่ขา้ พเจ้าไปถึงเมืองจีนครั้งแรก เมื่อ ค.ศ. 1921 ข้าพเจ้าได้รู้จกั
สมาคมคริ สตจักรพื้นเมืองสองสมาคม สาหรับสมาคมคริ สตจักรแรกนั้น ข้าพเจ้าจะได้บรรยายให้ท่าน
ณ บัดนี้แล้วส่ วนสมาคมคริ สตจักรที่สองนั้น ข้าพเจ้าขอเรี ยกว่า “ฝูงแกะน้อย” อันที่จริ งก็ยงั มีคริ สตจักร
อีกสมาคมหนึ่งซึ่ งข้าพเจ้าไม่มีโอกาสติดต่อด้วยเลย
ในราวต้นปี ค.ศ. 1920 นั้น พวกมิชชันนารี ในเมืองจีนพากันตระหนักและลงความเห็นว่าคริ ส
เตียนชาวจีนจาเป็ นต้องมีคริ สตจักรของเขาเอง เลี้ยงตัวเองและบริ หารงานเอง ข้าพเจ้าเคยได้ยนิ
มิชชันนารี คนหนึ่งย้าเสมอว่า “ฝรั่งจะเป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรจีนไม่ได้” หลักการนี้ เป็ นแบบ
มาตรฐาน ที่สร้างคริ สตจักรพื้นเมืองขึ้นได้ดีที่สุด
ขอบพระคุณพระเจ้า นโยบายนี้ได้ทากันอย่างจริ งจังในเมืองจีน ซึ่งเป็ นผลทาให้คริ สตจักร
เข้มแข็งขึ้นถ้าหาไม่ คริ สตจักรคงไม่แข็งแกร่ ง ทนอยูใ่ นสภาพเช่นนี้ จนถึงทุกวันนี้ได้
นายตารวจจีนแดงคนหนึ่ง เคยพูดกับข้าพเจ้าว่าตามความคิดของเขานั้น คริ สตจักรจีนเป็ นของ
ฝรั่งได้รับการช่วยเหลือจากฝรั่ง ดาเนินงานโดยฝรั่ง ถ้าไม่มีการช่วยเหลือจากฝรั่งแล้ว คริ สตจักรเหล่านี้
จะต้องสลายไปอย่างแน่นอน โดยที่พวกคอมมิวนิสต์ไม่จาเป็ นต้องแทรกแซงหรื อจัดการโดยวิธีใด ๆ
คาพูดของเขาเกือบจะถูกต้องทีเดียว
หากว่ามิชชันนารี มิได้วางแผนสร้างคริ สตจักรให้เป็ นของคน
พื้นเมืองเอง
พวกคอมมิวนิสต์ พยายามที่จะเข้าควบคุมกิจการภายในของคริ สตจักร แต่ไม่สาเร็ จ จริ งอยูม่ ี
องค์การหรื อสมาคมต่าง ๆ ที่พวกคอมมิวนิสต์ได้ยนื่ มือเข้าควบคุมเมื่ออ่อนกาลังลง แต่สาหรับพวกคริ ส
เตียนแล้ว ความอ่อนแอของเขาก็คือ กาลังของเขาในพระเจ้านัน่ เอง
ผูน้ าของสมาคมคริ สตจักร “ฝูงแกะน้อย” ได้เล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ในคริ สตจักรของเขาในแคว้น
แมนจูเรี ยให้ขา้ พเจ้าฟัง เขาได้เล่าถึงวิธีการดาเนิ นงานของคริ สตจักร ในระหว่างที่พวกญี่ปุ่นเข้ายึดครอง
นั้นว่า พวกญี่ปุ่นพยายามที่สุดที่จะเข้าควบคุมคริ สตจักร แต่ก็ลม้ เหลว เพราะคริ สตจักรมีมากเกินที่
อานาจญี่ปุ่นจะแผ่ไปถึง
พวกจีนแดงก็เหมือนกัน ไม่สามารถจะควบคุมศูนย์กลางสมาคมครอบครัวคริ สเตียนได้ เพราะ
มีคริ สตจักรเล็ก คริ สตจักรน้อย กระจัดกระจายแยกย้ายพ้นหู พ้นตาของเขาอยูม่ ากมาย
อันที่จริ งแล้วสมาคมคริ สตจักรทั้งสองแห่งนี้ เป็ นหนี้บุญคุณมิชชันนารี สองคนอยูม่ าก ในการ
สร้างเนื้ อสร้างตัวให้เข้มแข็งเช่นนี้ คนแรกคือแหม่มบาร์ เบอร์ ชาวอังกฤษ ผูซ้ ่ ึ งเปรี ยบเสมือนพลัง
เบื้องหลังของว๊อชแมนนี ในการก่อตั้งสมาคมคริ สตจักร “ฝูงแกะน้อย” ขึ้น ส่ วนอีกคนหนึ่ง คือแหม่ม
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ดีลเล็นเบ็ค ชาวอเมริ กนั คณะเมธอดิสท์ ซึ่ งได้ช่วยเหลือนายชิงในการก่อตั้ง ศูนย์กลางสมาคม
ครอบครัวคริ สเตียนมาก ต่อมาแหม่มดีลเล็นเบ็คได้สิ้นชีวิตลง และก็ได้ถูกฝังไว้ที่หมู่บา้ นมาเชือง ซึ่ง
เป็ นสถานที่ท่านได้อุทิศชี วติ ทางานตลอดมานัน่ เอง
และมีสตรี ชาวต่างประเทศอีกสองคน ซึ่ งควรจะเอ่ยถึงด้วย ในการที่เป็ นผูเ้ สี ยสละ ร่ วมเป็ นร่ วม
ตายกับคริ สเตียนชาวจีนคือ แหม่ม มารี ซี ลเทวิค ซึ่ งเป็ นชาวนอร์ เวย์ ขณะนี้ท่านก็ยงั อยูท่ ี่เมืองมาเชือง
ท่านได้ทนความลาบากเพื่อพระนามของพระเยซูมาก และคนสุ ดท้ายเป็ นชาวรัสเซีย ซึ่งขณะที่เขียน
หนังสื อเล่มนี้ก็ยงั อยูด่ ว้ ยกันกับแหม่ม ซี ลเทวิค
ถ้าหากว่าจะไม่กล่าวอะไรถึงสตรี ชาวรัสเซี ยผูน้ ้ ีหนังสื อเล่มนี้ จะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เท่าที่ควร
ฉะนั้น ข้าพเจ้าจะขอบรรยายชีวติ ของเธอ แต่เพียงย่อ ๆ ให้ท่านทราบ สตรี ชาวรัสเซี ยผูน้ ้ ีได้รับเชื่ อใน
พระเยซูโดยการนา ของศูนย์กลางสมาคมครอบครัวคริ สเตียนขณะเมื่อเธออยูใ่ นสภาพที่ต่าต้อยมาก เธอ
เกิดในแคว้นไซบีเรี ยตอนใต้ ต่อเธอมาได้แต่งงานกับชาวจีนเจ้าของที่ดินแห่งหนึ่ง และตั้งถิ่นฐานอยู่
พรมแดนระหว่าง แมนจูเรี ยและรัสเซี ย อยูม่ าเมื่อเธอมีบุตรชายได้สามคน ปี แห่ งความสุ ขก็ผา่ นไป
เหมือนปลิดทิ้ง เมื่อสงครามเกิดขึ้นญี่ปุ่นก็บุกแมนจูเรี ย สามีของเธอถูกฆ่าตาย ปล่อยให้เธอและลูกน้อย
ทั้งสามเผชิญโชคชะตาต่อไป ก่อนที่สามีจะจากไปเขาเคยให้ที่อยูใ่ นภูมิลาเนาเดิมที่ชานตุงแก่เธอด้วย
เพื่อจะได้พาลูกน้อยกลับไป เมื่อเธอเห็นว่าจะหาเลี้ยงลูกที่ชายแดนไม่ไหวแล้ว เธอจึงตัดสิ นใจลงไปยัง
บ้านเดิมของสามี เพื่อจะได้พกั พิงอาศัยกับวงศาคณาญาติของสามีบา้ ง แต่เมื่อเธอมาถึง เธอแทบเป็ นลม
ที่ได้เห็นสภาพอันน่าอนาถของพ่อของสามีเช่นนั้น เขานัง่ สู บฝิ่ นอยูใ่ นกระต๊อบในหมู่บา้ นอันสกปรก
เหม็นสาบ ซึ่ งเธอไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต รายได้ของครอบครัวจะต้องแบ่งไว้เป็ นค่าฝิ่ นเป็ นประจา
และพ่อของสามีรู้สึกไม่พอใจมาก ที่รู้วา่ ลูกสะใภ้และหลานทั้งสาม จะมาเป็ นภาระให้เลี้ยงดูอีกถึงสี่ ทอ้ ง
ถึงแม้วา่ เธอจะพูดภาษาจีนไม่ได้ เธอก็พอจะรู ้ได้วา่ ถ้าอยูท่ ี่นี่ต่อไปเธอจะต้องถูกบังคับให้ขายตัวเป็ น
โสเภณี เพื่อเอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเป็ นแน่ เธอตัดสิ นใจไปที่อื่น และพยายามดิ้นรนหาทางเลี้ยงลูก พอ
ให้ประทังชีวติ อยูไ่ ด้
ขณะที่เธอกาลังอยูใ่ นสภาพ นุ่งห่มผ้าขี้ริ้วปุปะอด ๆ อยาก ๆ นี้เอง ทางสมาคมก็ได้ยินเรื่ องราว
ของเธอมีคนเล่าให้ทางสมาคมครอบครัวคริ สเตียนฟังว่า มีผหู ้ ญิงรัสเซี ยคนหนึ่ง กับลูกสามคนอาศัยอยู่
ในหมู่บา้ นแม้ว ห่างจากที่นี่ประมาณ 60 กิโลเมตร เธออยูใ่ นสภาพอดอยากมากแทบจะขายตัวเป็ น
โสเภณี ทีเดียว โดยไม่เสี ยเวลา เจ้าหน้าที่ก็ได้ออกเดินทางไปหาเธอทันทีเพื่อช่วยเหลือนาเธอมาอยูท่ ี่มา
เชือง เมื่อทั้งสามมาถึง เห็นเธอหน้าตาเหี้ ยมโหด เสี ยงห้าวเหมือนแม่เสื อทีเดียว ทั้งนี้ก็เพราะเธอพูด
ภาษาจีนไม่ได้ และระแวงว่าคนจะมาทามิดีมิร้ายต่อเธอและลูก ๆ คนทั้งสามอยูใ่ นฐานะอึดอัดเต็มที
เพราะไม่รู้จะทาอย่างไรไม่วา่ จะใช้วธิ ี ไหน เธอไม่ยอมไปด้วยทั้งนั้น ท่ามกลางความพิศวงงงงวยเช่นนั้น
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คนทั้งสามจึงพากันคุกเข่าลงอธิ ษฐานข้าง ๆ รถลากนั้นเอง ตอนนี้การอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น เมื่อเธอเห็นคน
ทั้งสามกาลังอธิ ษฐานอยู่ ความทรงจาของเธอเมื่อสมัยเป็ นเด็กก็ผดุ ขึ้นมาทันที เธอจาได้วา่ เธอเคยไป
โบสถ์ที่รัสเซีย เธอเคยอธิษฐานด้วยการคุกเข่าลงเช่นนี้ พร้อมกับบิดามารดาของเธอ ในที่สุดเมื่อเธอรู้
พวกสามคนนี้เป็ นคริ สเตียน เธอก็ยนิ ยอมไปด้วย
เธอได้รับความรอดและชีวติ ใหม่ และเดี๋ยวนี้กลายเป็ นสตรี ผอู ้ าวุโสคนหนึ่ง ของสมาคม
ครอบครัวคริ สเตียนทีเดียว บุตรชายสองคนของเธอได้แต่งงานกับคริ สเตียนจีนที่น่ารัก เหมาะสมมาก
แต่บุตรคนที่สามกลายเป็ นแกะดาหลงฝูงไปร่ วมกับพวกคอมมิวนิสต์ และผลสุ ดท้ายก็ได้หายสาปสู ญ
ไปโดยไม่ได้ข่าวคราวอะไรเลย บุตรชายทั้งสองของเธอ ก็อยูท่ ี่มาเชือง และรับใช้พระเจ้าด้วยกันกับเธอ
ข้าพเจ้าเคยกล่าวแล้วว่า สมาคมครอบครัวคริ สเตียน ไม่มีแหล่งบัญชางาน เว้นไว้แต่ความรัก
และความเกรงกลัว และการนมัสการพระเจ้า
ตามปกติแล้ว คริ สตจักรทัว่ ไปไม่มีตวั โบสถ์เพื่อประชุมกันเลย โดยเฉพาะเมื่อบ้านเมืองต้องอยู่
ภายใต้การปกครองของคอมมิวนิสต์ดว้ ยแล้ว การที่จะสร้างโบสถ์ข้ ึนนั้น ย่อมเป็ นไปได้ยาก คริ สเตียน
บางกลุ่มที่ยงั สร้างคริ สตจักรเองไม่ได้ ก็ประชุมกันตามบ้านเจ้าหน้าที่คริ สตจักรตามท้องถิ่น ส่ วนมากก็
มีเพียงผูป้ กครองและมัคนายกเท่านั้น ข้าพเจ้าได้ทราบถึงพิธีรับศีลมหาสนิท ในท้องถิ่นที่คอมมิวนิสต์
ปกครองเป็ นเวลานานแล้วว่า ผูป้ กครองคนหนึ่ง และมัคนายกได้จดั ให้สมาชิกมารับศีลโดยผลัดกันทีละ
คน เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้อห้ามของคอมมิวนิสต์ ซึ่ งมิให้มีการชุมนุมกันเกินสามคน เขาจะร่ วมอธิ ษฐาน
รับประทานขนมปั งและเหล้าองุ่นด้วยน้ าตาไหลพราก
คริ สเตียนพวกนี้ยากจน แต่พวกคอมมิวนิสต์ก็เก็บภาษีอย่างหนัก ทั้ง ๆ ที่คอมมิวนิสต์ได้ให้
สัญญาว่า จะไม่เก็บภาษี และจะให้ทุกคนดารงชีวติ อยูด่ ว้ ยความผาสุ ก ข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากคริ ส
เตียนคนหนึ่งกล่าวว่า พวกเขาแทบจะไม่มีพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ยังมีพอที่จะ
เสี ยภาษีทนั ตามเวลาเสมอ
ต่อไปนี้ เป็ นคาพยานที่ขา้ พเจ้าได้ยนิ จากปากของภรรยาของผูน้ าคนหนึ่ง ณ ห้องประชุมใน
หมู่บา้ นมาเชื อง
เธอกล่าวว่า “ครั้งหนึ่งสามีของดิฉนั ในฐานะผูน้ า จะต้องถูกไต่สวนลงโทษที่ศาลประจาตาบล
เพราะบังอาจให้ความช่วยเหลือ หาที่พกั อาศัยให้ทหารจีนคณะชาติ สามีของดิฉนั ได้ถูกจับไปขังไว้
ดิฉนั ก็รู้สึกห่วงใยเขามาก เพราะการไต่สวนแบบนี้ลว้ นแล้วแต่ลงเอยด้วยการประหารชีวติ อย่างทารุ ณ”
เขากล่าวว่า “สามีของดิฉนั เกือบจะถูกฝังทั้งเป็ น ทั้ง ๆ ที่ไม่มีความผิดเลย เพราะว่าทหารจีนคณะชาติ
พวกนั้นกาลังหลบหนีมา และบังคับให้พวกเราเปิ ดห้องประชุมให้เขา เป็ นที่พกั อาศัยในคืนนั้น ทุกสิ่ งอยู่
ในสภาพตึงเครี ยดเต็มที่ ผูพ้ ิพากษาและโจทย์ก็มาถึงทุกคน
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“แต่วา่ วันก่อนที่จะทาการไต่สวนนั้น พวกคริ สเตียนหลายคนได้รวมกัน อธิ ษฐานเผือ่ สามีของ
ดิฉนั อยูใ่ นห้องประชุม ขณะที่เรากาลังอธิ ษฐานอยูน่ ้ นั แม่ไก่ตวั หนึ่งได้ร้องกระต๊ากออกไข่ ส่ งเสี ยง
รบกวนการอธิ ษฐานของเรา ดิฉนั เลยจับเอาแม่ไก่ตวั นั้นไว้ แล้วผูกกระดาษเขียนข้อความ พร้อมกับเงิน
เท่ากับราคาไข่ไก่น้ นั ติดขาไก่แล้วก็ปล่อยไป หนึ่งชัว่ โมงผ่านพ้นไป หญิงเจ้าของไก่ ซึ่ งเป็ นเจ้าของ
โรงแรม ก็เข้ามาพร้อมกับสุ ภาพบุรุษผูห้ นึ่งและประชาชนหมู่ใหญ่ หญิงคนนั้นกล่าวกับสุ ภาพบุรุษ
แปลกหน้าว่า “นี่คือพวกคริ สเตียน” แล้วก็จากไป
สุ ภาพบุรุษแปลกหน้าผูน้ ้ นั กล่าวว่า เขาเป็ นผูพ้ ิพากษาแล้วเขาถามดิฉนั ว่า “คุณเขียนข้อความใน
กระดาษแผ่นนี้ หรื อ”
ดิฉนั ตอบว่า “ใช่แล้ว”
“คุณผูกสตางค์น้ ีติดกับขาไก่หรื อ”
ดิฉนั ตอบว่า “ใช่ค่ะ”
“ผูพ้ ิพากษาจึงพูดต่อไปว่า แม่ไก่น้ ีเป็ นของเจ้าของโรงแรมที่ฉนั อาศัยอยู”่ แล้วผูพ้ ิพากษาก็เลย
ถือโอกาส ถามถึงความเชื่อของพวกเรา และเพื่อที่จะรู ้ถึงเหตุผลที่ดิฉนั กระทาเช่นนั้น ในที่สุดเขาก็กล่าว
ด้วยความทึ่งว่า “ความสัตย์ซื่อเช่นนี้ ฉันไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลย ทาไมเธอจึงทาเช่นนั้น?”
เราได้เล่าเรื่ องพระเยซูให้ผพู ้ ิพากษาฟัง และผลสุ ดท้ายเขาบอกว่า “พรุ่ งนี้ไม่ตอ้ งมีการสอบสวน
อะไรให้เสี ยเวลา และเป็ นอันว่าสามีของดิฉนั รอดตายอย่างมหัศจรรย์”
ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าอยูท่ ี่โรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่คอมมิวนิ สต์กาลังลงทะเบียนพวกคริ สเตียนอยู่
ชายแก่บา้ นนอกคนหนึ่งถูกเรี ยกขึ้นไปสอบสวน อันที่จริ งชายแก่คนนี้และคริ สเตียนทั้งหลาย ได้รับการ
แนะนาจากศิษยาภิบาลแล้วเป็ นอย่างดีวา่ ควรตอบคาถามของพวกคอมมิวนิสต์อย่างไร แต่วา่ ผลที่สุด
ชายคนนี้มิได้พดู เหมือนอย่างที่ได้รับการกาชับเอาไว้ เพราะแกบอกว่าแกจะพูดเหมือนพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ จะทรงนาให้แกพูดในเวลานั้น
เจ้าหน้าที่คอมมิวนิสต์ถามว่า “ศาสนาคริ สต์ทาประโยชน์ให้แก่คุณหรื อ”
ชายแก่ชาวนาตอบอย่างฉะฉานว่า “ศาสนาคริ สต์ทาให้ผมเป็ นคนดีข้ ึน”
เจ้าหน้าที่คอมมิวนิสต์จึงหันมาทางชาวบ้าน ที่รวมกลุ่มกันอยูแ่ ละพูดขึ้นว่า “จริ งไหม?”
พวกชาวบ้าน ตอบเป็ นเสี ยงเดียวกันอย่างหนักแน่นว่า “จริ งครับ” และพวกชาวบ้านก็เล่าว่า
ที่ดินของตาแก่คนนี้เมื่อก่อนเป็ นที่สกปรกที่สุด แต่เดี๋ยวนี้เป็ นที่ดีที่สุด
“มันจะดีได้ยงั ไง?” เจ้าหน้าที่คอมมิวนิสต์ถามอย่างสงสัย
ชายแก่คนนั้นเป็ นพยานส่ วนตัวว่า “ผมเคยเป็ นนักเลงฝิ่ นและนักเลงสุ รา ไม่มีอะไรเลยที่จะ
สามารถช่วยให้ผมพ้นจากอานาจความอยากนั้นได้ และที่ดินของผมก็ถูกละเลยให้เสี ยหายไปหมด แต่
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เมื่อผมรับเอาพระเยซูไว้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดแล้ว พระองค์ได้เปลี่ยนชีวติ ของผมทั้งหมด พระองค์
ประทานอานาจให้ผมสามารถละทิ้งฝิ่ นและสุ ราได้อย่างเด็ดขาด พวกชาวบ้านของผมจะเป็ นพยาน ให้
ท่านฟังในเรื่ องนี้ได้เป็ นอย่างดี และเดี๋ยวนี้ที่ดินของผมดีที่สุด ถามเขาดูเองก็แล้วกัน”
คาตอบประเภทนี้ แหละ เป็ นคาตอบที่พวกคอมมิวนิสต์ไม่สามารถจะคัดค้านได้
ต่อไปนี้ เป็ นคาพยานจากหญิงอีกคนหนึ่ง
“ดิฉนั ฝันไปว่า ดิฉนั ได้ไปอยูท่ ี่บา้ นแห่งหนึ่งและได้พบชายคนหนึ่งกับภรรยา กาลังเตรี ยม
อาหารเช้าอยู่ สิ่ งที่เขามีในหม้อนั้นไม่เห็นมีอะไรเลย นอกจากหญ้าและใบไม้
เมื่อดิฉนั ตื่นขึ้น จึงบอกกับสามีวา่ “หมู่บา้ นมิโอกลับใจเชื่อพระเยซู แล้วเขาได้ขายทรัพย์ของ
เขาแจกจ่ายให้คนจนหมด คุณจะต้องนาข้าวสารไปช่วยเหลือเขาด้วย” สามีของดิฉนั ถามว่า “เธอรู้ได้
อย่างไร”
ดิฉนั ก็บอกว่า “ฉันได้ฝันอย่างนี้”
สามีของดิฉนั ได้ไปยังหมู่บา้ นนั้นทันที พร้อมด้วยข้าวสารสองกระสอบใส่ รถลากไป และ
ยิง่ กว่านั้นก็ได้นาถัว่ เขียวไป เพื่อจะขายเป็ นค่าใช้จ่ายซึ่ งจาเป็ นด้วย
ตามทางที่ไปนั้นเขาไม่ใช้เงินกัน ฉะนั้นเขาจึงได้เอาถัว่ เขียวแลกกับถ้วยชามและไม้ตะเกียบ
และเมื่อไปถึง เขาก็ได้พบเห็นอย่างที่ดิฉนั ฝันจริ ง ๆ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เสด็จลงมาบนชายคนนั้นกับภรรยา และเขาทั้งสองได้เอาทรัพย์สิ่งของ
แจกจ่ายให้คนจนหมด สามีของดิฉนั ได้ให้ขา้ วสารแก่เขา เพื่อที่จะให้หุงสาหรับเป็ นอาหารเช้า และสิ่ ง
อื่น ๆ อีกด้วยวันนั้นมีการเลี้ยงด้วยความยินดี ซึ่ งเพื่อนบ้านได้มาร่ วมความยินดี และมีอีกหลาย
ครอบครัวได้หนั มารับเชื่อพระเยซูดว้ ย เมื่อได้เห็นพระคุณของพระเจ้าเช่นนั้น
นี่แหละคือฤทธิ์ อานาจ ซึ่ งสาแดงให้ปรากฏในคริ สตจักรสมัยแรก และยังปรากฏอยูต่ ราบเท่า
ทุกวันนี้ใครจะห้ามได้หรื อ?
ศิษยาภิบาลเชา เป็ นอีกคนหนึ่งที่ชีวติ ของท่านมีอิทธิ พลในทางดีแก่คริ สเตียนทัว่ ไป ภรรยา
ของศิษยาภิบาลผูน้ ้ ี เป็ นหมันซึ่ งทาให้เธอเป็ นทุกข์มาก ถ้าใครสงสัยเรื่ องเกี่ยวกับนางซารา ที่ได้ให้
คาแนะนาแก่อบั ราฮัม โดยพยายามรบเร้าให้เขาสมสู่ กบั หญิงอื่นอีก ก็คงต้องหมดข้อสงสัยกันได้แล้ว
เพราะศิษยาภิบาลเชาได้ปฏิเสธ คาอ้อนวอนของภรรยาหลายครั้ง ในอันที่จะให้ท่านแต่งงานกับหญิงอื่น
ซึ่ งความผิดของอับราฮัมในเรื่ องนี้ได้จารึ กไว้จนกระทัง่ บัดนี้ คือพวกอาหรับตระกูลเมียน้อย ฮาฆารได้
เป็ นศัตรู กบั ชนชาติอิสราเอลและคริ สตจักรจนกระทัง่ ทุกวันนี้
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ศิษยาภิบาลเชา ทางานของพระเจ้าอย่างซื่ อสัตย์ตลอดมา ในการเทศน์ และสั่งสอน ส่ วนเวลา
อื่นที่วา่ งเว้นจากการเทศนา ท่านก็หมกมุ่นอยูใ่ นไร่ ฝ้ายอันที่จริ งแล้วเวลานั้นแหละ ที่ท่านใช้เป็ นเวลา
สงบเงียบกับพระเจ้าส่ วนตัว
คอมมิวนิสต์มีนกั สื บอยูท่ วั่ ไป เพื่อคอยสื บความเป็ นไปของคริ สเตียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก็คือ
ผูน้ าและศิษยาภิบาล
ครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่กรมทางได้เกณฑ์ราษฎรออกไปซ่อมถนนและเขื่อนกั้นน้ าซึ่ งชารุ ดในเขตนั้น
พวกคริ สเตียนและอีกหมู่บา้ นหนึ่งถัดไป ซึ่ งเกลียดพระเยซูถูกเกณฑ์ดว้ ย อันที่จริ งหมู่บา้ นนั้นเคยตั้งต้น
ต่อสู ้พวกคริ สเตียนมานานแล้ว คราวนี้ เมื่อถูกเกณฑ์ให้ทางานร่ วมกับพวกคริ สเตียน เขาก็พยายามอย่าง
เต็มที่ ที่จะหักโค่นพวกคริ สเตียนให้ได้ ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่บา้ นนั้นได้รับหน้าที่ควบคุมงาน ฉะนั้นจึงมีทาง
เอาเปรี ยบข่มเหงพวกคริ สเตียนมาก คาสั่งจากทางการบอกว่าการทางานครั้งนี้ จะต้องแบ่งกันทาคนละ
ครึ่ ง แต่ผใู ้ หญ่บา้ นเจ้าเล่ห์มาบอกว่า พวกคริ สเตียนบ้านมาเชืองต้องทาทั้งหมด ส่ วนพวกเขาซ่อมเฉพาะ
เขื่อนเท่านั้น พวกคริ สเตียนมิได้ปริ ปากบ่นหรื อคัดค้าน แต่วา่ เนื่องจากงานหนักขึ้นเป็ นสองเท่า ฉะนั้น
จึงทาให้เสร็ จตรงตามเวลาที่ทางการกาหนดให้ไม่ได้
ครั้นแล้วเย็นวันศุกร์ วนั หนึ่งพวกคริ สเตียนก็
ประชุมกันเช่นเคย เฮ็งชินจึงกล่าวต่อที่ประชุมว่า “เดี๋ยวนี้เราไม่ได้รับความยุติธรรมในการทางานเลย
พวกเราจะรายงานเรื่ องนี้ ต่อเจ้าหน้าที่คอมมิวนิสต์ให้ทราบไหม” เมื่อเขาอธิ ษฐานแล้วจึงตัดสิ นใจว่า จะ
ไม่รายงาน แต่จะมอบเรื่ องนี้ ไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าดีกว่า เขาทั้งหลายเชื่อว่าพระเจ้าจะจัดการเรื่ องนี้
แทนเขา หรื อหาไม่ ก็สุดแล้วแต่พระองค์เห็นสมควร
แล้วสามวันต่อมา หัวหน้าผูต้ รวจงานคอมมิวนิสต์หลายนายได้มาถึงโดยที่ไม่มีใครรู ้ล่วงหน้า
ผูใ้ หญ่บา้ นคนนั้นพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่รู้เรื่ องการกระทาของเขา เขาพยายามที่จะให้
เจ้าหน้าที่ตรวจเฉพาะงานซ่ อมเขื่อน ซึ่ งพวกเขาทาอยูเ่ ท่านั้น แต่พวกเจ้าหน้าที่ไม่ฟังเสี ยงและได้ไป
ตรวจงานทาถนนด้วย เจ้าหน้าที่แปลกใจจึงถามว่าทาไมพวกบ้านมาเชือง จึงทางานถนนทั้งหมดแต่พวก
เดียว เฮ็งชินตอบว่า “เพราะว่าเป็ นคาสั่งของทางการ” หัวหน้าตรวจงานถามว่า “ใครสั่ง”
เฮ็งชินจึงตอบอีกว่า “ผูใ้ หญ่บา้ น”
แล้วผูใ้ หญ่บา้ นก็ถูกจับไปสอบสวน เฮ็งชินได้วงิ วอนมิให้ผใู ้ หญ่บา้ นถูงขัง ฉะนั้นเพื่อเป็ นการ
ผ่อนโทษ ชาวบ้านนั้นจึงต้องทาถนนและงานอื่นทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตาม ยังจะต้องจัดการเรื่ องนี้ต่อไป
อีกด้วยเรื่ องราวปรากฏในภายหลังว่า ผูใ้ หญ่บา้ นได้รับสิ นบน ฉะนั้นเขาจะต้องได้รับโทษหนักมาก ถึง
ขึ้นประหารชีวติ เพราะพวกคอมมิวนิสต์ไม่ยอมให้มีการรับสิ นบนใด ๆ เป็ นอันขาด
ต่อมาเฮ็งชินได้รับหน้าที่เป็ นผูใ้ หญ่ในหมู่บา้ นนั้นแทน ซึ่ งเจ้าหน้าที่ได้ไว้วางใจเขาเป็ นที่สุด
พวกคริ สเตียนก็ได้รับการยกเว้นมิให้ทางานนั้นต่อไปอีกเลย
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ครั้งหนึ่งเมื่อข้าพเจ้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมืองซี นาน หลังจากหายแล้วก่อนจะกลับไปที่มา
เชือง
หัวหน้าตารวจคอมมิวนิสต์
ได้ส่งทหารสองคนให้เป็ นองครักษ์ของข้าพเจ้าตามทางด้วย
นายตารวจคนนั้นพูดกับข้าพเจ้าว่า
“ลัทธิ คอมมิวนิสต์จะกวาดล้างศาสนาคริ สต์เพียงคืนเดียวก็ได้”
ข้าพเจ้าจึงบอกเขาว่า ถ้าอยากรู ้ก็ควรจะไปดูดว้ ยตาดีกว่า เขาตัดสิ นใจไปกับข้าพเจ้าวันรุ่ งขึ้นข้าพเจ้าได้
พบเขาที่สถานีรถไฟจริ ง ๆ แล้วเราก็เดินทางล่องใต้ไปมาเชือง บนรถไฟ เขาบอกข้าพเจ้าว่าคอมมิวนิสต์
จะต้องครอบครองโลก ประเทศอังกฤษ อเมริ กา ออสเตรเลียไม่สามารถจะต่อสู ้ขดั ขวางได้
เมื่อมาถึงมาเชื อง พวกเราได้ตอ้ นรับเขาเป็ นอย่างดี เขาพักอยูท่ ี่นนั่ สามวัน และมีคนนาเขาไปดู
กิจกรรมต่างๆ ซึ่ งพวกคริ สเตียนทาอยู่ ตลอดเวลาที่เขาอยูท่ ี่มาเชืองนั้น ข้าพเจ้ามิได้พบเขาเลย และก่อน
วันที่เขาจะเดินทางกลับ เขามาพบข้าพเจ้าอีก และข้าพเจ้าได้สังเกตว่า ลักษณะท่าทางอันยโสของเขาได้
หายไป เขากล่าวกับข้าพเจ้าว่า “ผมได้เห็นแล้ว ผมได้เห็นบางสิ่ งซึ่ งผมไม่เคยคิดว่าจะมีในโลก สิ่ ง
เหล่านี้แหละที่เราคอมมิวนิสต์อยากทา และคิดว่าอีกร้อยปี ก็คงทาไม่ได้” แล้วเราก็จบั มือกันก่อนที่เขาจะ
จากไป
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บทที่ 6 การขับไล่ผสี ิง และการรักษาโรค
หลายคนอาจคิดว่า เรื่ องของผีเป็ นเรื่ องที่โง่เขลาและคิดว่าเรื่ องผีเป็ นเรื่ องหลอกลวง แต่วา่ เรื่ อง
ต่อไปนี้ เป็ นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง ซึ่ งเป็ นคาพยานของคริ สเตียนคนหนึ่ง
จูอินเซียง เป็ นนักศึกษาสาเร็ จจากมหาวิทยาลัยเย็นชิงแห่ งนครปั กกิ่ง เขาได้เล่าถึงการกลับใจ
เชื่อพระเยซูของเขาว่า เมื่อเขาเป็ นนักศึกษาอยูน่ ้ นั เขาเป็ นคนที่ไม่มีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับพระเจ้า หรื อ
เรื่ องศาสนาเลยเมื่อเขาเรี ยนสาเร็ จแล้ว ในวันหยุดเรี ยนเขาได้กลับบ้าน บ้านของเขาอยูท่ ี่ชานตุง ใกล้ ๆ
กับมาเชือง ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางสมาคมครอบครัวคริ สเตียนนัน่ เอง
เมื่อกลับมาบ้านเขาก็ได้พบสิ่ งที่แปลกประหลาดคือว่าพวกญาติพี่นอ้ งเขากาลังสาละวนกันอยู่
เพราะว่าน้องสาวของเขาถูกผีสิง จูอินเซี ยงมีหวั สมัยใหม่แบบชาวตะวันตกผูไ้ ด้รับการศึกษาสู ง จึง
ตาหนิพวกพี่นอ้ งว่า โง่เง่าไม่เข้าเรื่ อง แล้วตัวเองก็เข้าไปดูนอ้ งสาว เมื่อเห็นหน้าน้องสาวในลักษณะ
อย่างนั้น เขาก็ถึงกับตกตะลึงทีเดียว เธอนัง่ อยูอ่ ย่างงงงัน เขาแทบจาเธอไม่ได้ เขากล่าวว่า “น้องสาวของ
ข้าพเจ้าหน้าตาสวย และมีกิริยาอ่อนช้อย แต่วา่ ในขณะนั้นเป็ นคนละคนไปทีเดียว เธอมีอาการทุรนทุราย
เหมือนถูกทรมาน และเสี ยงพูดของเธอห้าวเหมือนเสี ยงผูช้ าย คราวนี้ขา้ พเจ้าเชื่อว่าน้องของข้าพเจ้าถูกผี
สิ งจริ ง ๆ พวกเราได้เรี ยกหมอผีมาทาการขับไล่ แต่ปรากฏว่าไม่มีหมอผีคนใดไล่ออกได้เลย ฉะนั้นพวก
เราจึงถามมันว่ามันกลัวใคร ผีมนั บอกว่ามันกลัวพระเยซูองค์เดียวเท่านั้น ดังนั้นเราจึงเรี ยกศิษยาภิบาล
และคริ สเตียนบางคนมา พวกคริ สเตียนอธิ ษฐานแล้วก็สั่งให้ผนี ้ นั ว่า ในนามของพระเยซูจงออกไปจาก
เขา ผีตอบว่า “ข้าจะไป ข้าจะไป” และเสี ยงนั้นก็ได้จางหายไป คล้ายกับคนกาลังพูดเดินห่างออกไปทุกที
ๆ เช่นนั้น
“ต่อจากนั้นมาน้องสาวของข้าพเจ้าก็คืนสติ และหายเป็ นปกติ และข้าพเจ้าก็ได้กลับใจเป็ นคริ ส
เตียนตั้งแต่น้ นั มา”
เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเสมอ ในประเทศจีนแต่เมื่อตั้งคริ สตจักรขึ้นแล้ว เหตุการณ์เหล่านี้ก็สูญ
หายไป เราขอบคุณพระเจ้า ที่คริ สเตียนมีอานาจเหนือผีเพราะพระนามของพระเยซูคริ สตเจ้า
แพทย์หญิงเบสซี่ ถูกพวกคอมมิวนิสต์จบั กุมไปเป็ นเวลาปี เศษ เธอมีหน้าที่สอน ดูแล และทา
การผ่าตัด เนื่ องจากมีผปู ้ ่ วยเป็ นโรคใส้เลื่อนกันมาก
ข้าพเจ้าจะขออธิ บายถึง วิธีวเิ คราะห์โรคลาไส้เลื่อนนี้แต่เพียงย่อ ๆ อันเป็ นส่ วนหนึ่งของการ
ศัลยกรรม (การผ่าตัด) ซึ่ งแต่ผเู ้ ชี่ยวชาญก็ยงั นับว่าเป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยากลาบากมาก ที่จะต้องวินิจฉัยโดย
ละเอียด โดยเฉพาะสาหรับผูไ้ ม่เคยได้รับการฝึ กฝนมาก่อนด้วยแล้วนั้น ย่อมเป็ นการที่สุดวิสัยที่จะทาได้
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เหล่านี้เป็ นปั ญหาใหญ่ ที่แพทย์หญิงเบสซี่ ต้องเผชิ ญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดงั นั้นปั ญหาเรื่ องเกี่ยวกับ
คนไข้ต่าง ๆ ที่ยงั มิได้รับการรักษาให้หายขาด จึงอาจยืดเยื้อเป็ นเวลาแรมปี
แพทย์หญิงเบสซี่ ตอ้ งฟั นฝ่ าอุปสรรคเหล่านี้เดือนแล้วเดือนเล่า จึงมีโอกาสหนี จากภาวะเหล่านี้
ได้ ต่อมาเธอล้มป่ วยเนื่ องด้วยเป็ นโรคไส้ติ่งอักเสบ และจาต้องได้รับการผ่าตัดด้วย จึงมาหาข้าพเจ้า
ในด้านการดูแลรักษาโรงพยาบาล ของจีนแดงนั้นแพทย์หญิงเบสซี่ กล่าวว่า สกปรกมาก จนเธอ
ต้องลงมือปั ดกวาดทาความสะอาดเสี ยเอง เมื่อผูอ้ านวยการของโรงพยาบาลเห็นเข้า ถึงกับต้องร้องห้าม
พร้อมกับกล่าวว่า ถ้าหากพวกคนใช้เห็นเข้า ก็อาจจะไม่ยาเกรงอีกต่อไป แต่เธอตอบอย่างตรงไปตรงมา
ว่า ทุกคนก็ควรมีความเสมอภาคกันมิใช่หรื อ
ในระหว่างฤดูร้อน ค.ศ. 1947 เด็กเกิดโรคหัดระบาดไปทัว่ ทุกตาบลที่ลอ้ มรอบหมู่บา้ นมาเชือง
จานวนผูเ้ สี ยชีวติ สู งถึง 80 เปอร์ เซ็นต์
ตามปกติแล้ว พวกเราจะออกไปรักษาชาวบ้านตามบ้านของเขา แต่อาจจะเป็ นเพราะความ
พลั้งเผลอปล่อยให้เด็กคอมมิวนิสต์ที่กาลังป่ วยหนัก คนหนึ่งมาให้เรารักษาคลินิกของเราเอง จึงทาให้
แพร่ เชื้ อไปสู่ เด็กของเรา จนต้องล้มป่ วยลงเนื่ องด้วยโรคระบาดนี้ 63 คน ด้วยกัน และ 2 คนในจานวน
นั้น ต้องถึงแก่ชีวติ ด้วยโรคหลอดลมและปอดอักเสบเข้าแทรก
พวกเราอธิษฐานวิงวอนให้พระเจ้าช่วยตลอดเวลาจึงทาให้มีผเู ้ สี ยชีวติ ในหมู่บา้ นมาเชืองเพียง 3
เปอร์ เซ็นต์เท่านั้น ซึ่ งยังความงงงวยสงสัยให้แก่พวกคอมมิวนิสต์เรื่ องนี้ประทับใจพวกคอมมิวนิสต์มาก
ดังนั้นคอมมิวนิสต์จึงได้ร่วมประชุมกับพวกเรา พวกเขาหลายร้อยคนได้เอาดินสอและกระดาษมาด้วย
เพื่อที่จะบันทึกว่าเราทาอย่างไรกันบ้าง เพื่อที่จะเอาไปปฏิบตั ิตาม
หัวหน้าพวกคอมมิวนิสต์ได้ถามเราหลายคาถามด้วยความอยากรู ้อยากเห็นในกิจการของพวก
เรา เขาถามว่า “คุณทาอย่างไร จึงทาให้พวกพยาบาลสนใจในหน้าที่ของตน ทาอย่างไรจึงป้ องกัน
พยาบาลมิให้ยกั ยอกเวชภัณฑ์” ทว่าคาถามทุกข้อก็มกั ได้รับคาตอบอย่างเดียวกันทั้งนั้น คือ “หากว่าพวก
เขามีพระเยซูสถิตอยูใ่ นจิตใจของพวกเขาแล้ว ก็ยอ่ มจะแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ได้อย่างสิ้ นเชิง”
นอกจากนั้น ยังมีปัญหาด้านการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่น ๆ อีกมาก ที่หวั หน้าคอมมิวนิสต์
ตระหนักดีวา่ มีบางสิ่ งลึกซึ้ งเกินกว่าที่เข้าใจได้ จนกว่าจะเข้าจารี ตหรื อนับถือคริ สตศาสนาแล้วนัน่ แหละ
จึงจะสามารถเข้าใจในข้อเหล่านี้ได้
เมื่อเลิกประชุมแล้ว (ซึ่ งการประชุมครั้งนี้ ต้องล่าช้าไปถึง 3 ชัว่ โมง) หัวหน้าคอมมิวนิสต์ได้
กล่าวกับพรรคพวกของเขาว่า “สหายที่รักทั้งหลาย หากไม่มีศาสนานี้เป็ นที่พ่ งึ แล้ว เราจะจัดตั้งสถานที่
เลี้ยงเด็กของเราให้สาเร็ จตามโครงการ ย่อมเป็ นไปไม่ได้อย่างแน่นอน”
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ทหารและข้าราชการของคอมมิวนิสต์ที่ได้รักษาตัวในคลินิกของหมู่บา้ นมาเชืองนั้น ดูช่างมี
ความแตกต่างกับคนไข้ชาวจีนอื่น ๆ ด้วยยศถาบรรดาศักดิ์เสี ยเหลือเกิน เขาเหล่านั้นส่ วนมากมักเป็ น
โรคประสาท เราสังเกตได้จาก ความเคร่ งเครี ยดในการดารงชีวติ ของเขาเหล่านี้เป็ นข้ออนุมาน ที่ขา้ พเจ้า
ได้จากคาตอบของคนไข้เหล่านั้น ความผูกพยาบาทหรื อความรู ้สึกที่เต็มไปด้วยความประสงค์ร้ายไม่
เป็ นมิตร ย่อมเป็ นสาเหตุสาคัญอย่างหนึ่ง ซึ่ งก่อให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้
นักสรี รวิทยา (ผูค้ น้ คว้าเกี่ยวกับร่ างกาย) ต้องการทาวินิจฉัยอย่างละเอียดละออในการที่จะ
ค้นหาสาเหตุของโรคร้ายเหล่านี้ ซึ่ งเป็ น 20-30 ปี ก่อนโน้นมักจะเน้นหนักไปในทางแพร่ เชื้อ แต่ปัจจุบนั
กลับเน้นให้หนักไปในด้านอารมณ์อนั เคร่ งเครี ยดไม่ปกติของมนุษย์
นี่เป็ นประสบการณ์อย่างหนึ่ ง ของข้าพเจ้าที่หมู่บา้ นมาเชื อง ข้าพเจ้าได้เห็นการผ่าตัดรักษาโรค
ต่าง ๆ ซึ่ งโดยมากผูป้ ่ วยมักจะไม่รับการรักษา แต่ปล่อยปละละเลยไว้ อันเป็ นผลให้ตอ้ งเสี ยชีวติ ในที่สุด
จากการปฏิบตั ิงานด้วยการผ่าตัด ทาให้เรามีโอกาสใกล้ชิดคนตาบอด และผูป้ ่ วยเนื่องด้วยโรค
ตาอยูม่ าก ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วมักมีสาเหตุมาจากตาเป็ นต้อ
ครั้งหนึ่งเป็ นการผ่าตัดหญิงชรา ซึ่ งป่ วยเนื่ องด้วยตาเป็ นต้อทั้งสองข้าง นายแพทย์คอมมิวนิสต์
ได้บอกกับข้าพเจ้าว่า เขาจะทาการผ่าตัดแข่งขันกับข้าพเจ้าโดยผ่าตัดคนละข้าง และการผ่าตัดครั้งนี้มี
ผูค้ นเข้าชมเป็ นจานวนมาก นายแพทย์คอมมิวนิสต์ได้ประกาศให้ผเู ้ ข้าชมในที่น้ นั ว่า การผ่าตัดของเขา
ได้ผลถึง 90 เปอร์ เซ็นต์และขณะเดียวกัน ก็พยายามหาโอกาสทาให้ขา้ พเจ้าต้องวิตกกังวลด้วยประการ
ต่าง ๆ
ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าได้ตายอยูใ่ นสถานการณ์ลาบากเสี ยแล้ว เพราะต้องอยูใ่ นกลุ่มชนที่มีแต่ความจง
เกลียดจงชัง อิจฉาริ ษยา และความไม่เป็ นมิตร ข้าพเจ้าไม่สบายใจเลย จึงได้หยุดเพื่ออธิ ษฐานขอพระเจ้า
ทรงช่วยให้งานของข้าพเจ้าให้ลุล่วงไปด้วยดี คอมมิวนิสต์ที่มุงดูอยูน่ ้ นั ก็พากันหัวเราะเยาะข้าพเจ้า แต่
แล้วในที่สุดการผ่าตัดของข้าพเจ้าก็ได้รับความสาเร็ จสมปรารถนา ทาให้นายแพทย์คอมมิวนิสต์ตอ้ ง
เปลี่ยนท่าที ขอร้องให้ขา้ พเจ้าผ่าตัดนัยน์ตาอีกข้างหนึ่ง ซึ่ งเดิมอ้างว่าจะผ่าตัดเสี ยเอง ด้วยเกรงว่าจะต้อง
พ่ายแพ้นนั่ เอง
ในกลุ่มชนที่เข้าชมการแข่งขันการผ่าตัดนั้น มีคริ สเตียนร่ วมอยูด่ ว้ ยหลายคน ซึ่ งได้เล่าให้
ข้าพเจ้าฟังว่า เขาได้อธิ ษฐานเผือ่ ข้าพเจ้าตลอดเวลา เราได้รับชัยชนะอันยิง่ ใหญ่แล้ว พวกคอมมิวนิสต์ซ่ ึ ง
มุงดูอยูน่ ้ นั บัดนี้ได้เปลี่ยนใจมาอยูฝ่ ่ ายข้าพเจ้าแล้ว
สถานการณ์ในจีนแดงไม่มีอะไรเป็ นความหวังได้เลย ดูเหมือนจะมีแต่ความทุกข์เท่านั้น และ
นับวันก็ยงิ่ เลวร้ายลงทุกที
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ความหวังอย่างเดียวที่มีอยู่ ก็อยูท่ ี่คริ สตจักรเท่านั้นซึ่ งมีกระจัดกระจายอยูท่ วั่ ไป ในภาคเหนื อ
ของประเทศจีนข้าพเจ้าใคร่ ที่จะให้ท่านผูอ้ ่าน ได้ฟังคาอธิ ษฐานของคริ สเตียนจีนเหล่านั้นด้วยตัวท่าน
เองเป็ นที่สุด ซึ่ งตอนหนึ่งมีใจความว่า “สิ่ งเดียวที่มนุษย์ควรทานั้น ก็คือการถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า”
ครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าได้ทาการผ่าตัดชายชราผูห้ นึ่งซึ่ งป่ วยเนื่ องด้วยโรคมะเร็ งที่ริมฝี ปาก การผ่าตัด
ครั้งนั้นนับว่าเป็ นเรื่ องยุง่ มาก เพราะไม่มียาสลบใช้เลย คนไข้ตอ้ งได้รับความเจ็บปวดมาก แล้วร้อง
ครวญครางตลอดเวลา
เฮเลน โซ กุมมือคนไข้ไว้ แล้วกล่าวปลอบใจคนไข้วา่ พระเยซูเองได้ทรงแบกความเจ็บปวดและ
ความทุกข์ของเขาจนหมดสิ้ นแล้ว เมื่อคนไข้ได้ยนิ เช่นนั้น จึงได้สงบเสี ยงหยุดร้องครวญคราง สู ้ทน
ความเจ็บปวดจนกระทัง่ การผ่าตัดเสร็ จเรี ยบร้อย
เนื่องจากโรคหัดระบาด ครั้งใหญ่ในภาคเหนื อของประเทศจีนนี้เอง เป็ นเหตุให้ลูกของข้าพเจ้า
ต้องเสี ยชีวติ ไปสองคน ในวาระสุ ดท้ายของการจากไปของลูกทั้งสองนี้ ข้าพเจ้าได้เฝ้ าดูแลอย่างใกล้ชิด
เราได้ทาทุกอย่าง เท่าที่จะสามารถทาได้
นายชิงเดินเข้ามา หยุดข้าง ๆ ข้าพเจ้าและเริ่ มต้นอธิ ษฐาน ทาให้ขา้ พเจ้าคิดว่าบัดนี้ เราจะได้เห็น
การอันอัศจรรย์ ทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อนายชิงถวายตัวรับใช้พระเจ้านั้น พระเจ้าได้กระทาการอัศจรรย์ ตอบ
คาอธิ ษฐานของเขาหลายครั้ง แต่บดั นี้ขณะที่เขาอธิ ษฐานอยูน่ ้ นั ลูกน้อยคนหนึ่งก็ถึงแก่ชีวติ
เมื่อลมหายใจช่วงสุ ดท้ายของลูกน้อยสุ ดลง นายชิงวางมือลงแตะไหล่ขา้ พเจ้ากล่าวว่า “น้องรัก
หากว่าเป็ นระยะสามหรื อสี่ ปี่ที่ผา่ นมานี้แล้ว เหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถ้าพี่ได้อธิ ษฐาน
เผือ่ เด็กคนนี้ แล้ว เขาคงไม่เสี ยชีวติ เป็ นแน่ แต่วา่ เดี๋ยวนี้ เหตุการณ์จะได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทั้ง
ๆ ที่ไม่ปรารถนาจะให้สภาพความเป็ นอยูข่ องตัวเองต้องเปลี่ยนไป
“น้องรู ้ไหมว่า ฤทธิ์ อานาจที่เรารับนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นก็ได้ แม้วา่ ฤทธิ์ อานาจนั้นจะมา
จากพระเจ้าก็ตาม มันอาจจะทาให้เราเย่อหยิง่ ฝ่ ายวิญญาณจิตสิ่ งที่พี่ปรารถนานั้น มิใช่ฤทธิ์ อานาจ
หากแต่พี่ปรารถนาที่จะตายต่อทุกสิ่ งที่พระเจ้าทรงไม่พอพระทัย เพื่อฤทธิ์ อานาจแห่ งไม้กางเขนของ
พระเยซูจะปรากฏในตัวของพี่
คืนนั้นนายชิงได้เทศน์ให้ชาวคริ สเตียนชาวจีนประมาณหนึ่งพันคนได้ฟังเรื่ องราวของปี ลาอาม
ซิ มโซนและซาอูลกษัตริ ยข์ องชนชาติอิสราเอลว่า “ชีวติ ของบุคคลเหล่านี้ เหมาะสมกับฤทธิ์ อานาจที่
พระเจ้าประทานให้หรื อไม่”

40

บทที่ 7 คริสตจักรพืน้ เมือง และผลงาน
(คริสตจักรพืน้ เมืองในที่นี้ หมายถึงคริสตจักรทีเ่ ลีย้ งตัวเอง ปกครองตัวเอง และทาการประกาศ
พระกิตติคุณได้ ด้วยตัวเอง)
ก่อนที่ขา้ พเจ้าเดินทางมาถึงมาเชืองนั้น ในท้องที่จงั หวัดชานตุงเกิดการกันดารอาหารอย่างหนัก
ทางอเมริ กาได้ส่งเงินมาช่วยบรรเทาความอดอยาก รวมทั้งที่มาเชืองด้วย เมื่อข้าพเจ้ามาถึงแล้ว สภาพอัน
แร้นแค้นก็เกือบจะล่วงพ้นไป สิ่ งที่ขา้ พเจ้าประหลาดใจก็คือว่าคริ สตจักรต่าง ๆ ของสมาคมครอบครัว
คริ สเตียน ไม่ยอมแตะต้องเงินนั้น แม้แต่บาทเดียว ความฉลาดเช่นนี้ยงั ไม่ปรากฏ จนกระทัง่ เมื่อพวก
คอมมิวนิสต์ได้ใช้อานาจเต็มที่เมื่อปี ค.ศ. 1947 เขาได้ตรวจดูบญั ชี อย่างละเอียดถี่ถว้ น หากคริ สตจักรใด
ได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ คริ สตจักรนั้นจะต้องถูกกวาดล้างไปทีเดียว ไม่วา่ การรับเงิน
ช่วยเหลือนั้น จะเนื่ องด้วยความอดอยากแร้นแค้น หรื อประการใด ๆ ก็ตาม
ข้าพเจ้ามาเยีย่ มมาเชือง ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1947 ตอนนั้นศิษยาภิบาลชิง เพิ่งได้รับจดหมายฉบับ
หนึ่งจากคริ สตจักรต่าง ๆ ในอเมริ กา เขาเอาจดหมายฉบับนั้นให้ขา้ พเจ้าดู ซึ่ งมีใจความว่าถ้าสมาคม
ครอบครัวคริ สเตียนที่นี่ยอมรับชื่อของคริ สตจักร อเมริ กาในฐานะเป็ นผูอ้ ุดหนุนแล้ว คริ สเตียนทางนี้จะ
ไม่ลาบากในเรื่ องการเงินเลยการช่วยเหลือเช่นนี้ นบั ว่าเป็ นการดีมาก แต่ศิษยาภิบาลชิงมิได้เห็นด้วยเลย
เขากล่าวว่า “เขาไม่รู้จิตใจของพวกเราเลย คริ สตจักรต่างประเทศพวกนี้ทาตัวเสมือนจะขโมยสาย
สมอเรื อของพวกเรา เราอยูใ่ นฐานะลาบาก เรื่ องการเงินนี่เองที่ผลักดันเราให้คุกเข่าลง และบังคับให้
พวกเราขอจากพระเจ้า”
ต่อมาในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1949 มีการประชุมพวกผูน้ าคริ สตจักรต่าง ๆ ซึ่ งมีผเู ้ ข้าร่ วมถึง
120 คน ข้าพเจ้ามีโอกาสเข้าร่ วมการประชุมนี้ดว้ ย ปั ญหาอย่างหนึ่งที่นามากถกเถียงกันก็คือ การที่จะหา
เงินเพื่อช่วยคริ สตจักรที่ต้ งั ขึ้นใหม่น้ นั ดีหรื อไม่ หรื อว่าจะเป็ นการผิดน้ าพระทัยพระเจ้า เขาได้ศึกษาพระ
คัมภีร์ใหม่อย่างละเอียดและมีการอธิ ษฐานกัน เพื่อจะได้คาตอบคริ สตจักรจะต้องได้ผา่ นการพิสูจน์วา่ มี
ความเข้มแข็งเพียงพอ ที่จะทนต่อความลาบากในเรื่ องการเงินหรื อไม่พระเจ้าทรงมีเหตุผล ในการปล่อย
ให้คริ สตจักรเดือดร้อน ก็เพื่อคริ สตจักรจะได้อธิ ษฐานเสมอ และแสวงหาพระพักตร์ ของพระเจ้า มี
เหตุผลที่จะยืนยันเรื่ องนี้ได้อย่างเพียงพอ ในพระธรรมกิจการก็ไม่ค่อยได้กล่าวถึงเรื่ องการเงินเลย ใน
การที่อาจารย์เปาโลออกไปเผยแพร่ คาสั่งสอนของพระเยซูคริ สต์น้ นั ก็ยอ่ มต้องใช้เงินเป็ นจานวนมาก
ทีเดียว และการที่พระธรรมกิจการมิได้กล่าวไว้น้ นั ย่อมแสดงให้เห็นว่า พระเจ้าได้กระทาการมหัศจรรย์
เพื่อช่วยคนของพระองค์เพียงไร
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มีคนกล่าวว่า ชาวจีนอยูส่ องประเภทซึ่ งต่างกันราวฟ้ ากับดิน พวกหนึ่งคือพวกโลภมาก ซึ่ งเต็ม
ไปด้วยการฉ้อราษฎรบังหลวง การรับสิ นบน แต่อีกพวกหนึ่งคือพวกคริ สเตียน ซึ่ งเห็นว่าเรื่ องเงินเป็ น
ของธรรมดาเท่านั้น พวกคริ สเตียนจีนรู ้ดีวา่ คนชาติเดียวกันกับเขาเป็ นคนทุจริ ต ขาดความเห็นอกเห็นใจ
ซึ่ งกันและกัน แต่ขอบพระคุณพระเจ้า พระองค์ได้เปิ ดตาของเขาให้เห็นความสว่าง และให้พิสูจน์ตวั เอง
อย่างแจ่มแจ้ง แม้กระทัง่ เมื่อมิชชันนารี ได้ถูกขับไล่ออกจากแผ่นดินใหญ่แล้ว คริ สตจักรของเขาก็ยงั ตั้ง
มัง่ คงอยู่
ครั้งหนึ่งที่เมืองซี นาน ผูพ้ ิพากษาคอมมิวนิสต์กล่าวกับศิษยาภิบาลว่า “พวกคุณที่เป็ นคริ สเตียน
ต้องแสดงความกล้าหาญแบบดานิเอล หาไม่ศาสนาคริ สต์จะต่อต้านเราไม่ได้” แน่นอนทีเดียว เดี๋ยวนี้
คริ สตจักรจีนพื้นเมือง กาลังยืนหยัดต่อสู ้กบั ศัตรู หมายเลขหนึ่งของเขาอย่างจังหน้าทีเดียว
พวกโรมันคาทอลิคซึ่ งอ้างตัวว่า เป็ นคริ สตจักรที่สร้างบนรากฐานศิลา ได้ถูกพวกคอมมิวนิสต์
กวาดล้างแทบจะหมดสิ้ นในเวลาอันรวดเร็ ว ทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกโรมันคาธอลิค มิได้สอนคริ สตจักร
พื้นเมืองให้ยนื บนลาแข้งของตัวเอง เขามิได้สอนให้รับผิดชอบในการที่จะเลี้ยงตัวเอง ปกครองตัวเอง
และทาการเผยแพร่ เอาเอง ฉะนั้นคริ สตจักรพื้นเมืองจะคงทนอยูต่ ่อไปได้อย่างไร
เมื่อข้าพเจ้าอยูท่ ี่โรงพยาบาลเมืองซี นาน ข้าพเจ้าได้พบปะกับบาทหลวงคาธอลิคสองคน ที่
คอมมิวนิสต์ได้อนุญาตให้เข้าเยีย่ มคนไข้ ซึ่งตามปกติคอมมิวนิสต์อนุญาตให้บาทหลวงเหล่านี้ เยีย่ ม
คนไข้ได้คราวละสองคน บาทหลวงทั้งสองนั้นได้เล่าให้ขา้ พเจ้าฟังถึงการกระทาของพวกคอมมิวนิสต์
ที่ได้พยายามกวาดล้างศาสนาคริ สต์ และกล่าวอีกด้วยว่า ศาสนาคริ สต์ในตอนเหนื อของประเทศจีนนี้ คง
หมดสิ้ นเสี ยแล้ว แต่ขา้ พเจ้ากลับรู ้ยนิ ดีเสี ยอีก ที่จะบอกบาทหลวงนั้นว่า ศาสนาคริ สต์ยงั ไม่ได้ถูกกวาด
ล้างตามที่เขาว่าเลย ข้าพเจ้าเพิ่งมาจากการประชุมแห่งหนึ่ ง ซึ่ งเพียงแต่ผนู ้ าเฉพาะในจังหวัดนั้นเท่านั้นก็
ยังมีจานวนถึง 70 คน บาทหลวงคาทอลิคไม่เข้าใจ และไม่เชื่อว่าจะเป็ นความจริ งได้เลย
คาพูดที่วา่
“มิชชันนารี ซ่ ึ งเป็ นคนต่างประเทศไม่สมควรจะทาหน้าที่เป็ นศิษยาภิบาล ใน
คริ สตจักรพื้นเมือง” ซึ่ งต่อมาอีกสิ บปี การเวลาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าคาพูดนี้เป็ นความจริ ง และผูพ้ ดู ได้รับ
สติปัญญามาจากพระเจ้าจริ งๆ
ข้าพเจ้าเคยได้รับคาถามว่า “คริ สตจักรพื้นเมืองแห่งใดเป็ นคริ สตจักรพื้นเมืองอย่างแท้จริ ง” ซึ่ง
เราเพียงแต่กล่าวได้วา่ “แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยูน่ ้ นั หาใช่ดว้ ยการสังเกตเอาเองไม่ ใครจะอยูแ่ ห่ง
หนตาบลใดก็ตาม แต่ทุกคนจะรู ้ได้ทนั ทีวา่ แผ่นดินของพระเจ้าหรื อคริ สตจักรพื้นเมืองอันแท้จริ ง ก็อยู่
ในท่ามกลางพวกเราแล้ว
มันเปรี ยบประดุจเมล็ดพืชที่เราหว่านลงในพื้นดินวันแล้ววันเล่า
มัน
เจริ ญเติบโตขึ้น เราสังเกตได้ แต่เราไม่รู้วา่ มันเจริ ญขึ้นได้อย่างไร พวกคอมมิวนิสต์รู้สึกทึ่งมาก เพราะ
เห็นว่าคริ สตจักรเป็ นสิ่ งแปลกประหลาดสาหรับเขานัน่ เอง
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พวกคอมมิวนิสต์กล่าวว่า “หากว่าไม่ยอมให้มีการเทศน์แล้ว คริ สตจักรเหล่านี้กต็ อ้ งสู ญสิ้ นไป
ในที่สุดแต่สิ่งที่จาให้เขาพิศวงมากก็คือ คริ สตจักรซึ่ งไม่ใช่ของชาวต่างประเทศ เป็ นของชาวจีนแท้ ๆ ก็
ยังตั้งเด่นอยูใ่ นเขาเห็นเป็ นประจักษ์โดยไม่เสื่ อมสู ญหรื อเลิกล้มไป ความจริ งอันนี้ พวกคอมมิวนิสต์
ปฏิเสธไม่ได้
นี้แหละเราจะเห็นความมหัศจรรย์ของคริ สตจักรพื้นเมือง พวกคริ สเตียนเหล่านี้แหละ เคยร่ วม
เป็ นร่ วมตายกับข้าพเจ้าเสมอ เมื่อใดที่พวกคอมมิวนิสต์เรี ยกข้าพเจ้าเข้าไปสอบสวน ข้าพเจ้าไม่เคยถูก
ปล่อยให้เผชิญความลาบากแต่ผเู ้ ดียวเลย เมื่อเดินทางก็มีเพื่อนเมื่ออยูบ่ า้ นก็มีผชู ้ ่วย ข้าพเจ้าไม่เคยลืมใน
การที่เฮ็งชิ นได้ปฏิบตั ิต่อข้าพเจ้า ในคราวที่ถูกพวกญี่ปุ่นคุมขังอยู่ เขาได้ขออนุญาตทหารยามเพื่อมา
เยีย่ มข้าพเจ้าและแฮรี่ เทเลอร์ ในระหว่างที่อดอยากอยูน่ ้ นั ข้าพเจ้าแปลกใจที่เขานาเงินจานวนหนึ่งมา
มอบให้ และบอกว่าเงินจานวนนี้ เป็ นของถวายด้วยความรัก จากสมาคมครอบครัวคริ สเตียนทาง
ภาคเหนือ
ครั้งหนึ่งขณะที่ขา้ พเจ้าอยูท่ ี่มาเชือง ข้าพเจ้าบ่นต่อเฮ็งชินเกี่ยวกับคริ สเตียนคนหนึ่ง เฮ็งชิน
กล่าวว่า “คุณหมอรู ้ไหมว่าคริ สเตียนคนนั้นรัก และพร้อมที่จะสละชีวติ เพื่อคุณหมอทีเดียว” และต่อมา
ภายหลังคริ สเตียนคนคนนั้นได้พิสูจน์ให้ขา้ พเจ้าเห็นอย่างแท้จริ งว่า ที่เฮ็งชิ นพูดนั้นเป็ นความจริ ง
เราควรจะเสี ยสละชีวติ ของเรา เพื่อพี่นอ้ ง “ถ้าท่านทั้งหลายรู ้สิ่งเหล่านั้นแล้วและประพฤติตาม
ท่านก็จะเป็ นสุ ข” (ยอห์น 13:17)
คณะมิชชันนารี และบรรดาคริ สตจักรพื้นเมืองได้มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างสนิทสนม ซึ่ ง
เปรี ยบประดุจสายโซ่แห่งชีวิต ที่ผกู มัดซึ่ งกันและกันไว้โดยไม่มีวนั แตกสลายได้เลย ฉะนั้นจึงเป็ นหน้าที่
และการรับผิดชอบอันใหญ่หลวงของมิชชันนารี ที่จะประคับประคองบรรดาคริ สตจักรพื้นเมืองเหล่านี้
ให้รู้จกั หน้าที่และสิ ทธิของตนที่จาต้องทาต่อคริ สตจักร มิชชันนารี จาเป็ นจะต้องราลึกและอธิษฐานเผือ่
โดยไม่เว้น เพื่อเขาจะสานึ กได้วา่ มิชชันนารี จะไม่คงอยูร่ ่ วมกับคริ สตจักรเสมอไปจะมีวนั หนึ่ง ซึ่ ง
จะต้องแยกกันฝ่ ายเนื้อหนัง แต่กิจกรรมของคริ สตจักรจะต้องคงอยูแ่ ละก้าวหน้าต่อไป
หากจะพูดถึงผลที่คริ สตจักรพื้นเมืองได้ช่วยเหลือประเทศบ้านเมืองแล้วมีมากเหลือเกิน ผลอัน
นี้จะเห็นได้ทนั ตาทีเดียว ในการที่สังคมล้อมรอบได้เปลี่ยนแปลง แต่ความซื่ อสัตย์ต่างหากเป็ นสิ่ งที่
ประเทศชาติตอ้ งการ หาใช่กฎหมายไม่ พลเมืองที่ดียอ่ มเชื่อฟังกฎหมาย คือคนที่เกรงกลัวพระเจ้าและ
รักษาข้อพระบัญญัติของพระองค์
ตามที่เห็นอยูก่ บั ตาแล้ว อาณาเขตที่สมาคมครอบครัวคริ สเตียนอาศัยอยูน่ ้ นั
ถนนหนทาง
สะพาน
หรื อที่สาธารณะอยูใ่ นสภาพสะอาดเรี ยบร้อยดีกว่าที่อื่นพวกคริ สเตียนจะพากันซ่อมแซม
บารุ งรักษาไว้ โดยไม่ตอ้ งคอยให้ทางการมาสั่งเสี ยก่อนถนนหนทาง สะพานหรื อสถานที่ ที่ให้ความ
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สะดวกสบายแก่คนทัว่ ไป ย่อมขึ้นอยูก่ บั ความมีศีลธรรมของประชาชนเอง ทาไมรั้วรอบขอบชิดหรื อ
สะพาน หรื อสถานที่อานวยความสุ ขความสบายให้ประชาชน จึงแตกหักสู ญหายไปได้เร็ วในประเทศที่
ไร้ศีลธรรม คิดดูซิวา่ ทั้งนี้ก็เพราะคนใจบาปพยายามคิดจะลักไม้หรื อเหล็ก ซึ่ งเอามาสร้างนั้นเองไปขาย
เสี ย
เครื่ องประทังความอดอยาก ได้ส่งมาช่วยเหลือเมืองจีนเป็ นจานวนมาก สะพานและถนน
หนทางได้สร้างขึ้นในภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื อของประเทศ
แต่ทาไมจึงไม่มีร่องรอยหรื อแม้แต่ซาก
เหลืออยู่ ทาไมพวกข้าราชการจึงพากันเรี ยงแถวเปิ ดกระเป๋ าตัวเองออกไว้ ถ้าเราไม่ทาเหมือนเขาในสิ่ ง
เหล่านี้ ก็หาใช่วา่ กฎหมายของเราดีกว่าไม่ แต่เป็ นเพราะว่าเรามีผปู ้ ระพฤติตามกฎหมายมากกว่า หรื อจะ
พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เรามี “เกลือ” มากกว่า ดังที่ พระเยซูเคยตรัสไว้วา่ คริ สเตียนเป็ นเกลือของโลก
ฉะนั้นจึงไม่เป็ นการแปลกที่เห็นตามท้องถิ่นที่มีพวกคริ สเตียนอาศัยอยู่
ถนนหนทางอยูใ่ นสภาพดี
สะพานและสาธารณะสถานต่าง ๆ ได้รับการรักษาให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย การปศุสัตว์และการ
เพาะปลูกได้รับการปรับปรุ งให้ได้ผลดีข้ ึน
พวกคริ สเตียนมีความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ ๆ เมื่อเครื่ องฟักไข่เต็มแล้ว เขาก็
เอาไข่ใส่ ไว้ในรังของนกแกให้มนั ช่วยฟัก ซึ่ งก็ได้ผลเป็ นที่น่าพอใจไม่นอ้ ย เมื่อเขาไม่สามารถซื้ อ
น้ ามันเบ็นซิ นสาหรับเครื่ องจักรได้ เขาก็แก้ไขใช้ถ่านหิ นเป็ นเชื้อเพลิงแทน ครั้งหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าไม่มีมีด
พับใช้ เด็กคนหนึ่งก็เอาเศษเหล็กมาทาให้ขา้ พเจ้าได้ใช้จนถึงทุกวันนี้
การหยุดพักวันอาทิตย์น้ นั พวกคอมมิวนิสต์ถือว่าเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย แต่สาหรับพวกคริ ส
เตียนแล้วยังมีการประชุมอยูอ่ ย่างปกติ เขาพากันส่ งพวกคนงานไปช่วยคนที่ขดั สนในท้องถิ่นนั้น และ
จัดให้มีประชุมขึ้น หลังจากหมดหน้าที่การงานประจาวันแล้ว การที่เขาทาเช่นนี้พวกคอมมิวนิสต์ก็รู้ แต่
เขาไม่ขดั ขวางประการใดเลย
พืชผลของคริ สเตียนทาการเก็บเกี่ยวได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เมื่อดูแล้วไม่ตอ้ งถามก็ได้วา่
ตรงไหนเป็ นไร่ นาของคริ สเตียน หรื อแม้แต่อยูใ่ นหมู่ฝงู ชน ก็จะสังเกตเห็นความแตกต่างของคริ สเตียน
กับคนอื่นได้อย่างชัดเจน เพราะพวกเขามีหน้าตาอิ่มเอิบยิม้ แย้มแจ่มใส มีร่างกายแข็งแรงสง่าผ่าเผยน่า
ชม
พวกคริ สเตียนถวายเกียรติยศให้แก่พระเจ้าและรักพระองค์ เขาเชื่อว่าพระบิดา พระบุตร และ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นพระเจ้าองค์เดียวกัน ซึ่ งเขาปฏิบตั ินมัสการ พระคัมภีร์เป็ นพระคาโอวาทของ
พระเจ้าซึ่ งเขาต้องเชื่ อฟังและปฏิบตั ิตามทุกถ้อยคา เมื่อข้าพเจ้าเห็นการงานที่คริ สเตียนพวกนี้ทาแล้ว
ข้าพเจ้าอดที่จะสรรเสริ ญพระเจ้าผูป้ ระทับอยูใ่ นตัวเขาไม่ได้ ข้าพเจ้าราพึงกับตัวเองว่า “แน่นอนทีเดียว
พระคัมภีร์ทุกตอน ย่อมเป็ นความจริ งเสมอ”
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