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บทนา
ความมุ่งหมายสาคัญของหนังสื อเล่มนี้ก็เพื่ออธิ บายลักษณะประสบการณ์อนั ลึกซึ้ งแห่งวิญญาณ
จิตของคริ สเตียนสาคัญๆ ของโลก ซึ่ งมาจากถิ่นและยุคสมัยต่างๆ กัน ผูแ้ ต่งได้ใช้เวลาหลายปี ศึกษาจาก
ห้องสมุดใหญ่ของยุโรปและอเมริ กาหลายแห่งเพื่อค้นคว้าวรรณกรรมของคริ สเตียนและรวบรวมเรื่ อง
ประสบการณ์ของคริ สเตียนซึ่งเป็ นเรื่ องลึกซึ้ งและเป็ นประโยชน์แก่จิตใจของผูอ้ ่านทั้งหลาย ผูแ้ ต่งเชื่ อ
ว่าหนังสื อเล่มนี้ จะบรรจุวรรณกรรมคริ สเตียนชั้นยอดเยีย่ มมารวบรวมไว้ในที่น้ ี และหวังว่าหนังสื อเล่ม
นี้จะเป็ นอุปกรณ์นาไปสู่ “พระพรอันบริ บูรณ์ของพระคริ สต์ (โรม 15:29)
หนังสื อเล่มนี้บรรจุเรื่ องข้อเท็จจริ งในชีวติ ของคนสาคัญ ๆ ซึ่ งเป็ นบุตรของพระเจ้าอย่างใกล้ชิด
ล้วนแต่เป็ นบุคคลที่ได้รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า เป็ นการเหลือวิสัยที่จะให้หนังสื อชนิ ดนี้
บรรยายประสบการณ์อนั ลึกซึ้ งทางจิตวิญญาณของคนสาคัญทุก ๆ คนซึ่ งได้รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จน
เต็มล้นมาไว้ในหนังสื อเล่มเดียวนี้ให้หมดได้ ตั้งแต่คริ สตจักรยุคแรกๆมีคริ สเตียนหลายๆคน ซึ่ง
เคร่ งครัดโดยยอมพลีตนเองเพื่อพระเจ้าและได้ใช้ประสบการณ์แห่งชีวิตของเขาให้เป็ นประโยชน์และ
เป็ นพระพรแก่ประชาชนมากมาย ผูอ้ ่านจะพบว่าประสบการณ์แห่งชีวประวัติของคนเหล่านั้นประสาน
สัมพันธ์เข้าเป็ นประสบการณ์แนวเดียวกันในพระเจ้าได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ ประสบการณ์ของบุคคล
ต่างๆ ซึ่ งได้บรรยายไว้ในที่น้ ี ได้เกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ่ งทางจิตวิญญาณ ซึ่ งอธิ บายด้วยถ้อยคาต่างๆกัน
แต่ถึงกระนั้นประสบการณ์อนั ลึกซึ้ งของคริ สเตียนก็อยูแ่ นวเดียวกันทั้งสิ้ น คือการ “รับบัพติศมาด้วย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” หรื อบางคนเรี ยกว่า “ของประทานแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” และประสบการณ์
ทั้งหมดเมื่อรวมแล้วก็เป็ นผลจากการ “รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จนเต็มล้น” เหมือนกัน
มีหลายข้อในพระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนเราว่า คริ สเตียนทั้งหลายควร “ประกอบด้วยพระ
วิญญาณ” (เอเฟซัส 5:18) และเรามี “ชีวติ ครบบริ บูรณ์” ได้ (ยอห์น 10:10) และเรา “วางรากลงมัน่ คงใน
ความรัก” ได้ (เอเฟซัส 3:17) และเราสามารถเป็ นผู้ “ชัยชนะเหลือล้นโดยพระองค์ผไู้ ด้ทรงรักเรา
ทั้งหลาย” (โรม 8:37) และถ้าหากว่าเราจะ “เอาบรรดาส่ วนสิ บชักหนึ่งมาส่ าสมไว้ในคลัง เพื่อจะมี
โภชนาการไว้ในพระวิหารของพระเจ้า พระองค์ทรงโปรดเปิ ดบัญชีทอ้ งฟ้ าและเทพรให้แก่เราจนเกิน
ความต้องการของเรา” (มาลาคี 3:10) และเพื่อเราทั้งหลายจะมี “ความชอบธรรม....บริ บูรณ์ดงั คลื่นใน
มหาสมุทร” (อิสยาห์ 48:18) และเพื่อเราจะได้มี “ความยินดีอนั เหลือล้นและประกอบด้วยสง่าราศี” (1
เปโตร 1:8) ฯลฯ พยานในศาลถ้าพยานหลายๆปากจะให้การเป็ นพยานยืนยันหลักฐานเรื่ องเดียวกันโดย
ใช้ถอ้ ยคา และกิริยาท่าทางทุกๆ อย่างเป็ นแบบเดียวกันและใช้ถอ้ ยคาอย่างเดียวกันเหมือนกันทุกคน
ศาลจะไม่ยอมเชื่อพยานชนิดนั้นเพราะเป็ นพยานที่ซกั ซ้อมกันมาก่อน แต่ถา้ พยานแต่ละคนให้การเป็ น
พยานโดยใช้คาพูดของตนเอง และแสดงกิริยาท่าทางของตนเอง แต่หลักใหญ่อนั สาคัญของข้อเท็จจริ ง
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แห่งคาพยานเหล่านั้นยืนยันความจริ งอันเดียวกันและร่ วมกัน และคาพยานจากถ้อยคาของคนเหล่านั้นก็
มีลกั ษณะเป็ นสิ่ งที่น่าเชื่อถือได้ ดังนั้นเมื่อบรรดาคริ สเตียนทั้งหลาย ต่างมีชีวติ อยูค่ นละยุค และอยูห่ ่าง
กันคนละมุมโลก ต่างก็อธิ บายถึงประสบการณ์ลึกซึ่ งด้วยถ้อยคา ด้วยภาษาและด้วยกิริยาท่าทางของ
ตนเอง ถึงเรื่ องราวประสบการณ์ของการเป็ นคริ สเตียนของตนเอง เมื่อรวมความก็เป็ นความจริ งอัน
เดียวกัน คือว่า การที่จะดาเนิ นชีวติ คริ สเตียนโดยสนิทสนมกับพระเจ้าอย่างลึกซึ้ งนั้น เป็ นประสบการณ์
ของคริ สเตียนเราในยุคนี้ได้เหมือนกัน
เรื่ องราวต่างๆที่ได้รวบรวมไว้ในที่น้ ีก็เพื่อแสดงว่า พระเจ้าได้ทรงกระทาอะไรมาแล้วเพื่อชีวติ
ของคนเหล่านั้นอย่างเหลือล้นน่าอัศจรรย์แล้ว (เอเฟซัส 3:20) อาจจะใช้เรื่ องราวเหล่านี้เป็ นอุปกรณ์นา
คนอื่นมาให้เกิดความหิ วและกระหายหาความชอบธรรม และเพื่อให้คริ สเตียนเหล่านั้นสามารถจะหยัง่ รู ้
และเข้าใจว่า “อะไรเป็ นความกว้าง อะไรเป็ นความยาว อะไรเป็ นความสู ง อะไรเป็ นความลึก และให้
รู ้จกั ความรักของพระคริ สต์ซ่ ึ งเกินความรู ้ เพื่อท่านทั้งหลาย จะได้รับความบริ บูรณ์ของพระเจ้าเต็ม
เปี่ ยม” (เอเฟซัส 3:18,19) นี่แหละเป็ นคาอธิ ษฐานของผูแ้ ต่ง
เจ. กิลคริ สต์ สอว์สัน
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บทที่ 1 กีโรลาโม ซาวอนนาโรล่ า
กีโรลาโม ซาวอนนาโรล่าเป็ นชาวอิตาลี ซึ่ งเป็ นนักปฏิรูปศาสนา เป็ นนักเทศน์ เป็ นนักการเมือง
และเป็ นนักปรัชญาสาคัญที่โลกพึงรู้จกั
ซาวอนนาโรล่าเกิดเมื่อ 14 กันยายน ค.ศ. 1452 ที่เมืองเฟอราร่ า ประเทศอิตาลี ท่านเป็ นคนที่
สามในพี่นอ้ งซึ่ งมีท้ งั หมดเจ็ดคนด้วยกัน คือบิดามารดาของท่านมีลูกชายห้าคนลูกหญิงสองคน บิดา
มารดาของท่านมีวฒั นธรรมสู งแต่เป็ นผูไ้ ม่เคร่ งครัดศาสนาอะไรมากนัก และเป็ นคนรู้จกั เดินสายกลาง
แต่มีอิทธิ พลต่อราชสานักของยุคแห่งเมืองเฟอราร่ า ปู่ ของซาวอนนาโรล่าเป็ นผูอ้ บรมเลี้ยงดูหลานชาย
มาตั้งแต่เล็กๆ ปู่ ของท่านเป็ นแพทย์ประจาสานักของท่านยุค บิดามารดาของซาวอนนาโรล่ามีความ
ประสงค์จะให้ลูกชายมีอาชีพอย่างปู่ และรับช่วงอาชีพของปู่ มาจัดทา แต่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์
อย่างอื่นสาหรับเด็กหนุ่มคนนี้ ชีวติ ของกีโรลาโมเป็ นชี วติ ชอบสงบและอยูอ่ ย่างเงียบๆ ขณะที่ยงั เป็ นเด็ก
ไม่ใช่เป็ นเด็กสวยงามน่ารักและชอบเล่น แต่เป็ นคนเคร่ งขรึ มเอาการเอางาน อายุไม่เท่าไรก็กลายเป็ น
นักเรี ยนฉลาดยอดเยีย่ มและเรี ยนเก่งมาก และภายหลังเข้าเรี ยนวิชาอักษาศาสตร์ และหลักปรัชญา กีโรลา
โมเป็ นศิษย์ของอริ สโตเติลที่ต้ งั อกตั้งใจเรี ยนจริ งๆ แต่วชิ าการของปรัชญากรี กไม่ได้ช่วยให้วญ
ิ ญาณ
ของเขาอิ่มเอิบเลย ปรัชญาของพลาโตได้ช่วยให้เกิดความพอใจขึ้นบ้างเล็กน้อย แต่กระนั้นก็ยงั ไม่จุใจ
นัก จนกระทัง่ เขาได้เรี ยนวิชาของนักปรัชญาคริ สเตียนคนหนึ่งชื่อเซ็นท์โธมาสอะควินาส ซึ่งเขาพบ
อาหารสาหรับจิตใจของเขาอย่างแท้จริ ง ไม่ตอ้ งสงสัยคาสอนของคริ สเตียนคนนี้ได้ทาให้ซาวอนนาโร
ล่ายอมถวายชีวติ ของท่านแก่พระเจ้าตั้งแต่อายุยงั น้อยและคาสอนของเซ็นท์โธมาสอะควินาสอาจเป็ น
อิทธิ พลแก่ชีวติ ของท่านมากกว่าคาสั่งสอนของผูใ้ ดทั้งสิ้ นยกเว้นพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ยิง่ อายุมากขึ้น
ความเคร่ งครัดและการเสี ยสละเพื่อพระเจ้าก็ยงิ่ มีมากขึ้น และท่านใช้เวลาอธิ ษฐานและอดอาหารอยูเ่ ป็ น
เวลาหลายชัว่ โมง คราวหนึ่ งๆ ท่านจะคุกเข่าลงอธิ ษฐานที่โบสถ์เป็ นเวลานานๆ ท่านเป็ นคนชอบคิด
พิจารณาทุกๆ อย่างโดยสุ ขมุ และจิตวิญญาณของท่านถูกเร่ งเร้าให้ลงมือช่วยคนเมื่อเห็นคนทาชัว่ และ
เดินตามโลกียวิสัย ความร่ ารวย โอ่โถง และโอ่อ่าซึ่ งคนมัง่ มีนาออกมาแสดง และความยากจนข้นแค้น
7

ของคนจนๆ ได้ทาให้ซาวอนนาโรล่าคิดไตร่ ตรองและทาให้ท่านหนักใจมาก ประเทศอิตาลีตกเป็ นเหยือ่
ของสงฆ์พวกหนึ่งที่มีนิสัยใจแคบเกรี้ ยวกราดโหดร้าย และเป็ นบุคคลประเภทชัว่ ช้าเลวทรามมาก พวก
ขุนนางและสังฆราชแข่งขันกันในเรื่ องความเลวทราม ความฟุ่ มเฟื อย และความโหดร้ายทารุ ณ สิ่ ง
เหล่านี้ทาให้จิตใจของหนุ่มกีโรลาโมเศร้าใจมาก ซึ่ งทาให้ท่านเร่ งเร้าค้นหาความจริ งและจิตใจลุกกระอุ
อยากประกอบคุณธรรม การที่ท่านเห็นความชัว่ ช้าอธรรมที่อยูล่ อ้ มรอบตัวท่านเช่นนั้น ทาให้เด็กหนุ่ม
เกิดมุมานะเพื่อจะกวาดล้างของชัว่ เหล่านั้น และท่านแสดงออกมาโดยแต่งกวีบทหนึ่งมีใจความว่า:“โลกนี้เป็ นอะไรจึงมีสภาพอยูเ่ ช่นนี้
คุณงามความดีกุศลบารมีหายไปไหนหมดแล้ว
แสงคุณธรรมไม่มีส่องเสี ยเลย
ไม่มีใครละอายบาปของตนเอง”
การที่ท่านเห็นและรู ้สึกต่อความชัว่ เลวทรามเช่นนี้จึงทาใหจิตใจของหนุ่มเศร้าตลอดเวลา ท่าน
เป็ นคนพูดน้อย และชอบเก็บตัวเงียบๆ อยูใ่ นที่วเิ วกวังเวง ท่านชอบอยูใ่ นที่สงัดๆ ตามลาพัง ชอบอยู่
กลางทุ่งนาหรื อไม่ก็อยูร่ ิ มชายฝั่งของแม่น้ าโป ซึ่ งมีหญ้าเขียวสดอยูเ่ สมอ และท่านจะเดินเรื่ อยเปื่ อยไป
และบางทีท่านก็ร้องเพลง บางครั้งก็ร้องไห้ และบางครั้งก็เปล่งวาจาออกมาด้วยความเข้มแข็งหนักแน่น
ดุดนั สมกับที่มนั เดือดพล่านอยูภ่ ายในใจเป็ นเวลานาน การอธิ ษฐานเป็ นสิ่ งที่ท่านชอบทามาก เพื่อระงับ
ความทุกข์ในใจ
และมีบ่อยครั้งที่น้ าตาของท่านเปี ยกบันไดแท่นบูชาที่ท่านคุกเข่าอธิ ษฐานอยูเ่ ป็ น
ชัว่ โมงๆ ท่านทูลขอความช่วยเหลือจากสวรรค์เพื่อเอามาต่อสู ้กบั ความชัว่ ร้าย ความเสื่ อมทราม และ
ความเหลวไหล ท่านรู ้สึกเบื่อหน่ายต่อโลก ผิดหวังต่อความหวังส่ วนตัว และทุกข์โศกต่อสิ่ งที่เห็นผิดๆ
อยูต่ าตาตลอดเวลา และความชัว่ ร้ายที่ท่านไม่สามารถแก้ไขได้ ฉะนั้นท่านจึงตัดสิ นใจเข้าบวช
24 เมษายน ค.ศ. 1475 เป็ นวันที่ท่านเข้าบวชอยูใ่ นวัดนิกายโดมินิแกนที่เมืองโบสองก้า แท้จริ ง
คาสอนของเซ็นท์โธมาสอะควินาสซึ่งเป็ นชาวคณะของนิการโดมินิแกน น่าจะเป็ นอิทธิ พลจูงใจให้ท่าน
บวชเข้าอยูใ่ นนิกายนี้ได้ ท่านไม่ได้ขอร้องให้บวชท่านเป็ นสงฆ์รูปหนึ่งเลย แต่ขอร้องเพียงแต่เป็ นผูร้ ับ
ใช้ทางานหนักตลอดเวลาและทางานเกี่ยวกับการใช้มือ เช่น ทาสวน ทางานในครัว และทาความสะอาด
วัด ทางวัดได้ตอ้ นรับท่านไว้ ทันทีที่เขาได้รับตัวท่านพานักอยูใ่ นวัด ท่านเขียนจดหมายแสดงความรัก
ส่ งไปที่บา้ นของท่านทันที และอธิ บายว่าเหตุไรท่านจึงสมัครเข้าบวชอยูใ่ นวัดเช่นนั้น และขอร้องให้คุณ
พ่อคุณแม่ของท่านอภัยโทษให้ในการที่ท่านออกจากบ้านมาและขอร้องให้คุณพ่อคุณแม่อวยพรแก่ท่าน
แทนที่จะเสี ยใจหรื อโกรธเคืองด้วยประการใดๆ ท่านได้เขียนหนังสื อทิ้งไว้ที่บา้ นโดยบอกว่า “เบื่อโลก
เต็มที” ซึ่ งท่านอธิ บายต่อไปว่าโลกนี้ชวั่ ช้าเหมือนกับเมืองซะโดมและเมืองกะโมรา ท่านดูเหมือน
รู ้สึกตัวว่า สักวันหนึ่งดอกที่พระเจ้าจะใช้ท่านให้ไปชักชวนคนให้เลิกประพฤติชวั่ และกลับใจใหม่
8

เมื่อซาวอนนาโรล่าเข้าไปอยูใ่ นวัด ท่านก็ถือศีลอดอาหารและอธิ ษฐานมาก ดาเนิ นชีวติ อย่าง
เงียบๆ ซึ่ งเพิ่มความพอใจให้แก่วญ
ิ ญาณของท่านมากขึ้น การสารวมตน การถ่อมตัวและการเชื่อฟังทา
ให้ท่านมีชีวติ บริ สุทธิ์ ล้ าหน้าคนอื่น ในไม่ชา้ ท่านก็ได้บวชเป็ นสงฆ์ในสานักนั้น และท่านได้รับการยก
ย่องให้เป็ นผูแ้ สดงปาฐกถาวิชาปรัชญาแก่คณะสงฆ์ในวัดนั้น ตลอดเวลาที่ท่านอยูใ่ นสานักนั้น ท่านไม่
พอใจและคุมแค้นต่อการปฏิบตั ิงานเหลวไหลชัว่ ช้าของโบสถ์นิกายคาทอลิกในเวลานั้นอย่างมาก ดังที่
ท่านเขียนไว้ในบทกลอนของท่านบทหนึ่งซึ่ งตั้งชื่ อว่า “ความพินาศผุพงั ของโบสถ์”
ในค.ศ. 1481 หลังจากที่บวชอยูใ่ นวัดเมืองโบลองก้าเป็ นเวลาหลายปี กีโรลาโมได้ยา้ ยสานักไป
อยูว่ ดั “เซ็นท์มาร์ค” ที่เมืองฟลอเรนซ์ ซึ่งเป็ นเมืองเอกสวยงามและมีวฒั นธรรมมากที่สุดเมืองหนึ่งใน
ประเทศอิตาลี และที่เมืองๆ นี้เองได้นาชื่อเสี ยงมาให้กีโรลาโม ท่านมีความคิดสู งมากเกี่ยวกับวัฒนธรรม
และความสวยงามของเมืองฟลอเรนซ์
และท่านหวังอย่างแน่นอนว่าชาวเมืองฟลอเรนซ์จะมีความ
บริ สุทธิ์ และมีเกียรติมากขึ้นกว่าเดิมซึ่ งดีเยีย่ มขึ้นกว่าเมืองอื่นๆ ในประเทศอิตาลี แต่น่าเสี ยดาย
ความหวังของท่านไม่สมปรารถนา ท่านจะต้องเรี ยนอีกขั้นหนึ่งว่า การที่จะช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจาก
ความบาปนั้นมีวธิ ี เดียวเท่านั้น คือการเชื่ อวางใจในพระเจ้า ความจริ งเมืองฟลองเรนซ์เป็ นเมืองสวยงาม
แต่ภายนอกเท่านั้น และเป็ นเมืองตั้งอยูท่ ่ามกลางหุ บเขาที่อุดมสมบูรณ์ดว้ ยดอกไม้นานาชนิด แต่ในไม่
ช้าซาวอนนาโรล่าได้พบความจริ งว่า ภายในจิตใจของคนที่ได้รับการศึกษาอย่างดีแล้วนี่เอง ก็ยงั เต็มไป
ด้วยความเลวร้ายและก็เห็นได้ชดั เจนเมื่อเวลาเขามีการเล่นมีงานเทศกาล และเวลามีงานสนุกสนานก็
แสดงให้เห็นถึงโลกียวิสัยของประชาชนได้เห็นความเหลวไหล ใจแคบ และรักการสนุกสนาน คิดถึง
พระเจ้าและเรื่ องจิตวิญญาณแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ปี รุ่ งขึ้นหลังจากเวลาที่ซาวอนนาโรล่าเข้าไปอยูใ่ นสานักของเซ็นท์มาร์ คในเมืองฟลองเรนซ์
เพียงปี เดียว ท่านก็ถูกบรรจุเข้าเป็ นผูบ้ รรยายธรรมแก่ผเู ้ ริ่ มจะบวชเป็ นสงฆ์ และต่อมาท่านถูกแต่งตั้งให้
เป็ นผูแ้ สดงธรรมเทศนาในวัดนั้น แม้วา่ วัดแห่งนั้นจะมีห้องสมุดอย่างดีเยีย่ มแล้วก็ตาม แต่ซาวอนนาโร
ล่ากลับใช้พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นแม่บทอธิ บายข้อพระธรรมเทศนาเสี ยโดยมาก ท่านเข้าใจอย่างแจ่ม
แจ้งว่า การพิพากษาของพระเจ้าในอนาคตเป็ นสิ่ งที่น่าหวาดหวัน่ พรั่นพรึ ง และมองเห็นพระราชทัณฑ์
ของพระเจ้าที่จะมีมาข้างหน้า เมื่อท่านถูกส่ งตัวให้ไปเทศนายังเมืองต่างๆ ที่อยูใ่ กล้เคียง บางทีก็ระบาย
ความรู ้สึกเช่นนั้นออกมาให้ประชาชนทราบ ในเมืองฟลอเรนซ์ เมืองเบรสเซี ย และเมืองแซนกิมมิเนียว
ท่านเทศนาให้ประชาชนฟังอย่างเข้มแข็งราวกับฟ้ าผ่า ท่านเทศนากล่าวโทษว่าวิบตั ิจะตกแก่คนชัว่ ตั้ง
หลายร้อยชนิด แต่คาเทศนาของท่านไม่มีใครสนใจเลย เนื่ องด้วยการเทศนาของท่านเกิดผลแต่เพียง
เล็กน้อย ท่านจึงตัดสิ นใจเลิกการเทศนาแล้วยอมอุทิศตัวเองเป็ นครู สอนผูม้ าอบรมเตรี ยมตัวบวช แต่พระ
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เจ้าทรงเรี ยกโมเสสขณะที่โมเสสกาลังพักผ่อนหย่อนใจเลี้ยงสัตว์อยูก่ ลางทะเลทรายอย่างไร พระเจ้าก็
ทรงเรี ยกซาวอนนาโรล่าจากวัดคาทอลิกให้ออกมาเทศนาในทานองเดียวกันอย่างนั้น
เวลาซาวอนนาโรล่าอธิ ษฐานและภาวนา ท่านมักคอยท่าฟั งคาสั่งจากพระเจ้า และอยากได้คาสั่ง
จากพระเจ้าโดยตรงเพื่อจะนาทางชีวติ และการทาเช่นนี้ ท่านก็ได้รับสมปรารถนา วันหนึ่งพระเจ้าดล
บันดาลให้ท่านเห็นความย่อยยับของคริ สตจักรต่างๆ และดูเหมือนท่านได้ยนิ พระเจ้าสั่งว่าให้ประกาศ
แก่ประชาชน จากวาระนั้นเป็ นต้นมาท่านจึงรู ้แน่นอนว่าพระเจ้าทรงใช้ให้ท่านไปทาอะไร จิตใจของ
ท่านเต็มล้นไปด้วยความกล้าหาญและฤทธิ์ อานาจอย่างใหม่ คาเทศนาของท่านบัดนี้มีอานาจดังก้องดุจ
เสี ยงฟ้ าร้อง และการที่ท่านประณามความบาปนั้นเป็ นการน่าเกรงขาม ซึ่ งบางครั้งทาให้คนฟังงงงัน
ออกไปถึงถนนหน้ามืดตามัว คิดอะไรไม่ได้ และพูดอะไรไม่ออก มีบ่อยครั้งผูม้ าฟังประชุมจะหลัง่ น้ าตา
และบางครั้งคนฟังทั้งหมดจะพากันร้องไห้เสี ยใจเพราะความบาปของตัว และเสี ยงสะอึกสะอื้นจะมี
ทัว่ ไปในที่ประชุม ทั้งหญิงและชายไม่จากัดอายุ มีท้ งั คนงาน นักแต่งหนังสื อ นักปรัชญา ต่างจะรู ้สึกตัว
เกินที่จะกลั้นน้ าตาไว้ได้ต่อไป และจะพากันร้องไห้โดยห้ามไว้ไม่หยุด ความเร่ าร้อนอย่างแรงกล้าของ
ซาวอนนาโรล่าจะสาแดงโดยคาอธิ ษฐาน สาแสดงความเชื่อ และการอุทิศตัวเพื่อพระเจ้าจะปรากฏ
ออกมาชัดเจนมากขึ้นทุกวันๆ เพื่อนร่ วมงานของท่านเล่าว่า เวลาซาวอนนาโรล่าอธิ ษฐานเข้าเฝ้ าพระเจ้า
บางครั้งท่านจะมีอาการแน่นิ่งไม่รู้สึกตัว และบางครั้งดูเร่ าร้อนอย่างแรงกล้า ฉะนั้นจึงต้องหาที่สงัดๆ
ไปนัง่ อธิ ษฐานอยูค่ นเดียว
ทุกๆ แห่งที่ซาวอนนาโรล่าไปเทศนาท่านต้องประณามความบาปและทาให้ผคู ้ นพากันแตกตื่น
มาฟัง และชื่อเสี ยงของท่านกระจายฟุ้ งไปทัว่ ประเทศอิตาลี ท่านกลับไปเมืองฟลอเรนซ์ อีกเมื่อ ค.ศ.
1489 พระเจ้าทรงสาแดงให้ท่านเห็นว่างานใหญ่กาลังคอยท่านอยูใ่ นอนาคต ท่านเริ่ มสอนพระธรรม
วิวรณ์
แต่ผทู ้ ี่มาฟังเพิ่มจานวนมากขึ้นทุกๆวัน ชื่อเสี ยงของท่านกระจายฟุ้ งไปทัว่ ผูค้ นพากันมาฟังจน
ต้องขึ้นเทศนาบนธรรมาสน์ในตัวโบสถ์ ประชาชนล้มหลามเต็มโบสถ์ในการประชุมครั้งแรก และล้น
ออกมาข้างนอกจนต้องยืนเกาะลูกกรงฟังผูเ้ ทศนา เสี ยงของซาวอนนาโรล่าดูเหมือนจะกระเทือนใจคน
คล้ายๆ เสี ยงของคนที่มีอานาจพิเศษจากพระเจ้า และที่ประชุมก็พลอยถูกสะกดให้แน่นิ่งด้วยเหมือนกัน
หลังจากนั้นไม่วา่ ซาวอนนาโรล่าจะไปเทศนา ณ ที่ใด นักศึกษาและผูค้ นแก่เรี ยนก็พากันติดตามไปฟัง
ท่านด้วย บางครั้งประชาชนอยากฟังคาเทศนาของท่านมาก ถึงกับตื่นขึ้นกลางดึกมารอที่ประตูโบสถ์
เพื่อคอยเวลาประตูโบสถ์เปิ ดจะได้เข้ามานัง่ ฟังเทศนาก่อนผูอ้ ื่น เมื่อเขาฟังเทศนาจบแล้วเขาพากันปิ ติ
ยินดีร้องเพลงไปตามถนน ซาวอนนาโรล่ายังคงรุ ดหน้าทางานต่อไปโดยพลังอานาจซึ่ งไม่ใช่อานาจแห่ง
ตัวของท่านเอง และสามารถจูงใจคนฟังได้อย่างประหลาด ในไม่ชา้ คนทั้งเมืองฟลอเรนซ์ก็พากันมาฟัง
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คนสาคัญเทศน์ และลอเรนโซ เดเม็กดีซี่ สันตะปาปา ทุจริ ตซึ่ งไม่ทาตามหน้าที่ของตัวต้องสะดุง้ ตกใจ
สันตะปาปาผูน้ ้ ีพยายามทาให้ซาวอนนาโรล่าเลิกประณามความผิดบาปของประชาชนและโดยเฉพาะ
ความบาปของตัวสันตะปาปาเอง สันตะปาปาใช้วธิ ีหลายวิธีเพื่อห้ามมิให้ซาวอนนาโรล่าพูด เช่นใช้วธิ ี
ป้ อยอวิธีให้สินบน โดยขู่เข็ญและชักชวนเพื่อให้ซาวอนนาโรล่าหยุดปรักปราความชัว่ แต่กระนั้นซา
วอนนาโรล่ายังคงเทศนาสั่งสอนต่อไปโดยปราศจากความสะทกสะท้านเกรงกลัว
หลังจากที่ลอเรนโซถึงแก่กรรม ชาร์ ลส์ที่ 8 กษัตริ ยข์ องฝรั่งเศสได้ยกกองทัพเข้ามาบุกรุ ก
ประเทศอิตาลีได้ลอ้ มและยึดกรุ งเนเปิ ลไว้ได้ แล้วรุ กลงไปถึงเมืองฟลอเรนซ์ ซาวอนนาโรล่าได้เตือน
ประชาชนว่า พระเจ้าจะทรงลงโทษบาปของประชาชน และประชาชนสนใจจนสุ ดขีดจึงไหลหลัง่ เข้า
มายังโบสถ์เพื่อจะมาฟังว่าซาวอนนาโรล่าเทศนาสัง่ สอนอะไรบ้าง ท่านได้เตือนประชาชนให้กลับใจ
ใหม่ให้ทิ้งบาปของตนเสี ยและซาวอนนาโรล่าได้เข้าไปเฝ้ ากษัตริ ยฝ์ รั่งเศส
และอ้อนวอนขออย่าทา
อันตรายแก่ชาวเมืองฟลอเรนซ์เลย กษัตริ ยช์ าร์ ลส์องค์น้ นั ทรงอึกอักพระทัยอยูห่ ลายวันจึงทรงทาตามคา
ขอร้องและซาวอนนาโรล่าได้ทูลเตือนให้กษัตริ ยช์ าร์ ลส์เสร็ จออกจากเมืองฟลอเรนซ์เสี ยดีกว่าที่จะถูก
พระเจ้าทรงลงทัณฑ์
เมื่อเหตุการณ์สงครามสงบลงแล้ว ประชาชนก็จบั กลุ่มอภิปรายกันว่า พวกเขาควรจะมีรัฐบาล
ในระบอบใด แต่ราษฎรไม่สามารถตกลงกันได้วา่ จะใช้การปกครองระบอบใดหรื อรู ปใด เมื่อเป็ นเช่นนี้
แล้วซาวอนนาโรล่าจึงรู ้สึกเห็นควรว่าจาเป็ นต้องแนะนาประชาชนในคาเทศนา จากคาแนะนาของท่าน
ประชาชนได้เห็นแสงสว่างของการปกครองแบบเสรี ประชาธิ ปไตยเป็ นระบอบที่เก็บภาษีโดยเป็ นความ
ธรรม และเลิกล้มระบบวิธีทรมาน และตรากฎหมายห้ามการพนันและห้ามกูเ้ งินเรี ยกดอกเบี้ยแพง ตั้ง
ศาลอุธรณ์ และจัดหาสิ่ งที่คนยากจนต้องการเหล่านี้เป็ นหลักใหญ่บางประการของการปกครองระบอบ
ใหม่ กฎหมายและรัฐบาลของเมืองฟลอเรนซ์กลายเป็ นตัวอย่างสาหรับหลายประเทศ และเป็ นอิทธิ พล
อย่างใหญ่หลวงสาหรับขัดเกลาโลกยุคสมัยใหม่
อิทธิ พลของซาวอนนาโรล่าแผ่ออกไปทัว่ เมืองฟลอเรนซ์และทัว่ ประเทศอิตาลีใหญ่ยงิ่ กว่าครั้ง
ที่แล้วๆ มา ราษฎรในเมืองฟลอเรนซ์พากันละทิ้งความชัว่ ช้าเลวทรามและทิ้งหนังสื อประโลมโลก แล้ว
หันมาอ่านหนังสื อคาเทศนาของซาวอนนาโรล่าแทน ต่างคนต่างอธิ ษฐาน และพากันไปนมัสการพระ
เจ้าที่โบสถ์วหิ าร และคนมัง่ มีก็แจกจ่ายของที่คนยากจนต้องการโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ พ่อค้าพากันคืน
กาไรที่ได้มาโดยทางไร้ศีลธรรมเป็ นจานวนเงินมากมาย แม้เด็กลางถนนก็พากันหยุดร้องเพลงหยาบคาย
และร้องเพลงนมัสการพระเจ้าแทนประชาชนพากันละทิ้งการสนุกสนานและสิ่ งไร้สาระซึ่ งเคยปล่อย
ตามใจตนเองมานานแล้ว และเขาพากันเอาหนังสื อประโลมโลก และภาพอุจาดกับสิ่ งอื่นๆ อีกที่เป็ น
ของลามกสกปรกเอามาเผาไฟจนหมดสิ้ น เด็กๆพากันเดินแห่จากบ้านนี้ไปบ้านโน้นร้องเพลงนมัสการ
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และเก็บรวบรวมสิ่ งที่เขาถือว่าไร้สาระแล้วเอามาทาลายเสี ย สิ่ งเลวต่างๆเหล่านั้นเอามากองสู งตามถนน
สาธารณะ แล้วก็จดั การจุดไฟเผา ประชาชนมารวมจับกลุ่มกันเข้าร้องเพลงแล้วจัดการจุดไปเผาสิ่ งที่
รวบรวมเอามาได้ เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1497
แต่การได้ชยั ชนะของซาวอนนาโรล่านั้นก็อายุส้ นั เหลือเกินในขณะที่ท่านเทศนาครั้งแรกที่เมือง
ฟลอเรนซ์ ซาวอนนาโรล่าได้พดู ไว้วา่ ท่านจะเทศนาอยูเ่ พียงแปดปี เท่านั้น และท่านได้บอกว่าตัวท่าน
เองจะต้องถูกฆ่าตาย คนทัว่ ประเทศอิตาลีพากันหลัง่ ไหลเข้ามายังเมืองฟลอเรนซ์เพื่อจะฟังซาวอนนโร
ล่าเทศนาสั่งสอนจนกระทัง่ ตัวโบสถ์ใหญ่คบั แคบไม่พอจะบรรจุคนฟัง
ซาวอนนาโรล่าเทศนาโดย
ปราศจากความเกรงใจใคร ได้ก่อให้เกิดความโกรธและเกลียดชังแก่คนหลายคน โดยเฉพาะหมู่สังฆรา
ชาลัทธิคาทอลิก ซึ่ งเวลานั้นเน่าเฟะเหลือประมาณซาวอนนโรล่าถูกขู่เข็ญ และถูก “คว่าบาตร” ทั้งถูก
รังแกด้วยนานาประการ และในที่สุดเมื่อ ค.ศ. 1498 โดยคาสั่งด่วนของมหาวังฆราชาอาเล็กแซนเดอร์ ที่
6 ซึ่ งเป็ นสันตะปาปาชัว่ ร้ายมากที่สุดผูห้ นึ่ง ซาวอนนาโรล่าถูกจับเผาไฟต่อหน้าสาธารณะที่สี่แยกจัตุรัส
แห่งเมืองฟลอเรนซ์ ซึ่ งเป็ นเมืองที่ซาวอนนาโรล่ารักมาก ประโยคสุ ดท้ายก่อนตายซาวอนนาโรล่าพูดว่า
“พระเยซูเจ้าทรงทนทุกข์ทรมานมากมายสาหรับข้าพเจ้า”
ซาวอนนาโรล่าสอนให้ผเู ้ ชื่ อเป็ นคริ สตสมาชิกที่สัตย์ซื่อต่อคริ สตจักรอันแท้จริ ง และให้เลี้ยง
จิตใจด้วยพระวจนะของพระเจ้า คาเทศนาของท่านเป็ นคาอธิ บายข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ต้ งั แต่ตน้ จน
จบ
และมีผยู ้ นื ยันว่าไม่มีขอ้ พระคัมภีร์ขอ้ ใดที่ท่านจะหยิบยกขึ้นมาอ่านให้ฟังอย่างแม่นยาและ
ทันทีทนั ใดไม่ได้ ท่านจาข้อพระคัมภีร์บางตอนได้อย่างขึ้นใจ ท่านชอบอธิ ษฐานกลางคืนตลอดคืน
ซาวอนนาโรล่าได้เห็นความจาเป็ นที่จะปฏิรูปศาสนาในนิ กายโรมันคาทอลิก ซึ่ งในสมัยนั้นได้
เลิกสอนพระวจนะของพระเจ้า แต่ได้สอนและถือตามประเพณี และคาสั่งสอนของมนุ ษย์แทน ความกล้า
หาญของท่านในการสอนความจริ งแห่งพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นเหมือนอุปกรณ์ในการที่ทาให้คนงาน
ของพระเจ้าในยุคหลังๆต่อสู ้กบั ความชัว่ และความเหลวไหลในคริ สตจักร และอาจจะกล่าวได้วา่ ซาวอน
นาโรล่าเป็ นผูน้ าหน้าการปฏิรูปศาสนาครั้งใหญ่ ซึ่ งเกิดขึ้นในสมัยของมาร์ ตินลูเธอร์
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บทที่ 2 มาดามเกโย่
มาดามเกโย่เป็ นผูน้ าคริ สเตียนคนสาคัญคนหนึ่งของชาวฝรั่งเศส ซาวอนนาโรล่าเป็ นคนสาคัญ
ของชาวอิตาลีอย่างไร มาดามเกโย่ก็เป็ นคนสาคัญของชาวฝรั่งเศสเหมือนกันอย่างนั้น อิทธิ พลชีวติ ของ
หญิงผูน้ ้ ีมิใช่รู้กนั เฉพาะแต่ในฝรั่งเศสเท่านั้น แต่ยงั แผ่อิทธิ พลไปทัว่ ทวีปยุโรปและขยายออกไปทัว่ โลก
เฟ็ นเนล่อนก็ดี ยอห์น เวสเล่ยก์ ็ดี และผูน้ าคริ สเตียนคนสาคัญๆ อื่นๆ อีกหลายคน ต่างก็สานึกตนว่าเป็ น
หนี้แก่มาดามเกโย่ผนู ้ ้ ี อยูม่ าก ที่นางได้เขียนบทความและการสาแดงชีวติ อันเป็ นประโยชน์ทางจิตใจอยู่
มาก
สมัยเมื่อมาดามเกโย่ยงั เป็ นเด็กๆ ก็มีนิสัยชอบศาสนาอยูม่ าก แต่เวลาโตเป็ นสาวขึ้นความเย้า
ยวนของสังคมทาให้นางทะนงตัว นางนึกถึงเรื่ องพระเจ้าและชีวติ ในอนาคตน้อยมาก นางอาศัยอยูใ่ น
ปารี สที่หรู หราโออ่าซึ่ งอยูใ่ นยุคของความเลวทรามและเน่าเฟะของราชาหลุยส์ที่ 14 ฉะนั้นจึงเป็ นการ
ง่ายที่นางจะลอยลมไปกับความเย้ายวนของโลกที่อยูร่ อบๆ ตัวของนาง การปกครองยุคหลุยส์ที่ 14 เป็ น
ยุคที่สนุกสนานสุ รุ่ยสุ ร่ายโอ่อ่าและเลวทรามเหลวไหล และเสเพลที่สุด ซึ่ งนาความสาปแช่งมาสู่
อาณาจักรฝรั่งเศส พรสวรรค์และความสวยงามของมาดามเกโย่หรื อนางสาวเดลาโมเธ่ ทาให้นางเป็ นที่
นิยมแก่สังคมหรู หราอย่างง่ายดาย แต่ความหยิง่ ยโสในความสวยงามของนางต้องหยุดชะงักนิ่งในเมื่อ
นางถูกฝี ดาษเข้ามาทาลายความงามของนางเสี ยหมด และนอกจากนั้นสิ่ งของที่นางรักก็พลอยอุบตั ิศูนย์
หายไปหมดสิ้ น ความเห่ อเหิ มอันไร้สาระและความทะนงตนของนางถูกบดขยี้ลง แล้วนางจึงกลายเป็ น
“ภาชนะที่ออกหน้าออกตา ซึ่ งคัดไว้แล้ว เหมาะที่นายจะใช้ให้เป็ นประโยชน์” (2 ธิโมที 2:21) บางทีไม่
มีใครเว้นแต่โยบซึ่ งอาจพูดได้อย่างแท้จริ งว่า เขาถูกกระทาให้เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ครบถ้วนโดยการถูกทนทุกข์
ทรมาน (ฮีบรู 2:10) การทนทุกข์ทรมานขององค์พระเยซูคริ สต์ผไู ้ ถ่บาปของเราไม่ได้ถูกนับหรื อถือว่า
เป็ นการทรมานชนิ ดเดียวกับที่มนุษย์รับ
ยีนมารี โบแวร์ เดลาโมเธ่ เกิดที่เมืองมองตากี้ในประเทศฝรั่งเศส ห่างจากกรุ งปารี สไปทาง
เหนือประมาณ 50 ไมล์ เมื่อวันที่ 13 เมษายน ค.ศ. 1648 คือประมาณหนึ่งศตวรรษหลังจากที่มีนิกายโป
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รเตสแตนท์เกิดขึ้น บิดามารดาของนางเป็ นผูด้ ีมีตระกูลสู ง และมีคนยกย่องนับหน้าถือตา และเป็ นคน
เคร่ งครัดทางศาสนา ซึ่ งบรรพบุรุษของนางเป็ นเช่นนั้นมาหลายชัว่ อายุคนแล้ว บิดาของมารดามเกโย่
เป็ นขุนนางชั้นลอร์ ดเมื่อยังเล็กๆ นางมีโรคชนิดที่ทาให้บิดามารดาของนางกลัวว่านางจะมีอายุส้ นั นาง
ถูกส่ งตัวไปอบรมอยูท่ ี่สานักนางชีเมื่ออายุเพียงสองขวบครึ่ ง หลังจากนั้นไม่นานก็ถูกรับตัวกลับบ้านแต่
โดยมากมารดาของนางปล่อยทิ้งให้อยูก่ บั คนใช้และทาอย่างนั้นอยูเ่ ป็ นเวลาหลายปี
เมื่อยีนอายุได้แปดขวบ สมเด็จพระนางเฮ็นรี เอ็ตต้ามาเรี ยพระราชินีของอังกฤษหนีเล็ดลอดเข้า
มาในประเทศฝรั่งเศสในฐานะผูล้ ้ ีภยั การเมือง เพราะเวลานั้นอังกฤษเกิดสงครามกลางเมือง พระราชินี
เสด็จเยีย่ มครอบครัวของเดลาโมเธ่
เมื่อพระนางทอดพระเนตรเห็นแม่หนูยนี ผูส้ วยงามและได้รับ
การศึกษาดี พระนางจึงขออนุญาตลอร์ ดเดลาโมเธ่ ขอรับแม่หนูนอ้ ยคนนั้นไปอยูด่ ว้ ย และสัญญาว่าจะ
แต่งตั้งให้มียศอันมีเกียรติของเจ้าหญิง แต่บิดาของนางไม่ตกลง
เมื่ออายุสิบขวบยีนถูกรับตัวกลับบ้านอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ตอ้ งไปอยูส่ านักนางชีนิกายโดมินิ
แกนไม่นานนัก ครั้งนั้นเมื่อรองหัวหน้านางชีเห็นรู ปร่ างแม่หนูนอ้ ยคนนี้ก็ชอบใจ จึงรับตัวไปเลี้ยงไว้ใน
สานักนางชี แต่อยูไ่ ด้ไม่นานก็ตอ้ งส่ งตัวกลับดังกล่าวแล้ว เมื่อแม่หนูคนนี้อยูท่ ี่นนั่ ได้แปดเดือนก็ดู
เหมือนนิสัยจะดีข้ ึนมาก เว้นแต่สุขภาพเท่านั้นที่ไม่สู้จะสมบูรณ์นกั ณ ที่น้ นั นางได้อ่านพระคริ สตธรรม
คัมภีร์เล่มหนึ่งซึ่ งใครไม่ทราบเอามาทิ้งไว้ในห้องของนาง เด็กสาวคนนี้ รักและสนใจอ่านพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์เล่มนั้นมาก “ดิฉนั อ่านตลอดวัน” นางเล่าให้ฟัง “อ่านโดยไม่แยแสกับหนังสื ออื่นๆ หรื อ
สนใจกับเรื่ องอื่นๆ อีกตั้งแต่เช้าจนกลางคืน” และมีความสามารถในการจดจาเรื่ องราวได้ดีมาก “ดิฉนั จา
เรื่ องราวในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ตอนที่เกี่ยวประวัติศาสตร์ ได้ท้ งั หมด” การที่ได้ศึกษาพระคริ สตธรรม
คัมภีร์เช่นนี้ก็ไม่ตอ้ งสงสัยว่านัน่ แหละเป็ นรากฐานของชีวิตที่พลีและเคร่ งครัดในพระเจ้า
ร่ างกายนางเจริ ญเติบโตเป็ นสาวและสวยขึ้นมากซึ่ งทาให้นางเกิดความเด่นขึ้นมา มารดาของ
นางชอบใจในรู ปร่ างของลูกสาวและปล่อยให้แต่งตัวสวยๆ ได้ตามความพอใจ โลกียวิสัยได้เข้า
ครอบคลุมจิตใจของนางและนางลืมเรื่ องพระเยซูเสี ยหมดสิ้ น การเปลี่ยนแปลงไปๆ มาๆ เกิดขึ้นบ่อยๆ
แก่ประสบการณ์ในชีวติ ตอนต้นๆของนาง วันนี้เคร่ งขรึ มคิดถึงสิ่ งที่ดีสิ่งงามและเอาจริ งเอาจังกับชีวติ
แต่พอวันรุ่ งขึ้นกลับเป็ นคนลุกลี้ลุกลน ชอบสวยชอบงามและโลกียวิสัยก็เข้าครอบงาชีวิตของนางอีก
ชายหนุ่มเคร่ งครัดศาสนาคนหนึ่งซึ่ งเป็ นญาติของนางชื่ อ เด ทอสสี กาลังเดินทางไปเป็ น
มิชชันนารี ที่ประเทศเวียดนามและเมื่อเดินทางผ่านเมืองมองตากี้จึงแวะไปเยีย่ มบ้านของนาง เขามาเยีย่ ม
บ้านเพียงระยะสั้นๆ ไม่นานอะไรนัก แต่การเยีย่ มบ้านของทอสสี ทาให้ยนี เกิดการประทับใจอย่างลึกซึ้ ง
หัวใจของยีนเกิดความสนใจในชีวติ ที่เคร่ งครัดต่อศาสานาของชายหนุ่มคนนั้น และนางร้องไห้ตลอดวัน
ตลอดคืน นางยกเอาชีวิตที่ร่าเริ งกับโลกียวิสัยตามทางสนุกสนานของโลกกับชีวติ ของความเคร่ งครัด
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ศาสนาของญาติของนางมาเปรี ยบเทียบกันแล้วเห็นว่าสุ ขใจสบายจิตต่างกันกับชีวิตที่นางมีอยู่
ณ
ปั จจุบนั นี้มาก จิตใจของนางเกิดอารมณ์ร้อนและจริ งจังกับสภาวะแห่งวิญญาณจิตของนางเอง นาง
พยายามจะสละทิ้งโลกียวิสัยและจะบาเพ็ญตนเป็ นผูเ้ คร่ งครัดในศาสนา และพยายามหาหนทางที่จะ
ได้รับการยกโทษไถ่บาปจากสิ่ งที่นางรู้สานึกตัวว่าทาผิดที่แล้วๆ
มานางได้ไปเยีย่ มสถานที่ของคน
ยากจน ได้นาเอาอาหารและเสื้ อผ้าไปแจก และสอนให้เขารู้จกั เรื่ องพระเจ้า นางใช้เวลาเงียบๆ ตามลาพัง
อธิ ษฐานและอ่านพระคัมภีร์และหนังสื อเกี่ยวกันศาสนาอีกหลายเล่ม นางคิดเลยไปจนถึงการอยากเป็ น
นางชีแต่นางยังไม่ได้พบบทเรี ยนแห่งสันติสุขในใจของตนเอง และไม่ได้เอาหัวใจไปหยุดพักอยูก่ บั
ความศรัทธาในองค์พระเยซูคริ สต์ บางทีพระเจ้าจะอนุญาตให้นางผ่านชี วติ ที่ต่อสู ้อย่างโชกโชนเสี ยก่อน
และต้องผ่านการพิสูจน์การทดสอบแห่งชีวิตที่รอดพ้นจากบาป ก่อนที่นางจะเข้ารับตาแหน่งที่เหมาะสม
จะเป็ นครู สอนผูอ้ ื่น เพื่อให้คนอื่นรู้จกั ทางรอดโดยความศรัทธาตามที่นางได้ผา่ นมาแล้ว
ใน ค.ศ. 1663 ครอบครัวของลาโมเธ่ ได้ยา้ ยไปอยูใ่ นกรุ งปารี สซึ่ งเป็ นการไม่ปลอดภัยสาหรับ
จิตวิญญาณของครอบครัวนี้ เลย เพราะกรุ งปารี สเป็ นเมืองที่สวยงาม รักโลก และชอบสนุกสนานไปตาม
โลก โดยเฉพาะในยุคของราชาหลุยส์ที่ 14 ฉะนั้นความฟุ้ งเฟ้ อเห่ อเหิ มของนางสาวลาโมเธ่ก็เพิ่มมากขึ้น
และพุง่ ขึ้นสุ ดขีด บิดามารดาและตัวของนางเองถูกความยัว่ เย้าของโลกดึงดูดใจให้เหลิงและสนุกสนาน
ไปกับสังคมของชาวโลก
โลกปั จจุบนั ทั้งโลกเป็ นสิ่ งที่นางมุ่งมาตรปรารถนาจะเข้ายึดครองเอาเป็ น
เจ้าของให้ได้ ความสวยงามและความเฉลียวฉลาดและการรู้จกั พูดจาปราศรัยของนางทาให้สังคมชาว
ปารี สติดเนื้อต้องใจมาก สามีในอนาคตของนางชื่อนายจาค เกโย่ เป็ นบุรุษร่ ารวย และยังมีพอ่ เทพบุตร
ร่ ารวยอีกหลายรายเข้ามาอยากจะขอแต่งงานด้วย
แม้วา่ นางไม่มีความรักชอบพอนายเกโย่มากนัก แต่บิดาของนางก็จดั แจงรวบรัดการแต่งงานให้
และนางก็ยนิ ดีทาตามคุณพ่อของนางทุกประการ การแต่งงานได้จดั ทาเมื่อ ค.ศ. 1664 เวลานั้นยีนอายุ
ครบสิ บหกปี พอดี และสามีของนางอายุเข้าไปถึงสามสิ บแปดปี ในไม่ชา้ นางก็พบว่าบ้านที่สามีของนา
พาไปอยูน่ ้ นั เป็ นบ้านแห่ง “ความระทมขมขื่น” ของนางเสี ยแล้วแม่ผวั ของนางเป็ นหญิงไร้การศึกษาและ
ไร้การเป็ นผูด้ ี แม่ผวั ใช้ระบบปกครองแบบ “คทาเหล็ก” แม้สามีของนางจะเป็ นคนดีและรักนางมาก แต่
เนื่องจากสามีของนางร่ างกายออดแอดและต้องทรมานกับความเจ็บป่ วยบ่อยๆ และนอกจากนั้นอายุของ
สามีภรรยายังแตกต่างกันมา สามีเข้าวัยชราและภรรยายังสาว และนอกจากนั้นความเกรี้ ยวกราดจาก
อารมณ์ร้ายของแม่ผวั ทาให้ภรรยาสาวหนักใจและเป็ นภาระมากทีเดียว ความฉลาดและความรู้สึกผิด
ชอบชัว่ ดีของนางทาให้ความทุกข์ทรมานของนางทวีมากขึ้น ความสุ ขในโลกนี้ถูกทาลายลงสิ้ นเชิง นาง
ไม่รู้เลยว่าพระเจ้าอนุ ญาตให้นางตกเข้ามาอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมเช่นก็เพื่อพระประสงค์อนั หนึ่ง และนางไม่
สานึกเลยว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์ อานาจเปลี่ยนกรณี แวดล้อมได้ ในเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าเหมาะสมที่จะ
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กระทาเช่นนั้น แต่ภายหลังนางจึงเชื่อว่าทุกๆสิ่ งได้ถูกสั่งให้เป็ นไปได้ก็เพื่อแสดงพระเมตตาของพระเจ้า
ที่ฉุดนางออกมาจากชีวติ ของความหยิง่ จองหองและฉุ ดออกจากโลกียวิสัย
ดูเหมือนพระเจ้าจะทรง
อนุญาตให้นางผ่านเตาไฟแห่ งความทุกข์ทรมาน เพื่อจะได้ขบั ไล่สิ่งโสโครกออกมาและเพื่อจะได้กาย
เป็ นภาชนะทองคาที่สะอาดบริ สุทธิ์
“พลังแห่งความจองหองจะไม่มีอะไรขับออกไปได้ นอกจากความทุกข์จะได้ตีดวงวิญญาณของ
ดิฉนั ให้กลับมาหาพระเจ้า” นี่เป็ นถ้อยคาของนาง และต่อมานางก็พดู อีกว่า “โอพระองค์เจ้าข้า พระองค์
เป็ นผูท้ รงดลบันดาลให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อความรอดแห่ งวิญญาณของข้าพเจ้า ในความทุกข์ทรมาน
พระองค์ทรงกระทาให้ขา้ พเจ้ากลายเป็ นคนดี ตาของข้าพเจ้าสว่างขึ้นและได้รู้จริ งเห็นแจ้งในสิ่ งของ
หลายประการก็เนื่องจากผลงานของพระองค์ทรงจัดเตรี ยมไว้สาหรับความจาเป็ นของข้าพเจ้า เพื่อจะทา
ให้ขา้ พเจ้าจิตตายด้านหมดความกระหายอยากจะเห่ อเหิ มและเลิกการวางตัวปั้ นปึ่ ง” แม้วา่ นางจะต้องกิน
อาหารด้วยความขมขื่น และดื่มพร้อมกับน้ าตาของตนเอง แต่สิ่งทั้งหมดเหล่านี้ ทาให้นางโน้มน้าวจิตใจ
ของนางต่อพระเจ้าและนางเริ่ มมองและยึดเอาพระเจ้าเป็ นเครื่ องเล้าโลมจิตใจเมื่อยามที่นางต้องประสบ
ความทุกข์ หลังจากแต่งงานได้หนึ่งปี นางก็คลอดบุตรชาย และนางจึงรู้สึกถึงความจาเป็ นที่จะต้อง
แสวงหาพระเจ้าเพื่อเห็นแก่ลูกเท่าๆกับเพื่อตัวของนางเอง
เหตุร้ายเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าติดตามมาสู่ ตวั นาดามเกโย่คือไม่ชา้ หลังจากที่นางคลองบุตรแล้ว
สามีของนางต้องศูนย์เสี ยทรัพย์ไปเป็ นอันมาก และเหตุการณ์น้ นั ทาให้แม่ผวั ใจโลภเกิดความขมขื่น
อย่างมากมาย หลังจากแต่งงานได้สองปี นางก็ลม้ เจ็บหนัก และดูคล้ายๆ ว่านางจะตายเอาทีเดียว แต่
ความเจ็บป่ วยของนางทาให้นางคิดถึงเรื่ องจิตวิญญาณมากขึ้น ต่อมาลูกพี่ลูกน้องของนางที่นางรักมาก
ถึงแก่กรรม และมารดาของนางก็ถึงแก่กรรมด้วย ความทุกข์ใหญ่ยงิ่ เหล่านี้เป็ นเครื่ องฟอกล้างชีวติ ของ
นาง และประสานงานทาให้นางเห็นความจริ งที่วา่ “เหตุวา่ การทุกข์ยากที่เบาบางของเรานั้นซึ่ งรับอยูแ่ ต่
ประเดี๋ยวเดียว จะกระทาให้เรามีสง่าราศีใหญ่ยงิ่ นิรันดร์ ” (2 ธิโมที 4:17) นางต้องเรี ยนด้วยความขมขื่น
ว่า นางจะหาที่หยุดพักจิตใจที่ไหนไม่ได้นอกจากพระเจ้า และบัดนี้นางได้แสวงหาพระองค์ดว้ ยสิ้ นสุ ด
ใจและนางได้พบพระองค์แล้วและนางไม่ทอดทิ้งพระองค์ไปอีกเลย
มีสงฆ์นิกายแฟรงซีสแกนรู ปหนึ่งซึ่ งพระเจ้าทรงดลใจให้มาเยีย่ มครอบครัวของนาง และท่าน
ได้ช่วยแนะนาเรื่ องเกี่ยวกับจิตวิญญาณหลายประการแก่นาง เป็ นเพราะสงฆ์รูปนี้แท้ๆที่แนะนาให้นาง
รู ้จกั ความเชื่ อโดยการไว้วางใจองค์พระเยซูคริ สต์ และไม่ใช่โดยปฏิบตั ิแต่เพียงภายนอกอย่างเดียวซึ่ ง
นางเคยปฏิบตั ิมาแล้วเท่านั้น โดยการสั่งสอนแนะนาของสงฆ์รูปนึ้ จึงทาให้นางเห็นศาสนาที่แท้จริ ง เป็ น
เรื่ องเกี่ยวกับจิตและวิญญาณมากกว่ารู ปศาสนาพิธีรีตองอย่างที่นางเคยกระทามาแล้ว
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ต่อมาภายหลังนางพูดว่า “ดิฉนั เคยบอกชายใจดีคนนี้วา่ จิตใจของดิฉนั เปลี่ยนไปมากทีเดียว คือ
เห็นว่าพระเจ้าประทับอยูน่ นั่
และจากนาทีน้ นั มาพระองค์ทรงประทานให้ดิฉนั ได้พบพระองค์และ
พระองค์ประทับอยูใ่ นใจของดิฉนั ตลอดเวลา ไม่ใช่ประทับอยูเ่ พียงในความคิดเท่านั้น แต่ดิฉนั ได้เก็บ
ทรัพย์สมบัติอนั ล้ าค่านี้ไว้ดว้ ยอาการกระทาที่น่ารักมากที่สุด ดิฉนั ได้พบเหตุการณ์ดงั นี้ “พระนามของ
พระองค์เจ้าเป็ นเสมือนน้ ามันหอมประเสริ ฐ ที่มีราคามากมาประโลมใจ ฉะนั้นผูบ้ ริ สุทธิ์ ท้ งั หลายก็รัก
พระองค์” ดิฉนั รู ้สึกในวิญญาณของดิฉนั ว่าเกิดพลังฤทธิ์ ซ่ ึ งเป็ นเสมือนยาสมานบาดแผลในดวงใจให้
หายขาดและได้รับความชื่นใจจริ ง ตลอดคืนนั้นดิฉนั ไม่ได้หลับเลย เพราะว่าดิฉนั ตื่นเต้นเพราะเกิดใน
รักและศรัทธาในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ความรักของพระองค์ไหลหลัง่ เข้าสู่ ดวงใจเหมือนน้ ามันหอมมา
ชโลมใจ และความรักนั้นร้องแรงเหมือนเพลิงเผาผลาญความรักและความสนใจตนเองให้ศูนย์สิ้นไปใน
ทันทีทนั ใด ตัวของดิฉนั ไปเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว จนดิฉนั และคนอื่นไม่ทราบว่าดิฉนั ได้
เปลี่ยนไปอย่างไร”
มาดามเกโย่อายุได้ยสี่ ิ บปี เมื่อนางได้รับความแน่ใจเรื่ องความรอดโดยความเชื่อในองค์พระเยซู
คริ สต์ และวันนั้นเป็ นวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1668 หลังจากประสบการณ์น้ ีนางพูดว่า “ไม่มีอะไรง่าย
สาหรับดิฉนั มากกว่าการอธิ ษฐานสิ่ งเดียว ดิฉนั อธิ ษฐานได้เป็ นชัว่ โมงๆ โดยรู ้สึกว่านัน่ เป็ นแต่เพียงครู่
เดียว ดิฉนั ไม่ได้ทาอะไรมากนักนอกจากอธิ ฐานสิ่ งเดียว ที่เป็ นเช่นนี้เพราะดิฉนั รู ้สึกรักพระเจ้าอย่าง
เหลือเกิน จึงไม่มีอะไรมาขัดขวางหรื อแทรกแซงมิให้ดิฉนั หยุดยั้งอธิ ษฐานได้ และเป็ นการอธิ ษฐานด้วย
ความยินดีและรู ้สึกว่าเป็ นสมบัติประเสริ ฐของดิฉนั จริ งๆที่ได้ชิมรสแห่งความรักของพระเจ้าเช่นนั้น คือ
ช่างบริ สุทธิ์ สะอาดไม่มีอื่นปะปน และไม่มีอะไรมาห้ามได้ และอานาจนั้นกาลังดึงดูดเข้ามาในจิต
วิญญาณกลายเป็ นสมบัติอนั เป็ นหลักฐานมัน่ คง เป็ นภาวะที่ได้เกิดความไว้วางใจและบังเกิดความรัก
ผูกพันอยูก่ บั พระเจ้า และทรงอยูโ่ ดยปราศจากพลังของอานาจมันสอง”
“ความรักของพระเจ้าเช่นนี้ ” นางกล่าวต่อไป “ได้เข้ามาครอบครองจิตใจของดิฉนั อยูเ่ รื่ อยๆ
สม่าเสมอและเข้มแข็ง ซึ่ งทาให้ดิฉนั ไม่คิดถึงสิ่ งอื่นใดได้เลย และรู ้สึกว่าสิ่ งอื่นใดไม่มีราคาที่คู่ควรจะ
ไปเอาใจใส่ ” ภายหลังนางพูดว่า “ดิฉนั ได้อาลาสังคมทุกชนิดซึ่ งดิฉนั เคยมัว่ สุ มอยูเ่ ช่นเคยไปเล่น ไป
สนุกสนานเพลิดเพลิน เคยไปเต้นรา และไปเที่ยวเดินเล่นโดยไร้ประโยชน์ และงดเว้นไม่ไปร่ วม
สนุกสนานกับสังคมที่หาความเพลิดเพลินเท่านั้น การรื่ นเริ งและการสนุกสนานเบิกบานเป็ นสิ่ งที่โลกตี
ราคาไว้สูงและนิยมสรรเสริ ญ เดี๋ยวนี้สิ่งเหล่านั้นปรากฏว่ากลายเป็ นของจืดชืดไม่มีรสชาติ และดิฉนั
แปลกใจมากกว่าเมื่อก่อนๆ ดิฉนั ชอบสนุกสนานกับสิ่ งเหล่านั้นได้อย่างไร”
นางพูดว่า “ดิฉนั รู ้สึกว่าอยากจะติดต่อและเข้าเฝ้ าพระเจ้าอย่างไม่รู้จกั อิ่มและรุ นแรงมาก ดิฉนั
จึงรี บตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อใช้เวลาอธิ ษฐาน การอธิ ษฐานเป็ นสิ่ งที่สนุกสนานและชื่นบานในชีวติ ของนาง
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ชาวโลกพากันทึ่งและแปลกใจที่หญิงสาวสวยและเฉลียวฉลาดมีความรู ้ดีได้ปรารถนาตนเองถวายแก่
พระเจ้าทั้งหมดเช่นนั้น สังคมที่รักการสนุกสนานรู ้สึกกว่าถูกปรักปราจากชีวติ ของนาง ฉะนั้นพวกเขา
จึงแกล้งหาเรื่ องและเยาะเย้ยนางต่างๆนาๆ
ประสบการณ์แห่งชีวิตฝ่ ายวิญญาณของนางได้ดาเนินติดต่อกันไปเป็ นเวลาประมาณสองปี ซึ่ ง
นับว่าเป็ นการขึ้นขั้นสุ ดยอดของชีวติ ของนาง ครั้นแล้วนางก็ถูกอานาจชาวโลกดึงตัวให้มาประพฤติตาม
รอยเดิมอีกบางประการ คือเมื่อคราวไปเยีย่ มกรุ งปารี สนางละเลยการใช้เวลาสาหรับอธิษฐาน เพราะไป
เยีย่ มเยียนและมัว่ สุ มเอาใจคนในสังคมเดิมๆที่เคยคบกันมาแต่ก่อนๆเมื่อรู ้สึกตัวเช่นนี้ นางรี บเดินทาง
กลับบ้านซึ่ งอยูน่ อกชานกรุ งปารี สออกไป และรู ้สึกเสี ยใจที่ทาหน้าที่บกพร่ องไปมาก และรู ้สึกว่านี่
“กาลังถูกไฟลวก”
การจูงใจที่ใหญ่ยงิ่ และชักชวนบ่อยๆก็คืออยากจะแต่งตัวสวยๆอย่างชาวโลกและสนทนา
ปราศรัยอย่างชาวโลก
แต่ความรู ้สึกนึกคิดภายในตัวของนางเป็ นเหมือนไฟสุ มอกให้เร่ าร้อนว่าทา
เช่นนั้นไม่ได้ จนนางรู ้สึกเสี ยใจและขมขื่นในความบกพร่ อง ซึ่ งบางครั้งเสี ยใจจนร้องไห้วา่ นางไม่ควร
ทาเช่นนั้น เป็ นเวลาถึงสามเดือนที่นางรู ้สึกเหิ นห่างจากพระเจ้าและรู ้สึกไม่มีความยินดีในการติดต่อกับ
พระเจ้า ผลก็คือสมองของนางเริ่ มสงสัยการมีชีวติ อย่างบริ สุทธิ์ น้ นั คืออะไรกันแน่ นางหิ วกระหาย
อยากจะให้ใครมาสองถึงการที่มีชีวติ สะอาดทางจิตนั้นเขาทากันอย่างไร และการจะดาเนินชีวิตให้สนิท
สนมกับพระเจ้ามากขึ้นนั้นเขาทากันอย่างไร และ “จะเป็ นผูช้ ยั ชนะใจได้เด็ดขาดนั้นเขาทาอย่างไร เพื่อ
จะเอาชนะโลก เนื้อหนัง และชนะมาร”
วันหนึ่งขณะที่นางกาลังเดินข้ามสะพานแห่งหนึ่งของแม่น้ าเซนในกรุ งปารี ส ขณะที่เดินไปกับ
คนใช้ผชู ้ ายที่แต่งเครื่ องแบบและกาลังเดินทางไปยังโบสถ์โนเตรอดามก็มีชายยากจนแต่งเครื่ องแบบ
ศาสนาคนหนึ่งโผล่มาจากไหนไม่ทราบเดินตามมาจะไปโบสถ์ดว้ ย และได้เริ่ มสนทนากันเรื่ องธรรมะ
ธรรมโม “ชายคนนี้ ” นางเกโย่พดู ต่อไป “ได้สนทนากับดิฉนั ด้วยลักษณะของพระเจ้าอย่างแปลก
ประหลาดและพูดถึงสิ่ งของที่เกี่ยวกับพระเจ้าทั้งนั้น” ชายคนนั้นดูเหมือนจะรู ้จกั ประวัติของนางได้ดี
ตลอดชีวิตว่านางมีคุณลักษณะดีและมีสิ่งที่บกพร่ องอะไรบ้าง “ชายคนนั้นได้ช่วยให้ดิฉนั เข้าในแจ่มแจ้ง
ว่า” นางพูดต่อไป “พระเจ้ามิใช่ทรงพระประสงค์เพียงแต่จะรับดวงใจของผูท้ ี่บอกว่าเราอภัยโทษให้แล้ว
เท่านั้น แต่พระเจ้าทรงต้องการดวงใจที่ใช้ในงานบริ สุทธิ์ ของพระองค์ได้อย่างดีดว้ ย เป็ นการไม่เพียงพอ
ที่เราหนีให้พน้ จากไฟนรกเท่านั้น แต่พระเจ้าทรงบัญชาให้เราชัยชนะและบังคับธรรมชาติบาปของเรา
ในตัวเราเองด้วย เพื่อจะทาให้เรากลายเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ สูงสุ ดในชีวติ คริ สเตียน”
เกี่ยวกับผลของการสนทนาครั้งนั้นมาดามเกโย่พดู ว่า “พระวิญญาณของพระเจ้า ทรงเป็ นพยาน
ว่าที่เขาพูดนั้นถูกต้องถ้อยคาของชายพิเศษคนนี้ซ่ ึ งดิฉนั ไม่เคยรู ้จกั และไม่เคยเห็นมาก่อนเลย มันทิ่ม
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แทงทะลุเข้าไปในดวงใจของดิฉนั ถ้อยคาของเขาเสี ยดแทงใจ ทาให้ดิฉนั เป็ นลมทันทีเ มื่อถึงโบสถ์ นาง
เองรู ้สึกว่าบกพร่ องอ่อนแอและนางต้องการจะมีชีวิตคริ สเตียนดีข้ ึน และสู งขึ้นทางด้านวิญญาณจิต และ
การที่ได้รับคาแนะนาจากชายคนนั้นตรงๆ
เช่นนั้นเป็ นถ้อยคาที่พระเจ้าทรงเตรี ยมไว้ให้แก่คนของ
พระองค์โดยแท้ วันนั้นนางเกโย่ก็ “ปลงตก” และตัดสิ นใจได้ก่อนที่จะเดินทางออกจากโบสถ์ กล่าวคือ
นางได้ยอมถวายตัวแด่พระเจ้าใหม่ นางก็ได้รับบทเรี ยนอย่างเศร้าใจว่าเป็ นการเหลือวิสัยที่จะรับใช้พระ
เจ้าและรับใช้โลกด้วยในเวลาเดียวกันไม่ได้ นางได้ตดั สิ นใจว่า “ตั้งแต่วนั นี้ถา้ เป็ นได้ในชัว่ โมงนี้ ดิฉนั
จะยอมถวายทั้งหมดแก่พระเจ้า และโลกจะมาแบ่งเอาส่ วนหนึ่งส่ วนใดของดวงใจของดิฉนั ไปจากพระ
เจ้าไม่ได้”
สองปี ต่อมานางได้เขียนคาสัญญาณต่อพระเจ้า แต่แท้ที่จริ งนางได้ถวายตัวเรี ยบร้อยแล้วตั้งแต่
วันที่อยูใ่ นโบสถ์โนเตรอดามวันนั้น นางได้มอบถวายตัวแก่พระเจ้าโดยไม่มีอะไรขยักไว้เลย เกือบจะ
ทันทีที่นางได้พลีบูชาตัวของนางแก่พระเจ้าก็เกิดการเจ็บป่ วยครั้งแล้วครั้งเล่าติดตามมา
ทั้งนี้เปรี ยบ
เหมือนเตาๆไฟถลุงแร่ เพื่อจะไล่ข้ ีแร่ ออกมาให้บริ สุทธิ์ คือยัง ต้องชาระนิสัยสันดานสกปรกให้หมดไป
“รู ปบูชา” ในชีวติ ของนางได้ถูกทาลายลงทีละอย่างสองอย่าง จนกระทัง่ ความหวัง ความชื่นชมยินดี
และความทะเยอทะยานมารวมกลุ่มอยูท่ ี่พระเจ้า
ครั้นแล้วพระเจ้าจึงเริ่ มใช้ชีวิตของนางอย่างน่า
มหัศจรรย์ใจเพื่อเป็ นเครื่ องมือก่อสร้างอาณาจักรของพระองค์ ความสวยงามของนางที่ทาให้นางเกิด
ความจองหองมากกว่าเพื่อน และทาให้นางชอบทาอะไรๆ ตามอย่างชาวโลกนี้ ฉะนั้นความสวยงามของ
นางจะต้องถูกทาลายเสี ยให้สิ้นเชิงก่อนรู ปบูชาอื่นๆ ในวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1670 คือเมื่ออายุของนาง
เกโย่ได้ 22 ปี เศษ เหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตของนางราวกับฟ้ าผ่า นางเป็ นโรคไข้ทรพิษ (ฝี ดาษ)
นางเป็ นโรคนี้อย่างร้ายแรงจนนางต้องศูนย์เสี ยความสวยงามไปอย่างสิ้ นเชิง “แต่การทาลายสิ่ งภายนอก
ก็สมดุลกับสันติสุขภายใจ” นี่เป็ นถ้อยคาของนาง “จิตใจของดิฉนั ยังเป็ นสุ ขและสงบเหลือที่จะอธิบาย
ได้
นี่ได้ตกั เตือนใจของดิฉนั อยูต่ ลอดเวลาว่าเหตุการณ์เหล่านี้ เป็ นบทพิสูจน์และแสดงการล้มลุก
คลุกคลานแห่งชีวติ ฝ่ ายวิญญาณของดิฉนั ดิฉนั ยอมปล่อยให้ความหวังแห่งการกูอ้ ิสรภาพภายในจิตใจ
เป็ นกาไรของดิฉนั ในการที่ดิฉนั ต้องศูนย์เสี ยของรักภายนอก ซึ่ งแต่ก่อนๆ ดิฉนั คงเสี ยใจมากถ้าต้องศูนย์
เสี ยของดีภายนอกเช่นนี้ ทัศนะเช่นนี้ได้ช่วยให้วญ
ิ ญาณของดิฉนั เกิดความพอใจและยังติดสนิทกับพระ
เจ้าได้ และจะไม่ยอมแลกกับสิ่ งใดแม้จะเป็ นความสุ ขชนิดที่เจ้านายมีในโลกนี้”
ทุกๆคนคิดว่านางเกโย่คงเจ็บช้ าหัวใจมาก แต่นางกลับพูดว่า “ขณะที่ดิฉนั นอนอยูท่ ี่นอน ณ ที่
นอนอันโดดเดี่ยวอยูต่ ามลาพังซึ่ งเป็ นการคุกคามความจองหอง
แต่ดิฉนั กลับปี ติยินดีจนเหลือที่จะ
อธิบายได้ ดิฉนั สรรเสริ ญพระเจ้าด้วยความสงบเงียบอย่างลึกซึ้ ง” และนางยังกล่าวต่อไปอีกว่า “เมื่อ
ดิฉนั ทุเลาขึ้นพอจะลุกนัง่ บนที่นอนได้ ดิฉนั สั่งให้เขาเอากระจกเงามาส่ องดูใบหน้าและก็มองดูรูปร่ าง
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ของดิฉนั เองด้วยความแปลกประหลาดใจ รู ปร่ างของดิฉนั มิได้เป็ นอย่างที่เคยมีเสี ยแล้ว ดังนั้นดิฉนั จึงรู ้
แน่นอนว่า พระบิดาเจ้าในสวรรค์ยงั คงทรงสัตย์ซื่อต่อดิฉนั อยูโ่ ดยพระองค์ทรงพระบัญชาเอาเครื่ อง
สักการบูชาจากตัวจริ งๆ” ต่อไปรู ปบูชาที่ดิฉนั รักมาก คือลูกชายคนเล็กที่สุด และลูกชายคนนี้แหละนาง
เป็ นห่วงและผูกพันมากที่สุด และรู ปบูชารู ปนี้นางจะต้องเอาออกไปจากจิตใจของนาง “สิ่ งนี้เหมือนกับ
ของหนักสิ่ งหนึ่งที่ฟาดโครมลงบนหัวใจของดิฉนั ” นี่เป็ นคาพูดของนาง “ดิฉนั หกล้มคะมาทีเดียวแต่
พระเจ้าทรงพระราชทานกาลังแก่ดิฉนั ในยามที่ดิฉนั อ่อนกาลัง ดิฉนั รักลูกชายคนเล็กคนนี้มาก แต่เมื่อถึง
เวลาที่ดิฉนั ต้องเผชิญกับความทุกข์โศกเมื่อลูกชายคนเล็กตาย ในขณะนั้นดิฉนั ก็เห็นพระหัตถ์ของพระ
เจ้าที่ทรงพิทกั ษ์รักษายืน่ ออกมา
และนางได้พดู ทานองเดียวกับที่โยบได้พดู ว่า
“พระเจ้าทรง
พระราชทาน แล้วพระเจ้าทรงรับคืนไป จงสรรเสริ ญพระนามของพระองค์”
ต่อมา ค.ศ. 1672 บิดาผูบ้ งั เกิดเกล้าของนางก็ถึงแก่กรรม และลูกสาวที่น่ารักอายุสามขวบก็ตาย
ในปี เดียวกัน และเพื่อนที่นางรักและนับถือซึ่ งเป็ นที่ปรึ กษาอีกคนหนึ่งก็ตายในเวลาต่อมา บัดนี้นางหมด
ที่จะพึ่งพาอาศัยมือมนุษย์คนใดได้อีกต่อไป
ในเมื่อยามนางต้องเผชิญความยุง่ ยากและประสบความ
วุน่ วายทางจิตใจ ต่อมา ค.ศ. 1676 สามีของนางก็ถึงแก่กรรมนางก็เหมือนโยบกล่าวคือนางสู ญเสี ยทุก
อย่างซึ่ งเป็ นของรักที่สุดในโลกนี้ แต่นางเชื่อว่าสิ่ งเหล่านี้ พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นก็เพื่อจะดับความหยิง่
ยโสในดวงจิตของนางให้เหื อดแห้งลงไป นางได้เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าอย่างชัดเจนในความทุกข์
เศร้าโศกเหล่านี้จนนางร้องออกมาว่า “เกียรติยศและสง่าราศีพึงมีแด่พระเจ้าของข้าพเจ้าจะต้องไม่มีผนู ้ า
ทาง ไม้ค้ าสาหรับคนของพระองค์ซ่ ึ งพระองค์กาลังทรงนาเขาเข้าไปสู ้แดนมือมัวและความตาย จะต้อง
ไม่มีผกู ้ ากับการ ไม่มีการอุปถัมภ์แก่ผทู ้ ี่พระองค์ทรงมีพระประสงค์จะทาลายเพื่อจะเผาผลาญโลกียวิสัย
นี้เสี ย”
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่ามาดามเกโย่ได้ผา่ นมรสุ ม และประสบการณ์ที่ใหญ่ยงิ่ และสาคัญที่สุด
ในชีวติ ที่ตอ้ งถูกฝัดร่ อนใน ค.ศ 1674 นางต้องเข้าสู่ ภาวะซึ่ งนางเรี ยกว่า “ภาวะวิเวกวังเวง หรื อภาวะโดด
เดี่ยว” ซึ่ งกินเวลาถึงเจ็ดปี ในระยะนี้นางหมดความยินดี หมดสันติสุขสิ้ นแล้วซึ่ งความอึกทึกครึ กโครม
ใดๆ และนางจะต้องเดินทางชีวติ ด้วยความเชื่อตามลาพัง นางยังคงทาหน้าที่อธิษฐานและบริ จาคทาน
ต่อไป แต่ในใจของนางหมดความชื่นบานใจและหมดความอิ่มใจดังที่นางเคยมีมาแล้ว แต่ก่อนๆดู
เหมือนนางรู ้สึกว่านางถูกทอดทิ้งอยูล่ าพังโดยปราศจากพระเจ้า และนางได้คิดผิดโดยวาดภาพเอาเองว่า
นางถูกพระเจ้าทรงทอดทิง้ และไม่เอาใจใส่ เลยจริ งๆ นางจะต้องเรี ยนรู ้ที่จะดาเนินชีวติ ด้วยความเชื่อ
แทนที่จะมีชีวติ อยูด่ ว้ ยความรู ้สึก ความยินดีและสันติสุขที่แท้จริ งออกมาจากดวงจิตที่มีความเชื่อหรื อ
ศรัทธาในพระเจ้าอย่างแท้จริ ง ทั้งนี้ไม่ตอ้ งอาศัยความรู ้สึกหรื ออุปทานใดๆ เลย ใจเราเต็มไปด้วยความ
ยินดีและสันติสุขในความศรัทธา (โรม 15:13) แต่เมื่อเวลาเรามองดูเหตุการณ์ต่างๆด้วยความรู ้สึกเราก็
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เบนสายตาของเราจากพระเจ้า เมื่อเป็ นเช่นนั้นแล้วความยินดีและสันติสุขอันแท้จริ งก็หนีออกไปจากตัว
ของเรา ดูเหมือนมาดามเกโย่ทาผิดในข้อนี้ เพราะตลอดเวลาเจ็ดปี นางมีชีวิตอยูด่ ว้ ยความรู ้สึกและอยูก่ บั
ความอึกทึกครึ กโครม ก่อนที่จะมีชีวติ อยูเ่ หนื อความรู ้สึก และโดยมีความเชื่ อพระเจ้าอย่างชนิดง่ายๆ
ครั้นแล้วนางก็พบชีวิตของความเชื่อที่สูงกว่า บริ สุทธิ์ มากกว่าและมีความสุ ขมากกว่าชีวติ ที่ปกครองด้วย
ความรู้สึก นางเกโย่คิดถึงอารมณ์หรื อความรู ้สึกมากกว่าคิดถึงพระเจ้า นางคิดถึงของประทานมากกว่าผู ้
พระราชทาน
แต่ในที่สุดความศรัทธาของนางก็พุพลุ่งขึ้นอย่างชัยชนะเหนื อสิ่ งแวดล้อมและเหนื อ
ความรู้สึกใดๆ
หลังจากเวลาเกือบเจ็ดปี ที่นางได้สูญเสี ยความยินดีและหมดความรู้สึกรุ นแรง
นางได้เขียน
จดหมายติดต่อกับคุณพ่อลาคองเบ้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่ งผูน้ ้ ีนางเคยได้นามาให้รู้จกั ความรอดโดยความเชื่ อใน
พระคริ สต์เมื่อหลายปี มาแล้ว บัดนี้ชายผูน้ ้ ีก็เป็ นอุปกรณ์ของพระเจ้าช่วยนาหญิงผูอ้ าภัพนี้เข้ามารับแสง
สว่างและแสงแดดแห่งประสบการณ์ของการเป็ นคริ สเตียน
ชายผูน้ ้ ีได้แนะนาให้นางทราบว่าพระเจ้ามิได้ทรงทอดทิ้งอย่างที่นางเชื่ อและเข้าในผิดบ่อยๆ แต่
พระองค์ยงั ตรึ งโลกียอ์ ยูภ่ ายใจตัวของนาง แสงสว่างค่อยๆทอแสงขึ้นทีละน้อยๆในใจของนาง และใน
ที่สุดความมืดมัวก็ถูกขับออกไปโดยสิ้ นเชิง นางได้บนั ทึกลงในสมุดบันทึกของนางว่า วันที่ 22
กรกฎาคม 1680 เป็ นวันที่คุณพ่อลาคองเบ้จะอธิ ษฐานเป็ นพิเศษสาหรับจดหมายของนาง ถ้าจดหมาย
นางไปถึงตามกาหนดเวลา แม้วา่ ระยะทางจะไกลแสนไกลเช่นนั้น แต่จดหมายก็ไปถึงมือคองเบ้ตาม
เวลาพอดี ทั้งนี้เชื่ อว่าเป็ นฝี พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงจัดเตรี ยมเรื่ องนี้ โดยตรง ทั้งคองเบ้และมาดามเกโย่
ได้ถือศีลอดอาหารและอธิ ษฐานในวันเดียวกัน มันเป็ นเวลาที่นางได้จดจาในชีวประวัติของนางไปนาน
ปี ทีเดียว พระเจ้าทรงสดับคาทูลอธิษฐานของเขาทั้งสองคน เมฆมืดทึบที่บดบังหัวใจของนางมานานแล้ว
ได้หลุดออกไปและกลับได้รับความชื่นชมยินดีแทนที่
องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทาให้ “ตา” แห่งจิตใจของนางเห็นว่าความทุกข์ของนางนั้นเป็ นพระ
กรุ ณาของพระเจ้าซึ่ งปลอมร่ างเข้ามา ความทุกข์โศกของนางเปรี ยบเหมือนถ้ ามืดซึ่ งลอดภูเขาแห่งความ
ลาบากไปสู่ หุบเขาแห่งพระพรทางฝั่งข้างโน้นความเศร้าโศกเหล่านั้นเป็ นเสมือนราชรถของพระเจ้าเพื่อ
จะมารับนางเหาะขึ้นสู่ เบื้องบน ภาชนะ (คือตัวของนาง) ได้ถูกพระเจ้าทรงชาระล้างให้สะอาดบริ สุทธิ์
เพื่อพระเจ้าจะได้เข้ามาประทับและพระวิญญาณของพระเจ้า ผูเ้ ล้าโลมจากสวรรค์ ซึ่ งบัดนี้เสด็จเข้ามา
ประทับในใจของนางแล้ว จิตวิญญาณของนางบัดนี้ลน้ ไหลไปด้วยพระรัศมีของพระเจ้า และทุกสิ่ งทุก
อย่างดูเหมือนเปี่ ยมล้นไปด้วยความยินดี นางเกโย่ได้อธิ บายไว้ดงั นี้ “เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1680
วันนั้นเป็ นวันที่จิตวิญญาณของดิฉนั ประสบความชื่นชมยินดี และวิญญาณของดิฉนั หมดความเจ็บปวด
ใดๆทั้งสิ้ น จากเวลาที่ดิฉนั ได้รับจดหมายจากคุณพ่อลาคองเบ้ฉบับแรกแล้ว ดิฉนั ได้เริ่ มชีวติ ใหม่”
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“ด้วยอาการที่มหัศจรรย์ยากจะอธิ บายว่า สิ่ งทั้งหมดนั้นได้หลุดหายไปจากตัวดิฉนั ได้อย่างไรก็
ไม่ทราบ สิ่ งนั้นมิใช่เป็ นการใช้หนี้คืนให้เท่านั้น แต่เป็ นการใช้หนี้ทวีคูณและได้รับประโยชน์ชนิ ด
ใหม่ๆ ในองค์พระเยซูคริ สต์ดิฉนั ได้พบทุกสิ่ งทุกอย่าง และได้พบมากกว่าที่เคยหลุดหายมาแล้วสันติสุข
ที่ดิฉนั มีอยูเ่ ดี๋ยวนี้เป็ นสันติสุขที่ครอบครองดิฉนั ไว้ดว้ ยความบริ สุทธิ์ เป็ นสันติจากสวรรค์ และเป็ นสิ่ งที่
อธิ บายให้แจ่มแจ้งทั้งหมดไม่ได้ สันติสุขสมัยที่ดิฉนั ได้พบเมื่อก่อนๆ นั้นเป็ นสันติสุขที่ทาให้จิต
วิญญาณของดิฉนั ได้รับการปลอบโยนให้เกิดความอบอุ่นภายในดวงจิต
เป็ นสันติสุข
เป็ นของ
พระราชทานมากกว่าองค์พระเจ้าผูป้ ระทาน แต่บดั นี้ดิฉนั ได้ถูกนาตัวเข้ามาประสานกับพระเจ้า กับน้ า
พระทัยของพระองค์ซ่ ึ งบัดนี้ ดิฉนั อาจพูดได้วา่ มิใช่เป็ นเพียงการปลอบประโลมใจเท่านั้นไม่ มันไม่ใช่
เพียงสันติสุขอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็ นองค์พระเจ้าแห่งสันติสุขซึ่ งดิฉนั ได้รับไว้ประจาตัวของดิฉนั เอง
และสันติสุขอันแท้จริ งนี้ เป็ นของมราคามากกว่าสิ่ งที่ดิฉนั ได้สูญเสี ยไป แม้วา่ สันติสุขพิเศษชนิดนี้ เป็ น
แต่เพียงเริ่ มต้นเท่านั้น”
นางเกโย่บอกต่อไปว่า “ดิฉนั ได้รับสันติสุขอย่างลึกซึ้ งซึ่ งดูเหมือนแผ่กระจายไปทัว่ ดวงจิต และ
ทั้งนี้เป็ นผลของการที่ดิฉนั มีจุดความต้องการทั้งหมดมารวมอยูใ่ นพระเจ้าองค์เดียวและได้สาเร็ จสม
ประสงค์ท้ งั หมดในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ดิฉนั ไม่กลัวอะไรเลยไม่วา่ จะเป็ นกรณี ใดๆ อย่างไรๆ และ
เกี่ยวข้องกับผูใ้ ด และผลของชีวติ จะเป็ นอย่างไร เพราะว่าหลักศรัทธาอันแข็งแกร่ งของดิฉนั ไว้วางราก
ลงบนองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ซึ่ งเป็ นองค์ประมุขของสิ่ งสารพัด ไม่วา่ จะเป็ นความยุง่ ยากหรื อเหตุการณ์ใดๆ
จึงเผชิญได้ท้ งั สิ้ น ดิฉนั ไม่ตอ้ งการอะไรอีกนอกจากสิ่ งที่ดิฉนั มีอยูแ่ ล้วเดี๋ยวนี้ เพราะดิฉนั เชื่ ออย่างเต็ม
เปี่ ยมว่าสภาพปั จจุบนั ของดิฉนั ก็ดีและผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวาระหนึ่งๆก็ดี ได้สาเร็ จครบถ้วน
หมดสิ้ นแล้วตามที่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมไว้สาหรับดิฉนั ทุกประการ
ดิฉนั ไม่มีความประสงค์สิ่งใด
นอกจากพระประสงค์ของพระเจ้า และสิ่ งใดที่ดิฉนั มีความต้องการซึ่ งจาเป็ นและเป็ นที่พอพระทัยพระ
เจ้าๆจะทรงจัดหาให้ และนัน่ แหละเป็ นการจัดเตรี ยมที่แท้จริ งและเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง”
อีกแห่งหนึ่งนางเกโย่ได้พดู ไว้วา่ “ลักษณะประสบการณ์เบื้องสู งจากสวรรค์อีกประการหนึ่งก็
คือความบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งเกิดขึ้นภายในดวงจิต เดี๋ยวนี้จิตใจของดิฉนั ประสานเข้าเป็ นแนวเดียวกับพระทัยของ
พระเจ้า และการที่ประสานติดต่อเข้าเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้านั้น ดูเหมือนไม่มีสิ่งใดที่จะมี
อานาจมาทาลายหรื อลดความบริ สุทธิ์ น้ นั ได้อีกเลย มันเป็ นประสบการณ์ที่ประกาศความจริ งในพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ “ทุกอย่างก็บริ สุทธิ์ สาหรับคนบริ สุทธิ์ ” และอีกแห่งหนึ่งนางกล่าวว่า “จากเวลานี้เป็ น
ต้นไป ดิฉนั ได้ชื่นชมยินดีในอิสรภาพที่ดิฉนั ได้พบ สมองและความคิดของดิฉนั ได้พบกับความสะดวก
ง่ายดายในการทาทุกสิ่ งและการทนทุกข์ทุกๆอย่างซึ่ งพระเจ้ายอมให้มาถึงดิฉนั
คาสั่งของพระเจ้า
กลายเป็ นกฎสาหรับชีวติ ของดิฉนั ”
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ชีวติ ของมาดามเกโย่เดี๋ยวนี้มีลกั ษณะสุ ขมุ และมีฤทธิ์ อานาจจากพระเจ้าภายหลังจากที่พบทาง
ของความรอดพ้นบาปโดยอาศัยความเชื่อ นางก็กลายเป็ นอุปกรณ์ของพระเจ้าที่จะนาคนอื่นอีกหลายคน
ให้รู้จกั ประสบการณ์ของการกลับใจใหม่และการถูกสร้างให้เป็ นคนใหม่ บัดนี้นบั ตั้งแต่นางได้รับพระ
พรจากพระเจ้าอันเป็ นประสบการณ์ที่ลึกซึ้ ง กว้างขวางและอุดมสมบูรณ์จากพระเจ้าด้วยตัวของนางเอง
นางก็เริ่ มเป็ นแม่เหล็กดึงดูดคนอื่นหลายคนให้เข้ามาพบกับของประเสริ ฐเช่นเดียวกับที่นางได้ประสบ
มาด้วยตนเอง
คือนาคนให้ได้พบการชาระให้บริ สุทธิ์ โดยฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หรื อ
ประสบ “ชีวติ แห่งความมีชยั ” หรื อ “ชีวติ ที่ตายต่อตัวเอง” ซึ่งเป็ นเวลาที่นางชอบใช้เสมอๆ วิญญาณของ
นางมีพลังฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พลุ่งขึ้น ทุกแห่งที่นางไปจะมีผคู้ นซึ่งหิวกระหายจะมา
ห้อมล้อมฟังและได้รับอาหารจิตใจจากนางเสมอ การฟื้ นใจใหม่ได้เกิดขึ้นทุกแห่งที่นางได้ไปเยีย่ มเยียน
และทัว่ ทั้งประเทศฝรั่งเศส คริ สเตียนผูแ้ สวงหาความลึกซึ้ งในชีวติ คริ สเตียนก็เริ่ มมาหานาง และนางก็
สั่งสอนให้ตามความประสงค์
คั้นแล้วมีมหาสังฆราชสาคัญรู ปหนึ่งชื่ อเฟ็ นเนล่อนได้ถูกนาให้มาพบกับประสบการณ์ที่ลึกซึ้ ง
มากขึ้นก็เนื่องจากคาอธิ ษฐานของมาดามเกโย่ และมหาสังฆราชรู ปนี้แหละที่ได้ประกาศข่าวประเสริ ฐ
นั้นทัว่ ประเทศฝรั่งเศสและมีอีกหลายคนที่สละละทิง้ โลกียวิสัย ทิง้ บาป และถวายตัวแก่พระเจ้าจริ งๆ
บรรดาสงฆ์ที่ชอบเดินตามโลกและศาสตราจรรย์ท้ งั หลายที่เหลวไหลก็พากันสานึกตัวเองว่า
ตน
บกพร่ องและควรได้รับตาหนิอย่างไรและคนพวกนี้บางคนก็เริ่ มรังความและข่มเหงทาร้ายแก่มาดามเก
โย่ และแก่คนทุกคนที่ถือตาม “ชีวติ ที่ตายต่อตัวเอง” คนพวกนี้ถูกจาคุกและถูกจับทรมานกายอย่าง
สาหัส ในที่สุดราชาเหลวไหลคือราชาหลุยส์ที่ 14 ได้จดั มาดามเกโย่ขงั ไว้ในสานักนางชีเซ็นท์แมรี่ แต่
มาดามเกโย่เคยเรี ยนรู ้จกั ความทุกข์ทรมานมาอย่างดีแล้ว และยิง่ ทาให้นางแข็งแรงและมีความเข้มแข็ง
ทางจิตวิญญาณมากขึ้น นางใช้เวลาที่อยูใ่ นตารางอธิ ษฐาน ร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า และเขียน
บทความต่างๆ แม้วา่ นางจะต้องล้มเจ็บบ่อยๆ เนื่ องจากอากาศในห้องขังที่เรื อนจาอบอ้าวและห้องขังก็
เล็กไม่ได้รับความสะดวกสบาย หลังจากที่ถูกคุมขังอยูเ่ ป็ นเวลาแปดเดือนเพื่อนของนางคนหนึ่งก็หาวิธี
ให้นางหลุดออกมาจากเรื อนจานั้นได้ และนางต้องเจ็บป่ วยอยูเ่ จ็ดปี เนื่องจากได้กินยาพิษซึ่งศัตรู พยายาม
ฆ่านางให้ตาย บทความที่นางเขียนมีผพู ้ ิมพ์และจาหน่ายทัว่ ประเทศฝรั่งเศส และยังแพร่ ไปยังประเทศ
อื่นๆ อีกหลายประเทศในทวีปยุโรป และโดยวิธีน้ ีมีผคู ้ นถูกนาเข้าถึงองค์พระเยซูคริ สต์ได้อย่างลึกซึ้ งยิง่
กว่าแต่ก่อน ทั้งนี้เป็ นผลแห่งคาสัง่ สอนของมาดามเกโย่
ใน ค.ศ. 1695 มาดามเกโย่ถูกราชาหลุยส์ที่ 14 สั่งให้จาคุกอีกครั้งหนึ่ง แต่คราวนี้ถูกจาคุกที่ป้อม
วองซิ เน่ย ์ และปี ต่อมานางถูกสั่งให้ยา้ ยมาคุมขังอยูท่ ี่เรื อนจาวาวการ์ ด ใน ค.ศ. 1698 ถูกสั่งให้จาไว้ใน
ห้องใต้ดินในคุกบาสติลซึ่ งเป็ นคุกที่น่ากลัวสยดสยองของกรุ งปารี ส มาดามเกโย่ตอ้ งถูกขังอยูใ่ นเรื อนจา
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นั้นถึงสี่ ปี แต่ความเชื่ อในพระเจ้าของนางก็ยงิ่ ทวีสูงขึ้นและตะรางก็กลายเป็ นเสมือนวังสาหรับนาง ใน
ค.ศ. 1702 นางถูกเนรเทศไปอยูท่ ี่เกาะปลอยส์ ซึ่ งนางได้ใช้ชีวติ ที่เหลืออยูร่ ับใช้พระเยซูคริ สต์จนตลอด
ชีวติ ณ ที่น้ นั นางถึงแก่กรรมด้วยความสงบอย่างแท้จริ ง นางหมดห่ วงหมดกังวลจริ งๆ นางได้พบกับ
ความยินดีชนิดสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1717 รวมอายุได้ 69 ปี
ภาพชีวติ ของมาดามเกโย่ได้ระบายไว้ในบทประพันธ์เกี่ยวกับชีวติ ตริ สเตียนของนาง ซึ่ งนางได้
เขียนเองว่าดังนี้
“สาหรับฉันไม่มีกาหนดวันหรื อเวลา
ทุกถิ่นทุกเคหานัน่ คือภาระของฉัน
ใจฉันเงียบสงบเมื่อฉันพบสันติราชา
เมื่อพระเจ้าอยูด่ ว้ ยจิตใจฉันก็อิสระเสรี ”
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บทที่ 3 แฟรงซวา เฟ็ นเนล่ อน
ผูท้ ี่เป็ นสาวกของพระเยซูเจ้าอย่างเคร่ งครัด
มีความสามารถพิเศษและเป็ นผูม้ ีนิสัยสะอาด
บริ สุทธิ์ จริ งๆ ซึ่ งจะหาคนมาเทียบเคียงในระดับสู งได้ยาก บุคคลผูน้ ้ ีคือมหาสังฆราชแห่งแคมเบรย์
ประเทศฝรั่งเศส
แฟรงซวา เฟ็ นเนล่อน เกิดในตระกูลผูด้ ี ท่านเป็ นบุตรคนเล็กของเคานท์ปอนส์ เดอะซอลลิค
แนค ซึ่ งเป็ นเทือกเถาเหล่ากอผูด้ ีเก่าของฝรั่งเศส ท่านเกิดที่ปราสาทเฟ็ นเนล่อน เมื่อ ค.ส. 1651 ท่าน
ได้รับการอบรมอย่างดีที่บา้ นจนถึงอายุสิบสองปี แล้วจึงถูกส่ งตัวไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเมืองกาฮอร์
แล้วภายหลังย้ายมาที่ปารี ส ท่านเป็ นคนสนใจเรื่ องศาสนามาตั้งแต่เล็ก และอายุเพียงสิ บห้าปี ก็สามารถ
เทศนาได้เป็ นครั้งแรก ท่านได้ศึกษาที่สานักพระคริ สตธรรมเซ็นท์ซูลพีล อาจารย์ใหญ่ของสานักนี้ เป็ น
คนเคร่ งครัด มีความสามารถพิเศษ และเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิมากมายซึ่ งใครๆ ก็ยกย่องและชมเชย แฟรงซวา
เป็ นศิษย์ที่อาจารย์ใหญ่รักใคร่ มาก อาจารย์เพียรพยายามให้การศึกษาอบรมแก่ศิษย์คนนี้อย่างดีท้ งั ด้าน
วิชาการ ด้านจิตใจจากการอบรมของอาจารย์ใหญ่ แฟรงซวากลายเป็ นศิษย์ซ่ ึ งคนทั้งหลายยกย่องว่าเป็ น
ผูส้ นิทสนมกับพระเจ้ายิง่ นัก และเป็ นคริ สเตียรที่พลีตนเองเพื่อพระเจ้าอย่างแท้ ด้วยประการฉะนี้จึง
กลายเป็ นคนดีเด่นเยีย่ ม และมีชีวติ คริ สเตียนที่สูงมาก
ท่านได้อุปสมบทเป็ นภิกษุในลักทธิ คาทอลิก เมื่อ ค.ศ. 1675 ซึ่ งเวลานั้นท่านอายุยสี่ ิ บปี เท่านั้น
และเป็ นเจ้าอธิ การประจาอยูท่ ี่วดั เซ็นท์ซูลพีสถึงสามปี ก่อนที่ท่านจะอุปสมบทท่านตั้งใจแน่แน่วว่าจะ
ไปเป็ นมิชชันนารี ที่ประเทศแคนาดา แต่ลุงของท่านห้ามไว้ แต่ดูเหมือนว่าท่านเคยไปเยีย่ มประเทศ
แคนาดามาแล้วครั้งหนึ่ง
ความฉลาดและความสามารถพิเศษของเฟ็ นเนล่อนเมื่ออายุยงั เยาว์อยูน่ ้ นั
ก็สาแดงให้เห็นว่า
ท่านเป็ นคนที่มีคุณสมบัติพิเศษจริ งๆ โดยท่านเขียนหนังสื อเกี่ยวกับการนมัสการพระเจ้า เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาและการศึกษา
หนังสื อของท่านซึ่ งเกี่ยวกับการศึกษานั้นสมัยนี้ก็ยงั มีผยู ้ กย่องว่าเป็ นตารา
การศึษาอย่างสู ง เมื่อ ค.ศ. 1689 ราชาหลุยส์ที่ 14 กษัตริ ยข์ องประเทศฝรั่งเศสเวลานั้น ทรงพอพระทัยใน
หลักการศึกษาของเฟ็ นเนล่อนมาก จนถึงกับทรงไว้วางพระทัยมองให้เฟ็ นเนล่อนเป็ นผูอ้ บรมรัชทายาท
25

แห่งราชบัลลังก์ฝรั่งเศส รัชทายาทหนุ่มเป็ นคนหัวแข็ง ทาอะไรก็จะเอาแต่ใจตนเองเป็ นใหญ่ และจะเอา
อะไรก็จะเอาให้ได้ แต่หลังจากได้รับการแนะนาสั่งสอนอบรมจากเฟ็ นเนล่อนแล้ว ก็กลายเป็ นผูร้ ู ้จกั
บังคับตัวเอง และไม่ตอ้ งสงสัยถ้าได้เสวยราชสมบัติจะต้องกลายเป็ นพระราชาที่ดีของราษฎร ซึ่ งไม่มี
กษัตริ ยอ์ งค์ใดของฝรั่งเศสที่ดีเช่นนั้นมาก่อนเลย หลังจากที่เฟ็ นเนล่อนได้รับหน้าที่เป็ นอาจารย์ของรัช
ทายาทอยูไ่ ด้หา้ ปี จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นมหาสังฆราชแห่งแคมเบรย์ใน ค.ศ. 1694
ในขณะที่กาลังได้รับเกียรติสูงจากกษัตริ ยฝ์ รั่งเศสอยูน่ ้ นั เฟ็ นเนล่อนมีโอกาสได้รู้จกั กับมาดาม
เกโย่
และด้วยคาอธิ ษฐานและการสนทนากับมาดามเกโย่ได้ทาให้เฟ็ นเนล่อนมีความซาบซึ้ งใน
ประสบการณ์ชีวติ คริ สเตียนลึกซึ้ งมากขึ้น ได้รับสาระมากขึ้น และได้รับอย่างสมบูรณ์จริ งๆ ฉะนั้นจึงทา
ให้เฟ็ นเนล่อนยอมพลีตวั เพื่อพระเยซูได้ท้ งั นั้นไม่วา่ ในกรณี ใดๆ ท่านเคยได้ทราบข่าวเลื่องลือถึงความ
เคร่ งครัดและความสามารถพิเศษของมาดามเกโย่ ซึ่ งได้รับการทนทุกข์ทรมานจากอานาจข่มเหงของ
คณะโรมันคาทอลิก เพราะมาดามเกโย่ได้สอนเรื่ องการตายต่อชีวิตที่เห็นแก่ตนเอง และการยินยอมทา
ตามพระทัยพระเจ้าโดยไม่มีขอ้ แม้ ในขณะที่ผา่ นบ้านเก่าของมาดามเกโย่หลังจากไปเทศนาสั่งสอนที่
เมืองปวาโต้ เฟ็ นเนล่อนได้ไต่ถามหลายข้อหลายประการเกี่ยวกับมาดามเกโย่ และได้ทราบถึงความ
เคร่ งครัดของมาดามหลายประการ ฉะนั้นท่านจึงตัดสิ นใจว่าจะต้องไปเยีย่ มมาดามเกโย่ได้ ทั้งๆที่รู้วา่
การไปเยีย่ มมาดามเกโย่เช่นนั้นจะต้องทาให้พระราชาฝรั่งเศสทรงไม่พอพระทัย และอาจทาให้เสื่ อมเสี ย
ชื่อเสี ยงและสู ญเสี ยตาแหน่งและยศในสังฆสมาคมแน่นอน ไม่ตอ้ งสงสัยพระเจ้าดลใจเฟ็ นเนล่อนที่จะ
ไปเยีย่ มมาดามเกโย่
ครั้งแรกเฟ็ นเนล่อนได้พบกับมาดามเกโย่ที่หมู่บา้ นแห่งหนึ่ง ณ บ้านของท่านผูห้ ญิงแห่งเมือง
ชาร์ โรส ทั้งสองคนได้สนทนากันถึงเรื่ องจิตวิญญาณเป็ นเวลานาน ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ท่านทั้งสองสนใจมาก
ประสบการณ์ของมาดามเกโย่ได้ทาให้เฟ็ นเนล่อนเกิดความซาบซึ้ งตรึ งใจมาก รุ่ งขึ้นท่านได้ไปเยีย่ มมา
ดามเกโย่อีกที่บา้ นของท่านผูห้ ญิงอีกคนหนึ่งในปารี ส ท่านทั้งสองได้ร่วมใจอธิ ษฐาน แต่เฟ็ นเนล่อยยัง
ไม่ได้รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สวมทับจนเต็มล้น แม้วา่ ท่านเข้าในดีข้ ึนว่าพระเจ้าประสงค์จะอวยพรชีวิต
ของท่าน และรับฤทธิ์ เดชของพระองค์ซ่ ึ งเก็บไว้สาหรับท่านอีกมากมาย
ตลอดเวลาแปดวันในระยะต่อมา มาดามเกโย่มีภาระหนักที่จะต้องอธิ ษฐานเผื่อเฟ็ นเนล่อนมาก
ขึ้น และในไม่ชา้ ภาระแห่งความบีบรัดนั้นหมดไป และรู ้สึกว่าจิตใจของนางได้หยุดพักจริ งๆ ใกล้ๆกับ
ระยะที่จะสิ้ นสุ ดความเจ็บปวดทางจิตวิญญาณนั้น มาดามเกโย่ได้เขียนจดหมายถึงเฟ็ นเนล่อนฉบับหนึ่ง
จากกรุ งปารี ส เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1688 ความว่า นางมีภาระหนักที่จะต้องอธิ ษฐานเผือ่ ท่านมากๆ
และเตือนให้เฟ็ นเนล่อนถวายชีวติ จิตใจกับพระเจ้าทั้งหมด ในจดหมายนั้นนางบอกว่า “ตลอดระยะเจ็ด
วันนี้ฉนั ได้สวดอ้อนวอนพระเจ้าเผื่อท่านตลอดเวลา ดิฉนั เรี ยกว่าอธิ ษฐาน แต่ดิฉนั ไม่มีความต้องการ
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อะไรพิเศษจากพระเจ้าเลย แต่จิตวิญญาณของดิฉนั ร่ าร้องและทูลขอต่อพระเจ้าเสมอมา เพื่อนน้ าพระทัย
หรื อพระดาริ ของพระเจ้าจะสาเร็ จสมประสงค์ และพระเจ้าจะได้พระเกียรติในการสาแดงสัจธรรมให้
สว่างเหมือนตะเกียงที่จุดอยูไ่ ม่รู้ดบั ” และในจดหมายฉบับเดียวกันนั้นนางได้เขียนต่อไปว่า “ดูเหมือน
พระเมตตาของพระเจ้าซึ่ งมีต่อตัวท่าน และกิจการที่พระองค์ทรงมุ่งหมายจะใช้ชีวติ ท่านนั้นยังไม่ครบ
บริ บูรณ์ จิตวิญญาณของท่านยังไม่ได้ถูกนามาเข้าเกลียวกับพระเจ้าอย่างสนิทสนม ดังนั้นจึงทาให้ดิฉนั
ทนทุกข์มากและการทนทุกข์ทรมานของดิฉนั ก็ใหญ่หลวงนัก และคาอธิ ษฐานของดิฉนั นั้นพระเจ้ายัง
มิได้ทรงตอบ”
“คาอธิษฐานของดิฉนั ที่ได้ทูลขอต่อพระเจ้าเพื่อท่านนั้นมิใช่เป็ นของที่ถูกสร้างขึ้นในโลกนี้ มัน
ไม่ใช่คาอธิ ษฐานที่ดิฉนั สร้างขึ้นด้วยตัวเอง หรื ออธิ ษฐานตามแบบพิธี แต่เป็ นพระสุ รเสี ยงของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ เองภายในจิตใจของดิฉนั เป็ นเสี ยงที่เกิดขึ้นจากภายในซึ่ งจะห้ามไว้มิให้ได้ยนิ นั้นไม่ได้
เลยหรื อจะควบคุมไว้ก็ไม่ได้ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงอธิ ษฐานอย่างเกิดผล เมื่อเสี ยงร่ าร้องของพระ
วิญญาณภายในเงียบลง นัน่ ก็เป็ นเครื่ องหมายแสดงแล้วว่า พระคุณพระเจ้าในเรื อนร่ างของท่านนั้นได้
สาเร็ จครบถ้วนแล้ว ดิฉนั ได้ประสบเหตุการณ์เช่นนี้เพื่อวิญญาณของคนอื่นๆ เหมือนกัน แต่ไม่เคยต้อง
สู ้รบในใจเหมือนการอธิ ษฐานเพื่อท่านเลย และไม่เคยใช้เวลานานเช่นนี้เลย แผนการของพระเจ้าจะต้อง
สาเร็ จครบบริ บูรณ์ในตัวของท่าน ดิฉนั พูดนี้ดว้ ยความไว้วางใจพระเจ้า และคิดว่าจะไม่เป็ นอย่างอื่นไป
ได้เลย”
รุ่ งขึ้นมาดามเกโย่ได้เขียนจดหมายไปให้เฟ็ นเนล่อนอีกใจความว่าดังนี้ “เพราะว่าดิฉนั ได้เสนอ
เรื่ องของท่านต่อพระเจ้าด้วยชีวติ จิตใจ ดิฉนั หลับแต่เพียงเล็กน้อยเมื่อคืนนี้ และในวาระนี้ดิฉนั บอกได้
ว่า จิตใจของดิฉนั สนใจเรื่ องจิตวิญญาณของท่านจนเหมือนถูกไฟเผา เพื่อจิตวิญญาณของท่านจะได้ถูก
สร้างใหม่อย่างครบถ้วน”
“ดิฉนั มีความศรัทธาเชื่อแน่วา่ อุปสรรคซึ่ งกั้นระหว่างท่านกับพระเจ้า กาลังจะถูกทาลายหายไป
แล้ว แน่นอนเหลือเกิน ดิฉนั รู ้สึกว่าจิตวิญญาณของท่านกาลังประสานสัมพันธ์กบั จิตวิญญาณของดิฉนั
ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยรู ้สึกเช่นนั้นเลย”
เฟ็ นเนล่อนถ่อมใจลงและหิ วกระหายประสบการณ์ลึกซึ้ งฝ่ ายจิตวิญญาณ แม้วา่ เฟ็ นเนล่อนจะมี
ปั ญหาปราชญ์เปรื่ องแต่ก็ยนิ ดีศึกษาอย่างเด็กอ่อน ศึกแรกที่เฟ็ นเนล่อนจะต้องสู ้รบก็คือ ยอมเต็มใจอย่าง
เด็ดขาดที่จะพลีตนเองเพื่อให้พอพระทัยพระเจ้า ตามที่มาดามเกโย่พดู ว่า “จิตวิญญาณที่ยอมจานนต่อ
พระเจ้านั้นมิใช่จิตวิญญาณที่ทอดทิ้งความปรารถนาของตนเองเสมอ” หลายคนที่ยอมถวายตัวต่อพระ
เจ้าแล้วแต่ยงั วุน่ วายใจอยากจะทาตามโครงการของตนเอง
และมักจะรู้สึกหงุดหงิดฉุนเฉียวเมื่อ
โครงการนั้นๆถูกขัดขวางหรื อถูกทาลาย ในที่สุดเฟ็ นเนล่อนยอมพลีสละตนเองเพื่อทาตามแผนการของ
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พระเจ้าโดยตลอด
แต่ตวั ท่านเองต้องสู ้รบอยูน่ านก่อนที่จะรับประสบการณ์ซ่ ึ งวิญญาณของท่านหิ ว
กระหายนั้น บางครั้งเฟ็ นเนล่อนได้พบกับมาดามเกโย่และได้เขียนจดหมายโต้ตอบกันเสมอเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ที่ท่านคร่ าครวญใฝ่ ฝันหา ในที่สุดมาดามเกโย่ได้เขียนจดหมายตอบไปว่า จาเป็ นที่สุดที่
จะต้องตรึ งชีวิตที่เห็นแก่ตนเองให้ตายสนิท เฟ็ นเนล่อนดูเหมือนได้เข้าใจทั้งหมดอย่างแจ่มแจ้ง ดังจะ
เห็นได้จากจดหมายที่ตอบมาดามเกโย่ไปว่า
“ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเข้าใจความหมายเป็ นส่ วนมาก
ข้อความที่เธอได้กรุ ณาบอกมาให้ขา้ พเจ้าทราบนั้นข้าพเจ้าเข้าใจดี และเธอยังได้อธิ บายประสบการณ์
ด้วยลักษณะต่างๆว่า จิตวิญญาณต้องมอบถวายคืนให้พระเจ้าโดยมีความเชื่อบริ สุทธิ์ ถึงอย่างไรก็ตาม
ข้าพเจ้าจะพยายามดาเนินตามความเห็นและทัศนะของเธอที่ช้ ีแจงมาให้ขา้ พเจ้าเข้าใจ เพราะเธอได้เสนอ
มาเพื่อตัวข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะศึกษาต่อไปเพื่อรู ้วา่ ข้าพเจ้าเข้าใจทั้งหมดอย่างถูดต้องหรื อเปล่า
“1. ขั้นแรก หลังจากได้มมอบถวายจิตวิญญาณต่อพระเจ้าแล้ว เราต้องนาความกระหายของจิต
วิญญาณให้มาอยูใ่ ต้ความคุม้ ครองของพระเจ้า บางครั้งจิตวิญญาณแสดงความสัตย์จริ ง และทรงอยูไ่ ด้
ด้วยความเชื่อ ดังนั้นจิตวิญญาณไม่ได้ทาอะไรตามลาพัง แต่ได้ติดตามและร่ วมมือกับพระคุณของพระ
เจ้า จึงได้ชยั ชนะโดยความเชื่อ
“2. ขั้นที่สอง จะต้องเลิกไว้ใจความรู ้สึกภายในซึ่ งทาให้เราพอใจกับสภาพของจิตวิญญาณ ณ
ที่น้ ีการสู ้รบจะหนักหน่วงและยาวนาน เป็ นการยากมากที่ใจเราจะหมดความต้องการสิ่ งที่ให้เรารู ้สึก
สนุกสบาย และพระเจ้ามักทรงอนุญาตให้เรายินดี และวางใจในประสบการณ์ครั้งแรกของเรา ครั้นเมื่อ
เราหมดหรื อสู ญเสี ยความรู ้สึกสุ ขสบายภายใจดวงจิตเราแล้ว เราก็เลยนึกว่าพระเจ้าของเราหายไปเสี ย
แล้ว ให้พิจารณาดูวา่ ศีลธรรมของดวงวิญญาณนั้นมิได้อาศัยความสนุกสบาย แต่อาศัยความสัมพันธ์
สนิทสนมเกี่ยวข้องกับพระทัยของพระเจ้า ไม่วา่ พระองค์จะให้เราทาอะไรหรื อเป็ นอะไร ชัยชนะขั้นนี้
เกิดด้วยความเชื่ อ แต่ดว้ ยลักษณะและอาการแตกต่างกันเล็กน้อยจากขั้นที่หนึ่ง
“3 ขั้นต่อไป ก็คือจะต้องตายต่อคุณงามความดีท้ งั ภายนอกและภายใน นิสัยที่เห็นแก่ตวั นั้น
แข็งแรงมาก คือเรามักพอใจและภูมิใจในทุกสิ่ งทุกอย่าง เมื่อเราชัยชนะประสาททั้งห้าของเราแล้ว และ
จิตวิญญาณมีพลังแรงโดยความเชื่อและไม่ตอ้ งพึ่งพาอาศัยความสนุกสบายภายในดวงจิตแล้ว เมื่อนั้น
วิญญาณของเราก็เริ่ มรับเอาความอิ่มหนา จากการทาคุณงามความดี ความจริ ง การรู ้จกั ยับยั้งบังคับตัว
ความเชื่อ และการกุศลให้ทาน และไว้วางใจสิ่ งเหล่านี้ ซึ่ งเรานึกว่านัน่ เป็ นสมบัติของเราเอง แล้วเราก็
เลยอ้างเอาว่านัน่ แหละคือกุศลของเราโดยแท้ การกระทาเช่นนั้นก็เป็ นการเห็นแก่ตวั อย่างหนึ่ง เราต้อง
ตายต่อสิ่ งเหล่านั้น และต่อการถือว่าสิ่ งเหล่านั้นมาจากตัวเราเอง และต้องปฏิบตั ิตามสิ่ งเหล่านั้นโดยถือ
ว่าเป็ นของพระราชทาน และฤทธิ์ เดชของพระเจ้าเท่านั้น เราไม่ควรรู ้สึกภูมิใจในสิ่ งเหล่านั้นเลย แต่ตอ้ ง
อิ่มหนาโดยอาศัยพระผูท้ รงประทานสิ่ งเหล่านั้นให้แก่เรา
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“4. ขั้นที่สี่ ประกอบด้วยการตายต่อการดูหมิ่นพระราชกิจของพระเจ้าซึ่ งเกี่ยวกับการตรึ งชีวติ
ภายใน การตีสอนของพระเจ้านั้นเราจะต้องรับไว้ โดยปราศจากการต่อสู ้เช่นเคยซึ่ งการต่อสู ้น้ นั แต่ก่อน
เคยมีอย่างร้ายแรง จิตวิญญาณรู ้สึกอย่างแจ่มแจ้งว่า พระเจ้าสถิตอยูด่ ว้ ยในทุกสิ่ งทุกอย่าง และความเชื่อ
จึงแข็งแรง และอุปสรรคขัดขวางทุกชนิด ซึ่ งเมื่อก่อนนั้นทนไม่ไหว เดี๋ยวเราไม่เพียงจะยินยอมรับ
อุปสรรคเหล่านั้นด้วยอาการเฉยๆ เท่านั้น แต่ตอ้ นรับอุปสรรคด้วยความยินดี เราจะจูบมือที่เฆี่ยนตีเรา
“5 เมื่อเรามาถึงขั้นนี้แล้ว เราก็อาจพูดด้วยเหตุผลหลายประการว่า ชีวติ เก่าของเราได้ตายเสี ย
แล้ว และเราจึงขึ้นถึงขั้นที่หา้ คือ ชีวติ ใหม่ ไม่ใช่เพียงการ เริ่ มต้น ชีวิตใหม่เฉยๆ เท่านั้น แต่เป็ นชีวิตที่
ฟื้ นคืนใหม่ คือ ชีวติ แห่งความรัก ของประทานเหล่านั้นทั้งหมด เมื่อก่อนจิตวิญญาณแสวงหาเอาด้วย
พลังแรงของตนเอง ซึ่ งผลที่สุดก็กลายเป็ นของวิปริ ต เป็ นพิษและทาลายเสี ย แต่โดยแสวงหาจากพระเจ้า
ของประทานเหล่านั้นได้รับคืนอย่างสมบูรณ์จากพระองค์พระราชทานสิ่ งทั้งปวงให้ ไม่ใช่แผนการของ
พระเจ้าที่จะไม่ให้มนุษญ์เรามีความสุ ข แต่เพื่อจะเทความขมขื่นลงในความสุ ขนั้น และเฆี่ยนตี ความ
ยินดีและความเจริ ญซึ่งผูน้ ้ นั หาได้โดย พึ่งตนเอง และซึ่ งไม่ได้ มาจากพระเจ้า มีกฏศีลธรรมแห่ง
ความสุ ขซึ่ งไม่รู้จกั เปลี่ยนแปลง พระเจ้าทรงไล่ความสุ จจอมปลอม หรื อความสุ จซึ่ งตั้งอยูบ่ นหลักการที่
ไม่ถูกออกไป เพราะความสุ ขจอมปลอมนั้นแหละเป็ นสิ่ งที่นาความทุกข์ที่ไม่รู้สิ้นสุ ดมาสู่ เรา ฉะนั้นเพื่อ
พระเจ้าจะทรงสถาปนาความสุ ขอันแท้จริ ง และความสุ ขชนิดถาวรนั้น พระเจ้าจะต้องนาจิตวิญญาณ
ของมนุษย์ให้มีสามัคีธรรมและเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์
และให้ผนู ้ ้ นั สามารถดื่มน้ าทิพย์ซ่ ึ ง
ประกอบด้วยชีวิตจากน้ าพุนิรันดร จิตวิญญาณได้รับชีวิตใหม่น้ ีท้ งั ความดีความสุ ขถาวรโดยเลิกทุกสิ่ ง
ทุกอย่างที่ไม่ได้ร่วมมือกับพระเจ้าและยอมให้พระเจ้าเสด็จเข้ามาสถิตอยูด่ ว้ ย และทางานแทนเรา
“6. ในขั้นที่หกนี้ ชี วติ จะกลายเป็ นชีวติ ที่เปลี่ยนสภาพเป็ น อันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้า เมื่อเป็ น
เช่นนี้แล้ว มิใช้เพียงจิตวิญญาณของเราเท่านั้นจะทาตามพระเจ้า แต่ทุกๆสิ่ งทุกอย่างในตัวของเราจะทา
ตามพระองค์ และการเกี่ยวข้องนั้นก็สนิทสนมกับพระเจ้าจนน้ าพระทัยของพระองค์และน้ าใจของผูน้ ้ นั
กลายเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ข้อนี้ขา้ พเจ้าคาดว่าเป็ นคาพูดของอาจารย์เปาโลที่พดู ว่า “ข้ าพเจ้ ามีชีวิตอยู่
ก็จริ งแต่ ไม่ ใช่ ชีวิตของข้ าพเจ้ า แต่ พระคริ สต์ ต่างหากทรงมีชีวิตอยู่ในตัวของข้ าพเจ้ า”และจิตวิญญาณ
ดังกล่าวแล้วจึงเป็ นพระวิหารของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และองค์พระเจ้าเองประทับอยูภ่ ายใจและเป็ น
แสงสว่าง
“แต่วิญญาณที่ถูกแปลงแล้วนี้ มิได้หยุดก้าวหน้าไปสู่ ความบริ สุทธิ์ ยิง่ ๆขึ้น และมิได้ถูกแปลง
โดยคงที่ แต่เปลี่ยนแปลงให้บริ สุทธิ์ ผอ่ งใสขึ้นเรื่ อยๆ เป็ นขั้นๆ และเป็ นชีวติ ของความรัก ความรัก
ทั้งสิ้ น แต่ความรักนั้นก็ขยายใหญ่โตออกไปเรื่ อยๆ”
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แม้เฟ็ นเนล่อนจะเข้าใจด้วยสมองอย่างละเอียดถี่ถว้ นว่าเป็ นความจาเป็ นที่จะต้องเสี ยสละและ
พลีตนเองเป็ นขั้นๆ เพื่อจะได้รับชีวิตสมบูรณ์จากพระเจ้า และมอบชีวติ ไว้เพื่อทาตามน้ าพระทัยพระเจ้า
แต่การที่จะได้รับประสบการณ์ดงั กล่าวมาแล้วเฟ็ นเนล่อนต้องใช้เวลานานไม่ใช้เล็กน้อย ในที่สุดเฟ็ นเน
ล่อนก็ฉวยความจริ งข้อนี้ ดว้ ยจิตใจเท่า ๆ กับสมองชีวติ และนิสัยของท่านได้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตลอดจนหมดสิ้ น ท่านกลายเป็ นคริ สเตียนตัวอย่างในความรักและความเคร่ งครัด ซึ่ งชื่อเสี ยงของท่าน
ได้แผ่กระจายออกไปด้วยกลิ่นหอมของพระเยซูไม่วา่ ที่ไหน ในเมื่อคนเหล่านั้นได้พบหรื อรู ้จกั เฟ็ นเน
ล่อนจะต้อง “สวมเครื่ องยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า” เพราะท่านจะต้องสู ้รบสงครามใหญ่ เพื่อเห็นแก่คาสอน
สาคัญที่วา่ จะต้องตายต่อชีวติ ที่เห็นแก่ตวั เอง หลักเชื่อข้อนี่เฟ็ นเนล่อนก็สนับสนุนอยู่ เฟ็ นเนล่อนกลาย
เป็ นบุคคลสาคัญในยุคของท่านเสี ยแล้ว แต่คาสอนและการประพฤติพร้อมทั้งการปฏิบตั ิของเฟ็ นเนล่อน
นาความไม่พอพระทัยให้แก่ราชาหลุยส์ที่ 14 และแก่พระราชาคณะบางรู ป จึงกล่าวโทษเฟ็ นเนล่อนต่อ
สันตะปาปา ณ กรุ งโรม แต่สังฆมนตรี และมหาสังฆราชพร้อมทั้งสันตะปาปาเองก็ไม่กล้าลงโทษ
ปรักปราว่า เฟ็ นเนล่อนได้ทาผิดในคาสอนและการประพฤติของตน ราชาหลุยส์ที่ 14 ทรงกริ้ วและทรง
ถอดเฟ็ นเนล่อนออกจากการเป็ นมหาเถระ
รายได้จากการเป็ นสังฆมนตรี ของเฟ็ นเนล่อนก็นบั ว่ามากพอดู แต่เฟ็ นเนล่อนยังชอบทาให้คน
ได้รับความสุ ข ครั้งหนึ่งระหว่างเฟ็ นเนล่อนไม่อยู่ วัดที่ใหญ่โตราวกับวังของสังฆมนตรี รูปนี้ถูกไฟไหม้
และหอสมุดที่มีราคามากที่สุดของเฟ็ นเนล่อนถูกเผาเป็ นเถ้าถ่านจนหมดสิ้ น สหายของท่านคนหนึ่งเห็น
เฟ็ นเนล่อนกาลังสนทนาอยูก่ บั เพื่อน ๆ บางคน โดยคิดว่าเฟ็ นเนล่อนคงยังไม่ทราบข่าวเศร้าใจนี้ เขาจึง
บอกแก่เฟ็ นเนล่อนอย่างสุ ภาพเฟ็ นเนล่อนแลเห็นความเอาใจใส่ ของเพื่อนที่มีต่อท่าน ด้วยขอบคุณจึง
ตอบเพื่อนว่า ท่านทราบแล้วความเชื่อมัน่ ในพระเจ้าและการปั กใจเด็ดเดี่ยวที่จะทาตามพระทัยพระเจ้า
และเชื่อในการที่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมนั้นมีมากเหลือเกิน ฉะนั้นจึงไม่มีเหตุการณ์อื่นใดจะทาให้ท่าน
ได้รับการกระทบกระเทือนอีก
ตลอดหกวันก่อนที่เฟ็ นเนล่อนจะถึงแก่มรณภาพ ท่านให้คนอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ให้ฟัง
และสองคืนก่อนตายเฟ็ นเนล่อนได้ฟังข้อพระโอวาทจากพระวจนะของพระเจ้ามากเป็ นพิเศษ เฟ็ นเน
ล่อนสิ้ นลมหายใจเมื่อวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1715
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บทที่ 4 ยอร์ จ ฟ๊ อกส์
บางทีไม่มีนิกายคริ สเตียนเล็กๆนิกายไหนที่ได้มีอิทธิ พลแก่โลกเท่านิกาย “เคว๊กเกอร์ ” หรื อ
“คณะมิตรสหาย” เมื่อยอร์ จ ฟ๊ อกส์ผรู ้ ิ เริ่ มนิกายเคว๊กเกอร์ เริ่ มเทศนาอุดมคติของท่านนั้น ในเวลานั้น
คริ สตจักรทั้งหลายพากันหลงระเริ งต่อโลกียวิสัย ในคริ สตจักรมีแต่พิธีรีตองและระเบียบประเพณี ทั้ง
โลกก็ลอยเข้าสู่ สภาพไม่มีความเชื่อในพระเจ้า คริ สตจักรที่มวั ยุง่ อยูแ่ ต่พิธีก็ได้รับการดูหมิ่นจากชาวโลก
ที่ไม่เชื่อพระเจ้า ลัทธิ ของนิกายเคว๊กเกอร์ ได้อุบตั ิข้ ึน เพื่อกูค้ ริ สตจักรให้พน้ จากการเมามัว เรื่ องระเบียบ
พิธีซ่ ึ งไม่ช่วยพยุงจิตใจของใครเลยและเพื่อช่วยกูโ้ ลกมิให้เลิกเชื่อพระเจ้า ยอร์ จ ฟ๊ อกส์ก็เหมือนๆกับ
ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณ
กล่าวคือพระเจ้าส่ งตัวท่านให้เข้าไปหาคริ สตจักรที่หลงระเริ งอยูแ่ ต่
ระเบียบพิธีนมัสการให้หนั มานมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
ชาวคณะ “มิตรสหาย” ลัทธิ น้ ีได้มีคาสอนเกินสมัยที่ลทั ธิน้ ีได้ถูกตั้ง เช่นคณะนี้ต่อสู ้การใช้คน
เป็ นทาส ซึ่ งเวลานั้นยังมีการค้าทาสกันดกดื่น และกินเวลาถึงสองร้อยปี ก่อนที่คนจะเลิกค้าทาส แต่
คณะเคว๊กเกอร์ ได้แลเห็นการไกลว่า การค้าทาสเป็ นสิ่ งเลว เป็ นสิ่ งที่อยุติธรรม เป็ นสิ่ งที่โหดร้ายไร้
มนุษยธรรม และเป็ นความบาปต่อหลักการเป็ นมนุษย์ และอีกข้อหนึ่งซึ่ งคณะนี้ได้เห็นการไกล คือเข้า
คัดค้านการสงครามคณะเคว๊กเกอร์ เป็ นคณะที่ต่อสู ้คดั ค้านการทาสงครามมากกว่าคณะใดหรื อหมู่ใด
การสัญญาสันติภาพ และการตัดสิ นโดยอนุญาตตุลาการของสมัยนี้ ไม่ตอ้ งสงสัยจะต้องมีรากฐานเดิมมา
จากคณะเคว๊กเกอร์ มากกว่าพวกอื่น คณะ “มิตรสหาย” คณะนี้เป็ นตัวตั้งตีจดั การ “ปลดแอก” ของสตรี ที่
ถูกทาสประเพณี ผกู มัดให้ทาสิ่ งที่สตรี ไม่ควรทา คณะนี้ เชื่อว่าคาสอนของเปาโลที่สอนว่า หญิงจะต้อง
อยูใ่ ต้บงั คับบัญชาของชายนั้น เป็ นคาสั่งชัว่ คราว เฉพาะหมู่คณะที่ชายยังมีความลาเอียงเข้าข้างตัวเอง ใน
สมัยนั้นคณะ “มิตรสหาย” สนับสนุนสัง่ สอนเทศนาและทางานในคริ สตจักรมากกว่าคริ สเตียนลัทธิ
หรื อนิกายใดทา นอกจากลัทธิ ซอลเวชัน่ อาร์ มมี่ ตั้งแต่เริ่ มลัทธิ น้ ีมาทีเดียว คณะ “มิตรสหาย” ได้คดั ค้าน
การสงครามและการใช้ทาสทุกชนิดเรื่ อยมาทีเดียว และได้ทาให้การลงโทษอย่างทารุ ณของนายเงินซึ่ ง
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ทาแก่คนยากจนส่ วนน้อย และได้ทาให้เลิกการคุมขังเพราะหนี้สิน และสอนให้เลิกการข่มเหงทาง
ศาสนาไม่วา่ ในรู ปใด
คาที่น่าชมเชยและน่าคิดก็คือลัทธิ “เคว๊กเกอร์ ” นี้เห็นการไกลเกินสมัยของตนเองมากมาย
แม้วา่ ผูส้ ถาปนาลัทธิ น้ ีเป็ นคนยากจนไร้การศึกษา มีอาชีพทารองเท้าขาย แต่กระนั้นคนสาคัญๆ ของพระ
เจ้าก็ถูกคัดเลือกจากคนสามัญเช่น โยฮัน บันยัน มูด้ ี และสะเปอร์ เยียน “แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่ งที่โลก
ถือว่าโฉดเขลา เพื่อจะให้คนมีปัญญาอับอาย และได้ทรงเลือกลิ่งที่โลกถือว่าอ่อนกาลัง เพื่อจะให้คนมี
กาลังมากอับอาย” (1 โคริ นทร์ 1:27)
ยอร์ จ ฟ๊ อกส์ เริ่ มเทศนาโดยไม่มีศิษย์ติดตามเลย และเริ่ มสั่งสอนโดยไม่มีอะไรเป็ นสมบัติเลย
และสอนโดยไม่ได้รับการอบรมเรื่ องศาสนาก่อนเป็ นพิเศษ เทศนาสัง่ สอนโดยไม่มีสถานที่ และเริ่ ม
เทศนาสั่งสอนโดยไร้เกียรติทางสังคม ท่านเริ่ มเทศนาคัดค้านการชัว่ ร้ายของสังคม ของคริ สตจักรและ
ของกษัตริ ยท์ ี่ข่มเหงเบียดเบียน ฟ๊ อกส์จึงถูกทุบตี ถูกรังแก ถูกหิ นขว้าง และถูกจับและถูกจาคุกมากกว่า
ใครๆที่เกิดมา บันทึกประจาส่ วนตัวของท่านส่ วนมากจะจารึ กเรื่ องราวที่ท่านถูกประชาชนห้อมล้อม ถูก
หินขว้าง ถูกจับ และถูกพิพากษา และทานองเดียวกัน ผูต้ ิดตามของท่านก็โดนถูกข่นเหงวิธีเดียวกัน เช่น
ถูกเพราะไปคัดค้านความชัว่ ของประชาชน และปฏิเสธไม่ยอมทาตามพิธีซ่ ึ งมโนธรรมของตนเห็นว่าไม่
ผิด
บางทียอร์ จ ฟ็ อกส์และผูต้ ิดตามรุ่ นแรกซึ่ งถูกข่มเหงมากที่สุดเนื่องจากเหตุผลทางมโนธรรม
และเนื่องจากเหตุผลที่จะกราบไหว้พระเจ้าของตนอย่างอิสระเสรี และลัทธิ ของคณะนี้แหละที่นามาซึ่ง
ความอิสระเสรี ทางศาสนามากที่สุด นับตั้งแต่ยคุ ปฏิวตั ิศาสนาเป็ นต้นมา ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ชาวคณะ
“มิตรสหาย” ถูกจับใส่ ตาราง ก็เพราะขืนไม่ทาตามสิ่ งที่มโนธรรมของเขาห้าม โดยเฉพาะไม่ยอมทาตาม
คาสั่งของศาสนาของรัฐ ไม่ยอมเป็ นทหาร และไม่ยอมสาบานตามแบบที่ศาลบังคับให้สาบาน มีผู้
ประมาณคร่ าวๆว่า ครั้งหนึ่งเมื่อปี ค.ศ. 1662 มีชาวคณะ “เคว๊กเกอร์ ” ไม่ต่ากว่า 4,500 คน ถูกศาล
อังกฤษจาคุกเพราะเหตุดงั กล่าวแล้ว แต่ชาวคณะ “เคว๊กเกอร์ ” ได้ฝ่าฟันและต่อสู ้กบั อุปสรรคแห่งสิ ทธิ
เสรี ภาพในศาลนาของตน จึงมีผคู้ นเห็นด้วยและสมัครเป็ นพรรคพวกมากมายและเป็ นที่พอพระทัยพระ
เจ้าด้วย ผูค้ นเริ่ มลดความลาเอียงลงไป และประชาชนก็ไว้วางใจคนเช่นนี้ได้ ชาวคณะ “มิตรสหาย” มีผู้
อุปถัมภ์และไว้วางใจในวงการค้ามากกว่าคนพวกอื่น
ประชาชาติท้ งั หลายเริ่ มมีความสนใจในสิ ทธิ
เสรี ภาพทางนับถือศาสนามากขึ้น และให้สิทธิ ให้คนคิดและทาตามมโนธรรมของตน ซึ่ งชาวคณะ “มิตร
สหาย” ถูกรังแกมากทัว่ โลกเวลานี้กาลังพูดถึงเรื่ องการยุติ หรื อป้ องกันการสงครามและพยายามตกลง
ข้อพิพาทด้วยสันติวธิ ี และให้เหตุผลมากกว่าวิธีวา่ กันให้ตาย หรื อใช้อานาจป่ าเถื่อนเข้าบังคับ สิ ทธิ น้ ีถือ
คติกา้ วหน้าด้วย “สันติสุขบนแผ่นดินโลก และความสุ ขสงบสาราญท่ามกลางมนุษย์” นี่แหละเป็ นโดย
32

อิทธิ พลของช่างซ่อมรองเท้าผูถ้ ่อมตัวชาวอังกฤษผูไ้ ด้รับใช้พระเจ้า เช่นเดียวกับหนังสื อสาคัญที่สุดของ
โลกเล่มหนึ่งคือ “ปริ ศนาธรรม” ซึ่งได้เขียนโดยโยฮัน บันยัน ผูไ้ ร้การศึกษา
ยอร์ จ ฟ๊ อกส์ ผูก้ ่อนการที่มีชื่อเสี ยงของลัทธิ เคว๊กเกอร์ หรื อคณะ “มิตรสหาย” เกิด ค.ศ. 1624 ที่
เมืองไลเซสเต้อร์ ไชร์ ประเทศอังกฤษ ฟ๊ อกส์บอกว่า “คุณพ่อของข้าพเจ้าเป็ นคนทอผ้าที่ซื่อสัตย์ และมี
ความเชื่อในพระเจ้า มารดาของข้าพเจ้าเป็ นหญิงที่ซื่อสัตย์ และมีเลือดของนักสู้ตายเพราะศาสนามาแล้ว
นางชื่อลาโก”
บุคลิกลักษณะของฟ๊ อกส์มีคล้ายๆซาวอนนาโรล่า คือเป็ นคนเงียบขรึ ม และเจ้าทุกข์มาตั้งแต่
เด็กๆ และลักษณะไม่เหมือนเด็กอื่นๆที่อยูล่ อ้ มรอบท่าน ท่านได้ยอมถวายจิตใจแก่พระเจ้าตั้งแต่อายุได้
สิ บเอ็ดปี และตั้งแต่น้ นั มาก็มีชีวติ อยูด่ ว้ ยความสัตย์สุจริ ตและเป็ นคนตรงไปตรงมา บิดามารดาของท่าน
เป็ นสมาชิกของคริ สตจักรแห่ งประเทศอังกฤษ และมีความประสงค์จะฝึ กหัดให้ท่านนมัสการพระเจ้า
ตามแบบฉบับที่พอ่ แม่อบรมสั่งสอนมา แต่ก็ไม่ได้เร่ งเร้าหรื อหนุนใจให้ทาตามแบบของคริ สตจักรนั้น
เมื่อฟ๊ อกส์โตเป็ นผูใ้ หญ่ ญาติ ๆ ของฟ๊ อกส์บางคนอยากให้ฟ๊อกส์เป็ นสงฆ์ แต่บางคนก็ชกั ชวนไป
ในทางตรงกันข้าม ฟ๊ อกส์ได้ไปฝึ กหัดงานอยูก่ บั ช่างทารองเท้า ผูข้ ายขนสัตว์และเลี้ยงแกะด้วย ใน
ตาแหน่งนี้เงินต้องผ่านมือฟ๊ อกส์เป็ นจานวนมาก แต่ฟ๊อกส์พดู ว่า “ฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าประทับอยูใ่ น
ตัวข้าพเจ้าซึ่ งข้าพเจ้าไม่เคยทาผิดคิดร้ายหญิงหรื อชายคนใดเลย ในเรื่ องทรัพย์หรื อสิ่ งอื่นใดตลอดเวลา
เหล่านั้น”
เมื่ออายุสิบเก้าปี ฟ๊ อกส์มีความทุกข์โศกและสะดุง้ ตกใจเมื่อเห็นการประพฤติของคนที่อา้ งตนว่า
เป็ นคริ สเตียน และบังเอิญผูห้ นึ่งในพวกนั้นเป็ นญาติของท่านเองด้วย คือพาท่านไปเที่ยวงานออกร้าน
และกินเหล้าเมายากันสนุกสนาน ฟ๊ อกส์เห็นเหตุการณ์เช่นนี้แล้ว เสี ยใจมากจนนอนไม่หลับตลอดคืน
ท่านเดินไปเดินมาในห้องและพลางทูลอธิษฐานต่อพระเจ้า แม้วา่ ท่านเป็ นเด็กหนุ่มแต่ท่านระมัดระวัง
กิริยาและการสนทนาท่านบอกว่าพระเจ้าทรงสาแดงให้ท่านเห็นว่า “แม้คนทั้งโลกจะมีริมฝี ปากเต็มไป
ด้วยการหลอกลวงและเปลี่ยนคาพูดบ่อยๆ แต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะต้องพูด “รับ” หรื อ “ไม่รับ” ตาม
ความเป็ นจริ ง ถ้อยคาของข้าพเจ้าจะต้องพูดน้อย มีรสหอมหวลและปรุ งด้วยพระคุณของพระเจ้า และ
ข้าพเจ้าจะไม่กินหรื อดื่มเพื่อความใคร่ ของตนเอง แต่จะกินและดื่มเพื่อสุ ขภาพและพลานามัยเท่านั้น”
ใน ค.ศ. 1643 ฟ๊ อกส์เริ่ มมีความทุกข์หนักขึ้นเพราะความสนุกสนานของโลกซึ่ งทาลายมิตรภาพ
ให้แก่คนหนุ่มและคนแก่ ฟ๊ อกส์ชอบเดินทางหนีไปให้ห่างเพื่อน ห่างญาติและห่างจากผูค้ ุน้ เคยเพื่อจะ
ไปอยูเ่ งียบๆ กับพระเจ้า
เมื่อเห็นว่าจะขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ไม่ได้ ดังนั้นฟ๊ อกส์จึงเริ่ มหันมาขอความช่วยเหลือ
จากพระเจ้าแต่พระองค์เดียว และแสงสว่างค่อยๆทอแสงเข้ามาในชีวติ ของท่าน ท่านเริ่ มเห็นชัดเจนว่า
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“บุคคลที่สาเร็ จจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ ดและแคมบริ ดจ์เท่านั้นมิได้มีคุณสมบัติหรื อเหมาะที่จะเป็ น
บุคคลที่จะรับใช้พระเยซูเลย” จิตใจของท่านก็เกิดความสว่างและเข้าใจว่า “คนที่เชื่อพระเยซูจริ งๆคือ
บุคคลที่ผา่ นจากความตายมาสู่ ชีวติ เท่านั้นจึงจะเหมาะกับงานของพระเยซูคริ สต์”
ฟ๊ อกส์จึงออกไปกลางทุ่งนาแต่ลาพัง แล้วเริ่ มศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่างขะมักเขม้น และ
ท่านใช้เวลาอธิ ษฐานและอดอาหาร พระเจ้าทรงโปรดเปิ ดความจริ งให้ท่านเห็นสัจธรรมหลายข้อหลาย
ประการ เช่นเปิ ดใจให้ท่านเห็นว่า “พระเจ้าผูท้ รงเนรมิตโลกมิได้อาศัยอยูใ่ นโบสถ์ที่มือมนุษย์ได้สร้าง
ขึ้น” ถ้อยคาเหล่านี้ ตอนแรกๆ ฟ๊ อกส์แปลกใจและไม่เข้าใจเลยว่าหมายความว่าอะไร เพราะทั้งสงฆ์และ
ประชาชนทัว่ ไปก็เคยเรี ยกโบสถ์หรื อคริ สตจักรว่าเป็ นสถานที่ที่น่าเกรงกลัว เป็ นสถานที่บริ สุทธิ์ และ
เป็ นพระวิหารของพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงโปรดชี้แจงให้ท่านเห็นถนัดว่า พระองค์มิได้ประทับอยูใ่ น
พระวิหารที่ฝีมือมนุษย์ปลูกสร้าง
แต่ดวงใจมนุษย์ต่างหากที่เป็ นพระวิหารซึ่งพระเจ้าจะเสด็จเข้าไป
ประทับ เพราะทั้งซะเตฟาโนและเปาโลได้กล่าวเป็ นพยานยืนยันทั้งสองว่า “พระเจ้ามิได้ประทับอยูใ่ น
โบสถ์หรื อพระวิหารที่สร้างด้วยมือมนุษย์ แม้แต่สถานที่พระองค์ทรงบัญชาให้สร้างขึ้นพระองค์ก็มิได้
ประทับอยูท่ ี่นนั่ ตลอดเสมอไป แต่จิตใจคนของพระองค์ต่างหากเป็ นพระวิหารของพระองค์ซ่ ึ งพระองค์
จะประทับอยูด่ ว้ ย”
พระเจ้าทรงนาฟ๊ อกส์ไปสู่ ประสบการณ์ที่ใหญ่หลวงแห่งชี วติ คริ สเตียนสู งขึ้นทีละขั้นละขั้น แต่
ความยุง่ ยากในใจของท่านยังไม่หลุดออกไปหมดสิ้ นเลย แม้บางครั้งท่านจะรู ้สึกสงบใจและมีความยินดี
ฟ๊ อกส์หิวกระหายและอยากได้ประสบการณ์ที่ลึกซึ้ งกว่านั้น และพระเจ้าทรงสาแดงให้ท่านเห็นว่าท่าน
ชนะจิตใจอย่างเด็ดขาดและสมบูรณ์ได้ ฟ๊ อกส์ถูกชี้ให้เห็นว่ามีกฎอยูส่ องกฎที่ควบคุมมนุษย์อยู่ “คือกฎ
ของเนื้ อหนังและกฏของพระวิญญาณ และโดยอาศัยการประทับของพระวิญญาณของพระเจ้า คริ สเตียน
จะได้ชยั ชนะและมีอิสระเสรี เหนือเนื้อหนังและกิจการของเนื้อหนัง” เดี๋ยวนี้ไม่วา่ ฟ๊ อกส์ ไปแห่งใด
ฟ๊ อกส์จะเริ่ มนาคนมาเชื่ อพระเยซู และในค.ศ. 1647 ท่านเริ่ มประกาศสัง่ สอนแก่ชาวคริ สเตียน
ถึงความจริ งอย่างลึกซึ้ ง ซึ่ งพระเจ้าทรงโปรดสาแดงแก่ท่าน
ไม่ชา้ หลังจากฟ๊ อกส์เริ่ มเทศนาสั่งสอน ประสบการณ์ประหลาดที่ท่านได้พบและทาให้หลาย
คนประหลาดใจ มีชายคนหนึ่ งเจ็บจวนจะสิ้ นใจอยูแ่ ล้วได้บอกหลายอย่างเกี่ยวกับตัวของฟ๊ อกส์ “เมื่อศพ
ของชายคนนั้นกาลังจะถูกฝัง” นี่เป็ นถ้อยคาของฟ๊ อกส์ “ข้าพเจ้ารู ้สึกว่างานของพระเจ้าตกทับลงบนตัว
ของข้าพเจ้า ใบหน้าของข้าพเจ้าเปลี่ยนและความเป็ นบุคคลของข้าพเจ้าก็เปลี่ยนไปเป็ นเวลาถึงสิ บสี่ วนั
ดูคล้ายๆว่าร่ างกายของข้าพเจ้าถูกปั้ นและเปลี่ยนแปลงใหม่ ขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังอยูใ่ นสภาพอย่างนั้น
ข้าพเจ้ารู ้สึกตัวและสังเกตได้วา่ พระเจ้าทรงพระราชทานอะไรให้แก่ขา้ พเจ้าบ้าง ข้าพเจ้าได้เห็นภาพของ
คนหลายคนชัดเจนกาลังสนทนาเรื่ องพระเจ้าและพระคริ สต์ฯลฯ และเห็นว่าพญามารกาลังพูดอยูใ่ นตัว
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ของคนพวกนั้น แต่ขอ้ นี้ทาให้ขา้ พเจ้าเข้าใจยากกว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่กระนั้นกิจการของพระเจ้า
ก็เข้าทางานในตัวของบางคน และความทุกข์ความลาบากของข้าพเจ้าก็เริ่ มสลายตัวออกไป น้ าตาข้าพเจ้า
ไหลด้วยความปี ติยนิ ดี ดังนั้นข้าพเจ้าจึงร้องไห้ดว้ ยความยินดีตลอดคืนตลอดวัน เฉพาะพระพัตรพระเจ้า
ด้วยความถ่อมตัวและเสี ยใจในความบาปของตนเองและข้าพเจ้าได้เห็นสิ่ งซึ่ งจะอธิ บายเป็ นถ้อยคาให้
ครบถ้วนไม่ได้
เพราะความรักของพระเจ้านั้นใหญ่โตมโหฬารเหลือเกิน......แล้วมีข่าวเล่าลือไปว่า
ข้าพเจ้าเป็ นชายหนุ่มคนหนึ่งที่รู้จกั สังเกตวิญญาณ ซึ่ งทาให้หลายคนมาหาข้าพเจ้า คนเหล่านั้นมาจาก
ใกล้และไกล ทั้งราษฎรสาคัญ พระสงฆ์ และคณะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าก็
ทาลายอุปสรรคและได้รับพระพรหลายอย่าง และข้าพเจ้าพูดกับประชาชนเรื่ องของพระเจ้า คนเหล่านั้น
ฟังด้วยความสงบและสนใจ แล้วพากันออกไปโฆษณาข่าวที่ได้ยนิ และเห็นมา”
หลักจากที่ได้ประสบกับเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้วข้างบนนี้พระเจ้าทรงใช้ฟ๊อกส์อย่างน่าอัศจรรย์
ผูค้ นทั้งหลายพากันสานึกในความบาปของตนเอง ในเมื่อฟ๊ อกส์ได้เทศนาให้ฟัง “ฤทธิ์ อานาจของพระ
เจ้ากาลังทาการสั่นสะเทือนใจของเขา” นี่เป็ นคาพูดของฟ๊ อกส์ “และเราก็เริ่ มมีการประชุมใหญ่โต และ
อิทธิ ฤทธิ์ ของพระเจ้าก็เริ่ มทางานในชีวติ ของประชาชนและคณะสงฆ์ดว้ ย”
ต่อมาฟ๊ อกส์บอกว่า
“ภายหลังจากนี้ขา้ พเจ้าได้ไปที่แมนสฟี ลด์ ซึ่ งมีหมู่ประชุ มใหญ่ของคณะอาจารย์และประชาชน และ ณ
ที่น้ นั พระเจ้าทรงดลใจให้ขา้ พเจ้าอธิ ษฐานและฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าก็ใหญ่หลวงจนดูเหมือนว่าบ้าน
หลังที่ประชุมกันอยูน่ ้ นั โยกเยกและหวัน่ ไหว”
ฟ๊ อกส์เริ่ มออกไปในที่ต่างๆ ทัว่ ประเทศ เมื่อมีโอกาสที่ไหนก็เทศนาสั่งสอน ณ ที่น้ นั ฟ๊ อกส์ไป
เยีย่ มเยียนตามคริ สตจักรต่าง ๆ และเมื่อพระสงฆ์เทศนาจบแล้ว ฟ๊ อกส์จะยืนขึ้นและตัดเตือนประชาชน
ฟ๊ อกส์มกั บอกว่าสถานที่ประชุมกันอยูน่ ้ ีไม่ใช่พระวิหารของพระเจ้า และไม่ใช่คริ สตจักรอันแท้จริ ง แต่
ใจของคนที่เชื่อพระเยซูคริ สต์จริ งๆ นั้นแหละจึงเป็ นพระวิหารหรื อเป็ นคริ สตจักรอันแท้จริ งของพระเจ้า
คณะ “มิตรสหาย” ไม่เรี ยกสถานที่เขาประชุมนมัสการกันว่าคริ สตจักรแต่เขาเรี ยกว่า “สถานที่ประชุม”
แม้วา่ ฟ๊ อกส์หรื อใครก็ตามมีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะพูดในโบสถ์ของรัฐ ภายหลังเมื่อพระสงฆ์เทศนาจบ
แล้ว ในเมื่อผูพ้ ดู จะรักษากฎและระเบียบวินยั ของสมบัติผดู ้ ี แต่คาพูดของฟ๊ อกส์มกั นาไปสู่ การโต้เถียง
และวุน่ วายกับพระสงฆ์และคนอื่นๆ ซึ่ งทาให้ท่านถูกจับและถูกจาคุกบ่อยๆ แต่เมื่อถูกปล่อยตัวออกมา
ท่านจะไปที่โบสถ์ของรัฐ และหาโอกาสพูดอีกในเมื่อมีโอกาส ไม่วา่ การเคี่ยวเข็ญและความยากลาบาก
ของท่านจะมีจานวนนับครั้งไม่ถว้ น หรื อจะมีมากน้อยเท่าใดนั้นไม่เคยทาให้ท่านขาดความร้อนรนใน
ความเชื่อมัน่ ของท่าน และไม่มีอะไรที่ทาให้ความศรัทธาของท่านเยือกเย็นลงไป คนหลายคนที่มีจิตใจ
สู งและเบื่อหน่ายต่อพิธีรีรองโดยปราศจากความหมายของโบสถ์เริ่ มมาชุมนุมร่ วมกับฟ๊ อกส์ และไม่ชา้
คณะ “มิตรสหาย” ก็เริ่ มก่อตัวขึ้นทัว่ ประเทศ
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แม้วา่ จะต้องต่อสู ้กบั ความทุกข์ยากลาบากนานาประการ
ฟ๊ อกส์ยงั คงเจริ ญก้าวหน้าต่อไป
ในทางวิญญาณจิต แม้หลายครั้งจะต้องเผชิ ญกับความทดลองและการพิสูจน์หลายประการพระเจ้าทรง
เปิ ดเผยให้ท่านเห็นของลึกลับมหัศจรรย์หลายอย่าง คล้ายๆกับซาวอนนาโรล่า ขณะที่ท่านภาวนาท่าน
ได้รับความจริ งเกี่ยวกับจิตวิญญาณหลายประการ ฟ๊ อกส์ บอกว่า “พระเจ้าทรงนาข้าพเจ้าไปสู้ความจริ งที่
ลึกซึ้ งอย่างอัศจรรย์ใจ” คล้ายๆกับซาวอนนาโรล่า ฟ๊ อกส์ดูเหมือนได้รับความรู ้เกี่ยวกับอนาคต
หลายประการ
ขณะที่ฟ๊อกส์เทศนาสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้า ดูเหมือนฤทธิ์ เดชประหลาดน่าอัศจรรย์จาก
พระเจ้าสถิตอยูก่ บั ฟ๊ อกไม่วา่ ฟ๊ อกส์จะไปที่ใด ฟ๊ อกส์จะเดินทางด้วยเท้าไปทัว่ ประเทศ และแต่งตัวด้วย
หนังสัตว์ซ่ ึ งทาขึ้นด้วยฝี มือของตนเอง และมีบ่อยครั้งท่านมักนอนนอกบ้านหรื อนอนที่กองฟาง ท่านถูก
เยาะเย้ยและถูกรังแก ถูกโบยตีและถูกหินขว้าง ถูกจับ ถูกจาคุก บ่อยครั้งมากกว่าใครๆ แต่พระเจ้าก็ทรง
อวยพรแก่ท่านและทรงทาให้กิจการงานของท่านจาเริ ญขึ้นเรื่ อย ครั้งหนึ่งขณะที่กาลังประชุมอยูก่ บั ชาว
คณะของท่านและท่านอธิ บายว่า “พวกสงฆ์มกั หัวเราะและเย้ยหยันและเรี ยกพวกเราว่า พวกเคว๊กเกอร์
“สั่นสะเทือน” แต่ฤทธิ์ เดชของพระเจ้าอยูก่ บั พวกเรา และพระวจนะของพระเจ้าได้ออกจากปากของ
พวกเราด้วยฤทธิ์ อานาจจริ งๆ และทาให้ประชาชนเกิดความเกรงกลัวพระเจ้า และพระสงฆ์เองก็กลัวจน
ตัวสั่นจนประชนชนพากันว่า “ดูซิ พระสงฆ์ของเรากลายเป็ นพวกเคว๊กเกอร์ ดว้ ยเหมือนกัน”
ครั้งหนึ่งขณะที่ประชุมอยูท่ ี่คาร์ ไลอัล ฟ๊ อกส์พดู ว่า “ฤทธิ์ เดชของพระเจ้าเป็ นเรื่ องน่ากลัว
สาหรับคนที่อยูใ่ นโบสถ์ ดังนั้นผูค้ นจึงพากันตกใจกลัวตัวสั่น และบางคนกลัวว่าจะล้มลงหัวทิ่มดิน แต่
มาภายหลังฟ๊ อกส์พดู ว่า “ข้าพเจ้าไปตลอดทัว่ ประเทศและมีการประชุมใหญ่ๆและสาคัญ ข่าวประเสริ ฐ
นิรันดรและพระวจนะของพระเจ้าได้เฟื่ องฟูไปทัว่
ประชาชนพลเมืองเป็ นจานวนพันๆพากันกลับมา
เชื่อถือพระนามของพระเยซูคริ สต์ และหันมาปฏิบตั ิตามคาสั่งสอนของพระองค์ ณ เมื่องซัตตัน ฟ๊ อกส์
ได้พดู กับประชาชนกลุ่มใหญ่ “บัดนี้คนเริ่ มรู ้สึกนึกตนและคนเป็ นจานวนร้อยจานวนพันได้หนั จากทาง
มือมาสู่ แสงสว่าง” ฯลฯ อีกครั้งหนึ่ง ฟ๊ อกส์อธิ บายว่า ข้าพเจ้ายืนอยูน่ ิ่งๆยังไม่ได้เริ่ มพูดอะไรเลย แต่
ภายหลังข้าพเจ้ารู ้สึกว่า พระวิญญาณของพระเจ้าทรงแผ่ปกคลุมเหนือที่ประชุม แล้วพระธรรมอมตะ
ของพระเจ้าและพระวจนะนิรันดรได้สาแดงแก่คนเหล่านั้น ฟ๊ อกส์เดินทางไปๆมาๆทัว่ ประเทศอังกฤษ
และไปยังประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศ เพื่อไปเทศนาสั่งสอนข่าวประเสริ ฐ พร้อมด้วยพลังฤทธิ์ และ
อานาจของพระเจ้า
เรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณแล้วฟ๊ อกส์รู้จกั ดีและก้าวไปไกลกว่าคนอื่นๆในสมัยของท่าน
ขาวคณะ “เคว๊กเกอร์ ” เขาจะคอยท่าองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้ดลใจเขาพูดให้ร้องเพลง หรื อให้
อธิ ษฐาน ถ้าหากว่าพระวิญญาณบริ สุทธ์มิได้ดลใจผูใ้ ดให้พดู หรื อให้ทาอะไรเลย ก็ให้ที่ประชุมนั้นอยู่
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เงียบๆและทุกคนอธิษฐาน และถ้าใครได้รับอะไรจากพระเจ้าก็ให้พดู ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งเกรงอกเกรงใจ
ใครทั้งสิ้ น
การแต่งกาย กิริยาท่าทาง ภาษาที่พดู และอาการแสดงอื่นๆ ชาวคณะ “มิตรสหาย” จะแสดงตัว
เป็ นคนไม่ถือตัว ไม่ชอบหรู หราเอิกเกริ ก หรื อไม่แต่งตัวฉูดฉาดบาดตาเลย ชาวคณะนี้มีอานาจในการ
อธิ ษฐานมาก ฟ๊ อกส์บอกว่าคนป่ วยได้หายโรค และผีสิงถูกขับออกไปเมื่อพระเจ้าทรงโปรดตอบคา
อธิษฐาน
เคล็ดลับของฟ๊ อกส์เองก็คือความเชื่อที่แรงกล้าซึ่ งมีอยูต่ ่อพระเจ้า วิลเลียม เพ็น สมาชิกเคว๊ก
เกอร์คนสาคัญคนหนึ่งได้เขียนเกี่ยวกับตัวของฟ๊ อกส์วา่ “เหนื อสิ่ งอื่นใดท่านทีความสามารถพิเศษใน
การอธิ ษฐาน คาพูดที่มีน้ าหนักออกมาจากน้ าใสใจจริ งภายใน คาพูดที่น่าเคารพ กิริยาท่าทางที่สงบ
เสงี่ยม การแต่งตัวและการประพฤติที่รู้จกั สารวมและประหยัด คาพูดแม้วา่ คนแปลกหน้าไม่เคยเห็นเลย
ก็ยงั พากันสะดุดใจและพอใจคาพูดที่มีน้ าหนักของท่าน
และคาพูดเหล่านั้นปลุกปลอบให้เกิดความ
สบายใจ ชีวติ ที่น่าเคารพเกรงกลัวและน่านับถือก็คือ เวลาฟ๊ อกส์ทกาลังอธิ ษฐาน
ในบันทึกของฟ๊ อกส์เขียนว่า “พระเจ้าตรัสแก่ขา้ พเจ้าว่า “ถ้าหญิงหรื อชายเพียงคนเดียวซึ่งถูก
พระเจ้ายกชูข้ ึนด้วยพระฤทธานุภาพของพระองค์ และเขาผูน้ ้ นั จะมีชีวิตอยูเ่ พื่อพระเจ้าอย่างอัครสาวก
และของศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณแล้วไซร์ หญิงและชายผูน้ ้ นั ย่อมมีฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า มีรัศมี
ไกลออกไปหลายร้อยกิโลเมตร ข้อนี้พิสูจน์ได้จากชีวติ ของฟ๊ อกส์ ฟ๊ อกส์เริ่ มงานของท่านด้วยการไม่มี
อะไรเลย และในไม่ชา้ ท่านก็สามารถมีอิทธิ พลแก่มนุษย์ได้ทวั่ โลก แม้วา่ ท่านเริ่ มเทศนาด้วยความจากัด
การศึกษา ท่านไม่ได้รับการอบรมพิเศษอะไรเลย และไม่มีโอกาสพิเศษด้วยประการใดเลย แต่ฟ๊อกส์ก็
ชนะจิตใจของประชาชนชาวอังกฤษ ไอเออร์ แลนด์ สก๊อตแลนส์ เวลส์ และทาให้จิตใจของคนลุกโชน
ขึ้นด้วยพระวจนะของพระเจ้าและอิทธิ พลของท่านแผ่ขา้ มไปถึงทวีปอเมริ กาและประเทศอื่นๆ และ
สมาชิกของคณะ “เคว๊กเกอร์ ” หรื อคณะ “มิตรสหาย” มีมากมายหลายร้อยหลายพัน แท้จริ งในตัวของ
ฟ๊ อกส์เราได้เห็นตัวอย่างว่า
พระเจ้าทรงสามารถใช้บุคคลที่อ่อนแอของโลกเพื่อทาให้คน
แข็งแรงและคนมีปัญญาต้องได้อาย
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บทที่ 5 โยฮัน บันยัน
เราคงไม่แปลกใจว่า โยฮัน บันยัน จะต้องเป็ นผูไ้ ด้รับประสบการณ์แห่งพระคุณของพระเจ้า
อย่างลึกซึ้ ง จึงสามารถเขียนหนังสื อ “ปริ ศนาธรรม” ได้ลึกซึ้ งเช่นนั้น ถ้าบันยันมิได้ประสบเหตุการณ์
จากพระเจ้าโดยตรงแล้ว คนไร้การศึกษาจะไม่สามารถเขียนหนังสื อวิเศษเช่นนั้นได้ ซึ่ งพิมพ์ออก
แพร่ หลายที่สุดรองจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์
นอกจากหนังสื อพระคริ สตธรรมคัมภีร์แล้วหนังสื อ
“ปริ ศนาธรรม” เป็ นหนังสื อแพร่ หลายที่สุดในโลก หนังสื อปริ ศนาธรรมได้แปลออกเป็ นภาษาต่างๆที่
สาคัญ ๆ ของโลกเกือบทัว่ โลก และหนังสื อนั้นใช้เป็ นประโยชน์ได้สาหรับเด็กเท่าๆกับผูใ้ หญ่เรื่ อง
“ปริ ศนาธรรม” เกือบเป็ นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแก่บนั ยันเอง การต่อสู ้และชัยชนะของคริ สเตียนใน
เรื่ องหนังสื อปริ ศนาธรรมเป็ นแบบอย่างที่แท้จริ งว่า จิตวิญญาณของคนจะต้องสู ้รบและออกศึกเช่นนั้น
และเป็ นชัยชนะที่บนั ยันได้ประสบเอง ซึ่งบันยันเคยเป็ นผูเ้ ดินทางไปเมืองบรมสุ ขเกษม
บันยันเกิดที่หมู่บา้ นแอลสะเตาในประเทศอังกฤษ เมื่อ ค.ศ. 1628 “ซึ่งเป็ นคนในตระกูลที่ขาด
คนนับหน้าถือตา” ข้อนี้คงหมายความว่าบันยันเกิดจากตระกูลช่างบัดกรี ที่ซ่อมแซมหม้อกะทะ ซึ่งคน
ถือว่าเป็ นอาชีพต่า และพ่อของบันยันเป็ นคนมีอาชีพชนิดนั้น คือเป็ นอาชีพของชาวยิปซี นกั พเนจรต่า
เป็ นผูท้ ามาหากิน ฉะนั้นบางคนอาจเข้าใจว่าบันยันเกิดจากตระกูลชาวยิปซี บันยันได้รับการศึกษามา
บ้างตั้งแต่ยงั เล็กๆ แต่ก็ลืมวิชาเสี ยหมดสิ้ น ก่อนที่บนั ยันจะกลับใจมาเชื่อพระเจ้า บันยันได้รับการฝึ กหัด
และเรี ยนรู้จกั อาชีพของเขาในเมืองเบ็ดฟอร์ด บิดามารดาของบันยันเป็ นผูใ้ ห้ความรู้และอบรมทางจิตใจ
แต่บนั ยันเป็ นเด็กชัว่ ร้าย “เหลือขอ” จริ งๆเด็กอายุรุ่นราวคราวเดียวกันไม่ร้ายกาจเท่าบันยัน เพราะบันยัน
เก่งกล้าสามารถในการสบถสาบาน ด่า มุสา และพูดจาหยาบคาย และมักสบประมาทพระนามของพระ
เจ้า
“ถูกแล้ว ข้าพเจ้าถูกสิ่ งชัว่ เหล่านั้นเข้าครอบงาจิตใจจนกลายเป็ นนิสัยสันดานติดตัวทีเดียว มี
บ่อยครั้งที่ขา้ พเจ้าเคยทาหรื อประพฤติสิ่งชัว่ เช่นนี้ และทาบาปในวันอื่นๆ ได้เกิดเป็ นภาพหลอกหลอน
รบกวนหัวใจของข้าพเจ้า ขณะข้าพเจ้ากาลังนอนหลับ และดูประหนึ่งว่ามีวิญญาณชัว่ ร้ายและตัวมารซึ่ ง
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ยังมีชีวติ อยูม่ าทาให้ขา้ พเจ้าตกใจกลัว ซึ่ งทาให้ขา้ พเจ้าคิดว่าตัวเองจะถูกผีร้ายหรื อมารลากตัวไปกับมัน
และภาพหลอกหลอนเหล่านี้ ขา้ พเจ้าไม่สามารถสลัดทิ้งออกไปจากใจของข้าพเจ้าได้เลย” ความคิดเรื่ อง
นรกและวันพิพากษาของพระเจ้ามีมากมายจนรบกวนจิตใจของบันยัน บันยันบอกว่า “เมื่อข้าพเจ้าเป็ น
เด็กๆ แม้อายุเพียง 9-10 ขวบ สิ่ งชัว่ ร้ายเหล่านี้ก็เป็ นภาพมารบกวนใจของข้าพเจ้า ซึ่ งบางครั้งขณะที่
กาลังเล่นกีฬา และขณะที่อยูท่ ่ามกลางพวกเพื่อนๆข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าภาพเล่านี้มาหลอกหลอนและรบกวน
กดดันจิตใจของข้าพเจ้าให้เดือดร้อน แต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็เลิกทาบาปหรื อสลัดบาปออกมาได้”
ต่อมาภายหลังบันยันบอกว่า “มีอยูร่ ะยะหนึ่งซึ่ งความฝันร้ายน่ากลัวชนิดนั้นเลือนลางไปจาก
สมองของข้าพเจ้า และทาให้ขา้ พเจ้าลืมเลือนไป เพราะความสนุกสนานได้เข้ามาแทนความจาสิ่ ง
เหล่านั้นโดยเร็ ว คล้ายๆ กับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลย ดังนั้นก็ยงิ่ เพิม่ ความจะกระทาชัว่ มากขึ้นนิสัย
สันดานเท่าที่แรงธรรมชาติจะช่วยสนับสนุน และข้าพเจ้าปล่อยให้ความใคร่ ของตัณหาเข้าครอบงา และ
รู ้สึกเอร็ ดอร่ อยและภูมิใจที่ได้ทาผิดบัญญัติของพระเจ้า และทาอยูเ่ ช่นนั้นจนกระทัง่ ข้าพเจ้าแต่งงาน
ข้าพเจ้าเคยเป็ นหัวโจกคณะเด็กซุกซนวัยคะนอง ซึ่ งทาชัว่ และทาการชนิดไร้พระเจ้าที่พึงทาได้” เมื่อ
อธิ บายถึงภาพชีวติ ตอนนี้บนั ยันพูดว่า “ในสมัยชัว่ ร้ายเช่นนั้นการที่จะคิดถึงเรื่ องศาสนาเป็ นเรื่ องที่เศร้า
ใจและนาความทุกข์โศกมาให้ ข้าพเจ้าไม่สามารถทนได้ หรื อคนอื่นก็ทนดูขา้ พเจ้าไม่ได้เหมือนกัน” แต่
ถึงกระนั้นบันยันไม่ชอบเห็นคนที่อา้ งตนว่าเป็ นคริ สเตียนทาบาป บันยันเคยบอกว่า “ข้าพเจ้ายังจาได้ดี
แม้วา่ ข้าพเจ้าเคยปล่อยตัวเองให้ทาบาปได้คล่องๆและเพลิดเพลินกับความบาปนั้นๆ
และร่ วม
สนุกสนานกับเพื่อนๆโดยร่ วมกันทาบาป แต่ถึงกระนั้นเมื่อข้าพเจ้าเห็นผูท้ ี่อา้ งตนว่าเป็ นคริ สเตียนทา
บาปแล้ว ข้าพเจ้าก็เห็นว่านัน่ เป็ นการชัว่ ร้ายเลวทรามจริ งๆ และทาให้จิตใจของข้าพเจ้าเกิดความไม่
สบายจนตัวสั่น”
บันยันรอดจากการจมน้ าตายมาสองหนอย่างหวุดหวิดและครั้งหนึ่งเกือบถูกงูพิษกัด และชาย
อีกคนหนึ่งรับการเป็ นทหารแทนตัวบันยันถูกฆ่าตายขณะที่อยูย่ าม แต่พระเจ้ายังทรงยืดอายุของบันยัน
ไว้ บันยันบอกว่า “การรอดตายอย่างหวุดหวิดเช่นนั้นเป็ นการพิพากษาและเป็ นพระกรุ ณาธิ คุณของพระ
เจ้า แต่เหตุร้ายเหล่านั้นก็มิได้ปลุกให้ขา้ พเจ้าตื่นจากหลับให้แลเห็นสัจธรรมของพระเจ้าเลย ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงทาบาปต่อไปอีก และยิง่ ทวีความดุเดือดในการขบถต่อพระเจ้า และไม่สนใจต่อการรอดพ้น
บาปของตัวเองด้วยซ้ าไป
หลังจากนั้น (เมื่อบันยันอายุได้ประมาณยีส่ ิ บปี ) “ข้าพเจ้าได้เปลี่ยนชีวติ โสดมาสู่ การสมรส และ
พระเจ้ามีความเมตตาต่อข้าพเจ้าให้มีภรรยา ผูซ้ ่ ึ งมีบิดานับถือพระเจ้าอย่างเคร่ งครัด หญิงคนนี้กบั
ข้าพเจ้าได้เข้าร่ วมคู่กนั พร้อมด้วยความยากจนแร้นแค้น แม้ชอ้ นส้อมและกระทะหม้อไหก็ไม่มีใช้เลย
แต่ถึงกระนั้นภรรยาของข้าพเจ้ายังมีหนังสื อสองเล่มเป็ นสมบัติติดตัวมา หนังสื อนั้นคือ “ยาจกไป
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สวรรค์” กับเรื่ อง “การปฏิบตั ิพระเจ้า” หนังสื อทั้งสองเล่มนี้บิดาภรรยาของข้าพเจ้าได้ทิ้งเป็ นมรดกให้
เวลาตาย หนังสื อเล่มนี้บางครั้งข้าพเจ้าได้อ่านพร้อมกับภรรยา ซึ่ งมีบางสิ่ งที่ทาให้ขา้ พเจ้าพอใจมาก (แต่
ข้าพเจ้าไม่เคยสานึกถึงบาปของตนเองเลย) ภรรยาของข้าพเจ้าเคยเล่าให้ขา้ พเจ้าฟังบ่อยๆว่า บิดาของเธอ
เป็ นคนอยูใ่ กล้ชิดพระเจ้ามาก ฯลฯ แม้ขา้ พเจ้าจะได้อ่านหนังสื อสองเล่มนี้ แล้ว รสมันไม่เข้าถึงดวงใจ
ของข้าพเจ้า หรื อไม่สามารถช่วยปลุกจิตวิญญาณของข้าพเจ้าให้ดิ้นหลุดจากบาป แต่กระนั้นหนังสื อ
สองเล่มนั้นมีส่วนช่วยให้ขา้ พเจ้าเกิดอยากรู ้เรื่ องศาสนามากขึ้น
เพราะข้าพเจ้าไม่เคยมีความรู้เรื่ อง
ศาสนาเลย ข้าพเจ้าเกิดความสนใจเรื่ องศาสนาในขณะนั้นมาก ถ้าจะพูดให้สมควรแล้วก็ควรไปนมัสการ
พระเจ้าที่โบสถ์วนั ละสองครั้งและไปแสดงความเคร่ งครัด กล่าวคือท่านร้องเพลงสวด ข้าพเจ้าก็ร้อง
ท่านทาเคร่ ง ข้าพเจ้าก็ทาเคร่ งเป็ น แต่ในชีวติ ของข้าพเจ้ายังสกปรกโสมม”
เวลานั้นบันยันมีความเคารพต่อนักเทศน์มาก ชอบดูการแต่งตัวด้วยเครื่ องยศของนักเทศน์ ชอบ
ฟังเพลงสวด และอย่างอื่นๆอีกซึ่ งโบสถ์องั กฤษเสนอขึ้นมา แต่บนั ยันบอกว่า “ขณะนั้นข้าพเจ้าไม่รู้สึก
หรื อสานึกถึงอันตรายของความบาปเลย ข้าพเจ้าไม่เคยรู ้สึกเลยว่าความบาปกาลังจะนาความแช่งสาปมา
สู่ ตวั ข้าพเจ้า แม้วา่ ข้าพเจ้าจะติดตามศาสนาดีสักแค่ไหนก็ช่วยข้าพเจ้าให้พน้ จากการแช่งสาปของความ
บาปไม่ได้ เว้นแต่ขา้ พเจ้าพบความรอดในองค์พระเยซูคริ สต์” ในที่สุดศิษยาภิบาลก็เทศนาต่อสู ้กบั ความ
บาป และความชัว่ ที่รู้จกั กันทัว่ ๆไป โดยกลัวผลบาปจะตกมาสู่ ตนเอง ซึ่ งเป็ นครั้งแรกที่ทาให้มาโนธรรม
ของบันยันรู ้สึกต่อลักษณะธรรมชาติของความบาป แต่พอกลับถึงบ้านบันยันก็ลืมคาเทศนาเสี ยหมดสิ้ น
“ข้าพเจ้าสลัดทิ้งคาเทศนาออกจากจิตใจของข้าพเจ้า
แล้วข้าพเจ้าก็หนั ไปสนุกสนานกับกีฬาและ
การละเล่นต่างๆ ด้วยความสนุกสนานตามเดิม อย่างไรก็ตามในวันอาทิตย์เดียวกันนั้น ขณะที่บนั ยัน
กาลังเล่นเกมส์อยู่ ความสานึกผิดได้วงิ่ เข้ามาสู่ จิตใจของเขาจนทาให้เขาต้องยืนนิ่งอยูก่ บั ที่ ในขณะที่
กาลังเล่นอยูก่ บั พวกเพื่อนๆ ซึ่ งเพื่อนๆเหล่านั้นไม่สามารถบอกได้เลยว่าบันยันกาลังคิดถึงเรื่ องอะไร
หลังจากที่ใช้เวลานิ่งสงบใจเงียบๆอยูส่ องสามนาที
บันยันก็รู้สึกตัวเองได้วา่ ตัวเองได้หลงทาบาปมาเป็ นระยะไกลมาก จนรู ้สึกว่าเกินกาลังที่จะ
หลุดพ้นบาปได้ ดังนั้นจึงตัดสิ นใจว่าจะหาความสุ ขจากความบาปเท่าที่จะหาได้ บันยันเคยพูดว่า “แม้วา่
เดี๋ยวนี้ขา้ พเจ้าหลงจมเข้ามาอยูใ่ นความบาปด้วยความจะกละจะกลามแต่ก็ไม่อิ่มในรสบาป และรู ้สึก
เสี ยดายที่ไม่รู้จกั อิ่ม แต่วนั หนึ่งขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังยืนอยูท่ ี่ร้านขายของเพื่อนบ้านใกล้ๆกัน ข้าพเจ้ามี
ลักษณะคล้ายๆคนบ้าอย่างที่เคยเป็ นเสมอ และพูดสบถสาบานพร้อมกับด่าออกมาอย่างหยาบคาย ใน
เวลานั้นมีหญิงคนหนึ่งในบ้านได้ยนิ เสี ยงของข้าพเจ้ากาลังกล่าวคาผรุ สวาทเช่นนั้น หญิงคนนั้นแม้จะ
เป็ นคนจัดจ้านปากจัดและเป็ นหญิงเลวไร้ศาสนา แต่ก็ยงั คัดค้านและตาหนิตอเตียนข้าพเจ้าที่ไม่ควร
กล่าวคาหยาบคายเช่นนั้นออก หญิงคนนั้นบอกว่านางถึงกับตกใจตัวสั่นเมื่อได้ยนิ คาเช่นนั้นหลุดออกมา
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จากปากของข้าพเจ้า และนางยังพูดกับข้าพเจ้าต่อไปว่า ข้าพเจ้าเป็ นมนุษย์ที่ไร้พระเจ้าอย่างร้ายกาจที่สุด
ซึ่ งนางไม่เคยได้ยนิ ใครกล่าวคาหยาบคายเช่นนั้นมาในชี วิตของนางเลย และการที่ขา้ พเจ้าทาเช่นนั้นก็
สามารถจะทาลายสิ่ งดีสิ่งงามของเด็กๆหนุ่มๆได้ท้ งั เมือง ถ้าเด็กหนุ่มๆเหล่านั้นจะมาร่ วมสมาคมกับ
ข้าพเจ้า” คาตักเตือนที่เจตนาดีของหญิงคนนั้นทาให้บนั ยันสานึกผิด บันยันจึงเลิกใช้วาจาสบถสาบาน
และมีเพื่อนคนหนึ่งแนะนาให้ท่านอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์การแนะนาให้ทาเช่นนี้ก็เป็ นการดัดนิสัย
ภายนอกชนิดหนึ่ง แล้วบันยันก็รู้สึกว่าการทาเช่นนั้นเป็ นการทาให้พระเจ้าพอพระทัยเท่าๆกับที่ใครๆ
เข้าปฏิบตั ิกนั ในประเทศอังกฤษ” แม้การเต้นราบันยันก็หยุดเลิกไม่ทา และบันยันประพฤติหรื อปฏิบตั ิ
บังคับตัวเองเป็ นคนดีแต่ภายนอกเช่นนั้นเป็ นเวลาหนึ่งปี ซึ่ งทาให้เพื่อนบ้านใกล้ ๆ พากันแปลกใจมาก
แต่ถึงกระนั้นบันยันยังไม่พบสันติสุข ความสงบ หรื อพบความปี ติยินดีในใจโดยอาศัยความศรัทธาใน
องค์พระเยซูคริ สต์
จนวันหนึ่งบันยันเล่าให้ฟังว่า “พระเจ้าทรงเรี ยกและทรงจัดหาทางรอดไว้ให้แก่ขา้ พเจ้า โดยทา
ให้ขา้ พเจ้าได้พบและสนทนากับหญิงสามคนที่เมืองเบ็ดฟอร์ด หญิงยากจนสามสี่ คนนั้นกาลังนัง่ หนาว
สนทนากันถึงเรื่ องของพระเจ้า การสนทนากันกับหญิงสามคนนั้นทาให้บนั ยันเกิดการสานึกตัวและเห็น
ว่าตนกาลังไว้วางใจการกระทาของตนแต่เพียงภายนอกแทนที่จะไว้ใจองค์พระเยซู มโนภาพของบันยัน
ทาให้เห็นหญิงสามคนนั้นกาลังลอยอบอุ่นอยูด่ ว้ ยความยินดี เพราะนางทั้งสามคนได้แสงรัศมีและได้พบ
ประสบการณ์ในชีวติ คริ สเตียนอย่างแท้จริ ง แต่ตรงกันข้ามในเวลาเดียวกันบันยันกาลังประสบกับความ
หนาวสั่นเหมือนกับลุยอยูบ่ นหิ มะ และมีความมืดครึ้ มปกคลุมอยูใ่ นหัวใจตลอดเวลา” บันยันจึงพยายาม
มองดูองค์พระเยซูคริ สต์เพื่อรับความรอด แต่ก็เหมือนกับคนอื่นๆอีกหลายคนที่เสี ยใจหมดหวังและ
หมดกาลังใจ เพราะคิดว่าตนเองไม่ใช่ผทู ้ ี่พระเจ้าทรงคัดเลือกให้เป็ นคนของพระองค์ บันยันวาดภาพใน
ใจเอาเองโดยนึกว่าพระเจ้าทรงแช่งสาปให้ท่านเป็ นคนชัว่ อยูต่ ลอดไป บันยันต้องทนทุกข์และวุน่ วายใน
ใจตลอดเวลาเป็ นสัปดาห์และเป็ นแรมเดือน จนรู ้สึกว่าตนเองจะทนไม่ไหว หญิงสามคนนั้นที่บนั ยันได้
พบขณะที่นงั่ ตากแดดคุยกันอยู่
ได้แนะนาให้บนั ยันรู ้จกั กับนักเทศน์ของคณะแบพติสท์คนหนึ่ง
มิสเตอร์ กิฟฟอร์ ดมีความสนใจในตัวของบันยันมาก นักเทศน์ผนู ้ ้ ีคงไม่นึกไม่ฝันด้วยซ้ าไปว่าบันยันจะ
เป็ นผูส้ ื บมรดกการงานของพระเจ้าแทน แต่บนั ยันก็ตกอยูใ่ นห้วงแห่งความหมดหวังอยูเ่ ป็ นเวลาหนึ่งปี
ก่อนที่ภาระบนหลังของบันยันจะกลิ้งหลุดออกจากบ่า ณ โคนไม้กางเขน ในระหว่างนั้นแม้วา่ เป็ นวาระ
ที่บนั ยันกาลังท้อแท้ใจก็จริ ง แต่มโนธรรมของท่านก็รู้สึกอ่อนไหวเกี่ยวกับความบาป ซึ่ งท่านรู ้สึกว่า
ท่านไม่กล้าที่จะผิดแม้แต่จะลักของเล็กเท่าเข็มหมุด
บันยันไม่กล้าทาอะไรเลยแม้แต่นอ้ ยในเมื่อ
สังเกตเห็นว่านัน่ เป็ นการผิดแต่บนั ยันคิดเอาเองว่าท่านถูกพระเจ้าแช่งสาปเป็ นคนชัว่ ช้าเลวทรามซึ่ งรอด
พ้นบาปไม่ได้ ท่านไม่เกิดมาก็จะดีกว่า
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แต่เย็นวันหนึ่งขณะที่บนั ยันกาลังนัง่ ผิงไฟอยูบ่ นั ยันได้พบความสันติสุข พบความยินดีในพระ
เยซูคริ สต์ ขณะที่กาลังคิดถึงสภาพความทุกข์ยากเลวทรามของตนเองอยู่ พระเจ้าทรงสาแดงความหมาย
ของพระธรรมฮีบรู 2:14,15 ให้บนั ยันเข้าใจความหมายอย่างชัดเจน บันยันบอกว่า “ถ้อยคาเหล่านั้น
ได้มาตักเตือนและทับถมลงในใจของข้าพเจ้าอย่างน้อยก็หนึ่งหรื อสองครั้ง และดูเหมือนข้าพเจ้าเป็ นลม
จนเกือบสลบแต่ก็ไม่ทาให้เสี ยใจหรื อเดือดร้อนใจ แต่ทาให้เกิดความยินดีและเกิดสันติสุขในใจ” ต่อมา
ภายหลังบันยันบอกว่า “เดี๋ยวนี้จิตใจของข้าพเจ้าได้พบความจริ ง ครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระเจ้าทรงสาแดงให้
ข้าพเจ้าเห็น แม้ความจริ งเรื่ องที่พระเยซูคริ สต์พระบุตรพระเจ้าได้เสด็จลงมากาเนิดเป็ นมนุษย์ จนกระทัง่
การเสด็จกลับมาสู่ สวรรค์ และเรื่ องการเสด็จกลับของพระเยซูจะเสด็จมาพิพากษาโลกนี้” บันยันได้รับ
ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งความรักที่บนั ยันมีต่อองค์พระเยซูคริ สต์ ณ บัดนี้ ดูเหมือน “ลุกโชติช่วงเป็ นไฟ
อยูภ่ ายในใจ” หลังจากที่สนุกสนานรื่ นเริ งอยูก่ บั สันติสุข และการหยุดพักผ่อนของจิตใจอยูเ่ ป็ นเวลา
หลายวัน บันยันก็เกิดความวุน่ วายและต่อสู ้เป็ น “สงคราม” ขึ้นในจิตใจ เหมือนศึกกับ “อะพะลุโอน” ดัง
เรื่ องในหนังสื อปริ ศนาธรรม การล่อลวงใจให้ขายพระเยซูโดยเห็นว่า เรื่ องของพระเยซูเป็ นเรื่ อง
เหลวไหลไร้สาระ และบันยันนึกเอาว่าตัวเองได้ยอมพ่ายแพ้ต่อการจูงให้ทาชัว่ เช่นนั้น และนึกว่าพระ
เยซูทรงทอดทิง้ ตัวท่านเสี ยแล้ว
วันหนึ่งบันยันบอกว่า “เดี๋ยวนี้เป็ นเวลาสองปี แล้ว ซึ่ งไม่มีอะไรเหลืออยูส่ าหรับข้าพเจ้าเลย
นอกจากความแช่งสาปและคอยท่าจะถูกแช่งสาปอยูเ่ สมอ” บันยันรู ้สึกเอาเองว่าตัวท่านได้ทาผิดยิง่ กว่า
ดาวิด ยิง่ กว่ายูดาหรื อเปโตร และบันยันรู ้สึกเหมือนว่าได้ทาผิดต่อองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดังนั้นบัน
ยันรู ้สึกหมดกาลังใจและท้อใจมาก จนรู ้สึกว่าเป็ นการยากที่จะอธิ ษฐาน บันยันพูดต่อไปว่า “แล้วข้าพเจ้า
จึงตกใจจนตัวสั่น จนบางทีรู้สึกว่าทั้งสมองและร่ างกายของข้าพเจ้าสั่นสะเทือนไปหมด จนรู ้สึกซวนเซ
และมึนงงคล้ายกับว่าจะถูกพระเจ้าเสด็จมาพิพากษาโทษ เพราะได้ทาบาปมากจนพระเจ้าจะให้อภัยอีก
ไม่ได้ ข้าพเจ้ารู ้สึกว่ามีอะไรมาจุกอยูท่ ี่ลาไส้จนท้องเกิดความร้อน ข้าพเจ้าเกิดความกลัวจนสุ ดขีดจน
รู ้สึกว่ากระดูดที่หน้าอกของข้าพเจ้าจะระเบิดแยกออกจากกัน แต่ดว้ ย “พระแสงดาบของพระเจ้า” คือ
พระดารัสของพระเจ้า ได้เข้าไปประหัตประหารและไล่ผซี าตานออกจากจิตใจจนได้ชยั ชนะ” แล้ว
ซาตานก็หนีออกไปจากจิตใจของบันยัน เหมือนดังโยบ เปาโล มาดามเกโย่ และคนอื่นๆอีก ซึ่ งบันยัน
จะต้องถูกฝัดร่ อนอย่างรุ นแรงเหมือนกัน แล้วพระวจนะของพระเจ้าตรัสแก่ขา้ พเจ้าว่า “เราได้รักเจ้าด้วย
ความรักที่ไม่รู้จกั สิ้ นสุ ด” “พระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระเจ้าได้ชาระท่านให้สะอาด
จากบาปทั้งสิ้ น” และ “พระคุณของเรามีพอสาหรับเจ้า” ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ แหละได้ทาให้จิตใจของ
บันยันพบสันติสุขที่สดชื่นอีกวาระหนึ่ง
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บันยันถูกนาตัวให้หลุดออกมาจากความสงสัย ชนิดที่น่ากลัวและน่าท้อใจมาได้อย่างประหลาด
เหตุการณ์น้ นั เกิดขึ้นในขณะที่บนั ยันกาลังเดินทางลัดทุ่งนาแห่งหนึ่งไป ทันใดนั้นมีถอ้ ยคาประโยคหนึ่ง
ผุดขึ้นในจิตใจของบันยันว่า “ความชอบธรรมของเจ้าอยูใ่ นสวรรค์แล้ว” ด้วย “สายตา” แห่งความ
ศรัทธา ดูเหมือนบันยันได้เห็นพระองค์พระเยซูคริ สต์ เห็นความชอบธรรมขององค์พระเยซูคริ สต์
ประทับอยู่ ณ ข้างพระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้า บันยันบอกว่า “บัดนี้โซ่ตรวนได้หลุดออกจากขาของ
ข้าพเจ้าหมดแล้วจริ งๆ ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ราคาญใจ และหลุดจากโซ่ตรวน การชักจูงใจให้
ทาชัว่ ก็บินหนีไปจากใจของข้าพเจ้าด้วย เมื่อก่อนข้าพเจ้ามีความทุกข์หนักใจกลัวต่อข้อพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ แต่บดั นี้ หมดความหวาดกลัว และข้าพเจ้ามีความปี ติชื่นชมยินดีต่อพระวจนะของพระเจ้า เพราะ
ข้าพเจ้าเห็นพระคุณและความรักของพระเจ้า เมื่อบันยันมาถึงบ้าน บันยันพยายามค้นหาข้อพระคัมภีร์
ที่วา่ “ความชอบธรรมของท่านมีในสวรรค์แล้ว” แต่หาไม่พบด้วยความผิดหวัง แต่ยงั ดีที่ได้พบพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ขอ้ หนึ่งว่าดังนี้ ซึ่ งมีความคล้ายคลึงกัน “แต่ท่านทั้งหลายเป็ นของพระองค์ เพราะเชื่อ
ในพระเยซูคริ สต์ ผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าได้ทรงตั้งให้ประกอบไปด้วยปั ญญา ความชอบธรรม การสรรไว้เฉพาะ
และการไถ่โทษ สาหรับเราทั้งหลาย” (1 โคริ นทร์ 1:30)
แต่ถึงกระนั้นบันยันยังมีการสู ้รบในใจพร้อมกับการถูกทดลองนานาชนิด แต่ประสบการณ์แห่ง
การเป็ นคริ สเตียนทาให้บนั ยันชนะทุกสิ่ งทุกอย่าง บางครั้งบันยันรู ้สึกปลาบปลื้มด้วยพระคุณและฤทธิ์
อานาจของพระเจ้าจนเหลือล้น แทบจะทนไม่ได้เอาทีเดียว ดังนั้นบันยันจึงได้เริ่ มเทศนาสัง่ สอนในการ
ประชุมเล็กๆ และประชาชนพากันรู ้สึกในความบาปและพากันร้องไห้ดว้ ยความเสี ยใจ พระเจ้าทรง
พระราชทาน “ถ้อยคาให้บนั ยัน” ที่จะปลุกจิตใจของคนให้ตื่นขึ้น และหลายคนได้กลับใจเชื่อพึ่งพระเจ้า
โดยคาเทศนาของบันยัน ซึ่ งทาให้บนั ยันเองประหลาดใจ ที่พระองค์ทรงใช้ท่านให้ทางานเช่นนั้นได้ ใน
ไม่ชา้ บันยันกลายเป็ นนักเทศน์ที่ลือนาม แต่คาพูดชนิดเข้าใจง่ายๆของท่าน ก่อให้เกิดการขัดขวาง
มากมาย บันยันต้องถูกจาคุกอยูส่ ิ บสองปี เพราะว่าท่านจัดให้มีการประชุมทางศาสนาแยกออกมาจาก
โบสถ์ประจาประเทศอังกฤษ และบันยันได้เขียนหนังสื อที่ข้ ึนชื่อลือนามหลายเล่มขณะที่อยูใ่ นตาราง
บันยันมีหนังสื อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และหนังสื อของฟ๊ อกส์ “เรื่ องผูถ้ ูกประหารชีวิตเพื่อพระ
เจ้า” สองเล่มเท่านั้นในขณะที่บนั ยันเขียนเรื่ อง “ปริ ศนาธรรม” ขณะที่กาลังอยูใ่ นเรื อนจา หลายครั้งบัน
ยันถูกปล่อยให้เป็ นอิสระ และบางทีบนั ยันได้ใช้เวลาเหล่านั้นเทศนาพระกิตติคุณ หลังจากที่ปลดปล่อย
ออกจากเรื อนจาแล้ว บันยันท่องเที่ยวไปเทศนาในที่หลายแห่ง จนมีชื่อเสี ยงและใครๆตั้งฉายาให้ใหม่วา่
“สังฆราชบันยัน” กษัตริ ยช์ าร์ลสทรงประหลาดพระทัยที่ ดร. โอเก็นผูท้ รงวุฒิได้ไปฟังคาเทศนาของ
“ช่างบัดกรี ” แต่ ดร. โอเก็นกล่าวว่า “ข้าพเจ้ายินดีจะแลกเอาฤทธิ์ อานาจการเทศนาของช่างบัดกรี กับ
ความรู ้ท้ งั หมดที่ขา้ พเจ้ามีอยู่ มีคนหนึ่งชมเชยว่าบันยันเทศนาดีมาก แต่บนั ยันบอกว่า “คุณไม่ตอ้ งบอก
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ผมๆก็ทราบแล้ว เพราะมารมันกระซิ บให้ผมทราบก่อนลงจาก “ธรรมาสน์” ด้วยซ้ าไป” บันยันกลายเป็ น
คนสาคัญของอังกฤษ และมีคนไปเยีย่ มที่ฝังศพของเขาปี ละหลายๆพัน บันยันเป็ นไข้ตายเมื่อวันที่ 13
สิ งหาคม ค.ศ. 1688

44

บทที่ 6 ยอห์ น เวสเล่ ย์
ชีวติ และคาสอนของยอห์น เวสเล่ย ์ ผูส้ ถาปนาลัทธิ เมธอดีสท์ ดูเหมือนมีอิทธิพลเหนือชีวิต
จิตใจของคริ สเตียนปัจจุบนั มากกว่าใครๆนับตั้งแต่สมัยอัครสาวก ในหนังสื อบทนาของวินยั นิกายเมธอ
ดีสท์กล่าวไว้วา่
“ลัทธิเมธอดีสท์มีจุดประสงค์ที่จะเผยแพร่ ความบริ สุทธิ์ แห่งพระคริ สตธรรมคัมภีร์”
ลัทธิ เป็ นเสมือนเพลิงกองใหญ่ที่ไหม้ลุกลามทัว่ โลกเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสองร้อยปี มาแล้ว ซึ่ งนาคนเข้า
มาเชื่อถือได้มากที่สุดในนิกายโปรเตสแตนท์ เคล็ดลับแห่งความสาเร็ จก็คือ หลักคาสอนเน้นในเรื่ อง
ความรอดพ้นจากบาป และยิง่ กว่านั้นเกี่ยวกับประสบการณ์ลึกซึ้ งฝ่ ายจิตวิญญาณของเวสเล่ย ์ และ
นักเทศน์เมธอดีสท์อื่นๆสมัยแรกๆซึ่ งถูกเจิมด้วยฤทธิ์ อานาจพระวิญญาณบริ สุทธิ์
จึงสามารถจูงใจ
ประชาชนให้สานึกผิดบาปในขณะที่ฟังคาเทศนาสัง่ สอนตักเตือน
คนฟังเทศนาโดยมากมักตัวสัน่
สะท้าน หลายคนล้มลงในที่ประชุม ซึ่งสานึกถึงความผิดบาปของตนตามถ้อยคาเทศนาของท่าน
ปู่ ทวด ทวด ปู่ และบิดาของเวสเล่ห์ลว้ นแล้วเป็ นนักเทศน์ในโบสถ์แห่งประเทศอังกฤษทั้งสิ้ น
และเป็ นโบสถ์ที่ยอห์น เวสเล่ยถ์ ูกสถาปนาให้เป็ นศาสนาจารย์ดว้ ย และยังคงเป็ นศาสนาจารย์ของโบสถ์
นั้นจนกระทัง่ ถึงแก่กรรม คณะลัทธิ เมธอดีส์ในประเทศอังกฤษยังแยกเป็ นคริ สตจักรจนกระทัง่ ค.ศ.
1791 สองปี หลังจากที่ยอห์น เวสเล่ห์ถึงแก่กรรมแล้ว นางซูซนั นา เวสเล่ยซ์ ่ ึ งเป็ นมารดาของยอห์นและ
ชาร์ลสเวสเล่ยเ์ ป็ นบุตรสาวของ ดร. แอนเนสเล่ยน์ กั เทศน์เรื องนาม ปู่ และบิดาของนางเป็ นนักเทศน์
สอนพระกิตติคุณทั้งสองคน และนางเองก็เป็ นคนเคร่ งครัดและมีปฏิภาณสู งทางศาสนา ยอห์นเวสเล่ย ์
เกิดที่เอ็ฟเวิธ ตาบทลินคอล์นไชร์ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 1703 เป็ นลูกคนที่ 15 ใน
บรรดาลูกทั้งหมดสิ บเก้าคน และสิ บคนเท่านั้นที่รอดมาจนโตนอกนั้นตายตั้งแต่ยงั เป็ นเด็ก เมื่ออายุหก
ขวบเด็กชายยอห์นคนนี้ รอดจากถูกไฟลวกตายเมื่อไฟไหม้บา้ นของบิดา
มารดาของยอห์น เวสเล่ยเ์ ป็ นคนระมัดระวังการเลี้ยงมาก และทุกคนเติบโตขึ้นมาใน “ความ
อุปถัมถ์” ของพระเจ้าทั้งสิ้ น และนอกจากนั้นยังได้รับการศึกษาอย่างดีเยีย่ ม ยอห์นได้รับการศึกษาจาก
โรงเรี ยนแห่งหนึ่งในกรุ งลอนดอน
พออายุได้สิบเจ็ดปี จึงถูกส่ งตัวเข้าวิทยาลัยไครสท์เชิร์ชในมหา
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วิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ยอห์นเป็ นนักเรี ยนขยันและได้คะแนนสู งเมื่ออายุยสี่ ิ บสามปี ยอห์นเรี ยนจบวิชา
วรรคคดีช้ นั สู ง และถูกเลือกเป็ นหัวหน้าชั้น แล้วปี ต่อมาก็ได้รับปริ ญญามหาบัณฑิตก่อนที่จะออกจาก
มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ ด เวสเล่ยด์ ูเหมือนมีความคล่องแคล่วภาษาติน กรี ก เฮ็บราย ฝรั่งเศส และหลัก
ตรรกวิทยา และต่อมาก็เรี ยนภาษาเยอรมันอีกด้วย
เวสเล่ยไ์ ด้เจริ ญรอยตามคาแนะนาที่เคร่ งครัดศาสนาของบิดามารดาอย่างดีจนกระทัง่ อายุสิบปี
ไม่เคยกระด้างกระเดื่องต่อบิดามารดาด้วยประการใดๆ จึงถูกส่ งตัวเข้าไปอยูใ่ นโรงเรี ยนเป็ นเวลาหก
หรื อเจ็ดปี ระหว่างนี้การเข้มงวดกวดขันทางระเบียบประเพณี ภายนอกก็คลายความเคร่ งเครี ยดลงไป
และรู ้สึกว่าปล่อยปละละเลยต่อหน้าที่ศาสนาของตนเองเสี ย และยังทาผิดบาป ซึ่ งโลกภายนอกไม่ตาหนิ
ติเตียนแต่ตนเองรู ้สึกว่าเป็ นบาป อย่างไรก็ดีเวสเล่ยย์ งั คงอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์และอธิ ษฐานทั้งเช้า
เย็นเสมอ ยอห์นบอกว่าท่านกระทาสิ่ งเหล่านี้เพื่อรอดพ้นบาป ทั้งคิดว่าการไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์
และประพฤติดีกว่าคนอื่นก็จะช่วยตัวให้รอด หลังจากที่ไปอยูใ่ นมหาวิทยาลัยห้าปี แล้ว ยอห์นก็ยงั ทาสิ่ ง
ที่ตนเองรู ้วา่ เป็ นการบาปต่อพระเจ้าอยูเ่ สมอๆ แต่ขณะนั้นท่านก็อธิ ษฐาน อ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์
และไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์เสมอ
เมื่ออายุประมาณยีส่ ิ บสองปี หูตาจึงเปิ ดขึ้นเมื่อได้อ่านหนังสื อของโธมาส อะเคมพีส และเริ่ ม
เห็นว่าศาสนาที่แท้จริ งนั้นเริ่ มต้นจากจิตใจ มิใช่อาศัยการปฏิบตั ิภายนอกอย่างเดียวเท่านั้น เวสเล่ยบ์ อก
ว่า “ข้าพเจ้าเคยโกรธอะเคพีสเพราะท่านเคร่ งครัดเกินไป” แต่เวสเล่ห์ยงั พูดต่อไปอีกว่า “ถึงกระนั้น
ข้าพเจ้ายังได้รับกาลังใจจากการอ่านหนังสื อของดะเคมพีสซึ่ งไม่เคยรับแต่ก่อน และในเวลาเดียวกันก็ได้
พบเพื่อนที่เคร่ งครัดทางศาสนาคนหนึ่ง ซึ่ งข้าพเจ้าไม่เคยพบเห็นคนเช่นนี้มาก่อนเลย บัดนี้ขา้ พเจ้าเริ่ ม
เปลี่ยนการประพฤติและตั้งต้นชีวติ ใหม่อย่างจริ งใจ” หนังสื อเล่มนี้ของด๊อกเตอร์ เทลเล่อร์ เรื่ อง” การ
ดารงชีวิตและการตายด้วยความบริ สุทธิ์ ” ได้ทาให้เวสเล่ยม์ ีชีวติ บริ สุทธิ์ ลึกซึ้ ง และชีวติ ของเวสเล่ยก์ ็
กลายเป็ นชีวติ ที่เคร่ งครัดอย่างซื่ อสัตย์สุจริ ต
เพื่อนๆของเวสเล่ยก์ ็เร่ งเร้าให้เวสเล่ยร์ ับการสถาปนาเป็ นศาสนาจารย์ ต่อมาใน ค.ศ. 1725
หลังจากที่ได้อธิ ษฐานไตร่ ตรองดูแล้วอย่างมากมายและได้พินิจพิจารณาดูอย่างถี่ถว้ นแล้ว
เวสเล่ยก์ ็
ยอมรับการสถาปนาเป็ นศาสนาจารย์โดยสังฆราชพอตเต้อร์เมื่ออายุ 22 ปี ใน ค.ศ. 1727 เวสเล่ยไ์ ด้อ่าน
หนังสื อของมิสเตอร์ลอว์เรื่ อง “คริ สเตียนสมบูรณ์” และ “การถูกเรี ยกที่เร่ งเร้า” หนังสื อเหล่านี้แหละได้
เป็ นเครื่ องจูงใจทาให้เวสเล่ยป์ ลงใจถวายตัวต่อพระเจ้าอย่างเคร่ งครัดข้อเขียนของมิสเตอร์ ลอว์ดูเหมือน
จะมีอิทธิ พลเหนือจิตใจของเวสเล่ยม์ ากกว่าหนังสื อใดๆทั้งสิ้ น นอกจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ คล้ายกับ
หนังสื อของอะควีนาสมีอิทธิ พลต่อชีวติ ของซาวอนนาโรล่า บางทีอาจเป็ นหนังสื อต่างๆของมิสเตอร์
ลอว์นี่เองที่เป็ นเครื่ องจูงใจเวสเล่ยม์ ากกว่าเครื่ องมือใดๆของมนุษย์ที่เป็ นเหตุจูงใจเวสเล่ยใ์ ห้เริ่ ม
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สถาปนาลัทธิ เมธอดีสท์ ต่อมาอีกหลายปี เวสเล่ยเ์ ขียนจดหมายไปยังมิสเตอร์มอร์ แกน อธิบายให้ทราบ
ถึงการสถาปนาลัทธิ เมธอดีสท์ข้ ึนเป็ นครั้งแรกว่า “ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1729 ซึ่งเป็ นเวลาที่ขา้ พเจ้า
เข้ามาพานักอยูใ่ นมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ ด ลูกชายของท่าน น้องชายของข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้าได้ตก
ลงกันว่า เราจะใช้เวลาสัปดาห์ละสามหรื อสี่ คืนมาประชุมพบปะสังสรรค์กนั เมื่อเรามาพบกันแล้วเราจะ
อ่านหนังสื อวรรคดีดว้ ยกันซึ่ งเราเคยอ่านก่อนตามลาพัง และในวันอาทิตย์เราจะอ่านหนังสื อเกี่ยวกับ
พระเจ้าในฤดูร้อนปี ต่อมา มิสเตอร์ เอ็ม. มาบอกข้าพเจ้าว่าท่านได้ไปเยีย่ มชายคนหนึ่ งในเรื อนจาซึ่งถูก
กล่าวหาว่าฆ่าภรรยาตาย ในการสนทนากับนักโทษซึ่ งอยูร่ ะหว่างความทุกข์เช่นนั้นทาให้คนที่มีความ
ทุกข์เกิดกาลังใจดีข้ ึนมาก ดังนั้นท่านจึงไปเยีย่ มนักโทษบ่อยๆ และในวันที่ 24 สิ งหาคม ค.ศ. 1730
น้องชายของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเดินไปกับท่านที่ป้อมคุมขังนักโทษ เราได้ร่วมสนทนากับนักโทษอย่าง
ถึงอกถึงใจจนเป็ นที่เกิดความปี ติยนิ ดี ดังนั้นเราจึงตกลงกันว่าเราจะไปเยีย่ มนักโทษอาทิตย์ละหนึ่งหรื อ
สองครั้ง
ต่อมาไม่ชา้ เราก็ไปเยีย่ มหญิงที่ป่วยอนาถาคนหนึ่ง ฉะนั้นในระยะต่อมาเราก็อาสาและตกลง
กับศิษยาภิบาลของคริ สตจักรว่าเราจะช่วยออกเยีย่ มคนเจ็บป่ วยในคริ สตจักร ซึ่ งศิษยาภิบาลก็ไม่ขดั ข้อง
ในการริ เริ่ มปฏิบตั ิงานด้วยความถ่อมตัวเช่นนั้นเราจึงได้สถาปนาลัทธิ เมธอดีสท์ข้ ึน โดยวิธีน้ ี หวั หน้า
ลัทธิก็ได้เริ่ มทางานพระเจ้า ลัทธิ เมธิ ดีสท์ได้เริ่ มและมีสมาชิกเพิ่มขึ้น และเมื่อมิสเตอร์ ไวท์ฟีลด์ได้เข้า
ร่ วมก็มีสมาชิก 15 คนแล้ว ในไม่ชา้ คณะนี้ก็มีผตู ้ ้ งั ฉายาให้วา่ “สมาคมบริ สุทธิ์ ” และในที่สุดก็เปลี่ยนชื่อ
เป็ น “เมธอดีสท์” น่าประหลาดใจอยูม่ ิใช่นอ้ ยที่พระเจ้าทรงนาสามคนเข้าในคณะเล็กๆเช่นนี้ สองคน
เป็ นนักเทศน์ที่มีชื่อเสี ยงทัว่ โลกเข้ามาอยูใ่ นคณะนี้ และอีกคนหนึ่งแต่งเพลงนมัสการคือยอห์น เวสเล่ย ์
ยอร์จ ไว้ทฟ์ ิ ลด์ และชาร์ ลส เวสเล่ย ์ คณะนี้ได้มุ่งทาการดีของตนอยูเ่ รื่ อยๆ จน ค.ศ. 1735 คือเมื่อเวสเลย์
ได้ออกมาจากมหาวิทยาลัย
ในค.ศ. 1735 ยอห์นและชาร์ ลส เวสเล่ยไ์ ด้ขา้ มไปอเมริ กา โดยตั้งใจว่าจะไปเป็ นมิชชันรี แก่ชาว
อินเดียแดงที่สหรัฐอเมริ กา ในเรื อลาที่โดยสารไปนั้นมีมิชชันนารี ชาวโมเรเวียนเดินทางร่ วมไปด้วย ด้วย
กิริยาอาการเคร่ งครัดของมิชชันนารี พวกนั้นทาให้สองพี่นอ้ งเวสเล่ยเ์ กิดความซาบซึ้ งตรึ งใจ จึงทาให้
ยอห์นเริ่ มเรี ยกภาษาอังกฤษเยอรมันเพื่อจะสามารถสนทนากับมิชชันนารี ชาวเยอรมันพวกนั้น ขณะที่
เดินทางคราวนั้นเกิดพายุใหญ่กลายทะเล ชาวอังกฤษหลายคนร่ องกรี ดเอะอะโวยวาย และจิตใจของสอง
พี่นอ้ งเวสเล่ยก์ ็วติ กและไม่สบายใจเลย แต่ในเวลาเดียวกันมิชชันนารี ชาวโมเรเวียนกลับมีสติอารมณ์
สงบ แล้วร่ วมใจกันอธิ ษฐานและสรรเสริ ญพระเจ้าด้วยความยินดีอย่างน่าแปลกประหลาด ขณะที่อยู่
กลางทะเลสองพี่นอ้ งมีโอกาสสนทนากับคนที่รักพระเจ้าพวกนี้อย่างสนิทสนม
และเมื่อถึง
สหรัฐอเมริ กาแล้ว เวสเล่ยส์ องพี่นอ้ งเริ่ มสงสัยการกลับใจของตนเอง
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เมื่ออยูร่ ัฐยอร์ เยียในอเมริ การเวสเล่ยด์ ูเหมือนได้ทางานสาเร็ จลงแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น สองพี่
น้องพยายามจะชักจูงให้ประชาชนมีชีวติ สู งขึ้นตามมาตรฐานของท่านเอง สองพี่นอ้ งได้เทศนาต่อสู ้กบั
ความบาปชนิดที่มีกนั อยูอ่ ย่างแพร่ หลายและเทศนาชนิดที่พดู กันตรงๆ ทั้งนี้จึงก่อให้เกิดการเกลียดชัง
และต่อสู ้อย่างมากมาย และสองพี่นอ้ งรู ้สึกว่ากลับไปประเทศอังกฤษดีกว่า ชาร์ ลสกลับไปก่อนแล้ว
ยอห์นตามไปภายหลังท่านบอกว่า “ข้าพเจ้าได้สลัดผงคลีดินออกจากเท้าของข้าพเจ้าแล้ว และได้ออกมา
จากรัฐยอร์ เยีย หลังจากที่ได้เทศนาพระกิตติคุณให้ฟังแล้ว (ไม่ใช่เทศนาชนิดที่ควรเทศนาแต่เทศนาตาม
แบบที่ขา้ พเจ้าสามารถทาได้) ถึงหนึ่งปี กับเก้าเดือน”
ขณะที่เดินทางกลับบ้านเวสเล่ยไ์ ด้บนั ทึกเหตุการณ์ไว้วา่ ดังนี้ “ข้าพเจ้าไปอเมริ กาเพื่อจะทาให้
ชาวอินเดียกลับใจมาหาพระเจ้าแต่ใครเล่าจะช่วยให้ขา้ พเจ้ากลับใจใหม่” เวสเล่ยม์ าถึงประเทศอังกฤษ
เพียงวันเดียว หลังจากไว้ทฟ์ ิ ลด์ได้เดินทางไปอเมริ กา ยอห์น เวสเล่ยไ์ ด้เทศนาในประเทศอังกฤษอีก
หลายแห่ง แต่วา่ ผลที่เกิดขึ้นนั้นมีนอ้ ย หรื อไม่น่าเป็ นที่พึงพอใจเลย และเกิดการตาหนิติเตียนมากกว่า
ได้รับพระพร ยอห์นใช้เวลามากเพื่อสนทนากับปี เตอร์ โบเล่อร์ และชาวโมเรเวียน ยอห์นต้องแปลกใจ
มากเมื่อคนพวกนั้นพิสูจน์ให้เห็นว่า การกลับใจมาถึงองค์พระเยซูคริ สต์ตามที่กล่าวไว้ในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์น้ นั เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีทนั ใด เดี๋ยวนี้ยอห์นเริ่ มเห็นแล้วว่าคนหนึ่งคนใดไม่ได้รับ
ความรอดทีละขั้น แต่ได้รับความรอดในทันทีทนั ใดที่เชื่อในพระเยซู คริ สต์ ชาวเมธอดีสท์ได้รับบทเรี ยน
เรื่ องการรับความรอดโดยทันทีทนั ใดจากชาวโมเรเวียนและในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1738 ชาร์ลส เวล
เล่ยไ์ ด้พบความรอดพบความปี ติยนิ ดีในพระคริ สต์ โดยความเชื่อในพระเยซูอย่างง่ายๆ
เป็ นเวลาถึงสิ บปี ก่อนที่ยอห์นได้รู้สึกว่าได้พบความรอดในพระคริ สต์แล้ว ในคืนวันหนึ่งท่าน
ได้ไปที่ประชุมแห่งหนึ่งซึ่ งมีผหู ้ นึ่งกาลังอ่านบทนาพระธรรมโรมของมาร์ ติน ลูเธอร์ ในขณะเดียวกัน
ผูน้ าได้อธิ บายว่า พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของผูท้ ี่เชื่อในพระคริ สต์อย่างไร ยอมถวายตัวต่อพระ
คริ สต์จริ งเพื่อรับความรอด ท่านก็แน่ใจว่าพระองค์ได้รับเอาความผิดบาปของท่านไป และได้ช่วยท่าน
ให้รอดพ้นจากกฎแห่งความบาปและความตาย
ในปี เดียวกันที่ยอห์น เวสเล่ยไ์ ด้รับพระพรแห่งความรอดโดยเชื่อองค์พระเยซูคริ สต์ ท่านได้ไป
เยีย่ มชาวโมเรเวียนในประเทศเยอรมัน การไปเยีย่ มชาวโมเรเวียนครั้งนั้นทาให้เวสเล่ยเ์ กิดความแข็งแรง
และเข้มแข็งในหลักความศรัทธามาก เวสเล่ยก์ ลับประเทศอังกฤษด้วยความเร่ งร้อนชนิดใหม่ที่เกิดขึ้น
ในใจ กลับมาพร้อมด้วยหลักคาสอนที่วา่ การเกิดใหม่ การกลับใจใหม่ได้รับความรอดทันทีทนั ใดที่เชื่อ
พระคริ สต์ และการที่จะนับเอาว่าเป็ นผูช้ อบธรรมและรับความรอดก็เพราะมีความเชื่ อในองค์พระเยซู
คริ สต์เท่านั้น บัดนี้มีหลายคนได้กลับใจมาเชื่อพึ่งพระเยซูในการประชุมทุกๆแห่งที่เวสเล่ยไ์ ด้ออกไป
เทศนาสั่งสอน
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จากบันทึกรายวันของยอห์น เวสเล่ยป์ ระจา 15 ตุลาคม และ 3 ตุลาคม 1738 เวสเล่ยก์ ระหาย
ประสบการณ์ลึกซึ้ งจากพระเจ้า ท่านได้บนั ทึกไว้วา่ “ข้าพเจ้าได้ขอให้พระเจ้าทรงทาให้พระสัญญา
ทั้งหมดของพระองค์สาเร็ จในจิตวิญญาณของข้าพเจ้า” ความกระหายของท่านดูเหมือนได้รับผลบ้างใน
วันที่ท่านได้ร่วมรับศีลมหาสนิทกับไวท์ฟีลด์ และนักเทศน์สาคัญคนอื่นที่กรุ งลอนดอน เวสเล่ยเ์ ขียนไว้
ว่า “วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 1739 มีพี่นอ้ งในพระคริ สต์ 60 คนมาร่ วมรับศีลมหาสนิ ท เมื่อตีสามขณะที่
เรากาลังอธิ ษฐานร่ วมกัน ฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าได้มาสวมทับพวกเราอย่างเหลือล้นจนหลายคนได้ร้อง
ออกมาด้วยเสี ยงอันดัง และเต็มไปด้วยความยินดี และหลายคนได้ลม้ ลง ด้วยความประหลาดใจที่พระเจ้า
สาแดงฤทธิ์ อานาจของพระองค์” และเมื่อรู ้สึกฟื้ นขึ้นมา ทุกคนร้องด้วยเสี ยงดังพร้อมกันว่า “โอพระเจ้า
ข้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรรเสริ ญพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายรับว่าพระองค์เป็ นพระเจ้าของข้าพเจ้า
ทั้งหลาย”
เวสเล่ยร์ ับฤทธิ์ อานาจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อย่างเต็มที่ในวาระที่ได้กล่าวแล้วข้างบน เวส
เล่ยไ์ ด้รับการเจิมจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หลังจากที่ได้บงั เกิดใหม่ และได้รับฤทธิ์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์
และได้รับอานาจอย่างใหญ่หลวงจากพระเจ้า และคนเป็ นอันมากได้กลับใจเสี ยใหม่
ในวาระนี้คณะเมธอดีสท์ได้มีสมาชิกเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ วโบสถ์ใหญ่ประจาประเทศอังกฤษก็
เริ่ มปิ ดประตูไม่ยอมรับรองคณะเมธอดีสท์ เมื่อนั้นไว้ทฟ์ ี ลด์ได้เริ่ มเทศนาให้ประชาชนฝูงใหญ่กลางแจ้ง
ที่บริ สตอล ไว้ทฟ์ ิ ลด์กลับมาจากอเมริ กาเมื่อ ค.ศ. 1739 และได้ประสานงานร่ วมกับเวสเล่ยส์ องพี่นอ้ ง
หลังจากที่ทางานอยูใ่ นบริ สตอลได้สักหน่อย ไว้ทฟ์ ิ ลด์มีความประสงค์จะให้ยอห์น เวสเล่ยม์ ารับงาน
แทนท่าน เพื่อท่านจะได้ไปทางานที่อื่น หลังจากที่ได้อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงนาในเรื่ องนี้ เวสเล่ยจ์ ึง
ตกลงรับทา เวสเล่ยย์ งั สงสัยว่า สมควรจะเทศนาสั่งสอนกลางแจ้งหรื อไม่ แต่เมื่อได้เห็นไว้ทฟ์ ิ ลด์เทศนา
ให้ประชาชนเป็ นจานวนมากฟังที่กลางแจ้งที่บริ สตอล เวสเล่ยจ์ ึงหมดความลาเอียง เวสเล่ยบ์ อกว่า
“ตอนแรกๆข้าพเจ้ารู้สึกตะขิดตะขวงใจเหลือเกินที่จะต้องไปเทศนาที่ทุ่งนา แต่เมื่อไว้ทฟ์ ิ ลด์ได้แสดง
ตัวอย่างให้ขา้ พเจ้าเห็นแล้วว่ากระทาเช่นนั้นได้ผลดีเหมือนกัน ข้าพเจ้าจึงยอมเทศนาในสถานที่ที่รู้สึกว่า
ขัดๆกับระเบียบประเพณี และความนิยมของโบสถ์เดิม”
หลังจากที่ได้รู้เห็นเป็ นพยานยืนยันว่า ผลน่าอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นหลังจากที่ไว้ทฟ์ ิ ลด์ได้เทศนา
กลางแจ้งแล้ว เวสเล่ยจ์ ึงยอมเทศนากลางแจ้งด้วย และในไม่ชา้ เวสเล่ยก์ ็กลายเป็ นนักเทศน์กลางแจ้งที่
ขึ้นชื่อลือนามคนหนึ่งเหมือนกัน จนกระทัง่ ถึงวันที่เวสเล่ยถ์ ึงแก่กรรม เวสเล่ยท์ าอะไรก็ตามท่าน
ระมัดระวังทาให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยเสมอ แต่ในเวลาเดียวกันก็ระมัดระวังสนับสนุ นสิ่ งที่เป็ นของดี
ของงามเกี่ยวกับผลงานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ “อย่าดับพระวิญญาณ” เป็ นสิ่ งที่เตือนใจเวสเล่ยเ์ สมอ
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ว่า และเป็ นสิ่ งที่เวสเล่ยพ์ ยายามระมัดระวังและสานึกอยูเ่ สมอว่า จะต้องทาตามที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์
ทรงนาหน้าทุกประการ
เวสเล่ยเ์ ทศนาอยูใ่ นบริ สตอลชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่ งมีคงมาฟังมากมายก่ายกอง บางครั้งนับได้
เป็ นจานวนหมื่น ประชาชนสานึกถึงความผิดบาปของตน และประชาชนเป็ นหมู่ๆได้หนั หน้ากลับมา
เชื่อถือพระเยซูคริ สต์ เป็ นเวลาสามสัปดาห์หลังจากที่ได้รับศีลมหาสนิทในกรุ งลอนดอน วันหนึ่งขณะที่
เวสเล่ยก์ าลังเทศนา “มีหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งแต่งตัวเรี ยบร้อย ร้องเอ็ดตะโรขึ้นมาทันทีทนั ใดคล้ายๆ
ว่าจะตายขึ้นมาในบัดเดี๋ยวนั้น และหญิงนั้นก็ร้องโหยหวนอยูเ่ ป็ นเวลานั้น” นี่เป็ นถ้อยคาของเวสเล่ยเ์ อง
“หญิงนั้นแสดงว่ามีอะไรทิ่มแทงอยูใ่ นจิตใจอย่างปวดร้าว แต่ในที่สุดหญิงคนนั้นก็สามารถมีความชื่น
ชมยินดีในองค์พระคริ สต์ได้ นางมีความยินดีที่นางได้รับความรอดพ้นบาป”
เมื่อวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1739 มีอีกรายหนึ่งที่สาแดงให้เห็นจริ งจังว่ามีคนได้สานึกถึงความผิด
บาปของตนเองจริ งๆ เวสเล่ยไ์ ด้อธิ บายถ้อยตาตามพระธรรมกิจการบทที่ 4 ถึงฤทธิ์ อานาจของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ เวสเล่ยบ์ อกว่า “เราได้ร้องทูลพระเจ้า” ขอให้พระองค์ยืนยันพระวจนะของพระองค์วา่
เป็ นความจริ ง ทันทีทนั ใดนั้นเองมีหญิงคนหนึ่งยืนขึ้นร้องเสี ยงดัง และร้องครวญครางคล้ายๆจะสิ้ นใจ
ตายให้ได้ แต่เราก็ยงั อธิ ษฐานต่อไปจนกระทัง่ หญิงคนนั้นได้สามารถสรรเสริ ญพระเจ้าที่นางได้พน้ บาป
แล้ว หลังจากนั้นไม่นาน มีอีกสองคนซึ่ งคนในละแวกนั้นรู ้จกั สองคนนั้นดีวา่ เป็ นคนสัจธรรมและเป็ น
คนดีต่อเพื่อนบ้านจริ งๆ สองคนนี้เกิดเจ็บปวดในหัวใจและอดใจสู ้ระงับมิให้ร้องครวญครางเพื่อมิให้
อึกทึกครึ กโครมแก่ใจของตนเอง ในที่สุดสองคนนี้ก็ได้พบสันติสุข นอกจากนี้ยงั มีเหตุการณ์สาคัญๆ
หลายอย่าง ที่ประชาชนสานึกถึงความผิดบาปของตนเองอย่างรุ นแรงในที่ประชุมของยอห์น เวสเล่ย ์ มี
เหตุการณ์บ่อยๆที่ผคู ้ นพากันร้องเอะอะครวญครางในที่ประชุม หรื อไม่ก็ลม้ ลงดูประหนึ่งว่าตายแล้ว
เพราะมีการสู ้รบกันในใจของคนนั้นๆ และไม่ตอ้ งสงสัยเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะฤทธิ์ อานาจของ
องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่สาแดงความบาปของเขาให้เห็น ฉะนั้นเมื่อคนสานึกถึงความบาปว่าใหญ่
หลวงสักเพียงใด และรู ้วา่ คนที่ไม่กลับใจใหม่จะต้องถึงซึ่ งความพินาศ เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรง
ทางานในจิตใจของเขาเหล่านั้น ฉะนั้นจึงเป็ นการเกินกาลังแห่งสมองของเขาจะควบคุมระบบประสาท
ให้อยูใ่ นอานาจของตัวเองได้ ฉะนั้นเขาจึงเป็ นลมล้มลง เหตุการณ์เช่นนี้มีเกิดขึ้นบ่อยๆในที่ประชุมของ
ยอห์น เวสเล่ย ์ ซึ่ งท่านได้บนั ทึกไว้
คาเทศนาชนิดเรี ยบๆฟังเข้าในง่ายๆแต่ปราศจากความเกรงกลัวผูใ้ ด ก่อให้เกิดการต่อสู ้ขดั ขวาง
มากมาย หลายครั้งถูกประชาชนห้อมล้อมตัว และเกือบจะถูกคร่ าชีวติ ก็หลายหน แต่ในที่ประชุม “ฤทธิ์
อานาจของพระเจ้าเสด็จมาพร้อมกับพระดารัสของพระองค์ ดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าเยาะเย้ยขัดขวางหรื อ
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กล้าเปิ ดปากต่อสู ้” การเยาะเย้ยถาถาง และการราวีเบียดเบียนเกิดจากคนเหล่านั้นซึ่ งไม่เคยมาในที่
ประชุมหรื อไม่เคยได้ยนิ เวสเล่ยเ์ ทศนาเลย
ในกรุ งลอนดอน เวสเล่ยไ์ ด้เทศนาให้คนฟังเป็ นหมื่น เหมือนกับที่ไว้ทฟ์ ิ ลด์และท่านได้กระทา
ที่บริ สตอล และต่อมาภายหลังท่านได้จดั ให้มีการประชุมกลางแจ้งตลอดทัว่ จักรภพอังกฤษ แม้ฝนหรื อ
หิมะจะลงจัดเวสเล่ยก์ ็ยงั เทศนาอยูต่ ่อไป ยังมีคนฟังเป็ นจานวนพันๆ และบางครั้งคาเทศนาของท่านยาว
ตั้งสองสามชัว่ โมง เมื่อโบสถ์บา้ นเดิมของท่านที่เอ็พเวิธปิ ดประตูไม่ตอ้ งรับ เวสเล่ยจ์ ึงยืนขึ้นบนหลุดฝัง
ศพของบิดาซึ่ งฝังอยูใ่ กล้ตวั โบสถ์น้ นั และเทศนานอกโบสถ์ซ่ ึ งมีคนมาฟังกันแน่นสนาม เวสเล่ยพ์ ดู โดย
รู ้สึกว่ามีอิสระและมีอานาจจริ งๆในเมื่อได้เทศนากลางแจ้งเช่นนั้น
เมื่อเวสเล่ยร์ ู ้สึกเหนื่ อยและหมดแรงเนื่องจากทาการมากเกินไป ท่านได้รับพลังใหม่โดยการ
อธิ ษฐาน ในบันทึกของเวสเล่ยค์ รั้งหนึ่งเมื่อท่านเหน็ดเหนื่อยมากว่าดังนี้ “พระเจ้าจะรักษาโรคภัยไข้
ป่ วยของมนุษย์หรื อสัตว์โดยมีอุปกรณ์ หรื อไม่มีอุปกรณ์ใดๆเลยก็ได้มิใช่หรื อ?” ทันใดนั้นความอ่อน
เพลี้ยเมื่อยล้าก็หายทันทีเป็ นปลิดทิ้ง การปวดศีรษะก็หยุดทันที (บันทึก 24 มีนาคม ค.ศ. 1740)
เวสเล่ยเ์ ป็ นผูว้ งิ่ เต้นรวบรวมจัดตั้งหมู่คณะ และเป็ นผูท้ ี่มีระเบียบวินยั เคร่ งครัด เวสเล่ยข์ บั คน
คนที่ไม่เอาจริ งเอาจังและคนเหลวไหลทาเล่นๆ ตลกคะนองออกจากคณะเมธอดีสท์ เวสเล่ยไ์ ด้ขบั ไล่
พวกเหลวไหลออกจากคณะเป็ นจานวนสิ บๆ เวสเล่ยเ์ น้นให้รู้จกั แต่งกายมัชฌิมาพอประมาณ และสอน
ให้ละเว้นจากสิ่ งสนุกสนานของโลกและมีชีวติ อยูอ่ ย่างบริ สุทธิ์ เป็ นประจาวัน เป็ นความประสงค์ของ
เวสเล่ยท์ ี่จะให้ใครเป็ นสมาชิ ดของเมธอดีสท์เลย นอกจากผูท้ ี่มีชีวติ ตบแต่งด้วยความบริ สุทธิ์ เกี่ยวกับ
คณะในเมืองเอ็พเวิธ เวส์เล่ยบ์ นั ทึกไว้ดงั นี้ “คณะของเราก็ไม่ใหญ่โตอะไรเลยในเมืองนี้ แต่พระเจ้าทรง
กระทางานของพระองค์ทวั่ ไปในเมืองนี้ การไม่รักษาวันซะบะโตและการเมาสุ ราจะไม่เห็นเลยตามถนน
การด่า การสบถ จะได้ยนิ สักครั้งนานๆ
ทั้งยอห์นและชาร์ ลส เวสเล่ย ์ พร้อมกับนักเทศน์ของสักทธิเมธิดีสท์ลว้ นเป็ นผูย้ ดึ มัน่ และ
เผยแพร่ การชาระให้บริ สุทธิ์ โดยความเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์ เวสเล่ยบ์ อกว่า “เป็ นเวลาหลายปี มาแล้ว
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าบุคคลผูใ้ ดที่ไร้ความบริ สุทธิ์ จะไม่เห็นพระเจ้า ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเริ่ มติดตามความบริ สุทธิ์
และพยายามชักชวนคนทุกคนที่ขา้ พเจ้าติดต่อสนิทสนมด้วย ให้ดาเนิ นตามความบริ สุทธิ์ เหมือนกัน สิ บ
ปี ต่อมาพระเจ้าทรงประทานให้ขา้ พเจ้าเห็นชัดเจน และกระจ่างมากขึ้นกว่าเดิม ถึงวิธีที่จะได้ความ
บริ สุทธิ์ น้ นั มาอย่างไร คือได้มาโดยความเชื่อในองค์พระบุตรของพระเจ้า และทันทีทนั ใดที่ขา้ พเจ้า
ประกาศแก่ทุกคนว่า “เรารอดพ้นจากความบาปและเราถูกสร้างให้เป็ นคนบริ สุทธิ์ โดยความเชื่อ” ข้อนี้
แหละข้าพเจ้ายืนยันทั้งส่ วนตัว ทั้งในที่สาธารณะ และในสิ่ งที่ขา้ พเจ้าตีพิมพ์โฆษณา และพระเจ้าก็ทรง
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ยืนยันว่าข้อนี้ เป็ นความจริ งโดยให้คนอื่นๆเป็ นจานวนร้อยจานวนพันเป็ นพยานยืนยันว่าที่อา้ งนั้นเป็ น
ความจริ ง
ในบันทึกประจาวัน 28 กันยายน 1762 เวสเล่ยบ์ อกว่า “หลายปี มาแล้วน้องชายของข้าพเจ้าพูด
กัลป์ ข้าพเจ้าบ่อยๆว่า “วันเพ็ญเทศเตของท่านยังไม่มาถึงอย่างครบบริ บูรณ์ แต่ขา้ พเจ้าไม่สงสัยเลยว่า
วาระนั้นจะไม่มาถึง และเมื่อถึงวาระนั้นท่านจะได้ยนิ ว่าคนได้รับการชาระให้บริ สุทธิ์ เท่ากับคนกลับใจ
เสี ยใหม่เดี๋ยวนี้” ผูอ้ ่านที่ปราศจากใจลาเอียงคงจะสังเกตได้วา่ เหตุการณ์ที่วา่ นั้นได้บงั เกิดเป็ นความจริ ง
ขึ้นแล้วอย่างเต็มที่และเราเป็ นพยานได้วา่ คนหลายคนในกรุ งลอนดอนได้รับการชาระให้บริ สุทธิ์ จาก
พระเจ้าแล้ว และมีคนอื่นๆอีกทัว่ ราชอาณาจักรอังกฤษ และเมืองดับลิน และที่เมืองอื่นๆในไอร์แลนด์
ได้รับการชาระให้บริ สุทธิ์ เท่าๆกับคนที่ได้กลับใจเสี ยใหม่ ไม่วา่ จะมีคนกลับใจเสี ยใหม่มากกว่ายีส่ ิ บปี ที่
ล่วงมาแล้ว
“วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1733 ข้าพเจ้าได้เทศนาเรื่ องพิธีสุนดั ของดวงใจ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ขา้ พเจ้า
สอนถึงความรอดพ้นจากบาปทุกชนิด และให้มีใจรักพระเจ้าโดยมิได้แบ่งแยกจิตใจไปไว้สาหรับสิ่ งอื่น
ใดอีก
ในปี เดียวกันนั้นที่ขา้ พเจ้าได้พิมพ์เป็ นครั้งแรกถึงเรื่ องความบริ สุทธิ์ และการถวายชีวติ จิตใจ
ทั้งหมดต่อพระเจ้า
“ใน ค.ศ. 1735 ข้าพเจ้าได้เทศนาอาลา ณ เมืองเอ็พเวิธ และการพูดครั้งสุ ดท้ายนั้นข้าพเจ้าก็ยงั
เน้นอย่างแจ่มแจ้งอีกครั้งหนึ่ งว่า มนุษย์ควรมีความปรารถนาอันเดียว และมีความรักอย่างเดียว และ
แสวงหาจุดประสงค์อย่างเดียว ด้วยกิริยาวาจาและความประพฤติตลอดชีวติ ของเรา”
“ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1738 ข้าพเจ้าได้แสดงความปรารถนาของข้าพเจ้าไว้เป็ นถ้อยคาเหล่านี้”
พระองค์เจ้าข้า ขออย่าให้มีสิ่งใดในดวงวิญญาณของข้าพเจ้า เว้นแต่ความรักบริ สุทธิ์ ของ
พระองค์เท่านั้น
ขอให้ความรักของพระองค์ทรงโอบอุม้ ข้าพเจ้าไว้จนหมดสิ้ น ขอพระองค์ทรงเป็ นความยินดี
ทรัพย์และเกียรติของข้าพเจ้า
ขอให้ทอดทิ้งทุกสิ่ งที่ไม่บริ สุทธิ์ ออกจากจิตใจของข้าพเจ้าให้การกระทา คาพูด และความคิด
ทุกอย่างเป็ นไปโดยความรักเท่านั้น
“ข้าพเจ้ายังเชื่อว่า พระเยซูคริ สต์เจ้าได้ทรงซื้ อสิ่ งเหล่านี้สาหรับข้าพเจ้า ด้วยพระโลหิ ต
ประเสริ ฐของพระองค์”
เวสเล่ยเ์ กือบจะเป็ นบุคคลที่ท่องเที่ยวไปๆมาๆเพื่อเทศนาสั่งสอน “ทั้งโลกคือดินแดนที่ขา้ พเจ้า
จะต้องทางานเพื่อพระเจ้า” นี่เป็ นภาษิตของเวสเล่ย ์ ใน ค.ศ. 1774 เวสเล่ยเ์ ขียนไว้วา่ ท่านเดินทางไม่นอ้ ย
กว่าปี ละ 6,300 กิโลเมตร เป็ นเวลาหลายปี ที่เวสเล่ยเ์ ดินทางไกลปี ละ 11,000 กิโลเมตร และตลอดการ
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เดินทางนั้นเวสเล่ยไ์ ด้เทศนาทั้งหมดไม่ต่ากว่าปี ละ 5,000 ครั้ง เวสเล่ยเ์ ดินทางไปๆมาๆเหมือนกับ
นักเทศน์ธุดงค์เดินทางสอนเรื่ อยๆไป เวสเล่ยต์ ื่นแต่เช้าตรู่ ก่อนสว่างคือตีสี่ และเทศนาเวลาห้านาฬิกาทุก
วัน
ในปี ค.ศ. 1789 สายตาและเรี่ ยวแรงของเวสเล่ยก์ ็ชกั จะหมดกาลังไป และรู ้สึกว่าเดี๋ยวนี้
“กลายเป็ นคนชรา” เสี ยแล้ว แต่ก็ยงั เทศนาต่อไป เขียนข้อเทศนาและคาสั่งสอนต่อไป จนกระทัง่ อีกไม่กี่
วันจะถึงแก่กรรม โดยการสาแดงฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า เวสเล่ยไ์ ด้สิ้นชีวติ อย่างผูม้ ีชยั ชนะ เมื่อวันที่ 2
มีนาคม ค.ศ.1791 และคาพยานครั้งสุ ดท้ายคือ “สิ่ งที่ดีที่สุดคือพระเจ้าสถิตอยูก่ บั เรา”
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บทที่ 7 ยอร์ จ ไว้ ท์ฟีลด์
ยอร์จ ไว้ทฟ์ ี ลด์ เป็ นเสมือนชื่อของเจ้าชายแห่งการเทศนากลางแจ้ง กล่าวคือเป็ นผูท้ ี่มีเกียรติสูง
ในการนาวิญญาณมาถึงพระเจ้า
บางทีอาจไม่มีใครที่จะได้ของประทานจากพระเจ้าโดยมีเสี ยงห้าว
กังวาน ประกอบด้วยฤทธิ์ อานาจเหมาะสมกับการเทศนากลางแจ้งได้ทีเท่าไว้ทฟ์ ี ลด์ หรื อไม่มีนกั เทศน์
คนใดที่ได้เทศนากลางแจ้งให้คนฟังได้มากๆเช่นเดียวกับไว้ทฟ์ ี ลด์ มีผปู้ ระมาณไว้วา่ ไว้ทฟ์ ี ลด์เทศนาให้
คนฟังหนึ่งแสนคนที่เมืองแคมบัสแลงในประเทศสก๊อตแลนด์ และมีคนยอมรับเชื่อถือพระเยซูคริ สต์
หนึ่งหมื่นคนซึ่งเป็ นผลคาเทศนาของไว้ทฟ์ ี ลด์แม้วา่ ไว้ทฟ์ ี ลด์จะมีร่างกายบอบบางและปอดอ่อนแอ แต่
ดูเหมือนพระเจ้าทรงพระราชทานกาลังเป็ นพิเศษนอกเหนื อจากพลังกายตามปกติ เพื่อให้ไว้ทฟ์ ี ลด์ได้ทา
การเทศนากลางแจ้งในเมื่อประตูของโบสถ์ปิดไม่ตอ้ นรับท่าน เบ็นยามิน แฟร้งกลิ้นอ้างว่า ได้เคย
ทดลองเสี ยงของไว้ทฟ์ ี ลด์วา่ จะดังระยะไกลสักเท่าไร แฟร้งกลิ้นบอกว่าสามารถได้ยนิ เสี ยงของไว้ท์
ฟี ลด์ได้อย่างชัดเจนในระยะประมาณ 2 กิโลเมตร
ปู่ ของไว้ทฟ์ ี ลด์เป็ นนักเทศน์ประจาโบสถ์แห่งประเทศอังกฤษ แต่บิดาของไว้ทฟ์ ี ลด์เป็ นพ่อ
ค้าขายเหล้า และเป็ นผูจ้ ดั การโรงแรมแห่งหนึ่ง ยอร์ จเกิดเมื่อค.ศ. 1714 และเป็ นลูกชายคนเล็กที่สุดของ
ครอบครัวซึ่ งมีลูกเจ็ดคน ชายหกหญิงหนึ่ง บิดาของไว้ทฟ์ ี ลด์ถึงแก่กรรมขณะที่ไว้ทฟ์ ี ลด์ยงั เป็ นทารกใน
เบาะ และมารดาของไวท์ฟีลด์ก็เหมือนกับมารดาของมูด้ ีที่เป็ นม่ายยากจนแร้นแค้น และต้องปล้ าสู ้ใน
การเลี้ยงลูกอยูต่ ามลาพัง เมื่ออายุไว้ทฟ์ ี ลด์ได้สี่ขวบก็เกิดเป็ นโรคหัด และเนื่องจากขาดการดูแล ตาข้าง
หนึ่งของไว้ทฟ์ ี ลด์จึงเฉ แต่ก็ไม่ทาให้ใบหน้าเสี ยโฉมที่เดียว
เมื่อรุ่ นหนุ่มชี วติ ของไว้ทฟ์ ี ลด์แปดเปื้ อนกันการมุสา คดโกง พูดหยาบ ลักเล็กขโมยน้อย และ
บาปชนิดอื่นๆอีกของเด็กวัยหนุ่ม และลักษณะเช่นนี้ไว้ทฟ์ ี ลด์เหมือนกับเซ็นท์ออกัสตีน บางครั้งเขา
ตะโกนทาเสี ยงดัง ๆ ในหอประชุมแล้วก็วงิ่ หนี วันหนึ่งสมาชิกของหอประชุมถามท่านว่า มีความ
ประสงค์จะมีอาชีพอะไรในอนาคต ท่านตอบว่า “นักเทศน์แต่จะไม่เล่าเรื่ องเช่นกับนักเทศน์ชราของเรา”
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ภายหลังนักเทศน์อาวุโสคนนั้นมีความยินดีที่ได้ยนิ ไว้ทฟ์ ี ลด์ยกอุทาหรณ์ชนิดที่จูงใจคนฟังมากยิง่ กว่า
ตนเสี ยอีก
ไว้ทฟ์ ี ลด์เป็ นเด็กเปรี ยวดุร้าย และไม่เคยมีใครสามารถหน่วยเหนี่ยวห้ามปรามได้ มารดาของ
ไว้ทฟ์ ี ลด์พยายามกีดกันไม่ให้ไว้ทฟ์ ี ลด์มายุง่ ย่ามในกิจการค้าเลย
แต่ไว้ทฟ์ ี ลด์ก็ด้ือดึงบางครั้งเข้ามา
จัดการขายสุ รา แล้วเอาเงินที่ขายได้น้ นั เข้ากระเป๋ าตนเองหมดสิ้ น ไว้ทฟ์ ี ลด์บอกว่า “จะนับความบาป
ของข้าพเจ้าสมัยเมื่อยังหนุ่มๆอยูแ่ ล้วก็นบั ไม่ถว้ น เพราะมันช่างมากเหลือเกิน” ไว้ทฟ์ ี ลด์มีความคิดดี
หลายประการและมีนโนธรรมสู ง เช่นเขาไม่ยอมใช้เงินที่ขโมยมาจากคุณแม่ของเขาทั้งหมด แต่เขาจะ
แบ่งเงินนั้นให้แก่คนยากจนบ้าง
และหนังสื อต่างๆที่ไว้ทฟ์ ี ลด์ขโมยมาจากคนอื่นนั้นเป็ นหนังสื อ
เกี่ยวกับการนมัสการพระเจ้าเท่าๆกับหนังสื อประโลมโลก และภายหลังเมื่อกลับใจใหม่แล้วก็นาไปคืน
เจ้าของถึงสี่ เท่า ไว้ทฟ์ ี ลด์เป็ นคนมีอารมณ์ร้อน มีบางครั้งที่บางคนรักสนุกในการชอบแหย่ให้ไว้ทฟ์ ี ลด์
เกิดโทสะ ไว้ทฟ์ ี ลด์ จะกลับไปห้องของเขาคุกเข่าลงอธิ ษฐานด้วยน้ าตา และให้คาเพลงสุ ดดีบทที่ 118
เป็ นบทภาวนา เขามีความรู ้และคุน้ เคยกับพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่างดี แม้วา่ ไว้ทฟ์ ี ลด์ชอบมีนิสัยหมิ่น
ประมาทเยาะเย้ยสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และบางครั้งราพึงว่าตนเองอยากเป็ นนักเทศน์ โดยล้อเลียนท่าทางของ
นักเทศน์ในการเทศนาอย่างที่ใช้กนั อยูท่ วั่ ๆไปในสมัยนั้น
มารดาของไว้ทฟ์ ี ลด์ได้ถวายบุตรตั้งแต่ยงั เป็ นทารกที่เซ็นท์เมรี่ ในเมืองเกลาเซสเต้อร์ และเมื่อ
อายุ 21 ปี ไว้ทฟ์ ี ลด์ได้เทศนาเป็ นครั้งแรกในฐานะเป็ นมัคนายกของโบสถ์ เมื่อไว้ทฟ์ ี ลด์อายุสิบขวบ
มารดาของท่านได้สมรสเป็ นครั้งที่สอง แต่การแต่งงานครั้งนั้นมิได้ทาให้ฐานะการเงินของครอบครัวดี
ขึ้นเลย ความทรงจาของไว้ทฟ์ ี ลด์ดีมาก ยังจาได้เมื่อสมัยหนุ่มๆ ท่านได้รับรางวัลในการละครสมัครเล่น
ในโรงเรี ยนเซ็นท์เมรี่ ไว้ทฟ์ ี ลด์ชอบแสดงละครมาก พออายุได้สิบห้าปี ก็ตอ้ งออกจากโรงเรี ยนมาช่วยแม่
ทางานที่โรงแรมแบลล์ ในตอนค่าๆไว้ทฟ์ ี ลด์ชอบอ่านพระคัมภีร์และมักแต่งคาเทศนาบางเรื่ องด้วยใน
ที่สุดพี่ชายก็เข้ามาจัดการธุ รกิจของโรงแรม และยอร์ จไว้ทฟ์ ี ลด์ก็ไม่สามารถ “ลงรอย” กับพี่สะใภ้ได้
ดังนั้นจึงออกจากโรงเแรมแบลล์ไปอยูก่ บั พี่ชายอีกคนหนึ่งที่บริ สตอล ณ ที่น้ ีเป็ นครั้งแรกที่ไว้ทฟ์ ี ลด์ได้
รู ้สึกฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าซึ่ งทรงทางานในจิตใจของท่าน ไว้ทฟ์ ี ลด์เกิดความหิ วกระหายอยากได้สิ่งที่
เกี่ยวกับพระเจ้า หลังจากนั้นสองเดือนท่านกลับไปบ้านเดิม และความรู ้สึกหิ วกระหายเกี่ยวกับพระเจ้าก็
แห้งหายไป ไว้ทฟ์ ี ลด์ยงั หางานทาไม่ได้ อยูม่ าวันหนึ่ง ไว้ทฟ์ ี ลด์พดู กับพี่สาวของท่านว่า “พี่ พระเจ้าทรง
มีพระประสงค์ให้ฉนั ทางานใหญ่ซ่ ึ งฉันเองยังไม่ทราบว่าเป็ นงานอะไร” มารดาของไว้ทฟ์ ี ลด์เองก็ดู
เหมือนรู ้สึกสังหรณ์ใจอยูเ่ หมือนกันถึงความใหญ่ยงิ่ ของลูกชาย
หลังจากที่ไม่มีงานทาชัว่ ระยะหนึ่ง ไว้ทฟ์ ี ลด์ก็พบหนทางที่จะช่วยตัวเองได้ กล่าวคือเป็ น
นักเรี ยนทางานในมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ ดโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าเล่าเรี ยน ไว้ทฟ์ ิ ลด์เข้าเรี ยนต่อในโรงเรยน
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เตรี ยมอุดมเพื่อเข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ ด และถูกเพื่อนชัว่ ชักนาให้เลิกเชื่ อถือพระเจ้า แต่
เพื่อนชัว่ ก็ชกั นาอยูไ่ ด้ไม่นานนัก ไว้ทฟ์ ี ลด์ก็กลับใจมาเชื่อถือพระเจ้าตามเดิม และได้รับศีลมหาสนิท
เมื่ออายุครบสอบเจ็ดปี ความฝันเรื่ องพระเจ้าและอานาจตรึ งใจอย่างใหญ่หลวงที่ท่านครุ่ นคิดอยูเ่ สมอว่า
จะเป็ นนักเทศน์ประกาศพระกิตติคุณคนสาคัญพี่ชายของท่านคนหนึ่งได้พดู กับไว้ทฟ์ ี ลด์ตรงๆ ถึงการ
เปลี่ยนแปลงโดยรวดเร็ วของท่านว่า เปลี่ยนจากนักบุญเป็ นคนบาปและเปลี่ยนจากคนบาปเป็ นนักบุญ
เร็ วเกินไปนัก
ในค.ศ. 1732 เมื่อไว้ทฟ์ ี ลด์อายุได้ 18 ปี ท่านได้เป็ นนิสิตมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ ด และที่
มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ ดนี้แหละ ท่านได้เข้าเป็ นสมาชิกของคณะ “เมธอดีสท์” ซึ่งมีสมาชิกสิ บห้าคน
ไว้ทฟ์ ี ลด์ได้ยมื หนังสื อเล่มหนึ่งจากชาร์ ลส เวเล่ย ์ หนังสื อเล่มนั้นชื่ อ “ชีวติ ของพระเจ้าในวิญญาณของ
มนุษย์” และหนังสื อเล่มนี้แหละที่เปิ ดดวงใจของไว้ทฟ์ ี ลด์เห็นว่า การปฏิบตั ิภายนอกและพิธีศาสนาแต่
เปลือกนอกเท่านั้น ไม่สามารถช่วยวิญญาณของมนุษย์ได้เลย เมื่อไว้ทฟ์ ี ลด์อ่านถึงตอนหนึ่งว่า “ศาสนา
ที่แท้จริ งนั้น คือวิญญาณของผูน้ ้ นั ได้มีการสัมพันธ์กบั พระวิญญาณของพระเจ้าหรื อองค์พระคริ สต์ได้
ประทับอยูภ่ ายในตัวเรา” ข้อความในหนังสื อตอนนี้ เป็ นเสมือนแสงสว่างแห่งชีวติ ได้ทอแสงเข้ามาใน
ดวงจิตของไว้ทฟ์ ี ลด์ และจากวาระนั้นเป็ นต้นมา ไว้ทฟ์ ี ลด์ก็รู้ตวั ว่าจะต้องถูกเปลี่ยนเป็ นคนใหม่ ไว้ท์
ฟี ลด์ “ได้บงั เกิดใหม่” ก่อนเวสเล่ยแ์ ละเพื่อน ๆ เป็ นเวลานาน ไว้ทฟ์ ี ลด์ได้เขียนจดหมายไปบอกเพื่อนๆ
ที่คุน้ เคย ให้ทราบถึงการกลับใจใหม่ และเพื่อนกลับหาว่าไว้ทฟ์ ี ลด์มีสติวปิ ลาสเสี ยแล้ว ไว้ทฟ์ ี ลด์ถูกข่ม
หงพร้อมกับคนอื่นใน “สมาคมบริ สุทธิ์ ” หรื อ “คณะเมธอดีสท์” ความอัปยศอดสู และการต้องถูกเยาะ
เย้ย
ขณะที่อยูใ่ นมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ ด
เป็ นการเตรี ยมชีวติ ให้ไว้ทฟ์ ี ลด์คอยต้อนรับการราวี
เบียดเบียนในชีวิตข้างหน้า ซึ่ งมีมากกว่าที่อยูใ่ นมหาวิทยาลัย
เนื่องจากคณะของเวสเล่ยย์ งั ไม่เข้าใจเรื่ องการบังเกิดใหม่จึงทาให้ไว้ทฟ์ ี ลด์ผละสายตาไปจาก
พระเยซูชวั่ คราว แล้วเริ่ มปฏิบตั ิกิจศาสนานอกกาย เพื่อให้ได้รับความรอดพ้นอีกวาระหนึ่ง ไว้ทฟ์ ี ลด์
ต้องผ่านการทดลองใจและการพิสูจน์หลายอย่าง
และบางครั้งต้องใช้เวลาตลอดวันตลอดคืนเพื่อ
อธิษฐานและอดอาหาร เพื่อ “ขับไล่” ความจองหองและความคิดชัว่ ซึ่ งมีคบั คัง่ อยูใ่ นใจให้หมดไป ไว้ท์
ฟี ลด์บอกว่า “ข้าพเจ้าไม่เคยหยุดพักปล้ าสู ้กบั พระเจ้าจนกว่าได้รับชัยชนะ” ก่อนที่จะได้ชยั ชนะมาโดย
ความเชื่อในองค์พระคริ สต์ไว้ทฟ์ ี ลด์ตอ้ งขวนขวายหาชัยชนะด้วยการอดอาหารอย่างหนักและกินอาหาร
ชนิดเลวๆ และแต่งกายด้วยเสื้ อผ้าหยาบ และลงมือทรมานตัวเองอย่างเคร่ งครัดเพื่อล้างความผิดของ
ตนเอง คืนหนึ่งไว้ทฟ์ ิ ลด์อธิ ษฐานอยูท่ ี่โคนต้นไม้ ในคืนวันที่มีอากาศหนาวจัด บางครั้งท่านรับประทาน
น้ าชาเปล่าๆกับกินขนมปั งเลวๆ ในที่สุดการทรมานตนเองเพื่อล้างบาปเช่นนั้น ทาให้ร่างกายทรุ ดโทรม
ลงมาก จนไม่สามารถคลานขึ้นบันไดชั้นบนได้ เวสเล่ยท์ ้ งั สองพี่นอ้ งไม่สามารถช่วยท่านได้ แต่เจ็ด
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สัปดาห์หลังจากที่ไว้ทฟ์ ี ลด์มุ่งหาธรรมะ ตาจิตภายในของไว้ทฟ์ ี ลด์จึงถูกนากลับมาสู่ องค์พระเยซูคริ สต์
อีกครั้งหนึ่ง “ในที่สุดความสันติสุขและความยินดี ก็เกิดขึ้นในใจของไว้ทฟ์ ี ลด์อีกครั้งหนึ่ง ไว้ทฟ์ ี ลด์บ
อกว่า “ความสุ ขเช่นนั้นเป็ นความสุ ขที่อธิ บายไม่ถูกและไม่สามารถพูดเป็ นคาพูดได้ เพราะเป็ นความ
ยินดีที่เต็มล้นอยูใ่ นจิตใจ ในเมื่อความหนักใจเรื่ องความบาปที่ทบั ถมอยูใ่ นใจ ยกออกไปหมดสิ้ นแล้ว
ทั้งได้รับความรักที่อภัยบาปจากพระเจ้า และบังเกิดความเชื่ออย่างแน่ใจ พลุ่งขึ้นในดวงจิตที่เศร้าสลด
ของข้าพเจ้า” ดูเหมือนต่อมาไว้ทฟ์ ี ลด์ได้เข้าในเรื่ องเกี่ยวกับความรอด ซึ่ งได้มาโดยอาศัยความเชื่อยิง่
ชัดเจนขึ้น และในไม่ชา้ ไว้ทฟ์ ี ลด์ก็สามารถชักจูงเพื่อนๆให้บงั เกิดใหม่
ถึงตอนนี้ ไว้ทฟ์ ี ลด์เริ่ มอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีจริ ง ทั้งออกไปเยีย่ ม
เยียนคนเจ็บป่ วย และได้กระทากิจอีกหลายอย่างเพื่อพระเยซูคริ สต์ ต่อมาไม่ชา้ บรรดาเพื่อนๆก็เตือนให้
ไว้ทฟ์ ี ลด์รับการสถาปนาเป็ นศาสนาจารย์ ความถ่อมตัวซึ่ งไว้ทฟ์ ี ลด์มีมากเหลือเกิน จึงปฏิเสธไม่ยอมรับ
การสถาปนาเป็ นศาสนาจารย์ แต่ในที่สุดไว้ทฟ์ ิ ลด์ได้ยอมรับการสถานปนา ท่านได้ถวายตัวทั้งหมดแก่
พระเจ้า และได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งให้ท่านเป็ นคนงานที่มีฤทธิ์ อานาจในการทางาน
ของพระเจ้า
ไว้ทฟ์ ี ลด์ได้รับการสถาปนาเป็ นศาสนาจารย์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 1736 เมื่ออายุยสี่ ิ บเอ็ดปี
โดยดร. เบ็นสันผูเ้ ป็ นสังฆราชแห่งเมืองเกลาเซสเต้อร์ ไว้ทฟ์ ี ลด์ได้บนั ทึกเหตุการณ์ไว้ดงั นี้
“ก่อนที่จะถึงกาหนดเวลาเจิมเป็ นศาสนาจารย์สามวันท่านสังฆราชได้มาเมืองที่ขา้ พเจ้าอาศัยอยู่
รุ่ งขึ้นข้าพเจ้าก็ส่งคาตอบที่ถูกถามเป็ นทางการ เพื่อไต่ถามสอบสวนถึงหลังความเชื่อส่ วนตัวของข้าพเจ้า
คาถามนั้นมีวา่ ดังนี้ “ท่านแน่ใจว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดลใจให้ท่านรับการสถาปนานี้ หรื อเปล่า? และ
ท่านแน่ใจหรื อว่า องค์พระเยซูคริ สต์ทรงเรี ยกท่านให้ทาหน้าที่น้ ีตามน้ าพระทัยของพระองค์” วันรุ่ งขึ้น
ข้าพเจ้าได้ไปหาท่านสังฆราช และท่านก็ออกมาต้อนรับข้าพเจ้าด้วยความรักและยินดี ท่านบอกแก่
ข้าพเจ้าว่า ท่านยินดีมากที่ขา้ พเจ้ามาหาท่าน และท่านพอใจกับการเตรี ยมตัวรับหน้าที่ของข้าพเจ้าจริ งๆ
แล้วท่านสังฆราชกล่าวต่อไปอีกว่า “ข้าพเจ้าได้จดั ที่ทางานสองแห่งสาหรับท่าน แต่เมื่อท่านเลือกเอา
บริ เวณมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดเป็ นสถานที่ทางาน ข้าพเจ้าก็พอใจแล้ว ข้าพเจ้าไม่สงสัยเลยว่าท่านจะ
ทางานโดยไม่เกิดผล”
“ครั้นแล้วข้าพเจ้าก็ลาท่านสังฆราชมา
และพร้อมกันนั้นข้าพเจ้ายังรู ้สึกแปลกประหลาดต่อ
พระคุณของพระเจ้าอย่างยิง่ ที่พระองค์ทรงดีต่อข้าพเจ้าเหลือเกิน แต่ขณะนั้นข้าพเจ้าปี ติยนิ ดีเหลือล้น
โดยเหตุการณ์แวดล้อม พระเจ้าทรงกระทาให้ขา้ พเจ้าทราบ ถึงการงานที่ขา้ พเจ้าควรกระทาเพื่อพระองค์
เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นดูเหมือนข้าพเจ้าจาได้วา่ ตรงกับวันศุกร์
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วันรุ่ งขึ้นข้าพเจ้าได้ถือศีลอดอาหารและอธิ ษฐานตลอดวัน ตอนค่าข้าพเจ้าได้ไปที่เนิ นเขาใกล้
เมืองนั้น
และได้อธิ ษฐานเป็ นเวลาสองชัว่ โมงเพื่อตัวข้าพเจ้าและผูท้ ี่จะได้รับการสถาปนาพร้อมกับ
ข้าพเจ้า
“ตอนเช้าวันอาทิตย์ ข้าพเจ้าได้อธิ ษฐานพร้อมกับอ่านจดหมายของอาจารย์เปาโล ที่ส่งไปยังธิ
โมที และเฉพาะตอนที่วา่ “อย่าให้ผใู ้ ดหมิ่นประมาทอายุหนุ่มแน่นของท่าน” เมื่อข้าพเจ้าได้เข้าไป
ข้างหน้าแท่นบูชา ข้าพเจ้าได้ระลึกถึงซามูเอลซึ่งเป็ นเด็กเล็กๆ ยืนเฉพาะพระพักตร์ พระเจ้า พร้อมด้วย
เสื้ อเอโฟด ขณะที่สังฆราชได้วางมือบนศีรษะข้าพเจ้าจิตใจข้าพเจ้าเหมือนจะละลายไป และข้าพเจ้าได้
ถวายตัวทั้งวิญญาณจิตและร่ างกายเพื่อปฏิบตั ิพระเจ้า ข้าพเจ้าได้อ่านพระกิตติคุณตามคาสั่งของสังฆราช
อ่านด้วยอานาจของพระเจ้าและหลังจากได้เป็ นพยานต่อหน้าคนเป็ นจานวนมาก ข้าพเจ้าได้รับศีลมหา
สนิท”
การที่พระเจ้าได้แตะต้องริ มฝี ปากของไว้ทฟ์ ี ลด์ดว้ ยเปลวเพลิงของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ใน
วันที่รับการสถาปนาก็พิสูจน์ได้โดยการเทศนา ที่แสดงฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าในวันอาทิตย์ต่อไป ท่าน
ได้เทศนาเป็ นครั้งแรกที่โบสถ์บา้ นเดิมของท่าน
หลังจากที่ได้รับการเจิมและสถาปนาเป็ นศาสนาจารย์แล้วไว้ทฟ์ ี ลด์ได้กลับไปยังอ๊อกซ์ฟอร์ด
ด้วยความยินดีจริ งๆ และได้เรี ยนจนจบหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย ขณะที่ยงั อยูใ่ นมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์
ฟอร์ด ไว้ทฟ์ ี ลด์ได้รับเชิญทาหน้าที่แทนเพื่อนของท่าน ในโบสถ์เล็กๆแห่งหนึ่งซึ่ งอยูช่ านกรุ งลอนดอน
ไว้ทฟ์ ี ลด์ยนิ ดีคารับเชิ ญนั้น แม้วา่ หลายคนจะทาจมูกย่นๆในตอนแรกๆ เพราะเห็นว่าไว้ทฟ์ ี ลด์ยงั หนุ่ม
เกินไป ถึงอย่างไรก็ตาม มีประชาชนล้นหลามพากันมาฟังไว้ทฟ์ ี ลด์เทศนา ที่หอ้ งพักของไวท์ฟิลด์ใน
มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ ด จะมีนิสิตมาอธิ ษฐานกันแน่นห้องบ่อย ๆ เมื่อไว้ทฟ์ ิ ลด์เรี ยนจบหลักสู ตร
มหาวิทยาลัยแล้ว จิตใจของไว้ทฟ์ ี ลด์ร้อนระอุไปด้วยความเชื่ออย่างแรงกล้า และมีใจจดจ่ออยูก่ บั พระ
เจ้า และได้รับฤทธิ์ อานาจขององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ หลังจากที่เทศนาด้วยฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าใน
ประเทศอังกฤษไม่กี่ครั้ง ท่านลงเรื อไปประเทศสหรัฐอเมริ กา การเทศนาของไว้ทฟ์ ี ลด์เพียงไม่กี่ครั้งที่
เทศนาในบริ สตอล ก่อนที่ไว้ทฟ์ ี ลด์จะออกจากประเทศอังกฤษเพียงเล็กน้อย ก็สามารถทาให้คนทั้งเมือง
ตื่นเต้น
เมื่อไว้ทฟ์ ิ ลด์กลับมาครั้งที่สองและในขณะที่กาลังคอยเรื อที่จะข้ามไปอเมริ กาอีกครั้งหนึ่ง
ขณะนั้นประชาชนเกือบทั้งเมืองพากันไหลหลัง่ มาต้องรับกลางทาง แม้วา่ เวลานั้นไว้ทฟ์ ี ลด์อายุเพียง
ยีส่ ิ บสองปี เท่านั้น ท่านก็สามรถทาให้บริ สตอลทั้งเมือง สั่นสะเทือนไปด้วยคาสัง่ สอนของพระเจ้า คริ ส
เตียนนิกายอื่นก็พากันมาฟังไว้ทฟ์ ี ลด์เทศนาสั่งสอน “การบังเกิดใหม่” เป็ นหัวข้อที่ไว้ทฟ์ ิ ลด์เทศนาด้วย
ฤทธิ์ อานาจจากเบื้องบน และเป็ นหัวข้อเทศนาดึงดูดใจคนทุกชั้น และเหมาะสมกับสภาวะของคนทุกคน
เมื่อไว้ทฟ์ ี ลด์เทศนาในโบสถ์ ตามซอกตามมุมของโบสถ์ก็จะมีคนมาฟังจนแน่น และประชนชนไม่ต่า
58

กว่าครึ่ งหนึ่งที่ตอ้ งกลับบ้านเพราะเข้าฟังไม่ได้ หลายคนร้องไห้เสี ยใจเมื่อไว้ทฟ์ ี ลด์ตอ้ งลาจากเมืองของ
เขาไป ทานองเดียวกันกับที่เมืองเกลาเซสเต้อร์ ประชาชนพากันร้องไห้เสี ยใจขณะที่ไว้ทฟ์ ี ลด์ตอ้ งลาไป
ขณะที่ไว้ทฟ์ ิ ลด์กาลังรอเรื อโดยสารอยูท่ ี่กรุ งลอนดอนไว้ทฟ์ ี ลด์ถูกพระเจ้าดลใจให้เทศนา และโบสถ์ที่
ใหญ่ที่สุดก็ไม่สามารถรับคนฟังได้หมดสิ้ น คนหลายพันคนต้องกลับไปเพราะไม่มีที่จะยืนฟัง ในวัน
อาทิตย์ตามถนนก็มีประชาชนพากันไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ต้ งั แต่ยงั ไม่สว่าง
ในไม่ชา้ บรรดา
นักเทศน์ท้ งั หลายในเมืองนั้นก็เกิดความอิจฉายิง่ นัก แล้วโจมตีขดั ขวางต่อสู ้กิจการของไว้ทฟ์ ี ลด์อย่าง
หนักหน่วง และหลายโบสถ์ปิดประตูไม่ยอมต้อนรับไว้ทฟ์ ี ลด์
ใน ค.ศ. 1737 ใกล้ๆกับเทศกาลคริ สตมาส ไว้ทฟ์ ี ลด์เดินทางไปสหรัฐอเมริ กา มีประชาชนพา
กันมาส่ งและร้องไห้ล่าลากันแน่นท่าเรื อ ไว้ทฟ์ ี ลด์ได้มอบเงินจานวนหนึ่งแสนบาทสาหรับโรงเรี ยน
สงเคราะห์เด็กในประเทศอังกฤษ เมื่อเดินทางทะเลทุกคนที่ร่วมเดินทางไปในเรื อลาเดียวกันนั้น ก็ได้รับ
พระพรอย่างมากมายจากพระเจ้า โดยเหตุที่ไว้ทฟ์ ี ลด์ได้รับใช้พระเจ้า
เมื่อไว้ทฟ์ ี ลด์ไปถึงปลายทางในเมืองยอร์ เยีย ไว้ทฟ์ ี ลด์มีโอกาสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่จะเทศนา
ให้ชุมนุมใหญ่ๆฟังเวลานั้นมีคนมาฟังอย่างมากเพียงสองร้อยคน เพราะยังเป็ นเมืองตั้งใหม่ แต่ถึง
กระนั้นไว้ทฟ์ ี ลด์ก็ได้รับชัยชนะ โดยกุมหัวใจของคนหลายสิ บคนมาถวายต่อองค์พระเยซูคริ สต์ ไว้ทฟ์ ี
ลด์กลับมาประเทศอังกฤษเมื่อค.ศ. 1738 และได้ทางานร่ วมกับยอห์นและชาร์ ลส เวสเล่ย ์ สองพี่นอ้ งซึ่ง
ถูกนามาสู่ “การเกิดใหม่” ขณะที่ไว้ทฟ์ ี ลด์ยงั อยูใ่ นอเมริ กา พระเจ้าทรงอวยพรแก่สองพี่นอ้ งเวสเล่ยอ์ ย่าง
มหาศาล แต่การเทศนาของเวสเล่ยเ์ ป็ นแบบเรี ยบๆเกินไป ไม่พอที่จะกระตุน้ เตือนใจของคนที่ “เย็นก็ไม่
เย็นร้อนก็ไม่ร้อน” คริ สเตียนที่ชอบเดินตามโลก และไม่สะกิดใจคริ สตจักรที่มีแต่พิธีรีตอง ทั้งประตู
คริ สตจักรก็ปิดไม่ยอมต้อนรับเวสเล่ย ์
ครั้งหนึ่งไว้ทฟ์ ี ลด์เทศนาให้คนฟังนอกโบสถ์ถึงหนึ่งพันคน
เพราะเข้าไปในโบสถ์ไม่ได้
แม้แต่คริ สตจักรลัทธิ เมธอดีสท์ในเวลานั้นก็คิดว่าไว้ทฟ์ ี ลด์เป็ นคนบ้า
หลังจากที่คนฟังคาเทศนาของไว้ทฟ์ ี ลด์อย่างจับใจจนสุ ดขีดแล้ว คนที่ฟังก็ร้อง “อาเมน”ขึ้นมาดังๆ เพื่อ
ยอมรับรองคาพูดของผูเ้ ทศนา สิ่ งนี้ดูเหมือนเป็ นของใหม่สาหรับคนในสมัยโน้น
เนื่องจากไว้ทฟ์ ี ลด์ถูกขับออกจากโบสถ์ประจาชาติหลายแห่ง
ดังนั้นไว้ทฟ์ ี ลด์จึงเริ่ มเทศนา
กลางแจ้งที่บริ สตอลเมื่อ ค.ศ. 1739 พวกกรรมกรขุดถ่านหิ นพากันมามุงฟังไว้ทฟ์ ี ลด์อย่างหนาแน่น คน
ฟังทวีข้ ึนเป็ นสองสามเท่าและเมื่อนับคนฟังแล้วมีจานวนมากถึง 20,000 คน น้ าตาแห่งความเสี ยใจ
เพราะความบาปได้ไหลลงสู่ แก้มกร้านเกรี ยมของกรรมกรถ่านหิ น และคนเหล่านี้เป็ นจานวนร้อยๆพา
กันเสี ยใจเพราะความบาปที่ตนได้กระทา และพากันกลับใจเสี ยใหม่มาเชื่อองค์พระเยซู คริ สต์ บัดนี้ไว้ท์
ฟี ลด์เลิกใช้แบบพิมพ์ที่ใช้สาหรับอธิ ษฐาน และคาเทศนาที่เขียนมาอย่างเรี ยบร้อยก็เลิกใช้ การอธิ ษฐาน
และการเทศนาได้ใช้วธิ ี พดู ปากเปล่าตามแต่พระเจ้าจะทรงนาให้พดู ไม่วา่ ไว้ทฟ์ ี ลด์จะไปเทศนา ณ ที่
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แห่งใด ประชาชนจะพากันหลัง่ ไหลไปฟังมากมาย จนตัวโบสถ์ของทุกๆแห่งโตไม่พอที่บรรจุคนฟังได้
หมด ครั้งหนึ่งมีการประชุมลาในเมืองบริ สตอลและมีคนมาประชุมจนแน่น พอเลิกประชุมไว้ทฟ์ ี ลด์ไม่
สามารถออกจากที่ประชุมได้ จึงต้องใช้บนั ไดปี นขึ้นทางหลังคนบ้านที่ติดต่อกันอีกหลังหนึ่ง เพื่อออก
จากที่ประชุม เวสเล่ยย์ งั คงทางานสาคัญนี้ต่อไปจากที่ไว้ทฟ์ ี ลด์ได้ทาค้างไว้ที่เมืองบริ สตอล
หลังจากที่ถูกขับออกจากโบสถ์ประจาชาติองั กฤษในกรุ งลอนดอนแล้ว
ไว้ทฟ์ ี ลด์จึง เทศนา
ต่อไปในสนามหญ้าของโบสถ์ แล้วท่านจึงเริ่ มเทศนากลางแจ้งที่มวั ร์ ฟีลด์ ซึ่ งเป็ นสถานที่ใหญ่โตที่สุด
เลวทรามที่สุด และเป็ นแหล่งสาราญที่ข้ ึนชื่อลือนามที่สุดในกรุ งลอนดอน พวกนักเลงอันธพาลพากัน
แปลกใจมากที่เห็นนักเทศน์หนุ่มร่ างสู ง ท่าทางองอาจ ตาสี ฟ้าอ่อน สวมเสื้ อคลุมประจายศ และตาแหน่ง
ทางศาสนามายืนบนกาแพงปราศรัยแก่พวกเขาถึงเรื่ องการเสด็จมาของพระเยซูคริ สต์ ในวันเดียวกันนั้น
ไว้ทฟ์ ี ลด์ได้ปราศรัยแก่ชนชั้นผูด้ ีประมาณ 20,000 คนที่สนามเคนนิงตั้น หลังจากนั้นไว้ทฟ์ ี ลด์ได้เทศนา
ให้ประชาชนฟังมีจานวนสองหมื่นถึงสี่ หมื่นคน ทั้งสองตาบลดังกล่าวนานมาแล้ว มีผบู ้ อกว่าไว้ทฟ์ ี ลด์
ไดรับคาขอร้องให้อธิษฐานเผือ่ ที่ตาบลมัวร์ ฟีลด์มากกว่าหนึ่งพันฉบับ การร้องเพลงของที่ประชุมคน
มากๆเช่นนั้นสามารถได้ยนิ ไปไกลถึงสามกิโลเมตร เมื่อคนที่ตาบลเคนนิงตั้นได้ทราบข่าวว่าไว้ทฟ์ ี ลด์
จะเดินทางไปสหรัฐอเมริ กา ประชาชนพากันร้องไห้จนเกือบจะหลบเสี ยงของไว้ทฟ์ ี ลด์ และเหตุการณ์
ทานองเดียวกันได้เกิดขึ้นที่ตาบลมัวร์ฟีลด์เหมือนกัน ไว้ทฟ์ ี ลด์ได้เทศนาที่สนามม้าแห่งหนึ่ง ให้
ประชาชนฟังประมาณ 10,000 คน และคนไม่สนใจในการแข่งม้า
ในการเดินทางไปเทศนาที่สหรัฐอเมริ กาครั้งที่สองไว้ทฟ์ ี ลด์ได้ประสบผลสาเร็ จอย่างดี ท่าน
ได้เทศนาให้ประชาชนเป็ นจานวนมาก และได้คนกลับใจมาเชื่อพึ่งพระเยซูมากมาย มีผูย้ นื ยันว่านิสิตทุก
คนของมหาวิทยาลัยฮาร์ วาดได้ประกาศตนเป็ นคริ สเตียน ขณะที่ไว้ทฟ์ ี ลด์ทาการเทศนาที่นนั่ เบ็นยามิน
แฟร้งกลิ้นรู ้สึกซาบซึ้ งตรึ งใจในเมื่อได้ยนิ ได้ฟังคาเทศนาของไว้ทฟ์ ี ลด์ และโยนาธาน เอ็ดเวิร์ด ซึ่งเป็ นผู้
ที่มีชื่อเสี ยงถึงกับหลัง่ น้ าตาขณะที่ฟังไว้ทฟ์ ี ลด์เทศนา
เมื่อไว้ทฟ์ ี ลด์กลับมาประเทศอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง
ประชาชนที่มวั ร์ ฟีลด์ได้สร้างพลับพลา
ใหญ่โตไว้ให้เป็ นสถานที่ สาหรับไว้ทฟ์ ิ ลด์เทศนาให้ประชาชนฟัง และมีคนทัว่ ประเทศอังกฤษจาก
หลายแห่งหลายตาบล พากันมาฟังคาเทศนาของไว้ทฟ์ ิ ลด์ บางทีการประชุมที่เมืองแคมบัสแลง ใกล้กรุ
งกล๊าสโก ประเทศก๊อตแลนด์ เป็ นการประชุมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวติ ของไว้ทฟ์ ี ลด์ กล่าวคือมีคนมาฟัง
ประมาณสามหมื่นถึงหนึ่งแสนคน หลายคนร้องไห้ตลอดเวลาขณะที่ไว้ทฟ์ ี ลด์เทศนาอยูถ่ ึงหนึ่งชัว่ โมง
ครึ่ ง มีผยู ้ นื ยันว่าคนที่กลับใจเชื่อถือพระเยซูวนั นั้นมีประมาณหนึ่งหมื่นคน ทัว่ ทั้งประเทศอังกฤษรู ้สึกว่า
มีกลิ่นไอแห่งความบริ สุทธิ์ เพราะคาเทศนาของไว้ทฟ์ ี ลด์ พระราชาคณะของเมืองไบด์ฟอร์ ดได้เตือน
ห้ามปรามประชาชนให้ระมัดระวังการฟังคาเทศนาของไว้ทฟ์ ี ลด์ในตอนค่าอาทิตย์แต่ในวันรุ่ งขึ้นไว้ท์
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ฟี ลด์ได้เทศนาให้ประชาชนหนึ่งหมื่นคนฟังพระกิตติคุณของพระเยซู แม้พวกขุนนางหรื อคนชั้นผูด้ ียงั
เต็มใจมานัง่ ฟังแทบเท้าของไว้ทฟ์ ี ลด์ และมีบ่อยครั้งที่คนเป็ นจานวนพันๆพากันยืนกราฝนฟังไว้ทฟ์ ี ลด์
เทศนากลางแจ้ง
ร่ างกายของไว้ทฟ์ ี ลด์ออดแอดมาก แต่พระเจ้าได้ทรงประทานพลังให้เป็ นพิเศษ จนน้ าเสี ยงที่
พูดนั้นเป็ นเสี ยงที่พระเจ้าประทานจากเบื้องบนจริ งๆ ความแจ่มชัดเจนของคาพูดและสามารถพูดได้ยนิ
ได้ในระยะไกลๆ ดูเหมือนจะไม่มีนกั เทศน์กลางแจ้งคนใดนามาเปรี ยบเทียบกับไว้ทฟ์ ี ลด์ได้
ความกระจ่างแจ้งชัดเจนและสดใสน่าฟังซึ่ งไว้ทฟ์ ี ลด์เทศนาให้ประชาชนฟังนั้น ดูเหมือนเป็ น
พรพิเศษจากสวรรค์จริ งๆครั้งหนึ่งไว้ทฟ์ ี ลด์เทศนาให้กะลาสี ฟัง และอธิบายถึงเรื อลาหนึ่งพายุพดั แตก
กลางทะเล ไว้ทฟ์ ี ลด์ได้อธิบายภาพเรื อแตกให้ผฟู ้ ังเห็นชัดเจน และถึงตอนที่เรื อกาลังจะจมลงสู่ กน้ ทะเล
ไว้ทฟ์ ี ลด์ร้องออกมาดังๆว่า “แล้วจะทาอะไร” ภาพที่อธิ บายนั้นผูฟ้ ังเห็นคล้อยตามไปด้วย คล้ายเป็ น
เรื่ องจริ งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ฉะนั้นกลุ่มกะลาสี เรื อพวกนั้นจึงกระโดดขึ้นและร้องว่า “เรื อบต ลงเรื อบ
ตครับ” และมีอีกครั้งหนึ่งที่ไว้ทฟ์ ี ลด์ได้อธิ บายถึงคนตาบอดกาลังเดินไปสู่ หน้าผาชัน โดยคนตาบอกคน
นั้นไม่ทราบว่า ตัวกาลังเดินไปสู่ ทิศใด จนกระทัง่ ชายตาบอดเดินมาจนชิดขอบหน้าผา ภาพพจน์ที่ไว้ท์
ฟี ลด์อธิ บายในขณะนั้นแจ่มแจ้งชัดเจน และดูเหมือนคนฟังจะเห็นจริ ง เมื่อไว้ทฟ์ ี ลด์เทศนามาถึงสุ ดยอด
ตอนนี้แล้ว ท่านลอร์ ดเชสเต้อร์ ฟิลด์ถึงกับกระโดดยืนขึ้น เอามือปิ ดตาร้องเสี ยงหลงตะโกนว่า “อนิจจา
เสร็ จแล้ว”
ทั้งเวสเล่ยแ์ ละไว้ทฟ์ ี ลด์เป็ นบุคคลที่พระเจ้าทรงใช้ให้ทางานได้อย่างมหาศาล
ต่างคนต่าง
เทศนาพระกิตติคุณเต็มสติปัญญา ตามที่พระเจ้าทรงพระราชทานความรู ้ความเข้าใจให้คนละมุม บางที
ไว้ทฟ์ ี ลด์อาจไม่มีหลักตรรกวิทยาเท่ากับเวสเล่ย ์ บางทีไว้ทฟ์ ี ลด์ถูกตาหนิวา่ พูดวกเวียนเวลาเทศนา และ
บางทีไม่พดู อยูก่ บั หัวข้อเรื่ องที่ควรจะพูด แต่ไว้ทฟ์ ี ลด์ตอบว่า “ถ้ามนุษย์ยงั หลงวกไปเวียนมาเหมือน
แกะหลงทางแล้ว ข้าพเจ้าก็จะต้องพูดวกไปเวียนมา ไปตามตัวเอาเองหลงทางเหล่านั้นกลับมาจนได้”
ไว้ทฟ์ ี ลด์มีลกั ษณะคล้ายๆเวสเล่ยอ์ ยูอ่ ย่างหนึ่ง คือเป็ นคนทางานหนัก อยากพากเพียร เมื่อไว้ท์
ฟี ลด์ยงั หนุ่มๆอยูท่ ่านไม่เคยเทศนาน้อยกว่าสิ บห้าครั้งในหนึ่งสัปดาห์ มีผปู ้ ระมาณดูวา่ อย่างน้อยไว้ท์
ฟี ลด์เทศนาไม่ต่ากว่าหนึ่งหมื่นแปดพันครั้ง หรื อเฉลี่ยแล้วสัปดาห์ละสิ บครั้ง ตลอดระยะสามสิ บสี่ ปี
และมีบ่อยครั้งที่ท่านเทศนาสี่ หรื อห้าครั้งในหนึ่งวันก็เคยทา
หลังจากที่ตอ้ งเคร่ งครัดเครี ยดอยูก่ บั ความหวังมากกว่ายีส่ ิ บปี ที่อยากจะไปอยูก่ บั พระเจ้าไว้ท์
ฟี ลด์จึงถึงแก่กรรมเมื่อค.ศ. 1770 ในขณะที่ท่านไปเยีย่ มสหรัฐอเมริ กาเป็ นครั้งที่เจ็ด และยังเทศนา
เรื่ อยไปจนกระทัง่ ถึงวันที่สิ้นลมหายใจ

61

บทที่ 8 ชาร์ ลส จ. ฟิ นเน่ ย์
ผูแ้ ต่งหนังสื อเล่มนี้ อยากจะยกชาร์ ลส จ. ฟิ นเน่ย ์ เป็ นนักเผยแพร่ สาคัญที่สุด และเป็ นนักเทศน์ที่
สาคัญมากที่สุดของยุคนับตั้งแต่สมัยของบรรดาอัครสาวกมา มีผปู ้ ระมาณว่าระหว่าง ค.ศ. 1857-1858 มี
คนเป็ นจานวน 100,000 คนได้ถูกนามาให้เชื่อองค์พระเยซูคริ สต์ ซึ่งเป็ นผลโดยตรงหรื อโดยอ้อมแห่ง
กิจกรรมของฟิ นเน่ย ์ และมีคนจานวน 500,000 คนได้ถวายตัวต่อพระคริ สต์ ในเวลาที่พระเจ้าได้ฟ้ื นฟู
คริ สเตียนใหม่ซ่ ึ งการฟื้ นฟูน้ ี ได้เริ่ มต้นในที่ประชุมของฟิ นเน่ย ์ และสิ่ งที่อศั จรรย์ยงิ่ ไปกว่านั้น
คือคน 85 คนในหนึ่งร้อยของจานวนคนที่ฟินเน่ยน์ าให้กลับเชื่อพระเจ้า คนในจานวนนั้นยังจงรักภักดี
ต่อพระเจ้าตลอดมา ดูเหมือนฟี นเน่ยม์ ีอานาจดึงดูดใจคนอย่างประหลาด ที่สามารถโน้มน้าวคนทัว่ ๆไป
ให้อยากประพฤติตนให้บริ สุทธิ์ อยูเ่ สมอ ดังนั้นผลงานของฟี นเน่ยจ์ ึงอยูถ่ าวรมีผกู ้ ล่าวว่าสถานที่ที่ฟิน
เน่ยใ์ ช้เป็ นหอประชุมครั้งนั้นในนิวยอร์ คมิได้ใช้สถานที่น้ นั เต้นราหรื อแสดงละคร หลังจากที่ฟินเน่ยใ์ ช้
เป็ นที่ประชุมเป็ นเวลาหกปี
ชีวประวัติของฟิ นเน่ยซ์ ่ ึ งเจ้าตัวเขียนขึ้นเอง อาจเป็ นเรื่ องราวที่น่าอัศจรรย์ยงิ่ นักที่แสดงฤทธิ์ เดช
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ นับจากสมัยของอัครสาวกเป็ นต้นมา เรื่ องราวที่เขียนขึ้นนั้นเป็ นเรื่ องที่แสดง
ถึงพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทางานในใจของคนอย่างล้นเหลือ ซึ่ งเตือนให้เราระลึกถึงสมัยวันเพ็นเทสศเต
คาอธิบายศาสนศาสตร์ของฟิ นเน่ยเ์ ป็ นคาอธิ บายข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้อย่างลึกซึ้ ง การเจิมของ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ประกอบกับความฉลาดและความรู้ทางกฎหมาย ทาให้ฟินเน่ยส์ ามารถอธิบายหลัก
คาสอนของคริ สตศาสนาให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจนมากกว่าผูส้ อนศาสนาคนอื่นๆนับตั้งแต่สมัยคริ ส
เตียนยุคแรกๆ เป็ นต้นมา
ชาร์ลส์ ฟี นเน่ย ์ เป็ นลูกหลานของชาวพิวริ แตนของภาคนิ วอิงแลนด์ เกิดที่รัฐคอนเน็คติกตั เมื่อ
ค.ศ. 1792 เมื่ออายุสองขวบท่านได้ยา้ ยไปกับบิดามารดาซึ่ งย้ายครอบครัวไปอยูม่ ลรัฐนิวยอร์คตะวันตก
เวลานั้นอาณาบริ เวณที่ต้ งั ภูมิลาเนาอยูย่ งั เป็ นเขตป่ าเถื่อน การศึกษาก็มีนอ้ ย และการศึกษาทางศาสนาก็มี
น้อยมาก แต่อย่างไรก็ตามฟิ นเน่ยไ์ ด้รับการศึกษาจากโรงเรี ยนชั้นมูล และเมื่ออายุยสี่ ิ บปี ฟิ นเน่ยม์ ีโอกาส
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ไปศึกษาต่อในโรงเรี ยนชั้นสู งที่นิวอิงแลนด์ และภายหลังท่านได้ยา้ ยไปสอนหนังสื อที่มลรัฐนิวเยอรซี่
และเรี ยนด้วยในเวลาเดียวกัน ฟิ นเน่ยไ์ ด้คะแนนดีมากในวิชาภาษาละติน กรี ก และภาษาฮีบรู และวิชา
อื่นๆในมหาวิทยาลัย และใน ค.ศ. 1817 ฟิ นเน่ยเ์ ริ่ มเรี ยนกฎหมายที่เมืองแอดัมส์
ขณะที่กาลังศึกษาวิชากฎหมายและไปนมัสการพระเจ้าที่คริ สตจักรในเมืองแอดัมส์น้ นั เอง ฟิ น
เน่ยเ์ ริ่ มสนใจศึกษาพระคริ สตธรรมอย่างจริ งจัง ฟิ นเน่ยพ์ บข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ในตารากฏหมาย
หลายข้อ ดังนั้นท่านจึงตัดสิ นใจซื้ อพระคริ สตธรรมคัมภีร์เล่มหนึ่ง และตั้งอกตั้งใจเรี ยนพระคริ สตธรรม
คัมภีร์จริ งๆ ฟิ นเน่ยไ์ ด้สนทนากับอาจารย์สอนศาสนาคริ สต์ชื่อมิสเตอร์ เกล แต่เมื่อสนทนากันแล้วก็มกั
ขัดแย้งกันเสมอในเรื่ องหลักคาสอน เพราะการโต้แย้งกันในเรื่ องคริ สต์ศาสนานี้เอง ทาให้ฟินเน่ยย์ อม
ตกลงเห็นด้วยกับมิสเตอร์ เกลหลายข้อความจริ งมีสมาชิกคริ สตจักรหลายคนอธิ ษฐานอยูเ่ สมอ
ซึ่ งดู
เหมือนว่าไม่ได้รับคาตอบเลย และไม่หวังมากนักว่าจะได้รับคาตอบ ทั้งนี้ทาให้ฟินเน่ยเ์ องชักช้าอยูม่ าก
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม พีนเน่ยเ์ กิดความสนใจต่อวิญญาณจิตของตนเองมากขึ้น ฟิ นเน่ยร์ ู ้สึกว่าไม่ได้เตรี ยม
ตัวสาหรับอนาคตเลย มีคริ สตสมากชิกบางคนอยากจะอธิ ษฐานเผือ่ ท่าน แต่ท่านกลับบอกคริ สเตียน
เหล่านั้นว่า อย่าอธิ ษฐานให้เสี ยแรงและเสี ยเวลาเพราะไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา ดูเหมือนคริ ส
เตียนพวกนั้นอธิ ษฐานโดยไม่ได้รับคาตอบอะไรเลย
ฟิ นเน่ยย์ งั ลังเลใจอยู่ และจิตใจไม่สบายกระสับกระส่ ายมาเป็ นเวลาสองสามปี แล้วในที่สุด
มาถึงวาระที่ฟินเน่ยต์ อ้ งตัดสิ นใจเชื่อว่า
พระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั เป็ นพระดารัสของพระเจ้าอย่าง
แท้จริ ง และเป็ นความผิดพลาดของมนุษย์ ที่คาอธิ ษฐานของเขาไม่ได้รับคาตอบ ฉะนั้นท่านจึงเข้าเผชิ ญ
กับปั ญหาที่วา่ จะรับองค์พระเยซูคริ สต์เป็ นพระเจ้าหรื อเปล่า? ฉะนั้นวันหนึ่งในวันอาทิตย์แห่งฤดูใบไม้
ผลิ ค.ศ. 1821 ฟิ นเน่ยพ์ ดู ว่า “ข้าพเจ้าตัดสิ นใจว่าจะรับองค์พระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยไถ่บาปของ
ข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับการอภัยพ้นโทษบาปทันที และจะได้พบความสงบและสันติสุจในพระเจ้า ”
ท่านมีหน้าที่จะต้องทางานในสานักของท่าน ฉะนั้นท่านจึงไม่มีเวลามากนักที่จะใช้สารวจเพื่อความรอด
ของท่านเอง ท่านมีเวลาว่างวันจันทร์ และวันอังคารบ้าง ท่านจึงใช้เวลาอธิ ษฐานและอ่านพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ ความหยิง่ ยโสเป็ นอุปสรรคขัดขวางมิให้ท่านรับเอาองค์พระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยไถ่
บาปของท่าน ฟิ นเน่ยไ์ ม่อยากให้ใครทราบว่า ท่านกาลังค้นหาทางรอดพ้นบาป ก่อนที่จะอธิ ษฐานท่นจะ
ปิ ดประตูห้องมิดชิ ดไม่อยากให้ใครเห็น และไม่อยากจะอธิษฐานออกเสี ยงให้ใครทราบว่าท่านกาลัง
อธิ ษฐาน ถ้าท่านกาลังอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์อยู่ และถ้าใครเข้ามาเห็น ท่านจะเอาหนังสื อกฎหมาย
วางทับบนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เพื่อให้คนเห็นว่าท่านกาลังศึกษากฎหมาย แทนที่จะศึกษาพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์
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ตลอดเวลาวันจันทร์ และวันอังคารฟิ นเน่ยส์ านึกถึงความผิดบาปของตนเองมากขึ้น แต่ดูเหมือน
จิตใจของท่านเพิ่มความแข็งกระด้างมากขึ้น คืนวันอังคารท่านมีประสาทอ่อนไหวมากท่านวาดภาพเอา
เองว่าตัวท่านเกือบจะสิ้ นลมหายใจเสี ยแล้ว และรู ้สึกว่าตนกาลังจมลงสู่ นรก และท่านพยายามทาใจของ
ตนเองให้สงบจนกระทัง่ รุ่ งเช้าวันพุธ แล้วท่านก็ไปทางานที่สานักงานตามปกติ แต่คราวนี้ท่านได้รู้จริ ง
เห็นแจ้งถึงความหมายของการไถ่บาปขององค์พระเยซูคริ สต์ชดั เจนมากกว่าเดิมองค์พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ดูเหมือนกาลังเสนอภาพขององค์พระเยซูคริ สต์ ซึ่ งกาลังถูกตรึ งเพื่อไถ่บาปของท่านให้ท่านเห็น
ภาพนั้นฟิ นเน่ยไ์ ด้เห็นอย่างชัดเจน ทาให้ท่านหยุดชะงักบนถนนเป็ นเวลาหลายนาที ตอนเหนือของ
หมู่บา้ นที่ท่านอยูน่ ้ นั มีเนินเขาเป็ นอยูแ่ ถบหนึ่ง ท่านจึงไปอธิ ษฐานในป่ าตามลาพัง แต่ความจองหองใน
ตัวของท่านยังมีมากเหลือเกิน ฉะนั้นเมื่อท่านอธิ ษฐานในป่ าท่านเข้าไปซ่อนตัวในป่ าลึกๆ เข้าไปให้พน้
จากสายตาคนจะเห็น และคอยระมักระวังเกรงว่าคนอื่นจะเห็นท่านเข้าไปอยูร่ ะหว่างขอนไม้สองต้นที่
ล้มก่ายกันเหมือนคอก เพื่อบังสายตาคนมิให้ใครๆเห็นว่าท่านกาลังอธิ ษฐาน
เมื่อท่านลงมืออธิ ษฐานโดยคุกเข่าหมองลงนมัสการพระเจ้าแต่จิตใจของท่านไม่ยอมอธิ ษฐาน
เพราะฟิ นเน่ยเ์ กรงว่าขณะที่ท่านอธิ ษฐานอยูน่ ้ นั จะมีใครมาพบเห็นท่านเข้าว่า ท่านกาลังทาอะไรอยู่
จิตใจของท่านรู ้สึกจวนจะท้อแท้หมดกาลัง เพราะท่านก็สัญญากับพระเจ้าว่า ท่านจะไม่ยอมออกไปจาก
ที่น้ นั จนกว่าจะตกลงเรื่ องความรอดพ้นบาปกับพระเจ้าเสี ยก่อน และก็ดูเหมือนว่าจะทาเช่นนั้นไม่ได้
เสี ยเลย ขณะที่กาลังจะลงมืออธิ ษฐาน ท่านก็เกิดความรู ้สึกว่า “กาลังมีคนมาแอบดูท่านอธิ ษฐาน” ฉะนั้น
ท่านต้องลืมตาขึ้นมองดูรอบๆว่า มีใครมาแอบมองท่านจริ งๆหรื อเปล่า? “แล้วในทันทีทนั ใดนั้นเองเกิด
มีนิมิต ทาให้ขา้ พเจ้าเห็นความหยิง่ จองหองของตนเองอย่างชัดเจน และเจ้าตัวจองหองนี้แหละที่ขดั ขว้าง
ชีวติ ของข้าพเจ้าตลอดเวลา ข้าพเจ้าจึงสานึกตัวเองขึ้นได้วา่ เหตุไฉนจึงละอายต่อมนุษย์ที่จะเห็นข้าพเจ้า
คุกเข่าลงนมัสการพระเจ้า? ข้าพเจ้าตะโกนขึ้นมาจนสุ ดเสี ยงว่า แม้จะมนุษย์ท้ งั โลกและจะมีผที ้ งั หลาย
จากนรกมาเฝ้ าดูขา้ พเจ้าอธิ ษฐาน ข้าพเจ้าก็จะไม่หนีไปจากสถานที่ตรงนั้นเลย” ฟิ นเน่ยถ์ ่อมใจลงเฉพาะ
พระพักตร์ พระเจ้า ในเมื่อมองเห็นความจองหองของตนเอง ครั้นแล้วมีขอ้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์หลาย
ข้อผุดขึ้นในใจเพื่อปลอบในให้ชื่นบาน ฟิ นเน่ยจ์ ึงเห็นและเข้าใจได้ทนั ทีวา่ ความเชื่ อมิได้เกิดขึ้นจาก
อานาจของสมองเลย แต่เป็ นการกระทาด้วยความสมัครใจ แล้วฟิ นเน่ยจ์ ึงต้อนรับพระสัญญาของพระเจ้า
ด้วยความเต็มใจ
พระสัญญาเรื่ องความรอดพ้นบาป
ซึ่ งปรากฏทั้งในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคเดิมและพระ
คริ สตธรรมใหม่ ได้หลัง่ ไหลเข้ามาในใจ แล้วฟิ นเน่ยไ์ ด้อธิ ษฐานและอธิ ษฐานอยูจ่ นจิตใจเต็มล้นไปด้วย
พระพรของพระเจ้า ฟิ นเน่ยบ์ อกว่า ข้าพเจ้าลุกขึ้นจากการอธิ ษฐานด้วยความชื่นใจ แล้วเดินทางกลับ
บ้านไปตามถนนด้วยความสุ ขใจอย่างเหลือล้น” เมื่อฟิ นเน่ยก์ ลับมาถึงบ้านปรากฎว่าเป็ นเวลาเที่ยงวัน
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แต่เมื่อเวลาฟิ นเน่ยเ์ ดินทางเข้าป่ านั้นเป็ นเวลาเช้าตรู ฟิ นเน่ยท์ ูลอธิ ษฐานสนทนากับพระเจ้าเพลินจนลืม
นึกถึงเวลา บัดนี้จิตใจของท่านสงบและภาระแห่งความหนักใจเรื่ องความบาปได้กลิ้งหลุดหายไปหมด
สิ้ น แต่ถึงกระนั้นก็ยงั มีการชักจูงใจล่อลวงให้นึกว่า ท่านยังไม่ได้บงั เกิดใหม่ ท่านไปนัง่ รับประทาน
อาหารแต่รู้สึกว่าไม่มีรสอร่ อยเลย ดังนั้นท่านจึงไปที่ที่ทางานและเอาไวโอลินมาบรรเลงเพลงนมัสการ
แต่จิตใจของท่านเปี่ ยมล้น จนอดที่จะร้องไห้ไม่ได้
ในเย็นวันเดียวกันนั้นเองซึ่ งฟิ นเน่ยไ์ ด้รับการอภัยบาปดังได้บรรยายมาแล้ว ฟิ นเน่ยก์ ็ได้รับบัพ
ติศมาด้วยฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อย่างเต็มล้น และฟิ นเน่ยไ์ ด้ออกเทศนาพระกิตติคุณทันที
เราจะฟังถ้อยคาของฟิ นเน่ยเ์ องซึ่ งบรรยายถึงเรื่ องพระวิญญาณเจิมชีวิตของท่านอย่างไรดังต่อไปนี้
“หลังจากการรับประทานอาหารเราต้องยุง่ กับการขนย้ายเครื่ องเรื อนและหนังสื อไปยังที่ทางาน
อีกแห่งหนึ่ง แต่สมองของข้าพเจ้ายังทางานและตื่นเต้นต่อเหตุการณ์ ซึ่ งเกิดขึ้นแก่ขา้ พเจ้ามาแล้วเมื่อไม่
นานมานี่เอง ภายในใจของข้าพเจ้าช่างมีความหวานฉ่ าและอ่อนโยนสุ ภาพน่าดูอะไรเช่นนั้น ทั้งนี้เป็ น
เหตุที่เกิดขึ้นทั้งความคิดและความรู ้สึก ทุกๆสิ่ งดูเหมือนเกิดขึ้นเป็ นปกติสุขและเรี ยบร้อยทุกประการ
ไม่มีอะไรรบกวนใจหรื อทาให้ยงุ่ เหยิงวุน่ วายเลย
“พอจวนถึงเวลาหยุดงาน ข้าพเจ้าคิดในใจว่าเมื่อข้าพเจ้ามีโอกาสอยูท่ ี่ทางานแห่งใหม่ตามลาพัง
ข้าพเจ้าจะเริ่ มต้นอธิ ษฐานอีก
“ตอนค่าเราจัดเครื่ องแต่งห้องและหนังสื อเรี ยบร้อยแล้วและข้าพเจ้าได้ก่อไฟผิง เมื่อคนอื่นไป
หมดแล้ว ข้าพเจ้าอยูก่ บั พระเจ้าตามลาพัง ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเทจิตใจออกมาทั้งหมดสนทนากับพระเจ้า
ข้าพเจ้าตื่นเต้นและร้อนรนอยากจะสนทนากับพระเจ้าเหลือเกิน เลยวิง่ ไปในห้องข้างหลัง
“ห้องที่ขา้ พเจ้าอยูอ่ ีกห้องหนึ่ งนั้นไม่มีไฟผิง และไม่มีไฟจุดให้ส่องสว่างเลย แต่อย่างไรก็ตาม
ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าห้องนั้นสว่าง ข้าพเจ้าปิ ดประตูคุกเข่าลงนมัสการพระเจ้า ทันใดนั้นข้าพเจ้ารู ้สึกว่า
ข้าพเจ้ากาลังเข้าเฝ้ าองค์พระเยซูอยูต่ รงหน้าข้าพเจ้า เวลานั้นข้าพเจ้าไม่นึกเลยว่าเป็ นเพียงอานาจของ
สมองเท่านั้น ดูเหมือนว่าข้าพเจ้าเห็นองค์พระเยซูคริ สต์เหมือนๆกับลักษณะ และอาการที่ขา้ พเจ้าเห็น
คนอื่นๆ องค์พระเยซูมิได้ตรัสอะไรแก่ขา้ พเจ้าเลย แต่พระองค์ทรงจ้องมองดูขา้ พเจ้า จนข้าพเจ้ารู ้สึกทน
ไมได้ จนต้องฟุบลงที่ฝ่าพระบาทของพระองค์ ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมาข้าพเจ้ารู ้สึกว่านัน่ เป็ นมโนภาพที่น่า
อัศจรรย์
เพราะเหมือนของจริ งที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าอธิ ษฐานข้าพเจ้าคิดแน่วา่
พระองค์กาลังทรงยืนประทับอยูต่ ่อหน้าข้าพเจ้าจริ งๆ แล้วข้าพเจ้าได้สารภาพทุกสิ่ งต่อพระองค์ ข้าพเจ้า
ร้องไห้เสี ยงดังเหมือนเด็กๆ ข้าพเจ้ารับสารภาพของข้าพเจ้าจนพูดไม่ออก ดูเหมือนว่าข้าพเจ้าได้ชาระ
พระบาทขององค์พระเยซูคริ สต์ดว้ ยน้ าตาของข้าพเจ้า และถึงกระนั้นเท่าที่จาได้ขา้ พเจ้าก็มิได้ถูกต้อง
พระกายของพระองค์เลย
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“ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าต้องอยูใ่ นสภาพเช่นนี้เป็ นเวลานานทีเดียว แต่จิตใจของข้าพเจ้าตื่นเต้นจน
ไม่สามารถจดจาคาพูดของข้าพเจ้าได้ แต่เมื่อจิตใจของข้าพเจ้าสงบหายตื่นเต้นแล้ว ข้าพเจ้าจึงกลับมายัง
ห้องทางานห้องเดิม ที่ขา้ พเจ้าก่อไฟผิงทิ้งไว้จนฟื นมอดหมดไป โดยข้าพเจ้าไม่มีโอกาสผิงไฟเลย แต่
เมื่อข้าพเจ้าหันไปมาและกาลังจะนัง่ ลงข้างกองไฟผิง ข้าพเจ้าได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
อย่างอิทธิ ฤทธิ์ มหัศจรรย์ ข้าพเจ้าไม่เคยนึกว่าเหตุการณ์เช่นนั้น จะเกิดขึ้นแก่ขา้ พเจ้าเลย และไม่เคยได้
ยินใครในโลกเล่าเหตุการณ์เช่นนั้นให้ฟังมาก่อนเลย องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จลงมาสวมทับตัว
ของข้าพเจ้า ดูเหมือนเสด็จลงมาตลอดทั้งร่ างกายและทั้งจิตวิญญาณข้าพเจ้าพูดได้วา่ ฤทธิ์ เช่นนั้นเป็ น
เหมือนกระแสไฟฟ้ าเดินไปทัว่ ร่ างกายของข้าพเจ้า
เป็ นเหมือนคลื่นของความรักที่ไหลเข้าสู่ ตวั ของ
ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าไม่สามารถอธิ บายเป็ นถ้อยคาอย่างอื่นได้นอกจากถ้อยคาอย่างนั้น สิ่ งที่เกิดขึ้นแก่
ข้าพเจ้านั้นเป็ นเหมือนลมหายใจของพระเจ้าที่เป่ าลงบนตัวของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจาได้วา่ สิ่ งนั้นเป็ น
เหมือนปี กใหญ่มาพัดใส่ ตวั ข้าพเจ้า
“ข้าพเจ้าไม่สามารถสรรหาถ้อยคามาอธิ บายความรักอัศจรรย์ของพระเจ้า ซึ่ งไหลลงสู่ ตวั ของ
ข้าพเจ้าได้หมดสิ้ นข้าพเจ้าร้องไห้ดว้ ยเสี ยงดังและด้วยความยินดี พร้อมทั้งมีความรัก ข้าพเจ้าไม่ทราบว่า
ข้าพเจ้าควรจะพูดอะไรดี ซึ่งแท้จริ งสิ่ งนั้นเป็ นเสมือนสู บลมซึ่ งเป่ าลมพล่านออกมาจากในของข้าพเจ้า
จนรู ้สึกว่าไม่ทราบจะพูดอธิ บายอย่างไรดี คลื่นลมนั้นเป็ นละลอกมาสู่ ตวั ข้าพเจ้าละลอกแล้วละลอกเล่า
จนข้าพเจ้าทนไม่ไหวต้องร้องออกมาดังๆว่า “ข้าพเจ้าจะตายแน่แล้วหากว่าคลื่นเป็ นละลอกๆเช่นนี้ไหล
มาท่วมท้นตัวของข้าพเจ้าอีก ข้าพเจ้าทูลพระเจ้าว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทนต่อไปไม่ไหวแล้วแต่ถึง
กระนั้นข้าพเจ้าก็มิได้กลัวความตาย”
ฟิ นเน่ยย์ งั คงอยูใ่ นสภาพแห่งฤทธิ์ เดชขององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เช่นนี้ อยูเ่ ป็ นเวลานาน
ละลอกคลื่นแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่ไหลท่วมท้นตัวของฟิ นเน่ย ์ เมื่อดึกแล้วสมาชิกคณะร้องเพลง
คนหนึ่งมาเยีย่ มท่าน เพราะฟิ นเน่ยเ์ ป็ นหัวหน้าคณะร้องเพลงประจาโบสถ์ เขาได้มาเยีย่ มท่าน ณ ที่ทา
การใหม่ของท่าน คนนี้เป็ นสมาชิกของคริ สตจักรแล้ว และเขาแปลกใจมากที่เห็นฟิ นเน่ยร์ ้องไห้ เพราะ
ฤทธิ์ อานาจขององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เช่นนั้น หลังจากไต่ถามได้สองสามประโยค ผูม้ าเยีย่ มคนนั้น
จึงไปตามผูป้ กครองคริ สตจักรมา และผูป้ กครองคริ สตจักรคนนี้ เป็ นคนขรึ มเคร่ งครัดเอางานเอาการมาก
แต่ท่านกลับหัวเราะอย่างชื่นชมยินดี ในเมื่อท่านได้เห็นฟิ นเน่ยร์ ้องไห้ภายใต้อานาจของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ เช่นนั้น และมีชายหนุ่มอีกคนหนึ่งซึ่ งเคยติดต่อกับฟิ นเน่ยม์ าก่อน ได้เข้ามาเยี่ยม ณ สานักงาน
ใหม่ของฟิ นเน่ย ์ ในขณะที่ฟินเน่ยพ์ ยายามจะอธิ บายเรื่ องราวของท่านให้ผปู ้ กครองคริ สตจักรคนนั้นฟัง
ทันทีทนั ใดนั้นชายหนุ่มคนนั้นก็ลม้ ลงที่พ้นื และร้องออกมาอย่างครวญครางเหมือนมีอะไรบีบหัวใจว่า
“ขอให้อธิษฐานเผื่อผมด้วย”
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แม้วา่ ฟิ นเนย์จะได้ผา่ นประสบการณ์แห่งการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็ตาม ในคืน
เดียวกันนั้นฟิ นเน่ยก์ ็ยงั ถูกทดลองใจ ขณะที่กาลังจะเข้านอน ให้สงสัยคนเองว่ายังไม่ได้รับบัพติศมาด้วย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ อย่างแท้จริ ง ฟิ นเน่ยบ์ อกว่า “ข้าพเจ้านอนหลับไปตื่นหนึ่ง แต่ทนั ทีทนั ใดที่ขา้ พเจ้า
ตื่นขึ้นกลางดึก ข้าพเจ้าก็ยงั จาเหตุการณ์ซ่ ึ งได้รับพระราชทานความรักจากพระเจ้า และความรักนั้นยัง
อยูใ่ นใจของข้าพเจ้า ความรักของพระเจ้ามีมากจนล้นหัวใจ ซึ่ งทาให้ขา้ พเจ้านอนไม่หลับ ในไม่ชา้
ข้าพเจ้าก็ม่อยหลับไปและสักครู่ หนึ่งต่อมาก็ตื่นขึ้นอีก และหลับๆตื่นๆอยูต่ ลอดเวลา เมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้น
ดูเหมือนการทดลองใจนั้นก็กลับหวนมาหาข้าพเจ้าอีก และความรักได้ถอยออกไป แต่ทนั ทีทนั ใดที่
ข้าพเจ้านอนหลับก็รู้สึกว่า มีความรักพระเจ้าทาให้ความอบอุ่นอยูภ่ ายใจ จนกระทาให้ขา้ พเจ้าต้องตื่น
ขึ้นทันที และเป็ นเช่นนี้ อยูจ่ นดึกมาก แต่ในที่สุดข้าพเจ้าได้นอนหลับสนิท
“เมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นเวลารุ่ งเช้านั้นตะวันสู งแล้ว
และแดดทอแสงเข้ามาในห้องของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าไม่สามารถอธิ บายว่าแสงแดดได้ทาอะไรแก่ขา้ พเจ้า ทันใดที่ขา้ พเจ้าเห็นแสงแดดนั้นบัพติศมา
ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็กลับมาสู่ ตวั ข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับเมื่อคืนที่แล้วมานี้เอง ข้าพเจ้า
คุกเข่าลงบนเตียงและร้องไห้เสี ยงดัง เพราะจิตใจของข้าพเจ้าเต็มล้นไปด้วยความยินดี ข้าพเจ้าทาอะไร
ไม่ได้เลยในเวลานั้นนอกจากสนทนากับพระเจ้า การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในเช้าวันนั้น
ดูเหมือนจะเป็ นการกระทาคู่กบั การตักเตือนใจแก่ขา้ พเจ้าอย่างสุ ภาพ ดูเหมือนองค์พระวิญญาณตรัสแก่
ข้าพเจ้าว่า “เจ้าจะสงสัยต่อไปอีกหรื อ?” ข้าพเจ้าตะโกนว่า “เปล่า ข้าพเจ้าหมดความสงสัยแล้ว” และ
ข้าพเจ้าจะไม่สงสัยอีก ดังนั้นองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงกระทาให้ขา้ พเจ้าแน่ใจ ข้าพเจ้าจึงไม่
สงสัยอีกว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เสด็จเข้ามาเป็ นเจ้าของตัวของข้าพเจ้าหมดสิ้ นแล้ว
เช้าวันรุ่ งขึ้นตามคาบอกเล่าของฟิ นเน่ยๆ์ บอกว่า ท่านได้ไปทางานที่สานักงานของท่าน และ
คลื่นแห่งฤทธิ์ อานาจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ยังคงท่วมล้นจิตใจของข้าพเจ้าอยูเ่ รื่ อยๆตลอดเวลา เมื่อ
เพื่อนร่ วมงานมาถึงสานักงาน ฟิ นเน่ยไ์ ด้พูดสองสามคาเกี่ยวกับความรอดของเขา เพื่อนทางานไม่ตอบ
ว่าอะไรนอกจากผงศีรษะรับแล้วเดินออกไป ฟิ นเน่ยบ์ อกว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้คิดถึงเรื่ องที่ได้พดู ไว้กบั เขา
อีกต่อไป แต่ขา้ พเจ้าทราบภายหลังว่า คาพูดเหล่านั้นมันเสี ยดแทงหัวใจของเขาเหมือนดาบแทง และเขา
ไม่หายเจ็บจนกว่าเขาได้ยอมกลับใจบังเกิดใหม่”
เกือบจะทุกๆคนที่ฟินเน่ยพ์ ดู ด้วยตลอดวันนั้น คนที่ได้ยนิ ได้ฟังคาพูดของท่านเกิดสานึกถึง
ความบาปของตนเอง และภายหลังคนเหล่านั้นได้พบความสันติสุขกับพระเจ้า คาพูดของฟิ นเน่ยใ์ น
ขณะนั้นเหมือนลูกธนูที่แทงทะลุถึงหัวใจของคนฟัง แม้ฟินเน่ยเ์ คยชอบงานทางกฎหมายจริ งๆ แต่มา
บัดนี้ท่านรู ้สึกหมดรสและหมดสนุก และเบื่อหน่ายต่อธุ รกิจของโลกนี้ท้ งั สิ้ น ยอดปรารถนาใหญ่ยงิ่ ของ
ฟิ นเน่ยเ์ วลานี้ก็คืออยากประกาศพระกิตติคุณของพระเยซู และอยากนาวิญญาณของคนให้มาเชื่อองค์
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พระเยซูคริ สต์ ท่านรู ้สึกว่าสิ่ งอื่นสาหรับท่านนั้นไม่มีค่าอะไรเลย ฟิ นเน่ยอ์ อกจากสานักงานของท่าน
และเที่ยวไปพูดกับใครต่อใคร เรื่ องความรอดแห่งจิตวิญญาณของผูร้ ับฟัง และทุกคนที่ฟินเน่ยไ์ ปพูด
ด้วยก็พากันรู ้สึกตัวกลับใจจากทางบาปของตน มีคนหนึ่งซึ่ งมาฟังฟิ นเน่ยพ์ ดู คนนั้นเกิดสานึกผิดบาป
ของตนเองมากจนต้องลุกออกจากที่ประชุมและกลับไปบ้านจนลืมหมวกไว้ มีหลายคนได้รับการสานึก
บาปของตนอย่างจริ งใจ ฟิ นเน่ยพ์ ดู และอธิ ษฐานโดยรู ้สึกว่าเป็ นอิสระจริ งๆแม้เมื่อก่อนๆนี้ฟินเน่ยไ์ ม่เคย
อธิ ษฐานในที่เปิ ดเผยมาก่อน ชาวบ้านเริ่ มกลับใจใหม่และอยากมาโบสถ์ และขอร้องให้ฟินเน่ยพ์ ดู ในที่
ประชุม การประชุมกลางคืนก็มีที่โบสถ์ทุกๆคืนอยูช่ วั่ ระยะหนึ่ง การฟื้ นใจใหญ่ได้เริ่ มเกิดขึ้นแก่
ชาวบ้านในหมู่น้ นั ทุกๆคนและทุกชั้น มิตรหายผูค้ ุน้ เคยกับฟิ นเน่ยไ์ ด้ถูกนามาให้รู้จกั กับพระเยซูทุกคน
ยกเว้นคนๆเดียว
ต่อมาไม่ชา้ ฟิ นเน่ยไ์ ด้ไปเยีย่ มบ้านของท่านที่เมืองเฮ็นเดอสันในมลรัฐนิ วยอร์ ค และฟิ นเน่ยก์ ็
สามารถนาบิดามารดาของท่านมาถึงองค์พระเยซูคริ สต์ ครั้นท่านกลับมาที่เมืองแอดัมส์ ฟิ นเน่ยก์ ็ทาการ
สั่งสอนพระกิตติคุณในที่ประชุมของคริ สตจักรต่อไป และใช้เวลามากสาหรับอธิ ษฐาน และอดอาหาร
ครั้งหนึ่งขณะที่ฟินเน่ยก์ าลังจะเดินเข้าที่ประชุมก็ “บังเกิดแสงสว่างจ้าจนอธิ บายไม่ได้” ส่ งเข้าไปในดวง
จิต และเกือบจะทาให้ฟินเน่ยต์ อ้ งล้มลงที่ดิน แสงสว่างนั้นแรงกล้ายิง่ กว่าแสงแดดตอนเที่ยงวัน คง
เหมือนกับแสงสว่างชนิดเดียวกับที่เซาโลเห็นเมื่อเดินทางไปเมืองดาเมเซ็ก มีหลายคนถูกจูงใจให้มา
เชื่อถือองค์พระเยซูคริ สต์ และหลายคนได้รับการบาบัดโรคด้วนการอธิ ษฐานของฟิ นเน่ย ์ บัดนี้ฟินเน่ย ์
รู้จกั วิธีอธิ ษฐานอ้อนวอนอย่างชนิดที่ต่อสู ้เพื่อคนอื่นจะได้รับความรอดพ้นบาป
หลังจากฟิ นเน่ยไ์ ด้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่นาน
ฟิ นเน่ยห์ าโอกาสสนทนา
กับศิษยภิบาลเกลอยูเ่ ป็ นเวลานาน เกี่ยวกับการเตรี ยมตัวเข้าเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้าเต็มเวลาใน ค.ศ.
1822 ฟิ นเน่ยส์ มัครเป็ นผูเ้ ผยแพร่ พระกิตติคุณและใน ค.ศ. 1824 ฟิ นเน่ยไ์ ด้รับการแต่งตั้งเป็ นผูป้ ระกาศ
การประชุมฟื้ นใจตามปกติของฟิ นเน่ยจ์ ดั ให้มีข้ ึนที่ตาบลอีแวนส์มีลส์ รัฐนิ วยอร์ ค ประชาชน
พากันยกย่องชมเชยคาเทศนาของฟิ นเน่ย ์ แต่ภายในสองหรื อสามสัปดาห์ก็ยงั ไม่มีใครตัดสิ นใจต้อนรับ
องค์พระเยซูคริ สต์เลย แล้วฟิ นเน่ยจ์ ึงเตือนใจและเร้าใจผูม้ าประชุมให้รับองค์พระเยซูคริ สต์เป็ นพระผู้
ไถ่บาปโดยให้ยนื ขึ้น และผูท้ ี่ยงั ไม่พร้อมที่จะต้อนรับองค์พระเยซูคริ สต์ให้นงั่ อยูก่ บั ที่เฉยๆ วิธีการเช่นนี้
ทาให้ประชาชนบางคนโกรธแค้น รุ่ งขึ้นฟิ นเน่ยใ์ ช้เวลาตลอดวันอดอาหารและอธิษฐาน และในตอน
เย็นวันนั้นท่านได้เทศนาชนิ ดที่มีพลังมาจากเบื้องบน อันมีอานาจพระเจ้าสามารถทาให้คนสานึกบาป
และประชาชนพากันร้องไห้ เกือบตลอดคืนมีคนมาตามตัวฟิ นเน่ยไ์ ปให้อธิ ษฐานเผือ่ แม้คนที่ไม่เชื่ อ
พระเจ้าอย่างดื้อดึงก็สามารถนามาให้รู้จกั และเชื่อถือพระเยซูคริ สต์ได้
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ฟิ นเน่ยย์ งั เทศนาพระกิตติคุณ และได้รับฤทธิ์ อานาจเพิ่มเติบจากพระเจ้าอยูเ่ รื่ อยๆ ผลงาน
เกิดขึ้นอย่างมหาศาล ฟิ นเน่ยเ์ ดินทางไปเยีย่ มเมืองสาคัญๆของอเมริ กาและอังกฤษ บางครั้งฤทธิ์ เดชของ
พระเจ้าสาแดงพระอานาจในที่ประชุม จนทาให้ท้ งั ที่ประชุมคุกเข่าลงกับพื้นและอธิ ษฐาน บางครั้งคน
ร้องกลิ้งเกลือกกับพื้นดิน บางครั้งขณะที่อยูบ่ นเวทีเทศนา ฟิ นเน่ยร์ ู ้สึกเหมือนว่าองค์พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ กาลังยกชูตวั ท่านอย่างแปลกประหลาด มีหลายครั้งขณะที่ฟินเน่ยก์ าลังเทศนาฤทธิ์ อานาจของ
องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ลงมาสวมทับเหนือเมฆแผ่รัศมีคลุมเหนือตัวของฟิ นเน่ย ์ บางครั้งความสงัด
เงียบอันศักดิ์สิทธิ์ ซ่ ึ งแม้คนไม่เชื่อพระเจ้าก็สังเกตเห็น ดูเหมือนจะแผ่ปกคลุมอยูท่ วั่ เมืองซึ่ งฟิ นเน่ยไ์ ม่
เทศนาสั่งสอน มีบ่อยครั้งที่คนบาปเกิดความสานึกความผิดของตัวเอง ในทันทีทนั ใดที่ยา่ งเข้าไปใน
เมืองที่ฟินเน่ยก์ าลังเทศนาสั่งสอนอยู่
บางครั้งฟิ นเน่ยไ์ ด้รับฤทธิ์ อานาจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มาก เพียงแต่คนบาปได้มองดูตวั ฟิ น
เน่ยเ์ ท่านั้น เขาก็สานึกบาปทันที เมื่อฟิ นเน่ยก์ าลังเทศนาอยูใ่ นเมืองอูติกา มลรัฐนิวยอร์ ค ฟิ นเน่ยไ์ ปเยีย่ ม
โรงงานแห่งหนึ่ง ฟิ นเน่ยก์ าลังดูเครื่ องจักรของโรงงานนั้นอยู่ ทันทีที่เจ้าหน้าที่ประจาเครื่ องจักรคนหนึ่ง
แลเห็นร่ างของฟิ นเน่ยเ์ ท่านั้น เขาเกิดความรู ้สึกเสี ยใจเพราะความบาปของเขา เขาล้มลงร้องไห้ และมีอีก
คนหนึ่งทาอย่างเดียวกัน แล้วก็มีอีกคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งถัดๆกันไป เลยโรงงานต้องหยุดเดินเครื่ องจักร
ฟิ นเน่ยก์ าลังชี้ชวนให้คนงานพวกนั้นเชื่ อถือองค์พระเยซูคริ สตเจ้า
ณ ชนบทแห่งหนึ่งชื่ อเมืองสะโดมในมลรัฐนิวยอร์ ค ฟิ นเน่ยไ์ ด้แสดงธรรมเทศนา และบรรยาย
ถึงสภาพของเมืองสะโดมในพระคริ สตธรรมเดิม ก่อนที่พระเจ้าจะทรงทาลายเมืองสะโดม (ตามพระ
ธรรมปฐมกาล) ฟิ นเน่ยบ์ อกว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้พดู เช่นนี้มากเกินกว่าสิ บห้านาที จึงเกิดความสงัดเงียบแผ่
ปกคลุมเหนือที่ประชุมนั้น ผูท้ ี่มาประชุมล้มลงจากเก้าอี้ของเขาเกือบทั้งหมด และคนร้องเรี ยกขอความ
เมตตาจากพระเจ้าจนสุ ดเสี ยง ถ้ามีดาบในมือข้างละเล่มจะฟันคนเหล่านั้นให้ลม้ ลงทีละคนๆ ก็ยงั ไม่
รวดเร็ วเท่าคนเหล่านั้นถูกพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทาให้ลม้ ลง เพราะที่ประชุมเกือบทั้งหมดถ้าไม่คุกเข่าก็
ล้มลงทีเดียว ภายในสองนาทีเท่านั้นที่ประชุมทั้งหมดล้มระเนระนาดจากคนแรกจนคนสุ ดท้าย ทุกๆคน
ที่สามารถพูดเวลานั้นเขาจะอธิ ษฐานทุกคน” และเหตุการณ์เช่นนี้ เกิดขึ้นทานองเดียวกันหลายๆแห่ง
ในกรุ งลอนดอนประเทศอังกฤษ มีคนกลับใจใหม่แสวงหาความรอดในวันเดียวกันระหว่าง
1,500 ถึง 2,000 คน คนจานวนมหึ มาเที่ยวค้นหาทางรอดพ้นบาป ขณะที่ฟินเน่ยเ์ ทศนาในกรุ งนิวยอร์ ค
บอสตัน ร็ อคเชสเตอร์ และเมืองสาคัญๆแห่งอื่น อีกหลายแห่งในสหรัฐอเมริ กา การฟื้ นในใหญ่ใน ค.ศ.
1858-1859 เป็ นการฟื้ นในใหญ่มากในประวัติศาสตร์ ของโลก เป็ นผลจากการประชุมของฟิ นเน่ย ์
โดยตรง “นั้นคือผลงานครั้งใหญ่ที่สุดของพระเจ้า และเป็ นการฟื้ นใจใหญ่ที่สุดทางจิตวิญญาณของโลก
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ซึ่ งเคยเกิดขึ้นในโลก” นี่เป็ นถ้อยคาของ ดร.ไลแมน บีชเช่อร์ มีพลเมืองที่ถูกนามาให้กลับใจเชื่อถือพระ
เจ้าตลอดการฟื้ นใจใหญ่ครั้งนั้นมีประมาณหกแสนคน
หลังจาก ค.ศ. 1833 ฟิ นเน่ยไ์ ด้รับสถาปนาและเป็ นประธานคนแรกของวิทยาลัยโอเบอร์ ลินแห่ง
รัฐโดไฮโอ ความประสงค์ใหญ่ยงิ่ ของการสถาปนาวิทยาลัยแห่งนั้นขึ้น ก็เพื่อจะฝึ กนักเรี ยนให้เตรี ยมตัว
เป็ นคนงานของพระเจ้าต่อไปในอนาคต ชีวิตของฟิ นเน่ยท์ ี่เหลืออยูต่ อนท้าย แบ่งออกเป็ นสองอย่างคือ
ทางานสอนในวิทยาลัยโอเบอร์ ลิน กับการจัดให้มีประชุมในที่ต่างๆทัว่ สหรัฐอเมริ กา
บทความข้อเขียนของฟิ นเน่ยเ์ ป็ นหนังสื อที่พิมพ์ออกจาหน่ายแพร่ หลาย และมีอิทธิ พลจูงใจคน
ให้รักพระเจ้าได้อย่างกว้างขวาง
ฟิ นเน่ยย์ งั เทศนาและแสดงปาฐกถาให้นกั เรี ยนฟังที่วทิ ยาลัยโอเบอร์ลิน จนอีกสองสัปดาห์จะ
อายุครบแปดสิ บสามปี ครั้นแล้วฟิ นเน่ยก์ ็ถูกเรี ยกตัวให้ไปพบกับความชื่นชมยินดีอย่างใหญ่หลวงใน
สวรรค์ ซึ่ งเป็ นรางวัลแก่คนเหล่านั้น ที่นาคนอื่นให้มารักพระคริ สต์ได้อย่างมากมายเช่นนั้น
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บทที่ 9 ยอร์ จ มัลเล่ อร์
อนุสาวรี ยท์ ี่ใหญ่โตที่สุดซึ่ งสาเร็ จได้ดว้ ยความเชื่ ออย่างตรงๆไม่ออ้ มค้อม อนุสาวรี ยน์ ้ นั คือโรง
เลี้ยงเด็กกาพร้าซึ่ งมีเนื้ อที่ถึง 32 ไร่ ครึ่ ง ตั้งอยูท่ ี่บริ สตอล ประเทศอังกฤษ พระเจ้าทรงดลใจให้ยอร์จ มัล
เล่อร์ สร้างโรงเลี้ยงเด็กกาพร้า ซึ่ งเวลานั้นมัลเล่อร์ มีเงินในกระเป๋ าเพียงสิ บบาทเท่านั้น มัลเล่อร์ มิได้แจ้ง
ความต้องการนั้นให้แก่ใครนอกจากทูลขอพระเจ้าองค์เดียว แต่ก็มีผสู ้ ่ งเงินมาให้มลั เล่อร์ เป็ นจานวนถึง
140 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างและจัดการบารุ งสถานกาพร้าสงเคราะห์ เมื่อผูเ้ ขียนได้ไปเยีย่ มสถานที่กาพร้า
สงเคราะห์แห่งนั้นเป็ นเวลาที่มลั เล่อร์ ใกล้จะถึงแก่กรรม มีตวั ตึกมหึ มาสร้างด้วยหิ นอ่อน ซึ่ งสามารถ
บรรจุเด็กกาพร้าได้ถึงสองพันคน ตั้งแต่วนั เริ่ มเลี้ยงเด็กกาพร้าจนถึงปั จจุบนั พระเจ้าทรงจัดการให้เด็ก
เหล่านั้นมีอาหารพอกินทุกมื้อตามเวลา เด็กกาพร้าเหล่านั้นไม่ขาดอาหารเท่าที่เขาจาเป็ นต้องการเลย
แม้วา่ ยอร์ จ
มัลเล่อร์ จะกลายเป็ นคนมีชื่อเสี ยง
กล่าวคือเป็ นนักอธิ ษฐานที่ใครๆรู ้จกั
ประวัติศาสตร์ แต่กระนั้นมัลเล่อร์ ก็ไม่ได้เป็ น “นักบุญ” เสมอไป ก่อนที่มลั เล่อร์ จะมารักและนับถือองค์
พระเยซูคริ สต์ มัลเล่อร์ เคยทาผิดบาปขนาดหนัก มัลเลอร์ ถือกาเนิ ดในราชอาณาจักรปรัสเซี ยเมื่อ ค.ศ.
1805 บิดาของมมัลเลอร์เป็ นพนักงานสรรพากรของรัฐบาลและเป็ นคนมีนิสัยประพฤติเยีย่ งชาวโลก
บิดาของยอร์ จ มัลเล่อร์ เป็ นคนมือเติบหัดลูกๆ ให้ใช้จ่ายเงินอย่างสุ รุ่ยสุ ร่ายและใช้เงินอย่างไร้สติ ยอร์
จรายงานเท็จต่อบิดาของตนว่าท่านใช้จ่ายเงินอย่างไร และจ่ายเงินไปเท่าไร และยอร์ จเคยขโมยเงิน
รัฐบาลในเมื่อบิดาของท่านไม่อยูบ่ า้ น
เมื่ออายุสิบขวบยอร์ จถูกส่ งตัวไปโรงเรี ยนของโบสถ์ที่เมืองแฮลเบิร์ตแตท บิดาของยอร์จอยาก
จะให้ท่านเป็ นศิษยาภิบาลของโบสถ์นิกายลูเธอร์ แรน ไม่ใช่เพราะอยากให้ลูกชายรับใช้พระเจ้า แต่บิดา
ของท่านมีความประสงค์จะให้ลูกชายมีชีวติ อย่างสุ ขสบาย โดยรับเงินเดือนจากโบสถ์ของรัฐบาล มัล
เล่อร์ บอกว่า “เวลาของข้าพเจ้าๆใช้เรี ยนหนังสื อ อ่านหนังสื อประโลมโลก และประพฤติชวั่ ชนิดตามใจ
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ตัวเอง แม้ขา้ พเจ้ายังอายุนอ้ ยก็ประพฤติตวั เกเรและชัว่ ช้ามาก ข้าพเจ้าประพฤติอยูเ่ ช่นนั้นจนอายุสิบสี่ ปี
มารดาของข้าพเจ้าก็ถึงแก่กรรมโดยปั จจุบนั ทันด่วน คืนวันที่มารดาของข้าพเจ้าตายข้าพเจ้าไม่รู้เลยว่า
มารดาป่ วย เพราะข้าพเจ้าเล่นไพ่อยูจ่ นตีสองและวันรุ่ งขึ้นเป็ นวันอาทิตย์ ข้าพเจ้าและเพื่อนพากันไปทา
บาปในร้านขายสุ ราแห่งหนึ่ง คือชวนกันซื้ อเบียร์ กินและเดินเปะปะไปตามถนน
มัลเล่อร์ บอกว่า “ข้าพเจ้าประพฤติเลวลงเป็ นลาดับ คือก่อนที่จะเข้าปฏิญาณตนเป็ นสมาชิกของ
คริ สตจักรและรับสิ ทธิ ที่จะเข้าร่ วมพิธีมหาสนิท ข้าพเจ้าได้กระทาการเลวชนิ ดขั้นอุลามกทีเดียว และ
ยิง่ กว่านั้นก่อนวันที่แสดงตนเป็ นสมาชิกนั้นข้าพเจ้าต้องเข้าไปในห้องเล็กๆซึ่ งเป็ นห้องส่ วนตัวของศิษ
ยาภิบาล เพื่อทาพิธีสารภาพบาป (ตามธรรมเนียมของโบสถ์) หลังจากรับสารภาพบาปแล้ว ข้าพเจ้าก็
ยักยอกเงินของศิษยาภิบาล ซึ่ งบิดาของข้าพเจ้าให้ขา้ พเจ้านามาถวายท่าน ข้าพเจ้า “ถวาย” ให้เพียงหนึ่ง
ในสิ บสองเท่านั้น
มีบางครั้งที่สานึกตนเองได้วา่ ควรประพฤติให้ดีกว่านั้นและใจก็อยากจะเป็ นคนดีกบั เขาสักที
แต่ท้ งั ๆที่ใจอยากประพฤติดีในเวลาเดียวกันก็หลงประพฤติชวั่ ทวีความรุ นแรงมากขึ้น การมุสา การลัก
ขโมย การพนัน อ่านเรื่ องประโลมโลก การไม่เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น สุ รุ่ยสุ ร่ายฟุ่ มเฟื อย และความบาป
เกือบทุกชนิด ไม่มีใครนึกฝันว่าเด็กหนุ่มชัว่ ร้ายคนนี้จะกลายเป็ นมหาบุรุษที่มีความเชื่ อมัน่ คงในพระเจ้า
และมีฤทธิ์ อานาจในการอธิ ษฐาน มัลเลอร์ เคยยักยอกค่าเช่าซึ่ งบิดาของเขาเป็ นผูร้ ับผิดชอบ โดยแสดง
บัญชีเท็จจากรายรับจริ งๆแล้วเงินที่เหลือนั้นท่านใส่ กระเป๋ าของท่านเอง เงินของมัลเล่อร์ เองก็ได้จบั จ่าย
ใช้สอยสนุกสนานกับความบาป ครั้งหนึ่งมัลเล่อร์ มีเงินไม่พอจ่าย ท่านต้องทนหิ วจนแสบท้อง และเพื่อ
ประทังความหิ วท่านต้องขโมยขนมปั งหยาบของทหารคนหนึ่งซึ่ งมาตั้งค่ายอยูใ่ นบ้านที่มลั เลอร์ อาศัยอยู่
ในค.ศ. 1821 มัลเล่อร์ เดินทางไปทัศนาจรที่เมืองแม็คดีเบอร์ ก ซึ่ งท่านใช้เวลาหกวันที่นนั่ ให้ล่วงไปกับ
“ความบาปขนาดหนัก” ครั้นแล้วท่านเดินทางไปเมืองบรันสะวิค และพักอยูใ่ นโรงแรมชนิ ดแพงอย่าง
โอ่โถงจนเงินหมดตัว แล้วจึงย้ายไปอยูโ่ รงแรมชั้นเยีย่ มในหมู่บา้ นอีกแห่งหนึ่งซึ่ งอยูใ่ กล้ๆกัน และตั้งใจ
จะหลอกลวงเจ้าของโรงแรมเพื่อพักเปล่าๆโดยไม่ตอ้ งเสี ยเงิน แต่เสื้ อผ้าชนิดดีเสิ ศของท่านถูกยึดเป็ นค่า
ใช้หนี้ที่ติดค้างค่าที่พกั มัลเล่อร์ ตอ้ งทางไกลถึงหกไมล์ไปยังโรงแรมอีกแห่งหนึ่ง และถูกจับในฐาน
พยายามหลอกลวงเจ้าของโรงแรม มัลเล่อร์ ถูกจาคุกเมื่ออายุเพียงสิ บหกปี เท่านั้น
หลังจากที่ออกจากตาราง มัลเล่อร์ ได้รับการต้อนรับอย่างเกรี้ ยวกราดจากบิดา แต่จิตใจของมัล
เล่อร์ ก็ยงั ชัว่ ช้าอยูต่ ามเดิม แต่เพื่อจะทาให้พอ่ เกิดความไว้วางในใจตัวท่านอีกครั้งหนึ่ง ท่านจึงพยายาม
ทาดีแต่เพียงภายนอกให้คุณพ่อเห็นอกเห็นใจ ในที่สุดคุณพ่อก็ตดั สิ นใจส่ งลูกชายเข้าโรงเรี ยน “โบสถ์”
ที่เมืองแฮลเลย์ ซึ่ งโรงเรี ยนนั้นมีระเบียบวินยั เคร่ งครัดมาก แต่ยอร์ จไม่มีเจตนาที่จะไปโรงเรี ยน ยอร์ จไป
เรี ยนที่โรงเรี ยนนอร์ ทเฮาเซ่นแทน โดยยอร์ จมุสาและให้เหตุผลนานาประการ จนคุณพ่ออนุ ญาตให้อยู่
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โรงเรี ยนนั้นต่อไปถึงสองปี หกเดือน คือจนถึงเทศกาลอีสเตอร์ ค.ศ. 1825 ณ โรงเรี ยนแห่งนั้นท่านขยัน
เล่าเรี ยนมาก และหมัน่ เพียรจนกลายเป็ นตัวอย่างอย่างดีสาหรับนักเรี ยนอื่นๆ และเชี่ยวชาญภาษาลาติน
ฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ และภาษาเยอรมันซึ่ งเป็ นภาษาของท่านเอง ยอร์ จ มัลเล่อร์ บอกว่า “ในขณะที่
ข้าพเจ้าได้รับการยกย่องในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญวิชากลายแขนง แต่ขา้ พเจ้าก็ไม่สนใจเรื่ องพระเจ้าเลย ชีวติ
ตลับๆของข้าพเจ้าๆทาบาปเสมอ และผลของความบาปทาให้ขา้ พเจ้าต้องล้มเจ็บ และข้าพเจ้าต้องนอน
ซมอยูใ่ นห้องของข้าพเจ้าเองถึงสิ บสามสัปดาห์ ตลอดเวลาเหล่านี้ขา้ พเจ้าไม่มีความเสี ยใจเพราะข้าพเจ้า
ได้ทาบาปเลย แต่กระนั้นก็ยงั มีสิ่งแวดล้อมที่ทาให้ขา้ พเจ้าสนใจเรื่ องศาสนาบ้าง ข้าพเจ้าชอบอ่าน
หนังสื อของคล็อพสะตอคโดยไม่รู้สึกเบื่อเลย ข้าพเจ้าไม่สนใจอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์เลย”
“ครั้นแล้วข้าพเจ้าก็เกิดความรู ้สึกว่าข้าพเจ้าควรจะเป็ นบุคคลใหม่ให้ดีกว่าคนเดิม” นี่เป็ นถ้อยคา
ของยอร์ จ มัลเล่อร์ เอง “และข้าพเจ้าพยายามที่จะซ่อมแซมนิสัยและการประพฤติที่เลวๆให้ดีข้ ึนบ้าง
และโดยเฉพาะเวลาจะรับศีลมหาสนิท ซึ่ งข้าพเจ้าเข้าร่ วมพิธีน้ ีปีละสองครั้ง ก่อนพิธีมหาสนิทต้อง
สารวมอิริยาบถงดเว้นไม่ทาบางอย่างบางประการ ข้าพเจ้าเข้าร่ วมพิธีกบั เพื่อนหนุ่มอื่นๆอีกหลายคน
บางครั้งขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังรับประทานน้ าองุ่นและขนมปั งเพื่อสดุดีพระเกียรติแห่งพระกายของพระ
คริ สต์ ข้าพเจ้าเคยสาบานตัวต่อพระเจ้าว่า ข้าพเจ้าจะพยายามทาตนให้เป็ นคนดีข้ ึน และอยากจะรักษา
คามัน่ สัญญาที่กระทาไว้ต่อพระเจ้าเสมอ แต่พอรุ่ งขึ้นอีกวันสองข้าพเจ้าก็ลืมและประพฤติตวั ชัว่ ตามเดิม
อีก
ยอร์ จ มัลเล่อร์ เข้าเรี ยนเป็ นนักธรรมในมหาวิทยาลัยพระคริ สตธรรม ณ เมืองแฮลเลย์ และได้
รับคารับรองอย่างดีดว้ ยคุณสมบัติเช่นนี้ทาให้ยอร์ จมีสิทธิ แสดงพระธรรมเทศนาในโบสถ์ลูเธอร์แรน
ขณะที่ยอร์ จยังอยูใ่ นมหาวิทยาลัย มัลเล่อร์ ใช้เงินของท่านอย่างเสเพลไม่เป็ นเรื่ องเป็ นราว “เมื่อเงินหมด
ข้าพเจ้าก็จานานาฬิกา เสื้ อผ้าบางชิ้น หรื อไม่ก็หยิบยืมคนอื่นๆ” นี่เป็ นถ้อยคาของยอร์ จ มัลเลอร์เอง ถึง
กระนั้นข้าพเจ้าก็อยากจะดิ้นให้หลุดพ้นจากชีวิตแร้นแค้นเข็ญใจเช่นนี้ ข้าพเจ้าไม่อิ่มเอิบชื่นชมยินดีกบั
ชีวติ ชนิดนี้เลย และยังมีสติเหลืออยูบ่ า้ งว่าอะไรดีอะไรชัว่ และที่สุดปลายจะถึงซึ่ งความทุกข์อย่างสาหัส
เพราะข้าพเจ้าจะหาอาชีพไม่ได้ แต่กระนั้นจิตใจของข้าพเจ้าไม่เคยเสี ยใจที่ได้ขดั ขวางน้ าพระทัยพระเจ้า
ณ มหาวิทยาลัยแห่งนั้นยอร์ จ มัลเล่อร์ ได้คบกับชายคนหนึ่งชื่อเบต้าซึ่งพยายามจะให้ความ
สนุกสนานของโลกนี้ให้ลืมจิตสานึกบาป ทั้งสองคนพากันหัวจมท้ายในอบายมุขจนสุ ดเหวีย่ ง และ
ยอร์จ มัลเล่อร์ ตอ้ งล้มเจ็บอีกวาระหนึ่ง หลังจากหายป่ วยแล้ว ทั้งสองก็ร่วมใจกันปลอมจดหมาย สมมุติ
ว่าเป็ นจดหมายจากบิดามารดาถึงลูก ด้วยจดหมายนี้ท้ งั สองคนจึงสามารถเอาหนังสื อเดินทางไปประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ได้สาเร็ จ มัลเล่อร์ ขโมยเงินจากเพื่อนๆที่ร่วมทางกันไป ฉะนั้นการเดินทางสาหรับมัล
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เล่อร์ จึงไม่แพงเท่าของพวกเพื่อนๆ พวกเขาพากันกลับบ้านจนมหาวิทยาลัยเปิ ด แล้วทั้งสองก็พากัน
กลับไปเรี ยนที่มหาวิทยาลัยตามเดิม มัลเล่อร์ โกหกบิดาเรื่ องการเดินทางไปสวิตสแลนด์
ที่มหาวิทยาลัยแฮลเลย์มีนกั ศึกษา “นักธรรม” ประมาณเก้าร้อยคน ทุกๆคนได้รับอนุ ญาตให้
เทศนา แต่มลั เล่อร์ คาดคะเนว่าในจานวนนั้นมีไม่ถึงเก้าคนที่เกรงกลัวพระเจ้า มัลเล่อร์ บอกว่า “วันเสาร์
บ่ายวันหนึ่งประมาณกลางเดือน พฤศจิกายน ค.ศ. 1825 ข้าพเจ้าเดินไปเที่ยวกับเบต้าเพื่อนของข้าพเจ้า
เวลาเดินกลับเพื่อนของข้าพเจ้าพูดกับข้าพเจ้าว่า “ตามธรรมดาคืนวันเสาร์เขาไปเยี่ยมบ้านเพื่อนคริ ส
เตียนซึ่งมีการประชุม” เพื่อนบอกต่อไปว่าเมื่อไปประชุ มแล้วจะมีการร้องเพลงอธิ ษฐาน และอ่านพระ
คัมภีร์ และอ่านข้อเทศนาเมื่อก่อนๆนี้ไม่มีใครเคยได้บอกเรื่ องราวเช่นนี้ให้ฟังเลย และดูเหมือนเป็ นสิ่ งที่
ข้าพเจ้าหิ วโหยคอยมานานแล้ว ข้าพเจ้าจึงรู ้สึกอยากจะไปกับเพื่อนคนนั้นทันที ซึ่ งแต่ก่อนเขาไม่สนใจ
พาข้าพเจ้าไปด้วย เพราะเกรงว่าหนุ่มรู ปหล่ออย่างข้าพเจ้านี้คงไม่ยนิ ดีไปในการประชุมเช่นนั้นเป็ นแน่
ในที่สุดเขาบอกว่าเมื่อถึงเวลาจะมารับและพากันไป
ยอร์ ช มัลเล่อร์ อธิ บายถึงลักษณะของการประชุมว่า “เราไปถึงพร้อมกันในเวลาเย็น เนื่องจาก
ข้าพเจ้าไม่รู้จกั นิสัยใจคอของบรรดาพี่นอ้ งคริ สเตียนคณะนี้ และไม่ทราบว่าเขาพากันดีใจที่จะต้อนรับ
คนบาปที่น่าทุเรศอย่างข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอโทษขอโพยที่มาในการประชุม คนพวกนั้นพานั้นพากันตอบ
ข้าพเจ้าอย่างสุ ภาพอ่อนโยนว่า “ขอเชิ ญคุณมาบ่อยๆเท่าที่คุณสามารถจะมาร่ วมประชุมกันเราได้ บ้าน
ของเราและน้ าใจของพวกเรายินดีเปิ ดต้อนรับท่านเสมอ” ถ้อยคาสุ ภาพด้วยใจจริ งเช่นนั้นข้าพเจ้าไม่ลืม
เลย หลังจากที่ร้องเพลงกันแล้วเขาพากันคุกเข่าอธิ ษฐานและมี “ญาติ” คริ สเตียนคนหนึ่งชื่อไกเซอร์ ซึ่ง
ภายหลังเป็ นมิชชัน่ นารี ไปอยูอ่ าฟริ กาได้อธิ ษฐานขอพระพรสาหรับการประชุม “การคุกเข่าลงเช่นนั้น
ทาให้ขา้ พเจ้าเกิดความสนใจและประทับใจมาก เพราะข้าพเจ้าไม่เคยเห็นใครคุกเข่าอธิษฐาน และ
ข้าพเจ้าก็ไม่เคยคุกเข่าอธิ ษฐาน”
ครั้นแล้วนายไกเซอร์ ได้อ่านคาเทศนาที่พิมพ์เป็ นเล่มจบหนึ่งบท
เพราะว่าในประเทศปรัสเซี ยไม่มีการประชุมใดๆได้รับอนุญาตให้อธิบายข้อพระคริ สธรรมคัมภีร์ได้
ตามใจชอบ เว้นไว้แต่จะมีศาสนาจารย์อยูท่ ี่นนั่ คอยควบคุมการประชุม ก่อนปิ ดประชุ มเราร้องเพลงอีก
บทหนึ่ง แล้วเจ้าของบ้านอธิ ษฐานปิ ดประชุม การประชุมวันนั้นทาให้ขา้ พเจ้าซาบซึ้ งตรึ งใจมาก ข้าพเจ้า
รู ้สึกชื่นชมยินดีจริ งๆ แม้มีคนถามข้าพเจ้าเหตุไฉนจึงชื่ นชมยินดีขา้ พเจ้าก็ไม่สามารถอธิ บายได้”
“เมื่อเราเดินทางกลับบ้าน
ข้าพเจ้าจึงพูดกับเบต้าเพื่อนของข้าพเจ้าว่า
การเดินทางไป
สวิตเซอร์ แลนด์ไม่สนุกสนานเท่ากับการประชุมคืนนี้เลย และความสนุกสนานของโลกเมื่อก่อนๆนี้ก็
ไม่ออกรสชื่นบานเท่ากับการประชุมในคนวันนี้ เมื่อข้าพเจ้าถึงบ้านข้าพเจ้าจาไม่ได้วา่ ข้าพเจ้าคุกเข่าลง
อธิ ษฐานหรื อเปล่า แต่ขา้ พเจ้าจาได้อย่างเดียวว่าข้าพเจ้าได้รับความสุ ขใจอย่างแท้จริ ง และนอนหลับ
อย่างเป็ นสุ ขสบายในคืนวันนั้น ข้อนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงทางานในชี วติ ของแต่ละคนแตกต่าง
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กันคนละอย่าง ข้าพเจ้าไม่เคยสงสัยเลยว่าคืนวันนั้นพระเจ้าเริ่ มทรงสาแดงพระกรุ ณาธิ คุณแก่ขา้ พเจ้าแล้ว
แม้ขา้ พเจ้าจะบังเกิดความปี ติชื่นชมยินดีโดยปราศจากเสี ยใจในความบาปของตนเอง และมีความรู ้เรื่ อง
พระคุณของพระเจ้าน้อยมาก แต่คืนวันนั้นเป็ นคืนที่ขา้ พเจ้าเปลี่ยนทางชีวติ รุ่ งขึ้นวันจันทร์ ขา้ พเจ้าไป
เยีย่ มบ้านนั้นอีกหนึ่งหรื อสองครั้ง และข้าพเจ้าได้อ่านข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์กบั “ญาติ” คริ สเตียนคน
นั้น ข้าพเจ้ารู ้สึกว่ามันนานมากที่จะคอยจนถึงค่าวันเสาร์ ข้าพเจ้าจึงรี บไปเสี ยก่อน”
“บัดนี้ชีวติ ของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงไปมาก แม้วา่ ความบาปความชัว่ ของข้าพเจ้าจะเลิกทิ้งของ
เลวๆไปไม่หมดทันทีทนั ใด เพื่อนเลวๆข้าพเจ้าก็เลิกคบ การไปร้านสุ ราก็เป็ นอันยกเลิกไม่ทาต่อไป นิสัย
ชอบพูดปดต่อคนอื่นก็ยตุ ิ แต่ก็ยงั มีบางเวลาที่ขา้ พเจ้าพูดความไม่จริ งเพราะยังติดนิสัย .... เดี๋ยวนี้ขา้ พเจ้า
ไม่มีนิสัยทาบาปเหมือนแต่ก่อนอีก แม้กระนั้นก็มีบ่อยครั้งที่ยงั ทาบาปเพราะบาปยังชนะข้าพเจ้า แต่
เดี๋ยวนี้จิตใจของข้าพเจ้ารู ้สึกเสี ยใจในความบาปที่ตนได้กระทา ข้าพเจ้าอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์และ
หมัน่ อธิ ษฐานบ่อยครั้ง มีความรักคริ สตสมาชิกและไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ดว้ ยเจตนาโดยตั้งใจให้
พอพระทัยพระเจ้า และยืนอยูฝ่ ่ ายพระคริ สต์เสมอ แม้บางครั้งพวกเพื่อนๆพากันหัวเราะเยาะ”
หลังจากได้กลับใจใหม่มาเชื่อพึ่งพระเยซู ยอร์ จ มัลเล่อร์ ได้กา้ วหน้าไปไกลในชีวติ คริ สเตียน
และมีความปราถรนาอยากเป็ นมิชชันนารี แต่ท่านตกหลุมรักอยูก่ บั หญิงนับถือศาสนาโรมันคาทอลิกอยู่
พักหนึ่ง และทาให้ลืมเรื่ องพระเจ้าไปชัว่ ขณะหนึ่ง ครั้นแล้วมัลเล่อร์ ได้เห็นมิชชันนารี หนุ่มคนหนึ่งสละ
บ้านสวยงามและสละชีวติ ที่หรู หราเพื่อพระคริ สต์ ข้อนี้ได้เปิ ดตาให้มลั เล่อร์ เห็นความตระหนี่ที่เขามี
ความสนใจแต่ตวั เองเท่านั้น ฉะนั้นจึงเลิกติดต่อกับหญิงคนนั้น เพราะนางได้แย่งเอาพระเยซูไปจากใจ
ยองมัลเล่อร์ “ณ เวลานั้นเอง ยอร์ จ มัลเล่อร์ กล่าวว่า “ข้าพเจ้าบังเกิดความปี ติยนิ ดีกบั พระเจ้าซึ่ งเหลือ
ความเข้าใจ ข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายแสดงความปี ติยนิ ดีไปให้คุณพ่อและคุณพี่ทราบ และชักชวนให้พอ่
และพี่ติดตามพระเจ้า
และบอกให้เขาทราบว่าการติดตามพระเจ้านั้นช่างมีความสุ ขโดยหาอะไรมา
เปรี ยบเทียบไม่ได้ ข้าพเจ้าแปลกในมากที่ได้รับจดหมายอย่างโกรธแค้นตอบมา แทนที่จะเป็ นจดหมาย
แสดงความยินดีและเห็นอกเห็นใจ”
ยอร์ จไม่สามารถเข้าร่ วมสานักมิชชันนารี ชาวเยอรมันได้สักแห่งเดียว
โดยไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากบิดาของท่านและด้วยประการฉะนี้บิดาไม่ยอมให้คารับรอง บิดาของท่านรู ้สึกเป็ นทุกข์
โศกเศร้ามากที่ได้ให้การศึกษาดีแก่บุตรแล้ว
ท่านควรจะเป็ นศาสนาจารย์ของโบสถ์ของรัฐบาลได้
เงินเดือนสบายๆ แต่นี่กลับจะออกไปเป็ นมิชชันนารี ซ่ ึ งหาความลาบากใส่ ตวั เอง ยอร์ จรู ้สึกว่าไม่สมควร
จะรับเงินจากบิดาต่อไป แต่พระเจ้าทรงสาแดงพระกรุ ณาธิ คุณให้ท่านมีวถิ ีทางที่จะหาเงินได้สาหรับจบ
หลักสู ตรการศึกษา ท่านทาการสอนภาษาเยอรมันแก่ศานาจารย์ชาวอเมริ กาที่มหาวิทยาลัย และพวกนั้น
ได้จ่ายเงินค่าสอนให้อย่างน่าพึงใจ ยอร์ จ มัลเล่อร์ กลายเป็ นอุปกรณ์จองการนาวิญญาณมาถวายองค์พระ
75

คริ สต์ มัลเล่อร์ แจกใบปลิวและหนังสื อเกี่ยวกับศาสนาเป็ นจานวนพันๆแผ่นและพูดกับคนอีกหลายคน
เกี่ยวกับความรอดพ้นบาปของท่าน
ก่อนที่ยอร์ จ มัลเล่อร์ กลับใจใหม่ แม้วา่ ท่านเคยเขียนจดหมายไปเรี ยนคุณพ่อของท่านให้ทราบ
ถึงข้อเทศนาที่ท่านได้เทศนาไปแล้วก็ตาม แต่มลั เล่อร์ ไม่ได้เทศนาจริ ง ๆ จนกว่าท่านกลับใจใหม่แล้ว
แต่มลั เล่อร์ พยายามที่จะเอาใจคุณพ่อของท่านโดยทาท่าให้คุณพ่อนึกว่าท่านเทศนาที่ประชุม คาเทศน์
กัณฑ์แรกของท่านได้จดั พิมพ์ข้ ึน ท่านก็ท่องจาข้อเทศนานั้นจนขึ้นใจ แต่ท่านมีอิสระน้อยเหลือเกินใน
การเทศนาข้อเทศน์น้ นั จริ งๆ ต่อมาครั้งที่สองท่านเทศนาด้วยปากเปล่า ดังนั้นท่านจึงมีอิสระอยูม่ ากที่จะ
พูดอะไรๆได้ตามความรู ้สึก มัลเล่อร์ บอกว่าข้าพเจ้าเริ่ มเทศนาบ่อยครั้ง คือเทศนาทั้งในคริ สตจักรใน
หมู่บา้ น และตามหัวเมืองทัว่ ๆไปด้วย แต่วา่ การทาเช่นนั้นไม่เคยมีความสุ ขอิ่มเอิบหัวใจเลย เว้นแต่การ
พูดอย่างตรงไปตรงมา แต่คาเทศนาที่ได้ท่องจาแล้วได้รับการยกย่องจากเพื่อนๆมากกว่า แม้ได้เทศนาทั้ง
สองวิธีแล้วก็ตามข้าพเจ้าก็ไม่เห็นผลเกิดจากการเทศนาเลย อาจเป็ นได้ในวันสุ ดท้ายของโลกนี้คงจะเห็น
ผลประโยชน์บา้ งแม้จะเป็ นการกระทาของผูอ้ ่อนแอ เหตุผลข้อหนึ่งที่พระเจ้ามิได้ทรงบันดาลให้ขา้ พเจ้า
เห็นผลของการเทศนาของข้าพเจ้า ก็เพราะว่าพระเจ้าจะทรงป้ องกันตัวข้าพเจ้าไว้มิให้พองตัวขึ้น และ
เป็ นเพราะข้าพเจ้าอธิ ษฐานน้อยมาก การเทศนาจึงไม่สัมฤทธิ์ ผลมากนัก และเพราะว่าข้าพเจ้าได้ดาเนิน
ชีวติ กับพระเจ้าน้อยเหลือเกิน ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเป็ นภาชนะที่ใช้โดยไร้เกียรติ เป็ นภาชนะที่ยงั ไม่สะอาด
และเป็ นภาชนะที่พระเจ้ายังทรงใช้การไม่ได้เต็มที่
จานวนผูท้ ี่เชื่อถือพระเจ้าอย่างแท้จริ งเพิ่มขึ้นจากหกคนเป็ นยีส่ ิ บคน
ในขณะที่มลั เล่อร์ จบ
หลักสู ตรของมหาวิทยาลัยแห่งนั้น คน “เกิดใหม่” พวกนี้มาที่หอ้ งของมัลเลอร์ และร่ วมใจกันอธิ ษฐาน
ร้องเพลง และชวนกันอ่านพระโอวาทของพระเจ้า บางครั้งยอร์ จ มัลเล่อร์ ตอ้ งเดินทางถึงสิ บห้าหรื อยีส่ ิ บ
กิโลเมตร เพื่อไปฟังนักเทศน์ที่เทศนาพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจร้อนรนจริ งๆ
ใน ค.ศ. 1827 ยอร์ จ มัลเล่อร์ ได้อาสาสมัครเป็ นมิชชันนารี แก่ชาวเยอรมันในเมืองบูกาเรส แต่
สงครามระหว่างชาติเตอรกีและรัสเซี ยได้ขดั ขวางมิให้ทางานได้สาเร็ จ ฉะนั้นใน ค.ศ. 1828 เมื่อมีคน
เสนอให้ไปเป็ นมิชชันนารี สาหรับชาวยิวส์โดยสมาคมลอนดอนมิชชันนารี มัลเล่อร์ จึงรับทันที มัลเล่อร์
มีความช่าชองภาษาฮีบรู มาก และรักภาษาฮีบรู ดว้ ย สามคมนั้นมีความประสงค์จะให้มลั เล่อร์ ไปกรุ ง
ลอนดอนเพราะอยากดูตวั จริ งของมัลเล่อร์ โดยการทรงจุดเตรี ยมของพระเจ้าโดยแท้ มัลเล่อร์ จึงได้รับ
การยกเว้นไม่ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารในกองทัพประเทศปรัสเซี ยจนตลอดชีวิต ดังนั้นมัลเล่อร์ น้ นั
มีอายุเพียงยีส่ ิ บสี่ ปีเท่านั้น
มัลเล่อร์ พดู ภาษาอังกฤษไม่คล่องอยูช่ วั่ ระยะหนึ่งหลังจากที่ข้ ึนจากเรื อสู่
ประเทศอังกฤษและพูดภาษาอังกฤษได้กระท่อนกระแท่นเต็มที
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ภายหลังจากการมาสู่ ประเทศอังกฤษแล้วยอร์ จ มัลเล่อร์ ได้รับพระพรแห่งชีวิตคริ สเตียนอย่าง
ลึกซึ่ งมากขึ้น ซึ่ งประสบการณ์ครั้งนั้นทาให้มลั เล่อร์ ได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจในชีวิตอย่างจริ งจัง มัล
เล่อร์ บอกว่า “ข้าพเจ้ามาถึงประเทศอังกฤษด้วยร่ างกายบอบบาง และเนื่องจากที่ขา้ พเจ้าต้องเรี ยนอย่าง
เคร่ งเครี ยดเกินไป ข้าพเจ้าจึงล้มเจ็บเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม และข้าพเจ้านึกว่าอย่างไรๆก็คงไม่รอดชีวิต
แน่ แต่ร่างกายยิง่ อ่อนแอลงเพียงไร จิตใจของข้าพเจ้าก็ยงิ่ เข้มแข็งมากขึ้นเพียงนั้น ตลอดชีวติ ของ
ข้าพเจ้าๆไม่เคยเห็นตัวเองชัว่ ช้าเลวทรามเช่นนั้น ดูเหมือนความทรงจาของข้าพเจ้าได้ระลึกถึงความบาป
เก่าๆแก่ๆได้จนหมดสิ้ น แต่ในเวลาเดียวกันข้าพเจ้ารู ้สึกได้วา่ ความบาปของข้าพเจ้าได้รับการอภัยหมด
สิ้ นแล้ว ข้าพเจ้าถูกชาระให้สะอาดบริ สุทธ์จริ งๆ โดยพระโลหิ ตของพระเยซู ผลจากการที่รู้สึกนี้ทาให้
เกิดความสันติสุขในใจอย่างประหลาด ข้าพเจ้ารู ้สึกกระหายอยากจะไปอยูก่ บั พระเยซูคริ สต์
ต่อมาข้าพเจ้าป่ วยไปสองอาทิตย์ และนายแพทย์บอกว่าข้าพเจ้าทุเลามากแล้ว ซึ่ งข้าพเจ้าไม่นึก
ว่าข้าพเจ้าจะหายรวดเร็ วเช่นนั้น แทนที่ขา้ พเจ้าจะยินดีที่ทุเลาขึ้น ข้าพเจ้ากลับเสี ยใจเพราะว่าใจของ
ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าอยากไปอยูก่ บั พระคริ สต์ แต่ที่จริ งข้าพเจ้าไม่ควรคิดเช่นนั้น เพราะว่าข้าพเจ้าได้
มอบทุกสิ่ งทุกอย่างไว้ให้พระเจ้าจนหมดสิ้ นแล้ว
มัลเล่อร์ รู้สึกว่าประสบการณ์ที่กล่าวมาแล้วข้างบนนี้เป็ นการที่ทาให้ชีวติ ของท่านซาบซึ้ งตรึ ง
ใจกับชีวติ เบื้องสู งมาก และท่านได้แสดงออกมาให้เราทราบ จากจดหมายของท่านซึ่ งมีผนู ้ าเอาไปลง
พิมพ์ในหนังสื อพิมพ์คริ สเตียนของอังกฤษ เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม ค.ศ. 1902 ในจดหมายฉบับนั้นมัล
เล่อร์ บอกว่า “ข้าพเจ้าเป็ นผูเ้ ชื่อองค์พระเยซูคริ สต์เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1825 เดี๋ยวนี้ เป็ นเวลา
ล่วงเลยมาแล้วถึงหกสิ บเก้าปี กับแปดเดือน ในระยะสี่ ปีแรกข้าพเจ้ารู ้สึกว่า ข้าพเจ้าอยูใ่ นฐานะที่อ่อนแอ
มาก แต่ในเดือนกรกฏาคม 1829 คือนับถอยหลังไปได้หกสิ บหกปี ข้าพเจ้าได้ยอมมอบกายถวายตัวแก่
พระเจ้าทั้งหมด ข้าพเจ้าได้ถวายตัวเองทั้งหมดแก่พระเจ้าจริ งๆ เกียรติยศ ความสนุกสนาน เงินทอง พลัง
กาย และพลังสมอง ทุกๆอย่างได้นาวางไว้แทบฝ่ าพระบาทขององค์พระเยซูคริ สต์จนหมดสิ้ น และ
ข้าพเจ้ากลายเป็ นคนรักพระวจนะของพระเจ้าอย่างดูดดื่ม ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นของพระเจ้า
และข้าพเจ้าเชื่อเช่นนั้น ไม่วา่ ถูกทดลองฝ่ ายร่ างกายและจิตวิญญาณของข้าพเจ้าตลอดหกสิ บหกปี ความ
เชื่อของข้าพเจ้ามิใช่เกี่ยวข้องเฉพาะกับสิ่ งของในโลกนี้ เพราะว่าข้าพเจ้าติดสนิทอยูก่ บั พระโอวาทของ
พระเจ้า ความรู ้เรื่ องพระเจ้าของข้าพเจ้ากับพระวจนะของพระองค์เท่านั้นได้ช่วยข้าพเจ้า”
มีผแู ้ นะให้มลั เล่อร์ เดินทางไปอยูใ่ นชนบทเพื่อสุ ภาพของมัลเล่อร์ เอง มัลเล่อร์ ได้อธิ ษฐาน และ
ในที่สุดก็ตดั สิ นใจไปมัลเล่อร์ เดินทางไปเดวอนไชร์ และ ณ ที่น้ นั มัลเล่อร์ ได้พระพรจากพระเจ้าอย่างที่
เคยได้รับมาแล้วมากขึ้น โดยได้สนทนาและร่ วมใจอธิ ษฐานกับศาสนาจารย์คนหนึ่ งซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบ
ไปด้วยพระวิญญาณ จากการสนทนาและการฟังธรรมเทศนาของศาสนาจารย์ผนู ้ ้ ีทาให้มลั เล่อร์ ได้พบสิ่ ง
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ที่ไม่เคยค้นพบมาก่อนเลยคือ “พระโอวาทของพระเจ้าเท่านั้นที่เป็ นมาตรฐานใช้ตดั สิ นสิ่ งที่เกี่ยวกับจิต
วิญญาณ และเราสามารถอธิ บายพระวจนะของพระเจ้าได้ก็โดยพึ่งองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ องค์เดียว
เท่านั้น และองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นพระบรมครู แก่คนของพระองค์ท้ งั ในสมัยอดีตและใน
สมัยนี้ดว้ ย” มัลเล่อร์ บอกว่า “เมื่อก่อนข้าพเจ้าไม่เคยเข้าใจว่าหน้าที่ขององค์พระวิญญาณนั้นคืออะไร”
“ผลจากการทดลองครั้งแรกคือข้าพเจ้าได้ปิดประตูขงั ตัวเองแล้วอธิ ษฐานและภาวนาในพระธรรมของ
พระเจ้า ข้าพเจ้าได้รับความรู ้ใหม่ๆจากพระเจ้ามากมายในไม่กี่ชวั่ โมง และได้รับบทเรี ยนมากกว่าที่เรี ยน
โดยวิธีอื่น ซึ่ งเรี ยนก่อนหน้าแล้วหลายเดือน” มัลเล่อร์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากความจริ งเรื่ องพระ
วิญญาณ พระเจ้าพอพระทัยที่จะทรงนาข้าพเจ้าให้รู้จกั มาตรฐานการถวายตัวที่สูงขึ้น ซึ่ งข้าพเจ้าไม่เคย
เห็นมาก่อนเลย
เมื่อกลับมากรุ งลอนดอนอีกครั้งหนึ่ง มัลเล่อร์ พยายามที่จะชักชวนเพื่อนร่ วมสานักพระคริ สต
ธรรมด้วยกันให้รับประสบการณ์ที่ลึกซึ้ งนี้ ซึ่ งมัลเล่อร์ เองได้พบเมื่อไม่นานมานี้ มัลเล่อร์ บอกว่า “มี
สหายคนหนึ่งซึ่ งได้พบของจริ งเหมือนกับที่ขา้ พเจ้าได้ประสบ
ส่ วนคนอื่นๆข้าพเจ้าคิดว่าคงได้รับ
ผลประโยชน์กนั คนละไม่มากก็นอ้ ย ตามสมควรเหมาะสมแก่บุคคลนั้นๆ หลายครั้งหลังจากการที่เราได้
ร่ วมใจกันอธิ ษฐาน ข้าพเจ้าเข้าไปในห้องส่ วนตัวของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็นึกสนุกได้ร่วมสนทนากับพระ
เจ้าตามลาพังต่อไปจนถึงเที่ยงคืน เสร็ จแล้วข้าพเจ้าก็ไปหาเพื่อนอีกห้องหนึ่ง และพบว่าเขาก็อยูใ่ น
สภาพเดียวกับข้าพเจ้า ฉะนั้นเราจึงได้ร่วมในกันอธิ ษฐานต่อไปอีกเป็ นเวลานาน จนกระทัง่ ตีหนึ่งหรื อตี
สอง การที่เราทาเช่นนั้นก็เพราะปี ติยนิ ดีเหลือเกิน และมีบ่อยครั้งที่ขา้ พเจ้ายินดีและตื่นเต้นจนนอนไม่
หลับ และพอเวลาหกนาฬิกาเช้าตรู่ ข้าพเจ้าก็ปลุกเพื่อนๆให้ร่วมใจกันอธิ ษฐานอีก”
ขณะที่อยูก่ รุ งลอนดอนสุ ขภาพของมัลเล่อร์ ทรุ ดโทรมลงอีก และในเวลาเดียวกันจิตวิญญาณ
ของมัลเล่อร์ ก็ร้องรนเพื่อพระเจ้า จนกระทัง่ มัลเล่อร์ ไม่สามารถตั้งใจเรี ยนตามตารางสอนปกติได้ มัล
เล่อร์ เกิดความรู ้สึกอย่างรุ นแรงว่าพระเยซูจวนจะเสด็จกลับมาแล้ว ฉะนั้นจึงจาเป็ นต้องรี บเร่ งทางานเพื่อ
จิตวิญญาณของคนอื่นจะได้พน้ บาป มัลเล่อร์ รู้สึกว่าพระเจ้ากาลังทรงนาให้ท่านเริ่ มงานของพระเจ้า
ทันที ซึ่ งเป็ นงานที่ท่านกระหายอยากทามานานแล้ว แต่สมาคมลอนดอนมิชชันนารี ยงั ไม่เห็นสมควรจะ
สั่งผูใ้ ดออกไปสั่งสอนพระกิตติคุณโดยปราศจากการอบรมตามหลักสู ตรที่กาหนดไว้ ดังนั้นมัลเล่อร์ จึง
ตัดสิ นใจออกไปทางานทันทีโดยไว้วางใจพระเจ้าว่า พระองค์จะทรงจัดเตรี ยมสิ่ งที่จาเป็ นให้เพื่อบารุ ง
ชีวติ ในไม่ชา้ มัลเล่อร์ ก็ได้เป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรเอ็บเบ็นเนสเซ่อร์ ที่เดวอนไชร์ และมัลเล่อร์ ได้
สมรสกับนางสาวเมรี่ โกรพส์ ซึ่ งเป็ นหญิงชาวเมืองเดวอนไชร์ ภรรยาของมัลเล่อร์ มีน้ าหนึ่งใจเดียวกับ
สามีของนางเสมอและการสมรสของคนคู่น้ ีนบั ว่าเป็ นการสมรสที่ดีเลิศคู่หนึ่ง
หลังจากที่มลั เล่อร์
แต่งงานได้ไม่นานนัก มัลเล่อร์ ก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจที่จะรับเงินเดือนเป็ นประจา และรู ้สึกว่าการเช่าม้า
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นัง่ ฟังเทศน์ในโบสถ์เป็ นของไม่ควรทาในคริ สตจักรของมัลเล่อร์ เลย มัลเล่อร์ รู้สึกเป็ นการ “ต้อนรับแขก
ที่แต่งตัวดี” ให้นงั่ ดีที่สุด ส่ วนคนยากจนให้นงั่ ที่ต่าๆ ชั้นเลว และการที่รับเงินเดือนเป็ นประจาก็รู้สึกว่า
เป็ นการรับเงินจากผูท้ ี่ไม่ได้ให้ “ด้วยใจยินดี” หรื อไม่ใช้เงินจากคนที่พระเจ้าทรงอวยพระพรให้เจริ ญขึ้น
แล้วเขานาส่ วนที่ที่เจริ ญขึ้นนั้นมาถวายพระเจ้า มัลเล่อร์ สงั่ ให้เลิกการปฏิบตั ิสองอย่างนี้ มัลเล่อร์ และ
ภรรยาของท่านไม่บอกให้ใครทราบเลยว่า ท่านมีความต้องาการอะไรนอกจากทูลเสนอความต้องการ
ของท่านต่อพระเจ้าเท่านั้น นานๆสักครั้งหนึ่งที่มีข่าวแพร่ สะพัดไปว่าสองผัวเมียกาลังอดหยาก แม้วา่
ความเชื่อของท่านทั้งสองได้ถูกทดลองขนาดนั้นก็ตาม รายได้ของมัลเล่อร์ ก็มากขึ้นกว่าเดิม ท่านและ
ภรรยาได้แจกจ่ายเงินของท่านที่ได้มา เมื่อเงินนั้นมีมากเกินความจาเป็ นสาหรับปั จจุบนั และท่านทั้งสอง
คนไว้ใจพระเจ้าจะทรง “ประทานอาหารประจาวัน” ให้ท่านเสมอมิได้ขาด
มัลเล่อร์ เทศนาตามเมืองใกล้เคียงอีกหลายเมือง และมีจิตวิญญาณรอดพ้นบาปในการประชุม
ของมัลเล่อร์ มากมาย ใน ค.ศ. 1832 มัลเล่อร์ รู้สึกแน่ใจว่างานของพระเจ้าที่เดวอนไชร์ ถึงที่สุดแล้ว และ
พระองค์ไม่ประสงค์ให้ท่านทาต่อไปอีก เมื่อมัลเล่อร์ ได้ไปที่เมืองบริ สตอลในปี เดียวกัน ท่านรู ้สึก
แน่นอนว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์จะให้ท่านทางานที่นนั่ เมื่อองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระวจนะ
ของพระเจ้า และเหตุการณ์แวดล้อมที่พระเจ้าทรงเตรี ยมไว้ตรงกันเป็ นแนวเดียวก็เป็ นอันใช้การได้ เรารู ้
ได้แน่นอนว่าพระเจ้าทรงนาตัวเราแน่ๆในเมื่อสามอย่างนี้ ประสานกัน ไม่ใช้แต่เพียงมัลเล่อร์ รู้สึกว่าพระ
เจ้าทรงนาให้ทางานในเมืองบริ สตอลเท่านั้น แต่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมหนทางเปิ ดไว้อย่างกว้างขวางที่จะ
ได้รับการอุปถัมภ์ และดูเหมือนสิ่ งนั้นประสานกับพระวจนะของพระเจ้าอย่างดี
ใน ค.ศ. 1832 มัลเล่อร์ ได้เริ่ มงานของท่านในเมืองบริ สตอลโดยได้เป็ นศิษยาภอบาลร่ วมกับ
เพื่อนของท่าน ผูซ้ ่ ึ งถูกพระเจ้าทรงเรี ยกมาประจาเมืองนี้ ทางานโดยไม่รับเงินเดือนและไม่มีการเช่าม้า
นัง่ ในโบสถ์เวลาฟังธรรมเทศนา ทาให้งานของมัลเล่อร์ ได้รับพระพรมากมาย ณ ศาลาธรรมคริ สเตียน
และศาลาธรรมเบ็ชซายะดา คริ สตสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็ นสี่ เท่าในระยะเวลาสั้นๆ สิ บวันหลังจากที่เปิ ดการ
เทศนาสั่งสอนที่ศาลาธรรมเบ็ธซายะดา มีคนมาไต่ถามเรื่ องการรอดพ้นจากบาปมากมายซึ่ งต้องกินเวลา
ถึงสี่ ชวั่ โมงเพื่อสั่งสอนคนเหล่านี้ และในระยะต่อมาก็จดั ตั้งศาลาธรรมขึ้นอีกสองแห่ง ณ แถวใกล้เคียง
กับที่ท่านอยู่ มัลเล่อร์ ได้เทศนาที่ศาลาธรรมเหล่านี้ จนวาระสุ ดท้ายแห่งชีวติ แม้วา่ ในระยะหลังๆนี้มลั
เล่อร์ จะต้องใช้เวลาจัดตั้งสถานโรงเลี้ยงเด็กกาพร้าก็ตาม เมื่อมัลเล่อร์ ถึงแก่กรรม มัลเล่อร์ มีคริ สต
สมาชิกที่ศาลาธรรมเบ็ธซายะดาประมาณสองพันคน
ในค.ศ. 1834 มัลเล่อร์ ได้เริ่ มจัดตั้งสานักเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ข้ ึนสาหรับในและ
นอกประเทศ
จุดประสงค์ของสานักนี้ก็เพื่อจะช่วยโรงเรี ยนคริ สเตียนและมีจุดประสงค์จะช่วย
มิชชันนารี และช่วยจาหน่ายจ่ายแจกพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ไม่ได้ขอให้ผใู ้ ดช่วยเหลือเลย และไม่มี
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สัญญากูห้ นี้ใดๆ ไม่มีคณะกรรมการและไม่มีสมาชิกที่สญ
ั ญาให้เงินบารุ ง หรื อมีสมาชิกใดๆ แต่เป็ น
สานักที่เชื่อและวางใจพระเจ้า สุ ดแล้วแต่พระเจ้าจะทรงจัดหาสิ่ งจาเป็ นให้ดารงอยูไ่ ด้ แต่เมื่อเวลามัล
เล่อร์ ตายปรากฏว่ามีรายรับและรายจ่ายสมดุลกันพอดี ซึ่ งมีมูลค่าเกิน 15 ล้านบาท เงินส่ วนมากใช้จ่าย
ไปสาหรับเลี้ยงเด็กกาพร้า ขณะที่มลั เล่อร์ ถึงแก่กรรมมีนกั เรี ยนที่ทางสานักนี้ได้อุปการะถึง 122,000 คน
โดยใช้เงินก้อนนี้บารุ งเด็ก และใช้เงินจานวนนี้ซ้ื อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ท้ งั ภาคเดิมและภาคใหม่ถึง
282,000 เล่ม และซื้ อเฉพาะพระคริ สตธรรมใหม่ 1,500,000 เล่ม และนอกจากนี้ยงั มีหนังสื ออื่นเกี่ยวกับ
เรื่ องศาสนาอีกประมาณ 112,000,000 เล่ม และยังมีใบปลิวและหนังสื อเล่มเล็กๆอีกนานาชนิด
มิชชันนารี ทวั่ โลกได้รับการอุดหนุนจากสานักนี้ และมีเด็กกาพร้าจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งหมื่นคนได้รับ
เงินอุปการจากเงินจานวนนี้
มัลเล่อร์ เริ่ มเดินทางเทศนาสั่งสอนเรื่ องพระเจ้า เมื่ออายุได้เจ็ดสิ บปี มัลเล่อร์ เดินทางรอบโลก
และแวะหลายประเทศซึ่ งคิดเป็ นระยะทางไกลถึง 275,000 กิโลเมตร และหลายประเทศต้องใช้ล่ามแปล
เป็ นภาษาพื้นเมืองนั้น มีบ่อยครั้งที่มลั เล่อร์ ได้เทศนาให้คน 4,500-5,000 คนฟัง มัลเล่อร์ ได้เดินทาง
เทศนาไปตลอดทั้งด้านยาวและด้านกว้างของสหรัฐอเมริ กาถึงสามครั้ง มัลเล่อร์ ได้ทาหน้าที่มิชชันนารี ผู ้
ประกาศอยูจ่ นกระทัง่ อายุเก้าสิ บปี มัลเล่อร์ บอกว่าในระยะสิ บเจ็ดปี ซึ่ งเดินทางสัง่ สอนพระนามของพระ
เยซูชนิดไปๆมาๆนี้มีคนมาฟังพระวจนะของพระเจ้าไม่ต่ากว่าสามล้านคน และค้าใช้จ่ายการเดินทาง
ทั้งหมดได้ถูกส่ งมาทางคาตอบแห่งคาอธิ ษฐานด้วยความเชื่อในพระเจ้าทั้งสิ้ น
งานที่ใหญ่ยงิ่ ที่สุดในชีวติ ของมัลเล่อร์ ก็คือการจัดตั้งและทนุบารุ งโรงเลี้ยงเด็กกาพร้าใหญ่ๆใน
เมืองบริ สตอล เมื่อเริ่ มงานมัลเล่อร์ มีเงินในกระเป๋ าประมาณสิ บบาทเท่านั้น แต่พระเจ้าทรงตอบคา
อธิ ษฐาน และมัลเล่อร์ ไม่ยอมบอกความต้องการที่จาเป็ นของท่านแก่มนุษย์ผใู ้ ดเลย มัลเล่อร์ ได้รับการ
อุดหนุ นและอุปกรณ์ที่จาเป็ นเพื่อก่อสร้างอาคาร และมีอาหารพอสาหรับเลี้ยงชีวติ เด็กกาพร้าตลอดเวลา
หกสิ บปี วันแล้ววันเล่าที่ตอ้ งคอยพระเจ้าจะทรงดลใจให้คนเมตตาสงสาร และนาเงินมาให้เพื่อเลี้ยงชีวติ
เด็กกาพร้าเหล่านั้น ไม่มีสักมื้อเดียวที่เด็กกาพร้าพวกนั้นต้องแสบท้องหิ วอาหาร และมัลเล่อร์ บอกว่าถ้า
หากว่าเด็กๆพวกนั้นจะต้องอดอาหารโดยไม่มีอะไรจะกินแม้แต่ม้ือเดียวแล้ว นัน่ หมายความว่าพระเจ้า
ทรงมีพระประสงค์จะให้งานเลี้ยงเด็กกาพร้าเลิกได้แล้ว บางครั้งก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะรับประทานอาหาร
แต่ก็ยงั ไม่ทราบเลยว่าอาหารมื้อนั้นจะมาจากทิศไหน แต่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม พระองค์
ทรงจัดส่ งอาหารมาให้ทนั เวลา ตลอดเวลาที่มลั เล่อร์ ตอ้ งรับผิดชอบเรื่ องอาหารของเด็กกาพร้าเป็ นเวลา
ถึงสองพันกว่าวัน
เมื่อมัลเล่อร์ เริ่ มไว้วางใจพระเจ้าในเรื่ องเงินทอง มัลเล่อร์ รู้สึกว่าการทูลขอด้วยความไว้ใจพระ
เจ้าสักห้าบาทก็เป็ นการยากเท่าๆกับทูลขอด้วยความไว้ใจพระเจ้าสักแสนบาทภายหลัง ยิง่ ใช้ความเชื่อ
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ของท่านบริ หารงานมากขึ้นเท่าใด ความเชื่ อของท่านก็ยงิ่ แข็งแรงมากขึ้นเท่านั้น จานวนเงินไหลหลัง่ เข้า
มาสาหรับก่อสร้างตึกหลังมหึ มาโดยคาตอบแห่งการอธิ ษฐานทั้งสิ้ น มัลเล่อร์ ได้ทูลขอเงินจากพระเจ้า
เพื่อการสร้างตึกใหญ่ตึกเดียว เมื่อรับแล้วก็ขอเงินสาหรับสร้างตึกอื่นๆจนได้รับจานวนเงินถึงสิ บล้าน
บาทและต้องการเงินที่จาเป็ นจริ งๆที่ตอ้ งเลี้ยงอาหารเด็กกาพร้าเป็ นประจาสัปดาห์ละ 60,000 บาท
จนกระทัง่ วันตายของมัลเล่อร์ แต่พระเจ้าก็ยงั พระเมตตาเด็กกาพร้าเหล่านั้น โดยส่ งอาหารมาให้เด็ก
เหล่านั้นอยูเ่ รื่ อยๆเป็ นประจาวัน ขอบคุณพระเจ้า
เมื่อมัลเล่อร์ ยงั เป็ นเด็กหนุ่มอยู่ มัลเล่อร์ ได้เห็นสถานที่เลี้ยงเด็กกาพร้าใหญ่โตที่เมืองแฮลเล่ย ์ ใน
ประเทศปรัสเซี ยซึ่ งมีอาจารย์แฟรงเก้เป็ นผูจ้ ดั การ และท่านผูน้ ้ ีก็ได้รับความอุปถัมภ์จากพระเจ้า ด้วยผล
ตอบแห่งคาอธิ ษฐานเสมอ เมื่อมัลเล่อร์ ไปเมืองบริ สตอลก็รู้สึกมีความรับผิดชอบว่า จะต้องตั้งต้นทางาน
แบบเดียวกับที่แฟรงเก้เป็ นผูท้ า และนี่แหละเป็ นอนุสาวรี ย ์ และเป็ นพยานยืนยันว่าพระเจ้าทรงตอบคา
อธิ ษฐานเสมอ เมื่อมัลเล่อร์ ได้ทางานเป็ นผลสาเร็ จแล้ว พระเจ้าทรงพามัลเล่อร์ ถึงแก่กรรมในห้องของ
ท่านเมื่อเวลากลางคืนวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 1898 ผูอ้ ยูใ่ กล้ชิดบอกว่า ลักษณะหน้าตาและอาการตาย
ของมัลเล่อร์ ช่างแสดงให้เห็นความสุ ขสงบในสันติจริ งๆ
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บทที่ 10 แฟรนเซล ริดลีย์ เฮฟเวอร์ กอล
น้อยคนที่จะทิ้งความหอมหวานหรื ออิทธิ พลที่บริ สุทธิ์ ไว้ แก่คนรุ่ นหลังๆมากเท่ากับแฟรนเซล
ริ ดลีย ์ เฮฟเวอร์ กอลหญิงสวยผูไ้ ด้รับพรสวรรค์ และได้ถวายชีวติ ไว้แก่พระเจ้าอย่างเคร่ งครัด แฟรนเซส
เฮฟเวอร์ กอลผูน้ ้ ีแหละที่แต่งเพลงชื่อ “ชีวติ ของข้าถวายแก่ท่าน” และเพลงที่มีชื่อเสี ยงอีกหลายเพลง
ซึ่งคริ สเตียนร้องกันจนติดปาก บ้านคริ สเตียนหลายพันบ้านรู้จกั ชื่อของนางสาวเฮฟเวอร์กอล เป็ นชื่อ
ประจาบ้านทีเดียว ประชาชนนับจานวนไม่ถว้ นที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าโดยอาศัยเพลง และหนังสื อ
บทนานมัสการของนางสาวเฮฟเวอร์ กอลเป็ นอุปกรณ์ หนังสื อเล่มเล็กๆที่แฟรนเซลเขียนชื่อ “ราชาของ
ข้าฯ” “ข้อคิดประจาวันในการเข้าเฝ้ าพระคริ สต์” “ถูกรักษาไว้เพื่อรับใช้พระเจ้า” ฯลฯ ล้วนแต่เป็ น
หนังสื อที่เป็ นอุปกรณ์ช่วยให้จิตใจของหลายคนให้สนิทกับพระเจ้าแน่นแฟ้ นลึกซึ้ งมากขึ้น
สาหรับ
นางสาวเฮฟเวอร์กอลเองพระคริ สต์ทรงเป็ น “ผูส้ ถิตอยูด่ ว้ ยอย่างแท้จริ ง” “เป็ นผูท้ ี่น่ารักและน่าสนิท
สนมยิง่ กว่าใครๆในโลกนี้” ถ้อยคาสุ ดท้ายก่อนที่เธอจะสิ้ นลมหายใจก็คือ “ดิฉนั ได้พยายามถวาย
พระเกีรยติแก่พระองค์ในชีวิตทุกๆระยะก้าวเดิน” คริ สเตียนที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าหลายคน อยากรู ้เคล็ด
ลับแห่งชีวติ ของเธอ และอยากจะได้ชีวติ ที่สุขและสันติสุดยอดเช่นนั้นเหมือนเธอได้มี
แฟรนเซล ริ ดลีย ์ เฮฟเวอร์กอลเป็ นลูกสาวคนสุ ดท้องของพ่อแม่ที่เป็ นครอบครัวคริ สเตียน เธอ
เกิดเมื่อ ค.ศ. 1836 ที่ตาบลแอสท์เล่ย ์ เมืองวูส๊ เต้อร์ ไชร์ ประเทศอังกฤษ ซึ่ งบิดาของเธอเป็ นศิษยาภิบาล
ประจาคริ สตจักรในเมืองนั้น เธอเป็ นเด็กสวยน่ารัก ชอบวิง่ เล่นและปี นป่ ายต้นไม้ เธอเป็ นคนที่เต็มไป
ด้วยชีวติ ที่ยมิ้ แย้มแจ่มใส แม่หนูนอ้ ยคนนี้เก่งเกินอายุ และสามารถอ่านหนังสื อเล่มง่ายๆ ได้ต้ งั แต่อายุ
สามขวบ พออายุสี่ขวบก็สามารถเขียนหนังสื อได้ดี และอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้อย่างถูกต้อง บิดา
ของเธอเป็ นนักแต่งเพลงและเป็ นนักดนตรี ที่ดี พออายุเก้าขวบเธอก็สามารถเขียนจดหมายยาวๆไปให้
เพื่อนๆได้ และเขียนเป็ นคาโคลงสัมผัสอย่างถูกต้อง
เมื่อเป็ นเด็กๆ นางสาวเฮฟเวอร์ กอลร้องเพลงสวดนมัสการได้ไพเราะมาก และชอบนัง่ ตักคุณ
พ่อ ขณะที่คุณพ่อกาลังอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ แต่แม่หนูนอ้ ยไม่รู้สึกสนใจเรื่ องศาสนาอะไรมากนัก
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จนกระทัง่ อายุได้หกขวบ แม้อายุเพียงหกขวบเท่านั้นแม่หนูนอ้ ยก็สานึกถึงความผิดบาปของตน ขณะที่
ฟังพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับการทนทุกข์ทรมานในนรกและการพิพากษา แม่หนูนอ้ ยไม่บอกใคร แต่
ถ้อยคาในพระธรรมเทศนาได้รบกวนในใจทั้งกลางคืนและกลางวัน และหาทางสงบใจด้วยการอธิษฐาน
อ้อนวอนต่อพระเจ้า แม่หนูนอ้ ยมีความข้องใจอย่างใหญ่หลวงเรื่ องจิตวิญญาณของตนเองเป็ นเวลาถึง
สองปี และตลอดเวลาสองปี ไม่เคยบอกใครเลย
มารดาของนางสาวเฮฟเวอร์ กอลถึงแก่กรรมเมื่อเธออายุได้สิบสองขวบเท่านั้น และการตายของ
แม่ได้ทาให้เธอโศกเศร้าอย่างสุ ดซึ้ ง พออายุได้สิบสามปี ได้เข้าโรงเรี ยนของนางทีด ซึ่ งเป็ นครู ที่สนิท
สนมกับพระเจ้ามาก ครู คนนี้ ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จนล้นไหลออกมาสู่ นกั เรี ยน และทา
ให้มีการฟื้ นใจใหญ่ท้ งั โรงเรี ยน จนนักเรี ยนเกือบทั้งหมดกลับใจเชื่อพึ่งพระเยซู เด็กหญิงหลายคนมี
ความสุ ขมาก “ใบหน้าของเด็กหญิงเหล่านั้นมีรัศมีแห่งความสุ ขจากสวรรค์” นี่ทาให้แฟรนเซสยิง่
อธิ ษฐานขอให้พระเจ้าอภัยบาปมากขึ้น หลังจากที่เสาะหาทางรอดด้วยความร้อนใจอยูเ่ ป็ นเวลานาน
แฟรนเซสจึงไปปรึ กษาหารื อกับนางสาวคุค ซึ่ งภายหลังกลายเป็ นมารดาเลี้ยงของแฟรนเซส แฟรนเซ
สบอกว่าจะยอมเสี ยสละทุกสิ่ งทุกอย่างถ้าเธอจะหาทางพบพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยไถ่บาปของตน
ได้ นางสาวคุคบอกว่า “ทาไมไม่วางใจในองค์พระเยซูคริ สต์ทนั ที แฟรนเซสบอกว่า “ในทันใดนั้นเองมี
ความหวังประหลาดเกิดขึ้นในใจทันทีซ่ ึ งทาให้ดิฉนั เกือบจะหายใจไม่ออก ดิฉนั จาได้วา่ หัวใจของดิฉนั
เต้นแรง และบอกกับตัวเองว่า ทาได้แน่นอน ครั้นแล้วดิฉนั ก็ไปจากเขาทันทีและวิง่ ขึ้นไปยังห้องชั้นบน
ดิฉนั คุกเข่าลงอธิ ษฐานในห้องของดิฉนั และพยายามนึกถึงความหวังทันที ในที่สุดดิฉนั มีความสุ ขมาก
ดิฉนั ยอมมอบถวายตัวของดิฉนั ต่อองค์พระเยซูคริ สต์ ดิฉนั สามารถวางใจองค์พระเยซูคริ สต์และมอบ
ทุกสิ่ งไว้กบั พระองค์ได้ตลอดนิรันดร์ ” แฟรนเซสได้รับความมัน่ ใจเรื่ องความรอดอย่างเด็ดขาด แฟรน
เซสพูดต่อไปว่า “ณ ที่น้ นั เองดิฉนั ได้ยอมถวายดวงวิญญาณของดิฉนั แด่พระคริ สต์ผชู ้ ่วยให้รอดของ
ดิฉนั จนหมดสิ้ น แต่ครั้นแล้วโลกและสวรรค์ดูเหมือนเป็ นภาพที่สดใสสาหรับดิฉนั มาก จากวาระนั้น
เป็ นต้นมา ดิฉนั ยอมไว้วางใจองค์พระเยซูเจ้าจริ งๆ
แฟรนเซสยึดมัน่ อยูก่ บั พระเยซูคริ สต์ และได้รับการราวีเบียดเบียนอย่างหนักจากเพื่อนนักเรี ยน
แต่ก็ได้รับผลดี คือมีเพื่อนร่ วมโรงเรี ยนบางคนเชื่อพระเยซูดว้ ย แม้วา่ นางสาวเฮฟเวอร์ กอลจะครอง
ชีวติ คริ สเตียนอยูอ่ ย่างเคร่ งครัดก็ตาม ทั้งรับใช้พระองค์ดว้ ยการสอนรวีวารศึกษา ร้องเพลงในคริ สตจักร
และในที่อื่นๆ เยีย่ มเยียนคนที่ทนทุกข์ เธอก็ยงั รู ้สึกว่าเธอเป็ นเพียงทารกเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณเท่านั้น
และยังรู ้สึกต้องการประสบการณ์แห่งชี วติ คริ สเตียนที่ลึกซึ้ งยิง่ ขึ้น เธอมัน่ ใจศึกษาพระวจนะของพระ
เจ้า เมื่ออายุเธอเพียงยีส่ ิ บสองปี เท่านั้น เธอได้ท่องจาหนังสื อพระกิตติคุณทั้งสี่ เล่ม จดหมายของอาจารย์
เปาโลและจดหมายฝากทัว่ ไปในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ พระธรรมวิวรณ์ สดุดี และพระธรรมอิสยาห์
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โดยท่องหนังสื อเหล่านั้นจาขึ้นใจได้หมด และต่อมาก็ท่องจาหนังสื ออนุศาสดาพยากรณ์ได้ดว้ ย แต่ถึง
กระนั้นเธอก็ยงั ต้องการประสบการณ์ที่ลึกซึ้ งกว่านั้น มีหลายครั้งที่เธอต้องการรับพระวิญญาณจนเต็ม
ล้น ในค.ศ. 1852 เธอได้แต่งเพลงนมัสการชื่อ “เราสู้วายชนม์เพื่อท่าน” ซึ่งแสดงถึงหัวใจของผูเ้ ขียน
ต้องการจะถวายชีวติ ให้แก่พระคริ สต์อย่างลึกซึ่ งมากขึ้น
ต่อมาอีกหน่อยเธอทูลว่า “ขอพระองค์ทรงชาระดิฉนั ให้สะอาดจริ งๆ เธอได้อธิษฐานวันละสาม
เวลาเป็ นประจา
และตอนเช้าอธิ ษฐานขอให้เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยเฉพาะหลังจากที่
เจ็บป่ วยอยูค่ ราวหนึ่งเธอบันทึกไว้ดงั นี้ “ขอพระองค์ทรงทาให้ดิฉนั เป็ นภาชนะที่ถูกฟอกล้างให้บริ สุทธิ์
เหมาะสาหรับพระองค์ใช้การได้ตลอดเวลา เมื่อถูกทดลองดิฉนั พิสูจน์และฝึ กฝนตัวให้เหมาะสมกับการ
รับใช้พระเจ้า เพื่อจะกลายเป็ นคนเหมาะสาหรับราชกิจของพระองค์ ดังนั้นเมื่อดิฉนั ต้องประสบความ
เจ็บปวด หรื อมืดมัวในใจ หรื อต้องเผชิ ญกับความสับสนยุง่ ยาก พระองค์กาลังทรงนาดิฉนั ให้ผา่ นพ้น
ทางมืดนี้ ก็เพื่อดิฉนั จะได้กลายเป็ นผูส้ ื่ อข่าวของพระเจ้า สาหรับคนที่ได้รับความยุง่ ยากและท้อใจ
เหมือนดิฉนั ให้พน้ จากเหวลึกของความกังวลใจ เธอนึกแปลกใจเหมือนกันว่า เหตุไรคนอื่นๆจึงได้รับ
พระพรจากพระเจ้าง่ายๆ แต่ตวั ของเธอต้องต่อสู ้ดว้ ยตัวเอง และต้องอธิ ษฐานอยูเ่ ป็ นเวลานาน บางทีพระ
เจ้าอาจมีพระประสงค์ให้เธอเรี ยนรู ้วา่ การทดลองจิตใจนั้นมีรสชาติอย่างไรบ้าง เพื่อเพลงอันไพเราะซึ่ง
เธอได้แต่ง และร้องให้คนอื่นฟังจะได้ช่วยหนุนน้ าใจผูท้ ี่ทอ้ ใจ
ในที่สุดเธอได้รับประสบการณ์ประเสริ ฐที่เธอได้คอยมานาน และประสบการณ์น้ ีแหละได้เทิด
ชีวติ ของเธอให้สูงขึ้น ดังแสงแดดจากสวรรค์มาสู่ ความชื่ นชมยินดี น้องสาวของเธอชื่ อมาเรี ยได้บนั ทึก
ไว้ดงั นี้
“วันหนึ่งแฟรงเซสได้รับหนังสื อเล็กๆเล่มหนึ่งชื่อว่า “ทุกสิ่ งเพื่อพระเยซู ” แฟรนเซสได้อ่าน
หนังสื อเล่มนั้นด้วยความพินิจพิเคราะห์อย่างถี่ถว้ น หนังสื อเล่มนั้นได้อธิ บายถึงรสชาติและพระพรของ
ความเป็ นคริ สเตียนไว้อย่างแจ่มแจ้ง เกินพระพรที่เธอได้รับอยูน่ ้ นั มากมายนัก เธอรู ้สึกขอบพระคุณซึ่ ง
เธอได้รักและรับใช้พระเจ้ามาเป็ นเวลาหลายปี แต่ในชีวิตฝ่ ายวิญญาณของเธอรู ้สึกว่ามีอะไรที่บกพร่ อง
ไม่สมบูรณ์ตามมาตรฐานของพระเจ้า ไม่ใช่เพราะขาดการดาเนินชีวิตด้วยความบริ สุทธิ์ หรื อมิได้ แต่
ขาดความสดใสและขาดความชื่นชมยินดีอย่างสม่าเสมอ หนังสื อ “ทุกสิ่ งเพื่อพระเยซู” เป็ นอุปกรณ์ที่จูง
ใจและตรงตามจุดหมายที่เธอต้องการมานานแล้ว และบัดนี้พระคุณและความรักของพระองค์ผกู มัด
จิตใจของเธอไว้ และดูประหนึ่งว่าพระเจ้าทรงใช้พระหัตถ์จบั ข้อมือของเธอเดินไปสู่ แผ่นดินแห่งพระ
สัญญา เดี๋ยวนี้ เธอเริ่ มเข้าใจว่าพระเจ้ามีฤทธิ์ อานาจสามารถรักษาทุกคนที่อยูส่ นิทกับพระองค์ไม่ให้หลง
กระทาบาป “พระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระองค์ได้ทรงชาระเราทั้งหลายให้ปราศจาก
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บาปทั้งสิ้ น” เธอได้เกิดมีความยินดีและบอกว่า “ดิฉนั ได้เห็นตลอดแล้ว และดิฉนั ได้รับพระพรที่ดิฉนั
แสวงหาแล้ว”
“หุบเขา” ที่แดดส่ องไม่ถึงดวงจิตบัดนี้ได้ผา่ นพ้นไปแล้วและตั้งแต่บดั นั้นเป็ นต้นไปเธอได้รับ
ความสันติสุขและความชื่นชมยินดีเหมือนแม่น้ าไหล ยิง่ กว้างและลึกยิง่ ขึ้น ทั้งโดยพระเจ้าและองค์พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นผูส้ อนโดยตรง
การที่เธอได้รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เต็มล้นก็มีพยานหลักฐานยืนยันได้วา่ เธอเต็มใจและยินดีรับ
ใช้พระเจ้าด้วยใจจริ ง
และยิง่ กว่านั้นเธอมีความชื่นชมยินดีที่จะเชื่อฟังกฎของครอบครัวซึ่งเป็ นการ
ทดสอบที่แน่นอนที่สุด
หลังจากที่แฟรนเซสได้รับประสบการณ์ดงั กล่าวแล้วไม่กี่เดือน
เธอได้เขียนจดหมายถึง
น้องสาวชื่อมาเรี ยว่า “พี่ขออธิ บายให้นอ้ งเข้าใจแจ่มแจ้งสักหน่อยหนึ่งว่า จิตวิญญาณที่ยอมอยูภ่ ายใต้
ฤทธิ์ อานาจของพระโลหิ ตของพระเยซูเจ้าเท่านั้นจึงจะได้นบั การชาระบาปซึ่ งฤทธิ์ น้ นั มาจากพระองค์
ถ้าใครถอนตัวออกจากฤทธิ์ อานาจแห่งพระโลหิ ตนั้นเมื่อใด ความบาปจะกาเริ บขึ้นในใจของผูน้ ้ นั อีก
ตราบใดที่เรายังคงยึดเอาฤทธิ์ เดชของพระโลหิ ตไถ่บาปของพระเยซูไว้ ตราบนั้นเรายังจะได้รับฤทธิ์ แห่ง
การชาระและการคุม้ ครองมิให้ทาบาปเสมอไป
ถ้าเรายืนอยูโ่ ดดเดี่ยวตามลาพังโดยพึ่งตัวเราผูเ้ ดียว
เมื่อไร เมื่อนั้นเราจะล้มลงทันที”
ทาไม่เราจึงไม่รับเอาพระสัญญาของพระเจ้าทั้งหมดโดยไม่สงสัยอะไรเลย “จงเอาความเชื่อเป็ น
โล่ โดยโล่น้ นั จะได้รับลูกศรเพลิงของพญามารเสี ย” เมื่อก่อนๆไม่เคยมองเห็นความบาปเป็ นของน่า
เกลียดชังหรื อน่าสะอิดสะเอียนเลย และมองไม่เห็นความจาเป็ นว่าจะต้องระมัดระวังต่อความบาป เมื่อ
องค์พระเยซูคริ สต์ทรงครอบครองจิตใจของเราทั้งหมดจริ งๆแล้ว “ทุกสิ่ งเพื่อพระเยซู” เราก็เห็นได้แจ่ม
แจ้งว่าเราจะถวายตัวแก่พระเจ้าครึ่ งๆกลางๆหาได้ไม่ ถ้าจะถวายตัวแก่พระเจ้าจาเป็ นต้องถวายตัวทรง
หมดอย่างเด็ดขาด เพราะว่าถ้ายังถวายตัวไม่หมด หรื อสงสัยพระเจ้าแม้แต่ขอ้ เดียว นัน่ ก็จดั ว่าเป็ นบาป
และเรารู ้สึกว่าเป็ นหนี้พระเจ้าอยูห่ ลายประการ เราจึงไม่กล้าทาบาปแม้แต่เพียงชัว่ ครั้งชัว่ คราวเท่านั้น พี่
รู ้วา่ ถ้าชักช้าหรื อโอ้เอ้ในการยอมจานนต่อพระเจ้า ไม่ยอมเชื่อฟัง ไม่ยอมไว้วางในทาให้ความสนิท
ระหว่างพระเจ้ากับเราขาดไป นัน่ แปลว่าการสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้ากับเรากับพระเจ้าหักสะบั้น
ลงแล้ว ความเบิกบานในดวงจิตก็หายไป แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ไม่ตอ้ งอยูใ่ นสภาพเช่นนี้แม้แต่หา้ นาที
แต่ในทันใดที่สารภาพแล้วจะได้รับฤทธิ์ อานาจจากพระเจ้า และได้ความสะอาดบริ สุทธิ์ กลับคืนมาด้วย
การถวายตัวต่อพระเจ้าอีกที
บัดนี้ชีวติ ของนางสาวเฮฟเวอร์กอลได้รับการเทอดไว้จากพระเจ้าให้อยูใ่ นอันดับสู งจนกระทัง่
สิ้ นชีวติ นับว่าเป็ นระยะชีวติ ที่ได้รับความสุ ขสมบูรณ์ที่สุดจากพระเจ้า และปี เหล่านี้ได้รับใช้พระเจ้าได้
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ดีที่สุด ไม่วา่ เธอที่เปล่งออกมาเป็ นฤทธิ์ อานาจมาจากพระเจ้า และเวลาเดียวกันนี้ แหละที่เธอได้ประพันธ์
บทเพลงที่ไพเราะ และสาคัญที่สุดในชีวติ คือเพลง “ชีวติ ข้าฯถวายพระองค์” เธอพูดว่า “บางทีท่านอาจ
สนใจถึงเรื่ องที่ดิฉนั ได้ขอ้ ความเพลงนี้มาอย่างไร ดิฉนั ได้ไปเยีย่ มเพื่อนเป็ นเวลาห้าวัน มีคนมาพักที่บา้ น
นั้นสิ บคน ซึ่ งบางคนยังไม่กลับใจเชื่อพึ่งพระเยซู แม้วา่ จะมีคนอธิ ษฐานเผือ่ นานมาแล้ว และบางคน
เป็ นคริ สเตียน แต่ไม่ใช่คริ สเตียนที่มีความชื่นชมยินดีขอบพระคุณพระเจ้า พระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐาน
ของดิฉนั คือดิฉนั ได้ทูลขอให้คนในบ้านนั้นทุกคนได้กลับใจเชื่อถือพระเจ้าก่อนที่ดิฉนั จะลาบ้านนั้นมา
ทุกๆคนได้รับพระพรจากพระเจ้าโดยตรง คือสุ ดท้ายของดิฉนั ในบ้านนั้น ดิฉนั ตื่นเต้นยินดีจนนอนไม่
หลับตลอดคืน และใช้เวลาสรรเสริ ญพระเจ้าและถวายตัวต่อพระเจ้าใหม่ บทความของเพลงนี่ได้เกิดขึ้น
ในใจของดิฉนั ทีละบรรทัดๆจนจบ”
เดี๋ยวนี้แฟรนเซสไม่ยอมร้องเพลงอื่นๆนอกจากเพลงของพระเจ้าและเพลงนมัสการ เสี ยงเพลง
ของเธอตรึ งจิตใจของคนเท่าๆกับปากกาของเธอ และเธอใช้เสี ยงและปากกาของเธอเพื่อพระเจ้าองค์
เดียวเท่านั้น จิตใจของหลายคนมองเห็นพระเจ้าอย่างซาบซึ้ งเนื่องมาจากน้ าเสี ยงและปลายปากกาของ
เธอ เธอรู ้สึกว่าเวลานั้นหมดทุกๆระยะเป็ นเวลาของพระเจ้าทั้งสิ้ น และใช้เวลาเพื่อถวายพระเกียรติแก่
พระเจ้าทั้งหมดจริ งๆ และเธอรู ้สึกว่าเงินของเธอทุกๆบาททุกสตางค์เป็ นเงินของพระเจ้าทั้งสิ้ น วันเวลา
ของนางสาวเฮฟเวอร์กอลใช้ขีดเขียนเรื่ องราวของพระเจ้า
และใช้ไปในการอธิ ษฐานอ่านพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ และใช้เวลาสัง่ สอนอบรม ใช้เวลาออกไปเยีย่ มเยียนคนยากจน เธอใช้เวลาเยีย่ มเยียนตาม
บ้านจากบ้านนี้ไปบ้านโน้น เพื่ออ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ให้คนฟัง และนาจิตวิญญาณของคนเหล่านั้น
ให้มารู้จกั พระเยซูคริ สต์ เธอถวายเพลงในโบสถ์ ในโรงพยาบาล และสถานที่อื่นๆอีกทุกๆเช้าเธอได้ใช้
เวลาเรี ยนและศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่างจริ งจัง
ถ้าเราจะตรวจค้นดูในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
จริ งๆแล้ว จะพบสิ่ งประเสริ ฐในพระคัมภีร์แน่ๆ เธอได้เขียนจดหมายตักเตือนแนะนาและเล้าโลมใจคน
หลายฉบับ ซึ่ งเธอส่ งไปทัว่ โลก หนังสื อของเธอแต่ละเล่มได้นาพระพรมาสู่ คนอ่านหลายคน เด็กๆชอบ
ตามเธอเวลาเธอเดินไปไหนๆและผูใ้ หญ่ก็ติดต่อกับเธอจากทุกทิศทุกทาง ตั้งแต่เช้าจนเย็นเธอได้เวลารับ
ใช้พระเจ้า
ปี สุ ดท้ายแห่งชีวติ ของนางสางเฮฟเวอร์ กอล เธอมักพูดอ้างถึงประสบการณ์เมื่อ ค.ศ. 1873 ซึ่ ง
ได้นาพระพรจากพระเจ้ามายังคนมากมาย แม้วา่ ร่ างกายไม่สมบูรณ์ เธอบอกว่าเธอยังมีความยินดีในพระ
เจ้าเสมอ
เมื่อโรงพิมพ์ที่พิมพ์หนังสื อของเธอเลิกล้มกิจการ ทาให้เธอไม่ได้รับส่ วนแบ่ง เธอเขียนบอกว่า
“ดิฉนั ไม่มีความหวาดกลัว หรื อสงสัย หรื อกระวนกระวาย หรื อรู ้สึกเป็ นทุกข์ประการใด” ต่อมา
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ภายหลัง แม่พิมพ์ที่ทาด้วยโลหะสาหรับพิมพ์เพลงที่มีค่าหลายเพลงถูกไฟไหม้ เธอก็ยงั มีความสุ ข เพราะ
เธอเชื่ อว่าพระเจ้าทรงมีพระราชประสงค์ที่ทรงอนุมตั ิให้เหตุร้ายเหล่านั้นเกิดขึ้น
ยิง่ นานปี เข้าสุ ขภาพของเธอก็ยงิ่ ทรุ ดโทรมมากขึ้น มีเพื่อนๆหลายคนได้มาแสดงความเห็นอก
เห็นใจ ในขณะที่เธอกาลังเจ็บหนักเป็ นวาระสุ ดท้าย แต่เธอกลับพูดว่า “ไม่เป็ นไรดอกค่ะ ดิฉนั จะได้
กลับไปบ้านอยูก่ บั พระเจ้าเร็ วๆ น้ าพระทัยของพระเจ้าก็น่าเทิดทูนที่สุด พระองค์ไม่ทรงทาอะไร
ผิดพลาดเลย” ก่อนที่เธอจะสู ดลมหายใจครั้งสุ ดท้ายเมื่อ ค.ศ. 1879 เธอพูดว่า “ดิฉนั มีความสันติสุขอย่าง
เหลือล้น ดิฉนั กาลังคอยให้พระเยซูรับดิฉนั ขึ้นไป”
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บทที่ 11 เอ.เจ. กอร์ ดอน
คนงานของพระเจ้าที่ประกอบไปด้วยพระอานาจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คนหนึ่งในสมัยใหม่
นี้คือ ดร. อะโดไนรัม จัดสัน กอร์ ดอน หนังสื อของผูน้ ้ ี โดยเฉพาะมีเล่มหนึ่งเป็ นเครื่ องมือที่พระเจ้าทรง
ใช้ในการช่วยชูจิตวิญญาณของคนเป็ นอันมากเพื่อให้มีความเชื่อลึกซึ้ งในพระเจ้า หนังสื อเล่มนั้นคือ
“การปฏิบตั ิของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ”
กอร์ ดอนเกิดที่รัฐนิวแฮมไชร์ เมื่อ 13 เมษายน ค.ศ. 1836 บิดามารดาของกอร์ ดอนเป็ นคริ สเตียน
เคร่ งครัดตามแบบฉบับของชาวแบพติสท์สมัยนั้น กอร์ ดอนเป็ นเด็ก “ไร้ความคิดเพิกเฉยและไม่เอาเรื่ อง
อะไรกับใครทั้งนั้น” เป็ นเช่นนี้อยูจ่ นอายุประมาณสิ บห้าปี ในครอบครัวกอร์ดอนมีพี่นอ้ งสิ บสองคน
และชีวติ ของท่านก็เหมือนกับคนอื่น ๆ กอร์ ดอนช่วยคุณพ่อของท่านทางานในโรงสี เล็กๆ ซึ่ งคุณพ่อของ
ท่านเป็ นเจ้าของและบางครั้งก็ช่วยในการทานา
กอร์ ดอนเริ่ มสนใจในความรอดพ้นบาปของตนเองเมื่ออายุประมาณสิ บห้าปี ความสานึกใน
บาปของท่านลึกซึ้ งจนท่านรู ้สึกว่าจะทนต่อไปอีกไม่ได้ กอร์ ดอนรู ้สึกปวดร้าวในใจ และบิดาของท่าน
ต้องนัง่ อยูก่ บั ท่านด้วยตลอดหนึ่งคืนจนสว่าง
ต่อไปนี้เป็ นถ้อยคาของบุตรของท่านที่พดู เกี่ยวกับ
ชีวประวัติบิดาของเขาว่าดังนี้ “จิตใจของเด็กหนุ่มก็ปลาบปลื้มยินดีจนล้นอกอยูอ่ ย่างสงบ และเงียบ
เหมือนแสงแดดที่ข้ ึนมาจากขอบฟ้ าเวลาเช้าส่ องปกคลุมไปทัว่ บรรดาภูเขา ในยามนั้นเองเด็กหนุ่มได้พบ
สันติสุขกับพระเจ้าโดยอาศัยองค์พระเยซูคริ สต์”
หลังจากที่กอร์ ดอนได้กลับใจเชื่อพึ่งพระเยซูเจ้าแล้วท่านก็ได้รับศีลบัพติสมา และได้เข้าเป็ น
สามชิดคริ สตจักร ก่อนที่กอร์ ดอนกลับใจนับถือพระเจ้า กอร์ ดอนสนใจเรื่ องหนังสื อเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น การเรี ยนหนังสื อรู ้สึกว่าเป็ นงานที่ท่านไม่ชอบ ไม่สนุก หรื อสะดวกสบาย แต่หลังจากกลับใจ
ใหม่ท่านเกิดความหิ วกระหายใหม่และมีความประสงค์ใหม่ กอร์ ดอนจึงหมัน่ ศึกษาเล่าเรี ยนตาราต่างๆ
หลังจากอายุได้สิบหกปี กอร์ ดอนรู ้สึกอยากเป็ นนักเทศน์ มัคนายกคริ สตจักรบอกว่า “จัดสันเป็ นคนดี
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และจะเป็ นคนงานของพระเจ้าได้ดี หากว่าเขาจะมี “เรี่ ยวแรง” จะทนได้” ถ้าชายชราคนนั้นมองเห็น
อนาคตของกอร์ ดอนเด็กหนุ่มที่อารมณ์เฉื่ อยได้ จะเห็นว่ากอร์ ดอนต่อสู ้กบั ความยุง่ ยากตลอดเวลา และ
อุทิศเรี่ ยวแรงทั้งหมดให้แก่พระเจ้า
กอร์ ดอนหนุ่มน้อยถูกส่ งตัวไปโรงเรี ยนเตรี ยมอุดม และทางานในเวลาว่าง เพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระค่าเล่าเรี ยนและค่าใช้จ่าย กอร์ ดอนขะมักเขม้นจะเอาดีทางภาษากรี กให้จงได้ เพื่อจะเข้าใจพระ
คริ สตธรรมใหม่ได้ดีข้ ึน ค.ศ. 1856 กอร์ ดอนได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบราวน์ การเรี ยนของท่านอยูใ่ น
ขนาดกลางๆ แต่ท่านเป็ นนักอ่าน ค.ศ. 1860 กอร์ดอนได้เข้าวิทยาลัยพระคริ สตธรรมนิวตัน เมื่อสงคราม
กลางเมืองระเบิดขึ้นในสหรัฐเมริ กา กอร์ ดอนประสงค์จะสมัครเป็ นทหารพร้อมกับสหายอีกหลายคน
ไปทาสงครามในแนวหน้า แม้วา่ พ่อแม่ของกอร์ ดอนเป็ นนักนิยมเลิกทาสอย่างเข้มแข็ง แต่ยงั ขัดขวาง
ห้ามปรามมิให้ลูกชายออกศึก ในที่สุดกอร์ ดอนกก็เลิกล้มความตั้งใจที่จะไปแนวหน้า
ก่อนที่จะออกจากวิทยาลัยพระคริ สตธรรม กอร์ ดอนได้เทศนาหลายครั้งตามหมู่บา้ นใกล้เคียง
วิทยาลัย ค.ศ. 1863 กอร์ ดอนเรี ยนจบหลักสู ตรวิทยาลัยพระคริ สตธรรม และได้เข้าประจาตาแหน่งศิษ
ยาภิบาลในคริ สจักรเล็กๆแห่ งหนึ่งใกล้เมืองบอสตัน กอร์ ดอนอยูท่ ี่คริ สตจักรนั้นจนคริ สตจักรชานเมือง
บอสตันเป็ นเวลาหกปี ท่านทางานในคริ สตจักรนั้นจนคริ สตจักรเจริ ญขึ้นและมีสมาชิกเพิม่ จานวนมาก
ขึ้น ค.ศ. 1867 กอร์ดอนได้รับเชิญไปประจาที่ คริ สตจักรใหญ่โตแห่งหนึ่งในเมืองบอสตันสมาชิกใน
คริ สตจักรเดิมพากันอาลัยไม่อยากให้ไปเลย กอร์ ดอนผัดเพี้ยนเรื่ อยๆมาครั้งแล้วครั้งเล่า แต่คริ สตจักร
บอสตันก็ไม่ละลดความพยายาม กอร์ ดอนเขียนจดหมายตอบยอมรับแต่กลับฉี กจดหมายทิ้ง ในที่สุด
ความกดดันมีมากเหลือเกิน กอร์ ดอนจึงยอมรับเป็ นศิษยาภิบาลคริ สตจักรถนนคลาเร็ นดอนแบพติสท์
ในกรุ งบอสตัน เมื่อ ค.ศ. 1869 ซึ่ งกลายเป็ นนักเทศน์ที่มีชื่อเสี ยงขึ้นมาจาก ณ ที่น้ นั
เมืองบอสตันเต็มไปด้วยคนชนิดที่ไม่สนใจเรื่ องพระเจ้าและไม่มีความเชื่อเรื่ องพระเจ้า และ
สมาชิดคริ สตจักรถนนคลาเร็ นดอนก็อยูใ่ นสภาพที่จิตใจเฉื่อยชา ในสมัยเมื่อกอร์ดอนรับเป็ นศิษยาภิ
บาล สมาชิกคริ สตจักรนี้ร่ ารวยเงินทอง และรู ้สึกว่าจะอยูเ่ ป็ นเอกเทศไม่งอ้ ใคร คนจนๆมีโอกาสเข้า
คริ สตจักรนี้นอ้ ยเหลือเกิน ในโบสถ์มีพอ่ ค้าเศรษฐีและนายธนาคารนัง่ เกือบเต็มม้านัง่ ตั้งหลายแถว
กอร์ ดอนประจาอยูใ่ นคริ สตจักรแห่งนั้นมากกว่ายีส่ ิ บห้าปี โดยการเทศนาอย่างเข้มแข็ง และ
เสนอความจริ งแห่งพระกิตติคุณชนิดตรงไปตรงมาไม่ออ้ มค้อม
ในที่สุดสมาชิกคริ สตจักรเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางจิตใจใหญ่หลวง คริ สตจักรนั้นกลายเป็ นคริ สตจักรที่เข้มแข็ง และสนับสนุนการ
เผยแพร่ พระกิตติคุณอย่างเต็มที่
เคล็ดลับแห่งความสาเร็ จอันยิ่งใหญ่ของกอร์ ดอน ที่ทางานของพระเจ้าเกิดผลดี ก็เพราะกอร์
ดอนได้รับฤทธิ์ อานาจจากพระเจ้า โดยการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งดูเหมือนกอร์ ดอน
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ได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในการประชุมของมูด้ ีที่เมืองนอร์ ทฟี ลด์ หลังจากที่กอร์ ดอนได้
เริ่ มงานที่คริ สตจักรถนนคลาเร็ นดอนแล้ว การที่กอร์ ดอนได้ประสบเหตุการณ์ลึกซึ้ งทางวิญญาณ ก็
เนื่องมาจากต้นเหตุสองประการคือ เป็ นผลแห่งคาอธิ ษฐานของลุงยอห์น แวสเซอ และเป็ นผลสื บ
เนื่องมาจากการประชุมใหญ่ของมูด้ ีที่เมืองบอสตัน ใกล้คริ สตจักรของกอร์ดอนเมื่อค.ศ. 1877 กอร์ดอน
ได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับลุงแวสเซอว่าดังนี้
“เท่าที่ขา้ พเจ้ารู ้จกั คนมาหลายคนก็ไม่เหมือนลุงแวสเซอ
เพราะข้าพเจ้ารู ้แน่วา่ ลุงแวสเซอเป็ นพลเมืองของสวรรค์อย่างแท้จริ ง และชีวิตของลุงแวสเซอเปี่ ยมล้น
ไปด้วยพระอานาจและพระเกียรติของพระเจ้า จนภาษาที่ท่านพูดดูเหมือนเป็ นภาษาแปลกๆซึ่ งไม่มีใคร
รู ้จกั เมื่อข้าพเจ้าติดต่อสนิทสนมกับลุงแวสเซอทาให้ขา้ พเจ้ารู ้สึกว่าตัวเล็กลงมาก และทาให้เกิดกาลังใจ
อย่างแปลกประหลาด ซึ่ งติดต่อสนิทสนมกับใครก็ไม่เหมือนแวสเซอ มีคริ สเตียนเป็ นจานวนร้อยๆที่
อาลัยรักแวสเซอ และมีความเสี ยใจเมื่อทราบว่าแวสเซอถูกพระเจ้ารับตัวไปอยูด่ ว้ ย เพราะว่าขณะที่ยงั มี
ชีวติ อยูแ่ วสเซอได้เป็ นกาลังใจ และเป็ นเหตุให้เกิดการดลจิตใจของคนหลายคนให้รักและสนิทสนมกับ
พระเจ้า
นายเอิร์นเนส บี. กอร์ ดอนบุตรของ ดร. กอร์ ดอน พูดถึงลุงยอห์น แวสเซอว่า “เป็ นเวลาห้าปี ที่
แวสเซอทางานร่ วมมือกับคริ สตจักรคลาเร็ นดอน โดยเป็ นผูส้ ารวจสามะโนครัวในด้านจิตวิญญาณของ
คริ สตสมาชิก ทางานท่ามกลางถนนซึ่ งเต็มไปด้วยคนหยิง่ จองหอง คนถือตัว และคนถือว่าตัวชอบธรรม
ลุงยอห์นแวสเซอจะกดกริ่ งหรื อเคาะประตูทุกๆบ้าน และถามเจ้าของบ้านเกี่ยวกับการบังเกิดใหม่ แว
สเซอมักเรี ยกตัวเองเสมอๆว่าเป็ น “สุ นขั เลี้ยงแกะ” คือพร้อมที่จะวิง่ ไล่ตามแกะที่หลงหายไป และนา
กลับมาให้ผเู ้ ลี้ยงแกะ และแวสเซอปฏิเสธไม่ยอมรับเกียรติในการรับใช้พระเจ้า แวสเซอจะอธิ ษฐาน
อย่างจริ งจังด้วยความเจ็บปวดในใจเพื่อคนที่ยงั ไม่กลับใจใหม่” กอร์ ดอนเขียนไว้ดงั นี้ “คืนที่แวสเซอมา
พักบ้านของข้าพเจ้าแวสเซอใช้เวลาอธิ ษฐานตลอดคืน
และได้ทูลขอต่อพระเจ้าสาหรับสมาชิกใน
คริ สตจักรของข้าพเจ้า และสาหรับการงานของข้าพเจ้า ครั้งแล้วครั้งเล่าข้าพเจ้าได้ยนิ เสี ยงเขาตื่นขึ้น
อธิ ษฐานขอพระเจ้าสาหรับคนที่ยงั ไม่กลับใจเสี ยใหม่ จนกระทัง่ ต้องเตือนแวสเซอบ่อยๆมิให้อดนอน
เช่นนั้นเกินสมควร ดังนั้นแวสเซอได้อบรมสั่งสอนและแนะนานักเทศน์หนุ่มว่าควรจะทาอย่างไร ซึ่ ง
ข้าพเจ้าต้องถ่อมใจยอมรับคาสอน เหล่านั้น เพื่อจะได้รับของวิเศษสาหรับจิตวิญญาณ และวิชาที่เรี ยน
ยากเย็นเช่นนี้แหละที่เป็ นเคล็ดลับอันหาได้ยาก เพื่อจะเปิ ดจิตใจของคนบาปให้กลับใจใหม่
การแนะนาอย่างจับใจของผูซ้ ื่ อสัตย์ต่อพระเจ้าคนนี้แหละที่ก่อให้เกิดหลักการปฏิบตั ิงานที่
เกิดผลดีให้แก่ศิษยาภิบาลคริ สตจักรคลาเร็ นดอน อิทธิ พลการประชุมของมูด้ ีใน ค.ศ. 1877 ได้เกิดผลดี
แก่ศิษยาภิบาลและแก่สมาชิกคริ สตจักร แท้ที่จริ งปี นี้ เป็ นปี ที่จะต้องเปลี่ยนทิศ เป็ นวาระที่ครบรอบ
สาคัญที่จะต้องเปลี่ยนแปลง กล่าวคือหลังจากที่ศาสนกิจดาเนินมาด้วยความเชื่ องช้ามาเป็ นเวลาเจ็ดปี ซึ่ ง
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จาเป็ นจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งให้สมาชิกมีจิตวิญญาณเข้มแข็งมากขึ้น เมื่อการประชุมฟื้ นใจได้
สิ้ นสุ ดลงแล้ว กอร์ ดอนเห็นว่า การต่อสู ้เพื่อจะได้คริ สตจักรที่เข้มแข็งฝ่ ายวิญญาณได้ผา่ นพ้นไปแล้ว
“การประชุมเหล่านี้ได้จดั ขึ้นและได้ดาเนินงานต่อไปโดยมูด้ ีเป็ นผูจ้ ดั ทา ซึ่ งมูด้ ีมีพรสวรรค์
สามารถจัดทางานนี้ได้ดีจริ งๆ และมูด้ ีได้ดาเนินการประชุมต่อไปในเต็นท์มหึ มา ถ้าจะเรี ยกให้โก้สัก
หน่อยก็เรี ยกว่าพลับพลา แต่พลับพลานั้นไม่มีอะไรน่าดูที่จะดึงดูดใครให้เข้ามา นอกจากพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริ สต์ที่เทศนาอยูภ่ ายใจพลับพลาแห่งนั้น พลับพลานี้ต้ งั อยูห่ ่างจากคริ สตจักรคลาเร็ นดอน
เพียง 100 เมตรเท่านั้น และได้ใช้อาคารของคริ สตจักรนี้เป็ นสถานที่สาหรับคนที่สนใจมาไต่ถาม และ
อาคารของโบสถ์มกั เต็มล้นเสมอ
“พลับพลา” ประชุมนั้นมีคนมาฟังจนล้น คืนหนึ่งมีคนมาฟังไม่ต่ากว่าห้าพันคนถึงเจ็ดพันคน
คนที่มาฟังมาจากชนทุกชั้น และจากคนที่มีสภาพต่างๆกัน รถไฟขบวนพิเศษได้นาคนเป็ นจานวนพันๆ
มาจากที่ต่างๆในภาคนิวอิงแลนด์เพื่อมาประชุม มีเจ็ดหมื่นครอบครัวในกรุ งบอลตันที่มีคนไปเยีย่ มเยียน
เพื่อบอกถึงข่าวดีของการประชุม การประชุมอธิ ษฐานเวลาเที่ยงวันมีพวกพ่อค้าและนักธุ รกิจจัดทาขึ้นที่
ตึกทรี มอ้ นท์ และได้จดั ให้มีการประชุมสาหรับเยาวชนชาย เด็กชายผูห้ ญิง และจัดประชุมสาหรับช่วย
คนที่เป็ นนักดื่มเหล้า ในไม่ชา้ มีช้ นั เรี ยนสาหรับคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือการประชุม และสาหรับคนที่
ต้องการความช่วยเหลือ
“ท่ามกลางศูนย์รวมของกิจการช่วยเหลือประชาชนเช่นนั้น คือคริ สตจักรคลาเร็ นดอน แต่ก็ถึง
คราวแล้วที่คริ สตจักรซึ่ งมีแต่ศาสนพิธีเก่าแก่ได้รับการแก้ไขใหม่”
พระคุณของพระเจ้าได้เปิ ดประตูคริ สตจักรที่ปิดตายอยูก่ บั ประเพณี เดิมๆ ให้เปิ ดออกต้อนรับ
ฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า การที่คริ สเตียนแต่ละคนได้รับการอบรมสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าเป็ นราย
ตัว ก็เนื่ องมาจากผลของการประชุมฟื้ นใจในระยะหกเดือนนั้น คริ สตจักรเปิ ด “หน้าต่าง” ออกต้อนรับ
แสงสว่างอันแท้จริ งของพระเจ้าจริ งๆ จุดประสงค์ที่แท้จริ งของคริ สตจักรก็ได้เริ่ มปฏิบตั ิ คนเมาเหล้า
และเหล่าอันธพาลที่สังคมรังเกียจถูกนาเข้าคริ สตจักรทุกๆวัน หลักฐานยืนยันว่าคนจะเป็ นคริ สเตียนที่ดี
ต้องอาศัยฤทธิ์ เดชขององค์พระเยซูคริ สต์ที่จะช่วยกูใ้ ห้พน้ บาป ประชาชนที่ได้รอดพ้นบาปโดยพระเยซู
คริ สต์ได้พากันหลัง่ ไหลเข้ามาในคริ สตจักร และทาให้ผเู ้ ชื่อพระเจ้ามีความเข้มแข็งมากขึ้น หน้าที่และ
โอกาสของผูไ้ ต่ถามหาความจริ งเรื่ องพระเจ้าได้แสดงให้เห็นผลดีวา่ ทาให้เกิดประโยชน์แก่คนเหล่านั้น
จริ งๆ วิธีการสอนศาสนาตามหลักการศึกษาถูกนามาใช้ได้เกิดประโยชน์จริ งๆ ดูเหมือนใน ค.ศ. 1882
ซึ่ งเป็ นครั้งแรกที่มูด้ ีได้จดั ให้มีการประชุมใหญ่ในเมืองนอร์ทฟี ลอ์ เป็ นวาระที่กอร์ดอนได้รับบัพติสมา
ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ บุตรชายของกอร์ ดอนได้บนั ทึกไว้ในชีวประวัติบิดาของเขาดังนี้
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“จดหมายต่างๆของกอร์ ดอนเป็ นเครื่ องแสดงว่ากอร์ ดอนได้รับ “อานาจในการบริ หารงานของ
พระเจ้า” ซึ่งกอร์ดอนได้รับเมื่อการประชุมที่นอร์ ทฟิ ลดืสิลห้าปี ล่วงมาแล้ว กอร์ ดอนมีความต้องการ
อย่างยิง่ ที่จะเป็ นผูเ้ ลือกสรรอันบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า และเวลาเดียวกันประสงค์ที่จะเป็ นคนรับใช้ของพระ
คริ สต์ที่บงั เกิดผล ตลอดระยะสิ บวันกอร์ ดอนใช้เวลาอธิ ษฐานมากกว่าการเทศนา และมีเพื่อนคนหนึ่ง
ของกอร์ ดอนเข้าร่ วมในการประชุมอธิ ษฐานในเวลาเที่ยงคืน กอร์ ดอนได้คน้ ดูจิตใจของตนเอง และใน
เวลาเดียวกันก็ได้รับฤทธิ์ เดชจากพระเจ้าอย่างเต็มล้น กอร์ ดอนชอบอ่านคาอธิ ษฐานของพระเยซูซ่ ึ งอยู่
ในพระธรรมโยฮันบทที่ 17 การสนิทสนมของผูเ้ ชื่อกับพระคริ สต์และพระบิดาเจ้า ซึ่งพระบุตรทรงสอน
ให้บทนั้น กอร์ ดอนยิง่ อ่านก็ยงิ่ ซาบซึ้ งตรึ งใจ และอ่านข้อความเหล่านั้นต่อไปอีกไม่อยากจบ ขณะที่ร่วม
ใจกันอธิ ษฐานนี้กอร์ ดอนได้ถ่ายเทเอาจิตวิญญาณของท่านมาตีแผ่อย่างไม่ปกปิ ด และอธิษฐานด้วยใจ
จริ งอย่างร้อนจนอธิ บายเป็ นคาพูดไม่ได้ ข้าพเจ้าไม่ได้ยนิ กอร์ ดอนพูดอวดอ้างถึงของประเสริ ฐที่ได้รับ
ไว้แล้วจากพระเจ้าเลย ขณะที่ได้ร่วมประชุมกันอธิ ษฐานเที่ยงคืนวันนั้น ประสบการณ์แห่งจิตวิญญาณ
ของกอร์ ดอนเป็ นเรื่ องศักดิ์สิทธิ์ และลึกลับมาก และไม่สมควรจะนามาพูดเล่นเวลาปกติ แต่ขา้ พเจ้าไม่
สงสัยเลยว่ากอร์ ดอนได้รับจากเจิมจากพระเจ้าในจิตใจของท่านเอง
ฉะนั้นจึงทาให้การรับใช้พระ
เจ้าของกอร์ ดอนทวีผลอย่างมากมาย และนอกจากนั้นยังทาให้กอร์ ดอนมีน้ าใจโอบอ้อมอารี และรักคน
อื่นๆอย่างกว้างขวาง”
“หลังจากนั้นกอร์ ดอนเดินทางไปเมืองซี ไบร้ทในรัฐนิ วเจอซี่ เพื่อไปเทศนาสัง่ สอน มีผไู ้ ด้ยนิ
กอร์ ดอนเทศนาแล้วเขียนจดหมายมาบอกข้าพเจ้าว่าดังนี้ “ข้าพเจ้าจาได้วา่ กอร์ ดอนได้มาเทศนาที่นี่ครั้ง
หนึ่งเมื่อเดือนสิ งหาคม ดูเหมือนกอร์ ดอนประกอบไปด้วยฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และจะพูด
เรื่ องสามัญธรรมดาไม่ได้เลย กอร์ ดอนบอกว่าท่านได้รับพระพรใหญ่หลวงจากพระเจ้า ท่านเข้าไปใน
ห้องสักครู่ แล้วออกมาและบอกว่าจะไปที่หมู่บา้ นชาวประมง และถามถึงหนทางที่จะไปยังหมูบา้ นนั้น
กอร์ ดอนไม่ได้กลับมาจนถึงเวลารับประทานอาหารเย็นวันนั้น ซึ่งเป็ นวันที่แดดร้อนมาก กอร์ดอนได้
ไปเยีย่ มคนในร้านขายเบียร์ และขายสุ รา และได้ร่วมใจอธิ ษฐานกับคนขี้เมาพวกนั้น และกอร์ ดอนได้ใช้
เวลาอยูก่ บั คนที่อยูต่ ามกระท่อมชายทะเล ข้าพเจ้ารู ้วา่ ในวันนั้นมีมากกว่าหนึ่งครอบครัวที่ได้รับความ
รอดพ้นบาป”
ชีวติ ของกอร์ ดอนเป็ นชีวิตของบุรุษที่เปี่ ยมไปด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า และหนังสื อของ
กอร์ ดอนได้มีอิทธิ พลจูงใจให้คนรู ้จกั และรักพระเจ้ามากตลอดทัว่ โลก กลิ่นไอชีวิตของกอร์ ดอนเป็ น
กลิ่นไอของผูบ้ ริ สุทธิ์ กอร์ ดอนเป็ นนักพูดหรื อนักเทศนาคนหนึ่งในการประชุมของมูด้ ีที่เมืองนอร์ ท
ฟี ดล์ และครั้งหนึ่งมูด้ ีได้ปล่อยให้กอร์ ดอนบริ หารการประชุมไปโดยลาพัง ดร. เอ. ที. เปี ยร์สันได้พดู
เกี่ยวกับเทศนาของกอร์ ดอนว่า “กอร์ ดอนสั่งสอนประกอบด้วยฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า และเป็ นเหมือน
92

ตัวแทนของพระเจ้าโดยตรง ในบรรดาคนเทศนาที่เมืองนอร์ ทฟิ ลดืน้ นั กอร์ ดอนนับว่าเป็ นนักเทศน์ช้ นั
นา
และคาพูดหรื อคาสั่งสอนประกอบไปด้วยฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งจะหาใคร
เปรี ยบเทียบได้ยาก
หนังสื อเรื่ อง “การปฏิบตั ิของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” ดูเหมือนเป็ นหนังสื อที่ดีเด่นที่สุดที่กอร์
ดอนได้เขียนไว้ ซึ่ งมีอยูส่ ามอย่างกล่าวคือ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงประทับตรา ทรงเติมให้เต็มล้นและ
ทรงเจิม การประทับตราด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั ทาให้เชื่อแน่อย่างมัน่ ใจ การเติมคือเติมฤทธิ์ เดชให้
และการเจิมคือเจิมด้วยความรู ้เรื่ องพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หนังสื ออีกเล่มหนึ่งของกอร์ ดอนคือพูดถึงเรื่ อง
การรักษาโรคด้วยฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณของพระเจ้า และกอร์ ดอนเชื่ออย่างแน่นแฟ้ นว่า พระเยซู
จะเสด็จมาครั้งที่สอง กอร์ ดอนเทศนาเรื่ องลึกซึ้ งเหล่านี้ในการประชุมใหญ่ๆหลายครั้งหลายคราว มีคน
จองตัวกอร์ ดอนอยากให้ไปเทศนาทัว่ สหรัฐ และประชาชนชอบฟังคาเทศนาของท่าน วิทยาลัยอบรมผูท้ ี่
จะออกไปเป็ นมิชชันนารี ในเมืองบอสตันกลายเป็ นแหล่งผลติดคนงานของพระเจ้าที่เข้มแข็ง และนา
พระกิตติคุณออกไปทัว่ โลก คริ สตจักรของกอร์ ดอนกลายเป็ นคริ สตจักรที่เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณ
ของพระเจ้า และมีพลังฤทธิ์ ของพระเจ้าอย่างมหาศาล และก่อให้เกิดบริ การคริ สเตียนขึ้นหลายแขนง
รวมทั้งวิทยาลัยอบรมคนงานของพระเจ้า ส่ งคนออกไปสอนแก่ชาวยิวส์ ส่ งคนไปประกาศพระกิตติคุณ
ให้คนจีนในสหรัฐ ส่ งคนไปสอนชาวนิ โกรในสหรัฐ และจัดตั้งอุตหสากรรมในบ้าน และช่วยกูช้ ีวติ
หญิงที่มีชีวิตสามะเลเทเมา และเทศนาแก่ประชาชนตามท่าเรื อ ตามโรงพยาบาล ตามรถประจาทาง และ
ช่วยเหลือคริ สตจักรที่อ่อนกาลัง มีมิชชันนารี และผูป้ ระกาศศาสนาออกจากคริ สตจักรคลาเร็ นดอน ซึ่ง
คริ สตจักรได้ช่วยอุปถัมภ์มีอย่างน้อยสิ บถึงยีส่ ิ บคน บางครั้งจะมีคนมาฟังออกันจนแน่นโบสถ์คนยิวส์
และคนจีนก็มาฟังด้วยบ่อยๆ
“ชีวติ ของเดวิด เบรนเนิร์ด” ซึ่งเป็ นมิชชันนารี ที่ยอมอุทิศชีวิตทาการประกาศพระกิตติคุณอย่าง
เข้มแข็งนั้น นับว่าเป็ นอิทธิ พลให้แก่ชีวติ ของกอร์ดอน คือชักจูงให้มีจิตใจสู งสนิทสนมกับพระเจ้าได้
อย่างประหลาด กอร์ดอนบอกว่าท่านไม่เคยได้รับการช่วยเหลือทางจิตใจ จากหนังสื อของมนุษย์ผใู ้ ด
มากกว่าเล่มนี้ กอร์ ดอนเคยไปเยีย่ มหลุมศพของแอลลีอ๊อทเบรนเนิร์ด และเอ็ดเวิร์ด ซึ่งทาให้กอร์ดอน
ได้รับการดลใจอย่างสดๆร้อนๆจากพระเจ้า เนื่องจากระลึกถึงชีวติ ของมหาบุรุษของพระเจ้าที่ล่วงลับไป
แล้ว กระตุน้ เตือนให้ท่านเกิดกาลังใจอย่างมหาศาล
เช้าวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1895 เป็ นวาระสุ ดท้ายที่กอร์ดอนสามารถเผลอริ มปากขึ้นพูดเป็ น
ครั้งสุ ดท้ายก่อนลาจากโลกนี้ ไป กอร์ดอนนอนหลับพักผ่อนในองค์พระเยซูคริ สต์แต่จิตวิญญาณของ
ท่านคงร่ วมอยูใ่ น “พยานหมู่ใหญ่” ตามที่กล่าวไว้ในพระธรรมฮีบรู บทที่สิบเอ็ด ชี วติ ของท่านยังมี
อิทธิ พลชักจูงจิตวิญญาณของชาวโลกนี้ ให้มีความเชื่ อในพระคริ สต์ลึกซึ้ ง
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บทที่ 12 ดี. แอล.มูดี้
ดี. แอล. มูด้ ี เป็ นนักเผยแพร่ คริ สต์ศาสนาที่สาคัญคนหนึ่งตลอดยุค การประชุมที่มูด้ ีและแซงกี้
ได้จดั ขึ้นนั้น เป็ นการประชุมใหญ่ยงิ่ ที่สุดที่โลกเคยมี การประชุมชนิดนั้นเป็ นอุปกรณ์สาคัญของพระเจ้า
ซึ่ งพระองค์ใช้ให้คนของพระองค์ เร้าใจคริ สตจักรให้ตื่นขึ้นสู่ ชีวติ ใหม่ และเป็ นเครื่ องมือกวาดต้อนคน
เป็ นจานวนหมื่นจานวนแสน ให้เข้าไปในพระราชาอาณาจักรของพระเจ้า
มูด้ ีเป็ นภาชนะที่อ่อนแอ ซึ่ งพระเจ้าทรงใช้เป็ นเครื่ องมืออย่างแปลกประหลาด ก่อนที่มูด้ ีกลับใจ
มาเชื่อพึ่งพระเยซู มูด้ ีมีความรู ้นอ้ ยมาก เมื่อมูด้ ีอายุได้ 17 ปี มูด้ ีอ่านและเขียนหนังสื อได้ก๊อกๆแก๊ก
เท่านั้น ในการศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์กบั พวกเพื่อนๆในชั้นเรี ยน มูด้ ีคน้ หาพระธรรมยอห์นไม่พบ
เพราะไพล่ไปค้นดูในพระคัมภีร์เดิม แต่หลังจากที่มูด้ ีกลับใจมาเชื่อถือพระเยซูแล้ว มูด้ ีกลายเป็ นคนที่
เรี ยนเก่งอย่างน่าประหลาด น้อยคนรู ้จกั เรี ยนรู ้วชิ าจากความสังเกตเท่ามูด้ ี
ดไว้ท ไลแมน มูด้ ี เป็ นคนสื บเชื้อสายมาจากคนที่เคร่ งครัดศาสนาคริ สต์ ซึ่ งอพยพมาจาก
ประเทศอังกฤษประมาณสองร้อยปี หรื อเจ็ดชัว่ อายุคน บรรพบุรุษของมูด้ ีต้ งั ภูมิลาเนาอยูใ่ นท้องทุ่งมลรัฐ
คอนเน็ตตีกทั มูด้ ีได้รับมรดกแห่งความทรหดอดทนเข้มแข็งทางร่ างกายและสติปัญญา ตามแบบฉบับ
ของชาวนิวอิงแลนด์ (หมายถึงชาวอังกฤษที่อพยพภูมิลาเนามาอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กาในสมัยโน้น) มูด้ ีเป็ น
บุตรคนที่หกในครอบครัวที่มีลูกเก้าคน เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ 1837 ในเมืองนอร์ ทฟี ลด์ มล
รัฐแมสซัซชูเซ็ทส์ ซึ่ งภายหลังเป็ นเมืองที่มูด้ ีจดั ตั้งโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมที่มีชื่อเสี ยง บ้านเกิดเมือง
นอนของมูด้ ีๆรักและชอบมาก กล่าวคือมูด้ ีชอบมาพักผ่อนหย่อนความเคร่ งเครี ยด หลังจากที่ทางาน
เผยแพร่ ในทุกๆคราว
บิดาของมูด้ ีถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้เพียงสี่ สิบเอ็ดปี เท่านั้นและภรรยาม่ายต้องต่อสู ้กบั ชีวิต พร้อม
ด้วยลูกๆที่ตอ้ งเลี้ยงดูอีกเจ็ดคน และบ้านที่อยูก่ ็จานองเขาไว้ เจ้าหนี้ เข้ายึดทรัพย์ทุกอย่างแม้กระทัง่ ฟื นก็
ยึดไว้ พวกลูกๆของนางต้องนอนอยูใ่ นที่นอน จนถึงเวลาไปโรงเรี ยนเพื่อรักษาความอบอุ่นในร่ างกายไว้
พี่ชายของหญิงม่ายได้มาช่วยกูค้ วามล่มจมไว้ และได้ช่วยเหลือในสิ่ งที่จาเป็ นในยามคับขัน ศิยษภิบาล
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เอฟเวอเร็ ต ได้ช่วยเหลือครอบครัวนี้ อย่างดี และลูกๆของครอบครัวมูด้ ีทุกคนได้เข้าศึกษาในโรงเรี ยนรวี
วารศึกษา และได้ชวนเชิ ญเพื่อนเด็กๆอื่นมาเรี ยนในวันอาทิตย์ดว้ ยกัน มารดาของมูด้ ีได้เลี้ยงดูบุตรของ
นางทุกคน ให้ประพฤติและปฏิบตั ิเยีย่ งมารดาคริ สเตียนที่ดีท้ งั หลาย พึงควรจะปฏิบตั ิแก่ลูกๆของตน
และดไว้ทไ์ ม่เคยหลงกระทาผิดชนิดชัว่ ร้ายรุ นแรง เหมือนเด็กหนุ่มๆทั้งหลายพึงทากัน การพูดมุสา การ
บ่น การไม่ทาตามสัญญา มารดาไม่อนุญาตให้ทาในบ้านของนาง เย็นวันหนึ่งเมื่อครอบครัวมีอาหารแต่
เพียงเล็กน้อยสาหรับรับประทานครอบครัวนี้ก็ยงั อุตส่ าห์แบ่งอาหารที่มีอยูใ่ ห้คนขอทานกินด้วย เมื่อด
ไว้ทอ์ ายุได้แปดขวบ เขาและพี่ชายกาลังข้ามแม่น้ าแห่งหนึ่ ง ด้วยเรื อกรรเชียงเล็กๆ แต่คนแจวเรื อนั้นเมา
เกินไปที่จะครองสติบงั คับเรื อกรรเชียงนั้นได้ และยิง่ ร้ายกว่านั้นเขาไม่ยอมให้เด็กสองคนที่โดยสารเรื อ
ลานั้น แตะต้องแจวสาหรับกระเชียงเรื อเลย เรื อลานั้นกาลังลอยเท้งเต้งไปตามกระแสน้ าแต่ดไว้ทก์ ็ชวน
พี่ชายให้ร่วมใจกันอธิ ษฐาน และก็ถึงฝั่งโดยปลอดภัย
ครอบครัวของมูด้ ียากจนมาก เวลาไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ จะต้องถือถุงเท้า
และรองเท้าหิ้ วเดินไปพอจวนๆจะถึงโบสถ์ก็สวมรองเท้า การที่ทาเช่นนี้ก็เพื่อจะถนอมมิให้รองเท้าทะลุ
เร็ วเกินไป ดไว้ทร์ ู ้สึกว่าออกจะยากมากเกินไป ในเมื่อต้องทางานหนังมาตลอดสัปดาห์ และต้องไปนัง่
ฟังเทศน์ที่โบสถ์ ซึ่ งตัวเองก็ฟังไม่เข้าใจ แต่เมื่อเคยแล้วก็อดไปไม่ได้ แต่ภายหลังมูด้ ีได้ขอบคุณคุณแม่ที่
ได้บงั คับให้ลูกๆไปโบสถ์ ทั้งๆที่ตนเองไม่รู้สึกอยากไปในเวลานั้น
เมื่ออายุได้สิบขวบ ดไว้ทต์ อ้ งออกจากบ้านไปทางานกับพี่ชาย ณ ที่แห่งหนึ่งไกลจากบ้าน
ประมาณยีส่ ิ บห้ากิโลเมตร การที่ลูกต้องจากไปไกลๆเช่นนี้ทาให้แม่ตอ้ งเสี ยใจมาก เพราะนางต้องปลุก
ปล้ าตัวเป็ นเกลียวก็เพื่อสวัสดิภาพของครอบครัวจะได้อยูร่ วมๆกัน มูด้ ีเป็ นคนติดอยูก่ บั แม่แกตลอดเวลา
และเมื่อต้องจากแม่ไปเช่นนั้นทาให้มูด้ ีเสี ยใจมากทีเดียว เมื่อมูด้ ีมาถึงที่ทางานแห่งใหม่ มีชายชราคน
หนึ่งให้เงินเขาหนึ่งบาทและบอกให้เขาไว้วางใจพระเจ้า มูด้ ีบอกว่า “คาอวยพรของชายชราคนนั้นเป็ น
พระพรสาหรับข้าพเจ้าตลอดเวลาห้าสิ บปี ”
เมื่ออายุสิบเจ็ดปี มูด้ ีรู้สึกเบื่อหน่ายต่อชีวิตการทาไร่ ไถนาและมีความมานะสู งที่จะทางานให้
ดีกว่าฐานะเดิม มูด้ ีจึงตัดสิ นใจไปเมืองบอสตัน มูด้ ีไปถึงเมืองนั้นโดยไม่มีเงินติดตัว และพยายามหางาน
ทาแต่ไร้ผลจนมูด้ ีทอ้ ใจ ครั้นแล้วมูด้ ีได้งานทาในร้านขายรองเท้าของลุง มูด้ ีทาหน้าที่เป็ นคนขายรองเท้า
ได้ดีมาก และเข้าเป็ นนักเรี ยนในโรงเรี ยนรวีวารศึกษาของคริ สตจักรเมานท์เวอร์ นอ้ น เนื่องจากมูด้ ีมี
ความรู ้นอ้ ย จึงมิได้มีส่วนในการอภิปรายบทเรี ยนมากนัก แต่มูด้ ีค่อยๆมีความสนใจในการศึกษาพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์มากขึ้น และในที่สุดก็มีส่วนอภิปรายในบทเรี ยนรวีวารศึกษาด้วย ครู ของมูด้ ีชื่อ
มิสเตอร์ คิมบอลล์มีความสนใจในตัวของมูด้ ีมาก และค่อยๆโน้มน้าวจิตใจของมูด้ ีให้เห็นแผนการ ของ
การหลุดพ้นจากความบาป ครู ของเขาพยายามจะทาให้มูด้ ีเกิดความสานึกถึงความจาเป็ น ที่จะต้อง
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ต้อนรับองค์พระเยซูคริ สต์เป็ นผูไ้ ถ่บาปประจาตัวของมูด้ ีเอง มิสเตอร์ คิมบอลล์พยายามหาโอกาสจะพูด
กับมูด้ ีเป็ นการส่ วนตัวมานานแล้ว
มิสเตอร์ คิมบอลล์บอกว่า “ข้าพเจ้าตัดสิ นใจว่าจะต้องพูดกับเขาเรื่ องพระเยซูคริ สต์ และพูดเรื่ อง
จิตวิญญาณของเขา ฉะนั้นมิสเตอร์ คิมบอลล์จึงเริ่ มเดินทางไปที่ร้านขายรองเท้าทันที เมื่อข้าพเจ้าเดินทาง
ไปเกือบถึงร้ายขายรองเท้าแห่งนั้น ก็เกิดความลังเลใจว่า ควรจะเข้าไปขณะที่เขากาลังทางานขายของอยู่
จะดีหรื อ? ข้าพเจ้านึกว่าการที่ขา้ พเจ้าไปเยีย่ มมูด้ ีเวลาทางานเช่นนั้น น่าจะก่อให้เกิดความราคาญใจ
มากกว่า และเมื่อข้าพเจ้าออกมาจากร้านแล้ว เสมียนในร้านก็คงจะถามว่าข้าพเจ้าเป็ นใคร และการ
พยายามพบของข้าพเจ้าก็จะเกิดการแสลงใจขึ้นได้ และเขาอาจไม่อยากพบข้าพเจ้าอีกเลย แต่อย่างไรก็ดี
ข้าพเจ้าก็ได้ผา่ นร้านนั้นไปแล้วและรู ้สึกว่า ความตั้งใจเดินที่จะเข้าไปเยีย่ มมูด้ ีจะต้องทาทันทีในโอกาส
เดี๋ยวนี้แหละ ข้าพเจ้าไปพบมูด้ ีดา้ นหลังของอาคารนั้น และเขากาลังห่อรองเท้าอยู่ ข้าพเจ้าไปหาเขาทันที
และจับไหล่ของเขา ซึ่ งข้าพเจ้านึกได้ภายหลังว่า เป็ นการเชิญขวนเขาให้รักพระเยซูอย่างจืดชืดเหลือเกิน
ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจะเอ่ยใช้คาพูดอะไรดี และตอนหลังมูด้ ีก็จาไม่ได้วา่ ข้าพเจ้าได้พดู อะไรไปบาง
ข้าพเจ้าเพียงแต่บอกว่าพระเยซูทรงรักเขา และพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะให้เขารักพระองค์เป็ นการ
ตอบแทนด้วย และนัน่ เป็ นคาพูดทั้งหมดที่ขา้ พเจ้าพูดในขณะนั้น แต่ดูเหมือนหนุ่มน้อยมูด้ ีพร้อมอยูแ่ ล้ว
ที่จะรับแสงสว่างของพระเจ้าที่ส่องตรงมายังตัวเขา และ ณ ที่นนั่ เอง คือที่หลังร้านขายรองเท้าในเมือง
บอสตัน มูด้ ีได้ยอมถวายชีวติ ของเขาต่อองค์พระเยซูคริ สต์”
ชีวติ ทั้งหมดของมูด้ ีเวลานี้เปลี่ยนแปลงใหญ่โต และท่านมีความชื่นชมยินดีที่จะรับใช้พระเจ้า
ตามวิถีทางของคริ สเตียน มูด้ ีบอกว่า “ก่อนสมัยที่ขา้ พเจ้ากลับใจมาเป็ นคริ สเตียนข้าพเจ้าบากบัน่ ทางาน
ไปสู่ ไม้กางเขนโดยพึ่งตนเอง แต่เมื่อข้าพเจ้ากลับใจใหม่แล้ว ข้าพเจ้าเริ่ มทางานโดยพึ่งพระคริ สต์เพราะ
ได้รับความรอดแล้ว” อีกครั้งหนึ่งมูด้ ีบอกว่า “ข้าพเจ้าจาได้วา่ ตอนเช้าวันนั้น ข้าพเจ้าออกมาจากห้องข้าง
หลัง ภายหลังจากที่ขา้ พเจ้าไว้ใจพระเยซูครั้งแรก ข้าพเจ้าคิดว่าดวงอาทิตย์ส่องสว่างแจ่มใสมากขึ้น
กว่าเดิม ข้าพเจ้าคิดว่าดวงอาทิตย์ดวงนั้นกาลังยิม้ กับข้าพเจ้า ขณะที่ขา้ พเจ้าเที่ยวที่สวนสาธารณะเมือง
บอสตัน และได้ยนิ เสี ยงนกร้องบนต้นไม้ และคิดว่านกเหล่านั้นกาลังร้องเพลงเพื่อข้าพเจ้า”
จิตใจของมูด้ ีเต็มไปด้วยความกระตือรื อร้น และรักพระเยซูเจ้ามาก แต่ไม่ได้รับการหนุ นใจ
หรื อการช่วยเหลือใดๆทางจิตใจเลยจากมัคนายก หรื อสมาชิกคริ สตจักร ซึ่ งมูด้ ีไปประชุมนมัสการอยู่
เสมอๆ หลังจากที่ได้กลับใจแล้วหนึ่งปี มูด้ ีถูกปฏิเสธไม่ยอมรับเป็ นสมาชิกที่คริ สตจักรนั้น เพราะว่ามูด้ ี
“ได้รับการอบรมหลักคาสอนในคริ สต์ศาสนาไม่เพียงพอ” มีกรรมการสามคนถูกตั้งให้เป็ นผูต้ รวจสอบ
และสั่งสอนทางของพระเจ้าให้ดีข้ ึน
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ใน ค.ศ. 1856 คือปี ที่สองหลังจากที่มูด้ ีได้ถวายตัวเป็ นคริ สเตียน มูด้ ีเดินทางไปเมืองชิคาโก
และได้เป็ นคริ สตสมาชิกของคริ สตจักรนิกายคองกรี กเกชัน่ แนล และเป็ นสมาชิกที่เข้มแข็งเอาใจใส่ คน
หนึ่ง มูด้ ีทุ่มเทเรี่ ยวแรงและชีวติ จิตใจลง ในการนาจิตวิญญาณมาเชื่อถือพระเยซู มูด้ ีเช่าม้านัง่ ในโบสถ์
และชักชวนเพื่อนหนุ่มๆด้วยกันมานัง่ จนเต็มม้า ที่เช่าไว้ในโบสถ์ทุกๆวันอาทิตย์ แล้วก็ทวีจานวนขึ้น
เรื่ อยๆจนเช่าเต็มม้านัง่ ยามสี่ ตวั มีการฟื้ นฟูใหญ่เกิดขึ้นโดยฟิ สเน่ยเ์ ป็ นผูน้ า และแพร่ มาจนถึงเมืองชิคา
โก และมูด้ ีมีส่วนช่วยเหลือการฟื้ นฟูครั้งนั้นด้วย เวลานั้นการค้าของมูด้ ีก็เจริ ญรุ่ งเรื องดี และมูด้ ีเป็ นนัก
ขายรองเท้าเก่งมาก นายจ้างจึงว่าจ้างให้เป็ นนักเร่ ขายรองเท้าของบริ ษทั
มูด้ ีพบโรงเรี ยนรวีวารศึกษาเล็กๆของคณะมิชชันแห่งหนึ่ งในเมืองชิคาโก ซึ่ งมีครู สิบหกคนแต่
มีนกั เรี ยนเพียงสิ บสองคนเท่านั้น มูด้ ีสมัครเป็ นครู สอนรวีวารศึกษาด้วยคนหนึ่งคณะครู เก่าก็ตกลงให้
สอนโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องหานักเรี ยนใหม่เอาเอง ข้อนี้นบั ว่าถูกรสนิยมของมูด้ ีมาก และวันอาทิตย์
ต่อมามูด้ ีเข้าทาการสอนรวีวารศึกษาโดยมีนกั เรี ยนเด็กๆที่ “เก็บตก” ได้ ข้างๆถนนถึงสิ บแปดคน ในไม่
ช้ามูดดี้มีนกั เรี ยนมาเรี ยนจนแน่นตึก ปี ต่อมา ค.ศ. 1858 มูด้ ีได้สถาปนาโรงเรี ยนมิชชัน่ อีกแห่งหนึ่งให้
ใหญ่ข้ ึนในเมืองชิคาโก ในไม่ชา้ หอประชุมของโรงเรี ยนก็เต็มล้น จนต้องขยายสร้างหอประชุมให้โตขึ้น
อีกซึ่ งภายหลังจากนั้นไม่นาน ก็กลายเป็ นคริ สตจักรที่สาคัญแห่งหนึ่งในเมืองชิคาโก หอประชุมใหญ่
แห่งนี้ไม่ชา้ ก็มี “เด็กๆข้างถนน” เข้ามาประชุมเต็มไปหมด เด็กๆรักมูด้ ีมากและมาชุมนุมร้องเพลงกัน
อย่างสนุกสนานเป็ นจานวนร้อยๆ มูด้ ีผกู ใจเด็กพวกนี้ดว้ ยการให้รางวัล หาม้าให้ขี่ฟรี ไปเที่ยวปิ กนิก หา
ขนมหวานๆให้รับประทาน และหาคนอื่นๆอีกที่เด็กชอบ นักเรี ยนจะโยกย้ายจากชั้นนี้ไปชั้นโน้นได้
โดยไม่อ้ นั
เป็ นแต่เพียงบอกให้ครู ใหญ่ผคู ้ วบคุมโรงเรี ยนทราบเท่านั้นและการทาเช่นนี้ทาให้ครู ตอ้ ง
สอนให้ดีข้ ึน ในไม่ชา้ นักเรี ยนในโรงเรี ยนเพิ่มขึ้นถึงจานวน 1,500 คน มูด้ ีตดั สิ นใจสร้างโบสถ์และ
เสนอขายใบหุ น้ 40,000 หุ ้น ราคาหุ น้ ละ 5.00 บาท โรงเรี ยนรวีวารศึกษาเจริ ญขึ้นใหญ่โต จนจูงใจพ่อแม่
ของเด็กให้สนใจ และเข้ามาเป็ นนักเรี ยนด้วย และจัดให้มีการประชุมเกือบทุกๆคืนในรอบสัปดาห์ มีคน
สาคัญๆหลายคนช่วยเหลือกิจการรวีวารศึกษาของมูด้ ี แต่งานมีมากจนล้นมือ เพราะบางครั้งมูด้ ีตอ้ งเป็ น
ภารโรง และเป็ นครู ใหญ่เสี ยคนเดียว การที่ทาเช่นนั้นจึงเป็ นการเตรี ยมตัวอย่างดี เพื่อเป็ นนักเทศน์ที่
สามารถในอนาคต
งานรวีวารศึกษาของมูด้ ีสัมฤทธิ์ ผลดี ก่อนมูด้ ีอายุครบยีส่ ิ บสามปี ทั้งๆที่มูด้ ีทุ่มเทเรี่ ยวแรงและ
เวลา สาหรับกิจการของพระคริ สต์อย่างมากมายก็ตาม มูด้ ีก็ยงั ไม่คิดว่าจะเป็ นนักเทศน์รับใช้พระเจ้า
ตลอดเวลา จนกระทัง่ มูด้ ีได้นาหลายคนเข้ามาหาพระเยซูคริ สต์ เพราะเรี่ ยวแรงและผลงานของท่านเอง
ดังนั้นมูด้ ีจึงเลิกอาชีพเป็ นพ่อค้าขายรองเท้า ซึ่ งมีรายได้มากกว่า 140,000 บาท และยอมอุทิศเวลา
ทั้งหมดเพื่อทางานคริ สเตียน
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ระหว่างสงครามกลางเมือง มูด้ ีกลายเป็ นสมาชิกสาคัญของคณะเผยแพร่ พระกิตติคุณ และเปิ ด
การประชุมหลายแห่งพร้อมทั้งแจกใบปลิวแก่ทหารและเชลยศึกตามค่ายต่างๆในเมืองชิคาโก และที่
สนามรบหลายแห่งในมลรัฐภาคใต้ พอสิ้ นสงครามมูด้ ีเดินทางกลับมาเมืองชิคาโก และอุทิศตัวให้แก่
งานรวีวารศึกษา และทาการช่วยสมาคมเยาวชนคริ สเตียน (ไว. เอ็ม. ซี . เอ.) รวีวารศึกษาของมูด้ ีสัมฤทธิ์
ผลจนเป็ นที่เลื่องลือ และมีคนรู ้จกั ทัว่ ประเทศอเมริ กา หลายคนสนใจเรื่ องรวีวารศึกษา จึงมาไต่ถามวิธี
จัดทารวีวารศึกษาจากมูด้ ีคาถามมาจากทัว่ สาระทิศ และมีคนเดินทางมาหลายพันกิโลเมตร เพื่อศึกษา
วิธีการรวีวารศึกษา มูด้ ีได้รับเชิญให้ไปแสดงปาฐกถาหลายแห่ง เกี่ยวกับวิชาการจัดทารวีวารศึกษา และ
ช่วยหลายๆคนให้จดั ตั้งรวีวารศึกษา จากผลงานของท่านทาให้หลายคนยอมใช้บทเรี ยนอย่างเดียวกันกับ
ที่มูด้ ีจดั การสอน
มูด้ ีเลยกลายเป็ นกรรมการคนสาคัญสาหรับจัดการช่วย ไว. เอ็ม. ซี . เอ. คนหนึ่งใน
สหรัฐอเมริ กา และมูด้ ีได้พบแซงกี้เป็ นครั้งแรก เมื่อการประชุมใหญ่ของคณะไว. เอ็ม. ซี . เอ. ที่มลรัฐ
อินเดียนน่าเมื่อ ค.ศ. 1870 ซึ่ งกลายเป็ นผูร้ ่ วมนาร้องเพลงในการฟื้ นใจใหญ่ของมูด้ ี มูด้ ีรู้สึกชอบใจใน
การร้องเพลงของแซงกี้มาก และขอชวนเชิ ญให้มาร้องเพลงทางานพระเจ้าด้วยกัน และเป็ นครั้งแรกที่มูด้ ี
และแซงกี้ทางานร่ วมกัน เปิ ดประชุมนาวิญญาณในที่กลางแจ้ง ณ เมืองอินเดียนนาโปลิส ต่อมาไม่กี่
เดือนแซงกี้กเ็ ลิกอาชีพ และมาทาการเผยแพร่ ร่วมกับมูด้ ี
ใน ค.ศ. 1867 มูด้ ีตดั สิ นใจข้ามไปศึกษาวิธีการเผยแพร่ คริ สต์ศาสนาในประเทศอังกฤษ ภรรยา
ของมูด้ ีแม้จะเป็ นหื ดก็ติดตามสามีไปยุโรปด้วย มูด้ ีมีความสนใจอยากฟังคาเทศนาของสะเปอร์ เจี้ยน
นักเทศน์เรื องนามชาวอังกฤษ และอยากจะพบกับยอร์ จ มัลเล่อร์ ซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั การโรงเลี้ยงเด็กกาพร้าที่
ใหญ่โตที่เมืองบริ สตอลประเทศอังกฤษ ฉะนั้นจึงไม่มีใครรู ้จดั มูด้ ี นอกจากผูน้ าของโรงเรี ยนรวีวาร
ศึกษาบางคนเท่านั้น แต่มูด้ ีได้แสดงพระธรรมเทศนาหลายครั้ง ในกรุ งลอนดอนและเมืองบริ สตอลซึ่ ง
สัมฤทธิ์ ผล
ในการเนี่ยมเยียนประเทศอังกฤษครั้งแรกนี้เอง ที่มูด้ ีได้ยนิ ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งทา
ให้มูด้ ีเกิดความหิ วกระหาย อยากได้ประสบการณ์แห่งชี วติ คริ สเตียนที่ลึกซึ้ งมากขึ้น มูด้ ีได้ยนิ ได้ฟังคา
พยานของมิสเตอร์ เฮ็นรี วาเล่ย ์ นักเผยแพร่ คริ สต์ศาสนาเรื องนามผูห้ นึ่งเป็ นผูบ้ รรยายให้ฟัง ขณะที่ท้ งั
สองนัง่ สนทนากันในสวนสาธารณะที่เมืองดับลินวาเล่ยพ์ ดู ว่าดังนี้ “ชาวโลกยังไม่ได้เห็นสิ่ งมหัศจรรย์
ซึ่ งพระเจ้าจะทรงสาแดงให้ประจักษ์แก่ตามนุษย์ โดยอาศัยทั้งร่ างกายและจิตใจของคนที่ยอมอุทิศถวาย
ตัวแก่พระเจ้าจนหมดสิ้ นและยอมเป็ นเครื่ องมือให้พระเจ้าทรงใช้เพื่อสาแดงอิทธิ ฤทธิ์ ของพระองค์ มูด้ ี
เลยคิดว่ามิสเตอร์ วาเล่ยพ์ ดู ว่า “คน” ไม่จากัดว่าจะเป็ นคนสาคัญหรื อไม่สาคัญ คนเรี ยนรู ้สูงหรื อคนไร้
การศึกษา ไม่จากัดว่าเป็ นคนสามารถหรื อไม่สามารถ แต่บอกว่า “คนๆหนึ่ง” และคนนั้นเองจะยอมอุทิศ
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ตัวทั้งหมด ให้พระเจ้าใช้อย่างเต็มที่หรื อไม่ ก็อยูท่ ี่คนๆนั้นเอง มูด้ ีนึกในใจว่า “ข้าพเจ้าจะพยายาม
เต็มที่ๆเป็ นคนๆนั้น”
ถ้อยคาของวาเล่ยด์ งั ก้องอยูใ่ นสมองของมูด้ ีตลอดเวลา และในที่สุดทาให้มูด้ ีประสบเหตุการณ์
ที่ลึกซึ้ งกว้างขวาง และสมบูรณ์สมกับที่หิวกระหายมานานแล้ว
ยิง่ ได้ฟังคาเทศน์ของเฮ็นรี มัวร์เฮ้าส์ ก็ยงิ่ ทาให้มูด้ ีเกิดความหิ วกระหายทางจิตวิญญาณลึกซึ้ ง
มากขึ้น มิสเตอร์ มวั ร์ เฮ้าส์เป็ นชายชาวอังกฤษที่เป็ นนักเทศน์มีชื่อเสี ยง และได้ไปเยีย่ มคริ สตจักรของมูด้ ี
หลังจากที่มูด้ ีกลับไปสหรัฐอเมริ กา เป็ นเวลาเจ็ดคืนที่มวั ร์เฮ้าส์เทศนาจากข้อพระธรรมยอห์น 3:16
“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระ
บุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ ” ยิง่ สอนข้อความนี้ ก็ยงิ่ เกิดความคิดสู งขึ้นทุกที เริ่ มต้นจากพระ
ธรรมปฐมกาลไปตลอดพระคริ สตธรรมคัมภีร์จนจบพระธรรมวิวรณ์ ท่านได้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้า
ทรงรักโลก ผูเ้ ทศนาชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงรักโลก จึงได้พระราชทานบรรดาศาสดาพยากรณ์และบรรพ
บุรุษ
เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนกลับเข้ามอบตัวยอมจานนต่อพระเจ้า
และสุ ดท้ายพระเจ้าทรง
พระราชทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมา แต่ชาวโลกได้ปลงพระชนม์พระบุตรของพระเจ้าเสี ย
แต่ถึงกระนั้นพระเจ้ายังทรงพระราชทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ลงมาเพื่อเรา ในการกล่าวจบคาเทศนาทั้ง
เจ็ดอย่าง จากข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ขอ้ เดียว ผูเ้ ทศนากล่าวว่า “สหายที่รัก ตลอดสัปดาห์น้ ีขา้ พเจ้า
พยายามชี้แจงให้ท่านทราบว่า พระเจ้าทรงรักท่านทั้งหลายอย่างไร แต่ขา้ พเจ้าก็ไม่สามารถใช้ลิ้นที่มี
ความสามารถจากัด และพูดตะกุกตะกักของข้าพเจ้านี้ อธิ บายความได้หมดจดถ้าหากว่าข้าพเจ้าสามารถ
ยืนบันไดของยาโคบปี นขึ้นไปบนสวรรค์ได้ ข้าพเจ้าจะขึ้นไปขอทูตสวรรค์ฆบั รี เอลซึ่ งเฝ้ าอยูจ่ าเพาะ
พระพักตร์ พระเจ้าตลอดเวลา ขอให้ฆบั รี เอลช่วยอธิ บายว่าพระเจ้าทรงรักโลกมากมายอย่างไร และฆับรี
เอลก็คงจะอธิ บายอย่างเดียวกันว่า “พระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินาศแต่มีชีวติ นิรันดร์ ” จิตใจของมูด้ ีอ่อนปวกเปี ยกเมื่อได้ยนิ
นักเทศน์หนุ่มน้อยอธิบายถึงความรักของพระเจ้าแก่มนุษย์ผู ้ “หลงทาง” คาเทศนาเหล่านั้นได้ทาให้มูด้ ี
เห็นความรักของพระเจ้า ซึ่ งแต่ก่อนไม่เคยเห็นเช่นนั้นเลย และจากนั้นเป็ นต้นมาคาเทศนาของมูด้ ีก็เป็ น
คาเทศนาไปในลักษณะลึกซึ้ งเกี่ยวกับจิตวิญญาณจริ งๆ
มูด้ ียงั คงค้นคว้าหาประสบการณ์ที่ลึกซึ้ งทางจิตวิญญาณของตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง ถูกแล้ว มูด้ ี
ถูกพระเจ้าทรงใช้อย่างมหัศจรรย์ แต่มูด้ ีรู้สึกว่ายังมีอีกหลายสิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่กว่านั้นซึ่ งพระเจ้าทรงเตรี ยมไว้
ในท้องพระคลังของพระองค์ ในปี ค.ศ. 1871 นับว่าเป็ นปี ที่มีเหตุการณ์สาคัญที่สุดในชีวติ ของมูด้ ี
เพราะมูด้ ีรู้ตวั มากขึ้นทุกทีวา่ ตัวเองยังไม่เหมาะสมกับกิจการงานของพระเจ้า และจาเป็ นต้องได้รับ
คุณสมบัติ คือฤทธิ์ เดชอานาจขององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์
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การที่มูด้ ีสานึกตัวเช่นนี้ ขึ้นอยูก่ บั การสนทนากับหญิงสองคนที่นงั่ อยูท่ ี่มา้ แถวหน้าในโบสถ์
ของมูด้ ีเอง มูด้ ีสงั เกตว่าหญิงสองคนนั้นอธิ ษฐานตลอดเวลา เมื่อเสร็ จการประชุมหญิงสองคนนั้นจะ
บอกว่า “เราสองคนได้อธิ ษฐานเผือ่ ท่านอาจารย์อยูต่ ลอดเวลา” “ทาไมคุณทั้งสองไม่ได้อธิ ษฐานเผือ่ คน
มาร่ วมประชุม?” มูด้ ียอ้ นถามหญิงสองคนนั้น “เพราะว่าท่านอาจารย์ตอ้ งการฤทธิ์ อานาจของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ” นัน่ เป็ นคาตอบ ฉะนั้นมูด้ ีจึงราพึงแก่คนเองว่า “นี่เราต้องการฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า
จริ งๆหรื อนี่?” “ทาไมหรื อครับ? เมื่อก่อนๆผมคิดว่าผมได้รับฤทธิ์ อานาจจากพระเจ้าแล้ว ผมมีคริ สตจักร
ใหญ่ที่มีสมาชิกมากที่สุดในเมืองชิคาโก และมีคนหลายคนได้กลับใจใหม่มิใช่หรื อ” ข้าพเจ้าพูดเช่นนั้น
ก็ดูออกจะภูมิใจและพอใจในผลงานของตนเองอยูม่ ากๆ แต่ตลอดเวลาที่ผา่ นมาหญิงผูอ้ ยูใ่ กล้ชิดกับพระ
เจ้าทั้งสองคนได้อธิ ษฐานเผือ่ ข้าพเจ้า และการพูดสนทนาอย่างจริ งใจของหญิงสองคนนั้นทาให้ขา้ พเจ้า
ต้องครุ่ นคิดถึงการเจิมด้วยฤทธิ์ อานาจจากพระเจ้าอยูต่ ลอดเวลา
ข้าพเจ้าได้เชิญหญิงสองคนนั้นมา
สนทนากันอย่างกันเองโดยไม่มีอะไรปิ ดบัง และหญิงทั้งสองคนได้เทหัวใจออกมาพูดกับข้าพเจ้า พร้อม
ด้วยการอธิ ษฐานเพื่อข้าพเจ้าจะได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ข้านี้ทาให้ขา้ พเจ้าเกิดความหิ ว
กระหายขึ้นใจดวงใจอย่างจริ งจัง ข้าพเจ้าไม่ทราบว่านัน่ คืออะไร ข้าพเจ้าเริ่ มร้องครวญครางออกมา
อย่างที่ไม่เคยร้องออกมาสมัยก่อนๆเลย ข้าพเจ้ารู ้สึกจริ งๆว่า ถ้าหากว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับฤทธิ์ พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ เพื่อทางานของพระเจ้าแล้วไซร์ ข้าพเจ้าก็ไม่อยากมีชีวติ อยูต่ ่อไป”
ลูกชายของมูด้ ีบอกว่า “ขณะที่มูด้ ีอยูใ่ นสภาพนี้ ชิคาโกถูกไปไหม้หมดขี้เถ้าอยู่ เปลวเพลิงกวาด
ล้างทั้งสองคริ สตจักรซึ่ งอยูใ่ นความรับผิดชอบของมูด้ ี ในคืนวันอาทิตย์หลังจากการประชุมแล้ว ขณะ
ที่มูด้ ีกาลังเดินทางจะกลับบ้านมูด้ ีเห็นเปลวเพลิง และรู ้วา่ นัน่ เป็ นความพินาศของเมืองชิคาโกประมาณ
หนึ่งนาฬิกาหอประชุมฟาร์แวลล์ถูกไหม้เป็ นเถ้าถ่านและในไม่ชา้ อาคารแห่งคริ สตจักรของท่านถูกไหม้
ด้วยทุกๆสิ่ งในเมืองชิคาโกวุน่ วาย”
มูด้ ีเดินทางไปกรุ งนิวยอร์ คเพื่อเรี่ ยไร เพื่อขอความช่วยเหลือสาหรับคนที่ถูกเพลิงไหม้บา้ น แต่
ในเวลานั้นดวงใจของมูด้ ีร่ าร้องครวญคราง อยากได้ฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าจากเบื้องบน มูด้ ีบอกว่า
ขณะนั้นจิตใจของมูด้ ีมิได้อยูก่ บั การเรี่ ยไรขอเงินชาวบ้านเลย ข้าพเจ้าขอร้องใครไม่ได้ เพราะเวลานั้น
จิตใจของข้าพเจ้ากาลังร้องไห้คร่ าครวญตลอดเวลา
โดยทูลขอพระเจ้าให้พระราชทานพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ จนเต็มล้นจิตใจ อยูม่ าวันหนึ่งขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังอยูท่ ี่เมืองนิวยอร์ ค วันนั้นช่างเป็ นวันสาคัญ
อย่างยิง่ ข้าพเจ้าอธิ บายไม่ถูก และนานๆครั้งหนึ่งข้าพเจ้าจะพูดถึงเรื่ องเหตุการณ์ในวันนั้น เพราะรู ้สึกว่า
เป็ นวันศักดิ์สิทธิ์ จนเกินไปที่จะกล่าวถึง ประสบการณ์เช่นนั้นเปาโลได้พบ และมิได้พดู ถึงเลยเป็ น
เวลานานถึงสิ บสี่ ปี ข้าพเจ้าบอกได้อย่างเดียวว่า พระเจ้าทรงสาแดงพระองค์แก่ขา้ พเจ้าและข้าพเจ้าได้รับ
ประสบการณ์แห่งความรักของพระองค์ จนข้าพเจ้าต้องทูลขอพระองค์ให้ยตุ ิอิทธิ ฤทธิ์ น้ นั ข้าพเจ้า
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ออกไปเทศนาอีก คาเทศนาก็ไม่แปลกอะไรไปจากเดิม ข้าพเจ้ามิได้เสนอความจริ งอย่างใหม่เลย แต่ถึง
กระนั้นมีหลายร้อยคนได้กลับใจใหม่
ถ้าหากว่าใครจะนาสิ่ งของสิ้ นทั้งโลกมาแลกเปลี่ยนกับ
ประสบการณ์อย่างใหม่ และให้ขา้ พเจ้าถอยหลังกลับไปอยูใ่ นสภาพเดิมอีกอย่างเก่า ข้าพเจ้าจะไม่ยอม
แลกเลย เพราะสิ่ งของทั้งโลกจะเอาไปเปรี ยบเทียบกับของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั มีค่าเท่ากับราคาฝุ่ น
ละอองเท่านั้น
คริ สตจักรของมูด้ ีถูกสร้างขึ้นใหม่ หลังจากถูกไฟไหม้และเพียงไม่กี่เดือน นักเรี ยนรวีวารศึกษา
เป็ นจานวนพันๆได้ช่วยกันบริ จาคทรัพย์ถวายพระเจ้า เพื่อสร้างโบสถ์โดยถวายคนละ 1 บาท เพื่อซื้ ออิฐ
สร้างโบสถ์ใหม่ แต่การเจิมด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งมูด้ ีได้รับ ขณะที่เดินอยูต่ ามถนนในกรุ งนิวยอร์ ค
ได้ก่อให้เกิดไฟแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในดวงจิตของมูด้ ี จนงานของมูด้ ีแพร่ ออกไปทัว่ โลก มูด้ ี
ต้องการเรี ยนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ จากนักเรี ยนพระคริ สตธรรมชาวอังกฤษ ดังนั้นมูด้ ีจึงไปประเทศ
อังกฤษอีกเมื่อปี ค.ศ. 1872 มูด้ ีไม่ประสงค์ที่จะเทศนาที่ไหนทั้งสิ้ น ในระหว่างการเยีย่ มประเทศอังกฤษ
ครั้งนั้น แต่รับเชิ ญไปเทศนาตามโบสถ์ในตอนเช้าวันอาทิตย์เท่านั้น และเทศนาตอนค่าวันอาทิตย์ ที่
คริ สตจักรแห่งหนึ่งในกรุ งลอนดอน ฤทธิ์ อานาจขององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เสด็จมาประทับเหนือ
ที่ประชุม และมีคนหลายคนกลับใจใหม่ และเข้ามาอยูแ่ น่นขนัดในห้องสาหรับผูแ้ สวงหาความรอด
หลังจากประชุมใหญ่แล้ว รุ่ งขึ้นมูด้ ีเดินทางไปเมืองดับลิน แต่มีโทรเลขด่วนเรี ยกตัวมูด้ ีกลับให้ไป
ประชุมอีก ณ ที่คริ สตจักรลอนดอนภาคเหนือ มูด้ ีเทศนาอยูท่ ี่นนั่ อีกสิ บวัน และมีคนกลับใจใหม่จานวน
ร้อยๆและมีสี่ร้อยคนได้เข้าเป็ นคริ สตสมาชิก มูด้ ีถูกเชิญให้ไปเมืองดับลินและเมืองนิ วแคสเซิ ล แต่
ตัดสิ นใจกลับอเมริ กาและไม่ได้ไปในคราวนั้น
ปี ต่อมามีคาเชิ ญจากเพื่อนชาวอังกฤษอีกสองคน มูด้ ีจึงเดินทางไปประเทศอังกฤษ และแซงกี้
ร่ วมทางไปด้วย เพื่อนชาวอังกฤษสองคนสัญญาว่า จะส่ งเงินค่าเดินทางมาให้ แต่เงินนั้นมิได้มาถึงตาม
กาหนดเวลา ดังนั้นมูด้ ีจึงขอยืมเงินพอที่จะเดินทางไปเยือนประเทศอังกฤษจนได้ เมื่อไปถึงประเทศ
อังกฤษปรากฏว่า เพื่อนทั้งสองคนตายเสี ยทั้งคู่ ดูเหมือนประตูทุกด้านปิ ดสาหรับมูด้ ี แต่ก่อนที่มูด้ ีจะ
เดินทางออกจากอเมริ กา มูด้ ีได้รับจดหมายจากเลขานุการของสมาคม ไว. เอ็ม. ซี. เอ. แห่งเมืองยอร์ ค
ประเทศอังกฤษ ขอเชิญให้มูด้ ีไปแสดงปาฐกถาที่นนั่ ถ้าหากว่ามูด้ ีเดินทางมาอังกฤษ มูด้ ีและแซงกี้จึง
เดินทางไปเมืองยอร์ ค และเริ่ มเปิ ดประชุมจนสถานที่ประชุมเต็มล้น ก่อนเวลาประชุมตั้งครึ่ งชัว่ โมง
และมีคนเป็ นจานวนมากต้อนรับองค์พระเยซูเป็ นพระผูไ้ ถ่บาปของเขา
นักเผยแพร่ พระกิตติคุณทั้งสองคนนี้ เดินทางจากเมืองยอร์ คไปเมืองซันเดอร์ แลนด์ ซึ่ งจัดให้มี
การประชุมใหญ่ยงิ่ กว่าเมืองยอร์ ค เขาจัดหอประชุมใหญ่ที่สุดในเมืองนั้นเป็ นที่ประชุมประกาศข่าว
ประเสริ ฐ และถัดจากนั้นก็จดั ให้มีการประชุมติดต่ออีกที่เมืองนิวแคลเซิ ล ณ ที่น้ ี แหละได้มีการประชุม
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ชนิดมโหฬาร มีขบวนรถพิเศษจัดรับส่ งคนมาประชุมจากเมืองใกล้เคียง และ ณ ที่น้ ีแหละนักเผยแพร่
พระกิตติคุณได้พิมพ์หนังสื อเพลงเล่มแรก
ซึ่ งไม่ชา้ กลายเป็ นหนังสื อเพลงที่ใครๆใช้กนั ทัว่ ประเทศ
อังกฤษ
จากภาคเหนือของประเทศอังกฤษนักเผยแพร่ พระกิตติคุณได้เดินทางไปสก๊อตแลนด์ และเริ่ ม
การประชุมติดต่อกันหลายวันที่เมืองเอดินเบอร์ ก ที่เมืองนี้แหละซึ่ งเป็ นที่ท่านนักประกาศเรื องนามทั้ง
สองคน ได้จดั ให้มีการประชุ มติดต่อกัน และเป็ นการประชุมใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โลก เวลานั้นไม่
มีสถานที่ใหญ่โตพอจะบรรจุคนที่มาประชุมได้หมดสิ้ น คนมาประชุมต้องเบียดเสี ยดยัดเยียดกันในที่
ประชุมจนแน่นขนัด
ที่เมืองกลาสโกประเทศสก๊อตแลนด์
นับเผยแพร่ พระกิตติคุณทั้งสองได้มีการประชุมอย่าง
เดียวกับที่มีในเมืองเอดินเบอร์ ก การประชุมสุ ดท้าย สถานที่ประชุมล้นหลาม และล้นออกมาข้างนอกที่
ประชุมจนแน่น มูด้ ีและคณะไม่สามารถเข้าไปเทศนาภายในหอประชุมได้ ฉะนั้นมูด้ ีจึงเทศนาจากบน
รถแท็กซี่ ที่นงั่ ไป และคณะร้องเพลงต้องร้องเพลงจากกันสาดหลังคาตึกที่ยนื่ ออกมาอยูใ่ กล้ๆกันนั้น ใน
ตัวอาคารมีคนต้องการรับความรอดพ้นบาปจนล้นตัวตึก
และยังมีคนอีกสองพันคนรออยูภ่ ายนอก
บริ เวณตึกหลังนั้นที่อยากได้ความรอด วันนั้นมูด้ ีได้แสดงพระธรรมเทศนาให้ประชาชนฟัง ณ เมืองเอ
ดินเบอร์กประมาณสามหมื่นคน และที่เมืองกลาสโกประมาณสี่ หมื่นคน
การประชุมอีกหลายครั้งจัดให้มีที่เมืองลิฟเวอร์ ปูล และตามเมืองต่างๆในประเทศอังกฤษอีก
หลายเมือง และในที่สุดได้มีประชุมที่กรุ งลอนดอน เมื่อนักเผยแพร่ พระกิตติคุณทั้งสองคนออกจาก
ประเทศอังกฤษเมื่อ ค.ศ. 1875 คือหลังจากที่ได้มีการประชุมติดต่อกันอยูส่ องปี กับหนึ่ งสัปดาห์ ประเทศ
ทั้งประเทศถูกฟื้ นฟูให้ตื่นขึ้น และไม่มีใครทาการฟื้ นฟูเช่นนี้เลยนับจากสมัยยอห์น เวสเล่ย ์ และไว้ท์
ฟี ลด์ มีเด็กมาประชุม 14,000 คน ในการประชุมเด็กๆในเมืองลิฟเวอร์ปูล และมีนกั เทศน์มาประชุมคราว
ปิ ดการประชุมที่กรุ งลอนดอนถึง 600 คน มูด้ ีบอกว่าขณะที่ประชุมอยูใ่ นกรุ งลอนดอน มูด้ ีรู้สึกว่าพระ
เจ้าทรงสถิตอยูด่ ว้ ยในที่ประชุม และ “คนในที่ประชุมนั้นดูเหมือนฝูงตัก๊ แตน”
เมื่อกลับสหรัฐอเมริ กาแล้ว มูด้ ีและแซงกี้เปิ ดการประชุมใหญ่ๆอีกหลายเมืองในสหรัฐอเมริ กา
ใน ค.ศ. 1881 นักเผยแพร่ พระกิตติคุณ เรื องนางทั้งสองคนนี้กลับไปเยีย่ มประเทศอังกฤษอีก และจัดให้
มีการประชุมใหญ่เช่นกัน และหลังจากนั้นมูด้ ีกลับไปประเทศอังกฤษประชุมซ้ าอีกหลายครั้ง แล้ว
เดินทางไปเยีย่ มประเทศที่พระเยซูทรงถือพระกาเนิด เมื่อกลับมาแล้วมูด้ ีใช้เวลาทุ่มเทไปในการสถาปนา
โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมที่เมืองนอร์ทฟี ลด์ และเมืองชิคาโก ตลอดเวลาที่มีงานแสดงศิลปหัตถกรรม
และการค้าของโลกที่เมืองชิคาโกเมื่อ ค.ศ. 1893 มูด้ ีได้จดั ให้มีการประชุมใหญ่ในหอประชุมใหญ่ที่สุด
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ในเมืองนั้น และมีนกั เทศน์คนสาคัญๆทัว่ โลก ได้ช่วยเหลือในการประชุมครั้งนั้น มีคนนับจานวนล้าน
ได้ยนิ ได้ฟังพระกิตติคุณครั้งนั้น
มูด้ ีได้ทาการเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐอยูจ่ นถึงแก่กรรมเมื่อ ค.ศ. 1899 การประชุมครั้งสุ ดท้ายที่
ใหญ่ที่สุด ก็คือการประชุมที่เมืองแคนซัสซิ ต้ ี ขณะที่ทาการอยูท่ ี่เมืองนั้น มูด้ ีเป็ นโรคหัวใจจนต้องรี บ
กลับบ้านเพื่อตายที่นนั่ ถ้อยคาครั้งสุ ดท้ายมูด้ ีพดู ว่า “นี่แหละคือวันชัยชนะของข้าพเจ้า วันนี้เป็ นวัน
ฉลองเพื่อสวมมงกุฎ ข้าพเจ้าคอยวันนี้มาหลายปี แล้ว” โลกเก่านี้ไม่มีอะไรที่น่าเสน่หาอาลัยแก่มูด้ ีอีก
ต่อไป และมูด้ ี “คิดถึงบ้านในสวรรค์นานมาแล้ว” ศพของมูด้ ีบรรจุไว้ที่สุสานในเมืองนอร์ ทฟี ลด์ มูด้ ี
ขอร้องว่าการบรรจุศพของท่านห้ามมิให้ทาเป็ นการเอิกเกริ ก
แต่มีผปู ้ ระมาณคร่ าวๆว่า มีผไู ้ ด้ยนิ ได้ฟังพระกิตติคุณจากปากของมูด้ ี ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยล้าน
คน และโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมของมูด้ ียงั อบรมสั่งสอนคนงานของพระเจ้า ให้ทางานต่อไปอีกทัว่ โลก
จนทุกวันนี้
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บทที่ 13 จอห์ น ทรง
จากชีวประวัติของ ดร. ทรง ซึ่ งท่านได้เขียนเอง ท่านเป็ นนักเทศน์จีนเรื องนาม
27 กันยายน ค.ศ. 1901 เป็ นวันเกิดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเกิดในหมู่บา้ นฮองเช็ก ซึ่ งมีภูเขา
ล้อมรอบ มีทิวทัศน์อนั สวยงามและอากาศที่น่าอยู่ เมื่อข้าพเจ้าอายุได้ 5-6 ขวบเราย้ายไปอยูเ่ มืองฮิวฮั้ว
และบิดาของข้าพเจ้าเป็ นรองประธานกรรมการของวิทยาลัยฮิงฮั้วฮกอิม ทุกๆวันอาทิตย์คริ สตจักรที่นนั่
จัดให้มีรวีวารศึกษา และข้าพเจ้าได้รับประโยชน์ไม่ใช่นอ้ ยจากโรงเรี ยนนั้น
ตอนเย็นวันหนึ่งขณะที่ขา้ พเจ้าหอบหนังสื อกลับจากโรงเรี ยน ข้าพเจ้าก็ทราบว่าน้องสาวของ
ข้าพเจ้าตายเสี ยแล้ว ข้าพเจ้าเริ่ มคิดตลอดเวลาว่ามนุษย์ตายแล้วไปไหน? เมื่อข้าพเจ้าอายุเก้าขวบ ข้าพเจ้า
ได้เห็นการประชุมฟื้ นฟูที่ “เขย่า” คนทั้งเมืองให้ตื่นขึ้นเพื่อพระเยซู พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ลงมาเผาผลาญ
ความผิดบาป เมื่อนักเทศน์หนุ่มที่ถูกเจิมด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้มาพูดให้สมาชิกวรี วารศึกษาฟังที่
โรงเรี ยน ซึ่งมีจานวนถึง 300-400 คน ข้าพเจ้าร้องไห้เมื่ออาจารย์คนนั้นพูดถึงเรื่ องพระเยซูคริ สต์ทรง
อธิ ษฐานในสวนเฆ็ธเซมาเน และในเวลานั้นมีทหารเข้ามาจับกุมพระเยซู และพระเยซูทรงอ่อนสุ ภาพ
เหมือนลูกแกะ และยินยอมให้เขาจับกุมตัวไปแต่โดยดี
ทุกๆคนควรทาจิตใจให้สงบเพื่อสานึกตัวเองถึงพระเยซู วาดภาพของพระเยซูต้ งั แต่วยั หนุ่ม
จนกระทัง่ ถูกปลงพระชนม์ แล้วเราจะรู ้สึกหนักใจถึงการที่พระเยซูตอ้ งเสด็จขึ้นภูเขาขรุ ขระและแบกไม้
กางเขนเพื่อเรา แล้วเราจะไม่สามารถทาอะไร นอกจากสรรเสริ ญและนมัสการพระเยซูองค์เดียว
การประชุมฟื้ นฟูได้ฟ้ื นฟูคริ สตจักรฮิงฮั้วซึ่ งว่างเปล่ามานานให้คึกคัก และคริ สเตียนกลับมีชีวติ
กระปรี้ กระเปร่ ามากขึ้นเพื่อพระเจ้า ทุกๆครั้งที่มีการประชุมจะมีผทู้ ี่ร้องไห้ และรับสารภาพบาปของตน
คืนของและคืนดีกนั ข้าพเจ้าประชุมกันเขาทุกๆครั้ง แต่น่าเสี ยดาย ข้าพเจ้าไม่ได้กลับใจจากความบาป
ของข้าพเจ้าเอง มีคนจากเมืองเอ้หมึงและฟูเจามาประชุม เขาจึงได้สร้างเต็นท์พิเศษจุคนได้ไม่ต่ากว่า
3000-4000 คน
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ไม่นานนักการประชุมฟื้ นฟูก็เลิก และบิดาของข้าพเจ้าป่ วยหนักเกือบจะตาย ข้าพเจ้ามีความ
ทุกข์มาก แต่คุณแม่พดู กับข้าพเจ้าเงียบๆว่า “ลูกรัก อย่าร้องไห้ซิ ลูกจงไปอธิ ษฐานเผื่อคุณพ่อเร็ วๆซี ”
สาหรับมนุษย์เหลือวิสัยที่จะช่วยได้ แต่พระเจ้าทรงทางานได้ทุก ๆ สิ่ ง การอธิ ษฐานก็เกิดผล ข้าพเจ้าไม่
สามารถมองดูใบหน้าซี ด ตาลึกโบ๋ ของคุณพ่อของข้าพเจ้าได้ ขณะนั้นข้าพเจ้าอธิ ษฐานว่า “โอพระบิดา
เจ้า ผูท้ รงมีพระทัยเมตตา ขอทรงยืดอายุคุณพ่อของข้าพเจ้า จนคุณพ่อเลี้ยงข้าพเจ้าโตเป็ นผูใ้ หญ่ก่อน
เถิด” ข้าพเจ้าอธิ ษฐานเช่นนี้ หลายหน “ทูลขอในพระนามอันบริ สุทธิ์ ของพระเยซูคริ สต์ อาเมน” ไม่ชา้
คุณพ่อของข้าพเจ้าก็หายไปเป็ นปกติ และนับตั้งแต่วนั นั้นมาข้าพเจ้าจึงเชื่อว่า พระเจ้าทรงพอพระทัยที่
จะสดับฟังคาอธิษฐาน และทรงรักษาโรคภัยไข้ป่วยของมนุษย์
มีคนพากันมาคริ สตจักรของเรามากมายซึ่ งจุคนได้ประมาณ 500-600 คน และไม่มีที่จะรับรองผู ้
มาประชุมได้หมดฉะนั้นข้าพเจ้าจึงต้องช่วยคุณพ่อทั้งที่ขา้ พเจ้าอายุได้เพียงสิ บสองขวบ ช่วยจัดแยกเป็ น
พวกๆ ตามระยะใกล้และไกล ให้มานมัสการตอนเช้าวันอาทิตย์ จึงต้องแบ่งคนนมัสการออกเป็ นสาม
เวลาๆ ละ 500-600 คน บิดาของข้าพเจ้าได้รับการฟื้ นใจโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อย่างใหญ่หลวง และ
ทางานเข้มแข็งโดยไม่รู้จกั เหน็ดเหนื่อย เพราะว่าคุณพ่อทราบว่าพระเจ้าสถิตอยูด่ ว้ ยตลอดเวลา เมื่อ
ข้าพเจ้าโตรุ่ นหนุ่ม บิดาของข้าพเจ้าพาไปในการประชุมที่ตาบลต่างๆ และเวลาคุณพ่อไม่อยูต่ ิดธุ ระ
ข้าพเจ้าก็ทาหน้าที่เป็ นนักเทศน์หนุ่มน้อยแทนหน้าที่บิดาได้ ข้าพเจ้าเทศนาทั้งหมดจากพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ และผลที่รับก็คือมีคนมาเชื่อพระเยซูมากขึ้น แต่ตวั ข้าพเจ้ายังไม่ได้บงั เกิดใหม่เลย คนอื่นเขาเห็น
ข้าพเจ้าร้อนรนในทางศาสนามาก แต่ที่บา้ นของข้าพเจ้าๆเป็ นคนขี้โมโห และคนอื่นก็เห็นการประพฤติ
ของข้าพเจ้าที่ไม่เรี ยบร้อย ข้าพเจ้าไม่เคยยอมเชื่ อฟังบิดามารดา หลายครั้งข้าพเจ้าชอบเล่นเสี่ ยงภัย แต่
พระเจ้าทรงพิทกั ษ์รักษาชีวติ ของข้าพเจ้าไว้ พระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นข้าพเจ้ากาลังเดินนอกนาง
ของพระองค์ พระเจ้าจึงทรงใช้วธิ ี การอย่างฉลาดของพระองค์ เพื่อป้ องกันมิให้ขา้ พเจ้าเดินนอกจากของ
พระองค์ ในโรงเรี ยนชั้นมัธยม ข้าพเจ้าเรี ยนหนักมาก และเวลาหยุดภาคเรี ยนข้าพเจ้าออกไปประกาศ
พระกิตติคุณ และไปสอนให้เด็กๆอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ น ปี หนึ่งมีคนกลับใจเชื่อพระเยซู
ประมาณ 50-60 คน เมื่อจบโรงเรี ยนข้าพเจ้าได้คะแนนเยี่ยม ข้าพเจ้าจึงเตรี ยมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยนานกิง
ข้าพเจ้าชอบบันทึกรายงานประจาวัน
และเขียนเรื่ องลงในนิตยสารของ
มหาวิทยาลัย และลงพิมพ์ในนิตยสารอื่นๆเรื่ องการฟื้ นฟูจิตใจ และข้าพเจ้าออกไปเทศนาตามหมู่บา้ น
ด้วย แต่อย่างไรก็ตามข้าพเจ้ายังไม่รักพระเยซูจริ งจังเลย หรื อไม่เป็ นห่วงจิตวิญญาณของคนอื่นๆ
ข้าพเจ้าเทศนาเพื่อเอาชื่ อเสี ยงจากมนุษย์เท่านั้น แม้ข้ ึนภูเขาไปอธิ ษฐานข้าพเจ้าก็เคยไป และอ่านพระ
คัมภีร์ดว้ ย พยายามแสวงหาการเกิดใหม่แต่ยงั ไม่ได้รับ
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ข้าพเจ้าจึงตัดสิ นใจไปศึกษาต่อในสหรัฐอเมริ กา และพระเจ้าทรงเตรี ยมหนทางให้ขา้ พเจ้าไป
จนได้ ข้าพเจ้าต้องทางานหนักมากให้อเมริ กา เช่นทางานที่โรงงาน ทางานในเรื อโรงแรม และทางาน
หนักจนป่ วยเกือบตาย แต่อย่างไรก็ตามขณะที่ขา้ พเจ้าเจ็บป่ วย พระเจ้าทรงเล้าโลมข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้า
เรี ยนจบหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าได้คะแนนสู ง และรับเกียรตินิยม และรับรางวัลหลายอย่าง
หนังสื อพิมพ์ฉบับต่างๆในอเมริ กาลงข่าวเรื่ องของข้าพเจ้าอย่างเกรี ยวกราว เพราะข้าพเจ้าเป็ นนักเรี ยน
จีนที่ตอ้ งอาศัยทุนตนเองคนแรกที่เรี ยนจบหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยแห่งนั้นภายในสามปี และสาเร็ จ
ด้วยเกียรตินิยมอันดับสู งสุ ด ได้รางวัลเงินสดและเหรี ยญ (ในวิชาเคมีและฟิ สิ กส์ ) หลังจากเรี ยนจบ
หลักสู ตรแล้วตั้งใจจะไปประชุมที่ทะเลสาบเยนีวาเพื่อประชุมศาสนกิจที่นนั่ ขณะที่ไปประชุมข้าพเจ้า
ขึ้นไปบนภูเขาข้างๆทะเลสาบอธิ ษฐานและอ่านพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงเปิ ดตาของข้าพเจ้าให้ขา้ พเจ้าเห็น
นิมิตเรื่ องพระเยซูทรงเลี้ยงคน 5000 คน ด้วยขนมปั งห้าชิ้นกับปลาสองตัว ให้ขา้ พเจ้าเข้าใจ นัน่
หมายความว่า เราควรถวายทุกสิ่ งต่อพระเยซู และไม่เก็บอะไรไว้สาหรับตัวเองเลยแต่น่าเสี ยดาย ชีวติ
ของข้าพเจ้ายังไม่ได้ถวายต่อพระเยซูเพื่อให้พระองค์เปลี่ยนแปลง ข้าพเจ้าจึงลงมาจากภูเขายังคนเป็ นคน
เดิมต่อไป
ต่อมาภายหลังข้าพเจ้าไปเรี ยนที่มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและหลังจากนั้นเก้าเดือน ข้าพเจ้าได้รับ
ปริ ญญามหาบัณฑิต (เอ็ม. เอ.) แต่ขา้ พเจ้ายังไม่จุใจ ข้าพเจ้าจึงเรี ยนต่อเพื่อทาปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต (ด๊อก
เตอร์ )ข้าพเจ้าได้รับปริ ญญาด๊อกเตอร์ ภายในหกเดือน แต่มนุษยธรรมของข้าพเจ้าได้เฆี่ยนข้าพเจ้าจน
จิตใจไร้ความสุ ข ทุกๆวันอาทิตย์ขา้ พเจ้าได้รับเชิญให้เทศนาวันละหนึ่งหรื อสองครั้ง และพยายาม
ทางานในสมาคมนักเรี ยนนานาชาติ ดังนั้นข้าพเจ้าไม่มีเวลาว่างเหลือแม้วา่ ข้าพเจ้าจะเป็ นสาวกของพระ
เยซูชนิดที่ปราศจากชีวิต แต่เหตุไรข้าพเจ้าจึงรู ้สึกใจไม่สบายเลย ถ้าหากว่าข้าพเจ้าไม่ออกไปเทศนาพระ
กิตติคุณของพระเยซู น่าเสี ยดาย ข้าพเจ้ามุ่งเทศนาถึงความเป็ นมนุษย์ของพระเยซูเท่านั้น และข้าพเจ้า
อาศัยความสามารถ ความรู ้ และหลักวิชาการพูดที่เรี ยนมาเท่านั้น
แม้ขา้ พเจ้าได้ปริ ญญาสู งสุ ดแล้วก็ตาม แต่ใจของข้าพเจ้ายังแสวงหาเกียรติที่ไม่รู้จกั อิ่มอีก และ
ความรู ้ยงิ่ เพิ่มสู งขึ้นความหยิ่งยโสมีมากขึ้นด้วย ข้าพเจ้ากาลังเตรี ยมตัวเดินทางจะไปประเทศเยอรมัน
เพื่อเรี ยนเอาด๊อกเต้อร์ ทางเคมีต่อไป
และเวลาเดียวกันข้าพเจ้าได้รับโทรเลขจากบ้านให้ไปสอนใน
มหาวิทยาลัยแพทย์เพื่อเป็ นครู สอนวิชาเคมี ขณะนั้นข้าพเจ้านัง่ อยูต่ รงหน้าต่างมองดูดวงจันทร์ และ
คิดถึงบ้านและประเทศของตน แต่เมื่อหันกลับมาก็พบภาพของนักวิทยาศาตร์ เรื องนาม คนหนึ่งแขวน
อยูท่ ี่ฝาผนัง ทาให้ขา้ พเจ้าอยากไปประเทศเยอรมันทันที และในทันใดนั้นเองมีเสี ยงกระซิ บในจิตใจว่า
“แม้เขาจะได้สิ่งของทั้งโลก แต่ตอ้ งเสี ยจิตวิญญาณจะได้ประโยชน์อนั ใด?” ข้าพเจ้าทราบทันที
ว่า นัน่ เป็ นพระสุ รเสี ยงเตือนของพระเจ้าแก่ขา้ พเจ้า
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เช้าวันรุ่ นขึ้นมีศาสนาจารย์คนหนึ่ง ซึ่ งข้าพเจ้าไม่เคยรู ้จกั มาก่อนเลยได้มาเยีย่ มข้าพเจ้า ท่าน
บอกแก่ขา้ พเจ้าว่า “คุณควรเป็ นนักเทศน์คริ สต์ศาสนามากกว่าเป็ นนักวิทยาศาสตร์ ” เมื่อข้าพเจ้าได้ยนิ
เช่นนั้นจิตใจของข้าพเจ้าถูกเร่ งเร้าและตื่นเต้นมาก ข้าพเจ้าได้บอกให้ผมู้ าเยีย่ มทราบถึงเจตนาที่ขา้ พเจ้า
ข้ามน้ าข้ามทะเลมาศึกษาถึงสหรัฐอเมริ กา และได้เล่าถึงการได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระเจ้าตรัสเรี ยก
ตั้งแต่เมื่อคืนก่อนนั้น
ขณะที่ผมู้ าเยีย่ มกาลังฟังข้าพเจ้าเล่าเรื่ องราวนี้ ท่านผงกศีรษะรับ แล้วท่านก็เตือนข้าพเจ้าอย่าง
จริ งใจว่า ข้าพเจ้าควรเข้าเรี ยนวิชาคริ สตศาสศาสตร์ ที่นิวยอร์ ค ชายผูน้ ้ นั อยากให้ขา้ พเจ้าสัญญารับคา
ทันที ดังนั้นข้าพเจ้าจึงสัญญาโดยยิม้ แก่ท่าน จากเวลานั้นเป็ นต้นมา ข้าพเจ้าไม่ได้หวนคิดอีกเลยว่าจะไป
เรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ต่อที่ประเทศเยอรมัน และไม่ได้คิดที่จะกลับบ้านเกิดเมืองนอนเลย
ถ้าพูดตามความจริ งแล้ว หากว่าข้าพเจ้าไม่มีโครงการสาหรับชีวติ อนาคตของข้าพเจ้าไว้ก่อน
แล้ว ข้าพเจ้าจะสัญญาว่าจะไปเรี ยนวิชาศาสนาโดยรวดเร็ วเช่นนั้นไม่ได้ ที่ขา้ พเจ้าตัดสิ นใจไปยิวยอร์ คก็
เพราะกรุ งนิสยอร์ คเป็ นเมืองใหญ่ที่สาคัญและมีของมีค่าและอะไรๆหลายอย่างรวมอยูท่ ี่นนั่
ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงอยากจะลองไปเที่ยวดูเมืองนั้นให้สมกับที่อยากรู ้อยากเห็น ข้าพเจ้าจึงสัญญาทันทีวา่ จะไป
นิวยอร์ค
ใกล้ๆกับวิทยาลัยพระคริ สตธรรม มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงอยูแ่ ห่งหนึ่ง ข้าพเจ้าคิดว่าถ้า
ข้าพเจ้าเข้าเรี ยนในวิทยาลัยพระคริ สตธรรมแล้ว ข้าพเจ้าอาจมีโอกาสไปเรี ยนต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนั้น
ด้วยก็ได้ ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มพูนวิชาให้แก่ขา้ พเจ้ามากขึ้น อีกประการหนึ่งวิทยาลัยพระคริ สตธรรมได้ให้
ความสะดวดสบายทุกประการ ได้ให้ทุนการศึกษาโดยไม่คิดมูลค่า ให้ที่อยูแ่ ละเงินอีกปี ละ 10,000 บาท
ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าจะไม่ยนิ ดีหรื อที่จะไปกรุ งยิวยอร์ ค
การเดินทางไปนิวยอร์ คจะต้องผ่านน้ าตกไนแอกการา ซึ่ งเป็ นน้ าตกที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งของ
โลก แม้ขา้ พเจ้าเดินทางได้ชมทิวทัศน์มามากมายแล้วก็จริ ง แต่เห็นแล้วก็ผา่ นไปและลืมภาพเหล่านั้นเสี ย
สิ้ น แต่เมื่อเห็นน้ าตกมหึ มาเช่นนั้นทาให้ขา้ พเจ้าเกิดความจับใจยิง่ นัก น้ าตกนั้นสู งมาก และไหลไปสู่ ที่
ต่าเป็ นระยะไกลตั้งแต่ 140 กิโลเมตร น้ าตกแตกกระจายเป็ นฟองขาว และเสี ยวคารามเหมือนฟ้ าร้อง
ข้าพเจ้าก้มศีรษะลงอธิ ษฐานทูลขอต่อพระเจ้า ให้จิตใจของข้าพเจ้าหลัง่ น้ าทิพย์ออกมามากมายเหมือน
น้ าตก อย่าให้ขาดสายได้เลย
ในการเรี ยนให้จบหลักสู ตรวิทยาลัยพระคริ สตธรรม ผูเ้ รี ยนจะต้องใช้เวลาศึกษาสามปี เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตให้เรี ยนหลังสู ตรพิเศษ และเรี ยนลัดได้ในระยะหนึ่งปี ข้าพเจ้าต้องเรี ยนวันละหลาย
ชัว่ โมงมากกว่าพวกเพื่อนๆ
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เพื่อนนักเรี ยนด้วยกันพากันถามข้าพเจ้าว่า ได้ปริ ญญามาหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ แล้ว เหตุใด
จึงมาเรี ยนวิชาศาสนศาสตร์ ? การที่เขาถามเช่นนี้ทาให้ขา้ พเจ้าสะท้อนใจ แล้วข้าพเจ้าจึงตอบว่า เพราะ
ตอนแรกข้าพเจ้าแสวงหาสติปัญญาของโลกก่อน แต่ภายหลังอยากจะเรี ยนเรื่ องคาสอนทางจิตใจดูบา้ ง
จะพากันแย้งว่าสายเกินไปหรื อ?
ภายหลังหกเดือนเท่านั้นข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าได้เรี ยนรู ้พอในมหาวิทยาลัยแห่งนั้น ข้าพเจ้าไม่
อยากเสี ยเวลาเข้าห้องเรี ยนร่ วมกับนักเรี ยนอื่นๆ เพราะเข้าเรี ยนในห้องสมุดและศึกษาเอาเองเงียบๆคน
เดียว ก็ดีกว่านัง่ เรี ยนในห้องเรี ยน ในที่สุดข้าพเจ้ารู ้สึกว่าวิทยาลัยศาสนาแห่งนี้ไม่น่าเรี ยนเลย ข้าพเจ้าจึง
ตัดสิ นใจลาออก
แม้ขา้ พเจ้าไม่มีความสนใจในวิชาศาสนศาสตร์ ก็ตาม แต่ขา้ พเจ้าใช้เวลาศึกษาในห้องสมุดเรี ยน
เรื่ องศาสนา
วันหนึ่งเพื่อนร่ วมสานักศึกษาด้วยกัน มาเชิ ญชวนข้าพเจ้าไปรวมประชุมฟื้ นใจแห่งหนึ่ง ตาม
ความคิดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคิดว่านักเทศน์ผเู้ ทศนาฟื้ นฟูจะต้องเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ มีคุณวุฒิสูงเป็ นแน่
แต่ตรงกันข้ามกับที่คาดหมายไว้ เมื่อข้าพเจ้าไปถึงสถานที่ประชุม แทนที่จะได้เห็นนักปาฐก
อาวุโสผูท้ รงคุณวุฒิ ท่านศิษยาภิบาลกลับเสนอตัวเด็กหญิงคนหนึ่งอายุยงั ไม่ถึง 16 ปี ให้เป็ นผูพ้ ดู ฟื้ นใจ
ใหม่ เด็กหญิงคนนี้ แต่งตัวขาวทั้งชุด รวมทั้งรองเท้าและถุงเท้าขาวด้วย ถ้าเป็ นเด็กจีนข้าพเจ้าจะคิดว่าเขา
คงไว้ทุกข์มากกว่า แต่นี่เป็ นเด็กฝรั่ง ผมสี ทอง ตาสี ฟ้า แทนมี่ขา้ พเจ้าจะดูถูกเด็ก แต่ขา้ พเจ้าจาต้องให้
เกียรติแก่เด็กนั้นต่างหาก หลังจากคอยสักครู่ หนึ่งเด็กหญิงคนนั้นก็หยิบเอาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ขอบ
ทองขึ้นอ่านออกเสี ยงดัง และขอให้ทุกคนก้มศีรษะอธิ ษฐานเงียบๆนั้น ขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังก้มศีรษะอยู่
เงียบ ๆ นั้น ข้าพเจ้ารู ้สึกเหมือนกาลังเข้าเฝ้ าพระเจ้าอยู่ ณ ท้องพระโรงในสวรรค์ หลังจากที่จบการ
อธิ ษฐาน ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นดูใครต่อใครในห้องนั้น ต่างมีหน้ายิม้ แย้มแจ่มใสมีความสุ ขใจ คล้ายๆ คน
พวกนั้นกาลังอยูใ่ นสวรรค์
เราได้ฟังคาเทศนาของเด็กหญิงคนนั้นอยูเ่ งียบๆ
เด็กคนนั้นเทศนาพระกิตติคุณได้อย่าง
ประหลาดที่สุด และพูดถึงเรื่ องอาณาจักรสวรรค์ ถ้อยคาที่เด็กคนนั้นพูดก็เป็ นเสมือนระฆังที่ส่งเสี ยง
เตือนชาวโลกให้หนั มาหาความรอดพ้นบาป และไดเทิดทูนยกย่องไม่กางเขนของพระเยซูอย่างสู งสุ ด
พูดรวมแล้วเด็กหญิงคนนี้ เข้าใจคาสอนเรื่ องความรอดพ้นบาปได้ดีเป็ นพิเศษ คนที่ได้ยนิ เด็กคนนี้พดู
เพียงครั้งเดียวก็เข้าใจคาสอนของพระเยซู ในข้ออื่นๆทัว่ ๆไปได้อย่างชัดเจน เมื่อเด็กคนนั้นพูดจบทุกๆ
คนก็อยูน่ ิ่งเงียบ แม้คนหยิ่งจองหองอย่างข้าพเจ้ายังต้องยอมจานน และความกระหายของจิตใจของ
ข้าพเจ้าก็ค่อยทุเลา
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คืนหนึ่งซึ่ งข้าพเจ้าจาได้ดีที่สุด คือ เมื่อเด็กคนนั้นพูดจบแล้ว ก็มีการเชิญให้ออกมาข้างหน้า
ธรรมมาสน์ อธิ ษฐานและรับสารภาพบาป บางคนออกไปก็ร้องไห้ ขณะที่รับสารภาพบาป บางคนเป็ น
หัวหน้าสังคม บางคนรับราชการตาแหน่งสู ง บางคนเป็ นนักเทศน์ที่ประจาอยูใ่ นคริ สตจักรที่มีชื่อเสี ยง
พากันเดินออกไปข้างหน้าและร้องไห้เสี ยงดัง เพราะเสี ยใจในความบาปของตนเอง ข้าพเจ้าเห็นภาพนั้น
แล้วรู ้สึกซาบซึ้ งตรึ งใจมาก แต่เพื่อนๆที่ไปด้วยกันกลับพากันเห็นเป็ นของขันและหัวเราะเยาะ
แต่อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าไม่เพียงแต่ไม่เห็นพ้องด้วยกับพวกเพื่อนๆที่คิดเช่นนั้นเท่านั้น แต่ฤทธิ์
อานาจของคาเทศนาของเด็กคนนั้นดึงดูดใจข้าพเจ้าเอามากๆ ข้าพเจ้าได้ไปร่ วมประชุมห้าครั้ง และทุก
ครั้งที่กลับมาข้าพเจ้ารู ้สึกว่าใจอิ่มจนเต็มล้น ข้าพเจ้าเห็นว่าเด็กคนนั้นเหมาะสมที่จะเป็ นอาจารย์ทาง
วิชาศาสนศาสตร์ ข้าพเจ้ากาลังคิดว่าอาจารย์ใหญ่ของโรงเรี ยนที่ขา้ พเจ้ากาลังศึกษาอยูน่ ้ นั ควรเรี ยนรู ้
ความจริ งด้วยความถ่อมใจจากเด็กหญิงคนนี้
จากวันที่ขา้ พเจ้าเห็นเด็กหญิง น่ารัก สุ ภาพ ถ่อมตัวคนนั้น จนถึงทุกวันนี้ขา้ พเจ้าก็ยงั สามารถได้
ยินคาเทศนาของเด็กคนนั้นก้องอยูใ่ นหู แม้จะหลับตาก็ยงั เห็นภาพยิม้ ของเด็กสาวคนนี้ได้เต็มตา
เด็กคนนี้ยนื อยูบ่ นธรรมมาสน์โดยไม่ประหม่า เงยหน้าสู่ สวรรค์ พร้อมกับพนมมือ แล้ว
อธิ ษฐานต่อหน้าประชาชนฝูงใหญ่ การที่เขาแสดงคาระวา และการที่เปล่งวาจาออกมาเป็ นถ้อยคาแห่ง
ความศรัทธา ที่มีอยูใ่ นพระเจ้าอย่างมัน่ คง ไม่วอกแวกเลย ถูกฝังอยูล่ ึกในจิตใจข้าพเจ้า ถึงอย่างไรก็ดีเมื่อ
การฟื้ นฟูครั้งนั้นผ่านพ้นไปแล้ว ข้าพเจ้าก็ยงั เป็ นคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ข้าพเจ้ารู ้สึกกระหายอยากได้
ฤทธิ์ อานาจจิตนั้นจากพระเจ้า แต่ไม่เคยได้รับเลย
ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเขียนจดหมายฉบับหนึ่งยืดยาวไปให้เพื่อนของข้าพเจ้า และได้เล่าเรื่ องให้เขา
ฟังถึงการตื่นเต้นสะเทือนใจดังต่อไปนี้วา่ ถ้านักเทศน์คนใดปราศจากชีวติ ฝ่ ายจิตใจพระคริ สต์ก็จะไม่รับ
คนนั้นเป็ นพยานเพื่อพระองค์ จนบัดนี้ขา้ พเจ้าเคยเข้าใจว่า ความสาเร็ จของนักเทศน์คนหนึ่งคนใดอยูท่ ี่
องค์พระเยซูคริ สต์ ผูเ้ ป็ นมาตรฐานของนักเทศน์ท้ งั หลาย คือผูท้ ี่เทศนาสัง่ สอนพระกิตติคุณนั้น จะต้อง
ได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพื่อจะได้รับชี วติ ครบบริ บูรณ์ มิฉะนั้นจะเป็ นเหมือนนักเทศน์
เรื องนามชื่ออะโปโล ในยุคของอัครสาวก (อะโปโลยังไม่ได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก่อน
ท่านออกไปเทศนาพระกิตติคุณ และผลสุ ดท้ายคืออะไร? คนที่ได้เชื่ อพระกิตติคุณการเทศนาของอะ
โปโล จึงไม่เข้าในเรื่ องการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และไม่เคยได้ยนิ เรื่ องพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์เลย) เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงกล้าพูดเรื่ องนี้วา่ นักเทศน์ทุกคนจะต้องรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ และรับชีวติ ใหม่จากพระเจ้าก่อนที่เขาจะออกไปทาการเทศนาสั่งสอน
ข้าพเจ้าเขียนจดหมายยังไม่ทนั จบ มโนธรรมของข้าพเจ้าก็เรี ยกร้องและตักเตือนข้าพเจ้า คล้ายๆ
กับมีเข็มมาทิ่มแทงในใจ ทาไมข้าพเจ้าจึงอาย? ข้าพเจ้าเข้ามาในมหาวิทยาลัยพระคริ สตธรรมก็เพื่อจะ
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เตรี ยมตัวทางานของพระเจ้า ทาไมข้าพเจ้าจึงไม่ได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก่อน ทาไม
ข้าพเจ้าจึงบกพร่ องเหมือนอะโปโล ดังนั้นข้าพเจ้าจึงหยุดเขียนจดหมายและก้มศีรษะลงและครุ่ นคิดอยู่
เป็ นเวลานาน ข้าพเจ้าร้องไห้และเสี ยใจจนพูดไม่ออก
ผลสุ ดท้ายหลังจากที่คิดอยูเ่ ป็ นเวลานาน ข้าพเจ้าจึงตัดสิ นใจแสวงหาของประเสริ ฐนี้ จากพระ
เจ้า เพื่อให้พระเจ้าทรงโปรดเปลี่ยนชีวติ ของข้าพเจ้าใหม่ และจะต้องหาจนกว่าจะได้รับ (ตามที่พระเยซู
ทรงสัญญาแก่สาวกบนภูเขามะกอกเทศ) คือฤทธิ์ เดชอย่างวันเพ็ญเทศนาเต เพื่อข้าพเจ้าจะสามารถ
ออกไปเป็ นพยานเพื่อพระเยซูได้
ข้าพเจ้าตัดสิ นใจว่า ข้าพเจ้าต้องแสวงหาชีวิตใหม่และรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ถึง
อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าค้นหาอยูเ่ ป็ นเวลานานก็หาประตูเข้าไม่พบ ข้าพเจ้าเป็ นเหมือนคนตาบอดเข้าถ้ า
คลาหาทางอยูใ่ นที่มืดคนเดียว บางครั้งข้าพเจ้าได้ยนิ เพื่อนนักเรี ยนกล่าวล้อเลียนเยาะเย้ย และตาหนิ
เด็กหญิงคนนั้น แต่ขา้ พเจ้าก็พดู กับตัวเองว่า หากข้าพเจ้าจะมีฤทธิ์ อานาจในการเทศนา และในการ
อธิ ษฐานอย่างนั้น แม้วา่ ใครจะติเตียนเยาะเย้ยอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าจะไม่เอาใจใส่ แต่จะยินดีตอ้ นรับทุก
สิ่ ง
ต่อมาไม่นานนักก็ถึงคราวปิ ดภาคเรี ยน พวกเพื่อนๆพากันเตรี ยมวาดโครงการ ที่จะใช้วนั หยุด
เรี ยนอย่างไร แต่สาหรับข้าพเจ้าๆใช้เวลาเหมาะเช่นนั้น ศึกษาชีวประวัติของวีรชนทางศาสนา ข้าพเจ้า
แปลกใจมากว่าคนเหล่านั้นมีฤทธิ์ อานาจจากพระเจ้า
และจิตวิญญาณของเขาอยูร่ ะดับสู งอย่างน่า
ประหลาดอัศจรรย์อะไรเช่นนั้น ดังนั้นความกระหายของข้าพเจ้ามีมากขึ้น ที่จะมีฤทธิ์ เดชของพระเจ้า
เหมือนกับคนเหล่านั้นได้รับ
ในวาระแห่งความมืดมัวใน ค.ศ. 1926 ในขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังคุกเข่าอธิ ษฐานอยู่ ข้าพเจ้าได้ยนิ
พระสุ รเสี ยงของพระเจ้าตรัสว่า “เราจะทาลายความฉลาดของนักปราชญ์” แม้วา่ เสี ยงนั้นจะแผ่วเบาและ
สุ ภาพ แต่ขา้ พเจ้าได้ยนิ เสี ยงนั้นก้องเหมือนฟ้ าร้อง เสี ยงนั้นทาให้ขา้ พเจ้าตกใจจนตัว่ สัน่ ถ้อยคา
เหล่านั้นเป็ นถ้อยคาแห่งความสัจจริ ง วิชาความรู ้ของโลกนี้ก็เป็ นโพรงกลวงข้างใน ชีวติ ของมนุษย์ก็
ปรากฏเหมือนหมอกหรื อไอน้ า มนุษย์ไม่วา่ จะตายหรื อมีชีวติ อยูต่ อ้ งลาบากเดือดร้อน และปวดร้าว
คืนวันนั้นข้าพเจ้านอนไม่หลับเลยแม้แต่งีบเดียวจนตลอดวันแรกของปี ใหม่
ความหนักอกที่เป็ นภาระแห่งจิตวิญญาณของข้าพเจ้าทับถมทวีมากขึ้นทุกๆวัน วันที่ 10
กุมภาพันธ์ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าไม่อยากมีชีวติ อยูต่ ่อไป ในเวลานั้นแหละที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ และ
พญามารสู ้รบกันในจิตวิญญาณของข้าพเจ้าอย่างขนานใหญ่ แต่ในที่สุดพระเยซูคริ สต์ทรงชัยชนะใน
ดวงใจของข้าพเจ้า และได้ปล่อยข้าพเจ้าให้เป็ นอิสระพ้นจากภาระหนัก และหลุดจาการเป็ นทาสบาป
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คืนวันนั้นมิใช่แต่เพียงข้าพเจ้าอธิ ษฐานอย่างหนักด้วยใจจริ ง ร้องไห้และอธิ ษฐานขอให้พระ
โลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ชาระล้างข้าพเจ้า และทูลขอพระองค์มิให้ขา้ พเจ้ามีชีวติ อยูเ่ พื่อตัวเอง ตั้งแต่วนั
นั้นเป็ นต้นมา และไม่ให้ขา้ พเจ้าแสวงหาความเจริ ญรุ่ งเรื องของทางโลกเลย และได้ทูลร้องขอต่อพระเจ้า
ให้สาแดงพระเมตตาแก่ขา้ พเจ้า และช่วยข้าพเจ้าให้พน้ จากอานาจของมารร้าย
พระเจ้าผูท้ รงเมตตา และทรงสดับคาทูลอธิษฐานของคนเสมอ พระองค์เข้ามาในใจของข้าพเจ้า
ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระองค์ และทรงทางาน ณ ที่น้ นั โดยเปลี่ยนความเศร้าโศกให้กลายเป็ น
ความชื่นชมยินดี เพราะว่าข้าพเจ้าได้รับชี วติ ของพระคริ สต์ไว้ในเรื อนร่ างของข้าพเจ้า
คืนวันนั้นบาปของข้าพเจ้าที่ขา้ พเจ้าเคยทาเสมอๆก็ตีแผ่ออกตรงหน้าข้าพเจ้าทั้งหมดทีละอย่าง
สองอย่าง และข้าพเจ้าเกือบจะทนไม่ได้เพราะไม่มีทางหลีกเลี่ยง ข้าพเจ้ารู ้แน่วา่ ขืนเป็ นอย่างนั้นข้าพเจ้า
ต้องไปนรกแน่ๆ ความบาปได้ทิ่มแทงใจและทาให้ขา้ พเจ้าเกิดความทุกข์ แม้ขา้ พเจ้าอยากจะลืมมันเสี ย
แต่ก็ลืมไม่ได้ ทันใดนั้นเองข้าพเจ้านึกถึงพระคริ สตธรรมคัมภีร์ใหม่ซ่ ึ งอยูก่ น้ หี บของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารี บ
เปิ ดหี บและเอาออกมาอ่าน น่าสมเพชจริ งๆที่ขา้ พเจ้าไม่ได้อ่านพระคัมภีร์มาเป็ นเวลานาน ข้าพเจ้าเปิ ด
อ่านพระธรรมลูกาบทที่ 23 คือเรื่ องที่พระเยซูคริ สต์ทรงยอมทนทุกข์ทรมานเพื่อชดใช้แทนหนี้บาปของ
ข้าพเจ้า จิตวิญญาณของข้าพเจ้าคล้ายๆกับกาลังติดตามองค์พระเยซูคริ สต์ผถู ้ ูกตรึ งไว้ และข้าพเจ้ารู ้สึกว่า
ข้าพเจ้าเป็ นเหมือนคนบาปที่ถูกตรึ งไว้ และข้าพเจ้ารู ้สึกว่าข้าพเจ้าเป็ นเหมือนคนบาปที่ถูกตรึ งตายแล้ว
เอาศีรษะลงล่างและชูคอขึ้น ข้าพเจ้ารู ้สึกว่ากาลังเดินตามพระเยซูไปช้าๆและอีกด้านหนึ่งพระเยซูคริ สต์
กาลังเสด็จพระราชดาเนินไปยังตาบลโฆละโฆธา และข้าพเจ้ารู ้สึกว่าบาปในตัวของข้าพเจ้ามีมากจนทน
ไม่ไหว เพราะความบาปนั้นๆบีบบังคับข้าพเจ้าจวนจะขาดใจตายอยูแ่ ล้ว
ข้าพเจ้าเห็นองค์เห็นองค์พระเยซูคริ สต์ถูกปลงพระชนม์แขวนอยูบ่ นไม้กางเขน พระเศียรเอียง
ไปข้างหนึ่ง และพระหัตถ์ท้ งั สองแขวนอยูก่ บั ตะปูใหญ่ และมีพระโลหิ ตไหลย้อยลงมาความทนทุกข์
ของพระเยซูทาให้ขา้ พเจ้าเสี ยใจอย่างสุ ดซึ้ ง ภายหลังนั้นข้าพเจ้าคุกเข่าลงตรงไม้กางเขนของพระเยซู
แล้วล้มลงที่ดิน พลางร้องครวญครางทูลต่อองค์พระเยซูคริ สต์ ขอให้องค์ทรงชาระล้างบาปของข้าพเจ้า
ด้วยพระโลหิ ตของพระองค์ ข้าพเจ้าร้องครวญครางอยูเ่ ช่นนั้นจนเที่ยงคืน สรรเสริ ญและขอบพระคุณ
พระเจ้า บาปของพระเจ้าหลุดออกหมดสิ้ นข้าพเจ้ารู ้ตวั ว่าร่ างกายสดชื่น และตัวเบาเหมือนนกบินได้
ข้าพเจ้าลุกขึ้นเต้นและร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า ครั้นแล้วข้าพเจ้าได้ยนิ เสี ยงมากระซิ บว่า “ลูกเอ๋ ย
ความบาปของเจ้าถูกยกเสี ยแล้ว”
หลังจากที่ความบาปของข้าพเจ้าได้รับการอภัยและนิรโทษกรรมแล้ว จิตใจของข้าพาเจ้าว่าง
เปล่า สะอาดและสงบเหมือนห้องสวยงามที่จดั ไว้ใหม่เรี ยบร้อย ในทันใดนั้นองค์พระบิดาเจ้าเสด็จมาใน
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ใจของข้าพเจ้า พระวิญญาณแห่งพระปัญญาได้พาจิตวิญญาณของข้าพเจ้า ลอยสู งขึ้นจนไปถึงพระแท่น
ของพระคริ สต์ และในใจของข้าพเจ้าก็มีองค์พระเยซูเจ้าประทับอยู่
หลังจากนั้นข้าพเจ้ารู ้สึกว่า ร่ างกายของข้าพเจ้าเจ็บปวดไปหมดทั้งตัว ข้าพเจ้าจึงทูลถามพระเยซู
ว่า ความเจ็บป่ วยครั้งนี้มาจากไหน? ข้าพเจ้าได้รับแสงสว่างจากองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่งทาให้
ข้าพเจ้าเข้าใจว่า นัน่ แหละคือหลักคาสอนที่วา่ ตัวเราต้องตายกับพระคริ สต์
คืนวันนั้นเป็ นวันที่ขา้ พเจ้าได้รับการเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณ และเป็ นวันที่ขา้ พเจ้าจาได้ดีที่สุด
ตลอดชีวิต และในเวลาเดียวกันนั้นข้าพเจ้าได้รับคาสั่งจากองค์พระเยซูคริ สต์ ให้ออกไปเป็ นพยานแก่คน
ทัว่ โลกทุกชาติทุกภาษา พระเจ้าทรงพระราชทานนามใหม่ให้แก่ขา้ พเจ้าว่า “โยฮัน” หรื อ “ยอห์น” และ
พระองค์ทรงอธิบายความหมายให้ขา้ พเจ้าฟังด้วย โยฮันบัพติศโตเป็ นผูน้ าเสด็จพระเยซู และเป็ นผู้
เตรี ยมทางรับเสด็จของพระองค์ ยุคนี้เป็ นยุคที่เชื่อกันอย่างหนักแน่นว่า พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกในไม่
ช้า และก่อนที่จะเสด็จมาพระองค์ทรงเลือกผูน้ าหน้าคอยเตรี ยมรับเสด็จล่วงหน้าเสมอ การเสด็จมาครั้ง
แรก พระเยซูทรงเลือกโยฮันบัพติศโตคนเดียวเป็ นผูน้ าเสด็จ แต่การเสด็จมาของพระองค์ครั้งที่สอง
พระองค์มิได้เลือกผูน้ าเสด็จแต่เพียงคนเดียว พระองค์ทรงเรี ยกข้าพเจ้าให้ประกาศเทศนาเรื่ อง “แผ่นดิน
สวรรค์มาใกล้แล้ว” และบอกข่าวดีวา่ พระเยซูกาลังจะเสด็จมาโดยเร็ ว ข้าพเจ้าเป็ นเพียงผูน้ าเสด็จคน
หนึ่งในจานวนหลายคน
เมื่อข้าพเจ้าเห็นแสงรุ่ งอรุ ณแห่งชีวติ แล้ว ข้าพเจ้ามิได้ยนื รอพิธีการเลย ข้าพเจ้าไปบอกใครต่อ
ใครหลายคน ถึงเรื่ องที่พระเจ้าทรงสาแดงความจริ งแก่ขา้ พเจ้า เมื่อคืนที่แล้วมาอย่างมหัศจรรย์ แม้วา่
ข้าพเจ้ารู ้วา่ เขาจะล้อเลียนหรื อหัวเราะเยาะข้าพเจ้าก็ตาม แต่ขา้ พเจ้าต้องเชื่อฟังสิ่ งที่พระเจ้ากระตุน้ เตือน
ข้าพเจ้าภายในใจ และข้าพเจ้าไปบอกอาจารย์และเพื่อนๆของข้าพเจ้าอย่างกล้าหาญ คนเหล่านั้นเห็น
อาการที่ขา้ พเจ้าแสดงความยินดีออกมานั้นแตกต่างจากวันก่อนๆมาก พวกเขาพูดอะไรไม่ได้ นอกจาก
ยอมรับว่า นัน่ เป็ นความจริ งว่าข้าพเจ้าได้ประสบเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงน่าอัศจรรย์
น่าแปลกประหลาดเป็ นพิเศษ มีชายคนหนึ่งซึ่ งข้าพเจ้าไม่คุน้ เคยมาก่อนเลย นาเอาลูกโลกลูก
หนึ่งมายืน่ ให้แก่ขา้ พเจ้า เมื่อข้าพเจ้ารับมาแล้วข้าพเจ้าแปลกใจมากว่า นี่หมายความว่าอะไรกัน? แต่ไม่
ช้าข้าพเจ้าได้รับคาอธิ บายโดยฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ นัน่ หมายความว่าข้าพเจ้าจะต้องออกไป
ทัว่ โลก ประกาศสั่งสอนพระกิตติคุณของพระองค์แก่คนทุกประเทศ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงอธิ ษฐานเงียบๆ
เพื่อให้พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าทางานของพระองค์ ด้วยความพากเพียรจนสัมฤทธิ์ ผล
ครั้นแล้วข้าพเจ้ารี บวิง่ ไปที่ห้องของข้าพเจ้า และสารวจลูกโลกกลมนั้น เมื่อพิจารณาดูลูกโลก
นั้นแล้ว ในไม่ชา้ ลูกกลมๆนั้นกลายเป็ นรู ปยาวรี เหมือนกับร่ างมนุษย์กาลังแบกกางเขนใหญ่ ที่ศีรษะเป็ น
ประเทศพาเลศไตน์ ที่หน้าอกเป็ นประเทศจีน โลกนี้ท้ งั โลกจะเห็นได้อยูบ่ นร่ างของผูท้ ี่อยูบ่ นไม้กางเขน
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หลังจากที่ขา้ พเจ้าได้เกิดใหม่ทางจิตใจแล้ว ข้าพเจ้ามองเห็นทุกๆอย่างในจักรวาลเป็ นของควรค่าแก่การ
สรรเสริ ญพระเจ้า เพราะว่าสิ่ งเหล่านั้นเป็ นของดีรอบคอบ การที่ขา้ พเจ้ามองโลกผิดแปลกไปจากเดิม ก็
เพราะข้าพเจ้าได้วางใจในพระโลหิ ตของพระคริ สต์ และข้าพเจ้ากลายเป็ นคนถูกสร้างใหม่และข้าพเจ้า
จึงเห็นของทุกๆอย่างเป็ นของใหม่
ข้าพเจ้าเริ่ มสังเกตเห็นว่า พระวจนะหรื อพระดารัสของพระเจ้าเป็ นอักษรที่มีชีวิต และปฏิบตั ิให้
เกิดผลได้ดี แต่ก่อนเมื่อข้าพเจ้าพูดหรื อคิดข้าพเจ้าก็ทาบาป แต่ไม่ได้รู้สึกว่านัน่ เป็ นบาป ภายหลังข้าพเจ้า
เกิดใหม่แล้วข้าพเจ้าก็เห็นว่าเป็ นบาป และความบาปทุกชนิดเป็ นอันตรายทั้งสิ้ น
เมื่อข้าพเจ้าทาบาป ข้าพเจ้าอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์และพระคริ สตธรรมคัมภีร์จะชี้ให้เห็นว่า
ข้าพเจ้าผิดอย่างไร หลังจากที่ขา้ พเจ้าเฝ้ าพระเจ้า ณ พระที่นงั่ แห่งพระคุณแล้ว ข้าพเจ้าร้องทูลของพระ
กรุ ณาโปรดให้อภัยบาป และเมื่อข้าพเจ้าเปิ ดพระคริ สตธรรมคัมภีร์ออกอ่าน ข้าพเจ้าได้รับการอภัยโทษ
ซึ่ งมีอยูต่ ามพระสัญญาของพระเจ้า และพระวจนะของพระองค์ได้เล้าโลมจิตใจของข้าพเจ้าให้บรรเทา
ทุกข์
บางครั้งจิตใจของข้าพเจ้าเกิดละโมบอยากได้สิ่งของๆโลกนี้ แต่พระดารัสของพระเจ้าทาให้
ข้าพเจ้ามองทะลุ เลยพ้นของเหล่านั้นไป พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นแสงสว่างเหมือนโคมส่ องทางเดิน
ของข้าพเจ้า ครั้งหนึ่งมีการประชุมสังคมนักเรี ยนนานาชาติ ข้าพเจ้าได้ขออนุญาตจากประธานกรรมการ
ขอเวลาห้านาที ที่จะเป็ นพยานแก่ที่ประชุมครั้งนั้นว่า พระเยซูทรงเปลี่ยนนิสัยคนบาปเช่นข้าพเจ้าได้
อย่างไร ข้าพเจ้าต้องการบอกให้คนทั้งหลายรู ้วา่ ฤทธิ์ อานาจแห่งพระโลหิ ตของพระคริ สต์ช่วยให้คนพ้น
ผิดบาปได้อย่างไร เพีงแระะโยคสั้น ๆ ง่าย ๆ ไม่กี่ประโยค ข้าพเจ้าพูดถึงความรอดพ้นบาปของพระ
คริ สต์ผซู ้ ่ ึ งพลีชีวติ แทนคนบาป นับจากวันนั้นเป็ นต้นมาข้าพเจ้าเป็ นพยานฝ่ ายพระเยซูอย่างกล้าหาญ ไม่
ว่าคนฟังนั้นจะเป็ นคนชนิดไร
เพราะเหตุน้ ี ข้าพเจ้าจึงออกไปเทศนาเป็ นประจาวันและได้นมัสการพระเจ้าในห้องของข้าพเจ้า
ตามลาพัง ข้าพเจ้าตักเตือนคนอื่นด้วยน้ าตาไหลตลอดเวลา เพื่อให้คนอื่นมาเชื่อฟังพระเยซูได้รับความ
สันติสุข เพราะได้รับการอภัยบาป ข้าพเจ้าถูกความรักและความร้อนรนของพระคริ สต์ช้ ีแจงความบาป
อย่างจริ งใจ และอย่างชัดเจนแก่นกั เทศน์หลายคน และศิษยาภิบาลหลายท่าน อ้อนวอนขอร้องท่าน
เหล่านั้นด้วยความรักให้ท่านเหล่านั้นคุกเข่าลงสารภาพบาปต่อพระเจ้า เพื่อจะร่ วมใจกันแสวงหาการนิ ร
โทษบาปด้วยพระโลหิ ตของพระเยซู เพราะได้ทาบาปเนื่องจากไม่สัตย์ซื่อในการประกาศพระกิตติคุณ
แต่น่าเสี ยดายมีนอ้ ยคนยอมฟังถ้อยคาของข้าพเจ้า และมีนอ้ ยคนยอมกลับใจใหม่ แต่ขอบพระคุณพระ
เจ้า พระองค์ทรงทวีฤทธิ์ อานาจและประทานความกล้าหาญให้แก่ขา้ พเจ้าที่จะทางานต่อไปโดยไม่ทอ้
ถ้อย และไม่หยุดยั้งที่จะพูดต่อไป และให้รู้วา่ ควรจะพูดสิ่ งใด ข้าพเจ้ายึดแน่นอยูก่ บั พระองค์ผทู ้ รง
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ประทานเรี่ ยวแรง ให้แก่ขา้ พเจ้าเพื่อทาหน้าที่ประจาวัน และจะใช้หนี้ให้แก่พระองค์เหมือนอย่างเปาโล
บอกว่า “วิบตั ิแก่ขา้ พเจ้า ถ้าหากว่าข้าพเจ้ามิได้ประกาศพระกิตติคุณ”
ข้าพเจ้าชอบร้องเพลงนมัสการ หลังจากที่ขา้ พเจ้ากลับใจใหม่แล้วข้าพเจ้าชอบร้องเพลงมากยิง่
กว่าเดิม บางครั้งก็ร้องเบาๆ บางครั้งข้าพเจ้าสรรเสริ ญพระเจ้าด้วยน้ าตาไหล บางครั้งข้าพเจ้า
ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยการยิม้ แย้มและมีความยินดี เพราะเหตุน้ ี จึงทาให้คนที่อยูล่ อ้ มรอบข้าพเจ้าคิดว่า
ข้าพเจ้าเป็ นโรคจิตชนิดหนึ่ง เนื่องจากคนเหล่านั้นไม่เคยประสบการเกิดใหม่เลย ฉะนั้นเขาจึงไม่เข้าใจ
แม้ขา้ พเจ้าจะต้องหลัง่ น้ าตาแต่จิตใจของข้าพเจ้ายังชื่นชมยินดีออย่างเหลือล้น
ข้อนี้เป็ นสิ่ งแปลก
ประหลาดมาก หากว่าข้าพเจ้ามิได้ลิ้มรสการเกิดใหม่ดว้ ยตนเองแล้วไซร์ ข้าพเจ้าคงไม่เข้าใจเหมือนกัน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 1926 เป็ นวันที่ขา้ พเจ้าอยากซื้ อพระคริ สตธรรมคัมภีร์เล่มใหม่สักหนึ่งเล่ม
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงออกไปที่หน้าประตูวทิ ยาลัยและเดินออกไปที่ถนน
และหลังจากที่ขา้ พเจ้าซื้ อพระ
คัมภีร์ได้แล้ว ข้าพเจ้าเดินกลับมาด้วยความยินดีเหลือล้น ขณะที่เดินมาตามถนนข้าพเจ้าเห็นผูช้ ายสาม
คนเดินเรี ยงกันมาเขียนคาว่า “หยุดพัก” เมื่อข้าพเจ้ามาถึงประตูวทิ ยาลัยปรากฏว่าประตูปิด อาจารย์ใหญ่
ไม่ยอมให้ขา้ พเจ้าไปในวิทยาลัย แต่สั่งให้ขา้ พเจ้าตามชายคนหนึ่งไปยังหมู่บา้ นแห่งหนึ่ง ซึ่ งปลูกบ้าน
ไว้หลังหนึ่งอยูใ่ นบริ เวณเงียบๆเป็ นที่สาหรับพักผ่อน ข้าพเจ้าไม่ได้โต้แย้ง แต่เดินตามชายคนนั้นไปยัง
โรงพยาบาลโรคจิตแห่งหนึ่ง เขาทาแก่ขา้ พเจ้าเหมือนทากับคนป่ วย และบังคับให้ขา้ พเจ้าแต่งตัวชุดขาว
ซึ่ งทางโรงพยาบาลจัดไว้สาหรับคนป่ วย และให้ขา้ พเจ้านอกตึกเดียวกับคนป่ วย
เมื่อถูกส่ งเข้าโรงพยาบาลโรคจิตแล้ว นายแพทย์ก็ตรวจร่ างกายของข้าพเจ้าอย่างละเอียดลออ
แต่นายแพทย์ก็ไม่เจอโรคหรื อเห็นอะไรผิดปกติในร่ างกายของข้าพเจ้า แพทย์สั่งให้ขา้ พเจ้าไปนอนและ
หยุดพัก ร่ างกายของข้าพเจ้าเหน็ดเหนื่ อยมาก ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอบพระคุณพระเจ้าที่ขา้ พเจ้ามีโอกาส
หยุดพักบ้างในโอกาสนี้
หลังจากที่นายแพทย์พยายามทุกวิถีทางที่คน้ หาโรคในตัวข้าพเจ้า
และให้อาหารอย่างดีแก่
ข้าพเจ้ารับประทาน แต่ขา้ พเจ้ารู้สึกอึดอัดมาก เพราะข้าพเจ้าขาดอิสรภาพ
ดูๆก็เป็ นเรื่ องน่าท้อถอยและน่าหัวเราะ นายแพทย์ได้ไปที่วทิ ยาลัยของข้าพเจ้า และค้นหนังสื อ
และอ่านจดหมายของข้าพเจ้าเพื่อจะค้นหาสาเหตุวา่ ข้าพเจ้าเป็ นโรคจิตจริ งหรื อไม่ มันน่าขบขันจริ งๆที่
นายแพทย์ได้อ่านและตรวจจดหมายของเพื่อนๆของข้าพเจ้า แต่ไม่ได้อ่านจดหมายที่ขา้ พเจ้าเขียนเองเลย
มิใช่แต่เพียงเท่านั้น เวลาเพื่อนๆของข้าพเจ้าส่ งจดหมายมาให้ขา้ พเจ้า เขาเปิ ดออกอ่านและตอบ
แทนข้าพเจ้าโดยบอกว่า ข้าพเจ้ากลายเป็ นโรควิกลจริ ต และขอร้องพวกเพื่อนๆของข้าพเจ้าอย่าเขียน
จดหมายมารบกวนข้าพเจ้าอีกต่อไป
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มาถึงตอนนี้ขา้ พเจ้ามีความเศร้าโศกมาก เพราะข้าพเจ้ามีความอิสรเสรี นอ้ ยกว่าอยูใ่ นตารางเสี ย
อีก แต่พระเจ้าทรงแนะนาข้าพเจ้าให้ยอมรับ และทาตามใจโดยยอมจานนต่อพระประสงค์อนั บริ สุทธิ์
ของพระองค์ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์อยูค่ นเดียวอย่างเงียบๆ และได้รับคาสอนจาก
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งทาให้ขา้ พเจ้าสามารถเป็ นพยานเพื่อพระเยซูได้ตลอดชีวติ ของข้าพเจ้า
ในวันที่ 31 เดือนสิ งหาคม มีเพื่อนสนิทของข้าพเจ้าคนหนึ่งซึ่ งเป็ นครู สัญชาติอเมริ กา เพิ่ง
เดินทางกลับมาจากทวีปยุโรป
และได้ทราบข่าวว่าข้าพเจ้าถูกส่ งตัวเข้ามาอยูใ่ นโรงพยาบาลโรคจิต
ฉะนั้นท่านจึงมาเยีย่ มข้าพเจ้าโดยเร็ ว ทันทีที่ขา้ พเจ้าเห็นท่าน ข้าพเจ้ากลั้นการร้องไห้ไว้ไม่ได้ และได้
เล่าถึงเหตุการณ์อนั น่าท้อใจให้ท่านฟังโดยตลอด
ท่านเล้าโลมใจข้าพเจ้า และภายหลังท่านไปหาหัวหน้าแพทย์โรงพยาบาลโรคจิต และขอลงชื่อ
รับรองว่า ถ้ามีอะไรเสี ยหายซึ่ งข้าพเจ้าได้เป็ นเหตุให้เกิดขึ้น ท่านรับรองเอง และขอให้ทางโรงพยาบาล
โรคจิตปล่อยข้าพเจ้าออกมา และในเวลาเดียวกันหัวหน้าแพทย์ของโรงพยาบาลแห่ งนั้นได้รับโทรเลข
จากรัฐบาลอเมริ กาให้สืบสวนเรื่ องของข้าพเจ้า นายแพทย์ตื่นเต้นมากและไม่ทราบว่าจะจัดการอย่างไรดี
ครั้นแล้วในทันใดนั้นข้าพเจ้าก็ได้รับคารับรอง และถูกปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลโรคจิต
ข้าพเจ้าอยากจะเล่าถึงบทเรี ยนที่ได้รับจากพระเจ้าในโรงพยาบาลคือ
พระองค์ทรงสอนให้ขา้ พเจ้าอยูใ่ นวินยั เพื่อให้เป็ นคนรับใช้ของพระเจ้าที่ยอมเชื่อฟังพระเจ้า
เสมอ พระองค์ทรงจัดการกับการโมโหร้ายของข้าพเจ้า ซึ่ งเป็ นอุปสรรคและเป็ นของไม่ดีในการทางาน
วันที่ขา้ พเจ้ายอมจานนต่อพระเจ้าจริ งๆคือวันที่ขา้ พเจ้าได้เฝ้ าอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ ของพระเจ้า เป็ นวันที่
ข้าพเจ้าเรี ยนจบหลักสู ตรของพระเจ้า
พระเจ้าทรงสอนให้ขา้ พเจ้าเข้าใจพระคริ สตธรรมคัมภีร์มากขึ้น
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเรี ยก
โรงพยาบาลโรคจิตแห่งนั้นว่าเป็ นวิทยาลัยศาสนาที่ประสาท “ปริ ญญา” ให้แก่ขา้ พเจ้า ณ โรงพยาบาล
แห่งนั้น พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงสอนและทาให้ขา้ พเจ้าเข้าใจความจริ งได้อย่างลึกซึ้ ง
หลักจากที่ออกมาจากโรงพยาบาลโรคจิตแล้ว ครู อเมริ กนั คนนั้นได้ชวนข้าพเจ้าให้อยูใ่ นบ้าน
ของท่านเวลาหนึ่งเดือนและในวันที่ 4 ตุลาคมปี นั้น ท่านได้ลงเรื อกลับไปยังประเทศจีน แล้วบิดาของ
ข้าพเจ้าขอให้ขา้ พเจ้าทาราชการ เพื่อจะได้ส่งน้องๆเรี ยนต่อได้ แต่ขา้ พเจ้าต้องปฏิเสธ โดยบอกว่า
“ข้าพเจ้าจะทาเช่นนั้นไม่ได้ เพราะข้าพเจ้าได้อุทิศถวายชีวติ เพื่อประกาศพระกิตติคุณ”
พระเจ้าได้อวยพระพรการเทศนาประกาศพระกิตติคุณของ ดร. ทรงหลายแห่งในประเทศจีนทั้ง
เหนื อและใต้ หลายคนได้กลับใจใหม่และรับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จนคริ สตจักรหลายแห่งได้รับการ
ฟื้ นฟูอย่างแท้จริ ง และพระเจ้าได้ให้ท่านมีฤทธิ์ อานาจในการอธิษฐานเผือ่ คนป่ วยจะได้หายโรค ท่านได้
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ใช้โอกาสเหล่านี้เพื่อประกาศพระกิตติคุณเสมอ เพราะท่านเชื่อว่าการที่คนจะได้กลับใจเสี ยใหม่รับความ
รอด จะต้องมาเป็ นอันดับแรก
แล้วพระเจ้าทรงใช้ ดร. ทรง ให้ไปประเทศฟิ ลิปปี นส์ มลายู สิ งคโปร์ และพระองค์ทรงใช้มายัง
ประเทศไทย เมื่อปี ค.ศ. 1938 และได้เทศนาวันละ 2 ครั้ง เป็ นเวลา 1 เดือน มีคนจานวนประมาณ 700
คน ได้กลับใจเสี ยใหม่ และหลังจากนี้ก็ได้ไปประกาศที่ประเทศเวียตนาม แล้วได้กลับไปยังประเทศจีน
อีกเมื่อเดือนสิ งหาคม 1938 ขณะนี้สุขภาพเสื่ อมลงมาก หัวใจไม่แข็งแรง เป็ นวัณโรคที่ตะโพก และบัดนี้
ปรากฏว่าเป็ นโรคร้ายยิง่ ขึ้นกว่านั้นอีก แต่ยงั คงประกาศสั่งสอนพระกิตติคุณเสมอ
คริ สตจักรไทยได้เรี ยกร้องให้กลับไปประกาศพระกิตติคุณอีก คราวนี้ไม่ใช่ในโบสถ์จีน แต่ใน
คริ สตจักรไทยหลายแห่งเช่น เชียงใหม่ ลาปาง นครปฐม เพชรบุรี เมื่อเทศนาพระกิตติคุณเรื่ องการอภัย
บาปมีคนร้องไห้เสี ยงดัง หลายคนได้กลับใจใหม่ และหลายคนได้รับการบาบัดโรค หลังจากนี้ได้ไป
ประกาศที่ประเทศอินโดนีเซี ย มีการประชุม 2-3 ครั้ง ต่อวัน ครั้งละ2-3 ชัว่ โมง ท่านลุกขึ้นตี 4 ตี 5 ทุก
วัน ดร. ทรงได้ประกาศทัว่ ไปในทวีปเอเซี ย และพระเจ้าอวยพระพรให้หลายคนได้กลับใจใหม่ และ
ถวายตัวเพื่อรับใช้พระคริ สต์
เมื่อปี 1940 ท่านได้กลับไปประเทศจีน เพราะรู ้สึกเจ็บปวดมากที่ตะโพกตลอดเวลา เว้นแต่เวลา
ที่เทศนาหรื ออธิ ษฐาน ท่านได้อ่านพระคัมภีร์ถึง 11 บททุกๆวัน และได้ใช้เวลามากมายในการอธิ ษฐาน
อย่างต่อสู ้ เมื่อปี 1941 ก็ปรากฏว่าเป็ นมะเร็ งด้วย เมื่อมิถุนายน 1944 ป่ วยหนัก และ 18 สิ งหาคม อายุได้
42 ปี ดร. จอห์น ทรง ได้สิ้นชีวติ ผูท้ ี่ทาพิธีฝังศพได้ใช้พระธรรมวิวรณ์ บท 14:13 “ข้าพเจ้าได้ยนิ พระสุ
รเสี ยงมาจากสวรรค์สั่งว่า จงเขียนไว้เถิดว่า “ตั้งแต่น้ ีสืบไปคนทั้งหลายที่ตายในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้วจะ
เป็ นสุ ขและพระวิญญาณตรัสว่าจริ งอย่างนั้น เพื่อเขาจะได้หยุดจากการเหน็ดเหนื่ อยของเขา และผลแห่ง
กิจการที่เขาได้กระทานั้นก็ติดตามเขาไป”
คริ สเตียนหลายชาติหลายภาษาได้ขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์ได้ทรงใช้ ดร. จอห์น ทรง
เสมือนโยฮัน บัพติศโตเพื่อสอนให้เขากลับใจเสี ยใหม่ และรับใช้พระเจ้า
หมายเหตุของผูแ้ ปล: ผูแ้ ปลได้มีโอกาสทางานประกาศพระกิตติคุณกับ ดร.จอห์น ทรง ผูน้ ้ ีเมื่อ
ค.ศ. 1928 โดยเป็ นล่ามแปลคาเทศนาของท่าน ข้าพเจ้ารับรองและยืนยันว่า ดร.ทรง เป็ นบุรุษ “กระดูก
เหล็ก” มีความรู้เรื่ องพระคริ สตธรรมคัมภีร์ยอดเยีย่ มซึ่งจะหาคนเปรี ยบเทียบได้ยาก ทาการเทศนาฟื้ นใจ
วันละสามเวลา เช้า บ่าย และกลางคืน โดยไม่พกั ผ่อน เว้นแต่วนั เดินทาง ต้องใช้ล่ามแปลถึงสองคนผลัด
กันทาการตั้งแต่จงั หวัดตรัง นครศรี ธรรมราช เรื่ อยขึ้นมาจนถึงภาคกลาง และไปถึงเชียงราย เชียงใหม่
และย้อนลงมาประชุมเรี ยนพระคัมภีร์ที่โบสถ์ไมตรี จิตเป็ นเวลาสิ บวัน
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น่าอัศจรรย์ บทเรี ยนที่ได้รับยังซาบซึ้ งตรึ งใจข้าพเจ้าอยูเ่ ป็ นเวลายีส่ ิ บปี กว่าแล้วยังไม่ลืมเลือน
และหลักใหญ่ที่ได้รับข้าพเจ้ายังใช้หลังการสอนนั้น ข้าพเจ้ายังได้เทศนาทางวิทยุกระจายเสี ยงแห่งกรุ ง
มะนิลา ประเทศฟิ ลิปปี นส์ เป็ นประจาเกือบทุกๆวัน ขอบพระคุณพระเจ้า ที่ส่ง “คนบ้า” มาสอนวิญญาณ
“คนไม่บา้ ” ให้พน้ ไฟนรก ข้าพเจ้ากล้ายืนยันได้วา่ หากด๊อกเตอร์ ทรงไม่ถูกพระเจ้าทรงใช้มาให้กู้
วิญญาณพี่นอ้ งชาวไทยไว้ครั้งนั้น ข้าพเจ้ายังสงสัยว่าจะมีคริ สเตียนกี่คนเหลืออยูใ่ นระหว่างสงคราม
มหาบูรพาอาเซี ย ในสงครามโลกครั้งที่สองเพราะชายกระดูกเหล็กที่ถูกหาว่าเป็ นคนบ้าคนนี้แหละที่มา
ประเทศไทยถึงสองครั้ง และตอนแรกๆถูกกีดกันมิให้เข้ามาในคริ สตจักร แต่พระเจ้ามีฤทธิ์ พงั กาแพง
ความโอหังลงได้ และพระเจ้าทรงใช้ด๊อกเตอร์ ทรงมาช่วยให้คริ สเตียนไทย กลายเป็ นคริ สเตียนกระดูก
เหล็ก ระหว่างสงครามไว้ได้หลายร้อยคนขอบพระคุณพระเจ้า
ด็อกเตอร์ ทรงไม่เคยสนใจต่อตัวเองหรื อต่อใครเท่ากับสนใจพระเจ้าและพระคัมภีร์ หลักใหญ่ที่
สอนคือ “จงดูพระเจ้าอย่าดูคน” “ให้แยกตัวให้ห่างจากความบาป และให้สนิทสนมกับพระเจ้าด้วยการ
อธิ ษฐาน อ่านพระคัมภีร์” “ให้เป็ นพยาน (อย่างน้อย) สัปดาห์ละครั้งให้คนอื่นฟังว่า พระเยซูได้
เปลี่ยนแปลงชีวติ ของเราอย่างไร” “พระเยซูตายบนไม้กางเขนไถ่คนบาปเป็ นเรื่ องใหญ่ที่สุดของการ
สอน การยอมจานนตัวเองอุทิศถวายพระเจ้าเป็ นยอดปรารถนาของชีวิตประจาวัน ” นี่แหละเป็ นคาสอน
ของ “คนบ้า” เป็ นบ้ากับพระเยซูดีกว่า เป็ นบ้ากับสิ่ งอื่นมิใช่หรื อ? “เมื่อท่านตายแล้ว จะไปอยูไ่ หน?”
“สวรรค์คือบ้านเรา กลับบ้านเถิด” “ออกมา อย่ายอมเป็ นทาส ออกมา” “รุ ดหน้าไปสู้ศึกสงคราม” เหล่านี้
เป็ นเพลงสั้นๆที่เร้าใจอยูจ่ นถึงเดี๋ยวนี้ เพลงมนุษย์ร้องกันจืดเร็ ว แต่เพลงจากหัวใจจริ ง ช่างจับใจตลอด
ชีวติ
ผูแ้ ปลทราบว่า ด๊อกเตอร์ ทรงไปทาการเทศนาทัว่ ประเทศ จีน ใต้หวัน สิ งคโปร์ ปี นัง ฟิ ลิปปี นส์
ชะวา สุ มาตรา ซาลาบีส และประเทศไทย บัดนี้ถึงแก่กรรมแล้ว และเราจะพบกันแน่ๆที่พระที่นงั่ ของ
พระเจ้า วันนั้นเป็ นวันเรี ยกชื่อในเมืองบรมสุ ข และด๊อกเตอร์ ทรงคงพบวิญญาณหลายพันดวงที่ได้รอด
พ้นบาป โดยแนะนาให้รู้จกั พระโลหิ ตพระเยซูคริ สต์นี่คือคาพยานของผูแ้ ปลในฐานะเคยร่ วมงานกับ
ด๊อกเตอร์ทรงมาแล้ว (สุ ข พงศ์นอ้ ย)

117

118

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ สาเริ งกิจ 1049 ตรอกติ่กแดง ธนบุรี
นายเทพ เทพสาเริ ง ผูพ้ ิมพ์ผูโ้ ฆษณา
18 พฤศจิกายน 2502
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กองคริ สเตียนบรรณาศาสตร์ คณะ ซี .เอ็ม.เอ.มิชชัน่
201 ถนนสายเหนือ (ตรอกฮิกส์) พระนคร
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