ระลึกถึง อาจารย์ เจนเนท ซีเกิล้
อาจารย์เจนเนท ซี เกิ้ ล เกิ ดเมื่ อวันที่ 30 พฤศจิ กายน 1894 ที่มิสซิ สซิ ปปี้ สหรั ฐอเมริ กา เป็ น
บุตรสาวพ่อค้า มีพี่น้องเจ็ดคน ท่านเป็ นบุตรี คนที่สี่ ครอบครัวท่านเป็ นสมาชิ กคณะแบ๊บติสต์ ท่านรับ
บัพติศมาเมื่ออายุ 11 ปี ได้เข้าเรี ยนหนังสื อตั้งแต่เยาว์วยั เมื่อท่านอายุ 15 ปี ได้ติดตามครอบครัวย้ายไป
อยูม่ ลรัฐแคลิฟอร์เนีย และได้เข้าศึกษา คณะคุรุศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัยของรัฐท่านสาเร็ จการศึกษา
ในปี 1912 จากนั้นได้เข้าฝึ กงานการสอนครึ่ งปี เมื่อท่านได้ยา้ ยมาอยูม่ ลรัฐแคลิฟอร์ เนี ยแล้วก็ได้เข้าร่ วม
นมัส การพระเจ้า ที่ โ บสถ์ ใ นเมื อ งนั้น และได้เ ริ่ ม ต้น รู ้ จ ัก กับ ศาสนาจารย์ซี เ กิ้ ล โดยมี ค วามรั ก และ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ค.ศ. 1912 ศาสนาจารย์ซีเกิ้ล ได้ขอแต่งงานกับอาจารย์เจนเนทโดยบอกภาระใจว่าปรารถนาจะ
ไปประกาศข่าวประเสริ ฐที่ต่างประเทศ ท่านทั้งสองได้เข้าพิธีมงคลสมรสเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 1914
ภายหลังสมรสศาสนาจารย์ซีเกิ้ล ได้รับใช้พระเจ้าที่แคว้นโอแลคในโบสถ์แห่ งหนึ่ งที่แคลิฟอร์ เนี ย ส่ วน
อาจารย์เ จนเนทเป็ นครู ใ หญ่ โ รงเรี ย นประถมแห่ ง หนึ่ ง ประจวบกับ โอกาสที่ ค ณะเพรสไบที เ รี ย น
สหรัฐอเมริ กาประกาศรับสมัครมิชชันนารี เพื่อมาประกาศข่าวประเสริ ฐที่ประเทศไทย ศาสนาจารย์ซีเกิ้ล
จึงตัดสิ นใจไปสมัครและได้รับเลือกเป็ นมิชชันนารี มาทางานกับพี่นอ้ งชาวจีนในประเทศไทย
วันที่ 9 ตุลาคม 1919 ศาสนาจารย์ซีเกิ้ล และอาจารย์เจนเนทเดิ นทางโดยทางเรื อถึ งกรุ งเทพฯ
ท่านทั้งสองเริ่ มต้นเรี ยนรู ้ ภาษาจีนและการพูดภาษากวางตุง้ ด้วยความพากเพียรอุตสาหะท่านทั้งสอง
สามารถพูดภาษากวางตุ ้ง ได้ค ล่ อง ศาสนาจารย์ซี เกิ้ ล เริ่ ม ต้นเป็ นครู ส อนพระคัมภี ร์ภ าษาอังกฤษที่
โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนฯ ส่ วนอาจารย์เจนเนทสอนการสนทนาภาษาอังกฤษ เวลานั้นท่านทั้งสอง
ต้องประสบความลาบากในการสอนและการประกาศข่าวประเสริ ฐ เพราะขาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่มีเครื่ อง
ฉายสไลด์ เครื่ องอัดเทป รวมทั้งความลาบากในการเรี ยนรู ้ภาษาจีนที่สลับซับซ้อน แต่เนื่ องจากความรัก
ที่ มี ต่อพระเจ้า ท่ านทั้ง สองยิ่งเพิ่ม ความอดทน ความกระตื อรื อร้ นในการประกาศข่ าวประสริ ฐด้วย
ภาษาจีน
ในปี 1920 มี ส ามี ภรรยาคู่ หนึ่ ง และนัก เรี ย นสามคน ได้รับเชื่ อและรั บ บัพ ติ ศมาที่ หอธรรม
โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนฯ นี่เป็ นผลเก็บเกี่ยวครั้งแรก ที่ท่านทั้งสองได้หว่านลงไป และได้ร่วมมือร่ วม
ใจในการปรนนิบตั ิรับใช้พระเจ้าที่เมืองไทยเป็ นเวลามากกว่า 40 ปี
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ปี 1929 ศาสนาจารย์ซีเกิ้ล เห็นว่าชาวจีนกวางตุง้ ในละแวกบางรักมีมากกว่าในละแวกสามแยก
จึงได้ทาการเช่าบ้าน 2 หลัง ในบริ เวณตรอกซุ งย่านบางรักเพื่อทาเป็ นสถานประกาศ (คือคริ สตจักรสาธร
ในปัจจุบนั )
อาจารย์เจนเนทได้ติดตามศาสนาจารย์ซีเกิ้ลโดยช่ วยงานด้านพันธกิ จคริ สตจักรและได้ก่อตั้ง
โรงเรี ยนสัจจพิทยาเพื่อการประกาศข่าวประเสริ ฐและเพื่อการศึกษาแก่ลูกหลานที่อยูใ่ นย่านบางรักและ
ใกล้เคียง
อาจารย์เจนเนทเป็ นภรรยาที่ ดีและเป็ นแม่ ศ รี เรื อนที่ เป็ นแบบอย่า ง โดยเฉพาะในเรื่ องงาน
การศึกษาในโรงเรี ยนสัจจศึกษาและสัจจพิทยา ท่านปฏิบตั ิหน้าที่ในด้านบริ หารและการเงินอย่างดีเยี่ยม
ทุก ๆ วันอาทิตย์อาจารย์เจนเนทจะเป็ นผูส้ อนรวีวารศึกษาและบรรเลงเปี ยโน ท่านและศาสนาจารย์ซีเกิ้ล
รั กใคร่ กนั มาก อยู่ด้วยกันไม่ เหิ นห่ าง ท่านทั้งสองมี บุตรและธิ ดารวม 3 คน มี หลานมากกว่า 10 คน
อาจารย์เจนเนทเป็ นผูจ้ ดั การโรงเรี ยนสัจจศึกษาในปี 1921-1955 และเป็ นที่ปรึ กษาโรงเรี ยนสัจจพิทยา
ในปี 1955-1656 ปี 1960 ท่านทั้งสองถึงวาระเกษียณแล้วจึงกลับสหรัฐอเมริ กา วันที่ 26 ธันวาคม 1968
พระเจ้าทรงรับศาสนาจารย์ซีเกิ้ลไปอยูก่ บั พระองค์
อาจารย์เจนเนทใช้ชีวิตอยู่ลาพังนานถึ ง 27 ปี จนถึ งวันที่ 25 พฤษภาคม 1995 พระเจ้าก็ได้รับ
ท่านไปพบกับศานาจารย์ซีเกิ้ลที่เมืองบรมสุ ขเกษม ท่านมีชีวิตรวมอายุ 101 ปี นับว่าเป็ นผูท้ ี่มีอายุยาว
มาก
ศาสนาจารย์ซีเกิ้ล และอาจารย์เจนเนททุ่มเทเสี ยสละรับใช้พระเจ้าตลอดชี วิตเพื่อถวายเกี ยรติ
สู งสุ ดแด่ พระเจ้าและประโยชน์ต่อคนทั้งปวง บัดนี้ ท่านทั้งสองอยู่ในอ้อมพระทรวงของพระเจ้าและ
ได้รับบาเหน็จรางวัลจากพระองค์ และร่ วมรับความสุ ขชัว่ นิรันดร.
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