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คำนำ
หนังสื อนี้ เป็ นคาพยานของพี่นอ้ ง วอท์ชแมน นี ผูท้ าสของพระเจ้า ซึ่ งได้กล่าวเปิ ดเผยท่ามกลาง
พี่นอ้ งผูร้ ่ วมงาน เมื่อปี ค.ศ. 1932 ครั้งหนึ่ง และในปี ค.ศ. 1936 อีกสามครั้ง เป็ นคาพยานที่พี่นอ้ ง นี ได้
เปิ ดเผยด้วยตนเอง แต่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ ทวั่ ไปเป็ นเวลากว่า 40 ปี เหตุเพราะพี่นอ้ ง นี ไม่ประสงค์ที่
จะกระทาเช่นนั้น ดุจดังท่านเปาโลได้กล่าวไว้ในหนังสื อ 2 โคริ นธ์ บทที่ 12 ข้อ 6 ว่า “เพรำะเกรงว่ำบำง
คนจะยกข้ ำพเจ้ ำเกินกว่ ำทีเ่ ขำได้ ร้ ู จำกกำรเห็นและฟังข้ ำพเจ้ ำ” นี่เป็ นเจตนาเดิมของพี่นอ้ ง นี แต่
เนื่องจากพี่นอ้ ง นี ได้จากโลกนี้เข้าสู่ สง่าราศีของพระเจ้าแล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ปี ค.ศ. 1972 ดังนั้น
เราจึงเห็นว่าสมควรแก่เวลาที่จะนาคาพยานของท่านตีพิมพ์เผยแพร่ ออกไป
ในที่น้ ีเรามีเจตนา
เช่นเดียวกับพี่นอ้ ง นี คือเราไม่มีความประสงค์จะยกย่องพี่นอ้ ง นี เป็ นส่ วนตัว แต่เรามีความปรารถนาที่
จะเปิ ดเผยสง่าราศีของพระเจ้าที่ทรงกระทาและสาเร็ จในตัวท่าน เพื่อเราจะได้รู้ได้เห็นการกระทาของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในตัวผูร้ ับใช้ของพระองค์ประการหนึ่ง และเพื่อเราจะได้รู้และเห็นพี่นอ้ ง นี ผูไ้ ด้ยนิ ดี
มอบถวายชีวติ จิตใจแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและร่ วมงานกับพระองค์ เพื่อสง่าราศีของพระองค์ได้สาแดง
จากตัวท่านอีกประการหนึ่ง ท่านเปาโลได้กล่าวว่า “เพือ่ พระนำมของพระเยซู เจ้ ำของเรำได้ เกียรติ
เพรำะท่ำนทั้งหลำย และท่ำนจะได้ รับเกียรติเพรำะพระองค์ ตำมพระคุณแห่ งพระเจ้ ำของเรำ และแห่ ง
พระเยซู คริสต์ เจ้ ำ”
คาพยานของพี่นอ้ ง วอท์ชแมน นี 4 บทนี้ ไม่ได้รวมถึงกิจการทั้งหมดที่พระเจ้าทรงมอบหมาย
แก่ท่าน แต่เป็ นเพียง “คาพยาน” 4 ครั้งของท่านเท่านั้น เพราะกิจการที่พระเจ้าทรงมอบหมายแก่พี่นอ้ ง
วอท์ชแมน นี ในยุคนี้กว้างมาก ดังนั้นเราจึงได้จดั พิมพ์หนังสื ออีก 2 เล่มคือ “บรรณกิจระยะแรกของ
วอท์ชแมน นี” เล่มหนึ่ง และ “ชีวประวัติของวอท์ชแมน นี” อีกเล่มหนึ่ง แต่เราก็ไม่สามารถนากิจการ
งานของท่านมากล่าวได้ท้ งั หมด เพราะพี่นอ้ ง นี มีคาเทศนาที่ได้ตีพิมพ์เป็ นหนังสื ออีกมากมาย และได้
แปลเป็ นภาษาต่าง ๆ แพร่ หลายไปทัว่ โลก ดังนั้นเราจึงมีภาระที่จะแปลและตีพิมพ์หนังสื อเหล่านี้ เป็ น
ภาษาไทยโดยเร็ วที่สุด เพื่อสนองความต้องการของพี่นอ้ งผูอ้ ่านภาษาไทย เพื่อเราทั้งหลายจะได้เข้าส่ วน
ในการฟื้ นฟูของพระเจ้าในยุคสุ ดปลายนี้
พี่นอ้ งวอท์ชแมน นี ได้จากโลกเข้าสู่ สง่าราศีขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยความจงรักภักดีต่อ
พระองค์ถึงที่สุด ท่านได้ถูกจาจองอยูใ่ นแผ่นดินใหญ่ถึง 20 ปี ท่านได้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าด้วยการถวาย
ชีวติ อย่างแท้จริ ง และได้สาเร็ จตามนิมิตที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงสาแดงแก่ท่านเมื่อตอนเยาว์วยั “อนำคต
เบือ้ งหน้ ำของเรำหำกมิใช่ ถูกรับสู่ เบือ้ งบนก็ต้องสละชี วติ ” นี่เป็ นนิมิตของท่าน และท่านก็ได้ดาเนิ นทาง
นี้อย่างแท้จริ ง ดังนั้นเราจึงขออธิ ษฐานต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า โดยคาพยานนี้ของพระองค์ทรงโปรดได้
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ฟื้ นฟูพี่นอ้ งทั้งหลายในพระคริ สต์ เพื่อพระดาริ ของพระองค์ในยุคสุ ดปลายนี้ ร่ วมสู ้รบกับพระองค์ เพื่อ
การฟื้ นฟูอนั สง่าราศีของพระเจ้า ให้เรามอบถวายแด่พระองค์อีกครั้งหนึ่งและขอวิงวอนต่อพระองค์ได้
ทรงโปรดใช้เราทั้งหลายในการฟื้ นฟูพระราชกิจของพระองค์ในยุคสุ ดปลายนี้ อาเมน.
บรรณำธิกำร
ห้ องสมุดกิตติคุณกรุ งเทพฯ
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ตอนที่ 1 กำรฟื้ นฟูคริสตจักรในระยะบุกเบิก
การฟื้ นฟูคริ สตจักรในระยะบุกเบิกนี้เป็ นคาพยานของพี่นอ้ งวอท์ชแมน นี ซึ่ งได้กล่าวที่เมือง
เซี่ยงไฮ้ ในการประชุมวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1932
ข้อพระคัมภีร์ หนังสื อกิจการ บทที่ 14 ข้อ 26-27
ณ ที่น้ ี เราจะฝึ กฝนในการที่จะจาเริ ญรอยตามเหล่าอัครทูต เกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ ซึ่งพระเจ้าได้
ทรงนาพาเขาเหล่านั้นท่ามกลางเราผูไ้ ด้ประสบพระพรจากพระเจ้า ดังนั้นคากล่าวในเช้าวันนี้จึงมิใช่เป็ น
การเทศนา แต่เป็ นการกล่าวคาพยานอันเป็ นประวัติเรื่ องมีอยูว่ า่ เมื่อเร็ ว ๆ นี้ ข้าพเจ้าได้พบหนังสื อ
นิตยสารของคริ สเตียนฉบับหนึ่งคือฉบับ 1517 หน้าที่ 7 ในคอลัมน์ “ข่าวคริ สตจักร” ซึ่ งมีหวั ข้อว่า การ
ประชุมพิเศษของ “พวกฝูงเล็ก” ณ ที่น้ นั ได้วิจารณ์ถึงตัวข้าพเจ้าประการหนึ่ง และได้วจิ ารณ์ถึงการ
ประชุมพิเศษในครั้งนี้อีกประการหนึ่ง ตามข้อความที่เขียนนั้นรู ้สึกว่าผูเ้ ขียนมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความ
เคารพนับถือและมีเจตนาดีต่อเราไม่นอ้ ย
แต่สิ่งที่เขาได้เขียนนั้นรู ้สึกว่าจะได้จากการสัมภาษณ์จาก
บุคคลภายนอก เพราะฉะนั้นจึงมีหลายสิ่ งหลายอย่างซึ่ งไม่ตรงกับความจริ งเท่าใดนัก จากถ้อยคาที่
ผูเ้ ขียนได้กล่าวไว้ เราอาจสันนิษฐานได้วา่ เขาก็เป็ นคริ สเตียนคนหนึ่ง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ที่
จะเขียนจดหมายไปยังโรงพิมพ์แห่งนั้น เพื่อที่จะให้เขาได้เข้าใจบางสิ่ งบางอย่างให้ถูกต้อง
วันนี้ขา้ พเจ้าจะกล่าวถึงประวัติให้ท่านทั้งหลายฟังสักเล็กน้อย ขอให้พี่นอ้ งผูร้ ่ วมประชุมใน
ท่ามกลางเรานี้อย่าได้คิดคล้อยตามชื่อที่บุคคลอื่นได้ขนานเราว่า “พวกฝูงเล็ก” หรื อคิดว่าเราเป็ น “พวก
ฝูงเล็ก” พี่นอ้ งบางท่านที่ร่วมประชุมในวันนี้ อาจเคยรู ้เรื่ องราวในท่ามกลางเราบ้างแล้ว จึงไม่
กระทบกระเทือนแต่อย่างใด แต่พี่นอ้ งบางท่านก็เพิ่งเข้ามาร่ วมประชุมกับเราเมื่อเร็ ว ๆ นี้ อาจไม่ทราบ
ถึงพยานในอดีตของเรา
เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงถือโอกาสในวันนี้กล่าวคาพยานและชี้แจงเกี่ยวกับ
เรื่ องราวในอดีต หรื อกิจการและการกระทาต่าง ๆ ของเรา ซึ่ งอาจมีพี่นอ้ งเป็ นจานวนมากที่ยงั ไม่ค่อย
เข้าใจแจ่มแจ้งนัก คือไม่รู้วา่ ประวัติในอดีตของเราเป็ นมาอย่างไร และใคร่ จะทราบในบางสิ่ งบางอย่าง
เมื่อ 3 ปี ก่อน ข้าพเจ้าได้ลม้ ป่ วยลงและกลับไปยังเมืองฟูโจว มีพี่นอ้ งเป็ นจานวนมากปรารถนา
ให้ขา้ พเจ้าบอกเล่ากิจการต่าง ๆ ของเรา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1922-1923 พี่นอ้ งได้ถามข้าพเจ้าว่า การเริ่ มต้นของ
เรานั้นมีความเป็ นมาอย่างไร ในอดีตเราได้ผา่ นการสู ้รบมาอย่างไร หลักธรรมแห่งความจริ ง และการ
เป็ นพยานของเรามีอะไรบ้าง? ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนาแสงสว่างและหลักความจริ งที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ได้ประทานแก่เรา และทรงนาพาเราให้เดินในทางนี้มากล่าวในที่น้ ีเพื่อให้พี่นอ้ งทางเมืองฟูโจวและพี่
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น้องที่นี่ (เมืองเซี่ ยงไฮ้) ได้เข้าใจบ้าง เราไม่ประสงค์จะให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดเข้าใจว่าเราเป็ น “พวกฝูงเล็ก” หรื อ
ที่ภาษาอังกฤษเรี ยกว่า “ลิตเติลฟลอค” ทั้งในด้านวาจาหรื ออากัปกิริยา หากเรายอมรับว่าเราเป็ น “พวก
ฝูงเล็ก” แล้ว เราก็จะไปโทษบุคคลอื่นที่เรี ยกเราว่า “ฝูงเล็ก” ไม่ได้ ในวันนี้ขา้ พเจ้าจะเล่าประวัติในอดีต
ให้ฟัง เพื่อว่าพี่นอ้ งทั้งหลายจะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดอีกต่อไป แต่การที่จะเล่าประวัติในอดีตนั้น
ข้าพเจ้ามีความรู ้สึกลาบากใจอย่างยิง่ โดยในประการแรก แม้วา่ หลายสิ่ งหลายอย่างได้ผา่ นการสู ้รบอย่าง
ดุเดือดมาแล้วก็ตาม แต่หากเราได้เอ่ยถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใด ก็ดูจะเป็ นการวิจารณ์กล่าวโทษติเตียนผูอ้ ื่น
ประการที่สอง เพราะว่าสิ่ งต่าง ๆ ในอดีตที่จะกล่าวถึงนั้น ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างมาก ประการ
ที่สาม สาหรับบุคคลหนึ่งบุคคลใดหากได้เล่าถึงประวัติในอดีตของตนแล้ว เขาก็ยอ่ มมีทศั นะส่ วนตัวอยู่
เบื้องหลังด้วย สมมุติวา่ มีพี่นอ้ งผูห้ นึ่งมาจากเมืองนานกิง ขณะที่เขาเล่าถึงการได้รับการนาพาจากพระ
เจ้า และการมาเดินในวิถีทางของพระเจ้านั้น เขาย่อมกล่าวถึงประสบการณ์ที่เขาได้รับในเมืองนานกิง
เป็ นพิเศษ และพี่นอ้ งอีกคนหนึ่ งซึ่ งอยูท่ ี่เมืองแอมอย เมื่อเขาพูดถึงประสบการณ์และแสงสว่างที่เขา
ได้รับต่อหน้าพระพักตร์ พระเจ้าและการที่เขาได้นอบน้อมเชื่อฟังพระเจ้าซึ่งได้ทรงนาพาให้เขามา
เดินทางนี้ น้ นั เขาก็ยอ่ มจะพูดเน้นหนักในประสบการณ์ที่เขาได้รับที่เมืองแอมอยเช่นกัน บุคคลใดก็ตาม
ถ้าจะพูดถึงปั ญหาในอดีตแล้ว ย่อมที่จะมีทศั นคติส่วนตัวปนอยู่ และมักกล่าวถึงเบื้องหลังทัศนคติ
ส่ วนตัวนั้นด้วย แต่ขา้ พเจ้าไม่ประสงค์และไม่ปรารถนาเช่นนั้น จึงพยายามลดความเห็นและทัศนคติ
ส่ วนตัวลงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ เพื่อว่าข้าพเจ้าจะสามารถนาประวัติอย่างแท้จริ งในอดีตมา
บอกกล่าวแก่พี่นอ้ ง
ข่าวในนิตยสารคริ สเตียนที่ขา้ พเจ้าเอ่ยถึง ซึ่ งข้าพเจ้าจะอ่านให้ฟัง ณ ที่น้ ีคือ “ความเป็ นมาของ
กลุ่มคริ สเตียนกลุ่มหนึ่งซึ่ งมีผนู ้ าชื่อว่า วอท์ชแมน นี เป็ นชาวฮกเกี้ยน เมื่อปี ค.ศ. 1922-1923 ท่านวอท์
ชแมน นี เคยเดินทางมาที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ได้ต้ งั พรรคตั้งลัทธิ โดยยึดเอาความหมายในพระคัมภีร์ฉบับเดิม
เป็ นหลักอย่างเข้มงวด ชาวเมืองเซี่ ยงไฮ้จึงไม่เห็นด้วยและประกอบกับสถานการณ์ไม่อานวยจึงไม่ได้รับ
ความสาเร็ จ หลังจากนั้นได้กลับไปยังมณฑลฮกเกี้ยน และได้จดั พิมพ์ “วารสารคริ สเตียน” ขึ้น ซึ่ งเป็ นที่
นิยมอย่างแพร่ หลายในขณะนั้น หลังจากนั้นไม่นานได้เปลี่ยนชื่อเป็ น “วารสารฟื้ นฟู” ซึ่งเป็ นที่ชื่นชม
แก่คนทั้งหลาย ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ไปทั้งภายในและนอกประเทศ และอีกประการหนึ่งท่านวอท์ชแมน นี
ก็ได้เดินทางมาเมืองเซี่ ยงไฮ้อีกครั้งหนึ่ง
ได้รวบรวมผูร้ ่ วมงานโดยยึดถือการอธิ ษฐานเป็ นใหญ่และ
ยึดถือการอ่านพระคัมภีร์เป็ นชีวติ ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญ สามปี ก่อนนี้ท่านได้ต้ งั สถานที่ประชุมขึ้นที่ถนน
หะถงในหมู่บา้ นเหวินเตอะหลี่ และเริ่ มมีการประชุม ในตอนแรกมีจานวนคนไม่มากนักจึงได้ต้ งั ชื่ อว่า
“ฝูงเล็ก” ใน 1 สัปดาห์มีการประชุมเกือบ 10 ครั้ง ในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา มีกลุ่มคริ สเตียนในมณฑลกังซู
ที่เมืองฟูหนิง 10 กว่าแห่งซึ่ งเป็ นสมาชิกของคณะผูป้ กครองและกลุ่มคริ สเตียน ในตาบลเจ๊อะเจียง เมือง
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ไทซุ่น ซึ่ งเป็ นสมาชิกของคณะ โอ. เอ็ม. เอฟ. อีก 10 กว่าแห่ง ยังมีกลุ่มคริ สเตียนอิสระที่เมืองหย่งเจีย
เมืองผิงหยางอีกหลายกลุ่ม ประกอบกับกลุ่มคริ สเตียนในเมืองฟูโจวอีกหลายแห่ง ต่างได้เข้าร่ วมเป็ น
พวกเดียวกัน ได้ยกเอาชื่ อหรื อนามขององค์การหรื อคณะออกเสี ย และได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบ
ศาสนาจารย์มาเข้าร่ วมใน “พวกฝูงเล็ก” และในครั้งนี้มีคริ สเตียนที่เป็ นหมอมิชชันนารี และพ่อค้ารวม 6
คน กับพี่นอ้ งคริ สเตียนอีก 2 คน ได้เดินทางจากยุโรปมายังเมืองเซี่ยงไฮ้ดว้ ย และได้จดั การประชุมพิเศษ
ขึ้นที่หมู่บา้ นเหวินเต๊อะหลี่โดยรวบรวมสมาชิกในมณฑลกังซู เมืองเจ๊อะเจียง มณฑลฮกเกี้ยน และ
สมาชิกในเมืองเซี่ ยงไฮ้ท้ งั หมดประมาณ 200 คน ท่านวอท์ชแมน นี ในฐานะเจ้าภาพได้ให้การต้อนรับ
อย่างมโหฬาร และเริ่ มมีการประชุมเมื่อวันที่ 7-13 ในเดือนพฤศจิกายน ทั้งกลางวันและกลางคืน ในวัน
หนึ่งมีการประชุม 3 ครั้ง ข้าพเจ้าเองได้มีโอกาสเข้าร่ วมเป็ นผูส้ ังเกตการณ์ในการประชุมทุกครั้ง ท่าน
วอท์ชแมน นี เป็ นผูป้ ราศรัยและมีคริ สเตียนชาวยุโรป และชาวจีนร่ วมปรึ กษาและสนทนากัน การ
ประชุมเต็มไปด้วยชีวติ ชีวาและเป็ นประโยชน์อย่างมาก”
เจตนาในข้อบันทึกข่าวที่ได้อ่านมานี้ รู ้สึกว่ามีความหวังดีต่อเรามากแต่ในความจริ งแล้ว มี
หลายสิ่ งหลายอย่างที่ไม่ค่อยจะเที่ยงตรงนัก เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงถือโอกาสนาความจริ งมาบอกกล่าว
แก่พี่นอ้ ง เพื่อเราจะได้รู้วา่ พระเจ้าได้ทรงนาพาในท่ามกลางเราทั้งหลายอย่างไร

ข้ อสงสั ยประกำรแรก
ข้าพเจ้าได้รับความรอดและรับเชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในต้นฤดูใบไม้ผลิ ปี ค.ศ. 1920 ในปี
แรกที่ขา้ พเจ้าได้รับความรอด ข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจในหลักความจริ งของคริ สตจักรเท่าไรนัก แต่วา่ พี่นอ้ ง
หญิงที่นาพาข้าพเจ้าให้ได้รับความรอดนั้น บอกกับข้าพเจ้าว่าในปั จจุบนั นี้สภาพการณ์ของคริ สตจักร
เป็ นสิ่ งที่น่าสลดใจมากคือ สมำชิกทีม่ ีแต่ ชื่อนั้นมีจำนวนมำก และอีกประการหนึ่ง ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าจรรยา
ของศาสนาจารย์ลดระดับไปมาก ในยามปกติแล้วเราไม่ค่อยได้เห็นหน้าพวกศาสนาจารย์เลย นอกจาก
จะมีการเรี่ ยไรเงินเท่านั้น ในครอบครัวของข้าพเจ้า ก่อนที่จะได้รับการฟื้ นฟูจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ปกติ
มีวงไพ่นกกระจอกหลายวงอยูใ่ นบ้าน บางโอกาสพวกศาสนาจารย์มาเรี่ ยไรเงิน เราก็จะนาเงินจากวงไพ่
นี้ มอบให้กบั ศาสนาจารย์ ถึงแม้วา่ พวกเขาเหล่านั้นจะรู ้วา่ เราให้เงินจากวงไพ่นกกระจอกก็จริ ง เขาก็ยงั
รับไป ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความรู ้สึกว่าจรรยาของศาสนาจารย์น้ นั ลดระดับไปมาก คือ พวกเขาเห็นแก่เงิน
เท่านั้น และนอกจากนั้นข้าพเจ้าก็มีความรู ้สึกว่า ในคริ สตจักรมีสมาชิกที่มีแต่ชื่อแต่ไม่มีชีวติ หรื อได้รับ
ความรอดอย่างแท้จริ งอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
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ปัญหำรับศีลบัพติศมำในนำ้
ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1921 องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงโปรดให้ขา้ พเจ้าเห็นถึงความจริ งในเรื่ อง
การรับศีลบัพติศมา และให้ขา้ พเจ้ามองเห็นว่า กำรให้ ศีลพรมในคริสตจักรนั้นไม่ ถูกต้ อง ในพระคัมภีร์
กล่าวว่าพระองค์ได้เสด็จมายังแม่น้ าจอร์แดนและบันทึกไว้วา่ พระองค์ได้ เสด็จขึน้ มำจำกนำ้ ข้าพเจ้าคิด
ว่าในองค์การและคณะต่าง ๆ การให้ศีลบัพติศมาบางครั้งก็ใช้ชามเล็ก ๆ บางครั้งก็ใช้กะละมังเล็ก ๆ ใส่
น้ าไว้ แล้วผูร้ ับศีลบัพติศมาจะขึน้ จำกนำ้ ได้อย่างไรเล่า? และข้าพเจ้าก็คิดว่าขณะที่ขา้ พเจ้ายังเล็กอยู่
ข้าพเจ้าได้รับศีลพรมในคริ สตจักร คณะ “เมธอดิสท์” ผูป้ กครองในคริ สตจักรนั้นเป็ นผูใ้ ห้ศีลพรมแก่
ข้าพเจ้าโดยใช้น้ าซึ่ งเป็ นน้ าที่เย็นมากพรมลงบนศีรษะของข้าพเจ้า แล้วใช้มือทั้งสองของท่าน วางลงบน
ศีรษะของข้าพเจ้า ขณะนั้นข้าพเจ้าอยากจะให้พิธีเสร็ จสิ้ นโดยเร็ ว เพราะข้าพเจ้าไม่อาจทนได้ขา้ พเจ้าก็
ได้แต่ร้องไห้ และหลังจากได้รับศีลบัพติศมาแล้ว ผูป้ กครองก็ ให้ ประกำศนียบัตร แก่ขา้ พเจ้าฉบับหนึ่ง
โดยจารึ กนามของข้าพเจ้าไว้ และผูป้ กครองนั้นได้เซ็นชื่อไว้ดว้ ยประกาศนียบัตรที่ขา้ พเจ้าได้รับนั้น
ข้าพเจ้าคิดว่าไม่มีความหมายประการใดเลย ถ้าหากว่าในภายหลังข้าพเจ้าไม่ได้เชื่ อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
อย่างแท้จริ ง เพราะถึงแม้จะมีประกาศนียบัตรในขณะนั้นข้าพเจ้าก็ยงั กล้าที่จะทาทุกสิ่ งทุกอย่าง แต่
ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงให้ขา้ พเจ้าได้รับความรอดอย่างแท้จริ งในภายหลัง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเลย ในการรับบัพติศมาในครั้งนั้นมารดาของข้าพเจ้าเป็ นผูน้ าข้าพเจ้าไป สาหรับ
ข้าพเจ้าเองแล้ว ยังไม่เชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเลย ข้าพเจ้าจึงรู ้วา่ ที่ขา้ พเจ้ารับศีลบัพติศมาเมื่อตอนเป็ น
เด็กนั้นไม่ถูกต้องและเป็ นสิ่ งที่ผดิ ถ้าหากมีการรับศีลบัพติศมา ตำมพระคัมภีร์ควรจะรับศีลบัพติศมำใน
นำ้
นี่เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นในตอนเช้าของวันหนึ่ง เมื่อเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1921 มารดาของข้าพเจ้าได้
บอกข้าพเจ้าว่า “ถ้าหากเราจะรับศีลบัพติศมาลูกเห็นว่าควรจะทาอย่างใด “ข้าพเจ้าตอบว่า” “ลูกกาลังรอ
คอยที่จะรับศีลบัพติศมาอยู”่ มารดาของข้าพเจ้าถามว่า “ควรจะรับศีลบัพติศมาที่ไหน” ข้าพเจ้าตอบว่า
“เคยได้ข่าวมานานแล้วว่า ที่ตาบลมาเว ซึ่ งห่างจากเมืองฟูโจว ประมาณ 2 ชัว่ โมง ของการเดินเรื อ มีพี่
น้องผูร้ ับใช้ของพระเจ้าชื่ อมากาเร็ ต อี. บาร์ เบอร์ พักอยูท่ ี่นนั่ เราควรไปหาท่าน เพราะเมื่อก่อนนี้พี่นอ้ ง
ดูรา ยู เดินทางมายังมณฑลฮกเกี้ยน ก็ได้รับศีลบัพติศมาที่นนั่ ” “แล้วเราจะรับศีลบัพติศมาวันใดเล่า?”
มารดาของข้าพเจ้าถาม ข้าพเจ้าคิดว่า กำรลงมือทันทีย่อมดีกว่ ำกำรดูฤกษ์ ข้าพเจ้ากับมารดาก็ได้ตดั สิ นใจ
และเดินทางไปหาพี่นอ้ งบาร์ เบอร์ทนั ที โดยแสดงความปรารถนาและจุดประสงค์ให้ท่านทราบและท่าน
ก็มีความยินดีมาก ดังนั้นเราจึงร่ วมเดินทางไปยังตาบลหยางจือและรับศีลบัพติศมาในวันนั้นทันที”
ในการรับศีลบัพติศมาครั้งนี้ กระทาให้ขา้ พเจ้าได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง สิ่ งแรกที่
ข้าพเจ้ากระทาคือ ข้าพเจ้าได้ไปบอกกับพี่นอ้ งลีแลน วัง ซึ่ งเป็ นเพื่อนคนหนึ่งของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
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รู ้จกั กับพี่นอ้ งผูน้ ้ ี เนื่องจากขณะที่ขา้ พเจ้าได้รับความรอดในปี แรกนั้น ในครอบครัวของข้าพเจ้ามี
การศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันพฤหัสบดี
พี่นอ้ งที่มาศึกษาพระคัมภีร์น้ นั ส่ วนใหญ่เป็ นพี่นอ้ งผูส้ ู งอายุ
ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าข้าพเจ้าเองคล้ายกับยังเป็ นเด็ก ไม่มีเพื่อนที่อยูใ่ นวัยเดียวกันที่จะพูดคุยกันได้ ระยะเวลา
ประมาณ 2 - 3 อาทิตย์ที่ผา่ นไป พี่นอ้ งวังก็ได้มาร่ วมด้วยเมื่อได้พบปะสนทนากันแล้ว ต่างรู ้สึกว่าเราอยู่
ในวัยเดียวกัน และรู ้สึกมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็ นพิเศษ ตั้งแต่น้ นั เราทั้งสองจึงมีการติดต่อสามัคคี
ธรรมกัน เมื่อข้าพเจ้ารับศีลบัพติศมาแล้ว ในวันที่สองข้าพเจ้าไปบอกกับพี่นอ้ งวังว่า เมื่อวานนี้ขา้ พเจ้า
ได้รับศีลบัพติศมาที่ตาบลหยางจือแล้ว เขาบอกว่ายินดีมาก และพี่นอ้ งวังก็ได้บอกว่า “เมื่อก่อนนี้
ข้าพเจ้าได้รับศีลพรมที่เมืองนานกิง ภายหลังข้าพเจ้ามีโอกาสได้ไปที่เมืองแอมอย และพบกับพี่นอ้ งท่าน
หนึ่ง ท่านได้นาหลักความจริ งในเรื่ องศีลบัพติศมามาบอกกับข้าพเจ้าต่อมาข้าพเจ้าก็ได้รับศีลบัพติศมา
ในน้ าที่เกาะกู่ล่าอิ” เราทั้งสองจึงมีความชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้น เพรำะเรำต่ ำงได้ รับแสงสว่ำงอย่ำง
เดียวกัน
สิ่ งที่สอง ที่ขา้ พเจ้ากระทาคือ ข้าพเจ้าไปบอกกับอาจารย์ผนู ้ าในการศึกษาพระคัมภีร์ในเมือง
ฟูโจว ท่านผูน้ ้ ี เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญและมีความรู ้เกี่ยวกับพระคัมภีร์เป็ นพิเศษคนหนึ่ง ทุกครั้งที่ท่านสัง่ สอน
ท่านบอกว่า ทุกสิ่ งทุกอย่ ำงเรำจะต้ องกระทำตำมพระคัมภีร์ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความยินดีนาเรื่ อง
นี้ไปบอกกับท่าน ในขณะที่ขา้ พเจ้าพูดกับท่าน ข้าพเจ้าพูดด้วยความร้อนร้นอย่างยิง่ แต่กิริยาของท่าน
นั้นกลับเย็นชายิง่ กว่าน้ าแข็งเสี ยอีก ท่านบอกว่า การรับศีลบัพติศมาในน้ านั้น แม้จะถูกต้องตามพระ
คัมภีร์ก็จริ ง แต่เราไม่ตอ้ งเคร่ งครัดมากนัก ข้าพเจ้าจึงเกิดความรู ้สึกประหลาดใจเป็ นอย่างยิง่ เพราะว่า
การที่เราได้ศึกษาพระคัมภีร์มาเป็ นเวลาประมาณ 1 ปี นั้น ท่านได้กล่าวว่า หากเป็ นคาสั่งสอนในพระ
คัมภีร์แล้ว อย่างไรก็ตามเราจะต้ องติดตำมและปฏิบัตติ ำม ในเรื่ องศีลบัพติศมานี้หากเราได้กระทา
ถูกต้องตามพระคัมภีร์แล้ว เหตุใดท่านจึงบอกว่าไม่ตอ้ งเคร่ งครัดมากนัก วันนี้เราเพียงต้องนอบน้อมต่อ
หลักธรรมอย่างเดียวเท่านั้น ท่านก็บอกว่าไม่ตอ้ งเคร่ งครัดมากนัก เราก็เกรงว่าทัศนะหรื อทฤษฎีของ
อาจารย์ผนู ้ ้ ีคงจะมีขอ้ ผ่อนผันได้ ถ้าหากเราพูดถึงหลักความจริ งในคริ สตจักรอย่างหนึ่ง เราจะบอกว่าไม่
ต้องเคร่ งครัดมากนัก แล้วเราจะปฏิบตั ิตามหลักความจริ งอื่น ๆ ในคริ สตจักรอย่างใดเล่า? และเราจะ
นอบน้อมต่อหลักความจริ งเหล่านั้นได้อย่างไร เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าก็เกิดความสงสัยเกี่ยวกับหลัก
ความคิดว่า อิทธิพลของมนุษย์ น้ ันควรจะละทิง้ ไว้ต่ำงหำก ตั้งแต่น้ นั ข้าพเจ้าก็เริ่ มศึกษาพระคัมภีร์อย่าง
จริ งจัง

เรื่องศีลระลึกหักขนมปัง
ในระยะหนึ่งปี ที่ผา่ นมา ข้าพเจ้าได้ศึกษาและค้นคว้าพระคัมภีร์ ซึ่ งมีปัญหาหลายประการ
ด้วยกัน ข้าพเจ้ามีความรู ้สึกว่า ปั จจุบนั นี้มีบุคคลที่เป็ นสมาชิกเพียงแต่ชื่อเป็ นจานวนมาก แต่วา่ พระ
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คัมภีร์ได้กล่าวว่าในคริ สตจักรของพระองค์จะมีบุคคลผูไ้ ด้รับความรอดแล้วเท่านั้น
ในปั จจุบนั นี้มี
องค์การคณะเป็ นจานวนมาก แต่ ในพระคัมภีร์ข้ำพเจ้ ำไม่ พบว่ำมีองค์ กำร “เมธอดิสท์ ” หรื อคณะ
“ผู้ปกครอง” และไม่ มีคริสตจักรของคณะใด ๆ เหตุใดเล่าที่ขา้ พเจ้าจะต้องเป็ นสมาชิกของคริ สตจักร
คณะ “เมธอดิสท์” ทั้ง ๆ ที่พระวจนะของพระเจ้าก็ไม่ได้ทรงกล่าวไว้เช่นนั้น เนื่องจากผูป้ กครองของ
คริ สตจักรในคณะนั้นเป็ นเพื่อนสนิทกับครอบครัวของข้าพเจ้า
แต่ความสัมพันธ์ของมนุษย์น้ นั เป็ น
ปั ญหาหนึ่ง องค์การและคณะที่ไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ก็เป็ นอีกปั ญหาหนึ่ง ข้าพเจ้าได้เห็นอีกว่า
ระบบของศำสนำจำรย์ นั้นไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กำรประชุ มของคริสตจักรควร
จะปฏิบัติตำมแบบอย่ำงในพระคัมภีร์ หลักการปฏิบตั ิเหล่านี้ เดิมข้าพเจ้าได้เห็นแสงสว่างบ้างเล็กน้อยก็
จริ งอยู่ แต่เช่นเดียวกับในหนังสื อมาระโก บทที่ 8 ที่กล่าวถึงคนตาบอดคนหนึ่งว่า ครั้งแรกเมื่อเขาเห็น
คนนั้นเขามีความรู ้สึกว่าคนนั้นเหมือนกับต้นไม้ที่เคลื่อนไหวได้ เราก็เช่นเดียวกันเมื่อแรกเห็นแสงสว่าง
บ้างก็จริ ง แต่ก็ยงั ไม่ชดั เจนเท่าใดนัก
จนกระทัง่ บ่ายวันหนึ่งในต้นปี ค.ศ. 1922 ข้าพเจ้าเกิดความว้าวุน่ ใจด้วยปัญหาหนึ่ง เพราะ
ข้าพเจ้าได้อ่านพบในพระคัมภีร์วา่ สิ ทธิ ชนผูท้ ี่เชื่ อในพระเจ้าแล้ว ควรจะร่ วมประชุ มรับศีลระลึกถึง
พระองค์ เสมอ แต่เพราะเหตุใดที่คริ สตจักรหลายแห่ง จึงมีการรับศีลระลึกเพียง 4 ครั้งต่อปี เท่านั้นคือ 4
ฤดู ฤดูละครั้ง และผูท้ ี่มาร่ วมรับศีลระลึกนั้น ส่ วนมากจะเป็ นผูท้ ี่ดูภาพยนตร์ เสมอ ยิ่งกว่านั้นยังเล่นไพ่
เล่นการพนันตลอดเวลา อีกประการหนึ่ง พวกเขาได้กล่าวว่าพระเยซูคริ สต์เป็ นแต่เพียงคนดีคนหนึ่ง
เท่านั้น เหตุการณ์เช่นนี้ให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่า นั่นไม่ ใช่ บุตรของพระเจ้ ำ และข้าพเจ้าคิดอีกว่า พวก
เขาเหล่านั้นได้ร่วมรับศีลระลึกหักขนมปั ง สมควรที่ขา้ พเจ้าจะไปร่ วมด้วยหรื อไม่ ไม่ได้เด็ดขาด! ตั้งแต่
ข้าพเจ้าได้รับเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์ จนถึง ค.ศ. 1922 ข้าพเจ้าไม่เคยร่ วมรับศีลระลึกเลย
หลายวันต่อมาข้าพเจ้าได้คน้ คว้าศึกษาพระคัมภีร์เกี่ยวกับปั ญหาศีลระลึกนี้อีกว่า จาเป็ นหรื อไม่
ที่จะต้องให้ศาสนาจารย์เป็ นผูท้ าพิธี และจาเป็ นด้วยหรื อไม่สาหรับผูท้ ี่จะร่ วมรับศีลระลึกจะต้องได้รับ
ศีลแต่งตั้งแล้ว แล้วผูท้ ี่ไม่ได้รับศีลแต่งตั้งเล่าจะรับศีลระลึกไม่ได้หรื อ ข้าพเจ้าได้ใช้เวลานานในการ
ค้นคว้าเพื่อแก้ไขปั ญหานี้ ในพระคัมภีร์มิได้บนั ทึกไว้วา่ จะต้องให้ศาสนาจารย์เป็ นผูน้ าในการรับศีล
ระลึกขณะนั้นข้าพเจ้ารู ้สึกมีความวุน่ วายใจอย่างยิง่ เพราะว่าในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้วา่ ควรจะรับศีล
ระลึกถึงพระองค์ เสมอ แต่ขา้ พเจ้าจะไปร่ วมรับศีลระลึกในสถานที่ใด?
ในบ่ายวันพฤหัสบดีวนั หนึ่ง หลังจากได้ศึกษาพระคัมภีร์แล้ว ข้าพเจ้าได้ร่วมสนทนากับพี่นอ้ ง
วัง และได้บอกเขาว่า “ในพระคัมภีร์ได้บอกว่าเราควรจะรับศีลหักขนมปั ง ระลึกถึงพระองค์เสมอ แต่วา่
ตั้งแต่ขา้ พเจ้าได้รับความรอด ข้าพเจ้าไม่เคยได้เข้าร่ วมรับศีลระลึกเลย เพราะในองค์การคณะนั้น มีบาง
คนที่ขา้ พเจ้าเห็นว่าไม่ใช่บุตรของพระเจ้า
และบุคคลเช่นนี้เราจะไปร่ วมรับศีลระลึกกับพวกเขาได้
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อย่างไร แต่ก็มีปัญหาอีกว่า พวกเขาบอกว่า ถ้าไม่ใช่พวกศาสนาจารย์แล้ว จะประกอบพิธีศีลระลึกไม่ได้
และคุณก็ไม่ใช่ศาสนาจารย์ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ศาสนาจารย์ ถึงแม้วา่ เราจะรวบรวมเอาผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้า
อย่างแท้จริ งมาอยูด่ ว้ ยกัน ศาสนาจารย์ก็ไม่ยอมที่จะมาประกอบพิธีศีลระลึกกับเรา ถ้าหากเราจะ
ประกอบพิธีศีลระลึกด้วยตนเอง เขาก็จะบอกว่าเรายังไม่อยูใ่ นฐานะที่จะประกอบพิธีศีลระลึกได้ ข้อนี้
เองที่ทาให้ขา้ พเจ้ามีความลาบากใจมาก” พี่นอ้ งวังได้จบั มือข้าพเจ้าแล้วพูดว่า “การนาพาของพระเจ้า
ย่อมเหมือนกัน เพราะเรามีความรู ้สึกอย่างเดียวกัน เมื่อคืนนี้ขา้ พเจ้าก็นอนไม่หลับตลอดเวลา ข้าพเจ้าได้
อธิ ษฐานและศึกษาค้นคว้าในพระคัมภีร์วา่ สิ ทธิชนเรำควรรับศีลระลึกถึงพระองค์ หรือไม่ และศีลระลึก
นั้นควรจะมีศำสนำจำรย์ เป็ นผู้นำพิธีหรื อไม่ ข้าพเจ้าก็ได้พบว่าในพระคัมภีร์ไม่มีแห่ งหนึ่งแห่งใดที่ได้
บอกว่าศาสนาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วจึงจะประกอบพิธีศีลระลึกได้”
เมื่อข้าพเจ้าทราบแน่ชดั
เช่นนั้นแล้ว รู ้สึกขอบพระคุณพระเจ้าเป็ นอย่างยิง่ เพราะการชี้แจง และการนาพาของพระเจ้าเป็ นวิถีทาง
เดียว เมื่อเราได้เข้าใจชัดแจ้งถึงคากล่าวในพระคัมภีร์แล้ว เราก็ได้ตกลงกันว่า กำรเริ่มต้ นตั้งแต่ วนั นี้ย่อม
ดีกว่ ำกำรดูฤกษ์ ดูยำม ดังนั้นเราจึงได้เริ่ มต้นรับศีลระลึกในวันอาทิตย์อนั เป็ นวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
เมื่อเราได้กาหนดเวลาแน่นอนแล้วก็เกิดปั ญหาเรื่ องสถานที่
ซึ่ งเป็ นปั ญหาใหญ่ปัญหาหนึ่ง
ข้าพเจ้าคิดว่าในบ้านของข้าพเจ้าเองมีอาณาบริ เวณกว้างขวางพอที่จะจัดทาเป็ นสถานที่ประชุมได้ แต่
เรื่ องนี้ขา้ พเจ้ายังไม่ได้ปรึ กษากับมารดาของข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าเกรงว่าท่านอาจจะกล่าวว่า “พวก
อนุชนเหล่านี้จะก่อกบฎแล้ว” พี่นอ้ งวังบอกว่า เขาได้ยมื สถานที่ของโรงเรี ยนแห่งหนึ่ ง และจะต้องย้าย
ออกในเร็ ววันนี้ ข้าพเจ้าจึงบอกกับพี่นอ้ งวังว่า “เราตกลงประชุมในที่พกั ของท่านก็แล้วกัน” เมื่อเราได้
กาหนดแน่นอนเช่นนี้ ในวันศุกร์ และวันเสาร์ ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น ข้าพเจ้ามีความสุ ขอย่างยิง่
เพราะว่า ในเบือ้ งหน้ ำของเรำจะเป็ นวันแห่ งสั นติสุข เมื่อถึงเวลาเย็นของวันแห่ งองค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำ
ข้าพเจ้าก็ได้บอกกับมารดาของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าจะไปบ้านพี่นอ้ งวัง มารดาของข้าพเจ้าถามว่าจะไปทา
อะไร ข้าพเจ้าก็ตอบว่าจะไปทากิจธุ ระสาคัญอย่างหนึ่ง และในคืนนั้นพวกเราสามคน คือพี่นอ้ งวังกับ
ภรรยาหนึ่งร่ วมหักขนมปั ง ร่ วมดื่มจอกนั้นข้าพเจ้าขอบอกกับท่านทั้งหลายว่า ถึงแม้ขา้ พเจ้าจะตายจาก
ไป ข้าพเจ้าก็ไม่อาจลืมได้ ถึงแม้ ข้ำพเจ้ ำจะไปยังแผ่ นดินแห่ งนิรันดร์ น้ ัน ข้ ำพเจ้ ำก็ไม่ อำจลืมเหตุกำรณ์
ในคืนนั้นได้ ข้ ำพเจ้ ำมีควำมรู้ สึกว่ ำสวรรค์ อยู่ใกล้ มำก เราทั้งสามอดกลั้นไม่ได้ถึงกับหลัง่ น้ าตาออกมา
และคืนนั้นเราจึงได้รู้วา่ การหักขนมปั งระลึกถึงพระองค์น้ นั มีความหมายอย่างใดบ้าง เมื่อข้าพเจ้ายังเด็ก
ข้าพเจ้าเคยร่ วมรับศีลระลึก แต่ขา้ พเจ้าจาได้วา่ ขนมปั งมีรสเปรี้ ยว น้ าองุ่นมีรสหวาน ข้าพเจ้าจาได้แต่
เพียงว่า รสหนึ่งเปรี้ ยว อีกรสหนึ่งหวาน แต่สิ่งอื่น ๆ ข้าพเจ้าไม่เข้าใจเลย ในครั้งนี้เราทั้งสามได้เข้าใจว่า
ต่ อเบือ้ งพระพักตร์ ของพระเจ้ ำแล้ว กำรระลึกถึงพระองค์ เป็ นสิ่ งประเสริฐเลิศ ขณะเดียวกัน เราได้ศึกษา
และเรี ยนรู ้เป็ นครั้งแรกว่าอะไร เป็ นกำรนมัสกำรอย่ำงแท้จริง และเป็ นครั้งแรกทีเ่ รำได้ ซำบซึ้งว่ำอะไร
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คือศีลระลึกถึงองค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำ เราไม่อาจสรรหาถ้อยคาที่จะบรรยายความรู ้สึกของเราได้ เราได้เพียง
สรรเสริ ญขอบพระคุณพระองค์เท่านั้น
หลังจากการประชุมแล้ว เราก็ร่วมปรึ กษากันว่า ต่อไปเราจะจัดการประชุมอย่างใด เพราะ
องค์การคณะบางแห่งได้จดั 3 เดือนต่อครั้ง แต่ในพระคัมภีร์ได้บนั ทึกไว้วา่ ควรจะระลึกถึงพระองค์
เสมอ ในหนังสื อกิจการบทที่ 3 เราจะเห็นได้วา่ เมื่อเดิมนั้น บุตรทั้งหลายของพระเจ้าอาจมีกำรหักขนม
ปังระลึกถึงพระองค์ ทุกวันและในหนังสื อกิจการ บทที่ 20 ข้อ 7 ได้บนั ทึกไว้วา่ “ในวันอำทิตย์เมื่อเขำ
ทั้งหลำยประชุ มกันทำพิธีหักขนมปัง” ในที่น้ ีให้เราเห็นอย่างชัดเจน ดังนั้นเราจึงได้กาหนด ให้ มีกำร
ประชุ มหักขนมปังระลึกถึงพระองค์ ทุกวันอำทิตย์ อันเป็ นวันขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำ ซึ่ งข้าพเจ้าจะร่ วม
หักขนมปั งระลึกถึงพระองค์ทุกครั้ง นอกเสี ยจากว่าข้าพเจ้ามีเหตุขดั ข้องคือล้มป่ วย หรื อมีกิจธุ ระจาเป็ น
เมื่อเราปฏิบตั ิกนั อย่างนี้มาไม่นาน มารดาของข้าพเจ้าก็ทราบเรื่ องท่านเพียงแต่บอกว่า “เจ้าทั้งหลายกล้า
หาญมาก” และก็ไม่มีการต่อต้านแต่อย่างใด เวลาผ่านไปอีกหลายเดือน มารดาของข้าพเจ้าก็ได้ร่วมหัก
ขนมปั งกับเราด้วย
หลังจากนั้นทางด้านภายนอกก็มีเหตุการณ์บางสิ่ งบางอย่างเกิดขึ้น มีบางคนก็ได้กล่าวว่าในบ้าน
ของตระกูล นีมีคนได้รับศีลบัพติศมาในน้ าแล้ว ผูป้ กครองคริ สตจักรของคณะ “เมธอดิสท์” ได้ถาม
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็บอกว่า “ข้าพเจ้าขอถามเพียงสิ่ งเดียวว่า กำรรับศีลบัพติศมำในนำ้ นั้นถูกต้ องตำมพระ
คัมภีร์หรือไม่ ถ้าหากไม่ถูกต้องข้าพเจ้ายินดีที่จะรับสารภาพผิดต่อหน้าสมาชิกทั้งหลาย แต่หากถูกต้อง
ตามพระคัมภีร์แล้ว ข้าพเจ้าก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายนอบน้อมเชื่ อฟังด้วย” พวกเขาเหล่านั้นไม่มี
คาตอบอะไรจะตอบ โอ้! เขาตอบได้แต่เพียงคาเดียวว่า “ถูกต้องตามพระคัมภีร์ก็จริ ง แต่เราไม่
จาเป็ นต้องเคร่ งครัดมากนัก” หากเราบอกว่าเราไม่ตอ้ งเคร่ งครัดต่อสิ่ งหนึ่งมากนัก ก็อาจจะพูดได้ในทุก
ๆ สิ่ งว่าไม่ตอ้ งเคร่ งครัดมากนักเช่นกัน ด้วยเหตุน้ ีขา้ พเจ้าจึงมีความประหลาดใจมาก เมื่อก่อนเราเป็ น
เพื่อนเป็ นมิตรกัน แต่บดั นี้เพราะเรื่ องศีลบัพติศมา ทาให้เขาทั้งหลายเย็นชาลงอย่างน่าใจหาย ตั้งแต่น้ นั
ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรี ยนรู ้วา่ อะไรคือ กำรนอบน้ อมและเชื่อฟังและกำรเสี ยสละในกำรนอบน้ อมเชื่อฟังใน
องค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำนั้นมีค่ำอย่ ำงไรบ้ ำง ข้าพเจ้ารู ้วา่ ในยามปกติ บุคคลทัว่ ไปจะเห็นว่ ำกำรรับศีลนั้นไม่ ใช่
เรื่องสำคัญ แต่ หำกเรื่องนีไ้ ด้ ประสบกับตัวท่ำนเองแล้ ว ท่ ำนจะรู้ และสั มผัสว่ ำศีลบัพติศมำมีควำมสำคัญ
มำกน้ อยเพียงใด

กำรละจำกองค์ กำรคณะ
ในครึ่ งปี หลังของปี ค.ศ. 1922 ข้าพเจ้าได้พบปั ญหาอีกปั ญหาหนึ่งในพระคัมภีร์ คือปั ญหาของ
องค์การและคณะ ในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้หรื อเปล่าว่า เราเป็ นสมาชิกของคณะ “เมธอดิสท์” ใน
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หนังสื อ 1 โคริ นธ์ ท่านอาจารย์เปาโลได้ติเตียนคริ สเตียนในคริ สตจักรโคริ นธ์วา่ ไม่ควรแตกก๊กแตก
เหล่ากัน เพราะเขาทั้งหลายได้กล่าวว่า “เรำเป็ นศิษย์ของเปำโล เรำเป็ นศิษย์ ของอะโปโล เรำเป็ นศิษย์ ของ
เกฟำ เรำเป็ นศิษย์ของพระคริสต์ ......” ข้าพเจ้าคิดว่าท่านจอห์น เวสลี จะใหญ่กว่าท่านเปาโลหรื อ
เพราะคริ สเตียนในคริ สตจักรเมืองโคริ นธ์ ได้กล่าวว่า “เป็ นศิษย์ของพระคริ สต์” ท่านอาจารย์เปาโลยัง
ได้ติเตียนเช่นนี้ แล้วท่านจะกล่าวว่าท่านเป็ น “คณะผู้ปกครอง” ข้าพเจ้าจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็ นคณะ
“เมธอดิสท์ ” และเขาจะกล่าวว่าเขาเป็ น “คณะแบ๊ บติสท์ ” ถ้าเช่นนี้ก็ยอ่ มจะต้องถูกปรับโทษอย่าง
แน่นอน ในขณะนั้นข้าพเจ้าได้เรี ยนหนังสื ออยูใ่ นโรงเรี ยนคริ สเตียนแห่งหนึ่ง ทางโรงเรี ยนให้ขา้ พเจ้า
เป็ นตัวแทนในการที่จะร่ วมประชุมพิเศษในฤดูใบไม้ผลิและให้ขา้ พเจ้าเขียนใบสมัคร ซึ่งในใบสมัคร
นั้นจะต้องระบุวา่ เป็ นสมาชิกของคณะใด แต่ขา้ พเจ้าได้เขียนว่า ข้าพเจ้า “เป็ นคริสเตียนขึน้ กับพระเยซู
คริสต์ โดยตรง” ทางโรงเรี ยนได้บอกว่า ท่านจะต้องระบุวา่ ท่านเป็ นสมาชิกของคณะใด ข้าพเจ้าบอกว่า
“ไม่ ข้ ำพเจ้ ำเป็ นเพียงคริสเตียนคนหนึ่ง” ในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าต้องเป็ นสมาชิกของ
องค์การใด หรื อคณะหนึ่งคณะใด ฉะนั้นหากมีผหู ้ นึ่งผูใ้ ดถามว่า “ท่านเป็ นสมาชิกของคณะใด” ข้าพเจ้า
ก็ตอบเพียงว่าข้ ำพเจ้ ำเป็ นคริสเตียนคนหนึ่งเท่ำนั้น
วันหนึ่งขณะที่ขา้ พเจ้าได้อ่านพระวจนะของพระองค์ ข้าพเจ้าได้ตรึ กตรองในปั ญหานี้ และคิด
ว่าข้าพเจ้าจะละจากองค์การมิได้หรื อ
และอีกวันหนึ่งข้าพเจ้าได้ยนิ การวิจารณ์ถึงการล้มละลายของ
ห้างสรรพสิ นค้าแห่งหนึ่ง เขากล่าวกันว่ามีบุคคลจาพวกหนึ่งได้ร่วมกันลงทุนเข้าหุ ้นในการค้าในยาม
ปกติแม้วา่ ผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนจะไม่รู้เห็นในกิจการของห้างนั้นแต่อย่างใด แต่วา่ ขณะใดที่เกิดการล้มละลาย ผู ้
ที่เป็ นหุ น้ ส่ วนย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบได้ ข้าพเจ้าจึงรับบทเรี ยนในเรื่ องนี้วา่ ข้าพเจ้าเป็ น
สมาชิกของคริ สตจักรคณะ “เมธอดิสท์” ข้าพเจ้าเปรี ยบเสมือนเป็ นหุ น้ ส่ วนคนหนึ่ง ถึงแม้วา่ ระบบต่าง
ๆ ของคณะนั้น ข้าพเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและรู ้เห็นด้วยแต่อย่างใด แต่ในนามแล้วข้าพเจ้าย่อมจะหลุด
พ้นจากความสัมพันธ์น้ นั ไม่ได้หาก ข้ ำพเจ้ ำจะติดตำมองค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำ ไม่ เพียงแต่ ในด้ ำนอำกัปกิริยำ
เท่ำนั้นทีว่ ่ำ ข้ ำพเจ้ ำไม่ ได้ เป็ นสมำชิกของคณะ “เมธอดิสท์ ” แม้ กระทัง่ ชื่อของข้ ำพเจ้ ำก็ควรจะคัดออก
จำกคณะด้ วย เมื่อข้าพเจ้าได้เข้าในเรื่ องนี้ อย่างแจ่มแจ้งแล้ว ก็นาไปปรึ กษากับมารดาของข้าพเจ้า ซึ่ ง
เป็ นผูน้ าเอาชื่ อของข้าพเจ้าลงในทะเบียนคริ สตจักร แต่ขณะนั้นมารดาของข้าพเจ้าคิดว่าพวกมิชชันนารี
เป็ นมิตรสหายที่ดีของเรา การทาเช่นนั้นจะทาให้เขาเหล่านั้นติเตียนถือโทษ ดังนั้นท่านจึงไม่เห็นด้วยกับ
การกระทาของข้าพเจ้า แต่ขา้ พเจ้ากลับตรึ ตรองดูและเห็นว่า เรำไม่ ควรทีจ่ ะกลัวมนุษย์ ถือโทษ แต่ เรำ
ควรเกรงกลัวผู้ทใี่ หญ่ กว่ ำมนุษย์ ทจี่ ะถือโทษเรำต่ ำงหำก
วันหนึ่งข้าพเจ้าได้เดินทางไปยังเมืองหม่าเจียง เพื่อเรี ยนถามพี่นอ้ ง มากาเร็ ต อี. บารเบอร์
ข้าพเจ้าได้ถามท่านว่า “การนาชื่อลงในสมุดประจาชีพของคริ สตจักรนั้นเป็ นการถูกต้องหรื อไม่” เพราะ
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พวกเขาถือว่าสมุดรายชื่ อของคริ สตจักรนั้น เป็ นสมุดประจาชีพท่านได้ตอบว่า “เกรงว่ ำชื่ อในสมุด
ประจำชี พนั้นมีบุคคลทีต่ ำย และบุคคลทีพ่ นิ ำศอยู่ไม่ น้อย” และข้าพเจ้าถามต่อไปอีกว่า “หำกเรำจำรึก
ชื่ อไว้ ในสมุดประจำชี พในโลกจะได้ หรือไม่ ” ท่านตอบว่า “ถ้ ำชื่ อของท่ ำนถูกจำรึกอยู่ในสมุดประจำชี พ
บนสวรรค์ แล้ ว สมุดประจำชี พในโลกนีจ้ ะช่ วยอะไรท่ ำนได้ หรือ ในหลักกำรเดียวกัน หำกชื่ อของท่ ำน
ไม่ ได้ จำรึกอยู่ในสมุดประจำชี พบนสวรรค์ แล้ ว สมุดประจำชี พในโลกนีจ้ ะมีประโยชน์ อะไรกับท่ ำนเล่ ำ”
ข้าพเจ้าได้เจรจาเรื่ องนี้กบั มารดาของข้าพเจ้าถึง 2 เดือนเต็ม ๆ แต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
ท่าน วันหนึ่งขณะที่ขา้ พเจ้าพร้อมด้วยบิดาและมารดาพักผ่อนอยูใ่ นสวนหลังบ้าน ข้าพเจ้าได้ถือโอกาส
ถามบิดาและมารดาว่า “กำรเอำชื่ อลงในบัญชี รำยชื่ อของคณะนั้นถูกต้ องตำมพระคัมภีร์หรื อไม่ ” ท่าน
ทั้งสองตอบว่า “ไม่ ถูกต้ อง” ข้าพเจ้าได้ถามอีกว่า “หน้ ำทีข่ องเรำควรหรือไม่ ทจี่ ะนอบน้ อมฟังคำของ
พระเจ้ ำ” ท่านก็ตอบว่า “สมควรอย่ำงยิง่ ” ข้าพเจ้าจึงได้ย้าว่า “เมื่อเป็ นเช่ นนีแ้ ล้ ว เหตุใดเรำจึงมัวล่ ำช้ ำ
ในกำรทีจ่ ะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ ำ?” ท่านก็ตอบว่า “เอำละไปจัดกำร! ไปจัดกำร” ข้าพเจ้าจึงรี บ
ไปร่ างหนังสื อขึ้นฉบับหนึ่ง ภายหลังบิดาของข้าพเจ้าเป็ นผูเ้ ขียนและเราต่างก็ได้ลงนามของตัวเองและ
นาไปส่ งทางไปรษณี ย ์ โดยการลงทะเบียนทันที ในหนังสื อฉบับนี้มีขอ้ ความสรุ ปโดยย่อว่า “เรำได้ เห็น
ในพระคัมภีร์ไม่ มีกำรแบ่ งแยกเป็ นองค์ กำรคณะต่ ำง ๆ เพรำะกำรแบ่ งแยกขององค์ กำรคณะต้ องถูกปรับ
โทษตำมพระคัมภีร์ ดังนั้นตั้งแต่ วนั นีเ้ ป็ นต้ นไป ขอควำมกรุ ณำได้ คัดชื่อของเรำออกจำกโบสถ์ ของท่ำน
ด้ วย กำรทีเ่ รำได้ กระทำเช่ นนี้ มิได้ หมำยควำมว่ ำเรำมีปัญหำส่ วนตัวกับผู้หนึ่งผู้ใด แต่ เป็ นเพรำะกำร
นอบน้ อมเชื่อฟังในคำสอนและพระวจนะของพระเจ้ ำ ในเรื่องนีเ้ รำได้ ตัดสิ นใจเช่ นนี้ และต่ อไปไม่
จำเป็ นจะต้ องพูดถึงอีก เมื่อเรำพบหน้ ำกัน เรำยังเป็ นมิตรสหำยกัน ไม่ มีเหตุผลอืน่ ใด นอกจำกทีเ่ รำได้
กล่ำวมำนี”้
สี่ วนั หลังจากหนังสื อฉบับนี้ได้ถูกส่ งออกไป ก็มีมิชชันนารี ชาวยุโรปหลายคนมาที่บา้ นของ
ข้าพเจ้า และได้บอกกับข้าพเจ้าว่า “ปกติโดยทัว่ ๆ ไปทางคริ สตจักรเท่านั้นที่จะเป็ นผูค้ ดั ชื่อของสมาชิก
ออกจากคริ สตจักร ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยว่า สมาชิกจะมาขอร้องให้คดั ชื่ อของตนเองออกจาก
คริ สตจักร ท่านทาเช่นนี้เพื่อประสงค์สิ่งใด และด้วยเหตุผลประการใด” ข้าพเจ้าจึงตอบว่า “เหตุผล
ทั้งหลายนั้นได้ช้ ีแจงในหนังสื อแล้ว ไม่จาเป็ นที่จะที่จะต้องชี้แจงอีก” หลังจากนั้นอีกหนึ่งวันพวกเขาได้
มอบหมายให้ครู ใหญ่ของโรงเรี ยนแห่งหนึ่งมาที่บา้ นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้พดู กับเขาว่า “เจตนาเดิม
ของข้าพเจ้าคือต้องการให้ทางคริ สตจักรคัดชื่อออกจากการเป็ นสมาชิก
ซึ่ งท่านจะมาเป็ นผูเ้ จรจาให้
ข้าพเจ้าเปลี่ยนความตั้งใจ ข้าพเจ้ายังคงยึดถือในเจตนาเดิมอยู”่
หลังจากนั้นพวกศาสนาจารย์และ
ผูป้ กครองของคริ สตจักรได้มาหาอีก พวกเขาถามว่า “ท่านทั้งหลายได้กระทาเช่นนี้ เนื่องจากปั ญหาการ
รับศีลบัพติศมาในน้ าใช่หรื อไม่ ถ้าหากมีผหู้ นึ่งผูใ้ ดประสงค์จะรับศีลบัพติศมาในน้ า เราคณะ “เมธ
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อดิสท์” ก็ยอมที่จะทาให้ ข้าพเจ้าได้ช้ ีแจงกับพวกเขาว่า “เรื่ องการรับศีลบัพติศมานั้น เป็ นการนาพาของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ท่านทั้งหลายเห็นว่าไม่ควรเคร่ งครัดมากนัก แต่เรากลับเห็นว่าเรื่ องนี้เป็ น เรื่องสำคัญ
ทีเ่ รำจะต้ องนอบน้ อมเชื่อฟังพระองค์ ”
โอ้! พระองค์! เราทั้งหลายไม่ใช่ตอ้ งการจะมาโต้เถียงกันในปั ญหาการรับศีลบัพติศมาในน้ า
หรื อปั ญหาที่จะลาออกจากองค์การและคณะ ปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี้ข้ ึนอยูท่ ี่วา่ เรำจะยอมนอบน้ อมเชื่อฟัง
พระวจนะของพระเจ้ ำหรือไม่ การรับศีลบัพติศมาหรื อการลาออกจากองค์การคณะ มิใช่เป็ นปั ญหาที่
ใหญ่โตเท่าใดนัก เพราะว่านี่ เป็ นเพียงหนึ่งในหลำยพันเท่ำนั้นทีเ่ รำจะนอบน้ อมและเชื่อฟังในพระวจนะ
ของพระเจ้ ำ ข้อความหรื อเนื้ อหาที่สาคัญในพระคัมภีร์ก็คือ กำรนอบน้ อมเชื่อฟัง

กำรเยือนเมืองเซี่ยงไฮ้
ต้นปี ค.ศ. 1922 ข้าพเจ้าได้เดินทางมาเมืองเซี่ ยงไฮ้ครั้งหนึ่ง และขณะนั้น ข้าพเจ้าได้พกั อยูท่ ี่
“โบสถ์คงธรรม” ถนนแซชวน ข้าพเจ้าได้กล่าวคาพยานที่นนั่ เล็กน้อย ข้าพเจ้าไม่ได้ “ตั้งพรรคหรื อตั้ง
ลัทธิ” แต่อย่างใด และก็ไม่มีปัญหาว่า “พี่นอ้ งที่เมืองเซี่ ยงไฮ้ไม่เห็นด้วย”

กำรจัดพิมพ์หนังสื อ
“วำรสำรฟื้ นฟู”
ในปลายปี ค.ศ. 1922 ข้าพเจ้ารู้สึกมีภาระที่จะจัดพิมพ์หนังสื อขึ้นฉบับหนึ่ง เพราะว่าในเมือง
ฟูโจวมีผคู ้ นได้รับความรอดและทวีจานวนขึ้นทุกวัน และพี่นอ้ งวังได้ไปประกาศพระวจนะของพระเจ้า
ที่ฝั่งแม่น้ าโยปด้วยเหตุครอบครัวของพี่นอ้ งวังมีเพียงภรรยาและบุตรของเขาเท่านั้น ดังนั้นเขาจึงให้
ข้าพเจ้าไปพักที่บา้ นเป็ นการชัว่ คราว และเพื่อเป็ นการช่วยดูแลอีกประการหนึ่ง ข้าพเจ้าและภรรยาของพี่
น้องวังได้ร่วมกันอธิ ษฐานต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในการที่จะจัดพิมพ์หนังสื อวารสารฉบับหนึ่ง ในขณะ
นั้นข้าพเจ้าเดือดร้อนทางการเงินมาก เราได้ร่วมอธิ ษฐานติดต่อกันมาเป็ นเวลาแรมเดือน แต่ก็ยงั ไม่มีเงิน
แม้แต่สตางค์เดียว เช้าวันหนึ่งข้าพเจ้าตื่นขึ้นและบอกกับภรรยาของพี่นอ้ งวังว่า “ต่อไปนี้ เราไม่ตอ้ ง
อธิษฐานอีกแล้ว เพราะว่าการกระทาเช่นนี้เป็ นการแสดงว่า เรำไม่ มีควำมเชื่อในพระองค์ บัดนี้เราควรลง
มือเขียนบทควำม เพราะว่าเราจะรอคอยให้ พระเจ้ ำประทำนเงินให้ เรำก่อน แล้วจึงลงมือเขียนบทควำม
ไม่ ได้ ”
เมื่อได้จดั เตรี ยมทุกสิ่ งทุกอย่างเรี ยบร้อย และขณะที่ขา้ พเจ้าเขียนบทความถึงอักษรตัวสุ ดท้าย
ข้าพเจ้าพูดว่า “เงินจะมำแล้ ว” และได้คุกเข่าลงอธิ ษฐานอีกครั้งหนึ่งว่า “ข้าแต่พระเจ้า บทความของ
ข้าพเจ้าได้เขียนเรี ยบร้อยแล้ว และกาลังจะลงมือตีพิมพ์แต่วา่ เงินที่จะตีพิมพ์น้ นั ยังไม่มีแม้แต่สตางค์เดียว
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.......” เมื่อข้าพเจ้าอธิ ษฐานจบ ก็รู้สึกมีความมัน่ ใจและเชื่ อในพระองค์วา่ พระเจ้ ำจะต้ องประทำนเงินมำ
ให้ เราจึงกล่าวคาสรรเสริ ญพระเจ้า ช่างเป็ นการอัศจรรย์อย่างยิง่ คือเมื่อเราลุกขึ้นจากการอธิ ษฐานก็ได้ยนิ
เสี ยงเคาะประตู ข้าพเจ้าคิดว่าคงจะเป็ นคนที่จะนาเงินมาให้กระมัง ภรรยาของพี่นอ้ งวังเดินไปเปิ ดประตู
เพราะว่าเขาเป็ นเจ้าของบ้าน เมื่อเปิ ดประตูก็เห็นพี่นอ้ งหญิงคนหนึ่ง ซึ่ งเป็ นบุคคลที่ร่ ารวยมาก และปกติ
เป็ นคนตระหนี่ถี่เหนียวมาก ข้าพเจ้าจึงคิดว่าเราคงไม่ได้เงินจากพี่นอ้ งผูน้ ้ ี แน่นอน แต่เธอบอกกับ
ข้าพเจ้าว่า “นี่คุณนี ฉันมีเรื่ องสาคัญที่จะปรึ กษาคุณ” ข้าพเจ้าจึงบอกว่า “เชิญเลย” เธอบอกว่า “คริ สเตียน
ควรจะบริ จาคเงินอย่างใด” ข้าพเจ้าตอบว่า “เราไม่ควรบริ จาคตามพระบัญญัติเดิม แต่เราควรบริ จาคเงิน
ตามหนังสื อโคริ นธ์ที่บอกว่า ตามที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้บญั ชาให้เราถวายแก่พระองค์ เราจะถวาย 1 ใน
2 หรื อ 1 ใน 3 หรื อ 1 ใน 10 หรื อ 1 ใน 20 ก็ได้” เธอก็ถามอีกว่า “เราจะบริ จาคที่ไหนล่ะ” ข้าพเจ้าตอบ
ว่า “ไม่ ควรจะบริจำคให้ กบั ผู้ต่อต้ ำนพระเจ้ ำและไม่ ควรบริจำคให้ ผ้ ูทไี่ ม่ เชื่ อในพระวจนะของพระองค์
เพรำะเขำไม่ เชื่ อว่ ำองค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำทรงหลัง่ ไหลพระโลหิตของพระองค์ เพือ่ ไถ่ บำป ถ้าหากไม่มีผใู ้ ด
บริ จาคแล้ว เขาเหล่านั้นก็จะไม่สามารถทากิจการต่าง ๆ ต่อไปได้ และทุกครั้งที่จะมีการบริ จาคควรจะ
อธิษฐำนต่ อพระองค์ ว่ำ เราจะช่วยเหลือคนยากจน หรื อจะบริ จาคเพื่อกิจการงานของพระองค์ แต่
อย่างไรก็ตามไม่ควรบริ จาคแก่องค์การ คณะ ที่ไม่ถูกต้อง” เธอบอกว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ตรัสกับฉัน
หลายวันแล้วว่า ฉันเป็ นคนเห็นแก่เงินมากเกินไป ในตอนแรก ฉันไม่ยอมฟังเสี ยงของพระองค์ แต่บดั นี้
ฉันยอมและเชื่อฟังแล้ว และในเช้าวันนี้ฉนั ได้อธิ ษฐาน พระองค์ได้ตรัสว่า ไม่ตอ้ งอธิ ษฐานแล้ว ควรจะ
นาเงินไปถวายก่อน ฉันจึงนาเงิน 30 เหรี ยญมามอบให้แก่คุณเพื่อใช้จ่ายในกิจการงานของพระเจ้า”
ข้าพเจ้ารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ เงิน 30 เหรี ยญนี้เพียงพอที่จะจัดพิมพ์วารสารฟื้ นฟูได้ 1,400 เล่ม
หลังจากนั้นก็มีพี่นอ้ งถวายอีก 30 เหรี ยญ ซึ่ งเพียงพอสาหรับค่าไปรษณี ยแ์ ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นี่คือ
จุดเริ่ มต้นและเป็ นวารสารฉบับแรกของเรา

กำรเริ่มต้ นและกำรฟื้ นฟู
หลังจากนั้นพี่นอ้ ง จอห์น หว่อง ได้มาร่ วมงานกับเรา มีพี่นอ้ งที่ได้รับความรอดและออกมาจาก
องค์การคณะประมาณ 20 คนมาร่ วมด้วย พี่นอ้ งวังได้มีความคิดที่จะเชิ ญพี่นอ้ งหญิง รู๊ ธ ลี เพื่อมานาการ
ประชุมที่เมืองฟูโจว ข้าพเจ้าคิดว่าไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องเชิญพี่นอ้ งมาจากแดนไกลเช่นนั้น แต่
ภายหลังภรรยาของพี่นอ้ งวังและมารดาของข้าพเจ้าเป็ นผูเ้ ขียนจดหมายไป
เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1923 พี่นอ้ ง รู๊ ธ ลี ได้มาถึงเมืองฟูโจว เราทั้งหลายได้เตรี ยมการประชุม
ใหญ่ มีการประการพระกิตติคุณเป็ นพิเศษโดยอาศัยศาลาบ้านของพี่นอ้ งวังเป็ นสถานที่ประชุม และได้
รวบรวมเก้าอี้ที่มีอยูเ่ พื่อการนี้ ขณะเดียวกันเราก็เริ่ มเชิ ญชวนญาติมิตรเพื่อนฝูงที่อยูใ่ กล้เคียงเพื่อให้เขา
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มาฟังพระกิตติคุณของพระองค์ ในที่สุดองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงกระทากิจการของพระองค์เอง มีบุคคล
เป็ นจานวนมากได้รับความรอดเชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
เดิมนั้นเรามีความปรารถนาที่จะจัดการประชุมพิเศษ ในวันขึ้นปี ใหม่แต่พี่นอ้ ง ลี ติดงานที่เมือง
นานกิง จาเป็ นจะต้องจากไป ดังนั้นเราจึงต้องส่ งพี่นอ้ งกลับนานกิง หลังจากนั้นเราก็มีความคิดที่จะเชิ ญ
พี่นอ้ ง มากาเร็ ต อี. บาร์ เบอร์ ที่ตาบลหม่าเจียงให้มาช่วยการประชุมนี้ แต่ท่านบอกว่าท่านไม่ทราบ
จุดประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ จึงไม่สามารถมาช่วยได้ ข้าพเจ้าจึงปรึ กษาหารื อกับพี่นอ้ งวังว่า การ
ประชุมของเราจะยุติหรื อจะดาเนินต่อไป ในขณะนั้นพี่นอ้ งวังเป็ นไข้หวัด ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเชิ ญชวนพี่
น้องที่เป็ นเพื่อนนักเรี ยนด้วยกันอีก 2 ท่านให้เดินทางมายังเมืองฟูโจว เพื่อเราจะได้ดาเนินการประชุม
ต่อไป
วิธีการเชิญผูม้ าฟังพระกิตติคุณนั้น พี่นอ้ งเราทุกคนสวมเสื้ อคลุมสี ขาว เราเรี ยกว่า เสื้อพระกิตติ
คุณ ทางด้านหน้าเขียนคาว่า “ท่ำนต้ องตำย” และทางด้านหลังเขียนอีกคาหนึ่งว่า “เชื่ อพระเยซู ได้ รอด”
และยังมีคาขวัญอื่น ๆ ในทานองนี้ ซึ่ งเป็ นการประกาศไปในตัว เรายังได้ถือธงคนละผืนเดินขบวนร้อง
เพลงไปตามถนนสายต่าง ๆ ผูค้ นที่ได้เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นต่างก็มีความประหลาดใจอย่างยิง่ เราได้
ชักชวนบุคคลจานวนมาก ให้มาฟังพระกิตติคุณกับเรา การเดินขบวนประกาศเช่นนี้ทุกวัน ได้มีผคู ้ นมา
ฟังพระกิตติคุณมาก จนในที่สุดศาลาทั้งด้านในและด้านนอกรวมทั้งห้องครัวและห้องรับแขกต่างก็เต็ม
ไปด้วยฝูงชน
เมื่อเดิมเราได้เช่าเก้าอี้ที่ใช้ในสถานที่ประชุม มีกาหนด 2 อาทิตย์ เมื่อถึงกาหนด เราก็ไม่มีเงิน
พอที่จะเช่าต่อไป จึงต้องคืนแก่เจ้าของไป เมื่อเกิดปั ญหาไม่มีเก้าอี้ ข้าพเจ้าจึงได้ประกาศในที่ประชุมว่า
“ตั้งแต่ บัดนีเ้ ป็ นต้ นไป ท่ ำนผู้ใดประสงค์ จะมำร่ วมประชุ มจำเป็ นจะต้ องนำเก้ ำอีม้ ำด้ วยตัวเอง” และใน
บ่ายวันนั้นเอง ตามเชิงเขาชางเฉี ยนซานจะเห็นผูค้ นเป็ นจานวนมาก มีท้ งั ผูส้ ู งอายุ อนุชน นักเรี ยนทั้งชาย
และหญิง ต่างขนเก้าอี้มาเป็ นการใหญ่ เมื่อตารวจในท้องที่เห็นเหตุการณ์เช่นนี้ก็เกิดความประหลาดใจ
มาก หลังจากเลิกประชุมแล้ว เราก็ประกาศให้เพื่อนมิตรทราบว่า “เก้าอี้ที่พวกท่านนามานั้นจะฝากไว้
ที่น้ ีก็ได้เราจะพยายามรักษาไว้ แต่ถา้ มีการสู ญหายเกิดขึ้นเราจะไม่รับผิดชอบหรื อชดใช้ให้กบั ท่าน หาก
ท่านประสงค์จะนากลับไปเราก็ไม่ขดั ข้อง” ครั้งนั้นเรามีการประชุมวันละ 3 ครั้ง และทุกครั้งก็ได้มีผคู ้ น
นาเก้าอี้ของตนเองมาร่ วมประชุม
ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพระพรเป็ นพิเศษ ในครั้งนี้ มีผไู ้ ด้รับความรอดหลายร้อยคน และ
ได้วำงรำกฐำนแห่ งควำมรอดอย่ำงมั่นคง ก่อนนี้คริ สเตียนในประเทศจีนแม้จะได้รับความรอดแล้วก็
ตาม แต่ไม่ค่อยเข้าใจในพระคุณของพระเจ้ ำเท่ ำใดนัก โดยการประชุมในครั้งนั้น ทาให้พี่นอ้ งมีความ
เข้าใจดีข้ ึน
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กำรเช่ ำสถำนทีป่ ระชุมครั้งแรก
เรามีการประชุมเป็ นเวลาเดือนเศษ ในระหว่างประชุมนั้น ได้มีพี่นอ้ งอนุชนหลายคนกล่าวว่า
ตั้งแต่น้ ีต่อไปเราควรจะมีสถานที่ประชุมของคริ สตจักรเอง แต่ในขณะนั้นเรายังไม่พร้อมในด้านการเงิน
เพราะการเช่าสถานที่เป็ นสิ่ งที่กระทาได้ไม่ง่ายนัก ข้าพเจ้าได้กลับไปที่โรงเรี ยน และปรึ กษากับพี่นอ้ ง
ผูร้ ่ วมงานอีก 3 คน ในที่สุดข้าพเจ้าได้ไปติดต่อเช่าบ้านของตระกูลโห ซึ่ งเป็ นครอบครัวที่ได้รับความ
รอดรับเชื่ อในพระเจ้า และเขามีความยินดีที่จะให้เราเช่าในอัตราเดือนละ 9 เหรี ยญ ข้าพเจ้าได้กลับไป
ร่ วมอธิ ษฐานกับพี่นอ้ งหลายครั้งเพื่อวิงวอนต่อพระเจ้า
ขอให้พระองค์ทรงประทานเงินให้แก่เรา
เพราะว่าในการเช่าสถานที่น้ นั จะต้องให้มดั จาล่วงหน้าเป็ นเวลา 3 เดือน
ในยามปกติขา้ พเจ้าต้องเดินทางไปเมืองหม่าเจียงทุกวันเสาร์ เพื่อไปฟังคาสอนของพี่นอ้ งมากา
เร็ ต อี. บาร์ เบอร์ เมื่อข้าพเจ้าไปถึง ท่านได้บอกว่า “ในที่น้ ีมีเงิน 27 เหรี ยญ ซึ่ งมิตรสหายผูห้ นึ่งได้มอบ
ให้เพื่อนาไปใช้จ่ายในกิจการงานของพระเจ้า” ขอบพระคุณพระเจ้า เงินจำนวนนีเ้ ป็ นเงินทีเ่ รำต้ องกำร
ซึ่งไม่ มำกและไม่ น้อยเกินไป
ข้าพเจ้าจึงนาเงินไปวางมัดจาตามที่ได้ตกลงกันไว้อย่างสง่าผ่าเผยและ
อธิ ษฐานต่อพระองค์วา่ ขอให้พระองค์นาพาเราตลอดไป และนี่เป็ นการเริ่ มต้นกิจการของพระองค์ใน
เมืองฟูโจว

บุคคลได้ รับกำรฟื้ นใจอย่ ำงล้นเหลือ
ในชัว่ ชีวติ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นการฟื้ นฟูครั้งใดที่ยงิ่ ใหญ่เท่าครั้งนี้ เพราะมีผทู ้ ี่ได้รับ
ความรอดทุกวัน ไม่วา่ บุคคลใดเพียงแต่ได้สัมผัสกับเราเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ก็ได้รับความรอดทันที ทุก
วันเวลา 5 โมงเช้าข้าพเจ้าเดินทางไปโรงเรี ยน ได้เห็ นคนจานวนมากกว่าหนึ่งร้อยคนถือพระคัมภีร์ในมือ
และอ่านกันอย่างมีชีวิตชีวา แต่เดิมนั้นที่โรงเรี ยนมีการอ่านนวนิยายซึ่ งเป็ นที่นิยมกันมาก แต่เมื่อเกิดการ
ฟื้ นฟูทางฝ่ ายวิญญาณเช่นนี้ ผูท้ ี่จะอ่านนวนิยายจะต้องแอบอ่าน และกำรอ่ำนพระคัมภีร์นับว่ำเป็ น
เกียรติอย่ำงยิง่ ในโรงเรี ยนของข้าพเจ้ามีการศึกษา 8 ระดับด้วยกัน ในชั้นหนึ่ง ๆ หัวหน้าและรอง
หัวหน้าชั้นต่างก็เป็ นผูไ้ ด้รับความรอดทั้งสิ้ น รวมทั้งนักกีฬาที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังก็ได้รับความรอดเช่นกัน
ดังนั้นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรี ยนจึงบอกว่า สิ่ งที่ขา้ พเจ้าทั้งหลายกระทานั้น ท่านอาจารย์ใหญ่ชมเชยมาก
แต่การที่พวกเราแสดงปฏิกิริยาต่อคณะ “เมธอดิสท์” ท่านอาจารย์ใหญ่มีความเสี ยใจมาก เพราะเหตุ
อาจารย์ใหญ่เป็ นสมาชิกในคณะนั้น แต่เราทั้งหลายไม่ยอมที่จะไปอยูร่ ่ วมกับองค์การหรื อคณะอย่าง
เด็ดขาด
ทุกวันเราได้สวมเสื้ อกิตติคุณเดินขบวนประกาศไปตามถนนสายต่าง ๆ แต่ละขบวนจะมีพี่นอ้ ง
ไม่ต่ากว่า 60 คน ในเมืองฟูโจวมีพลเมืองแสนกว่าคนเท่านั้น เราได้มีการเดินขบวนและประกาศเช่นนี้
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ทุกวัน ขณะเดียวกันมีพี่นอ้ งอีก 10 กว่าคน ออกไปแจกใบปลิวทัว่ เมืองฟูโจว ดังนั้นจึงเกิดการสะเทือน
สะท้านไปทัว่ เมืองเพราะการกระทาของเรา
มีพี่นอ้ งจานวนมากเมื่อได้รับความรอด เราก็ให้รับศีลบัพติศมาทันที ขณะนั้นเราได้ปฏิบตั ิตาม
พระคัมภีร์ เราได้เริ่ มมีการประชุมของคริ สตจักรในเมืองฟูโจว และต่อมาภายหลังผูค้ นที่ได้รับความรอด
ก็ทวีจานวนมากขึ้นทุกวัน

กำรเยือนเมืองนำนกิงครั้งแรก
ในปี ค.ศ. 1924 ข้าพเจ้าได้เดินทางไปเมืองหางโจวพบกับพี่นอ้ งจอห์น จาง (จาง กวาง ยุง)
ขณะนั้นทางเมืองฟูโจว ได้เกิดปั ญหาขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากผูร้ ่ วมงานของข้าพเจ้ามีทศั นะที่ไม่ตรงกัน
เกี่ยวกับหลักความจริ งในคริ สตจักร ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อมิให้เกิดการแตกแยกกันขึ้นจึงได้
จากเมืองฟูโจวไปชัว่ คราวและได้พกั อยูท่ ี่ ตาบลมาเว (ถึงแม้วา่ ในระยะหลายปี ที่ผา่ นมา ข้าพเจ้ากับพี่
น้องวังต่างได้เดินไปในวิถีทางซึ่ งไม่เหมือนกันก็จริ ง แต่การร่ วมจิตร่ วมใจเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันใน
เบื้องต้นนั้นเป็ นสิ่ งที่ขา้ พเจ้าไม่อาจลืมเลือนได้)
ข้าพเจ้ามีความรู ้สึกว่าควรจะกระทากิจกรรมพิเศษ
บางอย่าง จึงได้เดินทางไปเมืองนานกิง เพื่อช่วยจัดทาหนังสื อวารสาร “แสงสว่างแห่งวิญญาณ” ที่นนั่
ในเดือนพฤศจิกายนปี ค.ศ. 1924 มีเสี ยงเรี ยกร้องจากทางใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก ข้าพเจ้าจึง
ได้เดินทางไปทากิจการของพระเจ้า ดังนั้นคริ สตจักรทั้งหลายทางใต้ของมหาสมุทรแปซิ ฟิก ก็ได้มีการ
เริ่ มต้นขึ้น จนถึงเดือนพฤษภาคมปี ค.ศ. 1925 ข้าพเจ้าได้กลับมายังเมืองฟูโจว และได้เช่าสถานที่พกั อยู่
ที่ตาบล หอ โล ซิ ง ในมณฑลฮกเกี้ยน

กำรจัดทำ “วำรสำรคริสเตียน”
“วารสารฟื้ นฟู” ได้เริ่ มจัดพิมพ์ เมื่อเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1923 วารสารฉบับนี้เป็ นเวลาที่ไม่มี
กาหนดแน่นอน ได้ตีพิมพ์จนถึงปี ค.ศ. 1925 ขณะนั้นข้าพเจ้าพักอยูท่ ี่ตาบล หอ โล ซิ ง และมีความรู ้สึก
ว่าควรจะจัดทาหนังสื อที่มีกาหนดแน่นอนขึ้นฉบับหนึ่งซึ่ งเน้นหนักเกี่ยวกับหลักความจริ งแห่งความ
รอด หลักความจริ งแห่งคริ สตจักร และกล่าวถึงการพยากรณ์และเปิ ดเผยความหมายในพระคัมภีร์ เดิม
ข้าพเจ้ามีเจตนาจัดพิมพ์หนังสื อฉบับนี้เพียงชัว่ คราวเท่านั้น จึงได้ต้ งั ชื่อว่า “วารสารคริ สเตียน” ปี ค.ศ.
1925 ได้ตีพิมพ์ 2 ฉบับ มี 1926 ได้ตีพิมพ์ 10 ฉบับ เพราะความต้องการของพี่นอ้ งทัว่ ๆ ไป ในปี 1927
เราได้จดั พิมพ์ข้ ึนอีก 12 ฉบับ
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กำรเริ่มต้ นของคริสตจักรด้ ำนแอมอย
ในต้นปี ค.ศ 1926 ข้าพเจ้าได้เดินทางไปเมืองแอมอย เมืองกู่ล่างอิ เมืองจางโจว และเมืองถงอัน
และได้กล่าวคาพยานในเมืองต่าง ๆ เหล่านี้ จึงมีพี่นอ้ งจานวนมากได้รับความรอดและในครึ่ งปี หลัง
ข้าพเจ้าได้ไปเยือนอีกครั้งหนึ่ ง แต่ในครั้งนั้นตัวข้าพเจ้าเองรู ้สึกเหน็ดเหนื่ อยมาก เพราะข้าพเจ้าต้องนา
การประชุมประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งต้องเขียนบทความต่าง ๆ รวมทั้งตอบจดหมายอีกเป็ น
จานวนมาก ข้าพเจ้าจึงเริ่ มป่ วยลงเดิมนั้นเรากาหนดให้มีการประชุม 10 วัน แต่ในวันที่ 9 ข้าพเจ้าได้ป่วย
ลงอันเป็ นเหตุการณ์ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้คาดคิดมาก่อน พี่นอ้ ง จอห์น หว่อง ได้นาการประชุมต่อไปอีกหลาย
วัน ทางด้านเมืองแอมอย และเมืองถงอันก็เริ่ มต้นมีการประชุมของคริ สตจักร เพราะฉะนั้นกิจการทาง
ภาคใต้ของมณฑลฮกเกี้ยน จึงเริ่ มตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 1926 ไม่ใช่เริ่ มในปี ค.ศ. 1928

กำรเยือนเมืองนำนกิงครั้งที่ 2
ข้าพเจ้าได้ลม้ ป่ วยลงที่เมืองแอมอย แพทย์ที่รักษาข้าพเจ้าได้บอกกับข้าพเจ้าว่า อาการป่ วยของ
ข้าพเจ้าครั้งนี้อาจมีอนั ตรายถึงแก่ชีวติ และอาจมีชีวิตอยูไ่ ด้อีกไม่กี่วนั ส่ วนตัวของข้าพเจ้าเองไม่ได้มี
ความหวาดกลัวต่อความตายแต่อย่างใด เพียงแต่ได้ตรึ กตรองว่าข้าพเจ้าได้ฝึกฝนต่อเบื้องพระพักตร์ ของ
พระเจ้ามาเป็ นเวลาหลายปี บทเรี ยนและประสบการณ์ที่ขา้ พเจ้าได้พบเห็นและเรี ยนรู ้มานี้ยงั ไม่ได้นามา
ตีพิมพ์หรื อเขียนเป็ นหนังสื อ
ควรหรื อที่ขา้ พเจ้าจะนาสิ่ งเหล่านี้เข้าหลุมฝังศพไปพร้อมกับข้าพเจ้า
ขณะนั้นพี่นอ้ งหญิง รู๊ ธ ลี และพี่นอ้ งจีกุยเฉิ นได้มีจดหมายมาชักชวนข้าพเจ้า ให้ไปพักผ่อนที่เมืองนาน
กิงสักระยะหนึ่ง ซึ่ งตามนิสัยของข้าพเจ้าไม่ใช่เป็ นคนที่กินแล้วไม่ทาอยูแ่ ล้ว ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้มาถึง
เมืองนานกิง และพักอยูท่ ี่บา้ นของพี่นอ้ งเฉิ น ช่วยแก้บทศึกษาพระคัมภีร์ทางไปรษณี ยท์ ้ งั ๆ ที่ขา้ พเจ้ายัง
ป่ วยอยูแ่ ต่ก็ทาได้เพียง 4 บทเท่านั้น ก็ป่วยหนักและไม่สามารถดาเนิ นการต่อไปได้
ก่อนที่ขา้ พเจ้าไปถึงเมืองนานกิงประมาณ 1 ปี ข้าพเจ้าได้เคยสนทนากับพี่นอ้ งหญิง รู๊ ธ ลี
เกี่ยวกับหลักควำมจริงของคริสตจักรบ้ ำง แต่ในขณะนั้นเธอมีกิริยาแข็งกระด้างมาก จึงไม่ยอมรับฟัง
เพราะฉะนั้นในครั้งนี้ขา้ พเจ้าจึงไม่กล่าวถึงปั ญหานี้อีก ต่อมาภายหลังพี่นอ้ ง ลี ได้อ่านหนังสื อทัว่ ไป
ประวัติคริ สตจักรเล่มหนึ่ง ซึ่ งได้เห็นถึงความเป็ นมาขององค์การและคณะต่าง ๆ และเห็นว่าไม่ถูกต้อง
ตามพระคัมภีร์ เธอจึงมีความเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้น หลังจากนั้นไม่นานข้าพเจ้าก็ได้ข่าวว่า เธอได้รับศีลบัพ
ติศมาในน้ าและได้ร่วมประชุ มกับพี่นอ้ ง ทั้งร่ วมศีลระลึกด้วย ดังนั้นเมื่อข้าพเจ้าไปถึงเมืองนานกิง จึงได้
ร่ วมประชุมและหักขนมปั งระลึกถึงพระองค์ร่วมกับพี่นอ้ งด้วย อีกประการหนึ่งข้าพเจ้าเคยเทศนาใน
มหาวิทยาลัยจินหนิงหลายครั้ง
และได้มีพี่นอ้ งหลายท่านที่ได้หนั กลับมาร่ วมในทางเดียวกับเรา
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เพราะฉะนั้นเราก็ได้ตอ้ นรับพี่นอ้ งเหล่านั้น และร่ วมรับศีลระลึกหักขนมปั ง นี่คือการเริ่ มต้นของกิจการ
ที่เมืองนานกิง

กำรเดินทำงมำ ณ เมืองเซี่ยงไฮ้
เนื่องจากข้าพเจ้าตั้งใจที่จะเขียนหนังสื อ “มนุษย์ฝ่ายวิญญาณ” จึงได้ออกเดินทางจากเมืองนาน
กิงไปถึงชนบทแห่งหนึ่ง คือที่ตาบลเฉาเฉี ยวในเมืองอูสิ ขณะนั้นพี่นอ้ งหญิงผูร้ ่ วมงานได้มอบบ้านให้
ข้าพเจ้าช่วยดูแล เพราะเหตุการณ์ในขณะนั้นไม่สงบนัก ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้ลงมือเขียนหนังสื อ “มนุษย์
ฝ่ ายวิญญาณ” ในขณะที่ขา้ พเจ้าป่ วยอยู่ ในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1927 ทางเมืองนานกิงมีการเคลื่อนไหว
ทางทหาร และทางเฉาเฉี ยวก็มีทหารพักอยูเ่ นื่ องจากข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ช่วยดูแลบ้านเรื อน แต่
เคราะห์ดีที่ไม่ได้รับการกระทบกระเทือนจากทางทหารแต่อย่างใด ต่อมาข้าพเจ้าได้ข่าวว่าสถานการณ์
ทางเมืองนานกิงไม่สู้ดีนกั และทางพี่นอ้ งได้ขาดการติดต่อกัน เพราะอยูใ่ นระหว่างสงคราม ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงเดินทางจากตาบลเฉาเฉี ยวมาถึงเมืองเซี่ ยงไฮ้ และทราบว่ามีพี่นอ้ งจานวนมากต่างได้เดินทาง
มาก่อนหน้าข้าพเจ้าแล้ว ต่อมาข้าพเจ้าได้ทราบอีกว่าที่หมู่บา้ นตระกูลซิ น มีการประชุมรับศีลระลึกหัก
ขนมปั ง เมื่อเราทั้งหลายถึงเมืองเซี่ ยงไฮ้ก็ได้ยา้ ยสถานที่ประชุมไปที่หมู่บา้ นเกิงซิ่ งลี่ และได้ยา้ ย
ห้องสมุดกิตติคุณ ซึ่ งเดิมตั้งอยูท่ ี่ตาบลหอ โล ชิง มาไว้ที่เมืองเซี่ ยงไฮ้

กำรประชุมพิเศษ ครั้งที่ 1
ในปลายปี ค.ศ. 1927 เรามีการประชุมอธิ ษฐานกันทุกวัน เนื่องจากทางภาคเหนื อของแม่น้ าโยป
และทางด้านเมืองผิงหยางมีพี่นอ้ งได้อ่านหนังสื อและคาพยานที่เราได้ตีพิมพ์ข้ ึน ต่างได้รับการหนุนใจ
กันเป็ นอย่างยิง่ จึงมีพี่นอ้ งเขียนจดหมายมาให้ขา้ พเจ้า และข้าพเจ้ารู ้สึกว่าพี่นอ้ งเหล่านี้สมควรที่จะ
ได้รับการอบรมและฝึ กฝนอย่างดีและเราต่างก็มีความรู ้สึกว่าสิ ทธิ ชนในประเทศจีนมีความต้องการใน
ด้านนี้มาก จึงได้ตระเตรี ยมที่จะจัดให้มีการประชุมพิเศษขึ้น ดังนั้นในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1928 เราได้
เช่าสถานที่ประชุมที่ถนนฮะถงในหมู่บา้ นเหวินเตอะหลี่ และได้มีการประชุมพิเศษขึ้นในวันที่ 1
กุมภาพันธ์ การประชุมพิเศษครั้งนี้เราได้ประกาศข่าวประเสริ ฐถึง “พระดำริอนั ถำวรของพระเจ้ ำ” และ
“ชั ยชนะขององค์ พระเยซู คริ สต์ ” และได้กล่าวถึง “หลักควำมจริงของคริสตจักร” และอื่น ๆ การ
ประชุมในครั้งนี้มีพี่นอ้ งมาจากเมืองต่าง ๆ ประมาณ 30 คน พระเจ้าได้ทรงให้แสงสว่างแก่เราทั้งหลาย
และให้เรารู ้วา่ เราควรจะเดินตามรอยพระบาทของพระองค์อย่างไรและการรับศีลบัพติศมาในน้ า การละ
จากองค์การคณะต่าง ๆ เป็ นปั ญหาที่พี่นอ้ งได้ตดั สิ นใจด้วยตนเองทั้งสิ้ นตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ผา่ นมา
ในภาคเหนื อของแม่น้ าโยป พี่นอ้ งที่ได้รับความรอดได้รับการฟื้ นใจเป็ นจานวนเกินกว่า 800 คน มี
สถานที่ประชุมของคริ สตจักรมากกว่า 10 แห่ง ในเมืองผิงหยาง เมืองไทซุ่น ก็มีสถานที่ประชุมของ
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คริ สตจักรมากกว่า 10 แห่ง มีผไู ้ ด้รับความรอดและได้รับการฟื้ นใจมากว่า 4 พันคน นี่ เป็ นกิจการที่องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงดาเนิ นและทรงกระทาด้วยพระองค์เอง ซึ่ งมิใช่เพียงเริ่ มต้นในระยะนี้

สภำพกำรณ์ โดยย่ อในระยะ 5 ปี ทีเ่ มืองเซี่ยงไฮ้
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1928 ได้ยา้ ยสถานที่ประชุมเข้ามาในหมู่บา้ นเหวินเตอะหลี่ “วารสารคริ สเตียน”
ได้ยตุ ิลงเราจึงได้พิมพ์ “วารสารฟื้ นฟู” ต่ออีกนัน่ คือหนังสื อ “วารสารฟื้ นฟูยคุ ใหม่” ที่เราได้ตีพิมพ์ใน
ระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมา ส่ วนข้อความบันทึกในการศึกษาพระคัมภีร์ เราได้ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 1930
หลายปี ที่ผา่ นมา ผูร้ ่ วมงานของเราหลายคนในเมืองเซี่ ยงไฮ้ มีจุดประสงค์อย่างเดียวที่จะ นำพำ
พีน่ ้ องทั้งหลำยให้ ติดตำมองค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำ ปฏิบัติตำมคำสอนในพระคัมภีร์และดำเนินตำมกำรนำพำ
ของพระวิญญำณบริสุทธิ์ ฉะนั้นเราจึงไม่ได้มุ่งหวังที่จะให้ผหู้ นึ่งผูใ้ ดมาติดตามเรา หรื อเป็ นพรรคพวก
ของเรานี่ไม่ได้หมายความว่า เราถือลัทธิ ที่ปิดประตูหรื อเห็นแก่ตวั แต่อย่างใด และไม่ใช่ถืออคติวา่ เรา
เป็ นฝ่ ายถูกทั้งสิ้ น เรามีเจตนารมณ์อย่างหนึ่ง คือ เรำปรำรถนำอย่ำงยิง่ ทีจ่ ะซื่อสั ตย์ต่อพระองค์ จนถึง
ทีส่ ุ ด ตลอดเวลาที่ขา้ พเจ้าเจ็บป่ วยอยู่ ข้าพเจ้าได้เขียนหนังสื อ “มนุษย์ฝ่ายวิญญาณ” เมื่อหนังสื อนี้ได้
เสร็ จลง ข้าพเจ้าก็ลม้ ป่ วยอย่างหนัก แทบจะพูดได้วา่ ตลอดเวลาข้าพเจ้าได้ดาเนินชี วติ อยูบ่ นเตียงลุกขึ้น
ไม่ได้ และมีความรู ้สึกว่าชีวติ แห่งพลับพลาในโลกอาจสิ้ นสุ ดได้ทุกเวลา เรื อนแห่งโลกานี้ก็อาจจะ
พังทลายลงได้ทุกขณะ ดังนั้นในระยะหลายปี แรก ข้าพเจ้าจึงไม่มีกิจการอะไรที่เมืองเซี่ยงไฮ้มากนัก ที่
สาคัญคือ ในระยะ 2 ปี ที่ผา่ นมานี้ ข้าพเจ้าได้เริ่ มต้นทางานบางประการ และเมื่อปี ที่แล้วจึงได้มีการ
เริ่ มต้นอย่างแท้จริ ง และมีการประชุมพิเศษขึ้นอีกครั้งหนึ่ ง ข่าวประเสริ ฐสาคัญที่ได้ประกาศในครั้งนี้ได้
พูดถึง “พันธสั ญญำใหม่ ” และ “พระสติปัญญำของพระเจ้ ำ” ครั้งนี้มีพี่นอ้ งจากเมืองต่าง ๆ มาร่ วม
ประชุมมากกว่าครั้งที่ 1

ท่ ำมกลำงเรำไม่ มนี ำมหรือชื่อพิเศษ
เราทั้งหลายพร้อมด้วยพี่นอ้ งเป็ นจานวนมากที่ได้ละจากองค์การ และคณะต่าง ๆ เพราะเหตุ
องค์การคณะนั้นเป็ นที่ถูกปรับโทษของพระองค์ และอีกประการหนึ่ง เมื่อเราเข้าสู่ ในนามของพระเยซู
คริ สต์แล้ว เราไม่ควรจะมีชื่อหรื อนามอื่นอีก บุคคลอื่นได้ขนานนามเราว่า “พวกฝูงเล็ก” นี่เป็ นการ
กล่าวหาของบุคคลซึ่ งไม่รู้ความจริ ง คาว่า “พวกฝูงเล็ก” นั้น แต่เดิมเป็ นชื่ อเพลงฉบับชัว่ คราวเล่มหนึ่ง
ของเรา เพราะเมื่อปี ค.ศ. 1927 เรามีความรู ้สึกว่า ควรจะมีบทเพลงที่จะใช้สาหรับนมัสการพระเจ้า
ดังนั้นเราจึงได้เริ่ มจัดเตรี ยมบทเพลงสรรเสริ ญประมาณ 20 บท ต่อจากนั้นเราได้เริ่ มคัดเลือก และ
ประพันธ์บทเพลงขึ้น และภายหลังเราได้จดั พิมพ์เพิ่มขึ้นอีก 64 บาท เราหวังว่า เมื่อเราได้จดั เตรี ยมครบ
300 บทแล้ว เราจะจัดพิมพ์เป็ นฉบับถาวร ฉะนั้นในการจัดเตรี ยมบทเพลงสรรเสริ ญนี้ การตั้งชื่ อและคา
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บรรยายความหมายของบทเพลงนั้น
เราปรารถนาจะชี้แจงรายละเอียดในเวลาที่จดั พิมพ์ฉบับถาวร
เพราะฉะนั้น คาว่า “พวกฝูงเล็ก” ซึ่ งโดยแท้จริ งแล้ว ตามพระคัมภีร์ใหม่ได้กล่าวไว้ครั้งเดียวใน
หนังสื อลูกา บทที่ 12 ข้อ 32 พระองค์ได้ทรงกล่าวว่า “พวกฝูงเล็ก” หมายถึง คริ สตจักรทั้งหมด เพราะค
ริ สเตียนในแผ่นดินโลกยังอยูใ่ นจาพวกน้อย และคาว่า “พวกฝูงเล็ก” นี้จะรวมสิ ทธิชนผู้ทเี่ ชื่ อในองค์
พระผู้เป็ นเจ้ ำที่แท้ จริงทั้งหมดตั้งแต่ สมัยโบรำณ จนถึงปัจจุบันนี้ ผูท้ ี่ได้รับความรอดอย่างแท้จริ ง ได้ถูก
เรี ยกว่า คริสเตียน และพระองค์ได้ทรงกล่าวไว้ในหนังสื อยอห์น บทที่ 10 ข้อ 16 ซึ่ งได้ช้ ีให้เราเห็นอย่าง
ชัดเจนว่า แกะของพระองค์ มีอยู่ฝูงเดียว และขึน้ อยู่กบั ผู้เลีย้ งเพียงผู้เดียว เพราะฉะนั้นหนังสื อเพลงฝูง
เล็กนี้ความหมายก็มีอยูว่ า่ เป็ นบทเพลงทีใ่ ช้ ในกำรประชุ มของคริสเตียน นอกจากนี้ไม่มีความหมายอย่าง
อื่น บุคคลภายนอกไม่เข้าใจในความหมายนี้ อย่างแจ่มแจ้ง จึงได้ขนานนามพวกเราว่า “พวกฝูงเล็ก”
ข้าพเจ้าคิดว่าคงจะด้วยสาเหตุน้ ีกระมังที่ทาให้บุคคลภายนอกขนานนามเราว่า “พวกฝูงเล็ก” และอาจจะ
เป็ นเพราะชื่อของหนังสื อเพลงนี่ เองที่เป็ นต้นเหตุทาให้เกิดความเข้าใจผิด
แท้จริ งหนังสื อเพลงนี้ได้
จัดพิมพ์ข้ ึนเพื่อบุตรทั้งหลายของพระเจ้าที่จะใช้ในการสรรเสริ ญองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ดังนั้นข้าพเจ้า
คิดว่า เมื่อท่านทั้งหลายได้ทราบสาเหตุที่แท้จริ งแล้ว เพื่อนทั้งหลายก็คงจะไม่ขนานนามเราว่าเป็ น “พวก
ฝูงเล็ก” อีก (เมื่อก่อนนี้ขา้ พเจ้าได้จดั พิมพ์ “วารสารคริ สเตียน” ขึ้นก็มีบุคคลขนานนามเราว่าเป็ น
“คณะคริ สเตียน”)
พี่นอ้ งทั้งหลาย เหตุที่เราไม่ตอ้ งการมีชื่อหรื อนามพิเศษนั้น ก็เพราะว่าเรามีพระนำมของพระ
คริสต์ แล้ว ปั ญหาทั้งหมดก็ข้ ึนอยูก่ บั พระนามขององค์พระเยซูคริ สต์ซ่ ึ งเป็ นพระนามที่กระทาให้เราเกิด
ความอิ่มหนา คริสเตียน ในที่น้ ีมีความหมายอะไรบ้าง คือ เรำทั้งหลำยเป็ นบุคคลของพระเจ้ ำ
เช่นเดียวกับหญิงคนหนึ่ง เมื่อได้แต่งงานแล้ว เธอก็ได้ชื่อว่าเป็ นภรรยาของสามีและเธอไม่มีสิทธิ์ ที่จะให้
นามอื่นนอกเหนือไปจากนามของสามีของเธอเท่านั้น หากเธอมีนามอื่นเราจะเข้าใจว่าหญิงนั้นเป็ นหญิง
อย่างใด ทานองเดียวกัน เรำทั้งหลำย นอกจำกพระนำมขององค์ พระเยซู คริสต์ แล้ ว หำกเรำมีนำมอืน่ ชื่ อ
อืน่ ก็เช่ นเดียวกับหญิงทีม่ ีสำมี 2 คน นี่เป็ นสิ่ งที่พระองค์ทรงเกลียดชังมาก เราทั้งหลายเมื่อได้รับความ
รอดเราก็เป็ นคริ สเตียนคนหนึ่ง เราจะไม่เป็ นบุคคลของคณะผู้ปกครอง หรือเป็ นบุคคลของคณะ “เมธ
อดิสท์ ” หรื อเป็ นบุคคลของคณะ “ลูเธอร์ แรนท์ ” ดังนั้น เรำก็ไม่ อำจเป็ นบุคคลขององค์ กำรคณะหนึ่ง
คณะใด เราไม่อาจตั้งชื่ อของคริ สตจักรในนำมของประเทศ หรื อคริ สตจักรของชำติหนึ่งชำติใด เพื่อจะ
มาแบ่งแยกบุตรทั้งหลายของพระเจ้า และเราก็ไม่ อำจตั้งชื่ อของคริสตจักรในนำมของผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อจะ
แบ่งแยกบุตรทั้งหลายของพระเจ้าเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ นชื่อของ วีรบุรุษฝ่ ำยวิญญำณ (เช่นท่านลูเธอร์
ท่านเวสลี) ก็ตาม เราก็ไม่อาจจะใช้ ศีลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เช่น ศีลบัพติศมา และไม่อาจจะใช้ ระบบคณะ
เช่นคณะอาลีแกน หรื อใช้ขบวนกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เช่น ขบวนการกูช้ าติไม้กางเขน การกระทาทุกสิ่ ง
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ทุกอย่างเหล่านี้ลว้ นเป็ นการแบ่งแยกบุตรทั้งหลายของพระเจ้าทั้งสิ้ น และเราทั้งหลายจะเข้าไปมีส่วน
ร่ วมในองค์การหนึ่งองค์การใดไม่ได้ ไม่วา่ เดิมจะมีอยูแ่ ล้ว หรื อว่าได้ต้ งั ขึ้นมาใหม่ก็ตามเราจาเป็ น
จะต้องละจากทั้งสิ้ น ข้าพเจ้าขอย้าอีกว่า เรำทั้งหลำยได้ หลุดพ้ นจำกองค์ กำรและคณะ แต่เราไม่ ได้ หลุด
พ้นจำกคริสตจักร นี่เป็ นสิ่ งสาคัญที่เราพึงสังวรไว้
อีกประการหนึ่ง ปั ญหาต่าง ๆ ที่เราได้ต่อสู ้มานั้น ไม่ใช่ปัญหาว่าจะรับศีลบัพติศมาอย่างใด
หรื อจะรับศีลระลึกถึงพระองค์อย่างไร สิ่ งที่เราได้ต่อสู ้น้ นั ล้วนเป็ นสิ่ งทีใ่ นพระคัมภีร์ได้ บันทึกไว้
ปั ญหาเหล่านี้ หำกเป็ นพระคำของพระเจ้ ำ ก็สมควรอย่างยิ่งที่เราควรจะปฏิบัติตำม หากคาสอน
หรื อการสื บประเพณี ของคณะผูป้ กครองมีอานาจแล้ว พระคำขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำควรจะมีอทิ ธิพล
เหนือกว่ำ หากมติของผูป้ กครองมีอิทธพลแล้วกำรกำหนดกำรของพระเจ้ ำควรมีอิทธิพลเหนือกว่ำ ด้วย
ว่าพระองค์ได้ทรงกล่าวไว้ในหนังสื อมาระโก บทที่ 7 ข้อ 7 อย่างเข้มงวดมากว่า “เขำปฏิบัติเรำโดยหำ
ประโยชน์ มิได้ ด้ วยเอำคำของมนุษย์ มำสอนทีเ่ ป็ นพระบัญญัติ” และในข้อ 13 “เจ้ ำทั้งหลำยจึงทำลำย
พระบัญญัติของพระเจ้ ำด้ วยคำสอนของพวกเจ้ ำ และสิ่ งอืน่ ๆ เช่ นนีอ้ กี หลำยสิ่ งเจ้ ำทั้งหลำยก็ทำอยู่” ไม่
มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่กระทาการโดยอาศัยการสื บเชื้อสายของมนุษย์ และในที่สุดจะไม่ละทิง้ พระคา
หรื อวิถีทางของพระเจ้าเลย

ระบบศำสนำจำรย์ไม่ ถูกต้ องตำมพระคัมภีร์
สิ่ งที่ขา้ พเจ้าต่อต้านนั้นมิใช่ สิ่ งประทำนของศำสนำจำรย์ แต่เป็ นระบบศำสนำจำรย์ เหตุที่
ข้าพเจ้ากล่าวว่า ระบบศาสนาจารย์ไม่ถูกต้องเพราะในพระคัมภีร์ใหม่ได้กล่าวถึง อำจำรย์ ซึ่งเป็ นตัว
บุคคลเพียงครั้งเดียวคือหนังสื อ เอเฟซัส บทที่ 4 ข้อ 11 แต่ศาสนาจารย์ในปั จจุบนั นี้ สู ญเสี ยควำมจริงไป
เสี ยแล้ว ศาสนาโรมันคาธอลิค ได้นาเอา บำทหลวง ตั้งอยูใ่ นตาแหน่งที่ยงิ่ ใหญ่ และศาสนาโปรแตส
แตนท์ก็ได้นาเอาศำสนำจำรย์ ต้ งั อยูใ่ นฐานะสู งส่ งเช่นกัน ระบบศาสนาจารย์ไม่เพียงเป็ นสิ่ งดัดแปลงมา
จากศาสนาโรมันคาธอลิค และในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แตกต่างกับ ระบบปุโรหิตของชนชาติอิสราเอล
เท่าใดนัก ตามน้ าพระทัยดั้งเดิมของพระเจ้า พระองค์ตอ้ งการให้ ชนชำติอสิ รำเอลทั้งประเทศเป็ น
ปุโรหิต แต่พวกเขาได้หลงผิดและตกต่าไป พระเจ้าจึงได้ต้ งั ครอบครัวหนึ่งขึน้ เป็ นปุโรหิต เพื่อแทนชน
ทั้งประเทศ ตั้งแต่น้ นั มาตาแหน่งปุโรหิ ตจึงได้กระทำหน้ ำทีร่ ะหว่ ำงพระเจ้ ำกับมนุษย์ เพราะมนุษย์ไม่
สามารถจะติดต่อกับพระเจ้าได้โดยตรงและพระเจ้าก็ไม่สามารถตรัสสั่งกับมนุษย์ได้โดยตรงเช่นกัน
ดังนั้นจึงต้องอาศัย ชนชั้ นปุโรหิต เพื่อเป็ นตัวกลางทาให้พระเจ้าและมนุษย์ใกล้ชิดกัน การที่พระเจ้าตรัส
สั่งกับมนุษย์ หรื อการติดต่อระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์โดยทางอ้อมเช่นนี้ คือ ศำสนำยิว
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ศาสนายิวกับคริ สต์ศาสนานั้นแตกต่างกันอย่างไร? ขอให้เราดูหนังสื อฮีบรู บทที่ 10 ข้อ 19
“เหตุฉะนั้นพีน่ ้ องทั้งหลำยเรำจึงมีใจกล้ ำทีจ่ ะเข้ ำไปในทีบ่ ริสุทธิ์ โดยพระโลหิตของพระเยซู คริสต์ ซึ่ง
เป็ นทำงใหม่ และเป็ นทำงแห่ งชี วติ ทีพ่ ระองค์ ได้ ทรงเปิ ดออกสำหรับเรำทั้งหลำยโดยพระวิสูตรนั้น โดย
พระกำยของพระองค์ ” อีกทานองหนึ่งเราจะเห็นได้วา่ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำได้ เสด็จมำเพือ่ ทีจ่ ะทำลำยชน
ชั้ นกลำง คือ ชนชั้ นปุโรหิตออกเสี ย องค์ พระเยซู คริสต์ ได้ ทรงสิ้นพระชนม์ ม่ ำนในวิหำรได้ แหวกออก
แล้ว ดังนั้นคริ สเตียน คือเราทุกคนที่เป็ นบุตรของพระเจ้าสามารถที่จะเข้าสู่ พระพักตร์ ขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าได้ ดังนั้น ชนชั้ นกลำง คือ ตาแหน่งหน้าที่ของปุโรหิตได้ถูกยกเลิกไปเสี ยแล้ว เพราะว่าสิ ทธิ ชนทุก
คนอยูต่ ่อพระพักตร์ ของพระเจ้าก็เป็ นปุโรหิตทั้งสิ้ น ผลงานอันยิง่ ใหญ่ขององค์พระเยซู คริ สต์ ได้สาเร็ จ
ลุล่วงแล้ว โดยปราศจากเงื่อนไขทั้งมวล เพือ่ ทีจ่ ะให้ คริสเตียนทุกคนได้ เป็ นปุโรหิต ในกำรทีจ่ ะ
ปรนนิบัติพระองค์ (หนังสื อวิวรณ์ บทที่ 1 ข้อ 6 และ 1 เปโตร บทที่ 2 ข้อ 5)
ระบบศาสนาจารย์เป็ น ระบบชั้นกลำงเช่นเดียวกับ พวกปุโรหิต ใช่หรื อไม่ ดังนั้นเราได้นาเอา
คริ สตจักรเข้าสู่ ระบบกำรแบ่ งชั้นวรรณะ ใช่หรื อไม่เพราะว่ามีศาสนาจารย์เท่านั้น ที่จะกระทาในกิจการ
ฝ่ ายวิญญาณได้ สิ ทธิ ชนธรรมดาจะกระทาแต่ธุรกิจส่ วนตัว ดังนั้น ในการรับศีลระลึกจึงเป็ นหน้าที่
เฉพาะของศาสนาจารย์เท่านั้นที่จะกระทาได้ การกระทาเช่นนี้คล้ายกับว่ามีเพียงศาสนาจารย์เท่านั้นที่มี
อานาจทางฝ่ ายวิญญาณ ส่ วนผูป้ กครองก็เป็ นเพียงผูด้ ูแลฝ่ ายธุ รกการทัว่ ๆ ไปเท่านั้น วันนี้เรามิได้ลุกขึ้น
เพื่อต่อสู ้กบั ศาสนาจารย์แต่สิ่งที่เราต่อสู ้น้ นั เราได้ ต่อสู้ ระบบของศำสนำจำรย์ ซึ่งได้ กระทำกำรใน
ทำนองล้ มล้ ำงพระรำชกิจขององค์ พระเยซู คริสต์ ถ้าหากระบบศาสนาจารย์ไม่ได้ถูกล้มล้างหรื อยกเลิก
ไปแล้ว เราจะโทษสิ ทธิ ชนจานวนมากว่าไม่มีความก้าวหน้า ไม่เจริ ญเติบโตไม่ได้ เพราะว่าสิ ทธิ ชนโดย
ส่ วนตัวแล้วขาดการรับผิดชอบ เหตุน้ ี เองที่ทาให้ศาสนาจารย์เป็ นผู้รับเหมำในกิจกำรของคริสตจักร แต่
เราก็ได้ทราบมาแล้วว่า พันธสั ญญำใหม่ ไม่เหมือนกับพันธสั ญญำเดิม ในบัญญัติเดิมนั้นมีชนชั้นกลำง
เป็ นปุโรหิต แต่ในบัญญัติใหม่น้ ีไม่มีชนชั้นกลางที่จะมาเป็ นตัวแทน ศาสนาโรมันคาธอลิคได้ล้มล้ำง
คุณสมบัติของพระโลหิตของพระองค์ ได้ ทรงกระทำพระรำชกิจของพระองค์ สำเร็จแล้ ว
โดยนาเอา
บาทหลวงตั้งเป็ น ชนชั้นกลาง ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ซึ่ งเป็ นสาเหตุที่ทำให้ สิทธิชนสู ญเสี ยฐำนะอัน
ใหม่ นี้ ศาสนาโปรแตสแตนท์ โดยอาศัยระบบศาสนาจารย์ ได้ คืนสู่ ระบบปุโรหิตในบัญญัติเดิมซึ่งเป็ น
ชนชั้ นกลำงเป็ นเหตุให้ สิทธิชนสู ญเสี ยฐำนะอันใหม่ ทพี่ ระเจ้ ำได้ ทรงประทำนให้ เท่ ำเทียมกัน ข้าพเจ้าขอ
กล่าวย้าอีกว่า ข้าพเจ้ามิได้ ต่อต้ ำนศำสนำจำรย์ แต่ขา้ พเจ้าต่อต้านระบบของศำสนำจำรย์ ถ้าหากผูห้ นึ่ง
ผูใ้ ดมีของประทำนฝ่ ำยวิญญำณ ในการเป็ นศาสนาจารย์ ข้าพเจ้าไม่เพียงแต่จะไม่ต่อต้าน ข้ ำพเจ้ ำยังจะ
เคำรพนับถือมำกขึน้ อีกด้ วย แต่หากผูใ้ ดได้นาเอาศาสนาจารย์น้ ี ตั้งเป็ นระบบขึน้ และใช้ระบบศาสนา
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จารย์น้ ีมาปกครองคริสตจักรแล้ว ข้าพเจ้าก็ขอต่อต้านจนถึงที่สุด เพราะว่านี่ไม่ ใช่ กำรกระทำทีถ่ ูกต้ อง
ตำมพระคัมภีร์

กำรประชุมพิเศษในเดือน พฤศจิกำยน ปี นี้ (ค.ศ. 1932)
การประชุมพิเศษครั้งนี้ได้เริ่ มต้นมาอย่างใด? เนื่องจากเมื่อปี ค.ศ. 1926 ข้าพเจ้าเคยเขียน
จดหมายไปที่ร้านขายหนังสื อแห่งหนึ่งที่ลอนดอน เพื่อต้องการซื้ อหนังสื อบางอย่าง และข้าพเจ้าได้
อธิบายถึงเหตุที่ขา้ พเจ้าได้เลื่อมใสหนังสื อเหล่านั้น ต่อมามีผสู ้ ู งอายุคนหนึ่ง ได้เขียนจดหมายมาถาม
ข้าพเจ้าว่า “เพราะเหตุใดท่านจึงประสงค์ที่จะซื้ อหนังสื อเหล่านั้น” ข้าพเจ้าจึงตอบไปว่า “เพราะข้าพเจ้า
ได้ละจากคณะ ดังนั้นจึงประสงค์จะได้หนังสื อเหล่านั้น” หลังจากนั้น พี่นอ้ งผูส้ ู งอายุน้ ีก็ได้ไปบอกกับ
เพื่อนสนิทอีกคนหนึ่ง เมื่อ 2 ปี ก่อน ในท่ามกลางเพื่อนเหล่านั้น มีพี่นอ้ งคนหนึ่งมีกิจธุ ระจาเป็ น จึง
เดินทางมาที่ฮ่องกง และได้รับมอบหมายให้มาติดต่อกับข้าพเจ้าที่เมืองเซี่ ยงไฮ้ หลังจากที่เขากลับไป ก็
นาเอาสภาพการณ์ของเราในที่น้ ีไปบอกกับเพื่อนและมิตรสหายของเขาในที่นนั่ เพราะเขาเหล่านั้นก็เป็ น
บุคคลที่ได้ละจากองค์การคณะเข้าสู่ พระนามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเช่นกัน ดังนั้น เมื่อเรารู ้วา่ ในประเทศ
จีนมีกลุ่มคริ สเตียนที่ได้ละจากองค์การคณะเข้าสู่ พระนามขององค์พระเยซูคริ สต์เช่นนี้ จึงได้บงั เกิด
ความอัศจรรย์ใจอย่างยิง่ เนื่องจากในพระคัมภีร์ได้สอนไว้วา่ ในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำชำวยูดำย ก็ไม่มีชำวเฮ
เลนก็ไม่มี และบวกกับการเยี่ยมเยียนพี่นอ้ งซึ่ งกันและกันนั้น เป็ นสิ่ งที่พระคัมภีร์ได้สอนไว้ ดังนั้นจึงได้
กาหนดให้พี่นอ้ ง 8 ท่าน ซึ่ งประกอบด้วย ชาวอังกฤษ อเมริ กนั และออสเตรี ย เดินทางมาหาเรา และร่ วม
สามัคคีธรรมกับเรา เมื่อพี่นอ้ งเหล่านั้นกาหนดจะมาเยีย่ มเยียนเราในที่น้ ี ข้าพเจ้าได้มีจดหมายแจ้งไปยัง
พี่นอ้ งทั้งหลายที่มีการสามัคคีธรรมกัน จดหมายนี้มีตอนหนึ่งกล่าวไว้วา่ “เนื่องจากพี่นอ้ งเหล่านั้นได้รับ
การนาพาจากพระเจ้าให้เดินทางมาเยีย่ มเยียนพวกเรา ดังนั้นในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เราสมควรที่จะให้การ
ต้อนรับ เราต้องการที่จะให้พี่นอ้ งจดจาไว้วา่ เราไม่มีชื่อและนามอื่นเป็ นพิเศษในท่ามกลางเรา เพื่อจะทา
ให้เราเกิดการแบ่งแยกกับสิ ทธิ ชนอื่น ๆ เราจะอยูฝ่ ่ ายองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เราเป็ นพระกายขององค์พระเยซู
คริ สต์ และเราไม่ปรารถนาที่จะเข้ากับกลุ่มชนใดหรื อองค์การคณะใดทั้งสิ้ น ดังนั้นเมื่อพี่นอ้ งเหล่านี้
ปรารถนาจะมาเยีย่ มเยียนเรา เรามีความยินดีอย่างยิง่ ที่จะต้อนรับพี่นอ้ งเหล่านี้ แต่มิได้หมายความว่า เรา
ได้เข้าร่ วมกับกลุ่มของเขา หรื อเขาได้ร่วมกับกลุ่มของเราแต่อย่างใด หากผูห้ นึ่งผูใ้ ดอยูใ่ นองค์พระเยซู
คริ สต์แล้ว เราก็ได้เป็ น “บุคคลเดียวกัน” ซึ่ งเราไม่ตอ้ งเข้าไปร่ วมอีก ถ้าหากคนหนึ่งคนใดไม่ได้อยูใ่ น
องค์พระเยซูคริ สต์แล้ว ถึงแม้วา่ จะมีการเข้าพรรคเข้าพวกก็ไม่ได้เป็ น “บุคคลเดียวกัน” นัน่ เอง
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เมื่อพี่นอ้ งเหล่านั้นซึ่ งมีจานวนทั้งหมด 8 คนได้เดินทางมาถึงเมืองเซี่ ยงไฮ้ ในวันอาทิตย์ก็มีการ
หักขนมปั งระลึกถึงพระองค์ เราก็ประกาศต้อนรับพี่นอ้ งเหล่านั้น หลังจากนั้นเราก็ร่วมสนทนากับพี่
น้อง ซึ่ งมีถอ้ ยคาและมีความหมายดังต่อไปนี้
1. เราไม่มีการสามัคคีธรรมระดับชาติ ที่ใช้ประเทศชาติเป็ นขอบเขตอย่างเช่นสภาคริ สตจักร
แห่งประเทศจีน
2. เราทั้งหลายต้อนรับพี่นอ้ งเหล่านี้ในฐานะเป็ นพี่นอ้ งของเรา ไม่ใช้ตอ้ นรับเขาเหล่านั้นใน
ฐานะเป็ นตัวแทน นัน่ หมายความว่าเราให้การต้อนรับพี่นอ้ งเป็ นส่ วนตัว ไม่ใช่ตอ้ นรับองค์การคณะที่อยู่
เบื้องหลังเขา คือคณะ “พวกพี่นอ้ ง”
3. การสามัคคีธรรมของเราเช่นนี้ไม่ใช่แบบสามัคคีธรรมของพี่นอ้ งชาวจีนกับพี่นอ้ งชาวยุโรป
เพราะเราจะไม่มีการแบ่งแยกกัน
และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะไม่มีการแบ่งแยกกันอย่างถาวรในการ
สามัคคีธรรมฉันท์พี่นอ้ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไม่ใช่สามัคคีธรรมระหว่างคณะ “พวกพี่นอ้ ง” กับพวกเรา
4. เราทั้งหลายจะปกป้ องรักษาไว้ซ่ ึ ง
ก. นอกจากนาม สามัญของชาวคริ สต์ (คริ สเตียน) เราจะไม่มีนามหรื อชื่ อพิเศษอื่น ๆ ทั้งสิ้ น
และเราจะไม่สงวนซึ่ งนามสามัญของชาวคริ สต์เพื่อเป็ นชื่อหรื อนามเฉพาะส่ วนตัวของเรา
ข. นอกจากการสามัคคีธรรมสามัญของคริ สเตียนทัว่ ๆ ไป ที่กระทาอยูแ่ ล้ว เราไม่ประสงค์หรื อ
ปรารถนาที่จะมีการสามัคคีธรรมพิเศษอย่างอื่นดังภาษิตของนักการเมืองกล่าวว่า “ภายนอกของพรรค
ไม่มีพรรค และภายในของพรรคไม่มีพวก”
ค. นอกจากพระคัมภีร์แล้ว เราไม่มีกฏเกณฑ์พิเศษ เราจะยึดมัน่ พระคัมภีร์ซ่ ึ งเป็ นที่เปิ ดเผยเล่มนี้
เท่านั้นนี่คือ การริ เริ่ มและความเป็ นมาของการประชุมพิเศษในครั้งนี้ เช่นนี้ แหละเราไม่เพียงแต่ไม่ได้เข้า
อยูฝ่ ่ ายใด แต่ไม่มีผหู ้ นึ่งผูใ้ ดมาเข้าอยูฝ่ ่ ายเราเช่นกัน

ถ้ อยคำสุ ดท้ำย
ในที่สุดนี้ขา้ พเจ้าวิงวอนและหวังต่อมิชชันนารี ชาวยุโรปทั้งหลายที่ได้มาทางานในต่างประเทศ
ว่า ควรจะเน้นหนักในการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าที่จะนาผูค้ นเข้าหาพระเจ้า และไม่ควรจัดตั้ง
องค์การคณะของตนขึ้น เพราะจะเป็ นการนาให้บุตรของพระองค์เกิดความแตกแยกกัน และข้าพเจ้าขอ
วิงวอน และหวังต่อพี่นอ้ งคริ สเตียนทั้งหลายว่า ให้เราหันกลับเข้าสู่ ในพระคัมภีร์ และอย่าได้นาเอาคาสั่ง
สอนของมนุษย์ที่ได้สืบเชื้ อสายกันมานั้นมาเป็ นคาสอนอีกเลย
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คำพยำนของ “วอท์ ชแมน นี”
ตอนที่ 2 ควำมรอดและกำรทรงเรียก
บทความต่อไปนี้ เป็ นคาพยานที่พี่นอ้ ง “วอท์ชแมน นี ” ได้เปิ ดเผยเมื่อวันที่ 18 เดือนตุลาคม ปี
ค.ศ. 1936 ที่เกาะกูลองซู ในมณฑลฮกเกี้ยน
ข้อพระคัมภีร์ กิจการ บทที่ 26 ข้อ 29 และกาลาเทีย บทที่ 1 ข้อ 15

ถูกมอบถวำยก่อนบังเกิด
การกาเนิดของข้าพเจ้าเป็ นพยานแห่งคาตอบของการอธิ ษฐาน มารดาข้าพเจ้ากลัวว่าท่านจะ
เหมือนกับอาผูห้ ญิงที่ตอ้ งมีบุตรี ถึง 6 คน เนื่ องจากประเพณี ชาวจีนนั้นชอบที่จะมีบุตรชายมากกว่าบุตร
หญิง ขณะนั้นมารดาของข้าพเจ้ามีบุตรี ถึง 2 คนแล้ว แม้วา่ ท่านจะไม่เข้าใจเรื่ องการอธิ ษฐานอย่างแท้จริ ง
แต่ท่านก็ทูลต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่า “ข้ ำแต่ พระเจ้ ำ ถ้ ำข้ ำพเจ้ ำมีบุตรชำย ข้ ำพระองค์ จะถวำยบุตรชำย
นั้นให้ กบั พระองค์ ” พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงสดับฟังคาอธิ ษฐานของท่าน และข้าพเจ้าก็กาเนิ ดมา ภายหลังบิดา
ได้บอกข้าพเจ้าว่ามารดาของข้าพเจ้าได้สัญญาจะถวายข้าพเจ้าแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตั้งแต่ขา้ พเจ้ายังไม่
กาเนิดแล้ว

ควำมรอดและกำรปรนนิบัติ
สาหรับบุคคลทัว่ ไป การที่เขาได้รับความรอดมีความหมายว่าเขาได้หลุดพ้นจากความบาป แต่
สาหรับข้าพเจ้าความรอดนั้นหมายถึงข้าพเจ้าไม่เพียงต้อนรับพระเยซูคริ สต์ แต่ในขณะเดียวกัน ยังเป็ น
ผูต้ ิดตามและรับใช้พระองค์ ข้าพเจ้ากลัวว่าถ้าข้าพเจ้าเป็ นคริ สเตียนแล้ว จะต้องถูกเรี ยกให้มารับใช้พระ
เยซูคริ สต์ ถ้าเป็ นเช่นนั้นความรอดนี้ ก็แพงเกินไปสาหรับข้าพเจ้า แต่ในที่สุดความขัดแย้งนี้ก็คลายไป
เมื่อข้าพเจ้าทราบความจริ งว่าความรอดของข้าพเจ้าต้องประกอบด้วย 2 ด้านด้วยกัน คือ ข้าพเจ้า
ตัดสิ นใจจะรับพระเยซู คริสต์ เป็ นพระผู้ช่วยให้ รอด และเป็ นผูร้ ับใช้พระองค์ ให้ พระองค์ เป็ นเจ้ ำนำย
ของข้ ำพเจ้ ำในขณะเดียวกัน นี่เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1920 ซึ่ งขณะนั้นข้าพเจ้ามีอายุ 17 ปี

กำรตัดสิ นใจครั้งสุ ดท้ำย
ในบ่ายวันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 1920 ข้าพเจ้าอยูค่ นเดียวในห้อง พยายามที่จะตัดสิ นใจว่า ควรเชื่ อ
ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าหรื อไม่ ตอนแรกข้าพเจ้ายังรี รออยู่ แต่ขณะที่ขา้ พเจ้าพยายามอธิ ษฐานก็เห็นถึง
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ความบาปอันใหญ่หลวงของข้าพเจ้า เห็นถึงควำมจริง และประสิ ทธิภำพของพระเยซู คริสต์ ในกำรเป็ น
พระผู้ช่วยให้ รอดของข้ ำพเจ้ ำ ข้าพเจ้าเห็นภาพขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ทรงถูกตรึ งบนไม้กางเขนนั้น
เป็ นภำพทีเ่ รียกร้ องข้ ำพเจ้ ำให้ มำหำพระองค์ และพระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสว่า “เรำรอรับเจ้ ำอยู่ทนี่ ี่ มำหำเรำ”
ข้าพเจ้ายอมรับพระองค์ ณ ที่น้ นั เมื่อได้เห็นถึงอานาจพระโลหิตขององค์พระเยซูคริ สต์ที่สามารถชาระ
ความบาปทั้งมวลของข้าพเจ้า และมีความปลื้มปิ ติในความรักของพระองค์ เมื่อก่อนข้าพเจ้าเคยหัวเราะ
เยาะผูท้ ี่เชื่อพระเยซูคริ สต์
แต่ในบ่ายวันนั้นประสบการณ์น้ ีได้กลายเป็ นความจริ งในตัวข้าพเจ้าเอง
ข้าพเจ้าได้ร่ าไห้สารภาพความบาปของข้าพเจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงอภัยโทษ ในการอธิ ษฐานครั้งแรกนี้
ข้าพเจ้ารู ้สึกมีความยินดีและสันติสุข ซึ่ งข้าพเจ้าไม่เคยได้รับมาก่อน คล้ายกับว่าทั้งห้องเจิดจ้าไปด้วย
แสงสว่าง และข้าพเจ้าทูลต่อพระองค์วา่ “โอ! ข้ ำแต่ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำ พระองค์ ทรงปรำนีข้ำพเจ้ ำจริง ๆ
”

ละทิง้ ควำมทะเยอทะยำน
ในจานวนผูฟ้ ังวันนี้มีเพื่อนร่ วมชั้นของข้าพเจ้าอยูอ่ ย่างน้อย 3 คนด้วยกันและในที่น้ ีพี่นอ้ ง
กวาง ซี เวย์ สามารถเป็ นพยานให้กบั ข้าพเจ้าได้วา่ ข้าพเจ้ามีอารมณ์ร้อนเพียงใด และเรี ยนหนังสื อได้ดี
เพียงใด ภายในโรงเรี ยน ข้าพเจ้ามักทาลายกฏของโรงเรี ยนเสมอ แต่ในขณะเดียวกันโดยอาศัยความ
เฉลียวฉลาดที่พระเจ้าทรงประทานให้ ทาให้ขา้ พเจ้าสอบได้ที่ 1 ทุกครั้ง บทความของข้าพเจ้ามักถูก
นาไปติดประกาศให้คนทัว่ ไปอ่านและนาไปเป็ นแบบอย่าง ข้าพเจ้าเชื่ อมัน่ ในการตัดสิ นใจของข้าพเจ้า
เอง และมีความใฝ่ ฝันทะเยอทะยานเยีย่ งคนหนุ่มทัว่ ไป มีแผนการสาหรับงานอาชีพในอนาคต และถ้า
ข้าพเจ้ามีความหมัน่ เพียรเพียงพอ เป็ นที่แน่นอนว่าข้าพเจ้าจะต้องไปถึงจุดหมายที่ขา้ พเจ้าหวังไว้
หลังจากข้าพเจ้าได้รับความรอด ทุกสิ่ งได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง โครงการทั้งหลาย
ที่ได้วางมานานกว่า 10 ปี ต่างสิ้ นความหมายไปทันที ความทะเยอทะยานของข้าพเจ้าได้ค่อย ๆ สลายไป
ทีละน้อย หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็มีความเชื่อมัน่ ในการทรงเรี ยกของพระเจ้าโดยปราศจากข้อสงสัย และ
ทราบดีวา่ อาชีพเบื้องหน้าของข้าพเจ้าควรจะเป็ นอย่างไร ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงนา
ข้าพเจ้ามาหาพระองค์ ไม่ เพียงเพือ่ ควำมรอดของข้ ำพเจ้ ำเท่ำนั้น แต่ เพือ่ สง่ ำรำศีของพระองค์ เองด้ วย
เมื่อก่อนนี้ขา้ พเจ้ารังเกียจนักเทศน์และการเทศนาเพราะว่านักเทศน์ หรื อมิชชันนารี ส่วนใหญ่ในสมัยนั้น
เป็ นลูกจ้างของชาวยุโรปและอเมริ กนั เขายอมเป็ นผูร้ ับใช้ของคนเหล่านั้นเพียงเพื่อต้องการเงิน 8 - 9
เหรี ยญต่อเดือนเท่านั้นเอง ข้าพเจ้าไม่เคยคาดคิดเลยว่า ข้าพเจ้าจะกลายเป็ นนักเทศน์คนหนึ่ง ซึ่ งเดิมเป็ น
ที่ดูหมิ่นของข้าพเจ้า และได้กระทาการ ซึ่ งเดิมข้าพเจ้าถือว่าต่าต้อยและไม่เป็ นแก่นสาร
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เรียนรู้ ทจี่ ะรับใช้ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำ
หลังจากข้าพเจ้าได้รับความรอดไม่นาน ข้าพเจ้าก็ออกจากโรงเรี ยนเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรี ยน
สอนพระคริ สต์ธรรมในเมืองเซี่ยงไฮ้ โดยการนาพาของพี่นอ้ งหญิง ซึ่งเป็ นนักประกาศที่มีชื่อเสี ยงคน
หนึ่ง ชื่อดูรา ยู แต่ไม่นานนักท่านก็ให้ขา้ พเจ้าออกจากสถาบันนั้นอย่างสุ ภาพ โดยให้เหตุผลว่า ไม่เป็ น
การสะดวกสาหรับข้าพเจ้าที่จะอยูต่ ่อไป เพราะข้าพเจ้าใช้เสื้ อผ้าที่หรู หรา เป็ นคนที่กินจุ แถมยังเกียจ
คร้าน และตื่นสายอีกด้วย พี่นอ้ งดูรา ยู จึงคิดว่าควรส่ งข้าพเจ้ากลับบ้านดีกว่า เรื่ องนี้ กระทบกระเทือน
ต่อความปรารถนาของข้าพเจ้าที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างหนัก
ข้าพเจ้าคิดว่าชี วิตของข้าพเจ้าได้
เปลี่ยนแปลงแล้ว แต่ในการดาเนินชี วติ ที่แท้จริ งนั้นยังมีสิ่งที่จาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลง แก้ไขอีกมากมาย
เมื่อรู ้วา่ ข้าพเจ้ายังไม่พร้อมที่จะรับใช้พระเจ้า ข้าพเจ้าจึงตัดสิ นใจกลับเข้าโรงเรี ยนอีกครั้งหนึ่ง

กิจกำรงำนไม่ บังเกิดผล
ขณะเรี ยนหนังสื อในโรงเรี ยนเพื่อนนักเรี ยนต่างนาเอานิยายเข้ามาอ่านในห้องเรี ยน แต่ขา้ พเจ้า
นาพระคัมภีร์มาศึกษา (ถึงกระนั้นก็ตาม ข้าพเจ้าก็ยงั สอบได้ที่ 1 อยูน่ นั่ เอง) เพื่อนร่ วมชั้นของข้าพเจ้า
ทราบว่า มีบางสิ่ งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงในตัวข้าพเจ้า แต่นิสัยใจคอของข้าพเจ้ายังเหมือนเดิม ด้วยเหตุ
นี้คาพยานของข้าพเจ้าในโรงเรี ยนจึงไม่ค่อยได้ผลนัก ข้าพเจ้าเป็ นพยานให้แก่พี่นอ้ งเวย์ เขาก็ไม่ได้
สนใจ ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะนาพาเพื่อนมิตรเข้าหาพระคริ สต์ และเป็ นพยานแก่เพื่อนนักเรี ยน
แต่การงานของข้าพเจ้าไม่บงั เกิดผลแต่อย่างไร ทั้ง ๆ ที่เวลาได้ผา่ นไปร่ วมปี เศษ ข้าพเจ้าคิดว่าอาศัยการ
เทศนา การอ้างเหตุผลต่าง ๆ คงจะบังเกิดผลมากยิง่ ขึ้น ถึงกระนั้นก็ตามข้าพเจ้ารู ้สึกว่ากิจการงานที่
ข้าพเจ้ากระทานั้น ยังขำดพลังอะไรสั กอย่ำงหนึ่ง

เรียนรู้ ทจี่ ะนำคนเข้ ำหำพระเจ้ ำ
วันหนึ่งข้าพเจ้าพบกับมิชชันนารี ชาวตะวันตกคนหนึ่งชื่ อ มิส กรอส ท่านได้ถามข้าพเจ้าว่า ใน
หนึ่งปี แห่งการได้รับความรอด ข้าพเจ้าได้ช่วยใครให้ได้รับความรอดบ้าง ข้าพเจ้าได้แต่กม้ ศีรษะและ
สารภาพอย่างอับอายว่า แม้ขา้ พเจ้าได้พยายามอย่างสุ ดความสามารถในการประกาศพระกิตติคุณแก่
เพื่อนร่ วมห้อง แต่ไม่มีใครตอบสนองเลย ท่านได้บอกข้าพเจ้าอย่างตรง ๆ ว่า เหตุที่ข้ำพเจ้ ำทำงำนไม่
ได้ ผลนั้น เป็ นเพรำะมีสิ่งกีดขวำงระหว่ ำงพระเจ้ ำกับข้ ำพเจ้ ำ ทั้งนีอ้ ำจเป็ นควำมบำปที่ซ่อนเร้ นอยู่ หรื อ
หนี้ทยี่ งั ไม่ ชำระหรือสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งในทำนองเดียวกันนี้ ข้าพเจ้าก็ยอมรับว่ามีจริ ง ท่านจึงถามข้าพเจ้าว่า
ยินดีที่จะขจัดสิ่ งเหล่านั้นทันทีหรื อไม่ ข้าพเจ้าก็ตอบว่ายินดี ท่านจึงถามข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าเป็ นพยาน
อย่างไร ข้าพเจ้าตอบว่าข้าพเจ้าไม่เลือกคน เมื่อมีโอกาสข้าพเจ้าก็ประกาศถึงเรื่ องพระเยซู และพูดกับเขา
32

ถึงเรื่ ององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า โดยไม่คานึงถึงว่า เขาจะสนใจหรื อไม่ ท่านจึงชี้แจงว่า ข้าพเจ้าควรจดรำยชื่อ
ของเพือ่ นเหล่ำนั้น และอธิษฐำนเผือ่ ทุกคน แล้วจึงรอคอยโอกำสทีพ่ ระเจ้ ำจะทรงสนทนำกับเพือ่ น
เหล่ำนั้น
ข้าพเจ้าเริ่ มขจัดความผิดบาป และสิ่ งบกพร่ องต่าง ๆ ที่เป็ นอุปสรรคในการทางานของพระเจ้า
ในตัวข้าพเจ้าให้หมดสิ้ น และจดรายชื่อของเพื่อน 70 คน เพื่ออธิ ษฐานเผื่อเขาเหล่านั้นทุก ๆ วันทันที
บางวันข้าพเจ้าอธิษฐานทุก ๆ ชัว่ โมงแม้จะอยูใ่ นห้องเรี ยนก็ตาม เมื่อมีโอกาส ข้าพเจ้าก็พยายามมา
ชักชวนเขาให้เชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์ แต่ผลของการกระทา ที่ปรากฏอย่างทันตาเห็นคือ ข้าพเจ้าได้
กลายเป็ นตัวตลกไปโดยปริ ยาย บางครั้งข้าพเจ้ายังไม่ทนั เข้าถึงห้องเรี ยน เพื่อนร่ วมห้องก็ได้ส่งเสี ยงเฮฮา
ว่า “นำยนักเทศน์ มำแล้วให้ เรำมำฟังคำเทศนำกันเถิด” แต่ความจริ งแล้วพวกเขาไม่มีความตั้งใจที่จะฟัง
เลย ข้าพเจ้าได้เล่าเรื่ องความล้มเหลวของข้าพเจ้าให้พี่นอ้ งหญิงกรอสฟัง และท่านได้หนุนใจข้าพเจ้าให้
อดทนอธิษฐำนต่ อไปจนกว่ำจะมีคนได้ รับควำมรอด โดยพระคุณของพระเจ้าผูท้ รงประทานกาลังแก่
ข้าพเจ้าให้สามารถอธิ ษฐานเผือ่ เขาเหล่านั้นทุกวัน ต่อมาเพียงไม่กี่เดือน เพือ่ นร่ วมห้ องทั้ง 70 คนนั้นก็
ได้ รับควำมรอดถึง 69 คน รวมทั้งพี่นอ้ งเวย์ดว้ ย

แสวงหำพระวิญญำณบริสุทธิ์
แม้จะมีคนได้รับความรอดแล้ว แต่ขา้ พเจ้ายังไม่พอใจ เพราะว่ายังมีบุคคลจานวนมากใน
โรงเรี ยน และในเมืองที่ขา้ พเจ้าอยู่ ที่ตอ้ งการพระกิตติคุณของพระเจ้า ข้าพเจ้ารู ้ตวั ว่าจาเป็ นที่จะต้องมี
พระวิญญำณบริสุทธิ์เติมเต็ม และได้ รับกำลังฤทธิ์เดชจำกเบือ้ งบน จึงไปหาพี่นอ้ งหญิง มากาเร็ ต อี. บาร์
เบอร์ ซึ่งเป็ นมิชชันนารี ชาวอังกฤษ โดยเหตุที่ขา้ พเจ้ายังอ่อนหัดในเรื่ องวิญญาณจิตข้าพเจ้าจึงถามท่าน
ว่า “จำเป็ นหรือไม่ ทคี่ น ๆ หนึ่งจะต้ องได้ รับพระวิญญำณบริ สุทธิ์เติมเต็มจึงจะได้ รับฤทธิ์เดชฝ่ ำย
วิญญำณจำกพระเจ้ ำ” ท่านตอบว่า “ใช่ เรำต้ องมอบถวำยตัวเองแด่ พระเจ้ ำ เพือ่ พระองค์ จะทรงประทำน
พระวิญญำณบริสุทธิ์ของพระองค์ เติมเต็มในตัวเรำ” ข้าพเจ้าตอบว่า “ข้ ำพเจ้ ำได้ ถวำยชีวติ แด่ พระองค์
แล้ว และมีควำมมั่นใจในกำรทรงเรียกและควำมรอดที่พระองค์ ทรงประทำนให้ แต่ ยงั คงรู้ สึกว่ ำขำด
อำนำจของพระวิญญำณบริสุทธิ์อยู่นั่นเอง” ท่านจึงเล่าคาพยานของพี่นอ้ งไพรกิน ชาวอเมริ กนั ซึ่ งเดิม
อาศัยอยูใ่ นประเทศจีนว่า ขณะที่ท่านกาลังเรี ยนเพื่อจะสอบปริ ญญาเอกในวิชาปรัชญา ท่านมีความรู ้สึก
ว่าสภาพชีวติ ทางฝ่ ายวิญญาณของท่านไม่เป็ นที่น่าพอใจ จึงทูลต่อพระเจ้าว่าท่านมีจิตใจอันชั่วอย่ำงหนึ่ง
ทีไ่ ม่ เชื่อ มีควำมบำปซึ่งท่ำนไม่ สำมำรถจะเอำชนะได้ และมีกำลังทีจ่ ะทำงำนน้ อยเหลือเกิน ท่านได้
อธิ ษฐานทูลขอพระเจ้าให้ทรงเติมเต็มท่านด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เพื่อจะมีชีวติ ที่มีชยั ชนะเป็ น
เวลานานถึง 2 สัปดาห์ แต่พระเจ้าไม่ได้ประทานอะไรแก่ท่านเลย ตรงกันข้ามพระองค์ตรัสว่า “เจ้ ำ
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อยำกจะมีชีวติ ทีม่ ีชัยชนะจริง ๆ หรือ ถ้ ำเช่ นนั้นก็ให้ สละกำรสอบปริญญำเอกทีจ่ ะมำถึงในสองเดือน
ข้ ำงหน้ ำนี้ เพรำะเรำไม่ ต้องกำรปรัชญำ ดุษฎีบัณฑิตคนใดมำปรนนิบัติเรำ” ท่านจึงตกอยูใ่ นสภาวะที่
ลาบากใจอย่างยิง่ เพราะปริ ญญาเอกหรื อดุษฎีบณั ฑิตเป็ นสิ่ งที่ท่านใฝ่ ฝันมานาน และมีหวังจะได้มาแน่
ๆ อยูแ่ ล้ว แต่วา่ เหตุใดพระเจ้าจึงให้ท่านละทิ้งเสี ยอย่างง่ายดายเช่นนี้ ทั้ง ๆ ที่ท่านได้ทะเยอทะยานที่จะ
ได้ปริ ญญานี้มานานถึง 30 ปี ความขัดแย้งทางจิตใจนี้ได้เกิดขึ้นถึง 2 เดือนเต็ม แต่ในที่สุดพระเจ้ ำทรงได้
ชัยชนะ ท่านจึงเขียนจดหมายถึงมหาวิทยาลัยว่า ท่านจะไม่เข้าร่ วมในการสอบที่จะมีข้ ึนในวันจันทร์
หน้า ในคืนนั้นท่านเหนื่ อยมาก และก็ไม่มีคาตอบจากสวรรค์เลยว่า ในวันรุ่ งขึ้นท่านควรเทศนาเรื่ อง
อะไร เช้าวันอาทิตย์ท่านเพียงแต่บอกแก่ที่ประชุมถึงเรื่ องราวของบุคคลหนึ่งที่นอบน้อมยอมฟังต่อพระ
เจ้า ในวันนั้นจานวนสามในสี่ ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ต่างได้รับการฟื้ นใจอย่างมาก และโดยประสบการณ์
ในครั้งนั้น ตัวท่านเองก็ได้รับฤทธิ์ เดชอานาจจากพระองค์ดว้ ย ภายหลังท่านกล่าวว่า ถ้ ำรู้ เสี ยก่ อนว่ ำผลที่
เกิดขึน้ จะเป็ นเช่ นนี้ ก่อนหน้ ำนีท้ ่ำนก็คงยอมนอบน้ อมต่ อพระเจ้ ำแล้ว ในที่สุดท่านผูน้ ้ ีได้เป็ นบุคคลที่
รับใช้พระเจ้าอย่างใหญ่หลวง
ขณะที่ขา้ พเจ้าอยูใ่ นประเทศอังกฤษ
ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะไปเยีย่ มเยียนพี่นอ้ งผูน้ ้ ีที่
สหรัฐอเมริ กา แต่ขา้ พเจ้าก็ไม่มีโอกาสจะพบจนกระทัง่ ท่านได้เสี ยชีวติ ตอนที่ขา้ พเจ้าได้ยนิ คาพยานนี้
ข้าพเจ้าได้รับการชูใจอย่างมาก และทูลต่อพระเจ้าว่า “ข้ ำพเจ้ ำยินดีขจัดทุกสิ่ งที่ขวำงกั้นระหว่ ำงพระเจ้ ำ
กับข้ ำพเจ้ ำ เพือ่ จะให้ พระวิญญำณบริสุทธิ์เติมเต็มข้ ำพเจ้ ำ” แม้วา่ ในระหว่างปี ค.ศ. 1920-1922 ข้าพเจ้า
ได้สารภาพความผิดของข้าพเจ้าต่อหน้าคนจานวนกว่า 300 คนแล้วก็ตาม แต่ยงั รู ้สึกว่ามีบางสิ่ งบางอย่าง
ที่ขวางกั้นระหว่างพระเจ้ากับข้าพเจ้า ไม่วา่ ข้าพเจ้าจะพยายามอย่างไรก็ตาม การงานของข้าพเจ้าก็ยงั
ขำดพลังอำนำจจำกเบือ้ งบน และไม่มีประสิ ทธิ ภาพแต่อย่างใด

กำรทดลองอย่ ำงหนัก
ข้าพเจ้าจาได้วา่ วันหนึ่งขณะที่กาลังสรรหาหัวข้อเรื่ องการเทศนา ข้าพเจ้าเปิ ดพระคัมภีร์โดยไม่
ตั้งใจ และได้พบบทเพลงสรรเสริ ญบทที่ 73 ข้อ 25 ความว่า “บนสวรรค์ น้ ัน ข้ ำพเจ้ ำจะมีผ้ ใู ดเล่ ำ
นอกจำกพระองค์ และที่แผ่ นดินโลกไม่ มีผ้ ใู ดซึ่งข้ ำพเจ้ ำจะประสงค์ นอกจำกพระองค์ ” ข้าพเจ้าจึงพูด
กับตัวเองว่า “ผู้เขียนบทเพลงสรรเสริ ญนีส้ ำมำรถพูดคำนีไ้ ด้ แต่ ข้ำพเจ้ ำไม่ อำจพูดได้ ” ที่เป็ นเช่นนี้
เพราะขณะนั้นข้าพเจ้ากาลังรักหญิงสาวผูห้ นึ่ง ซึ่ งต่อมาภายหลังได้เป็ นภรรยาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้พดู
ถึงเรื่ ององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ากับเธอ แต่กลับถูกเธอหัวเราะเยาะ เหตุการณ์น้ ีได้เกิดขึ้นเมื่อ 10 ปี ล่วงมาแล้ว
ข้าพเจ้าต้องยอมรับว่า ข้าพเจ้ารักเธอมาก แม้วา่ เธอจะไม่ได้เป็ นคริ สเตียนก็ตาม ข้าพเจ้าก็เหมือนกับคน
หนุ่มทัว่ ไปในยุคนี้และมีความสัมพันธ์ทางใจโน้มเอียงไปในตัวเธออย่างรุ นแรง ดังนั้นจึงกลายเป็ นสิ่ ง
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ขัดแย้ งอย่ ำงรุ นแรงต่ อควำมภักดีทขี่ ้ ำพเจ้ ำมีต่อองค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำ ข้าพเจ้าไม่อาจละจากเธอได้ และเธอมี
ความสาคัญต่อชีวติ ของข้าพเจ้ามาก ข้าพเจ้าได้ทูลขอต่อพระองค์ ขอพระองค์ โปรดผ่อนผันข้ ำพเจ้ ำใน
เรื่องนี้ อย่ำทรงเร่ งเร้ ำข้ ำพเจ้ ำมำกนัก และได้ เสนอเงื่อนไขต่ อพระองค์ ว่ำข้ ำพเจ้ ำยินดีไปประกำศพระ
กิตติคุณของพระเจ้ ำในธิเบตป่ ำกันดำรในชำยแดน และปฏิญาณว่าจะกระทาทุกสิ่ งเพื่อพระองค์ โดยหวัง
ให้พระองค์ทรงผ่อนผันไม่เพ่งเล็งความสัมพันธ์ระหว่างข้าพเจ้ากับหญิงที่ขา้ พเจ้ารัก แต่ องค์ พระผู้เป็ น
เจ้ ำต้ องกำรให้ ข้ำพเจ้ ำปฏิเสธควำมรักของตนเอง และรักพระองค์ ด้วยรักเดียวใจเดียว
ด้วยเหตุน้ ีขา้ พเจ้าจึงไม่มีกาลังใจในการเรี ยน และไม่สามารถอธิ ษฐานต่อพระเจ้าอีก แม้ขา้ พเจ้า
จะมีจิตใจที่แสวงหาและปรารถนาให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เติมเต็มข้าพเจ้า แต่ขา้ พเจ้าก็ไม่กล้าที่จะ
กล่าวถึงบทเพลงสรรเสริ ญบทนี้อีก
ในที่สุด คือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1922 ข้าพเจ้าได้ทูลต่อพระองค์วา่ “ข้ ำแต่ พระองค์ !
ข้ ำพเจ้ ำยอมสลัดควำมสั มพันธ์ กบั เธออย่ำงสิ้นเชิง” วันนั้นข้าพเจ้าได้สัมผัสและประสบความชื่นชม
ยินดีอย่างใหญ่หลวง ซึ่ งไม่เคยประสบมาก่อน ตอนที่ขา้ พเจ้าได้รับความรอด ข้าพเจ้าได้ หลุดพ้ นจำก
ภำระหนักแห่ งควำมผิดบำป แต่ ครั้งนีภ้ ำระและควำมทุกข์ หนักในจิตใจของข้ ำพเจ้ ำ ซึ่งเป็ นสิ่ งกีดขวำง
ระหว่ ำงพระเจ้ ำกับข้ ำพเจ้ ำได้ ถูกขจัดและละทิง้ โดยสิ้นเชิ ง ข้าพเจ้าจาได้อย่างแม่นยาว่า ในวันนั้น
ข้าพเจ้าได้ถอดเอาเสื้ อผ้าที่หรู หราออกเปลี่ยนมาสวมใส่ เสื้ อผ้าอย่างเรี ยบ ๆ เข้าไปในห้องครัวทาแป้ ง
เปี ยกถังหนึ่ง
แล้วหอบเอาแผ่นโปสเตอร์ พระกิตติคุณออกไปติดไว้ตามผนังและตามถนนทัว่ ไป
นอกจากนี้ยงั แจกใบปลิวให้กบั ผูค้ นที่สัญจรไปมาตามถนนสายต่าง ๆ ซึ่ งในเมืองฟูโจว ยังไม่เคยมีผใู ้ ด
กระทาเช่นนี้มาก่อน
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1922 เทอมที่สอง ข้าพเจ้าได้อธิ ษฐานเผื่อเพื่อนร่ วมห้องที่มีชื่ออยูใ่ นสมุดบันทึก
ของข้าพเจ้า และหลายคนได้รับความรอดในเวลาต่อมา เนื่องจากผูไ้ ด้รับความรอดยิง่ ทวีมากขึ้นในปี ที่
สองเราจึงต้องเช่าหรื อยืมสถานที่ที่ใหญ่ข้ ึนเพื่อใช้ในการประชุม เพราะมีผไู ้ ด้รับความรอดเป็ นร้อย ๆ
คน ผูท้ ี่มีชื่ออยูใ่ นสมุดบันทึกของข้าพเจ้า ต่างได้รับความรอดสิ้ นทุกคนยกเว้นเพียงคนเดียวเท่านั้น

กำรฝึ กฝนเรียนรู้ ทจี่ ะนอบน้ อม
เวลานั้นท่ามกลางเรามีพี่นอ้ งร่ วมงานอยูด่ ว้ ยกัน 7 คน เรามีการประชุมทุกวันศุกร์ แต่มกั ใช้เวลา
ส่ วนใหญ่ดว้ ยการโต้เถียงระหว่างข้าพเจ้ากับพี่นอ้ งผูน้ าผูห้ นึ่ง เนื่องจากเราต่างยังอยูใ่ นวัยหนุ่ม จึงมี
ความภาคภูมิใจในความคิดเห็นของตนเอง และไวต่อการวิจารณ์ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น บางครั้งข้าพเจ้า
มีอารมณ์เสี ย และยากที่จะยอมรับว่าตนเองผิด ในระยะนั้นข้าพเจ้าได้เดินทางไปหาพี่นอ้ งหญิง มากา
เร็ ต.อี.บาร์ เบอร์ทุกวันเสาร์ และได้ฟังถึงกิริยาของพี่นอ้ งผูน้ านั้น เพือ่ หวังให้ท่านไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
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ระหว่างเราทั้งสอง ทั้งขอร้องให้ทา่ นแก้ไขข้อผิดพลาดของเขาด้วย แต่พี่นอ้ งบาร์ เบอร์ กลับติเตียน
ข้าพเจ้าว่า
“ในพระคัมภีร์ได้ สอนเรำว่ ำผู้น้อยต้ องเชื่ อฟังผู้อำวุโสกว่ ำดังนั้นเจ้ ำควรจะเชื่ อฟังเขำ”
ข้าพเจ้าไม่ยอมและแก้ตวั ด้วยเหตุผลว่า “ข้าพเจ้าทาเช่นนั้นไม่ได้ คริสเตียนต้ องทำทุกสิ่ งทุกอย่ ำงตำม
เหตุผล” ท่านตอบว่า “ไม่ ใช่ เรื่องเหตุผลถูกหรือผิด แต่ ให้ ดูว่ำพระคัมภีร์ได้ กล่ ำวไว้ อย่ ำงใด ในพระ
คัมภีร์กล่ ำวว่ ำผู้ทอี่ ่ อนอำวุโส ควรเชื่ อฟังผู้ทมี่ ีอำวุโสกว่ำ”
บางครั้งข้าพเจ้าต้องเสี ยใจร้องไห้ในเวลาเย็น หลังจากได้โต้เถียงกันมาแล้วในตอนบ่าย ใน
วันรุ่ งขึ้น ข้าพเจ้าไปหาท่านอีก เพื่อหวังจะบรรเทาความเศร้าสลดใจของข้าพเจ้า แต่ก็ตอ้ งกลับไป
ร้องไห้อีก ข้าพเจ้านึกโกรธตัวเองว่า ทาไมไม่เกิดก่อนนี้สัก 2-3 ปี ถ้าเป็ นเช่นนั้นจริ ง ผูท้ ี่ควรนอบน้อม
เชื่อฟังก็ไม่ใช่ขา้ พเจ้า แต่เป็ นหน้าที่ของอีกฝ่ ายหนึ่ง ครั้งหนึ่งได้เกิดการการโต้เถียงกันอีก ข้าพเจ้ามี
เหตุผลเหนื อกว่าร้อยเปอร์ เซ็นต์ และพยายามชี้แจงถึงเหตุผลนั้น ขณะเดียวกันก็ช้ ีถึงข้อผิดพลาดของ
ผูร้ ่ วมงานนั้นว่าผิดจริ งอย่างใด ข้าพเจ้าคิดว่าในครั้งนี้ขา้ พเจ้าต้องเป็ นฝ่ ายชนะแน่ ๆ แต่ท่านกลับตอบ
สั้น ๆ ว่า “กำรผิดหรื อถูกของผู้ร่วมงำนนั้นเป็ นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ ขณะนีเ้ จ้ ำกำลังฟ้องร้ องกล่ ำวโทษพีน่ ้ อง
ของเจ้ ำต่ อหน้ ำเรำ เจ้ ำลองคิดดูว่ำกำรกระทำเช่ นนี้เหมำะสมแล้ วหรือทีจ่ ะเป็ นผู้แบกกำงเขน เหมือนลูก
แกะหรือไม่ ” ทันทีน้ นั ข้าพเจ้ารู ้สึกเกิดความละอายใจอย่างแท้จริ ง และไม่อาจลืมเลย คาพูดและท่าที
กิริยาของข้าพเจ้าในวันนั้น ช่ ำงไม่ เหมำะทีจ่ ะเป็ นผู้แบกกำงเขน และไม่ เหมือนกับลูกแกะของพระเจ้ ำ
เลย ข้าพเจ้ายอมรับว่าในช่วงเวลาปี ครึ่ งนั้น ข้าพเจ้าได้ฝึกฝนเรี ยนรู ้บทเรี ยนที่มีค่ามากที่สุดในชีวติ เดิม
นั้นในสมองของข้าพเจ้าเต็มด้วยมโนภาพที่สูงส่ ง แต่พระเจ้าได้ทรงอาศัยสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ นาพา
ข้าพเจ้า กลับสู่ ควำมจริงแห่ งพระวิญญำณ และเรี ยนรู ้วา่ อะไรคือ ควำมหมำยของไม้ กำงเขน วันนี้เป็ นปี
ค.ศ. 1936 ข้าพเจ้ามีพี่นอ้ งผูร้ ่ วมงาน 50 กว่าท่าน หากมิใช่เพราะบทเรี ยนที่ขา้ พเจ้าได้ฝึกฝนยอมนอบ
น้อมจานนนั้นแล้ว ข้าพเจ้ากลัวว่าข้าพเจ้าคงไม่สามารถทางานร่ วมกับผูใ้ ดได้เลย
ขอบพระคุณพระเจ้า พระเจ้าทรงให้ขา้ พเจ้าประสบกับสิ่ งแวดล้อมเช่นนั้น เพื่อข้าพเจ้าจะได้
ฝึ กฝนอยูภ่ ายใต้การบังคับของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตลอดระยะเวลา 18 เดือน ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสยืน่
ข้อเสนอของข้าพเจ้า ได้แต่ร้องไห้และอดทนอย่างทุกข์ระทมเพียงผูเ้ ดียว หากมิใช่เช่นนี้ ข้าพเจ้าก็คงจะ
ไม่รู้วา่ “ตัวข้ ำพเจ้ ำ” นี้ เป็ นบุคคลที่ยากที่ใครจะข้องแวะด้วย พระเจ้าได้ทรงขัดเกลาอุปนิสัยของ
ข้าพเจ้า เพื่อที่จะสามารถบอกกับคนงานหนุ่ม ๆ ในวันนี้วา่ ลักษณะเบือ้ งต้ นทีส่ ำคัญทีส่ ุ ด ในการ
ปรนนิบตั ิพระเจ้า คือจิตวิญญำณทีอ่ ่ อน สุ ภำพ ถ่ อมใจ และสั นติภำพ ดังนั้นผูใ้ ดที่จะเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้า
หากมิได้แบกไม้กางเขนของพระคริ สต์แล้ว กำรกระทำของเขำรวมทั้งควำมปรำรถนำ ควำมมุ่งหมำย
และควำมสำมำรถของเขำ จะไม่ มีคุณค่ ำอะไรเลย ข้าพเจ้าได้ผา่ นทางนี้แล้ว จึงสามารถสารภาพว่า
ข้าพเจ้าขาดสิ่ งนี้จริ ง ๆ และทุกสิ่ งทุกอย่างที่เกิดแก่ขา้ พเจ้านั้น ล้วนอยูใ่ นพระหัตถ์ของพระเจ้า ดังนั้น
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ปั ญหาจึงมิได้อยูไ่ ด้วา่ ผิดหรื อถูก แต่อยูท่ ี่วา่ บุคคลผูน้ ้ นั เป็ นผูแ้ บกเขนหรือไม่ ในคริ สตจักรความผิด
หรื อ ถูก ไม่ใช่เป็ น สิ่ งตัดสิ นขั้นสุ ดท้ ำย สิ่ งที่สาคัญนั้นคือ กำรแบกไม้ กำงเขน และยอมรับกำรแตกหัก
ของกำงเขนนั้น เพราะโดยวิถีทางนี้เท่านั้นที่จะนำมำซึ่งชีวติ ของพระเจ้ ำสำมำรถหลัง่ ไหลออกซึ่งชีวติ
ของพระเจ้ ำ และสำมำรถสำเร็จทุกอย่ ำงตำมนำ้ พระทัยของพระองค์
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คำพยำนของ “วอท์ ชแมน นี”
ตอนที่ 3 บทเรียนแห่ งไม้ กำงเขน
บทเรี ยนแห่งไม้กางเขนนี้ เป็ นคาพยานของพี่นอ้ งวอท์ชแมน นี ที่ได้เปิ ดเผยในที่ประชุมพี่นอ้ ง
ผูร้ ่ วมงาน ณ เมืองกูล่างอิ มณฑลฮกเกี้ยน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 1936 ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้าอาจจะศึกษาคติธรรมเกี่ยวกับไม้กางเขน หรื อบรรยายได้ แต่เขาอาจไม่ใช่ผทู ้ ี่
ฝึ กฝนบทเรี ยนแห่งไม้กางเขน หรื อดาเนินวิถีทางแห่งไม้กางเขนอย่างแท้จริ ง
เมื่อข้าพเจ้าได้ประสานการทางานของพระเจ้ากับเพื่อนร่ วมงาน องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงให้
บทเรี ยนแห่งไม้กางเขน ซึ่ งเป็ นบทฝึ กฝนที่ยากลาบากแก่ขา้ พเจ้ามากมาย และภายในข้าพเจ้าก็ทราบดีวา่
หากกางเขนนั้นมาจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ย่อมเป็ นการถูกต้องและสมควรที่จะเชื่อฟังและยอมรับ ไม่วา่
จะยากลาบากเพียงใดก็ตาม เมื่อพระองค์ทรงอยูบ่ นโลกนี้ พระองค์ได้ทรงเรี ยนรู้ในการนอบน้อมเชื่อฟัง
กางเขนนั้นโดยความยากลาบาก (ฮีบรู บทที่ 5 ข้อ 8, ฟี ลิปปี บทที่ 2 ข้อ 8) แล้วข้าพเจ้าเป็ นผูใ้ ดเล่า? จะ
ได้รับการยกเว้นได้อย่างไร? ใน 7 - 8 เดือนแรกที่ขา้ พเจ้าเริ่ มฝึ กฝนเรี ยนรู ้บทเรี ยนแห่งกางเขนนั้น
ข้าพเจ้าไม่สามารถนอบน้อมยอมฟัง ต่อมาภายหลังข้าพเจ้าทราบดีกว่า ข้าพเจ้าควรน้อมรับบทเรี ยนแห่ง
กางเขนที่พระองค์ทรงจัดเตรี ยมโดยดุษณี ทุกอย่าง แต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่เรี ยกร้องให้ขา้ พเจ้านอบน้อม
อย่างแท้จริ ง ข้าพเจ้าก็พบว่ายากที่จะเชื่อฟัง และภายในเต็มไปด้วยความคิดที่ต่อสู ้ ดังนั้นจึงเป็ นการนอบ
น้อมเพียงชัว่ คราวเท่านั้น หลังจากนั้นข้าพเจ้าจึงรู ้วา่ ไม้กางเขนที่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมสาหรับข้าพเจ้า
นั้น เป็ นประโยชน์แก่ขา้ พเจ้าจริ ง ๆ
ในระยะแรกเริ่ มข้าพเจ้ามีเพื่อนร่ วมงานซึ่ งเป็ นเพื่อนนักเรี ยนในวัยเด็ก 5 คน ส่ วนอีกคนหนึ่งมา
จากที่อื่น และมีอายุมากกว่าข้าพเจ้า 5 ปี เพื่อนทั้งห้ามักจะเข้าข้างเขาและต่อต้านข้าพเจ้า ทั้งยังร่ วมกันติ
เตียนข้าพเจ้าว่าเป็ นฝ่ ายผิด มีหลายสิ่ งที่ขา้ พเจ้าได้ทาสาเร็ จ แต่คุณงามความดีท้ งั หลายกลับตกอยูก่ บั พวก
เขา บางครั้งเมื่อเขาทั้งหลายปฏิเสธข้าพเจ้าถึงที่สุด ข้าพเจ้าได้แต่ข้ ึนไปยังบนภูเขาแล้วร้องไห้ต่อพระ
พักตร์ พระเจ้านับเป็ นครั้งแรกที่ขา้ พเจ้าได้ประสบและเรี ยนรู ้ ความหมายอันสาคัญในการร่ วมทุกข์กบั
พระองค์ (ฟี ลิปปี บทที่ 3 ข้อ 10) ขอบพระคุณพระเจ้า ในขณะทีข่ ้ ำพเจ้ ำไม่ สำมำรถสำมัคคีธรรมกับผู้อื่น
ในโลก พระองค์ ได้ ทรงนำพำข้ ำพเจ้ ำมำถึงพระพักตร์ ของพระองค์ และมีควำมชื่นชมยินดีในกำร
สำมัคคีธรรมกับฝ่ ำยสวรรค์
ตลอดเวลา 2 ปี ที่ขา้ พเจ้าได้รับความรอด ข้าพเจ้าไม่ทราบว่า ไม้กางเขนนั้นหมายความว่า
กระไร และได้เริ่ มต้นฝึ กฝนบทเรี ยนอันนี้ใน 2 ปี หลัง เมื่อข้าพเจ้าเป็ นนักเรี ยน ข้าพเจ้ามักสอบได้ที่ 1
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เสมอ ข้าพเจ้าจึงต้องการที่จะเป็ นที่หนึ่ งในการรับใช้พระผูเ้ จ้าเช่นเดียวกัน หากข้าพเจ้าได้ถูกตั้งไว้ใน
อันดับสอง ข้าพเจ้าก็จะไม่ยนิ ยอม ทุก ๆ วันข้าพเจ้าทูลต่อพระเจ้าว่า ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะทนอีก
ต่อไป เพราะอานาจและเกียรติยศที่ขา้ พเจ้าได้รับนั้นน้อยเหลือเกิน คนอื่น ๆ ล้วนแต่อยูฝ่ ่ ายพี่นอ้ งสู งอายุ
ทั้งสิ้ น แต่ทุกวันนี้ ขา้ พเจ้าสามารถขอบพระคุณพระเจ้าจากส่ วนลึกแห่งหัวใจ และนมัสการสรรเสริ ญ
พระองค์ในทุกสิ่ งที่เกิดขึ้น เพราะเป็ นการฝึ กฝนอย่างดีสาหรับข้าพเจ้า และที่พระเจ้าทรงให้ขา้ พเจ้า
เผชิญกับความยากลาบากต่าง ๆ มากมายนั้น เพราะพระองค์ทรงต้องการให้ขา้ พเจ้าได้เรี ยนรู้ในการนอบ
น้อมเชื่ อฟัง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงทูลต่อพระองค์วา่ “ข้ ำพเจ้ ำยินดีทจี่ ะเป็ นที่ 2” ขณะที่ขา้ พเจ้ายินยอมนอบ
น้อมเชื่ อฟังนั้น ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ของความสุ ขอย่างลึกซึ้ งยิง่ กว่าความสุ ขที่ขา้ พเจ้าได้รับใน
ครั้งที่ได้รับความรอดเป็ นทวีคูณ
ใน 8-9 สัปดาห์ต่อมา ข้าพเจ้ายินดีนอ้ มรับ กำรแตกหักแห่ งกำงเขน และปฏิเสธในสิ่ งที่ตวั เอง
ต้องการจะกระทา ดังนั้นในหนทางฝ่ ายวิญญาณจิตของข้าพเจ้า จึงเต็มไปด้วยความชื่ นชมยินดีและสันติ
สุ ข องค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำของข้ ำพเจ้ ำทรงยอมทุกอย่ ำงภำยใต้ พระพักตร์ ของพระเจ้ ำ และข้ ำพเจ้ ำก็เต็มใจที่
จะยอมทุกสิ่ งทุกอย่ ำงต่ อพระองค์ เช่ นกัน พระองค์ “ผู้ทรงสภำพของพระเจ้ ำ แต่ มิได้ ทรงถือว่ ำกำรเท่ ำ
เทียมกับพระเจ้ ำนั้นเป็ นสิ่ งที่ต้องสงวนไว้ ” (ฟี ลิปปี บทที่ 2 ข้อ 6) และแล้วข้าพเจ้าจะบังอาจมีใจกล้าที่
จะอยูเ่ หนื อพระองค์หรื อ แม้ในระยะแรกที่ขา้ พเจ้าเริ่ มต้นเรี ยนรู ้ที่จะเชื่อฟังนั้นจะยากลาบาก แต่
ภายหลังรู ้สึกง่ายขึ้นทุกที ในที่สุดข้าพเจ้าสามารถทูลต่อพระเจ้าว่า “ข้ ำพเจ้ ำขอเลือกหนทำงแห่ งไม้
กำงเขน” ยอมรับการแตกหักแห่งกางเขน และละทิ้งความคิดเห็นส่ วนตัวทั้งสิ้ น

เริ่มฟื้ นฟู
พระเจ้าทรงเริ่ มงานของพระองค์ในประเทศจีนเมื่อปี ค.ศ. 1921 ซึ่ งขณะนั้นยังมีหลักธรรมแห่ง
ความจริ งหลายอย่างที่คนจานวนมากยังไม่เข้าใจอย่างแท้จริ ง เช่นความจริ งของพระคุณกับพระบัญญัติ
แผ่นดินสวรรค์ กับชี วติ นิรันดร์ พระคุณ กับ บำเหน็จ ควำมรอด กับ ชัยชนะ และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักความจริ งในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั้นยังไม่ลึกซึ้ งพอ ซึ่งถ้าเปรี ยบเทียบกับความเข้าใจในพระกิตติคุณ
แห่งความรอดแล้ว จะเห็นว่าความเข้าใจในประการหลังชัดเจนกว่า เพราะในขณะนั้นมีการเทศนา
เกี่ยวกับเรื่ องนี้พร้อมกันหลายแห่ง เช่นพี่นอ้ ง วังมิงเตา อยูใ่ นเมืองเต๊อะโจว มณฑลชานตุง พี่นอ้ งหญิง
พิคเวลวัง และรู๊ ธลี อยูใ่ นเมืองนานกิง และข้าพเจ้ากับพี่นอ้ งร่ วมงานอื่น ๆ อยูใ่ นเมืองฟูโจว
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วำรสำรฟื้ นฟูฉบับที่ 1
มีปลายปี ค.ศ. 1922 ในเมืองฟูโจว มีบุคคลได้รับความรอดเป็ นจานวนมาก และก็เพิ่มขึ้นทุกวัน
ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าควรที่จะจัดทาวารสารขึ้นฉบับหนึ่ง เพื่อสนองความต้องการของบุตรทั้งหลายของพระ
เจ้า แต่ในเวลานั้นเป็ นสิ่ งที่ยากลาบากมาก ขนาดอธิ ษฐานเป็ นแรมเดือน เราก็ยงั ไม่ได้เงินแม้แต่สตางค์
เดียว เช้าวันหนึ่งข้าพเจ้าตื่นขึ้น และกล่าวว่า “ไม่ มีประโยชน์ อะไรทีจ่ ะอธิษฐำนต่ อไปอีก เพรำะกำร
อธิษฐำนเช่ นนี้เป็ นกำรแสดงว่ำเรำไม่ มีควำมเชื่อ สิ่ งที่เราควรทาเดี๋ยวนี้คือ การเริ่ มต้นเขียนบทความก่อน
เราจะรอให้พระเจ้าส่ งเงินมาถึงมือเราก่อน แล้วเราจึงจะเริ่ มเขียนบทความหรื อ ต่อแต่น้ ีไปข้าพเจ้าจะไม่
อธิ ษฐานขอเงินอีก แต่จะมุ่งหน้าเขียนบทความไปเรื่ อย ๆ”
เมื่อข้าพเจ้าเขียนบทความถึงคาสุ ดท้าย ข้าพเจ้าก็พดู ว่า “เงินจะมำแล้ว” และคุกเข่าลงอธิ ษฐาน
อีกครั้งโดยทูลต่อพระเจ้าว่า “ข้ ำแต่ พระเจ้ ำบทควำมเขียนเรียบร้ อยแล้ว ควรจะส่ งพิมพ์แล้ว แต่ ยงั ไม่ มี
เงินแม้ สตำงค์ เดียว” หลังจากอธิษฐานแล้ว ข้าพเจ้ามีความมัน่ ใจอย่างยิง่ ว่าพระเจ้าประทานเงินจานวนนี้
ให้ ดังนั้นข้าพเจ้าสรรเสริ ญพระองค์ ช่างเป็ นสิ่ งอัศจรรย์เหลือเกิน เพราะว่าทันทีที่ขา้ พเจ้าลุกขึ้นจากการ
อธิ ษฐาน ก็ได้ยนิ เสี ยงเคาะประตู ข้าพเจ้าคิดว่าคงจะมีคนเอาเงินมาให้ แต่ก็รู้สึกแปลกใจที่เห็นว่าผูท้ ี่มา
นั้นเป็ นพี่นอ้ งหญิงที่ร่ ารวย แต่เป็ นคนตระหนี่คนหนึ่ง ซึ่ งปกติไม่เคยมอบถวายเงินทองเลย ข้าพเจ้าคิด
ว่าเธอคงไม่ได้นาเงินมาแน่ ๆ แต่เธอบอกกับข้าพเจ้าว่า “ที่ฉนั มาเยีย่ มท่านในครั้งนี้ เพราะมีเรื่ องสาคัญ
มาก” ข้าพเจ้าตอบว่า “พูดต่อไปซิ ” เธอถามว่า “คนที่เป็ นคริ สเตียนจะถวายเงินได้อย่างไร?” ข้าพเจ้า
บอกกับเธอว่า “เราไม่ควรจะใช้พิธีแบบพระคัมภีร์เดิมในการถวายสิ บลดหนึ่ง แต่ควรจะใช้ตามแบบ
พระคัมภีร์ 2 โคริ นธ์ บทที่ 9 ข้อ 7 ที่วา่ ให้เราถวายตามที่พระเจ้าทรงบัญชาเรา เราอาจจะถวายเพียงหนึ่ง
ในสอง หนึ่งในสาม หนึ่งในสิ บ หรื อหนึ่งในยีส่ ิ บก็ได้” เธอจึงถามต่อไปว่า “ฉันจะให้ของถวายนั้นที่
ไหน” ข้าพเจ้าตอบว่า “อย่าให้แก่โบสถ์ ซึ่ งเป็ นปฏิปักษ์ต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า หรื อให้แก่ผทู ้ ี่ไม่เชื่อใน
พระคัมภีร์ และผูท้ ี่ไม่เชื่อว่าพระเจ้าได้ทรงไถ่เขาแล้วด้วยพระโลหิ ตของพระองค์ ถ้าไม่มีใครให้แก่
โบสถ์เหล่านั้นแล้ว เขาก็ไม่สามารถเทศนาต่อไปได้ ให้เราอธิ ษฐานก่อนที่จะให้ ไม่วา่ แก่ผทู ้ ี่ยากจนหรื อ
แก่กิจการงานของพระเจ้า แต่อย่าให้แก่องค์การหรื อคณะที่ไม่ถูกต้อง” เธอจึงกล่าวว่า “องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าได้บอกสิ่ งนี้ แก่ฉนั เป็ นเวลานานพอสมควรทีเดียวว่า เจ้านี่เห็นแก่เงินเสี ยจริ ง ครั้งแรกนั้นฉันไม่ยอม
จานนในเรื่ องนี้ แต่เดี๋ยวนี้ฉนั ยอมแล้ว เมื่อเช้านี้ขณะที่ฉนั อธิ ษฐานอยู่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสแก่ฉนั ว่า
เจ้าไม่จาเป็ นต้องอธิ ษฐานอีกต่อไป ก่อนอื่นรี บควักเงินออกมาก่อน ดังนั้นฉันจึงถวายเงิน 30 เหรี ยญนี้
สาหรับงานของพระองค์” ขอบพระคุณพระเจ้าเงินจานวนนี้ใช้พิมพ์หนังสื อ “วารสารฟื้ นฟู” ได้เป็ น
จานวน 1,400 เล่ม หลังจากนั้นมีคนอื่น ๆ ถวายอีก 30 เหรี ยญ ซึ่ งก็พอดีสาหรับเป็ นค่าไปรษณี ยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และนี่แหละคือวิธีและการเป็ นมาของวารสารฟื้ นฟูฉบับแรกของเรา
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กำรเริ่มต้ นทีเ่ มืองฟูโจว
ในต้นปี ค.ศ. 1923 เราเริ่ มต้นมีการประชุมกันที่ศาลาในบ้านของพี่นอ้ งในเมืองฟูโจว โดยจัดหา
เก้าอี้จากที่ต่าง ๆ แล้วเชิ ญเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาฟังพระกิตติคุณ วิธีการเชื้อเชิญคนของเราค่อนข้างจะ
ได้ผลดี เราให้พี่นอ้ งแต่ง “ชุดกิตติคุณ” สี ขาว แล้วเขียนคาขวัญสั้น ๆ เป็ นต้นว่า “ท่ำนจะต้ องตำย” และ
“เชื่ อพระเยซู ได้ รอด” ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเสื้ อ และแห่ขบวนและร้องเพลงไปตามถนน เพื่อดึงดูด
คนที่พบเห็นให้มาที่ประชุมของเรา เราทาเช่นนี้ทุกวัน และมีคนมาฟังพระกิตติคุณเต็มห้องรับแขก
ห้องครัว และบริ เวณรอบอาคารทุกวันเช่นกัน เมื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเริ่ มต้นทางานของพระองค์ ก็มี
คนจานวนมากได้รับความรอด สองอาทิตย์หลังเมื่อครบกาหนดการเช่าเก้าอี้ เราก็ไม่มีเงินจะเช่าต่อไป
เราจะหยุดการประชุมเพียงนั้นก็ไม่ได้ ข้าพเจ้าจึงประกาศในที่ประชุมว่า ผูท้ ี่จะมาประชุมคราวต่อไปให้
นาเก้าอี้มาเอง และในบ่ายวันนั้นตามเชิงเขา ชางเฉี ยงซานได้ปรากฏภาพของคนจานวนมากไม่วา่ เด็ก
เล็กหรื อผูใ้ หญ่ตา่ งแบกเก้าอี้มา ตารวจต่างรู ้สึกประหลาดใจต่อภาพที่ได้พบเห็นนี้
ขอบพระคุณพระเจ้าที่มีคนจานวนนับร้อยได้รับความรอด และได้วางรากฐานแห่งความรอด
ลง อย่างมัน่ คงในโอกาสนั้น แต่ก่อนนี้มีบุคคลจานวนมากในประเทศจีน ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องความ
รอดอย่างถ่องแท้ แต่โดยการประชุมครั้งนั้น รวมทั้งการป่ าวประกาศของพี่นอ้ งในที่ต่าง ๆ ทาให้พี่นอ้ ง
จานวนมากเริ่ มมีความเข้าใจขึ้น

เริ่มเช่ ำสถำนทีป่ ระชุม
หลังจากเราได้เริ่ มมีการประชุมกันประมาณ 1 เดือน หลายคนในพวกเราต่างรู ้สึกว่า เราควรจะมี
สถานที่ที่เหมาะสมสาหรับการประชุมของเราเอง แต่เนื่ องจากเราขาดเงิน จึงไม่สามารถเช่าสถานที่ใดที่
หนึ่งได้ อย่างไรก็ตามครอบครัวตระกูล โห ซึ่ งเป็ นครอบครัวที่ได้รับความรอดทั้งครอบครัวได้บอก
ข้าพเจ้าว่าเขาจะให้เราเช่าบ้านในอัตราเดือนละ 9 เหรี ยญ ข้าพเจ้าจึงกลับมาอธิ ษฐานร่ วมกับพี่นอ้ งหลาย
คน เพื่อทูลขอพระเจ้าให้ประทานเงินแก่เราจานวนหนึ่ง สาหรับจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า 3 เดือนก่อนที่เราจะ
ย้ายเข้าไปอยู่
ข้าพเจ้าเดินทางไปตาบลหม่าเจียงที่เมืองฟูโจวทุกวันเสาร์ เพื่อสามัคคีธรรมกับพี่นอ้ งหญิง บาร
เบอร์ ซึ่ งมาจากอังกฤษ เมื่อพบท่านครั้งนี้ ท่านบอกข้าพเจ้าว่า “ในที่น้ ีมีเงิน 27 เหรี ยญ ซึ่งพี่นอ้ งผูห้ นึ่ง
มอบให้คุณเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อพระราชกิจของพระเจ้า” เงินจานวนนี้ใช้ชาระค่าเช่าได้ 3 เดือนพอดี ตอน
ขากลับข้าพเจ้าจึงไม่รีรอที่จะจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้า 3 เดือน หลังจากนั้นเราอธิ ษฐานต่อพระเจ้าอีก และ
พระองค์ได้ทรงจัดเตรี ยมให้แก่เรา ทั้งหมดนี้คือการเริ่ มต้นของงานในเมืองฟูโจว
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กำรฟื้ นฟูอนั ยิง่ ใหญ่
ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นการฟื้ นฟูที่ยงิ่ ใหญ่เช่นนี้มาก่อนเลย
ทุกวันต่างมีคนได้รับความรอดเป็ น
จานวนมาก คล้ายกับว่าใครก็ตามที่มาสัมผัสกับเราก็จะได้รับความรอดทันที ในขณะนั้นข้าพเจ้ากาลัง
เรี ยนอยูใ่ นมหาวิทยาลัยทินดี้ ในเมืองฟูโจวทุกเช้า เวลา 5.00 น. ข้าพเจ้าเห็นคนนัง่ อ่านพระคัมภีร์อยู่
ทัว่ ไปในมหาวิทยาลัย ซึ่ งนับจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยคน ส่ วนการอ่านนิยายซึ่ งเคยเป็ นสิ่ งที่นิยมมาก่อน
กลับต้องทากันอย่างแอบ ๆ ซ่อน ๆ
เวลานั้นการอ่านพระคัมภีร์เป็ นที่นิยมและถือว่าเป็ นเกียรติมาก ในวิทยาลัยเรามีช้ นั เรี ยนทั้งหมด
8 ชั้นเรี ยน แต่ละชั้นมีหวั หน้านักเรี ยน และอาจารย์ผปู ้ กครอง เป็ นสิ่ งที่น่าแปลกใจที่พวกเขาเหล่านั้น
ต่างได้รับความรอดหมดทุกคน ไม่เว้นแม้แต่นกั กีฬาที่มีชื่อเสี ยง รวมทั้งพี่นอ้ ง กวาง ซี เวย์ ซึ่ งเป็ นแชมป์
เทนนิสแห่งมณฑลฮกเกี้ยนติดต่อกันมาหลายปี ทุกวันจะมีคนมากกว่า 60 คนถือธงเดินเป็ นขบวนพร้อม
เครื่ องดนตรี และใบปลิวไปแจกตามถนนต่าง ๆ ยังผลให้เมืองฟูโจว ซึ่งมีประชากรประมาณ 1 แสนคน
สะเทือนไปทั้งเมือง โดยการทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เราได้เริ่ มต้นมีการประชุ มกัน และเมื่อมี
คนได้รับความรอดมากขึ้น งานของเราก็แผ่ขยายไปยังหมู่บา้ นใกล้เคียง

ฐำนของคริสตจักร
ระหว่างปี ค.ศ. 1921-1923 มีการประชุมฟื้ นฟูในที่ต่าง ๆ กัน มีหลายคนคิดว่าประชุมเช่นนี้จะ
สามารถนาคนมาหาพระเจ้าได้มาก แต่พระเจ้าทรงนาพาให้ขา้ พเจ้าเห็นว่า พระประสงค์ของพระองค์มี
มากว่านั้น คือให้ ทุกคนทีไ่ ด้ รับควำมรอดนั้น สำมำรถยืนอยู่บนฐำนแห่ งควำมเป็ นหนึ่งของท้ องถิ่น และ
เป็ นตัวแทนแห่ งคริสตจักรของพระเจ้ ำในโลกนี้ และยืนหยัดเป็ นพยานเพื่อพระองค์ แต่ผรู ้ ่ วมงานอีก
จานวนหนึ่งต่างก็มีความเห็นแตกต่างกันในคริ สตจักร ดังนั้นข้าพเจ้าจึงตั้งใจศึกษาหนังสื อกิจการของ
อัครทูต
และเห็นว่าเป็ นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะก่อตั้งคริ สตจักรท้องถิ่นขึ้นในแต่ละเมืองสิ่ งนี้
เปรี ยบเสมือนแสงสว่างที่ส่องมายังข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็เข้าใจถึงพระประสงค์ของพระองค์ โดยการ
เปิ ดเผยของพระเจ้านี้จึงเกิดปั ญหาขึ้นท่ามกลางผูร้ ่ วมงานด้วยกัน ผูท้ ี่ไม่ได้เห็นแสงสว่างนี้ จึงมีความ
คิดเห็นขัดแย้งในประเด็นสาคัญของการทางานท่ามกลางเรา
เขาต่างรู ้สึกว่าเราควรจะมีความ
กระตือรื อร้นในงานฟื้ นใจและงานประกาศพระกิตติคุณ เพราะผลของงานเหล่านั้นอาจจะเห็นได้ง่าย แต่
ในขณะนั้นข้าพเจ้ามีความรู ้สึกอย่างแรงกล้าที่จะตั้งคริ สตจักรท้องถิ่น
ซึ่ งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงให้
ข้าพเจ้าได้เห็น โดยลดความสาคัญของงานด้านอื่นลง ขณะที่ผรู ้ ่ วมงานที่อาวุโสกว่า ออกไปทางานด้าน
ประกาศกิตติคุณ ข้าพเจ้าได้ทาตามนิมิตที่ขา้ พเจ้าได้เห็น เนื่องจากเราสองคนต่างได้รับแสงสว่างในการ
ปฏิบตั ิงานที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นวิธีการทางานของเราก็แตกต่างกันไปด้วย คนหนึ่งทาเพื่อการประชุม
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หนุนใจและประกาศพระกิตติคุณส่ วนอีกคนหนึ่งทาเพื่อการก่อตั้งคริ สตจักรในท้องถิ่นต่าง ๆ สิ่ งที่องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงสาแดงแก่ขา้ พเจ้านั้นมองเห็นได้อย่างแจ่มชัดภายในเวลาไม่นาน พระองค์จะทรง
ก่อตั้งคริ สตจักรท้องถิ่นขึ้นในเมืองต่าง ๆ ทั้งเล็กและใหญ่ในประเทศจีน ทุกครั้งที่ขา้ พเจ้าหลับตา
ข้าพเจ้าเห็นนิมิตเช่นนี้จริ ง ๆ (เป็ นที่น่าสังเกตว่า ในปี ค.ศ. 1949 ในประเทศจีนได้มีคริ สตจักรท้องถิ่น
ต่าง ๆ เกิดขึ้นประมาณ 400-500 แห่ง)

หลีกเลีย่ งกำรแตกแยก
ในปี ค.ศ. 1924 มีผรู ้ ่ วมงานบางคนไม่พอใจข้าพเจ้า และพระเจ้าทรงยอมให้คริ สตจักรของ
พระองค์ในเมืองฟูโจวถูกทดลอง เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการแตกแยก ข้าพเจ้าจึงเดินทางออกจากเมืองฟูโจว
และหลังจากนั้นก็ได้รับการทรงเรี ยกจากพระเจ้า ให้ไปเยีย่ มเมืองต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื อ
ที่เรี ยกว่าเอเชียอาคเนย์ ขณะเดียวกันในเมืองต่าง ๆ ก็เริ่ มมีการประชุมของคริ สตจักรขึ้น
ประมาณเดือน พฤษภาคม ค.ศ. 1925 ข้าพเจ้าได้กลับมาและเช่าที่พกั แห่งหนึ่งในตาบลหอโลซิ ง
ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นเล็ก ๆ ทางชายทะเลของเมืองฟูโจว โดยมีจุดประสงค์ที่จะพักอาศัยที่นนั่ ในเวลานั้น
ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าควรจะจัดพิมพ์หนังสื อที่เน้นหนักไปในทางหลักควำมจริงแห่ งควำมรอด และหลักควำม
จริงแห่ งคริสตจักร และการพยากรณ์ดว้ ย ความตั้งใจดั้งเดิมของข้าพเจ้าในการจัดทาหนังสื อซึ่ งชื่อว่า
“วารสารคริ สเตียน” เพียงเพื่อเป็ นหนังสื อที่ออกชัว่ คราว ในปี ค.ศ. 1925 เราได้พิมพ์ข้ ึน 2 ฉบับ ในปี
ค.ศ. 1926 10 ฉบับ และเนื่องจากมีผตู ้ อ้ งการหนังสื อนี้อย่างไม่หยุดยั้ง จึงได้เพิ่มเป็ น 12 ฉบับ ในปี ค.ศ.
1927
ในครึ่ งปี แรกของปี ค.ศ. 1926 ข้าพเจ้าได้ไปเยีย่ มเมืองแอมอย กู่ล่างอิ จังโจว และถงอัน และได้
เป็ นพยานที่นนั่ มีคนเป็ นจานวนมากได้รับความรอดในปี นั้น ครึ่ งปี หลังข้าพเจ้าได้ไปยังเมืองเหล่านั้น
อีก ในครั้งนี้ขา้ พเจ้าต้องนาการประชุม เขียนบทความและเขียนจดหมายโต้ตอบอีกด้วย จึงรู ้สึกเหนื่อย
มากและเริ่ มไม่สบาย ในตอนแรกข้าพเจ้ากาหนดให้มีการประชุม 10 วันด้วยกัน แต่ในวันที่ 9 ข้าพเจ้าได้
ล้มป่ วยลงผูร้ ่ วมงานอื่น ๆ จึงรับช่วงงานต่ออีกหลายวัน ดังนั้นงานทางใต้ของฮกเกี้ยน พร้อมทั้งการ
ประชุมที่ แอมอย ถงอันและในตาบลใกล้เคียงจึงได้เริ่ มขึ้นในครึ่ งปี หลังของ ค.ศ. 1926
มีแพทย์บางคนบอกข้าพเจ้าว่าโรคของข้าพเจ้าอาจมีอนั ตรายถึงชีวติ และคาดว่า จะอยูไ่ ด้อีกไม่
เกิน 2-3 เดือน ข้าพเจ้าไม่หวัน่ กลัวต่อความตาย แต่ก็อดคิดไม่ได้วา่ บทเรี ยนต่าง ๆ ที่ขา้ พเจ้าได้ประสบ
และเรี ยนรู ้จากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในระหว่างหลายปี ที่ผา่ นมานั้น ยังไม่ได้ถ่ายทอดออกมาเป็ นตัวอักษร
และข้าพเจ้าจะยอมให้สิ่งเหล่านี้ตามข้าพเจ้าไปสิ้ นสุ ดที่หลุมฝังศพหรื อ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเตรี ยมตัวเพื่อ
เขียนหนังสื อเรื่ อง “มนุษย์ ฝ่ำยวิญญำณ” ขึ้น
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ต่อมาข้าพเจ้ามาถึงเมืองนานกิงและทราบว่ามีพี่นอ้ งชายหญิง จานวนหนึ่งได้ยนื หยัดอยูบ่ นฐาน
ของความเป็ นหนึ่งในคริ สตจักรท้องถิ่น และรับศีลหักขนมปั งร่ วมกัน ข้าพเจ้าจึงไปร่ วมระลึกถึงองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า กับพี่นอ้ งเหล่านั้น ขณะนั้นพี่นอ้ ง กวาง ซี เวย์ ซึ่ งเป็ นเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนของข้าพเจ้ากาลัง
เรี ยนอยูใ่ นมหาวิทยาลัยจินหนิงได้แนะนาข้าพเจ้าไปประกาศในมหาวิทยาลัยนั้น มีพี่นอ้ ง 2 คนได้รับ
ความรอดและเราได้ตอ้ นรับเขามาหักขนมปั งร่ วมกัน นี่เป็ นการเริ่ มต้นของงานในเมืองนานกิง

กลับมำสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้
เพื่ออุทิศตัวข้าพเจ้าเองในการเขียนหนังสื อเรื่ อง “มนุษย์ฝ่ายวิญญาณ” ข้าพเจ้าจึงออกจากเมือง
นานกิงไปสู่ ชนบทแห่งหนึ่ง ชื่อ วูซี ในที่น้ นั ข้าพเจ้าได้เขียนหนังสื อ 4 ตอนแรก แต่มีเหตุการณ์ทาง
ทหารเกิดขึ้นในเมืองนานกิง เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1927 โดยเหตุที่ไม่สามารถติดต่อกับพี่นอ้ งชายหญิง
ในบางแห่งได้ ข้าพเจ้าจึงต้องออกจากชนบทนั้นไปยังเมืองเซี่ ยงไฮ้ เมื่อไปถึงข้าพเจ้าก็ทราบว่าก่อน
หน้าที่ขา้ พเจ้าจะมาถึงได้มีพี่นอ้ งชายหญิง มาจากที่ต่าง ๆ กันหลายคนและมีการประชุมหักขนมปั งที่
บ้านของพี่นอ้ งหญิง พี่ซิส วัง ในหมู่บา้ นตระกูลซิ น เมื่อเรามาพร้อมหน้ากันแล้ว ก็ได้ยา้ ยที่ประชุมของ
เราไปอยูท่ ี่หมู่บา้ น เกิงซิ่ งลี่ และย้ายห้องสมุดกิตติคุณจากตาบลหอโลซิ ง ไปไว้ที่เมืองเซี่ยงไฮ้

กำรประชุมพิเศษครั้งที่ 1
ปลายปี ค.ศ. 1927 เรามีการประชุมอธิษฐานทุกวัน ผูร้ ับเชื่อในเมืองและรอบ ๆ เมืองผิงหยาง
มณฑลเจ๊อะเจียง ซึ่ งอยูท่ างเหนื อของแม่น้ าแยงซี ต่างได้รับความช่วยเหลืออย่างมากจากหนังสื อคา
พยานที่เราเขียนขึ้น เขาเหล่านั้นจึงเริ่ มติดต่อทางจดหมายกับเรา เราทราบว่าเขาทั้งหลายมีความกระหาย
และพร้อมที่จะได้รับการสอนอบรม เรายังรู ้สึกอีกว่ามีผรู ้ ับเชื่ ออีกเป็ นจานวนมากในประเทศจีน ที่
ต้องการเช่นนั้น จึงได้พิจารณาให้มีการประชุมพิเศษสาหรับเขาเหล่านั้น ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1928 เรา
ได้เช่าสถานที่แห่งหนึ่งที่ถนนฮะถง หมู่บา้ นเหวินเตอะหลี่ ในเมืองเซี่ ยงไฮ้ และเริ่ มต้นการประชุมพิเศษ
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ หัวข้อสาคัญในการเทศนาครั้งนั้นคือ “พระประสงค์ ของพระเจ้ ำ” และ “ชัยชนะ
ของพระเยซู คริสต์ ” เรายังได้กล่าวถึงปั ญหาอื่น ๆ ที่เป็ นหลักความจริ งเกี่ยวกับคริ สตจักรมีพี่นอ้ งชาย
หญิงมาจากที่อื่นประมาณ 20-30 คน และพระเจ้าได้ทรงให้แสงสว่างแก่เขา ให้รู้วา่ จะเดินในทางแห่ง
ชีวติ ได้อย่างไร เขาแก้ปัญหาเกี่ยวกับการรับศีลบัพติศมาในน้ าด้วยตัวเอง ละทิ้งองค์การหรื อคณะที่
สังกัดอยู่ และอย่างอื่นในทานองเดียวกัน สี่ ปีที่ผา่ นมา มีพี่นอ้ ง 7-8 ร้อยคนได้รับความรอดและฟื้ นใจขึ้น
อีกครั้งหนึ่ง ในภาคเหนือของแม่น้ าโยป มีสถานที่ประชุมของคริ สตจักร 10 กว่าแห่ง ทางเมืองผิงหยาง
และไทซุ่น ก็มีการประชุมของคริ สตจักร 10 กว่าแห่งเช่นกัน มีคนได้รับความรอดประมาณ 4,000 คน
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และได้รับการฟื้ นใจด้วยพระเจ้าได้ทรงกระทางานเหล่านี้โดยพระองค์เองในทุกแห่ง ซึ่ งมิใช่เพียงการ
เริ่ มต้นในระยะนี้เท่านั้น
หลังจากได้ยา้ ยมาสู่ บา้ นเหวินเตอะหลี่ ในปี ค.ศ. 1928 เราได้ตดั สิ นใจพิมพ์หนังสื อ “วารสาร
ฟื้ นฟู” ต่อไป หลังจากที่หนังสื อ “วารสารคริ สเตียน” ได้หยุดพิมพ์แล้ว ในปี ค.ศ. 1930 เราได้จดั พิมพ์
หนังสื อเกี่ยวกับบทบันทึกการศึกษาพระคัมภีร์ข้ ึนอีกฉบับหนึ่ง
ระหว่าง 2-3 ปี ในเมืองเซี่ ยงไฮ้ ผูร้ ่ วมงานของเรามีจุดประสงค์ที่จะให้คริ สเตียนทั้งหลายติดตาม
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เรี ยนรู ้หลักธรรมในพระคัมภีร์และการทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เท่านั้น และ
ไม่เคยหวังว่าจะมีใครที่จะมาอยูฝ่ ่ ายเรา นี่ไม่ใช่นโยบายแยกตัวเอง หรื อถือว่าตัวเราเท่านั้นที่ถูกต้อง
เสมอ ความมุ่งหมายของเราคือ ยินดีนอ้ มรับสิ่ งที่พระเจ้าทรงมอบหมายและสัตย์ซื่อจนถึงที่สุด ข้าพเจ้า
เขียนหนังสื อเรื่ อง “มนุษย์ ฝ่ำยวิญญำณ” ในขณะที่ขา้ พเจ้าป่ วยหนักอยู่ และเมื่อข้าพเจ้าเขียนจบอาการก็
ยิง่ ทรุ ดหนักลงถึงกับต้องนอนอยูบ่ นเตียงตลอดเวลา และเนื่องจากพลับพลาชีวติ ของข้าพเจ้าในโลกนี้ ดู
คล้ายจะสิ้ นสุ ดแล้ว จึงไม่มีกิจการที่สาคัญในระหว่าง 2-3 ปี แรกที่ขา้ พเจ้าอยูใ่ นเมืองเซี่ ยงไฮ้ แต่งานต่าง
ๆ ได้เริ่ มต้นอย่างแท้จริ งใน 2 ปี ต่อมา ในปี ค.ศ. 1931 ได้มีการประชุมพิเศษอีกครั้งหนึ่ง หัวข้อข่าว
ประเสริ ฐครั้งนี้มี 2 หัวข้อด้วยกัน คือ “พันธสั ญญำใหม่ ” และ “พระปัญญำของพระเจ้ ำ” ในการประชุม
ครั้งนี้มีพี่นอ้ งชายหญิงมาจากที่อื่นมากกว่าครั้งแรก

พระเจ้ ำทรงเป็ นผู้รักษำข้ ำพเจ้ ำ
ข้าพเจ้าเริ่ มป่ วยในปี ค.ศ. 1924 แรกเริ่ มรู ้สึกไม่คอ่ ยสบายและเจ็บหน้าอกเล็กน้อย ข้าพเจ้าไม่
ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้าพเจ้า นายแพทย์ เอส.เอช.วอง บอกกับข้าพเจ้าว่า “ข้าพเจ้ารู ้วา่ ท่านมีความ
เชื่อมัน่ ในพระเจ้าของท่านก็จริ ง แต่ท่านจะยินยอมให้ขา้ พเจ้าตรวจและวินิจฉัยโรคของท่านสักหน่อยได้
หรื อไม่?” ภายหลังที่ตรวจอาการของข้าพเจ้าแล้ว ท่านก็พูดกับพี่นอ้ งเต๊อะมิง วัง ด้วยเสี ยงเบา ๆ ข้าพเจ้า
ถามถึงผลของการตรวจโรค เขาต่างไม่ยอมบอก ข้าพเจ้าจึงพูดกับเขาว่า “ข้าพเจ้าไม่กลัวหรอก ขอบอก
ความจริ งกับข้าพเจ้าเถิด” นายแพทย์วอง จึงได้บอกกับข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าเป็ นวัณโรคอย่างร้ายแรง ต้อง
พักผ่อนนาน ๆ ในคืนนั้นข้าพเจ้านอนไม่หลับ รู ้สึกว่าจะไม่สามารถเผชิญหน้ากับพระเจ้าได้ ถ้าไปเฝ้ า
พระองค์โดยไม่ทางานที่พระองค์ทรงมอบหมายให้เสร็ จสิ้ น และรู ้สึกกลุม้ อกกลุม้ ใจมาก ต่อมาข้าพเจ้า
ตัดสิ นใจไปยังชนบทแห่งหนึ่ งเพื่อพักผ่อนและสามัคคีธรรมกับพระเจ้าอย่างสงบ ข้าพเจ้าถามพระองค์
ว่า “น้ าพระทัยของพระองค์ สาหรับข้าพเจ้าคืออะไร? ถ้าข้าพเจ้าต้องสละชีวติ ของข้าพเจ้าเองให้กบั
พระองค์ ข้ ำพเจ้ ำไม่ กลัวควำมตำยนั้นเลย แต่ ขอพระองค์ ทรงโปรดสำแดงนำ้ พระทัยของพระองค์ เอง”
เป็ นเวลา 6 เดือน ที่ขา้ พเจ้ามองไม่เห็นน้ าพระทัยของพระเจ้า แต่มีความสุ ขอยูภ่ ายใน ด้วยรู ้วา่ พระเจ้าไม่
ทรงผิดพลาดแน่ ในเวลานั้นข้าพเจ้าได้รับจดหมายที่ส่งมาจากหลายทิศหลายทาง ซึ่ งไม่ใช่ถอ้ ยคาปลอบ
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ประโลมใจข้าพเจ้า แต่กลับติเตียนข้าพเจ้าว่าทางานหนักเกินไป ไม่สนใจสุ ขภาพของตัวเอง และมีพี่นอ้ ง
คนหนึ่งใช้พระคัมภีร์เอเฟซัส บทที่ 5 ข้อ 29 ติเตียนข้าพเจ้าว่าไม่ทะนุถนอมร่ างกายของตนเอง
ต่อมาไม่นานพี่นอ้ ง จี กุย เฉิ น ที่เมืองนานกิง ได้เขียนจดหมายถึงข้าพเจ้าขอร้องให้ขา้ พเจ้าไป
พักผ่อนที่บา้ นเขา เพื่อช่วยเขาแปลหลักสู ตรการศึกษาพระคัมภีร์ทางไปรษณี ยข์ องสถาบันนายแพทย์ ซี .
ไอ สโคฟิ ลด์ ในเวลานั้นมีพี่นอ้ งกว่า 30 คนมาร่ วมสนทนากับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปรึ กษากับพี่นอ้ งถึง
ปั ญหาคริ สตจักร และรู ้ความจริ งว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าทรงอยูเ่ หนือข้าพเจ้า พระองค์ทรงประสงค์ที่จะ
ให้ขา้ พเจ้า คืนกลับสู่ นิมิตที่ข้ำพเจ้ ำได้ เห็นในครั้งแรกนั้น ไม่เช่นนั้นแล้ว ข้าพเจ้าก็คงจะเดินไปในทางที่
นักเทศน์ผทู ้ าการฟื้ นใจทั้งหลายเดินกัน
วันเวลาผ่านไปโดยที่โรคนั้นไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาลง
ข้าพเจ้าได้ไปหาแพทย์ชาวเยอรมันที่มี
ชื่อเสี ยงคนหนึ่ง เขาได้ทาการเอ็กซเรย์ปอดข้าพเจ้า และภายหลังข้าพเจ้า ได้ขอร้องให้เขาเอ็กซเรย์อีก
ครั้งหนึ่ง เขาบอกว่าไม่จาเป็ นแล้ว และได้เอาเอ็กซเรย์ของคนไข้อีกคนหนึ่งให้ดู แล้วกล่าวว่า “อาการ
ของคนไข้น้ ี ดีกว่าท่านเสี ยอีก แต่เขาได้ตายไปแล้วหลังจากเอ็กซเรย์รูปนี้ได้เพียง 2 อาทิตย์ ไม่จาเป็ นที่
ท่านจะต้องมาหาข้าพเจ้าอีก เพราะข้าพเจ้าไม่ตอ้ งการหากาไรจากท่าน” ข้าพเจ้ากลับบ้านด้วยความ
ผิดหวัง แม้ขา้ พเจ้ายังสามารถใช้ความพยายามเขียนหนังสื อบางเรื่ องและสามารถศึกษาพระคัมภีร์ได้ แต่
ก็รู้สึกว่าเหนื่ อยเหลือเกิน ข้าพเจ้ามีไข้สูงในทุกบ่าย พอตกกลางคืนก็มีเหงื่อออกและนอนไม่หลับ มีพี่
น้องบางคนแนะนาข้าพเจ้าให้พกั ผ่อนมากขึ้น แต่ขา้ พเจ้ากลับตอบว่า “ข้าพเจ้ากลัวว่าข้าพเจ้าจะพักผ่อน
มากเกินไปจนสนิมขึ้น” ข้าพเจ้ามีความรู ้สึกว่าแม้ขา้ พเจ้าจะอยูไ่ ด้อีกไม่นานก็จริ ง แต่เชื่ อว่าพระเจ้ ำทรง
เป็ นกำลังของข้ ำพเจ้ ำ และ ข้ ำพเจ้ ำปรำรถนำทีจ่ ะทำงำนเพือ่ พระองค์ จนกว่ำจะสิ้นลมหำยใจ ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงทูลต่อพระเจ้าว่าหากมีกิจการใดที่พระองค์ทรงประสงค์ให้ขา้ พเจ้าทายังคัง่ ค้างอยู่
และ
พระองค์ยงั ทรงต้องการให้ขา้ พเจ้าทา ขอให้พระองค์ทรงรักษาชีวติ ของข้าพเจ้าไว้ดว้ ย มิ ฉะนั้นข้าพเจ้า
ไม่ประสงค์สิ่งใดอีกแล้ว
ในระยะแรก ข้าพเจ้ายังสามารถลุกขึ้นได้ แต่ต่อมาภายหลังข้าพเจ้าแทบจะลุกไม่ได้เลย เมื่อมี
คนขอร้องให้ขา้ พเจ้านาการประชุมประกาศกิตติคุณ ข้าพเจ้าจึงต้องใช้ความพยายามและทูลขอกาลังจาก
พระเจ้า เพื่อที่จะพาสังขารอันร่ วงโรยเต็มทีให้ลุกขึ้น ในระหว่างการเดินทางไปยังที่ประชุมข้าพเจ้าต้อง
อาศัยเสาไฟฟ้ าพิงเพื่อพักบรรเทาอาการเหนื่อยหอบเป็ นระยะ ๆ ไป ทุกครั้งที่ขา้ พเจ้าทาอย่างนั้นข้าพเจ้า
ได้ร้องต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่า “หำกข้ ำพเจ้ ำจะตำยเพือ่ พระองค์ ในครั้งนี้ ก็เป็ นกำรคุ้มค่ ำ” พี่นอ้ งบาง
คนเมื่อรู ้เรื่ องนี้เข้าก็ดุด่าว่าข้าพเจ้าไม่สนใจต่อสุ ขภาพของตนเองเลย ข้าพเจ้าเพียงตอบว่า “ข้ ำพเจ้ ำรัก
พระองค์ และยอมสละชีวติ เพือ่ พระองค์ ” หลังจากอธิษฐานมากว่า 1 เดือน ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าควรจะเขียน
หนังสื อเกี่ยวกับสิ่ งที่ขา้ พเจ้าได้ประสบและเรี ยนรู ้จากพระเจ้าสักเล่มหนึ่ง ในอดีตข้าพเจ้าคิดว่าคนเราไม่
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ควรเขียนบทประพันธ์จนกว่าจะอาวุโสพอ แต่เมื่อข้าพเจ้ารู ้ตวั ว่าข้าพเจ้าจะต้องจากโลกนี้ไปในไม่ชา้
ข้าพเจ้าจึงต้องรี บลงมือก่อนที่ชีวติ ของข้าพเจ้าจะมืดมนและอับเฉา ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเช่าบ้านเล็ก ๆ หลัง
หนึ่งในเมือง วู ซี มณฑลเจียงซู แล้วขังตัวเองเพื่อเขียนหนังสื ออยูใ่ นห้องตลอดวัน ขณะนั้นโรคของ
ข้าพเจ้าได้กาเริ บมากขึ้น จนข้าพเจ้าไม่สามารถนอนลงเวลาเขียนหนังสื อข้าพเจ้าก็นงั่ อยูบ่ นเก้าอี้ที่มี
พนักสู ง และทาบหน้าอกไว้กบั โต๊ะ เพื่อกดดันทั้งหน้าและหลังเป็ นการช่วยบรรเทาอาการปวดตรง
บริ เวณหน้าอก ซาตานก็พดู กับข้าพเจ้าว่า “เจ้ ำจะต้ องตำยในไม่ ช้ำ เหตุใดจึงไม่ ตำยอย่ ำงสบำย ๆ เล่ำ
ทำไมต้ องตำยอย่ำงเจ็บปวดและทรมำนอย่ำงนี้” ข้าพเจ้าย้อนตอบซาตานว่า “องค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำต้ องกำร
ให้ ข้ำเป็ นอย่ ำงทีเ่ ป็ นอยู่นี้ เจ้ ำจงไปเสี ยให้ พ้น” สี่ เดือนที่ขา้ พเจ้าเขียนหนังสื อ “มนุษย์ฝ่ายวิญญาณ” ทั้ง 3
ภาค ข้าพเจ้ามีท้ งั เลือด เหงื่อ และน้ าตา แต่ขา้ พเจ้าก็ได้พ่ งึ ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตลอดเวลาทุกครั้งที่
ข้าพเจ้าเขียนจบตอน ข้าพเจ้าก็กล่าวแก่ตนเองว่า “นี่เป็ นคำพยำนครั้งสุ ดท้ ำยที่ข้ำพเจ้ ำจะให้ แก่
คริสตจักร” แม้การเขียนหนังสื อเล่มนี้จะอยูใ่ นท่ามกลางความยากลาบากแต่ขา้ พเจ้ารู ้สึกว่าพระเจ้าทรง
อยูใ่ กล้ชิดข้าพเจ้าเป็ นพิเศษ มีบางคนคิดว่าข้าพเจ้าได้รับการลงโทษจากพระเจ้า เช่น พี่นอ้ ง เฉิ น ได้
เขียนจดหมายถึงข้าพเจ้าว่า “ท่านกาลังทาตัวเกินกาลังและคงมีสักวันที่ท่านจะต้องเสี ยใจ” ข้าพเจ้าตอบ
ว่า “ข้ ำพเจ้ ำรักพระเจ้ ำของข้ ำพเจ้ ำ และควรมีชีวติ อยู่เพือ่ พระองค์ ”
แม้หนังสื อ “มนุษย์ฝ่ายวิญญาณ” จะเขียนเรี ยบร้อยแล้ว แต่การจัดพิมพ์น้ นั จาเป็ นต้องใช้เงิน
ประมาณ 4,000 เหรี ยญ โดยที่เราไม่มีทุนทรัพย์อะไรอยูใ่ นมือเลย ข้าพเจ้าจึงอธิ ษฐานกราบทูลความ
ต้องการนี้ต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า โดยมีพี่นอ้ งผูร้ ่ วมงานเพียง 4 คนเท่านั้นที่รู้เรื่ องนี้ ในไม่ชา้ พระเจ้าก็ได้
ทรงจัดเตรี ยมเงิน 400 เหรี ยญให้เรา และเราได้เซ็นสัญญากับโรงพิมพ์เพื่อจะพิมพ์หนังสื อเล่มนี้ โดยตก
ลงกันว่าถ้าเราไม่จ่ายเงินเป็ นงวด ๆ เราไม่เพียงแต่จะเสี ยเงินล่วงหน้าจานวน 400 เหรี ยญ ที่จ่ายเป็ นเงิน
สดไปแล้ว แต่ยงั ต้องเสี ยเงินค่าปรับฐานผิดสัญญาอีกด้วย เราจึงอธิ ษฐานเกี่ยวกับเรื่ องนี้อย่างร้อนรน
และเมื่อทางโรงพิมพ์มารับเงิน พระเจ้าก็ทรงจัดเตรี ยมไว้ให้เขาตรงเวลาทุกครั้ง เมื่อเขาเห็นว่าเราเป็ นผูท้ ี่
เชื่อถือได้เช่นนี้ จึงพูดว่า “ไม่มีใครเลยที่จะจ่ายเงินได้ตรงเวลาเท่ากับคนในคริ สตจักร”
หลังจากหนังสื อเล่มนี้ได้พิมพ์ออกมาแล้ว ข้าพเจ้าก็อธิ ษฐานต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่า “ขอ
พระองค์ ทรงโปรดให้ ผ้ ูรับใช้ ของพระองค์ จำกไปด้ วยสั นติสุขเถิด” ในตอนนั้นโรคของข้าพเจ้าได้เพิ่ม
ความร้ายแรงมากขึ้น
ข้าพเจ้าไม่สามารถนอนหลับในเวลากลางคืน
และต้องตื่นขึ้นมานอน
กระสับกระส่ ายอยูบ่ นเตียงในกลางดึก ร่ างกายของข้าพเจ้าเหลือเพียงหนังหุ ม้ กระดูก มีเหงื่อออกมาใน
เวลากลางคืน เสี ยงก็แหบ มีพี่นอ้ งหญิงหลายท่านได้ผลัดเวรกันมาเฝ้ าข้าพเจ้า คนหนึ่งเป็ นพยาบาล เธอ
ต้องร้องไห้ทุกครั้งที่เห็นข้าพเจ้าและกล่าวกับพี่นอ้ งว่า “ฉันได้เห็นคนไข้มามาก แต่ไม่เคยเห็นใครน่า
สงสารเท่าท่านเลย ฉันเกรงว่าท่านจะมีชีวติ อยูไ่ ด้อีกเพียง 3-4 วันเท่านั้น” มีคนนาเรื่ องนี้มาบอกกับ
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ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ตอบว่า “ขอให้ เป็ นจุดจบของข้ ำพเจ้ ำเถิด ข้ ำพเจ้ ำเองก็ทรำบว่ ำข้ ำพเจ้ ำจะต้ องตำยใน
ไม่ ช้ำ” พี่นอ้ งคนหนึ่งได้โทรเลขบอกกล่าวไปยังคริ สตจักรต่าง ๆ ว่าไม่มีหวังสาหรับข้าพเจ้าอีกแล้ว
และแนะนาให้เขาทั้งหลายเลิกอธิ ษฐานเผื่อข้าพเจ้า วันหนึ่งข้าพเจ้าได้ทูลถามพระเจ้าว่า “เหตุใด
พระองค์ จึงทรงเรียกข้ ำพเจ้ ำกลับไปเร็วเช่ นนีเ้ ล่ำ?” ข้าพเจ้าสารภาพสิ่ งที่ขา้ พเจ้าได้ล่วงเกินต่อพระองค์
ทั้งหมด ในขณะเดียวกันก็สารภาพกับพระองค์วา่ ข้าพเจ้าขาดความเชื่ อ และได้อุทิศตัวในการอดอาหาร
อธิ ษฐาน 3 โมงเย็นของวันนั้น ข้าพเจ้าทูลต่อพระองค์วา่ ข้าพเจ้าจะไม่ทาสิ่ งใด นอกเหนื อจากที่
พระองค์ทรงประสงค์ให้ขา้ พเจ้าทา ในขณะเดียวกันพี่นอ้ งผูร้ ่ วมงานทั้งหลายก็ร่วมใจกันอธิ ษฐานอย่าง
ร้อนรนเพื่อข้าพเจ้าในบ้านของพี่นอ้ งหญิง รู๊ ธ ลี ซึ่ งอยูไ่ ม่ไกลนักเมื่อข้าพเจ้าอธิ ษฐานต่อพระเจ้าเพื่อให้
พระองค์ประทานความเชื่ อมัน่ แก่ขา้ พเจ้าพระองค์ได้ทรงประทานพระวจนะของพระองค์แก่ขา้ พเจ้า ซึ่ ง
ข้าพเจ้าไม่อาจจะลืมได้เลย ประโยคแรกก็คือ “มีชีวติ เป็ นอยู่โดยควำมเชื่ อ” โรมบทที่ 1 ข้อ 17 พระ
คัมภีร์ภาษาไทยแปลว่า “คนชอบธรรมจะมีชีวติ ดำรงอยู่โดยควำมเชื่ อ” ประโยคที่ 2 คือ “ตั้งมั่นโดย
ควำมเชื่ อ” 2 โคริ นธ์ บทที่ 1 ข้อ 24 ภาษาไทยแปลว่า “ตั้งอยู่ในควำมเชื่ อ” ประโยคที่ 3 คือ “ดำเนินโดย
ควำมเชื่อ” 2 โคริ นธ์ บทที่ 5 ข้อ 7 โดยพระวจนะเหล่านี้ขา้ พเจ้าจึงเต็มไปด้วยความสุ ข และมีความ
เชื่อมัน่ ในพระวจนะของพระองค์ เพราะพระคัมภีร์ตรัสว่า “ใครเชื่ อก็ทำให้ ได้ ทุกสิ่ ง” มาระโก บทที่ 9
ข้อ 23 ข้าพเจ้าจึงขอบพระคุณพระเจ้าและสรรเสริ ญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงประทานพระวจนะ
ของพระองค์เองแก่ขา้ พเจ้า และข้าพเจ้าเชื่อว่า “พระเจ้ ำทรงรักษำข้ ำพเจ้ ำแล้ว” ข้าพเจ้าไม่ตอ้ งตายแล้ว
ข้าพเจ้ามีชีวติ อยูแ่ ล้วโดยความเชื่อ
ความเชื่อของข้าพเจ้าถูกทดลองทันที เพราะพระคัมภีร์ตรัสว่า “โดยควำมเชื่อท่ำนจงตั้งมั่น” แต่
ข้าพเจ้ายังนอนอยูบ่ นเตียงและนอนมานานแล้ว
ในเวลานี้จึงมีความขัดแย้งในจิตใจของข้าพเจ้าว่า
ข้าพเจ้าควรจะลุกขึ้นยืนหรื อนอนอยูบ่ นเตียงเช่นนี้ อย่างไรก็ตามมนุษย์เราก็ยงั รักในตัวเองและคิดว่า
การนอนตายบนเตียงนั้นสบายกว่าการยืนตาย แต่ตอนนั้นพระวจนะของพระเจ้าได้สาแดงออกซึ่ งอานาจ
ฤทธิ์ เดชของพระองค์ ข้าพเจ้าจึงไม่ใยดีต่อสิ่ งใดอีก จัดการสวมเสื้ อซึ่ งไม่ได้สวมใส่ มานานถึง 176 วัน
และพร้อมที่จะลุกจากเตียงและยืนขึ้น ข้าพเจ้าหายใจถี่ ๆ จนเหงื่อไหลเต็มตัว คล้ายกับว่าข้าพเจ้าโดนฝน
มาจนเปี ยกโชก
ซาตานก็พดู กับข้าพเจ้าอีกว่า “ทำไมเจ้ ำจึงพยำยำมจะยืนทั้ง ๆ ทีจ่ ะนั่งก็ยงั ไม่ ไหว” ข้าพเจ้าย้อน
ตอบว่า “พระเจ้ ำสั่ งให้ ข้ำพเจ้ ำยืน ข้ ำพเจ้ ำก็ต้องยืน” อีกครั้งหนึ่งที่ขา้ พเจ้าเหงื่อชุ่มไปทั้งตัว และ
เกือบจะล้มลง ข้าพเจ้าจึงร้องออกมาว่า “ยืนขึน้ โดยควำมเชื่อ” แล้วก็เดินเพื่อเอากางเกงและถุงเท้า เมื่อ
สวมแล้ว ข้าพเจ้าจึงนัง่ หลังจากนัง่ ลงไม่นาน พระคาของพระเจ้าก็ปรากฏแก่ขา้ พเจ้าอีกว่า “เจ้ ำไม่ เพียง
ยืนขึน้ โดยควำมเชื่ อเท่ ำนั้นแต่ ควรจะลุกขึน้ เดินโดยควำมเชื่ อด้ วย” ข้าพเจ้าคิดว่าการที่ขา้ พเจ้าสามารถ
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ลุกขึ้นยืน และเดินไป 2-3 ก้าวเพื่อเอากางเกงและถุงเท้านั้น นับเป็ นสิ่ งอัศจรรย์ยงิ่ อยูแ่ ล้ว อาการอย่าง
ข้าพเจ้ายังหวังที่จะเดินอีกหรื อ? ข้าพเจ้าทูลถามพระเจ้าว่า “พระองค์ ต้องกำรให้ ข้ำพเจ้ ำเดินไปทีไ่ หน”
พระองค์ตรัสตอบว่า “ไปทีบ่ ้ ำนพีน่ ้ องหญิง รู๊ ธ ลี เลขที่ 215” เพราะมีพี่นอ้ งชายหญิงหลายคนอดอาหาร
และอธิษฐานเผือ่ ข้าพเจ้ามา 2-3 วันแล้ว ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าเดินไปรอบ ๆ ห้องก็คงได้ แต่จะเดินลงไปชั้น
ล่างได้อย่างไร? ข้าพเจ้าจึงอธิ ษฐานพระเจ้าว่า “โอ้ขา้ แต่พระเจ้าข้ ำพเจ้ ำสำมำรถทีจ่ ะยืนโดยควำมเชื่ อได้
และโดยควำมเชื่อข้ ำพเจ้ ำก็สำมำรถทีจ่ ะเดินลงไปชั้นล่ำงได้ เช่ นเดียวกัน” ทันทีที่ขา้ พเจ้าไปถึงประตูที่
นามาถึงยอดบันได ข้าพเจ้าก็เปิ ดประตูออกเมื่อมาถึงยอดบันไดนั้น ข้าพเจ้ามีความรู ้สึกว่าบันไดนั้นเป็ น
บันไดที่สูงที่สุดเท่าที่ขา้ พเจ้าเคยเห็นมา ข้าพเจ้าจึงทูลต่อพระเจ้าอีกว่า “ข้ ำแต่ พระองค์ ข้ ำพเจ้ ำไม่ อำจ
เดินต่ อไปได้ ขอพระองค์ ได้ ทรงประคับประคองข้ ำพเจ้ ำด้ วยพระหัตถ์ ของพระองค์ เถิด” แล้วข้าพเจ้าจึง
เดินลงบันไดทีละก้าวด้วยเหงื่อที่ไหลโซม ขณะที่ขา้ พเจ้าเดินลงมา ข้าพเจ้าร้องออกมาว่า “เดินโดยควำม
เชื่อ” ในแต่ละขั้นที่ลงมาข้าพเจ้าอธิ ษฐานว่า “โอ้ข้ำแต่ พระเจ้ ำ พระองค์ ทรงเป็ นผู้ทำให้ ข้ำพเจ้ ำเดินได้ ”
ตลอด 25 ขั้นของบันได โดยจิตใจแห่งความเชื่อ ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนกับจับพระหัตถ์ ของพระองค์ ลงมำ
เมื่อมาถึงขั้นสุ ดท้ายข้าพเจ้าก็รู้สึกเข้มแข็งขึ้นและเดินตรงไปยังประตูหลังบ้าน เปิ ดประตูออกแล้วตรง
ไปที่บา้ นของพี่นอ้ งหญิง ลี ทันที ข้าพเจ้าทูลต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่า “ต่ อแต่ นีไ้ ปข้ ำพเจ้ ำจะมีชีวติ อยู่โดย
ควำมเชื่อ และจะไม่ นอนลงอีก” ข้าพเจ้าเคาะประตูเช่นเดียวกับเปโตรเมื่อไปถึงบ้านมาเรี ย แต่ไม่มีหญิง
ที่ชื่อ โรเด เป็ นผูเ้ ปิ ดประตูให้ (กิจการบทที่ 12 ข้อ 12-17) เมื่อข้าพเจ้าไปถึงและนัง่ อยูท่ ่ามกลางพี่
น้องชายหญิง 7-8 คนต่างจ้องมองข้าพเจ้าโดยไม่มีผใู ้ ดออกเสี ยง และต่างเงียบไม่ไหวตัวเป็ นเวลาร่ วม
ชัว่ โมง ราวกับว่าพระเจ้าทรงปรากฏ ภายหลังข้าพเจ้าได้บอกเล่าเหตุการณ์ที่ผา่ นมาว่าพระเจ้าทรงรักษา
ข้าพเจ้าอย่างใด วิญญาณของเราทั้งหลายจึงเต็มไปด้วยคาขอบพระคุณและสรรเสริ ญพระเจ้า แล้วทุกคน
ก็เต็มไปด้วยความยินดีและเบิกบานใจในพระวิญญาณ เราทั้งหมดได้เปล่งเสี ยงสรรเสริ ญพระราชกิจอัน
มหัศจรรย์ของพระเจ้า
ในวันนั้นเราได้เช่ารถคันหนึ่ งเดินทางไปยังตาบลเจียงวาน ซึ่ งอยูช่ านเมือง เพื่อจะไปเยีย่ มพี่
น้องหญิง ดูรา ยู เธอตกใจมากเมื่อเห็นข้าพเจ้าเดินเข้าไป เพราะว่าเธอเพิ่งได้รับข่าวอยูห่ ยก ๆ ว่าข้าพเจ้า
ใกล้ตายเต็มทนแล้ว ดังนั้นเมื่อข้าพเจ้าปรากฏกายแก่เธอเช่นนี้ จึงคล้ายกับว่าข้าพเจ้าเหมือนเพิ่งฟื้ น
ขึ้นมาจากตาย ในที่น้ นั จึงเต็มไปด้วยความสุ ขและการขอบพระคุณพระเจ้า รวมทั้งการสรรเสริ ญต่อพระ
พักตร์ พระเจ้าอีกวาระหนึ่ง ในวันอาทิตย์น้ นั ข้าพเจ้าได้เทศนานานถึง 3 ชัว่ โมงเต็ม
เมื่อ 4 ปี ก่อน คือปี ค.ศ. 1932 ข้าพเจ้าได้อ่านพบประกาศในหนังสื อพิมพ์วา่ มีการเลหลังตึก
แห่งหนึ่งรวมทั้งเครื่ องเรื อน และของใช้ต่าง ๆ ที่เป็ นของแพทย์ชาวเยอรมันผูม้ ีชื่อเสี ยง ซึ่ งเป็ นผูถ้ ่าย
เอ๊กซเรย์ขา้ พเจ้า และถึงแก่กรรมแล้ว ข้าพเจ้าจึงก้มศีรษะสรรเสริ ญพระเจ้าโดยกล่าวว่า “นำยแพทย์ ผ้ นู ี้
49

ได้ ถึงแก่กรรมเสี ยแล้ว ท่ำนเคยตรวจโรคของข้ ำพเจ้ ำ และได้ บอกข้ ำพเจ้ ำว่ำข้ ำพเจ้ ำจะต้ องตำยในไม่ ช้ำ
แต่ เดี๋ยวนีต้ ัวท่ำนเองตำยเสี ยแล้ว ข้ ำพเจ้ ำยังมีชีวติ อยู่ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำได้ ทรงสำแดงพระกรุ ณำธิคุณ
ยิง่ ใหญ่ของพระองค์ เอง ให้ ปรำกฏแก่ข้ำพเจ้ ำ” ภายใต้พระโลหิ ตของพระองค์ ข้าพเจ้าสามารถกล่าวว่า
“แพทย์ ผ้ นู ีซ้ ึ่งมีร่ำงกำยแข็งแรงกว่ ำข้ ำพเจ้ ำได้ ตำยเสี ยแล้ ว แต่ ข้ำพเจ้ ำได้ รับกำรรักษำโดยองค์ พระผู้เป็ น
เจ้ ำและยังมีชีวติ อยู่!” ดังนั้นในวันนั้นข้าพเจ้าจึงซื้ อของบางอย่างไว้เป็ นที่ระลึก

กิจกำรงำนทีพ่ ระเจ้ ำทรงมอบหมำย
ตั้งแต่ที่ขา้ พเจ้านอนซมอยูบ่ นเตียง จนถึงตอนที่ขา้ พเจ้าได้รับการรักษาจากพระเจ้า ข้าพเจ้า
ได้รับการสาแดงจากพระเจ้าอย่างชัดเจน เกี่ยวกับงานที่พระเจ้าทรงต้องการให้ขา้ พเจ้ากระทา งานนั้นมี
ดังนี้ คือ

(1) งำนด้ ำนบรรณสำร
ก่อนที่ขา้ พเจ้าจะป่ วยลง ข้าพเจ้าไม่เพียงแต่ไปเยีย่ มสถานที่ตา่ ง ๆ เพื่อนาการประชุมพิเศษ
เท่านั้น แต่ยงั มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเขียนหนังสื อซึ่ งเป็ นบทบรรยายพระคัมภีร์ที่เที่ยงตรงและ
ละเอียดขึ้นเล่มหนึ่ง ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะอุทิศทั้งกาลัง เวลา และเงินทอง เพื่อเขียนหนังสื อเล่มนี้ ซึ่ ง
ประกอบด้วยบทความประมาณร้อยบท แต่หลังจากเขียนหนังสื อเรื่ อง “มนุษย์ ฝ่ายวิญญาณ” จบแล้ว
ข้าพเจ้าก็ทราบความจริ งว่า งานเกี่ยวกับการบรรยายพระคัมภีร์ไม่ใช้หน้าที่ของข้าพเจ้า แต่ต่อมา
ภายหลังข้าพเจ้าก็ตอ้ งพบการทดลอง เพราะข้าพเจ้ายังไม่ยนิ ยอมที่จะเลิกล้มความตั้งใจเกี่ยวกับเรื่ องนี้
หลังจากข้าพเจ้าหายป่ วยแล้ว พระเจ้าได้ทรงแสดงให้ขา้ พเจ้าเห็นว่า พระประสงค์เบื้องต้นที่ทรง
มอบหมายแก่ขา้ พเจ้านั้น ไม่ใช่เพื่อจะบรรยายพระคัมภีร์ หรื อเทศนาประกาศพระกิตติคุณ หรื อบรรยาย
คาพยากรณ์ แต่เพื่อจะเน้ นหนักถึงกำรประกำศข่ ำวประเสริฐแห่ งชี วติ ที่เป็ นอยู่ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงรู ้สึกว่า
ควรจะเริ่ มพิมพ์วารสารฟื้ นฟูข้ ึนใหม่ เพื่อช่วยบุตรทั้งหลายของพระเจ้าในด้านการดาเนินชีวิตและการ
ต่อสู ้ฝ่ายวิญญาณ
ในแต่ละยุคย่อมมีหลักธรรมแห่งความจริ งอันเป็ นความต้องการพิเศษ ดังนั้นพวกเราซึ่ งอยูใ่ น
ยุคสุ ดปลายนี้ก็ตอ้ งมีหลักความจริ งซึ่ งเราต้องการเป็ นพิเศษเช่นเดียวกัน หนังสื อวารสารยุคฟื้ นฟูฉบับ
ใหม่น้ ีมีข้ ึนเพื่อเปิ ดเผยคาพยานเกี่ยวกับหลักความจริ งของยุคปั จจุบนั นี้ ข้าพเจ้าเชื่ อมัน่ ว่า ปัจจุบันเป็ น
วำระแห่ งกำรตระเตรี ยม บุตรของพระเจ้ ำจะถูกเก็บเกีย่ ว แต่ เขำทั้งหลำยต้ องสุ กเสี ยก่ อน (มาระโก บทที่
4 ข้อ 29) เวลำสำหรับพวกเรำทีจ่ ะทำกำรนั้นถึงแล้ว เขำทั้งหลำยจะถูกรับขึน้ ไป แต่ คริ สตจักรจะพร้ อม
หรือไม่ น้ ันเป็ นปัญหำทีส่ ำคัญทีส่ ุ ด พระประสงค์ ของพระเจ้ ำในทุกวันนี้ ก็เพือ่ จะก่อสร้ ำงพระกำยของ
พระบุตรขึน้ คือ คริสตจักร ดังที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์วา่ “เพือ่ จะได้ ทรงกันคริสตจักรนั้นไว้ โดยทีไ่ ด้
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ทรงชำระด้ วยนำ้ และพระคำ เพือ่ พระองค์ จะได้ คริสตจักรซึ่งมีสง่ ำรำศีไม่ มีตำหนิ รอยย่น หรือมลทิน
อืน่ ๆ อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเลย แต่ บริสุทธิ์และปรำศจำกตำหนิ” เอเฟซัส บทที่ 5 ข้อ 26-27 แล้วศัตรู จะถูก
ทาลาย และอาณาจักรขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะได้ถูกนามา ข้าพเจ้ามีความหวังใจด้วยความถ่อมตัวว่า
ข้าพเจ้าอาจมีส่วนเล็กน้อยในงานรุ่ งโรจน์น้ ี ซึ่ งทาในอุง้ พระหัตถ์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า สิ่ งที่ขา้ พเจ้า
เขียนไปทั้งหมดนี้ ก็มีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือ ผูอ้ ่านทั้งหลายที่ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ จะได้
มอบถวำยตัวเขำเองแด่ พระเจ้ ำอย่ ำงหมดสิ้น และเป็ นบุคคลทีม่ ีประโยชน์ ในพระหัตถ์ ของพระองค์ โดย
จิตใจอันบริ สุทธิ์ ข้าพเจ้าขอถวายงานเขียนของข้าพเจ้า ผูอ้ ่านของข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้าเองแด่พระเจ้า ผู้
ซึ่ งจะทรงปกป้ องรักษาเราทั้งหลายไว้ชวั่ กาลนาน ด้วยสุ ดจิตสุ ดใจของข้าพเจ้า และหวังว่าพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ของพระองค์จะทรงนาเราทั้งหลายเข้าสู่ ความจริ งทั้งหมดของพระองค์

(2) กำรประชุมแห่ งชัยชนะ
พระเจ้าทรงเปิ ดตาของข้าพเจ้าให้เห็นคริ สตจักรในที่ต่าง ๆ ได้ถูกฟื้ นฟูข้ ึน มีบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่ง
เป็ นผู้มีชัยชนะเพือ่ เป็ นพยำนแก่ พระองค์ (วิวรณ์ บทที่ 2 และบทที่ 3 ได้กล่าวถึงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรง
เรี ยกบุคคลผูม้ ีชยั ) ดังนั้นในทุกปี จึงมีการประชุมสาหรับผูม้ ีชยั ชนะครั้งหนึ่ง ซึ่ งในการประชุมนั้น
ข้าพเจ้าจะประกาศข่าวประเสริ ฐที่พระเจ้าได้ทรงสาแดงแก่ขา้ พเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อ

(3) กำรเสริมสร้ ำงคริสตจักรท้ องถิ่น
พระเจ้าทรงเรี ยกข้าพเจ้าให้รับใช้พระองค์ จุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อให้มีการประชุมฟื้ นใจ แล้วให้
คนได้ฟังคาเทศนาจากพระคัมภีร์ หรื อเพื่อจะให้ขา้ พเจ้าเป็ นนักประกาศกิตติคุณที่ยงิ่ ใหญ่ พระเจ้าทรง
สาแดงแก่ขา้ พเจ้าว่า พระองค์ ทรงต้ องกำรจะสร้ ำงคริสตจักรของพระองค์ ขึน้ ในท้ องถิ่นต่ ำง ๆ เพือ่
สำแดงพระองค์ และเป็ นพยำนถึงควำมเป็ นหนึ่งของคริสตจักรในแต่ ละท้องถิ่น เพือ่ สิ ทธิชนจะสำมำรถ
มีหน้ ำทีก่ ำรงำนในคริสตจักร และดำเนินชีวติ แบบคริสตจักร พระเจ้าไม่เพียงแต่ทรงประสงค์ให้ ส่ วน
บุคคลทีจ่ ะเป็ นผู้มีชัยชนะ หรืออยู่ฝ่ำยวิญญำณแต่ ผ้ เู ดียว แต่ ต้องกำรคริสตจักรทีร่ ่ ุ งโรจน์ ซึ่งเป็ น
ส่ วนรวมทีจ่ ะมอบให้ แก่พระองค์

(4) กำรฝึ กฝนอนุชน
ถ้าการที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะเสด็จกลับล่าช้าไปอีก ก็จาเป็ นที่จะต้องมีอนุชนจานวนหนึ่งสื บต่อ
คาพยาน และงานในรุ่ นต่อไป มีพี่นอ้ งผูร้ ่ วมงานเป็ นจานวนมากได้อธิ ษฐานสาหรับเรื่ องนี้ โดยหวังว่า
จะสามารถจัดเตรี ยมสถานที่ที่เหมาะสมสาหรับการฝึ กฝนความคิดเห็นของข้าพเจ้าไม่ใช่เพื่อที่จะก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรม หรื อโรงเรี ยนฝึ กสอนพระคริ สต์ธรรม แต่เพื่อให้กลุ่มอนุชนใช้ชีวติ
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ร่ วมกัน และฝึ กฝนชีวติ ทางฝ่ ายวิญญาณ นัน่ คือรับการฝึ กฝนอบรมเรี ยนรู ้ในการอ่านพระคาของพระเจ้า
และการอธิ ษฐานเพื่อที่จะสร้างนิสัยอันดีงามในด้านการงานของพระเจ้า และฝึ กฝนในการที่จะต่อสู ้
ความบาปต่อโลกต่อเนื้ อหนัง ต่อชี วติ ธรรมชาติและอื่น ๆ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม พวกเขาก็จะกลับไปสู่
คริ สตจักรของตัวเอง อยูร่ ่ วมกับสิ ทธิ ชนอื่น ๆ เพื่อรับใช้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในคริ สตจักร ข้าพเจ้าได้ซ้ื อที่
10 เอเคอร์ ที่เอลเรนจู ซึ่ งอยูท่ ี่ชานเมืองเซี่ ยงไฮ้ และกาลังดาเนินในการก่อสร้างอยู่ และอีกไม่ชา้ อนุชนก็
จะสามารถไปฝึ กฝนที่นนั่
ในอนาคต ภาระส่ วนตัวของข้าพเจ้าและงานจะประกอบด้วยหลักใหญ่ 4 ประการนี้ ขอให้สง่า
ราศีจงมีแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เราเองไม่มีอะไรเลยแม้วา่ จะได้ทาบางสิ่ งบางอย่างไป แต่เราก็ยงั เป็ นผูร้ ับ
ใช้ที่ไร้ความสามารถนัน่ เอง
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คำพยำนของ วอท์ ชแมน นี
ตอนที่ 4 ชีวติ แห่ งควำมเชื่อ
ชีวติ แห่งความเชื่อนี้ เป็ นคาพยานที่พี่นอ้ งวอท์ชแมน นี ได้เปิ ดเผยในที่ประชุมพี่นอ้ งผูร้ ่ วมงาน
ณ เมืองกู่ล่างอิ มณฑลฮกเกี้ยน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 1936
ข้อพระคัมภีร์ กิจการ บทที่ 26 ข้อ 29
หลังจากได้กล่าวคาพยานในที่น้ ี 2 ครั้งแล้ว ข้าพเจ้าไม่คิดกล่าวคาพยานอื่น ๆ อีก แต่ขณะที่
ข้าพเจ้ากาลังอธิ ษฐานนั้น คล้ายกับว่าพระเจ้าทรงต้องการให้ขา้ พเจ้ากล่าวคาพยานอีกครั้งหนึ่ง ผูท้ ี่รู้จกั
ข้าพเจ้าก็คงรู ้วา่ ข้าพเจ้าไม่ค่อยให้คาพยานเกี่ยวกับเรื่ องส่ วนตัวบ่อยนัก ข้าพเจ้าสังเกตเห็นบ่อย ๆ ว่า คน
ส่ วนมากมักจะใช้คาพยานของผูอ้ ื่นในทางที่ผิด หรื อนาไปเล่าสู่ กนั ฟังเหมือนเป็ นข่าวเล่าลือ ข้าพเจ้า
พิจารณาเห็นว่าคาพยานบางอย่างไม่ได้ช่วยในการเสริ มสร้างวิญญาณจิตมากนัก คาพยานเช่นที่อคั รทูต
เปาโลได้ประสบบนสวรรค์ช้ นั ที่ 3 ก็ไม่ได้เปิ ดเผยแก่ปวงชนเป็ นเวลานานถึง 14 ปี ดังนั้น ข้าพเจ้าเห็น
ว่าคาพยานทางฝ่ ายจิตวิญญาณบางอย่างกว่าจะสาแดงให้ผอู ้ ื่นรู ้ตอ้ งใช้เวลานานพอสมควรทีเดียว แต่นี่
ไม่ใช่หมายความว่า คาพยานทั้งหมดจะต้องเก็บเป็ นความลับไว้นาน ๆ

พระเจ้ ำเท่ ำนั้นทีท่ รงเป็ นผู้เลีย้ งดู
ข้าพเจ้าขอกล่าวถึงปั ญหาการเงินซึ่ งอาจจัดเป็ นปั ญหาใหญ่หรื อเล็กก็ได้สักเล็กน้อย เมื่อข้าพเจ้า
เริ่ มต้นรับใช้พระเจ้า รู ้สึกค่อนข้างจะเป็ นห่วงปั ญหาในการดาเนิ นชีวติ ถ้าข้าพเจ้าเป็ นนักเทศน์ใน
องค์การ หรื อคณะ ก็จะได้รับเงินเดือนที่แน่นอนทุกเดือน แต่เพราะข้าพเจ้าต้องดาเนิ นในทางขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า จึงสามารถพึ่งเพียงพระองค์เท่านั้นเป็ นผูเ้ ลี้ยงดูและเจือจุน ไม่สามารถพึ่งในเงินเดือน
ประจา ในปี ค.ศ. 1921-1922 ในประเทศจีนมีนกั เทศน์จานวนน้อยมากที่พ่ งึ ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่าง
เดียว จะหาสัก 2-3 คนก็ยากเต็มทน เพราะว่าคนส่ วนใหญ่มีชีวิตโดยอาศัยเงินเดือน เวลานั้นนักเทศน์
ส่ วนมากไม่กล้าที่จะอุทิศเวลาทั้งหมด เพื่อรับใช้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เพราะว่าเขาไม่อาจคาดได้วา่ จะเกิด
อะไรขึ้น ในเมื่อเขาไม่มีเงินเดือนแน่นอน แม้แต่ขา้ พเจ้าเองก็คิดเช่นนั้น ในปี ค.ศ. 1936 มีพี่นอ้ งชาย
หญิงมาร่ วมกันกับเราประมาณ 50 คน เขามีชีวติ อยูโ่ ดยพึ่งและวางใจในพระเจ้าเท่านั้น ซึ่ งสภาพเช่นนี้
จะพบเห็นได้ในปั จจุบนั มากกว่า เมื่อปี ค.ศ. 1922 ด้วยว่าทุกวันนี้พี่นอ้ งชายหญิงในที่ต่าง ๆ มีความ
สนใจในความเป็ นอยูข่ องนักเทศน์มากกว่าแต่ก่อน ข้าพเจ้าคิดว่าอีกสิ บปี ข้างหน้า พี่นอ้ งชายหญิงจะมี
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ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องในความต้องการของผูร้ ับใช้ของพระเจ้ามากขึ้น ซึ่ งในสิ บปี ก่อน เราไม่ค่อย
ได้พบเห็นเหตุการณ์เช่นนี้บ่อยนัก

ฝึ กฝนพึง่ ในพระเจ้ ำเท่ ำนั้น
หลังจากข้าพเจ้าได้รับความรอด ข้าพเจ้ายังคงศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยน ขณะเดียวกันก็ทางานเพื่อ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วย บ่ายวันหนึ่งข้าพเจ้าได้พดู กับบิดาของข้าพเจ้าถึงการได้รับความช่วยเหลือทาง
การเงินจากท่านว่า “หลังจำกได้ อธิษฐำนมำหลำยวัน ผมขอขอบคุณทีค่ ุณพ่ อได้ ใช้ จ่ำยเงินเป็ นจำนวน
มำกสำหรับผม นี่กเ็ พรำะหน้ ำทีข่ องควำมเป็ นพ่ อ และคุณพ่ อก็คงหวังว่ ำ ในอนำคตผมจะสำมำรถหำ
เงินมำเลีย้ งดูคุณพ่ อเป็ นกำรตอบแทน แต่ ผมขอเรียนคุณพ่ อล่ วงหน้ ำว่ ำ เนื่องจำกผมจะเป็ นนักเทศน์
ฉะนั้นในอนำคตผมจึงไม่ สำมำรถทดแทนคุณพ่ อได้ ไม่ ว่ำจะเป็ นเงินต้ นหรือดอกเบีย้ ก็ตำม แม้ ว่ำผมยัง
ไม่ จบกำรศึกษำ แต่ ผมจะเรียนรู้ ทจี่ ะเชื่ อมั่นในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำเท่ ำนั้น” ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้ท่านก็คิดว่า
ข้าพเจ้าล้อเล่น แต่ขา้ พเจ้าได้พดู ด้วยความจริ งใจ
หลังจากข้าพเจ้าพูดเช่นนั้น มารก็เข้ามาทดลองข้าพเจ้า โดยกล่าวว่า “กำรกระทำเช่ นนั้น
อันตรำยมำก ถ้ ำเจ้ ำไม่ สำมำรถทีจ่ ะเลีย้ งดูตัวเองได้ ต่อไป เจ้ ำคงรู้ สึกอัปยศแน่ ถ้ำต้ องกลับไปขอเงินพ่ อ
แม่ อกี เจ้ ำพูดเรื่องนีก้ บั พ่ อเร็วเกินไป เจ้ ำควรจะรอจนกว่ำเจ้ ำมีควำมก้ำวหน้ ำหน้ ำในกำรเงิน มีคน
จำนวนมำกได้ รับควำมรอด และมีเพือ่ นหลำยคนคอยช่ วยเหลือเจ้ ำ แล้วจึงมำเริ่มต้ นดำเนินชีวติ โดย
ควำมเชื่อ” แต่ขอบพระคุณองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ตั้งแต่ขา้ พเจ้าได้บอกถึงการตัดสิ นใจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ไม่เคยรับความช่วยเหลือทางการเงินจากท่านอีกเลย บางครั้งมารดาของข้าพเจ้าได้ให้เงินแก่ขา้ พเจ้า 5
เหรี ยญ หรื อ 10 เหรี ยญ ท่านได้ใส่ ซองจดหมาย และเขียนบนซองว่า “แด่ พนี่ ้ องวอท์ชแมน นี” เป็ นการ
แสดงว่ามิใช่ให้ลูกแต่ให้กบั พี่นอ้ ง

ปรนนิบัติพระเจ้ ำผู้ทรงพระชนม์
ท่ามกลางบุคคลที่ขา้ พเจ้ารู ้จกั มีพี่นอ้ งหญิง ดูรา ยู ที่เป็ นนักเทศน์ที่ไม่ได้รับเงินเดือน แต่พ่ งึ
เพียงพระเจ้าในการดารงชี วติ ท่านเป็ นพี่นอ้ งอาวุโสทางฝ่ ายวิญญาณของข้าพเจ้า และเราก็สนิทสนมกัน
ดี ท่านมีเพื่อนทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศมากมาย และมีขอบเขตการงานกว้างขวาง เพราะท่านไป
เทศนาทุกหนทุกแห่ง ส่ วนข้าพเจ้านั้นตรงกันข้ามกับท่าน มีคนจานวนน้อยที่สนใจข้าพเจ้า ฉะนั้น
ข้าพเจ้าจึงรู ้สึกว่าค่อนข้างจะลาบาก เมื่อข้าพเจ้าคอยท่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์ก็ตรัสกับข้าพเจ้าว่า
“ถ้ ำเจ้ ำไม่ สำมำรถชี วติ อยู่โดยควำมเชื่ อ เจ้ ำก็ไม่ สำมำรถทีจ่ ะทำงำนเพือ่ เรำ” ดังนั้นข้าพเจ้ารู ้วา่ ข้าพเจ้า
ต้ องกำรพระคำทีป่ ระกอบด้ วยชี วติ และควำมเชื่ ออันอมตะในกำรรับใช้ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำ ผู้ทรงพระ
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ชนม์ อยู่ ครั้งหนึ่งข้าพเจ้ามีเงินอยูใ่ นกระเป๋ าสตางค์เพียง 10 เหรี ยญ ก็เริ่ มมีความกังวลด้วยรู ้วา่ จะต้องใช้
จ่ายเงินหมดในไม่ชา้ ข้าพเจ้าก็คิดถึงหญิงม่ายที่เมืองซาเร็ บตา ผูซ้ ่ ึ งมีอาหารคือแป้ งหมี่เพียงกามือเดียว
ในหม้อ และมีน้ านมเพียงเล็กน้อยในขวด แต่พระเจ้าได้ทรงเลี้ยงดูเธอ (1 พงศ์กษัตริ ย ์ บทที่ 17 ข้อ 12)
แต่สิ่งที่ขา้ พเจ้ามีอยูใ่ นขณะนี้ มากกว่าหนึ่งกามือมากกว่าหนึ่งหยด แม้ขา้ พเจ้าจะไม่ทราบว่า พระองค์
ทรงเลี้ยงดูเธอด้วยวิธีใดแต่ขา้ พเจ้าเชื่ อมัน่ ว่าพระองค์ทรงเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมทุกสิ่ งแก่เธอ

ฝึ กฝนตอนต้ น
ครั้งหนึ่งในปี ค.ศ. 1922 ข้าพเจ้ากับผูร้ ่ วมงาน 2 คน ได้ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งในมณฑล
ฮกเกี้ยน เพื่อเทศนาและตั้งใจจะไปยังที่อื่น ๆ อีก ในกระเป๋ าของข้าพเจ้ามีเงินอยูเ่ พียง 4 เหรี ยญ ซึ่ งไม่
พอสาหรับซื้ อตัว๋ รถประจาทางถึง 3 ใบ แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่พี่นอ้ งคนหนึ่งได้ให้ตวั๋ 3 ใบแก่ขา้ พเจ้า
อีกครั้งหนึ่งที่เมือง กู ลอง ซู ซึ่ งอยูท่ างใต้ของมณฑลฮกเกี้ยน เงินในกระเป๋ าของข้าพเจ้าถูกขโมย
ข้าพเจ้าจึงไม่มีเงินพอที่จะกลับบ้าน ตอนนั้นเราพักอยูท่ ี่บา้ นคนอื่นและเทศน์ที่โบสถ์เล็ก ๆ วันละครั้ง
เมื่อเทศน์ที่นนั่ เสร็ จแล้วเราก็จากไป ในการนี้เราต่างใช้เงินโดยไม่ปนกัน ผูร้ ่ วมงานของข้าพเจ้าต่าง
ได้รับเงินเพื่อกลับบ้านแล้ว แต่ขา้ พเจ้าไม่ได้รับเงินเลย เขาทั้งสองบอกว่าเราจะกลับในวันพรุ่ งนี้ เมื่อ
ข้าพเจ้าได้ยนิ เช่นนั้นรู ้สึกอับอายมากและไม่ตอ้ งการที่จะยืมเงินจากพวกเขาในบ่ายวันนั้นข้าพเจ้าได้
อุทิศตัวในการอธิษฐานขอพระเจ้าทรงจัดเตรี ยมเงินจานวนที่ตอ้ งการโดยไม่มีใครรู ้เรื่ องนี้ ในบ่ายวัน
ต่อมามีคนมาพูดเรื่ องพระวจนะของพระเจ้า แต่ขา้ พเจ้าไม่มีอารมณ์ที่สนทนาเลย ในตอนนี้มารก็มา
ทดลองข้าพเจ้าอีกเพื่อที่จะสัน่ คลอนความเชื่อของข้าพเจ้า แต่ขา้ พเจ้ายึดมัน่ ในความเชื่ อที่วา่ พระเจ้าจะ
ไม่ทรงละทิ้งข้าพเจ้า พระองค์ไม่ทรงผิดพลาด ในตอนนั้นข้าพเจ้าเป็ นเพียงชายหนุ่มที่เริ่ มรับใช้พระเจ้า
โดยความเชื่ อ และไม่เคยเรี ยนรู ้บทเรี ยนดังกล่าวนี้ เลย ข้าพเจ้าอธิ ษฐานต่อพระองค์อย่างไม่หยุดยั้งตลอด
บ่ายโดยคิดว่า ข้าพเจ้าอาจจะทาอะไรที่ผดิ มารได้บอกว่า “ท่ำนสำมำรถทีจ่ ะขอร้ องให้ คนอืน่ ซื้อตั๋วรถ
ประจำทำงแก่ ท่ำน และคืนเงินเงินแก่เขำเมื่อไปถึงตัวเมือง” แต่ขา้ พเจ้าไม่ยอมรับคาแนะนานี้และมุ่งไป
ที่พระเจ้าผูเ้ ดียวอย่างมัน่ คง เมื่อถึงเวลาที่จะเดินทางก็ยงั ไม่มีเงินในมือ แต่ขา้ พเจ้าก็จดั กระเป๋ าตามปรกติ
และว่าจ้างรถลาก 3 คัน ขณะนั้นข้าพเจ้าได้นึกถึงคาพยานของพี่นอ้ งคนหนึ่งว่า ครั้งหนึ่งเขาอยูใ่ นรถไฟ
ซึ่ งรถใกล้จะถึงเวลาออกแล้วแต่เขายังไม่มีเงินซื้ อตัว๋ ในขณะที่รถจะออกจากสถานี พระเจ้าได้ทรงใช้
คน ๆ หนึ่งนาตัว๋ รถไฟมามอบให้ใบหนึ่ง ดังนั้นเมื่อจัดเตรี ยมเรี ยบร้อยแล้ว เราก็ข้ ึนรถลาก 3 คันนั้น
ข้าพเจ้านัง่ คันสุ ดท้าย เราไปได้แค่ 40 หลา ก็มีคนแก่คนหนึ่งตามหลังเรามา ใส่ เสื้ อยาว และตะโกนว่า
“คุณ นี กรุ ณำหยุดหน่ อย” ข้าพเจ้าจึงสัง่ ให้คนลากรถหยุดรถ ชายผูน้ ้ นั ได้มอบอาหารแก่ขา้ พเจ้าห่อหนึ่ง
และซองอีกใบหนึ่งแล้วก็จากไป ขณะนั้นข้าพเจ้ารู ้สึกขอบพระคุณพระเจ้ามากจนน้ าตาเอ่อล้นทั้งสองตา
เมื่อข้าพเจ้าเปิ ดซองออกก็พบว่ามีเงินอยูข่ า้ งใน 4 เหรี ยญ ซึ่ งพอดีสาหรับค่ารถ มารก็ยงั รบเร้าและพูด
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ต่อไปว่า “ดูซิ เจ้ ำดูซิว่ำอันตรำยแค่ ไหน” ข้าพเจ้าตอบกลับว่า “แม้ ข้ำพเจ้ ำค่ อนข้ ำงจะกระวนกระวำยถึง
เรื่องนีก้ จ็ ริงอยู่ แต่ ไม่ เห็นว่ ำอันตรำยทีต่ รงไหน เพรำะว่ ำพระเจ้ ำทรงสนองควำมต้ องกำรของข้ ำพเจ้ ำได้
ทันเวลำ” เมื่อมาถึงเมืองแอมอย มีพี่นอ้ งอีกคนหนึ่งได้ให้ตวั๋ รถขากลับแก่ขา้ พเจ้า

จงให้ เขำแล้วจะมีผู้ให้ เจ้ ำด้ วย
ในปี ค.ศ. 1923 พี่นอ้ ง กวาง ซี เวย์ ได้นดั หมายข้าพเจ้าไปเทศนาที่เมืองเคียนอัน ซึ่ งอยูท่ าง
เหนื อของมณฑลฮกเกี้ยน ข้าพเจ้ามีเงินอยู่ 15 เหรี ยญ ซึ่ งเป็ นเพียง 1 ใน 3 ของเงินที่ตอ้ งใช้จ่ายในการ
เดินทาง ข้าพเจ้าตั้งใจจะออกเดินทางในเย็นวันศุกร์ และได้อธิ ษฐานในวันพุธและวันพฤหัสบดี ไม่
เพียงแต่เงินยังไม่มา แต่ขา้ พเจ้ายังมีความรู ้สึกภายในว่า ควรให้เงิน 5 เหรี ยญแก่เพื่อนร่ วมงาน ข้าพเจ้าจา
ได้วา่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสว่า “จงให้ เขำแล้วเรำจะให้ แก่ ท่ำน” ข้าพเจ้าไม่เคยเป็ นคนที่รักเงินมาก่อน แต่
ในวันนั้นรู ้สึกรักเงินเสี ยจริ ง ๆ ทั้งยังรู ้สึกว่ายากที่จะควักกระเป๋ าออกมา จึงอธิ ษฐานต่อพระเจ้าอีกครั้ง
หนึ่งว่า “ข้ ำแต่ พระเจ้ ำ ถ้ ำพระองค์ ประสงค์ ให้ ข้ำพเจ้ ำสละเงิน 5 เหรียญนีจ้ ริง ๆ ข้ ำพเจ้ ำก็จะยินดีทำ
ตำม” แต่โดยใจจริ งแล้ว ข้าพเจ้าไม่เต็มใจเลย ซาตานได้ลวงข้าพเจ้าให้คิดว่า หลังจากอธิ ษฐานแล้วไม่
จาเป็ นที่ขา้ พเจ้าจะต้องให้เงิน 5 เหรี ยญนั้นออกไป ครั้งนั้นเป็ นครั้งแรกในชีวิตที่ขา้ พเจ้าต้องเสี ยน้ าตา
เพราะเงิน แต่ในที่สุดข้าพเจ้าก็เชื่อฟังองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และให้เงินจานวนนี้แก่เพื่อนร่ วมงานคนหนึ่ง
ด้วยความสุ ขอันเปี่ ยมล้นจากเบื้องบน เมื่อเพื่อนร่ วมงานถามข้าพเจ้าว่า ทาไมจึงให้เงินจานวนนั้น
ข้าพเจ้าตอบว่า “คุณไม่ ควรถำมในตอนนี้ แต่ จะรู้ สึกดีในภำยหลัง”
ข้าพเจ้าเตรี ยมตัวออกเดินทางในเย็นวันศุกร์ และทูลต่อพระเจ้าว่า “15 เหรี ยญไม่เพียงพออยู่
แล้ว แต่พระองค์ตอ้ งการให้ขา้ พเจ้าให้เพื่อนไป 5 เหรี ยญ แล้วนี่ไม่ยงิ่ น้อยไปหรื อ?” ในขณะนั้นข้าพเจ้า
ไม่รู้จะอธิ ษฐานอย่างไร แต่ได้ตดั สิ นใจที่จะเดินทางไปยังเมืองซุ ยเกา โดยเรื อยนต์ แล้วต่อไปยังเมือง
เคียนอันโดยเรื อแจว ข้าพเจ้าใช้เงินเพียงเล็กน้อยในการเดินทางไปยังเมืองซุยเกา เมื่อเรื อยนต์ใกล้จะถึง
ท่า ข้าพเจ้าก็คิดว่าไม่ควรจะอธิ ษฐานตามความคิดเห็นของตัวเอง เพราะถ้าข้าพเจ้าไม่ทาเช่นนั้นผลที่ได้
คงจะดีกว่า ดังนั้นข้าพเจ้าจึงทูลต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่า “ข้ ำพเจ้ ำไม่ ทรำบว่ำจะอธิษฐำนอย่ำงไร ขอ
พระองค์ ทรงโปรดกระทำแทนข้ ำพเจ้ ำเถิด และถ้ ำพระองค์ ไม่ ทรงให้ เงินแก่ข้ำพเจ้ ำ ก็ขอให้ พระองค์ ทรง
จัดเตรียมเรือทีค่ ิดค่ ำโดยสำรถูกพิเศษ” เมื่อข้าพเจ้ามาถึงเมืองซุ ยเกา คนเรื อหลายคนได้เชื้อเชิญให้ลง
เรื อของเขา และมีคนหนึ่งขอค่าโดยสารเพียง 7 เหรี ยญ ซึ่ งน้อยกว่าที่ขา้ พเจ้าคาดไว้มาก เพราะค่า
โดยสารที่แท้จริ งนั้นมากว่านี้ หลายเท่า ข้าพเจ้าถามคนเรื อว่าทาไม จึงเรี ยกค่าโดยสารเพียงเท่านี้ เขาตอบ
ว่า “เรือนี้เจ้ ำหน้ ำที่ของอำเภอได้ เช่ ำไว้ แล้ ว แต่ เขำอนุญำตให้ รับผู้โดยสำรได้ อกี หนึ่งคน ฉะนั้นผมจึงไม่
สนใจว่ ำจะได้ ค่ำโดยสำรมำกน้ อยเพียงไร แต่ คุณต้ องจัดเตรียมอำหำรไปเองนะ” ตอนแรกข้าพเจ้ามีเงิน
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อยูเ่ พียง 15 เหรี ยญ หลังจากที่ให้เพื่อนร่ วมงานไป 5 เหรี ยญ ใช้จ่ายบนเรื อยนต์ไม่กี่เซ็นต์ และใช้เป็ นค่า
โดยสารเรื อบรรทุก 7 เหรี ยญ อีก 1 เหรี ยญสาหรับอาหารเบ็ดเตล็ด เมื่อไปถึงเมืองเคียนอัน ข้าพเจ้ายังมี
เงินเหลืออีก 1 เหรี ยญ 30 เซ็นต์ ขอบพระคุณและสรรเสริ ญองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เพราะว่าการจัดเตรี ยมของ
พระองค์น้ นั ดีเสมอ
หลังจากทางานที่เมืองเคียนอันเสร็ จแล้ว ข้าพเจ้าต้องกลับไปยังเมืองฟูโจว แต่ก็มีปัญหาอีกว่า
ข้าพเจ้ามีเงินไม่พอสาหรับเดินทางกลับ ตอนนั้นข้าพเจ้าได้ตดั สิ นใจว่าจะออกเดินทางในวันจันทร์ หน้า
และได้อธิษฐานจนถึงวันเสาร์ เมื่อมีความมัน่ ใจและระลึกได้วา่ ก่อนจากฟูโจวมาพระเจ้าทรงต้องการให้
ข้าพเจ้าให้เงินแก่เพื่อนร่ วมงาน 5 เหรี ยญ ในตอนนั้นข้าพเจ้าได้กดั ฟันให้ไปด้วยความเสี ยดาย แต่เมื่อ
ข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์ ลูกา บทที่ 6 ข้อ 38 ที่บอกไว้วา่ “จงแจกปันให้ เขำ และเขำจะแจกปันให้ ท่ำน
ด้ วย” ข้าพเจ้าจึงยึดมัน่ ในประโยคนี้และทูลต่อพระเจ้าว่า “เพรำะว่ำพระองค์ ตรัสดังนี้ ข้ ำพเจ้ ำจึงขอให้
พระองค์ ทรงจัดเตรียมเงินเพื่อใช้ ในกำรเดินทำงตำมพระสั ญญำของพระองค์ ” ในเย็นวันอาทิตย์ ศาสนา
จารย์ชาวอังกฤษ ชื่อ ฟิ ลิป ซึ่ งเป็ นพี่นอ้ งที่ได้รับความรอดด้วยความมัน่ ใจและรักพระเจ้ามากได้ขอร้อง
พี่นอ้ งเวย์ และข้าพเจ้าไปร่ วมรับประทานอาหารเย็นกับท่าน และได้บอกข้าพเจ้าว่า ท่านและคริ สตจักร
ของท่านได้รับความช่วยเหลือจากการประกาศข่าวสารของข้าพเจ้าอย่างมาก
ท่านจึงเสนอที่จะ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับของข้าพเจ้าทั้งหมด ข้าพเจ้าตอบว่า มีคนทีจ่ ะรับผิดชอบเรื่อง
นีอ้ ยู่แล้ ว ซึ่งข้าพเจ้าหมายถึง พระเจ้ ำและท่านก็พดู อีกว่า “เมื่อท่านกลับไป ฟูโจว ข้าพเจ้าจะให้หนังสื อ
เล่มหนึ่ง ชื่อ “พลังแห่งการรับใช้” ซึ่ งเขียนโดย พี วิลเนส นักประกาศกิตติคุณคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้
มากในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังข้าพเจ้ารู ้สึกว่า ตนได้พลาดโอกาสอันงามไป เพราะว่าสิ่ งที่ขา้ พเจ้า
ต้องการในขณะนั้นคือเงินค่าใช้จ่าย และหนังสื อก็ไม่มีประโยชน์อะไร ข้าพเจ้ารู ้สึกค่อนข้างเสี ยใจที่ไม่
รับข้อเสนอของเขา หลังอาหารพี่นอ้ ง เวย์ และข้าพเจ้าก็เดินทางกลับบ้าน ที่ขา้ พเจ้าปฏิเสธข้อเสนอของ
พี่นอ้ ง ฟิ ลิป ก็เพียงเพื่อจะพึง่ ควำมช่ วยเหลือจำกพระเจ้ ำเท่ำนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความยินดีและสันติสุข
ภายในจิตใจ ส่ วนพี่นอ้ ง เวย์ นั้นไม่ค่อยสนใจหรื อรู ้เรื่ องการเงินของข้าพเจ้าเลย ข้าพเจ้ามีความคิดอยู่
ราไรว่าจะขอยืมเงินจากเขาแล้วคืนให้เมื่อกลับไปถึงฟูโจวแต่พระเจ้าไม่ทรงอนุ ญาตให้ขา้ พเจ้ากระทา
เช่นนั้น
ข้าพเจ้ามีความมัน่ ใจอย่างแน่วแน่วา่ พระเจ้ ำบนสรวงสวรรค์ ทรงเป็ นทีพ่ งึ่ ได้ เสมอ ฉะนั้น
ข้าพเจ้าจึงเฝ้ าคอยดูอย่างตั้งใจว่า พระองค์จะทรงจัดเตรี ยมให้แก่ขา้ พเจ้าอย่างไร
วันต่อมาข้าพเจ้าก็ออกเดินทางโดยมีเงินอยูใ่ นกระเป๋ าเพียงไม่กี่เซ็นต์ มีพี่นอ้ งชายหญิงมาส่ ง
ข้าพเจ้าหลายคน ขณะที่เดินอยู่ ข้าพเจ้าอธิ ษฐานต่อพระเจ้าว่า “พระองค์ คงไม่ นำข้ ำพเจ้ ำมำทีน่ ี่แล้วไม่
นำข้ ำพเจ้ ำกลับเป็ นแน่ ” เมื่อมาได้ครึ่ งทาง คนนาสารของพี่นอ้ งฟิ ลิป ก็กระหื ดกระหอบมาและส่ ง
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จดหมายให้ขา้ พเจ้าหนึ่งฉบับ จดหมายนั้นเขียนว่า “แม้ ว่ำจะมีคนอืน่ รับผิดชอบค่ ำใช้ จ่ำยของท่ำนแล้วก็
ตำม แต่ ข้ำพเจ้ ำมีควำมรู้ สึกว่ ำ ควรจะมีส่วนเกีย่ วข้ องต่ องำนของท่ ำนในครั้งนีด้ ้ วย เป็ นไปไม่ ได้ หรือที่
จะให้ ข้ำพเจ้ ำเป็ นผู้เป็ นพี่น้องสู งอำยุคนหนึ่งมีส่วนร่ วมด้ วย?
กรุ ณำรับเงินจำนวนเล็กน้ อยนีไ้ ว้ โดย
เหตุผลดังกล่ ำวเถิด”
หลังจากอ่านจดหมายนั้นแล้วข้าพเจ้ามีความรู ้สึกว่าควรจะรับเงินนั้นไว้และข้าพเจ้าก็ได้รับไว้
จริ ง เงินจานวนนั้นไม่เพียงแต่พอสาหรับค่าเดินทางกลับฟูโจวเท่านั้น แต่ยงั พอที่จะพิมพ์วารสาร
“ฟื้ นฟู” ได้อีกด้วย
เมื่อกลับถึงฟูโจว ภรรยาของผูร้ ่ วมงานที่ได้รับเงินไปจากข้าพเจ้า 5 เหรี ยญได้พูดว่า “ข้ ำพเจ้ ำ
คิดว่ ำเมื่อท่ ำนจะจำกเมืองฟูโจวไป ท่ ำนก็คงมีเงินไม่ เพียงพอสำหรับตัวเองแล้ ว ทำไมจึงได้ ให้ เงิน 5
เหรียญแก่สำมีของข้ ำพเจ้ ำ?” ข้าพเจ้าถามเธอว่า เกิดอะไรขึ้นกับเงิน 5 เหรี ยญนั้นหรื อ? เธอตอบว่า “ใน
วันพุธเรำมีเงินเหลืออยู่ในบ้ ำนเพียงเหรี ยญเดียว และได้ ใช้ จ่ำยไปแล้ วในวันศุกร์ ในวันเสำร์ ข้ำพเจ้ ำได้
อธิษฐำนต่ อพระเจ้ ำทั้งวัน หลังจำกนั้นสำมีของข้ ำพเจ้ ำรู้ สึกว่ ำเขำควรจะออกไปเดินเล่ น เขำจึงพบท่ ำน
และได้ เงิน 5 เหรียญนั้นจำกท่ำน เงิน 5 เหรียญนีใ้ ช้ ได้ อีก 5 วัน หลังจำกนั้นพระเจ้ ำทรงให้ เรำอีกจำก
แหล่งอื่น” และพูดต่อไปด้วยน้ าตานองหน้าว่า “วันนั้นถ้ ำท่ ำนไม่ ให้ เงิน 5 เหรียญนั้นแก่เรำเรำคงจะหิว
แน่ แต่ เรำจะหิวหรืออดอยำกนั่นเป็ นเรื่องเล็ก สำคัญทีว่ ่ำคำสั ญญำของพระเจ้ ำคืออะไร?” เมื่อข้าพเจ้าได้
ยินคาพยาน ก็เต็มไปด้วยความสุ ข เพราะพระเจ้าได้ทรงทางานผ่านข้าพเจ้าโดยเงิน 5 เหรี ยญนั้น เพื่อ
สนองความต้องการของพี่นอ้ งผูร้ ่ วมงาน พระคาของพระเจ้าช่างสัตย์ซื่อจริ ง ๆ “จงแจกปันให้ เขำ และ
เขำจะแจกปันให้ ท่ำนด้ วย” (ลูกา บทที่ 6 ข้อ 38) เป็ นบทเรี ยนที่ดีที่สุดในชีวิตที่ขา้ พเจ้าได้รับ
บัดนี้ขา้ พเจ้ามีประสบการณ์เช่นนี้วา่
ยิง่ มีเงินน้อยในกระเป๋ าเท่าไรพระเจ้าก็ทรงให้เงินแก่
ข้าพเจ้ามากขึ้นเท่านั้น ทางนี้เป็ นทางที่เดินได้ยาก เพราะจาต้องมีความเชื่ อที่ปราศจากความสะทก
สะท้านมีหลายคนรู ้สึกว่าตัวเองสามารถที่จะเดินทางแห่งความเชื่อนี้ได้ แต่เมื่อการทดลองมาถึง เขาก็
กลัว ถ้ ำเรำไม่ เชื่ อพระเจ้ ำเทีย่ งแท้ และทรงพระชนม์ อยู่ ข้าพเจ้าก็จะไม่แนะนาผูใ้ ดให้เดินทางนี้ ทุกวันนี้
ข้าพเจ้าสามารถเป็ นพยานได้วา่ พระเจ้ ำทรงเป็ นผู้ทใี่ ห้ การมีชีวติ อยูโ่ ดยอีกาช่วยนาอาหารมาให้ เช่นใน
สมัยเอลียาห์น้ นั ยังเป็ นไปได้ในทุกวันนี้ ข้าพเจ้าอยากจะบอกสิ่ งหนึ่งซึ่ งอาจเชื่ อยากสักหน่อยสาหรับ
ท่าน แต่สิ่งนั้นมักจะเกิดขึ้นจริ ง นัน่ คือ ควำมเกือ้ หนุนเจือจุนจำกพระเจ้ ำจะมำถึงเมื่อข้ ำพเจ้ ำใช้ เงิน
เหรียญสุ ดท้ ำยแล้ ว ข้าพเจ้ามีประสบการณ์เช่นนี้มาถึง 14 ปี และแต่ละครั้งพระเจ้าทรงต้องการสาแดง
สง่าราศีสาหรับพระองค์เอง พระเจ้าได้ทรงเกื้อหนุนความต้องการของข้าพเจ้าทุกอย่าง และไม่ เคยทรง
ทำให้ ข้ำพเจ้ ำผิดหวังเลยแม้ แต่ ครั้งเดียว ผูท้ ี่เคยให้มาก่อนอาจจะไม่ให้ตอนนี้ มนุษย์เรามักเปลี่ยนแปลง
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จากสิ่ งหนึ่งเป็ นอีกสิ่ งหนึ่งเสมอ แต่กห็ ามีความหมายสาคัญอะไรไม่ เพรำะว่ ำพระเจ้ ำผู้ทรงอยู่ในทีส่ ู ง
เป็ นพระเจ้ ำผู้ทรงพระชนม์ อยู่และไม่ เปลีย่ นแปลง
เพื่อเห็นแก่ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าจาต้องกล่าวถึงสิ่ งนี้ เพื่อว่าท่านจะสามารถมุ่งตรงต่อไปบน
หนทางแห่งการมีชีวติ โดยควำมเชื่อ ยังมีเรื่ องในอดีตอีกหลายเรื่ องซึ่ งหากจะนามากล่าวในที่น้ ีก็คงกล่าว
ไม่จบ
สาหรับปัญหาของการถวายเงิน ท่านทั้งหลายควรจะต้องจัดเตรี ยมเงินจานวนแน่นอนไว้ ไม่วา่
ท่านจะถวาย 1 ใน 10 หรื อ 1 ใน 2 ก็ตาม โดยธรรมชาติแล้ว หญิงม่ายที่ถวายเงิน 2 สตางค์น้ นั อาจจะ
ต้องกัดฟันถวาย แต่เธอก็ได้รับการสรรเสริ ญจากพระเจ้า เราควรจะเป็ นแบบอย่างแก่คนอื่น ไม่ควรกลัว
เพราะว่าพระเจ้าจะไม่ทรงให้เราผิดหวัง เราจะเรี ยนรู้ที่จะรักพระเจ้า เชื่อในพระองค์และรับใช้พระองค์
ตามสมควร เราต้องขอบพระคุณและสรรเสริ ญพระองค์ เพราะว่า พระองค์ ทรงมีพระกรุ ณำธิคุณต่ อเรำ
อย่ำงเหลือล้น อาเมน

พระเจ้ ำทรงจัดเตรียมงำนด้ ำนบรรณสำร
ข้าพเจ้าเริ่ มพิมพ์ใบประกาศกิตติคุณเมื่อปี ค.ศ. 1922 เพราะมีบางคนไม่ยอมไปยังสถานที่
ประชุมเพื่อฟังกิตติคุณ แต่ พระกิตติคุณจะต้ องส่ งออกไปถึงคนเหล่ำนั้น ดังนั้นทุกครั้งที่ขา้ พเจ้าเสร็ จจาก
การเขียนบทความ ข้าพเจ้าจะอธิ ษฐานขอพระองค์ทรงเตรี ยมค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และแจกจ่าย ครั้งหนึ่ง
พระเจ้าได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “ถ้ ำเจ้ ำประสงค์ จะให้ เรำตอบคำอธิษฐำน เจ้ ำต้ องกำจัดสิ่ งกีดขวำงทุกอย่ ำง
ก่อน” ในวันอาทิตย์ต่อมาข้าพเจ้าจึงใช้คาว่า “กำจัดสิ่ งกีดขวำงทุกอย่ ำง” เป็ นหัวข้อเทศนาของข้าพเจ้า
วันนั้นภรรยาเพื่อนร่ วมงานคนหนึ่งซึ่ งก็เป็ นผูร้ ับเชื่ อในพระเจ้าเช่นกัน กาลังยืนอยูท่ ี่ประตู ปกติมีคน
มากมายพากันวิพากษ์วจิ ารณ์เธอไปต่าง ๆ นานา ในขณะที่ขา้ พเจ้าเดินเข้าสู่ ที่ประชุม ข้าพเจ้ามองไปที่
เธอและติเตียนเธออยูใ่ นใจ ด้วยเข้าใจว่าคาวิจารณ์ของคนอื่นเป็ นจริ ง ภายหลังจากเทศนาจบแล้วข้าพเจ้า
ก็ออกมาและทักทายกับเธออีกครั้งหนึ่ง ต่อมาเมื่อข้าพเจ้าทูลต่อพระเจ้าเรื่ องค่าใช้จ่ายในการพิมพ์วา่
ข้าพเจ้าได้ละทิง้ และกาจัดสิ่ งกีดขวางทั้งหมดแล้ว แต่พระองค์ตรัสแก่ขา้ พเจ้าว่า “เจ้ ำให้ คำเทศนำอะไร
เล่ำ เจ้ ำได้ ติเตียนพีน่ ้ องของตนภำยใน แต่ ภำยนอกเจ้ ำได้ ทกั ทำยพีน่ ้ องด้ วยดี นั่นเป็ นสิ่ งกีดขวำงกำร
อธิษฐำนของเจ้ ำ เจ้ ำต้ องชำระเรื่องนีใ้ ห้ สิ้นเสี ยก่อน และต้ องไปสำรภำพควำมผิดต่ อหน้ ำเธอ” ข้าพเจ้า
ทูลตอบว่า “ไม่ จำเป็ นทีจ่ ะต้ องสำรภำพควำมบำปทีอ่ ยู่ในใจของเรำต่ อผู้อนื่ ” พระเจ้าตรัสว่า “ใช่ ! ถูก
แล้ว แต่ กรณีของเจ้ ำนั้นเป็ นอีกเรื่องหนึ่ง” ข้าพเจ้าจึงตัดสิ นใจ และพยายามจะสารภาพกับเธอ แต่เมื่อ
เผชิญหน้ากัน ข้าพเจ้าได้แต่ลงั เลใจ เป็ นดังนี้ถึง 5 ครั้ง แม้ขา้ พเจ้าปรารถนาจะสารภาพต่อเธอก็ตาม ที่
เป็ นเช่นนี้ก็เพราะข้าพเจ้ารู ้ดีวา่ เธอมีความนิยมชมชอบข้าพเจ้ามาเป็ นเวลานานแล้ว หากข้าพเจ้าสารภาพ
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ความจริ งกับเธอ จะทาให้เธอเกลียดและดูถูกข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทูลพระองค์อีกว่า “ถ้ ำพระองค์ สั่งให้
ข้ ำพเจ้ ำทำสิ่ งอืน่ ข้ ำพเจ้ ำจะยอมทุกสิ่ ง แต่ สำหรับเรื่องนีข้ ้ ำพเจ้ ำไม่ อำจสำรภำพต่ อเธอได้ ” ข้าพเจ้ายังคง
ทูลต่อพระองค์เกี่ยวกับเงินที่จะใช้ในการพิมพ์ แต่พระองค์มิได้ทรงฟังเหตุผลของข้าพเจ้า และยืนกราน
ที่จะให้ขา้ พเจ้าไปสารภาพผิด ครั้งที่ 6 ด้วยพระคุณขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ข้าพเจ้าได้สารภาพผิดต่อเธอ
เราต่างสารภาพความผิดของกันและกันด้วยน้ าตา อภัยให้กนั และกันและเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี ทั้ง
ให้ความรักซึ่ งกันและกันในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามากยิง่ ขึ้น
หลังจากนั้นไม่นานบุรุษไปรษณี ยไ์ ด้นา
จดหมายฉบับหนึ่งมาส่ ง ภายในมีเงิน 15 เหรี ยญ และจดหมายนั้นมีความว่า “ฉันชอบกำรแจกใบ
ประกำศกิตติคุณ และรู้ สึกว่ ำจำเป็ นทีจ่ ะต้ องช่ วยท่ ำนในกำรพิมพ์ ใบประกำศนี้ ขอท่ ำนได้ กรุ ณำรับเงินนี้
ไว้ด้วย” สรรเสริ ญและขอบพระคุณองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์ทรงตอบคาอธิษฐานของข้าพเจ้าในทันที
ที่ขา้ พเจ้าได้ขจัดสิ่ งกีดขวางทั้งหมด นับเป็ นประสบการณ์ครั้งแรกที่พระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของ
ข้าพเจ้าเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสื อ ในวันหนึ่ง ๆ เราได้แจกใบประกาศกิตติคุณมากกว่าพันใบ และได้
พิมพ์ออกมาถึงสองสามล้านฉบับ โดยแจกจ่ายไปยังคริ สตจักรต่าง ๆ ทุกปี ตั้งแต่งานด้านบรรณสารได้
เริ่ มต้น จนกระทัง่ ผ่านมาหลายปี พระเจ้าได้ทรงตอบคาอธิ ษฐานของข้าพเจ้า และทรงเกื้อหนุ นเราเสมอ
ทุกอย่าง

ข่ ำวสำรต่ ำง ๆ แจกโดยไม่ คดิ เงิน
ต่อมาไม่นานองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงต้องการให้ขา้ พเจ้าพิมพ์ “วารสารฟื้ นฟู” เพื่อแจกฟรี
ในขณะนั้นวารสารทางด้านจิตวิญญาณทุกฉบับในประเทศจีนล้วนแต่พิมพ์ข้ ึนเพื่อขายทั้งสิ้ น มีเพียง
วารสารที่ขา้ พเจ้าพิมพ์ข้ ึนเท่านั้นที่แจกฟรี ห้องบรรณาธิ การของข้าพเจ้าเป็ นห้องเล็ก ๆ ซึ่งข้าพเจ้ามักใช้
เป็ นที่เขียนบทความเพื่อส่ งไปพิมพ์ เมื่อไม่มีทุนในการพิมพ์ ข้าพเจ้าก็อธิ ษฐานทูลขอต่อพระเจ้า และ
พระองค์ทรงจัดเตรี ยมเงินทุกสตางค์ที่ตอ้ งการได้ทนั เวลาทุกครั้ง ข้าพเจ้าไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือ
จากผูใ้ ดเลย และบางครั้งยังมีคนมาขอร้องให้ขา้ พเจ้ารับเงินด้วย แต่ข้ำพเจ้ ำหวังพึง่ ในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำ
เพียงผู้เดียวเท่ ำนั้น

รับเงินแทนพระคริสต์
ถ้าผูใ้ ดบกพร่ องเกี่ยวกับเรื่ องเงิน ๆ ทอง ๆ แล้ว เขาก็จะล้มเหลวในด้านอื่น ๆ ด้วยอย่างแน่นอน
เราจาต้องมีจิตใจที่คอยท่าพระเจ้าอย่างมัน่ คง และไม่ทาสิ่ งที่เสื่ อมเสี ยพระเกียรติขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
เมื่อใครให้เงินแก่เรา ๆ ก็รับไว้แทนพระคริ สต์ และเราต้องไม่ไปร้องขอผูใ้ ด ขอบพระคุณพระเจ้า
หลังจากที่ขา้ พเจ้าได้บอกกับบิดามารดาว่า ข้าพเจ้าจะไม่ใช้เงินของท่านอีกต่อไป ข้าพเจ้ายังสามารถ
เรี ยนหนังสื อในโรงเรี ยนได้นานถึงสองปี แม้ขา้ พเจ้าไม่ทราบว่าจะได้เงินยังชีพมาจากไปไหน แต่เมื่อมี
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ความต้องการ พระเจ้าจะทรงจัดเตรี ยมให้อย่างแน่นอน บางครั้งแม้จะตกที่นงั่ ลาบาก แต่พระเจ้าไม่ทรง
ทาให้ขา้ พเจ้าผิดหวัง เรามักฝากความหวังไว้กบั คนอื่น แต่พระเจ้าไม่ทรงให้เราทาเช่นนั้น เราจาเป็ นต้อง
เรี ยนรู้บทเรี ยนบทหนึ่ง คือ “ใช้ เมื่อเรำได้ รับ” และอย่าเป็ นเหมือน “ทะเลตำย” ซึ่ งมีแต่ทางเข้า แต่ไม่มี
ทางออกเลย เราควรจะเหมือนแม่น้ าจอร์ แดน ซึ่ งเข้ามาทางหนึ่งและไหลออกสู่ ผอู ้ ื่นอีกทางหนึ่งพวกเลวี
ในพระคัมภีร์เดิมเป็ นผูท้ ี่อุทิศตนในการรับใช้พระเจ้า และยังได้ถวายสิ บลดหนึ่งด้วยเช่นกัน
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จดหมำยหนึ่งฉบับ
ข้อความที่ท่านจะอ่านต่อไปนี้เป็ นจดหมายฉบับหนึ่งที่พี่นอ้ ง วอท์ชแมน นี เขียนถึงพี่นอ้ ง
ผูร้ ่ วมงานคนหนึ่งของท่านชื่ อ กวาง ซี เวย์ ได้พดู ถึงคุณสมบัติอนั ดีงาม 13 ประการ ที่ผรู ้ ับใช้พระเจ้า
หรื อผูน้ าฝ่ ายวิญญาณพึงมี ถึงแม้เป็ นจดหมายส่ วนตัว แต่เนื้อหาและความหมายของจดหมายนี้ประกอบ
ไปด้วยความรู้สึกทางฝ่ ายวิญญาณ
ฉะนั้น จึงเชื่อมัน่ ว่าการนาจดหมายฉบับนี้มาเปิ ดเผย เป็ นเพราะพระวิญญาณทรงดลใจและเป็ น
ที่ชอบน้ าพระทัยของพระเจ้า เพื่อหนุ นใจพี่นอ้ ง
ขอองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงอวยพระพร อาเมน.

จดหมำยของพีน่ ้ อง นี ถึงผู้ร่วมงำน
10 มีนาคม ค.ศ. 1950
พีน่ ้ องเวย์ ทีร่ ัก
ข้าพเจ้าจะเขียนถึงท่านเป็ นเวลานานแล้ว แต่ได้ผลัดเรื่ อยมาเพราะข้าพเจ้าเกรงว่าความคิดของ
ข้าพเจ้านั้นจะไม่เจริ ญพอ อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าคิดว่า ตอนนี้ เป็ นโอกาสที่ดีแล้ว จึงหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า
ท่านจะมอบสิ่ งนี้ ต่อหน้าพระพักตร์ พระเจ้าด้วยความถ่อมใจ
ข้าพเจ้าเกรงว่าความยุง่ ยากที่เกิดขึ้นในคริ สตจักรในฮ่องกงและกวางตุง้ จะค่อนข้างมาก
กล่าวคือ (ก) ในหมู่คนงานด้วยกันและ (ข) ในคริ สตจักรข้าพเจ้าเชื่ อว่า โดยอาศัยพระคุณของพระเจ้า สิ่ ง
ที่ขา้ พเจ้าจะกล่าวถึงต่อไปนี้ จะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่นนั่ ได้
(1) ผูท้ ี่เป็ นผูน้ าควรฝึ กฝนที่จะรักผูอ้ ื่น คานึงถึงผูอ้ ื่นและช่วยเหลือผูอ้ ื่น ปฎิเสธตนเองเพื่อเห็น
แก่ผอู ้ ื่น และให้ทุกสิ่ งเท่าที่มีอยูแ่ ก่ผอู ้ ื่น ถ้าเรายังไม่สามารถจะปฏิเสธตนเอง โดยให้แก่ผอู ้ ื่น ก็เป็ นไป
ไม่ได้ที่จะนาคนอื่นให้เดินทางแห่งวิญญาณได้ จงรู ้จกั ให้สิ่งที่ตนมีอยูแ่ ก่ผอู ้ ื่น ขณะเดียวกันยังต้อง
เรี ยนรู ้ที่จะให้แก่ผอู ้ ื่นทั้งที่เราไม่มีอะไร แล้วองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะเริ่ มเทพระพรให้แก่เรา
(2) พลังภายในของคนงานควรจะเท่าเทียมกับกิจการงานภายนอกไม่ควรทาอะไรเกินกาลังและ
เกินความสามารถ โดยความไม่สบายใจและเคร่ งเครี ยดขาดการไหลล้น หรื อใช้แผนการณ์ของมนุษย์
กระทาการนาหน้าพระเจ้า เหล่านี้ลว้ นแต่เป็ นสิ่ งที่ไม่พึงปรารถนา ถ้าคนใดคนหนึ่งมีความสมบูรณ์
ภายใน สิ่ งที่หลัง่ ไหลออกจากตัวเขาก็เหมือนกับลาธาร เขาไม่จาเป็ นต้องฝื นใจจนเกินไป เราต้องเป็ นคน
ฝ่ ายวิญญาณอย่างแท้จริ ง และไม่เพียงแสดงว่าเป็ นคนฝ่ ายวิญญาณเท่านั้น
(3) จงฝึ กฝนในการฟังผูอ้ ื่นถึงงานของเราเอง คาสอนในกิจการบทที่ 15 ก็คือให้เราฟัง นัน่ คือ
ฟังความเห็นของพี่นอ้ งทุกคน เพราะว่านัน่ อาจเป็ นเสี ยงของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดว้ ย ควรมีจิตใจที่เกรง
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ขาม หากเราไม่ฟังเสี ยงของพี่นอ้ ง เราอาจไม่ได้ยินเสี ยงพระวิญญาณเช่นกัน คนงานและผูม้ ีอาวุโสทุก
คนต้องนัง่ ลงรับฟังและปล่อยให้คนอื่นมีโอกาสพูด จงอ่อนสุ ภาพและยอมแตกหัก
(4) ความยากลาบากที่เป็ นอุปสรรคต่อหลายคน คือการที่เขาไม่ยอมแตกหัก พวกเขาอาจจะเคย
ได้ยนิ เกี่ยวกับการแตกหัก แต่ความสาคัญของสิ่ งนี้ยงั ไม่ชดั แจ้งต่อพวกเขา ถ้าใครได้ผา่ นการแตกหัก
แล้ว เขาจะไม่พยายามตัดสิ นอะไรด้วยตนเอง ทั้งด้านธุ รกิจและหลักธรรม และไม่พยายามเข้าใจว่า
ตนเองดีกว่า ทั้งต่อตัวบุคคลและเรื่ องราวที่กระทา ไม่วางอานาจต่อคนอื่นและไม่ใช้เสรี ภาพติเตียนพี่
น้อง หรื อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น โดยใช้อานาจบาดใหญ่พี่นอ้ งที่ได้รับการแตกหักแล้ว จะไม่พยายามป้ องกัน
ตนเองและไม่มีสิ่งใดที่จาเป็ นต้องหันกลับไปมองอีก
(5) ไม่ควรจะมีความเคร่ งเครี ยดในที่ประชุมหรื อในคริ สตจักรจนเกินไป ทั้งเรื่ องเกี่ยวกับธุ รกิจ
ของคริ สตจักร จงฝึ กฝนที่จะไม่ทาสิ่ งใดด้วยตนเองมากเกินไป จงแจกจ่ายงานแก่คนอื่น ๆ และเรี ยนรู้ที่
จะริ เริ่ มด้วยตนเอง รู ้จกั วินิจฉัยและตัดสิ นใจด้วยตนเอง ควรที่จะพูดกับพวกเขาอย่างสั้น ๆ แต่ชดั เจน
แรกเริ่ มถึงหลักการพื้นฐานเบื้องต้น ภายหลังให้ติดตามว่าพวกเขากระทาตามเช่นนั้นหรื อไม่ เป็ นการผิด
อย่างมากที่เราจะทาอะไร ๆ เองมากเกินไป จงหลีกเลี่ยงในการแสดงตัวเองมากเกินไปในที่ประชุม โดย
เกรงว่าพี่นอ้ งอื่น ๆ จะรู ้สึกว่าเรากุมอานาจอยูค่ นเดียว จงเรี ยนรู ้ที่จะวางใจในพี่นอ้ งและแบ่งงานให้แก่
เขา
(6) พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าไม่สามารถนามาใช้บงั คับกันในคริ สตจักร เราต้องยอม
จานนต่อพระองค์ มิฉะนั้นถ้าพระองค์ทรงหยุดชโลมเราแล้ว คริ สตจักรจะอ่อนเพลียและพบกับภาวะที่
น่าเบื่อทีเดียว ถ้าวิญญาณของท่านเข้มแข็งก็จะมีชยั ต่อผูฟ้ ัง โดยใช้เวลาเพียงไม่ถึงสิ บนาที แต่ถา้
วิญญาณนั้นอ่อนกาลังไม่วา่ ท่านจะตะโกนคาขู่ขวัญหรื อใช้เวลานานเท่าไร ก็ไม่ได้ผล ทั้งยังอันตราย
ด้วย
(7) ในการเทศนาสัง่ สอน อย่าเยิน่ เย้อยืดยาว และละเอียดลออจนเกินไป มิฉะนั้นวิญญาณของ
สิ ทธิ ชนจะมีแนวโน้มไปในทางรู ้สึกเบื่อ อย่านาความคิดชนิดผิวเผิน หรื อเหตุผลพื้น ๆ ที่พบบ่อย ๆ จน
คนทัว่ ไปถือว่าเป็ นของเด็กเล่นมาพูด จงหัดพูดในสิ่ งที่จาเป็ นและสาคัญให้จบภายในครึ่ งชัว่ โมง และ
อย่าสาคัญผิดว่าเมื่อเราสนุกกับคาเทศนาของเราแล้ว คาเหล่านั้นจาเป็ นต้องมาจากพระเจ้าเสมอ
(8) การทดลองซึ่งจะต้องพบในขณะประชุมอธิษฐาน คือการเทศนาและพูดยาว การประชุม
อธิ ษฐานก็ควรที่จะอุทิศให้แก่การอธิ ษฐาน ถ้าเราพูดกันมากเกินไปจะทาให้จิตหนักอึ้ง ผลก็คือการ
ประชุมล้มเหลว
(9) การฝึ กฝนอบรมที่เมืองกูลิง ในปี ค.ศ. 1948 เป็ นกรณี พิเศษ คนงานของพระเจ้าควรเรี ยนรู้
หลายสิ่ งก่อนที่จะเข้าสู่ ตาแหน่งที่ตอ้ งเผชิญกับปั ญหาและบุคคลอื่น ถ้าเรี ยนรู ้ไม่เพียงพอแตกหักไม่พอ
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และตัดสิ นใจเป็ นที่เชื่อถือไม่ได้ ผูน้ ้ นั ไม่สามารถที่จะเผชิ ญกับคนอื่นได้ อย่ากระโดดเข้าสู่ การสรุ ปง่าย
ๆ แม้วา่ ขณะที่เราจะทาสิ่ งหนึ่งอยูแ่ ล้ว เราควรทาด้วยการกลัวเกรง อย่าถือเอาเรื่ องทางวิญญาณเป็ นเรื่ อง
เล็ก และจงเรี ยนรู้ในจิตใจ
(10) จงเรี ยนรู ้ที่จะไม่เชื่อมัน่ ในการตัดสิ นใจของตนเองเท่านั้น เพราะสิ่ งที่เราคิดว่าถูกต้องแล้ว
อาจจะไม่เป็ นดังที่คิด สิ่ งที่ถือว่าผิดก็อาจไม่ผดิ ถ้าเราตั้งใจที่จะเรี ยนรู ้ดว้ ยความถ่อมตน ก็ตอ้ งใช้เวลา
อย่างน้อย 2-3 ปี ก่อนที่จะเจนจบ ดังนั้นในปั จจุบนั ท่านจะต้องไม่มีความเชื่อมัน่ ในตัวเองเกินไป หรื อ
จากัดทุกสิ่ งตามแนวความคิดของตนเองเท่านั้น
(11) เป็ นการอันตรายมากที่จะให้คนอื่นในคริ สตจักรติดตามการตัดสิ นใจของเราก่อนที่เราเอง
จะเจริ ญเติบโตเต็มที่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทางานในตัวเรา เข้าเกี่ยวข้องกับความคิดและทาลายตัวบุคคล
ของเราก่อนที่เราจะเข้าใจน้ าพระทัยของพระองค์ และเป็ นผูม้ ีอานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระองค์ อานาจและ
สิ ทธิ์ ขาดนี้ข้ ึนกับพื้นฐานทางความรู ้ที่เรามีต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า ที่ใดก็ตามที่น้ าพระทัยและพระ
ประสงค์ของพระเจ้า ไม่ได้รับการสาแดง ที่น้ นั ไม่มีสิทธิ อานาจ
(12) ชีวติ จิตใจของผูร้ ับใช้ของพระเจ้าต้องได้รับการขยายให้กว้างขวางมากขึ้นอย่างสม่าเสมอ
โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าคิดว่าพระองค์ทรงกระทาเดี๋ยวนี้ ดังนั้นเราจึงไม่จาเป็ นต้องสังเกตภาพภายใน
เพราะว่าจะทาให้เราเสี ยกาลังใจ พระเจ้าอาจหวังให้เราเป็ นผูร้ ับผิดชอบในฐานะผูน้ า สาหรับงานที่
ฮ่องกงก็เป็ นไปได้ และอาจมีพี่นอ้ งบางคนได้รับการทรงนาให้มาร่ วมด้วย ข้าพเจ้าคิดว่าเราควรต้องยุติ
เรื่ องราวเหล่านี้ไว้แล้ว
ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
(วอท์ชแมน นี)
จดหมายฉบับนี้ อาจจะยืดยาวไปหน่อย แต่ขอให้เราได้อา่ นและพิจารณาโดยละเอียดต่อพระ
พักตร์ ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า แม้ขอ้ ความเหล่านี้จะง่ายแก่การเรี ยนรู ้และเข้าใจ แต่ขา้ พเจ้าหวังให้องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงแตกหักเรา เพื่อเราจะได้เป็ นบุคคลที่พระเจ้าทรงใช้ได้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ขอให้
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงสถิตอยูด่ ว้ ย อาเมน.
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หนังสื ออืน่ ๆ ของ วอท์ ชแมน นี
ชื่อหนังสื อ
The Normal Christian Life
คริ สเตียนที่ปกติ
บรรณกิจระยะแรกของวอท์ชแมน นี
Sit, Walk, Stand
ธรรมแนะทางทา
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ และความจริ ง
The Normal Christian Church Life
ชีวติ คริ สตจักรของคริ สเตียนที่ปกติ
Love Not The World
อย่ารักโลก
The Normal Christian Worker
What Shall This Man Do?
Twelve Baskets Full Vol. 1
Twelve Baskets Full Vol. 2
Twelve Baskets Full Vol. 3
Twelve Baskets Full Vol. 4
Song of Song
The Glorious Church

ผูเ้ รี ยบเรี ยง
Watchman Nee
วอท์ชแมน นี
ห้องสมุดกิตติคุณกรุ งเทพฯ
Watchman Nee
วอท์ชแมน นี
วอท์ชแมน นี
Watchman Nee
วอท์ชแมน นี
Watchman Nee
วอท์ชแมน นี
Watchman Nee
Watchman Nee
Watchman Nee
Watchman Nee
Watchman Nee
Watchman Nee
Watchman Nee
Watchman Nee
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