ชีวติ และงาน
ดร.เดซี่ ออสบอร์ น
โดย อจ.ลาดอนน่ า แคโร ออสบอร์ น
แปล ศจ.ดร.โรเบิร์ต นิชิโมโตะ
ประวัติฯ (โดยย่ อ)
เดซี่ แมรี่ วอชเบอร์ น (ศจ.ดร. เดซี่ ออสบอร์ น) เกิดเมื่อวันที่ 23 กันยายน 1924 เป็ นบุตรคนหนึ่ง
ใน 11 คนซึ่ งเกิดจาก นายคริ สโธเฟอร์ โคลัมบัส วอชเบอร์น และนางแคลร่ า ไอริ น โอ๊ทส์ วอชเบอร์ น
ต่อมาในปี 1932 คุณแม่เสี ยชีวติ เนื่ องจากอุบตั ิเหตุ เมื่อท่านมีอายุเพียง 8 ขวบ ท่านต้องอยูใ่ นความดูแล
ของรัฐแคลิฟอร์เนีย และภายใต้การปกครองของพี่สาวชื่อ รู บี พารสลี จนบรรลุนิติภาวะ
ในปี ค.ศ. 1942 เดซี่ แมรี่ ออสบอร์ น สมรสกับทอมมี่ ลี ออสบอร์น (ดร.ที.แอล. ออสบอร์ น)
ซึ่งเป็ นผูป้ ระกาศจากรัฐโอกลาโฮมา และหลังจากอยูร่ วมกันก็มีบุตร 4 คนได้แก่ แมรี่ ลาวอน (ถึงแก่
กรรม ปี 1943),ทอมมี่ ลี (ถึงแก่กรรม ปี 1979),ลาดอนน่า แคโร ออสบอร์ น เป็ นศิษยาภิบาลคริ สตจักร
พระกิตติคุณสากลโลก ที่ทอลซ่า รัฐโอกลาโฮมา และแมรี่ อิลลิซาเบธ (ถึงแก่กรรม ปี 1951) มีหลาน 6
คน เหลน 16 คน

การทรงเรียก (พระเจ้ าตรัส)
ในปี 1947 พระเจ้าทรงสาแดงให้ท่านเลือกระหว่างการออกไปประกาศข่าวประเสริ ฐทัว่ โลก
กับการอยูบ่ า้ นเลี้ยงลูก โดยหลังจากนั้น 2-3 ปี พระเยซูปรากฏกับท่าน จากภูเขาแห่ งความสว่าง โดย
พระองค์เสด็จเข้ามาใกล้และตรัสว่า “เดซี่ จงประกาศข่าวประเสริ ฐแก่สตรี เถิด” ท่านตอบพระองค์
เช่นเดียวกับที่อาจารย์เปาโลตอบ “ข้าพระบาทจึงเชื่อฟังนิมิต และมิได้ขดั ขืน” (กิจการ 26:19)

ทางานเป็ นทีม
ดร.ที.แอล.และดร.เดซี่ ออสบอร์ น ได้รับการแต่งตั้งให้ไปเป็ นมิชชันนารี รับใช้ที่ประเทศ
อินเดียในปี 1945 หลังจากนั้นก็กลายเป็ นมิชชันนารี เริ่ มงานเป็ นผูป้ ระกาศระดับโลกในปี 1948 และใน
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ปี 1949 ได้ต้ งั องค์การเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐของพระเยซู คริ สต์ ชื่อว่า “องค์การพันธกิจเสี ยงแห่งความ
เชื่อ” ต่อมาเปลี่ยนเป็ น “องค์การการเผยแพร่ ออสบอร์ น” หรื อเรี ยกกันในปั จจุบนั ว่า “OSFO IN
TERNATIONAL” ดังนั้น ภาระและหน้าที่ของ ดร.เดซี่ ต่อการประกาศก็คือเป็ นผูอ้ านวยการในการจัด
งานประกาศของสามี ด้วยเหตุน้ ีท่านจึงมีโอกาสเข้าพบและเข้าเฝ้ าพระมหากษัตริ ย ์ หรื อประธานาธิ บดี
ของประเทศต่าง ๆ รวมไปถึงบุคคลสาคัญระดับประเทศทัว่ โลก

ผู้ประกาศ 30,000 คน
ในปี 1953 ครอบครัวออสบอร์ นได้จดั โครงการ “อบรมผูป้ ระกาศท้องถิ่น”ให้กบั 200 ประเทศ
เพื่อเปิ ดทุ่งนาในการประกาศตามหมู่บา้ นและเมืองต่าง ๆ ทั้งสองท่านรับผิดชอบงานนี้จนมีศิษยาภิบาล
30,000 คน จาก 200 ประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การของท่านเพื่อจะเปิ ดคริ สตจักรใหม่ ๆ
ใน 136,000 แห่งทัว่ โลก ซึ่ งมีประมาณ 100 กว่าประเทศ และโดยการช่วยเหลือเช่นนี้ทาให้มีการเปิ ด
คริ สตจักรใหม่วนั ละ 1 แห่งหรื อประมาณ 400 คริ สตจักรต่อปี

ภาพยนตร์ ชุดแรก
ปี ค.ศ. 1954 ในการประกาศของ ดร.ที.แอล.ออสเบอร์นน ที่เกาะจาวา ดร.เดซี่ได้บนั ทึกวีดีโอ
การอัศจรรย์ต่าง ๆ (การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ การรักษาโรค ฯลฯ) ซึ่ งเกิดขึ้นในการประกาศครั้งนั้น
ภาพเหล่านี้ได้นามาจัดเป็ นภาพยนตร์เรื่ อง “เกาะจาวา” ซึ่งเป็ นภาพยนตร์ ทแี่ พร่ ภาพออกไปหลาย
ประเทศ และแปลเป็ นภาษาต่ าง ๆ 67 ภาษา ปั จจุบนั องค์การมูลนิธิฯออสบอร์ น ทาหน้าที่ในการจัดส่ ง
ภาพยนตร์ และวิดีโอออกไปทัว่ โลก นับเป็ นการผลักดันในเรื่ องการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซู
คริ สต์แนวทางหนึ่ง

ความเสมอภาค
ดร.เดซี่ ออสเบอร์น เป็ นสตรี ซ่ ึ งมีของประทานในการเทศนาสั่งสอนและสามารถเทศนาได้ถึง
3 ภาษาคือ อังกฤษ,สเปน และฝรั่งเศส ท่านช่วยให้คนนับล้าน ๆ คนพบความจริ งว่า ในพระคริ สต์มี
ความเสมอภาคกันในพันธกิจ การทรงเรี ยก และการเจิม ไม่วา่ จะเป็ นเพศใด ผิวอะไร หรื อชนชาติใด
ความสามารถพิเศษอีกประการหนึ่งของท่านก็คือการถ่ายภาพ ซึ่ งจัดอยูใ่ นขั้นที่เรี ยกว่า มืออาชีพเลย
ทีเดียว เหตุที่ท่านประสบความสาเร็ จก็เพราะประสบการณ์ ความสามารถการมีวนิ ยั และชีวติ ที่ยาเกรง
พระเจ้า
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ชีวติ และงานพันธกิจของท่านช่วยสตรี ทวั่ โลกให้ตระหนักว่า มีความเสมอภาคกันในพันธกิจ
ของพระคริ สต์ท่านกล่าวว่า “ในพระคริ สต์มีความเสมอภาคทั้งในด้านความสัมพันธ์และในงานพันธกิจ
การทรงเรี ยกและการเจิมของพระเจ้าไม่ได้เลือกเพศ สี ผวิ หรื อเชื้อชาติ”
ท่านเขียนหนังสื อหลายเล่ม อาทิเช่น สตรี ผเู ้ ชื่ อ,การเลือก 5 ข้อของสตรี ที่อยากชนะ,สตรี กบั
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง,สตรี ที่ไม่มีขีดจากัด,ชีวติ ใหม่สาหรับสตรี และประวัติของท่านเองชื่อเรื่ อง “ฉัน
เลือกที่จะไป” นอกนี้แล้วยังเขียนหนังสื อเล่มเล็ก ๆ ประมาณ 30 เล่ม และเขียนบทความลงวารสารชื่ อ
“วารสารแห่งความเชื่ อ” (Faith Digest) ซึ่ งจัดพิมพ์ทุกเดือนและเป็ นวารสารที่ส่งออกทัว่ โลก มีสมาชิก
100 กว่าประเทศ ถ้าจะรวมหนังสื อและใบปลิวของ ดร.ที.แอล.ออสบอร์ น ด้วยก็รวมเป็ น 132 ภาษา

สู่ แผ่ นดินสวรรค์
ศจ.ดร.เดซี่ ออสบอร์ น ไปอยู่กบั พระเจ้ าด้ วยวัย 71 ปี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 1995 รับใช้พระ
เจ้าร่ วมกับสามีในการประกาศข่าวประเสริ ฐทัว่ โลกใน 74 ประเทศ...งานรับผิดชอบของท่านตลอด 53
ปี ที่ผา่ นมา ก่อนจะจากไปอยูก่ บั พระเจ้าก็คือ รับผิดชอบดูแลผูป้ ระกาศต่างประเทศ, โครงการให้
การศึกษา, งานสังคมสงเคราะห์,เป็ นวิทยากร และเป็ นที่ปรึ กษาของมหาวิทยาลัยคริ สเตียนหลายแห่งใน
อเมริ กา ฯลฯ
คาพยานของ ดร.เดซี่ คือ “พระเจ้าเป็ นที่หวังใจของเธอ พระองค์เป็ นที่วางใจของเธอ (สดุดี
71:5) ท่านตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเสมอ เธอจึงไม่แปรปรวนเธอปิ ติยนิ ดีในพระเจ้า และวิญญาณจิตเกษม
เปรมปรี ด์ ิ ความยินดีอนั บริ บูรณ์ดารงอยูต่ ่อเบื้องพระพักตร์ ของพระองค์ ความสุ ขสาราญอยูเ่ บื้องขวา
พระหัตถ์ของพระเจ้าเป็ นนิจกาล (สดุดี 16:8-9, 11)
ท่านดาเนิ นชีวติ ต่อพระพักตร์ พระเจ้า รักและอวยพร หนุ นใจและรักษาพี่นอ้ งคริ สเตียนทัว่ โลก
ตลอดชีวิตของท่านคอยท่าความหวังอันสวยสด ความสุ ขสงบ และการสาแดงสง่าราศีของพระเจ้าใหญ่
ยิง่ ...ท่ านได้ รับพระกาลังเพือ่ ให้ เกิดผลฝ่ ายวิญญาณ จึงมีผลคือ สตรีคริสเตียนมากมายประดุจดาวใน
ท้องฟ้า และเม็ดทรายทีห่ าดทราย (กิจการ 2:17-18, ฮีบรู 11:11-12)

ที่มา : เพื่อนผูน้ า ปี ที่ 7 ฉบับที่ 37 พฤศจิกายน - ธันวาคม 1998, หน้า 50-51.
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