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คานา
ออกจะล่าช้าไปสักเล็กน้อย สาหรับหนังสื อเพื่อเป็ นที่ระลึกถึงศาสนาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย เล่มนี้
หากจะนับเนื่ องกันตามกาลเวลา แต่ก็คงไม่ชา้ เกินกาล หากเราจะคิดกันในแง่ที่วา่ ควรมีหนังสื ออะไรสัก
เล่มหนึ่ง เพื่อบุคคลอันเป็ นที่รักของเรา
หนังสื อเล่มนี้ได้รับความร่ วมมือในด้านการเขียนประวัติส่วนตัวของ ศาสนาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย
จากผูใ้ กล้ชิดหลายท่านด้วยดีโดยเฉพาะอย่างยิง่ ศาสนาจารย์จุฬินทร์ ตกแต่ง ศาสนาจารย์จรัญ รัตนบุตร
คุณเนียน วิชิตนันท์ แหม่ม ดอริ ส โกลด์ คุณชุมแสง นิตยภูมิ คุณวิภา เกียรติแสงศิลป์ คุณพรรณพิมพ์
มังกรพันธุ์ และคุณนายธรรมดา พงศ์นอ้ ย ผูเ้ ป็ นภริ ยาของท่านอาจารย์สุข พงศ์นอ้ ยเอง ซึ่งทางกองคริ ส
เตียนบรรณศาสตร์ ตอ้ งขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
สาหรับการจัดทาหนังสื ออนุ สรณ์เล่มนี้
ผูจ้ ดั ทาต้องการเน้นรายละเอียดในเนื้ อหามากกว่า
จานวนของบทความ ฉะนั้น จึงต้องคัดเอาบางเรื่ องออก อนึ่ง บทความใดที่มีลกั ษณะซ้ าซ้อนหรื อ
ใกล้เคียงกันมากเกินไป ก็ได้ยน่ ย่อเอาเนื้ อความรวมไว้ในเรื่ องเดียวกันซึ่ งผูจ้ ดั ทาหวังอย่างยิง่ ว่าคงได้รับ
ความเห็นใจโดยทัว่ กัน
ด้วยความจริ งใจของเรา
กองคริ สเตียนบรรณศาสตร์
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ตอนที่ 1 คนงานของพระเจ้ า และ นักเทศน์ ของประชาชน
แด่ ...อาจารย์ “สุ ข พงศ์ น้อย”
ถ้าเป็ นอย่าง
แต่พวกเรา
ฝ่ ายเนื้อหนัง
ด้วยเมตตา
ใครทุกข์หนัก
สมชื่อสุ ข
ไม่เลือกหน้า
เข้ากับคน
เสี ยสละ
ตัวท่านเปรี ยบ
เชื่อมความรัก
คริ สเตียนไทย
ท่านประกาศ
กระชับมิตร
ต้องตรากตรา
งานสาคัญ
เมื่อพระเจ้า
ควรเราท่าน
เดินตามทาง
แบบชีวติ

ชาวโลก
ชาวสวรรค์
ยังห่วงใย
ที่ท่านเอื้อ
ท่านช่วยคลาย
นาสุ ขไป
เลือกคณะ
ได้ทุกชั้น
สุ ดจะหา
กระดูกเอ็น
สามัคคี
และเทศ
กิตติคุณ
ทัว่ ประเทศ
ลาเค็ญ
มากมาย
รับท่านไป
รับภาระ
ท่านวางไว้
อาจารย์สุข

คงโศกเศร้า
ยังหรรษา
อาลัยลา
เกื้อทุกคน
ให้หายทุกข์
ทุกแห่งหน
ท่านปะปน
ที่ท่านไป
ใครมาเทียบ
เส้นเลือดใหญ่
ให้มีใน
ได้รวมกัน
หนุนน้ าจิต
สุ ขเขตขัณฑ์
ไม่เว้นวัน
ในชีวติ
ในสวรรค์
พันธกิจ
ในแนวคิด
พงศ์นอ้ ย เทอญ
โดย เนียน วิชิตนันท์
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บาระนาบาทีร่ ัก
โดย ศจ.จุฬินทร์ ตกแต่ง
ศจ. จรัญ รัตนบุตร
อาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย เกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ.1906 ณ ตาบลบ้านน้อย อ.เขาย้อย จ. เพชรบุรี
บิดาชื่อ มาก มารดาชื่ อ ฉาย มีพี่สาวหนึ่งคนชื่อ ศรี หิ รัญบุศย์ มีนอ้ งสาวสองคน ชื่อ ทองอยู่ เมืองธรรม
และลมุล สุ นทรศารทูล มีนอ้ งชายสองคนชื่อ แม้น และเมี้ยน พงศ์นอ้ ย
นายมาก บิดาของท่านได้ยา้ ยครอบครัวไปอยูท่ ี่ ต.บางครก อ.บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จึงให้
ลูกชายคนโต เข้าเรี ยนที่โรงเรี ยนวัดบางครก ใกล้ ๆ บ้าน ต่อมาบิดาได้นาท่านไปฝากไว้กบั อาของท่าน
ชื่อ ขุนวนาญสารวจ ซึ่ งเป็ นข้าราชการกรมป่ าไม้จงั หวัดเพชรบุรี ท่านได้เข้าเรี ยนที่โรงเรี ยนประดิษฐ์
วิทยา ถนนราชดาเนิน ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนคริ สเตียนของคณะเพรสไบทีเรี ยนมิชชัน่
บิดามารดาและญาติพี่นอ้ งของท่าน เป็ นพุทธศาสนิกชนสื บเชื้อสายมาจากกรุ งหงสาวดี บิดา
ของท่านเป็ นช่างแกะสลัก และช่างทอง มีฝีมือในการทาธรรมมาสน์ที่ใช้ตามวัดวาอารามต่าง ๆ เมื่อ
อาจารย์สุขเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนคริ สเตียนแห่งนั้น ศาสนาจารย์พอล เอ. เอกิ้น เป็ นผูจ้ ดั การ และเป็ น
ผูส้ อนคริ สตศาสนาไปด้วย
ระหว่างที่เรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนแห่งนี้
อาจารย์สุขมักจะก่อเรื่ องโต้เถียงกับมิชชันนารี ไม่หยุด
หย่อน วันหนึ่ง อาจารย์สุขมาโรงเรี ยนแล้วเกิดท้องร่ วง เนื่องด้วยอหิ วาตกโรคกาลังระบาดในเมือง
เพชรบุรี ศาสนาจารย์ พอล เอ.เอกิ้น ได้รับตัวท่านไปพักรักษาที่ระเบียงบ้านสวัสดิสถาน อันเป็ น
บ้านพักของศาสนทูตผูน้ ้ ี ซึ่ งอยูใ่ กล้ชิดกับโรงเรี ยนนัน่ เอง การช่วยเหลือครั้งนี้ประทับใจอาจารย์สุขเป็ น
อย่างมาก เมื่อท่านหายเป็ นปกติแล้ว รสพระธรรม คาสั่งสอนและน้ าใจของศาสนาจารย์ผนู ้ ้ ี ได้ซึมซาบ
เข้าสู่ ชีวติ ใจของอาจารย์สุขเรื่ อยมา และก่อนที่จะเรี ยนจบชั้นมัธยมปี ที่สาม อันเป็ นชั้นสู งสุ ดของ
โรงเรี ยนนี้ในเวลานี้ อาจารย์สุขก็ได้ตดั สิ นใจต้อนรับพระเยซูผซู ้ ่ ึ งท่านเคยเหยียดหยามอย่างรุ นแรงมา
ก่อน เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
เมื่อท่านเรี ยนจบชั้นมัธยมปี ที่สามที่โรงเรี ยนประดิษฐ์วทิ ยาแล้ว ท่านจึงได้เข้ามาศึกษาต่อที่
โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนในปี ค.ศ.1921 ท่านได้ทางานแลกกับค่าเล่าเรี ยนตั้งแต่ช้ นั มัธยมปี ที่สี่จนถึง
ชั้นมัธยมปี ที่แปด (ม.ศ.5 ในปัจจุบนั ) อาจารย์สุข มีพรสวรรค์ทางดนตรี มีสุ้มเสี ยงแจ่มใส เป็ นที่
ประทับใจอาจารย์สอนดนตรี คือ มิส เอ. กอลท์ ซึ่ งเป็ นรองอาจารย์ใหญ่เวลานั้นมากท่านจึงสอนเล่น
ออร์ แกน โอกาสเช่นนี้หาได้ยากมาก ลูกศิษย์ที่แหม่ม กอลท์ พร่ าสอนออร์แกน มีนายนารถ ถาวรบุตร
นายเสถียร ตามรภาค นายชู สาธรณ์ และนายสุ ข พงศ์นอ้ ย นักเรี ยนสองคนหลังนี้ อยูใ่ นชั้นเดียวกัน เมื่อ
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สาเร็ จจากโรงเรี ยนไปแล้ว ได้ใช้วชิ าความรู ้ที่ร่ าเรี ยนมาเป็ นประโยชน์ต่อคริ สตจักรอย่างมากมาย เช่น
อาจารย์ชู สาธรณ์ ได้ช่วยสถาปนาคริ สตจักรท่าแครง จ.ภูเก็ต และทาหน้าที่เทศนา เล่นออร์ แกน ส่ วน
อาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย ก็ได้แต่งเพลงไว้ให้แก่คริ สตจักรหลายเพลง เช่น “พระเยซูเป็ นพระธรรม” ทานอง
ลาวชมเดือน “เชิญท่านทั้งหลาย” ทานองสร้อยสนตัด “พระเจ้าในธรรมชาติ” ทานองเขมรไทรโยคและ
“ครั้งหนึ่งข้าเคยอยู”่ ทานองมอญบางขุมพรหม ฯลฯ
ขณะที่เรี ยนอยูท่ ี่นี่อาจารย์สุขมีความสนใจการกีฬาเป็ นพิเศษโดยเฉพาะฟุตบอลท่านเคยเล่น
เป็ นเซ็นเตอร์ ฮาล์ฟ และแบ็ค ซึ่ งสามารถเล่นได้ดีเยีย่ ม แม้เมื่อจบการศึกษามาแล้ว อาจารย์สุขก็ยงั มีใจ
รัก มักจะไปชมและเชียร์ รุ่นน้อง ๆ อยูเ่ สมอ เมื่อทีมโรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนลงแข่งกับทีมอื่น ๆ
เดือนธันวาคม ค.ศ.1925 ก่อนที่โรงเรี ยนจะสอบไล่ประจาปี ศาสนาจารย์ ดร.โรดริ ก เอ็ม.กิลลิส
อาจารย์ใหญ่โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมเชียงใหม่ ได้มาค้างกับ อาจารย์ พอล เอช. ฟูลเลอร์ อาจารย์ผหู ้ นึ่ง
ของกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย และโฆษณาว่า ในปี ใหม่ ค.ศ.1926 นี้ ทางโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมจะ
เปิ ดสอนศาสนาศาสตร์ ช้ นั สู ง มีหลักสู ตร 4 ปี สาหรับนักเรี ยนที่จบชั้นมัธยมปี ที่ 8 และในจานวน
นักเรี ยนที่จบชั้นมัธยมปี ที่ 8 ของโรงเรี ยนปี นี้มี 22 คน และเป็ นคริ สเตียนถึง 11 คน ซึ่ งนับว่าจานวน
ผูเ้ รี ยนจบสู งเป็ นประวัติการณ์ คริ สเตียน 4 คนในจานวนนี้สมัครไปเรี ยนต่อทางศาสนศาสตร์ เป็ นรุ่ น
แรก ของวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เชียงใหม่ ทั้งสี่ คนนี้มีอาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย อาจารย์สองเมือง ปิ่ นแก้ว
อาจารย์มา้ ย สุ ภาพันธ์ อาจารย์จุฬินทร์ ตกแต่ง และมีอีก 2 คน ซึ่ งจบจากโรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียน
วิทยาลัย และ ปริ นสรอแยลวิทยาลัย คืออาจารย์บุญมาก กิตติสาร และอาจารย์อินสอน อินทพันธุ์ รวม
เป็ นหกคน
ระหว่างการศึกษา 4 ปี ที่วทิ ยาลัยศาสนศาสตร์ แมกกิลวารี เชียงใหม่ อาจารย์สุขพูดคาเมืองได้
คล่อง คงเป็ นเพราะท่านมีพรสวรรค์พิเศษทางดนตรี จึงสามารถออกเสี ยงได้ชดั เจน และเมื่อย้ายไป
ประจาที่จงั หวัดตรัง และนครศรี ธรรมราช อาจารย์สุขก็พดู ภาษาพื้นเมืองได้ดีเช่นเดียวกัน ขณะที่กาลัง
เรี ยนอยูป่ ี ที่ 3 นั้น ท่านได้พบคู่ชีวติ ซึ่ งขณะนั้นเป็ นครู สอนอยูใ่ นโรงเรี ยน ดาราวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อ
นางสาวธรรมดา ส่ วนบุญ อาจารย์สุขกับคุณธรรมดามีความเข้าใจซึ่ งกันและกันดีข้ ึน จึงได้ตกลงปลงใจ
แต่งงานกันเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ.1929 ระหว่างที่โรงเรี ยนปิ ดเทอม 3 ของปี การศึกษานั้น และเมื่อ
เรี ยนจบปี ที่ 4 วันที่ 28 มีนาคม 1930 แล้วอาจารย์สุขกับคุณธรรมดาก็พากันมาอยูท่ ี่กรุ งเทพฯ
อาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย ได้เริ่ มรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา โดยรับหน้าที่เป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักร
ที่สอง ซึ่ งเวลานั้นตั้งอยูท่ ี่ ต. สวนมะลิ (ปั จจุบนั ย้ายมาอยูท่ ี่สามย่าน) จังหวัดกรุ งเทพมหานครท่านได้
ประจาอยูท่ ี่นนั่ เป็ นเวลาเจ็ดปี จึงได้ยา้ ยไปประจาคริ สตจักรจังหวัดตรังอีกเจ็ดปี และที่นครศรี ธรรมราช
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อีกสิ บปี เมื่ออยูท่ ี่ตรังท่านได้ช่วยก่อตั้งโรงเรี ยนคริ สเตียนชาย ประจาจังหวัดตรังขึ้นปั จจุบนั เป็ น
โรงเรี ยนสหศึกษา สังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง พวกมิชชันนารี อเมริ กนั กลายเป็ นบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็ นภัย
ต่อประเทศไทย เพราะญี่ปุ่นกาลังทาสงครามกับอเมริ กา โดยเหตุน้ ีชาวอเมริ กนั ทุกคน จึงต้องออกไป
จากประเทศไทย ส่ วนผูท้ ี่ไม่รีบออกไป หรื อไม่ประสงค์จะออกไป ก็ถูกเชิญไปเก็บตัวไว้ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ระหว่างสงครามนี้เอง มีคริ สเตียนจีนครอบครัวหนึ่งที่ตาบล
คลองท่อม ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นเล็ก ๆ ในอาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ได้ถูกผูท้ ี่เกลียดชังพวกคริ สเตียนกลัน่
แกล้ง ในที่สุดจึงถูกเจ้าหน้าที่บา้ นเมืองจับในข้อหาว่า มีใจฝักใฝ่ ต่อชาวอเมริ กนั และถูกขังไว้ที่ อ.เมือง
จังหวัดกระบี่ อาจารย์สุขได้เดินทางไปเยีย่ ม เพื่อให้กาลังใจและจัดหาสิ่ งของที่จาเป็ นให้แก่ครอบครัวนี้
เป็ นประจามิได้ขาดวันหนึ่งผูเ้ ป็ นหัวหน้าครอบครัวนี้ ได้เขียนโปสการ์ ดส่ งออกมาจากที่คุมขัง ขอร้อง
ว่าถ้าอาจารย์จะมาเยีย่ มในครั้งต่อไป ขอให้เอาโซดาไบคาร์ บอเนตไปฝากด้วย ส่ วนเทียนไขหรื อตะเกียง
นั้นไม่จาเป็ นไม่ตอ้ งเอามาให้ก็ได้ ท่านผูน้ ้ ีคงจะได้รับความชูใจจากพระเจ้า จึงได้เขียนไว้ที่ดา้ นหน้า
ของโปสการ์ ดนั้นว่า “พระเยซูเป็ นนายทัพและพระองค์จะทรงนาจนถึงความมีชยั ” เพราะโปสการ์ด
แผ่นนี้เองอาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย จึงถูกจับในข้อหาขบถ และถูกขังไว้ในห้องขัง อ.เมือง จ.กระบี่ รวมกับค
ริ สเตียนครอบครัวนั้น ภรรยาของอาจารย์สุขได้ตามไปเป็ นเพื่อนปลอบใจ และได้พกั อยูท่ ี่จงั หวัดกระบี่
เป็ นเวลาหลายสัปดาห์ ขณะที่ถูกคุมขังอยูน่ ้ นั อาจารย์สุขมีความปรารถนาใคร่ ที่จะอ่านพระคริ สตธรรม
คัมภีร์เป็ นที่สุด แต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้อ่านพระคัมภีร์ หรื อหนังสื อพิมพ์ หรื อหนังสื ออื่นใดทั้งสิ้ นแต่
พระเจ้าได้ตอบคาอธิ ษฐานของท่าน วันหนึ่งมีกระดาษห่ อของแผ่นหนึ่ง ถูกลมพัดเข้ามาในห้องขัง ด้วย
ความอยากอ่านอะไรสักอย่าง อาจารย์สุขจึงรี บลุกขึ้นวิง่ ไป (ขณะนั้นขาถูกล่ามด้วยโซ่) หยิบเอากระดาษ
แผ่นนั้นขึ้นมา ซึ่ งเป็ นกระดาษที่ถูกฉี กออกมาจากพระคัมภีร์แล้วใช้ห่อหมาก เมื่ออาจารย์สุขลงมืออ่านก็
พบว่า เป็ นเรื่ องของเปาโลและซี ลา ซึ่ งสามารถปลอบใจอาจารย์สุขได้เป็ นอย่างดี
ต่อมา เมี่อถึงเวลาพิจารณาคดี คดีน้ ีท่านไม่ได้รับอนุ ญาตให้มีทนายความแก้ต่าง ๆ เพราะ
บ้านเมืองกาลังอยูใ่ นระหว่างการใช้กฎอัยการศึก อาจารย์สุขไม่เคยเรี ยนรู ้กฎหมาย รู ้แต่กฎหมายของ
โมเสส และหลักการในการดาเนินชี วติ ที่สอนไว้ในพระคัมภีร์เท่านั้น อาจารย์สุขจึงเป็ นทนายความให้
ตนเอง ร้องขอความยุติธรรมต่อศาล โดยอ้างว่า ท่านเป็ นขบถได้อย่างไร ในเมื่อท่านไม่มีปืนสักกระบอก
ไม่มีทหารหรื อสมัครพรรคพวกแม้แต่คนเดียว ไม่มีเรื อบินหรื อรถถัง มีแต่มือเปล่า ๆ ด้วยความบริ สุทธิ์
ตามข้อเท็จจริ งและด้วยความยุติธรรมของศาล ท่านจึงได้รับการปลดปล่อยให้เป็ นอิสระพร้อมกับพี่
น้องคริ สเตียนจีนครอบครัวนั้นอีกสามคน
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เมื่อสิ้ นสงครามโลกครั้งที่สองแล้ว ทางมิชชัน่ เพรสไบทีเรี ยนและสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย ได้ส่งคริ สเตียนไทยชั้นผูน้ าหลายคนด้วยกันไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา อาจารย์สุขเป็ น
ผูห้ นึ่งที่ได้รับเลือกให้ไปศึกษาที่วิทยาลัยแซนแอนเซลโมร์ ซานฟรานซิสโก รัฐคาลิฟอร์ เนีย ในปี ค.ศ.
1952 เป็ นเวลาหนึ่งปี
ในปี ต่อมา อาจารย์สุขและครอบครัวได้ยา้ ยเข้ามาอยูใ่ นกรุ งเทพฯ และได้รับหน้าที่เทศนาทาง
วิทยุกระจายเสี ยง ให้กบั สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐ (เอฟ.อี.บี.ซี .) ภาคภาษาไทยซึ่ ง
ออกอากาศจากสถานีใหญ่ในเมืองมนิลา
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ปัจจุบนั ได้ขยายงานให้มีการถ่ายทอด
ออกอากาศตามสถานีวทิ ยุต่าง ๆ ในประเทศไทยด้วย อาจารย์สุขทางานด้านนี้จนวาระสุ ดท้ายของท่าน
นอกจากงานวิทยุกระจายเสี ยงที่กล่าวนี้แล้ว อาจารย์สุขยังได้ร่วมงานในการเทศนาสัง่ สอนกับคณะแบ๊บ
ติสต์ใต้ (เซาเทิร์นแบ็บติสต์) ตั้งแต่แรกเริ่ มเข้ามาในประเทศไทย ได้ช่วยงานของคณะ ซี .เอ็ม.เอ. มิชชัน่
เป็ นเวลาหลายปี นับแต่สงครามเลิกใหม่ ๆ ได้ร่วมงานกับมูลนิธิ ออสบอร์ น ในการจัดทาใบปลิวและอัด
เทปคาเทศนาเป็ นภาษาไทย และช่วยในการจัดประชุมเกือบทุกครั้ง ได้รับใช้พระเจ้า กับมิชชัน่ และ
คริ สตจักรต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น มิชชัน่ ดับบลิว.อี.ซี . มิชชัน่ ฟิ นแลนด์ คณะ โอ.เอ็ม.เอฟ. คณะพระ
กิตติคุณสมบูรณ์ คณะพระเจ้าทรงเรี ยก (จากคานาดาและสหรัฐ) คณะมาร์ เบอร์ เกอร์ คณะนิวไทรบส์
นอกจากนั้นท่านยังได้เทศนาให้กบั คริ สตจักรท้องถิ่นอีกหลายแห่ง เช่น คริ สตจักรมหาพรคริ สตจักร
เทียนสัง่ และสาขาทุกแห่งของคริ สตจักรเทียนสัง่ คริ สตจักรบ้านช่างหล่อ คริ สตจักรตรอกถัว่ งอก
คริ สตจักรอันติโอเกียคริ สตจักรไทยกรุ งเทพ และสาขาทุกแห่ง ฯลฯ บางแห่งท่านก็ช่วยตั้งแต่แรกเริ่ ม
บางแห่งก็ช่วยในภายหลัง ในระหว่างเวลาเหล่านี้ท่านก็ยงั รักษาความเป็ นมิตรที่ดีกบั พี่นอ้ งคริ สเตียน
คณะเพรสไบทีเรี ยนและสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ท่านไม่เคยลืมบุญคุณของคณะเพรสไบทีเรี ยน
และสภาฯ ผูใ้ ห้กาเนิดชีวิตคริ สเตียนแก่ท่าน ท่านมักจะพูดบ่อย ๆ ว่า สถาบันทั้งสองแห่งนี้ เป็ นเหมือน
บิดาและพี่ชายของท่าน พี่นอ้ งคริ สเตียนในสังกัดสภาฯ ก็ยงั คงให้ท่านได้รับใช้งานของพระเจ้าอยูเ่ สมอ
นอกจากรับใช้งานคริ สตจักร และมิชชัน่ คณะต่าง ๆ แล้วอาจารย์สุข ยังได้ประพันธ์เพลงคริ ส
เตียนไว้หลายเพลง โดยท่านได้แต่งเนื้อร้องขึ้นเอง และใช้ทานองเพลงไทยเดิม เช่นเพลง “พระเยซูเป็ น
พระธรรม” “เชิญท่านทั้งหลาย” “พระเจ้าในธรรมชาติ” ฯลฯ ซึ่ งเพลงเหล่านี้ได้นาลงตีพิมพ์ไว้กบั เพลง
นมัสการอื่น ๆ ในหนังสื อเพลง “เพลงแห่งชีวิตคริ สเตียน” นอกจากนั้น ท่านยังเป็ นกรรมการผูห้ นึ่งใน
การแก้ไขดัดแปลงเนื้อร้องของเพลงต่าง ๆ ในหนังสื อ “เพลงแห่งชีวติ คริ สเตียน” อีกด้วย
ตลอดเวลาอันยาวนานที่ขา้ พเจ้าได้รู้จกั อาจารย์สุข พงศ์นอ้ ยข้าพเจ้ายังไม่เคยพบเห็นว่า อาจารย์
มีความโกรธเคือง หรื ออาฆาตให้ร้ายต่อผูห้ นึ่งผูใ้ ด ข้าพเจ้าไม่เคยได้ยนิ ท่านกล่าวตาหนิติเตียนผูใ้ ดแต่
ตรงกันข้าม เมื่อมีใครมากล่าวติเตียนให้ร้ายคนอื่นให้อาจารย์สุขฟังท่านก็จะกล่าวแก้ให้แก่ผทู ้ ี่ถูกกล่าว
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ร้ายนั้น เมื่อถูกขอให้วจิ ารณ์ใครในทางเสี ยหาย อาจารย์ก็จะเลี่ยงโดยชวนพูดคุยถึงเรื่ องอื่น ๆ บางครั้งก็
จะพูดให้เป็ นเรื่ องตลกขบขันไปเสี ย
คุณธรรมอีกอย่างหนึ่ง ที่ขา้ พเจ้าพบเห็นในชีวติ ของอาจารย์สุข ก็คือ ความรักที่มีต่อพี่นอ้ งคริ ส
เตียน เป็ นความรักที่เต็มไปด้วยความเสี ยสละ เมื่ออาจารย์ทราบว่า มีใครตกทุกข์ได้ยาก หรื อเจ็บป่ วย
ท่านก็จะรี บไปเยีย่ มเยียนพร้อมด้วยข้าวของ เงินทองตามสมควร ถ้าท่านไปด้วยตนเองไม่ได้ ท่านก็จะ
ฝากคนอื่นไปแทนแม้ในระหว่างที่ท่านทนทุกข์ทรมานด้วยความเจ็บป่ วยในวาระสุ ดท้ายของท่าน ท่าน
ก็ยงั อุตส่ าห์ถามถึงความทุกข์สุขของผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอท่านเป็ นห่วงทั้งหญิงม่ายและคนยากจนเป็ นพิเศษด้วย
น้ าใจอีกอย่างหนึ่งที่พบหาได้ในอาจารย์สุข ก็คือ ความถ่อมตัว ยินดีรับฟังคาวิพากวิจารณ์จากผูอ้ ื่น และ
ยินดีที่จะเห็นผูอ้ ื่นดีกว่าตนไม่เคยหวงตาแหน่งหน้าที่การงาน ไม่สนใจว่าใครจะได้รับเกียรติมากกว่าตัว
ท่านปรารถอยูเ่ สมอว่า อยากจะเห็นคนหนุ่มคนสาวสักสิ บคน ลุกขึ้นทาหน้าที่แทนท่าน ท่านไม่มีความ
ทะเยอะทะยานที่จะได้ตาแหน่งที่สูงกว่าผูอ้ ื่น แม้แต่ตาแหน่งประธานของสหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศ
ไทย ซึ่ งเป็ นตาแหน่งที่สาคัญครั้งสุ ดท้ายที่ท่านได้รับท่านก็รับไว้โดยที่มิได้มีความมุ่งหวังมาก่อน ท่าน
ยินดีที่จะสนับสนุนให้คนอื่นได้ดีกว่าตัวเสมอ ด้วยเหตุน้ ีท่านจึงเป็ นที่รักของทุกคน
เมื่อข้าพเจ้าได้พิจารณาดูชีวิตของอาจารย์สุขอย่างละเอียดแล้ว ทาให้ขา้ พเจ้าระลึกถึงชีวติ ของ
อัครสาวกของพระเยซูผหู ้ นึ่งซึ่ งพระคัมภีร์ได้กล่าวชมเชยในพระธรรมกิจการ บทที่ 11 ข้อ 24 ดังนี้
“ด้วยบาระนาบานั้นเป็ นคนดี ประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และความเชื่อ จานวนคนของพระผูเ้ ป็ น
เจ้าก็ได้ทวีข้ ึนเป็ นอันมาก”
บาระนาบาเป็ นคนดีอย่างไร พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จึงดลใจให้นายแพทย์ลูกาเขียนชมไว้ และบา
ระนาบาทาอะไรบ้าง จึงทาให้จานวนผูเ้ ชื่ อพระเจ้าเพิ่มขึ้นเป็ นอันมาก
ประการแรก เพราะท่านเป็ นคนต้นเรื อนที่ดี รู้จกั ใช้ทรัพย์ที่พระเจ้าประทานให้อย่างเหมาะสม
ท่านผูอ้ ่านคงจาได้วา่ หลังจากวันเพ็นเตคอศต์ไม่นาน ได้มีผคู ้ นหลัง่ ไหลเข้ามาเชื่ อพระเยซูคริ สตเจ้าใน
กรุ งเยรู ซาเล็ม พระคัมภีร์บอกว่า มีประมาณห้าพันคน มีท้ งั คนยากคนจน แม่ม่าย และคนเจ็บป่ วย จน
เกิดเป็ นปั ญหาแก่คริ สตจักร ที่จะต้องเลี้ยงดูคนเหล่านี้ เพราะไม่เพียงแต่วา่ คนเหล่านั้นจะยากจนอยูก่ ่อน
แล้ว หากบางคนยังถูกขับไล่ออกจากครอบครัวของตน เพราะการที่มาเชื่อพระเยซูอีกด้วย
ในตอนจบของกิจการบทที่สี่ เราอ่านพบว่า บาระนาบาได้ขายทรัพย์สมบัติของท่านแล้วนาเงิน
มามอบให้แก่อคั รสาวก เพื่อนาไปช่วยเหลือพี่นอ้ งที่ยากจนและพวกแม่ม่าย บาระนาบามิได้ถือว่าทรัพย์
สมบัติที่ท่านมีอยูน่ ้ นั เป็ นของท่านคนเดียว แต่ถือว่าทุกอย่างที่มีอยู่ เป็ นของที่พระเจ้าประทานให้ พระ
เจ้าทรงให้ท่านเป็ นผูด้ ูแลท่านจึงไม่ใช้เพื่อประโยชน์ของตนฝ่ ายเดียว
แต่ใช้อย่างถูกต้องตามพระ
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ประสงค์ของพระเจ้า ผูเ้ ป็ นเจ้าของทรัพย์ ท่านเป็ นแต่เพียงคนต้นเรื อนของพระเจ้าเท่านั้น บาระนาบาจึง
เป็ นที่รักของพระเจ้าและของคนทั้งปวง
ประการทีส่ อง เพราะท่านเป็ นมิตรที่ดี ภายหลังจากที่อาจารย์เปาโลได้พบกับพระเจ้าที่ถนนเข้า
สู่ เมืองดาเมเซ็ก และได้กลับใจใหม่แล้ว ท่านจึงเริ่ มต้นเทศนาพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ที่เมืองดาเม
เซ็ก แต่ถูกชาวยิวคิดปองร้าย เปาโลจึงต้องหนี ออกจากเมืองดาเมเซ็กไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม โดยหวังว่าจะ
ได้รับการต้อนรับจากคริ สเตียนที่นนั่ แต่ไม่มีใครยินดีที่จะให้เข้าพวก เพราะคริ สเตียนเท่านั้น ยังเกรง
กลัวอานาจและความโหดร้ายทารุ ณของท่านอยู่ ไม่มีใครยอมเชื่ อว่า เพชฌฆาตจะเปลี่ยนมาเป็ น
นักเทศน์ได้ แต่พระคัมภีร์บอกว่า มีชายคนหนึ่ง คือ บาระนาบา ได้คดั ค้านความเห็นของคนทั้งหมด
อย่างกล้าหาญ และสนับสนุนเปาโลจนกระทัง่ คริ สตจักรกรุ งเยรู ซาเล็มยอมรับเปาโลไว้ ถ้าไม่ได้มิตรที่ดี
อย่างบาระนาบาแล้ว ความร้อนรนของเปาโลอาจดับไปในตอนนั้นก็ได้ และเราคงจะไม่ได้ยนิ ชื่อของ
เปาโล ในฐานะอัครสาวกผูย้ งิ่ ใหญ่ของพระเยซูคริ สต์เป็ นแน่ บาระนาบาจึงเป็ นผูท้ ี่รักเพื่อน และเพื่อน ๆ
ก็รักท่าน บาระนาบาเป็ นคนดี เพราะเป็ นมิตรที่ดีอย่างนี้เอง
ประการทีส่ าม บาระนาบา ไม่เพียงแต่เป็ นมิตรที่ดีเท่านั้นแต่ยงั เป็ นพี่ที่ดีอีกด้วย เมื่อเปาโลและ
บาระนาบาจะออกเดินทางไปประกาศในต่างแดน ครั้งที่สองนั้น มีชายหนุ่มผูห้ นึ่ งได้ขอเดินทางไป
ประกาศด้วย แต่เปาโลไม่ยอมรับ ชายหนุ่มผูน้ ้ ี คือ มาระโก เหตุที่เปาโลไม่ยอมเอามาระโกไปด้วย ก็
เพราะ มาระโกเคยหนีกลับในระหว่างการเดินทางไปประกาศในครั้งแรก แต่บาระนาบานั้นอยากจะ
สนับสนุนคนหนุ่ม และอยากจะให้โอกาสแก่มาระโกได้แก้ตวั บาระนาบาจึงยอมขัดใจกับเปาโล รับเอา
มาระโกร่ วมทีมกับท่านด้วยส่ วนเปาโลนั้นเลือกไปกับซี ลา ถ้าไม่ได้พี่ที่ดีอย่างบาระนาบา เราก็คงจะ
ไม่ได้ยนิ ชื่อของมาระโก และในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ก็คงไม่มีพระธรรมมาระโกเป็ นแน่ บาระนาบาจึง
เป็ นพี่ที่น่ารักอย่างนี้เอง
ยังมีอีกมากมายหลายประการ ที่แสดงให้เห็นว่า บาระนาบาเป็ นคนดี แต่ขา้ พเจ้าจะขอกล่าวถึง
อีกเพียงประการเดียวคือ บาระนาบาเป็ นคนดี เพราะท่านเป็ นผูร้ ่ วมงานที่ดี ผูร้ ่ วมงานที่ดีน้ นั ย่อมไม่เอา
แต่ความคิดเห็นของตนฝ่ ายเดียว ไม่ด้ือรั้น ในเมื่อเห็นว่าสิ่ งนั้นไม่ถูกไม่ควร ไม่ถือตัว ถืออิสริ ยยศ ไม่
ทะนงตัวว่าดีกว่าผูอ้ ื่น ไม่ห่วงใยว่า ใครจะเป็ นผูไ้ ด้เกียรติเกินหน้าตน ยอมยกย่องผูท้ ี่สมควรแก่การยก
ย่อง ให้เกียรติแก่ผทู ้ ี่สมควรแก่การได้รับเกียรติ ท่านสนใจอยูอ่ ย่างเดียวก็คือ อยากจะเป็ นงานที่ร่วมกัน
ทาอยูน่ ้ นั บรรลุถึงเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ เมื่อมีการข่มเหงคริ สตจักรเกิดขึ้นในกรุ งเยรู ซาเล็มบรรดาคริ สเตียน
ที่กระจัดกระจายออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม ต่างก็พาเอาพระกิตติคุณไปด้วย ไปถึงที่ไหนก็ประกาศที่นนั่
มีบางคนได้หนีไปยังเมืองอันติโอเกีย จึงประกาศพระกิตติคุณที่นนั่ จนมีคนกลับใจเชื่อมากมาย เมื่อ
คริ สตจักรกรุ งเยรู ซาเล็มทราบข่าวก็ส่งบาระนาบาไปเยีย่ มเยียน
บาระนาบาไปถึงอันติโอเกียก็หนุน
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ใจคริ สเตียนใหม่เหล่านั้นให้ยดึ มัน่ ในพระเจ้า และได้ร่วมทาการอยูก่ บั พี่นอ้ งคริ สเตียนในอันติโอเกีย
ด้วยการทาการประกาศฟื้ นฟู มีผคู ้ นกลับใจจากบาปมาเชื่อพึ่งพระเจ้าเป็ นจานวนมาก เมื่องานล้นมือ บา
ระนาบาก็คิดถึงเปาโล ท่านจึงเดินทางไปยังเมืองตาระโซ เชิญเปาโลมาช่วยงานที่เมืองอันติโอเกียเป็ น
เวลาหนึ่งปี เต็ม บรรดาผูท้ ี่เชื่ อพระเจ้าก็ยงิ่ เพิม่ ขึ้นอย่างมากมาย ด้วยเหตุน้ ี เราจึงมองเห็นความดีของบา
ระนาบาอีกแง่หนึ่ง บาระนาบารู ้ตวั ว่า ท่านไม่มีความสามารถเหมือนอาจารย์เปาโลแม้วา่ เปาโลเป็ นเด็ก
กว่า และมีชีวติ ในการเป็ นคริ สเตียนน้อยกว่าก็จริ ง แต่บาระนาบาได้เห็นเปาโลทาการหลายอย่าง ซึ่ ง
ท่านเองก็ทาไม่ได้ และได้ยนิ เปาโลเทศนาอย่างที่ท่านเองเทศน์ไม่ได้ แต่บาระนาบาไม่ได้มีความอิจฉา
ในตัวคนหนุ่มผูน้ ้ ี เลย เมื่อท่านทั้งสองร่ วมงานกันแล้ว ในตอนต้น ๆ พระคัมภีร์ออกชื่ อบาระนาบาก่อน
แล้วจึงออกชื่อของเปาโล แต่ต่อมาไม่นานนักพระคัมภีร์กลับออกชื่อเปาโลก่อน บาระนาบาเป็ นคนดี
เกินกว่าที่จะคิดริ ษยาต่อผูท้ ี่ร่วมงานกับท่าน ท่านเป็ นคนดีอย่างนี้ใคร ๆ จึงอดที่จะรักท่านไม่ได้
เพราะบาระนาบาเป็ นคนดีอย่างนี้ พระคัมภีร์จึงได้กล่าวชมท่านไว้ และเพราะความดีอย่างนี้
แหละทาให้ “จานวนคนของพระเจ้า...ทวีข้ ึนเป็ นอันมาก”
เมื่อข้าพเจ้าหวนกลับไปดูประวัติและความเจริ ญของคริ สตจักรในประเทศไทยในระยะ 20 ปี
ถึง 25 ปี ที่ผา่ นมานี้ ในเวลานั้นคณะแบ๊บติสต์ใต้มีงานประกาศอยูเ่ พียงไม่กี่แห่ง เท่าที่จาได้ ก็มีอยูท่ ี่
สะพานดา แห่งหนึ่ง ที่ถนนทรงวาด กรุ งเทพฯ แห่งหนึ่ง ที่นนทบุรีและอีกแห่งหนึ่งที่อยุธยา คณะ โอ.
เอ็ม.เอฟ ก็มีงานอยูท่ ี่ลพบุรี สระบุรี และปากน้ าโพ งานด้านวิทยุของ เอฟ.อี.บี.ซี . ก็เป็ นเพียงการอัดเทป
กับมิชชันนารี ของ คณะ ซี .เอ็ม.เอ. ที่นครราชสี มา งานของคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ก็มีเพียงที่วงเวียน
ใหญ่ ที่ลาดหญ้าและหมู่บา้ นเศรษฐกิจ ส่ วนงานด้านอื่น ๆ ของคณะซี .เอ็ม.เอ. มิชชัน่ ภายหลัง
สงครามโลก ก็ได้เผชิญกับความลาบากมาก อันสื บเนื่ องมาจากสงครามฯ งานของสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ก็ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างมากเช่นกัน คริ สตจักรหลายแห่งถูกปิ ด ผูป้ ระกาศ
และศิษยาภิบาล หลายคน ต้องหันไปประกอบอาชีพอย่างอื่น คริ สตสมาชิกหลายคนละทิง้ คริ สตจักร
และบางคนถึงกับละทิ้งพระเจ้าเสี ยก็มี คริ สตจักรไทยกรุ งเทพฯ ก็มีงานอยูเ่ ฉพาะที่คริ สตจักรกรุ งเทพฯ
และคริ สตจักรเทียนสั่ง ก็มีอยูเ่ ฉพาะที่เทียนสั่ง มิชชัน่ บางคณะก็เพิ่งเข้ามาในเมืองไทย และยังมิได้
ทางานอะไรเป็ นหลักแหล่ง คริ สตจักรหลายแห่งยังไม่เกิด คริ สเตียนเก่าแก่หลายคนยังคงจมอยูก่ บั ชีวติ
เก่าและคริ สเตียนใหม่ก็ยงั ไม่ได้ลืมตาขึ้นดูโลก แต่วนั นี้ เดี๋ยวนี้ ข้าพเจ้าต้องโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า
อย่างหาที่สิ้นสุ ดมิได้ เพราะวันเวลายิง่ ผ่านไปมากเท่าใด ความเจริ ญของคริ สตจักรในประเทศไทย ก็ยงิ่
เพิ่มขึ้นมากเท่านั้น เมื่อก่อนนั้นคริ สเตียนแต่ละคณะต่างคนต่างอยูต่ ่างอู่ต่างนอน แต่ปัจจุบนั คริ สเตียน
หันหน้าเข้าจับมือกัน มิชชัน่ และคริ สตจักรทั้งหลายที่มิได้สังกัดอยูใ่ นสภา ก็ได้รวมกันเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ตั้งเป็ นสหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย และยอมรับว่าสภาคริ สตจักรฯ เป็ นเหมือนพี่ ส่ วน
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สภาคริ สตจักรก็มิได้รังเกียจที่จะรับสหกิจฯไว้เป็ นน้อง มิชชัน่ และคริ สตจักรทั้งหลาย ก็เจริ ญก้าวหน้า
อย่างมากมาย พระเจ้ายิง่ ทรงอวยพระพระแก่ลูกของพระองค์ปัจจุบนั งานของคณะซี .เอ็ม.เอ.เจริ ญมาก
ขยายงานออกไปอีกหลายสาขา ออกลูกออกหลานมากมาย ยกตัวอย่าง เช่น สภาพระกิตติคุณแห่งภาค
อีสาน กองคริ สเตียนบรรณศาสตร์ และอื่น ๆ อีก งานของแบ๊บติสต์ใต้ก็ดี งานของ โอ.เอ็ม.เอฟ. และ
ของพระกิตติคุณสมบูรณ์และคณะเวค (เวิร์ลด์คริ สเตียนครู เสด) ก็ดี ต่างก็เจริ ญก้าวหน้าอย่างเป็ น
ปึ กแผ่นแน่นหนา แต่ละคนต่างก็มีสาขางานเพิ่มขึ้น มีแผนกต่าง ๆ และแผ่ไปทัว่ ประเทศ มีคริ สตจักร
เกิดขึ้นทุกภาคของประเทศคริ สตจักรเก่า ๆ กลับตื่นตัวมีชีวติ ชีวาขึ้นมาใหม่ และคริ สตจักรใหม่ก็มีเพิ่ม
ยิง่ ขึ้น มิชชัน่ หลายคณะก็เริ่ มเป็ นปึ กแผ่นและคริ สตจักรหลายแห่งก็เริ่ มออกลูกออกหลาน และมีสาขา
ออกไปมากขึ้นทุกที ๆ
เมื่อข้าพเจ้ามองดูความเจริ ญของคริ สตจักรในสมัยอัครสาวกข้าพเจ้าก็เห็นภาพของบาระนาบา
แต่เมื่อข้าพเจ้ามองดูความเจริ ญของคริ สตจักรในประเทศไทยในยุคนี้ ข้าพเจ้าก็มองเห็นภาพของอาจารย์
สุ ข พงศ์นอ้ ย
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 1972 อาจารย์สุข “บาระนาบาที่รัก” ของเราได้ไปอยูก่ บั พระเจ้า ที่ท่านรัก
และปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้าอย่างซื่ อสัตย์เป็ นเวลาหลายปี แต่ขา้ พเจ้ายังมองเห็นภาพของอาจารย์สุข ยืนอยู่
ท่ามกลางความเจริ ญ และความสามัคคีธรรมของคณะมิชชัน่ และคริ สตจักรทั้งหลาย ซึ่ งข้าพเจ้าได้ออก
ชื่อมาแล้วนี้บาระนาบามีส่วนช่วยให้คริ สตจักรในสมัยโน้นเจริ ญขึ้นอย่างไร อาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย ก็มี
ส่ วนช่วยให้คริ สตจักรในสมัยนี้เจริ ญขึ้นอย่างนั้น
ข้าพเจ้ายังมองเห็นภาพอาจารย์สุข เดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ และจากตะวันออกไปตะวันตกรับ
ใช้งานของพระเจ้า ร่ วมกับคณะมิชชัน่ และคริ สตจักรต่าง ๆ ที่เชื้อเชิญท่านอย่างไม่กลัวเหน็ดเหนื่ อย หา
เวลาเป็ นของตนเองยากเต็มที เมื่อเร็ ว ๆ นี้ ขณะที่ขา้ พเจ้าไปเยีย่ มคุณครู ธรรมดาภรรยาของอาจารย์สุข มี
คนหนึ่งถามคุณครู ธรรมดาว่า ตั้งแต่อาจารย์สุขจากไปอยูก่ บั พระเจ้าแล้ว คุณครู รู้สึกเหงามากไหม?
คุณครู ตอบว่า ท่านไม่รู้สึกเหงาเท่าไร เพราะตามปกติแล้วขณะที่อาจารย์สุขยังมีชีวติ อยู่ อาจารย์ก็มกั จะ
ไม่ค่อยอยูก่ บั บ้านแล้ว ท่านรู ้สึกเหมือนกับว่าเวลานี้ อาจารย์กาลังไปเทศนาอยูท่ ี่ต่างจังหวัด และสักวัน
หนึ่งก็กลับมา
ข้าพเจ้าเห็นความดีของบาระนาบาอย่างไร ก็เห็นความดีของอาจารย์สุขอย่างนั้น ข้าพเจ้าเห็นว่า
อาจารย์สุขเป็ นคนดี เพราะท่านเป็ นคนต้นเรื อนที่ดี ท่านเป็ นคนดี เพราะท่านเป็ นเพื่อนที่ดีเป็ นพี่ที่ดี และ
เป็ นผูร้ ่ วมงานที่ดี และยังมีความดีอื่น ๆ อีก ที่ขา้ พเจ้าไม่จาเป็ นต้องกล่าวในที่น้ ี
ความจริ งข้าพเจ้ามิได้ต้ งั ที่จะเขียนเรื่ องนี้ข้ ึน เพื่อยกย่องมนุษย์ดว้ ยกัน ข้าพเจ้าทราบดีวา่ อัน
ความดีท้ งั หมดที่อาจารย์สุขมีน้ นั ท่านได้รับมาจากพระเจ้า เพราะในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ขอ้ เดียวกับที่
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ชมว่า บาระนาบาเป็ นคนดีน้ นั ได้บอกให้เราทราบด้วยว่า บาระนาบาเป็ นผูท้ ี่กอปรด้วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ และความเชื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผสู ้ ถิตอยูภ่ ายใน ช่วยให้เอาชนะตัวเอง และความเชื่อที่
ถูกต้องช่วยให้ทาในสิ่ งที่เหมาะสม ทั้งสองประการนี้ รวมกันทาให้คนเป็ นคนดี และทาให้งานของพระ
เจ้าเจริ ญขึ้น
ท่านผูอ้ ่านที่รัก ท่านอยากให้ผอู ้ ื่นกล่าวคาไว้อาลัยในงานศพของท่านว่าอย่างไร?
“เขาเป็ นคนร่ ารวยมหาศาล”?
“เขาเป็ นคนเฉลียวฉลาด”?
“เขาเป็ นคนมีชื่อเสี ยงที่ใคร ๆ รู้จกั ”?
“เขาเป็ นประธานของสถาบันที่ยงิ่ ใหญ่”? หรื อ
“เขาเป็ นคนนาคนมากมายมาเป็ นผูช้ อบธรรม”?
ข้าพเจ้าเห็นว่า ข้อความที่เหมาะสมที่สุดสาหรับ อาจารย์สุข “บาระนาบา ที่รัก” ของเรานั้น คือ
ข้อความสุ ดท้าย ซึ่ งมีหลายคนได้กล่าวถึงท่านแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 1972 คือ “เขาเป็ นผูน้ า
คนมากมาย มาเป็ นผูช้ อบธรรม”
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ตอนที่ 2 ลีลาชีวติ ทีม่ อิ าจลิขติ ได้ ด้วยตนเอง
เย็นเงาพฤกษ์มิ่งไม้
เย็นญาติทุกข์สาราย
เย็นครู ยงิ่ พันฉาย
เย็นร่ มพระเจ้าให้
(โครงโลกนิติ)

สุ ขสบาย
กว่าไม้
กษัตริ ยย์ งิ่ ครู นา
ร่ มฟ้ า ดินบน
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ลีลาชีวติ
โดย ธรรมดา พงศ์นอ้ ย

ของประทานจากพระเจ้ า
โรงเรี ยนดาราวิทยาลัย ตั้งอยูท่ ี่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็ นโรงเรี ยนของคณะเพรสไบทีเรี ยน
มิชชัน่ โรงเรี ยนแห่งนี้ รับนักเรี ยนทั้งประจา และไป-กลับ กิจวัตรประจาวันที่สาคัญของโรงเรี ยนนี้คือ
ทุกเช้าก่อนเข้าเรี ยน และเวลาหัวค่า นักเรี ยนประจาต้องเข้าห้องประชุม เพื่อนมัสการพระเจ้า โดยมีครู ค
ริ สเตียนเป็ นผูน้ าในการอธิ ษฐาน เทศนาสั้น ๆ ร้องเพลง ส่ วนวันอาทิตย์น้ นั เป็ นวันพิเศษ เวลา 8.00 น.
นักเรี ยนประจาต้องแต่งเครื่ องแบบให้พร้อมที่จะเดินไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์หลวง ซึ่ งอยูห่ ่างจาก
โรงเรี ยนประมาณสี่ กิโลเมตรเศษ เมื่อเสร็ จการนมัสการพระเจ้าแล้ว ก็ตอ้ งเดินแถวกลับโรงเรี ยน พอถึง
โรงเรี ยน ก็รับประทานอาหารกลางวันเสร็ จแล้วทุกคนก็ข้ ึนตึกนอนพักผ่อน ทั้งครู และนักเรี ยน ไม่ค่อย
บ่นว่าเหนื่อยหรื อเบื่อหน่าย ตรงกันข้าม เขากลับปี ติยนิ ดี และสนุกสนานที่ได้มีโอกาสไปนมัสการพระ
เจ้า ที่โบสถ์วหิ ารของพระองค์ เวลา 15.00 น. ทุกคนต้องลุกขึ้นอาบน้ า แต่งตัวเตรี ยมเข้าห้องประชุมเพื่อ
ร่ วมประชุมคณะเยาวชนคริ สเตียนอุตสาหกิจ หรื อที่เราเรี ยกย่อ ๆ ว่า ซี .อี. คณะนี้มีนายก อุปนายก
เลขานุการ ผูช้ ่วยเลขานุการ เหรัญญิก ผูช้ ่วยเหรัญญิก และกรรมการที่ปรึ กษา เราผลัดเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
เหล่านี้ทุกปี การประชุมของคณะนี้ มีการเรี ยกชื่อสมาชิกทุกครั้ง เจ้าของชื่อจะต้องยืนขึ้นขานชื่อ ด้วย
การท่องพระคัมภีร์หนึ่งข้อ
ส่ วนในตอนเย็น เวลา 19.00 นาฬิกา นักเรี ยนและครู จะไปประชุมที่บา้ นพักอาจารย์ใหญ่ คือ
มิส ลูซี นิบล๊อก การประชุมเริ่ มด้วยคณะครู เลือกเพลงหนึ่งบท นักเรี ยนเลือกเพลงชั้นละหนึ่งบท เมื่อ
ร้องเพลงที่เลือกหมดแล้ว อาจารย์ใหญ่ก็เทศนาสั้น ๆ แล้วให้ครู หรื อนักเรี ยนสองสามคนอธิ ษฐาน เสร็ จ
แล้ว ก็ร้องเพลงพร้อมกันแล้วเลิกประชุม
วันอาทิตย์วนั หนึ่งปลายปี ค.ศ.1924 มิสลูซี นิบล๊อก (อาจารย์ใหญ่) สั่งว่า เมื่อเลิกประชุมแล้ว
ให้นกั เรี ยนชั้นมัธยมปี ที่หกอยูพ่ บแหม่มก่อน พวกเรานึ กว่าคงจะถูกดุหรื อถูกทาโทษ ต่างหน้าซี ดไป
ตาม ๆ กัน บางคนทาท่าจะเป็ นลมเสี ยให้ได้ จนเมื่อครู และนักเรี ยนชั้นอื่นไปกันหมดแล้ว อาจารย์ใหญ่
ยกเก้าอี้มานัง่ ใกล้ ๆ พวกเรา ท่านคงสังเกตเห็นว่าพวกเราหน้าซี ดตัวสั่น ท่านจึงยิม้ และพูดว่า “นักเรี ยน
ไม่ตอ้ งตกใจ แหม่ม ไม่ได้เรี ยกมาดุหรอก แต่แหม่มอยากจะคุยด้วยเท่านั้น เพราะอีกไม่กี่เดือนนักเรี ยนก็
จะจบชั้นสู งสุ ดของโรงเรี ยนแล้ว ต่างคนต่างจะแยกย้ายจากกันไป บางคนจะไปเรี ยนต่อที่กรุ งเทพฯ บาง
คนจะเป็ นครู บางคนจะเรี ยนนางพยาบาล บางคนจะกลับไปช่วยพ่อ-แม่ ทางานบ้าน นักเรี ยนจะเป็ น
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ผูใ้ หญ่ข้ ึนจะต้องรับผิดชอบมากขึ้น เมื่อนักเรี ยนเป็ นผูใ้ หญ่เต็มตัวแล้ว นักเรี ยนจะต้องแต่งงาน การ
แต่งงานเป็ นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สาคัญมากในชีวติ ของนักเรี ยน
ฉะนั้นเวลาที่นกั เรี ยนคิดจะแต่งงาน
นักเรี ยนต้องอธิษฐานทูลขอผูช้ ายที่เป็ นคริ สเตียนที่ดีจากพระเจ้า บางทีนกั เรี ยนคงอยากจะถามว่า ผูช้ าย
ที่ไม่เป็ นคริ สเตียนแต่เป็ นคนดี จะได้ไหมแหม่มขอตอบว่า ผูช้ ายที่ดีมีมาก แต่จะดีตลอดไปหรื อไม่น้ นั
เราไม่ทราบ ถ้าจะให้แน่นอน ต้องเป็ นผูช้ ายที่เป็ นคริ สเตียนที่ดี ที่ไม่เพียงแต่รักเรา แต่ยงั รักและเกรง
กลัวพระเจ้าด้วยสิ้ นสุ ดใจ และสิ้ นสุ ดชีวติ ของเขาด้วย พระเจ้าจะทรงป้ องกันเขาไว้ไม่ให้เขาทาบาป
ฉะนั้นให้นกั เรี ยนอธิ ษฐานทูลขอให้พระเจ้า พระราชทานผูช้ ายที่เป็ นคริ สเตียนที่ดีให้แก่พวกเธอ” ตั้งแต่
นั้นมา พวกเราจึงตั้งต้นอธิ ษฐานตามที่อาจารย์ใหญ่แนะนา
ต่อมาในปี ค.ศ.1927 ข้าพเจ้าได้เข้าไปเป็ นครู ในโรงเรี ยนดาราวิทยาลัย และได้เป็ นนายกของ
คณะเยาวชนคริ สเตียนอุตสาหกิจ (ซี .อี.) ขณะนั้น อาจารย์ สุ ข พงศ์นอ้ ย เป็ นนักศึกษาศาสนศาสตร์ ที่
วิทยาลัยพระคริ สตธรรม แมคกิลวารี่ เวลามีการประชุ มกันที่ไหนอาจารย์สุขมักได้รับเชิ ญให้เทศนา
หรื อไม่ก็ร้องเพลงเดี่ยวอยูเ่ สมอครู และนักเรี ยน ชอบลีลาการเทศนา และเสี ยงเพลงอันไพเราะของท่าน
นักเรี ยนในคณะ ซี.อี. มักจะขอร้องให้ขา้ พเจ้าเชิญอาจารย์สุข มาเทศนาให้เราฟัง เมื่อเทศนาจบแล้ว
นักเรี ยนชอบขอร้องให้อาจารย์สุขเล่นเปี ยโน หรื อร้องเพลงสักบทหรื อสองบท เมื่อนายกคณะ ซี .อี.ได้
ฟังคาเทศนา เสี ยงเพลง และลีลาในการเล่นเปี ยโนของอาจารย์สุขบ่อยเข้าก็รู้วกึ ชอบตามเด็กนักเรี ยนไป
ด้วย แต่ก่อนเคยเชิญอาจารย์สุขมาเทศนาเดือนละครั้ง ต่อมากลายเป็ นเดือนละสองครั้ง ต่อมาในตอน
หลัง ๆ ถึงพวกเราไม่เชิญ อาจารย์สุขก็สมัครใจมาช่วยงานและเล่นเปี ยโนให้คณะ ซี .อี. เป็ นประจา
ข้าพเจ้าเคยอธิษฐานทูลถามพระเจ้าหลายครั้งว่า นายสุ ขคนนี้ เป็ นผูท้ ี่พระองค์ ทรงเลือกสรร
ให้เป็ นผูร้ ับใช้ของพระองค์หรื อ และเขาเป็ นผูช้ ายที่พระองค์จะประทานให้เป็ นสามีของข้าพเจ้าหรื อ?
ข้าพเจ้าเคยแอบจับสลากหลายครั้ง ครั้งสุ ดท้ายข้าพเจ้าลองเสี่ ยงทายดู โดยแอบเอาเข็มปั กผมวางไว้ที่พ้นื
ตรงประตูทางเข้าห้องประชุม แล้วอธิ ษฐานว่า “ถ้าเขาเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าประทานให้แก่ขา้ พเจ้า ขอให้เขา
เห็นเข็มปั กผมอันนี้ และหยิบมันขึ้นมา” พอใกล้ถึงเวลาประชุมคณะ ซี.อี. อาจารย์สุขเดินเข้าประตูมา
และเหยียบเอาเข็มปั กผมเข้าพอดี ท่านจึงก้มลงเก็บ และเดินตรงเข้ามาหาข้าพเจ้า แล้วพูดอย่างตลก ๆ ว่า
“หมอดูแม่ง ๆ ทังนายว่า คงหนายเก็บล่ายขิมปั กผง คนนั้นโชคดี วันนี้ผมโชคดี ผมขอฝากโชคนี้ไว้กบั
คุณก่อน” แล้วท่านก็ยมื่ เข็มปั กผมนั้นให้ขา้ พเจ้าเหตุการณ์น้ ีทาให้ขา้ พเจ้าเชื่อว่า อาจารย์สุข คือผูท้ ี่พระ
เจ้าประทานให้แก่ขา้ พเจ้า
วันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1929 พระเจ้าโปรดให้เราทั้งสองเข้าสู่ พิธีสมรส ที่คริ สตจักรในเวียง
จังหวัดลาปาง โดยมีศาสนาจารย์แฮนนา และภรรยาเป็ นเจ้าภาพ ศาสนาจารย์ คุปเปอร์ เป็ นผูท้ าพิธี
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เมื่อแต่งงานแล้ว อาจารย์สุขต้องกลับไปศึกษาต่อที่วทิ ยาลัยพระคริ สตธรรมอีกหนึ่งปี เมื่อ
อาจารย์สุข เรี ยนจบแล้ว เราจึงพากันลงมากรุ งเทพฯ เป็ นเวลาพอดีกบั ที่คริ สตจักรที่สอง ซึ่ งขณะนี้ยงั อยู่
ที่สวนมะลิ กาลังขาดศิษยาภิบาล คณะธรรมกิจจึงได้เชิญอาจารย์สุขไปเป็ นศิษยาภิบาล
ที่คริ สตจักรที่สองนี้ มิส มากาเร็ ต แมคคอร์ ดได้ต้ งั โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมสาหรับผูห้ ญิงขึ้น
อาจารย์สุขทาหน้าที่เป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักร และเป็ นอาจารย์สอนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ใน
โรงเรี ยนนั้นด้วย อาจารย์สุข ต้องออกจากบ้านตั้งแต่ 5.30 น. เพื่อไปร่ วมอธิ ษฐานตอนเช้ากับนักศึกษา
พระคริ สตธรรม ท่านจะรับประทานอาหารเช้าและเที่ยงกับนักเรี ยน ตอนเย็น ก็ออกเยีย่ มเยียนคริ สต
สมาชิก กว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกมาก
วันที่ 13 สิ งหาคม ค.ศ.1930 เราได้บุตรหญิงคนแรกอาจารย์ต้ งั ชื่อว่า ศรี สุดา
ความขยันและความมานะพยายามของอาจารย์สุข เป็ นเหตุทาให้ลูกแทบจะไม่รู้จกั พ่อ เพราะ
พ่อออกจากบ้านก่อนลูกตื่น และกลับเข้าบ้านก็เมื่อลูกหลับแล้ว ถึงกระนั้น งานก็เกิดผลน้อยมากเราหา
สาเหตุไม่พบว่า เพราะเหตุใด งานจึงไม่เจริ ญก้าวหน้าเท่าที่ควร
ค.ศ.1931
คณะเผยแพร่ พระกิตติคุณมาจากประเทศพม่าได้มาทาการฟื้ นฟูในประเทศไทย
อาจารย์สุขได้ติดตามคณะนี้จากเหนือจดใต้ และท่านก็ได้เรี ยนรู ้จากพวกเขาว่า คริ สเตียนจาเป็ นต้องมี
จิตใจบริ สุทธิ์ ต้องถ่อมตัวลง ต้องไม่เป็ นคนใจดา เห็นแก่ตวั และต้องมีความรักเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริ ง
เมื่ออาจารย์เริ่ มปฏิบตั ิตามข้อเหล่านี้ จึงเห็นผล ทาให้สมาชิกคริ สตจักรมีความกระตือรื อร้นคึกคักยิง่ ขึ้น
วันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ.1932 เราได้บุตรหญิงคนที่สองอาจารย์สุขตั้งชื่อว่า สุ ทธารัตน์
ค.ศ. 1933 คริ สตจักรที่สองได้ยา้ ยจากสวนมะลิ ไปประชุมที่หอประชุมของโรงเรี ยนเย็นเฮส์
เม็มมอเรี ยล มิส แมคคอร์ด ได้ยา้ ยโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมไปไว้ที่ มาตาภาวสถานเป็ นเหตุให้บา้ นที่เคย
ใช้เป็ นคริ สตจักร และโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมนั้นว่างลง อาจารย์สุขและข้าพเจ้าปรึ กษากันอยูห่ ลายวัน
ว่าจะทาอย่างไรเราจึงจะอยูบ่ า้ นหลังนี้ต่อไปได้ จะได้เงินที่ไหนมาเป็ นค่าเช่า ในที่สุดอาจารย์สุข และ
ข้าพเจ้าได้ตดั สิ นใจว่าจะใช้บา้ นหลังนี้เป็ นโรงเรี ยนสอนวิชาสามัญ เวลานั้นเราไม่ค่อยรู ้จกั ถนนหนทาง
ในกรุ งเทพฯ ดี ไม่รู้วธิ ี การจัดตั้งโรงเรี ยน จึงขอร้องให้ มิส แมคคอร์ด พาเราไปกระทรวงธรรมการ
(กระทรวงศึกษาธิ การ) ซึ่ งขณะนั้นตั้งอยูท่ ี่ปากคลองโอ่งอ่าง (อยูต่ รงข้ามโรงไฟฟ้ าวัดเลียบ) มิส แมค
คอร์ ด จึงพาเราไปหาท่านเสนาบดีกระทรวงธรรมการ (รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ) คือ ท่าน
เจ้าคุณธรรมศักดิ์มนตรี อาจารย์สุขและข้าพเจ้าเห็นว่า ท่านเป็ นข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ เราทั้งสองจึงคลาน
เข้าไปหมอบกราบที่พ้นื ท่านเชิญให้ มิส แมคคอร์ ด นัง่ ที่เก้าอี้ ท่านบอกให้เราทั้งสองลุกขึ้นนั้งที่เก้าอี้
ด้วย ท่านเป็ นคนมีอธั ยาศัยไมตรี ดีมาก เมื่อท่านไต่ถามทุกข์สุขเรี ยบร้อยแล้ว ท่านจึงถามถึงธุระการงาน
ของเรา ข้าพเจ้ากราบเรี ยนท่านว่า โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมของแหม่ม แมคคอร์ ด จะย้ายไปอยูท่ ี่ มาตา
18

ภาวสถาน ทาให้บา้ นหลังใหญ่น้ นั ว่าง ข้าพเจ้าอยากจะใช้บา้ นหลังนั้น เป็ นโรงเรี ยนสอนวิชาสามัญ โดย
ข้าพเจ้าขอเป็ นเจ้าของ ผูจ้ ดั การ และครู ใหญ่ ท่านแนะนาว่า ถ้าเปลี่ยนกิจการ เปลี่ยนเจ้าของ ก็ตอ้ ง
เปลี่ยนชื่อโรงเรี ยนด้วย ข้าพเจ้าไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าและไม่ทนั คิด จึงกราบเรี ยนท่านว่าขอให้ใช้ชื่อเดิม
แต่ขอเอาคาว่า “สถาน” มาเติมท้ายเป็ น “โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมสถาน” ท่านได้สงั่ ให้เจ้าหน้าที่จดั การ
ทุกอย่างจนเรี ยบร้อย ข้าพเจ้าจึงได้รับอนุ ญาตให้ต้ งั โรงเรี ยนได้ภายในห้าวัน คือ วันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ.
1933
วันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1934 อาจารย์สุข ได้รับสถาปนาเป็ นศาสนาจารย์ และในวันที่ 18
ธันวาคม ค.ศ.1935 เราได้บุตรหญิงคนที่สาม อาจารย์สุข ตั้งชื่อว่า สุ พพตา
ปลายปี ค.ศ.1936 ทางคริ สตจักรจังหวัดตรังไม่มีศิษยาภิบาลคณะธรรมกิจ ขึงเชิ ญอาจารย์สุขไป
เป็ นศิษยาภิบาล เราอธิ ษฐานอยูน่ านแต่ก็ยงั ไม่สามารถตัดสิ นใจได้วา่ ข้าพเจ้าควรจะย้ายตามอาจารย์สุข
ไป หรื อให้อาจารย์สุขเดินทางไปรับงานเพียงคนเดียว เพราะในเวลานั้นโรงเรี ยนของข้าพเจ้ากาลังเจริ ญ
ขึ้นอย่างรวดเร็ ว การที่ขา้ พเจ้าเป็ นห่วงโรงเรี ยนมากกว่างานของพระเจ้า คงทาให้อาจารย์สุขไม่สบายใจ
ท่านจึงถามข้าพเจ้าว่า “ระหว่างโรงเรี ยนเล็ก ๆ นี้กบั สามีและลูก เธอจะเลือกเอาอย่างไหนแน่?” เมื่อ
อาจารย์สุขถามเช่นนี้ขา้ พเจ้าต้องตอบว่า เลือกเอาสามีและลูก
พอดีเวลานั้น อาจารย์บุญมาก กิตติสาร และคุณครู มว้ นมีความจาเป็ นต้องย้ายออกจากบ้านหน้า
สนามกีฬา (สนามศุภชลาศัย) เพราะทางการจะเอาที่ดินสร้างโรงเรี ยนช่างกล ข้าพเจ้าจึงตัดสิ นใจโอนกิจ
โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมสถาน ให้คุณครู มว้ น กิตติสารแล้วย้ายตามอาจารย์สุขไปยังเมืองตรัง ในวันที่
23 เมษายน ค.ศ.1937 เป็ นเวลาครบ 7 ปี ที่เราอยูก่ รุ งเทพฯ
เมื่อเราย้ายไปจังหวัดตรัง พระเจ้าทรงเตรี ยมงานไว้ให้ขา้ พเจ้าด้วย ขณะนั้นครู ใหญ่โรงเรี ยน
ซันวาฮกเกา ลาออก ยังหาครู ใหญ่แทนไม่ได้ ข้าพเจ้าจึงสมัครเข้าเป็ นครู ใหญ่ในโรงเรี ยนนั้น
ที่จงั หวัดตรัง ไม่มีบา้ นให้เราอยู่ บ้านมิชชัน่ ไม่วา่ ง คณะธรรมกิจ จึงไปเช่าตึกแถวที่สร้างยังไม่
เสร็ จให้เราอยู่ ตึกนี้อยูห่ ่างจากคริ สตจักรมาก การไปมาก็แสนลาบาก ดีหน่อยที่อาจารย์สุขและข้าพเจ้าขี่
จักรยานสองล้อได้ จึงพอสู ้ไหว เราอยูต่ ึกแถวนั้นสี่ เดือนจึงย้ายเข้าไปอยูบ่ า้ นพักมิชชัน่
เมื่ออาจารย์สุข ได้รับตาแหน่ง ศิษยาภิบาลคริ สตจักรตรังท่านยังคงทางานหนักเหมือนเดิม ท่าน
อาสาไปสอนพระคัมภีร์ และนาประชุมที่โรงเรี ยนอนุกลู สตรี ตอนบ่ายก็ออกเยีย่ มเยียนคริ สตสมาชิก ไป
อธิ ษฐานกับเขา ชวนเขามาโบสถ์ เมื่อทาเช่นนั้นหลายเดือน งานก็ไม่ดีข้ ึน คริ สตชนสมาชิกมาโบสถ์สิบ
กว่าคนเหมือนเดิมนาน ๆ เข้า อาจารย์สุขชักท้อใจ ถึงกับอธิ ษฐานดัง ๆ ในโบสถ์วา่ “ข้าแต่พระเจ้าผู ้
สู งสุ ด พระองค์ทรงส่ งข้าพระองค์ให้มาเป็ นศิษยาภิบาลที่คริ สตจักรตรังนี้ แต่พระองค์ทรงโปรดให้ขา้
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พระองค์มาเทศนาให้มา้ นัง่ ฟั ง ข้าพระองค์ทนไม่ไหวแล้ว ถ้าข้าพระองค์ไม่เหมาะสมที่จะอยูเ่ มืองตรัง
ขอพระองค์ส่งข้าพระองค์ไปอยูท่ ี่อื่นเถิดพระเจ้าข้า”
เดือนธันวาคม ค.ศ. 1938 พระเจ้าทรงส่ ง ดร.จอห์น ซงมาทาการฟื้ นฟูในประเทศไทย อาจารย์
สุ ข ได้รับเชิ ญไปเป็ นล่ามตั้งแต่เหนือไปถึงใต้สุด จึงเห็นวิธีการของ ดร.ซง คือ ทางานด้านอื่นน้อย
อธิษฐานมาก ๆ อ่านพระคัมภีร์มาก ๆ เชื่ อฤทธิ์ เดชของพระเจ้า เชื่อในการนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เมื่อ ดร. ซงกลับไปแล้ว อาจารย์สุขจึงเปลี่ยนวิธีการทางานใหม่ คือไม่ไปไหน ไม่ไปหาใคร อยูบ่ า้ น
อธิ ษฐาน อ่านพระคัมภีร์ อดอาหารมื้อเย็นเวลา 19.00 น. ไปโบสถ์ ผิดประตูโบสถ์ คุกเข่าอธิ ษฐานอ่าน
พระคัมภีร์ตลอดคืน รุ่ งเช้าจึงกลับบ้าน อาบน้ า รับประทานอาหารแล้วพัก ได้ถือปฏิบตั ิเช่นนี้ เป็ นเวลา
หกเดือน พระเจ้าทรงสาแดงฤทธิ์ เดชของพระองค์ พระองค์ทรงนาคริ สตชนสมาชิกที่หลงหายค่อย ๆ
ทยอยกันเข้าโบสถ์ที่ละคนสองคน เป็ นอยูเ่ ช่นนี้ประมาณแปดเดือน ก็มีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้น คือมีผใู ้ หญ่
และเด็ก มาขอรับบัพติศมาถึงสี่ สิบเจ็ดคน
คณะสตรี คริ สเตียนมาหาข้าพเจ้า ขอให้ออกแบบเสื้ อที่จะให้คนที่รับศีลบัพติศมาใส่ ข้าพเจ้าก็
ลองตัดเย็บเป็ นตัวอย่างหนึ่งตัวเอาไปให้คณะสตรี ดู เขาก็เห็นชอบด้วย จึงระดมกันตัดเย็บให้เสร็ จทันใช้
ในวันสาคัญนั้น ครั้งนี้เป็ นครั้งแรกที่ขา้ พเจ้าเห็นคนรับศีลบัพติศมาในวันอาทิตย์วนั เดียวถึงสี่ สิบเจ็ดคน
อาทิตย์ต่อมาก็มีคนมาขอรับศีลบัพติศมา อาทิตย์ละ หกคนบ้าง เจ็ดคนบ้าง จนสมาชิกล้นโบสถ์ พวกคริ
สตสมาชิกจึงคิดหาเงินถวายเพื่องานของคริ สตจักรโดยทาไร่ นาของพระเจ้า จนมีเงินสร้างศาลาหลัง
โบสถ์เป็ นที่ประชุมเพื่อให้มีที่นงั่ ฟังเทศน์ได้อย่างสบาย
พระเจ้าทรงสาแดงความมหัศจรรย์ประการหนึ่ง ที่ขา้ พเจ้าไม่เคยลืม คือ นักเรี ยนของโรงเรี ยน
สตรี อนุกลู หลายคน กลับใจใหม่
มีความเชื่อในพระเจ้าอย่างจริ งจัง ได้มาขอรับศีลบัพติศมาอาจารย์สุขได้ แนะนาให้เด็กเหล่านั้น
ไปขออนุ ญาตจากผูป้ กครองก่อน เด็ก ๆ ก็ปฏิบตั ิตาม แต่ผปู ้ กครองไม่ยอม ซ้ ายังขู่เด็ก ๆ ว่า ถ้าเป็ นคริ ส
เตียน จะถูกตัดขาดจากการเป็ นลูก ไม่ให้เรี ยนต่อ เด็กเหล่านั้นยังอ้อนวอนขออนุ ญาตเป็ นคริ สเตียนให้
ได้ เมื่อห้ามปรามแต่โดยดีเด็กก็ยงั ไม่ฟัง พ่อแม่ชกั โมโห วันเสาร์ วันอาทิตย์หา้ มออกนอกบ้าน เด็กบาง
คนเคยแอบไปโบสถ์ เมื่อห้ามกันด้วยวาจาไม่ฟัง จึงจับเฆี่ยน ล่ามโซ่ และขังห้อง จนเด็กเหล่านั้นมารับ
ศีลบัพติศมาในวันอาทิตย์พร้อมกับคนอื่น ๆ ไม่ได้ เวลาเขาไปโรงเรี ยนจึงมาขอรับศีลบัพติศมา แต่
อาจารย์สุขบอกกับเด็กเหล่านั้นว่า “การที่พวกหนูด้ือกับคุณพ่อคุณแม่น้ นั ไม่เป็ นการสมควรนะ”
พวกเขาตอบอาจารย์สุขว่า “คุณพ่อ คุณแม่ เฆี่ยนตี ล่ามโซ่ ขังห้องพวกเขาก็ยงั เจ็บปวดน้อยกว่า
ที่พระเยซูถูกโบยตี ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม ถูกสวมมงกุฎหนาม และถูกตรึ งไว้บนไม้กางเขน ถูกหอก
แทงที่สีขา้ ง พระโลหิ ตได้หลัง่ ไหลเพื่อไถ่บาปของพวกเขา” อาจารย์สุขเห็นว่าเด็กเหล่านั้นมีความ
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เชื่อมัน่ คง จึงได้ทาพิธีศีลบัพติศมาให้แก่เด็กเหล่านั้นในเช้าวันอังคาร ในจานวนเด็กเหล่านั้นผูท้ ี่ขา้ พเจ้า
นึกชื่อออก คือ
1. คุณพรรณพิมพ์ มังกรพันธุ์ ผูซ้ ่ ึ งถูกเฆี่ยนหลายครั้ง จนเนื้อตัวลายไปหมด คุณแม่เฆี่ยนพลาง
ร้องไห้พลาง เพื่อจะให้คุณพรรณพิมพ์ เลิกเป็ นคริ สเตียน แต่คุณพรรณพิมพ์ยอมทนให้คุณแม่เฆี่ยน เธอ
ไม่ได้ร้องไห้ เป็ นเหตุให้คุณแม่ตกใจมาก ถึงกับอุทานออกมาว่า “ดูซิ เฆี่ยนเสี ยแทบตาย ยังยืนเฉย ไม่
ร้องไห้เลย นี่พระเยซูคงเข้าสิ งเป็ นแน่ จึงไม่รู้สึกเจ็บปวด” มิหนาซ้ า คุณแม่ได้ประณามคุณพรรณพิมพ์
ต่าง ๆ นานา ให้ญาติพี่นอ้ งฟัง และได้เรี ยกเอาเครื่ องทองหยองที่เธอมีคืนหมด หลังจากนั้น ก็แสดง
อาการมึนชาต่อคุณพรรณพิมพ์ ถึงกระนั้นก็ตาม คุณพรรณพิมพ์มิได้ปฏิเสธพระเยซูคริ สต์
เมื่อ ค.ศ. 1946 สงครามโลกครั้งที่สองสงบ ขณะนั้นคุณพรรณพิมพ์ทางานอยูท่ ี่สานักงาน
เทศบาลเมืองตรัง อาจารย์สุขได้รับเชิญไปดาเนินงานโรงเรี ยนศึกษากุมารี ที่นครศรี ธรรมราช อาจารย์
ต้องการครู คริ สเตียนเป็ นอย่างมาก จึงตระเวนชักชวนบรรดาลูกศิษย์ให้ไปร่ วมงาน บังเอิญมาพบคุณ
พรรณพิมพ์ และได้ชวนไปเป็ นครู ที่นนั่ เมื่อเธอเป็ นครู โรงเรี ยนศึกษากุมารี ได้ใช้เวลาในวันอาทิตย์
สอนรวีศึกษาแก่เด็ก ๆ ออกเยีย่ มเยียนคริ สตสมาชิกในตอนเย็นวันอาทิตย์ ร่ วมทีมประกาศข่าวประเสริ ฐ
ในถิ่นทุรกันดาร เช่นที่ ต. กิ่งลานสกา ถึงแม้ตอ้ งประสบความลาบากในระยะแรก และคุณแม่ของเธอ
เสี ยชีวติ เธอไม่ได้ไปคริ สตจักร เนื่ องจากความเข้าใจผิดของผูป้ กครองที่มีต่อเธอ แต่เมื่อคุณพรรณพิมพ์
ได้เป็ นครู ที่โรงเรี ยน มีโอกาสศึกษาพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้น ได้ทางานของพระองค์ ชีวติ ของเธอ
เริ่ มฉายแสงให้เห็นสันติสุขภายในจิตใจ
คุณพรรณพิมพ์ เป็ นคนสวย พูดจาอ่อนหวาน มารยาทเรี ยบร้อย ใครเห็นใครก็ชอบ มีขา้ ราชการ
และพ่อค้าที่ไม่เป็ นคริ สเตียนหลายคนส่ งคนมาทาบทาม แต่เธอไม่ตกลงด้วย เพราะเธอตั้งปณิ ธานไว้วา่
หากจะแต่งงาน จะต้องแต่งงานกับผูท้ ี่มีพระเจ้าองค์เดียวกัน และขอให้เป็ นศาสนาจารย์ ทั้งนี้เพราะคุณ
พรรณพิมพ์ถือเอาอาจารย์สุขเป็ นแบบอย่าง ในที่สุดเธอก็ได้แต่งงานกับศาสนาจารย์ทองสุ ก มังกรพันธุ์
ครอบครัวนี้ เป็ นครอบครัวที่น่ารัก มีลูกที่น่ารักเรี ยนดี อยูใ่ นโอวาทของผูป้ กครอง ทุกคืน พ่อ – แม่ – ลูก
ร่ วมใจกันอธิ ษฐาน อ่านพระคัมภีร์ทุกวัน เป็ นพยานเพื่อพระเจ้าจนทุกวันนี้
2. คุณวิภา เกียรติแสงศิลป์ ครอบครัวของเธอก็เป็ นครอบครัวที่มีความสุ ข เธอมีบุตรชายหญิง
หลายคน บุตรสาวหัวปี สวย น่ารัก เรี ยนเก่ง จบเศรษฐศาสตร์ มาจากสหรัฐ
ตอนที่ยงั สาวอยูน่ ้ นั มีขา้ ราชการและลูกเศรษฐีหลายคนส่ งคนมาทาบทามสู่ ขอ แต่ถูกปฏิเสธ
ในที่สุด เธอได้แต่งงานกับคุณบูรพา จันทร์ ผอ่ ง ซึ่ งเป็ นบุตรของ คุณอุทยั จันทร์ ผอ่ ง ผูซ้ ่ ึ งเป็ นคริ สเตียน
ที่เคร่ งครัด เวลานี้คุณบูรพา จันทร์ ผอ่ ง ได้พาภรรยาไปเปิ ดร้านขายเพชรพลอย ที่สหรัฐอเมริ กา
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ตอนที่คุณวิภาเป็ นคริ สเตียนใหม่ ๆ คุณแม่ของเธอโกรธมากถึงกับตัดเป็ นตัดตายทีเดียว
บางครั้งท่านตามไปดึงตัวออกมาจากโบสถ์และเฆี่ยนต่อหน้าพวกคริ สเตียน
ต่อมาภายหลัง ท่านกลับเห็นว่า คุณวิภา เป็ นลูกที่ดีของท่าน ท่านมองเห็นความซื่ อสัตย์ ความดี
ความรัก ความโอบอ้อมอารี และความกตัญญูของเธอ ก่อนที่อาจารย์สุขจะถึงแก่กรรมสักห้าปี อาจารย์
สุ ขและข้าพเจ้าได้ไปจังหวัดตรัง อาจารย์สุขไปเทศนาที่คริ สตจักรกันตัง คุณแม่ของคุณวิภาได้ตามไป
ฟังเทศน์และอธิ ษฐานกับพวกเราที่นนั่ เวลาที่ท่านมานอนป่ วยอยูท่ ี่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อาจารย์สุข
และข้าพเจ้าไปเยีย่ มท่าน ท่านยินดีให้อาจารย์สุขอธิ ษฐานวางมือให้ท่าน น่าเสี ยดายที่ท่านยังไม่ทนั ได้รับ
ศีลบัพติศมา อาจารย์สุขก็ด่วนจากไปเสี ยก่อน ตัวท่านเองก็จากพวกเราไปในเวลาไล่ ๆ กับอาจารย์สุข
นัน่ เอง
3. คุณชุ มแสง นิตยภูมิ เมื่อคุณชุมแสงเชื่อเป็ นคริ สเตียนนั้นคุณพ่อของเธอโกรธมาก ท่านเรี ยก
ตัวคุณชุมแสงกลับบ้านด่วน ไม่ให้เรี ยนต่อ ไม่ให้ไปไหน ไม่ให้ติดต่อกับใคร ให้ทางานบ้าน ท่านเอา
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ และหนังสื อคริ สเตียนอื่น ๆ ของคุณชุมแสงไปเผาทิ้งหมด
วันหนึ่งอาจารย์สุขคิดถึงคุณชุมแสงมาก จึงชวนผูจ้ ดั การโรงเรี ยนสตรี อนุกลู ครู ใหญ่ และ
ผูป้ กครองของคริ สตจักรคนหนึ่ง ไปเยีย่ มคุณชุมแสง ที่ชุมพร เมื่อไปถึงใหม่ ๆ คุณพ่อของเธอก็ทกั ทาย
ปราศรัยดี พอแนะนาตัวมาถึงอาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย เท่านั้น ท่านฉุ กกึกขึ้นมาทันที เหมือนกับว่าฟ้ าผ่า
หน้าแล้ง ท่านชี้หน้าอาจารย์สุขและด่าว่า “ไอ้สุข แกนี่เองที่เป็ นคนชักชวนลูกของข้าให้หลงผิด ไป
เข้ารี ตกับแก แกออกไปจากบ้านของข้าเดี๋ยวนี้นะ” ท่านคว้าไม้ตะพดไล่ตีพวกผูห้ ญิงวิง่ หนีก่อน อาจารย์
สุ ขจึงวิง่ ตาม พอพ้นอันตรายจากไม้ตะพดแล้วทั้งสี่ คนก็คุกเข่าลงอธิ ษฐานเพื่อคุณพ่อของคุณชุมแสง
ในบั้นปลายชีวติ ของท่าน ท่านกลับเห็นว่า คุณชุมแสงเป็ นลูกที่ดีของท่าน ท่านมองเห็นความ
รัก ความเมตตากรุ ณา ความโอบอ้อมอารี ความดีขององค์พระเยซูคริ สตเจ้า จากตัวของคุณชุ มแสง ไม่ใช่
แต่คุณพ่อเท่านั้น สามีของคุณชุมแสงเอง ก็มองเห็นความรักและฤทธิ์ เดชของพระเยซูคริ สต์ดว้ ย ขณะที่
อาจารย์สุขนอนป่ วยอยูท่ ี่โรงพยาบาลศิริราช สามีของคุณชุมแสง มีโอกาสได้ไปดูงานเลี้ยงไก่ที่
สหรัฐอเมริ กา ก่อนออกเดินทาง ท่านได้ไปเยีย่ มอาจารย์สุขขอให้อาจารย์สุขอธิษฐานวางมือให้
คุณชุมแสงได้ถวายบุตรชายหัวปี แด่พระเจ้าตั้งแต่เล็ก ๆ เมื่อบุตรชายเรี ยนจบวิชาสามัญแล้ว เธอ
ได้ส่งไปศึกษาศาสนศาสตร์ ที่วทิ ยาลัยพระคริ สตธรรมกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซี ย ข้าพเจ้าหวังว่า
เมื่อเขากลับมาเขาคงจะได้เป็ นนักเทศน์แทนคุณตาสุ ขของเขาคนหนึ่ง
คุณชุมแสงได้แต่งกลอนไว้บทหนึ่ง เพื่อไว้อาลัยแด่อาจารย์สุข ดังนี้

แด่ ..... พ่ อผู้จากไป
โอ้....สวรรค์ช้ นั ไหนในแดนสรวง
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มารี บทวงชีวติ ปลิดพ่อข้าฯ
เร็ วเกินไปในระยะนะเวลา!
ที่พอ่ ข้าฯ สิ้ นชีวติ สิ ทธิ ชน
ฟ้ าฟาดเปรี้ ยวเสี ยงสะท้อนร้าวรานจิต
คิด! หรื อคิด? ว่าชีวติ จะสับสน
คนควรอยู่ .....คนควรไป ....ใครควรยล?
น่าฉงน ถ้าฉงน สนเท่ห์พอ
วิญญาณจิตที่พระคริ สต์เป็ นห่วงล้น
ถ้าทุกคนร่ วมงานการทูลขอ
นักเทศน์ดีมีวิญญาณย่อมมีพอ
จะมารอว่าคณะ ....สังกัดใด?
อาจารย์สุขทางานร่ วมชีวิต
มิเคยคิดว่าพรรคหรื อพวกไหน
ถือพระคาสู งเป็ นหลักชัย
ถือความรักเป็ นใหญ่ในศรัทธา
เป็ นนักเทศน์จน ๆ เพียงคนหนึ่ง
มรดกลึกซึ้ งถ้ามองหา
มีใครบ้าง? รับไว้ในวิญญาณ์...
ขุดขึ้นมาอย่าฝังไว้ในดิน
ขอดินนั้นให้กลบเพียงแต่ร่าง
หยาดน้ าค้างพร่ างพรมสมถวิล
สุ ดสะอื้น...แสนสะอื้นฝื นมองดิน
ชีพท่านสิ้ นแต่งานคงอยูค่ ู่ประชา
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มรสุ มชีวติ
คืนวันหนึ่ง ใน ค.ศ. 1939 อาจารย์สุขกลับจากโบสถ์ บอกข้าพเจ้าว่า อย่าเพิ่งเข้านอนนะ มีเรื่ อง
จะปรึ กษา ข้าพเจ้าจึงนัง่ อ่านหนังสื อคอย ท่านบอกข้าพเจ้าว่า “ในเมืองตรังนี้ ไม่มีคนหนุ่มช่วยงาน
คริ สตจักร คงเป็ นเพราะเราไม่มีโอกาสใกล้ชิดเขา ไม่ได้อบรมเขาทางด้านศาสนา เรามีแต่โรงเรี ยนคริ ส
เตียนสาหรับผูห้ ญิง (โรงเรี ยนสตรี อนุกูล ซึ่ งเป็ นศาสนสมบัติของมิชชัน่ คณะเพรสไบทีเรี ยน) เราไม่มี
โรงเรี ยนคริ สเตียนชาย เราจาเป็ นต้องมีโรงเรี ยนสาหรับเด็กผูช้ ายสักแห่งหนึ่ง ปั ญหาอยูท่ ี่วา่ เราจะตั้งที่
ไหน? และอย่างไร?”
ข้าพเจ้าจึงแนะนาอาจารย์สุขว่า “บริ เวณบ้านพักมิชชัน่ ที่เขาให้เราอยูน่ ้ ี ก็มีเนื้ อที่หลายไร่ ถ้า
ดัดแปลงบ้านที่เราอยูน่ ้ ีให้เป็ นห้องเรี ยน ก็จะได้หลายห้อง ลองติดต่อขออนุ ญาตจากมิชชัน่ ดู ถ้ามิชชัน่
เห็นชอบด้วย ก็ต้ งั โรงเรี ยนได้ ไม่ตอ้ งลงทุนมาก” อาจารย์สุขเห็นด้วย จึงเริ่ มติดต่อกับมิชชัน่ เมื่อได้รับ
อนุญาต อาจารย์สุขจึงขอจัดตั้งโรงเรี ยนชาย สอนวิชาสามัญชั้นมัธยมปี ที่ 1 ถึงมัธยมปี ที่ 6 (ประถม 5 ถึง
ม.ศ.3) ตั้งชื่อว่า โรงเรี ยนยุวราษฏร์ วทิ ยาอาจารย์สุขเป็ นเจ้าของแทนคริ สตจักรและเป็ นผูจ้ ดั การด้วย ได้
เชิญครู ขจร ตกแต่ง ซึ่ งขณะนั้นเป็ นครู ที่โรงเรี ยนอเมริ กนั มิชชัน่ ฝ่ ายชาย มาเป็ นครู ใหญ่ ตอนเปิ ดใหม่ ๆ
มีนกั เรี ยน 11 คน ครู 4 คน โรงเรี ยนนี้เจริ ญขึ้นอย่างช้า ๆ เพราะผูป้ กครองของเด็กไม่กล้าให้ลูกหลานมา
เรี ยนกับอาจารย์สุข กลัวอาจารย์สุขจะสอนลูกหลานของตนให้เป็ นคริ สเตียน เวลานั้น พระวิญญาณทรง
ทางานในจิตใจของคนในละแวกนั้นให้ตื่นตัวกลัวพระนามของพระเยซู แต่ในขณะเดียวกันต้องผจญกับ
การถูกข่มเหงด้วย ถึงแม้วา่ จะถูกข่มเหงอย่างไรอาจารย์สุขและครู ขจรก็ไม่ยอ่ ท้อ อาจารย์สุขสอน
ภาษาอังกฤษ ซ้อมฟุตบอล บาสเก็ตบอล ส่ งเข้าแข่งกับนักเรี ยนโรงเรี ยนอื่น ๆ ครู ขจรกวดวิชาคานวณ
และวิทยาศาสตร์ จนเด็กเก่ง โรงเรี ยนชักมีชื่อเสี ยงขึ้น ผูป้ กครองเริ่ มให้ความไว้วางใจ เด็กนักเรี ยน
เพิม่ ขึ้นเรื่ อย ๆ จนมีจานวนเกินที่ทางการกาหนดให้
วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1941 เกิดสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นยกพลขึ้นบก ตามแนวฝั่งตะวันตก
ของอ่าวไทย คือที่สงขลาและนครศรี ธรรมราช ฯลฯ และยกพลมายึดอ่าวกันตัง ยึดบ้านพักหมอบรัดเล่ย ์
เป็ นกองอานวยการ กักบริ เวณคุณหมอบรัดเล่ยแ์ ละฝรั่งเหมืองดีบุกร่ อนพิบูลย์ 2 -3 คน ให้อยูแ่ ต่บริ วเณ
โรงพยาบาลคริ สเตียนตรัง รัฐบาลยึดทรัพย์สินของคนต่างด้าวทั้งหมด ทั้งนี้รวมถึงสมบัติของมิชชัน่ ด้วย
คริ สเตียนไทยจานวนมากได้ละทิ้งพระเจ้าเนื่องจากความกลัวตาย อาจารย์สุขถูกบีบบังคับไห้ละทิ้งพระ
พระเยซู และถูกขู่วา่ ถ้าอาจารย์ไม่เปลี่ยนศาสนาจะถูกไล่ออกจากโรงเรี ยนยุวราษฎร์ วทิ ยา แต่อาจารย์สุข
ไม่ยอมทาตาม มิหนาซ้ าอาจารย์กลับเป็ นพยานเรื่ องข่าวประเสริ ฐ แก่ผทู ้ ี่ยงั ไม่เชื่ อพระคริ สต์เป็ นเหตุให้
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ผูใ้ หญ่บางคนโกรธมาก ถึงกับติเตียนอาจารย์สุขต่าง ๆ นานา ถึงกระนั้นอาจารย์สุขยังยืนหยัดอยูฝ่ ่ าย
พระเจ้า
ข้าพเจ้ารู ้วา่ คราวนี้อาจารย์สุขโดนมรสุ มหนักมาก เพราะโดนบีบคั้นทางความเชื่อยังไม่พอ ยังมี
เรื่ องร้ายแรงภายนอกสอดแทรกเข้ามาอีก คือ มีคริ สเตียนครอบครัวหนึ่ง มีสามคนพ่อลูก เขามีร้านค้า
ใหญ่โตขายของสารพัด ตั้งอยูท่ ี่ตลาดคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ครอบครัวนี้มีความศรัทธาในองค์พระ
เยซูคริ สต์เจ้ามาก ใครก็ตามที่เข้าไปในร้านของเขา เขาต้องหาโอกาสเล่าเรื่ องพระเยซูให้ฟัง และชักชวน
ให้เป็ นคริ สเตียนเสมอ จนชาวบ้านหมัน่ ใส้และเกลียดขี้หน้าไปตาม ๆ กัน อย่างไรก็ตาม แม้ชาวบ้านจะ
เกลียดพ่อค้าเจ้านี้ เพียงใด พวกเขาก็ตอ้ งเข้าไปในร้านนี้ เพื่อซื้ อข้าวสารน้ าตาล น้ ามันก๊าด และของอื่น ๆ
อยู่
พอญี่ปุ่นยกพลขึ้นประเทศไทย มีคนหนึ่งพูดกับพ่อค้าจีนคนนี้วา่ เวลานี้พระเยซูเจ๊งแล้ว พ่อค้า
จีนก็ไม่ยอมลดละเถียงชายคนนั้นว่า ไม่มีใครชนะพระเยซูหรอก เวลานี้ ญี่ปุ่นเข้ามายึดครองอีกหน่อย
ฝรั่งก็จะเข้ามาไล่ญี่ปุ่น เวลาฝรั่งเข้ามา อัว๊ จะฆ่าหมู เป็ ด ไก่ เลี้ยงใหญ่ อัว๊ จะเชิญลื้อมากินเลี้ยงด้วย ชาย
คนนั้นโกรธมากจึงหาเหตุไปบอกตารวจให้มาจับสามพ่อลูกนี้ไปขังไว้ที่เรื อนจากระบี่
นายมิ่งอู๋ ซึ่ งเป็ นบุตรชายคนเล็กของครอบครัวนี้ เคยติดต่อกับอาจารย์สุขอยูเ่ สมอ เมื่อถูกจับไป
ขังในเรื อนจา จึงได้เขียนไปรษณี ยบัตรถึงอาจารย์สุข บอกว่า “เตี่ย – พี่ชาย และผม ถูกจับมาขังไว้ที่
เรื อนจากระบี่ ลาบากมาก ขอให้อาจารย์สุขอธิฐานเผื่อด้วยอีก อย่างหนึ่งของที่ผมขอให้อาจารย์ซ้ื อให้
คือตะเกียงเจ้าพายุน้ นั ไม่ตอ้ งซื้ อแล้ว เพราะเขาสั่งให้พรางไฟ ขอให้อาจารย์ซ้ื อยาแก้ปวดหัวและยาธาตุ
น้ าแดงส่ งไปให้ดว้ ย”
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้อ่านพบข้อความเช่นนี้ ก็เข้าใจว่าเป็ นโค้ตลับจึงเอาหมายไปค้นที่บา้ นของสาม
พ่อลูกนี้ พบสมุดเล่มเล็ก ๆ ซึ่ งจดเพลงต่าง ๆ ไว้ มีเพลงบทหนึ่งที่ตารวจสงสัย ชื่อ “สู้ศึกสงคราม” เนื้อ
เพลงมีดงั นี้
“รุ ดหน้าไปสู้ศึกสงคราม
พระเยซูทรงนา ตามไป ๆ
ไม่ถอยหลัง จงตั้งหน้าสู ้
เอาชนะศัตรู จนถึงนาทีสุดท้าย”
หลังจากค้นบ้านพ่อค้าจีนแล้ว ก็ตามมาค้นบ้านอาจารย์สุขจับอาจารย์สุขไปขังไว้ ที่สถานี
ตารวจจังหวัดตรัง หกวัน เมื่อไต่สวนแล้ว เห็นว่าคดีเกิดที่จงั หวัดกระบี่ เขาจึงส่ งอาจารย์สุขไปกระบี่
ข้าพเจ้าไม่กล้าให้อาจารย์สุขไปกับตารวจตามลาพัง กลัวเขาจะกล่าวหาว่า ผูต้ อ้ งหาพยายาม
หลบหนี หรื อพรรคพวกแย่งผูต้ อ้ งหา ข้าพเจ้าจึงลางานไปกับอาจารย์สุข เขาใส่ กุญแจมืออาจารย์สุขทั้ง
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สองข้างล่ามติดกับมือตารวจ เวลาท่านกระหายน้ า ข้าพเจ้าก็ตอ้ งป้ อนให้ เวลารับประทานอาหาร
ข้าพเจ้าต้องขอร้องให้ตารวจที่คุมไปนั้น ไขกุญแจมือให้ขา้ งหนึ่ง เพื่อจะได้ตกั ข้าวใส่ ปาก การเดินทาง
ไปกระบี่เวลานั้นลาบากมาก รถยนต์ไปได้แค่คลองท่อม จากคลองท่อมไป ข้าพเจ้าต้องว่าจ้างรถสามล้อ
สองคัน คันหนึ่งให้ตารวจนัง่ ไปกับอาจารย์สุข อีกคันหนึ่งตารวจนัง่ ไปกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอร้องคนขับ
สามล้อทั้งสองคันให้อยูใ่ กล้ ๆ กัน อย่าให้คลาดสายตาพอไปถึงห้วยลึก สามล้อก็ไปต่อไปอีกไม่ได้
ข้าพเจ้าต้องจ้างเรื อให้ไปส่ งที่จงั หวัดกระบี่ดว้ ยราคาสู งลิ่ว ขณะที่อยูใ่ นเรื อ ข้าพเจ้าขอร้องให้ตารวจไข
กุญแจมือ ให้อาจารย์สุขข้างหนึ่ง เพื่อจะได้นอนสบายหน่อย ข้าพเจ้าบอกตารวจว่า “อาจารย์สุข จะไม่
คิดหนีเมื่อข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย เพราะอาจารย์สุข รักและเป็ นห่ วงข้าพเจ้ามาก” ตารวจจึงไขกุญแจมือให้ขา้ ง
หนึ่ง เมื่อถึงกระบี่เป็ นเวลาดึกมากข้าพเจ้าเอาผ้าปูไว้หน้าห้องขังและนอนเฝ้ าอยูต่ รงนั้น
วันรุ่ งขึ้น เมื่อเขามอบหมายผูต้ อ้ งหาเรี ยบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจึงไปบ้านผูบ้ งั คับกองตารวจกระบี่
ขอความอารักขา ขออนุญาตให้ผตู ้ อ้ งหาอาบน้ า ซึ่ งต้องซื้ อน้ าจากภารโรง และอาหารจากภรรยาตารวจ
ให้รับประทาน และเรี ยนถามถึงโรงแรมที่ปลอดภัย ผูก้ องคนนี้ เป็ นคนดีมาก ท่านให้สิบตารวจโทคน
หนึ่ง พาข้าพเจ้าไปพักในโรงแรมที่ปลอดภัย ท่านสั่งข้าพเจ้าว่าระหว่างหกโมงเย็นจนถึงโมงเช้าไม่ให้
ออกจากห้องพัก ท่านสัง่ เจ้าของโรงแรมให้ดูแลข้าพเจ้าให้ปลอดภัยด้วย เจ้าของโรงแรมก็แสนดี พอตก
กลางคืน ก็ลากเอาเตียงผ้าใบไปกางมุง้ นอนที่หน้าประตูหอ้ งพักของข้าพเจ้า อาจารย์สุขถูกฝากขังไว้ที่
สถานีตารวจกระบี่ สามวัน ก็ยา้ ยไปฝากขังไว้ที่เรื อนจากระบี่ เรื อนจานี้สร้างเสร็ จเพียงโรงนอนใหญ่
ของนักโทษ โรงอาหาร โรงครัวเท่านั้น เขาแยกอาจารย์สุขไปขังเดี่ยวที่โรงไม้สร้างใหม่ มีแต่หลังคา ยัง
ไม่มีฝา พื้นก็เกลี่ยอิฐหักไว้ยงั ไม่ได้เทปูน เขาล่ามโซ่ไว้กบั เสากลางโรงไม้น้ นั ลองหลับตาวาดภาพดูวา่
ท่านจะนอนจะนัง่ อย่างไร มีนกั โทษคนหนึ่งสงสารอาจารย์สุข อุตส่ าห์หาไม้กระดานสี่ แผ่นมาปูให้
ข้าพเจ้านาอาหารไปส่ งให้อาจารย์สุข ได้ขออนุ ญาตพัศดีเข้าไปคุยและรับประทานอาหารเช้า และเที่ยง
กับอาจารย์สุข เขาก็อนุ ญาต เมื่อรับประทารอาหารเที่ยงเสร็ จ ข้าพเจ้าต้องรี บออกมา ซื้ อมุง้ หมอน เสื่ อ
และอาหารมื้อเย็นให้อาจารย์ ซื้ อน้ าจากนักโทษให้อาบ เอาเสื้ อผ้าออกมาซักตาก ต้องทาทุกอย่างให้
เสร็ จก่อนหกโมงเย็น เพื่อจะได้เข้าห้องพักตามที่ท่านผูบ้ งั คับกองสั่ง
ข้าพเจ้าต้องลางานถึงยีส่ ิ บวัน เพื่ออยูร่ ับใช้ใกล้ชิด และปลอบใจอาจารย์สุข ในยามทุกข์เช่นนี้
คริ สเตียนเมืองตรังไม่มีใครกล้าไปเยีย่ มอาจารย์สุข มีแต่นายซูต๋า คริ สเตียนห้วยยอดเพียงคนเดียวเท่านั้น
ที่ไปเยีย่ ม
เวลานั้นลูกทั้งสามของเรายังเล็กมาก ข้าพเจ้าทิ้งลูกไว้กบั คุณแม้น น้องชายของอาจารย์สุขกับ
คนใช้ ทิ้งไว้หลายวันเข้า ก็เป็ นห่วง จาใจต้องละอาจารย์สุขไว้ที่เรื อนจากระบี่ กลับไปดูลูกที่ตรังตั้งใจว่า
เมื่อจัดแจงทางบ้านและงานเรี ยบร้อยแล้ว ก็จะกลับมากระบี่อีก ข้าพเจ้าอยูบ่ า้ นได้เจ็ดวัน พอวันที่แปด
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ข้าพเจ้าลงจากบ้านจะไปทางาน เห็นอาจารย์สุขเอาผ้าขาวม้ามัดเสื่ อ มุง้ หมอน ผ้าห่ม สะพาย เดินเข้า
บ้านมา ข้าพเจ้าดีใจจนร้องเรี ยกเสี ยงหลง รี บวิง่ ไปรับ ลูก ๆ ได้ยนิ เสี ยงร้องดัง ๆ ของข้าพเจ้าก็พากันวิง่
มาดู พอเห็นพ่อกลับมา ก็รีบวิง่ เข้าไปกอด พ่อดีใจ พูดไม่ออก ทรุ ดลงกอดลูกไว้น้ าตาไหลพราก วันนั้น
ข้าพเจ้าขอลาหยุดงานหนึ่งวัน เพื่อจะได้ปรนนิบตั ิรับใช้ท่านอย่างใกล้ชิดสักวันหนึ่ง
อาจารย์สุขเล่าให้ขา้ พเจ้าฟังว่า เมื่อข้าพเจ้ากลับมาตรังแล้วท่านรับประทานอาหารไม่ค่อยได้
แกงเผ็ดมาก ปลาเค็มก็เหม็นเน่า ข้าวสุ กก็มีขา้ วเปลือกปนครึ่ งต่อครึ่ ง กว่าจะรับประทานได้ ต้องเสี ยเวลา
นัง่ เลือกเอาข้าวเปลือกออก แกงก็ตอ้ งเอาน้ าเปล่าเจือลงไปก่อนจึงจะรับประทานได้ ทาให้อาจารย์สุข
ผอมมาก แต่มีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นอย่างหนึ่ง เวลาอาจารย์สุขอยูค่ นเดียวเหงา อยากอ่านพระคัมภีร์เมื่อ
อธิ ษฐานเสร็ จ และร้องเพลงเท่าที่จะทาได้ ก็มีลมพัดกระดาษแผ่นหนึ่งมาใกล้ อาจารย์รีบตะครุ บไว้ เป็ น
กระดาษที่ใช้ห่อหมากพลูและยาเส้น อาจารย์จึงคลี่ดู เป็ นพระธรรมกิจการ บทที่ 16 เรื่ องอาจารย์เปาโล
ติดคุกอยูท่ ี่เมืองฟิ ลิปปอย ท่านรี บอ่านและเก็บซ่อนไว้ดว้ ยความปลื้มปี ติ

พระเจ้ าทรงเป็ นทนายเอก
ต่อมาอีกห้าวัน เจ้าหน้าที่เบิกตัวอาจารย์สุขไปศาล อาจารย์สุข ไม่มีทนายแก้ต่าง มีพยานเพียง
คนเดียวคือ นายกิมตัด ซึ่ งเป็ นคนตาบอดทั้งสองข้าง และเป็ นคริ สเตียนจากคลองท่อม
เมื่ออาจารย์สุขเข้าไปยืนต่อหน้าศาล ผูพ้ ิพากษาก็แจ้งข้อหาให้ทราบ คือนายสุ ข พงศ์นอ้ ย และ
พรรคพวกเป็ นขบถ ได้ซ่องสุ มผูค้ นไว้ต่อต้านล้มล้างรัฐบาล และทาจารกรรม
อาจารย์สุขจึงขอแก้ขอ้ กล่าวหาดังต่อไปนี้ “ข้าแต่ศาลที่เคารพ ตามข้อกล่าวหาของโจทก์ที่วา่
ข้าพเจ้าเป็ นขบถ ได้ซ่องสุ มผูค้ นไว้ต่อต้าน ล้มล้างรัฐบาลนั้น ข้าพเจ้าขอเรี ยนถามโจทก์วา่
ผูค้ นที่ขา้ พเจ้าซ่องสุ มไว้น้ นั มีจานวนกี่คน?
ข้าพเจ้ามีกาลังมากแค่ไหน จึงจะล้มล้างรัฐบาลได้?
ข้าพเจ้ามีเครื่ องบินกี่เครื่ อง?
ข้าพเจ้ามีรถถังกี่คนั ?
ข้าพเจ้ามีปืนใหญ่กี่กระบอก?
ข้าพเจ้ามีปืนกลหนัก ปื นกลเบา กี่กระบอก?
ข้าพเจ้ามีปืนยาว ปื นสั้น กี่กระบอก?
ข้อที่วา่ ข้าพเจ้าทาจารกรรมนั้น ข้าพเจ้าได้ทาจารกรรมเรื่ องอะไร ที่ไหน เมื่อไร?
คาถามของอาจารย์สุข ทาให้ขา้ พเจ้าคิดถึงพระธรรมมัทธิว บทที่ 10 ข้อ 19 – 20 ที่วา่ “เมื่อเขา
อายัดท่านไว้น้ นั อย่าเป็ นกังวลว่าจะพูดอย่างไร เพราะเมื่อถึงเวลา คาที่ท่านจะพูดนั้นพระเจ้าจะประทาน
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แก่ท่านในเวลานั้น เพราะว่าผูท้ ี่พดู มิใช่ตวั ท่านเองแต่เป็ นพระวิญญาณแห่งพระบิดาของท่าน ผูต้ รัสทาง
ท่าน”
โจทก์ตอบไม่ได้ แต่ขอ้ งใจเรื่ องเนื้อเพลงที่คน้ พบ อาจารย์สุขได้ช้ ีแจงว่า เป็ นเพลงหนุนใจ
ของคริ สเตียนให้ออกไปสอนเรื่ องราวของพระเจ้า ตอนนี้อาจารย์สุข ต้องทาตัวอย่างให้ดู คือร้องเพลง
บทนั้นให้เขาฟัง เทศนาเรื่ องมนุษย์เป็ นคนบาป ต้องกลับใจบังเกิดใหม่ แล้วอธิ ษฐาน
เมื่อศาลเบิกพยานคือนายกิมตัด นายกิมตัดก็ทาตัวอย่างคล้าย ๆ อาจารย์สุข คืออธิ ษฐานท่องข้อ
พระคัมภีร์จากพระธรรมยอห์น บทที่ 3 ข้อ 16 ให้เขาฟัง และเทศนาเรื่ อง พระเยซูทรงตายบนไม้กางเขน
เพื่อไถ่บาปมนุษย์ แล้วร้องเพลง “สว่างแห่งโลก คือพระเยซู” เมื่อหมดเวลาเขาก็พาผูต้ อ้ งหากลับเรื อนจา
อีกสามวันต่อมา ศาลมีคาสัง่ ให้ปลดปล่อยอาจารย์สุขและสามคนพ่อลูกนั้น พอวันรุ่ งขึ้น
อาจารย์สุขก็รีบเดินทางกลับบ้านอาจารย์สุขได้ถูกจองจาเป็ นเวลารวมทั้งสิ้ น 33 วัน เท่ากับจานวนเลข
พระชนมายุขององค์พระเยซู ที่ประทับอยูใ่ นโลกนี้
เวลานั้น ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่า ทาไมอาจารย์สุขจึงต้องถูกจาจองทนทุกข์ทรมานเช่นนั้น ภายหลัง
จึงเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้า กล่าวคือในระหว่างสงคราม ประเทศกาลังใช้กฎอัยการศึก ผูต้ อ้ งหา
ขึ้นศาลทหารไม่มีสิทธิ์ หาทนายแก้ต่าง พระเจ้าจึงทรงส่ งอาจารย์สุขให้เป็ นทนายให้แก่สามพ่อลูกนั้น
เพราะเขาเป็ นคนจีน เข้าใจแต่ภาษาไทยพื้นเมืองปั กษ์ใต้ ไม่ทราบจะให้การกับอัยการอย่างไร ถ้าพระเจ้า
ไม่ทรงส่ งอาจารย์สุขไปช่วยสามคนพ่อลูกนั้นคงลาบากแน่
เมื่ออาจารย์สุขกลับมาอยูท่ ี่โรงเรี ยนยุวราษฎร์ วทิ ยาอีก ก็ตอ้ งผจญกับการกดขี่ข่มเหงอีก ใน
ที่สุดก็ได้รับคาสั่งให้พน้ จากหน้าที่เจ้าของและผูจ้ ดั การโรงเรี ยนยุวราษฎร์ วทิ ยา ให้ยา้ ยออกจากโรงเรี ยน
ภายใน 24 ชัว่ โมง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทาให้ขา้ พเจ้า คิดถึงคาพูดของอาจารย์สุข ที่บอกให้ขา้ พเจ้าทราบว่า จะมี
เหตุร้ายเกิดขึ้นล่วงหน้า เป็ นเพราะความดื้อและขาดความเชื่อของข้าพเจ้า เป็ นเหตุทาให้ครอบครัวต้อง
ได้รับความลาบากเช่นนี้ คือเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ.1941 ก่อนสงครามมหาเอเซี ยบูรพา อาจารย์สุข ไป
อธิษฐานที่โบสถ์พระเจ้าตรัสแก่อาจารย์สุขว่า จะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นแก่ประเทศไทย ให้อาจารย์
สุ ขพาครอบครัวออกจากที่ทรัพย์สินของคนต่างด้าวไปหาที่อยูอ่ าศัยใหม่ ภายในเดือนพฤศจิกายน 1941
เมื่ออาจารย์สุขกลับจากโบสถ์ ท่านได้เล่าให้ขา้ พเจ้าฟังข้าพเจ้าหัวเราะ และล้อท่านว่า “ได้ยนิ
จริ ง ๆ หรื อว่าฝันไป?”
อาจารย์สุข ดุขา้ พเจ้าว่า “นี่เป็ นพระดารัสของพระเจ้าอย่าทาหัวเราะดีไปนะ จะเกิดภัยพิบตั ิไม่
รู้ตวั ”
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แล้วเหตุการณ์น้ นั ก็ได้เกิดขึ้นจริ ง ๆ เมื่อถึงเวลาเข้าจริ ง ๆ มันกระทันหันเหลือเกิน เราจึงไม่รู้วา่
จะไปอยูไ่ หน อาจารย์สุขจึงคว้าจักรยานถีบไปหาคุณหมอสัม ศรี ปราการ ขอให้ช่วยหาบ้านเช่าให้ คุณ
หมอสัมบอกว่า ไม่ตอ้ งไปหาหรอก ร้านของผมมีสองชั้น ผมใช้แต่ช้ นั ล่าง ข้างบนว่าง อาจารย์พา
ครอบครัวมาอยูไ่ ด้เลย ไม่ตอ้ งเสี ยค่าเช่า อาจารย์สุขจึงหาเกวียนมาบรรทุกของ เด็กนักเรี ยนห้าหกคนมา
ช่วยเก็บ และขนของ

เป็ นพ่อค้ าวาณิช
เราอยูท่ ี่บา้ นของคุณหมอสัมหลายเดือน อาจารย์สุขจึงไปจังหวัดนครศรี ธรรมราช เพื่อดูลาดเลา
ว่าจะทาอะไรได้บา้ ง ได้พบคุณอุทยั จันทร์ ผอ่ ง บนรถไฟ ได้คุยกันเรื่ องการทามาหากิน จึงได้
แนวความคิดในการค้าขาย เมื่อไปถึงนครศรี ธรรมราช อาจาราย์สุขจึงซื้ อข้าวสาร สี่ กระสอบ นาไปขาย
ที่อาเภอกันตัง จังหวัดตรังเมื่อขายคล่อง ได้กาไรดี ท่านได้ข้ ึนล่องซื้ อขายหลายเที่ยว จึงรู ้จกั พ่อค้าใหญ่
คนหนึ่ง พ่อค้าคนนั้นจึงถามอาจารย์สุขว่า “ทาไมจึงซื้ อข้าวสารครั้งละสี่ กระสอบเท่านั้น เสี ยเวลาและค่า
เดินทาง?”
อาจารย์สุขตอบว่า “ผมมีทุนซื้ อได้แค่น้ ี ”
พ่อค้านั้นกล่าวต่อไปว่า “หน้าอย่างลื้อไม่ใช่หน้าคนขี้โกงฉะนั้น ให้ล้ือมาเอาข้าวสารที่ร้านของ
อัว๊ ไปก่อน จะเอากี่ตรู ้ ถไฟก็ได้ เมื่อขายแล้ว เอาทุนมาคืนอัว๊ ลื้อเอากาไรไป”
อาจารย์สุขจึงทดลองดูหนึ่งตูก้ ่อน ก็ขายคล่องได้กาไรดีท่านเทียวซื้ อเที่ยวขายอยูห่ ลายเดือน จึง
คิดว่าควรย้ายครอบครัวไปอยูท่ ี่นครศรี ธรรมราชจะสะดวกกว่า ท่านจึงไปขอเช่าตูร้ ถไฟที่ตรังและขน
ของขึ้นตู ้ แล้วบอกข้าพเจ้าว่า จะไปหาบ้านเช่าที่นครศรี ธรรมราช ท่านหายไปสองอาทิตย์ ข้าพเจ้ารู ้สึก
เป็ นห่วงมาก จึงตามไปที่นครศรี ธรรมราช ปรากฏว่าอาจารย์สุขเดินทางไปทาธุ ระให้คุณนายสมสวาท
มิตรกูล ที่กรุ งเทพฯ ข้าพเจ้าไปขอพักที่บา้ นคนรู ้จกั ตื่นเช้าก็เดินกระเซอะกระเซิ งไปหาบ้านเช่า ปากก็
ถามไปเรื่ อย ๆ เขาชี้ไปบ้านโน้นบ้านนี้ เมื่อไปดูแล้วก็ไม่ถูกใจ พอวันที่สามขณะกาลังจะออกจาก
บ้านพัก ก็เจอผูห้ ญิงคนหนึ่ง รู ปร่ างสู งใหญ่อุม้ เด็กเล็ก ๆ เดินมา
พอเธอเห็นข้าพเจ้า เธอก็ทกั ว่า “พี่ดา จาฉันได้ไหม?”
ข้าพเจ้ายืนนึกอยูน่ าน ก็นึกได้ จึงถามเธอว่า “คุณชื่อคุณการุ ณย์ใช่ไหม”
เธอบอกว่า “ใช่ค่ะ พี่ดากาลังจะไปไหน?” ข้าพเจ้าก็เล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เธอฟัง เธอบอกว่า
“พี่ดาไม่ตอ้ งไปอยูท่ ี่อื่นหรอกไปอยูท่ ี่บา้ นฉันเถอะ”
คุณการุ ณย์พาข้าพเจ้าไปที่บา้ นของเธอ ชั้นล่างด้านหน้าเป็ นร้านขายยา ด้านหลังเป็ นตึกสองชั้น
ชั้นล่างมีหา้ ห้อง ใช้เก็บข้าวเปลือกเสี ยสี่ หอ้ ง อีกห้องหนึ่ งใช้เป็ นห้องประชุมอธิ ษฐานในบ่ายวันอาทิตย์
29

ชั้นบนมีหา้ ห้อง และมีห้องหน้ามุขอีกห้องหนึ่ง ครอบครัวของเธอให้เพียงสองห้อง เธอบอกข้าพเจ้าว่า
“ฉันแบ่งให้พี่อยูส่ ามห้อง รวมทั้งหน้ามุขด้วย พี่ไม่ตอ้ งเสี ยค่าเช่า”
ข้าพเจ้ารู ้สึกว่า ถ้าได้อยูบ่ า้ นนี้คงสบาย เพราะเธอเป็ นคริ สเตียนที่รักพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงตกลงไป
อยูก่ บั เธอ วันรุ่ งขึ้นข้าพเจ้าจึงเดินทางกลับจังหวัดตรัง อาจารย์สุขได้กลับจากกรุ งเทพฯในวันนั้นด้วย
วันรุ่ งขึ้นเราพาลูกไปลาคุณหมอสัมและภรรยา
วันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ.1944 เราได้พาลูก ๆ ย้ายไปอยูบ่ า้ นคุณการุ ณย์ กิตติพงษ์ ที่จงั หวัด
นครศรี ธรรมราช เธอให้เราอยูฟ่ รี ข้าพเจ้าบอกคุณการุ ณย์วา่ ข้าพเจ้าไม่ได้เสี ยค่าเช่าบ้าน ขอเสี ยค่าไฟฟ้ า
ทั้งหมดเถอะ คุณการุ ณย์ก็ไม่ยอม เธอบอกว่า อาจารย์สุขเป็ นคนรับใช้ของพระเจ้า บ้านของเธอได้มี
โอกาสต้อนรับอาจารย์สุขและครอบครัวไว้ พระเจ้าจะเทพระพรลงเหนือบ้านของเธอเอง (ฮาเลลูยา อา
เมน)
ปี ค. ศ. 1945 ทางการห้ามขนย้ายข้าวสารข้ามเขต ถ้าใครจะขนย้ายข้ามเขต ต้องขออนุญาตจาก
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดก่อน ช่วงเวลานี้การซื้ อง่ายขายคล่องอย่างเมื่อก่อนไม่มีแล้ว กลายเป็ นการซื้ อยาก
ขายยาก กาไรน้อยมาก การขออนุ ญาตขนย้ายข้าวจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรื อปลัดจังหวัดนั้นสะดวกดี
แต่เวลาที่จะให้พาณิ ชย์จงั หวัดลงนามและลงเลขที่นี่สิ ช่างยากเสี ยจริ ง เมื่อได้ใบอนุ ญาตแล้ว ต้องขอเช่า
ตูร้ ถไฟ โดยมากตูร้ ถไฟไม่วา่ ง ต้องกลัดใบแดงห้าใบ ติดไปกับคาร้อง ตูจ้ ึงว่าง เมื่อได้รถไฟแล้ว ขน
ข้าวสารขึ้นตู ้ ต้องเสี ยค่าอินวอยกระสอบละสองบาท เสร็ จแล้ว ยังมีค่าลากจูงอีก ตูไ้ หนเจ้าของสิ นค้าใจ
ป้ าตูน้ ้ นั ไปได้ก่อน ถ้าเจ้าของตระหนี่ รถไฟมักจะเพลาร้อน ถูกตัดตูต้ ามสถานียอ่ ย บางครั้งเจ้าของ
สิ นค้าต้องถูกปรับเพราะสิ นค้าไปไม่ทนั ตามกาหนด
มาถึงระยะนี้ อาจารย์สุขค้าขายต่อไปอีกไม่ได้ ท่านบอกข้าพเจ้าว่า เวลานี้พ่อค้าข้าวสารมือไม่
สะอาดเสี ยแล้ว ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่า ไม่สะอาดอย่างไร ท่านจึงเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ขา้ พเจ้าฟังท่านบอก
ข้าพเจ้าว่า “พี่เป็ นคนรับใช้ของพระเจ้า ต้องใช้มือให้ศีลคนอื่น ต้องอธิษฐานวางมือให้คนอื่น ถ้าใช้มือนี้
ให้สินบนหรื อรับสิ นบน มือนี้ทางานของพระเจ้าไม่ได้”
ข้าพเจ้าจึงคัดค้านแสดงความไม่พอใจ หาว่าอาจารย์สุขคิดผิด งานกาลังเจริ ญจะหยุดเสี ยได้
อย่างไร ข้าพเจ้าโกรธท่านมากและบอกว่า ให้นอนกินอุดมคติไปเถอะ ข้าพเจ้าจึงไปหาพาณิ ชย์จงั หวัด
ท่านก็แนะนาว่า ควรจะทาอย่างไรบ้าง ข้าพเจ้าจึงลงมือค้าขายเอง อาจารย์สุข ห้ามก็ไม่เชื่อ คุณการณย์
เตือนก็ไม่ฟัง ลูก ๆ ร้องตามแม่กระจองอแง ไม่เอาใจใส่ ผีความโลภเข้าสิ งข้าพเจ้าเสี ยแล้ว
วันที่ 16 สิ งหาคม ค.ศ.1946 สงครามเลิก การค้าขายของข้าพเจ้าเริ่ มทรุ ด ข้าพเจ้าซื้ อเกลือไว้ 60
เกวียน ๆ ละพันสองร้อยบาทขายไม่ออก ส่ งข้าวสารไปกันตัง 10 ตู ้ ขายขาดทุน ตูล้ ะหลายร้อยบาท
เหตุการณ์บีบบังคับให้หยุดการค้าขาย ถ้าไม่หยุดก็ตอ้ งหมดตัวแน่
30

เมื่อสงครามโลกยุติแล้ว ทางการบ้านเมืองคืนทรัพย์สินของคนต่างด้าวรวมทั้งโบสถ์ โรงเรี ยน
และโรงพยาบาล คณะธรรมกิจคริ สตจักรนครศรี ธรรมราช เชิญอาจารย์สุข เป็ นศิษยาภิบาลคริ สตจักร
ทางคริ สตจักรตั้งให้อาจารย์สุข ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนเจ้าของโรงเรี ยนศึกษากุมารี ตั้งให้ขา้ พเจ้าเป็ น
ผูจ้ ดั การและครู ใหญ่ เราทั้งสองต้องทางานหนักมาก อาจารย์สุข ทาหน้าที่ศิษยาภิบาลคริ สตจักร
รับผิดชอบงานโรงเรี ยน และต้องสอนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยม 5 – 6 ข้าพเจ้าทาหน้าที่ผจู ้ ดั การ ครู ใหญ่
แม่บา้ น นางพยาบาล และทาบัญชีรับ – จ่ายของโรงเรี ยน
ค.ศ.1951 – 1952 อาจารย์สุขได้ทุนไปศึกษาศาสนศาสตร์ที่วทิ ยาลัยแซนแอนเซลเมอร์ รัฐคาลิ
ฟอร์เนีย สหรัฐอเมริ กา ขณะที่อาจารย์สุขไปต่างประเทศ ข้าพเจ้าต้องรับภาระหนักมาก จะจ้างคนอื่นมา
ช่วยก็ไม่มีเงิน นอกจากนั้นยังขาดคู่คิด และขาดที่ปรึ กษา รู ้สึกว่าข้าพเจ้าทาอะไรดูจะผิดพลาดไปเสี ย
หมด นักเรี ยนมัธยม 6 สอบตกทั้งชั้น มีคนเขียนจดหมายไปฟ้ องมิชชัน่ มากมาย มิชชัน่ ตาหนิขา้ พเจ้า
อย่างรุ นแรง และในที่สุดก็ตกลงไล่ขา้ พเจ้าออกจากโรงเรี ยนศึกษากุมารี ข้าพเจ้ารี บเขียนจดหมายเล่าทุก
สิ่ งทุกอย่างให้อาจารย์สุขทราบ และคอยดูวา่ อาจารย์สุข จะจัดการอย่างไร ข้าพเจ้าเก็บข้าวของเป็ นสอง
ส่ วน ส่ วนหนึ่ง เป็ นของอาจารย์สุขและลูก ส่ วนของข้าพเจ้ามีกระเป๋ าเสื้ อผ้า และเครื่ องใช้ส่วนตัว ถ้า
อาจารย์สุข ตัดสิ นใจแยกทางเดินกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไปตามทางของข้าพเจ้า ให้ลูกอยูก่ บั พ่อ
ในปลายปี ค.ศ.1952 อาจารย์สุข กลับมาถึงประเทศไทยเป็ นครั้งแรกในชีวิตสมรสที่ขา้ พเจ้า
กลัวอาจารย์สุขจริ ง ๆ ข้าพเจ้าไม่กล้าเข้าใกล้ จนอาจารย์สุขรู ้สึกผิดสังเกต จึงถามข้าพเจ้าว่า “ดาเป็ น
อะไรไป ดูเหิ นห่างเหลือเกิน?”
ข้าพเจ้าตอบว่า “ไม่เป็ นอะไร กาลังคอยการตัดสิ นใจของพี่อยู”่
อาจารย์สุข กล่าวกับข้าพเจ้าว่า “พี่ตดั สิ นใจแน่นอนแล้วว่าจะพาดาไปกรุ งเทพฯ ถึงดาจะดีจะชัว่
อย่างไร พี่จะทอดทิ้งให้ดาตกระกาลาบากคนเดียวไม่ได้ เวลามีความสุ ข เราสุ ขด้วยกัน เวลามีความทุกข์
เราต้องทุกข์ดว้ ยกัน พระเจ้าประทานดาให้พี่ พี่ตอ้ งเก็บรักษาไว้ และพร้อมที่จะยกโทษให้ในทุกกรณี ”
ข้าพเจ้าเข้าไปกราบอาจารย์ที่ตกั ท่านได้ยนื่ มืออันอบอุ่นมาลูบศีรษะของข้าพเจ้าและอธิ ษฐานวางมือให้
วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ.1953 อาจารย์สุขได้พาข้าพเจ้าและลูก ๆ เดินทางเข้าสู่ กรุ งเทพฯ ไปขอ
อาศัยอยูท่ ี่โรงเรี ยนกิตติคุณวิทยาคุณครู มว้ น ได้ให้อาจารย์สุข เทศน์ตอนเช้า และสอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรี ยน
เป็ นเวลาพอดีกบั ที่ อาจารย์จรัญ รัตนบุตร ครู ใหญ่โรงเรี ยนซื อลิมจิงกวง ลาไปศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัย บ๊อบโจนส์ สหรัฐอเมริ กา ท่านได้พาข้าพเจ้าไปหาผูจ้ ดั การโรงเรี ยนซื อลิมจิงกวง คือคุณ
สุ ทธิรา ยศสุ นทรากุล อาจารย์จรัญได้ขอร้องให้ผจู ้ ดั การโรงเรี ยนรับข้าพเจ้าเป็ นครู ใหญ่แทน ท่านก็ตก
ลงรับและบรรจุเป็ นครู ใหญ่เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 1953
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เราพักอยูท่ ี่โรงเรี ยนกิตติคุณวิทยา ประมาณสิ บเดือน คณะแบ๊พติสต์ใต้ ได้เชิญอาจารย์สุขให้ไป
เป็ นผูป้ ระกาศที่จงั หวัดอยุธยาได้เช่าบ้านให้อาจารย์สุขอยู่ อาจารย์สุขไปอยูอ่ ยุธยา ส่ วนข้าพเจ้าพาลูกคน
เล็ก ไปอาศัยอยูท่ ี่โรงเรี ยนซื อลิมจิงกวง บ่ายวันเสาร์ ขา้ พเจ้าพาลูกไปเยีย่ มอาจารย์สุขที่อยุธยา บ่ายวัน
อาทิตย์พาลูกกลับกรุ งเทพฯ
ปลายเดือน สิ งหาคม ค.ศ. 1954 โรงเรี ยนปิ ดเรี ยนภาคต้นข้าพเจ้าพาลูกไปพักอยูท่ ี่อยุธยา วันที่
24 สิ งหาคม 1954 วันนั้นเป็ นวันแห่งความเศร้า ลูกน้อยบอกข้าพเจ้าว่า “แม่จ๋า น้อยไม่สบายน้อยหนาว”
ข้าพเจ้าคลาดูตวั ลูก เห็นว่าตัวร้อนจัด และมีอาการหนาวจนสั่น ข้าพเจ้าจึงหายาแก้ไข้ให้ลูกรับประทาน
ให้ลูกนอนและห่มผ้าให้ลูกหลายผืน ข้าพเจ้าคิดว่าสักครู่ ไข้คงสร่ าง ข้าพเจ้ารี บทากับข้าว พออาจารย์สุข
กลับมาจากเทศนา ข้าพเจ้าจัดอาหารให้รับประทานก่อน
ข้าพเจ้าเอาปลาเนื้ ออ่อนทอดคลุกข้าวให้ลูก ลูกรับประทานได้มาก อาหารมื้อนั้นเป็ นมื้อสุ ดท้าย
ที่ขา้ พเจ้าป้ อนให้ลูก วันที่ 25 อาการไข้ของลูกยังไม่ลด อาจารย์สุขต้องลาหยุดงานหนึ่ งวัน เที่ยวตามหา
หมอให้มาดูอาการไข้ของลูก ได้ฉีดยาและให้ยารับประทาน วันที่ 26 อาการไข้ยงั ไม่ลด อาจารย์สุขจึง
บอกหมอว่า “ผมสงสัยลูกผมจะเป็ นไข้รากสาดน้อย เพราะไข้สูงมาก คุณหมอให้ยาแล้ว อาการไข้ยงั ไม่
ลด ผมคิดว่าผมจะพาลูกไปรักษาที่กรุ งเทพฯ”
หมอแนะนาว่า “ให้ผมรักษาดูอีกสักสองสามวัน” เช้ามืด วันที่ 27 สิ งหาคม ค.ศ.1954 อาจารย์
สุ ข ลาหยุดงานหนึ่งวันเพื่อพาลูกไปโรงพยาบาลที่กรุ งเทพฯ อาจารย์รัสเซลซึ่ งเป็ นหัวหน้าหน่วยงานที่
อยุธยา ถามอาจารย์สุขว่าจะพาลูกไปอย่างไร อาจารย์สุขบอกว่าจะต้องพาไปทางรถไฟ อาจารย์รัสเซลว่า
รถไฟช้าเกินไปและลาบากด้วย ท่านจะขับรถไปส่ งเราจึงได้อาศัยความเมตตากรุ ณาจากอาจารย์รัสเซล
พาลูกเข้ากรุ งเทพฯ
ขณะที่ขา้ พเจ้านัง่ ประคองลูกมาในรถยนต์ ลูกขอร้องข้าพเจ้าว่า “แม่จ๋า พาน้อยไปโรงพยาบาลศิ
ริ ราชนะคะ น้อยจะได้ไปนอนป่ วยใกล้ ๆ พี่ศรี ” (เวลานั้นศรี สุดาลูกสาวคนโตของเรา เป็ นพยาบาลอยูท่ ี่
โรงพยาบาลศิริราช) ข้าพเจ้าจึงพาลูกไปที่นนั่ เมื่อไปถึงโรงพยาบาลนายแพทย์ประจาตึก โอ.พี.ดี. สั่งให้
รับคนไข้ไว้รักษาในโรงพยาบาลขณะที่เรากาลังเดินตามรถเข็นไปห้องพักคนไข้ อาจารย์สุขทราบทันที
ว่าลูกจะไม่รอด น้ าตาเอ่อเต็มเบ้าตา แต่ขา้ พเจ้าไม่ทราบ ยังมัน่ ใจว่าลูกจะต้องหายในไม่ชา้ เมื่อลูกเข้าพัก
ในโรงพยาบาลเรี ยบร้อยแล้ว อาจารย์สุขกลับอยุธยา ให้ขา้ พเจ้าอยูเ่ ฝ้ าลูก ข้าพเจ้าต้องไปเอาเครื่ องนอน
และเสื้ อผ้าที่โรงเรี ยนซื อลิมจิลกวง ปล่อยให้ศรี สุดา และสุ ทธารัตน์เฝ้ าน้อง เมื่อข้าพเจ้าได้ของใช้แล้ว ก็
กลับไปโรงพยาบาลศิริราช พอไปถึงเห็นหมอ พยาบาล ยืนล้อมเตียงลูก ข้าพเจ้าใจหายหมด รี บเข้าไป
หาลูก ลูกเรี ยกหาแม่ - แม่ – แม่ จนเสี ยงลูกหายไป ลูกน้อยสิ้ นใจเมื่อเวลา 19.20 น. คุณวิสุทธิ์ และคุณ
วิษณุ เชาว์ชูเวชรี บไปโทรเลขบอกอาจารย์สุข ในคืนวันนั้น เช้ามืด วันที่ 28 สิ งหาคม อาจารย์สุขกลับมา
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กรุ งเทพฯ ได้ไปขออนุญาตฝังศพลูกที่สุสานสี ลมและซื้ อโลงไปรับศพลูกที่โรงพยาบาลศิริราช อาจารย์
ฟอกซ์ได้ทาพิธีฝังศพลูกน้อยของเรา ในบ่ายวันที่ 28 สิ งหาคม 1954 นั้นเอง

บ้ านของเรา
อาจารย์สุขยังคงทางานที่อยุธยาอีกหลายเดือน
วันหนึ่งขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังจะรับประทาน
อาหารเย็น อาจารย์สุขก็โผล่เข้ามาในห้อง ข้าพเจ้าดีใจรี บจัดอาหารให้อาจารย์สุขรับประทานด้วย เมื่อ
รับประทานแล้ว ท่านบอกข้าพเจ้าว่า “แบ๊บติสต์สั่งให้พี่ยา้ ยเข้ากรุ งเทพฯ เขาเช่าบ้านที่ซอยร่ วมฤดีให้อยู่
เป็ นบ้านชั้นครึ่ งค่อนข้างเล็ก พี่คิดว่าจะยกพื้นด้านที่เป็ นชั้นเดียวนั้นให้เป็ นสองชั้นเสี ย เราจะได้อยูช่ ้ นั
บน ใช้ช้ นั ล่างเป็ นห้องรับแขก และรับประทานอาหารอีกด้านหนึ่งให้ลูก ๆ อยู่ คิดว่าใช้โรงรถเป็ นห้อง
เก็บของ” ข้าพเจ้าดีใจที่ครอบครัวเราจะได้อยูร่ ่ วมกันเสี ยที
วันรุ่ งขึ้น อาจารย์กลับไปอยุธยา ต่อมาอีกสองอาทิตย์อาจารย์สุขมาหาข้าพเจ้าที่โรงเรี ยนอีก
บอกว่า “พี่ขนย้ายของวันนี้พี่มารับดาไปอยูบ่ า้ น” ข้าพเจ้าดีใจ รี บเก็บเสื้ อผ้าใส่ กระเป๋ าไปกับอาจารย์สุข
ไปถึงบ้านเห็นของกองระเกะระกะเต็มไปหมด จึงให้หลานช่วยยกของไปกองไว้อีกมุมหนึ่ง ให้กวาด
เช็ดถูที่ตรงนั้น เพื่อใช้เนื้อที่กางมุง้ นอน แล้วพากันหาอาหารนอกบ้านรับประทาน รุ่ งเช้าข้าพเจ้าไป
ทางานที่โรงเรี ยนตามปกติ ได้เรี ยนให้ผจู ้ ดั การทราบว่าอาจารย์สุขได้ยา้ ยเข้ามาอยูก่ รุ งเทพฯ แล้ว จึงขอ
ลาไปพักที่บา้ นด้วยขอร้องให้ผจู ้ ดั การใช้ให้ภารโรงช่วยยกเตียงไปเก็บที่หอ้ งเก็บของ ย้ายโต๊ะทางาน
และตูเ้ อกสารเข้าห้องให้ดว้ ย พอถึงวันสิ้ นเดือน อาจารย์ได้ไปรับลูกสุ ทธารัตย์ ที่สมาคม วาย.ดับเบิลยู.
ซี .เอ. มาอยูด่ ว้ ย วันเสาร์ อาจารย์สุขไปรับลูกศรี สุดามาจากโรงพยาบาลนครปฐม เราต้องพลัดพรากจาก
กันเป็ นเวลาสองปี กว่า เพิ่งได้มาอยูพ่ ร้อมหน้าตากันวันนั้นเอง ข้าพเจ้าคิดว่าต่อไปนี้เราคงได้อยูอ่ ย่าง
สงบสุ ขเสี ยที

เป็ นคนของพระเจ้ าไม่ ใช่ คนของคณะ
วันหนึ่งมีนกั เทศน์อเมริ กนั พร้อมด้วยภรรยา และลูกสองคนมาเทศนาที่โรงเรี ยนกิตติคุณ
อาจารย์บุญมาก กิตติสาร บอกว่าทางานหลายด้านนักสู ้ไม่ไหว จึงขอร้องอาจารย์สุขให้ไปช่วยเป็ นล่าม
อาจารย์สุขยินดีไปเป็ นล่ามให้หลาย ๆ คืนติด ๆ กัน ท่านต้องตื่นนอนแต่เช้า และไปทางานตลอดวัน
กลางคืนต้องนอนดึก ร่ างกายสู ้ไม่ไหว จึงเจ็บป่ วยลง เมื่อหัวหน้าหน่วยงานทราบว่า อาจารย์สุขไป
ทางานให้คนอื่นจนเจ็บป่ วยลง จึงเรี ยกไปว่ากล่าวหลายประการเขาเคยเช่าบ้านให้เราอยูก่ ็เลิกเช่า เราต้อง
ดิ้นรนหาที่อยูใ่ หม่
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พอดีธนาคารอาคารสงเคราะห์จดั สรรที่ดิน ข้าพเจ้าแอบไปจองไว้แห่งหนึ่ง พออาจารย์สุขรู ้กด็ ุ
ข้าพเจ้า หาว่าทาอะไรไม่ปรึ กษาหารื อ จะเอาเงินที่ไหนมาเสี ยค่าเช่าซื้ อ ข้าพเจ้าต้องค่อยชี้แจงว่า เราไม่มี
บ้านของเราเอง เราต้องเช่าเขาอยู่ การเช่าบ้านคนอื่นอยู่ เช่าอยูก่ ี่ปีมันก็ยงั เป็ นบ้านเช่า ถ้าเราเอาค่าเช่า
บ้านมาเป็ นค่าเช่าซื้ อที่ดินจัดสรร เมื่อครบกาหนดแล้วทั้งบ้านและที่ดินก็จะเป็ นของเรา อาจารย์จึงคล้อย
ตามข้าพเจ้าและทาสัญญาเช่าซื้ อบ้านอาจารย์มีความรู ้สึกว่าควรเปลี่ยนงานใหม่ จึงไปสมัครงานในที่
ใหม่เขาตกลงรับ พออาจารย์สุขลาออกจากงานเดิม ที่ทางานแห่งใหม่น้ นั ก็เกิดเปลี่ยนใจไม่รับอาจารย์
สุ ข นี่เป็ นจุดเริ่ มต้นของความเป็ น “เจ้าไม่มีศาล” ของอาจารย์สุข อาจารย์สุขต้องจับแพะชนแกะ ตอน
เช้าไปเทศน์และสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรี ยนกิตติคุณวิทยา บ่ายไปสอนภาษาอังกฤษที่ สมาคม วาย.เอ็ม.
ซี .เอ.ย่านวรจักร รับจ้างแปลหนังสื อ และเทศนาในคริ สตจักรต่าง ๆ เมื่อมีโอกาส
ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าอาจารย์สุขเข้าไปพัวพันกับคณะ ซี .เอ็ม.เอ. ได้อย่างไร และเมื่อไร ทราบแต่
ว่า อาทิตย์ที่หนึ่งของเดือนท่านเทศนาที่คริ สตจักรพญาไท อาทิตย์ที่สองที่ศาลาธรรมเทียนสั่ง อาทิตย์ที่
สามที่คริ สตจักรโคราช อาทิตย์ที่สี่ที่คริ สตจักรอื่น ๆ ที่เชิญ อาจารย์สุขบอกว่า การไปเทศนาที่โคราช
ต้องออกเดินทางเช้าวันพฤหัสบดี กลับถึงบ้านเย็นวันจันทร์ หรื อเดินทางเช้าวันเสาร์ จะกลับถึงบ้านเย็น
วันพุธ ข้าพเจ้ามาทราบภายหลังว่า อาจารย์สุขไปอัดคาเทสนาใส่ เทป ส่ งไปสถานีวทิ ยุ เอฟ.อี.บี.ซี . ที่
มะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และทางมะนิลาจะส่ งกระจายเสี ยงมายังประเทศไทย
ข้าพเจ้าจาไม่ได้วา่ ปี ไหน จาได้แต่วา่ เป็ นคราวที่โรงเรี ยนเปิ ดเทอมภาคกลาง ข้าพเจ้าติดตาม
อาจารย์สุขไปโคราช เป็ นครั้งแรกที่ขา้ พเจ้าได้เห็นเมืองโคราช อาจารย์สุขพาข้าพเจ้าไปพักบ้านของ
มิชชันนารี ผซู้ ่ ึงอัธยาศัยไมตรี อนั ดี ท่านได้ตอ้ นรับเราอย่างดีขา้ พเจ้าแอบถามอาจารย์สุขว่า ท่านชื่ออะไร
อาจารย์สุขบอกว่า ชื่ ออาจารย์และแหม่มคริ สแมน ขณะอาจารย์สุขเข้าห้องอัดเสี ยง แหม่มคริ สแมนได้
สอนให้ขา้ พเจ้าทาเยลลี่จากผลฝรั่ง และทาสะปาเก็ตตี้
เวลานั้นโคราชยังไม่มีตวั อาคารโบสถ์ ได้เช่าห้องแถวไม้สองห้อง เป็ นที่ประชุมนมัสการพระ
เจ้า ในวันอาทิตย์น้ นั อาจารย์สุขได้เทศนาเรื่ องคริ สตจักรทั้งเจ็ด อาจารย์สุขเริ่ มเทศนาตั้งแต่ 10.30 น.
จนถึงเที่ยง ท่านบอกให้ที่ประชุมทราบว่า วันนี้เราได้เพียงห้าคริ สตจักรเท่านั้น เวลาหมดเสี ยแล้ว อีก
สองคริ สตจักรเห็นจะต้องมาต่อคราวหน้า ทุกคนยืนขึ้นพร้อมกันเหมือนนัด ข้าพเจ้าตกใจและนึกตาหนิ
ในใจว่า พวกนี้คงจะหิ วข้าว ยังไม่ทนั ปิ ดประชุมก็รีบเลิก แต่ผดิ คาด เขาพูดเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า “ขอให้
อาจารย์เทศนาให้จบทั้งเจ็ดคริ สตจักรเสี ยก่อน พวกเราไม่สามารถรอคอยจนถึงคราวหน้าได้”
อาจารย์สุข ถามว่า “ไม่หิวข้าวหรื อ?”
พวกเขาตอบว่า “หิ วก็ทนเอา ขอฟังเทศน์ให้จบก่อน” อาจารย์สุขจึงเทศนาต่อไปจนจบทั้งเจ็ด
คริ สตจักร ซึ่ งเกินเวลาไปตั้งสองชัว่ โมง ทาให้พวกเขาดีใจและพอใจมาก เป็ นครั้งแรกในชีวติ ของ
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ข้าพเจ้า ที่เห็นคริ สเตียนหิ วกระหายพระวจนะของพระเจ้า เขาหิ วข้าวพอทนได้ แต่เขาอดไม่ได้ที่จะ
ปล่อยให้หิวกระหายพระธรรมคาสอนของพระเจ้า พระธรรมมัทธิว 5:6 ว่า “บุคคลผูใ้ ดหิวกระหาย
ความชอบธรรม ผูน้ ้ นั เป็ นสุ ข เพราะว่าเขาจะได้อิ่มบริ บูรณ์”

รอดตายเพราะคาอธิษฐานของผู้ทรี่ ักพระเจ้ า
อาทิตย์ที่สามของเดือนมิถุนายน 1962 อาจารย์สุขเดินทางไปโคราชวันเสาร์ ซึ่ งตามปกติทา่ น
ท่านควรจะกลับถึงบ้านเย็นวันพุธข้าพเจ้าคอยท่านตั้งแต่เย็นจนดึก ท่านก็ยงั ไม่กลับ จิตใจของข้าพเจ้า
เป็ นทุกข์ กระสับกระส่ ายไม่ทราบว่าเกิดอุบตั ิเหตุกลางทาง หรื อท่านเป็ นอะไรไป ข้าพเจ้านึกในใจว่า
ถ้าวันพฤหัสบดี อาจารย์สุขยังไม่กลับ วันศุกร์ ขา้ พเจ้าต้องลางานเดินทางไปโคราช ในเย็นวันพฤหัสบดี
นั้นเอง ข้าพเจ้าได้รับโทรเลขจากอาจารย์เวบเบอร์ ซึ่งเป็ นเจ้าหน้าที่จดั รายการวิทยุของคณะ ซี.เอ็ม.เอ.
แจ้งว่า อาจารย์สุขเจ็บหนัก อาการไม่ดี ข้าพเจ้ารี บจัดกระเป๋ าเสื้ อผ้า นัง่ อธิ ษฐานตลอดคืน เช้ามืดวันศุกร์
รับไปสถานีหวั ลาโพง เพื่อให้ทนั รถเร็ วสายกรุ งเทพฯ – หนองคาย เมื่อข้าพเจ้าไปถึงสถานีโคราช
อาจารย์เวบเบอร์ คอยรับอยูแ่ ล้ว พอเห็นหน้าข้าพเจ้า อาจารย์เวบเบอร์ ก็บอกว่า “ไปบ้านผมก่อน แล้วผม
จะพาไปเยีย่ มอาจารย์สุข” ท่านพาข้าพเจ้าไปพักผ่อนที่บา้ นของท่าน หลังจากอาบน้ าและรับประทาน
อาหารแล้ว ท่านพาข้าพเจ้าไปที่สนามบินของกองทัพอากาศไทย ท่านบอกข้าพเจ้าว่าทหารอเมริ กนั ตั้ง
ค่ายในสนามบินนี้ ได้ดดั แปลงโรงนอนของนักบินเป็ นโรงพยาบาล ข้าพเจ้าแทบสิ้ นสติ ข้าพเจ้าเห็น
อาจารย์สุขนอนเหยียดยาวอยูบ่ นเตียงสนามเล็ก ๆ มีพดั ลมอยูส่ ี่ ดา้ น มีสายระโยงระยางเต็มไปหมด สาย
หนึ่งเป็ นท่ออ๊อกซิ เจนสายที่สองดูดเสมหะออก สายที่สามให้น้ าเกลือ สายที่สี่ระบายหนองออกจากแผล
ผ่าตัด ฯลฯ
ข้าพเจ้าเข้าไปกราบที่อกของอาจารย์สุข และกระซิ บข้าง ๆ หูวา่ “พี่ขา ดามาหาพี่ค่ะ”
ท่านพยายามลืมตาก็มองไม่เห็นข้าพเจ้า แต่พดู กระท่อนกระแท่นว่า “ดาจ๋ า พี่มองไม่เห็นดา แต่
จาเสี ยงดาได้ พี่ดีใจที่ดามาหาพี่ ดาจ๋ า ฟังให้ดีนะ ถ้าพี่ตาย ให้นาศพไปตั้งที่คริ สตจักรไทยกรุ งเทพฯ เชิ ญ
อาจารย์ประสก อาจารย์ศรัณย์ อาจารย์จุฬินทร์ คุณนายกุหลาบ คุณนายทรัพย์ และคุณชุมแสง มา
อธิ ษฐานวางมือที่ศพ เมื่อครบสามวัน ถ้าพี่ไม่ฟ้ื น ให้นาศพไปฝังเงียบ ๆ อย่าใช้เงินในการทาศพมากนัก
ดาจะลาบาก ไม่มีใครเลี้ยงดูดาอีกแล้ว”
รุ่ งขึ้น อาจารย์เวบเบอร์ พาข้าพเจ้าไปเยีย่ มอาจารย์สุขอีก นายแพทย์ แอนเจอร์เช็ค บอกอาจารย์
เวบเบอร์ วา่ จะพาอาจารย์สุขไปฉายเอ๊กซเรย์ ถ้ามีอะไรยังตกค้างอยูต่ อ้ งผ่าตัดเอาออก อาจารย์เวบเบอร์
พาข้าพเจ้ากลับที่พกั ข้าพเจ้าตรงไปยังห้องที่แหม่นเวบเบอร์ จดั ไว้ให้ คุกเข่าลงข้างเตียงอธิ ษฐานขอพระ

35

เมตตาจากพระเจ้าความเหน็ดเหนื่ อยอ่อนเพลียและการอดนอน
ทาให้ขา้ พเจ้ากลับไปมารู้สึกตัวเมื่อ
แหม่มเวบเบอร์มาตามให้ไปรับประทานอาหาร
วันรุ่ งขึ้นอาจารย์เวบเบอร์ พาข้าพเจ้าไปเยีย่ มอาจารย์สุขอีก อาจารย์สุขยังไม่ฟ้ื นจากสลบ ทั้ง
หมอและพยาบาลวิง่ กันให้วนุ่ ไปหมด หมอบอกอาจารย์เวบเบอร์ ให้พาข้าพเจ้ากลับ ใจข้าพเจ้ายังเป็ น
ห่วงสามีอยากอยูใ่ กล้ ๆ ก็อยูไ่ ม่ได้ มันเกะกะเขา ข้าพเจ้าต้องตัดใจกลับไปกับอาจารย์เวบเบอร์ ข้าพเจ้า
อธิ ษฐานอย่างหนัก ทูลขอชี วติ ของอาจารย์สุขไว้ ข้าพเจ้าทราบภายหลังว่า คณะมิชชันนารี และคริ ส
เตียนในภาคอีสาน ได้ต้ งั กองอธิ ษฐานเป็ นลูกโซ่ตลอด 24 ชัว่ โมงอธิ ษฐานขอชี วติ ของอาจารย์สุข
อาจารย์เวบเบอร์ ได้ส่งข่าวไปทางมะนิลา ขอให้ออกอากาศเป็ นภาษาต่าง ๆ ขอให้คริ สเตียนอธิ ษฐานเผื่อ
อาจารย์สุข เมื่อคริ สเตียนทัว่ โลกอธิ ษฐานเผือ่ เช่นนั้น พระเจ้าทรงฟังและทรงโปรดให้อาจารย์สุขรอด
ชีวติ อย่างมหัศจรรย์
ขอบพระเดชพระคุณในพระมหากรุ ณาธิคุณของพระองค์
และขอกราบ
ขอบพระคุณทุกท่านที่รักและเมตตาอาจารย์สุข ขอพระเจ้าทรงเปิ ดบัญชรท้องฟ้ าเทพระพรให้ท่านด้วย
เถิด อาเมน
รุ่ งขึ้นอีกวันหนึ่ง อาจารย์เวบเบอร์ พาข้าพเจ้าไปเยีย่ มอาจารย์สุขอีก พอไปถึงเห็นทหารพยาบาล
บางคนถือขวดน้ าเกลือบางคนหิ้วถังอ๊อกซิเจน บางคนถือขวดระบายหนอง อีกสองสามคนพยุงอาจารย์
สุ ข พากันเดินไปเดินมา อาจารย์สุขคอพับคออ่อนไม่ลืมตา ได้ยนิ แต่เสี ยงคราง ข้าพเจ้าเกือบช้อคตายไม่
รู ้วา่ เขาทาอะไรกัน ข้าพเจ้าเกาะอาจารย์เวบเบอร์ ไว้แน่น เมื่อเขาพาเดินครบยีส่ ิ บนาทีตามคาสัง่ แพทย์
แล้ว ก็พาอาจารย์สุขไปนอน เช็ดตัวทาความสะอาดให้ อาจารย์สุขยังสะลึมละลือ เวลาเรี ยกชื่อก็ขาน แต่
เวลาพูดด้วยไม่รู้เรื่ อง ข้าพเจ้าหายใจฝื ด ๆ แทบจะขาดใจเอา
นายแพทย์แอนเจอร์ เช็ค เล่าให้อาจารย์เวบเบอร์ ฟังว่า “ใส้ติ่งของมิสเตอร์ พงศ์นอ้ ยแตกนาน
แล้ว จนหนองกลายเป็ นสี เทามันเกาะรวมกันอยูใ่ นถุงคล้ายถุงพลาสติก ถุงที่หนึ่งอยูต่ รงรอยใส้ติ่งแตกมี
ความจุราวห้าร้อยกว่า ซี .ซี . เมื่อเอาถุงหนึ่งออกแล้วไข้ยงั ไม่ลดจึงต้องเอ็กซเรย์ดูใหม่ ก็พบอีกถุงหนึ่งอยู่
ใกล้ ๆ กับทวารหนัก มีหนองอีกสองร้อยซี .ซี . เราจึงต้องผ่าตัดเอาถุงที่สองออก การผ่าตัดครั้งที่สอง ทา
ให้เสี ยกาลังมากและเสี ยเลือดมากทาให้มิสเตอร์ พงศ์นอ้ ยอ่อนเพลียจึงสลบไปหลายวัน อีกประการหนึ่ง
เลือดของมิสเตอร์พงศ์นอ้ ย เต็มไปด้วยหนอง กลัวหนองจะเกาะลิ้นหัวใจ ถ้าเป็ นฝี ที่ลิ้นหัวใจต่อให้หมอ
เทวดาก็ช่วยไม่ได้ ฉะนั้นต้องสั่งให้พยาบาลพาเดินตอนเช้ายีส่ ิ นนาที ตอนบ่ายยีส่ ิ บนาที เพื่อให้หวั ใจ
ทางานและแข็งแรง หมอสัง่ ให้ฉีดเพ็นนิซิลินหนึ่งล้านยูนิตต่อชัว่ โมง ถ้าน้อยกว่านั้นจะทาลายเชื้อโรค
ในหนองไม่หมด ก็จะเป็ นอันตราย ผมคิดว่าต่อไปนี้ไข้จะค่อย ๆ ลด ถ้าไข้ไม่ลด เราจะหาสาเหตุต่อไป”
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ด้ วยพระมหากรุ ณาธิคุณของพระเจ้ า
รุ่ งขึ้นอีกหนึ่งอาทิตย์ นายห้างอเล็กส์ คุณนายกุหลาบ คุณนายทรัพย์และคุณครู มว้ น ได้มาเยีย่ ม
อาจารย์สุขที่โรงพยาบาลคุณนายกุหลาบกอดข้าพเจ้าไว้และร้องไห้ ข้าพเจ้ากลั้นน้ าตามาหลายวันแล้ว
วันนั้นจึงไม่เกรงใจใคร ไม่อายใครอีกแล้ว จึงปล่อยออกมาเสี ยจนพอใจ อาจารย์สุขตกใจตื่น เห็นนาย
ห้างและพรรคพวกจึงยิม้ ทั้งน้ าตาและบอกว่า “ผมไม่ตายแล้ว ขอบคุณทุกคน” ก่อนคุณนายกุหลาบจะ
กลับ ท่านได้ให้เงินข้าพเจ้า เพื่อจับจ่ายใช้สอยถึงสามพันบาท ก่อนที่อาจารย์สุขจะออกจากโรงพยาบาล
นายห้างอเล็กส์และคุณนายกุหลาบได้จดั ของที่ระลึกให้แก่หมอและพยาบาล ที่รักษาอาจารย์สุขทัว่ ทุก
คนซึ่ งคิดเป็ นเงินไม่ใช่เล็กน้อย โดยท่านไม่หวังสิ่ งใดตอบแทน ท่านให้ดว้ ยใจรักและเมตตาสงสารจริ ง
ๆ น้ าใจอย่างนี้จะหาได้ที่ไหนอีก
อาจารย์สุขนอนป่ วยอยูท่ ี่โรงพยาบาลยีส่ ิ บเอ็ดวัน ออกมาพักอยูบ่ า้ นของอาจารย์เวบเบอร์ หกวัน
ข้าพเจ้าจึงพาอาจารย์นงั่ รถไฟกลับมากรุ งเทพ ฯ ถึงแม้นายแพทย์จะอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้
แต่แผลที่ผา่ ตัดก็ยงั อ้าอยู่ ข้าพเจ้าต้องทาแผลให้ทุกวัน นายห้างอเล็กส์และคุณนายกุหลาบอุตส่ าห์มา
เยีย่ มทุกอาทิตย์ ท่านทั้งสองคงเห็นว่าอาจารย์สุขอยูใ่ นระยะพักฟื้ น การเงินในครอบครัวคงไม่ดีนกั ท่าน
จึงได้อุปการะเสี ยค่าเช่าซื้ อบ้านให้ถึงหนึ่งปี เต็ม ๆ ท่านรักพระเจ้าอย่างจริ งใจ จึงได้เมตตาแก่คนงาน
ของพระเจ้าด้วย
มีสิ่งที่น่าคิดอยูอ่ ีกอย่างหนึ่ง คือ โดยปกติแล้วโรงพยาบาลทหารแห่งนี้ จะไม่รับคนไข้สามัญ
เข้าไปรักษาพยาบาล แต่นายแพทย์เจมส์ วิลเลียม ได้ขอร้องให้นายแพทย์อีกสามท่านรับอาจารย์สุขเข้า
ไปรักษาพยาบาล ท่านว่า ถ้าการรับอาจารย์สุขเข้ารักษาพยาบาลครั้งนี้ เป็ นการผิด ท่านยอมรับผิดแต่
เพียงผูเ้ ดียว ถึงแม้จะถูกไล่ออกจากงาน ท่านก็ยอม
เมื่ออาจารย์สุขได้รับการรักษาพยาบาลจนหายดีแล้ว ก็มี ปั ญหาเรื่ องการเงินเกิดขึ้นอีก ถ้าจะคิด
ค่ารักษาพยาบาลอย่างชาวอเมริ กนั แล้ว ก็ตกวันละสามสิ บห้าดอลลาร์ (ประมาณเจ็ดร้อยบาท) อาจารย์
สุ ขนอนป่ วยอยูย่ สี่ ิ บเอ็ดวันรวมกับค่าผ่าตัดค่ายา คิดเป็ นเงินสามหมื่นกว่าบาท คนอื่นอาจคิดว่าเงินแค่น้ ี
ไม่เป็ นไร แต่สาหรับครอบครัวนักเทศน์จน ๆ นั้น มันเป็ นจานวนเงินมากโขทีเดียว นายแพทย์สามท่าน
และศาสนาจารย์ประจากองทัพอเมริ กนั
ตกลงจะช่วยกันชาระค่ารักษาพยาบาลให้อาจารย์สุข จึง
ปรึ กษาหารื อกันอยูห่ ลายวัน ผลที่สุด ก็ตกลงกันยกเลิกค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ถ้าเราจะคิดเพียงผิวเผิน
คงคิดว่า กองทัพอเมริ กนั มีเงินมากมาย เว้นไม่เก็บค่ารักษาพยาบาลคนไข้สักรายหนึ่ง คงไม่เป็ นไร แต่ถา้
เราคิดให้ลึกซึ้ งเราจะมองเห็นพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระเจ้า
ที่มีอยูใ่ นหมอและพยาบาลอเมริ กนั
เหล่านั้น เขารักพระเจ้าจึงแผ่เมตตาและความรักให้แก่ผรู ้ ับใช้ของพระเจ้า ได้ช่วยชีวติ ของอาจารย์สุขไว้
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ตั้งแต่อาจารย์สุขหายป่ วยครั้งนั้น ท่านรู ้สึกว่า ชีวิตและทุกอย่างเป็ นของพระเจ้า เวลาที่มีอยูม่ ิใช่
ของตนเองอีกแล้ว บางครั้งอาจารย์ไม่สบาย ข้าพเจ้าขอร้องให้หยุดพักผ่อนบ้าง ท่านบอกข้าพเจ้าว่า หยุด
ไม่ได้ เวลาเหลือน้อยแล้ว ข้าพเจ้าไม่เข้าใจคาว่า “เวลาเหลือน้อย” ข้าพเจ้ามาทราบเอาเมื่ออาจารย์สุขเจ็บ
หนักก่อนสิ้ นชีวิตนี่เองว่า ท่านได้อธิ ษฐานทูลขอชีวติ จากพระเจ้าให้ยดื เวลาอีกสิ บปี ได้ทูลขอนักเทศน์ที่
จะออกไปทางานแทนท่านต่อไปอีกสิ บคน อาจารย์สุขได้ทูลขอชีวติ เมื่อเดือนมิถุนายน 1962 พอถึงวันที่
1 มิถุนายน 1972 ซึ่งครบสิ บปี บริ บูรณ์ พระเจ้าก็ทรงรับอาจารย์ให้ไปอยูก่ บั พระองค์ ส่ วนนักเทศน์ที่จะ
ทางานแทน ตามที่อาจารย์ได้ทูลขอพระองค์น้ นั ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าได้ครบสิ บคนแล้วหรื อยัง
พระธรรมยากอบ 1:17 กล่าวว่า “ของประทานอันเลิศทุกอย่าง ย่อมมาแต่เบื้องบน”

อนุสรณ์ แด่ ....ศาสนาจารย์ สุข พงศ์ น้อย
วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1972 (พ.ศ.2515) ศาสนาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย ได้จากพวกเราไปอยูก่ บั พระ
เจ้า ถึงแม้พวกเราจะแน่ใจว่าท่านได้ไปอยูใ่ นที่ที่ไม่มีความเจ็บป่ วย ไม่มีการร้องไห้ ไม่มีความหิ ว
กระหาย ไม่ร้อน ไม่หนาว การจากไปของท่านได้นาความวิปโยคโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวงมาสู่
ครอบครัวของเรา เราจะหาใครที่ไหนที่มีน้ าใจเมตตา ปรานี รักใคร่ อดทน ให้อภัย เสี ยสละแก่
ครอบครัวและส่ วนรวมอย่างท่าน
เมื่อท่านจากไปใหม่ ๆ ข้าพเจ้าได้ปรึ กษากับอาจารย์จรัญ คุณพิรุณ รัตนบุตรและลูก ๆ ว่า
อยากจะทาหนังสื อเล่มเล็ก ๆ แจกในวันพิธีบรรจุศพ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ แด่ อาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย แต่จดั ทา
ไม่ทนั จึงได้ปล่อยความนี้ให้ผา่ นไป
วันที่ 17 เมษายน ค.ศ.1974 พ.ศ.2517 แหม่ม มาร์ติน จากกองคริ สเตียนบรรณศาสตร์ ของ ซี.
เอ็ม.เอ. มิชชัน่ ได้โทรศัพท์มาหาข้าพเจ้าบอกว่า มีคนให้ทุนสาหรับพิมพ์ประวัติ และผลงานของอาจารย์
สุ ข แหม่มอยากให้ขา้ พเจ้าเขียนประวัติ และผลงานของอาจารย์สุขว่ามีอะไรบ้าง ข้าพเจ้าตอบแหม่มว่า
ข้าพเจ้าไม่เคยเขียนหนังสื อที่เป็ นเรื่ องเป็ นราวสักที แหม่มแนะนาว่าเขียนมาเถอะ เขียนภาษาง่าย ๆ เด็ก
อ่านได้ผใู ้ หญ่อ่านดีก็แล้วกัน
เมื่อแหม่มแนะนาให้เขียน ข้าพเจ้าคิดว่าควรลองเขียนดูเมื่อเขียนเสร็ จแล้วนาไปขอร้องให้ท่าน
ผูร้ ู ้จกั ท่านหนึ่งตรวจดู ถ้าพอใช้ได้ก็ใช้ ถ้าใช้ไม่ได้ก็ทาเงียบ ๆ เสี ย เมื่อคิดได้เช่นนี้ขา้ พเจ้าจึงลงมือเขียน
และชักชวนผูท้ ี่รู้จกั อาจารย์สุข เขียนคนละเล็กคนละน้อย หากบกพร่ องหรื อผิดพลาดประการใด กรุ ณา
ให้อภัยข้าพเจ้าด้วย
ขณะอาจารย์สุขนอนป่ วยอยูท่ ี่โรงพยาบาลศิริราช ท่านบอกข้าพเจ้าว่า เงินสิ บลดที่เรามีอยู่
อยากจะตั้งเป็ นทุนให้นกั เรี ยนที่อยากเรี ยนพระคัมภีร์ในโรงเรี ยนพระคริ สตธรรม
แห่งใดแห่งหนึ่ง
ข้าพเจ้าบอกว่าเงินนิ ดเดียวคงทาประโยชน์ไม่ได้มากนัก ท่านบอกว่าตั้งเป็ นทุนไว้ก่อน พระเจ้าจะทรง
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เพิ่มเติมให้ภายหลัง ดังนั้นเมื่อท่านจากไปแล้ว ข้าพเจ้าจึงทาตามความประสงค์ของท่าน คือนาเงินหนึ่ง
หมื่นบาทไปมอบให้องค์การสหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย เพื่อเป็ นทุนการศึกษาของผูท้ ี่อยากเรี ยน
พระคัมภีร์ เรี ยกว่า “ทุนสุ ข พงศ์นอ้ ย”
ข้าพเจ้าครุ่ นคิดตลอดเวลาว่า หากข้าพเจ้าเป็ นนักเขียน ข้าพเจ้าจะเขียนเรื่ องของอาจารย์สุข และ
เรื่ องสั้นอื่น ๆ รวมเป็ นเล่มเล็ก ๆ แล้วขายหนังสื อนั้น เอาเงินมาให้เด็กเรี ยนพระคัมภีร์ แต่ขา้ พเจ้าไม่ใช่
นักเขียน จึงได้แต่ คิด คิดและคิดเท่านั้น
สุ ดท้ายนี้ขา้ พเจ้าขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตา กรุ ณาและให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัว
ของข้าพเจ้า ทั้งในงานศพของอาจารย์สุข และตัวข้าพเจ้าตลอดมา

39

ศาสนาจารย์ สุข พงศ์ น้อย
ทีเ่ รารู้จัก
ผูท้ ี่กอปรด้วยความเพียร
เปี่ ยมไปด้วยความเสี ยสละ
เข้าถึงแล้วซึ่งพระเจ้า
ยอมอุทิศทุกสิ่ งทุกอย่างแล้วเพื่อพระองค์
ผูน้ ้ นั ย่อมไม่พะวงต่อความสู งของขุนเขา
ความลึกของหุบเหว
ความไกลของระยะทาง
ฤาความกว้างใหญ่ของห้วงมหรรณพ
.....เพราะเขาถึงแล้วซึ่งความสุ ขอันนิรันดร
“หนามไผ่”
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ตอนที่ 3 ศาสนาจารย์ สุข พงศ์ น้อย ทีเ่ รารู้จัก
โดย ดอริ ส โกลด์
ชาวไทยเริ่ มมีโอกาสฟังเรื่ องราวของพระเจ้าทางวิทยุกระจายเสี ยง ตั้งแต่ ค.ศ. 1951 เป็ นต้นมา
ทั้งนี้โดยการกระจายเสี ยงออกอากาศจากสถานีวทิ ยุของบริ ษทั เอฟ.อี.บี.ซี. ในกรุ งมะนิลา ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์มายังประเทศไทย สถานีน้ ีเป็ นสถานีที่มีกาลังส่ งสู่ มากตั้งขึ้นเพื่อเผยแผ่พระธรรมคาสอนของ
พระเจ้าโดยเฉพาะ และออกอากาศเป็ นภาษาต่าง ๆ ในภาคพื้นเอเซี ยแทบทุกภาษา สาหรับภาษาไทยนั้น
ออกอากาศเป็ นสองภาค คือ ภาคเช้า และเย็น ภาคละ 15 นาที ทุกวัน
ต่อมาในช่วงหลัง ๆ นี้ การเผยแผ่ข่าวประเสริ ฐของพระเจ้ากว้างขวางยิง่ ขึ้น มีการออกอากาศส่ ง
กระจายเสี ยง ตามสถานีวทิ ยุต่าง ๆ ในประเทศไทย ทาให้พี่นอ้ งชาวไทยมีโอกาสฟังเรื่ องราวของพระเจ้า
กว้างขวางยิง่ ขึ้น
นับตั้งแต่ช่วงแรกอันกล่าวได้วา่ เป็ นยุคบุกเบิก ตราบจนยุคปั จจุบนั กล่าวได้วา่ อาจารย์สุข พงศ์
น้อย เป็ นกาลังสาคัญของงานด้านนี้ โดยตรง ถ้อยคาเทศนาเผยแผ่พระธรรมของพระเจ้าอันชัดเจน
แจ่มใส เต็มไปด้วยความมีชีวติ ชีวา ที่เราได้ยนิ ได้ฟังจากสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงภาคภาษาไทย นับแต่ปี
ค.ศ.1951 เป็ นต้นมา เป็ นเสี ยงของศาสนาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย แทบทั้งสิ้ น ท่านรับใช้พระเจ้าอย่างแข็งขัน
จวบจนกระทัง่ วาระสุ ดท้ายแห่งชีวติ (ค.ศ.1972)
ศาสนาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย เริ่ มงานเทศนาทางวิทยุกระจายเสี ยง ด้วยการเทศน์บนั ทึกเสี ยงลงใน
แถบบันทึกเสี ยง แล้วส่ งไปออกอากาศที่สถานีวทิ ยุ เอฟ.อี.บี.ซี . ในประเทศฟิ ลิปปี นส์ โดยร่ วมมือกับ
ศาสนาจารย์ พอล จอห์นสัน แห่งคณะ ซี .เอ็ม.เอ. มิชชัน่ ซึ่ งขณะนั้นเป็ นมิชชัน่ นารี ประจาที่จงั หวัด
อุดรธานี ในสมัยนั้นยังไม่มีหอ้ งบันทึกเสี ยงเป็ นส่ วนสัด บางครั้งท่านก็บนั ทึกเสี ยงที่กรุ งเทพฯ บางครั้ง
ก็บนั ทึกที่จงั หวัดอุดรฯ สุ ดแท้แต่โอกาสจะอานวย โดยการบันทึกใส่ เครื่ องบันทึกเสี ยงเล็ก ๆ ธรรมดา
มิได้มีพิธีรีตองอะไรนักครั้นต่อมาภายหลังศาสนาจารย์พอล จอห์นสันกับภรรยา ถูกโจรผูร้ ้ายฆ่าตาย
ศาสนาจารย์ พอล อันไฮม์ กับศาสนาจารย์ เวย์น เพอร์ สัน ได้รับช่วยดาเนินงานต่อระยะหนึ่ง ตราบ
จนกระทัง่ ศาสนาจารย์นีล เวบเบอร์ ได้รับมอบหมายจากคณะ ซี .เอ็ม.เอ. ให้เป็ นผูบ้ ริ หารด้าน
วิทยุกระจายเสี ยง ศาสนาจารย์เวบเบอร์ จึงได้ร่วมมือกับอาจารย์สุขจับงานด้านนี้ อย่างจริ งจัง ด้วย
ความหวังว่าจะเป็ นสื่ อนาพระพรของพระเจ้าไปสู่ มวลชนอย่างแท้จริ ง ตกมาถึงระยะนี้มีการสร้างห้อง
บันทึกเสี ยงขนาดเล็กขึ้น เพื่อเป็ นอนุสรณ์แด่ศาสนาจารย์ พอล จอห์นสัน
โดยที่สถานีวทิ ยุ เอฟ.อี.บี.ซี . กรุ งมะนิลา ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์น้ ีมีกาลังส่ งสู ง สามารถกระจาย
เสี ยงไปได้ไกลและมีขอบเขตกว้างขวาง พี่นอ้ งชาวไทยจึงได้รับฟังถ้อยคาเทศนาของอาจารย์สุข พงศ์
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น้อย โดยทัว่ ถึงกัน ความจริ งนี้สามารถยืนยันได้จากการที่มีพี่นอ้ งชาวไทยจากภาคต่าง ๆ แทบทุก
จังหวัด ส่ งจดหมายมาแสดงความคิดเห็น แสดงความชื่ นชม และไต่ถามปั ญหาอย่างมากมาย ทั้งจาก
ชาวกรุ งถิ่นที่มีแต่ความสับสนวุน่ วาย ประชากรต้องขวนขวายประกอบธุ รกิจการงานกันตัวเป็ นเกลียว
แต่จิตใจเปล่าเปลียวอ้างว้างไร้คนอุม้ ชู และจากชาวชนบทอันห่างไกล รวมตลอดถึงชาวเขาต่าง ๆ ก็
พลอยชื่นชมไปกับข่าวสารเกี่ยวกับพระเจ้า ทางกระแสเสี ยงของอาจารย์สุขกันโดยทัว่ หน้า
ในระยะ 10 ปี แรก ของการดาเนินงานด้านวิทยุกระจายเสี ยงนี้ ศาสนาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย ต้อง
ทางานอย่างหนัก
เพราะนอกเหนื อจากจะต้องเตรี ยมเนื้อหาสาหรับเทศนาเพื่อบันทึกเสี ยงส่ งไป
ออกอากาศเป็ นประจาทุก ๆ วันดังกล่าวแล้ว ท่านยังลงมือตอบปั ญหาที่มีผสู ้ งสัยเขียนมาขอคาแนะนา
หรื อคาอธิบาย ด้วยตนเองอีกด้วยซึ่ งนับว่าเป็ นภาระหนักมิใช่นอ้ ย นอกจากนั้นท่านยังใช้เวลาว่างเท่าที่มี
ประพันธ์เพลงคริ สเตียน โดยอาศัยทานองเพลงไทยเดิม พยายามประสมประสาน จนเป็ นเพลงคริ สเตียน
ไทย ที่ไพเราะ และร้องอัดเสี ยงด้วยตัวท่านเองอีกด้วย เสี ยงเพลงอันกังวานของท่านเป็ นที่รู้กนั ดีในหมู่ค
ริ สเตียนไทย ไม่นอ้ ยไปกว่าที่เขาคุน้ หูกบั เสี ยงเทศนาของท่านเท่าใดนัก
แต่ครั้นใน ค.ศ. 1962 อันเป็ นปี ที่ท่านป่ วยหนัก การจัดทารายการต่าง ๆ ทางวิทยุกระจายเสี ยง
ของท่านจึงได้ลดน้อยลง ศาสนาจารย์นีล เวบเบอร์ ได้บนั ทึกไว้ในหนังสื อรายงานประจาปี ของคณะ ซี .
เอ็ม.เอ. มิชชัน่ ว่า “บางทีเหตุการณ์อนั ยิง่ ใหญ่ที่สุดของคริ สเตียนไทยในปี นี้ น่าจะเป็ นเหตุการณ์เกี่ยวกับ
การล้มป่ วย และการได้รับการเยียวยาจนหายป่ วยของศาสนาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย กระมัง ข้าพเจ้าเข้าใจว่า
ท่านเป็ นผูท้ ี่พี่นอ้ งคริ สเตียนไทย เฝ้ าอธิ ษฐานวิงวอนให้พระเจ้าช่วยเหลือ ยิง่ กว่าการอธิษฐานเพื่อบุคคล
ใดในประเทศนี้ก็วา่ ได้ เพราะในรายการวิทยุประจาวันของสถานี เอฟ.อี.บี.ซี . ได้มีการขอร้องให้พี่นอ้ งค
ริ สเตียนทั้งหลายอธิ ษฐานเพื่อท่านอยูเ่ สมอ ตราบจนอาการป่ วยของท่านทุเลา พระเจ้าได้ทรงใช้
คณะแพทย์สนามแห่งฐานทัพอากาศของสหรัฐประจาจังหวัดนครราชสี มา ให้เป็ นผูเ้ ยียวยารักษาท่าน
จริ งอยู่ การรักษาเยียวยาด้วยความเอาใจใส่ อย่างดีที่สุด ย่อมไม่เหลือวิสัยที่มนุษย์จะกระทาได้ แต่ก็อาจ
เหลือวิสัยของแพทย์ที่จะทาให้ท่านหายป่ วย หากว่าพระเจ้าไม่ทรงตอบคาอธิ ษฐานเรี ยกร้องของพี่นอ้ งค
ริ สเตียนไทย ผูฟ้ ังรายการวิทยุของท่าน และญาติมิตรคนใกล้ชิดทั้งหลาย ความป่ วยไข้ของศาสนาจารย์
สุ ข ประกอบกับความสุ ภาพอ่อนน้อมถ่อมตัวที่อาจารย์สุข มีต่อพระเจ้าอยูแ่ ล้ว ดูเหมือนจะเป็ นมูลฐาน
อันสาคัญของการปฏิบตั ิพระราชกิจอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าในประเทศไทยในระยะต่อมาซึ่ งพระองค์
ทรงกระทาโดยทางศาสนาจารย์สุข ในช่วงหลังของชีวิตของท่าน”
ปี ค.ศ.1958 เป็ นปี แรกที่ทางราชการอนุมตั ิให้ มีการเผยแผ่คาสอนของพระเจ้าทางสถานี
วิทยุกระจายเสี ยง ในประเทศไทยแม้ในปี ต่อมาจะถูกระงับไป แต่ต่อมาภายหลังก็ได้รับอนุ ญาตให้
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ออกอากาศได้อีก แต่ไม่วา่ จะเป็ นช่วงใด อาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย ก็ยงั คงเป็ นแกนกลาง รับภาระด้านนี้ อยู่
เช่นเดิม
ครั้นต่อมาในสมัยหลัง ๆ ศาสนาจารย์ลีออน บี.โกลด์ ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูบ้ ริ หารงานด้าน
วิทยุกระจายเสี ยงสื บต่อจากศาสนาจารย์ เวบเบอร์ ในช่วงนี้ได้มีการขยายงานกว้างขวางยิง่ ขึ้น จึงต้อง
เพิ่มจานวนคนงานมากขึ้น เป็ นการเปิ ดโอกาสให้คนหนุ่มสาวหลายคนก้าวเข้ามามีบทบาทรับใช้พระเจ้า
ด้านนี้ ร่ วมกับอาจารย์สุข เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของท่าน
คนหนุ่มสาวเหล่านี้ รับหน้าที่จดั รายการสาหรับบันทึกเสี ยงออกอากาศภาคบ่าย สาระสาคัญ
ของรายการ เป็ นไปในระดับกลาง ๆ มุ่งหมายเพื่อคนทัว่ ไป ไม่จาเพาะสาหรับคริ สเตียนเท่านั้น ส่ วน
อาจารย์สุข รับหน้าที่จดั ทารายการสาหรับภาคเช้า โดยมุ่งสาหรับคริ สเตียน หรื อผูส้ นใจศึกษาพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์โดยตรง เช่น รายการ “ศึกษาพระคัมภีร์” “ชัว่ โมงแห่งการฟื้ นฟู” “การดาเนินชีวติ คริ สเตียน”
และ “ท่านถาม – เราตอบ” เป็ นต้น
ศาสนาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย ให้ความสนใจต่อรายการ “ท่านถาม – เราตอบ” มาก เพราะถือว่าเป็ น
ขั้นตอนที่สาคัญในการหนุ นจิตใจผูถ้ าม ให้มีความศรัทธาต่อพระเจ้ามากขึ้น หรื ออาจทาให้เขาแหนง
หน่าย เสื่ อมคลายความเลื่อมใสได้ ปั ญหาที่น่าสนใจซึ่ งท่านได้รับ มักมีใจความทานองว่า “พระเจ้าเคย
สาแดงพระองค์แก่ใครอย่างแท้จริ งบ้างหรื อไม่?” ต่อคาถามเช่นนี้ อาจารย์สุขมักมิได้ตอบด้วยถ้อยคา
ของท่านเองโดยตรง หากแต่ยกข้อพระคัมภีร์ข้ ึนมาอ้างอิง เป็ นหลักอยูเ่ สมอ เป็ นต้นว่า “สาหรับคาถาม
ข้อนี้ขา้ พเจ้าใคร่ ขออ้างพระธรรมมัทธิว 5:8 ประกอบการวินิจฉัยดังนี้ หากว่า จิตใจของเราบริ สุทธิ์ เราก็
ย่อมเห็นพระเจ้า เพราะว่าพระองค์สถิตอยูภ่ ายในเรา ในภาวะเช่นนั้นเราย่อมมีแว่นทิพย์ คือจักษุแห่ง
ความบริ สุทธิ์ สามารถมองเห็นพระองค์ แต่ถา้ จิตใจของเราสกปรกขุ่นมัวด้วยบาปนานาชนิด เราจะเห็น
พระเจ้าได้อย่างไร? ในภาวะเช่นนั้น เราจาต้องถอดแว่นบาปนี้ออกเสี ยก่อน (คือแว่นแห่งความชัว่ ความ
หมองมัวด้วยกิเลสตัณหาทั้งหลาย)
ถ้าเรายอมให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ชาระล้างจิตใจของเรา เราก็จะกลายเป็ นคนสะอาดบริ สุทธิ์
และเมื่อเราเป็ นคนบริ สุทธิ์ เราก็จะมองเห็นพระเจ้า อย่ายึดถือว่า “เงินคือพระเจ้า” เราคริ สเตียนต้องไม่
ยึดถือเช่นนั้น การที่คนโดยทัว่ ๆ ไปถือว่า “เงินคือพระเจ้า” ฉะนั้น “พระเจ้า” ของเขาจึงอยูใ่ นกระเป๋ านี้
ชัว่ ประเดี๋ยวประด๋ าวก็เปลี่ยนไปอยูก่ ระเป๋ าโน้น เปลี่ยนมือจากคนหนึ่ง ไปยังอีกคนหนึ่งหมุนเวียน
เปลี่ยนกันไป หาความเที่ยงแท้แน่นอนอะไรมิได้เลย เราจึงจาต้องมีพระธรรมที่เที่ยงแท้และคงอยูน่ ิ
รันดร์กาล”
ตลอดเวลาหลายปี ที่ศาสนาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย รับใช้พระเจ้าด้านวิทยุกระจายเสี ยง ท่านได้
พยายามสร้างสรรค์ความเป็ นกันเองกับผูฟ้ ัง จนทาให้พี่นอ้ งคริ สเตียนมีความผูกพันกับท่านแทบจะถือ
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ว่าท่านเป็ นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวก็วา่ ได้ แม่บา้ นคนหนึ่งเขียนจดหมายมายังท่านว่า รายการของ
ท่าน ทาให้ดิฉนั มีความรู ้สึก ประหนึ่งว่า มีนกั เทศน์มาเยีย่ มเยียมและเทศน์ให้ฟังถึงที่บา้ นทุก ๆ วัน”
พระเจ้าเท่านั้นที่จะเปิ ดเผยให้รู้ ถึงการทางานอันยิง่ ใหญ่ของท่านผูน้ ้ ี โดยฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์
ผูท้ ี่รู้จกั ศาสนาจารย์สุข ดี ย่อมจะรู ้วา่ ท่านมิใช่เป็ นเพียงแต่นกั เทศน์ เท่านั้น หากแต่ท่านยังเป็ น
“นักทา” ด้วย คือปฏิบตั ิธรรมให้สมจริ งตามคาเทศนา มิใช่คอยแต่แนะทางด้วยการชี้นิ้วเพียงเท่านั้น แต่
หากยังนาทาง ด้วยการเดินหน้าให้เห็นจริ งอีกด้วยแทบทุกคนต่างรู ้ดีวา่ ท่านมีความเข้าซึ้ ง ถึงเนื้อความที่
ท่านเทศน์โดยตลอด ไม่มีใครติดใจสงสัยแม้แต่นอ้ ย ยกตัวอย่าง เช่น คาเทศน์ซ่ ึ งว่า “ความสงบสุ ขของ
พระยูซคริ สต์อยูใ่ นจิตใจของเรา ผูใ้ ดที่ไว้วางใจพระเยซูคริ สต์ ผูน้ ้ นั ย่อมไม่หวัน่ ไหวว่าจะเกิดโพยภัยใด
ๆ ขึ้นกับตน เขาจะไม่มีวนั ท้อถอย แม้เมื่อตกระกาลาบาก เขาจะเอาชนะต่ออุปสรรคเหล่านั้นได้เสมอ
เพราะพระเยซูประทับอยูใ่ นจิตใจของเขา ความชื่ นชมยินดีและรอยยิม้ จะปรากฏอยูบ่ นใบหน้าของเขา
ตลอดเวลา” ความจริ งเหล่านี้ เราจะเห็นได้จากชีวิตอาจารย์สุขเสมอ
ศาสนาจารย์ สุ ข พงศ์นอ้ ย ไม่เคยเก็บงาความสุ ข ความยินดีที่ท่านได้รับจากพระเจ้าไว้เลย ท่าน
มักพูดเสมอว่า “ข้าพเจ้าเป็ นนักเทศน์มาร่ วม 40 ปี แล้ว ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับความผิดหวังจากการเผยแผ่
พระกิตติคุณของพระเจ้าเลย แม้แต่นอ้ ย”
ศาสนาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย ทางานร่ วมกับศาสนาจารย์ลีออน บี. โกลด์ ที่นครราชสี มาโดย
เดินทางไปบันทึกเสี ยงที่จงั หวัดนั้นเดือนละครั้ง (ครั้งละหลาย ๆ วัน) ติดต่อกันเป็ นเวลา 8 ปี จึงย้าย
สานักงานมายังกรุ งเทพฯ ต่อมาในปี ค.ศ. 1970 ท่านได้รับเลือกเป็ นประธานคณะกรรมการที่ปรึ กษา
ของบริ ษทั เอฟ.อี.บี.ซี. และอยูใ่ นตาแหน่งนี้ตราบจนกระทัง่ สิ้ นชีวติ
บัดนี้แม้วา่ ท่านจะจากเราไปเป็ นเวลา 3 ปี แล้ว แต่ผลงานของท่าน คาเทศนาของท่าน และ
แนวทางการดาเนิ นชีวติ ของท่านก็ยงั ติดตา ตรึ งใจ เตือนสติ และก้องอยูใ่ นห้วงสานึกของเราเสมอท่าน
ผูอ้ ่านเคยได้ยนิ คาสอนของท่านดังนี้บา้ งหรื อไม่? “เราไม่ควรมาร่ วมในพิธีศีลมหาสนิท เพียงเพื่อเป็ น
การระลึกถึงพระคริ สต์เพียงชัว่ ประเดี๋ยวประด๋ าว แล้วหลังจากนั้น ก็หวนกลับไปเกลือกกลั้วกับความผิด
บาปอีก เราสามารถที่จะนัง่ ที่โต๊ะเสวยของพระองค์ โดยไม่มีใครหวงห้าม และพระองค์ก็ทรงยินดีที่จะ
ยืน่ ขนมปั งให้แก่เรา ดังที่พระองค์กระทาต่อยูดามาแล้ว โดยมิได้รังเกียจเดียจฉันท์ แล้วเรายังจะทรยศต่อ
พระองค์ไปอีกนานสักเท่าใดเล่า? การรับสารภาพความผิดบาปต่อพระองค์ ขอให้พระองค์อภัยโทษให้
และรับเอาความอบอุ่นความอิ่มเอมจากพระองค์
จะมิน่าชื่นชมยินดีกว่าการที่จะจากโต๊ะเสวยของ
พระองค์ ด้วยความพยาบาท และขมขื่นดอกหรื อ?
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เราขอขอบคุณอาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย ที่ได้มีส่วนช่วยเกื้อหนุน เราให้มีความเจริ ญ และกล้าแข็ง
ในองค์พระเยซูคริ สตเจ้า มีหลายพันคนที่ได้ยนิ เรื่ องราวของพระคริ สต์เป็ นครั้งแรก จากคาเทศนาทาง
รายการวิทยุกระจายเสี ยงของท่าน และมีคนเป็ นจานวนมาก ที่ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์เป็ นองค์พระผูช้ ่วย
ให้รอดของเขา ข้าพเจ้าเชื่ อว่าพระเจ้าคงรับศาสนาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย ขึ้นสู่ สวรรค์ ด้วยพระวาทะอัน
น่าชื่นชมดังนี้อย่างแน่นอน “ดีแล้ว เจ้าเป็ นบ่าวที่ซื่อตรง...จงร่ วมความยินดีกบั นายเถิด” (มัทธิว.25:21)
“พฤกษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สาคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้ นทั้งอินทรี ย ์
สถิตทัว่ แต่ชวั่ ดี ประดับไว้ในโลกา
(จาก “กฤษณาสอนน้อง”)
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ตอนที่ 4 ท่ านจากไปแต่ ตัว ผลงานยังคงอยู่เคียงคู่ชาวประชา
บทความต่อไปนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งแห่งผลงานของ
ศาสนาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย ที่เคยตีพิมพ์ในวารสาร
“พระคริ สตธรรมประทีป” ในอดีต ผนวกกับคาปรารถ
ครั้งสุ ดท้ายในชีวติ ของท่าน
ขอบันทึกไว้ในที่น้ ี เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งความ
ผูกพันซึ่ งไม่เคยลืมเลือนไปจากห้วงนึกคิดของเรา
กองคริ สเตียนบรรณศาสตร์
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เหตุไรคริสตจักรในประเทศไทย โดยมาก จึงขาดศิษยาภิบาล?
ข้อเท็จจริ งประการหนึ่ง ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับกันแม้ในสังคมคริ สเตียนไทยในปั จจุบนั ก็คือ เหตุไร
คริ สตจักรในประเทศไทย จึงขาดคนไทยที่ยอมถวายตัวต่อพระเจ้า เพื่อทางานเผยแผ่พระกิตติคุณเต็ม
เวลา? แม้จะมีบางคนทาอยูแ่ ต่ก็นอ้ ยเหลือเกิน เหตุไรจึงเป็ นเช่นนี้? ไม่มีคนยอมเสี ยสละเลยหรื อ? หรื อ
เสี ยสละแล้ว แต่ไปไม่ได้จึงต้องเพิกเฉยเสี ย? ทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น? ทั้งนี้เกี่ยวกับปั ญหาเรื่ องการเสนอ
และการสนอง
พระเจ้าทรงเรี ยกและทรงจัดหาคนของพระองค์ ในเมื่อเกิดความจาเป็ น เช่นในคริ สตจักรแห่ง
หนึ่งในประเทศไทย มีคนมานมัสการพระเจ้าอย่างคึดคัก และคนที่มาส่ วนมากก็เป็ นคริ สเตียนประเภท
หิวอาหารสาหรับจิตวิญญาณของตนจริ ง ๆ เขาพากันนมัสการพระเจ้า เพราะเขาหิ วกระหายความชอบ
ธรรมของพระเจ้า และปรากฏว่าคริ สตจักรนั้น ๆ ไม่เคยขาดศิษยาภิบาลเลย ตลอดหลายปี มาแล้ว แต่
ตรงกันข้ามกับอีกหลายคริ สตจักรซึ่ งมีสมาชิกส่ วนมากล้วนแต่ “มีฐานะดี” ถ้าเป็ นปูทะเล ก็จดั ว่าเป็ นปู
ทะเลชนิด “ก้ามโตและเนื้ อแน่น” แต่กลับหาศิษยาภิบาลประจาคริ สตจักรได้อย่างยากเย็น ทั้ง ๆ ที่มีเงิน
อุดหนุ นอย่างอุดมสมบูรณ์ เหตุใดพระเจ้าจึงมีไม่ประทานศิษยาภิบาลให้แก่คริ สตจักรนั้น? พระเจ้าไม่
ทรงทราบความต้องการของคริ สตจักรนั้นหรื อ? แน่นอนพระเจ้าทรงทราบดีคือทรงทราบอย่างแน่นอน
ว่า สมาชิกในคริ สตจักรนั้น ส่ วนมากยังไม่หิวกระหายความชอบธรรม พระเจ้าจึงไม่ทรงเรี ยกคนงาน
ของพระองค์ให้เข้าประจาหน้าที่ ต่อเมื่อเกิดความจาเป็ นจริ ง ๆ พระเจ้าทรงเรี ยกผูใ้ ด ผูน้ ้ นั จะมาเอง ไม่
ว่าเขาจะอยู่ ณ แห่งหนตาบลใดหากแต่อุปสรรคสาคัญ คือสมาชิกส่ วนมากยัง “อืดท้อง” ไม่หิวกระหาย
ของเบื้องสู ง หากพระเจ้าขืนให้คนของพระองค์เข้ามาประจาคริ สตจักรนั้น ศิษยาภิบาลผูน้ ้ นั ก็คงไม่
สามารถสู ้ทนต่อสภาวะเช่นนั้นได้อยูน่ นั่ เอง
ตัวอย่างเช่น
ศาสดาพยากรณ์ในสมัยโบราณคนหนึ่ งชื่อเอลียาเกิดในสมัยที่กษัตริ ยอ์ าฮาบ
ครองราชสมบัติในแผ่นดินอิสราเอลเมื่อประมาณ 800 ปี ก่อนคริ สตศักราช ไม่มีใครสงสัยว่าเหตุใดพระ
เจ้าจึงไม่ทรงเรี ยกเอลียาเข้าประจาตาแหน่ง เป็ นศาสดาพยากรณ์สาหรับชนชาติอิสราเอล เพราะเอลียา
เองก็ตอ้ งวิง่ หนีเข้าไปอยูใ่ นป่ าจนต้องร้อนถึงนกกา ต้องเอาอาหารมาเลี้ยงชีวติ ท่านชัว่ คราว ทาไมจึงเป็ น
เช่นนั้นนะหรื อ? ก็เพราะประชาชนยังไม่พร้อมที่จะต้อนรับพระวจนะของพระเจ้า พระนางอีซาเบ็ล
มเหสี ของกษัตริ ย ์ อาฮาบเองก็กาลังเรื องอานาจ พระนางได้สั่งประหารคนของพระเจ้า เอลียาจึงต้องหนี
ไปอยูป่ ่ าชัว่ ขณะหนึ่ง ข้าพเจ้าไม่ทราบหรอกว่าเหตุใดพระเจ้า จึงทรงยอมให้เหตุการณ์เป็ นเช่นนั้น ข้อนี้
ต้องให้พระเจ้าทรงเป็ นผูต้ อบเองแต่เมื่อดูตามประวัติศาสตร์ ก็ปรากฏว่าตอนท้ายที่สุด พระนางอีซาเบ็ล
ถูกทหารขบถจับโยนลงมาจากพระตาหนักชั้นที่สอง พระเศียรปั กลงตรงกลางดินจนแตกร้าว พระโลหิ ต
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ทะลักไหลนอง ไม่ชา้ ก็มีฝงู สุ นขั มาเลียกินโลหิ ตของพระนาง ณ ตรงนั้น ซึ่ งสมจริ งตามคาพยากรณ์ของ
ศาสดาพยากรณ์ เอลียา ที่วา่ “สุ นขั ได้กินเลือดของนาโบธอย่างไร สุ นขั จะกินเลือดของพระนางอีซาเบ็ล
ตรงสถานที่เดียวกันอย่างนั้น”
เอลียาได้พยากรณ์ไว้ภายหลังจากที่นาโบธถูกพระนางอีซาเบ็ลสั่งให้
ทหารหาทางฆ่าเสี ย เพราะเหตุที่นาโบธไม่ยอมขายสวนองุ่นให้แก่กษัตริ ยอ์ าฮาบ เหล่าทหารได้ทาตาม
คาสั่งโดยกล่าวหาว่านาโบธกล่าววาจาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจึงสมควรถูกประชาทัณฑ์ดงั นั้น นา
โบธจึงถูกทหารและประชาชนขว้างปาด้วยก้อนหิ นจนถึงแก่ความตาย และสุ นขั ได้มาเลียกินเลือดของ
นาโบธ (และ ณ ที่เดียวกันนั้น พระนางอีซาเบ็ลก็ถูกโยนลงมาจากพระตาหนักและสุ นขั ก็มาเลียกินพระ
โลหิ ต)
เมื่อนาโบธตายแล้วพระนางได้เชิ ญกษัตริ ยอ์ าฮาบไปริ บเอาสวยองุ่นของนาโบธมาเป็ นของ
พระองค์ เมื่อเอลียาทราบความจริ ง ก็เข้าเฝ้ าและพยากรณ์วา่ จะมีอะไรเกิดขึ้นแก่พระนางอีซาเบ็ลใน
อนาคต ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น พระนางกริ้ วมาก และจะฆ่าเอลียา เอลียาหนีออกมาจากพระราชวังได้
อย่างหวุดหวิด แล้วไปซ่อนตัวอยูใ่ นป่ าให้พน้ จากอานาจของพระนางอีซาเบ็ลชัว่ คราว
ทานองเดียวกัน คริ สตจักรในประเทศไทย เท่าที่ขา้ พเจ้าประสบพบเห็นมาในระยะสามสิ บห้าปี
ที่ผา่ นมานี้ มีหลายแห่งที่ขาดศิษยาภิบาลประจา การที่เป็ นเช่นนี้ก็เพราะ มี “พระนางอีซาเบ็ลผูเ้ รื่ อง
อานาจ” ปกครองคริ สตจักรอยูน่ นั่ เอง ศิษยาภิบาลแบบศาสดาพยากรณ์เอลียา จึงต้องหนีเข้าป่ าไป แต่มี
ระยะหนึ่ง คือสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง สมัยเมื่อญี่ปุ่นเข้ามาอยูใ่ นเมืองไทยเต็มบ้านเต็มเมืองสมัยนั้น
เป็ นสมัยที่จิตวิญญาณของคริ สเตียนในประเทศไทยแข็งแกร่ งที่สุดในประวัติศาสตร์
เท่าที่ขา้ พเจ้า
ประสบมา บรรดาครู อาจารย์ท้ งั หลาย ได้ฝ่าลูกระเบิดไปประชุมนมัสการพระเจ้ากันที่สมาคม ไว.เอ็ม.ซี .
เอ. ถนนวรจักร กรุ งเทพฯ เวลานั้นคริ สเตียนเกือบทุกคนไม่กลัวตาย คริ สตสมาชิกหลายร้อยคนยัง
เข้มแข็ง และสนับสนุน ครู อาจารย์ หรื อศิษยาภิบาลของตนด้วยคาอธิ ษฐานเราไม่รู้วา่ ลูกระเบิดจาก
เครื่ องบินข้าศึก จะลงมาสังหารพวกเราเมื่อไรแต่จิตใจเราไม่เคยหวัน่ วิตกเลย เพราะเรารู ้แน่วา่ พระเจ้า
สถิตอยูก่ บั เรา เวลานั้นคริ สตจักรมีสมาชิกเพียงไม่กี่คน แต่อาจารย์กบั ลูกศิษย์ยนิ ดีกอดคอกันตาย พระ
เจ้าทรงทราบว่าเราเข้มแข็งตลอดมาเวลานั้น “พระนางอีซาเบ็ล” ไปไหนหมด ข้าพเจ้าไม่ทราบพระเจ้า
เท่านั้นที่ทรงทราบ แต่ครั้นพอสงครามเลิก บรรดา “พระนางอีซาเบ็ล” ก็กลับมามีอานาจในคริ สตจักร
ตามเดิม คงมีผอู ้ ่านหลายท่านอยากทราบว่า “พระนางอีซาเบ็ล” ในที่น้ ีคือใคร? โปรดอ่านพระธรรม
วิวรณ์ 21:8 เพียงข้อเดียว ก็คงพอจะรู ้ นัน่ แหละเป็ นสัญลักษณ์ของพระนางอีซาเบ็ลสมัยนี้
ทาอย่างไรเราจึงจะมีศิษยาภิบาลมากกว่านี้? มีอยูท่ างเดียวคือจงร่ วมใจกันอธิ ษฐาน จงคอยท่า
วันเวลาของพระเจ้า อย่าด่วนเป็ นผูต้ ดั สิ น “อย่ากล่าวโทษเขา เพื่อว่าเขาจะไม่กล่าวโทษท่าน” (มัทธิว
7:1) พระเจ้าทรงเป็ นผูต้ ดั สิ นเอง จงรอเวลาที่พระเจ้าจะตรัสเรี ยกเอลียาออกจากป่ าอีกครั้งหนึ่ง ใครจะรู ้?
ขอให้บรรดาศิษยาภิบาลทั้งหลายที่รักพระเจ้า จงอธิ ษฐานทั้งกลางวันและกลางคืน จงคอยท่า พระเจ้าจะ
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ตรัสเรี ยกตัวท่านให้ออกกประจาการในคริ สตจักรที่กาลังหิ วโหย และจิตใจกาลังอ่อนเพลีย แต่
คริ สตจักรที่หลงผิด คิดว่า “เราเป็ นคนมัง่ มี ได้ทรัพย์สมบัติทวีมากขึ้นและไม่ตอ้ งการสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดเลย”
นั้น แท้ที่จริ งแล้ว เขาเป็ นคนแร้นแค้นเข็ญใจ เป็ นคนขัดสน เป็ นคนตาบอด และเป็ นคนเปลือยกายอยู่
(อ่านวิวรณ์ 3:17-19 เปรี ยบเทียบดูจะเห็นจริ ง)
สรุ ปแล้วพระเจ้ากาลังทรงคอยท่าให้บรรดาคริ สตสมาชิกทั้งหลายหิวกระหายอยากได้ศิยาภิ
บาลของตนจริ ง ๆ และจิตใจของเขาพร้อมแล้วจะรับฟังเรื่ อง “ทิพย์” จากเบื้องบน ไม่ใช่คอยฟังแต่
เรื่ องราวของฝ่ ายโลก อัครสาวกเปาโลไม่ได้คิดเลยว่า คาเทศนาของท่านเป็ นคาพูดของปราชญ์ราช
บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยตาระโซ แต่ท่านอาศัยฤทธิ์ เดชของพระเจ้า ถ้อยคาของท่านจึงมีพลังฤทธิ์ จาก
พระเจ้าทานองเดียวกันเวลาสมาชิกจะเลือกศิษยาภิบาล จงเลือกคนที่มีฤทธิ์ เดชของพระเจ้า แล้วอย่างอื่น
จะเรี ยบร้อยตามมาเอง พระเจ้าจะทรงใช้คนโง่สอนคนฉลาด เช่น ชาวประมงหาปลา ชาวบ้านนอกพูด
สาเนียงเหน่อ ๆ เป็ นภาษาฆาลิลาย แต่ทาให้กรุ งเยรู ซาเล็มสั่นสะเทือนไปทั้งกรุ งด้วยพระวจนะของพระ
เจ้า ทั้งนี้เพราะฤทธิ์ ของพระเจ้า ไม่ใช่ฤทธิ์ คาพูดของมนุษย์ ฉะนั้นบรรดาคริ สตสมาชิกทั้งหลายซึ่ งกาลัง
ต้องการศิษยาภิบาลประคริ สตจักรของท่าน จงร่ วมใจกันทูลขอต่อพระเจ้าว่า ท่านต้องการ ผูเ้ ลี้ยงแกะ
ไม่ใช่ตอ้ งการผูฆ้ ่าแกะและคอยกินเนื้ อแกะ แต่อย่าลืมว่าลูกแกะต้องให้ขนแกะคือความอบอุ่นให้แก่ศิษ
ยาภิบาลเป็ นการทดแทน ศิษยาภิบาล ไม่ตอ้ งการอะไรมากไปกว่า “น้ านม” จงช่วยกันอนุวตั ให้เป็ นไป
ตามข้อพระธรรมที่วา่ “ผูท้ ี่ประกาศพระกิตติคุณควรได้รับการเลี้ยงชีพด้วยพระกิตติคุณ” (1 โคริ นธ์
9:14)
มีหลายคริ สตจักรที่คริ สตสมาชิกละเลยไม่ได้ให้ “น้ านม” เลี้ยงศิษยาภิบาลของตนอย่างสมควร
ปล่อยให้ศิษยาภิบาลของตนอย่างสมควร ปล่อยให้ศิษยาภิบาล “อิ่มทิพย์” ในเมื่อบรรดาศิษยาภิบาลต้อง
“กินอาหาร” เมื่อคริ สตสมาชิกไม่เลี้ยงคนงานของพระเจ้า พระเจ้าก็ตอ้ งส่ งนกส่ งกามาเลี้ยงคนของ
พระองค์อย่างเอลียา หรื อมิฉะนั้นนักเทศน์ ก็ตอ้ ง “เทศน์พลาง เย็บเต้นท์ขายพลาง” เหมือนอย่างมหา
บุรุษกระดูกเหล็กเปาโล ผูส้ ั่นสะเทือนมหาอาณาจักรโรมันในสมัยโบราณ การที่คริ สตสมาชิก ปล่อย
ให้ศิษยาภิบาลของตนกินแรงงานของภรรยานั้น เป็ นสิ่ งที่น่าอับอายขายหน้า และเป็ นการแสดงว่า
จิตใจคริ สตสมาชิก ยังไม่สูงพอที่จะรับผิดชอบต่อคนรับใช้ของพระเจ้า นัน่ เป็ นเหตุหนึ่งในหลายเหตุ ที่
คนหนุ่มยังไม่กระโดดเข้ามาร่ วมเวทีแห่งการเป็ นศิษยาภิบาลในเมืองไทย เพราะไม่แน่ใจว่าจะต้อง “อิ่ม
ทิพย์” หรื อไม่ ศิษยาภิบาลมีสภาพเป็ นอย่างเดียวกับปุโรหิ ตซะคาเรี ย (บิดาของยอห์น บัพติศโต ผูท้ าพิธี
บัพติศมาให้พระเยซูที่แม่น้ าจอร์ แดน) กล่าวคือ ศิษยาภิบาลมีลูก มีภรรยา ต้องรับผิดชอบครอบครัว
ขอบพระคุณพระเจ้าที่ตลอดระยะสามสิ บปี ที่ผา่ นมานี้พระเจ้าทรงเปิ ดโอกาสให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูน้ าข่าว
ประเสริ ฐของพระองค์ไปเผยแพร่ ในจังหวัดต่าง ๆ ทัว่ ประเทศไทย และเมื่อถึงคราวที่จาเป็ นเช่นใน
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ระหว่างสงคราม ข้าพเจ้าก็ตอ้ งเป็ น “พ่อค้าจาเป็ น” ต้องค้าถ่าน ค้าปลาเค็ม ค้าข้าวสาร ค้าเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
โดยไม่มีทุนเป็ นของตนเอง แต่พระเจ้าทรงเมตตาโดยบันดาลให้พบผูใ้ จอารี ให้เครดิตสู งพอสงครามเลิก
จึงเลิกค้าขาย เพราะหมดความจาเป็ น บางคราวข้าพเจ้าต้องเป็ นชาวสวนปลูกผักขาย เลี้ยงไก่ขาย แต่ใน
เวลาเดียวกัน ข้าพเจ้าก็มีโอกาสพูดเรื่ องของพระเจ้า ให้คนฟังได้เสมอ และป่ าวประกาศข่าวประเสริ ฐ
ของพระเยซูโดยไม่หยุดยั้ง ทั้งนี้เพราะพระเจ้าทรงร่ วมมือกับข้าพเจ้า
จงร่ วมมือกับพระเจ้า แล้วพระเจ้าจะทรงร่ วมมือกับท่านเสมอ จงซื่ อสัตย์ต่อพระเจ้า พระเจ้าจะ
ทรงซื่อสัตย์ต่อท่านเสมอ ถ้าท่านต้องการศิษยาภิบาลประจาคริ สตจักร ก็จง “ร่ วมใจ” กันทูลขอเมื่อขอ
แล้วก็จะได้ เพราะพระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานทุกครั้งว่าแต่ท่านอธิ ษฐานขอพระเจ้าด้วยใจจริ งหรื อเปล่า
เท่านั้น
จาก วารสาร “พระคริ สตธรรมประทีป”
เล่มที่ 46 ประจาเดือน มกราคม – มีนาคม ค.ศ.1961
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ไทยแท้
การมีสิทธิ์ และเสรี ภาพทางการเมือง ทางการค้า ตลอดจนสิ ทธิ ส่วนตัว และอื่น ๆ อันเป็ นเหตุ
ปัจจัยภายนอกนั้น หาเพียงพอกับความต้องการและความจาเป็ นของมนุษย์ไม่ เพราะมนุษย์ยงั ต้องการ
เสรี ภาพทางจิตวิญญาณอีกด้วย เพราะเหตุวา่ จิตวิญญาณของเราต้องรักความจริ ง และความจริ งจะทาให้
เราเป็ นไท ไทยแท้คือคนที่ไม่ยอมเป็ นทาสบาป ผูใ้ ดทาบาปด้วยความสมัครใจ ผูน้ ้ นั ย่อมเป็ นทาสบาป
ความเจริ ญรุ่ งเรื องอย่างแท้จริ งของประเทศชาติใด ๆ ก็ตามอยูท่ ี่คนในชาติไม่ตกเป็ นทาส มี
พลเมืองบางส่ วนที่ตนเป็ นทาสของการทุจริ ตต่อหน้าที่ หรื อที่เรี ยกกันว่า “คอรัปชัน่ ” ใครก็ตามที่ได้เงิน
มาในทางที่มิชอบด้วยศีลธรรม คนเหล่านั้นจัดว่าเป็ นขโมยและโจรปล้นความเป็ นธรรมจากผูอ้ ื่น มี
หลายครั้งเราต้องไป “ขอความกรุ ณา” จากคนบางคนซึ่งมีหน้าที่ ที่จะต้องให้บริ การแก่ราษฎรเขามี
รายได้เป็ นประจาอยูแ่ ล้ว แต่เขาก็ไม่มีความละอายใจที่จะรับเงิน “พิเศษ” สาหรับการทางานในหน้าที่
ของเขา คนประเภทนี้จะเรี ยกว่าไทยแท้ไม่ได้ เพราะเขาเป็ นทาสแห่งความทุจริ ต
ผูอ้ ่านอย่าลืมว่า คนที่สนับสนุน “ให้ค่าน้ าร้อนน้ าชา” เพื่อความสะดวกของตน ก็จดั ว่าเป็ นผู ้
สมคบกับโจรปล้นความเป็ นไทยของผูอ้ ื่นเช่นเดียวกัน รัฐบาลหลายประเทศที่ไม่ประสบความสาเร็ จใน
การบริ หารประเทศ ก็เพราะคนในชาติน้ นั ไม่ซื่อสัตย์สุจริ ต
บางประเทศเท่าที่ขา้ พเจ้าทราบ ปรากฏว่า กองทัพของศัตรู ยกเข้ามายึดเมืองได้โดยง่าย เพราะ
แม้ทพั นายกองของฝ่ ายรัฐบาลตกเป็ นทาสของอานาจเงิน
รับเงินสิ นบนจานวนมหึ มาจากศัตรู ก่อน
กองทัพของฝ่ ายศัตรู จะยกเข้ามายึดเมือง พวกเขายอมเปิ ดประตูเมืองให้โดยไม่มีการเสี ยลูกปื นสักนัด
เดียว เพราะศัตรู ได้ซ้ื อหัวใจของแม่ทพั นายกองที่เป็ นทาสนาเงินไว้หมดแล้ว และในที่สุดคนที่รับ
สิ นบนนั้นก็ไม่มี แผ่นดินจะอยู่ เพราะเงินที่ได้มาเป็ นเสมือน “กองไฟ” สุ มหัวอกของพวกเขาตลอดเวลา
ที่พดู มานี้ขา้ พเจ้ามิได้พูดในแง่ของนักการเมือง เพราะข้าพเจ้าไม่ใช่นกั การเมืองแต่เป็ นการพูดตามหลัก
ศีลธรรม คือ ข้าพเจ้าประสงค์จะให้ทุกคนพ้นจากการทุจริ ต ยุคนี้เป็ นยุคที่พญามารครอบงาจิตใจคน
พญามารรู ้วา่ มนุษย์ชอบอะไร เหมือนคนตกเบ็ดย่อมรู ้จกั หาเหยือ่ พญามารฉลาดกว่ามนุ ษย์จึงหาเหยือ่ มา
ล่อ คนที่ชอบเงินหรื อหิวเงิน มารมันจะเอาเงินมาประเคนให้มากมาย และมากจนธนบัตรที่เขามีอยูน่ ้ นั
อาจนาไปทาเป็ นเชื้ อเพลิง ฌาปนกิจศพของเขาได้โดยไม่ตอ้ งใช้เชื้ อเพลิงอย่างอื่นอีกเลย ถ้าใครเป็ นทาส
ของนารี มารมันก็จะหาหญิงรู ปงามมาบาเรอจนรับไม่หวาดไหว ไม่วา่ ผูด้ ีมีศกั ดิ์ หรื อคนสามัญ ถ้าตก
เป็ นทาสความยัว่ ยวนใด ๆ แล้ว ย่อมประสบกับความหายนะได้ท้ งั สิ้ น
ไฟสามารถไหม้กระต๊อบได้เท่า ๆ กับไหม้อาคารอันหรู หราราคานับล้าน “ไฟโลกีย”์ เป็ นไฟ
นรก สามารถไหม้ลุกลามทาลายชีวติ ของมนุษย์ผตู้ กเป็ นทาสบาปให้มอดเป็ นเถ้าถ่านได้เสมอ แต่ไฟ
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โลกียม์ ิใช่ไฟที่ลุกโพลง แต่เป็ นไฟสุ มขอน คุกรุ่ นอยูใ่ นดวงจิตทีละน้อยนิ ดวันละเล็กละน้อย โดยเจ้าตัว
ไม่ควรคิดว่าจะประสบอันตราย กว่าจะรู ้ตวั ก็สายเสี ยแล้ว
ท่านผูอ้ ่านที่เคารพ วิธีดบั ไฟนรก พระเยซูคริ สต์วา่ อย่างนี้ “ทุกคนที่ได้ทาบาป ก็เป็ นทาสของ
บาป...ถ้าพระบุตรนั้น (คือพระเยซูคริ สต์) จะกระทาให้ท่านเป็ นไท ท่านก็จะเป็ นไทจริ ง ๆ” (พระธรรม
ยอห์น 8:34-36)
จาก วารสาร “พระคริ สตธรรมประทีป”
เลขที่ 50 ประจาเดือนมกราคม – มีนาคม ค.ศ. 1962
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ทาอย่ างไรบ้ านของเราจึงจะเป็ นสุ ข
การที่จะให้ “บ้าน” มีความสุ ขนั้น เป็ นปั จจัยสาคัญและมีความหมายต่อชีวิตการครองเรื อนเป็ น
อย่างยิง่ จริ งอยูพ่ ้นื ฐานของความสุ ข ความน่าอยูป่ ระการหนึ่งของครอบครัว ก็คือการมีบา้ นหรื อที่อยู่
เป็ นหลักแหล่ง มีบริ เวณบ้านกว้างขวาง มีเครื่ องเรื อนสวยงามสามารถอานวยความสะดวกให้แทบทุก
ด้าน แต่สิ่งเหล่านี้ ก็เป็ นเพียงองค์ประกอบภายนอกเท่านั้น บ้านจะเป็ นสุ ข ครอบครัวจะแจ่มใสมีความ
น่าอยู่ ยังจาต้องอาศัยองค์ประกอบภายในอีกโสดหนึ่ง นัน่ คือความมีอธั ยาศัยไมตรี ที่บุคคลในครัวเรื อน
พึงมีต่อกัน การรู ้จกั ระเบียบวินยั ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความโอนอ่อนผ่อนปรน มีความเมตตาเอื้อ
อารี ต่อกัน สิ่ งเหล่านี้ เป็ นสายใยสาคัญที่จะร้อยรัดความผูกพันของบุคคลในครอบครัวเข้าด้วยกันอย่าง
แนบแน่น และดาเนิ นไปอย่างราบรื่ น
การละเลย หรื อบกพร่ องในเรื่ องเช่นนี้ เป็ นอุปสรรคต่อการครองเรื อนอย่างยิง่ ดังจะเห็นได้วา่
บางครอบครัว แม้จะมัง่ มีเหลือล้น มีเครื่ องบารุ งความสุ ขทุกด้าน แต่ก็หาความรื่ นรมย์ในชีวติ ไม่ได้ ต้อง
ออกไปหาความสุ ขกันนอกบ้าน บางครอบครัวสามีภรรยาก็ตอ้ งหย่าร้างกัน เข้าทานองคับที่อยูไ่ ด้คบั ใจ
อยูย่ าก อะไรทานองนี้นนั่ เอง
อุปสรรคสาคัญอีกประการหนึ่ง ที่ขดั ขวางความสุ ขภายในครอบครัว ก็คือการปฏิบตั ิตนจนเลย
เถิด กลายเป็ นการก้าวก่ายสิ ทธิ์ และความสงบสุ ขที่คู่สมรสจะพึงมี
ข้อนี้นบั เป็ นข้อเตือนใจ ที่ญาติผใู ้ หญ่ของคู่สมรสพึงสังวรให้มาก ไม่วา่ ตนจะเป็ นบิดา มารดา
หรื อผูป้ กครองของคู่สมรสโดยตรงหรื อไม่ก็ตาม เมื่อบุตรหรื อหลานของตนสมรสแล้ว ย่อมถือได้วา่ เขา
เป็ นผูใ้ หญ่เต็มที่ บรรลุนิติภาวะ และเปลี่ยนฐานะไปอยูใ่ นความครอบครองของคนอื่นอย่างสมบูรณ์
แล้ว หาควรใช้สิทธิ์ ความเป็ นบิดามารดาหรื อความเป็ นญาติมาก้าวล่วงสิ ทธิ ของเขาอย่างเคยไม่
ผูเ้ ป็ นบิดามารดาควรปล่อยให้บุตรสาวหรื อบุตรชายชิมรสการครองเรื อนว่าเป็ นอย่างไรบ้าง จะ
สุ ขหรื อทุกข์ก็ให้เขาลองผจญดูและให้เขาทั้งสองหัดแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง เท่าที่เขียนมานี้เป็ น
เพียงคาแนะนาให้แต่ละคนในครอบครัว รู ้จกั กาลอันควรมิควรอย่างไร และมุ่งเน้นถึงภาระหน้าที่
ระหว่าง ภรรยาสามีวา่ ควรปฏิบตั ิตนอย่างไรบ้าง จึงจะทาให้ครอบครัวมีความสุ ข ทั้งนี้ มิได้จากัดเฉพาะ
สามีภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันเท่านั้น หากยังใช้ได้กบั ผูท้ ี่แต่งงานกันมานาน ๆ แล้วได้เช่นกัน
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หน้ าทีข่ องสามี
ส่ วนใหญ่แล้ว ก่อนแต่งงานชายมักโอ้โลมปฏิโลมคนรักของตนด้วยถ้อยคาหวาน ๆ ไม่เคย
พูดจาห้วน ๆ กับคู่รักของเขาเลย แต่เหตุไฉนพอแต่งงานได้ไม่เท่าไรก็แสดงความไม่สุภาพของตน
ออกมาโดยนึกว่าภรรยาของตนเป็ นลูกแถวที่ตนจะสั่งให้อยูใ่ นระเบียบวินยั ได้ตลอดเวลา
สามีโดยมากมักนึกว่าอย่างไร ๆ เสี ย หญิงผูเ้ ป็ นภรรยาก็จะต้องรับฟังคาสัง่ ของเขาวันยังค่า แต่
หานึกไม่วา่ วาจาอันแข็งกร้าวขาดไมตรี จิตมิตรภาพของตนนี่เอง ที่ก่อให้เกิด “ขถบ” ขึ้นภายในบ้านโดย
ไม่รู้ตวั
ถ้าสามียงั รักภรรยาจริ ง ๆ การใช้คาพูดที่ส้ นั ๆ ห้วน ๆ แข็งกร้าวเป็ นมะนาวไม่มีน้ าจะไม่มีใน
บ้านเลย เพราะความรักย่อมแสดงออกถึงความสุ ภาพอ่อนโยนเสมอ
ความมักง่ายและถือวิสาสะเกินไปทาให้อีกฝ่ ายหนึ่งอึดอัดและพูดไม่ออก เวลาเราอยูใ่ นสังคม
หรื อเข้าไปในห้างร้าน หรื อในที่สาธารณะ เรามักระมัดระวังตัว และสารวมอิริยาบถเสมอ ไม่แสดง
อะไร ๆ ให้สุภาพสตรี เสี ยใจหรื อเจ็บใจ แต่ตรงกันข้าม เมื่อเข้ามาอยูใ่ นบ้านตนเอง เหตุไรจึงไม่สารวม
กิริยามารยาทเท่าที่ควร มักอ้างว่า “นี่มนั บ้านของฉัน” ถูกแล้ว บ้านของท่าน แต่ภรรยาของท่านไม่ใช่อิฐ
หรื อปูน ที่เขาจะทนกระทบของแข็ง ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกอะไรเลย และผลของการกระด้างของ
ท่านอาจทาให้เขาต้องหนีไปอยูบ่ ิดามารดาของเขาเสี ยชัว่ คราว หรื อถ้ารุ นแรงไปกว่านั้นมาก ๆ เข้าก็อาจ
ฟ้ องหย่ากันถึงโรงถึงศาลก็ได้ ซึ่ งไม่ใช่เรื่ องที่เป็ นมงคลสาหรับพ่อบ้านแม่บา้ นที่ดีเลย ไม่วา่ จะเป็ นคริ ส
เตียนหรื อไม่ก็ตาม การแสดงความสุ ภาพต่อภรรยาไม่จาเป็ นต้องหมายถึงการเป็ นคนกลัวเมียเสมอไป
ความสุ ภาพอ่อนโยนของเรานัน่ เองที่ทาให้ภรรยาที่ดี รู ้จกั เกรงใจสามี และจะเป็ นกลไกสาคัญในการผูก
ใจภรรยา แต่ถา้ แม้ท่านจะเป็ นสุ ภาพบุรุษ เป็ นคนดีเพียงใด ก็ไม่อาจผูกมัดจิตใจภรรยาได้ ก็ยอ่ มเป็ น
ความผิดของท่านเองที่ไม้รู้จกั เลือกหญิงที่ดีมาเป็ นภรรยาแล้วจะมานัง่ กลุม้ ใจอะไรกัน ปกติแล้วก่อน
แต่งงาน ทั้งชายและหญิง ก็มกั ต้องศึกษาอุปนิสัยใจคอของกันและกัน ให้ถี่เสี ยก่อน แล้วท่านเล่าทาดังนี้
บ้างหรื อเปล่า?
สามีพึงแสดงความเมตตาอารี ต่อภรรยาให้มาก ยามเมื่อความสวยของนางกาลังหมดไป เสี ยงที่
เคยแจ่มใส ก็ปร่ าและแหบแห้งเพราะกาลเวลาและโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน เนื้อหนังที่เคยเปล่งปลัง่ ก็ชกั
จะเหี่ ยวย่น และเวลานั้นแหละที่สามีจะต้องรักและสงสารภรรยา “คู่แอกคู่ไถ” มาด้วยกันให้มาก ๆ การ
ที่สามีทิ้งภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากไปหาภรรยาสาว ๆ ใหม่ ๆ นั้น นับว่าเป็ นการกระทาที่ไม่สมควรอย่างยิง่
เพราะส่ อให้เห็นถึงความเห็นแก่ตวั อย่างร้ายกาจ
สังเกตดูพอ่ แก่แม่เฒ่าที่เขาอยูด่ ว้ ยกันยืด ๆ ไม่ค่อยปรากฏว่าเขาพูดกระโชกกระชากต่อกันเลย มี
แต่น้ าเสี ยงที่ไพเราะนุ่มนวลนัน่ แหละคือเสี ยงสวรรค์ของครอบครัว
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สามีจงรักภรรยาให้มาก ๆ เช่นเดียวกับที่ “พระคริ สต์ทรงรักคริ สตจักร” ความรักบุตรภรรยานั้น
ย่อมรวมไปถึงการแสวงหาปั จจัยที่จาเป็ นสาหรับบารุ งครอบครัวด้วย สามีที่ละทิ้งความรับผิดชอบการ
ใช้จ่ายในครอบครัว จะนับว่ารักภรรยาและรักครอบครัวหาได้ไม่ สามีบางคนปล่อยให้ภรรยารับผิดชอบ
เรื่ องการใช้จ่ายในบ้าน โดยมอบเงินให้เพียงไม่กี่ร้อยบาท ส่ วนตัวเองกลับสนุกสนานกับเพื่อนฝูง ตาม
สโมสรและตามบาร์ เหลือกลับมาให้ครอบครัวไม่ถึงครั้งหนึ่งของเงินเดือน สามีชนิดนี้ไม่ควรมีภรรยา
เพราะชีวติ จิตใจของเขาไม่ได้ผกู พันอยูก่ บั ครอบครัว ถ้าเขาใช้ความคิดสักเล็กน้อย ก็จะซึ้ งในความจริ ง
ที่วา่ เวลาครอบครัวหรื อลูกเมียของเขาลาบากและเดือดร้อน เพื่อน ๆ และคนอื่น ๆ ไม่ได้มาเดือดร้อน
อะไรกับเขาเลย ถ้าเขาเข้าสังคมจัดเกินไป สังคมจะแทะผลประโยชน์ของเขาจนเหลือแต่กระดูกอย่าง
แน่นอน และประโยชน์ที่เขาได้รับจะมีอะไรนอกจาก “เกียรติ” ลม ๆ แล้ง ๆ ซึ่งแท้จริ งแล้ว “เกียรติ”
ชนิดนั้นมันไม่ใช่เกียรติ หากแต่เป็ นความเขลาอย่างให้อภัยไม่ได้เลย

ความรับผิดชอบของภรรยา
หญิงไม่วา่ จะเป็ นภรรยาของชายใดก็ตาม ควรภูมิใจอย่างยิง่ ที่ได้เป็ นภรรยาของสามีที่ดีของตน
ในที่น้ ีขา้ พเจ้าหมายถึงภรรยาจริ ง ๆ ไม่ใช่หญิงประเภทที่ลดเกียรติของตนมาเป็ นนางบาเรอชนิ ดที่
เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของสามีไม่ได้ ข้าพเจ้าเคยสอนหญิงหลายคนว่า “อย่ายอมเป็ นเมียน้อย หรื ออย่า
ยอมเป็ นเมียหลวงของใคร” นอกจากเป็ นคู่แอกคู่ไถเทียมบ่าเทียมไหล่กบั สามีเท่านั้น ภรรยาจะต้องเป็ น
ที่ปรึ กษาของสามี ความเห็นของสามีน้ นั เป็ นการมองอะไรในทัศนะของชาย แต่ความเห็นของภรรยา
เป็ นทัศนะในแง่ของหญิงฉะนั้นเมื่อหญิงและชายเอาทัศนะของตนมารวมกัน
ก็จะได้ทศั นะที่ครบ
บริ บูรณ์ ขายที่มีเมียชนิ ดเด็ก ๆ อายุนอ้ ยเกินควร จะปรึ กษาหาสาระอะไรกับเขาได้ นอกจากตั้งไว้เป็ น
“ตุก๊ ตาสวย ๆ” และเป็ น “ตุก๊ ตา” ที่มีชีวติ ชนิดที่เอาแต่แต่งตัวแพง ๆ และใช้ของดี ๆ เท่านั้นเอง
กษัตริ ยซ์ าโลม่อนในสมัยโบราณต้องเสี ยคนก็เพราะหลง “ตุก๊ ตาเด็ก ๆ” ดังกล่าวนี้ จากชาติต่าง
ๆ ซาโลม่อนลุ่มหลงจนถึงกับละทิ้งพระเจ้า ฉะนั้นหน้าที่ของภรรยาที่ดีจึงต้องเป็ นที่ปรึ กษาอย่างดีของ
สามี สามีที่ดูถูกความเห็นของภรรยา ย่อมจะทางานสาเร็ จเพียงครึ่ งเดียวเท่านั้น ดังนั้นก่อนจะตั้ง “บ้าน”
คือก่อนแต่งงานกันควรตกลงกันเสี ยก่อนว่า ต่างฝ่ ายต่างยอมรับความคิดเห็นซึ่ งกันและกันหรื อไม่ ถ้า
สามีวา่ ตะวันตก ภรรยาว่าตะวันออก ก็เป็ นอันบอกได้อย่างเดียวว่า “แย่หน่อย” ถ้ารักษาไม่หายก็เป็ นตาย
เท่ากันทาให้ลูก ๆ พลอยเวียนหัวไปด้วย
ภรรยาในอุดมคติของชาย ต้องเป็ นหญิงที่มีความซื่ อสัตย์จงรักภักดีต่อสามี ถ้าสามีของนาง
ไว้วางใจนางได้วา่ นางเป็ นของเขาและเป็ นของเขาแต่ผเู ้ ดียว โดยไม่ตอ้ งพะวงว่าจะนอกใจเขาแล้วไซร้
สามีของนางก็จะสุ ขใจมาก และความสุ ขของสามีอยูท่ ี่ตรงนี้เองเป็ นส่ วนใหญ่ ถ้ามีบุคคลที่สามเข้ามา
แทรกแซง ไม่วา่ ทางฝ่ ายหญิงหรื อฝ่ ายชายก็ตาม ก็เท่ากับเป็ นสัญลักษณ์แห่งความ “ผุพงั ” ของครอบครัว
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นั้นนัน่ เอง สิ่ งที่ยงั หลงเหลือก็มีแต่วา่ รอเวลาว่าเมื่อไรพายุจะพัดให้ทรุ ดฮวบลง ไม่ชา้ ก็เร็ วเท่านั้น สามี
และภรรยาที่ฉลาดซึ่ งหวังในความสุ ขของครอบครัว
ย่อมไม่เปิ ดช่องให้บุคคลที่สามเข้ามาทาลาย
ความสัมพันธ์ใน “ครอบครัว” ของตนอย่างเด็ดขาด
อีกประการหนึ่ง ความเรี ยบร้อยภายในบ้านเป็ นหน้าที่ของภรรยา ถ้าหากภรรยาจาเป็ นต้องออก
ทางานนอกบ้านเพื่อประคองฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว ก็จาเป็ นต้องมีคนอื่นมารับหน้าที่ดูแลความ
เรี ยบร้อยของบ้านแทน หนุ่มสาวบางคนคิดว่าเรื่ องความเรี ยบร้อยในบ้านเป็ นเรื่ องที่ไม่จาเป็ น นั้นเป็ น
ความคิดที่ผดิ มาก สามีภรรยาหลายคู่อยูด่ ว้ ยกันเพราะความจาใจและไม่พอใจ เพราะไม่มีใครที่จะชอบ
อยูบ่ า้ นที่มีแต่ฝุ่นละออง ห้องน้ าเปรอะเปื้ อน ห้องครัวเล่าก็มีสภาพคล้ายรังหนู สามีและภรรยาบางคน
อาจอดทนต่อความไร้ระเบียบและความวุน่ วายได้ แต่ความอดทนนั้นย่อมมีขอบเขตจากัด และบางครั้งก็
เปราะมาก การแขวนเสื้ อผ้าไว้รกรุ งรังตามลูกบิดประตู หน้าต่างและตามราวลูกกรง เข้าทานองทาอะไร
ได้ตามใจ คือไทยแท้ นั้นจะประสบความวุน่ วายในบ้านอย่างแน่นอน
คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่ง ซึ่ งภรรยาจะต้องระมัดระวัง ก็คือระวังปากของตน ต้องเป็ นคนหนัก
แน่นเก็บความรู ้สึกเก่ง ไม่โพนทนาความไม่ดีของสามีให้ชาวบ้านฟัง เข้าทานองไม่ควรนาไฟในออกหรื
อนาไฟนอกเข้า เมื่อเหลือบ่ากว่าแรง หญิงผูเ้ ป็ นภรรยาควรอธิ ษฐานทูลขอต่อพระเจ้าให้มาก ๆ เป็ น
พิเศษ และอธิ ษฐานให้นานพอ แล้วจึงพูดกับสามีของเธอโดยตรง ถ้าพูดกันตกลงกันไม่ได้ก็ควรอัญเชิ ญ
พระเยซูคริ สต์ให้ทรงเป็ นผูพ้ ิพากษา เรื่ องสาคัญ ๆ ทุกเรื่ อง การจัดการสิ่ งใด ๆ ในบ้าน โดยไม่ทูลหารื อ
กับพระเยซูผทู ้ รงเป็ นองค์ประมุขของบ้าน จะทาให้สามีหรื อภรรยาตัดสิ นใจผิดพลาดได้ง่ายมาก ฉะนั้น
บ้านหรื อครอบครัวจะสงบสุ ขจริ ง ๆ ก็ต่อเมื่อสามีและภรรยา ยอมให้พระเยซูทรงเป็ นประมุขของบ้าน
ตลอดเวลา สังขารของสามีภรรยาย่อมชารุ ดทรุ ดโทรมและผันแปรไปตามกาลเวลา แต่อานาจและความ
รักของพระคริ สต์ยอ่ มดารงอยูต่ ลอดเวลา ความรักของพระคริ สต์จะบันดาลให้บา้ นมีศิลป ให้มีความรัก
ความเมตตาและมีความสงบสุ ขเสมอ บ้านใดมีพระเยซู เป็ นองค์อุปถัมภ์ประจาบ้านนั้นย่อมมีความสุ ข
ตลอดกาล อาเมน
จาก วารสาร “พระคริ สตธรรมประทีป”
เล่มที่ 51 ประจาเดือนเมษายน – มิถุนายน ค.ศ.1962
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มีพระเยซู องค์ เดียวเท่ านั้น
ทุกวันนี้ผคู ้ นกาลังเดินทางไปสู่ นรกโดยมิได้เฉลียวใจ ไฟกาลังไหม้โลกและเผาผลาญวิญญาณ
ของมนุษย์อยูท่ ุกขณะ พึงจาได้วา่ ไฟจากการสู ้รบ ไฟจากขีปนาวุธ และไฟตามความเข้าใจของคนโดย
ทัว่ ๆ ไป จะไหม้หรื อทาลายได้ก็แต่วตั ถุและร่ างกาย ทาลายชีวติ ของเราได้ก็เพราะในช่วงที่ยงั ในโลก
เท่านั้น แต่ “ไฟบาป” เผาผลาญวิญญาณมนุษย์ ทาลายชีวติ ของเราให้ยอ่ ยยับได้ชวั่ กัปป์ ชัว่ กัลป์ นรกมีท้ งั
ปั จจุบนั และอนาคต พระเยซูเสด็จมาช่วยปราบยุคเข็ญของมนุษย์ ทางรอดพ้นไฟนรกทางอื่นไม่มีเลย
นอกจากพระเยซูเท่านั้น “ในผูอ้ ื่นความรอด (พ้นบาป) ไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่น ซึ่ งเป็ นที่รอดแก่เรา
ทั้งหลาย ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทวั่ ใต้ฟ้า” นี่เป็ นข้อความในพระธรรมกิจการ 4:12
พระเยซูทรงสั่งสาวกของพระองค์ให้ออกไปบอกชาวโลกให้ทราบว่า ทางรอดพ้นบาปมีทาง
เดียวเท่านั้น ทางอื่นไม่มี ถ้าหากว่ามีทางรอดอื่น พระเยซูก็ไม่มีความจาเป็ นอันใดต้องเสด็จลงมาจาก
สวรรค์ และยอมถูกปลงพระชนม์ใช้หนี้บาปแทนมนุษย์เลย มนุษย์ทาบาปจึงต้องถูกลงโทษประหาร
ชีวติ แต่พระเจ้าทรงรักมนุษยโลกจึงยอมเสด็จลงมาเกิดเป็ นมนุษย์ และยอมถูกประหารชีวติ แทนคนทั้ง
ปวง ในหมู่มนุษยโลกด้วยกันไม่มีใครที่จะรับโทษหรื อไถ่โทษแทนกันได้ เพราะทุกคนล้วนเป็ นคนบาป
และมีเชื้อบาปติดตัวมาแต่กาเนิด แต่พระเยซูทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ และทรงเป็ นพระเจ้า จึงสามารถตายเพื่อ
ไถ่มนุษย์ให้พน้ โทษบาปได้ นอกจากนั้นพระเยซูยงั ทรงเป็ นเจ้าของโลก เป็ นผูเ้ นรมิตโลก (โปรดอ่าน
ยอห์น บทที่ 1:1-12) ฉะนั้นพระเยซูจึงทรงมีสิทธิ์ เหนื อโลก แต่พระเจ้าทรงยุติธรรมเมื่อเกิดการผิดบาป
ก็จาเป็ นต้องถูกลงทัณฑ์ โทษบาปก็คือ “ความตาย” ถ้าพระเยซูไม่ตาย มนุษย์ก็ตอ้ งตายในไฟนรก นับว่า
เป็ นโชคดีอย่างมหาศาลของมนุษย์ และเป็ นพระมหากรุ ณาธิ คุณอันล้นพ้นโดยแท้ ที่พระเยซูทรงรับโทษ
แทนมนุษย์ แต่ประโยชน์ของการไถ่บาป มีเฉพาะผูท้ ี่ยอมรับของประทานจากพระเยซูเท่านั้น พระพร
ดังน้ าฝนไหลหลัง่ ลงมาจากสวรรค์ก็จริ ง แต่ถา้ ใครไม่ยอมรองรับน้ าฝน ปิ ดใจไม่ยอมให้ “ดิน” คือจิตใจ
ชุ่มน้ าฝนแห่งพระพรจิตใจนั้นย่อมแห้งแล้งอยูน่ นั่ เอง ทั้ง ๆ ที่ “น้ าฝนแห่งพระพร” ตกลงมาห่าใหญ่ทวั่
จักรวาล คนที่เชื่ อว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้า เสด็จมาจากสวรรค์ มาตายเพื่อไถ่เขาให้พน้ โทษ เท่านั้น จึง
ได้รับการเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณ และได้รับการอภัยบาปในทุกกรณี
“แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เรี ยกเรา (พระเยซู) ว่า พระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้า จะได้เข้าในเมืองสวรรค์
แต่ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิตามพระทัยพระบิดาของเราผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์น้ นั จึงจะเข้าได้” (มัทธิว 7:21) เมื่อพระเยซูอยู่
ภายในใจเรา พร้อมกับฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เราจึงประพฤติตามพระเจ้าได้ การที่เรา
ประพฤติดี ไม่ใช่ดีได้ดว้ ยตัวเราเอง แต่เป็ นเพราะพระเยซูอยูภ่ ายในจิตใจของเราต่างหาก พระคัมภีร์
กล่าวว่า “นอกจากเรา (พระเยซู) ท่านทั้งหลายจะเกิดผลดีไม่ได้เลย กิ่งเกิดผลเองไม่ได้ ต้องติดอยูก่ บั
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ต้น” พระเยซูทรงเป็ นลาต้น พระบิดาเจ้าเป็ นผูท้ รงรักษา พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นน้ าหล่อเลี้ยงดวง
วิญญาณของเราให้เติบโต (ดูยอห์น 15:1-8)
คนใดที่เชื่อว่าพระเยซูคือพระคริ สต์ คนนั้นก็บงั เกิดจากพระเจ้าและทุกคนที่รักพระเจ้าผูท้ รงให้
กาเนิด ก็รักคนที่บงั เกิดจากพระเจ้าด้วย เมื่อเรารักพระเจ้า เราจึงประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์...
และคนที่บงั เกิดจากพระเจ้า ก็มีชยั ชนะแก่โลก... ใครเล่าที่มีชยั แก่โลก? ก็คือผูน้ ้ นั ที่เชื่อว่าพระเยซูทรง
เป็ นพระบุตรของพระเจ้า....(อ่านพระธรรมยอห์นฉบับต้น 5:1-4)
ลูกของพระเจ้า คือคนที่ยอมเชื่อว่า พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้า มาเกิดเป็ นมนุษย์ และมาตายแทน
มนุษย์ คริ สเตียนเรามีเรื่ องนี้เรื่ องเดียวเท่านั้น ที่จะประกาศให้ชาวโลกทราบ พระเยซู ทรงสั่งสาวกของ
พระองค์ทุก ๆ คน ทุกยุค ทุกสมัย ให้ไปบอกชาวโลกที่กาลังหลงเดินทางไปสู่ ไฟนรก ให้เห็นภัย
อันตรายที่กาลังรออยูข่ า้ งหน้า และบอกให้เขารู ้ความจริ งว่า “พระเจ้าทรงยกพระเยซูองค์น้ ี ซึ่ งท่านได้
ตรึ งไว้ที่กางเขน ตั้งขึ้นให้เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และเป็ นพระคริ สต์” (กิจการ 2:36)
“จงกลับใจเสี ยใหม่ และรับบัพติศมาในนามแห่งพระเยซูคริ สต์สิ้นทุกคน เพื่อความผิดบาปของ
ท่านจะทรงยกเสี ย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” (กิจการ 2:38)
คริ สเตียนมีหน้าที่ประกาศข่าวประเสริ ฐของพระเยซู เทิดพระเยซู บอกให้ชาวโลกทราบว่า
นอกจากพระเยซูแล้ว ไม่มีทางอื่นใดที่จะรอดพ้นบาปได้เลย
พระเยซูคริ สต์ พระผูไ้ ถ่ของมนุษยโลก มีองค์เดียวมิใช่หรื อ? แต่การที่คริ สเตียนเกิดมีหลาย
นิกายหลายลัทธิ ก็เพราะเพื่อความเหมาะสมกับหมู่คณะ และเหมาะสมกับสภาพของคนเหล่านั้น คนที่
อ้างตัวว่าเป็ นคริ สเตียน ถ้าทิ้งพระเยซูคริ สต์เสี ย ก็หมดความเป็ นสาวกของพระเยซูทนั ที และคริ สตจักร
ที่ขาดพระเยซูยอ่ มไม่ใช่คริ สตจักร แต่เป็ นสมาคมหรื อองค์การของชาวโลกที่ไม่มีพระเยซู หน้าที่ของ
คริ สตจักรมีอย่างเดียว คือประกาศเรื่ องราวของพระเยซูให้ชาวโลกรู ้ คริ สตจักรไม่ควรไปยุง่ เกี่ยวกับ
ธุ รกิจฝ่ ายโลก เพราะธุ รกิจของคริ สตจักรก็มีมากจนล้นมืออยูแ่ ล้ว คริ สเตียนเราจะทาอะไร หน้าที่ใด อยู่
ที่ไหน ก็ประกาศเรื่ องราวของพระเยซูได้ท้ งั นั้นไม่จาเพาะต้องเป็ นหน้าที่ของนักเทศน์เท่านั้น และใน
หลายกรณี การประพฤติให้เห็ นจริ ง กลับจะมีน้ าหนักมากกว่าการพูดหรื อเทศนาเสี ยอีก โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การประพฤติตามแบบอย่างของพระเยซูคริ สต์หากเราถึงพร้อมด้วย กาย วาจา และใจเช่นนี้แล้ว การ
เป็ นพยานของคริ สเตียนก็ยอ่ มจะมีน้ าหนัก และกอรปด้วยฤทธิ์ ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สามารถโน้ม
น้าวจิตใจของผูฟ้ ังได้ โดยปราศจากข้อสงสัยใด ๆ
คริ สเตียนที่รักพระเจ้าและสนิทสนมกับพระองค์อย่างแท้จริ งไม่จาเป็ นต้องไปตีฆอ้ งร้องป่ าวให้
ชาวบ้านรู ้วา่ ตนเป็ นคน “เคร่ งศาสนา” หรื อรักพระเจ้า การโอ้อวดแสดงตนว่าเราเป็ นคนธรรมะธรรม
โมจัดเท่าใด ก็ยงิ่ แสดงให้คนอื่นเห็นว่าจิตใจของเรายังตื้นเขินมากเท่านั้น
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คริ สเตียนมีชีวิตอยูเ่ พื่อคนอื่นในขณะเดียวกับที่อยูเ่ พื่อตนเอง ไม่มีใครอยูต่ ามลาพังตนเองได้
โดยไม่พ่ งึ อาศัยใคร การอยูโ่ ดดเดี่ยวเป็ นการแตกแยก การรวมมิตรทาให้เกิดกาลัง แต่หลักการรวมมิตร
ต้องมีกติกาเหมือนการเล่นเกมส์หรื อเล่นกีฬา กล่าวคือจะต้องมีระเบียบ มีวนิ ยั
คริ สเตียนทุกคนเป็ นอิสระ ขึ้นตรงต่อพระเจ้า คริ สเตียนหลาย ๆ คนรวมกันเข้าเป็ นหมู่เป็ นคณะ
เรี ยกว่าคริ สตจักร และแต่ละคริ สตจักรย่อมมีสิทธิ ที่จะเป็ นตัวของตัวเอง เราคริ สเตียนปฏิวตั ิแยกตัว
ออกมาจากนิกายเดิมมาเป็ นนิ กายโปรเตสแตนท์ เพราะเรายึดหลักศรัทธาในข้อที่วา่ “คนสัจธรรมมีชีวิต
อยูไ่ ด้เพราะความศรัทธาต่อพระเจ้า” เราโปรเตสแตนท์มีนโยบาย “เอกราช” ทางจิตใจ และคริ สเตียนทุก
คนหรื อทุกคริ สตจักรย่อมได้รับพระบัญชา หรื อคาสั่งจากพระเจ้าโดยตรง ใครจะมีอานาจเหนื อจิตใจ
ของเราไม่ได้ นอกจากพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น เรามีพระเยซูทรงเป็ นประมุขฝ่ ายจิตวิญญาณของเราแต่
พระองค์เดียว ใครจะมาอ้างตนว่าเป็ นตัวแทนของพระเจ้า หรื ออวดว่า “ฉันเป็ นที่สอง....ที่สาม ฯลฯ
รองลงมาจากพระเจ้า” หรื อจะเทิดมนุษย์ผใู้ ด คณะใด เป็ นตัวแทนหรื อเสมือนตัวแทน เข้าบงการหรื อ
ออกคาสั่งแทนพระเจ้าหาได้ไม่ เพราะคริ สเตียนทุกคนมีสิทธิ์ รับพระบัญชาจากพระเจ้าโดยตรง ไม่ตอ้ ง
มี พ่อ หรื อแม่ คอยรับพระบัญชาจากพระเจ้าแทนเรา เพราะเรามีพระเจ้าเป็ นพระบิดาและเรามีพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นมารดา คือเป็ นผูเ้ ลี้ยงและอุปถัมภ์จิตใจมิให้หลงทาบาป เรามีพระบุตรคือองค์พระ
เยซูคริ สต์เป็ นพระผูเ้ ปลื้องบาปของเรา มนุษย์จะดีจะชัว่ อยูท่ ี่เขากับพระเจ้า จะต้องจัดการระหว่างตัวเขา
เองกับพระเจ้าโดยตรง ไม่มีผใู ้ ดทาหน้าที่เป็ นพระเจ้าหรื อเป็ นพระเยซูได้ แต่สาวกและอัครสาวกของ
พระเยซูมีหน้าที่เป็ นผูป้ ระกาศและเผยแผ่ให้คนเชื่ อและไว้วางใจในองค์พระเยซู พระองค์ถูกปลงพระ
ชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายอย่างแท้จริ ง คริ สเตียนทุกยุคทุกสมัยเป็ นพยาน
ยืนยันว่า พระเยซูสถิตอยูก่ บั เขาอย่างแท้จริ ง ไม่ใช่เพียงคาสั่งสอนที่สอนต่อ ๆ กันมาเท่านั้น ถ้าคนใด
พบพระเยซูที่ทรงฟื้ นจากตายจริ ง ๆ และเชื่ อพระเยซูคริ สต์จริ ง ๆ ผูน้ ้ นั จะมีชีวติ นิ รันดร์ และไม่ตอ้ งถูก
พิพากษาโทษ แต่ได้พน้ จากความตายเข้าสู่ ชีวติ (ยอห์น 5:24) เราจึงออกไปเป็ นพยานถึงความจริ งเรื่ อง
พระเยซูในข้อนี้เท่านั้น เราไปบอกชาวโลกให้เชื่ อพระเยซูผทู ้ รงพระชนม์อยู่ เราไปประกาศพระเยซูผู ้
ทรงเป็ นอยูก่ บั เราเดี๋ยวนี้ แต่คนที่ไม่รู้จกั พระเยซูแท้จริ งไปประกาศเรื่ องของพระเยซู ก็ยอ่ มกลายเป็ น
พยานเท็จ เพราะตัวเองไม่รู้จริ งเห็นแจ้ง น้ าหนักคาพยานก็ออ้ มแอ้ม ศาลยุติธรรมย่อมเชื่อฟังคาของ
ประจักษ์พยานมากกว่าพยานบอกเล่าที่อาศัยคาพูดของคนอื่นบอกต่อ ๆ มา คนที่ไม่รู้เห็นด้วยตนเอง
แล้วอ้างว่าตนรู ้เห็นย่อมจัดว่าเป็ นคนมุสา วาจาของเขาปราศจากความจริ งจึงไม่ศกั ดิ์สิทธิ์ ไม่สามารถ
เปลี่ยนชีวติ ของมนุษย์ให้พน้ บาปได้ “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเอาเรื่ องของพระเจ้าสาแดงแก่สาวกของ
พระองค์” (อ่านยอห์น 16:15) คนใดที่มิได้รับการชโลมด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คาพูดของผูน้ ้ นั ย่อม
เพ้อเจ้อและคาเทศนาของเขา คนฟังไม่อิ่มใจ น้ าหนักคาพูดเล่าก็เบายิง่ กว่าฟาง
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น่าเสี ยดายที่พยานของพระเยซูเกิดไขว้เขว แทนที่เขาจะเบิกความให้โลกฟังเรื่ องพระเยซูผทู้ รง
พระชนม์อยู่ บางคนกลับสั่งสอนเรื่ องลัทธิ ความเชื่ อ ถ้าใครไม่ทาตามลัทธิ หรื อระเบียบวินยั แห่งนิกาย
คนนั้นก็เข้าพวกไม่ได้ นี่ แหละคือต้นเหตุแห่งการแตกแยกของคริ สตจักร พระเยซูมีพระองค์เดียว แต่มี
บางคนพยายามแยกพระเยซูให้เป็ นหลายองค์ให้ได้ ฉะนั้นองค์การศาสนาใด นิกายใด หรื อ
คณะกรรมการบริ หารศาสนาคริ สเตียนนิ กายใดก็ตาม ไม่ควรทาหน้าที่แทนองค์พระเยซูคริ สตเจ้า เรา
หลุดพ้นจากการเป็ นทาสแล้วเนื่องด้วยความรักของพระเยซูคริ สต์ พระองค์จึงทรงไถ่ถอนเราให้ได้รับ
อิสรภาพ
สาหรับเรื่ องลัทธิ นิกายนั้น เราจะห้ามไม่ให้นิกายต่างกันหรื อห้ามมิให้มีลทั ธิ ต่างกันนั้นย่อม
ห้ามไม่ได้ เพราะรสนิยมของแต่ละบุคคล แต่ละคณะ ย่อมไม่เหมือนกัน สาหรับข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าเชื่อ
ว่าคริ สเตียนที่เกิดใหม่และได้รับบัพติศมาด้วยน้ าและวิญญาณบริ สุทธิ์ จริ ง ๆ แล้วไซร้ แม้วา่ เขาจะอยู่
นิกายใด เขาก็ยอ่ มได้รับความรอดพ้นบาป และเขาจะเป็ นพยานที่ซื่อสัตย์ของพระเยซูเสมอถูกแล้ว บาง
นิกายออกจะ “แก่ไฟ” ไปสักหน่อย เช่นมีการร้องราทาเพลงอึกทึกครึ กโครม ออกเสี ยงโห่ร้อง บ้างก็ร้อง
“ฮาเลลูยา” ดัง ๆ เป็ นการสรรเสริ ญพระเจ้า ข้าพเจ้าไม่เคยทาและไม่นิยมทาแต่ขา้ พเจ้าก็ไม่หา้ ม และไม่
เคยขัดขวาง หรื อดูหมิ่นใครที่ทาเช่นนั้น เพราะนัน่ เป็ นสิ ทธิ ทางศาสนาที่เขาจะทาได้ตามใจสมัคร แต่
ข้าพเจ้าใคร่ ขอให้เขาสังวรในเรื่ องการรบกวนชาวบ้าน บ้านใกล้เรื อนเคียงของเขาจะหนวกหู ถ้าใครมา
ทาเสี ยงหนวกหูใกล้ ๆ บ้านเราตลอดเวลา เราก็คงไม่ชอบเหมือนกัน ฉะนั้นถ้าจะเต้นก็เต้น จะร้องก็ร้อง
ในเมื่อไม่ก่อความราคาญให้ชาวบ้านใกล้เรื อนเคียง และอย่าลืมว่าการขับรถยนต์บนถนนต้องมีเกียร์ มี
ห้ามล้อ มีกฎจราจรและมีระเบียบ นอกจากคิดจะขับรถยนต์คนั เดียวกลางทุ่งนา กลางป่ า จะแสดงฤทธิ์
เดชอย่างไรก็เชิญตามใจสมัคร เมื่อเหนื่ อยเข้าก็หยุดไปเองก่อนที่เราจะวินิจฉัยคนเหล่านี้ไปในทางหนึ่ง
ทางใด ขอให้เราทาใจให้หนักแน่นไว้ก่อน อย่าลืมว่าคนพวกนี้เขาก็รักพระเจ้า รักมนุ ษย์และเกลียดบาป
เช่นเดียวกับเรา
คราวนี้ มาถึงลัทธิ คริ สเตียนที่ชอบนมัสการพระเจ้าเงียบ ๆ นิ่ง ๆ และมีสมาธิ ท่านที่นิยมแบบนี้
ก็ยอ่ มจะทาได้ แต่พงึ ระวังให้ดี การนิ่ง ๆ เฉย ๆ นี่แหละ จะพากันหลับไปทั้งคริ สตจักร คริ สเตียนชนิด
“ตูน้ ้ าแข็ง” ก็มี นัน่ ปล่อยให้เขากินไอสกรี มกับพระเจ้าของเขาพระเจ้าจะทรงคิดบัญชีกบั เขา เราไม่ตอ้ ง
ไปพิพากษาตัดสิ นเรื่ องของเขาแทนพระเจ้า เราซึ่งเป็ นคริ สเตียน มีหน้าที่ ประกาศเรื่ องพระเยซูเท่านั้น
ใครไม่เชื่อก็ปล่อยเขาไป ไปบอกคนอื่นต่อไป เราไม่มีเวลาต่อล้อต่อเถียงกับใคร เพราะคนทั้งโลกกาลัง
เดินทางไปนรก เราต้องรี บประกาศ รี บทางาน
คริ สเตียนบางพวกบางคณะ อยากรับประทานอาหารเผ็ด ๆ ร้อน ๆ ประเภทกิน “กาแฟร้อน” ก็
จงปล่อยให้เขากินร้อน ๆ แต่ระวังน้ าร้อนจะลวกปาก และจะหกราดชาวบ้านที่เขาไม่นิยม “น้ าร้อน” ถ้า
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หากใครจะร้อนรนก็ขอให้ร้อนรนในการนาวิญญาณมาถวายพระเยซูแต่คนนาวิญญาณต้องมีฤทธิ์ เดช
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผูน้ ้ นั จึงจะชนะบาปและมาร บางคนบอกว่าคริ สเตียนพวกนี้มี “ผีพระเยซูเข้า
สิ ง” แต่อย่าลืมว่า ผีไม่เคยช่วยใครให้หลุดพ้นบาป ผีไม่เคยทาให้คนเกลียดบาป จะเป็ นผีหนือพระเยซู ก็
ดูผลงานของเขาเป็ นสาคัญอย่าด่วนตัดสิ น เพราะพระเยซูทรงห้าม (ดูมทั ธิว 7:1-5)
จะใช้วธิ ี เอะอะโครมครามหรื อจะใช้วธิ ี รุกเงียบก็ไม่วา่ ขอให้ได้มาซึ่ งวิญญาณ ช่วยให้เขาหลุด
พ้นบาปก็พอแล้ว ถ้าท่านรักจะทางานของพระเจ้าแบบเงียบ ๆ ก็ทาไป เพราะนัน่ เป็ นพิธีที่ท่านถนัดและ
ถ้าใครรักจะเต้นแร้งเต้นกาโครมคราม ก็ให้เขาทาไป เพื่อจะได้คนมาถวายพระเจ้า แม้วธิ ี เงียบกับวิธี
อึกทึกครึ กโครมจะไปด้วยกันไม่ได้ ต้องแยกกันคนละแห่ง แต่ก็มีพระเยซูองค์เดียวกันมิใช่หรื อ? ท่าน
เคยสารวจดูบา้ งไหมว่า ด้วยอาการสงบนิ่ง ๆ ของท่าน หรื อการร้อง “ฮาเลลูยา” ของท่านนั้น ช่วยนาคน
ให้หลุดพ้นบาปแล้วหรื อยัง? ในปี หนึ่ง ๆ มีคนเป็ นคริ สเตียนเพราะวิธีการของท่านกี่คน?
พี่นอ้ งทั้งหลาย น้ านิ่งก็ดี สายน้ าไหลก็ดี ย่อมมีความงามและมีประโยชน์ไปคนละอย่าง แต่ถา้
น้ าในที่ใดนิ่งเสี ยจนไม่ยอมไหล น้ าในที่น้ นั ย่อมเป็ นที่หมักหมมไม่ถ่ายเท กลายเป็ นแหล่งน้ าเน่าไป
และถ้าน้ าในที่ใดไหลเชี่ยวเกินไป ก็ยอ่ มจะเซาะตลิ่งหรื อสิ่ งปลูกสร้าง หรื อพืชผลให้เสี ยหายมิใช่หรื อ?
อุทาหรณ์เรื่ องนี้ เป็ นฉันใด คริ สเตียนก็ฉนั นั้น คริ สเตียนและคริ สตจักรจะอยูน่ ิ่งไม่ได้ หากคริ สตจักรใด
อยูน่ ิ่ง ๆ คริ สตจักรนั้นจะเน่าตาย คริ สตจักรมีหน้าที่จะอยูน่ ิ่งไม่ได้ ต้องออกประกาศให้ชาวโลกที่กาลัง
ลงนรกรู ้เรื่ องพระเยซู ถ้ามัวนัง่ “สวด” และร้องเพลงกันแต่ในโบสถ์โดยไม่ออกไปนาวิญญาณของผูอ้ ื่น
ให้รู้จกั พระเยซู คริ สตจักรและคริ สเตียนนั้น ๆ ย่อมทาผิดอย่างแน่นอน พระเยซูสั่งให้ “ออกไปทัว่ โลก
ประกาศพระกิตติคุณแก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก 16:15; มัทธิว 28:19,20)
คริ สตจักรที่ไม่ทางานของพระเยซู เขาจะทะเลาะกันเองบัน่ ทอนกาลังเอง ถ้าทางานของพระเยซู
อย่างจริ งจังตลอดเวลาเขาจะไม่มีเวลามา “บาดหมาง” กันเองเลย เพราะงานของพระเยซูมีมากไม่มีเวลา
เหลือพอที่จะทาหรื อพูดเรื่ องอื่นใดได้ ถ้าพระเยซูเสด็จกลับมาและมาเจอคริ สเตียนกาลัง “เบ่ง” รัศมีเข้า
หากัน ท่านจะทูลพระเยซูวา่ อย่างไร?
จาก วารสาร “พระคริ สตธรรมประทีป”
เล่มที่ 42 ประจาเดือน มกราคม – มีนาคม ค.ศ.1960
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ควรรับบัพติศมาอีกครั้งหรือ?
พระเยซูทรงมีพระบัญชาครั้งสุ ดท้าย ก่อนเสด็จกลับสวรรค์ดงั นี้วา่ “ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่ง
สอนชนทุกประเทศให้เป็ นสาวกให้รับบัพติศมาในนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ...” (มัทธิว 28:19)
ด้วยพระบัญชาข้อนี้แหละ ที่ทาให้บรรดาสาวกทั้งหลายของพระเยซู กระจายกาลังออกไปทัว่
โลกเพื่อสั่งสอนคนทุกชาติทุกภาษาให้เชื่อถือพระเยซูคริ สต์วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระผูป้ ลดเปลื้องบาป
ให้เขา เมื่อใครมีความศรัทธาแก่กล้าถึงขนาดประกาศตัวเป็ นสาวกของพระเยซู หรื อเรี ยกง่าย ๆ ว่า
ประกาศตัวเป็ นคริ สเตียน ผูน้ ้ นั ก็ยอ่ มเข้าพิธีบพั ติศมา และในการทาพิธีน้ นั มีคาพูดอยูต่ อนหนึ่งซึ่ งผู ้
ประกอบพิธีมกั จะพูด คือ “ข้าพเจ้าให้ท่านรับบัพติศมาในนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ...” คือ พูดโดยอ้างข้อพระธรรมมัทธิว 28:19 มายืนยันการกระทาของตน พิธีและคาพูดเช่นนี้ ก็
ทากันจนเป็ นประเพณี นิยมในบรรดาคริ สเตียนหลายนิกายทัว่ โลก
ต่อมาในระยะหลัง ๆ นี้ มีบางคนได้ศึกษา และตีความหมายพระคัมภีร์บางข้อ คือพระธรรม
กิจการ 2:38, 8:16; 10:48; 19:5 (1-6) ผิดแปลกไปจากที่เชื่อกันอยู่ คริ สเตียนเหล่านี้มองเห็นความสาคัญ
ข้อหนึ่งในพระธรรมข้อเหล่านี้ซ่ ึ งว่า “จงรับบัพติศมาในนามแห่งพระเยซูเจ้าเท่านั้น” และยังสอนต่อไป
อีกว่า แม้ผใู ้ ดรับบัพติศมาโดยออกพระนามพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้วก็ตาม การ
รับบัพติศมานั้น ๆ ก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์แบบต้องทาพิธีบพั ติศมาใหม่ โดยให้พดู ออกชื่อพระเยซูวา่
“ข้าพเจ้าให้ท่านรับบัพติศมาในนามแห่งพระเยซู” จึงจะสมบูรณ์ ฉะนั้นบางคนจึงเกิดความไม่แน่ใจว่า
การที่เขารับศีลบัพติศมาในพระนาม พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้วนั้นอาจจะยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงตัดสิ นใจรับบัพติศมาใหม่ในนามพระเยซูอีกครั้งหนึ่ง
มีบางพวก บางลัทธิ “แก่ไฟ” ยิง่ ไปกว่านั้นอีก กล่าวว่า “ใครจะรับศีลบัพติศมาจากไหนมาก็
ตาม ถ้าไม่ทาตามแบบฉบับที่เขาวางไว้ จะต้องทาพิธีรับบัพติศมาใหม่หมดจึงจะ “ขลัง” หรื อได้ที่
นี่แหละคือปั ญหาที่สร้างความวุน่ วายใจแก่คริ สเตียนหลาย ๆ คน เพราะไม่ทราบว่าจะเชื่อใคร
มาหาอาจารย์คนนี้วา่ อย่างนี้ ไปหาอาจารย์คนโน้นก็วา่ อย่างโน้น แล้วจะเอาอะไรเป็ นบรรทัดฐาน
สาหรับพิธีบพั ติศมา แต่ความหมายของพิธีบพั ติศมาอันที่จริ งมีดงั นี้ โปรดอ่าน โคโลสี 2:12 ดู จะได้
ความว่า “....ได้ถูกฝังไว้กบั พระองค์ในพิธีบพั ติศมาแล้ว และในพิธีน้ นั ท่านทั้งหลายได้เป็ นขึ้นมากับ
พระองค์ โดยเชื่อกิจการของพระเจ้าผูไ้ ด้ทรงบันดาลให้พระองค์เป็ นขึ้นมาจากตาย”
นี่หมายความว่า จิตวิญญาณของผูท้ ี่เชื่ อพระเยซูได้ “ถูกฝัง” ไว้ภายในพระเยซูคริ สต์แล้ว ไม่ใช่
เป็ นการ “ฝัง” กาย
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แต่สาหรับบางท่านที่ยงั ไม่แน่ใจว่า “จิตวิญญาณ” ของท่านได้ “ถูกฝัง” ไว้ภายในพระเยซูคริ สต์
แล้ว ก็น่าจะพิจารณาดูตวั เองว่า “ตัวเรานี่ตายกับพระเยซู ถูกฝังกับพระเยซู และฟื้ นคืนชีพพร้อมกับพระ
เยซูแน่แล้วหรื อ? พิธีบพั ติศมาเป็ นพิธีศกั ดิ์สิทธิ์ ที่เราควรแสดงความเคารพ เพราะเป็ นพิธีที่พระเยซูทรงมี
พระบัญชาให้เราปฏิบตั ิ สาหรับข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้ารู ้แน่นอนว่า ข้าพเจ้ารับบัพติศมาแล้วและเชื่อตาม
พระธรรมโคโลสี 2:12 ทุกประการ อาจมีปัญหาหลายอย่างที่เราจะต้องพินิจพิเคราะห์ มิฉะนั้นอาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดไขว้เขวได้เช่นเดียวกับคาว่า “บัพติศมา” บรรดานักศาสนศาสตร์ อาจอธิบายได้
หลายประการ แต่ความหมายอันแท้จริ งมีอย่างเดียวเท่านั้นคือหมายความว่า จิตวิญญาณของท่านได้ตาย
ถูกฝังไว้กบั พระเยซู ฟื้ นขึ้นกับพระเยซู และดารงอยูก่ บั พระเยซู
พระเยซูทรงเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับพระบิดาเจ้า (ยอห์น 17:21; ยอห์น 14:20; ยอห์น 10:38;
ยอห์น 8:19; ยอห์น 5:18; และ ยอห์น 1:18)
พระเยซูคือพระเจ้า และพระเจ้าคือพระเยซู (กิจการ 2:36) ฉะนั้นถ้าในชีวติ ของเรามีพระเยซู
คริ สต์จริ ง ๆ การที่เราจะรับบัพติศมาในนามพระบิดา ก็เท่ากับรับบัพติศมาในนามพระเยซูคริ สต์ดว้ ย
เหมือนกัน ดังพระธรรมยอห์น ซึ่ งได้ยกมาอ้างข้างบนนี้ โปรดอ่านและอธิ ษฐานมาก ๆ แล้วพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์จะอธิ บายความหมายนั้นให้ท่านเข้าใจแจ่มแจ้ง ยิง่ กว่าศาสนาจารย์ใดจะพึงอธิ บายได้
เมื่อเราทราบความหมายอันแท้จริ งของพระเยซูคริ สต์แล้ว เราก็คงยุติปัญหาเรื่ องการรับบัพติศมาซ้ าซ้อน
ขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงช่วยอธิ บายความหมายของการรับศีลบัพติศมาอันแท้จริ งให้แก่ท่าน ณ
บัดนี้เทอญ
จากวารสาร “พระคริ สตธรรมประทีป”
เล่มที่ 69 ประจาเดือน มีนาคม – เมษายน 1966
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คาปรารภครั้งสุ ดท้ าย
ระยะเวลาสี่ สิบแปดปี กว่า ตั้งแต่ขา้ พเจ้าเป็ นคริ สเตียนมาข้าพเจ้าเคยเห็นการฟื้ นฟูอย่างใหญ่
หลวง เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งเดียวเท่านั้น คือเมื่อสมัยสามสิ บกว่าปี มานี้ เมื่อ ดร.ซง ได้มาเทศนา
ฟื้ นฟู จากเหนื อจดใต้ ตั้งแต่เมืองตรังขึ้นไปจนถึงเชียงใหม่ เชียงราย การฟื้ นฟูครั้งนั้น เป็ นแต่เพียง
ตัวอย่างให้เราเห็นเท่านั้น เพราะการฟื้ นฟูที่เราต้องการเห็น และกาลังรอคอย และเชื่อว่ากาลังจะมาสู่
ประเทศไทย คือการฟื้ นฟูที่จะแผ่ไปยังทุกคริ สตจักรทุกนิกายในประเทศไทย เวลานี้เราเห็นการฟื้ นฟู
บ้างตามคริ สตจักรต่าง ๆ ถ้าจะพูดกันตามภาษาชาวบ้าน ก็คงจะเป็ นการฟื้ นฟูแบบเกาโรคผิวหนังพอคัน
ขึ้นมาก็เกาเสี ยหน่อย มันยังไม่ถึงกระดูกเลือดเนื้ อ การฟื้ นฟูที่แท้จริ ง จะต้องเป็ นการฟื้ นฟูจากจิตใจที่
ได้รับการเร่ งเร้าอย่างแท้จริ ง และจากคาสอนที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
การฟื้ นฟูที่ปราศจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ประทับอยูด่ ว้ ย ไม่ผดิ อะไรกับคาเทศนาที่นกั เทศน์งดั
เอาตาราที่เรี ยนมา มาเทศน์ให้ประชาชนฟัง ถ้าเป็ นเช่นนั้นแล้ว คาสั่งสอนย่อมปราศจากชีวติ จิตใจก็
เหมือนกับเอาท่อนไม้แห้ง ๆ ไปปลูก แล้วเราก็อยากให้เกิดผล จะเป็ นไปได้อย่างไร ไม้ซุงที่แห้งตาย
แล้ว ถ้าเรานาไปปลูก มันก็สวยดีอยู่ แต่วา่ มันออกหน่อ ออกผล ออกดอก ออกลูกไม่ได้ เพราะมันตาย
แล้วเช่นใด ชีวิตจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันนี้
ถ้าเราต้องการให้มีการฟื้ นฟูอย่างแท้จริ ง เราก็จาเป็ นเหลือเกินที่จะต้องได้รับชีวิตใหม่จากพระ
เจ้าโดยตรง เราเองทาอะไรไม่ได้พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า เราทั้งหลายทาอะไรโดยตัวเองไม่ได้ เพราะเรา
เป็ นแต่เพียงกิ่งติดอยู่ กิ่งเกิดผลไม่ได้เว้นแต่จะติดสนิทกับต้น นี่ก็เหมือนกัน เราจะทาอะไรให้เกิดผลได้
ดีก็จาเป็ นเหลือเกินที่จะต้องได้รับชีวิตใหม่จากพระเยซูคริ สต์เป็ นเบื้องต้น เราจาเป็ นต้องอธิ ษฐานก่อน
ว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอให้การฟื้ นฟูเริ่ มต้นที่ขา้ พเจ้าก่อน แล้วจึงขยายไปสู่ ครอบครัว บ้าน คริ สตจักรของ
ข้าพเจ้า และแผ่ไปสู่ คริ สตจักรอื่น ๆ”
เวลาไฟไหม้ป่า มันอาจเริ่ มจากก้นบุหรี่ กน้ เดียว ไม้ขีดก้านเดียว หรื ออาจเกิดจากการเสี ยดสี ของ
ไม้ไผ่ หรื อไม้อะไรที่ลมพัดโยกไปโยกมาทาให้เกิดความร้อนจนไฟลุก มันตั้งต้นจากจุดเล็กน้อยแล้วจึง
ลุกลามกว้างใหญ่ต่อไป ทานองเดียวกัน ถ้าจิตใจของเราเต็มไปด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้ว
แน่นอนจะต้องลามไปถึงคนอื่นด้วย ไฟย่อมเกิดจากความร้อน หรื อเกิดจากไฟเท่านั้นจะเกิดความเย็น
หาได้ไม่ ความจริ งนี้เป็ นฉันใด บุคคลที่มีจิตใจเย็นชาปราศจากไฟแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็ยอ่ มไม่
อาจก่อให้เกิดความร้อนรนเพื่อพระเจ้าได้ฉนั นั้น
ยอห์นบัพติศโตได้พูดกับคนที่มาขอรับบัพติศมาว่า “เราให้ท่านรับบัพติศมาด้วยน้ าก็จริ ง แต่ผู ้
ที่มาภายหลังเรา คือพระเยซูคริ สต์จะให้ท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และด้วยไฟ” ข้อนี้ เรา
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อ่านผ่านไปผ่านมา แต่กม็ กั ไม่สนใจ สอนไปตามแกน ก็เลยไม่ได้อะไร ปี แล้วปี เล่า สอนกันแทบล้ม
แทบตาย อุตส่ าห์ทาทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อให้คนกลับใจใหม่มาเชื่อถือพระเยซูคริ สต์ มันก็ไม่ได้อย่างใจ
นึก เพราะขาดธาตุไฟ ฉะนั้นไฟแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จึงสาคัญมาก ถ้าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อยูใ่ น
จิตใจของคริ สเตียน รวมทั้งนักเทศน์ดว้ ย เราก็จะได้รับของประเสริ ฐหลายอย่างจากพระเจ้าของ
ประเสริ ฐนี้ อัครสาวกเองก็ตอ้ งการและก็ได้รับจากพระเจ้าโดยตรง อย่าคิดแต่วา่ เราดีหรื อเลวกว่าอัคร
สาวก เพราะนัน่ มิใช่สาระสาคัญที่จะขวางกั้นมิให้เราได้รับของประทานจากพระเจ้า เหมือน ๆ กับที่
สาวกอื่น ๆ ทัว่ โลกทุกยุคทุกสมัยได้รับ พระเจ้าของเราเป็ นพระเจ้าตลอดกาล ไม่ใช่จากัดเฉพาะเพียง
สมัยนี้หรื อสมัยโน้น ไม่ควรคิดว่าสิ่ งที่อคั รสาวกทาได้ เราคงทาไม่ได้ ไม่ใช่อย่างนั้น หากพระเจ้าไม่
ทรงช่วย อัครสาวกก็ทาไม่ได้ เราก็เหมือนกัน ถ้าพระเจ้าไม่ทรงช่วย เราก็ทาไม่ได้ ฉะนั้นจึงจาเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่การฟื้ นฟูที่แท้จริ งจะต้องเกิดขึ้นโดยที่เรามีความหิวกระหาย จะได้พระพรจากพระเจ้าเป็ นพื้นฐาน
พระเยซูทรงสั่งสอนอัครสาวกว่า “พวกท่านไม่ตอ้ งไปไหน ไม่ตอ้ งทาอะไร อย่าออกไปจาก
กรุ งเยรู ซาเล็ม จนกว่าท่านได้รับพระราชทานฤทธิ์ เดช” ฤทธิ์ เดชอันนี้ เราต้องการไหม? ถ้าเราต้องการ
ฤทธิ์ เดชเหมือนกับที่เราต้องการเงิน เราก็ตอ้ งได้ เหล่าสาวกมิได้คอยเพียงหนึ่งหรื อสองวันเท่านั้น แต่
คอยเป็ นเวลาหลายวัน ถึงแม้หลายวันได้ล่วงไปแล้ว พวกเขาก็ยงั มีความเพียรพยายามรอคอยเพราะเป็ น
คาสั่งของพระเยซูวา่ “อย่าไปไหน อย่าทาอะไร ให้คอยที่นี่ จนกว่าได้รับฤทธิ์ เดชจากพระเจ้า”
น่าเสี ยดายที่คริ สเตียนสมัยนี้ ไม่ได้คอยพระเจ้าด้วยความตั้งใจเขามักจะ “มีธุระมากเกินไป” จน
คอยพระเจ้าไม่ได้ พระเจ้าทรงให้อะไรเราไม่ได้ ก็เพราะเรามัวไปยุง่ กับเรื่ องของเราเอง ถ้าเรามัวยุง่ กับ
ธุ ระของเรามากเกินไป พระเจ้าก็ไม่สามารถให้อะไรเราได้ เราก็พดู ว่าพระเจ้าไม่โปรด แท้จริ งพระเจ้า
ทรงพร้อมที่จะประทานอะไร ๆ แก่เราอยูแ่ ล้ว แต่วา่ เราไม่ทาตามที่พระเจ้าทรงสั่ง คือไม่ยอมคอยท่า
พระเจ้า มีบางคนแม้จะอธิ ษฐานแต่ก็ไม่ได้อะไร เมื่อเราได้อะไรจากพระเจ้า เราก็จาต้องส่ งต่อไปให้คน
อื่น สิ่ งที่พระเจ้าให้น้ นั ไม่ใช่ของเรา แต่เป็ นของพระเจ้า ของประทานนี้มาจากพระเจ้าแห่งสรวงสวรรค์
ไม่ใช่ได้มาด้วยตัวของเราเอง เราเป็ นเพียงแต่กิ่งที่ติดอยูก่ บั ต้นเท่านั้น พระเยซูทรงเป็ นต้น เราจะเกิด
ผลได้อย่างไร ถ้าเราไม่แนบสนิทอยูก่ บั ต้น ผลทางจิตวิญญาณก็เช่นเดียวกัน
ชาวโลกได้รับผลฝ่ ายโลกก็ดว้ ยความเพียร ถ้าเขาอยากได้วชิ าก็ตอ้ งไปเรี ยน ถ้าอยากได้เงินก็
ทางาน ทานองเดียวกันถ้าเราอยากได้ผลทางจิตวิญญาณอยากได้ของประทานจากพระเจ้า เราก็ตอ้ งติด
สนิทอยูก่ บั พระเจ้า ถ้าเราอยากได้ฤทธิ์ เดชจากพระเจ้า เราต้องเสาะแสวงหาจากพระองค์ กษัตริ ยซ์ าโล
ม่อนกล่าวไว้วา่ “ท่านจงหาพระปั ญญาเหมือนกับการหาเงิน” แต่นี่เราไม่ได้แสวงหาพระเจ้าเหมือนกับ
เราหาเงิน เมื่อเราหาเงิน เราก็หากันตาลุกตาวาว ทากันหน้าดาคร่ าเครี ยดเอาเป็ นเอาตาย แต่พอมาถึงเรื่ อง
พระเจ้า เรากลับหานิด ๆ หน่อย ๆ เมื่อเป็ นเช่นนั้น เราก็ยอ่ มได้ตามที่เราหา คือได้เพียงนิด ๆ หน่อย ๆ
65

เราไม่เอาจริ งเอาจัง ถ้าเราเอาจริ งเอาจัง เราก็จะได้อะไรหลายอย่างจากพระเจ้า ดังนั้น พี่นอ้ งที่รัก ข้าพเจ้า
หวังอย่างยิง่ ว่าเมื่อท่านอ่านข้อความนี้แล้ว คงจะแสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
การฟื้ นฟูตอ้ งเริ่ มด้วยตัวท่านก่อน แล้วจึงขยายไปสู่ คนอื่นขยายไปสู่ ศิษยาภิบาล และคริ สตจักร
เมื่อคริ สตจักรของท่านรุ่ งโรจน์ และมีการฟื้ นฟูอย่างแท้จริ งแล้ว ก็จะแผ่ไปถึงคริ สตจักรอื่น และ
แน่นอนการฟื้ นฟูอนั แท้จริ งจะต้องแผ่ออกไปทัว่ ประเทศไทยเหมือนกับไฟลามทุ่ง การฟื้ นฟูน้ ีจะมีข้ ึน
ไม่ได้ เว้นไว้แต่เราจะหิ วกระหายความชอบธรรมของพระเจ้าก่อน และแล้วสิ่ งอื่นพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้
ภายหลัง ตรงกันข้าม หากเราไปหาสิ่ งอื่นก่อนแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมและ
ฤทธิ์ เดชของพระเจ้าแล้วการแสวงหาของเราก็ยอ่ มได้ผลไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่เป็ นอยูใ่ นเวลานี้
ถึงเวลาแล้วที่คริ สเตียนควรเริ่ มศักราชใหม่ ผนึกกาลังกันอธิ ษฐานต่อพระเจ้า ขอให้มีการฟื้ นฟู
ในประเทศไทยอย่างแท้จริ ง ไม่ใช่แบบฝนตกลงมาประปราย แล้วหายไป เช่นเดียวกับการฟื้ นฟูบางแห่ง
ที่เป็ นอยูใ่ นขณะนี้ ฝนที่จะเป็ นประโยชน์ควรให้ความชุ่มชื่นแก่สัตว์พืชโดยทัว่ กัน เป็ นฤดูฝนที่แท้จริ ง
การฟื้ นฟูที่กล่าวนี้ก็เช่นเดียวกัน คือควรเป็ นฤดูแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เทลงมา ไม่ใช่ห่าฝนหากแต่
เป็ นห่าไฟ คือ ไฟที่จุดจิตใจคนให้ลุกโชติช่วง ให้เกิดความกระตือรื อร้น มีความรักพระเจ้า มีความรัก
ดวงวิญญาณของมนุษย์ที่กาลังพินาศ
เวลานี้แม้เราเห็นคนตกนรก เราก็นงั่ เฉย ๆ เป็ นเสี ยอย่างนี้ฉะนั้นจาเป็ นที่เราจะต้องอธิ ษฐาน
ขอให้พระเจ้าบันดาลให้เรามีความห่วงใยต่อดวงวิญญาณที่กาลังพินาศ และนาเราไปจนกว่าเราจะถึงจุด
หนึ่ง คือถึงจุดที่เริ่ มมีการฟื้ นฟูอย่างแท้จริ งในประเทศไทย ข้าพเจ้าเป็ นคนหนึ่งที่อยากจะเริ่ ม กาลังจะ
เริ่ ม กาลังหวัง และกาลังคอย แต่ทว่าข้าพเจ้าคอยคนเดียวไม่ได้ ท่านต้องคอยด้วยกันหลาย ๆ คน
เช่นเดียวกับสาวกร้อยยีส่ ิ บคนที่เคยคอย อันที่จริ งวันที่พระเยซู เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ มีต้ งั ห้าร้อยกว่าคนมา
อธิษฐานในกรุ งเยรู ซาเล็ม ร้อยยีส่ ิ บคนคงจะผลัดเปลี่ยนกันมา แต่ถึงอย่างไรก็ตาม อย่างน้อย ๆ คงจะมี
สักห้าสิ บคนหรื อร้อยคนในคริ สตจักรต่าง ๆ พร้อมที่จะเฝ้ าอธิ ษฐาน ขอให้การฟื้ นฟูของพระเจ้าเกิดขึ้น
ในเมืองไทยโดยด่วน
บทความนี้ถอดจากแถบบันทึกเสี ยง ซึ่ งศาสนาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย บันทึกไว้ก่อนที่ท่านจะสิ้ นใจ
ประมาณ 15 วัน
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