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คุณลำยวน แสงสวรรค์ อยูบ่ า้ นเลขที่ 92 หมู่ที่ 8 ตาบลทุ่งโพ อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยั ธานี
เป็ นสมาชิกคริ สตจักรสัมพันธ์หนองฉาง 6 หมู่ 6 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี ต่อไปนี้ เป็ นคา
พยานของคุณลายวน แสงสวรรค์ ขอแบ่งเป็ นตอน ๆ ดังนี้

คำพยำนตอนที่ 1 กำรมำเชื่อในพระเยซูคริสต์ ค.ศ.1979
ดิฉนั เคยได้ยนิ เรื่ องของพระเยซูต้ งั แต่เป็ นเด็ก ๆ แล้วค่ะ ขณะนั้นไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าเป็ น
ศาสนาของฝรั่ง พอแต่งงานมีครอบครัวก็ได้ยนิ อีกคราวนี้ ได้ยนิ ทุกวันเลย เพราะคุณพ่อของสามีเป็ นค
ริ สเตียน ท่านจะมาเล่าเรื่ องของพระเยซู อ่านพระคัมภีร์ร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้าให้ฟังเสมอดิฉนั รู ้สึก
ประทับใจในเสี ยงเพลงมากรู ้สึกว่าไม่เหมือนเพลงทัว่ ไปที่เคยฟังมาท่านได้ชกั ชวนให้มาเชื่อในพระเยซู
ท่านเรี ยกดิฉนั ว่า อีหนูถา้ อยากไปสวรรค์ อยากพ้นเวรกรรม ต้องกลับใจมาเชื่อพระเยซู พระองค์เป็ น
พระผูช้ ่วยมนุษย์ให้รอด คุณพ่อได้ชกั ชวนให้เชื่อ ดิฉนั ก็ผลัดวันมาเรื่ อย วันหนึ่งดิฉนั สังเกตว่า
ประจาเดือนมาผิดปกติ มากระปริ บประปรอย ก็ไปหายามากินก็ไม่หาย วันหนึ่งคุณพ่อนาพระคัมภีร์มา
อ่านให้ฟังเรื่ องของผูห้ ญิงที่เป็ นโรคตกโลหิ ตมาตั้ง 12 ปี รักษาไม่หายพอ เขามาหาพระเยซู ใช้ความ
พยายามเบียดแทรกผูค้ นที่มีมาก จนมาถึงพระเยซู และได้ยนื่ มือไปถูกต้องชายฉลองพระองค์ของ
พระองค์เพียงเท่านั้น เธอก็หายโรคโลหิ ตตกเพราะเธอเชื่ออย่างนั้น พออ่านจบแล้วคุณพ่อก็ชกั ชวนให้
ดิฉนั มาเชื่ อในพระเยซูคริ สต์ ดิฉนั ได้ตดั สิ นใจรับเชื่ อตั้งแต่วนั นั้นเป็ นต้นมา และได้ไปนมัสการพระเจ้า
ที่คริ สตจักรหนองฉางซึ่ งในขณะนั้นอาศัยคลีนิคจ่ายยาของมิชชันนารี ซึ่ งสร้างเป็ นศาลาหลังคาสังกะสี
ได้อธิษฐานขอพระเจ้าทรงรักษาให้ดิฉนั หายจากโรคโลหิ ตแต่ดูเหมือนว่าโรคนั้นยิง่ กาเริ บมากขึ้นจนวัน
หนึ่งดิฉนั ได้เดินทางไปตรวจที่คลีนิคของคริ สเตียนที่อาเภอเมือง ชื่อ คุณหมอวิเศษ ฟูจิตนิรันดร์ (ถ้าจา
ไม่ผดิ ) คุณหมอได้ตรวจฉายเอ็กซเรย์ใช้เวลานานพอสมควร หลังจากนั้นคุณหมอเรี ยกดิฉนั ให้เข้าไปคุย
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กันคุณลายวนครับคุณมีลูกกี่คน ก็ถามหลายเรื่ องสุ ดท้ายคุณหมอพูดว่าเสี ยดายอายุก็ยงั น้อย ลูกก็ยงั เล็ก
โรคที่ดิฉนั เป็ นนี้ ร้ายแรงมากใช่ไหมคะ ดิฉนั ถามสอดขึ้นมาคุณหมอคะ บอกความจริ งกับดิฉนั ได้เลย
ดิฉนั ไม่กลัวความตายหรอกค่ะ ดิฉนั เป็ นคริ สเตียนคุณหมอจ้องหน้าดิฉนั คุณเป็ นคริ สเตียนหรื อหมอดี
ใจมาก ๆ เลยคุณหมอได้ให้กาลังใจ หนุนใจหลายคา เราเป็ นลูกของพระเจ้าเป็ นพี่นอ้ งกัน ทุกคนต้อง
ตายหนีไม่พน้ แต่พวกเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเราได้ไปอยูก่ บั พระเจ้าที่สวรรค์เอาละหมอของพูดตรง ๆ
เลยคุณลายวนคุณเป็ นมะเร็ งปากมดลูกและเป็ นในระยะสุ ดท้ายด้วย ตามที่หมอเคยตรวจรักษามาคุ ณจะ
อยูใ่ นโลกนี้ได้เพียงอีก 6 เดือนเท่านั้น ฉะนั้นคุณต้องเตรี ยมตัวเตรี ยมใจและจัดการเรื่ องต่าง ๆ ในโลกนี้
ให้เสร็ จ แต่ก็อย่าเพิ่งหมดหวังเรามีพระเจ้าเรามีพระผูช้ ่วยใด้รอด หมอจะอธิษฐานเผื่อชีวติ ของคุณอยูท่ ี่
พระเจ้า หมอบอกว่าคุณจะตายแต่ถา้ พระเจ้าจะให้คุณไม่ตายก็ได้ใช่ไหม

คำพยำนตอนที่ 2 พระเจ้ ำทรงช่ วยครั้งที่ 1 ประมำณ ค.ศ.1982
หลังจากที่ดินฉันกลับจากการตรวจวินิจฉัยโรคจากคลีนิควันนั้นแล้ว
ดิฉนั ก็ครุ่ นคิดจะทา
อย่างไรดี ลูกสาวคนโตเรี ยนอยู่ ชั้น ป.3 คนเล็กเรี ยนอยูช่ ้ นั ป.2 สามีก็เป็ นคนเจ้าชูไ้ ม่ค่อยอยูบ่ า้ น ดิฉนั
ไม่กลัวตายแต่ยงั ไม่อยากตาย ยังเป็ นห่วงลูก ได้อธิ ษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าว่า พระองค์เจ้าข้าหมอว่า
ดิฉนั มีเวลาเหลือในโลกเพียง 6 เดือนเท่านั้นเอง ดิฉนั ขอวิงวอนขอความเมตตาต่อพระองค์ ขออยูต่ ่อไป
ในโลกนี้อยูด่ ูแลลูก ๆ จนเขาโตเป็ นผูใ้ หญ่มีครอบครัวดิฉนั ก็หมดห่วง ถึงตอนนั้นค่อยรับดิฉนั ไป
ต่อจากนั้นโรคที่เป็ นอยูก่ ็หนักยิง่ ขึ้น จนสามีตอ้ งพาไปรักษาที่ รพ.ศิริราช ก็ไม่ดีข้ ึนสามีเห็นว่าดิฉนั คง
ตายแน่ เพราะหมอบอกว่าเตรี ยมทาใจไว้เพราะโรคนี้ร้ายแรงมาก สามีได้เหมารถพาดิฉนั กลับบ้านบอก
ว่าขอมาตายที่บา้ นดีกว่ามีญาติพี่นอ้ งหลายคนที่จะช่วยกันพร้อมกันนี้สามีของดิฉนั ชี วติ จะได้มีที่พอ
ทางานศพได้ ส่ วนพี่นอ้ งของดิฉนั พอได้รับโทรเลขก็รีบเหมารถมาจากตากทันที พอมาถึงเขาก็พาดิฉนั
ขึ้นรถขอเอาไปตายที่บา้ นที่จงั หวัดตากเพราะพี่นอ้ งของดิฉนั อยูน่ นั่ พอพามาถึงตากก็รีบส่ งตัวเข้า รพ.ที่
ตากทันทีดิฉนั ปวดมากบางครั้งก็พอมีสติได้ยนิ เขาพูดกัน บางครั้งก็หมดสติไม่รู้เรื่ องคุณหมอเอาเข้าห้อง
ผ่าตัดเจาะเอาน้ าหนองออกจากต้นขาของดิฉนั มีพี่นอ้ งคริ สเตียนที่ตากมาอธิ ษฐานเผือ่ พอดีมีคริ สเตียน
สมาชิกย้ายมาจาก คจ.หนองฉาง มาอยูท่ ี่นี่เขารู ้จกั ดิฉนั ดี และพี่นอ้ งที่หนองฉางก็ได้ร่วมใจกันอธิ ษฐาน
เผือ่ ดิฉนั ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาศนี้ดว้ ยขณะที่ดิฉนั ป่ วยหนัก นอนอยูบ่ นเตียงนั้นมีฝรั่งคนหนึ่ง
เป็ นคริ สเตียนชื่ ออะไร เป็ นชาติอะไรก็ไม่ทราบ มาเยีย่ มดิฉนั มาอธิ ษฐานเผือ่ ดิฉนั แล้วบอกว่าคุณลายวน
คุณจะไม่ตาย พระเจ้าจะให้คุณหายคุณไม่ตอ้ งกลัวหรอก ทาใจให้สบาย อีกไม่ชา้ คุณก็จะได้กลับบ้าน
ดิฉนั ไม่เคยได้ยนิ ใครพูดอย่างนี้เลยในขณะที่นอนป่ วยอยูค่ านี้ทาให้ดิฉนั รู ้สึกมีกาลังขึ้นทั้งกายและใจ
หลังจากนั้นดิฉนั ก็มีอาการดีข้ ึนเรื่ อย ๆ สามารถลุกนัง่ เดินได้เองคุณหมอที่ทาการรักษาบอกว่าคุณลา
ยวน ถ้าญาติพามาหาหมอช้ากว่านี้เพียงวันเดียวคุณตายแน่นอน ดิฉนั ขอบพระคุณพระเจ้ามาก พระองค์
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ทรงตอบคาอธิ ษฐานของดิฉนั และพี่นอ้ ง พระองค์ทรงช่วยดิฉนั อย่างอัศจรรย์เหนือความคาดหมายของ
คุณหมอจริ งๆ

คำพยำนพระเจ้ ำทรงช่ วยครั้งที่ 2
หลังจากหายความเจ็บปวดหนักครั้งนั้นแล้ว ดิฉนั กลับมาอยูบ่ า้ นที่หนองฉาง ดิฉนั มีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ข้ ึนเป็ นที่แปลกใจของเพื่อนบ้านและพี่นอ้ งที่ดิฉนั ไม่ตายตามที่คุณหมอวิจยั ไว้ ส่ วนคน
ที่เขาเป็ นเหมือนดิฉนั นั้นตายหมดแล้ว ดิฉนั ได้อุทิศตัวรับใช้พระเจ้าทั้งประกาศเป็ นพยานร่ วมกับพี่นอ้ ง
เสมอ และมานมัสการพระเจ้าไม่ขาดทุกอาทิตย์ ได้ถูกเลือกให้เป็ นคณะกรรมการบริ หารคริ สตจักรด้วย
คนหนึ่ง ดิฉนั อ่านพระคัมภีร์ไม่ได้เลย เพราะตอนเป็ นเด็กครอบครัวยากจนมีปัญหา ได้เรี ยนมาบ้างก็ไม่
จบและลืมหมด ผูป้ กครองคริ สตจักรได้ใช้เวลาสอนให้อ่านฝึ กเขียน ปั จจุบนั นี้อ่านพระคัมภีร์ได้บา้ งแต่
บางคายังต้องถามเขาเหมือนกันเพราะอ่านยากชื่อคนชื่ อเมืองในพระคัมภีร์ ตลอดเวลาที่ดิฉนั อยูม่ าก็
ทางานส่ วนตัวบ้าง รับใช้พระเจ้าบ้างเลี้ยงลูกมาจนโต ระยะแรก ๆ นั้นถูกญาติทางสามีต่อว่ามาก
เหมือนกัน เขาว่าดิฉนั บ้า บ้ายิง่ กว่าพ่อของมันอีก วันอาทิตย์มนั ก็ไม่ทางาน แถมวันธรรมดาบางเดือน
มันไปประชุมอะไร 2-3 วัน ไม่กลับบ้าน แต่ที่เขาชมก็มี เขาว่ามันก็เลี้ยงลูกของมันได้ ฐานะก็ดีข้ ึนกว่า
เมื่อก่อน พ่อของสามีและสามีของดิฉนั สิ้ นชี วติ หมดแล้วคุณพ่อเสี ยชีวติ หลังจากที่ดิฉนั เชื่อพระเจ้าได้ไม่
นาน ส่ วนสามีก็ประสบอุบตั ิเหตุที่กรุ งเทพฯ
เมื่อลูกโตเป็ นสาวก็แต่งงานก็มีครอบครัวไปทั้ง 2 คน ดิฉนั มีหลาน 3 คนแล้วตอนนี้
ขอบพระคุณพระเจ้าต่อมาดิฉนั เป็ นโรคอีกชนิดหนึ่ง กลั้นปั สสาวะไม่ได้และเมื่อปวดต้องรี บถ่ายทันที
ครั้งหนึ่งได้ไปร่ วมรับใช้ที่คริ สตจักรดอยลาไย ตอนกลางคืนไปนอนพักที่บา้ นของสมาชิก นอนกันกับ
พี่นอ้ งซึ่งเป็ นหญิงด้วยกันมาจากหนองฉาง กลางดึกดิฉนั ปวดปัสสาวะและฝันว่าได้ปัสสาวะ ตกใจตื่น
เมื่อเพื่อนที่นอนด้วยปลุกและถามว่าคุณลายวนคุณทาน้ าหกหรื อเปี ยกฉันหมดเราต้องเข้าห้องน้ าเปลี่ยน
เสื้ อผ้ากันใหม่ ดิฉนั รู ้สึกอายมากเขาว่า ฉี่ รดเหมือนเด็ก
สุ ขภาพของดิฉนั เริ่ มทรุ ดโทรมลงอีกเรื่ อย ๆ เมื่อเป็ นมากขึ้นดิฉนั ได้มาที่ รพ.ศิริราชอีกคุณหมอ
บอกว่าเป็ นโรคไต ดิฉนั เดินทางขึ้น – ล่องเพื่อทาการรักษาแต่อาการก็ไม่ดีข้ ึนสามวันดีสี่วนั ไข้ เมื่อหวน
คิดถึงคาอธิ ษฐานที่ขอต่อพระเจ้าไว้เมื่อหลายปี ก่อนโน้น ขอมีชีวติ จนลูก ๆ มีครอบครัวบัดนี้พวกเขามี
ครอบครัวกันหมดแล้ว พระเจ้าคงจะเตือนเราแล้วกระมังดิฉนั เดินทางไปที่ รพ.ศิริราชครั้งนี้เป็ นมาก
หมอต้องเอาเข้าห้องฉุ กเฉิ นไตของดิฉนั เสี ยทั้ง 2 ข้างเลย นางพยาบาลบอกว่าดิฉนั เป็ นมากคนที่เป็ น
เหมือนดิฉนั อยูเ่ ตียงใกล้กนั ก็ตายไปทีละคน ดิฉนั คิดว่าคงไม่รอดเหมือนกัน พยาบาลได้จบั มือของดิฉนั
ไปพนมที่หน้าอกและก้มหน้ามาพูดกับดิฉนั ให้พดู ว่า พุทโธ ๆ อธิ ษฐานซิ จะว่าพุทโธทาไม? ดิฉนั
อธิ ษฐานในใจว่า “ถึงเวลาแล้วหรื อพระองค์เจ้าข้าขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงประทานชีวติ ให้เป็ นอยูจ่ น
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ลูกมีครอบครัว ตอนนี้ดิฉนั มีหลานซึ่ งติดและรักดิฉนั ดิฉนั ก็รักหลานมาก อยากอยูก่ บั หลานไปอีกสัก
ระยะหนึ่ง แล้วแต่พระองค์จะเมตตา” ดิฉนั สลบไปนานเท่าใดไม่รู้มารู ้สึกตัวอีกทีก็เห็นว่ามีสายน้ าเกลือ
ให้เลือดและสายยางที่หมอเจาะเพื่อให้น้ าปั สสาวะไหลออกมาสู่ ถุงพลาสติกไปด้วย ซึ่ งต่อมาใช้แขวนไว้
ที่เอวได้ เมื่อกลับอยูบ่ า้ นก็ตอ้ งมาพบหมอทุก ๆ เดือน ๆ ละครั้ง เพื่อตรวจและเปลี่ยนสายยาง วันหนึ่งที่
ดิฉนั ได้ไปพบหมอเหมือนเคย คุณหมอได้พดู คุยด้วยใช้เวลานานสมควร มี คาหนึ่งที่คุณหมอถามที่ดิฉนั
จาไว้ และรู้สึกดีใจที่ได้เป็ นพยานกับคุณหมอถึงการทรงช่วยของพระเยซูคริ สต์คุณหมอถามว่า “ป้ าลา
ยวน หมอดูประวัติของคุณป้ าแล้วรู้สึกแปลกใจคุณป้ าเคยเป็ นมะเร็ งระยะสุ ดท้าย น่าตาย แต่ก็ไม่ตายอยู่
มาได้อีก 10 กว่าปี คราวนี้ก็เป็ นโรคไตเสี ยทั้ง 2 ข้าง โรคนี้ก็ตายได้ทุกเวลา แต่ป้าก็ไม่ตาย ป้ านี้เหนียว
จริ ง ๆ คุณป้ ามีพระอะไรดีช่วยบอกหมอหน่อย หมออยากรู ้ อยากได้ดว้ ย” ถ้าดิฉนั บอกคุณหมอ ๆ จะ
เชื่อหรื อคะ ไหนลองบอกมาดูทีก่อน คุณหมอพูดด้วยความสนใจ พระดีที่ดิฉนั มีคือ พระเยซูคริ สต์
พระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของดิฉนั อ้าวคุณป้ าเป็ นคริ สเตียนน่ะสิ ใช่ค่ะ อืมม์..ไม่เชื่อก็ตอ้ งเชื่ อ
เพราะมันเป็ นความจริ งที่หมอพบเห็น เหลือเชื่ อจริ ง ๆ จากนั้นดิฉนั ก็เป็ นพยานกับคุณหมออีกใช้เวลา
พอสมควร
ดิฉนั ได้ใช้ประสบการณ์เหล่านี้เป็ นพยานเป็ นที่หนุ นใจแก่พี่นอ้ งคริ สเตียนมาก ขอบพระคุณ
พระเจ้ามากค่ะ

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป, สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 53 ฉบับที่ 289 พฤศจิกายน –
ธันวาคม 2002, หน้า 43-45.
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