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สรรเสริญพระเจ้ า เพราะบรรดาพระราชกิจอันมีพระคุณ
จิตใจของข้าเอ๋ ย จงถวายสาธุ การแด่พระเจ้า
และทั้งสิ้ นที่อยูภ่ ายในข้า จงถวายสาธุ การแด่พระนามบริ สุทธิ์ ของพระองค์
จิตใจของข้าเอ๋ ย จงถวายสาธุ การแด่พระเจ้า
และอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้ นของพระองค์
ผูท้ รงอภัยความบาปผิดทั้งสิ้ นของท่าน
ผูท้ รงรักษาโรคทั้งสิ้ นของท่าน
ผูท้ รงไถ่ชีวติ ของท่านมาจากปากแดนผูต้ าย
ผูท้ รงสวมความรักมัน่ คงและพระกรุ ณาให้ท่าน
ผูท้ รงให้ท่านอิ่มด้วยของดี ตลอดชีวติ ของท่าน
วัยหนุ่มของท่านจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรี
สดุดี 103:1-5
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เพราะรักด้ วยพระคุณ

วนิดา สุ วจั ฉราภินันท์

จัดทา
โดยสถาบันพระคริสตธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น
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พิมพ์ครั้งที่ 1
เดือนกรกฎาคม ค.ศ.1996
จานวน 3,000 เล่ม
(สงวนลิขสิ ทธิ์ )

พิมพ์ที่ หจก.ขอนแก่นการพิมพ์
64-66 ถ.รื่ นรมย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร.221938, 220128
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คาอุทศิ
ขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับหนังสื อ เพราะรักด้วยพระคุณ สาเร็ จได้ดว้ ยพระคุณของพระองค์
โดยการทรงนาให้ขา้ พเจ้ามารับใช้ในภาคอีสาน ขอบคุณบุคลเหล่านี้ที่ท่านมีส่วนความสาเร็ จและความ
สมบูรณ์ของหนังสื อเล่มนี้ โดยเฉพาะศาสนาจารย์วชิ าญ เฮอร์ ริ่ง ที่หนุ นใจให้ขา้ พเจ้าได้เรี ยบเรี ยงและ
เป็ นกาลังใจมาตลอดรวมทั้งศาสนาจารย์เก่งฮั้ว แซ่เอ็ง อาจารย์ทองหล่อ วงศ์กาชัย และรอง
ศาสตราจารย์สุจิตรา ลิ้มอานวยลาภ
คุณพัชรี วชิรเดชวงศ์ พร้อมด้วยอาจารย์วศิน เฉิดพันธุ์ ให้คาปรึ กษาด้านภาษาไทย โดยมี รอง
ศาสตราจารย์สุจิตรา ลิ้มอานวยลาภ เป็ นผูต้ รวจทาน
ขอพระเกียรติ ไอศวรรยานุภาพ จงมีแด่พระเจ้าผูส้ ู งสุ ด และผูอ้ ่านได้รับพระพรอย่างเปี่ ยมล้น
วนิดา สุ วจั ฉราภินันท์
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คานิยม
ของศาสนาจารย์ วชิ าญ เฮอร์ ริ่ง*
ผูบ้ ุกเบิก ให้กาลังใจ ความถ่อมใจ อัธยาศัยดี เพื่อนที่ดี เชื่อฟัง พูดความจริ งด้วยความรัก ผู้
อาวุโสที่น่านับถือ ข้าพเจ้าเห็นว่าคาเหล่านี้ ตรงกับบุคลิกของท่าน “ศาสนาจารย์วนิดา สุ วจั ฉราภินนั ท์”
คาพยานชีวติ ส่ วนตัวของคริ สเตียนควรให้ผอู ้ ่านเห็นถึงพระวจนะของพระเจ้าว่าทันสมัยเสมอ ชีวติ ของ
ท่านศาสนาจารย์วนิดาเป็ นคาพยานแบบนั้นจริ ง ๆ เราเห็นตัวอย่างเรื่ องพระคุณของพระเจ้า การพิทกั ษ์
รักษาของพระองค์ การเลี้ยงดูอย่างอัศจรรย์ การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ความสาคัญของการถวายสิ บลด
การสถิตอยูด่ ว้ ยของพระเจ้า การรอคอยพระองค์ และการทรงนาของพระเจ้าโดยพระวจนะของพระองค์
ผ่านทางชีวติ ของท่านครั้งแล้วครั้งเล่า
เรื่ องชีวติ ของเพื่อนร่ วมงานของข้าพเจ้าคือท่านศาสนาจารย์วนิดา เป็ นเรื่ องที่ให้กาลังใจมากแก่
ผูอ้ ่าน ซึ่ งยากนักสาหรับผูท้ ี่ได้อ่านจะวางหนังสื อเล่มนี้ลงได้ แท้จริ งแล้วข้าพเจ้าชื่นชอบเรื่ องชีวิตของ
ศาสนาจารย์วนิ ดามาก จนกระทัง่ ได้เล่าให้คริ สตจักรหลายแห่งที่อเมริ กาฟัง พี่นอ้ งในคริ สตจักรทุกแห่ง
ล้วนแต่ได้รับพระพรและคาหนุนใจผ่านทางชีวติ ของท่าน เหตุฉะนั้น จึงกล่าวได้วา่ พระพรจากชีวิตของ
ท่านแผ่กว้างออกไปทัว่ โลก โดยเฉพาะในภาคอีสานเมื่อเราออกเดินทางไปด้วยกัน ได้พบศิษย์ของท่าน
จากคริ สตจักรจีนขอนแก่น บ้านไผ่ โคราช ยโสธร ศูนย์ศึกษาพระคริ สตธรรมกลาง (C.B.T) และ
โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สตศาสนศาสตร์ (B.I.T) บ่อย ๆ เมื่อเป็ นเช่นนั้น จึงทาให้ขา้ พเจ้ามีความรู ้สึกว่ามี
ศิษย์และเพื่อนของศาสนาจารย์วนิดา อีกมากมายที่ขา้ พเจ้ายังไม่พบ
ข้าพเจ้าสามารถกล่าวอย่างมัน่ ใจว่าพระเจ้าใช้ท่านศาสนาจารย์วนิ ดา เป็ นพิเศษในการเริ่ มต้น
สถาบันพระคริ สตธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (N.B.C) ใหม่ ข้าพเจ้าขอเพิ่มรายละเอียดในเรื่ องนี้
เมื่อตอนแรกที่ศาสนาจารย์วนิดาปฏิเสธจะสอนที่สถาบันฯ เมื่อเดือนสิ งหาคม 1991 ข้าพเจ้าเชิญท่าน
เป็ นอาจารย์ประจาสถาบันฯ เวลานั้น ศาสนาจารย์วนิ ดา ปฏิเสธอย่างสิ้ นเชิงในทันทีเลย ถึงแม้มีการ
ปฏิเสธเช่นนั้นแล้ว ในใจของข้าพเจ้ายังมีความปรารถนาที่จะให้ศาสนาจารย์วนิดาเป็ นเพื่อนร่ วมงาน
ของข้าพเจ้า
ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคมปี เดียวกัน พระเจ้าเคลื่อนไหวอย่างอัศจรรย์ โดยวันหนึ่งข้าพเจ้าและ
อาจารย์เอ็ง เก่งฮั้ว กาลังรับประทานอาหารด้วยกันที่โรงแรมแก่นอินน์ซ่ ึ งตรงข้ามกับสถาบันฯ ในขณะ
ที่ขา้ พเจ้ารับประทานขนมจีบ และระบายความผิดหวังที่ศาสนาจารย์วนิ ดา ท่านปฏิเสธข้าพเจ้าเมื่อสอง
เดือนก่อนให้อาจารย์เอ็งฟัง ตั้งแต่วนั นั้นข้าพเจ้าไม่ได้ติดต่อศาสนาจารย์วนิ ดาอีกเลย และได้ยนิ ข่าวว่า
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ท่านไปอเมริ กาแล้ว เวลานั้นอาจารย์เอ็งบอกข้าพเจ้าว่า “ทาไมวิชาญไม่เชิ ญเขาอีกครั้งหนึ่ง โดยส่ ง
โทรสารไปยังคุณฟิ ลิป ลี ที่ฮ่องกง” ข้าพเจ้ารับปากว่าจะทาอย่างนั้นแน่นอน
วันรุ่ งขึ้นข้าพเจ้าเตรี ยมโทรสารและส่ งไปที่ฮ่องกง
ขอบคุณพระเจ้าที่การอัศจรรย์เกิดขึ้น
ในขณะที่โทรสารของข้าพเจ้ากาลังออกมาจากเครื่ องที่อยูใ่ นสานักงานของคุณฟิ ลิป ลี เวลานั้นเอง
ศาสนาจารย์วนิ ดาได้กาลังเข้ามาอาคารสานักงานของคุณฟิ ลป ลี และขึ้นลิฟท์ เพราะศาสนาจารย์วนิ ดา
คิดจะแวะฮ่องกงเมื่อกลับจากอเมริ กา (เวลานั้นข้าพเจ้าไม่รู้เลยว่าศาสนาจารย์วนิดาท่านอยูท่ ี่นนั่ ) เมื่อ
ศาสนาจารย์วนิ ดา ก้าวออกจากลิฟท์และเดินเข้าไปสานักงานของคุณฟิ ลิป ลี เขายืน่ โทรสารจากข้าพเจ้า
และบอกว่า “อาจารย์ควรตอบรับเป็ นเพื่อนร่ วมงานของวิชาญ” เวลานั้นเองศาสนาจารย์วนิดา ตระหนัก
ว่าพระเจ้ากาลังเรี ยกไปรับใช้ต่อในภาคอีสาน จึงเปลี่ยนใจและตอบรับ สรรเสริ ญพระเจ้าเหมือนที่
ศาสนาจารย์วนิ ดากล่าวไว้ในคาพยาน เพราะรักด้วยพระคุณ พระเจ้าเตรี ยมท่านมานานแล้ว เพื่อจะมี
ส่ วนสาคัญที่สถาบัน N.B.C. ชีวติ ของท่านเป็ นพระพรมากมาย ข้าพเจ้าดีใจมากที่การทดลองต่าง ๆ ที่
หนักมากและอันตรายหลายครั้งเช่นเกือบตายในบ่อน้ า ไม่ได้มีชยั เหนือท่าน
ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์มีแผนการที่ดีเลิศประเสริ ฐสาหรับชีวติ ของศาสนาจารย์วนิดา และ
ท่านได้เชื่อฟังพระเจ้าจริ ง ๆ พระเจ้าได้รับเกียรติอย่างสู งผ่านชีวติ ของท่าน อาเมน
*มิชชันนารี สยามมิชชัน่
*ผูอ้ านวยการสถาบันพระคริ สตธรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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คานิยม
ของศาสนาจารย์ เก่งฮั้ว แซ่ เอ็ง*
ศาสนาจารย์วนิ ดา สุ วจั ฉราภินนั ท์ เป็ นผูร้ ่ วมงานของ C.M.A. Hong Kong Mission มาหลายปี
แล้ว ท่านเป็ นคนไทย เมื่อ 19 ปี ก่อน ท่านเป็ นอาจารย์ฝ่ายปกครองนักเรี ยนหญิงที่โรงเรี ยนพระคริ สต
ธรรม C.M.A. Hong Kong พระเจ้าทรงนาท่านกลับมาที่เมืองไทย ท่านสัตย์ซื่อในการรับใช้พระเจ้าที่
ภาคอีสานตลอดมาจนกระทัง่ เกษียณอายุ บัดนี้ท่านได้เขียนประสบการณ์ในการรับใช้ของท่าน ขอให้
พระนามของพระเจ้าได้รับพระเกียรติ และขอให้ท่านผูอ้ ่านได้รับประโยชน์ฝ่ายจิตวิญญาณ
ข้าพเจ้ารู ้จกั ศาสนาจารย์วนิดา เมื่อประมาณ 28 ปี มาแล้ว ครั้งแรกที่พบท่านนั้น ท่านกาลังจะ
เดินทางจากฮ่องกงไปศึกษาเพิ่มเติมที่สหรัฐอเมริ กา ท่านได้แบ่งปั นการเดินทางของท่าน และขอให้
อธิ ษฐานเผื่อในขณะร่ วมกลุ่มสามัคคีธรรมกับเรา ถึงแม้วา่ ได้พบกันในช่วงเวลาอันสั้นและนานมาแล้ว
แต่เหตุการณ์เหล่านี้ยงั ชัดเจนในความทรงจาของข้าพเจ้าตลอดมา ในเวลานั้นข้าพเจ้าไม่ได้คิดเลยว่าเรา
(ข้าพเจ้ากับภรรยา) จะได้มีโอกาสเป็ นมิชชันนารี ในเมืองไทย และร่ วมรับใช้กบั ท่านเป็ นระยะเวลา
ประมาณ 15 ปี
เมื่อข้าพเจ้ากับภรรยาเดินทางมาเมืองไทยในครั้งแรก ท่านได้มารับเราที่สนามบิน พาเราไปหาที่
พัก แนะนาให้รู้จกั สถานที่สาคัญหลายแห่ง เช่น ตลาด ห้างสรรพสิ นค้า ไปรษณี ย ์ ฯลฯ และพาเราไป
เปิ ดบัญชี เงินฝากที่ธนาคาร พาเราไปสมัครเรี ยนภาษาที่โรงเรี ยนฝึ กภาษา ถึงแม้วา่ สิ่ งเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่ไม่
ยุง่ ยาก แต่เพราะเราเพิ่งมาถึงเมืองไทย ไม่รู้ภาษาไทย ก็เปรี ยบเสมือนคนใบ้หูหนวกตาบอด ถ้าไม่มี
ศาสนาจารย์วนิ ดาช่วยชี้แนะ เชื่อว่าการใช้ชีวติ ที่เมืองไทยในเบื้องต้นก็จะลาบากมากกว่านี้ ตอนที่เรา
เรี ยนภาษาจบแล้ว ไปรับใช้พระเจ้าที่จงั หวัดขอนแก่น ภาคอีสาน ขณะนั้น ศาสนาจารย์วนิดา ก็อยูท่ ี่
ขอนแก่น ภาษาไทยของเราแค่ระดับประถม 4 พูดได้แต่ฟังไม่เข้าใจ เพราะว่ามีศพั ท์และคาแสลงหลาย
คาที่ยงั ไม่เข้าใจเพราะไม่มีอยูใ่ นบทเรี ยน แต่เพราะว่ามีศาสนาจารย์วนิ ดาอยูด่ ว้ ย ไม่วา่ ในการประชุม
หรื อการเยีย่ มเยียน ก็สะดวกมากขึ้น บางทีก็ช่วยแปลให้เรา และเมื่อเราเสนอโครงการใหม่ แม้วา่ สิ่ งที่เรา
เสนอส่ วนใหญ่เป็ นรู ปแบบของชาวฮ่องกงแต่ท่านก็กล้าเสี่ ยงที่จะทา ผลสุ ดท้ายก็สาเร็ จ จึงทาให้เรามี
ความเชื่อมัน่ มากขึ้น บางอย่างที่เราเสนอ หลังจากปรึ กษากันแล้ว ท่านให้ความเห็นว่าเป็ นไปไม่ได้ เราก็
ไม่ตอ้ งเสี่ ยงที่จะทา ทาให้ความผิดพลาดลดน้อยลง ถ้าเรามีอะไรที่ไม่เข้าใจ ก็ปรึ กษาท่านได้ ก็ตอ้ ง
ขอขอบคุณท่าน ณ โอกาสนี้ ดว้ ย และหวังว่าอยูใ่ นคริ สตจักรและในงานของมิชชัน่ จะมีผอู ้ าวุโสที่ยนิ ดี
หนุนใจคนรุ่ นหลัง ชี้แนะ ช่วยเหลือ ให้กา้ วหน้าต่อไป
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ศาสนาจารย์วนิ ดาเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อเราหลายด้าน ท่านมีโอกาสที่จะอยูส่ หรัฐอเมริ กา มี
โอกาสที่จะรับใช้ที่ฮ่องกง แต่พระเจ้าสาแดงให้ท่านเห็นถึงความต้องการของเมืองไทย ท่านก็ไม่ได้
ปฏิเสธ เตรี ยมเดินทางกลับเมืองไทยไปถึงภาคอีสานที่ไม่เคยไป และยินดีรับใช้พระเจ้าถึง 19 ปี ท่านเคย
ประสบปั ญหาครอบครัว ท่านไม่จมอยูใ่ นความทุกข์แต่ท่านสามารถลุกขึ้นได้ และเอาชนะบาดแผลนั้น
ลุกขึ้นรับใช้พระเจ้า ทาให้เป็ นพระพรของหลาย ๆ คน
ที่ภาคอีสานมีสถานนมัสการ 8 แห่งในจานวนนี้ มีคริ สตจักร 3 แห่งที่ท่านเป็ นผูบ้ ุกเบิกก่อตั้ง
คือ คริ สตจักรจีนขอนแก่น คริ สตจักรบ้านไผ่ และคริ สตจักรจีนยโสธร ท่านเป็ นผูอ้ อกไปขอการ
สนับสนุน เป็ นผูค้ วบคุมการก่อสร้างเยีย่ มเยียนสมาชิก ประกาศพระกิตติคุณ การทุ่มเทแรงใจและกาย
ในการรับใช้ของท่านไม่มีใครลบล้างได้ ถึงแม้วา่ ท่านรับใช้ในแต่ละคริ สตจักรเพียง 3-4 ปี อย่างน้อยก็
เป็ นการเริ่ มต้นให้ผรู ้ ับใช้ขะมักเขม้นในการบุกเบิกต่อไป คริ สตจักรจีนขอนแก่นเป็ นคริ สตจักรที่เลี้ยงดู
ตนเองได้แล้ว มีความก้าวหน้ามากพอที่จะบุกเบิกคริ สตจักรลูกในการประกาศต่อไป ขณะนี้มีอาจารย์
นิพนธ์ เหลืองเงิน เป็ นผูเ้ ลี้ยงคริ สตจักรบ้านไผ่ มีอาจารย์สุรพงษ์และภรรยา ร่ วมดูแลอย่างขยันขันแข็ง
นับ 10 ปี คริ สตจักรก็เลี้ยงตนเองได้ และมีคริ สตจักรลูกอีก 1 แห่ง ส่ วนคริ สตจักรจีน ยโสธร มีอาจารย์
ลุย และภรรยารับใช้อยู่ ก็ยงั พยายามฟันฝ่ าอุปสรรคเพื่อให้งานขยาย นอกจากนี้ศาสนาจารย์วนิดา ยัง
เป็ นแบบอย่างที่ดี คือ เมื่อท่านรู ้สึกว่าตนเองมีขอ้ ผิดพลาด ท่านก็ยนิ ดีขอโทษและรับผิด
ชีวติ ที่ถวายให้กบั พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์ก็จะทรงใช้และเพิ่มพระพรบางทีก็จะเกิดผลอย่างที่
มนุษย์คาดคิดไม่ถึง เปรี ยบเสมือนกับเด็กชายคนนั้นที่ถวายขนมปั ง 5 ก้อนกับปลา 2 ตัว โดยการ
อธิ ษฐานและอวยพระพรของพระเยซูเจ้า ทรงเลี้ยง 5,000 คน (นับเฉพาะผูช้ าย) ให้อิ่ม นี่เป็ นสิ่ งที่เด็กคน
นั้นคาดไม่ถึง การถวายกายและใจให้พระเจ้าใช้ก็มีประสบการณ์เช่นนี้ เสมอ ศาสนาจารย์วนิดาก็ไม่
นอกเหนือกฏเกณฑ์น้ ี จึงหวังว่าท่านผูอ้ ่านก็จะได้เป็ นท่านหนึ่งในนั้น
*มิชชันนารี จากฮ่องกง
*เคยเป็ นศิษยาภิบาลคริ สตจักรจีนขอนแก่น
*หัวหน้าคณะ CCMA.
*ที่ปรึ กษาคริ สตจักรจีนขอนแก่น
*ศิษยาภิบาลคริ สตจักรจีนกาฬสิ นธุ์
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คานิยม
ของอาจารย์ ทองหล่ อ วงศ์ กาชัย*
“เพราะรักด้วยพระคุณ”
หนังสื อชีวประวัติของศาสนาจารย์วนิดาเล่มนี้ได้สะท้อนให้เห็น
พระคุณความรักของพระเจ้าตรงตามชื่อหนังสื อเป็ นอย่างยิง่ ชีวติ และการรับใช้ของอาจารย์ที่เคยสัมผัส
มานั้นก็เป็ นแบบอย่างและการหนุ นใจแก่ขา้ พเจ้าเป็ นอย่างมาก
เมื่อได้อ่านหนังสื อนี้และรู ้เรื่ องของ
อาจารย์มากยิง่ ขึ้น ก็ยงิ่ ประทับใจและได้รับการหนุนใจมากขึ้น ข้าพเจ้าเชื่อว่าผูอ้ ่านท่านอื่น ๆ ก็คงจะคิด
เหมือนข้าพเจ้า
แม้วา่ ท่านอาจารย์จะเผชิญมรสุ มชีวติ ครอบครัวอย่างหนักหน่วงซึ่ งท่านไม่ได้เป็ นผูม้ ีส่วนก่อ
ขึ้น ท่านไม่เพียงแต่ไม่ได้ลม้ ลงในความเชื่อ ท้อแท้ ละทิ้ง การรับใช้ หรื อพยายามหนีเหตุการณ์ไปให้
ไกลที่สุด แต่ท่านยังคงดาเนินต่อไปในความเชื่ อ ยังคงยืนหยัดในการรับใช้พระเจ้าตามหนทางที่ทรง
นาพา และสุ ดท้ายยอมเชื่อฟังพระองค์กลับมารับใช้ในภาคอีสานของประเทศไทย โดยไม่ตอ้ งเกรงกลัว
ความยากลาบากหรื อการอาจถูกนินทาว่าร้าย ในที่สุดชีวีตของท่านก็ได้เป็ นพระพรในการนาคนจานวน
มากหลาย มารับความรอดและก่อตั้งคริ สตจักรหลายแห่งในภาคอีสาน ในช่วงเวลาที่ท่านมีอายุ
ค่อนข้างมากแล้ว
แต่ท้ งั หมดนี้ท่านก็ได้สะท้อนออกมาในหนังสื อตั้งแต่ชื่อเรื่ องไปจนถึงเนื้ อหาต่าง ๆ ว่า ล้วนแต่
เนื่องมาจากความรักและพระคุณของพระเจ้า ตั้งแต่เล็กจนโต ตั้งแต่การเรี ยนพระคัมภีร์จนการรับใช้
ล้วนแต่มีพระคุณความรักของพระเจ้าอยูเ่ บื้องหลัง
ไม่เพียงในความสุ ขแต่ในความทุกข์และความ
ยากลาบาก ท่านก็ได้พบเห็นพระคุณความรักของพระเจ้าอยูเ่ สมอ
ชีวติ ของอาจารย์จึงเป็ นคาพยานและหนังสื อที่ยืนยันถึงพระคุณและความรักอันพอเพียงในทุก
สถานการณ์ของพระเจ้าสาหรับเราทั้งหลาย
ฉะนั้นขอให้สง่าราศีและพระเกียรติมีแด่พระองค์ผทู ้ รง
สมควรรับการสรรเสริ ญแต่เพียงผูเ้ ดียว
และขอพระองค์ทรงใช้หนังสื อเล่มนี้ก่อเกิดประโยชน์แก่พี่
น้องคริ สเตียนและคริ สตจักรในประเทศไทย
*เคยเป็ นเลขาธิการ สมาคมนักศึกษาคริ สเตียนไทย
*กรรมการร่ วมของคณะกรรมการสรรหามิชชันนารี ไทย
*มัคนายกคริ สตจักรบ้านสวน
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คานิยม
ของรองศาสตราจารย์ สุจิตรา ลิม้ อานวยลาภ*
“เพราะรักด้วยพระคุณ” เป็ นหนังสื อที่ทรงคุณค่าเล่มหนึ่ งของชาวคริ สเตียนในการที่จะดาเนิน
ชีวติ รับใช้พระเจ้า ไม่เพียงแต่เป็ นชี วติ ที่เป็ นแบบอย่างของมิชชันนารี ในการรับใช้เท่านั้น แต่ยงั เป็ น
แบบอย่างที่ดีของคริ สเตียนทัว่ ไป ในการที่จะดาเนิ นชีวิตที่แสวงหาน้ าพระทัยพระเจ้า ชีวติ ที่สัตย์ซื่อ
และยาเกรงพระเจ้า จะเห็นได้วา่ พระเจ้าทรงเลี้ยงดูชีวิตของอาจารย์วนิดา เป็ นอย่างดี
กว่า 30 ปี ในการรับใช้พระเจ้าของอาจารย์วนิ ดา ได้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้ามากมาย
โดยเฉพาะชีวติ การรับใช้ที่ภาคอีสาน อาจารย์ได้เป็ นผูบ้ ุกเบิกคริ สตจักรจีนขอนแก่น บ้านไผ่ ยโสธร
และอีกหลายคริ สตจักรในเครื อ CCMA ที่มิชชันนารี คนอื่นมาสานงานต่อ ไม่ใช่เรื่ องง่ายสาหรับ
มิชชันนารี ที่เป็ นผูห้ ญิงคนเดียวมาทาเช่นนี้ ข้าพเจ้าได้มีโอกาสใกล้ชิดกับอาจารย์วนิ ดาในช่วง 10 ปี
ก่อนที่อาจารย์จะเกษียณอายุ ได้เห็นแบบอย่างการดาเนินชีวติ ของอาจารย์ในการรับใช้ที่ไม่รู้จกั เหน็ด
เหนื่ อย แม้วา่ สุ ขภาพร่ างกายไม่ค่อยแข็งแรง แต่อาจารย์ไม่เคยแสดงให้เห็น ยังคงสอนนักศึกษา เยีย่ ม
เยียนสมาชิก และเทศนา แบ่งปั นพระวจนะธรรมตามคริ สตจักรต่าง ๆ ทัว่ ในขอนแก่นและต่างจังหวัด
ขอพระเจ้าอวยพระพรชีวติ การรับใช้ของอาจารย์
*อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
*ประธานคณะกรรมการคริ สตจักรจีนขอนแก่น
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บทนา
ขอพระเยซูประทานความรักแก่ขา้ เมื่อคุกเขาอธิ ษฐานทูลพระบิดา
ขอให้รักมากกว่าก่อน มากมาย จนกลายเป็ นพร รักพระเยซู รักมากกว่าก่อน
เมื่อก่อนข้าปรารถนาสิ่ งของโลกนี้ แต่มาบัดนี้ขา้ ขอเลิกรักโลกีย ์
เดี๋ยวนี้ขา้ ขออธิ ษฐาน รักพระองค์ รักกว่าก่อน
ขอรักมากขึ้น จนกลายเป็ นพร ข้าจะร้องเพลงสรรเสริ ญ ตราบเท่าวาย ปราณ
เพราะข้าไว้ใจพระองค์ ทรงรับวิญญาณ เชื่ อว่าจะทรงอวยพร
เพราะรักมากกว่าแต่ก่อน รักพระเยซู รักมากกว่าก่อน อาเมน.
ข้อความข้างต้นนี้เป็ นบทเพลงที่ขา้ พเจ้าชอบมาก
เป็ นเพลงที่ยงั คงดังกึกก้องอยูใ่ นใจของ
ข้าพเจ้าเสมอมา ตั้งแต่อายุ 26 ปี จนกระทัง่ วันนี้ อายุ 60 ปี
เมื่อข้าพเจ้าอายุ 26 ปี ข้าพเจ้าต้องประสบปัญหาชีวิตครอบครัว ข้าพเจ้าได้ไปนมัสการพระเจ้าที่
คริ สตจักรสะพานเหลือง ในวันนั้นอาจารย์เจ้าชื่ อกวง เป็ นผูเ้ ทศนา และได้ยนิ เสี ยงเพลงข้างต้น ทาให้
ข้าพเจ้าลุกขึ้นเดินออกจากที่นงั่ (ซึ่ งอยูช่ ้ นั ที่สาม) ไปหน้าเวที เพื่อถวายตัวอีกครั้งหนึ่ง
ข้าพเจ้าชอบใจคาว่า การหมุนเวียนผลิตใหม่(Recycle) มาก เพราะขยะเมื่อ “Recycle” แล้ว ก็
ใช้ได้อีก ชีวติ ของข้าพเจ้าก็เหมือนกับที่พระเจ้ายอมให้เวลาในการ “Recycle” แล้วก็กลับมาใช้ได้อีก
ขอบคุณพระเจ้าที่มีความอดทนต่อชี วติ ของข้าพเจ้า ให้โอกาส ให้บทเรี ยน ถึงแม้วา่ ครั้งหนึ่งในชีวติ ของ
ข้าพเจ้าจะสอบตก แต่ขา้ พเจ้าได้เริ่ มต้นชีวิตใหม่กบั พระเจ้า
ฉะนั้น ขอให้คาพยานต่อไปนี้เป็ นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น
ฉันใดก็ดี เมื่อท่านทั้งหลายได้กระทาสิ่ งสารพัด ซึ่ งเราบัญชาไว้แก่ท่านนั้น ก็จงพูดด้วยว่า
“ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็ นบ่าวที่ไม่มีบุญคุณต่อนาย
ข้าพเจ้าได้กระทาตามหน้าที่ซ่ ึ งข้าพเจ้าควรกระทา
เท่านั้น” ลูกา 17:10
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รอยแผลเป็ นนาพรสู่ ครอบครัว
คุณทวดและคุณปู่ ของข้าพเจ้าเป็ นครอบครัวที่ยากจน อยูใ่ นประเทศจีนมณฑลกวางตุง้ ตาบล
แต้จิ๋ว (เตี่ยอัง) เมื่อคุณปู่ ของข้าพเจ้ายังเป็ นเด็ก มีคนบอกกับคุณปู่ ว่า “อาตี๋ ! ถ้าอาตี๋ใช้ปากไปคาบ
กระบุงข้าวแล้วยกขึ้นมาได้จะเห็นเงิน 1 เหรี ยญ” ด้วยความไร้เดียงสาและต้องการจะได้เงินตามประสา
เด็ก คุณปู่ จึงใช้ปากคาบกระบุงที่เต็มไปด้วยข้าวนั้น ผลก็คือ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้ อลาคอขาดหมด คุณ
ทวดไม่มีเงินที่จะรักษาคุณปู่ จึงออกจากบ้านขอทานชาวบ้านแถวนั้นตลอดทางจนกระทัง่ ไปถึงซัวเถา
พบโรงพยาบาลของคริ สเตียนที่ซวั ถัว (ซัวเถ้าฮกอิมอุยอี่) ทางโรงพยาบาลรับอาสารักษาคุณปู่ พร้อมทั้ง
ประกาศพระกิตติคุณให้คุณปู่ และคุณทวด ขอบคุณพระเจ้าที่คุณปู่ ได้รับการรักษาจนหาย ทั้งทางกาย
และทางจิตใจ (คือได้รับเชื่ อ ได้รับพระผูช้ ่วยให้รอด) ถึงแม้วา่ คุณปู่ จะหายเป็ นปกติ แต่ลาคอของคุณปู่ ก็
เต็มไปด้วยรอยแผลเป็ น ขอบคุณพระเจ้าเพราะแผลเป็ นเหล่านี้นาพระพรมาสู่ ครอบครัวของข้าพเจ้า นี่
แหละคือสาเหตุที่ครอบครัวของข้าพเจ้าได้พบพระเจ้าที่เที่ยงแท้
ต่อมา คุณปู่ พร้อมด้วยคุณพ่อคุณแม่ของข้าพเจ้า ได้เดินทางมาทามาหากินที่เมืองไทย เพราะ
สมัยนั้นคนจีนที่นงั่ เรื อมาจากเมืองจีน พอขึ้นฝั่งเมืองไทย รัฐบาลไทยจะแจกเงินให้คนละ 2 บาท เพื่อ
เป็ นทุนค้าขายในเมืองไทย ขณะนั้น คุณพ่ออายุ 17 ปี คุณแม่อายุ 16 ปี ได้คา้ ขายที่จงั หวัดอุตรดิตถ์
ข้าพเจ้ามีพี่สาว 4 คน พี่ชาย 2 คน คุณพ่อคุณแม่ส่งพี่สาวพี่ชายทั้งหมดไปเรี ยนหนังสื อที่เมืองจีน เหลือ
เพียงข้าพเจ้าคนเดียวซึ่ งเริ่ มจะลืมตาดูโลก จึงเป็ นแก้วตาดวงใจของคุณพ่อคุณแม่ กิจการค้าทางบ้านของ
ข้าพเจ้าขายผ้า รับตัดเย็บเสื้ อผ้าและขายเครื่ องสาอาง ทุกครั้งที่มีผา้ ใหม่ คุณแม่ก็ให้ช่างตัดชุดใหม่ให้
ข้าพเจ้า ทาให้ขา้ พเจ้าได้เสื้ อผ้าใหม่บ่อย ๆ จึงเป็ นเด็กที่หลงตัวเอง หลังจากที่พี่ ๆ กลับมาจากเมืองจีน
ข้าพเจ้าก็ชอบที่จะขับไล่พี่ ๆ ออกจากบ้าน ให้เหตุผลว่าบ้านหลังนี้เป็ นของข้าพเจ้าไม่ใช่ของพี่ ๆ
ตอนที่ขา้ พเจ้าเป็ นเด็กนั้น บ้านของคุณพ่อคุณแม่อยูร่ ิ มแม่น้ า มีวนั หนึ่งเกิดไฟไหม้ในบริ เวณ
ใกล้ ๆ ร้าน คุณพ่อให้คุณแม่อุม้ ข้าพเจ้าออกจากบ้าน ส่ วนคุณพ่อขนของออกจากร้าน ขณะนั้นไฟได้
ลามเข้ามาใกล้ร้านจนคุณพ่อออกจากบ้านไม่ได้ คุณพ่อจึงหนีไฟไปทางหลังร้านซึ่ งติดกับแม่น้ า ใช้มือ
ยึดลวดที่ชกั ลอกน้ าโหนตัวหนีลงน้ าไปคุณพ่อรอดชี วติ มาได้ แต่มือทั้ง 2 ข้าง ที่จบั ลวดนั้นฉี กขาด คุณ
แม่ตอ้ งคอยดูแลทาแผลและป้ อนข้าวป้ อนน้ าเป็ นระยะเวลาหนึ่ง
ขอบคุณพระเจ้าที่ ดร.จอห์นซง มีโอกาสมาประกาศที่เมืองไทย และได้ประกาศที่พิษณุโลกด้วย
ดังนั้น คุณพ่อจึงมีโอกาสไปฟังคาเทศนา และได้รับการฟื้ นฟูฝ่ายจิตวิญญาณ หลังจากนั้นคุณพ่อได้เช่า
บ้านหลังหนึ่ง เป็ นห้องอธิ ษฐาน และวันอาทิตย์ก็พาลูก ๆ และญาติ มาร่ วมประชุมที่ห้องอธิ ษฐานแห่งนี้
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โดยไม่มีผรู ้ ับใช้นาประชุม เดิมทีร้านของคุณพ่อได้เคยขายเครื่ องใช้สาหรับพระสงฆ์ แต่หลังจากนั้น
ท่านก็เลิกขายของพวกนี้
จากการที่พวกเราเข้าร่ วมประชุมเช่นนี้ ทาให้มีครอบครัวหนึ่งสนใจและรับเชื่ อ และมีความ
เชื่อมัน่ คงจนถึงทุกวันนี้ ครอบครัวของเราอยูท่ ี่อุตรดิตถ์จนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ครอบครัวของ
ข้าพเจ้าจึงได้ยา้ ยมาอาศัยอยูท่ ี่กรุ งเทพฯ และได้ไปนมัสการพระเจ้าที่คริ สตจักรสะพานเหลือง
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คุณพ่อทาการค้าเงินสกุลจีน ต่อมาเมื่อค่าของเงินจีนลดลง ทาให้ฐานะ
การเงินของคุณพ่อตกต่า ถึงแม้วา่ ภายหลังทาโรงงานทอเสื้ อยืด การเงินก็ไม่กระเตื้องขึ้น จึงทาให้คุณพ่อ
ท้อใจไม่อยากทาการค้าต่อไป จึงมอบกิจการโรงงานทอผ้านั้นให้พี่สาวและพี่เขยดูแลต่อ ส่ วนคุณพ่อไป
เป็ นผูป้ กครองอยูค่ ริ สตจักรตาคลี ทาหน้าที่เทศนา และเยีย่ มเยียน
ข้าพเจ้ามีพี่นอ้ งทั้งหมด 11 คน รวมทั้งข้าพเจ้าด้วย คุณพ่อเป็ นคนทาคลอดพวกเราเองเกือบ
ทั้งหมด ยกเว้นพี่สาวคนโตที่คุณย่าเป็ นผูท้ าคลอดและได้สอนวิธีการทาคลอดแก่คุณพ่อ เมื่อครั้งที่พี่สาว
คนโตอายุ 19 ปี ป่ วยเป็ นไทฟอยด์ แต่คุณหมอที่รักษาไม่ทราบว่าเป็ นไทฟอยด์แนะนาให้คุณแม่ตม้
ข้าวต้มให้พี่สาวรับประทาน แต่เนื่องจากผลของไทฟอยด์ทาให้ลาไส้ของพี่สาวซึ่ งบางอยูแ่ ล้วประกอบ
กับรับประทานข้าวต้มร้อน ๆ ทาให้ลาไส้ขาด ถ่ายออกมาเป็ นเลือดจานวนมาก จนกระทัง่ พี่สาวต้อง
เสี ยชีวติ ลง ข้าพเจ้ามีหน้าตาเหมือนกับพี่สาวคนโตมาก จึงคิดในใจว่า สักวันหนึ่งเมื่ออายุ 19 ปี ข้าพเจ้า
จะต้องเสี ยชีวิตเหมือนพี่สาวคนนี้
พี่ชายคนที่ 2 ถูกส่ งตัวไปเป็ นบุตรบุญธรรมของคุณป้ าที่เมืองจีน และได้เสี ยชีวติ ที่เมืองจีน
พี่สาวคนที่ 6 และน้องสาวคนสุ ดท้อง ก็เสี ยชีวติ เช่นกัน
สาหรับน้องสาวคนเล็กที่เสี ยชีวติ นั้น เนื่องจากเมื่อน้องสาวอายุ 18 ปี สอบเข้าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้ ก็ดีใจมากจึงไปว่ายน้ ากับเพื่อน เมื่อเพื่อนว่ายน้ าเสร็ จแล้วขึ้นจากสระน้ า ก็ไม่เห็น
น้องสาวคนนี้ จึงคิดว่าน้องสาวคงกลับบ้านก่อน จนกระทัง่ เพื่อนกลับบ้านแล้วโทรศัพท์สอบถามทาง
บ้าน จึงทราบว่าน้องสาวคนเล็กยังกลับไม่ถึงบ้าน ทางบ้านจึงรี บกลับไปค้นหาน้องสาวที่สระน้ าแต่ก็
สายไปแล้ว น้องสาวจมอยูใ่ นสระน้ า เมื่อช่วยขึ้นมาพบว่าที่หน้าผากมีรอยแผลเหมือนกับไปกระแทก
ของแข็ง น้ าเข้าปอดมาก ช่วยไม่ได้ และได้ไปอยูก่ บั พระเจ้า
ฉะนั้น พี่นอ้ งของข้าพเจ้าที่ยงั มีชีวติ อยู่ มีพี่ชาย 1 คน พี่สาว 2 คน น้องสาว 1 คนและน้องชาย 2
คน
พี่ชายคนโต เป็ นลูกที่คุณแม่รักมากจนเหลิง ตอนที่ไปเรี ยนที่เมืองจีนก็ไปสร้างปั ญหาให้คุณ
ยาย เช่นครั้งหนึ่งเคยแอบทุบเมล็ดหนาเลี๊ยบที่คุณยายดองไว้บนดาดฟ้ า นามาขยี้เนื้อออกแล้วเอาเมล็ดมา
ทุบเพื่อรับประทานสิ่ งที่อยูข่ า้ งในเมล็ดนั้น
จนทาให้หนาเลี๊ยบที่คุณยายดองไว้เพื่อรับประทานทั้งปี
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เสี ยหายหมด คุณยายพาพี่ชายไปโบสถ์ เพื่อนมัสการพระเจ้า พี่ชายคนนี้ก็ไปขโมยกระเป๋ าเงินตอนที่คน
กาลังอธิ ษฐาน และชอบแกล้งคนที่อยูใ่ นห้องน้ า คุณยายรู ้สึกว่าสอนไม่ไหวแล้ว จึงส่ งกลับมาอยูก่ บั คุณ
พ่อคุณแม่ที่เมืองไทย
ขอบคุณพระเจ้าหลังจากที่พวกเราย้ายมาอยูก่ รุ งเทพ พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่ชายคน
โต และได้เป็ นแบบอย่างที่ดีของพวกเราน้อง ๆ ทุกคน มีครั้งหนึ่ง รู ปภาพในหนังสื อของคุณพ่อหายไป
ท่านโกรธมาก สอบถามว่าใครเป็ นคนเอาไป จนตอนเย็นที่พวกเรามีการอธิ ษฐานที่บา้ น พี่ชายคนนี้ก็
สารภาพต่อคุณพ่อ พร้อมทั้งนาไม้มาให้คุณพ่อและคุกเข่าต่อหน้าคุณพ่อขอให้ตีเขาเป็ นการลงโทษ ภาพ
นี้ในตอนนั้นถึงแม้ขา้ พเจ้ายังเป็ นเด็กก็ยงั จดจาได้จนติดตา ภายหลังพี่ชายคนโตคนนี้ก็ถวายตัวเรี ยนพระ
คัมภีร์ รับใช้พระเจ้าและแต่งงาน มีลูกชาย 3 คน ลูกสาว 3 คน จนกระทัง่ ปลดเกษียณ ก็ยงั รักใคร่
ครอบครัวดี ปั จจุบนั ท่านและครอบครัวอยูท่ ี่อเมริ กา
พี่สาวคนที่ 2 ของข้าพเจ้ามีลูกชาย 2 คน ลูกสาว 3 คน พี่สาวและพี่เขยได้ดูแลกิจการโรงงานทอ
ผ้า เพราะพี่เขยเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านนี้ จึงทาให้กิจการรุ่ งเรื องขึ้น เลี้ยงดูคุณแม่และพวกเราซึ่ งเป็ นน้อง
ๆ พี่เขยเป็ นคนขยัน รักครอบครัว เมื่อครั้งที่ชีวิตครอบครัวของข้าพเจ้ามีปัญหา พี่สาวกับพี่เขยก็คอย
หนุนใจและสนับสนุนข้าพเจ้าไปเรี ยนต่อ หลังจากที่ขา้ พเจ้าไปฮ่องกงได้ไม่กี่ปี พี่เขยก็เริ่ มป่ วยเป็ น
โรคมะเร็ งที่ตบั และเสี ยชีวติ เมื่ออายุเพียง 41 ปี ส่ วนน้องสาวของพี่เขยที่อยูฮ่ ่องกงนั้น หลังจากที่พี่เขย
เสี ยชีวติ ได้ 2 สัปดาห์ก็เสี ยชีวติ ด้วยโรคมะเร็ งที่ตบั เช่นกัน ตอนนั้นเขาอายุ 40 ปี ขณะนั้นครอบครัวนี้มี
ลูกชาย 2 คน ลูกสาว 3 คน ภายหลังข้าพเจ้าได้แนะนาน้องเขยของพี่เขย (ชื่อ William Woo) ให้มา
แต่งงานกับน้องสาวของข้าพเจ้า
พี่สาวคนที่ 3 ของข้าพเจ้า แต่งงานและไปอยูท่ ี่เชียงใหม่ มีลูกสาว 1 คน ลูกชาย 2 คน
น้องสาวของข้าพเจ้าเป็ นครู อยูท่ ี่โรงเรี ยนสามมุกคริ สเตียน ตอนนั้นข้าพเจ้ายังเรี ยนอยูท่ ี่ฮ่องกง
มีวนั หนึ่งซึ่งเป็ นวันอาทิตย์ ข้าพเจ้าไปเยีย่ มครอบครัวของคุณ William Woo ก็รู้สึกว่า เด็ก ๆ ของ
ครอบครัวนี้ น่าสงสารที่ไม่มีแม่คอยดูแล คืนวันนั้นเมื่อกลับไปถึงที่โรงเรี ยนก็ได้อธิ ษฐานเผื่อครอบครัว
นี้เป็ นพิเศษ มีความคิดขึ้นได้วา่ ทาไมไม่แนะนาน้องสาวของข้าพเจ้าให้แต่งงานกับคุณ William Woo นี้
ปรากฏว่าวันรุ่ งขึ้นซึ่ งเป็ นวันจันทร์ น้องชายคนเล็กซึ่ งเพิ่งแต่งงานไปฮันนีมูนที่ฮ่องกง ได้โทรศัพท์ถึง
ข้าพเจ้าที่โรงเรี ยน และเพราะข้าพเจ้าไม่รู้จกั โรงแรมที่เขาพัก จึงต้องโทรศัพท์ไปขอร้องคุณ William
Woo ให้ช่วยพาไปในขณะที่รับประทานอาหารด้วยกันนั้น น้องชายก็กระซิ บบอกข้าพเจ้าว่าญาติของคุณ
William Woo ที่อยูเ่ มืองไทยกาลังแนะนาน้องสาวของข้าพเจ้าให้ชายผูน้ ้ ี ข้าพเจ้าก็อศั จรรย์ใจว่าข้าพเจ้า
ก็มีความคิดเรื่ องนี้ เมื่อคืนนี้ ผลสุ ดท้ายทั้งสองก็ได้แต่งงานกัน โดยที่ท้ งั 2 ฝ่ ายไม่เคยพบกัน เพียงแต่มีจด
หมายถึงกัน ฟังคาแนะนาของข้าพเจ้า และเชื่อว่าเป็ นการทรงนาของพระเจ้า
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น้องชายคนโตของข้าพเจ้าสาเร็ จจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากแต่งงานก็ไปอยูท่ ี่
อเมริ กา มีลูกสาว 2 คน ลูกชาย 1 คน น้องชายน้องสะใภ้ และครอบครัวของพี่ชาย กับพี่นอ้ งคนอื่น ๆ ใน
พระคริ สต์ ได้ร่วมกันก่อตั้งคริ สตจักรชาวไทย บรุ๊ คลิน ในปี ค.ศ.1992 ปั จจุบนั เป็ นทนายความที่รัฐ
นิวยอร์ค สหรัฐอเมริ กา
น้องชายคนเล็กหลังแต่งงานแล้วก็ได้ไปอยูท่ ี่อเมริ กาเหมือนกัน ฉะนั้นในปี ค.ศ.1968 เมื่อ
ข้าพเจ้าสาเร็ จการศึกษาที่ฮ่องกง ครอบครัวของน้องทั้งสองจึงได้ให้ของขวัญเป็ นตัว๋ เครื่ องบิน 2 ฉบับ
คือ ตัว๋ จากฮ่องกงไปเมืองไทยฉบับหนึ่งและตัว๋ จากเมืองไทยไปอเมริ กาอีกฉบับหนึ่ง เพื่อให้กลับไป
เมืองไทยรับประทานทุกอย่างที่ตอ้ งการจนพอใจ แล้วจึงเดินทางไปอเมริ กา
น้องชายคนเล็กนี้ มีลูกชาย 2 คน และน้องสะใภ้ ก็เป็ นผูป้ กครองอยูท่ ี่คริ สตจักรที่สอง
กรุ งเทพฯ
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โดยพระคุณ
เพราะพระคุณของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงยังมีชีวติ อยู่ เมื่อข้าพเจ้าเป็ นเด็ก คุณแม่ไปเปิ ดตูเ้ ซฟเพื่อจะ
เอาเครื่ องประดับ ข้าพเจ้ายืน่ มือเข้าไปในเซฟที่ขณะคุณแม่กาลังปิ ดตูเ้ ซฟ ประตูตูเ้ ซฟได้หนีบมือข้าพเจ้า
จนกระทัง่ บัดนี้ นิ้วกลางมือขวาของข้าพเจ้าก็ยงั งออยู่ ขอบคุณพระเจ้าที่นิ้วไม่หกั และอีกครั้งหนึ่ง พวก
เราเด็ก ๆ วิง่ เล่นกัน ข้าพเจ้าได้วงิ่ ไปชนตูก้ ระจก คุณแม่เล่าว่า ทั้งตัวของข้าพเจ้าอยูท่ ่ามกลางกระจก แต่
ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่มีอนั ตรายใด ๆ เกิดขึ้น เมื่อข้าพเจ้าเป็ นเด็กข้าพเจ้าไม่ยอมรับประทานอย่างอื่นเลย
ชอบแต่หมูแดง ตอนไปโรงเรี ยนต้องขี่คอพี่สาวไป ตอนอยูบ่ า้ นชอบเปลี่ยนเสื้ อผ้าหลาย ๆ ชุด จึงทาให้
พวกพี่ ๆ ไม่พอใจมาก เพราะเขาต้องเหนื่อยในการซักผ้า ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ได้ให้ขา้ พเจ้าเติบโตที่
อุตรดิตถ์ แต่ได้มาเติบโตที่กรุ งเทพฯ สาเหตุเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะสงครามโลกจึงไม่ตอ้ ง
ไปโรงเรี ยน เด็ก ๆ ก็ได้ช่วยงานบ้าน จาได้วา่ เมื่อตอนอายุ 12 ปี มีวนั หนึ่งช่วยกันตักน้ าบ่อข้าพเจ้าได้ตก
ลงไปในบ่อที่ท้ งั กว้างและลึก ในตอนนั้นมีเพียงพี่สะใภ้อยูใ่ กล้ ขอบคุณพระเจ้าที่พี่สะใภ้รู้และช่วยได้
ทันเวลาโดยหย่อนเชือกลงไปในบ่อและร้องเรี ยกให้คนอื่นช่วยดึงข้าพเจ้าขึ้นมาจากบ่อ และได้รอดชีวติ
อีกครั้งหนึ่ง
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติแล้ว เรามีโอกาสไปเรี ยนที่โรงเรี ยนคริ สตธรรมวิทยา ในชั้นเรี ยน
นั้นข้าพเจ้าเกเรมาก ทุกคนในชั้นเรี ยนอายุมากกว่าเกณฑ์ท้ งั นั้น (เนื่องจากต้องหยุดเรี ยนในช่วงสงคราม
ระยะหนึ่ง) จึงกล้าเถียงกับคุณครู และข้าพเจ้าก็นาเพื่อน ๆ ที่จะต่อต้านคุณครู คุณครู ที่โรงเรี ยนจึง
รายงานให้คุณพ่อซึ่ งขณะนั้นเป็ นผูป้ กครองในคริ สตจักรสะพานเหลืองทราบ และเมื่อจบการศึกษาแล้ว
ก็ไปเรี ยนภาษาจีนกับเพื่อนเป็ นกลุ่ม ๆ เพื่อเตรี ยมตัวไปเรี ยนที่เมืองจีน คุณพ่อเป็ นห่วงมาก กลัวว่า
ข้าพเจ้าจะกลายเป็ นคอมมิวนิ สต์แต่ขา้ พเจ้าไม่ได้ไปกับเพื่อน ๆ เนื่องจากไม่มีเงินซื้ อตัว๋ เรื อ เพื่อน ๆ
ของข้าพเจ้าได้ไปเพราะเขาเอาเครื่ องประดับเช่น สร้อยทอง เข็มขัดทอง ไปขายเพื่อซื้ อตัว๋ เรื อแต่ขา้ พเจ้า
ไม่มีเครื่ องประดับ เพราะโดยนิสัยไม่ชอบใส่ เครื่ องประดับ
คุณพ่อได้ติดต่อให้ขา้ พเจ้าไปเรี ยนที่โรงเรี ยนอบรมพระคัมภีร์ แต่ทางโรงเรี ยนแจ้งกลับมาว่า
รับไม่ได้ เพราะข้าพเจ้าอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่เขาจะรับ ข้าพเจ้าทราบข่าวก็ดีใจมาก แต่ตอนหลังทางโรงเรี ยน
อนุโลมให้เข้าเรี ยนได้ โดยให้เหตุผลว่า เพราะคุณพ่อเป็ นผูป้ กครอง และพี่ชายเป็ นศาสนาจารย์ขา้ พเจ้า
จึงต้องไปเรี ยนอย่างจาใจ ตลอดทั้งเทอมที่ขา้ พเจ้าเรี ยนที่โรงเรี ยนแห่งนี้ ไม่พดู คุยกับใครเลย ถึงเวลา
เรี ยนก็เรี ยน หมดเวลาเรี ยนก็กลับบ้าน ทาใจแข็งแต่ไม่มีความสุ ขเลย ผลสุ ดท้าย มีคืนหนึ่งอยูใ่ น
ห้องนอนของตนเอง จึงคุกเข่าอธิ ษฐานสารภาพกับพระเจ้า เป็ นครั้งแรกที่ตอ้ นรับพระเยซู และสารภาพ
กับพระเจ้าที่ตนเองหัวแข็ง ถ้าพระเจ้าจะใช้ก็ยนิ ดีรับใช้ รุ่ งเช้าไปเรี ยนก็มีความสุ ข เมื่ออยูใ่ นห้องเรี ยน
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ชัว่ โมงแรกที่อาจารย์ให้นกั เรี ยนอ่านอิสยาห์บทที่ 6 โดยให้นกั เรี ยนอ่านคนละข้อ ในใจบอกกับพระเจ้า
ว่า ขอให้ตนเองได้อ่านข้อที่ 8 (อิสยาห์ 6:8 และข้าพเจ้าได้ยนิ พระสุ รเสี ยงขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสว่า
“เราจะใช้ผใู้ ดไป และผูใ้ ดจะไปแทนเรา” แล้วข้าพเจ้าทูลว่า “ข้าพระองค์นี่พระเจ้าข้า ขอทรงใช้ขา้
พระองค์ไปเถิด”)
ขอบคุณพระเจ้าที่พอการอ่านพระคัมภีร์เวียนมาถึงข้าพเจ้า ก็เป็ นข้อที่ 8 พอดี จึงมัน่ ใจว่าพระ
วจนะข้อนี้ เป็ นพระวจนะที่มาถึงข้าพเจ้าโดยตรง ในเทอมนั้นก็ได้รับบัพติศมา และเริ่ มที่จะคุยกับเพื่อน
ๆ พอเรี ยนถึงปี ที่ 3 เทอมสุ ดท้ายก็มีคริ สตจักร 3 แห่งมาติดต่อที่โรงเรี ยนผ่านอาจารย์ ให้ขา้ พเจ้าไป
ทางานด้วยอาจารย์แนะนาข้าพเจ้าว่าควรไปทางานที่คริ สตจักรไมตรี จิต ข้าพเจ้าผลัดอาจารย์วา่ ขอไป
ปรึ กษาคุณพ่อก่อนว่าควรทางานที่คริ สตจักรใด เพราะตอนแรกที่มาเรี ยนที่โรงเรี ยนอบรมพระคัมภีร์
แห่งนี้น้ นั ไม่ได้สมัครใจมาเรี ยนเอง คุณพ่อเป็ นผูจ้ ดั การให้มาเรี ยน ดังนั้น จึงอยากให้คุณพ่อเป็ นผู ้
ตัดสิ นใจว่าควรทางานที่ใด วันรุ่ งขึ้นจะให้คาตอบกับอาจารย์ ปรากฏว่าคืนนั้นคุยกับคุณพ่อแล้ว ท่าน
แนะนาว่าควรจะรับใช้หลังแต่งงานแล้ว เมื่อได้ฟังแล้วก็รู้สึกเสี ยใจ เพราะไม่ใช่ความต้องการของ
ตนเองว่าต้องแต่งงานหลังสาเร็ จการศึกษา ถึงแม้วา่ จะมีคนรักแล้วซึ่ งเป็ นรุ่ นพี่ แต่ก็ยงั ไม่คิดถึงเรื่ อง
แต่งงาน เมื่อทางคริ สตจักรไมตรี จิตได้ข่าวว่าข้าพเจ้าจะแต่งงาน ทางคริ สตจักรจึงเชิญเราทั้ง 2 คน
ร่ วมงานที่คริ สตจักรไมตรี จิตโดยวันอาทิตย์ก็ช่วยงานของคริ สตจักรไมตรี จิต ด้านรวีวารศึกษา การ
ประชุม กลุ่มสตรี การประกาศ และการเยีย่ มเยียน แต่วนั ธรรมดาก็อยูท่ ี่หอ้ งประกาศที่ตลาดพลู มีการ
ประกาศ และสอนภาษาจีนด้วย
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เมือ่ ชีวติ พบมรสุ ม
ขณะเมื่อข้าพเจ้าตั้งครรภ์ลูกคนแรก มีนกั เรี ยนหญิงคนหนึ่งที่ขา้ พเจ้าสอนภาษาจีน เขามาสมัคร
ช่วยงานบ้าน ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่างานบ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ทา ข้าพเจ้าจึงได้เสนอว่า เราจะจ่ายเงินค่าเรี ยน
เย็บผ้าให้ หลังเลิกเรี ยนเย็บผ้าตอนเย็นให้ไปซื้ อกับข้าว พร้อมทาอาหารมื้อเย็น หลังจากนั้นจึงเรี ยน
ภาษาจีนเสร็ จแล้วจึงกลับบ้าน
หลังจากข้าพเจ้าคลอดลูกสาวคนโตแล้ว ข้าพเจ้าสังเกตว่าสามีของข้าพเจ้าคุยกับนักเรี ยนคนนี้
บ่อย จึงถามว่าคุยกันเรื่ องอะไร สามีก็บอกว่าอยากแนะนานักเรี ยนหญิงคนนี้ให้นอ้ งชาย ข้าพเจ้าจึง
ไม่ได้สงสัยอะไร ในช่วงนั้นประธานมัคนายกของคริ สตจักรไมตรี จิต ได้มาขอร้องให้เราไปช่วยงานที่
คริ สตจักรหัวกุญแจ จังหวัดชลบุรี ในวันอาทิตย์ (สามีของข้าพเจ้าเดินทางไป-กลับระหว่างชลบุรีกรุ งเทพฯ แต่ขา้ พเจ้าพักอยูท่ ี่นนั่ ) ส่ วนวันธรรมดาก็มาช่วยงานที่หอ้ งประกาศตลาดพลูระยะหนึ่ง
หลังจากที่เราช่วยงานที่คริ สตจักรหัวกุญแจไปประมาณ 2 ปี มีอาทิตย์หนึ่งที่สามีของข้าพเจ้าไม่
ได้มาที่คริ สตจักรหัวกุญแจ อาทิตย์น้ นั มีมคั นายกของคริ สตจักรไมตรี จิตมาร่ วมนมัสการที่คริ สตจักรหัว
กุญแจได้ถามข้าพเจ้าว่าทาไมอาทิตย์น้ ีไม่เห็นสามีมาที่คริ สตจักรหัวกุญแจ
ข้าพเจ้าตอบว่าไม่ทราบ
เหมือนกันเมื่อถึงสิ้ นปี ทางคริ สตจักรไมตรี จิตก็ไม่ได้ต่อสัญญากับเรา สามีของข้าพเจ้าก็บอกว่าเราน่าจะ
ย้ายไปอยูบ่ า้ นที่แปดริ้ ว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะตอนนั้นคุณพ่อของสามีมีรถบรรทุกรับขนส่ งสิ นค้า
จากกรุ งเทพไปฉะเชิงเทรา สามีก็รู้สึกสนใจงานด้านขนส่ งนี้มากจึงตกลงย้ายไปอยูท่ ี่นนั่
วันหนึ่งน้องชายของสามี (คุณฮวด) มาหาที่บา้ น และถามข้าพเจ้าว่า “รู ้หรื อเปล่าว่าพี่ชาย (สามี
ของข้าพเจ้า) ไปโรงแรมกับนักเรี ยนหญิงคนนั้น (คนที่พี่ชายจะแนะนาให้ตน)” น้องชายเล่าต่อว่าขณะที่
เขาขับแท๊กซี่ รับจ้างอยูท่ ี่กรุ งเทพฯ เขาพบหญิงคนนี้ไปกับผูช้ าย จึงขับรถตามไปจนถึงโรงแรมและเห็น
ว่าผูช้ ายคนนั้นก็คือพี่ชายของตน (สามีของข้าพเจ้า) จึงรี บกลับมาที่ฉะเชิงเทราเพื่อมาเล่าให้ขา้ พเจ้าฟัง
เมื่อสามีกลับจากกรุ งเทพฯ ในคืนวันนั้นข้าพเจ้าได้สอบถามสามีวา่ ที่คุณฮวดเล่าให้ฟังนั้นเป็ นจริ งไหม
เขารับว่าเป็ นความจริ ง และบอกต่อว่าแม่ของฝ่ ายหญิงก็รู้เรื่ องนี้พร้อมทั้งเร่ งให้เขารับมาเป็ นภรรยาอีก
คนหนึ่ง (เพราะเหตุวา่ แม่ฝ่ายหญิงก็เป็ นภรรยาน้อยของคนอื่น) และตอนนั้นสามีกลัวทางบ้านจะทราบ
เรื่ องนี้จึงย้ายข้าพเจ้าและลูกทั้งสามมาอยูท่ ี่กรุ งเทพฯ
เมื่อมาอยูท่ ี่กรุ งเทพฯ แล้ว ข้าพเจ้าก็มีโอกาสกลับไปที่บา้ นของคุณแม่ที่สะพานเหลืองก็นงั่
ร้องไห้ แม่กบั พี่เขยก็ถามว่า “อยู่ ๆ ก็นงั่ ร้องไห้มีอะไรหรื อ” จึงเล่าเรื่ องสามีให้ฟัง แต่คุณแม่กบั พี่เขยก็
ไม่เชื่อบอกว่าผูร้ ับใช้พระเจ้าไม่ทาเรื่ องเช่นนี้ หรอก หาว่าข้าพเจ้าคิดมากบ้า ๆ บอ ๆ ข้าพเจ้าจึงตอบว่า
“สมมติวา่ เรื่ องนี้ เป็ นความจริ ง ขอย้ายกลับมาอยูท่ ี่บา้ นนี้ได้ไหม” คุณแม่และพี่เขยก็รับว่า ถ้าเป็ นเรื่ อง
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จริ งจะย้ายกลับมาก็ได้ ดังนั้น ข้าพเจ้ากลับไปที่บา้ น คืนวันนั้นได้ปรึ กษากับสามี ข้าพเจ้าขอร้องให้สามี
อ่านพระคัมภีร์ดว้ ยกันก่อนที่จะตกลงเรื่ องอะไรกัน แล้วสามีก็เป็ นผูท้ ี่เปิ ดพระคัมภีร์อ่านก่อน โดยอ่าน
1 โคริ นธ์ บทที่ 4 ส่ วนข้าพเจ้าอ่าน 1 โคริ นธ์ บทที่ 5 เมื่อได้อ่านถึง 1 โคริ นธ์ 5:1 “มีข่าวเล่าลือว่า ใน
พวกท่านมีการผิดประเวณี และการผิดนั้นถึงแม้ในพวกต่างชาติก็ไม่มีเลย” ข้าพเจ้าจึงตัดสิ นใจทันทีวา่
ข้าพเจ้าจะกลับไปอยูท่ ี่บา้ นและได้ถามสามีวา่ จะจัดการกับลูกทั้งสามอย่างไร สามีตอบว่า ได้คุยกับหญิง
คนนั้นแล้วว่า ลูกของใครก็คนนั้นเลี้ยง รุ่ งเช้าสามีก็เรี ยกรถส่ งข้าพเจ้ากลับบ้านคุณแม่เพราะตอนนั้น
พี่เขยกับพี่สาวรับผิดชอบโรงงานทอผ้า ฉะนั้น ข้าพเจ้ากลับมาก็มีงานทา ไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องการเลี้ยงชีพ
พอกลับมาถึงบ้าน ข้าพเจ้าก็รู้สึกน้อยใจตัวเอง และคิดว่าตัวเองมีอะไรที่เทียบกับหญิงคนนี้ไม่ได้หรื อ
รู้สึกแค้นใจมาก เกลียดเขาและเกลียดสามีดว้ ย และไม่พอใจพระเจ้า ทาไมเรื่ องเช่นนี้จึงต้องเกิดกับ
ข้าพเจ้าด้วย และทางออกของข้าพเจ้าก็คือ ร้องไห้! ร้องไห้อย่างไม่พอใจ ที่จริ งแล้วเมื่อครั้งที่เรี ยนอยูท่ ี่
โรงเรี ยนอบรมพระคัมภีร์ ข้าพเจ้าก็เรี ยนดีกว่าเพื่อน ๆ และเมื่อสาเร็ จการศึกษาก็ได้แต่งงาน ได้สามีก่อน
เพื่อน ทางานในโบสถ์ใหญ่ดว้ ยเงินเดือนที่ดีกว่าเพื่อน เพื่อนคนอื่นยังไม่ได้แต่งงานเลย จึงมีความรู ้สึก
หยิง่ ถือว่าตัวเองมีอะไร ๆ ดีกว่าคนอื่น แต่ถึงเวลานี้ อะไร ๆ ก็สูญสิ้ นหมดแล้ว ข้าพเจ้ารู ้สึกอยากฆ่าตัว
ตาย อยากฆ่าสามีและหญิงคนนั้นตาย รู ้สึกว่าชีวติ ไม่มีความหมายเลย
จนกระทัง่ วันหนึ่ง ข้าพเจ้าเดินจากบ้านเพื่อที่จะไปปากซอย ได้พบพี่นอ้ งคนหนึ่งที่เขาเคยเป็ นค
ริ สเตียนและไปเป็ นภรรยาน้อยของคนที่มาจากไต้หวัน เป็ นคนมีเงินมาก ได้เป็ นคุณนายตูเ้ พชรเคลื่อนที่
แต่ภายหลังภรรยาหลวงมาจากไต้หวันได้ทาหลายอย่างกับภรรยาน้อย
จนทาให้ภรรยาน้อยคนนี้
วิกลจริ ต พอข้าพเจ้าเห็นหญิงวิกลจริ ตคนนี้ ในใจของข้าพเจ้าก็ถามตนเองว่าอยากเป็ นเหมือนหญิงคนนี้
ไหม ข้าพเจ้าก็ตอบในใจว่า “ข้าพเจ้าไม่อยากเป็ นเหมือนหญิงคนนี้ ขอพระเจ้าทรงช่วยด้วยเถิด” และ
ช่วงนี้มีอาจารย์เจ้าชื่ อกวง มาเทศนาฟื้ นฟูที่คริ สตจักรสะพานเหลือง ข้าพเจ้าก็มีโอกาส ไปฟังเทศนา
และพระเจ้าดลใจให้ขา้ พเจ้าได้ยนิ เสี ยงตรัสจากพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง จากคาเทศนานั้น ข้าพเจ้าเห็นสภาพ
ตนเองที่เต็มไปด้วยความหยิง่ ความเกลียดชัง อาฆาต จึงสารภาพขอพระเจ้าทรงอภัย ที่ขา้ พเจ้าคิดว่า
ตนเองเป็ นคนดี เห็นแต่ความผิดของสามีและภรรยาน้อยของเขา และขอพระเจ้าทรงรักษาจิตใจที่ฟกช้ า
โดยเฉพาะคืนนั้นเพลงที่ร้องเนื้อเพลงประทับใจมาก เหมือนกับพระเจ้าทรงใช้เนื้อเพลงนี้ที่จะตรัสกับ
ข้าพเจ้า เพลงนั้นคือเพลง รักมากกว่าก่อน (เพลงชีวติ คริ สเตียน หน้า 124) และคืนวันนั้น ข้าพเจ้าก็
ตอบสนองการร้องเรี ยกของนักเทศน์ เดินออกไปหน้าธรรมาสน์ เพื่อถวายตัวอีกครั้งหนึ่ง
วันหนึ่ง อาจารย์เล่ายกเกีย (ศาสนาจารย์หญิงคนแรกของสภาคริ สตจักรแห่งประเทศไทย)
ในขณะนั้นยังไม่ได้รับการสถาปนาเป็ นศาสนาจารย์ท่านได้เดินทางมาจากคริ สตจักรเพชรบุรี เพื่อมาหา
ข้าพเจ้าและเล่าให้ฟังว่า ตลอดคืนท่านนอนไม่หลับ คิดถึงแต่เรื่ องของข้าพเจ้า จึงตัดสิ นใจมาหาข้าพเจ้า
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และเสนอว่าให้ไปร่ วมงานกับท่านที่เพชรบุรี ในเวลานั้น ท่านมีเงินเดือนเดือนละ 1,600 บาท ท่านแบ่ง
เงินเดือนของท่านครึ่ งหนึ่งให้ขา้ พเจ้า คุณพ่อจึงพูดว่า “ลูกเอ๋ ย ! ไม่มีใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีเงินเดือนมาก
ถึงขนาดต้องแบ่งให้คนอื่นใช้ แต่เพราะความรักของพระเจ้าที่ผรู ้ ับใช้ให้โอกาสลูกอย่างนี้”
ข้าพเจ้าจึงตัดสิ นใจไปรับใช้ที่เพชรบุรี จึงได้ส่งลูกสาวคนโต อายุ 5 ขวบ ซึ่ งเป็ นเด็กรักเรี ยนเข้า
เรี ยนโรงเรี ยนประจา ลูกสาวคนที่สอง อายุ 3 ขวบคุณแม่ของข้าพเจ้ารับอาสาช่วยดูแล ส่ วนลูกชายอายุ 8
เดือน ข้าพเจ้าได้นาไปอยูด่ ว้ ยที่เพชรบุรี แต่ไม่สะดวกในการออกไปเยีย่ มเยียนสมาชิกของคริ สตจักร จึง
ตกลงใจว่าไปหาคนช่วยเลี้ยงลูกชาย ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูเดือนละ 500 บาท เงินที่เหลือ 300 บาท ต้องจ่าย
ค่าอาหารส่ วนตัวและค่านมลูก อยูร่ ะยะหนึ่ง
ต่อมาสามีก็โทรศัพท์มาหาคุณแม่ที่บา้ นบ่อย ๆ ว่าอยากจะได้ลูกคืน และน้องสาวของข้าพเจ้า
ขณะนั้นเป็ นครู สอนอยูท่ ี่โรงเรี ยนคริ สตธรรมวิทยา สามีก็ไปรบกวนน้องสาวของข้าพเจ้าว่าอยากขอลูก
คืน จึงทาให้คุณแม่และน้องสาวอึดอัดใจ เมื่อข้าพเจ้ามีโอกาสกลับมาที่กรุ งเทพฯ คุณแม่จึงคุยกับข้าพเจ้า
ว่ายังไงลูกก็เป็ นเชื้อสายของเขา เขาอยากได้ก็น่าจะคืนให้เขา และโดยเฉพาะตอนนี้ตาของคุณแม่เป็ นต้อ
มองอะไรไม่เห็น จะช่วยดูแลลูกสาวคนที่สองไม่ได้ ข้าพเจ้าจึงตกลงใจยกลูกคืนให้พอ่ เขา เพราะว่าลูก
สาวคนโตต้องอยูโ่ รงเรี ยนประจา ลูกสาวคนที่สองอยูก่ บั คุณแม่ ลูกชายคนสุ ดท้องต้องฝากเขาเลี้ยง ก็
เป็ นว่าแม่กบั ลูกต้องอยูถ่ ึง 4 แห่ง หากยกให้พอ่ อย่างไรแล้วลูก ๆ ก็ได้อยูด่ ว้ ยดันกับพ่อของเขา และแม่
เลี้ยงก็เคยเป็ นพี่เลี้ยงของลูกมาก่อน จึงคิดว่าส่ งลูก ๆ ไปอยูก่ บั พ่อของเขาดีกว่าอยูก่ บั ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึง
เชิญพี่นอ้ งที่คริ สตจักรไมตรี จิตคนหนี่ง ช่วยไปเรี ยกสามีมาพบข้าพเจ้า แล้วจึงถามเขาว่า อยากได้ลูก
กลับไปจริ ง ๆ หรื อเปล่า ขอเพียงแต่ยา้ ยชื่อของข้าพเจ้าออกจากสามะโนครัวก็เพียงพอแล้ว แต่ก่อนที่จะ
ส่ งลูก ๆ ให้ไปอยูก่ บั พ่อของเขาข้าพเจ้าได้ถ่ายรู ปร่ วมกับลูกทั้งสามเพื่อเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
ก่อนที่อาจารย์เล่ายกเกีย จะมารับใช้พระเจ้าที่เพชรบุรี ท่านได้เป็ นศิษยาภิบาลที่คริ สตจักร
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และพี่นอ้ งในคริ สตจักรรักท่านมาก พี่นอ้ งของคริ สตจักรตะพานหิ นจึงมาหา
ท่าน ให้ท่านหาผูร้ ับใช้พระเจ้าที่เหมือนท่านไปรับใช้ที่ตะพานหิ นให้ดว้ ย อาจารย์เล่ายกเกีย จงแนะนา
ข้าพเจ้าให้ไปรับใช้ที่ตะพานหิ น ช่วงนั้นมีเพื่อนที่เรี ยนจบมาจากฮ่องกง มาหาข้าพเจ้าเล่าว่าพี่นอ้ งที่
ฮ่องกงคนหนึ่งเสนอว่า อยากให้โอกาสสนับสนุนให้พี่นอ้ งคนไทยที่สัตย์ซื่อในการรับใช้พระเจ้าไป
เรี ยนต่อที่ฮ่องกง
เพื่อนคนนี้จึงแนะนาข้าพเจ้าให้ไปเรี ยนต่อ
ข้าพเจ้าอยากไปเรี ยนต่อที่ฮ่องกง
เหมือนกัน จึงส่ งใบสมัครไปโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมที่ฮ่องกง แต่ปรากฏว่าได้รับคาปฏิเสธจาก
โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมนั้นว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมที่จะเป็ นนักศึกษาของโรงเรี ยนนั้น แต่ก่อนหน้านี้
ข้าพเจ้ามัน่ ใจว่าจะได้เรี ยนต่อที่ฮ่องกง จึงลาออกจากงานที่ตะพานหิ นไปกรุ งเทพฯ แต่พอทางโรงเรี ยนฯ
ปฏิเสธ อาจารย์เล่ายกเกีย จึงแนะนาให้ขา้ พเจ้าไปทางานที่ราชบุรี เพราะที่นนั่ ต้องการศิษยาภิบาล
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เมื่อข้าพเจ้าไปทางานที่ราชบุรี ทุกอาทิตย์ที่ขา้ พเจ้าเทศนาเสร็ จ ลงจากธรรมมาสน์ ก็จะมีเสี ยง
กระซิ บในใจข้าพเจ้าว่า “เธอไม่เหมาะที่จะเป็ นนักเรี ยนพระคริ สตธรรม เธอเหมาะสมหรื อที่จะเทศนา
สอนคนอื่น?” เพราะเหตุจากคาปฏิเสธของโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมที่ฮ่องกง ทาให้ขา้ พเจ้าคิดมาก ทา
ให้เป็ นโรคกระเพาะ โรคลาไส้ และโรคหึดหอบ และท้อใจในการทางาน ท กครั้งหลังรับประทาน
อาหารข้าพเจ้าจะต้องไปถ่ายที่หอ้ งน้ า กลางคืนก็จบั หื ดจนนอนไม่หลับ พี่สาวพี่เขย และคุณแม่ จึงบอก
ให้ขา้ พเจ้าไปรักษาตัวที่กรุ งเทพฯ ทางบ้านเห็นว่าข้าพเจ้าป่ วยมาก จึงให้ขา้ พเจ้ามารักษาตัวที่บา้ นและ
ไม่ตอ้ งทางาน ถ้าหากเช้าวันไหนที่ตื่นสาย คุณแม่ก็จะทราบว่าคืนนั้นข้าพเจ้าจับหื ดไม่สบายอีกแล้ว
จนกระทัง่ ใคร ๆ ที่บา้ นก็ต้ งั ชื่ อให้ขา้ พเจ้าว่า “นางสาวขี้โรค)
เพื่อนของข้าพเจ้าอีกคนหนึ่งที่เรี ยนจบจาก Alliance Bible Seminary ก็มารับใช้พระเจ้าที่
คริ สตจักรสะพานเหลือง ท่านมาเยีย่ มข้าพเจ้าที่บา้ น ครั้งแรกที่ท่านมาเยีย่ มนั้น ท่านก็บอกว่า มี
ความรู ้สึกอยากแนะนาให้ขา้ พเจ้าไปเรี ยนที่ฮ่องกง แต่เมื่อข้าพเจ้าย้อนคิดถึงคาปฏิเสธจากโรงเรี ยนที่
ฮ่องกงเมื่อครั้งก่อนโน้น จึงทาให้ขา้ พเจ้าปฏิเสธเพื่อนคนนี้อย่างแข็งขัน เพื่อนคนนี้ก็พยายามชักชวนอีก
จนครั้งที่สามที่เพื่อนคนนี้มาเยีย่ มและชักชวนข้าพเจ้าอีก ด้วยความโกรธจึงตอบเพื่อนอย่างไม่พอใจว่า
“ถ้าเธออยากแนะนาจริ ง ๆ ก็แนะนาไปเถิด แต่ขอให้เขียนประวัติชีวิตและครอบครัวของข้าพเจ้าอย่าง
ละเอียดให้ทางโรงเรี ยนทราบ รับรองว่าเมื่อทางโรงเรี ยนทราบประวัติอย่างละเอียดแล้วคงจะไม่ยอมรับ
ฉันเป็ นนักเรี ยนเป็ นแน่” ผลสุ ดท้ายเพื่อนข้าพเจ้าก็ส่งรายละเอียดไปทางโรงเรี ยนนั้นจริ ง ๆ ผูอ้ านวยการ
และอาจารย์ฝ่ายวิชาการจึงปรึ กษากันว่า ถ้ามีคนที่มีประสบการณ์น่าสงสารอย่างนี้ สมควรที่จะให้
โอกาสแก่เขา
ฉะนั้น ทางโรงเรี ยนจึงส่ งจดหมายตอบรับข้าพเจ้าเป็ นนักเรี ยน เมื่อได้รับจดหมายแล้วก็
ประหลาดใจ และคิดไม่ถึงว่าทางโรงเรี ยนจะรับข้าพเจ้า พี่สาวกับพี่เขยก็มาถามว่า เห็นจดหมายจาก
ฮ่องกงหรื อเปล่า ข้าพเจ้ารับว่าเห็นและเล่าให้ฟัง และบอกว่าจะไปเรี ยนได้ยงั ไงอายุแก่ปูนนี้แล้ว
(ขณะนั้นข้าพเจ้าอายุ 28 ปี ) พี่สาวกับพี่เขยตอบว่าดีแล้วไปเรี ยนเถอะ พี่ท้ งั สองจะสนับสนุนให้ไปเรี ยน
และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าสักวันหนึ่งครอบครัวของเราก็จะมีอาจารย์หญิงเหมือนกัน ช่วงนั้นข้าพเจ้ายังป่ วย
อยู่
บ่ายวันหนึ่งใน ค.ศ. 1962 ข้าพเจ้านอนอยูบ่ นเตียงปรากฏว่ามีพี่นอ้ งสมาชิกคริ สตจักรไมตรี จิต
คนหนึ่งหาบกล้วยปิ้ งขาย แวะมาหาที่หอ้ งนอน อธิ ษฐานเผือ่ ข้าพเจ้า และกล่าวว่า “เธอจะไม่เป็ นอะไร
เลยถ้าเชี่อฟังพระเจ้า ข้าพเจ้าอธิ ษฐานกับพระเจ้าว่า ถ้าพระเจ้าจะให้ขา้ พเจ้าไปเรี ยนที่ฮ่องกงจริ ง ๆ ไม่
อยากให้พี่สาวและพี่เขยลาบากในการซื้ อตัว๋ เครื่ องบินให้ มีวนั หนึ่งเพื่อนชื่ อเคียมซุ ง้ แซ่ ต้ งั เราเป็ นเพื่อน
นักเรี ยน ป.3 ด้วยกัน ภายหลังต่างคนต่างก็แต่งงานไม่ได้ติดต่อกันเลย แต่ปรากฏว่าคุณเคียมซุ ง้ ก็
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โทรศัพท์ไปที่บา้ น ถามข้าพเจ้าถึงเรื่ องไปเรี ยนต่อที่ฮ่องกง เพื่อนก็ถามว่าซื้ อตัว๋ เครื่ องบินหรื อยัง
ข้าพเจ้าบอกว่ายัง เพื่อนก็บอกว่าไม่ตอ้ งซื้ อนะ เขากับสามีจะซื้ อตัว๋ เครื่ องบินให้ ข้าพเจ้าก็มนั่ ใจว่า พระ
เจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของข้าพเจ้า เพราะเราไม่ได้ติดต่อกันมาเป็ นเวลาหลายปี พระเจ้าทรงใช้เพื่อน
คนนี้เพื่อเป็ นคนตอบคาอธิ ษฐาน
ขณะนั้นข้าพเจ้ายังป่ วยอยู่ คุณป้ าบอกว่าหมอที่รักษาข้าพเจ้าคงไม่เก่ง จึงได้พาข้าพเจ้าไปหา
หมอคนที่เก่งกว่าเพื่อรักษาข้าพเจ้าและคุณป้ าก็พดู กับคุณหมอว่ายาแพงเท่าไรก็ไม่วา่ ขอเพียงแต่รักษา
ให้หายขาด จะต้องจ่ายเงินเท่าไรก็บอกมาเลยแต่หลังจากคุณหมอตรวจสุ ขภาพของข้าพเจ้าแล้วกล่าวว่า
ถ้าจะรักษาต้องใช้เวลา 3 เดือน พอข้าพเจ้าได้ฟังอย่างนี้ แล้ว ก็บอกกับคุณป้ าว่า “ไม่ตอ้ งรักษาหรอก
กลับบ้านเถิด” เพราะอีก 3 วัน ก็ตอ้ งเดินทางไปฮ่องกงแล้ว ข้าพเจ้าจึงกลับไปรักษากับคุณหมอคนเดิม
และบอกกับคุณหมอว่า ถ้าข้าพเจ้าไปเรี ยนที่ฮ่องกงคุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไร คุณหมอก็หวั เราะ
และบอกว่า อยูเ่ มืองไทยอากาศร้อนก็ยงั ไม่สบายบ่อย ๆ แล้วฮ่องกงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ หมอก็ไม่
รู ้วา่ จะพูดอย่างไรดี ข้าพเจ้าจึงบอกกับคุณหมอว่า “ถ้าเช่นนั้นคุณหมอจ่ายยาให้มากหน่อยก็แล้วกัน” คุณ
หมอให้ยาเต็มไปหมดเลย คนอื่นกระเป๋ าของเขาเต็มไปด้วยเงินส่ วนข้าพเจ้านั้นกระเป๋ าเต็มไปด้วยยา
พี่เขยดีใจที่ขา้ พเจ้าตัดสิ นใจไปเรี ยนต่อที่ฮ่องกง ลงมือปรุ งอาหารเลี้ยงส่ งข้าพเจ้า เชิญญาติ
มาร่ วมเลี้ยงส่ งเป็ นจานวน 3 โต๊ะ
ตอนที่ไปส่ งที่สนามบิน หลาย ๆ เอาลูกอมทาเป็ นพวงมาลัยมอบให้แก่ขา้ พเจ้า สิ่ งเหล่านี้ก็มี
ความหมายต่อข้าพเจ้ามาก หมายความว่า สิ่ งที่ขมก็ผา่ นพ้นไปแล้ว ที่เหลืออยูม่ ีแต่ความหวานดุจ
พวงมาลัยลูกอมหลากสี เหล่านั้น
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จากไทยก้ าวไกลไปฮ่ องกง
เมื่อไปถึงฮ่องกง เป็ นวันที่สี่เดือนแรกของคนจีน เมื่อเท้าข้าพเจ้าสัมผัสฮ่องกงแล้วพบว่าอากาศ
ที่นนั่ หนาวมาก แม้อากาศที่นนั่ จะหนาวแต่กลับเป็ นผลดีต่อสุ ขภาพของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหายใจสะดวก
มากกว่าอยูท่ ี่เมืองไทย ยารักษาโรคหอบหึ ดที่อุตส่ าห์เอาไปจากเมืองไทยก็ไม่ตอ้ งใช้ เดิมอยูเ่ มืองไทย
ข้าพเจ้าเป็ นโรคเกี่ยวกับลาไส้ ซึ่ งทุกครั้งหลังอาหารจะต้องไปถ่ายที่หอ้ งน้ า แต่เมื่อมาถึงฮ่องกงอาการ
เหล่านี้หายไปหมดเลย เนื่องจากไม่เคยเจออากาศหนาวเย็นขนาดนี้พอมาถึงฮ่องกงข้าพเจ้าก็ใส้เสื้ อหลาย
ๆ ชั้น นับได้จานวน 10 ตัวที่ใส่ อยูก่ ็ยงั ไม่คลายหนาวเลย ญาติคนหนึ่งนาบรั่นดีผสมน้ าร้อนให้ดื่มแล้ว
จึงคลายหนาว
เพราะการเชื่ อฟังที่ได้ไปศึกษาพระคัมภีร์ที่ฮ่องกง โรคเหล่านี้ก็หายหมดได้เขียนจดหมายส่ ง
ข่าวมาให้คุณแม่ ว่าเดี๋ยวนี้หายเป็ นปกติแล้วเหมือนดังพระคัมภีร์สดุดี 103:5 ที่กล่าวว่า “ผูท้ รงให้ท่าน
อิ่มด้วยของดี ตลอดชีวติ ของท่าน วัยหนุ่มของท่านจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรี ” แต่คุณแม่ไม่
เชื่อ ให้นอ้ งชายเขียนจดหมายตอบกลับมาว่าไม่ตอ้ งโกหก หากไม่สบายก็กลับเมืองไทยได้ ขอบคุณพระ
เจ้า พระเจ้าทรงอวยพระพรให้ร่างกายของข้าพเจ้าแข็งแรง หายจากโรคภัยที่เคยมี ส่ วนยาที่นาไปจาก
เมืองไทยไม่ได้ใช้เลยสักครั้งเดียว
โรงเรี ยนที่ขา้ พเจ้าไปเรี ยนนั้นอยูบ่ นเกาะ จากฝั่งฮ่องกงนัง่ เรื อไปยังเกาะนั้น ต้องใช้เวลา 1
ชัว่ โมง ลงเรื อแล้วก็เดินขึ้นไปยังโรงเรี ยน ก่อนลงเรื อก็กงั วลว่าจะเดินทางไปโรงเรี ยนอย่างไร ไม่เคยมา
ฮ่องกง ภาษาท้องถิ่น (จีนกวางตุง้ ) ก็พดู ไม่เป็ น ข้าพเจ้าจึงอธิ ษฐานขอการทรงนาจากพระเจ้า เรื อที่ใช้
โดยสารนี้ เป็ นเรื อขนาดใหญ่จุคนได้หลายร้อยคน ขอบคุณพระเจ้าที่ได้นงั่ ใกล้กบั ผูห้ ญิงคนหนึ่งข้าพเจ้า
ยิม้ ให้เขา เขาก็ยมิ้ ตอบ และทักข้าพเจ้าก่อน ฟังสาเนียงการพูดของเขา แล้วคิดว่าน่าจะเป็ นคนจีนแต้จิ๋ว
ข้าพเจ้าก็ทกั ตอบเป็ นภาษาแต้จิ๋ว และได้เริ่ มคุยกัน ข้าพเจ้าเล่าถึงความกังวลว่ากลัวจะเดินทางไปยัง
โรงเรี ยนพระคัมภีร์ไม่ได้ ขอบคุณพระเจ้าที่หญิงผูน้ ้ ี เป็ นสมาชิกของโบสถ์ในโรงเรี ยนนั้นพอดี เขาเลย
อาสาพาไปให้ถึงโรงเรี ยน
พอไปถึงโรงเรี ยนก็ขอบคุณพระเจ้าทันที โรงเรี ยนที่ไปเรี ยนนี้ เป็ นสถานศึกษาที่สวยงามมาก
จากด้านหน้าเมื่อมองลงไปจะเห็นทะเล และเห็นเกาะชายฝั่งเมืองจีน เปรี ยบไม่ได้กบั โรงเรี ยนที่ปฏิเสธ
ไม่ให้ขา้ พเจ้าไปศึกษานั้น ซึ่ งเป็ นเพียงบ้านไม้หลังหนึ่งเท่านั้น แต่ที่โรงเรี ยนแห่งนี้ เป็ นสถานที่
กว้างขวางทิวทัศน์สวยงาม หลักสู ตรที่สอนก็ดีกว่ามากเลย ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ามอบสิ่ งล้ าค่าที่คาด
ไม่ถึงให้แก่ขา้ พเจ้า “เรารู ้วา่ พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ ง คือ คนทั้งปวงที่
พระองค์ได้ทรงเรี ยกตามพระประสงค์ของพระองค์” (โรม 8:28)
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พอถึงเวลาเรี ยน อาจารย์สอนอะไรฟังไม่รู้เรื่ องเลย หลังเลิกเรี ยนข้าพเจ้าต้องไปขอสมุดบันทึก
ของเพื่อนมาลอก อาจารย์ให้ท่องพระคัมภีร์ ข้าพเจ้าต้องใช้เวลามากกว่าเพื่อนนักเรี ยนคนอื่นซึ่ งอายุนอ้ ย
กว่าฉะนั้นในระหว่างการเรี ยนช่วงพักคนอื่นได้พกั ส่ วนข้าพเจ้าไม่ได้พกั เลย ทุกครั้งก่อนเตรี ยมทา
การบ้านได้ อธิ ษฐานขอพระเจ้าช่วยในการสอน ช่วยให้จาได้ เพราะไม่มนั่ ใจว่าตนเองยังเรี ยนหนังสื อ
ได้หรื อเปล่า (เนื่องจากอายุมากแล้ว) จนถึงสิ้ นเทอม ประมาณ 5 เดือนที่เรี ยนมาหลังสอบเสร็ จแล้ว วัน
หนึ่งอาจารย์ฝ่ายวิชาการเรี ยกไปพบที่หอ้ งทางาน จึงตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น พอไปถึงอาจารย์ก็บอกว่า
“ยินดีดว้ ยนะ เธอสอบได้คะแนนสู งสุ ดในห้อง” อาจารย์ก็หนุนใจให้ต้ งั ใจเรี ยนต่อ ข้าพเจ้าก็ดีใจมากที่
ยังเรี ยนหนังสื อได้ และขอบคุณพระเจ้าที่ให้โอกาสพิเศษนี้ หลังจากเทอมแรกก็เข้าใจภาษาจีนกวางตุง้ ดี
ขึ้น ในเทอมที่ 2 ก็เรี ยนได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยสมุดบันทึกของเพื่อนอีกต่อไป
อยูท่ ี่ฮ่องกง ข้าพเจ้าอยูค่ นเดียวไม่ญาติพี่นอ้ งแวดล้อมเหมือนอยูท่ ี่เมืองไทย ทาให้พ่ งึ พระเจ้า
มากยิง่ ขึ้น เช่น มีวนั หนึ่งต้องไปที่ฝั่งฮ่องกงเพื่อหาหมอฟัน แต่ไม่รู้วา่ จะลงรถที่ป้ายใด ก็อธิ ษฐานขอ
การทรงนาจากพระเจ้า หลังจากอธิ ษฐานก็เห็นเพื่อนนักเรี ยนคนหนึ่งมาขึ้นรถคันเดียวกันกับข้าพเจ้า จึง
ดีใจมากรี บเข้าไปถามทางกับเพื่อนคนนี้ เขาก็บอกว่าจะลงรถป้ ายเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าจะต้องลงพอดีเลย
เริ่ มแรกที่อยูฮ่ ่องกงพี่สาวกับพี่เขยให้ค่าใช้จ่ายแก่ขา้ พเจ้าเดือนละ 100 เหรี ยญฮ่องกง โดยบอก
ว่าถ้าไม่พอให้เขียนจดหมายไปจะส่ งเงินมาให้อีก แต่ขา้ พเจ้ารู ้สึกว่าแค่น้ ีก็เป็ นพระคุณอย่างยิง่ แล้ว ส่ วน
ที่ไม่พอนั้นให้เป็ นเรื่ องระหว่างข้าพเจ้ากับพระเจ้า ไม่อยากรบกวนทางบ้านเพิ่มอีก ในเงินจานวน 100
เหรี ยญนั้น จะต้องจ่ายเป็ นค่าอาหาร 55 เหรี ยญต่อเดือน และค่าวีซ่าซึ่ งต้องต่ออายุทุก 6 เดือน ต้องจ่าย
ครั้งละ 30 เหรี ยญ ความจริ งแล้วเงินที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย เพราะต้องใช้จ่ายส่ วนตัวอีก เงินที่
ได้รับจากพี่เขย 100 เหรี ยญในใจก็คิกว่าต้องถวายสิ บลด เป็ นเงิน 10 เหรี ยญ แต่อีกใจหนึ่งก็เสี ยดายเงิน
ตั้ง 10 เหรี ยญ ในที่สุดข้าพเจ้าก็ตดั สิ นใจถวายทุกเดือน ๆ ละ 10 เหรี ยญ เมื่อข้าพเจ้าเห็นเพื่อน ๆ ซื้ อ
แอปเปิ้ ง หรื อสาลี่ มารับประทานนั้น โดยส่ วนตัวแล้วต้องจ่ายอย่่างประหยัดในเงินจากัด จึงได้แต่ซ้ื อ
มะเขือเทศรับประทานแทน จากเงินที่มีอยูไ่ ม่เพียงพอที่จะซื้ อเสื้ อหนาวใส่ แต่พระเจ้าก็ทรงพระเมตตา
ครั้งหนึ่งพวกนักเรี ยนจะต้องแต่งชุด “กี่เพ๊า” และสวมทับด้วยเสื้ อชั้นนอกสี ดา เพื่อร้องเพลงพิเศษ โดยมี
Mrs. Helen Chan ซึ่ งนักเรี ยนต่างพากันเรี ยกท่านว่า “ม๊ามี่” เป็ นผูด้ ูแล ข้าพเจ้าบอกท่านว่า ข้าพเจ้าไม่มี
เสื้ อนอกสี ดา ท่านก็เลยถามว่าท่านมีเสื้ อจะมอบให้ขา้ พเจ้าจะเอาไหม จึงตอบรับด้วยความยินดีเป็ นอย่าง
ยิง่ ท่านบอกว่าท่านไม่กล้าให้เสื้ อผ้าใช้แล้วแก่นกั เรี ยน เพราะเคยมีนกั เรี ยนคนอื่นไม่ยอมรับเสื้ อผ้าใช้
แล้วจากใครหาว่าดูถูกเขา นับตั้งแต่น้ นั มาท่านก็มอบเสื้ อผ้า และรองเท้าของท่านที่ไม่ใช้แล้วให้แก่
ข้าพเจ้ามาตลอด แม้เมื่อท่านย ายไปอยูอ่ เมริ กาก็ยงั ส่ งเสื้ อผ้ามาให้ขา้ พเจ้าใช้เสมอ ๆ จากเรื่ องนี้ขา้ พเจ้า
ก็ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการถวายสิ บลดและการประหยัด จนกระทัง่ บัดนี้ภายหลังน้องสาวได้แต่งงานไปอยูท่ ี่
26

ฮ่องกง และได้ให้เงินสมทบค่าใช้จ่ายให้แก่ขา้ พเจ้าได้ใช้จ่ายอย่างเพียงพอนับตั้งแต่น้ นั จนกระทัง่ บัดนี้
ข้าพเจ้าไม่เคยขัดสนเลย
ขอบคุณพระเจ้าจริ ง ๆ แล้ว อยูท่ ี่ฮ่องกงจึงได้สัมผัสว่าพระเจ้าเป็ นพระเจ้าส่ วนตัวของข้าพเจ้า ที่
โรงเรี ยนแห งนี้จะมีการคัดเลือกตัวแทนนักเรี ยนทุกเทอม โดยคณาจารย์จะเสนอชื่ อนักเรี ยนชั้นปี ที่ 2
และ 3 ผูช้ าย 1 คน ผูห้ ญิง 1 คน กลุ่มนักเรี ยนเสนอชื่อผูช้ าย 1 คน ผูห้ ญิง 1 คน ปรากฏว่ากลุ่มนักเรี ยน
เสนอชื่อข้าพเจ้าทางโรงเรี ยนก็คดั ค้านว่าเสนอชื่อข้าพเจ้าไม่ได้เพราะไม่ใช่นกั เรี ยนชั้นปี 2-3 ขณะนั้น
ข้าพเจ้าพึ่งเรี ยนจบชั้นเตรี ยมเท่านั้น
แต่ผอู ้ านวยการบอกว่าเสนอชื่ อข้าพเจ้าได้เพราะถึงแม้ยงั ไม่ใช่
นักเรี ยนปี 2-3 แต่ก็เรี ยนในโรงเรี ยนนี้มาแล้ว 1 ปี ผลการคัดเลือกออกมาว่าข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกให้
เป็ นตัวแทนนักเรี ยน ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าเพื่อน ๆ ไม่ได้ดูถูกข้าพเจ้า แต่เขารักและให้เกียรติขา้ พเจ้า จึงทาให้
ข้าพเจ้ามีกาลังที่จะมุ่งหน้าต่อไป ในช่วง 3 ปี ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเป็ นตัวแทนฯ ทั้ง 6 ครั้ง
จนกระทัง่ ปี ที่ 4 ซึ่ งปกติก็จะไม่มีสิทธิ ที่จะเป็ นตัวแทนนักเรี ยนแล้ว แต่เนื่ องจากว่าในปี นั้นทางโรงเรี ยน
เปิ ดหอพักใหม่ให้นกั เรี ยนปี 4 เข้าไปอยู่ ข้าพเจ้าจึงได้รับคัดเลือกเป็ นตัวแทนนักเรี ยนประจาที่หอพัก
ใหม่น้ นั และได้เป็ นตัวแทนนักเรี ยนตลอดเวลา 4 ปี ที่เรี ยนอยูท่ ี่ฮ่องกง ขอบคุณพระเจ้าที่ให้โอกาสได้
เรี ยนรู้ในการเป็ นผูน้ า
ในขณะที่เรี ยนอยูช่ ้ นั ปี ที่ 3 (ค.ศ.1967) ในช่วงปิ ดเทอม พวกเราที่เป็ นนักเรี ยนหญิงจานวน 10
คน นัดกันไปเที่ยวและฝึ กงานที่ไต้หวัน ในเช้าก่อนวันเดินทางเพื่อนนักเรี ยนที่มาจากเมืองไทยและ
เวียดนามนัดพบกันเพื่อซื้ อตัว๋ เรื อขณะที่ท้ งั 2 นัง่ แท๊กซี่ ระหว่างทางถูกคนขับรถแท๊กซี่ จ้ ีเอาทรัพย์สิน
กระเป๋ าเงินและหนังสื อเดินทางของเพื่อนที่มาจากเมืองไทยไป แต่ส่วนนักเรี ยนที่มาจากเวียดนามนั้นเขา
เปิ ดกระจกหน้าต่างโยนกระเป๋ าเงินออกนอกรถและเปิ ดประตูรถกระโจนลงจากรถจนได้รับบาดแผลที่
หน้าผาก ในวันที่ออกเดินทางนั้น เพื่อนคนที่มาจากเวียดนามได้ไปไต้หวันด้วยกันกับพวกเราเพราะมี
หนังสื อเดินทางแต่ส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งไปไม่ได้เพราะเขาถูกจี้คนร้ายเอาหนังสื อเดินทางของเขาไป
ด้วย
ตลอดการเดินทางไปไต้หวัน 36 ชัว่ โมง ที่อยูบ่ นเรื อ ซึ่ งพวกเราซื้ อตัว๋ เรื อชั้น 3 ปกติตอ้ งอยูท่ อ้ ง
เรื อ แต่ในช่วงกลางวันพวกเราขึ้นมาอ่านหนังสื ออยูบ่ นเรื อ มีอาหารให้รับประทานทั้ง 3 มื้อ มีเฉพาะ
ช่วงกลางคืนเท่านั้นที่นอนอยูท่ อ้ งเรื อ น้องชายที่อยูอ่ เมริ กาได้ส่งเงินให้ขา้ พเจ้า 100 เหรี ยญสหรัฐ ซึ่ ง
แลกเป็ นเงินไต้หวันได้ 4,000 เหรี ยญไต้หวัน ทาให้พวกเราได้มีโอกาสเที่ยวรอบเกาะไต้หวันเป็ นเวลา 1
สัปดาห์ก่อน หลังจากนั้นพวกเราแบ่งเป็ นคู่ ๆ เพื่อแยกย้ายไปฝึ กงานกับมิชชันนารี ประมาณ 1 เดือน
ขอบคุณพระเจ้าที่ช่วงนี้ในฮ่องกงประสบปั ญหาเรื่ องน้ าเขาจากัดน้ า โดยจ่ายน้ าให้ 3 วันต่อครั้ง พวกเรา
อยูท่ ี่ไต้หวันเลยไม่ตอ้ งประสบกับความยากลาบากนั้น ขอบคุณพระเจ้า
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ขณะที่ขา้ พเจ้าเรี ยนอยูช่ ้ นั ปี 4 เทอมหนึ่งก่อนสาเร็ จการศึกษา มีคริ สตจักรติดต่อให้ไปทางาน 7
แห่งด้วยกัน ข้าพเจ้าอธิ ษฐานขอพระเจ้าทรงสาแดงให้ทราบว่าควรตัดสิ นใจอย่างไร ควรทางานที่ไหน
วันที่ 31 ธันวาคม 1967 ได้รับจดหมายจากน้องชายที่อยูอ่ เมริ กา น้องทั้งสองได้ตกลงกันว่าในเดือน
มิถุนายน 1968 ปี ที่ขา้ พเจ้าสาเร็ จการศึกษานั้น จะส่ งตัว๋ เครื่ องบิน 2 ฉบับให้ขา้ พเจ้า ฉบับหนึ่งเป็ นตัว๋ ไป
กลับเมืองไทยให้รับประทานทุกอย่างที่อยากรับประทานที่เมืองไทย อีกฉบับหนึ่งเป็ นตัว๋ ให้เดินทางไป
อเมริ กา จึงรู ้วา่ พระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานผ่านน้องทั้งสองนี้ ทาให้ขา้ พเจ้ามัน่ ใจว่าพระเจ้าทรงนาให้
ไปที่อเมริ กา จึงให้คาตอบปฏิเสธแก่คริ สตจักรทั้ง 7 ได้
การไปเรี ยนต่อที่อเมริ กานั้น ถ้าเป็ นการเดินทางจากฮ่องกงไปอเมริ กาจะต้องมีบุคคลค้ าประกัน
ว่าเมื่อเรี ยนจบแล้วจะต้องออกจากประเทศอเมริ กา ถ้าหากคู่กรณี บิดพริ้ วบุคคลที่ค้ าประกันจะไม่มีสิทธิ
ไปอเมริ กาได้เลย น้องสาวและน้องเขยรับปากว่าจะเป็ นผูค้ ้ าประกันให้ขา้ พเจ้า แต่ขา้ พเจ้าไม่อยากให้
ใครเดือดร้อนเพราะข้าพเจ้า หลังจากได้รับปริ ญญาบัตรแล้ว ข้าพเจ้าจึงเดินทางกลับเมืองไทย เมื่อมา
เมืองไทยปรากฏว่าผลการติดต่อกับกงศุลข้าพเจ้าสามารถติดต่อทาวีซ่าเสร็ จได้ภายใน 3 วัน ซึ่ งเป็ นการ
ใช้เวลาในการติดต่อที่ส้ นั มาก หากทาวีซ่าจากฮ่องกงจะต้องใช้เวลามากกว่านี้
หลังจากที่ได้วซี ่าแล้ว ข้าพเจ้าบอกกับคุณพ่อว่าทุกอย่างเรี ยบร้อยแล้วพร้อมที่จะเดินทางไป
อเมริ กา แต่คุณพ่อทักท้วงวาเพิ่งมาจากฮ่องกงไม่กี่วนั น่าจะอยูเ่ มืองไทยต่ออีกสัก 1 เดือน ซึ่ งในเดือนนี้
เป็ นโอกาสสุ ดท้ายที่ขา้ พเจ้าได้อยูพ่ ร้อมหน้าคุณพ่อคุณแม่ เพราะใน 5 ปี ถัดมาขณะที่ขา้ พเจ้าอยูท่ ี่
อเมริ กา คุณพ่อและคุณแม่ก็ไปอยูก่ บั พระเจ้า บ้านและโรงงานก็ถูกไฟไหม้ สิ่ งของต่าง ๆ ถูกไฟไหม้
หมดเลย พี่สาวคนที่สองหนีรอดจากไฟไหม้ท้ งั ในชุดนอน รู ปภาพเก่า ๆ ของลูก ๆ ที่ฝากคุณแม่ไว้ก็ถูก
ไฟไหม้หมดเลย จนกระทัง่ ข้าพเจ้ากลับจากอเมริ กาก็ยงั หาบ้านตนเองไม่เจอ
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ชีวติ ต้ องสู้ ในอเมริกา
ตอนที่ไปเรี ยนอเมริ กานั้น ปี 1968 ข้าพเจ้ามีเงินติดตัวไป 100 เหรี ยญสหรัฐ อยูอ่ เมริ กาได้ 3 วัน
ข้าพเจ้าก็ไปทางานที่ร้านกิฟท์ช็อป (Gift Shop) แห่งหนึ่ง ถนนสายที่ 5 กรุ งนิวยอร์ ค ทางานรับผิดชอบ
แผนกเครื่ องแก้ว ต้องไปเอาของที่หอ้ งใต้ดิน นามาเช็ดให้สะอาดและจัดโชว์ที่ร้าน ทางานตลอดเวลา 8
ชัว่ โมง โดยไม่ให้นงั่ เลย นอกจากเวลาพักรับประทานอาหารเที่ยง 30 นาที เท่านั้น วันแรกที่เริ่ มทางาน
ช่วงพักเที่ยงก็เดินไปหาน้องสะใภ้ กลับถึงที่พกั ปวดขามาก ในชีวติ นี่เป็ นครั้งแรกที่ยืนนานขนาดนี้ รู้สึก
สงสารตัวเอง แต่บอกกับตัวเองว่าต้องสู ้ เพราะค่าจ้างชัว่ โมงละ 1.8 เหรี ยญสหรัฐ เพื่อเป็ นค่าเล่าเรี ยน
ลาบากยังไงก็ตอ้ งสู ้ ภาษาอังกฤษเคยเรี ยนในเมืองไทย แต่เมื่อมาถึงอเมริ กาเขาพูดอะไรข้าพเจ้าก็ฟังไม่รู้
เรื่ อง เมื่ออยูใ่ นร้านเวลาขายของคนมาขอซื้ อเขาจะซื้ ออะไรก็ฟังไม่ออก จนคนซื้ อต้องพาข้าพเจ้าไปและ
ชี้สิ่งของที่เขาจะซื้ อ นี่ก็เป็ นโอกาสฝึ กภาษาที่ดีอย่างหนึ่ง ตรุ ษจีนปี แรกในอเมริ กา ญาติพี่นอ้ งที่อยูใ่ น
อเมริ กา 6 คน ร่ วมรับประทานอาหารมื้อเย็นต้มปี กไก่หม้อหนึ่งเท่านั้น ทาให้คิดถึงเมืองไทยมากขึ้น
เพราะถ้าอยูเ่ มืองไทยจะมีอาหารให้รับประทานมากมาย
ภายหลังได้เปลี่ยนงานไปทางานที่ร้านอาหาร เพราะเป็ นร้านอาหารที่เปิ ดขายแต่เวลากลางวัน
กุ๊กที่อยูใ่ นห้องครัวพูดภาษาจีนกวางตุง้ แต่ลูกค้าสั่งอาหารเป็ นภาษาอังกฤษ ตอนแรกข้าพเจ้าต้องท่อง
รายการอาหารทั้งภาษาจีนกวางตุง้ และภาษาอังกฤษ และต้องฝึ กการคานวนภาษี ต้องใช้ความรวดเร็ วใน
การเสิ ร์ฟเพื่อเอาใจลูกค้า เพราะเราต้องอาศัยทิปจากลูกค้า ขอบคุณพระเจ้าตอนที่อยูบ่ า้ นในเมืองไทย
เป็ นคนที่ทาอะไรช้ามาก แต่ที่อเมริ กาการทางานคิดค่าจ้างเป็ นรายชัว่ โมงจึงต้องทางานเร็ วและเรี ยบร้อย
ขณะอยูท่ ี่นิวยอร์ คข้าพเจ้าทางาน และเรี ยนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
หลังจากมาอยูอ่ เมริ กาได้ 3 ปี จึงได้ไปเรี ยน โรงเรี ยนแห่งแรกที่อยูท่ างใต้ ชื่ อ Toccoa Falls อยู่
ที่นนั่ ได้รับผิดชอบล้างห้องน้ าและห้องส้วมอย่างละ 8 ห้อง ได้เรี ยนที่นี่เพียงเทอมเดียวเท่านั้น เพราะค่า
เล่าเรี ยนแพงมาก จึงกลับไปอยูน่ ิวยอร์ ค ตอนหลังเพื่อนแนะนาให้ไปที่เซนต์หลุย St. Louis Missouri
โรงเรี ยนชื่อ Covenant Theological Seminary เป็ นโรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยนชายมากแต่มีนกั เรี ยนหญิงเพียง
4-5 คนเท่านั้น จึงเป็ นโรงเรี ยนที่มีแต่หอพักนักเรี ยนชาย ไม่มีหอพักนักเรี ยนหญิง ข้าพเจ้าจึงพักอยูท่ ี่
บ้านเพื่อนแต่ไม่ค่อยสะดวก
ตรงข้ามโรงเรี ยนมีหมู่บา้ นสวยมาก ข้าพเจ้าคิดในใจว่าน่าอยูม่ ากถามเพื่อนว่าเป็ นไปได้ไหมที่
จะไปอยูท่ ี่นนั่ เพื่อนบอกว่าเป็ นไปไม่ได้ เพราะมีแต่บา้ นคนรวย เช้าวันหนึ่งหิ มะตก ธรรมดานักเรี ยนที่
อยูห่ มู่บา้ นตรงข้ามจะรอขึ้นรถโรงเรี ยนที่ฝั่งหมู่บา้ น
แต่เช้าวันนั้นเด็กในหมู่บา้ นนั้นมารอรถที่ฝั่ง
โรงเรี ยนใกล้ ๆ ห้องสมุด ข้าพเจ้านัง่ อยูใ่ นห้องสมุดเห็นเด็กผูห้ ญิง 2 คน อายุราว ๆ 11-12 ปี ข้าพเจ้าจึง
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ออกไปคุยกับเขา ได้ความว่าเป็ นเด็กที่พกั อยูใ่ นหมูบ่ า้ นตรงข้ามโรงเรี ยนของเรา ข้าพเจ้าเลยบอกเด็กให้
ไปถามพ่อแม่ของเขาว่าอยากได้นกั เรี ยนไทยไปพักที่บา้ นของพวกเขาไหม ปรากฏว่าวันหนึ่งมีคนโทร
มาที่โรงเรี ยน และแจ้งความประสงค์วา่ อยากให้นกั เรี ยนไทยไปพักอยูท่ ี่บา้ นเขา ครอบครัว Benson นี้
สามีอายุ 73 ปี ภรรยาอายุ 45 ปี ลูกสาวอายุ 11 ปี เขามีบา้ นอยูท่ ี่ St.Louis และมีบา้ นพักอยูท่ ี่ฟลอริ ดา้ อีก
หลังหนึ่งด้วย
ดังนั้น ตอนปิ ดเทอมครอบครัวนี้ไปเที่ยวทางตอนใต้ ข้าพเจ้าก็มีโอกาสไปกับเขาด้วย ภรรยา
เป็ นคน พักโรงแรมชั้นหนึ่ง มีโอกาสเที่ยว Disney World เพราะต้องเป็ นเพื่อนกับลูกสาวของเขา
เมื่อไปเที่ยวกลับมาแล้ว เพื่อน ๆ นักเรี ยนพากันอิจฉา เพราะไม่เคยปรากฏว่าจะมีนกั เรี ยนที่ไป
พักกับครอบครัวที่มีฐานะดี อยูต่ รงข้ามโรงเรี ยนกินอยูฟ่ รี และมีโอกาสไปเที่ยว แต่ตอนหลังมีการ
โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ข้าพเจ้าจึงต้องหาครอบครัวใหม่ ครอบครัวใหม่น้ ีคือครอบครัว Shauman เป็ น
ครอบครัวที่ขายเครื่ องเฟอร์นิเจอร์ มีลูก 5 คน สองคนแรกเรี ยนระดับอุดมศึกษาอีกสองคนเรี ยนระดับ
มัธยม คนสุ ดท้องอายุ 9 ขวบเท่านั้น ไม่มีเพื่อน เขาเลยให้ขา้ พเจ้าไปเป็ นเพื่อนกับเด็กอายุ 9 ขวบคนนี้
ข้าพเจ้าต้องคอยดูแลเด็กคนนี้ ถึงเวลาอาบน้ าก็คอยเรี ยกให้อาบน้ า ถึงเวลารับประทานอาหารก็เรี ยกให้
รับประทานอาหาร สัปดาห์หนึ่งสระผมให้เด็กคนนี้หนึ่งครั้ง ก่อนนอนก็อธิ ษฐานด้วยกัน วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ ที่บา้ นนี้จะมีคนผิวดาคนหนึ่งทางานบ้าน ทุกวันเขาจะเตรี ยมอาหารสาหรับคน 8 คน มีอาหาร 8
จาน แต่ละจานจะมีอาหาร 3 อย่าง มีแป้ ง เนื้ อ และผัก Mr.& Mrs. Shauman จะเอาจานของตนไป
รับประทานที่หอ้ งรับแขก ส่ วนข้าพเจ้ากับเด็ก ๆ ทั้ง 5 คน ก็รับประทานอาหารที่ห้องครัวเสื้ อผ้าก็ใช้
เครื่ องซัก อาหารเช้าข้าพเจ้าเป็ นคนเตรี ยม โดยเตรี ยมกาแฟสาหรับ Mr. Shauman น้ าส้มคั้นสาหรับ
Mrs. Shauman ส่ วนเด็ก ๆ กับข้าพเจ้า นั้นข้าพเจ้าอยากรับประทานอะไรก็เตรี ยมสิ่ งนั้น รับประทาน
ร่ วมกับเด็ก ๆ มื้อกลางวันข้าพเจ้าอยากรับประทานอะไรก็ห่อไปรับประทานที่โรงเรี ยน ที่บา้ นนี้ จะมี
สมุดวางไว้ใกล้ ๆ กับโทรศัพท์ ใครต้องการอะไรก็จดใส่ สมุดเล่มนี้ Mrs.Shauman จะโทรศัพท์สงั่
สิ่ งของที่ตอ้ งการจากร้านแล้วทางร้านส่ งมาให้ที่บา้ น วันเสาร์ Mr.& Mrs.Shaman และลูก 4 คนจะไป
เที่ยวนอกบ้าน เหลือเพียงข้าพเจ้ากับเด็ก 9 ขวบคนนี้ วันเสาร์ ขา้ พเจ้าได้ ค่าจ้างทาความสะอาดวันละ 10
เหรี ยญสหรัฐ วันอาทิตย์ไปนมัสการที่โบสถ์ ข้าพเจ้าก็มีเงินสาหรับถวายทรัพย์
พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมครอบครัวที่ 2 ที่แสนดีและร่ ารวยสาหรับข้าพเจ้าในเทศกาล คริ สตมาส
ครอบครัว Shauman จะให้ลูก ๆ ของเขาและข้าพเจ้าเขียนรายชื่อสิ่ งของที่อยากได้ แล้วเขาจะเป็ นผูเ้ ลือก
มอบของขวัญคริ สตมาสจากบัญชีรายชื่อที่เขียนให้ในวันคริ สตมาส ข้าพเจ้าได้รับของขวัญคริ สตมาส
จานวน 7 ชิ้น โดยได้รับจากทุกคนในครอบครัวนี้คนละชิ้น เด็กชายวัย 9 ขวบคนนี้น่ารักมาก มีคืนหนึ่ง
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เขามาเคาะประตูหอ้ งข้าพเจ้า บอกว่าฝันร้ายขอนอนกับข้าพเจ้าพอนอนได้สักพักก็บอกว่าตอนนี้ไม่กลัว
แล้ว และขอกลับไปนอนที่ห้องตนเอง
เพราะเหตุวา่ ภรรยาของผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมที่ฮ่องกง Mrs.Holton ได้เขียน
จดหมายชวนข้าพเจ้าให้เป็ นอาจารย์ฝ่ายปกครองหญิงแทนท่านที่ป่วยเป็ นโรคมะเร็ งที่เต้านมต้องผ่าตัด
แต่พอดีที่สิ้นเทอมนั้นทางโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมที่ขา้ พเจ้าเรี ยนอยูท่ ี่อเมริ กามีการเปลี่ยนอาจารย์ฝ่าย
วิชาการใหม่ได้สับเปลี่ยนหลักสู ตรวิชาที่ขา้ พเจ้าจะเรี ยนในเทอมหน้า 2 วิชา ไม่มีการสอนในเทอมนั้น
ข้าพเจ้าจึงเอาจดหมายจาก Mrs. Holton ฉบับนั้นให้ทางโรงเรี ยนพิจารณา ทางโรงเรี ยนเลยให้ขา้ พเจ้าทา
รายงานส่ งสาหรับ 2 วิชานั้นโดยไม่ตอ้ งเข้าเรี ยน ช่วงปิ ดเทอมสามารถทารายงานส่ งโดยเรี ยบร้อย
ภายหลังที่ขา้ พเจ้ากลับไปที่ฮ่องกง ครอบครัว Mr.Shauman ไม่เห็นด้วย Mrs.Shaman ถามว่า
ข้าพเจ้ามีค่าตัว๋ เครื่ องบินจะไปฮ่องกงแล้วหรื อยัง ข้าพเจ้าบอกว่าจะอยูท่ างานเก็บเงินจนกว่าจะพอเพียง
สาหรับค่าตัว๋ จึงจะไปฮ่องกงแต่ Mrs.Holton ได้เขียนจดหมายไปยัง Miss Hitchcock เล่าว่าอยากให้
ข้าพเจ้ารี บกลับไปที่ฮ่องกงโดยด่วนแต่ไม่มีค่าตัว๋ ให้ Miss Hitchcock นั้น มีพี่นอ้ ง 2 คน ที่บา้ นเปิ ดร้าน
ขายเครื่ องเย็บปักถักร้อย ตอนที่ Miss Hitchcock อายุ 17 ปี คุณแม่ของท่านออกค่าใช้จ่ายให้ไปเที่ยว
เมืองจีน เมื่อ Miss Hitchcick มาเที่ยวเมืองจีนท่านก็มีภาระใจที่จะเป็ นมิชชันนารี ที่เมืองจีนนี้ คุณแม่และ
พี่สาวเป็ นผูส้ นับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยไม่มีคนอื่นช่วยสนับสนุนเลย Miss Hitchcock เป็ น
มิชชันนารี อยูเ่ มืองจีน ท่านทางานเกี่ยวกับเด็กกาพร้าและช่วยผูห้ ญิงให้มีงานทาโดย เลี้ยงไหม และทอ
ผ้า ท่านอยูท่ ี่เมืองจีนจนกระทัง่ เมืองจีนถูกควบคุมโดยคอมมิวสต์ Miss Hitchcck ไปที่ฮ่องกง ที่เกาะ
Cheung Chau และช่วยสอนพระคัมภีร์ที่ Alliance Bible Seminary จนอายุ 70 ปี ก่อนกลับอเมริ กา Miss
Hitchcock ขายบ้านให้ Alliance Bible Seminary ในราคา 1 เหรี ยญสหรัฐ Miss Hitchcock มีใจผูกพัน
กับ Alliance Bible Seminary มาก เมื่อได้ข่าวว่าข้าพเจ้าจะไปสอนที่ Alliance Bible Seminary แต่ไม่มี
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน Miss Hitchcock รับปากจะช่วยบ้าง แต่ขา้ พเจ้าก็มนั่ ใจว่าพระเจ้าจะช่วยให้ไปฮ่องกงได้
แน่นอน เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงจัดเตรี ยม Mrs.Shauman ก็พดู ว่า Miss Hitchcock ไม่ได้รับปากว่าจะช่วย
ค่าเครื่ องบินจะไปฮ่องกงได้อย่างไร แต่ขา้ พเจ้าตอบ Mrs.Shauman ว่า ข้าพเจ้ามัน่ ใจว่าพระเจ้าจะเตรี ยม
ให้แน่ ๆ จึงเตรี ยมตัวไปนิวยอร์ ค บ้านของน้องชาย
Miss Hitchcock เขียนจดหมายมาถามข้าพเจ้าว่า ค่าตัว๋ เครื่ องบินจากนิวยอร์ คไปฮ่องกงราคา
เท่าไร Miss Hitchcock อยากให้ขา้ พเจ้าไปเยีย่ มที่ลอสแองเจลิส แต่ปรากฏว่าค่าตัว๋ เครื่ องบิน จาก
นิวยอร์ คไปแคลิฟอร์ เนียราคาเท่ากับ จากนิวยอร์ คไปฮ่องกง ผลสุ ดท้าย Miss Hitchcock ส่ งค่าตัว๋
เครื่ องบินเป็ นเงินสหรัฐ 500 กว่าเหรี ยญ ให้ขา้ พเจ้าจากนิ วยอร์ คไปฮ่องกง ขณะนั้นเป็ นปี ค.ศ.1973 พอ
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ตอนเช้าไปถึงฮ่องกง บ่ายวันนั้น Mrs.Holton ก็ได้รับการฝ่ าตัดรักษามะเร็ งจนหาย ถึงทุกวันนี้ท่านก็ยงั มี
ชีวติ อยู่
ข้าพเจ้ามีหน้าที่เป็ นอาจารย์ฝ่ายปกครองที่ Alliance Bible Seminary ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้า
ทรงนาให้ขา้ พเจ้ามีโอกาสเป็ นตัวแทนนักเรี ยนในขณะที่ยงั ศึกษาอยู่
ทาให้เข้าใจว่าจะต้องทาหน้าที่
อาจารย์ฝ่ายปกครองอย่างไร และทาให้ Mrs.Holton วางใจและท่านสามารถพักผ่อนได้โดยไม่ตอ้ งกังวล
ตอนที่ขา้ พเจ้าสอนที่ฮ่องกง ครอบครัวของน้องสาว (William Woo) ก็อยูฮ่ ่องกง เมื่อสุ ดสัปดาห์
ก็มีโอกาสไปเยีย่ มครอบครัวนี้บ่อย ๆ ขณะนั้นลูกสาวของเขา อายุประมาณ 4-5 ขวบ หลานคนนี้ก็มกั จะ
เอาขนมของตนให้ขา้ พเจ้าเอากลับไปที่โรงเรี ยนเป็ นประจา หลานคนนี้น่ารักมาก เพราะเขารู ้วา่ ที่
โรงเรี ยนไม่มีขนมเหล่านี้
มีนกั ศึกษาคนหนึ่งมาจากเขมร เขากาลังอยูใ่ นช่วงอกหัก มีวนั หนึ่งเขามาขอพบข้าพเจ้าและพูด
ว่าจากประวัติของข้าพเจ้ารู ้สึกว่าน่าเศร้ามากแต่พอได้รู้จกั และคุน้ เคยกับข้าพเจ้าแล้วรู ้สึกว่าข้าพเจ้าช่าง
เป็ นผูท้ ี่มีความสุ ขและมีอารมณ์ขนั ตลอด ซึ่ งคิดว่าข้าพเจ้าคงจะเป็ นคนสติไม่ปกติมากกว่า จึงบอกกับ
เขาว่าก่อนที่ขา้ พเจ้าเป็ นอย่างนี้ได้ก็ตอ้ งเสี ยน้ าตาไปมากเหมือนกัน แต่แล้วเพราะพระเจ้าต่างหากที่ทรง
ช่วยให้เป็ นเช่นนี้ได้
ข้าพเจ้าชอบงานและสิ่ งแวดล้อมที่ Alliance Bible Seminary และได้ทางานที่นนั่ จนกลางปี
ค.ศ.1976 น้องชายที่อยูอ่ เมริ กาก็ได้รับอนุ ญาตโอนสัญชาติเป็ นอเมริ กนั เขาก็มีจดหมายมาถามว่าอยาก
ไปอเมริ กาไหม ข้าพเจ้าตอบว่าอยากไป และในช่วงปิ ดเทอมก็กลับเมืองไทย เอาเอกสารทุกอย่างแปล
เป็ นภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมที่จะไปอเมริ กา แต่ปรากฏว่าตอนเปิ ดเทอมใหม่มีวนั หนึ่งขณะนมัสการตอน
เช้า อาจารย์ฟิลิป ลี (Mr.Philip Lee) มาเทศนาแบ่งปั นเกี่ยวกับว่าหลายแห่งยังขาดมิชชันนารี ที่ไปทางาน
ของพระเจ้า ถึงแม้เตรี ยมพร้อมทุกอย่างก็จริ ง แต่วา่ คนงานอยูท่ ี่ไหน? ตอนที่ขา้ พเจ้าฟังก็มีเสี ยงร้องตอบ
ในใจว่า คนงานอยูท่ ี่นี่ ถึงแม้ขา้ พเจ้ามีความคิดเช่นนี้ แต่ใจก็ยงั อยากไปอเมริ กา เพราะอยากไปให้ไกล
จากเมืองไทยซึ่ งเป็ นประเทศที่ทาให้ชีวติ ต้องช้ าใจเสี ยใจ จึงไม่สบายใจ เช้าวันที่ 22 ตุลาคม 1976 ขณะที่
อ่านพระคัมภีร์พระเจ้าได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่า จงกลับไปบ้านเมืองของท่าน พระเจ้าทรงนาหน้าท่านไป
ก่อนแล้ว “Back to your own land, your King will go before you. The Lord leads on (Micah 2:13
Living Bible)” แต่ขา้ พเจ้าบอกพระเจ้าว่า “ไม่....ข้าพเจ้าไม่อยากกลับประเทศไทยข้าพเจ้าต้องการไป
ประเทศสหรัฐอเมริ กา”
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พันธกิจในอีสาน
หลังจากนั้น 6 เดือน ข้าพเจ้ารู ้สึกไม่มีสันติสุขใสจิตใจ ตามปกติแล้ว วันหยุดทางโรงเรี ยน
จัดเป็ นวันอดอาหารอธิ ษฐานมื้อเที่ยง แต่ขา้ พเจ้าได้อธิ ษฐานอดอาหารในเวลาเช้าจนถึงเวลา 16.00 น.
อธิ ษฐานและอ่านพระคาพระเจ้าให้แน่ใจว่าพระเจ้าต้องการให้ขา้ พเจ้ากลับไปยังบ้านเกิดจริ ง ๆ หรื อ
พระเจ้าตรัสอีกครั้งว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเจ้าจะไม่ตอ้ งอับอาย อย่าอดสู เลย เพราะเจ้าจะไม่ตอ้ งละอาย
เพราะเจ้าจะลืมความอายในวัยสาวของเจ้าและเจ้า จะไม่จาที่เขาติความเป็ นม่ายของเจ้าอีก (อิสยาห์ 54:4)
เพราะเจ้าจะออกไปด้วยความชื่นบานและถูกนาไปด้วยสวัสดิภาพ ภูเขาและเนินเขา เปล่งเสี ยงร้องเพลง
ข้างหน้าเจ้าและต้นไม้ท้ งั สิ้ นในท้องทุ่งจะตบมือของมัน (อิสยาห์ 55:12) และพระเจ้าจะนาเจ้าอยูเ่ ป็ น
นิตย์และให้เจ้าอิ่มด้วยของดีและกระทาให้กระดูกของเจ้าแข็งและเจ้าจะเป็ นเหมือนสวนที่มีน้ ารด
เหมือนน้ าพุที่น้ าของมันไม่ขาด (อิสยาห์ 58:11)” พระเจ้าทรงตอบว่าไม่ตอ้ งกลัวความอับอาย จากข้อ
พระคัมภีร์ 4 ข้อนี้ทาให้ขา้ พเจ้ามัน่ ใจการทรงนาของพระเจ้า และไปให้คาตอบแก่อาจารย์ฟิลิปลี ว่าได้
ตอบสนองคาแบ่งปั นของท่าน ว่า “คนงานอยูท่ ี่นี่” ข้าพเจ้าเต็มใจไปเป็ นมิชชันนารี ที่เมืองไทย และพระ
เจ้าก็ทาตามสัญญาตลอดเวลา 18 ปี ทุกประการเลย
ทางองค์การ CCMA The foreign Missionary Society of C.C. and M.A. of Hong Kong ดีใจ แต่
ไม่ทราบว่าจะให้ค่าตอบแทนเท่าไร
เพราะยังไม่เคยมีใครที่จบปริ ญญาโทสมัครเป็ นมิชชันนารี ของ
องค์การนี้มาก่อน
และทางองค์การก็ไม่ได้ระบุวา่ ให้เป็ นมิชชันนารี ประจาที่จงั หวัดใดในเมืองไทย
แล้วแต่ขา้ พเจ้าจะไปข้าพเจ้าระลึกถึงข้อพระคัมภีร์ฉบับภาษาจีน ในอิสยาห์ 58:11 มีคาว่า ที่ทุรกันดาร
ในเมืองไทยน่าจะหมายถึงภาคอีสาน (ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ) ขณะนั้นที่จงั หวัดอุดรธานี มีอาจารย์
นิตยาอยูท่ ี่นนั่ และที่นนั่ มีโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมที่เลี้ยงตนเอง ข้าพเจ้าจึงคิดว่าจะไปช่วยงานอาจารย์
นิตยาที่อุดร 3 ปี และได้จดั ส่ งสัมภาระต่าง ๆ ไปยังจังหวัดอุดรธานี พอไปถึงกรุ งเทพฯ ที่ C.M.A. เกสท์
เฮ้าส์ ได้พบกับหัวหน้ามิชชัน่ CMA ที่เมืองไทย คือ อ.โซเบิร์ต (Rev. Elmer Sahlberg) อ.โซเบิร์ต ก็บอก
ว่าคุณต้องไปอยูท่ ี่ขอนแก่น จึงถามเหตุผลว่า ทาไมต้องไปขอนแก่น ก็ตอบว่า เพราะคนขอนแก่นได้
อธิษฐานมา 20 ปี แล้วต้องการได้คนจีนที่พดู ภาษาไทย และสาเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ
พอข้าพเจ้าไปถึงจังหวัดอุดรธานี อาจารย์นิตยา ตั้งแสงอาทิตย์ ถามข้าพเจ้าว่า ทาไมส่ งสัมภาระ
มามากมาย ข้าพเจ้า ไม่ได้ตอบแต่ถามต่อว่า อาจารย์ไม่ได้รับจดหมายหรื อ อาจารย์นิตยาก็ตอบว่า เข้าใจ
ว่าจะมาอยู่ 3 เดือน คาตอบของอาจารย์นิตยานั้นทาให้ขา้ พเจ้าต้องขอบคุณพระเจ้าอย่างมาก ในความ
เป็ นจริ งแล้วข้าพเจ้า พระเจ้าทรงนาให้ขา้ พเจ้ามาทางานที่ขอนแก่น 3 ปี ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงอยูท่ างานรับ
ใช้พระเจ้ากับอาจารย์นิตยา ที่จงั หวัดอุดรธานี 3 เดือน หลังจากนั้นจึงมาอยูท่ ี่ขอนแก่น เมื่อข้าพเจ้า
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ตัดสิ นใจมารับใช้พระเจ้าที่ภาคอีสานนั้น ผูใ้ หญ่ทา่ นหนึ่ งที่กรุ งเทพฯ ต้องการให้ขา้ พเจ้ามารับใช้งาน
พระเจ้าที่กรุ งเทพฯ มากกว่า แต่ขา้ พเจ้ายังคงยืนยันเจตนารมย์เดิมที่จะมาอยูท่ ี่ภาคอีสาน ผูใ้ หญ่ท่านนั้น
จึงพูดว่า “คิดว่าจะไปเป็ นคุณหญิงมอที่ภาคอีสานหรื อ”
เมื่อข้าพเจ้าไปขอนแก่นนั้น ข้าพเจ้าไม่รู้จกั ใครที่ขอนแก่นเลย ช่วงนั้นมือขวาและขาซ้ายของ
ข้าพเจ้าจะรู ้สึกชา โดยเฉพาะมือขวา จะต้องคอยนวดอยูต่ ลอดเวลา จึงจะสามารถเขียนหนังสื อได้ สิ่ ง
เหล่านี้ทาให้รู้สึกท้อใจในการทางานในระยะแรก
ต่อมามีโอกาสได้ไปอยูก่ บั อาจารย์
George
Heckendorf (อ.เจริ ญ) และภรรยา เป็ นเวลา 6 เดือน ได้รับการหนุนใจจากครอบครัวนี้ ทาให้คลายความ
ท้อใจลงได้บา้ ง ตอนหลังมีสมาชิกขอให้ขา้ พเจ้าย้ายไปอยูท่ ี่บา้ นแถวถนนอามาตย์ ที่บา้ นหลังนั้นเป็ น
ตึกแถว ด้านล่างเป็ นร้านเสริ มสวย ข้าพเจ้าพักอยูช่ ้ นั บน ส่ วนห้องที่ติดกับร้านเสริ มสวยเป็ นโกดังเก็บ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ซึ่ งก็เป็ นของสมาชิกที่ให้ขา้ พเจ้าพักอาศัยอยู่ คืนวันหนึ่งก่อนตรุ ษจีน ปี ค.ศ.1978 พี่นอ้ ง
ที่พกั อยูต่ ึกข้าง ๆ ไปเยีย่ มบ้านที่กรุ งเทพฯ ฝากกุญแจบ้านไว้กบั ข้าพเจ้า จึงนากุญแจไปเก็บไว้ที่ลิ้นชัก
ร้านเสริ มสวย ไม่ได้นากุญแจขึ้นไปข้างบนด้วย ตอนที่ได้รับกุญแจนั้นเป็ นเวลาเที่ยงคืน เมื่อเก็บกุญแจ
เรี ยบร้อยข้าพเจ้าก็ปิดประตูปิดไฟเข้านอน แต่เมื่อถึงเวลา 02.00 น. ได้เห็นแสงสว่างลอดมาจากทางใต้
ประตู และมีเสี ยงกุกกักที่ประตูคล้ายคนบิดลูกบิดประตู ก็รู้สึกเอะใจว่าอาจจะเป็ นขโมยเข้าบ้าน ในเวลา
นั้นก็คิดว่าจะแกล้งหลับหรื อลุกขึ้นดี ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนาให้ตดั สิ นใจลุกขึ้นปี นหน้าต่างไปยังบ้าน
ถัดไปห้องที่ 3 ที่เป็ นบ้านของสมาชิก แม่ของสมาชิกเป็ นคนกวางตุง้ จึงบอกเขาโดยภาษาจีนกวางตุง้ ว่า
มีขโมยเข้าขอให้เปิ ดหน้าต่างให้ขา้ พเจ้าเข้าไปในบ้าน แม่ของสมาชิกจึงเปิ ดหน้าต่างให้ขา้ พเจ้าเข้าไป
แล้วปลุกลูกชายให้ตื่น ลูกชายของบ้านนี้จึงโทรศัพท์แจ้งความที่สถานีตารวจ ภายใน 10 นาทีก็มีตารวจ
มาและสามารถจับขโมยคนนี้ ได้ที่หอ้ งน้ าสุ ดตึกแถวตึกนี้
แทนที่จะได้ฉลองวันตรุ ษจีนด้วยความ
สนุกสนาน แต่กลับต้องไปให้การที่โรงพักหลังจากตารวจสอบสวนคนร้าย จึงทราบว่าคนร้ายเข้าไปใน
อาคารจากตึกหลังหนึ่งซึ่ งไม่มีคนพัก ซึ่ งติดกับคูหาที่ขา้ พเจ้าพักอยู่ แล้วเอาเครื่ องใช้ไฟฟ้ าจากโกดังไป
ไว้ที่หอ้ งว่างนั้น แต่วา่ ยังดึกเกินไป จึงย้อนกลับเข้าไอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะดูวา่ มีผหู ้ ญิงหรื อมีเงินเปล่า
ตาตวจจึงย้อนถามว่าบ้านหลังนี้มีอะไรดีหรื อเพราะว่าตลอดคืนนี้มีเจ้าทุกข์แจ้งความหลายรายแต่ไม่
สามารถจับคนร้ายได้ มีเพียงรายนี้เท่านั้นที่สามารถจับคนร้ายได้ ข้าพเจ้าจึงตอบว่าบ้านหลังนี้มีพระเจ้า
ที่เที่ยงแท้ ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงคุม้ ครอง
ในคืนวันที่ 10 เมษายน ค.ศ.1979 มีการสถาปนาข้าพเจ้าเป็ นศาสนาจารย์ ประกอบพิธีโดย
อาจารย์คาจันทร์ บุญมา ประธานมูลนิธิสภาคริ สตจักรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทย ศาสนาจารย์เทียม
ศิลป์ (ทวีทรัพย์) บุญพงษ์ ศาสนาจารย์เจริ ญ เฮ็ดเคนดอร์ฟ (Rev.George Heckendorf) ศาสนาจารย์
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จอห์นสตัน (Rev. Richard Johnston) และศาสนาจารย์เพอรสัน (Rev. Wayne Persons) พระเจ้าได้ทรง
กระทาการมโหฬารให้เรา เรามีความยินดี (สดุดี 126:3)
ในเดือนมิถุนายน 1979 พระเจ้าทรงใช้หนังสื อเล่มหนึ่งชื่อ “เป็ นไปได้” ให้เป็ นแนวทาง
ความคิดและกาลังแก่ขา้ พเจ้าในการรับใช้พระเจ้า ในเช้าวันหนึ่งพี่นอ้ ง สามี-ภรรยาคู่หนึ่งมาหาข้าพเจ้า
เพือ่ ชวนข้าพเจ้าไปดูบา้ นพร้อมที่ดินแห่งหนึ่งที่เจ้าของต้องการจะขายและเขาได้ถามข้าพเจ้าว่าเป็ น
อย่างไรสาหรับที่ดินแปลงนี้ ถ้าเราจะซื้ อเพื่อเปิ ดเป็ นคริ สตจักรจีน เมื่อข้าพเจ้าสารวจดูแล้วก็เห็นว่า
เหมาะสมจริ ง ๆ แต่เมื่อทราบราคาที่เขาเสนอขายนั้นมันสู งมากจนเกินกาลังของเราที่จะซื้ อได้ เพราะว่า
ตั้งแต่ขา้ พเจ้ามาอยูท่ ี่ขอนแก่นนี้ประมาณ 2 ปี เศษ แล้ว ยังไม่มีเงินถวายแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าเรายังไม่
เคยมีความคิดที่จะริ เริ่ มโครงการนี้ ทั้งงบประมาณและกรรมการก็ไม่มีในจังหวัดขอนแก่นนี้เลย
ฉะนั้นเมื่อกลับจากไปดูที่มาแล้ว ถึงบ้าน ข้าพเจ้าก็ได้อธิ ษฐานทูลเรื่ องนี้กบั พระเจ้าและพระเจ้า
ทรงตอบคาอธิ ษฐานของข้าพเจ้าโดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าว่า “เราได้ยนิ คาอธิษฐานของเจ้า
และได้เลือกสถานที่น้ ีสาหรับเรา ให้เป็ นนิเวศแห่งเครื่ องสัตวบูชา” (2 พงศาวดาร 7:12) จากพระวจนะ
ตอนนี้ทาให้ขา้ พเจ้าแน่ใจว่าการนี้เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า คือสถานที่น้ ีแหละที่จะใช้เป็ นโบสถ์วหิ าร
เพื่อสาหรับนมัสการพระองค์ แต่เงินจานวนมากอย่างนี้จะได้มาจากไหน? และพี่นอ้ ง (ที่พาไปดูที่) ก็ยงั
พูดว่า “ในเดือนมิถุนายนนี้เป็ นช่วงที่ธนาคารปิ ดบัญชีงวดครึ่ งปี ก็เลยไม่มีเงินสด”
แต่พระเจ้าทรงทราบว่าข้าพเจ้ามีเงินฝากที่ธนาคารประมาณ 20,000 บาท เพราะพี่นอ้ งที่ฮ่องกง
ที่มีการค้าข้าวกับเมืองไทย รู ้วา่ การเมืองของไทยมีปัญหากลัวว่าจะเหมือนเวียดนามหรื อเขมร จึงขอร้อง
ให้ขา้ พเจ้าเก็บเงินไว้เป็ นค่าเครื่ องบินเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้บินกลับฮ่องกงได้ พระองค์ทรงดลใจให้
ข้าพเจ้าที่จะใช้เงินจานวนนี้เพื่อเป็ นค่ามัดจา สาหรับที่ดินแปลงนี้มีเนื้ อที่ 418 ตารางวา ตั้งอยูท่ ี่ 70/12
ถนนกลางเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เดิมเจ้าของที่ได้ตกลงขายให้กบั โรงเรี ยนที่ติดกันราคา
900,000 บาท และต่อมาก็ไม่สามารถตกลงซื้ อขายกันได้สาเร็ จ ก็เลยเสนอขายให้รายที่สองในราคา
600,000 บาท และผูซ้ ้ื อได้มดั จาไว้เป็ นเงิน 30,000 บาท และต่อมาก็ไม่สามารถตกลงซื้ อขายกันได้
เหมือนกัน ฉะนั้น ในเวลานี้ เราจะซื้ อได้ในราคา 520,000 บาทเท่านั้น ในที่สุดเราก็ตกลงซื้ อ โดยทางฝ่ าย
เจ้าของบ้านจะขออยูต่ อไปจนถึงเดือนธันวาคม แต่ทางเราต้องการใช้สถานที่เร็ ว ๆ และอยากให้เขา
ย้ายออกไปในเดือนสิ งหาคม จึงได้เสนอเพิ่มราคาที่ดินให้อีก 6,000 บาท ฉะนั้น รวมเป็ นค่าที่ดินจานวน
ทั้งสิ้ น 526,000 บาท ข้าพเจ้าได้เตรี ยมเงินที่เบิกมาจากธนาคารจานวน 20,000 บาท เพื่อจะมัดจา แต่
เจ้าของที่ตอ้ งการเงินจานวน 50,000 บาท เพราะเขาจะต้องใช้เงินจานวน 30,000 บาท ไปคืนแก่ผทู ้ ี่มดั
จารายที่ 2 ที่กล่าวข้างต้น พี่นอ้ งผูท้ ี่ร่วมทาการกับข้าพเจ้าในครั้งนี้ก็ได้เซ็นต์เช็คให้เป็ นจานวน 30,000
บาท รวมเป็ นเงินมัดจาจานวน 50,000 บาท และในใบสัญญานั้นระบุวา่ เราต้องชาระเงินทั้งหมดภายใน
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สิ้ นเดือนกรกฏาคม 1979 เพื่อทาการโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินให้เสร็ จสิ้ นไป ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าเงินจานวนนี้มิใช่
น้อยเลยและยากนักที่จะหาได้เร็ วเช่นนี้ แต่ถา้ พระองค์ทรงนาแล้วย่อมเป็ นไปได้ นั้นข้าพเจ้าจึงตัดสิ นใจ
เดินทางเข้ากรุ งเทพฯ แล้ว ก็ได้ปรึ กษาผูใ้ หญ่ทางกรุ งเทพฯ บางท่านบอกว่ารู ้สึกว่าความหวังน้อย
เหลือเกิน ท่านให้เหตุผลดังนี้
1. เป็ นเวลาที่ธนาคารปิ ดบัญชีงวดครึ่ งปี
2. ในเดือนกรกฏาคม-กันยายน เป็ นฤดูฝน ด้านการค้าไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ทาให้รายรับน้อย
ฉะนั้น เมื่อรายรับน้อยการถวายก็ลดน้อยถอยตามไปด้วย
3. มีพี่นอ้ งมาจากคริ สตจักรทางภาคเหนื อได้มาขอความร่ วมมือและช่วยเหลือในการถวายก่อน
หน้าข้าพเจ้า และได้เงินถวายทั้งหมดประมาณ 100,000 บาท
4. ท่านเป็ นแต่ผหู ้ ญิงเท่านี้ ที่จะทาได้เหมือนเขาทาไมยังหวังมากกว่าเขาอีก โดยเฉพาะใน
สภาวะการณ์ที่ไม่เอื้ออานวยเช่นนี้
เมื่อข้าพเจ้าทราบเหตุผลดังเช่นนี้แล้ว ก็รู้สึกว่าเป็ นการยากจริ ง ๆ ที่ขา้ พเจ้าจะกระทาได้สาเร็ จ
ในที่สุดก็ได้อธิ ษฐานขอความมัน่ ใจจากพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง
มิเช่นนั้นแล้วข้าพเจ้าก็จะได้ลม้ เลิก
โครงการนี้เสี ย แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงหนุนว่า “พระเยซูทรงทราบจึงตรัสแก่เขาว่า กวนใจ
หญิงนี้ทาไม เขาได้กระทาการดีแก่เรา” (มัทธิว 26:10) ด้วยพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้ทาให้ขา้ พเจ้า
มีความเชื่อมัน่ ในพระองค์อย่างแน่วแน่วา่ การนี้เป็ นมาจากพระองค์ ในวันที่ 2 กรกฏาคม 1979 ข้าพจจึง
ออกไปเสนอเรื่ องแก่พี่นอ้ งและเขาทั้งหลาย ได้ร่วมใจกันถวาย เพียงสัปดาห์แรกก็ได้เงินถวายจานวน
100,000 กว่าบาท
ในเวลาเดียวกันข้าพเจ้าก็ได้ข่าวว่าพี่นอ้ งผูร้ ่ วมงานที่อยูท่ างขอนแก่นก็ได้ประกาศขายตึกแถว
สองห้องในราคา 650,000 บาท เพราะเขาไม่แน่ใจว่าการที่ขา้ พเจ้าไปกรุ งเทพฯ นั้นจะได้รับเงินถวาย
จากพี่นอ้ งคริ สเตียนหรื อไม่ แต่เมื่อเขาได้ทราบว่าเพียงสัปดาห์แรกก็ได้รับเงินถวายเป็ นแสนแล้ว จงทา
ให้เขามีความเชื่ อและมัน่ ใจว่าพระเจ้าจะทรงกระทาการนี้ ให้สาเร็ จเขาจึงเลิกล้มความตั้งใจที่จะขายตึก
หลังนั้น ในขณะเดียวกันเงินถวายที่รับจากพี่นอ้ งคริ สเตียนก็เพิ่มจานวนขึ้นเรื่ อย ๆ มาจนถึงวันที่ 19
กรกฏาคม 1979 รวมเงินถวายทั้งสิ้ น 250,000 บาท ในเวลาเดียวกัน น้องสาวและน้องเขย (คุณ William
Woo) ก็สนับสนุนมาก ลูกสาวของเขาที่อายุ 10 ขวบก็เก็บเงินค่าขนมใส่ กระปุกออมสิ น พอเต็มก็เอามา
ถวายเป็ นค่าที่ดินที่คริ สตจักรจีนขอนแก่นด้วย และครอบครัวนี้เมื่อจะย้ายจากเมืองไทยไปสหรัฐก็ให้
ของใช้ที่บา้ นทุกอย่าง แก่คริ สตจักรจีนขอนแก่น โดยใช้รถบรรทุกสิ บล้อขนมาเต็มคันรถ นอกจากนี้ก็มี
โรงเรี ยนแห่งหนึ่งได้มอบโต๊ะและเก้าอี้ให้คริ สตจักรจีนขอนแก่นใช้ ซึ่ งจนกระทัง่ ปั จจุบนั นี้ก็ยงั ใช้อยู่
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เพราะเหตุใดพี่นอ้ งเหล่านี้ จึงได้ร่วมใจกันถวายในเรื่ องนี้อย่างมากมาย
ก็เพราะเขาเห็น
ความสาคัญว่า ที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (อีสาน) มีถึง 16 จังหวัด (ในขณะนั้น ปั จจุบนั มี 19 จังหวัด)
แต่ยงั ไม่มีคริ สตจักรจีนเลยสักแห่งเดียว และใครจะเป็ นผูเ้ อาใจใส่ และสนใจต่อดวงวิญญาณของคนจีน
เหล่านั้น โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นก็เป็ นศูนย์กลางของภาคอีสานด้วย และพระเจ้าได้ทรงใช้พวกเรา
ให้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มกระทาการนี้ เพื่อเป็ นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ และเห็นแก่จิตวิญญาณของพี่นอ้ งชาว
จีนอีกมากมายที่ยงั ไม่ได้รับความรอด
นับตั้งแต่เดือนกรกฏาคม-กันยายน 1979 เป็ นเวลา 3 เดือน พระเจ้าได้ทรงนาให้พี่นอ้ งร่ วมใจ
กันถวายเป็ นจานวนเงินรวมแล้ว 550,000 บาท ซึ่ งเกินความคาดหมายของเรา สรรเสริ ญและขอบคุณ
พระเจ้า เราได้เริ่ มต้นเปิ ดการประชุมนมัสการอาทิตย์แรกในวันที่ 7 ตุลาคม 1979 โดยจัดระเบียบการ
ประชุมดังนี้
ตอนเช้าเวลา 9.00 -12.00 น. เป็ นการประชุมสอนเด็กที่ยงั ไม่เป็ นคริ สเตียน มีเด็กเข้าร่ วม
ประชุมประมาณ 40-50 คน มีการร้องเพลง เล่าเรื่ อง ในพระคัมภีร์ และสอนภาษาจีน โดยใช้บทเรี ยน
จากพระคัมภีร์ หลังจากนั้นก็เล่นเกมส์ และเลี้ยงอาหารว่าง การกระทาอย่างนี้จะทาให้ผปู ้ กครองเด็ก
สนใจ และมีโอกาสเข้าร่ วมประชุมกับพวกเราด้วยในบางเวลา ส่ วนตอนกลางคืน เวลา 19.30 – 21.00 น.
เป็ นการประชุมสาหรับผูใ้ หญ่ มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมประมาณ 22 คน ส่ วนใหญ่จะเป็ นผูท้ ี่ยงั ไม่เป็ นคริ ส
เตียน หรื อยังไม่เคยได้ยนิ เรื่ องพระกิตติคุณเลย
ขอบคุณพระเจ้าทุกสิ่ งเป็ นการทรงนาจากพระเจ้า
เมื่อย้อนคิดถึงอดีตเมื่อครั้งยังรับใช้อยูท่ ี่
คริ สตจักรไมตรี จิต มีเด็กรวีวารศึกษาคนหนึ่ง ขณะนั้นอายุ 5 ขวบ จนเด็กคนนี้สาเร็ จการศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนผูน้ ้ ีก็คือ แพทย์หญิงเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ (ทัฬหิ กรณ์) หรื อเจ้
เก้าของสมาชิกคริ สตจักรจีนขอนแก่น
ตอนที่ขา้ พเจ้าไปขอความร่ วมมือในการถวายจากพี่นอ้ งที่
คริ สตจักรไมตรี จิตเพื่อซื้ อที่ดินสาหรับคริ สตจักรจีนขอนแก่นนั้น ข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่า พญ.เพ็ญพันธุ์
จะไปเป็ นอาจารย์ประจาคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงแม้ครั้งแรกที่ขา้ พเจ้าพบ พญ.เพ็ญ
พันธุ์ ท่านอายุเพียง 5 ขวบ เท่านั้น แต่ต่อมาภายหลังเด็กคนนี้ได้เป็ นเรี่ ยวแรงสาคัญของคริ สตจักรฯ การ
ร่ วมงานของ พญ.เพ็ญพันธุ์ ไม่ใช่เรื่ องง่ายเลย เพราะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปยัง คริ สตจักร
จีนฯ สมัยนั้นยังไม่มีรถประจาทาง ระยะทางก็ไกล เวลานั้น นพ.จิตร สิ ทธิ อมร ซึ่ งเคยเป็ นอาจารย์
ของพญ.เพ็ญพันธุ์ ครั้งที่ยงั ศึกษาอยูท่ ี่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นว่าผูห้ ญิงเดินทางเพียงคนเดียวใน
เวลากลางค่ากลางคืน ลาบากมาก นพ.จิตร และภรรยา จึงอาสารับส่ ง และอยูร่ ่ วมประชุมด้วย จน
ภายหลัง ท่านทั้งสองก็รับเชื่ อนอกจากท่านทั้งสองแล้ว เพราะชีวติ ของ พญ.เพ็ญพันธุ์ ทาให้ นายแพทย์
และนักศึกษา อีกจานวนมากมารับเชื่ อ หลังจากนั้น พญ.เพ็ญพันธุ์ ได้นาให้ นพ.เกียรติชยั ภูริปัญโญ มา
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รับเชื่ อ และทั้งสองได้แต่งงานกันจนปั จจุบนั มีลูกชาย 1 คน นี่ก็เป็ นการหนุนใจให้ครู รวีฯ ทุก ๆ ท่านไม่
ย่อท้อต่องานรวีฯ
เพราะลูกศิษย์ของท่านสักวันหนึ่งเมื่อเติบโตขึ้นจะเป็ นกาลังและผูน้ าที่ดีของ
คริ สตจักร
จากการที่ขา้ พเจ้ารับใช้งานพระเจ้าที่คริ สตจักรจีนขอนแก่น เล็งเห็นว่าน่าจะมีผรู ้ ับใช้พระเจ้าที่
เป็ นคู่สามีภรรยามารับใช้เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิก จึงขอให้ทาง CCMA ส่ งผูร้ ับใช้มาช่วยงานที่
คริ สตจักรจีนขอนแก่น ทาง CCMA จึงส่ งสามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อ อาจารย์ Edward Ng และภรรยา มา
ช่วยงานที่คริ สตจักรฯ และตอนหลัง อาจารย์ Edward Ng และภรรยา ได้ไปเริ่ มงานที่คริ สตจักรโคราช
เมื่อ อาจารย์เก่งฮั้ว แซ่เอ็งและภรรยา ร่ วมกับ Mission Team มาเมืองไทย และมาเยีย่ มเยียนที่
ขอนแก่น ข้าพเจ้าและพี่นอ้ งที่คริ สตจักรจีนขอนแก่น รู ้สึกว่าทั้งสองเป็ นคนจีนแต้จิ๋วและมีคุณสมบัติ
หลายประการเหมาะสมจะมาทางานที่ขอนแก่น พวกเราจึงร่ วมใจกันอธิ ษฐาน ตอนที่เราจัดงานพิธีถวาย
โบสถ์ ก็ได้เชิญ อาจารย์เก่งฮั้ว แซ่เอ็ง มาเทศนา ผลสุ ดท้ายพระเจ้าก็ทรงตอบคาอธิ ษฐานให้มิชชันนารี คู่
นี้ตกลงมาทางานที่คริ สตจักรจีนขอนแก่น และรับผิดชอบงานด้านนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย
ไม่เพียงแต่เป็ นพระพรแก่ชาวขอนแก่นเท่านั้น แต่ยงั เป็ นพระพรแก่คนไทยทัว่ ไปด้วย เพราะนักศึกษา
เหล่านี้เมื่อสาเร็ จการศึกษาแล้วก็แยกย้ายไปทางานยังจังหวัดต่าง ๆ เป็ นกาลังสาคัญของคริ สตจักรใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ
ระหว่างที่ขา้ พเจ้ารับใช้พระเจ้าที่คริ สตจักรจีนขอนแก่น ได้มีโอกาสไปอาเภอบ้านไผ่เพื่อเยีย่ ม
ครอบครัวของเพื่อนนักเรี ยน ที่เรี ยนโรงเรี ยนคริ สตธรรมวิทยาด้วยกัน เพื่อนคนนี้ชื่อ คุณสุ วฒั น์ วชิ ร
เดชวงศ์ (เฮียเอี๋ยว) คุณสุ วฒั น์แต่งงานมีลูกชายหญิงรวม 5 คน ทั้งครอบครัวเรี ยกตนเองว่าเป็ น
ครอบครัวคริ สเตียน แต่เนื่ องจากที่บา้ นไผ่ไม่มีคริ สตจักร ทาให้ลูก ๆ ทั้ง 5 ไม่ทราบและถามว่า คริ ส
เตียนคืออะไร นอกจากครอบครัวเฮียเอี่ยวแล้วที่บา้ นไผ่ยงั มีอีกครอบครัวหนึ่งที่รับเชื่ อแล้ว คือ ครอลค
รัวอาม่าเอี่ยวเตียง แซ่โค้ว อาม่าเอี่ยวเตียงรับเชื่ อที่ช่องแค จังหวัดนครสวรรค์ สาเหตุที่ท่านรับเชื่ อเพราะ
สามีของท่านรับเชื่อจากเมืองจีน ตอนที่สามีของท่านป่ วยหนัก อาม่าเอี่ยวเตียงได้ถามว่ายังเชื่อพระเจ้าอยู่
ไหม สามีของท่านรับว่ายังรับเชื่อพระเจ้า อาม่าเอี่ยวเตียงจึงตัดสิ นใจรับเชื่ อ และได้จดั ทาอาหารไหว้ลา
เจ้าต่าง ๆ ที่เคยไหว้เป็ นครั้งสุ ดท้ายหลังจากงานศพของสามีของท่านผ่านไปไม่กี่วนั มีพระรู ปหนึ่งมา
บอกท่านว่าสามีของท่านที่เสี ยชีวติ มาเข้าฝันว่าหิ วมากให้อาม่าทาบุญไปให้
แต่อาม่าเอี่ยวเตียงตอบ
กลับไปว่า ถ้าสามีของท่านหิ วจริ งทาไมไม่มาเข้าฝันท่านเองต้องเข้าฝันผ่านพระด้วยหรื อ เป็ นไปไม่ได้
ท่านมัน่ ใจและเชื่อว่าสามีของท่านไปอยูก่ บั พระเจ้าที่เมืองบรมสุ ขเกษมแล้วไม่หิวและกระหายอีกต่อไป
นี่เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ช่องแค ต่อมาภายหลังครอบครัวของอาม่าเอี่ยวเตียงได้ยา้ ยมาอยูท่ ี่บา้ นไผ่
ท่านอยูก่ บั หลานสาวอีก 2 คน
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การประกาศที่บา้ นไผ่เริ่ มต้นโดยการสอนพระคัมภีร์เด็กกลุ่มนี้ซ่ ึ งประกอบด้วย ลูกทั้ง 5 ของ
เฮียเอี๋ยว และหลาน 2 คนของอาม่าเอี่ยวเตียง โดยข้าพเจ้า อาจารย์จาปา ร้องคา และคุณอาไพ ยะริ นทร์
ไปสอนพระคัมภีร์ทุก ๆ วันเสาร์ จนกระทัง่ คริ สตจักรจีนขอนแก่นฉลองครบรอบ 3 ปี จึงได้ยา้ ยมาเช่า
บ้าน และนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ตอนบ่าย ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็ นผูท้ ี่บนั ดาลให้สิ่งที่
ไม่มีให้มีข้ ึนมาได้ ด้วยพระคุณของพระเจ้า ความเป็ นห่ วงและคาอธิ ษฐานของพี่นอ้ งจึงทาให้บา้ นไผ่ซ่ ึ ง
เดิมไม่มีคริ สตจักรหรื อสถานที่ประชุมเลยได้มีคริ สตจักรบ้านไผ่ข้ ึนมา คริ สตจักรนี้ เป็ นคริ สตจักรแห่ง
แรกในบ้านไผ่ต้ งั อยูท่ ี่ 470/12 ถนนเอี่ยมประเสริ ฐ อาเภอบ้านไผ จังหวัดขอนแก่น ใกล้โรงเรี ยนเอี่ยม
ไพศาล สถานที่ต้ งั ของคริ สตจักร อยูต่ รงถนนสามแยก ทาให้หาง่าย การคมนาคมสะดวกเพราะอยูต่ ิด
ถนนใหญ่ คนที่สัญจรไปมามองเห็นได้ง่าย จึงทาให้ชาวบ้านไผ่หลายคนก็ได้รู้วา่ มีคริ สตจักรที่อาเภอ
บ้านไผ่แล้ว ราคาซื้ อที่ดินพร้อมบ้าน 1 หลัง จานวน 430,000 บาท และจะต้องทาการก่อสร้างเพิ่มเติม
ซ่อมแซม ทารั้ว เทพื้นซี เมนต์ ติดตั้งไฟฟ้ าน้ าประปา ซื้ อสิ่ งของที่จาเป็ นสาหรับใช้ในคริ สตจักร เป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น 400,000 บาท
ขอบคุณพระเจ้าที่พี่นอ้ งคริ สเตียนร่ วมใจเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ร่ วมกันถวายอย่างสุ ดกาลัง เช่น
อาม่าเอี่ยเตียง แซ่โค้ว สัญญากับพระเจ้าว่าจะถวายเงินก้อนหนึ่งเพื่อช่วยในการสร้างคริ สตจักร แต่
เพราะว่าท่านไม่มีเงินมากนักภายหลังบุตรสาวของท่านได้ส่งเงินมาจากไต้หวันจึงทาให้ท่านสามารถทา
ตามคาสัญญาที่ให้ไว้กบั พระเจ้าได้ และมีผอู ้ าวุโสคนหนึ่ง ชื่อ ยายคา ก่อนรับเชื่ อท่านเป็ นนักการพนัน
ตัวยง แต่ละวันถ้าไม่ได้เล่นพนันจะรู ้สึกตัวร้อน อึดอัด กิน-นัง่ ไม่ได้ นอนไม่หลับ จนกว่าจะได้เล่น
พนันจึงจะรู้สึกสบายใจ สบายกาย ภายหลังท่านรับเชื่อก็สามารถเลิกการพนันได้หมด ทาให้คนที่บา้ น
ไผ่อศั จรรย์ใจ ลูกชายของท่านก็รับเชื่ อ (และลูกสะใภ้ไปเชื่อที่เชียงใหม่) ปั จจุบนั ลูกชายของท่านก็ถวาย
ตัวเรี ยนพระคริ สตธรรมอยูท่ ี่พะเยา ยายคาเอาเงินที่สะสมไว้มากมาย ถึงแม้วา่ ท่านจะไม่มีเงินแต่ท่านก็
เต็มใจถวาย นอกจากนี้ยงั มีนกั ศึกษาคนหนึ่ง คือ พญ.สมรัก ครุ สันต์ เป็ นคนรู ปร่ างอ้วนท้วนสมบูรณ์
เขาได้พยายามอดขนมเก็บเงินและนาเงินมาถวาย ภายหลังน้ าหนักของเขาก็ลดลง นอกจากเขาจะได้
ถวายเงินช่วยสร้างคริ สตจักรได้สมดังประสงค์แล้ว ยังช่วยให้เขารักษารู ปร่ างให้ดีข้ ึนด้วย สิ่ งเหล่านี้เป็ น
สิ่ งที่พระเจ้าพอพระทัย เพราะว่าที่เขาถวายนั้น เขาถวายด้วยความสมัครใจ
ไม่วา่ พี่นอ้ งที่อยูเ่ มืองไทย ฮ่องกง หรื อต่างประเทศ ก็เป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันต้องการให้งาน
ประกาศของพระเจ้าแผ่ออกไป จึงช่วยกันถวาย ภายในเวลา 5 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง เดือน
ตุลาคม ยอดเงินถวายก็เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และยังมีเหลืออีกด้วย นี่ก็แสดงให้เห็นถึงพระคุณ
ของพระเจ้า และเป็ นสิ่ งอัศจรรย์อย่างแท้จริ ง เราได้นาเงินที่เหลือนั้นซื้ อรถกระบะที่ใช้งานแล้วคันหนึ่ง
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เพื่อใช้ในการเยีย่ มเยียน และรับส่ งผูท้ ี่มาประชุมในเวลากลางคืน ทั้งนี้เพราะที่บา้ นไผ่ไม่มีรถประจาทาง
เลย
ขณะนี้คริ สตจักรบ้านไผ่มีการประชุมนมัสการพระเจ้า การสอนรวีวารศึกษา ทุกวันอาทิตย์ และ
ประชุมอธิ ษฐานทุกวันพุธ เราขอบคุณพระเจ้าที่ทรงกระทาให้ทุกสิ่ งเสร็ จสมบูรณ์ ในการรับใช้พระเจ้า
ที่คริ สตจักรบ้านไผ่น้ ี เดิมมีคุณอาไพ ยะริ นทร์ อาจารย์ยงิ รอง แซ่ เจี่ย ต่อมาก็มีอาจารย์สุรพงษ์ พลดง
นอก และครอบครัว มารับช่วงงานของคริ สตจักรบ้านไผ่ต่อจากข้าพเจ้า
ขณะที่ขา้ พเจ้าทางานอยูท่ ี่คริ สตจักรจีนขอนแก่น เมื่อปี ค.ศ.1981 คุณธงชัย (น้าของ นพ.ศรี
สวัสดิ์ ลูกเขยของข้าพเจ้า) ได้มาเยีย่ มข้าพเจ้าที่จงั หวัดขอนแก่น และกล่าวเชิญชวนข้าพเจ้าว่า “เมื่อไรจะ
มาช่วยงานที่ยโสธรบ้าง” จากคาถามนี้ทาให้ขา้ พเจ้าเกิดคาถามว่า “นี่จะเป็ นเสี ยงเรี ยกจากพระเจ้าหรื อไม่
ที่จะให้ไปทางานที่นนั่ ” ข้าพเจ้าจึงเริ่ มต้นอธิ ษฐานเผื่อเรื่ องนี้ เมื่อ พญ.สมรัก สาเร็ จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วไปทางานที่โรงพยาบาลยโสธรได้มาแสดงความปรารถนาที่จะร่ วมมือช่วยตั้ง
คริ สตจักรในยโสธร
พญ.สมรัก (ชูวานิชวงศ์) เป็ นน้องสาวของ นพ.ศรี สวัสดิ์ ครุ สันธิ์ ลูกเขยคนโตของข้าพเจ้า ขณะ
ศึกษาอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เย็นวันก่อนตรุ ษจีน ปี ค.ศ.1981 นศพ.สมรัก มาหาข้าพเจ้าที่คริ สตจักร
จีนขอนแก่น ข้าพเจ้ากับนักศึกษาคริ สเตียนบางคนที่ไม่ได้กลับบ้าน ได้มีการร่ วมสังสรรค์รับประทาน
อาหารด้วยกัน ข้าพเจ้าถามว่าทาไมไม่มาเร็ วกว่านี้ พวกเราเพิ่งรับประทานอาหารฉลองตรุ ษจีนเสร็ จ พอ
พูดได้เท่านี้ นศพ.สมรัก ก็น้ าตาร่ วงและบอกว่า เพราะเหตุที่เป็ นตรุ ษจีน จึงไม่ได้กลับบ้าน เนื่องจากตน
รักษาศีลจากถ้ ากระบอกรับประทานอาหารวันละ 1 มื้อ เพราะเชื่อว่ายิง่ รับประทานน้อยบาปก็ยงิ่ น้อย
กลัวทางบ้านจะคะยั้นคะยอให้รับประทานอาหารซึ่ งตนรับประทานไม่ได้ พวกเราจึงได้มีโอกาสคุยเรื่ อง
ความรอดและพระเจ้าเป็ นผูส้ ร้าง ทุกสิ่ งที่พระเจ้าสร้างให้เรารับประทานได้ ไม่ใช่ให้อดอยาก จากวัน
นั้น นศพ.สมรัก ก็รับปากว่าจะศึกษาเกี่ยวกับความจริ งที่น้ ีเพิ่มเติม และต่อไปนี้เป็ นคาพยานของ นศพ.
สมรัก
“ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าร่ วมการประชุมนมัสการกับพี่นอ้ งคริ สเตียนตั้งแต่ตอนที่ยงั ไม่ได้เป็ นค
ริ สเตียน ในตอนนั้นเพียงแต่มีความสนใจว่าพวกคริ สเตียนเขาประกาศอย่างไร จึงมีคนเปลี่ยนใจไปนับ
ถือมาก และคิดว่าใช้เวลาเช้าวันอาทิตย์เพียงไม่กี่ชวั่ โมงไปฟังภาษาจีนด้วย ฟังคาสอนของเขาด้วย ก็
ดีกว่านอนอยูท่ ี่หอพักเฉย ๆ เมื่อมีการถวายทรัพย์ก็มีความรู ้สึกคล้ายกับการให้เงินเป็ นค่ากัณฑ์เทศน์ ซึ่ ง
อาจารย์เขาก็เทศน์ดีอยู่ จึงถวายไป 5 บาท ต่อเมื่อรับเชื่ อในคืนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 1982 แล้ว ยังไม่เข้าใจ
ว่าการถวายทรัพย์มีความหมายว่าอย่างไร เอาส่ วนไหนถวาย ถวายไปแล้วเขาจะจัดการกับเงินส่ วนนี้
อย่างไร แต่เมื่อรับเชื่ อแล้วก็มีศรัทธามากขึ้น จึงถวายไปสัปดาห์ละ 20 บาท ต่อมา เมื่อได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
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เรื่ องหลักข้อเชื่ อต่าง ๆ อาจารย์ได้พดู ถึงเรื่ องถวายสิ บลด ส่ วนนี้เป็ นส่ วนของพระเจ้า ต้องถวายคืน
ให้กบั พระองค์ ต้องสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยก่อน เราจึงจะสัตย์ซื่อในของใหญ่ ๆ ที่พระเจ้าจะมอบให้เรา
รับผิดชอบได้และช่วงนั้นชี วิตใหม่กาลังร้อน ๆ อยากทาอะไรที่เป็ นเครื่ องแสดงว่าเราจะเชื่อพระเจ้าด้วย
จริ งใจและมัน่ คง เมื่อพระเจ้าบอกให้ทาอย่างนี้ก็อยากทาตาม และไม่ทราบว่าพระเจ้าจะอวยพรคนที่
ซื่ อสัตย์ในเรื่ องสิ บลดอย่างไร
เมื่อคานวณรายได้ประจาเดือน ที่แม่และพี่ชายส่ งเสี ยให้เป็ นค่าใช้จ่ายในการเรี ยนแล้ว ในหนึ่ง
เดือนเฉลี่ยแล้วก็ถวายได้สัปดาห์ละ 50 บาท ในปี 1984-1985 ทางคริ สตจักรก็ให้แต่ละคนตั้งเป้ าหมายที่
จะถวายเงินเพื่อสร้างคริ สตจักรบ้านไผ่ ในตอนนั้นคิดว่าจะถวาย 500 บาท แต่เมื่ออธิ ษฐานแล้วจึงเพิ่ม 0
ต่อท้ายเข้าไปอีก 1 ตัว ยังไม่ทนั ถึงครบกาหนด 1 ปี ข้าพเจ้าก็ถวายได้ถึง 5,000 บาท (1,000 เท่า) ตาม
เป้ าหมาย โดยในระหว่างช่วงที่เป็ นนักศึกษาคริ สเตียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ปี ข้าพเจ้าไม่เคยขัดสน
สามารถแบ่งปั นเงิน 5,000 บาท แล้วเมื่อวันจบการศึกษา ปิ ดบัญชีธนาคารโดยมีเงินในบัญชีถึง 10,000
บาท พระเจ้าก็นาให้ได้มาทางานที่ยโสธร มีนิมิตที่จะได้ร่วมก่อตั้งคริ สตจักรจีนที่ยโสธรร่ วมกับอาจารย์
วนิดา เพื่อญาติพี่นอ้ งที่จานวนมากที่อยูใ่ นยโสธร และยังไม่รู้จกั พระเจ้าเลย จะได้รู้จกั กับพระเจ้า ก่อนที่
จะได้มีการก่อตั้งคริ สตจักรขึ้น ข้าพเจ้าก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกับพี่สุเทพ เราทั้งสองมีความคิดตรงกันว่าจะ
ถวายสิ บลดจากสิ นสอดรวมทั้งหมด เพื่อคริ สตจักรยโสธร คิดแล้วก็ได้จานวน 50,000 บาท เราจึงบอก
กับอาจารย์วนิดาไว้ จนถึงวันที่เขาตกลงใจซื้ อที่ดินของคริ สตจักร เงินจานวนนี้ก็ได้ใช้ในการซื้ อที่ดิน
ของคริ สตจักร
มองย้อนกลับไป จากปี 1982-1986 (วันแต่งงาน) จากเงินถวาย 5 บาท ได้เพิ่มขึ้นปี ละ 10 เท่า
เป็ น 1,000 เท่า ข้าพเจ้าได้เห็นถึงพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้ทุก ๆ วัน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องลูก การ
งาน การดาเนิ นชีวติ แต่ละวันทาให้เห็นความจริ งในบทเพลงคร่ าครวญ 3:22-23 ว่า ความรักมัน่ คงของ
พระเจ้าไม่เคยหยุดยั้ง และพระเมตตาของพระเจ้าไม่สิ้นสุ ด เป็ นของใหม่อยูท่ ุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรง
ของพระองค์ใหญ่ยงิ่ นัก
ขณะนี้ขา้ พเจ้าและครอบครัว มีความเชื่อ และความหวังใจว่าพระเจ้าจะทรงช่วยและนาพา
ครอบครัวของเราต่อไปในทางน้ าพระทัยของพระองค์
เพื่อให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ งตามพระคาของ
พระองค์ใน โรม 8:28 “เรารู ้วา่ พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ งคือคนทั้งปวงที่
พระองค์ได้ทรงเรี ยกตามพระประสงค์ของพระองค์”
เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงอยากจะเป็ นพยานกับพี่นอ้ งว่า สิ บลดเป็ นส่ วนของพระเจ้า ให้เราถวาย
พระองค์ดว้ ยความเต็มใจ พระเจ้าจะเปิ ดหน้าต่างในฟ้ าสวรรค์ และเทพรอย่างล้นไหลให้แก่เราแน่นอน
(มาลาคี 3:10 พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า จงนาทศางค์เต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศ
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ของเรา จงลองดูเราในเรื่ องนี้ ดูทีหรื อว่า เราจะเปิ ดหน้าต่างในฟ้ าสวรรค์ให้เจ้า และเทพร อย่างล้นไหล
มาให้เจ้าหรื อไม่)”
ข้าพเจ้าจึงเริ่ มต้นอธิ ษฐานอย่างจริ งจัง ขอให้พระเจ้าทรงเปิ ดหนทางที่ยโสธร เมื่อต้นปี ค.ศ.
1987 มีผมู ้ าเสนอขายที่ดินพร้อมบ้านขนาด 2 ชั้น 1 หลัง เนื้อที่ 83 ตารางวา เป็ นเงิน 240,000 บาท
เจ้าของบ้านมีความจาเป็ นที่จะต้องขายด่วน ข้าพเจ้าจึงชวนพี่นอ้ งคริ สเตียนไปดูสถานที่ เห็นว่า
เหมาะสมดีและบริ เวณที่ติดกันมีเนื้ อที่อีก 2 แปลงที่ยงั ว่างอยู่ หากว่าจะทาเป็ นคริ สตจักร น่าจะมีเนื้ อที่
มากพอสมควร จึงได้เสนอให้แก่เจ้าของที่ดินว่าถ้าเขาอยากจะขายที่ดินให้แก่เรา เราต้องการซื้ อทั้ง 3
แปลง รวมเป็ น 265 ตารางวา หากซื้ อเฉพาะแปลงเดียวก็จะมีที่นอ้ ยเกินไปไม่เหมาะสม และข้าพเจ้า
ต้องการคาตอบจากเจ้าของที่ดินก่อนเดินทางกลับกรุ งเทพฯ ในคืนวันนั้น เวลา 20.00 น. เพราะข้าพเจ้า
จะต้องสอนที่โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สตศาสนศาสตร์ (B.I.T.) ผูข้ ายก็บอกว่า ที่แปลงใกล้เคียงนี้เป็ นที่ของ
เศรษฐีเมืองยโสธร เขาคงไม่ขายให้หรอก แล้วเราได้ร่วมใจกันอธิ ษฐานขอการทรงนาจากพระเจ้า
ขอบคุณพระเจ้าในคืนวันเดียวกันนั้นเอง ข้าพเจ้าก็ได้รับคาตอบจากเจ้าของที่ดินทั้ง 3 ราย ว่ายินยอมขาย
ให้ ข้าพเจ้าได้เห็นการทรงช่วยเหลือจากพระเจ้าในการก่อตั้งคริ สตจักรครั้งนี้อย่างมากมาย และพระเจ้า
ทรงสัตย์ซื่อในพระสัญญาของพระองค์ทุกสิ่ งขอบพระคุณพระเจ้า
ประการแรก ในการซื้ อที่ดินของคริ สตจักรฯ เจ้าของที่ดินที่มาติดต่อเคยเป็ นหนี้ของเจ้าของ
ที่ดินแปลงใกล้เคียง โดยการค้างชาระหนี้เนื่องจาก ซื้ ออุปกรณ์ก่อสร้างจานวน 9,000 บาท เมื่อ 4 ปี
มาแล้ว เมื่อติดต่อซื้ อขายที่ดินเขาจึงถือโอกาสทวงหนี้ที่คา้ งอยูพ่ ร้อมทั้งดอกเบี้ย รวมเป็ นเงิน 40,000
บาท ซึ่ งเจ้าของที่ดินที่มาติดต่อเห็นว่าไม่เป็ นการยุติธรรม จึงตกลงกันไม่ได้ ข้าพเจ้าจึงอธิ ษฐานว่า ถ้า
สถานที่น้ ีไม่ได้เป็ นการจัดเตรี ยมที่มาจากพระเจ้า ก็ขอให้ท้ งั สองฝ่ ายตกลงกันไม่ได้ แต่ในที่สุดเจ้าของ
ร้านขายเครื่ องอุปกรณ์ก่อสร้างยอมลดเงินลงจาก 40,000 บาท เหลือเพียง 12,000 บาท เมื่อถึงกาหนดวัน
จะโอนที่ดิน เจ้าของที่ดินแปลงใกล้เคียงหาโฉนดไม่พบ จึงได้ทาการโอนที่ดินเพียง 2 แปลง ก่อนใน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 1987 ต่อจากนั้น คุณธงชัย เอราวัณ และภรรยาคุณนงลักษณ์ เอราวัณ ได้ช่วยทาการ
ติดต่อกับเจ้าของที่ดินแปลงใกล้เคียงจนทาการโอนได้สาเร็ จทั้ง 3 แปลง
ประการที่สอง เมื่อเราดูสถานที่แล้วกลับมาอธิษฐานที่บา้ นของพญ.สมรัก และนายสุ เทพ ซึ่ง
เพิ่งจะแต่งงานกัน คนทั้งสองต่างมีภาระในการถวายทรัพย์จากส่ วนสิ บลดของเงินรับไหว้แต่งงานเป็ น
จานวน 50,000 บาท เพื่อการซื้ อที่ดินของคริ สตจักรจีนยโสธรในการเริ่ มต้น ข้าพเจ้าได้เห็นถึงภาระและ
ความเต็มใจของพี่นอ้ งทั้งสอง จึงเกิดมีความกล้าและเห็นถึงสถานที่ที่จะซื้ อและการทรงนาจากพระเจ้า
ให้พี่นอ้ งคริ สเตียนฟัง 3 ท่านด้วยกัน ซึ่ งในที่สุดเขาก็ตกลงใจให้ยมื เงิน 340,000 บาท โดยไม่คิด
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ดอกเบี้ย เราได้รับเงินทั้งหมดภายใน 1 สัปดาห์ ซึ่ งเหนือความสามารถและความคิดของเรา ขอบคุณพระ
เจ้า
ประการที่สาม ในการก่อสร้างสถานที่ประชุม พระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมพี่นอ้ งครอบครัวหนึ่งให้
มาช่วยทาการก่อสร้างสถานที่ประชุมอย่างอัศจรรย์
ขณะเมื่อทาการก่อสร้างจะเทพื้นห้องประชุม
ปรากฏว่าขาดน้ า น้ าในบ่อแท้งสู บไม่ข้ ึน จึงคิดว่าน่าจะไปซื้ อท่อมาต่อลงในบ่อให้ลึก ๆ ลงไปอีกเพื่อจะ
สู บน้ าขึ้นมาเทพื้นห้องประชุ มให้ทนั การในวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 1987 แต่พอถึงวันที่ 8 เมษายน
1987 เกิดลมพัดจัดฝนตกหนักจนมีลูกเห็บตก ร้านก็ปิดก่อนเที่ยง หาซื้ อท่อไม่ได้ พอเรากลับมาถึงโบสถ์
เห็นน้ าในบ่อเต็มล้นอยู่ มีน้ าพอเพียงที่จะเทพื้นห้องประชุมได้ทนั เวลา ในการนมัสการครั้งแรกเมื่อวันที่
12 เมษายน 1987 ได้มีพี่นอ้ งจากฮ่องกงมาแบ่งปั นพระพร คือ อาจารย์ลุย ก่าฮ่อ และคู่หมั้น ซึ่ งคนทั้ง
สองขณะนี้ได้สมัครมาเป็ นมิชชันนารี เพื่อทาการประกาศพระกิตติคุณในภาคอีสาน
ประการที่สี่ พระเจ้าได้ทรงนาให้ขา้ พเจ้ารู ้จกั กับนักศึกษาคนหนึ่ง ขณะที่ขา้ พเจ้าสอนอยูท่ ี่
กรุ งเทพคริ สตศาสนศาสตร์ (B.I.T.) เธอเป็ นอีสานกาลังจะจบการศึกษาพอดี แต่ยงั ไม่รู้วา่ พระเจ้าทรงมี
แผนการอย่างไร ข้าพเจ้าจึงได้ชวนให้มาเยีย่ มดูงานที่คริ สตจักรจีนยโสธรก่อน ในที่สุดเธอก็ตดั สิ นใจที่
จะมาร่ วมงานกับข้าพเจ้า เธอคือ คุณนวลนันท์ คาแหงผล เธอเริ่ มร่ วมงานกับข้าพเจ้าเมื่อเดือนพฤษภาคม
1987
ประการที่หา้ ข้าพเจ้าได้เห็นการทรงจัดเตรี ยมของพระเจ้าอย่างคาดไม่ถึง คือเมื่อข้าพเจ้าได้ขอ
ยืมเงินมาจากพี่นอ้ ง 3 ท่านด้วยกันดังที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยมีขอ้ ตกลงว่า ข้าพเจ้าจะต้องคืนเงินให้กบั
ท่านหนึ่งจานวน 150,000 บาท ภายในระยะเวลา 3 เดือน เมื่อใกล้ถึงเวลากาหนดชาระเงิน ข้าพเจ้าไม่
ทราบว่าจะหาเงินจานวนนี้มาจากไหน ข้าพเจ้าก็อธิ ษฐานขอต่อพระเจ้าให้ทรงเปิ ดหนทางก่อนหน้าที่จะ
ถึงกาหนดคืนเงินสองวัน ลูกชายของข้าพเจ้าที่อยูอ่ เมริ กาได้โทรศัพท์มาขอให้ขา้ พเจ้าช่วยจัดการโอน
ที่ดินของเขาในเชียงใหม่ โดยเขาส่ งเงินมาให้สองครั้ง รวม 6,000 เหรี ยญสหรัฐ เมื่อแลกเป็ นเงินไทยได้
พอดีกบั ที่จะต้องใช้หนี้เขาจานวน 150,000 บาท พระเจ้าได้ทรงเปิ ดทางให้ขา้ พเจ้ายืมเงินจากลูกชายไป
คืนหนี้ที่ได้ยมื มาก่อนโดยไม่ผดิ สัญญา และข้าพเจ้าสามารถจัดการเรื่ องที่ดินของลูกชายได้ทนั เวลาด้วย
ขอพระคุณพระเจ้าที่เวลาของพระเจ้าพอเหมาะ ไม่เร็ วไม่ชา้ จนเกินไป และพระเจ้าทรงนาให้พี่นอ้ งท่าน
นั้นได้มีส่วนในการถวายทรัพย์ให้แก่ทางคริ สตจักรอีก 20,000 บาท ขอบคุณพระเจ้า
ความจริ งแล้วตอนที่ขา้ พเจ้าไปฮ่องกงและอเมริ กาก็ยงั มีทองและเครื่ องประดับที่มีค่าติดตัวไป
ด้วย เมื่อมาถึงขอนแก่นก็เก็บไว้ที่ตนู ้ ิรภัยของธนาคารแห่ งหนึ่งในขอนแก่น แต่พอไปทางานที่บา้ นไผ่
และยโสธร ตูน้ ิ รภัยตูน้ ้ นั ก็ใช้เก็บโฉนดที่ดินและเอกสารสาคัญของมูลนิธิคริ สเตียนขอนแก่นแทน และ
ข้าพเจ้านาสิ่ งมีค่าเหล่านั้นติดตัวไปด้วย ซึ่ งต่อมาจึงนาทรัพย์สินเหล่านั้นไปขายเพื่อสมทบเงินซื้ อที่ดิน
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ยโสธร ถึงแม้วา่ ไม่มากก็จริ ง แต่กท็ าให้รู้สึกว่าได้ปลดปล่อยภาระไปเปราะหนึ่งจึงสามารถร้องเพลง
ชีวติ คริ สเตียน บทที่ 79 “ข้าขอมอบทุกสิ่ งถวายแด่พระเจ้า” ได้อย่างภาคภูมิใจ
ในการเริ่ มงานของพระเจ้าที่ยโสธรข้าพเจ้าเห็นพระกรุ ณาคุณของพระเจ้าในท่ามกลางปั ญหา
และอุปสรรคทั้งปวง พระเจ้าทรงชูกาลังให้ขา้ พเจ้าสามารถเผชิญทุกสิ่ งได้โดยพระคริ สต์เป็ นผูท้ รงเสริ ม
กาลังของข้าพเจ้า (ฟี ลิปปี 4:13) และต่อมามีครู ประภาพร สุ วรรณกูฏ (น้อย) และอาจารย์ลุย ก่าฮ่อ และ
ภรรยา รับช่วงงานคริ สตจักรจีนยโสธรต่อจากข้าพเจ้า
ในปี 1990 วันหนึ่งขณะที่ขา้ พเจ้านัง่ คุยกับลูกสาวคนโตและลูกเขย ลูกเขยบอกว่าจะส่ งเงินให้
ข้าพเจ้าใช้เดือนละ 3,000 บาท ข้าพเจ้าจึงพูดว่า “ถ้างั้น ก็ปลดเกณี ยณได้แล้วซิ ” ลูกเขยจึงบอกว่า “ถ้าแม่
ปลดเกณี ยณจะให้เดือนละ 5,000 บาท” จากวันนั้นข้าพเจ้าก็เริ่ มคิดถึงเรื่ องการปลดเกษียณเพราะช่วงนั้น
กระดูกทับเส้นประสาททาให้กลางคืนดึก ๆ ตี 2 ตี 3 ต้องตื่นขึ้นเพราะปวดหลังมาก เดือนสิ งหาคม 1991
อาจารย์วชิ าญ เฮอร์ ริ่ง (Rev. Richard Herring) พบข้าพเจ้าและทาบทามข้าพเจ้าไปช่วยสอนพระคัมภีร์
เพราะเป็ นเวลาจะเริ่ มต้นเปิ ดสถาบันพระคริ สตธรรมภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (NBC) แต่ขา้ พเจ้าปฏิเสธ
ทันที ในช่วงนั้นข้าพเจ้าไปอเมริ กาเป็ นเวลา 3 เดือน เมื่อไปถึงอเมริ กา ก็เห็นอาจารย์หลายท่านที่ถึงแม้
อายุมากแล้ว แต่ท่านก็ยงั ทางานอยู่ เช่น อาจารย์ Helen Chan ถึงแม้ร่างกายอ่อนแอ อายุมาก แต่ยงั ไม่
ท้อถอย และ Miss Word ยังเอาจริ งเอาจังรับใช้พระเจ้าอยู่ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ มีโอกาสไปร่ วมงาน
ประกาศของ ดร.บิลลี่ เกรแฮม (Rev. Dr. Billy Graham) ที่ Central Park (นิวยอร์ ค) ถึงแม้ท่านอายุมาก
แล้ว ก็ยงั เทศนา มีคนมาร่ วมฟังเป็ นแสน พระเจ้าใช้บุคคลเหล่านี้เตือนและเตรี ยมใจข้าพเจ้า และเมื่อ
ออกจากอเมริ กาไปฮ่องกงไปถึงสานักงานของ CCMA พบอาจารย์ฟิลิปลี ซึ่งได้รับ Fax จากอาจารย์วิ
ชาญ ขออนุญาตทาง CCMA ให้ขา้ พเจ้าไปช่วยสอนพระคัมภีร์ อาจารย์ฟิลป ลี ก็บอกว่า น่าจะไปช่วย
สอนพระคัมภีร์นะ ข้าพเจ้าจึงแน่ใจว่าพระเจ้าทรงนาให้ขา้ พเจ้ากลับมาขอนแก่นอีกครั้งหนึ่ง
ครั้งแรก พระเจ้าทรงใช้ อาจารย์ ชอลเบิร์ต (Rev. Elmer Sahlberg) บอกให้ขา้ พเจ้ามาขอนแก่น
แต่หลังจากที่ไป บ้านไผ่ ยโสธร แล้ว พระเจ้าทรงใช้ อาจารย์วชิ าญ (Rev. Richard Herring) เป็ นผูบ้ อก
ให้ขา้ พเจ้ากลับมารับใช้ที่ขอนแก่นอีก
เรื่ องหนามใหญ่น้ นั ข้าพเจ้าวิงวอนองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าถึงสามครั้ง เพื่อขอให้มนั หลุดไปจาก
ข้าพเจ้า แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน
เดชของเราก็มีฤทธิ์ ข้ ึนเต็มขนาดที่นนั่ เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงภูมใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า
เพื่อฤทธิ์ เดชของพระคริ สต์จะได้อยูใ่ นข้าพเจ้า” (2 โคริ นธ์ 12:8-9) สาหรับข้าพเจ้า “หนาม” นัน่ ก็คือ
อาการปวดหลัง เพราะเหตุวา่ กระดูกสันหลังของข้าพเจ้างอผิดปกติ มีครั้งหนึ่งเมื่อคุณหมอดูฟิล์ม
เอ็กซ์เรย์ ก็ตาหนิเจ้าหน้าที่ของห้องเอ็กซ์เรย์ ว่าไม่จดั ให้ขา้ พเจ้านอนตรง ๆ แต่ความเป็ นจริ งแล้ว
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กระดูกสันหลังของข้าพเจ้างอเป็ นรู ปตัวเอส หมอกายภาพบาบัดแนะนาข้าพเจ้าว่า ไม่ให้เดินทาง
ระยะไกล ๆ ซึ่ งในการรับใช้พระเจ้าที่ภาคอีสานนั้น ข้าพเจ้าต้องเดินทางระหว่างจังหวัดขอนแก่น
นครราชสี มา ยโสธร กรุ งเทพฯ บ่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีช่วงหนึ่งเป็ นช่วงที่ขา้ พเจ้าต้องดูแล
คริ สตจักรจีนยโสธร
ข้าพเจ้าต้องเดินทางไปสอนพระคัมภีร์ที่โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สตศาสนศาสตร์
(B.I.T.) ทุก ๆ สัปดาห์ ข้าพเจ้าได้ปรึ กษากับลูกสาวคนโตที่เป็ นหมอ ลูกสาวแนะนาข้าพเจ้าว่า มีวธิ ี
รักษา 2 วิธี คือ 1.รับประทานยาแก้ปวด หรื อ 2. ผ่าตัด ข้าพเจ้าตัดสิ นใจรักษาโดยวิธีของพระเจ้า คือ ไม่
รับประทานยา ไม่ผา่ ตัด มอบการรักษาให้กบั พระเจ้า พึ่งพระเจ้าโดยการดูแลสุ ขภาพของตนเอง ควบคุม
อาหารไม่ให้น้ าหนักตนเองมากนัก เพราะถ้าน้ าหนักมากจะทาให้กระดูกสันหลังรับภาระหนักมากขึ้น
โดยการออกกาลังกายท ก ๆ วัน ขอบคุณพระเจ้าหนามอันเจ็บปวดนี้ทาให้ตอ้ งพึ่งพระเจ้ามากยิง่ ขึ้น
และทาให้ใคร ๆ ก็กล่าวเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า “แม้จากกันตั้งนานนับปี มาเจอหน้ากันอีกทีหน้าตาของ
อาจารย์ยงั คงแลดูเหมือนเดิม” “ผมย้อมด้วยน้ ายาอะไร ดูดกดาตลอดกาล” มีคนถามข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้า
ปวดเอวทุกวันทาไมจึงยังยิม้ ได้เหมือนคนปกติไม่เป็ นอะไร ข้าพเจ้าจึงบอกว่า ถ้าเรามีแต่ทาหน้างอ ๆ
ทุกวัน ๆ คนอื่นเห็นแล้วก็มีแต่จะพลอยทุกข์ใจไปด้วย แต่ถา้ เรายิม้ กับความเจ็บปวดของตัวเองได้ เราก็
ชนะตนเองและเป็ นพระพรแก่คนอื่น ๆ ที่พบเห็นด้วย ถึงแม้วา่ ไม่สวยแต่ถา้ ยิม้ ก็จะเป็ นคนน่ารักขึ้น
ขอบคุณพระเจ้าอีกอย่างหนึ่ง ตอนลูกสาวคนโตนี้ เมื่อครั้งแรกยังเป็ นเด็กเคยป่ วยตัวร้อนจนชัก
ขณะนั้น ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจะต้องรักษาอย่างไร ได้แต่อธิ ษฐานฝากการรักษาไว้กบั พระเจ้า ขอบคุณ
พระเจ้าที่พระเจ้ารักษาจนหายและแข็งแรงเป็ นปกติ มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด ได้เล่าเรี ยนจนสาเร็ จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ได้แต่งงานกับนายแพทย์ศรี สวัสดิ์ ครุ สันต์ ซึ่ ง
สาเร็ จการศึกษาแพทยศาสตร์ จากศิริราช
ทั้งสองได้มีโอกาสพบและรู ้จกั กันในขณะที่เป็ นนักศึกษา
ฝึ กงานที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าไปเชียงใหม่ เห็นคนทาความสะอาดที่บา้ นของพี่สาวเป็ นคนด้อยสติปัญญา
ทางานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้เท่านั้น ทราบประวัติวา่ หญิงคนนี้เมื่อครั้งยังเป็ นเด็ก เคยป่ วยหนักและชัก
จากการชักมีผลต่อสมองเมื่อโตทาให้หญิงคนนี้ป้ า ๆ เป๋ อ ๆ เรี ยนหนังสื อไม่ได้ เมื่อข้าพเจ้าได้ยนิ ประวัติ
หญิงคนนี้ ในใจก็ระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าอันอนันต์ของพระเจ้า ที่ลูกสาวคนโตของข้าพเจ้าก็เคยชัก
แต่เพราะพระคุณของพระเจ้าที่ลูกสาวของข้าพเจ้าไม่เพียงแต่ไม่มีปัญหาด้านสมอง แต่ยงั สามารถสาเร็ จ
การศึกษาระดับแพทย์ศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม สาหรับลูกสาวคนโตคนนี้ยงั มีพระคุณของพระเจ้าต่อ
ชีวติ ของเขาอีกมาก คือเมื่อเขาตั้งครรภ์บุตรคนแรกนั้น หมอตรวจพบเนื้ องอกในรังไข่ หลังคลอดบุตร
คนแรกซึ่ งเป็ นผูห้ ญิงแล้ว ก็ผา่ ตัดเอาเนื้ องอกและรังไข่ดา้ นหนึ่งออกไปทาให้โอกาสที่จะมีลูกยากขึ้น
และหลังจากคลอดลูกคนแรกไม่นาน ลูกสาวคนโตก็บอกข้าพเจ้าว่ารังไข่อีกด้านหนึ่งก็ตรวจพบเนื้ องอก
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หมอที่รักษาบอกว่าต้องผ่าตัดเอารังไข่ขา้ งที่เหลือออก ข้าพเจ้าตอบว่า อย่าผ่าตัดออกเลย อธิ ษฐานขอ
การรักษาจากพระเจ้า ลูกสาวก็รับปากว่าไม่ผา่ ตัด หลังจากนั้นก็ต้ งั ครรภ์ที่สอง ข้าพเจ้าและลูกสาว
อธิ ษฐานขอให้เป็ นลูกชาย ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ลูกชายสมดังปรารถนา และต่อมาก็ต้ งั ครรภ์ที่สามและ
ได้ลูกสาว ลูกสาวคนที่สามเมื่อคลอดนั้นเป็ นเด็กรู ปร่ างเล็ก ๆ ลูกสาวคนโตของข้าพเจ้าพูดกับข้าพเจ้าว่า
ทาไมลูกสาวคนนี้ตวั เล็กนัก ข้าพเจ้าก็บอกว่า ลูกคนนี้เป็ นของแถมจากพระเจ้า ของแถมก็เป็ นของชิ้น
เล็ก ๆ ละซิ ซึ่ งปั จจุบนั หลานคนนี้ก็โตเหมือนเด็กทัว่ ไป
ข้าพเจ้าเคยบ่นว่าไม่เห็นลูกสาวพาสามีและลูกไปนมัสการพระเจ้าเลย แต่ลูกสาวคนโตบอกว่า
ถ้าข้าพเจ้าตั้งคริ สตจักรที่ยโสธร จะพาครอบครัวไปโบสถ์ พอข้าพเจ้าก่อตั้งคริ สตจักรจีนยโสธร ลูกสาว
และลูกเขยก็หยุดงานเช้าวันอาทิตย์เพื่อพาครอบครัวไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์จริ ง ๆ
ส่ วนลูกสาวคนที่สอง สาเร็ จการศึกษาด้านพยาบาล ทางานอยูท่ ี่เชียงใหม่ ได้แต่งงานกับคุณ
ปรี ชา แซ่ต้ งั ซึ่ งเป็ นกรรมการของคริ สตจักรจีนเชียงใหม่ มีลูกชาย 2 คน
ส่ วนลูกชายคนเล็กของข้าพเจ้า ขณะนี้ไปทางานที่อเมริ กา รัฐนิ วยอร์ คแต่งงานกับคุณราตรี นิ่ม
เจริ ญ มีลูกสาว 2 คน
จากครอบครัวของลูก ๆ ทั้งสาม ล้วนเป็ นพระคุณของพระเจ้า ข้าพเจ้าเคยเล่าให้ลูก ๆ ฟังว่า เมื่อ
ครั้งอยูอ่ เมริ กา เคยมีโอกาสที่จะแต่งงานอีกครั้งหนึ่ง มีเพื่อนชายที่เรี ยนด้วยกันขอแต่งงาน จะพยายาม
หาเงินได้ 10,000 เหรี ยญ เพื่อแต่งงานกับข้าพเจ้า แต่เมื่อหวนคิดถึงลูก ๆ ทั้งสาม กับปั ญหาที่จะเกิดกับ
ลูก ๆ ในภายหน้า จึงตอบปฏิเสธไปไม่ได้แต่งงานในครั้งนั้น
เมื่อข้าพเจ้าลังเลใจระหว่างการไปอเมริ กา หรื อการรับใช้พระเจ้าที่เมืองไทยนั้น พระเจ้าทรง
สัญญาว่าให้ไปทางานที่เมืองไทย ส่ วนประเทศอเมริ กานั้น จะไปเมื่อไหร่ ก็ได้ ขอบคุณพระเจ้า พระเจ้า
ทรงอวยพรให้ขา้ พเจ้าได้มีโอกาสไปอเมริ กาอีก 3 ครั้ง
ครั้งแรก ในปี ค.ศ.1983 ได้ไปอเมริ กาเป็ นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อไปเยีย่ มเยียนศิษย์เก่าจาก
ฮ่องกง น้องสาวและน้องเขยได้ให้ตวั๋ เครื่ องบิน ได้เดินทางไปหลายเมือง ช่วงนั้นต้องเดินทางจึงไม่มี
โอกาสอ่านหนังสื อพิมพ์ วันที่ 10 สิ งหาคม 1983 ได้พบเพื่อนที่ แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา พบเพื่อน
เพื่อนถามว่ามาอเมริ กาโดยสายการบินใด ข้าพเจ้าตอบว่า สายการบินเกาหลี เพื่อนก็ถามว่าไม่กลัวหรื อ
เพราะว่าในช่วงนี้มีข่าวว่าสายการบินเกาหลีบินผ่านประเทศหนึ่งโดนยิงจนเครื่ องบินตก มีผโู ้ ดยสาร
เสี ยชีวติ 269 คน เมื่อได้ยนิ ข่าวนี้ ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้า พระองค์ทรงคุม้ ครองข้าพเจ้าจริ ง ๆ ชีวติ ของ
ข้าพเจ้าอยูใ่ นร่ มพระคุณของพระเจ้า
จากการเดินทางในครั้งนี้ พระเจ้าทรงสอนข้าพเจ้าหลายสิ่ ง ครั้งหนึ่งมีโอกาสไปเที่ยวสวนแห่ง
หนึ่ง ชื่อ Sunken Gardens ประวัติของสวนแห่งนี้ เดิมเป็ นสถานที่ไม่สวยงามอะไรเลย ภรรยาเจ้าของ
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สวนพยายามปลูกต้นไม้นานาชนิด จนสวนแห่งนี้กลายเป็ นสวนที่สวยงามมาก เป็ นสถานที่เปิ ดให้
บุคคลภายนอกเข้าไปชมโดยต้องเสี ยเงินผ่านประตู และได้เรี ยนรู้จากต้นไม้ชนิดหนึ่ ง ชื่อ Ginkgo
ภาษาจีนเรี ยกว่า แปะก๊วย ผลของต้นไม้ชนิ ดนี้ เมื่อติดอยูท่ ี่ตน้ จะสวยงามมาก แลดูเหมือนผลทอง แต่
เมื่อหล่นจากต้นแล้วจะเน่าและส่ งกลิ่นที่เหม็นมาก คนจีนจะนาผลของต้นนี้ลา้ งน้ าออกให้หมด แล้วนา
เมล็ดมาปรุ งอาหารที่เลิศรสเป็ นอาหานที่มีราคาแพงมาก จากเรื่ องทั้ง 2 นี้ สอนข้าพเจ้าว่า มนุษย์เป็ น
ผลงานที่ดีเลิศของพระเจ้า พระเจ้าทรงสร้างให้สวยงาน แต่เมื่อมนุษย์ทาบาป หลงจากพระเจ้า ชีวิตก็ไม่
มีค่า เปรี ยบเสมือนสวนที่ไม่สวย หรื อแปะก๊วยที่หล่นจากต้นส่ งกลิ่นเหม็นคลุง้ ไปหมด แต่เมื่อพระเจ้า
ทรงชาระล้างความบาปให้หมดไปก็จะกลายเป็ นสิ่ งที่ดีเลิศ เปรี ยบเสมือนกับสวนที่สวยงาม และ
แปะก๊วยที่เป็ นอาหารราคาแพง มีคุณค่ามาก
เมื่อไปถึง Calgary ที่เมืองนี้ เขากาลังสร้างคริ สตจักร มีพี่นอ้ งคนหนึ่งเป็ นวิศวกร เขาลาพักงาน
1 ปี เพื่อจะดูแลการสร้างคริ สตจักรแห่งนี้ เขาประสบอุบตั ิเหตุตกลงจากชั้น 2 ของตัวอาคาร มีผรู ้ ับใช้
พระเจ้าที่คริ สตจักรแห่งนี้ท่านหนึ่งซึ่ งปกติวนั นั้นจะต้องเตรี ยมเทศนาที่บา้ นไม่ไปไหน พอดีเวลานั้น
ท่านได้ไปที่เกิดเหตุ และนาวิศวกรผูน้ ้ นั ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันเวลา และรวบรวมพี่นอ้ งร่ วมใจกัน
อธิ ษฐานเผื่อชายผูน้ ้ ี จนหายเป็ นปกติ
หลังจากนั้นข้าพเจ้าได้ไปเยีย่ มพี่นอ้ งที่อพยพมาจากลาว โดยได้พกั ที่บา้ นครอบครัวคุณเตีย (ซึ่ง
เป็ นลาวอพยพ) 1 คืน คุณเตียพาข้าพเจ้าไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เมือง Scarborough แต่หาไม่พบ จนค่า
จึงย้อนกลับมาพักที่บา้ นคุณเตีย ในคืนวันนั้นเวลาเที่ยงคืน ก่อนเข้านอน ขณะข้าพเจ้าแปรงฟันนั้น ฟัน
ปลอมของข้าพเจ้าหลุดไม่ทราบว่าจะทาอย่างไร ขอบคุณพระเจ้าที่คุณเตียเป็ นทันตแพทย์ และได้ช่วย
แก้ไขทาฟันปลอมให้ขา้ พเจ้าจนเสร็ จภายในคืนวันนั้นเอง
ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ไปดูน้ าตกไนแองกาล่า (Niagara Falls) ทั้งฝั่งอเมริ กา และฝั่งแคนนาดา
เห็นถึงพระหัตถกิจอันยิง่ ใหญ่และการอัศจรรย์ของพระเจ้า
นอกจากนี้ขา้ พเจ้าได้มีโอกาสไปเยีย่ มมิชชันนารี ที่เคยประกาศที่เมืองไทย คือ อาจารย์มิสและ
ภรรยา (Rev.William Miess) ซึ่ งท่านเกษียณแล้วและพักอยูท่ ี่ The Bradento Missionary Village ซึ่งเป็ น
สถานที่ที่ชาวอิตาลีท่านหนึ่งไปประกอบธุ รกิจน้ าส้มที่อเมริ กาจนร่ ารวย ท่านได้นาเงินสิ บลดถวายเพื่อ
สร้าง The Bradento Missionary Village ให้เป็ นหมู่บา้ นสาหรับมิชชันนารี ที่มีอายุการทางานมากกว่า 20
ปี ได้พกั อาศัยอย ฟรี
ในการเดินทางครั้งแรก ระยะเวลา 6 เดือน ได้นอนเตียง 35 เตียง มีโอกาสได้เดินทางไป 17 รัฐ
เห็นพระคุณของพระเจ้าในการทรงนาทั้งไปและกลับโดยปลอดภัย
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ครั้งที่สอง ในปี ค.ศ.1991 ได้ไปอเมริ กาเป็ นระยะเวลา 3 เดือน หลานเขย (คุณชาญ โซตินนั ท์
เศรษฐ์) เป็ นผูใ้ ห้ตวั๋ เครื่ องบิน ครั้งนี้ไม่ค่อยเดินทางไปไหน ส่ วนมากจะพักผ่อนอยูท่ ี่บา้ นของน้องสาว
และพี่สาว ที่ลอสแองเจลิสได้ไปเยีย่ มพี่ชายน้องชายและลูกชายที่นิวยอร์ค นิวเจอซี่ เพราะคิดว่าหลังจาก
กลับจากอเมริ กาก็จะเกษียณตนเอง จึงไม่ได้เตรี ยมตัวไปไหนมาก ก่อนที่จะไปอเมริ กา วันที่ 1 สิ งหาคม
1991 ในการประชุม Siam Mission Annual Retreat ที่ขอนแก่น อ.วิชาญ (Rev. Richard Herring) ถามว่า
จะมาช่วยสอนพระคัมภีร์ที่สถาบันพระคริ สธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนื อไหม เพราะเวลานั้นกาลังมี
โครงการที่เปิ ดสถาบันพระคริ สตธรรมภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อใหม่ ข้าพเจ้าก็ตอบปฏิเสธในทันที แต่
ในเวลา 3 เดือน เดินทางจากอเมริ กา ไปถึงฮ่องกง อ.วิชาญ ได้ส่งโทรสาร (Fax) ไปขอยืมตัวข้าพเจ้าจาก
CCMA ที่ฮ่องกง (ดร.ฟิ ลลิป ลี) ก็สนับสนุนให้ขา้ พเจ้าไปช่วยสอนพระคัมภีร์ จึงได้มีโอกาสกลับมารับ
ใช้พระเจ้าที่ สถาบันพระคริ สตธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่สาม ในปี ค.ศ.1994 หลานเขยให้ตวั๋ เครื่ องบินชั้นหนึ่งแก่ขา้ พเจ้า เพื่อไปอเมริ กาโดยตรง
รู้สึกสะดวกสบายมาก สาหรับข้าพเจ้าแล้วในการเดินทางจากประเทศไทยไปอเมริ กาโดยตรงทุกครั้ง
ข้าพเจ้าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายมาก แต่ในครั้งนี้ เนื่องจากได้นงั่ เครื่ องบินชั้นหนึ่งแอร์ โฮสเตส
บริ การน้ าและผลไม้เรื่ อย ๆ ฉะนั้น ในการเดินทางครั้งนี้ จึงไม่ประสบปั ญหาด้านระบบขับถ่ายแต่อย่าง
ใด
คราวนี้ไปอเมริ กาเพราะว่าน้องชายน้องสะใภ้ พี่ชายพี่สะใภ้ หลานชายและพี่นอ้ งในพระคริ สต์
ได้ร่วมกันเปิ ดคริ สตจักรชาวไทยบรุ๊ คลิน (Chao Thai Reformed Church of Brooklyn) (ปัจจุบนั
คริ สตจักรนี้ยา้ ยไปควีน) จึงตั้งใจไปเยีย่ มคริ สตจักรแห่งนี้ มีความรู ้สึกว่าลอสแองเจลิส มีคริ สตจักรไทย
ตั้งหลายแห่ง แต่นิวยอร์ คไม่มีคริ สตจักรไทยเลย ได้มีโอกาสคุยกับพี่นอ้ ง และขอบคุณพระเจ้า พอมี
คริ สตจักรไทยเพิ่มขึ้น จึงอยากไปหนุนใจ เป็ นกาลังใจ และไปร่ วมพิธีมงคลสมรสของหลานสาว ซึ่ ง
เป็ นลูกสาวของน้องชายคนโตของข้าพเจ้าและได้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้า
เพราะอากาศที่นิวยอร์
คช่วงนั้น ฝนตกและหนาว แต่วนั เสาร์ ที่เป็ นวันประกอบพิธีน้ นั อากาศดีมาก เหมือนอากาศในช่วง
Summer เลย ขอบคุณพระเจ้าที่ให้โอกาส และทรงนาอยูเ่ สมอ ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระเจ้าแต่องค์
เดียว
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บทส่ งท้ าย
Mr. Paul L. Johnson & Mrs. Priscilla Johnson สามีภรรยาคูน่ ้ ีมาประกาศและเผยแผ่
คริ สตศาสนาที่ภาคอีสาน เมื่อ ค.ศ. 1952 ถูกยิงตายทั้งคู่ ขณะประกาศที่ หมู่บา้ นดงมะไฟ อ.กุมภวาปี จ.
อุดรธานี มีเลือดของมิชชันนารี อยูท่ ี่อีสาน จึงทาให้ทุ่งกุลาร้องไห้กลายเป็ นอีสานเขียวได้
เมื่อข้าพเจ้ามาอีสานเป็ นครั้งแรก เมื่อ ค.ศ. 1977 ภาคอีสานมีเพียง 16 จังหวัด ปั จจุบนั มี 19
จังหวัด หวังว่า แต่ละหมู่บา้ น แต่ละตาบล แต่ละจังหวัด จะมีแสงสว่างแห่งพระกิตติคุณส่ งเข้าไป และ
แต่ละแห่งจะได้มีที่นมัสการพระเจ้า
ตอนนี้ คณะ CCMA (Hong Kong Alliance Mission) ได้มีมิชชันนารี หลายคู่ เช่น ครอบครัว
อาจารย์เอ็ง ครอบครัวอาจารย์ลุย และครอบครัวอาจารย์ไล รวมทั้งผูร้ ่ วมงานชาวไทย เช่น ครอบครัว
อาจารย์ประสาน เจริ ญสุ ข ครอบครัวอาจารย์สุรพงษ์ พลดงนอก อาจารย์มะลิ ชินพฤทธิวงศ์ (เตรี ยมตัว
จะไปเป็ นมิชชันนารี ) อาจารย์นิพนธ์ เหลืองเงิน อาจารย์ประภาพร สุ วรรณกูฏ อาจารย์ลาไย ศรัทธาคลัง
อาจารย์วชิ ยั สกุลปฐมชัย
มีสมาชิกถวายตัวรับใช้พระเจ้า เช่น ครอบครัวคุณนิกร สิ ทธิ จริ ยาภรณ์ คุณอรุ ณ ไหลธนกิจ คุณ
เกียรติ และคุณนุชจรี พระเจ้าจะทรงใช้กลุ่มเล็ก ๆ เหล่านี้ เช่น คริ สตจักรจีนขอนแก่น คริ สตจักรโคราช
คริ สตจักรบ้านไผ่ คริ สตจักรจีนยโสธร คริ สตจักรจีนกาฬสิ นธุ์ คริ สตจักรบ้านสวน ห้องประกาศเมือง
พล กลุ่มประกาศร้อยเอ็ด กลุ่มประกาศพระยืน กลุ่มประกาศโคกล่าม และบ้านม่วงโป้ เป็ นท่อพระพร
เชื่อว่าพระกิตติคุณจะแผ่ออกไปอีกหลาย ๆ แห่งอย่างแน่นอน

วิธีการเริ่มงานของพระเจ้ า
1. อธิษฐาน
2. แน่ใจในการทรงนาของพระเจ้า
3. ต้องมีพี่นอ้ งที่ร่วมเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
4. ตัวเองต้องถวายเป็ นแบบอย่าง
5. ตัองสัตย์ซื่อในการเงิน เช่น บัญชี ตอ้ งชัดเจนให้เรี ยบร้อย
ใบเสร็ จรับเงิน
6. ต้องเตรี ยมใจฟังคาติ หรื อการไม่ร่วมมือของพี่นอ้ ง
7. พร้อมที่จะเผชิญกับปั ญหาต่าง ๆ

เงินที่ถวายเข้ามาต้องมี
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ฮัดสั น เทเลอร์ (Rev. Hudson Taylor) ผู้ริเริ่ม Oversea Missionary Fellowship (O.M.F.) ได้
กล่าวไว้ว่า
เพราะงานของพระเจ้ามักจะเริ่ มต้นด้วยความเป็ นไปไม่ได้ (Impossible)
และต่อไปก็มีอุปสรรคมากมาย (Difficult)
สุ ดท้ายจะสาเร็ จด้วยดี (Done)
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พระเจ้ าทรงเลีย้ งดูข้าพเจ้ าดุจเลีย้ งแกะ
พระเจ้าทรงเลี้ยงดูขา้ พเจ้าดุจเลี้ยงแกะ
ข้าพเจ้าจะไม่ขดั สน
พระเจ้าทรงกระทาให้ขา้ พเจ้า
นอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด
พระองค์ทรงนาข้าพเจ้าไปริ มน้ าแดนสงบ
ทรงฟื้ นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงนาข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม
เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์
แม้ขา้ พระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช
ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใด ๆ
เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์
คทาและธารพระกรของพระองค์
เล้าโลมข้าพระองค์
พระองค์ทรงเตรี ยมสารับให้ขา้ พระองค์
ต่อหน้าต่อตาศัตรู ของข้าพระองค์
พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ดว้ ยน้ ามัน
ขันน้ าของข้าพระองค์ก็ลน้ อยู่
แน่ทีเดียวที่ความดีและความรัก
มัน่ คงจะติดตามข้าพเจ้าไป
ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า
และข้าพเจ้าจะอยูใ่ นพระนิ เวศของ
พระเจ้าสื บไปเป็ นนิตย์
สดุดี 23:1-6
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