พิมพครั้งที่ 3

ศาสนาจารย อรัญ ยูแบงค
เขียน
อาจารย ประสิทธิ์ แซตั้ง
แปลและเรียบเรียง

พระเจา! ถาพระองคมีจริง ขอให...
หนังสือที่บอกเลาถึงชีวิตและประสบการณในการทําพันธกิจกวา 47 ปในประเทศไทย

เขียน: ศาสนาจารย อรัญ ยูแบงค
แปลและเรียบเรียง: อาจารย ประสิทธิ์ แซตั้ง
ลิขสิทธิ์ภาษาไทย ศาสนาจารย อรัญ ยูแบงค
หนังสือเลมนี้เขียนขึ้นเพื่อเผยแพรถึงพระราชกิจของพระเจาและคําพยานประสบการณ
ชีวิตของบุคคลตางๆ ที่ไดรับการสัมผัสจากพระเจา ดังนั้น จึงเปดกวางสําหรับการใช
เพื่อการสื่อสารอยางสรางสรรค ยกเวนผูที่ตองการกระทําในรูปแบบใดๆ ในเชิงธุรกิจ
สามารถติดตอขออนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์

พิมพครั้งแรก กันยายน 2004 จํานวน 4000 เลม
พิมพครั้งที่สอง กรกฎาคม 2005 จํานวน 2000 เลม
พิมพครั้งที่สาม สิงหาคม 2008 จํานวน 2000 เลม
จัดพิมพโดย Thai Christian Foundation ตู ป.ณ. 14 แมโจ เชียงใหม 50290
โรงพิมพ ACTS จํากัด 12/89-91 หมูที่ 3 ต.สันกลาง อ. สันกําแพง
พิมพที่
จ. เชียงใหม email: moreinfo@actsco.org

พระคัมภีรที่ใชอางอิงในหนังสือเลมนี้ ใชพระคัมภีรฉบับ “พระคริสตธรรมคัมภีร
ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม ฉบับป 1971” สมาคมพระคริสตธรรม
ไทย กรุงเทพฯ
ราคา 190 บาท

สั่งซื้อไดที่ ซีซีไอ (CCI) ตู ปณ. 48 เชียงใหม 50000
โทร: (053) 248192, 241090

รายไดจากหนังสือเลมนี้ใชเปนทุนการดําเนินพันธกิจ
ในสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม

ISBN: 974-85462-7-6
ข

หนังสือเลมนี้...
ขอใหเปนที่ถวายพระสิริแดพระเจา
ขอบพระคุณมิตรสหายในเครือขายการอธิษฐานที่อยูทวั่ โลก ที่
อธิษฐานดวยรักและจริงใจ สัตยซื่อและทุมเท สําหรับพระราชกิจของ
พระเจาในประเทศไทย ถาขาดซึ่งคนเหลานี้ สิ่งตางๆในหนังสือนี้
จะเปนไปไมได
ดวยความรัก ความอดทน การใหกําลังใจ และการสนับสนุน
ของ คุณโจน ภรรยา และบุตรทั้งสีค่ น คือ เดวิด รูธแอน ลอรี่ และ
สุวรรณี
บนวิถชี ีวติ ทีล่ มุ ๆดอนๆทั้งชีวิตสวนตัวและชีวติ การงานที่
ผานมา ที่มีสวนถักทอประสบการณชีวติ และน้ําพระทัยของพระเจาให
เปนบทเรียน และ คําพยานชีวติ จนเปนหนังสือเลมนี้
ในขณะทีล่ ูกๆของเรา
รูจักชื่อบุคคลหลายคนที่ปรากฏใน
หนังสือเลมนี้ แตไมรูถึงประสบการณชีวติ ของคนเหลานี้ที่มีกบั พระเจา ผมเชื่อวาจากการอานเรื่องราวชีวติ ในหนังสือเลมนี้จะชวยใหเขา
มีความเขาใจที่ดีขึ้นถึงงานที่พอแมของเขาไดกระทํา และหวังวาเรือ่ ง
ราวแหงคําพยานเหลานี้จะดลใจเขาอยางที่เราเคยไดรบั การดลใจเชน
นี้มากอน

ค

กิตติกรรมประกาศ
หนังสือที่อยูในมือของทานในขณะนี้เกิดขึ้นเพราะ...
ความรัก ความเชื่อศรัทธา ความจงรักภักดี ความซื่อตรง การรับใช
และความทุมเทในชีวิตของคุณพอคุณแม ที่เลี้ยงดูฟูมฟกตามวิถีชวี ิตคริสเตียน
มีผลกอรางสรางชีวิตคริสเตียนในตัวผม
แผนกพันธกิจตางประเทศ คณะมิชชั่นดิไซเปล ออฟ ไครสท (The
Christian Church (Disciples of Christ) ที่สนับสนุนผมทั้งดานการศึกษา
เศรษฐกิจ ชีวิตสวนตัว และการอธิษฐานตลอด 39 ปที่ผมรับผิดชอบงานใน
ฐานะภราดรผูรวมงานในประเทศไทย
มูลนิธิ Thai Christian Foundation ที่รณรงคหาทุนสนับสนุน
รวมกับมิชชั่น Christian Church เพื่อการทําพันธกิจในประเทศไทย และยัง
เปนผูสนับสนุนคาจัดพิมพหนังสือเลมนี้ทั้งฉบับภาษาอังกฤษและไทย
เพื่อนภราดรผูรวมงานในประเทศไทย และผูนําในคริสตจักรไทย ที่ชวย
ชี้แนะและหนุนนําผมและครอบครัวไดปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิต
และ
อีกทั้งชวยในการ
ทํางานรับใชที่สอดคลองกับวิถชี ีวิตและวัฒนธรรมไทย
ประเมินผลและชวยใหผมเขาใจประสบการณที่ผมไดรับจากการทํางานรับใชใน
ประเทศนี้
คณาจารยในวิทยาลัยพระคริสตธรรมตางๆ ที่มีสวนสอนและเตรียมตัว
ผมใหมารับใชพระเจาในประเทศไทย ชวยใหผมไดเห็นถึงความหลากหลายทาง
ความคิดดานศาสนศาสตร และสอนใหผมขอบพระคุณพระเจาที่สุดทายเรา
ไดรับความรอดเพราะพระคุณของพระองค ทีเ่ ราไดรับโดยทางความเชื่อในพระ
ง

พระเยซูคริสต มิใชเพราะเราสามารถเขาใจทุกเรื่องไดอยางแจมแจง
ในฉบับภาษาไทย ผมขอบพระคุณ ดร. มัทนี รัตนิน ที่หนุนใจใหผมจัด
แปล และทานยังเปนผูริเริ่มชวยแปลในหลายเรื่อง ขอบคุณอาจารยสมคิด
บัวระวงค ที่ชวยประสานในรายละเอียด และเปนผูพิมพตนฉบับภาษาไทยตาม
คําบอกเลาของผม ขอบคุณอาจารย ประสิทธิ์ แซตั้ง ที่ไดแปลและเรียบเรียง
ฉบับภาษาไทย และขอบพระคุณ อาจารย สมศรี ไชยเศรษฐ ที่กรุณาอานและ
เสนอแนะปรับแกใหหนังสือนี้อานสนุกและสือ่ ความหมายไดชัดเจนขึ้น
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หมูบานลาวโซงสนามฝกงานศาสนาจารยหลายทาน
อาจารยและนักศึกษาพระคริสตธรรมเชียงใหม ทําการประกาศในฤดูรอนเมื่อกวา 40 ปที่ผานมา
ซายบน: ศาสนาจารย เจษฎา ฐิติจําเริญพร ขวาบน: ศาสนาจารยอรุณ ทองดอนเหมือน
ซายลาง: ศาสนาจารยสัมฤทธิ์ วงษสังข ขวาลาง: ศาสนาจารยสําราญ กวงแหวน
ศาสนาจารยอรุณ และ ศาสนาจารยสัมฤทธิ์ กลับใจเปนคริสเตียนครั้งเมื่อเปนนักเรียนโรงเรียนสหบํารุงวิทยา
โดยการนําของอาจารยบํารุง และ อาจารยมะลิ อดิพัฒน
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คํานํา
สภาคริสตจักรในประเทศไทยสํานึก
ในพระคุณของพระเจาที่ทรงโปรดนําและ
อวยพระพรบรรดามิชชันนารีจากทุกมุม
โลกใหเขาสามารถตอบสนองพระมหาบัญชาของพระองคในการอุทิศตน เพื่อนํา
พระกิตติคุณมาถึงคนไทย อันเปนหนทาง
แหงความรอดของพวกเราตลอด
ระยะเวลาเกือบสองศตวรรษ บรรดาคริสเตียนไทยคือผลพวงของการ
อุทิศตนของทานเหลานัน้
ซึ่งเปนเหลาบรรพชนแหงความเชื่อของเรา
และเปนแบบอยางอันดีในการรับใชดวยการสําแดงความรัก
ความ
สํานึกในพระคุณของพระเจา ความอดทนตอความยากลําบาก การ
เสียสละทีย่ ิ่งใหญ เพื่อขยายแผนดินของพระเจาในแผนดินไทย
หนังสือของศาสนาจารยอรัญ ยูแบงค เลมนี้ เขียนขึ้นจาก
ประสบการณชีวิตแหงการรับใชที่ยาวนาน นับวาครอบครัวยูแบงคคือ
ครอบครัวแหงการรับใช เพราะไดอุทิศตน อุทิศชีวิต เพื่อการประกาศ
พระกิตติคุณในประเทศไทย ผูอานสามารถจะศึกษาถึงรูปแบบตาง ๆ
ในการนําพระกิตติคุณไปสูผูที่ยงั ไมเชื่อ
หรือผูทยี่ ังอยูภายใตการ
ครอบงําของอํานาจมืด ซึง่ ไมใชเรื่องงายดายอยางแนนอน เพราะการ
ทํางานคือการตอสูกับเหลาเทพแหงความมืดทั้งหลาย ซึ่งตองอาศัยการ
ติดสนิทกับพระผูเปนเจาตลอดเวลา มีความมานะอดทนไมยอมพาย
ช

แพตออํานาจเหลานั้นในการบุกเบิกแผนดินของพระเจา เขาไปในพื้นที่
ใหมๆ จึงนับวาครอบครัวยูแบงคเปนหนึ่งในจํานวนของผูที่ดําเนินชีวิต
ตามแบบอยางของพระเยซูคริสต และสัตยซื่อตอพระมหาบัญชา สม
กับพระดํารัสของพระเยซูคริสตที่ตรัสวา “เราแตงตั้งเจาเพื่อเจาจะได
เกิดผล” ชีวติ ของทานจึงเปนดั่งที่อาจารยเปาโลกลาววา “เขาทัง้ หลาย
ไดสรรเสริญพระเจาเพราะขาพเจาเปนเหตุ”
ผูประกาศขาวประเสริฐ คือผูที่นําประชากรใหไดสรรเสริญพระ
เจาเพราะเขาไดตอนรับพระองคเปนพระผูช วยใหรอดของเขา
นอกจากนีย้ ังนํามาซึง่ การอุทิศถวายตัวของหลายๆคน รับใชพระเจา
เปนผูนาํ ในคริสตจักรและชุมชนสืบทอดพันธกิจของพระเจาตอๆกันมา
ขอขอบคุณอาจารยโจน และอาจารยอรัญ ยูแบงคที่ทาํ ใหมี
หนังสือเลมนี้ เพื่อประโยชนแกผูรับใชของพระเจาในประเทศไทย แม
สถานการณในปจจุบนั จะเปลี่ยนแปลง แตภาระตอพระมหาบัญชาของ
เรายังคงอยูตอ ไป หากแตรูปแบบเทานัน้ ที่จะตองปรับปรุงใหเหมาะสม
ตอยุคสมัย
แตสิ่งสําคัญที่สุดคือรูปแบบของผูมีวญ
ิ ญาณแหงการ
ประกาศพระกิตติคุณนั้นจําตองมีอยูในผูรบั ใชของพระองคตลอดไป
ศาสนาจารย ดร. บุญรัตน บัวเย็น
ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
(สิงหาคม 2004)
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ความในใจ
คริสตจักรภาคที่ 11 ตั้งอยูที่จังหวัด
นครปฐม
สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ภาพ
เปนภาคเดียวที่มีพื้นฐานมาจากคณะ Christian
ดร. สินธุ
Church (Disciples of Christ) ซึ่งแรกเริ่มมาจาก
ไมทราบวารูปไหน
ประเทศอังกฤษ ตอมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ทานศาสนาจารยอรัญ ยูแบงค และ ครอบครัวมา
จากคณะดังกลาว และไดไปประจําที่คริสตจักรภาคที่ 11 นครปฐม

ตั้งแตเริ่มมาประเทศไทย และ ในปทที่ านมานัน้ ขาพเจายังเด็กอยู
มาก เกือบจะจําอะไรไมได ชีวิตการรับใชของทานจะอยูท ี่สามแยก
ปจจุบันคืออําเภอดอนตูม ตั้งแตขาพเจาเริ่มรูจักทานทีน่ ครปฐม แลว
ทานก็ไปอยูท ี่เชียงใหม จนกระทั่งเมื่อขาพเจาศึกษาที่วิทยาลัยพระคริสตธรรม(ปจจุบันคือคณะศาสนศาสตรแมคกิลวารี มหาวิทยาลัย
พายัพ) และไดศึกษาวิชาการประกาศกับทานดวย ฉะนัน้ ความ
สัมพันธระหวางขาพเจากับทานและครอบครัวจึงมิใชในฐานะมิชชันนารี
เทานัน้ แตเปนทัง้ อาจารยผูสอน และศิษยาภิบาลทีใ่ หความรักและ
เอาใจใสขาพเจาและครอบครัวตลอดมาดวย
กิตติศัพทของทานศาสนาจารยอรัญ ยูแบงค คือนักประกาศและ
ไลผี ที่ทราบก็เพราะฟงจากคําเลาลือของผูเคยรวมงานกับทาน และ
จากที่ขาพเจารับฟงเรื่องการประกาศและการขับผีของทานดวย นับวา
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มีหลายเรื่องทีต่ ื่นเตน ถาพระเจามิไดสถิตกับทานอาจารยคงจะลําบาก
ทีเดียว ผีคงไมกลัวทาน แตเพราะทานมีความเชื่อที่มนั่ คง มีความรัก
ตอเพื่อนมนุษย
ที่ตองการใหทกุ คนไดรับพระกิตติคุณของพระเจา
ทานอาจารยจงึ ยืนหยัดในการประกาศ นําพระกิตติคุณไปประกาศใน
ที่ตางๆกับคนหลายประเภท ทั้งที่ดี และนากลัว ที่ดไี มเทาไหร ทีน่ า
กลัวนัน้ ทานจะอานพบในหนังสือ “พระเจา! ถาพระองคมีจริง ขอให...”
เมื่อทานอานหนังสือเลมนี้แลวทานจะทราบเองวา ทานรักพระเจาอยางไร รักมากนอยแคไหน ทานมีความเชื่อพอจะเปนตัวอยางให
เราไดหรือไม ประสบการณในการประกาศในที่ตางๆ ตลอดจนการ
ผจญภัยในที่ตา งๆพอจะเปนแบบอยางใหเราไดหรือไม ตัวอยางคําถาม
ตางๆเหลานีท้ า นจะพบคําตอบไดในหนังสือ “พระเจา! ถาพระองคมีจริง
ขอให...”
ขาพเจาเชื่อวา หนังสือเลมนีจ้ ะเปนประโยชนอยางมาก เหมาะ
สําหรับผูอานที่รักพระเจา รักการประกาศ และอาจนําไปใชเปนตํารา
เลมหนึ่งในวิชาการประกาศก็ได และในป 2003-2006 สภาคริสตจักร
ในประเทศไทยมีนโยบายสําคัญที่เนนเรื่องการประกาศพระกิตติคุณ ผู
ที่สนใจและเกีย่ วของควรจะศึกษาหนังสือเลมนี้ดวย
ทานจะพบ
ประสบการณของนักประกาศที่เปนของแทตลอดระยะเวลา 43 ปแหง
การรับใช ยอมเปนหลักประกันได
ดวยความรักในพระคริสตเจา
ศาสนาจารย ดร. สินธุ คิมหะจันทร
เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ญ

เกริ่นนําฉบับภาษาไทย
หนังสือ พระเจา! ถาพระองคมีจริง ขอให... ที่อยูในมือของทานเลมนี้ แปลและ
เรียบเรียงจากฉบับภาษาอังกฤษ GOD! IF YOU ARE REALLY GOD… Ask
and receive (ฉบับพิมพครั้งที่ 3) เขียนโดย ศาสนาจารย อรัญ ยูแบงค (L. Allan
Eubank)
ที่วาแปลและเรียบเรียงก็เพราะมิไดแปลแบบตายตัวตามตนฉบับภาษาอังกฤษ
แตไดมีการเพิ่มเติมรายละเอียดในบางสวนที่ผูเขียนเห็นวาเปนขอมูลที่มีประโยชน และ
ลดทอนบางสวนที่ไมจําเปนที่จะตองอธิบายสําหรับผูอานคนไทย
หนังสือเลมนี้มิใชการเลาเหตุการณ หรือ บันทึกการทําพันธกิจ แตเปนหลักคิดและ
รากฐานความเชื่อศรัทธาในการดํารงชีวิตและการทํางานที่ทาทายตอจุดยืนของโลกแหงความ
ทันสมัย ในสังคมวิชาการ วัฒนธรรมที่เนนความเปนเหตุเปนผลและความเปนวิทยาศาสตร
ทามกลางความเชี่ยวกรากของกระแสโลกาภิวัฒน
ตลอดเสนทางจาริกแหงการแสวงหาในชีวิตของผูเขียนไดชี้นําใหเห็นวา
จิตวิญญาณเปนมิติรากแกวแหงชีวิต ที่ดูดซับอาหารไปหลอเลี้ยงทั้งชีวิต เปนที่มาของความ
เขมแข็ง มั่นคง ออนโยน อดทน เมตตา กลาหาญ และ ผูกพัน ในชีวิตของผูคน
หวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือที่อยูในมือของทานเลมนี้ นอกจากบอกเลาถึงความ
เปลี่ยนไปของโลกทัศน ชีวทัศน และ จุดยืนทางศาสนศาสตรของผูเขียนแลว ทานผูอาน
ยังสามารถมองเห็นตนเองจากมุมมองที่หลากหลายตางจากมุมมองที่ตนเคยชิน และคง
ตองระวังวาชีวิตของทานอาจจะตองเปลี่ยนไป

ประสิทธิ์ แซตั้ง
ผูแปลและเรียบเรียง

ฎ

สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ

ค

คํานํา โดย ศาสนาจารย ดร. บุญรัตน บัวเย็น

ช

ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ความในใจ โดย ศาสนาจารย ดร. สินธุ คิมหะจันทร

ฌ

เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย

เกริ่นนําฉบับภาษาไทย
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บทที่ 1 ถาพระเจามีจริง ขอให...
ความมั่นใจวาพระเจามีจริง
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เจิมดวยน้ํามัน
อธิษฐานวางมือ
ตาบอดกลับมองเห็น

212
217
219
221
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229-242

บทที่ 9 โปรดกระทําใหขา พระองคทั้งหลายบริสทุ ธิ์
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ชีวิตและการงาน ศาสนาจารย อรัญ และ คุณโจน ยูแบงค
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อารัมภบท
...ตั้งแตปฐมกาล ซึ่งเราไดยิน ซึ่งเราไดเห็นกับตา ซึ่งเรา
ไดพินิจดู และจับตองดวยมือของเรานั้นเกี่ยวกับพระวาทะ
แหงชีวิต… เพื่อทานทั้งหลายจะไดรวมสามัคคีธรรมกับเรา
เราทั้งหลายก็รวมสามัคคีกับพระบิดา และกับพระเยซู
คริสตพระบุตรของพระองค และเราเขียนขอความเหลานี้
เพื่อความปลาบปลื้มยินดีของเราจะไดเต็มเปยม
1 ยอหน 1:1-4
หลายคนมีความสงสัยวามีพระเจาสูงสุดจริงหรือไม? พระเจาผูทรงสภาพ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่กอปรดวยความรักเมตตากรุณา ทรงดูแลและอารักขาเรา
แตละคนโดยทางพระเยซูคริสต ผมเขียนหนังสือเลมนี้ขึ้นเพื่อจะแบงปน
ประสบการณของผมและคนอื่นๆ มากมายที่ผมพบผานมา ที่ไดทูลขอใหพระเจา
ทรงชวยเมื่อตองเผชิญหนากับปญหาชีวิต และพบวาไดรับคําตอบ
หนังสือเลมนี้เขียนขึ้นจากประสบการณชีวิต เปนพยานชีวิตของผูคนที่
กลาเปดใจทูลขอตอพระเจา ในยามที่เขาตกอยูในความสับสน ความระทมทุกข
และแลวเขาเหลานั้นก็ไดรับแสงสวาง ไดรับการหนุนจิตชูใจ และกอเกิดพลังใน
การดําเนินชีวิต
สําหรับผมแลว พระเยซูคริสตทรงรักษาคําสัญญาของพระองค ในพระ
ธรรมมัทธิว 7:7 พระคริสตทรงสัญญาวา “จงขอแลวจะได จงหาแลวจะพบ จง
เคาะแลวจะเปดใหแกทาน” เมื่อผมไดฟงพยานชีวิตของผูที่ไมเชื่อในพระเยซู
คริสตมากอน แตเขาไดรองทูลขอตอพระเจา ตอมาเขาเกิดความเชื่อในพระองค
ฒ

ในที่สุดยังผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งความคิด ทัศนคติ และการดําเนินชีวิต
ของเขา
พระเยซูคริสตมิไดใหคําสัญญานี้แกผูที่เชื่อในพระองคเทานั้น แตนี่คือคํา
สัญญาของพระองคที่มีตอผูที่ยังไมเชื่อในพระองคดวย และที่คนเหลานี้เกิด
ความเชื่อเพราะประสบการณชีวิตที่ไดรับจากพระเจา สวนจะเปนประสบการณ
ดานใด หรือในเรื่องใดนั้นขึ้นอยูกับเรื่องราวชีวิตในเวลานั้นๆ ของแตละคน
ประสบการณที่นําเสนอในหนังสือเลมนี้ ผมคัดเลือกจากเรื่องที่เกิดขึ้น
จริงตลอดระยะเวลา 43 ปแหงการเปนมิชชันนารีในประเทศไทย เปนตัวอยาง
เรื่องราวที่พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานผูที่ทูลขอดวยความจริงใจ คนเหลานั้นได
สัมผัสกับความจริง และเรียนรูวาพระเจาทรงอยูใกลเขา เพราะพระองคทรงตอบ
คําอธิษฐานของเขา ทําใหชีวิตของผูคนเหลานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง ยิ่งกวานั้น
รอบข างทํา ให
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของเขายัง มีอิทธิ พ ลตอชีวิ ตคนอื่นๆ
เปลี่ยนแปลงไปดวย
มีเพลงเกาแกบทหนึ่ง ซึ่งมีความหมายวา พระเจาทรงสําแดงสิ่งตางๆ แก
คนทั้งหลาย พระองคจะทรงสําแดงสิ่งเหลานั้นแกทานดวย ผมเชื่อวาพระเจาจะ
ตรัสกับทานเมื่อทาน ขอ หา เคาะ ดวยความจริงใจ เหมือนที่พระองคเคยตอบคํา
ทูลขอของผมและคนอื่นๆ อีกมากมายที่ผานมา ทานจะเห็นฤทธานุภาพของพระ
เจาในพระกิตติคุณ ที่สามารถไถถอนเราใหรอดและพัฒนาสูการมีชีวิตที่สมบูรณ
ยิ่งๆ ขึ้น
ดวยเหตุนี้ ทําใหเราเขาใจวาทําไมอาจารยเปาโลจึงกลาววา “ขาพเจาจึง
ขวนขวายที่จะประกาศขาวประเสริฐ” โรม 1:15 ผมเองรูสึกกระตือรือรนที่
ตองการเลาประสบการณชีวิตกับขาวดีเรื่องพระเยซูคริสต “เพื่อความปลาบปลื้ม
ณ

ใจของเราจะไดเต็มเปยม”
มีคริสเตียนหลายทานที่ไมมั่นใจ หรือไมรูวาจะแนะนําผูอื่นใหรูถึงขาวดี
เรื่องพระเยซูคริสตไดอยางไร เมื่อทานไดอานหนังสือเลมนี้แลวผมหวังวา ทานจะ
ไดรับแรงหนุนใจ กลาที่จะเชื้อเชิญมิตรสหาย และผูคนรอบขางของทานที่ยังไม
รูจักพระเจา ใหเขาทูลขอตอพระองคในประเด็นปญหาหรือวิกฤติชีวิต หรือสิ่งที่
ตองการจําเปนในชีวิตของเขาในเวลานั้น เพื่อเขาจะไดรับการสัมผัสจากพระเจา
โดยตรงในชีวิตของเขา ตามคําสัญญาของพระเยซูคริสตที่ปรากฏในพระ
ธรรมมัทธิว 7:7
ในพระธรรมกิจการไดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับหมายสําคัญ และการ
อัศจรรย สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นเพราะผูคนเหลานั้นไดยินไดฟงเรื่องพระเยซูคริสต
คนตองไดยินกอนถึงจะเชื่อ แตก็ยังมีอีกหลายตอหลายคนที่ตองการมี
ประสบการณสวนตัวกับพระเจากอนถึงจะเชื่อพึ่งในพระองค โดยเฉพาะคนที่ไม
เคยเชื่อวาพระเจามีจริง
บทที่ 1 เปนตัวอยางเรื่องราวของคนที่ทาทายพระเจาวา ถาพระเจามีจริง
ขอทรงชวยในสิ่งที่เขาปรารถนา เพราะการที่พระเจาทรงตอบคําทูลขอของเขาทํา
ใหเขาถวายตัว กอนที่คนเหลานี้จะเชื่อในพระเจา เขาทูลขอตอพระองคกอน
แมจะเปนเรื่องแปลก แตก็พบวาพระเจาทรงตอบคําทูลขอของเขาโดยวิธีที่
เหมาะสมกับสถานการณขณะนั้นในชีวิตของเขา เมื่อเขารับเชื่อในพระเจาแลว
เขาเริ่มเรียนรูและเขาใจพระองคดวยการพบพระองคโดยทางพระเยซูคริสต
บทที่ 2 เปนเรื่องราวของผมที่แสวงหาเปาหมายในชีวิต แลวพระเจาทรง
ตอบคําถามของผมวา ผมเกิดมาในโลกนี้ทําไม และมาเปนมิชชันนารีในประเทศ
ไทยไดอยางไร หวังอยางยิ่งวาคําพยานชีวิตของผมจะเปนประโยชนแกทานผูอาน
ด

ที่จะทูลขอใหมีเปาหมายในชีวิตที่เที่ยงแทแนนอน
บทที่ 3, 4, และ 5 เปนเรื่องราวตัวอยางชีวิตของหลากหลายผูคนที่ทูล
ขอแลวไดรับความรอด เชน ไดรับการยกโทษผิดบาป รับชีวิตใหม ชนะผีมาร
ซาตานและอํานาจชั่วราย รอดพนจากความตาย และไดรับชีวิตนิรันดร
บทที่ 6 เปนเรื่องราวในชีวิตที่ไดรับการชวยเหลือจากพระเจาใหรอดพน
จากความทุกขยากลําบาก จากการสัมภาษณคริสเตียนใหมหลายๆ คนใน
ประเทศไทย พบวาหลายคนไดยินพระกิตติคุณมากอนหรืออาจจะเห็นตัวอยาง
คริสเตียนที่ดี แตเกือบทุกคนที่ผมสัมภาษณไดยืนยันวา ที่เขาเชื่อในพระเจา
เพราะเขาประสบกับปญหาในชีวิต และเมื่อเขาทูลขอความชวยเหลือจากพระเจา
เขาพบวา พระเจาทรงชวยเขาชนะปญหาเหลานั้น และชวยใหเขามีแรงสูชีวิต
ตอไป บางคนแมตองอยูทามกลางความทุกขยากแตเขากลับพบวาพระเจาทรง
เสริมกําลังเขาใหสามารถอยูกับความทุกขอยางมีความหมายและชื่นชมยินดี
บทที่ 7 เปนเรื่องชีวิตที่ไดรับการรักษาโรคดวยการอธิษฐานทูลขอ
บทที่ 8 เปนตัวอยางเรื่องราวในประวัติศาสตร ที่พระเจาทรงตอบการ
อธิษฐานทูลขอใหมีเสรีภาพและความยุติธรรม
บทที่ 9 เปนเรื่องราวของการทูลขอใหรอดพนจากอํานาจของกิเลสและ
ตัณหา และการดําเนินชีวิตตามน้ําพระทัยของพระเจา ดวยการชําระใหบริสุทธิ์
ผูเ ผยพระวจนะต อ งสื่อ สารความหมายของพระกิ ต ติคุณ ดว ยภาษา
และวิธีการที่เขาใจงาย ดังนั้น ผมจึงเลือกใชภาษางายๆ เทาที่จะทําได เรื่องราว
ตางๆ ในหนังสือเลมนี้ไมไดเรียงตามลําดับเหตุการณ หรือ ลําดับความสําคัญ
แตเปนการเรียบเรียงตามหัวเรื่องที่จะเปนตัวอยางในหัวเรื่องนั้นๆ อันเปน
ตัวอยางในการทรงตอบคําอธิษฐานทูลขอ (สําหรับลําดับตามเหตุการณที่เกิดขึ้น
ทานดูไดจากภาคผนวก)
ต

บทที่ 1
ถาพระเจามีจริง ขอให...
ความมั่นใจวาพระเจามีจริง
“...ถาบัดนี้ขาพระองคเปนที่พอพระทัยของพระองค
ขอพระองคโปรดใหขาพระองคเห็นหมายสําคัญวา
ผูที่พูดอยูกับขาพระองคนี้คือพระองคเอง”
ผูวินิจฉัย 6:17
“ความรูสึกที่งดงามที่สุดและลึกซึ้งที่สุดที่ประจักษแกเรานั้น คือความ
รูสึกในเรื่องเกี่ยวกับความลึกลับ... ความสํานึกที่วามีอะไรบางอยางที่มนุษย
ไมอาจเขาใจได...ความรูสึกเชนนี้แหละที่เปนศูนยกลางของความคิด
ทางศาสนา” (หนา 112)
“ศาสนาของขาพเจานั้นประกอบดวยความเลื่อมใสในดวงวิญญาณ
อันสูงสง ซึ่งแสดงตนใหปรากฏเพียงเล็กนอยแกจิตอันโงทึบของคน
เรา อยูเบื้องหลังของเอกภพ ซึ่งมนุษยเราไมสามารถเขาใจอยางแจม
แจงไดนี้แหละกอใหเกิดความคิดของขาพเจาเกี่ยวกับพระเจา...”
(หนา 113)
ดร. ไอนสไตน1
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“ไมเชื่อ อยาลบหลู” คํากลาวนี้แสดงวา สิ่งที่เรายังไมเชื่อนั้นมิได
หมายความวา “ไมจริง” เพียงแตรอเวลาหรือโอกาสที่จะพิสูจนเรียนรูเทานั้น
ในการคนหาความจริงในปจจุบัน เรามักถูกตีกรอบดวยความคิดอันทรง
อิทธิพลที่เรียกวาวิทยาศาสตร กลาวคือการที่จะคนหา คนพบสัจจะความจริงสิ่ง
ใดจะตองผานกระบวนการทดลองหรือพิสูจนทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งใชคณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการวัด ในการประเมิน และใชกระบวนการ
เหตุและผลในการอธิบายสัจจะความจริงที่คนหาและคนพบนั้น
ปจจุบันโลกยอมรับความจริงแลววา การพิสูจนสัจจะความจริงดว ย
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนเพียงวิธีการหนึ่งในการคนหาความจริงที่ถูก
จํากัดดวย “โอกาส เวลา และ สถานที่” กลาวคือเปนการคนพบและพิสูจนสัจจะ
ความจริงเฉพาะที่จะคนพบและพิสูจนไดในขณะหนึ่งๆ และสถานะหนึ่งเทานั้น
แตความจริงที่คนพบ และพิสูจนในครั้งนั้นๆ จะถูกเปลี่ยนแปลงไปไดถาใน
เวลาตอมาคนพบความจริงใหมๆ ในเรื่องเดียวกันนั้นเพิ่มเติมหรือแตกตาง
จากเดิม ออกไป
มีสัจ จะความจริง อีก มากมายในโลกนี้ที่ม นุษ ยชาติยัง คน ไมพ บ แต
นั่นมิไดหมายความวาสัจจะความจริงมีเพียงสิ่งที่มนุษยเราคนพบ หรือพิสูจน
ตามหลักการเหตุผลอันคับแคบและจํากัดเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง สัจจะความ
จริงในชีวิตและในโลกของเราที่กวางไกลกวาโลกของวัตถุที่จับตอง ชั่ง ตวง วัด
ดวยเครื่องมือที่มนุษยสราง สมมติขึ้นมาได
แตในโลกแหงความเปนจริง และหลากหลายทั้งในดานภูมิศาสตร
ประวัติศาสตร สถานการณ วัฒนธรรม วิถีชีวิต จิตวิญญาณ วิธีคิด ฯลฯ มิใชทุก
สิ่งทุกเรื่องเหลานี้จะสามารถนํามาชั่ง ตวง วัดไดดวยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพื่อพิสูจนพบความจริงได ดังนั้น วิธีการ เครื่องมือ ใน
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การคนหา พิสูจน เพื่อคนใหพบสัจจะความจริงแหงชีวิตจึงมีหลากหลายมากมาย
เชนกัน
ประสบการณชีวิต คืออีกกระบวนการหนึ่งในการพิสูจน คนหาใหพบ
ความจริงแหงชีวิตอยางรอบดาน ที่จะนําไปสูการคนพบถึงวิถีการดําเนินชีวิตที่มี
คุณคาและความหมายของการมีชีวิตอยู ยิ่งกวานั้นดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากประสบการณชีวิตของกันและกัน จะชวยใหสัจจะความจริงแหงชีวิตที่หลาก
หลายประกอบเขาเปนความจริงภาพใหญที่ทั้งชัดเจนและลุมลึกยิ่งขึ้น
ดวยเหตุนี้เอง ผมจึงตองการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณชีวิตกับ
ทาน ทั้งประสบการณชีวิตของผมเอง และของมิตรสหายที่ผมไดพบผานสัมผัส
มา
ผมก็เหมือนอีกหลายทานที่มีประสบการณชีวิต ไดพบและสัมผัสกับพระ
เยซูคริสต มิเพียงแคนั้นพระองคยังทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมใหดีขึ้นอีกดวย
ทําใหผมคนพบคุณคาและความหมายของการมีชีวิตอยู ทําใหผมรูวามีชีวิตอยูใน
โลกนี้ไปทําไม และยิ่งกวานั้น ผมเกิดความมั่นใจในชีวิตปจจุบันและอนาคต
ชีวิตที่มากกวาโลกนี้ ที่คริสเตียนเรียกวา ชีวิตนิรันดร
บอยครั้งผมพบวา คริสเตียนไดบอกเลาขาวดีจากประสบการณชีวิตของ
เขาเกี่ยวกับเรื่องความรักของพระเจาพรอมที่จะใหอภัยโทษบาปของมนุษย แต
บอกไดเลยวาคนสวนใหญรูสึกวา ชีวิตของเขาที่ดําเนินอยูในปจจุบันนี้ก็ดีอยูแลว
แตละคนมีหลักยึดและคําสอนในชีวิต ยิ่งกวานั้นคนเราสามารถลบลางความผิด
ความบาปของตนดวยการกระทําความดี ดวยการสั่งสมบุญบารมี
ดังนั้น ขาวดีเรื่องพระเจาทรงรักและอภัยโทษบาปนาจะเปนเรื่องของพวก
นักเลงสํานึกผิด หรือมือปนที่รูตัววาบาปหนาตองการกลับตัวกลับใจเทานั้น (ดู
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บทที่ 3) อาจจะมิใชขาวดีสําหรับคนทั่วไป!
ความจริงที่เราจะตองตระหนักเสมอวา ขาวดีสําหรับแตละคนในยุค
ปจจุบันควรจะเปนขาวดีที่เปนแสงสวาง เปนทางออกของปญหา ของวิกฤติชีวิต
และ เปนความตองการในชีวิตของแตละคน คําถามจึงอยูที่วาแลวแตละคนจะ
พบกับสัจจะความจริงที่เปนขาวดีสําหรับชีวิตของเขาไดอยางไร?
ประสบการณชีวิตกับพระเจาเปนคําตอบ ผมหมายความวา ขาวดีที่ผม
ตองการนํามาถึงแตละคนคือ พระเจาทรงมีทางออกสําหรับทุกปญหา ทุกวิกฤติ
และ ทุกความตองการในชีวิตของทาน นั่นหมายความวา แตละทานสามารถ
ภาวนาอธิษฐานในทุกเรื่องราวปญหา และความตองการในชีวิตของตนตอพระ
เจาดวยความจริงใจ เพื่อขอพระเจาใหแสงสวาง และใหพบแนวทางในการเผชิญ
กับปญหา และตอบสนองความตองการในชีวิตของแตละทาน นี่คือทางหนึ่งที่
ผูคนมีประสบการณตรงในชีวิตกับพระเจา และนี่คือการคนพบและเปนบท
พิสูจนสัจจะความจริงที่ยิ่งใหญในชีวิตของมนุษยดวยชีวิตของเขาเอง
เมื่อพระเยซูคริสตทรงประกาศขาวดีแหงแผนดินของพระเจาในสมัยของ
พระองค ขาวดีของพระองคคือ การที่ผูคนมีโอกาสมีประสบการณชีวิตครั้ง
สําคัญกับความรักกรุณา และฤทธิ์อํานาจของพระเจาที่ทรงกระทําในวิกฤตชีวิต
ของเขาแตละคน พระเจาทรงเปดทางออกแกวิกฤตในชีวิต เปนแสงสวางในการ
แกปญหา และตอบสนองความตองการของแตละคน
เมื่อยอหนสงคนมาถามพระเยซูวา พระองคเปนพระเมสสิยาหหรือไม
(ชาวยิวเชื่อวา พระเมสสิยาห เปนผูที่พระเจาทรงเจิมใหชวยปลดปลอยประชาชน
ใหรอดและสถาปนาอาณาจักรของพระองคขึ้น) พระเยซูตอบศิษยของยอหนวา
“…คนตาบอดก็เห็นได คนงอยเดินได คนโรคเรื้อนหายสะอาด คนหูหนวกไดยิน
ได คนตายแลวเปนขึ้นมา และขาวประเสริฐก็ประกาศแกคนอนาถา” (มัทธิว 11:5
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ทานสามารถพบกับการตอบสนองของพระเจาตอปญหาความตองการของผูคนใน
สมัยนั้น เฉพาะพระกิตติคุณยอหนอางถึง 14 ขอดังนี้ 2:23, 3:2, 4:54, 6:2,
14, 26, 30; 7:31, 9:16, 10:41, 11:47, 12:18, 37; 20:30) เหตุการณ
เหลานี้ยืนยันถึงกระบวนการการมีประสบการณชีวิตกับพระเจา คือกระบวนการ
ที่นําคนทั้งหลายไดพบกับสัจจะความจริงแทแหงชีวิต จนมอบกายถวายตนแด
พระองค
พระเยซูคริสตไดกลาวไวอยางชัดเจนวา “จงขอแลวจะได จงหาแลวจะพบ
จงเคาะแลวจะเปดใหแกทาน เพราะวาทุกคนที่ขอก็ได ทุกคนที่แสวงหาก็พบ และ
ทุกคนที่เคาะก็จะเปดใหเขา” (ลูกา 11:9-10) แตคริสเตียนหลายคนกลัววา ขอแลวจะ
ไมไดคําตอบ จึงไมกลาที่จะทาชวนเพื่อนๆ รอบขางที่จะมีประสบการณขอตอพระเจา
ดังนั้น เพื่อนๆ จึงขาดโอกาสที่จะมีประสบการณตรงในชีวิตกับพระองค ความกลัว
จึงเปนอุปสรรค หรือ ปดกั้นโอกาสตอการที่ผูคนจะพบกับพระเจาและเชื่อพึ่งใน
พระองค
ประการหนึ่งก็คือ ผมกลัววาผูคนอาจจะขอผิด ผมจึงตั้งกฎเกณฑขอแม
ในการขอตอพระเจา เชน ผมเคยไมสนับสนุนใหคนยากจนอธิษฐานขอพระเจา
ใหเขาถูกลอตเตอรี่ ซึ่งเปนสิ่งที่มีความหวังเพียงนอยนิด
อีกประการหนึ่ง การขอเชนนี้เปนเหมือนการทดลองพระเจา ซึ่งผมถูก
สอนมาตั้งแตเด็กวา “อยาทดลองพระองคผูเปนพระเจาของทาน” (ลูกา 4:12)
โดยการขอในสิ่งที่เกินความเปนไปได (ในสายตาและความรูสึกของมนุษย) และเมื่อ
ผมเรียนวิทยาลัยพระคริสตธรรมครั้งแรก อาจารยสอนวา เราไมควรรบกวนพระ
เจาในสิ่งที่เล็กนอย เพราะพระเจามีภารกิจมากมายที่จะกระทํา การสอนเชนนี้
เหมือนกับมองวาวิกฤตชีวิตของผูอื่นเปนเรื่องเล็กนอย ดูเหมือนนักวิชาการในยุคนั้น
เอากระบวนทัศนของตนเอง ใสเปนสายพระเนตรของพระเจา การที่เห็นหรือรูสึกวา
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พระเจาไมสนใจในสิ่งเล็กนอย อาจจะเปนเพราะวาเขาไมพบคําตอบของพระเจา
ตอคําอธิษฐานของเขาก็อาจเปนไปได
แตประสบการณของผมตางจากความคิดขางตน พระเจาทรงเปนความรัก
และความรักแทนั้นสนใจในสิ่งเล็กนอยดวย เมื่อหลานของผมขออะไรแมจะเปน
สิ่งเล็กนอยผมยังพยายามที่จะให
ผมเองและอีกหลายทานก็จะอางถึงคําตรัสของพระเยซูคริสตที่ตอบมารที่มา
ทดลองพระองคในถิ่นทุรกันดารวา “อยาทดลององคพระผูเปนเจาพระเจาของทาน”
ในกรณีนี้มีความแตกตางกับประเด็นขางตนคือ ในพระคัมภีรตอนนี้ พระเยซู
คริสตมั่นใจในสถานภาพการเปนพระบุตรของพระเจาและมารก็รูแลววาพระองค
เปนพระบุตรของพระเจา ถาพระเยซูคริสตยอมทําตามการทาทายของมาร
พระองคก็จะหลงกลมาร การพิสูจนจึงกลายเปนการทดลองพระเจา ดังนั้น พระ
เยซูคริสตจึงตอบโตมารวา “มีคํากลาวไววา อยาทดลององคพระผูเปนเจาพระ
เจาของทาน” พระเยซูคริสตทรงปฏิเสธที่จะอยูใตบังคับของมารที่ทาใหพระองค
แสดงอํานาจที่พระองคมีอยู
หมายสําคัญสุดยอดที่พระเยซูคริสตทรงสําแดงคือ การเปนขึ้นจากความ
ตาย ในพระธรรมกิจการเต็มไปดวยหมายสําคัญ และ การอัศจรรยที่เกิดขึ้นพรอม
กับการเทศนาสั่งสอน อยางไรก็ตาม แมหลายคนที่ไดเห็นการอัศจรรยก็ยังไมเชื่อ
พระเจาใหเรามีสิทธิที่จะขอ แตการตอบเปนสิทธิของพระองค บางคนเมื่อขอแลว
ไมไดรับคําตอบดังคาดหวังเขาจึงไมเชื่อ ซึ่งก็เปนเหมือนการเทศนาหรือการเปน
พยานของเรา คนที่ไดยินไดฟงหลายคนอาจจะไมตอบสนองตอการเทศนาของ
เรา มิไดหมายความวาเราควรเลิกเทศนาหรือเลิกการเปนพยาน งานของผู
ประกาศขาวประเสริฐคือการนําเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่เราไดรับที่เรามี คือความรัก
ความรอด และความหวังในพระเยซูคริสตมอบแกเพื่อนมนุษยดวยกัน สวนการ
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ตอบสนองของผูไดยินไดฟง เราเชื่อมั่นในการทํางานของพระเจาในชีวิตของผูฟง
เหลานั้น
ในปจจุบันนี้ เราอาจจะไมคอยเห็นการอัศจรรยใหญๆ ดังที่เคยเกิดขึ้นใน
สมัยของพระเยซูคริสตตามที่บันทึกในพระคัมภีร เชน คนตาบอดหายบอด
มองเห็นได (ยกเวนครั้งเดียวที่ผมพบคนตาบอดที่มองเห็นไดดวยความเชื่อ อานไดใน
บทที่ 7) และพบวาคนตาบอดหลายคนที่ไดอธิษฐานขอใหมองเห็น ก็ยังมองไม
เห็น แตผมกลับพบวา พระเจาทรงโปรดใหพลังในการดําเนินชีวิตแกคนเหลานี้
ใหมีชีวิตอยางมีคุณคาและความหมาย แมตามองไมเห็น
แฟนนี่ เจ. ครอสบี (Fanny J. Crosby) เขาตาบอดแตกลับเปน
ผูประพันธเพลงที่เราใชรองนมัสการพระเจาหลายบท ซึ่งทานสามารถหาพบไดใน
เพลงไทยนมัสการบทที่ 87, 146, 186, 201, และ 271 เปนตน ในเพลงไทย
นมัสการบทที่ 201 เพลงพระองคเปนทุกสิ่งในชีวา ในขอที่ 3 ครอสบีได
ประพันธไววา
“โปรดนําขาเดินผานความมืดมัว ในทะเลชีวานากลัว
สูประตูแหงชีวิตนิรันดร ขอรวมทางองคพระทรงธรรม
ในพระองค ในพระองค ขาฯวางใจในพระองค
โปรดนําขาเดินผานความมืดมัว ในทะเลชีวานากลัว”

สวนในเพลงชีวิตคริสเตียน เราสามารถพบผลงานเพลงชีวิตของ ครอสบีได
เชน บทที่ 98 ชิดกางเขน บทที่ 38 รอดเนื่องดวยพระคุณ บทที่ 192 ทรง
สัญญาใหพรแกขาฯ บทที่ 281 รอดอยูในหัตถพระเยซู และ บทที่ 290 ขอ
ผูชวยประเสริฐอยาลืมขาฯ เปนตน
เป นที่ รู โดยทั่ วไปว า ครอสบี ตาบอดตั้ งแต เป นเด็ กเนื่ องจากการรั กษา
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ผิดพลาดของหมอเถื่อน แตเธอกลับมิไดมีความขมขื่นในชีวิตตอเหตุการณที่เกิด
ขึ้นกับเธอ ทุกครั้งเธอจะตอบอยางสุภาพตอเหตุการณดังกลาววา “อยาโทษหมอ
คนนั้นเลย ถาฉันสามารถหาเขาพบ ฉันจะบอกเขาวา เขาชวยฉันอยางมากมายโดยที่
เขาไมไดคาดคิด การที่เธอตาบอดทําใหเธอไดรับสิ่งสูงคากวาคือ เธอไดรับ
สายตาทางจิตวิญญาณ soul vision2
ในชวงป 1965-1966 ผมกลับไปเรียนตอดานศาสนศาสตร ในระดับ
ปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยเยล (Yale) เปนโอกาสที่ผมจะไดทบทวนและประเมิน
ถึงงานรับใชที่ผมไดทําไปในชวงเวลาที่ผานมาในประเทศไทย ซึ่งในสมัยนั้นศาสนศาสตรตกอยูในกระแสนิยมที่วาดวยเรื่องพระเจาตายแลว (God is Dead
Theology) แมแต ไทมแมกกาซีน ยังพาดหัวเรื่องวา “พระเจาตายจริงหรือ”
กระแสศาสนศาสตรในขณะนั้นปฏิเสธการมีอยูของพระเจาในสวรรค แตเชื่อวา
พระเจาบังเกิดอยางสมบูรณในชีวิตมนุษยแตละคน ดังนั้น ไมจําเปนที่มนุษย
จะตองอธิษฐานทูลขอตอพระเจาอีกตอไป แตเมื่อกลับมาเมืองไทยผมไดปรึกษา
เรื่องนี้กับ ดร.เคนเน็ท เวลล ผูอํานวยการกองคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร
ในขณะนั้น ทานกลาวยืนยันตอหนาผมวา “เหตุผลที่ผมรูวาพระเจายังทรงพระ
ชนมอยู เพราะพระองคยังทรงตอบคําอธิษฐานของผม”
นี่คือสัจจะความจริงประการหนึ่งในชีวิตที่ผมพบคือ การสัมผัสของพระ
เจา การที่ผูคนมีประสบการณกับพระองค และนําเขาใหเชื่อพึ่งในพระเจา การ
อธิษฐานทูลขอตอพระเจาเปนหนทางหนึ่งที่มนุษยจะมีโอกาสไดมีประสบการณ
ตรงกับพระองค ซึ่งเปนพระราชกิจของพระเจาที่มิไดถูกจํากัดขอบเขตวิธีการโดย

2

Bernard Ruffin, Fanny Crosby. Barbour Publishing company, Uhrichsville. Ohio, 1995. p.
190.
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มนุษยคนใดหรือกลุมใดได
ในฐานะที่ผมมีประสบการณตรงกับพระเจาในชีวิต หนาที่ของผมคือ การ
แบงปนประสบการณ สิ่งที่ดีมีคาที่สุดในชีวิตของผม คือความรัก ความรอด และ
ความหวังที่มีในพระเยซูคริสตแกคนทั้งหลาย ผมเชื่อมั่นในการทํางานของพระ
เจา และการตอบสนองของผูไดฟงขาวดีตอพระองค และเชื่อมั่นวา พระเจาจะมี
วิถีทางของพระองคที่จะทํางานในชีวิตของคนเหลานี้
ถึงแมวาหลายครั้งคําตอบของพระเจาตอคําอธิษฐานของเราเปนความเงียบ
คําตอบอาจจะเปนวา “ไม” หรือ “รอกอน” แตอยางไรก็ตามผมก็พบวาหลายตอ
หลายคนในประเทศไทยรวมทั้งผมดวยที่ตัดสินใจติดตามพระเยซูคริสต เพราะ
พระเจาตอบคําอธิษฐานของเรา พระเยซูคริสตบอกใหเราขอ ดังนั้น เราไมควร
ลังเล ในพระธรรมยากอบไดบอกแกเราวา “...ทานไมมีเพราะทานไมไดขอ” (4:2)
เราตองเชื่อมั่นและไววางใจวา พระเจาจะทรงตอบคําอธิษฐานของแตละคน ที่
เหมาะสมกับคนๆ นั้น และสอดรับกับสถานการณในขณะนั้นๆ ดวย
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คุณ บัด และ แพทซี พรอตเตอร (คนที่ 2 และ 3) ไดมาเยี่ยมการทํางานของ
เรา ไดออกไปแบงปนความจริงเรื่องพระเจาแกพี่นองลาวโซง หมูบานดอน
ขมิ้น นครปฐม รวมกับคุณโจน และ เดวิด (ตรงกลางภาพ) คุณทองคํา คําภีระ
(ภรรยา อาจารยยงยุทธ, คนแรกที่พายเรือ) และคุณละมุด (คนนั่งทายสุดสวม
แวน) ในฤดูน้ําหลาก อาจารยอรัญเปนผูบันทึกภาพ (1966)
ครอบครัวพรอตเตอรไดทุมเทสนับสนุนการประกาศ
และ ทุนการศึกษามาตลอดกวา 40 ป
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พระเจา... ถาพระองคมีจริง
“ขาพระองคจะไปไหนใหพน พระวิญญาณของพระองคได หรือ
ขาพระองคจะหนีไปไหนใหพนพระพักตรของพระองค”
สดุดี 139:7
“ดิฉันรองไห...ทามกลางความมืด”
เมื่อใดก็ ตามที่คุณโจนภรรยาของผมไดรับ
เชิ ญ ให เ ป น พยาน
เธอจะเริ่ ม เล า เรื่ อ งจาก
ประสบการณที่เ กิด ขึ้น ในเมือ งฮุส ตัน รัฐเท็กซัส
ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า
คุณโจน เมื่ออายุ 3 ขวบ ครั้ ง เมื่ อ เธอ
อายุ 12 ป
พอของเธอติดสุรางอมแงม ในเวลาที่พอ
ไมไดดื่มสุรา ทานเปนพอที่ดูแลเอาใจใส
และรักลูกๆ มาก แตจะเปนคนละคนเมื่อ
พอดื่ม และจะเปนอันตรายตอลูกๆ ถาพอ
เมาเหลาเขาบาน
เย็นวันหนึ่ง เมื่อแมของคุณโจนบอกวา
จะหยากับพอ ขณะนั้น โลกของคุณโจนแตก
ออกเปนเสี่ยงๆ เธอทุกขใจมาก จึงเดินเขา
11

แสดงเมื่ออายุ 8 ขวบ

ไปในสวนหลังบาน ในขณะนั้นเปนภาวะสงคราม ทุกบานจะปลูกผักสวนครัวเพื่อ
ใชเปนอาหารในครัวเรือน เรียกสวนผักนี้วา “สวนแหงชัยชนะ” คุณโจนยืนอยู
กลางสวน เงยหนาขึ้นดูทองฟา มีความรูสึกวาโลกนี้กวางใหญไพศาลนัก เธอ
บอกวา
“ยิ่งมองทองฟา ยิ่งเห็นวาโลกนี้กวางใหญจริงๆ ทําใหดิฉัน
มองเห็นตนเองวาเปนเพียงคนตัวเล็กกระจิดริดไรคุณคา ดิฉันเกิดมาใน
โลกนี้ทําไม ชีวิตนี้มีความหมายอะไร ดิฉันรองไหออกมาทามกลางความ
มืด พระเจา ถาพระองคเปนพระเจาจริงๆ ขอชวยใหลูกไดรูดวยเถิด
ตอนนั้นดิฉันไมไดเห็นหรือยินเสียงตอบแตอยางใด แตกลับรูสึกอบอุนใจ
อยางบอกไมถูก เหมือนมีใครมาโอบหลังปลอบอยู ดิฉันรูสึกดีขึ้นและมี
สันติสุขในจิตใจ”
คุณโจนกลับเขาบาน นั่งลงเปดพระคัมภีรพบพระธรรมสดุดี 139:7
เนื้อความในพระคัมภีรไดตอกย้ําความมั่นใจวา “ขาพระองคจะไปไหนใหพนจาก
พระวิญญาณของพระองคได หรือขาพระองคจะหนีไปไหนใหพนจากพระพักตร
ของพระองค” ในนาทีนั้นเองเธอรูวา เธอมิไดอยูโดดเดี่ยวอีกตอไป
ประสบการณนี้กลายเปนหลักในการดําเนินชีวิตของคุณโจน แมแมและ
พอจะหยากัน ครอบครัวประสบกับปญหายุงยากมากมายก็ตาม แตความรูสึกที่
เกิดขึ้นในค่ําคืนนั้น ทําใหเธอรูแนชัดวาพระเจาอยูดวยไมเคยทอดทิ้งไมวาอะไร
จะเกิดขึ้นในชีวิตของเธอ พระเจาอยูกับเธอตั้งแตความยุงยากในคืนนั้นตลอดไป
จนเมื่อเธอประสบความสําเร็จในการเปนดาราที่มีชื่อเสียงในบอรดเวย และ
โทรทัศน ทั้งในการแสดงที่ลอนดอน และเบลเยี่ยมอีกดวย
ชีวิตมิชชันนารี 42 ปในประเทศไทย ความมั่นใจในพระเจามิเคยจาง
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หายไปจากชีวิตของคุณโจน มีเพลงโปรดบทหนึ่งที่คุณโจนรองในสมัยที่เปนดารา
บอรดเวย เนื้อหาในเพลงนั้นมีความหมายในชีวิตของคุณโจนอยางมาก คือเพลง
You’ll Never Walk Alone “คุณมิไดเดินแตลําพัง”
ความเชื่อศรัทธาที่มั่นคงของคุณโจน ที่ไดเกิดขึ้นและเติบโตในตัวเธอ
มิไดมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของเธอเทานั้น แตเปนพลังและความหมายใน
ชีวิตของผมดวย (เรื่องที่ผมมีสวนในชีวิตของคุณโจน และพบความหมายสําหรับ
ชีวิตของผมเองมีปรากฏในบทที่ 2 “รักแรกพบ”)

อาจารยอรัญเมื่ออายุ 8 ป

คุณโจนที่ลอนดอน เมื่ออายุ 24 ป
13

การฟนฟูในโรงเรียนสหบํารุงวิทยา ประมาณ 30 ปที่ผานมา โดยทีมฟนฟูจากพระคริสตธรรมเชียงใหม
ในหัวเรื่อง "จงขอแลวจะได จงหาแลวจะพบ" ซึ่งไดรับการดลใจจากหนังสือเรื่อง "อาจารยผูไรปริญญา"
เรื่องราวชีวิตอาจารย พวง อรรฆภิญญ และไดใชวิธีฟนฟูตามแบบที่ทานอาจารยไดวางไว
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ตองการพบเพื่อน
จงขอแลวจะได จงหาแลวจะพบ จงเคาะแลวจะเปดใหแกทาน
มัทธิว 7:7
สาธุการแดพระเจา
เพราะวาพระองคไมทรงปฏิเสธคําอธิษฐานของขาพเจา
หรือยับยั้งความรักมั่นคงของพระองคเสียจากขาพเจา
สดุดี 66:20
“ถาพระเจาของครูมีจริงและมีฤทธิ์อํานาจพอที่จะทําใหผมพบเพื่อน
ผมจะนับถือพระเยซู”
อาจารยผูไรปริญญา1 เปนหนังสือเรื่องราวชีวิตและการงานของอาจารย
พวง อรรฆภิญญ หนังสือเลมนี้ไดเปดโลกทัศนใหมแหงการประกาศพระกิตติคุณของผม ทําใหผมใชพระสัญญาที่วา “จงขอแลวจะได จงหาแลวจะพบ” ใน
การประกาศขาวดีของพระเยซูคริสต
อาจารยพวง อรรฆภิญญ ไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงการฟนใจของ
คริสตจักรนิกายโปรเตสแตนทในประเทศไทย ทานไดเปนผูนํากระบวนการฟนฟู
ดังกลาวตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา ทานไดเทศนาฟนฟูแกคน
ไทยจํานวนมากมายนับหมื่นคน นอกจากนั้นทานยังไดรับการเลือกสรรให
รับผิดชอบงานคริสตจักรในตําแหนงประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทยถึง 4
1

เรียบเรียงโดย ศาสนาจารย สัมฤทธิ์ วงษสังข ค.ศ. 1970
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สมัย และไดรับการยกยองใหเปนนายกกิตติมศักดิ์สภาคริสตจักรในประเทศ
ไทยอีกดวย แมวาทานจะมีความรูและทักษะในดานภาษาอังกฤษที่จํากัด แตทาน
ไดเดินทางเยี่ยมคริสตจักรตางๆ รอบโลกหลายครั้ง ทานจากโลกนี้ไปในขณะ ที่
กําลังทําหนาที่รับใชพระเจาในการเทศนา แตทานทราบหรือไมวา บุคคลสําคัญ
แหงคริสตจักรไทยผูนี้ไดรูจักและรับเชื่อในพระเจาไดอยางไร? และนี่คือแสง
สวางแหงบทเรียนที่สําคัญในการประกาศที่ผมไดเรียนรู
อาจารยพวง อรรฆภิญญ เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 1893 ในชนบท
ของจังหวัดนครพนม ทานมีนิสัยทะเยอทะยาน เมื่ออายุ 15 ปไดเดินทางขามไป
นครเวียงจันทเรียนภาษาฝรั่งเศส เพื่อจะรับราชการเหมือนพอ แตกลับไปคบ
เพื่อนไมดี ดื่มสุรา เลนการพนัน... คบเพื่อนฝูงเลวและเปนหัวหนาแกง ตอมา
กลับบาน มารดาวากลาวอยางไรก็ไมยอมเชื่อ จนแมออนใจออกปากไลเขาออก
จากบานเพราะไมรักดี
เมื่ออายุ 20 ปไดเดินทางเขากรุงเทพฯ เพื่อแสวงหาการมีชีวิตที่ดีขึ้น ทาน
ไดไปพักอาศัยในวัด ทานตองการแสวงหาความรูแตขาดที่ปรึกษาและผูใหการ
สนับสนุน ทานไมมีเพื่อนในเมืองกรุง และขัดสนดานการเงินเพื่อการจับจายใช
สอย
ทานคิดไดวาเพื่อนคูหูคนหนึ่งของทานไดมาทํางานในกรุงเทพฯ แตทานก็
ไมรูหลักแหลงที่พักของเพื่อนคนนั้น ทานเดินเทาออกหาเพื่อนสืบเสาะไปทุกแหง
หน วันแลววันเลา ทั้งเหนื่อยกายและออนใจ จนวันหนึ่ง เมื่อเดินไปบนถนนตรี
เพชร ผานศาลาประกาศพระกิตติคุณ ซึ่งมาทราบภายหลังวาคือศาลาธรรมตรี
เพชร ทานเห็นคนมุงดูฝรั่งสอนศาสนาพูดถึงเรื่องพระเจา ทานก็เขาไปมุงดูดวย
เห็นผูหญิงฝรั่งคนหนึ่ง (แหมมมารกาเร็ธ ซี. แม็คคอรด Mrs. McCord) ยืน
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อธิบายเรื่องโยนาห ใบหนาทาทางแสดงความเปนมิตรดึงดูดใจทานใหเขาไปฟง
โดยซอนความเกลียดชังไวในใจ แตทานก็ยอมรับวาคําสอนนาฟงและจับใจมาก
รุงขึ้นทานไดเดินผานไปที่หนาศาลาธรรมตรีเพชรอีก และทานเห็นปาย
เขียนตัวหนังสือโตชัดวา “จงขอแลวจะได จงหาแลวจะพบ จงเคาะแลวจะเปด
ใหแกทาน” ขอความนี้จับใจทานมาก ทานเขาไปถามครูคนหนึ่งถึงความหมาย
ของขอความนั้น เมื่อทราบความหมายทานพูดขึ้นวา “ผมตองการพบเพื่อนคน
หนึ่ง ถาพระเจาของครูมีจริงและมีฤทธิ์อํานาจพอที่จะทําใหผมพบเพื่อนได ผม
จะนับถือพระเยซู” จากนั้นครูก็พาทานไปที่หองอธิษฐาน
สามวันตอมา เมื่อทานเดินไปตามถนนอยางไรจุดหมายปลายทาง กมหนา
กมตาเดินเรื่อยเปอยไป ทันใดนั้นทานเดินชนชายคนหนึ่งเขาอยางจัง เมื่อทานเงย
หนาขึ้นก็พบวาเปนเพื่อนคูหูที่ทานกําลังตามหา เปนการอัศจรรยของพระเจาแนที่
ชวยใหทานไดพบเพื่อนสมใจ ทานโผเขากอดเพื่อนและอุทานออกมาวา “พระเจา
ตอบคําอธิษฐานแลว” ทานตัดสินใจเปนคริสเตียนและรับบัพติสมาในวันที่ 18
พฤศจิกายน 1915 ที่คริสตจักรที่สอง จากนั้นทานไดทํางานเปนคนสวนที่บาน
ของหมอแมคฟารแลนด
เมล็ดแหงความเชื่อที่หวาน แลวงอกขึ้นในชีวิตของทาน ไดรับการ
ฟูมฟกเอาใจใสจนความเชื่อเติบใหญแข็งแรงพรอมเกิดดอกออกผล ตอมา
อาจารยพวงไดเปนนักเทศนและผูประกาศพระกิตติคุณที่เกิดผล ทานเปนผูที่
วางรูปแบบการประกาศพระกิตติคุณในโรงเรีย นคริส เตีย น โรงพยาบาลคริสเตียน และในคริสตจักร โดยทานไดรับแนวคิดดังกลาวจากเอกสาร “สัปดาห
แหงการฟนใจ”ของสหรัฐอเมริกา ไดจัดใหมีการฟนฟูพัฒนาจิตใจขึ้นครั้งแรกใน
วันที่ 20-27 กรกฎาคม 1930 ที่คริสตจักรศรีพิมลธรรม จังหวัดเพชรบุรี มี
ประชาชนมารับเชื่อในพระเจามากมาย
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แมอาจารยพวง อรรฆภิญญจะมีอายุถึง 70 ป ทานก็ยังรับใชพระ
เจา ในวันที่ 19 พฤษภาคม 1963 ทานไดไปเทศนาที่คริสตจักรสะพานเหลือง
ขณะกําลังเทศนาทานไดจากโลกนี้ไปดวยโรคหัวใจ
อาจารยพิษณุ อรรฆภิญญ ทายาทของอาจารยพวงไดสืบทอดชีวิต
การรับใชพระเจาจากบิดา ทานเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร และที่สําคัญทานเปนนักเขียนคริสเตียนที่มีชื่อเสียง ได
เขียนหนังสือคูมือสําหรับศิษยาภิบาล คริสตจักร ผูรับใชพระเจา และ หนังสือฟูม
ฟกชีวิตและความเชื่อของคริสเตียนมากมาย
เมื่ออานเรื่องราวอรรถชีวิต และ การงานของอาจารย พวง อรรฆภิญญแลว ผมไดพบสัจจะความจริงวา การทาชวนใหผูคนใหพบกับพระเจาดวย
การทูลขอใหพระองคทรงชวยและนําเขาในปญหา และความตองการที่จําเปนใน
ชีวิตของเขา ตามพระสัญญาของพระเยซูคริสต เปนการประกาศพระกิตติคุณที่
ผูคนไดสัมผัสกับพระเจาดวยชีวิตของเขา

ศาสนจารย พวง อรรฆภิญญ
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หวาเหว... คิดถึงบาน
“ขาแตพระเจา ขอทรงฟงคําอธิษฐานของขาพระองค
ขอเสียงรองของขาพระองคมาถึงพระองค...
ขาพระองคนอนไมหลับ
ขาพระองคเหมือนนกโดดเดี่ยวบนหลังคาเรือน”
สดุดี 102:1, 7
“พระเยซู ถาพระองคมีจริง ขอขจัดความวาเหวออกไป...”
หลายครั้งมีคนพูดกับเราวา “คุณเปนคนเสียสละที่ทิ้งบานเกิดเมืองนอน
ของตนเองมาเปนมิชชันนารีในประเทศไทย” แตความจริงแลวเราไมรูสึกเชนนั้น
เลย บางครั้งกลับรูสึกอายเพราะอยูเมืองไทยเราสบายกวา
อยางไรก็ตาม มีอยูครั้งหนึ่งที่เรารูสึกวาเปนการเสียสละจริงๆ ตอนนั้นเรา
รับใชพระเจาที่บานสามแยก จังหวัดนครปฐม และตองตัดสินใจดวยความ
ยากลําบากที่จะตองสงลูกชายคือเดวิดไปเขาเรียนที่โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม
(CMIS) โรงเรียนหางจากบานประมาณ 800 กิโลเมตร เดวิดตองพักในหอพัก
มิชชั่น แมวาเดวิดจะเรียนในโรงเรียนที่ดี และอยูในความดูแลของพอบาน
แมบานหอพักที่เรานับถือและไววางใจก็ตาม แตเราก็ยังไมวายรูสึกไมสบายใจ ที่
ตองปลอยใหลูกชายอยูในความดูแลของผูอื่น
กอนหนานี้คุณโจนพยายามที่สอนหนังสือใหลูกชายดวยตนเอง บาน
ของเราอยูในโรงเรียนสหบํารุง สวนตัวผมเองทํางานรับใชในการกอตั้งคริสตจักร
ที่นั่น นอกจากหนาที่แมบานที่มีภาระหนักอึ้งแลว คุณโจนยังตองรับผิดชอบใน
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การสอนดนตรีในโรงเรียนอีกดวย เพราะบานที่ตั้งอยูในบริเวณโรงเรียน และงาน
ที่เรารับผิดชอบดังกลาว จึงมีผูคนไปมาหาสูแวะเยี่ยมครอบครัวของเรา
ตลอดเวลา ในฐานะแมบานก็อดไมไดที่จะตองใหการตอนรับขับสู ดังนั้น กวา
คุณโจน จะสอนเดวิดใหจบชั้นเรียนประถมปที่ 1 ใชเวลาถึงปครึ่ง

คุณโจนสอนหนังสือชั้นประถมปที่ 1 ใหแกเดวิดดวยตนเอง

หลายครั้งที่ผมกลับมาถึงบาน ผมเห็นคุณโจนและเดวิดรองไหเรื่องการ
เรียนที่บาน เราจึงเริ่มคิดวาจะตองสงลูกชายไปเรียนที่เชียงใหม
เมื่อผมเปนเด็ก ผมเห็นเด็กหลายคนถูกสงไปพักที่อื่นเพื่อเรียนหนังสือ
ผมเขาใจวาเพราะมีปญหาแตกแยกในครอบครัว หรือไมก็พอแมไมสามารถ
ควบคุมความประพฤติของลูก หรือเพราะไมตองการมีลูก แตเดี๋ยวนี้ผมรูวาการ
เขาใจเชนนั้นไมถูกตองเสมอไป อยางไรก็ตามผมไมเคยมีความคิดเลยวาจะสง
ลูกเล็กๆ ไปเรียนที่อื่นหางไกลจากพอแม
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ผมไมเคยลืมภาพที่ขับรถจากนครปฐมไปสงลูกขึ้นเครื่องบินไปเชียงใหมพรอมกับอีกครอบครัวหนึ่งที่ดอนเมือง ใชเวลาขับรถ 4 ชั่วโมง เมื่อผมหัน
มามองลูกที่ประตูกอนจะขึ้นเครื่องบิน ยังเปนภาพที่ทําใหผมเศราใจจนถึงทุก
วันนี้
สองเดือนตอมา ผมเดินทางไปประชุมที่เชียงใหม และพาเดวิดมานอน
ดวยที่บานพักของเพื่อนมิชชันนารี พอเชาวันรุงขึ้นกอนที่ผมจะเดินทางกลับ
นครปฐม เดวิดนอนตะแคงกอดผมแนน ศีรษะซบหนาอกของผม สะอื้นไห ผม
รูสึกเจ็บเมื่อนึกถึงเหตุการณนี้ เปนการยากอยางที่สุดที่จะตองจากลูกกลับบานที่
นครปฐม
อีกเดือนหนึ่งตอมา เดวิด มีโ อกาสกลับ บา นที่น ครปฐมในวัน ขอบพระคุณพระเจา (Thanksgiving) และในวันอาทิตยเราจัดการนมัสการพระเจาที่ศาลา
โรงเรียนสหบํารุง ทุกครั้งหลังจากการเทศนาจะมีการเชิญชวนใหคนรับเชื่อใน
พระเจา และมีผูคนเดินออกมารับเชื่อพระเจาเกือบทุกอาทิตย ซึ่งปกติใน
ชวงเวลาเชนนั้นเราจะใหรองเพลง “อยางขาฯนี่แหละ” เปนเพลงเชิญชวน
ในวันอาทิตยที่เดวิดกลับมาบาน ไมมีใครเดินออกมารับเชื่อ วันอาทิตย
นั้นผมเองเปนผูเทศนา ผมบอกใหทุกคนหลับตา มอบชีวิตไวกับพระเจา ยก
ความลมเหลว ความบาป ความทอถอยไวกับพระองค ขณะที่เรายังฮําเพลง
อยางขาฯนี่แหละ อยูนั้น ผมไดยินเสียงคนเดินออกมา ผมอยากแอบดู แตเพราะ
กําลังอธิษฐานอยูจึงยังคงหลับตา เมื่อเพลงจบ ผมลืมตาเห็นเดวิดยืนอยูตรงหนา
ผม ผมประหลาดใจ เพราะลูกไมเคยพูดถึงเรื่องที่จะออกมาเลย ผมถามเดวิดวา
“ทําไมถึงเดินออกมาขางหนา” เดวิดตอบวา “เมื่อผมเรียนอยูที่เชียงใหม วันหนึ่ง
เมื่อผมอยูคนเดียวและไมสบาย ยิ่งทําใหวาเหวคิดถึงบานมากขึ้น ผมรองไหเสียง
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ดังพรอมกับรองวา “พระเยซู ถาพระองคมีจริงขอขจัดความวาเหวออกไป และ
พระองคก็ทําได วันนี้ผมจึงตั้งใจมอบกายถวายชีวิตใหกับพระเจา”
เดวิดรับบัพติสมาในป 1970 ที่คริสตจักรสามแยก จังหวัดนครปฐม
ภายหลังจบชั้นเรียนสูงสุดในโรงเรียนนานาชาติที่กรุงเทพฯ เดวิดกลับไปศึกษา
ตอที่สหรัฐอเมริกา และรับราชการทหารในหนวยรบพิเศษจนไดยศพันตรี เดวิด
รูสึกวาพระเจาทรงเรียกเขาใหลาออกจากราชการทหาร และเขาศึกษาตอดานศาสนศาสตรที่วิทยาลัยพระคริสตธรรมฟูเลอร (Fuller) ในรัฐคาริฟอรเนียและ
กลับมาเปนมิชชันนารีในประเทศไทย
แมเวลาลวงเลยมามากกวา 34 ป เดวิดยังมอบชีวิตรับใชพระเจา ทํางาน
กับผูประสบภัยแถบชายแดนพมา

เดวิดรับบัพติสมาที่คริสตจักรสามแยก เมื่ออายุ 8 ขวบ (1970)
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ทดลองความเชื่อแบบวิทยาศาสตร
“เพราะฉะนั้นถาทานทั้งหลายเองผูเปนคนบาป
ยังรูจักใหของดีแกบุตรของตน
ยิ่งกวานั้นสักเทาใด พระบิดาผูทรงสถิตในสวรรค
จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แกผูที่ขอตอพระองค”
ลูกา 11:13
“ผมพลาดโอกาสจะไดรับทุนเพียง 2 คะแนน”
ผูนําเผาวา1 ไดติดตอขอใหเราชวยเขาพัฒนาชุมชนดานการเกษตร
สาธารณสุข การศึกษา และการประกอบอาชีพ เพื่อทดแทนการปลูกและคาฝน
กุมภาพันธ 1994 (พ.ศ. 2537) ขาพเจาและคณะไดรับเชิญใหไปเยี่ยม
ชาววาในประเทศพมาโดยผานทางมณฑลยูนานของจีน เมื่อเดินทางกลับเรา
ไดรับการอํานวยความสะดวกอยางดีจากนายรอยตํารวจจีนชาววา เขาบอกเราวา
เราจะตองขึ้นรถโดยสารกลับเมืองคุนหมิง และนัดเวลาตี 5 ของวันรุงขึ้น แตเรา
ตองสะดุงตื่นเมื่อตี 5 เพราะเสียงเคาะประตูอันดัง และ เสียงรองบอกวารถจะ
ออกแลว เรามาเขาใจทีหลังวา แทจริงแลวรถโดยสารจะออกตี 5 ทีมงานของเรา
รีบลุกขึ้นแตงตัวเก็บขาวของเร็วที่สุด เพื่อจะไปสถานีรถประจําทางใหทันรถออก
นายตํารวจบอกกับเราวา “รถจะออกเมื่อตี 5 แตผมสั่งใหเขารอพวกคุณ” เมื่อไป
ถึงสถานีรถโดยสารปรากฏวา ผูโดยสารในรถคันนั้นนั่งรอเราเกือบชั่วโมงแลว
1

วาในประเทศพมาเปนเผาใหญ มีประชากรประมาณ 1 ลานคน นาเสียดายที่เราไมสามารถเขาไป
ชวยตามที่คนเผาวารองขอ เนื่องจากรัฐบาลพมาไมอนุญาต
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เรารูสึกอายที่ทําใหพวกเขาตองรอเรานานเชนนั้น และเขาคงเขาใจวาเราตื่นสาย
เมื่อขึ้นไปบนรถ ผูโดยสารพูดจากันเสียงดังแซด เขาคงไมพอใจพวกเราที่
ทําใหเขาตองเสียเวลารอ ผมไมรูจะทําอยางไร ผมไดแตคํานับและยกมือไหว
หลายครั้ง และกลาวเปนภาษาอังกฤษวา “I am sorry. I am sorry.” เพื่อขอ
เขายกโทษพวกเรา ทาทางของผมคงจะตลก จึงทําใหเสียงดังแซงแซดกลายเปน
เสียงหัวเราะ บรรยากาศในรถคอยสงบลง
เมื่อผมนั่งลง ผมรูสึกแปลกใจคนหนุมที่นั่งคูกับผมพูดภาษาอังกฤษได
ชัดมาก ผมจึงถามเขาวา “ผมควรจะทําอยางไรที่ทําใหพวกเขาตองรอทีมงานของ
เรานานถึงขนาดนี้” เขายิ้มดวยสายตาแหงมิตรภาพ และกลาวปลอบใจผมวา
“ไมเปนไรหรอก พวกเขายกโทษใหพวกคุณแลว” จากนั้นเขายื่นไขตมใหผมฟอง
หนึ่ง ผมใหแอปเปลแกเขาเปนการตอบแทน ผมประทับใจในชาวจีนคนนี้มาก
การสนทนาเปนไปอยางนาสนใจ เรามีโอกาสพูดคุยถึงเรื่องสวนตัวของกัน
และกัน มิตรสหายชาวจีนผูนี้ไดเลาใหฟงวา เขาเปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 ของ
มหาวิทยาลัยเทคนิคที่คุนหมิง วิชาเอกฟสิกส คาดวาจะจบการศึกษาในเดือน
มีนาคมที่จะมาถึงนี้ (1994) และวางแผนที่จะเขาสอบชิงทุนเพื่อศึกษาตอใน
ระดับปริญญาโท ในสถาบันเทคนิคที่มีชื่อในกรุงปกกิ่ง จากการพูดคุยผมรูไดวา
ชายหนุมคนนี้เปนคนฉลาด และมีความสามารถในการสื่อสารไดเปนอยางดี
ผมจึงบอกเขาวา “เทาที่ไดคุยและรูจักคุณ คุณนาจะสอบได”
เขาถามถึงเรื่องสวนตัวของผมดวยเชนกันวา “คุณทํางานอะไร” ผมหยุด
คิดสักครูแลวตอบไปวา “ความจริงแลวงานของผมตองการใหคนรูจักกับพระ
เจา” เมื่อไดยินเชนนั้น เขาจึงตอบตามแบบที่ไดรับการหลอหลอมจากลัทธิ
คอมมิวนิสตวา “คนจีนไมจําเปนตองมีศาสนา เรามีวิทยาศาสตร เราใชเหตุและ
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ผลในการตัดสินใจในเรื่องตางๆของเรา” ในเวลานั้น ผมคิดในใจวา นี่คงมิใชเปน
การบังเอิญที่มานั่งกับชายหนุมผูนี้ พระเจาคงมีแผนการแนนอน ผมอธิษฐานใน
ใจ
ผมเลาเรื่องสวนตัวตอไปวา ผมมีความรูทางวิทยาศาสตรบาง ผมเรียนจบ
มาทางวิศวกรรมศาสตรดานธรณีวิทยา ทํางานเกี่ยวกับการสํารวจน้ํามัน แตผม
ยังเชื่อในพระเจาสูงสุดที่อยูกับผมและชวยผมเสมอ
ผมพยายามแสดงหลักฐานที่บงชี้ใหเห็นวา ทําไมผมถึงเชื่อพระเจา เชน
พระองคเปนตนกําเนิดของทุกสิ่ง และพระองคใหสิ่งตางๆ เหลานี้เกิดขึ้นเปนอยู
อยางมีเปาประสงค ผมไดเลาเรื่องเมื่อผมเปนเด็ก คุณยาไดใหนาฬิกาปลุกที่เสีย
แลวใหผมเลน ผมภูมิใจมากที่สามารถถอดนาฬิกาเรือนนั้นออกเปนชิ้นเล็กชิ้น
นอยได แตการที่ผมจะประกอบชิ้นสวนเหลานั้นใหเปนนาฬิกาเหมือนเดิม ดูจะ
เปนคนละเรื่องเลยทีเดียว ผมไมรูวาจะประกอบเขากันอยางไร ในที่สุดผมก็เอา
ชิ้นสวนนาฬิกาทุกชิ้นใสลงในกลองและเขยาใหมันเขากัน ผมถามชายหนุม
นักศึกษาจีนคนนั้นวา ผมจะตองเขยากลองชิ้นสวนนาฬิกานี้กี่ครั้ง ที่จะทําใหทุก
ชิ้นสวนสามารถประกอบเขาดวยกันเปนนาฬิกาที่สามารถเดินได โดยผมไมตอง
ไขลานเลย นักศึกษาหนุมหัวเราะ ผมจึงพูดตอไปวา ใช การที่เราจะเขาใจวามี
พระผูสรางโลกนี้มันงายกวาที่จะคิดวามันเกิดขึ้นเอง และมันประกอบตัวเขาหา
กันจนดําเนินไดเอง นักศึกษาจีนเงียบเมื่อผมพูดจบ
จากนั้น ผมไดเปนพยานชีวิตถึงการที่ผมไดยินสียงกระซิบในใจวา พระเจามีจริง และผมจะตองเปนมิชชันนารีเพื่อประกาศพระกิตติคุณ (ดูบทที่ 2
“ความสงสัยอยูที่ไหน”) เขาฟงอยางสุภาพแตไมคอยแสดงความสนใจเทาใดนัก
ตลอดเวลาการเดินทาง เราคุยกันถึงหลายเรื่องหลายราว สวนผมเอง
อธิษฐานในใจเปนระยะ ผมถามพระเจาวา การสนทนาของผมจะเขาถึงจิตใจของ
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ชายหนุมคนนี้ไดอยางไร ความคิดใหมผุดขึ้นในใจ ผมพูดกับเขาวา คุณเปน
นักวิทยาศาสตร คุณเชื่อในวิธีวิเคราะหแบบวิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตรตอง
ยอมลดอคติเมื่อพบวาสิ่งที่ตนเชื่อนั้นมีปญหา และพรอมที่จะหาทางแกไข หรือ
หาการทดลองใหมๆ ดวยหลากหลายวิธี จนกวาจะพบวาวิธีการใดใชได วิธีการ
ไหนใชไมได และยอมรับในสิ่งที่คนพบใหม และนักวิทยาศาสตรคงไมติดยึดกับ
ทฤษฎีเกาที่เราพิสูจนพบวามันไมใชความจริงทั้งหมด
ผมเสนอกับเขาวา ผมอยากเสนอการทดลองแบบวิทยาศาสตรใหคุณ
ทดลองดู ไมตองเสียเงิน และ ก็ไมเสียเวลามากดวย เพียงขอใหคุณลองถามวา
“พระเจามีจริงหรือ และพระเจาจะชวยผมไดไหม ผมอยากรูจริงๆ” และผม
ยืนยันวา ผมเชื่อวาพระเจาจะตองสําแดงพระองคแกคุณ เหมือนที่พระองคเคย
สําแดงพระองคแกผูคนมากมายในอดีต ทั้งในสมัยพระคัมภีร และคนชาติตางๆ
ทั่วโลก และอยางที่พระองคสําแดงแกผมดวย พระเจาอาจจะพูดกับคุณไม
เหมือนพูดกับผม พระเจาจะตอบคุณในวิธีการที่เหมาะสมสําหรับคุณ นักศึกษา
หนุมไมพูดอะไร แตทาทางบงบอกถึงความสนใจ เราสนทนาอยางกันเองดวย
ความสนิทสนมจนกระทั่งถึงทารถที่คุนหมิง เราแยกทางกัน กอนจากกันเรานัด
กันรับประทานอาหารเชาที่โรงแรมในคุนหมิงที่ผมพัก กอนทีมงานของเราจะบิน
กลับเชียงใหม
มหาวิทยาลัยตั้งอยูฟากหนึ่งของทะเลสาบ Green Lake สวนโรงแรมอยู
ฟากตรงกันขาม หลังจากการรับประทานอาหารเชา ผมใหที่อยูของผมแกเขา
และบอกวา อยาลืมทดลองตามที่ผมเสนอ นักศึกษาหนุมพยักหนาและยิ้ม
เมษายน 1994 ผมได รั บ จดหมายจากนั ก ศึ ก ษาหนุ ม มิ ต รสหายร ว ม
เดินทางวา “กอนที่ผมจะเขียนจดหมายถึงคุณ ผมตองรอผลสอบชิงทุนศึกษาตอ
ในระดับปริญญาโท และเดี๋ยวนี้ผมรูแลววา ผมสอบไมผาน ผมตองสอบใหได
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500 คะแนนในวิชาฟสิกส ผมทําได และตองทําใหได 50 คะแนนในวิชา
รัฐศาสตร ผมไดแค 48 คะแนน ผมพลาดโอกาสที่จะไดรับทุนเพียง 2 คะแนน
แตอาจารยไมตองเปนหวงผม พระเจาจะเลี้ยงดูชีวิตและจิตใจของผม” เขาเขียน
ตอไปวา เขาไดเขาทํางานในโรงงานคอมพิวเตอร แลวจบจดหมายดวยการขอให
พระเจาอวยพรผม ผมตอบจดหมายของเขา และเขาเขียนตอบมาอีกครั้งหนึ่งวา
เขายืนยันความเชื่อของเขาในพระเจา
นี่ก็เปนอีกประสบการณหนึ่งที่ทําใหผมมั่นใจวาการประกาศพระกิตติคุณ
สามารถกระทําโดยการเสนอใหผูคนทดลองรองทูลขอตอพระเจา แลวพระเจาจะ
ตอบคําอธิษฐานโดยวิธีการที่เหมาะสมสําหรับผูขอดวยความจริงใจแตละคนคน

คณะของเราไดไปประกาศที่ หมูบานเผาวา ในประเทศพมา (กุมภาพันธ 1966)
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หัวหนาเผาวาในหมูบานดังกลาว ไดใหการตอนรับคณะของเราอยางอบอุน
ภายหลังที่เดวิด, แคเรน, อาจารยอรัญ และคณะ กลับจากการเยี่ยมพี่นองวาใน
หมูบานนี้แลวไดพบกับนักศึกษาชาวจีนตามเรื่องที่เลาขางตน
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ขออยาใหนกเขาในทุงนาผม
“เพราะวาทุกคนที่ขอก็ได ทุกคนที่แสวงหาก็พบ
ทุกคนที่เคาะก็จะเปดใหเขา
ในพวกทานมีใครบางที่จะเอากอนหินใหบุตร เมื่อเขาขอขนมปง
หรือใหงูเมื่อบุตรขอปลา”
มัทธิว 7:8-10
“ถาพระเจามีจริง... ขอนกไมเขามากินขาวในนาของผม”
วันอาทิตยหนึ่งในป 1966 เมื่อเราพยายามประกาศพระกิตติคุณเพื่อ
กอตั้งคริสตจักรที่บานสามแยก จังหวัดนครปฐม นายหอมทําใหเราแปลก
ประหลาดใจ เมื่อเขาปนจักรยานมาที่คริสตจักรดวยระยะทางประมาณ 20
กิโลเมตร เพื่อมานมัสการพระเจาที่โบสถ เราเคยรูจักเขามากอน เพราะเขาเปน
มือปน เปนนักเลงกลุมเดียวกันกับคุณละมุด และปาศรี (ดูบทที่ 3 เรื่องแมเสือ
แหงหุบรัก) เขาเขามานั่งในโบสถที่นั่งแถวหลังสุด แถวเดียวกันกับที่ปาศรีเคยนั่ง
กอนเดินออกมาถวายตัวแดพระเจา ในวันอาทิตยนั้นเมื่อจบการเทศนา เราได
รองเพลง “อยางขาฯนี่แหละ” เพื่อเปนการเชิญชวนสมาชิกและผูที่สนใจไดถวาย
ตัวรับเชื่อในพระเจา เราคาดไมถึงวานายหอมจะลุกขึ้นแลวเดินมาขางหนา พรอม
ทั้งถวายตัวรับเชื่อในพระเจา
ผมถามนายหอมวา “ทําไมถึงตัดสินใจรับเชื่อพระเจาเร็วเชนนี้” นายหอม
ตอบวา “ก็อาจารยบอกวาพระเจาจะตอบคําอธิษฐาน และก็จริงอยางที่อาจารย
บอก” นายหอมเลาตอไปวา “ขาวในนาของผมเกือบจะสุกแลว เมื่อตนอาทิตยนี้
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ผมออกไปที่ทุงนาตอนเชามืด ไปไลนกที่จะเขามากินขาวในทุงนาของผม ผมไลที
ไรนกก็บินขึ้นและเขาไปในนาของเพื่อนบานที่อยูขางๆ แตเพื่อนบานรวยกวา ผม
เขามีเครื่องทําเสียงระเบิดเปนระยะๆ เพื่อใหนกบินหนี มันก็บินกลับลงมากินขาว
ในนาของผมอีกตามเคย”
“ผมไลครั้งแลวครั้งเลา แตในที่สุดมันก็บินกลับมากินขาวในนาของผมอีก
ผมไมมีเวลากลับบานกินขาว ผมเปนโรคกระเพาะอยูแลว ทําใหผมปวดทอง
อยางรุนแรง”
นายหอมเลาตอไปวา “ผมจําไดที่อาจารยเคยบอกวา พระเจาจะตอบคํา
อธิษฐานที่เราขอตอพระองค ผมจึงพูดออกเสียงดังวา ถาทานเปนพระเจาจริง
ขอชวยดูแลทุงนา และไมใหนกบินลงมากินขาวในนาของผม เพื่อผมจะมีเวลา
กลับไปกินขาวเชาที่บาน หลังจากนั้นผมกลับบานกินขาว เมื่อเสร็จจากการกิน
ขาวเชาผมกลับมาที่ทุงนาอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏวา ไมมีนกสักตัวในทุงนาของผม
นกพวกนั้นอยูในทุงนาของเพื่อนบาน เมื่อมีเสียงระเบิดดัง “ตูม” ฝูงนกก็บินขึ้น
กลางอากาศ แลวมาบินวนบนนาของผมแตไมบินลงมาในทุงนา แลวบินกลับไปที่
เดิม พระเจาตอบคําอธิษฐานของผมจริงๆ ผมจึงอยากจะมอบชีวิตใหพระเยซู
คริสต”
เปนความจริงที่ผมเคยบอกนายหอมวา พระเจาจะตอบคําอธิษฐาน แต
ผมคิดวาการขอแบบนี้มันมากเกินไป แตนายหอมกลับมั่นใจวาพระเจากําลังดูแล
เขาและครอบครัว
นายหอมมีลูกสาว 2 คน หลังจากที่เขาและภรรยารับบัพติสมา ทั้งสอง
ขอใหเราอธิษฐานขอพระเจาประทานลูกชายแกเขา อีก 9 เดือนตอมาทั้งสองได
ลูกชาย ทุกคนดีใจ แตอีก 1 ปตอมาลูกชายตายดวยโรคปอดบวม เนื่องจาก
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ครอบครัวนายหอมอยูหางไกลจากพวกเรามาก กวาเราจะไดขาว เราไปรับลูกชาย
ของเขาสงโรงพยาบาลไมทัน เด็กไดเสียชีวิต ถึงแมลูกชายจะตาย แตนายหอมก็
ยังเชื่อมั่นในพระเจา และยังนําคนอื่นๆ มารับเชื่อในพระเจาดวย ตอมาพระเจา
ประทานลูกสาวใหนายหอมอีก 2 คน
อีกไมนานครอบครัวของเรายายไปเชียงใหม เมื่อกลับมาเยี่ยมนครปฐม
อีกครั้งก็พบวานายหอมและภรรยาเปนภารโรง และคนสวนที่ศูนยนักศึกษา คริส
เตียนนครปฐม ภายหลังเขายายมาเปนภารโรงและคนสวนที่คริสตจักรแหงหนึ่ง
ในนครปฐม ผมก็ยังพบวา นายหอมยังแสดงออกถึงความเชื่อของเขาที่มีตอพระ
เจา
ตอมาผมไดขาววา นายหอมรู สึ ก ว า ไม ไ ด รั บ ความยุ ติ ธ รรมจาก
ศิษยาภิบาลคริสตจักร เขาจึงยายออกไปจากคริสตจักร และผมไมรูวาเขายายไป
อยูที่ไหน และคิดวาเขาคงเลิกเชื่อในพระเจา สวนศิษยาภิบาลทานนั้นภายหลังก็
ตองออกจากคริสตจักรเพราะความประพฤติของตน
สิบปตอมา เมื่อคริสตจักรภาคที่ 11 จัดฉลองการสรางศาลาธรรมบน
ที่ดินของคุณละมุด ที่จังหวัดราชบุรี (อานบทที่ 3 เราจะไมปลอยใหเจาหลงทาง)
เมื่อผมพบละมุดไดถามถึงนายหอม คุณละมุดบอกผมวานายหอมยังเปนคริสเตียนอยู แตในใจผมคิดวาจะเปนไปไดอยางไร ในเมื่อเขาตองสูญเสียลูกชาย
และยังตองขัดแยงกับศิษยาภิบาลที่เปนแบบอยางที่ไมดี
อาจารยบํารุง อดิพัฒน1 และผมไปหมูบานที่คุณละมุดบอก ปรากฏวา
1

อาจารยบํารุง อดิพัฒนและ อาจารยมะลิ ภรรยาของทาน เปนผูบุกเบิกสรางโรงเรียนสหบํารุงวิทยา
ซึ่งเปนโรงเรียนมัธยมแหงแรกในอําเภอกําแพงแสน ตอมาบริเวณนั้นไดถูกแบงการปกครองเปน
อําเภอดอนตูม ทานมีพรสวรรคในการประกาศพระกิตติคุณ และประกาศฯในทุกครั้งที่มีโอกาส
แมกระทั่งปจจุบันเมื่อมีอายุเกือบ 90 ปก็ยังฉวยโอกาสในการประกาศฯและกอตั้งคริสตจักร (ดูเรื่อง
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ละแวกนั้นมีคนที่ชื่อหอม 3 คน เราไปหานายหอม 2 คนแรกปรากฏวาไมใช
เราตามหานายหอมคนที่สาม พอจอดรถที่หนาบาน และถามคนขางบานวา “บาน
นี้เปนบานของนายหอมใชไหม” คนขางบานตอบวา “นายหอมที่เปนคริส-เตียน
หรือ” พวกเราตื่นเตน เมื่อเขาไปในบานหลังนั้นก็พบนายหอมและภรรยา ทั้งสอง
บอกกับเราวา ครอบครัวของเขาอธิษฐานตอพระเจาตลอดเวลา
นายหอมและภรรยาไดสิ้นชีวิตแลว แมวาญาติจะมิไดจัดพิธีศพแบบ คริส
เตียน แตคุณละมุดเพื่อนสนิทของนายหอมยืนยันวา ทั้งสองเชื่อในพระเจา และ
ผลแหงความเชื่อยังสงทอดถึงลูกดวย
เมื่อเดือนมีนาคม 2003 ลูกสาวคนโตของนายหอมที่จบการศึกษาจาก
โรงเรียนสหบํารุง ไดมารวมงานฉลอง 50 ปของโรงเรียน เธอบอกกับผมวา “หนู
จะพาสามีมารับบัพติสมาที่คริสตจักรสามแยก”

นายหอม และ นางแปน ภรรยา รับบัพ
ติสมาที่คริสตจักรสามแยก (1967)
อาจารยอรัญ ยูแบงค และ อาจารย
บํารุง อดิพัฒน (แถวหลัง)

“เราไมปลอยใหเจาหลงทาง”) เมื่อผมมารับใชพระเจาในเมืองไทยใหมๆ ทานเปนผูสอนและเปน
ตัวอยางของผมในการประกาศฯ จนทุกวันนี้ ผมยังนับถือทานวาเปนอาจารยของผม
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ขอใหฉันรักเขา
“...พระเจาไดทรงสดับแนทเี ดียว
พระองคไดทรงฟงเสียงคําอธิษฐานของขาพเจา”
สดุดี 66:19
ถามนุษยกลาที่จะทดลองพระเจาเพื่อแสวงหาสัจจะความจริงในชีวิต
พระเจาก็พรอมที่จะตอบคําอธิษฐานที่สอดคลองเหมาะสมและ
สรางสรรคแกคนๆ นั้น เมื่อขอดวยจริงใจ
คณะลิเกของสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่รูจัก
กันอยางดีในชื่อ ซีซีไอ (CCI) เริ่มตนโดยการทดลองใชศิลปะทองถิ่นในการ
สื่อสารความหมายพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตใหเขาถึงชาวบานไดงายขึ้น เรา
เริ่มตนกับนักศึกษาพระคริสตธรรม
คนหนึ่งชื่อ ขจร บัวระวงค ที่มาจาก
ครอบครั ว ที่ มี อ าชี พ ในการแสดงลิ เ ก
(อานบทที่ 6 เรื่องกระจกชิ้นนั้น)

ยุเรียม ในชุดรําไทย

ในชวงของการฝกซอมลิเกเรื่อง “ผล
กรรม” อันมีเนื้อเรื่องจากอุปมาเรื่อง
เศรษฐี กับลาซาลัส คณะลิเกของเรา
ขาดนั ก รํ า คนหนึ่ ง ที่ จ ะต อ งแสดงเป น
ทูตสวรรค ขจรไดรูจักกับยุเรียม
นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยพายั พคน
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หนึ่
หนึ่งที่มีความสามารถในการรําไดสวยงาม ไมไดเปนคริสเตียน เธอเปนผูที่มี
บุคลิกดี จึงชวนเธอเขารวมในการแสดงลิเก เธอเขามารวมงานกับซีซีไอในชวง
วันหยุดสุดสัปดาหและวันที่เธอวาง เธอมารวมงานเชนนี้กับเราเปนเวลากวา 1 ป
จนกระทั่งเธอจบการศึกษา
ในปที่ยุเรียมจบการศึกษา ซี.ซี.ไอ.เริ่มเปนสถาบันคริสเตียนนิเทศ
สัมพันธ มหาวิทยาลัยพายัพเต็มตัว มีงบประมาณสําหรับนักแสดงเต็มเวลา แม
เธอจะยั ง ไม ไ ด เ ป น คริ ส เตี ย นแต เ ธอก็ เ ข า ได กั บ ทุ ก คนในที่ ทํา งาน เราจึง
ตัดสินใจรับเธอเขารวมงาน เราเชื่อวาพระเจาจะทรงเรียกและเลือกเธอ
ผมพยายามที่จะใหเธอรูวา พระเจาคือพระผูชวยใหรอด และถามยุเรียม
วา เธอพรอมจะตัดสินใจรับเชื่อพระเจาหรือยัง แมในฐานะหนาที่การงานผมจะ
เปนนายของเธอ แตเธอก็แสดงออกถึงทาทีไมพอใจที่ผมถามรบเราเธอเชนนั้น
เธอตอบผมวา “อยาถามดิฉันในเรื่องนี้อีก เมื่อดิฉันตัดสินใจในเรื่องนี้ไดจะเรียน
ใหอาจารยทราบเอง” ผมปดปากเงียบไมถามถึงเรื่องนี้อีก ไดแตอธิษฐานและ
รอคอย
วันหนึ่ง เมื่อสามปผานไปเธอ
บอกกั บ ผมว า “ดิ ฉั น ตั ด สิ น ใจแล ว
ดิ ฉั น รั บ เชื่ อ พระเจ า และจะเป น คริ ส
เตี ย น” ผมถามเธอวา “เกิดอะไรขึ้น”
ในขณะที่ผมเขียนเรื่องนี้ผมเห็นวาเปน
การยากเหลื อ เกิ น ที่ จ ะเชื่ อ ในคํ า ตอบ
ของเธอ และนี่คือเรื่องราวเหตุผลที่เธอ
วสันตชาย และ ยุเรียม
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ตัดสินใจเชื่อพระเจา เธอเลาใหผมฟงวา
“ดิฉันทาทายพระเจาวา ถาพระเจามีจริง พระองคจะตองพิสูจนใหดิฉัน
เห็นสองสิ่ง สิ่งแรก ถาพระเจามีจริงขอใหดิฉันสอบตกหนึ่งวิชา ซึ่งดิฉันเห็น
ชัดเจนแลววามันเปนไปไมได แตวามันกลับเปนความจริง ในปสุดทายของการ
เรียนดิฉันสอบตกวิชาหนึ่งทั้งๆ ที่ดิฉันเตรียมตัวเปนอยางดี
สิ่งที่สอง มีชายคนหนึ่งมาตื้อจีบดิฉัน แตเปนผูชายที่ดิฉันตองการใหเขา
ไปใหพนจากชี วิ ตของฉั น เขาชื่ อ วสั นต ช าย ดิฉันอึดอัด กั บชายคนนี้มากจน
รองไหและอธิษฐานกับพระเจาในที่สุดวา ถาพระเจามีจริง ขอพระเจาทําใหดิฉัน
รักผูชายคนนี้ แมดิฉันไมชอบชายคนนี้เลยก็ตาม แตพระเจาทําใหฉันตกหลุมรัก
เขา ตามที่ฉันทาทายพระองค”

ยุเรียม แสดงเปนลูกสาวคนโต สมคิด แสดงเปนนองสาว สาวิตรีเปนแม
ในลิเกเรื่องสาวนอยสํานึกบาป
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อีกไมนานเธอรับบัพติสมา และหมั้นกับวสันตชาย อิ่มโอษฐ ทั้งสองขอให
ผมเปนผูประกอบพิธีแตงงานในวันที่ 14 มีนาคม 1982 ที่คริสตจักรลําพูน
ครอบครั ว ของเขาต อ งเผชิ ญ กั บ ป ญ หามากมายหลายประการ แต ทั้ ง สอง
ประคับประคองความรักมานานกวา 20 ป ปจจุบันยุเรียมเปนรองผูอํานวยการ
ของซีซีไอ วสันตชายเปนอาจารยสอนในภาควิชาดุริยศิลป มหาวิทยาลัยพายัพ
เมื่อเร็วๆ นี้ ผมไปหาเธอที่ทํางาน เพื่อขออนุญาตนําคําพยานชีวิตของเธอ
มาเขียนในหนังสือ ผมไดถามเธออีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจวา เหตุการณสอง
เรื่องคือ เรื่องขอใหสอบตก และ ขอใหรักวสันตชาย เปนเหตุผลที่แทจริงที่ทําให
เธอตัดสินใจรับเชื่อพระเจาและมาเปนคริสเตียนใชหรือไม เธอตอบวา “ใชคะ”

คุณยุเรียมรับบัพติสมา ที่ธารน้ําทางขึ้นดอยสุเทพ เชียงใหม...(1982)
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บทที่ 2
ทําไมผมมาที่นี่
เปาหมาย และ ความหมาย
“เราไดรูจักเจา กอนที่เราไดกอรางตัวเจาที่ในครรภ
และกอนที่เจาคลอดจากครรภ เราก็ไดกําหนดตัวเจาไว…”
เยเรมีย 1:5
ทั้งนี้ก็เปนไปตามพระประสงคนิรันดรของพระองค
ซึ่งพระองคไดทรงกระทําใหสําเร็จแลวในพระเยซูคริสตเจาของเรา
เอเฟซัส 3:11
เพราะวาเราเปนฝพระหัตถของพระองค
ที่ทรงสรางขึ้นในพระเยซูคริสตเพื่อใหประกอบการดี
ซึ่งพระเจาไดทรงดําริไวลว งหนาเพื่อใหเรากระทํา
เอเฟซัส 2:10
“เจาจงออกจากเมือง จากญาติพี่นอง จากบานบิดาของเจา
ไปยังดินแดนที่เราจะบอกใหเจารู”
ปฐมกาล 12:1
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ไมเปนไรหรอก
อยากลัวเลย เพราะเราอยูกับเจา
อยาขยาด เพราะเราเปนพระเจาของเจา เราจะหนุนกําลังเจา
อิสยาห 41:10
จงละความกระวนกระวายของทานไวกับพระองค
เพราะวาพระองคทรงหวงใยทานทั้งหลาย
1 เปโตร 5:7

“พระเจาจะไมใหผมตาย จนกวาผมจะทํางานใหพระองคสําเร็จ”
บานเกิดของผมเปนเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งในรัฐเท็กซัส คุณพอเปนวิศวกร
ไฟฟา คุณแมเปนครู แตเมื่อคลอดพี่สาวและผมแลว แมตัดสินใจสละอาชีพครู
เพื่ออยูบานเลี้ยงลูก เราตองประหยัดแตก็คุมคา เพราะเรามีครอบครัวที่อบอุน
ปู ยา ตา ยายของผมเปนชาวนา พอเลาใหฟงวา เมื่อมีนักเทศนขับขี่รถมา
มาประกาศพระกิตติคุณใกลฟารมของพอ ทั้งปูและพอรับเชื่อ แลวตองขี่มาไป
ประมาณ 30 กิโลเมตรเพื่อรับบัพติสมา
ครอบครัวของเราเปนคริสเตียนที่เขมแข็ง เมื่อผมมีอายุได 9 ขวบ ผมจํา
วันสําคัญมากในชีวิตของผมได วันนั้นผมตัดสินใจเดินออกมารับเชื่อและรับบัพ
ติสมา ตอนที่เปนเด็กผมก็ซุกซนตามประสาเด็ก ไมคิดวาจะมีปญหาอะไร แตเมื่อ
ผมมองยอนกลับไปในชีวิตอดีต ถึงรูวาแทจริงแลวก็มีปญหาอยูบาง
สิ่งหนึ่งที่ผมกลุมใจในชีวิตชวงนั้นคือ ผมโตชากวาเพื่อน ตัวเล็ก ไม
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สามารถเขาอยูในทีมนักกีฬา รูสึกเปนปมดอย ไดแตนั่งขางสนามดูเพื่อนแขงกีฬา
แมในชวงที่เขาเรียนในมหาวิทยาลัย Texas A&M ผมจะมีตัวสูงและใหญขึ้น
และไดรับคัดเลือ กเปนนัก ศึกษาดีเดน
แตปมด อยนั้นก็ยั งฝ งใจผมอยู
จนกระทั่งผมไดรับยศรอยเอกในกองทัพบก ความรูสึกนั้นจึงถูกขจัดออกไป
ในป ค.ศ. 1950 เกิดสงครามเกาหลี และในปตอมาผมสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายวิศกรรมศาสตรดานธรณีวิทยา
เดือนมิถุนายน 1951 ดูทาทีสงครามยังคงยืดเยื้อไปอีกยาวนาน ผมเขา
รับราชการทหารและคาดหวังวาจะเปนทหารไปจนกวาจะเกษียณอายุ ผมไดรับ
ยศรอยตรี ในหนวยทหารชางของกองทัพบก หลังจากที่ไดรับการฝกฝนที่ Ft.
Belvoir ในรัฐเวอรจิเนียแลว ผมถูกสงไปประเทศเกาหลีในเดือนมีนาคม 1952
ประสบการณ คื น แรกในที่ ตั้ ง ฐานกํ า ลั ง ของหน ว ยเราที่ เ กาหลี แม จ ะเป น
ประสบการณที่ไมใหญโตหวือหวา แตก็เปนประสบการณที่ตราตรึงในชีวิตของ
ผมจนกระทั่งทุกวันนี้ คืนนั้นผมมีประสบการณถึงการทรงคุมครองรักษาของพระเจา
กองทัพจีนไดบุกล้ําเขามาในแผนดิน
เกาหลีเหนือ และขับไลกองทัพสหประชาชาติ
จนถอยรนลงมาใตแนวเสนขนานที่ 38 ทหาร
หนวยของผม ตองรับหนาที่สรางสะพานเหล็ก
ที่แมน้ํา Han Tan ในความมืด เพื่อปองกัน
การยิงจากทหารจีนคอมมิวนิสต
ในค่ําคืนที่มืดสนิทเชนนี้เราไมสามารถมองเห็นและไมรูวามีอะไรบางในฝง
ตรงกันขามของแมน้ํา ในฐานะผูควบคุมหนวยที่จะตองรับผิดชอบ ผมตัดสินใจ
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ออกลาดตระเวนเพื่อสืบใหแนใจวา ฝงตรงขามแมน้ําไมมีขาศึก เราพายเรือเล็ก
ขามฝงทามกลางความมืดมิด แลวแยกยายออกไปตามแนวชายฝง
แมวาพวกเราแตละคนจะหนุมแนน แข็งแรง ไดรับการฝกปรือมาอยางดี
และมีอาวุธครบครัน มีความมืดสนิทเปนเครื่องปดบังพรางกายพวกเราไว แต
ผมก็รูสึกกลัววาจะมีอะไรเกิดขึ้น โดยเฉพาะขณะนั้น ผมเริ่มกลัววาขาศึกจะได
ยินเสียงรองเทาบูทของเราที่เหยียบบดลงบนกรวดที่ริมฝงน้ํา แลวยิงกราดมายัง
พวกเรากอน
ผมอธิษฐานในใจ “พระผูเปนเจาโปรดชวยขาพระองคดวยเถิด” ทันใด
นั้น ผมรูสึกสบายใจขึ้น เมื่อไดยินเสียงเบาๆ ในจิตใจวา “ไมเปนไรหรอก” มา
บัดนี้เมื่อคิดยอนหลัง ผมคิดวาผมควรจะอธิษฐานเผื่อคนอื่นดวย แตเวลานั้นได
แตคิดถึงตนเอง
เมื่อลาดตระเวนเสร็จ พวกเรากลับมาที่ฐานกอสรางสะพาน เชาวันรุงขึ้น
เมื่อ มีแสงสวางเรามองเห็นอะไรต อมิอะไร ผมถึง กับหัวเราะตนเองในความ
หวาดกลัวเมื่อคืนที่ผานมา ขาศึกคงอยูหางจากเราหลายกิโลเมตร แตเสียงเบาๆ
ที่เกิดขึ้นในใจของผมนั้นยังอยูกับผมตลอดไป
ประสบการณครั้งนี้ทําใหทุกคืนกอนเขานอน ผมจะซุกตนเองเขาไปในถุง
นอนแลวฉายไฟฉายเปดพระคัมภีรอานสัก 2-3 ขอกอนนอน ผมผานสงคราม
ครั้งนี้โดยไมไดรับบาดแผลแตอยางไร
ในคืนแรกเมื่อเดินทางมาถึง เราตองสรางสะพานใหม เนื่องจากสะพาน
เดิมของเราถูกซากสะพานของศัตรูที่ถูกกระแสน้ําพัดพังลอยมาชนสะพานของ
เราจนพังพินาศใชการไมได ผมอยูในสมรภูมิเกาหลี 1 ป 5 เดือน ผมตองคุม
การสรางสะพานถึง 4 ครั้ง ในบริเวณแหงนี้ ปกติแลวน้ําในแมน้ําจะมีน้ําสูงเพียง
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หนึ่งเมตร แตในฤดูฝนในชวงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ฝนตกหนักทําใหระดับ
น้ําเออสูงขึ้นกวา 10 เมตร กระแสน้ําจะเชี่ยวกรากและพัดพาสิ่งที่ขวาง ทางมัน
ใหพังพินาศ สวนสะพานที่สรางไมสามารถที่จะสรางสูงขึ้นมา เพราะศัตรูจะ
สังเกตเห็นและมาเผาทําลายไดงาย ดังนั้น เราจึงตองสรางสะพานใหอยูในระดับ
ต่ําเพื่อพรางตาศัตรู แตก็ไมสามารถรอดพนจากกระแสน้ําที่บาคลั่งในฤดูฝน
สิงหาคม 1953 หลังสงครามยุติแปดวัน ผมกําลังยืนคุมการกอสราง
สะพานครั้งที่สี่ ไดรับคําสั่งใหกลับบานได

ซากของสะพาน สําเร็จรูป ขนาด 490 ฟุต ที่ใชขามแมน้ํา Han Tan ใกล
เมืองชอรวาน ประเทศเกาหลี (สิงหาคม 1952)

ความจริงแลวเสียงเบาๆ ในจิตใจของผมนั้นไมไดหมายความวา ผมจะ
ไมไดรับบาดเจ็บ หรือ จะไมถูกฆาตาย ถึงกระนั้นก็ดี ผมไดรับความมั่นใจที่
เสียงนั้นใหแกผม เสียงนั้นยังอยูในใจผมจนถึงทุกวันนี้
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เมื่อผมมาเปนมิชชันนารีในประเทศไทย แมผมจะตองอยูในปาทึบ ที่ชุก
ชุมดวยผูกอการราย หรือตองพักอยูในบานของนักเลง หลายครั้งที่ผมออกไป
ขางนอกในบริเวณเหลานั้น ชาวบานจะตองพกพาอาวุธประจําตัว พวกเขามักถาม
ผมวา “ทําไมอาจารยออกนอกบานโดยไมพกอาวุธ” ผมจะตอบเขาเสมอวา
“พระเจาจะไมใหผมตาย จนกวาผมจะทํางานใหพระองคสําเร็จ” และเมื่อถึงเวลา
นั้นไมวาอะไรจะเกิดขึ้นพระเจาจะอยูกับผม และเสียงกระซิบที่วา “ไมเปนไร
หรอก” จะติดตามผมไปในทุกหนแหง

การระเบิดภูเขาเพื่อสรางทางแนวปองกันที่เสนขนานที่ 38
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รักแรกพบ
“...เจาไดปลนเอาดวงใจของฉันไปดวยการชายตาเพียงแวบเดียว...”
เพลงซาโลมอน 4:9
“ที่สําคัญยิ่งกวาอะไรหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันใหมาก
เพราะวาความรักลบลางความผิดมากมายได”
1 เปโตร 4:8
“คุณไมไดปวยหรอก...เพียงแตคุณกําลังตกหลุมรัก”

ผมไดปฏิบัติหนาที่ทหารในเกาหลีมาเปนเวลา 1 ป กันยายน ค.ศ. 1952
ผมไดเลื่อนตําแหนงเปนผูบังคับการกองรอยวิศวกรประจัญบาน กองรอยของ
เรากําลังระเบิดภูเขาเพื่อสรางแนวรบสํารอง ที่นั่นเปนที่เปลี่ยว ไมมีทหารหนวย
อื่น ทางกองบัญชาการใหญคงจะสงสารพวกเราจึงสงคณะยูเอสโอ (USO) ซึ่ง
เปนหนวยปลอบขวัญและสรางกําลังใจใหกับทหารมาสรางความบันเทิงใหแก
พวกเรา ในเดือนมีนาคม 1953 พวกเรารีบสรางเวทีขึ้นที่โรงอาหารอยางตื่นเตน
คณะนักแสดงมาถึง ขณะที่พวกเขาเดินเขามาในโรงอาหารผมสะดุดตา
ใบหนาที่สวยคมเปนพิเศษของใครคนหนึ่ง เธอทําใหชุดฟอรมทหารจีไอที่เธอ
สวมใสดูพิเศษขึ้นมาทีเดียว และเมื่อถึงเวลาที่เธอเปลี่ยนเปนชุดแสดงที่เขากับ
ตัวเธอแลวรองเพลง “โอกลาโฮมา” ผมยิ่งรูสึกวาประทับใจในตัวเธอมากขึ้น
หลังจากการแสดง เรามีโอกาสไดรูจักกัน และพบวาเรามาจากรัฐเท็กซัส
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เหมือนกัน โจน โฮวิส มาจากเมืองฮูสตัน สวนผมมาจากดัลลัส

คณะนักแสดงของคุณโจน ทําการแสดงใหทหารชางไดชม
เมื่อถึงเวลาที่จะตองสงคณะนักแสดงกลับที่พักในศูนยบัญชาการ ผม
อยากจะสงคุณโจนดวยตัวเอง แตนึกถึงการตัดสินใจของตนเองกอนหนานี้ขึ้นมา
คือตอนนั้นไดมีการหมุนเวียนใหทหารสวนใหญกลับบานภายหลังจากที่ปฏิบัติ
ภารกิจประมาณหนึ่งป ผมบอกกับตนเองวา “ถาผมไมเขียนจดหมายถึงสาวสวย
หรือ ติดรูปของเธอไว ผมจะทําใจไดตลอดหนึ่งป”
ความตั้งใจดังกลาวประสบความสําเร็จจนกระทั่งผมไดไปชมบอบโฮบโชว
ที่มีชื่อเสียงลือลั่นระดับโลก ไดเห็นบรรดาหญิงสาวสวยๆ แตเมื่อกลับคายผม
รูสึกเศราใจเพราะพบวาตนเองขาดอะไรบางอยาง ในขณะที่คิดจะไปสงคุณโจน
ผมบอกกับตนเองวา “อรัญ ในสถานการณเชนนี้คุณไมมีความหวังหรอก คุณจะ
ทรมานใจตนเองไปทําไม” ผมใหนายรอยอีกคนหนึ่งพาเธอกลับที่พัก
หลังอาหารกลางวันทุกวั นพุธ อนุ ศาสกประจํ าศูนยจะเวียนมานําการ
นมัสการพระเจาในหนวยของเรา ผมพยายามเขานมัสการพระเจาเพื่อเปนแบบ
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อยางที่ดี เปนการถวายเกียรติแดพระเจา และรับคําหนุนใจ แตเพราะพวกเรา
ตองทํางานหนักจึงเหนื่อยมาก พอนั่งลงในที่นมัสการพระเจาสักครูหนึ่งก็เผลอ
หลับไปทุกครั้ง ผมรูสึกละอายใจเสมอ แตอนุศาสกใจดี ไมเคยเอยปากวากลาว
ผมเลยในเรื่องนี้
วันรุงขึ้นเปนวันพุธ ขณะรับประทานอาหารกลางวันกอนการนมัสการ
อนุศาสกไดบอกกับผมวา “โจนใหผมบอกคุณวา ถาคุณยังอยูแถวนี้และมีเวลาก็
ให ไ ปหาเธอได ” แต จ นถึ ง ทุ ก วั น นี้ คุณ โจนก็ ไ มเ ชื่ อ ว า เธอได พูด เช นนั้ น แต
อนุศาสกจะพูดปดหรือ...? อนุศาสกบอกตอไปวา คณะนักแสดงจะไปแสดงที่
โรงพยาบาลแมช (M.A.S.H: โรงพยาบาลศัลยกรรมเคลื่อนที่) อยางไรก็ตาม
คําเชิญชวนเพียงแคนั้นทําใหผมตัดสินใจ “โดด” การนมัสการในบายวันนั้น
แลวกระโดดขึ้นรถจิ๊ปทันที
ภายหลังสงครามโลก M.A.S.H เปนชื่อรายการโชวทางโทรทัศนที่นิยม
มากในสหรัฐ เปนเรื่องราวชีวิตทหารสหรัฐในโรงพยาบาลเคลื่อนที่ โดยใชฉาก
เหมือนจริงที่เกาหลี
เมื่อศึกแนวหนาไมมีการเคลื่อนไหว หนวยของผมตองรับหนาที่เทพื้น
ซีเมนตเพื่อไมใหหองผาตัดจมอยูในโคลน ในเมื่อคณะแสดง “ยูเอสโอ” จะไปที่
นั่ น ผมจึ ง หาโอกาสที่ จ ะพบคุ ณ โจนโดยทํ า ที เ ป น ว า ผมไปที่ นั่ น เพื่ อ ตรวจ
โครงสรางของพื้นที่จะเทซีเมนตและกอสรางโครงสรางของอาคาร
ในขณะที่ผมจอดรถจิ๊ป ผมบอกกับตนเองวา “อรัญ เสียเวลาเปลาๆ” ผม
เดินไปที่เต็นทที่คณะแสดงกําลังแสดงอยู พอดีคุณโจนกําลังยืนคุยกับนายทหาร
สองคนขางนอกเต็นท ผมเดินไปหาพวกเขา เธอจําผมได ผมไมรูจะพูดอะไร
เพราะไมคอยกลา แตในที่สุดผมเสนอตัวถามเธอวา “มีอะไรใหผมรับใชคุณบาง
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ครับ” แปลกมาก เธอตอบวา “มีสิคะ คุณชวยขับรถไปสงดิฉันที่หนวยทหารเต
อรก เพื่อแสดงครั้งตอไปไดไหมคะ” หัวใจผมพองโต
นายทหารที่ควงเธอมารีบดับความหวังของผมทันทีวา “คุณทําอยางนั้น
ไมได ผิดระเบียบ” ผมพยายามอีกครั้งหนึ่งอยางจอยๆ วา “เออ มีอะไรอยางอื่น
ไหมครับ” นาประหลาด เธอตอบวา “มีสิคะ พรุงนี้เปนวันหยุดของฉัน ดิฉันยัง
ไมมีเวลาไปเยี่ยมคนปวยตามวอรดเลยคะ คุณชวยพาดิฉันไปไดไหมคะ”
การที่ผมเปนผูบังคับบัญชา ผมจึงออกมานอกคายไดงาย วันรุงขึ้นผมไป
รับโจนที่หนวยศูนยกลาง แลวขับรถมุงหนาไปที่โรงพยาบาล ขณะขับรถโจนบอก
ผมวา “ดิฉันมีใบขับขี่รถจิ๊ป ขอดิฉันขับไดไหมคะ” มาถึงตอนนี้ผมยอมแทบทุก
อยาง ผมเขยิบตัวไปแลวใหเธอเปนผูกุมพวงมาลัย
ขณะที่รถพุงตัวไปบนเสนทางถนน
ลูกรังสําหรับขนเสบียงไปแนวหนา
ไปไดประมาณครึ่งทาง เธอหันมา
ถามผมวา “คุณไมกลัวใชไหมคะ”
“ไมหรอกครับ” ผมตอบดวยความ
จริงใจ

คุณโจน และ อาจารยยูแบงค ที่โรงพยาบาลเคลื่อนที่ (มีนาคม 1953)
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พูดไมทันขาดคํา คุณโจนขับรถลื่นไถลลงในโคลนขางไหลทาง รถของเรา
เอียงกระเทเรลงไปอยูในคู ผมตองคลานออกมาจากรถ ผูที่หยุดรถชวยเรามิใช
ใครที่ไหนหรอก พวกทหารลูกนองผมเองที่ลาดตระเวนตรวจถนนในชวงนั้น
พวกเขาเดินมาหาเราดวยใบหนาที่ยิ้มระรื่น แนนอนลูกนองผมจําคุณโจนได
พวกเขาเดินมารอบรถแลวยกรถขึ้นมาบนถนนอยางไมตองออกแรงมากเลย
คราวนี้ผมเปนคนขับ และเราไดไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บดวยกัน
ผมไดโทรศัพทขอตอสายไปยังศูนยของเรา ผมขอใหนายสิบที่เปนหัวหนา
ฝายจัดเลี้ยงเตรียมอาหารค่ําใหโจนและผมเปนพิเศษ เราตองใชเวลาประมาณ
30 นาทีที่จะขับรถไปที่ศูนยของผม ในขณะขับรถนั้น ผมรูวาคนที่นั่งขางๆผม
นอกจากที่เธอจะสวยและมีเสียงขับรองเพลงที่ไพเราะแถมยังมีเสนหแลว คุณ
โจนยังเปนคนที่ดีมีบุคลิกที่งดงามอีกดวย ทันใดนั้นผมรูสึกวา “ผมอยากจะ
แตงงานกับสาวสวยที่มีคุณสมบัติที่พรั่งพรอมคนนี้” แตก็มีเสียงตอบโตจากตัว
ผมเองวา “คิดอะไรบาๆ ไรสาระ มีจีไอขี้เหงาอีกเปนพันๆ ที่ติดใจแมสาวสวยคน
นี้”
ผมอยูในภาวะงงงันตลอดเวลาอาหารที่จุดเทียนอันแสนอบอุนที่ลูกนอง
ของผมเตรียมเพื่อเราสองคน หลังอาหารผมขับรถไปสงโจนที่คายพัก และแอบ
จูบเธอครั้งหนึ่งแลวล่ําลาเธออยางเศราๆ ผมดื่มด่ําประทับใจในตัวเธออีกครั้ง
หนึ่ง ภายหลังผมนึกถึงคํารองเพลงที่โจนชอบรองที่วา “คุณไมไดปวยหรอก
เพียงแตคุณตกหลุมรักเทานั้นเอง”
คุณโจนสัญญาวา จะเขียนจดหมายถึงผมและเธอก็ทําตามสัญญา หลัง
หนึ่งเดือนที่เธอบุกรุกเขามาในชีวิตของผม ผมถูกสงไป “พักรบ” (R&R คือการ
พักและรักษาตัว) ที่ญี่ปุนเปนเวลา 5 วัน ผมเกือบซื้อแหวนหมั้นสําหรับเธอ แต
ผมก็รูวาเปนการกระทําที่โงเกินไป อยางไรก็ตาม ผมก็ยังอดไมไดที่จะซื้อสรอย
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ไขมุกมีกีโมโตที่ราคาแพงใหเธอ แตเธอไมไดรูเรื่องนี้ และไมเห็นสรอยดังกลาว
จนอีก 6 ปตอมา

คุณโจนไดรับรางวัล Theatre World Award เปนหนึง่ ในสิบของ
“Promising Personalities” ในป 1957-1958 ของบรอดเวย
ขอโทษทีเ่ อาคุณโจนมาอวด แตเขาคือของประทานที่ดที สี่ ุด
ที่พระเจาประทานใหกับผม!
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ทําเงินลาน
“เพราะวาทรัพยสมบัติของทานอยูที่ไหน ใจของทานก็อยูที่นั่นดวย”
มัทธิว 6:21
“แตถาลูกรวยแลว... จะรับใชพระองคไดมากกวา”
เดือนสิงหาคม 1953 ภายหลังการทําสัญญาสงบศึกเกาหลีไดแปดวันผม
ยืนอยูบนฝงแมน้ําเดียวกันกับแมน้ําที่ผมยืนในค่ําคืนแรกในแผนดินนี้เมื่อปครึ่ง
ที่ผานมา เบื้องหนาของผมเปนพื้นที่ราบเรียบเพราะผลจากน้ําทวม สะพานสาม
แหงถูกกระแสน้ําพัดพังทลายไป
ในขณะที่ผมกําลังควบคุมการกอสรางสะพานแหงที่สี่ ก็ไดรับคําสั่งใหผม
กลับอเมริ กา ผมกระโดดขึ้นรถจิ๊ปของผมกลับไปเก็ บสัมภาระ คนอื่ นๆ คง
สามารถที่จะทําการกอสรางสะพานใหสําเร็จได ผมเดินทางโดยเรือของกองทัพมาขึ้น
ทาที่ โกเดน เกท บริดจ ที่ซานฟรานซิสโก แลวโดยสารเครื่องบินกลับบาน
เมื่อผมกลับจากเกาหลี กองทัพไดมอบหมายใหผมไปทํางานในหนวยงาน
วิศวกรควบคุมแมน้ําและทาเรือ ซึ่งมีสํานักงานอยูที่นิวออรลีนส ภารกิจของผมคือ
การตรวจตรา และควบคุมการกอสรางเครื่องปองกันน้ําทวมจากชายฝงทาง
เดินเรือ และ แมน้ํามิสซิสซิปป
กอนที่ผมจะไปรายงานตัว ผมไดโทรศัพทไปหาคุณโจนและพบวาเธอ
กําลังแสดงละครเรื่อง “บริกาดูน” ที่เมืองฮุสตัน ผมตัดสินใจเดินทางไปพักที่นั่น
สามวัน โดยอางเหตุผลวา เพื่อไปติดตอบริษัทน้ํามันวายังตองการใหผมเขา
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ทํางานอยูหรือไม เพราะครั้งเมื่อผมเพิ่งสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย บริษัท
ใหคํายืนยันวาจะจางผมหลังจากพนราชการทหารแลว แตในขณะนี้ผมยังไมได
ตัดสินใจวาจะยึดอาชีพทหารตอ หรือจะออกมาประกอบอาชีพอื่น
เมื่อผมติดตอเรื่องการงานเสร็จ ผมรีบไปหาคุณโจนทันที พอผมเห็น
ประกายแหงแววตาของเธอในขณะที่เธอกําลังรองเพลง “รอคอยที่รักของฉัน”
(“Waiting for My Dearie”) ผมนึกในใจอยางเขาขางตนเองวา “เธอกําลังรอ
ผมอยู แตเธอไมรูตัวหรอก”
เมื่อเราจากกันผมใจหายเชนเคย เพราะอนาคตของเราทั้งสองยังไมรูวาจะ
ลงเอยอยางไร ผมเดินทางตอไปที่นิวออรลีนส สวนคุณโจนก็จากไปที่ ฮอลลิวูด
เพื่อไปรวมรองเพลงในโคนัท โกรฟ ซึ่งเปนรานอาหารที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้น
ขณะที่ผมอยูที่นั่นเธอไดแสดงโทรทัศนระดับประเทศหลายรายการดวยกัน
ปนั้นที่หลุยเซียนา มีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในชีวิตของผม ผมสังเกต
เห็นความแตกตางอยางมากของบรรยากาศที่หรูหรา และ มีชีวิตชีวาในเมือง
นิวออรลีนส กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนที่อาศัยตามบึงและคนที่อยูในเรือ
กุงแหงเมืองมอรแกน ซึ่งผมไดใชเวลาสวนใหญอยูที่นั่น ผมตองตรวจตราและ
ดูแลประตูควบคุมระดับน้ําในคลองเดินเรือบรรทุกสินคา
ผมมีความสุขที่ไดทํางานกับวิศวกรควบคุมการกอสรางที่สัตยซื่อ เขา
เป น ผู ที่ มี ค วามสามารถและทํ า งานอย า งทุ ม เท ดู แ ลทุ ก งานให ถู ก ต อ งตาม
มาตรฐานที่ไดตกลงกันไวกับผูรับเหมา เมื่อไปรับประทานอาหารกับผูรับเหมาเรา
จะจายคาอาหารของเราเอง เพื่อเราจะไมเปนหนี้บุญคุณ และ ตกเปนเบี้ยลางของ
ใคร แมวาจะเปนเรื่องเล็กนอยแคไหนก็ตาม ถาเราไมไดรับอะไรเปนการสวนตัว
จากคนในบริษัทผูรับเหมา เราก็มีอิสระในการตรวจสอบการกอสรางทุกชิ้นอยาง
ละเอียด และสามารถที่จะรับประกันผลงานที่คงทนถาวรได วิศวกรเหลานี้ไม
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อายที่จะแสดงตนวา ศีลธรรมและจรรยาบรรณของเขามีรากฐานมาจากความเชื่อ
แบบคริสเตียน สิ่งนี้เองที่ทําใหผมเห็นอิทธิพลของศีลธรรมและจริยธรรมคริส
เตียนที่เกิดผลในชีวิตประจําวัน ความเชื่อที่วา เรามีความสัมพันธกับพระเจาเปน
การสว นตัว และเชื่ อ ว าพระเจาทรงมองเห็นกิจการงานทุก อยา งที่ เรากระทํา
เปนพลังชวยใหเขาและผมไดดําเนินชีวิตอยางสัตยซื่อ
ผมถือวา การไปนมัสการพระเจาที่โบสถและดําเนินชีวิตตามวิถีชีวิตคริสเตียนเปนชีวิตประจําวันของผม ซึ่งผมคิดวาแคนี้ก็เพียงพอแลวในการเปนคริส
เตียน แตแลววันหนึ่ง ขณะที่ผมอยูตามลําพังในอพาทเมนท มีเสียงหนึ่งดังกอง
ในตัวผมทามกลางความเงียบวา “เจาจะตองเปนมิชชันนารี” เสียงนั้นมีพลังของ
พระเจาที่รุกแทรกเขาในความคิดและรุมเราในจิตใจของผม ผมไมไดโตแยง
อะไร แมวาผมจะจําไมไดวาไดเคยคิดที่จะเปนศาสนาจารย หรือ มิชชันนารีมา
กอนหรือไม แตผมรูสึกวาเปนสิ่งที่ถูกตอง ผมเห็นดวยที่จะทําแตไมใชตอนนี้
ผมพยายามที่จะตอรองวา “เอาละพระเจา ลูกยินดีที่จะทํา แตถาลูกรวย
แลวละกอ จะรับใชพระเจาไดมากกวา ตอนนี้ลูกยังไมรวย ขอใหลูกไดทําธุรกิจ
น้ํามันใหไดเงินสักลานเหรียญเสียกอน แลวลูกจะถวายชีวิตใหพระองคทั้งหมด”
แมวาไมไดยินเสียงตอบ แตผมคิดวาผมไดทําขอตกลงกับพระเจาเชนนั้น
ผมชอบชีวิตทหารและสามารถยึดเปนอาชีพไดแตเดี๋ยวนี้ผมมีจุดประสงค
ใหม การปฏิบัติหนาที่ทหารสามปของผมจะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน 1954
ผมพรอมที่จะกาวตอไป ในเมื่อผมมีแผนการที่จะแสวงหาเงินลาน ผมจึงไมได
บอกใครถึงการที่พระเจาทรงเรียกผม
ผมลาออกจากราชการทหาร และไดรับอนุมัติใหออกไดในเดือนสิงหาคม
ผมขับรถไปฮูสตันและรับการสัมภาษณจากหลายบริษัท ในที่สุดผมตัดสินใจ
ทํางานกับบริษัทน้ํามัน สแตนดารท ออย คอมปานี ออฟ เท็กซัส (เปนเครือ
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เดียวกันกับบริษัทคารเท็ก ในประเทศไทย) เพราะผมจะไดทํางานในบานเกิดใน
เมืองดัลลัส มีเพื่อนฝูงมากมายในเมืองนี้ อีกทั้งบริษัทนี้ใหเงินเดือนผมมากกวา
บริษัทอื่นเดือนละ 25 เหรียญ

คุณโจน ที่ฮอลลิวูด (1954)
เมื่อจัดการเรื่องการงานเรียบรอย ผมบินไปหาคุณโจนที่ลอสเองเจลลิส
ตั้งแตที่ผมไปเยี่ยมที่ฮุสตันเราติดตอทางจดหมายสม่ําเสมอ ผมเขียนถึงเธอ
เดือนหนึ่ง เธอตอบกลับมาในอีกเดือนหนึ่ง เธอสงรูปถายมาใหผมรูปหนึ่ง ซึ่งผม
ตั้งภาพนั้นบนโตะทํางานในหองนอน ในฤดูใบไมผลิ คุณโจนเขียนจดหมายชวน
ใหผมไปเยี่ยมเธอ ผมตอบเธอไปวา “เหตุผลเดียวที่ผมจะเดินทางไปไกลขนาด
นั้น ก็เพื่อจะดูวาเราจะแตงงานกันไดหรือไมเทานั้น” เธอตอบกลับมาวา “ฉัน
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ไม ไ ด ห มายความเช นนั้ น แต ถ า เธออยากมาเพื่ อ เยี่ ย มฉั น เท านั้ น ฉั น ก็ ยิ น ดี
ตอนรับ”
การไปเยี่ยมเยียนครั้งนี้ไมไดผลตอบแทนที่คุมคา เพราะสัปดาหนั้นคุณ
โจนตองปรากฏตัวในรายการของเรยมิลแลนดดาราชื่อดัง และเธอตองโทรศัพท
ติดตอกับผูจัดการสวนตัวทุกๆ ชั่วโมงถึงเรื่องคิวการแสดงตอไปของเธอ ผมเห็น
วา คงไมใชคนอยางผมที่จะตองรอคอยดาราที่ประตูหลังเวที คุณโจนสนใจอาชีพ
ที่บอรดเวยแตธุรกิจน้ํามันไมดึงดูดใจเธอเลย
ผมไมไดบอกเธอเรื่องพระเจาเรียกผมใหไปเปนมิชชันนารี เธอไมคิดวา
ผมสนใจเรื่องจิตวิญญาณเทาใดนัก เพราะผมแสดงความเบื่อหนายเมื่อตองฟง
เธออานบทประพันธของคารอิล ยิบราน ที่เธอชอบ เพราะผมรูสึกวามันหวาน
(หยดยอย) เปนน้ําเชื่อมเกินไป
หนึ่งสัปดาหผานไป ผมรูสึกวาพอแลว ไมมีอนาคตสําหรับเรื่องนี้ ผม
ตัดสินใจวา “หญิงคนนี้ไมใชสําหรับผม แตนาจะมีใครอื่นที่คลายเธอ อยูที่ไหน
สักแหงเปนแน” ผมตัดสินใจแนวแนออกจากลอสเองเจลลิสวันนั้น ผมโทรศัพท
ไปสนามบินพบวาเกิดการประทวงถึงขั้นปดสนามบิน ผมตั้งใจไปทางรถไฟแต
พบวาตองคางวันหนึ่งที่แอลปาโซ ผมตัดสินใจที่จะไปกับรถยนตโดยสารที่หาคน
รวมเดินทาง แตไมมีจํานวนผูโดยสารเพียงพอ ในที่สุดผมตองขึ้นรถประจํา-ทาง
ในคื น นั้ น รถคั น นั้ น ไปยางแตกที่ ก ลางทะเลทรายที่ เ ขตเมื อ งลอร ด สเบริ ก
(Lordsburg) รัฐนิวแม็กซิโก ผมลงจากรถและเดินไปในเมืองและเขาไปซื้อตาง
หู แรทองแดงใหนองสาว เพราะใกลถึงวันเกิดของเธอ เมื่อเดินออกมาจากราน
พบวารถโดยสารออกไปเสียแลว
กระเปาและเช็คเดินทางของผมติดไปกับรถโดยสารคันนั้น ผมพยายาม
จะโบกรถเพื่อขอโดยสาร แตไมมีใครจอดรับผมเลย ผมมีเงินเหลือติดตัวแต
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เพียงเล็กนอยจึงโทรศัพทไปที่เมืองแอลปาโซ ขอใหเขาเอากระเปาของผมลงจาก
รถโดยสาร แลวผมซื้อตั๋วไปแอลปาโซ กับรถโดยสารอีกคันหนึ่ง ผมไดกระเปา
คืนพรอมเช็คเดินทาง แลวตีตั๋วรถโดยสารจนถึงดาลัส กวาจะถึงบานกินเวลาเขา
ไปสองวัน เต็มไปดวยความคับแคนใจ
ผมคิดวาการเดินทางที่เลวรายครั้งนี้ เปนสุดยอดของการตัดสินใจผิดพลาดอยางมหันต ที่ไปฮอลลีวูดเพื่อยลโฉมดาราคนงามของผม
ฉากการลุมหลงดาราคนดังจบลงแลว บัดนี้ผมสามารถตั้งหนาตั้งตาสราง
ฐานะและหาเงินลานตอไป

คุณโจนกําลังอานพระคัมภีรหลังเวที รอการแสดงละครเพลงเรื่อง “Plain and
Fancy” ที่ Theater Royale, Drury Lane, ลอนดอน (1956)
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ความสงสัยอยูที่ไหน
ทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจา
และความชอบธรรมของพระองคกอน
แลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหลานี้ให
มัทธิว 6:33
“ผมรูแนวา พระเจาตองมีจริง และผมตองเปนมิชชันนารี”
เมื่อเขาทํางานบริษัทน้ํามันในเมืองดัลลัส ผมมีเพื่อนรวมงานที่เรียนรุน
เดียวกันในมหาวิทยาลัย และ เคยรับราชการทหารรุนเดียวกันประมาณ 50 คน
รายไดดีใชชีวิต 3 ปอยางสุขสบายตามประสาคนโสด ผมทํางานเปนนักธรณีวิทยาขุดเจาะหาน้ํามัน สามารถหาแหลงน้ํามันใหแกบริษัท แตผมเองฝนวาสักวัน
หนึ่งอาจจะมีบริษัทน้ํามันเปนของตนเอง
เมื่อเขาทํางานเปนนักธรณีวิทยาในบริษัทน้ํามันจะตองทําสัญญากับบริษัท
วา นักธรณีวิทยาจะไมทํางานสวนตัวเกี่ยวกับน้ํามัน ทุกแหลงที่คนหาพบและ
คาดวาจะมีน้ํามันตองเปนสิทธิของบริษัทและสัญญาวาไมแพงพรายแกบุคคลอื่น
ครั้งหนึ่ง ผมไมพอใจบริษัทที่ไมยอมเขาทดลองเจาะแหลงที่คาดวาจะมี
น้ํามันที่ผมคนหาได โดยใหเหตุผลวา แหลงที่คนพบอาจจะมีปริมาณน้ํามันไม
มากพอที่จะคุมทุนคาใชจายในการขุดเจาะ เนื่องจากการขุดเจาะของบริษัทใหญ
ในแตละครั้งมีคาใชจายที่สูง พอดีผมมีเพื่อนเมื่อครั้งเรียนมหาวิทยาลัยดวยกัน
มีอาชีพในการคนหาน้ํามันอิสระ เขาบอกผมวา ถามีแหลงน้ํามันเล็กอยางนี้เขา
สามารถเจาะหรือขายไดเพราะตนทุนไมสูง และชวนผมเขารวมเปนหุนสวนกับ
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เขา ผมคิดในใจวาผมนาจะบอกเพื่อนถึงแหลงที่ผมคาดวาจะมีน้ํามัน เพราะ
บริษัทที่ผมทํางานดวยเขาก็ไมสนใจอยูแลว อีกอยางหนึ่ง ผมรูมาวานักธรณีวิทยาหลายตอหลายคนก็ร่ํารวยดวยวิธีนี้ และผมมั่นใจวาจะไมมีใครรูเลยถาผม
ทําเชนนั้น จนกวาผมจะลาออกจากบริษัท
ทันใดนั้น มีเสียงเล็กๆ แทรกเขามาในความคิดของผม พอจะวาเชนใดถา
ทานรูเรื่องนี้ เพราะพอเปนตัวอยางที่ดีในความสัตยซื่อ พรอมกันนั้นผมก็สํานึก
ดวยวา พระเจากําลังอยูกับผม และมองดูการกระทําของผม ผมตองรักษาคํามั่น
สัญญา แมวาผมมีเปาหมายจะมีเงินลานเหรียญ ผมโทรศัพทบอกเพื่อนวาผมไม
สามารถรับขอเสนอของเขา เมื่อปฏิเสธไปแลว ผมรูสึกโลงใจ จนถึงทุกวันนี้ยัง
ไมรูวามีน้ํามันมากนอยแคไหนในบริเวณดังกลาว
ในชวงเวลานั้น ผมเปนสมาชิกและเขารวมนมัสการพระเจาพรอมกับพอ
แมในคริสตจักร East Dallas Christian Church ซึ่งมีสมาชิก 4000 คน
คุณโจนไดเดินทางผานเมืองดาลัส 1-2 ครั้ง และโทรศัพทถึงผม มีอยูครั้งหนึ่ง
ผมไมอยูบาน แตคุณโจนมาพักที่บานของพอแม จนถึงทุกวันนี้เธอก็ยังไมเขาใจ
วาตอนนั้นทําไมเธอถึงทําเชนนั้น อีกอยางหนึ่งเราก็ไมไดติดตอกันทางจดหมาย
แลว และผมเองยังคิดอีกวา เรื่องระหวางเราสองคนไมมีทางที่เปนไปได ครั้ง
สุดทายทราบจากเธอทางโทรศัพทวา เธอจะไปแสดงเปนดารานําในเรื่อง “Plain
and Fancy” ณ โรงละครชื่อดัง Theatre Royal ที่กรุงลอนดอน
งานที่ทําและบริษัทที่ผมอยูดวยเปนไปดวยดี ผมเองก็ยังฝนถึงหนึ่งลาน
เหรียญเปนเปาหมายในชีวิต การทํางานในบริษัทก็ไดรับรายไดที่ดี แตถามีบริษัท
น้ํามันที่เปนของตนเองก็จะชวยใหผมรวยกวานี้
ผมได ข อย า ยไปยั ง เท็ ก ซั ส ตะวั น ตก West Texas Production
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Department เพื่อหาประสบการณในการขุดเจาะน้ํามัน ผมถูกสงไปที่บอน้ํามัน
เยส ในเมืองเล็กๆชื่อไอราแอน (Iraan) ในรัฐเท็กซัส เปนแหลงน้ํามันที่อุดม
สมบู ร ณ ม ากแห ง หนึ่ ง ในเท็ ก ซั ส ในหนึ่ ง วั น บ อ น้ํ า มั น หนึ่ ง บ อ จะได ใ ห น้ํ า มั น
10,000 บาเรลตอวัน ขุดพบน้ํามันครั้งแรกในป 1927 ซึ่งกอนหนานี้ผืนดินนี้ใช
เปนทุงหญาเลี้ยงแกะเทานั้น, Ira และ Ann Yates เปนเจาของดั้งเดิม จึงเปน
ที่ ม าของชื่ อ เมื อ ง Iraan เมื อ งเล็ ก ๆ แห ง นี้ มี ป ระชากรประมาณ 700 คน
บริษัทที่ผมทํางานอยูหางออกไปนอกเมือง 3 กิโลเมตร ผมชอบงานที่ทํา ชอบ
เพื่อนรวมงาน และชอบหมูบานแหงนี้ แตคนโสดอยางผมก็เหงาบาง

การเจาะบอน้ํามัน

ผมคิดถึงคุณโจนอีก เลยเขียนบัตรอวยพรคริสตมาสไปใหเธอที่ฮูสตัน
ซึ่งตอนนั้นผมไมรูวาโจนอยูที่ไหนแน และในเวลาเดียวกันผมเปดพระคัมภีรอาน
พระธรรมมัทธิว 6:33 “จงแสวงหาแผนดินของพระเจากอน...” ผมปดพระ
คัมภีรทันทีอยางแรง แลวถามตัวเองวา “แลวจะเอาเงินลานเหรียญที่แผนดินของ
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พระเจาไดอยางไร?” เนื้อหาพระคัมภีรขอนี้ไมไดอยูในพระคัมภีรเทานั้นอีกตอไป
แตเดี๋ยวนี้อยูในหัวใจของผม และผมก็กําจัดมันออกไปไมได ดวยเหตุนี้เองพระ
คัมภีรจึงถูกเรียกวา “พระวาทะของพระเจา”
มิถุนายน 1957 ชวงนั้นผมอยูในเมืองดัลลัส เจมส เออล โอวิน James
Earl Owen ไดมาประชาสัมพันธ และ รับสมัครผูที่จะถวายตัวเปนมิชชันนารี
ที่คริสตจักร East Dallas Christian Church เขาเปนคนแรกที่ผมเลาถึง
ความสนใจเปนมิชชันนารีของผม เขาไดมอบเอกสารแบบฟอรมหนาปกใหญให
ผมกรอก ในตอนนั้นผมรูสึกวาแบบฟอรมที่ตองกรอกมากเกินไป ผมเลยเก็บยัด
เขาไปในแฟม
มกราคม 1958 ผมเกิด ความรู สึ ก ว า ถึ ง เวลาแล ว ที่ ผ มควรจะกรอก
แบบฟอร ม ชุ ดนั้ น ผมเอาเอกสารชุ ด นั้ น ออกมาจากแฟ ม และใช ค วามวิ ริ ย ะ
อุตสาหะในการกรอกอยางสูง จากนั้นผมสงไปยัง Division of Overseas
Ministries มิชชั่นคณะดิไซเปล ในรัฐอินเดียนา และบอกไปวาผมกําลังศึกษา
ถึงการเปนมิชชันนารีอยางไมแนใจ ราลฟ ปาลมเมอร ผูรับผิดชอบการสมัคร
และฝกอบรมมิชชันนารี ไดชวนผมขับรถระยะทางประมาณ 600 กิโลเมตรจาก
ไอราแอน ไปพบเขาที่ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองดัลลัส ผมขับรถไปในคืนวัน
ศุกรถึงเชาวันเสาร กอนที่จะเปดประตูเขาไปในหองทํางานของราลฟ ผมพูดกับ
เขาวา “ผมไมแนใจวาผมจะเปนมิชชันนารีไดหรือไม” เขาตอบกลับทันควันแบบ
ทีเลนทีจริงวา “ก็ไมเปนไร เพราะเราก็ไมแนใจวาจะรับคุณเปนมิชชันนารีหรือไม
เชนกัน”
นัดพบครั้ งต อ ไป ผมต องไปสอบสั มภาษณ และ ทําการทดสอบด าน
จิตวิทยาที่โอกลาโฮมา จิตแพทยแนะนําใหผมอานหนังสือชื่อHuman Destiny
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ของ Lacomte du Nouy เปนผูเขียน เขาเปนนักวิทยาศาสตรที่มีความเชื่อใน
พระเจา เขาไดอธิบายวาทําไมเขาถึงเชื่อในพระเจา ผมรูทันทีวา ผมจําเปนที่
จะตองอานหนังสือเลมนี้ บายวันนั้นผมไปที่รานหนังสือมือสองซื้อหนังสือเลมนี้
เปนหนังสือที่เหมาะสมสําหรับผมพอดี
การที่ตองพบกับจิตแพทยเปนเรื่องที่นากลัว ผมไมรูวาเขาจะสรุปวาผมมี
สภาพจิตเชนไร ภายหลังการทําแบบทดสอบและผานการสัมภาษณ เขาพยายาม
ปลอบใจผมวา ผลการทดสอบของผมออกมาคลายกับคําตอบของมิชชันนารีคน
อื่นๆ แลวกลาวเพิ่มเติมวา “เรายังไมสามารถใหผลการทดสอบนี้แกคุณ เราจะ
สงรายงานของเราไปยังคณะกรรมการมิชชั่น และมิชชั่นจะแจงใหคุณทราบเอง
ผมเพียงอยากรูวา ผลของการทดสอบที่พวกเขาจะบอกผมนั้นคืออะไร
ในระหวา งทางที่ ผ มเดิ น ทางกลั บ ไปยัง ที่ ทํ า งาน ผมไดห ยุด แวะเยี่ย มอดีต
ศิษยาภิบาลของผม ดร. แวลซ (Dr. W.A. Welsh) ที่ดาลัสเพื่อปรึกษาทานถึง
ความคิดที่จะเปนมิชชันนารีของผม ทานไดใหคําแนะนําแกผมวา “อยาตัดสินใจ
เปนผูรับใชของพระเจา จนกวาคุณมั่นใจวาคุณไมสามารถที่จะทําอยางอื่นได”
สามเดือนผานไป ผมไมไดรับขาวคราวอะไรจากมิชชั่นเลย เกิดการตอสู
ในจิตใจของผมวา “ผมจะตั้งบริษัทของตนเองดี หรือยังทํางานกับบริษัทเดิม
หรือออกไปเปนมิชชันนารี หรือทางเลือกที่สี่หยุดคิดเรื่องเหลานี้ทั้งหมดแลวลา
งานสักเดือนหนึ่งไปเที่ยวยุโรปในงานประกวดและแสดงสินคานานาชาติที่กรุง
บรัสเซล (The World’s Fair in Brussels)
เพื่อนวิศวกรของผมคนหนึ่ง เขาเปนคนเกงและฉลาดมากแตไมเชื่อพระเจา เขาเปนนักบินที่เกง เราปรึกษากันวาจะเชาเครื่องบินแลวบินไปที่บรัสเซล
ดวยกัน จากการสนทนา คําถามของเขาสรางความสงสัยขึ้นในจิตใจของผมที่หา
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คําตอบไมได เมื่อกอนหนานี้ผมมีความเชื่อที่มั่นคง แตตอนนี้ผมชักสงสัยใน
ความเชื่อของผม ในอดีต ผมเชื่อโดยไมตองอธิบาย ถาผมตองเปนมิชชันนารี
ผมตองสามารถอธิบายใหคนที่ไมเชื่อ ความคิดนี้ทําใหผมเกิดความสงสัย ตอนนี้
ผมตองการความมั่นใจและการรับรองจากพระเจาวาพระองคทรงเรียกผมจริง
หรือไม ผมทูลถามพระเจาวา “พระเจาขา ขอใหผมรูและมั่นใจอีกสักครั้งหนึ่งวา
พระองคเปนพระเจาที่แทจริง แลวผมจะเปนมิชชันนารี”
พระเยซูคริสตทรงใชเวลา 40 วันในถิ่นทุรกันดารกอนที่จะเริ่มพระราช
กิจของพระองค ผมคิดวา “ถาพระคริสตสามารถใชเวลา 40 วันในถิ่นทุรกันดาร
ผมควรสามารถใช 3 วัน คือคืนวันศุกร วันเสาร และ วันอาทิตย” เจาของฟารม
เลี้ยงแกะในคริสตจักรเดียวกับผมไดเสนอใหผมไปที่ฟารมของเขา ที่นั่นเงียบ
สงบอยูริมฝงแมน้ํา พื้นที่กวางหลายพันไร ไมมีผูคนในฟารมนั้น ยกเวนคนเลี้ยง
แกะชาวแม็กซิกันเพียงคนเดียว ชายคนนี้พูดภาษาอังกฤษไมได สวนผมก็พูด
ภาษาสเปนไมได ไมมีใครที่จะมารบกวนในการเขาเงียบ ใครครวญ และการ
แสวงหาของผม
เชาวันศุกร ตนเดือนมิถุนายน ป 1958 กอนเดินทางไปฟารม ผมไดรับ
จดหมายตอบจากคุณโจน เธอเขียนตอบบัตรอวยพรคริสตมาสที่ผมสงไปเมื่อ 6
เดือนกอน เธอบอกวา เธอแสดงละครสองเรื่องที่บอรดเวยตอนนี้ไดรับเลือกเปน
ตัวแทนของสหรัฐอเมริกาไปในงานประกวด และแสดงสินคานานาชาติที่บรัสเซล
ในฐานะนักแสดงนําเรื่อง แคโรเซล “Carousel” และเรื่อง วันเดอร-ฟูล เทาวน
“Wonderful Town”
คุณโจนตื่นเตน ที่มีโ อกาสรวมงานกับผูมีชื่อเสีย งสองทานแหง บอรด
เวย คือ Richard Rodgers ผูประพันธ Carousel อีกทานหนึ่งชื่อ Agnes
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DeMille ผมเองก็พลอยตื่นเตนดวย ผมเขียนถึงเธอในเชาวันนั้นวา “ในสุด
สัปดาหนี้ผมจะตัดสินใจวาผมจะเปนมิชชันนารีหรือไม ถาไม ผมจะพบคุณที่
บรัสเซลในเดือนหนา”
ผมสงจดหมายที่ไปรษณีย และขับรถตอไปอีก 120 กิโลเมตรถึงฟารม
ของเพื่อน เริ่มจัดที่นอนทามกลางธรรมชาติ ผมเริ่มเฝาเดี่ยว แสวงหาคําตอบ
จากพระเจ า เดิ น บ า ง นั่ ง บ า ง อธิ ษ ฐาน อ า นพระคั ม ภี ร และอ า นหนั ง สื อ
Human Destiny ที่นักจิตวิทยาแนะนํา ผมสังเกต ฟง และหวังวาจะเห็นสิ่ง
อัศจรรยอยางที่โมเสสเห็นพุมไมไฟ หรืออาจจะไดยินเสียงจากสวรรค หรือแสง
ฟาแลบ แตไมพบสิ่งใดเกิดขึ้น
บายวันเสาร เห็นคนเลี้ยงแกะเดินลงมาที่หุบเขา ผมเคยอานพบในกิจการ
บทที่2 เมื่อมิชชันนารีรุนแรกไดรับของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ เขาพูด
และคนตางชาติสามารถเขาใจได ผมคิดในใจวา“นี่คือประสบการณเหมาะสําหรับ
ผม ผมเปนวิศวกร ผมไมชอบเรื่องภาษา และไมเคยเรียนภาษาอื่นใด ขอพระเจาใหผมพูดภาษาสเปนกับชายคนนั้น เพื่อผมจะรูแนวา ผมตองเปนมิชชันนารี”
ผมเดินลงไปที่หุบเขา เมื่อไปถึงชายคนนั้น ผมยิ้มกับเขาและพยายามที่
จะพูดดวย แตผมไมสามารถพูดภาษาเขาได เขาเพียงแตยิ้มตอบผม เราจึงใช
ภาษาทาทางในการสื่อสาร ผมลืมเอาไมขีดไฟไปดวย เห็นเขามีปน 22 ม.ม. ผม
จึงเอาลูกปน 22 ม.ม. ที่มีอยูแลกกับไมขีดไฟ ดูเปนการสรางความสัมพันธที่ดี
เขาเดินไปเลี้ยงแกะตอ ผมกลับไปอธิษฐาน “ขาแตองคพระผูเปนเจา ผมจะไม
ขอการอัศจรรยอีก...สําหรับวันนี้ แตขอพระองคชวยขจัดความสงสัยออกไปจาก
จิตใจของผม และรูวาพระองคอยูที่นี่แนนอน ผมจะอธิษฐานไปตลอดคืนนี้
จนกวาที่พระองคจะตอบผม” ผมอธิษฐานครั้งแลวครั้งเลา แตผมทนไมไหว
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แคสี่ทุมผมก็หลับไป
เช า วั น รุ ง ขึ้ น ผมพยายามอี ก ผมอ า นพระคั ม ภี ร และอ า นหนั ง สื อ
Human Destiny เนื้อหาหลักๆผูเขียนไดชี้ใหเห็นวา การที่จะเชื่อวาจักรวาลที่
สลับซับซอนนั้นถูกสรางโดยพระผูสราง ก็งายยิ่งกวาที่จะเชื่อวาจักรวาลนี้เกิดขึ้น
โดยบังเอิญ โดยผูเขียนไดยกตัวอยางประกอบหลายเรื่อง ผมอานพบประโยค
หนึ่งที่วา “สัจจะแหงจิตวิญญาณและหลักศีลธรรมเปนสิ่งที่มีคุณคาอยางยิ่งและ
จะดํารงคงอยูตลอดไปและมีคุณคาสําคัญที่สุด” ประโยคนี้แทรกเขาในความคิด
ของผม และมีเสียงกระซิบถามวา เดี๋ยวนี้ความสงสัยของเจาอยูที่ไหน ผมคิด
ทบทวนครั้งแลวครั้งเลา คนไมพบความสงสัยในตัวผม ผมมั่นใจแลววาพระเจา
มีจริง เปนอยูจริง และผมตองเปนมิชชันนารี ผมตองถวายชีวิตของผมที่จะ
ปฏิบัติและแบงปนความจริงเรื่องสัจจะและศีลธรรม แตก็เปนเรื่องแปลก ตอมา
ภายหลัง ผมพยายามค น หาประโยคนี้ ใ นหนัง สือ เลม ดั ง กล าว แตคน ไมพ บ
จนกระทั่งทุกวันนี้
ผมเก็บสัมภาระทั้งหมด ขับรถกลับไปที่ทํางานเมื่อไปถึงสํานักงาน พบวา
มี จ ดหมายวางอยู บ นโต ะ ทํ า งาน จดหมายมาจากคณะมิ ช ชั่น ซึ่ ง ผมรอคอย
จดหมายฉบับนี้มาเปนเวลาสามเดือน ใจความในจดหมายบอกวา “คุณผานการ
สอบแล ว ขอให ไ ปรายงานตั ว ภายใน 2 สั ป ดาห เพื่ อ จะได เ ตรี ย มตั ว เป น
มิชชันนารีที่ตางประเทศ ผมรูสึกโลงอก รูวาตนเองเปนคนปกติ ที่จริงแลวผม
นาจะลาออกจากงานในเดือนสิงหาคม เพื่อเขาศึกษาในวิทยาลัยพระคริสตธรรม
และขณะนั้นเปนเดือนมิถุนายนเทานั้น ยังมีเวลาอีกสองเดือนกอนที่ผมจะเขา
เรียนในพระคริสตธรรม แตในเมื่อผมเกิดความมั่นใจในการรับใชพระเจาในเชา
วันอาทิตย และไดรับจดหมายในตอนบายวันเดียวกัน ผมตัดสินใจลาออกจาก
งานอีกสองอาทิตย และบินไปที่อินเดียนาโพลิส
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เมื่อผมไปถึง ผมถูกสัมภาษณโดยนักจิตวิทยาอีกทานหนึ่ง เธออธิบายถึง
ผลการทดสอบที่โอกลาโฮมาเมื่อสามเดือนกอน เธอบอกวา การตอบคําถามของ
ผมเปนไปตามแนวของมิชชันนารี แตมีคําตอบบางประการที่ทําใหกังวลใจวา ผม
รักแมมากเกินไปหรือนอยเกินไป แตนักจิตวิทยาก็ปลอบใจวา เรื่องนี้มิใชเรื่อง
ใหญ ผมคิดในใจวา แลวใครจะรูวารักแมมากเกินไปหรือรักแมนอยเกินไป แต
ในสวนลึกของจิตใจแลวผมก็รูวา ผมกลัววาความรักของแมจะครอบงําชีวิตของ
ผม แตนั่นก็มิใชเรื่องใหญ (อานบทที่ 4 “รากขมขื่น”)เขาอธิบายตอไปวา “เรา
สงสัยวา ทําไมคุณยังไมแตงงาน ทั้งที่อายุก็ 28 แลว เรื่องนี้ไมใชเรื่องใหญ คุณ
เป น มิ ช ชั น นารี ไ ด แต มิ ช ชั่ น ของเรามี น โยบายว า เราจะไม ส ง มิ ช ชั น นารี ไ ป
ตางประเทศในขณะที่ยังเปนโสด เพราะชายโสดปรับตัวไมคอยไดดี บางครั้งทํา
ให เ กิ ด ป ญ หา” ผมตอบเธอไปว า “ผมเข า ใจแน น อน เพราะเคยเป น ทหาร
ประจําการในเกาหลี ผมจะไมไปตางประเทศโดยที่ยังไมไดแตงงาน พระเจาทรง
เรียกผม ผมเชื่อวา พระเจาจะประทานภรรยาใหแกผม”

การสมรส
12 ธันวาคม 1959
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ถึงเมืองไทย-กรุงเทพฯ บานของเรา (1961)

แมผานมา 43 ป เรายังรูสึกวา ประเทศไทยเปนบานของเรา
เชียงใหม 2004
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คืนสูเหยา
"ไมมีผูใดเปนขาสองเจาบาวสองนายได
เพราะวาจะชังนายขางหนึ่ง และจะรักนายอีกขางหนึ่ง
หรือจะนับถือนายฝายหนึ่ง และจะดูหมิ่นนายอีกฝายหนึ่ง
ทานจะปฏิบตั พิ ระเจาและจะปฏิบตั ิเงินทองพรอมกันไมได”
มัทธิว 6:24
“ที่บอรดเวย เธอกําลังมีชื่อเสียง... ชีวิตกําลังประสบความสําเร็จ...
แตพระเจามีงานใหมใหเธอ”
เมื่ อ ผมไปถึ ง เมื อ งอิ น เดี ย นาโพลิ ส เจ า หน า ที่ มิ ช ชั่ น พาผมไปรู จั ก กั บ
หัวหนาแตละแผนก เราปรึกษาถึงการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมที่ผมจะไปรับใชพระ
เจา สําหรับตัวผมเองไมมีความคิดในเรื่องนี้ ผมไดพบกับดอน เวสท (Don
West) หัวหนาฝายเอเชียตะวันออกเฉียงใต เขาไดแนะนําผมกับ นายแพทย
ดักลาส คอรพรอน (Dr. Douglas Corpron) ทานกลาวกับผมวา “เรามี
แผนการจะไปที่แมน้ําแควนอย ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกของประเทศไทย ใกล
ชายแดนไทย-พมา ที่นั่นไมมีโรงพยาบาล เราวางแผนที่จะสรางโรงพยาบาลที่นั่น
ในเมื่อคุณเปนวิศวกร คุณอาจสามารถชวยเราสรางโรงพยาบาลที่นั่น”
ในชวงนั้น ผมเคยไดยินชื่อภาพยนตรเรื่อง สะพานขามแมน้ําแคว เปน
ภาพยนตร ที่ ผู ค นกล า วขวั ญ ถึ ง ในสมั ย นั้ น ผมสนใจในเรื่ อ งเหล า นี้ ดั ง นั้ น
นายแพทย คอรพรอน ไดมอบรายงานเกี่ยวกับลัทธิเทเลโคนในเผากะเหรี่ยงให
ผมอานศึกษา ในคืนนั้น ผมนั่งอานรายงานนั้นบนเตียงนอน มีเนื้อหาในทํานอง
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นี้วา...
ชนเผากะเหรี่ยงสวนใหญอาศัยอยูในดินแดนพมา แตก็มี
จํานวนไมนอยที่อาศัยอยูในประเทศไทย ในป ค.ศ. 1828 พวก
เขาไดพบปะกับมิชชันนารีเปนครั้งแรกในประเทศพมา และมีผูรับ
เชื่อจํานวนมาก ทั้งนี้เพราะในตํานานของชนเผานี้ไดเลาตอๆ กัน
มาหลายกระแส แตมีเนื้อใหญใจความวา พวกเขาเชื่อวามีพระ
บิ ด าผู ท รงสร า งสวรรค แผ น ดิ น โลก ดวงจั น ทร แ ละดวงดาว
เรียกชื่อวา Ywa
พระเจาพระบิดาไดสรางชนเผากะเหรี่ยงขึ้นกอนชนเผา
อื่นๆ นองสุดทองคือชนเผา “พุเดวา” นองชายผิวขาว พระบิดา
มอบหนังสือคูมือการดําเนินชีวิตแกชนทุกเผาจากนั้นพระองคก็
เดินทางไปยังที่อื่น พี่นองชนเผาตางๆ เหลานี้ตางกระจัดกระจาย
ไปอยูในที่ตางๆ ชนเผากะเหรี่ยงเมื่อไปเผาปาปลูกขาวไดเกิดไฟ
ไหมและเผาผลาญหนังสือคูมือในการดําเนินชีวิตของตน หลังจาก
นั้นเปนตนมา ชนเผากะเหรี่ยงจึงออนแอ ถูกกดขี่ขมเหง ตอง
เผชิญกับความทุกขยากจน และตํานานเลาตอไปวา วันหนึ่งใน
อนาคต “พุเดวา” หรือนองชายผิวขาวจะกลับมา และนําหนังสือ
ทองคํากลับมาใหชนเผากะเหรี่ยง อันจะนําชีวิตกลับคืนสูสภาพที่
ดีตอไป
ลัทธิเทเลโคนมีศูนยกลางอยูที่เลตองคุ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ใกล
ชายแดนไทย-พมา เมื่อผูประกาศขาวประเสริฐชาวกะเหรี่ยงคนแรกเขามา พวก
เขาบอกวา นองชายผิวขาวของเราจะกลับในยุคหัวหนาที่เจ็ดขึ้นปกครอง หัว
หนาที่ขึ้นปกครองนี้เขาเรียกวา “ผูใจ” มีความหมายคลายกับฤษี ตอนนี้ไดขาว
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จากในปาวา ผูใจที่เจ็ดไดขึ้นปกครองแลว และตองการพบมิชชันนารี ซึ่งพวกเขา
เชื่อวาเปนนองชายผิวขาว หรือ เปน”พุเดวา”
เมื่อผมอานรายงานนี้จบ ผมลุกขึ้นคุกเขาลงขางเตียง ดูเหมือนจะเปน
เรื่องเหลือเชื่อ แตผมรูสึกวา ผมเปนนองชายผิวขาวที่พระเจาทรงใชใหไปหาพวก
เขา สี่ปตอมาเราก็ไดทําการสํารวจเขาไปในเทเลโคนเปนครั้งแรก (ทานสามารถดู
ภาพประกอบเรื่อง และอานเรื่องราวเหลานี้ในหนังสือเลมอื่นๆ)
ผมตัดสินใจไปประเทศไทย แตกอนอื่น ผมตองตัดสินใจวาจะเรียนที่
ไหน ผมจํ า ได ว า เมื่ อ สี่ ปก อ นขณะที่ ยั ง รั บ ราชการทหารที่ เ มื อ งนิ ว ออร ลี น ส
เพื่อนหญิงคนหนึ่งของผมตองการแตงงานกอนไปเปนมิชชันนารี ผมแนะนําเธอ
วา “เธอควรจะเขาไปศึกษาใน Texas Christian University (TCU) เธอ
อาจจะไดพบเพื่อนชายในคณะศาสนศาสตรที่ศึกษาในสายของการเปนมิชชันนารี
ที่นั่น” แตผมก็ไมไดบอกเธอวา ผมเองก็สนใจเปนมิชชันนารี คําแนะนําที่ผม
ใหแกเพื่อนหญิงคนนั้นไดสะทอนกลับเขามาในหวงความคิดของผมทันทีวา
“คุณเองก็ตองไปเรียน TCU เพื่อคุณจะมีโอกาสพบเนื้อคูของคุณเอง” เรื่องนี้
ผมไมไดบอกใหใครรู
ผมไมไดเลาความคิดของผมใหใครฟง แตแปลกที่หัวหนาแผนกมิชชั่น
แนะนําใหผมไปเรียนที่ TCU เพราะอยูใกลบานผมที่ดัลลัส และเขาตองการให
ศาสตราจารย บิล ฮอล (Prof. Bill Hall) ผูสอนในสายวิชามิชชั่นเปนอาจารยที่
ปรึกษาของผม ในครั้งแรก ผมคิดวาจะเรียนแคหนึ่งป จากนั้นจะไปประเทศไทย
ในฐานะวิศวกร เพื่อสรางโรงพยาบาลแควนอย
ผมสมัครและลงทะเบียนเปนนักศึกษาในเดือนกรกฎาคม 1958 วันนั้น
เปนวันที่ผมตื่นเตนเปนพิเศษสุดในชีวิตของผม ผมขับรถกลับบานที่ ดัลลัส
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ผมรูสึกเหมือนวารถผมกระโดดโลดแลนไป สวนผมตะโกนรองเพลงออกมา
อยางไมเปนภาษา ผมอาจจะพูดภาษาแปลกๆ ก็ได ผมไมรู แตที่ผมรูแนแกใจ
คือ ผมปลาบปลื้มยินดีอยางเหลือลน ตอนนี้ผมอายุ 28 ป และในที่สุดผมก็รู
แลววาทําไมผมถึงเกิดมาในโลกนี้
วิ ช าแรกที่ ผ มเรี ย นคื อ วิ ช าแนะนํ า พระคั ม ภี ร ดร.เจมส มาวดี (Dr.
James Moudy) เปนผูสอน ทานเคยเปนศิษยาภิบาลของนักศึกษาครั้งเมื่อผม
ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย Texas A&M เหมือนการกลับคืนสูเหยา ทุกวิชานา
ตื่ น เต น หลั ง จากที่ เ รี ย นไปได 5 เดื อ น ผมได ยิ น เสี ย งแทรกเข า มาในห ว ง
ความคิดอีกครั้งหนึ่ง “คุณจะเปนผูประกาศขาวประเสริฐ” ในที่สุด ผมตัดสินใจ
เรียนตอหลักสูตรมหาบัณฑิตทางศาสนศาสตร ใชเวลา 3 ปในการศึกษา ผม
พลาดโอกาสในการสรางโรงพยาบาล แตผมยังรูสึกไดรับการทรงเรียกใหไป
เมืองไทย
ผมเรียนคอรสแรกในวิชาจิตวิทยา ผมระลึกถึงคําถามของนักจิตวิทยาที่
อินเดียนาโพลิสที่ถามผมวา ทําไมผมยังไมแตงงาน ผมคิดวาเพราะผมยังไมได
พบหญิงที่เปนเนื้อคูของผม ตอนนี้ผมไดเรียนรูทฤษฎีของฟรอยด ในเรื่องที่วา
ประสบการณในชวงหาปแรกของชีวิตอาจจะมีผลกระทบตอจิตใจของคนๆ นั้น
เปนปญหาที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ดร. ชารลส แคมป (Dr. Charles Kemp) อาจารยสอนดานการอภิบาล
ผมเริ่มเขารับการปรึกษาจากทาน เพื่อพยายามคนหาปมปญหาในอดีตของผม
ที่อาจจะเปนสาเหตุของปญหาทางจิตเกี่ยวกับเรื่องการแตงงานของผม ผมรูดีวา
ผมจําเปนตองมีภรรยากอนเดินทางไปตางประเทศ
กอนคริสตมาสในปนั้น ผมไดรับจดหมายของคุณโจน ตอบจดหมายของ
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ผมที่เขียนไปถึงเธอเมื่อเดือนมิถุนายน เธอเขียนมาวา “ดิฉันไมพบคุณที่บรัสเซล
ดิฉันจะเดินทางจากบอรดเวยไปที่ฟอรดเวิรธ ถาคุณอยูแถวนั้นก็มาเยี่ยมฉันได”
เธอไมรูวาผมอยูที่ไหน เธอจึงสงจดหมายนี้ไปที่บานพอแมของผมที่ดัลลัส
มหาวิทยาลัยที่ผมกําลังเรียนตั้งอยูบนถนนเดียวกันกับโรงละครที่เธอจะ
มาแสดง หางกันเพียงประมาณ 2 กิโลเมตร ผมนําจดหมายของเธอไปให ดร.
แคมป และเรียนทานวา “ดูเปนเรื่องตลก แตผมคิดวาผมไมจําเปนที่จะตองมา
ปรึกษาทานอีก ผมคิดวานี่จะเปนสวนที่แกปญหาเรื่องการแตงงานของผม”
คุณโจนมาถึงในชวงการสอบใหญของผม แตผมไปพบคุณโจนทุกคืน
ภายหลังการซอมของเธอ นี่เปนครั้งแรกที่ผมกลาทดสอบความจริงของคํากลาว
ที่วา ถาคุณเรียนอยางเสมอตนเสมอปลาย คุณไมจําเปนจะตองทองตําราอยาง
หามรุงหามค่ําในยามสอบ” ผมตั้งใจเรียนอยางสม่ําเสมอมาตลอดเทอม เพราะ
ผมตองการเรียนรู ซึ่งตางจากการเรียนในสมัยกอนหนานี้ ผลการสอบคือผมได
A เกือบทุกวิชายกเวนวิชาวาทศิลปที่ผมได B เพราะเผลอหลับในหองสอบ
แม ว า จะเป น ช ว งเวลาของการสอบใหญ ผ มก็ ส นุ ก ผมได เ ชิ ญ ดารา
นักแสดงละครเพลงโอกลาโฮมามาที่พระคริสตธรรม รวมรับประทานอาหาร
กลางวันดวยกัน ผมหลงรักคุณโจนอยางมาก แตก็ตองเตือนตนเองอยูเสมอวา
นักแสดงกับมิชชันนารีจะไปดวยกันไดอยางไร ผมจําไดวา เมื่อผมไปรับเธอที่
สนามบิ น เธอเดิ น ลงจากเครื่ อ งบิ น ในมื อ ถื อ หนั ง สื อ ตํ า ราศาสนศาสตร ข อง
Kierkegaard ชื่อ Fear and Trembling และจากพฤติกรรมที่เธอแสดงออก
ผมบอกไดเลยวาเธอเปนคริสเตียนที่เขมแข็ง
ในคืนวันเสาร ผมทนรอตอไปไมได ผมบอกรักคุณโจน เปนครั้งแรกที่
ผมบอกรักผูหญิง คุณโจนถามผมวา “รักแคไหน” ผมตอบเธอทันทีโดยไมตอง
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คิด “รักมากพอที่จะแตงงานกับคุณ” และนี่เปนความจริงเชนนั้น
เธอใชเวลาสองสัปดาห ที่จะตอบรับ เพราะในตอนนั้นเธอเกือบ จะหมั้น
กับชายคนหนึ่งและคุณโจนเองยังมีสัญญาผูกมัดกับ Richard Rogers ในการ
แสดงไปอีกเกาเดือน ผมบินไปนิวยอรกเพื่อเจรจาตอรองเรื่องสัญญาผูกพันกับ
ผูจัดการสวนตัวของเธอ ผูจัดการบอกกับผมวา “โจนเปนนักแสดงโดยสายเลือด
มีงานบางอยางเชนงานมิชชั่นเทานั้นที่จะดึงเธอออกจากธุรกิจการแสดงได”
อีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหคุณโจนสามารถละทิ้งชื่อเสียงความกาวหนาไวขางหลัง
คือ สมัยที่เธอยังเปนนักแสดงภาพยนตรและดาราโทรทัศนที่ฮอลลิวูด เธอไป
นมัสการพระเจ าที่คริสตจักรเป นประจํา วันหนึ่ งนัก เทศนไดเทศนาจากพระ
ธรรมมัทธิว 6:24 “ไมมีใครที่จะเปนขาสองเจาบาวสองนายได...ทานจะปฏิบัติ
พระเจาและปฏิบัติเงินทองพรอมกันไมได”
อั นที่ จ ริ ง เธอไม ส นใจในเงิ น ทอง แต เ ธอใฝฝ นการได เป น ดารานํ าที่ มี
ชื่อเสียงในบอรดเวย และบอรดเวยก็เปนสถาบันการแสดงที่ยอดเยี่ยมของโลก
ในขณะนั้น และเธอกําลังกาวขึ้นไปสูจุดนั้น ในป 1958 เธอไดรับรางวัลและเปน
นักแสดงใหมที่มีแนวโนมจะเปนดารายอดเยี่ยม 1 ใน 10 ของนักแสดงยอด
เยี่ยมที่บอรดเวย เธอกําลังมีชื่อเสียง ชีวิตของเธอกําลังประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตั้งไว แตพระเจามีแผนงานสําหรับเธอ
กวาจะหมดสัญญาการแสดง ผมรูสึกวาการรอคอยถึงเกาเดือนชางเปน
การรอคอยที่ยาวนาน แตในที่สุด วันที่ 12 ธันวาคม 1959 ก็มาถึง คุณโจน
และผมเขาพิธีวิวาห ที่คริสตจักร Chapelwood Methodist Church ซึ่งเปน
คริสตจักรบานเกิดของคุณโจน ศาสนาจารย เกรดี ฮารดีน (Rev. Grady
Hardin) อดีตศิษยาภิบาลของเธอเปนผูประกอบพิธี สําหรับศาสนาจารยเกรดี
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มิใชคนแปลกหนาสําหรับผม เพราะผมเคยตอนรับทานครั้งเมื่อมารวมงานใน
สัปดาหพัฒนาจิตใจที่มหาวิทยาลัย Texas A&M
คุณโจนและผม มีความสุขกับการศึกษาในพระคริสตธรรม และพระเจา
ประทานเดวิด บุตรชายคนแรก เมื่อวันที่ 29 กันยายน 1960 (2503)
ในเดือนมิถุนายน 1961 เราทั้งสองไดรับสถาปนาเปนศาสนาจารย และ
เดินทางมาเมืองไทยในเดือนสิงหาคมปเดียวกัน เมื่อเครื่องบินกําลังรอนลงที่
ดอนเมือง เราเห็นทุงนาเขียวขจี ผมบอกคุณโจนวาผมรูสึกเหมือนได “คืนสู
เหยา” อีกครั้ง ทั้งๆ ที่ไมเคยมาประเทศไทยมากอน คุณโจนตอบวา “ฉันก็รูสึก
เชนนั้นเหมือนกัน”

บานพักของเราที่ สามแยก อําเภอดอนตูม นครปฐม (1963-1971)
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บทที่ 3
ขอใหพนจากความบาป
“ขอทรงโปรดยกบาปผิดของขาพระองคทงั้ หลาย...”
ลูกา 11:4
“...ขอทรงลางขาพระองค และขาพระองคจะขาวกวาหิมะ”
สดุดี 51:7

ปาอยู สตรีลาวโซงคริสเตียนในหมูบานแหลมกระเจา
ไดเปนพยานเรื่องพระเยซูคริสตแกคุณละมุด
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โจรกลับใจ
“เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว
สิ่งสารพัดที่เกาๆ ก็ลวงไป นี่แนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น”
2โครินธ 5:17
“ดิฉันรอดูพี่ละมุดวาจะเปลีย่ นแปลงชีวิตไดจริงๆ หรือเปลา
เขาเปลีย่ นไดจริงๆ...”
ละมุดเปนโจร! แตชีวิตของโจรคนนี้ที่ทําใหผมไดเห็นพลังอํานาจของพระ
คริสตที่เปลี่ยนชีวิตของคนได
หมูบานที่ละมุดอยูเปนที่รูจักทั่วไปวาเปนหมูบานมือปนรับจาง มีคนกลาว
ว า มี เ พี ย งตํ า รวจที่ มี เ ส น สายกั บ คนพวกนี้ เ ท า นั้ น ที่ ก ล า เข า ออกหมู บ า นนี้
ภายหลังที่ละมุดกลับใจเปนคริสเตียนเขาพาผมเขาไปในหมูบานนี้ ผมไดสัมผัส
กับบรรยากาศถิ่นเสือเมืองเถื่อน แตละที่แตละแหงพูดกันถึงเรื่องการลักขโมย
การแกแคน หรือไมก็เรื่องฆาลางทําลาย
ผมเห็นวัยรุนกลุมหนึ่งนั่งอยูบนราวสะพานทางเขาหมูบาน เมื่อเดินผาน
กลุมวัยรุนละมุดผงกศีรษะทักทายพรอมกับกลาววา “พวกเขาเปนมือปนรุนใหม
ตอนนี้กําลังสรางชื่อเสียงใหเปนที่ยอมรับ”
ในเดือนเดียวกันนั้นเอง ใกลๆ บานที่ผมพักอาศัย หมอคนหนึ่งถูกโจรจี้
เอาจักรยานยนต แตหมอคนนั้นขัดขืนตอสู ปรากฏวาโจรถูกหมอยิงเสียชีวิต
ละมุดบอกผมวา มือปนที่เสียชีวิตเปนมือปนวัยรุนออนหัดคนหนึ่งที่เราเคยพบ
เห็นที่นั่งบนราวสะพานเมื่อไมกี่วันกอนหนานี้ เขารับจางใหมาฆาหมอคนนั้นที่ไป
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แยงแฟนของคนอื่น มือปนออนหัดซอนตัวอยูในคูขางทางซุมยิงหมอคนนั้น
หมอคนนั้นลมลงในคูอีกขางหนึ่งของถนน เมื่อมือปนลุกขึ้นเพื่อจะปลิดชีวิตของ
หมอ ขณะนั้นเอง หมอซึ่งบาดเจ็บจากการถูกยิงไดชักปนพกแลวยิงสวนจบชีพ
ของมือปนวัยรุนออนหัดคนนั้น
ในสมัยนั้น ทุกคนในหมูบานนี้เวลาออกนอกบานจะตองพกอาวุธ เชนปน
พก หรื อ อยางน อ ยก็ มี ดพกที่ซ อ นในเสื้อคลุม หรือหนี บที่เข็ม ขัดดานหลัง ดู
เหมือนจะมีเพียงผมและอาจารยบํารุง อดิพัฒน ครูใหญคริสเตียนที่เขาออก
หมูบานนี้โดยไมพกพาอาวุธใดๆ ละมุดเลาใหผมฟงวา สมัย ที่เขาเปนทหาร
เกณฑ เขาลักเอาอาวุธในกองทัพออกไปใชในงานของตนในเวลากลางคืน แลว
นํากลับมาเก็บในกองทัพเมื่อรุงเชาโดยไมมีใครรูเห็น
ละมุดไดซื้อที่ดินในหมูบานแหลมกระเจาและสรางบาน ซึ่งเปนหมูบาน
ของชาวลาวโซงที่เรากําลังประกาศพระกิตติคุณอยู เพื่อที่จะแยกตัวเองออกจาก
อิทธิพลของแกงมือปนตางๆ ในหมูบานที่เคยอาศัยอยู ละมุดตองการเริ่มตน
ชีวิตใหม
เรารูเรื่องราวของละมุดครั้งแรกเมื่อมีคนมาบอกผมวา มีคนลักเขาไปใน
บานที่ทําดวยไมไผของละมุดเพื่อจะขโมยจักรยานของเขา ละมุดยิงโจรที่เขามา
ในบาน แตโจรหนีไปในความมืด
ละมุด ไดยินเรื่องราวขาวดีของพระเยซูคริสตครั้งแรกจากหญิงชาวลาว
โซง เธอเลาถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหมของนองชาย เธอบอกละมุดวา นองชาย
ของเธอได ฆ า ชายสองคน เมื่ อ น อ งชายมาเป น คริ ส เตี ย นชี วิ ต ของเขาได
เปลี่ยนแปลงใหม มีชีวิตที่ดีขึ้น ละมุดก็ตองการมีชีวิตที่ดีขึ้น เขากังวลถึงความ
ชั่วราย ความผิดบาปที่เขาเคยทําลงไป เขาตองการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม ละมุด
คิดวา เขาสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาเอง โดยเลิกทําสิ่งชั่วทั้งปวงที่เคยทํา
74

และเริ่มตนทําแตสิ่งที่ดี ตามความเชื่อความคิดที่เขามีอยูในเวลานั้น
ตามความเขาใจของละมุดในเวลานั้น คนเราไมสามารถหลีกลี้หนีจาก
กรรมชั่วที่ตนไดกอไว แตคนเราสามารถทําความดีเพื่อชดใชกรรมชั่วของตน
ละมุดไดรวมกลุมคนในบานแหลมกระเจาแลวรวบรวมเงินเพื่อบริจาคชวยในการ
จัดงานประจําปของวัดในหมูบานเดิมของตน
ละมุดมีสวนในการจัด “รําวง” เพื่อหารายไดบํารุงพระศาสนา อันเปนการ
กระทําดีประการหนึ่ง เมื่อกําลังดื่มยอมใจกอนขึ้นเวทีรําวงรวมกับเพื่อนๆ ดื่มไป
สักพักหนึ่งจนมึนไดที่ มีเสียงหนึ่งพูดถากถางละมุดวา “เฮยดูแกจะหมดไฟเรื่อง
ผูหญิงแลวละวะ” ละมุดมีภรรยาแลวสามคน แตคําถากถางนี้ทําใหเขาเสื่อมเสีย
ความเปนชายชาตรี บันดาลโทสะจนละมุดชักปนออกมา
ละมุดมาบอกผมภายหลังวา “กฎหนึ่งที่ผมยึดถือคือ ผมจะไมชักป น
นอกจากผมจะเหนี่ยวไก” เขาอธิบายตอไปวา “ถาคุณไมยิงกอนคนอื่นก็จะยิง
คุณ แตไมรูเพราะอะไรในครั้งนี้ผมกลับเหนี่ยวไกไมได ผมยืนอยูที่นั่นในมือถือ
ป น ในเวลานั้ น เองผมยอมรั บ ว า ผมเปลี่ ย นชี วิ ต ของตนเองไม ไ ด ผมเป น
กรรมการจัดงานครั้งนี้เพื่อจะสรางกรรมดี เพื่อผมจะมีชีวิตใหม นี่ผมเกือบตอง
ฆาคนๆ หนึ่งในงานนี้ ผมตัดสินใจยื่นปนใหกับเจาหนาที่จัดงานคนหนึ่ง แลว
ออกจากงานนั้นไป”
ละมุดพูดกับครูใหญวา “ผมมาพบครูใหญเพราะเดี๋ยวนี้ผมรูแลววา ผม
เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมเองไมได ผมไดยินมาวา พระเยซูคริสตชวยเปลี่ยนชีวิต
ของคน ผมตองการใหพระเยซูคริสตชวยเปลี่ยนชีวิตของผม” เรานําละมุดใน
การอธิษฐานรับพระเยซูคริสตใหเปนองคพระผูเปนเจาและพระผูชวยใหรอด
ขอพระเยซูไดยกโทษความผิดบาปของเขา และขอพระองคทรงนําใหเขามีชีวิต
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ใหม ละมุดไดมารวมนมัสการพระเจาในวันอาทิตยตอมา ในวันนั้นละมุดไดเปน
พยานถึงความเชื่อของเขาในพระเยซูคริสต ที่พระองคทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของ
เขา
ในวันอาทิตยนั้นละมุดเลาวา “ตอนนี้ผมนอนหลับสบาย” เขาไดอธิบาย
ใหเราฟงวา เมื่อกอนนี้ เขามีศัตรูมากมาย วิธีที่สวนใหญที่ใชในการกําจัดศัตรูคือ
แอบซุมยิ่งศัตรูในเวลากลางคืนขณะที่เขากําลังหลับโดยยิงทะลุผานแฝกฝาบาน
หรือถาเปนบานทรงขาสูงก็จะยิงทะลุพื้นบาน ละมุดบอกกับเราวา กอนที่จะรับ
เชื่อ ทุกคืนเขาจะตองดับไฟตะเกียงน้ํามันกาด แลวดอดออกนอกบาน ไปหลบ
ซอนนอนหลับในทองทุงที่คนหาเขาไมพบ แตเดี๋ยวนี้ละมุดเชื่อในพระเยซูคริสต
แลว เขาวางใจในพระองค เขานอนในบานของเขา เขากลาววา “วันนี้ถึงแมผม
ตองตาย ผมก็ตายอยูในพระหัตถของพระเจา”
ในเชาวันอาทิตยหนึ่ง ละมุดประกาศในโบสถวา “ผมเลิกดื่มเหลาและสูบ
บุหรี่แลว” เขาพบความจริงในพระคัมภีรที่มีอํานาจชวยเขาในเรื่องนี้จาก 1 โค
รินธ 6:12 “ขาพเจาทําสิ่งสารพัดได แตขาพเจาไมยอมอยูใตอํานาจของสิ่งใด
เลย” แทจริงแลวเรายังไมไดพูดกับเขาเรื่องบุหรี่และเหลาเลย เรามุงประเด็นไป
ยังเรื่องการโจรกรรม และ ฆาตกรรม ของเขา เพราะเขาเคยเลาใหเราฟงวา เขา
พยายามสืบเสาะคนหาวา ใครที่ลักเขามาในบานของเขาเพื่อขโมยจักรยานใน
ชวงเวลาที่เขาเพิ่งยายมาอยูในหมูบานของเราเพื่อเขาจะไดทําการแกแคน
ละมุดรูสึกวาเขาตองรักษาศักดิ์ศรีของเขา จะใหโจรมาหยามเขาเชนนั้น
ไมได เขาใชเวลาสองปจนสืบทราบไดวา โจรนั้นเปนชายสองคนและเขารูชัดวา
เปนใคร เขาตั้งใจจะฆาทั้งสองคนเพื่อจะไมมีใครกลามารบกวนเขาอีกตอไป
กอนที่ละมุดจะมีโอกาสจัดการกับโจรทั้งสองคนปรากฏวา โจรคนหนึ่งถูก
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สังหารเสียชีวิต จนกระทั่งในค่ําคืนวันหนึ่ง ละมุดไดเห็นโจรอีกคนหนึ่งกําลังรํา
วงบนเวที เขาวางแผนใหเพื่อนสนิทของเขาคนหนึ่งขึ้นไปแยงสาวรําวงของโจรคน
นั้น สวนตัวเขาซุมหลบอยูในความมืด และกะวาจะเก็บเจาโจรคนนั้นเมื่อเขาแยก
ออกจากสาวรําวง แตเกิดการวิวาทกอนที่เพื่อนสนิทของละมุดจะขึ้นไปแยงสาว
รําวง เกิดความโกลาหลชุลมุนจนไมรูวาใครเปนใคร เปนอันวาละมุดไมสามารถ
กําจัดโจรคนนั้นในครั้งนี้
ละมุด วางแผนใหม เขาคิด ในใจว า “โจรคนนี้เ ป นที่ รู กั นว า เขาพกป น
ตลอดเวลา และมันไมรูหรอกวาเรารูวามันพยายามขโมยจักรยานของเรา เราจะ
ทําเปนญาติดีกับมันชวนมันมากินขาวที่บาน สบโอกาสก็จัดการเก็บมันเสีย แลว
เอาปนของมันมายิง 2-3 นัด เพื่อสรางสถานการณวามันพยายามจะยิงเรา และ
ที่เรายิงมันก็เพราะตองปองกันตัวเอง”
แตตอนนี้ละมุดรับบัพติสมาเปนคริสเตียนแลว วันหนึ่งโดยไมคาดฝน
โจรคนนั้นเดินเขามาในบานของละมุดโดยละมุดไมไดเชิญชวน ละมุดเลาถึง
ความรูสึกของเขาตอนนั้นวา “ผมยืนช็อคนิ่งอึ้งไมรูจะทําอยางไร ในที่สุดผม
ตัดสินใจเขาครัวทําอาหารเลี้ยงชายคนนั้น ขณะที่เรากําลังรับประทานอาหาร
ดวยกันนั้น ชายคนนั้นสารภาพกับผมวา เขาคือโจรคนหนึ่งที่เคยพยายามเขามา
ลักรถจักรยานในบานของผม จากนั้นมาเราไมเปนศัตรูกันอีกตอไป” ภายหลัง
เพื่อนคนนี้ของละมุดถูกยิงบาดเจ็บอยูขางถนนใกลบานละมุด ละมุดไดนําเขาสง
โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัว
กอนที่ละมุดจะรับบัพติสมา คณะธรรมกิจคริสตจักรไดประชุมเพื่อจะหา
ขอยุติวาจะทําอยางไรกับภรรยาทั้งสามคนของละมุด ในระหวางการประชุมครั้ง
นั้น ผมไดเลาเรื่องที่เคยไดยินเมื่อครั้งที่กําลังเตรียมตัวเปนมิชชันนารี
เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งศตวรรษผานมาแลว หัวหนาเผาคนหนึ่งไดมาหา
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มิชชันนารีและบอกวาตนตองการจะเปนคริสเตียน มิชชันนารีถามหัวหนาเผาคน
นั้นวา ทานมีภรรยากี่คน หัวหนาเผาบอกวามีภรรยาหนึ่งรอยคน มิชชันนารี
กลาวกับหัวหนาเผาวา “เมื่อไหรก็ตามที่ทานมีภรรยาเหลือเพียงคนเดียว ทานจง
กลับมาหาเรา เราจะใหทานรับบัพติสมาทันที”
ทุ ก ครั้ ง ที่ มิ ช ชั น นารี พ บหั ว หน า เผ า ก็ จ ะถามว า พร อ มหรื อ ยั ง ที่ จ ะรั บ
บัพติสมา หัวหนาเผาก็จะตอบวา “ยังไมพรอม” หลังจากนั้นสองป หัวหนาเผา
ไดมาพบมิชชันนารีและกลาววา “เอาละ ตอนนี้ผมพรอมที่จะรับบัพติสมาแลว”
มิชชันนารีถามวา “ทําไมตองใชเวลานานจังกวาจะพรอมรับบัพติสมา” หัวหนา
เผาตอบวา “มันไมใชเรื่องายที่จะกําจัดเมีย 99 คน” มิชชันนารีถามวา “ทําไมถึง
ไมงาย” หัวหนาเผาตอบวา “เพราะผมกินเร็วกวานี้ไมได”
ผมบอกคณะธรรมกิจวา ผมหวังวาเรื่องนี้คงไมใชเรื่องจริง คณะธรรมกิจหัวเราะและไดขอคิดจากเรื่องนี้ จากนั้นคณะธรรมกิจไดอภิปรายสักพักหนึ่ง
แลวไดตัดสินใจวา จะไมเปนการถูกตองเลย ถาเราจะใหภรรยาคนเดียวรับบัพติ
สมา แลวปลอยใหภรรยาอีกสองคนไมไดรับความรอด คริสตจักรควรใหภรรยา
ทั้งสามคนของละมุดรับบัพติสมา แตละมุดจะไมสามารถเปนผูปกครองหรือ
มัคนายกในขณะที่ยังมีภรรยาสามคน และละมุดจะมีภรรยามากกวานี้ไมได
อยางไรก็ตาม กอนที่ละมุดจะไดรับบัพติสมาภรรยาสองคนไดขอแยกทางกับ
ละมุด สวนภรรยาอีกคนหนึ่งที่เหลือยังไมพรอมจะรับบัพติสมา จึงมีละมุดเพียง
คนเดียวที่รับบัพติสมาในเวลานั้น
ภายหลังที่ละมุดรับบัพติสมาแลว พวกเราไดไปที่บานของละมุด และได
รวมกันมอบที่ดินของเขาใหพระคริสตทรงดูแลรักษา และเลิกการนับถือผีและ
วิญญาณตางๆ การกระทําเชนนี้ละมุดตองรวบรวมความกลาหาญและความ
ศรัทธามากมาย เพราะเพื่อนบานวิพากษวิจารณวา “คอยดูเถิด แกทําเชนนี้ ผี
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และวิญญาณทั้งหลายจะจัดการกับแกแนๆ” เหมือนจะเปนเชนนั้นจริงๆ ในป
แรกพืชผลทางการเกษตรของละมุดเสียหายมากมาย แตเมื่อละมุดมองไปรอบๆ
ตัวเขาพบวา พืชผลของเพื่อนบานก็ถูกภัยพิบัติจากแมลงและความแหงแลง
เชนกัน ทําใหความกังวลของละมุดในเรื่องผีและวิญญาณหมดสิ้นลง
เราไดประสานใหเกษตรกรคริสเตียนคนหนึ่งมาพูดคุยกับละมุด จากการ
พูดคุยพบวาละมุดสามารถที่จะตัดใบตองไปขายในตลาดเพื่อใชหอของขาย และ
ยังมีตนไมผลที่ในทุงนาที่เขาไมเคยใหความสนใจมากอนใหผลสามารถเก็บขาย
เปนรายได
วันหนึ่งละมุดไดพูดอยางภาคภูมิใจวา “อาจารยเห็นไกพวกนั้นไหม ถา
เปนเมื่อ สมั ย ก อ นรับ รองไม มีท างที่ ผมจะมี ไ กไ ว ข าย เพราะเมื่อ พวกแกง มา
วางแผนงานที่รับมา เราก็ดื่มเหลา ไกพวกนี้จะตองลงหมอเปนกับแกลมหมด
แตตอนนี้ผมเลิกอาชีพเดิม เลิกคบแกงมือปน เลิกดื่มเหลา ผมถึงมีไกไวขายเปน
รอยตัว”
อนงค ภรรยาคนสุดทายของละมุดใชเวลาถึงหาปกวาที่จะตัดสินใจรับบัพ
ติสมา ชวงที่เธอรับบัพติสมาครอบครัวของผมยายไปทํางานที่เชียงใหมแลว ผม
ไดมีโอกาสพบเธออีกครั้งเมื่อเธอมารวมประชุมสตรีคริสเตียนที่เชียงใหม เธอ
บอกผมวา “ดิฉันรอดูวาพี่ละมุดจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไดจริงหรือเปลา เขาเปลี่ยน
ได จ ริง เวลานี้ ดิ ฉั น รั บ บั พ ติ ส มาแล ว และดิ ฉั น รู แ ล ว วา การเกิ ด ใหม นั้น เป น
อยางไร”
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คุณละมุด และ คุณอนงค ภรรยา (2002)

อาจารย ยงยุทธ คําภีระ กําลังอธิบายภาพหัวใจดํา กับ หัวใจขาว กอนการแสดง
ลิเกการประกาศพระกิตติคุณ (ดูรายละเอียดเรื่องตอไป ในเรื่อง “มองโลกใหม”)
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มองโลกใหม
เหตุฉะนั้นตั้งแตนี้ไป เราจะไมพิจารณาผูใดตามมาตรฐานของโลก
แมวาเมื่อกอนเราเคยพิจารณาพระคริสตตามมาตรฐานของโลกก็จริง
แตเดี๋ยวนีเ้ ราจะไมพิจารณาพระองคเชนนั้นอีก
2 โครินธ 5:16
“แตเดี๋ยวนี้พระเยซูทรงเปดตาเปดใจของผม...”
มนุ ษ ย มั ก จะมองคนอื่ น ตามมาตรฐานของโลก หรื อ มองตามสายตา
มนุษยปุถุชนทั่วไป เขามองวา ถาใครไมชวยเขาหรือเปนประโยชนแกเขา คนๆ
นั้นก็จะเปนคูแขงที่เขาจะตองเอาชนะใหได หรือไมเขาจะตองใชคนๆ นั้นเปน
เครื่องมือเพื่อสรางประโยชนสําหรับตน แตเดี๋ยวนี้ละมุดเริ่มมีสายตาใหม เขา
มองคนอื่นตามมาตรฐานของพระเจา
ละมุดตื่นเตนกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตน และเขาเริ่มคนหาคน
รอบขางที่ตองการ “ขาวดี” ที่เขาไดรับนี้ ในชวงเวลาที่ไมนานเขาไดนําหกคนมา
รับบัพติสมา สามในหกคนดังกลาวเปนนักเลงอยางเขา ในจํานวนนี้มีสองคนที่
นาสนใจมากคือ ปาศรี (ดูเรื่อง “แมเสือแหงหุบรัก) และ นายหอม (ดูเรื่อง “ขอ
อยาใหนกเขาในทุงนาผม”)
ดวย “สายตาใหม” ของละมุด มิเพียงแตเขาเปนผูที่เอาใจใสครอบครัว
ของตนในยามที่ดินฟาอากาศแหงแลงเทานั้น แตเขามีใจเอื้อเฟอชวยเหลือสอง
ครอบครัวที่ยากจนและไรที่ดินทํากิน โดยใหทั้งสองครอบครัวมาอยูกินกับตน
และทํ า มาหากิ น บนที่ ดิ น ของเขา ละมุ ด ได ส ร า งบ า นถั ด จากบ า นของเขาให
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ครอบครัวหนึ่งอยู
แตหลังจากนั้นไมนานเขาก็พบวา การชวยคนไมใชเรื่องงาย ค่ําคืนหนึ่ง
ผมไดไปเยี่ยมที่บานของละมุด ผมพบวาเขากําลังโกรธเพื่อนบานที่เขาชวยเหลือ
ละมุดบอกผมวา เขาไมพูดกับเพื่อนบานครอบครัวนั้นมาหลายวันแลว เพราะ
เขาโกงวาที่ดินที่เขาอยูนั้นเปนของเขา
ผมไมรูวาจะทําอยางไรดี ผมชวนละมุดอธิษฐานดวยกัน หลังจากนั้นผม
เสนอวา ผมจะไปเยี่ยมเพื่อนคนนั้น แตสักพักหนึ่งขอใหละมุดตามผมไป และ
ขอใหเปนผูเริ่มทักทายเพื่อนกอนไดไหม ผมดีใจเมื่อละมุดตอบรับวา “ได”
ผมจึงเดินไปบานหลังถัดไป พูดคุยกับเพื่อนของละมุดถึงปญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อนของละมุดบอกผมวา ดวยความสัตยจริงเขาไมเคยคิดที่จะโกงที่ดิน
ของละมุดเลย และเขาตองการปรับความเขาใจกับละมุด พอดีละมุดเดินเขาบาน
ของเพื่อน ผมโลงอกเมื่อเห็นหนาละมุด เพราะผมเองไมแนใจวาละมุดจะยอม
มาบานเพื่อนตามที่เขารับปากหรือไม ผมชวยชี้ใหทั้งสองไดเห็นวาไดเกิดการ
เขาใจผิดกัน และเปดโอกาสใหปรับความเขาใจกันใหมและคืนดีกัน ทั้งสอง
กลับมาเปนเพื่อนที่ดีตอกัน ตอมาเพื่อนของละมุดไดซื้อที่ดินผืนหนึ่งและสราง
บานบนที่ดินผืนใหมนั้น
ละมุดไดเห็นเพื่อนชาวลาวโซงเอาโฉนดที่ดินไปค้ําประกันเงินกูที่ดอกเบี้ย
สูงลิ่ว และลงเอยดวยการสูญเสียที่ดินทํากิน เปนเหตุใหหลายครอบครัวตอง
ย า ยเข า ไปอยู ใ นป า ซึ่ ง เป น เขตอิ ท ธิ พ ลของคอมมิ ว นิ ส ต ใ นเวลานั้ น ละมุ ด
ผลักดันใหคริสตจักรเขาไปชวยเหลือคนเหลานี้ คริสตจักรไดเริ่มโครงการใหยืม
ขาว ริเริ่มโครงการหัตถกรรมลาวโซงโดยคุณโจน คุณเจนนี่ และ คุณไมตรี โมช
ดารา ภายหลังยังประสานใหผูเชี่ยวชาญทางดานเกษตรกรรมเขาไปชวย แตก็ยัง
ไมสามารถชวยไดอยางเพียงพอ
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ละมุดจึงหันไปขอความชวยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งในขณะนั้นมีโครงการ
ของรัฐบาลที่สนับสนุนโดยยูเซด (USAID) ในการกอตั้งสหกรณชาวไรชาวนา
โดยจะชวยเหลือในเรื่องเครื่องสูบน้ําเพื่อการเกษตร เมล็ดพันธุพืช ยาฆาแมลง
และ ปุยวิทยาศาสตร แตที่ติดขัดในขณะนั้นคือการจัดตั้งสหกรณชาวไรชาวนา
ตอ งมี จํา นวนสมาชิก ที่ เพี ย งพอ ดั ง นั้ น เจ าหนาที่ จึ ง แนะนํ าวา ให คนแหลม
กระเจาชาวไทย และคนแหลมกระเจาชาวลาวโซงรวมเขาเปนสหกรณเดียวกัน
เมื่อชาวบานไดยินเชนนั้นตางพากันหัวเราะ และบอกวาไมมีทางที่จะเปนไปได
เพราะเมื่อไมนานมานี้ คนทั้งสองกลุมเพิ่งมีเรื่องบาดหมางกันเกี่ยวกับหลักเขต
ที่ ดิ น ถึ ง ขนาดยกพวกถื อ จอบถื อ เสี ย มเข า เผชิ ญ หน า กั น ชาวบ า นบอกกั บ
เจาหนาที่วา ถึงแมทุกวันนี้คนสองบานนี้ก็จะไมคอยกลาเขาไปในพื้นที่ของบาน
ตรงกันขามในเวลาค่ําคืน
อุปสรรคของละมุดอีกประการหนึ่งคือ อดีตของเขา ชื่อของละมุดติด
อันดับรายชื่อผูรายที่ทางราชการสั่งจับตัวในอันดับตนๆ เนื่องจากบริเวณที่เราอยู
ไดมีการพัฒนาขึ้นมาก ดังนั้นทางการจึงตั้งใหหมูบานในบริเวณนี้เปนกิ่งอําเภอ
และผูที่มาดํารงตําแหนงปลัดอําเภอที่นี่เปนอดีตนายตํารวจที่ไดรับมอบหมายให
ตามจับละมุด
ปก อนหน านี้ ประเทศสหรัฐอเมริก าได เชิญตํา รวจไทยรุน หนึ่ งเขารั บ
การศึกษาและฝกอบรมการทํางานของตํารวจที่สหรัฐอเมริกา ปลัดทานนี้ใน
ขณะที่เปนตํารวจก็ไดรับเชิญรวมในการศึกษาครั้งนี้ดวย ในชวงเวลาที่ศึกษา
ฝกอบรม ทานปลัดไดพบกับนายตํารวจผิวดําที่เปนคริสเตียน เขาไดเชิญทาน
ปลัดไปที่บาน ใหการตอนรับและเอาใจใสอยางดี ทานปลัดมีความประทับใจ
อยางมาก เมื่อกลับถึงเมืองไทยรับตําแหนงปลัด เขาไดเห็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ของละมุด อีกทั้งทานปลัดไดรับประสบการณที่ดีจากนายตํารวจคริสเตียนที่
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สหรัฐอเมริกา เขาจึงยอมไวใจในตัวละมุด และสนับสนุนละมุดในการทํางาน
พัฒนาชุมชน
กอนหนานี้คนในหมูบานไมไววางใจละมุดเลย บางคนในหมูบานยังคง
เยยหยัน นินทา และหัวเราะเยาะละมุด แตเมื่อละมุดยอมใหพระเยซูคริสตเขา
มาควบคุมชีวิตของเขา เขากลับกลายเปนคนที่มีพลัง เขาไมยอมยอทอ ในที่สุด
ดวยการทรงชวยจากพระเจาละมุดสามารถประสานกอตั้งสหกรณของทั้งสอง
หมูบานขึ้นสําเร็จ และเขายังไดรับเลือกใหเปนประธานคนแรกของสหกรณแหงนี้
ดวย
ละมุดยังตองตอสูกับชีวิตเกาที่ผุดขึ้นมาครั้งแลวครั้งเลา เมื่อเขาตองสูกับ
อิทธิพลของชีวิตเกาเขาจะรีบขี่จักรยานมาที่บานของเรา พรอมกับบอกวา “ขอรีบ
อธิษฐานเผื่อผมทีกอนที่โทสะบาคลั่งมันจะระเบิด” เขาเคยบอกเราวา “ถาผม
ไมไดไปนมัสการพระเจาที่โบสถสองอาทิตยติดตอกัน ผมรูสึกไดเลยวาอํานาจ
ของซาตานครอบงําชีวิตของผมรุนแรงมากขึ้น” เมื่อพวกโจรในหมูบานมากวน
โทสะละมุดเพื่อทดสอบความอดทนของเขา ละมุดบอกกับเราวา “ผมรูแลววาใน
เวลาเชนนั้นผมควรหันไปหาคริสตจักร หรือ ควรหันไปหาปน”
ลาวโซงครอบครัวหนึ่งไดคืนเงินยืมเปนที่ดินประมาณ 1 ไรแกคริสตจักร
เราจึงไดสรางบานไมหลังไมใหญเปนสํานักงานศูนยโครงการหัตถกรรมลาวโซง
โดยมีละมุดเปนผูประสานงาน โครงการนี้ไดขยายออกไปในหลายหมูบาน
วันหนึ่งผมไดยินจากหญิงลาวโซงคนหนึ่งวา ชาวบานกําลังรวมตัวกันขับ
ไลละมุดใหออกไปจากหมูบาน เพราะเมื่อกําลังประชุมโครงการหัตถกรรมลาว
โซงละมุดไดตบหนานายคําชาวลาวโซงที่มาเปนคริสเตียนใหมกลางประชุม หญิง
คนเดียวกันนี้ไดเปรียบเปรยวา “แกวที่ราวแลวยอมกลับดีอยางเดิมไมได” ผม
ไมเห็นทางที่จะแกไขเหตุการณเลวรายนี้ไดนอกจากพึ่งการทรงนําของพระเจา
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ผมขับรถไปที่บานของละมุด และถามเขาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น เขาโพลงออกมา
ดวยโทสะวา “อายคนนั้นมันกลาวหาผมตอหนาที่ประชุมวา ผมโกงเงินของ
กองทุนโครงการหัตถกรรมลาวโซง ผมยอมรับวาผมบันดาลโทสะจริงๆ ครับ”
ผมตระหนักดีวาละมุดเปนคนไทย ไมใชคนโซง ดังนั้น ในสายตาของคน
ทั้งหลายละมุดเปน “คนนอก” ไมใชพวกเดียวกันกับเขา ในสถานการณเชนนี้
ผมรูวายากที่จะแกไขไดผมไดแตชวนละมุดอธิษฐานดวยกัน หลังการอธิษฐาน
ผมเสนอว า “ผมจะไปหานายคํ าก อ น เพื่อ กรุย ทางใหเกิ ด การคืน ดี แลว จะ
กลับมารับคุณไปหาเขา เมื่อพบเขาคุณสามารถถอมใจยอมยกมือไหวเพื่อเปน
การแสดงวาคุณเสียใจในเหตุการณที่เกิดขึ้น และเปนการขอโทษเขาไดไหม?”
ละมุดพยักหนา
ผมไปหานายคํา โดยมีภาพแกวที่ราวแลวในสมอง แตในจิตใจของผม
อธิ ษ ฐานขอพระเจ า ทรงนํ า เมื่ อ พบนายคํ า ผมบอกเขาว า “ละมุ ด เสี ย ใจใน
เหตุการณที่เกิดขึ้นและเขาตองการมาขอโทษคุณ แตในเวลาเดียวกันคุณคงจะ
ยอมรับวาคุณก็มีสวนใหเกิดความเลวรายในเหตุการณนั้นดวย ถาหากวามีใคร
กลาวหาวาคุณโกงเงินตอหนาที่ประชุม คุณก็คงจะบันดาลโทสะพุงขึ้นมาเชนกัน”
เขาผงกศีรษะเหมือนยอมรับ แตผมก็ไมคอยแนใจนัก
ผมกลับไปพาละมุดมาหานายคํา เมื่อทั้งสองเผชิญหนากัน ละมุดยกมือ
ไหวนายคํา ตั้งแตวันนั้นเปนตนมาทั้งสองกลับมาทํางาน และ นมัสการพระ-เจา
รวมกันอีกครั้งหนึ่ง
ดวยจิตใจใหมของละมุดทําใหเขามี “สายตา” ใหม ที่สามารถแยกแยะได
วาอะไรผิดอะไรถูก ใบปลิวเรื่องหัวใจมนุษยที่ใชในการประกาศ ไดอธิบายเรื่อง
นี้สําหรับชาวบานไดอยางดี
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ในใบปลิวดังกลาว มีรูปหัวใจสีดํา มีสัตวรายชนิดตางๆ ในหัวใจดําดวง
นั้น ซึ่งหมายถึงความบาปชนิดตางๆในดวงใจของมนุษย เชน สุนัขปา หมายถึง
การขโมย งูหมายถึงการโกหกและการโกง เสือหมายถึงอารมณโกรธฉุนเฉียว
ความพยาบาท และ การฆาทําราย เตาหมายถึงความเกียจคราน สุกรหมายถึง
ความละโมบ ลามก สกปรก แพะหมายถึงความดื้อรั้น นกยูงหมายถึงความหยิ่ง
ยโส และตรงกลางหัวใจดํานั้นมีมารสีเขียวใชหอกแทงดวงตาใจแหงมโนธรรม
ที่จะทําใหไมสามารถมองเห็นอยางแยกแยะไดวาอะไรผิดอะไรถูก ในใบปลิว
เดียวกันนั้นมีหัวใจอีกดวงหนึ่งเปนสีขาว หมายถึงชีวิตที่ไดรับความรอด ตาใจ
แห ง มโนธรรมสว า ง มองเห็ น ชั ด เจนว า อะไรผิ ด อะไรถู ก เมื่ อ เราอธิ บ าย
ความหมายของภาพนี้แกชาวบาน เขาจะผงกศีรษะแสดงการเห็นดวย หัวเราะ
ชอบใจ พรอมกับยอมรับวา “เรามีสิ่งเหลานี้ดวยเชนกัน”
ละมุ ด บอกว า ภาพจากใบปลิ ว ดั ง กล า วตรงกั บ ชี วิ ต ของเขา เขาได
ยกตัวอยางถึงการที่เราไมสามารถแยกแยะวาอะไรผิดอะไรถูกวา “กอนที่ผมจะ
รูจักพระเยซูคริสต ผมภูมิใจทุกครั้งที่สามารถขโมยของคนอื่นมาเปนของตน
เหตุการณที่ผมภูมิใจที่สุดคือในคืนหนึ่ง ผมเห็นชายคนหนึ่งกําลังนั่งตกปลาขาง
ลํ า คลอง ผมแอบคลานขึ้ น ไปในเรื อ ที่ จ อดอยู ใ กล ๆ เขาโดยไม ใ ห มี เ สี ย ง
จากนั้นก็ตัดเชือกที่ผูกเรือ แลวพายเรือผานหนาเจาของเรือพรอมกับพูดทักทาย
เขา ผมภู มิ ใ จที่ ส ามารถทํ า ได ถึ ง ขนาดนี้ แต เ ดี๋ ย วนี้ เ มื่ อ พระเยซู ค ริ ส ต ท รง
ประทาน “สายตาใหม”แก ผม ผมรูสึกละอายตอสิ่งที่ผมเคยภาคภูมิใจและ
อวดอางในอดีต
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เราจะไมปลอยเจาใหหลงทาง
โอ เอฟราอิมเอย เราจะปลอยเจาไดอยางไร
โอ อิสราเอลเอย เราจะโยนเจาไปใหผูอื่นไดอยางไร...
เพราะเราเปนพระเจาไมใชมนุษย
โฮเชยา 11:8-9
“เราไมมีวันลืม... ที่อาจารยลงน้ําลุยโคลนมาหาเราถึงบาน”
คริสตจักรภูมิใจในตัวละมุด ที่เขาทิ้งวิถีชีวิตเดิมมาเชื่อวางใจในพระเจา
เพราะเปนตัวอยางที่มีคาและแสดงชัดเปนรูปธรรมวา พระเจาทรงเปลี่ยนแปลง
ชีวิตนักเลงมือป นใหกลับกลายเปนคนดีได แต ลึกๆ แลวพวกเรากลัววาเขา
อาจจะกลับไปใชชีวิตในวิถีเดิม
เราพบวา ในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม ผูที่เชื่อและถวายตัวแดพระเจา มักตามมาดวยการรับบัพติสมาทันที การปฏิบัติเชนนี้มิใชกระทํากับชาวยิวที่
มีพื้นฐานความเชื่อในพระเจาเทานั้น แตก็กระทํากับขันทีชาวเอธิโอเปย(กิจการ
8:36-39) และนายคุกชาวฟลิปปดวยเชนกัน(กิจการ 16:29-34) เราพบในพระ
คัมภีรวา นายคุกชาวฟลิปปและครอบครัวรับบัพติสมาทันทีเมื่อพวกเขารับเชื่อ
ในพระเยซูคริสต
แตคริสตจักรไมไดทําอยางที่กลาว ตั้งแตเริ่มมีคริสตจักร คริสตจักร
คอยๆ กําหนดกฎเกณฑเพิ่มมากขึ้นในเรื่องนี้ คริสตจักรตองการใหมีการสอน
อบรมผูเชื่อใหมใหพรอมกอนที่จะรับบัพติสมา แมจะไมมีกฎเกณฑขอบังคับเปน
ลายลักษณอักษร แตในสวนลึกๆ เราคริสตจักรสามแยกรูสึกวา ตราบใดที่ผูที่
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เชื่อใหมยังไมไดรับบัพติสมา คริสตจักรไมตองรับผิดชอบตอคนๆ นั้นอยาง
เต็มที่ และถามีผูเชื่อใหมที่ยังไมไดรับบัพติสมาสะดุดลมในชีวิต คริสตจักรจะไม
รูสึก “เสียหนา” มากนัก แตถาผูเชื่อใหมที่รับบัพติสมาแลวเกิดการผิดพลาด
ลมเหลวในชีวิต คริสตจักรจะรูสึกไมสบายใจและรูสึกวาเสียหนาอยางมาก
ปจจุบันนี้ผมมีความคิดใหม การรับบัพติสมาเปนเพียงจุดเริ่มตนของชีวิต
ใหม เราควรจะไววางใจพระเจาอยางที่ปรากฏในพระธรรมกิจการ คริสตจักรไม
ตองกลัว “เสียหนา” แตกลาที่จะรับผิดชอบตอทุกชีวิตที่มารับเชื่อ
เราใหละมุดรับบัพติสมาและเราตองรับผิดชอบชีวิตของเขา
ครั้งหนึ่ง เมื่อผมกลับจากตางจังหวัดมาถึงคริสตจักรไมพบละมุด ผม
ถามถึง เขา แต ละคนมี สีหนาที่ไ ม คอ ยสบาย ในที่สุดมีคนบอกผมวา ละมุ ด
กลับไปหมูบานเดิมของเขา หมูบานโจร นักเลงและมือปนรับจาง เขากลับไปขาย
เฮโรอีนในหมูบานนั้น “ขายเฮโรอีน!“ ผมโพลงออกมาดวยความโกรธ ผมตอง
ปลอยเขาไป เขาตองรับผลในสิ่งที่เขาทํา
บอยครั้ง พระเจาตรัสกับเราดวยเสียงกระซิบที่แผวเบา อยางที่พระองค
เคยตรัสกับเอลิยาห ใน 1 พงศกษัตริย 19:12-13 บางครั้งพระองคตรัสสั่งใน
สิ่งที่เราไมอยากจะทํา เสียงกระซิบนั้นออนสุภาพงายที่เราจะปดหูปดใจ แตถา
เปนเสียงของพระเจาแลว เสียงนั้นจะกลับมาแววในโสตประสาทชีวิตของเราครั้ง
แลวครั้งเลา และตรัสกับสวนลึกแหงชีวิตวาเราควรจะทําเชนใด ผมไดยินเสียง
กระซิบในจิตใจวา “อยาสิ้นหวังในเรื่องละมุด”
เสียงกระซิบที่ออนสุภาพกลับมาครั้งแลวครั้งเลาวา “เจาตองไปหาละมุด”
จิตใจผมก็ตอบเสียงกระซิบนั้นวา “ไปหาเขาแลวจะเกิดประโยชนอะไร มันสาย
เกินแกแลว ในเมื่อเขาถลําตัวลงไปขายเฮโรอีนแลวเขาจะกลับเนื้อกลับตัวและ
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กลั บ ใจได อ ย า งไร? ปล อ ยให เ ขารั บ ผลในสิ่ ง ที่ เ ขากระทํ า ” แต เ สี ย งกระซิ บ
ดังกลาวยังหวนกลับมาครั้งแลวครั้งเลา

นายยัง (คนขวาสุด) เปนคริสเตียนคนแรกที่เปนผูใหญในบานแหลม
กระเจา ปาอยู ซึ่งเปนพี่สาวเห็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของนายยังจึงมารับเชื่อ
และนางไปเปนพยานกับคุณละมุด เพราะความยากจนและแหงแลง จึง
กอใหเกิดโครงการหัตถกรรมลาวโซง เพื่อชวยเหลือใหอยูรอด ที่ละมุดเปนผู
ประสานงานมากวา 20 ป

หลังจากหนึ่งเดือนผานไป ในที่สุดผมก็ตัดสินใจไปติดตามหาละมุดแมดู
เหมือนจะไมเปนประโยชนอันใดก็ตาม แตผมเปนศิษยาภิบาลของเขาเปนหนาที่
ของผมที่ตองพยายามตามหาละมุด ผมขับรถกวา 40 กิโลเมตร เพื่อไปบาน
ละมุดในหมูบานบางแขม
เมื่ อ ถึ ง บ า นของละมุ ด ผมพบแต แ ม ข องเขา แม ข องละมุ ด บอกผมว า
ละมุดไมไดอยูที่บาน แตไปอยูบานที่ในทุงนา พรอมทั้งชี้ไปที่บานทรงขาสูงหลัง
เล็กๆ 3 หลังที่อยูไกลลิบกลางทุงนา ลอมรอบดวยน้ําสุดลูกหูลูกตา
“จําเปนที่ผมจะตองลงน้ําลุยโคลนเพื่อทําพันธกิจที่สิ้นหวังนี้หรือ” ผม
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ถามตนเอง ไมเปนไร ผมพับขากางเกง ถอดรองเทา ไหนๆ ก็ลุยมาไกลถึงขนาด
นี้ ถึงไหนถึงกัน ในใจของผมนึกถึงเปลือกหอยที่แหลมคม งูพิษ และปลิงที่จะ
ดูดเลือด ผมอธิษฐานขณะที่ยื่นเทาลงในน้ําแลวจมลงในโคลนลึกลงถึงเขา และ
ออกแรงลุยไปในโคลนระยะทางกวากิโลเมตร ตองใชเวลาพอประมาณทีเดียว
กวาจะถึงที่หมาย ตลอดทางผมคิดในใจวา จะพูดอยางไรกับละมุดดี ที่จะทําให
เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ผมรูสึกทอใจ อธิษฐานกับพระเจาดวยเสียงดัง
วา “พระเจา ผมทําตามแลวนะ แมผมรูวามันจะไมเกิดประโยชนอันใด แตถา
เปนเสียงกระซิบของพระองคจริง ผมก็คิดวาสิ่งดีบางอยางอาจจะเกิดขึ้นก็ได”
เมื่อถึงบานขาสูง ผมเห็นละมุดโผลหนาที่บันไดบานดานบน เขาเชิญให
ผมไตบันไดขึ้นบาน เมื่อขึ้นมาบนบานผมรูสึกออนลา ผมทิ้งตัวนั่งลงบนพื้น
อนงคภรรยาของละมุดนําน้ํามาใหผมดื่ม ผมขอบคุณเขา ผมไมรูจะพูดอะไรกับ
ทั้งสอง นอกจากบอกเขาวา พระเจาสงผมมาหาเขา แตทั้งสองไมตอบอะไร ผม
พยายามชวนเขาพูดคุย มีแตความเงียบงันจากทั้งสอง ผมขออนุญาตอธิษฐาน
เผื่อครอบครัวของเขา ละมุดพยักหนา ผมจึงอธิษฐานขอพระเจาทรงอวยพระพร
ทั้งสองคน จากนั้นผมก็ลากลับ ลุยโคลนกลับมาที่รถยนตของผม แลวขับรถ
กลับบานสามแยก ดวยความรูสึกที่อิดโรย ทอแท และความรูสึกถึงความไม
สําเร็จ แตก็ไดทําตามหนาที่แลว
หลังจากนั้นหนึ่งเดือน ละมุดและอนงคปรากฏตัวขึ้นในหมูบานของเรา
เขายายกลับมาอยูบานของเขาที่แหลมกระเจา เลิกขายเฮโรอีน กลับมาเปนคนที่
มีความรับผิดชอบมากมายในคริสตจักร ละมุดกลับมาประสานงานในโครงการ
หัตถกรรมลาวโซง
หลังจากนั้น ครอบครัวของผมเดินทางกลับอเมริกาเปนเวลา 1 ป เพื่อ
รายงานการทํางานของผมตอคริสตจักรตางๆ และเยี่ยมเยียนครอบครัว แลว
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กลับมาเมืองไทย โดยรับงานใหมไปสอนที่วิทยาลัยพระคริสตธรรมเชียงใหม
สวนละมุดทํางานในโครงการหัตถกรรมลาวโซงเปนเวลา 20 ป และผมไดขาววา
ละมุดไดเกษียณอายุตนเองไปอยูกับลูกชายที่บางคา จังหวัดราชบุรี ภายหลังมี
คนสงขาวใหผมวาละมุดตองการใหผมไปหาเขาเพื่อชวยเขาในการตั้งคริสตจักร
“ผมจะชวยเขาตั้งคริสตจักรในที่ไกลลิบลับที่อยูในซอกหนึ่งของราชบุรีได
อยางไร” ผมคิดในใจ “และผมก็ไมมีเวลาที่จะอยูชวยเขานานพอ” เกิดเสียง
กระซิบที่ออนสุภาพขึ้นอีกครั้งหนึ่งวา “คุณควรลงไปหาละมุด”
ในที่สุด สองปผานไป ผมโทรศัพทถึงอาจารยเกษม ตรีอินทอง ทานเปน
คนลาวโซงจากแหลมกระเจา เคยเรียนในโรงเรียนสามแยก และเปนคริส-เตียน
สองคนแรกของหมูบาน เราชวยเขาใหไดทุนศึกษาตอระดับปริญญาโทที่รัฐเท็ก
ซัส ทานเปนผูอํานวยการหนวยงานพั นธกิ จการศึกษาของสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย ทานพรอมชวยงานดานการประกาศพระกิตติคุณ พอดีทานจะไป
เยี่ยมโรงเรียนตางๆ ในหนวยงานของทาน ผมจึงนัดแนะเวลาที่จะขับรถไปกับ
ทานเพื่อเยี่ยมละมุด เปนระยะทางไกลกวา 800 กิโลเมตร
เดือนสิงหาคม 1996 หนึ่งวันกอนที่เราจะเดินทางไปบางคา ราชบุรี ผม
ไดรับโทรศัพทจากพี่สาวที่สหรัฐอเมริกา วาแมของผมอายุ 97 ปไดเสียชีวิตขณะ
หลับ ใหผมเดินทางกลับอเมริกาดวน การเดินทางไปหาละมุดมีอันตองพับไป
แปดเดือนผานไป อาจารยเกษม คุณโจน และผม วางแผนไปเยี่ยมละมุด
อีกครั้ง เราเดินทางไปที่สามแยกกอน เพราะผมตองเทศนาในพิธีจบหลักสูตร
ของนักเรียนที่นั่นในเดือนมีนาคม 1997 ในคืนนั้นเราไดรับโทรศัพทดวนแจงวา
รูธแอนลูกสาวของเรา สามีของเขา และลูกชายอายุสามขวบประสบอุบัติเหตุ
อยางรุนแรงที่โคราช อาจารยเกษมรีบขับรถไปสงคุณโจนยังโรงพยาบาลที่โคราช
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ทันทีในคืนนั้น สวนผมตองรอเทศนาในพิธีจบหลักสูตรวันรุงขึ้น หลังการเทศนา
กลุมศิษยาภิบาลขับรถสงผมไปโคราช ผมพบวา อาการของทั้งสามสาหัสรุนแรง
เกินกวาที่เราคิด ผมและคุณโจนอยูที่โรงพยาบาลหนึ่งสัปดาห เราอธิษฐานขอ
พระเจาทรงชวยในวิ กฤตชีวิ ตของเรา ในที่สุดหลานชายอายุ 3 ขวบของเรา
เสียชีวิต และเด็กออน 4 เดือนในครรภของรูธแอนก็เสียชีวิตเนื่องจากการผาตัด
ของแม แตทั้งรูธแอนและสามีอาการคอยๆ ดีขึ้น เรื่องราวอันนาเศราสลดนี้ดูได
ในเรื่อง “การจากไปของหลานชาย” อีกครั้งหนึ่งที่เราไปหาละมุดไมสําเร็จ
เสียงกระซิบยังคงกระตุนภายในตัวผมตอไปอีก และรูสึกวาผมไมควรให
อุ ป สรรคใดๆ มาขั ด ขวางการไปหาละมุ ด ผมได นั ด แนะกั บ อาจารย บํ า รุ ง
อดิพัฒน เพื่อนเกาเพื่อนแกรุนพี่ของผมที่รวมกันบุกเบิกกอตั้งโรงเรียนสามแยก
มาดวยกันวาจะไปเยี่ยมละมุดในเดือนมีนาคม 1999 แทจริงแลวอาจารยบํารุง
ขณะนั้นอายุ 83 ป ตามอายุทานเกษียณจากงานประจํามาเปนเวลายาวนานแลว
แตในชีวิตจริงของทานยังเปนคนที่ทุมเทชีวิตกับการประกาศตลอดมา
นอกจากนี้ ประธานคริ สตจั กรลาวโซงแหลมกระเจาและสามีข องเธอ
รั บ ปากจะขั บ รถส ง เราไปพบละมุ ด ในครั้ ง นี้ อาจารย เ กษมและคุ ณ โจนไม
สามารถไปกับเราได การไปพบละมุดครั้งนี้ไมมีสิ่งใดเปนอุปสรรคขวางกั้น
เมื่อพบกันเราตางดีอกดีใจ ละมุดดูจะตื่นเตนมาก เขาพาเราไปดูสถานที่
สองแหงที่จะเลือกสรางคริสตจักรได เรามีโอกาสรื้อฟนความหลังเลาสูกันฟง มี
โอกาสอธิษฐานดวยกัน เนื่องจากแตละคนมีภาระรับผิดชอบในวันอาทิตย เราอยู
ที่นั่นไดไมกี่ชั่วโมงจึงตองลากลับ ขณะที่ขับรถกลับ ผมคิดในใจวา “พระเจา ใน
ที่สุดเราก็มาเยี่ยมละมุดได แตผมไมเห็นวาความฝนที่จะตั้งคริสตจักร ณ ที่นั่น
จะเปนไปไดอยางไร พวกเราตางอยูไกลจากที่แหงนั้น”
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อีกครั้งหนึ่ง ที่ผมเรียนรูวา ความคิดของผมพลาดอีกแลว
หลังจากนั้น อาจารยบํารุง ไดนําความใฝฝนที่จะสรางคริส ตจักรของ
ละมุดมาเลาสูสมาชิกคริสตจักรสามแยก และ สมาชิกคริสตจักรภาคที่ 11 ตาง
เห็นพองตองกันวา ใหรับโครงการตั้งคริสตจักรในพื้นที่ของละมุดบานบางคาเปน
โครงการเรงดวน สมาชิกคริสตจักรสามแยกเริ่มมีทีมออกไปเยี่ยมพี่นองในพื้นที่
บานของละมุด เพื่อการประกาศฯ และ จัดการนมัสการพระเจาในวันเสารเดือน
ละครั้ง
เดือนมีนาคม 2001 คณะลิเกสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ (ซี.ซี.ไอ.)
ไปแสดงที่โรงเรียนบางคา รวมในการประกาศฯที่นั่น ละมุดและภรรยาไดเชิญ
คุณโจนและผมใหไปรับประทานอาหารที่บานของเขา อนงคและละมุดยังคง
ยืนยันความเชื่อของเขาวา “เราไมมีวันลืมความรูสึกของเราที่เห็นอาจารยลงน้ํา
ลุยโคลนมาหาเราถึงบาน เรารูวาพระเจาไมยอมทอดทิ้งใหเราหลงหาย”
เดือนพฤษภาคม 2001 คริสตจักรภาคที่11 ไดจัดการเฉลิมฉลองอาคาร
ศาลาธรรมบนที่ดินประมาณ 10 ไร ที่ละมุดและครอบครัวไดถวายแดพระเจา
ทามกลางหุบเขาที่สงบงดงาม ในวันนั้น อาจารยบํารุง อดิพัฒน ไดใหบัพติสมา
แกหลานชายของละมุด และ นักเลงอีกคนหนึ่งที่กลับใจ
ปจจุบัน คุณสมาคม หลานชายคุณละมุดไดเปนประธานศาลาธรรมบาน
บางคา สวนนองสาวของนายเพชร อดีตนักเลงไดรับเชื่อและนางไดจัดตั้งกลุม
อธิษฐานและเรียนพระคัมภีรที่บาน นางเลาวา “ดิฉันเห็นชีวิตของพี่เพชรเปลี่ยน
แปลงอยางไมนาเชื่อ ดิฉันก็อยากเปนคนดีมีธรรมะกับเขาบาง”
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ภาพบน: ศาลาธรรมบานคา มีการ
ฉลองเมื่อ 13 พฤษภาคม 2001

ภาพดานซาย: นายเพชร และ นาย
สมาคม หลานชายคุณละมุดเตรียม
ตัวรับบัพติสมา ในวันฉลองศาลา
ธรรมบานบางคา ราชบุรี

ภาพดานขวา: อาจารยบํารุง
อดิพัฒน ผูใหบัพติสมาแกนาย
เพชรในวันนั้น อาจารยบํารุง เปน
หัวเรี่ยวหัวแรงในการสรางศาลา
ธรรมแหงนี้ และทานยังติดตาม
เลี้ยงดูสมาชิกที่นี่ตลอดมา
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แมเสือแหงบานหุบรัก
ดูกอน ทานผูเปนที่รักของขาพเจา อยาทําการแกแคน
แตจงมอบการนั้นไว แลวแตพระเจาจะทรงลงพระอาชญา
เพราะมีคําเขียนไวในพระคัมภีรวา
องคพระผูเปนเจาตรัสวา
"การแกแคนเปนของเรา เราเองจะตอบสนอง"
โรม 12:19
“โอย แมไมฆามันหรอกอายผูใหญบาน
แมถึงเดินออกมาขางหนานี้ไงละ
แตแมจะใหลกู สาวฆาแทนจะ”

ครั้งแรกที่เราพบกับ “แมเสือ” เหน็บปนสองกระบอกไวที่เอวใตพกผาซิ่น
ของนาง นางและลูกสาวอายุ 28 ปเพิ่งออกจากคุก ถูกกลาวหาวาโจรกรรมอาวุธ
คดีนี้ไมมีหลักฐานเพียงพอจึงตองปลอยทั้งสองคน แตกวาจะออกจากคุกไดตอง
ถูกขังเสียยาวนานกวาสี่เดือน เนื่องจากลูกสาวของนางถูกขอหาทํารายเจาหนาที่
ตํารวจขณะปฏิบัติหนาที่อีกกระทงหนึ่ง
กอนหนานี้ “แมเสือ” และลูกสาวของนางไดเปดรานขายของชําในหมูบาน
ใหมที่ชื่อวา “บานหุบรัก” เมื่อนางออกจากคุกกลับถึงบานพบวา ของในรานชํา
ถู ก กวาดไปเรี ย บไม เ หลื อ หลอ ผู ใ หญ บ า นคิ ด ว า “แม เ สื อ ” และลู ก สาวคง
ตองโทษจําคุกเปนเวลายาวนานจึงใหลูกนองของตนบุกเขาไปจัดการกวาดสินคา
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ใน รานขายของชําออกมาจนหมดเกลี้ยง
เมื่อ “แมเสือ” พบกับเหตุการณเชนนี้เธอคิดวามีทางเลือกเพียง 2 ทาง
เทานั้น ทางเลือกแรกฆาไอผูใหญบานเสีย หรือไมก็ยายตนเองออกจากหมูบานนี้
นางไมตองการที่จะออกจากหมูบานนี้ แตนางก็ลังเลที่จะฆาผูใหญบาน เพราะถา
ทํา เชน นั้น นางก็จ ะตกอยูใ นวงจรอุบ าทวแ หง การฆา ลา งแคน ไมรูจัก จบสิ้น
จนกวาจะสิ้นโคตรหมดตระกูลไปขางหนึ่ง ถานางฆาผูใหญได ลูกชายของเขาก็
จะตองหาทางฆานางใหไดเปนการแกแคน ถาเชนนั้น นางก็จะตองชิงฆาลูกชาย
ผูใหญบานกอน ฆากันไมรูจักจบจักสิ้น
เมื่อละมุดอดีตนักเลงโตรูถึงความคิดของนางในเรื่องนี้ เขาไดแนะนํานาง
วา “แตมีทางออกใหม ยกชีวิตเกาทั้งหมดของแมเสือใหกับพระเยซู แลวเริ่มตน
ชีวิตใหม สําหรับเรื่องผูใหญบานใหเปนเรื่องของพระเจาที่พระองคจะจัดการเอง”
“แมเสือ” สนใจขอแนะนําของละมุด แตนางตองการรูเรื่องมากกวานี้ ดังนั้น
ละมุดจึงพา อาจารยบํารุง ครูใหญโรงเรียนสามแยกในเวลานั้นมาเยี่ยมเยียนแม
เสือ “ครูใหญ” ไดนํามวนภาพชีวประวัติและการทํางานของพระเยซูคริสตตั้งแต
เกิด การอัศจรรยที่พระองคทํา การสิ้นพระชนม และการเปนขึ้นจากความตาย
มาดวย เพื่อใชประกอบการเลาเรื่องพระเยซูคริสตใหแมเสือฟง
เมื่อแมเสือไดฟงเรื่องราวของพระเยซูคริสต ดูหนาตาของนางผอนคลาย
และดูออนโยนลง และเสียงพูดนิ่มนวลขึ้น เธอออกปากใหพวกเรามารับเธอไป
โบสถในวันอาทิตยที่จะถึงนี้ เมื่อนางมาถึงโบสถ นางเลือกนั่งเกาอี้แถวหลังสุด
เมื่อการนมัสการพระเจามาถึงชวงสุดทาย พวกเรารองเพลงนมัสการ
“อยางขาฯนี่แหละ” และผมเชิญชวนผูที่ตัดสินใจรับพระเยซูคริสตเขาในชีวิตของ
ตนใหเดินมาขางหนา พวกเราตางแปลกประหลาดใจ แมเสือเดินออกมาขางหนา
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ที่นมัสการ
ผมรูวาแมเสือหอยสิ่งที่มีเวทมนตรของขลังที่ทําจากหัวกะโหลกเสือ เปน
ของขลังที่มีคาราคาสูงมาก และเปนที่ตองการของเหลาบรรดานักเลงและมือปน
รับจาง เพราะเชื่อกันวาใครที่สวมใสของขลังชิ้นนี้จะชวยใหฟนไมเขายิงไมออก
เลยทีเดียว
เมื่อเสียงเพลงที่รองจบลง ผมกระซิบกับแมเสือวา “พวกเรายินดีมาก
ครับที่แมเสือตัดสินใจรับพระเยซูคริสตเขาในชีวิต แตถาแมเสือเชื่อในพระเยซู
จริงๆแมตองปลดของขลังที่สวมใสอยูออกเสีย” แปลกอยางยิ่ง นางปลดของ
ขลังออกจากคอของนาง นางผานการทดสอบดานที่หนึ่งไปได ผมกระซิบกับนาง
เปนครั้งที่สองวา “ถาแมเปนคริสเตียนแลว แมจะฆาผูใหญบานไมได”
นางโพลงออกมาดวยเสียงอันดังวา “โอย แมไมฆามันหรอกไอผูใหญบาน แมถึงเดินออกมาขางหนานี้ไงละ แตแมจะใหลูกสาวฆาแทนจะ”

ปาศรี และ เครือวัลย ลูก
สาว (ถายเมื่อ 1965)
ตอมา ปาศรีรับบัพติสมา
เมื่อ 1966 ที่คริสตจักรสาม
แยก นครปฐม
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เรื่องราวเหลานี้เราสามารถเลาสูกันฟงไดในเวลาสั้นๆ แตการเปลี่ยนแปลง
ในชีวิตเปนการตอสูที่ยาวนาน เราเลิกเรียกนางตามสมญานาม แตเปลี่ยนมา
เรียกชื่อจริงของนางคือ “ปาศรี” เราสอนอาชีพใหมใหนางและลูกสาว ใหเย็บ
ตุกตารูปทูตสวรรคที่ใชในเทศกาลคริสตมาส เพื่อขายใหกับสตรีคริสเตียนใน
กรุงเทพฯ วันหนึ่ง ผมขับรถไปเยี่ยมนางที่บาน เมื่อผมกมหัวมุดโผลเขาประตู
กระทอมไมไผของนาง ผมเห็นแมลูกทั้งสองกําลังเย็บตุกตาอยางขมีขมัน ปาศรี
เงยหน าขึ้ นพร อ มกับ ทั ก ทายด ว ยเสี ย งดั ง กร าวว า “ฉั น ยัง จะต อ งแกแ ค น ไอ
ผูใหญบานคนนั้น” หัวใจของผมรัวเร็วขึ้น นางบอกผมตอไปวา “ฉันอธิษฐานให
เขามาเปนคริสเตียน”
เมื่อผมคิดทบทวนถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น เมื่อ “แมเสือ” ไดฟงเรื่องราว
พระกิตติคุณที่ “ครูใหญ” เลาจากมวนรูปเรื่องราวพระเยซู แลวนางมีใบหนา
เปลี่ยนแปลงที่ออนโยนลงนั้น ผมตองขอสารภาพตรงๆ วาฤทธิ์อํานาจของพระ
กิตติคุณยังคงเปนเรื่องลับลี้สําหรับผม ผมยังไมสามารถเขาใจทั้งหมดได แมผม
จะพยายามทําความเขาใจเรื่องนี้มาตลอดชีวิต อยางไรก็ตาม สิ่งที่ผมไดตระหนัก
ชัดก็คือ เมื่อเราแบงปนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตดวยความเชื่อศรัทธา
ฤทธิ์อํานาจแหงความรอดของพระเจาจะทรงกระทําการเปลี่ยนแปลงชีวิตของ
คนๆ นั้น
ผมยอมรับวา บางครั้งผมก็ระอาใจและไมมั่นใจที่จะรองเพลงเชื้อเชิญ
ผูรับพระเยซูคริสตมาขางหนาโบสถ เพราะเราไมรูวาคนแบบใดที่จะเดินออกมา
รับพระเยซูคริสตที่เราจะตองรับผิดชอบชีวิตของเขาตอไป ใจของเราตองการคน
ดีๆ และมั่งมีไมมีปญหามารวมเปนสมาชิกในคริสตจักรของเรา แตพระเยซู
คริสตทรงเรียกคนผิดคนบาปมาเปนคริสเตียน ดั่งเนื้อเพลงที่วา “อยางขาฯ นี่
แหละ”
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สุดสัปดาหกับแมแคลว
“...ที่เราจะใชเจาไปหานั้น เพื่อจะใหเจาเบิกตาของเขา
เพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสวาง
และจากอํานาจของซาตานมาถึงพระเจา
เพื่อเขาจะไดรับการยกโทษความบาปผิดของเขา
และใหไดรับทีซ่ ึ่งจะไดดวยกันกับคนทั้งหลาย
ซึ่งถูกชําระใหเปนผูชอบธรรมแลวโดยความเชื่อในเรา”
กิจการ 26:17ข-18
“ถาพระเจาไมใหดิฉันพูด คริสตจักรหาแหงจะเกิดขึ้นไดอยางไร...
ดิฉันปฏิเสธการทรงเรียกของพระเจาไมได”

แมแคลว ไกรเลิศ เปนคนหนึ่งที่ผมประทับใจที่สุดเทาที่ผมไดพบปะมา
ในป 1964 คุณโจนและผมไดรับเชิญใหไปรวมในการติดตามผลการฟนฟูที่ผาน
มา ที่โรงเรียนตรังสตรี คริสเตียน ในเมืองตรั ง หลังการติ ดตามผลผูจัดการ
โรงเรียนไดแนะนําใหเรารูจักกับแมแคลว จากนั้นในวันเสารและอาทิตยเรามี
โอกาสไปเยี่ยมจุดประกาศที่แมแคลวไดเริ่มตนไว
แมแคลวเปนนางพระคัมภีร มีรายไดจากการขายพระคัมภีร(แบบแยก
เลม)ใหกับคนที่อยูในปาและสวนยางในราคาฉบับละ 25 สตางคถึงหนึ่งบาท เรา
เตรียมตัวเดินทางไปกับแมแคลวในเชาวันเสาร มีสตรีอีกสองคนที่รวมเดิน ทาง
ไปกั บเรา แม แคล ว และสตรี ทั้ง สองมี สมญานามที่ รูจั ก กันทั่ว ในเมืองตรัง ว า
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“สามเกลอ”

คณะประกาศ “สามเกลอ” คนกลางคือแมแคลว

เพื่อนสองคนของแมแคลวจะทํางานตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกรเก็บเงินที่ได
เพื่อใชในงานประกาศในวันเสารและอาทิตย เราเชารถจักรยานยนตที่ซอนไดคัน
ละ 3-4 คนสองคัน แตการเดินทางครั้งนี้รถไมสามารถไปถึงจุดหมายปลายทาง
เพราะไมมีถนน
เมื่อสิ้นถนนที่รถจะพาเราไปได เราตองเดินเทาตอไปอีก 1 ชั่วโมงเพื่อไป
พบกับกลุมผูเชื่อใหมในเวลาบาย แมแคลวเลาใหเราฟงวาที่ที่เราไปนั้นคริสเตียน
ใหมสองคนแรกถูกฆาตาย ชาวบานรูดีวาใครเปนคนฆา แตเพราะเปนบานปา
เมืองเถื่อนอํานาจของกฎหมายเขาไมถึง แมจะมีตํารวจเขามาเปนบางครั้งบาง
คราว ในคดีนี้ตํารวจบอกวายังไมมีหลักฐานชัดเจนพอที่จะเอาผิดกับผูตองสงสัย
ได
ฆาตรกรคนหนึ่งไดกลับใจมาเชื่อในพระเยซูคริสต และรวมในการพบปะ
ในบายวันนั้นดวย ในขณะที่ฆาตรกรอีกคนหนึ่งยืนสังเกตการณไมหางจากที่เรา
พบกันเทาใดนัก ภายหลังการพบปะกันแลวเราเดินทางกลับ มีคนนําเราเดินทาง
ตอไปในอีกหมูบานหนึ่งเพื่อเราจะคางคืนที่นั่น
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ในหมูบานใหม ที่แมแคลวนําเราไปเยี่ยมตามบาน โดยแบงเปนทีมออก
เยี่ยม คุณโจนและผมในเวลานั้นความสามารถในการเขาใจภาษาไทยแมเปน
ภาษาไทยกลางก็ยังคอนขางมีความจํากัด และสําเนียงภาษาใตนั้นแตกตางไป
จากภาษาไทยกลางเปนอยางมาก คุณโจนถามแมแคลววาเมื่อเขาใจภาษาใต
ลํ าบากเชนนี้ จ ะให พูดอย า งไรดี แม แคลว บอกคุณโจนวา “ก็อานพระคัมภีร
เพราะพระวจนะของพระเจามีฤทธิ์อํานาจในตนเอง” ผมและคุณโจนทําตาม เรา
คิดวาเราไดทําดีที่สุดเทาที่เราจะทําได และวางใจในพระเจาถึงผลที่จะเกิดขึ้น
ค่ําคืนนั้น กอนการประชุมพบปะกัน เจาของบานไดเลาถึงเรื่องราวแหง
ความเชื่อของเขาใหเราฟง เขาเลาวา กอนหนานี้ประมาณ 10 ป ภรรยาของเขา
ปวยหนักจนเขาคิดวานางตองตายแน เขาจึงตัดสินใจเขาไปในเมืองเพื่อไปซื้อ
อาหารที่ดีที่สุดและที่นางชอบ ใหไดกินในวาระสุดทายชีวิตของนาง เมื่อเขาเขาไป
ในตลาด เขาไดยินคนเลาถึงนักเทศนฝรั่งตางชาติคนหนึ่งมาเทศนาที่โบสถของ
พวกคริสเตียน นักเทศนคนนี้ไดวางมืออธิษฐานแกคนเจ็บคนปวย และหลายคน
หายเจ็บปวย (ดูเรื่อง “การวางมือ”) เขารีบกลับบาน แลวนําภรรยาของตนขึ้น
เกวียน เกวียนนําภรรยาของเขามาถึงถนนใหญ จากนั้นก็นําภรรยาขึ้นรถเมล
เดินทางตอเขาไปยังเมืองตรัง
เมื่อเขานําภรรยาไปถึ งโบสถคริสเตีย น เขาพบวามีคนปูเสื่อนอนตาม
สนามหญาเต็มไปหมด เขาและภรรยานอนรอที่สนามหญาเปนเวลา 3 วัน จน
นักเทศนฝรั่งคนนั้น ที่มีชื่อวา ที. เอล. ออสบอรน ซึ่งมาจากรัฐโอกลาโฮมา เดิน
มาถึง วางมืออธิษฐานเพื่อภรรยาของเขา ภรรยาของเราลุกขึ้นยืน แลวเดินไปขึ้น
รถเมลและกลับหมูบานของนาง เขาตัดสินใจเลิกนับถือผี แตรับเชื่อในพระเยซู
คริสตเจา
ในหมูบานนั้นมีเพียงเขาทั้งสองที่เชื่อในพระเจาเปนเวลาสองป ตอมาผู
101

เปนสามีไดยินวามี “เยซูผูหญิงคนหนึ่ง” กําลังขายพระคัมภีรใกลๆ หมูบานของ
เขา เขารีบไปหา “เยซูผูหญิง” แลวพาเธอมาที่บานของตน ตั้งแตนั้นมาเขาไดใช
บานของเขาเปนที่พบปะนมัสการพระเจามาเปนเวลากวา 1 ปแลว เมื่อผมฟง
เรื่องราวคําพยานนี้ทําใหคิดถึงตอนที่ผมมาเมืองไทยใหมๆ ไดยินมิชชันนารี
เกาแก บนเกี่ยวกับนักเทศนทานนี้ที่มาจากโอกลาโฮมาวา นักเทศนทานนี้สราง
ความวุนวายดวยการวางมือรักษาโรคในคริสตจักรตางๆ เดี๋ยวนี้พบวา อยาง
นอยก็มีผลดีเกิดขึ้นในเมืองตรัง
ในคืนนั้นมีคนมารวมกันในสถานที่ที่สรางดวยไมไผ ที่อยูถัดจากบานที่
เราพัก แมแคลวขอใหผมเปนคนเทศนา สิ่งที่ผมทําไดในขณะนี้คืออธิษฐานขอ
พระเจาทรงชวยผมในการสื่อสารดวยภาษาไทยใหผูฟงสามารถเขาใจได คืนนั้น
ผมพูดถึงเรื่องฤทธิ์อํานาจของพระคริสตที่ทรงเปนขึ้นจากความตาย เมื่อเทศนา
จบผมนั่งลง แมแคลวบอกผมวา “เชิญใหคนรับเชื่อ” ผมลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่ง
แลวเชิญผู ที่ตองการตอนรับพระเยซูคริสตเขาในชีวิตใหเดินมาขางหนา ผม
แปลกใจมาก ชาย 14 คนที่เปนหัวหนาครอบครัวที่ไมไดเปนคริสเตียนเดินออก
มาขางหนา ประกาศความเชื่อของเขา ผมนําเขาอธิษฐานรับพระเยซูคริสตเปน
พระผูชวยใหรอด และนี่คือจุดเริ่มตนของคริสตจักรโคกมวง ที่สถาปนาขึ้นในป
1968
รุงขึ้น เราเดินทางไปยังอีกหมูบานหนึ่ง เพื่อพบปะกับผูเชื่อพระเจา 6 คน
ที่รวมกั นอธิษฐานในรานขายของชําเล็ก ๆ ระหวางทางที่ไ ปที่หมูบานเราเดิน
ทางผานกรรมกรที่กําลังสรางสะพานสําหรับฤดูฝนที่กําลังจะมาถึง เราหยุดที่นั่น
แมแคลวแนะนําชายคนหนึ่งที่เปนหัวหนาในการกอสราง ผมสังเกตเห็นวาเขา
ทํางานหนักกวาเพื่อน เขาเปนผูใหญบานดวย เขาขอโทษที่ไปรวมกลุมอธิษฐาน
ไมไดเพราะเขาต องเรงสรางสะพานใหเสร็ จ เมื่อเราเดินทางตอไปเพื่อจะเขา
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หมูบาน แมแคลวเลาเรื่องชายคนนี้ใหผมฟงวา
“เมื่อกอนเขาไมไดเปนผูใหญบานหรอก แตเปนขโมยและโจรผูราย เขา
มาฟงฉันเทศนาตอนที่มาขายพระคัมภีรในหมูบานนี้เปนครั้งแรก ภายหลังเขาเลา
ใหฉันฟงวา ตอนนั้นเขาคิดวาฉันเปนผูหญิงตัวคนเดียวมาขายของตองมีเงินมาก
แน เขาจึงวางแผนดักปลนฉันในที่เปลี่ยว เขาเลาตอไปวา เมื่อฉันเดินผานในที่
เขากําลังซุมตัวอยู แตไมรูทําไมเขากลับปลอยใหฉันเดินผานไป
เนื่องจากในการมาครั้งแรกของฉัน มีบางคนในหมูบานนี้มีความสนใจ
เรื่องพระเจามากฉันจึงกลับมาหมูบานนี้อีกครั้งหนึ่ง แลวสอนเขาจากมวนภาพ
เรื่องเกี่ยวกับฤทธิ์เดชของพระกิตติคุณ เจาขโมยคนนั้นมาอีก ครั้งนี้เขาตัดสินใจ
อยางแนวแนวาจะไมยอมปลอยใหฉันหลุดรอดลอยไปได แตเมื่อฉันเทศนาสั่ง
สอนเสร็จ คําสอนแทงใจดําเขา เขาเขามาหาฉันและขอรับเชื่อในพระเยซูคริสต
และชีวิตของเขาเปลี่ยนจากหนามือเปนหลังมือ กอนหนานั้นเขาเปนคนที่เอารัด
เอาเปรียบคนอื่น แตเดี๋ยวนี้เขาชวยเหลือคนอื่น ชาวบานเห็นถึงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของเขา เริ่มไววางใจชายคนนี้ และชาวบานยังเห็นวาเขาเปนคนที่มีความ
สามารถ และในที่สุดเขาไดรับเลือกจากชาวบานใหเปนผูใหญบาน
ดวยความประทับใจในชีวิตและการงานของแมแคลว เรามีโอกาสกลับมา
รวมงานกับแมแคลวอีกครั้งหนึ่ง แตครั้งนี้เราสังเกตเห็นวาแมแคลวมีสีหนาที่ไม
คอยสบายใจ แมแคลวไดเลาใหเราฟงวา มีมิชชันนารีตะวันตกที่มาจากกรุงเทพฯ
มาหาแมแคลว เสนอที่จะใหเงินสนับสนุนคาใชจายในการรับผิดชอบการดูแล
คริสตจักรของแมแคลว แตมิชชันนารีกลุมนี้มีขอแมวา แมแคลวตองเลิกเทศนา
เพราะผูหญิงเทศนาเปนการกระทําที่แยงกับพระคัมภีร แมแคลวกลาวดวยความ
มั่นใจกับเราวา “ถาพระเจาไมใหดิฉันพูด คริสตจักรหาแหงจะเกิดขึ้นไดอยางไร..
ดิฉันปฏิเสธการทรงเรียกของพระเจาไมได แลวฉันไดสงขาวไปยังคริสตจักร
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ตางๆ ไมใหรับคนกลุมนี้ในคริสตจักร”
ผมเห็นถึงการที่พระเจาทรงใชแมแคลวในงานของพระองค ชวยใหผม
เขาใจชัดเจนยิ่งขึ้นถึงบทบาทหญิงชายในคริสตจักร “เพราะเหตุวาคนที่รับ บัพติ
สมาเขารวมในพระคริสตแลว ก็จะสวมชีวิตพระคริสต จะไมเปนยิวหรือกรีก จะ
ไมเปนทาสหรือไท จะไมเปนชายหรือหญิง เพราะวาทานเปนอันหนึ่ง อันเดียวกัน
โดยพระเยซูคริสต” (กาลาเทีย 3:27-28)
หลายปตอมา ผมและคณะลิเกสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธขับรถลง
มาจากเชียงใหม เพื่อรวมงานฉลองของคริสตจักร บริเวณดังกลาวเปนพื้นที่ของ
ผูกอการรายคอมมิวนิสต แมแคลวสรางเวทีลิเกหนาโบสถ เมื่อการแสดงเริ่มขึ้น
แมแคลว มาบอกใหผมอยู หลัง เวที “เพราะมีผูกอการรายปะปนอยูในฝูง ชน
มากกวา 20 คน พวกนี้ไมชอบคนผิวขาว” ผมเต็มใจที่หลบอยูหลังฉากและ
อธิษฐาน เราสามารถขายพระคัมภีรแยกเลมหมดในค่ําคืนนั้น
ภายหลังแมแคลวสงขาวใหเราทราบวา “สหายหนุมคอมมิวนิสต 5 คน
รับเชื่อในพระเยซูคริสต”

แมแคลวนําเราเขาไปในหมูบานเพื่อสอนพระคัมภีรแกชาวบาน
ที่เคยฆาคริสเตียน 2 คนแรก (1964)
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สูกับงูเหลือม
มีคนเชื่อที่ไหนหมายสําคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น
คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา...
เขาจะจับงูได ถาเขากินยาพิษอยางใด จะไมเปนอันตรายแกเขา
มาระโก 16:17-18
มันเปนงูเหลือมยักษ... ใชหางพันรอบขาแมแคลว...
แมแคลวนอนไมไดสติอยูสามวัน
บายวันหนึ่ง เมื่อแมแคลวกําลังเดินทางกลับบานหลังจากการขายพระคัมภีร แมแคลวตองผานเขาไปในปาใหญ ขณะนั้นทองฟามืดคลึ้ม ฟาแลบ และ
มีเสียงฟารอง ทําใหแมแคลวตองรีบเดินเพื่อไปใหถึงถนนใหญกอนที่ฝนจะตก
ทันใดนั้น ฟาผาลงตนไมใหญขางหนานาง ตนไมใหญลมฟาดลง เมื่อแมแคลว
เดินเขาใกลตนไมตนนั้น นางพบวาไมมีทางอื่นที่นางจะเดินตอไปได แมแคลวจึง
ตัดสินใจปนขามตนไมใหญที่นอนขวางทางเดิน ขณะที่นางเหยียบอยูบนลําตน
ขนาดใหญของตนไม นางยื่นขาลงเหยียบอีกกิ่งหนึ่งเพื่อนางจะขามลงไปอีกขาง
หนึ่งของตนไม
เมื่อนางเหยียบลงบนกิ่งไมนั้น ปรากฏวากิ่งไมเคลื่อนตัว นางตกใจกลัว
เพราะกิ่งที่นางเหยียบนั้นไมใชกิ่งไม แตมันเปนงูเหลือมขนาดใหญมากที่ตนไม
ลมทับหัวของมันอยู มันดิ้นสุดฤทธิ์เพื่อจะใหหลุดจากตนไม ทันใดนั้น มันใช
สวนหางของมันตวัดพันรัดขาของแมแคลวที่เหยียบลงบนตัวมัน ตัวของนางถูก
ลากลมลงบนดิน พระคัมภีรที่นางแบกมาหลุดออกจากบาตกกระจายเรี่ยราดไป
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ตามพื้น แมแคลวออกแรงสุดชีวิตที่จะดึงตนเองออกหางจากตนไมบนพื้นดิน
โคลนที่แฉะลื่น โดยพยายามหาที่ที่นางจะยึดเกาะ แตเจางูเหลือมยักษกลับดึง
แมแคลวสุดแรงเกิดของมันเพื่อดึงนางเขาใตตนไม ตางฝายตางออกแรงยักยื้อ
ยักยันกันผลัดกันดึงผลัดกันลาก มันเปนการตอสูเพื่อความเปนความตาย จน
เหนื่อยออน แมแคลวกําลังรูตัววาตนหมดแรงที่จะสูกับเจาเหลือมยักษ
ทันใดนั้นแมแคลวเห็นกิ่งไมหักกิ่งหนึ่งใกลตัวนางจึงความา แลวเอากิ่งไม
นั้นยัดแทรกลงขาที่งูรัดอยู แปลกแตจริง หางเจาเหลือมยักษเริ่มเปลี่ยนมารัดกิ่ง
ไมนั้นแรงขึ้นแนนขึ้น ขาของนางหลุดจากพันธนาการ สวนงูใชหางรัดกิ่งไมหัก
นั้นแนนแลว มวนตัวดึง กิ่งไมหักเขาใตตนไม แมแคลวรีบคลานหนีสุดแรงที่
เหลืออยูจนหมดแรงลมฟุบบนโคลน
ชาวนาคนหนึ่งเดินมาตามทางนั้นดวยความรีบเรงหนีฝนที่ไลตามหลัง
ในมือของเขาถือมีดพรา เมื่อเขาเห็นรางผูหญิงแตงชุดดําผมยาวกระเซอะกระเซิง
คลุมหนานอนอยูในกองโคลน เขาถึงกลับผงะถอยหลัง พรอมกับเงื้อมีดพราขึ้น
เหนือศีรษะพรอมที่จะฟนเพื่อตอสูปองกันตนเอง พรอมกับตะคอกดวยเสียงสั่น
ตะกุกตะกัก “มึงเปนใคร” เพราะเขาคิดวารางนั้นคงเปนวิญญาณรายในปา
แม แคลว ขณะนั้ นยั ง ตกอยู ใ นความกลั ว พู ดไมไ ด แต น างชี้ไ ปที่เจ า งู
เหลือมยักษที่อยูใตตนไม เมื่อชาวนาไปดูและเห็นจึงพอเขาใจวาอะไรเกิดขึ้น
แตเขาก็ยังบนตําหนินางวา เปนผูหญิงทําไมมาเดินในปาคนเดียวเชนนี้ แตใน
เวลาเดียวกันเขาก็ชวยเก็บพระคัมภีรที่หลนกระจาย แลวชวยพยุงนางเดินไป
ตามทางปาเพื่อออกจากปาไปที่ถนนใหญ แลวสงนางขึ้นรถประจําทาง
แมแคลวยังคงพูดไมได นางขึ้นไปบนรถประจําทาง เมื่อรถถึงหมูบานที่
เพื่อนคริสเตียนของนางอยู แมแคลวทําทาใหคนขับรถหยุด นางลงรถ และเดิน
ตอไปยังบานเพื่อน เมื่อถึงบานเพื่อนคริสเตียนแมแคลวเคาะประตู เจาของบาน
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เปดประตูเห็นแมแคลวในสภาพเชนนั้นถึงกับตกตะลึงหนาซีดเผือด แตในเวลา
นั้นแมแคลวไมสามารถพูด ไดแตใชภาษาใบเพื่อพยายามเลาเรื่องราวงูเหลือม
ยักษที่เกิดขึ้นกับนาง เจาของบานคงพอจะเขาใจ นํานางไปชําระทําความสะอาด
ทั้งกาย และหาที่ใหนางไดนอนพัก
แมแคลวนอนอยางไมไดสติเปนเวลา 3 วัน เพื่อนของนางดูแลอยางใกลชิดในเวลานั้น ภายหลังเธอเลาใหแมแคลวฟงวา ตอนที่แมแคลวนอนไมไดสติ
นั้น บางครั้งนางจะลุกขึ้นเหมือนคนละเมอ มาจับซี่เหล็กที่ปลายเตียงกําไวแนน
แลวออกแรงดึง เหมือนกับนางกําลังดึงสูกับงูเหลือมยักษ แมแคลวละเมออยาง
นี้หลายครั้ง
วันที่สาม แมแคลวตื่น รูสึกตัว และพูดได นางลุกขึ้นกินอาหาร แตงตัว
และเดินทางกลับบานเมืองตรัง นางฟกฟนอยูหนึ่งสัปดาหจากนั้นก็ออกเดิน
ทางเขาปาเพื่อประกาศพระกิตติคุณ และ ขายพระคัมภีรตอไป
แมแคลวมีเรื่องราวประสบการณการเผชิญกับอันตรายในชีวิตมากมาย
นางเลาใหผมฟงวา ครั้งหนึ่ง เมื่อนางกินอาหารที่เขาเอามาใหเขาไป เกิดอาการ
ปวดแสบปวดรอนเหมือนกับมดแดงกัดในลําคอตลอดลงไปจนถึงกระเพาะ
อาหาร นางจึงรีบออกจากที่นั้นเพราะรูวาถูกลอบวางยาพิษ
แมแคลวเลาอีกเรื่องใหผมฟงวา ครั้งหนึ่งขณะที่แมแคลวเดินทางในปา
นางตองตกใจมาก เพราะนางกําลังเดินอยูขางเสือตัวหนึ่งที่นอนอยูบนขางทาง
นางเดินผานเสือตัวนั้นอยางปลอดภัย และเสือตัวนั้นยังคงหลับอยู
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คริสตจักรโคกมวง อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง (1968) เปนคริสตจักรแรกใน
เจ็ดคริสตจักรที่แมแคลว ประกาศจนมีผูรับเชื่อและตั้งเปนคริสตจักร
แมแคลวคือคนซายสุดแถวหนาในภาพ
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หองที่เต็มดวยดวงดาว
“จงชื่นชมยินดีในองคพระผูเปนเจาทุกเวลา
ขาพเจาขอย้ําอีกครั้งวา จงชื่นชมยินดีเถิด”
ฟลิปป 4:4
“ฉันเห็นดวงดาวคอยๆมากขึ้นในโบสถทฉี่ ันอยูนั้น ... แลวเคลื่อนมา
ใกลหนาของฉันอยางชาๆ แลวบนดวงดาวแตละดวงมีอักษร
ภาษาไทย และฉันอานเขาใจและรูวาเปนเรื่องอะไร”
ในการเดินทางไปประกาศพระกิตติคุณกับแมแคลวครั้งหนึ่ง นาง
ไดเลา ประสบการณถึงการที่นางมาเชื่อในพระเจาไดอยางไร
“ฉันไมใชผูหญิงดิบดีอะไรหรอก ฉันเปนคนอารมณราย ฉันเปน
เมียนอยของนักธุรกิจที่ภูเก็ต ครั้งหนึ่งฉันโกรธแมผัวอยางมากจึงวางยา
พิษในอาหารหมายจะฆา แตนางไมตาย ตอมาสามีของฉันไปมีเมียคนที่
สาม มันทําใหฉันเดือดดาลเหมือนมีกองเพลิงมาสุมอยูในหัวอก”
“คืนหนึ่ง ฉันแตงกายดวยชุดดําและปดหนาเหมือนนินจา ไปบาน
ของพอสื่อที่หาเมียคนที่สามใหสามีของฉัน เมื่อถึงฉันเคาะประตู เมื่อเจา
พอสื่อตัวดีเปดประตู ฉันก็เอามีดอีโตที่ฉันถือมาดวยฟนลงบนหนาผาก
ของเขาสุดแรง เลือดพุงกระฉูด เขารองลั่นสุดชีวิต สวนฉันหนีไปหลบ
ซอนที่พุมไมใกลบริเวณนั้น เพื่อที่จะดูวาเรื่องจะเปนเชนใดตอไป เขารอง
เสี ย งดั ง ลั่ น เลื อ ดอาบหน า คนในบ า นรี บ วิ่ ง ออกมาช ว ย เรี ย กรถ
โรงพยาบาลมารับเขาไป ฉันเสียใจที่เขาไมตาย แตไมมีใครรูวาฉันเปนคน
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ทํา”
“ในเวลานั้น เพื่อนคนหนึ่งไดชวนฉันใหไปโบสถ และบอกวาพระ
เจาสามารถชวยแกไขความรอนรุมเดือดดาลและความขมขื่นในหัวอกของ
ฉัน ฉันตัดสินใจไปกับเขา และก็เปนจริงอยางที่เขาบอกไว ในโบสถนั้น
จิตใจของฉันเกิดความสงบ มีสันติสุข และความสงบสุขดังกลาวติดตาม
ฉันไปเมื่อฉันกลับบาน ฉันเริ่มสนใจพระเจาองคนี้”
“ครั้ ง หนึ่ ง ฉั น เดิ น ทางไปเยี่ ย มญาติ กระเป า สตางค ห าย และ
พลาดรถไฟที่ฉันตองโดยสารตอ สถานีนั้นอยูในชนบทที่หางไกล ในคืน
นั้นตอ งพักในที่เปลี่ยวและรูสึ ก ไม ปลอดภั ย รุงเชา รถไฟขบวนที่ฉัน
จะตองโดยสารมาถึง ฉันอธิษฐานพระเจาในใจวา “พระเจา ฉันไมมีเงิน
ถาพระองคเปนพระเจาจริงละกอชวยใหฉันโดยสารรถไฟไปถึงบานญาติ
ดวยความปลอดภัย” ฉันขึ้นรถไฟ แลวหาที่นั่ง นายตรวจเดินมาตรวจตั๋ว
แลวก็ผานฉันไป แมแตมองเขาก็ยังไมมอง เปนอยางนี้หลายครั้ง ฉันไป
ถึงบานญาติ ฉันรูแนวาพระเจามีจริง”
“ฉันไดเขารวมในการฟนฟูที่โบสถครั้งหนึ่ง ฉันประกาศตนรับเชื่อ
ในพระเยซูคริสตและรับบัพติสมา จากนั้นฉันขออนุญาตศิษยาภิบาล
คริสตจักรนั้นวา หลังการฟนฟูแลวจะขออยูในโบสถที่จะอธิษฐานพระเจา
สักชวงเวลาหนึ่ง ทานอนุญาต”
“ฉั น ใช พื้ น โบสถ เ ป น ที่ น อน ฉั น อธิ ษ ฐานขอต อ พระเจ า ให ฉั น
สามารถอานพระคัมภีร เพื่อฉันจะไดบอกขาวดีเรื่องพระเจาใหกับญาติ
ของฉัน ฉันเคยไปโรงเรียนเมื่อเปนเด็ก เรียนเปนเวลาชวงสั้นๆเทานั้น
ฉันอานหนังสือไมได”
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“เวลาผานไป ในวันที่เจ็ดของการอธิษฐานในโบสถ ขณะที่ฉันนอน
ราบบนพื้น สองมือ กุมพระคัมภีรที่อยูบนอกของฉัน ฉันเห็นดวงดาว
คอยๆ มากขึ้นในโบสถที่ฉันอยูนั้น ดวงดาวเหลานั้นคอยๆใหญขึ้น แลว
เคลื่อนมาใกลหนาของฉันอยางชาๆ แลวบนดวงดาวแตละดวงมีอักษร
ภาษาไทย และฉั น อ า นเข า ใจและรู ว า เป น เรื่ อ งอะไร ดาวดวงนี้ เ ขี ย น
วามัทธิว ดวงโนนเขียนวา มาระโก ดวงนั้นเขียนวาลูกา และอีกหลายๆ
ดวง”
“ทั น ใดนั้ น ฉั น ก็ ไ ด ยิ น เสี ย งของศิ ษ ยาภิ บ าลเรี ย กให อ อกไป
รับประทานอาหาร เพราะฉันยังไมไดรับประทานอาหารตลอดทั้งวัน เมื่อ
ฉันเดินไปที่ประตู ฉันเปดพระคัมภีร พระธรรม ฟลิปป 4:4 แลวอาน
ออกเสียงดังวา “จงชื่นชมยินดีในองคพระผูเปนเจาทุกเวลา ขาพเจาขอย้ํา
อีกครั้งวา จงชื่นชมยินดีเถิด” สรรเสริญพระเจา ฉันอานพระคัมภีรได
แลว”
ใครจะเชื่อเรื่องราวที่เหลือเชื่อเหลานี้ คุณโจนและผมไดเฝาดูชีวิตของแม
แคลวกวาสามสิบป เราเห็นถึงความสัตยซื่อ มีวุฒิภาวะทางสติปญญา เปนคนที่
อุทิศถวายตัวแดพระเจา และเห็นชีวิตที่เกิดผลของนางมากมาย แมแคลวไม
สามารถอานหนังสือใดๆ เลยนอกจากพระคัมภีร
แมแคลวใชเวลาชีวิต 40 ปในการขายพระคัมภีร ประกาศพระกิตติคุณ
และกอตั้งคริสตจักร ดวยการประกาศพระกิตติคุณนั้นเอง แมแคลวก็ไดชวยให
คนกลับตัวกลับใจ มีอาชีพการงาน ทําประโยชนตอสังคม งานของแมแคลวเปน
ที่ยอมรับจากสวนราชการโดยเฉพาะในโครงการแผนดินธรรมแผนดินทอง จน
ไดรับแหวนเกียรติคุณจาก นายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรีในเวลานั้น
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แมแคลวเปนตัวอยางที่ดียิ่ง ในชีวิตการประกาศพระกิตติคุณและอภิบาล
ฟูมฟกคริสตจักรที่ทานกอตั้งขึ้นมีดังนี้
1. คริสตจักรโคกมวง อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง
2. คริสตจักรโคกทราย อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง
3. คริสตจักรลําทับ อําเภอลําทับ
จังหวัดกระบี่
4. คริสตจักรอาวตง อําเภอวงวิเศษ
จังหวัดตรัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. คริสตจักรบางปรน อําเภอทุงใหญ
6. คริสตจักรบางผึ้ง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
7. คริสตจักรทุงใหญ อําเภอทุงใหญ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
แมแคลวจากโลกนี้ไปเมื่อวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1997 รวมสิริอายุได
87 ป งานและชีวิตของแมแคลวยังคงเกิดผลตอไปจนทุกวันนี้ สมควรอยางยิ่งที่
จะไดรับการยกยองเปนบุคคลสําคัญในประวัติศาสตรคริสตจักรไทย

สวนหนึ่งของผูนํา 14 ครอบครัวที่เดินออกมารับเชื่อพระเยซูคริสต เมื่อแมแคลวใหอาจารย
อรัญเชื้อเชิญภายหลังการเทศนา เปนการเริ่มตนของคริสตจักรโคกมวง (1964, หนา 102)
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บทที่ 4
ขอใหพนจากอํานาจชั่วราย
เบื้องหลัง:
อํานาจแหงความมืด
จงสวมยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจา
เพื่อจะตอตานยุทธอุบายของพญามารได
เพราะวาเราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือด
แตตอสูกับเทพผูครอง ศักดิเทพ
เทพผูครองพิภพในโมหะความมืดแหงโลกนี้
ตอสูกับเหลาวิญญาณที่ชวั่ ในสถานฟาอากาศ
เอเฟซัส 6:11-12
“อาจารย... ไมมีอะไรที่จะชวยเราใหรอดพน
จากอํานาจของเหลาวิญญาณและผีไดหรอก”
เรื่องราวตางๆที่ผมจะเลาในบทนี้ หลายทานอาจจะเห็นวาเปนความเชื่อที่
ลาสมัย งมงาย หรือเหลือเชื่อ ยิ่งมองจากมุมมองของความคิดความเชื่อของ
ชาวตะวันตกหลายตอหลายคนแลว เขาจะมองวาเปนเรื่องที่เขาไมเชื่อกันแลวใน
ยุคปจจุบัน และเพื่อนสวนมากของผมที่เติบโตในวัฒนธรรมเดียวกับผมก็เปน
เชนนั้น เพราะผมและเพื่อนถูกหลอหลอมวิธีคิดตามแนวคิดแบบวิทยาศาสตร
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และ ความคิดความเชื่อแบบจิตวิเคราะหตอปรากฏการณที่เกิดขึ้นเหลานี้ จนเลิก
พูดกันถึงเรื่องอํานาจราย วิญญาณชั่ว ผี มาร ซาตาน เพื่อนตะวันตกของผมสวน
ใหญจะมองวา ใครพูดเรื่องเหลานี้เปนพวก “ตกยุค” เพราะเปนความคิดโบราณ
คร่ําครึที่เชื่อในเรื่องผีสาง วิญญาณชั่ว
แทจริงแลว ผมเองเติบโตและถูกบมเพาะใหมีโลกทัศนแบบวัฒนธรรม
ตะวันตกเชนกั น แตเมื่ อ ผมใช ชี วิ ตและทํางานในประเทศไทย ประสบการณ
เหลานั้นไดหลอหลอมปรับเปลี่ยนโลกทัศนของผมใหม จนเมื่อผมกลับประเทศ
บานเกิด พูดคุยกับเพื่อนฝูง เจาหนาที่ระดับผูบริหารของมิชชั่นทานหนึ่งถึงกับ
ออกปากเอยวา “คุณกลายเปนคนไทยไปแลว” จะไมใหผมเปลี่ยนไปไดอยางไร
ในเมื่อความเชื่อเรื่องวิญญาณแทรกซึมซาบซานลึกเขาในวัฒนธรรมนี้
เมื่อผมเริ่มงานประกาศพระกิตติคุณในประเทศไทย ผมไดไปเยี่ยมและ
ประกาศฯกับพี่นองลาวโซงในหมูบานแหลมกระเจา (ปจจุบันเปนหมูบานไทยทรงดํา)
อาจารยเกษม ตรีอินทอง เปนคริสเตียนรุนแรกในหมูบานนี้ไดพาผมไปเยี่ยมบาน
ของนายเยิงที่มีความสนใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตน

นายเยิงยืนบนบาน แหลมกระเจาอําเภอดอนตู นครปฐม
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จากสภาพความเปนอยูที่ยากจน บานที่เอียงกระเทเร กําลังจะพัง หลังคา
บานที่เต็มดวยรูรั่ว แตเมื่อเราเดินไปหลังบานเราพบเขาเลี้ยงหมูตัวใหญไวตัวหนึ่ง
ตามโลกทัศนของผมหมูใหญตัวนี้ถาเขาขายคงจะไดเงินมามากพอที่จะแกไขความ
ยากจนขนแคนของเขาลงไปบาง ผมจึงถามเขาวา “เมื่อไหรนายเยิงจะขายหมูตัว
นี้?” เขาตอบผมวา หมูตัวนี้ขายไมได เพราะหมูตัวนี้เขาเลี้ยงเพื่อจะใชในพิธีเซน
ไหวบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ ผมทราบมาวาเขาเคยบวชเรียนมากอน จึงถามวา
การที่นายเยิงเลี้ยงหมูเพื่อฆาบูชาจะไมขัดตอศีลธรรมในศาสนาที่เชื่อถือหรือ
คําตอบที่เราไดจากเขาคือ “อาจารย...ไมมีอะไรที่จะชวยเราใหรอดพนจากอํานาจ
ของเหลาวิญญาณและผีไดหรอก” ประโยคนี้ของเขาทําใหผมตาสวางขึ้น การ
ทํางานในวัฒนธรรมนี้อํานาจของ ผี สาง วิญญาณ เปนเรื่องสําคัญยิ่งที่มองขาม
ไมได

ชาวไทยทรงดํา (ลาวโซง) กําลังทําพิธีเซนไหววิญญาณบรรพบุรุษ
ตามประเพณีดั้งเดิม
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ศาสนศาสตรเปนหลักการที่ตกผลึกจากประสบการณชีวิตที่เราแตละคนได
รับ ผนวกเขากับสิ่งที่สังคม ชุมชน และครอบครัวหลอหลอมฐานคิด แนวปฏิบัติ
ในชีวิตของเรา คงเปนความลําบากใจอยางยิ่งถาจะใหเรายอมรับและเชื่อในสิ่งที่
เราไมเคยพบ ไมเคยมีประสบการณและไมไดรับการหลอหลอมมากอน
สําหรับตัวผมแลว ศาสนศาสตรเปนเรื่องจริงในชีวิต หลักการของผมก็คือ
ศาสนศาสตรเปนเรื่องราวของชีวิตที่มีรากฐานในพระคัมภีร เปนเรื่องพิสูจนชัดใน
ชีวิตของผูคนที่ปรากฎในประวัติศาสตรคริสตจักร (ในแตละยุค แตละสมัย และ
แตละวัฒนธรรม) เปนเรื่องที่เปนจริงและเกิดผลในชีวิตของผม ของเพื่อน ของ
คนรอบขาง เมื่อรวมกันเขาแลวตกผลึกเปนศาสนศาสตรสําหรับผม
เราพบวา เมื่อเราเผชิญหนากับอํานาจแหงความมืดและชั่วรายดวยพระ
นามพระเยซูคริสต มนุษยจะไดรับการปลดปลอยจากอํานาจดังกลาวสูชีวิตที่มีเสรี
และตอไปนี้เปนเรื่องราวที่จะพิสูจนสัจจะความจริงในเรื่องนี้

ศาลพระภูมิ
ในบานลาวโซง
(1964)
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ขวางทางมาร
ทานทั้งหลายจงนอมใจยอมฟงพระเจา
จงตอสูกับมาร และมันจะหนีทานไป
ทานทั้งหลายจงเขาใกลพระเจา และพระองคจะเสด็จมาใกลทาน
ยากอบ 4:7-8ก.
เจาศัตรูรายมันหมอบอยูขางประตูชวี ิตของเรา
จองหาโอกาสที่จะทะลวงเขามาทําลายสันติสุขในชีวติ
ยิ่งเราอยูที่บานสามแยกนานแคไหน สถานการณบีบรัดใหเราตองศึกษา
คนหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องอํานาจของมารและอิทธิพลของความชั่วรายมากขึ้น
แคนั้น ชาวบานถิ่นนี้มีประสบการณเกี่ยวกับอํานาจของผีและวิญญาณชั่วราย
แตเราไมเขาใจ

คุณโจน, รูธแอน, ลอรี่ และ เดวิด (1965)
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คืนหนึ่ง เมื่อเรานมัสการพระเจากอนหลับนอน ผมและคุณโจนอานพระ
คัมภีรจากพระธรรมยากอบ บทที่ 4 และมีโอกาสใครครวญพูดคุยกันถึงความ
หมายของวิญญาณชั่ว และพลังอํานาจของมารวา ความคิดเหลานี้เปนเพียง
นามธรรมเพื่อพยายามที่จะสื่อสารถึงความคิดเรื่องความผิด หรืออํานาจที่ชั่วราย
อะไรบางอยาง หรือเปนคําที่มีไวสําหรับเปนที่โยนกองความผิดที่ไดทํา เชน เมื่อ
เราทํ า อะไรผิ ด เราก็ จ ะโยนกองวา “มารมัน ทํา ใหฉันตอ งทํา ไปเชนนั้น” เรา
พยายามที่จะคนหาเจาะลึกลงไปอีกวา เจามารราย หรือ วิญญาณชั่วแทจริงแลว
มันมีความเปนบุคคลตัวตนอยางที่กลาวอางในพระคัมภีรหรือไม คืนนั้นเราไมมี
ขอสรุป
เชาวันรุงขึ้น เราตองขับรถจากบานสามแยกเพื่อไปเทศนาที่คริสตจักรใน
ตัวจังหวัดนครปฐม ซึ่งในสมัยนั้นตองใชเวลาขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมง ผมและ
คุณโจนมักมีความตึงเครียดเมื่อตองเดินทางออกจากบานไปที่ใดก็ตาม ผมเอง
เปนคนที่ทําอะไรชาอยูแลว แตคุณโจนชักชายิ่งกวาอีก
เชาวันนั้น ผมจัดการตนเองเสร็จกอน ผมจึงขึ้นนั่งหลังพวงมาลัยรถ
แลนดโรเวอรเพื่อรอคุณโจน ซึ่งเรากําลังสายแลว ผมรูดีวา ผมไมควรรีบไปนั่ง
รอในรถ เพราะการนั่งรอในรถจะทําใหผมมีความอดทนนอยลง แลวอารมณจะ
รอนแรงขึ้นเร็วเกินกวาที่จะควบคุมอยู แตผมก็ขึ้นมานั่งในรถแลว
ในขณะที่นั่งรอคุณโจนในรถ ผมพร่ําบอกกับตนเองวา “ทําใจใหสงบ
อยาไปบนวาคุณโจนเมื่อเธอมาถึง” แตผมรอแลวรอเลาเธอไมมาสักที ทันทีที่
ประตูรถเปด ผมถึงกับระเบิดออกไปวา “คุณสายอีกแลว คุณรูไหมตอนนี้เรา
ควรอยูที่โบสถแลว แตเราเพิ่งจะออกเดินทาง แลวเราจะไปทันเวลาไดอยางไร
คุณไมเคารพเวลาของคนอื่นเลย” แทจริงแลวผมหมายถึงไมเคารพในเวลาของ
ผม แลวผมก็บนตอวาเลยเถิดไปถึงเรื่องการใชเงินของคุณโจนในเดือนนี้วา
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“คุณใชเงินเติบเสมอเลยนะ” คุณโจนก็ตอวาผมในบางเรื่องที่ผมไดทําผิดเชนกัน
มันเหมือนเปดเทปที่เคยอัดไวเมื่อนมนานมาแลวใหกันฟง เราตอวากันจากเรื่อง
หนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่งที่เราเคยขัดแยงกัน อยางไมจบสิ้น
เมื่อผมถอยรถ เพื่อจะขับรถออกจากบานเขาเมือง ความโกรธในตัวผม
ทวีความรุนแรงมากขึ้น ในเวลานั้นผมโกรธจัดจนเกิดแวบหนึ่งขึ้นในความคิด
ผม “ขับรถชนตนไมใหมันรูแลวรูรอดไปเลย” ทันใดนั้น ผมระลึกถึงขอ พระ
คัมภีรที่เราอาน และ ความคิดที่เราไดพูดคุยกันเมื่อคืนที่ผานมา ผมหันไปที่คุณ
โจนแลวพูดวา “คุณควรจะไลมารรายออกจากคุณ” แคนั้นเอง ทานผูอานคง
พอจะนึกภาพออกวาอะไรเกิดขึ้นตอจากนั้น คุณโจนตะโกนกลับอยางทันควันวา
“คุณ ไลมารร า ยออกจากตั ว คุ ณเองกอ นซิ” หน าของผมคงจะดู เกรี้ย วกราด
เหมือนยักษมารอยางกับหนาของตัวอะไรบางอยางที่ฝงอยูในชีวิตผม
ผมพูดออกมาดวยเสียงดังวา “เจามารรายออกไปเดี๋ยวนี้ ผมตองการเขา
ใกลพระเจา” ผมไมรูจะอธิบายความรูสึกที่ครอบงําผมในขณะนั้นไดอยางไร
นอกจากจะอธิบายตรงๆ ตามภาพความรูสึกที่เปนจริงในขณะนั้นคือ มันเปน
เหมือนกับกรงเล็บของสัตวรายที่คอยๆ คลายแรงขย้ําออกจากหัวใจของผมทีละ
เล็บๆ เกิดสันติสุขในจิตใจ ซึ่งคุณโจนสามารถสังเกตเห็นไดจากใบหนาของผม
แลวคุณโจนก็กลาวตามอยางประโยคที่ผมไดกลาวไปนั้น จากนั้น ผมถามคุณ
โจนว า “คุ ณ รู สึ ก อย า งไรบ า ง” เธอตอบว า “ดิ ฉั น รู สึ ก ว า เบา” สั น ติ สุ ข ได
ครอบคลุมไปทั้งรถ เอาละ ผมพรอมที่จะเทศนาขาวประเสริฐของพระเจา
ผมขอสารภาพวา บางครั้งเราทั้งสองยังเกิดความตึงเครียดขึ้นเมื่อเราตอง
ทําอะไรใหทันเวลา แตเราไดเรียนรูและคนพบวา เราจําเปนที่จะตองสํานึกเสมอ
วา เจาศัตรูรายมันหมอบอยูขางประตูชีวิตของเราจองหาโอกาสที่จะทะลวงเขามา
ทําลายสันติสุขในชีวิต และเมื่อถึงเวลาเชนนั้นไมมีอะไรดีไปกวาการที่รีบสารภาพ
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แตถาปลอยไปเราจะเสียศูนย เสียความสามารถในการควบคุมชีวิตของเรา เมื่อ
นั้น ก็เปนโอกาสของมารรายที่จะเขามาครอบงําเหนือชีวิตของเรา

หนูนอย เดวิด กําลังคนหาความลึกลับในวัฒนธรรมตะวันออก (1961)
เดวิดสนใจกมลงมองดูรูปปนลิงใตโตะ
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ทานกําลังรับใชใคร ?
“...ถาทานไมเต็มใจที่จะปรนนิบัติพระเจา ทานทั้งหลายจงเลือกเสียใน
วันนี้วาทานจะปรนนิบัตผิ ูใด
...แตสวนขาพเจาและครอบครัวของขาพเจา เราจะปรนนิบัติพระเจา"
โยชูวา 24:15
เดวิดน้ําตาไหล แลวโผเขาหาผม ผมก็น้ําตาไหลเชนกัน
พอลูกสวมกอดกัน
ในฐานะที่เปนมิชชันนารี ผมรูวา เราควรรักและรับใชคนทั้งหลาย
วันหนึ่ง ผมไดออกบานไปทั้งวันเพื่อที่จะสําแดงความรักของพระเจาแก
คนที่ผมพบเห็น และคุณโจนก็ปฏิบัติหนาที่ของตนเองทั้งวันดวยเชนกัน ทั้งที่
บานและที่โรงเรียน เย็นวันนั้นผมกลับมาถึงบานผมหมดแรงที่จะรักใครอีกแลว
ผมพูดกับคุณโจน แตเธอกําลังยุงอยูจึงตอบผมดวยเสียงหวนๆ ผมรูสึกนอยใจ
และเดินขึ้นบันได ลงสนเทาแรงๆ ใหเกิดเสียงดัง
เมื่อขึ้นถึงชั้นบน เดวิดลูกชายอายุ 4 ขวบ วิ่งตัดหนาผมไป ผมสังเกต
เห็นเขาทําอะไรผิดสักอยางหนึ่ง (ซึ่งผมจําไมไดแลววาเขาทําผิดอะไร) ผมจึงใช
มือฟาดลงที่กนขณะที่วิ่งตัดหนาผม เดวิดรองไห ผมไมสนใจ เดินเขาหองน้ํา
ดวยความโกรธเดือดพลาน เมื่อผมปดประตูหองน้ํา ผมไดยินเสียงหนึ่งถามผม
จากภายในดวยเสียงที่ชัดเจนวา “ตอนนี้คุณกําลังรับใชใคร?”
เราตางรูดีวา มันยากเย็นแคไหนที่จะพูดวา “ผมขอโทษ” ทั้งๆ ที่เรารูแน
แกใจวาเราไดทําผิด โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เราจะพูดประโยคนี้กับผูที่เล็กนอยและ
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ออนแอกวาเรา ผมรูวาในเวลานั้นผมตองเลือกวา “ผมจะรับใชใคร? รับใชพระ
เจา หรือ รับใชตนเอง หรือไมก็รับใชเจาศัตรูตัวราย”
ผมกลับไปหาและขอโทษเดวิด ผมไมไดพูดตรงๆ วา “ผมขอโทษ” แต
ผมพูดในทํานองวา “ลูก เมื่อตะกี้นี้ที่พอทําโทษลูก แทจริงแลวไมใชความผิด
ของลูก แตพอกําลังโมโหแมของลูก” เดวิดน้ําตาไหล แลวโผเขาหาผม ผมก็
น้ําตาไหลเชนกัน พอลูกสวมกอดกัน ตั้งแตนั้นมาเราเคยขัดแยงกันหลายครั้ง
แตทุกครั้งเราเรียนรูที่จะรีบพูดวา “ผมขอโทษ”
เมื่อเดวิดโตขึ้นไดรับราชการทหารในหนวยรบพิเศษยศพันตรี แตเขารูวา
พระเจาทรงเรียก จึงลาออกจากราชการทหารมารับใชพระเจา เพื่อใหความชวย
เหลือแกผูลี้ภัยตามชายแดนพมา (ดูบทที่ 8 เรื่อง “เราตองการเสรี”) ในปจจุบัน
นี้เรามีโอกาสทํางานใกลชิดกัน
ผมเรียนรูสัจจะจากพระธรรมยากอบ 4:10 ที่วา “ทานทั้งหลายจงถอมใจ
ลงตอองคพระผูเปนเจา และพระองคจะทรงยกชูทานขึ้น” แมในสายตาลูกๆ
ของเราเองดวย

อาจารยเดวิด และ คุณแคเรน
ยูแบงค หลังการแตงงาน
เดินทางไปประกาศกับชนเผาวา
(1993)
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ผีมีจริงหรือ ?
พระองคไดเสด็จไปประกาศในธรรมศาลาของเขาทั่วแควนกาลิลี
และไดขับผีออกเสียหลายผี
มาระโก 1:39
พระเจาผูทรงสรางสารพัดทั้งปวงประสงคจะใหเทพผูปกครองและ
ศักดิเทพในสวรรคสถาน
รูจักปญญาอันซับซอนของพระเจาทางคริสตจักร ณ บัดนี้
ทั้งนี้ก็เปนไปตามพระประสงคนิรันดรของพระองค
ซึ่งพระองคไดทรงกระทําใหสําเร็จแลวในพระเยซูคริสตเจาของเรา
เอเฟซัส 3:10-11
“เราคือแมมด...
เราลงมาเพื่อที่จะชวยปกปองหญิงสาวที่นาสงสารคนนี้
ที่ถูกวิญญาณของจาวจีนทรมาน”
ความคิดความเขาใจของผมเกี่ยวกับโลกแหงวิญญาณเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น
เมื่อผมยายการงานจากสามแยกไปสอนที่พระคริสตธรรมเชียงใหม ในเดือน
พฤษภาคม 1971 ผมยังจําได ครั้งเมื่อผมเปนนักศึกษาในวิทยาลัยพระคริสตธรรม อาจารยที่สอนปฏิเสธเรื่องผี โดยอธิบายจากพระธรรมฮีบรู 13:8 ที่วา
“พระเยซูคริสตยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ และตอๆ ไปเปน
นิจกาล” แลวอาจารยถามนักศึกษาในชั้นเรียนวา มีใครในหองนี้เคยเห็นผีบาง
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ไมมีใครตอบ อาจารยจึงกลาวตอไปวา ในเมื่อปจจุบันนี้เราไมเห็นวิญญาณชั่ว
หรือ ผี ดังนั้น ในสมัยของพระเยซูคริสตจึงไมมีวิญญาณชั่วและผีเชนกัน พระเยซูคริสตใชภาษาที่ไมใชวิทยาศาสตร เพื่ออธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสมัย
นั้นใหกับประชาชนที่ไมเขาใจตามหลักการทางวิทยาศาสตร แตเราในปจจุบัน
สามารถอธิบายปรากฏการณดังกลาวดวยหลักการทางจิตวิทยา และชีววิทยาได
อยางไรก็ตาม ประสบการณของผมครั้งเมื่อทํางานในชุมชนชนบทไทย
ทําใหผมสงสัยและมีคําถามตอคําสอนดังกลาวของอาจารยของผม ชาวบานมี
ประสบการณเรื่องวิญญาณ และผีมากพอๆ กับที่ผมมีประสบการณเรื่องพระเจา
ตางกันตรงที่เขาไมมีพระคัมภีร แตพระคัมภีรของเราพูดถึงเรื่องวิญญาณและผี
อยางตรงไปตรงมา
ผมเริ่มตนเรื่องผี และวิญญาณจากการอธิบายดวยหลักการทางความคิด
ทางวิทยาศาสตร แตในประเทศไทยผมพูดถึงเรื่องผีและวิญญาณตรงไปตรงมา
อยางที่พระคัมภีรพูดถึงการที่พระเยซูคริสตทรงขับวิญญาณชั่วออกจากประชาชน
แตในเวลาเดียวกัน ในทางความคิดผมกลับคิดอยางฝรั่งวา “เมื่อพวกเขามี
การศึกษาแลวเขาจะไมพูดเชนนี้”
ยิ่งหลายปผานไปผมยิ่งสงสัยมากขึ้น ในคําสอนที่ผมไดร่ําเรียนในพระคริสตธรรมที่ตัดเรื่องการอัศจรรยและเรื่องวิญญาณทั้งหลายออก แตในเวลา
เดียวกัน ผมกลับเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้นวา เรื่องนี้มันมากกวาเรื่องการใชคําในการ
อธิบายปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้น
ประการแรก ผมไดเห็นคนอัมพาตชาวลาวโซงสามารถลุกขึ้นและเดินได
โดยพระนามของพระเยซูคริสต (ดูในบทที่ 7 เรื่อง “คุณสามารถลุกขึ้นและเดิน
ได”) ผมยั งมีอีกประสบการณหนึ่งที่เห็นหน าของชายคนหนึ่ง เปลี่ยนไปเปน
เหมือนมารซาตานตอหนาตอตาผม
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อีกประสบการณหนึ่งก็เรื่องอารมณความรูสึกโกรธของผมเอง มันเปน
เหมือนกับกรงเล็บของสัตวรายที่ขย้ําลงบนหัวใจของผม แตเมื่อผมรองเสียงดัง
วา “เจามารรายออกไปเดี๋ยวนี้ ผมตองการเขาใกลพระเจา” แรงขย้ําของกรงเล็บ
สัตวรายคอยๆคลายออกจากหัวใจของผม (ดูเรื่อง “ขวางทางมาร”) คนไทยและ
ชาวลาวโซงหลายคนที่ผมทํางานดวยที่มีประสบการณเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณชั่ว
จนทําใหคนเหลานี้เกิดความกลัวในเรื่องนี้
ขณะนั้น ผมไดรับเชิญใหไปเปนอาจารยสอนวิชาพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม และการประกาศพระกิตติคุณที่พระคริสตธรรมเชียงใหม เรื่อง
วิญญาณชั่วมีจริงหรือไม และเราจะนําเสนอพระกิตติคุณในสังคมไทยอยางไร
กลายเปนประเด็นรอนในการสอนของผม ในเมื่อมิชชันนารีหลายทานที่ผม
ทํางานดวยตางก็ไดรับการอบรมสั่งสอนมาอยางผม คนไทยที่มีประสบการณ
เกี่ยวกับเรื่อ งวิญญาณจึง ไมก ลาที่จ ะแบง ปนประสบการณของเขาในเรื่อ งนี้
เพราะกลัวถูกมองวาเปนคนที่มีความเชื่อคร่ําครึโบราณ ผมเริ่มที่จะพูดคุยกับ
ผู นํา ของคริ ส ตจั ก รไทยขอเขาช ว ยแบ ง ป น ประสบการณ ข องเขาในเรื่ อ งผี
วิญญาณชั่วแกผม เพราะผมตองการเขาใจเรื่องนี้จริงๆ
ในที่สุดผมอธิษฐานตอพระเจา “ขาแตพระเจา ถาวิญญาณชั่วมีจริงละกอ
ขอพระเจาโปรดใหผมมีประสบการณในเรื่องนี้เพื่อเกิดความมั่นใจ พวกเพื่อน
สนิทและผูนําคริสตจักรที่อเมริกาอาจจะมองวาผมบาก็ได พระเจาขา ถึงแมวาใน
พระคัมภีรมีตัวอยางมากมายในเรื่องนี้ และพบหลักฐานตางๆ ในประวัติศาสตร
คริสตจักร และมีคนมากมายที่มีประสบการณในเรื่องวิญญาณชั่วก็ตาม ผมขอมี
ประสบการณตรงของผมเอง” ในอาทิตยนั้นเองผมไดรับประสบการณจังๆ เรื่อง
ผีและวิญญาณชั่วถึงสองประสบการณดวยกัน
ประสบการณแรก อาจารยเกรฮารด ฮูเกท มิชชันนารีชาวเยอรมัน คณะ
125

มาร บู ก เกอร มิ ช ชั่ น ทํ า งานในสถาบั น แมคเคนเพื่ อ การฟ น ฟู ส ภาพ ซึ่ ง เป น
หน วยงานที่ดูแ ล รักษา และรับผิดชอบในเรื่องโรคเรื้อน ไดชวนผมไปร ว ม
อธิษฐานที่จะขับผีออกจากหญิงคนหนึ่งที่อยูในแมคเคน ซึ่งคนทั่วไปจะบอกวา
เธอ “ผีบา” (ผีในตัวของนางบา ไมใชสมองประสาทบา) เธอเคยแสดงความ
จํานงตองการเปนคริสเตียน แตเมื่อเธอรวมอธิษฐานกับทีมงานของอาจารยฮู
เกท เธอเริ่มแสดงอาการแปลกๆ พูดดวยเสียงประหลาดที่มิใชเสียงปกติของเธอ
จากการอธิษฐานสามารถขับผีออกจากตัวเธอหลายตน แตทุกครั้งที่เธอไปรวม
นมัสการพระเจา หรือ เขาชั้นเรียนพระคัมภีรที่คริสตจักรเธอจะนอนหลับทันที
อาจารยฮูเกท และคุณชาลอตภรรยา ศิษยาภิบาลคริสตจักรที่เปนคนจีน
และผม ไดไปที่บานพักหลังเล็กที่ทางแมคเคนสรางใหผูที่หายจากเชื้อโรคเรื้อน
เปนที่พักอาศัย ในสมัยนั้นแมจะหายจากโรคเรื้อนแลวก็ยังถูกแบงแยกกีดกัน
จากสังคม และเมื่อเขามารับการรักษาที่แมคเคนแมจะหายแลวก็ตาม เขายังตอง
ใชชีวิตที่เหลืออยูในสถาบันแมคเคน หรือ ในนิคมตางๆ ที่ทางสถาบันจัดให
เมื่อเราเริ่มอธิษฐานเพื่อเธอ เธอเริ่มแสดงอาการแปลกประหลาด เธอลุก
ขึ้นแลวรายรําไปรอบๆ และพูดเปนภาษาจีน
ศิษยาภิบาลจีนไดแปลใหเรารูวา วิญญาณชั่วในตัวเธอไดอางวา มันเปน
วิญญาณของจาวจีน และมันรองประกาศวา “ผูหญิงคนนี้รุกล้ําเขามาในบานของ
ขา ขาตองการกินของเซนไหวจากนาง เพียงแตเจาถวายเหลาหนึ่งขวดกับเงินอีก
20 บาท ขาก็จะออกจากนาง” อาจารยฮูเกทกระซิบบอกผมวา ผีในตัวเธอเคย
พูดเชนนี้มากอน ปกติแลวถาผีไมเขาเธอพูดภาษาจีนไมได
พวกเรารวมกันขับวิญญาณจาวจีนใหออกจากหญิงสาวดวยพระนามของ
พระเยซูคริสต และดวยการอานพระคัมภีรเรื่องราวที่พระเยซูคริสตทรงขับผี
และวิ ญ ญาณชั่ ว ด ว ยฤทธิ์ อํ า นาจของพระองค แล ว สลั บ ด ว ยการร อ งเพลง
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“สรรเสริญพระฤทธิ์พระเยซูคริสต”
ในที่สุด สําหรับผมแลวดูเหมือนตองใชเวลายาวนาน เธอลมฟุบลงกอง
อยูบนพื้น เมื่อเธอรูตัวเธอกลับเปนตัวปกติของเธอ เราถามเธอถึงเรื่องวิญญาณ
ของจาวจีน เธอบอกกับเราวาวิญญาณดังกลาวรบกวนและสรางความยุงยากแก
ชีวิตเธอเปนเวลากวา 17 ปแลว เธอเลาถึงความเปนมาวา วิญญาณชั่วตนนี้เขา
มาสิงในตัวเธอในคืนหนึ่งเมื่อเธอยายเขาไปอยูในบานเกาหลังหนึ่งในกรุงเทพฯ
จากการพู ด คุ ย ปะติ ด ปะต อ เรื่ อ งราวของเธอ ผมเรี ย นรู ว า อาจจะเป น เวลา
เดียวกับที่เธอรูตัววาเปนโรคเรื้อน
เราเชิญชวนหญิงสาววา “ใหเราอธิษฐานขอบพระคุณพระเจาที่ทรงขับ
วิญญาณรายออกไป” เมื่อเราเริ่มอธิษฐาน เสียงของเธอเปลี่ยนอีก ครั้งนี้เปน
เสียงนุมนวลของผูหญิงที่มีการศึกษาในสําเนียงของภาษาไทยภาคกลาง ซึ่ง
แตกตางจากเสียง สําเนียง และลักษณะภาษาของหญิงสาวชาวบานคนนี้ เราถาม
เธอวาเปนใคร น้ําเสียงที่แสดงถึงความเปนหวงเปนใยตอบวา “เราคือแมมด
เราลงมาเพื่อที่จะชวยปกปองหญิงสาวที่นาสงสารคนนี้ ที่ถูกวิญญาณของจาวจีน
ทรมาน” วิญญาณแมมดเลาตอไปวา เมื่อมันลงมาชวย วิญญาณของมันกลับถูก
พันธนาการ กลับไปไมได นางพูดจาหวานลอมใหเราสงสารเพื่อที่จะใหนางอยูใน
รางของหญิงสาวตอไป ตอนนั้นผมเริ่มรูสึกสงสารแมมดตนนั้น
แตเรารูวาจะใจออนตามเสียงที่นาสงสารนี้ไมได เราจึงสั่งในพระนามของ
พระเยซูใหวิญญาณของแมมดออกจากหญิงสาวคนนี้ ทันใดนั้น เสียงของแมมด
รองโอดครวญ โหยหวน เสียยาวนาน แลวรางของหญิงสาวลมฟุบลงอีกครั้ง
หนึ่ง และเมื่อเธอฟนขึ้นมาเธอพูดดวยเสียงปกติของเธอ ในตอนนั้นเราตาง
เหน็ดเหนื่อยแตก็สบายใจที่วิญญาณชั่วออกจากรางของหญิงสาวได เรารวม กัน
อธิษฐานอีกครั้งหนึ่งแลวลากลับ แตเราก็สัญญาวาจะกลับมาเยี่ยมเธออีก
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ตอมา ผมไดขาววาวิญญาณรายยังกลับมาเขาหญิงสาวคนนี้อีก พวกเรา
ดอยประสบการณใ นด านนี้ เราไม รูว าจะทําอยา งไรดีกั บเหตุการณตา งๆ ที่
เกิดขึ้น ในที่สุดเธอก็ถูกปลอยใหอยูคนเดียว
เมื่อใดก็ตามที่มีผูมาอธิษฐานเพื่อเธอ วิญญาณรายก็จะเขาสิงและสําแดง
ฤทธิ์เดช สมาชิกคริสตจักรหลายคนตางพูดวา ที่หญิงสาวเกิดอาการเชนนี้เพราะ
ตองการเรียกรองความสนใจ ที่เปนเชนนี้เพราะฐานความเชื่อศรัทธาของสมาชิก
เขาใจวา ถาเราขับไลวิญญาณรายใหออกดวยพระนามของพระเยซูคริสตแลว
วิญญาณรายตนนั้นจะกลับเขามาในคนนั้ นอีกไม ไ ด ที่หญิงสาวคนนี้ ยั งเกิด
อาการเหมือนผีเขาอีกหลังจากถูกขับดวยพระนามพระเยซู สมาชิกจึงตีความวา
นี่ไมใชวิญญาณรายแตเปนการเรียกรองความสนใจ และนี่ก็คือฐานความเชื่อ
ศรัทธาที่ผมเคยมีมากอน และใชสอนชาวบานวา “ถาคุณเปนคริสเตียนแลว
วิญญาณรายจะไมสามารถมารบกวนคุณอีก”
ในชวงที่ผมเปนอาจารยสอนที่พระคริสตธรรมเชียงใหม บางครั้งผมพา
นักศึกษาไปเยี่ยมตามเรือนพักผูปวยในสถาบันแมคเคน หลายครั้งที่ผมมีโอกาส
พบหญิ ง สาวคนนี้ อี ก ทุ ก ครั้ง ที่ผ มอธิ ษ ฐานร ว มกับ หญิง สาว เธอเริ่ม ตัว สั่ น
คํารามและทําเสียงแปลกๆ จนกระทั่งผมสั่งใหวิญญาณรายนั้นเงียบและขับมัน
ออกจากตัวเธอในพระนามของพระเยซูคริสต
ผมใชเ วลาในการศึก ษาถึง ประสบการณข องคนตางๆ ในเรื่อ งนี้ม าก
ขึ้น ผมพบวาหญิงสาวคนนี้ถูกวิญญาณรายครอบงําชีวิตของเธอมาเปนเวลา
ยาวนาน แตเธอไมสามารถที่จะปกปองตนเองได วิญญาณรายเหลานั้นจะยอม
ออกจากรางเธอเมื่อเราอธิษฐานขับไลมัน แตหลังจากนั้น มันก็ยอนกลับเขามา
ในรางเธออีก และเธอก็ไมมีกําลังที่จะตอตานอํานาจของมันได
เพื่อนมิชชันนารีจากแบบติสตใตไดสงเทปบันทึกเสียงเกี่ยวกับเรื่อง หก
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ขั้นตอนในการขับผี และวิ ญญาณชั่ว ด วยตนเอง โดย ดิเรก ปริ นซ (Derek
Prince) ผมไดสอนใหหญิงสาวเรียนรูและปฏิบัติตาม 6 ขั้นตอนในการที่เธอจะ
สามารถขับวิญญาณรายดวยตัวเธอเอง ดังนี้
1. สารภาพความผิดบาปในชีวิตของทานดวยความจริงใจ
2. ตัดสินใจที่จะใหอภัยแกทุกคนที่เคยทําใหทานเสียใจและเจ็บปวดใน
ชีวิต
3. สํารวจชีวิตที่ผานมาของทานเองวาเคยเขาของแวะกับอํานาจทางไสย
ศาสตร พอมด หมอผี คนทรง อํานาจลึกลับตางๆ การผูกชีวิตของ
ตนไว กั บ ดวง ผี ถ ว ยแก ว การบนบานศาลกล า ว แล ว ตั ด สิ น ใจ
ปฏิเสธและกําจัดสิ่งเหลานี้ออกจากชีวิตของทาน
4. ประกาศความเชื่อศรัทธาของทานในองคพระเยซูคริสต ใหพระองค
เปนองคพระผูเปนเจา พระผูชวยใหรอด และเปนเจาของชีวิตของ
ทาน
5. จงผูกมัดวิญญาณรายในชีวิตของทานในพระนามของพระเยซู และ
ขับไลมันออกจากชีวิตของทานดวยการหายใจออกยาวๆ สุดแรงของ
ทาน
6. อัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เขามาสถิตในชีวิตของทานเพื่อทรง
ปกปองคุมครองชีวิตของทานตอไป
ผมถามเธอว า เธอจะยกโทษแก ค ริ ส เตี ย นที่ พู ด ว า ที่ เ ธอเกิ ด อาการ
ประหลาดบาคลั่งนั้นเปนเพราะเธอตองการเรียกรองความสนใจไดหรือไม เธอ
กลาววา “เขาคิดวาฉันจงใจแสดงอาการประหลาดๆ เหลานั้น เพื่อพวกเขาจะ
หัวเราะเยาะเชนนั้นหรือ แตอยางไรเสียฉันก็พรอมยกโทษพวกเขา” ผมคอยๆ
นําเธอไปทีละขั้นตอนจนครบ จากนั้น ผมพูดกับเธอวา “พระเยซูคริสตอยูใน
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ชีวิตของเธอ และเปนองคพระผูเปนเจาของเธอแลว พระองคใหอํานาจแกเธอที่
จะสั่ ง ห า มวิ ญ ญาณร า ยเข า มาในชี วิ ต ของเธออี ก เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ เ ธอรู สึ ก ว า
วิญญาณชั่วมาหาเธอ เธอตองบอกมันเลยวาเธอเปนของพระเยซูคริสตแลว
และไลมันใหออกหางจากเธอในพระนามของพระเยซูคริสต”
หลังจากนั้น เธอกลับไปที่คริสตจักร ผานชั้นเรียนของผูเชื่อใหม รับ บัพ
ติศ มา แล ว จั ด งานเลี้ ย งใหญ แ ก เ พื่ อ นคริ ส เตีย นทุ ก คน รวมทั้ ง เพื่ อ นที่ เ คย
กลาวหาเธอวา เธอแกลงมีอาการแปลกๆ เพื่อเรียกรองความสนใจดวย
หลังจากนั้นประมาณปหนึ่งเธอแตงงาน มีลูกดวยกันคนหนึ่ง และยายไป
อยูในนิคม ผมไมมีโอกาสพบเธอเปนเวลากวา 20 ป แตผมไดถามขาวคราว
ของเธอเสมอจากผูนําคริสตจักรที่รูจักเธอ เขาบอกวาเธอมีชีวิตที่ปกติที่เชื่อพึ่งใน
พระเจารวมกับครอบครัวของเธอ
ประสบการณดังกลาวทําใหผมมีความหวังที่จะใหการชวยเหลือแกคนที่
ประสบกับสภาพชีวิตอยางหญิงสาวคนดังกลาว ซึ่งอดีตเราปลอยใหเปนภาระ
ของหมอและยา หรือไมก็ใหนักจิตวิทยาที่จะใหการปรึกษาหารืออยางตอเนื่อง
แตแนนอนครับ มิใชทุกกรณีจะเปนเรื่องของผี หรือ วิญญาณราย เราคง
ไมตีขลุมวาคนที่มีอาการเชนนี้เปนเรื่องของวิญญาณชั่วเสมอไป อยางที่ ดิเรก
ปรินซกลาวแนะนําไวในเทปวา ในอดีตเราอาจจะเคยคิดวาเรื่องผีเรื่องวิญญาณ
รายมิใชเรื่องจริง แตปจจุบันนี้เราพบวา ผีและวิญญาณรายนั้นมีจริง ดังนั้น เรา
ควรเปดชองสําหรับเรื่องวิญญาณในความเชื่อ ความคิด และในการแสวงหา
ความเขาใจของเราในเรื่องเหลานี้
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ผีตีลังกาในหองรับแขก
พระเยซูจึงตรัสหามมันวา "จงนิ่งเสีย ออกมาจากเขาซิ"
เมื่อผีนั้นไดทําใหเขาลมลงทามกลางประชุมชน แลวก็ออกมาจากเขา
แตมิไดทําอันตรายเขาเลย
ลูกา 4:35
ฝายเปาโลก็งนุ งานใจ หันหนาสั่งผีนั้นวา
"ในพระนามของพระเยซูคริสต เอ็งจงออกมาจากเขา"
ผีนั้นก็ออกมาในเวลานั้น
กิจการ 16:18
นางนั่งจองหนาผมเขม็ง หนาของเราประจัญกันหนาตอหนา
แววตาของนางแข็งกราวดุรายดั่งสัตวปา
ที่อัดเต็มดวยพลังแหงความเกลียดที่ฉายแววออกมา
ประสบการณที่สองเกิดขึ้นในอีก 7 วันภายหลังที่ผมทูลขอพระเจาโปรด
ประทานประสบการณในเรื่องผี และวิญญาณชั่ว เหตุการณนี้เกิดขึ้นในกลุม
อธิษฐานคืนวันอังคารที่จัดขึ้นเปนประจําที่บานของผม ขณะที่พวกเรายืนลอม
เปนวงกลมเพื่อ รองเพลงสรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร เพื่อเปนการปดการ
ประชุมอธิษฐาน มีรถรับจางสองแถวคันหนึ่งขับเขาทางเขาบานของเรา
คนขั บ รถสองแถวเป นผู ปกครองคริ สตจั ก รที่ ผมรู จั กเปนอย า งดี เขา
แนะนําชายคนที่มากับเขาวา “ชายคนนี้พาเมียของเขาไปหาผมที่ตลาด ขอใหผม
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ชวยพาเมียของเขาไปหาพระที่สามารถไลผีที่มาสิงและรบกวนเมียของเขา ผม
บอกเขาวา พระที่ผมรูจักที่ขับไลผีออกจากคนไดนั้นก็มีแตพระเยซูเทานั้น” ชาย
คนนั้นตอบวา “ตกลงพาผมไปพบพระเยซูที”
ผูปกครองเลาตอไปวา “เพราะตอนนี้ก็มืดค่ําแลว ผมไมรูจะพาเขาไปที่
ไหนดี คิดไดวาทุกคืนวันอังคารที่นี่มีกลุมอธิษฐาน ผมเลยพาเขามาที่นี่” เขาถาม
เราตอไปวา “ผมจะพาเขามาในที่นี้ไดไหม?” ผมตอบทันทีวา “พาเขาเขามาได
เลย”
เมื่อหญิงคนนั้นเดินเขาประตูบาน ทุกคนในบานถึงกับตกตะลึงงัน หญิง
คนนั้นรองเสียงหวีดวายดังลั่นบาน แลวนางอวกราดเต็มพื้นหองรับแขก หนา
ของนางดู นาเกลี ยดน ากลัว อยา งผี อ ย างมารปานนั้น อาจารยโรบิน ทั ล บอต
(Robin Talbot) มิชชันนารีโอเอ็มเอฟ ที่ทํางานกับชนเผามง ซึ่งมีประสบการณ
ในเรื่องนี้มากกวาผม ยืนอยูติดกับผมทานกระซิบบอกผมวา “บอกใหนางเงียบ
ในพระนามพระเยซู”
ดวยความเชื่อ และความมั่นใจที่เคยมีประสบการณที่สถาบันแมคเคน
ผมเดินผากลางหองมาเผชิญหนากับหญิงคนนั้นแลวสั่งนางเปนภาษาไทยวา “ใน
พระนามของพระเยซู เราสั่งเจาใหเงียบเดี๋ยวนี้” หญิงคนนั้นลมฟุบลงกับพื้นสิ้น
สติ
ผมถามสามีของนางวา เกิดอะไรขึ้นหรือนางถึงไดเปนเชนนี้ เขาอธิบายวา
“เราเปนกลุมฉายหนังขายยา ผมเชื่อวาเมียของผมถูกแฟนเกาของนางลงของ
เพราะนางไม ย อมแต ง งานกั บ เขาแต ม าแต ง กั บ ผม ผี ร า ยมัน จะรบกวนและ
ทรมานนางเชนนี้เสมอ”
ผมพูดกับชายคนนั้นดวยความเชื่อวา “ถาคุณยอมใหพระเยซูขับผีราย
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ออกจากตัวนาง ผีรายก็จะถูกไลออกจากตัวนางได คุณจะยอมใหผมถอดเอา
เครื่องรางของขลังออกจากตัวนางไดไหม และอธิษฐานเพื่อเธอ”
ชายผูเปนสามีอนุญาตใหผมทําตามที่พูด ผมปลดเครื่องรางของขลังออก
จากรางของนางจํานวนมากถึงขนาดเต็มสองอุงมือ จากนั้นผมกมลงไปที่หนาของ
นาง เมื่อผมกําลังสั่งใหเจาวิญญาณรายปลดปลอยนาง ทันใดนั้น นางผุดลุกขึ้น
นั่งขัดสมาธิแลวมวนตัวตีลังกาเขาในหองรับแขก
นางนั่งจองหนาผมเขม็ง หนาของเราประจัญกันหนาตอหนา แววตาของ
นางแข็งกราวดุรายดั่งสัตวปา ที่อัดเต็มดวยพลังแหงความเกลียดที่ฉายแวว
ออกมา ผมรวบรวมสมาธิและพลังแหงความสงบภายในตัวผม แลวกลาววา
“ขาพเจาเปนทูตของพระคริสต ขาพเจามาในพระนามของพระองค เจาวิญญาณ
ชั่วราย ขาสั่งใหเจาออกจากรางของนางในพระนามของพระเยซูเดี๋ยวนี้ และหาม
กลับเขามาอีก”
แววตาของนางกลับออนโยนลง เธอเริ่มหันมองไปรอบๆ หอง และสังเกต
เห็นวาตนเองสวมชุดนอนอยู นางถามขึ้นวา “ฉันอยูที่ไหนนี่ ฉันออกมาที่นี่ใน
สภาพเชนนี้ไดอยางไร?” สามีของนางถอดเสื้อกันหนาวใหนางคลุมตัว
การประชุมอธิษฐานในค่ําคืนนั้น มีนักศึกษาแพทยชั้นปที่สี่ จํานวน 4
ทานมารวมในการอธิษฐานนั้นดวย ทั้งสี่ทานเปนผูที่รับเชื่อใหม ทั้งสี่ไดเปน
พยานและใหการหนุนใจแกนาง จากนั้นผมถามนางวา “คุณตองการที่จะรับพระ
เยซูคริสตเปนพระผูเปนเจาในชีวิต และเปนพระผูชวยใหรอดของคุณหรือ ไม?”
นางพยักหนาพรอมกับตอบรับ “ตองการ” ผมจึงนํานางในการอธิษฐานสารภาพ
ความผิดบาปและรับพระเยซูคริสต
พวกเราตางเหนื่อยออนในค่ําคืนนั้น เรารองเพลง “พระคุณพระเจา” เปน
133

การปดการประชุมอธิษฐานของเรา หญิงคนดังกลาวรวมในการรองเพลง หนา
ตาของเธอกลับมาสวยสดงดงามและมีความชื่นชมยินดี ซึ่งตางจากเมื่อครึ่ง
ชั่วโมงกอนที่หนาตาของนางไมตางอะไรกับแมมด
หมอสมิ ธ (Dr. Trevor Smith) แพทย มิ ช ชั น นารี ช าวออสเตรเลี ย
หัวหนา ฝายการแพทยสถาบันแมคเคน ก็รวมในกลุมอธิษฐานในคืนนั้นดวย
ในค่ําคืนตอมา เราคิดอยากจะไปเยี่ยมที่บานของหญิงคนที่เราไดอธิษฐาน
ขับผีออก เพื่อไปเยี่ยมเยียนและอธิษฐานเพื่อนาง แตเปนการเคารพในสิทธิ
สวนตัวของนางและครอบครัว เราจึงขอผูปกครองคนเดิมไปขออนุญาตจากเธอ
กอน ผูปกครองกลับมาหาพวกเราพรอมกับเลาใหฟงวา
“เมื่อผมเดินเขาไปในบานของหญิงคนนั้น นางกําลังถูก
ผีอีกตนหนึ่งเขา นางสั่นไปทั้งตัว นางชี้หนาผม แลวรองตะโกน
ใสผมดวยเสียงของผูชายวา “เมื่อคืนนี้มันเปนเพียงผีกระจอก
ขานี่แหละโวยเจานายผี ไมมีใครที่จะมาไลกูออกไดโวย” สามี
ของนางบอกกั บ ผมว า ไม ต อ งการให พ วกอาจารย ไ ปเยี่ ย ม
เพราะพวกเขากลัวผีตนนี้มาก ตัวผมเองยังรูสึกเลยวา ผีมัน
พยายามที่จะเขามาในตัวของผม”
เมื่ อ เราไม ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ไ ปเยี่ ย ม เราก็ รู ว า เราไม ค วรจะไป ส ว น
คาราวานหนังเรขายยาก็เดินทางตอไป พวกเราตางเสียดายที่เราไมมีโอกาสที่จะ
ติดตามชีวิตของหญิงคนนี้ ประสบการณครั้งนี้ทําใหผมมั่นใจถึงการที่พระเจา
ทรงตอบคําอธิษฐานทูลขอของผมอยางชัดเจน
หลั ง จากนั้ น ผมมี ป ระสบการณ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งผี และวิ ญ ญาณร า ยอี ก
มากมาย ถึงกระนั้นผมยอมรับวา ผมก็ยังไมเขาใจทั้งหมดในเรื่องนี้ แตอยางกับ
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ที่พระคัมภีรไดกลาวไววา วิญญาณรายนั้นมีจริง สามารถที่จะเขาไปสิงสถิตใน
ตัวมนุษย และใชอํานาจครอบงําชีวิตของคนๆ นั้น
ในยุคของเรานี้ หลายคนมักจะคิดวา อาการผีเขานั้นแทจริงเปนความ
ผิดปกติดานจิตใจมากกวา ไมใชเปนเรื่องของผีหรือวิญญาณราย ผมยอมรับวา
มีคนที่ปวยดวยโรคทางจิตใจ แตในเวลาเดียวกันเราก็ไมควรดวนสรุปวา ผีและ
วิญญาณชั่วไมมี อยางไรก็ตาม บางโรคเราสามารถที่จะรักษาดวยหลักการทาง
จิต และในบางรายที่เราจําเปนตองรักษาดวยการขับผีรายวิญญาณชั่วใหออก
จากคนๆ นั้น
ประสบการณเหลานี้แสดงใหเห็นถึงฤทธานุภาพอันแทจริงของพระคริสต
ไมจําเปนที่เราจะตองกลัวอํานาจของมันอีกตอไป “พระบุตรของพระเจาไดเสด็จ
มาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพื่อทรงทําลายกิจการของมาร” (1ยอหน 3:8)

กลุมอธิษฐานที่เริ่มตนเมื่อ 30 กวาปที่ผานมาที่บานพักครอบครัวยูแบงค แมวายาย
ที่แลวคุณหมอ สมิต และภรรยาคุณเฮดเธอรยังเปนผูนําอยู (ถายรูป 17/8/04)
135

รองศาสตราจารย นันทิกา แยมสรวล

อาจารย ทัศนียา วงศจันทร รับบัพติศมาที่หวยตึงเฒา อ.แมริม เชียงใหม
ศาสนาจารย สมบุญ เทศนสาลี และ ศาสนาจารย อรัญ ยูแบงค ประกอบพิธี
27 มกราคม 1991
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สองอาจารยดานจิตวิทยา
อยากลัวเลย เพราะเราอยูกับเจา อยาขยาด
เพราะเราเปนพระเจาของเจา
เราจะหนุนกําลังเจา เออ เราจะชวยเจา
อิสยาห 41:10
องคพระผูเปนเจาจะทรงโปรดชวยขาพเจาใหพนจากการรายทุกอยาง
และจะทรงชวยขาพเจาใหรอดเขาสูแผนดินสวรรคของพระองค
พระสิริจงมีแดพระองคสืบๆ ไปชั่วนิตยนิรนั ดร อาเมน
2ทิโมธี 4:18
จงละความกระวนกระวายของทานไวกับพระองค
เพราะวาพระองคทรงหวงใยทานทั้งหลาย
1เปโตร 5:7
เธอยื่นถุงพลาสติกถุงใหญใหผมพรอมกับพูดวา
“นี่เปนเครื่องราง ของขลัง และ รูปปนตางๆ ที่อยูในหองของดิฉัน
ตั้งแตนตี้ อไปดิฉันไมตองการสิ่งเหลานี้อีกแลว”

รองศาสตราจารย นันทิกา แยมสรวล อดีตประธานคริสตจักร บํารุง
ธรรม นครปฐม เป น รองศาสตราจารย ภ าควิ ช าจิ ต วิ ท ยาและการแนะแนว
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ทานไดเลาถึงพยานชีวิตใหผมฟง ซึ่งเรื่องราว
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เหลานี้เคยจัดพิมพในหนังสือชื่อ “เราไดรักเจาดวยความรักนิรันดร”
“ดิฉันเติบโตในครอบครัวคริสเตียนที่เชียงใหม ศึกษาเลา
เรี ย นในโรงเรี ย นดาราวิ ท ยาลั ย เป น สมาชิ ก คริ ส ตจั ก รที่ ห นึ่ ง
เชียงใหม ถึงแมวาดิฉันจะไดรับการเลี้ยงดูฟูมฟกในบรรยากาศ
คริสเตียน แตดิฉันก็ยังมีขอสงสัยในความเชื่อ 3 ประการดวยกัน
คือ
1. พระเยซูเปนพระเจาจริงหรือไม?
2. ทูตสวรรคมีจริงไหม?
3. พระคัมภีรสาํ คัญอยางไร?
ดิฉันเชื่อมั่นในพระเจาและอธิษฐานตอพระองค พยายามที่
จะเปนคนดี แตดิฉันมิไดเอาจริงเอาจังในการศึกษาพระวจนะของ
พระองค
ภายหลั ง ที่ ดิ ฉั น ได รั บ ปริ ญ ญาโทด า นจิ ต วิ ท ยา ได เ ป น
อาจารยสอนในมหาวิทยาลัย ดิฉันมีความสุขและสมหวังกับการ
ทํางานอยางทุมเท ใชเวลากับครอบครัว และมีความสุขกับเพื่อน
ฝูง จนมีเวลาไปนมัสการพระเจาที่โบสถเพียงนานๆ ครั้ง
เมื่ อ ป พ.ศ. 2518 ดิ ฉั น เป น หวั ด บ อ ยมาก แพ อ ากาศ
อาหารทะเล และกลิ่นบางกลิ่น มีอาการเจ็บคอและหอบหืดที่มี
แนวโนมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ความดันโลหิตต่ําเพราะความเจ็บปวย
จึงทําใหการพักผอนไมเพียงพอ ตอมาตามรางกายมีจุดช้ําสีเขียว
คล้ําที่บริเวณแขน ขาและหนาอก ดิฉันเดินดวยความยากลําบาก
เจ็บปวยถึงขนาดนี้ ดิฉันก็ยังไมเคยคิดที่จะขอการรักษาจากพระ138

เจา ถึงแมวาคุณแมไดเตือนและเปนพยานเพื่อใหดิฉันอธิษฐาน
ทูลขอการทรงรักษาจากพระองคก็ตาม แตดิฉันก็ไมทําตาม
ตอมา แมจ ะกินยา และรักษาตามแพทย แนะนําอาการ
เจ็บปวยก็ไมดีขึ้น ดิฉันตัดสินใจรับการรักษาจากเพื่อนที่มีความรู
ในเรื่องแพทยแผนไทย ดวยการนวดและใชยาสมุนไพร รูสึกวา
อาการหอบหืดดีขึ้นจากเดิม แตตอมาภายหลังอาการของดิฉัน
กลับทรุดลง
วันศุ ก รที่ 6 กรกฎาคม 2533 เป นวัน สํา คัญอย างมาก
สําหรับดิฉัน เพื่อนสนิทคนหนึ่งที่รักและหวงใยทุกขสุขของดิฉัน
เธอสงสารดิฉันที่ตองทนความเจ็บปวยทรมานมาเปนเวลานาน
เธอมารับดิฉันไปยังบานของเธอโดยมิไดใหรายละเอียดใดๆ เมื่อ
ไปถึงก็พบคนทรง ซึ่งวิญญาณที่มาลงทรงเปนเทพประจําหลัก
เมืองจังหวัดหนึ่ง เมื่อเทพพบดิฉันก็พูดขึ้นวา “พอรักษาหนูไมได
หรอกนะ หนูเปนลูกของพระเจา พระเยซูอยูกับหนู วันนี้ทาน
อนุญาตใหหนูมาพบพอ พอรักษาหนูไมได ถาจะรักษาตองขอ
อนุญาตพระเยซูกอน เพราะทานดูแลหนูอยู” แลวคนทรงหันหนา
ไปพูดกับเพื่อนวา “พอรักษาเขาไมไดหรอก เขาเปนลูกของพระเจา เขาเปนคริสเตียน”
จากการสนทนากัน คนทรงไดบอกดิฉันวา พระเจาของ
ดิฉันชื่อพระเยโฮวาห พระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจาที่ลง
มาชวยมนุษย เลือดของพระเยซูคริสตจะชวยคนบาปได ภายใน
ตัวของดิฉันตรงบริเวณหนาอกมีรูปไมกางเขนสีแดงสวางสดใส
สวยงามมาก และเทพบอกวาดิฉันมีพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์สองเลม
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อยูที่ชั้นหนังสือ และมีรูปพระเยซูในหองนอน ซึ่งดิฉันก็มีจริง
ในการสนทนาอีกครั้งหนึ่ง ดิฉันยังไดสนทนากับศักดิเทพ
ที่มีตําแหนงเปนพญายมราช ผูเปนใหญในโลกของคนตาย ไดพูด
กับดิฉันผานทางรางทรงวา “...เวลาหนูตายไป พระเจาจะทรงให
คนรับใชของพระเจาลงมารับไปขางบน คนตัวเล็กที่มีปกจะมารับ
ขึ้น ไป” เมื่ อ ดิ ฉั น ถามว า ที่ ที่ค นรั บ ใช ข องพระเจ า พาไปนั้ น เป น
อยางไร เขาตอบวา “ลุงเขาไปที่นั่นไมไดหรอก เขาไมใหเขาไป”
เหตุการณนี้ทํา ใหดิฉันตองยอมรับดว ยความถอมใจวา
ถึงแมดิฉันจะมีความเชื่อในพระเจาแบบครึ่งๆกลางๆ แตพระคริสตก็ยังทรงดูแลเอาใจใสชีวิตของดิฉัน แมแตตอนแรกที่ดิฉัน
กาวเขามาในบานของเพื่อน ดิฉันก็ยังสงสัยในพระองค ดิฉันคิด
วา ถาพระเยซูคริสตเปนพระเจาจริงทําไมพระองคไมทรงรักษา
ดิฉันใหหายจากความเจ็บปวยที่ทุกขทรมานเชนนี้
ความเชื่อที่ชัดแจงขึ้นในครั้งนี้มิใชเพราะฤทธิ์อํานาจของ
คนทรง แตเพราะความรักของพระเจาที่ทรงติดตามปกปองดิฉัน
ไปทุ ก หนแห ง ต า งหาก ที่ เ ป น พลั ง ฉุ ด ยึ ด และเป ด ตาแห ง จิ ต
วิญญาณของดิฉันใหเห็นแสงสวางแหงความรัก และสัจจะของ
พระองค
ภายหลังเหตุการณนี้ ดิฉันสิ้นความสงสัยในพระเจา ดิฉัน
แนใจในสี่ประการดวยกันคือ ประการแรก ไมวาพระองคจะทรง
รั ก ษาดิ ฉั น ให ห ายหรื อ ไม ก็ ต าม พระเยซู ท รงเป น พระเจ า
ประการที่สอง ดิฉันรูแลววาพระคัมภีรนั้นศักดิ์สิทธิ์ และดิฉัน
ตื่นเตนที่จะอานขาวดีของพระเยซูคริสต ประการที่สาม ดิฉันรู
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แลววาทูตสวรรคมีจริง ประการที่สี่ ดิฉันมีความเขาใจเพิ่มมากขึ้น
ถึงความล้ําลึกของพระเจาที่มีตอผูที่เชื่อในพระองค อยางที่ได
บันทึกในพระคัมภีร ตั้งแตเวลานั้นเปนตนมาดิฉันไดถวายตัวดวย
ความเต็มใจในการรับใชพระเยซูคริสต

อาจารยทัศนียา วงศจันทร สําเร็จการศึกษาปริญญาโทดานจิตวิทยา
อดีตหัวหนาภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ ในชวงเวลาที่ผมรักษาการ
ตําแหนงอนุศาสกของมหาวิทยาลัย ผมไดขับรถตูเพื่อนําคณาจารยไปรีทรีตที่
คายดงพระพร อยูที่อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย อาจารยทัศนียานั่งหนา
รถ
เมื่ อ รถไต ถึ ง ยอดดอยนางแก ว เราเห็ น ศาลเจ า แม น างแก ว ผมตั้ ง
ขอสังเกตวา ในความเชื่อเรื่องวิญญาณของคนไทยนั้น ไดแบงวิญญาณไวหลาย
ลําดับชั้น ตั้งแตวิญญาณเจาที่ขึ้นไปจนถึงศักดิเทพในระดับประเทศ ผมเห็นวา
เปนการงายที่คนไทยจะยอมรับเรื่องอํานาจสูงสุด เชน อํานาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ที่เชื่อกันในคริสตศาสนา ซึ่งก็เปนเหมือนการแบงเปนหลายชนชั้นใน
ประเทศไทย ตั้งแตชนชั้นชาวนา จนถึงผูใหญบาน นับจากขาราชการทองถิ่นไป
จนถึงขาราชการชั้นผูใหญ และในที่สุดสูงขึ้นไปถึงราชวงศ ดังนั้น การที่จะเชื่อวา
มีวิญญาณหนึ่ ง ที่ สูงเหนื อ วิ ญญาณทั้ ง หมดจึง มิใ ชเรื่ อ งแปลก แต เปนเรื่ อ งที่
สอดคลองกับความเชื่อของคนไทย ดูอาจารยทัศนียาใหความสนใจในเรื่องนี้
ในการรีทรีตครั้งนี้ ผมอธิษฐานตอพระเจาขอทรงนําผมใหเขาถึงคนที่เปด
ใจเชื่อพึ่งในพระเยซูคริสต ผมอธิษฐานเพื่ออาจารยทัศนียา แตก็ยังหาโอกาสที่
จะพูดคุยกับเธอไมได
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ในที่สุด เชากอนวันที่เราจะกลับ ผมนัดเวลาขอพูดกับอาจารยทัศนียา
ภายหลังเธอบอกผมวา เธอแปลกใจ “ทําไมอนุศาสกตองการพูดกับดิฉัน?” ผม
เริ่มสนทนากับเธอโดยใชหนังสือเลมเล็กๆ “กฎสี่ประการดานจิตวิญญาณ” ของ
แคมปสครูเสด ที่พูดถึงวาทําไมเราถึงตองการพระคริสต หลังจากนั้น ผมถาม
อาจารยวา อาจารยตองการที่จะอธิษฐานเชิญพระเยซูคริสตเขาไปในชีวิตจิตใจ
และเปนองคพระผูเปนเจาของอาจารยหรือไม เธอพยักหนาตอบวา “ตองการ”
ผมแนะนําใหเธออธิษฐานตามที่มีในหนังสือเลมนั้น และไดอธิบายวา
การอธิษฐานนั้นไมใชคาถา แตการอธิษฐานเปนแนวทางนําเราใหเปดใจแลวเชิญ
พระเยซูคริสตเขามาในชีวิตของเรา เธออธิษฐานรวมกับผม จากนั้น เรากลับไป
รวมในรายการรีทรีตตอไป
ภายหลัง อาจารยทัศนียาไดบอกผมวา ในบายวันนั้นอาจารยคริสเตียน
สองทานไดแบงปนประสบการณชีวิต ความเชื่อและหนุนใจเธอ จากนั้น เธอเลา
เรื่องราวชีวิตของเธอที่ทําใหผมประหลาดใจวา
“เมื่อดิฉันอายุ 16 ป ไดมีวิญญาณปรากฏตนและพูดกับดิฉันวา “เราคือ
วิญญาณพเนจรไรที่อยู ขอใหเราอาศัยอยูในตัวของเจา” ดิฉันปฏิเสธอยางแข็ง
ขัน แตวิญญาณนั้นก็วนเวียนกลับมาครั้งแลวครั้งเลา พยายามที่จะเขามาในตัว
ดิฉันเพื่อควบคุมชีวิตของฉัน ดิฉันทําทุกอยางเพื่อที่จะตอตานความพยายาม
ของมัน รวมถึงการที่เขาเรียนในวิชาจิตวิทยา ตลอดจนถึงการสะสมเครื่องราง
ของขลังไวปองกันตัวจากอํานาจของวิญญาณนั้น
ดิฉันตองนําผายันตติดตัวไวปองกันตนเองเสมอ ในคืนหลังจากที่ดิฉัน
อธิษฐานรับพระเยซูคริสต ดิฉันรูแนแกใจแลววาตั้งแตนี้ตอไปดิฉันไมตองการ
ผายันตนี้อีกแลว พระเยซูคริสตตอบคําอธิษฐานของดิฉัน พระองคทรงปกปอง
ดิฉันไว พลังอํานาจของพระคริสตนั้นมีฤทธิ์กําลังยิ่งกวาวิญญาณเหลานั้น
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อีกสองสัปดาหตอจากนั้น ผมขับรถไปรับอาจารยทัศนียาที่อาคารพักเพื่อ
พาเธอไปรวมในสัปดาหฟนฟูจิตวิญญาณที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เมื่อเธอเปดประตู
หอง เธอยื่นถุงพลาสติกถุงใหญใหผมพรอมกับพูดวา “นี่เปนเครื่องราง ของขลัง
และ รูปปนตางๆ ที่อยูในหองของดิฉัน ตั้งแตนี้ตอไปดิฉันไมตองการสิ่งเหลานี้
อีกแลว”
อาจารย วัล ภา ซึ่งเปนน องสาวของอาจารย ทั ศนีย า สอนวิช าบริหาร
การเงินในมหาวิทยาลัยพายัพ ทั้งสองพักอาศัยในหองพักเดียวกัน เมื่ออาจารย
วัลภา กลับมาถึงหองพักพบวา เครื่องรางของขลังทั้งหมดที่อยูในหองถูกกําจัด
ออกไปหมดเธอรูสึกโกรธและกลัวในเวลาเดียวกัน
อาจารยทัศนียา ชวนนองสาวใหไปรวมในงานสัปดาหฟนฟูจิตวิญญาณ
เพื่อที่จะอธิษฐานใหคุณแมของเธอหายปวย ในการฟนฟูนั้นเองนองสาวอาจารย
ทัศนียาอธิษฐานตอนรับพระเยซู เธอและพี่สาวของเธอจึงรวมกันอธิษฐานเพื่อ
คุณแมใหหายปวย คําอธิษฐานของทั้งสองพระเจาทรงตอบ คุณแมไดรับการ
รักษาจากพระเจาหายปวย
ทั้งสองมีประสบการณกับพระเจามากมาย พี่นองจํานวน 10 คนไดมารับ
เชื่อในพระคริสต 8 คน ยังไมนับหลานๆอีกหลายคนที่มารับเชื่อพระเยซูดวย
เชนกัน ปจจุบันนี้ อาจารยทัศนียา เปนผูปกครองและรองประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรมหาวิทยาลัยพายัพ และนองสาวของเธอเปนเหรัญญิก
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งูรัดแขนผม
ในบรรดาสัตวปาที่พระเจาทรงสรางนั้น งูฉลาดกวาหมด
ปฐมกาล 3:1
เพราะพระเจาทรงทราบอยูว า เจากินผลไมนั้นวันใด
ตาของเจาจะสวางขึ้นในวันนั้น
แลวเจาจะเปนเหมือนพระเจา คือสํานึกในความดีและความชัว่
ปฐมกาล 3:5
พญานาคใหญซึ่งเปนงูดึกดําบรรพที่เขาเรียกกันวามารและซาตาน
ผูลอลวงมนุษยทั้งโลก ก็ถูกผลักทิ้งลงไป
พญานาคและบริวารของมันถูกผลักทิ้งลงไปในแผนดินโลก
วิวรณ 12:9
เมื่อเขาจบการอธิษฐาน เขาตัวสั่น
เกร็งแขนทั้งสองแลวยกขึ้นมาตรงหนา
และกระซิบวา “มันเหมือนกับงูรัดรอบแขนของผม”
สุภาณี พวกพล วิคเลอร พวกเราเรียกติดปากวา “เล็ก” เปนนักแสดงรุน
แรกๆคนหนึ่งในสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่รูจักกันใน
นาม ซี.ซี.ไอ. วันหนึ่งเธอวิ่งมาหาผมดวยความตื่นเตน พรอมกับแนะนําชายหนุม
คนหนึ่งวา “อาจารยคะ มีนักแสดงคนหนึ่งจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม แสดง
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เกงมาก และยังเปนผูชวยผูกํากับภาพยนตร ชื่อ สุจินดา ไชยากุลสรากร หนูเลา
เรื่อง ซี.ซี.ไอ. ใหสุจินดาฟง เขาสนใจมาก เขาขอใหหนูชวยพาเขามาพบอาจารย
อาจารยจะพบกับเขาไหมคะ” ผมตกลง และนัดแนะเวลาที่จะพบกัน
เวลานั้นเปนชวงป 1983 ซึ่งเปนชวงเวลาที่คอมมิวนิสตกําลังละทิ้งฐาน
กําลังในปาเขาแถบชายแดนไทย จากการสนทนากับสุจินดาผมเรียนรูวา เขาเปน
เหมือนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอีกหลายๆ คนที่มีอุดมการณ อุทิศตนเพราะ
ตองการชวยประชาชนคนยากไร สุจินดาบอกผมวา ตัวเขาเองไมไดเปนสมาชิก
พรรคคอมมิวนิสต เพียงแตเขาเชื่อมั่นวาการที่จะเปลี่ยนสังคมไดก็โดยการปฏิวัติ
เทานั้น เขาเชื่อวาปราศจากการบังคับดวยปลายกระบอกปน คนร่ํารวยจะไมยอม
แบงปนใหแกคนจนอยางแนนอน
ในสมัยที่เขาอยูในมหาวิทยาลัย สุจินดาไดใชละครในการหาคนรุนใหมที่มี
วิ ญ ญาณปฏิ วั ติ เข า ร วมเป น สมาชิก พรรคคอมมิว นิส ต ใ นปา เขา แตเ ขาก็ ตอ ง
ประสบกับความผิดหวัง และพบกับความจริงวา คอมมิวนิสตไมสามารถที่จะ
ดําเนินชีวิตตามอุดมการณของตนที่ไดประกาศออกไป และแนนอน คอมมิวนิสต
จะไมสามารถที่จะสรางสังคมที่มีสันติและยุติธรรมได
ผมบอกกับสุจินดาวา พวกเราก็พยายามที่จะเปลี่ยนสังคม แตเราเปลี่ยน
สังคมดวยความรัก โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยความรักที่เสียสละของพระเยซูคริสต
เขาตอบผมวาเขาไมมีศาสนา แตถาผมยอมรับเขารวมทํางาน เขาก็เต็มใจที่จะ
ศึกษาศาสนาของเรา ผมตกลง เราเคยเรียนรูที่จะวางใจพระเจาในการทรงเรียก
คนใหเชื่อตามวิถีทางของพระองค อีกอยางหนึ่งเรามีศิลปนคริสเตียนเพียงไมกี่
คน
ผมเห็นพรสวรรคในการกํากับละครของเขาอยางแจงชัดตั้งแตแรก แปด
เดือนตอมาเขาทําใหผมตองประหลาดใจดวยการขอรับบัพติศมา หลังจากผาน
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การอบรมหลักสูตรผูเชื่อใหม เราใหสุจินดารับบัพติศมาที่ธารน้ําทางขึ้นดอยสุเทพ

สุจินดา กําลังแสดงละครเพลงเกี่ยวกับวีรชนแหงความเชื่อของลานนา
ในละครประวัติศาสตรที่เขาและคณะเปนผูประพันธและกํากับ

หกเดือนตอมา ในเทศกาลอีสเตอร คุณโจนกํากับการแสดงละครเรื่อง
“เหนือความตาย” เปนละครเพลงรวมสมัย อันเปนเรื่องราวชีวิตของพระคริสต
บทประพันธของ คุณวสันตชาย อิ่มโอษฐ (ดูบทที่ 1 เรื่อง “ขอใหฉันรักเขา”)
สุจินดารับผิดชอบในการกํากับแสง ละครเรื่องนี้แสดงที่คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม
โดยแบงการแสดงออกเปนสามตอน แสดงตอนละคืนในชวงสัปดาหศักดิ์สิทธิ์
เมื่องานกําลังเกิดผลและเปนไปดวยดี ผมรูสึกวาสุจินดากําลังมีปญหา
ผมเชิญเขามาพบที่บานของผม แลวถามสุจินดาถึงสภาพชีวิตจิตใจของเขา และ
บอกเขาตรงๆ ถึงความรูสึกของผม เขายอมรับวา “ใชครับผมมีปญหา เมื่อผมรับ
บัพติสมาผมยังไมไดเชื่อพระเยซูอยางแทจริง ผมเพียงตองการทดลองวา ถาผม
ผานการฝกอบรม และเขาในพิธีของศาสนาแลวจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของผม
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ผมไมเห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย
ผมทาทายเขาใหอธิษฐานเชิญพระเยซูคริสตเขาในจิตใจของเขาอีกครั้งหนึ่ง
ดวยความจริงใจ เขาตกลง ผมนําเขาอธิษฐาน สารภาพความผิดบาป แลวเชิญ
พระคริสตเขามาเปนองคพระผูเปนเจาในชีวิต และเปนพระผูชวยใหรอด เมื่อเขา
จบการอธิษฐาน เขาตัวสั่น เกร็งแขนทั้งสองแลวยกขึ้นมาตรงหนา และกระซิบวา
“มันเหมือนกับงูรัดรอบแขนของผม”
ทันที ผมขับไลงูนั้นในพระนามของพระเยซูคริสต เขาถอนหายใจ แลว
คลายการเกร็งมือพรอมกับพูดวา “มันไปแลว” ภายหลังการอธิษฐานและการ
หนุนใจ สุจินดากลับไปทุมเทใหกับงานละคร ผลงานเปนที่ประทับใจของผูชม
อยางมาก
สุจินดารวมงานกับเราประมาณ 10 ป เขาไปรับงานเปนเจาหนาที่ประจํา
การผลิตรายการโทรทัศน โดยเฉพาะการรับผิดชอบในเรื่องการออกแบบเครื่อง
แตงกายของนักแสดง จนไดรับรางวัลเมขลา สุจินดาจะกลับมา ซี.ซี.ไอ. ปละครั้ง
เพื่อชวยยกระดับคุณภาพงานแสดงหลักของปนั้นๆ
นอกจากความเปนเลิศในการผลิตละครคริสเตียนแลว เขายังไดมอบ
มรดกลายเสนที่ออนชอยและเรียวคมดวยความหมายแกเรา วันหนึ่ง ขณะที่เรา
กําลังฝกซอมการแสดงลิเก ผมมองเห็นสุจินดาใชดินสอขีดไปเขียนมา เมื่อผมเขา
ไปใกล สิ่งที่ผมเห็นประทับใจผมมาก เขาไดวาดภาพลายไทยที่สะทอนออกถึง
ความลุมลึกทางศาสนศาสตร
หนาตอไปนี้เปนภาพวาดของสุจินดา 4 ภาพ พรอมคําอธิบาย ผมไดใหขอ
พระคั ม ภี ร สํ า หรั บ แต ล ะภาพภายหลั ง ที่ ฟ ง คํ า อธิ บ ายภาพนั้ น ๆ จากสุ จิ น ดา
โปรดสังเกตถึงความเดนชัดของงูในแตละภาพ
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อาดัมและเอวา
ภาพขวามือ ทานสามารถสังเกตเห็น อาดัมปดหนาตนเองดวยความอาย
พรอมกับชี้ไปยังเอวา เพื่อบอกวาเอวาคือตนเหตุที่ทําใหเขากินผลไมตองหามนั้น
ดวยมือซายของเอวาเธอปฏิเสธการกลาวโทษของอาดัม และนางใชมือขวาชี้ไปยัง
เจางูยักษที่กําลังอุมผลไมตองหาม เพื่อกลาวโทษงู สุจินดาไดวาดหัวของงูเปนรูป
ของยักษ ตามความเชื่อของไทยยักษในวรรณคดีอินเดียเปนตัวแทนของความชั่ว
ราย เรามักพบพญานาคสองขางบันไดขึ้นวัดอันเปนเครื่องหมายถึงการปกปอง
คุมครอง
สําหรับหัว งูขนาดเล็ กหลายตัว ที่โผลออกจากดานหลัง หัวพญานาคนั้น
เนนย้ําถึงความชั่วราย สวนปกของพญานาคแสดงถึงสมรรถภาพของซาตานที่
สามารถบินเหินเดินทางไปไดไกล สวนตัวพญานาคที่ลอมรัดทั้งอาดัมและเอวา
แสดงใหเห็นวา ทั้งสองตกอยูใตอํานาจของพญานาคหรือซาตาน
สําหรับสวนที่เปนเหมือนหมอกควันที่ลอยขึ้นจากสวนลางของภาพบงบอก
ถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจา ที่กําลังเผชิญหนากับอาดัม เอวา และงูใหญ
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“..."หญิงทีพ่ ระองคประทานใหอยูกินกับขาพระองค...”
ปฐมกาล 3:12
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โนอาห
สวนลางของภาพขวามือ เปนภาพของหญิงชายสี่คน ที่กําลังเสพสุขดวย
การกินและดื่ม หญิงสาวสองคนมือถือแกวเครื่องดื่มที่สวยงาม มีไอระเหยไปยัง
เสนผมที่สลวยและตามรางกายของนาง ไอระเหยดังกลาวมีหัวเปนงู อันเปน
สัญลักษณที่บงบอกถึงเครื่องดื่มที่มีพิษภัย ชายดานลางขางซายของภาพนอนสูบ
ยาเสพติด ไอระเหยของยาเสพติดก็เปนงูที่ลอยตัวขึ้นมาที่ลําคอของผูสูบ ที่นาจับ
ตาสังเกตเปนพิเศษคือ ทั้งสี่คนตกอยูในโอบรัดของพญานาคคือตกอยูใตอํานาจ
ครอบงําของซาตานอยางไมรูตัว ภาพชายสองคนที่ยืนอยูดานขวาของภาพคือผู
ประกาศที่พยายามสื่อสารใหผูคนไดรูถึงเรื่องความรอดกอนที่จะสายเกินไป ชาย
คนหนาถือกระจกเงารูปหัวใจซึ่งเปนสัญลักษณแสดงใหเห็นวาพระเจาทรงสราง
พวกเขาตามพระฉายาของพระองค สวนผูประกาศขาวประเสริฐอีกคนหนึ่งมือชี้
ถึงทางที่ไปสูสวรรค
ภาพที่อยูดานหลังผูประกาศขาวประเสริฐทั้งสองคือเรือ ซึ่งมีความหมาย
ในสองมิติคือ มิติแรกเปนเรือของโนอาห ที่พระเจาใหโนอาหสรางขึ้นเพื่อเปนที่อยู
ของคนและสัตวโลกที่จะอยูรอดไดเมื่อน้ําทวมโลก ความหมายในมิติที่สองคือ
เรื อ หมายถึ ง คริ ส ตจั ก ร คื อ โลกที่ ถู ก สร า งใหม ที่ เ ต็ ม ไปด ว ยหั ว ใจ อั น เป น
เครื่องหมายที่ชี้ใหเห็นวาโลกใหมนั้นเต็มไปดวยความรัก สําหรับลายเสนกนกที่
คมและออนชอยนั้นหมายถึงพระวิญญาณของพระเจา ที่ทรงเปนพลังพัดใหเรือ
คือคริสตจักรนําโลกไปสูความรอด
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“ดวยสมัยของโนอาห ไดเปนอยางไร
เมื่อบุตรมนุษยเสด็จมา ก็จะเปนอยางนั้น”
มัทธิว 24:37
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หอบาเบล
ภาพดานขวามือเปนภาพที่อธิบายถึงเรื่องหอบาเบลในพระคัมภีร ในภาพ
ไดแสดงใหเห็นถึงสังคมที่เปนชนชั้น การที่ชั้นบนของหอบาเบลจะอยูสวยงามโดด
เดนไดนั้น เพราะหยาดเหงื่อ แรงงาน ความทุกขทรมานของคนต่ําตอย และชีวิต
ถูกจองจําของคนชั้นลาง ที่ชวยค้ําใหบัลลังกขางบนตั้งอยูได สวนยอดสูงสุดของ
หอบาเบลนั้นเปนภาพชูนิ้วหัวแมมือ ที่เปนสัญลักษณวา “เรายอดที่สุด เราเกง
ที่สุด เราสําคัญที่สุด”
แตทั้งสิ้นนี้อยูในวงรัดของพญานาคคือซาตาน ที่เขามาควบคุมทั้งสังคม
และทั้งชีวิตของคนในสังคมนั้น มันเขามามีอํานาจครอบงําความคิด ควบคุมการ
ตัดสินใจ และมีอํานาจเหนือการกระทําของมนุษย
สวนหัวพญานาคกําลังจองเขม็งไปยังลายกนกที่เปนเหมือนหมอกที่ลอย
ขึ้นมาเปนสัญลักษณถึงการเปนอยูของพระเจาที่ไมมีใครจะควบคุมหรือทําลายได
ภาพของชายที่คุกเขาอยูชั้นบนของหอบาเบลหันหนาไปยังหมอกที่ลอยขึ้นมานั้น
แลวเอามือปองตาดวยความกลัว เมื่อเขาหันออกจากซาตานไปเผชิญหนากับพระ
เจา
สว นล า งของภาพ มี หญิ ง สาวคนหนึ่ ง ที่กํ าลั ง มองกระจกเงารู ปหั ว ใจที่
แตกราว ดวยน้ําตานองหนา เพราะเธอเห็นถึงพระฉายาของพระเจาในมนุษยที่ตก
อยูในสภาพที่แตกราว
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“...ใหเราทําชื่อเสียงไว...”
ปฐมกาล 11:4
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ภาพโมเสสกับเสียงที่ไดยิน
“นี่ทานใชวิธีอะไรปฏิบัติกับประชาชนเลา เหตุใดทานจึงทํางานแตผูเดียว...”
อพยพ 18:14
คุณสุจินดา ไดมอบภาพนี้ใหผม เมื่อมีนาคม 1991 เพื่อเตือนเรื่องการบริหาร
จัดการในสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ
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สารภาพ และ ใหอภัย
เพราะวาถาทานยกความผิดของเพื่อนมนุษย พระบิดาของทานผูทรง
สถิตในสวรรคจะทรงโปรดยกความผิดของทานดวย แตถาทานไมยก
ความผิดของเพื่อนมนุษย พระบิดาของทานจะไมทรงโปรดยก
ความผิดของทานเหมือนกัน
มัทธิว 6:14-15
เมื่อเราถามนางวา ที่บานมีใครที่นางยังไมไดยกโทษ นางตอบวา
“มีซิ พี่สะใภ เขาอยูในบานหลังเดียวกับฉัน
เราไมพูดกันมาเกือบปแลวละ”

ในการเผชิญหนากับความชั่วทั้งที่อยูภายในตัวเรา หรือ ภายนอกตัวเราก็
ตาม การใหอภัย หรือ การไมถือโทษโกรธเคืองผูอื่นเปนประเด็นสําคัญที่จะมอง
ขามไมได
การที่คนใดคนหนึ่งยังไมยอมใหอภัย หรือ ยังไมยอมยกโทษใหกับคน
อื่น นั่นก็คือเขายัง “ถือโทษ” คนๆ นั้นอยู การถือโทษคือการเก็บความผิดของ
คนอื่นไวในจิตใจของตน ในเวลาเดียวกันก็เก็บความไมพอใจ จิตใจที่ตองการ
ลงโทษ และในบางกรณีเก็บความเจ็บแคนไวในใจในชีวิตของตน ทั้งสิ้นเหลานี้ที่
เก็บไวในชีวิตจิตใจยอมกอเกิดผลราย บั่นทอนพลังชีวิตของตน สรางความ
เจ็บปวดใหกับตนเอง การที่ไมยอมใหอภัยหรือไมยอมยกโทษนั้นเปนตัวขัดขวาง
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ไมใหเราเอาชนะมารรายได ดังเรื่องราวตัวอยางสองเรื่องตอไปนี้

เพลงเพราะจัง
เมื่ อประมาณ 20 ปมาแล ว ทีมประกาศพระกิตติคุณ ซี.ซี .ไอ. ไดจัด
สัปดาหฟนฟูจิตใจที่โรงเรียนอรุณประดิษฐ เพชรบุรี
ในชวงทายของสัปดาห ครูคริสเตียนทานหนึ่งไดเชิญพวกเราไปที่บานของ
ทาน เพราะภรรยาของทานตองการที่จะหลุดพนเปนอิสระจากวิญญาณทั้งหลาย
นางเปนเจาเขาทรง ในหองของนางเต็มไปดวยเครื่องราง ของขลัง และรูปของ
บรรดาเทพตางๆ
ผมพูดคุยกับนางถึงการรับเชื่อพระเยซูคริสต โดยเฉพาะ 6 ขั้นตอนที่จะ
ขับผีดวยตนเอง (ดูเรื่อง “ผีมีจริงหรือ”) เมื่อผมอธิษฐานและขับผีในพระนาม
ของพระเยซู วิญญาณรายในตัวนางกระทําใหนางมีหนาตาที่เปลี่ยนไปและเสียง
หาวอยางเสียงผูชาย วิญญาณรายเริ่มหัวเราะเยาะและลอเลียน
จากนั้นเรารองเพลง “พระเยซูชนะพญามาร” นางจองมองพวกเราแลวพูด
ถากถาง เยยหยันวา “เพลงเพราะจัง เพลงเพราะจัง เพลงเพราะจัง” แลวหัวเราะ
ผมอธิ ษ ฐานในใจ ถามพระเจ า ว า ทํ า ไมผมถึ ง ไม ส ามารถที่ จ ะขั บ ไล
วิญญาณรายนี้ออกจากผูหญิงคนนี้ เสียงในใจผมฟองวา เพราะวาคุณยังโกรธ
คนแสดงคนหนึ่งในคณะของคุณอยู ใชแลว เมื่อกําลังทําการฟนฟูในหองประชุม
มีคนกําลังพูดอยูหนาเวที แตนักแสดงสตรีคนหนึ่งของเราพูดเสียงดังอยูดาน
หลังฉาก เสียงนั้นดังจนรบกวนการพูดบนเวที ผมเขาไปหลังฉากเตือนเธอใหเบา
เสียงลง แลวผมก็ออกมาหนาเวทีอีก เธอพูดเสียงดังจากหลังฉากและรบกวน
การพูดบนเวทีอีก ผมเดินยองไปหลังฉากแลวดุวาเธออยางแรง เพราะผมรูสึกวา
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เธอไมไดเชื่อฟงและนับถือผมบางเลย
ตอนนี้ผมกําลังเผชิญหนากับวิญญาณราย แตในจิตใจผมยังเก็บความ
โกรธนั้นอยู เพราะผมรูสึกวาเธอไมเคารพเชื่อฟงผมในฐานะผูอํานวยการ ผมดุ
วาเธอรุนแรงเกินจําเปน ผมอธิษฐานขอพระเจาทรงยกโทษผม และในเวลา
เดียวกันผมก็ยกโทษแกเธอดวย

ยิ้มสวยอยางนี้ แลวจะโกรธนานไดอยางไร
จากนั้น ผมหันมาที่วิญญาณรายดวยความมั่นใจขึ้น เมื่อผมขับวิญญาณ
รายใหออกจากนางในพระนามของพระเยซูคริสต วิญญาณรายออกจากตัวนาง
หนาตา และเสียงของนางกลับคืนปกติ ภายหลังอาจารยที่เปนสามีของนางบอก
ผมวา เมื่อผมสั่งใหผีรายออกจากภรรยาของเขา เขาเห็นไฟสีเขียวออกจากปลาย
นิ้วของผม แตผมไมไดเห็นเอง จากนั้น พวกเราชวยกันนําเครื่องรางของขลังและ
สิ่งตางๆ ออกจากหองของนาง ชวยกันทําความสะอาด และอธิษฐานมอบหอง
นั้นใหพระเยซูคริสตทรงคุมครอง
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ในการเผชิญหนากับอํานาจชั่วราย เราตองสารภาพความผิดบาปของเรา
เอง และในเวลาเดียวกันเราก็ตองยกโทษคนอื่นๆ กอน ถาไมเชนนั้น สิ่งเหลานี้
คืออุปสรรคที่จะขวางพลังอํานาจของพระเจาที่จะทํางานผานในชีวิตเรา เปน
เหมือนทอประปา ที่ตองกําจัดสิ่งที่อุดตันในทอออกใหหมดกอนน้ําถึงจะสามารถ
ไหลตามทอไปยังปลายทางหรือผูใชน้ําได

เราไมไดพูดกันเกือบปแลวละ
ประสบการณที่สอง เกิดขึ้นในคืนของอีกวันหนึ่ง เมื่อเราเรียกผูที่ตองการ
รับพระเยซูคริสตเขาในชีวิตเดินมาขางหนา มีหลายคนที่เดินออกมา หญิงคน
หนึ่งเดินออกมา และขอใหเราอธิษฐานเพื่อนางเพราะนางมีความทุกขในจิตใจ
เมื่อเราเริ่มอธิษฐานหญิงผูนี้รองครวญครางดังลั่นอยางผิดปกติ เมื่อเราเห็นวา
นางไมหยุดรองครวญคราง เราจึงอธิษฐานสั่งผีรายใหหยุดรอง แตนางก็ยังรอง
เสียงดังรบกวนคนอื่น
เรานํานางออกมานอกหองประชุม นางเงียบเสียงลง แตทุกครั้งที่เราเริ่ม
อธิษฐานกับนาง นางจะรองครวญครางเสียงดังอีก ในที่สุดเราตัดสินใจพานาง
กลับไปที่บาน เมื่อเราถามนางวา ที่บานมีใครที่นางยังไมไดยกโทษ นางตอบวา
“มีซิ พี่สะใภ เขาอยูในบานหลังเดียวกับฉัน เราไมพูดกันมาเกือบปแลวละ”
ภายหลังที่ผมไดพูดคุยกับพี่สะใภ และตัวนางเอง ในที่สุดทั้งสองยอมที่
จะยกโทษกัน และกั น จากนั้นเราขับ วิ ญญาณรา ยออกจากตัว ของหญิง คนนี้
นางกลับเปนปกติและไมรองครวญครางอีกเลย
ตามที่กลาวตั้งแตเริ่มแรกแลววา เรื่องราวเหลานี้เปนเหตุการณที่เกิดขึ้น
เมื่อประมาณ 20 ปที่ผานมาแลว เมื่อไมนานมานี้ คณะของ ซี.ซี.ไอ. ไดกลับไป
นําสัปดาหฟนฟูที่โรงเรียนอรุณประดิษฐอีกครั้งหนึ่ง นักแสดงใหมคนหนึ่งของ
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คณะไดมาบอกผมวา มีหญิงสาวคนหนึ่งมาหาเธอและพูดวา “เมื่อฉันยังเปนเด็ก
นักเรียน อาจารยยูแบงคไดขับไลผีรายออกจากแมของฉัน” หญิงสาวคนนั้นฝาก
ความคิดถึงมายังผม และถามวา อาจารยยังจําคืนนั้นไดหรือไม ใช ผมจําไดไม
เคยลืมเลือน

ภาพขางบนนี้ เปนภาพที่นํามาจากลิเกประยุกตของ ซี.ซี.ไอ.
เปนเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณชั่วจากประสบการณที่ผานพบมา
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ครอบครัวยูแบงค: จากซาย รูธแอน, เดวิด, สุวรรณี และ ลอรี่ เชียงใหม 1975

ครอบครัวอาจารยเดวิด ยูแบงค, คุณเคเรน, สะเฮลี่ 2 ขวบครึ่ง, และซูซาน 6 เดือน
160

รากแหงความขมขื่น
จงระวังใหดีอยาใหใครเพิกเฉยตอพระคุณของพระเจา
และอยาใหมีรากขมขื่นงอกขึ้นมา ทําความยุงยากให
ซึ่งจะเปนเหตุใหคนเปนอันมากเสียไป
ฮีบรู 12:15
เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา
สิ่งสารพัดซึ่งทานจะกลาวหามในโลก ก็จะถูกกลาวหามในสวรรค
และสิ่งซึ่งทานจะกลาวอนุญาตในโลก
ก็จะไดรับอนุญาตในสวรรคเหมือนกัน
มัทธิว 18:18
ทันทีความรูสึกที่ผมมีตอคุณแมไดเปลี่ยนแปลงไป
ไมมคี วามขุนเคืองใจที่มีตอแมในตัวผม
แตกลับมีความรักและชื่นชมในแมของผม
การศึกษาของคนในยุคปจจุบันตั้งอยูบนฐานของตรรกะ ทุกเรื่องตอง
อธิ บ ายด ว ยเหตุ แ ละผล คนวั ย รุ น หนุ ม สาวของเรากลั บ หั น ไปพึ่ ง ยาเสพติ ด
เพราะพวกเขาไมพึงพอใจที่จะอยูแคมีเหตุมีผล พวกเขาตองการประสบการณ
ตรง ในยุคนี้เราเรียกอาการเชนนี้วา “เปนคนทันสมัย” และพวกเราถูกสอนให
“ปรับประยุกตคริสตศาสนศาสตรใหสอดคลองกับ “คนทันสมัย”
แท จ ริ ง แล ว เราไม ไ ด ทัน สมั ย เท า ใดนั ก หรอก ผมเชื่ อ ว า พวกเราเป น
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เหมือนพวกสะดูสี พวกสะดูสีคือ “ผูทันสมัย” ในสมัยพระคัมภีรใหม และของ
แวะกับเรื่องเหนือธรรมชาติเพียงนอยนิด ในพระธรรมกิจการ 23:8 ไดกลาวไว
วา “ดวยพวกสะดูสีถือวาการที่เปนขึ้นมาจากความตายนั้นไมมี และทูตสวรรค
หรือวิญญาณก็ไมมี แตพวกฟาริสีถือวามีทั้งนั้น” พวกเราถูกสอนมาวา เหตุผล
จะแกทุกปญหา และจิตวิทยาเปนหลักการทางวิทยาศาสตร ครูคริสเตียนหลาย
คนมีที่วางในชีวิตสําหรับพระเจา แตไมมีที่สําหรับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
ภายหลังการอยูในเมืองไทยเปนเวลา 10 ป มุมมองของผมไดรับการเปด
ใหกวางออกตอความจริงในสิ่งเหนือธรรมชาติ ผมเก็บเรื่องนี้ไวเลาเปนเรื่อง
สุดทายของบทนี้ ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาเปนเรื่องที่เชื่อไดยาก
ในชวงที่ผมมีอายุสี่สิบกวาป ผมพบวาตนเองมีความคิดที่ไมคอยดีเกี่ยว
กับเรื่องเพศ เชน เกิดความรูสึกกับหญิงคนอื่น หรือ สนใจอยากใกลชิดหญิงอื่น
ผมเคยอานในหนังสือการอภิบาลศิษยพบวา ชายที่อยูในวัยนี้มักจะมีอาการ
ความคิดในเรื่องเพศเชนนี้ และผมก็พบวาชายไทยในวัยนี้ที่มักมีเมียนอย
ในเรื่อง “ผีมีจริงหรือ”ที่ผมไดเลามากอน ผมไดกลาวถึงเทปของ ดิเรก
ปรินซ ที่แนะนําขั้นตอนการขับวิญญาณรายดวยตนเอง ทานไดกลาววา แมวาเรา
จะเปนคริสเตียนแลว วิญญาณรายอาจจะเขามาควบคุมจุดใดจุดหนึ่งในชีวิตของ
เราได ทานไดยกตัวอยางเปรียบเทียบวา ในเมืองใหญ นายกเทศมนตรีมีอํานาจ
ควบคุมไดทั้งเมือง แตในความเปนจริงเขาไมสามารถควบคุมไดทุกตารางนิ้ว
เชนกัน ในชีวิตคริสเตียนของเรา อาจจะมีจุดออนบางจุดที่เรายังไมไดยอมให
พระคริสตเขามาควบคุมและครอบครอง จุดเหลานี้เองที่เปดชองใหวิญญาณราย
เขามาครอบงําในชีวิตของเราได
เมื่ อ สมั ย ก อ นผมเคยสอนชาวบ า นว า ถ า เขามาเป น คริ ส เตี ย นแล ว
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วิญญาณรายจะไมสามารถมารบกวนเขาได ตอนนี้ผมเองคงจะตอง “กลืนน้ําลาย
ตนเอง” เสียแลว
อาจารยดิเรก ปรินซ เสนอใหผูฟงสํารวจชีวิตของตนเอง วามีจุดใดใน
ชีวิตที่ยังถูกครอบงําดวยอํานาจของผีหรือวิญญาณราย ผมตัดสินใจทําตามทีละ
ขั้นทีละตอน
ขั้นที่ 1 สารภาพความผิดบาปทุกอยางที่สามารถคิดออกและจําได
ขั้นที่ 2 ยกโทษทุกคนที่ผมเคยมีความขัดแยงกับเขามากอน เทาที่ผมจะ
คิดออกได
ขั้นที่ 3 สิ่งลึกลับไสยศาสตรที่ผมไปของแวะ (ผมหาไมพบ)
ขั้นที่ 4 เชิญพระเยซูคริสตเขามาเปนเจาชีวิต และพระผูชวยใหรอดของ
ผม
ขั้นที่ 5 สั่งและขับไลสิ่งชั่วทั้งหลายใหออกจากชีวิตในพระนามของพระเยซู ค ริ ส ต นี่ เ ป น ฤทธิ์ อํ า นาจที่ พ ระคริ ส ต ป ระทานแก เ รา (ดู
จากมัทธิว 18:18 และพระคัมภีรในตอนอื่นๆ) ผมไดสั่งและขับ
ไลวา “ในพระนามของพระเยซูคริสต เจาผีรายแหงความคิดผิด
เรื่องเพศ จงออกไปจากชีวิตของผม” จากนั้นผมหายใจออก และ
ไลสิ่งชั่วทุกอยางออกจากชีวิตของผมโดยไมไดพูด ผมไมเห็นสิ่ง
แปลกประหลาดอะไรเกิดขึ้น จากการคิดใครครวญในภายหลังผม
คิดวา ในเรื่องนี้ไมไดมีเรื่องวิญญาณรายเขามาเกี่ยวของ ความคิด
ที่ ไ ม ดี เ หล า นั้ น สามารถแก ไ ขด ว ยการสารภาพ (แน น อนว า
สงครามระหวางเนื้อหนังและจิตวิญญาณไมจบสิ้นในการตอสู
เพียงครั้งเดียว)
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ขั้นที่ 6 เชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เขามาครอบคลุมและคุมครองชีวิตของ
ผมอีกครั้งหนึ่ง
สองสามคืนตอมา ผมตื่นขึ้นในกลางดึกดวยความคิดที่ชัดเจนวา “ขับไล
วิญญาณแหงความขมขื่นที่คุณมีตอแมของคุณ” ผมคิดถึงการทําแบบทดสอบ
ทางจิตวิทยาครั้งเมื่อสมัครเปนมิชชันนารี ซึ่งผลจากการทดสอบพบวาผมอาจจะ
มีประเด็นปญหาในความสัมพันธกับแมของผม แตก็ไมรุนแรงถึงกับกระทบกระเทือนงานที่ผมทํา ผมไมไดเลาถึงความรูสึกขมขื่นที่มีตอแม แตผมก็รูอยูแก
ใจวาผมกลัววาแมจะมีอํานาจครอบคลุมเหนือชีวิตของผม ทั้งๆ ที่แมทุมเทความ
รักทั้งหมดและการหนุนชวยทั้งสิ้นใหกับลูกชายคนเดียวของแม บางคนอาจจะ
มองวาแมกําลังทําใหผมเสียคน
ความรูสึกที่กลัววาแมจะครอบคลุมชีวิตทั้งหมดของผม ไดแผขยายทําให
ผมระแวงวาคุณโจนจะมาควบคุมชีวิตของผมดวย และนี่คือตนเหตุที่ทําใหเราทั้ง
สองตองขัดใจกัน ซึ่งผมก็รูวาสิ่งนี้มีรากมาจากอคติที่ผมมีตอแม แมจะรูวามี
อคติในเรื่องนี้ แตก็ไมไดขจัดใหอคตินี้ออกไปจากชีวิตของผม
ผมปลุกคุณโจนใหตื่นขึ้น แลวชวนเธอเขาไปในหองน้ําเพื่ออธิษฐานดวย
กันเพราะเกรงวาจะเกิดเสียงดังรบกวนลูก ผมเริ่มทําตาม 6 ขั้นตอนของอาจารย
ดิเรก ปรินซ ไปทีละขอ จากนั้นผมขับไลวิญญาณแหงความขมขื่นใหออกจาก
ชีวิตของผม ผมไดยินเสียงปนปวนภายในทองของผม ผมพยายามทําความคิด
จิตใจใหนิ่งสงบ แลวดูวาอะไรจะเกิดขึ้น เสียงรองดังคํารามดวยความโกรธดัน
ขึ้นมาที่คอแลวออกมาทางปากของผม ผมเห็นหนาของคุณโจนซีดเผือดและ
ดวงตาเบิกโพลงมองมาที่ผม ผมรูสึกวาหนาผมบูดเบี้ยวดวยความโกรธ จากนั้น
วิญญาณรายก็ออกไป ผมรูสึกสงบ ผมอธิษฐานขอใหพระวิญญาณบริสุทธิ์เขามา
ครอบคลุม ปกปอง และนําชีวิตของผม
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ทันทีความรูสึกที่ผมมีตอคุณแมไดเปลี่ยนแปลงไป ไมมีความขุนเคืองใจ
ที่มีตอแมในตัวผม แตกลับมีความรักและชื่นชมในคุณแม ผมรูสึกและเขาใจวา
คุณแมแปลกแยกจากครอบครัวของคุณพอเพราะครอบครัวไมสนับสนุนคุณแม
ใหศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากพออพยพมาจากยุโรปที่มีความเชื่อ
วาผูหญิงไมจําเปนตองมีการศึกษาสูง
ผมรูสึกผิดที่เปนคนไมชอบเขียนจดหมายถึงแม ปหนึ่งผมจะเขียนจดหมายถึงแมเพียง 6-7 ครั้ง หลังจากการเปลี่ยนแปลงในตัวผม ผมเขียนถึงคุณ
แมทุกอาทิตย แตทําไดเพียง 6 เดือนเทานั้น แลวกลับไปเหมือนเดิม ผมรูสึก
ละอายใจจนถึงทุกวันนี้ เสียดายที่พลาดโอกาสที่จะแสดงความรัก ความนับถือ
และความกตัญูตอพอแม
อยางไรก็ตาม ตั้งแตวันนั้น ความสัมพันธของแมกับผมเปลี่ยนไปอยาง
สิ้นเชิง ทุกครั้งที่มีโอกาสผมจะไปเยี่ยมทาน มีความสุขดวยกันเมื่อผมกลับไปอยู
บาน ในระยะหลังเมื่อสุขภาพของคุณแมเริ่มเสื่อมโทรมลง แมเกิดความสงสัยใน
ชีวิตภายภาคหนาของทาน ทานยอมใหผมอานคําสัญญาของพระเยซูคริสตใน
เรื่องนี้ และผมนําแมอธิษฐานรับพระเยซูคริสตใหเปนพระผูชวยใหรอดอีกครั้ง
หนึ่ง
อาจจะเปนไปไดวาคุณแมไดรับความขมขื่นใจนี้จากการที่ตองแปลกแยก
จากครอบครัว และความรูสึกขมขื่นใจเชนนี้ไดสงทอดลงมายังชีวิตของผม ซึ่ง
เปนคนอีกชั่วชีวิตหนึ่ง และถาผมไมจัดการอยางไรอยางหนึ่งกับเจาวิญญาณแหง
ความขมขื่นนี้มันก็จะสงทอดลงไปยังรุนลูกของผมตอไป
ผมแบง ป น ประสบการณ นี้กับ เพื่ อนมิ ช ชั นนารีใ นกลุ มอธิ ษ ฐานที่ บา น
ลูกๆ ของเราก็รวมในวงสนทนานั้นดวย ผมรูสึกวาลูกควรจะรูถึงเรื่องเหลานี้ดวย
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ในชวงเวลาที่เรามีกลุมอธิษฐานที่บาน จะมีนักศึกษาไทยพาเพื่อนของเขา
ที่ถูกผีเขาวิญญาณชั่วสิงมาใหเราชวยขับไล เราจะอธิษฐานขับไลผีและวิญญาณ
รายในหองครัว สวนคนอื่นๆ ก็จะรวมกันอธิษฐานในหองรับแขก บานของเรา
เปนบานสองชั้น ชั้นบนของหองครัวเปนหองนอนของลูกสาว ลูกสาวไดเลาใหเรา
ฟงวา พวกเขาไดยินเสียงของวิญญาณรายเมื่อถูกขับออกไป คุณโจนและผูหญิง
บางคนที่มารวมกลุมอธิษฐานไปรวมอธิษฐานกับรูธแอน และ ลอรี่ ลูกสาวของ
เราเพื่อขอการคุมครองจากพระเจา และเมื่อทั้งสองโตขึ้นไปเรียนระดับชั้นมัธยม
ที่กรุงเทพฯ จากประสบการณที่เขาไดรับในครอบครัว เขาทั้งสองไดชวยขับผีราย
วิญญาณชั่วออกจากเพื่อนรวมชั้นเรียน
หลังจากที่ผมขับผีแหงความขมขื่นออกจากตัวผม ผมไดขับผีแหงความ
ขมขื่นออกจากเดวิดลูกชายอายุ 12 ขวบของเรา เขามาหาผมและถามวา “พอ
เอาชนะวิญญาณร ายอยางไร?” ผมนําเขาถึง 6 ขั้นตอนของการขับไลผีและ
วิญญาณราย เดวิดสารภาพถึงความผิดบางอยางของเขา (แตจําไมไดวาเขา
สารภาพเรื่องอะไร แตเปนเรื่องเล็กๆ เทานั้น)
จากนั้น ผมใหเขาขับวิญญาณรายออกจากตัวเขาดวยอํานาจของพระเยซู
แลวผมใหเขาหายใจเขาลึกๆ แลวก็ปลอยใหทุกสิ่งทุกอยางใหออกมาพรอมกับ
หายใจออก และเมื่อเดวิดกําลังหายใจออก ผมอธิษฐานขับไลวิญญาณรายให
ออกจากเดวิดในพระนามของพระเยซูคริสต
มีเสียงหนึ่งเขามาในความคิดของผมวา “วิญญาณแหงความกลัว” เดวิด
ไมไดพูดถึงเรื่องความกลัวในตัวเขา เมื่อผมอธิษฐานขับไลผีแหงความกลัวให
ออกจากเดวิด ผมเห็นทองของเดวิดแข็งและเนื้อตัวเกร็งไปหมด และรองออกมา
ดวยเสียงโหยหวน เริ่มที่อกแลวออกมาทางปากของเขา
เมื่อเสียงเงียบลง เดวิดถามวา “นั่นเสียงอะไร” ผมพูดวา “นั่นเสียงลูก
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ไมใชหรือ” เขาพูดแบบกระซิบกับผมวา “ผมคิดวาไมใช” เหตุการณครั้งนี้ทําให
ผมคิดยอนถึงความกลัวของเดวิด ในทุกคืนเปนหนาที่ของเดวิดที่ตองไปปด
ประตูใหญ ซึ่งหางจากบานประมาณ 50 เมตร ทุกครั้งเขาจะทําเหมือนคนกลา
แตผมก็รูสึกวาเดวิดกลัวเมื่อตองออกไปขางนอกบานในยามค่ําคืน
คืนหนึ่งผมใหเดวิดไปที่หอพักพระคริสตธรรมเพื่อไปเรียกคนบางคน ซึ่ง
หางจากบานของเราประมาณ 300 เมตร เขากลับมาถึงบานดวยความประหมา
กลัว เนื้อตัวเต็มไปดวยเหงื่อ และกระซิบวา “มันมืดจัง ไมมีใครอยูที่นั่นเลย”
ผมถามเดวิดวาความกลัวเชนนี้เกิดขึ้นครั้งแรกแตเมื่อใด เขาบอกวา เริ่ม
ตั้งแตคืนนั้น เมื่อครอบครัวของเราอยูที่อเมริกา ผมและคุณโจนตองไปเทศนา
ทิ้งใหเขาอยูบานเพียงคนเดียว เขาดูหนังโทรทัศนเปนหนังสยองขวัญทําใหเกิด
ความกลัวอยางมาก เดวิดบอกวาตั้งแตนั้นมาความกลัวก็เกิดขึ้นในตัวเขามา
ตลอด ผมไมแปลกใจเลยที่หนังสยองขวัญเหลานี้มีผลกระทบตอชีวิตลูกหลาน
ของเราเปนอยางมาก เราควรเอาใจใสเรื่องตางๆ ที่ลูกดูจากโทรทัศน
เมื่อเราขับผีแหงความกลัวออกจากเดวิดแลว เขายอมรับวาบางครั้งเขายัง
เกิดความกลัวเมื่อตกอยูในภาวะอันตราย แตเขากลับเปนคนที่ชอบผจญภัย
เดวิดสมัครเปนทหารหนวยจูโจม ไดรับยศพันตรีในหนวยรบพิเศษ ครั้งลาสุด
เขาไดรับตําแหนงผูบัญชาการหนวยรบพลรมดิ่งพสุธา โดยการกระโดดรมจากที่
สูงกวาหมื่นเมตรในค่ําคืนโดยไมกางรม จนกระทั่งลงมาหางจากพื้นดินประมาณ
พันเมตรจึงจะกางรมพรอมกันและใหลงในจุดหมายที่กําหนด เดวิดชอบการไต
เขาสูงชัน เชน ไตเขาแมคคีนเลย ในรัฐอาลัสกา (Mt. McKinley in Alaska)
ที่สูงและหนาวสุดในอเมริกา
เดวิดไดรับการทรงเรียกจากพระเจา จึงลาออกจากราชการทหารเพื่อเปน
มิชชันนารี รับผิดชอบในการฝกอาสาสมัครใหความชวยเหลือดานยารักษาโรค
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อาหาร พระคัมภีร และการใหกําลังใจแกผูลี้ภัยที่ตองซอนตัวในปาเขา เพราะการ
ทําลายของทหาร
หลายคนอาจจะมีความรูสึกลําบากใจที่จะยอมรับความคิดเกี่ยวกับการ
ขับไลวิญญาณรายใหออกจากคนใดคนหนึ่ง และบางคนอาจจะคิดวาเรื่องราว
เหลานี้เปนผลทางจิตวิทยาเทานั้น แตตัวผมเองไมเชื่อเชนนั้น การขับไลผีราย
ออกจากคนเราเปนความเชื่อและเรื่องราวในพระคัมภีร และผมพบเห็นสิ่งนี้
เกิดขึ้นจริงในชีวิตของหลายคน และผมเองไดทดลองดวยตนเอง และมันได
เปลี่ยนแปลงชีวิตของผม และชีวิตลูกชายของผมใหดีขึ้น
ถาทานประสบป ญหาชีวิตที่หาทางแกไม ได ผมใครเชิญชวนท านไดมี
โอกาสลองปฏิบัติตาม 6 ขั้นตอนของการขับไลวิญญาณรายดวยตนเอง เหมือน
กับเวลาเราไมสบายไปพบแพทย โดยปกติแลวแพทยมักยังไมรูแนชัดวาปวยเปน
อะไรจริงๆ แตจะตั้งสมมติฐานวาปวยดวยอะไร จากนั้นตองมีการตรวจสอบใน
ห อ งทดลอง แพทย จ ะสั่ ง ยาและการรั ก ษาตามสมมติ ฐ าน แล ว มั ก จะพู ด ว า
“กลับมาหาผมอีกครั้งหนึ่งในอาทิตยหนา หรือถามีอะไรฉุกเฉินปรึกษาผมทาง
โทรศัพท” การขับวิญญาณรายออกจากชีวิต ก็เปนการตรวจสอบและทดลองดู
วาอาการดีขึ้นไหม เพื่อจะดูวาสาเหตุแหงอาการนั้นเปนสาเหตุทางจิตใจ รางกาย
และจิตวิญญาณ หรือ เกี่ยวเนื่องกันหลายดาน
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บทที่ 5
ขอใหพนจากความตาย
บุตรทั้งหลายรวมสายโลหิตกันฉันใด พระองคก็ทรงเปนเชนนั้นดวย
เพื่อโดยทางความตายนั้นเอง พระองคจะไดทรงทําลายผูที่มีอํานาจ
แหงความตาย คือมารเสียได และจะไดทรงชวยเขาเหลานั้นใหพนจาก
การเปนทาสชัว่ ชีวิต เพราะเหตุกลัวความตาย
ฮีบรู 2:14-15

พิธีศพแบบคริสเตียนแท
โอ มัจจุราชเอย ชัยชนะของเจาอยูที่ไหน
โอ มัจจุราชเอย เหล็กไนของเจาอยูที่ไหน
1โครินธ 15:55
ผมไมอยากออกไปพบกับเขา
เพราะไมรูจะเผชิญหนากับสามีของนางอยางไรดี...
เมื่อเรายอมเปดความคิดของเราสําหรับความจริงของสิ่งเหนือธรรมชาติ
ศาสนาจารย รอบ คอลลินส มิชชันนารีจากคณะเพรสไบทีเรียน กัลยาณมิตร
และเพื่อนอาจารยท่ีในพระคริ สตธรรมของผม เราไดศึกษาคนหาความจริง
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เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณ อนุศาสกของโรงพยาบาลแมคคอรมิคเชียงใหมในเวลา
นั้นไดเลาเรื่องของหญิงคนหนึ่ง เธอมีลูกเมื่ออายุยังนอย เธอมาจากบานปาสักขวาง จังหวัดเชียงราย เธอชื่อกาญจนา ประทุมมณี ชาวบานพูดกันวาเธอถูก
รบกวนจากวิญญาณชั่ว ศาสนาจารยรอบกับผมไปพบแพทยที่รักษาเธอ แพทย
บอกเราวาเธอเปนโรคโลหิตเปนพิษชนิดที่เปนกรรมพันธุ ปกติแลวผูปวยดวย
โรคชนิดนี้มักมีชีวิตไมเกิน 30-40 ป
เมื่ อ เราสองคนไปเยี่ ย มเธอ เราได ส อบถามเธอถึ ง ความเป น มาของ
วิญญาณชั่วที่มารบกวนเธอ เธอเลาใหฟงวา เมื่อเธอเจ็บปวยเปนโรคที่หมอบอก
วารักษาไมหาย เธอสิ้นหวัง ถึงแมเธอจะเปนคริสเตียน แตเธอไดไปหาหมอผี
เพื่อขอใหหมอผีชวยรักษา ตั้งแตเวลานั้นเปนตนมาวิญญาณชั่วก็เขามารบกวน
ในชีวิตของเธอ เราแนะนําใหเธออธิษฐานสารภาพตอพระเจา ขอการอภัยโทษ
จากพระองค เธอก็ไดทําตาม จากนั้นเราไดใชคูมือการอธิษฐานขับไลวิญญาณชั่ว
ของนิกายแองกลิกัน และอธิษฐานทูลขอการทรงรักษาโรคจากพระเจา หลังการ
อธิษฐานเราไมเห็นหมายสําคัญอะไรเกิดขึ้น แตเธอบอกกับเราวาเธอรูสึกสบาย
ใจมากขึ้น และดีใจที่เราไดมาอธิษฐานรวมกับเธอ
ภายหลั ง คนในหมู บ า นของเธอได ม าเล า ให เ ราฟ ง ว า เวลาที่ เ รากํ า ลั ง
อธิษฐานขับไลผีหรือวิญญาณชั่วนั้น เปนเวลาเดียวที่หมอผีในหมูบานรองดวย
เสียงดังดวยสําเนียงเสียงของผีวา “รอน...ขาอยูในตัวนางไมไดแลว” ผูปวยเริ่ม
แข็ ง แรงขึ้ น เธอกลั บ บ า น อาจารย ร อ บและผมอธิ ษ ฐานสรรเสริ ญ และ
ขอบพระคุณพระเจาที่เธอหายปวย
หลังจากนั้นอีกประมาณหนึ่งเดือน เธอปวยกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาล
อีก เราไปเยี่ยมเธอแตเธอไมไดพูดถึงเรื่องวิญญาณชั่ว เราไดอธิษฐานดวยการ
เจิมน้ํามัน (ดูบทที่ 7 “เจิมดวยน้ํามัน”) เธออาการดีขึ้น แข็งแรงขึ้น เธอกลับ
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บานได เรารวมกันขอบพระคุณพระเจาอีกครั้งหนึ่ง
อีกประมาณ 1-2 เดือน เธอกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเปนครั้งที่สาม
เราทุมเทในการอธิษฐาน กลุมอธิษฐานก็มารวมในการอธิษฐานเพื่อเธอดวย ใน
ที่สุดเธอถูกนํากลับบานในสภาพที่ออนแรงเต็มที เรามีความหวังเพียงริบหรี่วาจะ
ไดพบกับเธออีก
หลายเดือนตอมาเราไดขาววาเธอเสียชีวิตแลว เรากลุมใจ เพราะเราได
อธิษฐานขับวิญญาณชั่ว อธิษฐานรักษาโรคเจิมดวยน้ํามัน เราไดขอบพระคุณ
และสรรเสริญพระเจาในเรื่องของเธอ แตเราไมสามารถที่จะหยุดความตายที่มา
คราชีวิตของเธอได ตอมา สามีของเธอมาขอพบผม ผมไมอยากออกไปพบกับ
เขา เพราะไมรูจะเผชิญหนากับสามีของนางอยางไรดี ผมเกรงวาสามีของเธอจะ
ตําหนิตอวาผม หรือไมเขาอาจจะโกรธพระเจาที่ไมตอบคําอธิษฐานของพวกเรา
ปลอยใหภรรยาของเขาตองเสียชีวิต
ผมตองแปลกใจเปนอยางมาก เมื่อผมพบสามีของนาง ผมเห็นรอยยิ้ม
และเปยมดวยความดีใจที่ไดพบผม เขาเลาใหผมฟงวา กอนที่ภรรยาของเขาจะ
เสียชีวิตจากไป พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดตรัสผานนาง นางไดกลาวคําเผยพระ
วจนะ กลาวถึงความจริงในชีวิตของผูที่มาเยี่ยมและกลาวตักเตือนแตละคน เธอ
ถามถึงบรรดาผูปกครองคริ สตจั ก ร เมื่อพวกเขามาถึ ง นางไดชี้ ถึงความ ผิด
บกพรองในชีวิตของแตละคน พวกเขายอมรับในความผิดบาปของตนและยอม
กลับใจใหม ในหมูบานเกิดการฟนฟูชีวิตขึ้นใหม และเขาตองการใหผม และ
อาจารย รอบ รูเรื่องราวที่เกิดขึ้นและนี่คือสาเหตุที่สามีของนางมาขอพบผม
ภายหลัง ผมไดรับจดหมายลงวั นที่ 20 มิถุนายน 1972 จาก ศาสนา
จารยยั ง กิ้น เพื่อนมิช ชั นนารี ที่มีความเชี่ยวชาญด านเกษตรกรรม จากคณะ
เพรสไบทีเรียน ไดเขียนถึงผมในเหตุการณที่เกิดขึ้นดังนี้...
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“ผมทราบวาอาจารยสนใจเรื่องราวของนางกาญจนา
และคงอยากรูวาชวงทายในชีวิตของนางไดเกิดอะไรขึ้น นางได
จากพวกเราไปดวยความสงบ เมื่อวันอาทิตยที่แลวเวลาเจ็ดโมง
เชา ดวยใบหนาที่เปยมดวยสันติสุข
สามสัปดาหกอนหนานี้ เธอไดปวยหนักจนไมรูตัวไป
ประมาณ 2 ชั่วโมง แตเมื่อเธอฟนอีกครั้งหนึ่งเธอบอกกับทุก
คนที่หอมลอมเธอวา เธอไปอยูกับพระเยซูคริสต... จากนั้น เธอ
บอกถึงความหวงใยอยางมากตอสภาพชีวิตของคริสตจักรใน
หมูบานของเธอ ที่เคยเปนคริสตจักรที่ไดรับการฟนฟูจนเปน
เหมือนแกงที่รอนและหอมกรุน แตเดี๋ยวนี้ชีวิตคริสตจักรเปน
เหมือนแกงที่เย็นชืด สมาชิกคริสตจักรทั้งหลายจะตองกลับใจ
เสียใหมและถวายชีวิตใหกับพระคริสต และนางไดดุวาคนที่
รองไหเพราะนางกําลังจะตาย การที่เธอจากพวกเขาไปก็ไปอยู
กับพระคริสต และที่นั่นจะไมมีปญหาใดๆ
นางไดนํากลุมคนที่มาเยี่ยมในการรองเพลงดวยจังหวะ
ที่ถูกตอง จากนั้นไดเรียกบางคนใหมาหา นางสอนและบอก
พวกเขาถึงความผิดบาปที่ยังไมไดสารภาพ และเตือนพวกเขา
วาเวลาเหลือนอยเต็มที พระคริสตจะเสด็จกลับมาในเร็ววันนี้
พวกเขาจะตองสารภาพบาปผิดเหลานั้นที่ไดทําลงไป...
ตลอดสามสั ป ดาห สุ ด ท า ยในชี วิ ต ผู ค นต า งหลั่ ง ไหล
มายังบานของนางกาญจนาเพื่อมาฟงคําพยานของเธอ มีคนรับ
เชื่อในพระคริสตหลายคน และเมื่อถึงเวลาที่เธอตายจากไป
ปรากฏวาไมมีการร่ําไหคร่ําครวญแตอยางใด มีแตความรูสึก
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ที่วาเธอกําลังไปสูสภาพชีวิตที่ดีกวา ความรูสึกที่ชื่นชมยินดีเชน
นี้มีไปจนถึงวันที่ฝงรางของเธอ สําหรับผมแลว นี่คือทัศนะทาที
ชีวิตคริสเตียนที่แทจริง

พิธีฝงศพคุณกาญจนา ประทุมมณี อายุ 20 ป
ศาสนาจารย แฟรงค ยังกิ้น (แถวหลังดานซาย) และ ผูนําคริสตจักรที่มารวมงาน

สองสามปใหหลัง เราไดนําคณะลิเกของมหาวิทยาลัยพายัพไปแสดงที่
บานปาสักขวาง ชาวบานยังกลาวขวัญถึงเรื่องอัศจรรยที่เกิดขึ้นผานมาทางชวง
ทายชีวิตของนาง ในเวลานั้นลูกสาวของนางชื่อ ปูชิตา ยังเล็กอยู ปจจุบันศึกษา
สําเร็จปริญญาโท ทํางานที่มหาวิทยาลัยพายัพ ในแผนกบัญชีและงบประมาณ
การอธิษฐานทั้งสิ้นที่เราไดทุมเทจะไมสูญเปลา ตามที่พระองคไดทรงสัญญาไว
ตอมาเมื่อ นางปูชิตา เรือนแกว บุตรสาวของนางกาญจนาไดแตงงานและ
มีบุตรชาย เมื่อเด็กคลอดไดสองวันปวยหนักตองรักษาตัวในโรงพยาบาล เธอได
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ขอใหผมและคุณโจนวางมืออธิษฐานและเจิมดวยน้ํามันแกทารกนอยและเมื่อ
เร็วๆนี้เธอไดฝากรูปบุตรชายชื่อ “บอสส”มาใหเราเพื่อยืนยันวาเด็กไดเติบโตและ
แข็งแรง และเธอเชื่อวาเปนเพราะการอธิษฐาน ความเชื่อศรัทธายังคงทํางานจาก
คนชวงชีวิตหนึ่งสงทอดไปยังคนอีกชวงชีวิตหนึ่ง

อาจารยอรัญ และ คุณโจน กําลังวางมืออธิษฐาน และ เจิมดวยน้ํามันแกทารก

คุณปูชิตา และ
บุตรชาย “บอส”
(2003)
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พยานที่สัตยซื่อ
จงตอสูอยางเต็มกําลังความเชื่อ จงยึดชีวิตนิรันดรไว
ซึ่งพระเจาทรงเรียกใหทานรับ
ในเมื่อทานไดรับเชื่ออยางดีตอหนาพยานหลายคน
1ทิโมธี 6:12
ขาพเจาไดตอสูอยางเต็มกําลัง ขาพเจาไดแขงขันจนถึงที่สุด
ขาพเจาไดรักษาความเชื่อไวแลว
2ทิโมธี 4:7
การอธิษฐานของกลุมมีสวนที่ทําใหคุณชาลอตไดมีโอกาสไปรวมใน
พิธีสมรสของลูกสาว ทําใหเธอมีเวลากับครอบครัว เตรียมการสําหรับ
คําพยานและพิธีศพของเธอดวยตนเอง
ชวงเวลาเหลานี้เปนของประทานจากพระเจา และเปนชวงเวลาที่มีผล
ตอหลายชีวิต แทจริงแลวเธอไดเปนพยานชีวติ ที่สตั ยซอื่
เมื่อเรายายจากนครปฐมมารับใชพระเจาที่เชียงใหมในป 1971 เราเริ่ม
รวมกลุมอธิษฐานที่บานของเราในทุกคืนวันอังคาร เย็นวันอังคารหนึ่งในป
1974 นายแพทย เอ็ดเวิด แมคดาเนียล ที่คนไทยรูจักกันในนามหมอแมค
ทานเปนแพทยผูบุกเบิกเกี่ยวกับงานดานการคุมกําเนิดในประเทศนี้ ทานไดเขา
มาในกลุมอธิษฐานเพื่อรองขอใหพวกเราอธิษฐานเผื่อคุณชาลอตภรรยาของ
ทาน ซึ่งปวยเปนมะเร็งขั้นสุดทาย
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หมอแมค และ คุณชาลอต แมคแดเนียล ภรรยา

หมอแมคไดกลาวกับสมาชิกในกลุมอธิษฐานวา “ผมไมแนใจที่จะขอให
อธิษฐานเพื่อขอพระเจารักษาคุณชาลอตใหหาย เพราะความจริงแลวไมมีความ
หวังที่เธอจะหาย เธอมีเวลาเหลืออยูอีกเพียงประมาณ 6 เดือนเทานั้น ผมขอพวก
ทานชวยอธิษฐานใหคุณชาลอตมีกําลัง ใหเกิดความเจ็บปวดนอยที่สุดเทาที่จะ
เปนได และสามารถใชเวลาที่เหลืออยูในชวงทายของชีวิตที่จะเปนพยานที่ดีของ
พระเยซูคริสตในขณะที่สุขภาพกําลังเสื่อมโทรมลง”
สมาชิกกลุมอธิษฐานจับมือกันเปนวงกลม ทูลขอตอองคพระผูเปนเจา
เพื่อพวกเราจะไดรูวาควรอธิษฐานเชนใด ในเวลานั้นเอง เราไดรับการทรงนําให
พูดวา
ถาคุณหมอเชื่อวาเปนน้ําพระทัยของพระเจาที่ภรรยาของคุณหมอ
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จะเสียชีวิตดวยโรคมะเร็ง ทําไมคุณหมอยังทุมเทสุดกําลังที่ตอสูกับโรค
รายนี้ ดวยการสั่งยาที่ดีที่สุดจากสหรัฐอเมริกาเพื่อมาสยบเจามะเร็งราย
และเราก็เชื่อดวยวาถาคุณหมอมีวิธีที่จะถอนรากถอนโคนเจาโรครายนี้
ใหหมดสิ้นจากโลกนี้ไดหมอก็จะทํา เราไมสามารถที่จะเขาใจเบื้อง หลัง
ทั้งหมดของเหตุการณนี้ แตถาคุณหมอยังสูกับเจามะเร็งดวยสุด กําลัง
ของคุณหมอ แลวทําไมพวกเราที่นี่ที่เปนเพื่อนของคุณหมอจะไม
สามารถรวมในการตอสูครั้งนี้ตามวิธีการที่พระเยซูคริสตทรงสอนพวก
เรา คือใหเราอธิษฐาน
จากนั้น พวกเราอธิษฐานทูลขอการทรงรักษาสําหรับคุณชาลอต เธอมี
อาการที่ดีขึ้นอยางรวดเร็ว ในไมกี่เดือนตอมาเธอสามารถลุกขึ้นเดินเหินไปไหน
มาไหนได คุณชาลอตไดบินกลับไปที่อเมริกาเพื่อรวมในงานสมรสของลูกสาว
และเดินทางกลับเมืองไทยดวยความแข็งแรงและรอนรนในการเปนพยาน ใน
ชวงนั้นเปนเวลาแหงความชื่นชมยินดีของพวกเรา
อยางไรก็ตาม หลังจากนั้นประมาณหนึ่งป สุขภาพของคุณชาลอตเริ่มทรุด
ลงอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้หมอแมคไดเชิญผูปกครองหลายทานมารวมในการ
อธิษฐาน และเจิมภรรยาของทานดวยน้ํามันตามคําสอนในพระธรรมยากอบ
5:14-15 เราอธิษฐานครั้งแลวครั้งเลา แตสุขภาพของคุณชาลอตทรุดลงไปเปน
ลําดับ
ในที่สุด เชาวันหนึ่ง นายแพทย จอหน กุยเยอร มิชชันนารี และหัวหนา
แพทยโรงพยาบาลแมคคอรมิคในเวลานั้นไดโทรศัพทแจงใหผมทราบวา เวลา
สุดทายของชาลอตใกลเขามาแลว ผมรีบรุดไปยังโรงพยาบาล พบเธอนอนอยูแต
ผูเดียวในหอง หมอแมคไปที่สนามบินเพื่อรับลูกชาย เธอไดลืมตาขึ้นชั่วขณะหนึ่ง
แลวหลับตาเขาสูสภาพที่ไมรับรูสิ่งใดๆ อีก
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ผมเริ่มอานพระคัมภีรออกเสียงถึงแมวาเธอจะอยูในสภาพที่ทรุดหนักดู
เหมือนไมรับรูอะไรแลวก็ตาม เพราะผมมีประสบการณประมาณเมื่อ 25 ปกอน
หนานี้ ผมปวยเปนมาลาเรียอยางหนัก ไขสูงถึง 106.9 องศาฟาเรนไฮ ในขณะ
นั้นผมตกอยูในสภาพที่ไมสามารถพูดและชวยตนเองได คนทั้งหลายเขาใจวาผม
ไมรับรูอะไรแลว แพทยสองทานที่เปนเพื่อนของผมยืนปรึกษาเพื่อหาทางรักษาที่
ดีที่สุดขางๆ เตียงของผม คํากระซิบของแพทยคนหนึ่งยังตรึงแนนอยูในความ
ทรงจําของผมวา “เอาละ อยาใหใครรูวาเรามีความคิดเห็นในการรักษาที่แตกตาง
กัน” แตในที่สุดแพทยคงตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่ถูกตอง เพราะผมยังมีชีวิต
อยูมาจนถึงทุกวันนี้
ตอมาภายหลัง ผมไดยินคําพยานของกัปตันเรือ “โลโกส” เมื่อเรือลํานี้ได
แวะเยี่ยมประเทศไทย เขาเลาวา เมื่อขณะที่เขาตกอยูในสภาพปวยหนักดวย
โรคหัวใจวาย และทุกคนคิดวาเขาหมดสติไมรูสึกตัว และไมสามารถตอบสนอง
ใดๆ ทั้งสิ้น แตมีพยาบาลคนหนึ่งไดนําเขาในการอธิษฐานรับพระเยซูคริสต เขา
อธิษฐานในใจตามที่พยาบาลคนนั้นนํา ในขณะนั้นเขาไมสามารถพูดหรือลืมตา
ไมมีใครคิดวาเขาจะสามารถรับผิดชอบหนาที่ในเรือได แตเดี๋ยวนี้เขาทําได และมี
สุขภาพที่แข็งแรงอีกดวย
ผมเริ่มอานพระคัมภีรตอนตางๆ ที่ใหกําลังใจ ที่เปนพระสัญญาของพระเจา การทรงสถิตอยูชั่วนิรันดรของพระเจา การทรงหวงใยเอาใจใส และความรัก
ของพระองค ดวยการอานออกเสียงดัง หมอแมคและพยาบาลคนหนึ่งเดินเขามา
ในหองในขณะที่ผมกําลังอานพระคัมภีร หมอแมคทําทาใหผมอานตอไป
จากนั้นกลุมนักเรียนพยาบาลลูกศิษยของคุณชาลอตไดเขามาในหอง และรอง
เพลงคริสเตียน (แมนักเรียนบางคนยังไมไดเปนคริสเตียน) ขณะที่นักเรียนรอง
เพลงหมอแมคไดอัดเทปเสียงเพลงที่ไพเราะนี้ไว ในเวลานั้นเองผมสังเกตเห็น
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พยาบาลคนหนึ่งและแพทยไดเอามือปดตาคุณชาลอต หมอแมคไมทันสังเกต
เพราะงวนอยูกับการอัดเทป เมื่อเพลงจบหมอแมคเหลียวหลังมาดูพบวาภรรยา
เสียชีวิตแลว หมอแมคชะงัก ไปสักครูหนึ่งแลวเอื้อมมือไปจับมือของภรรยา หัน
ไปกลาวกับนักเรียนพยาบาลวา
ภรรยาของผมไดขอใหผมไดพูดแทนเธอเมื่อเวลานี้มาถึง เธอ
ตองการที่จะหนุนใจทุกคนวา “ทุกอยางจะเปนไปดวยดี เพราะดิฉันไป
อยูกับพระเจา พระองคไดเตรียมที่สําหรับดิฉันและกลับมารับดิฉันกลับ
บาน พระเจาจะทรงเอาใจใสครอบครัวของดิฉัน แตวันหนึ่งจะมาถึง คือ
วันที่ทานแตละคนจะเปนเหมือนดิฉันในเวลานี้ แตถาชีวิตทานยังไม
เตรียมพรอมสําหรับวันนั้น เราอยากเชิญชวนทานไดโปรดใหพระเยซูคริสตเขามาในจิตใจของทาน เพื่อจะใหการประเลาประโลมใจ เกิดสันติ
สุข และความมั่นใจอยางที่ดิฉันมี”
เมื่อหมอแมคกลาวจบ ทานไดขอใหผมอธิษฐาน ผมเกือบพูดไมออก
เพราะความตื้นตันใจ คุณชาลอตไดเขียนถึงการจัดการเกี่ยวกับพิธีศพตามที่เธอ
ตองการ แทนที่จะแตงชุดดําขาวเพื่อเปนการรวมแสดงความโศกเศรา แตคุณ
ชาลอตขอใหแตงชุดที่มีสีสันเพื่อใหงานศพของเธอเปนโอกาสแหงการเฉลิมฉลอง
และทุกอยางก็เปนไปตามนั้น
ผมเชื่อวาการอธิษฐานของกลุมมีสวนที่ทําใหคุณชาลอตไดมีโอกาสไปรวม
ในพิธีสมรสของลูกสาว ทําใหเธอมีเวลากับครอบครัว เตรียมการสําหรับคําพยาน
และพิธีศพของเธอดวยตนเอง ชวงเวลาเหลานี้เปนของประทานจากพระเจา
และเปนชวงเวลาที่มีผลตอหลายชีวิต แทจริงแลวเธอไดเปนพยานชีวิตที่สัตยซื่อ
และคําพยานชีวิตของเธอยังเกิดผลจนกระทั่งทุกวันนี้
เราไมเขาใจถึงพระประสงคของพระเจาเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไขเจ็บ แตจาก
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ประสบการณสอนเราไมใหยอมแพ ถาเราทูลขอ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเรา
ใหรูวาเราควรอธิษฐานเชนใด และเราก็ตองอธิษฐานอยางไมหยุดหยอน
เหมือนกับแพทยที่ใหยารักษาคนไขอยางเหมาะสมและตอเนื่อง

การอธิษฐานของกลุมภราดรผูรวมงานจากมิชชั่น 6 คณะ มารวมกันอธิษฐาน
วางมือ และเจิมดวยน้ํามันเพื่อคุณชาลอต ณ บานพักหมอแมค-ชาลอต
คุณชาลอตนั่งบนเกาอี้ตรงกลางภาพ
ภาพนี้บันทึกโดยหมอแมค (มิถุนายน 1976)
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การจากไปของหลานชาย
“...ในโลกนี้ทานจะประสบความทุกขยาก
แตจงชื่นใจเถิดเพราะวาเราไดชนะโลกแลว''
ยอหน 16:33ข
“ขณะเมื่อพระองค (พระเยซู) ทรงเปนมนุษยอยูนั้น พระองค
ไดทรงรองอธิษฐาน และ ทูลวิงวอนดวยน้ําพระเนตรไหล ตอ
พระเจาผูทรงสามารถชวยพระองคใหพนจากความตายได
และพระเจาไดทรงสดับเนือ่ งดวยความยําเกรงของพระเยซู
ถึงแมวาพระองคทรงเปนพระบุตร พระองคก็ทรงเรียนรูท ี่จะ
นอบนอมยอมเชื่อฟงโดยความทุกขลําบาก...
ฮีบรู 5:7-8
เดี๋ยวนี้ ถาผมตองนั่งเงียบๆ กับใครสักคนหนึ่ง
ที่ตกอยูในความทุกขโศก
ผมหวังวาเขาจะสัมผัสไดวาผมเขาใจความรูสึกของเขา
เพราะผมเองไดรับประสบการณตรงในเรือ่ งนี้
งานพันธกิจรับใชสวนใหญที่ผมกระทําเปนเรื่องชีวิตที่เกี่ยวกับปญหา
ความเปนความตาย การทนทุกข ซึ่งสวนใหญมักกระทําจากฐานความเชื่อ หรือ
ตามทฤษฎีที่ไ ดร่ําเรีย นมามากกวาที่จ ะทํา จากฐานประสบการณใ นชีวิต ของ
ตนเอง ผมยอมรับวา โดยสวนตัวแลว ผมมีประสบการณตรงกับความทุกข
ยากลําบากเพียงเล็กนอย แตสวนใหญแลวจะเปนการชวยเหลือผูอื่นที่ไดประสบ
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กับความทุกขยากใหจัดการแกไขชีวิตของเขา แตแลวความทุกขตัวจริงก็เขามาใน
ครอบครัวของเรา
รูธแอน เปนลูกคนที่สองในจํานวนลูกสี่คนของเรา เธอไดแตงงานกับหนุม
ไทยที่แสนดีมีชื่อวา “อูด” ทั้งสองสรางบานไมสักหลังยอมอยูขางบานของผมที่
เชียงใหม รูธแอนมีความสุขกับการเปนครูสอนวิชาดนตรีและการแสดงใน
โรงเรียนนานาชาติ สวนอูดเปนเจาของกิจการรานอาหารที่ประสบความสําเร็จ
ทั้งสองมีบุตรชายคนหนึ่งที่นารักนาชังอายุสามขวบชื่อ มารก (เราเรียกชื่อเลนวา
มารกี้) มารกี้อยูกับเราเมื่อพอแมออกไปทํางาน รูธแอนและอูดกําลังรอคอยการ
มาเกิดของลูกอีกคนหนึ่งในหาเดือนขางหนา
ในป 1998 ครอบครัวของรูธแอนเดินทางไปเยี่ยมคุณยาของอูดที่ภาค
อีสาน ดวยรถกระบะที่ยืมมา ในระหวางทางรถเกิดเสียหลัก ลอหนาขางหนึ่งหลุด
รถแฉลบชนกระแทกกับเสาไฟฟาขางทางอยางรุนแรง
มารกี้ ไดรับการ
กระทบกระเทือนอยางแรงที่ศีรษะ และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังการผาตัด
สมองไดหนึ่งสัปดาห สวนรูธแอนและอูดทั้งสองบาดเจ็บสาหัสตองรับการรักษา
ตัวในหองฉุกเฉิน เด็กออนในทองเสียชีวิตเนื่องจากยาสลบที่แมไดรับขณะที่ทํา
การผาตัดใบหนาที่ใชเวลายาวนาน หลังจากนั้นประมาณหนึ่งปชีวิตครอบครัว
ของเขาตองฉีกขาด ทั้งสองหยาขาดจากกัน รูธแอนตัดสินใจออกจากเมืองไทย
ผมจะมีใจมั่นคง หรือ ความชื่นชมยินดี อยางที่ในพระคัมภีรไดบอกไวได
อยางไร ที่ผานมาผมไดใหคําปรึกษา ใหกําลัง และปลอบประโลมใจแกคนรอบ
ขาง ตอนนี้ผมตองปลอบใจตนเอง
ผมขอแบงปนประสบการณการเผชิญกับเหตุการณวิกฤตในชีวิตกับทาน
และรวมประกาศอยางที่อาจารยเปาโลไดกลาวไวในพระธรรม โรม 5:2-3 ที่วา
“...เราชื่นชมยินดีในความไววางใจ วาจะไดมีสวนในพระสิริของพระเจา ยิ่งกวา
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นั้น เราชื่นชมยินดีในความทุกขยากของเราดวย”
คนที่ตกอยูในความทุกขยากลําบากจะมีความชื่นชมยินดีไดอยางไร คง
หนีไมพนที่จะตองถามวา “ทําไม ทําไมตองเกิดขึ้นกับฉันเชนนี้” เรารูวาสิ่งเหลานี้
เปนความล้ําลึกเกินกวาที่มนุษยจะสามารถเขาใจและใหคําตอบที่สมบูรณได
ขณะนี้เราทําไดก็แคการมองเห็นสลัวมัวๆ ในเมฆหมอก แลวมนุษยเราก็พยายาม
ที่จะหาเหตุผลมาอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้น เพื่อจะมีคําตอบที่พึงพอใจตอ
ปญหาที่เราตองพบ
เพราะเรามีความสัมพันธสวนตัวกับพระเจา พระองคทรงอนุญาตใหเรามี
สิทธิดิ้นรนตอสูในเหตุการณทุกขยากลําบากในชีวิต อยางกับโยบและฮาบากุกได
ประสบพบผานมาแลว แมแตพระเยซูคริสต เมื่อพระองคถูกทรมานตรึงบน
กางเขน พระองครองเสียงดังจากบนกางเขนวา “พระเจาของขาพระองค พระ
เจาของขาพระองค ไฉนทรงทอดทิ้งขาพระองคเสีย” (มาระโก 15:34) นี่เปน
ธรรมชาติในความเปนมนุษยที่ตองปล้ําสูกับความทุกขยากในชีวิต จนบางครั้ง
ตองขากะเผลกอยางยาโคบก็ตาม แตที่สําคัญคือเราตองมีความไววางใจอยาง
ยาโคบวาจะไดรับพระพรจากการตองปล้ําสูกับความทุกขยากลําบากในชีวิต
(ทานสามารถอานรายละเอียดของเรื่องนี้ไดในพระธรรมปฐมกาล 32:22-32)
ความเชื่อศรัทธามิใชเปนเรื่องของอารมณเทานั้น ความเชื่อศรัทธาคือการ
ตัดสินใจ วาเราจะไววางใจในพระเจาหรือไม สิ่งที่นาประหลาดก็คือเมื่อเราหัน
กลับไปหาพระเจาดวยความไววางใจในพระองค พระองคจะทําใหสิ่งดีเกิดขึ้นใน
เหตุการณนั้นๆ ไมวาเหตุการณนั้นจะดีหรือเลวแคไหนก็ตาม เมื่อเราใครครวญ
ถึงพระสัญญาของพระเจา เรารอคอยวาจะมีสิ่งดีอันใดเกิดขึ้นจากความทุกขยาก
นี้ ในบางครั้งเราไมสามารถเห็นสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นจากเหตุรายที่พบ ในเวลาเชนนั้น
เราตองตัดสินใจที่จะไววางใจในพระสัญญาของพระเจา อยางในพระธรรมโรม
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8:28 วา พระเจาจะทรงโปรดใหเกิดผลดีในทุกสิ่งตามพระประสงคของพระองค
หรือเราอาจจะเห็นผลดีหลังจากที่เราเปนขึ้นจากความตายเทานั้นก็เปนไปได
ในชวงเวลาโศกเศราเพราะการสูญเสียหลานชายเราก็ไดเห็นผลดีจากพระ
เจาบาง เชน เราไดเห็นความรัก ความเอื้ออาทร ที่หลั่งไหลจากมิตรสหาย และ
ญาติพี่นองทั่วโลก เหตุการณโศกเศรานี้ไดนํามาซึ่งการแบงปนความรักของคน
ในครอบครัวและเพื่อนฝูงอันเปนความรักที่ลึกซึ้งกวาที่เราเคยพบผานมากอน
อูด ลูกเขยของเรา เปนคริสเตียนคนแรกในครอบครัวของเขา ญาติจาก
ครอบครัวของอูดอยูกับเราที่โรงพยาบาลในสัปดาหวิกฤตชีวิต พวกเขาไดเห็น
ครอบครัวของเราอธิษฐานครั้ง แลวครั้งเลาเพื่อทูลขอการทรงเยีย วยารัก ษา
จนกระทั่ง มารกี้ตายจากเราไป ภายหลังการฝงศพของมารกี้ ญาติพี่นองของอูด
ไดอยูบานขางๆ บานเราอีกสองสัปดาห
ผมเตือนตนเองเสมอวา พระเจาประสงคที่จะตรัสกับพวกเขา และเราก็
ควรที่จะเสนอพระกิตติคุณแกพวกเขาอยางดีที่สุดเทาที่เราจะทําได ผมอธิษฐาน
พระเจาขอ “เปดประตู” ใหผมมีโอกาสเสนอใหเขารับพระเยซูคริสต แตดู
เหมือนวาไมมีโอกาสที่เหมาะสมเลย ในที่สุดเมื่อวันสุดทายมาถึง ญาติพี่นอง
ของอูดเก็บขาวของเพื่อจะเดินทางกลับบาน ผมไดขอเวลาพวกเขาเพื่อที่จะ
อธิบายขาวดีของพระเยซูคริสต
เมื่อผมถามพวกเขาวา พวกเขาตองการที่จะอธิษฐานหรือไม พี่ชายคนโต
ของอูดตอบวา เราตองการ คําตอบนี้ลบลางความสงสัยของผมที่วาพวกเขาจะ
ตอบสนองตอพระกิตติคุณหรือไม พี่ชายของอูดบอกผมวา วันอาทิตยกอนเมื่อ
เขาไปรวมนมัสการพระเจาที่คริสตจักรธรรมนิคมรวมกับเรา เนื้อรองในเพลง
ไทยนมัสการที่รองในโบสถมีความหมายลึกซึ้งมากจนเขาขนลุก “เมื่ออยูที่
โรงพยาบาล เรารูสึกวาพระเจาอยูกับเรา และทรงทํางาน” แมของอูด พี่ชายคน
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โตและภรรยาของเขา นองสุดทอง และคุณยาของอูดไดอธิษฐานตอนรับพระเยซู
คริสต
ภายหลังอธิษฐาน ผมถามคุณยาวา ตอนนี้พระเยซูอยูที่ไหน ทานตอบวา
“อยูในใจของฉัน” จากนั้นคุณยาไดขอพระคัมภีรเพื่อที่จะใหหลานสาวอานใหฟง
เมื่อกลับถึงบาน
ภายหลังความโศกเศราเปนเวลาสองป อูดกลับไปดําเนินกิจการราน
อาหารของเขาตามปกติและประสบความสําเร็จ และไดเลนดนตรีในคริสตจักร
ทุกวันอาทิตย รูธแอนแตงงานใหม แลวไปสอนหนังสือในโรงเรียนที่กาบอน
ทวีปอัฟริกา เธอไดลูกสาว 2 คน ชื่อ เอมมา เจน และโซอี วิเวียน
เรื่องราวชีวิตยังไมจบ เราวางใจในการทรงเยียวยารักษาระยะยาวจาก
พระเจาสําหรับเราทุกคน เดี๋ยวนี้ ถาผมตองนั่งเงียบๆกับใครสักคนหนึ่งที่ตกอยู
ในความทุกขโศก ผมหวังวาเขาจะสัมผัสไดวาผมเขาใจความรูสึกของเขา เพราะ
ผมเองไดรับประสบการณตรงในเรื่องนี้
ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ครอบครัวของเราขอเปนพยานวา เรามี
ประสบการณที่ไดสัมผัสกับสันติสุข และความชื่นชมยินดีที่ล้ําลึก เมื่อเรา
ตัดสินใจไววางใจในพระเยซูคริสต เราไดรับแรงหนุนชูชวยจากมิตรสหายและ
ครอบครัวของเรา เราขอบพระคุณพระเจาสําหรับของประทานแหงชีวิต ไมวาจะ
เกิดอะไรขึ้นในชีวิต หรือ จะมีชีวิตยืนยาวแคไหนในโลกนี้ เราขอประกาศ
เชนเดียวกับโยบที่วา “และหลังจากผิวหนังของขาถูกทําลายไปอยางนี้ แลวใน
เนื้อหนังของขา ขาจะเห็นพระเจา” (โยบ 19:26)
ขณะเมื่อมารกี้สิ้นลมหายใจ พวกเรารองเพลง There is a Redeemer
มีเนื้อเพลงสอดคลองกับพระธรรมโยบ 19:26 ที่วา “แตสวนขาฯ ขาฯทราบวา
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พระผูไถของขาฯทรงพระชนมอยู และในที่สุดพระองคจะทรงปรากฏบนแผนดิน
โลก และเราจะไดเห็นพระองค”
ขอบคุณพระเจา ที่ตอนนี้ รูทแอน และครอบครัวไดยายกลับมาอยูกับเรา
แลวเมื่อป 2006 ที่บานหลังเดิมของเธอซึ่งอยูติดกับบานของเรา

คุณรูธแอนกําลังอุมมากี้ (แถวหนาดานขวาคนที่สอง)
ถายภาพรวมกับครอบครัวใหญ เมื่อวันคริสตมาส 1996
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มาสิ...มีอะไรจะใหดู
“จงยอมใหเด็กเล็กๆ เขามาหาเรา อยาหามเขาเลย
เพราะวาชาวแผนดินสวรรคเปนของคนเชนเด็กเหลานัน้ ”
มัทธิว 19:14
“พระเยซูก็เปนเชนนั้น พระองคมิไดทอดทิ้งเราใหอยูโดดเดี่ยวกับ
หลักการ หรือ คําสอนในการดําเนินชีวิตเทานั้น
พระองคมาหาเรา แลวจูงมือของเรา แลวบอกวา...”
วันหนึ่ง หลังจากที่สูญเสียหลานชาย และเด็กออนเพศหญิงในครรภลูก
สาวไมนานนัก คุณโจนนั่งอยูที่ระเบียงบานชั้นบนดวยความหอเหี่ยวใจ ดวย
ความทุกขโศก เธอไมสามารถที่จะควบคุมความโศกเศราของเธอ คุณโจนไดรอง
ออกมา ขอใหพระเจาไดโปรดประเลาประโลมเธอ เธอพยายามหลับตาเพื่อ ที่จะ
อธิษฐาน แตเมื่อเธอหลับตาลงทุกสิ่งทุกอยางกลับมืดมิดอยางกับวาเธอไดตาย
ไปแลว คุณโจนลืมตาขึ้นอีกครั้งมองไปยังเบื้องบนทองฟา เธอมองเห็นทูตสวรรค
ตัวเล็กๆ มีผมเปนลอน กําลังวิ่งจากแสงแหงสวรรคมายังเธอ แลวกวักมือพรอม
กับเรียกวา “ยาย มาสิ มีอะไรจะใหดู”
คุณโจนระลึกขึ้นมาไดทันทีถึงทาทางของมารกี้ครั้งเมื่อยังมีชีวิตอยู จะวิ่ง
มาหาเธอและกวักมือเรียก “มาสิ ยาย มีอะไรจะใหดู” บางครั้งมารกี้ตองการให
คุณโจนไปดูตั๊กแตน หรือไมก็แมลงที่มีสีสดสวยนานาชนิด
เหตุการณนี้ทําใหคุณโจนนึกถึงเมื่อครั้งลูกๆ กําลังเติบโต เมื่อพวกเขา
ตองการใหแมทําอะไร ที่ผูใหญเห็นวาเปนเรื่องที่ไมคอยสําคัญ คุณโจนก็มักจะ
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บอกวา “รอเดี๋ยวกอน” เชน ลูกตองการใหแมไปดูผีเสื้อแสนสวย หรือตั๊กแตน
จอมกระโดด แตแมตอบวา “รอเดี๋ยวกอน” ปรากฏวามันก็บินหรือกระโดดไป
แลว และเมื่อมีหลาน คุณโจนจะไมใหโอกาสที่สวยงามเชนนี้บินผานไปหรือ
กระโดดหนีไป ทุกครั้งที่หลานเรียกใหไปดูอะไร ยายจะจูงมือหลานไปดูสิ่งที่
หลานตองการใหดูทันที
คุณโจนรูสึกวา ที่ไดเห็นทูตสวรรคครั้งนี้ พระเจาทรงสงมารกี้มาเพื่อเรียก
เธอใหไปดูสวรรค กอนที่คุณโจนจะเห็นนิมิตนี้เธอบอกวา เธอรูสึกยังไมพรอมที่
จะตาย เธอยังชอบความสุขบนโลกนี้ แตเดี๋ยวนี้คุณโจนคิดวา “ดิฉันพรอมแลว
ดิฉันรอคอยเวลาที่จะไดไปอยูกับมารกี้”
คุณโจนกลาววา “พระเยซูก็เปนเชนนั้น พระองคมิไดทอดทิ้งเราใหอยูโดด
เดี่ยวกับหลักการ หรือ คําสอนในการดําเนินชีวิตเทานั้น พระองคมาหาเรา แลว
จูงมือของเรา แลวบอกวา “มาสิ เราจะใหเจาไปดูอะไรอยางหนึ่ง... เราจะใหเจา
ไดเห็นชีวิตนิรันดรไงละ”
มิตรสหายของเราหลายทานที่ไดรับทราบการสูญเสียหลานชายของเรา
ไดสงทุนทรัพยเพื่อใชในกิจกรรมที่รําลึกถึงมารกี้ เราไดใชทุนทรัพยดังกลาวใน
การปรับปรุงสวนสาธารณะของหมูบานที่เราอาศัยอยู เราเรียกเปนการภายใน
เฉพาะพวกเราวา “สวนมารกี้รื่นรม” เราไดติดตั้งไฟสนามกีฬา เพื่อเยาวชนใน
หมูบานและละแวกใกลเคียงใชสําหรับเลนฟุตบอล วอลเลยบอล ในเวลาเย็นและ
ค่ําคืน เปนวิธีหนึ่งที่จะชวยเยาวชนใชเวลาใหเปนประโยชนเพื่อปองกันการมั่วสุม
ในเรื่องยาเสพติด
เราเสนอกับชุมชนวา เราสนใจจะรวมสรางสนามบาสเกตบอลถากรรมการ
ชุมชนจะหาทุนรวมในการกอสรางครึ่งหนึ่ง กรรมการชุมชนตกลง จึงไดสราง
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สนามบาสเกตบอล และชุมชนไดขอใหผมจัดการนมัสการในพิธีมอบสนาม
บาสเกตบอลดังกลาว
เมื่อปที่แลวเยาวชนในหมูบานไดจัดการแขงขันฟุตบอลขึ้น พวกเขาได
ขอใหผมอธิษฐานเปดการแขงขัน และกลาวปดการแขงขัน เมื่อไมนานมานี้เรายัง
ไดรับทุนทรัพยเพื่อรําลึกถึงมารกี้เพื่อใชจัดซื้อเครื่องเลนในสนามสําหรับเด็ก
ทางคณะกรรมการชุมชนไดรณรงคหาทุนสมทบเพื่อซื้อของเลนสนามเปนเงินอีก
เทาหนึ่ง
ทุกค่ําคืนเมื่อเราเดินทางผานสนามกีฬา เราเห็นเยาวชนเลนกันเปนกลุมๆ
กลุมหนึ่งเลนฟุตบอล อีกกลุมหนึ่งเลนวอลเลยบอล อีกวงหนึ่งกําลังเลนตะกรอ
เด็กเล็กเลนชิงชาอยูกับยายาย กลุมพอบานแมบานกําลังเตนแอโรบิค ยังเห็นบาง
คนขี่จักรยานรอบสระน้ําสาธารณะ ดูมีชีวิตชีวา และแสงไฟจากเสาไฟสนามดูดั่ง
ดวงดาวสองแสง แมวาชีวิตของมารกี้จะดูสั้นจํากัด แตชีวิตนอยๆ นั้นยังคงสอง
สวางตอไป

มารกี้ กําลังแสดงทาเลนเปยโน (มกราคม 1997)
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ความทุกข :
ผูลี้ภัยการเมืองในประเทศพมา ภายหลังที่ทหารพมามาเผาบานของประชาชน
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บทที่ 6
โปรดชวยขาพระองคในวันที่ทุกข
ยากลําบาก
“และจงรองทูลเราในวันทุกขยากลําบาก
เราจะชวยกูเ จา และเจาจะถวายพระสิริแกเรา”
สดุดี 50:15

การชวยเหลือที่พรอม
“พระเจาทรงเปนที่ลี้ภัยและเปนกําลังของขาพระองคทั้งหลาย
เปนความชวยเหลือที่พรอมอยูในยามยากลําบาก”
สดุดี 46:1
เมื่อพระเจาสถิตในชีวติ ของเรา ความทุกขจะถูกปรับเปลี่ยน
จากขวากหนามแหงการทําลาย
กลับกลายเปนโอกาสแหงการสรางสรรค
เรื่องราวตางๆ ที่ผมจะเลาตอไปนี้เปนเรื่องราวจากประสบการณชีวิตที่
เผชิญกับปญหา อุปสรรค ความทุกขยากลําบากในชีวิตของผม คงไมมีใครที่จะ
อธิบายถึงความทุกขยากลําบากของตนดวยความพึงอกพอใจ และก็ไมมีใครอีก
เชนกันที่จะหลีกลี้หนีจากความทุกขยากลําบากได จะมีใครที่ฝาฟนผานเขาไปใน
ในชีวิตนี้โดยไมมีบาดแผล
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เรารองทูลขอความชวยเหลือจากพระเจาเมื่อตกอยูในความทุกขความ
ลําบากของชีวิต ความทุกขเหลานั้นไมไดหลุดหายออกจากชีวิตของเรา แต
บอยครั้งที่พระเจาทรงประทานความกลาหาญแกเราที่จะเผชิญกับความทุกขยาก
เหลานั้น เพื่อจะทําใหเราเติบโตขึ้นในพระคริสต และมีชีวิตความเชื่อที่เขมแข็งขึ้น
โดยประสบการณเหลานั้น ดังมีคํากลาวที่วา “ในชวงเวลาของความยาก ลําบาก
เราอาจสามารถมีชีวิตที่ขมขื่น หรือ ชีวิตที่แกรงขึ้นได” ในเวลาเชนนั้นถาเราหันไป
หาพระเจาชีวิตของเราจะแกรงขึ้นอยางแนนอน
ชีวิตคือความทุกข เปนความเชื่อที่มีอิทธิพลในความคิดของคนสวนมาก
ในประเทศไทย โดยมองชีวิตวาเปนการเวียนวายตายเกิด คนเราเกิดมาทามกลาง
ความทุกขยาก เติบใหญขึ้นตองพบกับความเจ็บ ปวยไข แก แลวก็ตาย และเกิด
มาใหมอีก ดูจะไมรูจักจบจักสิ้น จนกวาคนจะถึงจุดของการตรัสรูหรือเห็นแสง
สวางที่จะนําใหออกจากวัฏสงสารแหงชีวิตที่วนเวียนเชนนั้น ชีวิตถึงจะสามารถ
หลุดหลบออกจากวัฏจักรแหงความทุกขได
เราหลายคนคงยอมรับวา “ชีวิตเปนความทุกข” เปนสัจจะหนึ่งในชีวิต
แตอยางไรก็ตาม ถาผูใดที่ไดรูจักกับพระเจาโดยทางพระเยซูคริสต ผูนั้นก็จะมี
ความเขาใจในเรื่องชีวิตและความทุกขที่แตกตางออกไป เมื่อพระเจาสถิตในชีวิต
ของเรา ความทุกขจะถูกปรับเปลี่ยนจากขวากหนามแหงการทําลายกลับ
กลายเปนโอกาสแหงการสรางสรรค
เมื่อใดที่สิ่งรายบังเกิดขึ้นในชีวิตของเรา ใหเรายึดมั่นในพระสัญญาของ
พระเจาในพระคัมภีรที่วา “เรารูวา พระเจาทรงชวยคนที่รักพระองคใหเกิดผลอัน
ดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองคไดทรงเรียกตามพระประสงคของพระองค”
(โรม 8:28) และอีกตอนหนึ่งที่วา “...ทานทั้งหลายจะทุกขโศก แตความทุกขโศก
ของทานจะกลับกลายเปนความชื่นชมยินดี” (ยอหน 16:20)
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ผูที่พระเจาทรงใชได
“ยิ่งกวานั้น เราชื่นชมยินดีในความทุกขยากของเราดวย
เพราะเรารูวาความทุกขยากนั้น ทําใหเกิดความอดทน...
ความอดทนทําใหเห็นวาเราเปนคนที่พระเจาทรงใชได…
การที่เราเห็นเชนนั้นทําใหเกิดมีความหวังใจ…
ความหวังใจมิไดทําใหเกิดความเสียใจเพราะผิดหวัง
เพราะเหตุวาความรักของพระเจาไดหลั่งเขาสูจิตใจของเรา
โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองคไดประทานใหแกเราแลว”
(โรม 5:3-5)

พระเจาทรงเปลี่ยนกางเขนที่เปนเครื่องหมายแหงความตาย
ใหเปนสัญลักษณแหงความรักของพระเจา
ที่มีชัยเหนือความเกลียดความชังของมนุษย

หลักการชีวิตธรรมดาสามัญประการหนึ่งก็คือ ความทุกขยากลําบาก
สามารถกอใหเกิดสิ่งดีได ดังตัวอยางที่จะกลาวตอไปนี้
1. การศึกษา
ในการสอบแตละครั้ง นักเรียนนักศึกษาตองอดทน ลงแรงในความทุกข
ยาก แตมักตามมาดวยความชื่นชมยินดีเมื่อรูวา เขาสอบผาน
2. การกีฬา
นักกีฬาลงแรงเอาจริงเอาจังในการแขงขันมากแคไหน เขาก็จะมีความชื่น
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ชมยินดีในเกมสกีฬานั้นมากขึ้นแคนั้น
3. มโนธรรมสํานึก(character)
กิตติศัพท ชื่อเสียงของคนนั้นพัฒนาขึ้นจากการตัดสินใจที่ถูกตองภายใต
วิกฤตชีวิต การกดดัน การทดลอง การทดสอบ และในความทุกขยากลําบาก
การที่คนใดคนหนึ่งที่มีมโนธรรมสํานึกเชนนั้นหมายรวมไปถึงการเปนคนที่มี
ความเขมแข็งมั่นคงในศีลธรรม มีความสัตยซื่อ ตรงไปตรงมา และกระทําในสิ่ง
ที่ถูกตอง พระคัมภีรภาษาอังกฤษใชคําวา character ซึ่งแปลมาจากพระคัมภีร
ภาษากรีกที่มีความหมายถึง มโนธรรมสํานึก ซึ่งในพระคัมภีรภาษาไทยแปลแบบ
อธิบายความวา “คนที่พระเจาทรงใชได” ความทุกขยากชวยพัฒนาเปลี่ยนแปลง
เราใหเปนคนที่พระเจาทรงใชได
4. เสรีภาพ
ไทยเปนประเทศที่มีเสรีภาพ แตเสรีภาพที่ไดมานั้นตองแลกกับชีวิตที่
เสียสละเพื่อชาติ ทั้งจากทหารหาญ และประชาราษฎร
ผมเคยรวมรบในสงครามเกาหลี เมื่อหลายปกอน หนวยรบของเราไดมี
โอกาสกลับ มาพบปะกัน อีก ครั้ง หนึ่ง ที่อ นุส าวรียรํา ลึก กองกํา ลัง ในการรบที่
เกาหลี ที่กรุงวอชิงตัน ดี ซี บนหินแกรนิตสีดําขนาดใหญมหึมา ที่มีภาพของเหลา
บรรดาทหารหาญ และมีขอความสะดุดตาเขียนไววา “เสรีภาพไมใชของฟรี”
(Freedom is not free) กลาวคือ เสรีภาพไดมาดวยเลือดเนื้อและชีวิต
5. การเลีย้ งลูก
ผมเคยสังเกตบอยครั้งเมื่อเห็นผูเปนแมนําลูกนอยของตนไปเขาเรียน
อนุบาลเปนครั้งแรก ลูกนอยตองเผชิญกับความทุกขในชีวิต รองไหไมยอมอยูที่
โรงเรียน ตองการกลับบานกับแม หรือไมก็ใหแมอยูดวยที่โรงเรียน อยางไรก็
ตามแมตัดสินใจละลูกนอยไวกับครูที่โรงเรียน ผมสังเกตเห็นแมก็รองไหดวย
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ที่แมทําเชนนี้เพราะแมไมรักลูกหรือ ถึงปลอยใหลูกนอยตองทนทุกขทรมาน
จิตใจที่ตองถูกแยกจากแม? ที่แมตัดสินใจละลูกไวที่โรงเรียนเพราะเธอรูวา ลูก
นอยของเธอจะตองประสบกับความทุกขในชวงเวลาหนึ่ง แตชีวิตลูกนอยจะได
รับสิ่งดีมากมายในภายภาคหนา
บอยครั้งในชีวิตของเราตองเผชิญกับความทุกขยาก แตเราก็สามารถที่จะ
รับมือกับความทุกขยากได และมักเปนความทุกขยากที่เราตองรับในเวลาไม
ยาวนานนัก เมื่อเทียบกับแผนงานชีวิตนิรันดรที่พระบิดาเจาในสวรรคทรงมี
สําหรับเรา ดังอาจารยเปาโลไดกลาวไววา “เพราะขาพเจาเห็นวาความทุกขลําบาก
แหงสมัยปจจุบัน ไมสมควรที่จะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรี ซึ่งจะเผยใหแกเรา
ทั้งหลาย” (โรม 8:18)
เมื่อพระเยซูคริสตกลาวถึงการเปลี่ยนความทุกขโศกเศราใหเปนความชื่น
ชมยินดี พระองคไดยกหญิงที่คลอดบุตรเปนอุปมาวา “เมื่อผูหญิงจะคลอดบุตร
นางก็มีแตความทุกข เพราะถึงกําหนดแลว แตเมื่อคลอดบุตรแลว นางก็ไมคิดถึง
ความเจ็บปวดนั้นเลย เพราะมีความชื่นชมยินดี ที่คนหนึ่งเกิดมาในโลก ฉันใดก็
ดี ขณะนี้ทานทั้งหลายมีความทุกข แตเราจะมาหาทานอีก และใจทานจะชื่นชม
ยินดี และไมมีผูใดจะชวงชิงความชื่นชมยินดีไปจากทานได” (ยอหน 16:21-22)
6. ความรัก
ความรักที่มาจากสวนลึกแหงจิตใจมักเปนความรักที่ผานความทุกขยาก
สําหรับผมแลวความรักของแมเปนความรักที่ลึกซึ้งที่สุด เพราะเปนความรักที่แม
ทนทุกขเพื่อลูก ประการแรก แมยอมสูญเสียรูปทรงงดงามของเธอ จากนั้น แม
ตองแพทอง ตองพบกับความวิตกกังวลนานัปการ แลวยังตองเผชิญกับความไม
แนนอนตลอดเกาเดือนของการตั้งครรภ และในที่สุด แมตองเจ็บปวดเมื่อคลอด
ลูก
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ความทุกขมิไดจบสิ้นลงเมื่อลูกเกิดออกมาแลว ทั้งแมและพอตองตื่นขึ้น
ในยามดึกดื่นเที่ยงคืน เพื่อทําความสะอาด เปลี่ยนผาออม ใหลูกกินนม เพื่อดูแล
ทารกนอยที่ชวยตนเองไมได ความจริงแลว การที่พอแมตองเอาใจใสลูกนั้นไม
รูจักจบสิ้น ทุกสิ่งที่เราใหและทนทุกขก็เพื่อใหความรักของเราที่ใหแกลูกนั้น
เขมแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น
7. การพบพระเจา
หลายคนไดพบกับพระเจาเพราะชีวิตตองตกอยูในความระทมทุกข เปน
การงายที่เราจะหลงลืมพระเจาเมื่อเราพรั่งพรอมดวยความสุขสบาย หรือทุก
อยางเปนไปอยางปกติในชีวิต ผมพบวา คนสวนใหญจะพบกับสัจจะความจริงใน
พระเจาเมื่อเขาตกทุกขไดยากมากกวาประสบการณอยางอื่นๆ
8. ความรอด
การทนทุกขนํามาซึ่งความรอด พระธรรมฮีบรู 2:10 เขียนไววา “ในการที่
พระเจาทรงนําบุตรมากหลายไปสูศักดิ์ศรี ก็เปนการเหมาะสมแลว ที่พระเจาผูซึ่ง
ทุกสิ่งดํารงอยูโดยพระองคและเพื่อพระองค จะทรงใหผูเบิกทางความรอดใหเขา
เหลานั้น พรอมที่จะทรงดําเนินงานนี้โดยทรงใหรับความทุกขทรมาน”
กางเขนในสมัยพระเยซูคริสต เปนสัญลักษณที่บงบอกถึงความทุกข
ทรมาน เจ็บปวดถูกเยาะเยยถากถาง ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม และเปนความตาย
อยางนาอับอายนาอนาถ ไรคุณคา แตดวยความรักของพระเจาไดเปลี่ยน แปลง
กางเขนจากความเจ็บปวด ทรมานไปเปนความรักและการเอาใจใส คนจํานวน
มากในปจจุบันที่สวมใสกางเขนเปนเพียงเครื่องประดับ และบอยครั้งไมไดรูถึง
ความหมายของกางเขนเมื่อพวกเขาสวมใส
กากบาทสีแดง อันเปนเครื่องหมายของกาชาด ซึ่งเปนเครื่องหมายถึงการ
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ชว ยเหลือ เอาใจใสสํา หรับผูที่ตกอยูใ นความจํา เปน ตอ งการความชว ยเหลือ
พระเจาทรงเปลี่ยนกางเขนที่เปนเครื่องหมายแหงความตายใหเปนสัญลักษณ
แหงความรักของพระเจาที่มีชัยเหนือความเกลียดความชังของมนุษย ดวยความ
ดีของพระเจาที่ทรงไถถอนพวกเราออกจากอํานาจแหงความบาป เครื่องหมาย
กางเขนจึงเปนสัญลักษณถึงพลังอํานาจของพระเจาที่มีชัยเหนือซาตาน และทรงมี
ชัยชนะเหนือศัตรูตัวสุดทายคือความตาย
ภายหลังที่เราสูญเสียหลานชายของเรา มิชชันนารีที่เปนเพื่อนสนิทมาเปน
เวลายาวนานของเรา อาจารยดิ๊ก และคุณชารลอตท วอรลี ไดเขียนจดหมายให
กําลังใจแกเรา และเลาเรื่องนี้วา
ในป 1873 เกิดไฟไหมครั้งใหญที่เมืองชิคาโก รัฐอิลินอย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา คุณสแปฟอรด ไดสูญเสียทรัพยสมบัติทั้งสิ้นของเขา ในขณะที่เขา
เริ่มตนใหมอีกครั้งหนึ่งในชีวิต เขาไดสงภรรยาและบุตรทั้งสี่คนไปยังยุโรป
ขณะที่เรือลําที่พวกเขาโดยสารกําลังเดินทางขามมหาสมุทรแอตแลนติกเกิดชน
กับเรืออีกลําหนึ่ง ผูโดยสารหลายคนไดเสียชีวิต ภรรยา ของสแปฟอรด โทรเลข
ถึงสามีดวยขอความสั้นๆ วา “รอดแตเพียงผูเดียว”
ภายหลังเขาไดรับขอความที่ละเอียดจึงรูวา บุตรทั้งสี่คนเสียชีวิต ภรรยา
ของเขามีชีวิตรอดเพียงคนเดียว เมื่อสแปฟอรดเดินทางไปยุโรปเพื่อหาภรรยา
ของเขา นางไดพูดกับเขาวา “เราไมไดสูญเสียบุตรทั้งสี่ของเรา เพียงแตเรา
แยกกันอยูกับพวกเขาเพียงชั่วเวลาหนึ่งเทานั้น”
เมื่อเดินทางกลับอเมริกา กัปตันไดชี้จุดที่เกิดอุบัติเหตุที่เรือชนกันจน
อับปางลง สแปฟอรดได กลับไปที่หองพักของเขาบนเรือและประพันธเพลง
“จิตใจขาฯ สุขสบาย” ซึ่งเปนเพลงที่ Sam Youngmi ขับรอง อยางกินใจในค่ํา
คืนที่เรามีพิธีระลึกถึงมารคหลานชายของเรา เพลงนี้มีเนื้อเพลงในภาษาไทย
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ดังนี้ (เพลงแหงชีวิตคริสเตียน บทที่ 191)
1. เมื่อความสุขสําราญผานมาทางใจของขาฯ เมื่อทุกขทรมานพัดผานมา
ไมวาเกิดเหตุใด พระองคสอนใหพูดวา วิญญาณขาฯสุขสบายสุขหรรษา
รองรับ: สุขสบาย จิตใจขาฯ สุขสบาย สุขสบาย จิตใจขาฯ
2. ซาตานอาจราวี ความทุกขอาจประดังมา แตขาฯชื่นใจเพราะคําสัญญา
พระคริสตทรงรูแ ลว ขาฯเปนผูสูไมไหว จึงประทานพระโลหิตเพื่อไถขาฯ
3. บาปหนาซึ่งขาฯมี ไดตรึงไวที่กางเขน
เดี๋ยวนี้บาปยกแลว ไมคํานึงถึงอีกเลย

พระองคทรงรับไวดวยเอ็นดู
ใจของขาฯโมทนาพระคริสต

4. ขอโปรดเรงเวลา เพื่อตาขาฯจะไดเห็น เมื่อทองฟาเปดออกหมอกหายไป
พระคริสตเสด็จมาพรอมดวยเสียงแตรสนั่น ในคราวนั้นวิญญาณขาฯสุขสบาย
การตัดสินใจรับพระเยซูคริสตเปนองคพระผูเปนเจาในทุกขณะจิตของ
ชีวิต จะทําใหวิญญาณของผมสุขสบาย “เพราะขาพเจาเชื่อมั่นวา แมความตาย
หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค หรือเทพเจา หรือสิ่งซึ่งมีอยูในปจจุบันนี้ หรือสิ่ง
ซึ่งจะมีในภายหนา หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่
ไดทรงสรางแลวนั้น จะไมสามารถกระทําใหเราทั้งหลายขาดจากความรักของพระ
เจา ซึ่งมีอยูในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเราได” (โรม 8:38-39)
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การรอคอยเปนเวลา 8 ป
เหตุฉะนั้นทานทั้งหลายจงสารภาพบาปตอกันและกัน
และจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน
เพื่อทานทั้งหลายจะพนโรคภัย
คําอธิษฐานของผูชอบธรรมนั้นมีพลังทําใหเกิดผล
ยากอบ 5:16
จงวางเครื่องบูชาไวที่หนาแทนบูชา
กลับไปคืนดีกับพี่นองผูนั้นเสียกอน
แลวจึงคอยมาถวายเครื่องบูชาของทาน
มัทธิว 5:24
ผมคาดหวังวา ทั้งสองก็จะขอโทษผมดวย แตทั้งสองไมไดพูดอะไร
ความทุกขทั้งสวนตัว และความทุกขในสังคม หลายครั้งเกิดขึ้นจากการที่
เราไมยอมรับความผิดพลาดของตนเอง ไมวาจะอยูในวัยไหนหรือมีอายุเทาใดก็
ตาม ตัวอยางเชน เมื่อเกิดความราวฉานในความสัมพันธ คริสเตียนที่เปนผูใหญ
ในพระคริสต หรือที่มีความเชื่อเขมแข็งกวาควรจะเปนคนแรกที่ถอมลงยอมรับ
ความผิดพลาดของตนเองตออีกฝายหนึ่งที่มีอายุนอยกวา หรือมีความเชื่อที่ออน
กวา
ดูจะเปนธรรมดาปฏิบัติในสังคมไทยเราที่ผูนอยควรเปนผูขอโทษผูใหญ
หรือผูอาวุโสกอน เราซึ่งเปนผูใหญกวามักไมยอมรับตอหนาผูนอยในสิ่งที่ตน
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กระทําผิด ในชวงเวลาที่กําลังเผยแพรและเพิ่มพูนคริสตจักรสามแยก ครอบครัวของเราอาศัยอยูในโรงเรียนสหบํารุง ซึ่งตั้งอยูบานสามแยก ในเวลานั้นพระ
เจาทรงสอนบทเรียนหนึ่งแกผมวา ผูที่อายุมากกวาควรเปนแบบอยางชีวิตในการ
ยอมรับถึงสิ่งที่ตนกระทําผิด
บอยครั้งที่นักเรียนซึ่งอายุนอยกวาจะขอโทษเราซึ่งเปนผูใหญ แลวเราก็
ยกโทษใหดวยความใจกวาง อยางไรก็ตาม คงจะบอยครั้งที่เด็กนักเรียนก็เห็นใน
สิ่งที่เรากระทําผิดดวย แตสิ่งที่เด็กเห็นคือผูใหญไมไดยอมรับในสิ่งที่ตนกระทํา
ผิด ดวยเหตุนี้พฤติกรรมเยี่ยงนี้จึงกลายเปนแบบอยางของนักเรียน เยาวชนรุน
ใหม หรือ ผูเชื่อใหม เปนบรรทัดฐานความเชื่อและแนวทางปฏิบัติที่วา “เมื่อเด็ก
กระทําผิด เด็กตองยอมรับผิด แตเมื่อโตเปนผูใหญจะไมตองรับผิดอีกแลว”
คริสตจักรของเราเติบโตจนมีสมาชิกถึง 217 คน เราไดสรางโบสถที่
สวยงาม ในสมัยนั้นยังไมมีไฟฟาของหลวง เราตองใชเครื่องปนไฟฟาเอง ตั้งแต
เวลาหนึ่งทุมครึ่งถึงสี่ทุมซึ่งเปนชวงเวลาที่เรามีการเฉลิมฉลองโบสถใหมครั้ง
ยิ่งใหญของพวกเรา เครื่องปนไฟฟาของเราเกิดเสีย ไฟดับ แตเราก็ซอมเสร็จ ผม
ขอใหคนหนึ่งไปบอกทุกคนวา หามติดเครื่องปนไฟ จนกวาผมตรวจวาทุกอยาง
เขาที่แลวอีกครั้งหนึ่ง
จากนั้น 2-3 ชั่วโมง เมื่อทองฟาเริ่มมืด ผมไดยินเสียงเครื่องดีเซลดังขึ้น
ผมตรงรี่เขาไปยั งกลุ มนั กเรี ยนที่ ยืนล อมเครื่องปนไฟดวยความโมโหสุ ดขีด
พรอมกับตะโกนถามลั่นวา “ใครเปนคนติดเครื่อง?” มีเสียงหนึ่งตอบวา “ผม
ครับ” เปนเสียงของประธานนักเรียน ผมถามอยางดุดันวา “ทําไมคุณทําแบบนี้
ผมสั่งแลววาไมใหใครแตะเครื่องนี้” เขาตอบผมวา “ครูใหญสั่งใหผมติดเครื่อง
ครับ” (ผมมารูภายหลังวา ไมมีใครเรียนเรื่องไมใหติดเครื่องปนไฟฟาใหครูใหญ
บํารุง อดิพัฒนทราบ) พอไดยินคําตอบเชนนี้ผมไมรูจะทําอยางไร หันหลังเดิน
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กลับดวยความฉุนเฉียว
อยางไรก็ตาม เครื่องปนไฟฟาทํางานไดดี และการเฉลิมฉลองโบสถใหมก็
ประสบความสําเร็จ มีแขกทั้งที่เปนคริสเตียน และไมไดเปนคริสเตียนมารวม
งานในครั้งนี้ถึง 800 คน ตางรวมเดินขบวนขึ้นไปตามบันไดโบสถ เพื่อเขารวม
พิธี ทานผูวาราชการจังหวัดนครปฐมในขณะนั้น และทานปลัดกรมการศาสนาได
กลาวแสดงความยินดีในงานนี้ดวย

การถวายอาคารคริสตจักรสามแยก เมื่อ 25 มกราคม 1970

หลังจากนั้น 2-3 วัน เมื่อตะวันกําลังจะลับขอบฟา ขณะที่ผมอธิษฐานใน
โบสถตามลําพังมีความรูสึกเปยมลนดวยความปติยินดี ผมเห็นนักเรียนสองคน
กําลังเดินมาที่โบสถ แลวไดยินเสียงของประธานนักเรียนเรียกผมจากนอกโบสถ
วา “ครูใหญตองการพบ” เด็กนักเรียนเรียกผมดวยเสียงดังจากนอกโบสถดูเปน
การกระทําที่ไมสุภาพตามวัฒนธรรมไทย
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สองวันตอมา ผมยังคงครุนคิดถึงวิธีที่ประธานนักเรียนเรียกผม วาจงใจที่
จะไมสุภาพกับผม หรือเพราะผมคิดมากไปเอง จากนั้นภาพที่ผมตอวาประธาน
นักเรียนที่ไปติดเครื่องปนไฟฟาก็ผุดขึ้นในความคิดของผม หรือเปนไปไดไหมวา
ที่เขาติดเครื่องปนไฟมิใชความผิดของเขา แตผมกลับไปตอวาเขารุนแรง เขาจึงมี
ปฏิกิริยาเชนนี้กับผม
ผมเริ่มเห็นความจริงดวยความไมสบายใจ ผมควรเปนตัวอยางถึงการที่
ผูใหญตองรูจักยอมรับในการกระทําผิดของตน ผมเรียกนักเรียนทั้งสองคนมา
พบ และพูดกับเขาวา “ผมรูสึกไมสบายใจถึงวิธีการที่เธอทั้งสองเรียกผมที่โบสถ
เมื่อสองวันกอน ที่เธอทั้งสองทําเชนนั้นอาจจะเปนเพราะวา ผมตอวาเธอทั้งสอง
อยางไมเปนธรรมที่ติดเครื่องปนไฟฟา” ดวยการใชพลังอยางมากภายในของผม
จนพูดออกมาวา “ผมขอโทษดวย” ทั้งสองตอบทันทีวา “ไมเปนไรครับ”
ผมคาดหวังวา ทั้งสองก็จะขอโทษผมดวย แตทั้งสองไมไดพูดอะไร
หลังจากความเงียบสักพักหนึ่งทั้งสองยกมือไหวเพื่อลากลับ เมื่อเขาไปแลวผม
รูสึกวา การยอมรับผิดของผมไมเกิดผลอะไรเลย
หลายปผานไป ประธานนักเรียนคนดังกลาวไดสําเร็จการศึกษาจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขาไดทํางานในโรงพยาบาลคริสเตียนแหงหนึ่ง สวน
ผมยายไปสอนที่พระคริสตธรรมเชียงใหม วันหนึ่งเมื่อผมกําลังเดินกลับจากพระ
คริสตธรรมไปยังบานพักซึ่งไมไกลนัก ผมมองเห็นอดีตประธานนักเรียนเดินมา
บนเสนทางเดียวกัน เขาบอกผมวาเขาไปประชุมมา ผมเชิญเขามาแวะที่บานของ
เรา เขารับเชิญ ขณะที่เราเดินมาที่บานดวยกัน ผมจําเหตุการณวันนั้นไดดีที่ผม
ขอโทษเขา แตเขาไมไดขอโทษผม อยางไรก็ตาม ผมไมควรที่จะเอยเรื่องนั้นใน
เวลานี้อยางแนนอน
เมื่อเขาในบาน ผมนําน้ําเย็นมาตอนรับเขา เมื่อผมนั่งลงบนโซฟาขางเขา
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เขาเขามากมลงกราบผมที่ตักพรอมกับกลาววา “ผมรอมาเปนเวลา 8 ป ที่จะทํา
เชนนี้ เมื่อครั้งที่อาจารยขอโทษผมและเพื่อนที่คริสตจักรสามแยก เรานึก
กระหยิ่มใจวา เราสามารถเอาชนะอาจารยได จนอาจารยตองมาขอโทษเราทั้งสอง
แตเราทั้งสองไมไดขอโทษอาจารย เหตุการณนั้นฝงในใจของผม ผมลืมไมได มัน
ฟองในใจผมตลอดเวลา แทจริงแลวในวันนั้นผมก็มีสวนผิดดวย ผมดีใจมาก
ครับที่วันนี้ผมมีโอกาสที่จะกลาวกับอาจารยวา “ผมขอโทษครับอาจารย”
ภายหลัง อดีตประธานนักเรียนทานนี้ไดลาออกจากงานที่โรงพยาบาล
และตัดสินใจเขาเรียนในวิทยาลัยพระคริสตธรรมที่กรุงเทพฯ หลังจากสําเร็จ
การศึกษาไดถวายตัวไปเปนมิชชันนารีในประเทศเพื่อนบานอยูหลายป และ
ครอบครัวของเราไดมีสวนรวมสนับสนุนการทํางานของเขาดวย เมล็ดแหงความ
ถอ มใจพรอ มที ่จ ะยอมรับ ความผิด แมจ ะดว ยความไมค อ ยเต็ม ใจก็ต าม
เมล็ดดังกลาวไดงอกและยังเจริญเติบโต เกิดดอกออกผลจนถึงทุกวันนี้ พระเยซูคริสตยังคงกระตุนเตือนเราเสมอวา “มีทางเดียวที่เราจะชวยใหเจาเอาชนะ
ความทุกขยากไดก็ตอเมื่อเจายอมที่จะพูดวา “ผมขอโทษ”
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ลิเกสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ
เริ่มตนจากอุบัติเหตุในเชาวันอาทิตยหนึ่งในเดือนกรกฎาคม ป 1974
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กระจกชิ้นนั้น
เรารูวา พระเจาทรงชวยคนที่รักพระองคใหเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง
คือคนทั้งปวงที่พระองคไดทรงเรียกตามพระประสงคของพระองค
โรม 8:28
เธอเกิดความรูสึกทอถอย อนาคตมืดมน ชีวติ ไรคา
เธอตัดสินใจแขวนคอตาย
ตัวอยางที่ชัดเจนที่จะชี้ใหเห็นถึงสัจจะความจริงของพระคัมภีรขอขางตน
คือ การกอตั้งของสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยพายัพ (ซี.ซี.ไอ.)
ซึ่งเปนสถาบันที่ใชศิลปะและวัฒนธรรมไทยในการสื่อสารสรางความเขาใจขาวดี
ของพระเยซูคริสต โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชลิเกในการประกาศพระกิตติคุณใน
ชุมชน และนําการฟนฟูในโรงเรียนคริสเตียนตางๆ ดวยศิลปะการแสดงแบบ
สากล
ซีซีไอ เริ่มตนจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเชาวันอาทิตยหนึ่งในป 1974
เชาวันนั้น ผมไปที่คริสตจักรเดนดํารงธรรมเพื่อติดตามการสอนรวีวารศึกษาของนักศึกษาพระคริสตธรรม เมื่อผมจอดรถหนาโบสถ ผมไดยินเสียงดัง
โครม ผมรีบไปยังที่เกิดเสียงนั้น ปรากฏวารถชนกัน เปนอุบัติเหตุรถของ
มิชชันนารีทานหนึ่งชนกับรถประจําทาง หนาคริสตจักรเดนดํารงธรรม บนถนน
สายเชียงใหม-ลําพูน
ผมเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งเดินลงมาจากรถเมล มือกุมตาซาย ดูจะอาการ
สาหัสมากกวาเพื่อน ผมจึงรีบนําเธอสงโรงพยาบาลแมคคอรมิคพรอมกับลูกของ
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มิชชันนารีอีกสองคนที่ไดรับบาดเจ็บเชนกัน เมื่อแพทยตรวจแลวบอกวามีเศษ
กระจกทิ่มตาของเธอ ผมไมรูวาจะชวยเธอไดเชนใด เราทราบวาเธอเรียนหนังสือ
อยูชั้นมัธยมปที่ 6 เธอชื่อ ขจร
ผมอธิษฐานในใจวา “โอพระเจา ผมจะพูดกับเธออยางไรดี” มีคําตอบมา
ในจิตใจวา “มีแผนงานหนึ่ง” ความเชื่อคือการตัดสินใจ และผมตัดสินใจที่จะเชื่อ
วาทุกสิ่งจะเกิดผลดีสําหรับคนที่รักพระองค ผมกําลังเดินทางไปคริสตจักร แต
เดี๋ยวนี้ผมมานั่งที่โรงพยาบาล ผมบอกกับเด็กหญิงคนนั้นวา “พระเจาทรงมี
แผนการสําหรับเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้” ถึงแมวาผมจะยังไมรูในรายละเอียดวา
แผนนั้นเปนเชนใดก็ตาม ผมคิดถึงพระธรรมโรม 8:28 ที่วา “พระเจาทรงชวย
คนที่รักพระองคใหเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองคไดทรงเรียก
ตามพระประสงคของพระองค”
จากการที่เขาไปมีสวนชวยในการบาดเจ็บของขจร ผมไดเรียนรูวา เธอมา
จากครอบครัวที่มีอาชีพในการแสดงลิเก เมื่อสามปกอน ละมุด ที่เปนนักเลงและ
กลับใจมาเชื่อพระเยซูคริสต (ดูในบทที่ 3) เคยแนะนําผมวาควรจะใชการแสดง
ลิเกในการประกาศพระกิตติคุณเพื่อประชาชนจะสามารถเขาใจขาวดีของพระเยซู
คริสต คําแนะนําดังกลาวผุดขึ้นในความคิดเปนครั้งคราว เมื่อมารูวาขจรมาจาก
ครอบครัวที่แสดงลิเกทําใหผมจําคําแนะนําของละมุดได แตผมเองก็ไมรูวาจะ
เริ่มตนอยางไรดี
วันหนึ่ง ผมบอกกับนักเรียนในชั้นเรียนวิชาการเผยแพรพระกิตติคุณวา
เราจะไปเยี่ยมขจรที่โรงพยาบาล เพื่อเลาถึงพระกิตติคุณใหเธอไดฟงอีก และเปด
โอกาสใหเธอไดอธิษฐานรับพระเยซูคริสตเปนองคพระผูเปนเจา และพระผูชวย
ใหรอด นักศึกษาของผมคานวา “เร็วเกินไป เธออาจจะยอมอธิษฐานเพียงเพื่อ
ตองการใหอาจารยสบายใจก็ได”
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ผมตอบวา “ใช อาจจะเปนเชนนั้นก็ได แตความสงสัยมักเกิดขึ้นเสมอเมื่อ
เราตองการที่จะแบงปนขาวดีของพระเยซูคริสตแกผูคน แตเราจะเสนอสิ่งที่ดี
ที่สุดที่เรามีในชีวิตแกเธอ พระเจาทรงใชมนุษยใหเรียกคนกลับใจตลอดมาใน
ประวัติศาสตร ทั้งที่พบในพระคัมภีรและที่ทรงทํางานในชีวิตของเราปจจุบัน
เราคงไมสามารถรูไดวา เธอจะกระทําดวยความเกรงใจ หรือ กระทําดวยความ
จริงใจ แตหนาที่ของเราคือหยิบยื่นโอกาสแกเธอ ถาเธอยอมเปดใจ เราก็ตอง
วางใจวาพระเจาจะทรงฉายความสวางแหงความรักเขาในชีวิตของเธอ” ในวันนั้น
ขจรไดอธิษฐาน
ขจร ตองเขาออกโรงพยาบาลเพื่อรักษาตาของเธอเปนเวลาสองเดือน เธอ
ตองเสียตาไปขางหนึ่ง เธอรูสึกนอยใจ และกังวลกับหนาตาที่เปลี่ยนไป พอดี
ในชวงนั้นก็เปนชวงการสอบ ที่ตองสอบขอสอบจากสวนกลาง เนื่องจากเธอขาด
เรียนเปนระยะเวลายาวนานเธอไมมีความหวังวาจะสามารถสอบผานได เธอเกิด
ความรูสึกทอถอย อนาคตมืดมน ชีวิตไรคา เธอตัดสินใจแขวนคอตาย พอดีเธอ
เหลือบไปเห็นหนังสือเลมเล็กๆ ที่เปนเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจาที่เรามอบใหแก
เธอ แลวเธอระลึกถึงสิ่งที่เราเคยบอกเธอวา เธอสามารถที่จะอธิษฐานกับพระเจา
ได เธอรองออกมาวา “พระเจา ถาพระองคอยูกับฉันจริงๆ ชวยใหฉันสอบใหได”
เธอเกิดมีกําลังใจกลับไปเรียนหนังสือ ขจรเขาสอบ และเปนหนึ่งในสิบ
ของผูสอบไดในชั้นเรียนของเธอ เธอกลาววา “ตองเปนพระเจาแนๆ ที่ทําใหฉัน
สอบได” และเธอเริ่มรวบรวมกลุมอธิษฐานในชั้นเรียนของเธอ หลังจากนั้นไม
นานเพื่อนทั้งสิบคนของเธอตางอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูคริสต
ขจรรับบัพติศมา เธอถวายตัวรับใชพระเจาและเขาศึกษาในคณะศาสน
ศาสตรแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพในป ค.ศ.1975 จากการที่ตองพยายาม
ตอรองอยางมากกับบริษัทประกั น
บริษัทจึ งยอมที่จะชดใชคารักษาใน
207

โรงพยาบาลทั้งหมด กับชดใชเปนเงินอีกสวนหนึ่งที่พอเพียงสําหรับคาใชจาย
การศึกษาในมหาวิทยาลัยปแรก

ศจ. ขจร ใบนา เปนพยานถึง “กระจกชิ้นนั้น”

ขจรไดเริ่มศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อถึงเทศกาลคริสตมาส เธอได
แสดงลิเกเพื่อความสนุกสนาน ผมไดยินวาเปนที่ชื่นชอบของเพื่อนๆ แตผมไมได
เห็น ดังนั้น ผมจึงเรียกขจรมาพบ และเสนอวา เรานาจะจัดการแสดงลิเกที่มี
เนื้อหาของคริสเตียน เธอบอกวาเธอก็คิดเชนนั้นเหมือนกัน
ในป1976 เราเริ่มลองใชลิเกในการแสดงเพื่อเสนอเรื่องราวในพระคัมภีร
ปรากฏวาเปนที่ชื่นชอบของบรรดาคริสตจักร ไดรับการตอบรับจากคริสตจักร
โรงเรียนวัด และหนวยงานของทางราชการ นับถึงป 2004 คณะลิเกไดแสดงมา
เปนเวลา 28 ป ไดรับการเชิญใหไปแสดงมากมายเกินกําลังที่จะไปแสดงได
ทั้งหมด

208

อ.สมคิด บัวระวงค (ซาย) นองสาว ศจ. ขจร ใบนา รับบทนางเอกในลิเกของ
ซี.ซี.ไอ. เปนเวลา 23 ป พอบุญชวย บัวระวงศ (คนกลาง) บิดาของอาจารย
ขจร เปนผูประพันธบท และชวยกํากับการแสดงลิเกของ ซีซีไอ เปนเวลา 25 ป
ศจ.ขจร (ขวา) จุดเริ่มตนของลิเก ซี.ซี.ไอ. รวมแสดงลิเกเปนเวเลา 10 ป
หลังจากนั้นเปนอาจารยสอนในสถาบันพระคริสตธรรมเพ็นเตคอส
ในประเทศไทย ในวิชาภาษากรีก หลักการแสดงในการเผยแพร

คณะลิเกเริ่มตนกับนักแสดงสมัครเลนที่เปนนักศึกษาในโครงการการ
แสดงเพื่อการประกาศของวิทยาลัยพายัพ ในป 1980 เริ่มเปนคณะลิเกมืออาชีพ
และเปลี่ยนชื่อเปนสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ คณะลิเกนี้เดินทางเปดการ
แสดงไปทั่วประเทศ และไดถูกเชิญใหไปแสดงในตางประเทศหลายครั้งหลาย
ครา เพื่อแสดงใหเห็นวา สัจจะความจริงของพระกิตติคุณสามารถสื่อในบริบท
ไทยไดอยางไร ในป ค.ศ.1982 ไดรับจดหมายชื่นชมจากประธานาธิบดี
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สหรัฐอเมริกา ภายหลังที่ไดเดินทางไปแสดงที่ทําเนียบขาว
ขจร ไดรับปริญญาโททางดานศาสนศาสตรศึกษา และไดรับสถาปนาเปน
ศาสนาจารย เธอสอนวิชาภาษาฮีบรู และภาษากรีก ในพระคริสตธรรมเพ็นเต
คอส ผมไดยินไดฟงคําพยานของอาจารยขจรบอยครั้งวา “ฉันดูถูกลิเกเพราะ
ผูคนดูถูกคนเลนลิเก ฉันตองการมีการศึกษาที่ดีเพื่อที่จะออกจากวงการลิเก
แตไดเกิดอุบัติเหตุกับตัวฉัน เศษกระจกทิ่มดวงตาของฉัน ฉันตัดสินใจไววางใจ
ในพระเจาและดูวาอะไรจะเกิดขึ้น ฉันไดรับปริญญาโท ลิเกที่ฉันเกลียดชังกลับ
นําชื่อเสียงเกียรติยศมาสูประเทศไทย ครอบครัวของฉันมารับเชื่อเปนคริสเตียน
เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่ฉันพูดไดอยางเต็มปากก็คือ ขอบพระคุณพระเจาสําหรับเศษ
กระจกชิ้นนั้น”

“ลิเกขางถนน” การเผยแพรพระกิตติคุณโดยการแสดงลิเก
ที่บานตนผึ้ง อําเภอสันกําแพง เชียงใหม
ภาพนี้เปนการแสดงลิเกครั้งแรกในชนบท ในชวงเทศกาลคริสตมาส 1976
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บทที่ 7
ขอโปรดรักษาขาพระองค
ขาแตพระเจา ขอทรงพระกรุณาแก ขาพระองค
เพราะขาพระองคออนโหยโรยแรง
ขาแตพระเจา ขอทรงรักษาขาพระองค
เพราะกระดูกของขาพระองคทุกขยากลําบากนัก
สดุดี 6:2
ขาแตพระเจาของขาพระองค
ขาพระองครองทูลขอความอุปถัมภจากพระองค
และพระองคไดทรงรักษาขาพระองคใหหาย
สดุดี 30:2

การอธิษฐานเพื่อผูเจ็บปวยที่เชื่อในลัทธิเทเลโค ที่ชายแดนอําเภอ
อุมผาง และไดรับการทรงรักษา (2000: ภาพโดย Thierry Falise)
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คุณสามารถลุกขึ้นแลวเดิน
ฝายพระเยซูทรงเหลียวหลังทอดพระเนตรเห็นเขา จึงตรัสวา
"ลูกหญิงเอย จงชื่นใจเถิด ที่เจาหายโรคนั้นก็เพราะเจาเชื่อ"
มัทธิว 9:22
เปโตรกลาววา'... แตที่เรามีอยูเราจะใหทา น
คือในพระนามแหงพระเยซูคริสตชาวนาซาเร็ธ จงเดินเถิด''
แลวเปโตรจับมือขวาของเขาพยุงขึ้น
และในทันใดนั้นเทาและขอเทาของเขาก็มีกําลัง
กิจการ 3:6-7
หมอตอบวา “ผมชวยอะไรเขาไมได
สมัยที่ผมเรียนเพื่อเตรียมตัวเปนมิชชันนารี หลายคนที่ตีความหมายพระ
คัมภีรขางตนวาเปนการเยียวยารักษาทางดานจิต พวกเขาอาจจะยอมรับวาการ
อัศจรรยเกี่ยวกับการรักษาอาจจะเกิดขึ้นจริงในสมัยพระคัมภีร แตในสมัยนี้ไม
นาจะเปนไปได แตปจจุบันกระแสความเชื่อทางศาสนาไดเปลี่ยนแลว ผูคน
ยอมรับเหตุการณอัศจรรยงายขึ้นกวากอนและเรื่องราวตอไปนี้เปนประสบการณ
แรกของผม
ในป 1962 เราไดเปดคลินิกรักษาโรคเพื่อการประกาศ โดยเปดเดือนละ
ครั้งในหมูบานลาวโซง บานไผหูชาง โดยไมเก็บคาตรวจรักษา คุณหมอเชน และ
คุณหมอเช็กลิ้ง จากโรงพยาบาลมิชชั่นนครปฐม สลับกันไปตรวจรักษาคนไข
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ในสมัยนั้นบริเวณนี้ไมมีแพทยแผนปจจุบัน ซึ่งถาชาวบานจะเดินทางไปรับการ
ตรวจรักษาในเมืองก็ตองเดินทางไกล ถาไมเดินเทาก็ตองไปดวยเกวียนจาก
หมูบานถึงทารถ เพื่อขึ้นรถประจําทางไปในเมือง ตองเสียเวลาและคาใชจายมาก
สวนผมพรอมกับ ศาสนาจารยเจษฎา ฐิติจําเริญพร และศาสนาจารย บุญมา
วรรณลัยชวยในการประกาศพระกิตติคุณ

บานไผหูชาง ชุมชนชาวโซง นครปฐม (1963)

วันหนึ่งมีชายคนหนึ่งเขามาหาเราที่คลินิก ชวนเราไปบานของเขาเพื่อชวย
ตรวจรักษาพอของเขาซึ่งปวยเปนอัมพาตนอนมาเปนเวลา 6 เดือนแลว ภาย
หลัง การตรวจรักษาคนไขที่มารับบริการที่ศาลาธรรมประกาศพระกิตติคุณ เรา
พากันเดินไปที่บานของเขา
เราปนบันไดขึ้นไปบนบานของเขา หมอไดตรวจอาการของนายเพียรที่
นอนอยูบนพื้นบาน จากนั้นผมก็บอกเขาวา ที่เรามาหาก็เพราะพระเจาทรงรักเขา
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และพระองคสงพวกเรามาชวยเขาเทาที่เราจะทําได จากนั้นผมอธิบายความ
หมายของพระคัมภีร ยอหน 3:16 “เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรง
ประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม
พินาศ แตมีชีวิตนิรันดร”
ในเวลานั้น หมอเช็กลิ้ง ลุกขึ้น เดินไปที่บันไดบาน แลวสวมรองเทา ผม
พูดกับหมอวา “คุณหมอจะไปไหนครับ” หมอตอบวา “ผมชวยอะไรเขาไมได”
และถานายเพียรไมไดบอกผมวาเขาเชื่อในพระกิตติคุณ ผมก็จะเดินลงจากบาน
ดวยเชนกัน ผมคิดเชนนี้วา หนาที่ของผมคือการประกาศขาวประเสริฐ หนาที่
ของหมอคือรักษาความเจ็บปวย
นายเพียรไดยืนยันวา “ผมเชื่อครับ” เราตองทําอะไรบางอยาง ดังนั้น ผม
จึงพูดขึ้นวา “ใหเราอธิษฐาน” เมื่อผมอธิษฐาน ผมระลึกถึงขอพระคัมภีรที่วา
“เจาหายโรคก็เพราะเจาเชื่อ” ผมจึงพูดกับนายเพียรวา “ถานายเพียรเชื่อพระเจา
จริงๆ คุณจะตัดสายสิญจนออกจากขอมือของคุณไดหรือไม” เขายอม ผมจึงเอา
กรรไกรตัดสายสิญจนออกจากขอมือของเขา แลวผมเขี่ยสายสิญจนที่ตกบนพื้น
ใหลอดชองพื้นไมไผ ภายหลังผูปกครองคริสตจักรทานหนึ่งที่อยูในเหตุการณ
นั้นไดมาบอกผมวา เวลานั้นเขาเกือบจะวิ่งหนีออกจากวงนั้น เพราะเขากลัววาถา
ตัดดายสายสิญจนจะเกิดความขัดแยงรุนแรงหรือไม สวนผมใหมตอเรื่องเหลานี้
จากนั้นผมลุกขึ้น ยื่นมือของผมออก ดวยความแปลกใจในตนเอง พรอม
กับพูดวา “ความเชื่อของคุณทําใหคุณหายโรค ในพระนามของพระเยซูคริสต
คุณจงลุกขึ้นแลวเดิน” นายเพียร จับมือของผมเบาๆ ลุกขึ้นแลวเดิน ผมไมตอง
ใชแรงดึงเขาลุกขึ้นเลย ทุกคนแปลกประหลาดใจ รวมทั้งตัวผมดวย
หลังจากเหตุการณวันนั้น ชาวบานเริ่มนําคนงอย และคนตาบอดมาเพื่อจะ
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ใหวางมืออธิษฐาน แตพอดีในชวงนั้นเปนเวลากวาหนึ่งเดือนที่ผมปวยดวยโรค
มาลาเรียจึงไมไดเขาไปในหมูบาน และผมเองก็รูสึกวาผมมีความเชื่อสําหรับเรื่อง
นี้เฉพาะครั้งที่ผานมาเทานั้น นายเพียรไดรับการสอนในเรื่องความเชื่อและไดรับ
บัพติสมา นายเพียรพูดเสมอวา “ผมเพียงแตพูดวา พระเยซูชวยผมดวย แลวก็
เดินตอไปเรื่อยๆ”
ผมพยายามที่จะเขาใจในเหตุการณที่เกิดขึ้น เหตุการณเหลานั้นวนเวียน
ในความทรงจําของผม ถาเหตุการณนี้เปนเพียงเรื่องจิตวิทยา เปนเรื่องของ
กําลังใจที่ผมทําใหเขาเดินได ผมอาจจะพูดวา “จงเชื่อในผม ลุกขึ้นแลวก็เดิน”
หรือ “จงเชื่อในผีราย ลุกขึ้นแลวเดิน” แตเหตุการณเกิดขึ้นเพราะผมพูดวา “จง
เชื่อในพระเยซูคริสต” หมอเช็กลิ้งยืนยันวานี่เปนการอัศจรรย
ผมยอมรับวา จนถึงทุกวันนี้ผมเองก็ยังไมเขาใจเหตุการณทั้งหมดที่เกิด
ขึ้น แตผมรูวาทั้งรางกายและจิตใจตางมีความสัมพันธและสงผลตอกันและกัน
ตั้งแตวันนั้นมา หลายครั้งที่ผมอธิษฐานขอการทรงรักษาแลวผูปวยหายโรค ใน
บางครั้งที่อธิษฐานแลวมิไดเกิดผลใหเห็นทันที บางรายผมจําไดวา การอธิษฐาน
เปนจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขา และสําหรับบางคนแลวการรักษาจนหาย
สมบูรณนั้นจะมีในสวรรค
การอธิษฐานรักษาโรคครั้งนี้คือจุดเปลี่ยนความคิดความเขาใจของผมตอ
พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหมวา ในสมัยที่พระเยซูคริสตทํางานบนโลกนี้
พระองคทรงกระทําตามแนวทางและวิธีการในสมัยของพระองค ในสมัยนี้พระ
เยซูคริสตยังทรงรักษาคนเจ็บคนปวยอยู หนาที่ของเราคือการอธิษฐานดวย
ความเชื่อศรัทธา และไววางใจวาพระเจาจะทรงกระทําใหเกิดผลตามพระประสงคของพระองค
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นายแพทยเชนกําลังแบกเวชภัณฑ เดินไปบนทางที่เต็มไปดวยโคลน เพื่อเขาไปใน
คลินิกเคลื่อนที่ที่บานไผหูชาง อาจารยแมค อนาแลน มิชชันนารีดิไซเปล ที่นครปฐม
หลังจากสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนแลวก็ตรงเขามายังหมูบาน สังเกตไดวา
ทานยังไมไดถอดเน็กไทออก ทานแบกกลองเวชภัณฑดวยไมหาบเขาไปในชุมชน

อาจารย รอบ คอลลินส เปนผูรวม
ริเริ่มการเจิมดวยน้ํามันกับผม และ
เคยมีประสบการณใหมๆ หลาย
เรื่องรวมกัน เชน การขับไลผี หนา
170 และเจิมดวยน้ํามัน หนา 217
ปจจุบันทานเปนผูอํานวยการของ
ซีซีไอ
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เจิมดวยน้ํามัน
มีผูใดในพวกทานเจ็บปวยหรือจงใหผูนั้นเชิญบรรดาผูปกครอง
ของคริสตจักรมา และใหทานเหลานั้นอธิษฐานเพื่อเขา และ
เจิมเขาดวยน้ํามันในพระนามขององคพระผูเปนเจา และการ
อธิษฐานดวยความเชื่อจะชวยใหผูปวยรอดชีวิต และองคพระผู
เปนเจาจะทรงโปรดใหเขาหายโรค และถาเขาไดกระทําบาป
พระองคก็จะทรงโปรดอภัยให
ยากอบ 5:14-15
แตเราไมพบสักรายที่เกิดความเสียใจเพราะการอธิษฐานของเรา
หรือเกิดการสูญเสียความเชือ่ ในพระเจา
เหตุเพราะไมไดรับการทรงรักษา
เมื่อเราอานพระคัมภีรตอนนี้ เรามักตัดสินวาเปนความเชื่อที่งมงาย
เหมาะสมกับสมัยเดิมที่ยังเชื่อแบบไสยาศาสตร ที่เปนเชนนี้เพราะวิธีการคิดของ
เราถูกครอบงําหลอหลอมใหคิดในกรอบของเหตุและผล โลกทัศนของผมเริ่ม
เปลี่ยนเมื่อผมเปดตนเองยอมรับในเรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติ ผมพรอมที่จะ
ทดลองสิ่งตางๆ ที่ตามพระคัมภีรแนะนํา ศาสนาจารย รอบ คอลลินส เพื่อน
มิชชันนารี ขณะนั้นทานเปนศิษยาภิบาลที่คริสตจักรที่หนึ่งฝาง จังหวัดเชียงใหม
ประสบการณที่ทานไดรับนําการเปลี่ยนแปลงโลกทัศนมาสูทานเชนกัน
ครั้งหนึ่ง ผมมีโอกาสเดินทางไปรวมงานกับทานในชวงสุดสัปดาห
ผูปกครอง สนั่น ฟองสมุทร ไดมาหาเรา แลวใหเราทั้งสองดูกอนเนื้อที่คอของ
ทาน แพทยที่โรงพยาบาลอําเภอแนะนําทานไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
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จังหวัด เมื่อพิจารณาแลวมีลักษณะเหมือนเปนมะเร็ง ศาสนาจารยรอบ และผม
ตัดสินใจกระทําตามคําแนะนําในพระธรรมยากอบ เราขอใหเขาสารภาพความ
บาปผิดที่เขาไดกระทํามา และยืนยันความเชื่อของเขา จากนั้น เราไดเอาขวด
น้ํามันอธิษฐานขอการทรงชําระจากพระเจาเพื่อใหน้ํามันที่จะใชเจิมปลอดจาก
อํานาจอื่นใด และอธิบายใหผูปกครองทานนั้นไดเขาใจถูกตองและชัดเจนวา การ
กระทํานี้มิใชเปนการเสกเวทมนตรใดๆ เรากระทําการนี้เพื่อสําแดงความเชื่อของ
เราในพระวจนะของพระเจา
ผมอา นจากบทอธิษ ฐานของศาสนาจารยทานหนึ่ง ในคณะแองกลิกัน
และทําตามคําแนะนํา ผมเอานิ้วจุมลงในน้ํามันแลวเจิมเครื่องหมายกางเขนที่
หนาผากของผูปกครองคริสตจักรทานนั้น และเอาน้ํามันที่เหลือชโลมลงตรงเนื้อ
งอกดวย วันรุงขึ้นผมเดินทางกลับเชียงใหม
อีกเดือนหนึ่งตอมา คริสตจักรฝางไดเชิญผมกลับไปเทศนาเพราะศาสนา
จารยรอบไมอยูที่คริสตจักร กอนที่ผมจะเทศนา ผูปกครองสนั่น ฟองสมุทร ได
ลุกขึ้นและกลาววา “ประมาณหนึ่งเดือนกอน อาจารย ยูแบงค และ อาจารย รอบ
ไดอธิษฐานเจิมน้ํามันเพื่อรักษาเนื้องอกที่คอของผมซึ่งคิดวาเปนมะเร็ง ดูสิ
ตอนนี้ไมมีแลว” ทุกครั้งที่ผมพบผูปกครองคริสตจักรทานนี้ เขาจะตองเอยถึง
การอธิษฐานเจิมดวยน้ํามันทุกครั้ง แมวาเวลาจะลวงเลยมาแลว 20 ปก็ตาม
จากนั้นเปนตนมา เราอธิษฐานและเจิมดวยน้ํามันหลายครั้ง หลายครั้งที่
ผูปวยไดรับการรักษา บางรายหายจากโรคในบางสวน และในบางรายที่เราไมเห็น
มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย และบางรายก็เสียชีวิต แตเราไมพบสักรายที่เกิดความ
เสียใจเพราะการอธิษฐานของเรา หรือเกิดการสูญเสียความเชื่อในพระเจาเหตุ
เพราะไมไดรับการทรงรักษา เราพบวาทุกรายไดรับกําลังใจเพราะการอธิษฐาน
ถึงแมยังเจ็บปวยอยูก็ตาม
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อธิษฐานวางมือ
เขาจะวางมือบนคนไขคนปวย แลวคนเหลานั้นจะหายโรค
มาระโก 16:18
ความเชื่อของนางเปดประตูใหบุตรชายไดเชื่อในพระเยซูดวย
ศาสนาจารย ดร. ประดิษฐ เถกิงรังสฤษดิ์ ไดเลาใหผมฟงถึงการทรง
รักษาของพระเจาเปนพลังที่สําคัญในชีวิตของทาน ทานเลาเรื่องนี้ครั้งแรกเมื่อ
ทานเปนนักศึกษาของผมในวิทยาลัยพระคริสตธรรมเชียงใหม ตอมาภายหลัง
ทานไดสงเทปคําเทศนาในครั้งที่ไดรับสถาปนาเปนศาสนาจารยใหผม ซึ่งเปนคํา
พยานในเรื่องเดียวกันนี้
ศาสนาจารยประดิษฐเติบโตขึ้นในครอบครัวคนจีนใกลเมืองตรัง มารดา
ของทานปวยหนักดวยวัณโรค คนในครอบครัวสิ้นหวังที่จะรักษานางใหหาย
ในชวงนั้นเอง ดร.ประดิษฐ ไดยินขาววามีนักเทศนตางชาติมาเทศนาประกาศ
พระกิตติคุณเรื่องพระเยซูคริสตที่คริสตจักรตรัง และเปดการรักษาโรคดวย
(ซึ่งเปนการประกาศพระกิตติคุณครั้งเดียวกันที่กลาวถึงแลวในบทที่ 3 เรื่อง
“สุดสัปดาหกับแมแคลว)
ในตอนนั้นคนในครอบครัวเต็มใจที่จะทําอยางไรก็ไดเพื่อใหคุณแมของ
ดร. ประดิษฐ หายจากวัณโรค ดังนั้น พวกเขาจึงชวยกันนําคุณแมของ ดร.
ประดิษฐ ไปที่สนามหนาโบสถ พบวามีคนจํานวนมากที่อยูที่นั่น และพักที่สนาม
โบสถเปนเวลาสามวัน
ในชวงนั้น คุณแมของ ดร. ประดิษฐ ไมคอยรูสึกตัว และไมคอยรับรูวามี
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อะไรเกิดขึ้นกับตัวเธอ ภายหลังการเทศนาของทุกคืน นักเทศนจะมาและวางมือ
อธิษฐาน ในเวลานั้นนางไมรูสึกอะไรเลย หลังจากที่นางกลับบานไดสองเดือน
แมของ ดร.ประดิษฐ รูสึกดีขึ้น นางจึงกลับไปใหแพทยตรวจ เมื่อแพทยดูเอ็ก
เรย จึงบอกเธอวา “ไมพบรองรอยวัณโรคในปอด คุณหายแลว”
นางเชื่อในพระเยซูคริสต และเปนคริสเตียนที่เขมแข็ง ความเชื่อของนาง
เปดประตูใหบุตรชายไดเชื่อในพระเยซูดวย และเขาเปนคริสเตียนเพียงสองคน
ในครอบครัว
ดร. ประดิษฐ ไดรับปริญญาเอก ดานพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมจาก
เมลเบิรน คอเลจ ออฟ ดิวินิตี้ ประเทศออสเตรเลีย ปจจุบันดํารงตําแหนงรอง
อธิการบดี ฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ และไดรับเลือกเปน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ คนตอมา ทานยืนยันวา ที่คุณแมไดรับการทรงรักษาให
หายจากโรคคือประตูที่เปดใหทานไดพบและรับใชพระคริสต

ครอบครัว ดร. ประดิษฐ เมื่อเรียนปริญญาเอกที่ออสเตรเลีย
อาจารยศุกรสิริ ภรรยา เคยรวมงานกับ ซีซีไอ ในสมัยกอตั้ง
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ตาบอดกลับมองเห็น
ในการประกาศกลางแจง
คนทั้งเมืองก็แตกตื่นมาออกันอยูที่ประตู
พระองคจึงทรงรักษาคนเปนโรคตางๆ ใหหายหลายคน
มาระโก 1:33-34ก
พระองคทรงเรียกสาวกสิบสองคนมาพรอมกัน
แลวก็ประทานใหเขามีอํานาจเหนือผีทั้งปวง
และรักษาโรคตางๆ ใหหาย
แลวพระองคทรงใชเขาไปประกาศแผนดินของพระเจา
และรักษาคนปวยเจ็บใหหาย
ลูกา 9:1-2
ประชาชนไดออกมาจากเมืองที่อยูลอมรอบกรุงเยรูซาเล็ม
พาคนปวยและคนที่มีผีโสโครกเบียดเบียนมา และทุกคนก็หาย
กิจการ 5:16
“ผมเองก็ไมรูเหมือนกันวาเกิดอะไรขึ้นกับผม ผมตาบอดมาหา
ปแลว แตตอนนี้ผมมองเห็น ผมขอสรรเสริญพระเยซูคริสต
ตลอดชีวิตที่ผมเหลืออยู”
พระคั ม ภี ร ไ ด บั น ทึ ก ถึ ง การที่ พ ระเยซู ค ริ ส ต ท รงรั ก ษาคนเจ็ บ ป ว ย
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ทามกลางฝูงชน และก็ไดบันทึกถึงการที่สาวกของพระองคทรงรักษาคนเจ็บปวย
ทามกลางฝูงชนดวยเชนกัน กิจการ 5:16 ไดกลาววา “ประชาชนไดออกมาจาก
เมืองที่อยูลอมรอบกรุงเยรูซาเล็ม พาคนปวยและคนที่มีผีโสโครกเบียดเบียนมา
และทุกคนก็หาย” ในปจจุบันนี้ เกิดการโตเถียงกันมากมายในหมูคริสเตียน
เกี่ยวกับการฟนฟูดวยการรักษาโรค ในบางกรณีพบวาเปนการรักษาโรคที่
หลอกลวง เพื่อชื่อเสียงของผูทําการรักษา
อยางไรก็ตาม การหายจากโรคในการรักษาเชนนี้ไดเกิดขึ้นจริง แตเปน
เพียงสวนนอยของคนที่มารับการรักษาที่ไดหายจากโรคที่เขาเปน ดูเหมือนจะมี
คนที่เก็บสถิติในเรื่องนี้ แตสวนตัวผมเองยังไมเคยเห็น ผมขอยืนยันจาก
ประสบการณของผมวา ผมเคยสงสัยแคลงใจในเรื่องนี้ดวยเชนกัน
ในเดือนเมษายน ป 1980 คณะลิเกของนักศึกษาคณะศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยพายัพไปเปดการแสดงที่คายอพยพผูลี้ภัยจากประเทศลาว จังหวัด
อุดรธานี ศิษยาภิบาลที่คริสตจักรอุดร และทานเปนอนุศาสกประจําคายผูลี้ภัย
ดวย ทานเชิญคณะของเราไปเปดการแสดงที่นั่น
เมื่อเราไปถึงและกําลังตั้งเวทีลิเก ผมตกใจและงงงวยเพราะมีนักเทศน
อเมริกันคนหนึ่ง (อาจารย เวน ครุก) ไดมาพบผมและบอกวา ศิษยาภิบาล
คริสตจักรไดเชิญเขาจัดการประกาศและรักษาโรคในวันเดียวกันนี้ดวยเชนกัน
ผมไมส บายใจที่ จ ะจั ด การประกาศรัก ษาโรคพร อ มกับ การแสดงลิเ ก
เพราะผมเกรงวา อาจจะกระทบกระเทือนตอการแสดงของเรา อีกประการหนึ่ง
ผมยังสงสัยคนที่ประกาศตัววาเปน “นักรักษาโรค” และที่สําคัญคือในชวงนั้นอยู
ในระยะที่มีเคอรฟว ซึ่งเราจะมีเวลาแสดงลิเกไดแคสองชั่วโมงเทานั้น
ผมอธิบายกับนักเทศนทานนั้นวา เนื่องจากเราไดตั้งเวที และนักแสดงก็
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เตรียมตัวแลว ประกอบกับมีเวลาจํากัดในการแสดงลิเก คงเปนการยากที่จะ
แสดงลิเกและประกาศรักษาโรคในค่ําคืนที่มีเวลาจํากัดเชนนี้ ผมเสนอทางออกวา
ถาเขาจะกรุณารอจนถึงวันพรุงนี้เชากอนที่อากาศจะรอน เขาสามารถที่จะใชเวที
และเครื่องเสียงของเราในการประกาศและรักษาโรค เปนที่นายินดีวา เขาตอบ
“ตกลง ผมยินดีทําตามทางออกที่คุณเสนอ”
ในคืนนั้น มีผูชมลิเก 2-3 พันคน รุงเชาเวลา 7.00 น. เมื่ออากาศยังเย็น
สบาย เราเปดเครื่องเสียงเพื่อใชในการประกาศและรักษาโรค ผมปนขึ้นไปอยูบน
หลังคารถบรรทุกของเรา ซึ่งจอดหางจากเวทีเพื่อจะดูวาอะไรจะเกิดขึ้น ใจผม
ตองการที่จะเห็นประชาชนไดรับการรักษาโรค แตผมก็ไมตองการอยูใกลเวทีจน
ดูเหมือนวามีสวนในรายการรักษาโรคนั้น
นักเทศนทานนั้นไดประกาศผานลามวา จะมีการประกาศขาวดีและกระทํา
การอัศจรรย คนหลายรอยคนตางพากันออกจากกระทอมที่ทําดวยไมไผ เพื่อมา
ฟงและดูวาอะไรจะเกิดขึ้น นักเทศนเริ่มตนดวยการเทศนาถึงขาวประเสริฐดวย
วิธีการที่เรียบงายและตรงไปตรงมา ในตอนทายทานไดอธิบายวา แตละทานจะ
รับพระเยซูคริสตเขาในจิตใจของเขาไดอยางไร และเขาจะไดรับความรอด
อยางไร แลวทานก็เชิญชวนใหผูที่ตองการรับพระเยซูอธิษฐานตามเขา
หลายคนกมหัวลงอธิษฐาน จากนั้น นักเทศนเทศนาถึงพระเยซูคริสตทรง
รักษาโรคจากพระคัมภีร ทานปดทายคําเทศนาของทานโดยกลาววา
พระเยซูคริสตทรงเปนอยางไรในอดีต ก็ทรงเปนเชนนั้นใน
วันนี้ และในอนาคต ในพระคัมภีรเราพบวาพระเยซูทรงรักษาโรค
พระองคอยูกับเราที่นี่ในขณะนี้ และพระองคก็ยังจะทรงรักษาโรค
ในวันนี้ ไมใชทุกคนที่จะไดรับการทรงรักษาจากพระองค แตจะมี
บางคนที่ไดรับการทรงรักษา
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ในเวลานี้ ถาทานไดเชิญพระเยซูคริสตเขามาในจิตใจของ
ทานแลว ใหทานเอามือของทานวางลงไปที่ที่ทานตองการใหพระ
เยซูรักษา แลวอธิษฐานตามขาพเจาเพื่อทูลขอพระเยซูคริสตให
ทรงรักษาทาน หลังจากอธิษฐาน ถาคนใดในพวกทานที่ไดรับการ
ทรงรักษา ขอใหขึ้นมาบนเวทีนี้และเลาถึงเรื่องที่ทานไดรับการทรง
รักษา
ผมเห็นชายคนหนึ่งยืนหลังฝูงชน มือถือไมเทา เขากมศีรษะลงดวยทาทีที่
จริงใจ ผมเองก็อธิษฐานในใจวา “ขาแตพระเจา โปรดทรงตอบคําอธิษฐานของ
ชายคนนั้น และโปรดเมตตารักษาเขาใหหาย” หลังจากนั้น นักเทศนไดเชิญชวน
คนที่ไดรับการทรงรักษาจากพระเจา ใหไปที่บนเวทีเพื่อที่จะเปนพยาน หลายคน
ไดออกไป
ผมตองแปลกใจ เพราะเห็นชายคนนั้นที่ผมอธิษฐานเผื่อเขา ขึ้นไปบนเวที
พรอมไมเทาของเขา นักเทศนถามเขาวา “มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณ” ชายคนนั้นตอบ
วา “ผมไมรูวาอะไรเกิดขึ้นกับผม เมื่อกอนหนานี้ผมตาบอดแตตอนนี้ผมมองเห็น
แลว”
ผมรอจนการประกาศรักษาโรคจบสิ้นลง ชายที่หายจากตาบอดคนนั้นเขา
เดินไปกับเพื่อนสองคนโดยไมมีไมเทา ผมเขาไปถามเขาวา “อะไรเกิดขึ้นกับคุณ”
เขาตอบดวยความตื่นเตนวา “ผมเองก็ไมรูเหมือนกันวาเกิดอะไรขึ้นกับผม ผม
ตาบอดมาหาปแลว แตตอนนี้ผมมองเห็น ผมขอสรรเสริญพระเยซูคริสตตลอด
ชีวิตที่ผมเหลืออยู” แลวเขาเดินออกไปดวยความชื่นชมยินดี
อาจารย เวน ครุก บอกผมวา เขาตองไปจากที่นั่นในวันพรุงนี้ ผมบอกกับ
ทานวา ค่ําคืนนี้ผมจะเริ่มรายการกอนการแสดงลิเกเร็วขึ้นครึ่งชั่วโมง เพื่อเขาจะ
224

ไดประกาศดวยการรักษาโรค ผมเนนย้ําวา เขามีเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเทานั้น
ในค่ําคืนนั้น คนทั้งคายมาในงานของเราประมาณ 20,000 คน เนืองแนนไปดวย
ผูคนจนสุดลูกหูลูกตา มืดฟามัวดิน ทั้งนี้ก็เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนตาบอด
คนนั้น พวกเขารูจักคนตาบอดคนนั้นอยางดี และตอนนี้เขามองเห็นแลว

มีผูมาชมลิเก ซี.ซี.ไอ. ในค่ําคืนนั้นประมาณ 20,000 คน
ภายหลังที่คนตาบอดไดรับการรักษาใหหาย (เมษายน 1980)

ผมเลื่อมใสนักเทศนทานนี้ที่ทานตรงตอเวลา รักษาเวลา 30 นาทีตามที่
ตกลงกัน เขาเริ่มตนดวยการเทศนาสั้นๆ แลวอธิษฐานเพื่อผูเจ็บปวย แลวเชิญ
เพียง 2-3 คนขึ้นมาเปนพยานที่ไดรับการทรงรักษา เขาจากที่นั่นไปในรุงเชาของ
วันใหม รุงขึ้นอีกวันหนึ่งเมื่อเราตื่นขึ้นปรากฏวามีคนตาบอด คนพิการ และคนที่
เจ็บปวยดานจิตประสาทมาออรออนุศาสกและผมขางหนาที่พัก แตนักเทศนที่มี
ของประทานในการรักษาโรคไดจากที่นั่นไปแลว ผมและอนุศาสกอธิษฐานเพื่อ
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คนเหลานี้อยางดีที่สุดเทาที่เราจะทําได แตเราไมเห็นมีอะไรเกิดขึ้น ภายหลัง
นักเทศนรักษาโรคทานนั้นไดกลาววา เมื่อเขาอธิษฐานรักษาโรคเปนการสวนตัวก็
ไมคอยเห็นผล แตที่เห็นผลสวนใหญแลวเปนการอธิษฐานเพื่อคนเจ็บคนปวยใน
การประกาศกลางแจงทามกลางฝูงชนคนมากๆ
หลังจากนั้น ผมติดตามถามไถชายตาบอดที่สามารถมองเห็นไดตลอด
ระยะเวลาสองปผานทางศิษยาภิบาล เขาสามารถมองเห็นไดและยังสรรเสริญ
พระเจา แตหลังจากนั้นเขาไดยายออกไปจากคายจึงไมสามารถจะติดตามตอไป
อาจารย เวน ครุก ไดจัดการประกาศและรักษาโรคไปทั่วประเทศไทย
เพราะสิ่งที่ผมไดเห็นกับตา ประกอบกับที่นักเทศนทานนี้เปนคนถอมและจริงใจ
ผมจึงยินดีเปนกรรมการคนหนึ่งในการจัดการประกาศและรักษาโรคเมื่อทานมา
เปดการประกาศครั้งใหญที่เชียงใหมเปนเวลา 10 วัน เปนครั้งแรกที่คริสเตียน
ไดรับอนุญาตใหใชสนามกีฬากลางในการจัดการประกาศพระกิตติคุณ
มีเสียงเลาลือปากตอปากถึงคนที่ไดรับการทรงรักษาโรค ทําใหแตละคืนมี
ผูคนมารวมมากขึ้น มิชชันนารีที่เปนอาจารยวิทยาลัยพระคริสตธรรมทานหนึ่ง
ที่มีความสงสัยในเรื่องการรักษาโรคอยางที่ผมเคยมีมากอน เมื่อเขาเห็นฝูงชน
หลั่งไหลเขามาในงานการประกาศและรักษาโรคครั้งนี้ไดกลาววา “ในสมัยของ
พระเยซูคงมีสภาพเชนนี้ดวย คนที่ยันไมเทาเขามาในฝูงชน ผูปวยบางคนถูกหาม
เขามา ผูคนมากมายแตตางนั่งเงียบฟงคําเทศนาของพระเยซูและรับการรักษา
จากพระองค”
เราไดพาพยาบาลทานหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุ ตอมาเปนอัมพาต ไม
สามารถเดินไดมารวมในงานนี้ ในคืนที่สองพยาบาลทานนี้ไดลุกขึ้นและคอยๆ
เดินขึ้นไปบนบันได จนไปอยูบนเวที อยางไรก็ตาม เมื่อเธอกลับบานปรากฏวา
เธอกลับไมสามารถลุกขึ้นอีก ผมไมทราบวาเพราะเธอขาดกําลังใจเมื่อกลับบาน
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หรือ เพราะที่เธอเดินไดเปนเพียงอาการที่เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งอันเกิดจากพลังและ
ความตื่นเตนเมื่ออยูทามกลางคนมากๆ เมื่อเร็วๆ นี้ผมไดขาววา เธอเดินไดอีก
โดยใชไมเทา
มีบางคนที่ไดรับการทรงรักษา เขาเปนพยานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขา
และผลการทรงรักษายังเปนอยูตลอดมา การฟนฟูและรักษาโรคแบบนี้มีคนรับ
เชื่อพระเยซูคริสตจํานวนมาก และมีผูไดรับการทรงรักษาจํานวนหนึ่ง แตใน
จํานวนคนที่รับเชื่อนอยคนที่เขารวมความเชื่อและรวมงานในคริสตจักร ทั้งนี้
เพราะขาดกระบวนการติดตามและอภิบาลคนเหลานี้อยางมีประสิทธิภาพ
หลังจากนั้น นักเทศนทานนี้ไดจัดการประกาศและรักษาโรคในอีกหลาย
จังหวัด แตในที่สุดเจาหนาที่ของรัฐหามการประกาศของทาน โดยสวนตัวของผม
เขาใจวา ที่เจาหนาที่รัฐตองสั่งหามการกระทําเชนนี้เพราะการโฆษณาใชคําวา
“การอัศจรรย” (ซึ่งอาจจะเขาขายโฆษณาชวนเชื่อ) และมีกลุมตอตานศาสนา
คริสต และภายในกลุมคริสเตียนเองก็มีผูที่ไมเห็นดวยที่จะเปดการรักษาโรค
ลักษณะนี้ในที่สาธารณะ
เกิดความแตกแยกในหมูคริสเตียน คริสเตียนบางกลุมกังวลวาอะไรจะ
เกิดขึ้นกับผูปวยสวนใหญที่ไมหายโรค แตคนบางกลุมก็เห็นวาแมจะมีคนไดรับ
การักษาโรคเพียงบางคนก็คุมคาแลว ภายหลังที่ผมมีประสบการณตรงกับชายตา
บอดที่ไดรับการทรงรักษา และเขาเกิดความชื่นชมยินดีในชีวิต ทําใหผมมีความ
โนมเอียงที่จะสนับสนุนใหมีการประกาศและรักษาโรค ถาผมรูและมั่นใจวา
นักเทศนทานนั้นมีความจริงใจ สัตยซื่อ และไมมีจิตใจที่ตองการโออวด และไม
รายงานผลเกินจริงเพื่อเสริมสรางชื่อเสียงแกตนเอง
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อาจารย เดวิด ยูแบงค และพอ กําลังอธิษฐานเผื่อกันและกันกอนแยกทางกัน
ที่ชายแดนไทยพมา (ภาพโดย Thierry Falise)
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บทที่ 8
เราตองการเสรีภาพ
แตจงใหความยุติธรรมหลั่งไหลลงอยางน้ํา
และใหความชอบธรรมเปนอยางลําธารที่ไหลอยูเปนนิตย
อาโมส 5:24
“...พวกทหารมีอํานาจ ปน คุก และการทรมาน
แตเรามีสัจจะและความชอบธรรม”
ออง ซาน ซูจี
เมื่อเรามีความรูสึกทอถอยเพราะการกดขี่ และความอยุติธรรมที่ดําเนิน
มาอยางตอเนื่องไมมีทาทีจะยุติ ใหเราระลึกถึงการที่พระเจาทรงแทรกพระองค
เองเขาในกระบวนเหตุการณที่กดขี่เลวรายและไรความเปนธรรม
ขณะที่ผมเขียนหนังสือเลมนี้ ผมจําไดดีถึงสภาพของคนที่ถูกกดขี่ขมเหง
ตั้งแตอดีตตอเนื่องมายังปจจุบัน และพวกเขาเรียกรองขอใหพระเจาชวย
ครอบครัวของเราเขามามีสวนเกี่ยวของในชีวิตการตอสูของพี่นองพมาทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และเสรีภาพทางดานการเมืองของพวกเขา
ภายใตการปกครองของเผด็จการทหาร ที่กดขี่อยางโหดรายทารุณมาเปนเวลา
กวาครึ่งศตวรรษ ทั้งยังทําการขมเหงทางศาสนา คนจํานวนพันถูกทรมานอยาง
ทารุณ คนจํานวนหมื่นถูกฆาเพราะเพียงอยูคนละขางกับผูเผด็จการ คนจํานวน
นับลานตองอพยพพลัดถิ่นไรที่ทํากินและที่อยูอาศัยที่ปลอดภัย
เปนสภาพการณที่สิ้นหวัง เราไดแตถามแลวถามอีกวา “แลวเราจะทําอะไร
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ไดละ” ดร. สายสุรีย จุติกุล กัลยาณมิตรคริสเตียนของเรา และทานมีหนาที่การ
งานในรัฐบาลขณะนั้น ปจจุบันทานดํารงตําแหนงรองประธานคณะ กรรมการ
สิทธิเด็กแหงสหประชาชาติ และประธานคณะอนุกรรมการแกไขปญหา การคา
เด็กและหญิง ทานไดตอบคําถามของเราโดยเสนอใหเราเริ่มกระบวนการ “วัน
อธิษฐานสากลเพื่อประเทศพมา” เพื่อกระตุนใหคริสเตียนทั่วโลกอธิษฐานเพื่อ
เสรีภาพ ความยุติธรรม ความสงบและสันติในประเทศนี้
เดวิด ลูกชายของเรา และแคเรน ยูแบงค ภรรยา คุณโจน และผม
รวมกับผูที่สนใจในเรื่องนี้อีก 2-3 คนในเชียงใหมรวมกันตั้ง “คณะกรรมการ
คริสเตียนหวงใยชาวพมา” (CCB: Christian Concerned for Burma) เพื่อ
กระตุนและขับเคลื่อนใหสังคมโลกไดรวมกันอธิษฐานเพื่อประเทศพมา วัน
อธิษฐานสากลเพื่อประเทศพมาจัดขึ้นครั้งแรกเมื่ออาทิตยที่สองของเดือนมีนาคม
ค.ศ 1997 จากนั้นเปนตนมาจึงกําหนดใหวันอาทิตยที่สองในเดือนมีนาคมของ
ทุกปเปนวันอธิษฐานสากลเพื่อประเทศพมาตลอดมา
เปาหมายของคณะกรรมการคริสเตียนหวงใยชาวพมาก็เพื่อที่จะกระตุน
เรียกรองใหโลกรวมกันอธิษฐานเพื่อสันติและยุติธรรมในประเทศนี้ เพื่อนําไปสู
การปลดปลอยประชาชนผูเล็กนอยที่ถูกกดขี่ขมเหงโดยทหารผูยิ่งใหญ เพื่อผูนํา
ที่มีอํานาจในประเทศพมาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดและพฤติกรรมที่จะ
ยุติการกดขี่ประชาชน ฝายตรงขาม แลวกลับมารับใชประชาชน ทามกลาง
สถานการณที่ลอแหลมและสิ้นหวัง ใหเรามุงมองไปถึงพระราชกิจที่พระเจาเคย
ทํามาแลวในประวัติศาสตรดวยความหวัง เราคือผูรวมงานในแผนการของพระ
เจาตลอดทุกยุคทุกสมัยในประวัติศาสตรตามน้ําพระทัยที่ชัดเจน ในพระธรรมอา
โมส 5:24 ที่วา “แตจงใหความยุติธรรมหลั่งไหลลงอยาง (กระแส) น้ํา และให
ความชอบธรรมเปนอยางลําธารที่ไหลอยูเปนนิตย”
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เราสามารถเห็นกระแสน้ําแหงความยุติธรรมนี้เริ่มไหลตั้งแต 1300 ป
กอนคริสตกาล เมื่อพระเจาทรงเรียกโมเสสวา “เราเห็นความทุกขของประชากร
ของเราที่อยูในประเทศอียิปตแลว เราไดยินเสียงรองของเขา เพราะการกดขี่ของ
พวกนายงาน เรารูถึงความทุกขรอนตางๆ ของเขา เราลงมาเพื่อจะชวยเขา...”
(อพยพ 3:7-8ก)
ประมาณป 1000 กอนคริสตกาล ผูเผยพระวจนะนาธันไดเผชิญหนาตอ
วากษัตริยดาวิดที่วางแผนสงอุริยาหใหไปถูกฆาตายในสนามรบเพียงเพื่อดาวิด
จะไดภรรยาของอุริยาหมาเปนภรรยาของตน ในพระธรรม 2 ซามูเอล บทที่ 12
เขียนไววา เมื่อนาธันเขาเผชิญหนากับกษัตริยดาวิดไดเลาเรื่องวา คนยากจนคน
หนึ่งไมมีอะไรเลยเวนแตแกะตัวเมียตัวหนึ่งที่เขารักเปนอยางมากเปนเหมือน
บุตรสาวของเขา แตคนมั่งมีเสียดายที่จะฆาแกะแพะจากฝูงของตนเองเพื่อเลี้ยง
แขกที่มาเยี่ยม จึงเอาแกะตัวเมียของคนยากจนมาฆาเพื่อเปนอาหารเลี้ยงแขก
เมื่อกษัตริยดาวิดไดยินเชนนั้นก็กริ้วอยางมาก และกลาววา “พระเจาทรง
พระชนมอยูแนฉันใด ผูชายที่กระทําเชนนั้นจะตองตาย” นาธันตอบวา “ฝาพระ
บาทนั่นแหละคือชายคนนั้น... ทําไมเจาดูหมิ่นพระวจนะของพระเจา กระทําสิ่งที่
ชั่วในสายพระเนตรของพระองค... เพราะฉะนั้นดาบนั้นจะไมคลาดไปจาก
ราชวงศของเจา เพราะเจาไดดูหมิ่นเรา...” กษัตริยดาวิดสํานึกผิดและกลับใจ
ไมไดฆาผูเผยพระวจนะนาธัน
เพราะดาวิดสํานึกผิด สารภาพ และกลับใจใหม พระเจาจึงยังทรงใชดาวิด
ตอไป แต ”ดาบ” นั้นยังไมคลาดไปจากราชวงศของดาวิด ภายหลังกษัตริยดาวิด
ราชวงศนี้แตกแยกเปนสองราชอาณาจักร ผมตั้งชื่อลูกชายวา เดวิด เพราะดาวิด
เปนผูนําที่ไดกระทําผิด แตยอมรับผิดหันกลับมาหาพระเจา
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หลังจากนั้นอีกกวาศตวรรษหนึ่ง ในพระธรรม 1พงศกษัตริย บทที่ 21
ไดบันทึกถึงเรื่องราวของพระราชินีเยเซเบลไดกุเรื่องใสรายนาโบทวา เขาไดแชง
พระเจาและกษัตริย และใหผูใหญของเมืองนําเขาไปขวางดวยหินจนตาย ทั้งนี้
เพราะนาโบทชาวสวนองุ นผู ย ากจนไม ย อมขายสวนที่ เป นมรดกตกทอดแก
กษัตริยอาหับตามที่พระองคตองการ
วันที่กษัตริยอาหับไปยึดสวนของนาโบทผูถูกหินขวางตาย ผูเผยพระ
วจนะเอลียาหมาพบกษัตริยอาหับและกลาววา “...เพราะวาฝาพระบาทยอมขาย
พระองคเขากระทําสิ่งชั่วในสายพระเนตรพระเจา ดูเถิด เราจะนําเหตุรายมาเหนือ
เจา...สวนเยเซเบล สุนัขจะกินเยเซเบลภายในเขตยิสเรเอล” (1พงศกษัตริย
21:20-21ก; 23) และเหตุการณนี้ก็ไดเปนจริงตามคําของเอลียาหผูเผยพระ
วจนะ (1พงศกษัตริย 22:37-38)
ประมาณ 750 ปกอนคริสตกาล พระเจาตรัสผานผูเผยพระวจนะอาโมส
ถึงประชาชนอิสราเอล (อาณาจักรภาคเหนือ) วา “การละเมิดของอิสราเอลสาม
ครั้ง และสี่ครั้ง เราจะไมยอมกลับการลงทัณฑ เพราะเขาไดขายคนชอบธรรมเอา
เงิน และขายคนขัดสนเอารองเทาคูเดียว เขาทั้งหลายผูเหยียบย่ําศีรษะ ของคน
จนลงไปในฝุนที่พื้นดิน และผลักคนทุกขใจออกเสียจากหนทางของเขา...” (อา
โมส 2:6-7) ตอมาในป ก.ค.ศ. 721 อัสซีเรียไดโจมตีอาณาจักรอิสราเอลแตก
ยับเยิน
เมื่อ 700 ปกอนคริสตกาล ผูเผยพระวจนะมีคาหไดเรียกรองตอ
ประชากรของพระเจาวา “มนุษยเอย พระองคทรงสําแดงแกเจาแลววาอะไรดี
และพระเจาทรงมีพระประสงคอะไรจากเจา นอกจากใหกระทําความยุติธรรม
และรักสัจกรุณา และดําเนินชีวิตดวยความถอมใจไปกับพระเจาของเจา” (มีคาห
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6:8)
ในชวงเวลาเดียวกัน พระเจาตรัสผานทางผูเผยพระวจนะอิสยาหถึง
ประชากรยูดาห (อาณาจักรภาคใต)วา
วิบัติแกคนเหลานั้นที่ออกกฎหมายอธรรม และแกผูเขียนที่
เขียนแตการบีบคั้นเรื่อยไป เพื่อหันคนขัดสนไปจากความยุติธรรม
และปลนสิทธิของคนจนแหงชนชาติของเราเสีย เพื่อวาหญิงมายจะเปน
ของริบของเขา และเพื่อเขาจะกระทําใหคนกําพราพอเปนเหยื่อของเขา
พวกเจาจะกระทําอยางไรในวันลงทัณฑ ในวันวาตภัยซึ่งมาจาก
ที่ไกล เจาจะหนีไปพึ่งใคร และเจาจะฝากทรัพยสมบัติของเจาไวที่ไหน
ไมมีอะไรเหลือนอกจากจะไปหลังขด หลังงออยูกับนักโทษ หรือลมลง
ในหมูพวกคนที่ถูกฆา…วิบัติแกอัสซีเรีย ผูเปนตะบองแหงความกริ้ว
ของเรา และเปนไมพลองแหงความเกรี้ยวกราดของเรา เราจะใชเขาไปสู
ประชาชาติที่ปฏิเสธพระเจา (อิสยาห 10:1-6)
ที่อิสยาหกลาวหาวาอิสราเอลคือชนชาติที่ “ปฏิเสธพระเจา” ทั้งๆ ที่เขาเปน
ชนชาติที่พระเจาทรงเลือกสรร เพราะความอยุติธรรมที่เขากระทํา พระเจาจึงทรง
ใชอัสซีเรียเปนเครื่องมือของพระองคในการลงโทษอิสราเอล แตภายหลังการลง
ทัณฑอิสราเอลพระเจาจะลงโทษอัสซีเรียดวย เพราะความเยอหยิ่งยะโสและ
โอหังของอัสซีเรียที่อวดอางวา เปนเพราะความเกงกาจของตนที่ทําใหอิสราเอล
ตองพายแพและถูกทําลาย
เมื่อองคพระผูเปนเจาทรงสําเร็จพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองคที่
ภูเขาศิโยนและที่เยรูซาเล็มแลว พระองคจะทรงลงทัณฑแกความโอ
อวดอันจองหองของพระราชาแหงอัสซีเรีย และความเยอหยิ่งอยางยโส
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ของเขา เพราะเขาวา "ขาไดกระทําการนี้ดวยกําลังมือของขา... เหล็ก
สะกัดจะคุยขมคนที่ใชมันสกัดนั้นหรือ หรือเลื่อยจะทะนงตัวเหนือผูที่
ใชมันเลื่อยนั้นหรือ... เพราะอีกสักหนอย...ความโกรธของเราจะมุง
ตรงที่การทําลายเขา (อิสยาห 10:12-13ก; 15ก; 25)
พระเจาใชอัสซีเรียเปนเครื่องมือในพระราชกิจของพระองค แตเพราะอัส
ซีเรียทะนงและไมยอมรับวาที่ตนกระทําไดเชนนี้เพราะกําลังจากพระเจา ไมยอม
ที่จะอยูภายใตการควบคุมของพระองค ในที่สุดชนชาติอัสซีเรียก็อันตรธานไป
จากแผนที่โลก
ประมาณป ค.ศ. 30 พระเยซูคริสตทรงเริ่มตนพันธกิจของพระองคโดย
การอานจากพระธรรมอิสยาห บทที่ 61 ตามที่นายแพทยลูกาไดบันทึกไววา
“พระวิญญาณแหงพระเปนเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะวาพระองคไดทรงเจิม
ตั้งขาพเจาไว เพื่อนําขาวดีมายังคนยากจน พระองคไดทรงใชขาพเจาใหรอง
ประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลย ใหประกาศแกคนตาบอดวาจะไดเห็นอีก ให
ปลอยผูถูกบีบบังคับเปนอิสระ และใหประกาศปแหงความโปรดปรานของพระ
เปนเจา” (ลูกา 4:18-19)
ในพระธรรมมัทธิว บทที่ 25 พระเยซูคริสตกลาวถึงแผนงานแหงความ
ยุติธรรมของพระเจาวา เมื่อบุตรมนุษยเสด็จมาพิพากษาบรรดาประชาชาติ
พระองคมีหลักเกณฑในการพิพากษาคือ การเอาใจใสเลี้ยงดูผูหิวโหยและ
กระหาย การเปดบานใหกับคนแปลกหนา คลุมกายแกคนที่เปลาเปลือย ดูแล
รักษาคนที่เจ็บปวย และเยี่ยมเยียนผูที่ถูกจําจอง พระมหากษัตริยตรัสแกผูที่อยู
เบื้องขวาพระหัตถวา “ทานทั้งหลายที่ไดรับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับ
เอาราชอาณาจักร ซึ่งไดตระเตรียมไวสําหรับทานทั้งหลายตั้งแตแรกสรางโลก...
เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ซึ่งทานไดกระทําแกคนใดคนหนึ่งในพวกพี่
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นองของเรานี้ ถึงแมจะต่ําตอยเพียงไร ก็เหมือนไดกระทําแกเราดวย” (มัทธิว
25:34, 40)
ประมาณอีก 20 ปหลังจากนั้น พระเจาทรงประทานมิมิตแกเปโตร เพื่อ
ทรงชวยทะลายอคติที่มีตอคนตางชาติของเปโตร แลวพระเจาทรงนําทานใหไป
เทศนาแกนายทหารอิตาเลียน นายทหารกลับใจ เปโตรเรียนรูน้ําพระทัยของพระ
เจาถึงกับประกาศออกมาวา “ขาพเจาเห็นจริงแลววา พระเจาไมทรงเลือกหนา
ผูใด” (กิจการ 10:34)
เปาโลไดรับการดลใจจากพระเจาที่จะสรางเสริมความเขาใจใหมถึงพระ
ประสงคของพระเจาวา “เพราะเหตุวาคนที่รับบัพติศมาเขารวมในพระคริสตแลว
ก็จะสวมชีวิตพระคริสต จะไมเปนยิวหรือกรีก จะไมเปนทาสหรือไท จะไมเปน
ชายหรือหญิง เพราะวาทานเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยพระเยซูคริสต” (กาลา
เทีย 3:27-28) ในสายพระเนตรของพระเจา ไมมีอคติ หรือ ความลําเอียง
แบงแยกในเรื่องเชื้อชาติ ชนชั้น ฐานะ และเพศ
ในสายตาของมนุษย ความจริงก็คือวา มนุษยไมเทาเทียมกัน บางคน
ออนแอ แตบางคนเขมแข็ง บางคนทํางานรวดเร็วแตบางคนเชื่องชา บางคน
ร่ํารวยแตหลายคนยากจน ธรรมดาแหงโลกนี้ไดแสดงออกอยางแจงชัดถึงการ
แบงแยก แตในสายพระเนตรของพระเจานั้นแตกตาง พระองคมิไดแบงแยก
พระองคทรงกระทําแกทุกคนอยางมีคุณคาเทาเทียมกัน และถาเราไมปฏิบัติตอ
ผูอื่นอยางมีคุณคาเทาเทียมกันในความเปนมนุษย อยางที่อิสราเอลในอดีตได
กระทํา ผลที่ตามมาก็คือเราตองตกอยูในความระทมทุกข และถาเราจะ
ตอบสนองตอน้ําพระทัยของพระเจาในประการนี้ เราจะตองรวมในการปกปอง
คุณคา ความหมายของชีวิตในทุกตัวคนที่พระเจาทรงประทานให
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ในป ค.ศ.2002 เดือนพฤษภาคม เรามีโอกาสไปเที่ยวที่กรุงเอเธน
ประเทศกรีซ เปนที่เริ่มตนของการปกครองระบอบ “ประชาธิปไตย” โดยเริ่มใช
ในกรุงเอเธน แตประชาธิปไตยของกรีกไมรวมสตรีและทาส แตเพราะ
ประชาธิปไตยของกรีกไมมีพระเจาองคเดียวที่เปนศูนยรวมที่จะรอยรัดความคิด
เกี่ยวกับความเทาเทียมกัน ความคิดอันยิ่งใหญนี้จึงไมสามารถขยายใหเปนจริง
ไดในเมืองและรัฐอื่นๆ เชน สปาตา ในที่สุด สงครามการลางผลาญระหวางเมือง
และรัฐตางๆ นําไปสูการจบสิ้นอํานาจของกรีกและระบอบประชาธิปไตย
ในชวงทศวรรษ 1500 มารติน ลูเธอร ประกาศชัดวา ผูเชื่อในพระเจาทุก
คนเปนพระ (บาทหลวง) ดังนั้นทุกคนจึงมีสิทธิเทาเทียมกันที่จะเขาถึงพระเจาได
(ซึ่งในเวลานั้นทุกคนเชื่อวาการที่จะเขาถึงพระเจาไดตองผานผูนําศาสนาคือ
บาทหลวง) ลูเธอรไดแปลพระคัมภีรเปนภาษาเยอรมัน เพื่อทุกคนในประเทศของ
ทานสามารถที่จะอานพระวจนะของพระเจารูเรื่อง ไมตองรูจักและสัมพันธกับ
พระเจาผานบาทหลวงอีกตอไป
เมื่อทศวรรษ 1700 คําเทศนาของ จอหน เวสลี่ และ จอรจ วิทฟลด ได
กระตุนใหเกิด การฟนฟูจิตใจหลายแหงในอังกฤษ การฟนฟูจิตใจครั้งนี้ทําให
เกิดการเอาใจใสหวงใยคนยากจนและถูกกดขี่ รวีวารศึกษาเริ่มเปดชั้นเรียน
สําหรับเด็กยากจนเพื่อสอนใหเด็กเหลานี้สามารถอานออกเขียนได กฎหมายจอง
จําลูกหนี้ถูกยกเลิก (ในสมัยนั้นถาใครเปนหนี้จะถูกจองจําจนกวาจะสามารถนํา
เงินมาชําระหนี้สิน)
ในชวงเริ่มแรกที่ผมมาประเทศไทย นักธุรกิจชาวอังกฤษทานหนึ่งไดเลา
ใหผมฟงวา รัฐบาลอังกฤษสามารถเขาควบคุมการฉอราษฎรบังหลวงในประเทศ
ไดเพราะการฟนฟูจิตใจของเวสลี่ จดหมายชวงทายชีวิตของเวสลี่ฉบับหนึ่ง เวสลี่
ไดเขียนจดหมายหนุนใจ วิลเบอรฟอส ผูซึ่งไดกลับใจมาเชื่อพระเจาในการ
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ประกาศในสมัยนั้น เวสลี่ย้ําเตือนใหวิลเบอรฟอสยืนหยัดอยางมั่นคงไมใหยอม
แพการตอสูในรัฐสภาใหไดมาซึ่งกฎหมายเลิกทาส วิลเบอรฟอส ไดยืนหยัดตอสู
จนประเทศอังกฤษเปนประเทศแรกที่เคยมีทาส แลวออกกฎหมายเลิกทาส และ
หามการมีทาส
ในชวงเวลาใกลเคียงกับเวสลี่ เจอรมาน โมราเวียนส (German
Moravians) ใชชีวิตทํางานรวมกับทาส เพื่อเขาจะสามารถประกาศพระกิตติคุณกับพวกทาสได วันหนึ่ง บิชอบ (Bishop) คณะโมราเวียนสทานหนึ่ง ได
อธิบายใหคนในคณะดิไซเปลมิชชั่นในจาไมกาวา ทําไมในจาไมกาถึงมีชาวคริสต
นิกายโมราเวียนสจํานวนมาก เขาเลาวา ครั้งหนึ่ง นายทาสคนหนึ่งไดแอบฟง
มิชชันนารีโมราเวียนสหนุนใจเพื่อนทาสดวยกันจากพระธรรมยอหน 8:32 “...
ทานทั้งหลายจะรูจักสัจจะ และสัจจะจะทําใหทานทั้งหลายเปนไท” นายทาสชาว
อังกฤษโกรธจัด ที่มิชชันนารีกลาวคํายุยงปลุกปนพวกเพื่อนทาส จึงสั่งใหจับ
มิชชันนารีโมราเวียนสเขาคุก แตเพราะคุกกําลังซอมแซมไมพรอมที่จะรับนักโทษ
พวกเขาจึงจับมิชชันนารีโมราเวียนสไปจําขังในคริสตจักรแองกลิกัน เพราะการ
รวมทุกขกับพี่นองทาสนี้เอง เมื่อเลิกทาสจึงมีคนมาเชื่อในพระเจา มาเปนสมาชิก
ในคณะโมราเวียนสจํานวนมากที่สุด
เมื่อผมศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยเยล ผมไดอานเรื่องราวของศิษยาภิบาล
ทานหนึ่งที่นิวเฮเวน (New Haven) ในสมัยกอนการยุติสงครามกลางเมือง
ทานศิษยาภิบาลไดขาววาเรือคาทาสลําหนึ่งถูกพายุกระหน่ําออกนอกเสนทาง
เดินเรือ จึงพยายามที่จะเขามาเทียบทาที่นิวเฮเวน ทานไดนํากําลังสมาชิก
คริสตจักรของทานเขาลอมยึดเรือและปลดปลอยทาสในเรือใหเปนอิสระ ที่ทาน
ทําเชนนี้ไดเพราะในภาคเหนือของอเมริกาไมมีทาส สวนภาคใตไมยอมที่จะ
ปลดปลอยทาสเปนอิสระทําใหเกิดสงครามกลางเมือง และอเมริกายังตองชดใช
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บาปผิดในเรื่องทาสจนถึงทุกวันนี้
เราสามารถเห็นกระบวนการขับเคลื่อนของพระเจาสูความเปนไทและเสรี
ผานทางการทํางานของมิชชันนารี อยางเชน นายแพทย ดี. บี. บรัดเลย หรือ
เรียกอยางไทยๆ วา หมอบรัดเลย หรือที่รูจักกันในนามวา หมอปลัดเลย ชวง
กลางทศวรรษ 1800 หมอบรัดเลยไดทําการผาตัดตามวิธีการแพทยแผน
ตะวันตกในประเทศไทยเปนครั้งแรก ไดชวยชีวิตของพระสงฆรูปหนึ่งไว เหตุการณครั้งนี้ ทําใหทานและเจาอาวาสวัดดังกลาวมีความชิดเชื้อสนิทสนม เจา
อาวาสวัดในขณะนั้นคื อเจาฟามงกุ ฎ
ต อมาทรงขึ้นเสวยราชสมบัติเป น
พระมหากษัตริย รัชกาลที่ 4
ในชวงเวลาที่อเมริกามีสงครามกลางเมือง นายแพทยบรัดเลยไดออก
หนังสือพิมพฉบับแรกในประเทศไทย (พิมพเปนภาษาอังกฤษ) ในหนังสือพิมพ
ดังกลาวทานไดเขียนตําหนิเรื่องการมีทาสในประเทศไทย พระมหากษัตริยไทย
ทรงเห็นดวยกับบทความของทาน ยิ่งกวานั้นพระองคยังทรงมีพระราชสาสนไป
ยังประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอน ทรงเสนอที่จะพระราชทานชาง 50 เชือก เพื่อ
ชวยการปลดปลอยทาสในอเมริกา สําหรับการปลดปลอยทาสในสังคมไทยนั้นจะ
เปนไปอยางละมุนละมอมใหสอดคลองเหมาะสมตามบริบท และทรงเตรียมการ
ใหพระราชโอรสของพระองคดําเนินการเลิกทาส และก็เปนจริงดวยสันติวิธี ใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 จนพระองคไดรับ
พระราชสมญานามวา พระปยะมหาราช
ในทศวรรษ 1840 คาลมารก ชาวยิวที่เติบโตขึ้นในสภาพแวดลอมคริสเตียนในเยอรมนี เขาไดเดินทางไปยังประเทศอังกฤษ โดยเชื่อมั่นวาคนยากคน
จนที่นั่นจะลุกฮือขึ้น เขากลาววาคริสเตียนใชพระเจาในการกดขี่คนจน ใน
หนังสือของเขาชื่อ ดาส เคปปตัล (Das Kapital) คาลมารกไดยกตัวอยางเรื่อง
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พวกเพียวริตัน (Puritans) ผูเครงครัดในศาสนาที่อพยพไปยังอเมริกาในนาม
ของพระเจาเพื่อมีเสรีภาพในการนมัสการ ตอมาในป ค.ศ.1730 คนเหลานี้กลับ
ตั้งคาหัวเทียบเทาประมาณ 100 เหรียญสหรัฐตอการถลกหนังศีรษะของชาว
อินเดียแดงหนึ่งหัว คาลมารกคิดวา การปฏิวัตินาจะเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ
แตเพราะการฟนฟูจิตใจของเวสลี่ และวิทฟลด ไดมีผลใหเกิดการเปลี่ยนใน
ระดับโครงสรางของสังคมประเทศทีเดียว
ในรัสเซีย คริสตจักรทําตนรวมมือกับพระเจาซารในการกดขี่เอาเปรียบ
ประชาชน ดังนั้น ลัทธิคอมมิวนิสต คาลมารก จึงแพรหลายดกดื่น
ในชวงตนของศตวรรษที่ 20 ดร. ซุนยัดเซ็น ไดกลับใจเปนคริสเตียนได
นําคนจนทําการปฏิวัติจักรพรรดิแหงประเทศจีน แตทานไมสามารถที่จะเอาชนะ
พวกขุน ศึก ที ่ค รองแควน ตา งๆ
จึง ตอ งหัน ไปขอความรว มมือ จาก
คอมมิว นิส ต ถึงแมประเทศจีนจะกลายเปนประเทศคอมมิวนิสตแลวก็ตาม
ดร. ซุนยัดเซ็นยังเปนคริสเตียนจนถึงวันตาย เมื่อคณะลิเกของมหาวิทยาลัย
พายัพเปดการแสดงที่เมืองนานจิง ในประเทศจีนไกดไดพาคณะของเราขึ้นไปบน
เขาสูงซึ่งเปนที่ตั้งอุโมงคฝงศพของ ดร.ซุนยัดเซิน แมแตคอมมิวนิสตในจีนยัง
ยกยองทานวาเปน “บิดาแหงจีนสมัยใหม”
เมื่อผมพิจารณาถึงขบวนการนักศึกษาไทยที่ไปรวมกับกองกําลังคอมมิวนิสตตามตะเข็บชายแดน ผมพบความจริงวานักศึกษาจํานวนมากถูกชักชวนดวย
คําขวัญของคอมมิวนิสตที่วา “ทุกคนใหตามความสามารถ รับตามความจําเปน”
คํากลาวนี้ไดรับอิทธิพลจากพระธรรมกิจการ 4:32 ที่วา “...ไมมีใครอางวา
สิ่งของที่ตนมีอยูเปนของตน แตทั้งหมดเปนของกลาง” ความคิดใฝฝนนี้ในพระ
คัมภีรเปนไปไดไมนานนัก ทั้งนี้เพราะความเห็นแกตัวของมนุษย จึงมิสามารถที่
จะแบงปนตลอดเวลา ทําใหความคิดใฝฝนมีอันตองลมสลาย
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เมื่อผมเห็นคนจนคนถูกกดขี่ขมเหงในเอเชียยอมรับลัทธิคอมมิวนิสต
ผมคิดวาก็เปนเหมือนในสมัยของผูเผยพระวจนะอิสยาห พระเจาทรงใช
คอมมิวนิสตดั่งที่เคยใชอัสซีเรีย เพื่อลงโทษผูกระทําความอยุติธรรม แตเมื่อเปน
เครื่องมือที่จะลงโทษหยุดยั้งความอยุติธรรม กลับคิดวาตนมีอํานาจ กลับ
กลายเปนผูที่กดขี่ขมเหงเสียเอง ดวยเหตุนี้เราจึงเห็นวากระบวนการคอมมิวนิสต
จึงถูกเบียดลงจากเวทีโลกอยางเชนอัสซีเรีย เพราะคอมมิวนิสตกลาวในทํานองวา
“ขาไดกระทําการนี้ดวยกําลังมือของขา และดวยสติปญญาของขา เพราะขามี
ความเขาใจ ขาไดรื้อเขตแดนของชนชาติทั้งหลาย และไดปลนทรัพยสมบัติของ
เขา ขาไดขวิดคนเหลานั้นที่นั่งบนพระที่นั่งลงมาเหมือนวัวผู” (อิสยาห 10:13)
ในอดีตมีใครสักกี่คนที่สนใจวาเกิดอะไรขึ้นกับชนกลุมนอยในประเทศ
พมา แตปจจุบันคนจํานวนนับพันทั่วโลกที่กําลังอธิษฐานเพื่อประเทศพมา
รัฐบาลทั้งสหรัฐอเมริกา และประเทศตางๆ ในยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม
ประเทศสแกนดิเนเวียที่ออกแรงกดดันประเทศพมา เพื่อชวยใหประชาชนไดมา
ซึ่งสิทธิ เสรีภาพ และความเทาเทียมกัน
หลายทศวรรษภายใตการปกครองที่โหดเหี้ยมทารุณของเผด็จการทหาร
ในป 1988 ไดเกิดการเดินขบวนเพื่อเรียกรองประชาธิปไตยอยางมากมายทั่ว
ประเทศนี้ ผูคนถูกฆาตายในการนี้หลายพันคน เพื่อลดกระแสตอตานกองทัพ
เผด็จการพมาจึงไดจัดใหมีการเลือกตั้งขึ้นในป 1990 พรรคสันนิบาตแหงชาติ
เพื่อประชาธิปไตย (NLD: The National League for Democracy) ชนะ
การเลือกตั้ง ไดรับคะแนนเกินกวา 80% ของผูไปออกเสียง แตฝายทหารกลับ
จับกุมผูนํา NLD และนาง ออง ซาน ซูจี ไปจําขังในบานพักครั้งแลวครั้งเลา
ดวยความพยายามอยางไมลดละของนางที่จะนําเสรีภาพและความยุติธรรมให
เกิดขึ้นในประเทศพมา เธอจึงไดรับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ซึ่งก็เปนสวน
240

หนึ่งที่ชวยปกปองเธอในการตอสูนี้ กลุมทหารเผด็จการในประเทศพมาได
เปลี่ยนชื่อประเทศเปนเมียนมาร ในป ค.ศ.1989 แตเพื่อเปนการแสดงถึงการ
รวมในกระบวนการประชาธิปไตยของพมาที่ไมยอมใชชื่อประเทศวา เมียนมาร
เราจึงยังยืนหยัดที่จะเรียกประเทศนี้วาพมาตอไป

คณะของอาจารยเดวิด ยูแบงค นําอาหาร ยา หนังสือ ของเลน และ ความหวัง
ไปใหแกผูอพยพแถบชายแดนไทยพมา (ภาพโดย Thierry Falise)

ครั้งเมื่อเดวิดเขาเยี่ยมนางออง ซาน ซูจี ที่ยางกุงเมื่อหลายปกอนหนานี้
ในชวงที่เธอถูกคุมขังโดยจํากัดใหอยูแตในบริเวณบาน เธอกลาวกับเดวิดวา
“พระคัมภีรที่ดิฉันโปรดปรานคือ “...ทานทั้งหลายจะรูจักสัจจะ และสัจจะจะทํา
ใหทานทั้งหลายเปนไท (ยอหน 8:32) พวกทหารมีอํานาจ ปน คุก และการ
ทรมาน แตเรามีสัจจะและความชอบธรรม”
แมวาสถานการณในประเทศพมาจะดูมืดมนและเปลาเปลี่ยว แตเรารูวา
พระเจาทรงยืนเคียงขางเราในกระบวนการขับเคลื่อนไปของประวัติศาสตร ใน
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พระธรรมวิวรณไดทํานายไววา เมื่อเวลาสุดทายมาถึงจะมีการทําลายครั้งยิ่งใหญ
และดูเหมือนความชั่วรายจะเปนฝายมีชัยจนกวาพระคริส ตจะเสด็จ กลับมา
ชีวิตคริสเตียนตองดํารงอยูในความจริงสองมิติคือ ดํารงชีวิตดวยความหวังวาจะ
ไดรับชัยชนะในเวลาสุดทาย แตในเวลาเดียวกันก็บากบั่นทุกขณะที่จะทําใหเกิด
สันติ ยุติธรรม เสรีภาพ ความชอบธรรม และสัจจะใหปรากฏ
พระวิญญาณที่ทรงอยูเหนืออิสยาห และพระเยซูคริสตก็ทรงอยูเหนือชีวิต
ของเราดวย พระองคทรงเจิมตั้งใหเราประกาศขาวดีแกคนยากจน พระองคทรง
โปรดใหเราไปปะชุนหัวใจที่ฉีกขาด ประกาศเสรีภาพแกคนที่ถูกจองจํา และ
ปลดปลอยผูถูกพันธนาการออกจากความมืดมิดในชีวิต แสงสวางไดสองเขาไป
ในความมืด แตความมืดจะมีชัยก็หาไม ไมวาจะในแอฟริกา หรือ อัฟกานิสถาน
อินโดนีเซีย หรือ อิรัก เชียงใหม หรือ เมืองจีน อังกฤษ หรือ พมา

ลอรี่ ยูแบงค ดอสัน รวมทีมงานอาจารยเดวิด นํายาใหผูลี้ภัยชายแดนพมา
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บทที่ 9
โปรดทรงกระทําใหขาพระองคทั้งหลาย
บริสุทธิ์
การทรงเรียกเพื่อชําระใหบริสุทธิ์ และ
เปนผูที่ยําเกรงพระเจา
โดยที่ทานเปนบุตรทีเ่ ชื่อฟง ขออยาไดประพฤติตามกิเลสตัณหา
อยางที่เกิดจากความโงเขลาของทานในกาลกอน
แตเพราะพระองคผูทรงเรียกทานทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์
ทานทั้งหลายจงประพฤติใหบริสุทธิ์พรอมทุกประการ
ดังที่มีพระวจนะเขียนไวแลววา
ทานทั้งหลายจงเปนคนบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์
1เปโตร 1:14-16
เหตุฉะนั้นจงประหารโลกียวิสัยในตัวทานเสีย
มีการลวงประเวณี การโสโครก ราคะตัณหา
ความปรารถนาชั่ว และความโลภ ซึ่งเปนการนับถือรูปเคารพ
โคโลสี 3:5
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...ทานทั้งหลายควรจะเปนคนเชนใดในชีวติ ที่บริสุทธิ์และดีงาม
จงเฝารอและเรงวันของพระเจาใหมาถึง...
2เปโตร 3:11ข-2ก
ทานที่รักทั้งหลาย บัดนี้เราทั้งหลายเปนบุตรของพระเจา
และยังไมปรากฏวาตอไปเบือ้ งหนานั้นเราจะเปนอยางไร
แตเรารูวาเมื่อพระองคจะเสด็จมาปรากฏนั้น
เราทั้งหลายจะเปนเหมือนพระองค
เพราะวาเราจะเห็นพระองคอยางที่พระองคทรงเปนอยูน ั้น
และทุกคนที่มคี วามหวังอยางนี้ ก็ชําระตนใหบริสุทธิ์
ดังที่พระองคทรงบริสุทธิ์
1ยอหน 3:2-3
คริสตจักรตองลุกขึ้นและยืนยันในเรื่องการควบคุมตน
การบังคับตนเอง ความสัตยซื่อในชีวติ
ไปพรอมๆ กับการใหอภัย
ความตายและการทําลายลางที่เกิดจากพฤติกรรมทางเพศและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น ที่อยูรายรอบชีวิตของผมทําใหผมตองเขียนเกี่ยวกับการทรงเรียกของ
พระเจาใหเราเปนผูที่มีชีวิตบริสุทธิ์ ดีงาม และมีความบริสุทธิ์ในเรื่องเพศ
ในหมูบานที่เราอาศัยอยูมีคริสเตียนสองคนที่ตองเสียชีวิตไปเพราะโรค
เอดส และภรรยาของเขาก็ตกอยูในความกลัววาจะไดรับเชื้อนั้นดวย พยาบาล
คริสเตียนคนหนึ่งในหมูบานเมื่อไปฝากครรภที่โรงพยาบาลพบวาตนเองไดรับ
เชื้อ HIV จากการตรวจเลือด เธอตัดสินใจฆาตัวตาย สามีของเธอตัดสินใจดื่มยา
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พิษเพื่อปลิดชีวิตของตนเอง แตญาติและเพื่อนบานชวยนําสงโรงพยาบาลจนรอด
ชีวิต แตอีกอาทิตยตอมาเขาหยุดชีวิตของตนเองสําเร็จ ลูกชายและลูกสะใภของ
เพื่อนสนิทในหมูบานก็เสียชีวิตเพราะเอดสเชนกัน ทานและภรรยาตองรับภาระ
เลี้ยงดูหลานที่เกิดมา
เมื่อเร็วๆ นี้ (2004) CNN ไดรายงานวา วัยรุนไทยมีอัตราการติดเชื้อ
HIV เพิ่มสูงขึ้นจาก 11% เปน 17% ลูกสะใภของศิษยาภิบาลคริสตจักรใน
หมูบานของเรา เธอเคยทํางานในแผนกพันธกิจเอดส สภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย ไดยืนยันตัวเลขดังกลาวขางตนวาเปนจริง สวนใหญแลวการติดเชื้อดังกลาว
เกิดจากการสําสอนทางเพศ หรือ มีเพศสัมพันธนอกสมรส จากการแพรระบาด
ของโรครายนี้ทําใหคนในอัฟริกาประมาณ 25-30 ลานคนตองเสียชีวิตเพราะโรค
เอดส และโรครายนี้แพรระบาดไปทั่วโลก สิ่งที่โลกทุมเทตอเรื่องนี้ก็หนีไมพนที่
จะตองหายาที่มายืดเวลาชีวิตของผูไดรับเชื้อดังกลาว
เราก็ตองการที่จะชวยยืดเวลาชีวิตของคนเหลานี้เชนกัน แตตองเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมทางเพศที่เปนตนเหตุหลักที่ทําใหการแพรระบาดขยายโรครายนี้
ออกไปอยางรุนแรง อิทธิพลคําสอนและความเชื่อดานจิตวิทยาตามลัทธิการคิด
แบบฟรอยดที่วา “การเก็บกดทางเพศเปนตนเหตุของโรคทางจิต” และอิทธิพล
คําสอนและหลักคิดเชนนี้ผลักดันไปสูความคิดที่วา “ทุกคนมีเสรีในเรื่องเพศ”
ในทัศนะของผมเองแลวเห็นวานี่คือการที่มนุษยพยายามที่จะหาเหตุผล
เขาขางตนเอง ทั้งๆ ที่เห็นแลววาเปนการขัดตอพระประสงค และทําลายของ
ประทานที่พระเจาใหแกเราก็ตาม
บอยครั้ง ในวิกฤตกาลเอดส เมื่อเราพูดถึงศีลธรรม หรือ จริยธรรม
เกี่ยวกับเรื่องเพศ มักไดรับการตอบสนองอยางรุนแรงวา “คุณตั้งตัวพิพากษาคน
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อื่นอีกแลว” แตผมเห็นวา การที่ชายคนหนึ่งไมสามารถควบคุม หรือ บังคับ
อารมณ และความอยากทางเพศกับหญิงนอกสมรส แลวนําเอาโรคเอดสเขาสู
ครอบครัว ทําใหภรรยาและลูกตองไดรับเชื้อโรคเอดส เปนเหตุใหผูเปนที่รักตอง
เสียชีวิต ก็เปนการพิพากษาในตัวอยูแลว และคนเชนนี้ไมสมควรที่จะไดรับการ
“พิพากษาตัดสินหรือ”
พระเจาทรงประทาน “พิมพเขียว” เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตดานเพศ
แกเรา ครั้งแรกเริ่มเราพบไดใน พระบัญญัติสิบประการ และปดทายดวย พระ
ธรรมวิวรณ 22:15 ชี้ชัดวา คนที่ลวงประเวณีไมมีสิทธิที่จะเขาในแผนดินสวรรค
“ภายนอกนั้นมี... คนลวงประเวณี...” ในพระธรรมเอเฟซัส 5:3 กลาวไววา “แต
การเอยถึงการลวงประเวณี การลามกตางๆ และการละโมบ อยาใหมีขึ้นในพวก
ทานเลยจะไดสมกับที่ทานเปนธรรมิกชน”
เราไดรับเสรีภาพในการเลือก ที่จะเลือกวาดําเนินชีวิตตามที่พระคัมภีรสั่ง
และสอน หรือ ปฏิเสธที่จะทําตาม เราสามารถที่จะอางวา คําสั่งสอนตามพระ
คัมภีรขางตนนี้ยากที่จะปฏิบัติตามได เราจึงปฏิเสธที่จะทําตาม แตการสูญเสีย
ชีวิตจํานวนหลายลานคนที่ตองตายเพราะโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศจะไม
เกิดขึ้นถาคนเรามีเพียงผัวเดียวเมียเดียว และนี่แสดงชัดถึง คาของความบาปคือ
ความตายที่เห็นจริงเปนรูปธรรม (โรม 6:23)
เราทุกคนทําบาป แตเราสามารถที่จะชื่นชมยินดีและประกาศวา เราไดรับ
การทรงไถโดยทางพระเยซูคริสต สรรเสริญพระเจาที่ยังมีการทรงยกโทษ แตคํา
ประกาศของพระเยซูคริสตในพระธรรมมาระโก1:15 เริ่มตนดวยการเรียก รอง
ใหกลับใจเสียใหมและเชื่อในพระองค ในพระธรรมยอหน 8:11 พระเยซูคริสต
มิไดตําหนิหรือตัดสินหญิงที่ถูกจับไดวาลวงประเวณี แตพระองคตรัสสั่งวา
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“...จงไปเถิดและอยาทําบาปอีก”
เราคงไมสามารถที่จะลดคริสตมาตรฐานลงจากที่ทรงวางไว ถึงแมวาเรา
จะผิดพลาดลมลงในชีวิต เราตองกลับใจใหม ลุกขึ้นมุงหนาไปสูหลักชัยที่พระเจา
ทรงเรียกใหเราไปรับ (ฟลิปป 3:14) เราจะไมใชอวัยวะของเราเปนทาสของการ
โสโครก แตใชอวัยวะของเราเปนเครื่องมือในการชอบธรรมของพระเจา ที่นําไปสู
ชีวิตที่ไดรับการทรงชําระใหบริสุทธิ์ (โรม 9:12-19)
ผมขอยกตัวอยางในเรื่องนี้ ชางรับเหมากอสราง ถาเขาตองการประหยัด
เงิน (เพื่อหากําไรมากๆ) ในการผสมซีเมนต เขาก็จะใสทรายมากเกินกวาที่สูตร
กําหนด หรือ การใชเหล็กขนาดเล็กกวากําหนด การทําผิดสูตรมาตรฐานในการ
กอสรางเชนนี้ยอมสงผลใหโครงสรางของอาคารไมแข็งแรง และเกิดการพัง
พินาศของตึก ผูรับเหมามีเสรีที่จะเลือกวาจะทําเชนใด แตผลที่จะเกิดขึ้นนั้นเกิด
ตามหลักเกณฑหรือกฎมาตรฐานที่มีอยูแลว พระเจาทรงสั่งและสอนเราทั้งใน
พระบัญญัติสิบประการและในพระคัมภีรตอนอื่นๆ แลววา เราควรดําเนินชีวิต
เชนใด เรามีเสรีที่จะไมสนใจกฎเกณฑของพระเจา แตเราตองทนทุกขและรับผล
จากการตัดสินใจและการกระทําของเรา
คริสตจักรตองลุกขึ้นและยืนยันในเรื่องการควบคุมตน การบังคับตนเอง
ความสัตยซื่อในชีวิต ไปพรอมๆ กับการใหอภัย คริสเตียนโดยเฉพาะผูนํา
คริสตจักรและมิชชันนารีตองดําเนินชีวิตที่เปนรูปธรรมตามที่ทรงเรียกใหเปนผูที่
มีชีวิตบริสุทธิ์ ดีงาม และยําเกรงพระเจา
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เดินทางไปประกาศที่เลตองคุ ที่เลื่อมใสในลัทธิเทเลโคน เดินทางโดยรถ 1 วัน
เรือ 2 วัน และขี่ชาง 12 วัน (พฤศจิกายน 1962)

คุณโจนรวมในการบุกปาผาดงเพื่อการประกาศรวมกับคณะของเราภายหลัง
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ภาคผนวก
ชีวิตและการงาน
ศาสนาจารย อรัญ และ คุณโจน ยูแบงค
อาจารย อรัญ และ คุณโจน ยูแบงค เปนมิชชันนารีรับใชพระเจาจาก
คณะ The Christian Church (Disciples of Christ) หรือที่เรารูจักกันใน
นาม คณะดิไซเปล ทานทั้งสองทํางานรับใชพระเจาในสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย จนถึงปจจุบัน(ป ค.ศ.2004)เปนปที่ 43 ศาสนาจารย อรัญ ยูแบงค
เกษียณอายุการทํางานในป ค.ศ.1994 สวน ศาสนาจารยโจน ยูแบงค
เกษียณอายุการทํางานในป ค.ศ.1997 ปจจุบันทั้งสองทานยังคงรับใชพระเจา
ในประเทศไทยในฐานะอาสาสมัครทั้งงานในคริสตจักรและในสังคม
คุณโจน โฮวิส ยูแบงค เติบโตในเมืองฮุสตัน สวนอาจารย อรัญ ยูแบงค
เติบโตในเมือง ฮิวสเบอโร ทั้งสองเปนคนรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ภายหลังที่อาจารยอรัญ ยูแบงค สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
Texas A & M ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ดานธรณีวิทยา ในป ค.ศ.1951
ทานเขารับราชการทหารไปรวมรบในสมรภูมิเกาหลี ตอมาไดเลื่อนยศเปนรอย
เอก เปนผูบงั คับบัญชากองรอยทหารชางดานการรบ อาจารยยูแบงคไดพบคุณ
โจนเปนครั้งแรกในป ค.ศ.1953 ขณะนั้น คุณโจนเปนนักรองในคณะนักแสดง
ปลอบขวัญทหารที่ประเทศเกาหลี
โดยพบกันที่ฐานปฏิบัติการของอาจารย
ยูแบงคในเวลานั้น ภายหลังสงครามเลิกหนึ่งป อาจารยยูแบงค ไดลาออก
จากราชการทหาร และเขาทํางานเปนวิศวกรนักธรณีวิทยาในการสํารวจน้ํามันให
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บริษัทในรัฐเท็กซัสเปนเวลา 4 ป
สําหรับคุณโจน เปนนักรองและนักแสดงที่ฮอลิวูด ลอนดอน และ
บอรดเวย ไดรับรางวัล Theatre World Award ในฐานะหนึ่งในสิบของ
นักแสดงที่มีบุคลิกภาพดีเดน ในชวงฤดูการแสดง ค.ศ.1957-1958 ของ
บอรดเวย
หลังจากนั้น อาจารย อรัญ ยูแบงค ไดรับการทรงเรียก จึงลาออกจาก
การทํางานในบริษัทขุดเจาะน้ํามัน และเขาศึกษาตอที่พระคริสตธรรม Brite
Divinity School มหาวิทยาลัย Texas Christian University เพื่อเตรียม
ตัวไปเปนมิชชันนารีที่ประเทศไทย ในเดือนมกราคม ป ค.ศ.1959 ทั้งสองได
พบกันอีกครั้งหนึ่ง ในเดือนธันวาคมของปเดียวกันนี้เองทั้งสองไดแตงงาน และ
ศึกษาดานศาสนศาสตรดวยกัน จนในป ค.ศ.1961 ทั้งสองไดรับสถาปนาเปน
ศาสนาจารย และ เดินทางมาเปนมิชชันนารีในประเทศไทย ทั้งสองทานไดทุมเท
เวลาชีวิตในการประกาศพระกิตติคุณ และ ตั้งคริสตจักร พรอมทั้งงานดาน
พัฒนาชนบท ทํางานกับทั้งคนไทย และ ชาวไทยทรงดํา(ลาวโซง) ในจังหวัด
นครปฐม
ในชวงเวลาที่เกิดภัยแลงในชุมชนที่ทํางาน
คุณโจนไดริเริ่มโครงการ
หัตถกรรมลาวโซง เพื่อเปนการหารายไดเสริมในเวลาที่ทุกขยากลําบาก ในเวลา
นั้นการประกาศพระกิตติคุณไดขยายตัวจนตั้งเปนคริสตจักรในป ค.ศ.1970
ศาสนาจารย อรัญ ยูแบงค เปนศิษยาภิบาลทานแรกในคริสตจักรแหงนี้
ตอมา ในป ค.ศ.1965 – 1966 อาจารยยแู บงคไดศึกษาดานศาสน
ศาสตรตอและไดรับปริญญาโท S.T.M. (Sacred Theology Master) อีก
ปริญญาหนึ่ง จากมหาวิทยาลัย Yale Divinity School, Yale University
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สําหรับคุณโจน ตอมาภายหลังสําเร็จการศึกษาปริญญาโทดานศาสนศาสตรจาก
พระ-คริสตธรรม Perkins School of Theology มหาวิทยาลัย Southern
Methodist University เมื่ออายุ 61 ป
ในป ค.ศ.1962 อาจารย อรัญ ยูแบงค ไดเดินทางไปประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตในหมูบานเลตองคุ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ซึ่งมี
ความเชื่อในลัทธิฤษี (เทเลโคน) ตองเดินทางโดยเรือในแมน้ําแควนอย 2 วัน
และเดินทางดวยชาง 12 วัน ปจจุบันยังไปเยีย่ มเยียนเปนครั้งคราว
เดือนพฤษภาคม ค.ศ.1971 ครอบครัวยูแบงคยายไปรับใชพระเจาที่
จังหวัดเชียงใหม ศาสนาจารย อรัญ ยูแบงค เปนอาจารยสอนประจําที่วิทยาลัย
พระคริสตธรรมเชียงใหม
(ปจจุบันเปนคณะศาสนศาสตรแมคกิลวารี
มหาวิทยาลัยพายัพ)ทานรับผิดชอบสอนวิชาพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม และ
วิชาการเผยแพรพระกิตติคุณ เปนเวลา 11 ปเคยดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชา
ปรัชญา-ศาสนา และหัวหนาปริญญาโททางคริสตศาสนศาสตรเปนเวลา 2 ป
อาจารย อรัญ ยูแบงคเปนผูกอตั้งสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ
(ซี.ซี.ไอ.) ในป ค.ศ.1981 และดํารงตําแหนงผูอํานวยการของสถาบันฯเปนเวลา
14 ป คุณโจนเปนผูประพันธบทละครและเพลง และยังเปนผูสอนนักรอง
และ นักแสดง ทานยังเปนผูกํากับการแสดงของสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ
ใชศิลปะทั้งไทยและสากลในการสื่อสารพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต เพื่อการ
สื่อสารดังกลาวจะสามารถเขาถึงจิตใจความรูสกึ ของผูช ม อีกทั้งเนื้อหาที่นําเสนอ
ยังเปนรูปแบบชีวิตครอบครัวและสังคมที่สรางสรรคอีกดวย
ผลพวงจากการทําพันธกิจของสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธไดนํา
นักเรียนและครูใหรับเชื่อพระเยซูคริสตปละกวา 1000 ชีวิต นอกจากนั้นใน
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แตละปคณะลิเกของ ซีซไี อ. จะแสดงในชุมชนชนบทกวา 25 หมูบาน ในชวง
เกษียณอายุ ครอบครัวยูแบงคมีสวนชวยในการรณรงคดานการเงินแกสถาบันฯ
เพื่อที่จะดําเนินงานตอไปอยางมีประสิทธิภาพ

ครอบครัวยูแบงค
อาจารย อรัญ และ โจน ยูแบงค มีบุตรดวยกัน 4 คนคือ
1. ศาสนาจารย เดวิด ยูแบงค แตงงานกับ คุณแคเรน มีบุตรดวยกัน 3 คน
คือ ซะเฮลี ซูซาน และปเตอร ปจจุบันเปนมิชชันนารี ชวยเหลือผูลี้ภัยจาก
ประเทศพมา
2. อาจารยรูทแอน ยูแบงค แตงงานกับ อาจารย เจมส พิลตัน มีบุตรดวยกัน
2 คนชื่อ เอมมา เจน และ โซอี วิเวียน ปจจุบันเปนอาจารยสอนวิชาการ
ละครและดนตรีที่โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม (CMIS)
3. คุณลอรี่ ยูแบงค แตงงานกับ นาวาเรือโทปเตอร ดอสัน แหงกองทัพ
สหรัฐอเมริกา มีบุตรดวยกัน 3 คน เซรา เดวิด และกีเดียน ปจจุบันเปน
แมบานและชวยพันธกิจของ ศ.จ. เดวิด ยูแบงค
4. อาจารยสุวรรณี (ซูซี่) ยูแบงค เปนอาจารยสอนวิชาศิลปะที่โรงเรียน
นานาชาติเชียงใหม (CMIS)
ยังมีคนไทยอีกสามคนที่ ศ.จ.อรัญ และ ศ.จ. โจน ยูแบงค รักเหมือนลูก
คือ อาจารย ศศิธร แซตั้ง มาจากหมูบานไผหูชาง จังหวัดนครปฐม ปจจุบัน
ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ ไดมาสรางบาน
ติดกันเพื่อคอยดูแลครอบครัวยูแบงค
คนที่สองคือ คุณดวงจันทร เพิ่มสุข และ คนที่สามคือ คุณพ-วงเดือน
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ยนตรรักษ
ปจจุบัน ศาสนาจารย อรัญ และ โจน ยูแบงค รับใชพระเจาในคริสตจักร
ธรรมนิคม สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 เปนคริสตจักรที่ตั้งในหมูบานที่อาจารย
อาศัยอยู การประกาศเปนชีวิตจิตใจของทาน ถึงจะเกษียณจากการทํางานแต
ทานยังไมเกษียณจากการประกาศพระกิตติคุณ ปจจุบันยังทําการประกาศกับพี่
นองลาวโซง ชนเผาวา และเผากะเหรี่ยง เลตองคุ
อาจารยโจน ยูแบงคปจจุบันเปนกรรมการโรงเรียนคนหูหนวก บานเด็ก
พิการ
และยังสนับสนุนการผลิตศิลปะการดนตรีคริสเตียน
ทั้งที่ใช
วัฒนธรรมพื้นบาน และ วัฒนธรรมรวมสมัย ในเวลาเดียวกัน ทั้งสองยังมีสวน
รวมในงานดานการอภิบาลและการประกาศพระกิตติคุณของคริสตจักรภาคที่
11 นครปฐม เปนระยะๆ
ครอบครัวยูแบงคตั้งใจรับใชพระเจาตลอดชีวิตในประเทศไทย โดยมี
ความเชื่อวา พระเจาทรงเรียกทานใหออกจากสหรัฐอเมริกา จนถึงบัดนี้ยัง
ไมไดรับการทรงเรียกใหกลับ

รําในการนมัสการขึ้นบานใหมครอบครัวยูแบงค เชียงใหม (6 มีนาคม 1993)
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