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บทนำ
ผมไม่เคยคิดว่า ผมจะเชื่ อในพระเยซูคริ สต์หรื อพระเจ้า!
ผมเคยแต่เชื่ อในเรื่ อง “ผี” เรื่ อง “เจ้า”!
ผมกลัวผี เกรงเจ้า! นับถือ “พระ” และ บูชาเทพ!
ผมบูชาได้ทุกผี ทุกพระ ทุกเจ้า ทุกเทพ แต่ผมไม่รู้จกั “พระเจ้า!
จนกระทัง่ ในวันหนึ่ง ผมได้ยินเรื่ องราวของ “พระเจ้า” ที่แปลกหูของผม และใจของผมก็รับสิ่ ง
แปลก ๆ เช่นนี้ไม่ได้ วงศ์ตระกูลของผมไม่เคยมีใครเชื่อในเรื่ อง “พระเจ้า” ดังนั้น ผมจึงต้องต่อสู ้อยูใ่ น
ใจนานพอสมควรกว่าที่ผมจะยอมรับและเชื่อในพระเจ้าองค์น้ ี!
ผมจึงขอถ่ายทอดประสบการณ์ชีวติ ส่ วนตัวของผมกับพระเจ้าให้ทุกท่านได้อ่าน และรู ้จกั กับ
พระเจ้าองค์น้ ีมากขึ้นผ่านสิ่ งที่พระองค์ทรงกระทาในชีวติ ของผม
ผมต้องใช้เวลาหลายปี กว่าจะแยกแยะถึงความแตกต่างระหว่าง “พระ”, “เจ้า” หรื อ “เทพ” และ
“พระเจ้า”!
สาหรับผมแล้ว... “พระ” หมายถึง “ผูท้ ี่ทรงศีล ทรงธรรม แต่ไม่ทรงฤทธิ์ เพราะแม้พระจะเป็ น
บุคคลที่ดี แต่ไม่มีฤทธิ์ และในไม่ชา้ ก็มรณภาพและจากไป!
“เจ้า” (เทพ) หมายถึง “ผูท้ ี่ทรงฤทธิ์ แต่ไม่ทรงศีลทรงธรรม” เพราะแม้จะอยูเ่ ป็ นอมตะ แต่ก็มกั
ไม่ค่อยอยูใ่ นศีลในธรรมสักเท่าไร และการกระทาก็มกั ขึ้นอยูก่ บั การสักการะเซ่นไหว้ของผูถ้ วาย
แต่ “พระเจ้า” นั้นหมายถึง “บุคคลผูท้ ี่ทรงศีลทรงธรรม และทรงฤทธิ์”!
ผมจึงกราบไหว้และนมัสการได้อย่างสนิทใจ!
ผมเขียนหนังสื อเล่มนี้ข้ ึนมาเพื่อบอกเล่าว่า ผมมารู ้จกั กับพระเจ้าองค์น้ ีได้อย่างไร? และทาไม
ผมจึงตัดสิ นใจรับใช้พระองค์ต้ งั แต่ยงั อยูใ่ นวัยหนุ่ม!
ขอให้หนังสื อเล่มนี้เปิ ดเผยถึงเรื่ องราวปฐมบทบางเสี้ ยวที่ “พระเจ้า” ผูท้ รงฤทธิ์ และทรงรัก
กระทาในชีวติ ของผม
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านที่อ่านหนังสื อเล่มนี้ให้มีความสุ ขที่ได้รู้จกั กับพระองค์
เช่นกัน!
ด้ วยรักจำกใจ
ธงชัย ประดับชนำนุรัตน์
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“จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า ผูเ้ หนือพระทั้งหลาย เพราะความรักมัน่ คงของพระองค์ดารง
เป็ นนิ ตย์ จงโมทนาขอบพระคุณถวายแด่พระองค์ ผูเ้ ป็ นเจ้าเหนื อเจ้าทั้งหลาย เพราะความรักมัน่ คงของ
พระองค์ดารงเป็ นนิตย์” (สดุดี 136:2-3)
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วัยเด็ก
“เฮ้ย ธงชัย ไปเรี ยนภาษาอังกฤษกันมั้ย?” สุ ชาติเพื่อนของผมเอ่ยชวนผม
“ไปเรี ยนที่ไหนเหรอ?” ผมถาม
“ที่โบสถ์คริ สต์ ใกล้ ๆ โรงเรี ยนของเรานี่แหละ!” สุ ชาติตอบ
“...ไม่เอาหรอก พวกคริ สต์น้ ี ข้าไม่ชอบ!”
นี่คือคาตอบที่ผมคิดว่าน่าจะเป็ นคาตอบสุ ดท้าย ในปี ค.ศ. 1969! แต่ที่ไหนได้ หลังจากที่สุชาติ
เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 2 (หรื อ ม.3 ใน สมัยนี้) ที่โรงเรี ยนวัดมกุฎกษัตริ ย ์ ไปสมัครเรี ยน
ภาษาอังกฤษ (ราคาถูก เหมือนฟรี ) ที่โบสถ์ หรื อ คริ สตจักรสันติสุข (เทเวศร์ ซอย 3 ซึ่ งไม่ห่างจาก
โรงเรี ยนของผมมากนัก) เขาก็กลับมาชวนผมใหม่อีก!
“เฮ้ย ธงชัย ไปเรี ยนภาษาอังกฤษที่โบสถ์กนั เถอะน่า เขาสอนดีนะเว้ย แถมราคาถูกอีกด้วย!”
ผมบอกปฏิเสธเพื่อนว่า “ไม่ไป!”
แต่สุชาติคนนี้ก็กลับมาชวนผมวันแล้ววันเล่า จนผมรู ้สึกราคาญอย่างสุ ด ๆ จึงชูกาลังปั้ นบอก
เพื่อนไปว่า...
“เอ็งอย่าชวนข้าได้ไหม? ข้าบอกแล้วไงว่า ไม่ไป ข้าไม่ชอบพวกคริ สต์ เอ็งจาไม่ได้เหรอ หาก
ยังมาเช้าชี้อีก ข้าจะซกหน้าเอ็งนะ!
สุ ชาติเพื่อนผมเลยถอยจาก และเงียบหายไป แต่ไม่นานนักหรอกครับสุ ชาติก็กลับมาหาผมอีก
“เฮ้ย ธงชัย ไปเรี ยนภาษาอังกฤษด้วยกันเถอะน่า”
ยังไม่ทนั ทีเขาจะพูดจบประโยคผมก็กระโดดเข้าใส่ สุชาติ ยกกาปั้ นเตรี ยมจะขว้างใส่ ดว้ ยความ
เคืองใจเพื่อน แต่ดูเหมือนสุ ชาติพอจะคาดเดาปฏิกิริยาของผมได้จึงรี บเอี้ยวตัวหลบ แล้วตะโกนว่า...
“เฮ้ยเพื่อน ฟังให้จบก่อนสิ วะ!”
ผมจึงชะงักแล้วมองหน้าสุ ชาติถามว่า..
“เอ็งจะให้ขา้ ฟังอะไรวะ?”
สุ ชาติมองหน้าผมอย่างคนรู ้ใจว่า...
“เฮ้ย...ที่ชวนไปโบสถ์นนั่ นะ ไม่ได้ชวนไปเรี ยนภาษาอังกฤษหรอก!”
“แล้วอย่างงั้นชาวไปทาไม?” ผมถามขึ้นด้วยความฉงน
“อ๋ อ...ที่นนั่ มีผหู้ ญิงสวย ๆ เยอะแยะเลย!”
แค่น้ นั แหละครับ เด็กวัยรุ่ นอายุ 15-16 ปี หัวใจกาลังโหยหาความรักก็เต้นตุบตับคับอก ผมเลย
ตอบว่า...
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“ถ้าอย่างนั้น ข้าฯไปกับเอ็งก็ได้!”
ในไม่ชา้ ผมและเพื่อน ๆ อีกหลาย ๆ คนก็ได้ไปเป็ นส่ วนหนึ่งของชั้นเรี ยนภาษาอังกฤษที่โบสถ์
สันติสุขในฐานะหนึ่งในสมาชิกแก๊งที่ไปหาผูห้ ญิงมากกว่าไปหาความรู ้!
แต่ใครจะไปรู ้ละครับว่า การไปเสาะแสวงหาผูห้ ญิงมาเคียงข้างกายในครั้งนี้ จะเปลี่ยนแปลง
เป้ าหมายและชีวติ ของผมอย่างสิ้ นเชิง!
ผมเกิดมาในครอบครัวคนจีนทั้งพ่อและแม่ของผมมาจากเมืองจีน สมัยก่อนตอนเด็ก ๆ ผมโต
ขึ้นมากับกองเงิน (แต่ไม่ใช่กองทอง!) เพราะว่าที่บา้ นของผมจะมีธนบัตรจีนเป็ นปี๊ บ ๆ เลย เนื่ องจากพ่อ
ของผมหนีสงครามมาจากประเทศจีน และหอบหิ้วพันธบัตรเหล่านั้นเข้ามาประเทศไทยด้วย
แต่อนิจจัง เงินเหล่านั้นไม่มีค่าอะไรเลยในประเทศไทย เพราะหลังจากเหมาเจ๋ อตุงมีชยั ชนะก็
ยกเลิกพันธบัตรเดิม และเปลี่ยนเงินตราของจีนเป็ นพันธบัตรใหม่ พันธบัตรเดิมก็เลยกลายเป็ นแบ๊งค์กง
เต็กไปหมด มีประโยชน์อยูอ่ ย่างเดียวคือ เอาไว้เผาเล่น!
เท่าที่ความทรงจาของผมยังมีอยู่ พ่อของผมเป็ นนายช่างใหญ่ที่มีฝีมือในการทาแบบแม่พิมพ์
หล่อปูนในรู ปทรงต่าง ๆ ได้ดีเยีย่ ม ด้วยเหตุน้ ีเอง ผมจะเห็นบรรดานายทหารหรื อผูห้ ลักผูใ้ หญ่มาหาพ่อ
เพื่อขอให้ทากระถางหรื อรู ปปั้ น รู ปทรงต่าง ๆ แบบยุโรปนิยม ที่คนในสมัยนั้นเห็นว่าทันสมัยอยูเ่ ป็ น
ประจา และพี่สาวของผมเล่าให้ผมฟังว่า พ่อเป็ นช่างคนหนึ่งที่มีส่วนในงานก่อสร้างพระที่นงั่ อนันต
สมาคมด้วย (พระที่นงั่ อนันตสมาคม ได้รับการออกแบบโดย มาริ โอ ตามนโยบาย จากอิตาลี โดยได้รับ
การวางศิลาฤกษ์จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.
2451 และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ทรงสร้างต่อจนสาเร็ จในปี พ.ศ. 2458 โดย
ใช้เวลาก่อสร้าง 8 ปี ด้วยงบ 15 ล้านบาท)
“...แต่ใครจะไปรู ้ละครับว่า การไปเสาะแสวงหาผูห้ ญิงมาเคียงข้างกายในครั้งนี้ จะเปลี่ยนแปลง
เป้ าหมายและชีวติ ของผมอย่างสิ้ นเชิง!”
หลายคนอาจถามว่า พ่อของผมอายุเท่าไร? ผมจาได้วา่ พ่อของผมเสี ยชีวติ ในช่วงเวลาใกล้ ๆ
กับช่วงเวลาที่จอห์น เอฟ เคนเนดี้ (ชื่ อเต็ม John Fitzgerald Kennedy) ประธานาธิ บดีคนดี 35 แห่ง
สหรัฐอเมริ กาเสี ยชีวติ จากการถูกลอบสังหารที่เมืองดัลลัส มลรัฐเท็กชัส (22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1963)
ตอนนั้นผมเพิ่มเรี ยนอยูป่ ระถมศึกษาปี ที่ 3 เท่านั้น ส่ วนคุณพ่อผมอายุเกือบ 80 ปี แล้ว พ่อเกิดปี ค.ศ.
1886 (พ.ศ. 2429) และเสี ยชีวติ ตามใบมรณบัตร วันที่ 10 มีนาคม 1964) ดังนั้นหากว่าคุณพ่อของผมยังมี
ชีวติ อยูใ่ นวันนี้ คงมีอายุเกือบ 124 ปี !
ผมเป็ นลูกคนสุ ดท้องจากพี่นอ้ งท้องเดียวกันที่ยงั มีชีวติ อยู่ 5 คน! ผมเกิดมาตอนคุณพ่ออายุ 66
ปี และคุณแม่คลอดผมออกมาตอนคุณแม่อายุ 41 ปี ผมเกิดเวลา 24.30 น.! ในสู ติบตั รบอกว่า ผมเกิดโดย
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หมอตาแย! หญิงไทยและมีลูกสาวหลาย ๆ คนจากภรรยาคนเดิมหลายปี ก่อนที่จะได้มาแต่งงานกับคุณ
แม่ของผมในภายหลัง หลังจากภรรยาคนไทยคนแรกเสี ยชีวติ ไป!
ด้วยเหตุน้ ี ผมจึงเติบโตขึ้นมาท่ามพี่ ๆ (สาว) จากภรรยาคนแรกของพ่อ ที่บางคนอายุคราวแม่
ของผม (พี่สาวคนรองที่ยงั มีชีวติ อยูใ่ นเวลานี้อายุ 87 ปี ) แค่หลาน ๆ ของผมส่ วนใหญ่ก็ลว้ นแต่มีอายุ
คราวพี่ของผมทั้งนั้น ดังนั้นตั้งแต่เด็กมา ผมจึงใช้เสื้ อผ้า หนังสื อเรี ยน หรื อข้าวของเครื่ องใช้ของหลาน
ๆ ทั้งนั้น อย่างเช่นตอนนี้ผมเรี ยนอยูช่ ้ นั ประถมศึกษา หลานของผมบางคนก็ยงั เรี ยนมหาวิยาลัยอยูห่ รื อ
บางคนเรี ยนจบมหาวิทยาลัยไปแล้วก็มี!
ตอนที่พ่อของผมยังอยู่ ผมอาศัยอยูแ่ ถวถนนจักรพรรดิพงษ์ นางเลิ้งใกล้ถนนหลานหลวง เขต
ป้ อมปราบฯ ซึ่ งเป็ นแหล่งของอบายมุขแทบทุกชนิดในเวลานั้น ทั้ง ๆ ที่อยูใ่ กล้วดั ดัง ๆ อย่างวัดโสมนัส
วิหาร, วันสระเกศ, วัดมกุฎกษัตริ ย,์ วัดพลับพลาไชย และวัดเทพศิรินทร์ ตั้งแต่เด็กจนเป็ นหนุ่มคือ จาก
ประถมศึกษาปี ที่ 1 จนจบมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ผมเดินไปกลับจากบ้านไปที่โรงเรี ยนเป็ นประจา ไม่เคยนัง่
รถไปเรี ยนหนังสื อเลย! (ป.1 ถึง ป.4 ผมเรี ยนอยูโ่ รงเรี ยนวัดโสมนัสวิหาร, ป.5 ถึง ป.7 เรี ยนที่โรงเรี ยน
เทศบาลวัดมกุฎกษัตริ ย,์ ม.ศ.1 ถึง ม.ศ. 5 เรี ยนอยูท่ ี่โรงเรี ยนวัดมกุฎกษัตริ ย)์
ผมจึงเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่สุ่มเสี่ ยง เพรา...
บ้านของผมอยูท่ ่าามกลางสนามม้า (นางเลิ้ง), สนามมวย (ราชดาเนิน),โรงแรม (ม่านรู ด) แหล่ง
พนัน (หนึ่งในนั้นคือบ้านของผมเอง) และแหล่งขายยาเสพติด!
ที่น่าเศร้าสลดใจเป็ นอย่างยิง่ ก็คือในครอบครัวของผมมีพี่ชายของผม 2 คน เสี ยชีวติ เพราะยา
เสพติด! (ในสมัยเด็ก ๆ ผมยังจาได้วา่ ถูกพี่ชายสั่งให้ไปซื้ อยาเสพติดซึ่ งซ่อนอยูใ่ นซองบุหรี่ ยีห่ ้อ
“Lucky” มาให้เสพอยูเ่ ป็ นประจา!)
ขอย้อนกลับมาที่เหตุการณ์ตอนที่ผมไปสมัครเรี ยนภาษาอังกฤษที่โบสถ์คริ สต์เล็ก ๆ ที่ชื่อว่า
“สันติสุข”!
ในเวลานั้น โบสถ์สันติสุข มีสมาชิกที่มาวันอาทิตย์แค่สิบกว่าคน แต่กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ
(และญี่ปุ่น) ในตอนนั้นกลับคึกคักเพราะมีอาสาสมัครหลาย ๆ คนจากต่างโบสถ์รวมทั้งครู อาสาสมัครที่
ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนแต่เพราะเป็ นเพื่อนกับครู คริ สเตียนจึงอาสาสมัครเข้ามาช่วยกันสอน
โดยไม่ได้
รับจ้าง ผมยังรู ้สึกซาบซึ้ งในน้ าใจของบุคคลเหล่านั้นมาจนทุกวันนี้ !
คนหนึ่งที่เป็ นหัวเรี่ ยวหัวแรงในการรวมตัวครู คือ คุณมณเฑียร พนานุสรณ์ (เดี๋ยวนี้ รับใช้พระ
เจ้าเป็ นผูบ้ ุกเบิกและตั้งคริ สตจักรขึ้นหลายแห่งและมีลูกทีมหลายคน โดยที่บางคนยังอยูใ่ นวงการรับใช้
พระเจ้าอยูม่ าจนทุกวันนี้ แต่ที่เห็นยังร้อนรนรับใช้พระเจ้าให้เห็นเป็ นประจาในเวลานี้ คือผูป้ กครอง
วินยั นิเวศน์รังสรรค์ และผป.พนา มหาพฤษชาติ
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ผมชอบไปโบสถ์ทุกเย็นหลังจากเลิกเรี ยนหนังสื อที่โรงเรี ยน เพื่อไปพบปะเพื่อนฝูง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สาว ๆ ต่างโรงเรี ยน เพราะที่โรงเรี ยนของผมเป็ นโรงเรี ยนชายล้วน ไม่มีบรรยากาศใดชวนให้สด
ชื่นเลย!
ผมจึงใช้เวลาในช่วงต้น
ๆ
พยายามที่จะผูกมิตรกับบรรดาหญิงสาวทั้งหลายที่มาเรี ยน
ภาษาอังกฤษ แต่ก็ไร้ผล เพราะคุณเธอเหล่านั้นดูเหมือนไม่สนใจอะไรในเรื่ องความรักของหนุ่มสาวเลย
นอกจากจะตั้งใจมาเรี ยนภาษาเพียงอย่างเดียว! ที่น่าอึดอัดใจยิง่ ไปกว่านั้นก็คือ ก่อนที่พวกเราจะแยกย้าย
กันไปเรี ยนตามชั้นเรี ยนต่าง ๆ ทุกคนจะต้องมารวมกันในห้องประชุมของโบสถ์ก่อน แล้วก็จะมี
อาสาสมัครมานาร้องเพลงและเล่าเรื่ องในพระคัมภีร์ให้ฟัง ในสมัยนั้นหาคนเล่นดนตรี (เปี ยโน
และกีตา้ ร์ ) ยังไม่ค่อยได้!
ดังนั้น ส่ วนใหญ่เราจึงต้องร้องเพลงคริ สเตียนโดยปราศจากเสี ยงดนตรี อยูบ่ ่อยครั้ง จนผม
สามารถจดจาเนื้อร้องและทานองเพลงชีวติ คริ สเตียนและเพลงสั้น ๆ ได้หลายเพลง!
ในสมัยนั้นอาจารย์นีระ กาแหงส่ อง มาสอนร้องเพลงอยูห่ ลายเพลงซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเพลงที่
เกี่ยวข้องกับการเรี ยนร้องความเสมอภาคในสังคมอย่างเช่น เพลง “We shall overcome” ของ ดร. มาร์
ติน ลูเธอร์ คิง ฯลฯ
จึงไม่น่าเแปลกใจหากว่าผมจะสามารถร้องเพลงคริ สเตียนได้คล่องแคล่ว
และหลังจากฟัง
เรื่ องราวในพระคัมภีร์อย่างซ้ าซากน่าเบื่อมาหลายรอบ ผมก็จาเรื่ องราวเหล่านั้นได้แม่นยา! และใครจะ
คาดคิดว่า ในเวลาต่อมาพระเจ้าจะทรงใช้ให้ผมเป็ นครู สอนภาษาและเล่าเรื่ องราวในพระคัมภีร์รวมทั้ง
ต้องนานักเรี ยนที่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนให้ร้องเพลงคริ สเตียนและที่น่าขันที่สุดสาหรับผมก็คือได้เห็นพวก
เขาหลายคนรับเชื่อพระเยซูคริ สต์ และรับบัติศมาทั้ง ๆ ที่ผมยังไม่ได้เป็ นคริ สเตียนเลย!
หนึ่งในท่ามกลางนักเรี ยนเหล่านั้น คือ ผศ.ดร. สมนึก คีรีโต ปัจจุบนั เป็ นอาจารย์มหาวิยาลัย
เกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็ นประธานคณะธรรมกิจคริ สตจักรนิมิตใหม่ และประธานบอร์ดของศูนย์รวม
นักศึกษาแบ๊บติสต์ (Baptist Student Center,BSC) ที่ผมกาลังทางานอยูใ่ นทุกวันนี้ !
...หลังจากที่ผมและเพื่อนพยายามจะชนะใจสาว ๆ ทั้งหลายมาช่วงเวลาหนึ่งแล้วไม่ประสบผล
เพื่อน ๆ ของผมทั้งหลายก็เลยถอดใจเลิกมาโบสถ์กนั อีกต่อไป แต่สาหรับผมแล้ว นัน่ คือความอัปยศของ
ชีวติ ที่ยอมไม่ได้!
ผมคิดอยูใ่ นใจว่า “เออ! ถ้าพวกผูห้ ญิงเหล่านี้ไม่สนใจผม... ผมก็จะต้องกลัน่ แกล้งพวกเธอให้
เจ็บแสบ!”
ด้วยความเป็ นวัยรุ่ นวัยคะนอง ผมก็เลยสาบานกับตัวเองว่า “ถ้าชีวติ นี้แกล้งพวกผูห้ ญิงเหล่านี้
ไม่ได้ก็ไม่ขออยูเ่ ป็ นผูเ้ ป็ นคนอีกต่อไป!”
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ผมจึงยังคงปั กหลักอยูท่ ี่โบสถ์ต่อไปด้วยเป้ าหมายใหม่ แทนที่จะจีบผูห้ ญิง ขอเปลี่ยนเป็ นแกล้ง
ผูห้ ญิงแทนกันแล้ว! โดยที่ผมไม่ได้ตระหนักเลยสักนิดว่า
“ในขณะที่ผมกาลังวางแผนจะจัดการกับผูอ้ ื่นอยูน่ ้ นั พระเจ้าก็ทรงกาลังวางแผนจัดการกับผม
อยูเ่ ช่นกัน!”
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กำรทรงเรียก
“ธงชัย ช่วยสอนภาษาอังกฤษชั้น ป.6 ให้หน่อยได้ไหม?”
วันหนึ่งครู อาสาสมัครมาหาผมและขอให้ผมทาในสิ่ งที่ผมไม่คาดฝันมาก่อนว่าจะมีคนมาขอให้
ทา นัน่ คือ ขอให้ผมสอนหนังสื อแทนเขา!
ตั้งแต่เป็ นเด็กมา สิ่ งที่ผมทาเป็ นก็คือ เกะกะเกเร เพราะคุณพ่อผมเสี ยชีวติ ตั้งแต่ผมอยูแ่ ค่ ป.3
ส่ วนคุณแม่ของผมเวลานั้นก็เป็ นแม่บา้ นที่ผมรู ้สึกว่าเป็ นคนจูจ้ ้ ีบ่นที่อายุ 50 กว่าปี แล้ว จึงมีช่องว่างใหญ่
เหลือเกินในความสัมพันธ์ระหว่างผมกับแม่ท้ งั ในเรื่ องความคิด ทัศนคติ และที่หนักหนาสาหัสมากคือ
เรื่ องภาษา!
เพราะผมไม่ยอมพูด ไม่ยอมเรี ยนภาษาจีน ส่ วนคุณแม่ของผมท่านก็ไม่ยอมพูดภาษาไทย เราเลย
พูดกันไม่ได้!
ผมจึงกลายเป็ นลูกที่ไม่มีพอ่ สั่งสอนและมีแม่ที่สอนแล้วผมฟังไม่รู้เรื่ อง!
ผมกลายเป็ นเด็กก้าวร้าว ชอบทะเลาะวิวาท บางทีก็ไปหักแขนเด็กชาวบ้าน จนเพื่อนบ้านต้อง
มาฟ้ องคุณแม่ให้จดั การกับผม หรื อไม่บางทีผมก็ไปเล่นการพนัน หรื อบ่อยครั้งก็ชอบลักโมย
สมัยก่อนสิ่ งที่ผมทาเป็ นประจาก็คือ
ทุกเช้าวันเสาร์ จะเดินไปแถวบริ เวณหน้าที่ทาการ
สหประชาชาติใกล้ ๆ โรงเรี ยน (เพราะปลอดคน!) แล้วเปิ ดรถหรื อไม่ก็ทุบกระจกรถของพวกที่ทางานที่
นัน่ ที่จอดรถทิ้งไว้ริมถนนแล้วฉวยคว้าอะไรก็ได้ที่ใกล้มือรี บหนีไป!
ครั้งหนึ่งผมสังเกตดูอาชิ้มที่ขายของหน้าไปซอยฝั่งตรงข้ามบ้านผมก็พบว่าแกมักจะเอาเงินที่
ขายของได้กลับไปเก็บไว้ที่บา้ นในตอนกลางวันผมเลยแอบย่องตามไปดู ก็เห็นอาชิ้มแกคลายเชือกที่ผกู
ไว้กบั เสาภายในบ้านเพื่อให้ตระกร้าหย่อนลงมา จากนั้นก็เปิ ดฝารี บเอาเงินใส่ เก็บลงไปในนั้นปิ ดฝาแล้ว
ชักตระกร้าขึ้นไปเหมือนเดิม
เมื่อได้โอกาส วันหนึ่งพออาชิ้มทาเหมือนเดิมแล้วกลับไปขายของผมก็รับแอบเข้าไปในบ้าน
ของแกหย่อนตะกร้าลง แล้วหยิบเงินส่ วนหนึ่งออกมาแล้วไปเล่นการพนัน
แน่นอนว่าสิ่ งที่ผมชอบเล่นมากที่สุดในเวลานั้นคือ ไพ่! (สมัยนั้นผมเล่นได้ทุกอย่าง แต่เดี๋ยวนี้
ต้องสารภาพว่า จาแทบไม่ได้แล้วว่าเล่นกันอย่างไร!)
วันหนึ่งอาชิ้มแกคงสังเกตว่า เงินแกหายไปบ่อย ๆ แกก็เลยซ้อนกลหลอกให้ผมตายใจให้ตาม
แกไปขโมยเงินเช่นเคย
พอได้จงั หวะแกก็กระโดดพรวดออกมาจับลากตัวผมไปหาคุณแม่ของผม
ในทันที
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ผมเลยได้บทเรี ยนอันล้ าค่าว่า อย่าดูหมิ่นคน เพราะอาชิ้มแกแม้จะดูซื่อ แต่ไม่ได้เซ่ออย่างที่ผม
คิด ผมต่างหากที่เซ่ อซ่าไปกระตุกหนวดเสื อ (ตัวเมีย) เข้า!
ผมจาได้วา่ ผมถูกอาชิ้มแกประจานอยูร่ ิ มถนนที่หน้าบ้านจนแม่ของผมรู ้สึกอับอายขายหน้ามาก
จนต้องหวดผมต่อหน้าคนอื่น ๆ และให้คาสัญญาว่าจะจัดการกับผมอย่างเด็ดขาด!
ผมยอมรับครับว่าครั้งนั้นผมรู ้สึกอับอายมาก แต่แล้วชีวติ ของผมก็ยงั คงเป็ นเหมือนเดิม!
แต่สิ่งดีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในชี วติ ของผม ก็คือ การที่ผมได้โบสถ์ แม้วา่ ในเวลานั้นผมจะไม่ได้เชื่อ
ในองค์พระเยซูคริ สต์ก็ตาม!
อย่างไรก็ตามหลังจากที่ผมได้ไปโบสถ์ติดต่อกันทุกเย็น ๆ ผลที่เกิดขึ้นก็คือ พฤติกรรมก้าวร้าว
และนิสัยชอบขโมยต่าง ๆ ของผมก็ลดลงไปอย่างไม่ได้ต้ งั ใจ ผมจึงเริ่ มต้นไปโบสถ์ในเช้าวันอาทิตย์
นอกเหนือจากตอนเย็นของแทบทุกวัน!
ผมเริ่ มสนุกกับการเรี ยนและการเล่นกันเพื่อน ๆ ที่โบสถ์ซ่ ึ งมาจากหลาย ๆ โรงเรี ยน (แน่นอน
ว่าส่ วนใหญ่เกือบทั้งหมด ไม่มีใครเป็ นคริ สเตียนเลย!) ผมเริ่ มคุน้ เคยกับวิถีชีวติ ของคริ สเตียน ทั้งภาษา
พูดและขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อที่ปฏิบตั ิกนั อยู่
สมัยนั้นแม้วา่ โบสถ์ที่ผมไปจะเป็ นโบสถ์แบ๊บติสต์ แต่วทิ ยากรจานวนไม่นอ้ ยที่ได้รับเชิญมา
สอนหรื อแบ่งปั นก็มกั จะเป็ นนักเทศน์ในสังคมสภาคริ สตจักรในประเทศไทย อาทิ อาจารย์สุข พงษ์นอ้ ย
หรื อ อาจารย์ ทองคา พันธุพงศ์ ในขณะที่ทีมสอนภาษาอังกฤษส่ วนใหญ่มาจากคริ สตจักรพระเจ้าทรง
เรี ยก ซึ่ งเป็ นพวกพี่นอ้ งเพ็นเทคอสต์ ในสังกัดสหกิตคริ สเตียนแห่งประเทศไทย
และเนื่องด้วยผมอยูใ่ นโบสถ์มานาน ประจวบกับที่โบสถ์ไม่ค่อยมีสมาชิกที่เข้มแข็งร้อนรนใน
การนาคริ สตจักร กิจกรรมการสอนภาษานี้ จึงขึ้นอยูก่ บั อาสาสมัครนอกคริ สตจักรเกือบทั้งสิ้ น ยกเว้น
มิชชันนารี บางคนที่มาจากคณะแบ๊บติสต์ เช่น มิสแฟนนี สตารนส์ ฯลฯ ดังนั้น ผมจึงค่อย ๆ เป็ นที่รู้จกั
และเป็ นที่ยอมรับของทีมครู ที่สอนภาษาอังกฤษมากขึ้น
จนกระทัง่ วันหนึ่งครู อาสาสมัครคนหนึ่งไม่สามารถที่จะสอนต่อไปได้ เขาจึงเดินเข้ามาหาผม
และพูดประโยคที่ทาให้ผมช็อค!
“ธงชัย ช่วยสอนภาษาอังกฤษชั้น ป.6 ให้หน่อยได้ไหม?
แน่นอนว่า ผมรี บปฏิเสธไปทันทีวา่ “ไม่!”
ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่า ในชีวติ ของผมในช่วงนั้น หากจะให้ผมทาชัว่ ก็ตอบได้เลยว่าทาไม่ยาก
แต่หากจะให้ทาดีก็ตอ้ งบอกว่าทาไม่เป็ น!
ครู คนนั้นก็เกลี้ยกล่อมผม โดยบอกว่า “เฮ้ย ธงชัย คุณมาเรี ยนตั้ง 2-3 ปี แล้ว คุณสอนได้แน่
เพราะเป็ นแค่นกั เรี ยน ระดับ ป.6 เอง”
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ไม่วา่ ผมจะพยายามบ่ายเบี่ยงอย่างไร ครู คนนั้นก็ไม่ยอมลดละความพยายามที่จะโน้มน้าวผมให้
สอนให้ได้!
ก็ไม่รู้จะพูดอธิ บายเหตุการณ์ตอนนั้นว่าอย่างไร? แต่ก็คงต้องพูดอย่างกาปั้ นทุบดินว่า พระเจ้า
ท่านคงกาลังทรงเรี ยกผมอยู!่ และคงจะเป็ นเพราะพระเจ้าทรงควบคุมสถานการณ์ในตอนนั้นอยูก่ ระมัง
ผมจึงเอ่ยปากตอบรับที่จะสอนออกไปทั้ง ๆ ที่ผมยังคงรู ้สึกงง ๆ อยูเ่ ลยว่า ผมรับปากออกไปได้อย่างไร?
ผมจึงต้องไปขวนขวายหาหนังสื อภาษาอังกฤษชั้น ป.6 มาศึกษาและเตรี ยมตัวสอนด้วยการไป
หากางเกงยาวมาใส่ เพราะว่าเวลานั้นผมยังศึกษาอยูช่ ้ นั มัธยมปลายอยูเ่ ลย!
พอถึงวันเวลาที่ตอ้ งสอนเด็ก ป.6 ของผม ผมก็รีบมาจากโรงเรี ยนแล้วเปลี่ยนกางเกงจากขาสั้น
มาเป็ นขายาว เปลี่ยนเสื้ อแขนสั้นปั กชื่อโรงเรี ยน “ม.ก” มาเป็ นแขนยาว ตรงรี่ ไปที่ช้ นั เรี ยน ตามที่ได้รับ
มอบหมายในทันที!
แต่เมื่อผมไปถึงห้อง เปิ ดประตูชะโงกหน้าเข้าไปแค่น้ นั เอง ผมก็ผงะแล้วรี บถอยหลังกลับไปที่
ห้องทะเบียนของโบสถ์ทนั ที เมื่อพบหน้านายทะเบียน ผมก็ตะโกนต่อว่าเขาว่า...
“นี่คุณบอกห้องผิดมา ผมเลยไปผิดห้อง คุณบอกให้ผมไปที่หอ้ งนั้นไม่ใช่เหรอ แต่ทาไมพอไป
ถึง ทั้งห้องมีแต่อาอี๊ อาซิ๊ ม เต็มไปหมด แล้วห้องที่ผมจะสอนอยูท่ ี่ไหนล่ะ?”
นายทะเบียนรู ปร่ างเล็ก ก็ส่งยิม้ พลางตอบเสี ยงเรี ยบ ๆ ว่า “ก็หอ้ งนั้นแหละ...พวกเขาเป็ นพวก
ป.6 ศึกษาผูใ้ หญ่ภาคค่า”
แค่น้ นั แหละครับ! ผมล่ะก็หน้าแตกเลย ใจหายวูบเลยทีเดียวเพราะทั้งห้องมีแต่รุ่นใหญ่ อายุ
มากกว่าผมทั้งนั้น แต่ก็ตอ้ งทาใจดีสู้เสื อเพราะขี่หลังเสื อแล้วลงไม่ได้!
ผมเดินกลับเข้าไปในห้องนั้นเหมือนนักโทษรอการประหารแข้งขาสั่นไปหมด....แต่ดีที่วา่ ผม
คุน้ เคยกับสถานที่ บรรยากาศและรู ปแบบการเรี ยนการสอนมานานนับปี จึงทาให้ประคองตัวรอดไปได้
ในชัว่ โมงนั้น!
...จากวันนั้นเป็ นต้นมา การสอนของผมก็เริ่ มดีข้ ึนแบบดีวนั ดีคืน จะค่อย ๆ กลายเป็ นครู ยอด
นิยมในเวลาต่อมา!
ผมเริ่ มสอนหลายชั้นและนักเรี ยนหลายคนเริ่ มชอบไปที่โบสถ์เหมือนผมมากขึ้น และบางคน
เริ่ มสนใจเรื่ องของพระเจ้า ทั้ง ๆ ที่ผมยังไม่ค่อยจะสนใจเลย!
ผมจาได้วา่ ตอนผมเรี ยนอยูช่ ้ นั ม.ศ. 5 โรงเรี ยนวัดกุฎกษัตริ ย ์ ผมสอนภาษาอังกฤษนักเรี ยน ม.
ศ. 5 โรงเรี ยนสวนกุหลาบ และโรงเรี ยนสตรี วทิ ย์ รวมทั้งโรงเรี ยนดัง ๆ อื่น ๆ แล้ว! โดยที่คนพวกนั้น
เขาไม่รู้เลยว่า ผมกาลังเรี ยนอยูใ่ นระดับการศึกษาเดียวกับเขา ทาไมถึงเป็ นไปได้นะหรื อครับ?
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ก็เพราะว่ารู ปกายและบุคลิกภาพของผมในเวลานั้นดูเป็ นผูใ้ หญ่เกินวัย และหลักสู ตรวิชาที่ผม
เตรี ยมสอนนั้นก็เป็ นความรู ้นอกหลักสู ตรโรงเรี ยนที่พวกเขาไม่เคยเรี ยนมาก่อน ผมจึงเอาตัวรอดได้ใน
แต่ละเทอมที่ผา่ นไป!
แต่ในขณะที่ผมกาลังสนุกสนานกับการได้เป็ นครู สอนภาษาอังกฤษพระเจ้าทรงสาราญพระทัย
กับการได้จดั การกับคนอย่างผม!
แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าพระเจ้าทรงใช้ผมในการนาและเป็ นพี่เลี้ยงฝ่ ายวิญญาณให้กบั เด็ก อนุชน
ในโบสถ์หลายคน โดยไม่รู้ตวั จนบัดนี้ พวกเขากลายมาเป็ นผูใ้ หญ่ และเป็ นผูน้ าฝ่ ายวิญญาณที่รู้จกั กัน
ในคริ สตจักรและวงการคริ สเตียนทัว่ ไป อาทิ อ.ขจร ธนังกูรวิโรจน์ ผป. สุ เมธ ชัยกรโกศล, คุณสาเร็ จ ผู้
ภักดีประเสริ ฐ, คุณสมพงษ์ จิรมณี วงศ์, ดร.สมนึก ศีรีโต และนายแพทย์อภิธาน พวงศรี เจริ ญ ฯลฯ
วันหนึ่งอาสาสมัครฝ่ ายทะเบียนขอลาออกไป ผมเลยได้รับหน้าที่ใหม่เป็ นนายทะเบียน!
เวลาใครมาสมัครเรี ยนก็ตอ้ งผ่านมือของผม แม้วา่ ผมไม่ได้เป็ นคริ สเตียน แต่พวกคณะครู เขาก็
ไว้ใจผมให้ผมทาหน้าที่ดูแลทะเบียนนักเรี ยนและเก็บดูแลเงินโดยไม่ได้เข้ามาตรวจดูเลย
แม้วา่ ผมจะไม่คิดจะยักยอกหรื อขโมยเลยในตอนแรก แต่การเอาน้ าตาลมาอยูใ่ กล้มด หรื อเอา
ปลาย่างมาให้แมวดูแล ผลลัพธ์จะออกมาเป็ นอย่างไรคุณผูอ้ ่านก็คงเดาได้ไม่ยากใช่ไหมครับ?
ใช่ครับ เงินค่าลงทะเบียนเรี ยนแม้ไม่มากเลยในเวลานั้นเพราะก็แค่ราว 15 บาทต่อเทอมเท่านั้น
แต่เมื่อได้เงินมาผมก็ให้โบสถ์ไป 10 บาทส่ วนผมเองกินหัวคิวไป 5 บาทต่อคน ก็เลยทาให้มีรายได้
ช่วยชีวติ ให้อยูร่ อดไปได้ เพราะคิดว่าเป็ นค่าแรงที่ผมทาให้กบั โครงการสอนภาษานั้น
พอถึงปี ใหม่ก็ได้รับการเรี ยกร้องให้มีบรรยากาศการรื่ นเริ ง ผมก็เลยหาวิธีได้เงินใช้ดว้ ยการจัด
งาน Party ขึ้นในโบสถ์โดยการขายบัตร (เก็บเงินเข้ากระเป๋ าตัวเองหมด) โดยกลับไปบ้านขอยืมแผ่น
เสี ยงเพลงของพี่ชายมาแล้วก็จดั การเปลี่ยนโบสถ์ให้กลายเป็ นบาร์ (ชัว่ คราว) ในช่วงปี ใหม่!
เรี ยกว่า “ดิ้นกันมันส์ จนโบสถ์กระจาย!”
ท่านศิษยาภิบาลและครอบครัวซึ่ งพักนอนอยูช่ ้ นั สองของโบสถ์คงจะกระสับกระส่ ายนอนไม่
หลับกันทั้งคืน!
แต่ผมก็ยงั ไม่ได้สานึกตัวเลยว่า กาลังกระทาอะไร ๆ ที่ปราศจากสัมมาคารวะ และขาดความ
เคารพทั้งต่อพระเจ้า เพื่อนบ้าน และสถานที่ของพระองค์ผมกลับกระทาการเลยเถิดเช่นนั้นเพิ่มขึ้นเรื่ อย
ๆ อย่างไรก็ตาม ทั้ง ๆ ที่ผมไม่ได้เชื่อหรื อให้เกียรติอะไรแด่พระเจ้าเลย พระองค์ก็ยงั คงสงบนิ่งอยู่ คง
เพราะทรงทราบล่วงหน้าอยูแ่ ล้วว่า เวลาของผมยังมาไม่ถึง!
...จนกระทัง่ กาหนดเวลาแห่งการทรงเรี ยกตัวผมก็มาถึง!
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...วันหนึ่ง หลังจากเลิกเรี ยนที่โรงเรี ยน ผมตรงดิ่งไปที่โบสถ์ เวลานั้นก็ราว ๆ 3 โมงเย็นกว่า ๆ
แล้ว ผมก็นงั่ ลงที่โต๊ะทะเบียนของผม ไม่รู้เหมือนกันกันว่าทาไมวันนั้น ผมจึงรู ้สึกอยากจะพบพระเจ้า
ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านั้นผมก็แค่ทาตัวเนียนไปกับพวกครู คริ สเตียน ไม่วา่ จะเป็ นการพูด การสอนการ
ประชุม หรื อกระทากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ งกล้ากล่าวได้เลยว่าทุกอย่างล้วนแล้วแต่กลายกลมกลืนกับพวกค
ริ สเตียนทั้งนั้น จนนักเรี ยนหรื อคนทัว่ ไปต่างก็เข้าใจผิดกันไปหมดว่า ผมเป็ นคริ สเตียนแล้ว!
แต่ในบ่ายวันนั้นใจของผมรู ้สึกไม่สงบ!
มันเร่ าร้อนอย่างไรบอกไม่ถูก เพราะก่อนหน้านั้น เวลามีใครพยายามจะมาพูดเรื่ องพระเจ้าหรื อ
เรื่ องพระเยซูกบั ผมอย่างจริ ง ๆ จัง ๆ ผมก็พยายามบ่ายเบี่ยงไปโดยกล่าวท้าทายเหมือนปั ดสวะออกไปว่า
“ถ้าพระเจ้ามีจริ ง ก็ให้พระองค์มาปรากฏในผมเห็นด้วยตาก่อน และพูดให้ผมได้ยนิ ด้วยหูก่อน และให้
ผมจับต้องพระองค์ดว้ ยมือของผมก่อนแล้วผมจึงจะเชื่ อ!” แต่ดูเหมือนว่าคาท้าทายของผมจะไม่ได้รับ
ความใส่ ใจจากพระเจ้าเลยใน 2-3 ปี ที่ผา่ นมาก่อนหน้านั้น
แต่ในวันนั้น ในขณะที่ผมกาลังอยูค่ นเดียว และไม่ได้ทา้ ทายพระเจ้าพระองค์กลับทรงสาแดง
พระองค์ต่อผมผ่านทางประสบการณ์ที่ผมคาดไม่ถึง!
นัน่ คือ อยู่ ๆ ก็ปรากฏภาพขึ้นต่อหน้าต่อตาของผมขึ้นในอากาศกลางห้องที่ผมนัง่ อยู่ (คล้าย ๆ
กับภาพยนตร์ เรื่ องสตาร์ วอรส์ ที่เข้ามาฉายในภายหลังที่หุ่นยนต์ R2-D2 ฉายภาพเจ้าหญิงที่กาลังขอ
ความช่วยเหลือขึ้นมาในอากาศ)
ผมเห็นภาพเด็กทารกคนหนึ่งที่ผมไม่รู้จกั กาลังคลานอยู่ จากนั้นผมก็เห็นภาพผูห้ ญิงอีกคนหนึ่ง
ที่ผมไม่รู้จกั เช่นกันเดินเข้ามาก้มตัวอุม้ เด็กคนนั้นขึ้นมา และแล้วภาพต่าง ๆ ก็พลิกผ่านเหมือนกับ
เหตุการณ์ดาเนินไปอย่างรวดเร็ ว ผมเห็นภาพของเด็กคนนั้นเริ่ มเดินได้ และเริ่ มจาได้วา ผูห้ ญิงที่เห็นอยู่
ในอากาศเบื้องหน้านั้น คือ ภาพที่สาวคนหนึ่งของผมที่เสี ยชีวติ ไปนานแล้ว (ที่จาได้จากภาพถ่าย) และ
ผมก็ค่อย ๆ จาได้วา่ เด็กที่อยูข่ า้ งหน้าผมนั้นไม่ใช่ใครอื่น นัน่ คือตัวของผมนัน่ เอง!
ผมเห็นตัวเองเติบโตขึ้นผ่านวัยต่าง ๆ ต่อหน้าต่อตาของผม สิ่ งที่ผมกระทาลงไปไม่วา่ ดีหรื อชัว่
(ซึ่ งส่ วนใหญ่ลว้ นชัว่ มากกว่า) ทั้งในที่ลบั ที่แจ้งล้วนปรากฏชัด แล้วก็เหมือนกับฝันไปและตื่นขึ้นทั้ง ๆ
ที่ผมยังลืมตาอยูโ่ ดยไม่ได้หลับ!
หลังจากที่ภาพเหตุการณ์ในชี วติ ของผมปรากฏขึ้นจากถึงนาทีที่ผมเป็ นอยู่ ณ เวลานั้น เมื่อผมได้
สติรู้สึกตัวอีกทีพร้อมกับตื่นใจจนเหงื่อโชก!
ไม่เคยมีครั้งใดในชีวิตของผมที่ผมรู ้สึกจานนและอับอายกับความบาปที่ผมได้กระทาลงไป
เหมือนอย่างในวินาทีน้ นั
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ก่อนหน้านั้นผมรู ้สึกว่า แม้ผมไม่ใช่คนดีแต่ผมก็ยงั ไม่ได้เลวร้ายมากขนาดจนต้องลงนรกอย่าง
ที่พวกคริ สเตียนพยายามข่มขู่ผม เพราะผมรู ้สึกว่า มีคนเลวกว่าผมเยอะ ผมมันแค่เลวเล็กเลวน้อยคงไม่
ถึงขั้นต้องลงนรกหรอก! เพราะผมไม่เคยข่มขืนใคร ยังไม่เคยฆ่าใครและ ไม่เคยทาชัว่ เลวทรามหนัก
หนาสาหัสขนาดให้อภัยไม่ได้!
แต่วา่
ในวินาทีน้ นั เองผมรู ้สึกเหมือนกับว่าเป็ นจาเลยหรื อผูต้ อ้ งหาที่ถูกจับได้คาหนังคาเขา
คล้าย ๆ กับพวกที่ขบั รถฝ่ าไฟแดงแล้วคิดว่าตารวจมองไม่เห็น แต่แล้วก็ตอ้ งยอมจานนด้วยภาพถ่ายผ่าน
กล้อง CCTV หัวมุมถนนที่เห็นกันชัด ๆ จากทุกแง่มุมเลยว่า ผมกาลังฝ่ าไฟแดงอยู่ คาบ่ายเบี่ยงหรื อคา
แก้ตวั ที่เถียงฉอด ๆ ล้วนไร้ประโยชน์ก็เลยต้องรี บหุ บปากลง!
ในตอนนั้นผมรู ้สึกแสนอับอายจนเกินบรรยายเปรี ยบเสมือนกับว่าตัวผมที่เคยลุกขึ้นมาโวยวาย
เวลามีคนมาฟ้ องผมว่า บ้านของผมสกปรกมาก! แต่... ผมโกรธไม่ยอมรับ เพราะคิดว่าทุกวันผมก็เอา
ขยะไปเทไว้หน้าบ้านพอสาย ๆ หรื อค่า ๆ ก็มีเจ้าหน้าที่เขต (หรื อเทศบาล) มาเก็บไป ผมเลยเห็นบ้านผม
สะอาดอยูเ่ สมอ! แต่แล้วก็เหมือนว่าพอถึงวันสิ้ นปี สานักงานเขตหรื อเทศบาลเอาขยะที่ผมทิ้งไว้ตลอด
365 วัน นากลับมาคืนผมถึงบ้าน!
ผมคงช็อค! และที่เคยปากแข็งว่าผมไม่ได้สร้างมลภาวะใด ๆ เลยก็คงต้องหุ บปากลง!
คุณลองคิดดูสิครับว่า...
หากบาปของคุณในแต่ละวันเปรี ยบเหมือนขยะที่คุณทิง้ ออกไปแล้วถูกนาไปเก็บไว้ ในที่ ๆ
หนึ่ง จากนั้นอยู่ ๆ ก็ถูกนาออกมากองไว้ต่อหน้าของคุณในวันสิ้ นปี คุณจะรู ้สึกอยางไร?
ในวันนั้นผมอายุได้ 18 ปี คุณผูอ้ ่านลองคิดดูสิครับว่าเมื่อพระเจ้าทรงนาบาปของผมทั้ง 18 ปี
มากองไว้ต่อหน้าต่อตาของผม ที่ทาไว้ตลอด 18x365x24x60x60 วินาที บาปของผมจะมโหฬารสัก
เพียงใด?
ผมจึงตะลึงจังงัง!
ในโมงนั้น ผมไม่ได้ทา้ ทายขอพระเจ้ามาปรากฏพระองค์ให้ผมเห็นด้วยตา หรื อตรัสให้ผมได้
ยินกับหู หรื อมาให้ผมสัมผัสพระองค์ดว้ ยมืออีกต่อไปแล้ว แต่ตรงกันข้าม ผมทูลของพระเจ้าอย่างหนึ่งก็
คือ “ขอให้พระเจ้าช่วยไปให้ไกลจากตัวของผมเพราะว่าผมมันโสโครกสิ้ นดี!”
ผมถึงเข้าใจความรู้สึกและคาพูดของเปโตรในภายหลังที่ท่านกล่าวกับพระเยซูคริ สต์เมื่อได้
กราบลงที่พระชานุของพระองค์บนเรื อแล้วทูลพระองค์วา่ ...
“พระองค์เจ้าข้า ขอเสด็จไปให้ห่างจากข้าพระองค์เถิด เพราะว่าข้าพระองค์เป็ นคนบาป!” (ลูกา
5:8)
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ในบ่ายวันนั้น ผมเลยก้มหน้าอธิ ษฐานขอต่อพระเจ้าด้วยความสานึกในบาปชัว่ ของผมอย่าง
แท้จริ ง (เหมือนกับไก่ชนที่คอหักหลังจากพ่ายแพ้) ว่า...
“หากพระเจ้ามีจริ งไม่ตอ้ งมาให้ผมเห็น ไม่ตอ้ งมาตรัสให้ผมได้ยนิ หรื อไม่ตอ้ งมาปรากฎกาย
ให้ผมเอามือแตะต้อง!
...หากพระองค์มีจริ งขอพระองค์ทรงกระทาเพียงสิ่ งเดียวนัน่ คือเปลี่ยนชีวติ ของผมใหม่
เพราะว่าผมสะอิดสะเอียนกับชีวติ ที่ผา่ นมาจนเกินจะทนแล้ว!”
พี่นอ้ งที่รัก! ตอนแรกผมคาดคิดว่า พระเจ้าจะตอบคาอธิ ษฐานของคนแบบหวือหวา เช่น มี
สายฟ้ าฟาดลงมาพร้อมเสี ยงฟ้ าคารามดังกึกก้องจนแผ่นดินสะเทือนหวัน่ ไหว และมีทูตสวรรค์ลงมาจาก
ฟ้ า บอกว่า
“ธงชัยเอ๋ ย พระเจ้าทรงฟังคาขอของเจ้าแล้ว เจ้าจงเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างสิ้ นเชิง ณ บัดนี้เถิด!”
แล้วก็มีเสี ยงดัง ปิ๊ ง จากนั้นผมก็เปลี่ยนแปลงใหม่ภายในฉับพลัน!
แต่...ผมรู ้สึกผิดหวังมาก!
เพราะไม่มีปรากฎการณ์อะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจเกิดขึ้นเลยสักนิด ทุกอย่างยังเป็ นเหมือนเดิม เมื่อ
ผมลืมตาขึ้นมา!!
...แต่วา่ หลังจากนั้นไป 2 อาทิตย์ เพื่อนที่โรงเรี ยนวัดมกุฎฯ ของผมคนหนึ่งเดินเข้ามาหาผมแล้ว
พูดว่า...
“ธงชัย เอ็งผีเข้าหรื อเปล่าวะ?”
ผมเงยหน้ามองดูเพื่อนคนนั้นอย่างมึนงง พลางถามว่า...
“ทาไมถึงคิดว่าผมผีเข้าละครับ?”
เพื่อนผมค้อนขวับ พร้อมถลึงตามองผมเหมือนเห็นตัวประหลาด
“ก็นี่ไง ไม่ใช่ผเี ข้าหรอกหรื อ?”
ผมก็ยงั ไม่เข้าใจอยูด่ ี จึงถามกลับไปอย่างซื่ อใส
“ผมยังไม่เข้าใจอยูด่ ีวา่ ผีจะมาเข้าสิ งผมอย่างไรได้?”
เจ้าเพื่อนคนนั้นของผมดูเหมือนว่าสุ ดจะทนต่อไปได้แล้ว เลยตะคอกใส่ หน้าผมว่า
“ก็นี่ไง ไม่ใช่ผเี ข้าแล้วจะเรี ยกว่าอะไร ร้อยวันพันปี กูไม่เคยได้ยนิ มึงพูดผม ๆ ครับ ๆ เลย มีแต่
คาว่าไอ้...ห...ไอ้...ส...วันนี้กูขอถามมึงหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับมึงวะ ถึงเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้?”
...ผมเพิ่งถึงบางอ้อ!
ใช่ครับ ผมไม่ได้สังเกตเลยว่า มีบางอย่างเกิดขึ้นกับผม!
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คาหยาบคายและคาผรุ สวาทที่เคยเป็ นส่ วนหลักในคาสนทนาของผมนั้นหายไป ผมเริ่ มไม่อยาก
พูดเรื่ องตลกใต้สะดือ หรื อคาสบถสบาน หรื อคาด่าพ่อล่อแม่ต่าง ๆ เหล่านั้นอีกต่อไป...ผมเริ่ มเชื่อแล้ว
ละครับว่าพระเจ้าทรงกาลังเริ่ มต้นกระทากิจอยูใ่ นชีวติ ของผม พระองค์กาลังเริ่ มต้นให้ความชัดเจนกับ
ผมแล้วว่า ผมไม่ได้เป็ นฝ่ ายเลือกพระองค์ แต่พระองค์ต่างหากที่เป็ นฝ่ ายเลือกผม
ดุจเดียวกับพี่พระเยซูคริ สต์ยืนยันเรื่ องการทรงเรี ยกนี้กบั พวกสาวกของพระองค์วา่
“ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่าน
ไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่ งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์
จะได้ประทานสิ่ งนั้นให้แก่ท่าน” (ยอห์น 15:16)
ใช่ครับ พระองค์ทรงเลือกและเรี ยกผม พระองค์ทรงแต่งตั้งผมให้ไปเกิดผลและให้ผลเหล่านั้น
คงอยู่
ใช่ครับ พระองค์ทรงเลือกและเรี ยกผม พระองค์ทรงแต่งตั้งผมให้ไปเกิดผลและให้ผลเหล่านั้น
คงอยู่
ใช่ครับ พระองค์ทรงเลือกและเรี ยกผม พระองค์ทรงแต่งตั้งผมให้ไปเกิดผลและให้ผลเหล่านั้น
คงอยู่
นี่คือก้าวแรกแห่งการทรงเรี ยกของพระเจ้าที่มีต่อชี วติ ของผม!
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ประกำศตัวรับเชื่อและเริ่มต้ นรับใช้
“ผูใ้ ดต้องการประกาศตัวต้อนรับพระเยซูคริ สต์ ขอให้กา้ วออกมาหน้าที่ประชุม?”
นัน่ คือ คาเชิญชวนในเช้าวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 1972 ที่คริ สตจักรสันติสุข เทเวศน์ซอย 3
ในวันนั้น ผมทาสิ่ งที่คนจานวนมากรวมทั้งอาจาย์เสวก ชีววี ฒั น์ ศิษยาภิบาลของคริ สตจักร
ประหลาดใจ งุนงง และไม่ค่อยเชื่อว่าผมจะทาเช่นนั้น นัน่ คือ ผมเป็ น 1 ใน 2 คนที่เดินก้าวออกมา
ประกาศตัวต้อนรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของผมข้างหน้าที่ประชุมเป็ นครั้งแรก!
เพราะว่าในเวลานั้นผมควบคุมกิจการภาคการสอนภาษาอังกฤษของโบสถ์เกือบเบ็ดเสร็ จ ทั้ง ๆ
ที่ยงั ไม่ได้เป็ นคริ สเตียน!
แต่พระเจ้าทรงทาให้จิตใจของผมอ่อนลง และคลายพยศลงอย่างที่ผมเองก็คาดไม่ถึงเลย!
...หลังจากที่ผมประกาศตัวรับเชื่อเพียงไม่กี่วนั ผมก็ได้มีโอกาสไปค่ายของคริ สเตียนเป็ นครั้ง
แรก ในช่วง 29 ธันวาคม 1972 – 1 มกราคม 1973 ที่ค่ายแบ๊บติสต์ พัทยา ของ TBYF (Thailand Baptist
Youth Fellowship) และ ณ ค่ายนั้นเอง ผมมีประสบการณ์กบั พระเจ้าเพิ่มขึ้นอีกครั้ง!
แต่ที่พิเศษยิง่ กว่านั้น ก็คือ ผมได้พบ “สาวน้อย” คนหนึ่งที่ทาให้ผมสนใจ! (และหลังจากนั้นอีก
ราว 7 ปี เธอได้กลายมาเป็ นภรรยาของผม!)
ในค่ายครั้งนั้นผมได้มีส่วนรับใช้พระเจ้าอย่างเป็ นเรื่ องเป็ นราว ก็คือนาเกม!
จาได้วา่ มีลูกค่าย (เป็ นผูใ้ หญ่ชาวกะเหรี่ ยง) ที่สนุกมากหัวเราะงอหงายจนขากรรไกรค้าง
หายใจไม่ออกจนเกือบเสี ยชีวติ ! ทาเอาผมคนนาเกมช็อคอยูไ่ ม่หายมาจนทุกวันนี้ จนไม่กล้านาเกมอีก
เลยเดี๋ยวกลัวจะมีคนตาย!
ในค่ายครั้งนั้น พระเจ้าทรงฟูมฟักผมด้วยมิตรภาพของพี่นอ้ งคริ สเตียนจากหลาย ๆ คริ สตจักร
ทัว่ ประเทศ (และเปิ ดตาของผมให้เห็นโลกของคริ สเตียนที่กว้างไกลกว่าแค่ในโบสถ์เล็ก ๆ ที่มีสมาชิก
แค่ไม่เกิน 20 คน!) และค่ายครั้งแรกนี้นบั ว่าเป็ นค่ายที่เปลี่ยนแปลงชีวติ ของผมในการรับใช้อย่าง
แท้จริ ง!
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อผมได้รู้จกั เพื่อนอนุชนจากคริ สตจักรอิมานุเอลซึ่ งในท่ามกลางคน
เหล่านั้น มีหลายคนที่มีบทบาทสาคัญในชีวติ ของผมในช่วงแรก ๆ ได้แก่ ดร.วินิจ วงศ์สรรเสริ ญ และ
สมาชิกทุกคนในครอบครัว คุณกฤติยา ลิขิตปั ญญารัตน์, ดร.เอื้ออารี ย ์ ปิ ฏกานนท์ และคุณดารณี เกรี ยง
ปริ ญญากิจ ฯลฯ (โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนท้ายสุ ดนี้ ต่อมาได้กลายเป็ นคู่ชีวติ ที่ครองคู่ร่วมกันมาจนเพิ่ม
ฉลองครบรอบ 30 ปี ของการแต่งงานไปเมื่อวันที่ 6 เมษายน ปี 2009 นี่เอง)
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ในวันสิ้ นสุ ดค่าย มีเรื่ องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น เมื่อรถบัสที่ตอ้ งมารับลูกค่ายกลับกรุ งเทพฯ ไม่
ได้มารับตามกาหนด!
ในขณะที่กรรมการค่ายหลายคนได้เดินทางกลับไปก่อนแล้วด้วยพาหนะส่ วนตัว!
ผมจาได้วา่ พวกเราเดินออกไปนัง่ รอรถกันอยูช่ าดหาด ใต้ซุม้ ศาลามุงจาก หน้าค่าย จากบ่ายจน
ใกล้ ๆ เย็นและค่า ก็ยงั ไม่ปรากฏวีแ่ ววว่าจะมีรถมารับ ผมซึ่ งอธิ ษฐานไม่ค่อยเป็ นเพราะเพิ่มรับเชื่อมา
ใหม่ ๆ เพียงแค่อาทิตย์เดียว ก็เลยก้มศรี ษะอธิ ษฐานของพระเจ้าทรงส่ งคนมาช่วยเหลือด้วย!
พี่นอ้ งครับ! ผมได้เรี ยนรู ้บทเรี ยนที่ลึกลับข้อหนึ่งในชีวิตที่ติดตามพระเจ้ามามากว่า 30 ปี ก็คือ
พระเจ้ามักตอบคาอธิ ษฐานของผูเ้ ชื่ อใหม่รวดเร็ วมาก แม้วา่ เขาจะอธิ ษฐานถูก ๆ ผิด ๆ หรื อชอบใช้นิ้ว
จิม้ หาคาตอบจากพระคัมภีร์อย่างไม่ถูกหลักการก็ตาม! (แต่ก็มีความจริ งที่น่าสะเทือนใจก็คือยิง่ คนใด
เป็ นคริ สเตียนนานมากเท่าไรพระเจ้าก็ยงิ่ ทรงตอบคาอธิ ษฐาน (ในบางเรื่ องที่สาคัญ) ช้าลงไปมากเท่านั้น
และบางครั้งกว่าจะได้รับคาตอบจากพระเจ้าในบางเรื่ องก็ตอ้ งใช้เวลารอคอยค่อนข้างยาวนานจนแทบ
ถอดใจ!) เพราะเมื่อผมอธิ ษฐานจบ พอลืมตาขึ้นก็มีรถคันหนึ่งที่แล่นมาอยู่ ๆ ก็จอดอยูข่ า้ งหน้าผมและ
พวก จากนั้นก็มีคนหนึ่งก้าวออกมาจากรถและถามว่า “มีอะไรให้ช่วยไหมครับ?”
ผมรู ้สึกเหมือนกันว่าพระเจ้าทรงส่ งทูตสวรรค์ลงมาช่วยในยามยากลาบากโดยแท้ เราเลยขอให้
เขาขับรถพาพวกเราบางคนเข้าไปในเมืองพัทยาเพื่อไปเช่ารถบัสขนคนกลับเข้ากรุ งเทพฯ ในที่สุดพวก
เราก็ได้รถบัสมารับพวกเรากลับบ้าน!
ผมรู ้สึกขอบคุณพระเจ้าและใคร่ ครวญถึงสิ่ งที่พระเจ้าทรงกระทาในครั้งนั้นอยูใ่ นใจเสมอมา!
...ในช่วงเวลานั้นเองที่คริ สตจักรที่ผมอยูม่ ีหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่เพิ่งได้รับการฟื้ นฟูใจค่ายยุวคริ ส
เตียนแห่งประเทศไทย (ครั้งที่ 3 ปี 1972) กลับมาช่วยคริ สตจักรสันติสุขที่ผมอยู!่
ชื่อของทั้ง 2 คือ ประสิ ทธิ์ แก้วศรี โพธิ์ ทอง และขนิษฐา ชัยนิยม ซึ่ งต่อมาภายหลังทั้ง 2 คนได้
เข้าพิธีสมรสและให้กาเนิดธิ ดา 3 คน (คือ หนึ่ง. เชอร์ รี่ และกิฟท์ โดยที่ 2 คนแรกต่อมาได้กลายเป็ น
มัคนายกของคริ สตจักรนิมิตใหม่ ที่ผมและคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาร่ วมกันก่อตั้งขึ้นมาในปี ค.ศ.
1982)
แรก ๆ ที่ได้พบกัน ผมรู ้สึกว่ามี 2 อารมณ์เกิดขึ้น หนึ่งก็คือรู ้สึกเขม่นที่เจ้าหนุ่มหน้ามลคนนี้ไม่
รู ้โผล่มาจากไหน อยู่ ๆ ก็มาเล่นบทผูน้ าในคริ สตจักรที่ผมเพิ่งประกาศตัวรับเชื่อ แต่อีกความรู ้สึกหนึ่งก็
คือรู ้สึกชื่นชมที่เขามีความกระตือรื อร้นในการเป็ นพยานเล่าเรื่ องพระเจ้า อีกทั้งยังมีอารมณ์ขนั และ
สามารถจัดการเรื่ องราวต่าง ๆ ให้เป็ นระบบระเบียบเรี ยบร้อยได้ดี อีกทั้งยังเป็ นมือกลองของวงดนตรี
“ขอบคุณพระเจ้า!” หรื อ “Thank you lord” ที่โด่งดังในยุคนั้น (ต่อมาคุณประสิ ทธิ์ แก้วศรี โพธิ์ ทอง ผูน้ ้ ี
ได้กลายมาเป็ น ประธานยุวคริ สเตียนแห่งประเทศไทยในยุคที่รุ่งเรื องที่สุด!) และด้วยการจัดเตรี ยมของ
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พระเจ้าที่เกินความเข้าใจ ไม่นานนักพวกเราทั้ง 2 คนก็กลายมาเป็ นคู่หูกนั ในการรับใช้จวบจนวัน
สุ ดท้ายในชีวติ ของเขา (ในปี 2007)
คุณประสิ ทธิ์ เป็ นคนมีน้ าใจและเป็ นผูห้ นุนใจที่ดี เป็ นคนที่ให้โอกาสคนอื่นอยูเ่ สมอ จึงนับว่า
เขาเป็ นกัลยาณมิตรที่ค้ าจุน ส่ งเสริ มผมในการรับใช้ต้ งั แต่เริ่ มต้นมา และนับว่าเป็ นบารนาบัสในชีวิต
ของผมที่ผมไม่มีวนั ลืมได้เลยได้ชวั่ ชีวติ นี้ !
อีกบุคคลหนึ่งที่ผมถือว่ามีส่วนในการเสริ มสร้างชีวติ ของผมเป็ นอย่างมาก ก็คือ ดร.วินิจ วงศ์
สรรเสริ ญ ซึ่ งในเวลานั้น คือ หนุ่มน้อย นามว่า วินิจ ผูม้ ีอตั ลักษณ์ เฉพาะตนไม่เหมือนใคร และก็เพิ่ง
กลับใจใหม่มาไม่นานเช่นกัน แต่เพราะความที่เขามีภาวะผูน้ าสู งมากกว่าคนอื่น ๆ จึงกลายมาเป็ นครู
สอนพระคัมภีร์ให้แก่บรรดาเพื่อนพี่นอ้ งและผูเ้ ชื่อใหม่ที่รวมตัวมาเรี ยนพระคัมภีร์ดว้ ยกัน!
เมื่อพบกันครั้งแรกนั้นผมรู ้สึกว่าเราศรศิลป์ ไม่กินกัน!
หรื อสมัยใหม่เขาเรี ยกว่า “Chemistry” ไม่เข้ากัน!
แต่ในไม่ชา้ พระเจ้าก็ทรงค่อย ๆ เกื้อกูลให้ก่อเกิดมิตรภาพขึ้นในระหว่างเราทั้ง 2 อย่างน่า
อัศจรรย์ใจ ต่อมา...ผมได้รับการชักจูงจาก อ.วินิจและคุณประสิ ทธิ์ ให้เข้าร่ วมในขบวนการหนุ่มสาวที่
ยิง่ ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ของอนุชนคริ สเตียนไทย ที่มีชื่อว่า “ยุวคริ สเตียนแห่งประเทศไทย” ที่
ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1970 ในค่ายยุวคริ สเตียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน
1970 ณ ค่ายแบ๊บติสต์ พัทยาโดยอนุชนหนุ่มสาวคริ สเตียนบางคนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่ได้
เห็นศาสนาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย (ประธานสหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทยคนแรก) และคณะกรรมการ
ร่ วมกันจัดประชุมของผูน้ าคริ สเตียนทัว่ ประเทศจากทุกคณะนิกายไทยขึ้นเป็ นครั้งแรกในปี เดียวกันนั้น!
ในช่วงเวลานั้นยุวคริ สเตียนแห่งประเทศไทยกลายเป็ นขบวนการหนุ่มสาวที่ทา้ ทายการยึดติด
ในคณะนิกายและเรี ยกร้องให้เกิดความสามัคคีเป็ นหนึ่งเดียวกัน โดยไม่ถือพวกหรื อถือคณะนิกาย โดยมี
อุดมการณ์หลักมาจากพระธรรม 1 โคริ นธ์ 1:10 ที่วา่ “ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลาย ข้าพเจ้าวิงวอนท่านในพระ
นามของพระเยซูคริ สต์เจ้าของเรา ขอให้ท่านปรองดองกันอย่าถือพวกถือคณะ แต่ขอให้ท่านเป็ นน้ าหนึ่ง
ใจเดียวกัน” ผมจึงได้รับการวางรู ปแบบชีวิตการติดตามและรับใช้พระเจ้า โดยไม่ถือพวกถือคณะ ตั้งแต่
ก้าวแรกของการเป็ นคริ สเตียนผ่านขบวนการยุวคริ สเตียนฯ นี้
กิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจและเป็ นกิจกรรมหลักของยุวคริ สเตียนแห่งประเทศไทย (Thailand
Christian Youth Fellowship) ในช่วงเวลานั้นก็คือการไปร่ วมกันอธิ ษฐานเวียนตามโบสถ์ต่าง ๆ ในทุก
วันศุกร์ อันเป็ นผลมาจากการฟื้ นฟูในค่ายยุวคริ สต์ครั้งที่ 3
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ผมเองจึงได้เริ่ มต้นชี วติ คริ สเตียนแบบข้ามกาแพงคณะนิกายผ่านการไปร่ วมอธิ ษฐานด้วยกัน
กับพี่นอ้ งจากคริ สตจักรคณะนิกายต่าง ๆ และได้รู้จกั คริ สตจักรต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างจากกันอย่าง
มากมายทั้งในเรื่ องความเชื่อ พิธีกรรม และเนียมพิธีปฏิบตั ิต่าง ๆ
และความผูกพันกับพี่นอ้ งต่างคริ สตจักรเหล่านี้ก็ได้กลายมาเป็ นรากฐานสาคัญอีกประการหนึ่ง
ในการรับใช้พระเจ้าของผมในเวลาต่อมา...นับเป็ นกระบวนการสร้างชีวิตที่มีอิทธิ พลต่อวิถีคิดและชีวติ
ของผมอย่างยัง่ ยืนและยาวนาน!
สิ่ งหนึ่งที่ผมต้องขอบคุณพระเจ้าก็คือ การที่ผมได้ไปนอนค้างคืนที่บา้ นของ อ.วินิจ หลังจาก
เสร็ จสิ้ นการประชุมอธิ ษฐานในแต่ละศุกร์ เพราะผมไม่สะดวกที่จะกลับไปนอนที่บา้ น เนื่องจากดึกมาก
แล้ว!
เวลานั้น อ.วินิจ ยังพักอาศัยอยูก่ บั บิดามารดาใน ซอยโชคชัย 4 สมัยที่ถนนลาดพร้าวเพิ่งตัดผ่าน
โดยที่ทุกคืนวันศุกร์ในยามดึก เราจะเดินเท้าจากปากซอยเข้าไปในซอยที่ท้ งั เปลี่ยว และทั้งมืดเพื่อไปยัง
บ้านพักเพราะในเวลาเช่นนั้นไม่มีรถสองแถวให้บริ การแล้ว และแม้แต่เสาไฟฟ้ าในซอยก็ยงั ไม่มีเลย
อย่างไรก็ตามทุกครั้งก่อนนอนไม่วา่ จะดึกมากสักเพียงใดพวกเราทั้ง 2 คนก็จะอ่านพระคัมภีร์ และ
อธิ ษฐานด้วยกันอยูเ่ ป็ นประจา!
เราทาเช่นนี้ดว้ ยกันมาหลายปี จนกระทัง่ อ.วินิจ สมัครไปเป็ นครู อยูท่ ี่โรงเรี ยนสามมุกคริ สเตียน
จังหวัดชลบุรี เราทั้ง 2 จึงห่างกันไประยะหนึ่ง!
ผมรู ้สึกซาบซึ้ งและขอบคุณอาจารย์วนิ ิ จสาหรับการเสริ มสร้างในช่วงเริ่ มต้นชีวติ คริ สเตียนของ
ผมเป็ นอย่างยิง่ !
และผมเองก็อยากจะเห็นคริ สเตียนเก่า ๆ คนอื่น ๆ กระทาเช่นเดียวกันนี้กบั คริ สเตียนใหม่ ๆ ที่
ต้องการการเสริ มสร้างด้วยเช่นกัน!
ประสบการณ์ในการรับใช้กบั ยุวคริ สเตียนแห่งประเทศไทยของผมในฐานะผูน้ าเริ่ มเกิดขึ้นครั้ง
แรกในค่ายยุวคริ สเตียนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 ซึ่ งจัดในกรุ งเทพฯ เป็ นครั้งแรก ณ โรงเรี ยนคริ สต
ศาสตร์ แบ๊บติสต์ (สวนพูล) ในหัวข้อค่ายว่า “ทางของพระเจ้านาไปสู่ ความสุ ขและชีวติ นิ รันดร์ ” ในปี
ค.ศ. 1973!
ครั้งนั้นผมได้รับมอบหมายให้เป็ นพิธีกรในค่าย ในวันที่มีพิธีเปิ ดค่ายผมรู ้สึกตื่นเต้นมากจนเกิด
อาการประหม่า ลนลาน เมื่อพูดจบก็รีบร้อนเดินลงจากเวทีทนั ที ผลประกฎว่า เท้าไปเตะถูกสาย
ไมโครโฟนเป็ นเหตุให้ขาไมค์ลม้ ลง ไมค์กระแทกพื้น!
ผมนี้ใจหาย หล่นตุบ้ ไปถึงตาตุ่มเลย!
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ประโยคแรกที่ผมได้ยนิ จากรุ่ นพี่ก็คือ “ธงชัย เอ็งรู ้ไหมว่า ไมค์ยหี่ อ้ ชัวร์ (Shure) นี้ตวั ละ
เท่าไหร่ ? ทาไมซุ่มซ่ามอย่างนี้!
ผมรู ้สึกสู ญเสี ยความมัน่ ใจทั้งหมดที่มีอยูไ่ ปกับการเป็ นพิธีกรครั้งแรกของผมเกือบสิ้ นเชิง!
อย่างไรก็ตาม ผมขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานโอกาสแก่ผมใหม่อีกครั้งในการทา
หน้าที่ดงั กล่าว และหลังจากผมทาหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังจนเกิดผลอย่างดีเยีย่ ม ผมก็ลงจากเวทีดว้ ย
ความภาคภูมิใจ แต่แล้วขาเจ้ากรรมของผมก็ไปเตะถูกสายไมโครโฟนจนล้นค่าอีกครั้งจนได้!
จากวันนั้นเป็ นต้นมาผมและได้รับฉายาจากพวกรุ่ นพี่วา่ “ไอ้ซุ่มซ่าม!”
ใช่ครับ! ผมต้องใช้เวลาอีกหลายปี ทีเดียวกว่าที่เจ้าฉายาอัปยศดังกล่าวนั้นจะหลุดออกไปจาก
ชีวติ ของผม และโดยพระคุณของพระเจ้า ในหลายปี ต่อมาผมได้กลายเป็ นพิธีกร ผูน้ าเพลง และผูน้ า
ประชุมหลักของยุวคริ สเตียนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่การประชุมประจาปี ครั้งที่ 5 เป็ นต้นมาจนใคร ๆ
ทัว่ ประเทศในเวลานั้นต่างก็รู้จกั ผมดีในฉายาว่า “ธงชัย ยุวคริ สต์ฯ”
และผมเริ่ มกลายเป็ นบุคคลอันตรายที่บางคณะนิกายหมายหัวผมไว้ในบัญชี ดาในเวลาต่อมา
เพราะวิตกกลัวว่าผมจะไปทาให้อนุชนหนุ่มสาวในคณะของพวกเขาไม่อยูภ่ ายในรั้วกาแพงแห่งคณะ
นิกายอีกต่อไป!
และในที่สุดความกลัวของผูน้ าเหล่านั้นก็เป็ นจริ ง!
เพราะนับจากนั้นเป็ นต้นมา ทุกแห่งที่ผมไปที่นนั่ จะเกิดจากชุมนุมของอนุชนในภูมิภาคนั้น ๆ
อย่างไม่ถือพวกถือคณะโดยไม่ฟังเสี ยงทัดทานจากผูน้ าที่ต่อต้านบางคน จนบางทีผมได้รับจดหมาย
เวียนจากผูน้ าของบางคณะ บางกลุ่มให้ละเว้นการต้อนรับผมและพวก และบางคริ สตจักรถึงกลับไล่ผม
และคณะออกจากตัวคริ สตจักร และบริ เวณคริ สตจักรก็มี!
แต่สุดท้ายวันเวลาก็เป็ นเครื่ องพิสูจน์ที่ดีวา่
ขบวนการยุวคริ สเตียนแห่งประเทศไทยนั้นไม่
เพียงแต่ไม่เป็ นภัยที่สร้างปั ญหาให้กบั คริ สตจักรและคณะนิกายต่าง ๆ แต่กลับเป็ นขบวนการหนุ่มสาวค
ริ สเตียนที่มีบทบาทสาคัญมากในประวัติศาสตร์ ที่คริ สเตียนไทยในอดีตที่ผา่ นมาในด้านการสร้างความ
สมัครสมานสามัคคี และการพัฒนาด้านความสามารถของประทานของอนุชนหนุ่มสาว โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในการรับใช้ ซึ่ งนาความเจริ ญเติบโตฝ่ ายจิตวิญญาณมาสู่ พวกเขาจนหลายคนได้กลายมาเป็ นผูน้ าใน
วงการคริ สเตียนอยูใ่ นทุกวันนี้ อาทิ ดร.มาโนช แจ้งมุข, ศจ.สมนึก มนตรี เลิศรัศมี, ดร.ประชา ไทยวัชรา
มาศ, ดร.วินิจ วงศ์สรรเสริ ญ อ.สุ ดใจ กฤษณกาญจน์, ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร, ศจ.สมบูรณ์ อิน
แสง, อ.วรสิ ทธิ์ ศรี ยทุ ธไกร, อ.ประยูร ลิมะหุ ตะเศรณี , นพ.นิรันดร์ ภัทรานุกุล, ศจ.เดชา อังคศุภรกุล
และอีกมากมายหลายชีวติ ที่โดดเด่นที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้หมดสิ้ น!
ใช่ครับ! ชีวติ แห่งการรับใช้ของผมได้เริ่ มต้นขึ้นแล้วนิมิตที่กว้างไกลอย่างน่าท้าทาย!
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สอบเข้ ำมหำวิทยำลัย!
“อาจารย์ครับ ผมจะไปเรี ยนที่โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมดีไหมครับ?”
ย้อนกลับมาสักนิด ถึงตอนที่ผมรับเชื่ อใหม่ ๆ ก่อนที่ผมจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย วันหนึ่งผม
ถาม ศจ.บุญครอง ปิ ฎานนท์ ผูเ้ ป็ นศิษยาภิบาลคริ สตจักรอิมมานูเองในสมัยนั้นด้วยคาถามข้างต้น
ผมจาได้อย่างแม่นยาว่า ในคืนนั้นขณะที่กาลังมีการเทศนาประกาศที่เวทีลีลาศสวนลุมพินี ผม
กับ อ.บุญครอง มานัง่ คุยกันอยูข่ า้ งนอกห้องประชุม
ตอนนั้นผมเพิ่มจบ ม.ศ. 5 ( ม.6 ในปั จจุบนั ) และคิดว่าจะไม่ไปสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรื อ ที่
เรี ยกว่าสอบเอ็กทรานช์ (หรื อเอ็นสะท้าน!) ก็เลยเข้าไปขอคาปรึ กษาจากอาจารย์ผใู ้ หญ่ที่ผมนับถือ!
อาจารย์บุญครอง ท่านรู ้จกั ผมดี เพราะว่าผมมักจะไปคลุกคลีที่คริ สตจักรของท่านอยูบ่ ่อย ๆ ใน
ฐานะที่ที่นนั่ เป็ นอูข่ า้ วอู่น้ าสาหรับพวกเราที่อยูใ่ นขบวนการยุวคริ สเตียนฯ ที่เคลื่อนไหวขับเคลื่อนให้
อนุชนหนุ่มสาวจากทุกคณะนิกายเป็ นน้ าหนึ่งในเดียวกัน แต่ก็อย่างที่เล่าไปแล้วว่าในเวลานั้นมีพวก
ผูใ้ หญ่บางคนยังทาใจรับขบวนการนี้ไม่ค่อยได้เต็มที่นกั ! (จึงมีการต่อต้านอยูป่ ระปรายในบางพื้นที่)
ในเวลานั้นพวกเราที่เป็ นอนุ ชนหนุ่มสาว (ทั้งรุ่ นพี่รุ่นน้อง) มักจะมีใจร้อนรนในการออกไป
เป็ นพยานประกาศเรื่ องของพระเจ้า และร่ วมการฟื้ นฟูต่าง ๆ ที่มีอยูภ่ ายนอกคริ สตจักรอย่างไม่ขาดระยะ
ในเวลานั้นเพราะ คริ สตจักรส่ วนใหญ่เป็ นคริ สตจักรเล็ก ๆ ที่ไม่ค่อยมีรายการใหญ่ ๆ ที่ทา้ ทายเท่ากับ
กิจกรรมภายนอกคริ สตจักร!
พอเหน็ดเหนื่อยกลับมาก็ดึกแล้วพวกเราจึงมักจะไปอาศัยนอนกันที่โบสถ์อิมมานูเอล (ซอยสม
ประสงค์ 2 ซึ่ งเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่ อมาเป็ นซอย เพชรบุรี 13) เพราะสะดวกดี
เมื่อกลับมาถึงโบสถ์ พวกเราซึ่ งรู ้สึกหิ วก็จะหาอะไรภายในโบสถ์มารับประทาน ซึ่ งก็มกั หาได้
ไม่ยากเพราะว่าคริ สตจักรเปิ ดโรงเรี ยนอนุบาลชื่ อ “อิ่มเอม” อยูด่ ว้ ย ดังนั้นอย่างน้อยก็มีนมเด็กหรื อขนม
สาหรับเด็กประทังท้องได้แทบทุกคืน!
พวกเราที่โตมาหรื อยูร่ อดมาได้ทุกวันนี้จึงรู ้สึกเป็ นหนี้บุญคุณคริ สตจักรอิมานุเอลแห่งนี้เป็ น
อย่างยิง่ เมื่อก่อนนั้นคนทัว่ ไปในสังคมไทยมักจะโตขึ้นมาเพราะ “ข้าววัด” แต่พวกเราโตขึ้นมาเพราะ
“นมโบสถ์” และหลายคนในขบวนการยุวคริ สต์ในเวลานั้นได้กลายเป็ นผูร้ ับใช้ซ่ ึ งเป็ นที่รู้จกั กันดีอาทิ
ศจ.วิชยั วงศ์สรรเสริ ญ, ศจ.วัลย์ เพชรสงคราม, อาจารย์สุนทร สุ นทรธาราวงศ์, อาจารย์วรี ะพล
อินทรสังขา, อาจารย์ประยูร ลิมะหุตเศรณี และ ศจ.ดร.ประชา ไทยวัชรามาศ ฯลฯ
กลับมาที่คาสนทนาระหว่างผมกับ ศจ.บุญครอง ปิ ฎกานนท์ อีกครั้ง!
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เมื่อ อ.บุญครอง ได้ยนิ เจตนาของผมที่จะไปเรี ยนพระคัมภีร์ แทนที่ท่านจะสนับสนุนผม ท่าน
กลับถามผมว่า...
“คุณธงชัย คุณคิดว่าคุณสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้หรื อไม่?”
ผมก็รีบตอบกลับไปในทันทีวา่
“ผมน่ะสอบได้อยูแ่ ล้วละครับ เพียงแต่ผมอยากรับใช้พระเจ้ามากกว่าจึงอยากเข้าโรงเรี ยนพระ
คัมภีร์!
อาจารย์บุญครองมองหน้าผมแล้วพูดว่า...
“คุณธงชัย ถ้าคุณสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ก็ไปสอบให้ได้ก่อน เมื่อเรี ยนจบแล้วค่อยไปเรี ยนพระ
คริ สตธรรมก็ไม่สายเกินไป!”
เมื่อผมยืนกรานว่าผมจะไม่สอบเอ็นทรานซ์ อาจารย์บุญครองก็หนั กลับมาจ้องตาของผม แล้ว
กล่าวถ้อยคาที่ผมไม่มีทางลืมจนวันตาย ท่านพูดว่า...
“คุณธงชัย อย่าให้เกียรติโรงเรี ยนของพระเจ้าต้องตกต่าลงเพราะคนอย่างคุณ โรงเรี ยนของพระ
เจ้าไม่ใช่สถานที่สาหรับพวกเหลือเดนที่ไม่มีปัญญาจะไปเรี ยนที่ไหนแล้วจึงเข้าไปเรี ยนที่นนั่ !”
ผมจาได้วา่ คืนนั้นผมร้องไห้โฮออกมาด้วยความอับอาย เพราะสิ่ งที่ท่านอาจารย์บุญครองพูด
นั้นคือสิ่ งที่ซ่อนอยูใ่ นใจของผม เนื่องจากผมไม่กล้าไปสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพราะกลัวว่าจะสอบเข้า
ไม่ได้ พูดง่าย ๆ ผมไม่ได้มีความพร้อมที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเลย ผมเอาแต่สาละวนกับกิจกรรมและ
การรับใช้จนไม่ค่อยได้ใส่ ใจการเรี ยน!
ผมสอบเทียบ ม.ศ. 5 ได้ (เมื่อก่อนรัฐจะเปิ ดโอกาสให้มีการสอบเทียบ ม.ศ. 5 ได้ ในเดือน
สิ งหาคมของทุกปี จึงเรี ยกกันสั้น ๆ ว่า “รอบสิ งหา”) และจบการศึกษาในระบบโรงเรี ยนด้วยคะแนน
เพียง 50 กว่าเปอร์ เซ็นต์เท่านั้น!
เมื่อผมเห็นช่องทางที่จะหลีกเลี่ยงการสอบแข่งขันกับผูอ้ ื่นได้ ผมก็รีบคว้าไว้ เพราะเวลานั้น
โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมกาลังขาดแคลนคนมีศกั ยภาพที่จะไปเรี ยน ซึ่ งก็แน่นอนอยูแ่ ล้วว่า หากผูใ้ ด
ประสงค์จะไปเข้าเรี ยนก็รับรองได้เลยว่าจะหาทุนได้ไม่ยาก และมีงานอาชีพรอคอยอยูเ่ บื้องหน้าอยูแ่ ล้ว
เพราะโบสถ์ส่วนใหญ่ลว้ นขาดศิษยาภิบาล!
แต่เมื่อพระเจ้าตรัสกับผมโดยตรงอย่างแรงผ่านถ้อยคาของอาจารย์บุญครอง ผมจึงรู ้สึกสานึก
ผิดในแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องของผม ผมจึงพูดกับอ. บุญครองว่า ....
“อาจารย์ครับ ผมจะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัย แล้วผมจึงจะกลับมาเรี ยนในโรงเรี ยนพระคริ สต
ธรรมครับ!”
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นับจากวันนั้นผมก็รีบรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อยืน่ สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่ งก็เกือบจะ
เลยกาหนดยืน่ ใบสมัครอยูแ่ ล้ว และหลังจากสมัครสอบเรี ยบร้อยแล้ว ผมเลยหาสมัครพรรคพวกมารวม
หัวกันได้สามคนเพื่อดูหนังสื อด้วยกัน คือ คุณวิชิต (หน่อย) วงศ์สรรเสริ ญ (ซึ่ งต่อมามีลูกชายเป็ นแชมป์
นักเปี ยโนแจ๊ซหลายเวที ที่โด่งดังในวงการ ชื่อว่า “ซันนี่” และมีผลงานดูโอออกมากับค่ายแกรมมี่) อ.
อภิชยั บรรเจิดพร (ต่อมาย้ายนิวาศสถานไปอยู่ ประเทศออสเตรเลีย) และผม
ผมก้มศีรษะและลงอธิ ษฐานต่อพระเจ้าว่า ขอพระเจ้าทรงโปรดยกโทษให้ผม ให้โอกาสและ
ประทานสติปัญญาแก่ผมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยเพราะผมต้องการเข้าไปนาคนในมหาวิทยาลัย
ให้เชื่อในพระเจ้า และต้องการจะศึกษาพระคริ สตธรรมต่อจากนั้น! ด้วยความเซ่อ ๆ ซ่า ๆ ของผม ผม
เลยเลือกเข้า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นอันดับแรก โดยไม่รู้ดว้ ยซ้ าว่าจะต้องเรี ยน
อะไรบ้าง? ตามด้วย คณะนิ เทศศาสตร์ (ในสมัยนั้นเรี ยกว่าคณะสื่ อสารมวลชน หรื อ ส.ม.) คณะบัญชี
และคณะเศรษฐศาสตร์ โดยไม่รู้เรื่ องคะแนนสู งต่าอะไรเลย! แต่เมื่อผลการสอบออกมาผมรู้สึกขอบคุณ
พระเจ้าเป็ นอย่างยิง่ ที่ผมสอบติดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ ตามที่เจาะจงไว้ ทั้ง ๆ ที่ใน
ปี นั้นมีคนเลือกเข้าคณะนี้ ราว 3,000 กว่าคน แต่คณะรัฐศาสตร์ ประกาศว่า รับได้เพียง 150 คนเท่านั้น ซึ่ ง
ผมเองก็อศั จรรย์ใจเป็ นอย่างมากที่ผมได้เป็ น 1 ใน 158 คนที่ได้เข้าเรี ยนด้วยพระคุณของพระเจ้า
เพราะว่าในปี นั้นคณะรัฐศาสตร์ ยอมรับนักศึกษาเพิ่มเป็ น 158 คน!
ผมรู ้สึกซาบซึ้ งในพระคุณของพระเจ้า จึงมุ่งมัน่ ที่จะให้พระเจ้าทรงใช้ผมเป็ นมิชชันนารี ของ
พระองค์ในการนาคนในรั้วมหาวิทยาลัยสี ชมพูแห่งนี้ให้มารู ้จกั กับพระองค์ให้มากที่สุด!
ผมบอกกับพระเจ้าว่า ผมต้องการจะเป็ นเครื่ องมือในการประกาศข่าวประเสริ ฐของพระองค์ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าผ่านชีวิตการเป็ นนิสิตนักศึกษาของผม!
ผมจึงเริ่ มต้นชีวิตนักนึกศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเป็ นการผจญภัยของชี วติ ที่ฝังใจยากจะลืม
เลือนได้ตลอดไป!
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ตุลำวิปโยค
“นี่พวกคุณหลบเข้ามาข้างใน ชีวติ มีค่ามากกว่าความอยากรู ้อยากเห็น”
นัน่ คือเสี ยงตะโกนของผมในค่าของวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) ข้างหน้าโรง
ภาพยนตร์ เฉลิมไทย ซึ่ งปั จจุบนั ถูกรื้ อถอนทิ้งและสร้างใหม่กลายเป็ นพระที่นงั่ เจษฎาบดินทร์ไปแล้ว!
แต่ก่อนถึงเหตุการณ์ดงั กล่าวผมขอย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นสักนิด!
นัน่ คือ เมื่อได้เข้าเป็ นนิสิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมก็เข้าร่ วมกิจกรรม
(แทบ) ทุกอย่างเท่าที่โอกาสเปิ ดให้ ไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรม “รับน้องใหม่”, รับขวัญน้อง”, “Gentleman
meeting”, ซ้อมเพลงเชียร์ ”, “แข่งขันกีฬาฟันดาบ” อีกทั้งยังสมัครเข้าเป็ นสมาชิก และเป็ นกรรมการ
ชมรม “ศาสนสัมพันธ์” ของจุฬาฯ ซึ่ งมีที่ทาการชมรมหรื อสถานที่พบปะของสมาชิกชมรมตั้งอยูท่ ี่ศาลา
พระเกี้ยว รวมทั้งกระริ กกระรี่ ในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย และทั้งใน
กรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด ฯลฯ
จนผมลืมเจตนาดั้งเดิมที่เข้ามหาวิทยาลัยเพราะมัวแต่สนุกสนานอยูก่ บั ชีวติ เสรี ในรั้ว
มหาวิทยาลัย!
จนกระทั้ง เกิดเหตุการณ์ที่จารึ กไว้ตลอดกาลในประวัติศาสตร์ ชาติไทยที่ผมไม่มีวนั ลืมตลอด
ชีวติ ของผม เมื่อเกิดขบวนการเรี ยกร้องรัฐธรรมนูญของนิสิตนักศึกษา และประชาชนซึ่ งมีผเู ้ ข้าร่ วม
สมทบจานวนมากมายจนกลายเป็ นปรากฎการณ์ที่ข่มขวัญรัฐบาลเผด็จการทหารในเวลานั้นและได้รับ
การกล่าวขานถึงมาจนถึงทุกวันนี้
นัน่ คือในเวลานั้นมีการเดินขบวนประท้วงรัฐบาลที่จบั นักศึกษาซึ่ งเรี ยกร้องให้มีรัฐธรรมนูญที่
เป็ นประชาธิ ปไตยอยูห่ ลายวัน จนกระทัง่ ในเช้าตรู่ วนั อาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2516 (1973) ตารวจทหาร
ตัดสิ นใจสลายผูช้ ุมนุม โดยเริ่ มการกวาดล้างจนเป็ นเหตุทาให้ผนู ้ านักศึกษาที่โด่งดังในช่วงเวลานั้นหนี
กระเจิดกระเจิงหลบหน้าหายไป
ในสายวันนั้น เมื่อผมไปที่โบสถ์สันติสุขและได้ข่าวดังกล่าวนั้นก็รีบตรงดิ่งไปที่โบสถ์อิมมานู
เอล เพราะรู ้วา่ อาจารย์วนิ ิ จเขาสนใจเรื่ องการเมืองอยู่ และก็เป็ นดังที่คิด พอไปถึงก็ได้ข่าวว่าอาจารย์วนิ ิจ
ไปอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และถูกทหารปิ ดล้อมอยู่ ผมก็เลยบึ่งไปตามหาที่นนั่ !
เมื่อมาถึงบริ เวณอนุสาวรี ยป์ ระชาธิ ปไตยก็พบว่ามีคนอยูม่ ากมายกาลังเล่นเกมเอาล่อเอาเถิดกับ
บรรดาทหารที่มีอาวุธครบมือเคียงคู่รถถังอยูบ่ ริ เวณทางเข้าสนามหลวง นัน่ คือ เมื่อใดก็ตามที่นกั ศึกษา
และประชาชน บางคนยัว่ ยุทหาร ทหารก็สาดกระสุ นเข้าใส่ ประชาชนก็จะวิง่ หลบกระสุ นกันจ้าละหวัน่ !
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ผมสังเกตดู ก็พบว่า คนที่อยูแ่ ถวหน้ามักจะไม่ค่อยเป็ นอะไรมากนักเพราะพวกเขามองเห็นเมื่อ
ทหารหยิบปื นขึ้นมาแล้วเล็งพวกเขาก็รีบวิง่ หลบกันแล้ว แต่ที่น่าสังเวชใจก็คือพวกชาวบ้าน (หรื อไทย
มุง)
ซึ่ งอยูข่ า้ งหลังที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่กา้ วขึ้นมาแทนที่ดว้ ยความอยากรู ้อยากเห็นก็เลยกลายเป็ นเป้ า
กระสุ นแทน!
และบังเอิญเหลือเกิน ที่ในวันนั้นส่ วนใหญ่ผมอยูแ่ ถวหน้าสุ ด!
ในวันนั้น...ผมตามหาอาจารย์วนิ ิจไม่เจอ ผมเลยเปลี่ยนแผนไปรวบรวมอาสาสมัครพาคนเจ็บ
ไปส่ งโรงพยาบาล และพาคนไปบริ จาคโลหิ ตตามโรงพยาบาลต่าง ๆ
วันนั้นหากใครเห็นภาพของผมก็คงจะจาไม่ได้!
ผมใส่ หมวก สวมกางเกงยีน ใส่ รองเท้ายาง สะพายย่าม และมีธงกาชาดผูกคอ เป็ นผูน้ าที่
สถานการณ์พาไปเป็ นครั้งแรกของวันนั้น! (ต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่า ในบ่ายของวันนั้นพวกผูน้ า
นักศึกษาคนดัง ๆ ทั้งหลายหายหน้าไปจากฉากหมดแล้ว เหลือแต่พวกโนเนม ที่เป็ นผูน้ าเพราะ
สถานการณ์สร้างวรี บุรุษ!)
หลังจากบ่ายวันนั้นผ่านไป เมื่อถึงตอนเย็นใกล้ ๆ พลบค่า ผมก็เลยตัดสิ นใจเดินกลับบ้าน
(เพราะบ้านผมอยูไ่ ม่ไกลจากบริ เวณนั้นเพียงแค่ขา้ มสะพานผ่านฟ้ าไปนิดเดียวก็จะถึงบ้านของผมซึ่ งอยู่
แถวถนนจักรพรรดิพงษ์ใกล้สี่แยกหลานหลวงแล้ว)
แต่ในเสี้ ยววินาทีขณะนั้นเองก็มีเสี ยงปื นดังขึ้นเป็ นระยะ ๆ ดัง “ปั๊ บ ๆ ปั๊ บ ๆ!” ผมเหลียวมองไป
ก็เห็นคนข้าง ๆ ตัวของผมหลายคนถูกยิงล้มลงเหมือนใบไม้ร่วง ผมจึงวิง่ มองหาที่กาบังก็พบว่า มี
โรงหนังเฉลิมไทยตั้งอยูข่ า้ ง ๆ จึงวิง่ เข้าไปหลบ!
สักครู่ หนึ่งก็มีกลุ่มแพทย์พยาบาลซึ่ งเข้าใจว่าส่ วนใหญ่มาจากโรงพยาบาลที่อยูใ่ กล้ ๆ เช่น
โรงพยาบาลกลางมาประจาการ ผมเห็นมีคนถูกหามเข้ามาให้หมอพยาบาลดูแลรักษาอยูต่ ลอดเวลา บาง
คนถูกยิงแขน บางคนถูกยิงขา บางคนถูกยิงที่ตา ผมมองดูภาพข้างหน้าด้วยความอนาถใจ!
แต่ที่สร้างความหงุดหงิดใจให้แก่ผมเป็ นอย่างยิง่ ก็คือ ยังเห็นหลาย ๆ คนชะโงกหน้า หรื อเดิน
ออกไปดูเหตุการณ์ขา้ งนอกโรงหนัง แล้วถูกยิงหามกลับมาคนแล้วคนเล่า!
ในที่สุดผมก็ทนไม่ได้ ก็เลยลุกเดินออกไปตะโกน ใส่ พวกนั้นว่า...
“เฮ้ย พวกคุณที่อยูข่ า้ งนอกน่ะ เข้ามาข้างในเดี๋ยวนี้ เลย ชีวิตของพวกคุณมีค่ามากกว่าความอยาก
รู้อยากเห็นนะ!”
พอผมตะโกนเสร็ จ ก็ได้ยนิ เสี ยงพรึ บพรับแล้วมีชายฉกรรจ์ 4-5 คนวิง่ เข้ามาหาผม พูดว่า...
“พี่ครับ พวกเรารอพี่มานานแล้วครับ!”
ผมก็ตกใจ ถามว่า “รอผมเรื่ องอะไรหรื อครับ?”
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พวกเขามองหน้าผมและตอบว่า “พวกเรากาลังรอคนมานาพวกเราครับ!”
จากนั้นพวกเขาก็แนะนาตัวให้ผมรู ้จกั พวกเขาบางคนเรี ยนมหาวิทยาลัยรามคาแหง บางคนเรี ยน
อาชีวะ แต่เหตุการณ์เฉพาะหน้าทาให้พวกเขารวมตัวกัน แล้วเรี ยกชื่อกลุ่มว่าพวก “เสื อเหลือง” โดยมีผา้
สี เหลืองผูกต้นแขนไว้ทุกคน แต่วา่ พวกเขากลับขาดผูน้ า!
แล้วก็บงั เอิญเหลือเกินที่ผมเข้ามาในช่วงเวลาแห่งการรอคอยของพวกเขาพอดี! ผมจึงได้พบกับ
สถานการณ์สร้างวีรบุรุษอีกครั้ง!
...เมื่อได้รับคาขอร้องเช่นนั้น มีหรื อที่นกั กิจกรรมมือฉมังอย่างผมจะรี รอหรื อปฎิเสธ! ผมจึง
ตะโกนสั่งพวกเขาในทันทีวา่ ให้ออกไปพาพวกที่อยูข่ า้ งนอกที่ทาตัวเองเสี่ ยงล่อเป้ าอยูน่ ้ นั ให้เข้ามาข้าง
ในให้หมด
“ครับ!” นัน่ คือเสี ยงตอบรับของพวกเขา จากนั้นพวกเสื อเหลืองเหล่านี้ก็ผลุนผลันกันออกไป
นอกโรงหนังในทันใด
หลังจากที่พวกเขาหายไปครู่ หนึ่ง ผมก็ได้ยนิ เสี ยงตะโกนดังขึ้นว่า...
“เข้าไปข้างใน ชีวติ มีค่ามากกว่าความอยากรู ้อยากเห็น!”
จากนั้นก็มีคนถูกกระชากกลากถูเข้ามาในโรงหนังนั้นทีละคนสองคนจนในที่สุดมีคนมา
รวมกันในโรงภาพยนตร์ เฉลิมไทย คืนวันที่ 14 ตุลาคม 2516 อยูร่ าว 100-200 คน โดยมีผมเป็ นหัวหน้า!
ผมเริ่ มถามว่าใครมีอาวุธอะไรติดตัวมาบ้าง มีคนหนึ่งบอกว่าเขามีดินระเบิด และอาสาผสมให้
กลายเป็ นระเบิดเอาไว้ต่อสู ้กบั พวกทหารตารวจที่อาจเข้ามาทาร้ายพวกเรา
ผมก็ตอบตกลงว่าให้จดั การได้ พวกเขาหายไปไม่ชา้ ก็กลับมา พร้อมกับกระป๋ องโอวัลตินบ้าง
ไมโลบ้าง ผมก็ถามว่า “เอามาทาไม?” เขาก็ตอบอย่างมัน่ อกมัน่ ใจว่า คือ “ระเบิด” และยังกล่าวย้าให้ผม
ระมัดระวังด้วยเพราะมันมีอานาจทาลายล้างไม่เบาทีเดียว!
จากนั้นไม่นานก็มีบุรุษสองคนลักษณะท่าทางดูเป็ นคนดีมีการศึกษาดีเดินเข้ามาถามว่า “ที่นี่ใคร
เป็ นผูน้ าหรื อ?”
ผมก็ตอบไปว่า “ผมเอง! มีอะไรหรื อ?”
พวกเขาก็แนะนาตัวว่าพวกเขาจบปริ ญญาโททางรัฐศาสตร์ มาจากต่างประเทศ มีความประสงค์
จะเสนอแผนการรับมือกับทหารตารวจที่อาจบุกเข้ามากวาดล้างพวกเรา
ผมจึงถามไปว่า “พวกคุณมีแผนการอะไรจะเสนอหรื อ?”
พวกเขาบอกว่า “เมื่อตอนบ่ายวันนี้ ผมเห็นว่าพวกเรายึดรถดับเพลิงไว้ได้หลายคัน ทาไมเราไม่
เอารถดับเพลิงเหล่านั้นมาใช้ให้เป็ นประโยชน์?”
ผมจึงถามว่า “จะใช้ประโยชน์อย่างไรหรื อ?”
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คนหนึ่งก็พดู ขึ้นว่า...
“วิธีง่าย ๆ ก็คือ ให้เอาน้ าในรถดับเพลิงปล่อยทิ้งให้หมด แล้วเอาน้ ามันจากปั๊ มแถว ๆ นี้ แล้ว
เติมเข้าไปแทนน้ า จากนั้นก็เราเอารถดับเพลิงฉี ดน้ ามันเข้าใส่ ตึกที่พวกตารวจทหารซ่อนตัวอยู่ แล้วจุด
ไฟเผาเลย!
เมื่อผมได้ยนิ ดังนั้น ก็รู้สึกเสี ยวสันหลังวูบทีเดียว เพราะไม่คิดจะได้ยนิ คาแนะนาที่โหดเช่นนั้น
และคงเป็ นเพราะว่าผมได้ไปคลุกคลีในโบสถ์คริ สต์มาตั้ง 2-3 ปี เป็ นอย่างน้อยและได้มีประสบการณ์กบั
การสาแดงของพระองค์มาบ้างแล้ว ผมจึงได้ซึมซับปรัชญาชีวติ ของพระคริ สต์มาไม่นอ้ ย ใจของผมจึง
ไม่แข็งพอจะทาตามคาแนะนานั้น ก็เลยพูดบ่ายเบี่ยงไปว่า...
“...แผนของคุณฟังดูน่าสนใจ แต่จะมีใครบ้าบิ่นพอจะขับรถ (ดับ) เพลิงคันนั้นเข้าไปใกล้ ๆ ที่
ทหารซ่อนตัวอยู่ เพราะขืนเข้าไปใกล้ ๆ ก็ถูกยิงตายหมดแล้ว!”
“ผมอาสาเองครับ!” หนุ่มเสื อเหลืองของผมคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาทาเอาผมแปลกใจเหมือนกันก็
เลยถามไปว่า...
“ทาไมอาสาไม่กลัวตายหรื อ?”
“ไม่กลัวครับ...เพื่อนผมถูกยิงตาย ผมก็เลยอยากจะแก้แค้นแทนเพื่อน!”
ไม่น่าเชื่อเลยว่า นอกจากในหนังสื อกาลังภายในที่ผมชอบอ่านที่เน้นเรื่ องการแก้แค้นแล้ว บัดนี้
ข้างหน้าของผมเองก็มีคนที่พร้อมจะทาอย่างเดียวกัน โดยไม่แคร์ ถึงชีวติ ของตัวเอง!
แต่ผมก็ตดั ใจปฏิเสธทั้ง 2 ไป โดยชี้แจงว่า
“...ในวันนี้คงไม่มีรถดับเพลิงคันไหนกล้าเข้ามาในบริ เวณนี้อีก เพราะเคยเข้ามา และถูกยึดไป
หลายคันแล้ว ดังนั้นหากพวกคุณทาให้เกิดเพลิงไหม้ตึกใดตึกหนึ่ง ทุกตึกที่อยูต่ ิดกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่
พวกชาวบ้านที่ไม่รู้อิโหน่อีเหน่จะต้องสู ญเสี ยบ้านของพวกเขาด้วย ผมจึงยอมทาตามที่เสนอมาไม่ได้
ครับ!”
นอกจากนี้ ในคืนนั้นยังมีอีกหลายเหตุการณ์ และอีกหลายข้อเสนอที่ผมไม่มีเวลาเล่าให้ฟัง
ทั้งหมด แต่เอาเป็ นว่า พวกเราต้องอยูใ่ นสภาวะที่ไม่เป็ นสุ ข เพราะมีข่าวลือมาตลอดเวลาว่า ทหารจะบุก!
ผมก็เลยสั่งให้เอาไม้ถูพ้นื ของโรงหนังที่มีรูปทรงสามเหลี่ยมสาหรับยึดกับผ้ากระสอบเสี ยบไม้
มา แล้วให้หกั ไม้โดยสั่งให้พวกหนึ่งนัง่ คุกเข่า อีกพวกยืนถือไม้หลบอยูข่ า้ งประตู โดยกะแผนการว่า
หากทหารบุกเข้ามาพวกที่นงั่ จะรวบขาแล้วพวกที่ถือไม้ก็จะใช้ไม้ฟาดศีรษะของทหาร แย่งอาวุธมาให้
ป้ องกันตัวเอง!
หลังจากวางแผนจัดวางคนตามจุดต่าง ๆ เรี ยบร้อยแล้ว พวกเราก็นงั่ รอ!
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ถ้าคุณไม่เคยถูกใครไล่ล่า จนต้องนัง่ รอความตาย คุณจะไม่มีวนั เข้าใจความรู ้สึกของผม และคน
เหล่านั้นได้เลย!
ในที่สุด ความกลัวก็ทาให้ผมคิดถึงความตาย!
ในทันใดผมก็คิดถึงพระเจ้าได้อีกครั้ง!
ผมรี บเดินไปหามุมมืด คุกเข่าลงข้างเก้าอี้ชมภาพยนตร์ แล้วอธิ ษฐานว่า...
“ข้าแต่พระเจ้าขอยกโทษด้วยที่ผมลืมพระเจ้าไปเลย บัดนี้ ผมขอสารภาพบาปผิดของผมและขอ
พระเจ้าทรงช่วยผมให้รอดด้วย แล้วผมจะออกไปบอกคนทั้งหลายถึงเรื่ องราวของพระเจ้า แม้ผมจะรู ้ไม่
มากก็ตาม!
เมื่อผมอธิษฐานเสร็ จ ไม่ทนั ไรก็ได้ยนิ เสี ยงดังตูม พร้อมกับประตูโรงหนังที่กระเด็นออกมาด้วย
แรงระเบิดของปื นที่ยงิ เข้ามา!
ในทันใดนั้นผมก็ได้ยนิ เสี ยงกรี ดร้องด้วยความตกใจกลัวของพวกผูห้ ญิงที่วงิ่ กันขวักไขว่ ผมจึง
ตะโกนให้ทุกคนหยุดนิ่งอยูใ่ นความสงบ โดยกล่าวว่า...
หยุด! หากว่าเราจะตายต้องตายอย่างคน ไม่ใช่ตายอย่างหมา ที่เสี ยจริ ต!”
จากนั้นผมบอกให้ทุกคนตั้งแถวตอนเรี ยงหนึ่ง แล้วบอกว่า “ให้พวกเราร้องเพลง เราเป็ นหนึ่ง
...” พอดีผมนึกได้วา่ พวกเขาร้องเพลงคริ สเตียน “เราเป็ นหนึ่งในความรักพระคริ สต์ไม่เป็ น” ก็เลยพูด
ใหม่วา่ ...
“ให้เราร้องเพลงสยามานุสติดว้ ยกันแล้วตามผมมา!”
ว่าแล้วผมก็ข้ ึนต้นเสี ยง เดินนาหน้าพาทุกคนออกทางประตูขา้ งของโรงหนังออกไปสู่ ถนนข้าง
ๆ ป้ อมพระกาฬ และด้วยความตื่นเต้นและกลัวพอเห็นข้างขวามือมีตรอก ผมก็พาทุกคนเดินเป็ นแถวเข้า
ไปในซอยนั้นทันทีแต่หลังจากเดินไประยะหนึ่งใจของผมก็แป้ วล่วงลงมาถึงตาตุ่ม เพราะเห็นทางต้นอยู่
ข้างหน้า!
ผมไม่รู้จะแก้อาการหน้าแตกได้อย่างไรหากว่าพาคนเป็ นร้อย ๆ คนมาหยุดอยูท่ ี่ทา้ ยซอย ซึ่ ง
เป็ นทางตัน?
ผมจึงอธิ ษฐานกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่า...
“โอ พระเจ้าอย่าให้ผมหน้าแตกเลย ขอพระองค์ทรงประทานทางออกให้ดว้ ย ผมขอสัญญาอีก
ครั้งว่าผมจะรับใช้พระเจ้าตลอดไปหากพระองค์ช่วยผมอีกสักครั้ง...อาเมน!”
เหลือเชื่อ!
ใช่ครับ เหลือเชื่ อจริ ง ๆ เมื่อผมเดินมาถึงท้ายซอยจนถึงทางตัน เมื่อเหลือบสายตาไปทางขวาก็
พบว่ามีทางออกอยูท่ างหนึ่ง!
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ผมรี บพาคนในแถวเดินเลี้ยวขวาเข้าช่องนั้นทันที แล้วผมก็ตอ้ งอ้าปากค้าง ตาโต เพราะว่าพวก
เราเดินออกมาด้านข้างร้านอาหารศรแดงที่ลือชื่ อตรงหน้าอนุสาวรี ยป์ ระชาธิ ปไตยพอดี ในเวลานั้นมีคน
นับหมื่นนับแสนคนนัง่ เต็มบริ เวณนั้นไปหมด!
ผมยืนอ้าปาก งุนงงอยูค่ รู หนึ่ งก็ได้ยนิ เสี ยงประกาศจากลาโพงว่า...
“ดิฉนั ได้รับการแจ้งมาว่า มีวรี ชนของพวกเรามาสมทบอีกกลุ่มหนึ่งค่ะ ขอให้พวกเราปรบมือ
ต้อนรับหน่อยค่ะ และขอให้หวั หน้ากลุ่มขึ้นมาที่บนนี้หน่อยค่ะ!”
ผมมาทราบภายหลังว่า ผูท้ ี่กล่าวเชิญผมนั้นแท้จริ ง คือ คุณจีรนันท์ พิตรปรี ชา ซึ่ งเวลานั้นเลียน
เสี ยงของคุณเสาวนีย ์ ที่เป็ นหนึ่งในผูน้ าขบวนการนักศึกษาอยูใ่ นเวลานั้น ผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า
วันนี้คุณจีรนันท์ ที่ปัจจุบนั เป็ นกวีซีไรต์จะจาเหตุการณ์ในคืนนั้นได้หรื อเปล่า?
...ไม่ทราบว่า คุณเคยได้ยนิ เสี ยงคนเป็ นหมื่นเป็ นแสนปรบมือต้อนรับคุณบ้างหรื อเปล่า?
ในคืนนั้น ผมรู ้สึกประหม่าไปหมด แต่ก็พยายามเดินฝ่ าฝูงชนที่แน่นขนัดเหล่านั้น จนไปถึง
ห้องใต้ฐานรัฐธรรมนูญของอนุสาวรี ยป์ ระชาธิ ปไตยได้ แต่เวลานั้นผมก็หายฮึกเหิ มไปแล้ว จึงค่อย ๆ
ถอดหมวกผ้าคลุมตัว เก็บยัดใส่ ยา่ มจนหมดแล้วนัง่ สงบสติอารมณ์ครู่ หนึ่งแล้วค่อย ๆ อาศัยความมืด
ออกมานัง่ ลงท่ามกลางฝูงชน!
พี่นอ้ งที่รัก!
ผมเริ่ มปลงตกตั้งแต่คืนนั้นเลยครับว่า “เสี ยงปรบมือ”ที่ได้รับนั้น ก็คล้ายหมอกควัน เพราะเมื่อกี้
นี้พวกเขาปรบมือให้กบั ผม แต่เวลานี้ไม่มีใครสักคนจาได้วา่ ผมคือคน ๆ นั้นที่พวกเขาปรบมือให้!
ในคืนนั้น ผมจึงตัดสิ นใจได้เลยว่า ผมจะไม่มุ่งแสวงหาชื่อเสี ยงเกียรติยศหรื อความสาเร็ จใด ๆ
ในโลก แต่จะขอตัดสิ นใจมอบชีวติ รับใช้สนองพระคุณของพระเจ้าตลอดไป จนกว่าชีวติ จะหาไม่
เพราะว่า ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ แม้แต่สิ่งเดียวที่เที่ยงแท้!
ดังนั้น หากว่าผมต้องการหลักประกันที่เที่ยงแท้ถาวร ผมควรจะแสวงหาจากเบื้องบนเท่านั้น
เมื่ออ่านถึงตรงนี้คุณผูอ้ ่านคงจะได้รับคาตอบแล้วนะครับว่า... “ทาไมผมจึงรับใช้พระเจ้า?”
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รับใช้ ในวัยเรียน
“ธงชัย พระเจ้าให้เธอมาเรี ยนในมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ให้เธอมัวแต่รับใช้จนเสี ยการเรี ยนนะ เธอ
ต้องเรี ยนให้ดีจะได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า!”
คาพูดข้างต้นมาจากรุ่ นพี่คริ สเตียนของผมในรั้วสี ชมพู ในสมัยที่ผมเรี ยน ชื่ อมหาวิทยาลัยของ
ผมคือ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ซึ่ งใช้มาอย่างยาวนาน แต่ต่อมาหลังจากที่ผมจบการศึกษาไปนาน
แล้ว จะด้วยเหตุผลทางหลักไวยากรณ์ภาษาไทย หรื อด้วยเหตุผลใดที่ซบั ซ้อนหรื อลึกซึ้ งเกินเข้าใจ ใน
ปั จจุบนั ชื่ อมหาวิทยาลัยจึงมีชื่อว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”!
ในสมัยที่ผมศึกษาเล่าเรี ยนอยูใ่ นรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ผมมักจะได้รับคาเตือนจากรุ่ นพี่ของผม
ด้วยความเป็ นห่วงอยูเ่ สมอ ๆ ว่า อย่าเอาแต่รับใช้ หรื อทาแต่กิจกรรม เดี๋ยวจะเสี ยการเรี ยน แล้วไม่ถวาย
เกียรติแด่พระเจ้า!
ผมก็ได้แต่คิดอยูใ่ นใจว่า ถ้าผมไม่รับใช้ในขณะที่กาลังศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย แล้วหากว่าผม
จบการศึกษาไปแล้ว ผมจะหาโอกาสกลับไปรับใช้ในที่นนั่ ได้อีกหรื อ?
ผมจึงมักทาให้พวกรุ่ นพี่ของผมขัดเคืองใจ เพราะว่าไม่เพียงแต่ผมไม่ได้รับใช้พระเจ้าน้อยลง
แต่ผมกลับสาวะวนกับการรับใช้พระองค์มากขึ้นอีกนับตั้งแต่ปี 1 จนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย!
...มีเรื่ องราวเกี่ยวกับการรับใช้มากมายในขณะที่ผมเป็ นนิ สิตนักศึกษาหลังจากเหตุการณ์ 14
ตุลาคม 2516 ผ่านไป!
ผมเริ่ มต้นตั้งกลุ่มเซลในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ และนากลุ่มนั้นอยูห่ ลายปี ลูกกลุ่มประจาของผม
คนหนึ่งคือ คุณอรชร ที่เดี๋ยวนี้มาใช้นามสกุล “เทศน์สาลี” ของคุณสมศักดิ์ แทนนามสกุลเดิม!
นอกจากนี้ผมยังชอบไปเยีย่ มเยียนและช่วยเหลือพี่นอ้ งคริ สเตียนในคณะอื่น ๆ ด้วย จนในที่สุด
ผมได้รับเลือกให้เป็ นประธานชมรมคริ สเตียนจุฬาฯ
แถมยังเข้าไปเยีย่ มเยียนหนุนใจรุ่ นน้องในโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาที่อยูใ่ กล้ ๆ ซึ่ งในท่ามกลาง
น้อง ๆ เหล่านั้นเดี๋ยวนี้หลายคนได้ดิบได้ดีไปเป็ นแถว หนึ่งในนั้นคือ รศ.จงจิตร (เจี๊ยบ) ที่มาขอใช้
นามสกุลของคุณสุ วชิ าญ อังทะวานิช อีกหลายปี ต่อมา!
ในเวลานั้น ผมต้องร่ วมงานรับใช้กบั รุ่ นพี่ และเพื่อน ๆ ที่คลุกคลีกบั นคท. (สมาคมนักเรี ยน
นักศึกษาคริ สเตียนไทย) ซึ่งขณะนั้นมีสานักงานอยูท่ ี่ตรอกไวตี ถนนสี ลม ผมจึงได้รับการเสริ มสร้าง
รากฐานอย่างดีในเรื่ องพระคัมภีร์จากรุ่ นพี่ และวิทยากรของ น.ค.ท. ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งในกลุ่มเซล, ค่าย และการอบรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พื้นฐานในเรื่ องวิธีการศึกษาพระคัมภีร์ และ
การเฝ้ าเดี่ยว!
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แต่วา่ สิ่ งที่พวกเรามักไปด้วยกันไม่ค่อยได้เท่าไรนักก็คือ วิธีคิดและแนววิธีการทางาน!
ในสมัยนั้นผมเป็ นตัวของตัวเองสู ง เพราะผ่านประสบการณ์การเป็ นผูน้ ามามาก ผมจึงไม่ชอบ
ทางานกับคนที่ทางานช้า!
ผมชอบทางานคนเดียว เพราะคล่องตัวกว่า!
ผมจึงมักรับใช้อย่างเป็ นเอกเทศ ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ใคร (นอกจากใกล้ชิดกับขบวนการยุวคริ สเตียน
แห่งประเทศไทยเป็ นพิเศษ)
ในสมัยนั้นผมจะรับใช้ไปทัว่ แบบไม่ถือพวกหรื อคณะหรื อนิกาย ผมจึงคุน้ เคยกับอนุชนใน
คริ สตจักรต่าง ๆ ทั้งในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด (โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในจังหวัดลาปาง, เชียงใหม่.
เชียงราย, นครสวรรค์, สงขลา, ตรัง, ฉะเชิงเทรา ฯลฯ)
แต่ในกรุ งเทพฯ
อนุชนที่ผมร่ วมรับใช้อย่างใกล้ชิดสนิทสนมเป็ นพิเศษในเวลานั้นคือ
คริ สตจักรสาธร, คริ สตจักรสะพานเหลือง, คริ สตจักรสอง, คริ สตจักรสื บสัมพันธ์วงศ์, คริ สตจักรใจ
สมาน, คริ สตจักรพระคุณ, คริ สตจักรอันติโอเกีย, คริ สตจักรไมตรี จิต, คริ สตจักรกรุ งเทพ และคริ สตจักร
อิมมานูเอล ฯลฯ
ในสมัยที่ผมเป็ นนักศึกษาฯ ผมมักไม่ร่วมงานประกาศกับอนุชนคริ สตจักรสะพานเหลือง โดย
ผมมีหน้าที่หาเวทีในการใช้ให้กลุ่มอนุชนที่มีความสามารถสู งในด้านดนตรี ด้วยเหตุน้ ีสังคมคริ สเตียน
ไทยในช่วงนั้นจึงได้รู้จกั กับวง “Young Sisters” ซึ่งประกอบด้วยพี่นอ้ ง 4 สาวตระกูลตรี พนู ผล (จาก
จุฬาฯ) ซึ่ งได้มีโอกาสแสดงฝี มืออย่างโดดเด่นอยูบ่ ่อยครั้ง ภายใต้การนาของพี่สาวคนโต คือ คุณเกษร
(ตรี พูนผล) จิตรถเวช และน้องสาวคนที่ 3 คือ วินิดา (ตรี พนู ผล) ไชยสุ ขทักษิณ มีผลงานเป็ นที่ชื่นชอบ
ของคนทั้งหลายมากมาย อาทิ เพลง “พักพิงในพระเจ้า” และ“ยังรู้” ฯลฯ! (ส่ วนอีก 2 คน คือวิจิตรา และ
วิชชุดา) และต่อมาก็มีวง “The Minister” (วงหญิง) และ “The Way Singers” (วงชาย) ฯลฯ เกิดขึ้น
ส่ วนนักร้องคู่ที่โดดเด่นในเวลานั้นเป็ นพี่นอ้ งกัน คือ สุ ดใจ (บี๋) และอรพินธ์ (ป้ อ) ธนาวัฒน
เจริ ญ! (ก่อนที่ต่อมา คุณศุภพงศ์ กฤษณกาญน์ จะมาคว้าคุณบี๋ไปเป็ นภรรยา)
ในเวลานั้น ผมมีความสุ ขที่ได้รับใช้กบั พี่นอ้ งในคริ สตจักรสะพานเหลืองโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อ
รับการสนับสนุนเป็ นอย่างดีจากบรรดาผูใ้ หญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คุณอัครพล โชตินนั ทเศรษฐ์ และ
ภรรยา เจ้าของโรงพิมพ์ 21 เซนจูรี่ ที่เป็ นสปอนเซอร์ ในการพิมพ์บตั รเชิญงานประกาศคริ สตมาสใหญ่
ในหอประชุมจุฬาฯ เป็ นครั้งแรก! (และยังมีผใู ้ หญ่หลายท่านในคริ สตจักรที่ได้เอ็นดูผมมาตลอด แต่ที่
เป็ นสุ ดยอดในดวงใจของผมเลยนั้นต้องยกให้คุณนิ ตย์ดา เจนวาณิ ชย์!)
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ในสมัยนั้น นอกจากผมเป็ นประธานชมรมคริ สเตียนจุฬาฯ แล้ว ผมยังได้เป็ นประธานชมรมศา
สนศึกษาของจุฬาฯ ด้วย ผมจึงได้ใช้สิทธิ์ ของประธานชมรมขออนุ ญาตให้หอประชุมใหญ่จดั งาน
ประกาศในช่วงคริ สตมาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมาในรั้วจุฬาฯ
และในครั้งนั้นเอง ผมได้ดึงเอาคุณณัฐ ยนตรรักษ์ นักเปี ยโนชื่อดัง (ซึ่ งเวลานั้นกาลังศึกษาอยู่
คณะสถาปั ตยกรรม) มาแสดงสดบนเวที พร้อมทั้งวงดนตรี F.E.B.C และคณะนักร้อง (ประสานเสี ยง)
จากคริ สตจักรต่าง ๆ มาร่ วมแสดงกันอย่างคับคัง่ เป็ นที่ประทับใจแก่ทุกคนมาจนทุกวันนี้!
โดยในครั้งนั้น คุณณัฐ ถึงกลับยอมเสี ยสละขนเอาอีเลคโทนรุ่ นทันสมัยที่สุดในเวลานั้นจาก
บ้านมาเล่นเพลง “ฮาเลลูยา คอรัส” (Hallelujah Chorus) ที่สร้างปรากฎการณ์ที่ทาให้คนทั้งหอประชุม
จุฬาฯ ยืนขึ้นในเกียรติพระเจ้า ที่ประทับใจของทุกคนในวันนั้นมาจนทุกวันนี้ (หลังจากนั้นไม่กี่ปีต่อมา
ก็มีคุณพ-วงเดือน ณ เชียงใหม่ มาขอร่ วมใช้นามสกุลของคุณณัฐด้วย!)
อย่างไรก็ตาม อนุชนของคริ สตจักรที่ผมไปร่ วมคลุกคลีและลงชีวติ ด้วยค่อนข้างลึกในฐานะพี่
เลี้ยงคือ คริ สตจักรสาธร เพราะในสมัยนั้น ผูใ้ หญ่ในคริ สตจักรสาธรคือ คุณจิระ และคุณแมรี่ จิระมานะ
พันธุ์ เจ้าของบริ ษทั นิรมิตสากล และบริ ษทั เทคนิเคิลซับพลาย มักขอให้ผมไปช่วยกลุ่มเซลในบริ ษทั
และในคริ สตจักรสาธร ผมจึงต้องไปช่วยค่ายอนุชนของคริ สตจักรสาธรอยูห่ ลายครั้ง รวมทั้งต้องช่วย
สอนชั้นรวีวารศึกษา ชั้นผูเ้ ชื่ อใหม่ที่คริ สตจักรหลังจากกลับจากค่ายอยูช่ วั่ ระยะหนึ่ง!
และจากการนาเกมของผมครั้งหนึ่งในค่ายเป็ นเหตุที่ทาให้อนุชนรุ่ นนั้นหลายคนมีฉายาต่าง ๆ
ติดตัวมาจนทุกวันนี้ ที่เด่น ๆ เป็ นตัวตนมากที่สุดและกลายมาเป็ นผูน้ าที่มีคุณภาพยอดเยีย่ มคนหนึ่งของ
วงการคริ สเตียนไทยก็คือ คุณหมา (บุญชัย เด่นสกุล), คุณจิ้งเหลน (อยู่ USA) และคุณจิ้งจก ฯลฯ
นอกจากนี้ อนุชนหลายคนในรุ่ นนั้นยังเจริ ญเติบโตเป็ นผูป้ ระสบความสาเร็ จในอาชีพและร้อน
รนในการรับใช้ อาทิ นพ.ชาญชัย โตวรรณเดชสิ ริ, ผป. เกรี ยงศักดิ์ บุญเสริ มสุ วงศ์ และคุณภัทรลักษณ์ ที่
ต่อมา อ.ประยูร ลิมะหุ ตเศรณี ได้ขอเชิ ญให้ร่วมใช้นามสกุลด้วยกัน
ทุกครั้งที่ผมมองย้อนกลับไปในอดีต ผมขอบคุณพระเจ้าและทุกบุคคลที่มีส่วนเป็ นพรในชีวติ
ของผม โดยเฉพาะอย่างยิง่ บรรดารุ่ นพี่ที่ห่วงใยชีวติ ในมหาวิทยาลัยของผม และได้พยายามกาชับให้ผม
รับใช้ให้นอ้ ยลงและสนใจเรี ยนให้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผมมักกล่าวกับพี่ ๆ เหล่านั้นอยูบ่ ่อย ๆ ว่า...
“พี่ ๆ ครับ! หากว่าผมเข้ามาเรี ยนในมหาวิทยาลัยเพียงเพื่อจะได้เกรดสู ง ๆ หรื อได้เกียรตินิยม
เหมือนกับคนทัว่ ไปที่ไม่ได้รู้จกั กับพระเจ้าในขณะที่ศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยก็เท่ากับว่าผมเองไม่ได้
แตกต่างจากคนทัว่ ไปที่ไม่รู้จกั กับพระเจ้าและเข้าเรี ยนมหาวิทยาลัย... ผมก็คงมาผิดที่ และพลาดจากพระ
ประสงค์ของพระเจ้า... !”
ผมมักจะพูดต่อไปว่า...
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“...แน่นอนครับว่า ผมตระหนักอยูเ่ สมอว่า หากผมเอาแต่รับใช้พระเจ้าและสาละวนกับกิจกรรม
ต่าง ๆ จนการเรี ยนตกต่า และสอบตกผมก็คงทาให้พระเจ้าเสี ยเกียรติ ดังนั้น ผมจึงตั้งใจว่า ผมจะทุ่มเท
เวลาและความสามารถในการรับใช้พระเจ้าในขณะที่ผมเรี ยนอยูอ่ ย่างเต็มที่และผมจะรับผิดชอบหาเวลา
ศึกษาหาความรู ้ในวิชาต่าง ๆ ที่เรี ยนอยูค่ วบคู่ไปด้วยอย่างขยันขันแข็งเพื่อให้ผลการศึกษาของผม
ออกมาอย่างดีที่สุดเพราะผมเชื่อว่า หากรับใช้ได้ยอดเยีย่ ม และเรี ยนได้ดีที่สุด ผมก็จะถวายเกียรติแด่
พระเจ้าได้มากกว่าเพียงแค่ทาอย่างไดอย่างหนึ่ง”
ด้วยเหตุน้ ีเอง คนรอบตัวในสมัยนั้นจะเห็นผมสาละวนในการรับใช้พระเจ้าตัวเป็ นเกลียว โดยที่
หนังสื อตาราเรี ยนไม่เคยห่างจากตัวของผมเลย แม้แต่ในเวลากินข้าวและในเวลานอน! และผมต้อง
ขอบคุณเพื่อนสิ งห์ดารุ่ น 26 หลายคนที่ให้ผมยืมเล็คเชอร์ ในยามที่ผมขาดเรี ยนเพราะไปรับใช้ใน
ต่างจังหวัด จึงช่วยให้ผมตามบทเรี ยนได้ทนั และหลายคนเวลานี้ก็ได้ดิบได้ดี อาทิ คุณยุย้ (จุฑาพร เริ ง
รณอาษา) รองผูว้ า่ ฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, คุณแพง (อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี ), อาจารย์คณะ
รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาแหง, คุณต้อย (โกสุ ม สิ นเพิ่มสุ ขสกุล) ผูย้ งิ่ ใหญ่แห่งบริ ษทั ล็อกซเลย์ และ
คุณแหม่ม (ตริ ตาภรณ์ ธรรมศิริ) เจ้าของกิจการร้านอาหารนายดี ฯลฯ
และด้วยพระคุณของพระเจ้า...ในที่สุดผมก็ได้กา้ วออกจากรั้วของมหาวิทยาลัยด้วย
ประสบการณ์อย่างเต็มล้น และภาวะผูน้ า (Leadership) อย่างเต็มเปี่ ยม พร้อมกับปริ ญญาบัตรเกียรตินิยม
อันดับ 2 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายในเวลา 3 ปี ครึ่ ง!
ก่อนที่ผมจะก้าวเข้ามาสู่ สนามการรับใช้พระเจ้าและสังคมอย่างเต็มเวลาและเต็มตัว!
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ทำไมผมไม่ ยอมเป็ นศำสนำจรรย์
“คุณธงชัย คุณรู ้ไหมว่าคุณกาลังพูดกับใครอยู่ เวลาเรี ยนผมคุณต้องเรี ยกให้ถูก คุณจาไว้ให้ดีนะ
ว่า ผมไม่ใช่อาจารย์ แต่ผมเป็ นศาสนาจรรย์!”
นี่คือประโยคสาคัญที่ทาให้ผมถึงกับสาบานอยูใ่ นใจเลยว่า ชีวติ นี้ผมคงไม่เป็ นศาสนาจารย์แน่
ๆ หากว่าสมณศักดิ์น้ ีเป็ นตาแหน่งที่เปลี่ยนนิสัยของคน!
ย้อนหลังกลับไปในช่วงเริ่ มต้นการรับใช้ในวัยหนุ่มของผม เมื่อราว 30 กว่าปี ที่แล้ว!
ในช่วงนั้นผมก็เหมือนกับคนหนุ่มไฟแรงปรกติทวั่ ไปที่ตอ้ งการความรัก และแสวงหาคนสัก
คนที่จะรักเรา และเราจะรักเขา!
ผมจึงมองดูและลองคบหากับหญิงสาวหลาย ๆ รายในช่วงเวลานั้นและเพราะว่าผมเป็ นผูน้ า
อนุชนคนรุ่ นใหม่ที่ไป ๆ มา ๆ ในหลาย ๆ คริ สตจักรผมจึงมีโอกาสมากกว่าอีกลาย ๆ หนุ่ม ในการที่จะ
เลือกคู่ครอง!
แต่อย่างที่เล่าไปล่วงหน้าบ้างแล้วว่า ผมเกิดปิ๊ งสาวน้อยนางหนึ่งผมยาวสลวย ในค่าย TBYF (ที่
ค่ายแบ๊บติสต์) ในปลายปี ค.ศ. 1972 เธอจึงเป็ นผูห้ ญิงคนแรกที่ผมออกเดทด้วยอย่างเป็ นทางการ นัน่ คือ
เปิ ดตัวให้รู้วา่ นี่คือ “แฟนฉัน”
แต่ใช่วา่ ความรักของผมจะราบรื่ นหรอกนะครับ เอาเป็ นว่า เป็ นความสัมพันธ์ที่เหมือนหนัง
ไทย คือ สุ ข ทุกข์ มีเสี ยงหัวเราะเคล้าน้ าตาเกือบตลอดทั้งเรื่ อง (ซึ่ งผมจะขอเล่ารายละเอียดให้ฟังในฉบับ
ต่อ ๆ ไป)
หญิงสาวผูน้ ้ ีมีนามว่า ดารณี (เปี๊ ยก) เกรี ยงปริ ญญากิจ ที่เรี ยนจบจากโรงเรี ยนสามมุกคริ สเตียน
จังหวัดชลบุรี ก็มาเข้าศึกษาต่อที่โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา จากนั้นก็จบั พลัดจับผลูมาขอให้คุณอภิชยั
บรรเจิดพร ช่วยติววิชาตรี โกณมิติ เพื่อเตรี ยมตัวสอบเอ็นทรานซ์
บังเอิ๊ญ.... บังเอิญ... คุณอภิชยั เขาติดรับส่ งแฟนของเขาก็เลยขอให้ผมช่วยติวแทนให้ ทั้ง ๆ ที่ผม
เองยังแทบเอาตัวไม่รอด แต่ดว้ ยวิญญาณของการเป็ นครู และนักติว ผมเลยรับปากติวให้คุณดารณี !
และนัน่ เป็ นจุดแรกของความสัมพันธ์กนั อย่างประชิดใกล้ หลังจากกลับจากค่าย TBYF!
ทั้ง ๆ ที่ผมไม่ได้ชอบวิชาตรี โกณมิติเลย แต่เพื่อให้เธอประทับใจ ผมเลยต้องขวนขวายหา
หนังสื อเกี่ยวกับตรี โกณมิติ มาศึกษาเพิ่มเติมและแล้วก็ตอ้ งขอบคุณพระเจ้าที่การติววิชาตรี โกณมิติน้ นั
ผ่านไปได้ดี และจุดเริ่ มต้นของมิตรภาพระหว่างเราก็เริ่ มเกิดขึ้น!
แต่มิได้หมายความว่า ปุ๊ บปั๊ บ เราจะกลายมาเป็ นแฟนกันทันทีเลยนะครับ!
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เพราะว่าหลังจากที่เธอสอบเข้าคณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แล้ว (ซึ่ งก็ไม่แน่ใจว่า
เป็ นเพราะผมติวให้หรื อเปล่า) เราก็เริ่ มห่างเหิ นกัน เพราะกิจกรรมของคณะของแต่ละคน ดังนั้น ในช่วง
ปี 1 และปี 2 ของชีวิตในมหาวิทยาลัยพวก เราทั้ง 2 ต่างขาดความสัมพันธ์กนั ไปบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในช่วงที่เธอมีคนมาเอาใจใส่ และเธอเองก็รู้สึกว่าเธอได้พบคนที่เธอพอใจแล้ว แต่ก็น่าเสี ยดายที่ท้ งั 2
ไปกันไม่รอด!
ผมก็เลยต้องกลับมาทาหน้าที่อีกครั้ง ไม่ใช่มา “ติว” แต่มา “ปลอบและผลจากการ “ปลอบ” ก็
เลยเปลี่ยนมาเป็ นการ “ชอบ”!
แต่...เพื่อให้เรื่ องราวของ “นิยายรัก” ตอนนี้ไม่มาแทรกหรื อเบี่ยงเบนไปจากหัวเรื่ องที่จวั่ ไว้วา่
“ทาไมผมไม่ยอมเป็ นศาสนาจารย์?”
ผมจึงจาเป็ นต้องตัดเรื่ องแบบเชือดเฉื อนอารมณ์วา่ ผมมักจะไปมาหาสู่ ที่บา้ นของคุณดารณี อยู่
เสมอในช่วงเวลาแห่งการคบหาดูใจกัน
วันหนึ่งผมไปเยีย่ มเธอที่บา้ นก็พบว่า มีอาจารย์อาวุโสท่านหนึ่งกาลังนัง่ สนทนากับคุณพ่อของ
เธออยูใ่ นบ้านซึ่ งเป็ นร้านขายเครื่ องเขียน ผมจึงเดินเข้าไปหาท่านและยกมือไหว้ทกั ทายคุณพ่อของคุณ
ดารณี แล้วก็ทกั ทายท่านอาจารย์ผนู ้ ้ นั ที่นงั่ หันหลังให้กบั ผมอยู่ โดยกล่าวว่า...
“สวัสดีครับท่านอาจารย์”!
แต่ปรากฏว่า ท่านไม่ได้หนั กลับมารับคาทักทายของผม ผมก็เลยทักทายใหม่อีกครั้งว่า....
“สวัสดีครับ อาจารย์ .... สบายดีไหมครับ?”
แต่ก็แปลกใจยิง่ นักที่ท่านไม่ได้หนั กลับมาหาผมเหมือนเดิม ผมก็เลยคิดในใจว่า สงสัยท่านคง
จะอายุมากแล้ว และพูดก็คงจะไม่ค่อยดีตามวัย ผมจึงเดินเข้าไปใกล้อีกนิดพร้อมทักทายท่านด้วยเสี ยงดัง
ขึ้นว่า...
“อาจารย์...ครับ สวัสดีครับ!”
แต่แล้วผมก็ตกใจเมื่ออาจารย์ท่านนั้น หันกลับมาหาผมจ้องมองดูผมด้วยแววตาแข็งกร้าวราว
กับโกรธผมมา 10 ปี พลางกล่าวว่า...
“คุณธงชัย คุณกาลังพูดกับใครอยู”่ ?
“ก็พดู อยูก่ บั อาจารย์ไงล่ะครับ”? ผมตอบด้วยอาการขวัญหนี้ดีฝ่อ
“คุณธงชัย คุณควรจะมีมารยาทมากกว่านี้นะ เวลาทักทายผูใ้ หญ่...” ท่านอาจารย์ท่านนั้น
กระแทกเสี ยงใส่ ผมด้วยอาการไม่พอใจ
“ครับ ๆ ขอโทษครับอาจารย์ ไม่ทราบว่าผมทาอะไรผิดไปหรื อครับจึงทาให้อาจารย์ไม่พอใจ?”
ผมกัดฟันถามกลับไป เพราะคาใจอยูเ่ หมือนกันว่า ผมทาผิดตรงไหน
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อาจารย์ท่านนั้นจ้องหน้าผมสักครู่ หนึ่ง แล้วกล่าวขึ้นด้วยน้ าเสี ยงอันดุดนั ว่า...
“คุณธงชัย คุณรู ้ไหมว่าคุณกาลังพูดกับใครอยู่ เวลาคุณเรี ยกผมคุณต้องเรี ยกให้ถูก คุณจาไว้ให้ดี
นะว่าผมไม่ใช่อาจารย์แต่ผมเป็ นศาสนาจารย์!”
เมื่อได้ยนิ เช่นนั้น ทั้งใจของผมและความเคารพศรัทธาที่ผมเคยมีต่อท่านอาจารย์ท่านนั้น ล้วน
ตกวูบลงจมดินลงไปทั้งคู่ ด้วยความรู ้สึกสลดใจดุจที่ได้พรรณนาไว้ตอนต้นผมจึงสาบานในใจเลยว่า ผม
จะไม่ขอเป็ นศาสนาจารย์เลยในชีวติ นี้ นับตั้งแต่วนั นั้น!
และผมได้ยนื หยัดอยูบ่ นจุดยืนดังกล่าวมานานนับ 30 ปี ไม่วา่ เพื่อนฝูง ผูห้ ลักผูใ้ หญ่ หรื อ ใคร ๆ
ก็ตาม พยายามผลักดันให้ผมยอมรับตาแหน่งหรื อสมณศักดิ์น้ ี (เรี ยกตามอย่างพี่นอ้ งในสภาคริ สตจักรฯ)
ผมก็ยนื กรานไม่ขอรับมาตลอด แม้วา่ อดีตประธานสหคริ สตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทยคือ อาจารย์
วรสิ ทธิ์ ศรี ยทุ ธไกร และกรรมการจะพยายามดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องด้วยเจตนาดีมาหลายปี เพื่อให้ผม
ยอมรับการสถาปนาเป็ นศานาจารย์ผมก็ยงั คงปฏิบตั ิมาตลอด!
บ่อยครั้งที่ศาสนาจารย์วริ ัช โกยดุลย์ ประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และศาสนาจารย์
ดร. มาโนช แจ้งมุข ประธานสหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย พยายามโน้มน้าวให้ผมยอมรับการ
สถาปนาเพราะว่าพวกเราต้องออกงานพระราชพิธีร่วมกันอยูเ่ นื อง ๆ แต่ผมก็ยงั คงยืนกรานและบ่ายเบี่ยง
มาตลอด!
จนกระทัง่ ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการของสหคริ สตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย
ซึ่ งมีผแู ้ ทนจากคริ สตจักรทัว่ ประเทศได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาชุดหนึ่ง
ชื่อว่า
“คณะกรรมการสถาปนาศาสนาจารย์”
เพื่อพิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและสมควรเป็ น
ศาสนาจารย์ พร้อมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ และกระบวนการสถาปนาขึ้นมาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
คณะกรรมการชุ ดนี้ อันประกอบด้วยศาสนาจารย์ที่ได้รับการสถาปนามาแล้วในสังกัดของสห
คริ สตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย จึงได้ดาเนินการอย่างแข่งขัน และมีมติให้สถาปนศาสนาจารย์บาง
ท่าน รวมทั้งตัวของผมด้วย!
โดยคณะกรรมการชุดนี้ได้ประสานงานกับคริ สตจักรและสถาบันที่ผมรับใช้อยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
และได้กาหนดให้สถาปนาผมเป็ นศาสนาจารย์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2009 นี้
แม้วา่ ผมจะยืนกรานมาตลอดที่จะไม่รับการสถาปนาเป็ นศาสนาจารย์แต่เหตุผลที่ผมใช้ปฏิเสธ
เริ่ มลดความชอบธรรมลงเรื่ อย ๆ ผมสานึกว่า ผมไม่ควรที่จะให้ความประทับใจในแง่ลบในครั้งนั้นใน
ชีวติ ของผมมาบัน่ ทอนความชื่นชมยินดี และความซาบซึ้ งในพระกรุ ณาธิ คุณของพระเจ้าที่ทรงมีต่อชีวิต
ของผม ผ่านการเห็นพ้องและการรับรองจากกลุ่มบุคคลที่ผมได้รับใช้อย่างมีความสุ ขตลอดเวลา 30 ปี ที่
ผ่านมา
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ณ บัดนี้ ผมจึงขอยุติการถกกันในประเด็นเรื่ องศาสนาศาสตร์ ของการสถาปนาศาสนาจารย์
เพราะรู ้วา่ พูดกันอย่างไรก็ไม่จบ หากว่าเรามองจากคนละมุม หรื อมองลอดผ่านแว่นตาแห่งอคติ!
ผมยังยืนยันว่าผมไม่เคยแสวงหาหรื อเรี ยกร้องการสถาปนาผมเป็ น “ศาสนาจารย์” แต่พระเจ้า
ทรงสอนผมเป็ นการส่ วนตัวว่า การที่ผมคิดเช่นนั้นก็มิได้เป็ นความชอบธรรมให้ผมยะโสหรื อหลงตน
ในความชอบธรรมของตัวเองที่ได้ปฏิเสธการสถาปนานั้น หรื อมิได้ให้ความชอบธรรมแก่ผมในการลบ
หลู่ต่อผูท้ ี่รับการสถาปนานั้นแต่อย่างใด!
ผมมีหน้าที่เพียงแค่ถ่อมใจรับเมื่อได้รับการมอบให้ดว้ ยเจตนาที่จริ งใจอย่างบริ สุทธิ์ จากบรรดา
คนที่ผมนับถือและจากคนที่เชื่อมัน่ ในตัวของผม โดยที่ผมไม่ได้เรี ยกร้อง!
อย่างไรก็ตาม... ผมไม่ถือว่าการที่ผมได้รับการสถาปนาเป็ นศาสนาจารย์น้ ี จะทาให้ผมเป็ นคริ ส
เตียนที่วิเศษกว่าบุคคลใด ๆ แต่ตรงกันข้าม “ตาแหน่งศาสนาจารย์” ที่ผมเคยมีอคติวา่ ทาให้คนบางคน
เปลี่ยนนิสัย เมื่อติดยึดกับมันและเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลนั้นไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ จะกลับ
กลายเป็ น “สิ่ งที่เตือนใจ” ให้ผมถ่อมสุ ขมุ มากยิง่ ขึ้นในการปรนนิบตั ิรับใช้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ผมยังคงเป็ น “นายธงชัย” คนเดิมที่ซาบซึ้ งในพระเมตตาคุณของพระเจ้า เป็ นคนบาปที่รอดโดย
โลหิ ตขององค์พระเยซูคริ สต์ เป็ นผูร้ ับใช้ที่มีความสุ ขในการได้รับใช้พี่นอ้ งทั้งหลาย ทั้งในและนอก
คริ สตจักรและสถาบันเหมือนดังเช่นเคย!
ความรู ้สึกว่าตัวเองดีกว่า หรื อสู งกว่าคนอื่นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในหัวใจของผมเลยแม้แต่สักนิด แต่
สิ่ งที่มีก็คือ ความสานึกสาเหนียกในความรักและความเกื้อกูลของทุกท่านที่รู้จกั ผม ผมจึงน้อมใจลง
ยอมรับการสถาปนาให้เป็ น “ศาสนาจารย์” จากพี่นอ้ งของผมด้วยความขอบคุณในเกียรติและความเชื่ อ
วางใจที่ได้รับจากทุก ๆ ท่าน!
หากวันใดที่ผมประพฤติตวั อย่างไม่สมควรกับ “เกียรติ” และ “ความไว้วางใจ” ที่ได้รับในครั้งนี้
ผมจะเป็ นคนแรกที่ขอน้อมคืนตาแหน่งแห่ง “ศักดิ์ศรี ” นี้กลับคืนด้วยความสานึกตน
วันนี้ ขอพี่นอ้ งที่รักทั้งหลาย ได้โปรดระลึกถึง “ผม” ในคาอธิ ษฐานของท่าน พร้อมทั้งกรุ ณา
“เกื้อกูล” ด้วยคาแนะนาตักเตือน รวมทั้งคาหนุนใจ และการเคียงข้างร่ วมมือกันรับใช้พระเจ้าพระเจ้า
อย่างเต็มกาลัง จนกว่าองค์พระเยซูคริ สต์เจ้าของเราจะเสด็จกลับมารับเรา หรื อจนกว่าเราจะจากโลกนี้
กลับไปอยูก่ บั พระองค์ในสวรรค์สถาน
จะได้ไหมครับ?
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บทส่ งท้ ำย
ผมได้เล่าคาพยานชีวติ ของผมอย่างย่อ ๆ จบไปตอนหนึ่งแล้วผมตั้งใจจะเขียนหนังสื อเล่า
ประสบการณ์ชีวติ ของผมออกเป็ น ไตรภาค หรื อ 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่หนึ่ง : “ทาไมผมจึงรับใช้พระเจ้า?
ตอนที่สอง : “ผมยืนหยัดรับใช้พระเจ้าได้อย่างไร?”
ตอนที่สาม : “ผมรับใช้พระเจ้าแล้วได้อะไร?”
โดยในวาระโอกาสที่มูลนิธิคริ สตจักรคณะแบ๊บติสต์ (Baptist Church Foundation) สห
คริ สตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย (Thailand Baptist Convention) คริ สตจักรนิมิตใหม่ (New Vision
Church) คริ สตจักรแห่งความสุ ข (Church of Joy) และศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์ (Baptist Student
Center) ได้ร่วมกันสถาปนาผมเป็ น “ศาสนาจารย์” ผมจึงปรารถนาจะหาของที่ระลึกมอบให้กบั ทุกท่าน
ที่ให้เกียรติมาร่ วมงานโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่ไม่ค่อยรู ้จกั ที่มาที่ไปของผมดีพอ ได้รู้จกั ผมเพิ่มขึ้น!
ผมจึงเลือกที่จะรี บเขียนคาพยานชีวติ ของผมในภาคแรกออกมามอบเป็ นของขวัญให้ก่อน และ
ในวาระโอกาสอื่น ๆ จึงจะหาเวลาเขียนในภาคสอง และภาคสามออกมาแจกจ่ายให้แก่ผทู ้ ี่สนใจจะอ่าน
ได้อ่านต่อในภายหลัง
ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนในชีวติ ของผม
ทั้งที่ปรากฏนามในหนังสื อเล่มนี้และไม่
ปรากฏนาม และขอบคุณสาหรับทุกท่านที่มีส่วนในพิธีสถาปนาศาสนาจารย์ในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ดารณี ประดับชานานุรัตน์ ภรรยาคู่ทุกข์ยากตลอดเวลา 30 ปี ที่ผา่ นมา และนิมิตพร (แคร์) และนิมิตรา
(เลิฟ) ลูกสาวที่น่ารักทั้ง 2 คน ทีมงานผลิตหนังสื อเล่มนี้และผูท้ ี่มีส่วนสนับสนุนหรื อช่วยในการผลิต
หนังสื อเล่มนี้
รวมทั้งผูม้ ีเกียรติทุกท่านที่ได้กรุ ณาสละเวลาอันมีค่าไปร่ วมงานพิธีสถาปนาผมเป็ น
ศาสนาจารย์
ขอพระเจ้าทรงคุม้ ครอง และอวยพรทุกท่านที่อ่านหนังสื อเล่มนี้
จนกว่าจะถึงวันนั้นที่เราจะได้ชื่นชมกับ “ของขวัญ” และ “รางวัล”จากการที่ได้รู้จกั ติดตามและ
รับใช้องค์ผทู ้ รงธรรมในสวรรคสถานนิรันดรกาลด้วยกันเสมอไป
ด้ วยใจรักผูกพัน
(ธงชั ย ประดับชนำนุรัตน์ )
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ภำคภนวก
รำยนำมของพี่ ๆ ของผม (ปี 2009)
ที่เกิดจากคนละแม่
1. ลาไย ทองถิ่น (เป๊ า)
เสี ยชีวติ
2. ลิ้นจี่ อินทรลักษณ์ (ก๊อย)
87 ปี
3. สาลี อารี รัตน์
84 ปี
4. ปรี ชา เทพชาวนะ (ฮี่)
เสี ยชีวติ
5. องุ่น มัฆะเนมี
82 ปี
6. ลไม อัมริ นทร์ รักษา (ใหม่) 78 ปี
7. จุไร นิพิทวัฒน์
75 ปี
8. บังอร เทพชาวนะ
73 ปี
9. มาลี ทรัพย์สมบูรณ์
70 ปี
ที่เกิดจากแม่เดียวกัน
1. สุ ชาติ ประดับชนานุรัตน์ (ง้วน)
เสี ยชีวติ
2. สดศรี แซ่อ๊ ึง
เสี ยชีวติ
3. ธนะชัย ประดับชนานุรัตน์
64 ปี
4. สมศรี (ขจีรัตน์) รอดทอง
61 ปี
5. ชาญชัย ประดับชนานุรัตน์
60 ปี
6. วันชัย (คงศักดิ์) ประดับชนานุรัตน์
58 ปี
7. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
55 ปี
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จดหมำยจำกพีส่ ำวคนที่ 2 (พีก่ ๊อย)
(21 มี.ค. 2552)
เตี่ยเล่าให้ฟัง เพื่อนเตี่ยเขาอยูเ่ มืองไทยมานานแล้ว เพื่อนเตี่ยเขียนจดหมายไปให้เตี่ยมา บอกว่า
บริ ษทั ที่เขาทางานต้องการช่างที่มีฝีมือ พอเตี่ยมาเพื่อนเตี่ยก็พาไปบริ ษทั เขารับเตี่ยให้นอนที่ทางานเลย
สร้างพระที่นงั่ อนันตสมาคม ร่ วมกับช่างอิตาเลียน คนงาน 2-3 พันคน ฝรั่งจะมาก คนในเมืองไทยมาก
กลางคืนก็ทา ตอนนั้นเตี่ยยังไม่มีแม่ หลายปี กว่าจะเสร็ จ แล้วก็ไปทาต่อที่ภูเขาทอง สร้างพระรอบองค์
ภูเขาทอง ก็เสร็ จเร็ วหน่อย แล้วไปต่อที่กระทรวงศึกษาธิ การ ไม่นาน พองานพวกนี้ หมดแล้วเตี่ยพอมี
เงิน เพราะพอดีเตี่ยมาได้แม่ มาปรึ กษากันจะไปหาที่เช่า พอดีมีที่ดินทรัพย์สินว่างอยูเ่ ลยติดต่อขอเช่า
ได้มาสร้างบ้านเล็ก ๆ ที่มีที่ทางานพอเตี่ยมาปั้ นตุก๊ ตา สร้างพระ, กระถางต้นไม้, ม้านัง่ หิ นอ่อน และปั้ น
ร.5 พอเตี่ยลงทุนทาก็มีงานเข้ามาเรื่ อย ๆ จนมีคนใหญ่ เขาเรี ยกกันสมัยก่อนว่าคุณพระ คุณหลวง มาเห็น
ฝี มือเตี่ย สนใจให้เตี่ยลองมาปั้ นตัวแหม่ม 8 ตัวพอพวกพี่ ๆ ช่วยเตี่ยได้ เดือนกว่าเขาให้เตี่ยใส่ รถเข็นไป
ที่สวนอัมพร ไปไว้ที่สวนองุ่น เป็ นที่นงั่ เล่น เสร็ จงานนี้ เหนื่อยมาก เตี่ยก็ได้งานมาเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ พี่
ๆ เขาไปมีครอบครัวกัน ไม่นานแม่มาตาย จนเตี่ยหาคนมาทากับข้าวให้พี่ ๆ กิน พอดีเตี่ยได้เจอแม่เรา
เลยอยูก่ นั มาจนพวกพี่ก็ต่างแยกย้ายไปมีครอบครัว พอพวกเราโตกันแล้วพอช่วยตัวเอง เตี่ยก็มาจากไป
อีก พอพวกเรามีครอบครัวกันแล้วแม่ไปอีก เวลานี้ เรามีพี่นอ้ งเหลือพี่ 7 คน น้อง ๆ 5 คน ส่ วนพี่ ๆ ก็ไม่
ช้าจะจากไปอีก พี่ ๆ ก็ขอให้นอ้ งจงรักกันเป็ นห่วง ช่วยเหลือกัน อย่างทิ้งกัน และพากันไปไหว้เตี่ยกัน
ลูกหลานมีความกตัญญู ทาอะไรเจริ ญรุ่ งเรื อง
ความเป็ นมาของเตี่ยเท่าที่เตี่ยเล่าให้ฟังมีแค่น้ ี จากพี่ก๊อย (80+)
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คริสตมำสรำลึก
ชีวติ ของผมค่อนข้างจะผูกพันกับคริ สตมาสเป็ นพิเศษ!
ผมก้าวเดินออกมาประกาศตัวรับเชื่อพระเยซูคริ สต์ ที่คริ สตจักรสันติสุข เทเวศร์ ซอย 3 ในวันที่
24 ธันวาคม 1972
ช่างเป็ นคริ สตมาสที่ยากจะลืมเลือนในชีวิตของผม!
จากนั้นเป็ นต้นมาผมไม่เคยขาดการฉลองคริ สตมาสกับพี่นอ้ งคริ สเตียนอีกเลย ผมยังจดจาได้
ถึงคริ สตมาสหนึ่ง ในปี 1975 ที่ผมเป็ นตัวตั้งตัวตีในการจัดงานคริ สตมาสประกาศใหญ่ในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (สมัยนั้นยังคงชื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่มีการรันต์ที่ตวั “ณ”)
ในขณะนั้นผมเป็ นประธานชมรมคริ สเตียนจุฬาฯ
(และประธานชมรมศาสนศึกษาของ
มหาวิทยาลัย) จึงริ เริ่ มว่า เราน่าจะมีการประกาศข่าวประเสริ ฐในช่วงเทศกาลคริ สตมาส โดยใช้
หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยที่ไม่เคยมีคริ สเตียนกลุ่มใดใช้ประกาศเรื่ อง “คริ สตมาส” มาก่อน
ในตอนแรก แนวความคิดนี้ถูกต่อต้าน แต่ไม่ใช่จากคนไม่เป็ นคริ สเตียนหรอกครับ กลับ
กลายเป็ นว่าแรงต่อต้านมาจากกลุ่มคริ สเตียนด้วยกันเองเหตุผลในการคัดค้านก็มีหลัก ๆ อยู่ 3 ประการ
นัน่ คือ
1. คริ สเตียนเป็ นแค่กลุ่มเล็ก ๆ ในจุฬาฯ การจัดการประกาศที่หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัย
(ซึ่ งจุหลายพันคน) จนเป็ นเรื่ องค่อนข้างจะเกินมือ คือใหญ่เกินไป ความคิดเห็นของหลายคนก็คือ...ควร
จะใช้หอ้ งประชุมเล็ก ๆ ก็พอแล้ว ผมจาได้วา่ ผมให้เหตุผลว่า พระเยซูคริ สต์เสด็จมาตายไถ่บาปของคน
ทั้งโลก ถ้าเราประกาศในที่เล็ก ๆ เท่านั้น แล้วคนสักกี่คนจะได้ยนิ ?
ผมท้าทายว่า เราต้องกล้าหาญและเต็มใจที่จะบอกข่าวดีของคริ สตสมภพนี้แก่นิสิตนักศึกษา
และคณาจารย์ของทั้งมหาวิทยาลัยจานวนหลายพันคนเพื่อให้ทุกคนหรื อคนจานวนมากที่สุดได้รับฟัง
พร้อมกันในคราวเดียว
ในที่สุด กลุ่มคริ สเตียนเล็ก ๆ ในจุฬาฯ กลุ่มนี้ก็เลยฮึดสู ้ พร้อมที่จะจัดงานใหญ่ แต่ติดขัดอยูท่ ี่
เหตผลที่ 2
2. ในการติดต่อใช้สถานที่ในการประกาศ โดยระเบียบแล้วต้องใช้ชื่อของชมรมศาสนศึกษา
ของมหาวิทยาลัย (ที่มหาวิทยาลัยให้การรับรอง) จึงจะใช้ได้ แต่กลุ่มคริ สเตียนในจุฬาฯคัดค้านเพราะ
เห็นว่าชมรมศาสนศึกษานี้ประกอบด้วยศาสนิกของหลายศาสนา เช่น พุทธ, อิสลาม, ซิ กซ์,ฮินดู,
คาทอลิก และคริ สเตียน ถ้าจัดงานในนามของชมรมนี้ คนทัว่ ไปจะเข้าใจผิดว่า คริ สเตียนก็เหมือนกับ
ศาสนาอื่น ๆ ทาให้ขาดเอกลักษณ์ ไม่สมควรทาเป็ นอย่างยิง่
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ผมจาได้วา่ ผมพยายามอธิ บายให้พี่นอ้ งเหล่านั้นฟังว่า เราอยูภ่ ายใต้กติกาของมหาวิทยาลัย (ซึ่ง
ผมเองก็เชื่ อแบบซื่ อ ๆ ว่า กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยที่มีอยูน่ ้ นั พระเจ้าทรงเป็ นผูอ้ นุญาตให้ดี ดังนั้น
เราก็ควรจะอยูภ่ ายใต้กฎกติกานั้น อีกอย่างหนึ่ง กฎกติกาเหล่านั้นก็ไม่ได้ขดั อะไรกับคาสอนของพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์เลย)
ผมพยายามอธิ บายอีกว่า เราจะใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยได้ก็ต่อเมื่อเราต้องทาเรื่ องขออนุญาต
ในนามของชมรมที่มหาวิทยาลัยรับรองเท่านั้น แต่เมื่อเห็นว่า พี่นอ้ งคริ สเตียนจานวนหนึ่งไม่สบายใจ
ผมก็เลยขอให้เราอธิ ษฐานเผื่อเรื่ องนี้ ดว้ ยกัน
ในที่สุด พระเจ้าก็ทรงเมตตาทาให้เราเห็นพ้องต้องกันว่า ให้กลุ่มคริ สเตียนที่ไม่สบายใจในการ
ใช้ชื่อชมรมศาสนศึกษาในการขอยืมหอประชุมใหญ่ไปลองติดต่อในนามของกลุ่มคริ สเตียนจุฬาฯ ก่อน
ถ้าได้ ก็โอเค! แต่ถา้ ไม่ได้ จึงจะใช้ชื่อของชมรมฯ ในการอนุญาตใช้สถานที่
ผ่านไป 1 อาทิตย์ กลุ่มคริ สเตียนกลุ่มนั้นกลับมารายงานว่า คาขอใช้สถานที่ในนามคริ สเตียน
จุฬาฯไม่ผา่ น... ผมจึงว่าถ้าเช่นนั้น ผมจะไปขออนุ ญาตใช้สถานที่ในนามของชมรมศาสนศึกษาก็แล้วกัน
พวกเขาบอกไม่ตอ้ งหรอก เพราะพวกเขาได้ขออนุญาตจองสถานที่ให้แล้ว ในนามของชมรมศาสน
ศึกษา
เฮ้อ!...ขอบคุณพระเจ้า เรื่ องจบลงได้ซะที!
แต่...อ๊ะ ๆ ๆ ยังไม่จบทีเดียว เพราะยังติดขัดอยูท่ ี่เหตุผลที่ 3 อีก
3. นัน่ คือ เมื่อขออนุญาตจัดงานคริ สตมาสในนามของกลุ่มคริ สต์ในชมรมศาสนศึกษา บรรดา
นักศึกษาที่เป็ นพี่นอ้ งคาทอลิก ก็รู้สึกปรารถนาที่จะมีส่วนร่ วมในการจัดรายการครั้งนี้ ดว้ ย แต่กลุ่มคริ ส
เตียนกลุ่มแรกก็ยงั คงไม่เห็นด้วย และแสดงการคัดค้านอย่างรุ นแรง ด้วยเหตุผลว่า จะทาให้คนเข้าใจผิด
ว่าคริ สเตียนกับคาทอลิกเหมือนกัน นอกจากนี้ กลุ่มคริ สเตียนกลุ่มนี้ยงั ไม่ประสงค์ที่จะให้คริ สเตียน
กลุ่มอื่น อย่างเช่น พวกพี่นอ้ งที่มาจากคริ สตจักรกรุ งไทย (ซึ่ งในสมัยนั้นทั้งร้อนรนและร้อนแรงมาก)
เข้าร่ วมในกิจกรรมการประกาศในครั้งนั้นด้วย
ผมเองหนักใจในเรื่ องนี้เป็ นอย่างมาก!
ในเวลานั้นผมรู ้สึกสะเทือนใจเป็ นอย่างมาก เมื่อเห็นพวกนักศึกษาที่เป็ นชาวคาทอลิกได้เข้ามา
หาผมด้วยน้ าตานองหน้า พลางกล่าวว่า พวกเขาไม่เข้าใจว่า ทาไมพวกคริ สเตียนจึงแสดงอาการรังเกียจ
พวกเขาอย่างออกหน้า เขาถามผมว่าพวกเขาทาอะไรผิดหรื อ? จึงทาให้พวกคริ สเตียนเกลียดเขาอย่างนี้
พวกเขายังไม่รู้ดว้ ยซ้ าเลยว่า คาทอลิก แตกต่างจากพวกโปรเตสแตนท์ตรงไหนและทาไมจึงต่อต้านพวก
เขาด้วย?
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เมื่อผมเห็นความบริ สุทธิ์ ใจและความจริ งใจของพวกพี่นอ้ งคาทอลิกเหล่านี้ แล้วผมถึงกับน้ าตา
ตกใน แต่ก็เหมือนน้ าท่วมปาก ผมต้องถามตัวเองเหมือนกันว่า ทาไมพวกเราต้องรังเกียจพวกเขาด้วย?
เป็ นเพียงเพราะพวกเขานับถือรู ปเคารพอย่างนั้นหรื อ?
ผมจาได้วา่ นับตั้งแต่ผมเป็ นคริ สเตียนใหม่ ๆ ผมก็ถูกสอนให้เกลียดชังพวกคาทอลิกเสี ยแล้ว
ในนาทีน้ นั ผมจึงอธิ ษฐานกับพระเจ้าของทรงอภัยโทษบาปให้แก่ผม ผมตัดสิ นใจแน่วแน่ในครั้งนั้นว่า
แม้ผมจะไม่เห็นด้วยกับหลักข้อเชื่ อและวิธีปฎิบตั ิศาสนพิธีบางประการของพวกเขา แต่ผมตั้งใจจะรัก
และช่วยพวกเขา ให้กลับเข้ามาอยูใ่ นทางของพระเจ้าเป็ นพี่นอ้ งร่ วมกันในพระคริ สต์ ตามหลักของพระ
คัมภีร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
ในที่สุดผมก็มอบหมายให้พวกเขามีส่วนช่วยงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่พวกเขาเต็มใจทาที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการประกาศโดยตรง เท่าที่จะทาได้ ทาให้พี่นอ้ งเหล่านั้นมีความสุ ขและยินดี!
จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น ทาให้ผมบอกตัวเองว่า วันหนึ่งเราคงจะต้องยืนให้การกับพระเยซู
คริ สต์เจ้าในเรื่ องนี้ ซึ่ งผมเองก็ไม่แน่ใจนักว่าเหตุผลของเราจะเป็ นที่ชื่นชมและพอพระทัยของพระองค์
มากสักเท่าใด?
ส่ วนพี่นอ้ ง 2 คนที่มาจากคริ สตจักรกรุ งไทยนั้น ผมก็เปิ ดโอกาสให้ร่วมรับใช้ดว้ ยเช่นกัน และ
สิ่ งที่ทาให้ผมมีความภูมิใจเป็ นอย่างยิง่ ก็คือ คนหนึ่งในสองคนนั้นกลับกลายมาเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณค่าอย่างยิง่ ในวงการคริ สเตียนไทย ในปั จจุบนั นี้ คือ ดร.ธนาภรณ์ ธนโรจน์ประดิษฐ์ (อาจารย์ปิ๊ก) ผูม้ ี
ความสามารถยอดเยีย่ มในด้านการแปลและการสอน!
ส่ วนรายการประกาศในหอประชุมใหญ่ครั้งนั้น เป็ นรายการที่ยงิ่ ใหญ่จริ ง ๆ คุณณัฐ ยนตรรักษ์
นักเปี ยโนชื่ อดังในยุคนั้น (และยุคนี้) ถึงกลับยินดีขนอีเลคโทนตัวโปรดยอดรักยอดหวานออกมาเล่น
เพลง “ฮาเลาลูยา คอรัส” ชนิดที่ทาให้คนทั้งหอประชุมต้องลุกขึ้นยืนขึ้นด้วยความยาเกรงพระเจ้าส่ วน
คณะ “Young Sisters” อันประกอบด้วย พี่นอ้ ง 4 สาว ตระกูล “ตรี พนู ผม” คือ เกษร (อักษรจุฬาฯ), วิจิ
ตรา (แพทย์ศาสตร์จุฬาฯ) , วินิดา (คุรุศาสตร์จุฬาฯ) และวิชชุดา (สถาปั ตย์จุฬาฯ) ก็มาบรรเลงฝี มือกัน
สุ ดเหวีย่ งเรี ยกเสี ยงปรบมือได้กึกก้อง
นอกจากนั้นยังมีวงดนตรี คณะ FEBC. คณะนักร้องจากคริ สตจักรสะพานเหลือง, คริ สตจักร
พระคุณ และอีกหลายคริ สตจักร ฯลฯ มาร่ วมร้องร่ วมบรรเลงจนเต็มอิ่ม รายการยาวเหยียดจากบ่ายไป
จนถึงค่า นับว่าเสี ยงเพลงคริ สตมาสและข่าวดีวนั คริ สตมาสได้รับการประกาศไปอย่างเป็ นที่ประทับใจ
ผูฟ้ ังหลายพันคนชนิดไม่รู้ลืม!
นี่เป็ นเพียงแต่เสี้ ยวเดียวของประสบการณ์ที่เกียวข้องกับวันคริ สตมาสในชีวิตของผม ผมได้แต่
หวังว่าจะมีโอกาสได้แบ่งปั นเรื่ องนี้อีกในอนาคต
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ผมขอบคุณพระเจ้าสาหรับพระเยซูคริ สต์ที่เสด็จมาเป็ นของขวัญวันคริ สตมาส เพื่อไถ่บาปคน
ทั้งโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับคนบาปอย่างผม
ผมตระหนักและซาบซึ้ งในพระเมตตาคุณของพระองค์อยูเ่ สมอ จึงได้ต้ งั ปณิ ธานที่จะสนอง
พระคุณของพระองค์ทุกครั้งที่มีโอกาส
ผมระลึกถึงข้อคิดหนึ่งสะกิดใจของผมอยูเ่ สมอ
“Your life is God’s gift to you; What you to with it is your gift to God”
(ชีวติ ของคุณ คือ ของขวัญของพระเจ้าสาหรับคุณ แต่สิ่งที่คุณทากับชีวติ นี้ คือของขวัญจากคุณ
สาหรับพระเจ้า)
ถ้าคริ สตมาสเป็ นของขวัญอันเลิศล้ าจากพระเจ้าสาหรับผม
ผมจะขอทาคริ สตมาสนี้ให้เป็ น
ของขวัญที่ดีที่สุดสาหรับพระองค์เช่นกัน!
นี่เป็ นความทะเยอทะยานของผมสาหรับ คริ สตมาสของผม!
แล้วคุณล่ะครับ จะทาอย่างไรกับ “คริ สตมาส” ของคุณ?
แต่ถา้ จะให้ดี ขอให้เราสนองพระคุณของพระเจ้าด้วยของขวัญที่ดีเลิศที่สุด ไม่ใช่เฉพาะแต่ใน
วันคริ สตมาสเท่านั้น แต่ให้ทาเช่นนั้นในทุกวันของชี วติ ของเราเลย
จะดีกว่าไหมครับ?
(เรื่ อง “คริ สตมาสราลึก”, ตีพิมพ์ในหนังสื อพระคริ สต์ธรรมประทีป ปรับปรุ งใหม่ 23
พฤษภาคม 2009)
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ตำมล่ำหำพระวิญญำณ!
ผมจาได้วา่ ในช่วงทศวรรษของปี 1970 (ค.ศ. 1971-1979) ผม (เป็ นคนหนึ่งที่) อยูใ่ นกลุ่มของผู ้
ที่ตามล่าหา “พระวิญญาณ” กล่าวคือ ที่ใดมีการประชุมฟื้ นฟู และรับพระวิญญาณ ผมและพวกจะไปอยู่
ที่นนั่ เสมอ
ตอนนั้นผมยังศึกษาอยูใ่ นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานที่ที่ผมนิยมไปร่ วมประชุมอยูบ่ ่อย ๆ
จะได้แก่ คริ สตจักรฟิ ลาเดลเฟี ย วัดดงมูลเหล็ก (ธนบุรี) ที่มี ศจ.วีรชัย โกแวร์ เป็ นเจ้าอาวาสอยูใ่ น
ขณะนั้น (ต่อมาปิ ดลง) และย้ายมาตั้งเป็ นคริ สตจักรเอกมัย และคริ สตจักรร่ มเย็นในเวลาต่อมา
สถานที่อีกแห่งหนึ่งก็คือ ตึกสี ลมไม้สัก ชั้น 3 ของคุณปรี ดา จ่างตระกูล (เดี๋ยวนี้กลายเป็ น
บริ เวณสี ลมพลาซ่า และเคยเป็ นที่ต้ งั ของสานักงานสหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย)
อีกสถานที่หนึ่งก็คือ คริ สตจักรใจสมาน ที่เพิง่ เริ่ มก่อตั้งขึ้นอยูใ่ นบ้านไม้หลังหนึ่งกลางสนาม
หญ้าที่สุขมุ วิท ซอย 6 ก่อนที่จะถูกสร้างเป็ นอาคารหลังปั จจุบนั (ที่ศาลตัดสิ นให้ยา้ ยออกไป เพราะแพ้
คดีที่ยดึ เยื้อมาหลายปี แต่สุดท้ายก็ยงั สามารถยืนหยัดอยูท่ ี่เดิมได้อย่างเหลือเชื่อ!) ในช่วงเวลานั้นมี ศจ. นิ
รุ ทธิ์ จันทร์ กอ้ น มาเป็ นศิษยาภิบาลหนุ่มไฟแรงเจ้าของฉายา “สาลิกาลิ้นทอง” ที่พดู กล่อมใครก็เป็ นอัน
อยูห่ มัดทุกราย
แต่สถานที่ยอดนิยมของผมและคริ สเตียนในช่วงเวลานั้นชอบไปกลับเป็ นเวทีลีลาศสวนลุมพินี
ที่ในสมัยนั้นกรุ งเทพมหานครฯอนุญาตให้เช่าจัดการประชุมและการฟื้ นฟูได้ ดังนั้นการประกาศใหญ่ ๆ
จึงมักจัดขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้ !
นี่ยงั ไม่นบั ค่ายแบ๊บติสต์ พัทยาหรื อค่ายมิชชัน่ ฯ ที่ชะอา ที่ผมไป ๆ มา ๆ ทุก ๆ ปี ปี ละ 10-20
ค่าย! และค่ายที่ผมจะขาดไม่ได้เลยสักปี เดียวก็คือค่ายยุวคริ สเตียนแห่งประเทศไทยอันโด่งดัง
นักเทศน์ค่ายพระวิญญาณที่โด่งดังในช่วงนั้นก็ได้แก่ อจ.ที แอล ออสบอร์ น, อจ.อาริ ล เอ็ดเวิร์ด
สัน, อจ.ดอน ชแลนเบิร์ก และนักเทศน์ต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาจากยุโรป และอเมริ กาอย่างไม่ขาด
ระยะ
เวลานั้นผมจะเดินทางไปไหนร่ วมกับวงดนตรี “ขอบคุณพระเจ้า” หรื อ ที่เรี ยกกันว่า วง “Thank
you Lord” ที่มีคุณสุ นทร เจษฎาวิสุทธิ์ ผูล้ ่วงลับไปแล้วเป็ นหัวหน้าวง
เวลาวงนี้ถูกเชิญไปเล่นที่ใดผมจะตามไปด้วยเสมอ โดยมีหน้าที่เริ่ มต้นจากการทาหน้าที่เป็ น
เด็กขนเครื่ องดนตรี และขยับขึ้นไปเรื่ อย ๆ จนเป็ นโฆษกประจาวง
ดังนั้น เวลานักเทศน์หรื อผูน้ าเรี ยกผูฟ้ ังให้ออกมารับพระวิญญาณ ผมและคณะก็จะไม่ขาดการมี
ส่ วนร่ วม! ทาไมผมทาอย่างนั้นนะหรื อ? คงจะมีเหตุผล 2-3 ประการ ประการแรกก็คือ เป็ นกระแสที่เห็น
ใคร ๆ เขาก็ทากันส่ วนประการที่สอง ก็คือ ผมอยากได้รับฤทธิ์ เดชในการรับใช้พระเจ้า พูดง่าย ๆ ก็คือ
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ผมอยากเป็ น “ซุปเปอร์คริ สเตียน” ในเวลาอันสั้น! ทางอะไรก็ได้ที่เป็ นทางลัด ที่จะได้ฤทธิ์ เดชของพระ
เจ้า ผมอยากได้ทางนั้น!
หรื อพูดอีกแบบหนึ่งคือ ทางไหนก็ได้ที่สามารถแทนที่การที่ตอ้ งมีวนิ ยั ในตัวเอง ในการเฝ้ าพระ
เจ้าเป็ นส่ วนตัวทั้งเช้าค่าทุกวัน หรื อแทนการต้องมีความขยันอดทนในการศึกษาพระคัมภีร์เป็ นส่ วนตัว
ล่ะก็ บอกมาเลย! ผมต้องการทางนั้น!
ดังนั้น เมื่อผมได้รับการสอนกรอกหู อยูเ่ ป็ นประจา ให้รับพระวิญญาณ แล้วจะมีฤทธิ์ เดชอย่างที่
ต้องการ ผมก็ออกตามล่าหาพระวิญญาณในทันทีและก็กระทาอย่างนั้นติดต่อกันมาหลายปี แต่ใน
ท่ามกลางบรรดาประสบการณ์ท้ งั หลายแหล่กบั พระวิญญาณ ดูเหมือนว่าประสบการณ์ในการรับพระ
วิญญาณที่คริ สตจักรวัดดงมูลเหล็ก หลังจากการเทศนาโดย ศจ. เฮอร์เบิร์ต สวอนสัน (ถ้าจาไม่ผดิ ) ที่
ทางานร่ วมกับ ดร.โช ยอง กี ในครั้งนั้น เป็ นประสบการณ์ครั้งแรกกับพระวิญญาณที่เป็ นรู ปธรรมที่สุด
ของผม!
หลังจากวงดนตรี “ขอบคุณพระเจ้า” บรรเลงและนักเทศน์เทศน์จบแล้ว ก็ถึงช่วงอธิ ษฐานขอ
พระวิญญาณ ผมรู้สึกว่าได้รับการสัมผัสโดยพระวิญญาณของพระเจ้าที่ทาให้ผมรู ้สึกสานึกในความผิด
บาปของตัวเอง จนร่ างกายสัน่ ไหวไปทั้งตัว จนต้องร้องไห้คร่ าครวญ เปล่งเสี ยงร้องอธิ ษฐานออกมา
อย่างไม่เป็ นคาส่ วนจะเรี ยกว่าประสบการณ์น้ นั เป็ นภาษาแปลก ๆ หรื อไม่ ผมคงจะไม่ขอด่วนสรุ ปลงไป
แต่ประสบการณ์กบั พระเจ้าในครั้งนั้นเป็ นประสบการณ์ที่ผมไม่เคยลืมเลยตลอดชีวติ ผมรู ้สึกเหมือนกับ
ว่า มีใครเอาถุง (พลาสติก) ที่มองไม่เห็นสวมครอบลงมาตั้งแต่ศีรษะจนลงมาถึงเท้าและถอดออกไป
ในช่วงเวลานั้นผมรู ้สึกตัวเบาหวิว ผ่อนคลายและสุ ขสบายอย่างมหัศจรรย์ที่สุด!
จากประสบการณ์ครั้งนั้นเป็ นต้นมา แม้ผมจะพยายามไปร่ วมการฟื้ นฟูรับพระวิญญาณใด ๆ อีก
นับครั้งไม่ถว้ น แต่ก็ไม่เคยมีประสบการณ์ครั้งใดอีกที่จะลึกซึ้ ง และดื่มดาเปรี ยบได้กบั ประสบการณ์
ครั้งแรกนั้นอีกเลย!
จนในที่สุด ผมต้องหยุดอาการตามล่าหาพระวิญญาณนั้นเสี ย! เพราะผมแน่ใจแล้วว่า พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าทรงสถิตอยูก่ บั ผมแล้วและพระองค์จะสถิตอยูก่ บั ทุกคนในทันทีที่คนนั้น
จริ งใจต้อนรับพระองค์ แต่เราจะรู ้สึกว่าพระองค์ทรงอยูก่ บั เรา และสัมผัสกับเราได้อย่างชัดเจนก็ในยาม
ที่เราสานึกผิดกลับใจสารภาพ ร้องคร่ าครวญต่อพระองค์อย่างจริ งใจเท่านั้น และประสบการณ์ดงั กล่าว
อาจจะเกิดขึ้น ณ สถานที่ใด เวลาใดก็ได้ดงั นั้น การยอมให้พระวิญญาณครอบครองใจและชีวติ ของผม
อย่างสิ้ นเชิงจึงเป็ นช่องทางที่พระเจ้าจะสาแดงฤทธิ์ เดชผ่านชีวติ ของผมได้โดยง่ายดาย!
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ดังนั้น ผมจึงไม่จาเป็ นต้องไปหา (พระ) วิญญาณอื่นใดอีกต่อไป ผมเพียงแค่กระทาตาม
คาแนะนาของอาจารย์เปาโล ที่ได้แนะนาและกาชับไว้ใน เอเฟซัส 5:17-18 เพื่อให้พระวิญญาณทรงเติม
เต็มอยูใ่ นชีวิตผมตลอดเวลาก็พอแล้ว ท่านกล่าวว่า
“เหตุฉะนั้น อย่าเป็ นคนโง่เขลา แต่จงเข้าใจน้ าพระทัยของพระองค์ผเู ้ ป็ นเจ้าว่าเป็ นอย่างไร และ
อย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่ งจะทาให้เสี ยคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ”
(Therefore do not be foolish, but understand what the Lord’s will is; Do not get drunk on
wine, Which leads to debauchery. Instead, be filled with Spirit.)
ใช่ครับ! เมื่อเรากลับใจใหม่ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดพระวิญญาณของพระ
คริ สต์อยูก่ บั เรา เพราะเราจะเป็ นคริ สเตียนโดยไม่มีพระวิญญาณของพระคริ สต์อยูใ่ นชีวติ ของเราไม่ได้!
(โรม 8:9) อย่างไรก็ตาม เมื่อเราต้องกระทาตามที่อาจารย์เปาโลเตือนสติเราให้ทานัน่ คือให้เรา
“ประกอบ” หรื อรับการ “เติมให้เต็ม” (filling) ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อยูเ่ สมอ เพราะแม้วา่ พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ หรื อพระวิญญาณของพระคริ สต์จะสถิตอยูก่ บั เราอย่างถาวรแต่ประสบการณ์แบบเดิม
ครั้งเดียวสาหรับตลอดไป (a once-for-all experience) แต่เป็ นคาสั่งให้ “ประกอบ” หรื อ “เต็ม” อยูอ่ ย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา!
นัน่ คือ เราคริ สเตียนต้องเปิ ดชีวติ ของเราให้พระวิญญาณของพระเจ้าเติมเต็มชีวติ ของเราด้วย
ฤทธิ์ เดชของพระองค์ซ้ า ๆ อย่างต่อเนื่ อง โดยไม่จาเป็ นต้องออกไปวิง่ ตามล่าหา “พระวิญญาณ” เหมือน
ราวกับว่ายังไม่มี “พระวิญญาณสถิตอยูใ่ นชีวติ อย่างนั้นแหละ! เพราะเราสามารถให้พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ทรงเติมชี วติ ของเราให้เต็มอยูต่ ลอดเวลา ณ สถานที่ที่เราอยูไ่ ด้เสมอ โดยยอมให้พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ทรงควบคุมและซึ มซาบไปในทุก ๆ ส่ วนในชีวติ ของเรา
เราจึงควรจะสารวจตัวเองอยูเ่ สมอว่า เรากาลังดาเนิ นชีวติ อยูใ่ นน้ าพระทัยของพระเจ้า โดยการ
เชื่อฟังทาตามพระวจนะของพระองค์และเชื่ อพึ่งในฤทธิ์ เดชของพระองค์อยูเ่ สมอหรื อไม่?
ในพระธรรมโคโลสี 3:15-4:1 ซึ่ งคล้ายคลึงกับพระธรรมเอเฟซัส 5:18-6:9 ตอนนี้ ดูเหมือนจะ
สื่ อความคิดพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน เพียงแต่อาจารย์เปาโลกล่าวในทานองว่า การประกอบด้วยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ และ การให้พระวาทะของพระคริ สต์ดารงอยูใ่ นตัวของเราอย่างบริ บูรณ์คือสิ่ งเดียวกันที่
มีอิทธิ พลในทางที่ดีต่อชีวิตและความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อพระเจ้า และคนรอบข้างเรา!
ดังนั้น เมื่อผมตระหนักถึงความจริ งข้อนี้ ผมจึงเริ่ มต้นยอมให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เติมเต็มอยูใ่ น
ชีวติ ของผมตลอดเวลาด้วยพระวจนะของพระเจ้า ทั้ง ๆ ที่ตอนนั้นยังไม่ได้เข้าศึกษาในโรงเรี ยนพระ
คริ สตธรรม แต่ผลจากการอ่านและศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างมีวินยั และต่อเนื่องทาให้ชีวิตจิต
วิญญาณของผมค่อย ๆ เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชดั (ในช่วงเวลานี้บุคคลที่มีส่วนเสริ มสร้างชีวติ ของผม
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มากที่สุดมีอยู่ 4 ท่าน คือ ดร.เฮนรี่ ไบรเดนธอล กับ อจ.วินิจ วงศ์สรรเสริ ญ ในช่วงต้น และศจ.บิล ฮิทท์
กับ ศฑ.บิล สมิท ในช่วงเวลาต่อมา)
จากเดิมที่ผมเคยมีบทบาทรับใช้พระเจ้าเพียงแค่นาเกม, นาเพลง, และนาประชุม ต่อมาพระเจ้าก็
ทรงใช้ให้ผมเริ่ มนากลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ ตามด้วยการสอนพระคัมภีร์ในชั้นรวีวารศึกษา จนกระทัง่ ไป
สอนในโรงเรี ยนพระคริ สตธรรม 2 แห่งคือ โรเงรี ยนคริ สตศาสนศาสตร์ แบ๊บติสต์ (สวนพูล) และ
วิทยาลัยพระคริ สตธรรมกรุ งเทพ (BBCS) จากนั้นพระเจ้าก็ทรงนาผมให้ต้ งั คริ สตจักร (ชื่อ นิมิตใหม่
ร่ วมกับพี่นอ้ งอีก 3 ครอบครัว) และเทศนาเป็ นประจาในเวลาต่อมา...
เมื่อผมมองย้อนกลับไปในอดีต และมองดูสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นในปั จจุบนั ผมก็ได้เห็นภาพชีวติ คริ ส
เตียนของผมเหมือนกับแท้งก์น้ า (หรื อถังเก็บน้ าใหญ่) ในบ้านของผมเอง
เมื่อไม่กี่ปีมานี้ผมติดเครื่ องปั๊ มน้ าและแท้งก์น้ าขึ้นภายในบริ เวณบ้านหลังจากที่เครื่ องได้ปั๊มน้ า
เข้าไปเต็มถังสเตนเลสขนาดใหญ่แล้ว เมื่อใดก็ตามที่ผม หรื อคนภายในครอบครัวใช้น้ าภายในบ้าน และ
น้ าในถังลดลงเครื่ องปั๊ มน้ าจะทางานโดยทันที และสู บน้ าเข้าไปในถังเก็บน้ าให้อยูร่ ะดับที่เต็มอยูเ่ สมอ
การเต็มด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (ในชีวติ คริ สเตียน) ก็เหมือนกับการที่ระแวดระวังตรวจดูให้
เครื่ องปั๊ มน้ า ปั๊ มน้ าให้เต็มถังเก็บน้ าอยูเ่ สมอ!
การเติมน้ าให้เต็มถังครั้งแรก ก็เหมือนกับการที่เรากลับใจใหม่ และเต็มด้วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ในครั้งแรก หลังจากนั้นเราต้องเติมน้ าให้เต็มถังอยูเ่ สมอหลังจากการใช้น้ าออกไป
ในชีวติ จริ งของผม การที่ผมดาเนิ นชี วติ ให้ติดสนิทกับพระเจ้า ด้วยความเชื่ อ เชื่ อฟัง และวางใจ
และยอมให้พระวจนะของพระเจ้าเติมลงในชีวิตทุกวัน ก็เปรี ยบเหมือนน้ าที่เพิ่มเข้าไปในถังฝ่ ายวิญญาณ
ของผมอยูต่ ลอดเวลา
ผมจึงหวังว่า ทุกท่านที่นิยมการตามล่าหาพระวิญญาณจะหยุดวิง่ ไปวิง่ มาและนัง่ ลงรับการเติม
ให้เต็มด้วยพระวิญญาณด้วยพระวจนะของพระเจ้าและด้วยการดาเนิ นชีวติ ตามพระวจนะนั้นด้วยความ
เชื่อพึ่งในพระองค์ทุกวันทุกเวลา เผือ่ ว่าฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะได้สาแดงออกมาผ่านชี วติ
ของท่านอย่างต่อเนื่อง และเต็มเปี่ ยม
ดีไหมครับ?
(เรื่ อง “ตามล่า หาฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาณ”, ตีพิมพ์ในหนังสื อพระคริ สต์ธรรมประทีป)
ปรับปรุ งใหม่ 23 พฤษภาคม 2009
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ประวัติกำรรับใช้ อดีต
1. ประธานชมรมคริ สเตียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ประธานชมรม สาราณี ยกร ศาสนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. เลขาธิ การยุวคริ สเตียนแห่ งประเทศไทย
4. เลขาธิการและประธานกรรมการประสานงานคริ สตจักร โปรเตสแตนท์แห่งประเทศไทย
5. เลขาธิการและที่ปรึ กษาสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
6. ผูก้ ่อตั้ง ผูป้ กครอง และประธานธรรมกิจคริ สตจักรนิมิตใหม่
7. ประธานสหคริ สตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย
8. ประธานชมรมโรงเรี ยนสอนภาษาทัว่ ประเทศ
9. อนุกรรมาธิ การ ศาสนา จริ ยธรรม ศิลปวัฒนธรรมสภานิ ติบญั ญัติแห่งชาติ
10. อาจารย์โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมศาสนศาสตร์ แบ๊บติสต์ และโรงเรี ยนพระคริ สตธรรม
กรุ งเทพฯ
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ประวัติกำรรับใช้ ปัจจุบัน
1. ประธานสหคริ สตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย
2. ประธานมูลนิธิคริ สตจักรคณะแบ๊บติสต์
3. ประธานร่ วมคณะกรรมการประสานงานคริ สตจักรโปรเตสแตนท์แห่งประเทศไทย
4. อุปนายกสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
5. อุปนายกสมาคมผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนนอกระบบ
6. ประธานชมรมศิษย์เก่าสถาบันฮักกัย
7. รองประธานกรรมการอานวยการสมาคมพระคริ สตธรรมไทย
8. ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย
9. ศิษยาภิบาลคริ สตจักรแห่งความสุ ข
10. ผูอ้ านวนการ “สื่ อเพื่อชีวติ ” ผลิตรายการโทรทัศน์ “คาตอบชีวิต” (ช่อง 9 อ.ส.ม.ท) และ
คริ สตจักรในบ้าน” (ช่อง 11 NBT กรมประชาสัมพันธ์)
11. ผูอ้ านวยการศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์
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“...แต่ ส่วนข้ ำพเจ้ ำและครอบครัวของข้ ำพเจ้ ำเรำจะปรนนิบตั ิพระ
เจ้ ำ”
โยชู วำ 24:15
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