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อรัมภบท
ขา พเจา เพิ่งกลั บมาจากการไปเยื อนประเทศหนึ่งของอเมริกั นกลาง เมื่อ ไมน านมานี้ ที่ นั่ น
ขาพเจามีโอกาสไดพบกับบุคคลชั้นนําฝายวิญญาณจํานวนมาก ขาพเจาไดตงั้ กระทูถ ามพวกเขาแตละคน
ซึ่งอยูในบรรดาชาติที่ถูกคุกคามเหลานี้วา “คุณพรอมที่จะเผชิญกับการปฏิวัติ การเปลี่ยนแปลงอํานาจที่
อาจสงผลกระทบกระเทือนจนทําใหตองปดคริสตจักรและสมาคมพระคริสตธรรมทั้งสิ้นพรอมกับการ
เขนฆาและขับไลเหลาศาสนทูต การกักขังและกักกันพวกศิษยาภิบาลตาง ๆ แลวหรือ ไม” กอนที่พวก
เขาจะตอบมาประการใด ขาพเจา ยิงคําถามตอไปอีก วา “และคุณ พรอ มที่จะพบกับการที่ ไมสามารถ
เผยแพรพระกิตติคุณแกเด็กและเยาวชนกับการทํางานที่ไมมีสิ่งตีพิมพใด ๆ ชวย และกับการที่ไมมีทุน
สนับสนุนจากตางประเทศอีกแลวใชไหม” เกือบทั้งหมดตางก็ตอบเปนเสียงเดียวกันวา “เรายังไมพรอม
กับเหตุการณเชนนั้นเลย” แนนอน หมายสําคัญของการขมเหงก็กําลังกอหวอดขึน้ ใหเห็นในประเทศตาง
ๆ เหลานี้แลว
“จงเตรียมพรอม” คือคําขวัญของพวกลูกเสือ และหนังสือเลมนี้ก็กลาวถึงสิง่ นัน้ แจน พิท ผูเ ปน
เพื่อนและสหายรวมแนวของขาพเจาไดบรรจงเขียนผลงานอันนาประทับใจ งายตอการอาน ชวนติดตาม
เปยมดวยการณไกลและความจริง เปนหนังสือที่ชวยชีวิตและประเทศของทาน หรืออยางนอยก็จะชวย
เปลี่ยนทิศทางของเหตุการณที่กําลังจะประทุขึ้นไดอยางอนันต
เรากําลังแขงขันอยูกับเวลาอันจํากัด
เปนเวลาที่กําลังจะสิ้นสุดลง
เวลาที่ไมอาจจะเพิ่มทวีขึ้นไดอีก นอกจากมีแตจะลดนอยลง และเวลาอัน นอยนิดที่เหลืออยูนี้
สวนมากก็จะตกอยูในอํานาจบงการของอํานาจมืด ทั้งพระคัมภีรและหนังสือพิมพตางก็บอกเราถึงเรื่อง
นี้เปนอยางดี
นี่เปนหนังสือที่มีแนวปฏิบัติตามพระคริสตธรรมคัมภีรและบอกใหเราทราบอยางชัดเจนถึงการ
กอบกูเอาเวลาที่เรามีอยูนี้อัน เปน เวลาซึ่งเราเห็นถึงการจูโจมอยางหนักหนวงทั่วโลกครั้งยิ่งใหญของ
พญามาร เพื่อกวาดลางคริสตจักรของพระเยซูคริสตอาจจะเปนการจูโจมครั้งสุดทายของมัน แตมันก็ไม
อาจเอาชนะได แต คํ า ถามก็มีอ ยูว า ท า นจะเอาชนะไดไหม หรื อ ถึ งขนาดที่ ว า ทา นจะยั งมีชี วิตหลง
เหลืออยูไหม? แลวคริสตจักรของทานละจะเปนอยางไร?
หนังสือเลมนี้จะชวยทา นไดอยา งมากมาย มันจะเปนสิ่งที่ชวยชีวิต และมันจะตองเปน เทา ที่
ขาพเจาทราบ นี่เปนเพียงหนังสือเลมเดียวเทานั้นที่กลาวถึงเรื่องเชนนี้ ไมเพียงกลาวถึงวิธีที่จะมีชีวิตอยู
รอด หากแตยังกลาวถึงวิธีเอาชนะเมื่อเผชิญหนากับเหลาศัตรูที่กําลังทับถมมา นับเปนการตอตานอัน
เขมแข็งที่มนุษยชาติของพระเจาเคยเผชิญมา
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จงใหหนังสือเลมนี้เปน “หมายประกาศ” ของเรา เพื่อที่จะหลอหลอมและสรางสรรคเราใหเปน
ยิ่งกวาผูพิชิต โดยพระองคผูทรงรักเราและสละพระองคเองเพื่อเรา ดังกับที่แจน พิทและผูปฏิบัติการใน
โอเพิ่น ดอร (ประตูที่ยังเปดอยู) คนอื่น ๆ และขาพเจาไดพากันอุทิศตัวเองเพื่อคริสตจักรที่กําลังประสบ
กับความทุกขยาก
บราเดอร แอนดรู
ที่ทําการไปรษณีย ตู ป.ณ. 47
เออรเมโล
ฮอลแลนด

4

สารบัญ
บทที่ 1 “มันจะไมเกิดขึ้นที่น”ี่ .................................................................................................................6
บทที่ 2 หลักของพระคริสตธรรมคัมภีรวา ดวยเรือ่ งการขมเหง..............................................................17
บทที่ 3 พระวิญญาณบริสุทธิแ์ ละการขมเหง..........................................................................................27
บทที่ 4 พระคริสตธรรมคัมภีรแ ละคริสตจักรที่ทนทุกข ........................................................................33
บทที่ 5 การเผยแพรกับเด็ก ....................................................................................................................45
บทที่ 6 คริสตจักรในอนาคต..................................................................................................................54
บทที่ 7 ผูนําฝายวิญญาณหรือผูน าํ ที่สามารถ..........................................................................................64
บทที่ 8 คริสเตียนขมเหงคริสเตียน.........................................................................................................77
บทที่ 9 คริสตจักรที่ถกู ทําลายไมได.......................................................................................................89
บทที่ 10 เปนผูชมดูเหตุการณหรือเปนผูอยูใ นเหตุการณ .......................................................................96
บทที่ 11 ศึกฝายวิญญาณ-ชัยชนะฝายวิญญาณ.....................................................................................109
บทที่ 12 จงแบงเบาภาระซึ่งกันและกัน................................................................................................117

5

บทที่ 1 “มันจะไมเกิดขึ้นที่นี่”
“ทานผูโดยสารที่ประสงคจะเดินทางไปกับเที่ยวบินที่ 109 โปรดเขาสูชองประตูที่ 12” ขาพเจา
สาวเทาเขาสูชองประตูนั้นไปยังเครื่องบินโดยสารอันเปนการเดินทางโดยเครื่องบินครั้งแรกในชีวติ ดวย
อาการที่งงงวย มันจะเปนไปไดอยางไรกันหนอ เจาเครื่องบินยักษอันกวางใหญดังกับปกที่แผขยายออก
ของทองฟานี้จะขึ้นไปลอยอยูในอากาศอยางโดดเดี่ยวไดจริง ๆ หรือ
ขณะที่ ข า พเจ า หย อ นตั วลงบนที่ นั่ ง ก็ พบว า บนเครื่ อ งบิ น นั้ น มี ผู โ ดยสารอยู เ ต็ ม ไปหมด
พนักงานบริการหญิงผูหนึ่งสงหนังสือพิมพและขนมหวานให พรอมกับมีเสียงดังออกมาจากเครือ่ งขยาย
เสียงวา
“ทานสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทั้งหลาย เราขอตอนรับทุกทานรวมเดินทางโดยสายการบินของ
เราดวยความยินดีคะ” แลวเสียงอันอบอุนทําใหใจคลายวิตกก็ดังมาอีก “พนักงานบริการหญิงของเราจะ
แสดงวิธีการใชหนากากออกซิเจนใหทุกทานชมดู”
ขาพเจารูสึกเสียวสันหลังวูบ ขณะที่ “นางฟา ” ผูแตงกายอยางงดงาม ดึงเอาของสิ่งหนึ่งซึ่งดู
คลายกับหนากากแกสออกมา แลวก็เริ่มสาธิตรายละเอียดของการใชเจาสิ่งนั้นอยางดีเยี่ยม
“ถาหากมีเหตุก ารณซึ่ง อาจจะเกิดขึ้ นไดเนื่ องจากอากาศกดดัน ทําให รูสึก อึดอัดภายในหอ ง
โดยสาร ชองปรุที่อยูดานบนตรงกับศีรษะของทานก็จะเปดออกมาเองโดยอัตโนมัติ ถาเปนเชนนั้นแลว
โปรดดึงหนากากที่มีอยูในนั้นลงมาหาทาน แลวสวมไวเหนือจมูกและปาก แลวหายใจตามปกติ”
สิ่งเขยาขวัญยังไมผานพนไปเพียงแคนี้ ผูโดยสารยังตองศึกษาจากหนังสือเลมเล็ก ๆ ซึ่งมีอยูใ น
กระเป า ที่ ผูก ติ ดกั บด า นหลั งของที่ นั่ งที่ถั ดไปข า งหน า ในหนั ง สื อ กล า วถึ ง วิ ธี ก ารปฏิ บัติใ นกรณี
เหตุการณฉุกเฉินที่เครื่องบินจําตองพุงดิ่งลงสูทะเล
ทันใดนั้น เสียงเครื่องยนตก็ดังกระหึ่มขึ้นอยางนาสะพึงกลัวขณะที่แลนพุงไปตามลานบิน แลว
เจาเครื่องบินยักษก็ทะยานขึ้นอยางองอาจ และบัดนี้เรากําลังโบยบินขึ้นสูทองฟา ขาพเจานั่งอยูใ กลเคียง
กับหนาตางซึ่งอยูเหนือปกขึ้นไป ขณะที่กําลังสบายอารมณอยูในอากาศนั้นเอง เมื่อขา พเจาชายตามอง
ออกไปขางนอกแลวก็ตอ งสะดุง เพราะตอนนั้ นพอดี เครื่อ งบิน เอียงวู บและที่ปลายปกก็ ดูเหมื อนว า
สะบัดขึ้นสะบัดลงดังกับจะหักลง ไดทุกเสี้ยววินาที เสียงของพนักงานหญิงยังกองกังวานอยูใ นหู “ถา
หากมีเหตุการณซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได...” แตเวลานี้ดูเหมือนวาจะไมมีอะไรที่ อาจจะอีกแลว
การเดินทางโดยเครื่องบินของขาพเจาเปนฝนรา ย และไมอาจจะหลับตาลงไดแ มแตขางเดียว
ฉับพลันนั้น ขาพเจาไมอาจทนฟงเสียงเครื่องยนตไดอีก และคิดวา “เสร็จแนคราวนีเ้ ราเครือ่ งบินกําลังจะ
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ตก” พรอมกับเมมปากสนิท มือเกาะกับที่วางแขนไวอยา งแนบแนน หูตั้งชี้ชันและกลืนน้ํา ลายลงคอ
อยางขวัญเสีย แลวก็ไดยินเสียงเครื่องยนตขึ้นอีกครั้งหนึ่ง อาห.... บางทีขาพเจาจะยังมีชีวิตอยูก็เปนได

การขมเหง.....เปนไปไมไดหรือ
จวบจนบัดนี้ เหตุการณนั้นก็ไดผานมานับเปนเวลาหลายป และไดเดินทางโดยเครื่องบิน อยา ง
นับครั้งไมถวน ไดคุนเคยกับการเดินทางโดยเครื่องบิน กับคําแนะนําอันสะทานใจ และกับอาการที่ปก
เครื่องบิน “สะบัดขึ้นสะบัดลง” แมกระนั้นก็ตามคําแนะนําของพนักงานหญิงก็ยังเตือนอยูในความทรง
จําของขาพเจาเหมือนเดิม “ถามีเหตุการณซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได...” ถอยคําเหลานั้นยังคงขูกรรโชกอยูใ น
ความทรงจําของขาพเจา
ขณะที่ทานกําลังอานหนังสือเลมนี้อยู ทานอาจจะประสบกับเหตุการณซงึ่ คลายกับกําลังคุกคาม
ท า นอยู “จงเตรี ย มพร อ มเพื่ อ จะรับ การข มเหง!” ฟ งดู แ ล ว รู สึ ก อย า งไรชอบกล แต ถ า มี คํ า ว า “จง
เตรียมพรอมเพื่อที่จะไปสวรรค” นั้นเมื่อฟงดูแลวรูสึก วาคอยยังชั่วขึ้นเพราะวา ผูใดเลา ที่จะเตรียมรับ
การกดขี่ขมเหงแตวาการคุกคามนั้นเปนสิ่งที่จะตองมีอยางแทจริง และในหนังสือเลมนี้ ก็จะไมมีคําวา
“ถามีเหตุการณซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได....” เพราะพระคริสตธรรมคัมภีรกลาววา การกดขี่ขมเหงเปนสิ่งที่มี
จริ งอย างแน น อน ไม ใช อ าจจะไมแ น นอน แตอ ย างแนน อนใน 2 ทิ โมธี 3:12 กล า วอย างชัดเจนว า
“แทจริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดําเนินชีวิตตามทางของพระเจาในพระเยซูคริสต จะถูกกดขี่ขมเหง”
ยังจะมีความหวังอยูอีกไหม เราจะตองเปนผูพายแพหรือไมใชอยางเด็ดขาด เราจะตองไมมองดู
การกดขี่ขมเหงดวยแววตาของการพายแพ แตดวยแววตาของชัยชนะ การกดขี่ขมเหงเปนเครื่องหมาย
ของการเปนสาวกที่แทจริง ความหวังจึงยังมีอยู
แทจริง เรารูจักเรื่องเกี่ยวกับการกดขี่ขมเหงไดดี หนังสือกิจการบอกเราอยางละเอียดถึงเรื่องนี้
แมแตการกดขี่ขมเหงอันสยดสยองที่เกิดขึ้นในระหวางสมัยของเนโร จอมอํามหิตชาวโรมัน ตา งก็ลวน
เปนที่รูจักกันแพรหลายวาเปนแบบฉบับของการกดขี่ขมเหง ในประวัติศาสตรของคริสตจัก ร ซึ่งมีทั้ง
การจับมัดกับเสาแลวเผาทั้งเปน การตัดศีรษะดวยเครื่องตัดศีรษะของนักโทษ และสถานที่รวมนักโทษ
ในสิ เบอรเ รีย คุ ก สังหารในอูกั นดาและการฆาตรกรรมบรรดาศาสนทูตที่เ กิดขึ้นทั่ วโลก ตา งก็ เป น
พยานหลักฐานถึงการกดขี่ขมเหง และความหาวหาญเด็ดเดี่ยวของผูยอมสละชีพเพื่อพระคริสต ซึ่งได
แสดงออกขณะเมื่อเผชิญหนากับความตาย นับเปนการประกาศกองอยางแจมแจงของชัยชนะและความ
เชื่อ
ขอผิดพลาดอันมหันตที่เราทํากันก็คือ เราพากันคิดวา จะไมประสบกับความทุกขลาํ บากในการ
ขมเหงนั้น เราพากันกระตือรือรนที่จะนําเอาคําพูดที่วา “ถามีเหตุการณซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได...” มาใชใ น
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สถานการณของเรา อันที่จริงแลวเหตุการณตา ง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศก็ลวนเปนแบบเงาการ
สังหรณของสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นภายในประเทศของเราเอง

คําถามอันเจ็บแสบ
ครั้งหนึ่ง เมื่อบราเดอร แอนดรู ผูกอตั้งองคการโอเพิ้นดอร เดินทางไปยุโรปตะวัน ออก เขาได
พบกับผูนําคริสตจักรคนหนึ่งซึ่งเคยติดคุกมาหลายครั้ง นักเทศนผูนี้ไดถ ามบราเดอรแอนดรู วา คริส
เตียนในประเทศของทานไดรับการกดขี่ขมเหงบางหรือไม
บราเดอร แอนดรู ตอบดวยเสียงหัวเราะวา “เปลาคริสเตียนในประเทศของผม ไมไดรับการขม
เหงแตอยางใดเลย”
“ไม มีสั ก คนเลยหรื อ ที่ ถูก จับขั งคุ กเพราะเหตุค วามเชื่ อของตน” นั กเทศน ผูนั้น ถามมาด ว ย
น้ําเสียงที่ไมคอยจะแนใจในคําตอบนั้น
“ไม ไมมีเลย”
“ทําไมถึงไมมีเลยละ” นักเทศนถามตอไปดวยความอยากรู
“ก็เพราะประเทศของเรามีอิสระเสรีเกี่ยวกับเรื่องศาสนา” บราเดอร แอนดรู อธิบาย
แตผูเชื่อชาวยุโรปตะวันออกยืนกรานตอไป “และถาเชนนั้น คุณทําอยางไรกับขอพระธรรมใน
2 ทิโมธี 3:12 ซึ่งกลาววา ผูเชื่อในพระเจาจะไดรับการกดขี่ขมเหง”
นั่นเปนคําถามอันแสนจะเจ็บแสบ ถาหากวาทา นไมรูจักขอพระธรรมนั้น! บราเดอร แอนดรู
เปดพระคัมภีรขอนั้นอานดวยสีหนาที่ละอาย แลวกลาวดวยสุมเสียงอันแผวเบาวา “ไมมีอะไร เราไมได
ทําอะไรกับพระธรรมขอนั้นเลย”
แลวเราละ เราจะทําอะไรกับขอพระธรรมนั้นและขออื่น ๆ ซึ่งกลาวถึงการกดขี่ขมเหง เราตางก็
พากันละเลยขอความทั้งหลายซึ่งไมเหมาะกับแนวทางของเรา หรือไมก็พากันตีความหมายออกนอกลู
นอกทางของชีวิตคริสเตียนในปจจุบัน เราตา งก็พากัน อางถึงพระสัญญาของพระเจาเลนอยางคะนอง
ปาก แตกลับไมสนใจเงื่อนไขที่พระองคไดใหไว เราพากันพูดวา “บทบัญญัติทั้งสิ้นตางก็มีไวสําหรับ
ชาวอิสราเอลเทานั้น ไมใชเพื่อพวกเรา เพราะเราไมไดตกอยูภายใตธรรมบัญญัติ แตอยูภายใตพระคุณที่
พระเจ าประทานให ” ซึ่ งในที่สุ ด หลั งจากที่ เราไมยอมรั บเอาเงื่อ นไขที่ เราไม ชอบเหล า นั้น เราก็ค ง
หลงเหลือพระคริสตธรรมคัมภีรเลมบาง ๆ ที่บรรจุแตพระสัญญาเทานั้น
อยางไรก็ตาม เราไมอาจที่จะเปลี่ยนแปลงพระคริสตธรรมคัมภีรมาใชเพื่อใหเหมาะและเขา กับ
ตัวเราเอง เพราะในพระธรรมนั้นกลาวถึงปญหาและเงื่อนไขไวรวมกันอยางชัดเจนอัน ที่จริงแลว จะ
สังเกตไดเปนอยางดีวา คํา สัญญาทั้งสิ้นที่เราชอบอางถึงวาเปนขอ ความที่ใ ชหนุนใจกันนั้นตางก็เปน
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เงื่อนไขทั้ งหมด เราจะตอ งเริ่ มเรี ยกกั นอย างจริงจั งกัน เสียที คื อไม ใชอ านเพียงแตส วนใดสวนหนึ่ ง
เทานั้น แตอานหมดทั้งทองเรื่องที่มีในพระคริสตธรรมคัมภีร
ขอพระคัมภีรพิเศษอีกขอหนึ่งที่เราชอบอานกัน มากตามวิธีนี้คือ ฟลิปป 3:10 สวนแรกมักจะ
เปนที่คุนหูของเรา “ขาพเจาตองการจะรูจักพระองค และไดรับประสบการณใ นฤทธิ์เดชเนื่องในการที่
พระองค ทรงคื น พระชนมนั้ น ...” แตวา ข อ นั้ น ยั งไม จบลงเพียงแค นั้ น และส วนมากแลว มี น อ ยคน
เหลือเกินที่รูจักกับขอความสวนที่สองที่มีตอไปนั้น “และรวมทุกขกับพระองค....”
คริสเตียนจํานวนมากมักจะชอบขีดเสนใตขอพระคัมภีรตาง ๆ และนั่นก็เปนสิ่งที่ดี แตใ นการ
ขีดเสนใตนั้น เราเพียงจะขีดเสนใตขอความที่เปนคําสัญญาทั้งสิ้นเทานั้น และกลับพากันละเลยขอความ
สวนที่เปนบทบัญญัติและเงื่อนไขทั้งหมดหรือเพราะการทําเชนนั้น ใครก็สามารถที่จะไปหาซื้อ “กลอ ง
คําสัญญา” ซึ่งบรรจุแตกระดาษที่พิมพขอพระคัมภีรที่เปนคําสัญญาไว ครั้งหนึ่งขาพเจาไดรับกลองคํา
สัญญาเชนนั้นดวยเปนของขวัญดานหนึ่งของแผนกระดาษพิมพขอความไววา คําสัญญาล้ําคา และบน
กระดาษแตละแผนก็มีคําสัญญาวา ไวเชน เวลาที่โศกเศรา เวลาที่วาเหว เจ็บปวย ฯลฯ ซึ่งเปนเพียงคํา
สัญญาเทานั้ น แต ไมมีเ งื่อ นไขที่จ ะปฏิบั ติตามได เมื่ออ า นดูแ ลว ก็ ใหกําลั งใจดีมากทีเดียว แต ก็เป น
อันตรายไดเชนกันเพราะไมมีแนวทางเพื่อจะปฏิบัติ เพราะถา ทานอางขอความตาง ๆ เหลานี้ในพระ
คริสตธรรมคัมภีร ทานก็จะพบวา มีเงื่อนไขติดอยูเสมออยางชัดแจง พระสัญญาของพระเจาจะเปนของ
ทานและของขาพเจาไดก็ตอเมื่อเราปฏิบัติตามเงื่อนไขเหลานั้น

ใจของทานอยูในกระเปาสตางคของทาน
ในการประชุมเผยแพรแหงหนึ่ง นักเทศนไดกลาวเนนถึงจุดที่วา ทรัพยสมบัติของผูฟงควรจะ
มอบถวายแดพระเจา ครั้นหลังจากการประชุมไดยุติลงแลว มีสุภาพสตรีในชุดแตงกายทีง่ ามจับตาผูห นึง่
มาหานักเทศน
“ทําไมคุณจึงไดพูดมากนักถึงกระเปาสตางคของเดี๊ยน แตไมคอยพูดถึงจิตใจเลย เธอสงคําถาม
มาดวยแววตาที่กําชัยชนะไวแบบที่คิดวาไดตอนนักเทศนผูนี้ใหจนมุมแลว
นักเทศนมองดูเธอดวยทาทีอันเครงขรึม “ก็เพราะวาใจของคุณอยูในนั้นนะซิ” ดวงตาของหญิง
ผูนั้นสงประกายแวววับขึ้นพรอมกับพูดโตมาดวยอารมณฉุนเฉียววา “เดี๊ยนไมชอบคําพูดตลก ๆ แบบนี้
ของคุณเลย นักเทศน” แลวเธอก็สะบัดรางตุปดตุปองออกไป
แนนอน ไมมีคําพูดตลก (ตามความเปนจริง) แบบนั้นเลยที่จะเปนที่ชอบใจของคุณ เพราะมัน
ไมเขากับกับแนวความเชื่อของเรา และการกดขี่ขมเหงก็เชนเดียวกัน ดังนั้นเราจึงไมยอมรับและผลักไส
มันไปที่แผนดินคอมมิวนิสตตาง ๆ ที่หางไกล เชน อัลบาเนีย จีน หรือรัสเซีย
เราพูดกันวา “มันจะไมเกิดขึ้นที่นี่”
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แตวา เราจะแนใจไดอยางไรวามันจะไมเกิดขึ้น อันที่จริงแลวเราไมอยากใหมันเกิดขึ้นเสียดวย
ซ้ําไป เพื่อเราจะย่ํายีถือศาสนาคริสตไดตอไปอยางดอยคาไรความหมายที่วา ถา หากเราประสงคที่จะมี
ประสบการณกับพระสัญญาของพระเจาอยางลึกซึ้ง เราก็จะตองทําตามเงื่อนไขของพระองค ถาหากวา
เราประสงคที่จะ “ชนะ” เราก็จะตองรับเอาการตอสูนั้น เพราะไมมีชัยชนะใดเกิดขึ้นถาไมมีการตอสู จง
ระลึกถึงถอยคําเหลานี้ในพระคัมภีร “ถาประชากรของเรา...” (เงื่อนไข), “แลวเราจะ...” (คําสัญญา)
ทา นอัครทูตเปาโลเขียนไววา “ขา พเจาได ตอสูอย า งเต็มกํ า ลัง ขา พเจาได แขงขันจนถึงที่สุ ด
ขาพเจาไดรักษาความเชื่อไวแลว ตอแตนี้ไปมงกุฏแหงความชอบธรรมก็จะเปนของขาพเจา...” (2 ทิโมธี
4:7-8)
“ขาพเจาไดรักษาความเชื่อไวแลว” เมื่อพระเยซูคริสตทรงอางชี้ถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง
ของพระองค พระองคทรงถามวา “....เมื่อบุตรมนุษยมา ทานจะพบความเชื่อในแผนดินโลกหรือ” (ลูกา
18:8) นั่นหมายความวา จะมีคนจํานวนมากที่จะเลิกเชื่อพระเจา โดยมีเหตุผลหลายประการดวยกัน “รัก
โลก” (2 ทิโมธี 4:10) หรือกลัวตอการถูกขมเหงรังควาน “และเมล็ดพืชซึ่งหวานตกในดินซึ่งมีพื้นหิน
นั้น ไดแกบุคคลที่ไดยินพระวจนะ แลวก็รับทันทีดวยความปรีดี แตไมฝงลึกในตัว จึงทนอยูช วั่ คราวและ
เมื่อเกิดการยากลําบากหรือการขมเหงตาง ๆ เพราะพระวจนะนั้น เขาก็เลิกเสียในทันใด” (มัทธิว 13:2021) บางคนก็จะเลิกเชื่อเพราะเขารักเงิน และทรัพยสมบัติมากกวาพระคริสต (มัทธิว 13:22)
คําถามของพระเยซูที่วา “ทา นจะพบความเชื่อในแผนดินโลกหรือ” นั้นคือพระองคทรงชี้ถึง
ความเชื่อที่เขมแข็งสําคัญยิ่งเปนความเชื่อที่เปนตัวของตัวเอง ไมใชเชื่อแบบพอเปนพิธี เมื่อพระคริสต
เสด็จกลับมาอีก พระองคจะทรงพบกับความเชื่อหลายแบบ แตความเชื่อแบบที่เปนตัวของตัวเองเทานัน้
ที่จะชวยใหรอดได “แมพวกปศาจก็เชื่อ และกลัวจนตัวสั่น” (ยากอบ 2:19) และความเชื่อที่กลาวถึงในลู
กา 18:8 เปนความเชื่อที่เกี่ยวของสัมพันธกับคนเหลานั้นที่พรอมจะแลกมาซึ่งคุณคา ของการเปนสาวก
เปนความเชื่ออันมั่นคง แมวาจะมีการขมเหงรังควาน

บทเรียนจากเวียดนาม
ไมเพียงแตคริสเตียนทั่วไปเทานั้นที่พากันเชื่อและคาดการณวา การขมเหงจะไมมีมา แมแตชน
ระดับผูนําคริสตจักรและพวกศาสนทูตทั้งหลายตางก็มีความคิดเห็นวา สิ่งนากลัวนี้ค งจะไมเกิดขึ้น ใน
บรรดาประเทศของเขา
ในระหวางสงครามเวียดนามอันนาหวั่นวิตกนั้น พวกผูนําคริสตจักรจากคริสเตียนกลุมหนึ่งได
จัดประชุมประจําปขึ้น เขาทั้งหลายซึ่งเปนชาวเมืองในเวียดนามใตนั้นรูสึกคลายกับวา อยูใ นทามกลาง
ปอ มปราการอั นแข็ งแกรง ทุ ก หนทุ กแห งมี หน วยยามทหารประจํา อยูพรอ มกับเครื่ อ งกั้ นกํ า บัง อั น
หนาแนน และมีการรวบรวมเครื่องอาวุธไวอยางครบครันซึ่งคอมมิวนิสตเวียดกงก็จูโจมอยูอ ยางไมขาด
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ระยะ ในเวลาเดียวกันพวกศิษยาภิบาลก็ยังคงดําเนินการอธิบายถึงโครงการที่จะมีกิจกรรมไวลวงหนา
สําหรับปตอไป และยิ่งกวานั้นยังไดวางแผนการลวงหนาไวถึงสิบปอีก ดวย แมวาจะมีหลักฐานหมาย
สําคัญอยูอยางโจงครึ่ม ก็ยังไมมีใครคาดการณวาเวียดนามจะถูกลมลางได ทั้งหมดตางก็คิดและเชื่อวา
ประเทศของเขายังคงจะเปดประตูสําหรับงานเผยแพรพระกิตติคุณไดตอไปยังไมมีขอบเขตจํากัด
อะไรเกิดขึ้น เวียดนามใตแตกแลว ไมใชอีกสิบปตอมาแตเปนอีกสิบวันตอมาเทานั้นหลังจากที่
เขาไดประชุมประจําปครั้งนั้น บรรดาผูนําที่ประชุมอยูในเดือนกรกฏาคมที่นั้น ไมไดเห็นการณไกลใด
ๆ จนกระทั่งมีสภาพการณเชนนั้นเกิดขึ้น “มันจะไมเกิดขึ้นที่นี่” เปนความคาดคิดของพวกเขา แตเพียง
สิบวันตอมาพวกเขาก็ตองหลบหนีอยางกระเจิดกระเจิงหัวซุกหัวซุนจากเวียดนามนั้นเสียแลว
คริสตจักรยังคงมีอยู แตอยูในสภาพที่ยังไมพรอม
ในป 1965 ขาพเจาพรอมกับลีสผูเปนภรรยาไดเขารวมกับกลุมศาสนทูตที่ทาํ การภายในประเทศ
ลาวแถบภู เ ขาซึ่ ง ปกคลุ มด วยปา หนาทึ บและความชื้น แฉะอั นสถานที่ ถู ก ขนานนามว า “ล า นช า ง”
หมายความวา “ดินแดนที่มีชางลานตัว” ไมนานนักพวกเราก็พบวากําลังพาตัวมาตกอยูใ นใจกลางของ
สงครามอันโชกเลือดซึ่งไดเริ่มประทุขึ้นกับลาวชาวพุทธ ตั้งแตเมื่อป 1954 เปนตนมาหลังจากที่ตกเปน
สวนหนึ่งของอินโดจีนฝรั่งเศสเปนเวลาถึง 50 ป ซึ่งก็ไดรับเอกราชและสถาปนาการปกครองระบอบ
ราชาธิปไต โดยมีเมืองหลวงอยูที่หลวงพระบาง แตความพยายามที่จะกอรูปรัฐบาลกลางก็ไดพงั ทลายลง
เมื่อป 1960 ซึ่งในเวลานั้นสงครามระหวางกําลังทหารลาวหลวงที่ไดรับการสนับสนุน จากอเมริกาก็
ปะทะกับประเทศลาวที่ไดรับการหนุนหลังจากเวียดนามเหนือ โดยเหตุนี้เองทั้งเวียดนามก็เกิดการปะทะ
ยันกันครั้งยิ่งใหญโดยการชักนําเอาสงครามเขามาภายในประเทศครั้งนั้น
จึงไมเปนสิ่งที่นาแปลกใจเลยที่เมื่อเราเดินทางมาถึงสถานที่นั้น คําแรกที่เราไดยินจากศาสนทูต
อื่น ๆ ก็คือ “อยาแกหอสัมภาระในขณะนี้ เพราะคุณอาจจะตองออกจากที่นี้อยางฉุกละหุกเมื่อใดก็ได”
จวบจนบัดนี้ ขาพเจาก็ตองกลาวดวยความอับอายอยางแทจริงวา แมวา เราไดมโี อกาสเห็นอักษร
ที่เขียนบนผนังแลวเพราะประเทศลาว แตเราก็นิ่งนอนใจไมไดวางแผนกอสรา งคริสตจักรทอ งถิ่นให
เข ม แข็ ง ข า พเจ า ยั ง จํ า คํ า พู ด ของศาสนทู ต ผู ห นึ่ ง ได ว า “คุ ณ แจน คุ ณ อาจจะไม มี โ อกาสได อ ยู
ภายในประเทศนี้นานนัก เพราะฉะนั้นจงใชเวลาในการนําคนมาหาพระคริสตใหมากที่สุดเทาที่จะมาก
ได” เหมือนกับเขากลาวในทํานองวา “ความรอดของประชาชนชาวลาวขึ้นอยูกับการคงอยูของพวกเรา
เหลาศาสนทูต”
สิ่งที่เราควรจะไดทํามาแลวก็คือ การสั่งสอนแนะแนวคริส เตียนชาวลาวใหทราบถึงวิธีการ
เผยแพรแกชนชาติเดียวกับเขาเอง แทนการคิดวา เราจะทําทุกสิ่งทุกอยางเองเสียหมด ซึ่งการคิดเชนนั้น
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เปนการดูค ลายกับวา พระวิญญาณบริสุทธิ์เพียงสามารถที่จะใชพวกศาสนทูตเทานั้นที่นําคนหาพระ
คริสตได มันชางเปนความคิดที่ยโสทรนงเสียจริง
ขาพเจาเริ่มสํานึกในความคิดอันโอหังเชนนั้นก็ตอเมื่อไดเริ่มเรียนภาษาลาวที่เมืองคํามวน อัน
เปน แหล งที่ เราอาศัยกั นอยู ภาษาลาวนับเปน ภาษาที่ ยากแก การเข าใจแตกฉานอย า งไมน าเชื่อ เป น
เหมือนกับภาษาจีนที่มีสํา เนียงสูงต่ํา แตกตางกับถึงเจ็ดเสียง ขาพเจา ตองใชเวลาถึงสองปขับเคี่ยวกับ
ภาษาลาวซึ่งดูราวกับวามันไมนาจะเปนไปไดนี้ หลายตอหลายครั้งขาพเจา ชักเริ่มไมแ นใจในการทรง
เรียกของพระเจาที่ใหมาทําการในประเทศลาวเสียแลว
วันหนึ่ง ขาพเจาทอแทระเหี่ยใจมากกับการเรียนภาษาที่ไมไดรุดคืบหนาแมแตนอยนี้ถึงกับพูด
กับลีสวา “ที่รัก กลับฮอลแลนดกันดีกวาเถอะ เพราะอยางนอยที่นั่นเราก็สามารถพูดกับคนทีเ่ ขาใจในสิง่
ที่เราพูด”
อยางไรก็ตาม ขาพเจาก็ยังผานพนความทุกขระทมนั้นไปได พระเจายังคงนําใหขาพเจาอยูท นี่ นั่
ได วั น มหาสํ า คั ญ ก็ ม าถึ ง เมื่ อ ข า พเจ า ต อ งเทศน กั ณ ฑ แ รกในโบสถ ข า พเจ า เขี ย นคํ า พู ด ลงบน
แผนกระดาษเทาที่ขาพเจาคิดวาไดขัดเกลามาอยา งดีแ ลว และยังไดใหอาจารยสอนภาษาซึ่งเปนคริส
เตียนชาวลาวคนหนึ่งแกไข ปรับปรุงตรวจสอบใหอยางละเอียด ขาพเจายืนขึ้นอานคําเทศนอ ยา งมั่นใจ
ตอหนาที่ประชุมที่กําลังตั้งอกตั้งใจฟงกันอยางจดจอ เมื่อยี่สิบนาทีผานไปแลว ขาพเจาก็สรุปและนั่งลง
ดวยความรูสึกวาประสบความสําเร็จแลวดวยหัวใจพองโต เพราะในที่สุดขาพเจาก็พูดเรื่องพระเยซูใ ห
ชาวลาวฟงไดแลว
“ผมพูดเปนอยางไรบาง” ขาพเจาเอยถามศาสนทูตคนหนึ่งหลังจากที่เลิกประชุมแลว
ศาสนทูตผูนั้นจับตามองดูขาพเจาดวยทาทีกระอักกระอวน
“คุณแจน” เขาพยายามควบคุมเสียงพูดใหดีที่สุดเพื่อจะไมตองทําใหขาพเจา สะเทือนใจ “พวก
เขาไมรูเรื่องในสิ่งที่คุณพูดเลยสักนิด”
“อะไรกัน” ขาพเจาถึงกับตะลึงงัน “แตอาจารยสอนภาษาก็ไดตรวจสอบแกไขทุกคําแลวกอนที่
ผมจะนําไปเทศน”
“ถูกแลว แตคุณใชระดับเสียงสูงต่ําไมถูก ความหมายเลยเปลี่ยนไปหมดสิ้น เลยไมมีใครเขาใจ
สิ่งที่คุณพูด”
จากนาทีอันนาอับอายนั้น ทําใหขาพเจาเริ่มตะหนักวาพวกเราเหลาศาสนทูตไดคิดผิดกัน อยา ง
แสนสาหั ส ในการคิ ดวา พวกเราเปน บุ คคลที่สํ า คัญ ที่ จะนํ าคนพื้น เมือ งมาเชื่อ ในพระเยซูค ริ สต ไ ด
ขา พเจา จะนําความรอดออกไปเผยแพรเป นส วนตั วตามหมูบา นตา ง ๆ ไดอย างไรกั น ในเมื่อแมแ ต
ภายในโบสถก็ยังพูดใหพวกเขารูเรื่องไมได ขาพเจาเปนเหมือนทารกที่ไรประโยชน
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ตอมาในที่สุด ขาพเจาก็พอเขาใจภาษาลาวบางเปนบางสวน แตก็ยังพูดไมไดอยางชาวพื้นเมือ ง
แทนที่จะพยายามทําทุกสิ่งทุกอยางเสียเองหมด พวกศาสนทูตควรฝกอบรมคริสเตียนทองถิ่นจะเปนสิ่ง
ประเสริฐกวา เราควรจะสั่งสอนพวกเขาใหทราบถึงวิธีการประกาศเผยแพร และเตรียมพวกเขาเพื่อการ
ขมเหง ซึ่งเปนสิ่งที่รอคอยเขาอยูอยางแนนอน
เราไมไดทํางานอยูภายใต การนําของคริ สตจัก รลาวกั นเพราะเรารู สึก วา เรารู ดีที่สุด แตเป น
เชนนั้นจริง ๆ หรือ เมื่อประเทศลาวแตกลง เหลา ศาสนทูตก็จากไป คงทิ้งคริส ตจักรไวเบื้อ งหลัง-ใน
สภาพที่ยังไมเตรียมพรอม เราพากันหลบหนีออกนอกประเทศได เพราะเรามีหนังสือเดินทาง มีเงิน มี
เพื่อนอยูขางนอก แตผูเชื่อตาดํา ๆ จํานวนพัน ๆ เหลานั้นที่ไววางใจในพวกเราเหลาศาสนทูตเลา เขาไม
มีทางหนีและจะตองอยูอยางไมไดเตรียมพรอมจากพวกเรา-จากขาพเจา-เพื่อจะยืนบนขาของตัวเองได
เรายินดีเต็มใจที่จะเรียนจากบทเรียนของเวียดนามหรือลาวไหม และเหตุการณที่ขาพเจาไดพูด
ถึ ง ในเอเซี ย นั้ น มั น กํา ลั งเกิ ด ขึ้ น ตามที่ อื่ น ๆ ด ว ย การปฏิ วั ติได ก วาดล า งอยู เ หนื อ หลายประเทศ
โดยเฉพาะอั ฟริกา แองโกลา เอธิโอเปยและโมแซมบิคตางก็ ตกอยูภายใตก ฏของมาร คอยูในขณะนี้
ทั้งศาสนทูตและคริสเตียนตางก็กําลังถูกจับคุมขัง ถูกฆาจากฝมือของผูกอการรา ยที่เสี้ยมสอนยุยงใน
ลัทธิของมารค คติพจนของพวกเขาก็คือ “ไปกับพระเยซูใหพน เสีย” คริสตจัก รตา งก็ไดรับการกดขี่รัง
ควานและประสบความทุกขยากมาก
ศาสนทู ตชาวเยอรมัน ซึ่งเคยอยูที่เอธิโอเป ยเปนเวลาหลายป ไดเขียนไววา “เราทํา ทุกสิ่งใน
เอธิโอเปยเทาที่เราจะทําไดเราสรางโรงเรียนและโรงพยาบาล เราจัดการประชุมและหลักสูตรผูนํา เรา
ฝกฝนผูนําคริสตจักรเพื่อทําการปรนนิบัติรับใชแตเราลืมอยางหนึ่งเสียอยา งสนิท เราลืมที่จะบอกกับ
พวกผูนําและที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติตัวภายใตการขมเหง ขาพเจากลับมายังเยอรมันแลวก็ไมสามารถทีจ่ ะ
กลับไปที่เอธิโอเปยอีก คริสตจักรยังคงอยูเบื้องหลังที่นั่น....ในสภาพที่ยังไมไดเตรียมพรอม”

ตึกระฟาและอาคารโบสถ
หลังจากที่ถูกเนรเทศออกจากสหภาพโซเวียต อเล็กซานเดอร โซลเซนิทซิน นักประพันธเรื่อ ง
นามชาวรัสเซียใหคําถามวา “เราเตรียมพรอมที่จะเรียนจากอดีตไหม ผูที่กําลังอยูอยางมีเสรีภาพสามารถ
ที่จะเรียนจากคนเหลานั้นที่กําลังอยูในความจําเปนหรือไม บรรดาตึกระฟาที่นาภาคภูมิข องเราพากันชี้
จรดฟาเบื้องบนพรอมกับกลาววา มันจะไมเกิดขึ้นที่นี่ แตมันจะเกิดขึ้นแน การปฏิวตั จิ ะมา อยางไรก็ตาม
นับเปนเรื่องที่นาสลดที่ชาวตะวันตกที่มีอิสรภาพจะเชื่อวา มันจะเกิดขึ้น ในขณะเมื่อเขาไมมีอิสระแลว
สุภาษิตรัสเซียกลาวไววา “เมื่อมันเกิดขึ้นทานจะทราบวามันเปนความจริง แตก็สายเกินไปเสียแลว”
ใช ตึกระฟาและอาคารโบสถอันตระการของเราพากันชี้เดนเทียมฟา เหมือนกับจะกลาววา “มัน
จะไมเกิดขึ้นที่นี่” แตมันเกิดขึ้นได ตามที่กลาวไวในพระคัมภีรมันจะเกิดขึ้นแน
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ยิ่งไปกวานั้น ประเทศของทานเองอาจจะเปนประเทศอันดับตอไป พระคริสตธรรมคัมภีรบอก
ไววา การขมเหงจะมีไปทั่วโลก เราจะเตรียมพรอมหรือยัง
คริสเตียนจํานวนมากพากันยึดหลักวา เราไมจํา เปนตองกังวลถึงเหตุการณในอนาคตจนมาก
เกินไป เมื่อวันนั้นมาถึงพระเจา ก็จะประทานพระคุณของพระองคแกเราเอง แนนอนพระเจาจะทรง
ประทานพระคุณและการชวยเหลือแกเรา เมื่อการขมเหงมาถึง พระวิญญาณบริสุทธิ์จะใหฤทธานุภาพ
ในเวลาที่จําเปน “อยาทุกขในสิ่งใด ๆ เลย” (ฟลิปป 4:6)
แต เราก็ ยังตอ งเฝา ระวัง อยู และเตรี ยมพร อ มอยูเ สมอ พระคั มภี รก็ ได กล า วไว อย า งแจ มแจ ง
พอเพียงนัก เราจะตองยืนหยัดฟนฝา ตอสูจนไดชัยชนะ ชัยชนะเปนสิ่งที่สําคัญมาก
แมวาการขมเหงจะทวีมากขึ้น ชัยชนะก็ยังเปนสิ่งที่แนน อน และเราจะไดรับชัยชนะโดยพระ
เยซูคริสต พระองคไดทรงพิชิตเหนืออํานาจมืด (โคโลสี 2:15) เราจะมีชัยถาเราสวมยุทธภัณฑทงั้ ชุดของ
พระเจา (เอเฟซัส 6:10-11)

ยังมีความหวังไหม
ครั้งหนึ่ง พระเยซูตรัสวา “ทานคือเปโตร และบนศิลานี้เราจะสรางคริสตจักรของเราไว และ
พลังแหงความตาย จะมีชัยตอคริสตจักรนั้นหามิได” (มัทธิว 16:18)
“แลวใครจะใหเราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสตไดเลา จะเปนความทุกข หรือความ
ยากลําบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ ....หรือการถูกคุกคาม...แตวาในเหตุการณทั้งปวงเหลานี้ เรามีชัยเหลือลน
โดยพระองคผูไดทรงรักเราทั้งหลาย เพราะขาพเจาเชื่อมั่นวา แมความตายหรือชีวิต...หรือสิ่งซึ่งมีอยูใ น
ปจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีภายหนา หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย...หรือสิ่งใดอื่น ๆ ที่ไดทรงสรา งแลวนั้น...จะ
ไมสามารถกระทําใหเราขาดจากความรักของพระเจาซึ่งมีอยูในพระเยซูคริสตองคพระผูเ ปนเจาของเรา”
(โรม 8:35-39)
การตอสู การบีบคั้น การกดขี่ขมเหงตางก็ถูกกลาวถึงในที่นี้ แมแตคริสตจักรของพระเจาก็ไมมี
ขอละเวน แตผลที่ออกมาก็เปนสิ่งที่เที่ยงแทแนนอน ไมมีอะไรที่จะทําใหเราขาดจากความรักของพระ
เจาได นั่นแหละเปนความหวังของคริสตจักร
แลวความหวังสําหรับประเทศตาง ๆ ของเราละยังมีอยูไหม พระเจาจะไมทรงพิพากษาหรือเมือ่
ความบาปและความอธรรมกําลังทวีขึ้น และความรักของคริสเตียนจํานวนมากก็กําลังเยือกเย็นลง ยังมี
ความหวังอยู การพิพากษาของพระเจา จะมาสูทุกแผน ดิน นอกจากคนของพระเจา จะกลับใจเสียใหม
“ถาประชากรของเราผูซึ่งเขาเรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถอมตัวลงและอธิษฐานและแสวงหาหนาของ
เรา และหันเสียจากทางชั่วของเขา เราก็จะฟงจากสวรรค และจะใหอภัยแกบาปของเขา และจะรักษา
แผนดินของเขาใหหาย” (2 พงศาวดาร 7:14)
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ความหมายแจมชัดเหลือเกิน การพิพากษาก็ปดเปาพนไปได แตขึ้นอยูกับประชากรของพระเจา
พระองคทรงเรียกใหประชากรของพระองคกลับใจเสียใหม ไมใชชี้ถึงคนที่ยังไมเชื่อแตชี้ถึงคนที่เชื่ออยู
แลว คือเขาจะตองหันเสียจากทางชั่วแลวพระเจาก็จะทรงรักษาแผนดินของเขาใหหาย ศาสนาคริสตตาม
ชื่อ ตามกฏหมาย และตามพิธีรีตองก็จะตองแสดงออกใหเห็นถึงจุดยืนและความเชื่อ
อนาคตประเทศของเราไมไดขึ้นอยูกับจํา นวนของคนบาป แตขึ้นอยูกับจํา นวนของ คนชอบ
ธรรม เราจะเห็นไดจากสภาพการณที่เกิดขึ้นในเมืองโสดมและโกโมราห อนาคตของเมืองเหลา นั้น
ขึ้นอยูกับจํานวนคนของคนชอบธรรม ไมใชขึ้นอยูกับจํานวนของคนบาป
พระเจา ทรงเห็ นความบาปของเมือ งโสโดมและเมื องโกโมราห และทรงตกลงพระทัยที่จ ะ
ทําลายทิ้งเสีย เพราะไมอาจทรงทอดพระเนตรบาปที่พวกเขากระทํา ตอไปได ชาวเมืองโสโดมมีชีวิต
อยางต่ําชาเลวทรามปราศจากพระเจา เขาไมเคยจะกลาวถึงพระนามของพระเจา นอกจากในเวลาที่เขา
สาปแชงเทานั้นอยางไรก็ตาม พระเจาก็ไดแจงเรื่องนี้ใหอับราฮัมผูรับใชของพระองครูกอน พระองคจะ
ไมทรงพิพากษา จนกวาบุตรของพระองคจะทราบเรื่องเสียกอน พระเจามักจะทําเชนนี้เสมอ การตัดสิน
พระทัยพิพากษาของพระองคขึ้นอยูกับคริสตจักรของพระคริสต
ขณะที่ทูตสื่อสารของพระเจากําลังอยูบนเสนทางสูเมืองโสโดม อับราฮัมก็กํา ลังวิงวอนขอตอ
พระเจา “พระองคจะทําลายผูชอบธรรมพรอมกับคนอธรรมหรือ สมมุติวามีคนชอบธรรมหา สิบคนอยู
ในเมืองนั้น พระองคจะทรงทําลายเมืองนั้น ไมยับยั้งอาชญา เพราะเห็น แกคนชอบธรรมหาสิบคนนั้น
หรือ ขอพระองคอยาคิดที่จะกระทําเชนนั้นเลย.... พระเจา ตรัสวา ที่โสโดมถาเราพบคนชอบธรรมใน
เมืองนั้นหาสิบคน เราจะไมลงอาชญาเมืองนั้นเพราะเห็นแกเขา” (ปฐมกาล 18:23, 24, 26)
พระเจ า ทรงกระทํ า เช น นี้ เ พื่ อ ประเทศของเรา ประชากรของพระเจ า เป น จุ ด ยื น ที่ สํ า คั ญ
คริสตจักรของพระเจาเปนตัวการแหงการตัดสินใจเมื่อการพิพากษามาทั่วโลก ในขณะที่คริสเตียนกําลัง
เรียกคนบาปใหกลับใจเสียใหม พระเจาก็กํา ลังทรงเรียกคริส เตียน ทานและขาพเจา ใหสํา รวจดูตัวเอง
และสํานึกผิด แลวพระเจาก็จะทรงละเวนทั้งหมดเพราะเห็นแกเรา
เมื่อพระเจา ทรงพิพากษาประเทศและชนชาติข องเรา พระองคจะทรงพบคนชอบธรรมเพียง
พอที่จะชวยคนแตละประเทศหรือ นั่นก็ขึ้นอยูกับทาน และขาพเจา

บทที่ 1 ขอคิดสวนตัว
1.โนอาห เผยพระวจนะเรื่อ งการพิพากษา แต ผูค นไมสนใจทา ทีก ารแสดงออกของเราเป น
เชนนั้นไหม (ปฐมกาล 6 และ 7, มัทธิว 24:37-39)
2.เปโตรไมเชื่อวา พระเยซูควรจะทนทุกข ทํา ไมเขาจึงยากที่จะยอมรับสิ่งที่เปนไปไดเชนนั้น
(มัทธิว 6:21-23)
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3.เปโตรปฏิเสธความเชื่อไมนานนัก หลังจากที่เขาไดยืนยันวาจะยืนหยัดมั่นคงเปนอยางตรงกัน
ขาม เหตุใดเขาจึงเปนคนที่แปรเปลี่ยนงายดังนั้น
4.ใน 1 เธสะโลนิกา 5:1-11 มีเรื่องที่สามารถนํามาเขากับสภาพการณของเราไดอยางไร
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บทที่ 2 หลักของพระคริสตธรรมคัมภีรวาดวยเรื่องการขมเหง
การขมเหงเปนสิ่งที่เปดเผยใหทราบถึงการเปนผูติดตามพระคริสตที่แทจริง คริสเตียนตามชื่อก็
จะลมทอ ถอยและทิ้ งพระองคไป นอกจากผูเชื่อที่ อุทิศ ตัวเองเทา นั้ นที่จ ะคงอยูอ ยางสัตย ซื่อ ต อพระ
อาจารยของพวกเขา แมวาจะแลกมาซึ่งความตาย
ในบรรดาเรื่อ งการเสียสละชีวิตเพื่อพระคริส ตนั้น เราจะทราบความจริงอยา งหนึ่งเกี่ยวกับผู
เสียสละชีวิตของตนก็คือ เมื่อยามเขาเผชิญหนากับความตาย เขาจะเผชิญดวยความหาวหาญอันยิ่งใหญ
พวกเขาจะพากันมองดูก ารขมเหงนั้นเปนเหมือ นเกียรติไมใ ชการลงทัณฑ ในกิจการบทที่ 5 กลาวถึง
เรื่องเชนนี้ไวอยางแจมแจง พวกอัครทูตถูกจับกุมโยนเขาไปในคุก เพราะคดีอาชญากรรมหรือ ไมใช แต
เปนเพราะพวกเขาประกาศขาวดีและทําการบําบัดรักษาคนเจ็บปวยใหหายในพระนามของพระเยซู ใน
เวลากลางคื น ทูตสวรรคองคหนึ่งได มาปลดปลอ ยพวกเขาเปนอิสระและแนะนําไมใ หซอ นตัวหรื อ
หลบหนี แตใหทําการประกาศขาวประเสริฐตอไปอยางไมลดละ และพวกอัค รทูตก็ประกาศกันอีกใน
เวลาเชาวันตอมา แลวก็ติดตามมาดวยอีก ในระหวางการสอบสวน พวกเขาก็ถูกซักไซไลเลียงวา ทําไม
พวกเขาจึงไมกลับไปบาน และอยูอยางเงียบสงบไมตองประกาศถึงพระเยซูอีก
“เราตองเชื่อฟงพระเจามากกวามนุษย” เปโตรตอบออกไป
พวกผูนําชาวยิวก็ไมอาจเอาความผิดใด ๆ กับคําพูดอันแข็งกราวเหลานั้นได มันเปนคําพูดที่ไม
ไวหนาและไมยอมรับนับถือตําแหนงการเปนผูนําชาวยิวอยางตรงไปตรงมาของพวกเขาซึ่งก็ทาํ ใหพวก
เขาตองเดือดดาลมาก แตพระเจาก็ไดทรงใชกามาลิเอลใหเปนผูระงับและปกปองไมใหมีเหตุการณรา ย
เกิดขึ้น
แทนที่พวกเขาจะถูกฆาทิ้ง ก็ “เพียง” แตถูกโบยตีเทานั้นแลวก็ถูกปลอยจากสภาไปดวยหลังที่
หลั่งไปดวยเลือ ด “ด วยความยิน ดีที่เห็นว า ตนสมจะไดรับการหลูเกียรติเพราะพระนามนั้น” กิจการ
5:41)
พวกสาวกคุนเคยกันดีกับการขมเหง และรูจักดีวาการขมเหงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวติ ค
ริสเตียน และนั่นเปนหลักของพระคริสตธรรมคัมภีรที่พระอาจารยไดมอบไวให “บาวมิไดใหญกวานาย
ถาเขาขมเหงเรา เขาก็จะขมเหงทานทั้งหลายดวย” (ยอหน 15:20) ผูใดที่เปนมิตรสหายของพระเยซู ก็จะ
เปนศัตรูกับโลกโดยอัตโนมัติ “ถาทานทั้งหลายเปนของโลก โลกก็จะรักทานซึ่งเปนของโลก แตเพราะ
ทานไมใชของโลก ....เหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังทาน” (ยอหน 15:19) พระคริสตไมไดใ หขอยกเวน
พิเศษแตอยางใด ไมมีที่ไหนในพระคริสตธรรมคัมภีรที่กลาววา คริสเตียนจะไดรับการขมเหงและบาง
คนก็จะไมไดรับ
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การตายของอารคบิชอพ นิกายแองกลิกนั
วาระสุดทายของจานานิ ลูวุม อารคบิชอพนิกายแองกลิกันเปนแบบฉบับของการพลีชีพเพื่อ
พระคริสตในยุคนี้ไดเปนอยางดี กอนหนาที่เขาจะถูกอีดี้ อามินยิงทะลวงปากอยางทารุณที่สนามยิงเปา
ลูวุมก็ยังเลี้ยงดู “ฝูงแกะ” ของตนอยูอยางเอาใจใส
เจมส กาฮิกิริซา ประธานของกรรมาธิก ารแผนดินอูกันดาเปนคนสุดทายที่ไดเห็นลูวุมตอนมี
ชีวิตอยู กาฮิกิริซาถูกจับเมื่อเดือนกุมภาพันธ 1977 ในคดีที่เขาพัวพันติดตอกับอารคบิชอพผูนี้
มือทั้งสองของเขาถูกลอคไวดวยกุญแจมือ และถูกคุมขังไวใ นหองกรงใตดินอันแสนสกปรก
และเหม็นคลุงที่กองบัญชาการสืบสวนใหญของรัฐที่นากาซิโร กัมปาลา แหงนั้นชาวอูกันดาจํานวนพัน
ๆ ถูกคุมขังไว สวนมากแลวก็เปนคริสเตียน ซึ่งถูกฆาทารุณอยางปาเถื่อนจาก “ตํารวจลับ” ของอีดี้
กาฮิกิริซาไดบรรยายถึงสภาพการณที่นั่นแกขาพเจาวา “เปนหองกรงขังกวางขนาดแปดฟุตคูณ
ดวยแปดฟุต เราไดรับอาหารมื้อแรกภายในที่นั้น ซึ่งเปนเวลาประมาณ 16.00 น. เจาหนาทีห่ อ งคุมขังเริม่
ใหอาหารพรอม ๆ กันกับผูคนอีกจํานวนหนึ่งถูกผลักไสเขามาภายในกรงนั้น
“ผมหันไปดูวา มีใครบางแลวก็ตองแปลกใจเมื่อพบวาทามกลางฝูงคนเหลา นั้น มีจานานิ ลูวุม
อารคบิชอพผูซึ่งผมรูจักมักคุนดีปะปนอยูดวย ในสภาพที่มี กางเกงสีเทาแกเสื้อสีดํา เทาทั้งสองเปลา
เปลือย มือทั้งสองถูกคลองใสไวดวยกุญแจ ยืนสายโงนเงนเพราะชายหนุมในชุดเรียบ ๆ ผูห นึง่ สะบัดมือ
ตบใสดวยความรุนแรง
“แกเปนใคร” ชายคนนั้นสาดคําถามดวยความเกรี้ยวกราด “ผมคืออารคบิชอพของอูกันดา” จา
นานิตอบ ฉับพลันนั้นเจาหนาที่อีกผูหนึ่งซึ่งชื่อวา กาบวยก็ตบตีซ้ําเขาไปอีก จานานิกลาวกับคนเหลานัน้
วา “พวกคุณตบตีทํารายโดยที่ผมบริสุทธิ์ไรความผิดใด ๆ พวกคุณทําไดเพราะมีอํานาจ แตจะมีอาํ นาจนี้
ไมไดถาพระเจาไมไดประทานให”
จานานิถูกสั่งใหนั่งลง แลวอาหารก็ถูกนํามา แตเขาก็ไมอาจจะรับประทานไดแมแตนอ ย เพราะ
กรามหักเปนแถบ ๆ เมื่อผมเห็นสภาพเชนนั้นก็รูสึกปวดราวใจจนถึงกับกลืนอาหารไมลงตามความเปน
จริงแลวนักโทษทั้งสิ้นในกรงขังนี้ตางก็ตกอยูในสภาพอันอดอยากกันทั้งนั้น เพราะตางก็กลืนกินอาหาร
กันไมได อาหารทั้งหมดก็ตองถูกสงกลับคืนไป
กาฮิกิริซาซึ่งมีผมสีเทาปนขาวแลวเปนผูเชิญใหอารคบิชอพกลาวคําอธิษฐาน
“เขาอธิษฐานเผื่อเราทุกคน นับเปนคําอธิษฐานที่กระตุนเราจิตใจอยางยิ่ง” ผูเชือ่ ชราชาวอูกนั ดา
นึกทบทวนถึงเหตุการณในตอนนั้น
“ไมกี่นาทีตอมา อารคบิชอพถูกเรียกตัวออกจากกรงขังพรอมกับใหสวมใสรองเทาได และผม
คิดวาเขากําลังไดรับการปลดปลอยคืนสูอิสระ”
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“เขากลับเขามาอีกในชุดเครื่องแบบของอารคบิชอพอยา งเต็มยศ เมื่อผมเห็นเขาเชนนั้น ความ
เชื่อก็ไดรับการเชิดชูขึ้นอีกอยางแทจริง ผมรูสึกวาเขาจะตองตายอยางแนนอน แตจะไมตายเหมือนกับ
คนอื่น ๆ แตจะเหมือนกับผูแทนสวนพระองคของพระเยซูคริสต”
แลวสิ่งที่คาดคิดไวก็ปรากฏเปนจริงขึ้นมา เมื่อลูวุมพรอมกับนักโทษอีกสองคนคือพัน โท เอริ
นาโย โอรึ มา รั ฐ มนตรี ข องแผ น ดิ น และแหล ง น้ํ า และชาร ล โอบธ-โอฟุ มบี รั ฐ มนตรี เ ฉพาะกิ จ
ภายในประเทศตางก็ถูกเรียกออกไป
เซลล-เมท อะปอลโล ลาโวโคซึ่งถูกคุมขังอยูในหองขังมรณะใตดินอันโสโครกของอามินที่กา
ปาลา เลาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นกับอารคบิชอพกับรัฐมนตรีทั้งสองภายหลังจากทีพ่ วกเขาออกไปจากกรง
ขังนั้นวา
“เราทั้งหก ซึ่งรวมทั้งสามคนนั้นดวยไดถูกนําตัวไปยังบริเวณที่ทําการฟารวกมินาวา (ที่ทําการ
ใหญ) อันเปนที่ที่อามินกําลังรอคอยอยู” ลาโวคากลาววา “ที่นั่นเราถูกโบยตีอยางโหดเหี้ยม”
เขาพูดตอไปวา เฉพาะอารคบิชอพและรัฐมนตรีทั้งสองเทานั้นที่อีดี้อามินสั่งใหเขาไปพบในที่
ทําการนั้น เราตางก็ไดยินเสียงอามินกลาวคาดโทษพวกเขาวา “ผมรูวาพวกคุณไดวางแผนทีจ่ ะกําจัดและ
คว่ํารัฐบาลของผม” และในเวลาเดียวกันเราก็ไดยินเสียงปฏิเสธของพวกเขาและเสียงโบยกระหน่ํา ตี ดู
เหมือนวาจะเปนแสเสนใหญพอประมาณ หลังจากนั้นสักแปดหรือสิบนาทีเราก็ไดยินเสียงปนดังสนั่น
ขึ้น เราพากันกระวีกระวาดลงไปยังขางลางอยางเรงรอน หนวยยามรักษาการณเตือนเราวา ถาหากวาเรา
ปากโปงพูดถึงสิ่งที่ไดเกิดขึ้นนี้ เราก็จะถูกถลกหนังทั้งเปน”
หลังจากนั้นไมนานนัก ลาโวโคบอกวาหนวยยามรักษาการณก็มาอีก “เขาบอกเราวา ‘วีรบุรุษ’
แหงคริสตจักรของอูกันดาและรัฐมนตรีทั้งสองตายแลว และวันตอไปก็จะเปนรอบของเรา”
ดาน วุดดิ่ง ผูเปนสหายรวมแนวของขาพเจาไดเขียนถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในวันนัน้ ไดอยาง
จัดเจนไวในหนังสือของเขาชื่อ อูกันดา โฮโลคอสท (เขียนรวมกับเรยบารเนตต) เขาเขียนวา ลูวุมนั่ง
เผชิญหนาบนเกาอี้โซฟาตรงกันขามกับประธานาธิบดีอยางอาจหาญ
“คุณไดอธิษฐานเพื่อใหอูกันดามีความสงบสุข” อามินกลาวเสียงกรรโชก “นัน่ เปนการแสดงวา
บางสิ่งกําลังจะเกิดขึ้นคุณรูวาจะมีการนองเลือดในอูกันดา”
ลูวุมกลาวอยางหนักแนนวา “ผมไดอธิษฐานอยูเสมอเพื่อใหอูกันดามีความสงบสุข”
แตในสิ่งที่ไม เปนความจริ งนั้นอารคบิชอพจะไมยอมรับเห็นดวย “ผมไมไดยุงเกี่ยวกับเรื่อ ง
อาวุธยุทธภัณฑ ผมขอพูดย้ําอีกวา ผมไมไดมีสวนพัวพันในเรื่องพรรคนั้น”
“แตเราไดเขาไปในบานของคุณ และไดยินคุณเทศนาวาพระเจาจะชวยใหอูกันดารอดปลอดภัย
จากการนองเลือด” ประธานาธิบดีกลาวขึ้น
19

ในระหวางการซักสอบสวนนั้น อารคบิชอพปฏิเสธที่จะเซ็นชื่อยอมรับสารภาพ จึงถูกสั่งให
นอนราบลงกับพื้น แลวทหารสองคนก็กระชากเสื้อคลุมของเขาออกและโบยตีอยางรุนแรง หลังจากถูก
โบยตีอยางแสนสาหัสแลว ลูวุมก็เริ่มอธิษฐานอยางเงียบสงบ เสียงของเขาแทบจะเปนเสียงกระซิบ การ
กระทําเชนนี้ยิ่งทําใหอามินเกิดอารมณคลั่งแคนถึงกับตองตะโกนอยางวิปลาศและเกรี้ยวกราดปา เถื่อน
ใชภาษาอยางหยาบคาย จากนั้นก็พุงหมัดตรงเขา ใสอารคบิชอ พ และรองบอกใหทหารอะโคลีผูหนึ่ง
ภายในหองซึ่งมาจากเผาเดียวกันกับอารคบิชอพวา “ฆา มัน ฆามัน ” ทหารคนนั้นมีอาการสั่นสะทา น
พรอมกับเล็งปนยิงไปยังตนขาของอารคบิชอพ ในเวลาเดียวกันนั้นอามินก็ควักลวงปนสัน้ ออกมายิงสาด
ไปที่ใบหนาของลูวุม กระสุนพุงเขาไปในปากของอารคบิชอพทันที ในขณะที่กําลังกมศีรษะและเอี้ยว
คอหันขางอยูแลวทหารยามรักษาการณก็กระโจนเขาไปในหองและเล็งปนยิ่งไปที่โอรือมาและโอบทโอฟุมอยางเมามัน อามินก็ตะลึงงันไปกับสิ่งที่ตัวเองไดก ระทําไป จากนั้น ก็โทรศัพท แตไมทราบวา
โทรศัพทไปหาใครวา “ผมเกิดอารมณเสียอยางสุดกลั้น จึงไดยิงอารค บิชอพตายไปเสียแลว ชวยไมได
จริง ๆ”
ความกลาหาญเมื่อยามเผชิญหนากับความตายของจานานิลูวุมไดกระตุนใหบรรดาผูเชื่อมีกาํ ลัง
เพิ่มขึ้นอยางเอนกอนันต
รางอันไรวิญญาณของจานานิผูมีวัยหาสิบสองปถูกเคลื่อนยายไปยังมัควีนีที่เปนหมูบ า นของเขา
เองโดยสมุนของอามิน ที่พํานักของเขาเปนกระทอมที่มีผนังฉาบดวยดินโคลน และหลังคามุงจาก ซึ่ง
ตั้งอยู ณ ใจกลางของที่ราบอันแหงแลงและตัดขาดจากลํา น้ําใด ๆ ที่บานนั้น มารดาผูเฒา ของจานานิ
บอกกับพวกทหารวา “ลูกชายของฉันเปนคริสเตียน เขาควรจะถูกฝงไวที่สุสานของคริส ตจักรทองถิ่น
ไมใชที่นี่”
พวกทหารจึงนําโลงซึ่งบรรจุซากสังขารนั้นไปยังคริสตจัก รที่อ ยูบนเนินเขาเล็ก ๆ เพื่อทําการ
กลบฝงอยางรีบเรง มิลดเร็ด บราว ผูเปนศาสนทูตจาก วิเตอรราน บริติช ซึ่งทํางานอยูใ นเขตนัน้ ดวยการ
แปลหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีรเปนภาษาอะโคลีใหกับหอพระคริสตธรรมไดอธิบายวา “พวกทหาร
พากันขุดหลุมกันอยางจริงจัง แตเนื่องจากดินแข็งเปนดานมากจึงไมอาจขุดใหเสร็จกอนพลบค่าํ ได และ
จะเสร็จเรียบรอยไดในวันรุงขึ้น เพราะฉะนั้น โลงศพจึงตองปลอยไวภายในโบสถตลอดทั้งคืน”
เพราะเหตุความแข็งแกรงของดินนั้นเอง จึงทําใหกลุมผูเชื่อที่หาวหาญในมัควีนีมีโอกาสชมดู
อารคบิชอพของพวกเขาเปนครั้งสุดทาย ผูเชื่อ จํานวนหลายคนไดเห็นลูวุมเติบโตและเจริญเปนผูนํา ที่
โดดเดน
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บราวน ศาสนทูตสตรีสาวผูนั้นบันทึกไวตอไปวา “ในขณะที่โลงศพตั้งอยูภายในโบสถ เหลา ผู
เชื่อตางก็พากันเปดฝาโลงออกดูเพื่อทํา ความแนใ จวาซากสังขารนั้นเปนอารคบิชอพอันเปนที่รักของ
พวกเขาจริงหรือเปลา เนื่องจากเขาไมเชื่อในเหตุการณที่เกิดขึ้น อยางกระทันหัน เชนนั้น”
งานฝงศพจัดมีขึ้น ในวัน รุงขึ้น ณ หมูบานนั้น ซึ่งอยูหางไกลใจกลางทางเหนือของกูลูเจ็ดสิบ
ไมล “ภายในโบสถก็ลนหลามไปดวยผูคน” ทานอาจารยกีเดี้ยน โอโบมา ผูชวยบิชอพของอูกันดาเหนือ
ระลึกถึงงานฝงศพครั้งนั้น “เหลาผูเชื่อตางก็ไมหวั่นเกรงตออันตรายอันใด และถึงกับประกาศกับพวก
ทหารและพูดในระหวางพวกเขาเองวา “ถาหากวานี่เปนเวลาของความตายก็ขอใหเราพรอมทีจ่ ะตาย แต
ถาหากวาเปนเวลาของการอยูและดํารงชีวิตตอไป เวลานี้ก็จะเปนเวลาของการเปนพยานของคริส เตียน
อันเขมแข็ง”
“และคําพยานที่เขากระทําก็คือ เขาพากันเฝาที่ฝงศพซึ่งปกคลุมไวดวยหญาอยูตลอดทั้งคืน”
“เขาพากันรองเพลงและขอบพระคุณพระเจาสําหรับชีวิตของจานานิ และหลับนอนเฝาอยูท นี่ นั่
อยางไมเกรงฟากลัวดินทั้งกลางวันและกลางคืน และบรรดาคริสเตียนประจําทอ งถิ่นก็นําอาหารมาให
รับประทานเพื่อชวยชูกําลังพวกเขา”
และในชวงเวลาที่เหลาผูกลาทั้งชายหญิงกําลังเสี่ยงชีวิตดวยการรําลึกถึงอารค บิชอพอันเปนที่
รั ก ของพวกเขาอยู นั้ น หนั งสื อ พิ มพ “เสี ยงอู กั น ดา” ซึ่ งอยู ใ นการควบคุ ม ของรั ฐ บาลก็ แ จ ง มาว า
ประธานาธิบดีอามินไดประกาศตัวเปนจักรพรรดิและโอรสของพระเจาแลว

การขมเหงที่อิหราน
อี ดี้ อามิ น เปน ชาวมุ ส ลิ ม และการที่ เขาเข น ฆ า คริ ส เตี ยนอย า งเอิ ก เกริ ก นั้ น ก็ ไ ด รั บ กํ า ลั ง
สนับสนุนอยางมากจากบรรดาประเทศของชาวมุสลิม บัดนี้ สาวกผูบาคลั่งของอิสลามตางก็คุก คามขม
เหงคริสตจักรอยางเมามัน สิ่ งเหลานี้ไดบังเกิดขึ้นที่อิหรา นแลว เมื่ออะคายา โตลาห โคไมนี ขึ้น กุ ม
อํานาจในเดือนกุมภาพันธ 1979 อาริสโต ซาเยห ผูนําของแองกลิกัน ในไซปรัสก็ถูกฆาตรกรรมใน
สภาพที่คอหอยถูกเชือดเฉือนขาดไปและคดีอาชญากรรมรายนี้ก็ยังมืดมนอยู
อีกไมกี่เดือนตอมา พวกเจาหนาที่ของชาวมุสลิมก็เขาลอมโรงพยาบาลและโรงเรียนสําหรับเด็ก
ตาบอดของแองกลิกันในดิสฟาอาน และขูใหผูเชื่อบอกและพาไปเอาทรัพยที่ซอนรักษาไว
ในคืนหนึ่งของเดือนตุลาคม 1979 มีมือปนสองคนบุกเขาไปในหองนอนของฮัสสัน บาระนาบา
เดคานิ-แทฟติงผูเปนบิชอพของแองกลิกันและนางมากาเรตภรรยาชาวบริติช ของเขาในอิสฟาฮานแลว
รัวป นพ นใสอย า งไม ลืมหูลืมตา กระสุ นป นสี่ นัดทะลวงเข าไปในหมอนที่อยู แนบชิ ดกับศีร ษะของ
บิชอพ แตเขาก็รอดพนปลอดภัยไดอยางนาประหลาด แตภรรยาของเขาถูกกระสุนปนเขาที่บริเวณแขน
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ทานบิชอพผูเปนประธานของเซนทรัลซีนอดรวมทั้งชาวแองกลิกันทั้งสิ้นจึงตองหลบหนีไปอาศัยอยูใ น
ไซปรัส
ยี น วั ด เดลล เลขาฯ ชาวอั ง กฤษของบิ ช อ พยั งอยู ทางหลั งที่ นั่ น แล วในวั น ที่ 1 ของเดื อ น
พฤษภาคม 1980 มือปนกลุมหนึ่งไดฮือกันเขาไปคนหาเจาหนาที่ทํา การของแองกลิกันยังบา นของเธอ
และไดเคนคอสาดกระสุนใสที่ทรวงอกทําใหเธอไดรับบาดเจ็บอยางสาหัส อีกเพียงอาทิตยตอมา บาห
รามหนุมวัย 24 ป ซึ่งเปนบุตรของบิชอพก็ถูกพิฆาตดวยปน กระสุนถูกบริเวณศีรษะและหนาอกอยางนา
อนาถ
ในคั มภีร โกหร า นเองก็ ยอมรั บและเห็ น พ องด วยว า คริ ส เตีย นก็ เป น “ชนของคัม ภี ร” นอก
เหนือกวานั้น รัฐธรรมนูญใหมของอิสลามก็รับรองและใหเสรีภ าพแกศาสนาทั้งสอง แลวเหตุใ ดชาว
มุสลิมจึงพยายามขุดรากถอนโคนบรรดาคริสเตียนผูเชื่อใหสิ้นจากประเทศของเขา
มากาเรต เดคานิ-แทฟติ ภรรยาของบิชอพชาวอิหรานใหคําตอบวา “เพราะสมาชิกสวนมากของ
เราเปนผูกลับใจมาจากชาวมุสลิมนั่นเอง”

การขมเหงภายในครอบครัว
การกดขี่บีบคั้นเกิดขึ้นไดหลายทางดวยกัน อาจจะมาจากทางฝายการเมืองหรือทางศาสนา แตก็
มาจากผูที่ทา นรักได เชนกัน ขา พเจายังจําไดถึ งครอบครัวหนึ่งซึ่งทุ ก ๆ วั น ผูเปนบิดาก็จะเดิน โซเซ
กลับมาบานดวยความเมามาย และการประพฤติของเขาทําใหครอบครัวขาดความสุขมากยิ่ง เมื่อเขายัง
ตกอยูในสภาพนั้นก็จะทะเลาะกับภรรยาอยูเปนนิจสิน ทั้งใชคําพูดหยาบคายและตบตีอยางบาบิน่ ทําให
ผูเปนภรรยาตองทุกขยากลําบากมาก และมีอิทธิพลควบคุมมาถึงพวกลูก ๆ ดวย
บุตรสองคนไดดําเนินตามรอยของผูเปนบิดาดวยการประพฤติอันเลวทราม และบุตรที่เหลือ
นอกนั้นก็อยูกับมารดาที่บาน ทั้งลูกและพอจะพากันกลับมาบานในสภาพทีเ่ มาหัวราน้าํ ไมตอ งคิดเลยวา
แมบานจะรูสึกเจ็บปวดใจมากขนาดไหน
วันหนึ่งลูกคนโตไดมารับเชื่อในพระเยซูคริสตใหเปนองคพระผูชวยใหรอด ชีวิตของเขาไดรับ
การเปลี่ยนแปลงใหมอยางหนามือเปนหลังมือ เมื่อกอนเขามักจะไปเตร็ดเตรมั่วสุมอยูตามไนทคลับใน
บาร เดี๋ยวนี้เขาไปที่โบสถ เมื่อเขาอยูที่บานเขาก็เปนพยานชีวิตใหมในพระคริสตทั้งโดยทางคํา พูดและ
การกระทํา พอของเขาก็จะหัวเราะเยาะและเรียกเขาวาเปนผูชายหนาตัวเมีย และไมใหเงินเขาใชอกี “แก
ไมจําเปนตองไดรับเงินนี้อีกเพราะแกเลิกกินเหลา แลว” พ อพูดขึ้นพรอมกับสงเงินขามเลยไปใหกั บ
นองชายซึ่งยังดื่มเหลาอยู “อยางนอยมันก็ซื้อเหลากินไดเปนพิเศษดวยเงินจํานวนนี”้ พอพูดเสริมขึน้ ดวย
เสียงอันโออวด
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เมื่อเวลารับประทานอาหาร ลูกชายคนโตก็จะอธิษฐานขอพระพรจากพระเจา แตนอ งชายกับพอ
ก็จะพากันเยยหยันและรองโหอยางถากถาง เมื่อ เขาขอรองใหเงียบทําการคารวะพระเจาในขณะที่เขา
อธิษฐาน พอก็ยอนมาวา “แกคิดวาแกเปนใครวิเศษมาจากไหน ทําไมเราจะตองเงียบเพราะความเชือ่ อัน
โง ๆ ของแก พระเจา ของแกหูหนวกจึงไม ไดยิน เสียงแกพูดหรือ พระเจา ของแกควรจะตั้งใจฟงดี ๆ
หนอยนะ”
นี่เปนการขมเหงมาจากภายในบานของเขาเอง เขาจะตองยืนหยัดอยูตามลําพัง แมวาเขาจะถูก
เหยียดหยามมากแตก็ยังสัตยซื่อตอพระเยซูและพบกับมิตรภาพของครอบครัวใหมอยางแทจริงที่โบสถ
และพบกับพวก “พี่ชายนองชาย” และ “พี่สาวนองสาว” ซึ่งหอมลอมเขาอยูดวยความรักและเห็นใจ
ถาหากเราติดตามและเชื่อฟงพระเยซู โลกก็จะเกลียดชังเรา เราจะหลีกเลี่ยงจากการขมเหงและ
การเกลียดชังไดก็โดยการปกปดความเชื่อเอาไวแ ตในใจและดํา เนินชีวิตเหมือนกับโลก ซึ่งความเชื่อ
เชนนั้นก็เปนความเชื่อที่ตายแลว เพราะเราไมควรที่จะปดซอนความเชื่อของเราไว “จงใหชีวิตของทา น
สองสวางแกคนทั้งปวง...” (มัทธิว 5:16) เราไดรับคําสั่งใหทําเชนนั้น
ชายหนุมคนหนึ่งถูกเรียกตัวไปเปนทหาร เมื่อการหยุดพัก ครั้งแรกของเขา เขาก็กลับไปบา น
แลวผูรับใชข องพระเจา ซึ่งประจํา อยูถิ่นนั้นก็เชิญเขาไปคุยกัน หลังจากที่สนทนากัน ไปไดสักหนอ ย
นักเทศนไดถ ามทหารคนนั้น วา เมื่อ เขาเปนพยานเรื่อ งความเชื่อแลวได รับปฏิกิริยาโตตอบประการ
ใดบาง ทหารคนนั้นตอบอยางนาแปลกใจวา “ไมเลย ไมรับปฏิกิริยาอะไรเลยพวกเขายังสังเกตไมออก
เสียดวยซ้ําไปวาผมเปนคริส เตียน” ความเชื่อ ของเราจะตองเปน ที่ประจักษตอสายตาของคนอื่น การ
ยอมรับของเราจะตองเปนที่ไดยิน และยิ่งกวานั้น แบบลีลาชีวิตของเราจะตองสอดคลองรับรองความ
เชื่อและการยอมรับนั้น

คริสเตียนเทอรโมมิเตอรหรือคริสเตียนเทอรโมสแทต
คริสเตียนจํานวนมากเปนเหมือนเครื่องเทอรโมมิเตอร (ปรอทวัดอุณหภูมิ) อุณหภูมิของเขาจะ
ขึ้นก็ตอเมื่อมันรอ นและมันจะเย็นลงก็ตอเมื่อมันเย็น การประชุมรวมกันมักจะเปน สิ่งที่ทํา ใหเขาเกิด
ความรอน เขาจะรองเพลง อธิษฐานและดูเหมือนวา มีจิตวิญญาณที่สูงสงมาก จนกระทั่งมาถึงวันหนึ่ง
พวกเขาตองเขาไปอยูรวมกับกลุมคนที่ไมเปนคริสเตียน ปรอทชีวิตของเขาก็จะลดลงมายังระดับของ
โลกอยางรวดเร็ว คริสเตียนปรอทจะดัดแปลงชีวิตของตัวเองใหเขากับสถานการณที่อยูลอมรอบ
คริสเตียนควรจะเปนเหมือนเครื่องเทอรโมสแทต (เครื่องควบคุมอุณหภูมิ) เทอรโมสแทตจะไม
ดัดแปลงตัวเองใหเขากับสภาวะแวดลอม แตจะควบคุมอุณหภูมิใหอยูคงที่เสมอฉันใด คริสเตียนก็ควร
จะควบคุมอุณหภูมิฝายวิญญาณที่อยูรอบกายของเขาฉัน นั้น ถาเขาสามารถกระทําดังนี้ได เขาก็จะถูก
วิพากษวิจารณหรือถูกเกลียดชัง แตก ารขมเหงเชนนั้น จะเปนสัญญลักษณของการเปนสาวกที่แ ทจริง
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“ทานทั้งหลายจะเปนสุขเมื่อคนทั้งหลายจะเกลียดชังทาน....และจะประนามทา น....เพราะทานเห็นแก
บุตรมนุษย ในวันนั้นทานทั้งหลายจงชื่นชมยินดี และเตนโลดดวยความยินดี” (ลูกา 6:22) ไมเคยมีที่ใ ด
ในพระคริสตธรรมคัมภีรที่บอกวาการขมเหงจะเปนสัญญลักษณของความพายแพ เพราะแทที่จริงแลว
การถูกกดขี่ขมเหงเพราะตองรักษาความเชื่อเพื่อผูหนึ่งก็ถือวาเปนสิ่งที่มีเกียรติ
คริสเตียนชนิดเครื่องเทอรโมมิเตอร (ปรอท) จะไมไดรับการขมเหงใด ๆ เลย คริสเตียนชนิดนี้
เปนคริสเตียนเมื่อเขาอยูรวมกับคนที่เชื่อ แตเมื่อ เขาอยูทามกลางฝูงคนที่ไมเปน คริสเตียนเขาก็ก ระทํา
เหมือนกับผูที่ไมเปนคริสเตียน และโลกก็จะไมประนามพวกเขา และเขาก็จะไมใหพระเจาไดรับเกียรติ
แตอยางใด

เมื่อมีการขมเหงมา
เราจะใชทาทีอยางไร เมื่อมีการขมเหง พระคริสตธรรมคัมภีรไดใหขอแนะดังนี้ :
1.อยากลัว เราไมจําเปนตองกลัว เพราะพระเจาทรงหวงใยเรา โดยเฉพาะอยา งยิ่งในเวลาของ
การทดสอบและการขมเหง
2.การขม เหงเปน เครื่องหมายของการเปนสาวกที่แทจริง คริสเตียนไมเ ปนเหยื่อ ของสภาวะ
แวดลอม
3.การขมเหงนั้นเปนการกระทําแกพระเยซูไมใชคริสเตียนเรา เมื่อเซาโลขมเหงคริส ตจักรนั้น
พระเยซูตรัสวา “เจาขมเหงเราทําไม” (กิจการ 9:4)
4.จงชื่นชมยินดีแมวามีการขมเหง “ทานทั้งหลายจงชื่นชมยินดีใ นการที่ทา นไดมีสวนรวมใน
ความทุกขยากของพระคริสต แตถาผูใดถูกการรายเพราะไดมีชื่อวาเปนคริสเตียน ก็อยาใหผูนั้น มีความ
ละอายเลย แตใหถวายพระเกียรติเพราะชื่อนั้น” (1 เปโตร 4:13, 16)
5.จงอธิษฐานขอความกลาหาญ ในเวลาที่มีก ารขมเหง เมื่อพวกสาวกไดรับการขมเหง เขาก็
อธิษฐานขอความกลาหาญในการประกาศพระวจนะ (กิจการ 4:24-30) นับเปนคําอธิษฐานที่ควรคาแก
การจดจํายิ่ง เพราะมันไมใชคําอธิษฐานที่เต็มไปดวยความสลดใจทอถอย หรือขอใหความขมเหงเคลื่อน
ผานพนไปเสีย แตเปนคําอธิษฐานขอฤทธิ์อํานาจและเขาก็ไดรับ จึงพากันประกอบไปดวยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์และพูดดวยใจกลาหาญ
6.อยาประหลาดใจเมื่อมีการขมเหงมา “บาวมิไดเปนใหญกวานาย ถา เขาขมเหงเราเขาก็จะขม
เหงทา นดว ย” (ยอหน 15:20) “อยา ประหลาดใจที่ ทา นตอ งไดรับ ความทุ กข ยากอย างแสนสาหั ส....
เหมือนหนึ่งวามีเหตุการณอันประหลาดไดเกิดขึ้นกับทาน (1 เปโตร 4:12)
7.การขมเหงเปนประโยชนพิเศษ “เมื่อเขาจะติเตียนขมเหงและนินทาวา รา ย....เพราะเราทา นก็
เปนสุข” (มัทธิว 5:11) “ในวันนั้นทานทั้งหลายจงชื่นชมและเตนโลดดวยความยินดี...” (ลูกา 6:23) แมวา
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การขมเหงนั้นจะแปลกและใหมปานใด ปฏิกิริยาของเราควรจะตรงตามพระคัมภีร คือ “สรรเสริญพระ
เจาสําหรับการขมเหง!”
คนจํานวนมากเมื่อตองประสบความลําบากเพราะความเชื่อก็มักจะพากันพูดวา “ทําไมพระเจา
จึงปะทะโจมตีฉันอยางนี้หรือทําไมฉันจึงลําบากลําบนอยางนี้หนอ” แทนที่เขาจะมองดูการขมเหงนัน้ วา
เปนประโยชนพิเศษ พญามารจะจูโจมเฉพาะผูที่มีชีวิตอยูในความเชื่ออยางแทจริงเทานั้น
ยอรจซึ่งเปนหัวหนาคนรับใชที่บานอังกฤษอันโออา เปนบุคคลผูหนึ่งในทา มกลางจํานวนคน
เหลานั้นที่คร่ําครวญถึงความเปนจริงที่วาตนเองกําลังถูกทดลองและกดขี่รังควานจากพญามารวันหนึ่ง
เขาปรับทุกขกับผูเจานาย
“ท า นครั บ ฝ น ร า ยยั ง คงอยู กั บกระผมอยู และมั น เป น ความฝ น ที่ ม าจากพญามารเองอย า ง
แนนอน” เขากลาวขึ้น
นายจางของเขาหัวเราะขึ้น “เพราะเหตุนั้นเองฉันจึงเปนคนที่โชคดี ยอรจ ฉันไมไดเชือ่ เรือ่ งพระ
เจาหรือซาตาน ฉันจึงไมมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องนั้น”
การสนทนานี้เกิดขึ้นที่ทุงหญาอันโลงแจงเปลา เปลี่ยวของอังกฤษเหนือ ขณะที่เจานายบริติช
กําลังออกไปลาสัตว และยอรจก็ไดติดตามไปดวยในฐานะเปนผูแบกปนและดูแลสุนัขไลเนื้อ
เขาจองมองดูเจานายของเขาอยางจดจอขณะที่กําลังเล็งปน ยิงนกสองตัวติด ๆ กัน นกตัวหนึ่ง
หมุนตัวงอหลนลงสูดินและตายแนนิ่งอยูหางออกไปราว ๆ หนึ่งรอยหลา อีกตัวหนึ่งก็ถูกกระสุนปนแต
ไมบาดเจ็บสาหัสนัก มันจึงกระพือปกบินอยางสุดกําลัง แตในที่สุดก็รวงตกลงมาพื้นดินแตยังไมตาย
“โรเวอร รีบตามนกตัวนั้น” เจานายสั่งแกสุนัข ซึ่งขณะเดียวกันมันก็ไดกระโจนพรวดไปทางที่
นกตกลงมาแลว ในอึดใจเดียวมันก็คาบนกกระดิกหางกลับมาอยางภาคภูมิ
“ไมใชอยางนั้น แกนี่มัน ชางโงจริงเชียว ฉันตอ งการใหแกไปตามกําจัดเจานกตัวที่ยังเปนอยู
ตางหาก”
ยอรจมองดูผูเปนเจานายพรอมกับพูดวา “เดี๋ยวนี้ผมเขาใจแลววา ทําไมพญามารจึงตองการผม
แตไมตองการทาน”
เราก็เชนเดียวกัน เมื่อตายฝายวิญญาณแลว เราก็อยาไดหวังวาซาตานจะสรางปญหาอะไรใหเลย
แตถาเรายังมีชีวิตอยูอยางสดชื่น เราก็ทําใหพญามารตองปวดหัวหนัก เพราะฉะนั้น มันจึงพยายามทุก
วิถีทางที่จะจูโจมใสเราเทาที่เปนไปได
และเราไม ค วรจะใส ใ จกั ง วลเกี่ ยวกั บ เรื่ อ งนี้ ตรงกั น ข า มเราควรจะตระหนั ก ดี ว า นี่ เ ป น
เครื่องหมายของการเปนคริสเตียนที่แทจริง และเปนสาวกที่ไมแปลกปลอม
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บทที่ 2 ขอคิดสวนตัว
1.อะไรเปนเหตุ ผลของการที่ คริ สเตี ยนตอ งทนทุก ขตอการทดสอบและการขมเหง (ยอห น
15:18-21, กิจการ 9:4, 5)
2.เพราะเหตุใดผลสุดทายคริสเตียนจึงตองละทิ้งพระคริสต (มัทธิว 13:18-23)
3.เราควรจะมีทาทีอยางไรตอผูที่ขมเหงเรา (มัทธิว 5:44, ลูกา 23:24)
4.พวกสาวกอธิษฐานวาอยางไรเมื่อเขาไดรับการขมเหง (กิจการ 4:27-31)
5.จงบรรยายถึ งความทุ กข ย ากและชัย ชนะที่ ก ล า วไว ใ นพระธรรมโรม 8:31-39 และเราจะ
นํามาใชในชีวิตของเราไดอยางไร
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บทที่ 3 พระวิญญาณบริสุทธิ์และการขมเหง
พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนขุมพลังของคริสเตียน โดยเฉพาะเมื่อมีการขมเหงและเวลาที่ตอ งการ
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและความแกลวกลามากที่สุด พวกอัครทูตตางก็ไดรับประสบการณเชนนี้
กัน กอนวันเพนเทคอสตพวกสาวกจะเกรงกลัวพวกยิว แตหลังจากเพนเทคอสตแลวพวกยิวกลับกลัว
เกรงพวกสาวก เมื่ อ พวกสาวกประกอบด ว ยพระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ ใ นวั น เพนเทคอสต พวกเขาก็
แปรเปลี่ยนจากคนที่ขลาดกลัวมาเปนคนที่กลาหาญ
กอนเพนเทคอสต สาวใชจําไดวาเปโตรเปนสาวกของพระเยซูคนหนึง่ แตความกลัวทําใหเขาจํา
ใจตองปฏิเสธพระอาจารยของตนเสีย แมวาจะตั้งใจเอาไวอยางดีที่สุด ก็ไมอาจทําไดอยา งที่เขาโออวด
เอาไว กอนที่พระเยซูจะถูกจับกุมเปโตรกลาวอยางเด็ดเดี่ยววาจะไมปฏิเสธพระองคและเต็มใจยินดีทจี่ ะ
พลีชีพเพื่อพระองค แตอีกเพียงไมกี่ชั่วโมงตอมา เขาก็ไดปฏิเสธพระองคมากถึงสามครั้ง เพราะเขากลัว
วาจะตองตายเพราะพระองคเปนเหตุ คุณคาของการเปนสาวกนั้นราคาสูงมากยิ่ง : “คนนั้นขาไมรจู กั ” นี่
เปนคําตอบของเขา
เมื่อภายหลังจากเพนเทคอสตเปโตรก็ถูกจํา ไดอีก : “เมื่อ เขาเห็นความกลาหาญของเปโตรกับ
ยอหน....ก็ประหลาดใจ และสํานึกวาคนทั้งสองเคยอยูกับพระเยซู” (กิจการ 4:13) เปโตรพูดดวยอํานาจ
และฤทธิ์เดชอยา งไม ออยอิ่ งรีรอ “แตทานทั้ งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์ เดช เมื่อ พระวิ ญญาณ
บริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือทาน....” (กิจการ 1:8)
ทั้งเปโตรและสาวกคนอื่น ๆ ตางก็เปนสาวกอันแทจริงของพระเยซู พวกเขารักและเสียสละเพือ่
พระองคอยางมากมาย กอนเพนเทคอสตนั้นตาของเขายังปดมืดมนอยูตอการเสียสละสิ่งทั้งหมด คําวา
“ขาพเจา” ยังครองบัลลังกใจเขาอยูแทนพระเจาขณะที่พระเยซูทรงเตรียมเพื่อการทนทุกขและการตาย
พวกสาวกก็ยังพากันโตเถียงกันวาใครจะเปนใหญที่สุด (ลูกา 9:46)
สาวกแบบนี้ยังมีอยูในปจจุบัน แมวาเขาอยูในวิถีแหงความศรัทธา แตเขาก็ไมไดดาํ เนินชีวติ เพือ่
ถวายพระเกียรติแดพระคริสต แตกลับใหเกียรติแกตัวเอง และทําความพึงพอใจใหกับตัวของเขาเอง ไม
วาภายในคริสตจักรหรือหนาที่การงาน เขาจะตอ งพิชิตอยูเหนือผูอื่นเสมอ ผูใ ดก็ตามที่ก ลาแข็งขอมี
ความคิดเห็นแตกตางออกไป ก็จะตกเปนที่ครหานินทาและดูหมิ่นถากถาง
ในคืนวันหนึ่งของฤดูหนาวอันหนาวเหน็บ อาเธอรสคอปเปนเฮอรนักปราชญชาวเยอรมันผู
ชอบสังเกตพินิจดูธรรมชาติไดบังเอิญเห็นเมนสองตัวกําลังสั่นระริกอยูดวยความหนาวมันจึงพยายามคืบ
คลานเขาไปหากันอยางใกลชิดเพื่อจะไดความอบอุนจากซึ่งกันและกันบาง ขณะทีส่ ตั วซงึ่ มีขนอันแหลม
คมทั้งสองถูกตองตัวกันนั้น ขนของมันก็ทิ่มแทงตัวตรงขามกอใหเกิดความเจ็บปวดนักจึงตอ งหดตัว
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กลับไปและพยายามอีกในเวลาตอมาอยูเชนนั้น สคอปเปนเฮอรใหขอสังเกตวา คริสเตียนก็ประพฤติไม
ผิดอะไรกับเมนนั้น แมวาพวกเขารูวาจําเปนตองพึ่งพาอาศัยกันแตเมื่อมาใกลกันตางฝายตางก็ทํารายซึง่
กันและกัน
พระเจาไมทรงประสงคที่ใหคริสเตียนดําเนินชีวิตอยูเพื่อ ตัวเอง แตทรงตองการใหเราสามัคคี
ธรรมกันและไมทํารายกันและพระวิญญาณบริสุทธิ์เทานั้นที่ทําใหสําเร็จได “เราทัง้ หลายไดรบั บัพติศมา
โดยพระวิญญาณองคเดียวเขาเปนกายเดียวกันและพระวิญญาณองคเดียวนั้นซาบซานอยู” (1 โครินธ
12:13)
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราสามารถที่จะอยูรวมกันไดและถวายพระเกียรติแดพระเจาได โดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะมีประสบการณของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได ไมวาทานจะเปนคนจีน
นิโกร อินเดียหรือคอเคเซี่ยน พื้นฐานของความสามัคคีไมไดอยูที่หลักขอเชื่อ ผิวพรรณ วัฒนธรรมหรือ
ศักดิ์ ฐานะแตขึ้นอยูกับชีวิตใหมในพระเยซูคริสต ถาทานอยูอยางปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทา นก็
จะมีแตความเจ็บปวดรวดราว
คืนวันที่ พระเยซูถูก หัก หลังทรยศ พวกสาวกปฏิเสธไมยอมลางเทา ให กัน เพราะแต ละคนก็
ตองการเปนคนสําคัญและยิ่งใหญ และไมเขาใจวาคนที่เต็มใจเปนผูนอยที่สุดก็จะไดเปนผูใหญทสี่ ดุ จน
ในที่สุดพระเยซูเองก็ตองกลายมาเปนคนรับใช
กอนหนานั้นเพียงไมกี่วัน อัตรทูตยอหนทําตัวเปนผูแยกลัทธินิกาย “พระอาจารยเจาขา พวกขา
พระองคเห็นผูหนึ่งขับผีออกในพระนามของพระองค และขาพระองคก็หา มเขาเสีย เพราะเขาไมตาม
พวกเรามา” (ลูกา 9:49) ขาพเจาขอกลา วอยางตรงไปตรงมาวา แมวา พวกสาวกจะเปนผูแยกพวกแยก
คณะ แตก็ยังไมประพฤติตัวเลวทรามดังกับผูเชื่อในยุคปจจุบันนี้ บางคนอยางนอยพวกเขาขับผีออกได
และคริสเตียนหลายคนในทุกวันนี้ที่ทําเชนนี้ไมไดก็จะพากันวิจารณกันอยางแหลมคมตอผูที่สั่งสอน
เชนนั้นอยางกระตือรือรน ที่นายินดีก็คือพวกสาวกรูจักกับความเปนจริงของอํานาจมืด แตคํา คัดคา น
ของเขาก็เปนเพราะผูที่ทําการอัศจรรยไดคนนั้นไมไดเปนคนในพวกเดียวกันกับเขา
“เขาไมตามพวกเรามา” เปนคําขวัญของผูที่ชอบแยกลัทธินิกายซึ่งพระวิญญาณบริสทุ ธิเ์ ทานัน้ ที่
รักษาเยียวยาโรคนี้ไดเพราะเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เขามาควบคุมเรา ความคิดของเราก็จะแผขยายกวาง
และจะไมมีคําวา “คริสตจักรหรือประเพณีของเรา” อีก แตเพื่อพระสิริและพระเกียรติของพระเยซูคริสต
การถวายพระสิริแกพระเยซูเปนวัตถุประสงคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหบุตรของพระเจาพากันกระทํา
การยอมใหพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาควบคุมอยางสิ้นเชิง เปนแนวทางของการตั้งมั่นคงอยูไดในเวลาที่มี
การขมเหง

28

บุ ตรของพระเจ า ทุ ก คนต า งก็ ไ ด รั บ พระวิ ญ ญาณบริ สุ ทธิ์ แ ล ว (เอเฟซั ส 1:13) แต นี่ ไ ม ไ ด
หมายความวา เราจะยอมใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมเหนือเราเองอยา งอัตโนมัติเลย ประสบการณ
ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของหลายคนลดนอยลงมากกวาแตกอนเมื่อเขาเปนพยานก็จะพูดถึงสิง่ ยิง่ ใหญที่
เคยเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเมื่อครั้งที่เขายังบริบูรณและถูกชโลมดวยฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์
อยางทวมทน แตทวาในขณะนี้เลา
เราจะตองคิดกังวลในสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดกระทําในชีวิตของเราขณะนี้มากกวา คิดถึง
สิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเราเมื่อหลายปกอนโนน เราจะตองประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยูตลอดเวลา
แตบางครั้งก็มีสิ่งกีดขวางเกิดขึ้น

กําจัดสิง่ ทีก่ ีดขวาง
วันหนึ่งเมื่อครั้งที่ยังอยูประเทศลาว ขาพเจาไดไปยังหมูบานเล็ก ๆ แหงหนึ่งในภูเขาซึง่ อยูเ หนือ
จากหลวงพระบางอันเปนเมืองหลวงออกไปทางทิศเหนือไปไมเทาไร
แมวาชาวบานแหงนั้นจะไมมีเขื่อนกั้นน้ํา แตก็ไดออกแบบระบบการนําน้ํามาใชไดอยางดีเดน
หมูบานนั้นตั้งอยูในหุบเขา และเหนือขึ้นไปบนเนินเขานั้นก็มีน้ําพุอยู และไมมีใครรูวาน้ํานั้นกําเนิดมา
จากที่ไหน แตเพราะวามันออกมาจากภูเขาพวกเขาจึงพากันเรียกน้ํานั้นวา “น้ําพุภูเขา” น้าํ พุนนั้ ไดกอ ตัว
เปนลําธารไหลผานหุบเขา
แตกระนั้นก็ตามชาวบา นไมไดใ ชน้ําจากลําธารนั้น สําหรับดื่ม เพราะเขามีวิธีอื่น อีกตา งหาก
สําหรับการใชน้ําพุนั้นดื่ม จากน้ําพุ น้ําจะพุงลงมารวมเปนแอง และจากนั้นชาวบานไดใชไมไผเปน ทอ
น้ําไหลผานทอน้ําไหลผานทอนั้นลงไปยังหมูบานเบื้องลาง แตตรงปากทอไมไผที่อยูติดกับแองน้ํา มัน
พวกเขาใชกิ่งไมสานปดไวพอใหน้ําไหลลงได การทําเชนนี้ก็เพื่อวาเมื่อ สิ่งใดกีดขวางทําใหน้ํา ไหลลง
ทอไมไดก็จะไดทําการแกไขตรวจได
เมื่อขาพเจา ไปถึงหมูบา นนั้นพอดีน้ํา หยุดไหล แตน้ํา ในแองนั้นก็ยังมีอยูอยา งบริบูรณ “ไมมี
อะไรเปนปญหา” ผูใหญบานกลาวกับขาพเจา “ธารน้ํายังมีน้ําอยูเต็ม เพราะฉะนั้นทอไมไผจะตองมีสิ่ง
อุดตันอยางแน ๆ”
เราพากันเดินตามทอไมไผดวยกัน ไมนานนักเราก็พบวากิ่งที่สานปดไวก็ยังมีอยูเหมือนเดิม แต
มีกิ่งไมกองอยูอยางหนาแนนทําใหปากทออุดตันและน้ําไมอาจไหลผานทอได
สํา หรั บขา พเจ าแล ว นี่นั บเป นตั วอย า งที่ ดีที่สุ ดที่ ทํา ใหเ ห็ นถึ งการทํ า งานของพระวิ ญญาณ
บริสุทธิ์ บางครั้งพระองคไหลผานตัว เราไมได แตพระองคก็ยังมีอยูที่นั่น แตเพราะมีสิ่งกีดขวางเรา
จะตองกลับไปดูทางน้ําวา มีความบาปอะไรอุดตันเอาไวทําใหเปนอุปสรรคกีดขวาง เราจะตองกําจัดมัน
ออกไป แลวพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทํางานไดอยางเต็มที่
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เมื่อคริสเตียนถามถึงวิธีการดําเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ คําตอบงายมากนั่นคือ จงนําเอา
สิ่งที่ผิด ๆ ออกไปเสียจากชีวิตของทาน และจงใหตัวเองมีความวางเปลาแลวเตรียมทางใหพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เขามา จงสารภาพบาปผิดของทานตอพระเจา เมื่อทานมีความวางเปลาแลวพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
ก็จะชโลมทานดวยฤทธิ์อํานาจและการประทับอยูของพระองค
คริสเตียนที่เคยประสบกับการขมเหงจะเปนพยานไดอยางดีวาจําเปนอยางยิ่งที่จะประกอบดวย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ บราเดอร เสอบานผู นําคริสตจักรลาวไดถูกกักขังตัวอยูในคายลางสมองของพวก
คอมมิวนิสตเปนเวลาถึงสามครั้งซึ่งแตละครั้งก็ไมเหมือนกัน อาทิตยแลวอาทิตยเลา พวกเขาก็พยายาม
ถลุงมอมเมาจิตวิญญาณของเขาดวยการปอนคําสอนและยุยงของการที่ไมเชื่อวามีพระเจา
“บางครั้งผมรูสึกวามันหนักมากแทบจะทนไมไหว” เสอบานซึ่งอดีตเปนนายรอ ยของกองทัพ
หลวงลาวไดกลาวกับขาพเจา “แตที่ผมยังกัดฟนทนอยูไดก็เปนเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทับ
อยูดวย ขณะที่ผมกําลั งจะหมดกํ า ลังความอดทนครั้งใดก็มัก จะไดยิน พระสุรเสียงของพระวิญ ญาณ
บริสุทธิ์ พระองคทรงหนุนเราใจใหผมคิดถึงพระเยซูที่ไดรับการทนทุก ขทรมานมากกวาผม พระองค
ทรงกลาวกับผมวาจะคอยพิทักษไมใ หผมตองลมลง และนี่เปนการที่ทํา ใหผมเต็มดวยพลังและความ
ยินดี ผมรูดีวาผมไมไดอยูโดดเดี่ยวแตเพียงผูเดียว เพราะผูทรงเลาโลมทรงประทับอยูดวยเสมอ”
ภายในคายกักกันนั้น เสอบานไดยินเสียงอันแผวเบาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เหตุเพราะเขาเริม่
เรียนที่จะฟงพระสุรเสียงของพระองคในขณะที่เขายังมีอิสระเสรีอยู ถาเรายอมจํานนตัวตอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ และเรียนที่ จะดํา เนินด วยฤทธิ์ เดชของพระองค ใ นขณะที่เรายังมีอิ ส ระอยู แล วพระวิญ ญาณ
บริสุทธิ์ก็จะทรงนําเราทั้งในปจจุบันและอนาคต
เสอบานเปนผูประกาศที่รอนรนดังไฟ ขาพเจาเองไดเคยมีโอกาสทํางานรวมกันกับเขาเปนเวลา
หลายป แทที่จริงเราทั้งสองก็อยูในเมืองเดียวกัน ไมวาเขาจะไปที่ไหนเขาก็จะเปนพยานและนําชาวลาว
จํานวนเปนอันมากมารับเชื่อในพระเยซูคริสตเนื่องจากเขาใชอิสรภาพที่เขามีอยูนั้นในการทํางานเพื่อ
พระเจา ดังนั้นเมื่อยามที่เขาสูญเสียอิสรภาพและตองอยูในคายกักกัน เขาก็ยังสามารถดําเนินการเปน
พยานในสถานที่แ หงนั้นได ผูที่อับอายเพราะพระคริส ตในขณะนี้ เขาก็จะยิ่งอับอายเพราะพระองค
มากกวาในเวลาที่มีการขมเหง ผูที่อยูเพื่อพระองคในขณะนี้ ก็จะอยูเพื่อ พระองคไดตอ ไปอีก เมื่อ มีการ
เยาะเยยดูแคลนและขมเหง
เสอบานไดเปนพยานกับหนวยยามของพวกคอมมิวนิสตดวย และคนหนึ่งก็รับเชื่อในพระเยซู
คริสตใหเปนองคพระผูชวยใหรอด สิ่งปาฏิหาริยไดบังเกิดขึ้นในวันตอมาเมื่อ บรรดาผูนําคอมมิวนิสต
เห็นอยางแนนอนวา ไมอาจที่จะลา งสมองมอมเมาจิตใจของเสอบานได แมวา เขาจะถูกทัณฑทรมาน
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อยางแสนสาหัสเสอบานก็ยังรอดอยูไดทั้งสามครั้งสามครา และถึงกับยังเปนพยานอยูอ ยางไมหยุดยั้ง
ดังนั้นพวกผูนําจึงตัดสินใหประหารชีวิตของเสอบานเสีย
เจาหนาที่ชั้นสูงของคอมมิวนิสตเทา นั้นที่จะอยูรวมในหองที่เขาประชุมตัดสินนั้นได และที่
ประตูก็มีหนวยยามเฝาอยูคนหนึ่งเขาแอบไดยินคําสนทนาเหลานั้นทั้งสิ้น ทหารคนนีเ้ ปนคนเดียวกันกับ
คนที่เสอบานไดนําใหเชื่อในพระเจาเมื่อวันกอน และพระเจาไดทรงจัดเตรียมใหทหารคนนี้เปนหนวย
ยามอยูในเวรของเชาวันนั้น เมื่อเขาไดยินสิ่งที่พวกหัวหนาพูดกันนั้น เขาก็มีความหวาดกลัวอยูมากแต
ไมไดปริปากพูดอะไร แลวพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับเขาวา “เมื่อวานนี้ เราไดชวยใหเจารอดโดยเสอ
บานและเดี๋ย วนี้ เราตอ งการใหเ สอบานรอดอยู โดยเจ า ” ในคื นวั นนั้ นทหารยามนี้ก็ ชวยพาเสอบาน
หลบหนีออกมาได
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนผูปลอบประโลมเมื่อมีการขมเหง พระองคไมไดใหเราทนทรมาน
อยางเปลา ๆ แตไดทรงประทานฤทธิ์เดชให เพื่อวาแมวามีการทดลอง เราก็ยังรักษาความเชื่อไวไดอยาง
สัตยซื่อ
พระเจาทรงยิน ยอมใหเราผานการขมเหงเพราะพระองคทรงทราบวา โดยความรักของพระ
คริสตและฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะชวยใหเราเปนยิ่งกวาผูพิชิต แตผูที่ไมไดดําเนินชีวติ ดวย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะที่เขายังมีเสรีภาพอยูก็จะรักษาความเชื่อเอาไวไดอยา งยากเข็ญในเวลาที่มี
การขมเหงคุณคาของการเปนสาวกจะสูงมากนัก
มีชายสามคนเดินลงไปตามถนนที่อยูใกลเคียงกับบานอันงดงามตระการตาหลังหนึง่ และเริม่ สง
เสียงแยงกันวา ในพวกเขานั้นใครกันที่เปนเจาของบานหลังนี้
ชายคนแรกพูดวา “นี่เปนบานของผมเพราะผมเปนคนสราง”
“ผิดแลว ไมใชเชนนั้น” ชายคนที่สองแยงขึ้น “นี่เปนบานของผม เพราะผมซื้อเอาไวแลว”
ชายคนที่สามยิ้มแยมขึ้น พรอมกับเสริมวา “นั่น ก็ใชแลวแตขณะนี้ผมอาศัยครอบครองอยูใ น
บานหลังนี้”
นี่เปนอุทาหรณอันสวยงามของชีวิตคริสเตียน พระเจาทรงสรางเรา พระเยซูคริสตพระบุตรของ
พระองคทรงซื้อเราไวที่ไมกางเขน และขณะนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทับอยูภายในเรา
เมื่อเรายอมมอบตัวแกพระวิญญาณบริสุทธิ์อยางสิ้นเชิงเราก็จะไดรับความกลาหาญใหมที่ไมมี
สิ่งใดจะมาดับลงได ขาพเจาหวนนึกถึงเมื่อครั้งที่เดินทางไปเยี่ยมแผนดินอูกันกากับบราเดอ ร แอนดรู
ในสมัยที่อีดี้ อามิน ยังเขยาแผนดินดวยความบาระห่ําของซาตานอยู
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ผูเชื่อที่เปนสตรีคนหนึ่งมารับเราที่อินเตอรเนชั่นเนลโฮเต็ลในกาปาลา และเวลานั้นตํา รวจลับ
ของอามินก็แทรกซึมขวักไขวอยูจาระหวั่น (เรารูไดอยางงายดายเพราะทหารลับจะแตงกายดวยเสื้อผา
ลายดอกไม สวมแวนตาดํา กางเกงกนแหลมและรองเทาสนยกพื้น)
เราพากันสาวเทาเขาไปในลิฟท และสังเกตวามีตํารวจลับคนหนึ่งซึ่งจับตาดูพวกเราอยูไ ดเขามา
ดวย เขาคงอยากจะทราบวา หญิงชาวอูกันดาจะมาติดตอทํา อะไรกับชาวตางประเทศทั้งสอง ขาพเจา
รูสึกวาจิตใจเตนระทึกอยางพิกลเล็กนอ ย คิดอยูวาหนึ่งในสองทามกลางพวกเราอาจจะถูกลากคอเขา
หองขังก็อาจเปนได
ฉับพลันนั้นเอง คริสเตียนหญิงคนนั้นยิ้มละมุนใหกับตํารวจลับ แลวเปดกระเปาลวงเอาใบปลิว
ยื่นสงใหเขา
“คุณคะ ขอไดรับเอาใบปลิวนี้ไว พระเยซูทรงรักคุณและตองการที่จะชวยคุณใหรอด” หลอน
พูดดวยน้ําเสียงอันนุมนวล ตํารวจลับคนนั้นตกตะลึงอยางเห็นไดชัด แตเพราะเห็นรอยยิ้มอันเปนมิตร
นั้น เขาจึงรับเอาไวมองดูอยางตื่นเตนแลวยัดใสกระเปาไป
หญิงคนนั้นมีความกลาหาญซึ่งเปนความกลาหาญที่ไดมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เทานัน้ ทาน
มีความกลาเด็ดเดี่ยวอยางเดียวกันนั้นไหม ทานจะมีได ถาทานยอมใหพระวิญญาณบริสุทธิ์เติมทานให
เต็ม

บทที่ 3 ขอคิดสวนตัว
1.ทําไมพระเจาจึงทรงสงพระวิญญาณบริสุทธิ์มา อานพระธรรมยอหน 14:16-17, 26; ยอหน
16:8, 14, โรม 8:16
2.ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งกลาวไวในพระธรรมกาลาเทีย 5:22-23 จะนํามาใชในเวลาเมือ่
ทานไดรับการขมเหงไดไหม
3.ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งกลาวไวใ นพระธรรมโรม 12:6-8 และ 1 โครินธ
12:7-11 ผูใดที่รับของประทานเหลานี้ได และจะนํามาใชไดอยางไร การจําแนกของของประทานเหลานี้
จะเปนประโยชนตอเราอยางไรเมื่อมีการขมเหง เมื่อไรที่คริสตจักรอาจจะทํางานไมได
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บทที่ 4 พระคริสตธรรมคัมภีรและคริสตจักรที่ทนทุกข
ระหวางสงครามเวียดนาม ทหารอเมริกันจํานวนหนึ่งถูกจับกุมตัวไปยังฮานอยที่เปนเมืองหลวง
ของเวียดนามเหนือ และตองตกอยูภายใตการรักษาการณอันเขมงวดจากพวกหนวยยามของฝายตรงขาม
นับเปนเวลาหลายสัปดาห เหลาทหารอเมริกันขอพระคริสตธรรมคัมภีรคืนจากหนวยยามเหลา นั้น แต
คําตอบที่ไดรับก็คือการสั่นหัวไมยอมให
แลวพวกทหารอเมริกันจึงตกลงใจพากันเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจําที่จะคิดกันออกมา
ได ทหารแตละคนก็ทองขอพระธรรมที่ตนเคยรูมา
เมื่อเริ่มแรกก็พากันทองออกมาไดอยางพรางพรูทีเดียวทีละคน ๆ และขณะเดียวกันเชลยศึกคน
หนึ่งก็ทําหนาที่เปนเลขาฯ บันทึกขอความตาง ๆ ของพระคัมภีรลงบนแผนกระดาษแผนหนึ่ง
ไมนานนัก พวกเขาก็เริ่มสํานึกตัววา ความรูในพระคัมภีรข องเขาแตละคนนั้นมันชางนอยนิด
เสียเหลือเกิน นอกจากพระธรรมยอหน 3:16, สดุดี 23 และคําอธิษฐานที่วา “พระบิดาของเรา” และพระ
บัญญัติสิบประการ ก็มีอีกพียงไมกี่ขอเทานั้น จึงตา งมองหนา กันดวยความหดหู ใชเวลาทั้งหมดหนึ่ง
ชั่วโมงก็รวบรวมกันไดสักยี่สิบขอ พยายามกันตอไปอีก แตก็ชักจะสับสนปนแตละขอก็ยงุ เหยิงผสมกัน
ไปหมด
ที่เปนเชนนั้นก็เพราะวาเมื่อกอ นนั้น พระวจนะของพระเจาไมไดถูก บนไวในใจของพวกเขา
อยางบริบูรณ แมวาเขาจะพยายามกันมากสักเทาใดก็ยังทองออกมาไดไมถูก ตอง “จงใหพระวาทะของ
พระคริสตดํารงอยูในตัวทานอยางบริบูรณ...” (โคโลสี 3:16)

หนังสือที่ตอ งหาม
พระคริสตธรรมคัมภีรเปนหนังสือที่ตอ งหา มในเวลาแหงการขมเหงคุกคาม ในจีน ลาว และ
เวียดนาม พวกคอมมิวนิสตก็จะเผาทําลายและริบเอาไวเสียเปนจํานวนพัน ๆ เลม เมือ่ พวกคริสเตียนรวม
ประชุมกันเขาก็ทํากันไดไมดีไปกวาเชลยศึกอเมริกันมากสักเทาไร พวกเขาพยายามพากันทองขอพระ
ธรรมออกมาแตก็ไปกันไดไมกี่น้ํา เหตุผลก็งายมากคือ ขณะเมื่อเขายังมีชวี ติ อยูอยางอิสระสบายก็ไมเห็น
ถึงความจําเปนของการทองจําขอพระธรรม คิดวา เหตุใดจึงตอ งไปเสียกําลังความคิดกับการศึกษาขอ
พระคัมภีร ถามีพระคัมภีรอยูบนหิ้งหนังสือแลว
ความคิดเห็นที่มีอยูกันทั่ว ๆ ไป ก็คือคิดวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปเกิดขึ้น แต
เมื่อมันเกิดขึ้นจริง ๆ แลวคริสตจักรก็ยังไมทันไดเตรียมพรอมเลย เมื่อพวกเขาเห็นความสํา คัญของการ
ทองจําขอพระธรรมก็เปนการสายไปเสียแลวไมมีใครที่จะสามารถจดจําขอพระคัมภีรไดในขณะที่พระ
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คัมภีรกําลังถูกริบและถูกเผา การจดจําขอพระคัมภีรจะตองใชเวลาและจะตองเริม่ ทํากันแลวในขณะทีย่ งั
มีอิสระเสรีอยู
พระคริสตธรรมกลายเปนหนังสือ ที่ตองหามภายในหลายประเทศของคอมมิวนิสต วิธีเดียว
เท านั้ น ที่ จะนํา พระวจนะของพระเจ า ไปสูค ริส เตี ยนเหล านั้ น ก็ คือ โดยการลั กลอบเอาเข า ไปและก็
เพราะวารัฐบาลคอมมิวนิสตอนุญาตใหนําเอาพระคัมภีรเขา ไปไดตามจํา นวนจํากัด จึงไมเพียงพอกับ
จํานวนของคริสเตียนที่ตองการ การอนุญาตแบบทางการเชนนั้นเปนการริเริ่มใหโลกภายนอกพึงสังวร
ถึงอิสรภาพทางศาสนา
สําหรับพวกคอมมิวนิสตแลว พระคริสตธรรมคัมภีรเปนหนังสือ ที่อันตราย ถา มีการขายพระ
คัมภีรก็จะมีเงื่อนไขอยูดวยขอแมอยางหนึ่งก็คือคริสเตียนที่ประสงคจะซื้อพระคัมภีรจะตองเขารวมกับ
คริสตจักรที่จดทะเบียนแลว และการซื้อของเขาจะตองถูกจดบันทึกไวจากรัฐบาล โดยการทําเชนนี้ พวก
คอมมิวนิสตก็จะทราบรองรอยวาผูใดที่เปนคริสเตียน

คริสตจักรที่ทนทุกข
รัฐบาลที่ไมเชื่อพระเจาทราบดีวาไมสามารถที่จะทําลายลางคริสตศาสนาได ดังนั้นจึงพยายาม
จํากัดแวดวงอิสรภาพทางศาสนาขึ้นดวยกันหลายวิธี:
1.ทั้งบรรดาคริสตจักรและคริสตสมาชิก จะตองลงทะเบียน นี่ก็หมายถึงวารัฐจะควบคุมการ
ปฏิบัติงานของคริสตจักรและรูจักบทบาทของคริสตสมาชิกอยูเสมอ
2.คริสเตี ยนจะมีสิ ทธิ์ในการนมัสการและคุยกั นถึงเรื่องของพระเจาไดเฉพาะภายในอาคาร
โบสถที่ลงทะเบียนแลวเทานั้น
3.หามใหคริสเตียนทําการสอนศาสนาแกเด็ก เพราะฉะนั้นการประชุมรวีวารศึกษา และการ
ประชุ มอนุชนจึ งไมอ นุญ าตที่จะทํ า ได และแม แ ต ภายในบ านก็หา มไมใ หมีก ารฝ กอบรมคริส เตี ยน
เด็ดขาด
4.ใหคริสเตียนประกอบอาชีพในฐานะต่ํา ๆ เยี่ยงคนรับใชเทานั้น และบุตรของคริสเตียนก็ไม
อนุญาตที่จะไดรับการศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย อันที่จริงแลวพวกเขาเปนเพียงประชากรชั้นสอง
ของประเทศเทานั้น
คริ สเตียนจํา นวนมากได รับเอาตามเงื่ อนไขเหลา นี้ และพยายามทํ างานภายในแวดวงที่ รั ฐ
กําหนดให อยางไรก็ตามยังมีคริสเตียนคนอื่น ๆ อีกที่ปฏิเสธไมยอมลงทะเบียนนั้น เพราะเขาเห็นวามัน
เปนการประนีประนอมกับรัฐบาลที่ไมเชื่อในพระเจาพวกเขาขอเชื่อฟงพระเจามากกวาที่จะเชื่อ ฟงพวก
ผูนําคอมมิวนิสต พวกเขาเชื่ออยางหนักแนนวาควรจะทําการประกาศเผยแพรอยางเปดเผย แมวา จะเปน
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การลอแหลมตออันตรายมาก เขาก็พากัน จัดตั้ง คริสตจักร “ลับ” ขึ้น มาและดํา เนินการประชุมรวีวาร
ศึกษาและประชุมอนุชนกันตอไป
คริส เตี ยนกลุ มสุ ดทา ยนี้ เองที่ ได รับการขมเหงคุ กคามในรั สเซีย จี น และที่อื่ น ๆ คริส เตียน
เหลานี้ยอมทนทุกขเพราะเห็นแกพระนามของพระเยซู ถาเขาทําการประกาศเผยแพรเขาก็จะถูกจับกุม
แตพวกเขาก็เต็ มใจอย า งยิ่งจะจา ยคา ของความเชื่อ หลายคนได ประสบความทุ กขทรมานในคุก เป น
ผลลัพธ
คําพยานของไอดา สคริปนาโก วา เปนที่รูจักกันดีใ นแถบทางตะวันตก คริสเตียนชาวรัสเซีย
จากเลนินกราดนี้ไมเคยหยุดยั้งการประกาศเผยแพร เธอเขียนใบปลิวขึ้นเองแลวแจกตามถนนในนคร
แหงประวัติศาสตรนั้น เคยถูกจับหลายตอหลายครั้ง ในที่สุดเธอตองเผชิญหนากับการตกลงใจทีเ่ ด็ดขาด
วาจะไปอยูในคุก หรือหยุดละเลยตอ การประกาศเผยแพรดี และเธอไดตกลงใจเลือกเอาการเสียสละ
อิสรภาพที่เธอมีมากกวาที่จะไมเชื่อฟงพระเยซูเพราะการสัตยซื่อที่เธอมีนั้นมากกวา ความหมายของ
อิสรภาพที่เธอมี
ไอดาเขี ยนจดหมายจากในคุ กและลอบส งมาถึ งพวกเราที่ อยู ทางแถบตะวัน ตกภายในไม กี่
อาทิตยตอมา เนื้อหาใจความของจดหมายนั้นทําใหเราตื้นตันใจมากเพราะมันไดเปนพยานใหเห็นถึงการ
ยอมจํานนของเธอตอพระเจา เธอเขียนมาวา “พวกเจา หนา ที่จะคืนอิสรภาพใหกับดิฉันโดยมีขอแมวา
ดิฉันจะตองไมพูดถึงเรื่อ งของพระเยซูอีก แตดิฉันทํา เชนนั้นไมได ดิฉันไมอ าจที่จะอะลุมอะลวยเลย
เพราะอิสรภาพเชนนั้นจะกลายมาเปนบวงแรวอันยิ่งใหญสําหรับดิฉันอยางแนแท”
ชางแกลวกลาและเสียสละแท! เธอยินยอมอยูดานหลังซี่กรงยิ่งกวา ที่จะหยุดชงักในการเปน
พยานถึงพระเยซู เธอเตรียมพรอมแลวที่จะจายคุณคาอันสูงของการเปนสาวก
มีคริสเตียนจํานวนแสน ๆ คนที่ไดเลือกเอาการทนทุกขมากกวาการอะลุมอะลวยกับรัฐบาลที่
ไมเชื่อวามีพระเจา พวกเขาพากันสรางสรรคสิ่งที่เราเรียกกันวาคริสตจักรที่ทนทุกข ในหนังสือวิวรณได
บรรยายถึงบรรดาผูเชื่อเชนนั้นวา “ผูพิชิต”
ศิษยาภิบาลสิบหาคนในโมแซมบิคไดตกลงใจเมื่อเร็ว ๆ นี้วาจะมีการประกอบพิธีศีล บัพติศมา
ใหกับบรรดาผูเชื่อที่ตองการจะเปนพยานอยางเปดเผยถึงสิ่งที่ไดเกิดขึ้นกับพวกเขา แตการประกอบพิธี
เชนนั้นก็จะตองไดรับคํายินยอมจากรัฐบาลของเฟรลิโมมารกซิสตเสียกอน
เขามาพบกันเพื่ออธิษฐานและปรึกษาหารือกันถึงสิ่งที่เขาควรจะกระทําและเห็นดวยกับขอพระ
ธรรมที่วา ใหนับถือการปกครองของประเทศ ดังนั้นเขาจึงขออนุญาตเปนทางการจากรัฐบาล แตกไ็ มได
รับอนุญาตใหกระทําพิธิศีลบัพติศมา
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“ถาพวกคุณพากันประกอบพิธีศีลบัพติศมาแลวละก็เราจะตองจับกุมศิษยาภิบาลของพวกคุณให
หมดทุกคน” นั่นเปนคําตอบที่ไดรับจากเจาพนักงานแฟรลิโม
พวกเขาควรจะทําอยางไร พวกผูนําคริสตจักรยังทราบอีกดวยวา พระคริสตธรรมคัมภีรไ ดสอน
ไววาเขาตองเชื่อฟงพระเจามากยิ่งกวาที่จะเชื่อฟงมนุษย
“ใชแลว เราจะตองทําพิธีแน และทํากันในกลางแจงเลย เราจะไมทําแบบหลบ ๆ ซอน ๆ ไมวา
จะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม” พวกผูนําตกลงใจรวมกัน
ดังนั้นเอง บนฝงแมน้ําแหงหนึ่ งของโมแซมบิคเขาจัดการประกอบพิธีอั นอันตรายขึ้ น มา ที่
นั่นเองผูเชื่อพากันแสดงตัววาพวกเขาเต็มใจที่จะ “ตายกับพระคริสต” เหมือนกับที่ศีลบัพติศมาเล็งถึง
ขณะที่ การประกอบพิธีศีลบัพ ติสมากําลั งจะสิ้นสุ ดลงนั้นเอง พวกทหารก็ถือ ปนจ อ งเขามา
ตะครุบและลากคอบรรดาศิษยาภิบาลไปยังที่คุมขังทันที แตพวกเขาก็ถือ วาเปนสิ่งที่นา ยินดีที่ไดทุกข
ลําบากเพื่อพระคริสต
ในที่ สุ ด สามเดื อ นต อ มา พวกเขาก็ ได รั บการปลดปล อ ยเป น อิ ส ระ โดยฤทธิ์ เ ดชแห งพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาจึงกลายเปนผูพิชิต

จําเปนหรือทีต่ องมีการลักลอบพระคริสตธรรมคัมภีร
เดี๋ ยวนี้ อ งค ก ารโอเพิ่ น ดอร (ประตู ที่ยัง เป ดอยู ) ได ร วมงานกั น กั บองค ก ารโพรเจคท เพิ ร ล
(โครงการไขมุก) เปนโครงการที่อาจหาญนําพระคริสตธรรมคัมภีรจํานวนลาน ๆ เลมเขา สูสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เปนการปฏิบัติการครั้งยิ่งใหญที่เราทํารวมกัน
พระคัมภีรจํานวนลาน ๆ เลมถูกนําเขาไปผานมานไมใผตามคําเรียกรองของผูเชื่ออยางเรน ลับ
ในจีนซึ่งองคการโอเพิ่นดอรไดฟนฝาบุกบั่นติดตอมาเปนเวลาหลายปแลว
แตเหตุใดจึงตองนําพระคัมภีรเขาไปแบบลับ ๆ ลอ ๆ เชนนี้ คํา วา ผูลักลอบไดเปนที่รูจักกันดี
ในบางสวนของคริสตจักรคริสเตียนชาวจีนไมไดจัดพิมพพระคัมภีรเปนของเขาขึ้นเองหรือ
รัฐบาลจีนสัญญาที่จะจัดพิมพพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหมใหเปนจํานวน 100,100 เลม แมวา
เปนไปไดอยางคําสัญญานั้น แตปญหาก็มีอยูวารัฐบาลจะตองจัดแปลและตรวจสอบทํากันอีกครัง้ ในจีน
และอาจจะทําใหความหมายที่แทจริงของพระคัมภีรแตกตางออกจากความเปนจริงอยางมากเพราะภาษา
นิยมที่ใชกันในปจจุบัน
“คิดดูซิ” ผูนําคริสตจักรชาวจีนคนหนึ่งกลาวขึ้น “แมวาเขาจะดําเนินการจัดพิมพนขี้ นึ้ ขอความ
ของพระธรรมที่เขาแปลออกมาก็จะมีน้ําหนักความหมายที่ลดนอยลงมาจากความเปนจริง เราไมอาจจะ
ใชพระคัมภีรอยางนั้นไดเลย”
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เขายังใชน้ํา เสียงที่เปยมดวยความตระหนกวิตกกังวลวา “เรายังแปลกใจอยูวาจะไดเห็นพระ
คัมภีรเหลานั้นที่รัฐบาลสัญญาจะใหหรือ ไม คาดวา เขาจะตองนําพระคัมภีรเหลา นั้นไวตามหองสมุด
หรือตามสถานศึกษาอันเปนที่ที่เราหยิบหามาอานไดไมงายนัก” และนี่เปนลวดลายที่พวกเขาทํากันใน
ทามกลางหมูประเทศคอมมิวนิสตของโลกที่ยินยอมใหนําพระคัมภีรเขาไปหรือจัดพิมพขึ้น
เฉพาะองคการโอเพิ่ลดอรก็ไดนําพระคัมภีรเขาไปในจีน ในป 1979 เปนจํานวนมากกวา 30,000
เลม เกือบจะเทากับจํานวนของหนึ่งในสามของพระคัมภีรที่รัฐบาลสัญญาจะจัดพิมพขึ้น ผูนําของเราได
สืบทราบมาวา ในประเทศจี น เหลาผูเ ชื่อก็ มีความตอ งการพระคัมภีรกัน มากเปน จํา นวนลา น ๆ เล ม
นับเปนจํานวนที่อยูหางไกลจํานวน 100,000 เลมมากขนาดไหน
บราเดอร แอนดรูไดจับจุดสําคัญนี้วา “มันเปนปญหาระหวางการแจกจําหนายอยางเปนทางการ
และไมเปนทางการ” เขากลาววา “ไมวารัฐบาลคอมมิวนิสตจะเตรียมพิมพหรือนํา เอาเขา ไปมากเทาใด
ตามปกติแลว ทานก็แ นใจไดวา ในทุก กรณีจํานวนเหลานั้นก็ยังไมเพียงพอตอ การเรียกรองของคริส
เตียนที่นั่น บางทีเขาจะใหพระคัมภีรอยางเปนทางการทีละเล็กละนอยเหลาคริสเตียนก็ยังตองการ

อีกจํานวนมากอยางที่ไมเปนทางการดังนั้นพวกเราจึงไมควรทําใหเขาผิดหวังเลย”
ขาพเจาทราบวา มีคริสเตียนมากมายที่ยังสงสัยเกี่ยวกับการ “ลัก ลอบ” พระคัมภีร เหตุฉะนั้น
ระหวางการเดินทางไปยุโรป ขาพเจาจึงตกลงใจตอบคําถามเปนครั้งแรกตอคําถามที่วา:
1.จําเปนนักหรือที่จะตองลักลอบพระคัมภีรเขาไป
2.เปนการชาญฉลาดไหมที่จะแจกพระคัมภีรเหลานี้โดยไมคิดมูลคาใด ๆ จะไมเปนการดีหรือ
ถาขอคาตอบแทนบางเล็ก ๆ นอย ๆ ถาเขาไดเปลา ๆ พระคัมภีรจะมีคุณคาสําหรับพวกเขาหรือ
หลังจากหลายปผานไป ขาพเจารูสึกละอายตอคําถามที่สองนั้น เราจะหวังใหผูเชื่อเหลานั้นจาย
คาซื้อพระคัมภีรที่เราพยายามมอบใหกับเขาไดอยางไร ในเมื่อพวกเขาไดจายไปอยางราคาสูงกวาสิ่งใด
สมาชิกคริสตจักรที่ทนทุกขไมยอมประนีประนอมกับเจาหนาที่ เขาพรอมที่จะรับการกดขี่รังควาน เขา
ยินยอมที่จะอยูในคุกมากกวาที่จะไมเชื่อฟงพระคริสต เขาไมอาจจะหยิบหาพระคัมภีรจากทีใ่ ดได ถาเรา
ไมเอาไปใหเขา เรายังจะกลาที่จะเรียกคาตอบแทนอีกหรือในเมื่อเขาเปนผูที่สมควรจะไดไปอยางเปลา
ๆ อยูแลว
ขา พเจาจะขอวิ จัยรายละเอียดของคํา ถามข อ ที่หนึ่ง ซึ่ งอัน ที่จริ งแลว ขา พเจ าก็ไม ชอบคําว า
ลัก ลอบสั ก เท า ใด เพราะมั น ทํา ให ขา พเจ า นึ ก ถึ งคนประเภทที่ ลั ก ลอบโจรกรรมเพชร นาฬิ ก าและ
ยาเสพติดไปขายเอากําไร และตามกฏหมายแลวการลักลอบก็เปนสิ่งที่ผิดอยางแทจริง
แตเราก็ไมไดจงใจทําผิดเชนนั้น เพราะเราซื้อพระคัมภีรแลวนําเขาไปแจกจายใหเปลา ๆ ไมคดิ
มูลคา สําหรับผูที่ไมยอมรับและไมเห็นดวยกับภารกิจประเภทนี้ ขา พเจาขอแนะนําใหอา นหนังสือที่
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เขียนโดย บราเดอร แอนดรู ชื่อ เหตุที่ตองลักลอบพระคัมภีร (กอนนั้นมีชื่อ วาจรรยาของการลักลอบ)
เปนผลงานพิเศษที่มีเนื้อหาสาระที่ทาชวนเราอยางมหาศาล สามารถสั่งซื้อไดตามที่อยูทายหนังสือนี้
ขาพเจามักจะไดยินบอย ๆ วา ไมจําเปนที่จะมีการลักลอบพระคัมภีรเลย เพราะมีพระคัมภีรท ถี่ กู
นําเขาไปอยางเปนทางการอยูแลว ขาพเจาขอใหรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวของกับการเดินทางสู
ยุโรปตะวันออกของขาพเจา ที่นั่นขาพเจาไดพบกับผูนํา ของคริส ตจักรที่ไมไดลงทะเบียนคนหนึ่ง ซึ่ง
บอกวาสมาชิกคริสตจักรของเขาตองการพระคัมภีรมากอยางรีบดวน
“แตเขาก็ซื้อหาไดตามในเมือง” ขาพเจาพูดขึ้น
“ผมรู” เขาตอบ “แตเรา ซื้อพระคัมภีรไมได เพราะคริสตจักรของเราไมไดลงทะเบียน”
“ใหเราไปดูดวยกัน” ขาพเจาแนะนํา
เขามองดูขาพเจาอยางคลางแคลงใจ “แตมัน เปน อันตรายไดสํา หรับสมาชิก ในคริสตจักรของ
ผม” เขาแยงขึ้น
เขาพู ดถูกต อง ขา พเจาไมควรจะทํ า ใหส มาชิ ก ที่ประชุมของเขาได รับอั นตรายใด ๆ โดยไม
จําเปน ขาพเจาจึงคิดจะลืมเรื่องนั้นเสีย
แตผูรับใชของพระเจาคนนั้นกลาวตอไปอีก “ตกลง ผมจะพาใหคุณไปเห็นดวยตัวเอง”
ขาพเจาลังเลดวยความรูสึกไมคอยสบายใจในการที่ไมควรนําอันตรายใหกับเขา
“ไมเปนไร เขาไมรูจักผมหรอก” เขาเสริมขึ้น “แตเราตองระมัดระวังไมใหเขาเห็นเราพรอม ๆ
กัน เมื่อเราไปถึงรานหนังสือแลว เราก็จะแยกจากกันไปคนละทาง เพื่อไมใหเขารูวาเรามาดวยกัน”
เราพากั นไปที่รา นหนั งสื อ โดยทิ้งช วงไมหา งกัน มากนั กทํ า ทีเ หมือ นกับไมรูจักกั น มาก อ น
ขาพเจาจะซื้อพระคัมภีรและเขาก็จะทําเหมือนกันในเวลาตอมา ขาพเจาสาวเทาเขาไปภายในและไมนาน
นักนักเทศนคนนั้นก็เขาไปดวย
ชายคนหนึ่งที่อ ยูหลังเคานเตอรคิดเงิน มองดูขาพเจา ดวยไมตรีจิตและถามวาตอ งการหาซื้อ
อะไร ขาพเจาถามเขาวาเขาพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน เขาตอบมาดวยทาทีข องการเปนมิตรวา
เขาเขาใจภาษาเยอรมัน
“ผมขอซื้อพระคัมภีรเลมหนึ่ง” ขาพเจาพูด
“คุณเปนนักทองเที่ยวใชไหม” เขาถามมาเปนภาษาเยอรมันที่แปรง ๆ หู
“ใชครับ มาจากประเทศฮอลแลนด” ขาพเจาตอบไป
แคนั้นก็พอแลว เพราะเขาหายเขาไปทางหลังรานครูหนึ่งแลวกลับออกมาพรอมกับพระคัมภีร
มากมายหลายเลม เขาวางลงบนเคานเตอรและบอกวาขาพเจาสามารถซือ้ ไดจาํ นวนหนึง่ เลมราคาก็นา คิด
อยูเหมือนกัน
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ขาพเจาจายเงินไปและขอเดินชมหนังสืออื่น ๆ ภายในรานสักครู เพราะอยากจะทราบวา อะไร
จะเกิดขึ้นตอไป
จากนั้นศิษยาภิบาลที่ตามมานั้นก็เขามาติดตอกับเขา ขาพเจาไมอาจเขาใจคํา พูดทุกคําที่เขาพูด
กันเพราะเขาพูดเปนภาษาของพวกเขาเอง แตก็พอจับความหมายไดบาง (ตอมาสหายคนนั้นก็เลาเรื่องที่
เกิดขึ้นทั้งหมดใหทราบแมวาไมจําเปนตองอธิบายอะไรมาก เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไดเห็นชัดแจงอยูแลว)
ศิษยาภิบาลชี้ไปที่พระคัมภีรและขอซื้อมาเลมหนึ่ง แลวการสนทนาก็ยืดเยื้อตอไปอีก
“คุณเปนใคร และเปนคนของคริสตจักรที่ลงทะเบียนคริสตจักรไหน” ผูดูแลรานถามมา
ศิ ษ ยาภิ บ าลสั่ น ศี รษะ เขาเพี ยงแต ต อ งการซื้ อ พระคั มภี รหนึ่ง เล ม และไม ประสงค จ ะแจ ง
รายละเอียดใหทราบ ผูดูแลรา นก็ยังรักษาสภาพของความเปนมิต รอยูแ ละทําทีขออภัย เขาทําหนา ที่
บริการอยางดี แตก็ตองรักษากฏขอบังคับจึงตองสอบถามดวยความจําเปนวาเขาอยูคริสตจักรไหน
ในที่สุด พนักงานขายก็นําพระคัมภีรไปเก็บที่หลังรานแลวสหายคนนั้น ก็ออกไปกอ นขาพเจา
ขาพเจาเห็นเหตุการณทุกอยาง แตขาพเจาก็ยังไมออกไปในระยะใกลชิดกันเพื่อไมเปนสิ่งที่นาสงสัย
แมวาขาพเจา ยินดี ที่ไดใ หพระคัมภีร ที่ซื้อมาแกนักเทศนคนนั้น แตขา พเจาก็ไดพิสูจนชัดถึ ง
ความจําเปนของคริสตจักรที่ทนทุกขแลว
อยาไดเขาใจขาพเจาผิดไป เรารูสึก ซาบซึ้งและขอบคุณที่ทางสมาคมพระคริสตธรรมอาจจะ
นําเขาไปไดตามกฏหมาย และสถานการณในหลายประเทศของปตาง ๆ ที่ผานมาก็ไดกระเตื้องดีขึ้น
แมวาจะยังไมเพียงพอกับจํานวนประชากรที่เพิ่มทวีขึ้น และจํานวนที่คริสเตียนเพิม่ ทวีขนึ้ แตกย็ งั เปนสิง่
ที่ดี ทั้งคริสตจักรที่ลงทะเบียนไดรับอนุญาตเปนทางการและที่ไมไดลงทะเบียนตา งก็มีความตอ งการ
อยากไดพระคัมภีรกันทั้งนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตชนบท มักจะไมไดรับพระคัมภีร เพราะกวา ที่
ผูนําพระคัมภีรเขาไปจะไปถึงก็หมดกอนเสียแลว ทั้งคริสตจักรออรธอดอกซและคาธอลิคในสหภาพโซ
เวียตตางก็ตองการพระคัมภีรมากเหมือนกับกลุมคริสตจักรที่ไมจดชื่อลงทะเบียน เพราะเหตุความจําเปน
ตาง ๆ เหลานี้เราจึงเต็มใจดําเนินงานที่เสี่ยงตออันตรายในการนําพระคัมภีรเขาไปเชนนี้

หนาตอไป
การทราบถึงสภาพการณของคริสตจักรที่ทนทุกขเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งเพราะมันจะชวยใหเรา
ทราบถึงความจําเปนของการจดจําขอพระคัมภีร ครั้งหนึ่งขาพเจามีโอกาสกลาวพระวจนะกับเหลาผูเ ชือ่
ที่มารวมกับอยางลับ ๆ ในสิเบอรเรียอันนาสังเวช ขาพเจาอานพระคัมภีรตอนหนึ่งเปนภาษาอังกฤษ ขาง
ๆ กับผูนําและขาพเจา มีเพียงไมกี่คนเทานั้นที่มีพระคัมภีรเปนของตนขาพเจาถึงกับนิง่ อึง้ ปริปากไมออก
ไดแตมองดูพวกเขาดวยน้ําตาคลอเบา ผูที่มีพระคัมภีรก็จะถือไวในมุมที่คนที่นั่งขางหนาและขางหลังจะ
เห็นและอานดวยได บางคนถึงกับยื่นคอชะโงกออกไปเพื่อจะไดอานดวยสักสองสามคํา
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เมื่อกลับมาที่พักในโรงแรม ขาพเจาหวนคิดถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับเมืองเล็ก ๆ ในสิเบอเรีย
ครั้งนั้น คนเดินหนังสือของโอเพิ่ลดอรของเราคนหนึ่งไดไปเยี่ยมสถานที่พิเศษแหงหนึง่ และพบกับคริส
เตียนซึ่งไดมีขอความจากพระคัมภีรอยูหนึ่งแผน
“ดูซิ ผมก็มีพระคัมภีรอยูแผนหนึ่ง” ชายคนนั้นพูดดวยใบหนาเปนประกายเปลงปลั่ง
“ทําไมคุณจึงมีอยูเพียงแผนเดียวเทานั้น” คนเดินหนังสือถามไป
“โอ ผมไดมาจากอีกคนหนึ่ง” เขาตอบ “ยอนหลังไปเมื่อนานมาแลวมีคนหนึ่งนําเอาพระคัมภีร
มาใหกับผูนําของเราเลมหนึ่ง แตเขามีอยูแลว เขาจึงอยากจะใหกับคนอื่น แตปญหาก็มีอยูวาจะใหกับ
ใครเพราะมีคริสเตียนมากมายที่ไมมีพระคัมภีรเลย ในที่สุดเพื่อใหทุกคนพอใจเขาจึงแบงพระคัมภีรอ อก
ทา มกลางเหล า คริ ส เตี ย น และแบงออกเปน ส วน ๆ แตล ะเล ม และจากพระคั ม ภีรซึ่ งประกอบด ว ย
หนังสือเลมตาง ๆ นั้น เขาใหกับคริสเตียนคนละเลม”
คนเดินหนังสือมองดูเขาดวยความแปลกใจ “แตแลวทําไมคุณจึงมีเพียงแผนเดียว”
“โชคไมดี เพราะเมื่อเขากําลังแบงกันนั้นผมไมไดอยูดวย” เขาเลาใหฟงตอไป “และผมไดพบ
กับพี่นองคนหนึ่งซึ่งไดรับสวนแบงในครั้งนั้น แลวเขาไดแบงอีกตอหนึ่งใหกับคริสเตียนทีไ่ มไดไปรวม
คนละแผน ๆ รวมทั้งผมดวย”
เขาสนทนากัน ตอ ไปอีก เล็ กนอ ย คริ สเตีย นชาวสิเ บอเรี ยคนนั้น ก็ข อพระคัมภีร จากคนเดิ น
หนังสือหนึ่งเลม แตเขาชี้แจงอยางเสียใจวา เขาไดใหกับคนอื่น ๆ ตามทางกอนจะถึงเมืองนีเ้ สียหมดแลว
ผูเชื่อคนนั้นสงเสียงถอนหายใจและพูดดวยความเสียดายวา “ผมอยากจะรูนักวาหนาตอไปจะมีขอ ความ
อะไรบาง”

การขาดความรู
เรามีหนาตอไปและรูจักเนื้อหาใจความที่มีอยูในนั้น หรือวาเรารูจักอยางนั้นไหม พวกเชลยศึก
ในเวียดนามตางก็คิดวาพวกเขารู แตแทที่จริงแลวไมไดรู เมื่อไมอาจจะหาพระคัมภีรจากที่ไหนไดอีก
เขาก็พากเพียรที่จะนึกทบทวนถึงพระวจนะของพระเจา แตก็เปนที่ประจัก ษแลววาความรูของพวกเขา
นั้นชางจํากัดเสียจริง
การจดจํา พระคัมภีรไมอาจเริ่มทํา กันไดอยางฉุกละหุกชั่วครูในเวลาอันยากเข็ญที่จะไดพระ
คัมภีรมา เราจะตองเริ่มทําการจดจํา พระคัมภีรกันตั้งแตที่เรายังอิสระทางศาสนาอยูและหยิบหาพระ
คัมภีรไดสะดวก เพราะการทําสิ่งนี้จะตองใชเวลาและความเพียรพยายาม
แตที่เปนอุปสรรคสําหรับเรานั้น ไมใชการเพียรพยายามหากแตเปนการคาดคิดที่วาการขมเหง
จะไมเกิดขึ้น แตมันก็เกิดขึ้นแลวที่รัสเซีย จีนและเวียดนาม พระคริสตธรรมคัมภีรก ลายเปนหนังสือที่
ตองหาม คริสเตียนมากมายที่ไมมีพระคัมภีร ที่มีอยูก็เทาที่เคยจดจํามาไดเทานั้น ในระหวางทีพ่ วกเขายัง
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มีอิสระเสรีอยูก็ไมเคยคิดถึงความจําเปนของการที่ตองจดจําพระคัมภีรแมวามีการปฏิวัติเกิดขึ้น เขาก็ยัง
พากันคิดวาหาพระคัมภีรไดไมยาก และนี่เปนความหวังอันจอมปลอม เพราะพระคัมภีรถูกริบและเผา
ทิ้งหมด เมื่อ คิดจะเริ่ มจดจํ า พระคัมภีรเอาไวก็ เป นการสายเกิน ไปเสี ยแลว และในขณะนี้ คริ ส เตียน
สวนมากยังไมรูจักวาหนาตอไปของพระคัมภีรเปนอะไร
พระธรรมโฮเชยา 4:6 เตือนไวอยางแจมแจงวา “ประชากรของเราถูกทําลายเพราะขาดความรู”
และแทจริงก็เปนเชนนั้น ถาหากวาเรามีสายตาที่กวางไกลและไดเห็นการเปลีย่ นแปลงซึง่ ไดกวาดลางไป
ทั่วพิภพ เราจะอุทิศเวลาจดจําพระคัมภีรอยางไมตองสงสัยเลย
ในขณะที่เราสงพระคัมภีรไปยังคริสตจักรที่ทนทุกข เราตองใชโอกาสที่จะจดจําพระวจนะของ
พระเจา แลวเราก็จะตระหนักไดดีวาความรูในพระคัมภีรเปนสิ่งที่มีประโยชนมาก ไมใชเพียงแตใ น
อนาคตเทานั้นแตในปจจุบันนี้ดวย เพราะวาเรากําลังตอสูกับอํานาจแหงความมืดและความบาปอยูเ สมอ
ดังนั้น บัดนี้จึงเปนเวลาที่จะรูจักและใชพระวจนะของพระเจา!
“พระวจนะของพระองคเปนโคมสําหรับเทาของขาพระองค” (สดุดี 119:105)
นั่นแสดงวาทางเดินของเรามืดทึบและอันตรายยิ่ง
“ขาพระองคไดสะสมพระดํารัสของพระองคไวในใจของขาพระองค เพื่อขาพระองคจะไมทํา
บาปตอพระองค” (สดุดี 119:11)
เราจะตองเก็บรักษาพระวจนะของพระเจาไวในใจของเราแทนที่จะเก็บไวในตูหนังสือ แลวเรา
จะรูจากประสบการณวาพระวจนะของพระเจาคือพระแสงแหงพระวิญญาณ (เอเฟซัส 6:17) และพระ
เยซูทรงรูจักสิ่งนี้ดี เมื่อพญามารไดทดสอบพระองคในถิ่นทุรกันดาร พระองคก็ทรงใชพระวจนะทุกครัง้
พระองคตรัสวา “มีคําเขียนไววา....” พระองคทรงอางถึงพระวจนะของพระเจาเสมอ
กลอุบายของพญามารยังไมเปลี่ยนแปลงไป มันรูจักพระคัมภีรดวย แตเมื่อมันอางขอพระคัมภีร
มันก็เอาออกมานอกจากทองเรื่องและทําแบบผิด ๆ (มัทธิว 4:6) เราไมควรเพิกเฉยตอแบบกลอุบายของ
มัน (2 โครินธ 2:11) มันจะบอกกับเราวาไมเปนสิ่งจําเปนเลยที่จะจดจําพระคัมภีร เพียงแตมีไวในบานก็
พอแลวเผื่อเอาไวใชเมื่อยามจํา เปน แตพระคัมภีรของพระเจาบอกกับเราแตกตางออกไปอยางสิ้นเชิง
เพราะไดเตือนเราใหพระวจนะดํารงอยูในตัวเราอยางบริบูรณ (โคโลสี 3:16) เพื่อจะชวยเราจัดการกับ
สงครามฝายวิญญาณทั้งในขณะนี้และในอนาคต
มีวิธีที่ดีหลายวิธีที่ใชสําหรับทองจําขอพระคัมภีรได เดอะเนวิเกเตอร ซึ่งเปนองคการนานาชาติ
ไดจัดใหหลักสูตรการทองจําพระคัมภีรไวอยางดีเยี่ยม มีการเลือกเฟนขอความและเรื่องตาง ๆ มากมาย
เชน พระคริสตผูทรงเปนศีรษะ การเชื่อฟง การอธิษฐาน การเปนพยาน ความบาป การชวยกูใหรอด
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ความแนใจ พระวิญญาณบริสุทธิ์ โลก ความมั่น คง การประกาศเผยแพร ความบริสุทธิ์ ความเชื่อและ
เรื่องอื่น ๆ
โดยการทองจําพระวจนะเปนประจําวัน บุคลิกภาพของเราก็จะไดรับการพัฒนาและจิตวิญญาณ
ของเราก็ไดรับการบํารุงเลี้ยง มันจะมีอิทธิพลในทาทีปฏิกริยาและการตัดสินใจของเราและพระวิญญาณ
บริ สุ ทธิ์ จะชั ก นํ า พระวจนะมาสู ค วามทรงจํ า ของเราในเวลาที่จํ าเป น ดอว สั น ทรอตแมน ผู ก อ ตั้ ง
เนวิเกเตอรไดกลาวไวครั้งหนึ่งวา “ไมมีสิ่งใดที่จะหยิบยื่นผลมาใหมากเทากับเวลาที่ทานอุทิศเวลาเขียน
พระวจนะของพระเจา ลงบนแผน ใจของทาน” การจดจํ า พระคัมภีรจะชว ยให เราดํ า เนิน ชีวิตตามน้ํ า
พระทั ยของพระเจ า เป น ประจํ า วั น และเป น อาวุธ ต อ ต านกั บโลกและเป น วิ ถีจะบรรลุ ถึง ความเป น
เหมือนกับพระคริสต
ผูนําคริสเตียนคนหนึ่งไดกลาวไววา “พระคัมภีรพิทักษเราใหพนจากความบาป แตความบาปจะ
พิทักษเราใหพนจากการจดจําพระคัมภีร” ถาหากวาเราใชเวลาในการบรรจุพระวจนะของพระเจาไวใน
จิตใจและความนึกคิด พระวิญญาณบริสุทธิ์จะชวยเสริมสรางเราใหมจากภายใน “ถา ผูใดไมรัก เราก็ไม
ประพฤติตามคําของเรา....” (ยอหน 14:24) เมื่อกลับเปนตรงกันขามก็เปนสิ่งแทจริงดวย “ถาผูใ ดรักเรา ผู
นั้นจะประพฤติตามคําของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา แลวพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยูกับ
เขา” (ยอหน 14:23)

แนวปฏิบัติในการทองจําพระคัมภีร
1.ประการแรกตอ งมีก ระดาษสํา หรับใชเขียนขอพระคัมภีร จงเขียนขอความลงบนดานหนึ่ง
และอีกดานหนึ่งใชสําหรับเขียนขออางอิงวาบทและขออะไร
2.จงอา นข อพระธรรมนั้น ดวยเสียงดั งชั ดเจน แล วพู ดซ้ํ าแตคํ า เหล านั้ นโดยที่ไ มตอ งมองดู
แผนกระดาษ แลวอานขออางของพระคัมภีรจากอีก ดานหนึ่ง แลวกลับมาซ้ํา ขอพระธรรมนั้นอีกครั้ง
หนึ่ง
3.พยายามศึกษาใหไดวันละขอ แตอยาศึกษาขอตอไปจนกวาที่ทานจะจําขอแรกที่ศึกษามานั้น
เสียกอน
4.จงทองขอพระธรรมที่ไดศึกษามาเมื่อวันกอนนั้นอีกครั้งหนึ่ง
5.จงนําแผนกระดาษนั้นติดตัวไวเสมอ อาศัยความพยายามและพลังจิตสักเล็กนอย ทานก็จะหา
โอกาสอันสงบสําหรับทองจําขอพระธรรมซ้ําอีกและทองจําขอใหมตอไปได
จงกระทําอยูอยางสม่ําเสมอและมานะพากเพียร พญามารจะไมชอบเมื่อเห็นทานตัดสินใจที่จะ
ทองจําพระวจนะของพระเจาอยางแนนอน มันจะพยายามใหทอใจขณะเมื่อ ทานเริ่มศึกษาขอใหมและ
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ทองจําซ้ําจากขอเกา อีก จงวางใจในพระเจาและพระสัญญาของพระองค “ขาพเจา ผจญทุกสิ่งไดโดย
พระองคผูทรงเสริมกําลังขาพเจา” (ฟลิปป 4:13)
จงจําไววา กุญแจสูความสําเร็จไมใชเพียงแตเปนพระสัญญาของพระเจาเทานั้น แตยังเปนความ
มานะพากเพียรของทานอีก ดวย จงกระทํา ซ้ํา ซ้ํา และซ้ําอีก “ถาทานทั้งหลายเขาสนิทอยูใ นเรา และ
ถอยคําของเราฝงอยูในทานแลว ทานจะขอสิ่งใดซึ่งทานปรารถนาก็จะไดสิ่งนั้น” (ยอหน 15:7)
ลูกชายคนโตของเราเขาเรียนในโรงเรียนซึ่งมีการทองจํา พระคัมภีรเปนภาคสําคัญของวิชาวา
ดวยศาสนา เราเองก็มีค วามสุข มากเพราะเรื่อ งนี้ แต ก็ไมไดรู วาเปน ขอพระคั มภีรอย า งไรที่เ ขาเรียน
จนกระทั่งวันหนึ่งเขามาหาขาพเจาและพูดวา “คุณพอครับ ขอตรวจดูซิวาผมรูจักพระคัมภีรบางไหม”
เสียงของเขาไมคอยกระตือรือรนสักเทาใด เมื่อขาพเจาไดอานดูขอทองจํานั้นก็ทราบถึงสาเหตุ
วาเปนเพราะสาเหตุใด ขอพระคัมภีรเหลานี้คือขอทองจําเขาจะตองทองใหไดในวันตอไป
ผูวินิจฉัย 4:14 “นางเดโบราหจึงกลาวแกบาราควา ลุกขึ้นเถิด เพราะวา นี่เปนวัน ที่พระเจาทรง
มอบสิเสราไวใ นมือของทา น พระเจา เสด็จนํา หนา ทานไปมิใ ชหรือ บาราคจึงลงไปจากภูเขาทาโบร
พรอมกับทหารหนึ่งหมื่นติดตามทานไป”
2 ซามูเอล 1:25, 26 “วีรบุรุษก็ลมลงเสียแลวหนอ ทามกลางศึกสงคราม โยนาธานก็ถูกสังหาร
อยูบนที่สูงของอิสราเอล โอ พี่โยนาธาน ขาพเจา เปน ทุกขเพื่อทาน ทานเปน ที่ชื่นใจของขา พเจามาก
ความรักของทานที่มีตอขาพเจานั้นประหลาดเหลือยิ่งกวาความรักของสตรี”
ลูก า 20:18 “ผู ใ ดล มทับศิ ล านั้ น ผู นั้ น จะต อ งแตกหั ก ไปแต ศิล านั้ น ตกทั บผู ใ ดนั้ น จะแหลก
ละเอียดไป”
เขายังมีอีกมากมายหลายขอที่จะตองทองจํา ไมตองสงสัยเลยวาดูเขาทอ ใจมาก! ขอพระคัมภีร
เหลานั้นจะทับคนที่เรียนใหแหลกละเอียดไปเสียจริง ๆ เพราะมันไมใชความรักประหลาดอันนาทะนุ
ถนอมเสียเลย หากแตวามันเปนความเกลียดที่เกลียดจนเขากระดูกดํา
กอนที่จะเลือกขอใด เราขอแนะนําใหทานใชหลักสูตรอยางที่เดอะเนวิเกเตอรไดจัดทําขึ้นนั้น
จงปรึก ษาเรื่องนี้กับสมาชิก ในคริสตจัก รหรือกลุมศึกษาพระคัมภีรของทาน แต ถาคิดวา ไมอยากได
หลักสูตรเชนนั้น ขาพเจาก็จะขอแนะนําทานวา เมื่อทานอานบทนี้จบแลว จงใชปากกาและกระดาษและ
ทดสอบดูความรูในพระคัมภีรของทาน นั่นคือใหเขียนขอพระคัมภีรและบทขอ อางที่ทา นจําไดลงบน
แผนกระดาษนั้น พวกเชลยศึกทํากันไปไดไมกี่น้ํา แลวทานละจะทําไดไปขนาดไหน
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บทที่ 4 ขอคิดสวนตัว
1.การไมเจริญเติบโตฝายวิญญาณและความรูในพระคัมภีรมักจะควบคูกันไป จงอานพระธรรม
ฮีบรู 4:12-16 และจงพิ จารณาดู บทบาทอั นปราดเปรี ย วของพระวจนะของพระเจ า ซึ่ง แสดงอยูใ น
ความสัมพันธของเรากับพระคุณและพระกรุณาของพระเจา
2.จงอานพระธรรมสดุดี 119 ใหจบบท จงทําเครื่องหมายขอที่อา งพิเศษถึงพระวจนะของพระ
เจา และจงทดสอบดูความจริงแตละอยางเพื่อนํามาใชกับเราเหมือนกับที่ผูเขียนพระธรรมสดุดีใช
3.การเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกี่ยวกับการดลใจของพระคัมภีรจะเชื่อมตอกัน กับ
บทบาทที่พระองคมีในชีวิตและการดําเนินกับพระเจาของเรา และนี่เปนสวนหนึ่งของความกังวลทีพ่ ระ
เยซูทรงมีตอเรา (ยอหน 16:12-15)
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บทที่ 5 การเผยแพรกับเด็ก
หลังจากยุติการประชุมประกาศแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกามีชายคนหนึ่งไปหาดไวทแอล มูดี้ผู
เปนนักเทศนเรืองนามชาวอเมริกัน และถามวาในคืนวันนั้นคนกลับใจรับเชื่อกี่คน มูดี้ยิ้มพรอมกับตอบ
วา “มีซิครับ มีคนไดรับความรอดสองคนครึ่ง”
ชายคนนั้นมองดูดวยความพิศวง แลวดูทาเหมือนกับจะเริ่มเขาใจ จึงพูดวา “ทานหมายความวา
มีผูใหญสองคนและเด็กหนึ่งคนใชไหมครับ”
“ไมใช” มูดี้ทวงติง “ผมหมายถึงเด็กสองคนและผูใหญหนึ่งคน”
คําตอบนี้ยิ่งทําใหเขามึนงงไปมากกวาเกา ดังนั้นนักประกาศจึงอธิบายตอไปวา “เด็กยังมีชวี ติ อยู
เบื้องหนาอีกมากมายในขณะที่ผูใหญไดผานเครื่องหมายที่บอกวาครึ่งทางมาแลว”
มูดี้พูดถูกแลว พวกเด็กยังมีชีวิตอีกมากจริง ๆ ที่อยูเบื้องหนาของพวกเขา พวกคอมมิวนิส ตก็
รูจักเชนนี้ดวย คําขวัญของเขามีอยูวา “ขอมอบเด็กใหเราจนกระทั่งถึงสิบสองขวบแลวพวกคุณจึงมารับ
เด็กคืนไป” ภายในระยะสิบสองปก็เปนการเพียงพอแลวตอการที่จะเสี้ยมสอนยุยงไมใหเด็กเชือ่ วามีพระ
เจ า เพราะระหว า งเวลาเหล า นั้ น เด็ ก จะรั บสิ่ ง ที่ ถู ก สั่ งสอนอบรมเป น อย า งดี มัน เป น ช ว งเวลาที่ ปน
บุค ลิก ภาพของพวกเขาเพราะเหตุนี้เอง พวกคอมมิ วนิ สต จึงห ามไมใ หมีโรงเรี ยนรวีวารศึ ก ษาและ
พยายามอบรมเลี้ยงเด็กใหเติบโตขึ้นมาในแนวความคิดที่วาไมมีพระเจา
การสั่ง สอนใหซึ มซาบเขา ไปในเด็ ก นี้จ ะเริ่ มมี ขึ้น โดย การพรากแม อ อกจากเด็ก นั่ นคื อ ไม
เพียงแตผูชายเทานั้นที่ทํางาน ผูหญิงก็ตองทํางานดวย เด็กก็จะถูกสงไปยังศูนยเลี้ยงเด็กประจําวันของรัฐ
และคลุกคลีอยูในบรรยากาศของการที่ไมเชื่อวามีพระเจารัฐไดรูถึงอิทธิพลที่แมมีตอลูกเปนอยา งดี จึง
ไดควบคุมใหผูหญิงผูเปนแมตอ งทํา งานตลอดวัน เมื่อกลับจากงานมาถึงบา นเวลาเย็นแมนั้น ก็เหน็ด
เหนื่อยเมื่อยลาเกินไปไมสามารถที่จะสละเวลาและใหความเอาใจใสมากเทาที่ควรได
เปนความคิดของขาพเจาที่วา เราซึ่งอยูในโลกของวัตถุก็กาํ ลังตกอยูใ นกลอุบายอยางเดียวกันกับ
ของคอมมิวนิสต จํานวนคนงานหญิงไดเพิ่มทวีขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงในระยะไมกี่ปผา นมานี้ เรา
ควรจะตรวจพิจารณาดูแนวโนมที่เปนเชนนี้ใหดีเพื่อจะไดปรับปรุงใหสมดุลยกัน เด็กของเราไมค วรจะ
ถูกปลอยปละละเลยใหตกอยูในบวงอุบายเหลานี้
ตามที่ ก ลา วไว ใ นพระธรรมเฉลยธรรมบั ญ ญั ติ 6:5 เราจะต อ งรั ก พระเจ า ด ว ยสุ ดจิ ตสุ ดใจ
สุดกําลังและขอเจ็ดบอกวา “และพวกทานจงอุตสาหสอนถอยคําเหลานัน้ (ถอยคําทีเ่ ปนคําสัง่ นี)้ แกบตุ ร
หลานของทาน เมื่อทานนั่งอยูในเรือน เดินอยูตามทางและนอนลงหรือลุกขึ้น จงพูดถึงถอยคําเหลานัน้ ”
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สรุปแลวก็คือ เราตองใชเวลาและความเอาใจใสใ หมากกับเด็ก รัฐ บาลคอมมิวนิสตบังคับให
ผูหญิงทํางานตลอดทั้งวันเพื่อปองกันพอแมไมใหความรักที่จําเปนจะให และเพื่อจะไมใ หการสั่งสอน
กับลูก ๆ ของพวกตน และพระเจา เงินตราแหงโลกตะวนตกก็ทําใหผูเปนแมออกไปทํา งานนอกบา น
เชนกัน ในกรณีทั้งสองเหลานั้นตางก็เปนผลใหเด็กประสบกับความทุกขยาก

ใครเปนผูตัดสินใจ – เด็กหรือ
ครั้งหนึ่งขาพเจาไดคุยกันกับหนุนสาวคูหนึ่งซึ่งมีลูกสองคนแลว เราคุยกันถึงเรื่องความสํา คัญ
ของการอบรมเลี้ยงดูเด็กคริสเตียน ผูเปนสามีไมเห็นดวยกับทัศนะของขาพเจาที่วา เด็กควรจะถูกเลี้ยงดู
ขึ้นดวย “การยําเกรงในพระเจา”
“ในเรื่องนั้นไมมีปญหาอะไร” เขาพูด “ผมจะใหพวกเด็กเปนผูตัดสินใจเอาเองและไมจํา เปนที่
เขาจะตองอธิษฐานขอบพระคุณพระเจา หรือไมจําเปนที่จะเขาโรงเรียนรวีวารศึกษาเลยโดยการทําเชนนี้
เขาก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นอยางอิสระปลอดโปรงเมื่อเขาโตขึ้น เขาก็จะตัดสินใจไดวาควรจะทํา อะไร ผม
ไมตองการบังคับเขา เมื่อถึงขั้นนั้นแลว เขาก็จะเลือกเองได”
ดูเหมือ นเขาจะลืมไปวา เด็ ก ของเขาอยู ในโลกที่เต็มไปดวยความบาป การที่เขาทํา ใหเด็กอยู
หางไกลจากการเผยแพรของขาวประเสริฐ ก็เปนการทําใหเด็กตกอยูภายใตอทิ ธิพลของโลก ทานไมอาจ
ที่จะใหลูกของทานเจริญเติบโตขึ้นอยางครึ่ง ๆ กลาง ๆ เพราะในความเปนจริงแลวมัน ไมมีฐ านะอยา ง
นั้น เพราะฉะนั้นพวกคอมมิวนิสตจึงพูดวา “ขอเด็กใหกับเราจนกระทั่งเด็กนั้นอายุไดสิบสองขวบ”
และก็เพราะเหตุนี้ พระเยซูจึงกลาววา “จงยอมใหเด็กเล็กเขา มาหาเรา” (มัทธิว 19:14) “จงฝก
เด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อ เขาเปนผูใ หญแลวเขาจะไมพรากจากทางนั้น” (สุภาษิต 22:6)
และ “ในปฐมวัยของเจา เจาจงระลึกถึงพระผูเนรมิตสรางเจา...” (ปญญาจารย 12:1)
ในเหล าประเทศคอมมิวนิส ตนั้น เขาปฏิ เสธการดํารงอยูของพระเจา ในทัศนะของพวกเขา
มนุษยคือพระเจา พวกคอมมิวนิสตจะฝกอบรมตามวิถีทางของเขา และมั่นใจแนวแนวาเด็กจะไมพราก
ออกไปจากทางนั้น
ครั้งหนึ่ง ครูที่สอนอยูในโรงเรียนรัสเซียคนหนึ่งบอกกับนักเรียนวา ไมมีพระเจา “พระเจาไมมี
หรอก” เธอพูดขึ้นมา “พวกคริสเตียนในประเทศเราพากันอธิษฐานตอพระเจา แตพระเจาองคนนั้ จะชวย
เขาไดอยางไร ในเมื่อพระเจาไมมี”
เธอสั่งใหเด็กคนหนึ่งซึ่งรูวาพอแมเปนคริสเตียนยืนขึ้น “ดูซิ เขาเปนคริสเตียนนะ” ครูพูด “เธอ
อธิษฐานตอพระเจาเปนไหม” เธอถามเด็กคนนั้น
เด็กผูนาสงสารคนนั้นผงกศีรษะยอมรับดวยความขลาดเขลา
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“ดีแลว” เธอพูดตอไป “นั่งลงแลวหลับตาและทูลขอใหพระเจา สงขนมลงมาใหที่โตะของเธอ
ซิ”
เด็กชายคนนั้นทําทาจะพูดอะไรบางอยาง แตเขาก็ไมกลา
“ไมเ ปนไรน า” ครูพูดคะยั้น คะยอ “เพียงแตอธิ ษ ฐานกั บพระเจาของเธอและดูวา จะมีอ ะไร
เกิดขึ้นไหม”
เด็กนั้นจําตองเชื่อฟง จึงหลับตาลง ขณะที่เด็กคนอื่น ๆ กําลังจองมองดู ครูก็หยิบขนมไปวางไว
ที่โตะของเด็กคนนั้นทันที
“เอาละลืมตาไดแลว และดูซิวาพระเจาของเธอไดทําอะไรใหบาง” ครูพูด
เด็กลืมตาขึ้นและจองเขม็งดูขนมที่มีอยูบนโตะดวยความแปลกประหลาดใจ เปนสิ่งมหัศจรรย
หรือนี่ พวกเด็กนักเรียนทั้งชั้นพากันหัวเราะครื้นเครงกระหึ่มหอง โดยเฉพาะเมื่อครูพูดวา “นี่เธออาจจะ
คิดวาพระเจาเปนผูวางขนมไวใหบนโตะนี้ซีนะอยาหวังเลย เพราะครูเองเปนคนเอาไปวางไว”
โดยวิธีการเชนนี้และอื่น ๆ ความเชื่อก็ไดรับการดูหมิ่นเยาะเยย เด็ กที่มาจากครอบครัวคริ ส
เตียนจะถูก พิจารณายกยอ งวา เปนวีรบุรุษทัน ที ถาหากเขาแจงใหครูทราบอยา งตรง ๆ ถึงสิ่งที่พอแม
เชื่อถือและสถานที่ที่เขาประชุมกันในวันอาทิตย และเด็กก็ทรยศตอพอ แมไดอันสืบเนื่อ งมาจากภาวะ
แวดลอมของคําสอนที่วาไมมีพระเจา
ครั้งหนึ่งเลนินไดพูดวา “เราตองเกลียดชัง การเกลียดชังกันเปนรากฐานของคอมมิวนิสต เด็ก
จะตองไดรับสั่งสอนใหเกลียดชังพอแมของตนถาเขาเปนคริสเตียน”
เนื่องจากวาเด็กไมมีอุบาย พวกคอมมิวนิสตจึงสืบทราบสถานที่ลับที่ค ริสเตียนมาประชุมกัน
จากปากคําของเด็ก เมื่อเด็กแจงสถานที่ที่พอแมของเขาประชุมกันแกครู ครูก็จะแจงใหพวกเจาหนา ที่
ทราบทันที จากนั้นตํารวจก็จะเขาจูโจมที่ประชุมลับอยางไมทันรูตัว
รูปปนจะถูกหลอตั้งขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกเด็กรัสเซียที่แจงตอ เค.จี.บี. เกี่ยวกับพอ แมที่เปนคริส
เตียนของเขา
ในสภาวะประชุมที่กรุงมอสโค อนาโธลลูนารคารสกิอดีตอธิบดีการศึกษาของรัสเซียไดแถลง
ตอตานคริสเตียนโดยย้ําคําของเลนินวา การเกลียดชังกันเปนรากฐานของลัทธิคอมมิวนิสต แลวเสริมอีก
วา “เราเกลียดพวกคริสเตียน เพราะพวกนั้น เปน กอนหิน ที่ทําใหสะดุดลมในการกอตัวของการปฏิวัติ
เขาประกาศถึงการอภัยโทษและการรักเพื่อนบาน ซึ่งเปนสิ่งกลับกันตรงขา มกับหลักการของเรา จง
กําจัดการรักเพื่อนบานไปใหพนเสีย! เราตองการการเกลียดชัง! เพราะมีแตทําเชนนี้เทานั้นที่เราจะครอง
โลกได”
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พินัยกรรมของพี่ชายคนโต
แมวาจะมีการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศคอมมิวนิสตเชนนั้น คริสตจักรของพระเยซูคริสตกย็ งั
เจริญรุดหนาอยูไมหยุดยั้งและแมวารัฐบาลจะประกาศวามีแตพวกคนรุนเกาแกเทานั้นที่เชื่อถือ ในพระ
เจา แตเปอรเซนตสวนใหญอันแทจริงของคริสเตียนแลวจะเปนผูที่มีอายุต่ํากวายี่สิบป เทาที่ขา พเจาได
เคยเขารวมประชุมทั้งในรัสเซียและสิเบอรเรียจะพบวาหาสิบเปอรเซนตของผูเขารวมประชุมก็เปน คน
หนุมทั้งสิ้น พวกอนุชนก็จะมีประชุมของพวกตนดวย บางครั้งเขาก็จัดประชุมขึ้นตามบานตาง ๆ และ
บางโอกาสก็จัดใหมีขึ้นตามปา และเรียนรูจักการหลบหนีจากตํารวจในเวลาเดียวกัน
ในเวลาเย็น วันหนึ่ง สุภาพสตรีผูหนึ่งกํา ลังเดินทางไปรวมประชุมอนุชน ขณะเดียวกัน พวก
ตัวแทนตํารวจก็เขาสกัดจับ อาจจะเปนไปไดวา เขาไดเฝาจับตาสังเกตดูเธอมาเปนเวลานานแตไมพบขอ
สงสัยใด แตในเวลาเย็นวันนั้นจึงสกัดทางถามวาเธอกําลังเดินทางไปที่ไหน
เธอไมทราบว า จะตอบไปอย างไร เพราะทั้ง ไม ตอ งการจะทรยศตอ เพื่ อนคริ สเตียนและไม
ตองการที่จะพูดมุสาดวย จึงมองดูตัวแทนตํารวจดวยใบหนาอันเศราสลดพรอมกับพูดวา “พี่ชายคนโต
ของดิฉันไดตายไป และเราไดมารวมกันเปนครอบครัวเพื่อที่จะอานพินัยกรรมของเขา”
ตํ า รวจก็ เชื่ อ และรู สึ ก เสี ย ใจด ว ยแล ว ก็ เ ป ด ทางให เ ธอไปและในเย็ น วั น นั้ น เธอก็ ได อา น
พินัยกรรมของพี่ชายคนโตจริง ๆ พี่ชายคนโตนั้นคือพระเยซูนั่นเอง! เธอไดบอกไปตามความเปนจริง
เพียงแตไมบอกวาพี่ชายคนโตนั้นไมเพียงแตตายไปเทานั้นแตยังไดเปนขึ้นจากความตายอีกดวย และถา
เธอไดบอกแลวพวกตัวแทนตํารวจคงจะพาเธอไปหาจิตแพทยแน
“เมื่อเรามีคนหนุมคนสาว เราก็มีอนาคต” เปนคําพูดที่รูจักทั่วไป ถาปรากฏวาอนาคตจะไมคอ ย
เจิดจา แลวเราควรจะเอาใจใสตอพวกอนุชน งานดานโรงเรียนรวีวารศึกษา และอนุชนและการสั่งสอนค
ริสเตียนเปนงานที่สําคัญยิ่งใหญที่สุด
งานและการทรงเรียกใหเ ปนผูส อนเป นสิ่งสํ าคัญ เพราะเด็ กจะอยูใ นความดูแ ลของเขาเป น
ประจําวัน ในฐานะที่เราเปนคริสเตียน เราควรจะสละเวลาและเอาใจใสกับเด็กของเราเหมือนกับที่พวก
คอมมิวนิสตใหเวลาและการเอาใจใสตอเด็กของเขา
เสรีนิยมและมนุษยนิยมไดคืบคลานเขามาในระบบโรงเรียนของเรา นั่นคือผูทํา งานกับอนุชน
และแมแตเหลาครูโรงเรียนรวีวารศึกษาเปนจํานวนมากยังไมไดรูจักและรับเอาพระเยซูเปนองคพระผู
เปนเจาของเขาเลย
งานดา นอนุ ชนสวนมากที่ไดทํา กันก็ เพียงแตเ พื่อกีดกันไม ใหเด็ก เที่ย วเตร็ดเตร อยูตามถนน
เทานั้นยังไมเปนการเพียงพอ ไมใชใหเขาไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินเทานั้น แตตองใหเขาไดรับ
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การเปลี่ยนแปลงใหม เขาตองการพระเยซู เราตองใหขอความแหงขา วประเสริฐ แกเด็กแตละคนตั้งแต
บัดนี้เพื่อวา “เมื่อเขาเปนผูใหญแลว เขาจะไมพรากไปจากทางนั้น”
เราควรจะจัดกําหนดเวลาใหกับเด็กในระหวางเวลาการประชุมที่โบสถดวยแนนอน การนําเด็ก
หนุมเด็กสาวไปที่โบสถนั้นเปนสิ่งสําคัญยิ่ง แตที่ยิ่งสํา คัญกวา คือควรใหเขามีสวนรวมดวยบอยครั้งที่
เพลงที่ใ ชรองกัน และคําเทศนาที่เ ราเทศน มักจะไม เปน ที่เข าใจของเด็ก จึงทํา ใหสํา หรับเขาแลวการ
ประชุมไมเปนสิ่งที่เขาพึงพอใจแตกลับเปนสิ่งที่นาเบื่อหนายตามพิธีเทานั้น เราจึงสูญเสียมากกวาไดมา
เราตองทําใหเขามีสวนผูกพันกับการประชุมและพูดตรงเขาสูเขา
ควรจะมีการจัดเตรียมใหเด็กเขารวมในการประชุม อาจจะจัดขึ้นในภาคแรกของการประชุม
และควรจะรองเพลงที่พวกเขารูจัก หรือใหเขารองตามลําพัง พอแมควรจะเห็นชอบในการทําเชนนี้ การ
ทําดังนี้ กอนที่จะมีการเทศนา เด็กก็จะไปประชุมของพวกเขาเอง และที่นั่นเขาก็จะฟงเรือ่ งทีเ่ ขาเขาใจได
ดีกวา นั่งฟงคําเทศนาที่ไมไดเกี่ยวของกับตนเองเลย เพราะคําเทศนานั้นมุงตรงไปสําหรับพอแมเทา นั้น
เพราะถาหากวาแมแตผูใหญยังยากที่จะเขาใจคําเทศนาแลว เด็กก็จะยิ่งยากกวานั้นสักเทาใด!
ทั้งนักเทศนและครูรวีฯ ควรจะพบและปรึกษากันแลวใชเรื่องเดียวกัน โดยการทําดังนี้ก็จะชวย
ใหทั้งผูรับใชของพระเจาและผูชวยตาง ๆ มีความสัมพันธอันดีตอกัน บางคนรูสึกวาไมจํา เปน ที่จะให
เด็กผละออกไปจากที่ประชุมอยางครึ่ง ๆ กลาง ๆ ควรจะใหเขาอยูจนจบการประชุม เพราะหลังจากนัน้ ก็
จะไดเขารวมโรงเรียนรวีฯ เด็กที่นาสมเพช ขนาดพอแมยังยากที่จะนั่งอยูนิ่งไดถาการประชุมนั้นเนิ่น
นานไปอีกสักหานาทีมากกวาปกติยังจะใหเด็กตองนั่งจับเจาฟงคําเทศนาที่ไมมีความหมายสําหรับเขา
และยังตองบวกอีกหนึ่งชั่วโมงที่โรงเรียนรวีฯ
เด็กควรจะเขารวมประชุมนมัสการไหม แนนอน แตจงสนใจดูเขา ถา เราตอ งการทํา เพียงใช
ความพยายามเล็กนอยก็สําเร็จแลว
งานดานเด็กไมควรจะถือวา เปนงาน “พิเศษ” มันจะตองเปนงานสวนสํา คัญของสมาคมคริส
เตียน “ชีวิตเบื้องหนาของพวกเขายังมีอยูอีกมาก” มูดี้ไดกลาวไวอยางเหมาะสม เราจะตองเอาใจใสตอ
การเผยแพรกับเด็กใหมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งขณะที่อนาคตจะมีแตการสลดรันทดนี้
ทํ า ไมข า พเจ า จึง ย้ํ า ถึ งเรื่ อ งนี้ มากนั ก ก็ เ พราะว า ในบรรดาประเทศซึ่ ง คอมมิ ว นิ ตส ไ ด เข า
ครอบครองนี้มีอนุชนมากมายที่ปฏิเสธพระเจา โดยเฉพาะอนุชนเหลานั้นที่เมื่อยามมีอิสระอยูก็ไมไดมี
สวนผูกพันกับการประชุมของคริสตจักร สําหรับพวกเขาแลว การเขาประชุมจะเปนเพียงพิธีรีตองและ
หนาที่เทานั้น และมีความรูสึกวาตัวเองเปนสวนเกินของการประชุม เพราะคําเทศนาก็ไมไดมุงมายังเขา
แต ต รงไปยั ง พวกผู ใ หญ เพราะฉะนั้ น เมื่ อ มี ก ารปฏิ วั ติ เ กิ ดขึ้ น พวกเขาจึ ง ยอมนั บ ถื อ เอาเป น การ
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ปลดปล อ ยที่ น า ชื่ น เชย ที่ป ระชุม ที่ มีส วนผู ก พั น อยู กั บ เด็ ก จะประสบกั บ ป ญ หาเป น ส ว นน อ ยเมื่ อ
คอมมิวนิสตไดคืบคลานเขามา
คริสตจักรตาง ๆ ที่อยูในประเทศที่สูญเสียอิสรเสรีแลวจะแสดงใหเห็นถึงวิธีการนําอนุชนใหมี
สวนผูกพันกับการประชุมนมัสการไดดีอยางนาทึ่ง ดูจากตัวอยางเชน ในสหภาพโซเวียตที่ประชุมไมมี
อนุญาตใหจัดงานดานอนุชนไดอยางเปนพิเศษ เขาจึงใชวิธีอื่นมาทดแทนโดยการจัดใหมีการขับรอ ง
และดนตรี อันกลายมาเปนหลักใหญของการสามัคคีธรรมรวมกัน
ภายในประเทศอื่น ๆ ของยุโรปตะวันออก งานดานอนุชนก็ยังพอผอนปรนใหบา งในรูมาเนีย
เด็กเขารวมประชุมนมัสการไดเชนโดยการอานบทกวี การขับกลอมเพลงคูกันหรือการทองจํา ขอพระ
คัมภี ร ที่ เยอรมั นตะวัน ออก โปแลนด และฮังการี นั่น ทั้ง การจัดคายอนุ ชน และกิจกรรมของอนุชน
ประเภทอื่น ตางก็เปนวิธีการที่คริสตจักรใชบํารุงเลี้ยงคนหนุมสาว
การนําใหเขาเขาสูชีวิตแหงการนมัสการนั้นเปนสิ่งที่เปนไปได มีคนหนุมสาวมากมายทีซ่ าบซึง้
กับประสบการณจากการที่เขาไดจดจําไวจากการประชุมเมื่อครั้งยังเปนเด็กและไมไดลืมเลือนไป
พวกคอมมิวนิสตตระหนักดีวาศึกสงครามที่ทํากับเด็กสําคัญเทียบเทากับการสูศ กึ กับปนและสิง่
รบพุง
สิ่งนี้ไดพิสูจนใหขาพเจาเห็นอยางจริงจัง ระหวางการเยี่ยมเยียนแผนดินเอธิโอเปยซึ่งครั้งหนึ่ง
เปนแผนดินที่นาภาคภูมิมากซึ่งจนกระทั่งไมกี่รอยปมานี้ไดถูก ยกใหเปนรัฐของคริสเตียนคอพติค อัน
โดดเดน ซึ่งไดแยกออกมาจากป ค.ศ.300 การปฏิวัติเกิดขึ้นเมื่อป 1974 หลังจากที่กองทัพทหารทําการ
ขับไลจักรพรรดิเฮล ซีลาสซี และขึ้นครองผานกรรมการที่เรียกวา เดิกและไดประกาศออกมาในป 1975
วาจะดําเนินตามรอยนโยบายของสังคมนิยม (มารกซิสต)
ขา พเจา ไดสื บทราบวา เป นระยะเวลามากกว า สามป แลวที่พวกคอมมิ วนิส ตที่นั่น ไดนํา เอา
หนังสือลัทธิมารกจํานวนสองลานเลมเขาไป และจัดพิมพหนังสือตอตานพระเจาจากภายในอีกแปดลาน
แผน หนังสือโฆษณาชวนเชื่อนี้ตางก็มีจุดมุงหมายตรงมายังคนหนุมสาวทั้งสิ้น
“คุณแจน” ผูนําคริสเตียนคนหนึ่งบอกกับขาพเจาเศราใจ “ตั้งแตที่ค อมมิวนิสตเขา ครอบครอง
พวกเขาก็ไดใชเวลาและความมานะพยายามถึง 50 เปอรเซนตในการยุยงเสี้ยมสอนพวกเด็ก”
วิธีการที่เขาทํากันมักจะแยบยลอยางที่สุด อยางเมื่อครั้งที่คอมมิวนิสตกลุมหนึง่ ไดเดินเขาไปใน
โรงเรียนรวีฯ ที่เมืองแอดดิส อะบาบา โดยไมไดรบกวนการประชุมแตอยา งใด แตเฝารอคอยอยา งใจ
อดทนและเยือกเย็นจนจบ จากนั้นคนหนึ่งก็ลุกขึ้นพูด
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“หนู ๆ ทั้งหลาย” ชายคนนั้น พูดดวยน้ําเสียงนุมนวล “เราอยากใหพวกเธอมีสวนรวมในการ
ประชุมที่ดีเยี่ยมที่สี่แยกนี้แลวเธอแตละคนก็จะไดปนเด็กเลนเปนของขวัญ ขอแลกเปลี่ยนที่จะใหเธอทํา
ก็คือเดินสวนสนามรองคํา สโลแกนเล็กนอยเหมือนอยางกับทหาร”
เปนธรรมดา เสียงกระซิบกระซาบแผซานไปทั่วหอง
“ใครที่อยากจะมา ขอยกมือขึ้น” แลวทุกมือก็ยกขึ้น
ผูเชื่อซึ่งบอกกับขาพเจาถึงเรื่องนี้กลาววา เหลาผูนําโรงเรียนรวีฯ ตางก็จนปญญาและตองหลั่ง
น้ําตาในวันตอมา ขณะเมื่อเห็นพวกเด็กที่เขารับผิดชอบเดินสวนสนามอยางโออาไปตามถนนพรอมกับ
เด็กอื่น ๆ อีกจํานวนพัน ๆ และสงเสียงรองคําสโลแกนของพวกคอมมิวนิสตอยางนกแกวซึง่ พวกเขาเอง
ก็ไมเขาใจความหมายเลย
ความจริ ง อั น ร า ยกาจก็ คื อ ครู ค ริ ส เตี ย นไม ส ามารถที่ จ ะจุ ด ความตื่ น เต น ได อ ย า งที่ พ วก
คอมมิวนิสตหยิบยื่นใหแกเด็ก เราเห็นขอแตกตางระหวางโรงเรียนรวีฯ อันจืดชืดกับเวลาอันรื่นเริงที่สี่
แยกซึ่งเปนเหตุทําใหเด็กหนุมเด็กสาวผละจากไปเขารวมกับกลุมอนุชนคอมมิวนิสตที่กระปรี้ก ระเปรา
นั้น
ตลอดทั่วอัฟริกา ตางก็ตองการพระคัมภีรสําหรับเด็กที่ผลิตขึ้นเปนภาษาทอ งถิ่น ควรจะมีการ
คักเลือกเรื่องใหญ ๆ ของพระคัมภีรซึ่งมีภาพประกอบอยูมากมาย
ขาพเจายังจําไดถึงความซาบซานที่ไดประสบมาเมื่อสามารถที่จะนํากลุมสี่ผู “ลักลอบ” เขา ไป
ในประเทศคอมมิวนิสตพรอมกับพระคัมภีรสําหรับเด็กเปนภาษาทองถิ่นของอัฟริกันจํานวน 300 เลม
เราแตละคนจะนํากลองพระคัมภีรจากที่จอดรถซึ่งอยูใกลกับชายแดน และพากันไปตามทางที่
ลมพั ดพุ มไม ส ะบั ด ไปมา จนถึงแม น้ํา ที่ เปน เครื่ อ งหมายของชายแดน จากนั้ นก็ ล งลุยน้ํ าข า มไปยั ง
หมูบานที่มองเห็นอยูแกไกลรําไร
ทันใดนั้น เรามาเผชิญหนากับผูชายหนึ่งที่จองมองดูเราดวยความสนเทหใจยิ่ง
“คุณมีอะไรอยูในนั้น” เขาถาม
“พระคัมภีรสําหรับเด็ก” ขาพเจาตอบ
“ขอใหผมสักหนึ่งเลมไดไหม” เขาขออยางสุภาพ
ขาพเจาเปดฝากลองอยางทนุถนอมและหยิบใหเขาไปเลมหนึ่ง ดวงตาทั้งสองของเขาฉายแสง
เปนประกายเมื่อเขาเพงมองดูตลอดพระคัมภีร “วุย วุย” เขาไดแตพูดอยางนั้น
เวลาเดียวกันนั้นเอง เด็ก ๆ ก็เริ่มปรากฏตัวจากทุกที่ทุก แหง และเราก็จัดการประชุมที่ไมได
เตรียมการณลวงหนาตรงขางถนนนั้นเอง ไมนานนักสินคาอันล้ําคาของเราก็แจกจายใหกับชาวอัฟริกนั
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ที่หิวกระหายในหมูบานนั้นหมด พระวจนะของพระเจา ก็สามารถที่จะเขาสูจิตใจของพวกเขาได เปน
ครั้งแรกที่พวกเขาสวนมากไดเห็นพระคัมภีร

ขอแนะแนวปฏิบัติ
1.สําหรับผูเปนบิดามารดา
ก.จงให เ วลาและการเอาใจใสต อเด็ก ของทา น อยา ใหงานและเงิน เข าครอบงํา ทา น เพราะ
ครอบครัวของทานคือทรัพยสมบัติยิ่งใหญ
ข.จงอานพระคัมภีร (นาจะเปนพระคัมภีรสําหรับเด็ก) ใหเด็กของทานฟงและอธิษฐานรวมกับ
เขา
ค.จงใหเขามีสวนเขารวมในโรงเรียนรวีวารศึกษา การประชุมอนุชน ฯลฯ
ง.จงพูดกับผูรับใชของพระเจาและ หรือผูนําโรงเรียนรวี ฯ ถึงเนื้อหาสาระของการประชุม
จ.จงเปนผูที่ผูกพันอยูกับเด็กอยางใกลชิด เพราะยังขาดผูทําการที่ดีและสัตยอยูอีกมากนัก

2.สําหรับผูท ี่เปนครู :
ก.ทานมีเด็กเปนสวนที่ดีกวาในวันนี้ จงยอมรับเอางานนี้เปนเหมือนการทรงเรียกจากพระเจา
ข.ท า นหล อ หลอมสร า งสรรค เ ด็ ก ให เ หมาะต อ หน า ที่ก ารงานในออฟฟตหรื อ ในบริ ษั ทมา
อยางไร ก็จงกระทําเชนนั้นในฝายวิญญาณดวย
ค.เมื่อทานมอบเวลาและการเอาใจใสใหกับเด็กแลว ก็จงมอบเวลาใหแ กพระเจาดวย สําหรับ
การศึกษาพระคัมภีรเปนสวนตัวและการอธิษฐาน ทา นไมอาจที่จะสอนเด็ก นอกเหนือจากระดับฝา ย
วิญญาณของทานเองได เปนสิ่งสําคัญสําหรับผูเปนพอแมและครูและผูรับใชของพระเจาที่จะรูจักในสิ่ง
ที่ลักธิคอมมิวนิสตพูดเกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก : “เปนสิ่งสําคัญที่เด็กนักเรียนแตละคนภายหลังจากที่
จบสําเร็จจากโรงเรียนแลว ควรจะมาผูกพันอยูกับการตอสูเพื่อโลกใหม ซึ่งเปนโลกของคอมมิวนิสต”
เด็กของเราก็ตองมาผูกพันอยางแทจริงดวย ไมใชกับลักธิคอมมิวนิสตหรือลัทธินายทุน แตกับแผน ดิน
ของพระเจา พอแม ผูทํางานดานอนุชนและโรงเรียนมีบทบาทที่สําคัญมากที่สุด

บทที่ 5 ขอคิดสวนตัว
1.ความกังวลในดา นสวัสดิภาพของเด็กที่เรามีนั้นเหมือนกับที่พระเยซูไดแสดงออกในพระ
ธรรมมัทธิว 18:6, 10-14 ไหม
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2.จงอานพระธรรมสดุดี 78:1-8 ซึ่งแสดงใหเห็น ถึงกฏเกณฑของพระเจา ที่วางรากฐานอยูบน
คํา สั่ งในพระธรรมเฉลยธรรมบั ญญั ติ 6:6, 7 ที่ใ หชนแต ละรุน สั่งสอนเด็ กในทางของพระเจา เราจะ
นํามาใชในครอบครัวของเราไดอยางไร
3.การฝกอบรมในกฏเกณฑของพระเจาตั้งแตเริ่มแรกเปนรากฐานสําหรับการเติบโตและเจริญ
เปนผูใหญ จงสังเกตดูวิธีที่เปาโลเชื่อมโยงการอบรมระยะแรกกับการเขาใจแบบผูใหญของทิโมธีทที่ า น
ไดกลาวถึงบทบาทพระวจนะของพระเจาในชีวิตของทาน (2 ทิโมธี 3:14-17)
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บทที่ 6 คริสตจักรในอนาคต
คริสตจักรในอนาคตจะเปนเหมือนกับอะไร นั่นเปนคําถามที่นาสนใจมาก ซึ่งก็ไดมีคํา ตอบอยู
อยางมากแลว บางคนบอกวาจะมีการฟนฟูเกิดขึ้นและการเปน อันหนึ่งอันเดียวกันทา มกลางบุตรของ
พระเจา แตคนอื่นก็พูดวาจะมีการขมเหงเกิดขึ้น
เพื่อเปนการจํากัดเรื่อง เราจะตองรูจักความแตกตางกันของคําวา “คริสตจัก รในอนาคต” และ
“อนาคตของคริสตจักร” กันเสียกอน เราถกเถียงกันไดถึงคริสตจักรในอนาคต แตเราไมอาจถกเถียงกัน
ถึงเรื่องอนาคตของคริสตจักรได เพราะอนาคตนั้นไดถูกกําหนดไวแลว เมื่อพระคริสตเสด็จกลับมาอีก
ครั้งหนึ่งคริสตจักรทั้งหมดก็จะถูกรับขึ้นไปพบกับพระเจาในฟาอากาศ
แตกอนการเสด็จกลับมาครั้งที่สองนั้น คริสตจักรทองถิ่นของพระเยซูค ริสตจะเปนเหมือนกับ
กับอะไร ขาพเจาขอใหขอคิดสักเล็กนอย
1.ขาพเจาไมเชื่อวาคริสตจักรของพระเยซูคริสตจะกลายมาเปนสิ่งที่มองเห็นไดดวยตา แมวา
พระธรรมวิวรณพูดถึงการรวมตัวกันของศาสนาโลก แตก็ไมไดกลาวถึงการเปนอันหนึง่ อันเดียวกันของ
ผูเชื่อที่บังเกิดใหมอยางมองเห็นประจักษได ศาสนาโลกจะเปนสิ่งที่เทียมเท็จ และคริสตจักรแทจริงของ
พระเยซูคริสตจะไมมีสวนกับสิ่งนั้นเลย
2.คริสตจักรในอนาคตจะมีคริสตจัก รที่เปนพิธีรีตองนอยกวา ปจจุบันนี้ บรรดาคริสเตียนใน
ประเทศคอมมิวนิสตตาง ๆ รวมตัวกันเปนกลุมเล็ก คริสตจักรตามบานถูกกอตั้งขึ้น และที่นํา งานของผู
เชื่อไดเขามาแทนที่ทํางานของผูรับใชของพระเจาอยางสุดขีด
3.เหลาประเทศที่สงพวกศาสนาทูตออกไปก็จะกลายมาเปนทุนนาแหงการเผยแพรเสียเอง
4.งานดานศาสนาทูตจะไมมีพวกศาสนาทูตกระทําแตจะมีพวกคริสตสมาชิก ทุกคนทําหนา ที่
ประกาศพระกิตติคุณ ถาประเทศใดปดประตูสําหรับงานดานศาสนทูต แลวนายแพทย นางพยาบาล ครู
และผูเชี่ยวชาญก็จะทํางานของศาสนทูตเหลานั้นทั้งสิ้น
ตามที่กลาวมานี้เปนการคาดการณและเปนสิ่งที่สอดคลองสัมพันธกัน พระวิญญาณบริสุทธิ์จะ
ทรงพัดไปตามน้ําพระทัยของพระองค พระองคทรงสามารถเปลี่ยนสถานการไดในเวลาอันชั่ววูบ แตที่
ตอไปนี้เปนสิ่งที่เรารูไดจากพระวจนะของพระเจา
1.พระกิตติคุณจะถูกปาวประกาศไปทั่วทุกชาติกอนการเสด็จกลับมาครั้งที่ส องของพระคริสต
นี่ไมไดหมายความวาทุกคนจะกลับใจมารับเชื่อแตหมายความวาบรรดาประชาชาติจะไดยนิ ถึงพระกิตติ
คุณ (มาระโก 13:10)
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2.คริสเตียนจํานวนมากจะหลงผิดไป “คราวนั้นคนเปนอันมากจะถดถอยไปและอายัดกันและ
กันทั้งจะเกลียดชังซึ่งกันและกันดวย” (มัทธิว 24:10) เขาเหลาไมไดเตรียมพรอมที่จะรับการขมเหงหรือ
การถูกเกลียดชังเพราะเห็นแกพระนามของพระเยซู คุณคาของการเปนสาวกนั้นสูงล้ําเกินไปสําหรับเขา
เปนความคิดอันนาเศราที่คริสเตียนตามชื่อจะเกลียดชังและทรยศหักหลังมอบซึ่งกันและกัน เพื่อหวังวา
โดยการทําเชนนั้นก็จะหลบหนีจากการขมเหงและความตายได
3.เนื่องจากความชั่วรายจะเพิ่มทวีขึ้น และความรักของคนเปนอัน มากจะเยือกเย็นลง ความรัก
ของโลกจะเขามาแทนที่ของความรักของพระเจา สิ่งนี้จะไมเพียงเกิดขึ้นกับคริสเตียนสวนนอย แตจะ
เกิดขึ้นกับคริสเตียนสวนมาก และในวาระสุดทายก็จะมีเพียงสวนนอยที่ยังสัตยซื่อตอพระเจา (มัทธิว
24:12)
4.การขมเหงคริสเตียนจะเพิ่มทวีขึ้นมากทั่วไปในโลก (2 ทิโมธี 3:12) เพราะเหตุนั้นเองเราจึง
ตองเตรียมพรอมคริสเตียนที่ไดรับกําลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เทานั้นที่จะเตรียมพรอมตอการอยูอ ยาง
ทุกขลําบากเพื่อพระเจาและยังมั่นคงอยูไดพวกเขาจะปฏิเสธไมยอมปรนนิบัติรัฐบาลโลกและศาสนา
โลก แมวาเขารูวาการเชื่อฟงพระเจานั้น คือการขมเหงและทนทุกขและบางทีถึงกับตองตาย
คริสตจักรของพระคริสตจะเปนสวนนอย และผูที่สูรบแลวไดรับชัยชนะก็เปน สวนนอ ย เมื่อดู
แล ว จะเห็ น ว า เรากํ า ลั ง แพ ส งคราม แต ใ นความเป น จริ งเราจะได รับ ชั ย ชนะ! ดั ง นั้ น คริ ส เตี ย นจึ ง
เผชิญหนากับอนาคตไดอยางไมหวาดหวั่น
คําพูดที่กลาวมานี้ไมใชเปนความคิดคํานึงอันเลื่อนลอยแตเปน สิ่งที่พระคัมภีรไดบันทึก ไววา
จะตองเกิดขึ้น แมวาจะมีขมเหงก็ตาม เรายังมีความหวังสําหรับอนาคตคริสตจักรของพระคริสตจึงเปน
ชนกลุมเดียวเทานั้นในโลกซึ่งมีอนาคตอยางแทจริงและจะไมสูญเสียสิ่งใดไปอยางเด็ดขาด “ผูที่วางใจ
ในเรานั้น ถึงแมวาเขาตายแลวก็ยังจะมีชีวิตอีก” (ยอหน 1:25) เราตองคิดในสิ่งที่เปนจริงหรือ ตามอยา ง
พระคัมภีร

คริสตจักรตามบาน
ในบรรดาประเทศที่รัฐบาลที่ตอตานพระเจาเขามีอํานาจคริสเตียนก็จะไดรับการขมเหง อาคาร
โบสถ ก็ถู ก ยึ ดเป นของชาติเ มื่อ “การปฏิรูปวั ฒนธรรม” ประทุ ขึ้น ในจี นเมื่อ ป 1966 คริ สตจัก รและ
โรงเรียนทั้งสิ้นก็ถูกสั่งใหปดเสียสิ้น แตนั่นไมไดหมายความวาประชากรของพระเจาจะพบปะกันไมได
พวกเขามาพบและประชุมกันตามบานอยางลับ ๆ และบัดนี้เขาก็ยังกระทํากันอยูขนาดของกลุม ทีเ่ ขาพบ
กันก็แตกตางกันออกไปแลวแตสถานที่บางครั้งก็มีเพียงหาถึงสิบคนมาพบกัน และบางครั้งก็มีมากกวา
(ในป 1972 คริสตจักรโปรเตสแตนทถูกเปดในปก กิ่งแตเพื่อเปนการปรนนิบัติตอ กลุมคณะทูตเทา นั้น
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เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็มีคริสตจักรที่ลงทะเบียนหลายแหงถูกเปดตามเมืองใหญ ๆ แตคริส เตียนจํา นวนลาน ๆ ก็
ยังคงดําเนินการประชุมอยางลับ ๆ ตอไป)
ในจังหวัดฟูเกี้ยน ผูเชื่อจํานวนแสน ๆ ประชุมกันเปนกลุมตามบาน มากกวา 300 “บา น” การ
เชื่อฟงที่พวกเขามีตอพระเจายิ่งใหญมากกวาความกลัวตอพวกเจาหนาที่ พลังผลักดันที่จะใหคริสตจัก ร
ตามบานดํารงอยูไดเสริมสรางการผูกพันกันอยางลึกซึ้งทามกลางพวกคริสเตียน ความสามัคคีธรรมของ
เหลาธรรมิกชนก็ยิ่งหนาแนนขึ้น การจัดการรวมตัวเปนองคการก็มีความจําเปนอันหนึ่งอันเดียวในพระ
คริสต ไมมีการประชุมกรรมการอีกไมมีการแตกตางกันทางนิกายหรืออํานาจทางการเมืองอีก ผูคนจะ
ไม ถ ามกั นว า เขาอยูที่ คริ ส ตจั ก รไหน แตที่เ ขาถามกั น ก็คื อ “คุ ณ เป น คนของพระเยซู ไหม” รูปแบบ
พิธีรีตองของการประชุมในการประชุมลับนั้นก็ไมมีอีก ทุกคนเขารวมประชุมเพื่อ รับใชและเขามีสวน
“การปกครองคริสตจักร” จะไมจัดใหมีขึ้นอยางจงใจ เพราะถาในกรณีที่ถามีตํารวจบุกจูโจมเขามา ก็จะ
จับเอาพวกผูนําไปกอนผูอื่น
แมวาที่นั่นจะหามไมใหมีการเปนพยานและการประกาศเผยแพรในที่สาธารณะคริส เตียนชาว
จีนก็หาโอกาสที่จะทําเชนในโอกาสที่มีประชุมในงานศพ ตามธรรมเนียมของชาวจีนที่ไมเชื่อ พระเจา
เขาจะใหมีการตีย่ํากลองเพื่อกําจัดปดเปาวิญญาณรายออกจากผูตาย แตงานศพของคริสเตียนก็แตกตา ง
กันออกไป ชัยชนะจะเขาครอบครองแทนการวิปโยคโศกย ขณะที่ขบวนแหศพเดินตามรถบรรทุกศพไป
เหลาคริสเตียนก็จะขับรองสดุดีและบทเพลงแหงชัยชนะและความเชื่อ
ถา หากเราตอ งการจั ดเตรี ยมที่ ประชุม สํา หรับอนาคต เราก็จ ะเรี ยนได จากเหลา ผู เชื่ อ ซึ่งได
สูญเสียอิสรภาพทางศาสนา โดยเฉพาะการกอรูปอันเปนที่ยอมรับซึ่งเรียกกันวา “คริสตจัก รตามบาน”
เราจะแยกแยะวิจัยดูจุดดีและจุดเสียของคริสตจักรเหลานี้
กอนที่ขาพเจาจะวิเคราะหถึงเรื่องนี้ จะขออธิบายใหทราบวาแทจริงแลวคําวา “คริสตจัก รตาม
บาน” เปนคําที่ใชกันภายในประเทศจีน บางทีคํานี้อาจจะไมเปนที่ยอมรับบางในบางประเทศถาเชนนั้น
คําวา “การสามัคคีธรรมตามบาน” อาจจะใชไดเหมาะสมกวา คริสตจักรทองถิ่นไมตองเกรงกลัววา การ
สามัคคีธรรมเหลานี้จะเปนการแขงขันประชันกันกับที่ประชุมของทองถิ่น ตรงกันขามมันจะกลายเปน
สวนหนึ่งของที่ประชุมนั้น ดวยเหตุผลเชนนี้ เราจะทําความเขาใจระหวางคริส ตจักรตามบานที่มีอยูใ น
บรรดาประเทศคอมมิวนิสตและการสามัคคีธรรมตามบานที่มีอยูในเหลาประเทศทีอ่ สิ ระ เราจะคุยกันถึง
เรื่องนี้อีกตอไป
ขาพเจาขอแยกใหเห็นถึงขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบบางประการของ “คริสตจักรตามบาน”
ตามที่มีอยูในคริสตจักรตาง ๆ ของเหลาประเทศคอมมิวนิสต ดังนี้ :
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ขอไดเปรียบของคริสตจักรตามบาน
คริสตจักร
1.มีคนจํานวนนอยที่เขางานในหนาที่ของ “ผูรับใช” หรือ “ศิษยาภิบาล” ได
2.จํานวนคนมาก ๆ ทําใหติดตอสัมพันธกันไดเล็กนอย
3.ตองมีเงินเพื่อใชเปนเงินเดือน อาคารโบสถและการดูแลรักษา
4.คริสเตียนตามชื่อที่อยูในทามกลางคนจํานวนมากมักจะไมเปนที่สังเกต
5.เปนการยากที่จะไดทํางานตามของประทานของวิญญาณบริสุทธิ์
6.คริสตจักรตองการระบบแบบแผนมาก
7.ใชโครงสรางในการจัดประชุมสูงแตมีความแตกตางกันนอยนิด

คริสตจักรตามบาน
“มีที่ทํางานของผูเชื่อ”
2.ติดตอสัมพันธกันไดอยางใกลชิด
3.ไมจําเปนตองมีเงิน เพราะไมมีใครที่จะรับเงินเดือน และไมมีอาคารโบสถ
4.ไมมีคริสเตียนตามชื่อ
5.หนาที่ตามของประทานจะมีบทบาทเปนสวนสําคัญที่สุด
6.ไมมีองคการแตมีระบบอวัยวะของรางกาย
7.ไมมีการซ้ําซากจําเจเพราะสมาชิกทุกคนมีสวนในการประชุมนั้น

ขอเสียเปรียบของคริสตจักรตามบาน
คริสตจักร
1.ยังมีแบบพิธีกรรมอยู
2.ไมมีหมูคณะหรือกกเหลากอรูปขึ้น
3.มีการอธิบายพระคัมภีรอยางตลอด
4.จะมีการเทศนาอยางเปนระบบ

คริสตจักรตามบาน
1.พิธีกรรมหลายอยางหายไปเพราะการขาดผูนําปกครอง
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2.ขบวนการของหมูคณะยังมีอยูเสมออยางอันตราย
3.ยังมีอันตรายของการแอบอางความคิดเห็นหรือคําสอนสวนตัวขึ้น
4.มีการเทศนาแบบ “งานอดิเรก” (การเทศนาถึงเรื่องที่ตนชอบ) อยูอยางอันตราย
เปนสิ่ งที่ปรากฏชั ดวา เราจะตอ งมีดุ ลพินิจ ขา พเจาไมประสงค ที่จะตั ดสิน ความแตอย างใด
เพราะวาขอไดเปรียบตาง ๆ ตามที่ไดกลาวมานี้ก็พูดอยูในตัว และไดปฏิบัติใชกันอยางดีเดนแลว
ในสวนของขอเสียเปรียบนั้นก็ยังเปนสิ่งที่นาเปนหวงกังวลอยูบาง เพราะสภาพการณก็ผิดแผก
กับแงของรากฐานแหงความจริงอยูบาง เชนเกี่ยวกับพิธีกรรมและการอธิบายแปลความหมายพระคัมภีร
“คริสตจักรตามบาน” ไมไดใหการเอาใจใสอยางเพียงพอในแงของความจริงนี้นัก กอ นที่เราจะตํา หนิ
โทษการดํ า รงอยู ข องคริ ส ตจั ก รทั้ ง หลายนี้ ใ นเหลา ประเทศของคอมมิว นิ ส ต เ ราควรจะวิจั ยดู สิ่ง ที่
นาสนใจและสําคัญนี้วา เหตุใด ขอเสียเปรียบเหลานี้จึงยังมีอยู
ตัวอยา งจากพิธีกรรม “ไชนา วอทเชอร” ที่ลือชื่อของคริสเตียนไดแถลงถึงสภาพการณของ
คริสตจักรในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อไดกลาวถึง “คริสตจักรตามบาน” เขาพูดวาพิธศี ลี มหาสนิทก็
ไมไดประกอบกัน เพราะวาไมมีผูรับใชข องพระเจา ที่ไดรับการสถาปนาใหกระทํา หนาที่นี้ คําสรุปที่
เห็นไดชัดที่สุดก็เห็นจะเปน “คุณดูซิ แมวาพิธีศีลระลึกที่ระลึกถึงองคพระผูเปนเจาเขาก็ไมไดระลึกถึง
กันเลย”
ทามกลางพวกแคธอลิกซึ่งเครงครัดกับตําแหนงทางศาสนานี้มาก แตในขอนี้เขาก็ยังมีปญหานี้
ประดังขึ้นมา ยังมีผูเชื่ออีกจํานวนสี่ลานคนในยูเกรนซึ่งอยูกันแบบสมาคมใตดินทีท่ าํ การปฏิบตั เิ ขาจารีต
แคธอลิคของบาทหลวง พิธีศีลมหาสนิท พิธีศีลบัพติศมา ฯลฯ แตทั้งหมดก็จะลงความเห็นกันวา พวก
เขายังไมพรอมตอสิ่งซึ่งเปนไปไดนี้
คําถามก็มีอยูวา ทําไมพิธีศีล มหาสนิท (และพิธีกรรมอื่น ๆ) จึงไมไดรับการเหลียวแลดู คําตอบ
ก็แจมชัดมากทีเดียวเพราะเมื่อกอนมีการปฏิวัติแดงของป 1949 คริสตจักรในเมืองจีนก็ถอื ปฏิบตั กิ นั ตาม
หลักการณของชาวตะวันตก ในคริสตจักรทองถิ่น ผูทําการก็จะผูกเนคไท ทําใหตัวเปนจุดเดนแตกตา ง
ไปจากคนอื่น และเขาเทานั้นที่จะเปนผูประกอบพิธีกรรมตา ง ๆ เมื่อ พวกผูทําการเหลา นี้ถูกจับกุมไป
หมด บรรดาคริสเตียนตางก็เชื่อกันวาไมมีใครอีกที่จะกระทําการประกอบพิธีมหาสนิทได
แมวาตามปกติแลวผูทําการจะเปนผูที่ประกอบพิธีศีลมหาสนิท แตนี่จะเปนภารกิจเฉพาะที่จะ
ทําไดโดยเขาเทานั้นหรือ ถาเปนเชน นั้นคํา แนะนํา ของพระคริสตที่ใหระลึก ถึงการสิ้น พระชนมของ
พระองคก็จะขึ้นอยูกับการคงอยูของผูทําการ ถาคริสตจักรในเมืองจีนไดจัดเตรียมพรอมตอสถานการณ
ที่มีอยูปจจุบันนี้ แลวผูนําจะตองไดสั่งสอนใหเหลาที่ประชุมทําการประกอบพิธีศีลระลึกไดแมวาเขาจะ
ไมอยู
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สภาพการณเชนนี้ไมใชมีเพียงแตที่จีนเทานั้น ในหลายประเทศที่รัฐบาลที่ตอตานพระเจา กุม
อํานาจอยู สิ่งเดียวกันก็ไดบังเกิดขึ้นดวย ทุกสิ่งทุกอยางก็จะวนเวียนอยูรอบผูทํา การหรือ ศาสนทูต เขา
เทศน เขาใหพิธีศีลบัพติศามาและประกอบพิธีศีล มหาสนิท และที่ประชุมก็ไดแตเปนผูชมดู แลวการ
ปฏิวัติก็เกิดขึ้น เหลาศาสนทูตหลบหนีออกจากประเทศ ศิษยาภิบาลประจําทองถิ่นถูกจับกุมและเหลา ผู
ประชุมก็ยังไมเตรียมพรอม

หลักสูตรสําหรับผูน ําฝายวิญญาณ
เราจะจัดเตรียมคริสตจักรในขณะที่ยังมีอิสระภาพทางศาสนาใหใชการไดอยางไร ผูที่ตกอยูใ น
ภาวะอั นตรายจะรั บคําแนะนํา จาก “คริสตจั กรตามบา น” แลวนํา มาแปรเปลี่ยนเปน ขอ ไดเปรียบได
อย างไร มี สิ่ งใดที่ เราจะเรี ยนจากข อ ได เปรียบของคริส ตจั กรตามบา นที่ มีอ ยู ในเมื อ งจีน และเราจะ
หลีกเลี่ยงจากการที่ที่ประชุมเล็ก ๆ ผุดขึ้นมาโดยไมเขากันกับ (และปะทะกับ) ที่ประชุมประชุมทองถิ่น
ไดอยางไร เราจะนําเรื่องเหลานี้ใหมาอยูในระเบียบที่สมควรจะเปน
1.คริสตจักรในอนาคตจะเผชิญกับการขมเหง การหลงผิด โลกศาสนาและรัฐบาลโลก
2.คริสตจักรตองเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับเวลาอันยากเข็ญที่หมอบคอยอยูเบื้องหนา ไมใชใ ห
คริสตจักรหลงเหลือรอดอยูเทานั้น แตเราตองจัดเตรียมใหคริสตจักรยืนหยัดอยูและไดรับชัยชนะเหนือ
สภาวะแวดลอม
3.สมาชิกคริสตจักรตองเปนผูมีสวนรวมกัน ที่ทําการของผูเชื่อในแตละคริสตจักรจะตองสํานึก
อยางเต็มเปยมวา “เมื่อทานประชุมกัน บางคนก็มีเพลงสดุดี บางคนก็มีคํา สั่งสอน บางคนก็มีคําวิวรณ
....” (1 โครินธ 14:26) และจะตองไมมี “วันแมน โชว” (คนเดียวทําตลอดรายการ) เหมือนกับใน

บางกรณีที่มีอยูขณะนี้
4.แมวาตามปกติแลว พิธีกรรมตาง ๆ ควรจะประกอบกระทํา ขึ้นโดยผูที่อยูใ นออฟฟตที่ไดรับ
การแตงตั้งสถาปนา แตก็มีการยกเวนจากกฏเกณฑไดตามสภาวะแวดลอมที่จํา เปน ฟลิป (มัค นายกผู
หนึ่ง) ไดใหศีลบัพติศมาแกขันทีชาวเอธิโอเปย (กิจการ 8:38) และตัวอยางคํากลาวทีไ่ ดกลาวมาแลวโดย
หยิบยกมาจากจีนก็พูดอยูในตัวอยางชัดเจนแลว
หลักสูตรผูนําฝายวิญญาณเปนสิ่งที่จําเปนตอการจัดเตรียม คริสตจัก รใหปฏิบัติหนาที่อ ยางมี
ประสิทธิภาพในอนาคต ไมเหมือนกับ “คริสตจักรตามบาน” ที่เปนเฉพาะราย การสามัคคีธรรมตามบาน
ก็กลายมาเปนสวนที่สําคัญของที่ประชุมของทองถิ่นได ผูทําการหรือศิษยาภิบาลประจํา ทองถิ่นของ
คริสตจักรควรจะฝกอบรมพวกผูปกครองใหทําการนําการสามัคคีธรรมเหลานี้ แตอ นิจจา การประชุม
กรรมการคริสตจักรซึ่งไดเอาเวลาของผูทํา การไปเปนสวนมาก ก็มักจะใชในการปราศรัยกันถึงเรื่อ ง
ธุรกิจและปญหาระบอบองคการกันเสียเปนสวนมาก หนาที่ของผูทําการไมควรจะเปน แคเฉพาะการ
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เทศนาวันอาทิตย และการเยี่ยมเยียนเทานั้น ซึ่งถาทําเชนนั้นก็จะมีเวลาอยูเล็กนอยเทานั้นที่จะปรึกษาใน
คริสตจักรและทําการฝกอบรมฝายวิญญาณ ถาเขามีเวลามากกวา ทั้งมัคนายกและผูปกครองก็ค วรจะ
ไดรับคําแนะนําใหทําการสอนในการสามัคคีธรรมตามบานจากเขาดวย
ถาที่ประชุมถูกแยกออกเปนมณฑลตาง ๆ ผูปกครองซึ่งปกครองดูแลแตละมณฑลก็เปนผูนํา
กลุมสามัคคีธรรมในมณฑลของเขาเองได เพราะเขารูจักกับคน กับปญหา กับความสามารถของพวกเขา
ที่อยูในเขตพื้นที่นั้น ๆ ไดดี การสามัคคีธรรมตามบานจะทํากันตางหากจากการศึกษาพระคัมภีรก็ยอม
ทําได โดยใชเวลาสําหรับการอธิษฐานออนวอนและคําพยาน โดยวิธีนี้ สมาชิกทั้งหมดก็จะมีโอกาสมี
สวนชวยเหลือ กันในทางกอ “ติดตอ สนิทและประสานกัน โดยทุก ๆ ขอ ตอที่ทรงประทานไดจํา เริ ญ
เติบโตดวยความรัก เมื่ออวัยวะทุกอยางทํางานตามความเหมาะสมแลว...” (เอเฟซัส 4:16) ภายใตการนํา
ของผูนําฝายวิญญาณและพระวิญญาณบริสุทธิ์ การสามัคคีธรรมตามบา นเชนนั้นก็จะจัดเตรียมการมี
สวนชวยเหลือกันในทางกอและเปนพระพรตอสวัสดิภาพของคริสตจักรทองถิ่นทั้งสิ้น ในระหวางเวลา
ของความรุงเรืองและอิสรภาพและเมื่อการขมเหงมาถึง เขาก็ยังดําเนินงานไดตอไป เพราะเขาไมได
พึ่งพิงอยูบนผูนําและผูทําการ
การประชุมตามบานเปนสิ่งที่ยืดหยุนได ในยุโรปตะวันออก ผูเชื่อสวนใหญเขารวมการประชุม
นมัสการอยางสม่ําเสมอแตเขาก็เขามีสวนในการประชุมตามบานดวย เพือ่ เพิม่ เติมอาหารฝายวิญญาณอีก
การฉลองวันเกิด วันตั้งชื่อ วันสมรส และงานศพทั่วไป ทุกโอกาสเขาก็จัดขึ้นเปนการสามัคคีธรรม และ
มักจะมีคนเปนจํานวนรอย ๆ นี่เปนแบบฉบับซึ่งนํามาประยุกตใชกับคริสตจักรทั้งสิ้นในโลกตะวัน ตก
ได โดยการเยี่ยมเยียนตามบานของผูเชื่อและใชเวลาไมนานนักในการนมัสการ การแบงปนพระคําของ
พระเจาและอธิษฐานรวมกัน ผูเชื่อชาวออรธอดอกซพูดถึงชาวโปรเตสแตนทในประเทศของเขาวา “เขา
มักจะมีการประชุมกันอยูเสมอ!” เราก็ควรจะทําตามอยางที่เขาวามานั้น! ชีวิตคริสเตียนเปนเรื่อ งที่มีอ ยู
เอง ไมใชเปนเรื่อ งของหนา ที่พิธี เปนสิ่งที่มีอยูตลอด 24 ชั่วโมงตอ หนึ่งวัน บอยครั้ง เรามักจะจํา กั ด
ขอบเขตของชีวิตคริสเตียนไวเฉพาะในเมื่อมี “การประชุม” เทานั้น การขมเหงจะเรียกรองเอาความ
เขมขนเหนียวแนนในการใชเวลาและการยืดหยุนยิ่งใหญของการสามัคคีธรรมของเรา

ขอพิสูจนในการกิน
มักจะมีคนจํานวนนอยที่เขา รวมประชุมในวันอาทิตยภาคค่ํา การสามัคคีธ รรมตามบานก็จัด
ทดแทนการประชุมภาคค่ําไดดูเหมือนวาจะเป นการเปลี่ยนแปลงไป แตเ ราจะสํา นึกอยูเสมอวาการ
สามัคคีธรรมตามบานเปนรูปแบบของโครงสรางของคริสตจักรเทานั้นที่จะสืบชีวิตตอไปจากการปฏิวตั ิ
จําเปนอยางยิ่งที่จะมีการติดตอกันเปนสวนตัวทามกลางคริส เตียน การสามัคคีธรรมตามบา น
เปนแนวความคิดที่จะแกไขในดานนี้ได และแนวความคิดนี้จะใชการไดก็ตอเมื่อเรามีนิมิตตอมัน อยา ง
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เพียงพอ การอุตสาหมานะที่จะรองขอใหการประชุมปรึกษาของคริสตจักรจัดตั้งระบบการสามัคคีธรรม
ตามบานจะเปนพระพรอันใหญหลวงทั้งในปจจุบันและอนาคต
คริสตจักรในอนาคตจะคงอยูเปนที่ประชุมอันมีชีวิตอยางเขมแข็งเพราะสมาชิกแตละคนมีสว น
รวมกัน “...รางกายทั้งสิ้นที่ติดตอสนิท และประสานกันโดยทุกขอตอที่ทรงประทานไดจาํ เริญเติบโตขึน้
ดวยความรัก” (เอเฟซัส 4:16)
ในเดือ นกั น ยายน 1977 อีดี้ อามิ น สั่ง ห ามคริส เตี ยน 27 นิก ายและคณะ อนุ ญ าตให เ ฉพาะ
อิสลาม นิกายโรมัน แคธอลิค คริสตจักรออรธอดอกซกันดา (กรีก) และคริสตจักรแหงอูกันดา (แองกลิ
กัน) คงอยูไวเทานั้น
ดั ง นั้ น ผู เ ชื่ อ จากกลุ ม ที่ ถู ก ห า มมี ก ารตั ดสิ น ใจครั้ ง ใหญ ที่จ ะทํ า นั่ น คื อ เขาจะเขา ร วมกั บ
คริสตจักรที่เขากับทางการหรือเขาควรจะกอตั้งการสามัคคีธรรมตามบานกันขึ้น ในระหวางวันเวลาของ
การที่ถูกหามนั้น การสามัคคีธรรมตามบานเปนการลับไดผุดขึ้นทั่วแผนดิน คณะแบบติสต เพนเทคอสต
และคณะอื่น ๆ ตางก็ไดจัดตั้งกันขึ้นเอง เพื่อวาจะพบกันไดอยางลับ ๆ ในบานหรือในปา
เบน โอลคา เปน ผู จั ดตั้ งระบบคริ ส ตจั ก รลั บในอู กั น ดาที่ น า ทึ่ งคนหนึ่ง ผู ซึ่ งกลายมาเป น
“ตัวแทนกําลังสองของพระเจา” ที่ อ ยูในที่ทํางานของประธานาธิบดี โดยการที่เขาถึงที่นั้นไดเขาได
สืบเสาะคนหาเอกสารลั บที่มีรายชื่อ ของคริส เตี ยนที่ ถูกจั บกุมแล วเขาก็แ อบไปบอกใหคนเหล า นั้ น
หลบหนีไปเสีย แมวาจะมีอันตรายมาก โอลูคาก็ทําหนาที่เปนผูดูแลการสามัค คีธรรมตามบา นที่จัดขึ้น
ในบานของเขาเอง เปนกลุมเล็ก ๆ กลุมหนึ่งของคริสตจักรกูชีวิตซึ่งเปนการสามัคคีธรรมของคริสตจักร
พื้นเมืองอูกันดา
โอลูคากลาววา “ขณะที่ผมกําลังทํา งานอยูใ นที่ทํา งานที่ตองควบคุมคํา สั่งของประธานาธิบดี
อยางเครงครัด ผมเองก็ปฏิบัติการคริสตจักรลับของผมอยางซอนเรน
“เมื่อคําสั่งหามถูกประกาศออกไป การประชุมตามบานก็ไดผุดขึ้นทั่วประเทศ ยังมีฤทธิ์อํานาจ
ที่สูงสงกวา เมื่อรัฐบาลเขมงวดกวดขันตออิสรภาพของการนมัสการ อํานาจสูงสุดของพระเจา ก็เริ่ม
ดําเนินการเชนกัน
“คริสตจักรอิสระตกลงใจที่จะติดตามแบบฉบับของกิจการ 20:20 คือผูเชื่อไดไปตามบานหัก
ขนมปงและนมัสการพระเจา
“นี่เปนเวลาแหงการทดสอบ เพราะวาใครก็ตามที่ถูกจับไดจากกลุมที่รวมกันนี้ก็จะถูกนําไปยัง
กองบัญชาการสอบสวนของรัฐอยางทันที”
“การสามัคคีธรรมตามบานจํานวนมากก็จะมีชื่อ ชื่อของเราก็คือ “เนินเขา” เนือ่ งจากวาทีซ่ งึ่ บาน
ของผมตั้งอยูนั้นเปนบนยอดของเนินเขา”
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นอกจากการประชุมตามบานแลว ผูเชื่อของอูกันดาก็ยังไดมีวิธีการประชุมนมัสการแบบอื่น ๆ
อีกอยางชาญฉลาด ศิษยาภิบาลนิโคลาส วาฟูล า ซึ่งเปนผูปกครองดูแลคริสตจักรกูชีวิตที่ถูกหา ม ได
อธิบายวา “เมื่อมีงานสมรสของสมาชิกของเรา เราก็จะจัดใหมีขึ้นในคริสตจักรของอูกนั ดา โดยเราจะมา
อยางพรอมเพรียงกันเพื่อการประชุม แลวก็รับรองกันในการใชเวลาเพื่อการนมัสการและภารกิจ ผูค นก็
จะเปนพยาน และคณะนักรองก็จะรองเพลง และเรายังใชการจัดงานวันเกิดในจุดประสงคอยางเดียวกัน
นี้ดวย”
บางทีกลวิธีอันผิดปกติที่ผูเชื่อใชกันก็คือ “คริสตจัก ร” โรงงานเครื่อ งประดับในตํา บลเมงโก
ของกัมปาลา “โรงงานนั้นเปนของพี่นองบางคนและพวกเขารูสึกวา มันเปนที่เพรียบพรอ มสมบูรณที่
ปดบังไดอยางมิดชิดดี อันดับแรกผูนมัสการก็จะพากันไปในโรงงานทําทีเปนผูหาชมดูเครื่องประดับ
บา น แลวก็ ทะลุเ ขา ไปถึงปา กลวยและเขา ไปในบ านขา งเคียง ในที่สุด คริส ตจักรก็กลายเปน ที่ใ หญ
กวางขวางมาก แลวก็จัดการประชุมขึ้นภายในโรงงานนั้นเอง”
นับตั้งแตการลมสลายตัวของอามิน บรรดาผูนํา คริส ตจักรจากเอธิโอเปยก็อาศัยอยูใ นอูกันดา
เพื่อเรียนจากแบบอยางของพวกเขา และบัดนี้การสามัคคีธรรมที่คลายคลึงกันก็กาํ ลังผุดขึน้ ในเอธิโอเปย
นับเปนพันไมลหางออกไป ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คริสตจักรตามบานจํานวนนับไมถว น
ไดเกิดมีขึ้นดวยภายหลังจากการขมเหงอันสยดสยองจากทหารแดงระหวา งการปฏิรูปวัฒ นธรรมเมื่อ
พระคัมภีรจํานวนลาน ๆ เลมถูกเผาในที่สาธารณและพวกผูเชื่อถูกจับกุมและถูกทรมาน
ผูนําของกลุมใหญที่สุดในจีนคือ “แม” กวาง ผูเปนสตรีแหงความเชื่อที่นาทึ่ง ซึ่งเคยติดคุกถึง
สามครั้งดวยกันเพราะกิจกรรมตาง ๆ ที่นางไดทํา ในขณะเดียวกันกับที่สามีของนางก็ถูก จับคุมขังไวที่
คายกรรมกร จากการงานอันเสียสละของนางนั้นเองก็มีคริสตจักรตามบานเกิดขึ้น 300 แหงดวยกัน
ตามปกติแลว การประชุมจะมีขึ้นทุกคืน บางครั้งก็มีในเวลาตี 2 หรือตี 3
การประชุมมักจะบอยครั้งเกิดขึ้นโดยที่ไมแจงใหทราบมากอน นางกวางหรือคนหนึง่ จากเพื่อน
รวมงานของนางมักจะถูกเรียกและถูกนําใหเปนผูจัดการประชุมขึ้นในระหวางที่กําลังอธิษฐานอยูอยาง
เปนนิจสิน เมื่อมาถึงจุดหมายปลายทาง นางหรือนักเทศนคนอื่น ๆ ก็จะพบวาที่นั่นคลาคล่ํา ไปดวยฝูง
ชนที่เปนผูเชื่อเฝารอพวกเขาอยูอยางมุงหวังเพื่อนมัสการพระเจา
ครั้งใดก็ตามที่นักเทศนถามวา พวกเขามารวมกลุมกันไดอยางไร คําตอบของพวกเขาก็จะเปน
เหมือนกันทุก ครั้งว า “องคพระผู เปนเจา เองทรงบอกให เรามาที่นี่เ พื่อ สามัค คีธรรมกัน ” ไมมีวิธีการ
ติดตอสัมพันธของมนุษยแตอยางใดที่ทําใหพวกเขามารวมกัน
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ในการประชุมเหลานั้น บอยครั้งที่มีหมายสําคัญและการอัศจรรยมาควบคูกับการเทศนาและ
การนมัสการ คนใบจะถูกนํามาและกลับออกจากที่ประชุมไปดวยการพูดได คนตาบอดก็ออกไปดวย
การเห็นได และคนงอยก็กลับเดินได จํานวนผูเชื่อก็เจริญทวีขึ้นอยูตลอดเวลา
ดาเนียลผูเปนบุตรชายของนางกวางไดอธิบายวาการสามัคคีธรรมที่นับเปนกลุมเล็กนอ ยก็จะมี
สมาชิกเปนจํ านวนร อย ๆ และการสามัคคี ธ รรมกลุมใหญก็ จะมีเป นพัน ๆ พวกเขามั กจะพบกั นใน
บรรดาบานหลังใหญ ๆ ที่พวกพอคาที่ร่ํารวยเคยเปนเจาของการสามัคคีธรรมจะแบงออกเปนกลุม เล็ก ๆ
กระจายอยูเต็มหองตาง ๆ ของบาน
“มันเปนการกระทํา ขององค พระผูเปน เจา พระองคทรงมหัศจรรยมากตอ พวกเรา” ดาเนีย ล
กลาวขึ้นดวยใบหนาที่โปรยเต็มดวยรอยยิ้ม
ถาเชนนั้น อะไรเลาที่เปนเคล็ดลับแหงความเชื่อของผูเชื่อชาวจีนเหลานี้ ที่ทําใหพวกเขาดําเนิน
ชีวิตอยูในสภาพแวดลอมของการสูรบเชนนั้นได จะเปนไปไดไหมวาดูตัวอยางจากตัวอยางของพวกเขา
แลวหมายความวาจะตองไดรับการขมเหงกอนที่จะมีความเชื่ออยูอยางนี้ได
“ไม ใ ช อ ยา งนั้ น เลย” ดาเนี ยลกล า วขึ้ น “นั่น ไมใ ช เป นการถวายบู ชา การถวายบู ชาคื อ การ
อธิษฐาน” เพราะเหตุนี้ “การสามัคคีธรรมตามบาน” มักจะถูกเรียกกันวา “กลุมอธิษฐาน

บทที่ 6 ขอคิดสวนตัว
1.พระคัมภีรไดใหตัวอยางประกอบจํานวนหนึ่งถึงวิธีการที่วาคริสตจักรจะทําหนาที่รวมกันได
อยางไร ภาพคริสตจักรแตละอยางเหลานี้ไดใหคําแนะนําเพิ่มเติมแกเรา เราจะเรียนอะไรไดบา งจาก 1
โครินธ 12:27, เอเฟซัส 1:23, 4:16 และ 1 เปโตร 2:5, 9-10
2.วัตถุประสงคในการประชุมรวมกันก็เพื่อ นมัสการพระเจาเพื่อ ฉลองความสัมพัน ธอันใหม
และอันมีชีวิตซึ่งเรามีโดยพระเยซูคริสต และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันของเพื่อนคริส
เตียน ทุกสิ่งเหลานี้จะถูกนํามารวมกันไดอยางไรในฮีบรู 10:19-25
3.อัครทูตเปาโลพบวา หลายที่หลายแหงที่เขาประกาศและสั่งสอนได ดูความแตกตา งกันใน
กิจการ 16:24, 25, 16:40, 17:1,2, 17:17, 17:22, 18:7, 19:9, 20:7, 8, 21:5, 6 อะไรเปนขอไดเปรียบและ
ขอเสียเปรียบของสภาพการณเหลานี้บาง
4.คริสตจักรของทานจะจัดเตรียมอยางไร ถาหากทานรูวาการขมเหงกําลังจะมาถึงประเทศของ
ทานในเวลาอันไมนาน
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บทที่ 7 ผูนําฝายวิญญาณหรือผูนําที่สามารถ
“ขาพเจาจึงไดเลือกหัวหนาจากทุกเผา ซึ่งเปนคนมีปญญาและเจนงาน ตั้งไวเปนใหญเหนือทาน
...” (เฉลยธรรมบัญญัติ 1:15)
“จงเลือกเจ็ดคนในพวกทานที่มีชื่อเสียงดี ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสติปญ
 ญา เรา
จะใหเขาดูแลการงานนี้” (กิจการ 6:3)
จากขอพระคัมภีรที่อางมาสองขอนี้มีสิ่งแตกตางกันที่สําคัญชาติหนึ่งควรจะมีคนทีม่ ปี ญ
 ญาและ
เจนงาน เปนผูที่มีความสามารถที่ปกครอง แลวใหแตงตั้งไวเหนือพวกเขา คริสตจักรซึ่งเปนประชากร
ของพระเจาก็ควรจะมีคนที่ไมเพียงแตสามารถและมีสติปญญาเทานั้น แตตองเปนผูป ระกอบไปดวยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เปนพิเศษเฉพาะ เขาเปนผูสามารถฝายวิญญาณสิ่งนี้จะตองเปนขอกําหนดเปน สิ่งแรก
ในการแตงตั้งผูปกครองและมัคนายก
เมื่อพระเจาทรงเรียกผูใดใหทําการภายในคริสตจักร พระองคไมไดทอดพระเนตรดูตํา แหนงที่
เขามี ใ นสัง คม และไม ทรงสนใจว า เขามี ปริญ ญาจากมหาวิ ทยาลั ย หรื อ ไม พระเจ า ทรงเสาะหาผู ที่
ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองคทรงมองหาผูนําฝายวิญญาณ
อันตรายที่ยังมีอยูในคริสตจักรทุกวันนี้ซึ่งไมไดรับการเอาใจใสก็อยูใ นขอกําหนดนี้ เรามักจะ
มองหาผูที่มีความสามารถศึกษาสูงแทนที่จะมองหาคนฝายวิญญาณ ขอกําหนดที่โมเสสใหไว เกี่ยวของ
กันกับงานซึ่งตองนําชนชาติหนึ่ง มาตรฐานอีกอยางหนึ่งที่ถูกกํา หนดไวสํา หรับผูที่เขาบรรจุทํางาน
ภายในคริสตจักรของพระคริสต นั่นคือที่นี่ไมตองการผูนํา ตามธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผอ งแผว หากแต
ตองการคนฝายวิญญาณของพระเจา

ผูปกครองขี้เมา
ภายในโบสถเต็มลนหลามดวยผูคน นัก ประกาศชื่อกองแหงยุคเขา รวมอยูใ นที่ประชุมเฉพาะ
ของกรรมการคริสตจักรที่เกือบจะมีกรรมการทุกคนเขารวม ทุกคนอยูในอาการทีก่ ระสับกระสาย เพราะ
หัวหนาผูปกครองยังไมไดมา สาเหตุของการที่เขามารวมไมไดก็เพราะวา เมื่อคืนที่ผานมานี้เขาไปรวม
ในงานสมรสแหงหนึ่ง และดื่มเหลามากเกินไปถึงกับนอนซมอยูบนเตียงอยางโงหัวไมขนึ้ ทําใหเกิดการ
ปนปวนกันมากมาย เหตุการณเกิดเปนไปไดอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งมีนักเทศนผูเปนอาคัน ตุกะมา
จากตางประเทศเชนนี้
ทันใดนั้น นักเทศนผูมาเยือนขอกลาวคํา พูดอะไรบางอยาง คําพูดของเขาทําใหทั้งที่ประชุ ม
ปรึกษาของคริสตจักรพากันแปลกประหลาดใจ เขาถามวา เคยมีเหตุการณอยางที่ผูปกครองไดละเลย
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หนาที่ของตนเพราะสาเหตุอยางเดียวกันนี้ปรากฏมากอนหรือไม ทุกคนสั่นศีรษะ และถึงกับเสนอวา
ผูปกครองคนนั้นควรจะถูกปลดออกจากตําแหนงเสีย นักประกาศผงกศีรษะเห็นพองดวย
“คุณทําถูกแลว” เขาพูด “ผูใดที่เปนคนขี้เหลาก็จะเปนผูปกครองไมได พระธรรมเอเฟซัส 5:18
บอกไวอยางชัดเจน”
ทั้งปกครองและมัคนายกผงกศีรษะยอมรับ
“มันเปนคําสั่งที่มาจากองคพระผูเปนเจาที่วาเราไมควรจะดื่มเหลา” เขาพูดเสริม “แตก็มีคําสั่ง
อีกดวยดวยวา เราควรจะประกอบไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผูใดที่ไมบรรลุสําเร็จตามเงื่อนไขนี้ก็จะ
เปนทั้งผูปกครองหรือมัคนายกไมได”
ความเงียบวังเวงอันนากระอักกระอวนตามติดมา
“ผมขอถามหนอยวา มีผูใดในพวกคุณบางที่ประกอบไปดวยพระวิญญาณบริสทุ ธิ”์ นักประกาศ
ถามขึ้น
ไมมีใครตอบมา ทุกคนนิ่งคอตกดวยความอับอาย
“นี่หมายความวา ในเชาวัน นี้ ในพวกคุ ณไม มีใครสักคนที่จะอยูใ นตําแหนงผูปกครองหรื อ
มัคนายก” นักประกาศสรุป
เปนสิ่งที่ชัดแจงเหลือเกินวา ขอกําหนดที่พระเจาไดสั่งไวสําหรับตําแหนงหนาที่ของผูป กครอง
ภายในคริสตจักรไมควรจะทํากันอยางลวก ๆ พระเจา ทรงตองการคนที่มีคําพยานที่ดีใ นตัวเปยมดวย
ปญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหไดรับการแตงตั้งแลว เขาก็จะนําคริสตจักรของพระเจาได หลักอยาง
เดียวกันนี้ก็นําไปใชกับผูทําการหรือศิษยาภิบาลได ถาภายในคริสตจักรยังไมมีผูทําการ นั่นก็เปนหนาที่
ของกรรมการปรึกษาของคริสตจักรจะแตงตั้งผูทําการที่ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ขาพเจายังสงสัยวา คริสตจักรมากมายไดพิจารณาดูเปาโลเกี่ยวกับตําแหนงของผูทํา การซึ่งได
วางหลักอยูบนคําพยานสวนตัวของเขานั้นหรือไม “ดูกอนพี่นองทั้งหลายเมื่อขาพเจามาหาทานขาพเจามิ
ไดมาประกาศสักขีพยานของพระเจาแกทานทั้งหลายดวยถอยคําอันไพเราะหรือ ดวยสติปญญา” (1 โค
ริน ธ 2:1) เมื่อเรารับพิจารณาเอาถอยคําอันไพเราะและสติปญญามาเปนคุณสมบัติ สํา หรับผูที่จะเขา
ทํางานในตําแหนงที่มีคริสตจักร ก็เหมือนกับที่เราวิ่งเลนอยูบนแผนน้ํา แข็งอันบางเบาซึ่งก็พรอมที่จะ
แตกหักออกเมื่อใดก็ไดคุณสมบัติของเปาโลวางหลักอยูบนความออนแอของเขา “และเมื่อขาพเจายังอยู
กับทานทั้งหลาย ขาพเจา ก็อ อ นกําลั งมีค วามกลัวและความหวาดหวั่นมาก คํา พูดและคําเทศนาของ
ขาพเจาไมใชคําที่เกลี้ยกลอมดวยสติปญญา...” (1 โครินธ 2, 3, 4) เมื่อเปาโลพูดก็ไมมีปฏิกริ ยิ าตอบอยาง
ที่ “ชางเปนนักพูดที่ยอดเยี่ยมจริง” หรือ “เขาตรึงผูฟงอยูกับที่ทันทีเมื่อเขาพูด”
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สิ่งที่เราคิดกันวาจะยอมรับเอา เปาโลก็ละทิ้งเสีย เขามาดวยความออนกําลัง กลัวและหวาดหวัน่
เขายอมรับวาคําเทศนาของเขาเองไมใชเปนคําที่เกลี้ยกลอมดวยสติปญญา “แต” เขาเสริม “เปนคําซึ่งได
แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ เพื่อความเชื่อของทานจะไมไดอาศัยสติปญญาของมนุษยและแต
อาศัยฤทธิ์เดชของพระเจา” (1 โครินธ 2:4-5)

คนที่ออนแอ-ผูนําที่เปยมดวยฤทธิ์เดช
ผูนํา ฝา ยวิ ญญาณเป นสิ่งที่จํา เปนตองมี อ ยางมากมาย ในประเทศลาว ได ก ระทํา สิ่ งผิดพลาด
หลายประการที่เรามักจะทํากันคือเรามักจะแตงตั้งผูนําที่สามารถใหเปนผูปกครองแทนที่จะแตงตั้งคน
ฝายวิญญาณ เรายอมรับเอาคนที่อานและเขียนได (ในลาวมีแปดสิบเปอรเซนตของคนทั้งประเทศที่อา น
และเขียนหนังสือไมได) เมื่อคอมมิวนิสตเขาครอบครองประเทศลาว ผูนํา “ที่สามารถ” เปนจํานวนมาก
ไดปฏิเสธองคพระผูเปนเจา และมีแตคนฝายวิญญาณเทานั้นที่ยังยืนหยัดมั่นคงอยูอยางสัตยซื่อ
ผูนําฝายวิญญาณเปนผูที่ฤทธิ์อํานาจของเขาเปนที่รูจักทั้งในสวรรค บนแผนดินโลกและในนรก
ผูนําเหลานี้เองที่พระเจากําลังเสาะหาอยูในทุกวันนี้
พระเยซูทรงเลือกชาวประมงอันธรรมดา ไมไดคนเหลานั้น จากสภาใหญของยิวใหเปนผูแ ทน
อาณาจั ก รของพระองค “เมื่ อ เขาเห็ น ความกล าหาญของเปโตรกั บยอห น และรู วา ท า นทั้ งสองขาด
การศึกษาและเปนคนสามัญก็ประหลาดใจ แลวสํานึกวาคนทั้งสองเคยอยูกับพระเยซู เมือ่ เขาเห็นคนนัน้
ที่หายโรคยืนอยูกับเปโตรและยอหน เขาก็ไมมีขอคัดคานที่จะพูดขึ้นได” (กิจการ 4:13-14)
ทั้งเปโตรและยอหนไมไดเปนคนของสภาใหญของยิวแตเขามีคุณสมบัติที่พวกฟาริสี (ผูนํา ที่มี
“คุณสมบัติ”) ไมมีคือ เขาเคยอยูกับพระเยซูและประกอบไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์และนั่นแหละที่
เปนคุณสมบัติ ขอพิสูจน ก็คือคนนั้นซึ่งไดรับการรักษาใหหาย แลวพวกเขาก็ไมมีเหตุที่จะคัดคานตอสู
เขาไดในเรื่องนี้ เมื่อ ฝูงชนที่แ ตกตื่น พากัน หอ มลอ มพวกเขา เปโตรไมไดอางเอาเกียรติ นั้นเป นของ
ตัวเอง แตถามวา “ไฉนทานทั้งหลายพากันประหลาดใจดวยเรื่องของคนนี้ เขมนดูเราทําไมเลาอยางกับ
วาเราทําใหคนนี้เดินไดโดยฤทธิ์หรือความชอบธรรมของเราเอง” (กิจการ 3:12)
“ดูกอนพี่นองทั้งหลาย จงพิจารณาดูวา พวกทานที่พระเจาไดทรงเรียกมานัน้ เปนคนพวกไหน มี
นอยคนที่โลกนิยมวามีปญญา มีนอยคนที่มีอํานาจ มีนอยคนที่มีตระกูลสูง แตพระเจาไดทรงเลือกคนที่
โลกถือวาโงเขลา เพื่อทําใหคนมีปญญาอับอายและไดเลือกคนที่โลกถือวาออนแอ เพื่อทําใหคนแข็งแรง
อับอายพระเจาไดทรงเลือกสิ่งที่โลกถือวาต่ําตอยและดูหมิ่นและเห็นวาไรสาระ เพือ่ ทําลายสิง่ ทีโ่ ลกเห็น
วาสําคัญ เพื่อมิใหมนุษยสักคนหนึ่งอวดตอพระเจาได” (1 โครินธ 1:26-29)
พระเจาทรงเลือกทูตของพระองคจากกลุมคนเหลานี้ โดยการที่เขาประกอบดวยพระวิญ ญาณ
บริสุทธิ์ และรูวาตัวเองเปนคนออนแอก็ไดรับการทําใหเปนคนแข็งแรงของพระเจา พวกเขาจะไมแตะ
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ตองสัมผัสกับเกียรติและสงาราศี แตถวายเกียรติและสงาราศีนั้นแกพระเจา ผูทรงเปดเผยพลกําลังของ
พระองคแกคนออนแอ “ขาพเจาออนแอเมื่อใด ขาพเจาก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้น” (2 โครินธ 12:10) เหตุ
ฉะนั้ นขา พเจ าจึ งภูมิใ จในบรรดาความออ นแอของข าพเจา เพื่ อฤทธิ์เ ดชของพระคริส ตจะไดอ ยูกั บ
ขาพเจา เหตุฉะนั้นเพราะเห็นแกพระคริสตขาพเจาจึงชื่นใจในบรรดาความออนแอของขาพเจา..” (2 โค
รินธ 12:9-10)
บราเดอร แอนดรู ไดสมัครที่จะเขารวม “สโมสรอันประเสริฐที่ไมหวั่นไหว” ของ เกรท บริเตน
เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยประสงคที่จะใหเปนที่รูจักอยางเปดเผยวา เขาเปนคนที่ลมเหลวสโมสรนี้ไดถูก จัดใหมี
ขึ้นโดยสเตฟเฟน ไพล ชาวบริติชผูแปลกพิกล โดยมีวัตถุประสงคสําหรับผูที่ประสบกับความลมเหลว
ในทางตาง ๆ อยางนาเศราสลด
ในจดหมายที่เขาเขียนสมัครไปหา ไพล แอนดรู อธิบายวา เมื่อเขามาถึงบริเตน ในป 1954 เพื่อ
รับการฝกอบรมเปนศาสนทูตครั้งแรกนั้น เขาไดพักอยูกับวิลเลี่ยม ฮอปกิ้น ซึ่งมักจะถูกเรียกและรูจ กั อยู
ทั่วไปอยางนารักใครวา ลุงฮอปป
“ลุงฮอปปมีหองโถงซึ่งใชเปนที่ประชุมสําหรับภารกิจแนวหนาซึ่งอยูใ นเกรฝวเสน เคนท จะ
ยืนกรานใหผมเทศนา แมวามีเขาเพียงคนเดียวเทานั้นที่อยูในที่ประชุมนั้น” “ผูลักลอบของพระเจา” ทีน่ า
หัวเราะ
“ผมลมเหลวอยางสิ้นเชิง เพราะวาไมมีใครเลยที่จะมาฟงผมเทศนา เราจะทําการถวายทรัพย ให
หนังสืออาน และคําประกาศเชิญชวน แตที่ก็ยังคงมีแตความวางเปลาอยูเชนเคย”
บราเด อร แอนดรู ยั ง ยอมรั บถึง เวลาที่ เ ขาไดประสบกั บความล มเหลวเมื่ อ ครั้ งที่เ ขาทํ าการ
ลัก ลอบพระคัมภีรเขาไปในมานเหล็ก เขาบอกถึ งเวลาที่ เขาถูก จั บที่ชายแดนพรอ มสินคาที่ เปนพระ
คัมภีร และถูกซักไซไลเลียงที่นั่น
“นี่เปนขอพิสูจนที่เดนชัดถึงความลมเหลวของผม” เขาเขียน
บราเดอร แอนดรู ยอมรับวา เขาตองการที่จะเขา รวมกับสโมสรอยางมากจริง ๆ เพื่อจะเป น
นัก เทศน ประจํ า สโมสรและเทศนาถึ งพระเยซู ผู ซึ่ ง “ต อ คนเป น อั น มากทรงเป น ผู ที่ล มเหลวอย า ง
มหาศาลในประวัติศาสตร” แอนดรูเสริมวา “พระองคทรงตายอยางอาชญากร และดูเหมือนวาชีวิตของ
พระองคลมเหลวอยางสิ้นเชิง”
“แตเปนอยางไรอยางแทจริง” เขาถาม “โดยการเปนขึ้นจากความตายของพระองค ปรากฏวา
พระองคทรงหันกลับจากความลมเหลวเปนความสํา เร็จ และนั่นเปนสิ่งที่ผมตอ งการที่จะแสดงแกคน
เหลานั้นที่คิดวาตัวเองเปนคนที่ลมเหลว”
“พระเจาทรงใชสิ่งที่ออนแอของโลกนี้เพื่อทําใหคนฉลาดพิศวงงงงวย”
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นาเสียดายที่บราเดอร แอนดรู ไมสามารถที่จะเขารวมในสโมสรนั้นได สเตเฟน ไพล ผูกอตั้ง
ตองสลายยกเลิกมันไปเสียเพราะเนื่องมาจากหนังสือที่ประสบกับความสํา เร็จของเขาชื่อหนังสือแหง
ความลมเหลวอยางวีรชน ซึ่งในขณะนี้นับเปนหนังสือที่ ขายดีที่สุด!
ผูนําฝายวิญญาณคือผูที่มองเห็นอยางกวางไกลมากกวาองคก ารหรือคริสตจักรของตัวเอง เขา
เปนหวงกังวลตออาณาจักรทั้งสิ้นของพระเจาที่ไมใชเพียงเปนอาณาจักรเล็ก ๆ ของเขา เขาไมพยายามที่
จะสรางองคการและชื่อของตัวเอง แตสรางสิ่งที่เปนของพระเจา ขาพเจาไดเห็นคุณสมบัติเชนนั้น อยา ง
มากในตัวของบราเดอร แอนดรู
อีกผูหนึ่งซึ่งมีบุคลิกคลายกันก็คือลุงสิงหอดีตคนติดฝนตัวยงจากประเทศลาว ซึ่งไดมารับเชื่อ
พระคริ ส ต ใ ห เ ป น พระผู ช ว ยเป น ส วนตั วหลั ง จากที่ ติดยาเสพติ ด มาถึ ง 45 ป ชายคนนี้ ไ ด ประสบ
ความสําเร็จเปนอยางดีกับพระเจา เขาเจริญขึ้นอยางรวดเร็วมากจนผูเชื่อทั่วไปพากันเสาะหาเขาเพื่อ ขอ
คําปรึกษาในเรื่องฝายวิญญาณ มากกวาที่จะไปหาพวกผูนําที่ไดรับการศึกษาดีและ “สามารถ” เพราะวา
ผูคนพากันเห็นพระคริสตในตัวของเขานั่นเอง
ขาพเจาไดใหศีลบัพติศมาแกลุงสิงหในแมน้ําโขงในลาวและจะไมลืมเลยถึงเวลาทีเ่ ขาขึน้ มาจาก
น้ําแลวเขาเริ่มรองเพลงที่วา “ขา ฯ ตัดสินใจแลวที่จะติดตามพระเยซู” แลวก็ชี้ไปที่ระลอกคลื่นที่แ ผ
ขยายออกไปในน้ําพรอมกับพูดวา “คุณแจนชีวิตเกาของผมไปที่นั่นแลว สิ่งเกา ๆ ก็ลวงผานพนไป และ
เดี๋ยวนี้ทุกสิ่งก็เปนสิ่งใหม”
ทั้งที่ตัวยังเปยกโชกอยู เขาตะกายขึ้นไปบนฝงแมน้ําอันลือชื่อแหงนั้นแลวคุกเขา ลง “พญามาร
เอย” เขาตะโกนกอง “ขา ฯ ไดเปนคนรับใชข องเจา มาถึง 45 ป แตเดี๋ยวนี้ขา ฯ เปนคนของพระคริสต
แลว และจะขอปรนนิบัติพระองคแตผูเดียวเทานั้น”
“ขาพเจาไมเคยพบกับคนที่พรอมพรักกับพระเจาเชนนั้นหลังจากที่ขาพเจาออกจากประเทศนัน้
ในป 1973 ลุงสิงหก็ยังดําเนินงานอันแกลวกลา ของเขาอยูตอไป เขาไดรับการเตือนอยางเด็ดขาดจาก
ประเทศลาวใหหยุดเทศนา แตเขาปฏิเสธ
“ผมทําเชนนั้นไมได พระเยซูทรงชวยผมใหรอด พระองคทรงกระทําทุกอยา งเพื่อผม ผมจะอยู
อยางนิ่งเงียบไมได” เขาพูด
เปนเวลาสามปหลังจากที่ผมออกมาจากประเทศนั้น เขาถูกจับกุมและถูก นําเขาไปในปาแหง
หนึ่ง และที่นั่นเขาถูกสังหาร
ลุงสิงหนั้น ในสายตาของมนุษย เขาไมใชนักบริหารที่ยิ่งใหญ แตเขาก็เปนผูนําฝายวิญญาณซึ่ง
มีคุณสมบัติจากพระเจา เอง เขายังสัตยซื่ออยูจนถึงแกค วามตายเพราะเขาไดฟงพระสุรเสียงของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ และเปนคนของพระคัมภีร เขาเปนคนที่ยิ่งใหญในสายพระเนตรของพระเจา
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ฟรานซิสแหงแอสซิชิ
ฟรานซิสแหงแอสซิซิเปนธรรมิกชนชาวอิตาเลี่ยนผูซึ่งภายในป 1209 ไดพบกับศาสนระเบียบ
ไดคนพบเคล็ดลับแหงความสําเร็จ วันหนึ่งมีบางคนมาหาเขาถามถึงวิธีที่เขาใชจัดการกับงานอันยิง่ ใหญ
เชนนั้นเพื่อพระเจา ฟรานซิสซึ่งเปนผูที่วางกฏกําหนดความบริสุทธิ์ ความยากจน และการเชือ่ ฟง และย้าํ
พิเศษในการเทศนาและปรนนิบัติตอคนเจ็บปวยยิ้มและพูดวา
“เปนสิ่งที่งาย ๆ วันหนึ่งพระเจาทรงบอกใหทูตสวรรคข องพระองคลงมายังโลก และมองหา
คนที่จะสามารถทํางานอันยิ่งใหญเพื่อพระองคได เหลาทูตสวรรคก็นําคํา สั่งนั้นไป และในเวลาอันไม
นานนักก็กลับมาหาพระเจา บอกวาเขาไดพบกับคนนั้นพรอ มกับคุณสมบัติที่พึงมีแ ลว เขาเปนคนที่มี
ประสบการณและคงแกเรียน พระเจาไมทรงรับเอาคนนั้น ที่ทูตสวรรคเลือกมา พระองคทรงพบวา เขา
เปนคนที่สามารถเกินไป “เดี๋ยวเขาก็จะแอบอางเอาเกียรติทั้งสิ้นเปนของตัวเองเสีย” พระเจาจึงทรงบอก
กับทูตสวรรควา “และคนทั่วไปก็จะคิดวาเขาสามารถที่จะทํางานนั้นไดก็เพราะเขาเปนคนที่สามารถ”
ฟรานซิสกลาวตอไป “แลวพระเจาทรงสงทูตสวรรคอ อกไปหาคนที่ดอยความหมาย พวกทูต
สวรรคก็ออกสืบเสาะแลวสืบเสาะเลา แตก็มักจะนําคนที่ผิดเปาประสงคกลับมา จนในที่สุดพระเจาทรง
บอกใหพวกเขาไปหาคนที่ไดรับการดูหมิ่นเหยียดหยามและโงเขลาในสายตาของโลก
“ผลสุดทาย ทูตสวรรคก็พบกับคนที่ไมมีอะไรในสายตาของโลก “นี่เปนคนของเรา” พระเจา
ตรัส “เขาเปนคนที่ออนแอและไรความหมายมากจนคนทั่วไปจะรูไดอ ยางที่วา เขาจะเปนคนที่ไมอาจ
ทํางานชิ้นนี้ไดดวยกําลังของตัวเอง แลวพวกเขาก็จะถวายเกียรติใหแกเรา”
ฟรานซิสมองดูคนเหลานั้นที่มาถามเขาอยางเอาจริงเอาจังและพูดวา “ผมเปนคนนั้น ” พระเจา
ไมประสงคที่จะแบงปนเกียรติของพระองค (อิสยาห 42:8) พระองคมองหาคนเหลา นั้นที่ไมมีอะไรใน
ตัวเองเลย เพื่อวาฤทธิ์เดชของพระองคจะสําแดงออกไดอยางสุดขีด เขาจะเปน ผูนําฝายวิญญาณ เพราะ
เขารูวาความสามารถอยูในพระเยซูคริสต
ถาเราตองการที่จะจัดเตรียมคริส ตจักรสําหรับเวลาแหงการขมเหงคุกคาม เราจะตองติดตาม
หลักพระคัมภีร เราตองการคนฝายวิญญาณเพื่อที่จะทํางานฝายวิญญาณ คนที่สามารถก็จัดการกับงาน
ดานธุรกิจไดเชนการบริหาร การจัดตั้งระเบียบและการเงิน นั่นเปนงานรับใชที่ไมต่ํา ตอยเลย การจัด
ระเบียบอยางดีภายในคริสตจักรก็เปนสิ่งที่จําเปนยิ่ง มันเปนสวนของคริสตจักรทั้งสิ้นและชวยสงเสริม
คริสตจักร แตปญหาก็ยังคงมีอยูเมื่อมีแตการเอาใจใสการจะตั้งระเบียบมากการเจริญเติบโตฝายวิญญาณ
ของคริสตจักร
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ซารดิสและเลาดีเซีย
ทั้งคริสตจักรซารดิสและคริสตจักรเลาดีเซียตางก็ไดรับการจัดตั้งระเบียบกันเปนอยางดี ในการ
จัดการประชุ มก็ มีผูเขาร วมอยา งไม ขาด หมูคนรวมกัน ไดอ ยา งไม นา เชื่อ และผูคนทุก คนในละแวก
ใกลเคียงพูดกันถึงคริสตจักรอันประเสริฐนี้อยางเลอเลิศ “คริสตจักรของเราเปนคริสตจักรที่มีชีวิตชีวา”
คนของซารดิสพูดขึ้น และคนของเลาดีเซียก็เสริมอีกวา “คริสตจักรของเราเปนคริสตจักรที่ร่ํารวย เปน
คริสตจักรที่ทําสํา เร็จบรรลุดไดตามหนา ที่” ปรากฏชัดวา คริสตจักรทั้งสองนี้เปนคริสตจัก รตัวอยา ง
ทีเดียว เปนแบบอยางแกทั้งเขตพื้นที่นั้น คณะกรรมการเกี่ยวกับการเงินจะพากันกลับจากการประชุม
ปรึกษาด วยความกระหยิ่มยิ้มยอง “เมื่อนํา ไปเปรีย บเทียบกั บสเมอรน าและฟลาเดลเฟยแลว สภาวะ
การเงินของเราอยูในระดับที่เยี่ยมมาก” คณะกรรมการจะรายงานกลับมา
ในสายพระเนตรของพระเจาแลว นี่ไมไดรับพิจารณาวาเปนเครื่องหมายของชีวิตเลย “เรารูจัก
แนวการกระทําของเจาเจาไดชื่อวามีชีวิตอยู แตวาเจาไดตายเสียแลว” (วิวรณ 3:1) นั่นเปนความคิดเห็น
ของพระเจาเกี่ยวกับคริสตจักรซารดิส
คริสตจักรเลาดีเซียก็ไมดีไปกวาสักเทาใด “เพราะเจาพูดวาเราเปนคนมั่งมี ไดทรัพยสมบัติมาก
และเราไมตองการสิ่งใดเลย เจาไมรูวาเจา เปน คนแรนแคนเข็ญใจ เปนคนขัดสน เปนคนตาบอด และ
เปลือยกายอยู” (วิวรณ 3:17) คริสตจักรเลาดีเซียที่ประสบความสําเร็จ ที่ร่ํารวยก็ไมมีที่จําเพาะพระเจา
แมวาเขาเทศนาถึงพระองค องคพระผูเปนเจาทรงยืนอยูดานนอกคริสตจักรของพระองค “นี่แนะ เรายืน
เคาะอยูที่ประตู...” (วิวรณ 3:20)
พระเจ าทรงเตือนสติคริสตจัก รเลาดีเซี ยใหซื้อ ยาทาตาเพื่อ วา เขาจะไดเ ห็นความจําเปนของ
ตนเอง (วิวรณ 3:18) ในทุกวันนี้เราก็ตองการยานี้ เราพากันลอลวงตัวเองและคริส ตจักรโดยการจัดตั้ง
ระเบียบที่เราถือวาเรายังมีชีวิตอยู ในภาวะอันยากเข็ญและกดขี่รังควาน ดานระเบียบแบบแผนก็จะลม
สลายไป ตัวอยางนี้ไดเกิดขึ้นแลวกับคริสตจักรในเมืองจีน ฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณก็ยังตั้งมั่นอยู เพราะ
มันไมไดขึ้นอยูกับคณะกรรมการอาคารกอสราง การเรี่ยไรหรือแมแตผูรั้งตําแหนงหนา ที่การงานเปน
ฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในดวงใจของผูเชื่อซึ่งกระทําการอยางเด็ดขาด
คริสตจักรซารดิสเชื่อวายังมีชีวิตอยูแตในความเปนจริงนั้นชีวิตฝายวิญญาณไดตายไปเสียแลว
สําหรับคริสตจักรฟลาเดลเฟยซึ่งดูแลวออนแอและยากจน แตในความคิดของพระเจา นั้น “เจามีกําลัง
เล็ ก น อ ย แต ก ระนั้ น เจ า ก็ ได ประพฤติ ต ามคํ า ของเรา และไม ไ ด ปฏิ เ สธนามของเรา” (วิ วรณ 3:8)
คริสตจักรสเมอรมาก็ไดรับสิ่งที่นาปลื้มใจเชนเดียวกัน “เรารูวาพวกเจา มีความทุกขลํา บากและยากจน
(แตวาเจาก็มั่งมี)...” (วิวรณ 2:9) ความหมายก็แจมแจงอยูแ ลววา คริสตจักรก็มั่งมีในความเชื่อ ซึ่งมีใ น
พระเจา เหตุนั้นเองพระเจาจึงบอกกับคริสตจักรสเมอรนาวา “อยากลัวความทุกขทรมานซึ่งเจาจะไดรับ
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นั้น” (วิวรณ 2:10) และแกคริสตจักรฟลาเดลเฟยที่สัตยซื่อพระองคทรงบอกวา “เหตุที่เจา ไดประพฤติ
ตามคําของเรา คือใหมีความอดทน เราจะปองกันเจาใหพนจากการลองใจซึ่งจะมีทั่วทั้งโลก...” (วิวรณ
3:10)
พระเจาไมไดทรงสัญญาที่จะใหมีอนาคตที่ปราศจากการขมเหง แตพระองคทรงสัญญาที่จะให
ชัยชนะในโมงยามแหงการขมเหงและทนทุกข คนเหลา นั้นที่เฝ า รอคอยพระเจา อยูอยา งมุงหวังก็จ ะ
ไดรับการปองกันในโมงยามที่มีการทดลอง

ผูนําตามธรรมชาติและผูนาํ ฝายวิญญาณ
แฮรี่ เอส ทรูแมน ประธานาธิบดีคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่ไดสิ้นชีวิตไปแลว ไดถึงการเปน
ผูนําตามธรรมชาติวา “เปนผูที่มีความสามารถที่จะทําใหผูอื่นกระทําในสิ่งที่ไมประสงคจะกระทําดวย
ความยินดี”
หลี ฮุ ง จั ง ผูนํ า ชาวจีนที่ ค ร่ํา โลกผูหนึ่ง ใชสํ านวนเกี่ยวกับเรื่องนี้วา “มีค นอยูสามประเภท
ดวยกันคือ คนที่เคลื่อนไหวได คนที่เคลื่อนไหวไมได และคนที่สามารถกระตุนใหคนอืน่ เคลือ่ นไหวได
คนประเภทสุดทายคือผูนํา”
ออสวอรด แซนเดอรส อดีตผูอํานวยการทั่วไปของโอเวอรซี มิชชันนารี เฟลโลชิพไดกลา ววา
ผูนําฝายวิญญาณสืบทอดมาจากการหลอหลอมคุณสมบัติของผูนําตามธรรมชาติแ ละผูนําฝา ยวิญ ญาณ
รวมกัน ความสามารถตามธรรมชาติก็เปนของประทานจากพระเจาดวย การที่ผูนําฝายวิญญาณสามารถ
ที่จะจูงใจผูที่อยูรอบกายไดนั้น ไมใชเปนความสามารถตามธรรมชาติทวาเปนโดยฤทธานุภาพของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ผูที่เปนผูนําฝายวิญญาณ ดวยการอาศัยความสามารถของตัวเองนั้นจะไมยนื ยงนาน แต
การที่คนออนแอกลายเปนผูนําที่เขมแข็งเปยมพลังในครอบครัวของพระเจาไดนั้น ก็เนื่องมาจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เปนผูกระทําใหเปนเชนนั้น สิ่งที่เขากันอยางเหมาะเจาะกับผูนํา ฝา ยวิญญาณไมใ ชเปน
มงกุฏ หากแตเปนไมกางเขน เขาตองเรียนรูที่จะกลาวย้ําคําของยอหน ผูใหศลี บัพติศมาวา “พระองคตอ ง
ทรงใหญขึ้น แตขาพเจาตองดอยลง” (ยอหน 3:30)
ผูนําตามธรรมชาติและผูนําฝายวิญญาณตางก็อยูใ นฐานะเดียวกัน แตเขาก็แตกตางกัน เราจะ
เห็นไดชัดเจนจากการเปรียบเทียบกันตอไปนี้
ผูนําตามธรรมชาติ
ผูนําฝายวิญญาณ
มั่นใจในตนเอง
มั่นใจในพระเจา
ตัดสินใจดวยตนเอง
เสาะหาการทรงนําจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์
รูจักคนของตน
รูจักพระเจาของตน
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ขบคิดถึงแผนการใหญเสมอ

ประสงคที่จะรูจักกับแผนการ
ของพระเจาเทานั้น
กระตือรือรนที่จะออกคําสั่ง
นําคําสั่งของพระเจาออกไปดวยความยินดี
มีผูอยูภายใตการบังคับบัญชามาก
เปนผูรับใชของทุกคน
โดดเดนเปนอิสระ
พึ่งพิงพระเจา
ออกคําสั่งใหผูอื่นฟงตน
ฟงพระเจาและเชื่อฟงพระองค
ทะยานขึ้นสูความสําเร็จยิ่งใหญ
เสาะหาการดอยลงเสมอ
ไตรตรองมาก
อธิษฐานมาก
คําวา สาวกและวินัยกําเนิดมาจากคําเดียวกัน ผูนําฝายวิญญาณจะมีผูติดตามก็ตอเมือ่ เขาเองยอม
ตัวอยูในวินัยแหงพระหัตถยิ่งใหญของพระเจาเทานั้น ปญหาจะอุบัติขึ้นก็ตอ เมื่อมีแตผูที่ตอ งการเปน
ผูนํา และไมมีใครที่ตองการจะเปน ผูตาม เพราะเหตุนี้ทําใหขา พเจาหวนคิดถึงพวกเด็ก ๆ ที่กําลังเลน
สงครามกันอยูบนทองถนนแหงหนึ่ง ผูเดินทางผานไปไดถามพวกเขาดวยความแปลกใจวา ทํา ไมถึง
เงียบเชียบกันจัง ไมเห็นใครทําอะไรเด็กเล็กคนหนึ่งตอบวา “เพราะวาเราทุกคนตางก็เปนแมทพั กันหมด
จึงไมมีใครตองการที่จะเปนทหารตอสูศึก”

คนที่มนี ิมติ
ผูนําฝายวิญญาณคือคนที่มีนิมิต มีนิมิตของพระเจาและมีนิมิตของโลก เหตุเพราะชัยชนะของ
พระเจา เขาจึงกลาเสี่ยงที่จะมุงไปขางหนา เขาเปนคนที่มองในแงดีแทนที่จะมองในแงราย
คนที่มองในแงรายจะไมสามารถที่จะเปนผูนําฝายวิญญาณไดเลย เพราะการมองในแงรา ยเปน
การไมเชื่อ คนที่มองในแงรายจะพบกับปญหาในทุกโอกาส
คนที่มองในแงดีจะเห็นโอกาสในปญหาแตละอยาง เขารูวาปญหาของเราเปนแผนการของพระ
เจา เพราะวาเขามีนิมิตเขาจึงทําใหตัวเองเปนผูนํานิมิตไปได และไมรอคอยความชวยเหลือโดยใหคนอืน่
ทํางานนั้นเพื่อเขา แตเขาจะทําเสียเอง
เมื่อศึกษาดูประวัติศาสตรคริสตจักรและภารกิจแลว ก็อดที่จะประทับใจกับนิมิตทีพ่ วกผูน าํ ฝาย
วิญญาณมีเสียไมได เขาไดรับคําสั่ง แลวก็เริ่มทํางานตามคําสั่งนั้นทันทีไมวาจะมีคนที่ชวยเหลือหรือไม
ก็ตาม ดวยเหตุนี้เองจึงมักจะเปนคนที่ยืนหยัดอยูตามลําพังและเปนคนโดดเดี่ยว พวกเขามักจะไมคอ ยจะ
เปนที่เขาใจไดเลย แตเขาก็ทําตอไป แลวผลลัพธก็มีมา
คนที่มีนิมิตจะตองเอานิมิตนั้นมาปฏิบัติ หาไมแลวเขาก็ยังคงเปนนักเพอฝนแทนที่จะเปนผูนํา
เมื่อผูนําฝายวิญญาณไดรับการเขาใจทะลุปรุโปรงในน้ําพระทัยของพระเจาแลวเขา ก็มีการเคลื่อนไหว
ไมวาผลจะเปนอยางไรก็ตาม เพื่อที่จะบรรลุถึงเปาหมายนี้ได เขาตองเต็มใจที่จะเผาทําลายเรือของเขาไว
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เบื้องหลังเสีย เมื่อพวกโรมันย่ําเทาลงบนผิวดินของอังกฤษ คําสั่งแรกของเขาก็คือใหเผาเรือทั้งสิ้น ที่เขา
ใชแลนมานั้นทิ้งเสียนิมิตของพวกเขาก็คือ มุงหนาตอไป เพราะทางหวนกลับนั้นไมมีอีกแลว
คนหนุมผูหนึ่งซึ่งไดเขา รวมกับเจา หนาที่ตรวจฝงทะเลถูกนําไปทดสอบเมื่อ พายุอันแรงกลา
เกิดขึ้น และเรือไดสงสัญญาณแจงภัยขึ้น ขณะที่กําลังเขาไปในเรือชวยชีวิต ชายหนุมคนนั้น ตระหนก
สะทานเพราะคลื่นลูก ใหญที่โหมทับมา เขาสงเสียงรองดวยความรอนใจไปหากัปตันวา “กัปตัน เรา
กลับไปกันไมไดแลว” ถัดไปเบื้องหลังลูกคลื่นนั้นคําตอบของกัปตันแววมา “เราไมจํา เปนตองกลับมา
เราตองแลนออกไป”
นั่นเปนการเผชิญอันใกลชิดของมารติน ลูเธอรดวย นัก ปฏิรูปโปรเตสแตนทชาวเยอรมันไม
กลัวทั้งมนุษยหรือโปป เพียงแตตองการที่จะเชื่อฟงพระเจา และพระวจนะของพระองคเทา นั้น เมื่อลู
เธอรไดรับคํามาใหไปแกคดีที่ ไดเอท แหงเวอรมนั้น มิตรสหายแนะนําเขาไมใหไป “ไมไปหรือ” ลูเธอร
เปล งเสีย งอย างคลั่ งแคน “ผมจะตอ งไปที่เ วอรม อยา งแนว แน แม วา จะตองพบกับเจ า พวกป ศาจที่ มี
จํานวนมากเหมือนกับกระเบื้องบนหลังคา”

นิมติ หรือหนังสือเดินทาง
เปาหมายในโอเพิ่น ดอรของเราก็คือเพื่อชวยเหลือคริสตจักรที่ทนทุกข นับกลับจากนี้ไปเปน
เวลานานหลายปแลว บราเดอร แอนดรู คนหนุมจากฮอลแลนดไดรับนิมิต เมื่อเขาอายุไดยี่สิบหาป พระ
เจาทรงเรียกใหไปชวยเหลือคริสตจักรที่ทนทุกขในประเทศของคอมมิวนิสต แมวา เขายังเปนคนหนุม อยู
เขาก็ไดแสดงออกซึ่งการมีคุณสมบัติของผูนําฝายวิญญาณแลว เขาไมมีเงิน แตมีความเชื่อในพระเจา
แทนที่จะรอเงินกองทุนหรือผูชวยเหลือ เขาออกเดินทางไปยุโรปตะวัน ออกกับโวลคสวาเกน
คันเล็กแตเพียงผูเดียว บรรดาผูนํา “ที่สามารถ” ทั้งหมดตางก็พากันสั่นศีรษะ “คุณควรจะทํางานเกีย่ วกับ
การจัดตั้งระเบียบแบบแผนหรือการเงินดีกวา” เขาพากันแนะนํา แตเพราะวาเขาเชือ่ ฟงพระเจา บราเดอร
แอนดรูจึงตกลงใจออกไปดวยตัวเอง
“คุณจะกลับมาในสภาพที่ไมมีชีวิตเลย” “นักปราชญ” บางคนตักเตือนเขา
“ผมไมจําเปนที่จะตองมี” เปนคําตอบของบราเดอร แอนดรู “พระเจา ไมไดบอกใหผมกลับมา
แตทรงบอกใหผมออกไป”
แอนดรูมีคําขวัญอยูวา “ถาหากวาทานตองการทำงานเพื่อพระเจา ก็จงจัดตั้งคณะกรรมการ แต
ถาทานตองการทํางานกับพระเจา ทานก็จําเปนมีเพียงแตกลุมอธิษฐานเทานั้น”
เพราะเหตุนั้นเอง เขาจึงตระเวนหาผูมีสวนที่จะอธิษฐานเผื่อเขาและขอใหพวกเขาอธิษฐานเผื่อ
พวกเขาก็อธิษฐานเผื่อใหโดยการวางมือและสงออกไป เขาออกจากยุโรปตะวันออกโดยที่ไมมีเงินหรือ
คํารับรองดานเศรษฐกิจแตอยางใด แตออกไปกับพระเจาผูทรงเกรียงไกร
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บัดนี้ เปนเวลายี่สิบหาปผานไปแลว เขาก็ยังทํางานกับพระเจาอยูไมใ ชเพียงแตกับหมูประเทศ
คอมมิวนิสตในยุโรปตะวันออกเทานั้น แตกับทุกพื้นที่ของโลกซึ่งคริสเตียนทนทุกขเพื่อ ความเชื่อของ
ตน “ปญหาของเราก็มีอยูวา บอยครั้งที่เราตองการจะนําคําสั่งออกไปโดยมีเงื่อนไขวาเราจะตองกลับคืน
มาจากเขตพื้นที่อันตรายอยางปลอดภัย” บราเดอร แอนดรูกลาว
ใช นั่นยังเปนปญหาใหญของเรา แตความเชื่อฟงที่ปราศจากความเต็มใจที่จะทํา การเสียสละก็
ไมใชความเชื่อฟง
ที่ทํา งานของโอเพิ่น ดอรแหงหนึ่งอยูที่โจฮานเนสเบอรก ในอัฟริกาใต คริส ตจักรที่ทนทุก ข
ในอัฟริกาก็ไดรับความชวยเหลือและการจัดหาพระวจนะของพระเจาจากที่นั่น เกือ บทุกสัปดาหเหลา
ทีมงานก็จะออกไปที่โมแซมบิค ซิมบับวี เอธิโอเปยและแองโกลา เนื่องจากวาชาวอัฟริกันใตผิวขาวไม
อาจขอหนังสือเดินทางไปยังประเทศเหลานั้นได ชาวอัฟริกันจึงทํางานเปนคนขนสัมภาระและหนังสือ
และขามชายแดนไปโดยไมมีใครสังเกต
แตมีอยูครั้งหนึ่งที่ลูกจางชาวอัฟริกันใตผิวขาวของโอเพิ่นดอรคนหนึ่งพยายามที่จะขอหนังสือ
เดิ นทาง เขาไดรับคํา ตอบที่เป น เทลเล็ ก ซ จากรั ฐบาลเฟรลิ โมในโมแซมบิค ข อ ความนั้ น เป น ภาษา
โปรตุเกส และเขาไม เข าใจภาษานั้ นจึ งคิดเอาวา เทลเล็ก ซนั้ นใชเป นหนังสื อเดินทางได ขา พเจ าได
ปรึกษาแผนการเดินทางกับเขากอนที่เขาออกจากไป เขามีงานเฉพาะที่จะนําเขาไปในโมแซมบิคพรอม
กับการอบรมแนะนําเล็กนอยเปนเฉพาะเพื่องานนั้น เขาเดินทางออกจากโจฮานเนสเบอรกโดยเครือ่ งบิน
และเมื่อมาถึงมาปูโต เขาก็นําเทลเล็กซนั้นแกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
เจาหนาที่มองดูเขาอยางสอบถามวา “หนังสือเดินทางของคุณอยูที่ไหน”
“ก็อยูในมือของคุณนั่นแหละ” ชาวอัฟริกันใตซึ่งมีผิวขาวตอบและชี้ไปที่เทลเล็กซ
“นี่ไมใชหนังสือเดินทาง” ชายคนนั้นตอบ “แตมัน เปน เทลเล็กซซึ่งเตือ นใหคุณวา คุณไมอาจ
เดินทางมาในขณะนี้ไดและคุณอาจจะไดรับอนุญาตใหมาไดในเวลาตอมา”
ผลก็คือ เขาจะตองเดินทางกลับสูโจฮานเนสเบอรก แตใ นวันนั้นไมมีเที่ยวบินขากลับตองรอ
จนกระทั่งถึงวันรุงขึ้น ตัวแทนรัฐบาลเฟรลิโมไมประสงคที่จะสรางความประทับใจอยา งที่ไมดี เขาจึง
ตกลงใจพาพวกชาวอัฟริกันใตคนนั้นไปยังโรงแรมในมาปูโต และเขาจะตองอยูที่นนั่ เปนเวลาถึง ยีส่ บิ สี่
ชั่วโมง “รัฐบาลเฟรลิโมจะเสียคาใชจายทั้งหมดเหลานี้ให” เขาไดรับการบอกเชนนั้น
คนงานของเราผูนั้นก็ถูกสงไปยังมาบูโต โดยรถตํารวจกลาวอีกคําหนึ่งก็คือ การพักแรมที่มาปู
โตนั้ นฟรีต ลอด เขาโชคดี ยิ่งที่ไ ดรับอนุ ญาตใหเ คลื่อ นไหวอย างอิสระไดใ นทั่ วเมือ งโมแซมบิ แ คน
ระหวาง “การถูกกักขัง” ยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้น ดวยระยะเวลาอันสั้น ๆ เขาก็สามารถทีจ่ ะนําเอาคําสัง่ ทัง้ สิน้ ที่
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เขาไดรับการกําหนดมอบหมายใหทําไปเปนผลสําเร็จ เขากลับมาในอีกวันหนึ่งตอมา เมื่อพบกันกับเขา
ขาพเจาก็พบวาเขากําลังยิ้มอยูอยางผึ่งผาย
“ผมนําคําสั่งทั้งสิ้นไปแลว” เขากลาว “ทุกอยางเปนไปตามแผน”
ตามแผน....เมื่อพระเจาทรงประทานคําสั่งให พระองคก็ทรงเปดประตูให ไมวา จะมีหรือไมมี
หนังสือเดินทางก็ตาม เงื่อนไขก็มีอยูวา จงพรอมที่จะไปและบางทีอาจจะไมไดกลับมาอีก
คนงานอี ก คนหนึ่ ง ของโอเพิ่ น ดอร ได ไปกับ ข า พเจ า ที่ โมแซมบิ ค เมื่ อ ไม น านมานี้ต ามคํ า
เรียกรองของกลุมคริสเตียนที่นั่นกลุมหนึ่ง เราไปไกลกันจนถึงชายแดนดวยรถยนต และตอ จากนั้ น
เพื่อนรวมงานวัยเจ็ด-สิบ-สาม-ป และขาพเจาขามชายแดนเขาไปดวยเทา
มันเปนการเสี่ยงภัยที่อันตรายยิ่งสําหรับชาวผิวขาวสองคน คนหนึ่งเปนนักเทศนชาวอัฟริกนั ใต
ทางขามชายแดนอันที่จริงแลวเปนลําน้ํา ไมมีกองยามรักษาการณ อยางนอยก็ไมมใี ครเห็น ทางเดินก็ยาก
เข็ญมาก ขึ้นเนินและลงเนิน ลึกเขา ไปในโมแซมบิค มันเปนสิ่งที่อัน ตราย เพราะยิ่งกวานั้น มีชายคน
หนึ่งถูกฆาตายเมื่อวันกอนในแถบนั้นเอง พวกทหารเฟรลิโมมีเกลื่อนอยูทั่วไป พุมไมแหงใดก็พอเปนที่
บังกายของทหารเหลานั้นได แตเรื่องนั้นก็ไมไดเขามาในความคิดของเรา ความคิดของเราอยูกับกลุม
คริสเตียนที่กําลังรอคอยการมาของเราอยูที่เนินเขาตอไปโนน
ในที่สุด เราก็มองเห็นหมูบานนั้น เหลาคริสเตียนกําลังพากันมองมาทางเรา และเมื่อรูวาเปนเรา
ก็ตางพากันโบกมือ และเราก็ไดรับการตอนรับจากจิตใจของพวกเขา
ทันใดนั้น มีชายคนหนึ่งเดินตรงเขามาหาเรา “เปนตัวแทนของเฟรลิโมที่ประจําอยูในเขตพื้นที่
ของเรานั่นเอง” คริสเตียนคนหนึ่งพูดขึ้น เขาจะทําอะไร ตัวแทนของเฟรลิโมแปลกใจมากที่เห็นคนผิว
ขาวเดินขามเนินมา เขาไมไดจับกุมเรา ตรงกันขามกลับใหกลวยหวีหนึ่งกับนักเทศนชาวอัฟริกันผิวขาว
คนนั้นใบหนาของเหลาคริสเตียนตางก็เปลงประกายดวยความปติยินดีและความสุข แมแตคนของเฟรลิ
โมนั้นก็อยูรวมประชุมดวย
คริสเตียนจากทั่วสารทิศพากันมาสวัสดีเรา และฆาแพะตัวหนึ่งเพื่อจัดเปนงานเลี้ยงเปนเกียรติ
แกแขกของเขา นับเปนประสบการณอันพิสดารทีเดียว
ความหมายก็ชัดเจนอยูแลว ทานไมจําเปนตองมีหนังสือเดินทาง แตทานจําเปนตองมีนิมิตและ
ความเชื่ออยางแทจริง และแนนอน ตองมีความเต็มใจที่จะถูกจับ “การรอคอยเพื่อจะไดหนังสือเดินทาง
ตอ งใชเวลามาก” นัก เทศน ชาวอัฟริ กันใตพูด “หนังสือ เดิน ทางของผมอยูในพระธรรมมัท ธิว 28:19
“เหตุฉะนั้นจงออกไป” แลวเขาเสริมขึ้นพรอมกับหัวเราะรา “หนังสือเดินทางนั้นมีอายุสองพันป แตกย็ งั
มีผลใชไดจนถึงทุกวันนี้”
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นั่นเปนวิธีที่ผูนําฝายวิญญาณพูด เขาจะยืนมั่นอยูไดเมื่อเวลามีการขมเหงเนื่องจากในระหวา ง
เวลาที่มีอิสระเขาไดจัดเตรียมพรอมที่จะทนทุกขเพื่อพระนามของพระเยซูอยูแลว
“แตขาพเจามิไดถือวาชีวิตของขาพเจาเปนสิ่งมีคาและประเสริฐสํา หรับตัวขา พเจา แตในชีวิต
ของขาพเจาขอทําหนาที่ใหสําเร็จก็แลวกัน และทําการปรนนิบัติที่ไดรับมอบหมายจากพระเยซูเจา คือที่
จะเปนพยานถึงขาวประเสริฐซึ่งสําแดงพระคุณของพระเจานั้น” (กิจการ 20:24)

บทที่ 7 ขอคิดสวนตัว
1.เปโตรไดวางหลักการทดสอบของคุณสมบัติผูนําในรุนแรกไวในพระธรรมกิจการ 6:3 เมื่อ
คริสตจักรตองเลือกมัคนายกชุดแรก และไดบรรยายอยา งขยายไวใ นรุนแรกนั้น ในพระธรรม 1 ธิโมธี
3:8-13 ไวอยางไรบาง
2.เปาโลไดมีความสามารถตามธรรมชาติอยูมากมาย แตเขาก็เขาใจถึงบทบาทอันสมควรในการ
นําคนมาถึงพระคริสต จงประยุกตการวิเคราะหของเขาในพระธรรม 1 โครินธ 2:1-5 มาใชในชีวิตและ
การเปนพยานของทานเอง
3.จดหมายตาง ๆ ซึ่งมีไปหาคริสตจักรที่บันทึกไวในพระธรรมวิวรณ 2 และ 3 เปนคําพูดทีม่ ไี ป
ถึงผูนําของคริสตจักรเหลานั้น จงพิจารณาดูจดหมายเหลานี้อยางใกลชิดเพื่อวาจะเปนถึงคุณสมบัติของ
การเป นผู นํา ฝา ยวิ ญญาณ หรื อว า ขาดคุณลั กษณะซึ่ง มีอ ยูใ นคริ ส ตจัก รเหล านี้ ทั้ง คุณ สมบัติ และสิ่ ง
ลมเหลวเหลานี้ยังจะนํามาประยุกตใชในทุกวันนี้ไดไหม
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บทที่ 8 คริสเตียนขมเหงคริสเตียน
“ขาพเจาทราบอยูวา เมื่อขาพเจาไปแลวจะมีสุนัขปาอันรายเขามาในหมูพวกทาน และจะไมล ะ
เวนฝูงแกะไวเลย จะมีบางคนในหมูพวกทา นเองกลาวผันแปรความจริง เพื่อ จะชักชวนพวกสาวกให
หลงตามเขาไป” (กิจการ 20:29-30)
การขมเหงอยางเลวที่สุดคือการที่คริสเตียนขมเหงคริสเตียน ฟงดูแลวก็นา สะพรึงกลัวมาก แต
มันก็เปนความจริง
พระคริสตธรรมคัมภีรใหการเตือนย้ําไววา เขาจะ “อายัดกันและกัน ทั้งจะเกลียดชังซึ่งกันและ
กันดวย” (มัทธิว 24:10) ชางเปน ความคิดที่นาเศรา อะไรเชนนั้น และสิ่งนี้จะเพิ่มทวีมากขึ้นเมื่อเวลา
สุดทายมาใกลแลว คริสเตียนจํานวนมากมุงหวังวาจะหลีกเลี่ยงจากการขมเหงได และเพื่อเปนการชวย
ตัวเองใหรอดอยูก็จะอายัดเพื่อนคริสเตียนดวยกัน สิ่งนี้ไมเพียงแตจะมีในวาระสุดทายซึง่ เราจะพูดถึงกัน
อยูในบทนี้เทานั้น แตมันไดเกิดขึ้นอยูแลว
พระเยซูคริสตไมไดถูกคาดโทษจากพวกโรมัน แตจากพวกยิว พวกฟาริสี พวกหัวหนา ปุโรหิต
และพวกอาลักษณที่ “ใจบุญ” นั่นเอง เขาพากันเกลียดชังพระองคแมวาพระองคไดประกาศอางถึงพระ
เจาองคเดียวกัน ซึ่งเปนพระเจาของอับราฮัม ของอิสอัคและของยาโคบ สาเหตุที่เขาพากัน เกลียดชัง
พระองคก็ธรรมดา นั่นก็คือเพราะวาตําแหนงของพวกเขาถูกคุกคามผูคนพากันติดตามพระเยซูแทนทีจ่ ะ
ติดตามพวกเขา เพื่อเปนการปองกันอาณาจักรที่เขาตั้งขึ้นเองไมใหลมลงไป จึงตัดสินใจฆา พระเยซูเสีย
แมแตปลาตก็ยังตระหนักไดวา พวกหัวหนาปุโรหิตสงมอบพระเยซูเพราะพวกเขาอิจฉาพระองค (มาระ
โก 15:10) ปลาต แมวาเปนชาวโลกที่ไมเชื่อถือพระเจาก็ยังตอ งการที่จะปกปองพระเยซูจากพวกยิวผู
“ใจบุญ” เหลานี้ ผูซึ่งเรียกรองขอใหฆาพระเยซูใหตายเสีย
พวกอัครสาวกก็ไดประสบกับการขมเหงอยางเดียวกันแมวาพวกเขาถูกสงไปยังโลกของคนที่
ไมเชื่อถือพระเจาแลว ก็ยังไดรับการกดขี่ขมเหงจากพวกยิวที่เครงครัดศาสนา แลวก็ถูกโยนออกจาก
วิหารและธรรมศาลา และตอมาก็ถูกโยนเขาไปในคุก
สเทเฟนซึ่งเปนมัคนายกคือคนแรกที่พลีชีพไป เซาโลซึ่งเปนชาวยิวที่เครงศาสนา เปนคนเฝา
เสื้อผา ใหกับเพื่อนชาวยิวดวยกันเพื่อใหพวกเขาเคลื่อนไหวตัวไดสะดวกในขณะที่เอาหินขวา งใส ส
เทเฟน “คราวนั้น เกิ ดการข มเหงคริ ส ตจั ก รครั้ง ใหญ ใ นกรุ งเยรู ซ าเล็ ม...ฝ า ยเซาโลพยายามทํ า ลาย
คริสตจักร โดยเขาไปฉุดลากชายหญิงจากทุกบานทุกเรือนเอาไปจํา ไวใ นคุก” (กิจการ 8:1, 3) เซาโลผู
เครงศาสนามีเพียงเปาหมายเดียวเทานั้น นั่นคือฆาคริสเตียน “เพราะทานก็ไดยิน...แลววา ขาพเจาไดขม
เหงคริสตจักรของพระเจาอยางรายแรงเหลือเกิน และพยายามที่จะทําลายเสีย” (กาลาเทีย 1:13)
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อาริอสั และอธานาสิอสั
ดูประหนึ่งวา การดําเนินชีวิตของหลายชีวิตขึ้นอยูกับการตอ สูกันระหวา งอาริอัส และอธานา
สิอัสในศตวรรษที่สี่ แมวาเราไมยอมรับหลักคําสอนของอาริอัสเสีย มันก็ยังเปนสิ่งที่นาเศราที่บุคคลทั้ง
สองคนนี้ไมอาจที่จะมาเห็นพองตองกันระหวางพวกเขา โลกในเวลานั้นก็สั่นสะเทือ นสะทา นจากการ
โตแยงกันระหวางบิชอพอาริอัส และเดียคั่น อธานาสิอัสเปนอยางมากจนกระทั่งองคจัก รพรรดิคอนส
แตนตินตองเขาสอดแทรกในระหวางผูตอสูทั้งสองนั้น ในป 325 พระองคไดทรงเรียกประชุมสภาเปรเล
ติสรวมกันในนิคาเอียทางภาคพายัพของเอเซียไมเนอร มีบิชอพมากกวาสามรอยคนเขารวมประชุม
นับเป นการประชุม ที่น าประทั บใจยิ่ง บิชอพหลายคนยั งมี รอยแผลจากการทรมานที่ ไดรั บ
ระหวางการขมเหงครั้งกอนนั้นเคียคั่น อธานาสิอัสไดชัยชนะในการสงครามนั้น ขณะเมื่อ เขายังไมได
เปนบิชอพ ก็ไมไดรับอนุญาตใหเขาไปในสภาประชุมแลวเขาจะสั่งสอนพวกนักปราชญที่อยูขางในได
อยางไร พวกเขาคิดวาทํากันไดโดยที่ไมตองอธานาสิอัสเลย
โชคดีที่อธานาสิอัสมีเพื่อนอยูบางทามกลางบิชอพเหลานั้นทันทีที่อาริอัสออกเสียงแสดงความ
คิดเห็นที่วา พระเยซูไมใชเปนสิ่งดํารงชีวิตอยูเหมือนกับพระบิดา แตเปนสิ่งทรงสรา งชั้น สูงสุด บิชอพ
บางคนก็ออกไปหาอธานาสิอัสและบอกเขาถึงคํากลาวอางของอาริอัส “เราจะตอบอยางไรในนามของ
ทาน” พวกเขาถาม แลวอธานาสิอัสก็ใหคํา ตอบ จากนั้น พวกบิชอพก็ก ระวีกระวาดรุดกลับไปยังสภา
ประชุม อีกครูหนึ่งพวกเขาก็กลับมาถามคําถามกับอธานาลิอสั อีก อธานาสิอสั ก็ใหคาํ ตอบ แลวพวกเขาก็
รบเรงหายกลับเขาไปในที่ประชุมอีก
โดยการทําเชนนี้ อธานาสิอัสก็ชนะการโตแยง คําสอนของคริสตจักรก็ตดั สินสัง่ วาพระเยซูเปน
“ผูหนึ่งในสิ่งดํารงชีวิตอยู” (ในภาษากรีก โฮโม-อูสิออส) กับพระบิดา และไมใชอยางทีอ่ าริอสั ยืนยันวา
เปน “เหมือนกับสิ่งที่ดํารงชีวิตอยู” (ในภาษากรีก โฮมอย-อูสิออส) อักษรตัวเดียวก็ทํา ใหมีความหมาย
แตกตางกัน และเปนการแตกตางกันที่สําคัญมากเสียดวย บิชอพ อาริอัลจึงถูกขับไลออกไป และเดียคัน่
อธานาสิอัสก็ไดรับการแตงตั้งเปนบิชอพแหงอเล็กซานเดรียในเวลาสามปตอมาในป 328
อีกหกสิบปตอมา ที่สภาแหงคอนสแตนติโนเปล ทัศนะของอธานาสิอัสก็ไดรบั อนุมตั วิ า เปนสิง่
ที่ถู ก ต อง คํา สอนอั น เป นที่ รับรองของตรี เอกานุ ภาพก็ ไดรับการจั ดตั้ งขึ้ น คํ า ยอมรั บของความเชื่ อ
ประกาศิตนิซีนอันโดงดังของเราก็สืบทอดมาจากสภาที่นิคาเอียนี้เอง แมวาจะเปนสิ่งทีน่ า ขอบคุณทีอ่ ธา
นาสิอัสไดชนะการโตแยงนั้น แตก็ยังเปนสิ่งที่นาเสียใจที่คริสเตียนแตกแยกไมลงรอยกันจนทํา ใหองค
จักรพรรดิตองเขามาสอดแทรก
สงครามระหวางคริสเตียนยังไมหมดไป พวกเขายังตอสูและตอตานซึ่งกันและกัน อยูครั้งแลว
ครั้งเลา มั นกลายเป นสิ่งเลวร ายมากที่ ครั้งหนึ่งไม ไดมีก ารประกอบหน า ที่ภารกิจหรือการประกาศ
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เผยแพรใด ๆ เลย ผูนําคริสตจักรหรือก็ยุงสาระวนอยูกับงานภายในบาน สภาหนึ่งก็ติดตามอีกสภาหนึ่ง
สภาแตละแหงก็จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้น ทั้งการถกเถียง การขัดแยงกันและการเกลียดชังกัน
ของคริสตจักรประกอบกันขึ้นเปนระเบียบประจําวัน
มะหะหมัดก็เกิดขึ้นในระหวางเวลานี้ เขาเยยหยันคริสเตียนและตําหนิติเตียนพวกเขา เพราะการ
ที่เขาแตกแยกกัน คติพจนของเขาก็คือ “พระอาหลาเปนพระเจา และมะหะหมัดเปนผูเผยพระวจนะของ
พระองค” และไดชักนําคนมาเปนจํานวนมากบรรดาประเทศคริสเตียนแหงอัฟริกาเหนือก็เอือมระอาตอ
อํานาจการเมืองและการอาฆาตพยาบาทกันภายในคริสตจักร มะหะหมัดก็นํา งานบุกตลุย และศาสนา
ใหม ก็ ได ฝงรากลงในจิ ตใจของคนจํ า นวนล า น ๆ ศาสนานั้ น คื อ อิ ส ลาม ผลของการเกลีย ดชั ง กั น
ทามกลางคริสเตียน ทําใหเกิดการขมเหงและการทนทุกข แลวศาสนาใหมก็ถือกําเนิดขึ้น
จวบกระทั่งทุกวันนี้ อิสลามก็ยังสําแดงการงานบุกตลุยอันยิ่งใหญอยู และไดโอกาสจากการทีค่
ริสเตียนแตกแยกกันในทามกลางหมูเขาเอง และทุกวันนี้ก็มีอิทธิพลตอโลกมากเพราะเนื่องมาจากฤทธิ์
เดชของ “เทพเจาน้ํามัน” โลกตะวันตกก็รับเอา “เทพเจา” นี้ มีผลใหคริสตจักรนิกายโปรเตสแตนทบาง
แหงในยุโรปตะวันตกทําการเรี่ยไรเงินกอสรางสุเหราขึ้น คริสตจักรทีท่ าํ การประนีประนอมกับอิสลามก็
จะไดเก็บเกี่ยวผลอันขมขื่นในอนาคต
รัฐบาลคอมมิวนิสตเขาชุบมือเปบอยางคลองแคลวภายในคริสตจักรที่แตกแยกกัน การโตเถียง
กันอันนารันทดยิ่งที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในสมัยนี้ก็คือการขัดแยงกันระหวา ง คริสตจักรโปรเตสแตนทที่เขา
เป นทางการของจีน การเคลื่อ นไหวดว ยตั วเองทั้ งสามและวัง หมิง-ดาว ซึ่ งเป นเหล า คริ สเตี ยนที่ มี
ชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ
บัดนี้ วัง หมิง-ดาวก็เปนคนชราแลว กอนการปฏิวัติของคอมมิวนิสตในป 1949 เขาพรอมกัน
กับ วอทชแมน นี ไดเปนผูนําสวนใหญของคริสตจักรจีน แมวาเปนเวลาหลังจากที่เหมาไดเขากุมอํานาจ
แล ว วั ง หมิ ง -ดาวก็ ยั งคงดํ า เนิ น การเทศนากั บฝู ง ชนใหญ ต อ ไป และงานด า นการเขี ย นของเขาก็
แพรหลายกวางออกไปทั่วประเทศจีน
แตไปไดไมนานนัก ในที่สุดผูเชื่อที่แกลวกลาคนนี้ก็ถูกจับกุมและใชเวลาอยูในคุกถึง 23 ปเพื่อ
ความเชื่อของตน
นายวังเริ่มทําการเทศนาในป 1921 คริสตจักรของเขาอยูปกกิ่ง ชื่อ เดอะ คริสเตียน ทาเบอะ เน
เคิ้ล และที่ประชุมนั้นจะเต็มลนไปดวยผูคนอยูเสมอไมขาดระยะ นอกจากนั้น เขายังจัดตั้งโรงเรียนพระ
คริสตธรรมขึ้นในเมืองหลวงอีกดวย
แตเทาที่ การเคลื่อนไหวดวยตัวเองทั้งสามซึ่งอยูในการควบคุมของรัฐยังหวงกังวลอยูก็คือ วัง
หมิง-ดาว ไมยอมเขากับเขา และยังเปนคนดื้อรั้น ไมเพียงแตเขาไมยอมประนีประนอมกับฝา ยที่ทําการ
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รับความรอดไดดวยตัวเองเทานั้น แตยังเกี่ยวกับดานแบบแผนชีวิตของคริสเตียนที่ยอมอุทิศชีวติ แกพระ
เจา ซึ่งเขายืนกรานวาจะตองสะทอนความบริสุทธิ์จากพระราชฤทัยของพระเจาเองโดยตรง
เมื่อการเคลื่อนไหวดวยตัวเองทั้งสามตั้งขึ้นหาสิบปแรก ก็ไดเรียกรวบรวมคริสตจัก รโปรเตส
แตนททั้งสิ้นใหสะบัดหลุดเสียจากการควบคุมของ “อิทธิพลแผอํานาจ” จากทางตะวันตกโดยใหมีการ
ยึดมั่นอยูกับ “การโฆษณาตัวเอง” ซึ่งเปนขอกําหนดบังคับของคริสตจักรจากทางการ
เนื่องจากวา วัง หมิง-ดาวไดเริ่มตั้งคริสตจักรของเขาดวยตัวเขาเอง เขาไมมีเหตุจําเปนที่จะตอ ง
เขารวมกับการเคลื่อนไหวนั้น และกลุมของเขาทั้งหมดก็เปนแบบจีนดั้งเดิมทั้งสิ้น
แตทวา ทาทีเชนนี้ของเขา ยังไมเปนที่ยอมรับของพวกเจาหนาที่ เพราะพวกเขาตองการควบคุม
ชีวิตทางศาสนาในประเทศจีนหมดทั้งสิ้น แมจะมีการเรียกรองขออิสรภาพก็ไมมีการอนุโลมยกเวนใด ๆ
มีการเรียกประชุมเพื่อวิจารณกันอยางใหญโตเพื่อบังคับให วัง หมิง-ดาวและภรรยาเปลี่ยนใจ
แตก็ไมไดผลอะไร แลวในป 1955 ทั้งสามีและภรรยาจึงถูกนําตัวเขาที่คุมขัง และแมจะมีการทําเชนนั้น
คริสตจักรที่ใหญที่สุดของปกกิ่งก็ยังไมมีเสียงที่เปลี่ยนแปลงหรือโอนเอนแตอยางใด
ภายในคุก วัง หมิง-ดาว ตองตกอยูภายใตการทรมานและการลางสมอง จวบจนกระทัง่ 14 เดือน
ตอมา เขาจึงยอมเซ็นสารภาพวา การคัดคานตอสูกันกับการเคลื่อนไหวดวยตัวเองทั้งสามนั้นเปนการ
“ปฏิวัติซอน” หลังจากที่เขาไดรับการปลดปลอยแลว ก็ไดรับการรบกวนจากจิตใจอยางมากมายเกีย่ วกับ
การกระทําของเขานั้น ในที่สุด ก็สรุปไดวา การที่เขาทําเชนนั้นก็เปนเพราะถูกลางสมองนั่นเอง
เขาจึงไมยอมรับเอา “การสารภาพ” นั้นแลวกลับเขาไปในคุกอีกอยางทันที ครั้งนี้เขาตองอยูใน
นั้นถึง 21 ป และ 8 เดือน ในเดือนมกราคม 1980 เขาไดรับการปลดปลอยออกมาอีกครัง้ ณ ทีจ่ างฮาย เขา
ไดพบกันกับภรรยาของเขาผูซึ่งไดรับอิสระมาเมื่อสองปกอนเขานั้นอีกครั้งหนึ่ง
ผู อ า นของโอเพิ่ น ดอร ไ ด พบกั บเขาในจี น เมื่ อ ป 1980 ไม น านนั ก หลั ง จากที่ เขาได รับการ
ปลดปลอยออกมา คนหนึ่งในพวกเขาที่ไดพบหวนคิดถึงเหตุก ารณเวลานั้นวา “เมื่อ ผมไดพบกับเขาก็
ไมไดแปลกใจเลยที่เขาจะเปนผูมีอายุและเงียบสุขุมเชนนั้น อาจจะมีริ้วรอยตามรางกายบางแตก็ค งเปน
เพราะการตัดสินใจอันแนวแน เพื่อองคพระผูเปนเจาอยางที่ผมไดเคยอานเกี่ยวกับเรื่องของเขามานัน่ เอง
“สัญญลักษณของการสูงอายุก็เปนตามธรรมชาติ คือตาก็ฝาฟางและหูก็อาจจะฟงไมคอ ยชัดเจน
สักเทาใด แตกระนั้นก็ตามสําหรับชายผูมีวัย 80 ปแลว และยังไดผานการทรมานมาอยางมากมาย เขาก็
ยังมีสุขภาพเขมแข็งองอาจอยูอยางไมนาเปนไปได
แลวทานผูชอบธรรมผูนี้ก็ถูกถามวา จะมีถอยคําอะไรบางที่จะกลาวแกโลกภายนอก ภายใน
คําตอบ เขาพูดถึงขอพระคัมภีรที่ไดชวยค้ําจุนเขาอยูในคุกนั้นวา
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“ผมระลึกถึงพระวจนะของพระเยซูซึ่งกลาวกับคริสตจักรของพระองคในพระธรรมวิวรณ 2:10
ที่วา “อยากลัวความทุกขทรมานซึ่งเจาจะไดรับนั้น นี่แนะ มารจะขังพวกเจาบางคนไวในคุกเพื่อจะลอง
ใจเจา และเจาทั้งหลายจะไดรับความทุกขทรมานถึงสิบวัน แตเจาจงมีใจมั่นคงอยูตราบเทาวันตาย และ
เราจะมอบมงกุฏแหงชีวิตใหแกเจา”
“ดังนั้น ผมจึงไดผานการถลุงมาตลอด 23 ป และพระเจาไมไดใหผมสูญเสียเนือ่ งจากความทุกข
ยากเหลานั้นเลยแมแตนอย แตกลับไดรับพระพรที่ยิ่งใหญกวาสิ่งใด”
จิตใจของทีมงานของโอเพิ่นดอรลองลอยออกไปกับอาจารยผูยิ่งใหญนี้ ผูซึ่งไดสูทนมามากนัก
ขณะที่เขารูสึกเจ็บปวดรวดราวตอสิ่งที่เขาระลึกถึงวาเปน “การลมลง” ของเขา เขาพูดวา “เมื่อยี่สิบหาป
มาแลว ผมรูสึกวาเปนคนที่มั่นคงและเขมแข็งมากและไมไดเคยลมลงเลยถึง 30 ป แมวาเทศนาพระกิตติ
คุณก็ไมไดลมลง แตผมก็ไดลืมไปวา ซาตานก็เฝารอคอยเพื่อที่จะใชจุดออนของผมจูโจมเขาใสผม
“ซาตานไดใชขอไดเปรียบคือใชความขลาดกลัวของผมจูโจมเขา ใสผม มันพูดวา “เจา ไมกลัว
หรอกหรือ” แลวมันก็ไดนําผมไปเผชิญกับสิ่งที่นาสะพรึงกลัว สยดสยองอยางที่ผมไมเคยคาดคิดถึงมา
กอนเลย ในชีวิตของผม ผมไมเคยไดประสบกับสิ่งที่นาหวาดหวั่นเชนนั้นมาเลย ผมเปนเหมือ นกับเป
โตร คือออนแอ
“ความออนแอของผมและการหลงไปของผมก็เปนเหมือนกับของเปโตร เนื่องจากเขาเห็นองค
พระผูเปนเจาไดรับการทุกขยากดวยการถูก เฆี่ยนถูกตีและถูกเยาะเยย แลวก็กลัววา เขาจะตกลงไปใน
ชะตากรรมเชนเดียวกันนั้น
“เอาละ แลวมีอะไรเกิดขึ้นในเวลาสุดทาย หลังจากที่องคพระผูเปนเจาทรงเปนขึ้นมาจากความ
ตายแลว พระองคก็ทรงปรากฏพระองคเองแกเปโตรผูลมลงนี้กอนอื่น บัดนี้องคพระผูเปนเจาของผมได
กระทํ า อย า งเดี ย วกั น แก ผม พระองคไ ม เ พี ยงแต ไ ม คั ดค า นผมเท า นั้ น ตรงกั น ข า ม พระองค ก ลั บ
ปลอบโยนผม”
เขากลาวเสริมขึ้น “เดี๋ยวนี้ มีอยูเพียงสิ่งเดียวเทานั้นที่ผมกลัว สิ่งนั้นคืออะไร สิ่งนั้นคือ ผมกลัว
พระเจา ตราบใดที่ผมไมทําบาปตอพระเจา ตราบนั้นผมก็ยังสัตยซื่อ ตอพระองคแลวผมก็จะไมกลัวตอ
สิ่งใด”
สําหรับวัง หมิง-ดาว ซึ่งชื่อของเขามีความหมายวา “เปนพยานแกความจริง” เปนทีก่ ลาวขวัญถึง
กันวา เหลาคริสเตียนตางก็เขาใจกันถึงความจําเปนที่เขาจะตองยึดมั่นอยูกับองคพระผูเปนเจาของเขา
“มีคําคมของจีนโบราณกลาววา “มีการเริ่มตนกันอยูมาก แตการจบลงนั้น มีอยูนอย” ผูที่จะทํา
อะไรสัก อยา ง เขาก็จะตอ งมี การเริ่ มลงมื อกระทํ า แตค นเหล านั้ นที่ทํ าไดจนถึง ที่สิ้ นสุ ด และสํา เร็ จ
สมบูรณก็มีอยูนอยมาก”
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เขากลาวตอไป “เบื้องหนาก็มีพระเจาทรงนําไป และทางเบื้องหลังก็มีพระเจา ปกปอ งให ผมก็
อยูตรงกลาง แลวผมจะตองกลัวอะไร”
คนหนึ่งที่อยูในการสนทนากันกับเขาไดกลาวถึงเขาวา “ตลอดบายของวันนั้น ผมไดนั่งอยูใ น
เกาอี้ นวมที่อ ยูขา งเคียงกับ วัง หมิง-ดาว แต สํา หรับผมแลว ผมรูสึ ก วากํ าลังนั่ งอยูที่แทบเทา ของเขา
ขณะที่เขากลาวถึงการเขี่ยวเข็ญอันแสนสาหัสนั้น”
“เปนพยานใหแกความจริง” เขาเปนดังกับชื่อนี้อยางไมตองสงสัย ไฟอัน รอนระอุข องเขาที่มี
เพื่อพระเจานั้นยังคงมีอยูอยางไมเปลี่ยนแปลง แมวาจะเปนเวลาถึง 23 ป แหงการทนทุกขกย็ งั ไมมพี ลานุ
ภาพที่จะดับใหมันมอดไปได
วันหนึ่ง ขาพเจาไดถามชายคนนี้วา “เสอบาน เมื่อไหรนะลาวจึงจะเห็นการฟนฟู”
เขามองดูขาพเจาดวยดวงตาที่เศราสลด “คุณแจน การฟนฟูจะเกิดขึน้ ไดกต็ อ เมือ่ เหลาศาสนาทูต
ที่นี่ตองถูกกันและกันเปนอยางดี”
เขาพูดถูกแลว

การสังหารพวกฮิวเกอโนท
นิกายโปรเตสแตนทไดหยั่งรากลึก ลงไปในฝรั่งเศสทามกลางการขมเหงที่โชกเลือ ด พวกฮิว
เกอโนท (บรรดาคริสเตียนที่อยูในนิกายโปรเตสแตนทที่อยูในฝรั่งเศส) เปน ชื่อที่ค ริสเตียนถูกเรียกกัน
อยูในเวลานั้น ซึ่งไดถือหลักขอเชื่อตามอยางของแคลวีนนิสติค คริสตจักรโรมันแคธอลิคไดตอสูกับค
ริสเตียนเหลานี้อยางหนักหนวง และวางแผนที่จะสังหารพวกฮิวเกอโนทเสีย
เฮ็นรี่แหงนาวารริตองแตงงานกับมารกาเรตธาแหงวาโลอิสซึ่งเปน พระขนิษฐานของพระเจา
ชารลที่สิบ พวกผูนําของฮิวเกอโนสทั้งสิ้นก็ไดรับเชิญใหไปในการสมรสครั้งนั้นดวยพระเจาชารลทรง
คน คิดแผนการสั งหารพวกฮิ วเกอโนทในวัน สมรสนั้ น เพื่ อ เป น การปกป องพระองค เองให พนจาก
อันตรายรวมกับพวกผูนํ า เหลา นั้น พระองคจึงทรงแต งตั้งใหแ คเธอะริน เด เมดิซิ เปน ผูส งสัญ ญาณ
สังหารขึ้น
ค่ําคืนแหงเซนตบารโธโลเมอัสของวันที่ 24 สิงหาคม 1572 เปนค่ําคืนอันสยองขวัญ พวกฮิว
เกอโนทจํานวนหาพันคนถูกฆาตายใน “งานเลี้ยงสมรส” นั้น และนั่นเปนเพียงเหตุการณเริ่มตนเทา นั้น
ภายในอีกหา วั นตอ มา มีคริส เตียนมากกว าหา หมื่ นคนถูก ฆา ตายอยา งเลือดเย็นตลอดทั่วทั้งแผน ดิ น
ฝรั่งเศส
ผูสื่อ ขาวที่ได นําขา วมาสงใหกับโปปทราบถึงเรื่องนี้ก็ไดรับรางวัลเปนของขวัญถึงหนึ่งพั น
เคราน แลวโปปก็สงเสียงตะโกนกูกองวา “ขาวดี ขาวดี” จากนั้นก็มีเสียงปนดังกระหึม่ ขึน้ ทีป่ ราสาทของ
เซนตเองจิโลและมีกองไฟลุกสวางไสวทั่วทองถนนเพื่อเปนอนุสรณถึงเหตุการณ โปปไดจัดทําเหรียญ
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ขึ้นโดยจารึกคําพูดไววา “การฆาลางผลาญพวกฮิวเกอโนท” เหลาฮิวเกอโนทที่ไดเตรียมการจะหลบหนี
ก็ไดหนีออกนอกประเทศ
พระเจาชารลแหงฝรั่งเศสไดมีประสบการณกับขอพระธรรมสุภาษิต 17:13 ที่วา “ถาคนหนึง่ คน
ใดทําชั่วตอบแทนความดี ความชั่วจะไมพรากจากเรือนของคนนั้น” ในวาระสุดทายของพระองคก็ตอง
ทรงสูทนกระเสือกกระสนดิ้นรนกับความตายอันนาสะพรึงกลัว แลวก็ไดสิ้นพระชนมเมือ่ มีพระชนมายุ
ไดยี่สิบสี่พรรษา “คนอธรรมปองรายคนชอบธรรมและขบเขี้ยวเคี่ยวฟนใสเขา...คนอธรรมชักดาบ...เพือ่
สังหารคนที่เดินอยางเที่ยงธรรม....ดาบของเขาจะเขาไปในใจของเขาเอง...” (สดุดี 37:12, 14, 15)

การพิพาทกันของคริสตจักร
เราควรจะสํารวจดูจิตใจของเรา กอนที่จะชี้นิ้วไปยังคริสตจักรโรมัน แคธอลิค เราตางก็พากัน
เพิกเฉยละเลยตอผูซึ่งไมอยูใน “คริสตจักรของเรา” หรือแบงแยกพวกเขาเปนลัทธินิกาย ทุกวัน อาทิตย
เราพากัน ทองหลัก ขอเชื่อ อยา งเคร งครั ดวา “ขา พเจา เชื่อ ในการสมานฉันท ของธรรมิกชน” แตก็ไ ด
เพิ่มเติมการแปลความของเราลงไปวา นั่นคือการสมานฉันทของธรรมิกชนในคริสตจักรของเรา คนที่
ไมเปนคนของคริสตจักรของเราก็จะมีสมานฉันทกับเราไมได รากฐานของการเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ไมใชพระเยซู หากแตเปนคริสเตียนที่เปนสิ่งที่จัดตั้งขึ้นนั่นเปนแนวโนมอันสุดอันตรายและไมเปนตาม
พระคัมภีร เราพากันทําสิ่งที่ผิดพลาดมาก เปาโลเตือนเราถึงเรื่องนี้วา “คนหนึ่งกลาววา “ขาพเจาเปน
ศิษยของเปาโล” และอีกคนหนึ่งกลาววา “ขาพเจาเปนศิษยของอปอลโล” (1 โครินธ 3:4) เปาโลจะพูด
ถึงการแตกแยกของเราวาอยางไร เขาก็จะพูดอยางเดียวกันกับที่พูดกับชาวโครินธวา “ทานยังอยูฝ า ยเนือ้
หนัง” (1 โครินธ 3:3)
ขาพเจาสนับสนุนคริสตจักรประจําชาติ หรือขาพเจาควรจะพูดถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในการแตกตางกันดี ขาพเจาก็จะรับเอาอันสุดทายดีกวา แตก็ยังหวั่นวามันจะเปนเพียงสโลแกนเทา นั้น
คือในการปฏิบัติแลวก็จะเปนการแตกตางกันมากกวาที่จะเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
“เราไมตองเสียสละเอกลักษณของเราเลย” มีคนหนึ่งแยงขึ้นในครั้งหนึ่ง มันขึ้นอยูกับสิ่งที่ทาน
เขาใจเกี่ยวกับ “เอกลักษณของเราเอง” ถาหากทานไดตายกับพระคริสต ถาสิ่งเกาลวงผานพนไปแลว ถา
ทานเปนสิ่งที่ถูกสรางใหม (กาลาเทีย 2:20 และ 2 โครินธ 5:17) แลวก็จะมีนอยนิดมากที่ยังเหลืออยูเปน
เอกลักษณของตัวทานเอง แลวก็จะยังมีรูปแบบความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางแทจริงเพียงอยางเดียว
เทานั้น “เราจะไมพิจารณาผูใดตามมาตรฐานของโลก...เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต ผูน นั้ ก็เปนคน
ที่ถูกสรางใหมแลว สิ่งสารพัดที่เกา ๆ ก็ลวงไป นี่แนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระ
เจาผูทรงใหเราคืนดีกันกับพระองคทางพระเยซูคริส ต...” (2 โครินธ 5:16-18) ตามพระคัมภีรแลวการ
สามัคคีธรรมกันของธรรมิกชนไมไดสิ้นสุดลงที่คริสตจักรของทาน แตมันเริ่มขึ้นจากที่นั่นเอง
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ในการเผชิญกับเวลาที่ทุกขยากลําบากขางหนานี้ เราไมมีเสรีภาพอยางฟุมเฟอยเพือ่ ทีจ่ ะตอสูซ งึ่
กันและกัน แตเราตองการซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาที่มีความทุกขลําเค็ญ ถาความรักของ
พระคริสตหลั่งไหลเขาสูหวงดวงใจของเรา แลวเราก็จะมองดูพี่นองที่อยูในคริสตจักรอื่นได และยื่นมือ
แหงความสามัคคีธรรมเขาหากันได และเขาสูประสบการณของการเปนครอบครัวเดียวกันของพระเจา
ได เหตุนี้ จึงไมจําเปนที่จะตองใหคริสตจักรกลายเปนคริสตจักรประชาชาติ
การทําเชนนี้จะตองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันฝายวิญญาณซึ่งกลายเปนสิ่งที่เห็นไดในทาง
ปฏิบัติ “ดูซิ พวกเขารักซึ่งกันและกันอยางไร” คํากลาวนี้ควรจะเปนปฏิกิริยาของโลกและการทํา เชนนี้
จะสําคัญมากยิ่งกวาที่เขาพากันพูดวา “ดูซิ พวกเขาชุมนุมอยูในอาคารหลังเดียวกันอยา งไร” ความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันถือกําเนิดขึ้นมาในเมืองจีนโดยการบีบคั้นและการกดขีข่ ม เหง อาคารโบสถสญ
ู สลาย
ไปแลวความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันก็กอตัวขึ้น
บทเรียนอยางหนึ่งของคริสตจักรที่ทนทุกขในยุโรปตะวันออกก็คือการเรียนวิธีที่จะรักแมแ ต
เพื่อผูเชื่อที่กลายเปนเครื่องมือของการบีบคั้นจากคอมมิวนิสตโดยไมรูตัว เปนเวลาหลายปที่คริสตจัก ร
แบบติสตโซเวียตไดแ บงแยกออกเปนคริสตจัก รที่ลงทะเบียนเขากับทางการและคริสตจักรที่ไมยอม
ลงทะเบียน ผูนําของทั้งสองกลุมก็ขุนเคืองใจจากกันและกัน แมวาเขาทั้งสองฝายตางก็เปนคนของพระ
เจา แตกระนั้นก็ยังมีสิ่งมหัศจรรยเกิดขึ้นทามกลางคนหนุมคนสาว มีหลายคนที่ไดพบกับความสามัคคี
ธรรมจากทั้งสองคายเหลานั้น การอภัยโทษและความรักก็จะขจัดถอนรากแหงการแตกแยกอันขมขื่น
รุนแรงซึ่งซาตานพยายามที่จะหวานลงทามกลางเหลาผูเชื่อออกไปเสีย

บทเรียนจากอูกันดา
ทามกลางเหลาประเทศของอัฟริกา อูกันดาไมเพียงแตเปนแผนดินที่งดงามตระการทีส่ ดุ ซึง่ ครัง้
หนึ่งวินสตั้น เชอชิลลไดพรรณนาไววาเปน “ไขมุกของอัฟริกา” เทานั้น แตยังเปนประเทศที่มีคริสเตียน
มากที่สุดอีกดวย ประชากรแปดสิบเปอรเซนตเปนคริสเตียน เมื่อ ระหวางปแหงการฟนฟูฝา ยวิญ ญาณ
นั้นเหลาคริสเตียนก็จะสวัสดีกันดวยคําพูดวา “คุณยังดําเนินชีวิตอยูใ นความสวางหรือ” แลวกาลเวลา
แหงพระพรที่ไมรูจักก็ติดตามมา และองคพระผูเปนเจาก็ทรงกระทําสิ่งมหัศจรรยตาง ๆ ในแผนดินนั้น
ทวา แมจะเปนเวลาแหงการเฟองฟูเชนนั้นก็ตาม ปญหาก็ยังมีอยูตอไปอีก คริสตจักรพบกับพระ
เจา แตไมพบซึ่งกันและกัน มันเปนการเลวระยําเหมือนกับที่คริสตจักรไดพบซึ่งกันและกันแตไมพบกับ
พระเจา “การมหัศจรรยของพระเจานั้น อีกพวกหนึ่งก็ยกใหเปนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และอีกพวก
หนึ่งก็ยกใหเปนของพญามาร” นักเทศนชาวอูกันดากลาวไว ผลก็คือการวิวาทและการแตกแยกกัน
อีดี้ อามิน ก็สามารถที่หาประโยชนจากการแตกตางกันของคริสตจักรระหวางผูเ ชือ่ บางคนในอู
กันดา ในป 1971 นั้น เขาไดคนพบวาทามกลางผูนําชั้นสูงสุดของคริสตจักร แองกลิกันแหงอูกันดานั้น
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ไมลงรอยกัน แขวงการปกครองหนึ่งขูวาจะถอนตัวออก และอีกแหงหนึ่งก็ปฏิเสธในการที่จะมีการ
ประชุมอภิปรายถึงการจัดตั้งธรรมนูญอีกตอไป อามินจึงตกลงใจเขาสอดแทรกยุงเกี่ยวและสั่งใหพวก
บิชอ พทั้งสิ้น และสภาผู ปกครองมีอํ านาจเหนื อเขตการปกครองตา ง ๆ มาประชุมกันที่ศู นยรวมการ
ประชุมปรึกษาที่กัมปาลา เพื่อจะปรับปรุงใหทุกสิ่งเรียบรอย
“ผมไมตองการใหมีคริสตจักรที่แตกแยกกันในประเทศของผม” เขาอธิบาย
พวกผูนําตางก็นั่งมองดูหนากันอยางบูดบึ้งเปนเวลาถึงสองวัน และการแตกตางไมลงรอยกันก็
ยังมี อยูดังเดิ ม แตเมื่อ วัน ที่ 28 พฤศจิ ก ายน องค พระผูเป นเจ า ได ทรงประทานขอพระธรรมจากพระ
ธรรมฟลิปปแกกลุมคนผูมาประชุมเหลานั้น แลวพวกเขาก็เห็นวา เขาเปนคนที่ “กําลังขึ้นไป” เพราะแต
ละคนตางก็คิดถึงชื่อเสียงและสิทธิอํานาจของตัวเอง แตในวันนั้น เขาก็รับนิมิตถึงคนผูหนึ่งที่ “เสด็จลง
มา” คน ๆ นั้นคือพระเยซู “ผูทรงสภาพของพระเจา...แตไดกลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส ทรงถือ
กําเนิดเปนมนุษย และ...พระองคก็ทรงถอมพระองคลง...กระทั่งความมรณาที่กางเขน” (ฟลิปป 2:6-8)
พระเยซูชา งไดทรงทํ าการเปลี่ย นแปลงอะไรเช นนั้ น ! “ต อจํ า เพาะพระพั กตร ข องพระองค
นั่นเอง ทานเอริกา สะบิติอาจารยผูสูงสุดอันเปนอารค บิชอพที่รักของเราและบรรดาบิชอพที่มีอํานาจ
ปกครองเหนือแขวงการปกครองทั้งเกาคนไดยอมสารภาพบาปวาไดชวยสนับสนุนการแตกแยกภายใน
คริสตจักร แลวการละเลยเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็มาเหนือเรา” บิชอ พ เฟสโต กิ
เวนเจอร ซึ่งเปนบิชอพแหงกิเจซิหวนระลึกถึงเหตุการณเวลานั้น
ประธานาธิบดีมักจะเตือนพวกผูนําอยูบอยครั้งวา เขา “ไดชวยใหคริสตจักรปลอดภัย” อยางเปน
สวนตัว แมวาพวกผูเชื่อทราบกันเปนอยางดีวา แทจริงพระเยซูเปนผูไดทรงกระทําสิ่งนั้น แตเปนที่นา
เสียใจยิ่งเพราะพฤติการณไดสอใหผูเผด็จการชาวมุสลิมเห็นวาสภาพของคริสตจักรคริสเตียนมีความ
ออนแอความออนแอที่เปนมูลฐาน
การไมลงรอยกัน ผลที่มีก็มักจะเปนการเกลียดชังกัน การอิจฉาริษยา และการวิพากษวจิ ารณกนั
ดังนั้นฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเสื่อมไปจากพวกเขา จากการครอบครองอันสยดสยอง
ของอีดี้ อามิน นั้นยังมีผลกระทบกระเทือนดา นอื่นอีก ดวย แมวา พวกเจา หนา ที่ที่ไมเชื่อ พระเจา ไดขม
เหงคริสเตียน แตสิ่งที่คริสเตียนไดรับนั้นไมเพียงแตการทนทุกขและความเดือดรอนเทานั้น แตยังไดรบั
พระพรและชั ยชนะอีก ดวย พวกผูเชื่อ ต างก็ เปน อัน หนึ่งอันเดียวกัน และรัก ซึ่ งกัน และกัน แลวพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาเปน ผูปลอบประโลมเขาทั้งสิ้นอีกครั้งหนึ่ง คริสตจักรก็เปนคริส ตจัก รที่
อธิษฐานมากยิ่งขึ้น และฟูเฟองในการประกาศเผยแพรมากยิ่งขึ้น
เมื่อมีการแตกแยกทามกลางคริส ตจักรทั้งหลาย พวกเขาก็มัวแตยุงสาระวนอยูกับปญ หาของ
ตัวเองและลืมโลกที่อยูภายนอกของอูกันดาวาเขาจําเปนและตองการที่จะมีพระกิตติคุณเสียอยางสนิท
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ทีเดียว แตเพราะวาอีดี้ อามินทําใหการขมเหงเกิดขึ้นมาพวกผูนําคริสตจักรจึงตองหลบหนีและออกไปสู
โลกเพื่อประกาศขาวประเสริฐแหงความรักและการอภัยโทษบาป
ในการไปเยี่ยมเยียนอูกันดาครั้งที่สามของขาพเจานั้น ผูนําคริสตจักรอูกันดาคนหนึ่งที่หลบหนี
ไปอาศัยอยูที่เคนยาก็ไปรวมกับขาพเจาดวย เขานับเปนเพื่อนที่ดีของขาพเจาและบัดนีก้ ไ็ ดเขารวมทํางาน
กับโอเพิ่ น ดอร แม วา เขาเป น คริ ส เตี ยนที่ อ ยู ใ นคริ ส ตจั ก รแองกลิ กั น แต ก็ พาขา พเจ า ไปประชุ มยั ง
คริสตจักรเพนเธคอสต การประชุมระหวางคริสเตียนแองลิกันและคริสเตียนเพนเธคอสตทําใหขาพเจา
อบอุนใจมาก เขามีความยินดีกันมากเมื่อสวัสดีกัน “การขมเหงของอีดี้ อามินนําใหเราอยูร ว มกันได” เขา
อธิบาย
ถาเดี๋ยวนี้ การเปนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไมเปนเปาหมายของเรา และพระเจาก็จะทรงสงการขม
เหงมา พระเจาไมไดวางภาระลงบนเราเพื่อที่จะทําลายเรา แตเพื่อทําใหเราคุกเขาลง ถาหากวาเราไม
ตองการที่จะกมลง พระเจาก็จะทรงอนุญาตใหการบีบคั้นเพิ่มทวีขึ้นจวบจนกระทั่งเราจะพบกับพระองค
และพบซึ่งกันและกัน

การจราจลในคริสตจักร
พิธีกรรมและรูปแบบที่แตกตางกันก็ทํา ใหเราตาบอดไดคนที่กูรอง “ฮาเลลูยา” ในคริสตจัก ร
บางแห ง อาจจะถู ก ไล อ อกจากแห งอื่ น ก็ ได สิ่ ง นี้ ได เ กิ ดขึ้ น มาแล วที่ หมู บา นแห งหนึ่ ง ในประเทศ
ฮอลแลนด อาคารโบสถเต็มลนคลาคล่ําไปดวยผูคนอยางเต็มที่ มันเปนธรรมเนียมของการประชุมที่นนั่
ที่จ ะตอ งทํ าตามแบบแผนที่วางไว อ ย างตายตั วคือ หนึ่งมี หนัง สื อสดุ ดี จากนั้ น ก็ มีเ พลง บั ญญัติ สิ บ
ประการ คําอธิษฐานสั้น ๆ คําเทศนาประมาณยี่สิบนาที แลวก็เพลงและอธิษฐานปดการประชุม แลวก็มี
การถวายเรี่ยไรทรัพย
แต อ าทิ ต ยนี้ ไมเหมือ นกัน พิธี ก รรมและบทอธิ ษฐานยั ง คงมี อ ยูเ หมือ นเดิ ม แต นัก เทศน ไ ม
เหมือนเดิม เขาเลือกเพลงที่ไพเราะ ๆ สองสามเพลง และคํ า เทศนาของเขาก็เต็มไปไฟ ที่ประชุมไม
คุนเคยกับการเทศนาประเภทนี้จึงเปนผลทําใหพวกเขาตั้งใจฟงอยางจดจอ แมแตเด็กก็ตะแคงหูฟงอยาง
เอาเปนเอาตายนับเปนการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงทีเดียว แตไมใ ชเปนสิ่งนี้ที่ทํา การรบกวนตอ ที่ประชุม
คริสตจักร
การจราจลอุบัติขึ้น เมื่อนักเทศนกลาวคําวา “อาเมน” ชายคนหนึ่งยืนขึ้นทามกลางโบสถมองดู
นักเทศนแลวก็รอง “ฮาเลลูยา” ทันที ความตะลึงงันติดตามมา ทุกคนพากันมองดูชายคนนั้นอยา งคลั่ง
แคน มีอะไรผิดปกติกับคนนั้นหรือจึงทําใหการประชุมปนปวนขึ้น
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นักเทศนมองดูเขาอยางแปลกใจ “ผมไดพูดอะไรผิดไปหรือ” เขาทําทา จะพูด แลวเขาก็นั่งลง
เมื่อผูปกครองสองคนกระโจนพรวดออกจากที่นั่งแลวกาวยาวสวบ ๆ เขา หาพี่นอง “ฮาเลลูยา” คนนั้น
แลวก็ดึงกระชากเขาออกจากที่นั่งและพาไปยังหองประชุมปรึกษาที่อยูติดตอกับโบสถ
นักเทศนไมไดแสดงปฏิกิริยาอะไรเลย เขาอธิษฐานขอพร แลวก็ตามพวกผูปกครองเขา ไปใน
หองประชุมปรึกษานั้นพี่นองที่นาสงสารคนนั้นถูกตําหนิดา ไมมีนักเทศนมากนักที่ทําอยางนั้นได
เชาวันนั้น ทุกคนพากันคุยกันถึงการจราจลนั้น ไมนานนักพวกเขาก็ลืมคําเทศนา แตเขาจะไม
ลืมการจราจลที่เกิดขึ้นอยางเด็ดขาด

จงมองใหกวางไกลไปกวาคริสตจักรของทานเอง
คริสตจักรจะไมมีความหวังอยูมากนัก เมื่อเหตุการณหยุม ๆ หยิม ๆ เชนนั้นนํามาซึ่งการจราจล
เพราะที่ยังเหลืออยูก็คือรูปแบบกฏเกณฑของศาสนาที่ปราศจากชีวิต ถาการกูรองที่เปนไปเองของความ
เชื่อที่นาปติยินดีถูกอุดปากระงับอยางทันควันแลวเราก็ไดไปหางไกลจากหลักตามพระคัมภีรมากอยา ง
นา พิศวงที เดี ยว เราต องเรี ย นที่ จะได รั บความเชื่ อที่ เป นไปเองในคริ สตจัก รของเรา ไม ใช ทา ทีที่ผิ ด
ระเบียบ แตทาทีตามพระคัมภีร
มันยิ่งเปนสิ่งเลวรายไปยิ่งกวาเมื่อขอ ความพระคัมภีรที่ดี ๆ ถูกยอมรับกลา วหาวาเปนอัตราย
นักเทศนมักจะถู กขมเหงและถู กไลอ อกถา เขาไมรัก ษาตามอั ก ษรกฏบั ญญั ติข องคริ ส ตจัก ร การไม
ปรองดองกั นเกิด ขึ้นอย างรวดเร็ วเมื่อ ของประทานของพระวิญญาณถูกเทศนาออกมา การประกาศ
เผยแพร หรืองานของศาสนทูตจะยิ่งถูกพิพากษาตัดสินกันมากสักเทาใด เหตุเพราะมันไมไดเกิดออกมา
จากคริสตจักร “ของเรา” แทนที่เราจะสํานึกขอบคุณตองานอันมหัศจรรยที่องคการจากคณะตาง ๆ ได
กระทํากัน เรากลับพากันสนับสนุนการตอสูคัดคานและการวิพากษวิจารณกัน
เราจําเปนที่จะตองเห็นกวางไกลมากยิ่งกวาคริสตจักรของเราเองและเปนหวงเกีย่ วกับอาณาจักร
ของพระเจา เราจะต องยื่ นมือ แหง ความสามัคคี ธรรมเขา หากัน และกัน แทนที่จะตอ สู ตา นเขา หากั น
แทนที่เราจะขมเหงซึ่งกันและกัน เราควรจะสูศึกกับศัตรูของเรารวมกันและศัตรูนั้นคืออํานาจมืด
เราจะตองเรียนที่จะจัดเตรียมตัวของเราเพื่อการขมเหงโดยการ “ไมเรียน” ที่จะขมเหงซึ่งกัน
และกัน แลวเราก็จะมีความหวังได เปนความหวังสํา หรับคริสตจักรของเราและประเทศชาติของเรา
“อยาทําสิ่งใดในทางชิงดีชิงเดนกันหรือถือดี แตจงมีใจถอมถือวาคนอื่นดีกวาตัว อยาใหตางคนตางเห็น
แกประโยชนของตนฝายเดียว แตจงเห็นแกประโยชนของคนอื่น ๆ ดวย” (ฟลิปป 2:3, 4)
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บทที่ 8 ขอคิดสวนตัว
1.เราไดรับการเตือนไววาปญหาบางอยางที่คริสเตียนเผชิญจะมาจากคนทีบ่ อกวาตัวเองเปนคริส
เตียน จงสังเกตดูคําเตือนนั้นในพระธรรมมัทธิว 24:10 และกิจการ 20:29, 30 เปาโลจัดการกับปญหา
เริ่มแรกของชนิดนี้ในพระธรรมโครินธ 1:10-12, 3:3-4
2.ปญหาฝายวิญญาณไมไดนําไปสูการขมเหงของคริสเตียนจากคริสเตียนเสมอไป แตก็ทําให
เกิดปญหาขึ้นอยางรุนแรงได ดูผลที่ปรากฏอยูในพระธรรมกิจการ 15:36-40 จะทํา อยา งไรกับการที่ไม
เห็ น ด วยกั น เช น นั้ น ซึ่ งดู เ หมื อ นว า ใครต า งก็ เป น ฝ า ยถู ก ทั้ ง สิ้ น จงดู คํ า อธิ ษ ฐานของพระเยซู เ พื่ อ
คริสตจักรของพระองคและลง ที่มีอยูในพระธรรมยอหน 17:20-23
3.เปาโลเปนบุรุษแหงการกระตือรือรนอยางยิ่งใหญ และเวลาที่เขาปฏิบัติตอผูอื่นก็ทําอยางตรง
ๆ ไมออมคอม แตใ นเวลาตอมา เขาเขียนคําขอรองและการพรรณนาถึงความเปนน้ํา หนึ่งใจเดียวกัน
อยางที่ใชไดของคริสเตียนไวอยางสวยงามในพระธรรมฟลิปป 2:18 จงศึกษาดูขอความนี้อยา งถี่ถวน
แลวประยุกตนํามาใชในชีวิตการสัมพันธกันของทาน
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บทที่ 9 คริสตจักรที่ถูกทําลายไมได
ไดมีการพยายามที่จะทําลายลางคริสตจักรของพระเยซูคริสตกันอยูตลอดทุกยุคทุกสมัย ศึกนั้น
หาไดมุงตรงไปหาคริสเตียนกอนไม หากแตมุงตรงไปยังพระคริสตเอง “เจาขมเหงเราทําไม” (กิจการ
9:4)
ศึกนี้ไดเริ่มขึ้นเมื่อซาตานพยายามที่จะแยงชิงเอาตําแหนงของพระเจา ซึ่งในเวลานั้นซาตานยัง
เปนทูตสวรรคของพระเจาอยู มันไมยอมที่จะใหพระเจาอยูเหนือสูงสงไปกวา มัน ดังนั้นมันจึงอุตสา ห
พากเพียรที่จะเขาจูโจมเอาบัลลังกของพระเจา แตก็ลมเหลวไรประโยชน พระเจาจึงทรงลงโทษและโยน
มันลงมายังโลกนี้
แลวซาตานก็เริ่มจูโจมอีกเปนครั้งที่สอง การจูโจมครั้งแรกของมันลมเหลวไป แตครัง้ ที่สองนีก้ ็
จะชนะได การจูโจมพระบัลลังกของพระเจานั้นมันลมเหลวลงอยางไมมีทา แตการจูโ จมพระบัลลังกนนั้
ที่อยูใตดวงใจของมนุษยก็ประสบความสําเร็จเพราะอาดัมและเอวาฟงเสียงของมัน เขาตองการอยา ง
เดียวกันกับที่พญามารตองการ นั่นคือตองการเปนเหมือนพระเจา ผลก็คือการลมลงของมนุษย และ
ตั้งแตนั้นเปนตนมา พญามารก็ปกครองอยูเหนือมนุษย
จวบจนในที่สุด พระเยซูคริสตตองสละพระชนมชีพของพระองคเองเพื่อปลดปลอ ยใหเราเปน
อิสระ นับจากการประสูติของพระองคจนการสิ้นพระชนม พระองคก็ไดทําสงครามกับพอแหงความ
บาปอยูตลอดเวลา การจูโจมที่ซาตานไดทํากับพระเยซูที่ถิ่นทุรกันดารนั้นดุเดือดเกินกวาที่เราจะคาดฝน
ได มันทําทุกอยางก็เพื่อจะไมใหพระเยซูเชื่อฟงพระเจา การทดลองประการสุดทา ยเปนไมตายสุดยอด
ของมัน นั่น คือ พญามารไดแ สดงให พระเยซู ทรงเห็ นอาณาจักรทั้งสิ้นของโลก “ถา ทานจะกราบลง
นมัสการเรา เราจะใหสิ่งทั้งปวงเหลานี้แกทาน” (มัทธิว 4:9)
แตมันเปนเลหอุบายอันชาญฉลาดของซาตาน เพราะมันรูวาพระเยซูเสด็จมาเพือ่ ทําใหมนุษยคนื
ดีกันกับพระเจา และดูเหมือนวามันแนะนําทางออกใหกับพระองคอยางงายดายที่สุดซึง่ ก็เปนเหมือนกับ
มันไดพูดวา “แลวทานก็ไมจําเปนที่จะตองตายบนไมกางเขน เราจะใหทุกสิ่งที่ทา นมุงหวังวาจะไดมา
โดยการตายนั้น เราทํามันไดอยางงายดายนัก เชื่อเราเถอะ แลวเราจะมอบทุกสิง่ ทุกอยางทีเ่ ราครอบครอง
อยูแกทาน”
แตพระเยซูทรงเห็นซึ่งทะลุปรุโปรง จากคํา แนะนําของพญามาร พระองคทรงรูวาการเชื่อฟง
ซาตานหมายถึงการไมเชื่อฟงพระบิดา และแทนที่จะได “อาณาจักรทั้งสิ้น” จากพญามารพระองคก็จะ
กลายเปนทาสของมันไป
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ตอมา เมื่อพระเยซูถูกตรึงอยูบนไมกางเขน ซาตานก็พยายามอีกเปนครั้งสุดทาย มันพูดออกจาก
ปากของพวกปุโรหิตใหญและพวกอาลักษณวา “ลงมาจากไมกางเขนกอ นซี แลวเราจะเชื่อ” พระเยซู
ทรงเห็นแจงถึงความเจาเลหของพวกนั้นเปนอยางดี พระองคจึงทรงเงียบแนนอน พระองคทรงเสด็จลง
มาจากไมกางเขนได และทรงสั่งใหพวกทูตสวรรคมาชวยพระองคได แตอยางไรก็ตาม การทําเชนนั้นก็
เปนการไมเชื่อฟงพระเจาโดยการทําเชนนี้ พระคริสตจึงตอสูตานทานกับเจาแหงความมืดจนถึงซึง่ ความ
มรณา ซึ่งในที่สุด พระองคก็ทรงมีชัยเหนือมันบนไมกางเขนนั้น “พระองคทรงปลดเทพผูค รองและศักดิ
เทพเสียพระองคไดทรงประจานเขา และชนะเขาโดยกางเขนนั้น” (โคโลสี 2:15)

สงครามยังไมสิ้น
ซาตานเปนศัตรูที่พายแพแลว แตมันก็ยังไมยอมสยบตอสงคราม มันรูดีวา ยังมีเวลาเหลืออยูน อ ย
มาก จึงพยายามที่จะนําใหผูคนใหลมลงหลงไปใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได เหตุนั้นเองมันจึงใชอาวุธ
ทุกประเภท ที่มันเปนหวงกังวลมากที่สุดก็คือ “คนที่ยังเขาไมถึงนั้น ” มันรูดีวามันจํา ยอมจะตอ งใหคน
เหล า นั้ น (คริส เตี ยน) แก คูตอ สู ข องมั น คื อพระเยซู ค ริ สต ถ า คริ ส เตี ยนเชื่ อ ฟ งตามหน า ที่ ที่พระเจ า
มอบหมายใหในการเผยแพรพระกิตติคุณแกคนทุกชาติ แลวพญามารก็จะสูญเสียคนไปยิ่งมากกวา อีก
ดวยเหตุนั้นมันจึงพยายามกลอมใหคริสตจักรของพระคริสตหลับไหลเพื่อวา “คนที่ยังเขาไมถึงนั้น ” ก็
จะยังอยูอยางเขาไมถึงตอไปหรือไมมันก็ทําใหตาเรามืดบอดโดยทําใหเราเปนหวงกังวลถึงแตคริสตจักร
ของเราเทานั้น แทนที่จะเปนหวงตอคนหมดทั้งโลกกลยุทธอีกอยา งหนึ่งก็คือ มันจะพัดกระพือใหเกิด
การแตกราวทามกลางคริสเตียนเพื่อวาคริสเตียนจะตอสูกันเองแทนที่จะตอสูกับพญามาร
ซาตานยังใชผูเผยพระวจนะเทียมเท็จอีกดวย เชน มะหะหมัด เพื่อกีดกันคนไวใ หพนจากพระ
คริสต (“พระอาหลาเปนพระเจา และมะหะหมัดเปนผูเผยพระวจนะของพระองค”) มันยังใชศาสนาอื่น
ๆ เชนศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ ฯลฯ เพื่อใหคนเชื่อถืออยูใ น “ชวยตนเอง” แทนการรับเอาการไถบาป
จากพระคริสต มันใชแทรกซึมเขามาในลัทธินายทุนดวยซึ่งทําใหคนคิดวาเขาไมตองการพระเจา เอาเงิน
มาแทนพระเจาเสีย
ความมั่งมีเปนพระพรไดดวย แตก็เปนการแชงสาปไดเชนกัน ขาพเจาไดพิสูจนเรื่องนีเ้ มือ่ ครัง้ ที่
คุยกันกับนักธุรกิจผูหนึ่งเกี่ยวกับพระเจา ขาพเจา บอกวา เขาควรจะแสวงหาแผน ดินของพระเจาและ
ความชอบธรรมของพระองคเสียกอน แลวพระองคจะทรงประทานสิ่งทั้งปวงเหลานีใ้ หภายหลัง ชายคน
นั้นมองดูขาพเจาอยางทรนงและตอบวา “แตผมมีสิ่งทั้งปวงเหลานี้แลวทําไมผมจึงตองแสวงหาพระเจา
อีก” ทรัพยสมบัติของเขาเขามาแทนที่พระเจา
พญามารยังใชลัทธิคอมมิวนิสต ในการขมเหงคริสตจักรของพระคริสตและถาหากเปนไปไดก็
จะกวาดลางเสียใหสิ้นคารล มารกตองการที่จะทําลายพระเจาซึ่งเขาไมเชื่อวาดํารงอยูใ นเมื่อไมมีผูที่จะ
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ทําใหทําลายดํารงอยูแลวเขาจะทําลายไดอยางไร มันทําใหผมคิดถึงคํากลาวที่ขัดแยงกันของคนทีไ่ มเชือ่
วามีพระเจาคนหนึ่ง ชายคนนี้กําลังฟงนักประกาศคนหนึ่งประกาศพระกิตติคุณที่มุมถนนแหงหนึ่ง ผูที่
ไมเชื่อวามีพระเจาเริ่มโตแยงกับนักเทศนและยืนกรานอยูวาไมมีพระเจา เพือ่ เปนหลักฐานสนับสนุนการ
โตแยงของเขา เขาไดอางวา มีอยูถึงสามรุนดวยกันภายในครอบครัวของเขาที่ไมเชื่อวามีพระเจา “พอ
ของผมก็เปนคนที่ไมเชื่อวามีพระเจาและผมก็เปนคนที่ไมเชื่อวามีพระเจา ขอบคุณพระเจา ที่ลูกชายของ
ผมก็ไมเชื่อวามีพระเจา!”

สิ่งขบขันของพระเจา
โวลแตร (1694-1778) นักประพันธชาวฝรั่งเศสมีความเกลียดชังคริสเตียนอยางรุนแรง “ทําลาย
คริสตจักรเสีย” เขาสงเสียงรองกองออกมา และตามติดเสียงรองนั้นดวยการเขียนหนังสือเลมหนึง่ ซึง่ เขา
ทําการจูโจมเขาใสคริสเตียนอยางเฉียบคมเขาเปรียบคริสตจักรเปนเหมือนกับเรือที่กําลังจะจมและไมมี
โอกาสที่จะเหลือรอดอยูไดเลย “พระองคผูทรงประทับในสวรรค ทรงพระสรวล พระเจาทรงเยยหยัน
เขาเหลานั้น” (สดุดี 2:4) พระองคไมทรงครั่นครามกับนักปราชญาอยางโวลแตรเลย โวลแตรตายไปแลว
แตพระเจาก็ยังทรงประทับอยูบนบัลลังก หนังสือของโวลแตรไมมีใครอานอีก แตพระวจนะของพระเจา
ยังคงเปนหนังสือที่ขายดีที่สุด และบานของโวลแตร อันเปนที่ที่เขาใชเขียนหนังสือดวยการสมมุตวาไม
เชื่อพระเจานั้นบัดนี้ก็ถูกใชเปนรานหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีรของสมาคมพระคริสตธรรมฝรั่งเศส
ไปเสียแลว
สิ่งนั้นเองที่เปนขอขบขันของพระเจา
คริสตจัก รไม ใชเปนเรือ ที่ กําลังจม แต อยา งกับที่เรื อของโนอาห รอดพน จากน้ํ าทวมอยา งไร
คริสตจักรของพระเยซูคริสตก็ยืนหยัดฝามรสุมแหงการขมเหงในระหวา งวาระสุดทา ยฉันนั้น ฉันนั้น
แมวาจะมีการหลงไปอยางมหาศาล แตอนาคตของคริสตจักรของพระเจา ก็มั่นคงปลอดภัย “...และบน
ศิลานี้ เราจะสรางคริสตจักรของเราไว และพลังแหงความตายจะมีชัยตอคริสตจักรนั้นหามิได” (มัทธิว
16:18)
แมวาจะมีความคิดเห็นในแงรายในการยอมรับอนาคตของคริสตจักรของพระคริสตก็ตาม เรา
รับเอาการคิดเห็นในแงดีจากองค พระผูเป นเจาของคริส ตจัก รได พระองคทรงสรา งคริ สตจักรของ
พระองคไว ไมมีพญามาร ไมมีเนโร ไมมีโวลแตร ไมมีอีดี้ อามิน ไมมีสตาลินหรือเหมาที่จะเปลี่ยน
สภาพของคริสตจักรได คริสตจักรของพระเจาอาจจะมีรูปเปนชนสวนนอยภายในอนาคตแตกจ็ ะเปนชน
สวนนอยที่มีชัยชนะอยูเสมอ
“คริสตจักรตกอยูในสภาพที่แยมาก” บางคนอาจจะกลาวเชนนี้ และหลักฐานของสถิตแิ สดงให
เห็นวาคริสตจักรกําลังสูญเสียทั้งจํานวนและอิทธิพล แตที่ขา พเจาเห็นนั้นแตกตางกันออกไป ขาพเจา
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เห็นวาคริสตจักรกําลังดําเนินไปไดอยางดีเลิศจากการรายงานที่ไวใจไดไดแสดงใหเห็นวา คริสตจักรไม
เคยเจริญรุดหนาไดรวดเร็วเทากับที่กําลังเจริญรุดหนาทุกวันนี้ สถิติจากวงการงานเผยแพรไดแ สดงให
ทราบวา เฉลี่ยแลวทั่วโลกจะมีจํานวนสิบหาคนตอหนึ่งนาทีที่ยอมมอบชีวิตใหกับพระเยซูคริสต
พระคัมภีรประกาศวา จะมีความชื่นชมยินดีอยางลนพนในสวรรค เมื่อมีค นบาปสักคนหนึ่ง
ไดรับความรอด บัดนี้ ขาพเจาจึงไดเขาใจถึงเหตุที่ทูตสวรรคชื่นชมยินดีอยูจําเพาะพระพักตรของพระเจา
ทุกครั้งที่มีคนรับเชื่อ พวกเขาตางก็พากันหยิบพิณขึ้นบรรเลงและสรรเสริญพระเจา และยังไมทันจะจบ
บาทแรกก็มีคนตอไปรอดอีก ทุก 60 วินาทีก็มีค นรับความรอด 15 คน ดวยเหตุนี้เอง จึงมีความชื่น ชม
ยินดีในสวรรคกันอยูเสมอ บทเพลงดลใจของมารติน ลูเธอร ซึ่งประพันธไวมานานวา 400 กอน บอกไว
วา:
“พระเจาของเราเปนปอมเกรียงไกร
เปนกําแพงที่ไมเคยเสื่อมทรุด
เปนผูชวยที่ไมเคยยั้งหยุด
แกมนุษยผูประสบกับโรคราย
เพราะศัตรูแตโบราณหักหาญอยู
มันเสาะสูทําเราใหเศรางหมอง
ฤทธิ์อุบายมันมีมากนาลําพอง
มันเขาครองทําลายโหดรายนัก
โลกตระหนักสยบแนแพแกมาร”
ไมวาการจูโจมนั้นจะยิ่งใหญสักปานใดก็ตาม คริสตจักรของพระคริสตจะถูก ทําลายไปไมได
คริสตจักรไดรับการสนับสนุนจากการฟนฟูที่ไดกวาดแพรไปทางประเทศที่ไดรบั การขมเหงเชนอูกนั ดา
และจีน นี่ไมใชเปนการเกี่ยวของกับคณะเปนพิเศษแตเกี่ยวของกับคริสตจักรสากลของพระเจา แมวา จะ
มีสิ่งยากเข็ญสักปานใดเกิดขึ้นในอนาคต คริสตจักรก็จะไมโคงศีรษะหรือ ทอใจเลย “เหตุฉะนั้น เราจึง
ไมยอทอ ....เพราะวาการทุก ขยากเล็ก ๆ นอย ๆ ของเรา ซึ่งเรารับอยูประเดี๋ยวเดียวนั้น จะทํา ใหเรามี
ศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได เพราะวาเราไมไดเห็นแกสิ่งของที่เรามองเห็นอยู แตเห็นแกสิ่งของที่
มองไมเห็น เพราะวาสิ่งของซึ่งมองเห็นอยูนั้นเปนของไมยั่งยืน แตสิ่งซึ่งมองไมเห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร”
(2 โครินธ 4:16-18)
หรือแมแตบัลลังกของพระเจาก็จะถูกทําลายไปไมได “พระเจา พระที่นั่งของพระองคดํา รงอยู
เปนนิตยนิรันดร..” (ฮีบรู 1:8) ไมมีใครที่จะขับไลใหพระเจาสละบัลลังกได
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พระวจนะของพระเจาก็จะถูกทําลายไปเสียไมได “พระวจนะของพระเจายั่งยืนอยูเปนนิตย” (1
เปโตร 1:24)
นี่เปนสิ่งปลอบประโลมใจของคริสตจักร พระบัลลังกของพระเจา คริสตจักรของพระเยซูคริสต
และพระวจนะของพระเจาจะดํารงอยูจวบชั่วนิตยนิรันดร

ปญหาของเรา-แผนการของพระเจา
พระเจาไมเคยมีปญหา พระองคทรงมีแตแผนการเทานั้นดวยเหตุนั้นเองจึงไมมีความตกใจกลัว
เลยในสวรรค
เคอรี่ เทน บูม สหายผูยิ่งใหญของบราเดอร แอนดรู ใชพรมประดับผนังเปนอุทาหรณวา ถาคุณ
มองดูผิดดาน คุณก็จะเห็นแตเสนดา ยที่อ ยูอยางสับสนอลหมา น คุณจะไมสามารถที่จะเขาใจถึงแบบ
ลวดลายของมันไดเลย ชีวิตของเราก็มักจะเปนเชนนี้ ถาคุณไดแตมองดูปญหาแลวก็ลองถามตัวเองดูวา
คุณไดอะไรจากมันบาง
นี่เปนประสบการณข องคนใชข องเอลีชา เมื่อ พวกศัตรูเข าลอมเมืองนั้น เขาไม อาจมองเห็ น
ทางออกไดเลย จึงรองขึ้นวา “อนิจจา นายของขาพเจา เราจะทําอยางไรดี” เขาเห็นเพียงแตปญ
 หาเทานัน้
และเมื่อเขาหมดปญญาจะทําอะไรแลว เอลีชาก็ปลอบใจเขาวา “อยากลัวเลย เพราะฝายเรามีมากกวาฝาย
เขา” (2 พงศกษัตริย 6:16) ชางเปนคําตอบที่แปลกใหม แตเอลีชาก็ทําถูก ตอง ปญหาของคนใชก็คือ เขา
เห็นแตพวกศัตรูเทานั้น และมืดสนิทตอสิ่งที่เปนจริงฝายวิญญาณ “แลวเอลีชาก็อธิษฐานวาขาแตพระเจา
ขอทรงเบิกตาของเขาเพื่อเขาจะไดเห็น และพระเจาทรงเบิกตาของชายหนุมคนนั้น และเขาก็ไดเห็นและ
ดูเถิดที่ภูเขาเต็มไปดวยมา และรถรบเพลิงอยูรอบเอลีชา” (2 พงศกษัตริย 6:17)
ดวยตาธรรดาของเรานี้ เราก็เห็นแตปญญาเทานั้น แตถาตาฝายวิญญาณของเราเบิกออกแลว เรา
ก็จะเห็นสงาราศีและแผนการของพระเจา
ดาวิดก็มีประสบการณอยางเดียวกันนี้ เมื่อไดยินโกลิอัทพูดคลั่งทา ทายอยูอ ยางพร่ํา เพรื่อและ
พวกอิสราเอลก็พากันกลัวตอมนุษยยักษคนนั้นยิ่งนัก “มันตัวใหญมาก เราไมอาจเอาชนะมันไดเด็ดขาด”
เปนการแสดงออกตามอยางมนุษยของพวกเขา ดาวิดมองดูโกลิอัทดวยสายตาฝา ยวิญญาณและพูดวา
“มันตัวใหญมาก เราจะทําไมใหพลาดไปจากตัวมันเด็ดขาด” แลวก็ออกไปหาเก็บกอนหิน และใสใ นส
ลิง แลวเหวี่ยงกอนหินดวยสายสลิงใสชาวฟลิสเตียคนนั้น และถูกจังเขาจมไปในหนาผาก แลวโกลิอทั ก็
ลมหนาคว่ําคะมําลงดิน
ปญหาของพวกอิสราเอลเปนแผนการของดาวิด “....เพื่อทั้งพิภพนี้จะทราบวามีพระเจาพระองค
หนึ่งในอิสราเอล และชุมนุมนี้ทั้งสิ้นจะทราบวาพระเจา มิไดทรงชวยดวยดาบหรือดวยหอก เพราะวา
การรบครั้งนี้เปนของพระเจา พระองคจะทรงมอบทานไวในมือของเราทั้งหลาย” (1 ซามูเอล 17:46-47)
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เมื่อเร็ว ๆ นี้ ขาพเจาไดไปเยี่ยมประเทศลาวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เปนประเทศคอมมิวนิสตไป
เสียแล ว และขาพเจา ก็ก ลัววา พวกคอมมิวนิ สตจะจํา ขาพเจา ได ขณะที่ยังอยูบนเครื่องบิ น ขา พเจา ก็
อธิษฐานและสารภาพสิ่งที่ขาพเจากลัวตอพระเจาดูเหมือนกับวาพระเจาทรงพูดกับขาพเจาวา “อยากลัว
เลย จงวางใจในเรา” และสิ่งนี้ทําใหขาพเจามีความสบายใจ
เมื่อเราบินอยูเหนือทาอากาศยานเวียนเทียน เราก็ไดรับการเตือนวา เราไมอาจจะนําเครือ่ งบินลง
ไดเดี๋ยวนี้ เพราะมีทหารคอมมิวนิส ตเปนพัน ๆ คนอยู ที่สนามบิ น กํา ลังทําการฝ ก อยูโดยใชสถานที่
สําหรับเครื่องบินลงเปนที่ฝก เราบินวนอยูเหนือสนามบินหลายครั้งขณะเดียวกัน นักบินก็ทําการติดตอ
กับหอควบคุม ในที่สุด ที่สําหรับเครื่องบินก็ถูกจัดแจงใหเครื่องบินลงไดและขณะที่เราลงมา พวกทหาร
คอมมิวนิสตก็ยืนออกันอยูขาง ๆ กับทางขึ้นลงสําหรับเครื่องบินนั้น ขาพเจามองดูออกไปจากหนาตา ง
และรูสึกเปนเหมือนคนใชของเอลีชา “โอ ขาแตพระเจาขณะนี้อะไรจะเกิดขึ้น” แลวพระเจาก็ทรงเบิกตา
ขาพเจา “เจามองดูอยางไมถูกตอง จงมองดูพวกเขาเหมือนกับที่เราดู” และนั่นเปนการเปลี่ยนแปลงทุก
สิ่ง ขาพเจามองออกไปอีก และเห็นพวกทหารคอมมิวนิสตเปนเหมือนกับพวกตั๊กแตนตัวเล็ก ๆ
นี่เปนเคล็ดลับ ยิ่งทานอยูสูงเทาใด คนทั่วไปก็ยิ่งดูเล็กนอย ในทัศนะฝายวิญญาณก็เปน อยา ง
เดียวกัน ปญหาของเราจะเล็กนอ ยมากเมื่อเรายกตํา แหนงของเราอยูในพระเยซูค ริสต พระองค “ทรง
โปรดใหเรานั่ง ในสวรรคสถานกับพระองค ” (เอเฟซั ส 2:6) เมื่ อเรามองดูจ ากที่นั่ น สิ่งที่เ รามองดู ก็
ตางกันออกไปแลวปญหาของเราจะเปลี่ยนแปรเปนแผนการ
คริสตจักรที่อยูในบรรดาประเทศคอมมิวนิสตก็มีคํา พยานอยา งเดียวกันนี้ ผลที่ไดจากการขม
เหงของคริสเตียนในรัสเซียและจีนนั้นไมใชเปนความพายแพ หากแตเปนชัยชนะ แตคริสเตียนตามชือ่ ก็
หลงไปจากความเชื่ อ เหมื อ นกั บที่ แ กลบถูก แยกออกจากเมล็ ด คริ ส ตจัก รต า ง ๆ ในจี นป ดแลว แต
จํานวนคริสเตียนก็เพิ่มทวีขึ้น
ลัทธิงมงายของคอมมิวนิสตอาจจะหลั่งไหลไปยังประเทศตาง ๆ อิสระทางศาสนาอาจจะหมด
ไป แตคริสตจักรของพระคริสตก็ยังตั้งมั่นอยูและจําเริญขึ้น ดวยเหตุนี้ เราจึงเผชิญกับอนาคตดวยความ
มั่นใจอันเปยมลน ไมใชเพราะความเชื่ออันมหาศาลของเรา แตเปนเพราะความสัตยซื่อ ของพระเจา ผู
ยิ่งใหญของเรา พระองคทรงรักษาคริสตจักรไวในพระหัตถของพระองค
บทเพลงของมารติน ลูเธอรยังมีตอไปวา
“เราเชื่อมั่นในกําลังของตัวเองหรือ
ถาเชนนั้นการสูศึกของเราก็จะเปนการพายแพ
คนที่ถูกตองไมไดอยูฝายเราหรือ
คนที่พระเจาทรงทําการเลือกเอง
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ทานอาจถามวาทานเปนผูใด
พระองคก็คือพระเยซูคริสตอยางไรละ
พระนามของพระองคเปนเจานายเหนือวันสะบาโต
พระองคทรงเปนอยูอยางเดียวกันทุกยุคทุกสมัย
และพระองคตองมีชัยในสงคราม”
พระบัลลังกของพระองค พระวจนะของพระองค และคริสตจักรของพระองคตั้งมั่นคงอยู นั่น
หมายความวา เราจะนั่งพิงเกาอี้อยูอยางสบาย แลวก็นอนหลับฝายวิญญาณสักงีบหนึ่งหรือ ตองไมใ ช
อยางนั้นเด็ดขาด พระเจาผูซึ่งประทับอยูบนพระบัลลังกแ ละสรางคริสตจักรของพระองคอ ยางปราด
เปรียว ไมใชใหเราเปนผูชมดูเหตุการณ แตใหเราเปนผูอยูในเหตุการณ

บทที่ 9 ขอคิดสวนตัว
1.คริสตจักรของพระเยซูคริสตจะไมถูกทําลายไปได เพราะถูกสรางอยูบ นรากฐานทีแ่ นนอน จง
พิจารณาดูคํากลาวที่อยูในพระธรรมมัทธิว 16:15, ฮีบรู 1:8, 1 เปโตร 1:23-25
2.สิทธิอํานาจเหนือประชาชาติและประวัติศาสตรของพระเจาถูก แสดงออกไวอ ยางงดงามใน
พระธรรมสดุดี 2:1-6 จงอา นดวยใจอธิษฐาน และสั งเกตดูตอนจบที่ก ลา วว า “ความสุขเปนของคน
ทั้งหลายผูเขามาลี้ภัยอยูในพระองค” (ขอ 12-ผูแปล) คํากลาวนี้จะประยุกตใชในชีวิตของทานไดอยางไร
3.เมื่อเราพบวา เราตกอยูทามกลางการขมเหงและความยุงยากลําบาก เราตองการความแนนอน
จากพระวจนะของพระเจา และการรู จัก น้ํ า พระทั ยของพระองค ทา นพบกั บความแน น อนจากการ
บรรยายของเปาโลถึงการเคลื่อนไหวของตรีเอกานุภาพ เพื่อเห็นแกเราหรือไม ในพระธรรมโรม 8:2629
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บทที่ 10 เปนผูชมดูเหตุการณหรือเปนผูอยูในเหตุการณ
ในการเดินทางเขาไปยังรัสเซียและสิเบอเรียครั้งหนึ่งขาพเจา ไดพบกับพวกคอมมิวนิส ตผูคลั่ง
ในลัทธิข องเขาอยู มากมาย สิ่งที่ขาพเจา ไดรั บอยางไมลืมเลือ นก็คือ พวกเขาได อุทิศชีวิตใหกับลัทธิ
ความคิดงมงายนั้นอยางเต็มที่
เมื่อขาพเจาไดพูดถึงเรื่องพระกิตติคุณแกคนหนึ่งในพวกเขา เขาหัวเราะขึ้น “ถาหากคุณเชื่อใน
พระเยซูวาเปนพระผูชวยใหรอด แลวทําไมคุณจึงไมนําโลกมาเพื่อพระองคเลา เราซึ่งเปนคอมมิวนิสต
เราเชื่อในลัทธิความคิดงมงายของเราอยางแทจริงนับเปนเวลาหกสิบปแลวทีล่ ทั ธิของเราดํารงอยู และใน
เวลาเหลานี้เราก็ไดนําคนถึงครึ่งโลกมารวมดวยแลว อีกไมกี่ป โลกทั้งโลกก็จะมาอยูที่แทบเทาของเรา”
แลวเขาไดพูดบางอยางซึ่งทําใหเนื้อตัวของขาพเจารูสึกคันยุบยิบ
“ผมจะบอกกั บ คุณ ถึ งการแตกต า งกัน ระหวา งพวกเรา พวกคุณ ที่ เป น คริ ส เตี ยนคื อ ผูที่ช มดู
เหตุการณ และเราที่เปนคอมมิวนิสตคือผูที่อยูในเหตุการณ”
เขาพูดถูกแลว ในโลกของคริสเตียนนี้ เรามีผูชมดูเหตุการณอยูเปนจํานวนมาก และมีผูที่อยูใน
เหตุการณอยูนอยนิด นี่เปนปญหาใหญของเรา
มันเตือนใหขาพเจาคิดถึงการแขงขันกีฬาฟุตบอล ถาหากวา ทานฟงเสียงตะโกนและเสียงผิว
ปากของฝูงชนที่ชมดู ทานก็จะแปลกใจวาผูเลนที่ดีที่สุดนั้นอยูตรงไหน อยูที่อัฒจันทรหรืออยูที่สนาม
กันนะ ดูเหมือนวา ผูชมดูเหตุการณจะรูจักกฏไดดีกวาผูเลนหรือกรรมการเสียอีก แตพวกเขาก็ยังคงเปน
ผูชมดูเหตุการณที่ตะโกนกึกกองอยู และไมไดเปนผูที่เกี่ยวของดวยเลย ถาหากทานจะนําพวกเขาลงไป
ในสนาม ทานก็จะเห็นวา เขาไมสามารถที่จะทําอะไรกับเทา ที่เหลืออยูนั้นไดเลย นอกจากจะสามารถ
ตะโกนสงเสียงอยูเทานั้น
เรามีผูชมดูเหตุการณอยูมากมายในคริสตจักรของเรา ซึ่งพวกเขาก็จะสามารถบอกทานไดอยาง
ตรงเผงทีเดียวถึงสิ่งที่ผิดเกี่ยวกับงานในคริสตจักร ผูปกครองไมไดทําการเยี่ยมเยียนเพียงพอเทา ที่ควร
นักเทศนเทศนาไมดีเลย การเยี่ยมเยียนที่พวกเขาไดรับก็คือ เวลาที่มัคนายกมาเรี่ยไรเก็บเงินถวาย ฯลฯ
เทานั้น พวกผูชมดูเหตุการณเหลานี้รูจักดีเสียหมด แตก็ไมตองการที่จะเขารวมเกี่ยวของอยูในเหตุการณ
ดวย ไม วาทา นจะเรีย กรอ งสัก เทา ใดเขาก็จะหันกลับ ออกไปเปนผูชมดูเหตุก ารณเท านั้น และตํา หนิ
วิจารณโดยที่ไมเขามารวมเกี่ยวของดวยเลย
พระเจาทรงประสงคที่จะใหเราเขารวมเกี่ยวของในแผนดินของพระองค คริสตจักรของพระเจา
ไมใชเปนเรือเจาสําราญหากแตเปนเรือสินคา ที่นั่นไมมีผูโดยสารเดินทาง มีแตเฉพาะที่ของพวกลูก เรือ
เทานั้น
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ซี.ที. สตัดด ศาสนทูตผูยิ่งใหญชาวอังกฤษ กลาวไวดีมากวา “จงอยาใหเราลืน่ ไถลเขาไปในโลก
แลวก็ลื่นเลื่อนเขาไปในสวรรคอยางเงียบ ๆ โดยที่ไมไดเปา แตรดังพอและนานพอเพื่อพระเยซูคริสต
องคพระผูไถของเรา ใหเราเห็นซึ้งวา พญามารก็จะจัดประชุมขอบพระคุณขึ้นในนรกเมื่อมัน ไดขา ววา
พวกเราไดปลีกตัวออกจากสนามสมรภูมิแลว”
เราตองเปนผูอยูในเหตุการณ เพื่อเปนพยานถึงความรอดของพระคริสต และเพื่อทําใหพญามาร
ตองประสาทพิการไปเมื่อมันทราบวาเรายังทําการเปนพยานอยูตอไปอยางไมหยุดยั้งเมื่อเราตายไปแลว
ปฏิกิริยาของซาตานก็จะเปน โชคดี ที่มีคนหนึ่งไมไดเปนพยานเพื่อพระเยซูแลว
คนเหลานั้นที่ขณะนี้เปนแตผูที่ชมดูเหตุการณก็จะลุมหลงไปจากความเชื่อในระหวางเวลาของ
การขมเหง “แตผูใดจะไมยอมรับเราตอหนามนุษย เราจะไมยอมรับผูนั้นตอพระพักตรพระบิดาของเราผู
ทรงสถิตอยูในสวรรคดวย” (มัทธิว 10:33) ถาเราอับอายเพราะเหตุพระองค พระองคก็จะทรงอับอาย
เพราะเหตุเราเชนเดียวกัน
เมื่อกลับการกระทําเชนนั้นเปนตรงกันขามก็เปนสิ่งที่จริงอีกดวย “เหตุดังนั้นทุกคนที่จะรับเรา
ตอหนามนุษย เราจะรับผูนั้นตอพระพักตรพระบิดาของเรา ผูทรงสถิตในสวรรค” (มัทธิว 10:32)

การอุทิศแกการปฏิวัติ
หนังสือสีแดงเลมเล็กแหงการอางอิงของเหมาถูกพบที่ตัวของทหารที่เสียชีวิตแลวคนหนึ่งใน
ซิมบับเว ซึ่งเขาไดรับจากที่ปรึกษาของจีน แลวก็ไดศึกษาจนทะลุปรุโปรง เมื่อขาพเจาพลิกอานผาน ๆ ดู
ก็พบวา ทหารกองโจรคนนั้นไดขีดเสนใตคํากลาวของเหมาไวหลายแหงแลว เขาไดเขียนไวในหนาแรก
แบบที่คริสเตียนทุกคนควรจะเขียนไวใ นพระคัมภีรของตนวา “ทุกประโยค ทุกถอยคํา ของหนังสือนี้
เป นความจริ ง มั น เป นอาวุธ อั นแกร งกร า ว ซึ่ง นํ าไปสูชัยชนะ จงอยา ไดก ลัวต อการเสี ยสละตั วเอง
ประกายไฟเล็กที่กระพริบออกจากที่หนังสือนี้ทําใหเกิดเปนไฟลุกลามที่ทรงพลานุภาพได”
นั่นเปนภาษาแหงการอุทิศตนของกองโจร ไมมีการเสียสละอะไรที่เขาถือวาจะยิ่งใหญเทา กับ
การเสียสละเพื่อการปฏิวัติข องเขา เขาไดเตรียมพรอมที่จะพลีชีพเพื่อมัน และเขาก็ไดกระทํา ไปแลว
คริสเตียนจํานวนมากมายควรจะคิดเปนผูชมดูเหตุการณอยูดีกวา เพราะมันปลอดภัย
แตถาเราตองการที่จะทําใหการปฏิวัติของคอมมิวนิสตหยุดชะงัก เราจะตองเขาเปนผูม สี ว นรวม
เกี่ยวของในแผนดินของพระเจา
ยอรจ มีนนี่ ผูนําสหการคาชาวอเมริกันไดประกาศไวครั้งหนึ่งวา “การขัดแยงกันระหวา งลัทธิ
คอมมิวนิสตและเสรีภาพเปนปญหาใหญที่สุดในเวลาของเรา มัน ล้ําหนาขมเหนือ ปญหาอื่น ๆ เสียสิ้น
อนาคตของมวลมนุษยชาติขึ้นอยูกับผลลัพธของการปะทะขัดแยงกันนี้”
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พวกคอมมิวนิสตเชื่อวา ในที่สุดนั้นพวกเขาจะไดชัยชนะและเขากําลังทํางานมุงไปสูชัยชนะ
และมีเปาหมายอยา งเดียวคือความมีชัย ไมมีการเสียสละอันใดที่ถือ วายิ่งใหญเทียบเทากับการเราใจ
ตัวเองดวยความปรารถนาอันรอนระอุที่จะชนะ
ขา พเจ าเชื่ อ แนน แฟ น วา ลั ทธิค อมมิ วนิ ส ต จะไม ถูก ทํ าลายดวยเครื่ อ งอาวุ ธ เพราะมั น เป น
ความคิดแบบงมงายที่เขาครอบงําคนเปน ลาน ๆ มันปกครองดวยมือเหล็กเหนือผูอ ยูใตอํานาจทุก คน
แมวาจะมีชาวรัสเซียเพียงหกเปอรเซนตเทานั้นที่เขา เปนสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต แตก็จากชน
จํานวนนอยนี้และที่มีอํานาจเผด็จการเหนือคนที่มีอยูอีกเกาสิบสี่เปอรเซนต
รัฐคอมมิวนิสตไดเขาแทนที่พระเจา เปาหมายของลัทธิความคิดอันงมงายนี้ก็คือที่จะพิชิตให
หมดทั้งโลก เพราะเหตุนี้จึงไมมีผูใดหรือสิ่งใดจะไดรับการผอนผันยกเวน เลย จากแตละประเทศ เขาก็
จะพยายามเอาสวนประชากรที่ถูก เลือกมาอยูฝายพวกเขา โดยการใหคํา สัญญารอยแปด มันเปนเลห
เหลี่ยมซึ่งไดรับการเสี้ยมสอนจากจูเอ็น-ไหล อดีตนายกรัฐมนตรีของจีนหลายปมาแลว เขากลาววา “ถา
หากคุณตองการที่จะทําลายผูใดแตคุณไมสามารถเขาไปใกลเขาได แลวคุณก็ตองเปน เพื่อ นกันกับเขา
เมื่อคุณไดเปนเพื่อนของเขาแลว คุณก็เขากอดรัดและเอามีดแทงทะลวงใสทางหลังของเขาได”
วิธีการเชนนั้นก็ยังใชไดอยูในทุกวันนี้ โดยมีการกอรูปของมิตรภาพขึ้นจากคนกลุมหนึ่ง ไมใ ช
เพราะเขารักกันเปนพิเศษหรือตองการชวยเหลือกัน แตเพื่อใชมิตรภาพนั้นตามวัตถุประสงคของเขาเอง
เมื่อใดที่พวกคอมมิวนิสตไดอํานาจมาอยูในเงื้อมมือ เมื่อนั้นก็จะหันกลับมาตอสูกับพันธมิตรทีเ่ คยมีนนั้
เพียงขามคืนเทานั้นจากเพื่อนก็กลายมาเปนศัตรูเสียแลว
มีทางเดียวเทานั้นที่จะหักลางอํานาจของคอมมิวนิสตได “และความเชื่อของเรานี่แหละเปนชัย
ชนะที่ชนะโลก” (1 ยอหน 5:4) ความเชื่อในพระเยซูคริสตที่เปนพระผูไถของโลก และการอุทิศตัวของ
เราตอพระองคตองยิ่งใหญกวาการอุทิศตัวของพวกคอมมิวนิสตที่มีตอลัทธิความคิดงมงายของพวกเขา
เราตองไดการดํารงอยูอยางนั้น อยางมีความเชื่อที่สะเทือนสะทาน ถาหากวาเราตองการที่จะอดทนตอ
สงครามที่เรามีตอศัตรูซึ่งไดวางแผนทําลายเรา
ลองใหสังคมนิยมเปดโอกาสแกพระคริสต ใหอํานาจปฏิบัติการเพื่อใหพระองคทรงสําแดงการ
ปฏิรูปและอํานาจการเปลี่ยนบุคลิกภาพจากพระองคซิ พระคริสตก็จะทํา การปฏิรูปสังคมไดจนตลอด
ดวยดีอยางลึกซึ้งและมีประโยชน พระคริสตปฏิรูปก็จะเขาใจของสมาคมของนักสังคมนิยมได
ผูที่เสาะหาการเปลี่ยนแปลงโลกทั้งสิ้นจะตองยํา เกรงพระคริ สตเทานั้น เพราะพระองคทรง
ชี้แนะวาการเปลี่ยนแปลงนี้จะตองเริ่มจากที่ตัวของบุคคล จากบุคลิกภาพของเขากอนการปฏิรูปจะตอ ง
เริ่มจากตัวเราเอง และพระองคเทานั้นซึ่งเปนผูที่รักมนุษยชาติอยางมากจนไดเตรียมที่จะถูกตรึงตายเพื่อ
พวกเขาจะทําการเปลี่ยนแปลงจากตัวเองได สังคมนิยมจําเปนตองมีวิญญาณแหงการเสียสละของพระ
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คริสต แตผูที่ถือลัทธิสังคมนิยมนี้จะรับเอาสิ่งที่พระคริส ตทรงหยิบยื่นใหนี้หรือไม นี่เปนคํา ถามใหญ
หลวงนักซึ่งเรารอรับคําตอบอยู
ลัทธิคอมมิวนิสตกอตั้งสิ่งทาทายศาสนาคริสตอยางใหญโต แมวา ขาพเจา จะตอตา นกับลัทธิ
คอมมิวนิสตอยูก็ตาม แตขาพเจาก็เปนหวงกังวลถึงการขาดความกระตือรือรนของคริส เตียนมากกวา
ของคอมมิวนิสต พวกคอมมิวนิสตจะไมอาจชนะสงครามไดอยางเด็ดขาด นอกจากคริส เตียนจะคงอยู
เปนผูชมดูเหตุการณ

แบบกองโจรเพื่อพระคริสต
คริสเตียนหนุมคนหนึ่งที่ถูกบังคับใหออกจากสภาพเปนผูนั่งชมดูเหตุก ารณเขา สูการเกี่ยวพัน
กับสงครามฝายวิญญาณคือซาลู ดาคา นะเดเบเล ซึ่งเปนชาวซิมบับวีนผิวหมึก
วัน ที่ 5 พฤษภาคม 1973 ซาลูซึ่งเปนผูมาจากเขตเมือ งมะโปโปมา ในบูลาวาโย ซิมบับเว ได
ตอนรับเอาพระเยซูคริสตเขาสูชีวิตเปนองคพระผูชวยใหรอดสวนตัว เขาเปนเหมือนกับคริสเตียนอื่น ๆ
อีกมากมายที่รูสึกวาควรจะมีชีวิตที่สุขสงบและชื่นชมยินดี และมีพระกิตติคุณอันนุมนวลทีน่ กั เทศนตา ง
ๆ มอบให
หลังจากที่ไดเขาฝกอบรมอยูกับยูธ วิธ เออะ มิชชั่นมาระยะหนึ่งแลว ซาลูก็ยา ยไปที่มาปูโตใน
ฐานะที่เปนสวนหนึ่งของทีมงานเอนกผิวพันธุ โดยทํางานกับคนติดยาเสพติดของเมืองหลวง ตลอดเวลา
ที่เขาอยูใ นเมื องนั้น ซาลูจะรูสึก สัมผัสกับความตึงเครียดของอิทธิพลลั บ จากนั้นรัฐ บาลโปรตุเกสก็
ประกาศวาพวกเขาไดมอบรัฐบาลใหกับผูที่นิยมลัทธิของมารกซเพื่อเปนการชดใชของโมแซมบิคแลว
ในเดือนกรกฏาคม 1945 ซาลูพรอมทั้งศาสนทูตอีกจํานวนมากถูกคุมขังอยูใ นคุกขังอยูใ นคุกโป
ลานาที่นั่นเองเขาตองขนพองสยองเกลากับสิ่งที่นาสะอิดสะเอียน สภาพที่ไรมนุษยธรรม การทรมาน
การราวีกัน การประหารอยางเลือดเย็น และการปฏิบัติของการประพฤติผิดในทางเพศ การเมามายและ
การพนัน
แตแลวเขาก็ตองเผชิญกับการตกลงใจอันยากเข็ญวา จะเปนกองโจรหรือ ยอมตายในคุก ดี ใน
หองซักถามของกองบัญชาการตํารวจอันอึดอัด ผูบังคับบัญชาตํารวจบอกเขาวา “ซาลูดาคา คุณเนา เฟะ
อยูในคุกไดถึงสี่สิบป จนกวาคุณจะยอมเปลี่ยนจากความคิดผูนิยมลัทธิจักรวรรดินิยม” ผูจับกุมซึง่ อยูใ น
ชุดเสื้อผาเรียบ ๆ ของเจาหนาที่และสวมเสื้อแจคเก็ทหนังสีน้ําตาลชี้ไปที่พอคาปนกลชาวโซเวียตซึ่งอยู
ขาง ๆ แลวเสริมขึ้นอีกวา “เราตองการที่จะฆาพระเจาของคุณเสีย แลวก็ใหปนกับคุณไปตอสูกับอี้อาน
สมิธ นักชาตินิยม เพื่อซิมบับเว แตถาคุณไมยอมไปสูศึก คุณก็จะอยูในคุกอยางเปนนิตย”
จิตใจของซาอูลอยูในอาการที่ซึมเซาขณะที่ชายผูเย็นชาคนนี้ซึ่งอยูในวัยสามสิบป จองดูเขาดวย
สายตาอันถมึงตึงใสเขาและพยายามที่จะฉีกกระชากความเชื่อที่มีอยู 2 ป ของเขาออกเปนชิ้น ๆ ตัวเขา
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สั่นสะทานเมื่อการระดมยิงปนใหญดวยวาจายังดําเนินตอไปอีก “เรากําลังทําลายกวาดลางความคิดนิยม
ลัทธิจักรวรรดินิยมเรื่องศาสนาทั้งสิ้นของคุณ” เขาแผดเสียงใสซาลูพรอมกับยัดยื่นปนกลเขาใส “ถาคุณ
ไมยอมเปลี่ยนความคิด คุณก็กําลังที่จะอยูในคุกอยางนานแสนนาน”
เจาหนาที่ตํา รวจมองอยา งตกใจขณะที่ ซ าลูแ ข็งใจใหกลาพอที่จะเช็ดเม็ดเหงื่ อออกจากคิ้วที่
ขมวดเขาหากัน แลวพูดดวยน้ําเสียงอันเกือบจะแตกซานวา “สรรเสริญพระเจา ผมก็จะไปอยูใ นคุก และ
ถาจําเปนก็ขออยูถึงสี่สิบปเลย พระเจาจะทรงประทับอยูกับผม และผมจะไมยอมเปลี่ยนใจจากเรื่องของ
พระองค และจะไมขอปฏิเสธพระองค”
นั่นไมใชเปนสิ่งที่งายเลยสําหรับผูเชื่อหนุมคนนี้ที่จะกลาวเชนนั้นได แตถาหากเขาพูดวายินดีที่
จะไปเปนกองโจรตอสูอี้อาน สมิธเทานั้น เขาก็จะไดรับการปลดปลอยเปนอิสระทันที
เขาเลือกที่จะเปน กองโจรเพื่อพระคริสต เปนเวลาถึงสิบหกเดือนอันเคี่ยวเข็ญที่เขาไดทนทุกข
ลําเค็ญปวดราวเพื่อความเชื่อของตนในคุกนั้น แตในที่สุดเขาก็ไดรับการปลดปลอ ยออกมา แลวเขาจะ
ไปที่ไหนกัน เขาไปยังไอรแลนดเหนือที่หักพังเสียหายเพราะสงคราม และทํางานเปนผูประกาศเผยแพร
อยูที่นั่น ซาลูเชื่อวาคริสเตียนควรจะอยูในแนวหนา ไมใชอยูในที่นั่งอัฒจันทรของการชมดู แตมคี ณ
ุ คาที่
จะตองจายออกไป อยางที่เขาใหการเปนพยานได

รักแทนเกลียดชัง
ภายในเขตเมืองอันเดือดพลานของโซวีโต ที่เหลี่ยมของโจฮานเนสเบอรก ของอัฟริก าใต ซึ่ง
เปนถิ่นที่คนผิวดํามากกวาหนึ่งลานคนพํานักอยู และคนของตระกูลดยูบก็มีรกรากอยูที่นั่น เบนจามิน
ดยูบ เปนผูประกาศซึ่งเปนพยานตามถนนของโซวีโตถึงความเชื่อของเขาที่มีในพระเยซูคริสต ขอความ
ที่เขาพูดออกไปนั้น แทนที่จะเปนเรื่องของการเกลียดชังซึ่งกันและกันกลับเปนเรื่องใหรักซึ่งกันและกัน
คนผิวดําจะตองรักคนผิวขาวและคนผิวขาวก็จะตองรักคนผิวดํา เขาถูก ขูคุกคามหลายครั้งดวยกัน วัน
หนึ่งมีพวกผิวขาวบางคนเขามาหาเขาและกําชับสั่งวา ไมใหประกาศถึงการรักซึ่งกันอีก “เราไมตอ งการ
รักเพื่อนบาน นอกจากจะเกลียดชัง” เขาบอกกับผูประกาศดยูบ
เบนจามินยังคงทําอยูเชนนั้นตอไปอยางไมสนใจ คือ วันหนึ่ง เขาฝนวาตัวเองถูกแทงตาย จาก
น้ํามือของคนกันเอง จึงปลุกเกรซผูเปนภรรยาของเขาใหตื่นลุกขึ้น “ผมเชื่อวาสิ่งที่ฝนไปนี้กํา ลังจะเกิด
แน” เขากลาว “เราจะตองตัดสินใจวาจะทนทุกขยากอยูอยางเชนนี้ตอไป หรือวาจะยุติมันเสีย แตถาทํา
อยางวาก็เปนการไมเชื่อฟงพระเจา”
วันตอมา เขาก็คุยกันถึงเรื่องที่ไดฝนมานั้น และเด็ก ๆ ก็รูสึกกังวลกับเรื่องนั้นดวย “พอจะตอ ง
ประกาศเรื่องการอภัยโทษบาปอยูอีกตอไปหรือ” เบนจามินถามความคิดเห็นจากพวกลูก ๆ ลูก ๆ ทั้งสี่
ตางก็พากันผงกศีรษะแมวาไดทราบถึงผลลัพธนั้นแลว
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เบนจามิน ดยูบ อธิษฐานรวมกันกับภรรยาและลูก ๆ ทูลขอกําลังจากพระเจาเพือ่ ทีจ่ ะยังอยูอ ยาง
สัตยซื่อได ไมนานนักหลังจากนั้น ผูประกาศดยูบตองเทศนาที่การประชุมนัน้ อีก พวกลูกก็อยูก บั เขาดวย
เมื่ออยูตรงกลางของโซวีโตนั้นเองก็มีชายผิวดําสิบคนมากักรถเขาใหหยุด แลวก็ฉุดกระชากนัก เทศน
ออกมาจากรถและทิ่มแทงดวยมีดเขาใสที่ทรวบอกสิบหกครั้งซอน ๆ พวกเด็ก พากัน เผน หนีจา ระหวั่น
โบนานิเด็กชายวัยสิบสองขวบหลบซอนตัวอยูหลังถังขยะ และเหตุถึงการที่พอถูก จวงแทงใสครั้งแลว
ครั้งเลา แตก็รูตัววาไมอาจจะชวยอะไรได
ฆาตกรเอาพระคัมภีรของเบนจามินจุมลงไปในเลือด แลวก็หายลับไปทางถนนอันมืดทึบ โบนา
นิก็วิ่งไปบาน บอกกับแมถึงขาวสยองขวัญนั้น ทันใดนั้น เขาเขาไปที่หองนอน รองเรียกหาพระเจาอยาง
เศราสลดและหดหู แลวหยิบเอาพระคัมภีรจากที่น อนมาอาน คํา แรกที่เขาอานก็คือคํา พูดของพระเยซู
ตอนอยูบนไมกางเขน “พระบิดาเจา ขอโปรดอภัยโทษเขา เพราะเขาไมรูวา เขาทําอะไร”
ตอมาพวกฆาตกรก็ถูกจับกุมได มีเจ็ดคนที่ตองโทษถูกคุมขังเปนเวลาสามเดือน เพราะเพียงแต
ไดชวยวางแผนในการฆาตกรรมเทานั้น แตไมไดพัวพันอยางโดยตรง และคนอื่น ๆ ก็ถูกคุมขังเปนเวลา
สิบหาป
หลังจากที่งานศพผานไปแลว เกรซและลูก ๆ ก็ตกลงใจกันวา จะไมงดเวน เสียจากการพูดถึง
เรื่องความรักและการอภัยโทษบาป เธอรวมกับลูกก็ยังเปนพยานและรองเพลงถึงการไถบาปของพระ
คริสตอยูไมหยุดยั้ง
หลังจากการตายของสามีประมาณหนึ่งป เกรซและลูก ๆ ก็จัดการประชุมกลางแจงขึ้น และเจ็ด
ผูสมรูรวมคิดก็ปะปนอยูที่นั่นดวย เมื่อเกรซและลูกรองเพลงเสร็จแลว เธอก็เปนพยานและจบคํา พยาน
ดวยการเชิญชวนใหคนกลับใจเสียใหม “เพื่อนทั้งหลายเอย จงเริ่มชีวิตใหมกับพระเยซูเถอะ พระองคได
ทรงกําจัดการเกลียดชังออกไปเสีย และจะทรงประทานความรักเขามาแทนที่ให ถาทานตองการติดตาม
พระเยซู ก็ขอมาพูดกับดิฉันได”
จากในกลุมชนนั้นมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น ทั้งคนชราและเยาววัยพากันออกมาขางหนา ทันใด
นั้น ชายคนหนึ่งผาฝูงชนออกมา ยืนกมศีรษะอยูตรงเบื้องหนาของเกรซ ดยูบ “ผมตอ งการเริ่มชีวิตใหม
กับพระเยซูดวย” เขาพูดออกมาอยางแผวเบา
เกรซมองดูชายหนุนคนนั้นแลวก็ตองตัวสั่นสะทานเพราะชายคนนั้นเปนคนหนึ่งของเจ็ดผูส มรู
รวมคิดวางแผนฆาตรกรรมสามีของเธอ เขาก็ไมสูหนา และเธอก็นิ่งเงียบงัน ชั่วครูหนึ่งโดยที่ไมรูวาจะ
พูดออกมาอยางไร แลวเธอก็เอาแขนโอบรอบตัวเขาบอกดวยน้ําตานองวา “เดี๋ยวนี้คุณเปนนองชายของ
ฉันแลว”
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ความเงียบวังเวงแผซานกระเซ็นลงสูฝูงชน พวกเขาตางก็จําชายคนนั้นไดดวย และพวกลูกของ
เกรซก็จําไดเชนกัน ขณะที่ทุกคนกําลังมองดูอยู พวกลูก ๆ ของเธอก็รองเพลงขึ้นวา “พระเจา ผูซึ่งเรา
ปรนนิบัติชางยิ่งใหญเกรียงไกรจริง จงใหเราสรรเสริญและถวายเกียรติแดพระองคเถิด!”
เบนจามิ น ดยู บ ไม ต อ งการที่ จ ะเป น ผู เ ฝ า ชมดู อ ยู เ ฉย ๆ และทั้ ง ภรรยาและครอบครั ว ก็
เชนเดียวกัน หากแตพวกเขายินยอมที่จะเปนผูที่อ ยูในเหตุการณที่ตองตาย มากกวาที่จะเปนผูที่ชมดู
เหตุการณแตยังมีชีวิตอยู “เขาเหลานั้นชนะพญามารดวยพระโลหิตของพระเมษโปดก และเพราะคํา
พยานของพวกเขาเองเพราะเขาไมไดเสียดายที่จะพลีชีพของตน” (วิวรณ 12:11)

นักสูผูปลดปลอยเปนอิสระของพระคัมภีร
เบนจามิน ดยูบ เปนนักสูผูปลดปลอยเปน อิสระ เขาประกาศถึงการปลดปลอ ยจากความบาป
โดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต
คริสตจักรมากมายที่อยูทางตะวันตกประกาศกันทุกวันนี้วา คริสเตียนไมอาจทําตัวเปนผูชมดู
เหตุการณ แตตองเปนผูเขามามีสวนอยูในเหตุการณนั้น ๆ วิธีการเขา มาเกี่ยวพันของพวกเขาก็คือทาง
วิธีการหยิบยื่นการสนับสนุนอยางที่ใชการไดตามอยางที่เรียกกันวา “การเคลื่อนไหวเพือ่ ปลดปลอยเปน
อิสระ” นี่ไมไดเกี่ยวพันกับการประกาศพระกิตติคุณแตประการใดเลย แตมันเกี่ยวขอ งกับการลมลา ง
สถาบันทางการเมืองดวยอาวุธเขาหักโหมในหลายคริสตจักรไดมีการบริจาคเรี่ยไรทรัพยกันเพื่อใชเปน
ชนวนทางการเมืองเหลานี้ พวกเขายืนกรานวา ทุนทรัพยนี้จะนํา ไปซื้อ อาหารและยารัก ษาโรค หาได
นําไปซื้อเครื่องอาวุธไม
นี่ไมใชเปนการหยิบยื่นชวยการงายอยางแทจริง การที่สิ่งซึ่งเขาเรียกกันวา การเคลื่อนไหวเพื่อ
ปลดปลอ ยเปนอิ สระได รับการชวยเหลือเชน นี้ก็เ ปนการทําสงครามกัน โดยทางออ มที่ประเทศลาว
ขาพเจาไดเห็นถึงการใชทุนทรัพยที่วาสําหรับซื้อยารักษาโรคนั้น ตางก็ใชซื้อเครือ่ งอาวุธเสียสิน้ ขาพเจา
ได รับการเชิ ญ ให ไ ปในการมอบยาให แต สิ่ งที่ ปรากฏแสดงออกมาในสนามนั้ น ก็คื อ เครื่ อ งอาวุ ธ
ยุทธภัณฑตาง ๆ
คําพูดของเจาหนาที่ที่เปนผูบังคับบัญชาไดตอบขอของใจของขาพเจา “เราควรจะใชเงินจํานวน
นั้นไปซื้อยารักษาโรค” เขาเริ่มขึ้น “เพราะยาตองใชปฏิบัติกับผูที่รับเคราะหจากสงครามเราไดตกลงจะ
ใชเงินในวิธีที่ตางกัน วิธีที่จะปราบปรามสงครามไดรวดเร็วที่สุด ก็คือซื้อเครื่องอาวุธใหมากขึ้น แลวก็
ทํา ลายศัตรู ใหหมดไป ผูที่ประสบภัยก็จะพิน าศไปดวยเวลาอัน สั้น แลวสงครามก็จะหมดสิ้นไป ดั ง
นั้นเอง เราจึงใชเงินนี้ซื้อหาเครื่องอาวุธที่จําเปนมา” เสียงปรบมือตามติดมา หมอผีเถื่อนก็ถูกเชิญใหเปน
ผูมอบอุทิศเครื่องอาวุธแกบรรพชนของพวกเขาและเจิมอวยพรให
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พระคริสตธรรมคัมภีรไมไดสงเสริมตอการปฏิบัติแบบนั้น พระคริสตไมไดปฏิวัติตอตา นการ
ปกครองของโรมันที่มีอยูในเวลานั้น แมวาพระราชกิจของพระองคจะปรากฏขึน้ ในเวลาของการควบคุม
ของโรมัน พระเยซูไมทรงเคยประกาศใชอาวุธหักโหมพระองคทรงประกาศแผนดินอีกอยางหนึ่งซึ่ง
ไมใชเปนของโลกนี้ แทนที่พระองคจะถือดาบเขาสูประลองกับปลาต พระองคกลับไดเสด็จไปยอมรับ
เอาไมกางเขนเสีย
ปจจุบันนี้ การประกาศพระกิตติคุณมักจะเกี่ยวตอเนื่องกันกับความคิดเห็นและโครงสรา งทาง
การเมือง งานศาสนทูตสวนมากก็ถูกใชทําแทนจากการสนับสนุนของ “การเคลื่อนไหวเพื่อปลดปลอ ย
เปนอิสระ” ศาสนทูตเหลานั้นไมไดหวงกังวลกับการอภัยโทษบาปอีก แตกังวลอยูกับการสลัดทิ้งของ
รัฐบาล คือถาจําเปนก็ตองใชอาวุธขั้นแตกหักรุนแรงเลย
พวกอัครทูตถูก สงไปยังโลกที่เปน ปฏิปกษ และพักอยูในเขตยึดครอง ที่รัฐบาลโรมันไดกุ ม
อํานาจไวทั้งหมด หนาที่ที่มอบหมายใหกับพวกอัครทูตนั้นคืออะไรกัน เพื่อ กอความไมสงบทามกลาง
คนทั่ ว ไปโดยหวั ง ว า พวกโรมั น จะถู ก ขั บ ไล อ อกไปหรื อ พวกเขาสนั บ สนุ น การเคลื่ อ นไหวเพื่ อ
ปลดปลอยเปนอิ สระของเวลานั้น (เกี่ยวกับขบวนการผูรัก ชาติ ) และเที่ ยวเก็ บเงิ นบริ จาคเรี่ยไรตาม
คริสตจักรตาง ๆ ไหม ไมมีอยางนั้นเด็ดขาด คําสั่งที่พวกเขาไดรับมานั้นชัดเจนดี พวกเขาตองเปนพยาน
ถึงการอภัยโทษบาปโดยพระเยซูคริสต “...ในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะมาเรีย และจนถึง
ที่สุดปลายแผนดินโลก” (กิจการ 1:8)
สะมาเรียก็เปนเขตพื้นที่ที่พวกสาวกเขาหาไมไดดวย “เพราะพวกยิวไมคบหาชาวสะมาเรีย”
(ยอหน 4:9) ระยะแรกพวกสาวกก็ประพฤติแบบ “ผูปลดปลอยใหเปนอิสระ” อันแทจริง โดยตองการที่
จะทําลายชาวสะมาเรียทิ้งเสีย (ลูกา 9:54)
หลังจากการประกาศเผยแพรอันประสบผลสําเร็จที่สะมาเรียของฟลิปแลว เปโตรและยอหนก็
ขึ้นไปอธิษฐานเผื่อเพื่อใหชาวสะมาเรียไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ การอธิษฐานเปนคําตอบไมใชเครือ่ ง
อาวุธยุทธภัณฑ (กิจการ 8:15) พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเขา ไปยังทุกคนอยา งทวมทน และความเปน
ศัตรูกัน ก็ถูกเปลี่ยนเปน ความรัก กันอย า งพี่อ ยางน อง กาลเวลาไดเปลี่ยนไปแตคํ า บัญชานั้นยั งคงอยู
เหมือนเดิม “เหตุฉะนั้น เจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหสาวกของเรา” (มัทธิว 28:19)
ทุกคนซึ่งเชื่อฟงคําบัญชาของพระคริสตก็เปนคนของการเคลื่อนไหวเพื่อปลดปลอ ยเปนอิสระ
ของพระองค

103

การแบงปนคือการเพิ่มพูน
ถาประชาชาติหนึ่งถูกคุกคาม ถาประชาชาติเฝาแตมองเห็นปญหาของพวกตนเทานั้น นั่นก็เปน
อันตราย เพราะยิ่งมองดูปญหาเหลานั้นมากเทาใด ปญหาก็จะยิ่งใหญมากขึ้นเทานั้นประเทศทีถ่ กู คุกคาม
ไดรับพระพรมหาศาลถาประเทศนั้นมองเหนือปญหาของตนไป
แตการปองกันตัวที่ดีที่สุดคือการจูโจม สิ่งนี้ก็นํามาใชในอาณาจักรฝายวิญญาณไดเปนอยางดี
เราไมอาจนั่งและคร่ําครวญกับชะตากรรมของเรา แตตองมองออกไปขางหนา และตองคืบหนาตอไป
มีกฏอยางหนึ่งซึ่งมีอยูในราชอาณาจักรของพระเจา แตโลกไมรูจัก กฏนั้นงายธรรมดา ๆ “การ
แบงปนคือการเพิ่มพูน” เมื่อพระเยซูทรงเลี้ยงฝูงคนหา พันคน พระองคทรงมีเพียงขนมปงหาและปลา
สองตัวเทานั้น พระองคไมไดทรงโอดครวญถึงสถานการณที่เปนไปไมได และก็ไมไดทรงสงฝูงชนให
กลับไปบาน พระองคไมไดทรงทําดังนั้น แตทรงใหคําแนะนําแกพวกสาวกใหแจกอาหารแกฝูงชน เมือ่
พวกเขาไดยินเชนนั้น ตางก็พากันมองดูพระองคดวยความฉงนงงงวย “ที่นี่พวกขาพระองคมีแตขนมปง
เพียงหากอนกับปลาสองตัวเทานั้น” (มัทธิว 14:17)
“เอาอาหารนั้นมาใหเราเถิด” พระเยซูตรัส พระองคทรงอวยพรอาหารนั้น แลวเริ่มหักขนมปง
แลวการอัศจรรยเกิดขึ้น! ยิ่งหักออกแจก ก็ยิ่งไดรับมากขึ้น จนในที่สุกคนทั้งหาพันคน ก็ไดรับการเลี้ยง
อิ่มหนํา ทั้งผูหญิงและเด็กดวย และยังมีอาหารเหลืออยูอีก
ภายในชีวิตคริสเตียนการแบงปนก็คือการเพิ่มพูนซึ่งขัดกันอยางประหลาด ผูที่มีอยูเล็ก นอยแต
กลาที่จะมอบมันใหกับพระเยซู ก็จะเห็นสิ่งมหัศจรรยที่พระเยซูทรงสามารถกระทําไดอยางรวดเร็ว
“บางคนยิ่งจําหนายยิ่งมั่งคั่ง บางคนยิ่งยึดสิ่งที่ควรจําหนายไวยิ่งขัดสนก็มี บุคคลทีใ่ จกวางขวาง
ยอมไดรับความมั่งคั่งบุคคลที่รดน้ํา เขาเองจะรับการรด” (สุภาษิต 11:24-25)

อาหารศาสนทูต
การเกี่ยวพันกันกับแผนดินของพระเจาเปนวิธีที่ดีที่สุดตอการจัดเตรียมตัวเองไวสํา หรับเมื่อถึง
เวลาอันทุกขยากลําบาก บราเดอร แอนดรูก ลาวไวอ ยางนี้วา “พระเจาจะทรงชวยประเทศซึ่งพระองค
ทรงเห็นวามีกําลังความสามารถมากพอที่จะทําการเผยแพรทั่วโลกได” ขาพเจาเชื่ออยางแทจริง ประเทศ
แถบตะวันตกจํานวนมากมีกําลังความสามารถเพียงพอ แตจําเปนที่จะมีคนมากยิ่งขึ้นเขามาเกี่ยวพัน กับ
งานของพระเจาและไมทําตัวอยูเปนผูชมดูเหตุการณ “เงยหนาขึ้นดูนาเถิด วาทุงนาเหลืองอราม ถึงเวลา
เกี่ยวแลว” (ยอหน 4:35)
โลกจะตองไดรับการเขาถึงดวยขอความของขาวประเสริฐนี่เปนเวลาเก็บเกี่ยว เราไมอาจที่จะ
ใหตัวเรายุงอยูกับปญหาของเราเองอยูตลอดไป เพราะวา “บุตรชายผูหลับในฤดูเกี่ยวก็นําความอับอาย
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มา” (สุภ าษิ ต 10:5) ด วยเหตุนี้ เ อง เราจึ งต องทํ า งานนอกเหนือ ออกไปจากเขตแดนคริ ส ตจัก รและ
ประเทศของเรา
จอห น เวสเลย ไ ด ก ล า วไว ว า “ทั่ ว โลกเป น ที่ ทํ า งานของข า พเจ า ” โชคไม มี ยิ่ง ที่ ทุ ก วั น นี้ มี
นักเทศนมากเหลือเกินที่วกวนอยูกับการทําเชนนี้ “ที่ทํางานของขาพเจาเปนโลกของขาพเจา ” พวกเขา
ไมมองเห็นไปไกลกวาคริสตจักรของตัวเอง แตกลับพากันพูดวา “ยิ่งมีสิ่งที่จะตองทําภายในคริสตจัก ร
ของขาพเจาเองอยูมากมายกายกอง จึงไมอาจที่จะคิดถึงงานดานศาสนทูตที่ไมอาจเปนไปไดนั้นเลย”
ใชแลว ถาหากเราเพียงแตเห็นคริสตจักรของตัวเองเทานั้น นั่นก็จะมีสิ่งที่จะตองทําอยูอ ยางมาก
เสมอ พระคริสตไดใหคําสั่งวาขาวประเสริฐ จะตองถูกประกาศแกคนทั้งสิ้น ในทุกวันนี้ยังมีผูคนอีก
มากมายที่ยังไมไดเขาไปถึง มากยิ่งกวาแตกอน ประเทศที่กําลังปดประตูตองานดานศาสนทูตยิ่งมีมาก
ขึ้นทุกขณะ ขาพเจาไดกลาวไปแลวถึงเหตุผลที่วา ลัทธิคอมมิวนิสตนนั้ คลองแคลวปราดเปรียวมาก และ
เขาดําเนินงานในประเทศแลวประเทศเลาอยางไรก็ตาม ถาหากวาคริสเตียนตื่นขึ้น และถาหากผูทําการ
ของพระเจาไดรับนิมิตของศาสนทูตและเชื่อฟงนิมิตนั้น แลวเราก็จะสามารถที่จะนํา เอาความพิก ารไม
สมประกอบมอบแกลัทธิคอมมิวนิสตไปเสียได
ทําไมเราจึงตองปรนนิบัติอยูกับคนพวกเดียวอาทิตยแลว อาทิตยเลาโดยที่ไมไดเขาเกี่ยวพัน กับ
งานดานศาสนทูตเลย ถาหากวาเราไมกระตุนรบเราคริสตจักร แตเพียงรักษาการเทศนาแกคนพวกเดียว
ทุก ๆ วันอาทิตย พวกเขาจะไมไดรับสิ่งฝายวิญญาณขึ้นเลยนอกจากจะอวนทวนขึ้นเทานั้น บํารุงบําเรอ
จนอวนมากถึงขนาดที่พระเจาไมทรงสามารถใชเขาปฏิบัติหนาที่การงานไดอีก
คริสตจักรที่อวนก็คือคริสตจักรที่เปนโรคเจ็บไขไดปวยยาดีเลิศสํา หรับคริสตจักรที่เจ็บปวยก็
คือจัดหาอาหารศาสนทูตใหกับพวกเขา นั่นคือ พวกเขายิ่งแบงปนมากเทา ใด ก็จะไดรับมากขึ้นเทา นั้น
ทั้งทางแงฝายวิญญาณและฝายเศรษฐกิจ คริส ตจักรที่ยังมีชีวิตอยูคือคริสตจัก รที่ทํา งานดานศาสนทูต
และคริสตจักรที่หันมากระทํางานการเผยแพรก็จะเปนคริสตจักรที่ไมขาดแคลนอะไร

แถวหลัง
ขาพเจาตองการที่จะอางถึงการเลี้ยงคนหาพันคนอีกครั้งหนึ่ง โดยใชตัวอยา งซึ่งไดใ ชโดย ดร.
ออสวอลด สมิธ ผูกอตั้งคริสตจักรของประชาชนในโตรอนโต แคนาดา ผูค นตองนั่งกันอยา งเปนแถว
แลวอะไรเกิดขึ้น เราอาจจะคาดคิดวาพวกสาวกแตละคนก็มีกระจาดขนมปง และก็ออกไปปรนนิบตั ใิ ห
อาหารกับแถวหนา เขารออยูที่ปลายแถวแรกจนกระทั่งหมดทุกคนไดกนิ อาหารแลว จากนัน้ พวกสาวกก็
ใหอาหารชิ้นที่สอง ชิ้นที่สาม ชิ้นที่สี่แกแถวแรก เมื่อคนอยูแถวแรกไดกินอิ่มเพียงพอแลว พวกสาวกก็
ไปหาคนที่อยูแถวที่สอง และเมื่อแถวที่สองไดกินอิ่มกันเพียงพอแลว พวกเขาก็พากันไปหาคนทีอ่ ยูแ ถว
ที่สาม....
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ไม มันไมใชเกิดขึ้นเปนอยางนั้น เพราะเชนนั้นมันเปนการไมถูกตอง คนที่อ ยูในแถวหลังก็จะ
แยงขึ้นวา “มานี่ ๆ ขอใหเราดวย เราก็หิวมากดวยเหมือนกัน ทําไมทานจึงใหกับคนที่อยูแ ถวหนามาก
และบอยนัก ขณะเดียวกันกับที่พวกเราไมไดอะไรเลย”
ในทุกวัน ยังมีคนเหลานั้นที่อยู “แถวหลัง” ซึ่งเปนคนที่หิวกระหาย ไมใชเพียงแตฝายรา งกาย
เทานั้น แตยังเปนดานฝายวิญญาณดวย พวกเขาไมเคยมีโอกาสไดยินไดฟงขาวประเสริฐเพราะเรามัว
มุงมั่นจดจออยูกับแถวหนา พวกเขาเหลานั้นไดเฝารออยูเกือบเปนเวลาถึงสองพันปแลว คนที่อยูใ นแถว
หนากําลังไดยินถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู ในขณะที่คนแถวหลังยังไมเคยไดยินแมแ ตการ
เสด็จมาครั้งแรกของพระเยซู
ในป 1971 ณ บนเกาะกวมซึ่งอยูในมหาสมุทรแปซิฟค มีคนสืบทราบวามีชายชาวญี่ปุนอยูคน
หนึ่งที่นั่นซึ่งไดถูกสงไปยังเกาะนั้นตั้งแตป 1942 ชายคนนี้อาศัยอยูในอยางโดดเดีย่ วกายในปาลึก ซึง่ เขา
ยังติดตราตรึงอยูวายังมีสงครามอยู ขาวดีที่วาสงครามไดยุติเสร็จสิ้นไปแลวมากกวา ยี่สิบหาปยังไมเคย
เขาไปถึงเขา ผลสุดทาย ในป 1972 เขาก็ไดพบและไดรับขาวถึงชีวิตของเขานั้น ไมนาเชื่อวาเรื่องเชนนี้
จะเกิดขึ้นไดในปจจุบันของเรานี้
ความคิดของขาพเจาหวนกลับไปยังแถวหลังอีก ขาพเจาขอถามอีกวา มันจะเปนไปไดอยา งไร
กันวายังมีผูคนอีกเปนพัน ๆ เมืองซึ่งยังไมเคยมีโอกาสไดยินไดฟงถึงขาวดีที่พระเยซูไดนาํ ความสันติสขุ
มาใหตั้งแตเกือบสองพันปมาแลว โดยที่ทรงยอมตายบนไมกางเขน “และพระองคทรงเปนผูล บลางพระ
อาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา และไมใชแตบาปของเราพวกเดียว แตของมนุษยทั้งปวง
ในโลกดวย” (1 ยอหน 2:2)
ไมกี่ปมาแลว คนจากเผาหนึ่งของลาวที่อยูหางไกลออกไปไดมาติดตอสัมพันธกบั ขาวประเสริฐ
เปนครั้งแรก ขาพเจาเปนศาสนทูตคนแรกที่ไปทํางานกับชนเผานี้ เมื่อมีคนจากเผานั้นคนหนึง่ มากลับใจ
เสียใหม เขาไดพูดวา “เดี๋ยวนี้ เราก็บอกกับพวกเด็ก ๆ ของเราไดเปนครั้งแรกวาพระเยซูทรงรักเราดวย”
เพราะเหตุนั้นเองเราจึงตองไป เราตอ งมาเกี่ยวพัน กันกับแผนดิน ของพระเจา ยังเกิดขึ้นไดอ ยู
เวลากลางคืนจวนจะถึงแลวและเวลานั้นไมมีใครทํางานได ความยุงยากก็จะมีมากขึ้นประเทศตาง ๆ พา
กันปดประตูมากยิ่งขึ้น ดูเหมือนวางานดา นศาสนทูตจะถูดขีดฆาทําลายจากประเทศเหลา นั้นแลว แต
ไมใชจากพระเจา พระองคทรงประสงคที่จะเขาใหถึงโลกโดยผานทางเรา ยังมีอีกหลายประเทศที่เราไป
กันได “ฉะนั้นจงออกไป” เราไดแตอธิษฐานเทานั้นวา “พระบิดาเจา ขอทรงโปรดอภัยโทษใหกับเรา
ดวย เพราะเราไมรูจักสิ่งที่เราไดปฏิเสธที่จะทํา”
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พวกผูชายอยูท ี่ไหน
เปนสิ่งที่นาเศรามากเมื่อพบวามีผูหญิงมากกวาผูชายถึงสี่เทาตัวที่ทํางานอยูใ นทองทุงแหงการ
เผยแพร ขาพเจาไดพบกับพวกเขาบางคนในหมูบานที่อยูหางไกลออกไป ซึ่งอยูในภูเขาขาพเจาตองเดิน
อยูหลายชั่วโมง กวาจะไปถึงที่ตั้งแหลงการเผยแพรของพวกเขา เขาไดทอดทิ้งทุกสิ่ง และเตรียมอยูใ น
ทองที่เปลาเปลี่ยว และไมไดคิดคํานึงถึงชีวิตสวนตัวเลย หลายคนในพวกเขาถึงกับทํางานของผูชาย
เมื่อขาพเจาคิดที่วางซึ่งอยูในที่ตั้งแหลงการเผยแพรนั้นรูสึกไมสบายใจ คนหนุม ในประเทศของ
เราซึ่งทํางานในตําแหนงเหลานี้ไดอยูที่ไหนกันหมด มีอะไรบางที่จะชักจูงใจใหผูชายรับอาสาทํา งานที่
พวกผูหญิงทํากันอยูนั้น คําสั่งแนะนําขององคพระผูเปนเจายังไมเพียงพอหรอกหรือ เราไมเห็นถึงความ
จําเปนของผูคนหรือ เราจะไมเอาเวลาที่มีอยูสั้น ๆ นี้มาใชหรือ โชคดีที่ยังมีคนจํานวนมากซึ่งขันอาสา
ไปทํา พวกเขาบางคนตองอยูภายใตสภาพการณที่ยากเข็ญมาก
ขา พเจาคิดถึงชายหนุมคนหนึ่งซึ่งไปทํา งานดา นการประกาศที่ประเทศฝรั่งเศส เขามีปญหา
เกี่ยวกับหัวใจมาก และไดรับการรัก ษาจากศาสตราจารย คริสเตียนนา บารนารด ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับหัวใจชาวอัฟริกันใตที่ลือชื่อเปนเวลาหลายครั้งสุขภาพของเขานาเปนหวงมาก และไมควรจะไป
ทํางานนั้นเลย แตเพราะความรักที่เขามีตอพระเจา และเพื่อ ประชาชนของฝรงเศสนั้นมากกวาการเปน
หวงถึงเรื่องสุขภาพของตัวเอง
แมวาเขาจะออนแอมากที่สุด เขาก็ไปยังฝรั่งเศสและเรียนภาษาที่นั่นเพือ่ ทํางานได อีกไมกเี่ ดือน
ตอมา เขาก็หัวใจวายและตายไป ที่หลังประตูหองของเขาก็มีคนพบกระดาษชิ้นหนึ่งซึ่งเขาเขียนไววา
“ผมเรียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อพระเยซู”
เขามีความรักเพื่อพระเจาอยางยิ่งใหญนาจับใจมาก จนเขาจัดเตรียมที่จะมอบสิ่งของถวายอัน
มหาศาลใหกับพระองค นั่นคือชีวิตของเขาเอง เดี๋ยวนี้ตําแหนงของเขาวางแลว จะคนหนุมที่มีสุขภาพดี
ที่ไหนบางไปทํางานในตําแหนงของเขานี้
เมื่อครั้งที่ไปเยี่ยมเพื่อนในเวียดนาม เราขับขี่รถจี๊ปกันเขาไปในหมูบา นลึกแหงหนึ่ง ถนนที่จะ
ไปนั้นไมนาจะผานไปไดเลย ฝนหาใหญก็กระหน่ําลงมา และถนนที่เปนทรายนั้นก็เปนเหมือนปลัก ตม
มากกวาที่จะเปนถนน เราพยายามไปกันตอไปวงลอรถก็จมลึกลงไปในโคลน พยายามกันมาไดครึง่ ทาง
ตางก็รูสึกวาจะไมไหวแลว ถนนสายนั้นก็เขาไปในดงดิบและคิดวาจะตองใชเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงจึงจะ
ไปถึ งหมูบา นนั้ น ตรงที่ ร ถเราติ ด อยูก็ ไ ม มีค นหรื อ บ า นให เ ห็ น เลย และเนื่ อ งจากว า มี ส งครามจึ ง ดู
เหมือนวากลับบา นกันเสียก็จะปลอดภัยกวา แตทํา เชนนั้นก็ไมไดเหมือ นกัน ขณะที่เราจะเคลื่อนไป
ขา งหนา ก็ ยากเข็ญอยูแลว และถา จะเลี้ ยวรถกลับก็จะยิ่งเป นไปไมได มากกวา ดังนั้นเราจึงตัดสินใจ
พยายามกันตอไปอีกครั้งหนึ่ง
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ที่ทางโคง เราเห็นเด็กชายคนหนึ่งกําลังผลักไสจักรยานของตัวอยู และตองเดินลุยโคลนทีล่ กึ ถึง
ขอเทา และตองไสจักรยานดวยความลําบากยากเข็ญ ที่ตรงหลังของจักรยานก็บรรทุกถังน้าํ แข็งซึง่ บรรจุ
ไอศครีม และเด็กคนนั้นก็กําลังจะไปยังหมูบานแหงเดียวกันกับเรา เขาไดอยูบนถนนนั้นเปนเวลาหลาย
ชั่วโมงและพึ่งไปไดเพียงครึ่งทางเทานั้น แตเขาก็ยังยิ้มไดเมื่อ เราคุยกันกับเขา เขาถือวาการไปนั้นเปน
การมีคุณคาพอ เพราะเขาตองการจะไดเงินสักเล็กนอย
แทจริงเขาเต็มใจเดินฝาโคลนเขาไป เพราะเขามีของที่จะเอาไปขาย แตเราซึ่งนํา ขาวประเสริฐ
เขาไปยังหมูบานขางหนาเห็นวาถนนยากเกินไปจึงตองการจะหันกลับเสีย!
เราสามารถที่จะเรียนจากโลกไดอยางมาก จากชาวรัสเซียชาวจีน ชาวคิวบาและจากเด็กชายชาว
เวียดนามคนนี้ เราเรียนไดจากครอบครัวของดยูบ จากศาสนทูตสตรี จากคนไขดวยโรคหัวใจ เราจะตอง
ตัดสินใจวาจะเปนผูที่ชมดูเหตุการณหรือจะเปนผูที่อยูในเหตุการณ

บทที่ 10 ขอคิดสวนตัว
1.พระเยซูไดทรงใหคําสั่งสุดทายกับพวกสาวก ซึ่งเปนการมอบหมายหนาที่อันยิ่งใหญกอ นที่
พระองคจะทรงเสด็จกลับสูส วรรค จงคัดลอกออกมาตามแบบที่มีอยูใ นขอพระคัมภีร เหลานี้ มัทธิ ว
28:18-20, มาระโก 16-15, ลูกา 24:46-49, ยอหน 20:21, กิจการ 1:8
2.คําสั่งนั้นยังใชไดอยู พระเยซูทรงกลาวชี้ไวใน มัทธิว 24:14 เปาโลไดแสดงใหเห็นวาเขาได
เขาใจคําสั่งนั้น และเขานํามาใชกับตัวเองทันทีหลังจากที่กลับใจเสียใหม กิจการ 9:20-22, เขาแนใจวา
พระมหาคําบัญชานั้นและคําสัญญาที่ใหไวนั้นเอามาใชกับตัวเขาไดจนถึงสุดปลายของงานที่เขากระทํา
2 ทิโมธี 4:17-18 แลวเราจะนํามาใชกับเราไดอยางไร
3.ดูเหมือนวา พระเจาทรงใหเรามีที่อยูนอยมากสําหรับการเปนผูชมดูเหตุการณในสงครามฝาย
วิญญาณที่อยูรอบเรา จงดูหนาที่ที่มอบหมายใหใน เอเสเคียล 33:7-9
4.เราทั้งสิ้นตางก็ตองการเปนผูชนะ เคล็ดลับของชัยชนะและการเริ่มเปนผูมีชัยอยูใน 1 ยอหน
5:4 และวิวรณ 12:11 ทั้งหมดนี้จะนํามาใชในชีวิตของเราไดอยางไร
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บทที่ 11 ศึกฝายวิญญาณ-ชัยชนะฝายวิญญาณ
ในป 1944 ผู นํ าคอมมิ ว นิส ต ชาวเม็ กซิ กั นคนหนึ่ ง ได พูดดั งตอ ไปนี้ วา “การมุง หวัง ที่ จะให
คอมมิวนิสตเราไดรับชัยชนะนั้นจะไรประโยชนถาหากวาเราไมถอนรากเงาของศาสนาคริสเตียนออก
เสีย” พวกคอมมิวนิสตพูดจาเปดเผยมากถึงศาสนาคริสเตียน
อะนาโทล ลูนารชารกิ ไดพูดถึงความรักแบบคริสเตียนตามที่ไดอางมาแตแรกแลววาเปนทีถ่ ว ง
การพัฒนาการปฏิวัติของคอมมิวนิสต สโลแกนของเขาคือ “เราตองการการเกลียดชังเพราะโดยการ
เกลียดชังนั้นเราจึงจะชนะโลกได” ขณะเดียวกันวิทยุเลนินกราดก็พิจารณาและเขาจูโจมเหลา คริส เตียน
อยางทันดวนดวยการระดมยิงคําพูดอันหมิ่นประมาทวา “ตํานานตาง ๆ ของคริสเตียนและขาวประเสริฐ
ตองไดรับการตอสูกันโดยปราศจากความเห็นอกเห็นใจและดวยทุกวิถีทางเทาที่เปนไปได” ผูแ ถลงเรือ่ ง
จากวิทยุกระจายเสียงประกาศขึ้น
วิธีอันกลอกกลิ้งที่สุดอยางหนึ่งของพวกเขาก็คือเขาแทรกซึมในคริสตจักรและทําลายเสีย พวก
เขาพยายามจูงใจนักเทศนผูทําการที่อยูแถวแถบตะวันตกเสรีใหเขา ใจวาลัทธิคอมมิวนิสตไมเปนสิ่งที่
อั น ตรายแต อ ย า งใด แทนที่ จ ะรั บทํ า การต อ ตา นกั บ ลั ท ธิ ค วามคิ ดงมงายที่ ไ ม เ ชื่ อ ในเรื่ อ งพระเจ า
คริสตจักรตาง ๆ ของแถบตะวันตกกลับพูดถึงการมีเรื่องที่จะสนทนากับพวกคอมมิวนิสต นักเทศนผทู ํา
การบางคนถึงกับเรียกพวกตัวเองวา “คริสเตียนผูนิยมลัทธิของมารกซ”
ในบทที่แลวมา ขาพเจาไดบอกวา ขาพเจามั่นใจอยางแนวแนวาเราไมสามารถทีจ่ ะเอาชนะลัทธิ
คอมมิวนิสตดวยเครื่องอาวุธได เราจะตองทราบถึงความแตกตางกันระหวางลัทธิคอมมิวนิส ต ศึกของ
เราเปนศึกฝายวิญญาณ “เพราะวาเราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือดเนื้อ แตตอ สูก บั เทพผูค รองศักดิเทพ
เทพผูครองพิภพในโมหะความมืดแหงโลกนี้ตอ สูกับเหลา วิญญาณที่ชั่วในสถานฟา อากาศ” (เอเฟซัส
6:12)
ลัทธิคอมมิวนิสตเปนมากกวาแคระบบการเมือง มันเปนลัทธิ หรือพูดไดวามันเปนศาสนาสิ่งที่
อยูเบื้องหลังศาสนานี้คืออํานาจแหงความมืด ซึ่งเปนศัตรูที่แทจริงของคริสเตียน มันยังเปนศัตรูที่เคย
พายแพมาแลว เพราะบนไมกางเขน พระคริสตไดมีชัยเหนือมัน (โคโลสี 2:15)
เนื่องจากชัยชนะนี้ เราจึงไปพบพวกศัตรูได ในการตอสูกับเหลาวิญญาณชั่วในสถานฟาอากาศ
นั้น เรามีฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อํานาจแหงความมืดทัง้ สิน้ ก็สนั่ สะทานตอหนาพระพักตร
ของพระเจา “เพราะวาพระองคผูทรงอยูในทานทั้งหลายเปนใหญกวาผูนั้นที่อยูใ นโลก” (1 ยอหน 4:4)
เพราะศัตรูเปนศัตรูฝา ยวิญญาณ ชัยชนะฝา ยวิญญาณเทานั้นจึงเปนไปได “ดูเถิด เราไดใหพวกทา นมี
อํานาจเหยียบงูรายและแมลงปอง และมีอํานาจใหญยิ่งกวากําลังศัตรู...” (ลูกา 10:19)
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เคล็ดลับของชัยชนะ
ในพระธรรมอพยพ 17:1-16 ศึกฝายวิญญาณไดชัยเหนือคนอามาเลข การนําทัพและการรุกราน
ของโยชูวาไมใ ชเปนหลัก ประกันในการที่ไดชัยชนะ ศึกที่แทจริงนั้นตอสูชิงชัยกันอยูบนยอดเขาซึ่ง
โมเสสยืนอยู เขาไมไดยืนอยูกับปนที่อยูในมือ แตอยูกับไมเทาของพระเจา เขาสูอยูกับศึกฝา ยวิญ ญาณ
โมเสสยกมือขึ้นเมื่อไร อิสราเอลก็ไดเปรียบเมื่อนั้น ทานลดมือลงเมื่อไร พวกอามาเลขก็เปนตอเมือ่ นัน้ ”
(ขอ 11)
การที่กองทัพของโยชูวาจะเขมแข็งสักเทาใดนั้นไมเปนสาระสําคัญ เพราะบนอีกแนวรบหนึ่ง
นั้นไดรับชัยชนะแลว โมเสสอาโรน กับเฮอรไดประจัญบานดวยการอธิษฐาน เมื่อโมเสสเหนือ่ ยและมือ
ก็เมื่อยลาจนยกขึ้นไมไหว เขาตองการเพื่อนอีกสองคน ซึ่งเปนผูรวมสวนอธิษฐาน คอยชวยเหลือเขา
“มือของทานก็ชูอยูจนตะวันตกดิน ฝายโยชูวาปราบอามาเลขกับประชาชนของเขาพา ยแพไป
ดวยคมดาบ” (ขอ 12 และ 13) “ดังนั้น” นี่เปนคําที่เปนกุญแจ ไมใชขึ้นอยูกับยุทธศาสตรของโยชูวา ชัย
ชนะไดมีขึ้ นเพราะการดํ า เนิน อยูตอ ไปของการอธิษฐาน “มื อบนพระบัล ลังกของพระเจา ” (ขอ 16)
กองทัพที่มีอาวุธครบครันของพวกอามาเลขไมอาจจะทําอะไรกับมือนี้ได
หลักนี้ก็ยังนํามาใชไดอยู วิบัติจะมีแกเรา ถาเราแทรกความเชื่อของเราใสในอํานาจของมนุษ ย
และกํา ลังทหาร แม วา โยชูวาและคนของเขาจํ าเปนที่ จะตอ งมี ศึก ตอสู กับเนื้ อและเลือ ด (อามาเลข)
โมเสสก็ยังตองทําใหโยชูวารูสึกตัววาชัยชนะนั้นมาจากพระเจา “เยโฮวาหนิสสี” “พระเยโฮวาหทรงเปน
ธงของขา” (ขอ 15)
เหตุการณนี้ยังสอนใหเรารูวา ไมเปนการจําเปนสําหรับโมเสสที่จะไปที่หุบเขากับโยชูวาเพือ่ จะ
อธิษฐาน เขาสามารถที่จะอธิษฐานตามที่อื่นได คือบนยอดภูเขา เพราะเราทําศึกสงครามฝายวิญญาณ เรา
ไดชัยชนะตออํานาจแหงความมืดโดยปราศจากการใหเครื่องตกแตงในสงครามอยางโลก เราอธิษฐาน
จากบาน หรือจากโบสถไดเพื่อคนของพระเจาในรัสเซีย จีน เวียดนาม และโมแซมบิค เราไมตอ งอยูใ นที่
ของการขมเหงเฉพาะแหงหนึ่งแหงใดเพื่อที่จะอธิษฐานอยางเกิดผลได เรายังถึงกับเชิญใหคนอื่นยก
รวมกับเราต อพระเจา เพื่ อ เห็นแกคริ สตจักรที่ทนทุ กขไดดวย และชวยพยุงมือ ของกันและกันได เรา
สามารถที่จะหักเหการจูโจมของเจาแหงความมืดที่ตอสูอยูกับคริสตจักรของพระเยซูคริสตใหออกไปได
สิ่งทั้งปวงที่เราจําเปนตองมีคือกลุมอธิษฐานที่มีตั้งแตสองคนหรือมากกวาขึ้นไป
ดว ยเหตุ นี้เ อง ในการทํา งานที่ โอเพิ่น ดอรข องเราจึง ผู กพั นกั นอยา งมีค ามากกั บอธิษ ฐานที่
ซื่อ สัตย ที่ไ ด อธิ ษ ฐานเผื่ อ คริ สตจั กรที่ ทนทุ กข และใหผูเข าส ว นในการอธิ ษฐานมี หูไวตาไวในศึ ก
สงคราม เพราะถ า ปราศจากคนพวกนี้ แ ล ว เรารู ดีว า ไม อ าจที่ จะทํ า งานได เ ลย ที มงานซึ่ ง ออกไป
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ปฏิบัติงานอันตรายนี้ตางก็รูดีวาชัยชนะไมไดมาโดยยุทธศาสตรหรือการอุทิศตัวของพวกเขา แตเพราะผู
อธิษฐานวิงวอนที่สัตยซื่ออยูแนวหนาที่บาน
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ขาพเจาตองทําการเดินทางอันแสนอันตรายไปยังประเทศหนึ่งของคอมมิวนิสต พี่
นองสูงวัยผูหนึ่งมาหาและกลาวแกขาพเจาวา “ผมชมเชยการมีความกลาหาญของคุณ ผมไปกับคุณไมได
แตที่ผมทําไดก็คืออธิษฐานเพื่อคุณ” ผมบอกกับเขาวา ความสํา เร็จในการเดินทางของผมขึ้น อยูกับเขา
และการอธิษฐานวิงวอนของเขา “การที่งานดานการเผยแพรยังคงทนมั่นคงอยูไดตลอดทั้งสิ้นนี้ก็เพราะ
การคุกเขาลงของเรานั่นเอง” นั่นเปนที่ซึ่งทําการตอสูศึก ฝายวิญญาณ จําเพาะพระพักตรของพระเจา ผู
ทรงพระชนมอยู
พญามารหัวเราะเยยหยันเมื่อเห็นการตอสูและการโออวดอํานาจทางทหารของเราแตมนั ตองตัว
สั่นสะทานเมื่อมันเห็นการอธิษฐานของคริสเตียน การอธิษฐานยังคงเปนอาวุธลับของเราอยู

รายชื่อทีต่ องรอกอน
ในป 1976 บราเดอ ร แอนดรู และขา พเจ าไดไปเยี่ ยมอู กันดาเปนครั้งแรก เราได รับเชิญ จาก
คริสตจัก รแองกลิกันของอูกันดาเพื่อดูวาจะทํา อะไรเพื่อผูเชื่อไดบา ง และเห็น วามีความจํา เปน อยา ง
อนันต ดังนั้นหลังจากที่ปรึกษากันผูนําคริส ตจักรหลายประการดวย เราจึงตกลงใจที่จะสงพระคริสต
ธรรมคัมภีรไป 50,000 เลม
นับเปนการเดินทางที่อันตราย แตเราก็รูวา เรามีกลุมอธิษฐานซึ่งเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับเรา
ในศึกสงคราม การอธิษฐานวิงวอนก็บังเกิดผลเปนชัยชนะอยา งลนเหลือ วันกอ นที่เราจะออกเดินทาง
เราไปที่สํา นักงานการทอ งเที่ยวในกัมปาลาเพื่อรับรองเที่ยวบินของเราแมวาตั๋ว เครื่องบินของเราจะ
เรียบรอยดีแลว แตก็ดูเหมือนวาชื่อของเราจะอยูในบัญชีรายชื่อ ที่ตองชะงักรอในการเดินทางกอ น เรา
เตือนเขาวาตั๋วเครื่องบินเที่ยวขากลับนั้นเราไดจองไวในเคนยาแลวและใหเขาตรวจสอบดูผา นทางเครือ่ ง
คอมพิ วเตอร ได สุ ภ าพสตรี ที่ทํ า หน า ที่ ใ นที่ นั้ น ก็ เพี ยงแต ยิ้มและบอกเราว า ในอู กั น ดาไม มีเ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอรเลย ชื่อของเราก็อยูที่ทายสุดรองลงมาจากสิบหกคนที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ตองรอชะงักการ
เดินทางกอน
ปญหาก็คือหนังสืออนุญาตเขาเมืองของเราจะหมดกําหนดในวันตอไป ถาหากเราไมสามารถที่
จะออกเดิ นทางพร อมกั บเครื่องบินในเวลาที่ กําหนด วั นตอ ไปเราก็จะต อ งอยูในอูกัน ดาอยางฝา ฝ น
กฏหมาย เพื่อน ๆ บอกกับเราวาบางทีมันอาจจะเปนเลหอุบายของรัฐบาลของอีดี้ อามิน เพื่อจะทําใหเรา
เกิดปญหายุงยากก็เปนได ดังนั้นชื่อของเราจึงถูกใสไวในบัญชีรายชื่อที่ตองรอกอนเพราะเหตุนั้น
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เราพากั นกลับไปที่พักในโรงแรมและคุ กเขา ลงตอ หน าพระเจา เราทราบดีวานี่เป นศึ กฝ า ย
วิญญาณ อีดี้ อามิน ไมตองการที่จะใหเราไป ความคิดของเราลองลอยไปหากลุม ผูม สี ว นในการอธิษฐาน
เผื่อ “ขา แตพระเจา ขอทรงทําใหจิตใจของเขามีภาระที่จะอธิษฐานเผื่อเรา” เรารองทูลตอพระเจา
เรายังไดอางถึงพระสัญญาของพระองคที่วาจะทรงอํานวยใหตามความจําเปนของเราอยางอุดม
เราไมใ ชเปน ทูตของพระองคหรอกหรื อ แล วถ าเชน นั้น เราก็ค วรจะไดรั บการกระทํ าตอบเยี่ ยงทู ต
เครื่องบินจะออกในเวลาหาโมงเย็น เราตกลงใจที่จะไปที่ทาอากาศยานในเอนเตบเบใหเร็วกอนกําหนด
มากที่สุดเทาที่เปนไปไดเพื่อจะดูวามีอะไรอยางอื่นที่จะตองไดทําบาง
เมื่อเรามาถึงที่นั่น ก็ไมเห็นมีใครเลยนอกจากผูโดยสารอีกสองคนที่ไดตัดสินใจมากอนเวลา
เหมือนกับเรา เขายืนกันอยูที่เคานเตอรซึ่งเปนที่สําหรับชั่งกระเปาสัมภาระตาง ๆ ครึ่งชั่วโมงตอมา ก็มี
ผูโดยสารมาเพิ่มขึ้นและยืนตอจากดานหลังของเราไป ไมนานนักแถวที่คนยืนอยูก ย็ าวเหยียด สุภาพสตรี
ซึ่งทําหนาที่มอบตั๋วเดินทางยังไมปรากฏตัว หาโมงเย็นแลว แตเขาก็ยังไมอยูที่นั่นโชคดียิ่ง ที่เราเห็น
เครื่องบินซึ่งพรอมที่จะออกเดินทางแลว
สุภ าพสตรี ค นนั้ น มาถึ งในเวลาห า โมงเย็ น ครึ่ งพร อ มกั บทหารอู กั น ดาคนหนึ่ ง ยื น อยู หลั ง
เคานเตอรและสงเสียงขอใหทุกคนอยูในความสงบ ทันใดนั้นทุกสิ่งก็อยูในบรรยากาศที่เงียบสงบ “ทาน
สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษโปรดฟงทางนี้ ผมไมอยากที่จะใหพวกคุณแตกตื่นตกใจกัน เราไมทราบวา
บัญชีรายชื่อของผูโดยสารเดินทางอยูที่ไหน เราจะเริ่มตั้งแตผูที่อยูทางดานหนาเลย คนที่มากอนก็จะ
ไดรับการชวยเหลือกอน”
บราเดอร แอนดรูและขาพเจาเปนพวกแรกที่เขาไปในเครื่องบิน ขาพเจาถามพนักงานวา เราจะ
นั่งที่ไหนได
“เชิ ญ เลื อ กนั่ งตรงไหนก็ ได ค ะ” พนั ก งานหญิ งพู ดขึ้ น “เครื่ อ งบิ น นี้ เ ป น พวกคุ ณ แล ว ” นั่ น
นับเปนการปฏิบัติตอทูตอยางแทจริง “ขอบคุณพระเจา-เออะ...คุณ” ขาพเจาพูดพรอมกับทุมตัวลงนัง่ ใน
ที่นั่งแรกและที่ดีที่สุด
ตอมา เราก็ไดทราบถึงการที่พระเจาทรงใสภาระใหผูที่มีสวนอธิษฐานใหมีจิตใจที่จะอธิษฐาน
เผื่อเรา “ดิฉันคิดถึงคุณมาก และรูวาคุณตกอยูในความลําบาก” พี่นองผูหญิงคนหนึ่งบอกกับขาพเจา
นั่นเปนสิ่งอันแทจริงของศึกฝายวิญญาณ ผูรวมมีสวนในการอธิษฐานเผื่อเรา ไมไดอยูก บั เราใน
อูกันดา แตเขารูถึงความลําบากของเรา แลวพวกเขาก็อธิษฐานและบัญชีรายชื่อของผูโดยสารเดินทางก็
หายไป
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ในคุก
พญามารไมอาจโตตอบตอการอธิษฐานแหงความเชื่อที่มีอยูในคริสเตียน ในเวลาทีม่ กี ารขมเหง
และความลําบาก การอธิษฐานยังคงเปนอาวุธที่ทรงพลานุภาพอยู เหลาคริสเตียนที่อยูใ นบรรดาประเทศ
คอมมิวนิสตตางก็มีประสบการณในสิ่งเหลานี้อยางเปนประจําแตละวัน จอรจิ วินส ผูนําของคริสตจักร
แบบติสตซึ่งถูกเนรเทศจากสหภาพโซเวียตไดเปนพยานถึงเรื่องนั้นเมื่อมาถึงสหรัฐวา “เมื่อหนวยทหาร
ยามคอมมิวนิสตปฏิบัติตอเราโดยที่ไมมีเหตุผลใด ๆ เราก็รูทันทีวาเปนเพราะคําอธิษฐานและคําวิงวอน
ของเพื่อน ๆ ของเราในแถบตะวันตกนั่นเอง” วินสกลาวขึ้น
ศิษยาภิบาลโยชูวา มูโศก นักเทศนชาวอูกันดาก็ไดเปนพยานถึงเรื่อ งนี้ เมื่อเขาถูกจับกุมจาก
สํานักงานสืบสวนของรัฐอันลึกลับ จากคนที่เปนตํารวจลับของอามินนั้น ทางทีป่ ระชุมก็ไดอธิษฐานเผือ่
เขาอยางไมหยุด ขาวการถูกจับกุมของเขามาถึงเราในวันเดียวกัน เราก็แจงใหกับกลุมอธิษฐานบางกลุม
ซึ่งมารวมกันวิงวอนเพื่อเขาอยางทันที
พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของพวกเขาดวยวิธีอันมหัศจรรย ศิษยาภิบาลโยชูวาถูกนําตัวไปยัง
สํานักงานใหญอันเลื่องลือแหงที่ทําการสืบสวนของรัฐ ณ นาคาเซอโรในกัมปาลา คนจํานวนนับเปน
รอย ๆ ถูกเขนฆาดวยวิธีอันสยดสยองที่สุด หลายคนถูกฆาตรกรรมดวยคอ นใหญข องชางตีเหล็กจาก
เพื่อนนักโทษดวยกัน คนที่ถูกฆาตกรรมจะตองคุกเขาลง แลวก็จะถูกตีกระหน่ํา ลงบนหัวอยางซ้ําซอน
จนกระทั่งพวกเขาตายไป แลวนักโทษคนที่ตีนั้นก็จะถูกฆา ดวยวิธีเดียวกัน คนสุดทายถูกยิงจากทหาร
ยามคนหนึ่ง
“การฆาแบบนี้ก็ประหยัดลูกปนดี” เจาหนาที่การสืบสวนของรัฐอธิบาย
มูโศกถูกลั่นกุญแจขังไวในคุกใตดินแหงนี้ เขายืนอยูบนน้ําที่ผสมดวยปส สาวะและเลือดของ
คนที่เปนเหยื่อฆาตกรรมคนกอน ๆ และน้ํานั้นทวมถึงขอเทาของเขากลิ่นเหม็นฟุงอยางสุดทน เมื่อขา ง
หลังเขาถูกปด และเขาตองอยูตามลําพังภายในรูมืดนั้น ความกลัวเขามาเกาะกุมยังจิตใจของเขา ในความ
ยากลําเค็ญนั้น เขารองตอพระเจาวา “โอ ขาแตพระเจา ขาพระองคไมกลัวตาย แตกลัวความทุก ขยากที่
สยดสยอง ขอใหทหารเขามาฆาขาพระองคเสียเถิด แตใหการลําบากทารุณผานไปโดยเร็ว”
พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดทรงปลอบโยนและเตือนใหเขานึก ถึงเปาโลและสิลาสในคุกที่ฟลิปป
ดวยน้ําตาที่ยังนองหนาอยู เขาเริ่มสรรเสริญและถวายพระเกียรติแดพระเจา หนวยยามยืนอยูขางนอก
ประตู ไดยินและคิดวาเขาเสียสติไปเสียแลว พวกเขาจึงมาเปดกรงประตูนั้นและดึงเขาออกมาและนําตัว
ไปหาผูบังคั บบัญชาเรื อ นจํา แลวเขาจองมองดูมูโศกด วยความประหลาดใจ “มีอะไรผิ ดปกติกับคุ ณ
หรือ” เขาถาม
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มูโศกยกชูมือขึ้นฟาและเริ่มสรรเสริญพระเจา “ถาคุณตองการฆาผมก็เชิญฆาผมได” เขาบอกกับ
ผูบังคับบัญชา “แตผมยังจะสรรเสริญพระเจาตอไป” และเขาก็ทําอยูอยางนี้
ผูบังคับบัญชามองดูมูโศกและสั่นศีรษะ “บาแลวจริง ๆ” เขาพูด “ปลอยเขาไปเสียเพื่อใหเขาไป
ตายที่บาน”
ไมกี่นาทีตอมา มูโศกออกมายืนอยูขางนอกอยางคนที่เปนอิสระ เขาวิ่งไปบาน ซึ่งที่นั่นพวกค
ริสเตียนยังคุกเขาอธิษฐานอยู เมื่อพวกเขาเห็นมูโศก ก็พากันโอบกอดเขา และพากันหลัง่ น้าํ ตาแหงความ
ยินดีออกมา แลวก็พากันยกมือขึ้นสรรเสริญพระเจา
“การอธิษฐานวิงวอนและการสรรเสริญมีอํา นาจอยา งแทจริง” มูโศกซึ่งในตอ มาไดบอกกับ
ขาพเจาดวยใบหนาเปนประกาย
“คําอธิษฐานของผูชอบธรรมนั้นมีพลังทําใหเกิดผล” (ยากอบ 5:16) พลังนี้มีอยูในเงื้อมมือของ
เราเสมอ ในเวลาลําบากและเวลาที่มีเสรีภาพ การอธิษฐานเปนสะพานที่ยาวไกลไมเพียงระหวางพระเจา
และเราเทานั้น แตยังเปนระหวางเราและคริสตจักรที่ทนทุกขอีกดวย

ฆาตกรรม
คริสเตียนจํานวนมากไมไดมีชีวิตรอดมาจากความยากลําบากของการทนทุกขและการทรมาน
เขาทนทุกขอยางพายแพหรือ ไมใชอยางแนนอน แมวาเขามีการกระเสือกกระสนและความเจ็บปวด แต
เขาก็มีชัยชนะ เรื่องราวการพลีชีพเสียสละจากประวัติศาสตรคริสตจักรไดเปนพยานรับรองสถึงเรื่องนี้
เปนอยางดี ไมกี่ปมาแลว ศาสนทูตชาวอเมริกันสองคนซึ่งเปนสหายรวมแนวของขาพเจา คือ อิฟเวนลิน
อารมสตรอง และเปย โกสิน ถูกฆาตกรรมในลาว อิฟเวนลิน ซึ่งเปนนางพยาบาล ไดดูแ ลขา พเจา เมื่อ
ครั้งที่ขาพเจาพักรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลเกงกอกดวยไขมาลาเรียขึ้นสมอง
ไม กี่ สั ป ดาห ห ลั ง จากที่ ข า พเจ า ออกจากโรงพยาบาล ในฤดู ใ บไม ผ ลิ ข องป 1972 พวก
คอมมิวนิสตเวียดนามเหนือไดเขาจูโจมเมืองนั้น ศาสนทูตสตรีสองคนซึ่งอยูกับองคการพี่นองภารกิจค
ริสเตียนในหลายแผนดินไดซอนตัวอยูในบานถึงสองวัน ผูเชื่อ ประจําทอ งถิ่น ก็นําอาหารมาใหกับเขา
แตผลสุดทาย พวกคอมมิวนิสตก็คนพบพวกเขา แลวจับหันหลังใสกันและมัดดวยลวดหนาม แลวขัง
ปล อ ยไว ในห อ งถึ งสามวั น ทนทรมานต อความเจ็บระบมอยู ทุ กขณะ และไมไ ด อาหารหรือ น้ํ า เลย
สุดทายขณะที่กําลังทหารรัฐบาลทําการบุกรุกเขายึดเกงกอก ทหารเวียดนามก็ลากพวกเขาออกมาสนาม
กลางแจงในเมือง และประกาศวานักโทษสองคนนี้ตองตาย
เขาเอาลวดหนามออกและทั้งสองก็ลมฟุบลงพื้นดินอยางหมดกําลัง และรูวาจะตองถูกยิง
“พวกคุณมีอะไรที่จะขอรองเปนครั้งสุดทายไหม” ทหารคนหนึ่งถามพวกเขา
“มี” หญิงคนหนึ่งพูดอยางแผวเบา “เรา....ตองการที่จะอธิษฐานรวมกัน”
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“ตกลง ขอทําสั้น ๆ” ทหารกลาว
ชาวเมืองลาวนั้นตางก็พากันมองดู พวกเขาอยากจะชวยแตก็ทํา อะไรไมได แมวาจะเจ็บระบม
อยางแสนสาหัสตามรางกายผูหญิงทั้งสองก็พยายามกลาวคําอธิษฐานอันตะกุกตะกักขึ้น พยายามจะลุก
ขึ้นแตก็ตองลมฟุบหงายหลังลงดิน แลวคนหนึ่งในพวกเขาก็เริ่มรองเพลงขึ้นดวยน้ําเสียงอันสัน่ ระริกวา
“มีแสงแดดสองเขามาในใจของฉันวันนี้...” แลวอีกคนหนึ่งก็ผงกศีรษะและพยายามรองดวย
คนที่มุงดูสงเสียงรองขึ้นวา “ชวยชีวิตพวกเขาดวย! เขาเปนคนดี! และบอกเราถึงเรื่องพระเยซู!”
การทําเชนนี้ ทําใหพวกทหารเวียดนามโกรธเปนไฟ และรองบอกใหประชาชนรักษาความสงบ
เงียบ ในที่สุด พวกเขาก็เล็งปนเขาใสผูหญิงทั้งสองและยิงทะลุหัวตาย แลวจับศพเหลานั้นโยนเขาไปใน
กระทอมไม แลวก็เผากระทอมนั้นเสีย
แตการตายของศาสนทูตสตรีเหลานี้ ซึ่งไดอยูในอินโดจีนเพียงปเดียวเทานั้น ก็เปนการเริ่มของ
การมีการฟนฟู ชาวลาวจํานวนมากในเมืองนั้นไดมารูจักกับพระเยซูคริสต
“เราบอกความจริงแกทานวา ถาเมล็ดขาวไมไดตกลงไปในดินและเปอยเนา ไป ก็จะคงอยูเปน
เมล็ดเดียว แตถาเปอยเนาไปแลวก็จะงอกขึ้นเกิดผลมาก” (ยอหน 12:24)
อํานาจแหงความมืด กําลังเตรียมพรอมที่จะจูโจม อยางมโหฬารใสคริสตจักรของพระเยซูคริสต
เปนครั้งสุดทาย อาวุธที่ทรงอานุภาพที่สุดของพวกมันก็คือทําใหเราพิการฝา ยวิญญาณโดยการรบกวน
เวลาการอธิ ษฐานของเรา มั น รู ดีวา สามารถที่ จะจูโจมเข าในคริส เตี ยนที่ไมอ ธิษ ฐานไดอ ยา งสบาย
“พระองคเจาขา ขอทรงสอนใหเราอธิษฐาน”
ถาหากวาทานตองการที่จะทํางานเพื่อพระเจา ทานตองแตงตั้งคณะกรรมการ ถาทานตองการที่
จะทํางานกับพระเจา ทานตองเริ่มกลุมอธิษฐาน

บทที่ 11 ขอคิดสวนตัว
1.เราเกี่ยวพันอยูในศึกฝายวิญญาณ จงพิจารณาดูการพูดถึงศัตรูของพระคริสตและคริสเตียนใน
พระธรรมเอเฟซัส 6:12 พระธรรมโคโลสี 2:15 ตองกลาวถึงชะตากรรมของพวกมันวาอยางไร
2.เปาโลพูดถึง “ยุทธภัณฑทั้งชุด” ฝายวิญญาณไวในพระธรรมเอเฟซัส 6:12-17 วา อยา งไร เรา
เองจะใชยุทธภัณฑนี้ไดไหม
3.ในพระธรรมเอเฟซัส 6:17-18 เปาโลพูดถึงอาวุธสูศึกสองประการดวยกันที่เราใชได พระเยซู
ไดทรงใชเปนเวลาหลายครั้ง ทานใชไดอยางเกิดผลไหม
4.ตัวอยางที่ใชการไดของสภาพฝายวิญญาณของศึกอยางมนุษยมีบันทึกอยูในพระธรรมอพยพ
17:8-16 บางที โมเสสจะเปน กุญแจสูชัยชนะ แตอ าโรและเฮอรก็สําคัญอยางมากมาย ถาไมมีพวกเขา
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แลว โยชูวาและกองทัพของเขาก็จะประสบกับความพายแพ ตัวอยางแตละอยางที่กลาวมานีจ้ ะเปนแบบ
ของบทบาทที่ทานเห็นวาทานจะตองมีอยูในแผนดินของพระคริสตไหม
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บทที่ 12 จงแบงเบาภาระซึ่งกันและกัน
คริสตจักรที่ทนทุกขพึ่งพิงขึ้นอยูกับการชวยเหลือของเราองคพระผูเปนเจาทรงประสงคทจี่ ะให
เราใชเสรีภาพของเราในการสนับสนุนคนเหลานั้นซึ่งไดสูญเสียเสรีภาพไปแลว คริสตจักรที่ทนทุก ขมี
ตําแหนงพิเศษอยูกับพระเจา
“พระเจาไดทรงใหอวัยวะของรางกายเสมอภาคกัน ทรงใหอวัยวะทีต่ า่ํ ตอยเปนทีน่ บั ถือมากขึน้ ”
(1 โครินธ 12:24) คริสตจักรของพระเยซูคริสตถูกเรียกเปนพระกายของพระองค ทําหนาทีอ่ ยางเดียวกัน
เหมือ นกั บร า งกายของเรา เราเห็น ถึงสิ่ง นี้ไดชั ดเจนจากนัก กีฬ า ถา นัก กีฬ าคนใดเปน หวั ด เขาก็ ไ ม
สามารถที่ จ ะวิ่ ง แข งได ศี ร ษะของเขาก็ มี อิ ท ธิ พ ลคลุ มลงมาถึ ง ขาและร า งกายทั้ ง หมด เขาต อ งมี
สภาพการณที่ดีจึงจะกระทําสิ่งที่สุดยอดไดพระกายของพระคริสตก็เปนเชนเดียวกันอยางนั้น ถาอวัยวะ
สวนหนึ่งทุกขยาก รางกายทั้งหมดก็ทุกขยากดวย
คริสตจักรที่ไมเห็นถึงความจําเปนของคริสเตียนอื่น ๆ ก็กลายมาเปนคริสตจักรที่เห็นแตตัวเอง
และการเปนเชนนั้นก็ทําใหเปนโรคราย แมวาโปรแกรมเยี่ยมของคริสตจักรจะดีมาก และสภาพเศษฐกิจ
ก็เยี่ยม แตระดับฝายวิญญาณของคริสตจักรจะตกลดลง คริสตจักรที่มีสุขภาพดีคือคริสตจัก รที่รับเอา
คริสตจักรที่ทนทุกขและใหความชวยเหลือ “บุคคลที่ใจกวางขวางยอมไดรับความมั่งคั่ง บุคคลที่รดน้ํา
เขาเองจะรับการรดน้ํา” (สุภาษิต 11:25)
ถาทุกคริสตจักรที่เปน อิสระทําการสนับสนุนคริสตจักรที่ถูกบีบคั้นเบียดเบียนแลว พระกาย
ของพระคริสตก็จะทําหนาที่การงานไดดีขึ้น มันจะเสริมสรางความอลหมานในนรกแตเปนความยินดี
ในสวรรค เราตอ งเปนอิส ระหลุดพนเสียจากศาสนาคริสตที่เก็บตัว และความพอเพียงของตัวเอง ซึ่ ง
วนเวียนอยูรอบตัวเอง คริสตจักรที่ทําการหมุนอยูในวงของตัวก็กีดกั้นการเจริญเติบโตฝายวิญญาณเสีย
ในขณะนั้นคริสตจักรที่ทนทุกขก็กําลังดิ้นรนอยูตามลําพังในศึกสงครามและตองการความชวยเหลือ
และความรักของเรามากที่สุด

พวกพี่นองของขาพเจาเปนอยางไรบาง
เนหะมียในพระคัมภีรเดิม รูตัววากํา ลังอยูในสภาพการณที่ลํา บากยากเข็ญ เขาถูกจับไปเปน
เชลย แตความคิดคํานึงของเขาก็ไปถึงคนเหลานั้นที่ตกอยูในสถานการณที่ทุกขลําเค็ญมากกวาเมื่อฮา
นานีซึ่งเปนพี่นองคนหนึ่งของเขา มาเยี่ยมเขาจากเยรูซาเล็ม คําถามแรกของเนหะมียก็คือ “คนอื่น ๆ ใน
เยรูซาเล็มเปนอยา งไรบาง” เขาไมไดบนถึงเรื่อ งสถานการณของตัวเอง แตตอ งการจะทราบวา เพื่อน
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ประชากรที่อ ยูใ นเยรูซ าเล็มทํ าอยา งไรกัน บา ง เขาขา มเหนือ ปญ หาของตัว เองไปหาปญ หาของคน
เหลานั้นที่มีปญหาใหญกวา
เราเตรียมที่จะไตถามถึงคริสตจักรที่ทนทุกขหรือเพียงแตสนใจอยูแ ตปญหาของตัวเองเทา นั้น
เรายิ่งเปนหวงกังวลถึงปญหาของเราเองมากเทา ใด ปญหานั้ นก็จะยิ่ง มีมากขึ้ นเทา นั้น คือ ทํ าใหเกิ ด
สงสารตัวเองและบนคร่ําครวญ
เนหะมียอ ยากจะรูวา คนอื่ นเป นอยา งไร คํา ตอบที่ ไดมาก็ไม คอ ยจะเป น ชูใ จนัก “ผูซึ่ง อยูใ น
มณฑล คือผูซึ่งรอดพนจากการถูกกวาดไปเปนเชลย มีความลําบากและความอับอายมาก กํา แพงเมือ ง
เยรูซาเล็มก็พังลง และประตูเมืองก็ถูกไฟทําลายเสีย” (เนหะมีย 1:3) นับเปนคํา รายงานอันรันทดทอ แท
เนหะมียเกิดทอใจมาก “เมื่อขาพเจาไดยินถอยคําเหลา นี้ ขาพเจาก็นั่งลงรองไห และโศกเศราอยูหลาย
วัน” (ขอ 4)
คําตอบตอขอไตรถามของเนหะมียทําใหเขารองไหดวยความโศกเศรา เขาตื้น ตันใจจากความ
ลําบากของผูอื่น ผูใดก็ตามที่ไดมารูจักกับคริสตจักรที่ทนทุกขก็ไมเปนเหมือ นเดิม คุณคา ที่คริส เตียน
เหลาสูญเสียไปเพราะความเชื่อของตนยิ่งใหญมากจนทานไมอาจที่จะถอนตัวออกจากความลําบากของ
พวกเขาไดเลย
แต จ ะไม มี ก ารช ว ยเหลื อ ใดไปสู ค ริ ส ตจั ก รที่ ท นทุ ก ข ไ ด เ ลย ถ า เราเพี ย งแต รั บ ทราบถึ ง
สภาพการณนั้นและคร่ําครวญเสียใจใหเทานั้น เนหะมียรูดีวาหลังจากที่เขาไดทราบถึงสถานการณนั้น
แลว เขายังสํานึกคิดที่จะทําบางสิ่งบางอยางชวยในเรื่องนั้นบาง คําถามแรกที่เนหะมียถามเองหลังจากที่
ไดทราบปญหาแลวคือ “ขาพเจาจะทําอะไรไดบาง” แลวเขาก็ทาํ การอดอาหารและอธิษฐาน เขาพาตัวเขา
ไปรวมอยูกับปญหานั้นดวยการรวมทนทุกขดวย “ดวยวาขาพระองคกับตระกูลของขาพระองคทําบาป
แลว” (ขอ 6) เนหะมียรูดีวาตัวเองไมไดเปนธรรมิกชนดีเดนอะไรไปกวาคนอื่นเลย
ขณะที่เราเห็นถึงสถานการณของคริสตจัก รที่ทนทุกขและเห็นถึงการที่หลายชาติไดสูญเสีย
อิสรภาพ เรานาจะถามวา “ทําไมพวกเขาจึงตองทนทุกข ทําไมจึงไมเปนเรา เหตุผลเปนเพราะเนื่อ งจาก
เรายังอยูในเสรีภาพอยูหรือ” ถาเราซื่อตรงตอพระเจาแลว เราก็จะสารภาพดวยกันกับเนหะมียว า “ดวยวา
ขาพระองคกับตระกูลของขาพระองคทําบาปแลว”
เราไมดีอะไรไปกวาชาวจีนจํานวนหนึ่งพันลานคนหรือ ชาวรัสเซียจํานวนสามรอยลานคนเลย
แลวถาเชนนั้น ทําไมพระเจาจึงประทานเสรีภาพใหกับเรา เพราะวาเราเปนคริสเตียนที่ดีกวาหรือ ไมใ ช
อยางนั้น เราก็มีความผิดตอพระเจาดวย ถาพระเจาตองทอดพระเนตรดูความบาปในแผนดินของเรา แลว
เราก็ จะถูก ลงโทษดว ยเหมื อนกัน แต พระเจา ก็ยั งไม ทรงกระทํา ดัง นั้ น ขา พเจา เชื่ อ วา พระองคทรง
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ประทานเสรีภาพใหกับเราเพื่อใหเราใชเสรีภาพนั้นในการเอาใจใสตอแผนดิน ของพระองค เพื่อใหเรา
ชวยเหลือพระกายที่ทนทุกขของพระองค และเพื่อ “แบงเบาภาระซึ่งกันและกัน”
หลั ง จากการยอมรั บสารภาพแลว เนหะมียก็ วางแผนที่ จะช วยเพื่ อ นประชากรของเขา เขา
กลับไปยังเยรูซาเล็ม และสรางกําแพงเมืองขึ้นใหมอีกภายใตสถานการณอันยากลําบากนั้น การตอสูก ม็ ี
มาก แตเนหะมียตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับมา “พระเจาแหงฟาสวรรคจะทรงใหเรากระทําสําเร็จ
และเราทั้งหลายผูรับใชของพระองคจะลุกขึ้นสราง” (เนหะมีย 2:20)

องคการโอเพิ่น ดอร
มากกวายี่สิบหาปมาแลว บราเดอร แอนดรู ไดไปเยี่ยมแถบยุโรป ตะวันออกเปนครั้งแรก เขาได
เห็นถึงการที่พวกคอมมิวนิ สตหนุมชาวโปแลนด เดิน ขบวนขา มทางแยกของถนนหลวงและรองว า
“พวกเรายากจน แตเราจะพิชิตโลก” เห็นไดชัดถึงการอุทิศตัวแกการปฏิวัติที่ไรพระเจาของพวกเขา พระ
เจาตรัสกับเขาวา “ถาพวกเขาคิดวาจะเอาชนะโลกไดโดยที่ไมมีเรา ยิ่งกวานั้นสักเทาใด ที่คนของเราจะ
ทําการพิชิตโลกไดดวยกันกับเรา”
บราเดอร แอนดรูอานจากพระธรรมวิวรณ 3:2 วา “เจาจงตื่นขึ้นและกระตุนสวนที่เหลืออยูซึ่ง
จวนจะตายอยูแลวนั้นใหแข็งแรงขึ้น” แหละนั่นเองจึงเปนการกําเนิดขององคการโอเพิ่น ดอร (ประตูที่
ยังเปดอยู) เขาจึงอุทิศชีวิตที่จะกระตุนใหคริสตจักรที่ทนทุกขมีกําลังขึ้นนับตั้งแตนั้นเปนตนมา ไมนาน
เขาก็ไดเขา สั มผัสกับคริสเตี ยนในแถบยุโรปตะวันออก และถามวา เขาจะสามารถชวยอะไรแกพวก
เหลานั้นไดบาง คําตอบก็เปนอยางเดียวกัน ตลอดเวลา คือ “ขอสงพระคริสตธรรมคัมภีรมาใหกับเรา
ดวย”
เขาหวนกลับมายังประเทศฮอลแลนดและใชเงินจํานวนเล็กนอยซึ่งเขามีอยูซื้อพระคริสตธรรม
คัมภีร แลวจากนั้นพรอมกับรถโฟลคสวาเคนที่ไดรับบริจาคใหก็กลับไปยังยุโรปตะวันออกรถคันเล็ก
ของเขาบรรทุกเต็มลนดวยพระคริสตธรรมคัมภีร พวกเจาหนาที่ศุลกากรจะไมคนพบและยึดพระคริสต
ธรรมคัมภีรทั้งหมดไวหรือ กอ นที่จะขามชายแดน บราเดอร แอนดรูก็อธิษฐานวา “ขา แตพระเจา ขา
พระองคมีพระวจนะของพระองคเพื่อนําเอาไปใหกับบุตรของพระองค ของทรงโปรดอยา ใหศุล กากร
พบพระวจนะเหลานั้นเลย เมื่อครั้งที่พระองคไดทรงประทับอยูบนแผนดินโลก พระองคใหทรงเปดตา
ของคนตาบอดใหเห็นไดอีก บัดนี้ ขอทรงโปรดใหตาของหนวนยามศุลกากรมืดบอดไปเสีย”
พระเจาทรงสดับฟงคําอธิษฐานของเขาครั้งแลวครั้งเลา บัดนี้ก็เปนเวลายี่สิบหาปตอจากนั้นมา
มีทีมงานเปนรอย ๆ ทีมไดออกไปยังยุโรปตะวันออก จีน โมแซมบิค ฯลฯ อยา งสม่ํา เสมอพระคริสต
ธรรมคัมภีรจํานวนพัน ๆ เลมก็ขามชายแดนอยางเปนประจําวัน และพระเจาก็ทรงปกปองคุมครองคน
ของพระองคและพระวจนะของพระองค
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พระเจาไดทรงประทานประตูที่ยังเปดอยูใหกับเราซึ่งไมมีใครที่จะเปดได
ขาพเจาไดกลาวไปในบทแรก ๆ แลวถึงสาเหตุที่เราตองนําพระคัมภีรเ ขาไปดวยวิธนี ี้ พระคัมภีร
จํานวนเล็กนอยที่รัฐบาลคอมมิวนิสตใหนําเขาไปตามกฏหมายไดก็ยังไมเปนการเพียงพอสํา หรับคริส
เตียนทั้งสิ้น และในหลายประเทศยังมีการบังคับเปนรายตัวบุคคลใหบันทึกลงชื่อไวดวยเมื่อเขาซื้อพระ
คัมภีรที่สงเขามาตามกฏหมายหนึ่งเลม (บทที่ 4) องคการของเราเพียรพยายามที่จะทําใหพวกเขาไดรับ
พระคัมภีรไดโดยที่ไมตองเปดเผยชื่อของคนตอพวกเจาหนาที่เลย
เราไมตองการที่จะปกปองวิธีการนําพระคัมภีรไปเชนนี้ตอคนเหลานั้นที่ยืนกรานอยูต ลอดเวลา
วา “การลักลอบ” ไมเปนสิ่งจําเปนที่จะตองทํา เนหะมียไดรับการตอสูแ ละการตําหนิวิจารณถึงวิธีการ
ทํางานของเขาอยางหลีกเลี่ยงไมได คูตอสูของเขาก็กลาวโทษใหรายถึงงานที่ผิดกฏหมายของเขาอยา ง
ซ้ําซาก (เนหะมีย 2:19) บทที่ 4 และ 6) แตเขาก็ไมเห็นวาจําเปนที่จะตองโตเถียงหรือปองกันตัวอยางใด
คําตอบของเขาเปนอยางงาย ๆ ธรรมดาวา “ขาพเจากําลังทํางานใหญ” (เนหะมีย 6:3) และเขาก็ทําตอไป
ตราบใดที่คริสเตียนจํานวนลาน ๆ คนซึ่งอยูในประเทศตาง ๆ ของคอมมิวนิสตที่ไมมีพระคริส ตธรรม
คัมภีรเราก็จะทํางานใหญนี้อยูตอไป

ปฏิกิริยาของคริสตจักรที่ทนทุกข
การไปเยี่ยมประเทศคอมมิวนิสตครั้งแรกของขาพเจาเปนประสบการณที่ลืมไมลง หลังจากการ
เดินทางที่มากกวาหกรอยไมล ขาพเจาก็มาถึงบานของคริสเตียนคนหนึ่งในฮังการี เราขับรถเขา ไปใน
โรงเก็บรถของพี่นองคนนี้ และเขาก็ล็อคประตูดานหลังเราทันที เขาจูบพระคัมภีรที่เราไดยื่น ใหแกเขา
แลวก็เขามาหาและกอดรัดขาพเจา เขาแปลกใจมากเมื่อเขาทราบวาขาพเจาไดนาํ พระคัมภีรเ ขามาจํานวน
หนึ่งพันเลม เขาแทบไมเชื่อหูตัวเอง “ที่ประชุมของผมจะสุขใจยินดีมาก” เขาพูดอยางตื่นเตน
ขณะที่เรากําลังเอาพระคัมภีรกองไว เขาถามวาขาพเจามีพระคัมภีรเปนภาษารูมาเนียดวยไหม
ขาพเจาบอกเขาวา ไดนําพระคัมภีรที่เปนภาษานั้นมาหนึ่งรอยเลม “ทํา ไมคุณจึงกระตือ รือรนตอพระ
คัมภีรภาษารูมาเนียจริงละ” ขาพเจาถาม
“เพราะวา หกเดือนมาแลว มีพี่นองคนหนึ่งมาเยี่ยมผมจากรูมาเนีย” เขาตอบ “เขาเปนสมาชิกคน
หนึ่งของคริสตจักรลับที่ไมสามารถจะมีพระคัมภีรได เขาหวังวาผมจะหาจากประเทศนีใ้ หเขาไดบา ง ผม
บอกวาผมจะทําทุกอยางเพื่อที่จะชวยเหลือเขาเดี๋ยวผมก็จะสามารถใหกับเขาไดถึงหนึ่งรอยเลม เมื่อ เขา
มาหาอีก!”
เรากําลังแกหอพระคัมภีรออก เมื่อทันใดนั้น เราไดยินเสียงเคาะประตูหองเก็บรถ ดวยการสะดุง
ตกตะลึง พี่นองคนนั้นพูดอยางแผวเบาวา “ตํารวจ!” ขาพเจาถึงกับตกใจสุดขีดแลวมองดูรอบ ๆ ทุกแหง
ก็มีพระคัมภีรเต็มอยูไปหมด และถาจะเก็บซอนไวใหหมดก็ไมทันการเสียแลว
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“เงียบและขอยังอยูที่นี่” พี่นองคนนั้นพูด “ผมจะออกไปดูขางนอกวาเปนใคร”
เขาปดไฟแลวหายเขาไปในหองมุข ซึ่งมีบันไดยื่นออกไปขางนอก ขาพเจาถึงกับเหงื่อแตกดวย
ความกังวลอยูในความมืดตํารวจตองการอะไร พวกเขาไดตามขาพเจามาหรือ พี่นองคนนั้นออกไปขา ง
นอกเปนเวลานานหลายนาที ผลที่สุด ประตูก็เปดออก เขาเปดไฟและเดินตรงเขามาหาขาพเจา และเห็น
วาเขากําลังรองไห
ขาพเจายืนขึ้นและพูดดวยความกลาที่ยังมีหลงเหลืออยูเล็กนอย “พี่ชาย ไมเปนไร ผมเต็มใจทีจ่ ะ
ไปหาตํารวจดวยกัน”
เขายืนอยูตรงหนาขาพเจาสั่นศีรษะเงียบงันอยางพูดอะไรไมออกเพราะอารมณพลุงพลา น ใน
ที่สุด เขาพูดอย างตะกุก ตะกัก ดวยน้ํ าตา “ไม ใ ช ตํา รวจ แตเปน ...เปน พี่น องคนนั้น จากรู มาเนี ย! เขา
กลับมาแลว!”
“คนที่ขอพระคัมภีรหรือ” ขาพเจาอุทานขึ้นดวยความพิศวง
“ใชแลว” พี่นองคนนั้นพูดเช็ดน้ําตา “เปนไปไดอ ยางไรกัน ขาแตพระเจา พระองคประเสริฐ
ยิ่ง!”
เพื่อนชาวฮังการีและขาพเจา ชวยกันรวบรวมพระคัมภีรใสมือ เทาที่จะมากได และออกไปยัง
หองขางหนาดวยกัน ซึ่งเปนหองที่ชาวรูมาเนียอยูนั้น ขาพเจาเลยไปหาเขาและยื่นพระคัมภีรชายคนนั้น
มองดูขาพเจา แลวมองดูพระคัมภีร เขายกชูมือรองวา “โอ พระเยซู พระเยซู ในที่สุด!”
จากนั้นเราก็กอดกันขอบคุณพระเจา.

ทูตสวรรคของพระเจา
ปจจุบันนี้ อัฟริกาเปนสนามรบของการปฏิวัติอยางสวนใหญ บางประเทศที่ถูกปกครองจาก
รัฐบาลคอมมิวนิสตแลว ประเทศอื่น ๆ ก็ถูกคุก คาม พวกแรกที่จะตองประสบความทุกขยากคือคริส
เตียน การประกาศเผยแพรก็ถูกหวงหามไมใหมี คริสเตียนที่เปนพยานอยางเปดเผยอยา งแทจริงก็ไดรับ
การขมเหงรังแก พระคัมภีรก็ขาดแคลน
นี่เปนเหตุ ผลประการหนึ่งที่โอเพิ่น ดอร ยืนกรานทํา งานเพื่ อ ชวยเหลื อคริสตจัก รที่ทนทุก ข
ในอัฟริกา เหมือนกับที่ทํากันในยุโรปและเอเซีย ซึ่งตางก็มีความตองการพระวจนะของพระเจากันอยาง
ใหญหลวง
เมื่อไมนานมาแลว ขาพเจาไดรับคําเชิญจากโมแซมบิคใหนํา พระคัมภีรเขา ไปในประเทศครั้ง
แรกเราก็ยังสงสัย คิดวา ที่นั่นยังหาพระคัมภีรไดอยู นี่เปนความจริงที่มาปูโตก็มีพระคัมภีรอยูแ ตการ
เรียกรองเพื่อจะไดพระคัมภีรที่นั่นก็มีมากจริง ๆ จนถึงกับเพียงไมกี่วัน พระคัมภีรก็ขายไปหมดสิน้ คริส
เตียนมากมายเดินทางไปยังมาปูโตโดยหวังวาจะมีพระคัมภีรเหลืออยูบาง
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ในโมแซมบิ ค เหนื อมีค ริส เตียนอยู เ ปน พั น ๆ และตา งก็ตอ งการพระวจนะของพระเจา ได
พยายามไปหาในเมืองเบราซึ่งเปนเมืองใหญที่สุดเปนที่สองของโมแซมบิค เพื่อจะหาซื้อพระคัมภีร แต
กระนั้นก็ไมมีพระคัมภีรเลย
เราไดสงทีมงานสองสามทีมไปยังมาปูโตใหไปหาซื้อพระคัมภีรที่เปนภาษาอะไรก็ไดที่มีพวก
เขากลับมาพรอมกับพระคัมภีรภาษาโปรตุเกสสี่เลมดวยกัน และไมมีอีกนอกจากนัน้ แลวเราจึงตัดสินใจ
ชวยเหลือคริสตจักรตาง ๆ ในโมแซมบิคเหนือโดยการลักลอบนําพระคัมภีรเขาไป
ที ม งานของเราที มหนึ่ ง ได มีป ระสบการณ เ ป น พิ เ ศษ พวกเขากำลั ง อยู บนเส น ทางที่ ไ ปสู
คริสตจัก รเล็ก ๆ แหงหนึ่ งเมื่อเขาถูกจับกุมจากทหารเฟรลิโม โชคดีที่เขาซอนพระคัมภีรไวไดอยา ง
มิดชิด และถูกรั้งตัวซักถามไวเปนเวลาสามวัน จากนั้นก็ไดรับการปลดปลอยและถูกสั่งใหกลับไปยัง
ประเทศของพวกตน (ในกลางของอัฟริกา) คนงานสองคนนั้นก็ออกจากหมูบา นไป ทํา ทีวา กลับไป
ประเทศของตัว แตแลวก็วกออมกลับไปยังที่ซอนพระคัมภีร เพราะไมตองการกลับจนกวาจะไดมอบ
พระคัมภีรเหลานั้นกับคริสเตียนกอน
ตอนบายวันนั้นทหารเฟลริโมก็จับพวกเขาอีก ทหารคนนั้นชี้ไปที่กลองและถามวามีอะไรอยูใ น
นั้น เขาไมมีทางเลือกอีกจึงเปดกลองนั้นออก ทหารคนนั้นมองดูพระคัมภีรแลวก็หันมามองดูคริสเตียน
ทั้ ง สองพู ด ว า “ด ว ยอํ า นาจของเรา เราพยายามทุ ก อย า งเพื่ อ ที่ จ ะกี ด กั้ น ไม ใ ห ห นั ง สื อ นี้ เ ข า มา
ภายในประเทศแสดงวาพวกคุณก็รักพระคัมภีรมากถึงกับยอมเสี่ยงชีวิตสองครั้งดวยกัน”
พระเจาทรงทําใหใจของเขาออนลง และคริสเตียนหนุมทั้งสองก็เปน พยานใหเขาฟงถึงความ
เชื่อที่เขามีอยูในพระเยซูคริสตอยางรอนรน สุดทายก็มอบพระคัมภีรใหกับเขาหนึ่งเลมเขาก็รับและพูด
วา “เดี๋ยวนี้ผมรูแลววาพระเจาของคุณเปนพระเจาแหงความรัก จึงทรงสงคุณมาที่นี่พรอมดวยพระคัมภีร
ที่จะใหกับคริสเตียน” แลวก็ปลอยให มือหนึ่งถือปน อีกมือหนึ่งพระแสงดาบแหงพระวิญญาณคือพระ
คัมภีร
คริสเตียนทั้งสองนั้นก็ไปถึงจุดหมายปลายทาง เมื่อพวกที่ประชุมเล็ก ๆ พากันเห็นพระคัมภีร
แลวก็บังเกิดความชื่นชมยินดีเปนอัน มาก นัก เทศนไดแ สดงความรูสึก นึกคิดของที่ประชุมของเขาวา
“ขอบคุณมากที่มาที่นี่ เราเคยรูสึกกันวาถูกทอดทิ้งแลวแตเดี๋ยวนี้เรารูวาคุณรักพวกเราและคิดถึงเราอยาง
แทจริง”
เขาพากันแบงปนพระคัมภีรกับคริสเตียนที่หิวกระหายทุกคน แลวทีมงานก็กลับบา น และไป
ทางเสนทางอีกสายหนึ่งสูชายแดน ตลอดทางก็พบกลุมคริสเตียนเล็ก ๆ เรื่องเดนที่เขามีใ นการเดินทาง
ครั้งนั้นคือ ไดพบกับพี่นองสูงวัยคนหนึ่งซึ่งเปนศิษยาภิบาลแตไมมีพระคัมภีรเลยสักเลมหนึ่ง
“แลวคุณเทศนาจากอะไรละ” คนงานคนหนึ่งถาม
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ชายคนนั้นเขาไปในบานใกลเคียงแลวออกมาพรอมกับหนังสือเพลงเกา ๆ แผนกระดาษก็ขาด
กระรุงกระริ่งและเหลืองซีดแลว “เทศนจากนี้” เขาพูด “นี่เปนสิ่งที่ผมมีอยู บทเพลงพูดถึงความรักของ
พระเจา และผมเทศนถึงเรื่องนั้นเอง”
คนงานรูสึกเสียใจมากดวยกันกับเขา และเสนอวาจะจัดพิมพหนังสือเพลงเกานั้นขึน้ ใหมอกี ถา
เขายอมใหเอาหนังสือเพลงเลมนั้นไปดวย ชายชราสั่นศีรษะ แนบหนังสือที่มีหนากระดาษเหลืองจางนัน้
กับหนาอก พูดวา “ถาผมใหคุณไป ผมก็จะไมมีอะไรเหลืออยูเลย”
คนงานคนหนึ่งหยิบพระคัมภีรที่เขาใชเปนสวนตัวและพูดวา “ผมจะใหพระคัมภีรของผมแก
คุณ เพื่อแลกกับหนังสือเพลงของคุณ แลวเราจะเอาไปจัดพิมพขึ้นใหมให”
ชายคนนั้ นมองดูค ริ สเตี ยนหนุ มด วยความประหลาดใจแล ว รับเอาพระคั มภีร ดวงตาเปล ง
ประกายโชติชวงขณะที่เปด ดูพระวจนะของพระเจา ทางด านหลังยื นออไปด วยเหลา คริส เตียนซึ่ง ก็
ตอ งการที่จะไดพ ระคัม ภีรดวย ชายชราเห็นไดถึงแววตาแหง ความปรารถนาของพวกเขา เขามองดู
คนงานทั้ งสองและพูดวา “นี่ทูตสวรรคของพระเจ า ถา ผมไปดวยกับคุณ ผมจะได พระคัมภี รอีกเพื่ อ
คริสตจักรของผมไหม”
คนงานทั้งสองก็เชิญใหเขารวมเดินทางไปดวย อีกหนึ่งอาทิตยตอมา พี่นองชราคนนัน้ ก็กลับไป
พรอมกับกลองที่เต็มและลนไปดวยพระคัมภีร นําความปติหรรษายิ่งใหญใหกับเหลาคริสเตียนในเมือ ง
ของตน

กิน ดื่มและแบงปน
เมื่อสรางกําแพงเยรูซาเล็มเสร็จแลว ชาวยิวก็จัดเลี้ยงเฉลิมฉลองกันครั้งยิ่งใหญ (เนหะมีย 8) เขา
มีสาเหตุทุกประการที่จะทําเชนนั้น เพราะตอจากนั้นเขาก็จะปลอดภัยจากการโจมตีของภายนอก
อยางไรก็ตาม เนหะมียก็ไมสบายใจกับทาทีของการฉลองของชนทั้งปวงนั้น เพราะสังเกตเห็น
วา พวกเขาเพียงคิดถึงแต ตัวเองเทานั้น เขาจึงนํา กฏเกณฑ ที่เขาเองไดเรียนมาแลวใหแ กพวกนั้น เขา
ทั้งหลายจัดเฉลิมฉลองได แตในเวลาเดียวกันจะตองระลึกถึงคนเหลา นั้นที่ไมมีโอกาสเหมือ นกับพวก
เขาเลย “ไปเถิด ไปรับประทานไขมัน และดื่มน้ําหวาน และสงสวนอาหารไปใหค นที่ไมมีอะไรเตรียม
ไว” (เนหะมีย 8:10)
หลักเกณฑนี้เปนบุคลิกภาพของเนหะมีย เขาไมเพียงคิดเห็นแกตัวเองเทานั้น แตเห็นแกคนอื่น
ดวย ความสําราญยิ่งใหญของเขาคือการชวยเหลือคนอื่นที่มีปญหาใหญมากกวาเขาเอง
เราเรียนจากเขาได บางทีพวกเราสวนมากไมเคยตองสูทนตอการขมเหงนั้นเลย เรานาจะชื่นชม
ยินดีตอความเปน จริงนั้นและในเวลาเดียวกัน เราก็ไดรับการเรียกใหคิดถึงคนเหลานั้นซึ่งไดสูญเสีย
เสรีภาพไปแลว เราไมควรจะเห็นแกตัวและคิดถึงความสะดวกสบายของเราเองเทานั้น
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“อยา ใหตา งคนตา งเห็น แกประโยชนของตนฝายเดียว แต จงเห็นแกประโยชนข องคนอื่น ๆ
ดวย” (ฟลิปป 2:4)
ผูใ ดก็ตามที่ตอ งการจะเตรี ยมสํ าหรับ การข มเหงในอนาคตก็จ ะไดรั บพระพรมากมายจาก
หลักเกณฑของเนหะมีย 8:12 “กินและดื่มและสงสวนอาหาร”

บทที่ 12 ขอคิดสวนตัว
1.ในพระธรรมฮีบรู 13:1-3 เปนคําสั่งที่มอบหมายใหกับเราทําอยางโดยตรงเพื่อคริสตจักรทีท่ น
ทุกข เราจะระลึกถึงคนเหลานั้นที่ถูกจองจํา และคนอื่น ๆ ซึ่งไดประสบการเคี่ยวเข็ญเหมือนหนึง่ วา “เรา
ก็อยูรวมกันกับเขาดวย”
2.เราจะชักนําเอาคํากลาวของเปาโลที่มีอยูในพระธรรม 2 โครินธ 8:13-15 มาสูค วามรับผิดชอบ
ในการมีความรักความเปนหวงคริสตจักรที่ทนทุกข และใหเขามีค วามรับผิดชอบตอเราไดอยางไร ดู
คําตอบของคําถามที่สองใน 2 โครินธ 9:12-15
3.ทานไดเกี่ยวพันในการชวยเหลือคริสตจักรที่ทนทุกขอยางเปนสวนตัวไหม และทานอยากที่
จะชวยหรือไม จะชวยไดอยางไร
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“มันจะไมเกิดขึ้นที่นี่”
“เราไดรับการสอนมาวามันจะไมเกิดขึ้นที่นี่!”
ในฐานะที่ เป นศาสนทูตประจํ า ประเทศลาว ในระหวา งรอบสิ บป แห งการเขา ยึดครองของ
คอมมิวนิสต และในฐานะที่เปนผูอํานวยการเขตขององคการโอเพิ่น ดอร ในอัฟริกา แจนพิทไดยินถึง
วลีเหลานี้จากคริสเตียนมารอบโลก
ไมมีคริสเตียนที่ดําเนินชีวิตดวยความเชื่อคนใดที่จะไดรับขอยกเวน จากการขมเหง พระคัมภีร
กลาวเชนนี้ แมแตประเทศนี้ก็อาจจะกลายเปนแผนดินแหงคริสตจักรลับตามบานไดสักวันหนึ่ง
คริสตจักรที่ทนทุกขมีสิ่งที่จะสอนแนะนําเราใหทราบถึงศึกฝายวิญญาณที่ตอ สูก บั การปฏิวตั ซิ งึ่
แผขยายกวางออกนี้ ในการบันทึก อันเลิศล้ํานา อาน ศาสนาจารยพิทหลอหลอมเอาการณไกลเขา กับ
หลักการพระคัมภีรอันแข็งแกรงเพื่อชวยเหลือคริสเตียนทุกชั้นทุกวัยทราบถึงการคุกคามของการขมเหง
และเรียนรูถึงวิธีการที่จะไดชัยชนะ
การขมเหงเกิดขึ้นที่นี่ได แตผูที่ไดเตรียมฝายวิญญาณไวแลวเทานั้นที่จะรอดเหลืออยูพรอมกับ
ความเชื่อที่ไมบุบสลายไป ทานจะพรอมหรือยัง?
ศาสนาจารยเจน (จอหน) พิท เคยเปนศาสนทูตไปยังประเทศลาวเปนเวลาแปดป และถูกบังคับ
ใหหลบหนีจากการโจมตีของคอมมิวนิสตพรอมกั บครอบครัวถึงสามครั้ ง นอกเหนือ จากนั้น ยังได
เดิ น ทางไปยั ง ยุ โ รปตะวั น ออก สหภาพโซเวี ยดและจี น อย า งกว า งไกล บั ด นี้ ดํ า รงตํ า แหน งเป น
ผูอํานวยการองคการ “โอเพิ่น ดอรกับบราเดอร แอนดรู”ในอัฟริกา ศาสนาจารยพิท ไดเห็นถึงผลของ
การแผ ขยายของการปฏิวัติทั่วทวี ป รวมทั้งอู กั นดา เอธิ โอเป ย ซิมบั บเว (โรดี เซี ย) และโมแซมบิ ค
โดยตรง
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