จดหมายจากแคเรน
ทาไมครอบครัวของเราจึงเดินทางไปพม่ า
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ในแวดวงทรัพยากรบุคคล (Human Resource) มีกระบวนการต่าง ๆ อย่างมากมายเพื่อจัดการ
เรื่ องคนให้ล งตัวกับ ภาวะการเปลี่ ย นแปลงของกระแสโลก เป็ นผลให้ สี ผิว ภาษา ขนบธรรมเนี ย ม
วัฒนธรรม มีสภาพเจือจางอย่างรวดเร็ วพร้อมไปกับการกัดกร่ อนของเขตแดน

โลกไร้ พรมแดนจริงหรือ?
จดหมายจากแคเรน สะท้อนหลายมุมภาพ ... ภาพของผูห้ ญิง ที่มีจุดยืนมัน่ คงในพระเยซู คริ สต์ “
...มิได้มาเพื่อรับการปรนนิ บตั ิ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิ บตั ิเขา” (มัทธิ ว 20:28) แคเรนเป็ น “มิชชันนารี ”
ผูน้ าพันธกิจแห่ งการคืนดี และข่าวประเสริ ฐเรื่ องความรอด ไปยังคนหลงหาย เธอเลื อกที่จะไปในที่ ๆ
พระเจ้าใช้ให้เธอไป แทนการอยู่อย่า งสุ ขสบายภายในเมื อง ทนสาลัก ข่าวสารและสรรพความรู ้ อนั
ปลอมปนทั้งเท็จและเทียม
จดหมายของแคเรน ยังได้สะท้อนภาพของผูห้ ญิงแห่ งต้นศตวรรษที่ 21 ผูเ้ ป็ น “แม่” เป็ น “ครู ”
เป็ น “พี่เลี้ยง” ของลูก ๆ และเป็ น “ภรรยา” เป็ น “เพื่อน” ของสามี
เดื อนสิ งหาคม จึงเป็ นโอกาสที่นกั อธิ ษฐานทั้งหลายจะระลึกถึ งผูห้ ญิง เพศ “แม่” วิงวอนและ
อธิ ษ ฐานเผื่อ ผูห้ ญิ ง ทุ ก ชาติ ทุ ก ภาษา ทุ ก สี ผิ ว ค าอธิ ษ ฐานนี่ เ องที่ จะเป็ นค าตอบ... โลกทุ ก วัน นี้ ไ ร้
พรมแดน

1 พฤศจิกายน 2003
ดิฉนั กาลังเตรี ยมตัวที่จะพาลูก ๆ ไปยังสหภาพพม่าอีกครั้งหนึ่ ง ประเทศนี้ เป็ นประเทศที่ต้ งั อยู่
ห่ างไกลมาก เราฝึ กผูน้ าเยาวชนในท้องถิ่ น ให้มีภารกิ จในการให้ความช่ วยเหลื อแก่ชาวบ้านที่ หนี ภยั
สงครามภายในประเทศ
ในฐานะที่เป็ นแม่ ดิฉนั รักลูก ๆ อย่างสุ ดชี วิตจิตใจ ทั้งซาเฮล (Sahale) และ ซู ซาน (Suuzanne)
เป็ นความชื่นชมยินดีและเติมชีวติ ของดิฉนั ให้สมบูรณ์ การเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่ลูก ๆ เป็ นสุ ดยอด
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ความปรารถนาของดิ ฉัน ดิ ฉันตั้งใจที่จะให้ประสบการณ์ และข้อเท็จจริ งทั้งหลายเป็ นสิ่ งที่ จะช่ วยให้
พวกเขาดาเนินชีวติ ต่อไปในภายภาคหน้าได้
เมื่อก่อนที่ดิฉนั ยังไม่มีลูก ดิฉนั ได้ต้ งั ใจทางานร่ วมกันเป็ นทีมกับเดฟ (Dave) ครั้นพอเราทั้งสอง
แต่งงานเป็ นครอบครัวเดียวกัน ดิ ฉนั ก็มีความตั้งใจที่จะเลี้ยงดูลูก ๆ ให้รักพระเจ้าและรักผูอ้ ื่น ต้องการ
ให้พวกเขาได้เดิ นทางไปพร้อมกับพ่อแม่ในเวลาที่เราทางาน ลูก ๆ ของดิฉันรักทุก ๆ คนที่เขาพบเห็น
ทาให้พวกเขามี “คุณป้ า” และ “คุณลุง” มากมายทั้งในประเทศและในพม่า ในสายตาของลูก ๆ เขาถือว่า
พวกเราเป็ นครอบครัวที่ใหญ่มาก เราทุกคนได้รับพระพรอย่างล้นเหลื อในเวลาที่อยู่ในหมู่บา้ นศูนย์ผู ้
อพยพลี้ภยั และในเวลาที่พบปะกันแม้คนเหล่านั้นเป็ นผูด้ อ้ ยโอกาสไปเสี ยทุกด้าน แต่พวกเขากลับรู ้สึกมี
กาลังใจเป็ นอย่างมากที่กลุ่มของเราได้นา “หัวใจ” ไปเยีย่ มเยียนพวกเขา
ถึ งแม้ว่าจะมี ภยั อันตราย แต่ดิฉันก็รู้สึกตื่นเต้นเป็ นอย่างมากที่ได้เห็ น ซาเฮล (Sahale) และซู
ซาน (Suuzanne) ยังคงรับประสบการณ์ในเรื่ องความรักและการนมัสการกับเพื่อน ๆ ของเขาในระหว่าง
การเดิ นทางไปในที่ ต่าง ๆ ในพม่าหลายครั้ งหลายครา ดิ ฉันได้สัมผัสความรั กอย่างมากมายและการ
ทางานแทนพ่อแม่อย่างเต็มที่ของพวกลูก ๆ ดิ ฉันมีความหวังอย่างเต็มเปี่ ยมว่า การเสาะแสวงหาความ
เรี ยบง่าย ความมีน้ าใจ และการต้อนรับเป็ นอย่างดีที่พวกเราได้รับในพื้นที่ห่างไกลเช่นนี้ จะหล่อหลอม
ให้ลูก ๆ ปฏิบิติต่อผูอ้ ื่นด้วยวิธีการเช่นเดียวกันเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น ซึ่ งนับเป็ นการลงทุนที่สาคัญมาก
ในเรื่ องการสร้างคุณค่าอย่างไม่มีวนั รู ้จบ ดิฉนั หวังว่าเราจะสาแดงให้ผคู ้ นที่เราพบเห็นทราบว่าพวกเขา
เป็ นบุคคลที่มีคุณค่ามาก
ในฐานะที่เป็ นครอบครัว พวกเราต้องการที่จะส่ งความรักและการสนับสนุ นกลับคืนให้แก่พวก
เขาเหมือนดังที่เราได้รับมา ความหวังของดิ ฉันคือการที่จะได้ยืนยันว่า เราสามารถมีความชื่ นชมยินดี
และสันติสุขอยูเ่ สมอไม่วา่ สถานการณ์และความยากลาบากจะเป็ นประการใด เพราะพระเจ้ารักเรา ดิฉนั
เชื่ อว่า ทุ ก ๆ คนสามารถที่ จะมี ชี วิตที่ ส มบู รณ์ ไ ด้ พระเยซู ค ริ ส ต์ไ ด้ท รงสั ญญาไว้และดิ ฉันก็ เชื่ อใน
ความหวังนี้ ในฐานะครอบครัวพวกเรารักที่จะอยูร่ ่ วมกันและดาเนิ นไปด้วยกันในฐานะส่ วนหนึ่ งของ
ครอบครัวที่ขยายใหญ่มากขึ้นในฐานะลูกของพระเจ้า
พระเจ้าได้เปิ ดประตูในการรับใช้ให้แก่ดิฉนั มากมายทาให้ดิฉนั รู ้สึกว่ามีสันติสุขในหลายวิธี ใน
ระยะแรกของการทางาน พระองค์ทรงตรัสกับดิฉันว่า “คาเรน, เธอและฉันได้ติดสนิ ทกันอยูเ่ สมอ, ถ้า
เดฟ ได้จากเธอไป เธอจะยังคงติดสนิ ทกับฉันเหมือนเดิม หรื อว่าเธอจะโกรธฉันและทิ้งฉันไป?” ดิฉัน
ราลึ กว่า Dave และบุคคลอื่นในชี วิตของดิฉันเป็ น “ผูท้ ี่พระเจ้าประทานมาให้” ไม่ใช่ เป็ น “ผูท้ ี่ดิฉันได้
รับมา” และความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชี วิตของดิ ฉันต้องเป็ นความสัมพันธ์กบั พระเจ้าเป็ นอันดับ
แรก แม้แต่ในความเศร้ าโศกหรื อภยันตรายต่าง ๆ ดิ ฉันเชื่ อว่าพระองค์มีชยั ชนะอยู่เหนื อสิ่ งที่เกิ ดขึ้ น
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พระองค์ทรงเป็ นสมอที่มนั่ คงในความชื่นชมยินดีและการทดลองต่าง ๆ ของชีวติ ในระยะต่อมาของการ
ทางาน เพื่อนที่ดิฉนั รักผูห้ นึ่ งได้บอกกับดิ ฉันว่า การอธิ ษฐานที่สาคัญมากที่สุดในชี วิตของการเป็ นแม่
ของเธอก็คือ “ข้าพระองค์ขอยกลูก ๆ ทั้งหมดกลับคืนให้แก่พระองค์, พระบิดาเจ้าข้า” ไม่วา่ ดิฉนั จะคิด
ว่าตนเองกาลังอยูใ่ นสถานที่ “ปลอดภัย” หรื อไม่ก็ตาม ดิฉนั ขอขอบคุณพระเจ้าในการที่พระองค์ได้ทรง
อนุ ญาตให้ดิฉนั ได้มาอยูท่ ี่พ้ืนที่น้ ี ในระยะหลังของการทางาน ดิฉันได้ถามผูน้ าชาวกะเหรี่ ยงท่านหนึ่ ง
ซึ่ งท่านเป็ นนักกฎหมายและเป็ นศิษยาภิบาล ดิฉนั อยากได้คาตอบว่า ท่านอธิ ษฐานอย่างไรในเวลาที่ท่าน
ตกอยูใ่ นภยันตรายต่าง ๆ
ท่านตอบดิ ฉนั ว่า ท่านไม่ได้อธิ ษฐานสาหรับความปลอดภัย แต่อธิ ษฐานว่า “ข้าพระองค์ขออยู่
ในสถานที่ที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อกระทาพระราชภารกิจของพระองค์ ไม่ใช่หน้าที่ของข้า
พระองค์ที่จะกังวลเกี่ ยวกับความปลอดภัย ข้าพระองค์ขอมีชีวิตอยู่ทุก ๆ วันในโลกนี้ เพื่อพระองค์ ข้า
พระองค์หวังที่จะได้ยินพระองค์ตรัสว่า ขอแสดงความยินดี , ผูร้ ับใช้ของฉันที่สัตย์ซื่อและทางานเป็ น
อย่างเต็มกาลัง”
ในการทางานรับใช้ชุมชนผูด้ อ้ ยโอกาส เรามุ่งการทางานไปที่พวกเด็ก ๆ โดยได้จดั ตั้งสโมสร
ชื่ อว่า “ชีวิตที่ดี” (Good Life Club) เพื่อความมุ่งหมายในเรื่ องการมีชีวิตที่สมบูรณ์ ซึ่ งได้มาจากข้อพระ
ธรรมยอห์น 10:10 ซึ่ งพระเยซูตรัสว่า “ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทาลายเสี ยเราได้มาเพื่อเขา
ทั้งหลายจะได้ชีวติ และจะได้อย่างครบบริ บูรณ์” นี่ คือพระสัญญาของพระเจ้าซึ่ งจะมีความหมายมากยิ่ง
แม้จะเผชิ ญกับพวกขโมยผูซ้ ่ ึ งมาเพื่อที่จะฆ่าและทาลาย ในการทางานของเรา เราได้พบผูค้ นซึ่ งถูกกดขี่
และเผชิญกับวิกฤติการณ์ต่าง ๆ พวกเขาจะได้รับชีวติ สมบูรณ์ไหม? ชี วิตซึ่ งมีความเชื่ อมัน่ เป็ นอย่างมาก
ของพวกเขาได้สอนและจุดประกายแก่ดิฉนั ว่า “ความเชื่อมัน่ ในองค์พระเยซู คริ สต์ทาให้พวกเขามีชีวิตที่
เปี่ ยมล้น ถึงแม้วา่ จะอยูใ่ นสถานการณ์ของความกลัวและความยากลาบากสักเพียงใดก็ตาม”
พวกเราไม่ได้ไปพร้ อมกับคาตอบ แต่ไปเพราะรู ้ ถึงอานาจของความรักและความหวัง ดิ ฉัน
กาลังเสาะหาชี วิตที่สมบูรณ์ น้ ี อย่างตั้งอกตั้งใจ เพื่อจะได้เป็ นพยานให้กบั ผูท้ ี่ได้พบ ดิ ฉันได้เรี ยนรู ้มาก
ขึ้นจากผูค้ นซึ่ งดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีสิ่งใดที่มีค่าเลยในสายตาโลก แต่พวกเขาร่ ารวยในการมีความรัก
อย่างมากมายซึ่ งดิ ฉันปรารถนาที่ จะเข้าใจและรั บการแบ่งปั น ดิ ฉันต้องการให้ลูก ๆ ได้รับสิ่ งนี้ ด้วย
ขอขอบพระคุ ณพระเจ้าที่พวกเราได้มีชีวิตอยูร่ ่ วมกันในฐานะครอบครัว ด้วยความรักและความชื่ นชม
ยินดี ที่พระองค์ได้ประทานให้ ทาให้ครอบครัวของดิฉนั เป็ นครอบครัวที่มีชีวิตครบบริ บูรณ์
ขอขอบคุณและขอพระเจ้าสถิตอยูก่ บั พวกท่าน
Karen Ann Kubank
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การอพยพของลูกไก่ป่า
1 พฤษภาคม 2004
เพื่อน ๆ ที่รัก
ครอบครัวของเราขอขอบพระคุณ พระเจ้าสาหรับความรักและความเมตตาที่ทรงประทานให้
และขอขอบคุ ณพวกคุ ณทุก ๆ คนสาหรับการอธิ ษฐาน การช่ วยเหลือ และการสนับสนุ นในด้านต่าง ๆ
พวกเราดีใจเป็ นอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับพวกคุณและหาโอกาสที่จะขอบคุณทุกท่านเป็ นรายบุคคล ใน
บรรดาสรรพสิ่ งซึ่ งเรากาลังเรี ยนรู ้และได้เรี ยนรู ้อย่างใหม่... พระเจ้าทรงสัตย์ซื่ออยูเ่ สมอ ไม่วา่ เราจะทา
อะไรหรื อพยายามจะทาอะไรก็ตาม ครั้งหนึ่งหัวหน้าแพทย์ได้ถามดิฉนั ว่า “คุณจะรู้สึกเสี ยใจบ้างไหมถ้า
คุณไม่สามารถทางานกับเราซึ่ งเป็ นชาวกะเหรี่ ยง” เมื่อดิฉนั ตอบว่า “ใช่ แน่นอน เพราะว่านี่ คืองานของ
เรา” หัวหน้าแพทย์ดงั กล่ าวก็ ได้บอกดิ ฉันว่า “คุ ณไม่ค วรจะเสี ยใจเพราะว่าคุ ณไม่ ได้ทางานกับ ชาว
กะเหรี่ ยงหรื อคนเชื้อสายอื่นของพม่า แต่คุณทางานกับพระเจ้าและพระองค์จะสามารถจะใช้คุณ ณ. ที่ใด
ก็ ไ ด้” ค าพู ด ที่ ช าญฉลาดเหล่ า นี้ เตื อ นความจ าว่า ท าไมเรามาที่ นี่ แ ละผูใ้ ดคื อ ผู ้ที่ เ ราสมควรเชื่ อ ฟั ง
นอกจากนี้ ยงั เป็ นการย้ าเตือนดิ ฉนั ด้วยว่าสิ่ งที่สาคัญที่สุดที่เราสามารถทาได้คือการสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างเรากับพระเจ้าและผูอ้ ื่นเราจะยังคงทางานให้ความช่วยเหลือแก่ชาวพม่าผูด้ อ้ ยโอกาส รวมทั้งการ
ฝึ กอบรมและการส่ งทีมงานบรรเทาทุกข์ออกไปให้ความช่วยเหลื อแก่ผคู ้ น ประสานงานกับคนทุกเชื้ อ
ชาติเพื่อความเป็ นเอกภาพจัดวันอธิ ษฐานทัว่ โลกสาหรับชาวพม่า และให้การสนับสนุ นการจัดสร้ าง
หอพักนักเรี ยนสาหรับชาวว้าและกะเหรี่ ยง จัดสร้างคลีนิค ส่ งเสริ มผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐ รวมทั้งการ
ฝึ กอบรมผูน้ าเยาวชน ในระหว่างการปฏิ บตั ิหน้าที่ 3 เดื อนที่รัฐกะเหรี่ ยง เราได้ช่วยฝึ กทีมงานบรรเทา
ทุกข์รุ่นใหม่จานวน 11 คน และได้ให้ออกไปเคียงข้างกับทีมงานในขณะที่ดาเนิ นการให้ความช่วยเหลือ
แก่ประชาชนเป็ นจานวนมากกว่า 5,000 คนซึ่ งหลบหนี การโจมตีของกองทหาร คาเร็ นและลูกสาวได้
เดิ นเข้าไปในหมู่บา้ นซึ่ งยังไม่เคยถูกโจมตีเพื่อเยี่ยมเยียนโรงเรี ยนและจัดสร้ างสโมสรชี วิตที่ดี (Good
Life Club) ในความสาเร็ จของเรื่ องนี้ ต้องขอยกย่องเพื่อน ๆ ชาวบ้านซึ่ งได้ช่วยให้งานลุล่วงไปด้วยดี
คุณเอมี่ ดาวิลสัน (Amy Davisson) ผูอ้ านวยการและผูป้ ระสานงานโครงการ, คุณมาร์ ซิ แฮย์ (Marci
Haigh) ผูช้ ่ วยของคุ ณเอมี่ ซึ่ ง รั บ ผิดชอบงานเกื อบทุ ก อย่า ง ดร.มิ ล แวนเดล ฮ้อลท์เต้ (Dr. Michel
Vandenhautte) และครอบครั ว ซึ่ งเป็ นนายพลผูท้ าการผ่าตัด, ดร.อลิ สัน (Dr.Allison), คุณลอรี่ ดอสัน
(Laurie Dawson) และผูร้ ่ วมงานอื่น ๆ ทั้งหมดซึ่ งรวมทั้ง ครอบครัวพอทเตอร์ (Potter families), คุณ
จอห์น จี. (John G.), คุณจอห์น เอ็ม. (John M.), และคุณอเล็กซ์ ร็ อดเจอร์ (Alex Rodgers) ผูซ้ ่ ึ งช่วยใน
เรื่ องการบริ หารงาน ตลอดจนคนไข้ทุก ๆ คนที่ เราพามารั กษาตัว เราขอบคุ ณพระเจ้าสาหรับบุคคล
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เหล่านี้ทุก ๆ คนและพวกคุณ สาหรับความรัก ความสัตย์ซื่อ และความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ได้มอบให้แก่
ผูค้ นที่นี่ ขณะที่พวกเรากาลังปฏิบตั ิหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผดู ้ อ้ ยโอกาสอยูน่ ้ นั ซาเฮล (Sahale) ลูก
สาวของดิฉนั ได้ร้องบทเพลงที่มีเนื้ อร้องมาจากพระคัมภีร์กาลาเทีย 6:9 ซึ่ งเป็ นพระวจนะที่สาคัญมาก
สาหรับดิฉนั ในปี นี้ โดยมีเนื้อร้องว่า “อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทาดี เพราะว่าถ้าเราไม่ทอ้ ใจแล้ว เราก็จะ
เกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร”
ขอพระเจ้าอวยพรแก่ทุกท่านและเสริ มกาลังจิตใจพวกเราทุกคน
ด้วยความรัก
เดวิด, คาเร็ น, ซาเฮลและซูซาน ยูแบ็งค์
(David, Karen, Suhale and Suuzanne Eubank)

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่ งประเทศไทย, ปี ที่ 55 ฉบับที่ 299 กรกฎาคม – สิ งหาคม
2004, หน้า 28-32.
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