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ความรักมัน่ คงของพระเจ้ า
จงขอบพระคุณองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เพราะพระองค์แสนดี
ความรักมัน่ คงของพระองค์ดารงนิรันดร์
จงขอบพระคุณพระเจ้าผูท้ รงอยูเ่ หนื อพระทั้งปวง
ความรักมัน่ คงของพระองค์ดารงนิ รันดร์
จงขอบพระคุณองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจอมเจ้านาย
ความรักมัน่ คงของพระองค์ดารงนิรันดร์
จงขอบพระคุณพระองค์ผทู ้ รงทาการอัศจรรย์อนั ยิง่ ใหญ่แต่ผเู ้ ดียว
ความรักมัน่ คงของพระองค์ดารงนิ รันดร์
จงขอบพระคุณพระองค์ผทู ้ รงระลึกถึงเราซึ่ งอยูใ่ นฐานะอันต่าต้อย
ความรักมัน่ คงของพระองค์ดารงนิ รันดร์
จงขอบพระคุณพระเจ้าแห่งฟ้ าสวรรค์
ความรักมัน่ คงของพระองค์ดารงนิ รันดร์
(สดุดี 136:1-4,23,26)
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คานิยม
หนังสื อ “สัมผัสรัก” ชีวประวัติของศาสนาจารย์ ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร ที่ท่านถือ
อยูใ่ นมือเล่มนี้ เป็ นหนังสื อที่ทรงคุณค่ายิง่ ที่กล่าวว่า ทรงคุณค่า เพราะมิใช่นว
นิยายที่แต่งขึ้น แต่เป็ นประสพการณ์ชีวติ ที่ผเู ้ ขียนได้สัมผัสในพระคุณความรัก
ของพระเจ้า
และเล่าให้เราฟังเป็ นฉาก ๆ ของชีวติ เมื่อผมได้รับต้นฉบับเพื่ออ่านก่อนเขียน ผมอ่านรวดเดียว
เลย เพราะเมื่อเริ่ มอ่านบทแรกก็อยากรู ้วา่ บทต่อไปเป็ นอะไรจนจบ ทั้งที่ส่วนตัวแล้วได้รู้จกั กับท่าน
ศาสนาจารย์ ดร.ธี ระ มาแล้วกว่า 35 ปี ในฐานะผูอ้ ่านบทความข้อเขียนวรรณกรรมและหนังสื อที่ท่าน
เขียน และฐานะลูกศิษย์ท่านที่พระคริ สตธรรมกรุ งเทพ (BBS) และได้มีโอกาสร่ วมรับใช้กบั ท่านใน
สถาบันฯ และในพันธกิจของพระเจ้าจนปั จจุบนั หรื ออีกนัยหนึ่ง ท่านเป็ นเหมือนบิดาฝ่ ายวิญญาณใน
ชีวติ งานรับใช้ของผม
ท่านศาสนาจารย์ ดร.ธี ระ เป็ นผูม้ ีส่วนเริ่ มก่อตั้งและเป็ นผูอ้ านวยการสถาบันพระคริ สตธรรม
กรุ งเทพยาวนานกว่า 22 ปี คติพจน์ของสถาบันเพื่อนักศึกษาคือ “ชีวติ ดี ความรู ้เด่น มุ่งเน้นงานรับใช้”
คติพจน์น้ ีไม่ใช่เพื่อนักศึกษา แต่ชีวติ ของท่านอาจารย์ครบถ้วนในสามประการนี้จริ ง ๆ ท่านเป็ นผูม้ ี ชีวิต
ดี ชีวติ ที่เป็ นแบบอย่างแก่นกั ศึกษาในด้านความเชื่ อการไว้วางใจพระเจ้า การอธิษฐาน ชีวติ ที่เสมอต้น
เสมอปลาย ความบริ สุทธิ์ ไม่เคยเห็นท่านติเตียนหรื อนิ นทาใคร ด้านครอบครัวเป็ นแบบอย่างแก่พวกเรา
อย่างมาก มาดามเร็ กซ์ คู่อุปถัมภ์ของท่านเป็ นภรรยาที่สุดยอด นักศึกษาชาย BBS เกือบทุกคนกล่าวกัน
ว่า ถ้าหาภรรยา ต้องให้เหมือนอาจารย์ธีระ มาดามเป็ นผูป้ รนนิบตั ิอาจารย์เป็ นแม่ที่ดีของลูก ๆ อาหาร
การกินของนักศึกษาทุกรุ่ นอิ่มหนาสาราญ สอนนักศึกษาด้วยชีวติ ที่เป็ นแบบอย่าง ลูกๆ ของท่านเติบโต
มีลูกมีหลาน เป็ นครอบครัวคริ สเตียนที่ดี
ด้านความรู้ ในบรรดาผูน้ าผูร้ ับใช้ในประเทศไทย สาหรับพวกเราภูมิใจอย่างยิง่ ถือว่า ท่านเป็ น
สุ ดยอดอาจารย์ของเรา มีความรู ้พระคัมภีร์อย่างลึกซึ้ ง โดยเฉพาะการเทศนาแบบอรรถาธิ บาย ถือเป็ น
ต้นตาหรับแก่นกั ศึกษาและผูร้ ับใช้รุ่นน้องรุ่ นลูก อรรถาธิ บายพระคัมภีร์ ท่านค้นคว้าอยูเ่ สมอ ในการ
ประชุมระดับประเทศของคริ สตจักร องค์การหน่วยงาน นักเทศน์นกั สอนต้องมีชื่อ อาจารย์ธีระ เกือบ
ทุกครั้ง ในด้าน การรับใช้ จากประวัติของท่านตั้งแต่เป็ นนักศึกษา ท่านรับใช้แล้วเดินทางเหนื อใต้ทวั่
ประเทศไทย และอีกหลายประเทศในโลกหรื อเกือบทุกทวีปก็วา่ ได้ ท่านเป็ นผูน้ าสถาบันฯ ผูอ้ านวยการ
ศิษยาภิบาลก่อตั้งคริ สตจักร ประธานการเพิ่มพูนคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นผูแ้ ทนคริ สตจักรไทยใน
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เวทีนานาชาติ เป็ นล่ามแปลไทย จีน อังกฤษ แม้อายุ 70 ปี แล้ว แต่ท่านยังดูแข็งแรง ยังคงเทศน์สอนอย่าง
มีพลัง
สาหรับผมแล้วถือว่าท่าน ดร.ธี ระเป็ นเหมือน เอสราของประเทศไทย ท่านเอสราเป็ นปุโรหิ ต
และธรรมาจารย์ เป็ นผูช้ านาญในธรรมบัญญัติ (เอสรา 7:6,10) ที่ต้ งั ใจศึกษาทาตามและสอนธรรม
บัญญัติของพระเจ้า ท่าน ดร.ธี ระ เป็ นอย่างนี้ เช่นเดียวกัน ท่านเป็ นศิษยาภิบาล เป็ นอาจารย์ที่ชานาญใน
พระวจนะและสั่งสอนอย่างเกิดผล
ในโอกาสครบรอบ70 ปี แห่งพระคุณพระเจ้าในชีวติ ของท่านอาจารย์ ขอให้ความรักมัน่ คงของ
พระเจ้าที่ท่านได้เล่าให้เราฟังตลอดหนังสื อเล่มนี้ ยังมัน่ คงสมบูรณ์ในชีวติ ของท่านและครอบครัวสื บ
ต่อไปเป็ นนิตย์ อาเมน
ศาสนาจารย์ ดร.มาโนช แจ้ งมุข
ผูอ้ านวยการพระคริ สตธรรมกรุ งเทพ (BBS)
และอดีตประธานสหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย
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คานิยม
ในหนังสื อชีวประวัติโดยย่อของ ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร ได้ทาให้เรา
เรี ยนรู ้ การเดินไปกับพระเจ้าของท่านตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ คุณแม่ มาถึงรุ่ นของท่าน
จนกระทัง่ ถึงรุ่ นลูกของท่านด้วย ถ้อยคาที่ท่านใช้เป็ นถ้อยคาที่ผอู ้ ่าน อ่านแล้ว
อบอุ่น ท่านถ่อมใจและอ่อนโยนด้วยความเข้าใจในน้ าพระทัยแห่งการจัดเตรี ยม
ของพระเจ้า เป็ นตัวอักษรที่เขียนอย่างเรี ยบง่ายแต่ทรงพลังด้วยพระคุณและความ
รักที่ยงิ่ ใหญ่ของพระเจ้า
ร่ วมห้าทศวรรษแล้วที่ ศจ.ดร.ธี ระ เจนพิริยประยูร และครอบครัวเป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลายใน
สังคมคริ สเตียนไทยและในสังคมคริ สเตียนต่างประเทศ
ในฐานะผูน้ าคริ สเตียนไทย ท่านเป็ นตัวแทนของผูน้ าคริ สเตียนไทยที่ได้ไปประชุมระดับ
นานาชาติอยูบ่ ่อยครั้ง จะบอกว่าเกือบทุกปี ก็พดู ได้และบางปี ก็ไปประชุมหลายครั้งด้วย ท่านจึง
เปรี ยบเสมือนของขวัญจากพระเจ้าสาหรับสังคมคริ สเตียนไทยที่เป็ นพระพรอย่างมาก
คริ สเตียนไทยเกือบทุกคณะนิกาย ได้รับการเสริ มสร้างด้วยพระวจนะของพระเจ้าจากท่าน เช่น
งานแปลคู่มือระวีวารศึกษาในขณะที่ทางานอยูก่ บั กองคริ สเตียนบรรณศาสตร์ การเขียนบทความลงใน
วารสารคริ สเตียนเป็ นเวลาหลายปี การสอนพระวจนะที่เข้าใจง่าย ชัดเจนในสถาบันพระคริ สตธรรม จน
มีลูกศิษย์ที่ออกไปรับใช้พระเจ้าร่ วม 900 คน คาสอน คาเทศนาของท่านผ่านทางเวบไซค์ของคริ สตจักร
มหาพรกรุ งเทพ ได้เสริ มสร้างคริ สเตียนไทยทั้งในและต่างประเทศด้วย ยากที่จะหาคนที่สอนพระวจนะ
ได้ดี ละเอียดเข้าใจง่ายและนาไปปฏิบตั ิได้อย่างท่าน
ท่านเป็ นคนที่มีพระพรอย่างมากมายต่อคริ สเตียนไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ สมาชิกคริ สตจักรมหา
พรกรุ งเทพ ถ้าจะใช้ตวั ส.บรรยายชีวติ ของท่านก็จะบรรยายได้ดว้ ยคาต่อไปนี้ คือ สุ ภาพอ่อนน้อม สัตย์
ซื่ อ สอนด้วยชีวิต สาเร็ จในงานที่ทา สติปัญญาดีเลิศ สุ ขมุ รอบคอบ สง่างามในการเดินกับพระเจ้า
สุ ขภาพแข็งแรง สร้างสันติกบั คนรอบข้างสัมผัสความรักพระเจ้าอยูเ่ สมอ รวมแล้ว 10 ส.
จากคนที่ใกล้ชิดและรู ้จกั ท่าน 27 ปี
ศจ.จักรพันธ์ ชู เกียรติวงศ์ กุล
ศิษยาภิบาลร่ วม คริ สตจักรมหาพรกรุ งเทพ
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คานิยม
ถือเป็ นเกียรติอย่างยิง่ ที่ได้มีโอกาสเขียนคานิยม ในหนังสื อ “สัมผัสรัก”
ซึ่ งกล่าวถึงชีวติ และการรับใช้ของท่าน ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร เนื่องใน
โอกาสเกษียณอายุการรับใช้พระเจ้าในคริ สตจักรมหาพรกรุ งเทพ หรื อเดิมชื่อ
คริ สตจักรมหาพรสุ ขมุ วิท ที่ซ่ ึ งท่านและภริ ยา คือมาดามเร็ กซ์ ได้ร่วมกันรับใช้
ด้วยความเสี ยสละตั้งแต่ก่อตั้งคริ สตจักรจนถึงปั จจุบนั ผมได้มีโอกาสสัมผัสกับ
ชีวติ ของท่าน ศจ.ดร.ธี ระ ตั้งแต่เริ่ มสนใจในคริ สตศาสนาเมื่อปี ค.ศ. 1989
เนื่องจากได้มาเข้าร่ วมในพันธกิจอย่างหนึ่งของคริ สตจักร และได้มีโอกาสรู ้จกั ท่านอาจารย์มากขึ้นเมื่อ
ได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดและต่อมาได้มาร่ วมนมัสการ รวมทั้งเป็ นสมาชิกถาวรที่
คริ สตจักรมหาพรสุ ขมุ วิทในปี ค.ศ. 2001
ผมได้เห็นถึงชีวิตการรับใช้ของท่านอาจารย์อย่างใกล้ชิด ทาให้ผมสัมผัสถึงความรัก ความ
สุ ภาพ ความสัตย์ซื่อ ความเมตตา และความถ่อมใจของท่านอาจารย์ธีระได้ชดั เจน ท่านเป็ นแบบอย่าง
แห่งการเป็ นผูท้ ี่สละชีวติ ในการรับใช้พระเจ้าในคริ สตจักรให้กบั สมาชิกทุกคน ชีวติ และการรับใช้ของ
ท่านทาให้ผมและสมชิกได้สัมผัสถึงความรักยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงส่ งต่อมายังคริ สตชน ไม่เพียงใน
คริ สตจักรเท่านั้น ยังส่ งต่อไปยังคริ สตจักรต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานและองค์การทั้งในและต่างประเทศ
คาเทศนา การสอน การอธิษฐาน และการเป็ นผูน้ าของท่านส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวติ ของคริ สเตียน
อย่างมากมาย
ศจ.ดร.ธี ระ เป็ นความภูมิใจของสมาชิกคริ สตจักรมหาพรกรุ งเทพ ที่ได้มีท่านเป็ นศิษยาภิบาล
ตลอดมาจนกระทัง่ ถึงเวลาที่จะต้องเกษียณอายุในตาแหน่ง “ศิษยาภิบาลอาวุโส” ตามระเบียบของ
คริ สตจักร คณะมัคนายกและคณะธรรมกิจของคริ สตจักรมหาพรกรุ งเทพจึงได้เรี ยนเชิ ญท่านให้รับ
ตาแหน่ง “ศิษยาภิบาลกิตติมศักดิ์” ของคริ สตจักรตลอดอายุของท่าน เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสรับคา
สอน คาเทศา คาปรึ กษาจากท่านตลอดไป ซึ่ งท่านได้ตอบรับ
เชื่อว่าหนังสื อเล่มนี้ ซึ่ งท่านเขียนขึ้นเนื่ องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของท่านจะเป็ นพระพรและ
เป็ นที่หนุ นใจพี่นอ้ งทุกท่านที่อ่าน
นายฉัตรชัย โชคธีรสวัสดิ์
ผูพ้ ิพากษาศาลอาญา
ประธานมัคนายกคริ สตจักรมหาพรกรุ งเทพ
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บทนา
ในบรรดาอัครทูตของพระเยซู 12 คน มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่พดู ถึงตนเองว่าเป็ นสาวกที่พระ
เยซูทรงรัก (ดู ยอห์น 13:23,21:20)
เมื่ออ่านผิวเผิน อาจทาให้เราคิดว่ายอห์นเป็ นคนที่อวดตัว เขาพูดประหนึ่งว่าพระเยซูไม่รัก
สาวกคนอื่น รักแต่เขาเท่านั้นหรื อพระเยซูทรงรักเขามากกว่าสาวกคนอื่นๆ
แต่เมื่อได้ใคร่ ครวญคาพูดของยอห์นให้ดี จะเห็นว่ายอห์นไม่ได้อวดตัวเลยเขาไม่ได้คิดว่าพระ
เยซูทรงรักเขามากกว่าสาวกอื่น ที่เขากล่าวเช่นนั้น เพราะเขารู ้สึกว่าพระเยซูทรงรักเขามาก ๆ จนอด
ไม่ได้ที่จะพูดออกมาว่าเขาเป็ นสาวกที่พระเยซูทรงรัก(มาก)ทาให้อ่านดูแล้วคล้ายกับว่าพระเยซูทรงรัก
เขามากกว่าสาวกคนอื่น
เมื่อผมได้ใคร่ ครวญชีวิตของผมตลอดเวลา 70 ปี ที่ผา่ นมา อาจมีคาหลายคาที่สามารถใช้สรุ ปถึง
สิ่ งที่พระเจ้าทรงกระทาในชีวิตของผม แต่คาหนึ่งที่โดดเด่นที่สุด คือ “ความรักมัน่ คงของพระเจ้า” ผมจึง
ได้ต้ งั หัวข้อชีวประวัติของผมว่า “สัมผัสรัก” เพราะตลอดชี วติ ของผม ตั้งแต่เกิดมา จนถึงเวลานี้ ผมได้
สัมผัสความรักของพระเจ้ามากมายเหลือล้นอย่างนับไม่ถว้ น ที่ผมเป็ นอยูอ่ ย่างที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั นี้ได้
เพราะความรักของพระองค์ท้ งั ปวง จนผมอยากจะพูดแบบอาจารย์ยอห์น ว่าผมเป็ น “สาวกที่พระเยซู
ทรงรัก”
จุดประสงค์หลักในการเขียนชีวประวัติส่วนตัวนี้ ก็เพื่อจะขอบพระคุณพระเจ้าและสรรเสริ ญ
พระองค์ สาหรับความรักของพระองค์ที่มีต่อผมและครอบครัว ตลอดจนคนใกล้ชิดรอบข้างผม
นอกจากนั้น หวังว่าจะทาให้ผทู ้ ี่ได้อ่านชีวประวัติของผมนี้ได้สรรเสริ ญพระเจ้า และได้รับกาลังใจจาก
พระองค์อย่างมากที่ได้เห็นว่า “ความรักมัน่ คงของพระเจ้า” ไม่เพียงแต่มีอย่างมากในชีวิตของผมเท่านั้น
แต่มีในชีวิตของผูอ้ ่านเองทุกท่านด้วย
“จงขอบพระคุณองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า เพราะพระองค์ ทรงแสนดี
ความรักมั่นคงของพระองค์ ดารงนิรันดร์ ” (สดุดี 118:1)
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สุ ดยอดแห่ งความรัก
“บัดนี้ พระองค์ จึงทรงสาแดงทีส่ ุ ดแห่ งความรักของพระองค์ แก่ พวกเขา” (ยอห์น 13:1)
เมื่อประมาณ 70 ปี ที่แล้ว คลองจันดีเป็ นหมู่บา้ นเล็ก ๆ แห่ งหนึ่ง ตั้งอยูข่ า้ งสถานีรถไฟคลองจัน
ดี ในอาเภอฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ชาวบ้านชอบเรี ยกหมู่บา้ นนั้นว่าตลาดจันดี
เวลานั้น มีคนอาศัยอยูท่ ี่ตลาดจันดีไม่กี่หลังคาเรื อน ส่ วนใหญ่เป็ นคนจีนฮกจิวซึ่ งย้ายมาจาก
อาเภอกู่เถียน มลฑลฮกเกี้ยน ในประเทศจีน มีคนจีนแต้จิ๋วอยูบ่ า้ ง และมีชาวจีนไหหลาอย่างน้อย
ครอบครัวหนึ่ง อยูบ่ า้ นตรงข้ามกับผม ในสมัยนั้น ที่ถนนของตลาดมีตน้ มะพร้าวขึ้นอยูท่ ี่หน้าบ้านเป็ น
แถวยาว หลังตลาดจะเป็ นสวนยาง

ชุดบุกเบิกตลาดจันดี
คุณพ่อของผมเป็ นคนจีนฮกจิว ชื่อก๊กเชือก แซ่เจ็ง ย้ายมาอยูท่ ี่ตลาดจันดีร่วมกับเพื่อนบางคน
จากหมู่บา้ นเดียวกันที่ประเทศจีน เมื่อประมาณปี คศ. 1930 คุณพ่อและเพื่อนๆ จึงเป็ นกลุ่มหนึ่งในชุด
บุกเบิกตลาดนี้ เมื่อมาอยูไ่ ม่นาน ก็ได้แต่งงานกับสตรี ไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว ชื่อ กิมไล้ แซ่เซี่ ย ทั้งสอง
ช่วยกันประกอบอาชีพทาขนมขาย มีสวนยางบ้าง ต่อมาก็ริเริ่ มร้านหมี่เกี๊ยวจันดี ซึ่ งเป็ นที่นิยมกันมาก
จนถึงเวลานี้

ผมเกิดในปี คศ. 1941 ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เล็กน้อย ยังจาได้วา่ เมื่อทหารญี่ปุ่นกาลังจะเข้า
มาที่ตลาดจันดี คุณพ่อและคุณแม่พาผมหนีเข้าไปอยูท่ ี่บา้ นของคุณตาและคุณยายในป่ า

คุณพ่อทีด่ ี
ผมมีความทรงจาที่ดีหลายอย่างเกี่ยวกับคุณพ่อของผม
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อย่างแรก เกี่ยวกับการมารับเชื่อพระเยซูคริ สต์ของคุณพ่อ ท่านเล่าให้ฟังว่าตอนอยูเ่ มืองจีนก็
ไหว้เจ้าเหมือนคนอื่นในครอบครัว แต่เมื่อมาอยูท่ ี่จนั ดีระยะเวลาหนึ่งเกิดมีอาการเครี ยดอย่างหนัก เป็ น
ห่วงกังวลทุกเรื่ อง ท่านเล่าว่า วันหนึ่งไปตัดผมที่ร้าน ยังตัดไม่ทนั เสร็ จ ท่านก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ตดั ผม บอก
ช่างว่ามีปัญหาที่บา้ น แล้วออกจากร้านตัดผมไป ทั้งๆ ที่ยงั ตัดไม่เสร็ จ อาการเครี ยดกาเริ บมากขึ้น จนคุณ
พ่อคิดว่าตัวเองคงเป็ นโรคประสาท สภาพจิตใจที่แย่ ทาให้สุขภาพแย่ลงตามลาดับ จนกระทัง่ ท่านคิดว่า
ชีวติ นี้คงอายุส้ นั
เพื่อนของท่านที่เป็ นคริ สเตียนสังเกตอาการของคุณพ่อ จึงชวนท่านไปโบสถ์ โดยหนุนใจว่า
หากเชื่อพระเยซู พระองค์จะทรงรักษาให้หายได้ หลังจากไปโบสถ์ไม่นานท่านก็ตอ้ นรับพระเยซูเป็ น
พระผูช้ ่วยให้รอด หลังจากนั้น สุ ขภาพจิตและร่ างกายของท่านก็ดีวนั ดีคืน จนกลายเป็ นคนแข็งแรง
อารมณ์ดี มีอายุยนื ถึง 94 ปี จึงเสี ยชีวติ
เมื่อคุณพ่อมาเชื่ อพระเจ้า ท่านเป็ นคริ สเตียนที่สัตย์ซื่อมาก ไปนมัสการพระเจ้าอย่างสม่าเสมอ
ไม่วา่ ฝนจะตก แดดจะออกมากเพียงใด ท่านจะปั่ นจักรยานไปโบสถ์และพาผมไปด้วย ผมสังเกตว่า ท่าน
อ่านพระคัมภีร์ทุกวันในเวลาเย็นก่อนนอนเวลาอ่าน ก็จะเอาดินสอสี แดงขีดทาเครื่ องหมายเว้นวรรคแต่
ละข้อตามพระคัมภีร์ พระคัมภีร์ของท่านจึงมีจุดสี แดงเต็มไปหมด เมื่อท่านเจอปั ญหาหนัก ผมก็เห็น
ท่านคุกเข่าอธิ ษฐานบนพื้น ท่านเป็ นคนอธิ ษฐษนออกเสี ยงไม่เป็ น แต่ท่านก็อธิ ษฐานด้วยความจริ งใจ
ในครอบครัว ท่านเป็ นหัวหน้าครอบครัวที่ดีมาก เป็ นพ่อที่ดูแลเอาใจลูกอย่างใกล้ชิด ทุกเย็น
ท่านจะอยูค่ อยดูแลลูกทาการบ้าน บ่อยครั้ง เล่านิทานที่เป็ นข้อคิดและน่าสนใจให้ฟัง นิ ทานบางเรื่ องที่
ท่านเล่า ผมยังจาได้จนถึงเวลานี้ บางครั้งเอาไปใช้ประกอบคาเทศนา
คุณพ่อผมเป็ นคนที่มีระเบียบวินยั สู ง ท่านมีลูก 10 คน ผมเป็ นโตสุ ด คนเล็กสุ ด คือ จุลาลักษณ์
หรื อจื๊อ ท่านแบ่งงานให้ลูกทุกคนทา ผมมีหน้าที่รับผิดชอบกวาดพื้นหน้าบ้านช่วยสับหมู เมื่อท่านได้
เปิ ดร้านหมี่เกี๊ยวจันดี ผมช่วยทาเส้นบะหมี่ดว้ ยเครื่ องจักร ตอนนั้นยังต้องใช้มือหมุนเครื่ อง และช่วง
หน้าร้อนช่วยหาบน้ ามาใช้ที่บา้ น ตอนหาบน้ าใหม่ๆ ท่านให้ใช้กระป๋ องเล็กๆ ตามกาลังของผม และ
จ่ายเงินให้ผมโดยคิดเป็ นหาบ เพื่อให้กาลังใจแก่ผม พวกเราจึงรับการฝึ กเป็ นคนขยันทางานตั้งแต่ยงั เด็ก
ผมยังจาคาสอนหลายอย่างที่คุณพ่อสอนตอนที่ผมเป็ นเด็ก คุณพ่อเข้มงวดมากในเรื่ องการเป็ น
หนี้ ท่านบอกเสมอว่า อย่าเป็ นหนี้ใคร เมื่อยืมสิ่ งของจากผูใ้ ดมา ให้คืนทันทีในเวลาเร็ วที่สุด ท่านสอน
ให้รู้จกั พึงพอใจในสิ่ งที่มี อย่าโลภ อย่าทาอะไรมากเกินตัว ตัวท่านเองเป็ นแบบอย่างที่ดีในเรื่ องนี้ ท่าน
ทางานตามกาลังที่มี ค่อยๆ เก็บเล็กสะสมน้อย พระเจ้าทรงอวยพรท่าน จากตอนแรก ต้องแบ่งกับเพื่อน
อยูท่ ี่บา้ นหลังเดียวกันโดยแบ่งบ้านเป็ นสองส่ วน อยูก่ นั คนละส่ วนต่อมาเพื่อนได้ยา้ ยออก ท่านได้
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กลายเป็ นเจ้าของร้าน แล้วได้ซ้ื อบ้านที่ติดกันอีก 2 หลังเพิ่ม และยังได้ซ้ื อสวนยางอีก ไม่นอ้ ยกว่า 25 ไร่
ครอบครัวของเราจึงอยูก่ นั สุ ขสบาย ไม่ขดั สนสิ่ งใด

สิ่ งที่ท่านเกลียดมาก คือการพนัน ท่านสั่งห้ามลูกทุกคนในเรื่ องนี้ แต่วนั หนึ่ง ผมเล่น
แบดมินตันกับเพื่อน เกิดนึกสนุกขึ้นมา ท้าพนันกับเพื่อน ใครแพ้จะต้องจ่ายเงิน 25 สตางค์ เพราะคิดว่า
ผมเล่นเก่งกว่าเขา ไม่มีทางแพ้ แต่ปรากฎว่าวันนั้น ผมแพ้ ไม่มีเงินจะจ่ายเขา เขาไม่ยอม ตามมาทวงถึงที่
บ้านผม บอกคุณพ่อผมว่าผมขี้โกงในการพนันเล่นแบดมินตัน ไม่จ่ายเงิน พอคุณพ่อทราบเรื่ องว่าเป็ น
การเล่นการพนัน คุณพ่อโกรธมาก เอาไม้ตีแบดของผม หักเป็ นสองท่อนแล้วทิ้งไป และทาโทษผม

คุณพ่อมีระบบการลงโทษลูกโดยการเฆี่ยนด้วยไม้เรี ยว ท่านจะมีไม้เรี ยวอันหนึ่งแขวนไว้ที่ขา้ ง
ตูเ้ พือ่ ใช้เฆี่ยนลูกโดยเฉพาะ แต่การเฆี่ยนของท่านเป็ นการเฆี่ยนเพื่อสัง่ สอนจริ ง ๆ ไม่ใช้อารมณ์โกรธ
หลายครั้ง เมื่อผมทาผิด ท่านจะไม่ทาโทษทันที เพราะยังยุง่ อยูไ่ ม่มีเวลา จนกระทัง่ ตอนเย็น เมื่อเข้านอน
แล้ว ท่านจะมาปลุกผม สั่งสอนผมก่อน ในสิ่ งที่ผมทาไม่ถูกแล้วเฆี่ยน

12

ผมจึงขอบพระคุณพระเจ้ามากสาหรับคุณพ่อของผม ที่เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผมในการที่ผมจะ
เป็ นพ่อที่ดีของลูกๆ ต่อไป

เยีย่ มถิ่นกาเนิดคุณพ่อ
ผมขอบพระคุณพระเจ้ามาก เมื่อต้นปี 2011 ที่ผา่ นมา ผมและภรรยา รวมทั้งญาติพี่นอ้ งใน
ครอบครัวบางคนได้ไปเยีย่ มบ้านเกิดเมืองนอนของคุณพ่อที่ประเทศจีน เราต้องเดินทางไปที่เมืองกู่เถีย
นก่อน แล้วเช่ารถเข้าไปในหมู่บา้ นที่คุณพ่อเคยอยู่ เป็ นทางที่ผา่ นภูเขาหลายลูก ใช้เวลาประมาณ 4
ชัว่ โมงในสมัยที่คุณพ่อยังอยูท่ ี่นนั่ คงไม่มีทางดีอย่างนี้ อาจต้องใช้เวลาหลายชัว่ โมงเดินทางด้วยความ
ยากลาบาก ไปหาอนาคตที่ดีกว่าในประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว และความกล้า
หาญในการต่อสู ้กบั ชีวิตที่ยากลาบากมากมาก่อน
ก่อนไปถึงหมู่บา้ นของคุณพ่อ สิ่ งหนึ่งที่เป็ นห่วงมากคือระบบสุ ขลักษณะอนามัย เพราะมีคน
เล่าให้ฟังว่า ในชนบทที่ประเทศจีน ไม่มีหอ้ งส้วมที่ดี และสะอาดแบบบ้านเรา แต่เมื่อไปถึง พบว่าเวลานี้
หมูบ่ า้ นนั้นเจริ ญแล้ว เป็ นเมืองเล็กเมืองหนึ่งมีผคู ้ นอาศัยอยูม่ าก มีคนจานวนมากในหมู่บา้ นนั้น แซ่เจ็ง
คือแซ่ของคุณพ่อผม ญาติ ๆ ที่นนั่ ดีใจมากที่เราไปเยีย่ ม เตรี ยมอาหารเที่ยงกับข้าว 17 อย่างคอยต้อนรับ
พวกเรา ผมได้พบกับญาติสนิ ทที่สุดที่นนั่ พวกเขาพาไปดูบา้ นที่คุณพ่อเคยอยู่ ซึ่ งมีอายุร่วม 300 ปี แล้ว
และพาไปดูสุสานของตระกูล ซึ่ งอยูบ่ นเชิงเขา ตามความเชื่อถือของคนจีนว่าเป็ นที่ที่ฮวงจุย้ ดี
ขอบพระคุณพระเจ้า อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต ได้ไปเยีย่ มถิ่นที่อยูข่ องบรรพบุรุษ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ บ้านเกิดเมืองนอนของคุณพ่อได้พบว่า ญาติพี่นอ้ งส่ วนใหญ่ในประเทศจีนอยูก่ นั อย่างสุ ขสบาย
ไม่ยากจนลาบากเหมือนสมัยก่อน บางคนก็เป็ นคริ สเตียนที่เข้มแข็ง ไปนมัสการพระเจ้าทุกอาทิตย์

การศึกษาเบือ้ งต้ น
เนื่องจากตลาดจันดี มีคนจีนอยูม่ าก จึงมีโรงเรี ยนจีนชั้นปฐม สอนทั้งภาษาไทยและภาษาจีน
ชื่อโรงเรี ยน เจิ่นฮั้ว ต่อมามีชื่อภาษาไทยว่าโรงเรี ยนเจริ ญวิทย์และหลายปี ต่อมาได้ขยายเป็ นโรงเรี ยนชั้น
มัธยมต้นในที่เดียวกัน ชื่ อโรงเรี ยนสหวิทยากร
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ผมเป็ นเด็กเรี ยนค่อนข้างเก่ง สอบได้ระหว่างที่ 1-3 มาตลอด เพื่อนบอกว่า ผมเก่งวิชาเลข แต่ผม
ไม่ชอบวิชาไวยกรณ์ไทย สอบได้คะแนนไม่ดีเสมอ เพราะรู ้สึกว่าเป็ นวิชาที่สลับซับซ้อน เข้าใจยาก มี
คาศัพท์แปลก ๆ ที่อ่านแล้วไม่รู้เรื่ อง
เมื่อจบชั้นประถมที่โรงเรี ยนเจิ่งฮั้ว ผมก็ตอ้ งไปเรี ยนต่อชั้นมัธยมต้นที่โรงเรี ยนพึ่งตนเอง ซึ่ ง
ตั้งอยูท่ ี่วดั จันดีในสมัยนั้น การเรี ยนแบ่งเป็ น 3 ระดับ ระดับที่หนึ่งคือ ชั้นประถมปี ที่ 1-4 ระดับที่สอง
ชั้นมัธยมต้น ม.1-6 และระดับที่สาม มัธยมปลาย ม.7-8

พบทีส่ ุ ดแห่ งรัก
ผมให้หวั ข้อบทนี้วา่ “ที่สุดแห่งความรัก” เป็ นคาที่อคั รทูตยอห์นใช้ในพระธรรมยอห์น 13:1 ใน
ฉบับอมตธรรม “ที่สุดแห่งความรัก” หมายถึงความรักสุ ดยอดของพระเยซูที่สละชีวติ บนไม้กางเขนเพื่อ
ไถ่โทษความผิดบาปของมนุ ษย์ ทาให้ผทู ้ ี่เชื่อในพระเยซูคริ สต์ได้รับความรอด ชีวิตใหม่และสันติสุขที่
แท้จริ ง ผูซ้ ่ ึ งได้รู้จกั พระองค์ และได้ตอ้ นรับพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด จึงได้พบ “ที่สุดแห่งความ
รัก”
ผมเองไม่แน่ใจว่า ส่ วนตัวได้พบ “ที่สุดแห่งความรัก” หรื อเชื่อในพระเยซูคริ สต์ต้ งั แต่เมื่อไร
เพราะตั้งแต่จาความได้ ผมก็ไปโบสถ์กบั คุณพ่อนมัสการพระเจ้ามาตลอด
ที่ตลาดจันดี มีคริ สตจักรเล็กๆ แห่งหนึ่ง ผูท้ ี่ไปนมัสการที่นนั่ ล้วนแต่เป็ นคนจีนฮกจิว พวกเขา
คงเป็ นคริ สเตียนตั้งแต่อยูท่ ี่ประเทศจีนใช้ภาษาฮกจิวในการนมัสการ เรี ยกตัวเองว่า คริ สตจักรท้องถิ่น
หรื อ ลิตเติลฟล๊อก (Little Flock แปลว่า “กลุ่มเล็กๆ” หรื อ “ฝูงแกะเล็กๆ”) และเรี ยกซึ่ งกันและกันว่าพี่
น้อง กลุ่มนี้ จะไม่เรี ยกใครว่าอาจารย์ แม้แต่นกั เทศน์หรื ออาจารย์ที่ช่วยเทศนาและดูแลคริ สตจักร เขาก็
จะเรี ยกว่า พี่นอ้ งการนมัสการจะไม่มีพิธีรีตอง ใครจะเสนอให้ร้องเพลงอะไรก็ได้ สตรี จะต้องมีผา้ คลุม
ศรี ษะเสมอในเวลานมัสการ มีพิธีมหาสนิททุกอาทิตย์ โดยเน้นขนมปั งก้อนเดียวและน้ าองุ่นถ้วยเดียว
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การกินเลือดถือเป็ นบาปมหันต์ หลักข้อเชื่ อหลักมาจากคาสอนของอาจารย์วอ็ ชแมนนี ซึ่ งเป็ นอาจารย์
ชาวจีนที่มีชื่อเสี ยงมากคนหนึ่ง

หมายสาคัญแห่ งชีวติ ใหม่
ดังที่กล่าวมาแล้ว เนื่องจากผมโตในครอบครัวคริ สเตียน จึงไม่ทราบแน่ชดั ว่า ได้เชื่อพระเยซู
คริ สต์อย่างแท้จริ งตั้งแต่เมื่อไร แต่จาเหตุการณ์หนึ่งได้ ที่ทาให้มนั่ ใจว่าผมมีชีวิตใหม่ในพระคริ สต์จริ งๆ
คงจะอายุประมาณ 12 ขวบ วันหนึ่งมีการจัดพิธีบพั ติศมาที่โบสถ์นกั เทศน์ของโบสถ์ก็ชวนผม
เขาบอกว่า “จิ่งตู๊ (ชื่ อจีนของผม) เธอโตพอที่จะรับบัพติศมาได้แล้ว ควรจะรับครั้งนี้เลย” ผมปฏิเสธ
ทันที บอกว่า ยังไม่ดีพอที่จะรับได้
แม้จะโตในครอบครัวคริ สเตียน ผมมีปัญหาสองอย่างที่ไม่สามารแก้ได้ อย่างแรกการกลัวผี ผม
จะไม่กล้าเข้าไปในห้องนอนเพียงคนเดียว ในเวลากลางคืน ตัวเลขที่ผมไม่ชอบที่สุด ไม่ใช่เลข 13 แต่
เป็ นเลข 4 เพราะเลข 4 ทาให้นึกถึงป่ าช้าที่จนั ดี ซึ่ งตั้งอยูร่ ะหว่างทางไปโรงเรี ยน เรี ยกว่า ป้ าย 4
นอกจากนั้น เลข 4 กับคาว่าตายในภาษาจีนฮกจิวออกเสี ยงคล้ายกันคือ “ซี ” เมื่อบอกว่า เลข 4 ผมก็จะ
คิดถึงคนตาย และผีทนั ที ทาให้ไม่ชอบมากเวลาต้องเข้าแถว จะไม่ชอบเป็ นคนอับดับที่ 4 หากมีหอ้ งที่
หมายเลข 4 ผมจะไม่อยากเข้า เลข 4 จึงหลอกหลอนผมมาตลอด
ปั ญหาอีกอย่าง คือ การพูดหยาบคาย เด็กที่บา้ นนอกแถวบ้านผม มักจะพูดจาหยาบคายกันเวลา
คุยกัน จะต้องเอ่ยถึงชื่อพ่อ ชื่ อแม่ในทางที่ไม่ดีบ่อยๆ เพื่อนที่ยงิ่ สนิทกันเพียงใด ก็ยงิ่ พูดหยาบคายมาก
เพียงนั้น ผมเคยคิดจะเลิกพูด แต่เลิกไม่ได้
โดยเหตุน้ ี เมื่อนักเทศน์ชวนให้รับบัพติศมา ผมจึงบอกว่า “ยังไม่ดีพอที่จะรับ” แต่พระเจ้าก็ทรง
นานักเทศน์ให้หนุนใจผมว่า “เนื่องจากเธอไม่ดีพอนัน่ แหละ เธอจึงต้องรับบัพติศมา เชื่ อพระเยซูจริ งๆ
แล้วพระเยซูจะช่วยให้เธอเอาชนะนิสัยที่ไม่ดีได้”
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วันนั้น เนื่องจากการหนุนใจของนักเทศน์ และของคนอื่นด้วย ผมจึงตัดสิ นใจรับบัพติศมา เป็ น
การแสดงว่า ผมตั้งใจจะรับเชื่ อพระเยซูจริ งๆ
ไม่มีฟ้าร้องฟ้ าผ่าที่เป็ นการอัศจรรย์ในช่วงรับบัพติศมา แต่สิ่งที่ยงิ่ ใหญ่มากอย่างหนึ่งได้เกิดขึ้น
แก่ผม เมื่อขึ้นจากน้ า ตั้งแต่วนั นั้นเป็ นต้น จนถึงวันนี้ ร่ วม 60 ปี ที่ผา่ นมา คาหยาบคายไม่ได้หลุดออก
จากผมอีกเลยแม้แต่คาเดียวโดยที่ผมไม่ตอ้ งพยายามเป็ นไปตามพระวจนะที่บอกว่า “เหตุฉะนั้น ถ้าผูใ้ ด
อยูใ่ นพระคริ สต์ การทรงสร้างใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว สิ่ งเก่าได้ล่วงไป สิ่ งใหม่ได้เข้ามา” (2 โคริ นธ์ 5:17)
ส่ วนปั ญหาการกลัวผีน้ นั ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง หลังจากได้ศึกษาพระวจนะเป็ นผูใ้ หญ่ใน
พระคริ สต์มากขึ้น เข้าใจถึงฤทธิ์ อานาจของพระเยซูมากขึ้นความรู ้สึกในการกลัวผี ก็ค่อยๆ หายไป
การเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกิดขึ้น จึงเป็ นหมายสาคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผมมัน่ ใจในชีวิตใหม่ที่
ได้รับจากพระเยซูคริ สต์ แม้การเปลี่ยนแปลงด้านอื่นยังจะต้องมีมากขึ้นต่อๆ ไปตลอดชี วติ

ชีวติ ใหม่
ที่โรงเรี ยนจีนเจิ่งฮั้ว มีถึงชั้น ป.4 เท่านั้น เมื่อจบ ป.4 ก็ตอ้ งไปเรี ยน
ต่อที่อื่น เวลานั้นมีแห่งเดียวใกล้บา้ นที่มีช้ นั มัธยม คือ โรงเรี ยนพึ่งตนเอง ซึ่ง
ตั้งอยูท่ ี่วดั จันดี เมื่อไปเรี ยนที่นนั่ ความเชื่ อก็ได้รับการทดสอบ
ที่โรงเรี ยนพึ่งตนเอง ทุกเช้า ก่อนเข้าชั้นเรี ยนจะมีการเข้าแถว และ
สวดมนต์ไว้พระ แต่เนื่องจากผมและเพื่อนอีก 2-3 คน เป็ นคริ สเตียน จึง
ไม่ได้พนมมือไหว้พระเหมือนคนอื่น แม้จะไม่มีการต่อต้านอะไรมาก แต่
เป็ นครั้งเป็ นคราวจะมีเพื่อนพูดล้อเลียนว่า “พระเยซู กินข้าวกับหัวปลาทู”
หรื อเมื่อเห็นเราเดินมา ก็พดู เชิงล้อเลียนว่า “พระเยซูมาแล้ว” โดยพระคุณของพระเจ้า เราไม่รู้สึกลาบาก
ใจอะไรมากมายนานเข้าพวกเพื่อนๆ ก็เลิกล้อเลียนไปเอง
สิ่ งหนึ่งที่เป็ นการทรงนาของพระเจ้า ในการไปเรี ยนที่โรงเรี ยนพึ่งตนเอง คือผมได้พบตะลันต์
ความสามารถพิเศษของตัวเองทางด้านดนตรี คงจะเป็ นชั้น ม.2 ทางโรงเรี ยนเริ่ มมีวงดุริยางค์วงเล็ก ๆ
สาหรับการเดินแถวของลูกเสื อ ผมได้สมัครเข้าเป็ นนักดนตรี คนหนึ่ง โดยฝึ กเป่ าทรัมเป็ ท ปรากฎว่าผม
ฝึ กเล่นได้อย่างรวดเร็ วมาก ภายในไม่กี่วนั ผมก็เล่นเป็ นเพลงได้ และหลังจากนั้นไม่นาน ผมก็สามารถ
เล่นเครื่ องดนตรี ชนิดเป่ าอื่นๆ เท่าที่มีอยูใ่ นวงได้ทุกชนิดในเวลาที่รวดเร็ ว เช่น บาริ โทน คราลิเน็ต แซ็ก
โซโฟน และต่อมาก็ฝึกเล่นไวโอลินได้อย่างรวดเร็ ว จนกลายเป็ นหัวหน้าวงดนตรี ไปโดยปริ ยาย
วงดนตรี ของเราไม่เพียงแต่เล่นเมื่อมีลูกเสื อเดินแถว ยังรับจ้างเล่นในงานอื่นๆ ด้วย เช่นงาน
แต่งงานของคนจีนฮกจิว ซึ่ งมีการแห่ส่งตัวเจ้าสาวไปยังบ้านเจ้าบ่าว งานศพ งานโอกาสพิเศษ และ
งานวัด เป็ นต้น
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โบสถ์ เพนเทคอสท์
ผมเรี ยนที่โรงเรี ยนพึ่งต้นเองจนถึงชั้น ม.5 เวลานั้น มีเพื่อนหลายคนไปเรี ยนที่กรุ งเทพฯ จึงขอ
คุณพ่อไปเรี ยนด้วย ซึ่ งคุณพ่อก็ยอม ผมได้พกั ที่หอพักแห่ งหนึ่งที่ซอยรางน้ าตัดใหม่ ไปเรี ยนชั้น ม. 6 ที่
โรงเรี ยนวัฒนศิลป์ ที่ประตูน้ า ซึ่ งอยูใ่ กล้ที่พกั โรงเรี ยนนี้มีระบบห้องคิง ห้องควีน ตอนแรกเข้าไป เขา
ให้อยูห่ อ้ งควีน แต่หลังจากสอบเทอมแรกเขาก็เลื่อนให้ไปอยูท่ ี่หอ้ งคิง

เนื่องจากหอพักของผมอยูใ่ กล้คริ สตจักรไทยกรุ งเทพ ถนนศรี อยุธยา วันอาทิตย์ผมจึงไป
นมัสการที่คริ สตจักรนั้น ผมพบว่า การนมัสการที่นี่ต่างจากคริ สตจักรท้องถิ่นที่ผมเคยอยูอ่ ย่างสิ้ นเชิง
เพราะเป็ นคริ สตจักรแนวเพนเทคอสท์ ศิษยาภิลาลที่คริ สตจักรนี้ คืออาจารย์บุญมาก กิตติสาร เวลานั้น
อาจารย์ศรัญ ชัยรัตน์ และอาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย ก็ไปที่นนั่ บ่อยๆ หลังจากนมัสการทุกอาทิตย์ จะมีการ
วางมืออธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่ วย ผมจาได้วา่ ผมก็เคยขอให้อธิษฐานเผื่อโรคกระเพาะของผม ซึ่งมีปัญหา
ตั้งแต่วยั รุ่ น ผมปรับตัวเข้ากับการนมัสการ แบบเพนเทคอสท์ไม่ยากนักและรู ้สึกชอบเสี ยด้วยซ้ า เพราะ
มีชีวติ ชีวาดี ขอบพระคุณพระเจ้า สาหรับประสบการณ์การนมัสการอีกแบบหนึ่ง

การทรงจัดเตรียมพิเศษ
หลังจากจบ ม.6 ที่โรงเรี ยนวัฒนศิลป์ คุณพ่อก็ขอให้หยุดเรี ยนแค่น้ นั โดยให้เหตุผลว่า ผมเป็ นพี่
คนโตสุ ด มีนอ้ งอีก 8-9 คน ควรอยูบ่ า้ นช่วยดูแลน้อง นอกจากนั้น การเรี ยนสู งๆ ก็ไม่มีประโยชน์จบ
ออกมาก็เป็ นลูกจ้างเขา เราประกอบอาชีพเป็ นเถ้าแก่เองยังดีกว่า ผมรู ้สึกเห็นใจคุณพ่อและคุณแม่ที่มีลูก
มาก ประกอบกับส่ วนตัวผมไม่มีเป้ าหมายพิเศษใดๆ ในชีวิต จึงยอมเชื่ อฟัง ไม่เรี ยนต่อ ตั้งใจจะอยูท่ ี่
บ้านเพื่อช่วยคุณพ่อคุณแม่
17

แต่ขณะที่ผมจะทางานช่วยคุณพ่อ คุณแม่ที่บา้ นอยูน่ ้ นั โดยไม่ได้คิดอะไรมากสาหรับอนาคต ก็
มีผจู ้ ดั การของโรงเรี ยนคริ สเตียนแห่งหนึ่งจากจังหวัดเพชรบุรี ชื่ อคุณครู ขวัญ สัตย์สงวน มาเยีย่ มที่จนั ดี
เพราะมีนายแพทย์คริ สเตียนที่รักพระเจ้ามากคนหนึ่ง ชื่ อนายแพทย์สมพร มิตรกุล ประจาอยูท่ ี่
โรงพยาบาลจันดี ไม่ทราบเนื่ องจากเหตุใด คุณครู ขวัญได้พบน้องสาวของผมคนหนึ่ง คือมัทนา ครู ขวัญ
ถามไถ่เกี่ยวกับครอบครัวผมแล้วน้องสาวก็ปรารภกับครู ขวัญว่า “เสี ยดายที่พี่ชายไม่ได้เรี ยนต่อ เขาเป็ น
คนเรี ยนเก่ง”

คุณครู ขวัญทราบเรื่ องนี้ ดว้ ยใจรัก ท่านก็ไปหาคุณพ่อของผมที่บา้ นขอร้องให้คุณพ่อผมส่ งผม
เรี ยนต่อ หากขาดทุนทรัพย์ คุณครู ขวัญยินดีช่วยเหลือ เมื่อมีผใู ้ หญ่มาขอร้องถึงที่บา้ นเช่นนี้ คุณพ่อก็ใจ
อ่อน อนุ ญาตให้ผมไปเรี ยนต่อที่โรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ์เพชรบุรี ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนคริ สเตียน
ผมเป็ นนักเรี ยน ม.7 ม.8 รุ่ นแรกของโรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ์ โดยเป็ นนักเรี ยนประจา พักที่
หอพักชายของโรงเรี ยน จาได้วา่ แม่บา้ นที่ดูแลเด็กหอพักชายคือ ครู แข เราเรี ยกท่านว่า ป้ าแข
ณ ที่โรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ์น้ ี เอง ผมได้รับการวางพื้นฐานที่ดีหลายอย่าง เกี่ยวกับความเชื่อและ
การรับใช้พระเจ้า คริ สตจักรที่นกั เรี ยนประจาไปนมัสการวันอาทิตย์คือ คริ สตจักรศรี พิมลธรรมของภาค
8 ในสภาคริ สตจักรแห่งประเทศไทย เวลานั้นอนุศาสนาจารย์หญิง เล่า หยกเกีย เป็ นศิษยาภิบาล เป็ นครั้ง
แรก ที่ผมมีโอกาสเข้าร่ วมในคณะนักร้องของคริ สตจักร เข้าร่ วมกิจกรรมอนุชน ร่ วมทีมประกาศไปที่ท่า
ยางเป็ นประจา จาได้วา่ ผมเคยขึ้นไปยืนเทศนาประกาศบนรังไม้กลางตลาด โดยที่ผมไม่เคยฝึ กการพูด
มาก่อน ช่วงปิ ดเทอม ก็ได้ร่วมทีมของคริ สตจักรไปเยีย่ มคริ สตจักรต่างๆ ในภาค 8 ของสภาคริ สตจักรฯ
อาจารย์เล่า หยกเกีย เป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงใช้เป็ นพิเศษในการเสริ มสร้างผมเวลานั้น ท่านรัก
อนุชนมาก มักเชิ ญพวกเราไปสามัคคีธรรม และทานอาหารที่บา้ นของท่าน พวกอนุชนมักจะเกรงใจ ไม่
ค่อยกล้าทาน ท่านอุตส่ าห์นาอาหารไปป้ อนพวกเราทีละคน ท่านหนุ นใจผมพิเศษโดยให้ผมทาหน้าที่
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เป็ นล่ามเสมอ แปลจากภาษาจีนกลาง เป็ นภาษาไทย เพราะผมเคยเรี ยนภาษาจีนกลางมาก่อน พอฟังรู ้
เรื่ อง

ครั้งหนึ่ง อาจารย์ชาวจีนที่มีชื่อเสี ยงมากท่านหนึ่งมาเทศน์ฟ้ื นฟูที่โบสถ์ คือ ดร.แอนดรู จี ท่าน
เทศนาเป็ นภาษาจีนกลาง เป็ นสาเนียงที่ฟังยากมาก ผมฟังไม่ค่อยรู ้เรื่ องแต่อาจารย์เล่า หยกเกีย ก็หนุนใจ
ผมทุกวิถีทางให้ผมเป็ นล่ามให้จนได้ โดยที่ผมไม่มีความมัน่ ใจเลย อาจารย์เล่า หยกเกียก็ให้กาลังใจมาก
จนผมจาเป็ นต้องทาตาม

มีอาจารย์อีกท่านหนึ่ง เป็ นผูต้ ิดตามดร.แอนดรู จี ไปตามที่ต่างๆ ท่านรู ้ภาษาจีนดี รู ้ความจากัด
ของผม เมื่อผมยืนเป็ นล่ามให้ ดร.แอนดรู ท่านจึงนัง่ ที่เก้าอี้ขา้ งหลังผม คอยกระซิ บให้ผมฟังบ่อยๆ เมื่อ
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ผมติดขัดในการแปล มีอยูช่ ่วงหนึ่ง ดร.แอนดรู พูดเกี่ยวกับบุตรหัวปี ผมกาลังจะแปลว่า “บุตรหัวปี ” แต่
ผูร้ ับใช้พระเจ้าที่นงั่ อยูข่ า้ งหลัง กระซิ บดังๆ ว่า “บุตรคนโต” ผมเกิดความสับสนขึ้นมา เลยแปลออกไป
ว่า “บุตรหัวโต” ทาให้หลายคนในที่ประชุมซึ่ งรู ้ภาษาจีนหัวเราะเสี ยงดัง เมื่อ ดร.แอนดรู ทราบว่าเกิด
อะไรขึ้น จึงไล่ผรู ้ ับใช้ที่พยายามช่วยผม ให้ไปนัง่ ที่อื่น เพราะทาให้ล่ามเกิดความสับสนมากกกว่าการ
ช่วย
จากประสบการณ์การเป็ นล่ามแปลที่คริ สตจักรศรี พิมลธรรม ทาให้ผมมีโอกาสได้เป็ นล่ามแปล
ในงานสาคัญหลายแห่งในโอกาสต่อมา เป็ นความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริ งที่นาผมมาที่โรงเรี ยนอรุ ณ
ประดิษฐ์ เพื่อเตรี ยมชีวิตของผมอย่างไม่รู้ตวั เพื่อการรับใช้พระองค์ในอนาคต
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การทรงเรียกทีแ่ หวกแนว
“พวกท่านไม่ ได้ เลือกเรา แต่ เราได้ เลือกพวกท่าน และแต่ งตั้งให้ ไปและเกิดผล” (ยอห์น 15:16)
ตั้งแต่เป็ นเด็กมา ผมไม่เคยคิดจะรับใช้พระเจ้าแบบเต็มเวลา หรื อแบบบรรพชิต เพราะมี
ภาพพจน์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับการเป็ นผูร้ ับใช้เต็มเวลา ผมสังเกตว่าในสังคมไทยผูร้ ับใช้เต็มเวลาไม่เป็ นที่
เคารพนับถือของคนทัว่ ไป มีชีวติ ที่ขดั สนลาบาก ผมเห็นคุณพ่อผมเป็ นผูช้ ่วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และการเป็ นอยูข่ องนักเทศน์เสมอ คุณพ่อไม่เคยสนับสนุนผมให้รับใช้แบบเต็มเวลา ท่านบอกว่า “รับใช้
แบบฆราวาสก็เหมือนกัน” ประกอบกับผมเคยเรี ยนเก่งมาตลอด มีความหยิง่ ในตัว คิดว่าคนเรี ยนไม่เก่ง
เท่านั้น จึงไปเรี ยนพระคัมภีร์และรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา ส่ วนผมเรี ยนเก่ง ควรจะเรี ยนวิชาชีพที่จะมี
รายได้มาก ทาให้ได้หน้าได้ตาไม่ใช่มาเรี ยนเป็ นนักเทศน์ แต่โดยพระคุณและความรักของพระเจ้า พระ
เจ้าทรงมีวธิ ี ของพระองค์ค่อย ๆ นาผมมาสู่ การรับใช้แบบเต็มเวลาทีละก้าวโดยที่ผมไม่รู้สึกตัวเหมือน
ดังที่พระเยซูตรัสว่า มิใช่ที่เราได้เลือกพระองค์ แต่พระองค์ได้ทรงเลือกเรา

อกหัก
แท้จริ งเป็ นพระคุณของพระเจ้า ที่ช่วยให้ผมเรี ยนดีมาตั้งแต่เด็ก สอบได้ที่ตน้ ๆ เสมอ เมื่อเรี ยน
ชั้น ม.7 ม.8 ที่โรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ์ ก็ได้ที่หนึ่งตลอด ตอนเรี ยน ม.7 ไปลองสอบเทียบ ม.8 ก็สอบได้
อาจารย์ที่โรงเรี ยนต่างตั้งความหวังไว้กบั ผมว่าเมื่อจบ ม.8 แล้ว อยากให้ผมไปเรี ยนต่อด้านวิทยาศาสตร์
แล้วกลับมาช่วยสอนที่โรงเรี ยน แต่ส่วนตัวผม มีความฝันจะเรี ยนหมอ เพราะวิชาชีพหมอมีเกียรติมาก
ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และยังมีรายได้ดีมากด้วย
หลังจบ ม.8 ผมสมัครสอบเอ็นทรานส์ โดยเลือกเรี ยนที่เกี่ยวกับแพทย์ส่วนใหญ่ เช่นแพทย์ศิริ
ราช แพทย์จุฬา เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ เป็ นต้น
เมื่อเข้าสนามสอบชัว่ โมงแรก ผมรู ้ตวั ทันทีวา่ ไม่มีทางสอบได้ เพราะสมองไม่ยอมทางาน คิด
อะไรไม่ออก ตัวเลขง่ายๆ ก็คานวณผิด ตั้งแต่ยงั สอบไม่เสร็ จ ผมก็รู้สึกอกหักผิดหวังกับตัวเองมาก ผล
การสอบที่ประกาศออกมาภายหลังก็เป็ นอย่างที่ผมคาดคิดไว้ ผมสอบไม่ติดอะไรแม้แต่อย่างเดียว
ผมกลับบ้านแบบผูแ้ พ้ ความภูมิใจที่เคยมีต่อตัวเองในฐานะคนเรี ยนเก่งหมดไปอย่างสิ้ นเชิง ผม
รู้สึกขายหน้า ผิดหวังกับตัว ขมขื่นต่อพระเจ้า ผมต่อว่าพระเจ้าว่า ตลอดเวลาที่ผมอยูท่ ี่โรงเรี ยนอรุ ณ
ประดิษฐ์ ผมเป็ นคริ สเตียนที่ดีและสัตย์ซื่อมาตลอด ช่วยงานของโบสถ์หลายอย่าง ทาไมพระองค์ไม่ช่วย
ผมบ้าง ในการสอบเข้าเรี ยนต่อ ผมขมขื่นกับพระเจ้าถึงขั้นบอกกับตัวเองว่า สงสัยพระเจ้าจะไม่มีจริ ง
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แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ดังคากล่าวที่เป็ นภาษาอังกฤษว่า “Man’s disappointment is God’s
appointment”แปลแบบง่ายๆ ว่า “ความผิดหวังของมนุษย์ เป็ นการทรงจัดเตรี ยมของพระเจ้า” พระเจ้า
ทรงใช้ความผิดหวังของเรา เพื่อนาเราไปบางอย่างที่ดีกว่า ที่เราคิดไม่ถึง หรื อมีอีกคาหนึ่งที่กล่าวว่า
“การสิ้ นสุ ดของมนุษย์ คือการเริ่ มต้นของพระเจ้า” หากผมไม่ได้ผดิ หวังในวันนั้น คงจะไม่มีความหวัง
ในวันนี้จึงขอบพระคุณพระองค์ในความรักของพระองค์ ที่ให้ผมเจ็บปวดเพื่อสิ่ งที่ดีกว่า

พลังแห่ งความรัก
ในที่สุด ผมกลับไปอยูบ่ า้ น คิดอะไรไม่ออก รู ้สึกมืดมนกับอนาคต เลียแผลตนเองด้วยความขม
ขื่น แต่ก็เป็ นสิ่ งแปลก ที่เวลานั้น ผมไม่คิดจะพยายามไปเรี ยนพิเศษ เพื่อสอบใหม่อีกครั้ง เพราะคุณพ่อก็
พอใจแล้ว ที่ผมได้กลับมาอยูบ่ า้ น และไม่ได้พดู สิ่ งใดในลักษณะสนับสนุนให้ผมไปเรี ยนและสอบใหม่
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เวลานั้น ครู ใหญ่ที่โรงเรี ยนสหวิทยากร ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนในเครื อเดียวกับโรงเรี ยนเจิ่นฮั้วที่ผม
เคยเรี ยน รู ้วา่ ผมกลับมาอยูบ่ า้ น จึงมาชวนผมไปเป็ นครู ที่โรงเรี ยน ในสมัยนั้น ผูจ้ บ ม.8 เป็ นครู ได้สบาย
มาก ผมตัดสิ นใจไปเป็ นครู
ครู ใหญ่ได้มอบชั้น ม.4 ให้ผมเป็ นครู ประจาชั้น ผมทราบภายหลังว่านี่เป็ นชั้นเรี ยนที่ดูแลยาก
มาก เพรามีเด็กเกเรหลายคนอยูใ่ นชั้นนี้ ผมไม่เคยเรี ยนวิชาครู มาก่อนไม่รู้จิตวิทยาของการเป็ นครู แต่ได้
ใช้สิ่งที่ผมเรี ยนรู ้มาจากคริ สตจักร คือ ความรักของพระเจ้าในการดูแลเด็กเหล่านี้ ปรากฏว่า เด็กในชั้น
ตอบสนองดีมาก ทุกคนเชื่ อฟั งและเอาใจใส่ การเรี ยนดีข้ ึน จนปลายปี ครู ใหญ่ตอ้ งกล่าวชมว่า เด็กชั้นนี้
ได้กลายเป็ นเด็กที่น่ารักที่สุดชั้นหนึ่ง

ขณะที่ผมสอนอยูท่ ี่โรงเรี ยน เนื่องจากใจรักดนตรี จึงได้ต้ งั วงดนตรี ให้แก่โรงเรี ยนด้วย โดย
ฝึ กสอนนักเรี ยนให้เล่นเครื่ องมือต่างๆ เท่าที่ผมเล่นได้ เราตั้งชื่อวงว่าวง ส.ก.
จากประสบการณ์เล็กน้อยในการเป็ นครู ทาให้ตระหนักชัด ว่าความรักของพระเจ้ามีพลัง
สามารถนาสู่ การเปลี่ยนแปลงชีวติ ได้ ซึ่ งไม่สามารถทาได้โดยวิธีอื่น

การทรงเรียกทีแ่ ปลก
ขณะที่ยงั สอนอยูท่ ี่โรงเรี ยนสหวิทยากร มีอาจารย์คนหนึ่ง ชื่ออาจารย์ลิ้ม ป้ วยหงี เป็ นผูก้ ่อตั้ง
และผูอ้ านวยการของโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมเบ็ธเอล มาหานักศึกษาเพื่อไปเรี ยนพระคริ สตธรรม มีคน
แนะนาให้ไปหาผม โดยบอกว่าเป็ นคริ สเตียนที่ดี อาจสนใจจะเรี ยนพระคริ สตธรรม จาได้วา่ อาจารย์ลิ้ม
มาตอนเย็น ผมจาไม่ได้วา่ ท่านพูดอะไรบ้าง แต่ผมตอบไปว่า “ผมไม่สนใจจะเรี ยนพระคัมภีร์เป็ นผูร้ ับ
ใช้พระเจ้า แต่สนใจอยากเรี ยนแพทย์” เป็ นสิ่ งแปลกมาก ๆ ในสิ่ งที่ท่านพูดต่อมา จนถึงเวลานี้ ยังไม่
เข้าใจว่าทาไมท่านพูดอย่างนั้น
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ท่านบอกว่า “ตอนนี้ เธอไม่สนใจจะเรี ยนพระคัมภีร์เพื่อจะรับใช้พระเจ้า ก็ไม่เป็ นไรแต่ให้เรี ยน
ไปก่อน เป็ นไปได้ เมื่อเรี ยนไป พระเจ้าอาจเปิ ดประตูให้เธอไปเรี ยนต่อหมอได้”
เหมือนแสงสว่างเจิดจ้าจากสวรรค์ส่องเข้ามาในจิตใจ ทาให้เห็นความหวังบางอย่างรออยู่
ข้างหน้า ว่าความฝันที่ผมเคยมีอาจะเป็ นจริ งก้ได้ ด้วยแรงจูงใจนี้ จึงบอกอาจารย์ลิ้มไป ว่าถ้าเช่นนั้น จะ
ไปลองเรี ยนดู ในที่สุด ผมสอนที่โรงเรี ยนสหวิทยากรปี เดียว ก็ลาไปเรี ยนที่โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมเบ็ธ
เอล ซึ่ งตอนนั้นตั้งอยูท่ ี่ซอยเย็นอากาศทุ่งมหาเมฆ
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ชีวติ ทีเ่ บ็ธเอล
พระคริ สตธรรมเบ็ธเอล เป็ นสถาบันพระคริ สตธรรมจีน แต่ใช้ 3 ภาษา คือจีน ไทยและอังกฤษ
ผมกับนักศึกษาอีก 3-4 คน เน้นทางด้านภาษาอังกฤษ โดยมีมิชชันนารี มาสอนเป็ นภาษาอังกฤษล้วน ๆ
ไม่มีการแปลเป็ นภาษาไทย ซึ่ งส่ งผลดีต่อผมในการไปศึกษาต่อต่างประเทศในโอกาสต่อมา
การเป็ นอยูใ่ นสถาบัน มีความสะดวกสบายพอสมควร อาจารย์ลิ้มและภรรยาของท่าน ซึ่ งเรา
เรี ยกว่าอาจารย์หญิงดูแลเราอย่างกับคนในครอบครัว

ตลอดเวลาที่เรี ยนที่นนั่ ผมสร้างความประทับใจให้แก่อาจารย์ที่สอนมากพอควรเพราะผมเรี ยน
ได้ดี ประพฤติตวั ดี ดูภายนอก ดูเหมือนเป็ นคนที่รักพระเจ้า อุทิศตัวทั้งหมดเพื่อพระเจ้า วันอาทิตย์ ก็
ช่วยสอนเด็กและเยาวชน อีกสิ่ งหนึ่งที่ทาให้อาจารย์ลิ้ม พึงพอใจมาก คือผมได้ช่วยตั้งวงดนตรี เพื่อการ
ประกาศขึ้นมาวงหนึ่ง เรี ยกชื่ อว่าวงดนตรี ข่าวประเสริ ฐเบ็ธเอล ช่วงปลายสัปดาห์ พวกเราจะไปเล่น
ดนตรี ที่กลางตลาด หรื อกลางถนน เมื่อมีคนมามุงดู เราก็ประกาศโดยอธิ บายโปสเตอร์ เช่น รู ปสัตว์ใน
หัวใจ รู ปสะพานข้ามเหว รู ปปั๊ มน้ า เป็ นต้น
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วงดนตรี ของเราเราคงเป็ นวงคริ สเตียนวงแรกในสมัยนั้น ที่เดินทางไปประกาศต่างจังหวัด เรา
ไปถึงเหนือสุ ด เช่นที่เชียงราย เชียงใหม่ และใต้สุดที่ยะลา จนครั้งหนึ่งเลยไปถึงมาเลเซีย และสิ งคโปร์
เพราะมีญาติของอาจารย์หญิงอยูท่ ี่นนั่ ในทีมที่ไปด้วยกัน อาจารย์ลิ้มจะเป็ นนักเทศน์ประกาศและ
นักเทศน์ฟ้ื นฟู ผมมักจะเป็ นล่ามประจา เป็ นเรื่ องค่อนข้างแปลก ที่สมัยนั้น ผมสามารถล่ามจากภาษาจีน
กลาง หรื อจีนแต้จิ๋วเป็ นภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว ผมจึงเป็ นที่รักใคร่ ของคณาจารย์และเพื่อน
นักศึกษา
ในความเป็ นจริ ง วงดนตรี ประกาศของเรา มีประสบการณ์การเล่นดนตรี นอ้ ยมาก คนส่ วนใหญ่
ในวงเพิง่ หัดได้ไม่นาน โดยผมเป็ นผูส้ อนให้ พวกเราจึงเล่นได้แบบงูๆ ปลาๆ เท่านั้น แต่เนื่ องจากสมัย
นั้น ยังไม่มีวงดนตรี คริ สเตียนที่เดินทางไปประกาศตามที่ต่างๆ ประกอบกับพวกเรามีใจกล้า จึงไปเล่น
ในทุกที่ที่คริ สตจักรเชิญมา
ครั้งหนึ่ง พวกเราได้รับเชิ ญจากคริ สตจักรของ โอ เอ็ม เอฟ ที่นครสวรรค์ ให้ไปช่วยเล่นดนตรี
และประกาศ พวกเขาเช่าโรงหนังเป็ นที่ประชุม มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้านมาฟัง ชาวบ้างคง
เข้าใจ ว่าพวกเราเป็ นวงดนตรี มืออาชีพแบบวงลูกทุ่ง คืนแรก มีคนแย่งกันเข้าโรงหนังจนเต็มทั้งโรงหนัง
แต่ในคืนต่อมา พวกเรารอแล้วรออีก ไม่มีใครมาสักคน ยกเว้นคริ สเตียนบางคนจากคริ สตจักรที่เชิญเรา
เราพอเข้าใจได้ เพราะชาวบ้านอยากมาฟังดนตรี แต่ฝีมือของเรายังด้อยมากจริ งๆ จึงเป็ นพระคุณของ
พระเจ้าที่ยงั ทรงใช้เราได้ แม้เราจะมีความจากัดมากๆ ในเรื่ องความสามารถ พระองค์ยงั ทรงใช้เราใน
หลายที่หลายแห่ง

ตกใจเมือ่ ถูกเชิญ
เมื่อเรี ยนพระคริ สตธรรมถึงปี ที่สอง ผมเริ่ มรู ้สึกไม่สบายใจ เพราะแรงจูงใจของผมที่มาเรี ยน
พระคริ สตธรรม ไม่ใช่เพื่อรับใช้พระเจ้า แต่เพื่อเป็ นบันไดก้าวไปสู่ การศึกษาแพทย์ จนถึงเวลานั้น ผมยัง
กลัวการรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาอยู่ ผมเรี ยนมาได้หนึ่งปี เต็มแล้ว ไม่มีวแี่ ววแม้แต่เล็กน้อยที่ผมจะมีโอกาส
ได้ไปเรี ยนต่อแพทย์ได้
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สิ่ งที่ทาให้ผมตกใจมาก คือ มีผปู ้ กครองจากคริ สตจักรแห่งหนึ่ง เห็นบุคลิกที่ดีของผม เมื่อเรา
ไปเล่นดนตรี ประกาศที่คริ สตจักรของท่าน จึงมาติดต่อกับอาจารย์ลิ้ม ว่าเมื่อผมเรี ยนจบปี ที่ 3 แล้ว
ขอให้ผมไปรับใช้ที่คริ สตจักรของเขา
อาจารย์ลิ้มนาเรื่ องนี้มาบอกผม โดยคิดว่าจะเป็ นข่าวดีสาหรับผม แต่หารู ้ไม่วา่ เป็ นสิ่ งที่ทาให้ผม
รู ้สึกเครี ยดและทรมานใจมากที่สุด เพราะนัน่ ไม่ใช่จุดประสงค์ที่ผมมาเรี ยนพระคริ สตธรรมที่นนั่ ผมเริ่ ม
คิดว่า หากผมเรี ยนต่อไป ผมคงหลีกไม่พน้ ที่จะเป็ นผูร้ ับใช้เต็มเวลา จึงหาทางออก โดยไปติดต่อเป็ นครู
ที่โรงเรี ยนสามมุกคริ สเตียนวิทยาที่บางแสน เพราะคิดว่าจะเป็ นครู ที่นนั่ ไปก่อน แล้วหาทางเรี ยนต่อที่
วิทยาลัย ซึ่ งอยูไ่ ม่ไกลจากที่นนั่ ผมคิดอย่างเดียว ต้องออกจากโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมให้ได้
ผูอ้ านวยการที่สามมุกตอบรับผมทันทีดว้ ยความยินดี
เวลานั้น เป็ นช่วงกลางปี ของการศึกษาปี ที่สอง ผมเริ่ มบอกเพื่อนๆ ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์จะ
ให้ผมออกจากโรงเรี ยน ไปเรี ยนอย่างอื่น ผมอธิ ษฐานแล้ว มีสันติสุขในใจแท้ที่จริ งผมไม่มีสันติสุขใน
ใจเลย ตลอดเวลาที่คิดจะออกจากโรงเรี ยน ฝันร้ายบ่อยๆ เมื่อเรื่ องนี้ รู้ไปถึงอาจารย์ลิ้ม ผูอ้ านวยการทั้ง
ท่านและภรรยารู ้สึกเสี ยใจมาก แต่ไม่สามารถห้ามผมได้ ผมได้นดั แนะกับครู ใหญ่ของโรงเรี ยนสามมุก
ว่าจะไปหาท่านที่ฝั่งธน เพราะบ้านของท่านอยูท่ ี่นนั่ เพื่อนัดแนะการย้ายไปที่สามมุก
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วันทีอ่ ทุ ศิ ตัว
ในเช้าวันที่ผมจะเดินทางไปหาครู ใหญ่โรงเรี ยนสามมุก ก่อนจะเดินออกจากพระคริ สตธรรม
เบธเอลไป ภรรยาของผูอ้ านวยการ คือ มิสซิสลิม ขอร้องผมให้อธิษฐานกับท่านเป็ นครั้งสุ ดท้ายก่อน
ออกไป ท่านบอกว่า “ในเมื่อเธอเชื่อว่าเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าที่จะไป ก็มีใครห้ามเธอได้ แต่ขอให้เรา
อธิ ษฐานด้วยกันอีกครั้งได้ไหม” ผมรู ้สึกว่าไม่เสี ยหายอะไรที่จะทาเช่นนั้น จึงนัง่ ลงอธิ ษฐานกับท่าน
เมื่อหลับตาลงบางอย่างที่อศั จรรย์มากได้เกิดขึ้น ผมรู ้สึกคล้ายกับว่าได้เห็นภาพของพระเยซูยนื
อยูต่ รงหน้าผม พระองค์ทรงมองมาที่ผมด้วยน้ าตาและด้วยใบหน้าที่โศกเศร้า ประหนึ่งจะบอกผมว่า “ธี
ระทาไมเจ้าขาดความเชื่อ ไม่กล้าไว้วางใจเรา อุทิศตัวทั้งหมดให้แก่เรา”
เป็ นครั้งแรกในชีวิตที่หวั ใจผมแตกสลายจาเพาะพระพักตร์พระเจ้า ผมร้องไห้สะอึกสะอื้น
ออกมาอย่างไร้ความอาย รู ้สึกผิดมากที่เป็ นคนน่าซื่ อใจคดมาตลอด ภายนอกกระทาตัวประหนึ่งว่าเป็ น
คนรักพระเจ้า สร้างความประทับใจให้หลายคน แต่ภายในใจยังไม่เคยถวายตัวให้พระเจ้า เพราะกลัวการ
เป็ นผูร้ ับใช้ เวลาเดียวกัน ผมสานึกถึงพระคุณและความรักของพระเจ้ามากอย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน
ตระหนักชัดว่า พระเจ้ายังทรงรักผม อวยพรผม ให้โอกาสผมในการศึกษาพระวจนะ ให้สิ่งดีๆ แก่ผม
มากมาย ทั้งๆ ที่ผมน่าซื่ อใจคด ไม่สมควรต่อพระพรและความรักเหล่านี้ จากพระองค์
วันนั้นเป็ นครั้งแรก ที่ผมยอมจานนต่อพระเยซูทุกประการ มอบชีวติ ทั้งหมดแก่พระองค์ ขอ
ไว้วางใจพระองค์ ยอมเป็ นผูร้ ับใช้เต็มเวลาของพระองค์ หลังจากได้อธิษฐานสารภาพ มอบถวายชีวติ แก่
พระเจ้าแล้ว สันติสุขที่แท้จริ งได้เข้ามาเต็มล้นหัวใจ
ผมยังคงไปหาอาจารย์ใหญ่โรงเรี ยนสามมุกตามที่นดั หมาย แต่ไปบอกสิ่ งที่ตรงข้าม แทนที่จะ
นัดแนะการไปอยูส่ ามมุก ผมบอกยกเลิกการไปเป็ นครู ที่นนั่ อย่างสิ้ นเชิง
หลังจากการถวายตัวอย่างแท้จริ ง ชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปมาก ผมสามารถอยูท่ ี่สถาบันด้วย
ความชื่นชมยินดี และอย่างมีเป้ าหมาย มีความเชื่อ ว่าพระองค์จะทรงโปรดนาพาผม ไปในทางที่ดีที่สุด
ผมไม่ตอ้ งเป็ นห่วงใด ๆ ทั้งสิ้ นเกี่ยวกับอนาคตอีก
เมื่อสิ้ นปี การศึกษาปี ที่ 2 พระเจ้าก็ทรงเปิ ดทางให้ผมไปศึกษาพระคริ สตธรรมต่อที่ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่ งเป็ นการเริ่ มต้นของพระพรยิง่ ใหญ่หลายอย่างที่ตามมา
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บารนาบัสทีเ่ บ็ธเอล
ตลอดเวลา 2 ปี คือปี ที่ 1963-1965 ที่ผมศึกษาพระคริ สตธรรมที่เบ็ธเอล พระเจ้าทรงใช้หลาย
คนทาหน้าที่ของบารนาบัส ในการหนุ นใจและเสริ มสร้างผม ซึ่ งผมขอเอ่ยถึงในช่วงท้ายนี้ นอกจาก
อาจารย์ลิ้ม ป้ วยหงี ซึ่ งเป็ นผูอ้ านวยการและอาจารย์หญิงซึ่ งเป็ นภรรยาของท่าน ที่ได้ดูแลเอาใจใส่ ผม
อย่างดีแล้ว มีอีกสามท่านที่ผมอยากขอบพระคุณพระเจ้าเป็ นพิเศษ
ท่านแรก คือแหม่มไอลีน ซิ งเกิลตัน มิชชันนารี โสดชาวแคนาดาของ โอ เอ็ม เอฟ มิชชัน่ ท่าน
รับใช้เป็ นอาจารย์สอนเต็มเวลาที่พระคริ สตธรรมเบ็ธเอล แม้ท่านจะไม่มีลีลาการสอนที่น่าตื่นเต้น แต่
ท่านทาอย่างสัตย์ซื่อมาก เตรี ยมสอนอย่างดี และตั้งใจสอนทุกครั้ง สิ่ งที่หนุนใจผมมากคือ ท่านให้ความ
รัก ความเอาใจใส่ ผมมาก เหมือนคุณแม่อีกคนหนึ่ง ที่ห่วงใยลูก เมื่อถึงเวลาสอบ ท่านมักชวนผมไปอ่าน
ทบทวนหนังสื อเตรี ยมสอบที่บา้ นของท่าน เพราะมีที่สงบกว่า
เวลานี้ ท่านได้จากไปอยูก่ บั พระเจ้าแล้ว เมื่อประมาณ 10 ปี ที่ผา่ นมา หลังจากท่านจากไป
สานักงานกลางของโอ เอ็ม เอฟ ที่ประเทศแคนาดา ติดต่อผมมาบอกว่าแหม่มซิ งเกิลตั้นได้รวมผมอยูใ่ น
กองมรดกของท่านด้วย โดยท่านได้มอบเงินสดให้ผมประมาณสองหมื่นบาท ซึ่ งเป็ นเงินจานวนมาก
สาหรับท่าน ผมรู ้สึกซาบซึ้ งในความรักและความเสี ยสละของท่านที่มีต่อผม แม้ท่านจะจากเบ็ธเอลไป
แล้ว เจ็บป่ วยไม่สบายนานก่อนเสี ยชีวติ ท่านยังคิดถึงและเป็ นห่วงลูกศิษย์ของท่านคนนี้

สองท่านต่อมาที่ตอ้ งเอ่ยถึงเป็ นพิเศษ คืออาจารย์และแหม่มมาร์ ตินโดยเฉพาะอย่างยิง่ แหม่ม
มาร์ ติน ทั้งสองท่านเป็ นมิชชันนารี ของ ซี เอ็ม เอ มิชชัน่ รับผิดชขอบบ้านพักหรื อเกสท์เฮ้าส์ของซี เอ็มเอ
ขณะเดียวกัน ก็ดูแลงานวรรณกรรมของมิชชัน่ ในการผลิตหนังสื อ ตารา และสิ่ งตีพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
งานของพระเจ้า ทั้งสองท่านมาช่วยสอนบางเวลาที่โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมเบ็ธเอลด้วย โดยอาจารย์
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มาร์ ตินสอนพระคัมภีร์ และแหม่มมาร์ ตินสอนดนตรี แหม่มมาร์ ตินชอบพอผมเป็ นพิเศษ เพราะผม
เรี ยนรู้ดนตรี ได้เร็ ว
พระเจ้าทรงใช้แหม่มมาร์ ตินหนุนใจ และให้กาลังใจผมมากในช่วงที่ผมรู ้สึกสับสนและผิดหวัง
ท่านเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ผมมากกว่า หากผมไปเรี ยนต่อพระคริ สตธรรมที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ จึง
ติดต่อสถาบันพระคริ สตธรรมฟี เบียส (Febias College of Bible) ที่มะนิลาให้ผม เวลานั้น ค่าใช้จ่าย
การศึกษาพระคริ สตธรรมที่ฟีเบียสไม่สูง แหม่มมาร์ ตินคานวณดูแล้ว หากผมยอมทางานด้านการแปล
และเขียนบทเรี ยนรวีวารศึกษาสาหรับเด็กให้แก่มิชชัน่ สัปดาห์ละอย่างน้อย 14 ชัว่ โมง ผมก็จะได้เงิน
พอที่จะเรี ยนที่ฟีเบียสได้ ผมรับข้อเสนอของแหม่มมาร์ ติน ในปี 1965 ก็ได้เดินทางไปศึกษาพระคริ สต
ธรรมต่อที่มะนิลาและสิ่ งที่ดี น่าตื่นเต้นอย่างที่คิดไม่ถึงก็ได้เกิดขึ้น เมื่อผมไปอยูท่ ี่นนั่
อีกท่านหนึ่งที่ผมอยากเอ่ยถึง คือ ศจ.ดร.วิชาญ ฤทธิ์ นิมิต สมัยนั้น เราเรี ยกชื่อเล่นของท่านว่า
เจียม ภาษาอังกฤษเป็ นเจมส์ (James) ที่เบธเอลมีเราสองคนเท่านั้นที่จบ ม.8 เมื่อต้องเรี ยนร่ วมกับคนอื่น
ที่มีเบื้องหลังการเรี ยนน้อยกว่า บางครั้งก็รู้สึกอึดอัด เราสองคนจึงเข้าใจกันได้ หนุ นใจซึ่ งกันและกัน
เสมอ ท่านเป็ นเพื่อนร่ วมห้องนอนเดียวกับผมที่หอพัก เราจึงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก จนเป็ น
เพื่อนสนิท

อาจารย์วชิ าญให้ความไว้วางใจผมมาก ครั้งหนึ่งเขาไม่สบาย อาจารย์ลิ้ม มีความรู้ทางด้านยา
บ้าง ด้วยความกล้าหาญ ท่านไปซื้ อยามาให้ผมฉี ดให้อาจารย์วชิ าญ ผมก็ไม่เคยฉี ดยาให้ใครมาก่อน เมื่อ
อาจารย์ลิ้มบอกให้ช่วยฉี ด ผมก็ทาด้วยความกล้า ประกอบกับอาจารย์วชิ าญไว้วางใจผมมาก ยอมให้ผม
ฉี ดโดยดีและเขาก็ดีข้ ึนด้วย
อาจารย์วชิ าญเป็ นเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของผมที่เหลืออยูจ่ ากเบ็ธเอลจนถึงเวลานี้ พระเจ้า
ทรงใช้ท่านช่วยผมและเป็ นพระพรต่อผมมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่วงที่ผมและครอบครัวไปศึกษาต่อที่
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สหรัฐอเมริ กา เป็ นการทรงนาที่อศั จรรย์ของพระเจ้าจริ งๆ ที่ให้ผมมีที่พกั อยูใ่ นซอยเดียวกับท่าน ห่างกัน
ประมาณ 10 เมตรลูกของเราทั้งสองครอบครัวจึงมีโอกาสใกล้ชิดกันด้วย
ภาพรวม
ในภาพรวม ผมขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับการศึกษาพระคริ สตธรรมที่เบ็ธเอลเพราะให้พ้นื
ฐานความรู ้เบื้องต้นทั้งพระคัมภีร์เดิม และพระคัมภีร์ใหม่แก่ผมได้ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสอน
ของอาจารย์ลิ้ม ป้ วยหงี ท่านรู ้พระคัมภีร์ดี ถ่ายทอดได้อย่างน่าสนใจ ทั้งยังสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
นักศึกษาทุกคนได้รับพระพรมากจากการสอนของท่าน
นอกจากนั้น ผมยังได้รับการปลูกฝังให้รักการประกาศ เพราะได้ออกไปประกาศทุกอาทิตย์
และได้ติดตามอาจารย์ลิ้มไปประกาศต่างจังหวัดบ่อยๆ
อีกอย่างที่เป็ นพระพรมากในทางอ้อม คือได้มีโอกาสพัฒนาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่ ง
เป็ นประโยชน์มากในการศึกษาต่อ และในการรับใช้พระเจ้าในโอกาสต่อมา
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น้ องๆ ค่ ายทหาร
“เพือ่ เตรียมประชากรของพระจ้ าสาหรับงานรับใช้ เพือ่ ว่า พระกายของพระคริสต์ จะได้รับการ
เสริมสร้ างขึน้ ” (เอเฟซัส 4:12)
เป็ นพระคุณและความรักของพระเจ้าที่ทาให้ผมได้ไปศึกษาต่อพระคริ สตธรรมที่วทิ ยาลัยพระ
คริ สตธรรมฟี เบียส (Febias College of Bible) ที่ชานเมืองมะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ในปี 1965 อย่างที่
ผมเองไม่ได้คาดคิดมาก่อน วิทยาลัยพระคริ สตธรรมนี้มีสองสาขาให้เลือกได้ คือ สาขาปริ ญญาตรี ศาสน
สาตร์ สาหรับผูซ้ ่ ึ งจะเป็ นผูป้ ระกาศหรื อศิษยาภิบาล ผูช้ ายส่ วนใหญ่จะเลือกเรี ยนสาขานี้ อีกสาขาหนึ่งคือ
ปริ ญญาตรี คริ สเตียนศึกษา สาหรับผูซ้ ่ ึ งจะทางานด้านคริ สเตียนศึกษาหรื อด้านการสอน ส่ วนใหญ่พวก
สตรี จะเลือกเรี ยนสาขานี้
แม้ผมเป็ นผูช้ ายที่ถวายตัวให้พระเจ้าแล้ว แต่จนถึงเวลานั้น ผมยังไม่ชอบที่จะเป็ นนักเทศน์หรื อ
เป็ นศิษยาภิบาล ผมรู ้สึกว่า ผมจะชอบสอนมากกว่า จึงเลือกเรี ยนสาขาคริ สเตียนศึกษา เมื่อเปิ ดเทอม ก็
พบว่า มีผชู ้ ายเพียงสองคนเท่านั้น ที่เรี ยนในสาขานี้ชายอีกคนที่เรี ยนด้วยกันชื่อแอลเฟร็ ดโด (Alfredo)
ชื่อเล่นคือ อีโด (Ido) อีโดจึงกลายเป็ นเพื่อนสนิทของผมตั้งแต่น้ นั มา

น้ องๆ ค่ ายทหาร
ฟี เบียสเป็ นสถาบันที่ต้ งั โดยทหารผ่านศึกชาวอเมริ กนั ที่รักพระเจ้า พวกเขาเข้ามาช่วยประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ รบกับทหารญี่ปุ่น ที่เข้ามายึดครองประเทศฟิ ลิปปิ นส์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง หลังจาก
สงครามทหารผ่านศึกบางคนที่รักพระเจ้าก็อยูใ่ นประเทศฟิ ลิปปิ นส์ต่อ มีส่วนหนึ่งได้ช่วยเปิ ดสถาบัน
พระคริ สตธรรมฟี เบียสขึ้นที่นอกเมืองมะนิลาเพื่ออบรมฝึ กฝนคริ สเตียนพื้นเมืองให้รับใช้พระเจ้า
นักศึกษาส่ วนใหญ่จะพักในหอพักของสถาบันซึ่ งเวลานั้น มีประมาณ 150 คน
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เนื่องจากวิทยาลัยนี้ต้ งั โดยทหาร จึงเป็ นที่รู้จกั กันถึงเรื่ องกฎระเบียบวินยั ที่เข้มงวดมากแบบ
ทหาร สถาบันจะเข้มงวดมากในเรื่ องการตรงต่อเวลา ไม่วา่ จะเป็ นเวลานอน เวลาตื่น เวลาเฝ้ าเดี่ยว เวลา
รับประทานอาหาร เวลาเข้าห้องเรี ยน

การรักษาความสะอาดเรี ยบร้อยของที่พกั อาศัยในหอพัก เป็ นอีกอย่างที่เข้มงวดมาก นักศึกษา
จะต้องรักษาความเรี ยบร้อยของห้องนอนอย่างเคร่ งครัด ผ้าปูเตียงจะต้องปูอย่างดี ขึงให้ตึง โต๊ะอ่าน
หนังสื อในห้อง จะต้องไม่มีฝุ่นจับอย่างเด็ดขาด เสื้ อผ้าจะต้องวางหรื อแขวนให้ถูกที่ หากทิง้ เกะกะที่อื่น
จะถูกหักคะแนนเรื่ องการประพฤติทนั ที
หลังอาหารเที่ยง ทุกคนจะต้องรักษาความเงียบสงบ ห้ามทาเสี ยงดัง จนถึงบ่ายสองโมง เพราะ
เป็ นเวลาพักผ่อน ที่เรี ยกว่า เซี ยสต้า
ทางวิทยาลัยเข้มงวดมากเป็ นพิเศษ ในการวางตัวของนักศึกษาหญิงกับชาย หากใครเกิดสนใจ
เพศตรงข้ามขึ้นมา จนคิดอยากเป็ นแฟนกัน และต้องการจะคุยกันเป็ นพิเศษจะต้องขออนุญาตจาก
อาจารย์ฝ่ายปกครอง อาจารย์จะจัดสถานที่ให้คุยโดยมีคนคอยเฝ้ าดูอยู่ และจะให้คุยได้ครั้งละไม่เกิน 15
นาที
อีกอย่างที่ทางสถาบันเข้มงวดมาก คือห้ามเข้าโรงหนัง ใครแอบไปดูหนัง จะถูกลงโทษอย่าง
หนัก ผมถูกปลูกฝังนิสัยนี้จนเวลานี้ ก็ไม่อยากเข้าโรงหนัง
ทางสถาบันใช้ระบบการหักคะแนนประพฤติ (Demerit) ควบคุมดูแลนักศึกษา นักศึกษาที่ทาผิด
ระเบียบจะได้รับใบหักคะแนนประพฤติทุกครั้ง เมื่อถูกหักคะแนนประพฤติมากระดับหนึ่ง ทางสถาบัน
จะทาโทษโดยวิธีต่าง ๆ เช่น ให้ทาความสะอาดสถานที่บางแห่ง ทาสวนหรื อการกักบริ เวณ เป็ นต้น
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การเป็ นอยูท่ ี่สถาบัน จึงมีส่วนคล้ายในค่ายทหาร ผูซ้ ่ ึ งไม่ชอบในเรื่ องกฎระเบียบวินยั ที่
เคร่ งครัด จะรู ้สึกอึดอัดใจ แต่ผมรู ้สึกว่าเป็ นประโยชน์ บางครั้งเราต้องการอะไรบางอย่างที่เข้มงวดแบบ
นี้ จึงจะสามารถฝึ กวินยั ชีวิตของเราได้ดี

บรรยากาศการเรียนการสอน
การศึกษาที่ฟีเบียสมีมาตรฐานดี ไม่เน้นคณะ นิกาย มีมิชชันนารี หลายคนช่วยสอน นักศึกษามา
จากคริ สตจักรคณะต่างๆ ทัว่ ประเทศในประเทศฟี ลิปปิ นส์ มีภาษาพื้นเมืองมาก ผูท้ ี่มาจากจังหวัดต่าง ๆ
มักจะคุยกันไม่รู้เรื่ อง นอกจากนั้น ยังมีนกั ศึกษาจากประเทศอื่น เช่น จากประเทศไทย เวียดนาม หมู่
เกาะฟิ จิ ลาว และหมู่เกาะปาเลา เป็ นต้น เพื่อป้ องกันความเข้าใจผิดและความสับสนในการสื่ อสาร ทาง
วิทยาลัยจึงมีกฎบังคับให้ทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษ หากพูดภาษาอื่น จะต้องถูกปรับ ข้อดีสาหรับผมคือ
ทาให้พดู คุยกันนักศึกษารู ้เรื่ อง ข้อเสี ยคือไม่มีโอกาสได้ฝึกพูดภาษาตะกาล็อก ซึ่งเป็ นภาษากลางของ
ฟิ ลิปปิ นส์ แม้จะอยูท่ ี่นนั่ หลายปี
ทางวิทยาลัยมีหอ้ งสมุดที่ค่อนข้างดี การเรี ยนการสอนจะเน้นในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
โดยการอ่านหนังสื อตามที่กาหนดและการทารายงานส่ ง จึงต้องอาศัยห้องสมุดมาก
ในชั้นเรี ยน อาจารย์ที่สอนส่ วนใหญ่ใช้ระบบตะวันตก คือเน้นให้นกั ศึกษามีส่วนในการเรี ยน
การสอนมากที่สุด โดยให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในประเด็นต่างๆ แต่นกั ศึกษา
ต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่มาจากประเทศที่ไม่ค่อยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร เช่น จากประเทศ
ไทย จะมีปัญหาในการร่ วมอภิปราย ผมพอฟังเข้าใจได้ อ่าน เขียนได้ แต่มีปัญหาในการพูด จึงมักจะนัง่
เงียบในชั้นเรี ยน
ทางวิทยาลัยมีระบบติดบอร์ดผูท้ ี่สอบได้คะแนนดี (Honor role) ทุกเทอม เพื่อหนุนใจให้
นักศึกษาตั้งใจศึกษามากขึ้น โดยพระคุณของพระเจ้า ชื่อของผมมักจะปรากฎบนบอร์ ดเกือบทุกเทอม
การเน้นด้านหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็ นการเสริ มสร้างที่ดีมาก คือเน้นในเรื่ องพันธกิจโลก ทาง
สถาบันจะมีการจัดกลุ่มสามัคคีธรรมด้านพันธกิจ โดยมีกรรมการนักศึกษาเป็ นผูป้ ระสานงานเรี ยกว่า
กลุ่มสามัคคีธรรมพันธกิจของนักศึกษา (Student Missionary Fellowship ชื่อย่อว่า SMF) นักศึกษาทุก
คนจะต้องเลือกพันธกิจอย่างหนึ่งที่เขาสนใจและเข้าสามัคคีธรรมในกลุ่มนั้นอย่างน้อยเดือนละครั้ง โดย
จะมีการอธิ ษฐานและถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนพันธกิจที่ตนเลือกด้วย
อย่างน้อยปี ละครั้ง จะมีการจัดประชุมพิเศษเพื่อเสริ มสร้างภาระ นิมิตเกี่ยวกับพันธกิจของพระ
เจ้า เรี ยกว่าสัปดาห์นิมิต (Vision Week) ในสัปดาห์น้ นั จะมีการประชุมพิเศษท้าทายให้นกั ศึกษาถวายตัว
เพื่อพันธกิจที่เจาะจงหรื อเพื่อการเป็ นมิชชันนารี ในต่างวัฒนธรรม มีนกั ศึกษาหลายคนได้ถวายตัวเป็ น
มิชชันนารี ผ่านสัปดาห์นิมิตนี้
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การเรียนรู้ จากคริสตจักรท้ องถิ่น
ช่วงปลายสัปดาห์ นักศึกษาทุกคนจะต้องไปนมัสการและฝึ กการรับใช้ในคริ สตจักรท้องถิ่น
แห่งใดแห่งหนึ่งเป็ นประจา ซึ่ งเป็ นการศึกษาภาคปฏิบตั ิที่ผมรู้สึกว่าสาคัญมาก เพราะทาให้มีโอกาสได้
นาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน ไปใช้ในชีวติ จริ ง ทั้งยังเป็ นสิ่ งที่ช่วยในการเสริ มสร้างภาระและนิมิตในการ
รับใช้พระเจ้ามากยิง่ ขึ้นด้วย การศึกษาพระคริ สตธรรมที่เน้นแต่ให้ความรู ้ แต่ไม่ได้ช่วยให้นกั ศึกษารับ
ใช้ได้ดียงิ่ ขึ้น ก็ไร้ประโยชน์ พระธรรมเอเฟซัสก็เน้นในการ “เตรี ยมธรรมิกชนให้รับใช้” (4:12) ผมจึงมี
ความรู้สึกที่แรงกล้ามาตลอดว่าสถาบันพัฒนาผูร้ ับใช้ ควรจะเน้นการพัฒนาทางด้านการรับใช้มากกว่าที่
เป็ นอยู่
เนื่องจากผมอยูใ่ นคณะซี เอ็มเอ มิชชัน่ ในปี แรก จึงมีคนแนะนาให้ผมในนมัสการและฝึ กการ
รับใช้ที่คริ สตจักรซี เอ็ม เอ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษ ชื่อคริ สตจักร Capital City Alliance Church อยูท่ ี่เมืองเก
ซอน (Quezon City) มีสมาชิกประมาณ 300 คน ผมได้ช่วยสอนชั้นเยาวชน และไปสอนเด็กเล็กนอก
โบสถ์ถร่ วมกับคุณป้ าคนหนึ่ ง ซึ่ งเราเรี ยกว่า มานัง นอกจากนั้นได้ร่วมรับใช้กบั คณะนักร้องของโบสถ์
ปี ต่อมา คริ สตจักรจีนแห่งหนึ่งชื่อ คริ สตจักรจูบีลี่ (Jubilee Evangelical Church) ซึ่งมี ศจ.
โมเสส คิง (Moses King) เป็ นศิษยาภิบาล อาจารย์คิงท่านนี้ ต่อมาพระเจ้าได้ทรงใช้ให้มีบทบาทสาคัญ
ในชีวติ แต่งงานของผม ท่านได้ชวนผมไปรับใช้ที่คริ สตจักรนั้น คริ สตจักรนี้ มีสมาชิกประมาณ 150 คน
ใช้ภาษาจีนฮกเกี้ยน ผมพอฟังรู ้เรื่ อง เพราะภาษานี้ มีส่วนคล้ายภาษาจีนแต้จิ๋ว ที่ผมพอเข้าใจ
ผมได้ช่วยสอนชั้นเยาวชนที่คริ สตจักรนี้เช่นกัน โดยสอนเป็ นภาษาอังกฤษและช่วยรับใช้ใน
คณะนักร้อง ประสบการณ์พิเศษอย่างหนึ่งที่ผมได้รับจากคริ สตจักรนี้ คือผมได้เป็ นผูน้ าคณะนักร้อง
เพราะผูน้ าคณะนักร้องเดิมมีปัญหาบางอย่างกับสมาชิกบางคน จึงขอหยุดการรับใช้ในคณะนักร้องสัก
พักหนึ่ง ขณะนั้นไม่มีใครช่วยนาต่อได้ทางคริ สตจักรจึงขอให้ผมช่วยนาแทน ผมไม่เคยมีประสบการณ์
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ในการนาคณะนักร้องมาก่อน แต่เมื่อเป็ นความต้องการของคริ สตจักรและทางคริ สตจักรขอร้อง ผมก็
ช่วยด้วยความยินดี แม้จะรู ้สึกมีความจากัดมาก เมื่อพึ่งพระเจ้ามากขึ้น ก็เห็นพระเจ้าทรงอวยพรผ่านการ
รับใช้น้ ี
ผมอยูท่ ี่คริ สตจักรจีนนี้สองปี จนกระทัง่ เรี ยนจบ แต่งงาน กลับประเทศไทย แต่ความสัมพันธ์ที่
ผมมีต่อคริ สตจักรนี้ ได้กลายเป็ นพระพรต่อผมและครอบครัวต่ออีกหลายปี
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บทเรียนนอกหลักสู ตร
มีบทเรี ยนที่สาคัญบางอย่าง ซึ่ งเราไม่สามารถเรี ยนได้จากชั้นเรี ยนต้องเรี ยนจากชีวติ จริ ง ผมขอ
เอ่ยถึงบทเรี ยนล้ าค่าสองอย่างที่พระเจ้าทรงสอนผมในช่วงที่อยูฟ่ ี เบียส
อย่างแรก คือการเชื่ อไว้วางใจพระเจ้าสาหรับการเป็ นอยู่
โดยปกติผมไม่ค่อยมีปัญหาด้านการเงิน เพราะขณะศึกษาอยู่ ผมทางานบางเวลาทางด้านการ
แปลและเขียนบทเรี ยนรวีเด็กอย่างน้อย 14 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ให้แก่กองคริ สเตียนบรรณาศาสตร์ ของ ซี
เอ็ม เอ ที่ประเทศไทย ซึ่ งดูแลโดยแหม่มมาร์ ติน ผมจึงมีรายได้เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายส่ วนตัว
แต่มีอยูค่ รั้งหนึ่ง ดูเหมือนจะอยูร่ ะหว่างปี ที่สองของการเรี ยน เงินผมหมดเกลี้ยงไม่มีแม้แต่ค่า
รถเมล์ไปโบสถ์ เพราะเกิดการผิดพลาดในการส่ งเงิน ทาให้รู้สึกเป็ นทุกข์พอสมควร เวลานั้นผมต้อง
ขอบพระคุณพระเจ้า ที่ให้ผมเรี ยนรู ้บทเรี ยนแห่งการไว้วางใจพระเจ้าในการเลี้ยงดูของพระองค์ การที่
อ่านจากพระคัมภีร์และเชื่ อว่าพระเจ้าเป็ นผูเ้ ลี้ยงที่ดี เราจะไม่ขดั สนเป็ นเรื่ องหนึ่ง แต่การเผชิญกับความ
ขัดสนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าจริ ง ๆ เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง หากไม่ได้เจอด้วยตัวเอง เราจะไม่รู้วา่ พระเจ้าจะทรง
จัดเตรี ยมให้แก่เราได้อย่างไร
ผมต้องขอบพระคุณพระเจ้าด้วย ที่ทาให้ผมได้เห็นคุณค่าของมิตรแท้ในยามยากผมได้เล่าให้ฟัง
ตั้งแต่ตน้ ว่า นักศึกษาคนหนึ่งที่กลายเป็ นเพื่อนสนิทของผม คือ อีโด ระหว่างที่เรี ยนอยู่ ผมใช้เวลากับเขา
บ่อยๆ เขาช่วยอธิ บายในสิ่ งที่ผมไม่เข้าใจ เราพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่ องสารพัด แบ่งปั นทุกข์
สุ ขกันและอธิ ษฐานด้วยกันเสมอ
ในวันที่ผมไม่มีเงินเหลือแม้แต่บาทเดียว ผมเล่าให้เขาฟัง และอธิ ษฐานด้วยกัน ผมไม่คาดหวัง
ว่า เขาจะช่วยอะไรผม เพราะเขาเองก็มีเงินน้อยมาก แต่เช้าวันเสาร์ ผมไปดูที่ตจู ้ ดหมาย ก็พบซอง
จดหมายซองหนึ่ง เปิ ดดูก็เจอเงินประมาณ 50 เปโซ (ประมาณ 250 บาท) มีมากเกินพอที่จะช่วยผมไป
โบสถ์ได้ ผมรู ้ทนั ทีวา่ ต้องมาจากอีโดแน่ ผมซาบซึ้ งในความรักของเขามาก สาหรับเขา นี่เป็ นเงิน
จานวนมาก เขาต้องให้ดว้ ยใจที่เสี ยสละ พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมผ่านเพื่อนสนิท ที่ผมนึกไม่ถึง วันนั้นเป็ น
ครั้งแรก ที่ผมเรี ยนบทเรี ยนแห่งการเลี้ยงดูของพระเจ้า และการวางใจพระองค์ ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้น ทาให้
ผมสามารถวางใจพระองค์ในความต้องการหลายอย่างที่ใหญ่กว่านั้น ในโอกาสต่อมา
บทเรี ยนนอกหลักสู ตรอีกอย่างที่พระเจ้าทรงสอน คือ การเชื่อฟังอย่างไม่มีเงื่อนไขทุกๆ เทอม
ทางวิทยาลัยจะจัดให้มีวนั อธิ ษฐาน เราจะใช้ท้ งั วันอธิ ษฐานด้วยกันและอธิ ษฐานส่ วนตัว ในวันอธิ ษฐาน
ทางวิทยาลัยให้หวั ข้อพระธรรมจากสดุดี 66:18 เพื่อเราจะใคร่ ครวญส่ วนตัวตลอดวัน พระธรรมข้อนี้มี
ใจความว่า “หากข้าพเจ้าได้บ่มความชัว่ ไว้ในใจ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าคงจะไม่ทรงสดับฟัง”
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ช่วงที่แยกตัวไปอธิ ษฐานคนเดียว ผมใคร่ ครวญ สดุดี 66:18 หลายครั้ง ทูลถามพระเจ้าว่า ผมยัง
มีสิ่งชัว่ ร้ายใด ๆ ที่ซ่อนเร้นอยูใ่ นใจไหม ขอได้ทรงสาแดง เพื่อจะได้สารภาพต่อพระองค์ แล้วสิ่ งที่ไม่
คาดคิดก็เกิดขึ้น พระเจ้าทรงให้ผมนึกถึงเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแก่ผม เมื่อประมาณ 12 ปี ที่ล่วง
มาแล้ว
ผมนึกขึ้นมาได้ ว่าเมื่อประมาณ 12 ปี ที่แล้ว ขณะอายุประมาณ 10 ขวบ กาลังเรี ยนชั้น ป.4 อยู่
ในวันสุ ดท้ายที่สอบไล่ ผมทะเลาะกับเพื่อนร่ วมชั้นคนหนึ่ ง เกี่ยวกับการฝี มือที่เขาได้ให้แก่ผม หลังจาก
ครู ให้คะแนนแล้ว แต่แล้วเขาเปลี่ยนใจ พยายามจะแย่งคืนจากผม ผมไม่ยอม จึงเกิดการทะเลาะและ
เกือบจะต่อยกัน ตั้งแต่วนั นั้นมาเราก็โกรธกัน และไม่คุยกันอีก
ขณะใคร่ ครวญอยูค่ นเดียวในวันอธิ ษฐานนั้น พระเจ้าทรงบอกให้ผมคืนดีกบั เพื่อนคนนั้น ตอน
แรก ผมมองไม่เห็นความจาเป็ นที่จะต้องทาอย่างนั้น โดยให้เหตุผลว่าเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นนานแล้วตั้งแต่
สมัยเด็ก เราก็ต่างคนต่างอยู่ ไม่เป็ นปั ญหาต่อกันและตอนนี้เราก็อยูก่ นั คนละประเทศ ไม่มีทางที่จะคืนดี
กันได้ แต่พระวิญญาณของพระเจ้าก็เร่ งเร้าอยูใ่ นใจ ให้ผมหาทางคืนดีกบั เขา เพื่อพระองค์จะทรงตอบคา
อธิษฐานของผมได้หลังจากหาข้อแก้ตวั ที่จะไม่ทาสักพักหนึ่ง ก็ตอ้ งยอมจานนและพระเจ้าก็ทรงให้
สติปัญญาที่จะทา คือเขียนจดหมายไปขอโทษเพื่อนคนนั้น ที่เราทะเลาะและโกรธกันตั้งแต่เด็ก ผมส่ ง
จดหมายฉบับนั้นไปที่บา้ นของผม และขอให้คนที่บา้ นช่วยนาไปส่ งให้เพื่อนคนนั้น หลังจากผมทาแล้ว
สันติสุขอย่างเหลือล้นเกิดขึ้นในใจ ผมแน่ใจได้ทนั ที ว่าพระเจ้าจะทรงตอบคาอธิ ษฐานทุกอย่างที่ผมทูล
ขอในวันนั้น
เมื่อส่ งจดหมายไปแล้ว ผมไม่ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้น ไม่แน่ใจว่าเพื่อนคนนั้นจะตอบสนอง
อย่างไร จนกระทัง่ หลังจากนั้นประมาณ 2 ปี ผมเรี ยนจบ กลับไปที่บา้ น สิ่ งแรกอย่างหนึ่ งที่ทางบ้านบอก
ผมคือ เพื่อนคนนั้นถามหาผม ว่าผมจะกลับมาเมื่อไร เขาดีใจมากที่ได้รับจดหมายจากผม
สรรเสริ ญพระเจ้าในการทรงสอนทุกรู ปแบบ ทั้งในชั้นเรี ยนและนอกชั้นเรี ยนในชีวิตประจาวัน
เพื่อเราจะเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณ และเป็ นผูร้ ับใช้ที่พระเจ้าพอพระทัยมากยิง่ ขึ้น
แต่พระพรของพระเจ้ามิได้มีเท่านั้นสามปี ที่อยูท่ ี่ฟีเบียส พระองค์ได้ทรงจัดเตรี ยมสิ่ งที่ดีมากยิง่
กว่าการศึกษาและปริ ญญาบัตร พระองค์ทรงให้สิ่งมีคุณค่าและมีความหมายมากกว่านั้นแก่ผม อย่างที่
ผมไม่ได้คิดมาก่อน ซึ่ งผมจะเล่าให้ฟังในบทต่อไป
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รักในต่ างแดน
“ผู้ทพี่ บภรรยาก็พบของดี และได้ รับความโปรดปรานจากองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า” (สุ ภาษิต 18:22)
เมื่อผมไปศึกษาพระคริ สตธรรมต่อที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ผมตั้งเป้ าหมายไว้วา่ จะรี บเรี ยนให้จบ
แล้วรี บกลับมารับใช้พระเจ้าในประเทศไทย ปกติ หลักสู ตรปริ ญญาตรี คริ สเตียนศึกษาต้องใช้เวลาเรี ยน
4 ปี แต่เนื่ องจากผมได้เรี ยนที่ประเทศไทยแล้ว 2 ปี ทางวิทยาลับฟี เบียสจึงเทียบหน่วยกิจให้ผม 1 ปี ผม
เรี ยนอีกเพียง 3 ปี ก็สามารถจบได้ จึงทุ่มเทเต็มที่ในการศึกษา ไม่เคยสนใจเรื่ องการมีแฟนหรื อการมี
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดพิเศษกับเพื่อนนักศึกษาสาวคนใด ยิง่ การจะแต่งงานกับหญิงสาวชาวฟิ ลิปปิ นส์
คนต่างชาติแล้ว ยิง่ ไม่อยากจะคิด เกรงว่าจะปรับตัวเข้าด้วยกันยาก แต่ตามที่พระวจนะของพระเจ้าได้
กล่าวไว้วา่ “ฟ้ าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราก็สูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูง
กว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น” (อิสยาห์ 55:9) ในการไปศึกษาที่ฟีเบียส พระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีกว่า และ
ทรงจัดเตรี ยมสิ่ งที่ดีกว่าที่ผมคิดไว้มาก

พบครั้งแรก
เป็ นเรื่ องแปลก เมื่อสถาบันเปิ ดเทอมวันแรก นักศึกษาหญิงคนแรกที่มีคนแนะนาให้ผมรู้จกั
อย่างทางการคือ คุณ เร็ กซ์ (Rex ย่อมาจากชื่อเต็ม Resurreccion แปลว่าเป็ นขึ้นมาจากความตาย) ซึ่ ง
กลายเป็ นภรรยาของผมในปั จจุบนั เพื่อความสะดวกและความเคยชินตามที่คนส่ วนใหญ่เรี ยกเขาใน
ปั จจุบนั ผมจะขอเรี ยกเขาว่ามาดาม
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ผูท้ ี่แนะนาผมให้รู้จกั กับมาดาม เป็ นประธานนักศึกษาในปี นั้นชื่อดังงานัน เป็ นชาวฟิ ลิปปิ นส์
ผมทราบทีหลังว่า คุณดังงานันสนใจมาดาม และพยายามจีบเขามานานแล้ว จึงมีคนพูดแบบล้อเล่น
ภายหลังว่า ดังงานันไม่น่าจะแนะนามาดามให้ผมรู ้จกั เลยในวันนั้น
สาเหตุที่คุณดังงานันแนะนาให้ผมรู ้จกั มาดาม เพราะเขาทราบว่า ผมเป็ นนักศึกษาต่างชาติและ
เป็ นนักดนตรี คนหนึ่ง สามารถเล่นทรัมเป็ ทและไวโอลินได้ อยากให้ผมถวายเพลงพิเศษในวันนมัสการ
เปิ ดเทอม เขาต้องการให้ผมพบกับนักศึกษาหญิงซึ่ งจะช่วยเล่นเปี ยโนให้ เมื่อผมถวายเพลงพิเศษ จะได้
นัดแนะเวลาซ้อมกันได้ ตั้งแต่น้ นั มามาดามกับผมจึงได้ถวายเพลงพิเศษด้วยกันบ่อย ๆแต่ผมไม่ได้คิด
อะไรพิเศษเกี่ยวกับเขา
มาดามเป็ นเพื่อนร่ วมชั้นของผม ในหลักสู ตรคริ สเตียนศึกษา ในช่วงแรก ๆ ผมไม่มีความรู ้สึก
พิเศษอะไรกับเขา นอกจากเป็ นเพื่อนร่ วมชั้นคนหนึ่งและเขาเป็ นนักเปี ยโนที่เก่งมาก ที่ช่วยเล่นให้ผม
เมื่อผมถวายเพลงพิเศษทุกครั้ง แท้จริ ง ทางวิทยาลัยให้เราเล่นดนตรี ดว้ ยกันบ่อย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อ
มีการออกไปประชาสัมพันธ์ และแนะนาสถาบันตามคริ สตจักรต่างๆ เรามักไปร่ วมกับคณะนักร้องของ
สถาบัน เราเคยไปเล่นเพลงพิเศษร่ วมกับคณะนักร้องถึงฐานทัพของทหารอเมริ กนั ที่ค่ายทหารซูบิก และ
ที่ค่ายทหารคล๊ากฟิ ลด์ ซึ่ งเป็ นค่ายทหารใหญ่ที่สุดของอเมริ กาในฟิ ลิปปิ นส์

จุดเริ่มต้ นแห่ งการเปลีย่ นแปลง
ผมไม่ได้สนใจเรื่ องของคู่ครอง จนกระทัง่ ประมาณกลางปี ที่สองของการศึกษาเวลานั้น ผม
ศึกษาวิชาหนึ่ง จาไม่ได้วา่ เป็ นวิชาอะไร ผมเลือกค้นคว้า เพื่อทารายงานเรื่ องการเลือกคู่ครองตามน้ า
พระทัยพระเจ้า เพราะมีหลายคนตั้งคาถามว่า รู ้ได้อย่างไรว่าใครเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า ที่จะเป็ นคู่
พระพรของเขา ในระหว่างที่คน้ คว้าอยู่ ผมเริ่ มเห็นความสาคัญที่จะต้องคิดถึงเรื่ องคู่ครอง เพราะใน
ประเทศไทยมีคริ สเตียนไม่มากนักจึงมีความจากัดในการเลือก หากเลือกคนผิด ก็จะคิดจนตาย
กลายเป็ นอุปสรรคในการรับใช้และในช่วงเดือนกันนั้น ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่ง หนุนใจนักศึกษาให้
อธิ ษฐานเผื่อเรื่ องคู่ครองตั้งแต่เนิ่ นๆ เพื่อจะไม่พา่ ยแพ้ต่อการทดลองและพระเจ้าจะทรงนาให้ได้พบคน
ที่เหมาะสม
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เหมือนตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ “จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ” หลังจากผมอธิ ษฐานไม่
นาน ก็มีเพื่อนผูช้ ายมายุให้สนใจนักศึกษาหญิง 2-3 คน คนหนึ่งมีเชื้ อสายเวียดนามคนหนึ่งเชื้ อสายจีน
อีกคนหนึ่ง เชื้อสายญี่ปุ่น ผมสังเกตทั้งสามคนนี้แล้ว มีความรู ้สึกว่า พวกเขาคงจะไม่ปฏิเสธผม หากผม
จีบเขา และเมื่อพิจารณาตามหลักการที่คน้ คว้ามาเกี่ยวกับการเลือกคู่ครองก็เข้าข่ายที่ผมควรจะให้ความ
สนใจ แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่าใครเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าสาหรับผม

ในที่สุด เมื่อจะตัดสิ นใจจริ งๆ หลักการที่ได้เรี ยนรู้มา ก็ไม่สามารถให้คาตอบอย่างแท้จริ ง ผมจึง
ตัดสิ นใจใช้วธิ ี อธิ ษฐานกับพระเจ้า ขอทรงช่วยผมแบบง่าย ๆ คือหากผูใ้ ดเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า
ขอให้ผม สนใจเขา นึกถึงเขาอย่างไม่มีวนั เสื่ อมคลายหากไม่ใช่น้ าพระทัยของพระองค์ ขอให้ความ
สนใจนั้น ได้จางหายไป หลังจากอธิ ษฐานระยะเวลาหนึ่ง ปรากฎว่า ความสนใจที่จะจีบพวกเขาเป็ น
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แฟนก็หายไปทีละคนๆ จนไม่มีความสนใจต่อใครเป็ นพิเศษเหลืออยูอ่ ีก จึงสรุ ปว่าคนเหล่านี้ ไม่ใช่น้ า
พระทัยของพระเจ้า

ตกหลุมรัก
ผมยังไม่ลม้ เลิกความตั้งใจที่จะอธิ ษฐานเผื่อคู่ครอง ได้อธิษฐานกับอีโดเพื่อนสนิทบ่อยๆ
จนกระทัง่ ปลายเทอมที่ 1 ของปี ที่ 2 ผมเกิดความสนใจมาดามเป็ นพิเศษขึ้นมา ทั้งๆ ที่มีความรู ้สึกเป็ น
เพื่อนมาตลอด อีโดก็เชียร์ ผมมาก เมื่อพิจารณาตามหลักการต่างๆ แล้ว เห็นว่าส่ วนใหญ่สนับสนุน
ความคิดของผม แต่มีขอ้ ลังเลใจบางอย่าง ทาให้ไม่แน่ใจในน้ าพระทัยของพระเจ้า เช่น
เธอเป็ นชาวฟิ ลิปปิ นส์ อาจปรับตัวเข้ากับคนไทยยากไหม?
เธอจะสนใจอยากเป็ นแฟนและแต่งงานกับผมไหม? เพราะดูไม่ค่อยออกว่าเธอชอบผมหรื อ
เปล่า บางครั้ง ดูเหมือนชอบ แต่บางครั้งเฉยๆ
ผมจะเอาชนะคู่แข่งที่เป็ นเพื่อนนักศึกษาชายชาวฟิ ลิปปิ นส์ได้ไหม?

เวลานั้นมาดามเป็ นดาราของวิทยาลัย เพราะของประทานของเธอในการเล่นเปี ยในเป็ นที่
ปรารถนาของผูช้ ายส่ วนใหญ่เพื่อจะช่วยในการรับใช้ มีหลายคนกาลังจะจีบเธออยู่ และชาวฟิ ลิปปิ นส์
ค่อนข้างโรมันติก รู ้วธิ ี จีบได้ดีกว่าผมมาก
ครอบครัวเธอล่ะ จะยอมให้เธอแต่งกับผมไหม?
ความจริ งมาดามกาพร้าพ่อแม่ต้ งั แต่ยงั เด็กมาก คุณพ่อของมาดามสมัครเป็ นทหารเรื อในกองทัพ
ของอเมริ กนั ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง จึงได้สัญชาติอเมริ กนั ลูกทุกคนได้สัญชาติอเมริ กนั โดย
อัตโนมัติ คุณแม่เสี ยชีวติ เมื่อมาดามอายุประมาณ 1 ขวบ และคุณพ่อเสี ยชีวติ เมื่อมาดามอายุประมาณ 2
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ขวบ พี่สาวคนโตของมาดามจึงเป็ นผูด้ ูแลน้องๆ ทุกคนตั้งแต่น้ นั มา มาดามมีพี่ท้ งั หมด 6 คน คนโตสุ ด
เป็ นพี่ชายนอกนั้นเป็ นพี่สาว มาดามเป็ นคนเล็กสุ ด
พระเจ้าทรงอวยพรพี่สาวมาดาม ได้แต่งงานกับนักธุ รกิจคนจีนที่ดี และร่ ารวยมากเขารับพี่นอ้ ง
ของมาดามทั้งหมด 7 คน มาอุปการะด้วยความเต็มใจ ดูแลพวกเขาอย่างดีที่สุด เหมือนลูกของตัวเอง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มาดาม ซึ่ งเป็ นน้องคนสุ ดท้อง พี่เขยรักมาดามมากเป็ นพิเศษ ซื้ อเสื้ อผ้าอย่างดีมาให้
สวมใส่ เสมอ ให้เรี ยนเปี ยโน และซื้ อแกรนเปี ยโนให้มาดามเล่น ตั้งแต่มาดามอายุเพียง 6 ขวบ
ส่ วนตัวผม เป็ นคนต่างชาติ พวกเขาไม่รู้จกั หัวนอนปลายเท้าผมเลย จะไว้วางใจให้มาดาม
แต่งงานกับผม แล้วพาไปอยูแ่ ดนไกลได้อย่างไร
ผมจึงอธิ ษฐานร่ วมกับอีโดมากขึ้น และอธิ ษฐานแบบเดียวกันที่เคยอธิ ษฐานมาก่อนขอพระเจ้า
ทรงช่วย หากเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า ที่เธอจะเป็ นคู่พระพร ขอให้ผมสนใจเธอมากๆ อย่างไม่เสื่ อม
คลาย หากไม่ใช่ ขอให้ความสนใจนั้นหลุดหายไป

ในกรณี ของมาดาม ครั้งนี้หลังจากอธิ ษฐาน ความรู ้สึกที่สนใจเธอไม่ยอมลดน้อยลง แต่กลับยิง่
เพิม่ ทวี จนกลายเป็ นความรู ้สึกที่รักเธอ ผมเข้าใจเป็ นครั้งแรก ว่าการตกหลุมรักคืออะไร มีความรู ้สึกว่า
จะขาดเธอไม่ได้ แต่ก็ยงั ไม่มนั่ ใจน้ าพระทัยของพระเจ้าแบบร้อยเปอร์ เซ็น ประกอบ กับความตั้งใจที่จะ
ขอจีบหญิงสาว เพียงคนเดียวเท่านั้น ไม่อยากจีบหลายคน ทาให้ตวั เองและหญิงสาวต้องผิดหวัง
เจ็บปวดหัวใจ จึงยิง่ ทาให้รู้สึกทรมานใจมากขึ้น
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นอกจากนั้น ผมไม่แน่ใจว่าเธอจะมีความรู ้สึกรักผมบ้างหรื อไม่ เป็ นครั้งแรกในชีวติ เช่นกัน ที่
ผมอธิ ษฐานอดอาหารแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้า จนค่อนข้างมัน่ ใจว่าพระเจ้า จะทรงนาในเรื่ องนี้
จึงเขียนจดหมายขอนัดคุยกับเธอ โดยต้องขออนุญาตจากอาจารย์ฝ่ายปกครองก่อน อาจารย์อนุ ญาตให้
ไปคุยที่บา้ นของท่านโดยมีท่านเองเป็ นผูด้ ูแล
เนื่องจากขาดประสบการณ์ในการจีบสาวอย่างโรแมนติกแบบชาวฟิ ลิปปิ นส์ ผมก็คิดว่าหากมา
ดามจะยอมเป็ นแฟนและแต่งงานกับผม คงต้องเป็ นเพียงสาเหตุเดียวคือมีภาระใจที่จะไปเป็ นมิชชันนารี
ในประเทศไทย ผมจึงเตรี ยมแผนที่ประเทศไทยไปคุยกับมาดาม กางแผนที่บทโต๊ะให้ดู บอกให้มาดาม
ทราบถึงความต้องการของประเทศไทยในการประกาศข่าวประเสริ ฐ สรุ ปโดยบอกมาดามว่า ประเทศ
ไทยต้องการคนอย่างมาดามไปเป็ นมิชชันนารี และถามมาดามว่า สนใจไหมที่จะไปเป็ นมิชชันนารี ใน
ประเทศไทย
ดูเหมือนมาดามฟังด้วยความตั้งใจ แต่ไม่ให้คาตอบอะไร เราคุยถึงเรื่ องอื่นอีกหลายอย่าง ตาม
ประสาเพื่อนที่เคยใกล้ชิดมาก่อน เวลาการคุยผ่านไปรวดเร็ วมาก จนอาจารย์ที่เฝ้ าดูเราอยูเ่ ตือนว่า หมด
เวลา 15 นาทีในการคุยแล้ว เราจึงต้องยุติดว้ ยความเสี ยดาย
หลังจากการคุยในวันนั้น ผมรู ้สึกโล่งใจ ที่ได้ทาให้มาดามรู ้ถึงความรู ้สึกของผมที่มีต่อเขา แม้
จะเป็ นในทางอ้อม แล้วรอคอยคาตอบจากมาดามด้วยความหวัง

ความรักเบ่ งบาน
พระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของผมเร็ วกว่าที่คิด หลังจากนั้นไม่นาน มาดามมีทีท่าจะรับ
ข้อเสนอของผม และตอบรับที่จะเป็ นแฟนของผมอย่างเปิ ดเผย
มีคนแนะนาว่า หากจะจีบสาวฟิ ลิปปิ นส์ และอยากแต่งงานกับเธอ จะต้องจีบครอบครัวของเธอ
ด้วย หากคนในครอบครัวเธอชอบพอและเห็นด้วย ก็จะมีหวัง ผมจึงไปหามาดามที่บา้ นช่วงปลาย
สัปดาห์บ่อยๆ ไปเล่นดนตรี ดว้ ยกัน ทาให้คนในครอบครัวชอบใจ ยินดีให้เราเป็ นแฟนกันได้ แท้จริ ง
ครอบครัวของมาดามเป็ นผูท้ ี่รักพระเจ้ามาก พวกเขาให้หอ้ งใหญ่หอ้ งหนึ่งที่บา้ น ซึ่ งเมื่อก่อนเป็ นโกดัง
เก็บของ ดัดแปลงทาเป็ นที่นมัสการของคริ สตจักร และพวกเขาเป็ นสมาชิกคริ สตจักรที่ร้อนรน สัตย์ซื่อ
มาก
หลังจากได้คบเป็ นแฟนกันระยะหนึ่ง จนถึงปลายการศึกษาปี ที่ 3 ซึ่ งผมกาลังจะจบการศึกษา
ผมเห็นว่าทางที่ดีที่สุด คือทาพิธีหมั้นกับมาดาม แล้วแต่งงานหลังจากจบพาเธอกลับประเทศไทย ซึ่งมา
ดามก็เห็นด้วย เมื่อปรึ กษากับทางครอบครัว ทางครอบครัวก็ไม่ขดั ข้อง เราจึงตกลงจัดงานหมั้นอย่างเป็ น
ทางการ ในวันที่ 13 เดือนธันวาคม ปี 1967
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เมือ่ รักมีอปุ สรรค
ดูเหมือนทุกอย่างจะดาเนินไปด้วยดี แต่ก็ตอ้ งเกิดการสะดุดสองครั้ง จนทาให้เกือบไม่ได้หมั้น
และแต่งงานกัน
ครั้งแรก ก่อนจะหมั้นไม่นาน เพื่อนสนิทของครอบครัวมาดามคนหนึ่ง ซึ่ งเป็ นนักธุ รกิจได้มา
ประเทศไทย แล้วกลับไปเล่าให้ฟังว่า ต้องคิดให้ดี หากจะให้มาดามแต่งกับคนไทย เพราะรู ้สึกว่าคน
ไทยไม่ค่อยให้เกียรติแก่สตรี เห็นพวกสตรี ไทยทางานหนักมาก แบกอิฐแบกปูนในการก่อสร้าง พี่เขย
และพี่สาวฟังแล้วรู ้สึกไม่สบายใจมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ พี่เขย ซึ่ งหวงแหนมาดามเป็ นพิเศษ เริ่ มคิดจะ
ไม่ให้มีการหมั้น
แต่ขอบพระคุณพระเจ้า อุปสรรคที่เกิดขึ้น ทาให้ผมได้อธิ ษฐานมากขึ้น พระเจ้าเองทรงเปิ ดทาง
และแก้ไขสถานการณ์ ซึ่ งเราเองไม่อาจทาได้ หลังจากนั้น ผูร้ ับใช้ที่มีชื่อเสี ยงมากท่านหนึ่ง ซึ่ งคนใน
ครอบครัวนับถือมากมารับใช้ที่ประเทศไทยร่ วมกับคริ สตจักรใน ซี เอ็ม เอ มิชชัน ได้พบกับอาจารย์และ
แหม่มมาร์ ติน ท่านทั้งสองได้ให้ดูสถานที่ที่ผมจะรับใช้ รวมทั้งที่พกั เมื่อผมกลับประเทศไทย ผูร้ ับใช้
ท่านนี้กลับไปที่มะนิลา เล่าให้คนในครอบครัวฟัง ว่าไม่ตอ้ งเป็ นห่วงใดๆ เขาได้เห็นที่ทางานและที่พกั
ของผมแล้ว ขอให้สบายใจได้ คนในครอบครัวจึงเกิดความมัน่ ใจ และในที่สุดก็อนุ ญาตให้ทาพิธีหมั้น
ตามที่วางแผนไว้
พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมทุกอย่างและอวยพรงานหมั้น เราทาพิธีในเวลาเย็นที่บา้ นของมาดาม
อาจารย์ส่วนใหญ่จากวิทยาลัยฟี เบียส รวมทั้งผูอ้ านวยการได้มาร่ วมงานศาสนาจารย์โมเสส คิง ซึ่ งผม
เคยร่ วมรับใช้ที่คริ สตจักรของท่าน ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนของคุณพ่อผมในการสู่ ขอ และมีเพื่อนร่ วมชั้น
หลายคนมาเป็ นสักขีพยาน บรรยากาศการหมั้นดีมาก ชาวฟิ ลิปปิ นส์โดยทัว่ ไป ไม่มีงานหมั้นแบบนี้
ชายหนุ่มหญิงสาวที่รักกันคิดจะแต่งงานจะหมั้นกันเองอย่างง่าย ๆ แบบชาวตะวันตกโดยมอบแหวนให้
เป็ นส่ วนตัว แล้วประกาศให้คนอื่นทราบภายหลัง คนที่มาร่ วมงานในเย็นวันนั้นจึงบอกว่าเหมือนงาน
แต่งแล้ว
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ก่อนจะเรี ยบจบในเดือนพฤษภาคม 1968 ผมกับมาดามก็คิดกันว่า เราน่าจะแต่งทันทีภายใน
เดือนมิถุนายน เพื่อจะได้กลับไปรับใช้พระเจ้าในประเทศไทย แต่ทางครอบครัวของมาดามไปยอม
อนุญาตทันที ต้องการเวลาที่จะพิจารณาให้รอบคอบมากขึ้น เวลาล่วงเลยไปจนเกือบจะจบการศึกษา
แล้ว ด้วยความเป็ นห่วง ผมคิดว่า หากมีผใู ้ หญ่ของผมจากประเทศไทย เขียนจดหมายมาขอร้องผูใ้ หญ่
ของมาดามในเรื่ องการแต่งงาน ผูใ้ หญ่ของมาดามอาจจะตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้น จึงขอให้อาจารย์และแหม่ม
มาร์ ตินที่กรุ งเทพฯ ทาหน้าที่แทนคุณพ่อคุณแม่ของผม ช่วยเขียนจดหมายเป็ นภาษาอังกฤษมาหนุนใจ
และขออนุ ญาตผูป้ กครองของมาดามให้มาดามแต่งงานกับผมในเดือนมิถุนายน เพื่อจะได้ไปรับใช้ใน
ประเทศไทยด้วยกัน
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แทนที่จะช่วย ผูป้ กครองของมาดามกลับโกรธ หาว่าผูใ้ หญ่ของผมบังคับใจพวกเขา เร่ งเร้ามาก
เกินไป ไม่ให้เกียรติ พวกเขาถึงกับพูดกับมาดามว่า ให้ยกเลิกงานแต่งงานที่คิดไว้
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มาดามเป็ นคนที่อ่อนสุ ภาพ และเชื่อฟังผูใ้ หญ่ในครอบครัว เธอไม่พดู ขัดแย้งใด ๆ บอกกับ
ผูใ้ หญ่วา่ ยินดีเชื่อฟังผูใ้ หญ่ทุกประการ เมื่อมาดามเอาเรื่ องนี้มาบอกผม ผมตกใจพอสมควร จึงนาเรื่ องนี้
มาอดอาหารอธิ ษฐานกับพระเจ้า เพราะผมเองไม่มีทางจะเปลี่ยนใจผูใ้ หญ่ของมาดามได้ การมีชีวติ คู่
สอนผมให้อดอาหารอธิ ษฐานหลายครั้ง ในที่สุด โดยการทรงนาของพระเจ้า ทางครอบครัวก็ค่อยๆ
เข้าใจ ในความจาเป็ นที่จะต้องรี บจัดงานแต่งงานและกลับประเทศไทย และให้อนุ ญาตให้ทาพิธีแต่งงาน
อย่างเป็ นทางการยังความปิ ติยนิ ดีแก่พวกเรามาก
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งานแต่ งสุ ดหรู
ในการเตรี ยมงานแต่งงาน เราสองคนตัดสิ นใจว่า จะทาแบบเรี ยบง่ายที่สุด เพราะผมเพิ่งจบ
การศึกษา ยังไม่มีรายได้อะไร และไม่อยากรบกวนทางบ้านผมที่ประเทศไทยให้ส่งเงินมาสาหรับงาน
แต่งงาน เราคิดจะจัดงานเลี้ยงแบบง่ายๆ โดยมีขนมปั งแซนวิชและน้ าหวานเท่านั้น แต่จะเน้นในความ
ศักดิ์สิทธิ์ และความหมายของพิธี ความจริ งชาวฟิ ลิปปิ นส์ทวั่ ไปที่ฐานะไม่ได้ร่ ารวย ล้วนจัดงานแต่ง
แบบง่าย ๆ อย่างนี้
แต่เมื่อใกล้จะถึงเวลาทาบัตรเชิญและเตรี ยมงานแต่ง พวกญาติท้ งั หลายต่างบอกว่า จะจัดงาน
แบบง่าย ๆ ไม่ได้ เพราะครอบครัวของพวกเขาค่อนข้างมีหน้ามีตาในสังคม ญาติพี่นอ้ งในครอบครัวจึง
ต่างช่วยกัน เพื่อให้งานแต่งดูดียงิ่ ขึ้น มีญาติคนหนึ่งอาสาทาบัตรเชิ ญให้ เป็ นบัตรออกแบบอย่างดี ราคา
แพงกว่าที่เราคิดไว้มาก พี่เขยขอรับผิดชอบในงานเลี้ยง โดยจัดอาหารโต๊ะจีน ที่ภตั ตาคารจีนมีชื่อแห่ง
หนึ่ง พวกหลานๆ ซึ่ งมีสิบกว่าคน ล้วนอยากมีส่วนในพิธี จึงให้พวกเขาเป็ นเด็กโปรยดอกไม้บา้ ง ถือ
พระคัมภีร์บา้ ง ถือใบสาคัญการสมรสบ้าง และยังมีเพื่อนเจ้าสาว 5 คน เพื่อนเจ้าบ่าว 5 คน จนกลายเป็ น
งานแต่งที่ใหญ่และหรู หรามาก มีขบวนเจ้าสาวและเจ้าบ่าวที่ใหญ่มาก ที่ชาวต่างชาติเรี ยกว่า Grand
Wedding ซึ่ งคนฐานะดีเท่านั้น จึงจะจัดได้

การทรงจัดเตรียมพิเศษหลังแต่ งงาน
อย่างแรกคือการฮันนีมูน ตามธรรมเนียมของคนรุ่ นใหม่ หลังแต่งงาน คู่สมรสจะต้องไป
ฮันนีมูน แต่เนื่องจากผมไม่มีเงิน จึงไม่สามารถไปไหนได้ พี่สาวคนหนึ่งของมาดามมาถามว่า ไม่ไป
ฮันนีมูนหรื อ เราก็ตอบตรงๆ ว่า อยากไปเหมือนกัน แต่ไม่มีเงินเขาจึงชวนว่า “งั้น เราไปด้วยกันทั้ง
ครอบครัวเลย” ซึ่ งเราก็ไม่ขดั นับเป็ นประสบการณ์ที่ดีมาก ที่ไปฮันนีมูนด้วยกันทั้งครอบครัว 30 กว่า
คน แต่เราไม่รู้สึกอึดอัดใจอะไร เพราะพวกเขาเข้าใจเราดี ให้พวกเรามีเวลาตามลาพังด้วยกันมากที่สุด
แต่ก็มีเวลาสนุกกับครอบครัวด้วย ขอบพระคุณพระเจ้า สาหรับการทรงจัดเตรี ยมแบบพิเศษนี้
สิ่ งต่อมาคือที่พกั อาศัย หลังแต่งงาน พระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมที่พกั อาศัยที่บา้ นของพี่สาวอีกคน
หนึ่ง ซึ่ งมีบา้ นอยูต่ ิดกัน เพื่อรอความพร้อมที่จะกลับประเทศไทย เราอยูก่ นั แบบง่ายๆ ไม่ตอ้ งปรับตัว
อะไรมากนัก
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การปรับตัวทีค่ ดิ ไม่ ถึง
วันหนึ่ง เกือบจะเกิดเรื่ องใหญ่ ผมได้รับทุเรี ยนกวนขวดหนึ่งจากพี่นอ้ งคนไทย คนหนึ่ งที่มา
ศึกษาที่ฟีเบียส ผมดีใจมาก เพราะไม่ได้กินมานาน ขณะที่กาลังจะเปิ ดกินภรรยาผมมาจากไหนไม่ทราบ
บอกว่าได้กลิ่นเหม็นเหมือนขยะที่เน่า จึงตามมาดู แล้วพบว่าสิ่ งที่ส่งกลิ่นเหม็นมากคือทุเรี ยนกวนในมือ
ผมนัน่ เอง ชาวฟิ ลิปปิ นส์ที่อยูม่ ะนิลาส่ วนใหญ่ไม่ชอบทุเรี ยน สาหรับพวกเขา ทุเรี ยนมีกลิ่นเหม็นมาก
จนพวกเขาทนไม่ได้
ภรรยาผมเป็ นคนเกลียดทุเรี ยนมาก ยืน่ คาขาดทันที บอกว่า “จะเลือกทุเรี ยนหรื อเลือกฉัน”
แน่นอน ผมต้องเลือกภรรยา จึงต้องทิ้งทุเรี ยนกวนไปอย่างน่าเสี ยดายที่สุด แต่ก็ถือว่าเป็ นเรื่ องเล็กน้อย
ความรักและความสัมพันธ์ของสามีภรรยาต้องมาก่อนทุกสิ่ ง
อีกอย่าง คือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทย เนื่ องจากทางครอบครัวมาดามยังไม่
อยากให้พวกเราจากไปไกลทันที พวกเขาอยากรู ้จกั ผมมากขึ้นด้วย จึงขอให้เราอยูท่ ี่ฟิลิปปิ นส์อีกสัก
ระยะหนึ่ง ประกอบกับพวกเรายังไม่มีค่าเดินทางกลับ จึงยอมอยูไ่ ปก่อน ขอพระเจ้าทรงประทานค่า
เครื่ องบินให้แก่เราทั้งสองในเวลาที่เหมาะสม โดยที่เราไม่ได้บอกใคร เกี่ยวกับความต้องการนี้เลย และ
คนส่ วนใหญ่ก็ไม่คิดว่า เราจะมีปัญหาเรื่ องนี้
หลังจากอยูต่ ่อประมาณ 2 เดือน เราก็ได้รับเชิญจากวิทยาลัยฟี เบียสให้ไปแบ่งปั นกับนักศึกษา
เกี่ยวกับแผนการรับใช้ของเราในประเทศไทย พวกเราก็ไปเล่นดนตรี ถวายเพลงพิเศษ และแบ่งปั นงาน
ที่จะทา หลังจากแบ่งปั นเสร็ จ อาจารย์ที่รับผิดชอบก็มอบขวัญให้เรา ซึ่งเป็ นเงินถวายของนักศึกษา เพื่อมี
ส่ วนร่ วมในการรับใช้ของเราในประเทศไทย

51

เมื่อกลับไปถึงบ้าน เปิ ดซองดู มีเงินมากพอสาหรับค่าเดินทางของเราพอดี พระเจ้าทรงมีวธิ ี
จัดเตรี ยมสาหรับความต้องการของเรา ในวิธีที่หลายครั้งเราคิดไม่ถึงและไม่ได้คาดหวัง ขอบพระคุณ
พระเจ้า ที่ทรงสอนเราให้รู้จกั ไว้วางใจพระองค์มากยิง่ ขึ้นในทางปฏิบตั ิ ว่าพระเจ้าทรงเป็ นผูเ้ ลี้ยงดูเรา
อย่างเลี้ยงแกะ เราจะไม่ขดั สน
หลังจากนั้นไม่นาน เราก็ได้เดินทางกลับมาประเทศประเทศไทยในเวลาที่พระเจ้าทรงกาหนด
ภรรยาของผมได้กลายเป็ นเพื่อน และเพื่อนร่ วมงานที่สนิทและดีที่สุดของผมตั้งแต่น้ นั มา และเขาอยู่
เบื้องหลังจากรับใช้และความสาเร็ จของผมทุกอย่าง
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รสชาดแรกแห่ งการรับใช้
“ให้ ทุกคนถือว่ าเราเป็ นคนรับใช้ ของพระเจ้ า และเป็ นผู้อารั กขาสิ่ งลา้ ลึกของพระเจ้ า” (1 โคริ นธ์
4:1)
หากเปรี ยบเป็ นนักมวย นี่เป็ นครั้งแรกที่ผมขึ้นเวทีแบบนักมวยอาชีพ คือได้รับใช้เต็มเวลา
หลังจากผมและภรรยาได้กลับมาประเทศไทยปลายปี 1968 การรับใช้เต็มเวลาครั้งแรกของเราทั้งสอง
นับว่ามีรสชาติเข้มข้น เริ่ มจากการปรับตัวในการเป็ นอยูโ่ ดยเฉพาะอย่างยิง่ ภรรยาของผม ซึ่ งเป็ นชาว
ฟิ ลิปปิ นส์ แม้จะเป็ นชาวเอเชี ยด้วยกัน การปรับตัวน่าจะง่ายกว่าชาวตะวันตก แต่ก็ตอ้ งมีการปรับตัวไม่
น้อย เช่น อาหารการกิน ภาษา เป็ นต้น การปรับตัวในการมีลูกติดๆ กัน 3 คน เกือบจะปี ละคน ส่ วนการ
รับใช้ ก็มีรสชาติหลากหลายน่าท้าทาย ยกเว้นการเป็ นศิษยาภิบาล เพราะยังกลัวอยู่ คิดว่าตลอดชีวิตนี้ คง
จะไม่รับใช้ในการเป็ นศิษยาภิบาล เนื่องจากลักษณะงานที่ผมทา ทาให้ผมมีอิสระ ได้เดินทางบ่อยๆ ไป
เกือบทัว่ ประเทศ จึงได้รู้จกั สังคมคริ สเตียนอย่างกว้างขวาง การรับใช้ยกแรกนี้ จึงมีสีสัน และน่าตื่นเต้น
มาก

การปรับตัว
เมื่อกลับถึงประเทศไทย ผมเข้าทางานทันที ร่ วมกับกองคริ สเตียนบรรณาศาสตร์ ของซี เอ็ม เอ
มิชชัน่ โดยมีอาจารย์และแหม่มมาร์ ตินเป็ นผูร้ ับผิดชอบท่านทั้งสองปฏิบตั ิต่อผมเหมือนลูกของท่านเอง
ดูแลเอาใจใส่ เราทุกเรื่ อง รวมทั้งเรื่ องที่พกั อาศัย
ที่พกั แห่งแรกของเรา คือ ห้องทางานห้องหนึ่งที่ช้ นั ล่างของบรรณาศาสตร์ จาได้วา่ ใส่ เตียงคู่
เข้าไปตัวหนึ่ง ก็เต็มห้องพอดี แต่เราพักที่นนั่ เพียงชัว่ คราว จนกว่าจะหาบ้านพักได้ จึงไม่รู้สึกลาบากใจ
อะไร ขอบพระคุณพระเจ้า ที่ภรรยาผมพร้อมที่จะปรับตัวในทุกสถานการณ์ เราอยากได้บา้ นพักที่อยู่
ใกล้ที่ทางานมากที่สุด เพื่อจะไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการเดินทาง หลังจากนั้นไม่นาน ก็มีคนแนะนาบ้านไม้
สองชั้นหลังหนึ่ง ติดกับที่ทางาน แต่อยูใ่ นถิ่นสลัม ชั้นบนมีหอ้ งนอนหนึ่งห้อง แต่ไม่มีฝาผนังทั้งสอง
ข้าง เจ้าของบ้านที่ให้เช่าบอกว่า ไม่เคยมีปัญหา เราตัดสิ นใจเช่าบ้านหลังนั้น เพราะสะดวกมากในการ
ไปทางานเดินไปเพียงนาทีเดียวก็ถึง
เมื่อได้เข้าไปอยูใ่ นบ้านพักจริ ง ๆ ภรรยาผมต้องปรับตัวมาก เขาเคยอยูใ่ นบ้านที่ใหญ่ สวย มี
อุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้ครบครัน มีคนรับใช้คอยช่วยอยูต่ ลอดเวลา แต่ที่บา้ นหลังนี้ ไม่มีอะไรเลย
สภาพห่างไกลจากบ้านที่เขาเคยอยูม่ าก แถมข้างล่างของบ้านยังมีน้ าขังบ่อยๆ ส่ งกลิ่นเหม็นและมียงุ มาก
กลางคืนแทบจะอ้าปากไม่ได้ เพราะยุงจะบินเข้าปากทันทีแต่ดว้ ยหัวใจที่พร้อมจะเป็ นคู่อุปถัมภ์ของสามี
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และพร้อมที่จะเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้า จึงยินดีอยูใ่ นทุกที่และทุกสภาวะ ภรรยาผมลงมือทาทุกอย่างที่ทาได้
เพื่อให้บา้ นน่าอยูม่ ากขึ้น เขาทาสี ภายในบ้านด้วยตัวเอง ทาผ้าม่านใส่ ตามผนังต่างๆ ซื้ อผ้ายางมาปูพ้นื
ทาให้ภายในบ้านดูสวยงามน่าอยูข่ ้ ึนมาก แม้จะอยูใ่ นถิ่นสลัม
แต่สิ่งที่รบกวนภรรยาผมมากคือ คือ เสี ยงตาน้ าพริ กและกลิ่นแกงจากเพื่อนบ้านทุกวัน ภรรยา
ผมไม่ชินกับกลิ่นนั้น อีกอย่างที่รบกวนมาก คือ เพื่อนบ้านครอบครัวหนึ่งที่อยูต่ ิดกัน เป็ นสามีภรรยา ทั้ง
คู่เมาเหล้า และส่ งเสี ยงด่ากันทุกวัน เป็ นที่น่าราคาญมาก บางครั้งก็แก้ผา้ นอนบนพื้น แต่ภรรยาผมก็ทน
เอา ซึ่ งเป็ นการแสดงออกของความรักที่แท้จริ งต่อครอบครัว “ความรักนั้นก็อดทนนาน”
หลังจากอยูท่ ี่บา้ นหลังนี้ไม่นาน โจรก็เข้าบ้านอย่างน้อยสองครั้ง ขโมยของมีค่าบางอย่างไป เรา
จึงต้องให้ช่างมากั้นผนังชั้นบนทั้งสองข้าง และใส่ กรงเหล็กที่หน้าต่างทุกบาน แต่ขอบพระคุณพระเจ้า
ที่ชีวติ ของเราปลอดภัย และสุ ขภาพก็แข็งแรง ท่ามกลางความสกปรกของสิ่ งแวดล้อม

ประสบการณ์ รับใช้ ทหี่ ลากหลาย
งานรับใช้เต็มเวลาของผมอยูท่ ี่กองคริ สเตียนบรรณาศาสตร์ หรื อเรี ยกย่อๆ ว่า บรรณาศาสตร์
ซึ่ งเป็ นพันธกิจทางด้านสิ่ งตีพิมพ์ของคณะซี เอ็มเอ มิชชัน่ ตั้งอยูท่ ี่ ซอย 13 ถนนประดิพทั ธิ์ สะพาน
ควาย โดยมีอาจารย์มาร์ วนิ มาร์ ติน มิชชันนารี ซี เอ็ม เอ ชาวอเมริ กนั เป็ นผูอ้ านวยการ และแหม่มมาร์
ติน ภรรยาของท่าน เป็ นผูด้ ูแลการผลิต การจาหน่าย และเป็ นบรรณาธิ การ ตอนนั้น ผมยังกลัวการ
เป็ นศิษยาภิบาลมาก จึงพึงพอใจกับการรับใช้ในพันธกิจนี้ ในสมัยนั้น คือปี 1968 กองคริ สเตียนบรรณา
ศาสตร์ นบั ได้วา่ เป็ นหน่วยงานทางด้านวรรณกรรมคริ สเตียน ระดับแนวหน้าแห่งหนึ่งในประเทศไทย
เป็ นสานักพิมพ์ และจาหน่ายหนังสื อ วรรณกรรมต่างๆ ของคริ สเตียน
สิ่ งที่ขอบพระคุณพระเจ้าในการรับใช้ที่บรรณาศาสตร์ เวลานั้น คือผมมีโอกาสได้เรี ยนรู ้ และรับ
ประสบการณ์ในพันธกิจที่หลากหลาย จึงทาให้ได้คลุกคลีกบั สังคมคริ สเตียนในวงกว้าง
ที่บรรณาศาสตร์ นอกจากมีการผลิตและจาหน่ายใบปลิว หนังสื อคริ สเตียนที่เป็ นทั้งหนังสื อ
ทัว่ ไปและตารา เพลงชีวติ คริ สเตียน คู่มือสอนรวีวารศึกษา ยังมีพนั ธกิจอื่นหลายอย่าง เช่น บทเรี ยนทาง
ไปรษณี ย ์ ซึ่ งตอนนั้น มีคนสมัครเรี ยนอยูห่ มื่นกว่าคนวาระสาร “พระคริ สตธรรมประทีป” ที่มีผสู้ มัคร
เป็ นสมาชิกทัว่ ประเทศ รายการวิทยุสอนพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษของ Back to the Bible Broadcast
งานใหญ่อย่างหนึ่ง ที่บรรณาศาสตร์ ช่วยดูแลและรับผิดชอบในสมัยนั้น คืองานขององค์การ
ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่ทุกบ้าน ซึ่ งมีเป้ าหมายในการแจกใบปลิวให้ครบทุกบ้านในประเทศไทย
ร่ วมกับคริ สตจักรท้องถิ่น สมัยนั้น นอกจากคริ สตจักรแต่ละแห่งอาสาในการแจกแล้ว เรายังว่าจ้าง
ทีมงานให้ออกไปแจกเต็มเวลาด้วย โดยจัดเป็ นทีมในภาคต่างๆ บุคคลท่านหนึ่ง ที่ช่วยเราในการ
ประสานงาน และตรวจสอบการแจกใบปลิวของทีมในที่ต่างๆ คืออาจารย์ประยูร ลิมหุ ตเสรณี
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งานอีกอย่างที่เราเป็ นผูร้ ิ เริ่ มบุกเบิก คือ การแปลและพิมพ์พระคัมภีร์ฉบับอมตธรรม (Living
Bible) ต่อมา ได้มอบหมายให้องค์การอมตธรรมเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบ เนื่ องจากผมไม่ได้เป็ นศิษยาภิ
บาลประจาโบสถ์ใด ผมจึงมีอิสระเดินทางไปเทศนาตามโบสถ์และตามค่ายต่าง ๆ ทั้งในกรุ งเทพฯและ
ต่างจังหวัด ในสมัยนั้น มีนกั เทศน์ไม่มาก ผมจึงได้รับเชิญเสมอจากหลายกลุ่มให้ไปช่วยเทศนาใน
โอกาสต่างๆ จึงทาให้ผมได้รู้จกั คริ สตจักร หน่วยงานคริ สเตียน และผูร้ ับใช้พระเจ้าอย่างกว้างขวาง

บทเรียนแห่ งการยอมจานน
ตามที่กล่าวมา ในสมัยก่อน มีนกั เทศน์ไม่มากที่สามารถไปเทศนาตามที่ต่างๆ ได้ เมื่อผูน้ าคริ ส
เตียนทราบว่า ผมจบพระคริ สตธรรมจากต่างประเทศ จึงเข้าใจว่า ผมจะเทศนาได้ดี จึงมีหลายที่ติดต่อผม
มา ให้ไปช่วยเทศนาหรื อสอน แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว ผมยังไม่ได้เรี ยนวิชาเทศนา และกลัวการเทศนา
ด้วย แต่เมื่อมีคนเชิญมา เพื่อไม่ให้ขายหน้า ที่อุตส่ าห์ไปเรี ยนจากเมืองนอก ก็ตอ้ งไป ผมใช้วชิ าหลักการ
พูด และวิชาหลักการสอนช่วยในการเทศนา หลายคนฟังแล้วบอกว่าได้รับพระพร ทาให้มีกาลังใจ และ
กล้าที่จะเทศนามากขึ้น
ต่อมา ผมได้รับการเชิญจากอาจารย์จอห์น เดวิส ซึ่ งเป็ นผูอ้ านวยการของศูนย์พระคริ สตธรรม
พะเยา ให้ไปเทศนาฟื้ นฟู ประจาปี ของศูนย์ ร่ วมกับอาจารย์สุข พงษ์นอ้ ย ผมรู้สึกกลัวและลังเลใจมาก
เพราะการประชุมฟื้ นฟูที่ศูนย์พะเยาในสมัยนั้นเป็ นงานใหญ่ มีคนมาร่ วมไม่นอ้ ยกว่า 500-600 คน ผมไม่
เคยไปเทศน์ที่ไหน ที่มีคนมากอย่างนี้ นอกจากนั้น จะเทศนาร่ วมกับอาจารย์สุข พงษ์นอ้ ย ซึ่ งเป็ น
นักเทศน์ที่มีชื่อเสี ยงมาก ผมยังเป็ นนักเทศนามือใหม่ ยังไม่เคยเรี ยนหลักการเทศนาเป็ นเรื่ องเป็ นราวมา
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ก่อน จะไปเทศนาได้อย่างไร แต่หลังจากได้อธิ ษฐานระยะหนึ่ง ผมก็รับปากไปเทศนาที่นนั่ แม้ยงั มีการ
ลังเลใจอยู่ โดยใช้เวลามากตอนเช้ามืดทุกวัน ในการอธิ ษฐาน ขอการทรงนาและทรงช่วยของพระเจ้า
เช้ามืดวันหนึ่ง ขณะอธิ ษฐาน ใคร่ ครวญ ขอการทรงนา และการทรงชาระจากพระเจ้า เพื่อเป็ น
ภาชนะบริ สุทธิ์ ที่พระเจ้าจะทรงใช้ผมได้มากยิง่ ขึ้น พระเจ้าก็ทรงให้ผมระลึกถึงอย่างหนึ่ง ที่ผมจะต้อง
สารภาพ ไม่เพียงแต่ต่อพระเจ้าเท่านั้น แต่ต่อบุคคลที่ผมเกี่ยวข้องด้วย
สิ่ งที่ผมต้องสารภาพ คือความสัตย์ซื่อของผม ในการลงเวลาทางาน ตอนที่เรี ยนอยูท่ ี่ฟีเบียส
ตอนนั้น ผมต้องทางานสัปดาห์ละอย่างน้อย 14 ชัว่ โมง ในการแปลหนังสื อหรื อเขียนบทเรี ยนรวีเด็ก
ดดยเขียนระหว่างสัปดาห์วนั ละ 2 ชัว่ โมง ระหว่างชัว่ โมงการเรี ยน และปลายสัปดาห์อีก 4 ชัว่ โมง โดย
ต้องบันทึกเวลาทางานทุกครั้ง ปกติ ผมมักจะทาในชัว่ โมงที่ไม่ได้เรี ยนแต่ละชัว่ โมงเป็ นคาบหนึ่งของ
ชั้นเรี ยน ซึ่ งมีเวลา 50 นาที เพื่อความสะดวกและง่ายในการบันทึกเวลาทางาน ทุกครั้งที่ผมทางาน ผมจะ
ลงเวลาเป็ นชัว่ โมง หรื อ 60 นาที แทนที่จะลงตามเป็ นจริ ง 50 นาที หรื อ 45 นาที
ตอนนั้น ผมไม่ได้คิดอะไร ไม่รู้สึกว่าเป็ นเรื่ องที่ผดิ แต่ในเช้าตรู่ วนั นั้นพระวิญญาณได้ทางาน
ในใจผม สาแดงให้ผมเห็นว่า สิ่ งที่ทาไปนั้นไม่ถูกต้อง เป็ นความบาปที่ซ่อนเร้นในเรื่ องการโกงเวลา
ทางาน ไม่วา่ จะเป็ นบาปเล็กหรื อใหญ่เพียงใด ล้วนแต่เป็ นบาปพระเจ้าไม่พอพระทัยในสิ่ งนี้ และ
เตือนสติผม ว่าหากต้องการให้พระองค์ใช้จริ งๆ ผมจะต้องสารภาพ กับอาจารย์มาร์ ตินผูอ้ านวยการ และ
ชดใช้ค่าแรงที่ทางบรรณาศาสตร์ จ่ายในส่ วนที่ผมไม่ได้ทาตลอด 3 ปี ที่ทางาน
ผมต่อรองกับพระเจ้า รู ้สึกยากมากที่จะไปสารภาพกับอาจารย์มาร์ ตินในเรื่ องนี้โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ตั้งแต่กลับมาทางานกับท่าน ท่านเคยชมผมให้คนอื่นฟัง ว่าผมเป็ นคนสัตย์ซื่อมาก ไว้วางใจได้ จึง
เป็ นการขายหน้ามาก ที่จะไปสารภาพกับท่าน แต่พระวิญญาณได้เร่ งเร้าในใจ ตรัสว่า หากจะให้
พระองค์ใช้ ผมต้องเป็ นภาชนะที่บริ สุทธิ์ จะซ่อนเร้นความบาปใดๆ ไม่ได้ ไม่วา่ จะเป็ นบาปที่เล็ก
เพียงใด
ในที่สุด ผมยอมจานนกับพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไข ไปสารภาพกับอาจารย์มาร์ ตินตรงๆ ในสิ่ งที่
ทาไป ขอบคุณพระเจ้า ท่านเป็ นผูใ้ หญ่พอ ขอบคุณผมที่สารภาพ ไม่ได้ต่อว่าผม แล้วถามผมว่า หากคิด
เป็ นเงินแล้ว ค่าแรงส่ วนที่ไม่ได้ทารวม 3 ปี เป็ นเงินประมาณเท่าไร ผมก็กะคาดว่า คงประมาณ 5,000
บาท ท่านบอกว่า ท่านยินดีอภัยให้ผมในสิ่ งที่ทาไป ให้ผมชดใช้เงินตามที่ผมบอกก็แล้วกัน
ผมรู ้สึกโล่งใจ มีสันติสุขที่ไม่อาจบรรยาย ได้เต็มล้นหัวใจ เพราะได้ทาสิ่ งที่พระเจ้าพอพระทัย
ความมัน่ ใจเกิดขึ้น ทาให้มีความเชื่อ ว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรการเทศนาที่พะเยาอย่างแน่นอน และพระ
เจ้าก็ได้ทรงอวยพระพรมากจริ งๆ ผูม้ าร่ วมประชุมหลายคนได้หลัง่ น้ าตา สารภาพบาปเมื่อฟังผมเทศนา
ผมรู ้วา่ นี่ เป็ น การทางานและอวยพรของพระวิญญาณ ไม่ใช่ความสามารถของผมเอง
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การเทศนาฟื้ นฟู
หลังจากการเทศนาที่พะเยาซึ่ งพระเจ้าทรงอวยพรมาก พระเจ้าก็ทรงใช้ผมมากขึ้นในการเทศนา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเทศนาแบบฟื้ นฟูในคริ สตจักรต่าง ๆ จนกลายเป็ นนักเทศน์ฟ้ื นฟูไปโดยปริ ยาย
ขอเล่าการการเทศน์ฟ้ื นฟูในที่สองแห่งให้ฟังเป็ นพิเศษ
แห่งแรก เป็ นการฟื้ นฟูที่เชียงราย คงเป็ นช่วงต้นของปี 1970 เกิดการฟื้ นฟูใหญ่ที่เชียงราย เป็ น
ครั้งแรกที่ผมเห็นการฟื้ นฟูใหญ่ขนาดนั้น มีการจัดประชุ มฟื้ นฟูที่คริ สตจักรฟาร์มเชียงราย โดยใช้
สถานที่กลางแจ้งหน้าโบสถ์ มีการประชุมติดต่อกันหลายคืน แต่ละคืน ต้องมีการเทศนา 2 ครั้ง โดย
นักเทศน์สองท่าน มีคนมาร่ วมมากมาย ผมเห็นการเคลื่อนไหวอย่างยิง่ ใหญ่ของพระวิญญาณ มีคนกลับ
ใจใหม่ สารภาพบาปเป็ นจานวนมากแม้แต่ผปู ้ กครองหลายคน จากคริ สตจักรต่างๆ ก็พากันกลับใจ
สารภาพบาป ได้บงั เกิดใหม่อย่างแท้จริ ง ช่วงนั้น ผมมีโอกาสไปเทศนาที่เชียงรายหลายครั้ง นักเทศน์ที่
พระเจ้าทรงใช้ก็มีหลายท่าน เช่นอาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย อาจารย์วรี ชัย โกแวร์ อาจารย์จอห์น เดวิส อาจารย์
บุญมา พันธศรี และอาจารย์อื่นๆ อีกหลายท่าน
จาได้วา่ ครั้งหนึ่งมีการประชุ มฟื้ นฟูกลางแจ้งที่คริ สตจักรฟาร์ มสัมพันธกิจเชียงรายอีก มีผรู ้ ับใช้
พระเจ้าหลายท่านช่วยเทศนา ผมเป็ นคนหนึ่งที่ได้รับเชิ ญให้ไปเทศนาคืนหนึ่งอาจารย์บุญมา พันธศรี
เป็ นผูเ้ ทศนา ท่านเทศนาเกี่ยวกับการเกิดผลมาก มี 3 ข้อย่อย คือ กิ่งที่ตอ้ งต่อ กิ่งที่ตอ้ งตัด และกิ่งที่ตอ้ ง
ติด ก่อนที่ท่านจะเทศนาจบ อาจารย์จอห์น เดวิส ดึงผมไปหลังเวที บอกผมว่า “อาจารย์ธีระ เมื่ออาจารย์
บุญมาเทศนาจบแล้ว ให้อาจารย์ข้ ึนไปเทศนาต่อทันที”
ผมฟังแล้วงง และตกใจ ผมไม่เคยเทศนาแบบที่ไม่ตอ้ งเตรี ยมตัว แต่ละครั้งที่เทศนา ผมใช้เวลา
เตรี ยมมาก ไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมง อาจารย์เดวิส จะให้ข้ ึนไปเทศนาอีกไม่กี่นาทีขา้ งหน้า โดยที่ผมไม่มี
โอกาสได้เตรี ยมเลย ผมจึงบอกอาจารย์จอห์น ว่าเป็ นไปไม่ได้ที่จะขึ้นไปเทศนาโดยไม่ตอ้ งเตรี ยม
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“ไม่ตอ้ งกลัวอาจารย์ข้ ึนไปเทศนาด้วยความเชื่ อ พระวิญญาณจะนาเอง” อาจารย์จอห์นยืนยันจะ
ให้ผมขึ้นไปเทศนาให้ได้ ผมจึงต้องยอม เป็ นครั้งแรกในชี วติ ที่เทศนาแบบนี้ แต่ก็รู้สึกว่าพระวิญญาณ
กาลังเคลื่อนไหวพิเศษ ให้ไว้วางใจพระองค์
ผมขึ้นไปเทศนาต่อทันที เมื่ออาจารย์บุญมาเทศนาจบ จาไม่ได้วา่ เทศนาอะไรรู ้สึกว่าจะเทศนา
เพียงสั้น ๆ ประมาณ 15 นาที แล้วเชิญชวนให้ให้พี่นอ้ งตอบสนอง โดยเดินออกมาสารภาพบาปกับพระ
เจ้า ผมตกใจ เมื่อมีพี่นอ้ งจานวนเป็ นร้อย ออกมาคุกเข่าอธิ ษฐานด้วยน้ าตา สารบาปกับพระเจ้า กลับใจ
ใหม่
นี่เป็ นภาพการฟื้ นฟูที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น ซึ่ งเป็ นการทางานของพระวิญญาณเองเราอยากเห็น
การฟื้ นฟูแบบนี้ เกิดขึ้นอีกในประเทศไทย การฟื้ นฟูครั้งนั้น ทาให้ผนู ้ าคริ สตจักรหลายคนได้กลับใจ
บังเกิดใหม่ อนุชนจานวนมากได้กลับใจ หันมาหาพระเจ้า มีหลายคนได้ถวายตัวเรี ยนพระคัมภีร์ หลาย
คนได้ไปเรี ยนพระคริ สตธรรมที่ บี บี ซี เช่น อาจารย์ประเสริ ฐ อาจารย์บรรจบ อาจารย์อานวย อาจารย์
สุ ข อาจารย์จาแลง อาจารย์นคเรค เป็ นต้น ท่านเหล่านี้ ส่ วนใหญ่ยงั รับใช้พระเจ้าอยูจ่ นถึงเวลานี้
อีกแห่งหนึ่ง เป็ นการเทศนาฟื้ นฟู คือที่ประเทศลาว คงเป็ นช่วงต้นปี 1970 เช่นกัน ตอนนั้น
ประเทศลาวยังเปิ ดสาหรับคนนอกที่จะเข้าไปเทศนา คริ สตจักร ซี เอ็ม เอ ที่นนั่ เชิญผมไปเทศนาฟื้ นฟู
ให้แก่พวกอนุชน ผมรู ้สึกหนักใจ แม้เขาจะบอกว่า พี่นอ้ งลาวเข้าใจภาษาไทยได้ แต่ผมไม่แน่ใจว่า เขา
จะเข้าใจได้ดีขนาดไหน จึงอธิ ษฐานมากเป็ นพิเศษ ขอการเจิมใหม่ๆ จากพระเจ้า พระเจ้าก็ทรงยืนยัน
โดยประทานพระธรรมข้อหนึ่งคือ เอเฟซัส 3:20 ซึ่ งกล่าวว่า พระเจ้าจะทรงกระทามากยิง่ กว่าที่เราขอ
หรื อคิดได้ ตามฤทธิ์ เดชที่ทากิจอยูภ่ ายในเรา
ผมได้เห็นการทางานของพระวิญญาณในการฟื้ นฟูท่ามกลางอนุชนลาว ในคืนที่สองของการ
เทศนา ผมเชิ ญชวนให้อนุชนที่ยงั ไม่แน่ใจในความเชื่ อ ยืนขึ้น เพื่อจะอธิ ษฐานเผือ่ ปรากฎว่าอนุชนเกือบ
ทั้งโบสถ์ยนื ขึ้น เหลือเพียงแถวหลังสุ ดเพียงหนึ่งหรื อสองแถว
ผมคิดว่าพวกเขาคงเข้าใจผิด จึงให้เขานัง่ ลง อธิ บายให้ฟังอีกครั้ง แล้วเชิญชวนใหม่ ครั้งนี้ มี
อนุชนยืนขึ้นมากกว่าครั้งแรก ผมไม่รู้จะทาอะไร หลังจากอธิ ษฐานเผื่อแล้ว ก็ขอให้มิชชันนารี ช่วย
จัดการต่อไป
เช้าวันต่อมา ขณะที่ผมกาลังเตรี ยมเทศนา มีผนู ้ าท่านหนึ่งมาหาผม แนะนาให้ผมรู ้จกั ว่า เป็ น
ผูป้ กครองของโบสถ์ เขาบอกผมว่า รู ้สึกไม่สบายใจ ที่ผมเชิญชวนให้อนุ ชนทุกคนรับเชื่อ เพราะพวกเขา
ส่ วนใหญ่รับเชื่อหมดแล้ว ผมจึงต้องอธิ บายให้ฟัง ถึงเจตนาที่จะช่วยให้พวกอนุชนแน่ใจในความรอด
มิใช่ให้พวกเขารับเชื่ ออีกครั้ง หลังจากอธิ บายดูเหมือนผูป้ กครองจากไปด้วยความเข้าใจพอสมควร
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คืนต่อมา ผมเทศนาเรื่ องการประกอบด้วยพระวิญญาณ ผมเห็นการทางานของพระวิญญาณที่
ยิง่ ใหญ่มาก หลังเทศนา ผมเชิญชวนให้ออกมารับการเติมด้วยพระวิญญาณคนแรกที่กม้ หน้า ก้มตาเดิน
ออกมา คือผูป้ กครองที่ไปหาผมตอนเช้า เขามาถึงที่เวทีก็คุกเข่าลง ร่ าไห้จนตัวโยก หลังจากนั้น พวก
อนุชนก็ทยอยกันเดิน ออกมา เมื่อมาถึงที่หน้าเวทีก็คุกเข่าลง ส่ งเสี ยงดังร้องไห้อย่างโหยหวน ที่ผมไม่
เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อน บางคนเดินมาไม่ถึงหน้าเวที ก็ลม้ ฟุบหน้าลงที่พ้นื มีอย่างน้อยคนหนึ่งที่เริ่ มพูด
ภาษาแปลกๆ ผมเองรู ้สึกตื่นเต้นมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อย้อนถามตัวเองอีกครั้ง ว่าทาไมพระเจ้าจึงทรงอวยพรผมในการเทศนาฟื้ นฟูที่ผา่ นมา
คาตอบสาคัญที่สุด คือเป็ นการทางานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เอง ในเวลาและวิธีของพระองค์ แต่เชื่อ
ว่าก็เกี่ยวข้องกับผูเ้ ทศนาในระดับหนึ่งด้วย ผมจึงขอสรุ ปข้อคิดบางประการที่พระเจ้าทรงสอนผม จาก
การเทศนาฟื้ นฟูที่ผา่ นมา ที่ทาให้พระองค์ทรงอวยพรพิเศษ
สิ่ งแรกเกี่ยวกับการเตรี ยมตัวของผูเ้ ทศนา ซึ่ งประกอบด้วยกับคาเทศน์และชีวติ ของผูเ้ ทศนา คา
เทศนาต้องเป็ นการทรงนาจากพระเจ้า เทศนาในสิ่ งที่พระวิญญาณทรงอยากให้เทศนาใช้เวลาให้มากใน
การเตรี ยม เพื่อคาเทศนาจะถูกต้องชัดเจนและน่าสนใจเข้ากับผูฟ้ ัง นอกจากนั้น ต้องใช้เวลาสารวจชีวติ
ของเรา เพื่อจะไม่มีบาปที่ซ่อนเร้นจนกลายเป็ นอุปสรรค์ในการที่พระเจ้าจะทรงอวยพร
อีกอย่างคือการอธิ ษฐาน ส่ วนตัวผมเอง ต้องอธิ ษฐานมาก ในการเทศนาฟื้ นฟูเพราะตระหนักว่า
ผมเองไม่มีของประทานในการเทศนา เคยกลัวการเทศนา และยังไม่ได้เรี ยนการเทศนา จึงรู ้สึกมีความ
จากัดมาก ต้องพึ่งพระเจ้ามากๆ แต่เมื่อเรายอมรับความอ่อนแอของเรา ทุ่มเทอธิ ษฐานมากขึ้น ก็เห็นพระ
เจ้าทรงอวยพรอย่างอัศจรรย์
จาได้วา่ ตอนที่ไปเทศนาที่ประเทศลาว รู ้สึกเป็ นห่วงมากๆ จึงใช้เวลามากในการอธิษฐาน
ขณะที่นงั่ รถไฟไปที่หนองคาย เพื่อข้ามไปยังประเทศลาว ผมอธิษฐานบนรถไฟตลอดทาง จนพระเจ้า
ให้ความมัน่ ใจแก่ผม ผ่านพระวจนะข้อหนึ่งในพระธรรมเอเฟซัส 3:20 ที่กล่าวว่า “บัดนี้ขอ
เทิดพระเกียรติพระองค์ ผูส้ ามารถกระทาเกินกว่าที่เราจะทูลขอหรื อคาดคิดได้ ตามฤทธานุภาพของ
พระองค์ ซึ่ งกระทาการอยูภ่ ายในเรา” และตลอดเวลาที่เทศนาที่ประเทศลาว ผมอธิษฐานอย่างหนักทุก
คืน จนต้องลุกขึ้นจากเตียงบ่อยๆ ขณะที่กาลังจะนอน คุกเข่าอธิ ษฐานกับพระเจ้า เชื่อว่าไม่เพียงแต่ผม
อธิ ษฐานมาก พี่นอ้ งชาวลาวก็คงอธิ ษฐานมากด้วย พระเจ้าทรงกระทาการใหญ่ของพระองค์ผา่ นการ
อธิษฐานเสมอ
หลังจากที่ผมได้รับใช้ที่บรรณาศาสตร์ ปีหนึ่ง อาจารย์มาร์ ติน ก็แต่งตั้งให้ผมเป็ นผูอ้ านวยการ
ดูแลงานของบรรณศาสตร์ ผมทางานที่นนั่ จนถึง ปี 1974 รู ้สึกว่า พระเจ้าทรงเรี ยกให้รับใช้ในสถาบัน
พระคริ สตธรรมมากกว่า จึงขอลาออกจากบรรณาศาสตร์
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ความฝันกลายเป็ นจริง
ผมขอบพระคุณพระเจ้า ที่ทรงให้โอกาสเป็ นคนหนึ่งในกรรมการชุดแรก ที่ช่วยก่อตั้งพระ
คริ สตธรรมกรุ งเทพ เราพอจะอ่านประวัติการก่อตั้งพระคริ สตธรรม ได้จากวารสารของพระคริ สตธรรม
กรุ งเทพ แต่ขอเล่าสั้นๆ ในช่วงของการบุกเบิกตั้ง ซึ่ งอาจมีไม่กี่คนที่รู้เรื่ องดี กรรมการชุดก่อตั้ง ส่ วน
ใหญ่ก็ไปอยูก่ บั พระเจ้าแล้ว หรื อไม่ก็ไม่อยูใ่ นประเทศไทยแล้ว

ก่อนก่อตั้งพระคริ สตธรรมกรุ งเทพ ในสมัยนั้น มีสถาบันการศึกษาพระคริ สตธรรมเพียงแห่ง
เดียวเท่านั้น ที่มีระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐานในเชิงวิชาการ ระดับปริ ญญาตรี คือวิทยาลัยพระคริ สต
ธรรมแมคกิลวารี ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เพราะมีหลักสู ตรที่ชดั เจน รับนักศึกษาที่จบชั้น ม.
8 หรื อ ชั้นมัธยมปลายเท่านั้น ส่ วนสถาบันพระคริ สตธรรมในสหกิจคริ สเตียน ล้วนแต่ไม่เข้มงวดใน
เรื่ องมาตรฐาน หลักสู ตร และกฎเกณฑ์ในการรับนักศึกษา นักศึกษาที่รับเข้ามาเรี ยนด้วยกัน มีวฒ
ุ ิ
การศึกษาที่ต่างกันตั้งแต่จบชั้นประถม จนถึงชั้นมัธยม ผูท้ ี่จบการศึกษาสู งหน่อยจึงรู ้สึกขาดการท้าทาย
เมื่อผมมีโอกาสได้ไปศึกษาที่วทิ ยาลัยพระคริ สตธรรมที่ฟีเบียส ซึ่ งมีระบบและมาตรฐานที่ดี ยิง่
ทาให้ผมอยากเห็นในองค์การสหกิจคริ สเตียน มีสถาบันพระคริ สตธรรมที่ได้มาตรฐานระดับปริ ญญาตรี
มากยิง่ ขึ้น ผมได้ปรารถเรื่ องนี้กบั แหม่มมาร์ ติน ซึ่ งสนใจในเรื่ องการพัฒนาผูร้ ับใช้อยูแ่ ล้ว แหม่มมาร์ ติน
ก็เห็นด้วย และอยากเห็นวันหนึ่ง จะมีสถาบันพระคริ สตธรรมสักแห่งหนึ่งในสหกิจ ที่มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี
โดยพระคุณของพระเจ้า ในปี 1969 พระเจ้าก็ได้ใส่ ภาระใจแบบนี้ไว้ในใจของผูน้ าหลายคน ทั้ง
มิชชันนารี และผูน้ าไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ สตรี ท่านหนึ่งซึ่ งเป็ นนักธุ รกิจที่รักพระเจ้ามาก ท่านสนใจ
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ในเรื่ องพัฒนาผูร้ ับใช้พระเจ้าในระดับที่สูงขึ้นเป็ นพิเศษ เวลานี้ สตรี ท่านนี้ไปอยูก่ บั พระเจ้าแล้ว จึงขอ
เอ่ยชื่อของท่าน ท่านคือ มิสสิ ส ยัง (Mrs.Yang)

วันหนึ่ง มิสสิ สยังไปคุยกับแหม่มมาร์ ติน บอกว่าท่านมีภาระใจอยากถวายเงินก้อนหนึ่ง จานวน
500,000 บาท (ในสมัยนั้น เป็ นเงินจานวนมาก) เพื่อจะก่อตั้งสถาบันพระคริ สตธรรมแห่งใหม่อีก
สถาบันหนึ่ง ซึ่ งมีมาตรฐานที่สูงขึ้น ในการฝึ กฝนอบรมผูร้ ับใช้พระเจ้า
แหม่มมาร์ ตินมีภาระใจอยูแ่ ล้ว มีความคิดว่า น่าจะให้คณะซี เอ็ม เอ และโอ เอ็ม เอฟ ก่อตั้ง
ร่ วมกัน จึงได้ช่วยประสานให้ผนู ้ าทั้งสองคณะได้ปรึ กษาหารื อ เพื่อก่อตั้งสถาบันพระคริ สตธรรมแห่ง
ใหม่
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ในเบื้องต้น กรรมการชุ ดริ เริ่ มประกอบด้วยมิชชันนารี ลว้ นๆ จากสองคณะ หลังจากปรึ กษากัน
ไม่กี่ครั้ง ก็เห็นว่าจาเป็ นจะต้องมีผนู ้ าคนไทยเข้ามามีส่วนร่ วม โดยให้มีจานวนมิชชันนารี ครึ่ งหนึ่ง และ
คนไทยครึ่ งหนึ่งเป็ นกรรมการ ผูร้ ับใช้พระเจ้าคนไทยชุดแรก ที่ได้รับเชิญเข้ามามีส่วนร่ วมในการคิด
และวางแผน เท่าที่ผมจาได้ ได้แก่ อาจารย์บุญครอง ปิ ฏกานนท์ ผูป้ กครองสมกิจ ไทยวัชรามาส และตัว
ผม

หลังจากการประชุมไประยะเวลาหนึ่ง กรรมการชุดเริ่ มต้น ซึ่ งมีมิชชันนารี จากทั้งสองคณะและ
ผูน้ าไทย ก็มีมติให้ต้ งั ชื่อสถาบันนี้วา่ พระคริ สตธรรมกรุ งเทพ (Bangkok Bible College) โดยให้อยูใ่ น
กรุ งเทพฯ และได้แต่งตั้งกรรมการอานวยการขึ้นอย่างเป็ นทางการ ซึ่ งประกอบด้วยคนไทยเป็ นส่ วน
ใหญ่ ถ้าผมจาไม่ผดิ ประธานกรรมการอานวยการท่านแรก คืออาจารย์บุญครอง ปิ ฏกานน ซึ่ งตอนนั้น
เป็ นเลขาธิการของสมาคมพระคริ สตธรรมไทย
กรรมการริ เริ่ มก็ได้ต้ งั นโยบายไว้ดว้ ย ว่าสถาบันนี้ จะต้องเลี้ยงดูตนเองตั้งแต่ตน้ โดยใช้ดอกเบี้ย
จากเงินฝาก 500,000 บาท ดาเนินงาน ในสมัยนั้น เราฝากเงินก้อนนี้กบั เงินทุนหลักทรัพย์ ซี มิก ซึ่งได้
ดอกเบี้ยสู งมาก ประมาณ 15-18 % ต่อปี ในช่วงแรก จึงเพียงพอสาหรับค่าใช้จ่าย จะไม่มีงบประมาณที่
ได้รับจาก โอ เอ็ม เอฟ และ ซี เอ็ม เอ ทั้ง สองคณะจะช่วยในการส่ งมิชชันนารี เข้ามาสอน และส่ งข่าวให้
คริ สตจักรต่างๆ ของคณะในต่างประเทศอธิ ษฐานเผื่อและสนับสนุนด้วยการถวายตามการทรงนาของ
พระเจ้า พระเจ้าก็ทรงอวยพร ให้สถาบันเลี้ยงดูตวั เองได้ ตั้งแต่น้ นั มา
ในการเตรี ยมเปิ ดสถาบัน มี 2-3 อย่างที่ตอ้ งจัดการให้เรี ยบร้อย ได้แก่สถานที่หลักสู ตรและ
ระเบียบการศึกษา และผูอ้ านวยการ เนื่องจากผมมีประสบการณ์ไปศึกษาพระคริ สตธรรมจากสถาบันที่
ได้มาตรฐาน จึงได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ร่างหลักสู ตรและระเบียบการเรี ยนการสอนของสถาบัน ผม
62

เห็นว่าหลักสู ตรและระเบียบของฟี เบียสดี จึงได้ดดั แปลงมาใช้ในพระคริ สตธรรมกรุ งเทพ สถาบันที่
เกิดขึ้น จึงเคร่ งครัดในเรื่ องระเบียบวินยั มาก เพราะลอกเลียนแบบจากฟี เบียส ซึ่ งก่อตั้งโดยอดีตทหาร
อเมริ กนั
ในเรื่ องสถานที่ ผูอ้ านวยการของ โอ เอ็ม เอฟ สมัยนั้น คืออาจารย์ไอแซ็ค สก๊อต อาจารย์มาร์
ติน และผมได้ตระเวนไปหาในหลายที่หลายแห่งเป็ นเวลานาน จนอ่อนอกอ่อนใจ เพราะไม่พบสถานที่ดี
และค่าเช่าราคาถูก ในที่สุด พระเจ้าทรงประทานทางออกให้ โดยผ่านแหม่มมาร์ ติน

เวลานั้น ป้ าสมถวิล หิ ตะศักดิ์รักใคร่ ชอบพอกับแหม่มมาร์ ติน ไปหาแหม่มมาร์ ตินที่บรรณา
ศาสตร์ ประจา เพื่อให้แหม่มมาร์ ตินช่วยสอนภาษาอังกฤษ ตอนนั้น ผมก็อยูท่ ี่บรรณาศาสตร์ ดว้ ย เห็นทั้ง
สองท่านใช้เวลาด้วยกันเสมอ แหม่มมาร์ ตินก็ปรารภให้ป้าสมถวิลฟัง เกี่ยวกับปั ญหาการหาสถานที่เพื่อ

63

เปิ ดพระคริ สตธรรม ป้ าสมถวิลฟังแล้วเกิดภาระใจ จึงเสนอให้ใช้บา้ นของท่านหลังหนึ่ ง เป็ นที่เริ่ มต้น ที่
ซอยศึกษาวิทยา สาทรเหนือในที่เดียวกับอาคารเรี ยนภาคปริ ญญาโทปั จจุบนั

ส่ วนผูอ้ านวยการ ทางโอ เอ็ม เอฟ บอกว่า อาจารย์หมอเฮ็นรี่ ไบรเด็นธอล น่าจะสนใจ ตอนนั้น
ท่านรับใช้อยูท่ างภาคเหนื อ คลุกคลีกบั พี่นอ้ งชาวดอยเป็ นส่ วนใหญ่ เมื่อได้ติดต่อไป อาจารย์หมอเฮ็นรี่
ก็ตอบรับเป็ นผูอ้ านวยการคนแรก พระคริ สตธรรมจึงได้เปิ ดตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน 1971
เป็ นต้นมาโดยมีนกั ศึกษาเต็มเวลา 5 คน มาจากทุกภาคของประเทศไทย
ผมได้สอนภาคค่าตั้งแต่เทอมแรก จาได้วา่ เป็ นวิชาพระธรรมโรม มีนกั ศึกษาภาคค่าเต็มห้อง
หลังจากนั้น ในปี 1977 พระเจ้าได้ทรงนาผม มารับใช้เป็ นผูอ้ านวยการที่พระคริ สตธรรมกรุ งเทพ จน
เกษียณอายุ ในปี 1999 รวมรับใช้เต็มเวลาที่นนั่ ในฐานะผูอ้ านวยการ 22 ปี เป็ น 22 ปี แห่งพระคุณและ
ความรักของพระเจ้าที่ยงิ่ ใหญ่มาก

ชีวติ ครอบครัว
ผมขอบพระคุณพระเจ้า แม้จะเป็ นการรับใช้ช่วงแรก แต่ผมเห็นบทบาทสาคัญมากของ
ครอบครัว ที่อยูเ่ บื้องหลังการรับใช้ทุกอย่างของผม
ผมต้องขอบพระคุณพระเจ้าเป็ นพิเศษ สาหรับภรรยาที่ดีที่สุด เพราะเป็ นคนต่างชาติ ต้อง
ปรับตัวมากกว่าผมหลายเท่า แต่เพราะเขารักพระเจ้าและรักผม ได้อุทิศตัวที่จะรับใช้พระเจ้าร่ วมกับผม
จึงยอมอดทน ยินดีปรับตัวทุกด้าน ไม่วา่ จะยากลาบากเพียงใดเขาอยูเ่ บื้องหลังผม สนับสนุนผมอย่าง
เต็มที่ เมื่อผมออกไปรับใช้พระเจ้าข้างนอกหรื อต่างจังหวัด เขาจะไปกับผมเสมอ
ตอนมาประเทศไทยใหม่ๆ เขาไม่รู้ภาษาไทยเลย พูดกับใครก็ไม่รู้เรื่ อง แต่เขามีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สร้างมิตรกับเพื่อนบ้านโดยใช้ภาษาใบ้ แต่ก็รู้สึกลาบากใจมาก เมื่อจะต้องไปซื้ อของหรื อกับข้าวที่ตลาด
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วันหนึ่งภรรยามาขอร้องผม ให้ผมซื้ อตูเ้ ย็นเครื่ องเล็กๆ สักเครื่ องหนึ่ง เพื่อจะลดความยุง่ ยาก ไม่
ต้องไปตลาดบ่อย ผมบอกเขาว่า เราไม่มีเงินจะซื้ อ และผมไม่อยากซื้ อโดยการผ่อนด้วย ให้เราอธิ ษฐาน
ทูลขอต่อพระเจ้า แม้เขาจะรู ้สึกผิดหวัง แต่ก็เชื่ อฟัง เราอธิ ษฐานเจาะจง ขอพระเจ้าทรงจัดเตรี ยมสิ่ งที่
จาเป็ น
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ผ่านมาไม่ถึงสองสัปดาห์ ร้านขายตูเ้ ย็นยกตูเ้ ย็นใหม่เอี่ยมเครื่ องหนึ่ง ญี่หอ้ ดี คือเวสติ้งเฮ้าส์ มา
ให้เราถึงบ้าน เป็ นเครื่ องที่ใหญ่กว่าที่เราคิดจะซื้ อเยอะ คนงานที่ยกมาบอกว่ามีคนสั่งซื้ อและให้ยกมาส่ ง
ที่บา้ นหลังนี้ พวกเรารับด้วยใจขอบพระคุณ ที่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยม โดยที่เราไม่ได้บอกความต้องการ
ของเราให้ใครทราบเลย
เราอยูท่ ี่บา้ นหลังนั้นได้ประมาณสองปี ลูกชายคนโต และคนที่สองก็คลอด คลอดขณะที่เราอยู่
ที่นนั่ สาหรับลูกชายคนโต ทางครอบครัวที่ฟิลิปปิ นส์รู้สึกเป็ นห่วงพิเศษ เพราะเป็ นลูกคนแรก ขาด
ประสบการณ์จึงเสี ยค่าใช่จ่ายทุกอย่างให้ภรรยามาของผมกลับไปคลอดที่บา้ น ที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เรา
ได้ลูกชาย ตั้งชื่อให้วา่ เดชา ส่ วนภาษาอังกฤษ เราตั้งชื่อเดียวกับชื่อภาษาอังกฤษของผม คือ ทิโมธี หรื อ
ทิม ซึ่ งชาวฟิ ลิปปิ นส์นิยมตั้ง สาหรับลูกชายคนโต แต่ให้เพิม่ คาต่อท้ายว่า จูเนียร์ มีความหมายว่า เป็ นทิ
โมธี นอ้ ย คนในครอบครัวจะเรี ยกชื่อเล่นของเขาว่า จูน ย่อมาจากจูเนียร์ ส่ วนผมเป็ นทิโมธี ซีเนียร์
แปลว่า ทิโมธี อาวุโส หลังจากได้ลูกชายคนโตปี กว่า เราก็ได้ลูกชายคนที่สอง ชื่อดุษฎี หรื อเดวิด เราอยูท่ ี่
บ้านหลังนี้ต่อไปประมาณ 2 ปี

วันหนึ่ง มิสซิ สยังได้ข่าวว่าผมไม่สบาย จึงมาเยีย่ มที่บา้ น วันนั้นฝนตกหนัก น้ าท่วมทางเข้าซอย
ที่เข้าบ้าน ชาวบ้านจึงเอากระดานมาทาเป็ นสะพานให้เดินเข้าซอย ขณะมิสซิ สยังเดินเข้ามาในซอย ท่าน
สังเกตเห็นน้ าขังที่สกปรกมาก เมื่อเข้าไปในบ้าน ท่านบอกว่า พวกเราไม่ควรอยูท่ ี่นนั่ ต่อไป เพราะจะไม่
ดีต่อสุ ขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อสุ ขภาพของเด็ก และท่านบอกทันทีวา่ จะสร้างบ้านใหม่ให้อยูแ่ ถวเย็น
อากาศ ทุ่งมหาเมฆเพราะท่านมีที่ดินอยูท่ ี่นนั่ ภายใน 4 เดือนก็จะสร้างเสร็ จ ถามผมว่ายินดีจะไปอยูไ่ หม
ผมยอมรับด้วยความขอบพระคุณทันที รู ้แน่วา่ นี่เป็ นการทรงจัดเตรี ยมของพระเจ้า
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บ้านใหม่ที่เราย้ายไปอยูเ่ ป็ นแบบทาวเฮ้าส์สองชั้น น่าอยู่ มี 3 คูหา มิสซิ สยังสร้างให้ผรู ้ ับใช้พระ
เจ้าอีกสองครอบครัวอยู่ ผมจึงมีเพื่อนบ้านที่ดีทนั ที หน้าบ้านที่เราอยูม่ ีสนามเล็กน้อย ภรรยาผมเป็ นคน
รักต้นไม้ จึงปลูกหญ้าเป็ นสนามหญ้า และหาต้นไม้ ดอกไม้มาปลูก ทาให้ดูสดชื่น สภาพแวดล้อมดีกว่า
ที่อยูเ่ ก่ามาก ขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับการทรงจัดเตรี ยมพิเศษของพระองค์ โดยที่เราไม่ทนั ได้ทูลขอ
หลังจากได้ลูกคนที่สอง ปี กว่าถัดมา เราก็ได้ลูกคนที่สาม เป็ นลูกสาว คลอดเมื่อเราย้ายมาอยูท่ ี่
ใหม่แล้ว เราตั้งชื่อว่า เมตตา หรื อเมอซี่ ตั้งแต่น้ นั มา ภรรยาผมก็ตอ้ งเหนื่อยมาก กับการดูแลลูกเล็กๆ
สามคน ซึ่ งมีอายุไร่ เรี่ ยกัน แต่เขาไม่เคยบ่น เป็ นแม่และภรรยาที่ดีที่สุดเสมอ เขาดูแลลูกเต็มเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 5 ปี จนกระทัง่ ผมกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์อีกครั้งหนึ่ง
ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงโปรดให้ผมมีโอกาสและประสบการณ์มากมายในการรับใช้พระองค์
ตั้งแต่ตน้ นับว่าเป็ นสิ ทธิ พิเศษที่พระองค์ทรงมอบให้แก่ผม พระองค์ได้ทรงอวยพรผม ในหน้าที่การงาน
และครอบครัว ทาให้เรารับใช้ดว้ ยความสุ ขตลอดเวลาการรับใช้ในช่วงแรกนี้
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การเสริมสร้ างอย่ างต่ อเนื่อง
“พระองค์ เป็ นช่ างปั้น เราเป็ นดินทราย” (เพลงนมัสการ)
ตลอดเวลาที่ผมรับใช้เต็มเวลาที่บรรณาศาสตร์ อาจารย์และแหม่มมาร์ ตินรู ้วา่ ภาระใจของผม
จริ งๆ อยูท่ ี่พระคริ สตธรรมกรุ งเทพ ผมแสวงหาน้ าพระทัยพระเจ้าว่าพระองค์ทรงอยากให้ผมทาอะไร
มากที่สุด พระเจ้าทรงสาแดงให้ผมเห็นว่าของประทานเด่นชัดที่สุดของผม คือ การสอน ผมเองก็ชอบ
สอนและรู ้สึกว่าผูท้ ี่เรี ยนกับผมก็ชอบการสอนของผมด้วย มีอยูป่ ี หนึ่ง ผมไปเทศนาฟื้ นฟูที่พระคริ สต
ธรรมพะเยาอีก พักที่บา้ นของอาจารย์จอห์น เดวิส ซึ่ งตอนนั้นท่านเป็ นผูอ้ านวยการที่ศูนย์ วันหนึ่ง
ขณะที่ผมนัง่ เตรี ยมเทศนาในห้องนอน อาจารย์จอห์น เดวิสเดินเข้ามาหาผม พูดกับผมสั้น ๆ ว่า
“อาจารย์ธีระ อาจารย์น่าจะรับใช้ในการสอนพระคัมภีร์มากกว่า” พูดแค่น้ นั ท่านก็เดินออกไป ผมรู ้สึก
ว่าเป็ นคาพูดที่มีพลังมาก เหมือนคาพยากรณ์จากพระเจ้า ตั้งแต่วนั นั้นมา คาพูดของอาจารย์จอห์น ก็กอ้ ง
อยูใ่ นใจผมตลอดเวลา จนผมต้องตัดสิ นใจบอกอาจารย์มาร์ ตินว่าผมขอไปรับใช้ที่ บี บี ซี ขอบพระคุณ
พระเจ้า ที่อาจารย์และแหม่มมาร์ ตินเข้าใจ ไม่พยายามหน่วงเหนี่ยวผมไว้ สนับสนุ นให้ผมทาในสิ่ งที่
พระเจ้าทรงอยากให้ทามากที่สุด ผมจึงตัดสิ นใจลาออกจากบรรณาศาสตร์ ไปสอนเต็มเวลาที่บี บี ซี ใน
ปี 1973
ในชีวติ ของผม ผมไม่เคยมีความทะเยอทะยานที่จะเรี ยนต่อสู ง ๆ เพราะรู ้สึกว่า ความรู ้ที่มีอยูก่ ็
เพียงพอสาหรับการรับใช้แล้ว ประกอบกับผมมีครอบครัว มีลูก 3 คน จึงไม่คิดว่า ยังสามารถไปเรี ยนต่อ
ได้อีก แต่ขอบพระคุณพระเจ้า เมื่อพระเจ้าทรงต้องการใช้เราทาสิ่ งใดและเราเชื่ อฟัง พระองค์เองจะทรง
เสริ มสร้างเราอย่างต่อเนื่อง ให้เรามีคุณสมบัติพร้อมมากยิง่ ขึ้นที่จะทาสิ่ งนั้นได้ และพระองค์มีวธิ ี ของ
พระองค์ที่เราคิดไม่ถึง ผมจึงขอแบ่งปั นการเสริ มสร้างอย่างต่อเนื่องของพระเจ้าในตัวผม เหมือนการชุบ
ใหม่อีกสองครั้ง ทั้งสองครั้งนี้ พระเจ้าได้สอนผมให้มีประสบการณ์ใหม่ๆ บางอย่างที่มีค่ามาก
นอกเหนือจากวิชาความรู ้ที่ได้รับเพิ่มเติมจากการศึกษาในชั้นเรี ยน

การเสริมสร้ างของพระเจ้ า
ก่อนออกจากบรรณาศาสตร์ ผูน้ าท่านหนึ่งของ ซี เอ็ม เอ มิชชัน่ ซึ่ งเป็ นสตรี ชาวอเมริ กนั ชื่อ
แกลดี้ส์ แจสเปอร์ มาพบผม ท่านเป็ นที่ปรึ กษา และผูด้ ูแลงานทางด้านวรรณกรรมของ ซี เอ็ม เอ ทัว่ โลก
ผมรู ้จกั ท่านมาก่อน เมื่อท่านมาดูงานวรรณกรรมในประเทศไทยที่ผมรับผิดชอบอยู่ ก่อนผมจะลาออก
ไปรับใช้ที่ บี บี ซี ภรรยาผมเชิญท่านมาทานข้าวที่บา้ น พอท่านทราบว่า ผมตั้งใจจะไปสอนเต็มเวลาที่
พระคริ สตธรรม ท่านพูดทันที ว่าต้องเรี ยนต่อ วุฒิปริ ญญาตรี ที่ได้มา ไม่พอที่จะสอนพระคริ สตธรรม
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ท่านอาสาที่จะขอทุนการศึกษาจาก ซี เอ็ม เอ มิชชัน่ ให้ผมและครอบครัว เพื่อผมจะสามารถไปศึกษาต่อ
ร่ วมกับครอบครัวได้
พระเจ้าทรงใช้แหม่มแกลดี้ส์ แจสเปอร์ คนนี้สองครั้งในการช่วยผมให้ได้ไปศึกษาพระคริ สต์
ต่อในต่างประเทศ ครั้งแรกในปี 1974-1977 กลับไปที่ฟิลิปปิ นส์ ครั้งที่สอง ปี 1981-83 ไปศึกษาระดับ
ปริ ญญาเอกที่อเมริ กา โดยไปทั้งครอบครัวทั้งสองครั้ง

นักศึกษาพ่อลูกอ่ อน
ปี 1974 ผมกลับไปศึกษาพระคริ สตธรรมต่อที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์อีกครั้ง การกลับไปครั้งนี้ ผม
ไปแบบคนพ่อลูกอ่อน มีลูกเล็กๆ 3 คน อายุไล่เลี่ยกัน ประมาณ สามสี่ และห้าขวบตามลาดับ ตอนแรก
ไม่แน่ใจว่า เมื่อมีลูกแล้ว จะเป็ นอุปสรรคในการศึกษาหรื อไม่ แต่ปรากฎว่า โดยพระคุณของพระเจ้า ไม่
มีอุปสรรคใดๆ ยังศึกษาได้ดี

ตอนไปศึกษาครั้งแรกที่ฟีเบียส ผมศึกษาปริ ญญาตรี ทางด้านคริ สเตียนศึกษาครั้งนี้ผมจึงเลือก
ศึกษาต่อปริ ญญาโททางด้านศาสนศาสตร์ โดยตรง หลักสู ตร M.Div. เน้นสาขาศาสนศาสตร์ ที่สถาบัน
ศาสตร์เอเชีย (Asian Theological Seminary ชื่อย่อ ATS) โดยได้เรี ยนวิชาเทศนาอย่างทางการ หลังจาก
ได้เทศนามาแล้ว 6 ปี ผมได้อาจารย์ที่ดีมากในการสอนวิชานี้ คือ ดร.เพอร์ ดู จากสถาบันพระคริ สตธรรม
ที่มีชื่อเสี ยงมากแห่งหนึ่งในอเมริ กา คือ สถาบันดัลลาส (Dallas Theological Seminary) ที่เน้นการ
เทศนาแบบอรรถาธิ บาย ท่านรู ้ภาษากรี กดีมาก เหมือนรู ้ภาษาอังกฤษ ให้หลักการที่ชดั เจนในการเตรี ยม
และการเทศน์ จึงกลายเป็ นวิชาที่ผมชอบมากที่สุด และทาคะแนนได้ที่สุดวิชาหนึ่ง ทั้งๆ ที่ตอ้ งเทศนา
เป็ นภาษาอังกฤษ
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แบบอย่ างแห่ งความเชื่อ
กลับมาศึกษาต่อครั้งนี้ ผมและครอบครัวได้เช่าบ้านพักอยูท่ ี่หนึ่งชื่อนักตาฮันอยูไ่ ม่ไกลนักจาก
อาคารรัฐสภาของฟิ ลิปปิ นส์ และอยูใ่ กล้กบั ครอบครัวพี่สาวอีกคนหนึ่งของภรรยาผม สามีของพี่สาว
ภรรยาเป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรแห่งหนึ่ง เราเรี ยกชื่อเล่นของท่านว่า อาจารย์แม็กซ์ (Pastor Max)
อยากเล่าเกี่ยวข้องกับครอบครัวนี้ให้ฟังเล็กน้อย เพราะพระเจ้าทรงสอนผมมากเกี่ยวกับความเชื่อผ่าน
ครอบครัวนี้
ในการเป็ นศิษยาภิบาล อาจารย์แม็กซ์ ได้รับเงินเดือนน้อยมากจากคริ สตจักรเพียงประมาณ 500
บาทต่อเดือน เพียงพอสาหรับค่าเช่าบ้านเท่านั้น ท่านมีลูก 7 คน ต้องดูแล จึงอยูใ่ นสภาพที่ขดั สนลาบาก
มาก แต่ท่านไม่เคยบ่น ไม่เคยแสดงอาการของความทุกข์ ความท้อแท้ ท่านมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้า
เสมอ คาที่ท่านชอบพูดบ่อย ๆ คือ “สรรเสริ ญพระเจ้า” ไม่วา่ เจอเหตุการณ์ดีหรื อร้าย ท่านจะพูดว่า
“สรรเสริ ญพระเจ้า” (Praise the Lord) ทั้งครอบครัวมีความไว้วางใจพระเจ้ามาก อยูด่ ว้ ยความเชื่อ แบบที่
เราไม่เข้าใจว่าอยูไ่ ด้อย่างไร และผมก็เห็นพระเจ้าทรงเลี้ยงดูท้ งั ครอบครัวนี้อย่างอัศจรรย์
บางครั้งในครอบครัวไม่มีอาหารจะรับประทานและไม่มีเงินจะซื้ อ อาจารย์แม็กซ์จะจับกีตา้ ร์
ชวนคนในครอบครัวร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า บ่อยครั้ง ขณะร้องเพลงสรรเสริ ญจะมีเสี ยงเคาะที่ประตู
เปิ ดประตูออก ก็พบคนนาอาหารมาให้
มีอย่างน้อยครั้งหนึ่ง พี่สาวภรรยาผมหิ้ วตะกร้าไปซื้ ออาหารที่ตลาดโดยไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียว
เขาบอกว่า จะไปซื้ อด้วยความเชื่อ หลังจากนั้นพักใหญ่ เขาก็กลับมาพร้อมด้วยอาหารมากมายเต็มตะกร้า
พระเจ้าทรงใช้เขาเป็ นพิเศษในการอธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่ วย หลายคนที่มีโรคร้ายที่หมอรักษาไม่หาย เมื่อ
เขาวางมืออธิ ษฐาน โรคนั้นก็หาย
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ผมจึงขอบพระคุณพระเจ้า ที่ให้ผมได้อยูใ่ นที่ที่ผมจะสามารถเรี ยนรู ้เรื่ องความเชื่ อ จาก
แบบอย่างชีวติ จริ งของคนใกล้ชิด

ลิม้ รสการเป็ นศิษยาภิบาล
ผมได้บอกตั้งแต่ตน้ แล้ว ว่างานรับใช้อย่างหนึ่งที่ผมกลัวมาก คือการเป็ นศิษยาภิบาล ผมไม่คิด
ว่าจะเป็ นศิษยาภิบาลได้ตลอดชีวติ ของผม แต่เมื่อเปิ ดเทอม มีนกั ศึกษาคนหนึ่งเป็ นชาวอินโดนี เซี ย เขา
มาหาผม บอกว่า อยากให้ผมช่วยเป็ นศิษยาภิบาลบางเวลาของคริ สตจักรเล็ก ๆ แห่งหนึ่ ง ซึ่ งนมัสการที่
โรงพยาบาล เป็ นคริ สตจักรของซี เอ็ม เอ ชื่ อ คริ สตจักรอิมมานูเอลคริ สเตียนซี เอ็ม เอ (Emanuel
Christian Alliance Church) เขาเองก็รับช่วงจากนักศึกษาคนหนึ่งที่จบไปแล้ว ตอนนี้ เขากาลังจะจบ
ต้องการนักศึกษาสักคนมาช่วยรับช่วงแทนเขา เขาบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่ส่งผมมา
ผมฟังแล้วรู ้สึกงง ถามว่าต้องทาอะไรบ้าง เขาบอกว่า มีงานหลักสองอย่าง คือสอนและนา
ประชุมอธิ ษฐานคืนวันพุธ โดยเวียนกันไปที่บา้ นสมาชิก และเทศนาวันอาทิตย์ผมตอบว่าขอกลับไป
อธิ ษฐานดูก่อน
เป็ นสิ่ งที่แปลก ที่ผมไม่ได้ปฏิเสธไปทันที เพราะปกติผมไม่ชอบการเป็ นศิษยาภิบาลอยูแ่ ล้ว มา
ที่ฟิลิปปิ นส์ครั้งนี้ ก็เพื่อจะศึกษาพระคริ สตธรรมเต็มเวลา ซึ่งต้องเรี ยนหนัก ใช้เวลามาก แถมยังมีลูก
สามคนที่ตอ้ งเอาใจใส่ หากต้องสอนและเทศนาเป็ นภาษาอังกฤษอีกทุกอาทิตย์ จะเอาเวลาที่ไหนไป
เตรี ยม แต่แปลกจริ งๆ หลังจากอธิ ษฐานแล้วรู ้สึกว่าเป็ นประสบการณ์ที่น่าเรี ยนรู ้ น่าท้าทาย ประกอบกับ
คิดว่า การเป็ นศิษยาภิบาลบางเวลาแบบนักศึกษา คงไม่หนักเกินไป จึงตอบตกลงช่วยดูแลคริ สตจักรนั้น
เนื่องจากเป็ นศิษยาภิบาลบางเวลา ไม่มีเวลาไปเยีย่ มเยียน ผมจึงเน้นในการเทศนาและสั่งสอน
ในวันพุธและวันอาทิตย์ ขอบพระคุณพระเจ้า ที่เห็นพระเจ้าทรงอวยพระพรผ่านพระวจนะ
ตอนแรก มีสมาชิกประมาณ 15-20 คนมาร่ วมนมัสการ มีเงินถวายไม่พอที่จะช่วยค่ารถของศิษ
ยาภิบาล บางเดือนค้างค่าเช่าสถานที่ ผมจึงสอนและเทศนาเรื่ องการถวายติดต่อกันหลายอาทิตย์ การ
ถวายเพิ่มขึ้นตามลาดับ จนในที่สุด มีเงินมากพอที่จะจ่ายค่าเช่า และช่วยค่าเดินทางของศิษยาภิบาลได้
สมาชิกก็เพิ่มขึ้นตามลาดับ จากตอนแรกสิ บกว่าคน ค่อยๆ เพิ่มเป็ นสามสิ บกว่าคน ก่อนผมออก
ตอนเรี ยนจบ มีคนมานมัสการประมาณ 60 คน นับเป็ นประสบการณ์ที่ดีมากในการเป็ นศิษยาภิบาลครั้ง
แรก

หัวใจของผู้เลีย้ ง
แม้จะไม่ได้ดูแลสมาชิกเต็มเวลา แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องช่วยสมาชิก เมื่อเขามีปัญหา
คริ สตจักรนี้ มีสมาชิกหลายคนมาจากสองครอบครัว ซึ่ งเป็ นญาติกนั คือครอบครัวคัสตาซูดและ
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ครอบครัวบาบาซ่า คนที่ช่วยรับใช้ในคริ สตจักร ส่ วนใหญ่ก็มาจากสองครอบครัวนี้ ครั้งหนึ่ง แม่บา้ น
ของทั้งสองครอบครัวซึ่ งเป็ นพี่นอ้ งกัน ไม่มาโบสถ์ติดต่อกันหลายอาทิตย์ เพราะมีเรื่ องเข้าใจผิด ทะเลาะ
กัน ไม่ยอมอภัยให้กนั ผมรู ้สึกทุกข์ใจและเป็ นห่วงมาก ได้อธิ ษฐานเผื่อพวกเขานาน แท้จริ งแม่บา้ นทั้ง
สองก็รักพระเจ้ามาก ร้นรนในการรับใช้ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ก็ยตุ ิการรับใช้ทุกอย่าง ในที่สุด ผมก็ไปหา
ที่บา้ นเชิญแม่บา้ นทั้งสองคนมาพบกัน ผมขอร้องพวกเขาด้วยน้ าตา ให้อภัยกัน คืนดีกนั เพื่อเห็นแก่พระ
เจ้า เมื่อทั้งสองคนเห็นผมขอร้องด้วยน้ าตา ก็พากันใจอ่อน ร้องไห้ ขอโทษกันและคืนดีกนั ผมรู ้สึกมี
ความสุ ขมากที่เห็นสิ่ งนี้เกิดขึ้น
วันนั้น ผมได้เรี ยนรู ้ถึงหัวใจของการเป็ นศิษยาภิบาล ซึ่ งต้องเป็ นผูเ้ ลี้ยงที่รัก ห่วงใยลูกแกะด้วย
ใจจริ ง พร้อมจะช่วยแกะที่หลงทางให้กลับคืนมาสู่ ทางพระเจ้า จากนั้นมา ความกลัวในการเป็ นศิษยาภิ
บาลก็ลดน้อยลง แม้ยงั ไม่พร้อมที่จะเป็ นศิษยาภิบาลเต็มเวลา

การตีสอนทีห่ นักทีส่ ุ ด
ผมเรี ยนที่ เอ ที เอส สามปี เมื่อย่างเข้าปี ที่สาม ก็ได้ข่าวว่า เวียดนามใต้ล่ม ตกเป็ นของ
คอมมิวนิสต์ หลังจากนั้น เขมร และลาวก็ตกเป็ นของคอมมิวนิสต์ตามลาดับเวลานั้น มีการกล่าวขานกัน
ทัว่ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ถึงทฤษฎีโดมีโน ตามทฤษฎีน้ ี เมื่อประเทศเขมรและลาวล่มลง ประเทศต่อมาก็
ต้องเป็ นประเทศไทย จึงมีความห่วงกังวลกันว่า อีกไม่นาน ประเทศไทยจะถูกคอมมิวนิสต์ยดึ ครอง
คริ สตจักรจะมีปัญหา
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ญาติใกล้ชิดบางคนจึงมาหาผม บอกว่าอย่ากลับประเทศไทย เพราะกลับไป หากประเทศถูก
คอมมิวนิสต์ยดึ ครอง ก็จะทาอะไรไม่ได้ อยูป่ ระเทศฟิ ลิปปิ นส์ยงั มีโอกาสรับใช้พระเจ้าได้ ในเวลา
เดียวกัน อาจารย์ฝ่ายวิชาการจากวิทยาลัยพระคริ สตธรรมฟี เบียสก็มาติดต่อผม บอกว่าเมื่อจบเอ ที เอส
ขอให้ผมไปเป็ นอาจารย์สอนภาษากรี กที่ฟีเบียส
เมื่อผมใคร่ ครวญดู ก็รู้สึกว่าคาเตือนด้วยความหวังดีของญาติและคาเชิญจากสถาบันเดิมที่ผม
เคยศึกษาน่าสนใจมาก พวกเขาพูดถูก หากผมกลับประเทศไทย และประเทศไทยถูกคอมมิวนิสต์ยดึ
ครอง ผมจะทาอะไรไม่ได้จริ งๆ แต่ถา้ อยูท่ ี่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ผมก็ยงั ทาหลายอย่างได้ นอกจากสอนที่ฟี
เบียส ผมยังมีโอกาสมากที่จะสอนพระคัมภีร์และประกาศกับคนไทยผ่านสถานีวทิ ยุ เอฟ อี บี ซี เพราะ
สถานีน้ ี ตั้งอยูต่ ิดกับฟี เบียส และเขาต้องการผูร้ ับใช้คนไทยช่วยทารายการภาษาไทยด้วย ยิง่ คิด ยิง่ รู ้สึก
ว่าควรจะอยูป่ ระเทศฟิ ลิปปิ นส์ต่อไป
เมื่อตัดสิ นจะอยู่ ผมจึงไปซื้ อตาราเรี ยนภาษาฟิ ลิปปิ นส์ทนั ที ตั้งใจจะเรี ยนอย่างจริ งจังจนพูดได้
คิดว่าคงไม่ยากนัก เพราะภรรยาเป็ นชาวฟิ ลิปปิ นส์อยูแ่ ล้ว เขาคงช่วยผมได้มาก
จาได้วา่ ผมนัง่ ลงศึกษาการพูดภาษาฟิ ลิปปิ นส์ได้เพียงสองวัน ก็มีอาการปวดหลังอย่างหนัก
เกิดขึ้น จนยืนตัวตรงไม่ได้ เวลาเดิน ปวดมาก ต้องนอนตลอดเวลา เมื่อจะเข้าห้องน้ า แทบจะต้องคลาน
เข้าไป ผมซื้ อยาแก้ปวดมาทานได้ 2-3 วัน ไม่ดีข้ ึน ผูร้ ับใช้พระเจ้าคนหนึ่งที่เป็ นหมอ มาเยีย่ มผม แนะนา
ให้ผมไปหาหมอกระดูกที่เขารู ้จกั เมื่อหมอตรวจดูแล้ว ก็บอกว่าเป็ นโรคหมอนกระดูกเคลื่อน มีทาง
รักษาได้สองทาง คือให้นอนอย่างเดียว ห้ามลุกขึ้นไปไหน นอกจากเข้าห้องน้ า จนกว่าจะหาย แต่ตอ้ ง
นอนบนพื้นแข็งอีกวิธีหนึ่ง โดยการผ่าตัด แต่หมอไม่แนะนาให้รักษาโดยวิธีน้ ี นอกจากกรณี จาเป็ น
สรุ ปแล้ว ไม่มียารักษาโรคนี้ โดยตรง นอกจากยาแก้ปวด และยาคลายกล้ามเนื้อ ต้องขอบพระคุณพระเจ้า
ที่ช่วงนั้นปิ ดเทอมใหญ่ภาคฤดูร้อน ผมสามารถนอนพักรักษาตัวได้ โดยไม่ตอ้ งทาอะไร
ผมนอนพักรักษาตัวตามที่หมอแนะนา หวังว่าไม่นานจะดีข้ ึน และหายป่ วยเป็ นปกติ แต่แปลก
หลังจากสองสัปดาห์ ไม่มีอะไรดีข้ ึน ผมเริ่ มรู ้สึกท้อ เริ่ มแสวงหาพระเจ้าเป็ นพิเศษ ขอทรงสาแดง ว่า
อะไรเป็ นสาเหตุที่ทาให้เจ็บป่ วยอย่างนี้ และอาการไม่ดีข้ ึน เวลานั้นเอง พระเจ้าก็ทรงสาแดงให้รู้ ว่า
สาเหตุที่ผมต้องเจ็บป่ วยเป็ นการตีสอนจากพระองค์เพราะผมกลัวเกินไป ที่จะกลับประเทศไทย โดย
ไม่ได้แสวงหาน้ าพระทัยของพระองค์อย่างจริ งจัง พระเจ้าทรงสาแดงให้เห็น ว่าหากผมอยูท่ ี่ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ ต้องเจ็บป่ วย อย่างนี้ไม่เพียงแต่ผมจะทาอะไรไม่ได้ ผมยังต้องทนทุกข์ทรมานด้วย
ผมเริ่ มสานึกในความผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้น สารภาพกับพระเจ้าขอพระองค์ทรงอภัยโทษ และ
สัญญาว่าจะกลับไปประเทศไทยอย่างแน่นอน เมื่อเรี ยนจบ หลังจากอธิ ษฐานเช่นนั้นไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์
อาการดีข้ ึนทันที และหายป่ วยเป็ นปกติในไม่กี่วนั ต่อมา
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ผมขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงรักผมมาก ไม่อยากให้ผมออกนอกทางของพระองค์ จึง
ตีสอนผมเมื่อจาเป็ น เพื่อผมจะได้กลับมาในทางที่ดีที่สุดของพระองค์ ผมศึกษาต่ออีกหนึ่งปี ก็จบและ
กลับประเทศไทย ในปี 1977 รับใช้ในตาแหน่งผูอ้ านวยการที่พระคริ สตธรรมกรุ งเทพ สิ่ งที่ผมเคยกลัว
ไม่ได้เกิดขึ้นแม้แต่อย่างเดียว คนในประเทศไทยยังอยูก่ นั สุ ขสบายดี ไม่ได้ถูกยึดครองโดยคอมมิวนิสต์
ตามทฤษฎีโดมีโน นี่ เป็ นการชุบตัวใหม่ครั้งแรกที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

การเสริมสร้ างครอบครัว
มีหลายอย่างที่น่าสนใจและน่าท้าทายเกิดขึ้น เมื่อผมกลับมารับใช้ในฐานะผูอ้ านวยการที่พระ
คริ สตธรรมกรุ งเทพ หลังจากจบจาก เอ ที เอส ในการรับใช้ นอกจากจะรับใช้เต็มเวลาที่พระคริ สตธรรม
กรุ งเทพแล้ว ผมยังรับใช้เป็ นศิษยาภิบาลบางเวลาที่คริ สตจักรมหาพร ที่ประดิพทั ธ์ดว้ ย ผมจะเล่าเรื่ อง
การรับใช้ท้ งั สองอย่างในบทต่อไป แต่อยากเล่าให้ฟังเกี่ยวกับชีวติ ครอบครัวของผมตั้งแต่กลับจาก
ฟิ ลิปปิ นส์
เมื่อกลับมาประเทศไทย เราก็ได้บา้ นเช่าอยูใ่ นบริ เวณเดียวกับพระคริ สตธรรมกรุ งเทพ สิ่ งแรก
ที่ตง้ อทา คือหาโรงเรี ยนให้ลูกเรี ยน เนื่องจากลูกไปอยูฟ่ ิ ลิปปิ นส์สามปี เมื่อยังเล็ก อยูใ่ กล้ชิดกับเด็กชาว
ฟิ ลิปปิ นส์ และพูดภาษาฟิ ลิปปิ นส์ทุกวัน จนลืมภาษาไทย ที่บา้ นเราใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อกลับมาประเทศ
ไทย ลูกๆ จึงไม่เข้าใจภาษาไทย แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ที่ทรงจัดเตรี ยมโรงเรี ยนเล็กๆ แห่งหนึ่ง ใกล้
บ้าน มีช้ นั อนุบาลและชั้นประถมครู ใหญ่และเจ้าของเป็ นคริ สเตียนที่รักพระเจ้าและรักผูร้ ับใช้ของพระ
เจ้ามาก อยากมีส่วนช่วยผูร้ ับใช้พระเจ้าเสมอ ท่านเป็ นคนจีน เราเรี ยกท่านว่า หลื่อซิ นแซหรื อครู หลื่อ
ท่านรับลูกของเราเข้าไปเรี ยนด้วยความยินดี ทาทุกอย่างเพื่อช่วยลูกของผมในการปรับตัว เมื่อ
พวกเราเสี ยค่าเทอม ท่านก็รับไว้ หลังจากนั้น ท่านก็ใส่ ซองคืนให้เราอีกครั้งหนึ่ง
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พวกเราใช้เวลากับลูกมาก เมื่อพวกเขายังเล็กอยู่ ภรรยาของผมเป็ นแม่ที่ดีมาก เขาทางานหนัก
ดูแลลูกทั้งสามคนอย่างใกล้ชิด และอย่างดีที่สุด ทั้งเสื้ อผ้า เครื่ องนุ่งหุ่ม อาหารการกิน ไม่เคยบกพร่ อง
ทุกเย็น เราจะใช้เวลากับลูก ในการนมัสการและอ่านพระคัมภีร์ และหนุนใจให้พวกเขาท่องพระคัมภีร์
ใครท่องได้จะได้รับรางวัล พวกเขาจึงพยายามท่อง ก่อนนอน เป็ นหน้าที่ของผม ที่จะอ่านหนังสื อหรื อ
เล่านิทานให้ฟัง วันศุกร์ เราจัดเป็ นวันครอบครัว เย็นวันนั้น เราจะใช้เวลากับครอบครัวเป็ นพิเศษ โดยไม่
ยอมมีการนัดหมายที่อื่น บางครั้ง เราเล่นเกมส์ดว้ ยกันที่บา้ น บางครั้งเราไปทานอาหารและวิง่ เล่นที่สวน
ลุมพินี ซึ่ งอยูใ่ กล้บา้ น
เราขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงนาเราให้ใช้เวลามากกับเด็ก เมื่อพวกเขายังเล็กอยูจ่ ึงทาให้พวกเขา
มีพ้นื ฐานที่ดีทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณ แม้พวกเขายังต้องเรี ยนรู ้อีกมากเมื่อโตขึ้น

ชุบตัวอีกครั้ง
การรับใช้ที่บี บี ซี ในช่วงนี้ ทุกอย่างเป็ นไปด้วยความราบรื่ น พระเจ้าก็ทรงอวยพร ให้สถาบัน
เติบโตขึ้นตามลาดับ ผมเองก็พึงพอใจกับการรับใช้ ไม่มีความคิดที่จะศึกษาต่อ และไม่เห็นความจาเป็ น
จนกระทัง่ ปี 1980 แหม่มแกลดี้ส์ แจสเปอร์ มาเยีย่ มประเทศไทยอีก ท่านมาเยีย่ มผมและครอบครัวที่ บี
บี ซี แล้วท่านก็พดู ขึ้นมาว่า เพื่อผมจะสามารถรับใช้ในฐานะผูอ้ านวยการได้ดียงิ่ ขึ้น ผมควรไปศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาเอกที่อเมริ กา และเขาก็อาสาอีก ที่จะติดต่อขอทุนจาก ซี เอ็ม เอ มิชชัน่ ให้ผมและ
ครอบครัว ฟังแล้วแทบไม่อยากเชื่อ เพราะการไปศึกษาต่อที่อเมริ กาเป็ นเรื่ องยาก ค่าใช้จ่ายสู งมาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไปทั้งครอบครัว ซึ่ งเป็ นสิ่ งเป็ นไปได้ยากมาก ผมจึงรู ้สึกว่าพระเจ้าทรงรักผมและ
ครอบครัวมากจริ งๆ ทรงให้เราในสิ่ งที่เราคิดไม่ถึง เป็ นการง่ายเหลือเกินสาหรับพระองค์ ที่จะทาในสิ่ ง
ที่ประสงค์จะทาในปี ต่อมาคือปี 1981 ผมและครอบครัวก็ได้ทุนจากซี เอ็ม เอ อีกครั้ง ศึกษาต่อที่
สหรัฐอเมริ กา
ผมเลือกไปเรี ยนที่สถาบันพระคริ สตธรรมฟูลเลอร์ (Fuller Theological Seminary) ที่เมืองพาซา
ดีน่า รัฐแคลิฟอร์ เนีย เพราะเป็ นสถาบันพระคริ สตธรรมที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริ กา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คณะพันธกิจศาสตร์ (Missiology) มีนกั ศึกษาจากหลายสิ บประเทศทัว่ โลกไปศึกษาที่
นัน่ นอกจากนั้น ที่แคลิฟอเนี ยร์ อากาศไม่หนาว ปรับตัวไม่ยากและเพื่อนสนิทของผม คือ ดร.วิชาญและ
ครอบครัวก็อยูท่ ี่นนั่ ด้วย
สาขาที่ผมเลือกเรี ยนคือการพัฒนาผูน้ า เพราะผมรับใช้ทางด้านพัฒนาผูน้ าที่พระคริ สตธรรม
และตั้งใจจะรับใช้ดา้ นนี้ต่อไป จึงอยากมีโอกาสได้วเิ คราะห์วจิ ยั ว่าควรจะพัฒนาผูน้ าระบบใด จึงจะดี
และเหมาะสมมากยิง่ ขึ้นสาหรับประเทศไทย
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สติปัญญาจากพระเจ้ า
เพื่อจะศึกษาระดับปริ ญญาเอกด้านพันธกิจศาสตร์ ผมต้องศึกษาระดับปริ ญญาโท (Master of
Theology หรื อ M.Th.) ในสาขานี้ก่อน แล้วจึงจะต่อปริ ญญาเอกได้ ทั้งสองปริ ญญาจะต้องเขียน
วิทยานิพนธ์ นัน่ หมายถึง จะต้องเขียนวิทยานิพนธ์สองฉบับโดยปกติ ต้องเวลาทั้งหมดไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
หรื อคนคนอาจต้องใช้เวลาถึง 5 ปี
สาหรับผม ผมต้องตัดสิ นใจและตั้งใจจะศึกษาให้จบภายใน 2 ปี เพราะอย่างแรก ผมได้รับ
ทุนการศึกษาจาก ซี เอ็ม เอ เพียง 1 ปี ครึ่ งเท่านั้น ในการเรี ยนภาควิชาการระดับปริ ญญาเอกให้จบที่ฟูล
เลอร์ แล้วกลับไปเขียนวิทยานิพนธ์ต่อที่ประเทศไทยอีกอย่างหนึ่ง ผมดูประวัติรายชื่ อนักศึกษาที่จบ
ปริ ญญาเอกทางด้านนี้ มีบางคนสามารถทาได้ภายในเวลา 2 ปี เป็ นสิ่ งที่ยากจริ งๆ และเกือบเป็ นไปไม่ได้
สาหรับผม ที่คิดจะทาแบบนั้น แต่เวลาเดียวกัน เนื่องจากความจาเป็ น ผมรู ้สึกว่า หากยอมทางานหนัก
และเชื่อพึ่งในสติปัญญาของพระเจ้า ทุกอย่างเป็ นไปได้
ผมเริ่ มทุ่มเทในการเรี ยนทั้งเช้าเย็น ตั้งแต่ช่วงภาคฤดูร้อนของปี แรก อุทิศกาลังและเวลาทั้งหมด
ในการศึกษา ขอบพระคุณพระเจ้า ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี จนสามารถเรี ยนจบปริ ญญาโท พร้อมกับเขียน
วิทยานิพนธ์ ภายใน 1 ปี และเรี ยนภาควิชาการของปริ ญญาเอกในอีกครึ่ งปี ต่อมา จนถึงเวลานี้ ผมยังไม่
เข้าใจว่าทาได้อย่างไร เป็ นพระคุณสติปัญญา และกาลังพิเศษที่มาจากพระเจ้าล้วนๆ ผมจึงไม่สามารถ
อวดได้แม้แต่นิดเดียว

พระผู้เลีย้ งทีป่ ระเสริฐ
เมื่อเรี ยนภาควิชาการระดับปริ ญญาเอกจบใน 1 ปี ครึ่ ง ตามที่ตกลงกับ ซี เอ็ม เอ มิชชัน่ ผม
จะต้องกลับไปเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกต่อในประเทศไทย แต่อาจารย์ซ่ ึ งเป็ นปรึ กษาของผม
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และเพื่อนหลายคนแนะนา ว่าควรจะหาทางเขียนให้เสร็ จก่อนกลับประเทศไทย เพราะเมื่อกลับประเทศ
แล้ว จะมีงานยุง่ หาเวลาศึกษา ค้นคว้าอย่างจริ งจังและเขียนวิทยานิพนธ์ยากมาก นอกจากนั้น ที่ประเทศ
ไทยอาจไม่มีหอ้ งสมุดที่ดีพอในการทาการวิจยั และค้นคว้าด้วย มีหลายคนที่กลับไปเขียนวิทยานิพนธ์ใน
ประเทศของตนเอง ไม่ประสบความสาเร็ จ

ขอบพระคุณพระเจ้า สาหรับพี่นอ้ งคริ สเตียนไทยหลายคนที่นนั่ ที่หนุ นใจเราเพิ่มเติมใน
ลักษณะเดียวกัน พวกเขาบอกว่า ไม่ตอ้ งเป็ นห่วง ให้อยูต่ ่อเพื่อเขียนวิทยานิพนธ์ให้จบ พวกเขาจะ
ร่ วมมือกันช่วยครอบครัวผมให้สามารถอยูไ่ ด้
หลังจากได้อธิ ษฐานและปรึ กษากันในครอบครัวแล้ว พวกเราตัดสิ นใจอยูต่ ่อโดยเชื่ อไว้วางใจ
พระเจ้า ว่าหากการทาเช่นนี้เป็ นน้ าพระทัยของพระองค์ พระองค์ก็จะทรงเลี้ยงดูเราอย่างแน่นอน ผมจึง
ติดต่อไป ทาง ซี เอ็ม เอ มิชชัน่ ให้ทราบเจตนาของผม และบอกพวกเขาว่า พวกเราจะรับผิดชอบตัวเอง
ในอีก 6 เดือนที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา ตอนแรกพวกเขาเป็ นห่วงมาก แต่ในที่สุด ก็ยนิ ยอมให้เราอยูต่ ่อ
นี่เป็ นบทเรี ยนแห่งความเชื่ อบทใหญ่อีกบทหนึ่งที่พระเจ้าสอนผมและครอบครัวพวกเราอยูด่ ว้ ย
ความเชื่อจริ งๆ โดยไม่รู้วา่ แต่ละเดือนจะมีเงินทองมาจากไหน สาหรับค่าใช้จ่ายหลายอย่าง แต่
ขอบพระคุณพระเจ้า ที่เราได้เห็นความสัตย์ซื่อและการเลี้ยงดูของพระองค์ผา่ นพี่นอ้ งในพระคริ สต์ เรามี
มากพอ และมีมากกว่าเมื่อก่อน ทุกเดือน เราเห็น “อีกา” ของพระเจ้าหลายตัว นาสิ่ งจาเป็ นต่างๆ มาให้
เรา เงินค่าเช่าบ้านบ้าง ค่าอาหารบ้าง ข้าวสารบ้าง กับข้าวบ้าง และอื่นๆ อีกสารพัด เราอยูอ่ ย่างอุดม
สมบูรณ์ทุกเดือน ไม่ขาดแคลนสิ่ งใดที่จาเป็ น จนผมเขียนวิทยานิพนธ์เสร็ จ
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เรื่องเหลือเชื่อ
ก่อนจะจบนักศึกษาทุกคนต้องสอบวัดความรู ้รวบยอด (Comprehensive Exam) ใน 5 สาขาวิชา
เพื่อนนักศึกษาหลายคนเครี ยดมาก มีการรวมกลุ่มกันติวอย่างเข้มข้นแต่ผมไม่รู้จะติวกับใคร ได้แต่ขอ
คาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ซึ่ งท่านก็ให้การแนะนาที่ดีมาก ผมจึงได้แนวทางที่ดียงิ่ ขึ้นในการเตรี ยม
สอบ
มีเพื่อนต่างชาติอย่างน้อยคนหนึ่งบ่นให้ฟังว่า การสอบแบบนี้ยากมาก บางคนต้องสอบหลาย
ครั้งถึงจะผ่าน เขาเองหวังว่า จะไม่ตอ้ งสอบหลายครั้ง ผมได้แต่อธิ ษฐานพึ่งพระคุณของพระเจ้า ขอทรง
ช่วยให้สอบผ่านได้ในครั้งเดียว ขอบพระคุณพระเจ้าจริ งๆ สอบเพียงครั้งเดียว ก็ผา่ นทุกอย่าง
เมื่อผมทาวิทยานิพนธ์เสร็ จ นาไปส่ งให้อาจารย์ฝ่ายที่ดูแลเรื่ องวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เมื่อ
เขาตรวจเช็คเบื้องต้นแล้ว ก็แสดงความยินดีกบั ผม บอกว่า “ปี นี้ คุณเป็ นคนแรกที่ส่งวิทยานิพนธ์ แบบ
ถูกต้องทุกประการ โดยไม่ตอ้ งแก้ไขปรับปรุ งอะไร”
ผมหายใจ โล่งอก ขอบพระคุณพระเจ้า ไม่อยากเชื่อ แต่ก็ตอ้ งเชื่อ

ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงเสริ มสร้างพัฒนาเราอย่างต่อเนื่ องตลอดชีวติ ไม่เพียงผ่านการศึกษา
สามัญในชั้นเรี ยน เท่านั้น แต่ยงั เสริ มสร้างผ่านชีวิตจริ งนอกชั้นเรี ยน แม้เวลานี้ ผมอายุ 70 แล้ว ยังอยูใ่ น
กระบวนการแห่งการเสริ มสร้างของพระเจ้าอยู่ ทั้งชีวติ ส่ วนตัวและการรับใช้ เพื่อจะเป็ นเหมือนพระเยซู
คริ สต์มากขึ้นทุกวัน จนกว่าวันที่พระองค์เสด็จมา เราจะเป็ นเหมือนพระองค์ทุกประการ
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งานรับใช้ ทนี่ ่ าชื่นชม
“บรรดาผู้ออกไปหว่านเมล็ดพืชด้ วยนา้ ตา จะแบกฟ่ อนข้ าวกลับมาด้ วยบทเพลงแห่ งความ
ยินดี” (สดุดี 126:6)
ตลอดเวลาการรับใช้ 40 กว่าปี ที่ผา่ นมานี้ พระเจ้าได้ทรงให้ผมรับใช้ในงานส่ วนใหญ่ที่ผมเอง
รู ้สึกว่าไม่ถนัด และไม่ใช่ของประทานของผม แต่เมื่อได้รับใช้ตามที่พระเจ้าทรงนา ก็กลายเป็ นความชื่น
ชมยินดี

ความเป็ นผู้นา
ตั้งแต่เด็กมา สิ่ งที่ผมกลัวมากคือการเป็ นผูน้ า ผมไม่อยากนาและพยายามหลีกเลี่ยงการเป็ นผูน้ า
ผมชอบเป็ นผูต้ ามมากกว่า เพราะรู ้สึกว่า ไม่มีความสามารถในการนานิสัยส่ วนตัวเป็ นคนเงียบ พูดน้อย
ขี้อาย ชอบอยูส่ ่ วนตัวมากกว่า ยังจาได้วา่ ตอนเรี ยนชั้นประถมอยูท่ ี่โรงเรี ยนเจิ่นฮั้ว เวลาเข้าแถวเคารพ
ธงชาติทุกเช้า มีการร้องเพลงชาติ แต่บ่อยครั้ง เวลาร้องเพลงชาติ นักเรี ยนมักจะขึ้นไม่พร้อมกัน หรื อ
ไม่ได้ข้ ึนเสี ยงเดียวกัน ทาให้เกิดความขลุกขลัก ครู ใหญ่จึงเสนอว่า ให้เลือกนักเรี ยนสักคนช่วยขึ้นเสี ยง
ให้ โดยร้องประโยคแรกของเพลงชาติก่อน แล้วทุกคนจะร้องพร้อมกันต่อจากนั้น
แล้วครู ใหญ่ก็เลือกผมให้เป็ นผูร้ ้องนาในการเคารพธงชาติ ผมต้องรับด้วยความจาใจ แต่รู้สึก
กลัว ผมไม่สบายใจมาก เช้าวันต่อมา ผมมาโรงเรี ยนตอนเช้าตามปกติ แต่แทนที่จะเข้าแถว ผมไปหลบ
ในห้องสุ ข ผมกลัวมากๆ แม้แต่การร้องนาเพลงชาติ
แม้เมื่อเป็ นผูใ้ หญ่ รับใช้พระเจ้ามาหลายปี แล้ว ก็ไม่อยากเป็ นผูน้ า หากมีทางหลีกเลี่ยงได้ ผมจะ
หลีกเสมอ เพราะรู ้สึกว่า ไม่ใช่ของประทานของผม มีอยูป่ ี หนึ่ง มีการเลือกตั้งกรรมการอานวยการชุ ด
ใหม่ของสหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย ในที่ประชุมใหญ่ ซึ่ งมีสมาชิกมาจากทัว่ ประเทศ ผมได้
คะแนนสู งสุ ด ตามที่ปฏิบตั ิกนั มา คนที่ได้คะแนนสู งสุ ด มักจะทาหน้าที่เป็ นประธาน แต่ครั้งนั้น ผม
ขอร้องกรรมการที่ได้รับเลือกอย่าให้ผมเป็ นประธาน ผมรู ้สึกดีใจ และโล่งใจมาก เมื่อกรรมการยินยอม
หากวิเคราะห์ตามคุณสมบัติของผูน้ าที่ดี ตามหลักการของการเป็ นผูน้ าที่กล่าวไว้ในตาราต่างๆ
ผมสังเกตว่า ผมขาดคุณสมบัติหลายอย่างที่ได้กล่าวไว้ ไม่น่าจะเป็ นผูน้ าที่ดีได้ และเมื่อได้เช็คของ
ประทานฝ่ ายวิญญาณ ของประทานเด่นของผมก็ไม่ใช่การเป็ นผูน้ า นี่ เป็ นสาเหตุที่ผมไม่อยากเป็ นผูน้ า
และลังเลใจมากมาตลอดที่จะเป็ นผูน้ า แม้จะมีคนเชียร์ผมบ่อยๆ
แต่เป็ นเรื่ องที่แปลกมาก ตั้งแต่เริ่ มต้นรับใช้มา งานรับใช้ของผมส่ วนใหญ่เกี่ยวกับการนา
เหมือนกับถูกบังคับ หรื อถูกผลักให้เป็ นผูน้ าโดยที่ผมไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เริ่ มตั้งแต่การรับใช้เต็มเวลา
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ครั้งแรก ที่กองคริ สเตียนบรรณาศาสตร์ รับใช้ได้ไม่นาน ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นผูอ้ านวยการหลังจาก
นั้น ก็เป็ นผูอ้ านวยการพระคริ สตธรรมกรุ งเทพเป็ นประธานองค์กรคริ สเตียนต่างๆ และเป็ นศิษยาภิบาล
อาวุโส
จะบอกว่าเป็ นแบบตกกระไดพลอยโจนก็วา่ ได้ แต่ในที่สุดผมต้องยอมรับว่าเป็ นพระคุณ ความ
รักและการทรงนาของพระเจ้า ที่ให้ผมรับใช้อย่างนั้น เพื่อในความอ่อนแอของผม ผมจะได้เห็นความ
ยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าเด่นชัดมากขึ้น เหมือนที่อาจารย์เปาโลบอกว่า “เพราะเมื่อใดที่ขา้ พเจ้าอ่อนแอ เมื่อ
นั้นข้าพเจ้าก็เข้มแข็ง” (2 โคริ นธ์ 12:10) ในพระคริ สต์ หลายครั้งพระองค์ทรงเปลี่ยนจุดอ่อนของเราให้
กลายเป็ นจุดแข็ง เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
เมื่อผมยอมให้พระเจ้าใช้ ทาในสิ่ งที่ผมเองรู ้สึกว่าไม่ถนัด และกลัว แต่เมื่อวางใจพระเจ้า ก็รู้สึก
ว่าทาได้ดีในระดับหนึ่ง และผมสามารถรับใช้อย่างมีความสุ ขเต็มไปด้วยพระพรมากมาย อย่างที่ผมคิด
ไม่ถึง
ในการรับใช้ที่ผา่ นมา ผมรับใช้งานหลัก 3 อย่าง คือที่กองคริ สเตียนบรรณาศาสตร์ ประมาณ 7
ปี (1968-1974) ที่พระคริ สตธรรมกรุ งเทพ (BBS) 22 ปี (1977-1999) และที่คริ สตจักรมหาพรกรุ งเทพ
28 ปี (1984-2011) แต่ที่คริ สตจักร ผมทาเต็มเวลา 13 ปี (1999-2011) นอกนั้น เป็ นการรับใช้โดยเป็ น
กรรมการในองค์การคริ สเตียนต่างๆ

สิ่ งน่ าชื่นชมในการรับใช้ ที่สถาบัน
การรับใช้ที่กองคริ สเตียนบรรณาศาสตร์ ก็มีประสบการณ์ที่น่าชื่นชมหลายอย่างที่ผมได้กล่าว
มาแล้วในตอนต้น จึงไม่ขอกล่าวถึงอีก แต่จะกล่าวเพิ่มเติมบางอย่าง เกี่ยวกับพันธกิจที่พระคริ สตธรรม
กรุ งเทพ และที่คริ สตจักรซึ่ งทาให้เกิดความชื่นชมมาก
ผมรู ้สึกว่าพันธกิจที่พระคริ สตธรรมกรุ งเทพมีลกั ษณะเด่นดังนี้
เป็ นพันธกิจที่เพิ่มพูนตัวเอง-อาจารย์เปาโลกล่าวกับทิโมธี บุตรฝ่ ายวิญญาณว่า “จงมอบคาสอน
เหล่านั้นซึ่ งท่านได้ยนิ จากข้าพเจ้า ต่อหน้าพยานหลายๆ คน ไว้กบั บรรดา คนซื่ อสัตย์ ที่สามารถสอนคน
อื่นได้ดว้ ย” (2 ทิโมธี 2:2) หรื ออีกนัยหนึ่ง อาจารย์เปาโลหนุนใจเรา ให้เพิ่มพูนตัวเราเอง โดยการสอน
และพัฒนาคนให้รับใช้
ผมรู ้สึกว่าการรับใช้ที่พระคริ สตธรรมกรุ งเทพ ให้โอกาสที่ดีมากในการเพิ่มพูนตัวเอง เป็ นสิ่ งที่
น่าชื่นชมยินดี ที่เห็นศิษย์เก่าของบี บี เอส หลายร้อยคน กระจายกันรับใช้พระเจ้าในที่ต่างๆ และใน
หน้าที่รับผิดชอบต่างๆ ทัว่ ประเทศ และในต่างประเทศด้วย
เป็ นพันธกิจแห่งความเชื่อ-ตั้งแต่เริ่ มต้นของสถาบัน บี บี เอส อยูด่ ว้ ยความเชื่อ ไม่มีการ
สนับสนุนทางด้านการเงินจากคณะใดเป็ นประจา เราต้องพึ่งพระเจ้าสาหรับการเป็ นอยูแ่ ต่ละเดือน มีอยู่
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ช่วงหนึ่ง กรรมการอานวยการหนุ นใจผม ให้ออกไปประชาสัมพันธ์หาทุนในที่ต่างๆ สาหรับ บี บี เอส
ผมบอกตรงๆ ว่านัน่ ไม่ใช่ของประทานของผม จึงไม่ได้ออกไปตามที่กรรมการแนะนา สิ่ งที่ทาได้คือ
เพียงแต่หนุ นใจให้คนถวายผ่านวารสารของ บี บี เอส และผ่านการอธิ ษฐาน และพระเจ้าก็ทรงประทาน
ให้อย่างเพียงพอเสมอมา ไม่เคยขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่วงซื้ อที่ดิน และสร้างอาคารทั้งสองหลัง
ซึ่ งต้องใช้เงินมาก เราไม่ตอ้ งพยายามดิ้นรนหาเงินเป็ นพิเศษ พระเจ้าทรงนาคนของพระองค์ถวายให้
อย่างเพียงพอและยังมีเหลือ

เป็ นพันธกิจแห่งความรัก-ผมได้เห็นความรักมากของพระเจ้าผ่านพี่นอ้ งคริ สเตียนหลายคน ใน
การรับใช้ที่ บี บี เอส คริ สเตียนครอบครัวหนึ่ง ผมขอเอ่ยถึงพิเศษคือครอบครัวหิ ตศักดิ์ พระเจ้าทรงใช้
ญาติพี่นอ้ งของครอบครัวนี้ ให้เราเช่าบ้านของพวกเขาทั้งหมด 6 หลัง เพื่อใช้เป็ นห้องเรี ยนและหอพัก พี่
น้องคนหนึ่ง คือคุณสมถวิล ได้ขายที่ดินที่สาทรซอย 12 (ตึกปริ ญญาตรี ปัจจุบนั ) ในราคาแบบถวาย
หลังจากนั้น ยังได้โอนที่ดิน 2 แปลงของท่านเข้ามูลนิธิฯ เพื่อใช้ในพันธกิจการสร้างผูร้ ับใช้ของ บี บี
เอส
ไม่เพียงแต่ บี บี เอสเท่านั้น ที่ได้สัมผัสความรักของพระเจ้าผ่านครอบครัวหิ ตศักดิ์ ครอบครัว
ผมเองด้วย ได้สัมผัสความรักของพระเจ้ามากผ่านครอบครัวนี้
ในการรับใช้ที่ผา่ นมา พระเจ้าทรงใช้คนของพระองค์ 3 ท่าน สร้างบ้านใหม่ให้เราอยู่ ท่านแรก
คือ มิสซิ สยัง สร้างบ้านที่ซอยโปร่ งใจ ทุ่งมหาเมฆ ในปี 1970 ท่านที่ 2 คือครู อนงค์ หิ ตศักดิ์ ในปี 1974
ท่านได้สร้างบ้านไม้ 2 ชั้น ข้างๆ ตึกปริ ญญาโทปั จจุบนั จงใจจะให้ครอบครัวผมเช่าในราคาที่ถูกมาก
เพียง 2,000 บาทต่อเดือน เพื่อรับใช้ที่บี บี เอส หลังจากนั้น ในปี 1984 ครู อนงค์ตอ้ งการให้บริ ษทั แปลน
เช่าที่ เพื่อสร้างอาคารใหญ่ บ้านที่ผมอยู่ อยูใ่ นที่ดินนั้นด้วย ครู พฒั นา หิ ตศักดิ์ พี่นอ้ งอีกคนหนึ่งใน
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ครอบครัว ก็สร้างบ้านใหม่อีกหลัง ซึ่ งอยูท่ ี่หลัง บี บี เอส ปั จจุบนั ให้เราอยู่ ขณะสร้าง ท่านพาพวกเราไป
ดูถามตลอดเวลาว่า อยากได้อะไรเพิ่มเติม เหมือนจะสร้างบ้านหลังนี้ให้แก่เรา ท่านคิดค่าเช่าถูกมาก
เพียง 4,000 บาทต่อเดือน และท่านบอกผมและภรรยา ว่าให้อยูบ่ า้ นหลังนี้ ตลอดไป
เป็ นความสุ ขใจอย่างยิง่ ที่ได้รับใช้ และอยูท่ ่ามกลางคนที่รักเรา
ผูร้ ับช่วงต่อ-ตลอดเวลาที่รับใช้ที่ บี บี เอส ผมคิดอยูเ่ สมอ ว่าวันหนึ่งจะต้องมีผรู ้ ับใช้พระเจ้าอีก
ท่านหนึ่ง มารับช่วงต่อจากผม และผมควรหาให้ได้ ในเวลาเร็ วที่สุดที่จะเร็ วได้ เพราะผูร้ ับใช้ระดับนี้
และลักษณะอย่างนี้ หาได้ไม่ง่ายนัก ผมจึงได้อธิ ษฐานและเฝ้ าดูการทรงนาของพระเจ้าในเรื่ องนี้มา
ตลอด
จนกระทัง่ ปี 1997 พระเจ้าก็ทรงนาให้ผมเห็นท่านหนึ่ง ที่น่าจะเป็ นผูร้ ับช่วงต่อจากผม ท่านคือ
อาจารย์ มาโนช แจ้งมุข ตอนนั้น ท่านเป็ นอาจารย์เต็มเวลาที่ บี บี เอสแล้ว ผมเห็นของประทาน และ
คุณสมบัติหลายอย่างของท่าน ที่เหมาะจะเป็ นผูอ้ านวยการได้เช่นของประทานในการเทศนา สั่งสอน
ความร้อนรนในการประกาศ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีบุคลิกของการเป็ นผูน้ า การเป็ นที่ยอมรับของคริ สตจักร
และผูน้ าคริ สเตียนทัว่ ไป เป็ นต้น จึงได้ทาบทามท่าน หนุ นใจให้ท่านรับ ขอบพระคุณพระเจ้า ในเวลาที่
เหมาะสม คือปี 1999 อาจารย์มาโนช ก็ได้รับตาแหน่งผูอ้ านวยการสื บต่อจากผม
ผมรู ้สึกชื่นชมมาก ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมคนที่เหมาะสมมารับช่วงแทนผมก่อนที่ผมจะ
ออกไป และเมื่อผมออกไปแล้ว พระเจ้าก็ทรงอวยพรพระคริ สตธรรมกรุ งเทพต่อไป และมากยิง่ ขึ้น ผ่าน
การนาของ ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข พระคริ สตธรรมกรุ งเทพได้เติบโตก้าวหน้าและขยายกิจการออกไป
อย่างกว้างขวาง เป็ นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
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สิ่ งน่ าชื่นชมในการรับใช้ ที่คริสตจักร
เมื่อผมและครอบครัวกลับจากการศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริ กาในปี 1983 ผมได้รับใช้เต็มเวลาเป็ น
ผูอ้ านวยการที่พระคริ สตธรรมกรุ งเทพต่อไป ในวันอาทิตย์ ผมกลับไปนมัสการพระเจ้าที่คริ สตจักรมหา
พรที่ประดิพทั ธิ์ คริ สตจักรที่ผมเคยเป็ นศิษยาภิบาล
ในเวลานั้น ซี เอ็ม เอ มิชชัน่ มีโครงการตั้งคริ สตจักรใหม่เพิม่ ขึ้นในเมืองใหญ่ โดยมีมิชชันรี
ของ ซี เอ็ม เอ คู่หนึ่ง คืออาจารย์นอร์ แมน ฟอร์ ด และภรรยาชื่อลอรี่ เป็ นผูร้ ิ เริ่ มและประสานงาน ผม
และครอบครัวจึงตัดสิ นใจร่ วมกับท่าน ในปลายสัปดาห์ บุกเบิกคริ สตจักรใหม่ที่สุขมุ วิท ซอย 10 โดยใช้
สถานที่ของคริ สตจักร อี ซี บี (Evangelical Church of Bangkok) ซึ่ งเป็ นคริ สตจักรนานาชาติ สังกัดอยู่
ใน ซี เอ็ม เอ โดยเราขอใช้ห้องนมัสการของโบสถ์น้ นั ในช่วงบ่าย
การเริ่ มต้นที่น่าชื่นชมยินดี เนื่องจากคริ สตจักรนี้ต้ งั อยูท่ ี่สุขมุ วิท เราจึงตั้งชื่อว่าคริ สตจักรมหา
พรสุ ขมุ วิท เราเริ่ มจากพี่นอ้ งคริ สเตียนไทย ประมาณ 10 คน ที่มานมัสการที่คริ สตจักรนี้ และเรี ยนพระ
คัมภีร์กบั อาจารย์ฟอร์ ด ก่อนเปิ ดโบสถ์เป็ นทางการ เราก็เชิ ญอาจารย์ยทุ ธศักดิ์ ซึ่ งตอนนั้น เป็ นผูน้ าคน
หนึ่งของ แคมพัสครู เสดมาร่ วมรับใช้ดว้ ย เราได้เปิ ดโบสถ์ ในอาทิตย์ที่สองของเดือนมกราคม 1984 วัน
นั้นมีคนมาร่ วม 30 กว่าคน อาจารย์ยทุ ธศักดิ์ เป็ นผูน้ านมัสการ และท่านก็ได้กลายเป็ นผูน้ านมัสการ
หลักติดต่อกันหลายปี ภรรยาผมเป็ นผูเ้ ล่นเปี ยโน ผมเป็ นผูเ้ ทศนา และกลายเป็ นศิษยาภิบาลโดยปริ ยาย
โดยไม่ตอ้ งมีการแต่งตั้ง เป็ นบรรยากาศเริ่ มต้นที่น่าชื่นชมยินดีมาก

การเติบโตที่ต่อเนื่ อง-หลังจากได้เปิ ดเป็ นคริ สตจักร เราก็เห็นพระเจ้าทรงอวยพรให้มีการ
เจริ ญเติบโตที่รวดเร็ วพอควร ทั้งในด้านปริ มาณและคุณมาก ในช่วงแรกสมาชิกส่ วนใหญ่ ประมาณ
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70% เป็ นนักศึกษาของแคมพัสครู เสด จากมหาวิทยาลัยรามคาแหงบรรยากาศในโบสถ์จึงมีชีวติ ชีวามาก
ในเย็นวันพุธจะมีคนมาประชุมอธิษฐาน 20-30 คน ส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษาเช่นกัน บรรยากาศการ
ประชุมเต็มไปด้วยความตื่นเต้น เพราะนักศึกษาเหล่านี้ร้อนรนในการเป็ นพยาน นาคนมาเชื่อพระเจ้า
บ่อยและกล่าวขอบคุณพระเจ้าในการเป็ นพยานของพวกเขา หลังจาก 4-5 ปี ผ่านไป ก็มีผใู ้ หญ่เข้ามา
เพิ่มขึ้นตามลาดับสิ่ งที่น่าชื่นชมยินดีที่สุดในการรับใช้ที่คริ สตจักร คือการได้เห็นคนมารับเชื่ อ รับการ
เลี้ยงดูและเสริ มสร้าง จนมีชีวิตที่เข้มแข็ง เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ในพระคริ สต์ เป็ นผูร้ ับใช้ที่ร้อนรนและสัตย์
ซื่อในคริ สตจักรตามของประทานของเขา

ความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของผูร้ ับใช้-เนื่องจากผมรับใช้เต็มเวลาที่พระคริ สตธรรมกรุ งเทพ
มีเวลารับใช้คริ สตจักรช่วงปลายสัปดาห์เท่านั้น จึงมีเวลารับใช้ที่คริ สตจักรจากัดมาก ตอนแรกผูร้ ับใช้
เต็มเวลาในคริ สตจักรมีเพียงสองท่าน คืออาจารย์ฟอร์ ด และภรรยา ต่อมาเราได้พี่นอ้ งคริ สเตียนไทยคน
หนึ่ง ชื่ออัมพร มาช่วยเป็ นเลขาฯ คริ สตจักรหลังจากนั้น พระเจ้าก็ทรงส่ งมิชชันนารี ซี เอ็ม เอ หลายท่าน
ผลัดเปลี่ยนกันมารับใช้ที่คริ สตจักร เช่น อาจารย์เดวิด คิง และภรรยา อาจารย์ เจพี และภรรยา อาจารย์
โจ อากิล่าและภรรยา อาจารย์แลรี่ เพอร์สันและภรรยา อาจารย์จอย เบส อาจารย์เอ็ดเวิร์ด อึงและภรรยา
ดร.ล๊อกคา จัน เป็ นต้น
ปี 1991 เราจึงได้ผรู ้ ับใช้พระเจ้าคนไทยคนแรก เข้ามารับใช้เต็มเวลาร่ วมกับทีม คือ อาจารย์จกั ร
พันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล หลังจากนั้นประมาณ 4-5 ปี อาจารย์ภาวณี เชษฐ์ศุทธยางกูร ก็ได้เข้ามาร่ วม อีก
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หลายปี ต่อมา พระเจ้าก็ทรงนาอีกสองท่านเข้ามาร่ วมในทีมตามลาดับ คืออาจารย์วรรณี เชษฐ์ศุทธยางกูร
และอาจารย์เดชา เจนพิริยประยูร ลูกชายของผมเอง
ขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับการอุทิศตัวของผูร้ ับใช้พระเจ้าคนไทยแต่ละคน ผมเองมีความ
จากัดหลายอย่างในการรับใช้ที่คริ สตจักร แต่พระเจ้าได้ทรงส่ งผูร้ ับใช้ที่ดีของพระองค์ที่รักพระองค์
และมีของประทานที่ต่างกัน มาเสริ มกันในการรับใช้ เราจึงกลายเป็ นทีมใหญ่ในคริ สตจักร สิ่ งที่ตอ้ ง
ขอบพระคุณพระเจ้าเป็ นพิเศษ คือความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในการรับใช้ เชื่อว่านี่เป็ นสาเหตุหนึ่ง ที่
พระเจ้าทรงอวยพรคริ สตจักรของพระองค์ ยกเว้นปี หนึ่ง ที่มีความขัดแย้งกันบ้างเกิดขึ้นในทีมและเรา
เห็นผลเสี ยทันที ในปี นั้นจานวนผูม้ านมัสการลดลงจากปี ที่ผา่ นมา
ผมต้องขอบพระคุณพระเจ้าด้วย ที่ผนู้ าคริ สตจักรได้ตดั สิ นใจเลือกระบบกลุ่มแคร์ หรื อกลุ่ม
เซลล์ เป็ นพื้นฐานสาคัญที่สุดของคริ สตจักรในการเลี้ยงดู และในการรับใช้จึงทาให้สมาชิกหลายคน
ได้รับการเสริ มสร้างและพัฒนาเป็ นผูร้ ับใช้ และมีส่วนในการรับใช้อย่างใกล้ชิด ร่ วมกับทีมศิษยาภิบาล
พันธกิจอีกอย่างที่ผมต้องขอบพระคุณพระเจ้ามาก คือพันธกิจ “เผชิญชีวิตคู่” คริ สตจักรเราเป็ น
คริ สตจักรแรกในเอเชีย ที่มีพนั ธกิจในลักษณะอย่างนี้ ทุกครั้งที่จดั เราเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้า ที่ทา
ให้คู่สมรสหลายคู่ที่มีปัญหามาก จนคิดว่าไปไม่ไหว ได้กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีอีกครั้งหนึ่ง แม้แต่ใน
คริ สตจักรของเราเอง ผมเห็นชัด ว่าคู่สมรสที่เข้าร่ วมงาน “เผชิญชีวิตคู่” นี้ ล้วนแต่มีความสัมพันธ์ดีข้ ึน
กว่าเดิม และมีความกระตือรื อร้นมากกว่าเดิมในการรับใช้พระเจ้าด้วยกัน

สู่ การรับใช้ เต็มเวลาในคริสตจักร
ผมรู ้สึกว่าการรับใช้เป็ นศิษยาภิบาลบางเวลาในคริ สตจักรเป็ นเรื่ องไม่ยากนัก แต่ยงั ไม่พร้อมที่
จะเป็ นเป็ นศิษยาภิบาลเต็มเวลา ภาระใจของผมยังอยูท่ ี่การพัฒนาผูร้ ับใช้พระเจ้าในสถาบัน แต่พระเจ้า
ทรงมีวธิ ี ค่อยๆ นาผมที่ละก้าว ให้เข้าสู่ การเป็ นศิษยาภิบาลมากขึ้น โดยเริ่ มตั้งแต่มิชชันนารี บางคนที่
หนุนใจผม บางครั้งถึงกับขอร้องผมให้รับใช้เต็มเวลาในคริ สตจักร โดยให้เหตุผลว่า คริ สตจักรต้องการ
ผมรับใช้เต็มเวลา
ความสนใจของผมเริ่ มเพิ่มขึ้นบ้าง หลังจากได้อธิ ษฐานอย่างจริ งจัง ผมมีความรู ้สึกที่แปลกอย่าง
หนึ่งเกิดขึ้น คือรู ้สึกว่า ในชีวิตการรับใช้ของผมนี้ มีอีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้าทรงอยากให้ผมทา แต่ผมยัง
ไม่ได้ทา ในหัวใจรู ้สึกขาดอะไรบางอย่าง ทาให้ไม่อิ่มใจเท่าที่ควร ผมพยายามอธิษฐานทูลถามพระเจ้า
ว่าอะไรที่ผมขาดไปซึ่ งยังไม่ได้ทา แล้วก็มีความรู ้สึกมากขึ้น ว่าอาจเป็ นการรับใช้เป็ นศิษยาภิบาลเต็ม
เวลา
ในช่วงเวลานั้น เกิดการท้าทายในใจผมขึ้นมา ผมได้สอนวิชาหลักการเป็ นศิษยาภิบาลที่สถาบัน
หลายปี เคยติเตียนศิษย์เก่า ที่มีปัญหาในการเป็ นเป็ นศิษยาภิบาล แต่ผมเองไม่เคยมีประสบการณ์ในการ
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เป็ นศิษยาภิบาลเลย ผมน่าจะหาโอกาสเป็ นศิษยาภิบาลเต็มเวลาสักครั้ง ความรู ้สึกแบบนี้มีมากขึ้นเรื่ อยๆ
จนทาให้ขาดสันติสุข ต้องตัดสิ นใจทาอะไรบางอย่าง

เวลานั้น ผมหาผูซ้ ่ ึ งจะสื บทอดตาแหน่งผูอ้ านวยการที่พระคริ สตธรรมได้แล้ว ผมรู ้สึกว่า ถึง
เวลาที่ผมจะต้องตัดสิ นใจเด็ดขาด ว่าควรทาอะไรต่อไป วันหนึ่ง ผมนาเรื่ องนี้ เล่าให้เพื่อนสนิท คือ
อาจารย์วชิ าญฟัง อาจารย์วชิ าญพูดทันที ว่า “ถ้าคุณรู ้สึกว่างานรับใช้ที่ยงั ขาด คือการเป็ นศิษยาภิบาลเต็ม
เวลา คุณก็ควรตัดสิ นใจทาเลย” เหมือนเป็ นคายืนยันจากพระเจ้า หลังจากวันนั้น ผมก็ตดั สิ นใจลาออก
จากพระคริ สตธรรมกรุ งเทพรับตาแหน่งศิษยาภิบาลเต็มเวลาของคริ สตจักร เมื่อได้ตดั สิ นใจเช่นนั้นแล้ว
สันติสุขที่เต็มเปี่ ยมก็เกิดขึ้น แม้ยงั กลัวอยู่ แต่ก็มีความชื่นชมยินดีมาก ที่ได้ทาสิ่ งที่พระเจ้าทรงอยากให้
ทา และคิดว่า นี่คงเป็ นงานรับใช้เต็มเวลาอย่างสุ ดท้ายของผม
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การรับใช้ในคริ สตจักรจะเกี่ยวข้องกับการเทศนามาก เป็ นพระคุณของพระเจ้าที่ให้ผมมีโอกาส
รับใช้ทางด้านนี้มากในคริ สตจักร การเทศนาเป็ นเรื่ องที่น่าหนักใจ ซึ่ งผมต้องทาด้วยความยาเกรง แต่
เวลาเดียวกันก็เป็ นเรื่ องน่าชื่ นใจสุ ด ที่เห็นพระวจนะของพระเจ้า นาการเสริ มสร้างและเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ ชีวติ ของผูฟ้ ัง ทั้งที่ได้รู้จกั พระเจ้าแล้วและยังไม่รู้จกั พระเจ้า
การเทศนาครั้งหนึ่ง ที่ทาให้ผมรู ้สึกตื่นเต้นและชื่นชมเป็ นพิเศษ คือการเทศนาลักษณะให้โอ
วาสแก่คู่บ่าวสาวคู่หนึ่ง ที่คริ สตจักรวัฒนา งานแต่งงานครั้งนี้ เจ้าบ่าวได้เชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลีเสด็จด้วย เพราะท่านเป็ นหมอผิวหนังส่ วนพระองค์ของท่านองค์โสมฯ เจ้าบ่าวเชิญผมกล่าว
คาโอวาท 10 นาที วันนั้น ผมขอบพระคุณพระเจ้ามาก ที่ชีวติ การเทศนาของผม มีอย่างน้อยครั้งหนึ่ง ที่
องค์เจ้านายชั้นสู งจากราชวังรวมทั้งผูต้ ิดตามด้วยประมาณ 30 คน ได้มีโอกาสฟังพระวจนะของพระเจ้า
สิ่ งที่ผมชื่นชมยินดีมาก คือท่านองค์โสมทรงให้เกียรติแก่พระวจนะ ทรงฟังด้วยความตั้งใจตลอดเวลา

ทุกข์ ทสี่ ุ ดในการรับใช้
การรับใช้เป็ นศิษยาภิบาลเต็มเวลาผ่านมาด้วยดี ทุกอย่างเป็ นไปด้วยความราบรื่ น แม้ยงั ไม่มี
ความรู ้สึก ว่าตัวเองมีของประทานในการเป็ นศิษยาภิบาลเต็มเวลาจริ งๆ มีคนเคยถามผมว่า “การรับใช้
แบบเป็ นผูอ้ านวยการที่สถาบัน กับการเป็ นศิษยาภิบาลเต็มเวลา อย่างไหนจะยากกว่า”

แท้จริ งเป็ นคาถามที่ตอบยาก เพราะการรับใช้ท้ งั สองอย่างมีความแตกต่างกันในเรื่ องของความ
ยากง่าย แต่ตอ้ งยอมรับว่า งานศิษยาภิบาลมีความละเอียดอ่อนกว่างานผูอ้ านวยการมาก ในสถาบัน เรา
เกี่ยวข้องกับคนวัยหนึ่งเป็ นส่ วนใหญ่ คือวัยรุ่ นหนุ่มสาวแต่ในคริ สตจักร เราต้องเกี่ยวข้องกับคนทุกวัย
ตั้งแต่ยงั อยูใ่ นท้องจนถึงอยูใ่ นหลุม ในสถาบัน เราใช้สิทธิ อานาจเต็มที่ ว่ากล่าวตักเตือนนักศึกษาที่
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ประพฤติตวั ไม่ดี เตือนแล้วไม่ฟังสามารถให้เขาพักการเรี ยนได้ทนั ที อย่างไม่ลาบาก ในคริ สตจักร เรา
ต้องอาศัยความรักและความอดทนมากกว่าหลายเท่า

เมื่อเข้ามารับใช้เต็มเวลาไม่กี่ปี ก็เกิดปั ญหาใหญ่ในคริ สตจักร ที่ทาให้ผม และทั้งครอบครัวมี
ความทุกข์ใจมากปั ญหาที่ผมไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในคริ สตจักรที่ผมดูแลก็เกิดขึ้นจนได้ คือปั ญหาการ
ขัดแย้งกันอย่างรุ นแรง ระหว่างทีมผูร้ ับใช้พระเจ้ากับผูน้ าฆราวาสบางคน จนคริ สตจักรเกิดการแตกแยก
มีหลายคนออกจากคริ สตจักรไป และคนที่ออกไป หลายคนเป็ นคนที่รักพระเจ้า รักผมมาก และผมก็รัก
พวกเขามากด้วย
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ผมไม่อยากเล่ารายละเอียดของปั ญหาที่เกิดขึ้น เพราะจะกลายเป็ นการติฉินนินทาคนอื่นอย่างไม่
เป็ นธรรม แต่อยากกล่าวถึงบทเรี ยนบางอย่างที่ได้รับ เพื่อเป็ นข้อคิดแก่คนรุ่ นต่อไป บทเรี ยนบาง
ประการที่ได้รับมีดงั นี้

1.อย่าประมาท คิดว่าการแตกแยกจะไม่เกิดขึ้นแก่คริ สตจักรของเราแต่ให้เพียรพยายามมาก
ที่สุดที่จะรักษาความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันเสมอ ตามที่กล่าวไว้ในพระธรรมเอเฟซัส 4:3 ความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันเป็ นสิ่ งที่สร้างขึ้นยาก แต่ทาลายได้ง่ายมาก
2.สาเหตุใหญ่สองอย่าง ที่ทาลายความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน คือมารซาตานและเนื้ อหนัง อย่า
ให้โอกาสแก่มารและเนื้อหนังเด็ดขาด
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3.อย่าตอบโต้ ในช่วงที่มีการขัดแย้งกันอย่างรุ นแรง พระเจ้าทรงนาให้ทีมผูร้ ับใช้พระเจ้าอยูใ่ น
ความสงบ ไม่ตอบโต้ เพราะเป็ นภาพที่ไม่สวย ที่ผนู ้ าฝ่ ายวิญญาณจะโต้แย้งกับสมาชิกที่เขาดูแล เราได้
พยายามชี้แจงกับผูม้ ีเรื่ องขัดแย้ง หาทางไกล่เกลี่ยให้คืนดีกนั อย่างสุ ดความสามารถและชี้แจงให้ผนู ้ า
อื่นๆ เข้าใจปั ญหาที่เกิดขึ้น เท่าที่จาเป็ นแล้วมอบเรื่ องทั้งหมดไว้กบั พระเจ้า ในที่สุดผูท้ ี่มีเรื่ องขัดแย้งมาก
ก็ลาออกจากคริ สตจักรไป
4.เมื่อมีการแตกแยกกันเกิดขึ้นจะเจ็บปวดด้วยกันทั้งสองฝ่ าย หนทางสู่ การเยียวยารักษา คือการ
ให้อภัยแก่กนั ผูท้ ี่เจ็บปวดที่สุด คือผูท้ ี่เก็บความขมขื่นไว้และไม่ยอมให้อภัย
5.บางครั้งพระเจ้าทรงอนุ ญาตให้สิ่งเลวร้ายแบบนี้ เกิดขึ้น เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อทุกฝ่ าย หากเรา
ไม่คิดทาร้ายกันต่อ ๆ ไป เมื่อเวลาผ่านไป กลุ่มที่แยกออกไป ก็ไปตั้งคริ สตจักรใหม่ มีความมุมานะใน
การเป็ นพยานและประกาศอย่างเต็มที่ มีหลายคนรับเชื่อและคริ สตจักรใหม่น้ ีก็เติบโตขึ้นเรื่ อยๆ
นอกจากนั้นพระเจ้ายังได้ทรงประทานศิษยาภิบาลที่เหมาะสมกว่าให้พวกเขา ซึ่ งสามารถดูแลพวกเขาได้
ดีกว่าผม

ส่ วนผูซ้ ่ ึ งยังอยูใ่ นคริ สตจักร ก็เกิดความกระตือรื อร้นมากขึ้นเช่นกันในการรับใช้และมีหลาย
อย่างเกิดขึ้น ทาให้ท้ งั คริ สตจักรได้เห็นความรักของพี่นอ้ งในพระคริ สต์ และความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า
ฉะนั้น ให้ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี

ทรงเปลีย่ นความโศกเศร้ าให้ เป็ นความชื่นชมยินดี
ก่อนเกิดปั ญหาแตกแยกร้ายแรงในคริ สตจักร คริ สตจักรกาลังพิจารณาหาสถานที่ใหม่ของเรา
เอง โดยซื้ อที่ดิน และก่อสร้างอาคารคริ สตจักรของเราเองขึ้น เวลานั้น มีมูลนิธิแห่งหนึ่ งใน
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สหรัฐอเมริ กาถวายเงินประมาณ 17 ล้านบาท เพื่อช่วยในการซื้ อที่ดินและยังสัญญาว่า เมื่อจะสร้าง
อาคาร เขาจะถวายเพิ่มอีก เราทุกคนตื่นเต้นกันมาก เพราะรวมกับเงินที่เราหาได้แล้ว ก็มีประมาณ 34
ล้าน น่าจะหาซื้ อที่ดินในทาเลที่ดีได้ไม่ยาก
แต่เป็ นสิ่ งน่าผิดหวังมาก เราหามาประมาณ 2 ปี ไม่สามารถหาสถานที่ที่เราพอใจมากที่สุดได้
จนกระทัง่ ปั ญหาขัดแย้งรุ นแรงเกิดขึ้น ซึ่ งทาให้เรารู ้สึกเสี ยใจและผิดหวังมากที่สุด เพราะบางคนที่ออก
จากคริ สตจักรไป เป็ นผูท้ ี่มีกาลังทางด้านการถวายค่อนข้างมาก และสิ่ งที่เลวร้ายอีกอย่างตามมา คือ
มูลนิธิที่สหรัฐอเมริ กาขอเงินคืน เนื่ องจากเราเอาเงินจานวนมากจากเขา เก็บไว้นานเกินไป และไม่
สามารถรับรองได้วา่ เมื่อไรเราจะสามารถซื้ อได้
เวลานั้น เป็ นการสู ญเสี ยครั้งยิง่ ใหญ่ที่สุดของคริ สตจักร เราได้สูญเสี ยหลายคนที่เรารัก ซึ่ งนับ
ค่าไม่ได้ และเราได้สูญเสี ยเงินก้อนใหญ่ ถึง 17 ล้าน อย่างน่าเสี ยดายที่สุด เรื่ องนี้ เกิดขึ้นในปี 2003
ผมเองยอมรับว่าผิดหวัง และรู ้สึกท้อใจพอควร คิดว่าคงเป็ นการยากที่เราจะสามารถซื้ อที่ดิน มี
อาคารคริ สตจักรของเราเองต่อไป และกาลังคิดว่า จะเลิกคิดถึงเรื่ องสถานที่ของคริ สตจักรสักพัก
แต่ขณะที่ผมและหลายคนรู ้สึกเศร้าใจ ผิดหวัง พระเจ้าก็ทรงทาการพิเศษท่ามกลางเรา ในต้นปี
2004 เราก็พบสถานที่ และอาคารที่สวยมาก คือที่ที่เราอยูใ่ นปั จจุบนั นี้ ทุกคนในคริ สตจักรชอบมาก แต่
ปั ญหาของเรา คือจะหาเงินที่ไหนมาซื้ อ เวลานั้นเรามีเงินเหลือประมาณ 17 ล้าน เจ้าของที่ประกาศขาย
สถานที่น้ ี 45 ล้าน
แต่เมื่อคริ สตจักรมีความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน มีความตั้งใจจะซื้ อที่น้ ีให้ได้ ลงมืออธิ ษฐาน
หนัก ถวายด้วยความเสี ยสละ บางคนถวายแบบเสี ยสละมากจริ งๆ อย่างคิดไม่ถึง เราขอการทรงนาจาก
พระเจ้าในเงินส่ วนที่ยงั ขาด ภายในเวลาเพียงหกเดือนเท่านั้น คือประมาณเดือน ตุลาคม ปี 2004 เราก็
สามารถซื้ อสถานที่น้ ี และโอนเข้ามูลนิธิมหาพรพัฒนาอย่างเรี ยบร้อย เราใช้เวลาอีก ประมาณ 1 ปี ใน
การปรับปรุ งตกแต่ง แม้แต่เงินที่ใช้ในการปรับปรุ งตกแต่งอาคาร ประมาณ 10 ล้านบาท พระเจ้าก็ทรง
ประทานให้อย่างอัศจรรย์ ซึ่ งส่ วนใหญ่ผา่ นสมาชิกของคริ สตจักร
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กลางปี 2005 เราก็ได้ยา้ ยเข้ามานมัสการในที่ใหม่ของเรา ท่ามกลางการเฉลิมฉลองด้วยความ
ยินดี วันเปิ ดโบสถ์ใหม่ คนมาร่ วมนมัสการประมาณ 700 คน เบียดเสี ยดยัดเยียดกันจนแน่นห้องประชุม
รายละเอียดในการซื้ อที่ และการปรับปรุ งตกแต่งอาคาร รวมทั้งบุคคลที่พระเจ้าทรงใช้เป็ น
พิเศษในการได้มาซึ่ งสถานที่น้ ี ยังมีอีกมาก คงจะต้องหาทางบันทึกไว้ในอีกที่หนึ่ง เพื่อคนรุ่ นต่อไปจะ
ได้เข้าใจ เท่าที่เล่ามาอย่างย่อๆ นี้ก็เพื่อเราจะขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกัน ที่พระเจ้าได้ทรงสาแดงความ
รักและความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ให้เราเห็น

หลังจากมรสุ มใหญ่ที่ได้พดั ผ่านไป พระเจ้าได้ทรงเปลี่ยนความโศกเศร้าให้เป็ นความชื่ นชม
ยินดี พระองค์ทรงให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้น เป็ นประโยชน์อย่างแท้จริ งต่อผูท้ ี่รักพระองค์ เราได้เห็นความ
ยิง่ ใหญ่ และความรักของพระเจ้าอย่างชัดเจนผ่านปั ญหาที่เกิดขึ้นนี้ และสิ่ งที่เกิดขึ้น ทาให้สมาชิกส่ วน
ใหญ่รักพระเจ้ามากขึ้น และรักคริ สตจักรของพระองค์มากขึ้นด้วย ขอถวายพระเกียรติท้ งั สิ้ นแด่พระองค์
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สิ่ งน่าชื่นชมยินดีอย่างมากอีกอย่างในการรับใช้ที่คริ สตจักร คือเมื่อผมถึงเวลาเกษียณอายุ พระ
เจ้าได้ทรงเตรี ยมผูเ้ หมาะสมที่สุดมารับหน้าที่แทนผม คือ ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล เชื่อว่าพระเจ้าจะ
ทรงอวยพระพรคริ สตจักรมากขึ้น ผ่านศิษยาภิบาลอาวุโสคนใหม่และทีมผูร้ ับใช้ทุกคน เหมือนที่ได้ทรง
อวยพระพร บี บี เอส มากขึ้นหลายเท่า หลังจากผมออกจากที่นนั่ ไป
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พระพรท่ วมล้ น
“แต่ จงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้ า และความชอบธรรมของพระองค์ ก่อน และพระองค์ จะ
ประทานสิ่ งทั้งปวงเหล่านีใ้ ห้ แก่ท่านด้ วย” (มัทธิว 6:33)
ขอขอบพระคุณพระเจ้า ที่ทาให้การรับใช้ 40 กว่าปี ที่ผา่ นมา เต็มไปด้วยพระพรและความชื่น
ชมยินดีอย่างมากมาย แต่ยงั มีพระพรอื่นๆ อีกมากที่พระเจ้าทรงเพิ่มเติมจนเต็มและล้น ในช่วงสุ ดท้ายนี้
จึงขอกล่าวถึงพระพรอีกบางเรื่ อง ที่เกิดจากพระคุณและการรับใช้พระเจ้า

พระพรจากการเดินทาง
พระพรอย่างแรกที่พระเจ้าทรงเพิ่มเติมให้ ทาให้มีความชื่นชมมาก คือโอกาสในการเดินทางไป
ยังประเทศต่างๆ ที่ปกติผมคงไม่สามารถไปได้ ส่ วนใหญ่เป็ นการไปทาธุ ระบางอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ของพระเจ้า แต่ก็ทาให้มีโอกาสเที่ยวไปในตัว เท่ากับเป็ นการไปเที่ยวฟรี นี่ เป็ นพระพรยิง่ ใหญ่อย่างหนึ่ง
ที่พระเจ้าทรงประทานให้ในทางอ้อม
ผมมีโอกาสได้เดินทางไปหลายประเทศ จนจาไม่ได้หมดว่า ประเทศอะไรบ้างส่ วนใหญ่ที่ไป
เป็ นการไปร่ วมประชุมผูน้ าในพันธกิจต่างๆ และโอกาสไปดูงานบ้าง แต่ละประเทศที่ได้ไป ได้พบเห็น
สิ่ งที่น่าสนใจ น่าตื่นเต้นมากมาย ไม่มีทางที่จะเล่าให้หมดได้แต่ก็ขอเล่าเหตุการณ์ที่น่าสนใจให้ฟังบ้าง
ในบางประเทศ เพื่อเป็ นการขอบพระคุณพระเจ้า

ทวีปเอเชีย
ประเทศไทยในเอเซียที่ผมมีโอกาสได้ไป เท่าที่จาได้ ได้แก่ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ใต้
หวัน สิ งคโปร์ มาเลเซีย ลาว เขมร อินเดีย อิสราเอล เกาหลี จีน อินโดนีเซีย มองโกเลีย และเวียดนาม
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สองประเทศล่าสุ ดในเอเชียที่ได้ไปคือประเทศมองโกเลีย และเวียดนาม ในเดือนเดียวกัน คือ
เดือนมิถุนายน 2011 ที่เพิ่งผ่านมานี้
ที่ประเทศมองโกเลีย เป็ นการประชุมผูน้ าระดับเอเชีย เพื่อการประกาศ เราประชุมกันที่เมือง
หลวงของมองโกเลีย ชื่ออูลานบาตอร์ มีผนู ้ าชาวมองโกเลียเข้าร่ วมด้วยประมาณ 250 คน ขอบพระคุณ
พระเจ้า ที่ทรงอวยพรคริ สตจักรชาวมองโกเลีย พวกเขาเริ่ มประกาศอย่างเสรี ได้เมื่อประมาณ 20 ปี ที่
แล้ว เมื่อประเทศเปลี่ยนการปกครองจากระบบคอมมิวนิ สต์ เป็ นแบบประชาธิ ปไตย ใน 20 ปี ที่ผา่ นมา
นี้ มีผเู ้ ชื่อเกิดขึ้นประมาณ 5% ของประชากรทั้งหมด ซึ่ งดีกว่าประเทศไทยมาก ประเทศของเราได้
ประกาศมาแล้ว ประมาณ 180 ปี มีผเู้ ชื่อเพียง 0.5% ของประชากร
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สิ่ งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับประเทศมองโกเลีย คือประเทศนี้มีเนื้ อที่เท่ากับ 3 เท่าของประเทศ
ไทย แต่มีประชากรทั้งประเทศเพียง 3 ล้านเท่านั้น จึงเป็ นประเทศที่เล็กที่สุดประเทศหนึ่ งในโลก
ประชากรประมาณ 40% อาศัยอยูใ่ นเมืองหลวง เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นทะเลทราย
อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ คือระบบแท็กซี่ ในเมือง พวกเขาไม่มีรถยนต์ที่จดทะเบียนติดป้ ายเป็ น
แท็กซี่ เหมือนบ้านเรา รถยนต์ส่วนตัวทุกคัน พร้อมจะเป็ นแท็กซี่ ได้ เมื่อต้องการแท็กซี่ เราเพียงแต่ยนื่ มือ
ออกโบก รถคันไหนหยุดข้างหน้าเรา ก็เข้าไปได้เลย นัน่ หมายความว่า เขาพร้อมจะเป็ นแท็กซี่ ให้เรา
และค่าโดยสารคงจะถูกที่สุดในโลก ในระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เขาคิดเพียง 12 บาท
ส่ วนการไปเวียดนาม เราไปเพื่อแสดงความยินดีกบั คริ สตจักรในเครื อ ซี เอ็ม เอ มิชชัน่ ที่นนั่ ที่
ฉลองการครบรอบ 100 ปี ในการประกาศ ในปี 1975 มิชชันนารี ทุกคนถูกขับไล่ออกจากประเทศ
คริ สตจักรทุกแห่งถูกปิ ด ผูน้ าหลายคนถูกจับ และถูกฆ่า เวลานั้น มีคริ สเตียนประมาณ 60,000 คน แต่
ท่ามกลางการกดขี่ข่มเหงและทาร้าย ผูเ้ ชื่อได้เพิ่มขึ้นมาก เวลานี้ มีผเู ้ ชื่อเฉพาะของ ซี เอ็ม เอ ทั้งประเทศ
ประมาณ 1 ล้านคน

ทวีปอเมริกาเหนือ
ในทวีปอเมริ กาเหนือ ผมได้ไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กา และอยูท่ ี่นนั่ ประมาณ 2 ปี เพื่อศึกษา
ต่อ ส่ วนที่ประเทศแคนาดา เคยไป 2-3 ครั้ง ครั้งหนึ่ง เราไปร่ วมสัมมนาพันธกิจครอบครัวที่เรี ยกว่า
“เผชิญชีวิตคู่” ที่เมืองซาสกาตูน ซึ่ อยูต่ อนกลางของแคนาดาเป็ นแถบที่หนาวที่สุดแถบหนึ่งของประเทศ
เพื่อศึกษาถึงความเป็ นไปได้ที่จะนาพันธกิจนี้มาใช้ในประเทศไทย
เราไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เขาจัดให้เราพักกับครอบครัวหนึ่ง ซึ่ งเป็ นสมาชิกของคริ สตจักร
เขาบอกว่า ปี นี้ อากาศดีมาก กาลังสบาย อุณหภูมิเพียงลบ 15 องศา (-15) ปกติในเดือนกุมภาพันธ์
อุณหภูมิจะเป็ น -30 ถึง -50 องศา
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คืนหนึ่ง พวกเขาอยากเอาใจคนที่มาจากประเทศอื่น จึงจัดกิจกรรมพิเศษให้เราคือให้นงั่ รถเลื่อน
ลากโดยม้า วนเวียนไปกลางทุ่งหญ้า ซึ่ งเต็มไปด้วยหิ มะ ใต้แสงจันทร์ พวกเขาบอกว่า เป็ นบรรยากาศที่ดี
มาก ๆ พวกเราไปกับเขาตามคาเชิญ พวกเขาให้เราสวมเสื้ อหนาว 4-5 ชั้น เมื่อออกไปได้ไม่ถึง 5 นาที
พวกแคนาดาบอกว่า “วิเศษจริ งๆ” แต่ผมกับภรรยารู ้สึกทรมานมาก เพราะอากาศหนาวสุ ดๆ นัง่ ตัวสั่น
คุดคูใ้ นรถม้า ภาวนาให้เขารี บกลับไปที่พกั คืนนั้น แทนที่จะสนุก กลับกลายเป็ นคืนที่เรารับความทุกข์
ทรมาณมากที่สุด
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อเมริกาใต้
ในอเมริ กาใต้ ผมได้ไปสี่ ครั้ง ครั้งแรกไปที่ประเทศเปรู ไปดูการประกาศใหญ่ของคริ สตจักรใน
ซี เอ็ม เอ ครั้งที่สอง ไปที่ประเทศบราซิ ล เพื่อร่ วมประชุมกับผูน้ าทัว่ โลกทางด้านศาสนศาสตร์ ครั้งนั้น
ได้ชมน้ าตกอีกวาซู ซึ่ งเป็ นน้ าตกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครั้งที่สาม ได้ไปที่ประเทศชิลี ไปร่ วมการประชุม
ผูน้ าทัว่ โลกของซี เอ็ม เอ ซึ่ งจัด 4 ปี ครั้งและครั้งที่สี่ ได้ไปที่บราซิ ลอีกครั้ง ไปร่ วมการอบรม และ
สังเกตการประกาศ “ยังมีหวัง” ขององค์การประกาศบิลลี่เกรแฮม เพื่อนามาใช้ในประเทศไทย ไปครั้งนี้
ได้มีโอกาสแวะไปดูรูปปั้ นของพระเยซูที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างอยูบ่ นภูเขาสู ง จึงเป็ นสิ่ งอัศจรรย์มาก
อย่างหนึ่งที่เขาสามารถสร้างรู ปปั้ นใหญ่ขนาดนั้นบนภูเขาสู งได้
การเดินทางไปอเมริ กาใต้แต่ละครั้ง ต้องใช้เวลาเดินทางนานมาก รวมทั้งหมดแล้วแต่ละครั้งไม่
น้อยกว่า 35 ชัว่ โมง โดยเหตุน้ ี จึงมีคนในประเทศเราน้อยมากที่จะไปที่นนั่
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ทวีปอาฟริกา
ผมได้ไปสองครั้ง ครั้งแรกนานมากแล้ว ไปประชุมร่ วมกับองค์การอมตธรรม ที่เมืองไนโรบี
ประเทศเคนย่า ครั้งนั้น ได้ไปดูซสั ฟารี เวิร์ดของแท้ ในถิ่นกันดารและได้รับประทานอาหารที่ภตั ตาคาร
อาหารสัตว์ป่าขนานแท้ดว้ ย จาได้วา่ ได้กินเนื้อจระเข้ เนื้ อม้าลาย และเนื้อสัตว์ป่าอื่นๆ ซึ่ งจาไม่ได้แล้ว
แต่ที่ประทับใจมาก คือ เห็นมีคริ สเตียนมากในเมืองไนโรบี เมื่อเดินไปตามถนนก็เห็นพ่อค้า
แม่คา้ นัง่ อ่านพระคัมภีร์ ขณะรอลูกค้าอยู่

แห่งที่สองที่ได้ไป เมื่อต้นปี 2011 ที่ผา่ นมานี้ ที่เมืองเคพทาวน์ (Cape Town) ประเทศอาฟริ กา
ใต้ เป็ นการประชุมของผูน้ าคริ สเตียนทัว่ โลก เพื่อการประกาศ ที่เรี ยกว่าการประชุมโลซาน มีผแู ้ ทนจาก
ทัว่ โลกมาร่ วมประมาณ 5,000 เคพทาวน์เป็ นเมืองที่สวยมาก เป็ นที่จดั แข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ผา่ นมา

102

ทวีปยุโรป
ครั้งแรกได้ไปเมื่อปี 1974 ที่เมืองโลซาน ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ โดยเป็ นตัวแทนของผูน้ าค
ริ สเตียนไทย ไปร่ วมประชุม ปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับการประกาศทัว่ โลก ที่เมืองโลซาน หลังจากนั้น การ
ประชุมระดับโลกลักษณะนี้ จึงเรี ยกว่า การประชุมโลซาน
ต่อมาก็มีมิชชันนารี คณะเว็คท่านหนึ่ง เชิ ญผมไปดูงานของคริ สตจักรกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มคิงส์เชิช
ที่ประเทศอังกฤษ คริ สตจักรกลุ่มนี้เจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว ในการไปดูงานครั้งหนึ่ง ผมมีโอกาสได้ไป
ชมวังของราชวงค์องั กฤษด้วย

หลายปี ต่อมา ผมและภรรยาได้กลับมาที่ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์อีกครั้ง เพราะได้รับเชิ ญให้ไป
เทศนาที่ค่ายสามัคคีของคนไทยที่ประเทศเยอรมันและประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ เพราะมีสตรี ไทยจานวน
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มากได้แต่งงานกับชาวเยอรมัน และชาวสวิส และได้รับเชื่ อพระเจ้าที่นนั่ ผมจึงได้ไปเทศนาที่ค่าย
สาหรับคนไทยทั้งสองประเทศ

ก่อนไปประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ เราถือโอกาสแวะไปเที่ยวกรุ งโรมประเทศอิตาลีเพราะมี
สมาชิกของเราหนึ่ง เป็ นภรรยาของทูตนิวซี แลนด์ ประจาอยูท่ ี่ประเทศอิตาลี เขาเคยเอ่ยปากชวนให้ไป
เที่ยวที่นนั่ โดยเขาอาสาจะเป็ นเจ้าภาพในการดูแลเรา และพาเราไปเที่ยว เราได้ชมสถานที่หลายแห่งที่
สวยมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาคารโบสถ์หลายแห่งมีภาพวาด และการแกะสลักของจิตรกรมีชื่อเสี ยง ที่
งดงามมาก
กลับมาที่ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์คราวนี้ พวกเราได้แวะไปเยีย่ มท่านทูตวีรศักดิ์ ฟูตระกูล ซึ่ ง
ตอนนั้น ท่านเป็ นฑูตของประเทศไทย ประจาสหประชาชาติ ท่านเคยเป็ นสมาชิกที่คริ สตจักรมหาพร
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สุ ขมุ วิท รับบัพติศมาที่โบสถ์ของเรา ท่านเชิ ญผมและภรรยาไปพักที่สถานทูต รู ้สึกตื่นเต้นมาก ได้พกั ที่
ห้องติดกับห้องซึ่ งสมเด็จพระเทพฯ ทรงเคยพัก
ขณะอยูท่ ี่นนั่ คนขับรถของท่านทูตก็พาเราไปเที่ยวหลายแห่ง รวมทั้งประเทศใกล้เคียงที่
ติดต่อกัน และเราก็ได้นงั่ รถไฟไปเที่ยวกรุ งปารี ส ที่ประเทศฝรั่งเศส ไปเช้า เย็นกลับได้ไปชมหอไอเฟล
ที่กรุ งปารี ส และขึ้นไปรับประทานอาหารเที่ยงบนหอ ฉลองโอกาศครบรอบแต่งงานของเรา ลองคิดดู
พระเจ้าทรงดีต่อผมและภรรยามากมายเพียงใด ที่ให้มีโอกาสพิเศษเช่นนี้

พระพรจากการได้ รับเกียรติ
ตลอดชีวิตของผม ผมไม่เคยแสวงหาเกียรติและกลัวได้รับเกียรติเสี ยด้วยซ้ า แต่พระเจ้าก็ทรงให้
ผมอย่างที่ผมไม่เข้าใจและคิดไม่ถึง ตั้งแต่เป็ นเด็กจนถึงเวลานี้ คล้ายกับว่าพระเจ้าทรงลาเอียง เอาเกียรติ
ซึ่ งควรเป็ นของผูอ้ ื่นมาให้ผม ซึ่ งเกิดจากพระคุณและความรักของพระเจ้าล้วนๆ ผมขอเล่าบางอย่างให้
ฟัง ไม่ใช่เพื่ออวดตัว หรื อยกย่องตนเองแต่เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
สมัยเด็ก คงเป็ นตอนที่เรี ยนชั้น ป.1 หรื อ ป.2 อยู่ วันหนึ่งครู ที่สอนให้ผมยืนขึ้นบนเก้าอี้ แล้วให้
เด็กทั้งชั้นยืนขึ้นคานับผม เพราะครู รู้สึกผิดหวัง ที่นกั เรี ยนทั้งชั้นจาบทเรี ยนที่ครู สอนคราวที่ผา่ นมา
ไม่ได้ (จาไม่ได้แล้วว่าเป็ นอะไร) ยกเว้นผมคนเดียว

ระหว่างการเรี ยนอุดมศึกษา ผมได้รับเกียรติจากการศึกษาหลายครั้ง แบบที่ผมเข้าใจไม่ได้ ช่วง
เรี ยนปริ ญญาตรี คริ สเตียนศึกษาที่ Febias College of Bible ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ผมจบโดยได้รับเกียรติ
คุณเป็ นนักศึกษาดีเด่นที่สุด (The Most Outstanding Student) โดยพิจารณาจากผลจากเรี ยน ชีวติ และการ
รับใช้
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ช่วงเรี ยนปริ ญญาโทศาสนศาสตร์ ที่ Asian Thelogical Seminary ที่ฟิลิปปิ นส์เช่นกัน สถาบันนี้
ไม่มีระบบการให้เกียรติคุณ แต่ในชั้นเรี ยนวิชาเทศนา มีครั้งหนึ่งผมได้รับเกียรติมาก เป็ นชัว่ โมงฝึ กการ
เทศนา แล้วให้ท้ งั ชั้นประเมินผล วันนั้นเป็ นคิวของผมที่จะเทศนา หลังจากเทศนา อาจารย์ที่สอนก็พดู
ขึ้นมาก่อนทันที ด้วยเสี ยงสัน่ เครื อ และมีน้ าตาคลอเบ้า ว่า “วันนี้ ต้องยกเครดิตให้แก่ประเทศไทย” ผม
รับการหนุนใจมาก
ช่วงศึกษาระดับปริ ญญาโทและเอกที่ Fuller Theological Seminary ที่อเมริ กา ผมได้รับเกียรติ
บัตรสองปี ติดกัน ปี แรก ตอนจบปริ ญญาโท M.Th. ได้รับเกียรติคุณจากการเขียนวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปี ที่
สอง ตอนจบปริ ญญาเอก D.Miss ได้รับเกียรติคุณสู งสุ ด ซึ่ งเป็ นรางวัลของอธิการบดี (The President’s
Award)

อย่างที่กล่าวมาผมไม่เข้าใจจริ งๆ ว่า ผมได้มาอย่างไร นอกจากคิดว่า พระเจ้ารักผมมาก ทรงหา
วิธีให้ผมได้รับเกียรติจนได้
เมื่อปี 2002 วิทยาลัย Febias ฉลองครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งสถาบัน ได้คดั เลือกศิษย์เก่า
ดีเด่นบางคนให้รับปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ ผมได้รับการคัดเลือกด้วย โดยให้ปริ ญญาเอกพันธกิจ
ศึกษา (Doctor of Divinity.DD.)
มีเรื่ องน่าเสี ยดายเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง ที่ผมพลาดจากการรับเกียรติบตั รศิษย์เก่าดีเด่นจากโรงเรี ยน
อรุ ณประดิษฐ์ที่เพชรบุรี ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ เป็ นผูม้ อบ มีสาเหตุสองอย่างที่ทาให้พลาด อย่างแรก ผม
ไม่ได้อ่านจดหมายที่ทางโรงเรี ยนส่ งมาจนจบ เพราะตอนท้ายของจดหมายระบุวา่ ให้ผมไปได้รับเกียรติ
บัตรตามวัน เวลาที่กาหนดไว้ สาเหตุที่ได้ได้อ่านจนจบ เพราะคิดว่าเป็ นจดหมายเชิญชวนไปร่ วมงาน
ฉลองเท่านั้น วันนั้นคงไม่มีทางไปร่ วมได้ เพราะผมต้องประกอบพิธีแต่งงานให้แก่บ่าวสาวคู่หนึ่งตอน
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บ่าย กลัวจะกลับมาไม่ทนั ประกอบพิธี หลังจากนั้น ผมคิดว่า ทางโรงเรี ยนอาจมอบให้ผมทีหลัง เมื่อผม
ไปเยีย่ มที่โรงเรี ยนในโอกาสต่อมา ทางโรงเรี ยนไม่เอ่ยถึงอีกเลยและผมก็ไม่กล้าทวงขอด้วย
นอกจากนั้นในการรับใช้พระเจ้าหลายครั้ง ผมได้รับเกียรติให้เป็ นประธานกรรมการพันธกิจ
ต่างๆ ทั้งๆ ที่ผมเองไม่รู้สึก ว่ามีคุณสมบัติพอหรื อเหมาะสมในการทาพันธกิจนั้น ผูท้ ี่เชิญมักกล่าวว่า
“ขอให้อาจารย์เป็ นผูอ้ าวุโสให้เราก็พอ ส่ วนงานพวกเราจะทาเอง” ผมรู ้สึกซาบซึ้ งมากในเกียรติที่ได้รับ
จึงยินดีรับใช้ตามที่พระเจ้าทรงโปรดจัดวางไว้
การที่คริ สตจักรมหาพรกรุ งเทพแต่งตั้งผม ให้เป็ นศิษยาภิบาลกิตติมศักดิ์หลังเกษียนอายุของผม
แล้ว โดยให้ผมมีโอกาสรับใช้ต่อไป ในงานรับใช้ต่าง ๆ ตามที่เห็นเหมาะสม นับเป็ นเกียรติที่สูงมาก
อย่างหนึ่ง ซึ่ งผมก็ขอน้อมรับไว้ดว้ ยความขอบพระคุณ
ขอพระเกียรติท้ งั สิ้ นจงเป็ นของพระเจ้าแต่ผเู ้ ดียว

พระพรทีม่ าถึงครอบครัว
พระพรที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด และนาความชื่นชมยินดีมาสู่ ผมมากที่สุด คือพระพรของพระเจ้าที่มาถึง
ครอบครัวผม ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ คุณแม่ รุ่ นผม รุ่ นลูก และรุ่ นหลาน เหมือนที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้วา่ พระ
พรของพระเจ้าจะไปถึงลูกหลานพันชัว่ อายุคน สาเหตุใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่ง ที่ผมไม่กล้าถวายตัวรับใช้
พระเจ้าเต็มเวลาในเบื้องต้น เพราะกลัวว่า เมื่อรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาแล้ว จะต้องประสบความยากลาบาก
มากในชีวติ ทั้งตัวเอง และลูกหลานจะไม่มีอนาคตที่ดี
แต่ 70 ปี แห่งการติดตามพระเจ้าและรับใช้พระองค์ที่ผา่ นมา ผมได้พบว่า สิ่ งที่ผมเคยกลัวนั้น
ไม่ได้เกิดขึ้นแม้แต่อย่างเดียว ในทางตรงข้าม ผมเห็นแต่ความรัก พระคุณและพระพรอย่างมากล้น จน
สุ ดจะพรรณนา

พระพรผ่ านมาทางคุณพ่อคุณแม่
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ผมเชื่อว่าพระพรอันใหญ่หลวงของพระเจ้ามาถึงรุ่ นผมและครอบครัว เพราะคุณพ่อของผมเป็ น
ผูท้ ี่รักพระเจ้า ยาเกรงพระองค์ มีความสัตย์ซื่อต่อพระองค์เสมอในการดาเนิ นชีวติ กับพระเจ้า แม้ท่านจะ
ไม่ได้สนับสนุนผมให้รับใช้พระเจ้าตั้งแต่แรก เพราะผมเป็ นลูกคนโตสุ ดในครอบครัว ยังมีนอ้ งอีก 9 คน
ท่านจึงต้องขอร้องผมตามที่ท่านเข้าใจให้อยูบ่ า้ นช่วยงานท่าน ดูแลน้องอีก 9 คน แต่ในที่สุด เมื่อพระเจ้า
ทรงนาผมไปเรี ยนพระคริ สตธรรม ท่านก็ยอมปล่อยผมไปโดยดี

เนื่องจากคุณพ่อยอมให้ผมซึ่ งเป็ นลูกคนโตไปเรี ยนพระคัมภีร์ และรับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็ทรง
อวยพรท่านมาก หากผมอยูท่ ี่บา้ นช่วยท่าน ท่านคงไม่ได้เห็นพระพรมากมายเหล่านี้ พระเจ้าทรงให้ท่าน
มีสุขภาพดีเป็ นพิเศษ งานอาชี พของท่านก็เจริ ญก้าวหน้า มีทรัพย์สิน บ้าน เพิ่มขึ้น น้องๆ ทุกคนก็ช่วยกัน
ทางานได้ดี พระเจ้าก็เตรี ยมน้องชายผมคนหนึ่งซึ่ งไม่ชอบเรี ยนให้อยูท่ ี่บา้ นช่วยธุ รกิจของคุณพ่อ ซึ่ งเขา
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ก็ทาได้ดีกว่าผมมาก ในแง่ทรัพย์สินเงินทอง กล่าวได้วา่ พวกน้องๆ ส่ วนใหญ่ประสบความสาเร็ จมาก
น้องบางคนก็มีความเชื่อที่ดีมาก มีความกระตือรื อร้นเพื่อพระเจ้า

พระพรสู่ ร่ ุนลูก
ผมมีลูก 3 คน ชาย 2 หญิง 1 ชื่อ เดชาหรื อทิม ดุษฎีหรื อเดวิด และเมตตาหรื อเมอร์ซี่ ตามลาดับ
พระเจ้าทรงอวยพรบุตรทั้งสามคนอย่างอัศจรรย์ ช่วงเรี ยนชั้นประถมและมัธยม พวกเขาไม่เคยต้องโหน
รถเมล์ไปโรงเรี ยน พระเจ้าทรงให้พวกเขาได้เข้าโรงเรี ยนคริ สเตียนที่ดี ซึ่ งปกติ เข้าได้ไม่ง่ายนัก แต่พระ
เจ้าก็ทรงมีวธิ ี ของพระองค์ให้เข้าโรงเรี ยนดีเหล่านี้ คือโรงเรี ยนผดุงดรุ ณี โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียน
และโรงเรี ยนอัสสัมชันที่เซ็นท์หลุยส์ โรงเรี ยนเหล่านี้ลว้ นอยูใ่ กล้บา้ น พวกเขาเดินไปโรงเรี ยนทุกวัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อพวกเขาเรี ยนจบชั้นมัธยม ทั้งสามคนได้ไปเรี ยนต่อที่อเมริ กา มีแต่คน
ร่ ารวยมากเท่านั้น ที่จะส่ งลูกถึงสามคนไปเรี ยนที่อเมริ กาได้ ในช่วงนั้นเศรษฐกิจของประเทศตกต่า
หลายคนประสบปั ญหาการเงิน พ่อแม่ของเพื่อนลูกบางคนคิดว่า ผมกับภรรยาร่ ารวยมาก ขับรถเบ๊นซ์มา
ขอยืมเงินจากพวกเรา สาเหตุที่ลูกทั้งสามคนของผมไปเรี ยนที่อเมริ กาได้ เพราะญาติพี่นอ้ งภรรยาผม ซึ่ ง
เป็ นชาวฟิ ลิปปิ นส์ได้ยา้ ยไปอยูอ่ เมริ กาส่ วนใหญ่ พวกเขาบอกให้ส่งลูกไปเรี ยนต่อที่อเมริ กา พวกเขาจะ
ดูแลลูกให้ ถึงกระนั้น ก็ยงั มีค่าใช้จ่ายมากพอสมควรในการเดินทาง แต่พระเจ้าทรงมีวธิ ี ของพระองค์ที่
เรานึกไม่ถึง ในช่วงปี เดียวกัน ลูกทั้งสามคนก็ออกจากบ้านไปหมด
เมื่อไปอยูท่ ี่อเมริ กา ลูกทั้งสามคนก็ประสบความสาเร็ จในการศึกษา ลูกชายคนโต คือเดชา
เรี ยนจบปริ ญญาโทศาสนศาสตร์ ได้คะแนนเกียรตินิยม ลูกสาวคือเมตตา จบปริ ญญาตรี ได้รับเกียรตินิยม
สู งสุ ด คือ “Who’s Who” ของนักศึกษาในอเมริ กา ส่ วนลูกชายคนที่สองคือดุษฎี ไม่ค่อยสนใจในการ
เรี ยนมากนัก แต่พระเจ้าก็ทรงอวยพรเขาให้มีสติปัญญาที่ดี รับการฝึ กอบรมวิชาชีพพิเศษบางอย่าง จนได้
งานที่ดีมาก ในธนาคารที่มีชื่อเสี ยงของอเมริ กา ตาแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการเงิน

ครอบครัวและหน้ าทีก่ ารงานของลูก
เดชาหรื อทิม (Timothy Jr.) ลูกชายคนโต ปั จจุบนั อายุ 41 ผมและภรรยานึกไม่ถึง ว่าลูกชายคน
โต จะถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาเหมือนเราทั้งสอง เมื่อลูกๆ ยังเล็ก เราอ่านพระคัมภีร์ อธิ ษฐานกับ
พวกเขาเกือบทุกวัน ไม่เคยรบเร้าให้พวกเขาต้องถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาแบบพ่อแม่ พระเจ้าเอง
ทรงเป็ นผูเ้ รี ยกคนของพระองค์
หลังจากเดชาเรี ยนจบชั้นมัธยมปลาย และสอบเข้าเรี ยนที่เอแบคได้แล้ว เขามาหาแม่ บอกว่า
“แม่ครับ ผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่ง แม่ฟังแล้วอย่างเสี ยใจนะครับ”
ภรรยาผมตกใจ คิดว่าลูกไปทาอะไรผิดอย่างร้ายแรงมา แล้วจะสารภาพ
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แต่เดชาพูดต่อไปว่า “แม่ครับ ผมได้ตดั สิ นใจแล้ว จะไม่เรี ยนเอแบค แต่จะเรี ยนพระคัมภีร์ เพื่อ
รับใช้พระเจ้าเหมือนพ่อและแม่”
ภรรยาผมถึงกับอึ้ง กอดเดชาไว้ พูดด้วยน้ าตาว่า “แม่จะเสี ยใจได้อย่างไร นี่ เป็ นสิ่ งที่แม่และพ่อดี
ใจที่สุด ที่เธอตัดสิ นใจจะรับใช้พระเจ้า”
ภรรยาผมถามเขาเพิ่มเติมเพื่อความแน่ใจว่า “เธอไม่อยากเรี ยนเอแบค แต่เลือกเรี ยนพระคัมภีร์
เพราะอะไร”
เดชาตอบอย่างน่าฟังว่า “ผมได้สังเกตเพื่อนๆ ของผมหลายคน แม้พวกเขามาจากครอบครัวที่
ร่ ารวย มีเงินและทรัพย์สินมาก แต่พวกเขาและครอบครัวไม่มีความสุ ขเหมือนครอบครัวของเรา”
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ตั้งแต่วนั นั้นมา พระเจ้าก็ทรงนาเดชาอย่างอัศจรรย์ ซึ่ งไม่สามารถเล่ารายละเอียดในที่น้ ีได้ พระ
เจ้าทรงนาเขาไปศึกษาที่อเมริ กา โดยได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด เขาต้องทางานบ้างเพื่อค่าใช้จ่ายส่ วนตัว

เมื่อศึกษาจบปริ ญญาโทศาสนศาสตร์ ที่วทิ ยาลัยคริ สแวล ที่ดลั ลัส รัฐเท็สซัสอเมริ กา เดชาตั้งใจ
แน่วแน่กลับมารับใช้พระเจ้าที่ประเทศไทย แม้จะมีหลายคนชวนให้อยูอ่ เมริ กาต่อ โดยการทรงนาของ
พระเจ้า เขาได้รับใช้เป็ นผูช้ ่วยศิษยาภิบาลที่คริ สตจักรมหาพรกรุ งเทพ รับผิดชอบงานหลายด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการนมัสการ
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พระเจ้าทรงอวยพรให้เขามีภรรยาที่ดีมาก ชื่ อธิ ดา (ศรี เฟื้ องฟุ้ ง) เธอรักพระเจ้ามาก มีความเป็ น
ผูใ้ หญ่ในพระคริ สต์ มีใจเมตตาผูต้ กทุกข์ได้ยาก สนับสนุนงานรับใช้ของสามีอย่างเต็มที่ ทั้งสองมีลูก
ด้วยกันสองคน คนโตเป็ นบุตรชาย ชื่อศิลา อายุ 6 ขวบ บุตรสาว ชื่อศรัทธา อายุ 4 ขวบ ทั้งสองเป็ นเด็กที่
น่ารัก ฉลาดและรักพระเจ้ามาก
ดุษฎี หรื อเดวิด บุตรคนที่สอง ปัจจุบนั อายุ 40 ปี อยูเ่ มืองเฟรสโน รัฐแคลิฟอร์ เนีย กาลังจะ
กลับไปทางานที่ธนาคารเดิม หลังจากต้องออกจากงาน เนื่ องจากปั ญหาเศรษฐกิจตกต่าของอเมริ กา เขา
แต่งงานกับหญิงฟิ ลิปปิ นส์ แต่มีเชื้อสายอิตาเลี่ยน และจีนด้วย ชื่อ นีเนีย มีลูกชายคนหนึ่ง ชื่อดาวิน อายุ
4 ขวบ ลูกคนที่สองใกล้คลอดแล้ว

เมตตาหรื อ Mercy ปั จจุบนั อายุ 39 ปี อยูใ่ นรัฐแมรี แลนด์ สหรัฐอเมริ กา เธอทางานเป็ นครู ใน
โรงเรี ยนคริ สเตียน สามีของเธอเป็ นชาวฟิ ลิปปิ นส์เกิดที่ฮาวาย เขาทางานรัฐวิสาหกิจ มีตาแหน่งหน้าที่
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การงานที่ดีมาก มีลูกสามคน คนโตเป็ นบุตรสาวชื่อ เรเชล จอย อายุ 12 ปี คนที่สองเป็ นบุตรสาวชื่อ
อันเชลา อายุ 9 ขวบ คนที่สามเป็ นบุตรชายชื่อเยรี มีย ์ อายุ 7 ขวบ ทั้งสามคนเรี ยนเก่ง ได้เกียรตินิยมเสมอ
ทั้งครอบครัวรักพระเจ้า เมตตาและสามีของเธอรับใช้เป็ นผูน้ าฆราวาสที่คริ สตจักรทางด้านนมัสการ

เมื่อเห็นพระพรของพระเจ้ามาถึงลูกและหลานแล้ว ผมและภรรยามีความสุ ขใจและ
ขอบพระคุณพระเจ้ามาก เพราะสิ่ งที่เราอยากเห็นมากที่สุดในชีวติ คือได้เห็นลูกหลานของเรา รักพระเจ้า
อยูใ่ นทางของพระเจ้า รับใช้พระองค์ และรับการอวยพรจากพระองค์ เราก็ได้เห็นสิ่ งเหล่านี้แล้ว และเชื่อ
ว่าจะได้เห็นมากยิง่ ๆ ขึ้น คงไม่มีอะไรที่เราต้องการมากกว่านี้อีกแล้ว ในครอบครัวของเรา
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ผมอดไม่ได้ที่จะจบคาพยานของผมด้วยคาสรรเสริ ญพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่ 117 ซึ่ ง
กล่าวไว้
“ปวงประชาชาติเอ๋ ย จงสรรเสริ ญองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเถิด ชนชาติท้ งั สิ้ นเอ๋ ย จงยกย่องเทิดทูน
พระองค์ เพราะความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราใหญ่หลวงนักและความสัตย์ซื่อขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ดารงอยูเ่ ป็ นนิ ตย์ จงสรรเสริ ญพระเจ้าเถิด”
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Fuller Theological Seminary. สหรัฐอเมริ กา เกียรตินิยมอับดับหนึ่ง
ปริ ญญาเอกกิตติมศักดิ์ พันธกิจศึกษา (Doctor of Divinity. D.D.)
Febias College of Bible.ฟิ ลิปปิ นส์

งานรับใช้ ในอดีต
ผูอ้ านวยการกองคริ สเตียนบรรณาศาสตร์ ซี เอ็ม เอ
ผูอ้ านวยการองค์การประกาศข่าวประเสริ ฐแก่ทุกบ้าน
ผูอ้ านวยการพระคริ สตธรรมกรุ งเทพ (BBS)
ศิษยาภิบาลคริ สตจักรมะนิลาคริ สเตียนอะไลอันส์
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(Manila Christian Alliance Church)
ศิษยาภิบาลคริ สตจักรมหาพร (ประดิพนั ธ์)
ศิษยาภิบาลอาวุโสคริ สตจักรมหาพรกรุ งเทพ
ประธานกรรมการอานวยการเพื่อการประกาศและเพิม่ พูนคริ สตจักร (กปพ)
ประธานกรรมการบริ หารภาค 4 ในสภาคริ สตจักรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทย
รองประธานมูลนิธิเซี ยวมูลแห่งความรัก
รองประธานสหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย
กรรมการเพิ่มพูนคริ สตจักรในประเทศไทย
กรรมการอานวยการองค์การประกาศแก่เด็ก (CEF)
กรรมการอานวยการสมาคมพระคริ สตธรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการอานวยการการประกาศของชาวจีนโพ้นทะเล (CMO)
บรรณาธิการวารสารพระคริ สตธรรมประทีป

งานรับใช้ ในปัจจุบัน
ศิษยาภิบาลกิตติมศักดิ์คริ สตจักรมหาพรกรุ งเทพ
ประธานมูลนิธิมหาพรพัฒนา
ประธานมูลนิธิพระคุณพระคริ สต์
ประธานกรรมการมิชชัน่ ในสภาคริ สตจักรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการองค์การอมตธรรมในประเทศไทย
กรรมการอานวยการเพื่อการประกาศและเพิ่มพูนคริ สตจักร (กปพ)
กรรมการอานวยการพระคริ สตธรรมกรุ งเทพ
กรรมการบริ หารเอเชียแปซิฟิก ซี เอ็ม เอ
อาจารย์พิเศษพระคริ สตธรรมกรุ งเทพ
ที่ปรึ กษาผูท้ รงคุณวุฒิสหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย
ที่ปรึ กษากรรมการสรรหามิชชันนารี ในประเทศไทย
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ความในใจจากคนใกล้ ชิดในครอบครัว
เด็กชายจากคลองจันดี
จากใจภรรยา – มาดามเร็ กซ์ เจ็ง
สาวกของพระเยซูคนหนึ่งถามว่า “มีสิ่งดีอนั ใดจะมาจากนาซาเร็ ธได้หรื อ” (ยอห์น 1:46) เมื่อ
ดิฉนั คิดถึงเบื้องหลังครอบครัวของสามี คือ ศจ.ดร.ธี ระ เจนพิริยประยูร ทาให้ดิฉนั คิดถึงคาถามลักษณะ
เดียวกัน “มีสิ่งดีอนั ใดจะมาจากคลองจันดีได้หรื อ”
อจ.ธี ระ เกิดเมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 1941 ที่หมู่บา้ นคลองจันดี ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ แห่งหนึ่ง ไม่มี
ใครคาดคิด ว่าพระเจ้าจะทรงสามารถใช้เด็กขี้อายคนนี้ ให้เป็ นพรยิง่ ใหญ่สาหรับประเทศไทยและ
ต่างประเทศ แต่พระเจ้าก็ได้ทรงเลือกเขา เหมือนดังที่พระองค์ตรัสกับเยเรมียว์ า่ “เรารู ้จกั เจ้าตั้งแต่ก่อนที่
เราปั้ นเจ้าในครรภ์มารดา ก่อนเจ้าจะคลอดออกมา เราได้แยกเจ้าไว้แล้ว เราได้แต่งตั้งเจ้าให้เป็ นผูเ้ ผยพระ
วจนะแก่ประชาชาติท้ งั หลาย” (เยเรมีย ์ 1:5)
เดิมคุณพ่อของ อจ.ธี ระ ตั้งชื่ อเป็ นภาษาจีนให้เขาว่า เจิ่นถู แซ่เจิง (ภาษาจีนกลาง) เมื่อโตขึ้น ครู
คนหนึ่งที่โรงเรี ยนตั้งชื่อเป็ นภาษาไทยว่า ธี ระ เจนพิริยประยูร และต่อมาเมื่อไปศึกษาพระคริ สตธรรมที่
กรุ งเทพฯ มิชชันนารี ก็ต้ งั ชื่อภาษาอังกฤษให้เป็ น Timothy Jeng
ดิฉนั พบอาจารย์ธีระ ในวันที่สองเมื่อเขาไปถึงวิทยาลัยพระคริ สตธรรมฟี เบียส ที่ฟิลิปปิ นส์ ใน
ปี 1965 วันนั้น อาจารย์ที่วทิ ยาลัยขอให้เขาถวายเพลงพิเศษ โดยการเล่นไวโอลินและทรัมเป็ ท เนื่ องใน
โอกาสเปิ ดเทอมปี การศึกษาใหม่ และทางวิทยาลัยขอให้ดิฉนั ช่วยเล่นเปี ยโนให้เขา ตั้งแต่น้ นั มา ดิฉนั จึง
กลายเป็ นคนเล่นเปี ยโนให้ อจ.ธี ระเป็ นประจาทุกครั้งที่เขาจะเล่นดนตรี ถวายเพลงพิเศษ
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อาจารย์ธีระ เป็ นเด็กหนุ่มที่ข้ ีอายมาก เขาไม่ค่อยสุ งสิ งกับใคร นอกจากเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ชื่อ
อิโด เขาขยันเรี ยนมาก มักสอบได้อนั ดับต้นๆ ของชั้น เมื่อเขามีเวลาว่าง เขาจะทางานทางด้าน
วรรณกรรม เช่น เขียนบทเรี ยนรวีฯ บทความสาหรับวารสาร แปลหนังสื อหรื อเขียนใบปลิว แล้วส่ งไปที่
ประเทศไทย ซึ่งเป็ นงานที่เขาต้องทาเป็ นประจา
ทุกคนชม อจ.ธี ระ เพราะเป็ นคนที่มีของประทานหลายอย่าง เขาเป็ นนักดนตรี นักเขียน นักแปล
เรี ยนเก่ง พูดน่าฟังและหน้าตาดี
ปี 1963 ดิฉนั เชื่อฟังการทรงเรี ยกของพระเจ้า ลาออกจากการศึกษาดนตรี ในมหาวิทยาลัยดนตรี
ที่มีชื่อเสี ยง ไปศึกษาพระคริ สตธรรมที่ฟีเบียส เป้ าหมายของดิฉนั เพื่อจะไปเป็ นมิชชันนารี ท่ามกลาง
ชาวเขาที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เมื่ออยูท่ ี่ฟีเบียส ดิฉนั เป็ นนักเปี ยโนสาหรับวิทยาลัย ได้สอนเปี ยโนให้แก่
นักศึกษาและพวกอาจารย์บางท่าน เมื่อทางวิทยาลัยขอให้ดิฉนั เล่นเปี ยโนให้ อจ.ธี ระ ดิฉนั จึงรับด้วย
ความยินดี
ดิฉนั รู ้ในโอกาสต่อมาว่า อจ.ธี ระ เล่นเครื่ องดนตรี ได้อีกหลายชนิด เมื่อศึกษาในปี ที่ 3 พวกเรา
ได้รับเชิ ญให้ไปเล่นดนตรี พิเศษให้พวกทหารอเมริ กนั ฟัง ที่ค่ายทหารของอเมริ กนั ที่มีชื่อเสี ยง คือ
ค่ายคล๊าก ฟิ ลด์และซูบิก เบย์ ช่วงนั้นเป็ นเทศกาลวันศุกร์ ประเสริ ฐและอิสเตอร์ ในเช้าวันอิสเตอร์ อจ.ธี
ระ เขียนข้อความสั้น ๆ ให้ดิฉนั ในกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่ งมีขอ้ ความว่า “เมื่อเธอจบแล้ว จะไปรับใช้พระ
เจ้าที่ไหน” ดิฉนั ตอบทันทีวา่ จะไปประกาศกับพวกชาวเขาบนดอยในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ที่ยงั ไม่เคยได้
ยินข่าวประเสริ ฐ” เขารู ้สึกงง นึกไม่ถึงว่าหญิงที่โตในเมืองใหญ่ จะสนใจไปทางานบนภูเขา
ในเวลานั้น ดิฉนั ไม่รู้วา่ อจ.ธี ระ กาลังอธิ ษฐานเผื่อดิฉนั เพื่อดิฉนั จะเป็ นคู่พระพรของเขาไปรับ
ใช้ในประเทศไทย เมื่อดิฉนั บอกว่า จะไปรับใช้บนภูเขา เขาจึงรู ้สึกผิดหวังมาก เขาและเพื่อนคืออีโดจึง
อธิ ษฐานหนักขึ้น ขอพระเจ้าตรัสกับดิฉนั ได้ยินดีไปรับใช้ในประเทศไทย หากเป็ นน้ าพระทัยของ
พระองค์ที่ดิฉนั จะเป็ นคู่พระพรของเขา
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นัน่ เป็ นจุดเริ่ มต้นแห่งชี วติ รักของเรา ที่ฟีเบียสมีกฎที่เข้มงวดมาก สาหรับชายหญิงที่สนใจจะ
เป็ นแฟนกัน และอยากจะคุยกัน เราจะต้องขออนุญาตจากอาจารย์ฝ่ายปกครอง และจะได้รับอนุญาตคุย
กันเพียง 15 นาทีเท่านั้น ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ อจ.ธี ระเตรี ยมตัวดีมาก เมื่อนัดคุยกับ
ดิฉนั เขาไม่ได้ให้ดอกไม้หรื อช็อกโกแล็ตเหมือนชาวฟิ ลิปปิ นส์ทวั่ ไป เมื่อจีบสาว แต่ได้เตรี ยมแผนที่
ประเทศไทย มากางบนโต๊ะให้ฉนั ดู แล้วบอกถึงสภาพของประเทศไทยที่มีคริ สเตียนน้อยมาก เวลานั้น
มีประมาณ 20,000 คน ซึ่งน้อยกว่าจานวนวัดที่มีอยูใ่ นประเทศ เขาเชิญชวนดิฉนั ให้เป็ นมิชชันนารี ใน
ประเทศไทย ดิฉนั ฟังแล้วรู้สึกรับการท้าทายทันที อยากจะไปเป็ นมิชชันนารี ในประเทศไทย และชมเชย
ในความจริ งใจของเขา ดิฉนั รู้สึกว่า นี่เป็ นผูช้ ายที่ดิฉนั สามารถให้ความไว้วางใจที่จะมอบชีวติ ให้ได้
เราได้เข้าสู่ พิธีมงคลสมรสในวันที่ 22 มิถุนายน 1968 และได้มารับใช้พระเจ้าในประเทศไทย
ในปี เดียวกัน แม้ดิฉนั จะคิดถึงญาติๆ ของดิฉนั ครอบครัว บ้านที่ทนั สมัยพร้อมด้วยแกรนเปี ยโน และ
ความสะดวกสบายต่างๆ ที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ แต่ดิฉนั ก็ไม่รังเกียจที่จะอาศัยอยูใ่ นถิ่นสลัมบริ เวณ
สะพานควาย เพราะดิฉนั ได้ต้ งั ใจแล้ว ที่จะรับใช้พระเจ้าและมีส่วนในการประกาศข่าวประเสริ ฐใน
ประเทศไทย

ดิฉนั เรี ยนรู ้บทเรี ยนมีค่าหลายอย่างจากสามีของดิฉนั วันหนึ่ง ดิฉนั ขอร้องให้ สามีซ้ื อตูเ้ ย็น
เครื่ องเล็กๆ เครื่ องหนึ่งให้ เพื่อจะได้ไม่ตอ้ งไปซื้ อกับข้าวที่ตลาดทุกวัน แต่เขาตอบว่า “เรามีเงินไม่
พอที่จะซื้อให้อธิษฐานรอคอยการจัดเตรี ยมจากพระเจ้าเถิด” ดิฉนั ต่อรองอีกว่า “เราซื้ อผ่อนส่ งก็ได้” แต่
เขายืนยันเหมือนเดิม “เราไม่อยากเป็ นหนี้ในชีวติ สมรสของเรา” หลังจากนั้นไม่กี่วนั ก็มีคนนาตูเ้ ย็น
เครื่ องใหม่ที่ใหญ่กว่าที่เราคิดจะซื้ อมาส่ งให้ที่บา้ น เขาบอกว่า มีคนซื้ อให้และให้เขามาส่ ง
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อจ.ธี ระใช้หลักการเดียวกันนี้ บริ หารพระคริ สตธรรมกรุ งเทพ เมื่อเขาเป็ นผูอ้ านวยการ พระเจ้า
ได้ทรงอวยพรสถาบันให้สามารถซื้ อที่ดินแปลงหนึ่ง ในบริ เวณสาธรที่มีราคาที่ดินสู งมาก และก่อสร้าง
อาคารสองหลัง โดยไม่ตอ้ งเป็ นหนี้ใคร

เมื่อ อจ.ธีระเป็ นศิษยาภิบาลเต็มเวลาของคริ สตจักรมหาพรกรุ งเทพ พระเจ้าก็ทรงอวยพรให้
คริ สตจักรสามารถซื้ อที่ดินขนาด 2 ไร่ กว่า พร้อมด้วยคฤหาสน์ที่สวยมากซึ่ งได้ดดั แปลงเป็ นอาคาร
โบสถ์สาหรับการนมัสการพระเจ้า เมื่อรวมค่าตกแต่งและปรับปรุ งอาคารแล้ว คริ สตจักรต้องใช้เงิน
มากกว่า 40 ล้าน แต่คริ สตจักรก็ปลอดหนี้ได้ในเวลาอันสั้น
อจ.ธี ระและดิฉนั มิได้มีชีวติ สมรสที่สมบูรณ์แบบ แต่เรากล่าวได้วา่ เรามีชีวติ สมรสที่ดี เมื่อลูก
ของเรายังเล็ก ดิฉนั ทาหน้าที่เป็ นแม่และภรรยาเต็มเวลา และสนับสนุนการรับใช้ของสามีอย่างเต็มที่
ขณะเดียวกัน อจ.ธี ระไม่เคยละเลยบทบาทการเป็ นพ่อที่ดี เขานาในการนมัสการของครอบครัวทุกวัน
เมื่อออกไปเทศนาข้างนอก เขาจะพยายามพาทั้งครอบครัวไปด้วย ช่วงปิ ดเทอมใหญ่ภาคฤดูร้อน อจ.ธี ระ
จะพาเราไปพักผ่อนในสถานที่ที่ดีที่สุด เท่าที่จะเป็ นได้ เขาจึงได้เป็ นแบบอย่างแก่ลูกทุกคนในการเป็ น
พ่อที่ดี
พระเจ้าทรงดีต่อ อจ.ธีระมากขณะที่เขาศึกษาที่สถาบันพระคริ สตธรรมฟูลเลอร์ (Fuller
Theological Seminary) ที่อเมริ กา เขาจบปริ ญญาโทศาสนศาสตร์ (M.Th.) พร้อมกับการเขียน
วิทยานิพนธ์ภายในเวลาเพียงหนึ่งปี และยังได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้วยปี ต่อมา เขาจบปริ ญญาเอก
ด้านพันธกิจศาสตร์ (Doctor of Missiology) สาขาพัฒนาผูน้ าและเขียนวิทยาพนธ์เสร็ จเรี ยบร้อยภายใน
หนึ่งปี เช่นกัน และยังได้รับเกียรตินิยมสู งสุ ดคือ ได้รับรางวัลของอธิ การบดี (Presidential Award) ใน
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เกียรติบตั รเขียนว่า “รางวัลนี้ มอบให้แก่ Timothy Jeng เพื่อเป็ นการประกาศถึงความเป็ นเลิศ ในด้าน
วิชาการ ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณและการรับใช้” สรรเสริ ญพระเจ้า

ระหว่างนั้น มีญาติและพี่นอ้ งคริ สเตียนหลายคนต่างแสดงความยินดี โดยมอบของขวัญต่างๆ
ให้ มีพี่นอ้ งคริ สเตียนคนหนึ่งสัง่ ซื้ อตูเ้ ย็นขนาดใหญ่ และเครื่ องซักผ้าอย่างดี เพื่อให้นากลับมาใน
ประเทศไทย ร้านที่ขายสิ่ งของเหล่านี้บอกว่า เพื่อจะไม่ตอ้ งเสี ยภาษีมาก เมื่อนากลับมาประเทศไทย ต้อง
ทาให้เครื่ องใช้เหล่านี้ดูสกปรกเหมือนของเก่า เช่นหยอดซอสมะเขือเทศหรื อซี อิ๊วใส่ หรื อป้ ายด้วยสิ่ ง
สกปรก แล้วระบุในเอกสารส่ งของว่าเป็ นสิ่ งของที่ใช้แล้ว เมื่อ อจ.ธี ระทราบเช่นนั้น ก็ปฏิเสธการรับ
สิ่ งของทั้งสองอย่างนี้ โดยให้เหตุผลว่า ไม่ตอ้ งการโกหก อจ.ธี ระถือว่า การซื่ อสัตย์เป็ นเรื่ องที่สาคัญที่
ต้องรักษาไว้แม้เจ้าของร้านจะคิดว่าเขาเป็ นคนโง่ก็ตาม เพราะใครๆ ก็ทากันทั้งนั้น
บทเรี ยนอีกอย่างที่ดิฉนั เรี ยนจาก อจ.ธี ระ คือ การรู ้จกั พึงพอใจในสิ่ งที่มี อจ.ธี ระเคยขับรถโต
โยต้าเก่ามากคันหนึ่งเป็ นเวลาหลายปี ด้วยความพึงพอใจ แม้แต่สมาชิกบางคนก็รู้สึกไม่สบายใจ บอก
ดิฉนั ให้หนุ นใจ อจ.ธี ระให้เปลี่ยนรถ แต่ อจ.ธี ระไม่ยอม จนกระทัง่ เราได้รับเชิญให้ไปเทศนา
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ต่างประเทศเดือนหนึ่ง เมื่อกลับมา พระเจ้าก็ทรงประทานรถโตโยต้าคันใหม่ป้ายแดงแก่เราอย่าง
อัศจรรย์ เราใช้รถคันนั้นเป็ นเวลา 15 ปี เมื่อ อจ.ธี ระกาลังจะฉลองวันเกิด 70 ปี พระเจ้าก็ทรงอวยพรโดย
ทรงประทานรถโตโยต้าคันใหม่ป้ายแดงเป็ นของขวัญวันเกิดอย่างนึกไม่ถึง พระเจ้าทรงแสนดี
อีกอย่างที่ฉนั อดที่จะเล่าไม่ได้ คือ การไม่อยากเอาเปรี ยบคนอื่นของ อจ.ธีระ เมื่อ อจ.ธีระ
เกษียนจาก บี บี เอส มารับใช้เต็มเวลาเป็ นศิษยาภิบาลอาวุโสที่คริ สตจักร คณะมัคนายกตัดสิ นใจที่จะให้
เงินเดือน อจ.ธี ระสู งกว่าที่อาจารย์เคยรับที่บีบีเอส เพื่อเป็ นการให้เกียรติและเป็ นกาลังใจในการรับใช้
เต็มเวลาที่คริ สตจักร แต่ อจ.ธี ระปฏิเสธที่จะรับและขอร้องให้ลดเงินเดือนลง เพราะไม่อยากได้เงินเดือน
สู งกว่าศิษยาภิบาลคนอื่นในคริ สตจักรมากเกินไป และหลังจากรับใช้ไม่กี่ปี อจ.ธี ระ ก็บอกให้ฝ่าย
การเงินงดการขึ้นเงินเดือนประจาปี ของเขาตั้งแต่น้ นั มา เพราะเขารู ้สึกว่าเงินเดือนที่ได้รับอยูส่ ู งกว่าศิษ
ยาภิบาลอื่นในคริ สตจักรมากเกินไป
อจ.ธีระเป็ นคนที่มีวินยั สู งในการอธิษฐานแสวงหาพระเจ้า ด้วยการอธิษฐานและการศึกษาพระ
วจนะ เขาใช้เวลานานมากในการเตรี ยมคาเทศนาแต่ละครั้ง และจะเขียนคาเทศนาออกมาอย่างดีที่สุด
และเขาพยายามจะมีชีวติ อย่างที่เขาเองได้เทศนาเสมอ
ดิฉนั รู้สึกขอบพระคุณพระเจ้ามาก ที่ผนู้ าในประเทศไทยให้ความไว้วางใจในการนาที่ที่
ค่อนข้างเหนียมอายของ อจ.ธี ระ เขาไม่เคยเรี ยกร้องความนับถือ แต่เขาได้รับอย่างมากล้น แผนที่ซ่ ึ งเขา
ให้ดิฉนั ดูตอนจีบดิฉนั ครั้งแรกนั้น กาลังเป็ นจริ ง เวลานี้ คริ สตจักรได้เพิ่มขึ้นมากมายในประเทศไทย
ข่าวประเสริ ฐกาลังแผ่กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง ผูน้ าคริ สเตียนทัว่ ประเทศมีความเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันที่จะทาให้พระมหาบัญชาของพระคริ สต์สาเร็ จในประเทศไทย
ในโอกาสฉลองครบรอบอายุ 70 ปี ของ ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร สามีของดิฉนั ดิฉนั ขอพระ
เจ้าทรงประทานพรที่ดีที่สุดทุกอย่างให้แก่สามี ตลอดจนลูกทุกคนเหมือนดังที่กล่าวไว้ในพระวจนะว่า
“เราจะเทวิญญาณของเราลงเหนือท่าน (ประชากรทั้งปวง) บุตรชายบุตรสาวของท่าน (เจ้า) จะเผยพระ
วจนะ คนชราของเจ้าจะฝันเห็น” (โยเอล 2:28)
ขอสามีของดิฉนั ฝันต่อไปนะค่ะ
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The Boy from Klong Chandi
Rex Jeng
One of Jesus follower asked “Can any good thing come out of Naxareth?” John 1:46. As I
think of my husband’s family background, it is my privilege to express my deepest feelings and write
something on his autobiography by asking similar question. “Can any good thing come out of Klong
Chandi?”
When Timothy Jeng, the boy from a small village of Klong Chandi was born, no one could
have predicted that God could use a shy boy to be a blessing to his home country Thailand, and even
beyond. “Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I set you apart; I
appointed you as a prophet to the nations”. Jeremiah 1:5
On Augest 1,1941 a year before all powerful contries joined in the World War ll, Kim Lai
Jeng gave birth to a baby boy in a very small village of Klong Chandi, Amphur Chawang, Nakhon
Sritamaraj province. She and her humble husband, a Chinese Noodle maker Kok Sure Jeng named
their firstborn son Chan Tu Jeng. Later when Chan Tu grew up, he chose his own name Thira
Janepiriyaprayoon. Later on as he studied in Bangkok, a missionary gave him a new name, Timothy
Jeng.
Timothy grew up in Klong Chandi where there were only a few houses around. His father
left China during the depression years when the country was suffering from hunger and thirst for food
and drinks. But God had a plan for his father. The Lord blessed his small noodle shop. He and his
wife had 10 children, 3 sons and 7 daughters. Of the ten children. Timothy was the eldest.
Through his father’s diligence and perseverance, he was able to buy 3 big pieces of land and
built houses for his 3 sons. He also bought rubber plantations for his sons. During those years, the
Chinese tradition was that you only gave inheritance to sons because the daughters would get married
and their husbands would take care of them.
Timothy’s father and his friends from Fow Chow, China were the main developers of this
small village Klong Chandi. It became prosperous and people from other villages depended on this
village for food and necessities. It became bigger than an amphur.
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I met Timothy on the second day after he arrived at febias College of Bible in the
Philippines. He was asked to give two special numbers, a violin and a trumpet. They asked me to
accompany him since I was the only pianist who can play for special occasion like this. From then on,
I became his permanent pianist whenever he was asked to give a special number.

He was a shy guy.
He never mingled with anyone
except his best friend lddo. He studied hard and was always the top of the class. Anytime he had free
time he would write Sunday school materials for Thailand or for Bible magazine articles. Sometimes
he would translate books and tracts and he would go to the post office to mail his translated materials.
Everyone admired him. He was a very gifted person. He was a musician, writer, translator ,
brilliant student, eloquent speaker and also a good looking gentleman. On weekends he attended a
Chinese church, teaching Sunday school class, and was the church Choir director. On some
occasions, he was asked to preach in Chinese. Many ladies were fallen head over heel for him but he
just did not mind them.
In 1963, I left Conservatory of Music and studied at febias to heed the call of God to be a
missionary among the unreached Tribal areas of the Philippines. While at febias, as the school pianist,
I gave piano lessons to students and some faculty members. Whenever I was asked to accompany
Timothy on his violin, I was overwhelmed and gladly accepted all invitations. No one else could play
the violin except Timothy.
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Then I found out that he could also play trumpet, trombone, saxophone, clarinet, drums,
piano and other instruments. Some places where there were no piano, I would bring my accordion to
accompany him. During our third year at Febias, we were invited to give special number at the
famous USA Clark Field Air Base and Subic Bay. It was Good Friday and Easter when we were to
entertain the American servicemen. Timothy wrote me a short note, “where will you serve the Lord
after graduation?” I immediately responded: “I’m going to the unreached tribes of the Philippines!”
He was shocked to hear that a city girl like me would think of going up to the mountains.

I was unaware that he had already been praying for me to be his life partner and to serve the
Lord with him in Thailand. He was very disappointed with my response. He and his friend Iddo
started to pray seriously about me, that if it was the Lord’s will for him that I would be his life
partner, the Lord would speak to me and I would be willing to go to Thailand to serve the Lord
together with him.
That was the beginning of our love affairs. At Febias there were strict rules to follow
especially during courtship. Proper permission from the Deans was a must. We were given 15
minutes to talk while the Dean listened at the other side of the room. Timothy was very well prepared.
He did not give me any flowers or chocolates as a Filipino costume at the time. Usually Filipino
suitors would prepare these goodies in preparation of what to say.
He brought Thailand’s map! He was very sincere in challenging me to see the great need of
this land. He showed me where the North, Northeast, South, Central Thailand was located and then
Bangkok. He told me that Thailand was a Buddhist country where at that time there were only 20,000
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Christians in the entire country, and that there were more Buddhist temples than Christians. I was
really shock to hear that there were some countries such as Thailand that needed the Lord. I was so
challenged that I didn’t think twice before offering to be a missionary in Thailand. I was very
impressed for his sincerity. I thought that this was the kind of guy that I could trust the rest of my life
with.
We were married in June 22, 1968. Although I missed my relatives, families, and the
beautiful modern home with grand piano and all the luxuries in life, I did not mind living in the slum
area of Sapan Kwai. My only focus was to serve the Lord and be a part in evangelizing Thailand.
I learned many precious lessons from my dear husband. I asked him if he could buy me a
very small refrigerator so I didn’t have to go to the market everyday. His response was, “We don’t
have enough money to buy one, why not pray and wait for the Lord to supply this need?” I told him,
we could pay by installment. He said, “I do not want to be in debt in our marriage life” Not too long
in my waiting, a man knocked at our door and said someone asked him to deliver a big refrigerator to
us. Praise God! We are debt-free and had even a bigger refrigerator! For 43 years we never bought
anything by installment. If we have ever needed anything, we wait until we have enough money.
Timothy applied this debt-free policy when he was the Director of Bangkok Bible College
and Seminary. During his administration years at BBCS, he was able to purchase land and built 2
buildings debt-free. BBCS is located on Silom and Sathorn roads, one of the most expensive areas in
Bangkok.
Then, he became the full time pastor of Mahapawn Bangkok Church. During his time, the
church purchased over 2 rais plot of land with a Mansion already built on the property; the renovation
costed over 50 million baht, was also a debt-free one.
Timothy and I did not have a perfect marriage, but we have a very good one. When our kids
were small, I took the major responsibility as a wife and mother, as well as supporting Timothy in his
ministry. Timothy never neglected his role as a father. He led our family devotion daily. During
summer, he made sure he got the best place for our vacation. He took us with him whenever he had
an opportunity to preach elsewhere.

129

Our children are blessed and have good memories of our home as a warm and happy one.
Now, each one of them has their own family and they are very thankful to the Lord for having a godly
father as their role model in raising their own children.
It is an extraordinary thing for an ordinary person to complete a master degree in Theology
(Th.M) in a year where English was not his first language. More over is that person completed his
class work,comprehensive exam and Dissertation for the Doctor Missiology (D.Miss) program in the
following year. That was what happened to Timothy while he was a student at Fuller Seminary,
California, United States. Two degrees with honors in 2 years.
I was very proud of him because on weekend he was very much involved with different kind
of ministries in Thai and Filipino churches. Sometimes, he even preached in American churches.
Some weekends and longclass breaks, we took the privilege of travelling around the United States.
During his graduation at Fuller Seminary, he got the highest honor, the “Presidential
Award”conferred to him. Written in the plague “Presidential Award is awarded to Thimothy Jeng,
D.Miss. in recognition of his accomplishments clearly reflecting academic, spiritual, and professional
excellence”.
At Fuller, there are three departments: School of Theology, School of Psychology and School
of World Mission. This Award was only conferred to the most qualified student in all departments,
and Timothy was that person. Glory to God!
Relatives, friends and people who knew us from different churches attended Timothy’s
graduation. They showered him with gifts to take them back to Thailand. The shipping company was
ready to ship our brand new stuff. He told him since all these appliances and personal belongings are
new, he would have to pay a lot of taxes. Usually, it was declared USED by pouring our “soy sauce,
ketchup and other stuff to make it dirty” The Company suggested to him to “Just sign this paper
“USED” to avoid taxes” Timothy was shocked what the shipping company suggested. Everyone did
it and they never had any problems.
For Timothy, integrity is very important. He would rather return all these stuff to the donors
than bringing them back to Thailand evading the taxes required. He did return everything, ready for
shipping to the donors. The shipping company thought Timothy was the most stupid client they had
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ever met. Why would someone not wanting all the brand new appliances, especially to take back to
Thailand where these items were not available.

Timothy wanted God’s blessings in his life and family more than dishonesty. God blessed us,
our children, and grandchildren, just as the Bible promised.
Another lesson I learned from Timothy is his contentment. For many Years he was driving a
very old Toyota car. Some members felt uneasy. They told me to convince timothy to change the car.
He did not want to do it. Until one time we were invited to go abroad for one month speaking
engagement. When we came back, we were surprised to have a brand new red plated Toyota car. We
used that car for 15 years. Now Timothy is celebrating his 70th birthday. Thank the lord for blessing
him again with another new model red plated Toyota car. God is good!
After Timothy retired from Bangkok Seminary, he became a full time Paster of Mahapawn
Bangkok Church. In order to honor and encourage Timothy as a full time Pastor, the board of deacons
decided to offer him salaries that would be higher than what he used to receive at BBS. Timothy
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refused to accept that offer. He felt that it was too much higher than what the other Pastors receiving
at that time. He told the board to lower the salary. After working full time for a few years, he told the
staff who was handling the payment of salaries to freeze the annual increase of his salary since that
time. Because he felt that his salary was still too much higher than other Pastors.
Timothy is a very well disciplined person. Prayer is an essential part of his life. He learned
that seeking God is a sign of strength. He gets on his knees and humbly asks the Lord for His
guidance. He spends many hours in Bible study and sermon preparation. In his study room, There are
literally several drawers of sermon outlines. He has details of his sermons preached over the years
throughout Thailand and overseas. He lives what he preached I am truly blessed.
I am truly grateful to the Lord that the Thai key leaders have confidence in Timothy’s shy
leadership. He never demand respect from them but he earns respect naturally. The Thailand map he
showed to me during our courtship, is now a reality. We literally serve the Lord together throughout
Thailand through the years. We have seen the growth of Thai churches. Souls have been saved and
people being baptized. Many leaders have been trained. But the tasks in reaching Thai people for
Jesus is not over yet.
On the occasion of Rev.Dr.Timothy Jeng, my dear husband’s 70th birthday, I wish all God’s
blessings to you, our children and grandchildren. “I will pour out my Spirit on “You”(all people).
Your sons and daughters will prophesy, your old men will dream dreams”…Joel 2:28.
Keep dreaming.
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ความประทับใจที่ผมไม่ มวี นั ลืม
จากใจบุตรชายคนโต ศจ.เดชา เจนพิริยประยูร
ผมรู้สึกเป็ นเกียรติ ภาคภูมิใจ ซาบซึ้ งใจและขอบพระคุณพระเจ้าเป็ นอย่างมากที่พระเจ้าทรง
โปรดให้เป็ นลูกชายคนโตของ ศจ.ดร.ธี ระ เจนพิริยประยูร มีคนเคยกล่าวว่า “เราไม่สามารถเลือกเกิด
ได้” ซึ่ งเป็ นคากล่าวที่จริ ง แต่ถา้ เราสามารถเลือกเกิดได้ ผมไม่ลงั เลที่จะเลอืกเกิดในครอบครัวที่มี ศจ.
ดร.ธี ระ เป็ นคุณพ่อและมาดามเร็ กซ์เป็ นคุณแม่ ชีวติ ของท่านทั้งสองเป็ นท่อพระพรสู่ ชีวติ ของผมอย่าง
เปี่ ยมล้น ทาให้เกิดความตื้นตันใจและแรงบันดาลใจในการดาเนินชีวิต
เมื่อกล่าวถึงคุณพ่อ ผมมีความทรงจาที่ดีมากมาย และมีความประทับใจหลายอย่างที่ไม่มีวนั ลืม
ที่อยากจะบรรยายให้ผอู ้ ่านทุกท่านทราบ เหตุผลที่ปราถนาจะบรรยายสิ่ งเหล่านี้ เพราะแม้วนั หนึ่งคุณพ่อ
จะไม่อยูก่ บั ผมและครอบครัวอีกต่อไป แต่สิ่งเหล่านี้ จะอยูก่ บั ผม อยูใ่ นดวงใจผมและเป็ นแบบอย่างใน
การดาเนิ นชีวติ เรื่ อยไป สิ่ งที่สาคัญยิง่ ไปกว่านั้น คือ ผมสามารถส่ งต่อสิ่ งเหล่านี้ให้กบั ลูก หลาน เหลน
และรุ่ นต่อๆ ไป
คุณพ่อเป็ นแบบอย่างชีวิตในหลายต่อหลายด้าน ซึ่ งบทความสั้น ๆ นี้ไม่สามารถระบุท้ งั หมดได้
จึงขอกล่าวถึงด้านที่มีอิทธิ พล แตะทั้งใจและชีวติ ของผมมากที่สุดเท่านั้น
คุณพ่อเป็ นแบบอย่างของความเสมอต้นเสมอปลาย โดยให้พระเจ้าเป็ นหนึ่งในชี วติ เสมอ คุณ
พ่อมักจะรับใช้โดยใช้เข่ามากกว่าสิ่ งอื่นใด โดยเฉพาะในยามที่มีปัญหาและวิกฤต แทนที่จะกระวน
กระวายหรื อทุกข์ร้อนใจ ผมมักจะเป็ นคุณพ่อใช้เวลาในการคุกเข่าอธิ ษฐษน บางครั้งคุณพ่อจะคุกเข่า
อธิ ษฐานวันละหลายๆ รอบ รอบละหลายๆ นาที ผมเชื่อว่าบ่อยครั้งที่คุณพ่อจะคุกเข่าอธิ ษฐาน คุณพ่อ
ไม่ได้อธิ ษฐานเพื่อตัวท่านเอง แต่จะอธิ ษฐานเผื่อผม ครอบครัวและผูอ้ ื่นเสมอ ทาให้คนที่อยูร่ อบข้าง
ท่านได้รับพระพรและกาลังใจ
คุณพ่อเป็ นแบบอย่างแห่งความถ่อมใจ แม้ท่านมีปริ ญญาเอก 2 ใบ ได้รับรางวัลเด่นมากมายจาก
ทุกสถาบันที่เรี ยน แต่คุณพ่อไม่เคยนาสิ่ งเหล่านี้มายกตัวท่านเองขึ้น คุณพ่อสอนไว้เสมอให้อยูอ่ ย่างสันติ
กับทุกคน โดยการไวในการฟัง ช้าในการพูด และช้าในการโกรธ คุณพ่อได้รักษาคุณสมบัติเหล่านี้ เสมอ
มา ปราศจากคุณสมบัติน้ ี ผมอาจไม่ได้รับใช้พระเจ้าและอาจไม่ได้เป็ นอย่างที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั นี้ เพราะ
ผมเป็ นคนที่ไม่เอาไหนตั้งแต่เด็ก
ผมจะไม่มีวนั ลืมเหตุการณ์ตอนที่ผมเรี ยน ป.4 ที่โรงเรี ยนกว่างเจ้า หลังการสอบใหญ่ คุณพ่อก็
พาผมไปดูผลการสอบ ทั้งคุณพ่อและผมถึงกับตะลึงในผลที่ออกมา ปรากฎว่าผมสอบได้อนั ดับสุ ดท้าย
ของห้อง ห้องนั้นมีประมาณ 50 คน ผมได้ที่ 50 ของห้อง (เพราะตอนนั้นผมเพิ่งกลับจากการไปอยูท่ ี่
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์หลายปี ทาให้มีปัญหาการเข้าใจภาษาไทย) ผมรู ้สึกผิดหวังกับตัวเองมาก ๆ พูดอะไร
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ไม่ออก ไม่รู้วา่ พ่อกาลังคิดอย่างไร หรื อจะต่อว่ามากเพียงไร แต่ระหว่างเดินกลับบ้าน พ่อเอามือมาวางที่
บ่า พูดด้วยความสุ ขมุ และด้วยความรักว่า “ไม่เป็ นไรลูก ให้เริ่ มต้นใหม่ พ่อเชื่ อว่าลูกทาได้” คุณพ่อช้า
ในการพูด ช้าในการโกรธ แทนที่ผมจะถูกต่อว่า ผมกลับได้รับการอภัยและกาลังใจ ผมน้ าตาไหลตลอด
ทาง คุณพ่อไม่ได้เอามือออกจากบ่าผม จนกระทัง่ ผมถึงบ้าน

การเรี ยนของผมค่อยๆ ดีข้ ึนจนได้ไปเรี ยนปริ ญญาตรี และโทที่อเมริ กา ตอนเรี ยนปริ ญญาโท
เนื่องจากผลการเรี ยนดีเด่น อาจารย์ที่สถาบันได้เชิ ญผมเป็ นผูช้ ่วยครู (TA) ผมเป็ นคนเอเซียคนแรกที่รับ
เกียรติเป็ นผูช้ ่วยครู ผมจบปริ ญญาโทด้วยเกียรตินิยมอันดับสู ง ขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับคาหนุนใจ
จากคุณพ่อ เมื่อผมเรี ยน ป.4 ผมได้เริ่ มต้นใหม่และผมทาได้จริ งๆ
ตั้งแต่ผมจาความได้จนกระทัง่ ปั จจุบนั ผมไม่เคยเห็นคุณพ่อโมโหร้ายหรื ออารมณ์ร้อนใส่ ใคร
ท่านอยูอ่ ย่างสันติกบั ทุกคนทุกเวลา ช้าในการพูด และช้าในการโกรธ ทาให้ทุกคนที่อยูใ่ กล้ท่านรู ้สึก
ปลอดภัยและอุ่นใจเสมอ
พระธรรมที่คุณพ่อจะกล่าวถึงเสมอคือ สุ ภาษิต 3:4-5 “จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุ ดใจของเจ้า
และอย่าพึ่งพาความรอบรู ้ของตนเอง จงยอมรับพระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทาให้
วิถีของเจ้าราบรื่ น” เป็ นพระธรรมประจาชีวิตของคุณพ่อ ซึ่ งผมเองได้นามาเป็ นพระธรรมประจาชีวติ
ของผมเองด้วย เป็ นเพราะคุณพ่อได้ปฏิบตั ิตามพระธรรมข้อนี้อย่างสุ ดใจ ชี วติ ของท่านจึงราบรื่ นตาม
พระสัญญาของพระเจ้า
ผมขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับแบบอย่างเหล่านี้ที่ผมจะไม่มีวนั ลืม ช่วงต่อไปผมจะบรรยายถึง
คาสอนสาคัญๆ บางประการที่ได้เรี ยนจากคุณพ่อ ซึ่ งเป็ นคาสอนที่ผมจะส่ งไปยังรุ่ นต่อๆ ไป
1.“Medicine helps but God heals” แปลเป็ นไทยว่า “ยาช่วยแต่พระเจ้าเป็ นผูร้ ักษา” คาสอนนี้
เป็ นคาสอนที่คุณพ่อสอนผมตั้งแต่ผมยังเป็ นเด็กเล็ก ทุกครั้งที่ทานยา ผมจะเตือนตัวเองถึงคาสอนของ
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คุณพ่อที่วา่ “ยาช่วยแต่ผรู ้ ักษาคือพระเจ้า” ผมเป็ นโรคหอบหื ดตั้งแต่ยงั เป็ นเด็กอ่อน ผมต้องทานยาหลาย
ต่อหลายชนิด เพื่อบรรเทาอาการหอบหื ด ไม่วา่ จะทานยามากเพียงไรอาการหอบหื ดของผมไม่หายไป
บ่อยครั้ง ช่วงที่ผมอยูน่ อกบ้าน ขณะที่ผมเล่นกับเพื่อนอย่างสนุกสนาน อยูๆ่ ก็เป็ นหอบขึ้นมา
ผมไม่มียาติดตัว ทาให้หายใจไม่ได้ ต้องแยกตัวออกจากเพื่อน เพื่อไปนัง่ นิ่งๆ อยูค่ นเดียว ไม่มีใครมา
ช่วย แต่ในขณะที่ผมอยูค่ นเดียวโดยไร้ที่พ่ งึ ผมได้คิดถึงคาสอนของพ่อที่ฝังแน่นในใจและเริ่ มอธิ ษฐาน
ทุกครั้งที่อธิ ษฐานอาการดีข้ ึน จนตั้งตัวและดาเนิ นชีวติ ต่อไปได้อีกวัน จากคาสอนของคุณพ่อที่
มีต่อผม ทาให้ผมมีความหวังและมีความเชื่อมัน่ ว่าวันหนึ่ งพระเจ้าจะเป็ นผูร้ ักษาหอบหื ดของผม ยาไม่
สามารถรักษาผมได้ ยาเพียงแต่ช่วย แต่ผมเชื่อมัน่ ว่าพระเจ้ารักษาได้ แล้วในเวลาของพระเจ้าการรักษา
ได้เกิดขึ้นจริ งๆ
ตอนอายุ 11 ปี ผมได้ไปสหรัฐอเมริ กากับครอบครัว ช่วงนั้นคุณพ่อไปเรี ยนปริ ญญาเอก วันหนึ่ง
พระเจ้าทาการอัศจรรย์ในชีวิตอย่างไม่น่าเชื่ อ พระเจ้าทรงเอาหอบหื ดที่ผมเป็ นมาสิ บกว่าปี ออกไปจาก
ชีวติ พระเจ้าทรงรักษาหอบหื ดของผมอย่างสิ้ นเชิง ตั้งแต่วนั นั้นจนถึงวันนี้ ผ่านมา 30 ปี แล้ว ผมไม่เคย
เป็ นหอบหื ดอีกเลย ขอบคุณพระเจ้าสาหรับคาสอนของคุณพ่อที่ผมจะไม่มีวนั ลืม “ยาช่วยแต่พระเจ้าเป็ น
ผูร้ ักษา”
2.การกระทาทุกอย่างที่ “มากเกินไป” ไม่ดี คุณพ่อจะสอนเสมอให้มีความสมดุลในชีวติ อย่าทา
อะไรที่มากจนเกินไป วันหนึ่ งได้มีโอกาสไปเดินเล่นกันคุณพ่อก็เลยถามพ่อว่า “ถ้าอ่านพระคัมภีร์มาก
เกินไปหรื อถ้าจะอธิ ษฐานมากเกินไป หรื อถ้าจะรับใช้มากเกินไป ไม่ดีตรงไหน?” พ่อตอบอย่างเรี ยบง่าย
ว่า “ทุกอย่างที่ทามากเกินไปไม่ดี เชื่อพ่อเถอะ” ตอนนั้นผมยังเป็ นเด็ก ยังไม่ค่อยเข้าใจในสิ่ งที่คุณพ่อ
สอน แต่ยงิ่ เป็ นผูใ้ หญ่ยงิ่ เข้าใจ ผมยิง่ ตระหนักถึงการมีความสมดุลของการดาเนินชีวิต เราจะต้องมีความ
สมดุลระหว่างพระเจ้า ครอบครัวและการรับใช้ (หรื อการทางาน) การกระทาทุกอย่างที่มากเกินไปนั้น
ไม่ดีจริ งๆ
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3.คุณพ่อสอนไว้เสมอว่า “ไม่วา่ จะทางานอะไร อย่าลืมรับใช้พระเจ้า” ช่วงที่เรี ยน ม.ปลาย ผม
สนใจเรื่ องการบริ หารและการทาธุ ระกิจ ผมได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไม่เป็ นผูร้ ับใช้เต็มเวลาเด็ดขาด
อาจเป็ นเพราะคุณพ่อและคุณแม่เป็ นผูร้ ับใช้เต็มเวลาแล้วและผมอยูใ่ กล้กบั BBS ได้เห็นนักศึกษาหลาย
ๆ คน ขัดสน ทาให้เกิดความกลัว ผมไม่อยากขัดสน ไม่อยากลาบาก ก็เลยตัดสิ นใจว่าจะไม่เป็ นผูร้ ับใช้
พระเจ้าเต็มเวลาเด็ดขาด
คืนวันหนึ่ง ผมตัดสิ นใจไปบอกพ่อตรงๆ ว่าในอนาคตผมอยากเป็ นนักบริ หารหรื อนักธุ รกิจ
และบอกคุณพ่อไปว่า ผมจะได้ดูแลคุณพ่อและคุณแม่ เพื่อคุณพ่อและคุณแม่จะได้สบาย ในความสุ ขมุ
ของคุณพ่อ พ่อหันมาหาผมและเอาแขนโอบที่บ่าของผม (อีกครั้ง) แล้วพูดด้วยความรักอย่างนุ่มนวลว่า
“ไม่วา่ ลูกจะเป็ นอะไรหรื อทาอะไรในอนาคต อย่าลืมรับใช้พระเจ้านะ” ผมแปลกใจในคาตอบของคุณ
พ่อ นึกว่าคุณพ่อจะผิดหวังหรื อเสี ยใจ แต่คุณพ่อกลับหนุ นใจและให้กาลังใจเสมอ
จากคาหนุนใจของพ่อ ผมไม่เคยลืมที่จะรับใช้พระเจ้า และสิ่ งที่ผดิ ความคาดหมายคือ พระเจ้ามี
แผนการที่ยงิ่ ใหญ่กว่าความคิดของผม ในที่สุดหลังเรี ยนจบ ม.ปลาย พระเจ้าตรัสในใจของผมอย่าง
ชัดเจน ทรงเลือกและเรี ยกผมด้วยพระกรุ ณาและพระคุณให้เป็ นผูร้ ับใช้เต็มเวลา จากความรู ้สึกที่ต่อต้าน
และไม่อยากรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา ซึ่ งเป็ นความรู ้สึกตั้งแต่ยงั เป็ นเด็ก ผมจึงตัดสิ นใจถวายตัวให้กบั พระ
เจ้า เพื่อรับใช้พระองค์ชวั่ ชีวิตของผม
หลังจากที่ผมได้เรี ยนปริ ญญาตรี และโทที่สหรัฐอเมริ กาจนสาเร็ จ ผมได้ตดั สิ นใจกลับมารับใช้
กับคุณพ่อที่คริ สตจักรมหาพรกรุ งเทพ มีอาจารย์และผูใ้ หญ่หลายต่อหลายคนเตือนผมให้พิจารณาให้ดี
เพราะการรับใช้กบั คุณพ่ออาจไม่ง่าย และอาจสร้างปั ญหามากมายได้ และที่สาคัญผมอาจจะไม่มีวนั
เติบโต แต่หาเป็ นเช่นนั้นไม่
ผมสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่า คุณพ่อเป็ นนายและเป็ นทั้งครู ที่ดีที่สุดที่ผมเคยมีมา การรับใช้
กับคุณพ่อตลอด 10 ปี ที่ผา่ นมา เป็ นช่วงการรับใช้ที่ผมมีความสุ ขที่สุดในชีวติ ผมได้เรี ยนรู ้หลายๆ อย่าง
จากท่าน เราไม่เคยทะเลาะกัน เรารับใช้เป็ นทีมเดียวกัน ท่านไม่เคยมองผมเป็ นเด็ก หรื อบังคับเรี ยกร้อง
ให้ผมเชื่อฟังท่าน กลับตรงกันข้าม หลายต่อหลายครั้งท่านกลับฟังผมและให้เกียรติผมเสมอ
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ผมรู ้สึกเป็ นเกียรติและได้รับสิ ทธิ พิเศษที่ได้มีโอกาสรับใช้อย่างใกล้ชิดกับคุณพ่อในช่วงที่
คริ สตจักรมหาพรกรุ งเทพประสบกับวิกฤตที่หนัก ผมเกือบจะยอมแพ้และเลิกการรับใช้ แต่คุณพ่อเป็ น
ศิลาที่มนั่ คงให้กบั ผม จนผมสามารถตั้งตัวขึ้นมาใหม่และรับใช้พระเจ้าต่อไป ผมจะไม่มีวนั ลืมช่วงที่เรา
สองคนไปทานข้าวเที่ยง แม้ร้านแถวโบสถ์ส่วนใหญ่เป็ นร้านข้างถนนหรื อร้านธรรมดา แต่การได้ไป
ทานกับคุณพ่อ ทาให้ผมรู ้สึกพิเศษผมรักและเคารพพ่ออย่างสุ ดใจ
ผม ศจ.เดชา เจนพิริยประยูร จึงขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับแบบอย่างชีวติ ของคุณพ่อ สิ่ งที่คุณ
พ่อเป็ นและสิ่ งที่คุณพ่อได้สอน จะเป็ นความทรงจาและความประทับใจที่ไม่มีวนั ลืม ทั้งในชีวติ ของผม
และในชีวติ ของรุ่ นต่อๆ ไป
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ฮีโร่ หมายเลข 1 ของผม
จากใจบุตรชายคนที่ 2 – ดุษฎี เจนพิริยประยูร
มีคนถามผมว่า หากมีสักคนหนึ่งในโลกนี้ที่ผมอยากชมเชยมากที่สุด ผูน้ ้ นั จะเป็ นใคร ผมตอบ
ได้ทนั ทีวา่ ผูน้ ้ นั คือคุณพ่อของผม เขารู ้สึกแปลกใจ ถามว่า “ทาไม” และต่อไปนี้ คือ คาตอบของผม
ประการแรก ผมขอบพระคุณพระเจ้าทุกวันที่ทรงอวยพรผม ให้มีคุณพ่อที่ดี เต็มไปด้วยความรัก
ท่านไม่เพียงแต่เป็ นพ่อ แต่เป็ นเพื่อนที่ใกล้ชิดของผม
อย่างที่สอง คุณพ่อของผมเป็ นคนเรี ยบง่าย ท่านรู ้สึกพึงพอใจ และขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับ
สิ่ งดีทุกอย่างที่พระเจ้าทรงประทาน แม้ในสายตาของคนทัว่ ไป ท่านมีอะไรไม่มาก แต่ในสายตาของ
พระเจ้า ท่านได้รับการอวยพรให้มีทุกอย่างที่จาเป็ น
ผมจาได้เมื่อผมยังเป็ นเด็ก รถยนต์ที่ครอบครัวเรามี เป็ นรุ่ นเก่ามาก คือ โตโยต้ารุ่ น 1960 แต่คุณ
พ่อรักรถคันนี้มาก ท่านขับรถคันนี้ไปส่ งพวกเราที่โรงเรี ยนทุกเช้า ตอนนั้น ผมไปเรี ยนที่โรงเรี ยนเล็กๆ
แห่งหนึ่ง ซึ่งอยูไ่ ม่ไกลจากบ้านมากนัก ทุกเช้าเมื่อไปถึงโรงเรี ยน ผมจะรู ้สึกอายมาก เมื่อเพื่อนๆ ของผม
เห็นรถเก่าๆ ที่คุณพ่อขับมาส่ งพวกเรา
วันหนึ่ง ผมจึงถามคุณพ่อว่า ทาไมเราจึงมีรถเก่าอย่างนี้ คุณพ่อตอบง่ายๆ ว่า “พ่อขอรถยนต์คนั
หนึ่งจากพระเจ้า พระเจ้าก็ให้รถคันนี้มา รถคันนี้ใช้งานได้ดี พอรู ้สึกพึงพอใจ” แล้วคุณพ่อก็พดู ต่อไปว่า
“เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพรเราให้มีรถขับ ส่ งพวกเธอไปโรงเรี ยนทุกเช้า มีเด็กหลายคน
ต้องตื่นตี 4 ตี 5 ทุกเช้า แล้วนัง่ รถเมล์ 1-2 ชัว่ โมงเพื่อมาโรงเรี ยน”

คุณพ่อผมให้ความสาคัญทางด้านจิตใจ และจิตวิญญาณมากกว่าฝ่ ายวัตถุ ท่านเตือนผมเสมอว่า
การรู ้จกั พึงพอใจหมายถึงการมีความสุ ขกับสิ่ งจาเป็ นต่างๆ ที่พระเจ้าทรงประทานให้เรา ไม่ใช่สิ่งที่เรา
เองอยากได้เท่านั้นและท่านก็กล่าวเพิ่มเติมว่า ไม่ใช่เป็ นสิ่ งผิดที่จะขอรถคันใหม่จากพระเจ้า แต่พระเจ้า
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ไม่จาเป็ นต้องตอบตามที่เราขอเสมอเพราะพระเจ้าทรงมีแผนการที่ใหญ่กว่า และมีสิ่งที่ดีกว่าสาหรับเรา
ผมจึงเริ่ มต้นอธิ ษฐานขอรถคันใหม่อย่างจริ งจังจากพระเจ้า
ปี ต่อมา พระเจ้าก็ทรงอวยพรผม ทาให้ผมสามารถเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนที่มีชื่อเสี ยงมากแห่งหนึ่ง
คือโรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย ซึ่ งมีนกั เรี ยนชายล้วน เป็ นโรงเรี ยนที่อยูใ่ กล้บา้ นมาก ตลอดเวลา
ที่เรี ยนที่นนั่ จบชั้นมัธยมปลาย ผมเดินไปโรงเรี ยนทุกวัน พระเจ้าทรงทาการที่อศั จรรย์ของพระองค์
ประการที่สาม แม้คุณพ่อจะมีงานเยอะมาก ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การคริ สเตียนหลายแห่ง
แต่คุณพ่อให้ความสาคัญมาก กับการใช้เวลากับครอบครัว ผมจะไม่มีวนั ลืมและจะเก็บความทรงจาที่ดีๆ
นี้ไว้เสมอ ที่คุณพ่อจะพาทั้งครอบครัวไปพักผ่อนด้วยกันอย่างน้อยปี ละสองครั้ง ที่หวั หิ นหรื อที่คลอง
จันดี ซึ่ งเป็ นบ้านเกิดของคุณพ่อ ผมคิดถึงการใช้เวลาที่มีคุณภาพกับคุณพ่อในวัยเด็กของผม

สุ ดท้าย ผมอยากขอแสดงความยินดีกบั คุณพ่อ ที่คุณพ่อได้รับใช้พระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อ ทั้ง
ในประเทศไทย และในต่างประเทศ ทาให้ชีวติ ของหลายคนได้รับการแตะต้องจากพระเจ้า รวมทั้งผม
ด้วย ผมรู ้สึกภูมิใจและเป็ นเกียรติที่มีคุณพ่อที่แสนดี เต็มไปด้วยความรักแบบนี้ คุณพ่อจึงเป็ นฮีโร่
หมายเลขหนึ่งของผม
ผมรักคุณพ่อเสมอ
ดุษฎี (เดวิด) เจนพิริยประยูร
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My Number one Hero
David – Second son
Someone once asked me, if there is one person in this world that I admire the most, who will
that person be? I ponder on that question for a few seconds and the one the only person that came to
my mind was my father. And to his surprise, he asked me back, “why so?”
Let me tell you why. First of all, I thank the Lord everyday for blessing me with a wonderful
and loving person who is not only a father that any son could even imagine being blessed with but
also a true and loyal friend with an unconditional love.
Secondly, my father was a simple person who is always contented and thankful for all the
gifts that God had blessed him with. Although, through a normal human sight it may seem that he did
not have much, but in Gods sight my dad knew that he is blessed with everything he needed.
I remember during my childhood, our family car was a 1960’s Toyopet, one of the first
models that Toyota had ever manufactured. My father loved that car. He would drive his faithful
servant and took us to school every morning. At the time I was going to a small Christian school
which was a few kilometers from our house. I will never forget being so embarrassed every time I
arrived at school.
So one day I asked my father why we have such an old car. His answer was simply, “I ask
God for a car. He blessed me with a car. The car runs and served its purpose, therefore I’m content.”
He then further said, “I thank God for blessing our family with a car so that I can drive you to school
every morning. So, be thankful that you have a car to ride in. Other kids have to wake up 4 or 5 every
morning and ride the bus for 1 to 2 hours just to come to school each day.”
My father always had his own way of elaborating the more important aspects of life than just
the material things. He always reminded me that being content is to be happy and satisfied with the
things that God has blessed you with, rather than the things that you want. But my father also told me
that there’s nothing wrong with asking God for a newer car too but that doesn’t mean that He will
answer all your prayer requests. God always have bigger and much greater plans for you. So, I stated
praying.
The following year, God had blessed me to be accepted in one of the most prestigious all
boy’s high school in the country “Bangkok Christian College”. It happened to be two blocks away
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from our house. So, throughout my entire high school, I would walk to and from school everyday.
God works in mysterious ways.
Thirdly, in spite of my father’s extremely busy schedule in the ministry and his involvement
with several Christian organizations, the time for his family is nevertheless the most important aspect
in his life. I will never forget and forever cherish those good old days when our whole family would
travel together at least twice a year to Hua Hin or to my fathers hometown ChanDee. I really miss the
quality times that we spent together during my childhood.
Lastly, I just want to congratulate my father for his many years of dedication as a faithful
servant to God in the ministry in Thailand and all over the world, I know that many lives have been
touched and blessed as a result, especially mine. I am truly honored and proud to have such
wonderful and loving father. My father is my number one hero.
I love you Dad
Dusadee Dave Jeng
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คุณพ่อผู้เป็ นแบบอย่ างสุ ดยอด
จากใจบุตรสาว – เมตตา บรู ซ
ศาสนาจารย์ ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร (หรื อ Timothy Jeng) เป็ นอดีตศิษยาภิบาลอาวุโสของ
คริ สตจักรมหาพรกรุ งเทพ เคยเป็ นผูอ้ านวยการและอาจารย์ที่สถาบันพระคริ สตธรรมกรุ งเทพ และเป็ น
ผูน้ าคริ สเตียนซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย แต่สาหรับดิฉนั ท่านเป็ น “คุณพ่อ” ที่
น่ารัก อดทนและเป็ นต้นแบบของดิฉนั เกี่ยวกับคนที่รักพระเจ้า
การเติบโตเป็ นลูกศิษยาภิบาลไม่ง่ายเสมอ เราต้องร่ วมกิจกรรมมากมายหลายอย่าง
ขณะเดียวกันต้องพยายามประพฤตตัวอย่างดีที่สุด เราต้องย้ายไปหลายประเทศ ทาให้ตอ้ งเรี ยนภาษาไทย
และอังกฤษใหม่หลายครั้ง ซึ่ งทาให้สับสนมากสาหรับเด็ก กระนั้นก็ตาม เรามีความทรงจาที่ดีหลาย
อย่างเกี่ยวกับครอบครัว ดิฉนั จะเล่าเพียงบางอย่าง
คุณพ่อเป็ นคนชอบอ่านหนังสื อเมื่อคุณพ่อไม่ได้ทางานหรื อเตรี ยมเทศนาหรื อไม่ตอ้ งใช้เวลากับ
พวกเรา เราจะเห็นคุณพ่ออ่านหนังสื ออะไรสักอย่าง ดิฉนั ได้รับนิสัยนี้เมื่อยังเด็ก ดิฉนั กลายเป็ นหนอน
หนังสื อ รักในการอ่านโดยเฉพาะอย่างยิง่ การอ่านนวนิยาย เมื่อพวกเรายังเด็ก คุณพ่อจะอ่านหนังสื อให้
เราฟังทุกวันก่อนนอน หนังสื อเล่มหนึ่งที่ท่านชอบอ่านให้ฟังเสมอ เป็ นนวนิยาย “การผจญภัยในแดน
นาเนีย” บ่อยครั้ง คุณพ่อจะหลับไปก่อนจะอ่านจบ เพราะเหนื่อยมากจากการทางานทั้งวัน

คุณพ่อเป็ นคนที่อดทนและมีใจเมตตามากที่สุด แม้ตอนเป็ นเด็ก ดิฉนั จะดื้อ เอาแต่อารมณ์ คุณ
พ่อไม่เคยอารมณ์เสี ย ไม่เคยตะหวาดใส่ ดิฉนั หรื อพี่ชายทั้งสองคน ไม่ได้หมายความว่าคุณพ่อไม่เคย
ลงโทษพวกเรา เมื่อพวกเราทาผิด แต่ท่านไม่ได้ทาโทษเราด้วยอารมณ์โกรธ คุณพ่อเป็ นผูน้ าในการ
นมัสการในครอบครัวทุกวัน และสอนพวกเราให้มีชีวิตที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า
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คุณพ่อไม่ได้เป็ นคนที่พดู มาก แต่เมื่อท่านพูด ท่านจะมีถอ้ ยคาที่เต็มไปด้วยสติปัญญา แม้ดิฉนั มี
โอกาสฟังนักเทศน์หลายท่าน แต่ยงั ไม่เคยเห็นนักเทศน์ท่านใด ที่เทศนาด้วยสติปัญญาและด้วยความ
ชัดเจนเท่าคุณพ่อ คุณพ่อจะเป็ นแบบอย่างที่ดีของดิฉนั เสมอในการมีชีวิตแบบพระคริ สต์ ตัวอย่างที่ดีเลิศ
อย่างหนึ่ง คือคุณพ่อไม่เคยพลาดจากการเฝ้ าเดี่ยว และการอธิ ษฐาน ดิฉนั จาได้ ทุกเช้าที่ตื่นขึ้น ก็จะเห็น
คุณพ่ออ่านและภาวนาพระวจนะของพระเจ้า ท่านชอบที่จะใช้เวลากับพระเจ้า
คุณพ่อสอนดิฉนั เกี่ยวกับความสาคัญมากที่สุดของการศึกษา แม้คุณพ่อจะเป็ นศิษยาภิบาล สามี
และดูแลลูกสามคนที่วอ่ งไวมาก แต่ท่านมีความเพียรในการศึกษาจนจบระดับขั้นสู งสุ ด เพราะคุณพ่อ
ให้ความสาคัญแก่การศึกษา ดิฉนั จึงให้ความสาคัญแก่การศึกษาระดับสู ง ได้จบการศึกษาที่วทิ ยาลัยไน
แอก (Nyack College) พร้อมด้วยเกียรตินิยมระดับสู ง ที่นิวยอร์ ค อเมริ กา คุณพ่อบินจากประเทศไทยไป
ให้กาลังใจในวันรับวุฒิบตั ร การที่คุณพ่ออยูใ่ นวันที่ดิฉนั จบ มีความหมายอย่างมากต่อชี วติ ดิฉนั
เป็ นสิ่ งที่ไม่ง่ายที่ครอบครัวของเราอยูห่ ่างกันคนละซี กโลก แต่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยพลาดที่จะ
ติดต่อกับพวกเราในโอกาสพิเศษต่างๆ ไม่วา่ โดยทางโทรศัพท์หรื อโดยการเขียนการ์ ด ดิฉนั รู ้สึกดีใจ
และขอบพระคุณมาก ในวันที่ดิฉนั เข้าสู่ พิธีมงคลสมรส คุณพ่อเป็ นผูส้ ่ งมอบตัวฉันให้แก่เจ้าบ่าว คือ คุณ
เจอโรม (Jerome) เขาเป็ นสามีและเพื่อนดีที่สุดของดิฉนั และเป็ นพ่อที่ดียอดเยีย่ มให้แก่ลูกของเราทั้งสาม
คน ในพิธีสมรส คุณพ่อเป็ นผูอ้ ธิ ษฐานและมอบถวายชีวติ สมรสของเราให้แก่พระเจ้า เราได้รับการอวย
พรมากจากพระเจ้าจริ งๆ ตลอดเวลา 14 ปี แห่งชีวติ สมรส ครอบครัวเราอยูก่ นั อย่างมีความสุ ขและเต็ม
ไปด้วยพระพรที่นบั ไม่ถว้ น

คุณพ่อคุณแม่บินมาที่อเมริ กา เมื่อดิฉนั คลอดลูกทั้งสามคน และอธิ ษฐานมอบถวายลูกทั้งสาม
คนแก่พระเจ้าเมื่อพวกเขายังเป็ นทารก เวลานี้พวกเขาโตขึ้นแล้ว ราเชลอายุ 12 ขวบ แอนเจล่าอายุ 9 ขวบ
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เยรี มีย ์ อายุ 7 ขวบ เมื่อไม่นานมานี้ ดิฉนั และเจอโรมพูดกับลูกๆ ว่า พวกเขาโตพอที่รับบัพติศมา และทา
พิธีมอบถวายตัวให้พระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง พวกเด็กพูดเป็ นเสี ยงเดียวกันทันทีวา่ “พวกเราอยากให้คุณตา
เป็ นผูท้ าพิธีบพั ติศมาให้พวกเรา” ดิฉนั ฟังแล้วรู ้สึกซึ้ งมาก แม้แต่เด็กเล็ก ๆ ของเรา ซึ่ งไม่ค่อยได้เห็นคุณ
ตายังมีความรู ้สึกว่า คุณตาเป็ นผูน้ ่ายกย่องนับถือและยึดคุณตาเป็ นแบบอย่างในชีวิตฝ่ ายวิญญาณ
เนื่องจากความสัตย์ซื่อของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อพระเจ้า ครอบครัวของเราจึงได้รับการอวยพร
จากพระเจ้าอย่างมากล้น แม้เราจะไม่ได้วตั ถุสิ่งของทุกอย่างที่เราอยากได้แต่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมทุก
อย่างที่จาเป็ นสาหรับเราเสมอ และมากกว่านั้นอีกพระองค์ทรงให้เรามีสันติสุขและความเป็ นหนึ่ง
เดียวกันในชีวิตสมรสและในครอบครัว พระองค์ทรงอวยพรลูกของเราให้พวกเขารักพระองค์และให้
เกียรติแก่พวกเรา
คุณพ่อคะ ขอบพระคุณสาหรับความรักและความเอาใจใส่ ของคุณพ่อต่อดิฉนั และต่อครอบครัว
ของเรา เหนือสิ่ งอื่นใด ที่เสริ มสร้างดิฉนั ให้รู้จกั วางพระเจ้าเป็ นที่หนึ่งในชีวติ และสอนดิฉนั ให้รู้จกั
ดาเนินชี วติ ที่พระเจ้าพอพระทัย เพื่อว่าดิฉนั จะสามารถส่ งต่อไปยังลูก ๆ ของดิฉนั คุณพ่อได้ให้
แบบอย่างที่ดีแก่ดิฉนั ในการ “อบรมเด็กในทางที่เขาควรจะไป และเมื่อเขาโตขึ้น เขาจะไม่หนั เหไปจาก
ทางนั้น” (สุ ภาษิต 22:6)
สุ ขสันต์วนั ครบรอบวันเกิด 70 ปี ค่ะ คุณพ่อ ดิฉนั รักคุณพ่อมากค่ะ และพวกเราคิดถึงคุณพ่อ
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My Role Model of a Godly Man
Mercy Bruce – Daughter
Rev.Dr.Thira (Timothy) Jeng is known to many as Mahapawn’s Senior Pastor, former
Professor and President of Bangkok Bible College and Seminary, and known leader to many
Christian organizations in Thailand. But for me, He is simply “Dad” who is ever loving, patience, and
my role model of a Godly man.
Growing up as a Pastor’s daughter was not always easy. We had to attend countless functions
while always putting on our best behavior. We also moved to different countries and had to learn and
relearn Thai and English, which can be very confusing for a child. In spite of it all, there were still far
more good memories about our family. I will just mention a few.
Dad loves to read. When he is not working, or preparing for a sermon, or spending time with
us, he would always be caught reading a book or some source of reading material. It was one good
habit I picked up when I was young girl. I was a bookworm and loved to read, especially novels.
When we were young, Dad would read to us every day, especially before bed time. His favorite books
were the Chronicles of Narnia series. Oftentimes he would fall asleep while reading us bedtime
stories because he had a very busy day and was tired.

Dad was the most patient and kind person I have ever known. In spite of my stubbornness
and temperament as a child, he has never lost his temper or yelled at me or my brothers. However, it
doesn’t mean we never got a spanking, but it was never out of anger and I always understood the
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reason for his discipline. Dad always led our daily family devotions and taught us how to live a life
that is honoring to God.
Dad is not a man of many words, but when he speaks he is full of wisdom. In spite of my
exposures to many popular preachers. I have not met any man of God who preaches with so much
wisdom and clarity as my dad. He is still and will always be my role model of living a Christ like life.
One best demonstration is how he has never missed his personal daily devotion and prayer time with
the Lord. I remember waking up every morning to find Dad reading and meditating God’s word and
enjoying being in God’s presence.
Dad taught me the great importance of education. Although he was a Pastor, husband, and
raising three active young children, he persevered to achieved the highest level of education. Because
of Dad’s importance to education. Higher education has always been my priority. I graduated with
honors from Nyack College in New York and Dad flew all the way from Thailand just to support me
on my graduation day. It really meant the world to me that he was there on a very important day in
my life.
It hasn’t been easy for our family to live so far across the world from each other, but Dad and
Mom never missed an important event in our lives either with a phone call or cards. I am thankful that
Dad was the one who walked me down the aisle when I married my loving husband best friend,
Jerome who is also a wonderful father to our three children. At our wedding, Dad prayed and
dedicated our marriage to the Lord. We indeed have been blessed with almost 14 years of happiness
and countless blessings.
Dad and Mom flew here to America when all our three children were born and dedicated
them all to the Lord as infants. Now my children are a little older, Rachel-age 12, Angela-age 9 and
Jeremy-age 7. When Jerome and I recently talked to our children about getting baptized and
rededicating themselves to the Lord, they all unanimous said, “We want Grandpa to baptize us!” I fell
so blessed that even our young children who rarely see their grandfather also look up to him and
respect him as their spiritual role model.
Because of Dad and mom’s faithfulness to the Lord, our family has been blessed beyond
measure. We may not have all the material things we want, but God has always provided for ALL of
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our needs and much more. He gives us peace and unity in our marriage and family. He has blessed us
with children who also loves the Lord and respects us.
Dad, thank you for your love and care to me and my family. Most of all, thank you for
instilling in me the importance of putting God’s first in my life and teaching me how to live a life that
is pleasing to Him so that I can pass it down to my own children. You have showed me an excellent
example of “Train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it”
Proverbs 22:6.
Happy 70th Birthday, Dad! I love you very much and we miss you!
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ด้ วยรัก
จากใจราเชล จอย – หลานสาว
วันนี้เป็ นวันพิเศษ
หนูจึงอยากให้คุณตาได้ยนิ
วันเกิดของคุณตาไงล่ะคะ
จึงเป็ นเวลาที่น่ายินดียงิ่
คุณตาคงได้ของขวัญและคาอวยพร
อาจเป็ นการจูบและการกอด
คุณตาอาจได้เงินหรื อซีดี
หรื อถ้วยน้ าที่คนทาให้
ครอบครัวคุณตาพากันมาหา
เพื่อคุณตาเป็ นพิเศษ
พวกเขาจัดงานปาร์ ต้ ีและชวนคนมา
ไม่ใช่เพียงหนึ่งหรื อสองคน
คุณตาอาจรู ้สึกแก่ลง
แต่พระเจ้าทรงมีแผนการสาหรับคุณตา
หากคุณตาเชื่อและวางใจพระเจ้า
พระองค์จะทรงนาตลอดทาง
คุณตายังมีสิ่งที่ตอ้ งทา
ถ้อยคามากมายที่ตอ้ งกล่าว
แต่ยงั มีอีกอย่าง
สุ ขสันต์วนั เกิด คุณตาค่ะ
ด้วยรัก
จากหลานสาว ราเชล จอย บรู ซ
แปลจากบทกลอนภาษาอังกฤษที่ราเชลเขียนอวยพรคุณปู่
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Love Grandpa
It’s a special time of day
So I want you to hear
It is your birthday today
So it’s time to cheer
You get presents and greetings
And kisses and hugs
You might get money or CD’s
Or a homemade mugs
Your family comes
Just for you
They throw a party and invite people
Not just one or maybe two
You maybe feel older
But God has a plan for you
If you trust and believe in God
He will help you through
You still have things to do
And words to say
But there is one more thing
Grandpa, Happy Birthday!
Love,
Rachel Joy Bruce
Grandaugther
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คาเทศนาในการประชุ มใหญ่ สามัญสหกิจคริสเตียนแห่ งประเทศไทย
วันที่ 24-26 มีนาคม 2010
ทีโ่ รงแรม หินสวยนา้ ใส จังหวัดระยอง
หัวข้ อการประชุ ม : “การประกาศพระคริสต์ ทั่วไทย”
หัวข้ อการเทศนา : “พลังในการรับใช้ ”
ข้ อคิด การประกาศพระคริ สต์ทวั่ ไทย และการรับใช้พระเจ้าจะประสบความสาเร็ จได้ตอ้ งมีพลัง
3 อย่าง ซึ่ งเราเห็นได้จากการรับใช้ของท่านเนหะมีย ์
1.พลังจากภายใน
2.พลังจากเบื้องบน
3.พลังจากรอบข้าง
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เทศนา 1 ค่ ายสหกิจฯ
วันที่ 23 มีนาคม 2010
หัวข้ อเรื่อง พลังจากภายใน
ข้ อพระธรรม เนหะมีย์ 1:1-4
บทนา
รู ้สึกเป็ นเกียรติอย่างสู ง ที่ได้รับการมอบหมายให้เป็ นผูแ้ บ่งปั นพระวจนะของพระเจ้าในโอกาส
ประชุมพิเศษนี้ แต่เวลาเดียวกัน ขอสารภาพว่ารู ้สึกหนักใจพอสมควรในการแบ่งปั น เพราะผมกาลังจะ
แบ่งปันกับท่านทั้งหลาย ซึ่ งล้วนแต่เป็ นขุนศึกฝ่ ายวิญญาณ เป็ นผูม้ ีประสบการณ์มากในการรับใช้หลาย
ปี และรู ้พระวจนะของพระเจ้าดี แต่หลังจากได้อธิ ษฐานใคร่ ครวญแล้ว รู ้สึกว่า สิ่ งที่น่าจะแบ่งปั น คือ
สิ่ งที่ผมเองกาลังเรี ยนรู ้จากพระวจนะของพระเจ้าเพิ่มเติมในเชิงปฏิบตั ิ จึงหวังอย่างยิง่ ว่า สิ่ งที่แบ่งปั นจะ
เป็ นข้อคิดและเป็ นที่หนุนใจซึ่ งกันและกันได้
หัวข้อที่เราตั้งไว้สาหรับการประชุมของเราครั้งนี้ คือ “การประกาศพระคริ สต์ทวั่ ไทย” สิ่ งแรก
ที่ผมนึกถึง คือ ความหมายของ “การประกาศพระคริ สต์ทวั่ ไทย” หมายถึงอะไร ผมรู ้สึกว่า น่าจะ
หมายถึง 2 อย่าง
1.การให้ ข่าวประเสริ ฐไปถึงทุกแห่ งในประเทศไทย อย่างน้อยให้มีเป้ าหมายเหมือนกับเป้ าหมาย
การประกาศของ “นิมิต 2010” คือ ทุกอาเภอมีคริ สตจักร ทุกตาบลมีกลุ่มคริ สเตียนและทุกหมู่บา้ นได้ยนิ
ข่าวประเสริ ฐเมื่อทาได้สาเร็ จก็หมายถึงได้ประกาศพระคริ สต์ทวั่ ไทยแล้ว
แต่น่าจะมีความหมายมากกว่านี้ น่าจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของประชากรของพระเจ้าใน
จานวนพอสมควรด้วย หากเราถึงเป้ าหมายแรก แต่ผเู ้ ชื่ อยังคงมีเพียง 0.5% ผมรู้สึกว่า กล่าวได้ยากว่า เรา
ได้ประกาศพระคริ สต์ทวั่ ไทยแล้ว
2.การให้ คนรู้ จักพระเจ้ าเพิม่ ขึน้ ในประเทศไทย จานวนเท่าไรจึงจะเรี ยกว่าทัว่ ไทยแล้วได้ เรา
อาจต้องไปตกลงกันอีกครั้ง ส่ วนตัวผมคิดว่า เป็ นไปได้ไหม ที่เราจะคิดถึง 10% ของประชากร เพราะ
พระเจ้าทรงคาดหวังการถวาย 10 ลดจากทุกอย่างที่เรามี
การจะประกาศไปถึงทัว่ ไทย ตามเป้ าหมายแรก ผมรู ้สึกว่า ไม่ยากเกินไป แต่การนาคนไทย
10% มาถึงพระเจ้า เป็ นเรื่ องใหญ่มาก เพราะ 180 ปี ที่ผา่ นมา เรามีผเู ้ ชื่อเพียง 0.5 % ทาอย่างไร จะมีผเู้ ชื่อ
ถึง 10% ได้ แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ไม่มีอะไรที่ยากเกินไป หากเรามีความเชื่อและความเพียร
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ในการประกาศฯ ไม่วา่ ในลักษณะใด การมียทุ ธวิธีที่ดีและเหมาะสม เป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก เชื่อว่า
แต่ละสังกัดคงได้คิดถึงยุทธวิธีดี ที่เหมาะสมกับสังกัดของตนมากที่สุด แต่ส่วนตัวผมยังสนใจยุทธวิธี ที่
เราได้ใช้สาหรับการประกาศตามแผนชาติ 2010 อยู่ หากเราทาความเข้าใจกับยุทธวิธีน้ ีและตั้งใจ
ประกาศตามยุทธวิธีน้ ีจริ งๆ เชื่อว่าเราจะสามารถประกาศไปถึงทัว่ ไทยได้ ในเวลาที่ไม่นานเกินไป
ยุทธวิธีน้ ี เราเรี ยกว่า ยุทธวิธีเนหะมีย ์ คือ หลักการของท่านเนหะมียท์ ี่ท่านใช้ในการสร้าง
กาแพงเมืองเยรู ซาเล็มจนสาเร็ จ ภายในระยะเวลาอันสั้น ทั้งๆ ที่กาแพงนั้นถูกทิ้งร้างไว้ เป็ นเวลา
ประมาณ 150ปี และมีอุปสรรคมากในการก่อสร้าง จึงเป็ นเรื่ องที่น่าคิด และน่าท้าทายมาก ท่านเนหะมีย ์
สร้างอย่างไร จึงสามารถประสบความสาเร็ จอย่างสู งได้เช่นนี้
ยุทธวิธีของท่านเนหะมีย ์ มีรายละเอียดหลายอย่าง ในการประชุมคองเกรซครั้งที่ 7 ปี 2004 ซึ่ ง
เป็ นการเริ่ มต้นอย่างเป็ นทางการของการประกาศนิมิต 2010 ท่าน ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน ได้สอนจาก
พระธรรมเนหะมีย ์ เราได้รับพระพรและข้อคิดอย่างมากจากการสอนของท่าน
ในการแบ่งปั นพระวจนะของผมครั้งนี้ ผมขอนาเพียงจุดเดียว จากยุทธวิธีของเนหะมียม์ า
แบ่งปั น คือพลังในการประกาศพระคริ สต์ทวั่ ไทยให้สาเร็ จ ผมคิดถึงพลังอย่างน้อย 3 อย่างที่เราต้องมี
คือ
1.พลังจากภายใน
2.พลังจากเบื้องบน
3.พลังจากรอบข้าง
เช้าวันนี้ จะแบ่งปั น เกี่ยวกับพลังจากภายใน

อ่าน เนหะมีย์ 1:1-4
ในการรับใช้พระเจ้า เราต้องมีพลังภายในอย่างเพียงพอ จึงจะรับใช้อย่างเกิดผลได้ เมื่อพระเจ้า
บอกโยชูวาให้นาชนชาติอิสราเอลข้ามแม่น้ าจอร์ แดน เข้าสู่ ดินแดนคานาอัน พระองค์ตรัสอย่างน้อย 3
ครั้ง ว่า “จงเข้ มแข็งและกล้าหาญเถิด” ครั้งที่ 3 เน้นว่า “เราสั่ งเจ้ าแล้วมิใช่ หรือว่า จงเข้ มแข็งและกล้า
หาญเถิด” (โยชูวา 1:6,7,9) การเข้มแข็งหรื อกล้าหาญ คือการมีพลังภายใน อาจารย์เปาโลได้หนุนใจทิ
โมธี บุตรฝ่ ายวิญญาณว่า “เหตุฉะนั้น ลูกของข้ าพเจ้ าเอ๋ ย ท่ านจงเข้ มแข็งในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระ
คริสต์ (2 ทิโมธี 2:1) จงเข้มแข็ง มีความหมายเดียวกับจงมีพลังภายใน คนที่มีจิตใจอ่อนแอขาดกลัว จะ
ประสบความสาเร็ จในการรับใช้ไม่ได้
คาถาม เราจะมีพลังภายในมากยิง่ ขึ้นได้อย่างไร
ในพระธรรมตอนนี้ ผมเห็น 2 อย่าง ที่เราต้องรู ้ เพื่อจะช่วยเราให้มีพลังขับเคลื่อนภายในมาก
ยิง่ ขึ้นได้
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หนึ่ง ต้ องรู้ ความสาคัญของพลังภายใน
อะไรก็แล้วแต่ หากเราเห็นความสาคัญ เราจะพยายามเสาะหาจนได้ เรารู ้ความสาคัญได้โดย
เหตุผล 2 อย่าง
ก.โดยเข้าใจความหมายของพลังภายใน
คือสิ่ งที่ขบั เคลื่อนอยูภ่ ายในเรา หรื อสิ่ งที่เร้าใจเรา ทาให้เราเกิดพลังอย่างมากในการรับใช้ เรา
อาจเรี ยกสิ่ งขับเคลื่อนนั้นว่า นิมิตหรื อภาระหรื อไฟ มีอีกคาหนึ่งที่หลายท่านได้ยนิ จาก ศจ.Bill Hybels
ศิษยาภิบาลอาวุโสของคริ สตจักรใหญ่ในอเมริ กาคริ สตจักร Willow Creek Community Church ซึ่งได้
สอนในการสัมมนา ความเป็ นเลิศของผูน้ าเมื่อไม่นานที่ผา่ นมา ท่านใช้คาว่า “ความไม่พอใจที่บริ สุทธิ์ ”
(Holy Discontent)
“ความไม่พอใจที่บริ สุทธิ์ ” หมายถึง ความรู้สึกที่ทนไม่ได้ต่อความต้องการบางอย่างที่เรารู ้จน
ทาให้เกิดภาระใจอย่างมาก ที่จะต้องทาบางอย่างเพื่อสนองความต้องการนั้น
ศจ.ไฮเบลส์ได้ยกตัวอย่างของการ์ ตูน Popeye ที่เห็นแฟนของเขาถูกบรู โต ชายที่รูปร่ างใหญ่
เหมือนยักษ์รังแก จนเขาทนไม่ได้ เลือดขึ้นหน้า เขาไปช่วย ตอนแรกสู ้ไม่ได้จนกระทัง่ กลับไป กินผัก
ขม เกิดพลังมหัศจรรย์ และปราบเจ้ายักษ์จนอยูห่ มัด
ท่านเนหะมีย ์ มี “ความไม่พึงพอที่บริ สุทธ์” (Holy Discontent) นี้มาก หลังจากท่านได้ยนิ ข่าว
จากพี่นอ้ งที่มาจากเยรู ซาเล็ม เนหะมีห์กล่าวว่า “เมื่อข้ าพเจ้ าได้ ยนิ ก็นั่งลงร้ องไห้ ข้ าพเจ้ าโศกเศร้ า ถืออด
อาหาร และอธิษฐานต่ อพระเจ้ าแห่ งฟ้าสวรรค์ อยู่หลายวัน” (4) เนหะมียท์ นไม่ได้ ต่อสภาพความ
เสี ยหายของเยรู ซาเล็มที่ท่านได้ยนิ จนถึงกับร้องไห้ คร่ าครวญ
ความต้องการของเราในปั จจุบนั ที่เห็นชัดเจนอาจมีหลายอย่างซึ่ งน่าจะทาให้เราเกิดภาระใจ เช่น
1.ความต้องการด้านจิตวิญญาณ
2.ความต้องการทางด้านจิตใจ
3.ความต้องการทางด้านร่ างกาย
4.ความต้องการทางด้านสังคม เป็ นต้น
ข โดยเห็นผลดีของการมีพลังภายใน
การมีภาระใจแบบนี้ มีความสาคัญมากต่อการรับใช้ที่เกิดผล นี่เป็ นจุดเริ่ มต้นสาคัญที่สุดของ
ท่าน เนหะมีย ์ ในการตัดสิ นใจเสี ยสละ ทุ่มเท อดทนต่ออุปสรรคทุกอย่าง จนประสบความสาเร็ จในการ
สร้างกาแพง ศจ.ไฮเบลส์ให้ขอ้ คิดว่า “คนที่รับใช้ ด้วยภาระใจจริงๆ (ความไม่ พอใจทีบ่ ริ สุทธิ์) จะ
สามารถรับใช้ ด้วยการทุ่มเท และเสี ยสละในระดับทีส่ ู งกว่าปกติ เขาจะกล้าเสี่ ยงในการทาพันธกิจทีใ่ หญ่
กว่าเดิม”
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ข้ อคิด ผูท้ ี่พระเจ้าทรงใช้อย่างเกิดผลมากมาย ส่ วนใหญ่มีพลังขับเคลื่อนภายในแบบนี้
1.เราเห็นจากพระเยซู “เมื่อพระองค์ ทอดพระเนตรเห็นประชาชน ก็สงสารเขาเพราะพวกเขาถูก
รังควานและไร้ ทพี่ งึ่ เหมือนลูกแกะขาดคนเลีย้ ง” (มัทธิว 9:36)
2.เราเห็นจากอาจารย์เปาโล “ข้ าพเจ้ าพูดความจริงในพระคริสต์ ข้าพเจ้ าไม่ กาลังมุสา จิตสานึก
ของข้ าพเจ้ ายืนยันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า ข้ าพเจ้ าทุกข์ โศกยิง่ นักและปวดร้ าวใจไม่ หยุดหย่ อน
เพราะข้ าพเจ้ าปรารถนาว่ า ถ้ าเป็ นไปได้ ให้ ข้าพเจ้ าเองถูกสาบแช่ งและถูกตัดขาดจากพระคริสต์ เพือ่ พี่
น้ องของข้ าพเจ้ า ผู้เป็ นเชื้อสายเดียวกับข้ าพเจ้ า” (โรม 9:1-3)
3.เราเห็นจากท่าน วิลเลียม แครี่ แม้ในสมัยของท่าน จะไม่มีองค์การที่ส่งมิชชันนารี และผูน้ าใน
สมัยนั้นไม่เห็นด้วย กับความคิดในการออกไปเป็ นมิชชันนารี พากันต่อต้านท่าน แต่เนื่ องจากภาระใจที่
มี ท่านเพียรพยายามต่อสู ้จนสาเร็ จ ตัวของท่านเองได้ไปเป็ นมิชชันนารี ในประเทศอินเดียถึง 40 ปี
สรุ ป เราต้องมีนิมิต ภาระใจ ที่จะเป็ นพลังขับเคลื่อนภายในเรา ทาให้เราทุ่มทุกอย่างได้

สอง ต้ องรู้ ทมี่ าของพลังภายใน
เกิดขึ้นได้อย่างไร จากประสบการณ์ของท่านเนหะมีย ์ เราเห็นว่า...

ก.เกิดขึน้ จากการรู้ ความต้ องการทีช่ ัดเจน
เนหะมียเ์ กิดภาระใจอย่างมาก เมื่อได้ยนิ ข่าวที่ไม่ดีหลายอย่างที่เยรู ซาเล็ม คนที่มาจากเยรู ซาเล็ม
เล่าให้ฟังว่า “คนทีเ่ หลือซึ่งรอดพ้ นจากการเป็ นเชลย และกลับไปยังแว่ นแคว้ นเดิมนั้น มีความทุกข์ และ
ความอัปยศอย่างยิง่ กาแพงเยรู ซาเล็มก็ปรักหักพัง ประตูเมืองก็ถูกเผาไปแล้ ว” (3) เมื่อท่านรู ้ถึงความ
ต้องการที่ชดั เจนนั้น ท่านก็เกิดภาระใจอย่างมาก ท่านกล่าวว่า “เมื่อข้ าพเจ้ าได้ ยนิ เช่ นนั้น ก็นั่งลงร้ องไห้
..” (4) ภาระใจจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้ฟัง และรับรู ้ความต้องการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา และเมื่อเราช่วย
ให้พี่นอ้ งคริ สเตียนในคริ สตจักรของเรา หรื อในกลุ่มของเรา มีโอกาสได้ยนิ และได้รับรู ้เกี่ยวกับความ
ต้องการที่ชดั เจนนั้นด้วย
ตัวอย่าง ช่วงเริ่ มต้นของปี ใหม่ สมาชิกที่คริ สตจักรอธิ ษฐานเผือ่ สถานะการบ้านเมืองมาก
เพราะได้ยนิ จากหลายฝ่ ายฟันธงว่า ปี นี้ เป็ นปี เสื อดุ เราต้องอธิ ษฐานขอพระเจ้าทรงทาให้เป็ นเสื อเชื่ อง
ในแง่ประกาศ เราเห็นความต้องการหลายอย่างในประเทศไทย
1.จานวนผูเ้ ชื่อที่นอ้ ยมาก – หลังจากประกาศในประเทศไทยเกือบ 200 ปี มีคริ สเตียนแค่หยิบ
มือเดียวประมาณ 0.5 % หรื อประชากรไทยอีก 99.5% ยังไม่รู้จกั พระเจ้า
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2.การประกาศนิมิต 2010 ยังไม่บรรลุความสาเร็ จ เราพึงพอใจระดับหนึ่ง แต่จากสถิติ อีก
ประมาณ 200 อาเภอยังไม่มีคริ สตจักรอีก 3,000 กว่า ตาบล ยังไม่มีกลุ่มคริ สเตียน การได้รู้ความ
ต้องการที่ชดั เจนของชุมชนมีส่วนช่วยสร้างภาระใจแน่เราต้องรู ้ให้มากที่สุด ที่จะมากได้ โดยวิธีต่าง ๆ
แต่ในทางปฏิบตั ิ ยังมีวธิ ี อื่นๆ ที่จะช่วยเสริ มสร้างนิมิตและภาระได้

ข เกิดจากวิธีอนื่ ๆ 2 วิธี
1.จากความปรารถนาที่อยากเชื่อฟังพระคริ สต์ อาจารย์เปาโลกล่าวในการแก้คดีวา่ “ข้ าแต่
กษัตริย์อากริปปา เมื่อเป็ นเช่ นนั้นแล้วข้ าพระบาทจึงเชื่อฟังนิมิตซึ่งมาจากสวรรค์ และมิได้ ขัดขืน”
(กิจการ 26:19) นิมิตจากสวรรค์ของเรา คือ พระมหาบัญชาของพระคริ สต์
2.เกิดจากความรักของพระคริ สต์ “เพราะความรักของพระคริสต์ ผลักดันเราอยู่ เพราะเรามั่นใจ
ว่า พระคริสต์ ได้ ตายเพือ่ คนทั้งปวง ฉะนั้น คนทั้งปวงจึงตายแล้ว และในเมื่อพระองค์ ได้ สิ้นพระชนม์
เพือ่ คนทั้งปวง บรรดาผู้มีชีวติ อยู่ จึงไม่ ควรอยู่เพือ่ ตัวเองอีกต่ อไป แต่ อยู่เพือ่ พระองค์ ผู้สิ้นพระชนม์
เพือ่ พวกเขา และคืนพระชนม์ ขนึ้ มาอีก (2 โครินธ์ 5:14) และในข้อต่อ ๆ มา ท่านกล่าวต่อไปว่า “และ
พระองค์ ทรงมอบหมายเรื่องราวแห่ งการคืนดีนีไ้ ด้ แก่ เรา ฉะนั้นเราจึงเป็ นทูตของพระคริสต์ ” (19,20)
เนื่องจากอาจารย์เปาโลรักพระเยซูคริ สต์ ความรักของพระเยซูที่มีต่อคนบาป จนตายเพื่อไถ่โทษคนบาป
เป็ นแรงผลักดันท่านให้รักคนบาป เชื่อฟังพระเจ้า ทาพันธกิจแห่งการคืนดี และเป็ นทูตของพระคริ สต์”
หากเรารักพระเยซูอย่างแท้จริ ง ไม่วา่ เราจะมีภาระใจต่อคนที่ไม่รู้จกั พระเจ้ามากเพียงใด เราจะเชื่ อฟัง
พระเยซูในการทาสิ่ งที่พระเยซูทรงอยากให้เราทา คือการประกาศนาคนมาคืนดีกบั พระเจ้า ความรักของ
เราที่มีต่อพระเยซูจึงกลายเป็ นพลังขับเคลื่อนภายในที่สาคัญมาก

ตอนจบ
“Without vision, the nation perish” (Prov.29:18 คาแปลฉบับเก่า) “ปราศจากนิมิต
ประชาชาติพนิ าศ”
การประกาศพระคริ สต์ทวั่ ไทย จะประสบความสาเร็ จได้ ต้องเริ่ มต้นจากพลังภายในเรา
ขอพระเจ้าทรงช่วยเรา ที่จะ...
1.เห็นความต้องการของมวลชนในประเทศมากขึ้น
2.มีใจเชื่อฟังพระมหาบัญชาของพระคริ สต์มากขึ้น
3.มีความรักของพระคริ สต์ในหัวใจมากขึ้น
เพื่อเราจะมีนิมิตและภาระใจมากยิง่ ขึ้น จนกลายเป็ นพลังขับเคลื่อนภายในที่ยงิ่ ใหญ่ ในการ
ประกาศพระคริ สต์ทวั่ ไทยจนสาเร็ จ
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เทศนา 2 ค่ ายสหกิจฯ
วันที่ 24 มีนาคม 2010
หัวข้ อเรื่อง พลังจากเบือ้ งบน
ข้ อพระธรรม เนหะมีย์ 1:4,2:1-5
บทนา
ก.ทบทวน – ในการประกาศพระคริ สต์ทวั่ ไทยอย่างมีประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด เราต้องเริ่ มต้นด้วย
พลังขับเคลื่อนภายในตัวเราก่อน เหมือนท่านเนหะมีย ์ เราอาจเรี ยกพลังนั้นว่า นิมิต หรื อภาระ หรื อไฟ
หรื อความไม่พึงพอใจที่บริ สุทธิ์ (Holy Discontent) พลังภายในนี้ สามารถเกิดขึ้นได้หลายวิธี เช่น
1.จาการรู ้ความต้องการที่ชดั เจนของเพื่อนร่ วมชาติเหมือน Popeye ที่ทนไม่ได้
2.จากความตั้งใจที่จะเชื่ อฟังพระคริ สต์ และ
3.จากการมีความรักของพระคริ สต์อย่างเต็มเปี่ ยม
ข.พลังอย่างที่สอง – นอกจากพลังภายใน ท่านเนหะมียย์ งั มีพลังอย่างที่ 2 ที่ทาให้ท่านประสบ
ความสาเร็ จมากในการรับใช้ ปราศจากพลังอย่างที่ 2 นี้ แม้จะมีพลังภายในเราเองมากเพียงใด ก็ไม่
สามารถประสบความสาเร็ จได้ เราส่ วนใหญ่รู้จกั พลังนี้ดีแต่ส่วนตัวผม ยอมรับว่า ในทางปฏิบตั ิ ผมยัง
ต้องเรี ยนรู้อีกมาก
พลังนี้มาจากพระเจ้าจากเบื้องบน ซึ่ งเกิดขึ้นโดยการอธิ ษฐาน ทั้งการอธิ ษฐานส่ วนรวม และ
การอธิ ษฐานส่ วนตัวของผูน้ า
จากศึกษาชีวติ ของผูร้ ับใช้พระเจ้าหลายคน ที่เกิดผลมาก ผมเห็นว่าคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็ นคน
ที่ทุ่มเทในการอธิ ษฐานมาก ไม่วา่ จะเป็ นผูร้ ับใช้ในอดีต หรื อในปั จจุบนั
ตัวอย่าง ดร.เกรแฮม เราส่ วนใหญ่รู้จกั ดร.บิลลี่ เกรแฮม ท่านเป็ นนักประกาศที่ประสบ
ความสาเร็ จมากที่สุดของโลกคนหนึ่ง มีคนไน้อยว่า 250 ล้านคนทัว่ โลก ได้ฟังข่าวประเสริ ฐจากการ
ประกาศของท่านโดยตรงและมีอีกไม่นอ้ ยกว่า 500 ล้านคน ได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐจากท่านโดยทางอ้อม
ท่านได้เขียนหนังสื อประมาณ 20 เล่ม หลายเล่มได้กลายเป็ นหนังสื อขายดีที่สุด และท่านได้เป็ นที่
ปรึ กษาของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริ กา ถึง 9 คน เวลานี้ ท่านอายุ 92 ปี ไม่สามารถเทศนาประกาศได้
ต่อไป แต่พระเจ้าได้ทรงอวยพรท่านเป็ นพิเศษ ให้มีลูกชาย คือ ดร.แฟรงกิน เกรแฮม และหลานชาย คือ
ดร.วิลเลี่ยม เกรแฮม ให้สืบทอดเจตนารมณ์ของท่าน ทั้งลูกและหลานต่างกลายเป็ นนักประกาศที่มี
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ชื่อเสี ยงระดับโลก เมื่อต้นเดือนที่ผา่ นมา ดร.วิลเลียม เกรแฮม หลานชายของ ดร.บิลลี่ เกรแฮม เพิ่งมา
เทศนาประกาศที่ตวั เมืองจังหวัดเชียงราย ร่ วมกับคริ สตจักรในสภาฯ แต่ละคืนมีคนมาร่ วม 4,000 -5,000
คน
มีคนถามท่าน ดร.บิลลี่ เกรแฮม ว่าอะไรเป็ นเคล็ดลับแห่งความสาเร็ จในชี วติ แห่งการรับใช้ของ
ท่าน ท่านตอบว่า “มีเคล็ดลับ 3 อย่าง คือ 1.อธิ ษฐาน 2.อธิ ษฐาน และ 3.อธิ ษฐาน”
ท่านเนหะมียเ์ ป็ นนักอธิ ษฐาน ท่านให้ความสาคัญมากแก่การอธิ ษฐาน ทาให้ท่านได้รับพลัง
อย่างมากจากพระเจ้าเบื้องบนในการทาพันธกิจจนสาเร็ จ ผมจึงอยากให้พี่นอ้ งมาใคร่ ครวญชี วติ แห่งการ
อธิ ษฐานของท่านอีกครั้งหนึ่ ง เพื่อดูวา่ เราจะสามารถเรี ยนรู ้อะไรได้บา้ ง จากแบบอย่างการอธิ ษฐานของ
ท่าน

อ่านเนหะมีย์ 1:4,2:1-5
หนึ่ง ลักษณะการอธิษฐานทีน่ ่ าประทับใจ
ก.เป็ นการอธิษฐานที่ร้อนรนมาก (4)
“นัง่ ลงร้องไห้ และโศกเศร้า... อดอาหารอธิ ษฐาน...” การอธิ ษฐานแบบนี้ พระเจ้ามักจะตอบ
เสมอ เราเห็นตัวอย่างของหลายคนในพระคัมภีร์ เช่น
1.นางฮันนา – อธิ ษฐานคร่ าครวญกับพระเจ้า ด้วยภาระหนักมากจนไม่สามารถพูดออกมาเป็ น
คาได้ ได้แต่ทาปากมุบมิบๆ พระเจ้าทรงตอบ
2.ท่านโมเสสได้อธิ ษฐานปล้ าสู ้กบั พระเจ้าหลายครั้งเพื่อชนชาติอิสราเอล พระเจ้าทรงฟัง
3.พระเยซูเองได้อธิษฐานด้วยการร้องไห้ คร่ าครวญที่สวนเกทเสมนี “ในระหว่ างทีพ่ ระเยซู ทรง
อยู่ในโลก พระเยซู ได้ ถวายคาอธิษฐานและคาร้ องทูลอ้ อนวอน ด้ วยเสี ยงอันดังและด้ วยนา้ ตาไหลต่ อ
พระเจ้ า...” (ฮีบรู 5:7) พระเจ้าได้ทรงตอบพระองค์ และได้ทรงเสริ มกาลังเรี่ ยวแรงพระองค์ในการทา
พันธกิจแห่งการไถ่บนไม้กางเขนจนสาเร็ จ
จึงเป็ นสิ่ งที่น่าท้าทายที่เราจะถามตัวเราเอง ว่าเราอธิ ษฐานคร่ าครวญหลัง่ น้ าตาเพื่อคนบาปครั้ง
หลังสุ ดเมื่อไร เราอดอาหารอธิ ษฐานเพื่อการประกาศในประเทศไทยบ่อยขนาดไหน
ข.เป็ นการอธิษฐานที่ใช้เวลามาก (4ข)
ก่อนจะลงมือทาการท่าน “อดอาหารและอธิ ษฐาน...อยูห่ ลายวัน (เรื่ อยมา)
คาถาม “หลายวัน” คือกี่วนั
สั งเกต 1:1 เดือนคิสเลฟ – ประมาณเดือนพฤศจิกายนหรื อธันวาคม
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2:1 เดือนนิสาน – ประมาณเดือนเมษายนหรื อพฤษภาคม รวมประมาณ 5 เดื อน ก่อนคุยกับ
กษัตริ ย ์
คาถาม ทาไมใช้เวลามากอย่างนี้ -เป็ นการแสดงออกถึงการแสวงหาพระเจ้าและพึ่งพิงใน
พระองค์จริ งๆ สาหรับงานที่ท่านคิดจะทา
1.เป็ นพระทัยพระเจ้าจริ งไหม หรื ออารมณ์ส่วนตัว
2.จะทาอย่างไรให้สาเร็ จได้ - ไม่ใช่ง่าย กาแพงถูกทิง้ มา ถึง 150 ปี ไม่มีใครทาได้ เขาจะทาได้
อย่างไร นอกจากนั้น กษัตริ ยจ์ ะอนุ ญาตให้เขาไปไหม ต้องใช้เวลามากในการแสวงหาพระเจ้า และขอ
การทรงช่วยจากพระองค์
ข้ อคิด การใช้เวลาอธิ ษฐานมาก มีความสาคัญต่อการรับการสาแดงพิเศษ และการรับกาลัง
เพิ่มเติมมากจากพระเจ้า
1.โมเสสต้องอยูท่ ี่ภูเขาซี นายถึง 40 วัน เพื่อจะรับการสาแดงพิเศษจากพระเจ้า
2.พระเยซูทรงใช้เวลามากในการอธิ ษฐานก่อนเริ่ มทาพันธกิจ อดอาหารอธิ ษฐาน 40 วัน ทรง
กลับมาด้วยฤทธิ์ เดช ในระหว่างการรับใช้ ใช้เวลาอธิ ษฐานมากเสมอ หลายครั้ง พระคัมภีร์บนั ทึกว่า
พระองค์ทรงอธิษฐานตลอดคืน
ดร.ปี เตอร์ แวคเนอร์ อดีตศาสตราจารย์ดา้ นการเพิ่มพูนคริ สตจักรที่สถาบันพระคริ สตธรรม
Fuller ที่อเมริ กา และต่อมาได้ก่อตั้งสถาบันการอธิ ษฐาน ได้ต้ งั ข้อสังเกตว่า ผูน้ าแต่ละทวีป ใช้เวลา
อธิ ษฐานไม่เท่ากัน ในอเมริ กาและยุโรป เฉลี่ยแล้ว อธิษฐานวันละ 15 นาที ที่เอเชียและอาฟริ กา เฉลี่ย
อธิษฐานวันละ 30 นาที ยกเว้นประเทศเกาหลีอธิษฐานเฉลี่ย วันละ 1 ชัว่ โมง และพระเจ้าทรงอวยพร
คริ สตจักรในประเทศเกาหลีอย่างมาก
มีคนกล่าวว่า “อธิษฐานมาก เดินน้ อย อธิษฐานน้ อย เดินมาก ทหารพระคริสต์ เดินได้ เร็วทีส่ ุ ด
และไกลทีส่ ุ ดด้ วยหัวเข่ า”
ผมเองต้องสารภาพว่า ยังต้องเรี ยนรู ้อีกมาก ในเรื่ องการใช้เวลาให้มากเพียงพอในการอธิ ษฐาน
พยายามจะทา แต่ยงั ทาไม่ค่อยได้ดี และยังไม่ค่อยสม่าเสมอเท่าที่ควร
ค.เป็ นการอธิษฐานเสมอ – พระคัมภีร์บอกเราอธิษฐานเสมอ
“จงอธิษฐานอยู่เสมอ” (1 เธสะโลนิกา 5:17) มีคนอธิ ษฐานว่า เหมือนการไอที่ไม่สามารถบังคับ
ให้หยุดได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลางคืนไม่อยากไป แต่ก็ไอจนได้ ทรมานมาก
เนหะมียอ์ ธิษฐานเสมอ...
1.ก่อนลงมือปฏิบตั ิการหลายเดือน (1 :4)
2.ตลอดเวลารับใช้ – เป็ นการรับใช้ที่ปกคลุมด้วยการอธิษฐานตลอดเวลา
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2.1 ใน 13 บท กล่าวถึงการอธิ ษฐานไม่นอ้ ยกว่า 11 ครั้ง
สั งเกต 2:4, 4:4, 5:19, 6:13,14, 9:1-31, 13:14,29,31
2.2 ตั้งแต่ช่วงต้น ๆ ข้อ 4 ของบทที่ 1 และข้อสุ ดท้าย ข้อ 31 ในบทสุ ดท้าย
3.อธิ ษฐานแม้ในสิ่ งที่ดูเหมือนเล็กน้อย (2:4,5)
เมื่อพระราชาถาม “เจ้ าต้ องการสิ่ งใด” (4) “ข้ าพเจ้ าจึงอธิษฐานต่ อพระเจ้ าแห่ งฟ้าสวรรค์ ” ท่าน
อธิ ษฐานก่อนตอบ สาคัญมาก ที่จะให้คาตอบที่ถูกต้องเป็ นที่พอพระทัยและรับได้
สรุ ป การอธิ ษฐานอย่างนี้ เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ามาก เป็ นการแสดงออกถึงการถ่อมตัว เชื่อพึ่ง
ไว้วางใจพระเจ้า โดยตระหนักว่า เรามีความจากัดมาก จาเป็ นจะต้องพึ่งพระเจ้า ในการทาทุกอย่าง

สอง การทรงตอบอย่ างอัศจรรย์ จากพระเจ้ า
ก.ทรงนาให้สามารถเริ่ มต้นโครงการในเวลาที่เหมาะสม (2:1,2)
1.พระเจ้าทรงเป็ นผูเ้ ปิ ดทางให้ โดยกษัตริ ยเ์ ป็ นฝ่ ายถามขึ้นมาก่อน
2.ทรงให้กษัตริ ยม์ ีใจเมตตาเอ็นดู แทนที่จะโกรธ
ข.ทรงให้สติปัญญาในการพูดกับกษัตริ ย ์ (2,3)
พูดถึงที่ฝังศพของบรรพบุรุษก่อน ทาให้กษัตริ ยเ์ ห็นใจ
ค.ทรงให้กษัตริ ยย์ อมตามที่ทูลขอทุกอย่าง
1.ยอมให้ไป (6)
2.ยอมให้สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ (7,8) ทรงออกใบเบิกทางให้ เพื่อมอบให้ผวู ้ า่ การแคว้น
ต่างๆ
2.1 ในการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย (7)
2.2 ในการขอวัสดุก่อสร้าง (8)
ทุกอย่างง่ายไม่หมด ไม่ยากอย่างที่วติ กและกลัว ซึ่ งเป็ นผลของการอธิ ษฐานอันยาวนาน “...
เพราะพระหัตถ์ อนั เปี่ ยมด้ วยพระคุณของพระเจ้ าอยู่เหนือข้ าพเจ้ า” (2:8ข)
ง.ทรงตอบมากยิง่ กว่าที่ทูลขอ (9ข)
“กษัตริย์ได้ ทรงส่ งบรรดานายทหาร และกองทหารม้ าไปกับข้ าพเจ้ าด้ วย” (9ข)
สรุ ป เนหะมียไ์ ด้ประสบความสาเร็ จอย่างงดงามที่สุดตั้งแต่ตน้ ที่ริเริ่ มทาพันธกิจท่านเดินทางไป
ถึงเยรู ซาเล็มด้วยความปลอดภัย พร้อมกับการสนับสนุ นจากกษัตริ ยอ์ ย่างเต็มที่ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น
เนื่องจากการอธิษฐาน
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ตอนจบ
ก.ทบทวน การประกาศทัว่ ไทยเกิดผลได้ จะต้องเริ่ มต้นจากพลังภายในเราคือภาระและนิมิตที่
ชัดเจน ตามมาด้วยพลังสนับสนุนจากพระเจ้าเบื้องบนด้วยการอธิ ษฐาน
ข.ข้ อหนุนใจ – แม้เราจะอธิ ษฐานเผื่อหลายอย่างเกี่ยวกับการประกาศ แต่ขอหนุนใจให้อธิ ษฐาน
เผือ่ อย่างหนึ่งเป็ นพิเศษ คือขอการเคลื่อนไหวพิเศษของพระวิญญาณในประเทศของเรา หากเราประกาศ
ในลักษณะที่เป็ นอยูต่ ่อไป ยากมากที่จะไปถึงทัว่ ไทยตามความหมายที่เราต้องการได้ แต่ถา้ เราอธิ ษฐาน
จนพระวิญญาณเคลื่อนไหวพิเศษ หรื อเกิดการฟื้ นฟูใหญ่ การประกาศก็จะเกิดมากขึ้นหลายเท่า
ดร.เอ็ดวิน ออร์ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการฟื้ นฟูกล่าวว่า “เมื่อพระวิญญาณเสด็จลงมาเคลื่อนไหว
อย่างพิเศษ พระองค์จะทรงทาการของพระองค์ให้สาเร็ จ ในเวลาหนึ่งวันได้มากกว่าคริ สตจักรทุกแห่ง
ทากันเองร่ วมกันในเวลา 1 ปี ”
การฟื้ นฟูหลายครั้งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เราเห็นความจริ งเรื่ องนี้
สรุ ป ท่านเนหะมีห์ประสบความสาเร็ จที่ยงิ่ ใหญ่ต้ งั แต่เริ่ มต้นในการทาพันธกิจนอกจากท่านมี
พลังจากภายใน ท่านยังมีพลังสนับสนุนจากพระเจ้าเบื้องบน ผ่านการอธิ ษฐานที่ร้อนรนมาก การ
ประกาศพระคริ สต์ทวั่ ไป จะสาเร็ จได้ เมื่อเรามีพลังจากภายในและพลังจากเบื้องบน ซึ่ งเกิดจากการ
อธิษฐานอย่างเพียงพอของคริ สตจักรและของผูน้ าแต่ละคนเป็ นส่ วนตัว
สิ่ งหนึ่ง ที่เราน่าจะทูลขอพระเยซูมากขึ้นเหมือนพวกสาวกทูลขอ “ขอทรงสอนให้ พวกข้ า
พระองค์ อธิษฐาน” (ลูกา 1:1)
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เทศนา 3 ค่ ายสหกิจฯ
วันที่ 26 มีนาคม 2010
หัวข้ อเรื่อง พลังจากรอบข้ าง
ข้ อพระธรรม เนหะมีย์ 2:17,3:1-5
บทนา
ทบทวน เราได้ใคร่ ครวญถึงพลัง 2 อย่าง ในการประกาศพระคริ สต์ทวั่ ไทย
1.พลังจากภายใน – นิมิต ภาระที่ทาให้เกิดพลังการขับเคลื่อนภายในในการทาพันธกิจของพระ
เจ้า ภาระนี้เกิดจาก 1.การเห็นความต้องการที่ชดั เจนของประเทศ 2.จากความตั้งใจที่จะเชื่อฟังพระมหา
บัญชา และ 3.จากความรักของพระคริ สต์ที่เต็มเปี่ ยมในหัวใจเรา
2.พลังจากเบื้องบน – คือพลังการสนับสนุนจากพระเจ้า ซึ่ งเกิดขึ้นโดยการอธิ ษฐาน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การอธิ ษฐานส่ วนตัวของผูน้ า เป็ นการอธิ ษฐาน 1.ที่ร้อนรนมาก 2.ที่ใช้เวลามาก และ 3.ที่
สม่าเสมอมาก
แม้พลังทั้งสองอย่างสาคัญมากในการประกาศพระคริ สต์ทวั่ ไทย แต่ยงั ต้องมีพลังอีกอย่าง
ปราศจากพลังอย่างที่ 3 นี้ ไม่มีทางที่จะประกาศทัว่ ไทยให้สาเร็ จได้ คือพลังจากธรรมมิกชนรอบข้าง
ในการทาการของพระเจ้าให้สาเร็ จ พระคัมภีร์เน้นในการทาร่ วมกันของอวัยวะทุกส่ วนในพระ
กาย ในพระรรมเอเฟซัส บทที่ 4 กล่าวถึงการเติบโตของพระกาย ในข้อ 16 กล่าวว่า “จากพระองค์ ทัว่ ทั้ง
กายซึ่ งประสานและยึดเข้าด้วยกัน โดยเส้นเอ็นทุกเส้นนั้นเจริ ญเติบโต และเสริ มสร้างตัวเองขึ้นในความ
รัก ขณะที่แต่ละส่ วนทาหน้าที่ของตน”
การเติบโตของพระกาย เกิดจากอวัยวะทุกส่ วนทางานด้วยกัน เป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ใน
บรรยากาศแห่งความรัก
ในการประกาศทัว่ ไทย เราไม่มีทางที่จะทาให้สาเร็ จได้ หากไม่ได้รับความร่ วมมืออย่างเต็มที่
จากพระกายของพระเจ้า ในทุกที่ทุกแห่ง
ท่านเนหะมีย ์ นอกจากมีพลังภายใน พลังจากเบื้องบน ท่านยังได้รับการร่ วมมืออย่างเต็มที่และ
ใกล้ชิดจากประชากรรอบข้างของพระเจ้า จึงทาให้สามารถสร้างกาแพงสาเร็ จได้ ทาอย่างไร เราจึงจะ
สามารถรับความร่ วมมือจากประชากรของพระเจ้าอย่างเต็มที่ได้
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เช้ านี้ เราจะมาดูจากยุทธวิธีของเนหะมียอ์ ีกครั้งหนึ่ง ในการนาประชากรของพระเจ้าเข้ามารับ
ใช้ดว้ ยกัน

อ่านเนหะมีย์ 2:17,18, 3:1-5
สิ่ งน่าประทับใจ 2 อย่าง ที่เกิดขึ้นในการให้ประชากรของพระเจ้าร่ วมมืออย่างเต็มที่

หนึ่ง การรณรงค์ เพือ่ ทาพันธกิจร่ วมกัน (2:17,18)
งานนี้จะทาให้สาเร็ จได้ จะต้องอาศัยคนจานวนมากที่สุดที่จะมากได้ จึงต้องมีการระดมคนให้
มากที่สุด ระดมอย่างไร
ก.ด้วยการถ่ายทอดนิมิตอย่างชัดเจน (17,18)
เนหะมียไ์ ม่บอกให้สร้างกาแพงทันที แต่เริ่ มต้นโดยสร้างภาระนิมิตหรื อความไม่พอใจที่
บริ สุทธิ์ ให้ก่อน เพื่อพวกเขาจะมีพลังภายในที่จะสร้างกาแพงเหมือนการเริ่ มต้นของท่านเองที่เริ่ มจาก
การมีภาระ ท่านสร้างโดยบอกให้ทราบถึงความต้องการที่ชดั เจน “ท่านก็เห็นแล้ วว่ า เราทุกข์ ใจเพราะ
เรื่องใด เยรู ซาเล็มปรั กหักพัง ประตูเมืองก็ถูกเผา” (2:17ก)
ข.ด้วยการท้าทายให้มีส่วนร่ วมอย่างจริ งจัง (17ข,18) ท่านท้าทาย “ให้ เรามาช่ วยกันสร้ างกาแพง
เยรู ซาเล็มขึน้ ใหม่ เถิดเราจะได้ ไม่ ต้องอับอายขายหน้ าอีกต่ อไป” (17)
ค.ด้วยการหนุนใจด้วยเรื่ องที่น่าชื่นชม (18)
ทาให้รู้สึกตื่นเต้น ยินดีที่จะร่ วม – เนหะมียเ์ ล่าให้พวกเขาฟังในสิ่ งที่พระเจ้าได้ทรงเริ่ มต้น
กระทาแล้วเพื่อพวกเขาในการสร้างกาแพง “แล้วข้ าพเจ้ าเล่าเรื่องทีพ่ ระหัตถ์ แห่ งพระคุณของพระเจ้ าอยู่
เหนือข้ าพเจ้ า และสิ่ งทีก่ ษัตริย์ตรัสกับข้ าพเจ้ าให้ พวกเขาได้ ฟัง” (18)
ในการถ่ายทอดนิมิต การเล่าสิ่ งที่พระเจ้าได้กระทาและกาลังทาอยูเ่ กี่ยวกับการประกาศจะทาให้
พี่นอ้ งคิรสเตียนรู ้สึกตื่นเต้น อยากมีส่วนร่ วมมากยิง่ ขึ้น และมีความมัน่ ใจมากยิง่ ขึ้น ว่าจะประสบ
ความสาเร็ จในการประกาศได้

ข้ อคิด เรื่องทีน่ ่ าชื่นชมในการประกาศในประเทศไทย
1.ความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ที่เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ – ได้รับการร่ วมมืออย่างดีมากจาก
คริ สตจักรทั้ง 3 สังกัด จนผูน้ าองค์การใหญ่แห่งหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับการประกาศใหญ่ในหลายประเทศ
ถึงกับกล่าวว่า ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งใน 5-6 ประเทศทัว่ โลกเท่านั้น ที่พวกเขารู้ ที่ผนู้ าคริ สเตียน
สามารถรวมตัว เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมด้วยโครงการที่ชดั เจนในการประกาศระดับชาติ และ
พวกเขาอยากมีส่วนร่ วมกับเราในการประกาศของเราด้วย
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2.การร่ วมมือขององค์การ และหน่วยงานหลายแห่งจากทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ให้
ความร่ วมมือช่วยเหลือทางด้านทรัพยากร การอบรมและการประกาศ เช่น
2.1 ปี 2004 มีการประกาศ “พลังแห่งชีวติ ” ผ่านสื่ อโทรทัศน์ และหนังสื อ ชื่อพลังแห่งชีวติ มี
คน ประมาณ 3 ล้านคนได้ตอบสนองโดยติดต่อขอหนังสื อ
2.2เดือนธันวาคม ปี 2009 ที่เพิ่งผ่านมา องค์การประกาศของ ดร.บิลลี่ เกรแฮม ได้ร่วมมือกับเรา
ในการประกาศ “ยังมีหวัง” มีคนแสดงความสนใจรับเชื่อ ด้วยการอธิษฐานรับเชื่อประมาณ 12,000 คน
3.การเกิดผลมากในการประกาศและตั้งคริ สตจักรเวลานี้ อย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน (ดูกราฟท์)
ใน 5-6 ปี ที่ผา่ นมานี้ มีคริ สตจักรเพิ่มขึ้น ไม่นอ้ ยกว่า 1,500 แห่ง เฉลี่ยแล้ว มีคริ สตจักรใหม่เกิดขึ้น 3-4
แห่ง ในทุกสัปดาห์ พระเจ้าได้ทรงสาแดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่า การเก็บเกี่ยวใหญ่กาลังมาถึงประเทศ
ไทยอย่างแท้จริ ง
เราต้องถ่ายทอดนิมิตเหล่านี้ และสิ่ งที่พระเจ้ากาลังทา ให้แก่พี่นอ้ งในคริ สตจักรได้ทราบ จะทา
ให้เกิดภาระใจมากยิง่ ขึ้น ในการประกาศร่ วมกัน
ผลที่เกิดขึ้น – เกิดความตื่นเต้น มีการร่ วมมือกันอย่างดีมาก พวกเขาอาสาด้วยตนเอง พวกเขา
พูดกันว่า “เราเริ่มงานซ่ อมแซมกันเถอะ” (18ข) และข้อ 18 กล่าวต่อไปว่า “ฉะนั้น พวกเขาจึงเริ่มทางาน
ทีม่ ีคุณค่ านี”้ (18ค)
ข้ อคิด การร่ วมมือเพื่อการประกาศในประเทศไทย 3 ระดับ (ดู 3 เหลี่ยม)
1.ระดับสังกัดใหญ่ – ดีมาก ทั้ง 3 สังกัดร่ วมมือเต็มที่
2.ระดับผูน้ าสังกัด หรื อองค์การ – ดีพอควร
3.ระดับคริ สตจักรท้องถิ่น (รากหญ้า) – พอใช้ได้ มีหลายแห่งยังไม่เข้าใจ ยังไม่รู้แม้แต่ช่วงการ
ประกาศ “ยังมีหวัง” ไปเทศน์ที่คริ สตจักรแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ ผูน้ าบอกว่า ได้ยนิ แว่วๆ แต่ยงั ไม่รู้เรื่ อง

สอง การทาพันธกิจด้ วยความนา้ หนึ่งใจเดียวกัน
บทที่ 3 ดูเหมือนจะเป็ นบทที่น่าเบื่อมาก มีแต่ “ถัดไปๆ ๆ” ไม่น่าสนใจ แต่เมื่อมีโอกาสได้
ใคร่ ครวญ ก็เห็นว่าเป็ นบทที่ให้ภาพที่สวยงามในการทาพันธกิจด้วยกัน และความเป็ นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน เมื่อประชากรของพระเจ้า ทางานร่ วมกัน อย่างเป็ นเอกภาพก็เกิดพลังมาก และประสบ
ความสาเร็ จ เราขอบพระคุณพระเจ้า ที่ได้ทรงกระทาสิ่ งนี้เพื่อเราในประเทศไทยในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยงั
เป็ นสิ่ งที่เราต้องเพียรพยายามเสริ มสร้างต่อไป
เห็นแบบอย่างที่ดีในการเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
ก.ผูน้ าเป็ นแบบอย่าง (3:1)
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ตัวอย่าง คริ สตจักรกลุ่มหนึ่ง สมาชิกร้อนรน ถามว่า เพราะอะไร คาตอบคือ เพราะแบบอย่าง
ของผูน้ า “หากอยากให้ สมาชิกสละเลือดสั กหยดหนึ่งเพื่องานของพระเจ้ าผู้นาต้ องพร้ อมทีจ่ ะสละเลือด
สั กปี๊ ปหนึ่ง” คือเห็นแบบอย่างที่ชดั เจนมาก จนอดไม่ได้ที่จะทาตาม
ข.มีการประสานงานที่ดีมาก
“ถัดไป...ถัดไป..ถัดไป..” ไม่นอ้ ยกว่า 29 ครั้ง ไม่ได้เกิดขึ้นเอง
1.มีการจัดงานอย่างชัดเจน แบ่งเป็ นที่ต่างๆ
2.มีการกระจายงานอย่างทัว่ ถึง ไม่มีช่องว่าง เช่นประตูแกะ..ขยะ
3.มีผรู้ ับผิดชอบงานที่เจาะจงเป็ นกลุ่ม และมีผนู ้ ากลุ่ม
ข้ อคิด ยุทธวิธีของเนหะมีย ์ ที่เราเอามาใช้ในการประกาศนิ มิต 2010 คือให้แต่ละจังหวัดช่วย
รับผิดชอบจังหวัดของตน ซึ่ งเป็ นยุทธวิธีที่ดี บางจังหวัดทาได้ดี แต่บางจังหวัดยังต้องรับการช่วยเหลือ
อีกมาก
ค.มีการร่ วมมือกันอย่างเต็มที่
1.คนทุกระดับให้ความร่ วมมือดีมาก
ปุโรหิ ตใหญ่ (3:1) คนใช้ประจาพระวิหาร (26) พ่อค้า (31) ช่างทอง ช่างน้ าหอม เจ้าเมือง
(9,11)
2.บางกลุ่มกระตือรื อร้นเป็ นพิเศษ (3:20)
“บารุ ค บุตรศับบัย ได้ซ่อมแซมอย่างร้อนใจอีกส่ วนหนึ่ง” ความร้อนรนของเขาเป็ นที่สังเกตได้
แต่อย่าตัดสิ นง่ายเกินไป เพราะบางคนทาอย่างร้อนรนเบื้องหลัง ไม่มีใครเห็นแต่พระเจ้าเห็น
3.มีบางส่ วนไม่ให้ความร่ วมมือ (4,5) “แต่ พวกขุนนางของเขาไม่ ยอมเอาบ่ ามารับงานของพระ
เจ้ าของเขาทั้งหลาย” พระเจ้าทรงรู ้ อย่าให้คนที่ไม่ร่วมมือเป็ นอุปสรรคอย่ารอให้มีการร่ วมมือ 100 %
แล้วค่อยเริ่ มต้น คาแนะนาคือ หากมีเพียง 20% ให้ความร่ วมมืออย่างจริ งจังได้ เราก็สามารถเริ่ มต้น แล้ว
ความร่ วมมือจะเพิม่ ขึ้นเรื่ อยๆ
สรุ ป หน้าที่รับผิดชอบสาคัญที่สุด 2 อย่างของผูน้ า ในการทาพันธกิจให้สาเร็ จคือ
1) ท้าทาย และเสริ มสร้างธรรมมิกชนทุกคนให้รับใช้ ตามของประทานของเขา
2) เสริ มสร้าง และรักษาความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการรับใช้ เมื่ออวัยวะทุกส่ วนทางาน
อย่างเหมาะสม ในบรรยากาศแห่งความรัก พระกายก็จาเริ ญขึ้น

ตอนจบ
สรุ ป พลังจากมวลชน
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1.มีการรณรงค์เพื่อทาพันธกิจร่ วมกัน
2.มีการทาพันธกิจด้วยความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
ท้าทาย “จงเพียรพยายามรักษาความเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกันในพระวิญญาณโดยมีสันติสุขเป็ น
เครื่องผูกพันธ์ ” (เอเฟซัส 4:3)
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